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ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
’Αργά, άργά έκύλισαν τά  είκοσι πέντε αυ

τά χρόνια ττίς «Έ φ η μ . των Κυριών« όπως αρ
γά πέρνα ό καιρός μέ τόν όποιον λύονται ένα, 
ένα τα δεσμά των δούλων και αργότερα άκό- 
μη έσπασαν τά σίδερα κάτω από τά  όποια εί
χαν ζησει αί Έ λληνίδες.

Καί τόσον ό αγών ητο δυσκολωτερος, όσον 
τά σίδερα ησαν σκεπασμένα μέ τρ ιαντάφυλ
λα καί τά δεσμά πλεγμένα μέ αόρατα νήμα
τα,που ή τρυφερότης καί η στοργή έφαίνετο νά 
άπλώνγι ώς ενα άδιόρατον ιστόν άράχνης γύρω 
εις την ©ημισμένην γυναικείαν αδυναμίαν.

Ή  πάλή, τά πρώτα ιδίως έτη υπήρξε δύσ
κολος, ό άγων αχάριστος μέσα εις μίαν άτμο- 
σραίραν βαρειάν καί ασφυκτικήν από προλή
ψεις, από πλάνας, από ψεύμάτα. Αυτί) ιό γυ
ναίκα ύπηρξεν ί'σως ό χειρότερος εχθρός του 
έαυτου της, αυτή ό μάλλον επικίνδυνος α ντ ί
παλος, μεθυσμένη ώς ήτο από τά λουλουδένια 
δεσμά της, χαϊδεμένη ’σαν πουλί μέσα από τά 
ταντελω τά  του κλουβιού της σύρματα.

Ό λ ίγα ι, πολύ όλίγαι, έκεΐναι μάλλον που ή 
ανάγκη της ζωης είχε μαστιγώσει από τά  μ ι
κρά των χρόνια, εννόησαν ευθύς έζ άρχης τ ί 
έζητοΰσε δ ι ’ αυτούς τό τετράφυλλον εκείνο 
λευκό φυλλαράκι, που ’σάν σημαία είρηνης καί 
άναστάσεως είχε φανη εις τόν γυναικεΐον ορί
ζοντα πρό είκοσι πέντε ακριβώς χρόνων.

Οί άνδρες ύπηρζαν τότε ότι είναι πάντοτε οί

δυνατοί, εκείνοι που έ'χουν δίκγο εις όλα, ποΟ 
έ'χουν όλα τά προνόμια, ολας τάς ελευθερίας, 
ολας τάς ύπεροχάς. "Αλλοι έγέλασαν, άλλοι 
έθύμωσαν, άλλοι έμειδίασαν. Ευτυχώς υπήρχαν 
καί ολίγοι που εννόησαν Καί εννόησαν τόσον 
καλά, ώστε με τόν καιρόν νά γίνουν οί καλί- 
τεροι συνήγοροι, οι φανατικοί φίλοι. Σαρκα
σμοί, είρωνεΐαι καί ύβρεις ακόμη έ'καμαν την 
παρέλάσίν των εμπρός από την μικράν πολεμί- 
στοιαν, ποΟ κάθε Κυριακήν τακτικά έκαμνε 
την έμφάνισίν τη ς, παλαίουσα χωρίς φόβον, 
χωρίς δισταγμόν, χωρίξ δειλίαν. Βημα πρός 
βημα διεζεδίκησε τό έδα φος, ¿καλλιέργησε καί 
έσπειρε τόν πλούσιον σπόρον τών νέων ιδεών, 
που άνθησαν καί τόσον ωραίους έφεραν καρπούς. 
Κ άτω  τα δεσμά. κα'ι κάτω  αί προλήτ^ΐΕίς, αυτό 
ήτο τό σύνθημά της. Κα'ι ή διά τής εργασίας 
άνάστασ ις ,  τό πρόγραμμά τη ς .Ό χ ι της εργα
σίας της δουλικής, της χειρωνακτικής, της 
άσκοπου καί ματα ίας. ’Ό χι τό κέντημα καί ή 
νταντέλα καί ή σκάφη. ’Αλλά ή εργασία ή φω
τεινή , η εργασία που άνοίγει τούς δρόμους της 
προόδου, η εργασία του πνεύματος, που δεν 
γνωρίζει φϋλον καί γένος, που υψώνει καί έξι— 
σόνει όλους εις την κοινήν παλαίστραν της 
προόδου.

Συνήγορος καί υπερασπιστής, σημαιοφόρος 
καί άρχηγός εις μίαν ειρηνικήν έπανάστασιν 
βλέπει σήμερον τό έπιτελεσθέν έργον μέ ρ.ε- 
γάλην άνακούφισιν, καί χαράν. Συγκρίνει τάς 
δύο περιόδους, την θέσιν της Έλληνίδος του
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1887 καί τήν <7*/ΐ{Λερινιην, παραβάλλει το άσ&ε- 
νες φ νλον  καί ¿βυνατοί' μέρος,όπως ¿τιτλοφο
ρούντο τότε sei γυναίκες μ.έ τάς επιστήμονας, 
τάς καλλιτέχνιδας, τάς ρήτορας τάς γυναίκας 
τ·?ίς έογασίας τ έ ς  πνευματικές,τάς πρωταγωνί
στριας ωραίων ιδεών, τάς δυνατάς γυναίκας των 
ήμ.εοών μας καί αισθάνεται την χαράν, που 
αισθάνεται ό νικητής μετά μακράν καί κοπια.- 
στικην μάχην.

’Λδιάφορον, δν ώς αύτός ενυσεν αΐμ.α, καί 
ήσθάνθη πληγάς βελών φαομ.ακερών, καί ΰπέ- 
στη αγωνίας καί δισταγμούς καί θυσίας.Μετά 
την νίκην ολα λησμ.ονουνται καί μένει ώς με
γάλη καί πραγματική ίκανοποίησις η συναίσθη- 
σις της έπιτελέσεως ένας ωραίου καθήκοντος.

Καί δέν έπεριωρίσθη νά κηρύττν) μόνον το 
καλόν καί νά σαλπίζν) το ώοαϊον σάλπισμα 
της έςεγερσεως καί της άναστάσεως των γυ
ναικών, η « Έφημερίς τών Κυριών». Έ π ί-  
στευσα καί εξακολουθώ νά πιστεύω ότι οί κή- 
ρυκες οί όποιοι πρώτοι δεν έφαρμ.όζουν τάς 
ιδέας, υπέρ ών αγωνίζονται, σπανίως επ ιτυγ 
χάνουν την πραγματοποίησίν τω ν .

Τ Α  Ε Ρ Γ Α

’Ό χ ι λόγια λοιπόν μ.όνον, αλλά προ παντός 
έργα, τά  όποΐα κατανέμονται ώς έςης :

1889. Ένέργειαι ποός εισαγωγήν τές  γυ- 
ναικός εις τά  τηλεγραφεία.

’Αντιπροσωπεία τών Έ λληνίδων εις δύο 
συγκληθέντα συνέδρια εις Παρισίους.

