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0 1  ΔΙΔΑΣΚ ΑΛΟ Ι TOT ΧΑΡΤΟ Π ΑΙΓΝ ΙΟ Υ
Εις τρ ία  κατα σειράν χρονογραφήματα  του  

ό φίλος κ. Παύλος Νιρβάνας, χαρ ιτολογών  
πάντοτε, ψάλλει τον άναβαλλόμενόν εις τάς 
χαρτοπαιζούσας κυρ ίας . Εις το τελευταΐον μ ά 
λιστα παρουσ ιάζε ι ώς θ ν μ α  τής καταστάσεως α υ 
τής ένα σύζυγον, δ όπο ιος  εκθέτει τραγ ικώτατα  
δλην την ερήμωσιν  κα ι εγκατάλειψ ιν τον σ π ι 
τιού του χάριν του μπρ ιτζ .

Εϊνε δ τύπος του Ανδρος τής χαρτοπαίκτρ ιας ,  
δ όπο ιος π ρο  πέντε -έξ  α κ όμ η  ετών εμετράτο  
εις τα δάκτυλ.α και δ όπο ιος  τελευταϊον έχει 
τόσον γεν ικευθή , ώστε να άπατελή σχεδόν τον 
κανόνα.

"Ολοι ε νθυμούμεθα  τάς δύο ή τρεις γυνα ί
κας των  ’Αθηνών, π ο υ  έπαιζαν· συοτηματ ικώς  
χαρτιά και που  Ακριβώς δ ιά  τον λόγον αυτόν  
είχαν γείνει τό Αντικείμενου τής γενικής επ ικ ρ ί -  
σεως. Τα δνόματά των έψ ιθνρ ίζοντο  σ ιγό -σ ιγό  
εις τάς αλλας α ίθούσας , κα ι δταν τα  κέρδη rj αί 
ζημ ία ι των έφθαναν τάς εκατόν δραχμάς. δεν 
υπήρχαν  λέξεις Αρκετό, αυστηρο ί δ ιό  να κ ρ ιθή  
ή χαρτοπα ικτ ική  αυτή  θρασύτης  των.

’Έξαφνα τό μάους. ενα νέον πα ιχν ίδ ι ,  έκαμε  
την εμφάνισ ίν  του , κα ι οι κύρ ιο ι  δ ια να. δια - 
σκεδάζουν ο ίκογενε ιακώς, φαίνεται, τό εδίδαξαν  
και εις τός γυναικάς των. Αί προσκλήσε ις  εις 
τής βραδείες ετελείωναν τότε με την εΐδησιν  : 
θ α  κ ά μ ω μ ε ν  κ α ί  τ ό  μ α ο ν σ ά κ ι  μ α ς  Αντί του 
« ■ d ' à  κ ά μ ω μ ε ν  κ α ί  μ ο υ σ ι κ ή ν  »

Τό μάους  διεδέχθη τό μπρ ίτ ς  κα ί τό πόκερ ,  
τό καταστρεπτ ικώτερον  ίσως και Από την  ρολ ί-  
ναν Ακόμη· Οι κύρ ιο ι  εγειναν οί φ α να τ ικ ό τερο ι  
Απόστολοι καί εγκω μ ια σ τώ  τ ο υ — Πώς δεν π α ί 
ζεται πόκερ  ; Ά λλα  που  ζήτε λ.οιπόν κα ί πώς  
ζήτε  ; Δεν βλέπετε τ ί γίνεται εις τήν Ευρώπην ; 
Κ άθε σπ ίτ ι έγεινε καί δ ιδασκαλείου , κν.ί κάθε. 
μεμ νημένος  εις τα θέλγητρα τον  πόκερ κα ί 
φανατικός διδάσκαλός του.

Οί νέοι, εκείνοι π ου  κρα τούν  συνήθως συν 
τροφ ιά  εις τής νέες, ηυραν, φαίνεται, πλέον εν -  
χάριστον τήν  συντροφ ιά  του φούλ , τοΰ  καρέ  
καί τον  χρώματος .  Εις τα τσάια , εις τός Απο
γευματινός , εις κάθε  συγκέντρωσιν  τα κ ο ρ ί 
τσια κα ί α ί γυναίκες έμεναν μόνα ι. Καί επειδή  
τό πόκερ  θέλει Απόλυτον ησυχ ίαν, δ ια να μ ή ν  
ενοχλούνται ο ί πα ίζοντες , δεν έπετρέπετο καν  
ή συνομ ιλ ία , πολύ δλιγώτερον ή μουσ ική .

Ε νρέθησαν λ.οιπόν α ί γυναίκες προ  τοΰ  δ ι
λ ήμματος ,  ή να κλ.είουν τα σπ ίτ ια  των κα ί να 
μ ή  πηγα ίνουν  πουθενά  να Αρχίζουν να πα ίζουν .

’Άλλοτς τε ο ί περισσότεροι σύζυγο ι,  εύθυς  
ώς τό πά θ ο ς  τοΰ πόκερ τους έκυρίευσεν, επέ- 
βαλ,αν εις τός γυνα ίκας κα ί τό κορ ίτσ ια  των να 
τό μ άθου ν .  Θα Ανεπλήρωναν τον π έμπτον ,  
δταν θα  έλειπε, καί δεν θ α  είχαν κα ιρόν πλ.έον 
ι ό  φλερτάρουν με τρ ίτους' ήκουσα Από κύρ ιον  
πολ.υ έξυπνον κα ί πολ.ν Ανεπτυγμένον :

« Τό πάθος  αυτό , κυρ ία  μ ο υ ,  σκοτώνει κάθε  
άλλην αδυναμ ίαν , καί α ί γυναίκες, πιστεύσατέ 
με , βγαίνουν πάντοτε κερδισμένες Από τα χαρτ ιά ,η
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Ή  χαρ τοπ ακ τ ικ ή ,  βλέπετε, μ αν ία ,  έχει κα ί 
ίδ ικήν  της φ ιλοσοφ ίαν , ή όπο ια  Αποτελεί το 
όπλον  τής νπεραοπ ίοεως των πα ικ τώ ν .  Έ ξ  
άλλον ,  φ α ίνετα ι , ότι το κέρδος αυτό  τοΰ χ α ρ 
τοπα ιγν ίου  θεμ ιτόν  ή μ ή ,  Αδιάφορον, αυνέπε-  
σεν ίσως να έλαττώνη συχνό τον π ρ ο ϋ π ο λο γ ι 
σμόν  τής γυναικείας το ναλ έ ιτ α ς ,  ίσως ίν ίο τε  
καί Άλλων μ ικ ρώ ν  ο ικ ιακών  εξόδων. Σ ννέπ ε -  
σεν άκόμη  είς μ ερ ικ ός  περιστάσεις να κρύπτη  
την Αμάθειαν ή την εντελή έλλειψιν πνεύματος  
ή κοσμ ικής  δ ιακρ ίσεως μερ ικώ ν  κ υρ ιώ ν .

”Οσαι πα ίξουν ,  δεν ο μ ιλ ο ύ ν  κα ί ή σ ιωπή  
πολν  σνχνα είναι πολυτ ιμοτέρα  κα ί Από το χ ρ υ 
σάφι όπου κερδίζε ι ή πα ίζο νσα .  Καί έτσι,  
επειδή ανδρες κα ί γυναίκες Αδιακρίτως ενρ ι-  
σκαν την δ ιασκέδασή' των , μ ερ ικο ί δε κα ί τα 
μ ικ ρ ό  συμφεροντάκ ια  των εις τό πόκερ , ή πόλις  
μας  μετεβλήθη  εις ένα μεγάλο χαρτοπα ικτε ΐον ,  
που  δ ια ιρε ίτα ι είς αλλα μ ικρότερα  επ ίσημα  κα ί 
Ανεπίσημα, Από ιό ς  πολνε ιδε ΐς  λέσχας κα ί τους  
συλλόγους, όπου  γυμνώνοντα ι οί Αφελέστεροι, 
έως τα περισσότερα σπ ίτ ια ,  είς τα όπο ια  τα 
κέρδη κα ί αί ζημ ία ι  υπερβαίνουν πολν  συχνό  
τός εκατοντάδας δ ιό  να φΘάσονν είς χιλιάδας.

Είς τον κατήφορον  αυτόν τον  χαρτοπα ιγν ίου  
μερ ικα ί γυναίκες ήρχισαν να κλον ίζωντα ι Τό 
πάθος ,  όταν κνρ ιεναη  την γυνα ίκα, δεν την  
βγάζει πάντα  κερδ ισμένην , όπως φ ρονε ί  ό φιλό
σοφος τοΰ χαρτοπαιγνίου .

' Η χαρτοπα ίκ τρ ια ,  π ο υ  κο ιμά τα ι είς τός τρεις  
μετά τα μεσάννκτα  κα ί π ο υ  δείπνα είς τός 
δέκ-α τό βράδυ , δεν ή μ π ο ρ ε ί  να είναι πλέον  
οΰτε μη τέρα ,  οντε ο ικοκυρό  τοΰ σπ ιτ ιού της. 
Καί αν δεν φ ιλή πλέον τον ανδρα της Από φ ό 
βον τής γκίνιας, δεν φιλεί όμω ς  κα ί τα π α ι 
διά της, δ ιότι δεν τα βλέπει οντε τό π ρ ω ί , όταν  
πα ίρνη  τον πρώτον  της ύπνον , ενώ εκείνα π η 
γαίνουν είς τό σχολεΐον, οντε τό βράδυ όταν 
επιστρέφουν. 3Εκτός αυ τού ,  όταν ο ί σ ν μ π α ί  
κτα ί της δεν είναι ίππότα ι,  τότε α ί ζημ ία ι  σ νμ -  
παρασνρονν  τον προϋπολογ ισμόν  τών οέκιακών  
εξόδων, δημ ιουργούν  χρέη, πωλήσεις π ολν  τι
μ ώ ν  κ οσμημά τω ν  καί αλλας Αθλιότητας εντελώς 
καταστρεπτ ικ ός .

"II επ ιβολή τον Ανδρος είς τήν περίσταση' 
αυτήν  είναι Αδύνατος, Αφού μ α ζή ,  π ιασμένο ι  
Από τό χέρια καί εν κο ινή σννεννοήσει, κα τρα 
κυλούν είς τον κατήφορον  αυτόν. Συχνό μ ά -  
).ιοτα συμβαίνε ι ό σύζυγος να αναγνωρίζη  τήν  
χαρτοπαικτρ ίων υπεροχήν  τής συζύγου καί να 
παρέχη  είς αυτήν τήν θέσ ιν  του καί πάσαν ά λ 
λην ενκολ,ίαν. ' Υ πά ρχου ν  σύζυγο ι,  π ερ ιφ ερό 
μενο ι όλ.ην τήν ήυέραν  είς Αναζήτησιν σπ ιτ ιού , 
είς τό οπο ίον θα  έξασφαλ ιαθή μ ία  θέσις δια τήν

γυνα ίκα των , όταν έτυχε να μ ή ν  έχουν π ροσ -  
σκλ.ηθή πουθενά . Πταίουν λοιπόν α ί γυνονκες 
είς τήν περ ίατασ ιν αυτήν ;

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

1  10 Μ Ι Ο Ι  ΙΟΣ EAHIABET
ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ

10 Δεκεμβρίου.

Σήμερα μου φέρανε Χοιιλούδια α π ’ τα Βω 
μα τα  τής  Α ύτοκράτειρας. Η Μεγαλειότ»;? Ττ?? 
μοΐπταν είχε δ ιατάξε ι τον κηπουρό τοΰ π α λ α 
τιού νά μου στέλνη κάθε π ρω ί  μερικά σπ ά ν ια  
άνθη Καί τ ί  άνθη ή ταν  α υ τ ά !  Χνούδια άπό  
μ ετάξ ια  ξεφτ ισμένα  α ρχα ία  βελούδα χ λω μ ια  ■ 
σμ έ ια  θ λ ιβ ερά  κι άπαλοδ ιπ λω μένα  άπό δ ά 
χ τ υ λ α  νεράιδων σ ’ άέρινες π τυχές  και πορφύρα  
μ ’ ενα βαθύν  ήσκ ιο  μ ελα γχ ολ ία ς  άπάνω  του κι 
άκόμη κά τ ι  άστέρ ια  όλότρεμα πού βρ ίσκονταν  
κάτω σ τη  γης κα ί κάλυκες γλυκοθώρητοι, πού  
μέσα  τους είχανε φω λ ιάσ ε ι  όλες οί λ ιγόθυμες 
φεγγοβολιές τής ν ο σ τα λ γ ία ς , οί ούρανοκαύτρες 
φλόγες τού καημού πούχουν τ ά  ήλ ιογερματα ,  
όταν τό καλοκα ίρ ι σ ιγ ά  σ ιγ ά  πεθα ίνη  ..

Άπό τήν 11 ως τήν 20 Δεκεμβρίου.

Το μεσημέρ ι π ά λ ι  στο Σενμπρούν- Έ βρεχε  
χιονόνερο κι ό άνεμος μ ά ς  έδερνε τό πρόσωπο  
με π α σ π ά λ η  άπό π ά γο .  "Εμαστε άναγκασμέ-  
νοι νά πηδούμε άποπάνω  άπό κάτ ι  μεγάλες  
λάκκες γεμάτες νερό.

— Σαν τούς βατράχους  χοροπηδούμε μες 
τούς β ά λ τ ο υ ς , είπε ή Αύτοκράτειρα Μοιάζομε 
δυο φυχές κολασμένες πού πλαν ιούντα ι σ τ ά  
τάρ ταρα  τού "Αδη Για πολλούς· εδώ αυτήν  
τήν ώρα θάτον ή Κόλα σι? Χθες μ ιλούσα  με 
μ ια ν  κυρία πού μού α ισθηματολογούσε γ ια  
τούς παγετώ ι ες τών "Αλπεων — τό καλοκα ίρ ι€ 
φυσ ικά , μ ’ ά σφ α λή  σν ιοδε ία  δύο οδηγών κα ί 
σφιχτοδεμένη με σχο ιν ί  γιά νά τήν  τραβούν. 
Τώρα ήθελα να τήν έβλεπα  αυτήν κα ί τήν άν 
δρεία της .  Αν ήξερε ότι βρ ίσκομα ι  εδώ, ότι 
κά ιω  σήμερα π ερ ίπ α το  εδώ έξω, θάλεγε με το 
ιού της  πώς σίγουρα τρελλάθηκα .  Βλεπετε, οί 
Κυρίες τής Τ ιμής  μου τούς έρχετα ι π ιο  β ολ ικά  
ί α  κάθωνται σ π ί τ ι  κα ί νά ζεσταίνουν τά  πόδ ια  
τους στη φωτιά  : πλέκουν κάλτσ ες  κ α ί ν τ α ν -  
τ έ λλα  καί δ ιαβάζουν τά  νέα ρω μ ά ιτ σ α  Κ ’ εσείς

Τ ό  έ ν  Κ ί ν α  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ν  μ ν η μ ε ϊ ο ν ,  τ ο ΰ  ό η ο ί ο ν  ό μ ο ί ω μ α  θ α  a x a k f f  ε ί ς  Α θ ή ν α ς  

ό ιά  τό Σ ν ν έ δ ρ ι ο ν  τ ώ ν  Α ν α τ ο λ ι σ τ ώ ν .

το ίδιο, θά προτ ιμούσατε—δεν είνα ι έ τ σ ι ;— 
νά βρ ισκόσαστε  τώρα σ τ ή  ζέστη σας.

— Πώ? μπορε ί ή  Μεγαλε ιότης  Σας νά π ή  
τέτοιο π ρ ά  γμα !  Έγώ πού σ το  δωμάτιό  μου 
περνώ όλες μου τ ί?  ώρες σ α  φυλακ ισμένος,  
περιμένοντας μόνο κ ελπίζοντας να μέ φωνάξη
ή Μεγαλειότρ? Σ α?,·.

— Για μένα αυτός εϊν’ ό κα ιρός  πού π ρ ο 
τ ιμώ, επειδή δεν είναι καμωμένος γ ιά  τούς ά λ  ■ 
λους κα ί μπορώ  νά τονέ χα ίρω μα ι  ολομόναχη. 
Κι αλήθε ια  ε ίνα ι σ ά  νά μήν  ύπάρχη  π α ρά  
μόνο γ ιά  μ ένα , όπως κ εκείνες ο ί π α ρ α σ τ ά 
σεις τού θεάτρου πού ό καημένος ό β α σ ιλ εύ ς  
Λουδοβίκος δ ιάταζε νά γ ίνω ντα ι γ ιά  νά τ ις  
β λ έ π η  αΰτό? μονάχος. Καί π ά λ ι ,  τό θέαμα  έχει 
περισσότερο μεγαλε ίο  εδώ στο ύπα ιθρο  π α ρα

σέ κάθε είδους σκηνή επάνω. Τό βέβα ιο  είναι 
πώ ς  ή θύελλα  μπορούσε νάχη  άκόμη μεγαλύ
τερη λ ύ σ σ α .  Τότε α ισθάν ετα ι  κανείς τον εαυτό 
του τόσο κοντά σ ’ όλα τά π λ ά σ μ α τ α  σ ά  νά
κουβεντιάζη μ α ζ ί  τους !

— Κοιτάξτε, Μεγαλειοτάτη αυτό τό θεό
ρατο  γεραλέο δέντρο με τούς γυμνούς μαύρους 
κλώνους, πώς στέκει ολόρθο κ ι ολομόναχο κα ί  
σηκώνει μ ’ α π ε λ π ισ ία  τ ά  χέρ ια  του στον αέρα !  
Είναι πειό δυνατό κι άπό  τήν  τρ ικυμ ία  άκόμη : 
δε σαλεύει.

— Ό  πόνος του είνα ι π ιο  βαθύς  άπό τήν  
τρ ικυμ ία .  Μοιάζει σα ν  τό  Βασιλέα Αήρ. Καί 
κεραυνός νά π έση  τώρα νά τό κάφτη, π ά λ ι  
θάχη  νικήσει το θάνατο.

Αυτή ή ίδ ια  φα ινότανε σ ά  νάποτελούσε μέρος
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τής ανταρ ιασμένη '  τοποθεσ ίας 'γύρω της ,  αλλά 
δέν τοξερε αύτο κ α ι  δέν το α ισθανότανε .

"Εχει το χ ά ρ ισ μ α  μέ  την παρουσ ία  της μο 
νάχα  νά φέρνη στην  επ ιφάνε ια  δ , τ ι  ε ίν ’ α'ιώνιο 
σ '  δλα τά δντα, νά το ξυπ νά  σ ά  μέ  κάποιο γ ή 
τεμα κα'ι σ ά μπ ω ς  δλα τά π ρ ά γ μ α τ α ,  από  καιρό 
ξεμοναχ ιασμέ ι α μες τη  σκοτεινή τους ζήση. νά 
μην περ ίμεναν π α ρ '  ι\ύτήνα γ ια  νά ξεπροβάλουν  
κα ί νά χυθούν έξω απ '  τον εαυτό τους. ’Έτσι  
εχω π άν τα  την ίδεα δτι α π ’ Αυτήν κα ι μόνην, 
π ρα γμα τ ικ ά  γ ια  πρώ τη  φορά μοϋ φανερώθηκε 
ή αληθινή, ή βαθε ιά  υ π όσ τα ση  των όσων είνα ι  
γύρω μας.

Σήμερα ή Αύτοκράτειρα με κάλεσε στ ις  τέσ -  
σερες τάπόγεμα  μονάχα , α ντ ί  νά μου π α ρ α γ -  
γε ίλρ  σ τ ις  ένδεκα νά φύγω με τ ά μ ά ξ ι  το κ α 
τ ό π ι  της  γ ιά  τό Σενμπροΰν. Ό λ ο  τό προμε- 
σήμερο είχε ξοδευθή στο λούσ ιμο  τής  κόμης. 
Αυτό γ ίνετα ι κάθε δεκαπέντε. Γίά τούτο είχε 
τώρα  τά μ α λ λ ιά  της  ξέπλεκα στην  π λ ά τ η  νά 
στεγνώσουν■ Η θωριά της σε τέτο ια  σ τάση ,  
όταν εχη τό φυσικό της δ ιάδημα  λυμένο, β γ α λ -  
μ έ ιη  ά π ’ τό κεφάλ ι την  κορώνα, κα ί π ι ά  δεν 
ή ν ’ αναγκασμένη νά γέρνη τό μέτωπο στο β ά 
ρος της , φαντάζε ι ακόμα π ιο  γλυκόβλεπη , αν 
γ ίνετα ι,  κα ί συ νάμα  π ιο  μεγαλόχαρη , π ιο  σ ύ μ 
φωνη μέ την αληθ ινή  της φύση  Τότες· είναι 
κα ί σ τη ν  εξοηερική τη ς  όψη  περ ισσότερο δρυάς, 
περισσότερο νύμφη κα ί νεράιδα  Μιά νεότης 
αφ άν τα σ τη  άχτ ινοβολε ί α π '  τό πρόσωπό της,  
μ ια ν  ευτυχία σχεδόν από τά  μ ά τ ια  της ( ή ιδία 
πού  α ισθάνοντα ι τά δέντρα όταν  καθρεφτ/ζων- 
τ α ι  σ τ ι ς  λ ίμνες  την αυγή, ή  τά πουλάρ ια  όταν  
τρέχουν τ ινάζοντας τ ις  χα ίτες ,  την  άνοιξη, στους 
κάμπους μέ  τ ις  παπαρούνες), κ ι' α π '  τ ις  γ ρ α μ 
μές τού σώματός της  ένα τραγούδι β γα ίν ε ι  π ιο  
υπερκόσμια γλυκόλαλο κα ί ψ υχοπ λάνο  άκόμ' 
α π ’ τό παντοτ ινό  της ,  επειδή μ έσ '  α π '  τό κύμα  
τό  μετάξ ινο  κα ί σκιαδερό τής  κόμης θ αμ π ά  
καί μ υσ τ ικ ά  σ ιγοσταλάζε ι  σ ά  μ έσα  σ '  όνειρα 
κα ί π ρ ο α ισ θ ή μ α τα .

