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ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
Εύρισκόμεθα εις παραμονάς εκλογών. Συμ- 

πολίτευσις καί άντιπολίτευσις γράφει, λεγει, 
πολεμά, μ-άχεται. "Ολοι εύρίσκονται εις πυ- 
ρετώδη ανησυχίαν, δλοι τρέχουν, ταξειδεύουν, 
ρητορεύουν, δίδουν άπολογισμούς, ύποβάλλουν 
προγράμματα. Καί δλοι λησμονούν την γυ
ναίκα. Άκου.η καί εκείνοι του την ένθυμηθη- 
σαν ώς νομοθέται, του κάτι ένηργησαν καί 
κάτι έκαμαν καί κάπως έφρόντισαν διά την 
τύχην της, ΘεωροΟν περιττόν νάαναφέρουν εις 
τό ενεργητικόν των τό κάτι αυτό.

Καί όμως αί γυναίκες εύρίσκονται εις την 
πρώτην γραμμήν εις την πάλην των κομμά- 
τω ν. Είναι οί σημαιοφόροι, οί ύπέομαχοι, οί 
ακαταγώνιστοι καί ακούραστοι πολεμ,ισται. 
Ταξειδεύουν, περιοδεύουν, ρητορεύουν, σκορπί
ζουν χειραψίας, με ιδιάμα τα , δίδουν υποσχέ
σεις, προλαμβάνουν αποσκιρτήσεις, συμβιβά
ζουν, συμφιλιώνουν, εξομαλύνουν διαφοράς μέ 
φανατισμόν καί πάθος, που διπλασιάζει τάς 
δυνάμεις των καί αυξάνει τάς ελπίδας καί τάς 
πιθανότητας τής επ ιτυχ ίας.

Αί γυναίκες κάμνουν τόν αγώνα τών άν- 
δρών ίδικόν των αγώνα πολ.ιτικου συμφέρον
τος, αγώνα έπικρατήσεως καί υπεροχής. Ά λλά  
δέν τόν θεωρούν έ'στω καί ολίγον αγώνα του 
φύλου τω ν, δηλ. αγώνα τής δικαιοσύνης, ίσό- 
τητος, προόδου. Μέ τόν μεγάλον άλτρουϊσμόν 
της ή γυναίκα κατά τάς παραμ,ονάς τών εκλο

γών γ ίνετα ι άνδρας, ενσαρκώνεται εις τόν 
υποψήφιον, λογοδοτεί καί υπόσχεται, ώς νά 
είχε καί την δύναμιν νά έκτελέση. «"Οταν ελ - 
ΰ ω μ ε ν  ημείς»  λ έγ ε ι. Θά έπιστευε κανείς ότι 
ή πολιτεία τής παρέχει τά  αυτά δικαιώματα 
μέ τόν άνδοα καί ότι θά ήμπορή καί ή ΐδική 
της γνώμη νά βαρύνν) αργότερα εις την διοίκη- 
σιν τών κοινών πραγμάτων.

Ά λ λ  ’ δταν ό σύζυγος έ'λθν) εις τά  πράγ
ματα ή σύζυγος τό πολύ που ήμπορε» νά κάμγι 
ε ίνα ι νά είσαγάγν) κανένα άρρωστον του κόμ- 
ματος εις τό νοσοκομεΐον, ή κανένα παιδάκι 
επίσης τοΟ κόμματος, έ'στω καί μή ορφανόν, 
εις τό όρφανοτροφειον. Αύτό είναι δλον. Ή  
δρασις της περιορίζεται εις τόν στενώτατον 
κύκλον τής φιλανθρωπίας, καί εάν κατορθώσν) 
εις αντάλλαγμα, τις οίδε, ποίου ρουσφετιοΰ, 
νά έξασφαλίσ'/) ένα κρεββάτι δ ι ’ ένα έτοιμο- 
θάνατον, θεωρεί τοϋτο κατόρθωμ.α καί έκδού- 
λεΟσιν καί έξόφλησιν του χρέους, τό όποιον 
αναλαμβάνει, δταν ψηφοθηρεί.

Ά λ λ ’ άρά γε εξοφλεί π ρ α γ μ α τ ικ ώ ς ΤΑρά 
γε επιτρέπετα ι πλέον εις τόν αιώνα μας, όπου 
αί πολιτευόμενα! γυναίκες αποτελούν μ.ίαν με- 
γάλην δύναμιν τών εθνών, νά νομίζουν ότι έκ- 
πληρουν τά  πρός την πατρίδα των καθήκοντά 
των διά μόνης τής περιθάλψεως αρρώστων, ή 
τής βοήθειας πτωχώ ν.

Ή  πολιτική όπως εννοείται σήμερον είναι 
βεβαίως αία μεγάλη φιλανθρωπία, άλλ ’ οχι 
όπως την έννοοΰμ.εν ήμεΐς εδώ. Είναι μία
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απεριόριστος φ ιλαλληλία , μ,ία αλληλεγγύη 
κοινωνική, οικονομική καί εθνική.

Δ ι’ αύτό αί γυναίκες είς τά έθνη, τά όποια 
προώδευσαν εις τόν πολιτισμόν, έτάχθησαν 
εις τό αύτό επίπεδον μέ τούς άνδρας, απέκτη
σαν τά αυτά μέ εκείνους δικαιώμ.ατα καί ανα
λαμβάνουν τάς αύτάς μέ αυτούς απέναντι τής 
πατρίδος υποχρεώσεις.

Αί γυναίκες τη ; Φιλανδίας και της Νορβη
γίας έδωκαν τόν τόνον εις τάς Βουλάς, όπου 
παρεκάθησαν ώς αντιπρόσωποι,του πως πρέπει 
νά πολιτεύωνται οί αντιπρόσωποι των λαών 
αδιακρίτως φύλου. Ό  εργάτης καί ή έργάτις, 
τό παιδί καί η μητέρα, όλοι οί έως τώρα έγ- 
καταλελειμμένοι από τούς έπαγγελματίας της 
πολίτικης έτέθησαν νομ,οθετικώς εις την ποώ- 
την γραμμήν.

Ό χ ι νοσοκομεία, αλλά εργασίαν καλά άμει- 
βομ,ένην, όχι ορφανοτροφεία, αλλά σχολεία ερ
γασίας, αλλά νομοθεσίαν προστατευτικήν τής 
παιδικής ηλικίας, ό'χι ταπείνωσιν καί ύποδού- 
λωσιν των πτωχώ ν, αλλά ηθικήν εξύψωσιν καί 
δικαιοσύνην.

’Ιδού ή πολιτική διά την οποίαν αγωνίζον
τα ι άλλου αί γυναίκες, ιδού τό καλόν, τό 
όποιον επιφέρει ή χειραφέτησίς των εις τά 
έ'Ονη καί τούς λαούς. ’Αλλά διά νά φθάσουν 
όπου έ'φθασαν διήνυσαν στάδια εύγενών ενερ
γειών, συστηματικές προπαγάνδας καί προση- 
λυτισμ.οϋ εις τάς ιδέας των αλλά και τών 
λαών, ύπερ της προόδου τών όποιων τόσον 
ή νωνίσθησαν.

Οί πολιτευόμενοι φεμινιστα ί εις όλον τόν 
κόσμον είναι άναρίθμητοι. Εις την Βουλγα
ρίαν δέν είναι μόνον οί νέοι, αλλά καί οί πα
λαιοί. Τα προγράμματα τών υποψηφίων όλων 
τών κατηγοριών περιέχουν άρθρα πίστεο>ς τών 
γυναικείων ζητημάτων. Καί διά νά είναι φε- 
μ ιν ιστα ί, σημ.εΐον ότι είναι άνθρωποι που ερ
γάζονται υπό προγράμ.ματα νέων ιδεών προό
δου, ότι αισθάνονται τήν ανάγκην της συνερ
γασίας καί έπεμβάσεως καί τών γυναικών των 
είς τήν πραγματικήν άναγέννησιν καί τόνωσιν 
της φυλής των.

Τέσσερα, π έντε , δέκα σωματεία γυναικεία 
αγωνίζονται είς τήν Βουλγαρίαν τόν αγώνα 
τής πολίτικης ψήφου. Δέν εξετάζω εδώ, αν ή 
ψήφος τώ ν γυναικών τών Βουλγάρων είναι 
αναγκαία διά τήν πρόοδον της χώρας τω ν, ή 
άν βουλευταί γυναίκες Βουλγαρίδες θά φέρουν 
τόν χρυσουν αιώνα είς τόν τόπον τω ν.

Εκείνο που είναι βέβαιον καί άνααφισβή- 
τητον είναι ότι τά  γυναικεία  αύτά σωματεία 
αισθάνονται κοντά τω ν, είς τό πλευράν των

όχι ένα ή δύω βουλευτάς, αλλά κόμμ,ατα ολό
κληρα, πρόθυμα νά αναγνωρίσουν τά  δίκαιά 
των καί νά υποστηρίζουν τάς αιτήσεις των. 
’Ό χι τούς νέους μόνον, άλλα καί τούς παληούς, 
όπως είχεν ε ίπ ε ΐ πέρυσι ή φοιτήτρια της ια
τρικής Άντώ/οβνα, χαρακτηρίζουσα μέ τήν 
μόνην αυτήν φράσιν της, όλην τήν διαφοράν, 
όλον τό άμέτρητον χάος που χωρίζει τούς εκεί 
πολιτευομένους άπό τούς εδώ. ’Αλλά καί τάς 
εκεί γυναίκας άπό τάς ίδικάς μας. Αί όποΐαι 
είς τάς παραμονάς εκλογών ή γίνοντα ι κομμ.α- 
ταρχίσκοι χωρίς ιδανικά, μ.έ τον άποκλε'στι- 
κόν πόθον νά εξυπηρετήσουν ένα οΐον δήποτε 
κόμμ.α, ή εξακολουθούν τό πόκερ καί τό μπριτζ 
των μέ τελείαν άδιαφορίαν δ ι’ ό ,τ ι συμβαίνει 
γύρω τω ν.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ
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ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ή  J l t’ö Frendenberg, ή ύψ ώ σα σα π ρώ τη  την  
σημα ίαν  τής  χειραφετήσεως τής γυναικος είς τήν 
Βαυαρ ίαν , ή ίδρύτρ ια  πολλών φ ιλανθρωπ ικών  
γυνα ικείων Σω ματε ίω ν  τής Βαυαρ ίας ,  ή κα τα -  
ναλώσασα τον β ίον  της , τήν δύναμ ιν  του πνεύ 
ματός της , ¿ π ’ Αγαθώ τής φυλής τής  πατρ ίδος ,  
του  έθνους , τής Ανθρωπότητος, Απέθανε.

Ή  Jk a  Frendenberg έγεννήθη είς W iesba
den εκ γονέων εύπορων. Ά πό  πα ιδ ικής  της 
ηλικίας είχε δώσει δε ίγματα μεγαλεπηβόλου καί 
άκερα ίου χαρακτήρο ς . 'Ο συνήθης  βίος με  τάς 
μ ικροφ ροντ ίδα ς  κα ί τάς πεζότητας του  δεν τήν  
ενδιέφι ρε .Έ φα ίνετο  ζητούσα  κάτι ύφηλότερον,  
ιδανικόν έξωραΐζον καί εξυψωνον τον πεζόν  
βίον. Κατά  τής άδ ικ ίας  έξανίστατο Λπροκαλν- 
πτως, τήν φ ιλανθρωπ ίαν  εξήακει μέχρ ις  α υ το 
θυσ ίας. Είς τούς εφηβικούς της  είαέτι χρόνους  
ήρχισε νά δ ι ικ νύη  σκέψεις καί κρίσεις ω ρ ίμου  
ηλικίας.

Μετά το πέρας τών σχολικών της  σπουδών  
επεδόθη είς άνωτέρας σπουδάς  κα ί φ ιλοσοφικός  
μελέτας, π ράγμα  άσύνηθες δ ιά το φύλον  της  
είς τήν εποχήν της κα ί δ ιά τούτο προξενήσαν  
πολλήν εντύπωσιν . Λεν διεκρίνετο μόνον  δ ι ’ 
δ,τι έγραφεν, άλλά κα ί δ ιά  τήν ρητορ ικήν  της,  
διά τήν πε ιστικήν δεινότητα τού λόγου καί τήν  
χάρ ιν ,  ή οπο ία  δ ιε τηρήθη  ή κάλλιον εκρα -  
τα ιοϋτο , δύνατα ί τις νά ε ϊπη , είς τήν ώρ ιμον  
ηλικ ίαν της. Τούτο Αναγνωρίζουν δλοι οί α ύ τή -  
κοο ι μάρτυρες  τών ομ ιλ ιών της, οσάκις ά νήρ -
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΕΧΑΓΙΑ

(άπό τήν προσεχώς ρκδιδομένην '25ετηρίδα τής Έφημ. τών Κυριών)

χετο τό βήμα ,  ή είς επ ισήμως κληθέντα  Συνέ
δρ ια ,  ή είς εκτάκτους συνεδριάσεις,ή είς ά π λ ο ν -  
στάτας συσκέψεις , είς καμμ ίαν  α ίθουσαν Ί νστ ί  
τούτου  ή σχολής. Πόσην δύναμ ιν  είχε ή σ υ μ π α 
θ ή ς  μ ο ρφ ή  της, ή στεφανωμένη άπό τήν  φα ιό -  
λευκον μπουκλω τήν  κ όμην ,  ώς Άλλης Carmen 
S y lv a , πόσην  δύναμ ιν  είχεν ή  Αργυρά φω νή  νά  
προσελκύη  είς τάς ωραίας ιδέας κα ί τά  υψηλά  
φρονήματα  κα ί τά εύγενή α ισθήματα  τους  π ε -  
ζοτέρους, ψ υχροτέρους  κα ί μάλλον  Αδιάφορους 
τών Ανθρώπων.

Ευειδής, μ ο ρφ ω μ έ νη , εύπορος , μ ε  φ ήμην  
Αντηχούσαν μειλ ιχ ίως , όχι μόνον  είς τήν  γενέ
θλ ιάν  της πόλιν, Αλλά κα ί είς όλην τήν  Γ ερμα 
νίαν ήτο νύμφη περ ιζήτητος . Ή  Jk a  όμω ς  δεν  
εακέφθη περ ί σχηματ ισμού  ιδ ίας ο ικογένε ιας .
“Εγεινεν μητέρα  τής μεγάλης οικογένειας τού  
φύλου της , τό όπο ιον  έθεώρει π ιεζόμενον κα ί 
Αδικούμενον.

Είργάζετο διά τόν  υψηλών της σκοπόν δρα -  
ατηρίως. Έταξείδευε δ ιά  τούτο  Ατά τήν Γ ερ 
μαν ίαν ,  άλλ ’ επανήρχετο πάντοτε είς τόν π α 
τρ ικόν της  οίκον χάριν τών γονέων της, τούς 
όποιους  ελάτρευε. Μετά τον θάνατον  τούτων  
εγκατέλειψεν όριστικώς τήν γενέθλιάν της  πόλιν

κα ί ήλθεν είς τό Μονάχον, τό όπο ιον  έγενετο 
άλλη πατρ ίς  της ,  τούτο κατά τό 1890·

Γνωστή ήδη εκ φήμης  δ ιά  τής γραφ ίδος,  
έχουσα είς τό Μόναχον μ ία ν  φ ίλην σ υμμ αθ ή -  
τρ ιαν τών πα ιδ ικών της χρόνων, εντός ολίγου  
κατώρθωσε νά σχηματ ίση  ένα κύκλον γυναικών  
είς τόν όπο ιον  έδωκε τό όνομα  « Κύκλος Ανε
πτυγμένων Κ υρ ιώ ν  δ ιά τήν μόρφ ω σ ιν  τού  Γυ
ναικείου φύλου» τού όπο ιου  έζελέγει π ρόεδρος .

Τή ακαμά τφ  εργασία της ό κύκλος έξετάθη  
γρήγορα , έλαβε τό άνομα  « Σωματε ίο  ν διά τά 
πνευματ ικά  συμφέροντα  τής γυνα ικος» τό  όποιον  
πάλ ιν  κατά  τό 1894 μετετράπη  είς  « Σ ω μ α -  
τεΐον ύπερ τών γυναικείων συμφερόντω ν» .

'Ως ύψώαασα τήν  σημα ίαν  τής χειραφετή ■ 
σεως κα ί έργαζομένη όλαις δυνάμεσι δ ιά τόν 
σκοπόν τούτον, είς τήν Αρχήν τού  έργου τ η ς  
Απήντησε μεγάλος δυσκολ ίας , εύρέθη  εκτεθει
μένη  είς κρίσεις κα ί επικρίσεις, επ ιδοκιμασ ίας  
κα ί Αποδοκιμασίας, Από τάς όπο ιας  δέν έλειψαν 
α ί  ε ίρωνεία ι, ο ί χλευασμοί, οί δνε ιδ ισμοί κα ί αί 
επιθέσεις . ΆλλI’ όπως όλοι ο ί Α πόστολο ι τών  
μεγάλ,ων Αληθειών, οί σκαπανείς τών ώρα ίω ν  
ιδεωδών ενισχύοντο κα ί ή  .Βία Γ να ιά ε η ύ α 'η  δέν 
έδειλίασεν. Ά ντεπεξήρχετο  όταν παρουσιάζετε)

16765147



1916

ή άνάγκη, κα ί είργάζετο άδ ιακόπως οπως πε ίαη  
περ ί το ν  ορθού  των λόγων της. ’Ολίγον κατ'  
ολίγον ήρχιοαν να προσηλυτ ίζω ντα ι,  όχι μόνον  
γυναίκες, άλλα κα ί το ισχυρόν φύλον. Τοιουτο
τρόπως μετά  τέσσαρα έτη, ήτο ι κατά  τό 1898  
προήχθησαν  άπό τό ι ιΣωματε ΐον  περ ί γυναικείων  
συμφερόντων» , κ α ί ίδ ρ ύ θ η σ α ν  δεκατέσσαρα το ι-  
αντα  δια δ ιαφόρους άλλους φ ιλανθρωπ ικούς  
σκοπούς δηλαδή περ ί ορφανών, περί παροχής  
εργασίας εις άπορους , περ ί έποπτε ίας , περί 
επαγγελματικής καί κο ινων ικής μορφώσεως τής 
γυναικός κτλ. σχετικά το ιαύτα  άλλα μ ε  δ ιακλα
δώσεις κα ί παραρτήματα  καί δχ ι μόνον  είς την  
πρωτεύουσαν άλλα κα ί είς τάς επαρχίας' τό ερ- 
γον της έλαβε μεγάλος διαστάσεις, μέχρις  δτου 
περιέλαβεν δλον τό Βαυαρ ικόν  Βασίλε ιον . Είς 
αυτήν οφείλεται κα ί ή άνέγερσις Δημοτικού Γυ
μνασ ίου  είς τό Μονάχον. Αυτή έρριψε την  
ιδέαν κα ί ε ίργάσθη δραατηρ ίως, δπως πε ίση  
τον Δήμον, κα ί τους άναφορ ικώς τής ιδέας α υ 
τής λόγους της έδημοσίευσεν εν κ α ιρφ  κα ί ή 
« Έ φημερ ίς  των Κ υρ ιώ ν»,

Κατά τό 1899 τη  προτάσει της εκ λήθη  τό 
«Πρώτον Συνέδρ ιον  τών γυνα ικών τής  Β αυα 
ρίας» είς τό Μονάχον, καί κατά  διετ ίαν εκαλείτο 
έν το ιοΰτον είς μ ίαν  εκ τών έπ ισημοτέρων  τον  
Βασιλείου πόλιν. Τό 1909 έγένετο κα ί πάλιν τό

Εκτον Συνέδρων  τών γυνα ικών τής Β αυα 
ρ ία ς» είς τό Μόναχον, του  οπο ίου  τήν εργα
σίαν δλην εδημοσίευσεν ή Γ Ε φημερ ίς  τών Κ υ 
ρ ιώ ν» .  Είς τό “Εκτον Συνέδρων  εγεινεν ή 
ενωσις δλων τών Σωματε ίω ν  υπό  τό δνομα  
« Γε νικάς Σύνδεσμος  Γυναικείων Σωματε ίω ν  
τής Β αυαρ ία ς» uH au p tv e rb a n d  b a y e r i s c h e r  
F r a u e n v e r e m e » ,  άποτελούμένος άπό 70 Σ ω 
ματε ία  με  20 ,000  μέλη.

Είς τό « Εβδομον Συνέδρων τών Γυναι
κών τής Β αυα ρ ία ς» ,  τό κληθεν  είς τήν  πόλιν  
IT iirzburi] ή ΐδρντρ ια  δεν ή δυνήθη  νά λάβη 
πλέον μ έρ ος · κατετρύχετο υπό  τής φοβέρας  
νόσου, ή όπο ια  έπέφερε τό μο ιρα ΐον  τέλος. Ή  
απώλεια  αυτή  έβύθισεν είς λύπην  ε ιλ ικρινή δχι 
μόνον  τον γυναικείου π ληθυσμόν ,  άλλά κα ί τον 
κόσμον  τώ ν  γραμμάτω ν ,  ιδ ίως του ισχυρού  φ ύ 
λου , ώς άπεδε ίχθη κα ί έκ τών λόγων κα ί εκ 
τών έργων.

Είς ηλικίαν 55 χρόνων άφήρεσεν δ θάνατος  
τήν άκαταβλήτως ΰπερ τής προόδου  τής γυνα ι- 
κός έργασθεΐσαν κα ί πλήρη  ζωής , δράσεως καί 
νεανικής ψ υχής  γυνα ίκα.

Αλλά τό κολοσσια ΐον έργον της ζή καί θέλει 
ζή ,  άπό  γενεάς είς γενεάν. Τά έβδομήκοντα  
Σωματε ία  έθεώρουν αυτήν  άγαπητήν  μητέρα ,  
καί τό έργον της καί τούς  π όθους  της, τούς

όποιους ώς παρακαταθήκην  παρέδωκεν εις α υ 
τός είς τήν επ ιθανάτ ιο ι ’ κλίνην της, υ ιοθετούν  
μετά  θ ερμ ο ύ  ζ ή λ ο υ .