1890. Έκδοσις Τσ τορίας της Γυναικός.
"Ιδρυσις του α/. Κυριάκου Σχολείου δ ι ’ έρ-

γάτιδας καί υπηρέτριας,.
Έ νέργειαι καί υποβολή νομοσχεδίων ποός 

μεταρρύθμισιν της γυναικείας έκπαιδεύσεως.
1893. Δημ.οσίευσις βιογραφιών επιφανών Έ λ 

ληνίδων.
Ένέργειαι πρός εισαγωγήν τώ ν Έ λληνίδων 

εις τό Έ θν. Π ανεπιστήμιον.
‘Η πρώτη γυναικεία  καλλιτεχνική  έκθεσις 

εις τά  γραφεία της ((Έφημ. τών Κυριών».
Συνέντευξις μετά της βασιλίσσης της Ρου

μανίας Κάρμεν Σύλβα εις Β ενετ ία ν.
Δημοσίευσις προκηρύξεως θυγατέρων έπου- 

ρανίου Βασιλεως καί συνεργασία μετά κυριών 
πρός ΐδρυσιν του ’Ασύλου τών ’Α νιάτων.

1894. Συνεργασία πρός ΐδρυσιν του ’Ασύλου 
τών Έ ργατίδων.

Σύνταξις Καταστατικού.
’Αντιπροσωπεία τών Έ λληνίδων, τών Έ λλ . 

γυναικείων σωματείων καί του τύπου εις τό Συ
νέδριου του Σικάγου. Λόγοι έκφωνηθέντες. Ε κ 
λογή της κ. ΙΙαρρέν ώς αντιπροέδρου παρά του

Διεθνούς γυναικείου Συμ.βουλίου του συγκλη- 
Οέντος εις Σικάγον. Δημοσίευσις ταξειδιοϋ εις 
’Αμερικήν.

Έ νέργεια ι πρός εισαγωγήν τών Έ λληνίδων 
εις τό ΙΙολυτεχνεΐον.

1895 . Έ νέργειαι καί έπίτευξις τροποποιή- 
σεως του περί Έπιθεωρητριών τών δημ.. σχο
λείων νόμου.

1896. 'Ίδρυσις Ένώσεως Έ λληνίδων με 
τμ,ήματα Εθνικόν, Ε κπαιδευτικόν, Έ πα γ- 
γελματικόν καί Οικονομικόν, Υ γ ιε ινή ς  καί 
Νοσηλείας, Φιλολογικόν, Καλλιτεχνικόν καί 
Φιλανθρωπικόν. Συγκεντρωσις καί συνεργασία 
τών τμημάτων τές  Ένωσεως τών Έ λλη ν ί
δων εις τό Εθνικόν τμημ.α. Δράσις κατά 
τόν πολεμ,ον.

1898. 'Τδουσις της Ε παγγελματικής καί 
οίκοκυρικης Σχολές τές  Ένωσεως τών Έ λλη
νίδων .

1899. Δημοσίευσις του α/. μ,υθιστορήμ.ατος 
«ή Χειραφετημένη» θέσις : Ή  διά τές  εργα
σίας χειραφέτησις τές  Έλληνίδος καί ή άπο- 
θέωσις τές  ανεπτυγμένης μητρός.

1900 . Δημοσίευσις του μυθιστορημ.ατος ή 
«Μ άγισσα» θέσις : Ή  ανατροφή τές  Ά μ ε- 
ρικανίδος. Ενέργεια πρός σχηματισμόν ένώ
σεως παιδοφιλων πρός κατάργησιν τών εξετά
σεων καί προστασίαν της πα ιδ ικές ηλικίας. 
Δημοσίευσις γνωμών παιδαγωγών καί μητέ-\ ’  t I t i  I 1
ρών. Συμμ.ετοχή καί άντιπροσωπεία τών Έ λ 
ληνίδων εις τό Β '.  Διεθνές Συνέδριον τών 
Γυναικείων ’Έργων καί ιδρυμάτων εις τό 11α— 
οίσι. Έκφώνησις λόγων περί δράσεως τές 
Έλληνίδος κ>τά τόν πόλεμ.ον του 1897 καί 
περί τές  μ.ετέπειτα δράσειος τών τμημάτων 
της Ένώσεως τών Έ λληνίόω ν. Άντιπροσω- 
πεία γυναικείων σωματείων.

1901. Δημ.οσίευσις του Νέου Συμβολαίου, 
γ  . πρωτοτύπου μυθιστορήματος τών Βιβλίων 
τήε Αυγές τές  κ . ΓΙαροέν.ι .  ¡  ι  .  ι  .  k k

Δημ,οσίευσις τές  ζωης τές  βασιλίσσης ’Αμα
λίας παρά τές  άοιδίμ.ου Πηνελόπης ΙΙαπα- 
ηλιοπούλου.

1902— 03 . Δημ.οσίευσις ταξειδίων ’Ιτα 
λίας καί μελέτης περί τές  δράσεως τών ’Ιτα
λίδων .

Δημοσίευσις Νέου Μυθιστορήματος της κ. 
ΙΙαορεν : Χωρίς ό'νομα.

1906. Συμμετοχή εις τήν ΐδρυσιν του Ε 
θνικού Συνδέσμου τών Έ λληνίδων.

Δημοσίευσις ταξειδειοΰ εις Γερμανίαν καί 
μελέτη περί τές  δράσεως τές  Γερμανίδας.

Δημοσίευσις ταξειδιοϋ εις Σουηδίαν καί με
λέτη  περί γυναιαών τές  Σουηδίας.
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Δημ.οσίευσις τ έ ς  Χειραφετημένης εις μετά- 
φρασιν άπό τήν Α ' . φιλολογικήν έφημ. τών 
Παρισίων Jou rn a l des D ebats καί από τήν
Revue L it té r a ir e .

1907. Δημ-οσίευσις νέου μυθιστορήμ.ατος 
τές /-■ Κ. Παρρέν : Τό Μαραμμένον Κρίνον». 
ΙΙαράστασις του δράματος τ έ ε κ . Καλ. Παρρέν : 
ή Νέα Γυναίκα εις τό Θέατρον.

1908. Μεταρρύθμισις τ έ ς  Έφημ.ερίδος τών 
Κυριών εις είκονογραφημ.ενον Περιοδικόν. Δη- 
μοσίευσις ταξειδιοϋ Α ίγύπτου. Δημοσίευσις του 
Σχολείου τέ ς  ’Ασπασίας : Μ ελέτη τές  ιστο
ρίας,φιλολογίας καί πο ιήσεωςτές αρχαίας ζω ές.

Άποτελεσμ.ατικαί ένέργειαι πρός εισαγω 
γήν τών Έ λληνίδων εις τά  Τηλέφοινα. Πολε
μική υπέρ τές  εισαγωγές τές  γυναικός ύφη- 
γητρίας εις τό Π ανεπιστήμιον.

1909. ‘Υποβολή καί ψήφισις νόμου περί 
άπαγορεύσεως τές  νυκτεοινές έργασίας εις τάς 
έργάτιδας καί περί Κυριακές αργίας δ ι’ αύτάς.

1910.Προκαταρκτικαί έργασίαι διά τήν ΐδρυ- 
σιν του Λυκείου τών Έ λληνίδων.

Σύστασις τμ,ημάτων Εθνικού Συνδέσμ,ου 
Έ λληνίδων : Νομοθετικού, Δημοσιογραφικοί», 
Εμπορίου Λευκών καί Παγκοσμίου Ειρήνης. 
Συγγραφή δράματος ’Ασπασίας.

