
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΣ ΤΟΓ ΜΗΝΟΣ 

ΔΙΕΤΘΤΝΤΡΙΑ · ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΕΤΟΣ 26 ” — ΑΘΗΝΑΙ 1 -1 5  ΙΟΥΝΙΟΥ 1912 I ΑΡΙΘΜΟΣ 1024

ΤΑ ΔΕΔΙΔΑΓΜΕΝΑ
Λοιπόν μετά τάς ρητάς επιβεβαιώσεις ότι 

κατηργοΰντο εφέτος καί αί δ ιπλωματικαί 
άκόμη εξετάσεις του ’Αρσάκειου, μετά τά 
επα ινετικά  χρονογραφήματα τών εφημερίδων 
διά τόν ώοαΐον αυτόν καί σοφόν νεωτερισμόν, 
έχομεν ό'χι εξετάσεις άπλώς, όπως πάντοτε, 
άλλά εξετάσεις διπλάς, άλλά έπανάληψιν εξε
τάσεων.

Ή  Κυβέρνησις λέγουν άκυροι τάς εξετάσεις, 
διότι τά ύποβληθέντα θέματα ήσαν έκ τών 
δεδ ιδαγμένων , ένω ό νόμ.ος ορίζει τό άντίθε- 
τον. Καί τά  δυστυχισμένα τά κορίτσια, που 
έκάθησαν καί έστιψαν μ.ε άγωνίαν τό μυαλό 
των διά νά* εξηγήσουν μίαν περικοπήν τοΟ 
ΙΙλάτωνος ή νά μεταφράσουν άπό την νέαν 
εις τήν άρχαίαν γλώσσαν μίαν σελίδα του Ξε- 
νοφώντος, θά πρέπτ) νά ύποστουν μίαν άκόμη 
φοράν τήν άγωνίαν αυτήν, διά νά έξετασθοΰν 
εις συγγοαφεΐς που δεν έδιδάχθησαν.

Καί τώρα έρωτώμεν : "Αν όλα τά  άλλα 
πράγματα εις τήν Ε λλάδα εύρίσκονται εις 
άνόρθωσιν, ή παιδεία όμως δέν φαίνεται ότι 
εύοίσκεται άκόμη εις ένα σκότος μεσαιωνικόν 
Καί οί νόμοι αύτοί που ορίζουν ώς άπαραίτη- 
τον ποοσόν διά μίαν διδασκάλισαν την μετά- 
φοασιν άπό τό μή δεδιδαγμένον  και την άφή- 
νουν νά πελαγοδρομή εις λαβυρίνθους σχολα-

οοκειται να γοάψγι ενα

γοαμ.μα ή μιαν αναφοραν εις την προϊσταμέ- 
νην της άρχην, δέν έ'πρεπε νά είχαν μ.εταρ- 
ρυθμ,ισθγ μεταξύ τών πρώτων J

‘Υπάρχει βεβαίως εις όλων τών λαών τά 
προγράμματα καί «δόσις σχολαστικισμού, όσον 
μάλιστα άφορ£ τήν κλασικήν έκπαίδευσιν. 
’Αλλά παντού έφρόντισαν, προχειμένου μ.άλι- 
στα περί διδασκάλων τής κατωτάτης παιδείας 
ή γλώσσα ή νέα, ή γραπτή κάθε λαοϋ νά άπο- 
τελή τό σοβαρόν μέρος τής έκπαιδεύσεως. Αύτή 
καί μόνη δίδει τό μέτρον τής Εκανότητος τής 
έξεταζομένης, διότι αυτήν θά διδάξγι εις τά 
μικρά παιδιά καί αύτή είναι τό κυριώτατον ορ— 
γανον διά του οποίου θά μεταδώσν) κάθε γνώ - 
σιν καί κάθε μόρφωσιν *

Έδώ ή κλασική παίδευσις κατέχει τά  σκήπ
τρα. Καί ή μαθήτρια έπ ί πέντε καί έξ κατά 
σειράν χρόνια θυσιάζει τά  δύω τρίτα του και
ρού τών σπουδών της, διά νά γυμνάζεται καί 
νά μελετά την συνθεσιν μιας γλωσσης, τήν 
οποίαν μ ’ όλα αυτά δέν θά κατορθώσν) ποτέ 
νά μ.άθ·/] ούτε νά γράφν), ούτε νά όμιλνί, ά λ λ ’ 
ούτε καλά, καλά νά έννοή.

Καί ένώ δέν θά τής έχρειάζοντο άπό τήν 
γλώσσαν αυτήν διά τόν μορφωτικόν προορισμόν 
της παρά μ,όνον τά  νοήματα, τά  ώραΐα καί 
ύψηλά εις γενικάς γραμ.μάς νοήματα, διατί νά 
σκοτώνεται, νά χάνν) καιρόν τόσον πολύτι
μον χωρίς άκοιβώς νά φθάνγι εις τό άποτέλε- 
σμα αυτό j Διότι ποία δημοδιδασκάλισσα ώς
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τώρα εύρέθν) εις τήν άνάγκην νά όμιλήσνι ή 
νά γροεψνι άρχαΐα Ε λληνικά , πράγμα τό  όποιον 
ούτε κάμνουν ούτε ήμποοοΰν νά κάμουν καί οί 
σοφωτεροι ακόμη από τούς Έ λληνιστάς "Η 
ποια καν από αύτάς διδάσκει αρχαίους συγγρα
φείς εις τό δημοτικόν σχολ.εΐον ; Ά λλα  καί 
ποία μέ ολον τόν χαμενον καιρόν και μέ τόν σχο
λαστικισμόν, όπου διδάσκεται τούς αρχαίους 
συγγραφείς, εννοεί καν τό πνεύμα τω ν, έμβα- 
θΰνει εις τό φιλολογικόν κάλλος τω ν, ε ίτε εις 
τήν αρμονικήν σύνθεσιν τής φράσεώς των

Καί είνα ι άρά γε εύ'κολον νά έννοήση κα
νείς τό κάλλος αύτό μιας γλωσσης νέκρας, τής 
οποίας μας λε ίπει εντελώς ή μουσική— κα/είς 
μας δέν ή'κουσεν ώς τώρα ομιλίαν άρχαίαν—  
από τήν οποίαν λε ίπει ή ζωή, τό χρώμα, τό 
αίσθημα, όπως τά  άντιλ,αμβανόμεθα καί τό 
έννοοϋμεν ήμεΐς οί σημερινοί άνθρωποι ’

Θά έννοΰσα τήν βαρύτητα καί τήν σημασίαν 
τοΰ βαθμού τής αρχαίας γλώσσης, εάν τό δί
πλωμα τής διδασκαλίσσης έχρησίμευεν ώς εν
δεικτικόν μορφώσεως κλασικής δ ι ’ άνωτέρας 
φιλολογικάς οπουδάςκαί έδιδε τό δικαίωμα χωρίς 
συνέχισιν γυμναστικών σπουδών εις κατάτα- 
ξιν εις τό ΓΙανεπιστήμιον.

’Από τής στιγμής όμως οπου ή διδάσκά- 
λισσα μ.έ τήν κλασικήν παίδευσιν οφείλει νά 
άκούσγ, γυμνασιακά μαθήματα καί νά λάβγ 
απολυτήριον γυμνασίου διά νά έγγραφή εις τό 
ΓΙανεπιστήμιον, ατό τής στιγμής όπου προο
ρίζεται νά διδάσκν) άνάγνωσιν καί γραφήν, από 
τής στιγμής μάλιστα όπου έχει τήν ύποχρέ- 
ωσιν νά μεταδώσν) στοιχειώδεις γνώσεις όλων 
τών πραγμάτων εις τάς μαθήτριας της καί νά 
τάς καταρτίσν) όσον τό δυνατόν καλλίτερα διά 
τόν ανθρώπινον προορισμόν τω ν, επικρατούν 
μ.έρος τής έκπαιδεύσεώς της δέν πρέπει, δέν 
επιτρέπετα ι νά είνα ι ή κλασική παίδευσις.

Νόμος δέ ό όποιος έξαρτά τόν βαθμών του 
διδασκαλικού διπλώματος από τήν έξέτασιν 
επ ί δεδ ιδαγμένον  ή άδιδάκτου κειμένου, είνα ι 
νόμος μωρός καί ηλίθιος, τόν  όποιον ώφειλαν 
νά καταργήσουν διά βασιλικού Δ ιατάγματος, 
άφοϋ ή τύχη τών εκπαιδευτικών νομοσχεδίων 
είναι νά μένουν πάντοτε τελευτα ία  πρός συζή- 
τησιν καί νά μήν συζητοΰνται ποτέ από καμ- 
μίαν προοδευτικήν οπωςδήποτε Κυβέρνησιν.

Ά λ λ  ’ άρά γε καί δν έσυζητοΰντο θά ή σαν 
λογικώτερα καί καλλίτερα από τά  παλαιά, 
άφοϋ εις τά περισσότερα από αύτά επικρατεί 
πάντοτε ό σχολαστικισμός καί ό δασκαλισμός 
τής ρουτίνας του εκπαιδευτικού μας περιβάλ
λοντος \

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ
Μία λεπτή , ευκίνητος γραφική σιλουέττα. 

'Έ να πρόσωπον έξιδανικευμένον από τήν σκέ- 
ψ ιν, από τήν καλοσύνην, από τήν ψυχικήν 
ευγένειαν. Πρόσωπον μαρκησίας τών παλαιών 
καλών καιρών, από τό όποιον λ ε ίπ ε ι μόνον τό 
ακτινωτόν τών λευκών μαλλιών. Χρώματα καί 
κατατομή λεπτεπ ιλέπτόυ Σάξ. Πάντοτε μαυ- 
ροφορεμένη, μέ ένα διακριτικόν φιλετάκι άσπρο 
γύρω από τόν λαιμόν που άναπληροΐ τήν υπαρ- 
ξιν οίουδήποτε κοσμήματος.

Μέσα εις τό πλήθος τών έπισκεπτριών τής 
ωραίας έπαύλεως τής Ινηφισσιάς ή σιλουέττα 
αυτή φαίνεται σάν ξένη, σαν φερμένη από 
άλλους κόσμους, σάν νά μήν εύρίσκεται στήν 
θέσιν της. "Ολη ή φλυαρία τών κοσμικών συγ
κεντρώσεων, ολον τό τερέτισμα τών τυπικών 
φράσεων τών ωραίων κυριών, όλη ή επ ιτηδευ
μένη αφέλεια τών άνδρών, οί όποιοι σπεύδουν 
νά υποβάλουν τά σέβη των εις τήν νεοφερμέ- 
νην κυρίαν, κάμνουν ακόμη πλέον δυνατήν τήν 
διαφοράν,τήν μεγάλην άπόστασίν της από τούς 
άλλους.

"Ενα μειδίαμα καλωσύνης σκορπίζει πάντα 
καί δ ι’ όλους μίαν ακτινοβολίαν φωτός εις τά 
ι/.ατικ τ:ου αντιφεγγίζουν κοσ[Αθυς ετωτερικν;; 
ώραιότητος, εις τό μέτωπον όπου πτερυγίζει 
ή σκέψις, εις τό στόμα τό εύ'γλωττον καί εις 
την σιωπήν ακόμη.

"Ολοι καί δλαι τήν θαυμάζουν, όλοι καί 
ολαι προσφέρουν φόρον τιμής πρός τήν γυναίκα 
τής σκέψεως, πρός τήν μητέρα που ήγάπησεν 
ολα τά Έλλ,ηνόπουλα ’σάν παιδιά της, που 
έκατέβηκεν εις τά  βάθη τής ψυχής τω ν, που 
τά  έπόνεσε καί τά έλυπήθη εις τήν έρημίαν 
καί τήν ένκ.ατάλειψίν των εις ένα σκοτεινόν 
κόσμον πνεύματος.

Χάριν των τά  ωραία αύτά φωτεινά μάτια 
ήγρύπνησαν κάτω από τό φώς τής λάμπας, 
χάριν των άνεσκαλεύθησαν βιβλιοθήκαι καί δι- 
ετέθησαν ώραι άνέσεως καί χαράς, ώραι από 
έκείνας ποΰ χαρίζει ό πλούτος καί τό κάλλος 
καί ή νεότης διά τάς απολαύσεις τής ζωής.

’Αληθινή ίέρεια του μεγάλου ιδανικού τής 
μητρότητας, ανοίγει εις τόν μικρόν ακόμη 
Έλλ,ηνικόν κόσμον μας, εις τήν άοτισύστατον 
καί ήμίπλαστον κοινωνίαν μας, δρόμον ωραίου 
άλτρουϊσμοΰ καί δράσεως ευγενικής, που οιζώ- 
νει θεμέλια άναγεννήσεως διά τάς γενεάς τής 
αύ'ριον, διά τήν νεότητα καί τήν ακμήν τής 
φυλής.

* *
★ /

'Υπάρχουν ώραΐαι καί καλαί μητέρες, που
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θυσιάζουν κάθε χαράν καί κάθε άπόλαυσιν εις 
τήν άνάπην τών παιδιών τω ν.

'Υπήρξαν μητέρες, που ¿θυσίασαν καί τήν 
ζωήν των αυτήν εις τόν βωμόν τής μητρότη
τας.

Καί υπήρξαν ακόμη μητέρες, εις τάς όποιας 
ή άνθρωπότης οφείλει μεγάλους υιούς, τιμήν 
καί καύχημ-α τών λαών, εις τούς όποιους ανή
κουν. Ή  Ιστορία εχει αφιερώσει σελίδας χρυ- 
σάς εις τήν μητρικήν αύταπάονησιν, καί είνε 
ώραϊον τό αίσθημα τής αγάπης τής μάννας, 
τό όποιον έως τώρα άνέδειξε τήν γυναίκα φυσι
ογνωμίαν μεγάλην καί εξαιρετικώς συμπαθή.

Μεσα έν τούτοις εις τήν σειράν τών μεγά
λων αυτών ήρωίδων τής μητρότητας, μέσα εις 
τήν χρυσήν πινακοθήκην τής τιμητικής συνο
δείας τών μητέρων, νομίζω ότι θά διακρίνων- 
τα ι πάντοτε έκεΐναι που έπεξέτειναν τόν κύ
κλον τής αγάπης των εις ολα τά  παιδιά, ποΰ 
άνοιξαν αγκάλην στοργής καί τρυφερότητος 
πρός ολον τόν βασανισμένον μικρόκοσμον.

Διότι τά  παιδιά , τά  χαοιτωαένα αύτά πλά-
Ύ > \ ·.σματα, που παρομοιαξονται με τρυφερά λου

λουδάκια, που είναι ή ελπίς καί ή χαρά τής 
άνθρωπότητος, είνε συχνά βασανισμένα, δυ
στυχή, όσον κανένα άλλο μικρόν καί τρυφερόν 
τής Φύσεως δημιούργημα.

‘Η μόρφωσίς τω ν, όπως τήν διωργάνωσαν 
οί έχοντες ώς τέχνην καί επάγγελμα τό εργον 
αύτό, είνε βασανιστική, συχνά δέ καί κατα
στρεπτική όχι μόνον τής χαράς, αλλά καί τής 
ζωής άκόμη.

Εις λαούς μάλιστα μικρούς, σάν τόν ίδικόν 
μας, ποΰ εσφράγισεν ή δουλεία γενεών καί α ι
ώνων μέ τήν σκοτεινήν σφραγίδά της, τά  μ ι
κρά είνα ι άκόμη περισσότερον δυστυχισμένα. 
Εις αύτά επιβάλλετα ι, χωρίς μελέτην καί έξέ- 
τασιν, μία σοφία ξηρά, σχολαστική, μία σο
φία νεκρά, που μυρίζει χωμκ καί κλείσιμον 
τάφων σκοτεινών πλέον καί μουχλιασμένων.

Τυμβωρύχοι μάλλον παρά εργάται πραγμα
τικοί τής παιδικής μορφώσεως οί περισσότεροι 
από αύτούς, έ'χουν καταδικάσει τήν παιδικήν 
ηλικίαν νά ζή μέσα εις περιβάλλον άγονον, 
ξηρόν καί άσφυκτικόν, νά παλαίγι καί νά άγω- 
νίζετα ι πρός σκιάς νεκρών μάλλον παρά πρός 
τήν άνθησιν τής ζωής, ποΰ σκορπίζει γύρω της 
τό φώς τής χαρά? καί τής προόδου.

*  *
*

Μέσα λοιπόν εις τό ξηρόν αύτό καί άγονον 
περιβάλλον, μέσα εις τήν Σαχάραν τής πνευ
ματικής κοπώσεως καί "-οΰ ψυχικοΰ μαρασμοΰ, 
αργά καί ποΰ παρουσιάζονται καί έξαιρετικαί

Η κ .  ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 

( Ή  συγγραφεϋς του Καιοοΰ τοϋ Βουλγαροκτόνου).

εύγενεΐς μορφαί, ποΰ άγαποΰν καί συμπονοΰν 
τά  παιδιά, ποΰ καταβαίνουν εις τά  βάθη τής 
ψυχής τω ν, ποΰ εζετάζουν καί σφυγμομετροΰν 
τήν δύναμιν τοΰ μικροΰ μυαλοΰ των καί ποΰ 
τό κάμνουν έ'ργον των νά σκορπίζουν εις αύτό 
φώς καί χαράν.

"Οταν οί έργάται αύτοί τής παιδικής άνα
γεννήσεως είναι γυναίκες, τότε αύταί είναι εύ- 
εργετικώτεραι, τότε γίνονται διπλασίως μη
τέρες, τότε απλώνουν τούς θησαυρούς τής στορ
γής των εις κόσμον ολόκληρον καί παρηγορούν 
καί άνακουφίζουν καί ξεκουράζουν άπό τούς 
μακρούς καί άγονους κόπους μιάς ζωής βασανι
στικής.

’Ιδού γ ια τ ί βλέπω μέ τά μάτια τής φαντα
σίας μέσα εις τήν πινακοθήκην τών ήρωίδων 
μητέρων τοΰ μέλλοντος, εις ξεχωριστήν θέσιν, 
τήν λεπτεπ ίλεπτον και κομψήν σιλουέτταν 
τής μαυροφορεμενης νεας γυναικός μέ τό φω
τεινόν μειδίαμα καί τό πρόσωπον τό έξιδανι- 
κευμένον άπό τήν σκέψιν καί τήν ψυχικήν εύ- 
γένειαν, τής ωραίας κυρίας ποΰ περιέγραψε τόν 
Καιρό τοΰ Βουλγαροκτόνου.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ
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ΝΕΑ ΜΑΧΗ
•

Ού'τε όπλα πλέον έδώ, ούτε άνδρες, ούτε 
άλογα. Τό στρατόπεδον διελύθη και οί μαχη- 
τχ\ ή'ρχισαν πάλιν ττ¡ν ζωήν των των πόλεων 
της καθημερινής υπηρεσίας, της στρατιωτικής 
ρουτίνας, που είνα ι ανιαρά καί δυσάρεστος καί 
ενοχλητική.

Οί άνδρες γυαλίζουν κουμπιά, βουρτσίζουν 
στολές, καθαρίζουν παπούτσια, καί μερικοί να
νουρίζουν παιδιά , στρώνουν τραπέζια, πλύνουν 
π ιά τα , έργα κάθε άλλο παρά συμβιβαζόμενα 
με τόν ώραΐον προορισμόν του στρατιώτου. Οί 
όλιγώτεροι γυμνάζονται καί μορφώνονται.

Οί αξιωματικοί ε ίτε εις τά γραφεία, είτε 
εις τούς στρατώνας είναι πλέον άπηλλαγμένοι 
από τούς κόπους των μακρών πορειών, από τά 
στρατηγικά σχέδια, άπό την ανησυχίαν της 
καλής η μη έκβάσεω; τής άποστολής τω ν. Οί 
περισσότεροι περνούν τάς ημέρας των εις τά 
καφενεία καί τάς νύκτας των εις τά  θέατρα. 
Οί όλιγώτεροι γυμνάζουν καί εργάζονται.