Δεν έπ ιχε ιροϋμεν νά π ερ ιγράψω μεν  τά τής  
κηδείας, ά λλ ’ ούτε νά μεταφράσωμεν  τούς π ο λ 
λούς κα ί ώρα ίους  εκφωνηθέντας λόγους. Τά 
γραμματα ,  ή φ ιλανθρω π ία ,  πα ν  ιδεώδες, εύ -  
γενές, υψηλών, ώ ραώ ν  ά ν τ επροσω πεύθη .

'Ο διά τάς υπό  τής  'Εκκλησίας άπονε μ ομ έ -  
νας επ ιθανάτ ιους  ευχάς ώρ ισμένος μέγ ιστος  
χώρος  τού νεκροταφείου  τού Schwabing εΐχεν 
ύπερπληρω θή  κόσμου , ώς κα ί τά προαύλ ια  καί 
περιστύλ ια .  ' Υ π ό  τούς ήχους ενός άσματος μ ιας  
νεκρώσ ιμου  μουσ ικής  συμφωνίας  τού  Beethoven 
ήρχισεν ή τελετή. *Ητο ώ ραώ ν  κα ί συγκ ινητ ι
κόν μ α ζή .  Al φωναί τού  ψάλλοντος άλλ ’ άορά-  
του  χορού  έφαίνοντο ώς νά ήρχοντο άπό ά γ νω 
στον κ όσμον .  Προσήλθεν έπειτα προτεστάντης  
ιερεύς ό κ. Pfarrer P rin ser, ό όπο ιος  κα ί τήν 
προσεφώνησε δ ιά  συγκ ινητ ικώνάτου λόγου ¿ζά
ρας τάς άρετάς αυτής, κα ί τό πώς ¿πολλαπλα
σίασε τό δοθεν  παρά  τού  Δημιουργού κα ί χ ο 
ρηγού  τής ζωής  τάλαντον. Ή  ¿κ τής πόλεως  
Nürnberg έλθοϋσα κ. von Forster προς κατά -  
θεαιν στεφάνων τών ¿κεΐ Σω ματε ίω ν  καί π ρ ο σ 
φωνήσεων μετά  πραγματ ικού  άλγους είπεν, 
δτι είς τήν  μεγάλ,ην καρδ ίαν  τής  νέκρας εϊχεν 
άντηχήσει ό κ τύπος  τών καρδιών τών γυναικών  
δλου τού κόσμου .  “Εν καί μόνον  άπησχόλησεν  
δλον τον βίον της πώ ς νά βελ.τιώση τήν θέσ ιν  
τού φύλου της.

'Ο άρχιαυντάκτης τής ¿φημερ ίδος  ιιΝεώτα- 
ται τού Μ ονάχου ειδήσεις» δόκτωρ M ohr, κα  ■ 
ταθέτων ¿πί τού φερέτρου ένα κλάδον φο ίν ικος  
¿ V  όνόματ ι τής ¿φημερ ίδος  αυτής, είπεν : ιΓΟ 
φοΐν ιξ  ήτο τό ιδ ια ίτερον γνώρ ισμα  αυτής, ¿π ’ 
αυτοί) διήνυσε τον β ίον  της ώς μαχητής  τής 
ειρήνης. “Ο ,τ ι οι φρόν ιμο ι ά νθ ρω πο ι  ¿π ιδ ιώ -  
κουν  δ ιά τήν  γυνα ίκα τό ευγενές, τό φ ιλά νθρω 
πον  κα ί τό καλόν, τούτο ήτο τό είναι της. 
Είθε ή β ιοπάλη τής Γερμανίδος περ ί τών δ ί 
καιο) μάτων  της νά έξακολουϋή  βα ίνουσα είς τά 
πρόσω  είς άνάμνησ ιν  τής Jk a  F r e n d e n b e r g  καί 
ε ίθε νά άναγνωρ ισθή  παρά  τών Γερμανών ή 
μεγάλη άξ ια  τών γυνα ικών των «da s  d i e  schri
l l en  Gaben d e r  d e u t s c h e n  F ra u  v e r d i e n e n » .

Ό  βαρώνος von Liebig, καταθέτων έπίσης  
στέφανον ¿v όνόματ ι τού Εθν ικού Συνδέσμου ,  
έπέρανε τήν  προσφώνησ ίν  τον  δ ιά  τών άκολού -  
θ ω ν  φράσεων : Γ Η το  προ ικ ισμένη  δ ιά  τών
χαρ ισμάτων  μ ιας  όδηγητρ ίας , είχε τήν δ ια ύ 
γειαν μ ιας  άπερωρ ίστου  φαντασίας , αγαθήν κα ί 
διακεκρ ιμέ ι ην γνώμην , ήτο μ ο ρφ ή ,  έξ ¿κείνων,

αίτινες μένουν πάντοτε πλησίον τής καρδ ίας ,  
καί οτε πλέον δεν υπάρχουν  παρ  ’ ήμ ΐν .

"Οταν ή Mme de S taë l έπέοτρεψεν άπό τήν  
έξορίαν της κα ί έκ ινήθησαν  οι Παρίσιοι, είπεν  
ό Μέγας Ναπολέων, p o u r  une femme tant 
de cas !  Τώρα δεν είπον πλέον τούτο  μεγάλ.οι 
Ναπολέοντες, άλλ ’ οι απλο ϊκο ί αυτο ί,  ν εκροθά -  
πτα ι κα ί κηπουρο ί ,  θαυμάζοντες  : γ ιά μ ιά  γ υ 
ναίκα τόσα πράμμα τα  !  Ά λλά τί γύνα ίκα ήτανε 
λοιπόν αυτή ; Ό  σχηματωθε ίς  άπό  στεφάνους  
λόφος παρηκολούθησεν  αυτήν δ ι ’ ιδ ια ιτέρων  
αμαξών  είς τόν σ ιδηροδρομ ικόν  σταθμόν  καί 
είς τήν γενέθλιάν της πόλ ιν  Wiesbaden μετά  
πολλών άκόμη  τ ιμώντων  τήν μ νήμ η ν  τ η ς . ’Εκεί 
έτάφη κατά τήν έπ ιθυμ ίαν  της είς τόν τάφον  
τών γονέων της υπό  τών ύπερηφάνων  πα τρ ιω 
τών της. Τόν τάφον της προσκύνημα  δλων τών  
γυναικών έκάλνψεν λόφος ευωδών άνθέων  κα ί 
ή αειθαλής δάφνη, ή όπο ια  έψαλλεν είς τήν μ υ 
στηρ ιώδη  γλώσσαν της τόν ύμνον τών ά θα νά τω ν .

Μ ό ν α χ ο ν  Μ Α Ρ ΙΑ  ΠΙΝΕΛΛΗ

ΤΑ ΛΟΓΛΟΓΔΙΑ ΤΟΓ ΓΑΜΟΤ

Ό  ίατοός είχεν άποφανθή ότι είς την  Μα
ρίαν Τ   ή όποια ένοσηλεύετο είς την κλ ιν ι
κήν του πρό ενός σχεδόν χρο'νου, έμεναν ¡τόνον 
ώραι νά ζήσγι. Και αυτό τό έλεγε μέ μεγάλην 
του λύπην, διότι η κόρη αύτή ή ορφανή, διά 
την θεραπείαν της όποιας έπλήρωσε μιά πονε
τική ψυχή, ήτο πολύ συμπαθητική. ’Ήρεμος, 
ύπομονητική, χωρίς καμμίαν άπαίτησ ιν, χωρίς 
κανέν — αράπονον, διήοχετο τάς ημέρας της με 
ένα ώρκΐον βιβλίου η μέ τάς θλιβεράς σκέψεις 
της. Κκί ητο —ράγμκτι —ολό δυστυχής ή Μκ- 
ρίκ T .. Ή  ΐστορίκ της ά/ κκί πολύ συνήθης, 
ήτο μ ’ ολα ταΰτα τραγική, διότι είχε ψυχήν 
πολύ ευκίσθητον, μεγάλην φιλοτιμίαν καί ιδ ί
ως καρδιά που άγαποΰσε με πάθος καί με επ ι
μονήν. Αυτό λοιπόν τό σύνηθες κακόν, τό όποιον 
συμβαίνει είς πολλά έγκαταλελειμμενα κορί
τσια, χωρίς νά προσβάλ·/] τήν υγείαν τω ν, είς
αυτήν έφερε μαρασμόν. Καί ύπέφεοε...................
ύπέφερε τόσον πολύ....... . είς τά ωραιό
τερα της χρόνια..................διότι μ.όλις ήτον ε ί
κοσι ετώ ν. "Οταν ήτο δέκα πέντε ετών έμενεν 
είς μίαν οικογένειαν είς τάς Πάτρας, ώς υπη
ρέτρια σχεδόν, ώς ψυχοκόρη. Ή  Κυρία της 
Κα Ρ. καί ό κύριός της τήν έπεριποιοΰντο πο
λύ. Δυστυχώς έτυχε νά έχουν'καί ένα υιόν η λ ι
κίας είκοσιπέντε ετώ ν, έπιπόλαιον, άνευ ερ
γασ ία ; του όποιου ή μόνη μέριμνα ήτο ή δια- 
μκέδκσις, κκί ή μόνη επιθυμία νά κάνγι κατα

κτήσεις, τό κατώρθωσε δέ πολύ ευκόλως, διότι 
ήτο καταπληκτικής ώρκιότητος. "Οταν είδε 
ούτος τήν αγνότητα, τήν ώραιότητα καί τό 
ευγενές ήθος τής ψυχοκόρης τω ν, δεν έχασε 
διόλου καιρόν’ τήν έδελέασε μέ τά λόγια του, 
τήν έμάγευσε μέ τάς περιποιήσεις καί τέλος 
τήν έσαγήνευσεν είς τοιοΰτον βαθμ.όν,ώστε τόν 
ήγάπησε παραφόρως καί δέν άντεστάθη είς 
κκμμίαν έπιθυμίαν του. "Οταν τήν έβαρύνθη 
ή Μκρίκα ήτο δέκα οκτώ ετώ ν. Αυτή ή ιστο
ρία περιήλθεν είς γνώσιν τώ/ γονέων του Παύ
λου, αντί δέ νά κατακρίνουν αυτόν καί νά όρ- 
γισθοΟν εναντίον του άπεφάσισαν νά διώςουν 
αμέσως τήν Μαρίαν, ή όποίκ, άφότου ό Παύ
λος τήν είχεν εγκκταλείψει είχε περιπέσει είς 
μεγάλην μελαγχολίαν. Τής έδωσαν αρκετά χρή
ματα διά νά ζήσνι, έως οτου ευρει εργασίαν, 
ά λ λ ’ εκείνη τά ήονήθη καί έφυγε, χωρίς νά 
έχν) ουτε μ.ίαν δραχμήν πρός συντήρησίν της, 
διότι ώς ψυχοκόρη δέν έπληρώνετο. Ά φ ’ ού 
επί έν έτος είργάσθη είς άλλην οικογένειαν με 
πονεμένην τήν ψυχήν καί κλονισθεΐσαν υγείαν 
ήρχισε νά βήχη τόσον πολύ, ή αδυναμία της 
δέ ήτο τοιαύτη ώστε ή κυρία της ή όποια τήν 
είχε πολύ αγαπήστ), τήν έστειλε δ ι’ έςόδων 
της είς ’Αθήνας είς τήν κλινικήν τοΰ ιατρού 
Β . οπου τήν εύρίσκομεν έτοιμοθάνατον. ’Α πέ
ναντι είς αυτήν τήν κλινικήν, ήτο μία μεγά- 
λη οικία, ό'που κατωκει ή οικογένεια II. πλου- 
σιωτάτη καί έχουσα μίαν μόνον κόρην, πολύ
φερνου νύμφην. Συχνά άπό τό παράθυρου της 
ή δυστυχής άσθενής μας έβλεπεν αυτήν τήν 
νέαν πλήρη υγείας, νά διασκεδάζν), νά χορεύη, 
νά χαίρεται τέλος πάντων τήν ζωην με όλα 
τά  άγαπητά της πρόσωπα, έν ω αύτη ορφανή 
καί πάσχουσα, έπίεζε τό στήθος τη ς, όπως 
καταπαύστ) τόν βήχα, ό όποιος την έπν ιγε , 
καί τήν καρδίαν της, διά νά σταματησ'ρ τους 
ταχείς παλμούς της. Δεν ήσθανθη ομως ποτε 
ζηλοτυπίαν διά τήν ζένην ευτυχίαν, α π ’ εναν
τίας ή εύγενής ψυχή της έχαίοετο, βλεπουσα 
τήν χαράν τών άλλων.

Περί τοΰ Παύλου δέν είχε μάθει απολύτως 
τίποτε προ δύο έτώ ν, δέν έπαυεν όμως ή λ α 
τρεία της πρός αυτόν. Δεν τόν εμίσησε δια 
τήν έγκατάλειψίν του, τήν ευρισκε πολυ φυσι
κήν, ά φ ’ ού ήτο περιτριγυρισμένος άπό τόσας 
νέας, ώραιοτέρας καί πλουσιωτερας άπο αυτήν. 
Τήν στιγμή/ αυτήν, κατά τήν όποιαν άρχίζει 
τό διήγημά μας είναι βράδυ, δεν άναψαν άκό
μη τό φώς της καί ή Μαρία άναπαύεται είς 
τό ημίφως αυτό καί σκέπτετα ι πάντοτε τό 
παρελθόν. Είς τό δωμάτιόν της έχει πολλά 
άνθη, τελευτα ία  ίσως πλέον περιποίησις τοΰ
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ιατρού. Εισέρχεται ή νοσοκόμος νά την έρω- 
τήσγ) αν έπιθυμή τίπο τε . Αί'φνης ακούεται θό
ρυβος, φωναί χαράς καί ευθυμίας εις τό απέ
ναντι πλούσιον σπήτι.

— Τί συμβαίνει έρωτ:γ με σβυσμένην σχε
δόν φωνήν ή Μαρία.

— Γάμος παιδί μ.ου, άπαντά ή νοσοκόμος—  
άπόψε παντρεύεται ή άπέναντί μας πλούσια 
νέα. Ή  Μαρία εγείρεται ολίγον καί λαμβάνει 
ενδιαφέρον.

—  Ά  παντρεύεται αύτό τό χαριτωμένο κο
ρίτσι ; μέ κάποιο που άγαπά άοα γε ;

—  Ναι,λένουν πώς παντοεύεται άπό έρωτα.
—  Χαίρομαι πολύ. . . . γ ιά  κείνην ,

καί μόλις έπρόφερε τά λόγια αύτά, τά  μάτια 
της έγέμισαν δάκρυα καί έπανέπεσεν εις τό 
προσκεφάλαιόν τη ς. Κατόπιν, ώς νά ήθελεν 
άκόμη κάτι νά μάθγ. . .

—  Πώς ονομάζεται ό νέος ' ξεύρεις
—  ’Ό χ ι, —  άπαντά ή νοσοκόμος —  ά λ λ ’ 

είναι νομ.ίζω άπό τάς ΙΙάτρας.
—  ’Από τάς Πάτρας ' — κραυγάζει σχεδόν 

ή Μαρία με δσην τής έμενε φωνήν, ένώ τά  
μάτια της ¿σπινθηροβολούν —  άπό τάς Πάτρας ; 
μά πώς λέγετα ι

—  Δέν ήξεύρω άπαντ^ ή νοσοκόμος, έκπλα- 
γεΐσα έκ του ΰφους τής άσθενοΰς.

—  Καί τ ί ώρα γ ίνετα ι ό γάμος  ̂ έροιτά ή 
Μαρία.

— Εις τάς εννέα νομίζω. Σ ιωπή άκρα έπη- 
κολούθησε μετά τήν άπάντησιν αυτήν τής νο
σοκόμου. Ή  Μαρία έφαίνετο ώς νά άπεκοιμή- 
θη αίφνιδίως. Ή  νοσοκόμος μ ε τ ’ ολίγον βλέ— 
πουσα ότι ή Μαρία ήτο ήσυχος έξήλθε καί επα
νήλθε πάλιν εις τάς οκτώ μετά του ίατροΰ. 
Ούτος έπιασε τόν σφυγμόν της, τό πρόσωπόν 
του εσκυθρώπασεν, άλλά δέν είπε τ ίπο τε , εσύ— 
στησεν όμως εις τήν νοσοκόμου χαμηλοφώνως νά 
μήν άφήσν) διόλου σχεδόν τήν Μαρίαν αυτήν 
τήν νύκτα. Μόλις έξήλθε ό ιατρός ή άσθενής 
παρεκάλει θερμώς τήν νοσοκόμον νά τήν οδη- 
γήσγι εις τό παράθυρου, διά. νά ΐ'δη τόν γάμον.

— Μή μου άρνεΐσαι καλή μου Τερέζα αυτήν 
τήν χά ρ ιν— τής έλεγε —  που ξεύρεις άν δέν 
είναι ΐ'σως ή τελευτα ία .

Γ ρ ' Υ 5 · » >  λ. « . '  *—  1ι ειν αυτα τζον λες, π χ ιο ι  ¡λου, η τε - 
λεντα ία  δέν είνα ι, ά λ λ ’ άφοΰ τόσον τό έπιθυ- 
μ,εΤς, θά σου την κάνω αυτήν τήν χάρι. Τήν 
ήγειρε πράγματι μέ πολλάς προφυλάξεις καί 
τήν ώδήγησεν εις τό παράθυρου. 'Τότε. . . . έν 
τώ  μέσω τών φώτων. . . .— τά παράθυρα ήσαν 
άνοικτάώς έκ του καυσωνος,ήτο ’Ιούλιος μήν—  
τής πολυτελείας . . . .  του κόσμου, . . . εϊδεν ή 
δυστυχής ετοιμοθάνατος, τήν νύμφην μέ τήν
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πλουσίαν νυμφικήν περιβολην της καί τόν γαμ.- 
βρόν . . . .  έκλονίσθη, ή άναπνοη της έπιάσθη, 
τά  μάτια  της έλαμψαν καί έφώναξεν ώς πα- 
ράφρων.

—  Τερέζα μου . . . .  είναι αυτός . . . .  είναι 
ό Παύλος, είνα ι ό αγαπημένος μ.ου . . . .  αυτός 
που με κατηντησε σ ’ αύτά τά  χάλια . ...άκούς 
Τερέζα ' είναι αυτός. "Η δυστυχής νοσοκόμ.ος 
εταράχθη, δέν ήξευρε τ ί νά κάμν) έφοβήθη μή
πως ή συγκίνησις έπισπεύσγ τό τέλος τής 
δυσ τυχισμ-ένης αυτής νέας, καί τήν ¿σήκωσε 
σδν παιδάκι στά χέρια της καί τήν έβαλε πά
λιν στό κρεββάτι. Ή  δυστυχής όμως Μαρία δέν 
μπορούσε πλέον νά ήσυχάσν).

—  Τερέζα— άνέκραξε—  κάνε μ.ου άκόμη 
μ.ιά χάρι, τήν τελευτα ία  αύτή τή φορά ώρι- 
σμένως, πάρε τά  λουλούδια μ.ου, όλα αύτά τά 
λουλούδια που μου έχουν φέοει, καί τρέξε, νά 
τά δώσγς στό γαμβρό .......  νά του πής ότι ε ί
ναι τό δώρον τής μικράς του Μαρίας, ή οποία 
θά πεθάνν) έντός ολίγου, τό αισθάνεται, καί 
θά παρακαλή τόν Θεόν εις τήν άλλην’ ζωήν 
διά τήν εύτυχία το υ ... άκοϋς · γ ιά  τήν εύτυ- 
χ ία το υ ... . έλα λοιπόν γρήγορα τ ί μέ κυττά - 
ζεις πήγαινε, τό θέλω καί ένώ έλεγε ταυτα , 
έβγαλε μ.έ τά χλωμά της χέρια άπό τά βάζα, 
τά όποια ήσαν κοντά της, όλα τά  άνθη καί 
τά  έτεινε πρός τήν Τερέζαν.

—  Νά, πάρτα πήγα ινε,κα ί νά μ,οΰ φέργς τήν 
άπάντησί του τήν περιμ-ένω . . . .  πάρε καί τά  
άλλα μήν άφήσγς τίποτε έδώ γ ιά  μ.ένα, γιά  
κείνον, όλα γ ιά  κ ε ίνο ν .... Ή  δυστυχής νοσο
κόμ.ος, βλέπουσα τήν άγωνίαν της, ήναγκάσθη

\  λ / \ λ 2  £  '  βνα τα παργ και να εζεΛυ·/].
— "Ακούσε Τερέζα, μή μ.οΰ πής ψέμμ-ατα, 

θέλω τήν άπάντησί του γραπτή ότι τά έλαβε 
άκοΰς γ ρ α π τή ....

Εις τό χαρούμενο σπήτι μετά τόν γάμον, 
ένας υπηρέτης πλησιάζει τόν γαμβρόν καί του 
όμ.ιλεΐ χαμηλοφωνως :

—  Κύριε σάς ζητεί έςω κάποιος, είναι λ έ 
γε ι άνάγκη νά σάς δώσν) κάτι τ ι .  . . Ό  Παύ
λος έζέρχεται, βλέπει μετά μεγάλης του άπο- 
ρίας τήν νοσοκόμον νά τόν πλησιάζει, νά του 
τείνγ, τά  άνθη καί νά του λέγν) :

—  Κύριε, αύτά είναι άπό τήν μικράν Μα
ρίαν, είν ’ έδώ άντικρύ εις τήν Κλινικήν μ.ας 
ετοιμοθάνατος. Σάς είδε άπό τό παράθυρον, 
καί άμ-έσως μου έδωσε αύτά τά  λουλούδια νά 
σάς τά φέρω. . . . τής είχαν στολίσει μ ’ αύτά 
τήν κάμαρά τη ς. . . .

—  Μαρία ; . . . Μαρία '} . . , δέν γνωρίζω 
καμμ.ιά Μαρία.