1911 .Σύνταξις καί υποβολή εις τόνΠρόεδρον 
τές  Κυβερνήσεως προσχεδίου νόμων, έκ μ.έοους 
του Λυκείου τών Έ λληνίδων καί τινων έκ μ.έ- 
ρους του Έθνικοϋ Συνδέσμου : περί μεταορυθ- 
μίσεως τέ ς  γυναικείας έκπαιδεύσεως, περί 
άφομοιώσεως τέ ς  μισθοδοσίας τές  δημοδιδα
σκάλου πρός τόν δημοδιδάσκαλον, περί ένηλι- 
κιώσεως τές  κόρης άπό τών δώδεδα καί τά  
δέκα πέντε έτη , περί κηδεμ.όνων τέ ς  πα ιδ ι
κές ηλικίας, περί προστατευτικών μ.έτρων ύπερ 
τές  έγκαταλειπομενης παρά του μ-νηστέρος
της κόρης κ .λ .

Σύνταζις καί έφαρμογή προγράμ.μ.ατος του 
Λυκείου τών Έ λληνίδων μετά τών οικείων έφο- 
ριών. ’Αναγέννησις δ ι’ αυτών τών Ε λληνικών 
ηθών καί έθίμων, τές  Ε λληνικές έπιπλώσεως 
τών Ε λληνικών χορών καί Ε λληνικώ ν τραγου- 
οιών του Ελληνικού ένδύματος.Σύστασις μ.ετά 
τών σ χ ετ ικ ώ ν  έφορειών διαλέξεων υγιεινές τρός 
μητέρας του λα ο ΰ ,κ α ί διδασκαλίσσας διαλέξεων 
φιλολογικών, καί έπιστημονικών, βιβλιοθήκης 
φιλολογικές καί έπιστημονικές,άναγνωστηριου 
κα ί ίδρύσεως γυναικείου κέντρου.

’Αποστολή εις τά  Συνέδρια Βρυξελλών καί 
Στοκόλμης μελετών καί ανακοινώσεων σχετι- 
ζομένων μέ τήν θράσιν του έν Έ λλάδ ι Ε θ ν ι
κοί» Συνδέσμ,ου καί του Λυκείου τών Έ λληνί
δων. ‘Υποδοχή τών Βουλγαρίδων εις τά γρα
φεία τέ ς  Έφημερίδος τών Κυριών,

κ λ ο τ ιλ δ η  λ ο υ τ ζ η
(ακόλουθος τής έν Βελγίω Πρεσβείας^

ΕΟΡΤΑΙ ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΙ
Μαζή μέ τήν εορτήν του Πάσχα καί τήν 

έθνικήν μας εορτήν έορτάζομ.εν έφέτος τό Ίω - 
βιλαϊον του Πανεπιστημίου καί τό Συνέδριον 
τών ’Ανατολιστών. Ό λ α ι μαζή αι έορταί αύ- 
τα ί ήμ.ποροΰσαν νά όνομασθοΰν μέ ένα ό'νομ,α
έορταί Ά ναστάσεως.

Διότι τήν ιδέαν αυτήν συμβολίζουν κάθε μ.ία 
χωριστά καί όλαι μαζή. Ά νάστασις τής άν- 
θρωπότητος, τ έ ς  φυλές μ·κς, τές  πνευματικές 
μ.ας ζωής καί της άναγεννήσεως τέ ς  μυστη
ριώδους καί κρυμ,μ.ένης εις τά  βάθη τών α ιώ 
νων ’Ασιατικές ψυχές.

Οί σοφοί του κόσμου, όλοι όσοι έχουν αφιε
ρώσει τήν ζωήν των εις τήν μ,ελέτην τών 
άποκούφων καί μυστ/ριωδών αδύτων τές  κοι
τίδας τές  άνθρωπότητος συναθροίζονται άπό 
καιρού εις καιοόν εις μίαν πόλιν διά νά άνα- 
κοινώσουν τάς σκέψεις τω ν, νά υποβάλουν τά  
πορίσματα τών νέων εργασιών τω ν, νά συζη
τησουν τάς νεας άνακαλύψεις τω ν.

Κάθε μία άπό τάς νέας αύτάς άνακκλύψεις,



κάθε πάπυρος, η παλαιόν έργον τέχνης, κάθε 
τάφος η ναός λησμονημένου θεοΰ τής Α νατο 
λής φέρε1, πολύ συχνά έπανάστασιν εις τάς 
έπικρατούσας ιδέας καί άρχάς περί τοΰ πα
ρελθόντος τής ανθρωπότητας, περί της έξελί- 
ξεως τοΰ πολιτισμού, περί τής υπέροχης αυτής 
η εκείνης της φυλής.

Μία ε ΐκ ύ ν  ενός τοίχου θαμμένου χιλιάδες 
χρόνια εις τα  βάθη τής ’Ασιατικής γης, ένα 
μαυρισμένον σημείωμα εις χαρακτήρας χαλδαϊ
κούς έντος ενός τάφου, μ.εταφέρουν έξαφνα άπό 
της μιας στιγμές εις την άλλην την ιστορίαν 
τοΰ πολιτισμοΰ τής άνθρωπότητος χιλιάδας 
χρόνια όπίσω, κατακρημνίζουν στυλοβάτας πα- 
λαιάς δόξης, ανατρέπουν βωμούς καί ίερά καί 
στρέφουν εις νέους δρόμους, άγνωστους έως 
χθές, την σκέψιν τής άνθρωπότητος.

Εις τούς Ά \ατολιστάς όφείλομεν καί αί γ υ 
ναίκες την έπανόρθωσιν τοΰ μεγαλειτέρου αδι
κήματος, τό όποιον επί αιώνας ¿βάρυνε την 
τύχην μας καί έρριπτεν εις τούς ώμ,ους μ.ας 
την ευθύνην τής δυστυχίας τής άνθρωπότητος 
ολοκλήρου.

Εις ερευνητήν τοΰ παρελθόντος τής ’Ανατο
λής, εις τον Ίνδιολόγον καί άκούρχστον μελε
τητήν των ’Ινδικών θρησκειών καί παραδόσεων 
Ι.ΟΙίΐί ^ ο ο ΐ ΐ ΐο ί  όφείλομεν τήν ’Ινδικήν Βί
βλον, κατά την όποιαν ή παράδοσις περί πρω- 
το,πολάστων φερει άμαρτησαντα πρώτον τόν 
Ά δάμ καί δχι τήν Εύ'αν.

Ή  παράδοσις αυτή φαίνεται λογικωτέρα 
καί συμφωνοτέρα με τάς περιστάσεις καί τά  
πράγματα, χωρίς ό'φεις όμιλοΰντας καί δένδρα 
γνώσεως τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ. Οί ’Ινδοί 
όπως καί οί Εβραίοι θέτουν τούς πρωτοπλά
στους των εις ένα Παράδεισον,τόν όποιον έφαν- 
τάσθησαν άκόμη ώραιότερον τοΰ άλλου, διότι 
τόν θέτουν κοντά εις τήν θάλασσαν καί εις τό 
νησί τοΰ ’Ά δ ιμα , όπως λέγουν αυτοί τόν πρώ
τον άνθρωπον, τό νησί αυτό τό όποιον επ ι
δεικνύεται άκόμη καί τωρα εις τούς ταξειδεύ- 
οντας τάς Ίνδικάς θαλάσσας.

Εις ένα θαυμάσιον λοιπόν καί άπέραντον 
κήπον, που ήτο τό νησί αυτό, έζοΰσαν ευτυχείς 
οί πρωτόπλαστοι ’Ινδοί, άπό τούς όποιους κα
τάγετα ι ή Ίνδοευρωπαϊκή φυλή. Ό  παράδει
σός των ένώνετο με τήν μεγάλην ήπειρον μέ 
μίαν στενήν λουρί δα γής, τόσον στενήν, ώστε 
μόλις νά ήμ,πορή νά την περάσγ ένας άνθρω
πος.

