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NEON Κ Α Ι ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΤΟΣ
Με χρυσάς ελπίδας διά την νεότητα καί μέ 

κάποιαν αελαγχολίαν διά την ώριρ.ον ηλικίαν 
ανατέλλει κ α τ ’ έτος ή ημέρα της Πρωτοχρο
νιάς. "Ο-οι βιάζονται νά κατακτήσουν την 
ζωήν, όσοι τρέχουν προς το άγνωστον με την 
όρμ.ήν του πόθου και της νίκης χαιρετούν τον 
νέον χρόνον μέ τραγούδια χαράς καί όνειρα 
θριάμβου καί ευτυχίας.

Οί άλλοι όσοι δεν έχουν πλέον όνειρα καί 
πόθους, όσοι μέ τό πέρασμα του χρόνου με
τρούν μόνον απογοητεύσεις, ρυτίδας καί λεύκάς 
τρίχας, δέχονται την πρωτοχρονιά μ.ε μ.ελαγ- 
χολικήν ηρεμίαν καί έγκαρτέρησιν.

Αυτοί βαδίζουν όχι πλέον πρός τό άγνωστον 
άλλα'πρός κάτι θλιβερώς γνωστόν καί βέβαιον. 
Πρός την παοακμήν, το γηρκς και τόν θάνατον. 
Αυτοί άγνοοΟν ότι υπάρχουν πόθοι καί όνειρα 
καί ελπίδες δ ι’ ολας τάς ηλικίας,ότι υπάρχουν 
θησαυροί όλοι ευτυχίας καί χαρκς καί μετά την 
άνοιζιν καί μετά τό θέρος καί μετά τό φθινό- 
πωοον άκόμη τ-ης ζωης.

’Αρκεί ό άνθρωπος νά συνειθίσγι νά ζητγ την 
χαράν όχι μόνον περι τό έγω του, όχι μόνον 
γυρω του, όχι μόνον εις ικανοποίησιν των 
ίδικών του παθών.

Αί γυναίκες διά τάς οποίας ή νεότης, ή 
ευτυχία καί η χκρά παρετείνοντο άλλοτε τό
σον ολίγον, άντελήφθησαν πρώται μέ τό <ρύ—

σει άλτρουϊστικόν ενστικτο'ν των την πέραν 
του εγώ κρυμμενην ευτυχίαν καί την έζεμε- 
ταλεύθησαν θαυμάσια.

’Από τότε ό χρόνος που πεονα δεν τάς γη- 
ράσκει πλέον, ά λ λ ’ ούτε άφαιρεΐ την δύναμίν 
των καί τήν χάριν καί την γοητείαν τω ν. 
’Από τότε μέ τό. πέρασμα τοΟ χρόνου δεν με
τρούν μόνον ρυτίδας καί άσπρας τρίχας, άλλα 
καί νίκας καί θριάμβους καί χαράς.

''Οσον προχωρούν τά έ 'τη ,α ί γυναικεία', νίκαι 
γ ίνονται μεγαλητεραι, ώραιότεραι,θριαμ,βευτι- 
κώτεραι. Ευεργετούν την άνθρωπότητα, έζυ- 
ψόνουν τό ηθικόν επίπεδον των κοινωνιών, 
άναγεννοϋν καί άνιδρύουν την οικογένειαν.

Εις τούς ωραίους αυτούς άγώνας αί γυνα ί
κες μικρών καί μεγάλων λαών κατέρχονται 
πλέον εις λεγεώνας, ζυμωμένα! μέ τό όνειρον 
καί τόν πόθον νά έργασθοΰν, νά άγωνισθουν 
καί νά νικήσουν.

Τό έτος, τό όποιον έκλεισε προχθές τό δο- 
σοληπτικόν βιβλίον του έχει σελίδας οιραίας 
γυναικείας άλτρουϊστικης δράσεως, σελίδας, 
τάς οποίας ή ιστορία θά σημειωσν) μέ χρυσά 
γράμματα.

Αί Έ λληνίύες όχι μ-όνον δέν καθυστέρησαν 
εις την δράσιν αύτην, άλλά καί είχαν την 
χαράν νά άριθμησουν νίκας νομοθετικάς, αί 
οποία! οφείλονται εις τάς ένεργείας τω ν, εις 
τόν επίμονον πρό ετών προπαγανδιστικόν άγώνα 
τω ν, του όποιου τήν σημαίαν φέρει επ ί εί-
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κοσιπεντιαετίαν ήδη ή Έφημερίς των Κυρίων.
Οί νόμοι οι προστατευτικοί οι ψηφισθέντες 

υπέρ τής γυναικός καί των παιδιών ύπό τής 
άνορθωτικής Κυβερνήσεως αποτελούν μόνον τον 
προ'λογον της νομοθετικής έργασίας^τήν όποιαν 
αί Ε λλήνιζες δικαιούνται νά ελπίζουν από 
τούς πολιτευτάς της πατρίδος τω ν.

Διότι εις Το μέλλον δεν θά ύπάρξν] βέβαια 
πολιτευτης οίουδήποτε κο'μματος καί πολιτι
κών ιδεών, ό όποιος δεν θά συμπεριλαμβάνν) 
εις τό προ'γραμμά του καί την βελτίωσιν τής 
θεσεως τής Έλληνίδος γυναικός, μαζή δε μέ 
αυτήν καί την νομοθετικήν προστασίαν τής 
παιδικής ηλικίας.

Ή  καλή άρχή έ'γεινεν. Ό  υπουργός της 
Δικαιοσύνης κ . Ν. Δημητρακόπουλος άνθρωπος 
εςυπνος, προοδευτικός καί δ ι ’ αυτό φεμινιστής, 
οχι πλέον υίοθετησεν, αλλά έπρωτοστάτησεν, 
άλλα εμελετησε καί είργάσθη οσον κανείς άλ
λος εις την ευεργετικήν αυτήν νομοθετικήν μ.ε- 
ταρρύθμισιν.

Εις αυτόν όφείλομεν τήν ένηλικίωσιν τής 
κόρης από του δωδεκάτου έτους ο που ήτο πρίν 
εις το δεκατον πεμπτον έτος τής ηλικίας της. 
Εις αυτόν τήν κατάργησιν του Βελιανείου 
δόγματός, το όποιον κατεδίκαζε τήν γυναίκα 
εις ισόβιον άνηλικιότητα καί έ'θετε κάθε εί'δους 
φραγμούς εις τήν έλευθέοαν τνίς περιουσίας της 
διαχείρησιν. Ό  κανονισμός τών ωρών της ερ
γασίας γυναικών καί παιδιών καί ή νομοθε-

1 1 / ,  λ  ,  ,  ,  ,  ,  ,τικη εν γενει προνοια οια τον εονατην και την 
έργάτιδα πάσης ηλικίας, ή εισαγωγή τών γυ
ναικών δακτυλογράφων εις θέσεις δημοσίας 
είναι τόσα σημεία προόδου του γυναικείου ζη
τήματος εις τόν τόπον μας, τό όποιον ή άνοο- 
Οω τικη Κυβερνησις υιοθέτησε λαβοΰσα ύ π ’ 
ό'ψιν τά υπομνήματα καί τα προσχέδια νο'μων 
τα όποια της ύπεβλήθησαν καί από τόν εθνι
κόν Σύνδεσμον καί από τό Λύκειον τών Έ λ - 
ληνίδων.

’Από τήν έν γένει δράσιν τών Σωματείων 
καί τών Συνδέσμων μας έ'χομεν εφέτος νά 
άναφερωμεν ώραιοτάτας αληθώς σελίδας. Καί 
πρώτον τήν άναγέννησιν τών Ε λληνικών χο
ρών καί τών Ε λληνικώ ν εορτών, ηθών καί 
έθιμων μας από τό Λύκειον τών Έ λληνίδων. 
Δυω εορταί του Λυκείου, τά άνθεστήοια καί ή 
εορτή τής Πήττας έχυσαν νέον φώς εις τά 
ωραία μας Ε λληνικά  ήθη, τα  όποια αδικαιο
λογήτους εί'χαμεν έγκαταλείψει. Ή  Ελληνική 
έφ άλλου έπίπλωσις του Λυκείου, ή άναπαρι- 
στώσα τάς τρεις περιόδους τής Εθνικής μας 
ζωής άπεκάλυψε θησαυρούς ώραιότητος εις 
γραμμάς καί τέχνην καθαρώς καί άποκλειστι-

κώς γυνα ικείας, από τής σημερινής χωρικής 
Έ λληνίδος, εις τό θαυμ.άσιον κέντημα καί 
τό σχέδιον τής οποίας όφείλομεν τό νεοελλη
νικόν σαλόνι μας έως τήν αρχαϊκήν έπίπλωσίν 
μας, έ'ργον του γυναικείου καλλιτεχνικού μ.ας 
τμήματος. Εις αύτά, εάν προστεθή καί ή ύπό 
έκτέλεσιν βυζαντινή μας βιβλιοθήκη διά τήν 
όποιαν τόσον εργάζονται κυρίαι καί δεσποινίδες 
του καλλιτεχνικού Τμ.ήμ,ατος έχομ.εν μ,ίαν συ
νεχή σειράν ρυθμού Ελληνικού,ή όποία θά χρη- 
σιμευν) ως πρότυπον έπιπλώσεως τών σπι- 
τιών μας.

Αλλα 'Λ Λύκειον δεν περιωρίσθη μόνον εις 
τήν διά τής τέχνης άναγέννησιν. Τό Λύκειον 
διά του Επιστημονικού του Τμήματος επ ι
διώκει αύτην την υγιεινήν άναγέννησιν τής 
φυλής. Αί διαλέξεις υγιεινής τών κ. κ. ιατρών 
μας Μαρίας Καλαποθάκη, ’Ανθής Βασιλειά- 
δου, ’Ά ννας Κατσίγρα-Μελά καί Σαρδάρη 
πρός τάς γυναίκας του λαού καί τάς άνεπτυγ- 
μενας μητέρας είναι τόσοι τρόποι εξυγιάνσεως 
καί άναγεννήσεως τής Ελληνικής οικογένειας. 
Διαγωνισμοί υγιεινής διά τά  παιδιά του Βρε
φοκομείου καί ορισμός βραβείων πρός τροφούς 
και μητέρας υγιών μικρών,έορτάς πτωχών πα ι
διών, περιθαλψις καί παροχή εργασίας πρός μη- 
τερας ιδού ή εύεργετικωτάτη μέχρι τοΰδε δρα- 
σις τής εφορείας τών μητέρων καί παιδαγωγών. 
Εε άλλου ιδρυσις βιβλιοθηκών καί διάδοσις ω 

ραίων καί ψυχαγωγικών βιβλίων,άναγνωστήοια, 
ιδού ή ώοαία εργασία ή έπιτευχθεΐσα από τάς 
εφορείας τής φιλολογίας καί τής βιβλιοθήκης. 
Χορωδία λα ίκη , Ε λληνικά  τραγούδια, άναζή- 
τησις και μ.ελετη τής Ε λληνικής μουσικής 
ίδου τό μουσικόν μας τμήμα.

Εις τήν καθαρώς επιστημονικήν ζωήν νέα 
νίκη γυναικεία διά τής επιτυχίας καί δευτέ- 
ρας ύφηγητρίας του Πανεπιστημίου, τής γυ
ναικολόγου μας κ. ’Ά ννης Μ ελά-Κατσίγρα.

Μεγάλον επίσης γυναικεΐον θρίαμβον αποτε
λε ί ή παρά τής κ. Σοφίας Σχλήμαν σύστασις 
τών παιδικών εξοχών, καί ή ϊδρυσις ποός τούτο 
κτιρίου εις Βουλιαγμένην εις τόν μυοισμένον 
έκεΐ θαλάσσιον πευκώνα. Ή  κ. Σχήμαν καί 
διά τής χορηγίας τών είκοσιπέντε χ ιλ . δρ. 
δωρεάς τής οικογένειας Πεσματσόγλου πρός 
δημότας ’Αθηναίους καί έκ τών εισπραχθέν- 
των από τόν περυσινόν άνθοπόλεμον κατώρθω- 
σεν τήν εντός ένός καί μόνου έτους πραγματο
ποίησή τής ωραίας αυτής ιδέας. 'Υπέρ τά 
πεντακόσια παιδιά καχεκτικά κατορθώθη νά 
περάσουν ωραίας ημέρας αναψυχής καί νά ανα
κτήσουν υγείαν, τήν όποιαν ίσως ¿κινδύνευαν 
νά χάσουν διά πκντός. Θρίαμβον έπίσης τά
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ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΤΡΙΕ (ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ)

( Ή  Παρισινή ήτις εκέρδισεν, ώς αεροπόρος, τό παρά τής «Φεμινά» προκηρυχθέν βραβειον).

τριανταφυλλάκτ,α τής Σοοτηρίας, έκ τών εισ
πράξεων τών όποιων ίδρύθη Λαϊκόν Περίπτε
ρον εις τό Φθισιατρεΐον.

Τιμήν επίσης διά τάς Έ λληνίδας αποτελεί 
ή παρά του Π. Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας ιδρυ- 
σις ειδικού παρασήμου διά την κ Έ μ . Μπε- 
νάκη, ώς μητέρα τών ορφανών ’Αλεξάνδρειάς 
καί ή αυτοπρόσωπος ' παρά τού Πατριάρχου 
παρασημοφορία της.

Θρίαμβον επίσης σημαντικωτατον ε ίχ ενη δ ις  
Φιφή Τσίλλερ διά τής διαφημίσεως τών έργων 
της εις Βοστώνην από τούς Οιαπρεπεστερους 
έκεΐ κριτικούς.

Εις τήν ’Επαγγελματικήν Σχολήν τής Έ - 
νώσεως τών Έ λληνίδων είσήχθησαν κατά τό 
έτος τούτο τά  μαθήματα τής δακτυλογραφίας 
καί τής στενογραφίας, τήν διδασκαλίαν τής 
όποιας πολύ εύγενώς άνέλαβεν ό κ. Μάρκος Μίν- 
δλερ, διευθυντής τού στενογραφικού Τμήματος 
τής Βουλής.

’Ιδού έν έτος καλά χρησιμοποιημένον από 
τάς γυναίκας τής Ελλάδος, διά τάς όποιας 
τό πέρασμα τού χρόνου άφίνει όπίσω του χα
ράν καί ευτυχίαν καί οχι μελαγχολίαν καί 
δάκρυα.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ
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"Ινσμπρουκ, 13 Αύγοόστου v. 1891.

Σήμερα είναι τά πρώτα μου γενέθλια υστερ’ 

από έκε'ινο το σ υμβά ν  που ακόμα δεν το χώ- 

ρεσε ό νούς μου : τά πρώτα μου αληθινά γε

νέθ λ ια !..· " Ο ταν πρωί' καί βράδυ  τά βουνά  

π ά νω  α π ’ τις στέγες τώ ν σπιτιώ ν ροδίζουν καί 

1χρυσοφλογίζωνται ώς μέσα  το παράθυρό μου, 

σά νά βγα ινα ν  από έναν κόσμο άνονείρευνο, τότε 

μέσα μου πάλ ιν ακτινοβολούν κι ακόμα τής 

άσβηστης μελαγχολίας τά χαμόγελα  ηού άφη-  

σεν Ε κε ίνη  νά πέσουν ώς· μέσα στη καρδιά μου, 

σά νά βρίσκονταν έξω από  το νόμο του χαμού  

πού κυβερνάει τά όντα, καί πάλι μέσα μουε ύω- 

διάζει τραγικά κάποιο άρω μα  από τις αναμνήσεις 

πού ποτέ τους δε θά θελήσουνε νά ααραθοΰν.

Σ υχνά  μπ α ίνω  στην πένθιμη εκκλησία τού 

παλατιού τού Ίνσ μ π ρ ο υ κ  όπου τόσοι β α σ ιλ ιά 

δες καί βασ ίλ ισσες από ατσάλι στέκονται στη  

σειρά π ίσω  α π ’ το βαριοδουλεμένο σιδερένιο 

κάγκελλο, σά  νάτον αυτή τους ή συνάθροισις 

ό τελειωτικός σκοπός τών υπάρξεων τους πού 

ολη τους τη ζωή αύτόν περίμεναν. Έχει φ τ ω 

χές βασανισμένες γυναικούλες τού λαού, λες· καί 

τις σπρώχνει κάποιο χέρι μυστηριακό, δλη την 

ημέρα ίσα  μ ’ αργά τη νύχτα ψελλίζουν προσ

ευχές μές τά τρισκότιδα  τών θόλων '. ίσως νά 

παρακαλούν μονάχα  για κάνα  καινούργιο 

μάλλινο μισοφόρι' μπροστά στο άγαλμα  τού 

αγίου 'Αντωνίου  τά δουλικά γονατιστά τη χάρη  

άποζητοΰνε νά ξαναβρεθούν τά χαμένα  κουτα

λάκια τού καφέ . ' Α χ ! πόσο  τις λυπούμαι πού 

δέν άπόχτησαν άκόμ ’ αυτό πού επιθυμούν, ε

πειδή λέω στον εαυτό μου, πώς άν τολμούσα 

ποτέ νάφήσω  τόν πόθο μου, νά φθάση ίσα μέ 

τό ύφος μιάς παρακλήσεως, τότε θάπρεπε νά 

γίνω κομμάτια  στις προσευχές.

3 Σεπτεμβρίου.
Υίνεται νά μήν έσβησε ακόμα γιά μένα  

εκείνο τόνειρο ; Καινούργια άνοιξις θά ξαναν- 

θίση μέσ ’ α π ’ τό φθινόπωρο τών αναμνήσεων 

μου χωρίς νά ίδή ούτε χειμώνα,ούτε θάνατο;. . .

Ένα γράμμα  τού βαρώνου  Νόπτσα από τό 

”1 α λ ! Έ ξ  ονόματος τής Αύτοκρατείρας μ ’ άρω- 

τάει, άν ήμαι διατεθειμένος νά διέλθω τούς 

μήνας Αεκέμβριον έως Αύγουστον πλησίον τής 

Αυτής  Μεγαλειότητος τής Αύτοκρατείρας καί 

Βασίλίσσης ως καθηγητής τής Ελληνικής καί 

διά νά συνοδεύω τήν Μεγαλειότητά Τη ς  εις τούς 

περιπάτους Ύης.

Σ ’ ενα υστερόγραφου ό βαρώνος  Νόπτσα

προσθέτει : « υπό τήν προϋπόθεσιν, ότι ή εξα- 

κολούθησις τών σπουδών σας ουδόλως θέλει 

έπ ηρεασθήν,

"Ω στε  πρέπει νά  ήμα ι τελειομένος μέ τό 

Π ανεπ ιστήμιο  ή νά μή  δεχθώ καθόλου. Το 
λοιπόν θά δώσω τις διδακτορικές μου εξετά

σεις εδώ στο Ίνσ μ π ρ ο υ κ , επειδή στή Βιέννη 

δέ θάχω σειρά τόσο γρήγορα ..

"Οσο συλλογίζομαι τί άπόχτησα χωρίς νά  

προσευχηθώ καί ίσως μόνο καί μόνο γιατί κρά

τησα τόν πόθο μου μυστικά  κ ι ’ ά π  ’ τόν ίδιο 

τόν εαυτόν μου.

Αιάλεξα τό Σοπεγχάουερ γιά  θέμα τής φ ι 

λοσοφικής μου δοκιμασίας. Είχα κάμει σά φ ω 

λιά μέσα  στά δόγγατά του, άφότου άρχισαν  

καί ταίριαζαν τόσο καλά  μέ τήν ψ υχ ική  μου 

διάθεση. αΠρωτοφανές θέμα εξετάσεων», 

μούπε κάπως παραξενεμένος ό καθηγητής τής 

Φιλοσοφίας τού ’Ίνσ μ π ρ ο υ κ■ ’Ή μ ο υ ν  κα ί έμεινα 

ίσως ό μόνος πού τόλμησε νά κάμη  τέτοιο πεί

ρ α μ α .......
Σήμερα ειόα τή δούκισσα τού Ά λ α νσ ό ν , τήν 

αδελφή τής Αύτοκρατείρας. Μ προς από ένα 

μαγαζί τής όδοΰ Μαρίας-Ύερέζας, στεκόταν εν* 

α μάξι ιδιωτικό με οίκοστολή :  στάμάξι μέσα

ένας κύριος μέ πολύ ευγενικήν όψη καί γένεια 

Ερρίκου  Α ' ,  άσημάξανθα, καί δυο χοντρά μ ι 

κρά αγόρια ροδοκόκκινα καί καρυδομάγουλα. 