Στά βελουδόχνουδα χ α λ ιά  που ξάπ )  ωναν 
τήν πορφνράδα  τους κάτω α π '  τά β ή μ α τ ά  μας,  
περπατούσαμε  μες την ι)λ ιόκαλην αυγή μύ -  
ρ ιων φ λ ο γ ώ ■ τών πολυέλα ιων που  κρέμονταν 
σ '  ά τέλαω τη  σειρά, ά π ’ τ ά  χ ρυσά  φατνώ ματα  
σα ν  άι άερες ανθοδέσμες από δ ιαμαντόπετρες,  
περπατούσαμε  μέσα  στήν  παραδε ίσ ια  πνοή 
τών λουλουδιών που έκαναν παντού  σά  ζωντανά  
νησάκ ια  από δροσιές ολόλευκες κα ί ρόδινες μ α  ■ 
γείες, νησάκ ια  από ανοίξεις που ονειρεύονταν 
τρ ισμάκαρα  όνείρατα λησμον ιά ς ,  π ερπατούσαμε  
ανάμεσα  στα βουβά  βύθη τών νερών που μάς  
ανοιγαν οι χ ιμα ιρ ικο ί  καθρέφτες, σέ μ ιά ν  ατμο 

σφ α ίρ α  μ έσα  τόσο λ επ τ ή  κα ί πά ναγνη  όπως  
ψ η λ α  στ'ις κορφές τών βουνών ( τά  παράθυρα  
τό Αεκέμβριο ή τα ν  όλάνο ιχτα ) ,  κα ί έτσ ι π ε ρ 
πα τώ ντας  δ ιαβάζαμε  τήν  'Ο δύσσε ια . Σέ τέτοιο 
περ ιβάλλον ,  σέ τέτοιων π ραγμά τω ν  συντροφιά, 
κοντά σ '  ΕΚΕΙΝΗΝ, ή α ρχα ία  ξεχασμένη ρ α 
ψω δ ία  ξυπνούσε π ά λ ι  κ ’ έλυνε τό α γ κ ά λ ια σμ α  
τών μαρμαρωμένων σ τ ίχω ν  κ ’ υψωνότανε σέ 
σύννεφα άρμονίας κα ί ξεχείλ ιζε μ α ζ ί  μέ τού 
φωτός τά  κύματα α π '  τά νο ιχ τά  παράθυρα  στή  
σ ιω πηλή  π λ α τ ε ία  τού π α λ α τ ιο ύ . . .  Κάτω στο 
απόσκ ιο  τών βαρ ιών το ίχων, π ά ν τ α  τέτοιαν  
copa, στέκονται άνθρωποι, μαζωμένοι σέ ομάδες, 
κα ί κυττούν τή  σε ιρά  κα τάφω τα  παράθυρα  κα ί 
τούς πολυέλα ιους  πού αστράφτουν , κρεμαστά  
σ τ έμμα τα  από φλόγες, πού κάτω τους ένα 
π λ ά σ μ α  αύτοκρατορικό κλώθει τή  μυστ ική  του 
ζήση  Κ α ί  μαντεύουν κι απορούν, αλλά ποτέ ό 
θαυμασμός τους κα ί ο ί προα ισθήσε ις  τους δέ 
φθάνουν τήν πραγμα τ ικ ό τη τα  ■..

Σήμερα, ενόσω γ ινότανε τό  μ άθημα  μπήκεν  
έξαφνα  ό Αύτοκράτωρ ■ Ή  χτεν ίσ τρ ια  β υ θ ί 
στηκε στο π ά τω μ α  κα ί βγήκε 'έξω μέ ψ ε λ λ ί 
σ μ α τ α  υποταγής.  Έ γώ  σηκώθηκα α π '  τήν κ α 
ρέκλα μου,  αλλά ό Αύτοκράτωρ μοΰκαμε νεύμα 
νά μείνω καθ ιστός  κ ' έπ ιασ ε  ομ ιλ ία  μέ  τήν  
Αύτοκράτειρα γ ιά  π ο λ λή ν  έόρα ουγγρ ικά ’ τό 
πρόσωπό του ήτον σοβαρό κα ί βαρύθυμα  σ υ λ 
λογ ισμένο. Τ ’ αυ τ ί  μου πήρε ονόματα υπουργών 
κα ί πολ ιτ ικών προσώπων.  Ή  Αύτ οκράτειρα  
έδειχνε μ εγάλην  ένταση  προσοχής  σ τ ά  χαρακτη  ■ 
ρ ισ τ ικ ά  της '  τ ά  μ ά τ ια  της  κύτταζαν  μ π ρ οσ τά  
της  σ ά  νά θέλανε νά ξεχωρίσουν κοφτερά κα ί 
δ ιαπ εραστ ικά  ένα μικρούτσικο κα ί τ ιποτένιο  
αντ ικε ίμενο . Κ’ έπε ιτα  απαντούσε στον Αύτο- 
κράτορα δ ιακάπτοντάς τον πολύ  συχνά  Τά ουγ 
γαρέζικα από τά  χ ε ίλη  της  πέφ τανε σά ν  κουκ- 
κιιί μ α ργαρ ιτά ρ ια  τραγουδ ισ τά . Μερικές φορές 
άνασήκωνε τούς ώμους κ' έκανε ένα μικρό μορ
φ ασμό  πούλεγε π ο λ λ ά  καί ανάγκαζε  του Αύτο- 
κράτορα νά γ ελάση  Έ πειτα  σηκώθηκε π α λ ι ν  
ό Αύτοκράτωρ κ’ έφυγε μέ  τό δυνατό κ ’ έ λ α - 
στικό β ή μ α  αξ ιωματικού πούχει.  Η χ τεν ίσ τρ ια  
ξα ναφ λο ίσ β ισ ε  μέ  τά  μεταξω τά  της  μές τή  
σ ά λ α  κ' ή Α ύτοκράτειρα μού είπεν ελ λη ν ικ ά :

— Τώρα ε ίπαμε  π ο λ ιτ ικ ά  μέ τον Αύτοκρά- 
τορα. Πολύ θά ήθελα νά μπορούσα  κ' εγώ νά 
βοηθήσω, α λ λ ά  ίσως ε ίμα ι ακόμη π ιο  προχω  
ρημέι ΐ) σ τ ά  ε λ λ η ν ικ ά ' κ ’ έπε ιτα  έχω τόσο λ ίγο  
σεβασμό  γ ιά  τήν  π ο λ ιτ ικ ή  κι ούτε κάν τή  θ ε 
ωρώ άξ ιαν  έι διαφέροντος. Έσεΐς· ένδιαφέρεσθε 
διόλου γ ιά  τά πολ ιτ ικ ά  ;

— ’Ό χ ι κα ί τόσο, Μ εγαλειοτάτη, παρακο
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λουθώ μόνο τ ις  μ εγάλες  φάσε ις , όταν πέφτουν  
οι υπουργοί.

— ”Ω, αύτωνών ό προορισμός είνα ι νά π έ 
φτουν. ’Έ πειτα  ξα νασηκώ ν ιν τα ι  π ά λ ι ν  ή  έρ
χοντα ι άλλο ι,  μού είπε μ  ένα παράδοξο  χρώμα  
στή  φωνή της, σάν  ενδόμυχο γέλοιο.

— Γιά μένα , Μεγαλειοτατ^, έχει π ε ρ ισ σ ό 
τερο ενδιαφέρον ό δημόσιος β ίος  σ τ ή  Γ αλλ ία .

— Χωρίς· άλλο  είνα ι π ιο  δ ιασκεδαστ ικός .
— Κ’ εγώ τό βρ ίσκω , Μ εγαλε ιοτάτη .
— Οί ί ίνθρωποι σ τ ή  Γαλλία παίζουν κ α λ ύ 

τερα τήν κωμωδία τους κα ί μέ περ ισσότερο
πνεύμα

Καί σέ λ ιγάκ ι  π ρ ό σ θ ε σ ε :
— Τό δλον είναι μ ιά  τέτο ι'  α ύ τ α π ά τ η !  Οί 

πολ ιτ ικο ί νομίζουν πώς διευθύνουν τήν Ιστορία  
καί μ ο λα ταύ τα  βρ ίσκοντα ι π ά ν τ α  ξαφν ισμένο ι 
α π ' τ ά  σ υμβάν τα .  Κιιθε ύπουργ ι ίο  έχει μέσα  
του ά π '  τήν πρώ τη  σ τ ιγ μ ή  τήν απο τυχ ία  του. 
Ή  δ ιπ λ ω μ α τ ία  είναι μόνο και μ ό ιο  γ ιά  νά 
ξεκλέβη ά π ’ τ ό  γε ίτονα κανένα λάφυρο . Ά λ λ '  
δ ,τ ι κα ί άν γ ίνετα ι,  γ ίνετα ι μονάχο του, από  
εσωτερική άνάγκη κι ώριμάδα, κ ι '  ο ί δ ίπ λ ω μ ά - 
τα ι δέν κάνουν ά λλο  π α ρα  να π ισ τοπο ιούν  τά 
γεγονότα.

Κά#ε μ ιά ν  ά π '  τ ις  πολλές  γλώ σσες  πού μ ι -  
λ ε ΐ μ '  ά ξ ιοθαύμαστη  τελε ιότητα , τήν  κάνει μου
σική. Μιλεί τά ούγγαρέζικα ; είν' άλήθε ια  σ ά  νά 
σ τ ά λ α ζα ν  άπό  καμμ ιάν  π η γ ή  σταγόνες τ ρ α γ ο υ 
διού,  μ ιά^μ ιά ,  μ '  άργή κι αρμονική α ελαγχολ ία .

— Τά ελληνικά, μού έλεγε, ε ίνα ι ή γ λώ σ σα  
πού ο ί Ιδέες μου κα ί τά  λόγ ια  μου σ '  αύ τήν  
παρουσιάζοντα ι μ π ροσ τά  μου σάν  όιιορφα π λ ά  · 
σ μ α τ α  κα ί μού άνόίγουν έναν κόσμο πού δέ 
φανταζόμουν τήν ύπαρξή  του. Η θέα αύτού 
τού κόσμου μέ κάνει νά ξεχνώ όσα  είν' έξω 
ά π ’ αύ του.

Σήμερα ■ ά πα ν τή σαμ ε  μ ιά  κυρία στο δρόμο 
μας  προς τό Γκλοριέτ αύτή  κατέβα ινε  κ' εμείς 
άνεβαίναμε. Έ,ίχε τ ά  μ α λ λ ι ά  της  κομμένα κοντά, 
ενα πρόσωπο κατακόκκινο κα ί βάδισμ,α α π ο φ α 
σ ιστ ικά  Κύττα^ε τήν Αύτοκράτειρα μές τά 
μάτ ια ,  χωρίς όμως νά τή  χα ιρετήση , κα ί μ '  έναν 
τρόπο σχεδόν προκλητικό .. .

Ή  Αύτοκράτειρα ε ίπ ε :
— Ή  κυρία έχει πνεύμα, άφού έχει τ ά  μ α λ 

λ ιά  κοντά' ά λ λ α  φοβούμαι πώ ς  θά τά  κόβηί επ ί
τηδες γ ιά  νά μπορή  νά περνάη γ ιά  έξυπνη. "Αν 
μού κατέβα ινε κ' έμέ ια  νά κόψω τ ά  μ α λ λ ι ά  
μου — ώ άπό  π επο ίθηση ,  επειδή τά θεωρώ π ε 
ρ ι τ τ ά — ό κόσμος θά μού ρ ιχνότανε σά  λύκοι.

—  Θά ήτον άληθ ινή  κ α τα σ τρ οφ ή . Μεγαλειο-

τατη .  Εχουν δίκαιο νά λεν πώ ς  τό κάθε τ ί  
δέν είν' γ ιά  τον καθένα.

Μ οιό  στη ν  άι-οησία έχουν όλοι τ ά  ίδια  
δ ικα ιώματα .

ΛΟ ΤΤ Ρ Α  ΚΑΙ Σ Υ Σ Σ Ι Τ Ι Α
Λουτρά, συσσίτια, κνϊποι σκιεροί, ιδού τά 

ευχάριστα αγγέλματα  τών ημερών αυτών διά 
τά  παιδιά τών σχολεω ν. Σύλλογος άπό  κυρίας 
καί κυρίους κατηρτίσθη ύπό Προ'εδοον τον Σ . 
Μητροπολίτην, σχέδια κατεστρώθησαν, πόοοι 
έξευρέθησαν καί ύστερα άπό  ολίγον καιρόν, αί 
Ά θηναι υπό τή ν  έ'ποψιν χυτήν  θά είναι πρώ- 
τα ι εις τήν τάξιν των π ολ ιτ ισμ έ νω ν  λαών του 
κόσμου.

"Εως τώρα. είχαμε ν παιδιά σχολείων, που 
δέν έλούοντο παρά τό καλοκαίρι εις τάν θά
λασσαν καί που ¿προγευμάτιζαν μ,όνον μέ  κου
λούρια. ΤΙ ξηροφαγία δε χ υ τ ή  είναι γενικόν 
νόσημα της μεγαλειτέρας μερίδος τών Ε λ λ ή 
νων. ’Ό χ ι διότι δεν έχουν τά  μ.έσχ νά μαγει- 
ρεύουν κάθε ημέραν, αλλά διότι ή  τροφά είναι 
τό  τελευταΐον πράγμ.α που έ'χει σημ-ασίαν δ ιά  
τό  μεγαλείτερον μέρος τών λαϊκών μ.ας τάξεων.

«  Ή  κο ιλ ία  π α ρα θύ ρ ια  δέν έχει» χ υ τ ή  είναι 
λαϊκά παροιμία καί ή  σοφία του λαοΰ καλή ή 
κακά κλείετα ι ολόκληρη μέσα εις τάς παροι
μίας του. "Οσα λοιπόν άλλοι λαοί ξοδεύουν 
γιά  νά φάγουν, νά πιουν καλά, καί νά εκδρά
μουν κάθε έορτάν εις τάς έξοχάς, ό ίδικός μας 
τά  κάμνει κομπόδεμα, ε ίτε γ ιά  προικιά τών 
κοριτσιών, όπου υπάρχουν, ε ίτε  διά σχηματι- 
σμ-όν μικρού κεφαλαίου δ ι ’ έπιχείρησιν, εί'τε 
διά φορέματα καί χρυσαφικά.

"Οταν τάν έορτινάν άμέραν ή  μητέρα μέ 
τά  κορίτσια της κάμουν τή ν  έμφάνισίν των εις 
τό Ζάππειον ή  τήν  πλατείαν του Συντάγμ.α- 
τος μέ σκαοπινάκια της ώρας καί μέ καπέλλο 
καί φόρεμα άντιγραμμένον άπό τό φόρεμ.α μιας 
εύπορου άστης, είναι πολύ εύτυχέστεραι παρά 
εάν έ'τρωγον ολην τάν εβδομάδα μπ ιφτέκ ια .

Εις άλλους τόπους μητέρες καί παιδιά του 
λαού φορουν έορτάν καί καθημερινήν τό ί'διο 
φόρεμα καί τό ίδιο μαΟρο ψάθινο κανοτιέ, αλλά 
τρέφονται καλά καί πίνουν άκ<’μη καλλίτερα.

Ή  διαφορά χυ τή  δέν πρέπει νά άποδοθγ 
εις ματαιοδοξίαν απλώς της φυλής μας. Ό λοι 
οί μεσημβρινοί λαοί κακοτρώγουν, κακοπίνουν 
καί προσπαθούν νά καλοντύνωνται, νά φαίνων- 
τα ι, νά επ ιδεικνύωντα ι.

Οί Ναπολιτάνοι, οί Σικελοί, οί Ισπανοί
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άνήκουν εις τήν ιδίαν κατηγορίαν. Τό κλίμα, 
ό ώοαΐος ουρανός, ό θαυμάσιος ήλιος, που χει
μώνα καί καλοκαίρι σκορπίζει οργιά χρωμάτων 
εις την φύσιν καί ζεστα ίνει καί ζωογονεί τον 
άνθρωπον καλλίτερα άπό όλα τα παληά κρα
σιά τοϋ κόσμου, έκαμαν, ώστε οί μεσημβρινοί 
λαοί νά ΘεωροΟν την τροφήν, ώς την τελευ- 
ταίαν των φροντίδα.

''Οσον μάλιστα πλησιέστερα προς την φύ- 
σιν ζοΰν οί άνθρωποι του λαοΰ, τόσον άπλού- 
στερα καί όλιγώτερον ουσιαστικά τρέφονται. 
Εις χωριά που απέχουν μισήν ώραν από τάς 
’Αθήνας καί εις τά περισσότερα Ε λληνικά  μας 
νησιά που τά  λούζει από κάθε μέρος ή ζαφει
ρένια θάλασσα και τά  απολυμαίνει ακούραστος ό 
μπάτης καί ό μεγάλος άπολυμαντης ήλιος, οί 
περισσότεροι χωρικοί τρέφουν όλο τό χρόνο ένα 
γουροΰνι, τό όποιον θά σφάζουν τά  χριστού
γεννα, θά τό γλεντήσουν εις φαγοπότι τάς 
έορτάς, καί θά κάμουν τά  λουκάνικά των καί 
τά  καπνιστά των γ ιά  της Άποκοηες. Αυτό εί
ναι όλον. Τό υπόλοιπον τοϋ χρόνου τρέφονται, 
κατά τό πολύ εύαγγελικώτατα μέ ακρίδας 
καί μέλι άγριον.

Τό κρέας λοιπόν καί η ζέστη τροφή δεν εί
ναι τής πρώτης άνάγκης, όπως εις τά  βόρεια 
κλίματα καί ή λιτότης της τροφής κατηντη- 
σεν άπό τους αρχαίους μας χρόνους μία άρετή 
σχεδόν διά τούς 'Έ λληνας.
| Τό άρτος μεν τροφή ,  διρον δε κάρδαμον  τοϋ 
Ξενοφώντος, είμπορεί νά μεταφοασθγ διά τόν 
λαόν, εις ψωμοτύρι η ψωμί καί κρομμύδι, δη
λαδή κάτι θερμαντικόν όπως δήποτε, εις τό 
όποιον ό λαός μάλιστα έ'χει ανακαλύψει, όπως 
καί εις τό σκόρδο ύγιεινάς ιδιότητας.

Διά τοϋτο τά  συσσίτια δέν βλέπονται με 
καλό μάτι άπό τάς τάζεις εις τάς όποιας ανή
κουν τά  παιδιά των σχολείων. Καί διότι ί'σως 
έχουν ουνειθίσει εις τήν λ ιτή ν τροφήν, αλλά 
καί διότι τό συσσίτιον έθεωρηθη έως τώρα 
κάτι καμωμένον διά τούς πτωχούς των δοό- 
μων. Παιδιά δέ τά  όποια ί'σως ανήκουν εις 
πτωχοτέρας ακόμη τάζεις άπό τάς μαθήτριας 
τοϋ ’Αρσάκειου ήρνήθησαν κατηγορηματικώς 
νά δεχθούν τροφήν τοϋ συσσιτίου ’Αθηνών, ή 
όποια, ώς γνωστόν, καί ένεκα της 'Υψηλής 
έποπτείας της πριγκηπίσσης Σοφίας, καί ένεκα 
της τακτικής έκτελεσεως άπό κυρίας των ’Α
θηνών, είναι καί πολύ νόστιμη καί πολύ υγιεινή.

Αύτό τό λεγω  έκ πείρας πίκρας καί τά  κο
ρίτσια περί των όποιων όμιλώ εδώ, είναι αί 
μαθητριαι τοϋ Έ παγγελματικοϋ Σχολείου της 
Ένώσεως τών Έ λληνίδων, εις τό όποιον έδο- 
κιμάσαμεν νά είσαγάγωμεν τό συσσίτιον ευ

θύς μετά την πρό δεκατεσσάρων χρόνων ιδρυ- 
σίν του.

'Ένα ειδικόν καζάνι τοϋ συσσιτίου ή'ρχετο 
επί τινας ημέρας εις τό Ε παγγελματικόν καί 
αί μαθητριαι αί ύποχρεωθεΐσαι νά τρώγουν με 
μια δεκάρα άπό τό ζεστό αύτό φαγητό δέν 
ύπηκουσαν παρά μόνον μίαν εβδομάδα. Ευθύς 
έπειτα , τη έπεμβάσει καί τών γονέων,τό συσ
σίτιον έπαυσε. Δέν Οέλομεν συσσίτιον, αύτό 
ητο τό σύνθημα.

Εις τά λουτρά άπηντήσαμεν, δυστυχώς, 
την ιδίαν ά ντίστασ ιν. Διά τόν λαόν δ ,τ ι δέν 
είναι θαλάσσιον λουτρόν η χαμάμι τούρκικο, 
όπου πηγαίνει καί ζεματίζετα ι μιά δυο φορές 
τόν χειμώνα, είναι κ ίνδννος -ϋάνατος .