—  Πώς είναι δυνατόν Κύριε έκείνη έκλαιε 
καί έφώναζε άμα σάς είδε «ε ίνα ι έκεϊνος — 
έ λ ε γ ε —  ό Παύλος». Ούτος άφού έσκέφθη έπί 
τινας στιγμάς, έφάνη ώς νά ένεθυμ.ηθη.

—  ΤΑ ! . . . να ί. . . . ξεύρω. . . . τήν ε ί
χαμε σπήτι μας υπηρέτρια, πρό καιρού όμως 
. . . .  μόλις τήν ένθυμ.ούμ.αι. . . .  ή καί μένη 
είναι λοιπόν πολύ άρρωστη

—  Μόλις θά περάσνι τήν, νύκτα είπεν ό 
γιατρός· πεθαίνει άπό φθίσι. Καί τού έτεινε 
πάλιν ή νοσοκόμος τά  άνθη. ’Εκείνος όμως δέν 
έφαίνετο ότι έπεθύμ.ει νά τά  πάργ, καί μετά 
τινας στιγμάς :

—  Είναι γρουσουζιά καϋμ.ένη εγώ γαμ,βρός
νά πάρω άνθη άπό μιά ετοιμοθάνατη.............
καί φθισική μάλιστα. . . . τόσο μεταδοτική 
άσθένεια. . . . όχι πάρτα πίσω δέν μπορώ νά 
τά πάρω. ΤΙ νοσοκόμος έγεινε κάτωχρος πρό 
τής φρικτής άναισθησίας αύτοΰ τού άνθρώπου. ·

— Θ έλει, Κύριε, γραπτήν άπάντησιν σας 
ότι τά έλάβατε. . . . μέ παρεκάλεσε θερμώς νά 
μ.ή γυρίσω πίσω χωρίς αύτήν.

—  ΤΑ, οσο γ ι ’ αύτό,τό κάνω εύχαρίστως. "Ε
λαβε τότε τό επ ισκεπτήρ ιό το υ , έφ’ ού έγραψε: 
«Εύχαοιστώ διά τά  άνθη καί σοΰ εύχομαι πε
ραστικά», καί τό έτεινεν εις τήν νοσοκόμον. 
Αύτή ήθέλησε νά άφίση καί τά  άνθη έπ ί τίνος 
τραπέζης.

—  ’Ό χ ι, όχι πάρτα καλλίτερα όπίσω καί μ.ή 
τής τά δείξεις ότι τά  έπέστρεψα. "Οταν δε ή 
Τερέζα ήτοιμάζετο νά έξέλθν) :

—  Μήπως έχει άνάγκην άπό χρήμ-ατα; τήν 
ήρώτησε καί έβαλε το χέρι εις τό θυλάκιόν 
του. Φρίκη κατέλαβε τήν νοσοκόμον διά τό 
άπαθές του ίίφος καί άπήντησεν άποτόμ.ως.

—  Κρατήστε τά  λεπ τά  σας, Κύριε, έ'χομ.ε
■> \ Ν Λ λ Ν /αρχετχ ο ιχ  την κηοειχ της.

"Οταν ή νοσοκόμος είσήλθεν εις τό δωμ.ά- 
τιον τής άσθενοΰς διά νά τής φέρν) τήν άπάν- 
τησιν, τήν εύρε νεκοάν. . τά  έπιστραφεντα 
άνθη ¿χρησιμέυσαν ώς νεκρολούλουδα !

ΑΡΓΎΡΩ Δ. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟ Τ

Α Ι  Ο Μ Ι Λ Ι Α Ι  

Τ Ο Υ  ΛΥΚΕΙΟΥ Τ Π Ν  ΕΛΛΗΝΙΔΠΝ

Αί γυναίκες εις το βήμα  !  Αί γυναίκες Ανα- 
τόμο ι κα ί μελετηταϊ μεγάλων επ ιστημον ικών  
ζητημάτων . Αί γυναίκες ερμηνεύουσαι τους  
κλασικούς τής άρχα ιότητος  με  βαθύτη τα  κα ι 
χάριν  κα ί πρω τοτυπ ίαν , τήν όποιαν θ ά  έζή -

λεναν οί καλλ ίτερο ι μελετητα ί κα ί κρ ιτ ικο ί  τών  
Αριστουργημάτων τής Αρχαίας τέχνης.

Ό χ ι τυχαία  κα ί κο ινά θέματα .  ”Οχι ζ η τή 
ματα  ελαφρό, κα ί προσ ιτά  εις δλους. Ά λλά κα ί 
δχι σχολαστ ικ ισμούς , όχι πενταντ ισμούς , όχι 
φρασεολογίας κο ινός  κα ί επαναλήψεις  π ρ α γμά 
τω ν  ποΰ  έλέχθησαν κατά  κόρον .

"Η επ ιστήμων Έ λλην ίς  έως τώρα είχε δ ια -  
κϋ ιθή  εις τάς απουδάς της, εις τήν έξάσκησιν  
τ ο υ  έπαγγέλματός τη ς , ώς ιατρός ή κ α θη γ ή -  
τρια. Ά λ λ 'ε ίχ ε  μείνει άγνωστος ώς καλλ ιτέ - 
χνις μελετήτρια  τής επ ιστήμης , ώς ψυχολ.όγος 
κα ί έρευνήτρια δυνατή τών Απορρήτων τής μ ε 
γάλης τέχνης, ώς δ ιερμηνεντρ ια  τών α ιωνίων  
καί ώρα ίω ν  αληθε ιών, α ί όπο ΐα ι κρύπτοντα ι εις 
τά Αθάνατα έργα ενός μεγάλου παρελθόντος.

Οί άνδρες, π ο ΰ  έαυνείθισαν Από τά σχολικά 
θραν ία  νά θ εω ρούν  τούς Ασχολουμένους μέ. 
τους  κλασικούς συγγραφείς ώς τούς Ανιαροτέ- 
ρους Ανθρώπους τοϋ  κόσμου  δεν ήμποροΰοαν  
νά φαντασθοΰν  τήν γυναίκα τής ιδ ίας κατηγο 
ρίας χωρ ίς  σχολαστ ικ ισμόν κα ί μπαμπλε ϊσμόν .  
Αι' αυτό α ί δύω  κατά σειράν δμ ιλ ία ι τής δος 
Μυρσίνης Κλ.εάνθους δ ιδάκτορας  τής Φάο/.ο- 
γίας, μ ιας  πολύ νέας κα ί χαρ ιτωμένης  κόρης, 
έξέπληξαν, έγοήτευσαν, έκαμαν  ιδ ια ιτέραν εντύ-  
πωσιν . Διότι μ α ζή  μέ  τή ν  Απλ.ότητα τής φρά -  
σεως κα ί τήν  αβρότητα  τοϋ λόγου , οί γ υ να ι 
κείο ι τύπο ι τοϋ Σοφοκλέους Ανελύθησαν τε
λείως κα ί Απέδωκαν τήν  γυναικείαν ψυχήν  υπό  
τάς ξεχωριστός σ ννθήκας  τής ζωής  καί τοϋ  
περιβάλλοντος κα ί τής Διηανείρας ώς συζύγου  
ν ομ ίμ ο υ  τοϋ  μεγάλου ή ρω ος  Ή ρακλέους  καί 
τής Τεκμήαης ώς συνεύνου μόνον τοϋ Αΐαντος.

Μ εταφέρω μεν εδώ διά νά τήν  Απολ.αύσουν 
καί α ί Αναγνώστριαί μας  τήν ώρα ίαν μελέτην  
τής  νεαρός δ ιδάκτορος , ή όπο ια  εις Απώτερον 
μέλλον θ ά  μάς  δώση κα ί τούς υπολο ίπους  μ ε 
γάλους τύπους τοϋ  Αθανάτου τραγ ικοϋ .

Τάς φιλολογικός όμιλ.ίας, τάς όπο ιας .ώ ς  π ρ ο -  
ανηγγε ίλαμεν ήδη, θά  συνεχίσουν καί άλλαι δ ι 
δάκτορες  τής φ ιλοσοφίας , θ ά  δ ιακόπ τουν  έν τώ  
μεταξύ  όμιλ ία ι επ ιστημον ικο ί μέν καί φ ιλολο
γικοί πάντοτε , δχι δμως καί κλασικο ί.

Τήν έπομένην  Πέμπτην 17 Μαρτίου θ ά  ό μ ί 
λι) σ η ή δ ιδάκτω ρ  τής Φιλολογίας κ .Θηρεσ ία  Ροκά  
Ευαγγελίδου περ ί τής φ ιλοσόφου Ύ π α τ ία ς .

'Εν τώ  μεταξύ  κάθε  Τετάρτην εις τάς 6 μ . μ ,  
εξακολουθούν  αί πρός  τάς διδασκαλίαας καί 
μητέρας  θαυμάσ ιο ι  κα ί τόσον κόσμον  ουγκεν-  
τρόνουσαι διαλέξεις περ ί υγιεινής κα ί πα ιδολο 
γίας τής κ .  Μελά. Τήν μεγάλην εβδομάδα  α ί 
διαλέξεις δ ιακόπτωντα ι, δ ιά νά συνεχ ισθοϋν  
μετά τό Π άσχα.
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Α Ν Ο Ι Ξ , Ι Σ

I ΤΟΥ ΙΟΦΟΚΛΕ
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

'Ομιλία τής 3ρος τής »ιλοσοφίας 3ος Μ. ΚΛΕΑΝΘΟΤΣ

Θά ποοσπαθήσω ν ’ άναπτύζω σήμερον όσον 
μοΰ είναι δυνατόν τά αισθήματα δύο γυναικών 
ποΰ παρουσιάζονται εις δύο τραγωδίας του Σο- 
φοκλέους, τόν Λΐαντα καί τάς Τραχύ·ίας.

Έπροτίμησα τά  δράματα αυτά διότι ε ί
ναι τά  πλέον άγνωστα καί διότι θεωρούν
τα ι τά πλ,έον αδύνατα δοάματα του Σοφοαλέ-ί 1
ους ώ ; πρός τήν πλοκήν καί ηθοποιίαν, Έάν

ήμπορέσω νά δείξω την ώοαιότητα καί απλό
τητα  των αισθημάτων των γυναικών αύτών 
των δραμάτων θά είναι βραδύτερου εύκολώτε- 
ρον νά κατανοηθοΰν ή μεγάλες καί ευγενικές 
ιδέες που διευθύνουν την δρασιν των αληθινών 
ήρωίδων του Σοφ'οκλέους, μιας ’Αντιγόνης καί 
καί μιας Ή λέκτρας.

Πρωτήτερα όμως θέλ,ω νά εί'πω ολίγα διά 
την εποχήν του ποιητου, δ ι’ αυτόν τόν ΐ'διον 
τόν ποιητήν, διότι μόνον όταν γνωοίζη κανείς 
τά περιβάλλον καί τήν ζωήν του συγγραφέως 
ήμπορεΐ νά έννοήσν) καλύτερα την σκέψιν αύ- 
τοΟ όταν π λά ττγ  τούς διαφόρους τύπους των 
ηρώων του.

Ο ΑΝΑΚΑΛΪΨΑΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΛΟΝ
ΑΜΟΤΝΤΣΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΤ



1922

“Ό ταν ό Σοφοκλής παρουσιάζεται εις τήν 
Ε λληνικήν ζωήν, όλη ή Ε λλάς είναι συγκεν
τρωμένη εις τάς ’Αθήνας καί αί ’Αθήναι εύ- 
ρίσκονται εις τήν ακμήν τω ν. *Η πόλις αυτη 
που έπρότεινε θαρραλέα τό στήθος εις τές βαρ- 
βαρικές απειλές κλείει μέσα στά τείχη της 
μιά φούχτα άπό ήρωας, που αισθάνονται την 
δύναμιν τους καί σκορπίζουν συγχρόνως τό α ί
σθημα τής ένότητος. “Όλοι ταπεινοί χαιρετί
ζουν τόν θρίαμ,βόν τους. Ή  πόλις γεμ ίζει άπό 
χουσόν καί ό άρχων της ά ντλε ΐ άπό τό συμ
μαχικόν ταμεΐον μέ τά  δύο του χέρια χωρίς νά 
δίδν) εις κανένα λογαριασμών παρά μόνον εις 
τούς θεούς του.

Μεσα εις τά  τείχη της κ ινείτα ι ένας λαός 
που κυβερνιγ ό ΐ'διος τόν εαυτόν του. Ή  ελευ
θερία ¿δημιούργησε τήν άτομικότητα στηριγ- 
μ.ένην ¿πάνω εις τήν σκέψιν καί τό συμ,φερον 
τής πολιτείας. Ή  πειθώ είνα ι ή δύναμις που 
διευθύνει. Τό φιλοσοφικό πνεύμα σκορπίζεται 
καί έμβαθύνει εις όλα. Ό  ’Αθηναίος γεννά- 
τα ι μ,έσα στή σκέψι, ¿ξυπνά γλήγορα εις τό 
φως καί χωρίς νά τό νοιώστ), γυμνάζων τό σώ- 
μά του εις τήν παλαίστρα τόσο οσο καί τή 
σκέψι του εις διαφόρους άκαδημίας,προετοιμά
ζετα ι γ^ά τήν άντίληψ ιν τής εύμορφιάς. Ή  
παίδευσις είνα ι πα ιγνίδ ι καί ή έογασία είναι 
τέχνη , διότι τό πάν εις τήν πόλιν αυτήν σκο
πόν έχει νά σφραγισθή μ.έ τήν σφραγίδα τού 
ωραίου.

Διά πρωτην και τελευτα ίαν φοράν ή άπό- 
λυτη εύμ.ορφιά παρουσιάζεται εις τούς άνθρώ- 
πους καί ή ’Ακαόπολις στολισμένη μ.έ καλλι
τεχνήματα φαίνεται σάν νά δείχνη τόν δρό
μον πρός τήν τελειοποίησι. ’Ολόκληρη ή πό
λις είναι έν έργαστηοιον.Είναι τόσα άγάλματα 
όσοι καί πολ ΐτα ι. Μέσα σέ κάθε ένα άναζή 
ένας προστάτης θεός, ένας ήρως, ένας άθλητής. 
πού ¿φανέρωσε γιά  μιά στιγμή τήν εύμ.ορφιά 
τών θεών.

*0 λαός κ ινείτα ι γύρω άπό ένα λαόν όμοιόν 
του έμψυχωμένον εις τό μάρμαρον. Ά λ λ ’ ή 
άπλότης φανερώνεται παντού, διότι αξίωμά 
των είνα ι τό, «Μηδέν ά γα ν» . "Ολα έν γένει 
είναι πνεύμα, φώς, ρυθμ-ός καί άνάμεσα σ ’ αύ
τά παρουσιάζεται ό Σοφοκλής, ό όποιος είναι 
ό .αρμονικός κανών, ό τύπος εις τόν όποιον ευ
ρίσκει ή ένδοξος πόλις τήν πρασωποποίησιν τού 
ιδανικού της.

Ή  ζωή τού Σοφοκλέους είναι τόσον ωραία 
όσον καί τό έργον του. Γεννάται τώ 496 σέ 
μΐά άτμ-όσφαιρα πού έφωτίζετο άπό τές άνταύ 
γειες μ.ιάς ρόδινης αύγής εις μίαν μικράν έπαυ- 
λιν εις τάς όχθας τού Κηφισσού, εις τόν ίπ~

πειον Κολωνόν— πλησίον τής σημερινής Κολο- 
κυνθοΰς.—  Ό  πατέρας του πλούσιος άπό τά 
έργοστάσια ποΰ είχε, δίδει άφθοναν τήν πα ι
δείαν εις τόν ποιητήν.Ο ί άθληταί καί οί ποιη- 
τα ί έναλλάσσονται. Ή  παλαίστρα καί τό δι
δασκαλείων άπασχολούν τήν νεότητά του, ή 
μία αναπτύσσει τήν αρμονικήν κίνησιν τού 
σώμ-ατός του, τό άλλο μ.ορφώνει τό πνεύμά 
του.

Εις ηλικίαν 16 έτών έκλέγετα ι διά τή'γ εύ- 
μ.ορφιάν του νά σύρη τόν χορόν τών νέων οί 
όποιοι έπανηγύριζον τήν νίκην τής Σαλαμίνας. 
Βραδύτερον γιά  τήν "δια εύμ.ορφιά έκλέγεται ϊνα 
ύποκριθή τήν χαριτωμένην Ναυσικάν τού 
’Ομήρου, όταν παίζη τήν σφαίραν μέ τάς θε
ραπαινίδας της. Ή  καθημ.ερινή του συνανα
στροφή μέ φιλοσόφους καί καλλιτέχνας άνέ- 
πτυξε τήν δημιουργικήν του δύναμ,ι. Γύρω 
του ύπήρχεν άμιλλα διά νά εύρεθή νέος τύπος, 
νεα γραμ.μ.η, νεα παράστασις τής αρμονίας. 
Καί τοιουτοτρόπως δέν είναι παράδοξον πώς 6 
Σοφοκλής κατώρθωσε νά μ.άς δώση τό έργον 
του σφραγισμένο μ.έ τήν σφραγίδα τού ωραίου.

Ή το  25 έτών οτε άνεβίβασεν εις τήν σκη
νήν τήν πρώτην τραγωδίαν του. Τότε εις τό 
θέατρον άπόλυτος κύριος ήτο ό Αισχύλος. Ό  
ποιητής αύτός γεννημ,ένος μέσα στήν θέρμη 
τής ηρωικής έποχής, μέ τό αΐμ,α τών Μαραθω- 
νομ.άχων εις τάς φλέβας του, παρουσιάσθη εύ- 
θύς έζ αρχής σάν κολοσσός εις τό μ.έσον άν- 
θρωπινων άγαλμάτων. Τό θέατρον ποΰ εύρί- 
σκετο σέ σύγχυσι καί στάς άρχάς του μετε- 
μορφώθηκε ύπό τήν έπίδρασίν του. Σκηνή, 
ένδυμασίαι,ύπςκριταί, όλα ήσθάνθησαν τήν δύ- 
ναμ.ιν τήςχειρός του. Ποτισμένος μέ τάς άνα- 
μνήσεις τής έποχής του νομίζει ότι μόνον ή 
δύναμις καί ή μ.εγαλοψυχία είναι δυνατόν νά 
δημιουργήσουν τ ι άξιον διά νά ζήση" καί τοιου
τοτρόπως όλα τά  έργα του έχουν τόν τύπο τής 
μεγαλοπρεπείας. Τούς ή'ρωάς του τούς υψώνει 
προς τούς θεούς του. Εμβάλλει εις αύτούς δύ- 
ναμι ψυχής, αισθήματα υπέροχα, εις τά όποια 
ό άνθρωπος πολύ σπανίως είναι δυνατόν νά 
ύψωθή. Δεν ταπεινώνονται οί ήρωές του παρά 
μόνον έ-ωτιον τής Μοίρας, ποΰ είναι ή άπό
λυτος κυρίαρχος εις τήν άνθρώπινον ζωήν. Γο- 
νατίζομεν ά,πό θαυμασμόν πρό τών ηρώων του, 
άλλά δεν συγκινούμεθα, κάποιος φόβος μάλι
στα πολλάς φοράς μάς γεννάτα ι, γ ια τ ί κ ι ’ αύ- 
τοί οί θεοί του είναι άκαμ,πτοι, έκδικητικοί, 
φθονεροί καί συχνότατα άφίνουν τόν "Ολυμ.- 
πον διά νά διευθύνουν πρός τό συμ.φέοον των τάς 
τύχας τών άνθρώπων. Με τό θέατοον τού 
Αισχύλου είναι ώς νά εύρισκόμεθα έμπρός εις
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υψηλά βουνά άπόκρημνα, μυστηριώδη μ.έ κατα- 
ράκτας καί χειμάρρους, με κορυφές κεραυνό- 
-εληκτες καί υπέροχες, έμπρός στή γ ιγά ντ ια  
εύμορφιά ενός Τιτάνος πού μάς κάμνει άπό 
θαυμασμ.ό καί εύλάβεια νά σκύψωμε τα π εινω 
τικά τό κεφάλι.

Μέ τόν Σοφοκλέα δέν εΐ'μεθα πλέον έμ.πρός 
εις τήν ίδια εικόνα. Εύρισκόμ.εθα έμ.πρός σέ 
μ.ιά ζωγραφιά πού έμψυχώνεται μ.έ τά ί'δια μας 
αισθήματα, έμ.πρός εις αύτήν τήν Α ττ ική ν  
φυσιν μ.ε τάς ώραίας γραμμάς, μέ τά μ.υρω- 
μ-ένα λουλούδια της καί μ.έσα εις τήν όποιαν 
αίσθκνόμεθα ότι κινούμεθα.

Τό θέατρο τού Σοφοκλέους υψώνεται εις 
αρμονικήν συμφωνίαν πρός τήν άρχιτεκτονικήν 
καί γλυπτικήν τής πόλεως, σύμφωνα μ.έ τήν 
δημοκρατική έλευθεοία. Τό ί'διο/ μ.εγαλεϊον 
εις τήν απλότητα , ή ί'ύια γαληνή . Ήμπορεΐ 
κανείς νά εί'πη ότι είναι ό Παρθενών τής ποιη- 
σεως.Τό πάν μεταμορφώνεται, τό πνεύμα καί 
ή διάταξις, ή σύνθεσις καί ή έμπνευσις. Πλα- 
τύνετα ι ό κύκλος τής δράσεως. Τά έπεισόδια 
διαδέχονται φυσικά τό έν το άλλο καί αισθά
νετα ι κανείς τήν κίνησι τής ζωής έξιδανι- 
κευμένης.

Ό  Σοφοκλής έπαναφέρει τόν άνθρωπον εις 
τήν σκηνή ;, τόν όποιον είχεν έξορίσει ό Α ι
σχύλος διά νά δώσν] τήν θέσιν εις τούς γ ίγαν- 
τάς του.

Τόν έξάγει άπό τούς μυθικούς χρόνους τόν 
διατηρεί όμως άκόμη εις τούς ήοωϊκους.