’Έ ξ α φ ν α  άνοιξ’ ή θύρα τού μαγαζιού, ένα μ ε 

γάλο σκυλί μ ’ ένα σάλτο πετάχτηκε πρός τά- 

μ ά ξ ι κ ’ έπειτα βγήκε  μ ια  κυρία: ή ίδια ή Αύ- 

τοκράτειρα ! — αλλά πιο μικροκαμωμένη, πιο 

εύθραστη. π  ιό μικροζωγραφιά. Καάώς τήν αν- 

τ ίκρυνα μού κόπηκε ή αναπνοή. Αργότερα  έμα

θα, οτι ήτον ή αδελφή τής Αύτοκρατείρας καί 

ότι κατοικούσε τό καλοκαίρι στον πύργο τού 

Μεντελμπεργ. Πολλών ώρα τό βλ έμ μα  μου 

ακολουθούσε τάμάξι πού έφευγε. Ή  Αούκισσα  

δέ θά φανταζότανε ποτέ της, οτι δυο μάτια  

τόσο επίμονα έτρεχαν τό κατόπι της καί ότι 

από μακριά ή ψ υχή  μου ύφαινε σά μ ιά ν  από 

εκείνες τις κορδέλλες μέ τις επιγραφές, πού 

τις· βλέπει κανείς στις μεσαιωνικές ζωγραφιές, 

μεταξύ αύτής καί τής αύτοκρατορικής της άδελ-

φής

Κάθε λέξη πού προφέρω τόν καιρό αύ τό δέν 

έχει παρά μ ιά ν  πρόσκαιρη σημασ ία , αλλά συ

νάμα  έχει καί μ ιά  βαθύτερην έννοια σά  μ ιάν  

προοπτική π ίσω  τ η ς :  «Τί μέ μέλλει γιά όσα 

μού λέτε καί γ ιά  όσα εγώ σάς λέω. Τό μόνο 

σημαντικό είν’ αύ τό πούναι γιά  νάρθη !  » Δε 
θυμάμαι παρά θαμπ ά  κι αόριστα τήν τελετή 

πού πέρασε σάν μπάρα επάνω μου ώς νάνα- 

γορευθώ διδάκτωρ, σε ξένο Πανεπιστήμιο κα
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Κ I  V  \ I V  » Λ.
μπρος σ ενα κοινο τιμητικωτατο οσο κι ανέλ

πιστο από φοιτητές τού σωματείου τών  Γότ
θων, παλιούς συντρόφους τού έξαδέλφου μου 

Θεοδώρου. Δε γύρισα νά κυττάξω τις φυγου- 

ράτες επίσημες στολές τους μέ  τά χτυπητά τά  

χρώ ματα, ούτε κάν τό δίπλωμά  μου, κι ακόμα 

λιγιότερο μ ’ έκοφτε γιά  τό μεσαιωνικό τυπικό 

τού Πανεπιστήμιου τού ’Ίνσμπ ρ ουκ  επειδή ενα 

είδωλο φωτόλαμπο, κάτι σάν ήλιος καί φ εγ 

γάρι μαζί, πολύ κοντά μου τώρα μέ καλοΰσε 

θαμπωμένο, μέ τραβούσε..

Με χίλιες λοξοδρομίες, γιά  νά μακρύνω  όσο 

τό δυνατόν περισσότερο μ ιά ν  απαντοχή πού τό 

θέλγητρό της δέν μπορούσε ποτέ νά τό ξαπε- 

ράση ή πραγματοποίησις, έφθασα στή  Βι- 
έννη καί ίσα στο αύτοκρατορικό παλάτι, τήν  

Μπούργ

Χόφμπουργ τή; Βιέννης, 8 Δεκεμβρίου 1891.

Τό διαμέρισμά μου βρίσκεται στήν  Πτέρυγα 
τού Αεοπόλδου Μ παίνει κανείς από  τό Φράν- 

τσενσπλατς κολλητά μέ  τό φυλακείο τής Φρου
ράς· τής Μπουρ7, από μ ιά  στενή σκάλα σαλιγ-  

καρωτή, μέρα νύχτα φωτισμένη  μέ γκάζι— τή 

Σκάλα  τού Ζαχαζοπλάστη  — πού σκαρφαλώνει 

στά ούράνια καί βγαίνει, μ α ζ ί μέ τήν αναπνοή  

εκεινού πού τήν ανεβαίνει, σ’ ενα μακρύ δ ιά 

δρομο στρωμένο μέ ψ άθες— τό Π έρασμα  τών 

Αεσποινίδων. Μι’ ατέλειωτη σειρά θύρες μ '  

ονόματα τών Κυριών τής Τ ιμ ή ς  γραμμένα  σ’ 
άσπρα χαρτονάκια. Στο βάθος τού διαδρόμου 

αζαντάρμοι» τής Μπούργ πηγαινάρχουνται αργά  

καί κανονικά, μέ σπαθοκλαγγίσματα πού αντη

χούνε βαρ ιά  στούς θόλους. Με μεγάλη μου έκ

πληξη διαβάζω  σε μ ιά ν  από τις θύρες τόνομά 

μου : νά την κιόλας Άετικετταρισμένη» : ή μέλ- 

λουσά μου ύπαρξη στήν Αύλή  πού δέν είναι 

άλλο παρά εν’ άρμάρι μέ συρτάρια. Τό δ ω μ ά 

τιό μου πολύ ευρύχωρο, αλλά μέ χαμηλήν  

οροφή. Παρκέτο σάν καθρέφτης —κ ’ επάνω του 

χορεύουν κόκκινες αναλαμπές άπ  ’ τή φω τιά  

τής θερμάστρας. 0 1  τοίχοι καί τά έπιπλα ντ υ 

μένα ομοιόμορφα μέ ύ φ α σ μ α  άσπρο καί σταχτύ  

ρηγωτό. "Ενα μεγάλο  διπλό παράθυρο βλέπει 

στήν εξωτερική πλατεία κα ί στο Φάλκσγκαρτεν, 

το περιβόλι τού λαού μέ τις πλατύφυλλες κ α 

στανιές, τόσο φιλόξενες στον έρωτα, πού τώρα 

είναι σάν κουκουλωμένο στή δειλινή θαμπάδα . 

“Ενα π α ρα βάν  από βύσσινό  μεταξωτό μπροστά  

στο κρεββάτι τό σκεπασμένο κι αυτό μέ βαρύ  

μετάξι πορφυρό, Σ ’ όλα όμως μ ιά  άπλότης 

πολυ μεγαλωσιάνικη.

Ύήν ίδια βραδιά  μέ δέχθηκε ή Α ύτοκράτειρα. 

Ένας· θαλαμηπόλος τής ιδιαιτέρας υπηρεσίας 

ήρθε νά μού άναγγείλη, οτι ή Α. Μεγαλειόττ??·

εμα,θε τήν ά φ ιξή  μου καί μέ παρακαλούσε νά  

προσέλθω. Έ τρεμα πρός ΑΤΤΗΝ, ώ μέ τί β ή 

ματα  !  βο υβά  καί σά φτερωμένα π ά νω  στις 

ψάθες όλο τό μάκρος τού διαδρόμου, ά νά μ εσ ’ 

από λακέδες καί καμαριέρες πού κρυφοψιθύρι- 

ζαν από πόρτα  σε πόρτα, έπειτα, στρέφοντας 

μ ιά ν  αγκω νή , από εναν άλλο διάδρομο πιο 

πλατύν πού διασχίζει τό λεγόμενο Ύμήιια  τής 

’Α μα λ ία ς .  ΕΙν’ ή πλευρά τού παλατιού πού 

βλέπει στόΦράντσενσπλατς μέ τό μεγάλο μάτι 

τού ρολογιού, ολόφωτο τή νύχτα. Σ ’ αυτήν κ α 

τοικεί ή Αύτοκράτειρα μέ τήν ακολουθία της 

καί κανείς άλλος. ’ .Από μ ιά  μυστική θύρα βγήκα  

έξαφνα  στή μεγάλη κλ ίμακα  τής τιμής και τών 

επισήμων τελετών κ ’ έπειτα, ένα π ά τω μα  π α  · 

ρακάτω, σ’ εναν πρόδρομοι όπου ένας φρουρός 

μέ μεγάλη στολή στεκόταν καρφωμένος μπρος 

από ’να  βαρύτατο βελουδένιο παραπέτασμα  : 

πίσω  ά π ’ αυτό το παραπ έτασμα , ένας προθά

λαμος ρυθμού empire, μ ’ εκείνην τήν κρύα καί 

γυμνή πολυτέλεια τών βασ ιλ ικώ ν άντιθαλάμων  

πού σ ’ αυτήν μέσα τόσο φριχτά  ξεπαγιάζει 

όποιος δέν είναι γεννημένος γιά λάκες. Αιάφο-  

ροι θυροστάτες μ ’ άσπρες κάλτσες, κοντά παν-  

τελονάκια χρώματος τσαγαλιοΰ ανοιχτού, β α 

θύχρωμες μακριόουρες στολές μέ χρυσά  γαλό

νια καί μικρά χρυσοδούλευτα ξίφη  ύποκλίθηκαν 

ενώπιό αου ίσα μέ τό π ά τω μα , οί θύρες ανοί- 

ξανε σάν από μονάχες τους μπροστά μου καί 

βρέθηκα σ ’ εν’ απέραντο διαμέρισμα μέ πιο 

βαρύτερην ακόμη πολυτέλεια στολισμένο, αλλά 

πού μούδειξε σά λιγώτερην αλαζονεία, λιγώ  

τερη κρύαν επιφύλαξη. Έτεΐ ένας άλλος θυρω

ρός μέ μαύρο φράκο, φανερά άνωτέροϋ βαθμού, 

λεγόμενος θυροφύλαξ, ήρθε νά μέ συναπαν-  

τήση καί τή στιγμή  αυτήν ένοιωσα πώς είχα 

πάρει από ένστικτο κάποιον καινούργιου αέρα 

στο β ά δ ισ μ ά  μου καί τόν κρατούσα μέ πολλήν 

τέχνη : εδώ θέλει νά περπατή κανείς δίχως νά 

σταματά  καί δίχως κα μμ ιά  β ία ,  μόλις γλ ι

στρώντας επάνω ατό παρκέτο καί όχι π α τ ώ ν

τας, χωρίς νά σκοντάφτη στούς χαιρετισμούς 

καί τις υποκλίσεις, Ό Ιδιαίτερος θαλαμηπόλος 

τής Αύτοκράτειρας, καί αυτός μέ μαύρο φράκο  

( ή ιδιωτική οίκοστολή τής Μεγαλειότητός Ύης 

είναι γιά  πάντα  πένθιμη), εμφανίσθηκε στήν 

άντικρυνή θύρα, ύποκλίθηκε βαθ ιά  κι αμέσως 

πάλ ι χάθηκε από ’κεί πού ήρθε, ο τις μύτες 

τών ποδιών του, γιά  νά μέ άναγγείλη  “Ολοι 
αυτοί οί άνθρωποι κρατούσαν τήν αναπνοή τους 

καί τήν ψ υχή  τους ακόμα καί δεν ήταν παρά  

φράκο καί μύτες ποδιών. Κ ’ έπειτα άνοίξανε 

διάπλατα καί τά δύο φύλλα τής θύρας, χωρίς 

τόν παραμικρότερο κρότο Π ίσ ω  από ενα π  apa-
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β ά ν  πορφνρομέταξο μ π ήκ α  σε μ ια  μ εγάλη  σ ά λ α  
κατάφω τη  ■ Οί τοϊ·χοι ή ταν  άπο β υ σ σ ιν ύ  μετάξ ι  
κ α ι  τα μ ά τ ια  μου θ άμπ ω σα ν  α π ’ τα ολόχρυσα  
έ π ιπ λ α  τά  παράξενα  γλυμμένα  α π '  τους π λ α 
τιούς κα ι βαθ ιούς  καθρέφτες, πού έπ ιαναν  ολό 
κληρες πλευρές, κα ί τούς μεyάλoυς  κρεμαστούς  
πολυελα ίους■ Μι’ α τμόσφ α ιρα  ολόδροση κα ί 
άγνή σαν  άύλη  μού φύσηξε στο πρόσωπο , κα 
θώς έμπα ινα  κι α γκάλ ιασε  την ψ υ χ ή  μου.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΟΥ
"Οταν έγυρίσαμεν εις το  Σκουτάρι νεκρική 

ησυχία ¿βασίλευε καί εις την μικράν πλατείαν 
της άποβάθρας καί εις το άτμόπλοιον. ψ υ 
χρόν, θλιβερόν καί μελαγχολικόν χωρίς τήν 
ζωηρότητα, την οποίαν προ ολίγων άκόμη 
ώοών ¿σκόρπιζαν οί έπ ιβάτα ι, όμ.οιάζει ’σαν
ν ' /«ι κ> ' ί ο» νΥ ·> 'ενκ (Λεγαλο σπ ίτ ι, το οποίον εςαφνα ερη^ωσεν 
ό θάνατος. '’Ενα καί μόνον φανάρι,— τά ηλε
κτρικά έχουν σβύσει— σκορπίζει γύρω τό με- 
λαγχολικόν φως του καί εις το άκρον του πα
ραπέτου η σιλουέτα του νυκτερινού φύλακος 
διαγράφεται πένθιμος ’σάν ακολούθου κηδείας. 
Μία καί [κόνη έπιβάτις της πρώτης θέσεως 
δεν είχεν έξέλθει καί αυτή είχεν άποσυρθή, 
διότι δέν ήμπόρεσε νά ύποφέρη, οις μ.ου έλεγε 
την άλλην ή[κέραν, την έρήμ.ωσιν αυτήν του 
βαποριού.

’Έξαφνα δύω σκιαί έπρόβαλαν άπό τό βά
θος τής μικράς καταπακτής. Ητον ή ωραία 
Ρωσσίς, συνοδευομένη άπό τόν νεαρόν ’Ά γ 
γλον τόν θαυμαστήν τη ς. "Ωστε ό σύζυγος 
έμ.εινε καί αυτή συνεχίζει τό ταξείδι ρκαζή 
του, ρκοΟ είπε σιγανά φωνή συρικτική ρκιάς άπό 
τάς Έ λληνίδας. Ήτοιρκάζετο δέ νά συνεχίσγ 
τάς διαρκαρτυρίας της, άλλά τήν διέκοψα κά
πως άπότορκα.

Ά φήσετε τόν κόσρκον νά κάρκννι δ ,τ ι θέλει, 
κυρία ρκου, καί ρκή χαλάτε τήν διάθεσίν σας 
διά ξένας υποθέσεις. Τό ζεύγος ¿περνούσε τήν 
στιγρκήν εκείνην ά π ’ ερκπρός ρκας καί ή κυρία 
ρκοΰ έρκειδίασεν ένα ρκειδίαρκα εύγνωρκοσύνης, 
’σάν νά είχεν εννοήσει δτι τήν είχα ύπερα- 
σπισθή. «'Ωραία ή Νεάπολις ρκοΰ ε ίπ εν. Έ - 
ξετρέλλανε τούς συρκπατριώτας ρκου.

— Καί τόν άνδοα σας, άφοΰ σάς άφίνει μ,ό- 
νηνέδώ, έπρόσθεσεν ή πολίτισσα συνταξειδ ιώ- 
τ ις ρκου ρκέ φαρρκάκι εις τήν βραχνιασμένην 
φωνήν τη ς. Ή  ωραία ¿προχώρησε χωρίς νά τής 
δώσγι άπάντησ ιν .......

Τήν άλλην ήρκέραν τό πρωί ό πρώτος έπ ι-  
βάτης ποΰ ¿φάνη εις τό κατάστρωρκα, ένώ 
παραπλέαμεν τάς δυτικάς άκτάς τής ’Ιταλίας,

ήτο ό σύζυγος τής ωραίας. Τήν στιγρκήν ¿κεί
νην ¿ζήτησα ρκέ κάποιαν χα ιρεκακίαν τό 
βλέρκρκα τής ηθικοδιδασκάλου τής περασρκένης 
βραδείας, άλλά ¿κείνη έφαίνετο προσηλωρκένη 
εις τήν άνάγνωσιν του M atin , του οποίου τά 
άναγραφόρκενα σκάνδαλα έπληρκρκύοιζαν άπό 
χαράν τήν ψυχήν τη ς ........

Τρικυρκία, κατα ιγ ίς , κυκλών, trom ba m a
r in a . Εις τήν ρκονοτονίαν του ταξειδιοΰ ή κα
τα ιγίς ήλθεν ως δώρον του ΘεοΟ. Ά πό ρκα- 
κρειά εΐχαμεν διακρίνει τόν θαλάσσιον κυ
κλώνα,ό όποιος υψώνεται ως γ ιγαντεία  στήλη 
άπό τά  βάθη του πελάγους έως υψηλά εις τόν 
ουρανόν. Καθώς άνέβαινεν,άραιόνετο, έσχημ.ά- 
τιζεν ως ενα κιονόκρανον άπό σύννεφα καί ά π ’ 
¿κεΐ ¿ξεσφενδόνιζε τό νερό εις κυκλικήν περι
φέρειαν τουλάχιστον πεντακοσίων ρκέτρων. 'Η 
θάλασσα ρκολυβένια άντανακλοΟσεν ενα ουρανόν 
σκοτεινόν, ρυπαρόν, σκεπασρκενον άπό κουρε
λιασμένα βρωρκερά νέφη. *Η βροχή έξέσπασεν 
ορμητική, ραγδαία, άνακατωρκένη με χαλάζι, 
που έκτυποΰσε δυνατά ¿πάνω εις τά  κρύ
σταλλα των μικρών παραθύρων, άπό τά  όποια 
έβλέπαμ-εν ολοι τήν κατα ιγ ίδα . "Οταν αί 
άστραπαί άνέλαβαν νά φωτίζουν έκ διαλειμ- 
μ.άτων τό όλονέν έςαπλούμενον σκότος καί 
όμοβροντίαι κεραυνών άνοιγαν φωτεινά χά- 
σμ.ατα εις τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης τό 
θέαμα προσελαβε μεγαλεϊον θαλασσίας έορτής 
άπό τάς ώραιοτέρας. Φωτεινά φειδία καί σαλα
μάνδρες καί κάθε σχήμ.ατος άραβουργήματα 
όπως έξεσποΰσαν εις τό στεοέωμα άντανα- 
κλουσαν εις τήν τρικυμ.ιώδη θάλασσαν, σάν νά 
έσύροντο ¿πάνω της πρωτοφανή καί γ ιγάντεια  
χρυσόψαρα καί έ’ντομ-α κολοσσαϊα, κόσμος 
άγνωστος καί μυστηριώδης.

Τόση ήτο ή προσήλωσίς μ.ας εις τήν άνζ- 
στάτωσιν τών στοιχείων καί τόσον εΐχαμεν 
¿κμηδενισθή άπέναντί τω ν, ώστε νά μήν έν- 
νοησωμ.εν κάν τό φοβερόν κούνημα του Σκού- 
ταρι καί τά  στομ.άχια μ.ας νά μείνουν ¿ντελώς 
άναίσθητα εις τό φοβερόν κατρακύλισμα του 
σκάφους.

"Οταν ή κατα ιγίς ¿πέρασε καί ή τρόμπα 
μαρίνα διεκρίνετο μακρειά πλέον πολύ υπό 
τά  διασταυρούμενα ουράνια τόξα ώς ή στήλη 
του πυρός τής Γραφής, τότε άρχισε νά δια- 
κρίνεται όλοπράσινη καί φρεσκοπλυμένη ή 
πρός τήν Γένουαν άκτή.

Τέλος πάντων έτελείιυνε τό άτελείωτον 
αυτό ταξείά ι μέ τούς μακρούς σταθμούς καί 
την άνιαράν μονοτονίαν του. Οί ύπηρέται οί 
βαρείς, οί μονοκόμματοι, οί άντιπαθητικοί 
ήρχισαν νά κάμπτουν τήν μέσην των εις ύπο-
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κλίσεις καί νά μειδιούν διαρκώς καί οταν 
άκόμη δέν υπήρχε λόγος διά μειδ ιάματα . Κάθε 
μειδίαμ.α καί κάθε ύπόκλισις θά έπληρόνετο 
μ ετ ’ ο λ ίγ ο ν  εις μάρκες, ώς pourboire διά 
περιποίησιν, ή όποία δέν είχε φανή πουθενά 
εως τήν στιγμήν αύτην.

Αί κυρίαι μέ τάς πολλάς άποσκευάς άρχι
σαν νά άγωνιοΰν διά τό τελω,νεΐον. Τό Τουρ
κικόν ζεΰγος έταξείδευε μέ δέκα τρία μ.παοϋλα 
καί οί ’Αρμένιοι μέ είκοσι. Σάν νά ¿πήγαιναν 
νά ζήσουν εις καμμίαν έρημον μ-ετέφεραν μ.αζή 
των ολον των τόν ρουχισμόν. Καί εις έπ ίμε- 
τρον φορέματα ¿ντελώς καινούργια, χαλιά, 
μπόλιες, πράγματα άχρηστα καί περ ιττά .

"Οταν τούς είπα δτι δέν είχα παρά μίαν 
βαλίζα, μία καπελιέρα καί ένα ταξειδιωτικό 
σάκκον έμειναν κατάπληκτοι. Νομίζω μάλιστα 
οτι άρχισαν νά με βλέπουν άπό του ΰψους τών 
εέκοσι μ-παούλων τω ν, εις τόν άριθμόν του 
οποίου άλλως ήμ.ποροΰσαν νά προστεθούν καί 
αυτοί.