Τά λουτρά τών κοριτσιών τοϋ επαγγελμα
τικού, τά  όποια έπεμείναμεν νά καθιερώσωμεν 
πρό δέκα ολοκλήρων ετών άπέτυχον όπως καί 
τό συσσίτιον. Κ ατ’ άρχάς, τό έτος όπου ε ΐ- 
χαμεν τό μεγάλο σ π ίτ ι, εις τό όποιον είναι 
τώρα κτισμένον τό ξενοδοχειον ό 'Ερμής  έκά- 
μαμεν εις ένα διαμέρισμα της αύλης λουτρόν 
γιά  τά  πα ιδ ιά , εις τό όποιον έκανονίσθη νά 
πλύνωνται καθ’ ημέραν άνά έζ, επ τά . Άρνή- 
σις άπόλυτος, διότι θά έκρυολογοΰσαν. Έ σκε- 
φθημεν τότε αί κυρίαι τοϋ Συρ.βουλίου. επειδή 
δέν εί'χαμεν καί άρκετά μέσα, ώστε νά διατη- 
ρώμεν πάντοτε ομαλήν θερμοκρασίαν εις τό 
λουτρόν, νά συμβληθώμεν μέ τόν διευθυντήν 
τών λουτρών τοϋ Φοίνικος, ό όποιος διά τό 
εύεργετικόν τοϋ σκοποΰ, έδέχθη νά πηγαίνουν 
κάθε ημέραν άνά έζ έως έπτά παιδιά, μεταζύ 
μεσημβρίας καί μιας διά νά λούωνται. Τιμή 
πενήντα λεπτά , τά  όποια εί'χαμεν άποφασίσει 
νά πληρώνωμεν αί κυρίαι έκ συνεισφοράς με
ταζύ μας. Τάς έστέλαμεν μέ μίαν διδασκά- 
λισσαν καί μέ τόν επ ιστάτην, φυσικά υστέρα 
ποϋ έκατηχήθησαν καί έδιδάχθησαν, τ ί  σημα
σίαν έχει ή καθαριότης, άπό τήν ιατρόν της 
σχολής, ή όποία τάς έζήταζε κατά τήν εγ
γραφήν καί τάς έδίδασκε τήν υγιεινήν κ. 
’Ανθήν Βκσιλειάδου. Μετά δέκα πέντε ημέρας 
τά λουτρά άραιώθησαν. Μετά ένα μήνα τά  
λουτρά έπαυσαν. Οί γονείς έζανέστησαν, διότι 
τά παιδιά των έκρυολογοΰσαν. Καί πραγματι- 
κώς μερικά έκρυολόγησαν καί ήσθενησαν.

Καί είνα ι φυσικόν νά κρυώσουν. Παιδιά ποϋ 
άπό μικρά δεν έχουν συνειθίσει νά καθαρίζον
τα ι ού'τε μέ ψυχρό, ουτε μέ χλιαρό νερό, εύ- 
θύς ώς βρέζουν όπως δήποτε τό σώμα των 
κρυολογοΰν.

Αύτό άλλως δέν συμβαίνει μόνον μέ τάς 
λαϊκάς τάζεις. Τόπος εις τόν όποιον μεταζύ 
χιλίων σπ ιτιώ ν άναλογοΰν δύω ή τρία μόνον
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μέ λουτρά, τόπος εις τόν όποιον τά  δύω τρία 
καταστήματα λουτρών όπου υπάρχουν τροφο- 
δοτοΰνται κατά τά  τρία τέταρτα άπό λουτρά 
ιαματικά, είναι τόπος εις τόν όποιον δέν πλύ- 
νονται, οχι μόνον τά  παιδιά τών σχολείων, 
ά λ λ ’ ού'τε οί περισσότεροι διδάσκαλοι καί έπ ι- 
στήμονες καί κυρίαι καί έπίσημοι.

Ήζεύρω κυρίας, αί όποΐαι πλύνονται μέ κο- 
λώνια , ά“ ό φόβο μήπως κρυώσουν, άν π7%υ- 
θοΰν με νερό. Καί άλλας που όταν πλυνουν 
τό σώμα των καί τό καλοκαίρι άκόμη κάθον
τα ι εις τά  σπ ίτια  των δύο τρεις ημέρες άπό 
φόβον μή κρυώσουν. ’Ιδού γ ια τ ί φοβούμαι μή
πως ο ,τ ι άκούομεν αύτάς τάς ημέρας, μείνει 
μόνον ένα ώραΐον όνειρον.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

Ο Φ Α Ρ Ο Σ

Τά μάτια ποϋ δέν έκλαψαν
κάτι τούς λείπει ακόμα, 

δέν τά χρειάστηκε ή καρδιά,
δουλεύουν τό κορμί.

Δέν θέλω αιώνια τή χαρά
κι’ ούτε αγαπώ τό στόμα

πού δέν τό γεφυρώνουνε
τοϋ πόνου οί στεναγμοί.

Τήν ευτυχία δέν τή θαρρώ
παντοτεινήν ημέρα,

μά γλυκερό ξημέρωμα
μιας νύκτας' νά περνά,

νά διιόχνη μαϋρα όνείρατα,
ν' απλών η πέρα ώς πέρα 

τόν ήλιο της, προσμένοντας
καινούργια βραδινά.

Δέν τή γυρεύω χάρισμα
καί δέν τή ζητιανεύω

τήν εύτυχία, μά τή ζητώ
τών πόνων πληρωμή" 

ψηλή κι’ αθώρητη κορφή,
ποϋ γιά νά τήν ανέβω

θέλω νά νοιώσω χάρι της
κομμένο τό κορμί.

θέλω όταν θάρθη κάποτε
με τά γεμάτα χέρια 

νά τήν δεχθούν ή λύπες μου
κι’ ό πόνος μου ό κρυφός-

τότε θά νοιώσω ολόφωτη
τή λάμψι της κι’ ακέρια.— 

Ό  φάρος θέλει^σκοτεινιά
γιά νά σκορπίση φώς.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΟΥΛΙ
Παιδιά Μ ωρχϊτάκιχ, περαστικά καί ταζει- 

διάρικα, τραγουδούσανε μ έσ ’ τό κρασοπουλειό, 
υστερ’ άπό φαγοπότι. Στάθηκα νά τούς άκούσω. 
ΤΗταν ένα τραγούδι ποϋ δέν τώζερα. Τρα- 
γοΰδι τοϋ Σουλιοΰ, άπό ’κείνα τά  παλγά , ποϋ 
τάσπειοε στά πέρατα ή Δόζα ή φτεροφόρα, ή 
ί'δικ ποϋ έφερε σ τ ’ αύτιά μου καί τοϋτο τ ’ ά- 
πομεινάρι τ ’ άκριβό άπό τοϋ Μωριά την άκρη. 
Σάν άντίλαλος, άπό τά  χρόνια τά  βαριά φυ
λακωμένος ποϋ τόν πλάκωναν, κ ι ’ έζαφνα 
λευτερώθηκε, ήταν καί τοϋτο τό τραγοΰδι τό 
κομματιαστό. Ρείπιο άπό κόσμο ζεχασμένον.

Άφοΰ κόπηκε τό τραγούδι, έ'μεινε ή συν
τροφιά συλλογισμένη λίγο . Μπήκα τότε κ ’ εγώ 
μέσα. Κάθισα σιωπηλός, ελπίζοντας τοϋ τρα- 
γουδιού τ ’ άπόσωμα ν ’ άκούσω. Έ λπ ιδα  γ ε 
λασμένη. Μέ τοϋ τραγουδιοΰ άκόμα τόν άχό 
σ τ ’ αύτιά τους, οί χωριάτες μιλούσανε ψυχρά.

—  Κατά ποϋ πέφτει αύτό τό Σοΰλι ρώ
τησε ένας τους.

—  ’Έ χω άκούσει ένα χωριό, Σοΰλι, κάπου
στο Μωριά, είπε άλλος.

—  Κάπου βρίσκεται κατά τή Ρούμελη, τρί
τος άποκρίθηκε.

—  Τό Σοΰλι γράφεται στήν Ιστορία, βρέ
παιδιά, ε ίπ ’ ό λογιώτατος τής παρέας. Δέν 
τ ώ χ ε τ ’ άκουστά Ποϋ πέφτει δέ θυμάμαι... 
’Εσύ δέν ζέρεις νά μάς πγς ποϋ βρίσκεται τό 
Σοΰλι

Ό  λογιώτατος οωτοϋσ’ εμένα.
—  Χάρηκα τό τραγούδι σας,ώρέπαιδιά , είπα 

’γώ . Τί ομορφιά γιομάτο, καί τ ί  λεβεντιά ! 
Νά σάς ρωτήσω, γ ιά  ποϋ εί'σαστε

—  Γιά τήν ζενητειά , είπαν όλοι.
—  Γειά σας, καί καλή ώρα στό ταζεΐδί σας. 

"Οσο θυμάστε τό τοαγοϋδι αύτό δέ θά χα- 
θήτε. Καί τήν πατρίδα δέν θά τή λησμονήσετε.

—  Ναί, άλλά δέν μάς είπες γ ιά  τό Σ οϋλι...
—  Τό Σοΰλι, στό τραγούδι βρίσκεται... 

άλλοΰ πειά δέ θά τ ’ άπαντήσετε. "Ωρα καλή, 
μαΰοα πα ιδ ιά , ποϋ λησμονήσατε τό Σοΰλι ! 
Καλά διάφορα στό μακρυνό ταζεΐδ ί σας, πα ι-

Α Π Ο  Τ Ο  “ Σ Ο Υ Λ Ι , ,
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ Α ΣΠ Α ΣΙΑ Σ

(Ή  ’Α σπασία κα\ α ί φιαθήτριαι)
Μελπομένη.  Θά ήθελα νά εΐ'ξευρα δ ιατί ό 

Σωκοάτης δέν [>Λζ διδάσκει κζ ι δεν συζητεΐ 
καν ρ.αζη ρ.ας, πολιτικά ο πω : συζητεΐ ρ.έ τούς 
συντρόφους του.

Κλειώ .  Ά πλούστατα . Διότι ήρ,εΐς δεν όρ.ι- 
λουρ,εν πολιτικά και ή συζητησις εις τάς ’Αθή
νας περιστρέφεται εις το πολιτικόν ζητηρ.α. 
’Έ πειτα  ηρ.εΐς δεν γνωρίζορεν ρητορικήν.

Μ ελπομένη. Ή  ’Ασπασία ¿σπούδασε ρνςτο- 
ρικην ;

Κλειώ .  Δέν τό πιστεύω . ’Αλλά η Α σπασία 
γνωρίζει ολα, άνετράφη εις ενα περιβάλλον σο- 
φώτατον, είναι ή εύφυεστέρα γυναίκα της Ε λ 
λάδος.................

"Αλλως τε η χθεσινή συνορ.ιλία ρ.ας ρ.ε τόν 
Σωκράτη 3το πολύ πλέον ενδιαφέρουσα από 
κάθε πολιτικήν όρ.ιλίαν.

Ή ρώ .  Ά ληθεΐα . Περί τίνος ώρ,ιλησατε 
χθές. Ήρ.ουν το'σον κακοδιάθετη, ωστε έ'ρ.εινα 
ολην την ήρ,έραν εις τό κρεββάτι.

Κλειώ .  Ό  Σωκράτης ρ.2ς ωράλησε δ ι ’ ενα 
φιλο'σοφον ξένον, ό όποιος έπεσκέφθη τελευ

ταίως τάς ’Αθήνας, καί ό όποιος έ'χει ιδέας 
πολύ παραδόξους καί πρεσβεύει άρχάς πολύ 
τολρ,ηράς.

Μ νρτώ .  "Α! ναι ! ’Ήκουσα νά-γίνετα ι πο
λύς λόγος δ ι ’ αυτόν. Θά είνα ι ό Άβδυρίτης 
Δηρόκριτος. Φαίνεται ότι έ'φυγε κρυφά από 
τάς ’Αθήνας, διά νά άποφύγγ την δικαστικήν 
καταδίωξιν, ως είσάγων ιδέας άντιθοησκευτι- 
κάς ρ.ε τό φιλοσοφικόν σύστηρ.ά του.

Ή ρώ . Ιναι τ ί είναι αύτό τό σύστηαα ;
Κλιειώ. Καί νά όρ.ιλγ άκο’ρ.η κανείς δ ι’ αύτό 

είναι επικίνδυνον.
Μ νρτώ .  Γ ιατί ; Μήπως ηρ.εΐς θά παραδεχ- 

Οώρ.εν τάς θεωρίας του ; 'Απλώς θέλορ.εν νά 
ρ.άθωρ,εν περί τίνος πρόκειται;

Κλειώ· Μή λησρ,ονεΐτε, παιδιά ρ.ου δτι τό 
σπ ίτ ι αύτό περιστοιχίζεται από εχθρούς. "Οτι 
κάθε λέξτς καί κάθε σκέψις άκόρ.η, η όποια 
διαδίδεται ά π ’ εδώ γ ίνετα ι άντικείρ,ενον ρ.ε- 
λέτης καί συζητησεως. . . "Οτι η ’Ασπασία
καί ό Περικλής έ'χουν πολλούς εχθρούς..............

Ή ρώ . Είσαι αστεία. Δέν ηρ.ποροϋρ.εν νά 
όριιλησωρ,εν ελεύθερα δ ι’ ενα ξένον, περί του

Η κ. ΖΕΝΗ ΛΕΚΟΡ 1

"Ητις έν αεροπορική άνδρών καί γυναικών είς Πορισίους,
ελαβε τό πρώτον βραβεΐον.
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οποίου γ ίνετα ι τελευτα ίω ς τόσος λόγος μ.εταξύ 
όλων των άνεπτυγμένων κύκλων.

Μελπομένη. Λοιπόν ιδού περί τίνος πρόκει
τα ι. *0 Δημόκριτο; έφυγεν ά π ’ εδώ, χωρίς νά 
κάμϊ) ούτε ένα οπαδόν του συστήμ-ατός του, 
ακριβώς διότι είναι τό άντιθρησκευτικώτερον 
σύστημα όπου υπάρχει. Καί οί ’Αθηναίοι, άν 
καί έλευθερόφρονες, δεν επιτρέπουν όμως νά 
ύβρίζωνται οί θεοί τω ν.

Ή ρώ.  Μά είπε μ.ζς τέλος πάντων τ ί είναι 
τό σύστημα α υτό ;

Μελπομένη. ’Αμέσως. Θεοί δέν υπάρχουν, 
ά λλ ’ ούτε πνεύμα κανόνιζαν τά  πάντα , κατά 
την θεωρίαν του σοφού ’Αναξαγόρα, ά λ λ ’ ούτε 
τό δαιμόνιον του φίλου μας Σωκράτους. ‘Υ 
πάρχουν μόνον άτομ.α μ,ικρά, άτομα αναρίθ
μητα καί αιώνια, άπλά , πρωτογενή, όμοιας 
περίπου φύσεως, άν καί διαφόρου όγκου καί 
σχήματος, τά όποια κινούνται εις τό άπειρον 
καί συνενόνονται εις ομάδας κατά τρόπον 
ώστε νά σχηματίζουν διάφορα οντα.

‘Η ψυχή είναι φωτειά  άπκρτιζομένη από 
μικρά άτομ,α. Εις τό σύμπαν υπάρχουν ψυχαί 
άνώτεραι τών ανθρωπίνων, εί'δωλα, όπως τάς 
ονομάζει ό Δημόκριτος, αί όποΐαι έχουν επιρ
ροήν επί της τύχης τών ό'ντων. Αύτό είναι 
ολον τό σύστημά του.

Ή ρώ .  Δεν καταλαμβάνω τίπο τε.
Κλειώ. Βεβαίως δέν καταλαμβάνεις καί ούτε 

είναι ανάγκη νά συζητοϋμεν καί νά καταλαμ.- 
βάνωμεν όλα τό φιλοσοφικά συστήματα. "Ας 
μ.ενωμεν πισταί εις τάς θρησκευτικάς μ.ας πα
ραδόσεις. Οί θεοί μας είναι ωραίοι καί δυνα
τοί καί μεγάλοι, άφοΟ βασιλεύουν εις την ώ- 
ραίαν μας φύσιν.

Μελπομένη. "Ο ,τι μου ή'ρεσεν έ ;  όσων έλέ- 
χθησαν χθες περί Δημοκρίτου είνα ι οί πνευ- 
ματοδέστατοι ορισμοί του.

Ηρώ. Τούς ένθυμ.εΐσαι; Ήμπορεΐς νά μάς 
είπής μερικούς

Μελπομένη. Έσημείωσα μερικούς καί θά 
σάς τούς διαβάσω πολύ ευχαρίστως.

«Ζωή χωρίς χαράν είναι ’σαν μακρυνός δρό- 
μ.ος χωρίς σταθμ.όν άναπαύσεως».

« Ο ,τι κάμνει την ευτυχίαν είναι ψυχή 
φαιδρά εις τήν πτω χ ίαν. *Η όυσθυμ.ία προβένει 
την ψυχήν μή εύχαριστουμ-ένη ούτε εις τόν 
πλούτΰν άκόμη».

«Τό κάλλος του σώματος είναι προνόμιον 
άξιον τών ζώων, εάν δέν τήν στολίζν) τό 
πνεύμα».

«Δεν άξίζει τόν κόπον νά ζή τ ις , άν δέν 
εχη ενα καλόν φ ίλον».

«Τό καλόν έγκειτα ι οχι μόνον, εάν δέν κά-

μνν] κανείς αδικ ίαν, άλλα· καί εάν δέν τήν
θ έλγ » .

«Συνθήκη ή ζέστη . Συνθήκη τό κρύο. Πράγ
ματι ούδέν άλλο υπάρχει παρά άτομα καί κε
νόν » .

«Δέν γνωρίζομεν τ ίπο τε πραγματικώς. ‘II 
αλήθεια είναι εις τό βάθος τής άβύσου».

!Ή ρώ . Χωρίς νά είμαι ούτε σοφή, ούτε φ ι
λόσοφος, νομίζω ότι ό ορισμός αύτός καταρ
ρίπτει δλας τάς άλλας θεωρίας.

Μ υρτώ .  Καί ποιον τ ίτλον δίδει ό κύριος 
αύτάς εις τάς άτομιστικάς θεωρίας του \

Μ ελπομένη .  Είναι αί άτομιστικαί θεωρίαι 
του Λευκίππου μέ κάποιας μεταρρυθμίσεις καί 
μεταβολάς, τάς όποιας αύτός επιφέρει, λάτρης 
φανατικός καί μελετητής ακούραστος της φύ
σεως. Καθώς μάς είπεν ό Σωκράτης τό έργον, 
τό όποιον περιλαμβάνει τάς θεωρίας του ονο
μάζεται ((.Μέγας δ ιά κοσμος» .

Ή ρώ .  Καί δέν έγραψε τίποτε άλλο ;
Κλειώ. Ναί, πολλά. Ή  διδασκαλία του φα ί

νετα ι ότι συμ.φωνεΐ μέ τήν του φίλου μ.ας Σω- 
κράτους. ’Εναντίον του εγωισμού καί αύτός 
άποφαίνεται ότι τό καλλ ίτ ρον μέσον νά είναι 
κανείς ευτυχής είναι νά ήξεύρν) νά είναι όσον 
τό δυνατόν όλιγώτερον εγω ιστής. Συμ.βουλεύει 
τήν καλλιέργειαν τών πνευματικών δυνάμεων, 
τήν συγκράτησιν τών ορέξεων, τήν προτίμησιν 
έν γένε ι τής ψυχής επί του σώματος.

ΝΑΤΣΙΚΑ Η ΦΙΛΤΡΧ ΑΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΟΥ
Τό τοαΐνο διά τήν Λωζάνην φεύγει εις τά 

11 1 )2 . Μίαν ώραν πριν εύρίσκομαι εις τό 
σταθμ.όν, όπου προμηθεύομ,αι τό πρόγευμά μο 
διά τό δεκάωρον ταξεΐδ ι μ.ου, εφημερίδας κα 
από ένα παλαιόπώλην ένα, δύο βιβλία.

Θά είνα ι οί σύντροφοί μ.ου εις τό τραίνο 
Σύντροφοι διακριτικοί, ευχάριστοι, άν κοίνι 
άπό τά  ονόματα τών συγγραφέων. Μία κυρί: 
μ.έ βλέπει νά τά φυλλομετρώ μ.έ κάποιαν στε· 
ιοχωρίαν. Δέν συλλογίζεσθε μου είπεν δτ 
μπορεί νά προέρχωνται άπό σ π ίτ ι χολεριασμ.ένο

Τά άφίνω επάνω εις ένα πάγκο καί άπο· 
μακρύνομαι μέ κάποιαν λύπην. ’Ίσως ή κυρί: 
έχει δίκηο. ’Αλλά μ.ήπως καί εις τό κάθισμ: 
οπου κάθωμ.αι δέν είμπορεΐ νά έχουν κάθισε 
χολεριασμένοι j *Η αντιπαθητική άλλως τι 
οσμ.ή του φανικοΰ προδίδει άν ό'χι τήν υπαρξι· 
της χολέρας παντού, βεβαίως όμως τήν ύπο·
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ψίαν ότι καί άπό μακράν άκόμη είμπορεΐ νά 
στείλη τόν θάνατον, ένα θάνατον φρικτόν καί 
άπαίσιον.

Ά νυπομ .ονησ ία  άκράτητος νά φύγω μίαν 
οίραν πρωτήτερα μ.έ κυριεύει. Ή  πιθανότης 
άπό στιγμής εις στιγμήν νά ίδώ ένα άνθρωπον 
χλωμ.όν, μ.έ πόνους, έτοιμ,οθάνατον νά ζητή 
βοήθειαν μ.έ στενοχωρεΐ. Ευτυχώς τό τραίνο
μας φθάνει. ,

’Έ χω ένα βαγόνι χ ' . θέσεως εις τήν διάθε- 
σίν μου, άφοΰ άλλος επιβάτης δέν υπάρχει. 
Τοποθετώ τής βαλίζες μ.ου καί άπό τήν θυ- 
οίδα παρακολουθώ τήν κίνησιν του σταθμ,οΰ. 
Τό θέαμα είναι διασκεδαστικόν ευθύς που 
εξασφαλίσει κανείς μίαν καλήν καί άνετον θε- 
σιν. Τρεξίματα, φωνές, καροτσάκια μέ χα
μάληδες, άποχαιρετισμ-οί, φ ιλ ιά , κλάματα καί 
γέλo¿α. Πωληταί ’Εφημερίδων, παγω τώ ν, 
φρούτων, κρασιού καί μπύρας, όλοι αυτοί 
προσθέτουν μέ τής τραγουδιστές φωνές των 
μίαν εύθυμ.ον νόταν είς τήν κίνησιν του στάθμου.