Οί ή'ρωες τού Σοφοκλέους έχουν όστά καί 
σάρκα καί κάθε άνθοωπος ήμπορεΐ ν ’ άναγνω- 
ρίση εις αύτούς τό ιδανικόν τής δράσεως του. 
Α ν τ ί νά ήναι δούλοι ταπεινοί τού πεπρωμ.έ- 
νου πολεμούν έναντίον αύτοΰ, άναπτύσσουν 
ίδικήν των Οέλησιν καί νικώντα ι μ.έν άλλά π ί 
πτουν κατόπιν άπό εύγενικόν άγώνα καί ώς 
έπ ί τό πλεΐστον, διότι ώδήγησαν κακώς τήν 
θελησίν τώ ν.

Αύτοί οί θεοί δέν είναι πλέον οί άγροΐκοι 
καί φοβεροί" είναι οί προνοητικοί, οί δίκαιοι 
πού έκαμ,αν τήν έμ.φάνισίν των εις τους έκπε- 
πληγμένους θαυμαστάς τής τέχνης τού Φει- 
δίου. ’Εν ω ό Αισχύλος τούς φοβείται καί πολ- 
λάκις τούς βλασφημ,ά, ό Σοφοκλής τούς άγαπά, 
διότι άντιποοσωπεύουν δι’ αύτόν τούς αιωνίους 
νόμους ποΰ διευθύνουν μ.έ συνείδησι τάς τύ- 
χας μας.

'Ολόκληρο δέ αύτό τό ηθικόν μ.εγαλεϊον 
παρουσιάζεται εις μίαν μορφήν πού είναι αύτη 
ή εύμ.ορφιά. Δέν θά ευροψ.εν εις τόν Σοφοκλήν 
τά  στολίδια τού λόγου τού Αισχύλου. Ή  ά- 
λήθεια. γυμνή μάς παρουσιάζεται μ.ε τάς άπλάς

γραμμάς ποΰ συναντοΰμεν εις τόν άθλητήν 
ποΰ άγω νίζετα ι γυμνός καί εις τήν γυμνήν 
παρθένον ποΰ όρμ.α εις τά βουνά διά νά λα- 
τρεύση τόν Βάκχον τη ς. Ά λλά  καμμ.ία ψυ- 
χρότης εις αύτήν τήν γυμνότητα. "Ενα θέλ
γητρου κυβερνά παντού καί ή δύναμ.ις ενώνε
τα ι μ.έ αύτήν τήν χάριν.

Βέβαια έχει καί ό Σοφοκλής πολλές φορές 
τάς τραχύτητάς του. Ή  μ,ελωδική του λύρα 
μάς δίδει πολλάς φοράς ήχους άπειλητικούς 
καί μ.άς ενθυμίζει τόν Α πόλλωνα, όταν δια
κόπτη τήν συναυλίαν τών Μουσών διά νά τεν- 
τώση τό τόξον του. Κανένας ποιητής δέν με- 
τεχειρίσθη τόσο καλά τήν τραγικήν είρωνίαν 
όσον αύτός. Ή  βαθειά σημασία τών λεξεων 
εύρισκεται συχνότατα εις άντίθεσιν πρός τά 
φαινομενικά γεγονότα. Οί ήρωές του νομίζουν 
σχεδόν πάντοτε ότι έχουν σωθή, άκριβώς τήν 
στιγμήν πού κινδυνεύουν. Πιάνονται άπό τό 
έγχειρίδιον ποΰ πρόκειται νά βυθισθή εις τά  
σπλάχνα τω ν, ώς άπό άγκυρα, σωτηρίας. Και 
έδώ άκριβώς είναι ή δύναμις τής τέχνης τού 
ποιητοΰ, τόσον φοβερή όσον καί τοΰ Αισχύλου 
κ ι ’ αύτός πολλάκις μ.έσα στή τραχύτητά του 
α ισθάνεται τήν μεγάλη τρυφερότητα νά τόν 
πλημμ.υρή.

Ό  Αισχύλος είναι ώς έπί τό πλεΐστον λυ
ρικός, ό Σοφοκλής γ ίνετα ι τέτοιος σχεδόν μ.ό- 
νον στά λυρικά του. Τότε υψώνεται σέ π ινδα- 
ρικο ύψος καί μέσα σ ’ ένα στίχο βλέπομε νά 
περνούν θεοί στεφανωμ-ένοι, μυθολογικά ορά
ματα, φωτισμ.ένα τοπεΐα καί ζωογονημένα 
άπό τές νύμ,φες ποΰ περνούν καί έξαφανίζονται 
σύντομα.

Καί τίποτε δέν ήμπορεΐ νά φθάση τήν με
λωδία αύτών τών χορικών, τήν γοργότητα, 
τή χάρι, τή  σκέψι καί τήν ποίησι. Γ ια τί καί 
ή σκέψις έδώ έχει τήν θέσιν της περισσότερο 
μάλιστα παρά σέ κάθε άλλο μ,έρος τών όρα- 
μάτων του. Οί χορευταί του είναι οί μάρτυρες 
τών συγκρούσεων καί καταστροφών ποΰ γίνον
τα ι έμ.πρός των καί τάς κρίνουν μ.έ τήν άκρι- 
βεστερη δικαιοσύνην. Συγκεντρώνουν μεσα των 
τήν πείραν τοΰ γέροντας, τήν εύσέβειαν τού 
ίερέως, τήν οξυδέρκεια καί τήν αιώνια ηθική 
τής άνθρωπότητος.Οί ήρωες τούς έμ,πιστεύον- 
τα ι τά σχέδια, τές άγωνίες, τές μυστικές των 
σκέψεις, όπως στά δημοτικά τραγούδια μας οί 
δυστυχισμένοι σκλάβοι καταφεύγουν στή φύση 
γ ιά  νά έκμυστηρευθούν τόν πόνο τους σάν σ ’ 
ένα στοιχείο ειρήνης καί σάν σέ καλή σύμ-βουλο.

Μέ τά  χορικά ό ταραγμένος θεατής μετα- 
φέοεται σ ’ έναλειβάδι μέ άσφοδέλους, όπου αί
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ey.ioti τών άποθαμένων άπό τήν άλλη όχθη κυτ- 
τάζουν με ψυχραιμίαν τή πάλη καί τα μυστή- 
οια της ζωής.

Δι ’ όλα αυτά— καί προ παντός διά την βα- 
Οεία ψυχολογικήν άνάλυσι των ανθρωπίνων 
αισθημάτων, διά την άρμ.ονικήν έξωτερίκευσι 
των αισθημάτων καί σκέψεων αύτών— ό Σο
φοκλής ύπήρξεν 6 αγαπημένος ποιητής των 
’Αθηναίων.

Στην πρώτη εμφάνισί του 6 Αισχύλος νικη
μένος άπομακρυνεται από τό θέατρο, σάν μια 
θεότης πληγωμένη από τά  τόξα του νέου 
Άπο'λλωνος. Συντετριμ.μένος μέσα στη λάμψι 
τής δόξης του ακολουθεί τό δρόμο τής εξορίας. 
Νικητής πλέον ό Σοφοκλής σάν ημίθεος άφαρ- 
πάζει τά  πλήθη που γοητευμένα σύρονται στό 
νικηφόρο άρμ.α του καί βλεπει στό μέτωπό του 
νά συσσωρεύωνται αί δάφναι.

Εις ηλικίαν 80 ετών έτελείωσε τό τελευ- 
ταΐον τρυ αριστούργημα, την ’Αντιγόνην. Γιά 
ανταμοιβή εκλέγετα ι στρατηγός. Βραδύτερα 
γ ίνετα ι ίερεύς ό σεβάσμιος γέρων, άν είνα ι δυ
νατόν νά όνομασθή γήρας μια ώριμότης που 
τελειοποιείτα ι όλονέν. Ή  ζωή του είναι ήρε
μη, ευτυχισμένη καί ταράσσεται μόνον από 
τούς παλμ,ούς που ζωηρεύουν σέ κάθε νίκη πε
ρισσότερον. Μόνον μια θλΐψι φαίνεται νά σκιά- 
ζγΐ τές τελευτα ίες ημέρες, είναι ένα σύννεφο 
ποΰ χρυσώνεται από μιά υπέροχη δύση. Ό  
υιός του τόν κατηγορεί όιά παραφροσύνην ενώ
πιον τής φρατρίας, ά λλ ’ ό Σοφοκλής κηρύσσε
τα ι αθώος στους πρώτους στίχους που διαβά
ζει από τόν Οίδίποδα έν Κολωνώ. Καί πράγ
ματι εκείνος που σε τόσο προχωοημενην ηλι
κία συνεκλόνιζε τές ψυχές τών ©ρονίμων ώστε 
νά παραφρονούν από ενθουσιασμό εμπρός στή 
βαθειά καί ακέραια σκέψι του ήτο απρόσβλη
τος από κάθε κατηγορίαν.

Ό  θάνατός του ομοιάζει μάλλον πρός τό ρά- 
γισμα μ-ιάς λύρας καί τό σβύσιμ,ο τής φωτιάς 
ένός τρίποδος παρά πρός ανθρώπινον θάνατον. 
"Αλλοι τόν παρουσιάζουν ν ’ άποθνήσκη από 
χαρά, άλλοι ά,πό έςάντλησι κατόπιν από τήν 
άνάγνωσι τής ’Αντιγόνης. Τοιουτοτρόπως, σάν 
τόν κύκνον του παραμυθιού, πέθανεν από τό 
ΐόιο του τραγούδι. Τό έπιτύμβιον ποΟ έχαρά- 
χθη εις τόν τάφον του ομοιάζει μέ βροχήν από 
άνθη που προσέφερε τό χέρι ένός λαοΟ. Είναι 
αρμονικά τά λόγια του. (.C Ερπε ή συχα , ώ κιαοέ 
επάνω εις τόν τάφον τον  Σοφοκλέους , οκέ, 
παζέ  τον  μέσα στη σ ιωπή με τους  βάλλοντας  
κλ.ώνονς σου. Ε ίδε  νά δ  άλλη πάντοτε πέταλλον  
ρόδου  κα ι ή μεστή άμπελος νά κλίνη] πάντοτε  
δροσερά  τά κλήματά  της γ ΐά  νά τ ιμήαη  τή  σ ο 

φ ία  και φρόνησ ι του  αρμον ικού  πο ιη το ν ,  ποΰ  
ήγάπησαν α ί  Μοϋσαι κα ί α ί  Χάριτεςν>.

Αυτή είναι ή ζωή του ποιητοΰ καί αυτό τό 
περιβάλλον του. Ά π ’ αυτά έγεννήθησαν τά 
έ'ργα του που ήσαν περισσότερο από 130 και 
άπό τά  όποια σώζονται μόνον επτά .

Ε Μ Π ΡΟ Σ  Σ Ε  Μ ΙΑ  Ε ΙΚ Ο Ν Α  Τ Η Σ  ΖΩ Η Σ
Μέσα σέ μιά άσπρη καί όόζ καμαρούλα, 

πλημμυρισμ-ένη άπό ή'λιο... άπό στρατιωτά
κια καί διάφορα μικροσκοπικά ζώ α ... ξύλινα 
τετράποδα κουτσά καί πληγωμένα, ένα πα ι
δάκι π α ίζ ε ι.. . Είναι ώμορφο καί φρέσκο σάν 
μαγιάτικο τριαντάφυλλο, μέ μεγάλα γαλανά 
μάτια πού μοιάζουν τόν ουρανό, μέ μακρυά 
ςανθά μαλλάκια που χρυσίζουν σάν νά είχε 
σπείρει ό ήλιος, επάνω στό κεφαλάκι αυτό, 
όλες τίς πειό φωτεινές άκτίνες το υ ... Μέ τό 
κοντό φορεματάκι του τό κεντημένο,που μόλις 
μισοσκεπάζει ένα σωματάκιπαχουλό καί χνου
δωτό σάν ώριμο ροδάκινο, ό μπεμπές πηγα ί
νει, έ'ρχεται, σηκόνεται, κάθεται καί πάλι ση- 
κόνετα ι... Είναι σε άένναο κ ίνη σ ι... Έ κεΐ πού 
τόν νομ.ίζει κανείς κοντά του, τόν χ ά νε ι... 
Καί έςαφνα τόν βρίσκει σκυμμενον επάνω στό 
γλυκό μέ μάτια έρωτευμ.ένα, ή καταστρέφον- 
τας τά  καινούργια πα ιγνίδ ια  του γ ιά  νά δγ τή 
μηχανή εκείνη πού κρύβεται μεσα καί κινεί 
τήν περιέργειά τ ο υ ....................................................

Καθισμένη σέ μιά άναπαυτική πολυθρόνα, 
μ ’ ένα βιβλίο επάνω στά γόνατά της, ή Μαμά 
παρακολουθεί τόν ξανθό Μπέμπη της μέ άφο- 
σίωσι καί άγάπη. . με λατρεία πού βγαίνει
άπό τό βάθος τής καρδιάς τη ς ...........................
......................  Τί ωραίο πράγμα
νά ψυχολογή κανείς τά  μικρά αύτά πλάσματα, 
πού άρχίζουν σιγά-σ ιγά  νά περπατούν στό 
δρόμο τής ζω ής...................

Ξανθά ή μ-ελαχροινά, φρέσκα ή χλωμά, 
ζωηρά ή μελαγχολικά, έχουν όλα μιά ιδ ια ί
τερη χάρι. . τήν παιδική εκείνη δύναμ.ι πού 
μάς μαγεύει χωρίς νά ςεύοωμε γ ια τ ί ................

Πόσες φορές στή ζωή του, ό άνθρωπος επ ι
θυμεί. . . ποθεί νά έπιστρέψγ σ ’ αυτή τήν 
εύτυχισμ.ενη ηλικία , γ ιά  νά τά  βλέπν) ολα 
άσπρα καί ρόδινα καί νά περπατή επάνω σέ 
μοσχοβολισμένα λουλούδια, χωρίς νά αισθάνε
ται φαρμακεμμένα άγκάθια νά μπαίνουν στήν 
καρδιά του. . . . χωρίς νά γνωρίζν) τά  ψέμ-ματα 
τού κόσμου καί τές άσχημίες τής ζωής.............
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*Η παιδική ψυχή είναι άγνή, είναι σάν τό 
μ,πουμπούκι ποΰ τό χαϊδεύει ό ήλιος καί άνοί- 
γε ι σ ιγά-σιγά  τά  πέταλά  του. Δέν έχει έννοιες 
ού'τε λύπες καί τίποτε δέν τήν έγγ ίζε ι βαθειά .. 
τ ίποτε δέν τήν πληγόνει. Τά δάκρυα τού π α ι
διού είναι σάν τήν πρωϊνή δροσοΰλα ποΰ ξυπνά 
τά  νυσταγμένα λουλούδια καί τά δίνει περισ
σότερα ώμορφιά καί χάρι.........................................
.......................................Αύτά σκέπτετα ι ή μαμά
καί σάν πουλί πετά  ό νούς τη ς. . .

Κ υττάζει μέ μητρική στοργή τό μονάκριβο 
παιδάκι της, τόν ανεκτίμητο θησαυρό της καί 
επάνω στό ξανθό αυτό κεφαλάκι πλέκει χ ίλ ια  
γλυκά όνειρα καί χ ίλ ια  στεφανα άπό εύχες 
πού μόνο ή μάνες ξεύρουν νά δώσουν. . . Τό 
βλεπει ντυμ.ένο μέ τή στολή τού σχολείου, νά 
πηγαίνει πρωί-πρωι στή.' τάξι μέ τά  βιβλία 
του. . . μελετημένα ολα. . .

Τό παιδάκι της είναι φρόνιμο, έπιμ-ελές, 
γεμάτο άπό ζήλο γ ιά  τά  γράμματα. . .

Τωρα είναι παλληκάρι. . . φοιτητης στο 
Π ανεπιστήμιο. . Νά ! . δίνει εξετάσεις. . ’Ά χ ! 
τ ί  χαρά ! . . παίρνει τό δίπλωμά του. . Νά ! 
έγεινε άνδρας τώρα. . Είναι μεγάλος καί δο
ξασμένος ! . Καί ή ευτυχισμένη μαμ.ά τόν 
θαυμάζει. . ώ ! πόσο τόν θαυμάζει ! . .

Καί εκείνος τήν αγαπά πάντοτε τήν γλυ- 
κειά του μαννοΰλα. . τήν φ ίλεΐ δταν φεύγν) 
ά π ’ τό σπ ίτ ι καί τήν φωνάζει «Χρυσή μ.ου 
Μαμά  .............................................................................

Δύο μπρατσάκια παχουλά είναι τριγύρω στό 
λαιμό τής μαμάς. . Δύο χεράκια τήν έχουν 
αρπάξει. . καί τόσο σφιγκτά ποΰ τής τραβοΰν
τά σγουρά μαλλιά της καί πονεΐ................Είναι
τό παιδάκι τη ς. . . τό παιδάκι ποΰ έχει φαν- 
τασθή άνδρα καί βρίσκει πάλι μωρό. . .

Σκαρφαλωμ.ένο σέ μιά καθεκλα, προσπαθεί 
νά χώσ'/) τό κόκκινο στομ.ατάκι του στό μέ
τωπό τη ς. . στά μάτια τη ς ., στη μυτη τη ς . . 
στό λαιμό -ίης. . παντού όπου έχει ολίγη θεσι
γιά  νά βάλλν) γλυκά φ ίλά κ ια ..............................
......................................  Τό αρπάζει ή μαμά. . τό
σφίγγει στήν άγκαλιά της. . . Αύτά είναι τά 
καλλίτερα χρόνια γιά  τήν μητέρα. . αύτή είναι 
ή εύτυχισμένη εποχή. . . διότι τό παιδάκι 
της είναι ολο δ ικό της . ■ τό σώμα του, ή ψυ
χή του, ή άγάπη του, ολα είνα ι δικά τη ς . . . 
Μόνο ή ζωή του δέν τής άνήκει. .

Καί γ ιά  τό παιδάκι ή «Μαμά» είναι τό 
πάν. . . Είναι ό Θεός. . . ό Κόσμ.ος. . . τό 
Φώς. . ή ’Αλήθεια. . είναι δ ,τ ι υπάρχει ωραιό
τερο, εύγενικότερο, καλλίτερο. .

Αύτό είναι τό εύτυχισμ.ένο παρόν τής μάν- 
νας, . .

Τ ί θά είναι τό μέλλον j  . . τό μέλλον δέν 
λεγει ποτε τό μυστικό του.

Κάτι σφίγγει τήν καρδιά τής καϋμένης μα
μάς. . 'Έ να σκοτεινό σύννεφο περνά εμ.πρός 
στά μάτια  τη ς. .

'Η  άρρώστεια. . ό Θάνατος. . . .
Καί πριν άπό τό Θάνατο χίλιο ι καί χίλιοι 

κίνδυνοι άπειλοΰν τό παιδάκι τό άγνό. . , τό 
ξανθό. . τ ’ ώμορφο. .

Τί φρικτές εικόνες.............
“Έ να  άχ ! άνεβαίνει στά χείλια  τής μ.αμάς. .

Ε ίναι ό άναστεναγμός τής πονεμμενης καρ
διάς της . Καί άπό τά  μάτια της πέφτουν δυό 
μεγάλα δάκρυα επάνω στό γελαστό προσω- 
πάκι τού Μ πέμπη τη ς. . . .

Καί σφ ίγγει τό παιδάκι της τ ’ άγαπημένο 
μέσα στήν άγκαλιά τη ς, μ ’ όλη της τήν δύ- 
ναμ ι. . . σάν νά ήθελε ή εύτυχισμένες αύτές 
στιγμές νά γίνουν μήνες. . χρόνια. . . . ολό
κληρη ζωή...............

Μάρτιος 1912. ΝΙΑΚΑ

JEAN RICHEPIN
A '.

'Υπάρχουν συγγραφείς ποΰ σκαλίζουν τό 
χρυσάφι, υπάρχουν συγγραφείς ζωγράφοι, μ.ου- 
σικοί, έβενίστες καί μυροπώλας. ’Ά λλο ι είναι 
μυσταγωγοί καί άλλοι γυναίκες τών δρόμων. »
Γνωρίζω συγγραφείς ποΰ είναι πρίγκηπες καί 
άλλους, ποΰ είναι μ.πακάληδες.

Ό  κ. Jean Riehepin είναι ωραίος ίππεύς 
ιπποδρομίου, όχι ισχνός καί άθλιος ύπό τήν 
χρυσίζουσαν στολήν, ά λ λ ’ άληθινός Βοημός 
βασιλεύς μέ τόν εύρύν θώρακα, τά κόκκινα 
χείλη , τό χαλκό πρόσωπο,τά χρυσαφιά μάτια, 
τά  μακρειά μαΰρα μ,αλλιά ντυμένος στό χρυσό 
καί στά βελοΰδα, υπερήφανος, εύλύγιστος, μέ 
υφος έμπνευσμενον, ενώ παλα ίει μέ στιλέτα  
καί μέ μετάλλινες σφαίρες ποΰ λάμπουν .καί 
ηχολογούν.

Τό φιλολογικόν του στάδιον υπήρξε μέχρι 
σήμεοον άπό τά  πλέον θορυβώδη καί παρά
δοξα. Normalien, δυνατός εις τά  Ε λληνικά , 
εις τήν λατιν ικήν ποίησιν, εις τά  θέμ.ατα, 
δυνατός παντού καί εις όλα, ο τρόφιμος αύτός 
τοΰ Πανεπιστημίου άρχίζει τήν φιλολογικήν 
έμφάνισίν του μέ ένα βιβλίον στίχων, όπου 
άποθανατίζει τούς έπα ίτας καί όλους τούς 
τύπους τών όχλων, άφοΰ υπερπηδά πετώντας 
κάθε δριον αύστηράς σεμνότητος.

Καί δ ι ’ αύτό ό ψάλτης τών άλητών κατα
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διώκεται καί καταδικάζεται από τήν δικαιο
σύνην τοΰ τόπου του εις τριάντα ημερών φυλά- 
κισιν, καταδίκη εντελώς ήλιθία, διότι οι σ τ ί
χοι του ήσαν τεχνικο ί, τολμηροί, δυνατοί καί 
όχι αισχροί.