Ή  είσοόος εις τόν λιμένα τής Genova ε ί
ναι πολύ γραφική. Κτισμένη εις σειράν λό
φων, οί όποιοι είνα ι παραταγμ.ενοι εις μ-ακράν 
άλυσιν, σχηματίζει ένα άτελείωτον βραχίονα, 
ό όποιος απλώνει πρός τήν θάλασσαν Οεαμ.α- 
τικωτατον πανόραμα. Τά σπ ίτια  ολα καινού
ρια, κομ.ψά, έλαφρ&ς άρχιτεκτονικής, λευκά ή 
τριανταφυλλιά χωρίζονται άπό καταπράσινους 
κήπους καί δπως ξετυλίσσονται τό έ/α όπίσο) 
άπό τό άλλο ομοιάζουν μυθικού πλούτου πολύ
τιμα κοσμήμ.ατα δεμένα μ.έ πελώρια σμα
ράγδια.Γ ι

Είναι ολόκληρος ή νέα πόλις ποΰ παρατάσ
σεται εις τήν άτελείωτον προκυμαίαν, τήν 
μεγαλητέραν βεβαίως τής Ευρώπης,ύψηλά,κλι- 
μ,ακωτά, εις τρόπον ώστε ό θεατής νά μ ή 
χάνν) ούτε μίαν γραμ.μήν, ούτε μίαν λεπτομέ
ρειαν άπό τό γραφικόν σύνολον του πανορά- 
μ,ατος. Καί μ.αζή μ.έ τό στεφάνωμα αυτό τής 
φύσεως εις τό έργον του άνθρωπου, παρατάσ
σεται καί ή άμυνα τής χώρας εις σειράν χαλύ
βδινων μ.αύρων στομ.ίων ποΰ φαίνονται έτοιμ.α 
νά έμέσουν κεραυνούς καταστροφής πρός ύπε- 
ράσπισιν του ποώτου καί μ.εγαλητερου ’Ιτα λ ι
κού 7.ιμ.ένος τής Μεσογείου.

Τό Σκούταρι άν καί έχει έλαττώ σει τόν 
δρόμον του, δμως κατορθώνει νά τρυπήσν) μ.έ 
τό έμπροσθινό ρύγχος του ένα Α γγλ ικόν έμπο- 
ρικόν, τήν στιγμήν καθ’ ήν στρέφεται διά νά 
λάβν) τήν θέσιν του εις τόν λιμ-ένα.

"Ενα τράνταγμα φοβερόν καί μία φωνή άγρια 
του πλοιάρχου σημειόνουν τό δυστύχημα, τό 
οποίον σκορπίζει τόν πανικόν καί εις τά δυο

πλοία. "Οταν το Σκουτάρι μέ μ.ίαν ταχεΐαν 
κίνησιν πρός τά  όπίσω άπεσπάσθη άπό τό 
άντικρεινόν σκάφος τό τραϋμ.α έκ τής συγκρού- 
σεως έφάνη μέ τήν ιδίαν τραγικότητα δπου 
φαίνεται εις σώμα άνθρώπου πληγή φονικοΰ 
οργάνου. Μία μαύρη τρύπα μέσα εις τό κόκ- 
κινον ώς άπό αίμα χρωμ.ατισμενον πλοίον καί 
κάτι ώς έκφρασις άδυναμίας καί πόνου καί 
συντριβής εις τούς ναύτας καί τούς μαυοισμέ- 
νους έργάτας πρό τών όποιων έστρέφετο τά 
Σκούταρι, ώς έχθρός άγνωστος καί μισητός.

Αχθοφόροι, άνθρωποι του τελωνείου, αμα
ξάδες, κάρρα μ.εγάλα καί καροτσάκια διά τάς 
άποσκευάς είναι παραταγμ.ένα έμ.πρός μ,ας εις 
τήν άποβάθραν, ένώ σμηνη σερβιτόρων καί 
ύπηοετών τρέχουν όπίσω μας, παρατάσσονται 
εις διπλήν καί τριπλήν γραμμήν, παρουσιάζουν 
λογαριασμούς, τούς όποιους δέν έπεριμέναμ.εν 
καί νευρικοί καί άνυπόμονοι παζαρεύουν τά φ ι- 
λοδωρήμ-ατα τών έπιβατών, οταν δέν τούς 
φαίνονται άρκετά.

Εις τούς σωρούς τών μ,παούλων διακρίνω 
τήν βαλίζα μ,ου. Διά νά τήν παραλάβω πλη- 
ρΰνω δύω μάρκα μ.εταφορας εις τήν άποθήκην 
τής χ ' .  θέσεως. Ό  Άρμένης πληρώνει σα
ράντα καί εκατόν διά τήν έκφόρτωσιν τών 
ίδικών του καί τήν μεταφοράν των εις τόν 
σταθμ.όν του σιδηροδρόμου. Τώρα πλέον έπαυσε 
νά ύπερηφανεύεται διά τόν άριθμόν τών άπο- 
σκευών του. Μανιώδης ορκίζεται δτι εις τό 
μ,έλλον θά ταξειδεύν) μ.έ δ ,τι φορεί, ένώ ή 
γυναίκα καί ή πενθερά του προσπαθούν νά γ ί
νουν δσον τό δυνατόν μικρότεραι, νά μή φα ί- 
νωνται κάν, διά νά άποφύγουν τήν οργήν του.

Ά λ λ ’ ένώ παρακολουθώ τήν μικράν αυτήν 
οικογενειακήν τραγωδίαν αί ίδικαί μου άπο- 
σκευαί μ.εταφέρονται έςω , τοποθετούνται μ.έ 
άλλας μαζή εις ένα κάροο καί διευθύνονται εις 
τό τελωνεΐον. "Οταν τό άντελήφθην ήτο πλέον 
άρχά. Ή  βροχή δυναμόνει καί έγώ τρέχω, 
χάνομαι μέσα εις τά  πληθη τών μεταναστών, 
οί όποιοι πλημ,μυροΰν εις χιλιάόας τό τελω 
νεΐον τής Γένουας. Μία βρώμα άνθρωπίνης 
άπλυσιάς κάμνει τόν άέρα του τελωνείου π ν ι
γηρόν, ένώ συντρίμ-ματα καί έρείπια άνθρώ- 
πω ν, θυμάτων τής τύχης, διαγωνίζονται εις 
μ,άζας πυκνάς μ.έσα εις τήν άπέραντον αίθου
σαν τών άποσκευών τής γ ' . θεσεως, εις την 
όποιαν μ.έ παοέσυρε τό άνθρώπινον ρεδμα. 
Μετά πολλάς παοαπλανήσεις κατορθόνω νά 
ευρω διέξοδον καί όδηγουμένη άπό φύλακα νά 
έπανεύρω τά  πράγματά μου.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ
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δίς Άλεξανδρίδου (κ.Μονάρχιδου) δ'ις Άμοιρ&ίΜεΙΙο ΗενίθηΠιβπιρί’) δ'ις Όρλώφ (κ.ΡΙιιεεοί') κ.Φεράλδη (κ.Κολοκοτρώνή) κ.Καλογερή (κ.Κ: 
δίς Καμπούρογλου (δ'ις Μπόταση) κ. Μομφίράτου (κ. Α. Μαυρομιχάλη) κ. Μελισσηνοϋ (δίς Φωτ. Μαυρομιχάλη)

II ΕΟΡΤίΙ 1  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Η
Έοοταί των Ε λληνικώ ν πόθων, τής νοσταλ- 

γούσης τό ώραιον παρελθόν τη ; ‘Ελληνική; 
ψυχή;, πρέπει νά όνομασθοΰν αί έορταί του 
Λυκείου τών Έ λληνίδων. ‘Η Ε λ λ ά ; με τήν 
μακράν περίοδον των διάφορων κατακτητών τη ; 
άλλα καί μέ τήν άναγέννησίν τη ; τήν περι- 
βαλλομένην από ξένου; κηδεμόνα; καί φίλου; 
έ'χει ύποστή τόσα; μετεμφιέσει; καί μεταμορ
φώσει; καί παραλλαγά;, ώστε ε ί; αυτήν τήν 
γην τη ς ,ε ί ; αυτήν τήν χώραν,τήν οποίαν ¿δό
ξασε, νά μήν ήμπορή νά έπανεύρν] τό αληθι
νόν εγώ τ η ;.

Τά παιδιά τη ; που έξενητεύθησαν ε ί; σκο
τε ινά ; ημέρα; δουλεία; επανήλθαν ξένα πρό; 
ζένην, διότι δέν ¿γνώριζαν πλέον τίποτε άπό

τήν παλαιάν τη ; ζωήν, τίποτε άπό τούς θρύ
λους τούς οποίους ή παράδοσις μεταβιβάζει άπό 
γενεάς ε ί; γενεάν. Τά παιδιά τη ; που έ'μει- 
ναι μαζή τ η ;, καί που έποτίσθησαν τά ; πικρίας 
καί τού; έξευτελισμούς τής δουλεία; ¿λησμό
νησαν γρήγορα ε ί; τήν νεωτέοαν ξενικήν ζωήν 
των άλλων ο ,τι τά  συνέδεε μέ τό παρελθόν.

«77«; μ η  "Ελλην βάρβαρος»  έ'λεγαν οί πα 
λαιοί πρόγονοί μα; καί οί σημερινοί οί όψόπλου- 
τοι του νεωτέρου πολιτισμού έσκέπτοντο άκρι- 
βώς τό άντίθετον διά τού; μή έξευριυπαΐσμέ- 
νου; πατρ ιώτα ; τω ν . Έφρόντιζαν δέ δ ι’ αύτό 
νά κόψουν κάθε νήμα συνδέσμου μέ τό χθεσινόν 
παρελθόν, με τά  ή'θη καί έ'θιμα καί τά ; παρα
δόσεις, τά ; άληθινά ; καί γνήσιας περγαμηνάς 
των λαών. Τ ού ;τ ίτλου ; τής Ε λλη ν ικ ή ;εύ γε -  
νείας των ¿ζητούσαν ε ί; τό άπώτατον παρελ
θόν τών μεγάλων προγόνων, άρνούμενοι τού;
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χθεσινούς πατέρας τω ν, εις τούς οποίους ακρι
βώς ώφειλαν την έλευθέραν ΰπαρξίν τω ν.

Το κακόν εξαπλώ νετα ι, μεταδίδετα ι, γεν ι
κεύεται και ή πρωτεύουσα μεταβιβάζει εις την 
ζωήν των έπαρχιών τά  σπέρματα της ξενολα- 
τοίας. ’Ολίγοι άνθρωποι τής καρδιάς καί τής 
σκέψεως έξανίσταντα ι, διαμαρτύρονται, αγωνί
ζονται νά εμποδίσουν το κακόν, το όποιον προ
χωρεί άκατάσ/ετον καί συμπαρασύρει γλώσ
σαν, μ.όρφωσιν καί εθνισμόν άκόμη.

Αί γυναίκες πρωτοστατούν, ε ίνα ι οί σημαιο
φόροι εις τον κατήφορον αύτόν τής αρνησιπα
τρίας, αλλά καί αί γυναίκες κρύπτουν εις τα  
βάθη της ψυχής των τό σπέρμα άπό το όποιον 
θά άνθήσν) τό λουλούδι μιας νέας αγάπης καί 
λατρείας προς την άναγεννησιν τών ηθών καί 
εθίμων καί παραδόσεων της 'Ε λληνικές ζωής.

Δύω, τρεις, π έντε , δέκα εις την άρχήν γ ι-  
νόμεθα βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον λεγεών όλο— 
κληοος. Σημαία καί λάβαρόν μας η Ε λληνική  
ίμμορφιά, εΐ'τε ή κρυμμένη εις τούς αγρούς καί 
τά  χωράφια καί τής μελωδίες του βουνίσιου 
τραγουδιού, ε ίτε  ή θαμμένη εις τής κατακόμ
βες καί κάτω από τής πορφύρες του Βυζαντινού 
παλατιού, εΐ'τε ή γραμμένη εις τά  μάρμαρα 

< καί τούς τοίχους του άρχαίου ναοΟ.
Κάτω τά  ξένα ! Τό σύνθημα μεταδίδετα ι, 

μεταβιβάζεται, απλώ νετα ι εις κύκλον, που θά 
περιλάβγι σιγά, σιγά τόν Έλληνισμ-όν ολόκλη
ρον, ελεύθερον καί δοΰλον καί άποικισμένον εις 
τά  πέρατα της γης. Κάτω τά ςενα, τά  κλεμ
μένα από τούς ΐδικούς μας καί πάλιν θησαυ
ρούς καί παραμορφωμένα άπό τούς βαρβάρους 
εις σημ.εΐον, ώστε νά καταντούν αγνώριστα.

Καί ή διψασμένη άπό άρμονίας Ε λληνικών 
γραμμών εθνική ψυχή ςυπνα θαμ.βωμένη εμπρός 
εις τής ωραιότητες ποϋ περνοΰν ’σάν όνειρα καί 
οράματα έμπρός της, εΐ'τε εις παρελάσεις χο
ρών, εΐ'τε εις παραστάσεις ζωντανών εικόνων, 
εΐ'τε εις επιπλώσεις αιθουσών, εΐ'τε εις ζωγρα
φιές φορεμάτων, εΐ'τε εις κάθε σημεΐον της 
Ε λληνικής ζωής τής ξεχασμ.ένης, τής αγνώ
στου, τής νέκρας καί μαραμμ.ένης που ξανα- 
γεννατα ι καί ξανανθίζει πάλ ιν .

Καί μαζή μέ αυτήν ξαναγενναται ή λατρεία 
προς τό ώραΐον, ή έμφυτος, ή ριζωμένη βαθειά 
εις κάθε καρδιάν Ε λληνικήν. Καί ξεσπά ό εν
θουσιασμός ό ακράτητος που μας είχε λείψει 
εως τώρα κάτω άπό την ψυχράν, τήν παγω- 
μένην πνοήν τής μιμήσεως καί τών αισθημά
των άκόμη τών ξένων καί ψυχρών λαών, τάς 
ψυχάς τών οποίων δέν καταυγάζει ό φωτεινός 
καί .θερμός μας ήλιος ά λ λ ’ ούτε στεφανόνουν

βουνά χωμένα εις τό τεχνικόν καλούπι τής 
Ε λληνικής φύσεως.

Τό Λύκειον τών Έ λληνίδων ήμπορεΐ νά εϊνε 
ύπερήφανον, διότι κατώοθωσε νά ένσαρκώσν), 
καί νά ζωογονήσω) τόν βαθύτατον αύτόν πόθον 
τής φυλής, νά πραγματοποιήσω) τό ώραΐον αύτό 
ό'νειρον, νά ικανοποιήσω) τήν νοσταλγούσαν διά 
τά  ΐδικά της τά περασμένα καί ωραία καί δο
ξασμένα Ε λληνικήν ζωήν.

Μέ τήν σημαίαν αύτήν τής άναστάσεως καί 
άναγεννησεως, ή οποία έπεκτείνετα ι καί εις τά 
καθέκαστα τής μορφώσεως καί οικογενειακής 
ζωής, τό Λύκειον τών Έ λληνίδων θά βαδίση 
πρός τά  έμπρός σκορπίζον γύρω του τήν ά κτι- 
νοβολίαν μιας αυγής που χρυσόνουν τά  ό'νειρα 
καί αί ελπίδες καί οι μυστικοί πόθοι τόσων 
αίωνων και τόσων γενεών.

’Από τούς αιώνας καί τάς γενεάς αύτάς Οά 
έξακολουθή σάν μέλισσα εργατική νά συλλέγω) 
τό μέλι όλων τών μ,υρισμένων λουλουδιών καί 
μαζή μέ αύτό τήν τελειοτέραν άνθησιν τής 
έμμορφιάς καί τής άρμονίας τής Ε λληνικής, 
καί θά γίνω) τό μαγικό παλάτι άπό τό όποιον 
θά άπλώνωνται πλεγμένοι αρμονικά οί σκόρπιοι 
σήμερον καί άνεκμετάλευτοι θησαυροί τής με
γάλης μ.ας κληρονομιάς του παρελθόντος.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΤΝ ΑΪΚΩ Ν
ΚΑΤΑ Τ Ο  1911

Δράσις όλονέν έντονωτέρα, προσηλιτισμός 
πάντοτε μεγαλητερος τών γυναικών του κό
σμου όλου πρός συνεργασίαν καί σύμπραξιν υπέρ 
του σκοπού τόν όποιον τό Διεθνές Συμβού 
λιον επιδιώκει : Τήν διά τής γυναικός άνα- 
μ,όρφωσιν καί άναγεννησιν τής άνθοωπότητος.

Ή  έν τώ  συνόλω δράσις του Συνδέσμ,ου 
κατά τό 1911 περιλαμβάνεται εις τήν λογο
δοσίαν του Διεθνούς Συνεδρίου του συγκληθέν- 
τος εις Στοκόλμην τήν 18ην Σεπτεμβρίου.

Κατά τό έ’τος τοΰτο προσετεθησαν εις τόν 
Διεθνή Σύνδεσμον νέα ’Εθνικά Συμ.βούλια, 
τής Σερβίας, Φινλανδίας, Δυτικής Αυστραλίας 
καταρτίζονται δέ τοιαΰτα εις τήν Ρουμανίαν 
καί τήν Νότιον ’Αφρικήν.

Ή  πρόεδρος τής Διεθνούς ’Επιτροπής τής 
γυναικείας νομοθεσίας κατόρθωσε νά περισυλ- 
λέξϊ) διά τών προέδρων τών ’Εθνικών τοπικών 
Συρ.βουλίων τάς νομοθεσίας τών διαφόρων 
λαών, τάς σχετιζομένας μέ τάς γυναίκας. Τών 
νομοθεσιών τούτων έκτυποΰται ή'δη ό α ' .  τό
μος. Ή  νομοθεσία ή σχετιζομένη μέ τάς Έ λ -
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ληνίδας άπεστάλη ή'δη παρά τής κ. Κ. Παρ- 
ρέν, προέδρου του νομοθετικού Τμήματος του 
’Εθνικού Συμβουλίου τών Έ λληνίδων πρός 
την κ . d ’Abbadie d ’A rra s t , πρόεδρον τοϋ 
Νομ. Τμήματος του Διεθνούς Συμ.βουλίου. 
Τό τμήμα ύπέο τής Ειρήνης  άπεφάσισε νά 
γ ίνω ντα ι διαλέξεις ύπέρ τής Ειρήνης υπό τών 
μελών του Εθνικοί! Συμβούλιου, καί νά τεθούν 
εις χρήσιν βιβλία ιστορικά διά τήν νεότητα, 
τά όποια νά μή εξάπτουν τόν φανατισμόν καί 
τά φυλετικά πάθη τών λαών, άλλά νά άφυ- 
πνίζουν τό ενδιαφέρον ύπέρ τών νεωτέρων με
θόδων τής ειρηνικής διαιτησίας πρός λύσιν τών 
διεθνών περιπλοκών. Άπεφασίσθη δέ ό'πως ή 
Παγκόσμιος ύπέρ τής Ειρήνης άναφορά, υπο
γεγραμμένη ήδη παρά τής λαίδης A berdeen 
κυκλοφορήσω) εις τά  διάφορα ’Εθνικά Συμβού
λια  καί υπογραφή παρά τών μ,ελών αυτών.

Τό Τμ.ήμα τον  ’Ε μπορ ίου  τώ ν  λευκών  συνέ- 
στησεν, όπως τά Εθνικά Συμ.βούλια ύποδεί- 
ςουν εις τάς Κυβερνήσεις των τήν ανάγκην 
διεθνούς νόμου πρός αύστηράν τιμωρίαν τών 
μετερχομ,ενων τό έμπόριον τής γυναικός. Εις 
τόν νόμον τούτον νά κανονισθή όποις τά  δια- 
βα τήοια πάσης ανηλίκου κόρης ταξειδευούσης, 
συνοδεύωνται καί άπό δικαιολογητικάς εκθέ
σεις, ύπογεγραμμένας παρά τών γονέων καί 
κηδεμόνων της, ώς καί παρά τών δημοσίων 
αρχών.

’Επειδή δέ ή ’Ισπανία είναι ή μόνη χώρα, 
τής όποιας ή Ινυβέρνησις κατήργησε πρό ένός 
έ'τους τούς οίκους τής ανοχής, τό Συνέδριον 
τής Στοκόλμ.ης άπεστειλε πρός τόν βασιλέα 
τής ’Ισπανίας επιστολήν συγχαρητήριον.

Ή  επιτροπή επ ί τών μεταναστεύσεων 
άπεφάσισεν, όπως τά  διεθνή Συμ.βούλια ενερ
γήσουν πλησίον τών Κυβερνήσεών των ΐνα  διά 
νόμου έπιβληθή ή ιατρική έξέτασις τών μ,ετα- 
ναστών .προ τής άναχωρησεως τω ν, άπό τάς 
πατρίδας των πρός αποφυγήν τών δαπανών, 
εις άς υποβάλλονται οί πάσχοντες μή γενό- 
μενοι δεκτοί.