Τό Κεφαλάρι έν τούτοις είνα ι άνάστατον. 
Τό δάσος που ητον ως χθες ειοηνικόν καί ή'συ- 
χον καί έμουρμούριζεν άπαλά καί ρυθμιστά 
κάποιον ύμνον πρός τόν ήλιον, εύρίσκεται σή
μερον εις εμπόλεμον κατάσταση/."Ενας άνεμος 
ποΟ φαίνεται νά βγαίνγ κ α τ ’ ευθείαν άπό τά  
καμίνια τής κολάσεως, τό έχει περικυκλώσει 
άπό κάθε σημεΐον.

Κάθε χρόνον, αύτήν περίπου την εποχήν, ό 
Λίβας ξεκίνα άπό την Σαχάραν, μέσα εις τά 
σύννεφα της χρυσής άμμ.ου τής έρημου, καί 
άφοϋ καύσει καί πυρπολήσει πόλεις καί χωριά 
τής ’Αφρικής, χύνετα ι σαν της πύρινες φλόγες 
τής Γραφής εις τό Λυβικόν πέλαγος, περνά 
άπό τήν Κρήτην, διασκελίζει τό Αίγαΐον καί 
όρμ.α άκράτητος, καμίνι κινητόν καί γ ιγάν- 
τειον, έννοών νά μάς μεταβάλν) εις στάκτην 
άπό τά ένα έως τό άλλο άκρον.

Ή  υψηλές λεύκες του Κεφαλαριοΰ, τά  πλα
τάνια τά γ ιγά ντε ια , που άντιμετωπ ισαν υπερ
ήφανα την θηριωδίαν τόσον άγριων επιδρο
μέων, τά πεύκα που άρωμ,ατίζουν τόν άέρα 
καί βαλσαμόνουν τά πονεμένα στήθη, κλίνουν 
τής ύπερηφανές των κορυφές, σάν νά λιποθυ- 
μ.οΰν καί νά ψυχομαχούν κάτω άπό τά  πύρινα 
φυσήματα του άγριου άφρικανοΰ.

Αύτός δεν βογκρί καί δέν μ,ουγκρίζει σάν 
τόν ηρωικόν βορηά. Σφυρίζει σάν φεΐδι, ώρύε- 
τα ι σάν Ζουλού, κτυπά τά φύλλα τών δένδρων 
σάν κρόταλα καρχαρία που σκορπίζει εις τό π έ
ρασμά του τήν καταστροφήν καί τόν θάνατον.

"Ανθρωποι καί ζώα τρέχουν,κρύπτονται διά νά- 
άποφύγουν τής φλόγες τής πύρινης αυτής τερά
στιας ρομφαίας. Μέσα εις τό άγριον σφύριγμα 
τών δένδοων, που διπλόνουν τά κλαδιά των 
έως κάτω μ.έ τήν ματαίαν ελπίδα νά άντλή- 
σουν κάποιαν ζωήν καί δύναμιν, μέσα εις τό 
λειποψύχισμ.α τών άμπελιών καί τών θάμ-νων 
που τσουρουφλίζονται καί φυλλοροοΰν, μέσα εις 
τό νέκρωμα τών λουλουδιών, που κλίνουν τά  
κεφαλάκια των καί με σβυσμένα τά  ώραΐα 
των χρώματα ξεφυλλίζονται επάνω εις τό πυ- 
ρωμ.ένον χώμα, ό άνθοωπος δέν χάνει τό θάρ
ρος του, δέν άφίνεται άνυπεράσπιστος εις τήν 
τρομεράν του εχθρού έπίθεσιν.

ΙΙεριτριγυρισμ.ένος άπό φλόγες άόρατες, πο- 
λιορκημένος άπό τό κυνηγητό αυτό τό άλύπητο 
του πυρωμένου έχθροΰ δέν ευρίσκει άνακούφι- 
σιν παρά μ.έσα εις τούς τεσσερης τοίχους του 
σπιτιού. “Ό λα κλεισμ-ένα ορμητικά μέ βρεμ— 
μένα σεντόνια εις τά  παράθυρα, μ.έ άδιάκο- 
πον κατάβρεμμα εις τούς τοίχους καί εις τό 
πάτωμ,α ό άνθρωπος κερδίζει ώραν μέχρις ό'του 
άλλος σύμ.μ,αχος δυνατώτερος έλθνς εις βοή- 
θειάν του καί τόν σώσν) άπό τόν φοβερόν πο
λιορκητήν.

Βραδειάζει, νυκτόνει καί ή άναμενομ,ένη 
ένίσχυσις δέν φαίνεται άπό πουθενά. Ό  χ\ίβας 
τώρα ήμερώτερος, κουοασμ-ένος άπό τήν ολοή
μερον καταστροφήν, άπολαμ,βάνει μ.έ τήν δύσιν 
τοΰ ήλιου την ποίησιν τής φυσεως, που έμά- 
οανε, ένέκρωσε καί ένίκησε μάσα εις όλίγας 
ώρας. ‘Ο ήλιος άνίκανος νά άντιμετωπίσν) 
ένα τόσον άγριον εχθρόν του γονιμοποιού έο- 
γου του σκεπάζεται μέ ένα χλωμόν πέπλον, 
που τοΟ κρύπτει, ύποθετω, το θέαμα τής νι
κημένης καί άποκαρωμ.ένης φύσεως. Τά δέν
δρα άκινητοϋν, άγάλματα άψυχα πλέον, μέ 
νεκρά κλαδιά καί φύλλα κίτρινα.

Δειλά, δειλά οί άνθρωποι άφίνουν τά  σπ ίτια  
τω ν, τά  προχώμ.ατα καί οχυρωμένα φρούρια 
τής ημέρας, διά νά δοκιμ-άσουν εάν τήν μικοάν 
άνακωχήν τής καταστροφής θά διαδεχθή κά
ποια άνακούφισις δροσεράς πνοής...

Τά σώματα που έκαίοντο τόσες ώρες επα- 
νακτοϋν τήν δύναμιν τής κινήσεως, κχ ι  ή μία 
μετά τήν άλλην μικραί συνοδεΐαι διευθύνονται 
πρός τά  μικρά δάση τοΰ βουνοΰ, τά  όποια 
μοσχοβολούν υπό τό άρωμα τών ξεψυχισμ-ένων 
πεύκων. Οί μικροί κορμοί πληγωμένοι άκόμη 
άπό τό δρεπάνι του θεριστοΰ τής ρετσίνας, 
στολίζονται μ.έ νέα μυροβόλα δάκρυα που λάμ
πουν σάν χλωμά διαμάντια εις τήν μελαγχο
λικήν τής ημέρας δύσιν.

Τά μελιτζανιά  λουλουδάκια τών θυμαριών

* (  / < ί ι  ι  U  { t  t .μ.ε το τραχύ, το ουνατο αρωμα, τα μονα που 
έσωθησαν άπό τόν πύρινον θάνατον τής ημέ
ρας, χρωματίζονται τώρα έντονώτερα καί σκορ
πίζουν τόσο δυνατήν οσμήν εις τό βουνόν ώστε 
νά σκεπάζν) καί αυτήν άκόμη τών μυρωμένων 
πεύκων τήν ζωογόνον άναπνοήν.

Τό δάσος, τό χωρισμένο εδώ εις τετράγωνα 
κανονικά τμήματα , έκεΐ άνώμαλα καί άκανό- 
νιστα, παρα πέρα εις κύκλους καί ημικύκλια 
άνακτά βαθμ.ηδόν καί κ α τ ’ ολίγον ζωήν καί 
κινησιν. Τά βελονωτά φύλλ.α τών πεύκων, που 
μοιάζουν σάν χορδές μουσικών οργάνων, έτοιμ-α 
πάντα γιά  συναυλίες άγροτικές, που άλλοτε 
κλαίουν καί άλλοτε γελούν, τά μόνα που άρχί— 
ζουν νά κυματίζουν μέσα εις ένα άδιόρατον φύ
σημα που κάποτε κάποτε κατεβαίνει άπό τό 
βουνό. Καί ό ουρανός επάνω άνάβει τό ένα μετά 
το άλλο τά ηλεκτρικά του, άλλα μικρά ποϋ τρε- 
μ.οσβύνουν σάν πυγολαμ.πίδες καί άλλα μ.εγάλα 
σάν κογχινούρ πολύτιμ.α καί καμ.ένα τοπάζια 
που άλλάζουν χρώματα καί άπό χρυσά γίνον
τα ι κόκκινα καί άπό κόκκινα ροδίζουν σάν οπα- 
λίες μ.έ λαμ,προύς κυματισμούς.

*0 Λίβας δέν λησμονεί έν τούτοις τό κατα
στρεπτικόν εογον του, ,’Ά ν καί κουρασμένος 
σκορπίζει όμως κάθε λίγο φλογισμ.ένες άνα- 
πνοες, κύριος πάντα  καί κατακτητής.Φ αίνεται 
σάν νά συναθροίζγ] δυνάμεις, σάν μετά τήν 
βραδεινήν αυτήν μικοάν άναψυχήν νά μ.άς έπ ι- 
φυλάσσν) σωστόν Βαρτελώ καταστροφής διά 
τήν επαύρ ιον....Έ ξαφνα  άκούεται άπό μακρειά 
κάτι σάν συμφωνία άγρια άπό πολλά ταμ
πούρλα καί τύμ.πανα μαζή. 'Όλοι άνήσυχοι 
στρεφομ.εν την προσοχήν πρός τό σημεΐον τοΰ 
άπειλητικοΰ αύτοΰ θορύβου.

Είναι άρά γε φίλος ή εχθρός αύτός που μ.άς 
άναγγέλλετα ι μ.έ τόσον θόρυβον. Είναι ή άνα- 
μ.ενομ.ένη ένίσχυσις, ή ό έχθρός που έξοπλίζε- 
τα ι καί έτοιμ.άζεται διά νέαν έπέλασιν. “Ό 
λα'. καί όλοι άποσυοόμ.εθα διά τήν νυκτερινήν 
άνάπαυσιν.

Έ ζαφνα  κάτι σάν μούγκρισμα άγριον άν- 
τηχεΐ άπό τοΰ ενός εις τό άλλο άκοον. Συνο
δεύεται άπό ένα δροσερόν φύσημα σάν όλες ή 
δρυάδες καί ή ‘Αμαρυλλίδες τών πέριξ νά έσκόρ- 
πιζαν τής δροσιές τών παραδείσων γύρω μας. 
‘Αρματωμένος ό βορηάς κατεβαίνει άπό τής 
ράχες τής ΓΙάρνηθος καί τοΰ Πεντελικοϋ, όρμά 
άκράτητος άπό τής δειοάδες τών δύω αυτών 
άντικρεινών όροσειρών, βογκά καί μα ίνετα ι 
μέσα άπό τά δάση καί τά μεγάλα δένδρα, καί 
νικητής πλέον τρέπει εις φυγήν άτακτον τόν 
άγριον επιδρομέα τής ’Αφρικής.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

Η «am  H O H N L O H E  ΥΨΗΑΑΗΤΟΥ
Γόνος άρχαίου ένδοξου Έλληνικοΰ οίκου 

έ ξ έλ ιπ ε ν .’Εκ τών έπισημων εκείνων οι'κων,τών 
όποιων τό ό'νομα έκρυσταλλώθη εις τάς σελί
δας τής ‘Ιστορίας, έκ τών ονομάτων έκείνων, 
τά όποια δ ι’ άνεξιτήλων γραμμάτων έχαρά- 
χθησαν εις τήν Ε λληνικήν καρδίαν, ή πριγ- 
κίπησσα Χαρίκλεια Hochenlohe τό γένος 
‘Τψηλάντη άπέθανεν.

’Ό χι διά τήν έπί πατραγαθία θέσιν της 
χαράσσομ.εν τάς γραμ,μάς ταύτας, άλλ ’ όπως 
γνωρίσωμ,εν ποία ύπήρςεν ή ά φ ’ ημών μετα- 
στάσα, ύπό ποίων έστολίζετο σπανίων άρετών.

Ή  άείμνηστος πριγκίπησσα Χαρίκλεια 
Hochenlohe ήτο θυγάτηρ τοΰ διατελέσαντος 
έν Βιένντ] πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος Γρηγορίου 
'Τψηλάντη καί τής Ε λένης Σ ίνα, τοΰ έπίσης 
γνωστού εις τόν Έλληνισμ.όν ονόματος, τοΰ 
κτήτορας τής έν Βιένντ) ‘Ελληνικής ’Εκκλη
σίας τής 'Αγίας Τριάδος Βαρώνου Σ ίνα, έγεν- 
νήθη έν ΓΙαρισίοις κατά. τό 1863. Έ τυχεν  
ύπό τών γονέων της έπιμελημενης Ε λληνο
πρεπούς καί Χοιστιανικωτάτης άνατροφής, τήν 
οποίαν έμπράκτως εις τόν βίον έφήρμ,οσεν. 
Είχεν εννοήσει τό πνεύμα τοΰ Χριστιανισμού- 
δέν άντελήφθη αύτόν διά ψευδών πρός τό 
θεαθήναι τύπων, άλλά διά .τοΰ πνεύματος αύ
τοΰ καί έν τώ  πνεύμ,ατι αύτοΰ έ'ζησε.

Τό ιδιαίτερόν της τοΰτο γνώρισμα, τό τό
σον σπανιως άπαντώμ.ενον, διέβλεπον καί διέ- 
γνωσαν καί οί έκ τοΰ πλησίον, καί οί τυχαίως 
αύτήν γνωρίσαντες, διό καί έκάλεσαν αύτήν 
<ί'Η Πίατις προσω ποπο ιημ έ νη » Είχε κληρονο
μήσει πράγματι τήν Χριστιανοσύνην τών άρ- 
χαίων δεσποινών τοΰ Φαναριού έξ ών τό γ έ 
νος εΐλκε.

Πρότυπον συζύγου, δέσποινα σεβαστή μεγα- 
λοπρεπεστάτη, άβράς διακεκριμένης συμπερι
φοράς πρός πάντας άνεξαιρέτως, δικαίως έξη— 
γόρασε τόν γενικόν σεβασμόν καί άμ.έριστον 
την άγάπην άπηλαυε.

Νεωτάτη είσέτι κατά τό 1882 ένυμφεύθη 
τόν πρίγκηπα Φίλιππον Έρνέστον Hochen-
lohe «Philipp Ernest F ürst zu Hochen- 
lohe= Sch illingS  F ü rs t» - τέκνα άπέκτησε 
δύο, τών όποιων τό μ.έν μόλις έγνώρισεν 
έχασε, τήν προσφιλή της θυγατέρα έχασεν 
έν δεκαετή. Καί ό δριμύς αύτός πόνος τόν 
όποιον έφερε γενναίως, προσέθετεν εις τό έπ ι- 
βλητικόν τοΰ ποοσώπου της καί εις τό ήγεμ,ο- 
νικόν της παράστημ.α τήν σκιάν τοΰ ιδανικού 
έκείνου τήν όποιαν φέρουν οί ζώντες έν τώ
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κόσμω φαινομ,ενικώς, άλλά τών όποιων το 
πνεύμα εύρίσκεται μακράν εις το άγνωστον, 
εις τό άπειρον, εις το αιώνιον.

Την μακράν όδυνηοάν της νόσον εφερε με 
Ίώβειον υπομονήν. "Ολον τόν βίον της δια
λάμπουν μεγάλαι Χριστιανικά! άρεταί· σωφρο
σύνη, άγνότης, δικαιοσύνη, ευπραγία, ποαό- 
της, καρτερία, μακροθυμία.

Ή  αείμνηστος πριγκήπισσα Χαοίκλεια Ηο- 
chen lohe— 'Υ ψηλάντη , ή αυστηρά ’Ορθόδο
ξος, ή φυλάξασα άμ.ίαντον κα! άμόλυντον την 
λευκήν στολήν τοϋ Βαπτίσματος κα! τήν ομο
λογίαν της ’Ορθοδόξου ΓΙίστεως, ήν πρό της 
ϊεράς κολυμβήθρας έ’καμ,εν, άνήκεν εις τά  πλά
σματα εκείνα τά έπικληθέντα «άγγελο ι έπ ι- 
σκεπτόμενοι τήν γ η ν» , κα! των οποίων, οταν 
ή ώρα τής δύσεως του άστρου των σημαίνει, 
αφήνουν ΐ'χνη τής διαβάσεώς των φωτεινά, 
έξαστράπτοντα, ως ό ήλιος ωραίας θερινής 
ημέρας άφηνει τόν ουρανόν πορφυροΰν, φλογώδη 
έν τή δύσειαύτοϋ.

Δέν άπέθανεν εις τό Μόναχον, άλλα εις τό 
έν Sch illings fü rst μέγαρόν της εις τάς 
στοργικάς χεΐρας τοΟ συζύγου κα! τής αδελ
φής αυτής κομήσσης Ίφ ιγενείας Pappenheim  
—  'Υψηλάντη. Έκηδεύθη κα! έτάφη επίσης 
έκεϊ ύπό τοΰ προϊσταμένου τής έν Μονάχω 
‘Ελληνικής έκκλησίας Αίδ.κ.Γερμανού Βλάχου, 
κα! τήν ένάτην άπό τοΰ θανάτου της ημέρα, 
έγένετο εις τήν έν Μονάχω Ε λληνικήν ’Εκ
κλησίαν τό άντάςιον αυτής μνημόσυνον, εις τό 
όποιον παρέστησαν αύλικοί, τιτλούχοι, ανώ
τεροι του κράτους λειτουργοί κα! αξιωματικό! 
καί πυκνόν λοιπόν έκκλησίασμα· κατετέθη 
κα! στέφανος άπό δάφνην καί φοίνικα, κορω
νίδα έχων τρεις άνθοδέσμας λευκών ρόδων, 
α ΐτινες έχρησίμ,ευον ως βάσις των μεγάλων 
πλατέων μετάξινων τα ινιώ ν, των χρωμάτων 
τής Ε λληνικής σημαίας και έπ ! των όποιων 
διά χρυσών γραμμάτων ύπήρχεν ή έπιγραφή 
«Τή πριγκηπίσση Hochenlohe— Υ ψηλάντη  
οί έν Μονάχω "Ελληνες».

Μονάχον Μ ΑΡΙΑ ΠΙΝΕΛΛΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ZQH
Με τά δρεπάνια τους στόν ώμο, μέ τά ηλιο

καμένα τους πρόσωπα καί τά μάτια τά  λαμ
περά, τής βλέπω τής δέκα νεαρές χωρικές, νά 
γυρίζουν άπό τούς άγρούς εύθυμες και γελα
στές.

Πλησιάζω τό σύμπλεγμ,α αυτό των ζωηρών 
χρωμάτων κα! χαιρετώ όλες:

— ΙΙώς πάει ό θερισμός κορίτσια;

— Καλά. Εφέτος δόξα νάχη ό Θεός τά γεν 
νήματα είνε καλά. Μου άπαντά ή ζωηοοτέρα 
όλων.

— Δέν σάς κουράζει αυτή ή δουλειά;
— Μάς κουράζει, μου άπαντοϋν δύο τρεις 

μ.αζύ, μά τ ι νά κάμωμε, πρέπει νά δουλέ
ψουμε;

— "Ολη τήν ημέρα στόν ήλιο εισθε; Δεν 
έ'χετε διόλου σκιά;

— Σκιά! κα! έγέλασαν δλες. Που νά βρεθή 
ίσκιος, κυράμου,μέσα στόν κάμπο.Κ αμίνι, κα
μίνι. Ό  ήλιος μάς ψήνει σαν ψητά.

’Έ πειτα  έρωτώ γ ιά  τό ημερομίσθιό τους 
κα! άλλα σχετικά μέ τήν άγροτική έργασία 
το υς.Έ ν τφ  μεταξύ τά μάτια μ.ου άναζητοΰν 
μιά γνωστή φυσιογνωμία τήν όποιαν όμως δέν 
ευρίσκουν.