Ό  Θεός είπεν εις τόν άνθρωπον θ ά  ζήσγ,ς 
εις τόν θαυμάσιον αυτόν παράδεισον. Θέτω όλα 
τά  κάλλη του καί όλους τούς θησαυρούς του 
εις τήν διά.Οεσίν σου. 2ου άπαγορεύω μόνον

νά περάσγς τήν μικράν αυτήν γέφυραν που σέ 
χωρίζει άπό τήν μεγάλην ήπειρον. *0 "Αδιμα 
άφοΰ άπήλαυσεν όλα τά άγαθά τοΰ παραδεί
σου ήρχισε νά πληττν). ’Ή θελε νέους κόσμους, 
νέας άπολαύσεις, νέας συγκινήσεις τάς όποιας 
έφαντάζετο πέραν τής στενής εκείνης λουρίδας 
ποΰ τόν έχώριζεν άπό τήν μεγάλην στερεάν.

Έδήλωσε λοιπόν ένα πρωί έ'ςαφνα εις τήν 
γυναίκα του ότι θά έπερνοΰσε τήν γέφυραν, 
διά νά ΐ δ ή πώς ήτον ό κόσμος πέραν άπό τόν 
παράδεισόν τω ν. Ή  δυστυχής φοβουμένη τόν 
θυμόν τοΰ Θεοΰ κατέβαλε κάθε προσπάθειαν 
διά νά τόν έμποδίσν). ’Αλλά δέν τό κατώρθωσε.

Θά έ'λθω μαζή σου, τοΰ είπε τότε. "Οπως 
υπήρξα σύντροφός σου εις τήν χαράν, θά μείνω 
καί σύντροφος εις τήν δυστυχίαν, ή όποια μάς 
περιμένει. Ά λ λ ’ ή γέφυρα είνα ι στενή διά 
δύω, τής είπεν ό Ά δάμ . Θά μέ φέρης εις τήν 
άγκάλην σου, άπήντησεν ή Εύ'α.

Καί ποαγματικώς έπέρασαν άγκαλιασμένοι 
τήν μικράν γέφυραν. Ά πό  τής στιγμής εκεί
νης τό άνθρώπινον ζεΰγος έζησεν υπό τήν κα- 
τάραν τοΰ Θεοΰ, μέ κόπους καί μέ πόνους, 
διότι παρέβη τήν διαταγήν τοΰ πλάστου του.

Αυτήν τήν παράδοσιν, ή όποια άφαιρεΐ άπό 
τούς ώμους μας τό βάρος τής πρώτης αμαρ
τία ς, όφείλομεν ημείς αί γυναίκες εις τούς 
Ά νατολιστάς, οί όποιοι τόσα άλλα ωραία 
πράγμ.ατα διά τό φΰλον μας έ'χουν φέρει εις 
τό φώς, εντελώς διάφορα άπό τάς γνωστάς 
περί γυναικός παραδόσεις.

"Εν άπό τά σημαντικώτερα προνόμια τά 
όποια κατά τά  συγγράμματα τών Ά νατολι
στών άναγνωρίζουν οί παλαιότεροι ’Ινδοί εις 
τάς γυναίκας άντιθέτως πρός τήν Βίβλον τών 
Εβραίων είναι ή αόνον διά τής γυναικός άπευ- 
θυν ομένη προσευχή εις τόν Θεόν. Ή  ιέρεια 
εδώ είναι τό πρόσωπον διά τοΰ όποιου γ ίνετα ι 
πάσα συνεννόησις μέ τό θειον, είναι ή μ,εσά- 
ζουσα μεταξύ αύτοΰ καί τών άνθρώπων, είναι 
τό κ α τ ’ έςοχήν άγνόν πλάσμ-α εις άντίθεσιν 
πρός τήν άπαγόρευσιν τών Εβραίων τοΰ νά 
εισέρχεται καν ή γυναίκα, ως πλάσμα ρυπα
ρόν, εις τό ιερόν.

Ά λλά  καί τ ί δέν όφείλομεν εις τούς Ά να - 
τολιστάς. Ό λη ή θαυμασία ποίησις τών φυ
λών ποΰ προηγήθησαν άπό ημάς εις τόν πο- 
>ιτισμ.όν, όλοι οί ωραίοι θρΰλλοι, όλα τά  μα
γικά παλάτια  ποΰ έ'ζησαν καί ¿δημιούργησαν 
ένα κόσμον ποΰ φαίνεται εις τόν θετικισυ.όν 
τών ημερών μας ’σάν ένα φανταστικόν όνει- 
ρον, όλα αυτά οφείλονται εις τούς σοφούς άν- 
θρώπους ποΰ φιλοξενεί σήμ.ερον ή πόλις μας.

Εις τούς μελετητάς αυτούς τοΰ παρελθόντος

υπάρχουν καί γυναίκες. Μία Ρωσσίς ή κ . Ρ β - 
καί μία Ά γγλ ίς  είνα ι Ά νατολίστρ ια ι 

καί ως το ιαΰται— μεταξύ τών πολλών κυριών, 
απλών μελών τοΰ Συνεδρίου— λαμβάνουν μέ
ρος εις τάς εργασίας του.

Αί γυναίκες τής Ελλάδος εύχόμ.εθα τό 
«■καλώς ηλϋανΊ> εις τάς σοφάς ξένας, αί όποΐαι 
άποτελοΰν ένα άκόμη δείγμα τής έπιδόσεως 
τοΰ φύλου μας εις σοβαροτάτας ’επιστημονικής 
μελετάς.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

ΤΑ ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ο Φ Α ϊΝ Ο Σ  Κ Α Ι Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ
Ρωμαίος συγγραφεύς άναφέρει, ότι ό'ρνις 

άνήκουσα εις τόν πατέρα τοΰ Άλεςάνδρου 
Σεβήρου έγέννησε κόκκινον αύγόν τήν ημέραν 
τής γεννήσεως τοΰ πααδίου τοΰ προωρισμ.ένου 
διά τόν αύτοκρατορικόν θρόνον.

Δέν πρόκειται νά δώσω γένεσιν τής συνή
θειας των αυγών τοΰ ΓΙάσχα εις τόν μ.ΰθον αυ
τόν. Τό μόνον συμ.πέρασμα έκ τής διηγήσεως 
τοΰ συγγοαφέως είνα ι, οτι παρά τοΐς ‘Ρωμαίοις 
τό κόκκινον αύγόν ήτο καλός οιωνός άναφοοι- 
κώς μ.έ τό ύπατον άξίωμα. Καί ί'σως ή πορ
φύρα μέ τήν όποιαν περιβάλλονται τά  αυγά 
τήν ημέραν τοΰ ΙΙάσχα τούς πρώτους χρόνους 
τοΰ Χριστιανισμού, νά ¿συμβόλιζε τήν δόξαν 
τοΰ Κυρίου, οστις άναστάς, έκάθισεν έκ δεξιών
τοΰ Πατρός.

Ε πίσης ή χ*ρ* τήν οποίαν έδοκίμαζον οί 
πρώτοι Χριστιανοί τρωγοντες αυγά μετά μχ- 
κράν νηστείαν έγενετο α ιτ ία , νά παρουσιά- 
ζωνται μέ τιμήν, καί ένδυμένοι βασιλικήν 
πορφύραν.