Τά τραίνα σφυρίζουν, άγγομαχοΰν, ξεφυ- 
σούν. "Αλλα φθάνουν καί ξεχύνουν μ,ίαν άν- 
θρωποπλημμ-ύραν, ένα ρεύμα που διευθύνεται 
προς ώρισμένην έ ξοδον του στάθμου. "Αλλα 
φεύγουν καί άφίνουν όπίσω των λύπην, με- 
λαγχολίαν καί δάκρυα. Ή  τρίτη θέσις είνα ι 
ή πλέον πολυάριθμ.ος. Τά βαγόνια τώ ν μ.ετα- 
ναστών ’μοιάζουν ’σάν φορτηγά που μεταφέ
ρουν έμ.πορεύματα στοιβαγμένα τό ένα επάνω 
είς τό άλλο. Β ιαστικά σταματά ένα τραίνο μ.έ 
τά  βαγόνια του τνίς "{'· άντικρυστά μέ τά 
δικά μας. Μία όσμή άνθρωπινής άπλυσιας καί 
καπνού, καί σκόρδων σκορπίζεται γύρω μας. 
Πρόσωπα ηλιοκαμένα, χέρια μέ μυς άτσα- 
λένιους, σέρνουν όπίσω των σακκούλες μ.έ ολίγα 
κουρέλια μέσα, τάς μ-όνας άποσκευάς άπό τό 
μακρεινόν ταξεΐδι τών άποκλήρων.

Τά βαγόνια άνοίγουν. Τί χύνετα ι, τ ί  ξε- 
π ετ ιέτα ι άπό μ.έσα έκεΐ, είναι άπερίγραπτον. 
Γυναίκες, παιδιά , γέροι·'καί νέοι μέ φορέματα 
άλλοιώτικα, παράξενα είς χρώματα καί είς 
σχέδια. Τό βελούδο ξεχρωμ-ατισμένον άπό 
κάθε γνωστόν χρώμ,α έχει πάθει έξευτελισμόν 
άπερίγραπτον, ως κοστούμια άνδρών, παιδιών 
χιλιομ,παλωμένα, παρδαλά, βρώμικα. Τά με
γάλα γυναικεία καπέλλα επ ίσης. Κάθε χρώ
ματος μέ λουλούδια σάν ξεκολλημένα άπό τά  
στεφάνια γ ιαγιάδων, τόσον είνα ι φρέσκα καί 
τής εποχής, γέρνουν επάνω είς τό ένα αυτί 
καί άποτελοΟν τό φόντο τής τελειοτέρας άσχη- 
μιάς του κόσμου.

'Όλοι αυτοί φωνάζουν, μ.αλόνουν, υβρίζονται, 
πότε μ.έ τούς υπαλλήλους στάθμου καί

πότε μ,εταξύ τω ν. Κανείς δέν τούς έπερίμενε, 
καμμιά άγκάλη δέν άνοιξε νά τούς δεχθή, 
κανένας δέν τούς ευχήθηκε τό « Καλώς 7¡ldavy>. 
"Ισως γ ια τ ί τό τέρμα του ταξειδιοΟ των δέν 
είναι εδώ, άλλά είς τά χωριά που θά τούς με
ταφέρουν τά  μικρά εγχώρια τραίνα. ’Ίσως 
άκόμη γ ια τ ί είς τά  χρόνια τής άπουσίας των 
άπέθαναν οί ’δικοί τω ν , καί τούς έξέχασαν, 
ή έκαμ.εν νέες φιλίες καί νέους δεσμούς. Ό -  
πωςδήποτε ή πατρίς των δέν τούς υποδέχεται 
καλά. Ό  καιρός έχάλασε. Βροντά, ψιλοβρέχει 
καί ό ουρανός μαυρίζει καί σκορπά πένθος είς 
τήν πένθιμην ήδη εικόνα τής εξόδου αυτής 
τών μ.εταναστών.

Έ ν α  μικρό, έξαιρετικώς νόστ μο καί χαρι
τωμένο ζη τε ί νά του άγοοάσουν φρούτα. Ή  
μάνα του τό μπατσίζει καί διότι κλαίει τό 
σκοτόνει στό ξύλο. Του πετώ  ένα πορτοκάλλι 
καί παρακαλώ την μ.ητέρα νά μήν τό βασα- 
νίζη . Ε κείνη  αρπάζει τό πορτοκάλλι, τό κομ
ματιάζει άμέσως, δίδει ένα κομματάκι είς τό 
μ,ικρό καί κρατεί τήν μερίδα του λέοντος για
τόν έαυτόν τη ς.

’Αλλά τ ί συμ,βαίνει ;  Καί γ ια τ ί μαζεύεται 
τόσος κόσμ,ος έκεΐ εμπρός είς τό έστιατόριον 
τής γ ’ . θέσεως. Έ νας εργάτης, χλωμός, 
σκελετώδης, κάτι μεταξύ άνθρώπου καί φαν
τάσματος, κλονίζεται, ζητεί βοήθειαν. Χολε
ριασμένος ! φωνάζουν μ.ερικοί. Ό χ ι άρρωστος 
μόνον λέγουν οί υπάλληλοι του σταθμού καί 
ολοι τρέχουν όπου φύγει, φύγει, μακράν άπό 
τόν δυστυχή ό όποιος σωριάζεται κάτω . Μία 
γυναίκα τρέχει μέ φωνές κοντά του καί προσ
παθεί νά τόν βοηθήσγ...

Τό τραίνο μας σφυρίζει τό τελευταίο του 
σφύριγμ.α καί ξεκολλά επ ί τέλους άπό τόν 
σταθμόν, είς τόν όποιον ίσως άντίκρυσα τήν 
χολέρα κατά πρόσωπον, άν δέν μάς παρακο- 
λουθή, ταξειδεύτρια καί αύτή άκούραστη, μ.ή 
γνωοίζουσα φραγμούς καί όρια καί άκριβώς δ ι’ 
αύτό έλευθέρα νά κυκλοφορ·?) χωρίς καθάρσεις 
είς δλην τήν Ευρώπην.

Ά λλά  άν οί άνθρωποι δέν ύποβάλλωνται 
είς καθάρσεις, ή βαλίζες καί τά  μ.παούλα υπά
γονται είς νόμους πολύ αυστηρούς. ’Ό χ ι όσα 
ε ίχετε τήν φρόνησιν νά έ'χετε μαζή είς τό 
βαγόνι σας. Ά λλά  δ ,τ ι έχετε είς τήν άπο- 
θήκην. Είς τό τελωνεΐον τών ’Ελβετικών συ
νόρων κατεβαίνω διά τήν μεγάλην μου βαλί- 
ζαν τής άποθήκης. ’Επάνω της είναι κολλη
μένο τό γραμ-ματόσημο τού τελωνείου τής 
Γένουας.

*Α, έ'ρχεται άπό τήν Genova ;  Δέν θά τε- 
λωνισθή εδώ, άπαντά ό υπάλληλος, διότι δέ/
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Οχ έλθτ) μαζή σας. Θά μείνγ να άπολυμανθή 
καί θά το παραλάβετε αύριον ή μεθαύριον εις 
τήν Λωζάνην.

Μά βιάζομαι ! Πρέπει νά φύγω αμέσως διά 
τήν Σουηδίαν. . .

Άδιάφορον ! Θά σάς τό στειλουν έκεΐ.
Ά λ λα  τότε καί αί άλλαι μου άποσκευαί ; . . .
Τάς έχετε μαζή σας, εις τό βαγόνι σας. 

Αύταί δέν υποβάλλονται ε ί; κάθαρσιν...
—  Περίεργον ! Καί εγώ
—  Ού'τε σείς.
"Υστερα λέγομεν οτι οί "Ελληνες εί'μεθα 

ακαταλόγιστοι καί άνθρωποι τών τύπω ν. . .
Φθάνομεν εις τήν Λωζάνην εις τάς έννηά- 

μιση τήν νύκτα. Είχα τηλεγραφήσει εις φ ιλ ι
κήν συντροφιάν μου νά μέ περιμένν) καί αμέρι
μνος πλέον ότι τά βάσανά μου είχαν τελειώσει 
ήσθανόμην τήν άνακούφισιν που αισθάνεται 
κάθε ταξειδ ιώτης που ταξειδεύει μόνος επτά 
ολόκληρες ημέρες.

Ά λλα  καί εδώ νέα άπογοήτευσις μέ έπερί- 
μενε. Ή  φίλες μου μέ λουλούδια καί μέ χα
ρές μέ έπερίμεναν άπό τήν δεξιάν πλευράν 
του τραίνου καί εγώ έκατεβηκα άπό τήν άρι- 
στεράν. Φυσικά δέν τής είδα καί μόνη πάλιν 
συνωδευομένη άπό ένα άγριάνθρωπον Ελβετόν 
άνεβοκατέβηκα τά  υπόγεια του στάθμου καί 
έπλήρωσα διά δέκα βημάτων άπόστασιν εις 
άμαζαν καί μεταγωγικά τέσσερα φρ. ενώ ό 
θυρωρός τοϋ ξενοδοχείου μέ το καροτσάκι μέ 
έπερίμενεν έκεΐ εμπρός.

Έ π ί τρεΐς κατά σειράν ημέρας, άν καί άρ
ρωστη, ή'μουν άναγκασμένη νά πηγαίνω  εις τό 
τελωνεΐον, διά τήν παραλαβήν τής βαλίτζας 
μου, τής όποιας ιατροί ειδικοί έξήταζαν, φαί
νετα ι, τούς σφυγμούς καί τήν υγε ία ν . Καί όταν 
πλέον έπείσθησαν ότι δέν έκλειε μ.έσα της χο
λέραν, ά λ λ ’ άπλούστατα φορέμ.ατα καί γυνα ι
κεία εί'δη, τότε μ,ετά τήν έγγραφον διαβεβαίω- 
σιν τοϋ ίατροΰ καί πλήθος άλλο χορτογραφι
κών διατυπώσεων μοϋ παοεδόθη.

Συμ.πέρασμα: "Εξοδα καί a lle r  e t re to u r 
καί άναμονής φακίνου τοϋ ξενοδοχείου έζ φρ.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α
Για να ηνε ή όέληαις αγγελιοφόρος χαράς, πρέπει να 

οβύνη το πνεύμα τής έκδικήαεως κα ι να δαμάζη  τό άγρ ιο  
τρ ίξ ιμ ο  των δοντιών π  ον εμπνέει ή δ&λιότης τής Ζωής.

Ή  δικαιοσύνη τής αίω νιότητος εγγειται ε ις τό να κ α -  
ταβροχΰίζη  ό χρόνος τα τέκνα του για να δημ ιονργή τε
λειότερα.

Σ τον δέρα, που χ&ες πλημμνρονααν τών λουλουδιών  
τ ’ δρώ ματα και τών πουλιώ ν τα κελαδήματα, δντηχονν  
σήμερα ο ί γογγυσμοί τής α ιώ νιας  τον Πόνον Τραγφδίας.

ΑΠΟ ΤΟ ETNEÄPION
Τ Π Ν  ΓΥΝΑΙΚΏΝ Τ Η Σ  ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Γ '.
Ή  έκ Μονάχου Δόκτωρ K achel ιατρός όμι- 

λ ε ΐ περί Γυναικείας έργασίας σχετικώς πρός 
τήν υγιεινήν, έζ ής έξαρτάται ή ευεξία, ή 
άκμή, ή δύναμις καί ισχύς τής φυλής όλης.

Ή  αι'θουσα ύπερεπληρώθη κόσμου διά τόν 
λόγον τοΰτον. Καί είπεν ή Δόκτωρ: Πρέπει 
νά διαιρέσωμεν εις δύο μεγάλας γενικάς τά  · 
ξεις τάς έργαζομένας γυναίκας, ή'τοι μίαν διά 
τά  άνώτερα, άς εί'πωμ.εν, έπαγγέλματα  καί 
μίαν διά τά  κατώτερα, όπως έξετάσωμεν καί 
ίδωμεν εις ποιαν έκ τών δύω τάξεων δύναται 
καθ’ ώρισμ.ένας τοϋ βίου έποχάς νά είνε ή έρ- 
γασία βλαπτική . *Ως ιατρός σχολείου μ.οί έδό- 
θη πολλάκις ή ευκαιρία νά παρατηρήσω, πώς 
τά  παιδιά τών κατωτέρων τής κοινωνίας 
στρωμάτων, τά  όποια εις τρυφεοωτάτην ηλ ι
κίαν, τουτέστι μέχρι τοϋ δεκάτου τετάρτου 
έτους φοιτοΰν καί τών δύο φύλων τακτικά ε ί; 
τό σχολεΐον, άπό δέ τοϋ δεκάτου τετάρτου 
μέχρι τοϋ δεκάτου έκτου δίς μόνον τής έβδο- 
μάδος καί τάς λοιπάς αυτής ημέρας άσχολοΰν- 
τα ι εις τό βιοποριστικόν έπάγγελμα , τό όποιον 
ή'ρχισαν νά έκμανθάνουν καί διά τήν έπ ιτυ- 
χίαν τοϋ όποιου είναι ήδη υπεύθυνα. Παρετή- 
ρησα, πώς τά  παιδία αυτά υπό τό κράτος τής 
μ,ονοτόνου άσχολίας των πάσχουσι ψυχικώς καί 
σωματικώς. Εις τάς γυναίκας τών κατωτέρων 
τούτων στρωμάτων παρουσιάζονται τινες αί 
όποΐαι εις τό πρώτον έτος τοϋ γάμ.ου των δέν 
έξέρχονται τοϋ οι'κου των δ ι’ έργασίαν, έάν 
έννοεΐται ό σύζυγος κερδίζει αρκετά πρός συν- 
τήρησιν άμ.φοτέρων καί έάν ήναι καί οί δύο 
οικονόμοι. Ά λ λ ’ όσον ή οικογένεια αύζάνει, 
τόσον γ ίνετα ι καταφανής καί ή άνάγκη συμ
μετοχής τής γυναικός εις τά έξοδα τοϋ οίκου, 
πρός συντήρησιν αύτοΰ καί αρμονίαν τοϋ όλου 
ώστε τ ί πρεπει νά κάμγ; έπιστρεφει εις τό 
πρό τοϋ γάμ-ου της βιοποριστικόν έπάγγελμα , 
ζητούσα έργασίαν καί εύρίσκν) τοιαύτην. Έάν 
λοιπόν τά βιοποριστικά έπαγγέλματα , ιδίως 
τά  τών έργοστασίων, είνε βλαπτικά διά τήν 
υγείαν τής γυναικός, είνε άκριβώς εις τήν έπο- 
χήν αυτήν τοϋ βίου της, οτε εύρίσκεται συνή
θως εις τούς άκμ.αιοτέρους χρόνους πρός άπό- 
κτησιν τών τέκνων της. Έκτος τοϋ ότι κατα
βάλλεται τό σώμα τών νεαρών μητέρων έκ τή ; 
ύπερκοπώσεως είνε καί ό κίνδυνος τής δηλη- 
τηριάσεως, διότι τά  πλεΐστα  τώνέ παγγελμά- 
των τούτων τάς θέτουν εις συνάφειαν μ.έ μόλυβ- 
δον, υδράργυρον, νικοτίνην κ τλ . αί όποΐαι ού-
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σίαι δηλητηριάζουν τόν οργανισμόν, καί έπη- 
ρεάζουν τρομ-ερά τήν κυοφορουμένην τρυφερήν 
υπαρξιν.

Α λ λά  διά τής βίας δέν ήμπορεΐ νά μετα- 
βάλν) τις ο ,τ ι έπιβάλλει ή άνάγκη. Έάν έδο— 
κίμ.αζέ τ ις  νά κάμγι τοϋτο πρέπει νά ήμπορή 
νά δώσν) διά τής μιας χειρός ό ,τ ι άφαιρεΐ διά 
τής άλλης. Καί τοϋτο είνε δύσκολον. Τί πρέ
πει λοιπόν νά γείνη · Οί προστατευτικοί νό
μοι νά έξεύρουν τρόπον συμβιβαστικόν. Εις τό 
αύτό βιοποριστικόν έπάγγελμα υπάρχουν κλά
δοι όλιγώτερον κοπιαστικοί, καί άλλοι μή έμ- 
περιέχοντες δηλητηριώδεις ούσίας· ουτω πώς 
νά μορφώνονται αί κόραι εις τό έπάγγελμά 
των, ώστε καί εις τόν μ.έν καί ε ί; τόν δέ τών 
κλάδων νά δύνανται νά έργασθώσι καί κερδί
σουν, καί έναλλάξ νά δίδεται εις αύτάς ή έρ- 
γασία, άναλόγο); τών περιστάσεων τοϋ βίου 
τω ν. "Οσον άφορ£ δέ τά παιδία τών στρωμά
των τούτων τής κοινωνίας, τά  όποια, <ος εί'- 
πομεν έν αοχή, πάσχουν καί ψυχικώς καί σω- 
ματικώς, πρέπει νά ληφθή πρόνοια καί διά 
τό μέτρον τής έργασίας, πρό παντός όμως νά 
προστεθή εις τό μάθημα, τό διδόμενον δίς μό
νον τής έβδομάδος, καί ή διδασκαλία κανενός 
μαθήματος,τό όποιον νά έζυψώνν) τό πνεΰμα,τό 
όποιον νά ποικίλλγι τό μονότονον τής έν τώ  
έργοστασίφ άσχολίας, τό όποιον νά άναπτε- 
ροΐ καί δίδει δυνάμεις εις τήν νεαράν ψυχήν 
καί τόν άμόρφωτον ε ίσέτι χαρακτήοα.

*Ως πρός τά άνώτερα έπαγγέλματα  δέν 
υπάρχει τ ι σχετικόν πρός τά  ή'δη λεχθέντα , 
ά λ λ ’ ούτε καί ήμπόδισαν αύτά τούς γάμους 
καί τά τέκνα , ώς έν αρχή ένομίζετο. Τό ώρι- 
σμένον καί βέβαιον είνε, ότι εις πάσαν κοινω
νικήν τάζιν , όταν αί άπαιτήσεις τής οικογέ
νειας τό έπιβάλλουν, πρέπει νά έργάζεται ή 
γυνή, νά έκζητεΐτα ι δε καί έξευρίσκεται ό τρό
πος συμβιβασμοΰ τής υγιεινής μ,ετά τής έργα
σίας της’, ήτοι νά καθισϊτ? καί έαυτήν καί τούς 
περί αύτήν διά τής έργασίας της ευτυχείς, καί 
πληρούσα ουτω καί τό ποιητικόν λόγιον : 
"Οστις έπαναπαύεται εις τούς άλλους κλονίζε
τα ι δ ι’ αύτόν ό κόσμος· οστις βασίζεται εις 
εαυτόν στέκεται καλά.

Τήν γυναίκα βλέπομεν εις τούς άρχαίους 
χρόνους, εις τά άοχαΐα έθνη, πολλαχοΰ δρώ- 
σαν, καί συντελέσασαν καί έ π ’ άγαθώ αύτής 
καί έ π ’ άγαθω τών περί αύτήν· καί τότε φαί
νονται καί οί οικογενειακοί δεσμ.οί συνεσφιγ- 
μενοι, καί ή άρμ.ονία εις τόν οικον και εις την 
φυλήν. Αργότερα, όταν άρχίζουν νά φαίνων- 
τα ι οί δεσμοί τής οικογένειας χαλαρούμενοι, 
συνεχώς καί όσημέραι πλέον νά εισέρχεται ώς

ρεύμα ορμητικόν ή έκλυσις αύτών εις τόν κό
σμον, φα ίνετα ι πλέον καί ή γυνή , άλλοϋ με- 
ταβληθεΐσα εις νευρόσπαστον, άλλοϋ εις έπ ι- 
πλον, ή άλυσσόδετον δούλην.

Ή  γυνή τών σημερινών χοόνων ή διαρρή- 
ξασα τάς άλύσεις ή ή άφυπνισθεΐσα άπό τήν 
νάρκην τών ρόδων τά όποια τήν έκάλυπτον 
καί εύωδίαζον ενόσω ήσαν άνθηρά, καί ζητού
σα σήμερον έργασίαν καί δράσιν, δέν ζη τεί, 
δέν ονειροπολεί ή τήν αρμονίαν καί πάλ ιν , τήν 
σύσφιξιν τών δεσμ.ών τής οικογένειας εις με 
ρικόν καί εις γενικόν, ήτοι τής οικογένειας, 
τής πατρίδος, τής φυλής, τοϋ έθνους τη ς, καί 
τοϋτο είνε ή ευημερία, ή τιμή καί ή δόξα 
αύτοΰ.

Είχον τήν ιδέαν ότι δέν ήθελεν είσθαι ικανή 
δ ι’ άνωτέρας σπουδάς, καί τοϋτο άποδείχθη 
γνώμη έσφαλμένη· άπέδειξαν τοϋτο άνδρες 
έπιστήμονες πειραμ.ατικώς, έχομεν δέ τώρα 
καί δεκάδας ήδη έτών μάρτυρας δ ι’ άπτών 
έχεγγύων τών έπιστημονικών άποδείξεων τών 
λογιών άνδρών, χωρίς νά έπηρεασθή ούτε ή 
υγεία ούτε ό προορισμός τών εις άνωτερας 
σπουδάς έπιδοθεισών.