Ά λ λ ’ ό ,τ ι έχει ιδιαιτέραν εντελώς σημ-α- 
σίαν είναι ή ληφθεΐσα άπόφασις, όπως διά τών 
διαφόρων 'επιτροπών τού Παγκοσμίου τυπου 
κατορθωθή ή έπιθεώρησις ολων τών συγγραμ- 
μάτων, τών άναγομένων εις τό γυναικεΐον 
ζήτημα, μετά τών ονομάτων τών συγγρα
φέων, τών τ ίτλω ν τών βιβλίων, μικράς περι- 
λήψεως περί του θέματος, τής άξίας και τής 
σημασίας του.

Ε λπ ίζω  ότι καί οί "Ελληνες συγγραφείς, 
όσοι τυχόν ¿δημοσίευσαν μελετάς των ή και 
έργα ολόκληρα επί του γυναικείου ζητήματος

θα Οελησουν νά τά άποστείλουν πρός τήν εδώ 
αντιπρόσωπον του τύπου του Έ θν. Συμβου
λίου, κ . Κ. Παρρεν, οπως προβή αύτη εις τάς 
σχετικάς ανακοινώσεις πρός τό ’Εθνικόν Συμ- 
βούλιον.

ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ

Νέον ’Έτος ! ’Ιδού καί πάλιν ό λευκοπώγων 
γέρων μέ τό όνομα τοϋ νέου ! Ό  Γίγας ό μή 
έ'χων διαστάσεις καί τόν όποιον οί άνθρωποι 
άπό αδυναμίαν ή απελπισίαν έσκέφθησαν νά 
διαιρέσουν εις τεμ.άχια, νά δώσουν ό'νομα εις 
αύτόν, καί νά ορίσουν μίαν ημέραν ¿>ς αρχήν 
τής διαιρέσεως, εις τήν όποιαν έδωκαν το 
ό'νομα τοϋ Νέου ’Έ τους.

Τις όμως δύναται νά όρίσν] τήν ζωήν τοϋ 
αιωνίως παράγοντος καί αενάως καταστρέφον- 
τος Χρόνου, δστις γ ίνετα ι δεκτός μέ τόσους 
ΰμνους καί έγκώμ.ια καί παλμ,ούς καρδιών 
Καί στρώνεται ό δρόμος του μ.έ τρυφερά άνθη, 
τά  όποια απλώνουν τά ευχροα δροσερά πέταλά 
τω ν, καί εκπέμπουν τήν άρωμ,ατώδη πνοήν 
των πρός υποδοχήν του. "Ολα τά  έθνη ανέ
καθεν ¿χώρισαν τόν χρόνον εις δ ιαστήματα. 
Κινέζοι, Α ιγύπτιο ι, Εβραίοι, "Ελληνε ς, 'Ρ ω 
μαίοι, ά λ λ ’ δς όμ.ιλήσωμ.εν ποωτίστως διά τό 
Ρωμαϊκόν Καλενδάριον, τό όποιον έχει καί 
ό'λος ό Χριστιανισμός, καί διά τήν πρώτην 
ημέραν τοϋ ’Ιανουάριου, ήτοι τό Νέον ’Έτος.

Πράγματι ένδιαφέρουσα ή ιστορία τής ημέ
ρας αύτής εις τήν φοράν τοϋ χρόνου· άξίζει 
τόν κόπον νά τήν παρακολουθήσω) τις εις τάς 
σελίδας τής Ιστορίας. Ό  ’Ιανουάριος διαδρα- 
μ.ατίζει σπουδαΐον πρόσωπον εις αύτήν, φαί
νετα ι ώς μία έξοχος προσωπικότης, έχουσα 
άντιπάλους αν όχι έχθρούς, κατερχομένη πολ- 
λάκις εις τό πεδίον τής μάχης, παλαίουσα, 
ριπτομ.ένη, ¿γειρόμενη, καί έπί τέλους άνα- 
γνωριζομένη καί άνερχομένη εις τόν θρόνον.

*0 Νουμας ΙΙομπήιος ό δεύτερος βασιλεύς 
τής Ρώμης μ-εταρρυθμίσας τό ύπό δέκα μηνών 
συνιστάμενον ήμερολόγιον τοϋ Ρωμ-ύλου εισά
γει δύο μ,ήνας εις αύτό εις τούς όποιους έδωκε 
τά  όνόμ.ατα ^ η ΐ^ Γ Ϊβ  καί ΡΘ^ΐηΐΓΪβ· ό 
πρώτος άφιερώθη εις τόν θεόν Ίανόν (ΙηηΐΙβ) 
καί ό δεύτερος εις τήν ’Ήραν· μ,εταφέρει δέ 
καί τήν ημέραν τοϋ Νέου ’Έτους εις τήν πρώ
την ’Ιανουάριου, διότι προστάτης του ήτο ό 
θεός Ίανός, ό όποιος ητο γνώστης τοϋ πα
ρελθόντος καί τοϋ μέλλοντος, άντί τής πρώτης 
Μαρτίου, όπου έωρτάζετο καί ό όποιος μήν 
ήτο άφιερωμένος εις τόν θεόν τοϋ πολέμου 
Ά ρ η ν .
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Ό ’Ιούλιος Καισαρ βραδύτερον παρατηρεί 
άνωμ.αλίας εις την διαίρεσιν του χρόνου, και 
καλεΐ το 45 έτος π . X. τον έξ Αίγύπτου ά- 
στρονόμον 'Έ λληνα Σωσιγενην,πρός μεταρρύθ- 
μ.ισιν του ημερολογίου. Ό  Σωσιγένης τό ρ.ε- 
τερρύθμισε, το έτακτοποίησεν εις ην κατάστα- 
σιν μ-έχρι σήμερον εύρισκεται το Ίουλιανόν 
ημερολόγιον. καί κατά τό όποιον άριθμ.εΐ τόν 
χρόνον δλη η Ε λληνική  ’Ορθοδοξία, τό Ρωσ- 
σικόν κράτος, τα άλλα έθνη τά  άνήκοντα εις 
την ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν καί οί λοιποί 
’Ανατολικοί χριστιανικοί λαοί. *0 Χριστιανι
σμός μ.έ την παραδοχήν του Ρωμαϊκού Καλεν- 
δαρίου ¿κληρονόμησε καί την εορτήν της 1ης 
’Ιανουάριου, τήν ημέραν του Νέου Έ τους των 
εθνικών, πρός δέ καί τό έθιμ.ον της ΙΙήττα ;, 
τήν οποίαν έζύμωναν αί Ματρόναι μέ τό χρυ- 
σοΰν νόμισμα εντός αύτοΰ διά τόν Ίανόν, καί 
έ'μεινε καί διαιώνίσθη τό έ'θιμον εις τήν Ε λ 
ληνικήν Όρθοδοξ ίχν, το γενο'ρ,ενον εις την 
Ρώμην διά τήν αρχήν των Ιναλενδών, καί 
είσαχθέν εις τήν Ε λλάδα , ή οποία δεν είχε 
Καλένδας, ά λλ ’ώς χρόνου μέτρον τάς 'Ολυμ
πιάδας της καί τάς Νουμηνίας μέ τά ώραΐα 
ονόματα των Άνθεστηριών, Έκατομ.βαιών, 
Μ εταγειτνιών κλπ .

Εις τόν πέμ,πτον μ.. X . αιώνα έν μ,έρος τής 
’Ιταλίας, καί ιδίως ή Βενετία ρίπτουν τόν 
’Ιανουάριον από τόν θρόνον, καί μεταφέρουν 
τήν ημέραν του Νέου ’Έτους εις τήν Ιην 
Μαοτίου πάλιν , διότι δεν ή'θελαν πλέον τό σύ- 
στημ.α των ακαθάρτων εθνικών· καί ολίγον αρ
γότερα σκέπτονται, δτι καί ή πρώτη Μαρ
τίου ήτο ήμερα του Νέου ’Έτους των εθνι
κών, καί αντί αύτής προκρίνουν τήν 25 Μαρ
τίου, καθό ήμεραν του Εύαγγελισμ,οΰ, τής με
γάλης τοϋΚόσμου χαράς. ’Από τήν ’ Ιταλίαν 
έ'φθασεν ή μ,εταρρύθμ.ισις καί εις τήν Γερμ.α- 
νίαν καί εις άλλα τοϋ Βορρά κράτη,έως καί εις 
τήν ’Α γγλίαν, οπου έ'μεινεν επί δέκα α'ώνας.

Ά λ λ  ’ ιδού πάλιν έν μέρος τών χωρών τής 
Γερμανίας καί τής Γαλλίας προσέτι κρίνουν, 
οτι τό Νέον ’Έτος άρμοδιώτερον είνε νά αρ
χίζει τήν εσπέραν τοϋ Μεγάλου Σαββάτου, καί 
εορτάζεται εις τάς χώρας αύτάς επ ί μ.ακρόν.

Τό .313 ό Μέγας Κωνσταντίνος εισάγει τάς 
Ίνύικτιώ νας, ήτοι μέτρον χρόνου 15 ετών· 
αλλά τοΰτο έκαμε μόνον διά τούς φόρους τών 
εις τήν Ρώμην υποτελών κρατών. Ή  Ίνδ ι- 
κτιών κα τ’ άρχάς ώρίσθη νά άρχίζν) τήν 15 
Σεπτεμβρίου, καί μ.ετ’ ου πολύ μετεφέρθη δ ι’ 
έκαστον έτος εις τήν Ιην τοϋ μηνός αύτοΰ.

Μολονότι ό Μέγας Αύτοκράτωο έκαμε τοΰτο 
διά τούς φόρους τών υποτελών κρατών, μέρη--

τινά  τής ’Ιταλίας σκέπτονται νά εορτάζουν 
καί τήν πρώτην τοϋ Νέου Έ τους τήν Ιην 
Σεπτεμ,βρίου, καί εορτάζεται επί τινα  έτη . 
Έ κ τουτου προέκυψεν εις τήν Δυτικήν Ευρώ
πην μεγάλη σύγχυσις, καί διαφορά ιδεών καί 
συστημάτων.

’Έρχεται ή εποχή τοϋ L u th e r. Ά πο- 
σπάται τής Παπικής Εκκλησίας, καίει τά 
συγγέλια καί τούς άφορισμ.ούς τοϋ Ποντίφηκος 
τής Ρώμης,φέρει τό μ-έγα σχίσμα εις τήν Δυ
τικήν ’Εκκλησίαν : τόν Προτεσταντισμόν. Ό  
L u th er μεταξύ τόσων άλλων σκέπτετα ι νά 
άνατρεψν) καί τήν είσαχθεΐσαν κατά καιρούς 
ήμ.έραν τοϋ Νέου Έ τους, καί το·.ουτοτρόπως 
νά τεθή τέρμα εις τήν προκύψασαν ασυμφω
νίαν εις τόν Χριστιανικόν κόσμ.ον. Κηρύσσει 
λοιπόν οτι οί Χριστιανοί πρεπει να αναγνωρί
σουν ημέραν τοϋ Νέου ’Έτους τήν ήμ.έραν τής 
Γεννήσεως τοϋ Σωτήρος: « ΊΙμ.εΐς οί Χριστια
νοί άς θεωοώμεν ημέραν τοϋ Νέου ’Έτους μας 
τήν Α γ ία ν  ημέραν τοϋ Χριστοΰ» : «W ir
Christen  sehen unseren neuen Iah re s tag  
an am  heiligen  C h ris ttag c » . ’Επειδή δέ 
οί αρχαίοι εθνικοί Γερμ.ανοί, οί μάχιμ.οι Ά λ -  
λεμανοί έώρταζον τό Νέον ’Έτος εις τό χ ει
μερινόν ήλιοστάσιον, ήσπάσθησαν ευκόλως τήν 
γνώμην τοϋ L u th e r . Ό φίλος δμ,ως τοϋ 
L u th e r M elanchthon δέν ευρίσκει τό το ι- 
οΰτο φρόνιμ,ον, διότι διετάρασσε τό μετρικόν 
σύστημα τοϋ χρόνου διά τάς μ,εταξύ τών χρι
στιανών ληψοδοσίας.

’Επανέρχεται δθεν ό ’Ιανουάριος εις τήν 
εσιν του· καί τό καινοτομ,ηθέν ύπό τοϋθέ

Πάπα Γρηγορίου XIII ήμ.ερολόγιον κατά τό 
1582 ενόσω έγένετο δεκτόν, ολίγον κ α τ ’ ολί
γον, ύπό τών Ευρωπαϊκών κρατών, έστερεωνεν 
αύτόν περισσότερον εις τόν θρόνον του, καί 
έμεινεν ουτω επ ί δύο καί επέκεινα αιώνας.

Ά λ λ ’ ιδού πάλιν ή μεγάλη Γαλλική Έ - 
πανάστασις τόν άνατρέπει. Κατά τό 1789 
έζερράγη αΰτη καί εις τό 1792 άλλάσσει καί
 ---------1  — -------'--- ■··  α μ γ ! ι ι  ύ τ γ /  /Τ·/Λν

Σεπτεμ&ρίου' ώστε τό C alendrier ré p u -

πτεμ-βρίου. Καί μένουν ουτω τά  πράγματα 
μέχρι τοϋ 1805, δτε πάλιν Ναπολέων ό Με- 
γας καταργεί τό Δημοκρατικόν ήμερολόγιον, 
επαναφέρει τό Ρωμαϊκόν καί τόν ’Ιανουάριον 
εις τήν θέσιν του.

Έ νώ  τόσας ύπέστη μεταβολάς τό Νέον
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’Έτος καί εκθρονίσεις ό ’Ιανουάριος εις τούς 
λαούς τής Δύσεως, εις τούς τής ’Ανατολής, 
έμεινεν ατάραχος καί ανενόχλητος. Ή  ’Ανα
τολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία άφότου παρεδέ- 
χθη τό Ίουλιανόν ήμ,ερολόγιον ούδέν διετάρα- 
ξεν έν αύτώ . Τό Νέον ’Έτος έορταζόμενον εις 
τήν Ιην Ίανουαρίου μετά πολλής έπισηρ.ότη- 
τος, καθό τριπλή έοοτή διά τήν ’Ορθοδοξίαν : 
Νέον ’Έ τος, Περιτομ.ή, δ ,τ ι έχει καί ή Δυ
τική ’Εκκλησία, ά λ λ ’ ή ’Ανατολική επ ί πλέον 
τήν μνήμην ένός τών τριών Μεγάλων αυτής 
Στυλοβατών.

Έν Μονάχφ
ΜΛΡΙΑ ΠΙΝΕΛΛΗ

Α Ν Α Μ Ε Σ Α  ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Ό  αστυνομικός έτρεχε έφιππος άνάμ.εσα εις 

τό δάσος τών Ίμαλαίων, από κάτω άπό τής 
βελανιδιές τής βριοσκεπασμένες, καί ό ακό
λουθός του πήγαινε πίσω του.

—  Δέν μοϋ φα ίνετα ι καλή δουλειά αυτή, 
Μπίρ— Λ ίγκ, είπεν ό άστυνομικός. Ποΰ εϊνε ;

—  Δέν είνε καλή δουλειά αυτή, ε ίπε, ό 
Μπίρ— Λ ίγκ . "Οσον γ ιά  αυτούς, δέν υπάρχει 
αμφιβολία πώς ζεσταίνουνται εις εντελώς άλ
λου εΐ'δους φω τιά , παρά εκείνη ποϋ κάνουν τά 
κλαδιά τής βελανιδιάς.

—  "Ας ελπίσουμε πώς ό'χι, ε ίπε ό άστυνο
μικός, γ ια τ ί άν λογαριάσωμεν τήν διαφοράν 
τής μιάς φυλής μέ τήν άλλην, είνε ή ιστορία 
τής Φραγτσέκας τής Ρ ίμ ινη , Μπίρ— Λ ίγκ.

Ό  Μπίρ— Λ ίγκ δέν ή'ξεοε ού'τε μιά λέξι 
γ ιά  τή F ran cesea di R im in i, γ ιά  αύτό δέν 
άπήντησε τίποτα ώς ποϋ έφθασαν εις τ ις  κα
λύβες τών καρβουνιάριδων, δπου έφαίνοντο 
ακόμη ή μισοβυσμένες φωτιές.

Αυτή ή φωτιά θά ή'τανε πολύ μεγάλη στην 
άρχη τη ς. Έφαίνετο τήν νύχτα άπό τό 
Donga—P a  εις τήν απέναντ ι πλευράν τής 
κοιλάδος, καί έλεγαν 'πώς ή καρβουνιάριδες 
τοϋ Κοδρύ διασκέδαζαν καί μ.εθοΰσαν.

Ά λ λ ’ ήτον άπλούστατα ό Λούκετ—Λ ίγκ, 
ύπαξιωματικός τοϋ 102 συντάγμ.ατος τοϋ εγ
χωρίου πεζικοϋ τοϋ P lin jaub , καί ή Άθίρα, 
μ.ιά γυναίκα ποΰ τόν άγαποΰσε.

’Ιδού τ ί συνέβη, καί ό άστυνομικός έπεβε- 
βαίωσε τούς λόγους μου. Ή  Άθίρα ήτο ή γ υ 
ναίκα τοϋ Μαδρύ, καρβουνιάρη, μονόφθαλμ,ου 
καί μέ πολύκακό χαρακτήρα. ’Οκτώ μέρεςέπειτα 
άπό τό γάμο τους, έόειρε τήν Άθίρα μέ ένα 
χονδρό ξύλο.

Έ να  μήνα άργότερα ό Λούκετ—Λ ίγκ, ήρθε 
στό βουνό τους ζητώντας δροσιά καί ηλέκτρισε

τούς χωριάτες τοϋ Κοδρύ μέ τάς διηγήσεις 
του τής στρατιωτικής του υπηρεσίας, καί τάς 
τιμάς ποΰ έλάμβανε άπό τόν λοχαγό του Σα- 
χίβ Βαχαδούρ.

Καί ή Δεσδαιμ.όνα άκουσε τόν Όθέλλο, 
δπως κάνουν δλες ή Δεσδαιμόνες τοϋ κόσμου, 
καί ένώ τόν άκουε τόν άγάπησε.

—  ’Έ χω γυναίκα έλεγε ό Λουκέτ— Λ ίγκ, 
άν καί αύτό, ύπό άλλην οψιν δέν είνε σπου- 
δα.ϊον. Είμαι επίσης άναγκασμένος, έπειτα  
άπό λίγον καιρόν, νά έπιστρέψω εις τό Σύν- 
ταγμ.ά μου καί δέν θέλω νά λειποτακτήσω, 
άφοΰ μάλιστα λογαριάζω νά περάσω εις τήν
χωροφυλακήν.

—  Μήν άνησυχής γ ι ’ αύτό, είπε ή Άθίρα, 
μείνε μαζή μου, καί άν ό Μαδρύ θέλει νά μ.έ 
δείρ·/), δείρετον.

—  Πολύ καλά, είπεν ό Λούκετ— Λ ίγκ.
Καί έδειρε άλύπητα τόν Μαδρύ, πρός μεγά-

λην εύχαρίστησιν όλων τών καρβουνιάριδων τοϋ 
Κοδρύ.

— Αύτό τοϋ είνε άρκετό, είπε ό Λουκετ—
Λίγκ,κατρακυλώντας τόν Μαδρύ άπό τό πλάϊ 
τοϋ βουνοΰ. Τώρα θά ήσυχάσωμ,εν.

Ά λ λ ’ό Μαδρύ ξανανέβηκε καί περιτριγύριζε 
στήν καλύβα του, μ.έ τά  μάτια λαμ,περά άπό 
οργή.

—  Θά μέ σκοτώση, είπεν ή Άθίρα στόν 
Λούκετ—Λ ίγκ . Πρέπει νά μέ πάργς μαζή σου.

—  Αύτό είνε πολύ δύσκολο, ή γυναίκα μου
θά μοϋ βγάλν) τά  γένε ια , ά λ λ ’ ολίγο μ.έ ένδια- »
φέρει, είπεν ό Λούκετ— Λ ίγκ, θά σέ πάρω.

Τό σκάνδαλον έγινε γνωστόν είς τούς στρα
τώνας. Ό  Λούκετ—Λ ίγκ, είχε τά  γένεια  σέ 
κακή κατάστασιν καί ή γυναίκα του έπήγε 
στή μητέρα της καί έπήρε καί τά παιδιά 
μαζήτης.

—Αύτό είνε πολύ καλό, είπεν ή Άθίρα.
Καί ό Λούκετ— Λ ίγκ τής άπήντησε :
— Ν αι’ είνε πολύ καλό.
*0 Μαδρύ έμ.εινε λοιπόν ολομόναχος είς τήν 

καλύβα χωρίς νά έχη άπό κανένα παρηγοριά 
καί συμ.πάθεια στήν δυστυχ.α του.