Εις τόν μεσχίωνα ώρισμένω; τά  αυγά έ'χχ- 
σχν πάντα συμβολισμόν, καί ήσαν τό σημεΐον 
τοΰ τέλους τής έγκρατείας. Τήν ημέραν τοΰ 
ΓΙάσχα έ'φερον εις τάς έκκλησίας κάνιστρα γ ε 
μάτα αύγά χρωματισμένα, ώραϊσμένα, καί 
στολισμ.ένα ποικιλοτρόπως. Οί ιερείς τά ηύ- 
λόγου/, καί κατόπιν οί φίλοι, οί συγγενείς 
προσέφερον οί μέν εις τούς δέ άπό τά ευλο
γημένα αυτά αύγά.

Εις τά  παλάτια  έφερον εις τούς βασιλείς 
πλήθος αγιασμένων αυγών, τά όποια έμ.οιρά- 
ζοντο εις τήν βασιλικήν άκολουθίαν μέχρι τοΰ 
τελευταίου υπηρέτου.

Ή  συνήθεια αυτή ή όποία χρονολογείται 
προ άμνημονεύτων χρόνων άπό τής έποχής 
τών άρχαίω ν πολιτισμών, έφθασε ζωηρά διά.

μ.έσου τών χρόνων μέχρι τών σημερινών Χρι
στιανών. Ή  μακρά αυτή παράδοσις, ή όποία 
μ.αρτυρεΐ τό συνεκτικόν πνεΰμ.α τών κοινω
νιώ ν, άποδεικνύει ότι δυνατόν νά συμβιβχ- 
σθώσι τά πλέον άσυμ.βιβαστα.

’Ενθυμούμαι άναφορικώς πρός τοϋτο διή
γημα τό όποιον ή'κουσα, καί θά σάς τό διη- 
γηθώ εις όλίγας λέξεις, <ος διήγημα Πα
σχαλινόν.

Έ να ς  έρημίτης είχε περάσει έν προσευχή, 
καί άγρυπνία τήν πρό τοΰ Πάσχα νύκτα. Έ νω 
άκόμη τά σκότη ¿σκέπαζαν τήν γήν, έφρικία 
άκούων εις τά  βάθη του δάσους τάς φωνάς 
τών αίλούρων, καί άλλων ζώων, καί άμ.φέβχλ- 
λεν, αν θά συνετελεΐτο τό ένδοξον μυστήριον.

Ά λ λ ’ άμα άνέτειλεν ή ημέρα, ή χαρά 
είσεχώρησεν εις τήν ψυχήν του. Ήσθάνθη 
οτι ό Κύριος άνέστη, καί έφώναξεν :

« Ό  Ίησοΰς έξήλθε τοΰ μνήματος! Ή  
άγάπη ¿νίκησε τόν θάνατον, άλληλούϊα ! ’Ιδού 
τον, άνατέλει ώς ό ήλιος, ή χάρις, καί τό φώς 
χύνονται εις τήν γήν, ή κτήσις άναγεννάτα ι. 
Α λληλούια  !»

Ό  έρημίτης έξήλθε τοΰ σπηλαίου του, καί 
διευθύνετο πρός ένα ¿ρημοκλήσι, διά νά πανη - 
γυρίση τό Ά γ ιο ν  ΙΙάσχα. Είσεχώρησεν εις 
τό δάσος, καί έπροχώρει μετά κόπου εις στε
νόν μονοπάτι, μεταξύ τών άκκνθών αί όποΐαι 
έσχιζαν τό ράσον του. Αίφνης ένα παιδάκι μέ 
έλαφρά πηδήματα ήλθε καί τοΰ έμ.πόδισε τόν 
δρόμον. Ή το  ρ.ισοενδυμένον μέ δέρμα ζώου, 
καί ήτο μάλλον Φαΰνος παρά παιδίον. Τά 
σγουρά του μαλλιά έκρυπτον δύο μικρά κερχ- 
τάκιχ , καί τό παχύ χόρτον τά  τρκγοπό- 
δαρά του.

Ό  έρημίτης ήννόησεν άμέσως μέ ποιον 
έχει νά κάμν), καί ¿σήκωσε τό χέρι του, νά 
διαγράψη τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ.

Ά λ λ ’ ό Φαΰνος τοΰ έπιασε τό χέρι, καί 
τόν ήμπόδισε, νά χαράξη τό παντοδύναμον 
σημεΐον :

«Καλέ έρημίτη, τοΰ λέγε ι, μή μ ’ έξορκίζης 
ή ημέρα αυτή καί γιά  μέ είναι ημέρα χαράς, 
όπως είνα ι καί γ ιά  σέ. "Αν θέλης, θά περιπα- 
τήσωμεν μ-αζύ, καί θά ίδής, ότι δέν είμαι 
κακός».

Ό  έρημίτης ένθυμήθη ότι πολλοί άγιοι 
έτυχε νά έχουν εις τήν έρημον σατυρους, καί 
φαύνους συνοδοιπόρους, οί όποιοι (ομολόγησαν 
π ίστ ιν , καί είπεν εις τόν Φαΰνον.

—  Φχΰνε, έσο ΰμ.νος πρός τόν Θεόν. Ε ίπέ : 
« Ά νέσ τη .»

— Ά νέστη , άπεκρίθη ό Φαΰνος, καί δ ι’ 
αυτό χαίρω.

ιΗ Ι
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"Ωδευαν πλησίον ό εις του άλλου. Ό  ερ·/]— 
ρ ίτης διενοείτο : Βεβαία δέν είναι δαιρόνιον
άφοΰ όρολογεϊ τήν αλήθειαν.Κ αλά έ'καρ.α, καί 
δέν τόν έζώρκισα.

—  Ή λθα προς σέ, γέροντα, είπεν ό Φαΰνος, 
διότι ρ.οΰ φα ίνετα ι αγαθός ρ.έ τά  άσπρα σου 
γένια . Καί νορίζω, ότι οί έρηρϊται είναι Φαΰ- 
νοι ύπέργηροι.

"Οταν θά γεράσω, θά γ ίνω  όπως συ.
—  Ά νέστη , ε ίπεν, ό έρηρίτης.
—  Ά νέστη , είπεν ό Φαυνος.
Συνοριλοΰντες άνέβησαν λόφον, δπου ύπήρ-

χεν εκκλησία άφιερωρένη εις τόν αληθινόν 
Θεόν. Ή το  [Λικρά καί βάναυσος τό σχήρ-α. 
Ό  άγιος την είχε κτίσει ρέ τα χέρια του, 
άπό συντρίρρατα ναοΰ της ’Αφροδίτης. Εις τό 
εσωτερικόν η Τράπεζα του Κυρίου ίστατο 
άρορφη, καί γυρ.νή.

— Κλίνορ.εν γόνυ, είπεν ό έρηρίτης καί 
ψάλλορεν αλληλούια, διότι Ά νέσ τη . Καί συ 
πλάσρα σκοτεινόν ρένε γονατισρένος ένόσφ 
προσφέρω την θυσίαν.