Τούς λόγους τής μέ πολύ συμπαθητικήν 
φωνήν έρμηνευούσης ρήτορος παρεδέχθησαν ό- 
μ,οφρόνως οί λόγιοι, έπιστήμονες, τό Συμβού- 
λιον, ό δέ Professor Lehm ann έπεσφράγισε 
τούτους λέγω ν, άν μάλιστα ή Κυβερνησις μ ε
ταρρυθμίσει τά  Γυμνασιακά προγράμματα, ώς 
ή'δη ήρχισεν, έκάστη κόρη ύγιοΰς ιδιοσυγκρα
σίας ήμπορεΐ νά έξακολουθήσνι άνωτέρας σπου
δάς άνευ τής έλαχίστης διακρίσεως κλάδου.

Εις τήν συζήτησιν έλαβον μέρος πολύ ζωη
ρόν ή Δίς L an ge , ή Δίς Sachs καί ό κόμης 
Bothm er, έν γένε ι όμως έθαυμάσθη ή σαφή
νεια διά τής όποιας ήρμήνευσε λεπτομερώς τό 
λεπτεπ ίλεπτον τοϋτο ζήτηαα ή δεινή ρήτωρ.

Εις τήν έσπερινήν Συνεδρίασή όμιλεΐ πάλιν 
ή Δόκτωρ V ertrud  B aum er τής όποιας τό 
πολυπληθές άκροατήοιον άποτελεΐτα ι κατά τά 
δύο τρίτα άπό τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν· 
πλήθος φοιτητών καί φοιτητριών καί μαθη
τριών άνωτέρων σχολών κ τλ . Θέμα της : *Η 
πορεία τοϋ ιδεώδους τών γυναικών έν σχέσει 
πρός τήν σύγχρονον μόρφωσιν : ’Ολίγα τινα  
έχω νά εί'πω άποτεινομενη πρός τήν σύγχρο
νον νεολαίαν, καί ιδίως πρός τάς νεαράς κόρας. 
Γνωρίζομεν καλώς, ότι ή γυναικεία σπουδά- 
ζουσα νεολαία τών ημερών μας άπαντα καινο
φανείς πολέμους.

Εύρίσκεται εις πεδίον μάχης, παλαίουσα 
κατά δύο στρατοπέδων. Ή  έπιθυμία τής άνα- 
πτύξεως τής χρησιμοποιήσεως τοϋ δοθέντος



1902

ταλάντου εύρίσκεται εις σύγκρουσιν, ά φ ’ ενός 
ρέν ρ.ε βλέψεις καί προλήψεις του παρελθόντος 
ά φ ’ ετέρου δε ρέ τάς αύστηράς απαιτήσεις 
του κοινωνικού βίου τής σήρερον, ό όποιος κοι
νωνικός βιος απα ιτε ί παρ’ έκάστου άτόρ.ου φό
ρους, καί επιβάλλει άνεξετάστως καθήκοντα. 
Διά τοΰτο δέν πρέπει ούδαρ.ώς νά άποθαρρυνό- 
ρ.εθα. Γενναιότης, καρτερία, σοβαρότης χαρα- 
κτήρος, εργασία, έ'στωσαν οί όροι τοΰ σκοποΰ 
ρ.ας καί του βίου ρας έν γένε ι. Ά λ λ ’ οΰτε 
καί η αυθαιρεσία καί τό άδικον πρέπει νά ρας 
πτοησν). Τά πάντα ώριράζει ό χρόνος. "Ολα 
τά καλά έγένοντο καταληπτά διά κόπων καί 
συν τω  χρόνω.

Τάς ελλείψεις αύτάς τάς παρετηρησαν καί 
άλλαι άοχαιοτερων αίωνοιν γυναίκες, καί έ- 
δεησε νά παλαίσουν επίσης, αν καί αί συνθή- 
και του κοινωνικού βίου δέν ήσαν τότε τόσον 
ά π ζ ιτη τ ικ α ί. Αί σηρεριναί του βίου συνθηκαι 
απαιτούν την γυναίκα εις την βιοπάλην άφ’ 
ενος, καί νόρ-οι όχι δίκαιοι έρ.ποδίζουσιν αύτην 
νά όπλισθί) διά. την πάλην άφ ’ ετέρου. Διά 
τοΰτο δύο παρουσιάζονται ιδεώδη διά την σύγ
χρονον γυναίκα, διά την σύγχρονον νεαράν κό
ρην : Ά νάπτυξις  πνευρατική τοιαύτη ώστε νά 
δυναται νά άντιρετωπίζϊ) τάς απαιτήσεις του 
συγχρόνου κοινωνικού βίου, ρόρφωσις χαρακτή- 
ρος τοιούτου ώστε νά θεωρείται καί καλείτα ι 
συρρ.ετοχος καί σύρ.βουλος καί συνέταιρος του 
συγχρόνου κοινωνικού βίου. ’Αλλά θέλει βε
βαίως άκόρη συνάντηση] σκεπτικιστάς ή νέα 
κόρη, διερωτωρένους, πώς θέλει συρπτύξη εις 
έν καί τό αύτό τά δύο αύτά ιδεώδη ή γυνή ; 
”Ας ρην πτοήται η νεολαία· άλλως τε αί απο
δείξεις τάς όποιας έ'χει τών πρό αύτής διά τοΰτο 
έργασθεισών γυναικών, η επ ιτυχ ία  ή'δη του 
σκοποΟ των είνε ό πιστότερος άρραβών, ή σ τε -  
ρεωτέρα προκαταβολή τοΟ κεφαλαίου τών άτο- 
ρ.ικών των κόπων.

Και εφερεν η Δόκτωρ πολλά παραδείγρ,ατα, 
και ρε πολλην πειστικήν δεινότητα απέδειξε 
ττώς στεφεται υττο έττιr u y l o c c  tzqcgz αγαθν) π ρχ -  
ςις, όταν έρρένει ό έργαζόρενος, πρός θρίαρ- 
βον της αρετής.

Ή  νεολαία έχειροκρότησεν αύτην φρενητιω- 
δώς, προς ρεγάλην χαράν τών γεροντοτέρων. 
οΐτινες ¿χειροκροτούν ρέ δακρυσρένους έκ συγ-· 
κινήσεως όφθαλρούς.

Ή  πρόεδρος έγερθεΐσα ρέ πολλάς πρός πάν- 
τας εύχαριστίας ήγγειλε τό τέλος τών έργα- 
σιών του «εβδορ.ου Συνεδρίου τών γυναικών 
της Βαυαρίας».

Έ ν  Μονάχω
ΜΑΡΙΑ ΠΙΝΕΛΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΑ Η Σ Υ Χ Α  Ν Ε Ρ Α
—  Που πηγα ίνεις, Νάσο, τέτοια ώρα ; Δέν 

περιρένεις νά ξηρερώσν] ;
—  Πηγαίνω νά_ φυλάξω ’στο κτήρα πού'χω 

στη λ ίρ νη , νά ίδώ ποιος ροΰ τρώγει τής ά- 
χλάδαις. Ουτε ρία δέν βρίσκω τό πρωί.

—  Πρόσεχε ! Τό γυιο τοΰ Σ ταράτη , που 
ήτο ηρέραις χαρένος, τον είχαν πάρει ή Νε
ράιδες. Τώρα δέν ρ.ου φαίνεται νά είνε στά 
καλά του τό πα ιδ ί. "Οπου βρή λεύκα, στέκε
τα ι καί την παρακαλεΐ ν ’ άνοίξν] τά  κλαδιά 
της, νά βγή η νεράΐδώ του.

—- Χά ! χά ! χά ! Δέν ζυγώνουν σέ ρένα 
Νεράιδες. Βα στώ γερό δίκαννο καί τη σακ- 
κοΰλά ρου γεράτη ρπαροΰτι· έ'χω ¿πάνω ρου 
και ραυροράνικο ραχα ϊρ ι... είπεν ό Νάσος στό 
γειτονά του, καθώς έ'φευγε ρέ την λεβέντικη 
περπατησιά .

♦
★ *

Μόλις ρηνας είχε κλείσει ά φ ’ οτου έτελείω - 
σεν ό Νάσος την στρατιωτικήν του θητείαν καί 
έπεστρεψεν εις τό χωριό. Ή το υψηλός, ρέ 
υπερήφανο παράστηρα καί ρέ τελείαν Ε λ λη 
νικήν ωραιότητα, δ ι ’ αύτό δε εις τό στρατιω · 
τικόν τόν είχον κατατάξει εις τό τάγρα  τών 
εύζώνων καί πολλάκις όταν έφρούρει εις τ ’ 
’Ανάκτορα, οί ξένοι έστάθησαν νά θαυράσουν 
τόν τέλειον "Ελληνα, καί Άρερικανίδες πε 
ριηγητριαι ¿πήραν την φωτογραφίαν του ρέ τό 
στιγριότυπόν τω ν. Ή το  καί τό πλουσιώτερο 
παλληκάρι τοΰ χωριοϋ.

Εις το Μενίδι, όπου γύρω άπό την χαριτω- 
ρενην ρικράν λίρνην απλώνονται εις ολην τή ; 
πεδιάδα καταπράσινοι γ  άρπελώνες, ή άπ ι- 
διές κ α ίτώ ρ ’ άκόρη είνε σπάνιαι· ¿κείνον ρά- 
λ ιστα  τόν καιρόν, αί όλίγαι, τάς όποιας ό Νά
σος ¿καλλιεργεί, ησαν αί ρ.όναι του χωρίου.

Ή  λίρνη άπεχει άπό το χωριό είκοσι περί
που λ επ τά - όσον έπλησίαζεν εις αύτην ό Νά
σος, ηκουε γελοία καί τραγούδια καί κυνηγητά 
ρ εσ ’ τό νερό· ή σελήνη εις τό χάσιρ.ό της, 
καθώς έπροβαλεν άπό τά ρ,ακρυνά βουνά ά ντ ι- 
κρύ, έ'χυσεν ένα τριανταφυλλένιο φώς ρ έσ ’ τά  
νερά, ένα συννεφάκι ξεσκέπασε τόν Αύγεοινόν 
κ ’ έ'οοιψε κ ι ’ αύτός τήν άσηρένια του λάρψι 
στη λ ίρνη .

♦
*  *

θ ά  ητον ώς δύο ρετά  τά  ρεσάνυχτα. Είδεν 
ό Νάσος τρεις γυναίκες ρ έσ ’ την λ ίρνην καί, 
καθώς έ'τρεχαν καί άνερ.ίζοντο τά ρακρυά των
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ξανθά ραλλιά , λές καί πετοΰσαν αύτά σπίθες· 
που καί ποΰ έστεκαν κ ι ’ έβγαιναν έως στη 
ρέση έξω άπό τό νερό, διά νά ρίψν] ή ρία εις 
την άλλην άφρόν, καί τότε τά  σώρατά των 
Ιφαίνοντο σάν τέλεια  άγάλρατα . Έσαστισεν 
ό Νάσος άπό την εύρορφιά τω ν, λησρόνησε 
ποιός ήτο, ποΰ ¿πήγαινε, κ ι ’ έστάθη κ ι ’ έ
βλεπε· έκεΐνα ι, ρόλις ¿νόησαν ότι κάποιος τάς 
παρετηρει, έτοεξαν στην άκρα τής λίρνης, 
οπού είχαν άράδα τά  φορέρατά τω ν. Δυο ά π ’ 
αύτάς τά  πήραν καί άρα τά  φόρεσαν έγιναν 
άέρας κ ι ’ έχάθησαν.

Ή  τρίτη δέν έπρόφθασε, τό φόρερά της τό- 
άρπαξεν ό Νάσος.

— Δός αου τό φόοερά ρου ! έφώναξεν ώρ- 
γισρένη ¿κείνη, καθώς άπεσύρετο στά βαθεια 
τής λίρ.νης.

—  Δέν σοΰ τό δίδω, κυρά ρου.
—  Δός ρού το ! . . .  Τι νά σοΰ κάρω ! Βα

στάς όπλο καί ρπαροΰτι καί ραυροράνικο ρα- 
χαΐρι, είδερη ¿ρχόρουν κ α τ ’ ¿πάνω σου και 
σοΰ έπαιρνα την ρ ιλ ιά .

—  ’Έ λα , κυρά ρου, πώρε ρου τή ρ ιλ ιά , 
τά ράτια  ρ.ου ρόνον άφησε, νά σε βλέπω. Να 
τ ’ άφίνω τά όπλα ρου... Καί εις ένα φράκτην 
εκεί, σκεπασρένον ρέ κισσόν καί άνθισρενην 
άγράρπελην, άφησε τά  όπλα του καί τόν σακ- 
κον του ό Νάσος.

—  Δός ρ.ου τό φόρερά ρ.ου ! έπανέλαβε προ- 
σεκτικώς ή Νεράιδα.

— Γ ιατί τό ζητείς, κυρά ρου; γ ιά  να τό 
φορέσν]:, νά γε ίνγς καί σύ άέρας σαν τής αλ- 
λ α ις ; ’Ό χ ι ! έδώ ρ έσ ’ τόν κόρφο ρου το 
βάζω— εκείνο στά χέρια του, οάν να ειχε κι 
αύτό θυρώσει, έραζεύθη σάν ρικρο ρανδηλι—  
Μόνον αν έλθνις νά παλέψγις ραζή ρ.ου και ρε 
νίκη στις θά τό πάργς.

*
★ ★

Είνε άξιον νά παρατηρηθή ότι ολα τα  εςω- 
τικά , οί σιληνοί, οί σατυροι, οσα θεωρούνται 
ότι συντοοφεύουν τάς νεραϊδας κατα τας περι
πλανήσεις των εις τους άρ.πελώνας, εις τα 
δάση, τά ό'ρη, τάς πηγάς, είνε άσχηρα. Αν 
ή Ε λληνική  τέχνη ρας διετηρησε τύπους 
νεαρών σατύρων, έπ ί τών οποίων εχει ερφυ- 
σησει την πνοήν τοΰ ιδανικού, και αυτοί,αφου 
είνε πάθη ενσαρκωρένα, έχουν αίχρηρά τα 
ώτα , ταπεινόν τό ρέτωπον, καί κά τι βίαιον 
εις τήν κίνησιν καί την έκφρασιν. Ο νεαρός 
λεβέντης, βστις προσεκώλει την νυρφην να 
έξέλθν) άπό τά βάθη τής λίρνης γ ιά  νά πα- 
λέψγ ’ραζή του, ¿ξέφραζε τόσην υπερηφάνειαν 
καί συγχρόνως έρωτα, το ολον του παρα-

στηρα, καθώς έστεκεν εκεί, ¿φανέρωνε τόσην 
εύγένειαν, ώστε ε ίτε  διότι έδέχθη εκείνη ν ’ 
άντιρ.ετρηθή ραζή του, ε ίτε διότι, άφοϋ ήτο 
άοπλος, ή'ρχετο, όπως ήπείλησε, νά τόν τ ιρ ω - 
ρήσν), άφήκε τά  βαθειά νερά καί διηυθύνετο 
πρός αύτόν* εκείνος, άρα τήν είδε νά έρχεται, 
ρέ ίπποτικήν χάριν έρβήκεν εις τό νερό διά νά 
τήν προϋπαντήστ] νά τήν βοηθήσ·/) νά έξέλθν), 
έπιασεν άπό τήν ρέσην καί άπαλά απαλά τήν 
έσυρε πρός τά  έξω.

—  Δός ρου τό φόρερ.ώ ρου ! σχεδόν δειλά 
τοΰ είπε.

—  "Αν θέλγ,ς, ρέ τήν βίαν θά ροΰ τό πώ- 
ργίς. ’Αλλά δ ιατί, άγάπη ρ.ου ; Εις τό σπ ίτι 
ρου ρ.εγώλη νοικοκυρά τιρηρένη ά π ’ όλους θά 
σέ κάρ.ω. Βασίλισσα στό χωριό ρου.

Εις τόν εναγκαλισρόν τοΰ νέου, καθώς την 
¿στήριξε διά νά πατήσν) εις τήν όχθην, εις 
τό εύλαβές φ ίληρα, τό όποιον επέθεσεν έπί 
τοΰ ρετώπου της, ¿κείνη δέν άντέταξε καρ- 
ρ,ίαν ά ντίστασ ιν.

*
★ ★

Πώς τήν ώδήγησε ρ.έσα άπό τά ρονοπάτια 
τών άρπελώνων εις τό χωρίον, ή παρώδοσις 
δέν λ έγ ε ι. Ό  Αύγερινός καί ή Σελήνη υπήρ
ξαν οί ράρτυρες τοΰ ειδυλλιακού τούτου επει
σοδίου. Τό βέβαιον είνε, ότι τήν επαύριον εις 
τό χωρίον έωρτάζοντο ρεγαλοπρεπώς οί γάροι 
τοΰ ώραίου ζεύγους. Ποτέ ή γραφική ένδυρ.α- 
σία τών Μενιδιατισσών δέν έστόλισεν ώραιο- 
τέραν νυρφην τά φλωριά, ρ.ε τά  όποια έσκε- 
πασεν ό Νάσος τόν λαιρ.όν, τό στήθος, τούς 
βοαχίονας καί τήν κεφαλήν τής εκλεκτής του, 
ησαν περιουσία ολόκληρος. Μερικά ησαν πα- 
λαιά Ε λληνικά  νορίσρατα, τής έποχής άκόρη 
¿κείνης, κατά τήν όποιαν έκει όπου τώρα 
υπάρχει τό Μενίδι ήκραζον αί άρχαΐαι Άχαρ- 
να ί, άλλα ησαν Βυζαντινά, όλα πολύτιρα οι
κογενειακά του κειρηλια . Δεν ερεινε κάνεις 
εις τό χωριό χωρίς νά θαυρ.άσν) τήν νύρφην 
καί άλλοι έλεγον ότι θά ήτο αύτή καρρία 
κόρη γειτονικού χωριοΰ, ή όποία συνεννοηθη 
ρέ τόν Νάσον νά τήν κλέψγι* οί γεροντότεοοι 
δρως συνεφώνουν ότι τέτοιο λιγερό άνάστηρα, 
τέτο ια  ραλλιά , τέτοια περπατησιά, τέτοια 
ρ,άτια ποΰ σφάζουν οταν βλέπουν καταρατα , 
Νεράιδα ρόνον τά έχει.

Εις τό κατώλευκον σπ ιτάκ ι ¿βασίλευε παν- 
τοτεινή χαρά, ό κήπος ερπρος ητο σωστός 
παράδεισος· ή πασχαλιαις, τα  τριαντάφυλλα, 
τά  γιασεριώ, ή γαζία ις, τό ένα κατόπιν τοΰ 
άλλου έχυναν τό άρωρά τω ν, καί εις τόν πλέον 
βαρύν γειρώνα τά  άνθη δεν ελειπαν απο τόν
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κήπον· ρέσα το σπ ίτ ι έλαρπ ιν  άπό καθαριό
τη τα  καί τάξιν· ή νεράιδα, τελε ία  νοικοκυρά, .. i. ι /  -  * ^  « , ν  # ^  ν  ̂ « υ / ν υ υ  , Λ  ■

\  ί  ’  ^  7
πότε ρέ τον κτύπον τοΰ εργαλείου της, πότε 
ρέ την άνέρην της καί τά  ρελωδικά της τρα
γούδια εχυνε παντοΰ χάριν καί ζωήν. Οΰτε 
έπερνοΰσε πλέον από κανενός τόν νοΟν ότι η 
γυναίκα τοΰ Νάσου ήτο ποίν Νεράϊδα. *0 Νά- 
σος ητο ευτυχής, τόσον ευτυχής, όσον ολίγοι 
είνε εις τόν κόσρον κάποτε όρως, καθώς 
έ/άϊδευε τά ξανθά της τά  ρ.αλλιά, έφαίνετο 
σάν κάτι νά έζητοΰσε;

— Τί ψάχεις, Νάσο ρου; ηρώτα εκείνη .
—  “Εχω άκούσει, οτι στό κεφάλι των ή 

Νεράιδες έχουν ρ ία τρίχα διαφορετική α π ’ 
ταίς άλλαις άσπρη πολύ ρακρυά καί δταν θέ
λουν την έγγίζουν καί γίνοντα ι αέρας καί χά 
νονται.

—  Νά, Νάσο ρου, την κόπτω την άεοό- 
τριχα γ ιά  νά ρή βασανίζεσαι άδικα. Την έ
κοψε σύρριζα, η ρίζα δρως έρεινε.

Τρία έτη έπέρασαν ά φ ’ δτου ύπανδρεύθηκαν 
κάί είχαν αποκτήσει δύο όλόξανθα άγοράκια, 
τό καράρι τω ν . Τό χωριό ρ ’ εξαιρετικήν ρε- 
γαλοπρέπειαν έώρταζε την συνήθη του οκτώ 
ηρερας ρετά τό Πάσχα πανηγυριν. Είχαν έλ- 
Οει ό Νορ.άρχης άπό τάς ’Αθήνας, βουλευταί, 
καί πολλοί ξένοι, περίεργοι νά ίδοΰν τόν φη- 
ρισρένον χορόν των Μ ενιδιατισσών, τόν χορόν 
εκείνον ποΰ, καθώς τά  κορίτσια χορεύουν, τά  
ξεραδηλώνουν έξαφνα τά  παλληκάρια, τούς 
αρπάζουν δηλ. τό ρανδήλι άπό τό κεφάλι, διά 
να τας κάρουν άρραβωνιαστικάς τω ν . Καί ρ,αν- 
θάνει ρ ’ αύτόν τόν τρόπον δλο τό χωριό οτι 
την Τάδε την ξερανδηλωσεν εκείνο τό παλ- 
ληκάρι καί κα εις πλέον δέν τολρ^ νά την 
ζητησφ άπό τούς γονείς της εις γάρον. ’Αργά 
ορως η γρήγορα παρουσιάζεται τό παλληκάρι 
αυτό, καί τότε οί γονείς θέλοντας καί ρη του 
δίδουν την ξερ,ανδηλωμένην κόρην τω ν. Έ -  
ττειση ορ,ως και τότε, οττως και σήμερον, συνε- 
βαινον πολλάκις φιλονεικίαι ρεταξύ των συγ
γενών καί ύβρεις άντηλλάσσοντο καί πιστο- 
λια'ις έρρίπτοντο, στρατός είχεν έλθει διά νά 
περιορισν) δσον τό δυνατόν τό παλαιότατον 
αυτό πολερικών χρόνων έθιρον. Χρυσά λοιπόν 
γαλόνια καί άστερίσκοι έ'λαρπον καί λοφία 
υπερήφανα διεκρίνοντο ρεταξύ του πλήθους.