Έ πή γε λοιπόν νά βρή τή μάγισσα Ζουζεέν 
Δαζέ, ή οποία έχει τό κεφάλι τής μαϊμοΰς 
ποΰ μιλεΐ.

—  Φέρε μ,ου όπίσω τή γυναίκα μου, είπεν 
ό Μαδρύ.

— Δέν μπορώ νά τό κάμω, άπεκρίθη έκείνη, 
οσο δέν κατορθώσγ,ς τόν Λουκέτ νά ξανανέβη 
είς τήν κ ο ιλ ά δ α  έως είς τήν D an ga— 1·^.

— ’Ό χ ι, αίνίγμ.ατα είπεν ό Μαδρύ, κινών
τας τόν ,μικρό πέλεκυν ποΰ κρατοΰσε στό χερι 
του άπό πάνω άπό τό κεφάλι τής μάγισσας.
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—  Δόσε ο'λα σου τά  χρήματα στους προ
κρίτους του χωρ'.οΟ, είπε ή Ζουζεέν— Δαζέ. Θά 
κάμουν συμβούλιο, και τό συμβούλιο αύτό θά 
δώσνι διαταγή νά γυρίσγ πίσω ή γυναΐκά σου.

Ό  Μαδρύ έδωσεν ο ,τ ι είχε σ ’ αύτόν τον 
κόσμο, στους προύχοντας του Κονδρύ καί όλα 
έγιναν όπως εϊπεν ή μάγισσα.

’Έ στειλαν τον αδελφό τής Άθίρας εις τό 
σύνταγμα του Λούκετ— Λίγκ γ ια  νά τήν προ- 
σκαλέση στο σπ ίτ ι της.

‘Ο Λούκετ—Λ ίγκ τόν έδέχθη μ.έ κλωτσιές 
καί έ'πειτα τον παρέδωκε στους χωροφύλακας 
οί όποιοι τόν έδειραν.

—  Γύρισε πίσω έμούγκριζεν ό αδελφός τής 
Άθίρας.

—  ΓΙοΟ; τόν ρώτησε ή ΆΟίρα.
—  Στον Μαδρύ, τής άποκρίθηκε.
—  Ποτέ, του άπήντησε εκείνη.
—  Τότε ή Ζονζεεν— Δαζέ θά σέ καταρασθγ 

καί θά ζεραθγς καθώς ένα δένδοο ποΟ τό ξε
φλουδίζουνε τό καλοκαίρι.

Ή  Άθίοα ¿κοιμήθηκε μ.έ αύτή την έντύ- 
πωσιν.

Την άλλην ήμ.έραν αίσθάνθηκε ένα ρευμα- 
τισμ.ό.

—  ’Αρχίζω νά ξεοαίνωμαι καθώς ένα δένδρο 
ξεφλουδισμένο την άνοιξιν, ε ίπ ε . Εϊνε ή κα- 
τάρα τής Ζουζεέν— Δαζέ.

Καί άρχισε, πραγματικά, νά μαραίνεται, 
γ ια τ ί ό φόβος τής ξέραινε την καρδιά, καί οσοι 
πιστεύουν στις κατάρες πεθαίνουν από κατάοα.

Ό  Λούκετ— Λίγκ καί αυτός επίσης ¿φο
βείτο, γ ια τ ί αγαπούσε την Άθίρα καλλίτερα 
καί από αύτη τη γυναΐκά του.

Δύο μήνες πέρασαν καί ό άδελφός τής Ά θ ί
ρας ήλθε πάλιν έξω άπό τόν στρατώνα τού 
Συντάγμ.ατος καί φώναζε :

— Έ !  ξεραίνεσαι. "Ελα.
—  θ ά  έλθω, εϊπεν ή Ά θίρα.
—  ΓΙές καλλίτερα πώς θά πάμε καί οί δύο, 

εϊπεν ό Λούκετ— Λ ίγκ.
—  Μιά άπό αυτές τις ήμερες, τό πρωί, 

πολύ πρωί, ειπε ό Λούκετ Λ ίγκ.
Καί έπε ιτα  πήγε στόν λοχαγό Μπαχαύουρ 

— Λίγκ γιά  νά ζητήσν) μιας εβδομάδας άδεια.
—  Μαραίνομαι σάν ένα δένδρο ξεφλουδι

σμένο την άνοιξι, έμ.ουρμ.ούρισεν ή Άθίρα.
—  Μ ετ’ ολίγο, θά είσαι καλλίτερα, είπε ό 

Λούκετ— Λ ίγκ. Καί τής είπε τ ί  είχε στην 
καρδιά, καί οί δύο γέλασαν σιγά, σιγά, γ ια τ ί 
άγαπιώντο πολυ.

Ά λ λά  ή υγεία  τής Άθίρας καλλιτέρευεν 
άπό ώρα σέ ώρα.

"Ε φυγαν μ α ζή , έτα ξε ίδ εψ α ν  τρ ίτη  θέσ ι κ α 

θώς τό διέτασσεν ό κανονισμός. ’Έ πειτα  έπή- 
οαν ένα μικρό χαμηλό αμάξι διά νά φθάσουν 
στους πρόποοας τού βουνού, καί τό άνέβηκαν 
πεζή.

‘Η Άθίρα άπολάμβανε τό άρωμ.α τών πεύ
κων τού βουνού της πού γεννήθηκε, τών ψη
λών κορυφών τών Ίμ αλα ίω ν.

—  Εϊνε ωραία ή ζωή, έλεγεν εκείνη.
— Ά χ  ! είπε ό Λούκετ— Λ ίγκ, πού εϊνε ό 

δρόμος τού Κοδρύ, καί πού εϊνε τό σπ ίτ ι τού 
δασοφύλακα \

— Αύτό έκόστιζεν άλλοτε έκατό δραχμές 
πρό δώδεκα χρόνων, εϊπεν ό δασοφύλακας δί
νοντας τό τουφέκι του.

—  Λάβε διακόσια, είπε ό Λούκετ— Λίγκ 
καί πρέπει νά μ.οΰ δώσγς τις καλλίτερες μπά- 
λες σου.

—  Τί ωραία πού εϊνε ή ζωή ! έλεγε ή Ά 
Οίρα μέ πόνο, άπολαμβάνουσα τό άρωμα τών 
πεύκων.

Ιναί περίμεναν ώς πού νύχτωσε εις τό Κο
δρύ καί στό Donga— Ρας

*0 Μαδρύ είχε μαζεμένα πάνω άπό τό 
σπ ίτ ι του όλα τά  ξύλα πού θά τού έχρησί- 
μ,ευον νά καμν) τά κάρβουνα τής ημέρας.

—  Εϊνε πολύ εύγενικό έκ μ-έρους τού Μα
δρύ νά μ.άς άπαλλάξν) άπό αύτό τόν κόπο, 
είπε ό Λούκετ— Λ ίγκ πλησιάζοντας μέ βή
ματα άβέβαια πρός τόν σωρό τών ςύλων, ό 
όποιος είχε πλάτος καί ύψος δώδεκα ποδών. 
Πρέπει νά περιμ.ενωμ.εν νά βγγ τό φεγγάρι.

"Οταν βγήκε τό φεγγάρι, ή Άθίρα ¿γονά
τισε πάνω στό σωρό τών ξύλων. Κάμε γλή - 
γορα, ε ίπε.

Καί ό Λούκετ— Λ ίγκ ,' ¿βιάστηκε καί ή 
Άθίρα έπαυσε νά ζγ  πλέον.

’Έ π ε ιτα , άναψε τά  ξύλα στις τέσσερες γω 
νίες καί άνέβηκε ¿πάνω , ξαναγεμίζοντες τό 
οπλο.

Ή  μικρές φλόγες άρχισαν νά φαίνωνται 
άνάμεσα στά χονδρά ξύλα.

—  Ή  Κυβέονησις έπρεπε νά μάς μαθαίν/) νά 
ρίχνουμε τό οπλο και μέ τό μεγάλο δάχτυλο 
τού ποδαριού, είπε ό Λούκετ— Λίγκ μέ ύφος 
άγριο γυρίζοντας προς τό φεγγάρι.

Ή σαν τά  τελευτα ία  λόγια τά όποια είπε 
στόν κόσμ.ον αύτό ό ύπαξιωματικός Λούκετ—  
Λ ίγκ.

* *
★

Μία άπό αύτές τις ημέρες, πολύ πρωί, ό 
Μαδρύ πήγε κοντά στη φωτιά καί άρχισε νά 
φωνάζν) μ.έ πόνο.

’Έ πε ιτα  έτοεξε νά φτάσγι τόν άστυνομ,ικό, 
ό όποιος έκαμεν ένα γύρο έκεΐ κοντά,
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—  Αύτός ό τιποτένιος άνθρωπος μοδ χά
λασε ξύλα δέκα δραχμών, είπε ό Μαδρύ 
άσθμαίνων. Έσκότωσε άκο'μη τή γυναίκα μου 
καί άφησε ένα γράμ.μα, τό όποιο δέν μπορώ νά 
διαβάσω, καί τό όποιον έκρέμαεε σ ’ ένα κλαρί 
πεύκου.

Ό  Λούκετ— Λίγκ είχε γράψει, μ.έ τό χον
τρό ¿κείνο γράψιμο πού μ,αθαίνουν στό σχολείο 
τού στρατού : ' ’

αΝά μ,άς θάψουν μαζή άν μ.είνν) άκόμη τ ί 
ποτα, διότι έχομ.εν πή τις άναγκαϊες προσευ
χές. Καταρασθήκαμ.ε τόν Μαδρύ καί τόν Μα- 
λάη , τόν άδελφό τής Ά θίοας,— εϊνε κακοί 
καί οί δύο. Νά στείλουν τά πράγμ.ατά μ.ου 
στόν λοχαγό Σαχίβ— Μπαχαδούρ !»

‘Ο άστυνομικός έκύτταξε πολύ ώρα μ.έ πε- 
ριέργια τό νυμ,φικό αύτό κοεββάτι τό καμωμένο 
άπό κόκκινες καί άσπρες στάχτες ¿πάνω στό 
όποιον έφκίνετο άκόμ.η ή μαυρισμένη κάνα τού 
τουφεκιού τού Δασοφύλακα.

Έ χτύπησε μέ τό σπιρούνι του ένα ξύλο μ ι- 
σοκαμένο καί πλήθος σπίθες πετάχτηκαν στόν 
αερα !

—  Ιδού πολύ περίεργος άνθρωπος, είπε ό 
άστυνομικός, καί έτοιμάσθη νά φύγγ .

—  Καί τώρα είπε ό Μαδρύ ποιός θά μοδ 
πληρώσν) τής δέκα μου δραχμ.ές ;

(RUDYARD KIPLING)

Μετά?ρασις Λος ΕΙΡΗΝΗΣ Ν ΙΚ Ο ΛΑΤΔΟ Υ
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Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ Π Σ  ΣΑΤΥΡΙΚΟ Σ

ΙΙρό τίνος καιρού εις την αίθουσαν τής Βρε
τανικής Βασιλικής Ε ταιρείας έγενετο άνα- 
κοίνωσις πρός τά  μ.έλη τής « Εταιρείας 
πρός άρχαιολογικάς έρεύνας έν Α ιγύπτιο», 
περί γεγονότος μεγάλως ένδιαφέροντος ολον 
μέν τόν φιλολογικόν κόσρ.ον, κυρίως δέ 
ήυ.άς. Περί τής άνευρέσεως ενός δράματος τού 
Σοφοκλέους τό όποιον ήτο μέχρι τοΰδε γνω
στόν εις τούς φιλολόγους έκ τής άπλής μνείας, 
την όποιαν έκαμνον δ ι ’ αύτό διάφοροι Ά λ ε -  
ξανδρεινοί γραμματικοί, περί τού Σοφοκλείου 
σατυρικού δράματος «Οί Ίχ νευ τα ί» .

Ή  φιλολογία οφείλει άρκετά εις τούς έν 
Α ίγύπτω άρχαιολόγους. Ό  Δόκτωρ Χ αίντ, 
ό όποιος άνήγγειλε την άνακάλυψιν, ύπενθυ- 
μισεν εις τά  μ.έλη τής Ε ταιρείας, ότι από

τής έποχής, καθ’ ήν τελευταΐον εϊχεν ομι
λήσει πρός αύτά , έξετυπώθησαν δύο νέοι τό- 
μ.οι έκ τών παπύρων τού Όξυρρύγχου. Ή σαν 
δύο άνευρεθέντα έργα τών ποιητών Κ αλλιμά- 
χου καί Κερκίδου τού κυνικού, τά  όποια έπρο- 
κάλεσαν άμ,ετρον ένδιαφέρον.

’Ήδη ό Όξύρρυγχος ¿πλούτισε την φιλο
λογίαν μέ νέον πολύτιμον εύρημα. Πρό τριε
τίας εις τάς έκεΐ διεξαγομ,ένας άρχαιολογικάς 
έρεύνας ώφείλετο ή άνεύοεσις τής «Ύ ψ ιπ ύλ η ς» , 
άπολεσθείσης τραγωδίας τού Εύριπίδου. Ή δη  
έφθασεν ή σειρά τού Σοφοκλέους, εύτυχώς δέ 
τό εύρημα παρουσιάζει τόν τραγικόν τούτον 
ποιητήν ύπό νέαν άγνωστον τέως μορφήν, ύπό 
τήν μορφήν τού σατυρικού.

Τό Σατυρ ικόν  δρα/ια.

‘Ως γνωστόν, αί άρχαΐαι τραγωδίαι έπα- 
ρουσιάζοντο συνήθως εις τριλογίας, τάς όποιας 
ήκολούθει έν σατυρικόν δράμ.α, έλαφροτέρας 
φιλολογικής ποιότητος καί τού όποιου ό χορός 
άπετελεΐτο  έκ σατύρων, πρός άνακούφισιν τού 
πνεύματος τών άκροατών τών τραγωδιών. Τοι- 
ούτου εί'δους σατυρικόν δράμα μόνον έν ήτο 
μ-έχρι τούδε γνωστόν. Ή το  δέ τούτο ό «Κύ- 
κλωψ» τού Εύριπίδου. Έ κ τών παρομοίων 
έργων τού Αισχύλου καί τού Σοφοκλέους άση- 
μ.αντά τινα  μόνον άποσπάσματα ήσαν μέχρι 
τοΰδε γνωστά , καί ταύτα άναφερόμενα εις με- 
λέτας γραμματικών τής Αλεξανδρινής καί *
άλλων νεωτερων Σχολών.

Ή δη  κατέχομεν ώραιότατον δεΐγμ,α τού 
Σοφοκλέους ώς σατυρικού ποιητοΰ.

Ό  έν λόγω πάπυρος τού Σοφοκλείου δρά- 
μ,ατος άνευρέθη εις κατάστασιν άρκετά προ- 
χωρημ-ένης φθοράς. Έχρειάσθη έν ολόκληρον 
έτος διά νά συνδεθούν τά  διάφορα τεμάχια , 
διά νά συγκοληθοΰν καί νά συμπληρωθούν.
’Ή δη δύνανται ν ’ άναγνωσθοΰν άκόπως τετρα
κόσιοι περίπου στίχοι, άποτελούντες 16 στη- 
λας τού ολου δράμ.ατος. Δεδομ-ένου δέ οτι τά 
σατυρικά δράμ,ατα ήσαν πάντως μ.ικρότερα τόν 
όγκον τών συνήθων τραγωδιών, δύναταί τις 
νά συμπεράνν) βασίμ.ως οτι οι τετρακόσιοι 
αύτοί στίχοι άποτελοΰν τό ή'μισυ, άν μή πε
ρισσότερον, τού ολου έργου.

« ’Ι χ νε υ τα ί» .

Τό άνευρεθέν σατυρικόν δράμα εϊνε οί 
« Ί χ ν ε υ τ α ί» . ΓΙοό τής άνευρέσεώς του μ.όνον 
ό τίτλος αύτοΰ ήτο γνωστός.

Ή  ύπόθεσις τού έργου βασίζεται έπί τού 
γνωστού μύθου περί τών άθλιον τον νηπίου
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Ερμ,οΟ,περί της αρπαγής τών αγελών του ’Α
πόλλωνός καί περί της έφευρέσεως τής λύοας.'

Πρώτος παρουσιάζεται ό ’Απόλλων, ό 
όποιος αγγέλλει την έξαφάνισιν τής αγέλης 
την οποίαν μάτην άνεζήτησεν· ό ’Απόλλων 
προσφέρει καί βραβείον εις εκείνον, ό όποιος 
θα τοΟ ευρνι την άρπαγεΐσαν αγέλην.

Τότε παρουσιάζεται ό Σειληνός ρ,έ τούς 
Σατύρους του καί προτείνει εις τον ’Απόλ
λωνα νά τον βοηθήσν) εις την χναζήτησιν τής 
αγέλης. Ένθαρρυνόμ,ενος παρά του ΣειληνοΟ 
ό χορός αρχίζει ν ’ άνιχνεύν]. Γρήγορα ανευρί
σκονται τα  ίχνη τής αγέλης, όδηγοΟντα προς 
τό στομίον ενός σπηλαίου. ’Εκεί ου.ως οί Σά- 
τυροι σταρ/.ατοΟν φοβισμ,ένοι, διότι ριέσα από 
το σπήλαιον ακούονται ήχοι άγνωστοι τέως· 
εινε οί ήχοι της νέας Λύρας, μέ την οποίαν 
διασκεδάζει ό Έρμης.

Ό  Σειληνός τούς έπ ιτίμ^  διά τήν δειλίαν 
των και προχωρών ό ί'διος ποός τήν ει'σοδον 
του σπηλαίου φωνάζει νά έξέλθουν οί ένοι— 
κοΰντες. Παρουσιάζεται τότε μία νύμφη, ή 
οποία έν διαλόγω μετά του ΣειληνοΟ γνωρίζει 
εις αυτόν ότι είνε τροφός του νεογέννητου τ έ 
κνου του Διός, του οποίου περιγράφει την κα
ταπληκτικήν άνάπτυςιν καί την παρ’ αύτοΰ 
έφεύρεσιν τής λύρας.

Ή  νύμφη αποκρούει μ.έ θυμόν την κατηγο
ρίαν τής ζωοκλοπής παρά του νηπίου Έρμου. 
Οι Σατυροι όμως παοαμένουν δύσπιστοι. Πώς 
κατεσκευασεν ό Έρμης τάς χορδάς της λύρας 
του, άν μη άπό έ'ντερα άγελάδος ’Έ π ε ιτα  τά  
προδοτικά εκείνα ί'χνη, τά  όποια ώδήγησαν 
αύτούς εις τό σπηλαιον ;

Έ νω λοιπόν έξακολουθεΐ ό χαριέστατος 
δ’.άλ.ογος, εμφανίζεται ό ’Απόλλων, ό όποιος 
δεχεται τά τεκμήρια της ένοχης τοΟ Έρμου 
καί άνταμείβει τούς Σατύρους.

’Εδώ τό δραμα σταματ^· υποτίθεται ομ.ως 
οτι το τέλος του θά παοίστανε τον Έομην

Υ ' ■> \  ̂ ' \ /£[/φκνιςοαενον ετ:ι τγ,ς σκηνης γ,οίΐ κατευνα- 
ζοντα τόν θυμόν του ’Απόλλωνος διά της προσ
φοράς τής λύρας, όπως άναφέοει ό σχετικός 
ύμνος του Όμ.ήρου.

Τοιαυτη η ύπόθεσις του έ'ργου. Τό κωμι
κόν στοιχείον άφθονεί, ως έκ της άναθέσεως 
εις τους Σατυρους έ’ργου σκυλιών ίχνηλατικών, 
η οποία ε'χει πολύ «χιούμορ», ώς είπεν ό δό- 
κτωρ Χ αίντ.

Τό νεον έργον, φέρον την άλάθητον σφρα- 
γΐόκ του Σοφοκλέους, διαφέρει έν τούτοις ρι- 
ζικώς τών ηδη γνωστών έ'ργων του, καί ύπό 
μιαν έ'ποψιν συμπληροΐ όσα έγνωρίζομεν περί 
του μεγάλου δραματικού.

Πλήν του παπύρου τούτου, εις τό ί'διον ση- 
μεΐον εύρεθησαν καί άλλα τεμάχια παπύρου 
γραμμένα παρά τής ιδίας χειρός καί περιέ- 
χοντα άποσπάσματα μ.ιάς άγνωστου τραγω- 
δίας, προφανώς Σοφοκλείου, έχούσης ώς ύπό- 
θεσιν έν έπεισόδιον του Τρωικού πολέμου. 
Καίτοι τά  αποσπάσματα ταΟτα είνε πολύ 
μικρά, η σημασία των είνε μεγάλη, διότι 
έπιχεουν νέον φώς έπί τής αρχαίας δραμα
τικής τέχνης.