Ό  Φαυνος έπλησίασε τόν έρηρίτην, του 
έχά'ίδευσε τα  γένεια , καί τοΰ είπεν :

—  Καλέ γέροντα, είσαι σοφώτερός ρ.ου, 
κα ί βλέπεις τα αόρατα. Ά λ λα  έγο> γνωρίζω 
καλλίτερά σου τά  δάση, καί τάς πηγάς. Θά 
φέρω εις τόν Θεόν κλάδους πράσινους, καί 
άνθη. ’Ήδη άνθισρένα χιόνια στεφανώνουν τά  
ρ,αΰρα αγκάθια. ΓΙερίρενέ ρε γέροντα.

Μέ τρία πηδήρατα έχάθη εις τό δάσος, 
καί όταν έπέστρεψεν, ο έρηρίτης ένόρισεν οτι 
ολόκληρος άγρία τριανταφυλλιά έπεριπάτει. 
*0 Φαυνος έχάνετο ρέσα εις την ευώδη συγ- 
κοριδήν του. Έκρέριασε στεφάνους άνθινους 
εις τό θυσιαστήριον, τό έστΰλισε ρέ άγριας 
βιολέτας, καί είπε σοδαρως :

—  Αυτά τά  άνθη τά  προσφέρω εις τόν Θεόν 
ό όποιος τά  γεννά ! Καί ένώ ό έρηρίτης έτε- 
λε ι τήν Α γ ία ν  Θυσίαν, ό τραγοπόδης έ’κυπτε 
ρέχρι γης τήν κερασφόρον κεφαλήν του, έπρο- 
σκύνει τόν ήλιον, καί έ'λεγεν :

—  Ή  γή είναι ρεγάλο αυγό, τό οποίον 
γονιροποιεΐς ήλ ιε, ήλιε θείε !

Ά πό αυτήν τήν ήρ,έραν ό Φαυνος, καί ό 
έρ ηρ,ίτης έ'ζησαν ρ.αζύ. Ό  έρηρ-ίτης δέν κα- 
τώρθωσε παρ’ δλας του τάς προσπάθειας, νά 
έννοήσγ ό ρ.ισό-άνθρωπος τά  θεία ρ.υστήρια. 
Ά λ λ ’ επειδή ό Φαυνος πάντοτε έστόλιζε ρέ 
ωραία άνθη τόν ναόν του Θεοΰ, ό άγιος έλε- 
γεν : *0 Φαυνος είναι ΰρ-νος πρός τόν Θεόν».

Καί άπεφάσισε καί τόν έδάπτισεν.
Anatole France

( ρ ε τά φ ρ α «ς  5ος ΛΙΚ. Β. ΚΑΤΣΙΦΟΤ )

Η ΠΡΩΤΗ ΛΙΠΛΩΜΑΤΙΣ

Ί δον  περ ιφανής νίκη τον  φ εμ ιν ισμόν  ■ γυνή  
κατάκτησε κα ι την δ ιπλωματ ίαν .  'Η μ ιςς  Κ λο -  
τ ίλδη Λούιζι είνκ η π ρώ τη  γυνή , ητις επ ισή -  
μα>ς εγάνετο δέκτη  εις τό δ ιπλω ματ ικόν  ατά -  
δ ιον , καί ή ν ίκη  υπήρξε  τύ σφ  περ ιφανέστερα,  
δσφ> άνηρπάγη  άπό  τρ ιάκοντα  άνδρας συναγω 
ν ισ τή ς .

Ή  Δημοκρατία τής Ονραγονάης άπεφάαισεν  
εΙς τήν εν Β ελγ ίφ  αυτής πρεσβε ίαν  να προσκόλ 
ληση πλήν  τον  στρατ ιω τ ικού  κα ί εμπορ ικού  
ά κολούθον  κα ί έπ ιστημ ο νικό ν άκύλουθον ,  
δστις νά π ληροφ ορή  τήν κνβέρνησ ίν  το ν  περ ί  
των προόδω ν  εν ταΐς επ ισ τήμα ις  εις τήν  χώραν  
εκείνην. Εις τό ν  προκηρυχθέντα  δ ιαγων ισμόν  
σνμμετέσχον  τρ ιάκοντα  άνδρες κα ί ή  μ ις  Λον-  
ΐ ζ ι ,  ητ ις  ήτο άρ ιστούχος δ ιδάκτωρ  τον  Πανεπι
σ τημ ίου  Μοντιβ ίδεο. Κα ί επέτυχεν ή μ ις  Λου- 
ί ζ ι ,  νπερτερήσασα  καταπληκτ ικώ ς  εις δλα τά  
μα δ ή μ α τα  τονς  αντ ιπάλους της .

Πρός στ ιγμήν  ή  Κυβέρνησις  ¿δίστασε, παρά  
τήν κα ταπληκτ ικήν  της  επ ιτυχ ίαν , νά επ ικ υ -  
ρώ ση  τά άποτελέσματα το ν  δ ια γω ν ισμόν ,  δ ιότ ι 
εφαίνετο τολμηρόν  νά ά ναγνω ρ ιαϋή  τό δ ικ α ί 
ω μα  των γυνα ικών νά συμμετέχουν έπ ισήμως  
καί εις τήν  δ ιπ λω ματ ικήν  υπηρεσ ίαν  τον  Κρά
τους. Ά λλ ’ εξηγέρϋη  τότε σύσσωμος  δ φ εμ ι 
ν ιστ ικός κόσμος  έν Ονραγουάη  κα ί ή Κ νβέρνη -  
σις ένέδωκε νά έκδώση τό δ ιάταγμα  του δ ιο ρ ι 
σμού  τής μ ιςς Λονΐζ ι, ώς επ ισ τημον ικού  ά κ ο -  
λονβου  πα ρά  τή  πρεσβε ία  τον  Βελγίου. Άλλ* 
ή νέα δ ιπλωμάτ ις  δεν άνεχώρησε δ ιά τήν ϋέσ ιν  
της, δ ιό τ ι  δεν έκανον ίαϋη ά κόμ η  τό ζή τημα  τής  
επ ισήμου  στολής της .  Φαίνεται δτι θ ά  χρε ιασϋή  
νά επ ινοηϋή  ιδ ια ιτέρα άμφ ίεα ις , δ ιότ ι είς τάς  
επ ισήμους  εμφανίσεις του  δ ιπλω ματ ικόν  σώ μ α 
τος  πρέπε ι ή επ ιστημον ική  άκόλου&ος νά φέρη  
στολήν ενδ ικτ ικήν του ά ξ ιώ μα τός  της. “Ισως  
δε ϋ ά  έπ ιτενχβή  ή επ ιαημοπο ίησ ις  δ ιά  λεπτού  
χρυσοστόλ ιστου επανω φορ ιού , δπερ ϋ ά  τ ίθεται 
επ ί τής κο ινής  ά/ιφιέσεως.

Κ ίνε περιττόν νά σημ ε ιω ϋή  δ τ ια ι  πανταχού  
τού κόσμου  φ εμ ιν ίατρ ια ι ,  μάλ ισ τα  δ ί  α ί Α με 
ρ ικαν ίδες , έπανηγύρ ισαν τήν ν ίκην μ ε τ '  ενθου 
σ ιασμού .  Αί φεμ ιν ίατρ ια ι τής Νέας Ύ ό ρ κ η ς  είς 
έκδήλωσιν τής άγαλλιάσεώς των ετο ιμάζοντα ι  
νά προσφέρουν  πολύτ ιμον  δώρον  είς τήν  μ ιςς  
Λονίζι, ητις εν τώ  μεταξύ  έλαβε σωρείαν α ιτή 
σεων γάμου άπό  τήν ημέραν  τού  δ ιορ ισμού  
της. 'Αλλά τάς άπέρρ ιψ εν  δλας <ιώς ίδιοτελεΐς»  
διότι δέν τής έγένοντο π ρ ιν  δ ιορ ισϋή .
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Η ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
Ά π ό  τή ν  « Υ γ ε ία ν » τό Δελτίον τοΰ τμήμα  

τος Ν οσηλείας κα ί Υ γ ιε ιν ή ς  τής Έ -  
νώ σεω ς τω ν Ε λληνίδω ν.