★ ★
Ή  νεράιδα, οπω; κάθε χρόνο, ητο ώραιοτέ- 

ρα καί δροσερωτέρα καί άπό αύτά τά  κορίτσια 
οσα τότε πρωτοερβαινον εις τόν χορόν δπως 
πάντοτε, αυτή ήτον ή βασίλισσα της εορτές, 
αυτή έσυρε τόν χορόν. Ό  Νάσος εις τό ά ντ ι-

κρυνόν καφενεϊον έκάθητο ρέ τούς συντρόφους 
του· αυτοί έπ ιναν, εκείνος ρόλις άγγιζε τό πο
τήρι στά χείλη του, ήτον όλος ράτια  νά κα- 
ραρωνν) τήν γυναϊκά του, καθώς ρέ τό κυπα- 
ρισσένιο της άνάστηρα ώδηγοϋσε τόν χορόν. 
Δέν έχόρταινε νά τήν βλέπντ εύ'ρισκεν ότι έρ- 
πρός εις αυτήν δλαις ή άλλες γυναίκες έφαί- 
νοντο άλύγιστες, βαρειές, κοιρισρένες, χωριά- 
τισσες σωστές. Αυτός, που άπό ρικρός άγαποΰσε 
κ ’ έννοιωθε τό ώραΐον, περισσότερον άπό κάθε 
χωριανόν του, ρ.έ υπερηφάνειαν έβλεπε τώρα 
οτι δλοι οΐ φίλοι του, όλοι οι άνδρες, εις τήν 

-Νεράιδα του είχαν καρφωρένα τά ράτια· έσυλ- 
λογίζετο οτι αύτή ή γυναίκα που άπό τά  βάθη 
τοΰ νεροΰ έβγήκεν ολόδροση, ποΰ δροια σάν 
αύτή άλλη δέν υπάρχει, είναι ίδική του γυνα ί
κα· οτι αύτά τά θαλασσιά ρ άτ ια , ποΰ σκορ
πίζουν λάρψιν, ρόνον τά  ιδικά του ράτια  ά ντ ι-  
κρύζουν ρ.έ άγάπη· καί ρ ία κρυφή χαρά, ρία 
άφθαστη άπό όλους τούς άλλους άνθρώπους εύ- 
τυχία έπληρρυροΰσε τήν καρδιά του. Δέν έν- 
νόησεν οτι τά βιολιά είχαν σταρ.ατήσει γ ιά  
νά ζεκουρασθοΰν· έξαφνα βλέπει τήν γυναϊκά 
του νά έρχεται σιρά του, τόν κυττάζει κα τά 
ρατα. Νάσο ρου, τοΰ λ έγ ε ι, ροΰ ζητοΰν ή 
γυνοϊκες νά τούς δείξω ένα χορόν διαφορετικόν, 
έβαρέθηκαν κάθε χρόνον τόν ΐ'διον καί τόν ί 
διον.

—  Δεΐξέ τους! Υ πάρχει χορός ποΰ δέν τόν 
ήξεύρεις εσύ ;

—  N a t ! άλλά είνε βαρεία τά χωριανά ροΰ- 
χα, ρ ’ έρ.ποδίζουν δόσε ρου τό φόρερά ρου- 
θά ίδής πόσο θά καραρώσγις.

Δεν της έχαλοΰσε ποτέ τό χατήρι ό Νάσος 
όταν τόν έβλεπε παρακαλετικά, άλλά καί ποτέ 
δέν είχεν ό ένας γνώρη διαφορετική άπό τόν 
άλλον, θελησιν άλλην· στό σπ ίτ ι τω ν, στά 
παιδιά των ήτον άφιερωρένη δλη των ή καρ
διά .

—  Νά σοΰ τό δώσω.
Ποΰ τό είχε κρυρρένο !... λησρονηρ,ενο!.... 

ΙΙοιός ξεύρει. ’Άργησε νά της τό φέρντ δταν 
τής τό έδωσε, τρεις φορές τόν έφίλησε καί άρα 
τό έπήρε στά χέρια της απλώθηκε άρέσως 
αύτό σάν άφρός σάν εκείνη τήν στιγρή νά έβ
γηκεν άπό τόν εργαλείο. Τό φόρεσε κ ι ’ έρβηκε 
στό χορό.

Τ ί χορός ήτον εκείνος ! Νέοι, γέροι, έπίση- 
ροι ξένοι, άςεστοι χωρικοί έβλεπαν εκστατι
κοί ! Αί γυναίκες έδοκίρασαν νά τήν άκολου- 
θησουν, ά λ λ ’ ένόησαν οτι ήτο άΰύνατον κ ι ’ 
έστάθησαν κ ι ’ έθαύραζαν τά  βιολιά ρ,αγευρέ- 
να κ ι ’ αύτά γρήγορα-γρήγορα τήν συνώδευον 
χωρίς λάθος στόν άγνωστον ρυθρόν, τό χωριό
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(Το βραβευθίν σχέδιον τοΰ κ. Νικολούδη!

δλο έζωήρευσε καί οί πλέον γέροι εύρέθησαν 
ορθοί ρ.’ έπιθυρίαν νά χορεύσουν. Έ ζαφνα  τήν 
είδαν νά χορεύγ, χωρίς διόλου νά πατή εις 
τήν γ η ν  ρέ ρίαν κίνησιν, ή οποία έφανέρωσεν 
δλην τήν χάριν, δλην την εύλυγισίαν της, έρ- 
ριψεν όπίσω τά ρακρυά της ρ.αλλιά, καθώς 
είχαν ξεπλεχθή, τό φόρερά της διάφλεγο τώ 
ρα άπλώθη καί ρέσα εις αύτό διεγράφη κ ι ’ 
εκρύφθη τό άέοινον, τό έξαίσιον σώρά της. 
Έ κεΐ έρπρός εις τά  όρρ.ατα δλων, ως νά ήτο 
άχνός καί διελύθη διά ρ ιάς, έγεινεν άφαντος.

7Ησαν περασρ-ένα ρεσάνυχτα δταν ο Νάσος 
έπέστρεψε σπίτι· έπλανήθη εις άγρια ρέρη· 
οί λόγγοι, ή σπηλιές, οί κρηρνοί άντιλάλησαν 
εις τόν θρήνον του· έρ.βαίνει στήν αύλή του· 
τό σκυλί λυρένο έφύλαττε· σάν είδε τόν ά- 
φέντη του τό έξυπνο ζίρο, έγόγγυσε κ ι ’ αύτό 
λυπητερά, έρβαίνει ό Νάσος ρέσα, βρίσκει τά 
παιδιά του νάκοιρώνται ήσυχα σάν άγγελού- 
δια στά λευκά των κρεββατάκια· τό κανδηλι 
άναρ.ρένο- στό διπλανό δωράτιο κοντά στή 
φωτιά τό φαγητό ζεστό περίρενε, ώς καί εις 
τό καρφί ήτο κρερασρένο καθαρό τό φόρερα 
της δουλειάς, ποΰ θά φοροΰσε τό ξηρέρωρ-α 
δταν θά έπήγαινε στά κτηρατα· όίπλα τό τα 
γάρι έτοιρ-ο κ ι ’ αύτό ρέ τό κρασί ρ έσ ’ τό φλα

σκί, ρ.έ τό ψωρ.ί καί τό προσφάγι· καί τ ’ άξι- 
νάρια του καί τό κλαδευτήρι του καθαρισρένα 
κ ι ’ αύτά . Τήν αύγή τό ρεγαλείτερο πα ιδ ί, 
καθώς ό πατέοας του έσηκώθη άπό τό κρεβ- 
βάτι καί είδε δίπλα σ ’ αύτον την θέσιν τής 
ρητέρας του άδειανήν, άνεκάθισε στό κρεββα- 
τάκι του καί ρ.έ παράπονο ’ρώτησε :

—  Ποΰ είνε ή ράνα ;
—  Ποιός σε τά ϊσε παιδί ρου χθές τό βράδυ; 

ποιος σάς έκοίρησε ;
—  Ποιός ; ή ρ.άννα. Ή  ράννα νανάρισε καί 

τό ρωρό ! . . .
’Ή λπισεν ό δυστυχής, δτι αύτά τά  παιδιά , 

ποΰ κάθε βράδυ πριν άποκοιρηθοΰν τήν άνα- 
ζητοΰσαν ρέ κλάρρατα , θά τήν έφερναν όπί
σω. Τοΰ έφάνη ράλιστα ριά νύχτα , δταν δλα 
ησύχαζαν γύρω του, δτι ήκουσε τό γλυκυ της 
νανάοισρα. Ά λ λ ’ οχι ! . . .  έξω, κοντά στό πα
ράθυρο, τ ’ άεράκι έσειε ταίς πασχαλιαίς καί 
σέ γειτονικό κήπο έκαρνεν άρχή νά πρωτολα- 
λήσ ■/) τ ’ άηδόνι!

Έ πήγε τά παιδιά του στήν άδελφή του νά 
τά  ρεγαλώσν) ρέ τά  ίδικά της καί αύτός έφυ
γ ε - ού'τε τά κτήρατά του έγύρισε πλέον νά 
ίδή.

Χωρίς όπλο, χωρίς ρπαροΰτι, χωρίξ ραυρο- 
ράνικο ραχαΐρι, έπλανάτο τώρα εις πυκνά 
δάση, ρακράν άπό πόλεις καί χωρία. Έ ττε -
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κετο .κ ι’ έπρόσεχεν εις την βοην των πεύκων 
ρηπως ρέσα τ ’ αύτην άκούσγι την φωνήν τη ς ’ 
έκοιρ,ατο τ ’ απάτητες χαράδρες, οπού βρυσού
λες κυλοΰν τα δοοσεοά νερά τ ω ν  στής σπη
λιές έρπρός την έφώναζε παρακαλετικά, ρ.έ 
την ελπίδα ότι εκείνη ως ηχώ θά του άπαν- 
τοΰσε* κατέβζινεν εις την πεδιάδα κ ι ’ έ'βλεπεν 
εις τ· ς̂ λεύκιες όταν ό βορριάς ώργισρ-ένος
έσειε τα κλαοιά των κ ι ’ άνατάοαζε τό ©ύλ-* *λωρ.ά τ ω ν  στ·?ίς βαΟειές ρερατιές ρ.έσα έσκυ- 
πτε ρηπως ίδί) επάνω εις τά  νερά νά καθρε- 
πτ ίζετα ι ή ρορφη της, άλλά ποτέ ούτε είδε 
ούτε ηκουσε τίπο τε.

Τκ -χρόνια έπερναΰσαν, ά λ λ ’ αυτός νέος καί 
ώρκιοτερος έγίνετο· κί καλλίτερκι νύρφαι τοΟ 
χωρίου τόν έζητοΰσαν, ά λ λ ’ αυτός καρριά δέν 
έκύτταζε. Δεν έγερνοΰσε γ ικ τ ί είχαν περάσει 
από τό ποόσωπόν του τκ  φιλιά της Νεράιδας.

'Έ να πρωί τόν ηύοαν στην όχθην της λ ί-  
ρνης κοντά στό κτήριά του σκυρρένον καί ακ ί
νη το ν  κκί άποθαρένος έφαίνετο σάν νά έκοι- 
ρατο ρ.ε χαρόγελο, σαν νκ έβλεπε στό όνει- 
ρόν του εκείνην, που ρόνην στον κόσρ.ον άγά- 
πησε.

Τκ παιδιά του ρεγάλωσαν κ ι’ απέκτησαν 
κκί αυτά παιδιά κ ι ’ έγγόνια* όλοι είνε ωραίοι 
άνδρες κ ι ’ έχουν ώς οικογενειακόν των όνορα 
τό όνορα Βρετοί, διότι εύρέΟησκν εις αυτόν 
τόν κόσρ.ον όχι από ρ,ητέρα ποΰ νκ είνε κκί 
κύτη ανθρώπου γέννηρ.κ, κ λ λ ’ από άερικό.

Έσιία ΑΡΣΙΝΟΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΤΟΜΙΚΑΙ  ΝΥΞΕΙΣ
(’Απόσπασμα άπό τόν ’Έμερσον) 1

‘Ο δηρ,ιουργός του καλοΰ βιβλίου είνε ό κα
λός αναγνώστης. Τό γερό κεφάλι τ ίποτε δέν 
θά διαβάστ] χωρίς ωφέλειαν* εις κάθε βιβλίον 
θά εύρτ) ρερικάς έρπ ιστευτικάς ανακοινώσεις 
κκί νυςεις, αί όποΐαι ρ.ενουν κρυρρ.εναι εις όλους 
τούς άλλους καί είνε άναρφιβόλως προωρισρ.έ- 
νκι ρ.όνον διά τό αυτί τό ιδικόν του. *0 κα
θείς ρ.όνος του χρεωστεΐ ν ’ άνακαλύψ*/] διά τόν 
εαυτόν του την τέχνην της καλής άναγνω- 
σεως, διότι όπως υπάρχουν δηρ.ιουογικοί συγ
γράφεις, έτσ ι υπάρχουν καί δηριουργικοί άνα- 
γνώ στα ι.

Δέν αίσθάνοραι κανένα δισταγμόν νά δια
βάσω όλα τά  καλά βιβλία εις ρετάφρασιν. 
Γ,0 ,τ ι  πραγρ-ατικως ύπεροχον ύπάοχει εις εν 
βιβλίον, ηρπορεΐ καί νά ρ.εταφρασθί)· κάθε 
αληθινή έννοια, κάθε βαθύ ανθρώπινον αίσθη- 
ρ.κ. Έάν ήθελα νά διαβάσω εις τό πρωτότυ

πον όλα τά ξενόγλωσσα βιβλία, τά  όποια ρε- 
τεφράσθησαν ή'δη εις την ρητρικήν ρ.ου γλώσ
σαν, θά ητον ώς νά ήθελα νά περάσω κολυρ- 
βών τόν 'Γσάρλς 'Ρίβερ διά νά φθάσώ εις την 
Βοστωνην.

Ό  πόθος ρ.ου είνε νά ρ.ή γελασθή κανείς 
άπό τούς άνκγνώστας ρ.ου καί νά ρη παρα- 
συρθγ άπό την ιδιοτροπίαν καί την ίσχυρογνω- 
ρ,οσύνην ρ.ου καί δ ι’ αυτό λέγω  ότι ε ίρα ι ρό- 
νον π ε ιρ αμ α τ ισ τή ς . Νά ρη δίδετε την παρα- 
ρικράν σηρασίαν εις εκείνο πού κάρ.νω, καί νά 
ρην τρέφετε την έλαχίστην δυσπιστίαν εις 
εκείνο πού δέν κάανω, διότι ρέ αυτό θά έφαί- 
νετο ώς νά ήθελα ν ’ αποδείξω περί ενός πράγ- 
ρ.ατος ότι είνε άληθές η ότι είνε ψευδές. Έ ν 
τούτοις εγώ τίποτε δεν θέλω ν ’ άποδείξω, 
άλλά τά  πάντα  θέλω νά ρ.ετακινησω. Κάνεν 
γεγονός δέν είνε ιερόν δ ι ’ έρέ, κάνέν γεγονός 
δέν ροΟ είνε βέβηλον. Κάρ.νω άπλώς πείρά- 
ρ κτα , σάν ένας ερευνητής ποΰ δέν τελειώ νει 
ποτέ τό έργον του καί δέν έχει εις την ράχιν 
του κάνέν παρελθόν.

Μία παράλογος συνέπεια είνε τό ρ,ορρ.ολυ · 
κειον πού έρφωλεύει εις τά ρικρά πνεύρ.ατα 
καί λατρεύεται άπό τούς ρικρούς πολιτικούς, 
φιλοσόφους καί θεολόγους. ‘Η ρ.εγάλη ψυχή 
δέν θέλει νά ήςεύρη την συνέπειαν ρέ τόν ε
αυτόν της, άπαράλλακτα όπως δέν θέλει νά 
καταγίνετα ι ρέ την σκιάν της εις τόν τοίχον. 
Λεγε σηρερκ ρ.έ λόγια καθαρά τ ί σηρερα σκέ
πτεσαι, έστω καί άν έπρόκειτο εις κάθε ση- 
ρεΐον ν ’ άναιρέσής ό ,τ ι είπες σηρερα.— « ”Αχ 
ναί, άλλά τότε βέβαια θά σέ παρεξηγησουν». 
Κκί είνε κρά γε τόσον φοβερόν νά παρεξηγη- 
θής ; Ό  Πυθαγόρας παρεξηγηθη καί ό Σωκρά
της παρεζηγηθη καί ό ΊησοΟς καί ό Λούθηρος 
καί ό Κοπεονικος καί ό Γαλιλαίος καί ό Νευ- 
των καί κάθε σοφός καί καθαρός νους πού έχει 
ένσαρκωθτί ποτε εδώ κάτω . Μέγας ϋ α  ε ίπή  να 
ήσαι παρεξηγημένος.

’’Οτον καί άν έχωρεν έρφυτον την ρ.ανίκν 
νά δίδωρ.εν συρβουλάς, έν τούτοις πρέπει νά 
όρολογηθή ότι ή ζωή ρας προσφέρει περισσο- 
τέρας εκπλήξεις παρά διδάγρ.ατα. Εις τό ύ'φα- 
σρα της ζωής ρας ύπάρχει τόσον ποσόν τ ύ 
χης, τόση δύναρις ιδιοσυγκρασίας καί άνεπ ι- 
γνώτου έρ.πνεύσεως, ώστε άρφιβάλλω αν θά 
ήρποροΰρεν νά είπωρεν άπό την ίδικην ρ.κς 
πείραν κάτι πού νά ήρπορή νά ώφελησνι τούς 
άλλους. "Όλα τά  έπαγγέλρατα  είνε δειλαί 
καί δ ιστακτικαί άποδείξεις διά των πραγρά- 
των. Ό  κληρικός χαίρει, έάν τό κηουγρα καί 
οί λόγοι του συναντηθούν άρρονικά ρέ την ψυ
χικήν διάθεσιν ενός και ρόνου άνθρώπου* θά
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τό θεωρήσγ έκτακτον επ ιτυχ ίαν , έάν οί τοιου- 
τοι άνθρωποι είνε δύο, έάν είναι δέκα. Άλλ.ά 
οταν ρ,ετέβαινεν εις την έκκλησίκν, δέν είχε 
την παραρικοάν έλπίδκ ότι θά διεγίνωσκε την 
άσθένειαν, η ότι θά τήν έθεράπευεν. Εις ένα 
νέον καί ίδιότροπον όργκνισρόν ό ιατρός γράφει 
ρέ δειλίαν τό ΐ'διον παλαιόν τονωτικόν η κα
ταπραϋντικόν φάρρ,ακον, τό όποιον ρ.έ ό'χι πάν
τοτε σταθεράν ¿ωφέλειαν ρ.ετεχειρίσθη καί εις 
πολλούς άλλους ανθρώπους ρέχρι της σηρ.ερον· 
έάν ό άρρωστος θεραπευθγ, χαίρει καί απορεί 
καί ό ίδιος. *0 δικηγόρος δίδει συρβουλάς εις 
τόν πελάτην του, έκθέτει την ύπόθεσιν εις τό 
δικκστηριον, άφίνει τούς δικαστάς ν ’ άποφα- 
σίσουν καί χ'αίρει καί άνακουφίζεται, όσον καί 
ό πελάτης του, έάν κερδίσν) την δίκην. Ό  δι
καστής σταθρ.ίζει τά έπιχειρηρκτα, οπλίζεται 
ρέ σοβαρότητα καί προκειρ.ένου νά ληφθη ρία 
άπόφασις, την λαρβάνει καί φρονεί ότι άπέ- 
δωκε τό δίκαιον καί ικανοποίησε την κοινωνίαν* 
κατά βάθος όρ.ως καί αυτός είνε άπλοΰς δικη
γόρος. Καί τοιουτοτρόπως όλη ή ζωη δέν είνε 
άλλο παρά ένας άδέξιος καί δειλός θεατής. 
’Εκείνο πού κάρ,νορ.εν είρεθα ύποχρεωρένοι νά 
τό κάρ.ωρεν καί τό στολίζορ.εν ρέ τά  ώραιό- 
τεοα όνόρατα. Μ ’ εύχαρίστησιν άκούορεν νά 
έγκωριάζωνται αί πράξεις ρας, ένω ή συνεί- 
δησίς ρας ρΧς λέγει : «Δέν έξηρτάτο άπό ή- 
ρ.άς». ’Ελάχιστα ηρπορουρ.εν νά κάρωρεν οί 
ρέν πρός τούς δέ. Συνοδεύορ.εν τόν νέον έτσι 
εις την είσοδον της παλαίστρας ρ.έ την συρ- 
πάθειάν ρ.ας καί ρέ διάφορα παλαιά καί σοφά 
γνωρικά, άλλά τό βέβαιον είνε ότι θά θριαρ- 
βεύσν) η θά ηττηθγ όχι ρ.έ την συνδρορ.ην των 
παλαιών γνωρικών, άλλά ρόνον ρ.έ την ίδ ι
κην του δύναριν, ή όποια είνε άγνωστος εις 
όλους ήρ.ας τούς άλλους. Τό πώς ένας άνθρω
πος υπερνίκα τάς δυσκολίας καί θριαρβεύει έπί 
τίνος έδάφους είνε βαθύ ρυστηριον δ ι ’ όλους 
τούς άλλους, καί ρ-όνον έάν στρεψν] τά νώτα 
πρός ήρ.άς καί πρός όλους ; καί άντλησν) άπό 
την ίδικην του ένδόρυχον σοφίαν, θά κατορ- 
θωσν) νά έπ ιτελέσγ κάτι τ ι άρτιον. "Ο ,τι λοι
πόν ρας έπ ιτρέπετα ι νά προσφερωρεν άπό την 
ζωην είνε περισσότερον ρία περιγραφή η, έάν 
θέλετε, ένας υρνος της ζω*ης, παρά κανών 
άσφαλης καί ιυφελιρ.ος.