Εις τά  αυτά τεμάχια τών παπύρων εύρέθη 
καί μία βιογραφία του Εύριπίδου, γραμμένη 
άπό τόν φιλόσοφον , καί ιστορικόν Σάτυρον, 
ά/.μάσαντα κατά την δευτέραν π . X . εκατον
ταετηρίδα καί συγγράψαντα διαφόρους βιογρα
φίας μεταξύ τών οποίων την βιογραφίαν Φι
λίππου του Μακεδόνος καί του Δημοσθέ'ους.

Ή  βιογραφία αύτη είνε πολύτιμος διά την 
πρωτοτυπίαν της, διότι είνε γραμμένη δια- 
λόγικώς. Ό  Σάτυρος δέν είνε ξηρός γραμμα
τικός, όπως οί πλεΐστοι τών συναδέλφων του.

’Α νακαλύπτεται δέ ότι αύτός είνε η πηγή 
τών μέχρι τουδε γνωστών ανωνύμων βιογρα
φιών του Σοφοκλέους καί του Αισχύλου.

Ώς πρός τόν Εύριπίδην, ή νεωτέρα γραμ
ματολογία κερδίζει πλείστας πληροφορίας καί 
αποσπάσματα έκ τών άπολεσθέντο/ν έ'ργων του.

Ό  κ. Χ αίντ έδηλωσεν ότι τά  νέα ευρή
ματα θά δημοσιευθουν εις τόμον κατά τό 
προσεχές θέρος.

ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ
Τ Π Ν  ΓΥ ΝΑΙΚ ΠΝ ΤΗ Σ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Εις τό γενόμενον εις την πόλιν W u rz 
b u rg  έβδομον Συνέδριον τών γυναικών της 
Βαυαρίας παρίσταντο ύπέρ τάς εκατόν αντι
προσώπους διαφόρων γυναικείων σωματείων. 
Ή  πρόεδρος του Συνεδρίου κ . von Forster 
μετά πολλής φιλοφροσύνης προσφωνεί πάντας, 
λ εγε ι έν συντόμω τόν σκοπόν του συνεδρίου, 
εις τόν λόγον της υπάρχει περικοπή, ή όποία 
έ'καμεν ιδιαιτέραν αίσθησιν. Ό  H anrich VOn 
K leist, λέγει, εις έν άπό τά  ταξείδιά του εις 
λ\ tirzburg , έπισκεφθείς καί τάς Βιβλιοθήκας 
της πόλεως, άπετάθη πρός τούς έπιφορτισμέ- 
νους την τηρησιν τών βιβλίων λέγων· Ποιοι 
άναγινώσκουν έδώ j Οί έμποροι, οί νομικοί καί 
αί υπανδροι γυναίκες άπηντησαν εις αυτόν· εις 
τά  κορίτσια δέν έπιτρέπετα ι η άνάγνωσις. Ή  
άπάντησις αύτη είχε προξενήσει έντύπωσιν εις
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τόν σοφόν, καί είς τάς περιγραφάς τών τα - 
ξειδιων του κάμνει λόγον, έκφερων την 
ιδέαν καί τάς κρίσεις του έπί του ζητήμα
τος. Πόσον ήθελε θαυμάσν) άν ήδύνατο νά 
ί'δγ τώρα άπό του τάφου του την έπελθοϋ- 
σαν διαφοράν. Πρό εκατόν έτών δέν έπετρέ- 
πετο ούτε η άνάγνωσις είς τάς νεαράς κόρας 
είς την πόλιν αύτήν, καί τούρχ ή'νοιξε τάς 
θύρας του τό Πχνεπιστημιον είς αύτάς. Ή - 
νοηθη, οτι η χειραφέτησις της γυναικός, οχι 
μόνον διά χειρωνακτικής, άλλά καί διά 
πνευματικής έργασίας ημπορεΐ νά γ ε ίνγ .

Μετά την πρόεδρον έχαιρετησε τό Συ- 
νέδριον έν όνόματι της Κυβερνησεως ό έπ ι- 
θεωρητης τών σχολείων κ . G riebel καί εν 
όνόματι της πόλεως W ü rzb u rg  ό Δημ.αρ- 
χος κ . Ringelm ann , ένισχύων δ ι’ ωραίων 
έκοράσεων την γυναικείαν δράσιν .Μετά τόν 
κ. Δήμαρχον αί κ . κ Emma Heim και 
Graetz άντιπρόσωποι Σωματείων καί ή 
Δίς K rapf άυτιποοσωπεύουσα όλας τάς δι- 
δασκαλίσσας της Βαυαρίας χαιρετώσιν έπ ι- 
σης τό Συνέδριον.Μ ετ’ αύτάς η Δοκτορεσσα 
G ertrud B äum er, η πρόεδρος του Γενικού 
Συνδέσμου τών Γυναικών της Γερμανίας, 
λαμβάνει τόν λόγον έκ τουπροχείρου, καί με 
πολλην πειστικήν δεινότητα λέγ ε ι,ό τ ι πρώ
τιστον καθήκον τών γυναικών της Γερμ.ανιας 
είνε νά όρισθή πλέον καθ ’ όλους τούς τυπους 
τό άπό πολλοΰ εύοισκόμενον έπί του ταπη- 
τος ζήτημα της Γερμανίόος άστης «Die 
deutsche B ü rger in » .

ΤΙ έκ του Μονάχου Δίς Rosa Böm εκθε- 
τει τά πεπραγμ.ένα του Συνδέσμου τών γυ
ναικών της Βαυαοίας κατά τά  διαρρεύσαντκ 
δύο έτη (διότι τό έκτον Συνέδριον είχε γ ί
νει πρό δύο έτών είς τό Μονάχον). Μετα 
την Δδα Bum η έξ E rlangen  κ. L u isa  
K ielselbach όμιλεΐ διεξοδικώς. ’Ανέκαθεν, 
άφότου τό 'Τυναικεΐον φυλον έκινηθη και εδο- 
κίμασε νά σπάσγι τάς άλύσεις καί χειροπέδας, 
παρετηρήθησαν δύο ρεύματα, είς τά  όποια 
τοϋτο διηρέθη. Είς τό έν ανήκουν αί γυναίκες 
αί ζητοϋσαι άνωτέραν μόρφωσιν, η εργασίαν 
γραφικήν, η χειρωνακτικήν, έν ένί λόγω άσχο- 
λίαν πρός πορισμόν έντιμου άρτου" είς το αλλο 
άνηκουν αί γυναίκες αί μη δυνάμεναι να βλέ
πουν τάς άνωμαλίας καί τάς συμφοράς, αί 
αίσθανόμεναι την άνάγκην νά χρησιμοποιή
σουν είς τήν κοινωνικήν ζωήν τάς άρετάς και 
τά  προτερήματα της μητρικές στοργής, την 
οποίαν ή φύσις έδώρησεν είς τήν γυναίκα. Και 
διά μέν τάς πρώτας ήνοίχθησαναί θύραι τών 
ανωτέρω/ πρός μάθησιν κέντρων, καί αί Έ π ι-

Δίς ΛΕΎΚΗ ΑΜΟΙΡΑ

στήμαι καί αί ώραΐαι τέχνα ι καί τόσοι άλλοι 
πρός τούτοις κλάδοι- είς τάς δευτέρας παρεχω- 
οήθησαν τά  δικαιώματα της κηδεμονίας, ό 
κατά του άλκοολισμοϋ πόλεμος, ή έπί της νε- 
ολαίας έποπτεία, ή έξύψωσις της δημοσίας ηθι
κής, ή έπίβλεψις τών δημοσίων οικημάτων.

Δ ι’ άγώνων καί μόχθων έπετεύχθησαν όλα 
αύτά, έννοεΐται, άλλά καί πάλ ιν , ά·/ παρα
βάλλω τά παραχωρηθέντα είς ημάς τάς Βαυα- 
ρίδας δημόσια υπουργήματα καί δικαιώματα 
μετά τών άλλων του Γερμανικού κράτους γυ
ναικών, τά ίδικά μας σχετικώς είνε τά  ελά
χ ιστα.

Καί ανέπτυξε τό θέμα της μ ε τ ’ έμβριθείας 
καί συνέσεως καί γλαφυρότητος, άνερχομενη 
είς ύψίστας φιλοσοφικά: έννοιας, κατερχομενη
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εις τάς πεζότητας του βίου, άναζητοΰσα μ ε τ ’ 
έπιμελειας, ερμηνεύουσα καί άποδεικνύουσα το 
ωφέλιμον της δοάσεως τής γυναικός Six την 
οικογένειαν, Six την κοινωνίαν, διά το έθνος 
εν γενει. Οτι είνε άγρυπνος μητρικός οφθαλ
μός διά την οικογένειαν, ε ίπ εν, ο' κυβερνών, 
προβλεπων, προλ αμβάνων, διεισδύη εις τα 
αδυτα της ψυχής, ο ,τ ι είνε ή μήτηρ διά την 
οικογένειαν εις μικρόν, είνε διά την κοινωνίαν 
εις μέγα, διά την ηθικήν έξύψωσιν, διά την 
τηρησιν των άοχών, διά την πρόληψιν δυστυ
χημάτων.

Ο λο'γος της κυρίας αυτής φα ίνετα ι νά 
είχε εις το πυκνόν καί έκ των δύω φύλων α
κροατήριου πολλούς ομ.ογνωμονοΰντας, διότι 
τα  χειροκροτήματα διήρκεσαν πολύ καί έπα- 
νειλημμενως. Καί μ.ετά τον λόγον τούτον ή'ο- 
χιοεν η συζητησις, η οποία έπερατώθη διά τ η ς 
άποφασεως ; Το έβδομον Συνεδριον των γυ
ναικών της Βαυαρίας διά της προ μεσημβρίας 
Συνεδριασεως της πρώτης ημέρας έκφέοει την 
εύχην όπως άναγνωρισθή τό δικαίωμα εις τάς 
γυναίκας τών έξής δημοσίων υπουργημάτων : 
περί κηδεμονίας, έπιβλέψεως πτωχών, ασθε
νών, δημοσίων ιδρυμάτων καί εις την δ ι ’ α
μοιβής ζητούσαν τούτο, καί εις την μη έλου
σαν αναγκην αμοιβής, α λ λ ’ αυτοπροαιοέτωε 
προσερχομενην από αγάπης πρός τον πλησίον.

ΜΑΡΙΑ ΠΙΝΕΛΛΗ

Σ Α Π Φ Ω  Η Λ Ε Σ Β Ι Α
.Καί ij φ ε μ ι ν ι σ τ ι κ ή  κ ί ν η σ ι ς  ε ις  τα ς  Ά·&ήνας 

κ α τ α  τ ό ν  Δ . η ρ ό  Χ ρ ίσ τ ο ν  α.1ωνα.

Εις εκ τών εν ’Αλγερία συναδέλφων μ.αε 
ελυσεν εις ένα μικρόν το'μον μέγα ιστορικόν 
πρόβλημα. Πρόκειται περί τής ηθικής άνα- 
γνωρίσεως της αθανάτου Σαπφοϋς τής Λεσβίας, 
η οποία δια των έργων της κατατάσσεται με- 
ταςύ τών θείων ποιητών, ενώ τά ήθη, τά 
οποία της αποδίδουν, παρουσιάζουν αύτη/, ώ : 
την άνηθικωτέραν γυναίκα της εποχής μας. 
Διότι εις τούς αρχαίους τά ζητήματα της άνη- 
θικοτητος τα υποκριτικώς κανονιζο’μ.ενα διά 
τούς πλουσίους, διά τούς δούλους δεν έθεω- 
ρουντο προσβάλλοντα την τιμήν ούδενο’ς. Έκτόε 
τουτου, επειδή αί μικραί αύταί έρωτικαί ίστο- 
ρίαι άνεφάνησαν μόνον κατά τάς έποχάς τής 
καταπτωσεως και κατηντησαν νά εκταθούν 
επί ό'λων τών μεγάλων πνευμάτων πολύν χρό
νον μετά τόν θάνατόν τω ν, ως έκ τούτου"δι5 
ΰλας αύτάς τάς ιστορίας υπάρχει δικαίως μία

αμφιβολία. Δυστυχώς διά την Σάπφώ μία τών 
ωδών της, ή οποία έ'χει φθάσει μέχρις ημών, 
δεικνύ·/) συνήθειας οίκτράς.

Λοιπόν, διά τής ωδής αυτής ό δοκτωρ Μπα- 
σκούλ ήρχισε την μελέτην του καί ολίγον ευ
χαριστηθείς, δικαίως, άπό τάς διαφόρους αυτής 
εκδόσεις, τών οποίων ή πληθώρα δεικνύει πό
σον τό κείμ.ενον αυτό ύπέφερε άπό τάς αλλαγής 
του χρόνου, άπό την άδιαφορίαν καί ίσως άπό 
την κακοτροπίαν τών άνθρώπων, άνεζήτησε τό 
άοχαιότερον χειρόγραφον, του οποίου φωτογρα
φικήν άποτύπωσιν έ'θεσεν εντός τοΟ έ'ργου του. 
Τό χειρόγραφον αυτό είνε άληθές καί πιστόν, 
σιότι έν αύτώ άνεκάλυψε -;ρώτος ό δόκτωρ λέ
ξεις έσβεσμ-ένας καί άλλας διωρθωμένας, αί 
όποΐαι μεταβάλλουν καί την έννοιαν καί τό 
άντικείμενον του κειμένου. 'Οδηγηθείς άπό 
την άνακάλυψιν αυτήν, έξήτασε κατόπιν ένα 
πρός ένα τούς στίχους τής ωδής αυτής, την 
οποίαν ό Λογγΐνος μας μετεβίβασεν ως πρότυ
πον του θειου ύφους, ενώ πράγματι βρίθει άπό 
εκφράσεις χυδαίας καί άνηθίκους καί άπό παοω- 
δ ίας.

Παρωδίας! ή λέξις αυτή υπήρξε διά τόν 
δόκτορα μία ολόκληρος άποκάλυψις. Δ ιατί, 
πραγματι, εσκεφθη, η Σαπφω θα διεφευγε άπό 
τόν οίστρον τών σατυρικών, άφοΰ αύτοί δεν 
έσεβάσθησαν ούδ’ αυτόν τόν "Ομηρον. Καί εις 
τους ολίγους σατυρικούς, οί όποιοι μάς μένουν 
άνεκάλυψαν αποσπάσματα έξ κωμωδιών, τών 
οποίων ό τίτλος είναι αύτό τό ό'νομ.α τής 
-¿απφους. Ια λοιπά εννοούνται, οταν κάνεις 
γνωρίζτ) κατά ποιον τρόπον έσατύριζαν οί κω 
μωδιογράφοι τών ’Αθηνών.

Πράγμ.ατι, εις την πόλιν αυτήν, διά νά 
εμποδίσουν φεμινιστικόν κίνημα έκ τώ ν ισχυ
ρότερων οί άρχοντες άνεθεσαν εις κωμικούς ε ι
δικούς νά έξαγάγουν άπό του τάφου τό πτώμα 
τής Σαπφοΰς, εις το οποίον προ τοιών σνεδόν 
αιωνων ειχον αποδοθή όημοσιαι τιμα ί καί νά 
τό κακομεταχειρισθοΟν παντοιοτρόποκ. Φαί
νεται ότι αυτο δεν ητο εύκολον πράνμ.α, διότι 
έχρειάσθησαν εξ παρωδίαι διά νά κατοοθωθή 
αυτή ή ίεοροσυλία.

Α λ λ ’ ομως όποια άποτελέσματα! Ένω 
πριν η Δαπφω άνεγνωοίζετο, μια φωνή, δχι 
μόνον ώς μεγαλοφυία, άλλά καί ως γυνή άμεμ
πτος, οί κωμικοί άνέλαβον τό άτιμ.ον έργον νά 
την στιγμ.ατισουν εις παν ο',τι άπέβλεπε την 
ζωην της, τά ή'θη της τά έ'ργα της;

Οότω, διά ν ’ άναφερωμεν έν μ,όνον παρά
δειγμα, εις την αυτήν κωμωδίαν έ'γεινε συγ
χρόνως ή ερωμένη του Αρχιλόχου, ό όποιος 
εγεννηθη 100 ετη προ αύτής καί του Τππό-

νακτος, ό όποιος έγεννήθη 100 έτη μ ε τ ’ αυ
τήν. ’Αργότερα, ό κομψός χυδαιογράφος, τόν 
όποιον ό Αύγουστος, άν καί δεν ητο πολυ 
αυστηρός, ήναγκάσθη έν τούτοις νά έξορίσή, 
μέ τήν προ'φκσιν ότι τά ψευδή ποιητικά του 
μυθολογήματα ηύνόουν τήν κακίαν, ό ’Οβί
διος, πρώτος, άνανεόνων τόν μύθον τής Ά -  
φόοδίτης καί του Φάωνος, θά· βάλή εις τήν 
θέσιν τής θεάς,, τήν Σαπφώ, διότι τούτο θα 
του έπιτρέψγι νά εύπρεπίσή τον μϋθόν του, 
δίδων εις αυτόν λύσιν τραγικήν.

Είνε καιρός νά έπανελθωμεν εις τα  εν τή 
ωδή έκφραζόμενα αισθήματα, τά  όποια
ώνόυ.ασε «Σαπφικόν Σύνδρομον» ό συγγρα-

, k f f   ̂ ’ ' 'ί1 λ ’ ’ —ωεύζ, oo“ otoc οεν ε/.οπιασε ota ν αττοσ^ις/)
* \ f t '  5  ̂'οτι μακράν τοδ να εινε ερωτικά, οπιος ασι- 
κως έως τώρα ένομίσθη, είνε μόνον αισθή
ματα ενθουσιασμού καί θαυμασμού,τά όποια 
καλλιτέχνης μεγάλης άξίας ένεπνεύσθη καί 
τά όποια κατόπιν έξήτασε ύπό φιλοσοφικήν 
έποψιν αυτός ό Πλούταρχος, καί ιδίως ο 
Λουκρήτιος εις μέρος τής ωδής, όπου τά 
αισθήματα αυτά εκφράζουν φοβον και τρομον.

Τά κείμενα υπάρχουν μεταφρασμένα μάλ
λον κατά λέξιν , διά νά διατηρηθή καλλι- 
τ zoy. η εννοικ αύτων, ¿oci ‘/.ει^ενα αυτού 
δεικνύουν οτι σχεδόν τρεις αιώνας ^ετα τον 
θάνατόν της, η ϋαπφο) είδε την φη|/.ην της 
νά μεταβάλλεται καθ ’ ολοκληρίαν υ,οί εττι 
τέλους νά στηρίζεται εις κείμενα τταραμορ- 
φωμένα καί «ε ις γνώμας, αί όποΐαι δίδον
τα ι επί πιστώσει» όπως θά έλεγε ó Mon
ta ign e . Οΰτω μαζύ μέ τόν δόκτορα άναγ- 
καζόμεθα νά έπαναλάβωμεντάς λεζεις αύτάς
τοΰ Tito— L ive :

«Λέγουν ότι ή άληθεια πολυ συχνά μ ε
ταβάλλεται, ά λ λ ’ ουδέποτε κα τα πν ίγ ετα ι» .

Ε. L eg ra in
Ύστερο'γραφον.—  Τό ¡ έργον τοΟ δο'κτορος 

Μπασκούλ έλαβε τήν τιμήν νά παρουσιασθή τήν 
29 Σεπτεμβρίου 1911 εις τήν ’Ακαδημίαν τών 
Επιγραφών καί τής Φιλολογίας εις γενικήν 
συνεδρίαν, τής όποιας δυστυχώς δεν γνωριζο- 
μεν άκόμη τ ’ άποτελέσματα. Εις την περι- 
στασιν αυτήν φαίνεται παραδοφον οτι γεγονος 
παρόμοιον έμεινε έως τώρα χωρίς ηχώ εις τόν 
τύπον, ό όποιος έξ εναντίας άναφέρει πολλά 
περί μιας διαλέξεως άφορώσης τήν ηθικήν άπο- 
κατάστασιν τής ΣαπφοΟς, την οποίαν ο μέγας 
άκαδημαίκός Ραϊνάχ, ένόμ-ισε πρεπον να εκ- 
φωνήση έπί τή ευκαιρία ταύτή . Ά λλά  δέν πρε- 
πει νά λησμονήσωμεν ότι ή παρουσιασις ενος 
έργου εις τήν ’Ακαδημίαν είνε πράξις, διά τής

κ. ΑΡΤΕΜιΣ ΒΕΛΟΎΔίΟΥ

(Άπό τήν ítSQÍ τόν βωμόν είκονο.)