’Έ π ε ιτα  επειδή τό είδος τών ετ ιιϋανάτων  
φαίνεται εις τά νέα πνεύματα ώς τό άκρον 
άωτον τής ιδιοτροπίας, ό κ. Richepin μας 
δίδει τούς Παράξενους θανά τους  του ,  πραγμα- 
τικώς παράξενους, μεταξύ τών οποίων πολλοί 
φαίνονται επινοημένοι άπό ένα Edgare! Poe 
μπογιατζήν.

Ά λλα  ή μεγάλη του χαρά είναι νά ε ί
ναι καί νά φα ίνετα ι παληκαράς. Ία χάδ ια  του  
είναι βεβαίως μεταξύ όλων τών ποιημάτων ποΰ 
έγράφησαν, εκείνα εις τά  όποια τά νεφοά πα ί
ζουν τό πρώτο ρόλο. ’Έ πειτα  ό παληκαράς 
αυτός δοκιμάζει τό θέατρου καί μας παρου
σιάζει ενα θήλυ,τήν g lu , μια λάγνη που τρώ
γει ενα ψαράν τής Βρετάνης : Τό έργον του 
μισοεπιτυγχάνει καί μένει άπό αυτό ενα θαυ- 
σιο τραγούδι: y avait une fois un p au v ’gas. 
*0 ποιητής μανιώδης καί μάλλον υπερήφανος 
διά τήν δύναμίν του, ονομάζει τούς κριτικούς 
του καπόνια εις ενα άνατολίτικον άπόλογόν του.

Έ π ε ιτα  ό βασιλεύς τών Βοημών σκορπά 
τήν ορμητικήν καί απλοϊκήν φαντασίαν του 
εις ένα δράμα ποΰ είναι παραμύθι τών χιλίων 
καί μιας νυκτών, τήν Ναία Σ α ΐμβ .  Καί έ'χει 
μεγάλην χαράν νά άναβή μόνος του εις τήν 
σκηνήν καί νά βρυχηθή μόνος του εις τόν ρό
λον τής τίγρεως τής Βεγγάζης.

Νέος πόθος ζωής καί θορύβου τόν ώθεΐ νά 
γράψν) τήν πτώσιν τοΰ ΘεοΟ καί τών θεών 
εις στίχους άγριου καί πρωτογενούς άθεϊσμοΰ. 
Α νακαλύπτει ότι οί Άριανοί είναι τιποτένιοι 
καί ότι καταγόμεθα ήμεις καί αυτός άπό τούς 
Τουρανιανούς. ’Έ πειτα  μετά κάποιον γνωστόν 
πραξικόπημα εξαφανίζετα ι. ’Ά λλο ι λέγουν οτι 
έχει κλεισθή εις τό μοναστήρι τών Τραπιστών 
τοΰ Στατουελη καί άλλοι ότι ώρμησε πρός τήν 
Σαχάραν. Ούτε τό έν, ούτε τό άλλο. Είχε φύ
γει ώς μοΰτσος εις ένα ψαράδικο πλοϊον. Εις 
τήν επιστροφήν του φέρει μαζή του μερικές χ ι
λιάδες στίχους ποΰ τοΰ ένέπνευσεν ή θάλασσα, 
ποΰ είναι καί αύτή μια άνεξάρτητη, έπανα- 
στάτις, μια κατεργάρα, ένα είδος Τουρανιανής: 
Έ ν τώ  μεταξύ είχε βροντοφωνήσει τήν ιστο
ρίαν τής Μιάρκας, τής κόρης τής αρκούδας, 
εις τήν όποιαν έζωγράφιζε τόν έαυτόν του, υπό 
τό όνομα τοΰ H ouhaul, βασιλέως τών Ρω
μα ίων.

Καί ιδού πώς εξηγεί εις ωραίους στίχους 
τήν Βοημικήν καταγωγήν του :

Π ήγαιναν πάντα τρέχοντας αιώνια διωγμένοι 
’Αμεριμ.νοι για τούς νεκρούς καί τούς θεούς δεν ξέραν 
Κ ι’ έσκότωναν πεοίχαροι γίά  νά τούς φαν’ αμέσως 
Τ ’ άπόκληρά τω ν τά  παιδιά καί τούς γέρου, γονείς των 
Οί πρόγονοί μου ε ίν ’ αυτοί, γΙατί κ ι ’ εις τήν Γαλλία 
Έ αν ζώ Γαλάτης 'γώ  δέν είμαι.
Έ χ ω  φίνα τα  κόκκαλα, κίτρινο το τομάρι, τα  ματ^α

[ ου ’σαν χάλκινα 
Καί ιπποκόμου θώρακα καί νόμ,ων καταφρόνια 
Ναι, είμοι νόθος τους έγώ ,κα ί μέσα εις τής φλέβες μου

[το αίμα τους σφαδάζει 
Το αίμα που μου εδωκε το άπιστό μου πνεύμα 
Καί την αγάπην τ ’ αέρα τοϋ έλεύθερου καί τών μα-

[κρών τών δρόμων, 
Την φρίκην τών ιδανικών καί του μ,ηδέν τήν δίψαν:

Ά λ λ  ’ ό ,τ ι κάυ.νει περισσότερον παράδοξον 
τόν άδάμαστον αυτόν είναι αί κλασικαί του 
σπουδαί. Είναι μέν ρητορικός, άντάρτης κατά 
τών νόμων καί τής ήθ.κής καί κατά τής κο- 
σμιότητοςτής κλασικής αισθητικής, άλλά κλα
σικός ό ίδιος έως τά κόκκαλα. "Ο Τουρανιεν 
αύτόςέχει άποστηθίσει όλους τούς καλούς άρια- 
νους συγγραφείς. Έθήλασε τό γάλα τής Πέρας 
Μητρος  ό πρίγκηψ αυτός τών μερλιγοτζιέρων 
καί είναι παραφουσκωμένος άπό τήν τροφήν 
αύτήν.

Εις ολους του τούς στίχους καί εις τους 
πλέον τολμηρούς καί τούς πλέον χυδαίους είναι 
έγκατεσπαρμέναι ίδέαι καί φράσεις πότε τοΰ 
Πλάτωνος καί άλλοτε άλλων κλασικών μαζή 
μέ λέξεις λαϊκάς κατασκευασμένας άπό αυτόν.

Κατά τοΰτο ό κ . ΓίίοΙίΘρίπ είναι όλίγον 
θΰμα τών λέξεων, τάς όποιας άγαπά πολύ διά 
τό πολύ τολμηρον ή τό παραστατικόν τω ν, 
εις τρόπον ώστε οί ΙΙαρνασεΐς τόν θεωροΰν ώς 
τόν τελευταΐον τών ρομαντικών ή ώς μ ικρει- 
νόν μαθητήν τοΰ B o ile au . Γ ι ’ αύτό όλοιήμεΐς 
διστάζομεν νά πιστεύσωμεν οτι ένας τόσον σο
φός άνθρωπος, τόσον βαθειά ποτισμ-ένος άπό 
παραδόσεις φιλολογικάς είναι αυθεντικός Του- 
ραν;εν καί ότι ή άποθέωσις τών άλητών καί 
τών άθλιων ποΰ διαπνέη ολον τό έργον του δέν 
είναι άλλο παρά μ.ία φαντασιοπληξία.

'Ο άλλος κόσμος όπου διαβάζει τά βιβλία 
του καί ό όποιος δέν γνωρίζει τόν συγγραφέα 
θά ήδύνατο νά ύποθέτη ότι όλη αύτή ή έπ ι- 
δεικνυομένη στοργή του πρός έκτροπους καί 
έ’κτροπα δέν είναι ειλικρινής. "Ισως θά τόν 
έςελάμβαναν μάλιστα ώς ένα καλόν καί ειρη
νικόν οικογενειάρχην, τακτικώτατον άστόν 
καί Άριανόν όποις όλοι ημείς.

Καί αυτοί θά είχαν άδικον. Διότι βεβαίως 
υπάρχει εις τό βάθος τής έμπνεύσεως τοΰ κ. 
Ιϋο ΐίβ ρ ϊη  έν ορμητικόν καί ειλικρινές ένστι- 
κτον έλευθέρας ζωής καί διαμαρτυρίας κατά
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παντός μεγαλείου. Ά λ λ ’ ή έπέμβασις τής 
ρητορικής καί τής πολυμαθείας εις τήν έκδή- 
λωσιν τοΰ ενστίκτου αύτοΰ συγχίζει τά  ποάγ- 
ματα . Καί μόνον τό ξεκαθάρισμα άπό τά  έ'ργα 
τοΰ Richepin τής είλικρινοΰς έμπνεύσιως άπό 
τήν φιλολογικήν τεχνοτροπίαν θά μας έ'διδε 
τήν πραγματικήν άξίαν τοΰ Τουρανιέν αύτοΰ.

’Ά λλω ς τε τήν ειλικρινή έμπνευσιν του άπό 
τήν ζωήν τών άλητών τήν έςηγεί μόνος του 
εις τό σχετικόν τραγούδι τών G ueux.a Ά γα π ω  
τούς ήοωάς μου, τούς πτωχούς μου φαύλους 
τούς τόσον εις όλα άξιολύπητους. Διότι είναι 
κουρελιασμένα ό'χι μόνον τά  ροΰχα τω ν , άλλά 
καί αί συνειδήσεις των. Τούς άγαπώ ό’χι μό
νον γ ι’ αυτό, άλλά γ ια τ ί ¿σταμάτησα τά  βλέυ.- 
ματά μου εις τήν άθλιότητά τω ν, έχωσα τά  
δάκτυλά μου εις τάς πληγάς τω ν, ¿σκούπισα 
τά δάκουά των εις τά  βρώμικα γένεια  τω ν, 
έφαγα άπό τό πικρό ψωμί τω ν, ή'πια άπό τό 
κρασί των ποΰ μεθά καί εξηγώ, άν δεν δικαιο
λογώ, τόν παράδοξον τρόπον μέ τόν όποιον λύ
ουν τό πρόβλημα τής πάλης τής ζωής, καί 
ξεγράφονται άπό τήν κοινωνίαν· καί άκόμη 
διά τήν άνάγκην ποΰ αισθάνονται νά ξεχνοΰν 
τόν έαυτόν τω ν, νά μεθοΰν, νά χαίρωνται. Τά 
τρομερά αυτά μεθύσια, την χαράν των ποΰ 
εύρίσκομεν τόσον χονδροειδή καί ρυπαράν καί 
ή όποία έν τούτοις είναι ή ώραία χαρά μέ τό 
άπλετο γέλοιο, ποΰ δακρύζει τά μάτια καί μέ 
τήν άνοικτή καρδιά, μέ τήν νέαν καί άνθρω- 
πινήν χαράν, όπως ό ήλ^ος είναι πάντα ή'λιος 
άκόμη καί επάνω εις τήν λάσπην καί επάνω 
εις τά  αιματοβαμμένα χαλίκια .

«Καί άγαπώ άκόμη αύτό τό κά τι ποΰ τούς 
κάμνει ώραίους, εύγενεΐς, τό ένστικτον - αυτό 
τοΰ άγριου ζώου,ποΰ τούς ρ ίπτει εμπρός εις τό 
κακόν καί τό φοικτόν, έστω , άλλά μέ άνεξαρ- 
τησίαν άγρίαν. ’Ώ  ! τόν θαυμάσιον μΰθον τοΰ
Fontaine τοΰ λύκου καί τοΰ άρν^οΰ.............. »

Ό  τόνος τής ομολογίας αυτής άποδεικνύει 
ότι τό έργον του δέν είναι επαναστατικόν 
καί φιλανθρωπιστικόν, όπως οι "Αθλιοι τοΰ 
Ούγκώ. "Οπως μας τούς ζωγραφίζει τελείως 
άχρείους, ούτε ζητεί νά μας συγκινήσν), ά λ λ ’
ούτε φαίνεται νά συγκινήται ό ίδ ιος.·...............
Τοΰτο δέν τόν εμποδίζει νά τούς ζωγραφίζη 
θαυμάσια καί νά τούς κάμνη νά όμιλοΰν έξοχα.

Καί δι ’ αύτό ένα μεγάλο μέρος τοΰ τραγου
διού τών Ά λητώ ν μάς θέλγει, άπλούστατα 
ένεκα τοΰ ένστικτου τής άνταρσίας ποΰ υπάρ
χει μεσα μας,εις τά  κατάβαθα τής ψυχής μας, 
άπό τόν καιρόν τοΰ προπατορικοΰ αμαρτήμα
τος, θά έλεγεν ένας θεολόγος. Είμεθα όλοι σι- 
δεροδεμένοι άπό νόμους, άπό έθυμοτυπίας, άπό

Ό ’Ακαδημαϊκός Jean Bicbepin

προλήψεις. Ή  θέα άνθρωπων ποΰ έννοοΰν νά 
ζοΰν μέσα εις τάς κοινωνίας ώς τά  θηρία εις 
τά  δάση μάς προξενεί έκπληξιν καί μαζή κά
ποιαν άόριστον ζήλειαν. "Οσον ταπεινή  καί 
άν είνα ι ή άσωτία έχει όμως την γλύκα τής 
άνταρσίας. Είναι ή έπιστροφή εις τήν κτηνώδη 
ζωήν τών ό'ντων, ποΰ τήν είχαν προσπεράσει 
καί ποΰ δέν έχουν πλέον τήν άγνοιαν καί 
άθωότητα τών ζωων, διότι είναι άνακατωμένη 
μέ τήν χαράν τής μοχθηρίας, καί τήν διαμαρ 
τυρίαν κατά τής ύποτιθεμένης τάξεως τοΰ 
σύμπαντος.

Προσθέσατε εις αυτά ότι ή εξωτερική ζωή 
τών άλητών δι’ ένα ζωγράφον έχει πολύ χρώ-

\ νΤ ν ί* Τ ’ζ ' >[λα και εςαρσιν, ε ιτε οιοτι είναι εςαιρεσις και 
άντίκειτα ι πρός τήν ομαλήν κοινωνικήν ζωήν, 
ε ίτε διότι είναι έκφραστικωτέρα ώς άπηλλαγ- 
μένη άπό τάς κοινωνικάς συνθήκας. . . . Ε ν 
διαφέρουσα άλλως διά τήν γραφικότητά της 
είναι ή ζωή, ή πολύ ύψηλή ή ή πολύ ταπεινή .

J u l e s  L e m a it k E (μ ε τά φ ρ α σ ις )

1 1 0 1 0  Β Ι Ο Λ Ι  ΤΗ Σ Ε Μ Ε
Τ Ο Υ  Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ

Σήμερα είπε :
— Οί περισσότεροι άνθρωποι δε θέ\οννε να  

\ύι·>ι κανείς α π ’ τά μ ά τ ια  τους τ ά  δεσ ίματα  τής  
Μοίρας κα ί τής Ζωήτ, επειδή νομίζουν, δ η  
έτσ ι ξεφεύγουν τους κινδύνους, Ί ϊμ ε ϊς  δμως δεν 
παύομε νά ζουμε μες τον ήσκιο τού Πεπρωμέ-
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νουι κι ο ήσκιος αύτός εχει σ τή σε ι  καρτέρι σαν  
αράχνη στην  κάθε αχ τ ίδα  φωτός ττού πέρνα. 
Αύτό ποννα ι κοινό σ ’ δλους τούς ανθρώπους 
δεν είνα ι το πνεύμα , είναι το ΙΙεπρωμένο. Ά λλα  
καμμ ιά  φορά ή Μοίρα δ ιαλέγε ι έναν από μάς  
γ ια  να τον κάμη ένα θαυμάσ ιο  πο ίημα  ή κα ί 
γ*α νά τον κα ταπ ιή  δπως τον Ο'ιδίποδα ή τη  
Μήδεια .. Σάς  παρακαλώ , ας δ ια β άσω με  α ύ 
ριο κά τ ι  α π ’ τον Α 'ισχύλο.

ΙΙοιό ύστερα ε ίπ ε :
— Οί περ ισσότερο ι άνθρωποι είνα ι δ υ σ τ υ χ ι 

σμένοι γ ια τ ί  βρ ίσκοντα ι  σ ’ α ιών ια  δ ιαμάχη  με 
την 'Ανάγκη. "Οταν δεν μπορή κανείς νά ήν' 
ευτυχισμένος όπως τό φαντάζετα ι,  δεν τού μ έ 
νει ά λλο  π α ρ ά  ν ά γαπήση  την οδύνη του Ά λ λα  
ή ομορφιά είνα ι ή α ίτ ια  κα ί ό σν.οπός τού Σ ύμ -  
παντο ςν .

Σήμερα το προμεσήμερο εξακολουθήσαμε τη  
μετάφρασή  μα ς  α π ’ τον Ό θέλλο .  Ή  Αύτο- 
κράτειρα α πάγγ ε ιλ ε  το τραγούδι τής  Δεοδεμόνας 
γ ιά  την  ιτ ιά  μ ’ έκσταση  π ερ ίλυπ η  κα ί μέ μ ια ν  
έξαρση πού τη  συνάρπαζε την 'ίδια δπως μ ιαν  
κλωνόγερτην ι τ ιά  ό άνεμος τού πόνου’ κ' έπειτα  
έξαφνα, μέ  λ επ τή ν  ειρωνεία σουρώνοντας τ ά  
χ ε ίλ η ,  πρόσθεσε  :

—  Και δμως υπάρχε ι κα ί κάτ ι ά λλο  στον 
κόσμο έξω α π ’ τη  ζήλεια  κα ί τον ηρω ισμό , 
υπάρχουν ο ί ιτ ιές.

’Έ πε ιτα  ε ί π ε :
— Δεν ξέρουν, λέει, γ ια τ ί  οί γυναίκες δεί

χνονται ά π ισ τ ες  στους άντρες τ ο υ ς ’ ή ά π ά ν τ η -  
σις  είναι π ο λ ύ  εύκολη : γ ι α τ ’ είναι υποχρεω
μένες νά τούς ήνα ι π ι σ τ έ ς ■ Αυτή ή ά π α ίτ η -  
σ ις  προκαλε ί την α π ισ τ ία ,  επειδή περνάει γ ιά  
νόμος. Και ποιος ξέρει, άν ό σύζυγος πού μάς  
ήτονε γραφτό  νά πάρωμε ήν ’ αληθ ινά  ό εκλε 
κτός, εκείνος πού τονέ φ ύλαγαν  τά σ τ ρ α  γ ιά  
μά ς  ; Τα. περ ισσότερα  κορ ίτσ ια  παντρεύοντα ι  
μόνο κα ί μόνο α π ’ τον πόθο νά ή ν ’ ελεύθεοα. 
Καί τό κάτω κάτω τής  γραφής , ό έρως έχει 
κα ί φτερά γ ιά  νά πα ίρ νη  το φ ύσημά  τον.

Σήμερα μ ιλούσαμε γ ιά  τήν τραγ ικότητα  στο  
σύγχρονο θέατρο. Ή  Αύτοκράτειρα είπε :

—  Νομίζω πώς ο ί τραγικές συγκρούσεις 
ενεργούν ¿πάνω μας  όχ ι μόνο μέ τον εαυτό 
τους, α λ λ ά  μέ κάτ ι τ ι  σπ άν ιο  πού π ά ν τ α  στή  
ζωή μας  τό περιμένομε κα ί πού τότε νομίζομε 
πώ ς  μάς  π λ η σ ιά ζ ε ι .  Ή  αλήθε ια  είναι, δτι 
βρ ισκόμαστε  π ά ν τ α  γελασμένο ι επειδή συνή 
θως στο θέατρο βάζουν μπρος  στα μά τ ια  μας  
τά  π ιο  κοινά ανθρώπινα πάθη .  ’Εμείς δμως 
τ  αναγνωρίζομε γ ιά  κάτ ι τ ι  ά λ λ ο  π α ρ ’ δ , τ ι  δεί
χνουνε νανα ι.  Κ( οταν σνγκ ινούμαστε ,  δε συγ -  
κινούμαστε από τή  θεατρική τραγ ικότητα ,  ά λ λ '

από εκείνους τούς π ιο  βαθ ιούς  ήχους πού έχουν 
ξυπνήσε ι μές τήν  ψ υ χ ή  μ α ς .

Σήμερα  Τ»;ς δ ιά β α σ α  τά  λυρ ικά  πο ιήμα τα  
τού ’Ίψεν, καί μ εταξύ  αύτών μερικά κομμάτ ια  
α π ’ τρν « Πέερ Γ κ ν ν τ »" αυτά  τά  τελευτα ία  τα 
ηνρε υπέροχα. Ως τήν ημέρα εκείνη δέν είχε 
ακούσει τ ίπ ο τα  τού "Ιψεν" β έ β α ια  δέ φ α ντα ζ ό 
τανε τό μεγαλε ίο  κοί τή  σ η μ α σ ία  του. Τής εϊ 
χανε π  ή σ τήν  Αύλή γ ιά  τά  δράματά  του, δτι 
είνα ι κάτ ι  παράξενες οαχΧαμάρες πού δυστυχώς  
δέν έπαυσαν  ακόμη ( ! )  νά π α ίζω ντα ι .  Καί δμως 
δλος αυτός ό κόσμος τής  ομορφιάς βρ ισκότανε  
μέσα  της, προτού ακόμη νά δημιουργηθούν τά  
πο ιή μ α τ α .  'Ό λα σαν  από μ έσα  της έβ γα ι 
ναν κ' έρχονταν π ά λ ι  π ίσ ω  σ ’ αυτήν .  "Εχει 
ονειρευτή δλα τά  όνειρα, προτού νά γίνουν 
όνειρα, κα ί νά ζή μές τήν  ύπαρξή  της, ενώ ό 
πο ιη τής  μονάχα  τά  ονειρεύεται. Γ ι’ αυτό κα ί 
ευχαρ ισ τ ιέ τα ι μέ  τήν  ’Οδύσσεια, μέ τό Σ α ίξ π η ρ  
και μέ τά  ξέθωρα τραγούδια  τού Χάϊνε, επειδή 
μπορε ί νά ζήση κα ί χωρ ίς  αυτά  δπως κα ί χ ω 
ρ ίς  τ ά  καλύτερα σύγχρονα δημ ιουργήματα τού 
ανθρωπίνου πνεύματος ■

Σήμερα τήν ώρα τού μαθήματος  ή Αύτο- 
κράτειρα μού είπε :

—  Πρέπει νάχετε τό νού σα ς  α π ’ τ ις  ρ α 
διουργίες τής Αυλής. Είσθε ακόμη αμάθητος  
σ ’ αυτά  τά  π ρ ά γ μ α τ α  καί δέν ξέρετε πού σ τ ή 
νουν τ ις  παγ ίδες .  Σάς συμβουλευω να ήσθε  
πολύ  προσεκτικός μέ  τ ις  επ ισκέψε ις  σ α ς  προς  
τους αύλ ικούς—εννοείτε ποιούς θέλω νά πώ .  
Αυτοί οί άνθρωποι τρών κάθε μέρα πέρδικας  
καί φασ ιανούς , α λ λ ά  μ ιά ν  ώρα νά μένανε χ ω 
ρίς κακολογία , θά πέθα ιναν .