Ό  Μιραρπώ έλεγε : «Ποιος ό λόγος νά αί- 
» σθανόρ.εθα τόν εαυτόν ρκς ότι είρεθα άνδοες, 
» παρά διά νά έπιτυγχάνωρ.εν πάντοτε καί 
» παντού; Ποτέ δέν πρέπει νά λέγετε : Αυτό 
ή είνε κατώτερον άπο  εμέ,  ούτε νά π ιστεύετε 
» ότι ηρπορεΐ νά ύπάρχνι πράγρα πέραν τών 
» δυνάρεών σας. Τίποτε δεν είνε αδύνατον εις

Ο  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΦΑΡΑΒΕΛΛΙ
(Διοικητής τής ’Ιταλικής μοίρας)

» τόν α νϋρω πον  π ο ν  ήξενρει να τ)έλτ) — Είνε 
» άναγκαΐον ; νΑρα Οά γίνη  —  ιδού ό ρόνος κα- 
» νών τ*ής έπ ιτυχ ια ς» . ^Οστις δηποτε καί άν 
είπεν αυτόν τόν λόγον, τόν είπεν ορθά. Τοιοΰ- 
τος όρως δέν είνε ό τόνος καί τό πνεΰρ,α τοΰ 
πλήθους. Εις τούς δρόρους γινόρεθα κυνικοί. 
Οί άνθρωποι που συναντώρ.εν εινε βαναυσοι 
καί χονδροί. Καί τά πλέον λεπ τά  πνεύρ.ατα 
έχουν τό καταπάτι τω ν. Πόσοι ρ.ωροί, άνάπη- 
ροι, πτωχο ί, έπικούρειοι, συλλέκται, πο λ ιτ ι
κοί, κλέπ τα ι καί άνηθικοι άρφοτερων τών φύ
λων ηρποροΰσαν νά ρας λείπουν πρός όφελος 
ρ.ας ! Ή  άνθρωπότης διαιρείται εις δύο τάξεις, 
—  εις εύεργέτας καί κακοποιούς. ΤΙ δευτέρα 
τάξις είνε πολυπληθής, ή πρώτη άριθρεΐ ρ.όνον 
ρίαν δρ^κα άνθρώπων. Είνε σπάνιον ν ’ άρρω- 
στησ*/) ένας άνθρωπος χωρίς οί περί αυτόν νά 
έχουν κάποιαν άόριστον έλπίδα νά τόν ΐδοΰν ν ’ 
άποθάν/]*—  υπάρχουν πολλαί πτωχα ί ύπάρςεις, 
έλεεινοί,άνάπηροι, περιπτώσεις που επικαλούν
τα ι την βοήθειαν του περιστρόφου. Ό  Φραγ- 
κλΐνος έλεγεν : «Οί άνθρωποι είνε δειλοί καί
έπιπόλαιοι. ’Αρχίζουν έν έργον καί ρόλις ρ ετ ’ 
ολίγον άπαντησουν ρίαν δυσκολίαν τρέπονται 
εις φυγήν άποθαρρηρ.ένοι* καί όρως έχουν ικα
νότητας, τάς όποιας άρκεϊ ρ-όνον νά θελησουν 
νά ρεταχειρ ισθοΰν». Πώς λοιπόν Οά κοίνωρ.εν 
ρ.ίαν χώραν \ θ ά  την κρίνωρεν ρέ την πλειο- 
ψηφίαν η ρέ την ρ.ειοψηφίαν — Μέ την ρ,ειο- 
ψηφίκν βέβαια. Θά ητον άνόητον νά έκτιρώ -
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ρεν τά έθνη έπί τή βάσει τής άπογραφής ή 
ρ.έ τά  τετραγωνικά χιλιόρετρα τοΰ εδάφους ή 
ρ.έ άλλο πράγρα καί όχι ρ,έ τήν σπουδαιό- 
τη τά  των έν σχεσει πρός τό πνεΰρα τής έπο- 
χής.

Φθάνει αύτή πλέον ή υποκριτική φλυαρία 
περί τών όχλων. Τά πλήθη είνε άξεστα, ρω- 
ρά καί ακατέργαστα' έχουν ολέθριας απα ιτή 
σεις καί καταστρεπτικήν επιρροήν καί δέν πρέ
πει νά τα κολακβνωμεν , άλλα. νά τά δ ιαπα ιδα -  
γωγώμεν .  'Η έπιθυρια ρου είνε νά ρ.ή γ ίνετα ι 
εις αύτά καρρία συγκατάβασις ή ύποχώρησις, 
αλλά νά έφαρρόζεται χαλινός εις τάς όοέξεις 
τω ν, νά τιθασσεύωνται, νά κατακερρατίζων- 
τα ι καί νά έξάγωνται κατο’πιν έκεΐθεν άτορα. 
Τό χειρο'τερον πράγρα εις τήν φιλανθρωπίαν 
ρ.ας εινε, ότι αί ύπάρξεις πού ζητούν τήν συν- 
δρορήν ρας δέν αξίζουν τόν κόπον νά τάς ύπο- 
στηρίζωρεν. Τά πληθη ! ’Αλλά τά  πλήθη είνε 
— συρφορώ ! Δέν θέλω πλήθη, αλλά θέλω άν- 
δρας τιρ ίους, γυναίκας άξιεράστους, γλυκείας 
καί σωστάς καί όχι έκατορ.ρύρια άνυποδήτων 
ή λαζαοόνων ρέ χέρια σάν τσόκαρα, ρέ εγκέ
φαλον στενόν καί ρε στόραχον καρρένον άπό 
τό οίνόπνευρα. ’Εάν ή Κυβέρνησις εΰρισκε 
τρόπον, θά έπεθύρουν νά τούς περιορίσγ] διά 
νά ρήν ήρποροΰν νά πολλαπλασιώζωνται. Ά ς  
παυσουν λοιπόν αύτά τά  ζήτω υπέρ του πλή
θους καί τοΟ όχλου καί άς ζητήσωρεν τήν πε- 
ριεσκερρενην ψήφον τών προσωπικοτήτων, ψή
φον πού ράς δίδεται εν πλήρει συνειδήσει. 
Εις τήν άρχαίαν Α ίγυπτον ή ψήφος ενός προ
φήτου έθεωρεΐτο κατά νόρον ίση ρέ τήν ψήφον 
χιλίων εργατών. Καί νορ.ίζω ότι πάλιν δέν 
έξετιράτο κατά τήν άξίαν τη ς. « ‘Υπάρχει 
διαφορά άπό πηλόν καί πηλόν». Καί άναλαγί- 
ζοραι τώρα τό έλαττωρατικόν σύστηρα τών 
πολιτικών ρας εις τήν Βασιγκτώνα πού συνε- 
φώνησαν κατά τήν άπουσίαν ενός υπουργικού 
ρέλους ν ’ άπουσιάζγ ταύτοχρόνως καί έν ά ντ ι- 
πολιτευόρενον ρέλος άπό τήν αίθουσαν τοΟ 
Κοινοβουλίου! ‘Ωσάν τάχα ή άπουσία ενός 
άνθρώπου ψηφίζοντος κακώς ήρποροΰσε νά δι- 
καιολο/ήσγι τήν ίδικήν σας άπουσίαν πού ψη
φίζετε καλώς, ή σάν τάχα ή παρουσία σας νά 
ρήν ήτον άνω τέρα άπό τήν ψήφον σας ! ’Εάν 
ύποθεσωρεν οτι οί τριακόσιοι ή'ρωες άπεσύροντο 
άπό τάς Θερροπύλας καί ραζί ρέ αύτούς τρια
κόσιοι ΙΙερσαι άπό τόν στρατόν του ρεγάλου 
βασιλέως, νορίζετε οτι τά  πράγρα τα θά είχον 
τήν ιδίαν έκβασιν διά τήν Ε λλάδα καί τήν 
ιστορίαν;

Ή  Φύσις παράγει πενήντα κακά πεπόνια 
διά νά εύρεθή ρεταξύ αύτών έν καλόν, καί

φορτώνει έν ολόκληρον δένδρον ρέ καρπούς 
σκωληκοβρώτους διά νά ρείνουν ρερικά ρήλα 
κατάλληλα διά τό τραπέζι.Κ αί υπάρχουν ολό
κληρα έθνη γυρνών άγριων, καθώς καί ολό
κληρα έθνη ένδυρένων χριστιανών, ρεταξύ τών 
οποίων ρόνον δύο ή τρεις θά εύρήτε άνθρούπους 
ρέ νοΟν καί ρέ γνώ σιν. Ή  Φύσις εργάζεται 
ρε κόπους καί ρόχθους καί επ ιτυγχάνει ρίαν 
φοράν τόν σκοπόν, άφ ’ ου ρίψγι έν έκατορρύ- 
ριον βολάς εις τόν άεοα. Είνε άρκετή ίκανο- 
ποίησις δ ι ’ αύτήν, εάν εις τό διάστηρα ένός 
αίώνος χαρίσν) ένα ρέγαν άνδρα εις τήν άν- 
θρωπότητα. "Οσον δυσκολωτέρα είνε ή παρα
γωγή ικανών καί άξίων άνθρώπων, τόσον π ε
ρισσότερον τούς έκρεταλλευόρεθα οταν γεννη
θούν. ’Έκαρ.α ρ.ίαν φοράν ένα τοιοΰτον λογα- 
ριασρόν εις ένα στενόν κύκλον καί εύρον οτι 
κάθε ικανός άνθρωπος είχε δώδεκα έως δεκα
πέντε άτορα πού έξηρτώντο άπό αύτόν διά 
τήν υλικήν των συντήρησιν,—  πού τόν είχον 
τροφοδότην στήριγρα, καί εγγυητήν, πού έπε- 
ρίρεναν παρ’ αύτοΰ νά φροντισγι περί τών τ έ 
κνων των καί τών άσθενών των καί περί άλλων 
άκόρη υποθέσεων, άδιάφορον άν ήτο άγαρος 
ή άρχηγός πατριαρχικής οικογένειας.—  Είνε ό 
φόρος πού θά πληρωσουν τά  προσόντα του. Οί 
άνθρωποι τών καλώ/ πράξεων γίνοντα ι όργανα 
πρός ιδιωτικήν ωφέλειαν καί πρός ρίαν εύρυτέ- 
ρκν δράσιν. Κάθε άποκάλυψις ε ίτε υλικής, είτε 
πνευρατικής καί ηθικής φύσεοις, δέν γ ίνετα ι 
εις τά  πλήθη, άλλά εις άτορ.α ρ.ερ.ονωρ.ένα. 
Τήν άρχήν όλων τών άξιοσηρειώτων συρβάν- 
των τής εποχής ρας, ολο/ν τών πόλεων, ολων 
τών Οεσρών καί τών ίδρυράτων τήν εύρίσκο- 
ρεν ρεσα εις τόν εγκέφαλον ένός άτόρου. Ό λ α  
τά  γεγονότα τ ’ άποτελοΰντα τόν ήρέτερον 
πολιτισρόν υπήρξαν αί σκέψεις ένός ρ.ικροΟ 
άριθροΰ καλώς ονργανωρ.ενων κεφαλών.

θ  X ΦΛΩΡΑΣ

Τ Ο  Τ Τ Ν Ε Τ Μ Α  Τ Ω Ν  Π Α Ι Γ Ν Ι Λ Ι Ω Ν
Οί ρεγαλείτεροι φιλόσοφοι είνε τά  ρ.ικρά 

παιδιά, διά τόν λόγον ότι δέν ξεύρουν τίποτε.
Έ πορένως καί τά πα ιγνίδ ια  των είνε σπου

δαία πρώγρατα, διά τόν λόγον ότι δέν χρησι- 
ρεύουν γιά  τίποτε σοβαρόν. Τήν πρωτοχρο
νιά χαρίζορεν εις τό ρ.ικρό παιδί ένα σιδηρό— 
δρορ-ον άπό τενεκέ, χωρίς άτράν καί χωρίς 
έπιβάτας. Αύτό τό τραΐνον δέν θ ’ άναχωρήσν) 
ποτέ γιά  κανένα ρέρος του κόσρου. Τό ρεγα- 
λείτερό του ταξεΐδ ι θά είνε άπό τό ένα ρέρος
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του δωρατίου εις τό άλλο. Καί ρετά  τρεις 
ήρέρες τό πολύ θά σπάσγ καθ’ οδόν. ’Αλλά 
τό σιδηοοδρορικόν αύτό δυστύχηρα θά είνε 
εντελώς άκίνδυνον. Κανείς δέν θά πληγωθή, 
καί καρρία έφηρερίς δέν θά γράψϊ) τό συρ- 
βάν. Δεν σάς φαίνονται αύτά τά  πράγρ.ατα 
σπουδαία, επειδή άκριβώς στερούνται κάθε σο
βαρότητας ; Τά ρικρά τραίνα τών παιδιών δέν 
έκτροχιάζονται ποτέ ρέ έπιβάτας, ενώ τά  ρε
γάλα τραίνα έκτροχιάζονται ρέ έπιβάτας.

‘Υπάρχουν ολόκληροι άγιοβασιλειάτικοι στρα
τοί τούς οποίους χαρίζορεν εις τά ρικρά π α ι
διά. ’Επάνω εις τό πάτωρα τοΰ δωρατίου οί 
ρπερπέδες έχουν υπό τάς διαταγάς των λό
χους άπό τενεκέ, ταξιαρχίας άπό ξύλο ή ρο- 
λύβι. Δύο στρατεύρατα είνε ά ντ ιρ έτω πα  καί 
ένας ρ,περπές διατάσσει. Ά λ λά  οί στρατιώ- 
τα ι του δέν έννοοΰν ν ’ άκούσουν κανένα πα- 
ράγγελρα. Ούτε κτυποΰν ούτε άρ-ύνονται και 
τό συρπέρασρα είνε οτι δέν θέλουν νά πολε- 
ρήσουν. Ιδού τό ό'νειοον τοΰ συνεδρίου τής 
Χάγης. Εις τό ρολυβένιο κεφάλι τών ρικρών 
αύτών στρατιωτών κ ινείτα ι ρ ία  άπό τάς σπου- 
δαιοτέρας σκέψεις τοΰ αίώνος : ή παΰσις τής 
αίρατοχυσίας. Είνε βέβαιον οτι οί άνθρωπάκοι 
αύτοί δέν ή'κουσαν ποτέ τάς ιδέας τοΰ Τολ- 
στόϊ κατά τοΰ πολέρ.ου. Έ ν τούτοις τάς έφαρ- 
ρόζουν. Μολονότι τενεκεδένιοι, φροντίζουν διά 
τήν παγκόσριον ειρήνην καλλίτερα άπό τούς 
άληθινούς άνθρώπους.

♦
★ ★

Εις τήν ρπερπέκα σας έχαρίσατε τήν πρω- 
την τοΰ έτους ένα ρικρό πιάνο δύο δραχρών, 
ρεγέθους ένός κουτιοΰ λουκουριών, διά νά 
φαντάζεται οτι παίζει πιάνο. Δύο σκοποί έκ- 
πληροΰνται άρέσως, εύεργετικοί καί οί δύο : 
πρώτον, ή ρπερπέκα τέρπεται διότι φαντά
ζετα ι ότι πα ίζει πιάνο· καί δεύτερον, τέρπε- 
σθε καί σείς, διότι τό πιάνο δέν είνε άλη- 
θινό. Ασφαλώς αύτό είνε προτιρότερον παρά 
εκείνο ποΰ θά γίνν), όταν ή κόρη σας ρεγα- 
λώσγι, τότε θά έχ -/) καθήσει ενώπιον πιάνου 
άληθινοΰ, καί θά πα ίζγ  σοβαράν καί τυραννι
κήν ρουσικήν κατά τρόπον, ό όποιος θά φαί
νετα ι ο τ ι  είνε άληθινός, χωρίς νά είνε . Τήν 
έποχήν εκείνην σείς, οί γονείς τη ς, θά έχετε 
ρεβρατισρούς καί θά ένοχλήσθε πολύ άπό τό 
ρούγκρισρα τοΰ Λίστ· άλλά θά είσθε ύποχρεω- 
ρένοι νά τό υποφέρετε, διότι ή κόρη σας πρέ
πει νά παντρευτή.

Καί εις τήν ρουσικήν αύτήν έποχην, καρ
ρία κόρη δέν παντρεύεται, άν δέν κάρ-/) ρ ε- 
ρικάς παραφωνίας. Ήρπορεΐ νά λεχθή ράλι- 
στα σοβαρώς ότι όλα τά φάλτσα, τά  όποια

Ή χορεύτρια Γκάμπυ Ντελύ, χορεύουσα τόν νέον 
’Αμερικανικόν χορόν μέ τόν διάσημον χορευτήν 
Άνρή Πίλσεν.

δέν κάρνουν οί καλλ ιτέχνα ι, έχουν άνατεθή 
εις τά κορίτσια, τά  όποια τηοοΰν ίερώς τήν 
ύποχρέωσιν ταύτην. Έ λεγαρεν λοιπόν, οτι 
άπό ολην αύτήν τήν άπειλουρ-ένην εις τό ρ.έλ- 
λον κατάστασιν, είνε καλλίτερον αύτό ποΰ 
γ ίνετα ι τώρα, όπου ή ρ.περ.πέκα σας παίζει 
εις ένα βωβόν άγιοβασιλειάτικο πιάνο, ρ εγέ
θους ένός κουτιοΰ λουκουριών, καί άξίας δύο 
δραχρών. Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπον ού'τε αύτή 
βασανίζεται, ού'τε σεις, ούτε ή συνοικία.

Α σφαλώς είναι σπουδαία πράγρατα όλα 
αύτά τά  πα ίγνια  τών ρικρών πα ιδ ιών. Διότι 
καί ό σιδηρόδρορος, ό όποιος δέν ταξειδεύει, 
καί ό στρατιώτης ό όποιος είνε υπέρ τής ει
ρήνης, καί τό πιάνο τό όποιον είνε ύπερ τής 
σιωπής, έχουν τήν αρνητ ικήν  άρετην, τήν άρε- 
τήν ότι δέν κάρ,νουν τ ίπο τε . Τ ί χρησιρ-εύουν 
λοιπόν, άφοΰ δέν έχουν σκοπόν; Νορίζω ότι 
έχουν σκοπόν, άφοΰ διασκεδάζουν τά  παιδιά.
Καί αύτός είνε άρκετός.

‘Οσάκις βλέπω παιδικήν κοΰκλα— ιδού ά- 
ρ.έσως ρία ωραία γυναίκα ή όποία δέν έγκα- 
καταλείπει τόν βασιλέα τής Σαξωνίας. ή 
όποία κοιράται όταν τήν βάζουν νά κοιρηθή 
καί χάριν τής όποιας ούδείς έρονοράχησε— 
οσάκις λοιπόν βλέπω τήν κοΰκλα τής ρικράς 
ή τό κανόνι τοΰ ρικροΰ ή τό θωρηκτόν τοΰ 
ρπερ.πέ, βγάζω τό καπέλλο ρου ρ.έ πολύν 
σεβασρ.όν. Μοΰ φαίνεται ότι τά ρικρά παιδιά
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κοροϊδεύουν τόν κόσμον. Διότι άν ύψωθώμεν 
μέ ενκ άερόστατον πολύ ύπεράνω τής γής 
•/.κι ύ-εράνω των Ηλικιών του κότσου, θά 
ίδοϋυ.ε την γην, τά  ήθη κα'ι τά έργαλεΐκ των 
πολέμων, εις τό μεγεθος καί εις την σημα
σίαν που βλέπομεν τά  πα ιγνίδ ια  των παιδιών 
να κυλίωνται καί ιά  σπάζουν μέσα εις ένα 
δωμάτιον. Είδα ποό ήμερων ένα μπεμπέ, ό 
όπιΐος άπαθέστατα έκινουσε τόν αύτοκράτορα 
Γουλιέλμ.ον— ένα μικρόν χάρτινου Γουλιέλμον. 
ό όποιος μέ τό κράνος του καί με τά  μ,ουστά- 
κια του έκανε τουμπες επάνω εις μία κλωστή, 
καθ’ ον τρόπον ήθελε τό πα ιδ ί. Αύτά τά  θεά- 
μ.ατα που ζωγραφίζουν τόν τρόπον, κατά τόν 
όποιον ή Άνωτέρα Δύναμις, ή διοικούσα τούς 
ανθρώπους, ήμπορεΐ νά χειρίζεται τούς αύτο- 
κράτορας τού κόσμου τούτου. ΓΙολλάκις τό 
άγιοβασιλειάτικο πα ιγνίδ ι των μικρών παιδιών 
είνε είκόιν μεγάλων πραγμάτων. "Αν όχι αυτό, 
είνε τούλάχιστόν μία σάτυρα τών πομπωδών 
καί παταγωδών ανθρωπίνων πραγμάτων, ή 
βαθυτέρα καί ή άπλουστέρα που ήμπορεΐ νά 
γίν·/).