— Που εΐνε ή ομορφη Μαρία, γ ια τ ί δέν είνε 
έφέτος μ.αζύ σας; λέγω  σ ’ έκείνη που έστέ- 
κετο κοντά μ.ου.

— ”Αχ! ή Μαρία! Τή Μαριά τήν τρώνε τά 
χώματα τώρα, μου άπαντά , κινώντας μελαγ
χολικά τό κεφάλι τη ς.

Στήν άπάντησι αύτή έταράχθηκα δλης.
’Ή ταν τόσο ά'μορφη, τόσο χαριτωμένη, ή 

κοπέλα αύτή, που τήν είχα συμπαθήσει πολύ 
τόν περασμ.ένον χρόνον.

— Κα! άπό τ ! πέθανε; Έρώτησα ύστερα 
άπό μικρά σιωπή.

— Είχε θέρμες γ ιά  πολύ καιρό κ ’ ύστερα, 
άπάνω στή γέννα της πέθανε.

Ή  χωρικές σέ λίγο μέ καληνυκτίζουν κα! 
φεύγουν. Μένω μόνη κα! έξακολουθώ τόν π ε
ρίπατο μελαγχολική τώρα. Ό  θάνατος τής 
Μαρίας μου γεννά ένα σωοό σκέψεις θλιβερές. 
Ή  ζωή τών δυστυχισμένων αύτών πλασμ-άτων 
περνάει ά π ’ εμπρός μου μέ τά  μελανώτερα 
χρώματα.

Κάθε καλοκαίρι που έρχομαι στήν έξοχή μου 
άναγγελλουν τόν θάνατο πολλών νεαρών χω 
ρικών ύπανδρευμ.ένων. Πάει καί ή Μαρία τώρα 
μαζύ μέ τής άλλες συντρόφισές της. Σέ λίγο 
θά την άκολουθήσουν καί άλλες κα! τό κακόν 
θά έξακολουθήση τόν δρόμον του, ό θάνατος 
θά έξακολουθήσν) νά έρημώνη τά πτωχά σπ ι
τάκια καί νά όρφανεύη τά  μικρά πα ιδ ιά .

Δυστυχισμένες γυναίκες! Πεθαίνουν, πρόωρα, 
πεθαίνουν άδικα ένω ήσαν προωρισμέναι γ ιά  
τή ζωή, γιά  τή μητρότητα κα! τήν ευτυχία 
τής οικογένειας.

’Αλλά γ ια τ ί άραγε αυτός ό πρόωρος θάνα
τος τόσων νέων μητέρων; Ποιός ό λόγος που 
πεθαίνουν μόλις γεννήσουν τό πρώτο ή τό 
δεύτερο παιδί;
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ΤΩ! Οά τό εύργι εύκολα κανείς άν θελήση 
λίγο βαθύτερα νά έξετάση τήν κατάστασί τους.

Δυστυχία μ.εγάλη άπό τό ένα μ.έρος, άμ.ά- 
θεια μεγαλυτέρα άπό τό άλλο, ιδού δύο φο
βερά κακά που φέοουν τόν πρόωρο θάνατο.

‘Η φτώχεια κα! ή βαρυτάτη έργασία τάς 
έξα ντλε ΐ, ή άμάθεια έπ ε ιτα , ή άγνοια ολων 
τών στοιχείων τής υγιεινής τάς άποτελειώ νει.

Έ γραψα κα! άλλοτε ότι έδώ ή γυναίκα έο- 
γάζετα ι στήν ίδια γραμμή μέ τόν άνδρα εις 
ολα τά είδη τής έογασίας τών άγρών. Ή  έρ
γασία είνε τόσο κουραστική, τόσο καταθλι- 
πτική  ώστε σιγά σιγά τήν έξα ντλε ΐ. Κα! ένώ 
ώς κόρη είνε γεμάτη άπό υγείαν κα! άκμ-ήν 
μόλις ύπανδρευθή κα! άρχίση νά τεκνοποιεί 
χάνει τήν δύναμίν της κα! ό όργανισμ-ός της 
γ ίνετα ι άσθενικός.

Εξακολουθεί έν τούτοις νά έργάζεται πάν
τοτε καί χωρίς μέτρον άκόμη κα! οταν ή άνά- 
παυσις τής έπ ιβάλλετα ι λόγω τής μ.ητοότητος. 
Τρέφεται έλεεινά , δέν έχει καμμίαν σχέσιν 
μέ τήν καθαριότητα κα! τήν υγιεινήν κα! κ α τ ’ 
αύτόν τόν τρόπον φθάνει εις τό θλιβερόν άπο- 
τέλεσμα.

Εις μ.ίαν ώραίαν διάλεξίν της ή πολύτιμ,ος 
ιατρός κ . Ινατσίγρα περί υγιεινής τών μητέ
ρων και παιδιών, τήν όποιαν έκαμε τόν περα
σμ.ένον χειμώνα εις τό Λύκειον τών Έ λληνί- 
δων, μας έλεγε μεταξύ άλλων οτι: ή γυναίκα 
οταν πρόκειται νά γ ίνη  μητέρα, πρεπει νά 
άπέχη άπό κάθε κόπον, νά τρέφεται μέ ;τήν 
πλέον υγιεινήν τροφήν κα! νά φροντίζη μέ 
κάθε τοόπον ν ’ άποκτήση τάς δυνάμεις που 
τής χρειάζονται διά τό έργον αύτό, τό άληθινά 
μ,εγάλο.

Έ δώ ό'χι μόνον δέν λαμβάνουν καμμίαν 
ποοφύλαξιν άπό τάς πλέον στοιχειώδεις, άλ- 
λά καί συντελούν μ.έ κάθε τρόπον εις τήν "κα
ταστροφήν.

"Ολοι εΐνε μοιρολάτραι. « ’Ά ν  είνε άπό τόν 
Θεόν νά ζήσης, θά ζήσης». Αύτή ή λέξις 
έπαναλαμβάνεται συχνά άπό τά στόματα ολων 
τών ηλικιωμένων γυναικών. Είνε μία ιδέα 
ριζωμένη μέσα εις τό κεφάλι τους κα! τήν 
όποιαν γρήγορα έγκολπόνονται και ή νεες 
γυναίκες. Ποτισμένες μέ τής μοιρολατρικές 
αυτές ιδέες, πιεζόμενες άπό τούς άνδρας των 
νά δουλεύσουν, γ ια τ ί γ ι ’ αυτούς, δέν έχουν 
μεγαλειτέραν σημασίαν άπό τά  κτήνη, κοπιά
ζουν, παλαίουν, σηκώνουν ολα τά  βάρη τής 
έργασίας έπάνω τους ώ ; τήν τελευτα ιαν σ τ ιγ 
μήν του τοκετού. Κουρασμένες, έξαντλημε- 
νες, χωρ'ις καμμίαν οδηγίαν ιατρικήν, καμ
μίαν περιποίησιν, χωρίς τήν έλαχίστην κα

θαριότητα, υποκύπτουν ή περισσότερες εις τό 
θλιβερόν τέλος. Κα! έτσι ό θάνατος άνενόχλη- 
τος αρπάζει τόσο νέο κόσμο καί άφίνει ορ
φανά παιδάκια έκ τών όποιων πολλά γρήγορα 
άκολουθουν τής μητερες άπεριποίητα κα! ελε
εινά καθώς μένουν. Τ ! θά γ ίνη  λοιπόν;

Ή  κατάστασις αύτη θά έξακολουθήσν) έπ! 
πολύ χωρίς νά λαμβάνεται κανέν μέτρον διορ- 
θώσεως του κακού. Εις τήν σημερινήν έπο- 
χήν τών φώτων κα! τοΰ πολιτισμού τό κράτος 
μας Λεν πρέπει νά φροντίση νά χύση ολίγο 
φώς εις τά  πλήθη τών χωρικών πού βρίσκον
τα ι άκόμη εις τό σκότος καί εις τήν άγνοιαν;

Δέν είνε κρίμα νά άφίνη τόσον πλ.ηθυσμ,όν 
νά χάνεται άδίκως, ένώ τοσο πολύτιμος είνε 
διά τήν ζωτικότητα τής χώρας! Δέν είνε 
κρίμα ν ’ άφίνη τόσες υπάρξεις εις τήν πλάνην 
μέσα κα! εις τήν πρόληψιν, εις τήν φτώχεια 
κα! τήν κακομοιριά καί νά μή λαμβάνη κα
νένα μέτρο ευεργετικό γιά  τήν βελτίωσιν τής 
καταστάσεώς τω ν . "Ενα άπό τά  εύεργετικώ- 
τερα μέτρα, τό έτόνισα κα! άλλοτε, είνε ή 
ίδρυσις σχολείων μέ έντελώς νέον σύστημα, 
εις τά  όποια νά είνε υποχρεωτική ή φοίτησις 
όλων τών κοριτσιών τών χωρικών. Μόνον μέ 
σχολεία μορφωτικά, μέ γνώσεις πρακτικές ωφέ
λιμες, φωτιστικές, θά ξυπνήσουν σιγά σιγά ή 
κοιμισμένες ψυχές τους. Διά τά σημερινά σχο
λεία  άς μή γ ίνη  κανείς λόγος. Δέν έκπλη- 
ρούν έδώ εις τά  χωριά κανένα σκοπόν, δπως 
λειτουργούν, δέν φέρουν καμμίαν ωφέλειαν *
κα! είνε μία δαπάνη περιττή άφοΰ ούτε 
ελκύουν μαθήτριας. "Ενα άλλο μέτρον ώφέ- 
λιμον δ.ά τό παρόν, είνε αί διαλέξεις καί κα
τηχήσεις άπό διδασκάλους κα! ιατρούς εις 
γλώσσαν απλήν κα! πειστικήν. "Ο,τι κάμνει 
τό Λύκειον τών Έ λληνίδων, εις τάς ’Αθήνας, 
είνε πολύ μεγαλειτέρα άνάγκη νά γ ίνη  καί 
έδώ. ’Εάν δέν γίνη άπό τήν Κυβέρνησιν, θά 
γίνη άπό τάς γυναίκας τού Λυκείου. Ή  ευερ
γετική δράσις του θά έπεκταθη μέχρις έδώ, 
έχομεν ήόη άφορμάς νά τό βεβαιώνωμεν άφοΰ 
τό πρόγραμμά του έ’χει ειδικά άντεπ ισ τελ- 
λοντα τμήματα κυριών, εις τά όποια έ’χουν 
λάβει μέρος κα! ιατροί ποοσφερόμενοι ευχαρί
στως νά άναλάβουν τήν διδασκαλίαν τών λ α ϊ
κών μαθημάτων τής υγιεινής. ’Εάν τό Λύ- 
κ.ειον είχε τά  μέσα, ώστε νά άποστελλει εις 
περιοδείαν κυρίας ιατρούς τό πράγμα βεβαίως 
θά ήτο άποτελεσματικώτεοον.

XΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΜΒΟΤΚΙΔΟΤ
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Κολυμβητικοί αγώνες εϊς to Χαϊγκαίκτ Πόντε, καταπλήξαντες τούς κολυμβητικούς κύκλους τοΰ κόσμου.

σύννεφο άπό φωνές πουλιών, ένα ξεκούφαμα  
σπουργ ιτ ιώ ν πούχανε σ τήσε ι σ ιρ ιχ τόν  καυγά.

— Τό πεύκο δε συγκ ινε ϊτα ι καθόΧου, είπεν ή 
Αύτοκράτειρα". οι ’γραμμές τής  ■κεφαΧής του μ έ 
νουν ασάλευτες  μεσα  σ ’ όλο αύτά  τα δράματα  
τής ζ ή λ ε ια ς . . .

Παραπέρα  ολα τ ά  δένδρα πάΧιν είχανε σω -  
πά σ ε ι .  Ένα μικρό συννεφάκι ολομόναχο στη  
μεση τουρανού έβΧεπε όνε ιρα ’ ήτονε ντυμένο μέ 
φύΧΧα άπό τρ ια ν τάφ υ λλα  κα ί πνιγάτονε  σ’ 
ένα πέλαγος  άπό  χρυσόνερες άχτΐδες . ’Έδειχνε 
σα  να πονούσε, αΧΧά τόσο άνθινη κα ί τρυφερή 
ήτο ή οδύνη τον πού έμοιαζε μ ια ν  ευτυχία.· . 
’Έ πε ιτα  κατεβήκαμε στό π ερ ιγ ιά λ ι .  Ά ίγ ’ τήν 
κορυφή ενός κυπαρ ισσ ιού , πού τ ις  ρίζες του τ ις

I I 1 0  I I I  Τ Η Σ  Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ
ΤΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ

*0 ήΧιος π ίσ ω  άπό  τα  δένδρα άργολ ίγωνε  
μες τού β ύσσ ινού  καημού τ ις  φλόγες.  Γά μα ύ 
ρα κα ί ψ η λ ά  κ υ π α ρ ίσ σ ια  σ τ ις  εξωτερικές 
γραμμές  τους  (ροή ά κα τάπαυ τη  κα ί όμως μαρ -  
μαρωμένη !)  ε ίχαν ωσάν  άπό μ ιά ς  χρυσοκόμης  
πού φωτοσταλάζε ι  τήν  άχτ ιδέν ιαν  ούγ ια ' κι  ά- 
νάμεσα  α π ’ τα τρ ισκότε ινα  κλαρ ιά  τους ό Βα 
σ ιλ ιά ς  άκόμη έστελνε χ α ιρ ε τ ίσ μ α τα  στην  π λ ά 
ση σ ά  νάφευγε γ ιά  π ά ν τα .  . .Περάσαμε μπρος  
άπό  ’να πεύκο πού κολυμπούσε στό κόκκινο 
χρυσάφ ι .  Ά πό  τήν κορυφή του συκωνάταν ένα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Α Δ Ε Λ Α Τ Σ  

ή έκφωνήσασα ύαυμάσιον πανηγυρικόν λόγον περί τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος.
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φ ιλούσαν  τά κύματα  α κ α τ άπ α υ τ α ,  άκούστη-  
κεν έξαφνα μακρόσυρτη κι ’ α π ελπ ισ μ ένη  ή 
κραξ ιά  ενός πουλ ιού  πού φώναζε τού άστρου  
πού ξεψυχούσε . ..

— Πώς- πεθα ίνε ι χαμογελώ ντας  σήμερα  ό 
ήλιος ,  Μεγαλειοτάτη. πώ ς πέφτε ι σ την  μ ε γ ά -  
λην  άβ υσσο  με την κυματούσα πορφύρα τού 
ποθου του κα ί μ α ζ ί  με μ ια  συναυλ ία  άπό  ά ρ 
πες κα ί φωνές β α θ ιό λ α λ ες !

‘Η Αύτοκράτειρα φάνηκε γ ιά  μ ιά  σ τ ιγμ ή  
σά  βυθ ισμένη  στην  παραμυθέν ια  θωριά αυτής  
τής  ερημικής άποθεωσεως, έπε ιτα  έξαφνα γ ύ 
ρ ισε το πρόσωπό της  προς εμένα κα ί είπε με 
την  τραγουδ ισ τή  φωνή της, π α ρα λλά ζο ν τα ς  ένα 
περ ίφημο τ ε τράστ ιχο  τού  Xάϊνε:

— Mein H e rr le in l  sei 'n Sie munter  
Das ist ein altes S t ü c k :
H ie r vorne qeht sie unter  
Und kehrt von hinten zu rü ck.

— Τέτοιες στ ιγμ ές ,  προσέθεσε σοβαρεμένη  
π ά λ ι ,  σ’ ένα π ρ ά γ μ α  μόνο πρέπε ι κανείς νά
π ισ τεύε ι :  στο  μεγαλε ίο  τού Τ ίποτα !

Αέν έχω άνέγκη νά κυττάξω  μές τή καρδιά  
Τ^ς γ ια  ν' άγναντέψω  ολοζώντανες τ ις  οδύνες 
που κλώθουν εκεί μ έσα  τή  μυστ ική  ζωή τους . . .

Συχνά  λέει μ ιά  λέξη κ' έπε ιτα  σωπα ίνε ι ,
α λ λ ά  τής λέξεως τό νόημα κα ί ή μελωδία  τού
ήχου ανοίγουν πορφυρά π α ν ιά  κα ί ταξιδεύου 
νε μέσα  σ τή  σ ι γ α λ ιά  πρός  τό άπε ιρο .,  κα ί ή 
σ ιω πή  της  μέ κάνει νά μαντεύω  τά  όσα δέ λ έ 
γοντα ι μέ λ όγ ια  . .

9Από τά  βάθη  των μυστ ικών  Τ^ς φα ίνετα ι  
νάντλή  θαυμάσ ιες  αγωνίες. Μέσ’ α π ’ τ ά  μ ά τ ια  
της  συχνά  περνούν α π ελπ ισ ίε ς  πού τ ίπ ο τα  π ο 
τέ δέ θά μπορέση τη φρίκη τους νά πή .

Σέ τ ί άβυσσους  ή ζήση  της κυλά  ή ζήση  
τιού μόνη της  τή σκάβε ι τόσο β α θ ιά  μες τόρθο- 
λ ίθ ι  τής μοναξ ιάς ; .  .

Ό λ α  κοντά Της γ ίνοντα ι παραμυθέν ια ,  όλα  
μέ μ ιάν  καινούργιαν οψη  φανερώνονται καί σά  
φωτισμένα  υπερκόσμ ια α π ’ τής  ψ υχή ς  της τ ις  
κυανές κορφές.

Κάθε π ερ ιβ όλ ι  πού μέσα  π α τ ε ί  τό πόδ ι της  
γ ίνετα ι μυστηριώδικο κ ι αυτό σα ν  τον κήπο  
τών Εσπερίδων-..

Ή  θ ά λ α σ σ α  τόσο απέραντη , τόσο απέραντη  
κι απ ελπ ισμ ένη  κα ί τά  κύματα  πού στούς μ α ύ 
ρους βράχους ξεσπούνε . .. τόσο κουρασμένα ! 
Ή  φωνή τους φύλλων  ξερών θρό ισμα α ν ά λ α 
φρο, μουρμουρητό πού ξάφνω σω πα ίν ε ι  δ ε ι λ ι 
ασμένο κα ί π ά λ ι  ξα ναπ ιά νε ι !  . . .  Αχ, αυτές 
οί νύχτες στο  νερό μ ’ όλόχυτον τού φεγγαριού  
τον ασημένιου ύπνο ! . ,  αύτές οί φ α ντασμαγο 
ρίες τής σ ιγ α λ ιά ς  πού μ έσα  μ α ς  αντηχούνε σάν

κραυγές παροξυσμού !  Καί μ ιά  μοναξ ιά  α τ έ λ ε ι 
ωτη. μ ιά  εκμηδένισ ις , μές τά  β ά θ η  τού είναι 
μ α ς ,  υπερπέραν από κάθε α ίσ θ ημα  Ώ τής  
ξέστηθης θ ά λ α σ σ α ς  οί κόρφοι οί ποθεροί κα ί 
ποιες δέν αγκαλιάζουν άφρασ τες  λ α χ τά ρ ε ς ; . . 
νά κ ' ή Σελήνΐ) ή σ ιγ α λούσα  πού γ λ ίσ τ ρ η σ ε  
κοντά τους π λα ν τα γμ ένη  κι άκούμπησε τά  γ ι -  
ασεμένια  μάγουλά  της  σ τήν  τρέμουλή τους δρο 
σεράδα κα ί ά γα λ οσ τα λά ζ ε ι  τής  λ ύπ η ς  της  τό 
γ ά λ α  μές  τήν  ίδ ια  τη ς  τή ν  αρ /υρόφεγγη ψ υ χ ή  
κα ί π ίν ε ι  τής λ ύπη ς  της  τον άργυρόγλαυκο ύπνο 
κι ά π ο κ ο ιμ ιέ τα ι—κι άποκο ιμ ιέ τα ι . . κ α ί άγαλο  
σταλά ζε ι  π ά ν τα  κι ολοένα.