Β '.
Ή  ένδυρ.ασία τής νοσοκόρου εντός του δω- 

ρατίου πρέπει νά είναι άπλουστάτη, ευκόλως 
καθαριζορένη κα ίτο ιαύτη ,ώ στε νάρήχρησιρεύϊ] 
πρός ρεταφοράν τοΰ ρ.ολύσρατος.Φόρερ.α κοντόν, 
τό όποιον νά σκεπάζεται διά ρπλούζας ές ύφά- 
σρ-ατος πλυνορένου, καί έχούσης ρ ίαν ή δυο 
τσέπας. ’Ελλείψει τοιαύτης δύναται νά-χρη· 
σιροποιηθή νυκτικόν ύποκάρισον ρε τινας τρο
ποποιήσεις. Ύποδήρατα ευρύχωρα, ρ,αλακά, 
τά όποια νά ρή τρίζουν. Έ ξ άλλου δρω: ή 
χρήσις παντοφλών, άνευ ρικρου τακουνίου, κου
ράζει ύπερρέτοως κατά τήν ρακράν ορθοστα
σίαν. ’Ε πί τής κεφαλής λεπτόν άσπρον ρανδή- 
λιον, τό όποιον νά καλύπτν) καλώς την κόρην, 
ψαλίδιον,ρ ικρά θήκη ρέ βελόνας,κλωστή, καρ- 
φίτσαις καί δακτυλήθρα, πρέπει νά είναι πρό- 
χειραδιά πασαν άνάγκην,ώστε νάρ ή  ζητώντα ι 
έζαίφνης άπό τά  άλλα ρέλη τής οικογένειας.

’Εντός τοΰ δωρατίου τοΰ άρρώστου, ή κάλ
λιαν είς ρακρόν παρακείρενον θάλαρον, όταν 
τοΰτο είναι δυνατόν, πρέπει νά εύρίσκωνται- 
δλα τά σκεύη τά όποια θά χρειασθοΰν, είς τρό
πον ώστε νά ρή γ ίνετα ι ή ελάχιστη έπ ιρ ιξία  
ρετά τής λοιπής οικογένειας. ’Εκεί, επίσης 
επ ί σπιρτολόγου, θά γ ίνετα ι ή πρόχειρος έτοι- 
ράσία τής τροφής τοΰ άρρώστου, ή κατασκευή 
τών καταπλασράτων, ή πλύσις καί άπολύ- 
ρανσις τών σκευών.

Δοχεΐον δέ ρέ διάλυσιν άντισηπτικήν άχνης 
υδραργύρου 3°/00, λ .χ . θά εύρίσκεται πάντοτε 
πρόχειρον, δπως άπολυααίνωνται συχνά αί 
χεΐρες τής νοσηλευούσης, ώς λ .χ . πριν ρετα- 
χειρισθή τό ρανδήλιόν της.

Πρός κανονικήν λειτουργίαν τής θεραπείας 
είνα ι άπαραίτητον νά ύπάρχνί: Ιον πρόγραρρα, 
2ον χάρτης τής νοσηλείας. Είς τό πρώτον θά 
σηρειώνγι ή νοσηλεύουσα τάς διαταγάς τοΰ 
ίατροΰ, ό δεύτερος θά φέρν) σηρειοψ.ένας τάς 
ώρας, άπέναντι τών όποιων θά γράφν] τήν τρο
φήν, τό φάρρακον, τάς κενώσεις,, τήν θερρο- 
κρασίαν έκάστοτε. Ιδιαίτερος χάρτης θερρο— 
κοασίας είναι προτιρ-ότερος είς πολλάς περι
στάσεις, ώς είς τόν τυφοειδή πυρετόν, καί τοι- 
οΰτον δύναται εύκόλωςνά κατασκευάσν), λαρ.- 
δάνουσα φύλλον χάρτου έ'χον πλάτος άρκετόν, 
καί διαιροΰσα αύτό δι ’ όοιζοντίων παραλλή
λων γραρρών, συρφώνως ρέ τήν άρίθρησιν 
τών βαθρ.ών τοΰ θερρορέτρου' επί τών γρκρ-

λ. * ^  'Ν ' γ \  τ r- ρων πουτων σηρειοι οια στιγρατος τήν εκα- 
στοτε θερρ.οκρασίαν, καί ένωνουσα τό έν στΐγρα  
ρετά  τοΰ άλλου, έ'χει άκριδή εικόνα τής πο
ρείας τοΰ πυρετοΰ, δστις είς πλείστας νόσους 
άκολουθεί ειδικόν τύπον.

Ή  καλώς περιποιουρένη τόν άρρωστόν της 
θά κατορθώνν) νά ίκανοποιή δλας τάς άνάγκας 
του ρέ έλαχίστην ένόχλησιν. Δέν θά τόν έςυ- 
πνά, διά νά τοΰ δώσν) φάορακον ή τροφήν, 
ά λ λ ’ έν άνάγκν) θά κατορθώσγι νά δίδη, ταΰτα 
τόσον ήρέρως, διά τοΰ κοχλιαρίου ή τοΰ θηλά
στρου, ώστε άρέσως ν ’ άποκοιρηθί) πάλ ιν . Ή  
καθαριότης τοΰ προσώπου και τών χειρών έπ ι- 
τυγχάνετα ι πάντοτε ευκόλως, αλλά καί τρ η - 
ρατικώς ή καθαριότης ολοκλήρου τοΰ σωυ.ατος 
έπ ιτυγχάνετα ι άνευ κουράσεως, είς οίρας κα
ταλλήλους. Προσοχή ίδιάζουσα άπα ιτε ϊτα ι 
όπως προληφθγ ή έκδορά τοΰ δέρρατος είς τά 
οηρεΐα τά όποϊα διαρκώς φέρουν όλον τό βά
ρος τοΰ σώρ,ατος, έάν καθηρερινώς πλύνεται 
τό δέρρα τής ράχεως καί τών γλουτών ρ.έ ΰδωρ 
Κολωνίας ή οίνόπνευρα καί έπιπάσσεται ρέ 
τετριρρένον άρυλον ή άλλην άσηπτικην κόνιν, 
δέν θά καταλήςν) ό άπλοΰς έρεθισρός τοΰ δέρ
ρατος είς τό «έκ κατακλίσεως έλκος».

Περιττόν νά είπωρεν, δτι ή άτρόσφαιρα 
τοΰ δωρατίου πρέπει π^ό παντός άλλου νά τη - 
ρήται καθαρά διά τοΰ όιαρκοΰς ή κατά δια- 
λείρρατα  άερισροΰ. Ή  έσωτερική καθαριότης 
τοΰ δωρατίου θά γ ίνετα ι πάντοτε δ ι ’ ύγροΰ 
πανιού, άλλά νορίζορεν έπάναγκες νά συστή- 
σωρεν είς τάς οικογένειας νά ήναι ευσυνείδη
τοι καί ώς πρός τήν ρετάδοσιν τών νοσηρά- 
των είς τούς έ'ζω, διότι συχνότατα παρετηρή- 
σαρεν είς έςώστας καί παράθυρα καί ταράτσας 
οικιών, δπου ύπήρχον άσθενείς, νά κρερωνται 
καί ράλιστα νά τινάζωντα ι  κλινοσκεπάσρ.ατα 
καί τάπητες.