Ή  σπουδαιότης τών παιδικών παιγνιδ ίων 
είνε ακριβώς ό,τι καί ή σπουδαιότης τών 
μ.πεμ.πέδων.

* *
+

Διατί οί μπεμπέδες είνε σπουδαίοι καί εν
διαφέροντες άνθρωποι Διότι δέν κάμ.νουν τ ί 
ποτε που νά έ'χη λογικήν. Διά νά ποοφέοουνί «. / ζ ί / / / Λ\[Αίαν λεςιν ¡/.ονον, τρώγουν τρικ σ\ψ.φωνζ, η 
τρώγουν ολην την λέξ ιν , επί τέλους δέ αγνοούν 
εντελώς άν ή λέξις αυτή όρθογοάφεται. Δέν 
έχουν μίαν σκεψιν σωστήν, καί ούτε θέλουν 
νά. έχουν. ’Αγνοούν εντελώς τό επάγγελμα 
του μ.παμπά των ή τάς άσχολίας του, αλλά 
γνωρίζουν μ.όνον ότι ό μπαμπάς των είνε με- 
γαλείτερος α π ’ αυτούς καί ότι τό μόνον επ ά γ 
γελμά του είνε νά φέρνη εις την τσέπη του 
ένα γλυκό, οσάκις αυτοί πεινούν.

Λεπτομέρειαν δέν ζητουν γιά  κανένα πράγ- 
μ.α, ούτε θέλουν νά μάθουν. Γνώμην δέν έχουν. 
Την κοινήν γνώμην ή όποία τόσον φοβίζει ή- 
μάς τούς μεγάλους, οί μπεμπέδες την περιφρο- 
νοΰν εντελώς καί άπόδειςις είνε οτι εις τόν 
δημόσιον περίπατον ήμποροΰν νά καθήσουν καί 
νά κάμουν τό χειρότερον πράγμα του κόσμου. 
Άρνοΰνται όλα όσα παρεδέχθη ή άνθρωπότης. 
Σοΰ κάθονται επάνω εις τό σκληρό καπέλλο ή 
σου χύνουν τό καλαμάοι. Άνατοέπουν κάθε 
πράγμα, τό όποιον ή άνθρωπότης διέταζε νά 
στέκεται εις τό δωμάτιον. Δέν αναγνωρίζουν 
εις τά  πράγματα κανένα δικαίωμ.α νά μένουν 
εις τήν ιδίαν θέσιν. Κατά τήν γνώμην των τά

πράγματα ένα σκοπόν έχουν : νά χαλάσουν.
Δέν φοβούνται τ ίποτε αλλά τραβούν την ούράν 
τής γάτας, όπως κανείς μεγάλος δέν θά είχε 
τήν τόλμην νά τήν τραβήξη. Όσάκις κάμνουν 
καμμίαν έρώτησιν, δέν τήν κάμνουν γιά  νά 
μάθουν, αλλά γ ιά  νά ενοχλήσουν. Δ ι’ αύτό καί 
φροντίζουν νά είνε τόσον άνόητος ή έρώτησίς 
τω ν, ώστε νά μ.ήν ήμπορή ν ’ άπαντήσν] εκεί
νος που εοωτοΰν. Ήμπορούν νά φαν μίαν κου
βαρίστρα, έάν τούς πής οτι είνε σοκολάτα. Καί 
τέλος πάντων κάμνουν τόσα ανόητα, απρόο
πτα καί δαιμόνια πράγματα, όσα καί οί μ ι
κροί σκύλλοι εις τούς τέσσαρας πρώτους μήνας 
τής ζωής τω ν.

Τό θέλγητρον λοιπόν τών μικρών παιδιών 
είνε ακριβώς αυτό, ότι όέν ξεύρουν τ ί λέγουν 
καί τ ί κάμνουν, δηλαδή οτι δέν δέν κάνουν τ ί 
ποτε από τάς πράξεις τών μ,εγάλων, ούτε έχουν 
καμμίαν από τάς σκέψεις τών μεγάλων. Μάς 
τρελλαίνουν επειδή όλη των ή ήμέρα, άοότου 
ςυπνήσουν μ.έχρις οτου κοιμηθούν, είνε μία συ
νεχής ανοησία. ’Από την ανοησίαν αυτήν λ ε ί
πει τό Κακόν, τό Χυδαΐον καί τό ’Εγκλημα
τικόν, διότι διά νά γίνουν αύτά τά τρία πράγ
ματα απαιτούνται αί σκεψεις τών ηλικ ιωμέ
νων ά/θρώπων, οί όποιοι σκέπτονται λο γ ικώ ς.... 
’Εάν καί οί μπεμπέδες ήμ.ποροΰσαν νά πουν 
μίαν λέξιν σωστήν ή νά κάμουν λογικά πράγ
ματα, τότε θά ήσαν άπλούστατα μέλη τής 
κοινωνίας κατέχοντα «κοινωνικήν θέσ ιν», όπότε 
δέν θά είχαν κανένα ενδιαφέρον. . . ""Ολη των 
ή αξία καί ή ηθική, είνε άκριβώς ή άνοησία 
τω ν. Είνε ότι αποτελούν τήν παρωδίαν τών 
ήλικιωμ.ένιον ανθρώπων.

’Ακριβώς καί ή αξία τών παιγνιδ ίων τών 
μπεμπέδων, είνε ότι παρωδούν τά  μεγάλα 
πράγματα. Έ ν εναντία  πεοιπτώσει, έάν δηλ. 
τά μουσικά ό'ργανα τών παιδιών έπαιζαν σο- 
βαράν μουσικήν, έάν οί μολυβένιοι στοατιώταί 
των εσκ,ότωναν άλλους στρατιωτας καί έάν οί 
μικροί των σιδηρόδρομοι έξετροχιάζοντο μέ 
έπιβάτας, τότε δέν θά είχαν καμμίαν αξίαν, 
αλλά θά ήσαν από κείνα που έχομεν.

( Ήμερ. Σκόκου) Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ

Α! ΕΡΓΑΣΙΑΙ10? ΑΥΚΕΙΟΥ 1 0  ΕΑΑΕΪΙΑΕΥ
Τό Αύκειον τών Έ λληνίδων κλείει κ α τ ’ 

αύτάς έν έτος από τής συστάσεώς του. Περί 
τών έργασιών καί τής δράσεώς του δημοσι
εύεται ήδη ή λογοδοσία του.

Κατά τήν τελευτα ίαν τριμηνίαν τό Αύκειον 
τών Έ λληνίδων διωργάνωσε πλήν τής Χρι
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στουγεννιάτικης λαϊκής έορτής τώ ν παιδιών 
καί χορόν άποκρηάτικον διά τά. παιδιά τών 
μελών του Λυκείου. Τά περισσότερα από τά 
μικρά ήσαν μετεμ,φιεσμένα. Έ λληνικα ί ένδυ- 
μασίαι όλων τών αιώνων καί τών έποχών— αί 
ξέναι ήσαν άπηγορευμέναι— παρουσίασαν μέσα 
εις τάς ωραίας αίθούσαε του Λυκείου ένα θαυ- 
μάσιον θέαμα. Ά ρτέμ ιδες, Βακχίδες, νύμφαι 
καί ’Απόλλωνες καί κοντά ε ις ’αύτά Ε λληνό
πουλα σημερινά μέ ένδύματα Κρητικά, Κεο- 
κυραϊκά, Βλάχικα, καί Μ εγαρίτικα. Τό Έ λ - 
ληνικώτατον γα ϊτανάκι έχορεύθη από μικρούς 
φουστανελάδες, μικρές Βλαχοπούλες, Κρητι
κούς καί Κρητικοπούλες.

Έ νας πετεινός έπιτυχέστατος— μαθήτρια 
Παρθεναγωγείου Χουρμούζη — Σκορσέλη— ε- 
σκόρπισε πολλήν ζωηρότητα εις τήν παιδικήν 
εορτήν, ή όποία, έάν έμενε καιρός θά έπανε- 
λαμβάνετο καί πάλιν.

’Ή δη μέ τήν Σαρακοστήν συνεχίζονται μέν 
αί έπιστημονικαί λα ϊκαί διαλέξεις, αρχίζουν 
δέ καί αί φιλολογικαί. Εις τήν σε·ράγ τών 
διαλέξεων ‘Υγιεινής προς τάς μητέρας προ
στίθενται καί άλλη σειρά πρός τάς διδασκα- 
λίσσας έν γένει καί ίδιαιτέοως πρός τάς διδα- 
σκαλίσσας τών δημοτικών σχολείων περί πα ι
δολογίας καί ύνιεινής του σχολείου. Τάς τε
λευταίας ταύτας προσεφέρθη νά άναλάβγή έκ 
τών μελών του Επιστημονικού Τμήματος 
γνωστή ιατρός κ . ’Ά ννα  Κατσίγρα Μελά. 
Μαθήματα χορού καί χορωδίας γίνονται έπ ί- 
σης δωρεάν άπαξ τής έβδομάδος πρός τάς διδα- 
σκαλίσσας δωρεάν.

Αί έπιστημονικαί διαλέξεις αρχίζουν τήν 
Δευτέραν 27ην Φεβρουάριου καί ώραν 6ην 
μ. μ. εις τάς αίθούσας του Λυκείου. Θα όμι— 
λήση ή διδά/.τωρ τής Φιλολογίας δις Μερσί
νης Κλεάνθους. Θέμα «Οί γυναικείοι τύπο ι  
τον Σοφοκλέονς.ι>

Τιμή εισόδου διά τά μέλη λ επ . 8 0 . Διά 
τά μή μ.έλη δρ. 1 .

Ή  εϊ'σοδος έπ ιτρέπετα ι καί εις κυρίους.
’Από τής αύτής ημερομηνίας έπ ιτρέπετα ι 

καί ή φοίτησις εις τήν βιβλιοθήκην, τής σχε
τικής έπιπλώσεως περατωθείσης.

ΑΠΟ Τ Α Σ  ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ
Ό  σταυρός του μαρτυοίου είνε πολύ βαρύς γιά 

τους αδύνατους ώμους.
Αί υπέροχοι ψυχαί αρέσκονται νά συναντούν τά 

φτερουγίσματα τών αετών καί τής κατοικίες τών κε
ραυνών.

Λαοί έξησθενημένοε από τό χρόνο καί τήν ψεύτικη 
αρετή συντριβήτε γιά νά ξαναέλθετε εις τήν Ζωήν καί 
ν’ άνθιση καί πάλι ή αρετή ή αληθινή.

.... ν.·*·»
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ΙΙοός έξάλειψιν τών ρυτίδων.

“ ΘΕΑΤΡΟΝ,, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΓ
Ό κ. Γρηγ. Ξενόπουλος αναγγέλλει τήν προσεχή 

έκδοσιν όλων τών θεατρικών του έργων, δραμάτων καί 
κωμωδιών, ανεκδότων μέχρι τοΰδε, τα όποια είχον 
μεγάλην επιτυχίαν εις τό θέατρον. Ή έκδοσις, άπό 
1ης ’Απριλίου, θα γίνη κατά τεύχη δε<απενθήμερα, 
έκαστον τών όποιων θά περιέχη άπό εν ολόκληρον 
εργον καί θά στοιχίζη διά τους συνδρομητάς μόνον. 
80 λεπτά.

Τά έκδοθησόμενα έργα είνε τά έξης δέκα : Ψ υχο- 
ηατέρας, Τρίτος, Μ νατικο κοντέσαας Βαλέραινας, Α'ο - 
μ ω ίία  του Θανάτου, Φωτεινή Σάντρη , Στέλλα Β ιο -  
λάν ιη , Ραχήλ, Πειρααμάς, Ψυχοαάββατο κα ι Χερουβείμ

Διά περισσοτέρας πλ-ηροφορίας, οί βουλόμενοι άς 
γράψουν πρός τόν κ. Γρ. Εενόπουλον, 38 όδός Εΰρι- 
πίδου, ’Αθήνας, καί άς ζητήσουν τήν άγγελίαν, ή 
όποια έχει όλους τους όρους τής εγγραφής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
Ό εκλογικός πυρετός αναπτύσσεται όλονέν δυνα- 

τώτερος. Οί διάφοροι αρχηγοί τών κομμάτων ήρχισαν 
τάς πολιτικάς περιοδείας των καί τάς εκφωνήσεις πο
λιτικών λόγων. Ό  κ. Θεοτόκης ανεχώρησεν εις Κέρ
κυραν καί άλλας νήσους τού Ίονίου. Ό κ. Ράλλης 
περιοδεύει μετα τού συνδυασμού του τήν ’Αττικήν καί 
ό κ. Βενιζέλος άναχωρεΐ εις Πάτρας. Παλαιοί καί 
νέοι πολιτευόμενοι όλοι εκθέτουν τά προγράμματά 
των καί όλοι υπόσχονται εις τους εκλογείς των ευσυ- 
νείδητον εργασίαν, έαν εννοείται αυτοί οί εκλογείς 
τους αφίσουν να εογασθοΰν όπως θέλουν, μέ τας ρου- 
σφετολογικάς των άξιώσεις.

Εις τους δρόμους αί συνήθεις διαδηλώσεις μέ ζη- 
τωκραυγάς καί ονόματα τών πολιτικών άρχηγών ήρ- 
χισαν πολυ ένωρίτερα από άλλοτε. Ή πάλη τών 
παλαιών πρός τούς νέους προμηνύεται πολύ πεισμα
τώδης, έάν δέ ληφθή ύπ ’ ό'ψιν ότι οί παλαιοί είναι 
τρεις απέναντι ένός, δέν ε’ιξεύρει κανείς τί να περι- 
μείνη από την εκβασιν τού αγώνος. Τά περισσότερον 
ακουόμενα ονόματα εινε Βενιζέλαρος καί Ράλλαρος, 
καί οί μικροί λούστροι εύρίσκονται εις την δόξαν των, 
ευτυχείς διότι ’έχουν ίδια πολιτικά φρονήματα καί 
γνώμας καί μάλιστα διότι ήμποροΰν νά τας διακηρύτ
τουν μέ όλην την δύναμιν τής φωνής των. Αί λου- 
στρικαί αύταί ποωτοπορεΐαι τών διαδηλώσεων σκορ
πίζουν πολλήν φαιδρότητα εις τήν πάλιν καί δια 
τούς ξένους αποτελούν κάτι νέον καί εντελώς ασυνει- 
θιστον, χαρακτηριστικόν βεβαίως τής πολιτικομανιας 
τού τόπου μας.
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Παρακα?ιθΰνται αί κ κ συνδρομήτριαι 
τής «Έ φημ. των Κυριών« να μή π?ιη- 
ρόνουν τυχόν παρουσιαζομένας αποδείξεις 
τής «Έφημ. των Κυριών» προς εξαργύ 
ρωσιν, εάν δεν φέρουν αυται την σφρα
γίδα τής Εφημερίδος καί επιστολήν ιδιό
χειρον προς τον είσπράκτορα μέ την ύπο 
γραφήν τής κ. Κ. Παρρέν. Διότι υπάρχει 
σπείρα λωποδυτών, οί όποιοι ήδη επα- 
ρουσιάσθησαν προς τάς κ. κ. Συγγροϋ 
καί Άνδρ. Μελά προς ε’ίσπραξιν πλα
στών αποδείξεων. (Έ κ του γραφείου)

ΓΓΝΑΙΚΕΙα  ΚΙΝΗΣΙΣ
"Η δις M a r g a e r i t e  v a n  de W ie le  διωρί- 

σθη μέλος τής κριτικής επιτροπής τού άνά τριετίαν 
φιλολογικού καίδραματικοΰ διαγωνίσμούεις το Βέλγιον.

Εις την ’Αγγλίαν οί πολιτικοί ρήτορες διεξάγουν 
τελευταίως φοβερόν αγώνα ύπέρ καί κατα τής πολι
τικής ψήφου τής γυναικός. Εις τας 23 Φεβρουάριου 
ό Lloyd George ώμίλησεν εις την αίθουσαν Albert 
υποστηρίζουν φανατικώτατα την γυναικείαν ψήφον. 
Μετ’ όλίγας ήριέρας ό λόρδος καγκελλάριος Loreburu 
έξεφώνησε πολιτικόν λόγον κατα τής γυναικείας ψή
φου εις άπάντησιν του φεμινιστοΰ συναδέλφου του.

Ή δημοσία αυτή διάσπασις τής ένότητος των 
γνωμών τοΰ ’Αγγλικού Υπουργείου εδωκεν αφορμήν 
σφοδρότατων επιθέσεων παρα του  αντιπολιτευομένου 
τύπου. Ή δημοσία αυτη πολεμική δύω ύπουογών 
φέρει εις πολύ δύσκολον θέσιν τόν πρωθυπουργόν κ, 
"Ασκουϊθ, πολεμική ή όποια απαντά διά πρώτην φο
ράν εις τήν πολιτικήν ιστορίαν τής ’Αγγλίας. Ό 
Spectatort λέγει δτι είναι δεΓγμα φανερόν τής Κυ
βερνητικής αλληλεγγύης καί ή Pall Mail Gazette 
συμβουλεύει τόν κ. ^Άσκουϊθ να παραιτηθή. Τό ζή
τημα τής γυναικείας ψήφου λέγει ή Weeklv Des- 
patcll άπειλεΓ να γίνη τό Waterloo του ύπουργικοϋ 
σταδίου του νυν πρωθυπουργού.

Καί νά σκέπτεται κανείς οτι προ  πέντε έξ ακόμη 
•/ράνων καί όταν άπλώς έγίνετο λόγος δια τας suf
fragettes οί πολιτευόμενοι εσήκωναν μέ περιφρόνη- 
σιν τους ώμους. Σήμερον εγεινε ζήτημα του Κράτους

καί άπειλεΓ νά άνατρέψη ύπουργεΓον τοιαύτης περιω
πής καί δυνάμεως.

ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ Σ Γ Ν Α ΪΛ ΙΑ Ι
Ή σαρακοστή ήμπορεΓ νά χαρακτηρισθή ώς ή κατ’ 

έξοχην έποχή τω ν  καλλιτεχνικών απολαύσεων. Οί 
καλλίτεροι ξένοι θίασοι κάμνουν συνήθως τάς περιο
δείας των τήν σαρακοστήν, αί τελειότερα! συναυλίαι 
δίδονται κατά την περίστασιν αυτήν, ακόμη δέ καί 
αί φιλανθρωπικαί έορταί γίνονται μέ εκλεκτότερα 
προγράμματα.

Φέτος κατά τάς δύω πρώτας έμ.δομ.άόας τής σαοα- 
κοστής εΐχαμεν τήν φιλανθρωπικήν έορτην τής Φιλό
πτωχου από τόν Σύλλογον τών ’Ερασιτεχνών δ όποΓος 
κατέβαλε κάθε προσπάθειαν, όπως καταστήση τήν 
έορτήν ώραιοτέραν. Δια πρώτην μάλιστα φοράν ένε- 
φανίσθησαν άπό τής σκηνής έρασιτέχνιδες, αί όποΓαι 
πολυ γρήγωρα θά ημ.ποροϋν να συναγωνίζωνιαι μ.έ 
τάς αληθινας καλλιτέχνιδας.

Μας ήλθεν έπειτα ή Yvette Guilbert, μοναδική 
ίσως diseuse καί τραγουδίστρια παληών τραγουδιών 
τής Γαλλίας. Ώς ήτο επόμενον αί δύω της παρα
στάσεις άπετέλεσαν μίαν άπό τάς σπανιωτέρας καλ- 
λιτεχνικάς άπολαύσεις.

Τό Κουϊντέτο πάλιν μέ τήν έπανάληψιν τής τρί
της συναυλίας του μ.άς έπαρουσίασε δια πρώτην φο
ράν καί δύω ανεκδότους συνθέσεις έλλήνων μουσικών, 
τών κ.κ. Λάλιου καί Σννοδινοΰ.

’Εάν τό Κουϊντέτο δεν είχε παρουσιασθή ευθύς έξ 
άρχής μέ τόσον τελείαν επιτυχίαν θα ήρκει ή πρω
τοβουλία του νά παρουσιάση έλληνικάς συνθέσεις 
όπως τάς προχθεσινός διά νά τού εξασφάλιση άμέρι- 
στον τήν επιτυχίαν.

Οί νέοι συνθέται κ.κ. Λάλιος καί Συνοδινός έκα
μαν μίαν ώραίαν καί θριαμβευτικήν εμφάνκτιν, προσ
τίθενται δέ άπό τώρα καί αυτοί εις τήν μικραν μέν, 
άλλά δυνατήν όμάδ t τών Έλλήνων συνθετών οί 
όποΓοι θα μάς επαναφέρουν σιγά, σιγα τόν επί αιώνας 
τώρα άποδημήσαντα εις βαρβάρους χώρας Πάνα.

Εις τούς συνθέτας κυρίους προστίθεται τελευταίως 
καί μία Έλληνίς ή δις Λαμπίρη, κόρη του γνωστού 
παλαιού μουσικοδιδασκάλου Λαμπίρη, ή όποια έξε- 
παιδεύθη μουσικώς εις την Λειψίαν από τόν μεγαλεί- 
τεοον τοΰ κόσυ,ου καθηγητην συνθέσεων. Ή δις Λα
μπίρη μέλος τοΰ μ,ουσικού τμήματος τού Λυκείου τών 
Έλληνίδων θά ένορχηστρώση τούς Ελληνικούς χορούς.
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