— Ύί σκοτάδ ια ,  Μ εγαλειοτάτη, κάτω  απ  
αυτήν τή  γλυκόύπνη  κα ι ασημέν ια  νάρκη κρύ 
βονται θαμμένα, τ ί  ά β υ σ σ ο ι  πν ίγουν τούς θ ρή 
νους τους, γ ι α τ ί  π ρ έπ ε ι  νά μείνουν ά β υ σ σ ο ι  γ ιά  
π ά ν τ α !  Τ»}ς ζωής τό α λά λ η τ ο  α ν α γ ά λ λ ια σ μ α  
έρχετα ι μ '  αυτό  τό φωτοπόταμο από  βήθη  αφ άν 
τ α σ τ α  κα ί ξεχειλ ίζε ι ί σ α  μέ τούς μαύρους β ρ ά 
χους τού γιαλού και σπά ζε ι  απανω  στους μαύ  
ρους βράχους  πού τού κόβουν τον υπερκόσμιο  
δρόμο του. ”Ω, θά ήθελε νά σ ιγοκυλά  α ιώνια  
πάνω  στον καθρέφτη  τή ς  ψ υ χ ή ς  κι α π ά νω  α π ’ 
όλες τ ις  αβύσσους  πού θρηνούν !

Τότε ή Αύτοκράτειρα είπε :
— 0/ βράχο ι  δέ γ ινήκανε γ ιά  τήν ευτυχ ία :  

είνα ι μο ιρόγραφτο, τό φώς νά λυώνη απάνω  στή  
μαύρη  τους καρδ ιά  Κ’ εγώ ε ίμα ι  ένας τέτοιος  
βράχος. Τό φώς δέν τολμά  νάρθη κοντά μου ή 
κι άν ερχότανε θ άβρ ισκε  σκοτάδ ια  πού μέσα  
τους σβήνουν κ ' ο! π ιο  ουράνιες αχτ ίδες , πού  
ρουφούν τό κάθε φώς αύτά  κα ί ποτέ δέν α ν τ ι-  
φέγγουν

Κ’ ενόσω μ ι ίο ύσεν  έτσ ι ,  μού φάνηκε πώς  
τα μ ά τ ια  της  μέσαθε α ντ ιφ έγγαν  από  ενα π ο 
τ ά μ ι  φ εγγαρ ίσ ιο  πού περνούσε πάνω  στον κα - 
θρέφτη τής ψ υχή ς  της .  ■

Περάσαμε μ π ροσ τά  από μ ιά  μ ικρή λ ίμνη, 
ολωσδιόλου απόμερα  α π ’ τόν πύργο, πού ήτανε 
μεσα  κάτι π ά π π ι ε ς  κα ι κ ολυμπ ούσα ν . Ύήν ώρα 
εκείνη ό ήλ ιος έγερνε π ίσ ω  α π ’ τά  δέντρα κ ’ έ
χυνε αναλυτό  χ ρ υ σ ά φ ι  πάνω  στα  νερά ’, έ τσ ι  
κα ί τ ά  π ρόσ τυχα  κατοικ ίδ ια  πουλ ιά  γ ίνηκαν  
π ε ρ ίλ α μ π α  κ α ί  φ α ντα σ τ ικ ά .  Μια κατόπ ι  τής  
άλλη ς  οι π ά π π ιε ς  β γήκαν  α π '  τό νερό τό μ α 
λαματέν ιο  κι άπομε ίναν ήσυχες σ τήν  οχθη, 
βυθ ισμένες  σέ σκέψεις  σά  νά θέλανε νά ξεδ ια -  
λύσουν α ιν ίγ μ α τα  θ λ ιβ ε ρ ά . . κ ή Αύτοκράτει- 
ρα  ε ίπ ε :

— Και/είς δέν ένδιαφέρεται γ ιά  τα α ίσθή -  
μα τά  τους. Ό λ ο ι  τ ις  μεταχε ιρ ίζοντα ι  σά νά - 
τανε μαγε ίρ ισες ,  γ ια τ ί  δέ βλέπουν  π α ρ ά  τις 
σχέσε ις  τους μέ τήν  κουζίνα. ΙΙοιός ξέρει άν δέν
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ήτανε μ ιά  φορά β α σ ί λ ι σ σ ε ς ' όταν θά ξανάρθω
σ τή  ζωή-------

Και δέν είπε ά λλο .
Σήμερα  μ ιλούσαμε  γ ιά  τόν “Αγγλο π ο ιη τή  

S w i n b u r n e  πού τόσο τόν ά γ α π α .  Μούλεγε 
γ ια  την  ήρεμή του α π ε λ π ισ ία  π ο ύ  μυρ ιολογά  
τ ις  δ ιαβα τάρες  ομορφιές κα ί τά μ ά γ ια  πού  
στερεύουν τής  ευτυχίας τή  βρύση , γ ιά  τά ρ χ α ϊα  
του χωρικά πού τραγουδούν τ.ά δώρα τής  λ ύπη ς  
κα ί τών δακρύων, έπ ε ιτα  γ ιά  τή  ζωή πού δέν 
μπορε ί κανείς νά τήν  άπορρ ίξη  κα ί αύτή  εϊν’ 
ή α ιτ ία  πού το καράβ ι τών ανθρώπων κάνει 
π α ν ιά  γ ιά  τά  μ α καρ ισ τά  κ ισ ιά  μ έσα  ατό πέ  
λαγός τών Εσπερίδων, εκεί νά κα ταφύγη  έξω 
α π ’ τό β α σ ίλ ε ιο  τού Θανάτου.. ■ Σέ τ ί  κόσμο 
φεγγερό μού άνοιγε τ ις  πόρτες !  Σά νά χανόμουν  
όλος μ έσα  σέ μ ιά ν  απερ ιόρ ισ τη  αδημονία καί 
συναρπασμένος  ά π ’ τήν όρμή κ ’ εγώ δέν ξέρω 
πο ιας  ν οσ ταλγ ία ς  κα ί θ αυμά σ ια ς  σ τήν  άγρ ιο -  
αύνη τη ς  άποθυμ ιάς ,  έ σ π α σ α  ένα κ λα δ ί  μ '  ολο 
νέο κα ί δροσερά φ υ λλα ράκ ια  πούχε αγγ ίξε ι τά  
μ α λ λ ιά  μου κ ’ έρριξα μ έσα  τό π ρ όσω πό  μου: 
μ ιά  δ ιαπ εραστ ική  κα ί σ τ υφ ή  σά ν  άγουρη μυ  
ρουδιά από  ν ιά τα  πού  δέ ζήστηκαν  κα ί δέν ά -  
πολαυτήκανε μούφερε τά δάκρυα  στά μ ά τ ια  
Τότε μ έσα  μου ό , τ ι  ήτον αγέννητο ακόμα σ τ ή  
ζωή μαντεύτηκε . όλους τού μέλλοντος τούς 
πόθους τούς έ ιο ιω σα  μ έσα  μου νά λαχταρούν  
τήν άνθ ισή  τους·

Και ή Αύτοκράτειρα μού είπε:
—  Γ ια τ ί  σ π ά σ α τ ε  αυτό τό κ λα δ ί ;  θέλετε νά 

κάνετε κ ’ εσείς τόν ά σ π λ α χ ν ο  σά ν  τό Π εττω- 
μένο;

Μετά είπε π ά λ ι ν ’.

—  Ή  τέχνη δέν είνα ι π α ρ ά  μ ιά  δημ ιουργία  
τού πόθου μας , τού πόθου γ ιά  μ ιά ν  ύπαρξην  
υπέρτατη  όπως έπρεπε νά μ ά ς  ήτον ή  ίδια ή 
ζωή’ γεννιέται από τή  ν οσ τα λγ ία  γ ιά  τή  μονα 
δική π α τρ ίδ α  κα ί μαντεύέι τ ι ς  γ ραμμ ές  κα ί  τ ις  
μορφές τ η ς .

*Εβρεχε κά τ ι  μ εγάλες  χλ ιαρ έ ς  σταγόνες  πού 
έπεφταν  τόσο ά π α λ ά  σα  δάκρυα σ ιω πηλά ,  Οταν 
κλα ίγω ντα ι  πάνω  σέ χέρ ια  συμπλεγμενα  καί 
χωρίς  λέξη  τά χε ίλη  νά προφέρουν . ΐ ΐα ν το ύ  
γύρω μου κα ί μ έσα  μου ακόμα μ ιά  μ εγάλη  σ ιγη  
αντ ιλαλούσε . Αισθανόμουν όλες τ ις δυνάμεις  
τής  ψ υχή ς  νά λυώνουνε μ έσα  σ '  αύτη  την α 
μ ο ιβ α ία  σ ιγ α λ ιά .  Κύτταρα τήν Αύτοκράτειρα 
κα ί ε ίπα  τού εαυτού μ ο υ ’. « Ολες οι ωριοσυ- 
νες μ έσα  της β α σ ιλ ικ ά  μαρα ίνοντα ι κα ί κανέ
νας δέν τ ις  β λ έπ ε ι !  ι>

Η ΑΤΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΤΝΑΙΚΟΣ
'Επιστημονική ερευνά τον Γυναι

κείου Προβλήματος

Έπερατώθη ή θερινή περίοδος τών δ ιαλέ
ξεων του κ. Δρακουλη έν τή αίθούσγι του Σ .Ε .Τ . 
Ά πο  τή ; άρχή? τής περιόδου μέχρι του τ έ 
λους ή αίθουσα ήτο πλήρης ιδίως γυναικών 
αί όποΐαι παρακολούθησαν τήν ολην σειράν μέ 
άδιάπτωτον ένόιαφέρον.

Συνοπτικήν περίληψιν των διαλέξεων τού
των περιλαμβάνουν τά  κάτωθι, τά όποια με- 
ταφέρομεν από τήν « ’Έρευναν», τό σοσιαλι
στικόν ό'ργανον του κ . ΓΙ. Δρακούλη.

« Ή  σχέσις τών δύο φύλων έχει συνδεθή στε- 
νώς μέ τήν οικονομικήν ανάγκην τής γυναι- 
κός. *0 έρωτοοικονομικός αύτάς συνδυασμός 
¿δημιούργησε τό γυναικεΐον πρόβλημα.

Τ2ς έκ του έρωτο-οικονομικοδ συνδυασμού 
ή γυνή είνε εντελώς υποδουλωμένη εις τόν άν- 
δρα. Δρή ύπό τό κράτος άλλοτρίας βουλήσεως.

’Έ χει έμποδισθνί ή άνάπτυξις τών οικονο
μικών ικανοτήτων τής γυναικός. Αί γυναίκες 
μετέχουν του εθνικού πλούτου μόνον κατά πα- 
ραχώρησιν τών άνδρών.

Πηγή όλων τών ανθρωπίνων δεινών είνε ό 
συνδυασμός τής καρδίας μέ τήν τσέπην. ’Εν
τεύθεν ή έκτροχίασις τής ερωτικής σχέσεως, 
καί ή κατάπτωσις τοΟ γάμ.ου.

Ή  χαρακτηρίζουσα τό ανθρώπινον γένος 
υπερβολική ροπή πρός τήν λειτουργίαν δ ι ’ ής 
ή φύσις επεξεργάζεται τό γένος είνε νοσηρά 
κατάστασις. Είνε ο ,τι ή τα ινία  εις τό αΐ'σθημα 
τής πείνης.

Ή  υπερβολική αύτή ροπη είνε αποτέλεσμα 
τής υπερβολικής έλξεως, ή δέ ύπερβολική ελ- 
ξις είναι αποτέλεσμα τής υπερβολικής άνομοιο- 
τητος μεταξύ γυναικός καί άνδρός. Ή  υπερ
βολική άνομοιότη; είνε αποτέλεσμα τής οίκο- 
νομικής έζαρτήσεως τής γυναικός από τόν 
άνδρα.

Ή  βιοπάλη καί ή έκ τοϋ γάμου σχεσις είνε 
δύο δυνάμεις αί όποΐαι πρέπει νά διατηρούνται 
έν ισορροπία, διά νά αναχα ιτίζετα ι ό διαφορι- 
σμός τών φύλων. "Απαξ ή γυνή άπεκλείσθη 
τής βιοπάλης ή ισορροπία διεταράχθη. Ή  γυνή 
έπ ιτυγχάνει τόν βιοπορισμόν της διά τής ένα- 
σκήσεως τών λειτουργιών αύτής ως γυναικός 
καί όχι διά τής ένασκήσεως τών λειτουργιών 
αύτής ώς ανθρωπίνου ό'ντος.

Λόγω τής υπερβολικής άνομοιότητος τών 
δύο φύλων, έχομεν ύπερβολικόν γυναικισμόν
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τής γυναίκας καί υπερβολικόν άνδρισμ.όν του 
άνδρός.

Ό  υπερβολικός διαφορισμός των δύο φύλων 
είναι άποτελεσμα τής νοσηράς καταστάσεως 
ή οποία επιτρέπει την συγχώνευσιν της οικο
νομικής ανάγκης με την ερωτικήν ανάγκην.

Εις τάς μεθόδους της ανατροφής καί έκπχι- 
δεύσεο)ς αντί νά παρεμποδίζωμεν την πρόο
δον του διάφορισμοΰ των φύλων, απεναντίας 
τήν ένθαρρυνομεν γυμνάζοντες διηνεκώς τά 
θήλεα νά σκεπτω ντα ι ότι είνε πρώτον θηλεα 
καί έπειτα  ανθρώπινα όντα. Ε πίσης τά  άο- 
ρενα ότι είναι πρώτον ά'ρρενα καί έ'πειτα αν
θρώπινα όντα.

Ό  άρχέγονος άνήρ έχει ύποδουλώσγ τήν άρ- 
•/έγονον γυναίκα άφαιρέσας τήν οικονομικήν 
ανεξαρτησίαν της διά εί'δους τινός συμβάσεως, 
καθ’ ήν ή γυνή συναινεΐ νά τέρπη τόν άνδρα, 
ό δε άνήρ συναινεΐ νά τρέφη τήν γυναίκα.

"Ολοι έ'χουν έξυμνήσγ τό άξιοθρήνητον αύ- 
τό συμβόλαιον του έρωτο-οικονομικοΟ συνδυα
σμοί!, απομένει δέ μο'νον εις τόν κοινωνιολό
γον νά βροντοφωνήση καταδεικνύων τά ολέ
θρια αποτελέσματα επ ί του γένους άτομικώς 
καί συνολικώς.

Ή  γυνή άποκλεισθεΐσα από τήν ανεξάρτη
τον δράσιν πρός βιοπορισμόν κατεδικάσθη ν ’ 
άναπτύξν) ολας τάς ιδιότητας του παρασιτι
σμοί!.

Τό ότι επί μάλλον καί μάλλον αί γυναίκες 
προτιμούν τήν άγαμίαν είνε άπόδειξις ότι ό 
γάμος ύπό τάς σημερινάς συνθήκας είνε διά 
τήν γυναίκα αφόρητος ζυγός.

*0 σημερινός γάμος είνε αργυρώνητος επο
μένως άναγνος.

Ή  όδαλίσκη μέ τά πολλά ψέλλια καί ή 
μέ τάς πολλάς άνθοοέσμας εις τό άώ1ΐΐί&ηΐβ 
αύτό αποβλέπουν, εις τό νά εξασφαλίσουν οι
κονομικόν όφελος σαγηνεύουσαι τήν καρδίαν 
του άνδ ρός.

Ή  αίγίς του γάμου δεν αίρει τό στίγμα 
του ώνητου της σχέσεως.

Ή  γυνή ένεκα του έοωτο-οικονομικοΟ συν
δυασμοί! έ'χει επί τών ώμων της ολόκληρον 
τό φορτίον της πασχουσης ανθρωπότητας.

Τό νά επιτυγχάνν) μία γυνή τόν άρτον της 
διά τών λειτουργιών της ως γυναικός είναι 
άποτρόπαιον. Έ ν τουτοις τόν σημερινόν γά 
μον δεν τόν θεωοοΟμεν άποτρόπαιον. ’Αγάπη 
καί φιλοκέρδεια είνε δύο άσυμβίβαστα καί άλ- 
ληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Ή μεΐς όμως τά 
έδέσαμεν μαζύ κατά τρόπον φρικώδη.

Ή  σχέσις τών δύο φύλων έ'χει καταδικα- 
σθή ύπό τών αίωνων οί όποιοι δεν διέκριναν

τόν λόγον τών συνοδευόντων αυτήν ολέθριων 
άποτελεσμάτων. ’Αλλά τό καταδικαστέον είνε 
μόνον τό ώνητόν της σχεσεως, όχι αυτή ή σχε- 
σις.

Ό  έοωτο-οικονομικός συνδυασμός είνε ό 
άκοονωνιαΐος λίθος του πλουτοκοατικοϋ καθε
στώτος, διατηρεί δέ τά άγρια έ'νστικτα του 
άγριου άτομισμοΰ.

Τό γυναικεΐον κίνημα είνε άποτελεσμα τής 
αύτοσυνειδήσεως τήν οποίαν βαθμηδόν λαμβά
νει ή γυνη, άκριβώς όπως τό εργατικόν κίνη
μα είνε άποτέλεσμα τής αύτοσυνειδήσεως τήν 
οποίαν λαμβάνει βαθμηδόν ό εργάτης.

Ή  αύτοσυνείδησις τής γυναικός καί ή αύ- 
τοσυνείδησις του εργάτου είνε συρροή φαινο
μένων τεινόντων εις τήν αύτοσυνείδησιν τής 
κοινωνίας ώς ενός άλλου.

Ή το  κοινωνιολογική άνάγκη νά θυσιασθή 
ή άνεξαρτησία τής γυναικός διά νά ύπηρετη- 
θή μεγα συμφέρον τής προόδου του άνθρωπι- 
σμοΰ. 'Τπηρετηθέντος του συμφέροντος τού
του δεν υπάρχει πλέον λόγος νά έξακολουθή 
ή γυνή ύπό τόν ζυγόν τής έξαρτήσεως. Ή  
γυνή βραδέως μέν, ά λ λ ’ άσφαλώς επανέρχε
ται εις τήν ανεξαρτησίαν της.

Εις τόν πολιτισμόν μας επιφυλάσσεται ό 
κλήρος ν ’ άναπτύξν] μίαν νεαν καί καλητέραν 
σχέσιν μεταξύ τών δύο φύλων. Ή  νέα αΰτη 
σχέσις θά βασίζεται επί τής άντιλήψεως τών 
άνθρώπων όχι ώς άνδρών ά φ ’ ενός καί γυναι
κών ά<ρ’ έτερου, ά λ λ ’ ώς άνθρωπίνων όντων/ * / \ ιεκατέρωθεν. ΓΙαραλλήλως δέ θά γίνν) έοικτή 
βαθμηδόν μία νέα ενωσις άνδρός καί γυναικός, 
ενωσις οίαν ό κόσμος πρό πολλοί! ώνειρεύθη 
ά λλ ’ άκόμη δέν ¿πραγματοποίησε.

Αί γυναίκες σήμερον ποθουν νά έργάζωνται 
διότι επί μάλλον καί μάλλον έπικοατεΐ ή άν- 
τίληψις ότι ή εργασία δέν είνε μέθοδος βιοπορι
σμού, άλλά ένάσκησις άνθρωπίνης λειτουργίας 
άνευ τής όποιας θά έ'παυεν ό άνθρωπισμός μας.

Ή  προίξ είνε σφραγίς καί άπόδειξις τής 
γυναικείας έξαρτήσεως άπό τόν άνδρα. Ή  
προίξ έ'χει αυτήν τήν σημασίαν, ότι άπαγο- 
ρεύεται εις τήν γυναίκα νά παράγη, άλλά τη 
έπιτρεπετα ι νά καταναλίσκν).

*0 μεγας σκοπός τής μητρότητας είνε νά 
μάς δώσγι εν άνθρώπινον όν ύπέρτερον τών γο
νέων του.