— Είχα τήν Ιδέα δτ ι όχ ι μόνον ό βαρώνος  
Νο7Γτσα κα ί ή  κόμησσα Φέστετιτς, α λ λ ά  κα ί  
δλο τό προσωπικό  τής  Αύλής είναι τόσο άφο ■ 
σιωμένο σ τ ή  Μεγαλειότητα Σας, ώστε νά μπορώ  
νά σαλεύω εδώ μ έσα  μ ' δλη τήν α σφ άλε ια .

— ”Ω καί β έ β α ι α !  τ ί  λ ό γ ο ς !  Είμαι δλοι 
τους πολύ  άφοσιωμένοι σ τήν  Αύτοκράτειρα.
Ισως πρέπε ι κα ί νά ευχαρ ιστώ  τό Θεό δτι  εί

μαι Αύτοκράτειρα—γ ια τ ί  άλλο ιώς θά τήν είχα  
ά σ χ ημ α .  'Αγαπούν τήν Αύτοκράτειρα π ρ ο π ά ν 
των, επειδή γ ιά  τό μ εγά λο  της  χα τ ίρ ι  δέχονται 
κι αύτοί οί ίδιοι νά κάνουν τον καμπόσο .

— Δεν π ιστεύετε , Μ εγαλειοτάτη, δτι υ π ά ρ 
χουνε δυνάμεις μαγ ικές  πού έχουν τό θρόνο τους 
μέσα  στο νού κα ί σ τήν  ομορφιά τής  ψ υ χ ή ς ; 
Ποτέ δέμ μπορό · νά φαντασθώ , ~δτι ένα π λ ά σ μ α  
οποιοδήποτε, πού θά είχε τήν τύχη νά β ρ ίσκ ε 
τα ι  κοντά σ τ ή  Μ εγαλε ιό τη τάΣ ας .θ ά  κατόρθωνε 
νά ξ ιφ ύ γη  αύτή τή  γ οη τ ε ία . Θέλω μά πώ  
μ ’ αύτό, β ιά σθ ηκα  νά προσθέσω, δτι άσοι είναι
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Η ΓΑΛΛΙΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΛΟΥΣΕ

ή θριαμβεϋουσα τελευταίως είς τό Παρίσι

γύρω σ τή  Μεγαλειότητά Σ ας  πρέπε ι νάχουνε 
χάσε ι  κάθε δική τους θέληση  κα ί νά ζούνε μ ο 
νάχα  σ τ ή  δική Σας.

— Θέλετε τώρα νά μέ κάνετε δεύτερη Κ ίρκη ; 
πολύ  θά  τόθελα νά ήμουν ' επειδή τότε θά  με 
ταμόρφωνα αρκετούς, δπως τήν έπαθαν  οί σύν ■ 
τροφοί τού Όδυσσέως.  ’Αλλα ό εγωισμός ε ίνα ι 
πιο  δυνατός από κάθε μαγε ία .  Ε ίσθε ακόμη 
πολύ  νέος κα ί δέν ξέρετε τον κόσμο. Κάθε χ α ι 
ρετ ισμός έχει τό σκοπό του, κάθε χαμόγελο  
θέλει νά πληρωθή  Άν δέν ε ίχαν δλοι τήν  ιδέα 
πώ ς αύτό ούτε ρώτημα  δέ θέλει, νά ήσθε β έ 
β α ιο ς  πώ ς  δέ θ άμπ α ινα ν  κα ί σε τόσα έξοδα.

— θ υ μ ά τ α ι  ή  Μεγαλε ιότης Σ ας  στο πάρκο 
τού Αάϊνις , όταν οι κάπρο ι ήρθαν αγριεμένοι 
κατεπάνω μ α ς ,  τόσοπού  γ ιά  νά φύγουν α να γκά 
σθηκα νά τους φ οβ ίσω  μέ  μια ροκάνα πούχε  
φέρει ή Μεγαλειότης  Σας μ α ζ ί  ; Ύήν ώρα εκείνη 
δλο έβαζα  μέ  τό νού μου, τ ί  θάκανα, άν ο ί κ ά 
προ ι δέ δείχνονταν τόσο φοβητσάρηδες π α ρά  
χυμούσαν επάνω μ α ς ' καί β α θ ιά  μ έσα  μου 
λαχ ταρούσα  νά γ ινόταν έ τ σ ι  γ ιά  ν ίποδε ίξω  
σ τ ή  Μεγαλειότητα Σας τον ήρωϊσμό κα ί τήν  
αύταπάρνησή  μου. Ή  Μεγαλειότης Σας θα  
μπορούσε τότε νά β ρή  τουλάχ ισ το  μ ιά ν  εξα ί 
ρεση α π '  τον κανόνα Τ^ς.
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— *Ω καθήστε ήσυχα  !  Δέ θα μάς  επ ιτ ίθον-  
τ α ν —επειδή ε ίχαν καλύτερη δουλειά νά κάνουν'. 
έτρωγαν τροΰφφες !— γιά το καλό ολωνων μ α ς !

Και σ ’ αν τη  τη  φ ράση  επάνω σκόρπ ισε ένα 
φωτεινό χαμόγελο, που σε λ ιγ ά κ ι  π  έταζε ά λα -  
φρόφτερο.

Χωρίς να το θέλω ή φωνή μου μ α ζ ί  Τ???· 
έχει πάρε ι εναν τόνο κ α τά λληλο  μόνο γ ια  τ α ύ τ ί  
της .  Πάί'τα ένα β ή μ α  π ίσ ω  της βαδ ίζω  κι 
αφήνω την αδ ιάκοπη συνέχεια τής ομ ιλ ία ς  μου 
νά φθάνη ομοιόμορφα στήν ακοή της  σέ ά π α λ ά  
κι αναρ ια  κύματα .

Σήμερα μου είπε γ ι ’ αυτό '.
— Κ ατα λά β α τ ε  πολύ  καλά , δτι δεν πρέπε ι 

με τη  φωνή του κανείς νά σ τραγ γα λ ίζ η  τ ις  
Ιδέες τον, ούτε νά τρομάζη τ ις  σκέψεις  των  
άλλω ν .

Οκ. ΚΑΙ Η κ· ΚΙΟΗΕΡΙΝ
ΕΙΣ Τ Ο  ΛΥΚΕΙΟΝ Τ Ω Ν  ΕΛΑΗΝΙΔΠΝ

Ή  ιδέα να δ ιοργανώνετα ι π α ρά  τής ’Εται
ρείας τών δραματ ικώ ν  ονγγραφέων τ ιμητ ική  
υποδοχή  εις τους ξένους σοφούς , τους έπ ισκε-  
πτ ο μένους τήν  πόλ.ιν μα ς  ήτο ευτυχέστατη.
”Εως τώρα οι ξένοι εγνώριζαν μόνον  ώ ρ ιαμ έ -  
νον κύκλον κ όσμου ,  κάθε άλ,λο παρά  τών γραιχ- 
μάτω ν ,  ήκοναν  δ ιάφορα  εγκώμ ια  του έργου  
των, ώς επί το πλεΐστον επ ιπόλα ια  Από χα ϊδε
μένα  κορ ιτσάκ ια  τών σαλονίών κα ί τ ίποτε άλ.λ.ο.

Μία μυθ ιατορ ιογράφος  που  είχεν έπ ισκεφθή  
προ  ετών τήν πόλ ιν  μας  μ ’ εροοτοϋσεν εις ένα 
ταξείδι μ ο υ  : Δεν υπάρχουν  λοιπόν εις τ ά ς ’Αθή
νας ά νθρω πο ι  τών γραμμάτω ν  ) “Εμεινα ε ίκοσι 
ημέρας  καί έπροακαλούμην  εις δ ιάφορα  κ ο 
σμ ικά  σαλόνια , εις τα  όπο ια  δεν συνήντησα ούτε 
ένα ά νθρω πον  τών γ ρ αμ μ ά τω ν .

Ό  κ· ΙΙίιΊιερίιι δεν ή μ π ο ρ ε ΐ  βέβαια νά είπή  
τό ϊδ ιον. Διότι εγνώριαεν άποκλε ιστ ικώς σχεδόν  
άν όχι σοφούς , βεβαίως δμως τούς έχοντας 
περ ισσοτέραν συγγένειαν μ ε  τά γράμματα .

Τό ταξείδι του  ήτο ταξείδι εργασίας καί όχι 
Αι>αψυχής.

Δύω διαλέξεις εις τρεις ημέρας  δεν είναι μ ι 
κρόν  πράγμα .  Καί διαλέξεις πού  περιέλαβαν  
κόσμους  δλ.οκλ.ήρους, διαλέξεις με  θέματα  τήν  
‘Α θη να ϊκή ν  ψ υχ ή ν  καί τήν Ν απολεόντειον  
παράδοαιν.

Πώς & μίλησε κα ί τ ί  είπε. Τί χε ίμαρρος Ιδεών 
καί σκ έψ εω ν !  Τί εικόνες ζωντανο ί,  σπαρ ταρ ι 
στοί.  Τί δύναμ ις  κα ί τ ί  ο ρμή  κα ί τ ί  πλούτος  
κα ί τί χ ρώ μ α τα . Κ αμμ ία  τέχνη δεν συγκινει κα ί 
δεν συναρπάζει ’σάν τήν τέχνην τού λόγου. Ό

R i ch e p in  δεν δμιλεί. Β ροντά , αστράπτει,  τ ρ α -  
γουδέί, κλαίει, γελά, πάσχει.

Καί αυτός πού  γεμίζει μόνος  του ένα θ έα - 
τρον , π ο ύ  κ ρα τε ί  άπό τά χείλη του  χιλ ιάδας  
Ανθρώπων, π ο υ  σάς φαίνεται γίγας κα ί κολ.οα- 
σός, είναι ένα καλό πά ιδ ί ,  ένας απλούς  ά ν θ ρ ω 
πος  εις τήν ιδ ιω τ ικήν  τον  ζωήν.

Είχα δ ιαβάσει π ρ ιν  τον γνωρ ίσω  τήν περ ί 
αυτού  κρ ιτ ικήν  τού Ju les Lem aitre, πού  δη -  
μοσ ιεύομεν  εις άλλην στήλην, κα ί τόν είχα φ αν -  
τασθή  εντελώς άλλων, παρά  δπως είναι π ρ α γ -  
ματ ικώ ς .

Ή  καλ.ή τύχη με έφερεν εις τό αμάξ ι τ ο υ , 
εις ένα περ ίπατον  άπό τό Σ τροφύλ ι εις τό Τα-  
τό ϊ,  κατά τήν ή μέραν τής εκδρομής . Τί άπ ά
λαν σις. Ώ μ ιλήσαμεν  γΐά τό γλωσσικόν μας ζή 
τημα ,  γ ιά τόν μ νρω μένον  αέρα τών πεύκων,  
γιά τήν διάαωσιν τών Ε λλην ικώ ν  εθ ίμω ν ,  γΐά 
τά  τραγούδια  μας ,  γ ΐά  τούς  χορούς μας , γ ’ά 
τήν προφοράν  τού  εράσμσυ, γΐά τό η  κα ί β. 
01 άρχα ϊο ι  συχνά τό επρόφεραν ε κα ί γ ΐά  τό  β  
πού  τό επρόφεραν  μη έ.

“Ολ,α αυτά  διπλά, ήσυχα, χωρ ίς  Αξιώσεις π ο -  
λ.υμαθείας, με κάπο ιαν  δειλίαν, με τρόπον καί 
ύφος Ανθρώπου πού  θέλει νά μ ά θ η ,  π ο ύ  θ έ 
λει νά Ακούση κα ί νά βεβα ιωθή.

'Η  εΐδησις δτ ι έχομεν Lyceum Club des 
femmes, δ σκοπός μας  τού  νά επαναφέρωμεν  
τά έθ ιμά  μας ,  τούς χορούς μας ,  τήν μουσ ικήν  
μας ,  τέλος δ,τ ι Αποτελ,έΐ τήν εθν ικήν  μας ζωήν  
τόν εσυγκίνησε περ ισσότερον  Από δ,τι θ ά  συγ -  
κ ινε ΐ  ίσως ένα γνήσιον "Ελληνα.

“Οταν ήκουσεν δτι ή επ ίπλωαίς μας  είναι Έ λ -  
λ.ηνική τής Αρχαίας, τής Βυζαντ ινής  κα ί τής  
συγχρόνου έποχής ενθουσ ιάσθη  ■ Θέλ,ω νά ίδώ  
δλ.α αυτά . Δνριον π ρ ο  τής δμιλ.ίας μ ο υ ,  χωρ ίς  
άλ.λ.ο.

Ή  κ. R i c h e p in ,  τό ώρα ιότερον βέβαια π ο ί 
ημά  του , σ ύ μ φ ω νο ς . Θέλει δ ,τ ι θέλ.ει δ άνδρας  
της καί θαυμάζε ι  δ ,τ ι θαυμάζε ι .

E t ç  τ ο  Λ ί ' κ ε ι ο ν

'Η  εορτή εις τό Λύκειον δ ιω ργανώθη  εντός 
5— 6 ώρών. Δέκα άπό τάς καλλιτέρας μα ς  χ ο 
ρεύτριας εχύρευσαν ένδεδυμέναι με  τό Αρχαΐον 
φόρεμα , α ί καλ.λ.Ιτεραί μα ς  ψάλ.τριαι κ. κ . Φωκά  
κα ί Μ ομφεράτου τού ετραγούδησαν θαυμάσ ια  
’Ελληνικά τραγούδια , τού προσεφ έρθη  γλυκό  
τού  πο τηρ ιο ύ  κα ί τσάϊ, α ί δλίγαι κυρ ία ι π ο ύ  
κ α τω ρθ ώ θη  νά ε ιδοπο ιηθούν  τόν επ ερ ιπ ο ιή θη -  
σαν μέσα εις τά  Ανθοστολισμένα σαλόνια ιού  
Λυκείου, εις τό οπο ίον  παρακληθε ίς  παρευρέθη  
κα ί δ υπουργός  τών ’Ε ξωτερ ικών κ . Γρυπάρης  
μετά  τής κυρ ίας του.
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Ό  κ .  R i ch e p in ,  άν κα ί έπρόκε ιτο  νά δ μ ι -  
λ.ήαη εις τάς έξ ήμ ισυ  έμεινεν δμω ς  δύω  π ε ρ ί 
που  ώρας, συγκεκ ινημένος , ευχαρ ισ τημένος ,  
θαυμά ζω ν  καί έ νθαρρύνω ν  τάς κυρ ία ς  εις τό  
μεγάλο, ώς τό ώνόμαζεν, έργον των.

« ’ Αλλά ζήτε μέσα εις τήν  ’αρμονίαν , εις τήν  
ώραιύτητα , τώρα  δπως κα ί τότε. Α ύτα ία ί  θ α υ 
μάσ ιο ι γ ραμμα ί  τών επ ίπλων σας, αύτα ί α ί π α 
ραστάσεις, αυτά  τά τραγούδια  σας ’ τά  τόσον π α 
θη τ ικά ,  αυτο ί ο ί θαυμάσ ιο ι  χ ορο ί  σας είναι δλα 
’Ελληνικά, δπως τά είδα κα ί τά  έφαντάσθην  
μέσα εις τούς συγγραφείς σας καί μέσα εις τήν 
’Ελληνικήν σας ψυχήν .

Σάς  εύγ νω υονώ . Κ υρ ία ,  δ ιότ ι μ ο ύ  έπ ρ ο ξ ε 
νήσατε τήν μεγάλην  αυτήν  χαράν, νά ίδώ  ζω ν -  
τανευμένην κα ί παλλομένην  μέσα  εις τό μ α ρ μ ά 
ρ ινο ι ’ καί Ανθοστολισμένον αυτό μέγαρον  τήν  
’Ελληνικήν ψ υχήν ,  ή οποία  είναι μ ία  καί μόνη  
διά  τό παρελθόν  κα ί το  παρόν ι ι ,

Η ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
‘Από τήν  « Υ γ ε ία ν » τό Δελτίον τοϋ τμήμα

τος Νοσηλείας κα ί Υ γ ιε ιν ή ς  τής Έ -  
νώσεως τώ ν Έ λ λη ν ίδ ω ν .

Α \

''Οτι ή περίθαλψις των άρρώστων είνε ιδίως 
έ'ργον τ η ;  γυναικός, δεν άρνοϋνται ούτε εκείνοι 
οί όποιοι άονοΰνται εις αύτην την ικανότητα καί 
τά προσόντα οπως γίνγ) ιατρός.

Καί την ειδικότητα αύτήν πρός την νοση
λείαν τών ασθενών, την άνευρίσκομεν εις αυτόν 
τόν φυσικόν προορισρ.όν πασης γυναικός εις τό 
νά γίνη μήτηρ. Τό αί'σθηρια της μητρότητος 
κρύπτεται εις τά στήθη καί της έπιπολαιοτέρας 
γυναικός, καί διά τούτο βλέπομεν τάς δειλο- 
τεοας καί πλέον άνευθυνους καί ασταθείς νά με
ταβάλλονται· εις πρότυπα άφοσιωσεως πρό του 
πόνου καί της νόσου. Την οποίαν αλήθειαν εις 
ρ,έγας ποιητής ’Ά γγλος έξεφρασε ποιητικώ- 
τα τα , ημείς δέ θά μ,εταοράσωυ.εν πεζότατα-* Ί k l i t  ’
« ”Ω! γύναι, ή'τις εις τάς ώρας της άνέσεώς 
ρ.ας, είσαι τόσον αβέβαια, έντροπαλή καί δυσ- 
κόλως ευχαριστημένη! ευθύς ώς ό πόνος καί η 
ασθένεια έπικαθήσωσιν επί του ρ.ετώπου ρ.ας, 
γίνεσαι άγγελος παρηγορος, ύπηρετοΰσα, εις 
τάς άνάγκας ημών.»

Τό φυσικόν δέ στάδιον της τοιαύτης άφοσι- 
ωσεως είναι η οικογένεια, εντός του κύκλου τής 
οποίας η μήτηρ, ή κόρη, ή αδελφή αναπτύσ
σουν τά  έ'μφυτα εκείνα πολύτιμα προσόντα.

Πρό ολίγων ακόμη ετών ή ένδεδειγμένη νο

σοκόμος '/¡το η ρ.ητηρ, η κόρη, ή αδελφή, η άλλη 
τις έκ τών στενωτεροιν συγγενών τοϋ πα-> 
σχοντος. Ή  ξένη επ ιστήμων, μισθουμένη νο
σοκόμος είναι προϊόν τής τελευτα ίας 50ετίας, 
κυρίως δε της τελευτα ίας 25 ετίας, ά φ ’ ης 
έπληθύνθησαν τά ρ.έσα καί έδόθη μεγαλειτέρα 
ώθησις πρός έκμάθησιν τής νοσηλευτικής ώς 
επιστήμης καί πρός έξάσκησιν αυτής ώς βιοπο
ριστικού επαγγέλματα .

Εις τά  μέρη ρ.ας καί ο ι’ άλλους πολλούς 
λόγους καί διά την σπάνιν τών επιστημόνων 
νοσοκόμων, οί ασθενείς εξακολουθούν νά νοση- 
λεύωνται υπό τών οικείων τω ν, με άμετρον την 
άφοσίωσιν, αλλά πολλάκις μέ όλιγωτέραν άνα- 
κούφισιν η άν ένοσηλεύοντο υπό τακτικής νο
σοκόμου- εάν δηλαδή, ή νοσηλεία, αντί νά 
είναι εμπειρική καί κατά παράδοσιν, ήτο επ ι
στημονική.

Σκοπός τοϋ παρόντος άρθρου είναι να ύπο- 
δείξη ποΰ σφάλλει ή εμπειρική εκείνη νοση
λεία , καί νά σύστησα, μεθόδους α ίτινες θά εξα
σφαλίσουν τά  ν.άλλιστα αποτελέσματα με τήν 
μεγίστην άνακούφισιν τών άρρωστων.

Έ ν πρώτοις, ή νοσηλεύουσα καί υπεύθυνος 
απέναντι τοϋ ίατοοΰ συγγενής τοϋ πάσχοντος 
πρέπει νά λησμονησν) τάς στερεότυπους πα- 
τροπαραδότους συνήθειας καί υποχρεώσεις πρός 
συγγενείς καί φίλους εις τοιαυτας περιστάσεις. 
Ού'τε ή στενοτάτη συγγένεια , ού'τε ή ρ-εγίστη 
φιλία δεν πρέπει νά ύπερισχύσν) κατά της δι
αταγής τοϋ ίατροΰ, προκειμενου νά είσαχθοΰν 
έπ ισκέπτα ι πλησίον τοϋ αρρώστου, εις τόν κοι
τώνα τοϋ όποιου πρέπει νά είσερχωνται ρ.όνον 
τά  πρόσωπα, τά  όποια έχουν ρ.έοος εις τήν 
νοσηλείαν αύτοϋ.