όποιας εις συγγραφεύς λαμβάνει άπλώς σειράν 
διά τό θέμα του' καί τοΰτο εν τουτοις ενίοτε 
έξεγείρει ά ντιζηλίας. Ούτω, μόλις ανηγγελθή 
ό τίτλος του έργου, τό όποιον μάς ένδιαφερει, 
ό κ. Ρα'ίνάχ δεν ήδυνήθη νά μή ύπενθυμίσή τά 
έργα του καί τά  τών προκατόχων του. Έ κτε- 
λών τό καθήκον τούτο με την συνηθη του ευ
γλω ττ ία ν , άφύπνισε τόν οίστρον μερικών έφη- 
μεριδογράφων, οί όποιοι παρηκολούθησαν αύτόν 
είε τό αίσθηυ.ατικόν καί ιστορικόν έδαφος, έπί 
του οποίου εμαχετο, διότι επ ι τοιουτου εοα- 
φους υπάρχει πάντοτε υλη προς συζητησιν. 
’Ενώ, φοβούμενος μήπως άμαυρωσουν το λαμ
πρόν, ά λ λ ’ άμφιβόλου άληθείας μέρος τής εύ- 
νοουμένης εις τούς άναγνώστας των μουσικής, 
τήν όποιαν έξετέλουν, άπέφυγον νά όμιλησωσι
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περί του θέμ.άτος του δόκτωρος Μπασκούλ, το- 
σοΰτον μάλλον, καθόσον ό συγγραφεύς μ.ας 
φθάνει εις τήν ’Απολογίαν τής Σαπφοΰς δ ι ’ 
άλλης οδού, τήν οποίαν ήνοιξε αυτός πρώτος 
και α ντλε ί εις σειράν γεγονότων νεων, τά 
όποια αυτός άνεκάλυψε, συμ.περάσματα ισχυρά 
καί απρόσβλητα.

Ε .  Γ,.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΗΤΤΑΣ
Νέος θρίαμβος του Λυκείου ή κατά τήν ή

μ.έραν τών Φώτων διοργανωθεΐσα εορτή τής 
ΓΙήττας. Τό Δημοτικόν θεατρον άσφυκτικώς 
πλήρες μ,έ κοινόν τόσον ενθουσιώδες, ώστε ά π ’ 
αρχής μέχρι τέλους α τελείω τα  χειροκροτή
ματα νά ύποδέχωνται τήν έμ,φάνισιν κάθε ε ί- 
κόνος καί κάθε χορού.

Ή  έορτή ήρχισε μ.ε τήν θαυμασίως γραφι
κήν εικόνα περί τόν βωμόν. Εις ημικύκλιον, 
ώς φαίνεται εις τήν σχετικήν εικόνα, νεάνι- 
δες μέ τό άρχαϊον ένδυμα, παρά τόν βωμ.όν δέ 
ώ ; ίέοειαι μέν αί κ .κ . Φεράλδη καί Βελουδίου 
εις στάσιν προσευχής· καί πρός τά  όπίσω ή 
δις Άμοιρά ώς κανηφόρος καί ή δις Καμ,πού- 
ρογλου ώ ; μυροφόρος.

Δυστυχώς εις τήν παρατιθεμένην εικόνα λ ε ί
πει ή κ. Βελουδίου, ή όποία δέν ήδυνήθη νά 
παρευρεθγ κατά τήν ήμ.εραν τής φωτογραφίας 
καί ής τήν θαυμασίως ώραίαν εικόνα παραθέ- 
τομεν ιδιαιτέρως, άντικατασταθεΐσαν εις τήν 
φωτογραφίαν παρά τής δος Άμοιρά, ήν πά
λιν άντικατέστησεν ή δις Όρλώφ.

Ή  β ' είκών τής Αυλής τής βασιλίσσης Α 
μαλίας άναπαρέστήσεν όλοζώντανην μίαν επο
χήν, ή όποία παρήλθεν άνεπ ιστρεπτεί. Αί πε- 
ρισσότεραι Έ λληνικα ί ένδυμασίαι τών Ψαρ- 
ρών, του Μωρηά, του Σουλίου, τών Ίω αννί- 
νων, τής Σμύρνης, τάς οποίας κ α τ ’ άπαίτησιν 
τής βασιλίσσης Άμ,αλίας έφεραν αί κυρίαι τής 
τιμής της, έφορέθησαν άπό τάς ώραιοτέρας κυ
ρίας καί δεσποινίδας, τάς οποίας οιαδήποτε 
βασίλισσα θά έφιλοδοζοΰσε νά έχη εις τήν Αυ
λήν της.

Βεβαίως καί αί ένδυμ-ασίαι ήσαν βαρύτιμοι 
καί γοαφικώταται μ.ε τά  χρυσά των κεντη- 
μ.ατα καί τούς συνδυασμ.ούς τών ώραίων των 
χρωματισμών καί τήν λεπτεπ ίλεπτον άκρί- 
βειαν, μ.έ τήν όποιαν έφορέθησαν. Ά λ λ  ’ έάν 
συγ/ρίνή κανείς τήν φωτογραφίαν τής πραγ
ματικής Αυλής τών χρόνων έκείνων μ.ε τήν 
φωτογραφίαν τής σημερινής, θά έννοήσή πό
σον ή Ε λληνική  φυλή έγεινεν ώοαιοτέρα καί 
πόσον τό κάλλος τής σημερινής Έλληνίδος

προσεγγίζει σήμερον πρός τό φημ.ισμ.ένον κάλ
λος τής άρχαίας μ.ας έποχής.

Ή  τρίτη είκών του Νεου Χρόνου, άν καί 
πολύ ώραία καί γραφική, δέν κατωρθώθη δυ
στυχώς νά έπιτύχν) εις τήν φωτογραφίαν. Καί 
είναι λυπηρόν, διότι καί πολύ ώραία ήτο καί 
έντελώς νεώ τατα , εύ'μ.μ,ορφα κοριτσάκια έσυμ- 
βόλισαν καί τόν Νέον Χρόνον, άπαστράπτοντα 
μέσα εις χρυσόπλεκτες καί άνθοστολισμένες 
γκυρλάντες καί τούς δώδεκα άνθοστεφανωμ.έ- 
νους μ.ήνας τούς συμ.βολίζοντας τήν έποχήν 
των μ.έ λουλούδια καί καρπούς.

Οί χοροί έκτελεσθέντες καί πάλιν μέ κάθε 
δυνατήν τελειότητα  ένθουσίασαν, έξετρέλλα- 
ναν προεκάλεσαν δάκρυα χαράς καί ύπερτάτης 
συγκινήσεως. Ά ν  δέ καί ή εορτή έπανελήφθη 
καί δευτέραν φοράν, όμως έμ-ειναν πολλοί, οί 
όποιοι δέν έπρόφθασαν νά προμ,ηθευθούν έγκαί- 
ρως εισιτήρια διά νά τήν ίδοΰν. Ή  έν γένει 
έ 'τύπω σ ις υπήρξε θριαμβευτική, άποθεωτική. 
Αί δε έφημερίδες όμοφώνως πλέον άφιέοωσαν 
στήλας καί σελίδας ολοκλήρους εις ένθουσιώ- 
δεις περιγραφής.

Ή  έκπληξις τής α ' ημέρας ήτο τό άπό 
σκηνής θαυμάσιον τραγούδι τού νεωτέρου μας 
Τυρταίου Σ π. Μάτσούκα. Τό τραγούδι του 
αύτό έπηκολούθησαν ώραΐοι καί ένθουσιαστι- 
κοί στίχοι του πρός τής Έλληνοπούλες μας, 
όπως ώνόμασε τά  κορίτσια τού Λυκείου, αί 
όποΐαι εις έκδήλωσιν τού θαυμ.ασμού των τού 
προσέφεραν ενα στεφάνι δάφνης, άπό τό όποιον 
ένα μόνον φύλλον έκράτησεν ό ποιητής, διά 
νά συμ.βολίσν) μ.έ αύτό, ώς εϊπεν, οχι τήν δό
ξαν, άλλά καί τάς πικρίας μέ τάς οποίας πο
τίζονται συνήθως έκείνοι, τών όποιων αύτή 
στεφανόνει τά  μέτωπα διά τά  ώραία έργα των, 
προσθέτομεν ήμεΐς.

ΠΟ0ΟΣ Κ Α Ι  ΑΠΟΑΑΥΣΙΣ
"Ενα ώραΐον άνοιξιάτικον πρωινόν, ώμορφο- 

στολισμένον καί χαρούμ,ενον έστεκεν εις τό 
κατώφλι τής θύρας τού σπιτιού του, ένα πα ι
δάκι .

’Έξαφνα ώραία πεταλούδα ή όποία εϊχεν 
έπάνω εις τά  όπάλινα πτερά της τήν αϊθε- 
ριωτέραν αρμονίαν τών χρωμάτων, τό λευκόν, 
τό ρόδινον καί τό γαλανόν, ώς άκτίς ήλιου 
ήρχισε νά πετ£ άπό άνθους εις άνθος, καί 
όμοία μέ πτερωτόν καί αύτή άνθος, άνέβαινε, 
κατέβαινε, καί έπαιζεν έπάνω άπό τό κατα- 
ποάσινον λε βάδι.

Τό παιδάκι πού μόλις έδοκίμαζε τήν δύνα- 
μιν τών ποδών του, καί έτρεχεν έπ ί τής
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χλόης, τήν εϊδεν, καί άμέσως κατελήφθη άπό 
πόθον άκράτητον νά συλλάβγ τό πτερωτόν μ.έ 
τά ζωηρά χρώματα έντομ.ον.

Ά λ λ ’ ή πεταλούδα ¿γνώριζε, φα ίνετα ι τούς 
πόθους αύτούς.

Είδε γενεάς όλοχλήοους αί όποΐαι άπέκαμ,ον 
νά τήν κυνηγούν. Έχαμ.ηλοπέταςεν έμ.ποός 
εις τό παιδάκι, καί έκάΟισε δύο βήμ-ατα μα
κράν του, καί όταν τό παιδί ά φ ’ ού έσταμ.ά- 
τησε τήν όρμ.ήν τού δρόμου του, καί έκράτησε 
την άναπνοην του, ή'πλωσε τό χέρι νά την 
συλλάβγ, ή πεταλούδα ύψώθη έκ νέου πετώσα 
τό άνωμ.αλον καί έκθαμβωτικόν πέταγμά της.
Τό παιδί δέν έκουράζετο, τήν έδίωκε πάντοτε.

Μετά μ.αταίαν προσπάθειαν, ά ντ ί νά σβύσν) 
ό πόθος τής άποκτήσεως τής πεταλούδας εις 
τήν καρδιά του, έξ έναντίας ηύξανε καί μέ 
βήμ.α ολονεν ταχύτερον καί μ.έ μ.άτι φλογερωτε 
ρον έτρεχεν όπίσω άπό τήν ώραίαν πεταλούδα.

·¥■

★ ★
Τό καϋμένο τό παιδί εϊχε τοέξει, χωρίς νά 

στραφή, ώστε ά φ ’ ού έκαμ,ε δρόμον πολλάς 
ώρας, ήτο πλέον μακράν τής μ.ητρός του.

Ά πό  τήν ώραίαν δοοσεράν, καί άνθοσκέπα- 
στον πεδιάδα, ή πεταλούδα έπέταξεν εις κοι
λάδα ξηράν καί γεμ.άτην άγκάθια.

Τό παιδί χωρίς νά διστάσν), ήρχισε νά τήν 
κυνηγά Ή  Τήν κοιλάδα έκείνην.

Μ ’ ολον οτι τό διάστημα ήτο μακρόν, και 
ό δοόμ.ος ταχύς, τό πα ιδ ί, χωρίς νά αισθάνε
τα ι τόν κόπον, ήκολούθει πάντοτε την πετα 
λούδα, ή όποία κάθε δέκα βήματα έκάθητο, 
πότε εις ένα θάμ.νον, πότε εις δενδρύλιον άπε- 
ζηραμένον, πότε εις άγριον άνθος άγνώστου 
ονόματος, πάντοτε δέ άφίπτατο , όταν ό νεος 
ένόμ-ιζεν οτι ήδη τήν συνελαβεν.

Διότι κυνηγώντας της τόπαιδ ίον, έγινε νεος.
Καί μέ τόν μ.εγάλον έκεΐνον πόθον τής νεό- 

τητος καί·μ.έ τήν άπροσδιόριστον έκείνην άνάγ- 
κην τής άπολαύσεως καί κατακτησεως τήν 
οποίαν έχει ή νεότης, έτρεχεν άκούραστος κα
τόπιν τής λαμ.πράς όφθαλμ.απάτης.

Άπό καιρού εις καιρόν ή πεταλούδα ώς νά 
επεριγέλα τόν νέον, έστεκεν, έκάθητο έπάνω 
εις άγριον άνθος καί ήρχιζε νά ροφά ήδονικώς 
το μ,έλι του, κτυπώσα έρωτικώς τά πτερά της.

Μόλις ό νέος έφθανεν άσθμαίνων, καί πλη- 
ρης έλπίδος, ή πεταλούδα άφη/εν έαυτήν εις 
τήν αύραν, καί ή αύρα τήν έπερνεν έλαφραν 
ε ί; τό άρωμα.

*
*  *

Κ ατ’ αύτόν τό τρόπον εις αύτό το τρελλο 
κυνήγι ¿περνούσαν αί στιγμαί ή μια κατόπιν

τής άλλης, αί ώραι, αί ήμέραι, οί χρόνοι, καί 
τό έντομ.ον καί ό άνθρωπος έφθασαν εις τό 
ύψηλότερον σημ.εΐον ό'ρους, τό όποιον ήτο τό 
ΰψιστον σημεΐον τής ζωής τού άνθρώπου.

Κυνηγώντας τήν πεταλούδα ό νεος έγινεν 
άνηρ.

Έ κεΐ, ό άνήρ έστάθη πρός στιγμ.ήν καί 
έσκέφθη, άν δέν θά ήτο καλλίτερον δ ι ’ αύτόν 
νά στραφή όπίσω, τόσον ό κατήφορος τού βου
νού τού έφαίνετο αύχμηρός.

Κάτωθεν τού βουνού όλως τό έναντιον τής 
άλλης πλευράς, όπου ήσαν ώραΐοι κήποι, «οραΐα 
δάση, ώοαΐα λειβάδια άνθοφορτωμ.ένα, άπειρία 
θαυμάσιων καοποφόρων δένδρων καί εύωδών 
καί σπανίων άνθέων, κάτω εις τούς πρόπο- 
δας, λέγομεν, τού βουνού έξετείνετο μ.έγα τ ε 
τράγωνον διάστημ.α περιφραγμένον διά το ί
χου, εις τό όποιον είσήρχοντο διά θύρας διη- 
νεκώς άνοικτής καί όπου δέν έφύοντο παρά μ.ό- 
νον λίθοι, άλλοι πλαγιασμένοι κατά γής, καί 
άλλοι ό'ρθιοι.

Ή  πεταλούδα ομ.ως διήλθεν ώραιοτέρα καί 
λαμπροτέρα, καί έπέταξεν έμ.πρός εις τά μ.ά- 
τ ια  τού άνθρώπου, κατόπιν δέ πετώσα άνωθεν 
τής κατωφερείας τού βουνού, ήρχισε νά διευ
θύνεται πρός τό περιτειχισμενον μ.εοος.

Παράδοξον πράγμ.α ! *0 ταχύς αύτός δρό
μος έπρεπε νά κουράσν) τόν γέροντα, διότι, 
έβλεπέ τις εις τά κάτασπρα μ.αλλιά του, ότι 
ήτο γέρων ό τρελλός αύτός δρομεύς. Έ ν τού- 
τοις τό τρέξιμόν του έγίνετο ταχύτερον, έφ ’ 
όσον έπροχώρει, τό όποιον μόνον έκ τής κα
τωφερείας τού βουνού έξηγεΐτο.

‘Η πεταλούδα έστεκε πάντοτε εις ί'σην 
άπόστασιν ά π ’ αύτοΰ, μ,όνον έπειδή πλέον εί- 
χεν έκλείψει κάθε άνθος, άνεπαύετο άπό και
ρού εις καιρόν έπ ί αιχμηρών άκανθών, ή έπί 
κλάδων άπεξηραμένων δένδρων.

Ό  γέρων άσθμαίνων, τήν κατεδίωκε π ά ν 
τοτε. *

* ★ ^

Τέλος, ή πεταλούδα έπέταξεν άνωθεν τού 
θλιβερού περιτειχίσματος, καί ό γέρων είσήλθε
διά τής θύρας.

Μόλις όμ.ως έκαμε βήματά τ ινα , άτενίζων 
τήν πεταλούδαν, τής όποιας ήρχισαν νά άφα- 
νίζονται τά  ώραία χρώμ.ατα εις τήν στακτε- 
ράν άτμόσφαιραν, ώλισθησεν εις ένα λίθον καί 
έπεσεν. Τοίς προσεπάθησε νά σηκωθγ, καί
τρις έπεσεν.

Μή δυνάμ.ενος πλέον νά τρέξγ όπίσω άπό 
τήν χείμ.αιράν του, ήρκεσθη νά τείνν) πρός αύ- 
τήν τά χέρια του.

Ή  πεταλούδα τότε μόλις έφάνη ότι ήσθάνθη
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οίκτον Hi’ αυτόν, κκί ¡jl’ ολον ότι τά ώρκΐκ rr,ç 
χροψ-χτ« ειχον άφκνισθν), -ήλθε καί τίρχισε νά 
ττετκ γυρω άπο τήν κεφαλήν του. ’"loo); τό 
ώραΐον εντοριον οέν είχε χάσει τα  ώοαΐα χρώ
ματα των πτερών του, αλλά· τά  υ.άτια -ου 
γέροντος έςητΟενη^-ένα οέν τά  ^'.έκριναν πλέον.

Οί κύκλοι τού: οποίους διέγραφον άνωθεν 
τής κεφαλής του, έυ.ικούνοντο όλονεν, έ’ως 
οτου ήλθε, καί έκάθιτεν επ ί του ώχρου ¡κετώ- 
ποα του Οννιτκοντος.

Με τελευτα ίαν ποοτπάθειαν ό γεροιν ¿σή
κωσε το χερι του, καί ή'γγισε ριολις τά πτεοά 
τής πεταλούδας, αντικείμενο'/ τόσο/ν πόθων, 
καί τόσων μεγάλων κόπων. Ά λλ  ’ ώ !  άπογο- 
ήτευσις ! ύιέκρινεν οτι, όχι πεταλούδα έκυνή- 
γε ι τόσον, καιρόν, ά λ λ ’ ακτίνα του ήλιου.

Τό χερι του έ'πεσε ψυχρόν, καί χωρίς δύνα- 
μιν, καί ό τελευταίος του στεναγμός έφερε 
φρίκην, καί ρίγος εις τήν άτμ-όσφαιραν, ή όποια 
¿βάρυνε τό πεδίον του θανάτου.

Μ ’ όλα ταϋτα ¿ξακολούθει, ώ ποιητά, ¿¿α
κολουθεί, νά διώκτις τόν άχαλίνωτον του ίδα- 
νικοΰ πόθον σου. Ζήτει δ ι ’ άμετρήτων πόνων, 
νά φθάσγ,ς τό φάσμα τό χιλιόχρωμον τό ό
ποιον φεύγει πάντοτε ¿νοόπιόν σου. ’Έ στω , 
καί άν ή κάρδιά σου συντριβή. ’Έ στω , καί αν 
σβύσν) ή ζωή σου. ’Έ στω , καί άν ¿κπνεύσγ,ς 
τήν στιγμήν που τό χέρι σου θά τό έγγίσν).

( Έ κ  τοϋ Γαλλικού)
ΑΙΚ. Ρ.

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΤΗ Σ ·/-· Ν Ι Ν Α Σ  Φ ίΔ Κ Α

Ή  κ. Φωκά είχε πάλιν με τήν ¿)ραίαν 
συναυλίαν της του Δημοτικού θεάτρου ένα νέον 
θρίαμβον εις τήν πυκνήν άλυσιν των πα
λα ιώ ν. Τό Δημοτικόν γεμάτον άπό θαυμ.α- 
στρίας καί θαυμαστάς, οΐ όποιοι ¿χειροκρότη
σαν μέ ένθουσιασμόν κάθε ένα χωριστά άπό 
τά  ωραία κομμάτια που έτραγούδησεν ή συμ- 
παθεστάτη καλλιτεχνις μας.

Νέα καί παλα ιά  τά  κομμάτια αυτά είχαν 
έκλεχθή μέ τόσην έπ ιτυχ ίαν διά τό είδος τής 
φωνής τής κ. Φωκά, ώστε δεν εΐ'ςευρε κανείς 
ποιον νά θαυμάσν) περισσότερον καί που νά 
χειροκροτήσγι ένθουσιωδέστερα.

Ή  άρια έν TO’jTotç τής Belle Isle τοΟ Σα- 
μάοα καί ή σκηνή τής τρέλλας τής L uc ie  
de L am erm our, εις τήν όποιαν άνεδείχθη 
ολη ή τέχνη καί όλη ή δύναμις τής φωνής 
της έπροκάλεσαν φρενήτιδα ένθουσιασμοΟ καί 
άληθινήν άποθέωσιν τής καλλιτέχνιδος.