Διά. τήν έξάσκησιν παντός έργου θεωρείται 
άπαραίτητος μ.ία περίοδος προπαοασκευής καί 
άπόκτησις προσόντων. Διά τήν μητέοα ή 
οποία έχει τήν ευθύνην ζωής καί θανάτου 
ολοκλήρου του άνθρωπίνου γένους, ουδέ ή ελά
χιστη προπαρασκευή θεωρείται άναγκαία!
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01 μικροί τυφλοί γράφουν κατά τό ειδικόν σύστημα, ενώπιον τών προσκεκλημένων εις τάς εξετάσεις των.

Τί έστί πρόοδος; Πρόοδος είνε ά φ ’ ενός μέν 
ή συντηρησις τής ύγείας καί τής εύημερείας 
τοΰ άτόμου καί τής κοινωνίας, ά φ ’ έτέρου δέ 
ή οργανική άνάπτυξις τής κοινωνίας.

Τι έστί πολιτισμός; *0 πολιτισμός είνε 
άνάπτυξις ειδικών λειτουργιών δυνάμει τών 
όποιων νά έξαρτάται έκαστος ημών άπό τής 
κοινωνίας κατά τρόπον ώστε ή μεν κοινωνία 
νά χορηγή εις ημάς τά  μέσα του άνθρωπίνου 
βίου, έκαστος δέ έξ ημών νά χοοηγγ εις τήν 
κοινωνίαν ύπηρεσίας άναγκαία: εις αύτην ως 
Συνολον, καί όχι εις ημάς άτομικώς.

Συνήθως συγχέομεν τάς δύο έννοιας «Ο ι
κογένεια» καί «Γάμος» ά λ λ ’ άλλος είνε ό θεσμός 
τής οικογένειας καί άλλος ό θεσμός του γάμου. 
Ή  οικογένεια είνε έκλεΐπον λείψανον τής άρ- 
χενόνου διαρρυθμίσεως τής κοινωνίας. Ό  ■ α- 
μος είνε αυξουσα άνάπτυξις πλήοους κοινωνι
κού βίου.

Μόνον καθόσον δρώμεν έκτος τής οικογε
νειακής έστίας καθιστάμεθα άνθρωπίνως άνε- 
πτυγμενοι, πολιτισμένοι, κοινωνικοί,

Τό συντρώγειν οίκογενειακώς ήτο άλλοτε 
εις τήν άρχέγονον έποχήν ό μόνος ένωτικός 
δεσμός, ά λ λ ’ εις τήν σημερινήν άτομικοποίη- 
σιν του κοινωνικού βίου δέν συνίσταται ή οί- 
γενειακή ένότης εις μόνον τόν στόμαχον».

ΠΟΙΗΤΗΣ ΧΙΟΣ ΕΙΣ ΠΟΙΗΤΗΝ Π ΑΤΕΡΑ
Η ΦΟΙΝΙΚΙΑ

Δ '.
Με βαΑεια αΐστηση καί γνήσιο πο ιητ ικό  ϋ ά μ -  

πος μας  δίνει Ακόμα δ πο ιη τής  τήν ε ικόνα , τό 
Ιμπρεσοιονίστ ικο πορτρα ΐτο  τής Φοινικιάς, άξια  
μεταφερμένο στήν πο ιη τ ική  γλώσσα. Πώς χα 
ράζετα ι στή μ ν ή μ η  τ '  δραματ ικό παρονσ ίασμα  
τής Φοιν ικιάς !  ”Ενας Αετός ρυΑμός κυβερνάει 
τό κ ο ρ μ ί  της. Ό  κορμός  της Ανάερος και χυτός 
Ανεβαίνει προς  τα ν ψ η ,  άλλοτε σά μ ια  κολώνα , 
λείηιανο.Ναοΰ που  κάποτ 'έσ τεκε  σε μ ιαν'Ελλάδα, 
κ ι άλλ,οτε σόι μ ια  νύφη Αμαδρνάδα που  ζητούσε
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να χ υθ ή  στο φ ώ ς ! . . .  Και στην κορφή  του κ ορ 
μού  τα πολυσάλευτα λαμπαδω τά  κλαδ ιά , πού  
άλλάζανε θωριές κ ' έπαιρναν μ ια  τον αέρα των  
μαλλ ιών, κα ι τότε κάτι παρθεν ικά  γυνα ικείο  
χυνότανε στην κορμοστασ ιά  της Φοινικιάς, κ ι 
άλλοτε φαντάζανε ηρω ικά  κα ι σαλεύανε, σπα 
θιά.  .. Και στις μέρες του κακού , δταν, μέσα  
στην τραγ ική  ά τμοαφα ίρα , δ γόπας κάϋηαε στην 
κορφή της κ ι  Από τ '  Ανάστημά της ολόγυρα 
κυματ ίζανε φ ίδια ..

'Ο συμβολ.ικδς πο ιη τής  του κα ιρού μας,  
Αποφεύγοντας κάθε π ισ τή  ταξ ινομημένη  π ερ ι 
γραφή, κάθε δρθολογ ική  Αναπαράσταση, ζητε ί  
ν  ’ Αποδώση τον εξωτερικό κόσμο  σε εικόνα  
πολυσάλευτη κα ι μουσ ικοπο ιημένη . Ή  εικόνα  
είναι ή βάση κάθε συμβολ ισμού ατήν π ο ίη σ η ' 
ή μ ουσ ική  του πο ιη τ ικού  λόγου, δαο κ ι αν β ρ ί
σκεται ατό ρ υθμό  τού  στ ίχου  και στα ηχητικά  
ουνταιρ ιάσματα, άλλ,ο τόσο βρίσκεται στήν  
οπτ ική  πο ιότητα  τής ε ικόνας, στον τρόπο δ η 
λαδή που  δ πο ιητής  β λ έπ ε ι .  'Ο Ταάμπερλαιν, 
δ γερμανός τεχνοκρ ίτης , είπε σωστά  : «"Οταν 
ένας Αληθινός πο ιη τή ς  πλάθε ι μ ουσ ική ,  ή ει
κόνα τού  τόνον πηγάζε ι Από τήν εικόνα τού  
ματ ιο ύ .  »

Σ τ  Ις «Πατρίδες,)) στους  «”Ιαμβους κα ι  
Ανάπαιστουςι>, στον «.Τάφον, στα  πρώ τα  

τούτα έργα τής  δεύτερης πο ιητ ικής  περ ίοδος  
τού πο ιη τή  τής Φοινικιάς, τό ούμβολ.ό του μ έ 
νει Ακόμα τό παραδομένο κλασσικό σύμβολο , τό 
φωτεινό, τό καθάρ ιο  κα ι τό συνειδητό σύμβολο'  
ατό τέτοιας λογής σύμβολο , ή α ΐστηση κ '  ή 
Ιδέα παρουσ ιάζοντα ι,  δχι σαν κάτι υπερούσ ια  
ενωμένο κ ι  Αξεδιάλυτο. Αλλα σάν κάτι που  
μπορούμ ε  μέσα  σ ’ αυτό νά δ ιακρ ίνουμε τή  μ ιαν  
Από τήν Αλλη ξεχώριζαντάς το. Τέτοιο είναι τό 
συντηρητ ικό  σύμβολο , προϋποθέτοντας  πάντα  
μ ία  καθάρ ια  μ υθ ικ ή  βάση που  θ ά  κλείση μέσα  
της τήν Αλληγορία. 'Ο Γκαΐτε, δ Μ πάνρον , δ 
Ούγκώ , 6 A l f r ed  d e  Vi gny  μεταχε ιρ ίστηκαν  
παρόμο ιο  σύμβολο .

Σ τή  « Φοινικιάν, ατϊς  « ’Αλυσίδες)). στο 
«Αωδεκάλογο τού  Γύφτου)), δ ΙΊαλαμάς μάς  
δείχνει τήν τελειωτική του πο ιη τ ική  φ υσ ιογνω 
μ ία ,  Ακολουθώντας κάπως δ ιαφορ τικούς δρό 
μους . Τώρα βρ ισκόμαστε μπροστά  στον π ο ιη 
τικό εκείνον Αλχημισμό, στο εξαίσιο εκείνο 
μ ίγ μ α ,  στο λυρικό σύνεφο πού κλείνει μέσα του  
τό α ιατημα , τή δια ίστηαη κα ί τήν  ιδέα, υπ ερού 
σια κ ι Αξεδιάλυτα χυμένα' τό σύνεφο τούτο  
σκεπάζει τα λόγια τού τραγουδ ιού  κα ί φ ω το 
σκιάζει γοητευτ ικά τή λυρ ική κατάσταση τού  
πο ιητή . Σ τήν  περ ίπ τω ση  τούτη  δ πο ιη τής , Αντί 
νά δ ιαλέξη τό μ ύ θ ο  τού τραγουδιού  του, δπως

άλλοτε, ατό μ υθ ικ ό  κόσμο  βρίσκοντας γνωστές 
μυθολογ ικές  μορφές , παραστατικές κ ’ ύπονοη -  
τικές, πέρνει τό μ ύ θ ο  στήν ίδ ια τή φύση , κα ί 
με μέσο τήν  υποκε ιμεν ική  του δ ια ίστηαη, ζητε ί  
νά βρή  τις συνάφειες πού  τόνε σχετίζουνε μέ  
τον κόσμο  κα ί μέ  τή ζωή . 'Έτσι, δ τελειωτικός 
αυτός υποσυνείδητος συμβολ ισμός τού πο ιητή  
τής Φοινικιάς, πλησιάζε ι τήν υπόσταση τού γερ
μαν ικού  ρω μαντ ίσμού  κα ί κρατε ί κάτ ι Από τή 
σχολή τού  γαλλικού σ υμβολ ισμ ού .

’Ί σω ς  θ ά  έπρεπε, κα ί μάλιστα  πρ ιν  Ακόμα 
προχω ρήσω , νά σάς παρακαλέσω νά μέ συγχω 
ρήστε, αν παραβα ίνοντας τά καθιερωμένα,  
πήρα  γιά θ έμα  έργο πού  φέρνει τ '  όνομα τού  
πατέρα μ ο υ .  Αέν τό έπραξα, γιατί ένας άλλος 
στοχασμός, λεπτότερος μού  ήρθε στο νού . Ό  
πο ιη τής  ενώνει μέσα του τον αϋλο δημ ιουργό  
καί τον υλικό άνθρωπο .  "Οσο κι άν τά δυο 
ταύτα πλάσματα  Αλληλοδένονται κι Αλληλοεπη- 
ρεάζονται, είναι πλάσματα  χωριστά , τουλάχιστο  
γιά τον τρ όπ ο  πού  εμείς συγκο ινωνούμε προς  
αυτά' δ πο ιη τή ς ,  κ ι  ας στέκεται κοντά  μας κι 
ας μάς  είναι γνώρ ιμος , Από μ ιάν  άλλη δψη  μού  
φαίνεται σάν ξένος, σάν ορφανός κα ί σάν άτε 
κνος. Κ ' έτσι τή «Φοινικιά)), πού  σήμερα σάς 
μίλησα γ ι '  αυτή , μού  φαίνεται πώ ς  είναι σά νά 
τήν έγραφεν ένας πο ιη τής  πού  πέρασε (κα ί πέ -  
θανε τώ ρα ) .

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Η ΑΡΑΧΝΗ

ΠανόρΙα κόρη  δ ιαλεχτή 
πρωτοτεχνήτρα  κόρη ,  
ατό φάσ ιμο , στο πλέξ ιμο ,  
καί  σ’ δλα τά κεντιδία.

Τά χέρια της  στάζουν δροσιά ,
Αχτίνα ή βελονιά της .

"Εχει τό χτένι τ ’ Αογαλιού 
δ ιαμαντο -σ τολ ισμ ένο . 
έχει κα ί τά πατούμενα  
Από καθάρ ιο  Ασήμι.

Καμάρ ι τού πατέρα της  
κ ι'  ολων των ίδ ικώ ν  της.

Είχε δασκάλα μ ιά  Θεά, 
τήν πρώ τη  τού Ό λύμπου ,  
τή γαλανή τή  φ ρόν ιμη ,  
τήν δπλοατολισμένη.

Πού είναι π ρώ τη  ατά γράμματα ,  
πρώ τη  στήν κάθε τέχνη.

Αί εξετάσεις τοΰ οίκου των τυφλών.

Πού στήν ’Αθήνα χάρισε 
τήν Αργυροαυλούσα,
Καί τήν έγέννησ’ δ Θεός 
χωρ ίς  νά 'χή μ η τέρα ,

"Επιασ' ή  κόρη κα ί έννοιωσε 
ατά σ τ ή θη  περ ιφάν ια .

Σάν  έβγαλε Από τον Αργαλιό, 
τον δ ιάφανο τον πέπλο ,  
πού  χέρια δέν τον πιάοανε, 
κα ί έχει δροσ ιά  στ ιμόνι 
καί τής  Αχτίδες τής  λαμπρές  
τού ήλιου έχ,ει φάδ ι 
κ ι '  έχει καί γιά κεντήματα  
δλ.α τοΰ  κόσμου  τ '  ά νθη .

αΓιά δές Θεά Απ’ τον "Ο λυμπο ,  
είμαι καλλήτερή σου

Σ τήν  τέχνη πού  μού  δίδαξες  
σού πρέπω  γ ιά  δασκάλα

Κι ’ άν θέλης παραβγα ίνουμε ,  
καί δέ χασομερούμε .»

Τά λόγια α υ τά  σάν άκουσε 
έμάζεψε τά φρύδ ια ,  
κ ι* είπ ’ ή Θεά  «έχεις νά ίδής  
τί είναι δ θ υμός  μου ,
Ανθρώπου θ νη τού  γέννημα, 
τώρα  ευθύς  θ ά  γίνης 
συγχαμερό ζωϋφ ιον  
μ α ύρ ο ,  καταραμένο  
δλομερής, κ ι '  δλονυχτής  
νά φα ίνης τό παν ί σου, 
σέ σπίτια ρημαδ ιάρ ικα ,  
σέ μουχλ ιασμένους τόπ ου ς ' 
χωρίς  μετάξ ι,  κα ί κλωστή ,  
μέ  τήν Αναπνοή σου.
Καί ν' ήν' ή παρουσ ία  σου  
κατάρα ατούς Ανθρώπους.))

'Ο λόγος έζωντάνεφε.
Γεννήθηκε ή ’Α ρά χ ν η .

AIK. Β . ΚΑΤΣΙΦΟΤ
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Είναι άξιος θαυμασμού και επαίνου, Κύριοι, 
ό Οερρ-ός ζήλος μέ τον όποιον άοκεταί Κυρίαι 
της πρωτευούσης καί τοϋ Πειραιώς αναλαμ
βάνουν να υπηρετήσουν τον μεγάλον μας τού
τον αγώνα, ευθύς ώς φωτισθοΰν. ’Ήρκεσε μία 
διάλεξις δια να άποκτήσωμεν εις το πρόσωπον 
της Κας Σπηλιωτοπούλου, μέλους του Λυ
κείου και γραμματεως του Κυριάκου σχολείου 
τών έργατίδων Πειραιώς, ένα άφοσιωμενον 
στρατιώτην εις τον αμυντικόν στρατόν μας. 
Μέχρι τοιούτου σημείου έφθασεν ό ενθουσια
σμός, ώστε την ένέπνευσε τον άποτελεσματι- 
κώτεοον τρόπον ένεργείας. Εις τό σχολειον 
μίαν τών Κυριακών κατά την ώραν κατά την 
οποίαν ό ίερεύς διδάσκαλος έπρόκειτο νά δι- 
δάξν) θρησκευτικήν κατήχησιν κατά προτρο
πήν της Κας Σπηλιωτοπούλου ανέπτυξε ά ν τ ’ 
αύτης την ά/τιφθισικήν κατήχησιν, του Λυ
κείου, της όποιας φυλλάδια είχον διανεμηθή 
εις όλας τάς μαθητείας καί μετά τό τέλος της 
άναπτύζεως τάς ώρκισε εις τό όνομα του Θε- 
οΰ ότι θά τηρησουν απαρέγκλιτος τά  παραγ
γέλματα  του φυλλαδίου.

Δέν άνέφερα τό έπεισόδιον αυτό διά ν ’ απο
δείξω μόνον ποιους πολυτίμους συμμάχους εις 
τόν αγώνα κατά της φθίσεως χάνομεν έως 
σήμερον, αλλά καί διά νά υποδείξω παρεμπι
πτόντως ότι καί οί ίεοεΐς διά τοϋ γοήτρου καί 
της επιρροής, την όποιαν έ’χουν εις την Ε λ 
ληνικήν οικογένειαν καί ιδιαιτέρως πλησίον 
τών γυναικών του λαού θά ήτο δυνατόν 
να γίνουν ύπεροχα όργανα τ·ης άντιφθισικης 
προπαγάνδας. Διότι τ ί φυσικώτερον νά συν- 
δυασθη ή πλέον άλτρουϊστικη κοινωνική ένέο- 
γεια  πρός τά  παραγγέλματα τοϋ Χριστιανισμού;

""Εως εδώ, Κύριοι, άνέφερα εις υμάς πόσον η 
άγνοια εμποδίζει τάς γυναίκας νά ύψωθοϋν εις 
τόν ρόλον εκείνον όπου τά φυσικά καί επ ίκτη 
τα  προτερήματα έταξαν αύτάς, πώς ή άγνοια 
μαστίζει τάς κάτω τάξεις τών γυναικών καί 
πώς έδρασε·/ εναντίον αυτής ένας μ ικ ρ ό ς  κύ
κλος φωτισμένων γυναικών.

Ή  διαφωτιστική εργασία, η όποία. έγινε, 
οφείλω νά ομολογήσω ότι δεν είνε ού'τε τό 
έκατοστόν τοϋ πρέποντος καί τοϋ έπιθυμητοΰ. 
Γενικώς αί ύγιεινα ί καί άντιφθισικαί γνώσεις 
δεν έπότισαν, δέν διεπέρασαν την συμπαγή 
πλειονότητα τών γυναικών, διότι ποός τοΰτο 
δεν άρκοΰν αί μεμονωμένα1, ένέργειαι τών ολί
γων γυναικείων σω ματείων χρειάζεται νά δο- 
θοΰν ίσχυραί ώθησεις άπό παντοΰ, από τό Κρά

τος, άπό τό σχολειον καί πρό πάντων χρειά
ζετα ι μακρά εργασία άνυψωτικη τοϋ δια- 
νοητικοΰ καί ηθικοΰ επιπέδου τοϋ λαοΰ. Εις 
την εργασίαν ταύτην κατά πολύ συνεισφέρει 
ό Πανελλήνιος κατά της φυματιώσεως σύνδε
σμος. "Οπως εις τό Κράτος καί τό σχολειον 
έλπίζομεν διά τό μέλλον, τοιουτοτρόπως διά 
τό παρόν άναθέτομεν τάς ελπίδας μας εις τάς 
ένεργείας τοϋ συνδέσμου τούτου· άλλά περί 
τόν σύνδεσμον τοϋτον πρέπει καλώς νά έν- 
νοηθ·/) ότι είνε άνάγκή νά συνδεθοΰν στενώς 
καί νά συνασπισθοϋν όλα τά γυναικεία σωμα
τεία , τά  όποια δοώσι σήμερον κατά την αυτήν 
κατεύθυνσιν.