Οί συνήθως συσσωρευόμενοι εις τόν ά ντ ι- 
θάλαμον καί τούς διαδρόμους φίλοι καί συγ
γενείς θά παρακληθοϋν νά άπομακουνθοϋν εις 
δωμάτιον, άπό τοϋ όποιου ούτε αί συζητήσεις, 
ούτε τά  βήματα τών πηγαινοεοχομένων, ούτε 
ό καπνός του σιγάρου νά ρ.η γ ίνω ντα ι αισθητά 
εις τόν άρρωστον. ’Αλλά καί πασα άναγκαία 
συζήτησις πρέπει νά γ ίνετα ι, δχι εντός τοϋ κοι- 
τώνος, ά λ λ ’ εκτός, ίνα  μή δοθγ άφορμή νά 
συμμετέχν) καί αύτός εις ολας τάς πεοιπετείας 
της νοσηλείας του.

ΓΙοσάκις δεν άκούονται καί ΰ π ’ αύτοϋ τοϋ 
άσθενοΰς αί παραγγελίαι, αί επιπλήξεις καί 
αύτά τά  παζαρεύματα περί τής τιμής ενός 
φαρμάκου, ρ.ιας φιάλης καμπανίτου ή άλλου 
τίνος χρειώδους !

ΤΙ άπόλυτος λοιπόν ηρεμία είνα ι ό πρώ
τιστος ό'ρος τής επιτυχίας τής νοσηλείας, καί 
πρός έπ ίτευξιν τούτου πρέπει καί ή νοσοκόμος
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νά λησμονήστι —poç στιγυιήν άτι νοσολέύει προσ
φιλή ύπαρξιν. ’Ανάγκη νά είναι ψύχραιμος, 
προς έκτέλεσιν των διαταγών του ίατοοΰ ά φ ’ 
ενός καί προς κατασκόπευσιν τω ν αναγκών του 
ασθενούς άφ ’ ετέρου, χωρίς νά διαταράττν) την 
ησυχίαν του διά ερωτήσεων η διά αισθημα
τικών διαχύσεων· τοϋτο ούδόλως την έμ.πο- 
όίζει να είνα ι ιλαρά, καί διά τοϋ τόνου τής 
φωνήςαύτής νά δίδν).θάρρος εις τον πάσχοντα.

Μ Α ΡΙΑ  Κ 4 ΛΑΠΟΘΑΚΗ

Τ Α  Δ Τ Ο  Φ Ι Λ Ι Α

6 υ , ούμαι δυ : φ ιλά κ ια , δυό γλυκά φ ιλ ιά  :
Τ ώνα, τό  πρώτο-πρώτο τής αγάπης μου 
κα ί τ ’ άλλο, τό στερνό-στερνό τής μάννας μου.

Τό πρώτο τής αγάπης μου μ ’ έπάγωσε 
κα ί τό  στερνό τής μάννας μου μ ’ έζέστανε. —
Ποτέ μου τόση ζέστη , τόση παγω νιά .

Ευμοΰμαι δυό φ ιλάκ ια , δυό γλυκά  φ ιλ ιά ,
Τό πρώτο τή - αγάπης μου μου διάβηκε 
κα ί τό στερνό τής μάννας μου μ ’ άπόμεινε.

Π ρώτα φ ιλά κ ια  αγάπης βρίσκομε πολλά, 
στερνό φ ιλ ί τής μάννας ένα μοναχό.
6 υμ ο ΰμ ’ ένα φ ιλ ά κ ι, μόνο ένα φ ιλ ί.

Ά π ύ τα Ταιγγάνικα Τ ραγούδ ια τον  Jean R icliep in . 

Ε σ τ ία  Μ ετάφρασις I. ΠΟΛΕΜΗ

ΤΟ ΡΩΤΗΜΑ TOT ΕΓΓΟΝΙΟΤ

Πές μου, κυροΰλά μου, νά  ζής. ΙΙές μου, θέλω  νά

[μάθω .
Τ ί φεύγει γρηγ'ορότερα σ ιό ν  κόσμο έδώ κάτω  ;
Τό ποταμάκι τό γοργό ; ό άνεμος σάν τρέχη ;
Τό άστρο που κατρακυλά μέ βεγγοβολητό ;
Γ ιά  ό καπνός ; τό σύννεφο ; ή τό χελιδονάκι

στό πέταγμά του τό τρελλό ;

Τό χρυσό πυροτέχνημα στή σκοτειν ιά  σάν σβύνη ;
Ό  κεραυνός ; ή  αστραπή ; ή άμμος μέσ ’ στήν έρημο 

σάν φευ γη μέ ορμή ;
ΙΊές μου ; Πές μου, νά  ζής.

— Παιδάκι μου χιλιόχρονο, κα ί μοσχοαναθρεμμένο 
Σου εύχομαι ή  μοϊρά σου νά  μή σου τό διδάξη,
Π ώς ε ις  τόν κόσμον φεύγουνε γοργόφτερα πουλ ιά ,
Ή  μέρες που στολίστηκαν μέ γέλο ιο , κα ί χαρά.

AIK. Β ΚΑΤΣΟΦΟΤ

ΤΟ ΓΕΥΜΑ 
ΤΗΖ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  Μ  Δ Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Ώ Ν  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν

ΠΡΟΣ ΤΟΝ *· ΚΑΙ ΤΗΝ *· ΡΙΙΠΕΝ

Έ να  έ'κτακτο τραίνο του σιδηροδρόμου ’Α τ
τικής μετέφερε πρό ημερών τό ζεΰγος Ρ ισπέν, 
τά  μέλη τής εταιρείας κα ί ολίγους εκλεκτούς 
ανθρώπους του πνεύματος, δπως 6 Σαμάρας, ό 
Παπαντωνίου, ό Ψαρούδας, ή δίς Δαμασκηνού
— ή μόνη Έ λληνίς που ξέρει ν ’ άπαγγέλλγ  —  
εις τόν Διόνυσον.

Ή  εκδρομή αυτή σκοπόν είχε τήν έπίσκε- 
ψιν του τόπου, οπού άλλοτε έ'κειτο τό θέατρον 
του Διονύσου. Δυστυχώς μία διαταγή τής Κυ- 
βερνήσεως, ένδοθεΐσα πρό ολίγων μόλις ημε
ρών έξ αφορμής δυστυχήματος τίνος τό όποιον 
συνέβη εις ενα ’Ά γγλον υπάλληλον τής ετα ι
ρείας μαρμάρων, έστέρησε τούς εκδρομείς μ.ιάς 
το ιαύτης πνευμ.ατικής καί ψυχικής άπολαύ- 
σεως. Ή  εταιρεία ήρνηθη νά παραχιορήστ] 
αμαξοστοιχίαν συμμορφουμ.ένη μέ τήν διατα
γήν τής Κυβερνήσεως. Καί έτσ ι ό Ρ ισπέν μέ 
τήν σύζυγόν του— τό τελειότερου καί ωραιό
τερου ποίημα του ποιητοϋ συζύγου της— ήρκέ- 
σθησαν νά θαυμάσουν τήν λευκότητα του Πεν- 
τελικοϋ μαρμάρου, που σάν μεγάλες τετράγω
νες καραμέλλες εύρίσκετο επ ί του εδάφους.

ΙΙόσον αφελείς καί πόσον ειλικρινείς οί ξ έ 
νοι. Έπροτάθη εις τόν κ . Ρ ισπέν νά κάμη 
πεζή ένα μικρόν περίπατον.

Καί ό Ρ ισπέν :— Ά  ό'χι,προτιμώ νά μείνω, 
γ ια τ ί ό δοόμ.ος είνα ι ελεεινός.

’Εάν ήτο Έ λλη ν  θά έλεγεν, έστω καί άν 
ήτο πεθαμμενος άπό τόν κόπο.

—  Ευχαρίστως νά πάμε.
Κάτω άπό βαθύσκια καί φουντωτά πεύκα, 

βαθυχρωματισμενα μέ τό χρώμα τής άνοίξεως 
ή δίς Δαμασκηνού άπήγγειλεν εις τήν γα λλ ι
κήν τόν «."Υμνον πρός τόν ήλιον» του κ. Ρ ισπέν.

Ό  ποιητής τήν ήκουε μ.έ πολλήν προσοχήν 
ψιθυρίζων καί αύτός τούς στίχους του ποιήμα
τος του. “Ό ταν έτελείωσεν ή δίς Δαμασκηνοί), 
ό κ. Ρ ισπέν συγκεκινημένος τήν έπλησίασε, 
άπεκαλύφθη, τήν ηύχαρίστησε καί τής ¿οί— 
λησε τό χέρι.

’Επίσης συνεχάρη τήν δα Δαμασκηνοί) διά 
τήν άπαγγελίον της καί ή κ. Ρ ισπέν.

Κάτω άπό τά  αύτά πεύκα οί εκδρομείς 
έχοντες εις τό μέσον τό ζεύγος Ρισπέν έφω - 
τογραφήθησαν πρός άνάμνησιν τής ωραίας αυ
τής εξοχικής εορτής.

Ό ταν  τό τραίνο ¿πλησίαζε νά φθάσγ εις 
τόν Διόνυσον, κάποιος έδειξεν εις τόν κ. Ρ ι-
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σπέν τήν κορυφήν τοΟ Παρνασσού κατάλευκον 
άπό χιόνα.

Ό  κ. Ρισπέν άφοΰ παρετήρησε έ π ’ όλίγας 
στιγμάς τόν Παρνασσόν έστράφη πρός τήν σύ
ζυγόν του καί είπεν·

— Α γαπητή  μου, κύτταξε καί σύ έκεΐ 
περα. Είναι ό Παρνασσός. ’Έχουμε καί μεΐς 
οικόπεδα έκεΐ πάνω.

Μεσα στό βαγόνι ό κ. Ζ. ΙΙαπαντωνίου εκ
φράζει τόν θαυμασμόν του εις τόν κ. Ρισπέν 
διά τους καταρράκτας τών ωραίων φράσεων 
και συμπυκνωμ.ένων νοημάτων που χωρίς καμ- 
μίαν προσπάθειαν ή δυσκολίαν ρέουν άπό τό 
στόμα του οσάκις όμιλεΐ.

Ό  κ. Ρισπέν άπαντιγ.
—  Τό ταλέντο τών ομιλιών τό άπέκτησα 

άπό τήν άνάγκην. Εις ένα γεύμα ώμίλησε κά
ποιος περί άλλων καί περί εμοΰ επ ί πολλήν 
ωραν. Τί λόγος είναι αυτός ήρώτησα κάποιον, 
που διαρκεΐ τόσην ώραν ’

—  Είνε λόγος στόν όποιον πρέπει ν ’ άπαν- 
τησγς, μου ε ίπ εν. Έ γώ  μέχρι τής ώρας εκεί
νης δέν είχά ποτε άλλοτε ομιλήσει. Αίφνιδίως 
επήρα τό ποτήρι στά χέρια καί ήρχισα νά 
ομιλώ. “Η ομιλία μου αύτή διήρκεσε μισή 
ώραν. Ά πό τότε έπήρα πεποίθησιν εις τόν 
εαυτόν μου.

’Επάνοδος κατόπιν άπό τόν Διόνυσον στό 
Κεφαλάρι. Ά πό τό Κεφαλάοι, έως τό ξενοδο
χείο Μελά, οπού έπρόκειτο νά παρατεθή γεΟμα 
πρός τιμήν του φιλοξενουμένου ’Ακαδημαϊκού, 
έχρησιμοποιήθησαν πολλά μάσα μ.εταφοράς. 
’Ά λλο ι έπήγαν μέ σιδηρόδρομον, άλλοι μέ 
αμάξι, άλλοι πεζή, καί άλλοι, μεταξύ τών 
οποίων ό κ. Ζ. Παπαντωνίου, Γ . Κορομηλάς 
και Δ . Ταγκόπουλος μέ σούστα.

Ή  αμαξοστοιχία τήν 12 καί 1 5 ' έφερεν 
τους καθυστερήσαντας προσκεκλημένους καί 
μελη τής έταιρείας. Ό  πρύτανις του Πανεπι
στημίου κ. Λάμπρος, ό καθηγητης του Πανε
πιστημίου κ. Σακελλαρόπύυλος καί ό ’Έφορος 
Έ θν. Βιβλιοθήκης κ. Καμπούρογλους. Συγ
χρόνως σταματά πρό τοϋ ξενοδοχείου καί ή 
άμαξα, επί τής όποιας έπέβαινεν ό υπουργός 
τών ’Εξωτερικών κ. Γρυπάρης μετά τής κυ
ρίας Γρυπάρη.

Εις τό ξενοόοχεΐον Μελά μένει άπό τινων 
ημερών ή κ. Δοϋγκαν, ή χορεύτρια τών άρ- 
χαίων ελληνικών χορών. ‘Η κ. Δοϋγκαν προσ- 
κληθείσα έδέχθη νά συμμετάσχγ του γεύμα
τος. Τήν θέσιν οικοδεσποτών κατέχουν ό κ. 
Γρυπάρης, υπουργός τών Εξωτερικών καί ή 
κ. Γρυπάρη. Δεξιά τής κ. Γρυπάρη ό κ. 
ΙΗνΙίβρίη καί άριστερά ό κ. Ά ν ινο ς . Δεξιά τοϋ

κ. Γρυπάρη ή κ. ΗίοΗβριη καί άριστερά ή κ. 
Κ. Παρρέν.

Κατά τά  επιδόρπια ό κ. Μπάμ.πης ’Άννινος 
ύπό τήν ιδιότητα του Προέδρου τής εταιρείας 
τών Ε λλήνων θεατρικών συγγραφέων εγείρει 
εις τήν ελληνικήν σύντομ.ον καί ώραίαν πρό- 
ποσιν ύπέρ τοϋ κ. Ρισπεν οστις άπαντιγ ώς 
έξής περίπου.

Ευχαριστώ, έξοχώτατε, διά τήν τιμήν τής 
έδώ παρουσίας σας. Εύχαριστώ, κύριε πρόεδρε, 
διά τούς συμπαθείς σας λόγους, διά τήν δε- 
ξίωσίν σας, διά τήν παρουσίαν ένταΰθα τών 
θεατρικών συγγραφέων τής Ελλάδος, μεταξύ 
τών όποιων, ώς συναδέλφων μου, είμαι εύ- 
τυχής ποΰ εύρίσκομαι εις τήν ώραίαν αυτήν 
στιγμήν. Έφαρμόζομ.εν, συγκεντρωμένοι έδώ, 
τό «άγαπάτε άλλήλους». Δέν λέγω  πώς 
ήμπορεΐ νά έφαρμοσθγ κατά γράμμα. “Υπάρ
χουν κάποτε πρόσωπα ποΰ είνε άδύνατον νά 
συμπαθήσ?) κα νείς ... (γέλω τες). Ά λ λ ’ έάν τό 
άγαπάτε άλλήλους δέν είνε άπολύτως δυνα
τόν, τό «θέλγετε άλλήλους» είνε δυνατόν. 
"Ας είσθε συνησπισμένοι καί άς περνάτε συ
χνά στιγμας καθώς αύτή . Έδώ ολα κινοΰν εις 
τό μειδίαμα, τήν γλυκύτητα καί τήν ήμερό- 
τη τα , όταν δέ πρό ολίγου διετρέξαμεν τά 
ηλιόλουστα τοπεΐα μέχρι Διονύσου ένθυμή- 
θην τό μακάριον έ'ντομον τής Α ττ ικ ή ς , τόν 
τ έ τ τ ιγ α , τό τραγοϋδι του, τό σύμβολόν του, 
τόν λατρευτόν του μΰθον ποΰ δ ιηγείτα ι ό 
Πλάτων. Ένθυμεΐσθε τήν σελίδα έκείνην τοϋ 
Πλάτωνος όπου ό Σωκράτης περιπατών μέ 
τόν μαθητήν του δ ιηγείτα ι εις αύτόν πώς οί 
τέττ ιγες  ήσαν άλλοτε άνθρωποι, οί όποιοι, 
άκούσαντες τό άσμα τών έννεα Μουσών τόσον 
έγοητεύθησαν, ώστε άπό τήν μανίαν νά τρα- 
γουδοΰν καί ν ’ άσχολοΰνται εις τάς ωραίας τέ - 
χνας ¿λησμόνησαν νά τρώγουν καί /ί πίνουν. 
Οί θεοί τότε τούς μετεμόρφωσαν εις τ ε τ τ ι-  
γας, διά νά τραγουδοΰν διαρκώς ύπό τόν θερι
νόν ήλιον χωρίς νά άπασχολοΰνται διά τήν 
τροφήν τω ν, όσον οί άνθρωποι. “Ό ταν ό ήλιος 
σβύσγ ποτέ άπό τήν Α ττ ικ ή ν , ήμεϊς, έ'στω 
καί μία σπίθα ήλίου άν μείνγ , άς ζεσταθώμεν 
εις αύτήν συγκεντρωμένοι πάντοτε καί— χω
ρίς νά παύσωμεν νά τρώγωμεν καί νά πίνωμεν 
ό'πως εις τήν εύχάριστον αύτήν στιγμήν, διότι 
μάς είνε άπαραίτητον— άς τραγουόοΰμε πάν
τοτε, πάντοτε» . .

Προπόσεις έπίσης έγείρουν οί κ .κ . Λάμπρος, 
Σακελλαρόπουλος έκ μ.έρους τοϋ «Παρνασσοΰ» 
καί Σπανδωνής. Ό  κ. Τσοκόπουλος κατόπιν 
έγείρει ώραιυτάτην πρόποσιν ύπερ τής κ; Ρ ι- 
σπέν γαλλ ισ τί, καί τελευταίος ό κ. υπουργός
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τών ’Εξωτερικών λέγει ολίγα τ ι να ύπενθυα,ί- 
ζων δτι όέν ύπαρχε ¡ν.ο'νον άρχαίκ Ε λλάς, 
υπάρχει και νεωτέρα ρ.έ ζωήν και σφρίγος προς 
την πρόοδον.

Ή  σκηνη ριεταφερεται κατόπιν εις τόν κή
πον τοΰ ξενοδοχείου. Ε πάνω  εις ένα πράσινο 
χαλί στρωριενο στό χώρια καί κάτω από τα 
πεϋκα ή κ. Δουγκαν κάρινει ν ’ άνκζήσ*/) ριέ 
τούς χοοούς τη ς, που είναι περισσότερον ποιη- 
χ.ατα παρά χοροί, ολόκληρος η αρχαία Ε λλά ς .

Ή  δις Δαμασκηνού κατόπιν συγκινεΐ έκ 
δευτέρου μέ την ώραίαν της απαγγελίαν τόν 
κ. Ρ ισπέν. ’Α παγγέλλει δύο ποιηματά του, 
καί στό τέλος ένα ελληνικό, τόν «Φτωχό 
τοαγουδιστην» του κ. Τσοκοπούλου.

Ό  κ. Πολεμης επίσης απαγγέλλει τρία 
ποιήματα άπό τά  «τραγούδια των Τσιγγά
νων» του Ρ ισπέν μεταφρασμένα εις την έλ- 
ληνικην.

"Επεται τρελλός χορός εις τόν όποιον λαμ
βάνουν μέρος οί περισσότεροι των συγγραφέων 
μέ την κ. Δουγκαν επ ί κεφαλής.

Καί τό φ ινάλε. ‘Ο μαέστρος, ό κ. Σαμά- 
ρας έκτελεΐ εις τό πιάνο τό τέλος μιας των 
τριών πράξεων της νέας του ό'περας «Τίγκρα» 
τό όποιον τελειώ νει μέ τό «Χριστός άνέστη».

"Ολ’ αυτά εννοείται εις τό ύπαιθρον καί 
κάτω άπό τά  πεϋκα.

Στάς εξ τό απόγευμα έκηρύχθη τό πέρας 
της ωραίας αύτης εορτής του κ . Ρισπεν μετά 
της κυρίας του καί της κ. Δουγκαν άνελθόντων 
δ ι’ αυτοκίνητων εις τάς ’Αθήνας πρός έπίσκε- 
ψιν της Άκροπόλεως, των δε λοιπών δ ι ’ 
εκτάκτου αμαξοστοιχίας.

ΕΙΚΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ
Ό  Άβέρωφ ! Δεν πρόκειται περί τοϋ θωρη- 

κτοϋ, ά λλ ’ ού'τε περί τοϋ άνδριάντος τοϋ 
μεγάλου εύεργετου τοϋ έ'θνους. Πρόκειται 
άπλούστατα περί τοϋ δημοτικωτέρου καί άρι- 
στοκρατικωτέρου μαζη τών Ε λληνικώ ν Ε σ τ ια 
τορίων. Τοϋ ’Αβέρωφ τοϋ Μιχάλη Λεκοϋ.

Είναι ό Κεπένσκη τοϋ Βερολίνου, χωρίς 
την πολυτελείαν καί τόν θόρυβον τοϋ γ ιγα ν- 
τιαίου εστιατορίου της Γερμανικής πρωτευού- 
σης. Κόσμος επίσημος καί ανεπίσημος, δ ιπλω- 
μ.άται καί πολιτευτα ί, άνθρωποι τών γραμμά
των καί τών τεχνών, ξένοι, έπαρχιώται, κυ- 
ρίαι έκλεκταί τών ’Αθηνών αφήνουν τά  σπ ίτ ια  
των διά νά προγευματίσουν η νά δειπνήσουν 
εις τοϋ Άβέρωφ.

Δεν έ'χει ειδικότητας εις ώρισμένα π ιά τα ,

ό'πως συμβαίνει μέ φημισμένα εστιατόρια τοϋ 
κόσμου, ά λ λ ’ έ'χει γενικότητα εις την Ε λ λ η 
νικήν έν γένε ι κουζίναν. Ε ίναι "Ελλην μέ 
μυαλό, συστηματικότητα καί τάξιν Εύρωπαίου. 
Φροντίζει όλα αυτοπροσώπως αυτός καί ή οί- 
κογένειά του.