‘Η κ. Φωκκ, ίέοεια άληθινή τής τέχνης,

ψάλλει μέ κλασικήν απλότητα καί ευγένειαν, 
καθώς έψαλλεν ή Ραχήλ καί ή ΓΙάττη αί κλα- 
σικώτεραι καί αί έπιφανέστεραι διερμηνείς τής 
σοβαρας τέχνης. Ή  δύναμ,ις καί τό κάλλος 
καί ό πλούτος τής φωνής της άδελφωμένα μέ 
τήν έντελεστέραν τεχνικότητα άπηχοΰν ολας 
τάς ωραιότητας άλλά καί όλα τά  πάθη εις 
τά  βάθη τής άνθρωπίνης ψυχής. Κάθε νότα 
της κρυσταλένια, κάθε κϋμα φωνής εί'τε γα 
λήνην αισθήματος, εί'τε τρικυμίαν ψυχής διερ- 
μ.ηνεύει σκορπίζει τήν βαθυτάτην άπόλαυσιν, 
ήν μόνη ή μεγάλη τέχνη δίδει εις τούς μύ- 
στας της.

Μέ τά  ολίγα αυτά λόγια δέν άζιώ νά κρίνω 
τήν κ.Φωκά. Α π λώ ς διερμηνεύω τον θαυμασμόν 
μ.ου, του όποιου κατά τήν συναυλίαν αυτήν 
μετεΐχον μουσικαί έςοχότητες ¿έναι καί ίδ ι— 
καί μας άπό τάς αύθεντικωτέρας, α ίτινες δι
καιούνται νά έχουν γνώμην εις τόπον, άπό 
τόν όποιον κάθε σοβαρά κριτική είνα ι, νομίζω, 
καί θά μένγ) ό’νειρον διά πολύν καιρόν άκόμη.

’Ά νθη εις ώραΐα κάνιστρα καί λύρας έπλημ- 
μύρησαν τήν σκηνήν δείγμ.ατα τής λατρείας 
του κοινού προς τήν Έ λληνίδα κυρίαν. Ό  κ. 
Λογκομπάρδι, ό κ . Παπαγεωργίου έπρόσθε- 
σαν μ.έ το ώοαϊον παίξιμόν των ότι ήτο δυ
νατόν νά προστεθή εις τήν ώραίαν εορτήν καί 
ή κυρία Αύρα Θεοδωροπούλου συνώδευσε τά  
άσματα μέ τήν μαεστοίαν, ή όποια τήν δια
κρίνει.

ΟΑΟΙ ΕΙΣ T O  SPLENDID
To SPLENDID αναλαμβάνει καί έυοι 

μάζει γεύματα επί παραγγελία τέλεια εις 
εκλεκτά υλικά καί τέχνην μαγειρικήν.

Αΰτάς τάς ημέρας των εορτών καί τών 
διασκεδάσεων δσοι θέλουν νά δώσουν 
γεύματα χωρίς νά κοπιάσουν άς απευθυν
θούν μέ εμπιστοσύνην είς τό SPLENDID.

Τιμαι λογικώταται.

Ό καθηγητής Ι-ιιιρμ 0. Ιρρανίζ έ'/αμ,εν 
έ’ναρςιν τών μαθημάτων του τών ζένων 
γλωσσών καθώς καί τοϋ πιάνου τής ζωγρα
φικής καί ’Ιχνογραφίας, όδός Μιχαήλ 
Βόοα 54.

Γνωστός εις τάς ξένας έδώ παροικίας, 
είναι επί πλέον καί κάτοχος δ'αφόρων συλ
λογών έ'ργων αρχαίας τέχνης μεγάλης 
άζίας. τάς οποίας δύνανται. νά επισκεπτών - 
ται οί ενδιαφερόμενοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1911

Ά ρ ι Ο .  997. — Παλαιόν καί Νέον έτος. —  Τό 
άστρον.— Ή  βραδεία τών Χριστουγέννων. —  Ώδή 
στό θάνατο τοϋ “Ιψεν.—  Ή  Γέννησις τοϋ Χριστοϋ- 
— Ψώς καί σκοτάδι. Τό Σχολεΐον τής ’Ασπασίας.
— Τά Χριστούγεννα τοϋ Φθισιοτρείου.— Νύχτα στή 
θάλασσα. —  Ά π ό τό Αΐγιον. —  Ξένη Φιλολογία.—  
Εΰα Νικήτρια. — Π Βίκτωρ Ούγκώ. —  Μυγδα
λιές.— Έσπερίς τής Σωτηρίας.— Διαλέξεις.— Μου
σική κίνησις.

Ά ρ ιΟ . 9 9 3.— Διά τάς Γυναίκας καί τά παιδία,
— Προς τήν Κυβέρνησιν. —  ’ Ιωάννης Βαλαωρίτης.
— Ή  Πεποικιλμένη. — Τό Σχολεΐον τής ’Ασπασίας 
— Λόγος πρώτος. — Ά π ό  τήν Φλογέρα τοϋ Βασι- 
ληά.— Ά π ό  τό ταξείδι μου.— Αλέξανδρος ΙΙαπα- 
διαμάντης.— Χαιρετισμός στην Εΰα. —  Ό  χορός τοϋ 
Ασύλου τών Ανιάτω ν.— Πολιτική Σελίς. —  Φιλο
λογική Ζωή.— Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρτΟ . 999— Αί σημεριναί απόστολοι' ή κ-Sam- 
ford.— Λόγος Β' (άπό ’ ή Φλογέρα τοϋ Βασιληδ).— 
Ανατροφή. —  Ά π ό  τό ταξείδι μου.— Δεσποινίς ή κυ
ρία. — Αί διαλέξεις τοϋ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου.— 
Απολογία τοϋ θανάτου.— Ξένη Φιλολογία.— Εϋα 
Νικήτρια — Ό  Νίτσε κρινόμενος έν Άθήναις.—  
Τί έπεσκέφθη ή κ· Samforil,— Έκθεσις γυναικείων 
έργων.— Πολιτική Σελίς.— Γπετροφία τών αμυ
γδαλών.

Ά ρτΟ . 1000. — Διά τήν έκπαίδευσιν.— Τό παρα
μύθι.— Ά π ό  τό ταξείδι ι ου.— Ή  κ Samford καί 
Τ  λληνίδες.— Τό Σχολεΐον τής Ασπασίας.—  'Ελλη
νική Φιλολογία. - “Ονειρο στό κϋμα.— Ξένη Φιλο
λογία.— Εϋα Νικήτρια.—  Ή  δίς Καλογεροπούλου 
είς Γενεύην — ΙΙερίληψις τής Βαρωνίδος Horm.— 

Ο θάνατος τής Μαρίας Μαρτέν.— Πολιτική Σελίς. 
— Γυναικεία κίνησις. — Βιβλία. —  Νοικοκυριό καί 
κουζίνα.

Ά ρ τ Ο .1 0 0 1 . — Ε ίς τά εϊκοσι-πέντε.— Η ένεννη- 
κονταετηρί,ς τοϋ Βασιλεύοντος Λουϊτπόλδου. — Ά π ό 
τό ταξείδι μου. — Τά τραίνα καί τά πλοία.— “Ο
νειρα καί ζωή.— Τό Σχολεΐον τής Ασπασίας.— Τό 
Ίωβιλαΐον τής ’Ιταλίας. — Προτείνω ψηφοφορίαν 
τών φοιτητών.— 'Ελληνική Φιλολογία. Ολόγυρα 
στή λίμνη.·—Αί διαλέξεις τοϋ Λυκείου τών Έ λλη- 
νίδων.— Καταγωγή τοϋ μανδυλίου. Η έκθεσις τής
προόδου. — Πολιτική Σελίς.—Νοικοκυριό καί κου
ζίνα

Ά ρ τ Ο .  1 0 0 2 .  -  Ή  εργασία τών ύπάνδρων.— 
Άπό τό ταξείδι μου.—  Ελληνική Φιλολογία.— Ο
λόγυρα στή λίμνη Β . — Ό  θρϋλλος τής σημοίας. 
Τό Σχολεΐον τής Ασπασίας.— Μία εύγλωττος στα
τιστική.—  Ή  διάλεξις τής κ. Παρρέν είς τόν Παρ
νασσόν.— Απογευματινοί συζητήσεις.— Ξένη Φι
λολογία.— Εϋα Νικήτρια. — Γ ύχτα στό Νείλο.— 
Μεγάλος καθηγητής καί Τράκ.—  Ή  μόδα της άνοί- 
ξεως.— Πολιτική σελίς.— Βιβλία.

Ά ρ τ Ο .  10 0 3.— Πρωτομαγιά. —  Άνθεστήρια. —  
Δύο σκιαί. — Ά π ό τό ταξείδι μου. — Τά δώρα καί 
ή τέχνη Α λ Αί Βουλγαρίδες.— Τό Σχολεΐον τής 
Α σπασίας— Έ λλ. Φιλολογία. -  Ολόγυρτ στή λ ί
μνη Γ '. — Νέοι θρίαμβοι τής Αθηναϊκής Μανδολι- 
νάτας. — Βούλγαροι καί Βουλγαρίδες είς τό γρα- 
φεΐον μας. — Πρόγευμα παρά τφ κ. Καλαποθάκη.—
Ό  αγοραστής.— Η έθνική διαθήκη τοϋ Μαρίνου 
Κοργαλένιου.— Πολιτική Σελίς.

Ά ρ ι Ο .  100 4- ί>· —  Νίκη. —  Χρονογραφήμα-α 
άπό τάς καθημερινός ’ Εφημερίδας διά τούς Ε λ λ η 
νικούς χορούς.— Μελέται περί Ελληνικών χορών.
— Περιγραφαί τοϋ καθημερινού τύπου.— Α ί διαλέ
ξεις τοϋ Λυκείου τών Έλϊ.ηνίδων.—  Η νέα Ύφη- 
γήτρια. Ο άνθοπόλεμος τοϋ Ζαππείου ύπέρ τών 
θερινών έξοχών τών παιδιών.— Πολιτική Σελίς.— 
Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ τ Ο .  1006. — Α ί εξετάσεις καταργοϋνται.— II  
εξόριστος. —  Ά π ό  τό ταξείδι μου. — Ά π ’ τήν αγρο
τική ζωή. — Στραβά σώματα. Τό Βραχάκι..· — Τό 
σχολεΐον τής ’Ασπασίας. —  Ή  πανούκλα είς τό 
Πέργαμον.— Μουσικαί απολαύσεις. Οί χοροί· Λογο
δοσία τής Έπαγγ. Σχολής.— Πολιτική Σελίς. Νοι
κοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ τ Ο .  10 0 7.— Θύματα καί Δήμιος.— Φιλολο
γικά Μνημόσυνα Κατίνας Ήλιακοπούλου. — Άπό 
τό ταξείδι μου. — Τό συνέδριον τών σωφραζετών 
είς τήν Στοκόλμην. — Τό Σχολεΐον τής Ασπασίας. 
Ξένη Φιλολογία. —  *Η Μαργαρίτα. —  Τ ί έφόρει ή 
Βασίλισσα τής Α γγλίας.— Ό  δεκάλογος τής καλή, 
συζύγου. — Άπό τό Φλογισμένο Ράσο (τοϋ κ. ΙΙλ . 
Ροδοκανάκη). — Λουλουδένια φιλανθρωπία.— Β ι
βλιοθήκη τοϋ «Λυκείου τών Έλληνίδων».— I I  ’I I -  
λέκτρα. Θέατρον.— Ποιήματα. — Γυναίκες ιερείς. 
— Γυναικεία κίνησις. — ΙΙολιτικήΣελίς. — Νοικοκυριό 
καί κουζίνα.

Ά ρ ι Ο .  1008. —Τά γυναικεία Συνέδρια. — Μοί
ρες.— Εύχαρις. — Τό Φλογισμένο Ράσο. -  Σταματι- 
σμένος.— Τό Σχολεΐον τής Ασπασίας. — Ά π ό τό 
ταξείδι μου.— Τό "ον Συνέδριον τών γυναικών τή; 
Βαυαρίας. —  Έπιστολαί τής Πυθαγοριτρίας Θεα
το ύς—  Ο θάνατος τοϋ πρώτου Γάλλου Φεμινι- 
στοΰ. — Νόμοι Φεμινιστικοί. — Γυναικεία κίνησις.— 
Βιβλία. —  Ποιήματα. — Πολιτικόν Δελτίον.— Αί κυ- 
ρίαι δέν είναι δ.ά τό θέατρον. — Θέατρον.— Μόδα.— 
Τό ΙΙμερολόγιον τής Έφημ. τών Κυριών.— Νοι
κοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ιΟ . 1009.—  Ό Αιών τών παιδιών.— Α ί Γυ
ναίκες κα; ό Συνεργατισμός. — Οί τυχεροί τοϋ Λα
χείου.—  Ό  ποιητής 8\\ ί ιηΙ ιιπ ιο . — Αί παιδικαί έξο- 
χαί — Ή  έφεύρεσις τής Μελέτης. —  Τό Σχολεΐον 
τής ’Ασπασίας.— Ά π ό τό ταξείδι μου. — Ά π ό τό 
Φλογισμένο Ράσο. — Ά π ό τά Μετέωρα — Ο Καπνός 
καί αί κυρίαι — Θέατρον. — Πολιτικόν Δελτίον.— 
Νοικοκυριό καί κουζίνα.
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Ά ρτΟ . 1010. — Τό έν Στοκόλμη Συνέδριου τοΰ 
διεθνούς Συμβουλίου των Γυναικών. — 'Επιστολή 
τής κ. Κ. Παρρεν πρός τάς γυναίκας τής Σουη
δ ίας.— Τόι Αύκειόν μας. — Ή  Κυριακή τών έργαζο- 
μενων.— υ  Γι^βζζατο καί α ί γυναίκες. — Αί γυ να ί
κες που μονομαχούν. — Τό Σχολεϊον τής ’Ασπα
σίας. Από την ζωήν μιας μικράς.— Άφορεσμένο 
Μάντεμα. — Αί Ελληνίδες Ζωγράφοι. - Ή  Κέρ
κυρα .— Η μόδα. — Θεατρική κίνησις. — Ή  εορτή 
τής Σημαίας. Πολιτική Σελίς. — Νοικοκυριό καί 
κουζίνα.

*Αρ»0· 1011 .— Η νέα Βουλή καί α ί γυναίκες
— Ποιήματα.— Ή  παρασημοφορία τής κ. Β. Μπε- 
ν ά κ η .-Α ί γυναίκες τής ’Αφρικής. — Καί Ε λλη 
ν ικ ά .-  Απο τό ταξεϊδι μου. — Τό Σχολεϊον τής
Ασπασίας. —Τό φθινοπωρινόν Σαλόν τών γυνα ι

κών. -  Μιά σπαθιά εις τά σπλάγχνα τών Θεών — 
Καπνίζουσαι κυρίαι. — Τό χέρι τοϋ σκελετού.— Αί
Ελληνίδες εις τήν Φιλολογίαν.— Τό Κ ουϊντέτο.— 

Τά εγκαίνια του πρατηρίου τών απόρων γυναικών.
— Γυναικεία κίνησις. Θέατρον.—Νοικοκυριό καί 
κουζίνα.

’ ΛοιΟ. 1012. — Τά Πάτρια- -  Κωνσταντίνος 
Χρηστομάνος. — Μιά Αυτοκρατόρισσα τής μοναξιάς. 
Τό Σχολεϊον τή ; ’Ασπασίας. —Μία φωνή από τό 
μνήμα. — ’Από τό ταξεϊδι μου. -  Ό ανήφορος. -  Οί 
Μάρτυρες καί αί Μάρτι ρες τής εποχής αυτής. Ή 
έκατονταετηρίς του Λ ίτς —Τά έργα τής Λδος Τσί- 
λερ εις τήν ’Αμερικήν — Η παρασημοφορία τής 
κ Σάρρας Μονά. — Συναυλίαι καί θέατρα —Διαλέ
ξ ε ι;·— Βιβλία. — Πολιτική Σελίς. — Νοικοκυριό καί 
κουζίνα.

Ά μ 0 1 .  1013. -  Τά εκπαιδευτικά νομοσχέδια καί 
ή γυναικεία έκπαίδευσις.—Δύο ποιήματα του Μαρ- 
κορά. — ’Από τό βιβλίον τής Αύτοκρατείρας ’Ελισά
βετ. ’Από τό ταξεϊδι μου. -  Ή  Τζοκόντα καί όζω- 
γράφος της. Τό Σχολεϊον τής ’Ασπασίας. — ’Ανα
μνήσεις από τό θερινόν Μό αχον.— Αί εφημερίδες 
περί τής υποδοχής τών Δημοσιογράφων καί καλλι
τεχνών εις τό Λύκειόν μας — Γιά έκδίκησι.—Λ αϊ
κόν περίπτερον Σ ωτηρίας.—Ή  σημερινή βασιλεία 
τών ρόδων.- Λεβαντινισμός. Ή  συναυλία τής κ. 
Φωκά. — ’Αποφάσεις Λυκείου Έ λληνίδων. — Ή  
φτεροΰγες τής τέχνης.—Πολιτική Σελίς. — Διαλέ

ξεις. — Τά δώρα του Νέου "Ετους. — Νοικοκυριό 
καί κουζίνα.

Ά ρ ιθ .  1014. — Ό  Χριστός καί οί Σημερινοί 
Ήρώδαι — Τό Μαγικό Δένδρο. — Ή Γέννησις.— Ή 
πάσχουσα. — ’Από τό τωξείδι μου.—  Ό  Βαλθάσαρ.

Η εορτή τή;Πήττας τοϋ Λυκείου — Αί δύο Στίνη.

Σ υ ν ε ρ γ ά τ ιδ ε ς  τη ς  « Έ φ η μ .  τώ ν  Κ ν ρ ιώ ν  
κ α τά  τό 1 9 1 1 .

Α ί κυρίαι καί δεσποινίδες Ειρήνη Νικολαΐδου,Μαρ. 
Πινέλλη, Σοφία Μινέϊκο, Μαρ. Μομφεράτου, Χαρ. 
Καμβουκίδου, Μυρσίνη Κλεάνθους, Φ. Μιαούλη, 
Φρ. Στελούδη, Κοΰλα Ζαγγογιάννη, Ρ. Ροδοπού- 
λου, Μ. Κωνσταντίνογλου, Έ λ . Λάμαρη. Λουΐζα 
Κάλμε, Μαρία Δεμόν, Agnes Maeleod, Κυκλαμία, 
Έρασμία, Β.

Κα ΙΙαρρέν, Ναυσικά ή Φιλάρχαιος καί Παρισινή.

"Ελληνες συγγραφείς καί ποιηταί τών οποίων 
εργα έδημοσιεύθησαν : οί κ. κ. Κωστής Παλαμάς, 
Κ . Βλαχογιάννης, Ζ. Παπαντωνίου, ’Αν. Καρκα- 
βίτσας, Α. Τανάγρας, Δ. Ν. Βουτυράς, I. Πολέ ιης, 
Κων. Τσαγκαράδας, Άγαθ. Κωνσταντινίδης, Ά λ . 
Παπαδιαμάντης, Γ.Μαρκοράς, " 1 δας, Μαλακάσης, 
“Αχορος θεατής καί Maurice Barres.

ΣΟΦΗ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Προκειμένου περί υγείας καί καλλονής, πάσα 

προφνλαξις έπιβάλλ,εται. Δεν πρέπει λοιπόν να 
μεταχειρίζεται τις τα καλλυντικό εκείνα , ατινα 
φέρονσι μόνον ηχητικά ονόματα, περιέχουοι δε 
αυχνάκις ουσίας καί προϊόντα ύποπτα.

Δεν πρέπε ι να προστρέχη  τις παρα  μόνον  εις 
τα προ ϊόντα  εκείνα, ών ή φ ήμη  εϊνε δ ιαδεδο-  
μένη . όπως τής Κ ρεμ  Σ ιμ όν  τών Παριοίων, 
(ΕΕΜΕ ΜΙΜΟΝ, εφευρε&είσης τφ  1860, τήν  
όποιαν ή πε ίρα  άπέδειξεν ώς τό αρ ιστον μέσον  
πρός  δ ιατήρησ ιν  τής δροσερότητος τοϋ χ ρώ μα 
τος , τής λευκότητος καί τής έλαοτικότητος τοϋ  
δέρματος .

ΓΑΛΑΚΤ0 ΥΧ 0 Ν
ΑΛΕΥΡΟΝ

Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Κ  Δ Ι Α
ΤΑ ΒΡΕΦ Η . ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΖ ΚΑ Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ

πΕΡΙΕΧΕί το κ α λ λ ι τ ε ρ ΟΝ Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ
ΙΙωλεΙχαχ ό λ α  τα. ψας>μ.ααεΖα φαρμαχερΛορεΙα. 

Α Ν Τ Ι Ι Ι Ρ Ο Ζ Ω Ι Ι Ο ί  Δ οά . χ ή ν  Ε λ λ ά δ α  Κ ρ ή τ η ν .

Κ ΟΣ Ε Υ Γ .  Τ Τ Λ Ο Κ  Α 0 Η Ν Α Ι