Είναι άςιοπαρατηοητον καί θλιβερόν, Κύοιοι 
ότι εις τόν αγώνα κατά της φυματιώσεως ελ
λείπει ή συνοχή. Υ πάρχει ή μανία της θεα
τρικές έπιδείξεως, ας μοΰ έπιτραπν) νά εί'πω, 
καί της φιλοπρωτίας, η όποία εμποδίζει νά 
συνδεθώσιν όλοι οί επ ί μέρους σκοποί εις μίαν 
κοινήν προσπάθειαν. "Οπως εις τάς άληθινάς 
μάχας χρειάζεται καί εις τόν άγώνα τοϋτον 
κοινόν σχέδιον, ένότης καί πειθαρχία. Καί 
εκφράζω την ευχήν όπως τά δρώντα σωματεία 
έν Έ λλάδι ταχέως άντιληφθοΰν τόν κίνδυνον 
εκ τών έκτακτων ενεογειών καί έλθωσιν ειςk I ’
ταχεϊκν κ ζ ι ¡¿όνψ,ον συνεννοησιν ττρος το ττρκ 
ταρχεΐον, τόν Πανελλήνιον κατά τής φυμα- 
τ.ώσεως σύνδεσμον.

Εις την Ρωσσίαν όπου αί όρώσαι γυναίκες 
είναι περισσότερον φωτισμέναι δεν υπάρχουν 
χωριστοί γυναικείοι σύνδεσμοι δρώντες κατά 
της φθισεως, άλλά τό 1)8 τών μελών τοϋ έθνι- 
κοϋ κατά της φθίσεως συνδέσμου, άποτελεϊ- 
τα ι άπό γυναίκας. Εις όλα τά άντίφθισικά 
ιατρεία της Ευρώπης καί Αμερικής υπάρχει 
επιτελείο·/ πλούσιον άπό γυναίκας, αί όποϊαι 
σπεύδουν εις τάς οικίας τών ασθενών, ερχον— 
τα ι εις καθημερινήν επαφήν, τούς περιθάλ
πουν, τους κατηχούν, γίνονται φ ίλα ι, προφυ- 
λασσουν τούς υγιείς. Ά ντιφθισικόν ίατρείον 
λειτουργεί θαυμασίως εις τάς ’Αθήνας· άλλ ’ 
αί γυναίκες έκεΐ λάμπουν διά της απουσίας 
τω ν, αν όχι εις τό καταστατικόν τουλάχιστον 
έν δράσει. Καί οφείλω νά αναφέρω πρός 
υμάς ότι οσάκις έ'φθασαν αί γυναίκες εις τήν 
Έ λλαόα ν ’ άντιληφθοΰν τήν ανάγκην μιας 
παρομοίας δράσεως παρεξήγησαν τήν άποστο- 
λην τω ν.

Ευτυχώς δέν λείπουν άπό τήν Ε λλάδα 
γυναικεία σωματεία δρώντα κατά τήν κατεύ- 
θυνσιν ταύτην, τήν καθαρώς φιλανθρωπικήν 
και βοηθοΰντα τοιουτοτοόπως σπουδαίως εις 
τον άγώνα κατά της φυματιώσεως. Δ ιότι, κα
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θώς είπον εις τήν άρχήν, εις εκ τών μεγαλει- 
τέρων συντελεστών της διαδόσεως της άπαι- 
σίας νόσου είναι μετά τήν άμάθειαν ή έ'νδεια. 
Ή  φιλανθρωπική δράσις της γυναικός εις τήν 
Ε λλάδα όπως καί παντοΰ άλλου είναι άρ- 
χαιοτέρα πάσης άλλης. Αυτήν την στιγμήν 
χάριν άπλης ευκολίας θά διακρίνω δύο μεγά- 
λας κατηγορίας τής όλης φιλανθρωπικής δρά
σεως, τήν άμέσως σχετιζομένην πρός τόν άν- 
τιφθισικόν άγώνα καί τήν εμμέσως μεν άλλά 
σπουδαίως βοηθούσαν αύτόν. Εις τήν πρώτην 
υπάγετα ι τό έν Ά θήνα ις φθισιατρεΐον ή «Σ ω

τηρία» ίδρυθέν άπό κυρίας ύπό τήν προεδρεία·/ 
της κ. Σοφίας Σλημαν.

Τό έξαίρετον τοΰτο ΐδρυμα, τά όποιον τιμά 
τήν γυναικείαν δράσιν λειτουργεί άπό έπταε- 
τίας καί περιέθαλψε μέχρι τοϋ τρέχοντος 
έ'τους 1006, έκ τών οποίων πλέον τοϋ τετάρ
του δωοεάν. Κατά πόσον δέ τό κατάστημα 
τοΰτο άνταπεκρίθη εις τάς ύπαρχούσας άνάγ- 
κας άποδεικνύει τό γεγονός ότι αί αιτήσεις 
πρός δωρεάν νοσηλείαν ύπήρξαν τοσαΰται 
ώστε ό σύλλογος ήναγκάσθη νά καθιερώσν) τόν 
θαυμάσιο·/ έκείνον έρανον με τό τριανταφυλ-
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λάκι, ί  όποιος προσέλαβε τόν τύπον κοινω
νικής εορτής και δεν αποτελεί μόνον μ,ίαν 
οίκ.ονομικην επ ιτυχ ίαν , άλλα συντελεί σπου- 
δαιως εις τήν καθ’ όλου άντιφθισικην προπα
γάνδαν. Δ'ά των χρημάτων τούτων θέλει ά- 
νεγερθή διά τούς δωρεάν ασθενείς ιδιαίτερον 
περίπτερον, του οποίου έτεθη ύ θεμελιος λίθος.

Το ιδεώδες του άμ.έσου κατά τής φθίσεως 
άγώνος είναι νά δυνάμ.εθα ν ’ άποστείλωμεν 
όλους τούς άποοους φθισικους εις τό φθισια- 
τοειον. ’Αλλά το ίδεώδεε αυτό είναι δυσεπί-

ν > ■> ’ . ύ  ' 'τευκτον αν μ.·/) ανεφικτον χρειάζονται επομ,ε- 
νως σήμερον άντιφθισικά ιατρεία, όσον τό δυ
νατόν περισσότερα.· καί όχι μόνον όσον. τό 
δυνατόν περισσότερα ιατρεία, ά λ λ ’ όσον τό 
δυνατόν περισσότεροι πράκτορες των ιατρείων 
αυτών εις ολας τάς πόλεις, εις ολας τάς συ
νοικίας, άγρυπνοι έπιθεωρηταί τής υγείας, 
επιμελείς άνιχνευτα ί έτοιμοι νά φέρουν εις 
επαφήν πρός τά ίατοεΐα τόν άρρωστον, αν εί
ναι δυνατόν όχι από τήν ημέραν που θά προσ- 
βληθγ, αλλά από πολύ ποίν. Ιδού ευρύ στά- 
διον διά τήν γυναικείαν φιλανθρωπίαν τήν 
συνδεομ.ένην αμέσως πρός τόν άντιφθισικόν 
αγώνα .

Ά ναζήτησις των φθισικών, άντιφθισική 
διαπαιδαγώγνισις των οικογενειών, ύλικαί συν- 
δρομαί, προμήθεια πτυαί.ιστρών, τροφίμ.ων, 
φαρμάκων, κλινοσκεπασμάτων, άπομόνωσις 
τών ασθενών κ α τ ’ οίκον, εις τά φθισιατρεία 
ή τά νοσοκομ.εΐα, αποστολή φθισικών οικογε
νειών εις έξοχάς, συντηρήσεις τών οικογενειών 
τών όποιων ή κεφαλή εύρίσκεται εις τό φθι- 
σιαταεΐον, άπομ.άκρυνσις τών παιδιών φθισι- 
κών γονέων από τάς οικογένειας τω ν, πάντα 
ταΰτα εις ολον τόν πολιτισμ.ενον κοσμ.ον είναι 
εργα προ πάντων τών γυναικών, αί όποΐαι 
κινούνται περι τα  ιατρεία τών φθισικών. Και 
Οή έκφράσω την ευχήν, όπως ά φ ’ ενός μεν αί 
δρώσαι γυναίκες κατά τήν έννοιαν ταύτην 
συσσωμ.ατωθώσι περί τό ύπάρχον ίατρεϊον 
του Παν. Συν. καί άφ’ ετέρου όπως τά π λή 
θη τών συλλόγων, οί όποιοι εΰαίσκονται εις 
άναζήτησιν σκοπού καί δράσεως τεθώσιν εις 
κίνησιν πρός πραγματοποίησιν τών όσων πρό 
μ.ικροΰ άνεφερα διαφόρων έργων πρός αΰξησιν 
τών ιατρείων, της υπηρεσίας αύτών καί τών 
ύλικών μέσων της ένεργείας τω ν.

Πρό μ.ικροΰ άνεφερα ÓTt τό ιδεώδες της προ 
φυλακτικης ένεργείας είναι νά υπάρχουν έπι · 
δεξιοί άνιχνευταί άνακαλύπτοντες τούς άο- 
ρώστους πριν άκόμ.η προσβληθούν. Άλύνά τό 
ίδεώόες τής γενικής άντιφθισικής δράσεως εί
ναι ή άποκατάστασις τοιούτων οργανισμών

καί ή διαβίωσις υπό τοιούτους όρους ώστε ή 
νόσος νά ύποχωρή ά φ ’ έαυτής. Καί πρός τό 
ιδεώδες τοΰτο τείνουσιν εκείνοι οί κλάδοι της 
φιλανθρωπίας καί κοινωνικής μερίμνης, οί έμ.- 
μέσως σχετιζόμενοι πρός τήν άντιφθισικήν 
εκστρατείαν. ""Οσον άφορά τήν έμ.μ.εσον αύτην 
φιλανθρωπικήν δράσιν τής Ελλάδος έχω νά 
παρατηρήσω πρώτον τήν έλλειψιν συνοχής, 
συνεννοήσεως καί συνεργασίας. Ευχής έργο ν 
θά ήτο εάν κ α τ ’ έτος συνηρχοντο δ ι’ ά ντ ι- 
ποοσώπων όλοι οί φιλανθοωπικοί σύλλογοι 
καί σωματεία επί τώ αύτώ, έΕεθετον τά κατά. 
τήν διάρκειαν του έτους πεπραγμένα καί έκα- 
νόνιζον τήν μέλλουσαν δράσιν, όπως γ ίνετα ι 
άλλαχοΰ. Διότι μ.έ τό νά είνα ι σήμερον δια- 
σπαθισμέναι εις τήν Ε λλάδα  αί προσπάθειαι 
των φιλάνθρωπων, δέν κατώρθωσαν οί δ άφο- 
ροι σύλλογοι νά λάβωσιν εί'δησιν του συνόλου 
τών εις τόν τόπον ύπαοχουσών άναγκών, 
επομένως ουδέ νά κρίνωσιν άκριβώς ποΐαι τών 
άναγκών τούτων προεχουσι καί άπαιτοΰσι τα - 
χείαν καί άμεσον θεραπείαν.

Καί τοιουτοτρόπως έζηγεΐτα ι τό δυσάρε
στου φαινομ.ενον ότι εις χώραν, ή όποία βρί
θει προστατευτικών έργων ύπερ τών όριστι- 
κώς ναυαγησάντων εις τόν βίον, ούδεμ.ία χο
ρηγείται βοήθεια εις εκείνους, οί οποίοι πα- 
λαίουν άκόμ.η καί κινδυνεύουν νά ήττηθουν 
άνυπεράσπιστοι.

Δ ιατίθεντα ι ποσά σεβαστά ύπεο άνιατων 
καί άναπήρων καί δέν εί'δομεν ά/.ο’μ.η εις την 
Ε λλάδα μ.ίαν φιλανθρωπικήν εταιρίαν άνεγέρ- 
σεως υγιεινών, κατοικιών διά τούς εργατικούς, 
οί όποιοι άποτελοΰν τήν βάσιν τής εύημ.ερίας 
τής κοινωνίας. ΓΙαρεχεται ποοστασία καί άσυ- 
λον εις αυτά άκόμ.η τά  ζώα καί ή μητέρα 
καί τό βρέφος, τό παρόν καί τό μ.έλλον του 
έθνους, εύρίσκονται τελείως έγκατελελειμμενα.

ΓΙοΰ είναι τά άσυλα τών άστένων μιελλου- , ί ι
σών μητέρων καί τά  φοοντιστηρια τών νεο
γνώ ν, τά λαϊκά αυτά σχολεία τών μ.ητέρων, 
όπου αί γυναίκες τοϋ λαοϋ λαμβάνουν όχι φάρ- 
μακα καί συνταγάς ά λ λ ’ οδηγίας καί συμ.βου- 
λ.άς, όπου δεν θεραπεύουν άλλά προλαμβάνουν 
τάς καχεξίας, παρόμ.οια τών όποιων δέν στε
ρούνται ούδέ τά  παραμ.ικρότερα χωρία τής Ευ
ρώπης ; ΙΙοΰ ή περίθαλψις τών θηλαζουσών 
πτωχών μ.ητέρων ; ΓΙοΰ τέλος παντός εί'δους 
προστασία παοεχομ.ένη πρός τήν μητέρα καί 
τό βρέφος τη ς ; ’Α πέναντι τής τεοαστίας αυ
τής κινησεως, ή όποία στρέφεται σήμερον εις 
ολον τόν πολιτισμένον κόσμον κ α τ ’ αυτής τής 
ρίζης του κακοΟ, εάν έξαιρέσωμ.εν τόν Σύλλο
γον τής Α γ ία ς Φιλοθέης σπαραχθέντα υπό

2083

εσωτερικών διχονοιών διά τό αιώνιον ζήτημ-α 
τής Προεδρείας καί διασχισθέντα εις δύο υπο
τυπώδη ιδρύματα διανομής γάλακτος άπεστει- 
ρωμ.ένου, τό χειρότερον είδος προστασίας τών 
νεογνών, ως ένθαορύνον τόν τεχνητόν θηλα
σμών, τίποτε άλλο δέν έχομεν νά έπιδείξω- 
μ εν .

Μετά τοιαύτην έλλειψ ιν έργου έκ προληπτι
κής κοινωνικής μερίμνης καί προπαρασκευής 
όργανισμ.ου ίσχυροΰ δεν δύναμ,αι ή μετά χαράς 
νά χαιρετήσω τό νεοσύστατου Σωμ.ατεϊον 
«Προστασίας τής υγείας τών μαθητών» ίδρυ- 
θέν τή  πρωτοβουλία τής διευθύντριας του ’Αρ
σάκειου Α ίκ. Βαρουζάκη καί σκοπούν νά θέσν) 
εις ένεργειαν μ.αθητικά συσσίτια , υπαίθρια 
σχολεία καί λουτρά, επίσης καί τόν άπό του 
παρελθόντος έτους λειτουργοΰντα θαυμάσιον 
Σύλλογον τών παιδικών έξοχών Βουλιαγμένης 
τής φιλανθρώπου Κας Σοφίας Σλήμαν.

Εκτός τής έλλείψεως συνοχής καί συνεν
νοήσεως μ.εταςύ τών διαφόρων φιλανθρωπικών 
συλλόγων καί γυναικών είναι άδύνατον νά μ.ή 
σημειώσω τήν περίεργον όντως άδιαφορίαν αύ
τώ ν εις τόν κατά τής φθίσεως άγώ να . ’Εάν 
όλα τά σωματεία ταυτα μαζή μέ τάς παντός 
εί'δους βοήθειας τάς οποίας χορηγουν εις τούς 
πτωχούς άπεφάσιζαν νά μεταδώσουν καί τάς 
στοιχειώδεις ύγιεινάς καί προφυλακτικάς γνώ 
σεις εναντίον τής νόσου, ο άγων ή'θελε διευκο- 
λυνθή μ.εγάλως. Καί εκφράζω τήν ευχήν όπως 
οί διάφοοοι φιλανθρωπικοί σύλλογοι,άφοΰ ά ντ ι- 
ληφθοΰν τό μέγεθος τοΰ άγαθοΰ του οποίου θά. 
γίνουν πρόξενοι,άποφασίσουν νά συντρέξουν σο- 
βαρώς τόν Πανελλήνιον κατά τής φυματιώ- 
σεως σύνδεσμον εις τό έργον του, όπλιζόμενοι 
εννοείται μέ τάς πρός τοΰτο άναγκαίας γνώ 
σεις.

’Εν τέλε ι, Κύριοι, έςομ.ολογοΰμαι πρός ύμ,άς 
ότι γενικώς ή φιλανθρωπική δράσις τόσον έν 
Έ λλάδ ι όσον καί άλλαχοΰ μοΰ εγείρει πολλάς 
άμφιβολίάς καί επιφυλάξεις. Διότι ύπερ τά 
άγαθά αισθήματα καί τάς ήθικάς άρχάς, αί 
όποϊαι υπαγορεύουν τήν δράσιν αύτην, υπάρ
χουν άμείλικτοι καί άδυσώπητοι εις τόν βίον 
τών κοινωνιών αί οίκονομικαι συνθήκαι. Τάς 
καταστροφάς τάς όποιας επιφέρει βραδέως μέν 
ά λ λ ’ άσφαλώς ή μεταξύ τών τάξεων τών κοι
νωνιών μεγάλη οικονομική άνισότης είναι άδύ
νατον νά θεοαπεύσουν καί αί πλέον φωτισμ,ε- 
ναι ένερνειαι τών φιλάνθρωπων. Και τοΰτο 
έχει όμολογηθή, Κύριοι, άπό ολας σήμερον τάς 
κεφαλάς τοΰ άντιφθισικοΰ άγώνος.

Δυστυχώς εις ήμάς τάς γυναίκας οί κοινω
νικοί όροι υπό τούς όποιους ζώμεν άπαγορεύ-

ουν ποός τό παρόν τήν άμ.εσον άνάμ.ιζιν εις τά 
τής πολιτείας, εις τά  τών άγωνων πρός οίκο- 
νομ,ικάς μεταρρυθμ.ίσεις. Ά λλά μ .εθ ’ όλα ταΰτα 
μάς μένει άνοικτόν τό στάδιον τής έμ.μ.έσου 
δράσεως καί θά ήτο εύτύχημα νά άντελαμ.οά- 
νετο όσον τό δυνατόν ταχύτερον καί ή Έ λλη- 
νίς οτι πρέπει νά έργασθή μέ π ίστ ιν , μ.έάφο- 
σίωσιν, μ.έ ενθουσιασμόν διά τήν άποκατάστα- 
σιν μιάς δικαιοτέοας, ύγιεστέρας καί ήθικωτέ- 
ρας κοινωνίας.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΛΤΚΕΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
1 9 1 1

Β '.

Διά τήν ξένην μ.άλιστα φιλολογίαν τήν τό
σον πλουσίαν εις παραγωγήν, άλλά καί τόσον 
άνάμ.ικτον εις έκλεκτικότητα, ή δίς Βιργινία 
Σιμοπούλου είργάσθη μέ τήν διακρίνουσαν αύ- 
τήν σοφήν έπιμ.έλειαν καί κατιορθωσε νά πε- 
ριλάβγ εις τήν βιβλιοθήκην μας τους διαπρε- 
πεστέρους τοΰ κόσμου συγγραφείς.

Ιίολύτιμ.ον συνδρομήν εις τό έργον τής βι
βλιοθήκης ποοσέφεραν αί γραμματείς αύτής δες 
Ε λένη  Τριανταφυλλίδου καί Εύφη Κεφαλά.

ΙΙλήν τής μονίμ.ου βιβλιοθήκης καί τών δύο ·
άναννωστηρίων ίδρύθη καί βιβλιοθήκη δανει
στική μ.ετά τμήματος διά παιδιά και νεάνι- 
δας. "Ηδη καταρτίζεται καί βιβλιοθήκη διδα
σκαλική. ’Από 1ης δέ Σεπτεμ.βοίου θά λει- 
τουργήσνι βιβλιοθήκη περιοδευτική διά τάς 
επαρχίας καί τά  χιυριά.

Συμ,φώνιος μ.έ τά  κανονισθεντα παρά τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου εις τόν προσφέροντα 
εις τό Λύκειον άπό 5 000 δρ. καί άνω όχι 
μόνον δίδεται ό τίτλος τοΰ εύεργετου, άλλά 
καί κατασκευάζεται παρά τοΰ Λυκείου ή έκ 
μ.αρμ.άρου προτομ-η του, ήτις και τοποθετείται 
εις μ.ίαν τών αιθουσών αύτοΰ. Εις τον προ
σφέροντα δρ. δύω χιλιάδας άπονέμεται ό τ ί 
τλος τοΰ εύεογέτου καί άναρτάται ή είκούν του, 
μικρά άνάγλυφος ή εις φωτογραφίας εις μ.ίαν 
τών αιθουσών.