Ή  κόρη του ένα κοριτσάκι δέκα πέντε χρό
νων κάθεται εις τό ταμεΐον. Μορφωμ.ένη εις 
τό Οίκοκυρικόν καί ’Επαγγελματικόν Σχολεΐον 
τής Ένώσεως τών Έλληνίδω-·', τελεία  διπλο- 
γράφος, άλλά καί τελεία  εις κάθε κλάδον, μέ 
τά  Ε λληνικά  της καί τής ξένες γλώσσες της 
δέν έξιπάσθη, ά λ λ ’ ούτε έζήτησε νά άπολαμ- 
βάνν) άκοπα τά  κέρδη τοϋ πατέρα της.

Τώρα καί δύω χρόνια μέ τά  κοντά άκόμη 
φορεματάκια της ένεθρονίσθη εις τό ταμ,εΐον, 
καί μεσημέρι, βράδυ, εισπράττει, γράφει, εξε
λέγχε ι μέ μεθοδικότητα καί σοβαρότητα μο
ναδικήν.

Δέν θά άφίστ) βέβαια νά κλέψουν τόν πα 
τέρα της οί ξένοι τό κοριτσάκι αυτό μέ τήν 
πλεξούδα όπίσω καί μέ τό αυστηρόν υφος, ά λ λ ’ 
ουτε εάν εκείνος άπουσιάσγ ή εργασία θά α ί-  
σθανθή τήν άπουσίαν του. Καί έαν ό Άβέρωφ 
προοδεύει καί εξευρωπαΐζεται όλονέν, μέ τής 
κρυσταλοσκεπασμένες σάλες του, μέρος άπό 
την οικονομικήν του άνθησιν οφείλεται καί 
εις τό κοριτσάκι αυτό τών δέκα πέντε ετών, 
τήν μικράν Έλληνοπούλαν, ποϋ άνοίγει εύρω- 
πα ϊκώτατα τόν δρόμον που πρέπει νά άκολου- 
θή σουν τά  κορίτσικ τών έ[/.τ;ο'ρων και έπ ιχει- 
ρτ)[/.κτιών [/.ας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
Η προεκλογική κίνησις έχει φθάσει είί πρωτο

φανή οξύτητα. Καί τά δύο κόμματα αγωνίζονται 
διά τήν έπικράτησιν, αν καί ή ενωμένη άντιπολί- 
τευσις φαίνεται ύγεροΰσα, μεθ’ όλας τάς υπεράν
θρωπους προσπάθειας αί όποίαι καταβάλλονται.

Ή  περιοδεία του κ. Βενιζέλου ύπήρξεν αποθεω
τική. Ό  απολογισμός τής δράσεώς του καί τό πρό
γραμμά του του μέλλοντος έχουν ένθουσιάσει τόν 
λαόν, ό όποιος δέν έσυνείθισε νά βλέπη κυβερνή- 
τας λογοδοτοΰντας κατ’ ευθείαν πρότ αύτόν, τόν 
πραγμα-ικώς κυρίαρχον τάς ημέρας αύιάς.

Οί ψηφισθέντες προστατευτικοί νόμοι ύπέρ τών 
εργατών, υπέρ τών γυναικών, καί τών παιδιών, 
υπέρ τής οίκονομικωτέρας ζωής έν γένει έχουν κά
μει μεγάλην έντύπωσιν. Τό όγδοον ύπουργεϊον τής 
Γεωργίας καί τής Βιομηχανίας, τό οποίον είργά- 
σθη υπό τόν κ. Μπενάκην, μέ καταφανή ευεργε
τικά αποτελέσματα υπέρ τών γεωργών καί τών βιο- 
μηχάνων φαίνεται ότι έχει έξασφαλίσει άμέριστον 
τήν ύποστήριξιν τής Κυβερνήσεως άπό τάς τάξεις 
αύτάς.

Η προεκλογική κίνησις δι’ όλα αύτά ένεργείται 
μέ φανατισμόν καί πείσμα, του όποιου θλιβερά
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αποτελέσματα είναι αί σκηναί τοΰ "Αργους, τάς 
όποιας καί αυτοί οί αντιπολιτευόμενοι άπεδοκί- 
μασαν.

"Οπως δήποτε δι’ ασφάλειαν καί τά τρία κόμ
ματα τών άντιπολιτευομένων κατέφυγαν υπό τήν 
αιγίδα τοΰ κ. Ράλλη, τοΰ μεγάλου καί έντιμου Ά τ -  
τικάρχου, τοΰ περισσοτέρας συγκεντροΰντος με
ταξύ τών άντιπολιτευομένων συμπάθειας καί πε- 
ρισσοτέρας πα έχοντος ελπίδας επιτυχίας.

Ή  συνεργασία τούτου διά τήν ’ ’Αττικήν μετά 
τοΰ έπίσης ίσχυροτάτου διά τήν έντιμον πολιτικήν 
του καί διά τήν παροχήν πάντοτε προστασίας πρός 
τόν λαόν κ. ’ Αλεξάνδρου Σκουζέ, δίδουν έλπίδας 
επιτυχίας εις μέρος τοΰ άντιπολιτευομένου συνδυα- 
σμοΰ τής ’ Αττικής.

Αί έπαρχίαι τί θά κάμουν, αυτό θά τό δείξη μό
νον ή 11η Μαρτίου. "Οπως δήποτε εΰχάριστον είναι 
ότι καί οί αρχηγοί τών παλαιών κομμάτων επανέρ
χονται εις τήν Βουλήν καί δ,τι καί αυτοί θά συν
εισφέρουν καί πάλιν τάς γνώσεις καί τήν πείραν 
των διά τήν διοίκησιν τής χώρας.

Η ΕΚ0ΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
'Ωραίαν κα ι πάλ ιν  έκΟεσιν δ ιωργάνωσεν ή 

άκοΰραστος  πρόεδρος  τοΰ  Συλλόγου ή Π ρόοδος  
κ . ’Ά ννα  Π απαδοποΰλου κατά  την  2αν και 3ην  
Μ αρτίου.

Τί λεπτεπίλεπτα κεντήματα κα ι νταντέλες, 
προϊόντα  γυναικείας εργασίας τών άπανταχοΰ ' Ελ- 
ληνίδων, α ί δπό ΐα ι δια τής Προόδου κα τώ ρϋω -  
σαν, ΰπ δ  έχέμυέλον άνω νυμ ία ν  να άνακουφ ί-  
ζωντα ί ο ίκονομ ικώ ς , τελε ιοποιούνται δε δ ια  τής  
παροχής  σχεδίεον κα ι οδηγιών, τα  όπο ια  φ ιλο 
τεχνεί ή Πρόοδος επί τή  βάσει τής  ελληνικής 
γ ραμμής  κα ί τοΰ  ελλην ικοΰ εν γένει σχεδίου.

Αί κυρ ία ι  τής Προόδου με πρω ταγων ιατοΰ -  
σαν τήν  κ. ”Ανναν ΤΙαππαδοπονλου είναι άξιαι 
ϋ ερμ ώ ν  συγχαρητηρ ίων  δια τήν ώρα ίαν  επ ιτυ 
χίαν τοΰ  έργου των.

Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ό  Σύνδεσμοε τών έν Έλλάδι παραγωγικών Σώ- 
ματείων ανοίγει έντός ολίγου τάς πύλας τής πρώ
της έν Έλλάδι Σηροτροφικής Έκθέσεως. Τά κατά 
τόν σκοπόν καί τήν μεγάλην σημασίαν τής έν λόγιο 
έκθέσεως ανέπτυξαν εις τήν αίθουσαν τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας οί κ. κ. I.  Ααμβέργης, Χασιώ- 
της καί "Οθων Ρουσόπουλος, ενώπιον πολυπληθοΰς
ακροατηρίου.

Καί οί τρεϊς ρήτορες έξήραν μέ στατιστικός καί 
μέ πολύν ενθουσιασμόν τήν μεγάλην σημασίαν τής 
Έκθέσεως αύτήτ καί οί τρείς έτόνισαν ότι ή σηρο
τροφία διά τήν Ελλάδα είναι πηγή πλούτου καί 
διά τάς πτωχάς λαϊκάς τάξεις καί διά τήν βιομη
χανικήν γενικώτερον ακμήν καί οί τρείς έζήτησαν

τήν συνδρομήν όλων τών δυναμένων πρός έπιτυ- 
χίαν τής έν λόγιο έκθέσεως.

Καί ή έκθεσις δέν ήμπορεϊ παρά νά έπιτύχη 
διότι καί ή Κυβέρνησις τήν ένίσχυσε χρηματικώς 
καί τό ΰπουργείον τής ’ Εθνικής Οικονομίας αντι
προσωπεύεται εις αυτήν καί τό έδαφος είναι προ- 
παρασκευασμένον καταλλήλως. Εις τήν προπαρα- 
σκευήν αυτήν πρέπει νά άνομολογηθή ότι καί ή υπό 
τήν προεδρείαν τής κ. Αίκ. Πλατάνου Σηροτροφική 
Εταιρεία τών Κυριών συνετέλεσε μεγάλως διά τής 
διανομής χιλιάδων μυριοδένδρων καί δι’ ειδικών 
γεωπόνων, τούς όποιους άπέστελεν εις τάς επαρ
χίας καί τά χωρ!ά, πρός διδασκαλίαν τής καλλιέρ
γειας τών βομβύκων.

Ή  επιτυχία λοιπόν τής έκθέσεως θά αντανακλά 
φυσικά καί εις τάς έργασθείσας κυρίας, άλλά καί 
εις τόν γυναικείον πληθυσμόν όλης τής Ελλάδος, 
ό οποίος μέ ένθουσιασμόν έπεδόθη εις τήν σηρο
τροφίαν, διότι άποδεικνύεται εργασία έπικερδής 
καί σχετικώς άκοπος μή απαιτούσα κεφάλαια, 
άλλ’ άπλώς επιμέλειαν καί προσοχήν.

ΑΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑΙ

Εις τα  υποβληΟέντα κα ί μ ή  ψ ηφ ισϋέν τα  ευ
τυχώς εκπαιδευτ ικά νομοσχέδ ια ,  δσον τουλά 
χιστον άφορφ  τήν γυναικείαν πα ίδευσ ιν , υπήρχε  
καί έν το ιοΰτο , δ ι ’ ου άπηγορεΰετο  εις τάς εγ
γάμους  διδασκαλίσσας νά μετέρχωντα ι τό δ ιδα 
σκαλικόν επάγγελμα.

Εις τήν  σχετ ικήν επ ί τ ο ΰ τφ  δ ιαμαρτυρ ίαν  μας  
εδόϋη  ή άπάντησ ις  δτ ι αυτό  γίνεται κα ί εις τήν  
Ε υρώπην. Έ ζητήσαμεν  λοιπόν επ ισήμους  π λη 
ροφορ ίας  κα ί άπό  τά αρμόδ ια  υπουργε ία  τών  
ξένων κρατών κα ί ίδ οΰ  τό  συμπέρασμα  τών  
μέχρ ι σήμερον  ληφΟεισών άπαντήσεων.

Λοιπόν εις τήν Γαλλίαν, τό Βέλ.γιον, τήν  ’Ι τα 
λ ίαν , τήν  'Ολλανδίαν,τήν Φινλαδίαν, τάς 'Η νω 
μένας Πολ.ιτείας τής  ’Αμερικής, κα ί τους  π ε 
ρ ισσοτέρους νομ ούς  τής Άγγλ.ίας κα ί τής  Έ λ-  
βετίας επιτρέπεται εις τάς εγγάμους δ ιδασκα -  
λίσσας νά δ ιδάσκουν. Εις τήν Αυστρίαν άφοΰ  
λάβουν τήν σχετικήν άδειαν άπό  τήν Κ υβέρνη -  
σιν. Καί μόνον εις τήν Γερμανίαν άπηγορεΰετο ,  
τελ,ευταίως δε δ ιά  διαταγής τοΰ υπουργείου τής 
Παιδείας επετράπη  εις τάς χήρας τό δ ικα ίωμα  
νά έργάζωνται.

'Η  'Ελλάς δέ, άκρ ιβώ ς ή χώ ρα ,  ή όπο ια  έχε1 
κλ.είσει ερμητ ικώ ς  πάσαν Ουράν εργασίας πρός  
τάς γυναίκας, εΰρέάη νά μιμη&ή τήν Γ ερμ α 
νίαν, εις τήν  όπο ιαν  πλήν  τών δ ιδασκαλισσών  
υπάρχουν  περ ί τάς 3 ,000 γυναίκες υπάλληλοι 
εις δ ιαφόρους υπηρεσ ίας μόνον  τοΰ  δημοσ ίου .
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Ή  έφετεινή παραγωγή ημερολογίων υπήρξε πλου- 
σιωτέρα τών άλλων ετών. Πλην τοϋ γνωστού καί 
πλουσίωτάτου ώς πάντοτε κατά  τή ν ύλην 'Ημερολο
γίου τοϋ κ. Φ. Σκόκου, εφέτος είχαμεν καί επανά- 
ληψ ιν τής διακοπείσης εκδόσεως τής Ποικίλης Στοάς 
του κ. Άρσένη, ένός τόμου θαυμάσιου, αποτελουμέ- 
νου από ύπερεξακοσίας σελίδας, πολυτελώς χρυσόδετου, 
εις μέγα σχήμα καί μέ υλην εκλεκτήν όλων περίπου 
τών γραφόντων 'Ελλήνων. Ά λλο  ακόμη ήμ,ερολόγιον 
είναι τό έκδοθέν άπό κοινού παρά τής δος Ευγενίας 
Ζωγράφου καί τοϋ κ. Δ. Καλογεροπούλου .

Καί ας δώσωμεν τά  πρωτεία εφέτος πρός τήν Ποι- 
κ ίλην Στοάν τοϋ κ. Άρσένη, ή όποια εορτάζει άλλως 
καί τή ν φιλολογικήν δεκαπενταετηρίδα τη ς, μέ τοΰτο 
τό αξιοπερίεργον ότι δημοσιεύει εις τήν έφετε'.νήν εκ- 
δοσιν δλην τήν υλην, ποΰ είχε συλλέξει διά τήν έκ- 
θεσιν τοϋ 1900, ήτις τότε έματαιώθη.

Α π ο τελε ί λοιπόν μίαν συγκριτικήν μελέτην τής 
πρό δωδεκαετίας φιλολογικής κτήσεω ς καί τής έξελί- 
ξεως από τότε έως σήμερον τών διαφόρων συγγρα
φέων. Πολλά γνωστά φιλολογικά ονόματα κατέχουν 
τάς σελίδας τής Ποικίλης στοάς, ή όποια έξεδόθη ώς 
πάντοτε μέ τήν διακρίνουσαν τόν διευθυντήν τής έκ- 
λεκτικότητα  καί καλλιτεχνικήν εντέλειαν, μέ πλήθος 
ώραίων εικόνων καί θαυμασίως χρυσόδετος, ώστε νά 
αποτελή ώς περιέχον καί περιεχόμενον άληθινόν στό
λισμα κάθε βιβλιοθήκης.

Τό ήμερολόγιον Σκόκου, τό οποίον τακτικώς έκδί- 
δεται τώρα είκοσι εξ έτη , είναι ώς πάντοτε έπιμελη- 
μένον, μέ εκλεκτήν καί πλουσίαν υλην, μέ εικόνας 
ώραίας, λεύκωμα καθ’ δλα αύτά τά μακοά έτη  τής 
φιλολογικής κινήσεως τών άπανταχοΰ Ε λλή νω ν, ώς 
τοιοΰτο έχει πάντοτε τήν πρώτην. κυκλοφορίαν καί 
είναι περιζήτητον παντσΰ όπου υπάρχουν Έ λληνες. 
Τό ήμερολόγιον τής Έ λλ . Έπιθεωρήσεως καί τής 
Πινακοθήκης πρώτην φοράν έκδιδόμενον, πολύ καλόν 
εις τό είδος του.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

Κ ατα λάθος δέν ανεγράφη εις τό παρελθόν τεΰχος 
ότι αί όημοσιευθείσαι Σ κ έ ψ ε ι ς  είναι τής κ. Ά γγ . 
Παναγιωτάτου, ίατροΰ καί έλήφθησαν άπό τό Ή μ. 
Σκόκου.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΓΖΙΝΑ
Τά θαλασσινά εις τήν βασιλείαν των. ’Ιδίως τά 

καλαμάρια, οί άστακοί καί τά  χταπόδια. Βαρύτατα 
καί δύσπεπτα, άλλά νοστιυώτατα καί ορεκτικά. Ό  
αστακός ώς σοΰπα σαρακοστιανή θαυμάσιος. Ε ντελώ ς 
δε νηστήσιμος κατα  τους τύπους τουλάχιστον.

Κατασκευάζεται εύκολώτατα. Τόν ζεματίζετε δύω
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τρία λεπτά  καί έπ ε ιτα  τόν κόπτετε κομμάτια μαζύ 
μέ τά  κελύφη του. Έ χ ετε  μισεβοάσει πρωτήτερα μέ 
νερό 3 — 4 κρομμύδια καρφωμένα μέ ’ισάριθμα γαρό- 
φαλα, καρότα, μαϊντανό, σέλινο όλίγο, πατατες. Ρί - 
πτετε καί τόν άστακό καί βράζει προσθέτουσα καί 
ένα ποτήρι άσπρο κρασί. Ό τα ν  είναι έτοιμος, προσθε- 
τετε άναλόγως τής ποσότητος 50— 100 δρ. μαΰρες 
έληές καί άνάλογον λεμόνι. Κόπτετε λεπτά  όλα τα  
βρασμένα χορταρικά καί τόν σερβίρετ? επάνω εις φε- 
τες ψωμί καψαλισμένο υ.αζή μέ τό ζουμί του. Ά ν  
τρώγετε λάδι, τότε κοκκινίζετε τά  κρομμύδια καί τα 
γόοτα μέ τό λάδι, τά  σβύνετε μέ τό κρασί καί έπειτα  
βάζετε τό νερό.

Άότακός τηγανιιτός· Τόν ζεματίζετε καί τόν 
βράζετε έως 10 λ επ τά . "Επειτα τόν κομματιάζετε, 
τόν βγάζετε από τά  κελύφη του, ετοιμάζετε χηλόν 
από γαλλ. φαρίνα, όπως κάμετε γιά  τόν μπακαλάο, 
προσθέτοντες μέσα καί ολίγη ρακί. Περνάτε εις τόν 
χηλό τά  κομμάτια τοϋ άστακοΰ καί τά  τηγανίζετε 
εις μπόλικο λάδι, μέ δυνατή φω τιά . Τηγανίζετε έ
πειτα καί ένα μάτσο μ α ϊντα νό .' στρώνετε τήν π ια 
τέλα σας καί έπάνω άραδειάζετε έμμορφα τόν άστακό 
ροδοκοκινισμένον μέ κομμάτια λεμόνι.

Τό ίδιο κάνετε τά μεγάλα μήδια, χωρίς νά τά ζε- 
μαζίσετε. Τό ίδιο καί τα  καλαμάρια, αφοΰ τους χ ύ 
σετε τό μελάνι τους καί τά  καλοπλύνετε.

Οί περισσότεροι όμως τα  προτιμοΰν μαζί μέ τό 
μελάνι, όπόταν καί τηγανίζονται σκεπασμένα διά νά 
μην κτυποϋν καί πετιοϋνται.

Τά καλαμάρια γίνονται καί παραγεαιστά μέ σαρα- 
κοστιανη γέμισι, δηλ. μέ ρύζι, σταφίδες, κουκουνάρια 
κομματάκια μήλο, πορτοκαλόφλουδο. άνιθο κα ί9ιμα ϊν- 
τανό. Κοκκινίζετε πρώτα τό κρομμύδι, τό σβύνετε μέ 
κρασί καί έπειτα  προσθέτετε τό ρύζι μέ τά άνω καί 
αυ.α τα  μισοψήσετε, παραγεμίζετε τα καλαμάρια ή 
της σιπιές σας. Τά βράζετε έπειτα  μέ ένα ποτήρι 
κρασί άσπρο, μέ όλίγο νερό καί όταν είναι έτοιμα τά 
σερβίρετε. Μέ τόν ίδ.ον τρόπον κάμνετε καί τά  καλα
μάρια πιλάφι μέ τήν διαφοράν ότι τά ρίπτετε κομ
μένα μέσα εις τό ρύζι, τό ίδιο καί τόν άστακόν.

Τα όσπρια βρασμένα μέ κρομμύδι, καρόττα μαϊ
ντανό καί λαδι, περνάτε από τό τρυπητό καί κατα
σκευάζετε ώραίες σούπες σαρακοστιανές.

Μέ τα  πορτοκάλια κομμένα εις φέτες μέσε εις 
σουπιέρες, ραντισμένα μέ ζάχαρι καί μέ κονιάκ ή 
ρόμι αρκετό κατασκευάζετε ώραίον όπωρικόν. Φυσικά 
μέσα εις την σουπιέραν άνάπτετε μέ ένα σπίρτο τό 
ρούμι καί δίδετε ώραίαν γεΰσιν εις τήν κομπόσταν 
σας, εις τήν όποιαν άν έχετε ρίπτετε καί βύσσινα 
γλυκό ή φράουλες, ή ό,τι άλλο έχετε. Ό λα  αύτά 
σαρακοστιανά ποικίλλουν τήν μονοτονίαν τών κομ
ποστών αυτών τών ήμερών. Υ πάρχει καί ένα είδος 
κομπόστας μέ μέλι πολύ ύγιείνής γ ιά  τά  παιδιά. Κό
πτετε φέτες μήλα, πορτοκάλια, μανταρίνια, καί 
χουρμάδες. Τά βάζετε άνακατωμένα μέσα εις ένα 
βαθύ δοχείον, μέ κομμάτια κανέλλα καί πολλά γαρί
φαλα. Α ναλύετε  εις τήν φωτιά μέλι μαζή μέ π ετ ι
μέζι, τό χύνετε ζεστό έπάνω εις τά  φροΰτα σας. Τά 
αφήνετε μία δυώ ήμέρες καί έπειτα  τά μαρουσιάζετε 
εις τό τραπέζι μέ παξιμαδάκια νηστήσιμα Είναι 
πολύ γευστικά καί ύγιεινά.