Ή  κατασκευή τής προτομ.ής τοΰ εύεργέτου 
τής Βιβλιοθήκης κ . Π. Βόλτοι άνετέθη εις τήν 
γλύπτριαν κ. Ε λένην Γεωρναντή, ή'τις καί 
έξετελεσεν αύτήν μετά πολλής τέχνης. Ά πο- 
καλύπτουσα αύτήν σημ.ερον εύχομαι, όπως ό 
πρώτος αύτός γενναίος εύεργετης τοΰ Λυκείου



άποκτήση τόσα πλούτη, ώστε νά έπεκτείνν) 
τήν ευεργετικήν συνδρομήν του εις το έργον 
γενικώς του Λυκείου. Καταστγ δέ διά τον 
πλουτισμόν των βιβλιοθηκών μας άλλος Έ λ -  
λην 0&Γηθ§ίβ, δίδων καί εις άλλους τό εύ- 
γενές παράδειγμα τής ύποστηρίξεως του έο- 
γου του Λυκείου.

Τμήμα Παιδαγωγικόν.
Τό παιδαγωγικόν τμήμα διαιρείται εις δύο 

μ.εγαλας εφορείας: την των Μητέρων καί των 
Παιδαγωγών. Ένομίσαμεν οτι η μονομ.ερής 
μέχρι σήμερον εργασία τών παιδαγωγών καί 
του σχολείου έν γένε ι έπρεπε νά συνδεθή στε- 
νώτερον μέ τήν εργασίαν τών μητέρων καί 
μέ την τών ύγιεινολόγων επιστημόνων, αί 
όποΐαι θά ¿κανόνιζαν τήν πορείαν καί τα όρια 
τής μορφωτικής εργασίας του σχολείου και 
της οικογένειας. Αί τρεις έφορεΐαι, άν καί ά- 
ποτελοΰσαι καθ ’ έαυτάς ιδιαιτέραν τμηματι
κήν εργασίαν, όμως συνειργάσθησαν καθ’ ολον 
τό πρώτον έ'τος τής λειτουργίας του Λυκείου 
καί ή συνεργασία των έφερε θαυμάσια απο
τελέσματα.

Καί πρώτον αί είδικαί παιδαγωγοί συνειρ
γάσθησαν μέ τό προεδρεΐον τοϋ Λυκείου διά 
τήν σύνταξιν προσχεδίων νόμων σχολικών καί 
διά τόν καταρτισμόν προγραμμ.άτων παιδαγω
γικών μεταρρυθμίσεων, καί έν γένει προστα
τευτικές νομοθεσίας της πα ιδ ικ έ ; ηλικίας καί 
τής διδασκάλου καί παιδαγωγού γυναικός. Τήν 
μ.ελέτην αυτήν ΰπεβάλαμεν ποός τόν κ. Πρόε
δρον τής Κυβερνήσεως, εί’χαμεν δέ επί τοϋ 
ζητήματος τούτου καί μ.ακράν συνέντευζιν με- 
τά του κ. ύπουργοΟ τές  Παιδείας, ό όποιος 
μας ύπεσχέθη τήν πραγματοποίησιν τών δυ
νατών νά πραγματοποιηθούν αιτήσεων μ.ας.

’Αλλά καί άπό τόν κ. υπουργόν τής Δ ι
καιοσύνης έζητήσαμεν προστατευτικήν νομο
θεσίαν διά τάς γυναίκας καί τά πα ιδ ιά . Κ ατ’ 
εύτυχέ σύμπτωσιν ό κ. Δημητρακόπουλος όχι 
μόνον έξαιρετικώς προοδευτικός είνα ι, αλλά 
καί έ'χει τό πολύτιμον προσόν νά έκτελγ μεθ’ 
όσης ταχύτητας καί άντιλαμβάνετα ι τάς προο- 
δευτικάς ρ.εταρρυθμ.ίσεις του, Εις συνεντεύ
ξεις τάς οποίας αυτοπροσώπως ειχον μ.ετ’ αύ- 
τοΰ, τόν εύρον ήδη κατέχοντα όλα τά  φεμ ι- 
ν ιστικά ζητήματα, όπως οί γνωστότεροι φε- 
μ ινισταί του κόσμ-ου καί άποφασισμένον ευ
θύς αμ.έσως νά άντικαταστήσν) τά άδικα, με
ροληπτικά καί βάρβαρα νομοθετήματα τοΟ πα
ρελθόντος μέ νόμους λογικούς, δικαίους καί 
προστατευτικούς διά τήν γυναίκα καί τό πα ιδ ί.

Καί έχομεν ήδη τήν κατάργησιν τοΟ Βε-
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λιανειου δόγματος, το όποιον ύπό πρόσχημα 
προστατευτικόν έ'τασσε τήν γυναίκα εις τήν 
κατηγορίαν τών ηλιθίων καί ανηλίκων. ’Έχο
μεν τόν προστατευτικόν νόμ.ον, ό όποιος άπό 
του δωδεκάτου έ'τους επεκτείνει ήδη τήν επί 
τής κόρης προστασίαν του μέχρι, του δεκάτου 
έκτου καί σώζει άπό φοβεοούς κινδύνους τήν 
παιδικήν ήλικ ίαν. ’Έχομεν τόν νόμον κατά 
τών έξ επαγγέλματος μνηστήρων καί πολλούς 
άλλους έν προετοιμ.ασία ήδη, οί όποιοι θά ψη- 
φισθοϋν άναντιρρήτως άπό τήν παρούσαν Βου
λήν, άφοϋ καί ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
έ'χει έκφρασθή άπροκαλύπτως υπέρ τής μεταο- 
ρυθμιστικής νομοθεσίας, έφ ’ όσον αΰτη τ ε ί
νει εις τήν πρός άνδρας καί γυναίκας έξ ί'σου 
άπονομήν δικαιοσύνης.

Πρός τήν Ε λληνικήν Κυβέρνησιν τό Λύ- 
κειον τώ ν Έ λληνίδων έκφράζει διά τοϋτο τήν 
θερμήν ευγνωμοσύνην του καί εύ'χεται όπως 
εις τήν νεαν Βουλήν είσαγάγϊ) πάντα νόμον 
προστατευτικόν ύπεο τής γυναικός έν γενε ι, 
άλλά καί ύπέο τής ριζικής μεταρρυθμίσεως 
του έκπαιδευτικοΰ μ.ας συστήμ.ατος έπί βά
σεων νέων, άνταποκρινομένων πρός τήν ση
μερινήν θεσιν τής γυναικός ως παράγοντος πο- 
λυτίμ-ου καί πλουτοπαραγωγοϋ τής οικογέ
νειας.

Διαλέξεις
Έ ν συνεργασία δέ πάλιν τών μητέρων καί 

παιδαγωγών μ.ετά τών κυριών ιατρών διωρ- 
γανώθησαν αί διαλέξεις πρός μ.ητέρας καί δι- 
δασκαλίσσας συμπληρωματικαί τής άτελοΰς 
μ.ορφώσεως ήν παρέχει μ-έχρι τοΰδε τό σχο- 
λεΐον καί εις τάς μέν καί εις τάς δέ.

Διά τής αυτής συνεργασίας κατωρθώθη ή 
εις τάς διαλέξεις καί συναυλίας του Λυκείου 
τών Έ λληνίδων, του Φιλ. Συλλόγου Παρνασ
σού καί του Ωδείου ’Αθηνών φοίτησις τών 
καλλιτεχνίδων καί διδασκαλισσών, μελών του 
Λυκείου, διά τής καταβολής του ήμίσεως μό- 
νον τής εισόδου.

Ή  Εφορεία τών ιατρών πεοιωρίσθη κατά 
το έτος τοϋτο εις τήν σύστασιν τής ’Εφορείας 
τών φοιτητριών καί εις τάς κάτωθι διαλέςεις 
τοϋ ’Επιστημονικού Τμήματος.

Ή  κ . ’Άννα Κατσίγρα Μελα
1η Περί Βρεφοκομίας.
2 α καί 3η. Ά ντιφθισ ική  Κατήχησις μετά 

διανομής 3 ,000  φυλλαδίων άντιφθισικών συμ
βουλών πρός μαθήτριας, έογάτιοας καί μητέρας.

4η Περί σχολικής υγιεινής.
5η Περί μικροβίων.
(>η Περί παιδοκομίας.
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7 η  καί 8η Ά ντιφθισ ική  καί υγιεινή εις τό 
Κυριάκόν Σχολεΐον Πειραιώς.

Ή  X. Μαρία Καλαπο&άκη
1η Περί προληπτικών μέτρων κατά τής 

στοεβλώσεως τοϋ παιδικού σκελετού.
2η Περί τής έν Έ λλάδ ι σχολικής σκολιώ- 

σεως μετά στατιστικής συγκριτικής τών Ε λ 
ληνικών καί ξένων σχολείων.

Ή  κ. Ά νϋ η  Βααιλε ιάδον
1η Περί ένδυμασίας καί περιποιήσεως τών

β ρ ε φ ώ ν  _

2η Περί ένδυμασίας κατά τήν έφηβικήν καί 
τήν κατόπιν ήλικ ίαν.

Έ ν ολω διαλέξεις έπιστημ.ονικαί δώδεκα;
Έν συνενοήσει δέ μετά τοϋ Υπουργείου τής 

Παιδείας διοργανόνονται σχολικά μ.αθήματα 
υγιεινής εις τά δημοτικά σχολεία, εις τά  όποια 
ποοσκαλοϋνται καί γονείς τών μαθητριών.

‘Υπό μελέτην εΰρίσκεται ή ίδρυσις φροντι
στηρίου βρεφών πρός πρακτικήν έφαρμογήν τών 
πρός τάς μητέοας δισασκομένων, καθώς καί 
διαγωνισμός υγιεινής βρεφών.

Ά πό  κοινοΰ μετά τοϋ φιλολογικοΰ τμήμα
τος προεκηρύχθη διαγωνισμός διά παιδικά βι
βλία καί άσματα.

ΤΌ Π Α Σ Τ Ε Α
Ποτέ γυναίκα δέν εύρέθη εις τόσον μεγά- 

λην στενοχώριαν, όσον ή Κα ίΐθ  ΠθΙΐΓίΙγ όταν 
είσήλθεν εις τήν άπέραντον άπαθήκην τής 
οικίας, τήν όποιαν τής άφινεν ως κληρονομιάν 
μία θεία της εις τά  πέριζ τοϋ ΜβαίΙΧ.

— θ εέ  μου! θ εέ  μου! τ ι θά τά  κάμω όλα 
αυτά τά  κούρκο υτα ; έφω ιαζε.

’Έβλεπε άπελπισμένη ολο αύτό τό π α 
ράξενο σύμ.πλεγμα, τό όποιον έφθανε έως τήν 
οροφήν: πολυθρόνες σπασμένες, καναπέδες σχι
σμένοι, π ιά τα  ραγισμένα, καρέκλες χωρίς πό
δια, παλαιά μπαοΰλα μουχλιασμένα. Πρό εκα
τόν ί'σως έτών ειχον συσωρευσει έκεϊ όλα τά  
παλαιά , τάσπασμ-ενα, τα άχρηστα πράγματα, 
χωρίς νά σκεφθοΰν ποτέ νά τά  πετάςουν. Ή  
κυρία (1β Πυΐ’ά γ  ήγγιζε τό έν μετά τό άλλο 
τά  πράγματα αύτά μέ φόβον μή λερωθή.Αί'φνη; 
κάτι έγλύστρισε, ήκούσθη ένα τζάμ ι, τό 
όποιον έσπασε καί ή κ. (Ιβ ΠΐΙΓΟίγ κύψασα ¿σή
κωσε μίαν εικόνα. Κ ατ’ άρχάς δέν ήμπόρεσε 
νά διακρ ίνν) τ ί παρίστα ή είκών, τόση σκόνη 
ήτο έπάνιο· άλλά άφοϋ ¿πλησίασε εις τό πα- 
ράθυοον, άνεσηκωσε τά σπασμένα κομμάτια 
τήν έτίναξε, τήν ¿καθάρισε τέλος καί είδε.

μεσα εις πλαίσιον άπό σκαλιστόν ξύλον, ένα 
παστέλ , μίαν κεφαλήν νέας γυναικός μ.έ τά  
μαλλιά πουδραρισμ,ένα, πεσμ-ένα έπάνω εις τό 
μέτωπον, μία μπουκλα εις τόν αριστερόν 
ώμον καί μέ τό φόρεμα ανοικτόν εις τόν λα ι
μόν.

— Κύτταξε, ε ίπε, δέν εϊνε άσχημο αύτό· 
θά είνε καμμία άπό τής γιαγιάδες μ.ου- θά τό 
βάλω εις τό σαλόνι.

Τά έτοποθετησε πράγματι έκεΐ καί όσοι τό 
έβλεπαν τυχαίως, ευρισκαν ότι ήτο εύμορφον 
χωρίς νά ένθουσιάζωνται. Εις τήν κ. de 
L u rd y  ήρεσε τό ειρωνικόν στόμα καί ή τρυ
φερά έκφοασις τών οφθαλμών, θ ά  ήτο ί'σως 
μ.ία οικογενειακή άνάμνησις καί θά είχε βε
βαίως έκτελεσθή άπό κανένα έντόπιον κα λλ ιτέ
χνην. Τά έτη παρηρχοντο* χήρα ή Κα de 
L u rd y  έμενε σχεδόν ολον τό έτος εις τό 
κτήμα της, έχουσα συγκεντρωμενην ολην τήν 
στοργήν της εις τήν έγγόνην τη ς. Ή  κυρία 
τοϋ Παστέλ κρεμασμένη πάντοτε εις τά πα
λαιόν σαλόνι δέν εΐλκυε πλέον τά  βλέμ,ματα. 
Μίαν ήμ.έραν έν τούτοις εις παλαιός φίλος, τόν 
όποιον διάφοροι περιπέτεια ι τής ζωής είχαν 
κρατήσει πολύν καιρόν μακράν τής Γαλλίας, 
ήλθε νά έπισκεφθγ τήν κυρίαν de Lurdy· 
ένω ή κυρία είσήρχετο εις τό σαλόνι, τόν εύ- 
ρεν έν έκστάσει πρό τοϋ παστέλ .

— Είνε έμμορφον, δέν είν ’ έτσ ι; είπε αυτή.
— ’Έμμορφο; άνεφώνησε- άλλ ’ είνε θαυμά- 

σιον! Είνε άπλούστατα έργον τοϋ L ato u r. 
— Τοϋ L ato u r!
— Ναί, τοϋ L a to u r . Αυτό σήμερον άξιζει 

διακοσίας χιλιάδας φράγκα.
— Διακοσίας χιλιάδας φράγκα! έτοελλάθητε;
— Συμβουλευθήτε ένα ειδικόν.
Δέν ήμποροϋσε νά τό πιστεύσν). Ή  είκών 

αύτή, τήν όποιαν άνεκάλυψε άκάθαρτον, πε- 
ταγμένην εις μίαν γωνίαν τής παλαιας άπο- 
θήκης, θά ή'ξιζε διακοσίας χιλιάδας φράγκα. 
Τί είρωνία! Έ ν τούτοις ειδικός ήλθε καί ό'χι 
ειδικός τυχαίος, άλλά πολύγνωστος, ό όποιος 
¿βεβαίωσε έπισήμως οτι τό παστελ αύτό ήτο 
πράγμ-ατι έργον τοϋ L ato u r καί δέν ή'ξιζε 
όλιγοιτερον άπό διακοσίας χιλιάδας φράγκα.

*Η κ. de L u rd y  δέν ήτο πλούσια καί ή 
βεβαίωσις αύτή τήν ¿χαροποίησε πολύ, ό'χι 
διότι ήτο φιλοχρήμ.ατος, άλλ ’ έσκέπτετο τήν 
μικράν έγγόνην τη ς. Ή  Σωσάννα θά έλάμ.- 
βανε κατά τόν γάμον της ως δώρον τό περί- 
φημ.ον παστέλ, τό όποιον κατά τήν γνώμην 
όλων θά ή'ξιζε τήν έποχήν έκείνην άκόμη π ε
ρισσότερα. Καί άρά γε εις τήν άποθήκην 
δέν θά εύρίσκοντο καί άλλοι θησαυροί; Έ ξή-
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τκσκν λεπτομερώς ολον τδ περιεχδμενον της· 
¡αερικοι άρχχιόφιλοι Αγόρασαν μικρά πράγματα 
άλλά τίποτε έκτακτον δεν εύρέθη. ’'Αλλως τε 
μικρόν τδ κακόν· τδ παστελ ήτο αρκετόν. Ή  
Κα (Ιθ L u rd y  όέν έπαυσε νά τδ θαυαάζη· 
έσκεπτετο τι τρομερόν πραγμα που θά ήτο άν 
δεν τδ ¿σήκωνε όταν έγλύστρησε καί έπεσε με
ταξύ των παλαιών επίπλων η άν δεν τδ ευ- 
ρισκε άςιον λόγου καί τδ άπεοοιπτε.

Έ ν τουτοις η χαρά της η'ρχισε νά έχ η πολ- 
λάς ενοχλήσεις. Αί εφημερίδες περιέγραψαν 
την περίεργον ιστορίαν καί άπδ τδ Παρίσι ώς 
καί άπδ τάς επαρχίας ηρχοντο έρασιτέχναι 
ζωγράφοι, συλλέκται αρχαιοτήτων ζητοϋντες 
νά ίδοΰν την εικόνα. ΤΗτο Αναγκασμένη νά 
τούς δέχεται· μόνον έκάρφωσε στερεά την 
εικόνα εις τδν τοίχον μέ δύο γάντζους σίδη
ρους καί παρηκολούθει πάντοτε τούς έπισκέ- 
πτας. Μήπως μεταξύ τόσων περιέργων, δεν 
ητο δυνατδν νά είσχοιρήσν] κανείς κακός άν
θρωπος, κανείς εικονοκλάστης η κλέπτης. Ή 
ιδέα οτι θά έδοκίμαζον νά κλέψουν τδ παστέλ 
έροιζώνετο κάθε ημέραν βαθύτερα εις τδ πνεϋ- 
μ ά τη ς , ειχον συμβη τόσαι κλοπαί εις τά Μου
σεία. Ήγόρασε δύο σκύλλους φύλακας, ηλ- 
λαξε τά κλείθρα όλων τών Ουρών, ¿τρ ιπλά
σιασε τούς σύρτας καί έφωδίασε τδν γηραιόν 
θαλαμηπόλον της με έν πολύκροτον. Έκτος 
τούτου, άπεφάσισε νά φέργ, κάθε βράδυ την 
εικόνα επάνω εις τδ δωμάτιόν της καί νά την 
έχν) όλην την νύκτα πλησίον εις τδ κρεβάτι 
τη ς. ’Ά ν μ,ετέβαίνε εις τδ Παοίσι νά υ.είνη 
ολίγον καιοδν μ.ετεκομ,ιζε καί τδ έ'ργον του 
ΗαίΟΙίΓ προσεκτικά τυλιγμένον. Την παρε- 
κάλεσαν νά τδ δανείση εις υ.ίαν εκθεσιν: ηο- 
νηθη· έφαντάζετο οτι θά τδ ¿χαλούσαν, θά 
τδ έχαναν η θά τδ έκλ.επταν.

Τέλος ή Κα ίΐβ ΕΐΙΓάγ έβασανίσθη τόσον 
μ.έ την εικόνα αύτήν, ώστε Ασθένησε βαρεως 
ακριβώς μετά τούς αρραβώνας της έγγονης τ η : . 
Μόλις η Σωσάννα ηρραβωνίσθη, η μ,άμμη της, 
της προσέφερε τδ παστέλ . Ή  κόρη αυτή, η 
οποία ύπανδρεύετο μ.έ νέον πλούσιον, έγνώ- 
ριςε να έκτ ιζα  τα· ωραία ττραγ|χατα, τ·/;: ηρεσε 
η είκών, όχι διά την άζίαν, τήν όποιαν της 
απέδιδαν, αλλά διότι την εΰρισκε ώραίαν. 
"Αλλως τε ό μνηστήρ της δεν ήθελε διόλου 

να πιστευσγ οτι ή είκών ητο πράγματι έργον 
του Παίοΐη·· έλεγε ότι μάλλον του ΙΙοηίη, 
έν ώραίον έργον του Ηοηίη, ά λ λ ’ άπλώς έρ
γον του Ηοηίη. "Εν απόγευμα οτε έκάθητο 
μαζύ μ.έ την Σωσάνναν πλησίον της Κας (1θ 
ΩΐΐΓάγ, ή οποία τελευτα ίως είχε πολύ έξα- 
σθενησει, άνεκάλυψε ύπδ τδ χονδρόν χαρτί,

τδ όποιον ¿σκέπαζε τδ όπισθεν μ.έρος της εί- 
κόνος την υπογραφήν του Ilon in .

— Σωσάννα ¿φώναζε.
Ή  κόρη ¿πλησίασε· της έδειξε τήν υπογρα

φήν. Ή  Κα de L u rd y  ή όποια έστρέφετο 
μετά κόπου τήν στιγμήν ¿κείνην, τούς είδε 
κύπτοντας ¿πάνω εις τδ παστελ καί διακρί- 
νουσα την στενοχωρημ.ένην έκφρασιν τής φυ
σιογνωμίας το>ν, ¿φοβήθη έξ ενστίκτου.

— Τι τρεχει Σωσάννα ήρώτησε.
Συγκινημένη πολύ ή κόρη, κατώοθωσε έν 

τούτοις νά δώσγι εις τδ πρόσωπόν της εκφρα- 
σιν ήρεμον, διότι έμ.άντευσε τ ί ¿τάρασσε τήν 
στιγμ-ήν ¿κείνην τήν καρδίαν τής γραίας.

— Γιαγιά , Γ ιαγιά , είπεν μετά χαρας, ό 
Λουκιανός ηύρε τήν υπογραφήν του L a to u r . 
Λ εγει ότι τώρα ή είκών άζίζει τετρακοσίας 
χιλιάύας φράγκα. Τετρακοσίας χιλιάδες φράγκα, 
ψιθυρίζει μ.’ ένα εύτυχισμένο μ.ειδίαμα ή Κα
de L u rd y .

Τδ έσπέρας κατά τήν δύσιν του ήλιου μ.έ τδ 
παστελ ¿πάνω εις τδ κρεββάτι της, εις τδ 
πλευρόν της, έξέπνευσε.

Κατά το γαλλικόν του Paul Acker

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΝΑ ΔΙΙΣ
"Οχι άπυ το υ ς  σ υ ν ε ιθ ισ ιιέ νο υ ς  διπλοο- 

ι ιά τα ς  πού δ ια κο ίνο ντα ι υ.όνον άπό τα  
χρυσά  σ ε ιρ ή τ ια  κα ί τό τρ ίκοχον καπέλλο . 
Ά νθ ρ ω π ο ς  που έτασσε κάθε λ ίγο  τό σ τή 
θος του δχά ν α  πρ οψ υλά ξη  τον πρώ τον 
τυχ ό ντα  ά γνω σ το ν , άρκεΐ δτχ ητο "Ε λλην 
η δχά νά  ά να σ τη λώ σ η  τό Ε λ λ η ν ικ ό ν  γό
ητρο ν , τό όποιον τόσον σ υ χ νά  ποδοπατεχ- 
ταχ κ α ί ¿ ξ ευ τ ελ ίζ ετα ι άπό το ύ ς  ισ χυρ ο ύς .

Μ εγάλη χ'.αρδχά, π ν εύ μ α  τελ ε ίω ς  καλλχ- 
εργημ ένον άπό τη ν  γ ε ν εά ν  εκ ε ίνω ν  πού 
ή γω ν ίζο ντο  άπό παχδχά άκόμη δχά τη ν  
κχνδυνεύο υσαν , ώ ς  ¿νό μ ιζα ν , έλ ευθ ερ ία ν . 
"Οταν άκόμη ή  Φχλχππούπολχς δεν ητο 
Β ουλγαρ ία  καχ ή  Ά ό ρ ια νο ύπ ο λ ις  δεν ήτο 
τελ ευ  τα ίο ν  σύνορον του υποδούλου Έ λ λ η -  
νχσμοΰ, ό Νχκόλαος Γ εννάδη ς ώ ς πρόξε
νο ς ηγωνχζετο δχά τη ν  χόρυσχν Ε λ λ η ν ικ ώ ν  
σχ ολείω ν κ α ί δχδασκαλείων, θεωρών τη ν  
Ε λ λ η ν ικ ή ν  έκ π α ιδ ευσ ιν , ώ ς  τά  ισχυρό
τερα όχυροίματα κα τά  τώ ν  ά π λη σ τω ν  κατα- 
κ τ η τώ ν . Μ ίτον ό π ρ ο σ η λυ τ ισ τή ς  τώ ν  π λ ο υ 
σ ίω ν  ε ίς  τη ν  ά μ υ να ν  α ύ τη ν  τη ν  ¿θ ν ικ ή ν , 
ό κ υρ ιώ τα το ς  μοχλός μχάς πάλχχς ά ν ίσο υ  
ε ις  ΰπεράσπχσχν τώ ν  Έλλχχνχκών σχολείω ν
κα ί έκκλησχών, κ α θ ’ ή ν  επο χήν οί Βούλ-

2087

γάροι άρπαζαν καχ ¿λεη λατο ύσ αν  κα ί εσψε- 
τερίζοντο καχ τά  ιερά άκόμη σκ εύη  τώ ν  
έκκλησχών μ α ς .

Ή  Κρήτη τόν εχόεν ά γ ω ν ισ τή ν  ε ίς  τή ν  
έπανάστασχν τού 1897 καχ τό στρατόπεδον 
τού Βάσου δεν εχχεν ίσ ω ς  ήρω ϊκώ τερον 
σ τρ α τ ιώ τη ν  άπό τόν δ ιπ λω μ ά τη ν  α ύτό ν , ό 
όποιος έκοχμάτο ύπό  τή ν  σ κ η νή ν  καχ έγχ- 
νετο  ό ένωτχκός κρ ίκος μ ετα ξύ  τώ ν  στρα
τ ιω τώ ν  καχ τω ν  ή ο ω ϊκώ ν πολεαχστών τή ς  
’Ίδ η ς  καχ τώ ν  Λ ευκώ ν όρέων.

Ά λ λ ’ οπω ς πάντο τε  σ υ ιιβ α ίν ε ι ό δχπλω- 
μ άτη ς όχι τώ ν  τ ύ π ω ν , ά λ λ «  τώ ν  έργω ν, 
άντχ νά  χρησχμοποχηθή ε ις  ά νώ τερα  ίεραρ- 
χχκά άξχώματα, παρεμερ ίσθη , άπεστρα- 
τεύθη , ά πεγο η τεύθη . Καί έζησε τά  τ ε λ ε υ 
τα ία  τή ς  ζω ή ς το υ  έτη  μέ τ ή ν  π ικρ ία ν  ε ις  
τή ν  ψ υ χ ή ν , όχι διά τή ν  προς α ύτό ν  άστορ- 
γ ία ν  τή ς  π ο λ ιτε ία ς , ά λλά  διότι χ’ισθάνετο  
πόσον όσοι δ ιευθ ύ νο υ ν  τά ς  τύ χ α ς  τη ς  π α 
ραγνω ρ ίζουν τά ς  ά λη θ ε ις  ά ξ ιη ς  καχ κατά 
τό πλεχστον ά να θέτο υν  τή ν  ύπεράσπχσχν 
τη ς  ε ις  ά νχκανότητας.

Τ ήν πχκοίαν α ύ τή ν  τώ ν  τελ ευ τα ίω ν  ήμε-
^  Λ » Λρών τή ς  ζω ή ς του ¿ γ λ ύ κ α ιν ε ν  η  στοργή 

ά γα π η μ ένη ς  ο ικο γένε ια ς , κ α ί ή  τρυφερά 
π ερ ίθα λψ ις  θ υγα τέρ ω ν, α ί όποχαι ¿κλη ρο 
νόμ ησαν τά ς  άρετάς, τή ν  ε ύ ψ υ ία ν  κα ί τά  
α ισθήματα  του.Μ έ κελάδημα τή ς  ά γα π η μ έ
ν η ς  του κόρης, τή ς  κ α λή ς  κα θη γη τρ ία ς 
το ϋ  ’Ωδείου άνεκουψ ίζετο  ή  π ο νεμ ένη  του 
ψ υχ ή  κατά τά ς  μακράς ημ έρας τοΰ μαρ- 
τυο ίο υ  το υ  κα ί έναρκονντο  οί πόνο ι πού 
τόν ¿β α σ ά νιζα ν .

Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ  ΚΙΝΗΣΙΣ
ΙΤΑΛΙΑ. Οϊ ριζοσπάσται βουλευταί ύπέβαλον είς 

τον Πρόεδροι* τής Βουλής ήμερησίαν διάταξιν περι- 
λαμβάνουσαν: Πας πολίτης, άνδρας ή γυναΓκα αδια- 
κοίτως, άγαμος ή ίλή είκοσι ένός έτους ’εχει οικαιωμα 
ψήφου καί τά έξ αύτοϋ δικαιώματα.

Έ  Βουλή έπιδοκιμάζουσα τήν άρχήν τής εκλογι
κής μεταρρυθμίσεως εκφράζει τήν εύγην τής αποδο- 
σεως είς τήν γυναΓκα τοϋ δικαιώματος τής ψήφου.

Άλλά καί βουλευταί άνήκοντες εις τα δλα τά 
άλλα κόμματα καθώς καί ό πρώην πρωθυπουργός κ. 
ΣονΓνο συμμερίζονται τήν γνιόμ,ην ταύτην. Ο κ. 
ΟίοΙεΒί όμως όμιλών έπ! τοϋ ζητήματος αυτοΰ πα- 
ρετήρησεν ότι οφείλει να αναθεωρηθή πρώτον ή αστι
κή νομοθεσία ή σχετιζομένη μέ τήν γυναΓκα.

ΣΟΥΗΔΙΑ. Μεγάλη κίνησις παρατηρεΓται τελευ
ταίως είς Σουηδίαν διά τήν πολιτικήν ψήφον τής γυ- 
ναικός. Ή διάσημος συγγραφευς Σέλμα Λαργελόφ 
εργάζεται ένεργητικώτατα ύπό τό πνεΰμα μυτό. 
Άλλως δέ έκ τών επιφανέστερων γυναικείων προσω-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΝΑΔΗΣ

πικοτήτων τής Σουηδίας ή κ. Λωρόνιους μ,ετά τήν 
ώραίαν ανατροφήν τών εξ τέκνων της επεδόθη μέ φα
νατισμόν είς ύπεράσπισιν τών γυναικείων δικαιωμά
των. ’Ήδη ή δημοτική σύμβουλος κ. ΙΙαλία δι’ 
ενεργειών της εφερε τό ζήτημα εις την Βουλήν ή 
όποια ανέβαλλε τήν συζήτησιν δια ψήφο ν̂ 86 κατά 58

ΝΟΒΗΡΓΙΑ. Μεγάλην πλειονοψηφίαν τής Νορ
βηγικής Βουλής απεφασίσθη ή ΐδρυσις νε’ας πανεπι
στημιακής έδρας είς τό Πανεπιστήυ,ιον τής Χριστια- 
νείας διά τήν Δα^Χριστίναν Μπονεβή, διάσημον ζωο
λόγον, πρώτην καθηγήτριαν τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Νορβηγίας.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ή ειρηνική διαδήλωσις 30,060 
γυναικών ύπέρ τής πολιτικής ψήφου προσηλύτισε με-' 
γάλον αριθμόν άνδρών τέως αντιθέτων, "Ολαι αί δια- 
δηλώτρια: εφερον λευκά φορέματα ή έυ.προσθοφυλακή 
δέ, όλαι νέαι καί ώραΓαι ίππευαν λευκούς ίππους. 
Δί μητέοες όλαι εσυνοδεύοντο από τα παιδιά των καί 
αί εχουσαι μικρά τά εφερον είς τάς αγκάλας των. 
’Έψαλλαν ύμνους συντεθέντας επίτηδες διά τάς μη
τέρας καί τάς πολιτιδας καί παρηκολουθοΰντο άπό 
χιλιάδας άνδρας, οί όποΓοι ¿ζητωκραύγαζαν ένθουσιω- 
δώς ύπέρ τής γυναικείας ψήφου. ’Αντιπρόσωποι όλων 
τών επικρατειών τής ομοσπονδίας ελαβαν μέρος εις 
τήν διαδήλαισιν αύτήν, ή όποια εκαμε μεγάλην έν- 
τύπωσιν.

— Ή  μίςς ΗβΓΠβΙ ΟαίπΛν νέα καί ωραία Άμ.ε- 
ρικανίς αεροπόρος είναι ήπρώτη γυναΓκα ποΰ επέρασε 
τήν Μάγχην μέ τό άεροπλάνον της.
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Χπανίως εργον θεάτρου έτάραξε καί έσύγχισε 

τήν πολυπληθή χορείαν τών κριτικών μας κύκλων, 
δσον ·ή  Σπίθες π υ ΰ  ό β ν ν ο ν ν  > τής κ. Αύρας 
Θέρου. “Αν δέ δχι άπό τό εργον απολύτως, άλλά 
καί άπό τήν πολεμικήν όπου του έγινε, σχηματίζω 
τήν πεποίθησιν ότι είναι πολύ άνώτερον τών κοινών 
καί συνειθισμένων έργων.

“Οχι Ίψένειον βέβαια, άλλά μία ήθογραφία παρ
μένη ολοζώντανα άπό ένα περιβάλλον χωρικών, 
τό όποιον καί έμελετήθη καί έψυχολογήθη άπό τήν 
συγγραφέα. 'Η πρώτη πράξις του είναι ωραία, 
ήρεσεν εις όλους καί έχειροκροτήθη μέ ειλικρινή 
καί αυθόρμητον ενθουσιασμόν, όπως καί τής ήξιζε. 
Εις τήν πράξιν αυτήν μας δίδεται ό τύπος τής 
Έλληνίδος χωρικής, τής άβεβαίας καί περί τού αν
θρωπισμού της άκόμη, τή; μοιρολάτριδος, πού όταν 
σπό τή; άλλες χονδροδουλε’ ές τού υπαίθρου άδειάση 
νά καθίση στόν άργαλείό, αρχίζει νά συνυφαίνη 
μαζή μέ τό πανί της καί κάποΐαν σκέψιν πού τήν 
ξυπνά γΐά μΐά στιγμή άπό τήν ζωήν της τού ανδρα
πόδου.

Αί σκέψεις αύταί καθώς καί ή έλαφροδουλείές 
τού άργαλεΐού καί τού καθαρίσματος τού καφφέ 
είναι έορτίάτικες μόνον, ένα είδος ποικιλίας μέσα 
εις τήν καθημερινήν έξάντλησιν τού θέρους, τού 
αλωνίσματος καί τών άλλων ξεψυχιστικών ενασχο
λήσεων της.

Γ ι’ αύτό ή μάννα τής Χρυσούλας πού κουλουρια- 
σμένη καθαρίζει τόν καφφέ της άπό τά σκύβαλα, 
μοΰ έφάνη σάν νά συμβολίζη τήν προσπάθειαν τής 
χωρικής νά ξεχωρίση τά σκοτεινά αινίγματα, πού 
έκαμαν τήν ζωήν της τόσον βασανισμένην.

Αυτή είναι ή γυναίκα τού χωρΙού, τύπος άπρό- 
σωπος, άμορφος, όταν δέν είναι θηρίον καί κτήνος, 
άπό τάς κλεισμένας εις τάς γυναικείας φυλακάς τών 
’Αθηνών. ’Αλλά τύπος πού προκαλεϊ τόν οίκτον καί 
τήν συμπάθειαν εις όλα τά γυναικεία πρόσωπα τού 
έργου.

Ό  μόνος δυνατός διά τήν σκαιότητα καί τήν αυ
θαιρεσίαν του τύπος τής χωρικής οικογένειας είναι

τού πατέρα τυράννου, τρομοκράτου, διευθύνοντος 
τήν οικογενειακήν στάνην μέ σκληρότητα απέναντι 
τής οποίας ή στάνη τών τετραπόδων είναι μακα
ρίως ευτυχής.

Τόν χαρακτήρα αυτόν ή συγγραφεύς τόν διέγραψε 
μέ δύναμιν, ώστε ό αληθινός πρωταγωνιστής τού 
έργου νά είναι ό φουστανελοφόρος γέρος μέ τό λε
βέντικο παράστημα καί τήν κάτασπρη φουστανέλα, 
πού κάθεται στό μπακάλικο καί συζητεϊ μέ τόν δό- 
λαριούχον μετανάστην διεθνή ζητήματα, πού κρατεί 
όλους τούς ίδικούς του υποτακτικούς εις τήν εργα
σίαν, πού δέρνει καί υβρίζει καί σκοτώνει μέ τό 
δικαίωμα πού τού δίνει ή πατρική εξουσία.

Ο Λάμπρος είναι ό χωρικός τού νεωτέρου τύ
που, ό χωρικός πού έπέστρεψεν άπό τήν στρατιωτι
κήν θητείαν του καί πού άνακατόνει μέσα εις τό κε
φάλι του τήτ νέες μέ τής παληές ιδέες. Ό  Λάμ
προς έχει διαβάσει εις τήν πρωτεύουσαν εφημερί
δας, αναγνώσματα, εργατικά φυλλάδια περί ελευ
θερίας τού άτόμου άκόμη κσί σκέψεις περί φεμινι
σμού κατά τά διαλείμματα τής υπηρεσίας του.

Ο Λάμπρος ύπηρέτησεν ίσως εις οικογένειαν 
αξιωματικού καί κατά τήν διάρκειαν τών υπηρετι
κών καθηκόντων του, είδε πώς ζοΰν ή γυναίκες καί 
τά κορίτσία τών πόλεων καί ήκουσεν ίσως άπό τήν 
κουζίναν τήν κυρίαν του ύπερασπιζομένην τήν εις 
ώραν γάμου κόρην της κατά τυχόν πατρικών αυ
θαιρεσιών-

Ά π ό  τό πασάλειμα αυτό τού μυαλού του ό Λάμ
προς έδωκε συμβουλάς μεταρρυθμιστικάς εις τάς 
άγροτικάς επιχειρήσεις τού έξ αγχιστείας θείου 
του καί έπειτα εις μίαν στιγμήν οργής καί άπογνώ- 
σεως, καθ’ ήν βλέπει τήν άγαπημένην του, ριπτο- 
μένην εις τάς άγκάλας τού δολαριούχου μετανάστου 
έξαλλος υβρίζει καί άποδοκιμάζει τόν έξανδραποδι- 
σμόν τής κόρης εις τήν χωρικήν οικογένειαν.

Ό  τύπος αύτός οφείλει νά ύπάρχη καί ώρισμέ- 
νως ύπάρχει εις τήν χωρικήν ζωήν. Είναι λοιπόν 
αληθινός, άν καί όχι ελκυστικός καί συμπαθής' καί 
διά τό ντροπιασμένη του εκείνο τής β'. πράξεως, 
πού μυρίζει τραμπουκισμόν τής πόλεως καί διά τό 
ανιαρόν καί άτελείωτον δνειρον τής τρίτης, ή οποία 
έμείωσε τήν καλήν έντύπωσιν τού έργου.
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