Ή  καθαριότης τούτων έπ ιτυγχάνετα ι άκίν- 
δύνως, έάν άπλωθ·^ ολίγον κα τ’όλίγον το σκέ- 
πασρα έπ ί τίνος χονδρής σινδόνος καί καθα- 
ρισθγ βαθρηδόν διά τίνος ψήκτρας βρεχορένης 
όλονέν είς ίσχυράν διάλυσιν άχνης υδραργύρου 
(3 °/οο)· Ά λ λ ’ ή καλώς έννοοΰσα τήν νοση
λείαν νά φροντίσν) δπως ούτε τάπητες ούτε 
παραπετάσρατα χρησιρεύσουν ώς φωλεαί είς 
τάς όποιας κρύπτονται καί άναπτύσσονται τά
ρ,ολύσρατα.

Ή  νοσηλεία δέν γ ίνετα ι άποτελεσρατικώς 
υπό ενός ρόνου άτόρου· ή νοσηλεύουσα τήν 
ήρέραν πρέπει νά άναπαύηται τήν νύκτα" τό 
πολύ δυνατόν νά άντικαθίσταται έπ ί 5— (5 
ώρας ρετά ρ.εσηρβρίαν, δπως άναπαυθή καί 
άναπνεύσγ καθαρόν άερα.
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Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ  ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ Ι 0 Φ 0 Κ Λ Ε 0 Υ Σ
Β'.

Θελω νά άρχίσω άπό την πρώτην τραγω
δίαν του κατά χρονολογικήν σειράν άπό τον. 
Αίαντα.—  Ή τραγωδίος εχει τό ό'νορια άπο 
τόν ήρωα που ζωντανεύεται [Λτα της. Είναι 
ό Αίας. Την σκιαγραφίαν του ριάς την δίδει ό 
"Οριηρος. Είναι ό γίγας ύπό τα βήριατα τοΟ 
οποίου τοεριει η γη, ό υπεράνθρωπος στη ρ.άχη

καί άτρωτος σαν τον Άχίλλέα.—  Κατά την 
¡Αυθολογία ό Ηρακλής τόν ετύλιςεν, οταν ή το 
άκόρ.η νήπιον, (/.έ τό δέρρια της Λερναίας 
'Ύδρας. Άπό τό τύλιγρια αυτό ές-ηλθεν ό 
ΑΓας άτρωτος πλήν του ¡κερους τό όποιον δεν 
ήριπόρεσε νά καλύψν) ή οπή του δέρματος που 
¿γινεν άπό τό τόςον του Ήρακλέους. — Ό  
"Ομηρος {¿ας τόν παρουσιάζει σά.ν κολοσσό που 
κατορθώνει μόνος αυτός νά συγκρατήσν) τους 
Τρώας τή στιγμή ποΟ όρμοϋν νά βάλλουν φω-

Η κ. ΔΟΓΚΑΝ ΧΟ ΡΕΥΟΥΣΑ



τιά  εις τά  'Ελληνικά πλοία— Μάς τον πα
ρουσιάζει νά κυλά) πέτρες ολόκληρες κατά 
των εχθρών όταν δέν του φθάνϊ) τό δόρυ καί 
το τοςον. Σαν πλημμυρισμένος ποταμός ξερ- 
ριζωνει το παν εις τον δρόμον του.

Α λ λ ’ αυτός ό γίγας στη δύναμι, είναι γ ί-  
γας καί στήν υπερηφάνεια. Δέν άρνεΐται τούς 
θεούς, άλλα τούς περιφρονεί. ’Έ χει ‘εξάψεις πα- 
ραφρονος εγωισμού που στηρίζεται στη δύ
ναμη του.

Οταν υπερασπίζεται τό πτώμα του Πατρό
κλου κατά τών Τρώων ό Ζευς βοηθεϊ τούς 
εχθρούς του. Καί όταν αυτός, μείνας μόνος 
στρέφει γύρω του τά βλέμματά ‘του, διά νά 
ζητησγ) βοήθειαν, ο' ί'διος Ζεύς καλύπτει τό 
παν γύρω του μέ ομίχλην διά νά μείνγ χω 
ρίς βοήθειαν ο Αίας. Ό  ηρως οργίζεται διά 
την μεροληψία αύτη, γιά  την ενέδρα που του 
στήνει και η λυπη και ή οργή του ξεσπουν σέ 
βλασφημία.

«Ζευ πάτερ, άνακράζει, δός νά ί'δωμεν τό 
φώς καί εάν θέλης νά μας φονεύσγς, τουλά
χιστον κατάστρεψέ μας μέσα εις τό φώς της 
ημέρας». Δεν θελει δόλους η μεγάλη του 
ψυχή. Δέν φοβείται τον θάνατον, άλλά θέλει 
νααποθανγ α φ ’ ού πολεμήσν) στήθος μέ στήθος,

Οταν παλιν η Ά θηνά έρχεται νά τον 
βοηθησγ, την αποπέμπει «Πήγαινε εις τούς 
άλλους "Ελληνας,της λέγει, ουδέποτε έφ ’ οσον 
ο Αίας είναι εδώ, υπάρχει φόβος νά διαρρηξουν 
οί εχθροί την γραμμήν». Υβρίζει την θεάν 
οπως ύβρισε καί ολους τούς θεούς, δταν άπήρ- 
χετο δια τον πόλεμ,ον. Τότε ύ πατηο του τον 
είχε συμβουλεύσει νά πολεμγ μέ την'βοήθειαν 
των θεών καί ό̂  Αί'ας είχε άπαντήσει «Με 
τούς θεούς κ ι ’ ένας δειλός ήμπορεί νά ν ι- 
κησν)· εγω δεν έχω την ανάγκην αυτώ ν».

Αύτη ή υπερηφάνεια έχει κάμει έχθρούε τούς 
θεούς καί μάλιστα την ’Αθήναν. Πρέπει νά 
τιμωρηθί) ό καυχηματίας, καί αυτό τό έργον 
αναλαμβάνει ή Νέμεσις, η οποία είναι ή θεό- 
της που διευθύνει σε όλα τά δράματα του Σο- 
φοκλεους. Και οι προ του Σοφοκλέους ποιηταί 
την έχουν εις τά έργα τω ν. Ά λ λ ’ έκεϊ ή Νέ- 
μεσις, παρουσιάζεται ώ ; θεά εκδικητική, που 
φθονεί τούς άνθρώπους όταν είναι εύτυχισμένοι, 
γιατι^ φοβείται συγχρόνως τά δημιουργικό καί 
προοδευτικό τους πνεύμα. Αύτη πλή ττει εκεί
νους που θέλουν νά έςετάσουν μέ την εφήμερη 
σκεψι τους βαθύτερα τά μυστήρια τών πραγ
μ ά τω ν  αύτη οργίζεται όταν ή ευτυχία είναι 
ανώτερη ά π ’ όση μπορεί νά δοθη ε ίς ’ τόν άν
θρωπον, αύτη παραμονεύϊ] ν ’ άκούσγ τά ύπε- 
ρήφανα λόγια εκείνου που ¿γεννήθηκε άνθρω
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πος, άλλά σκέπτετα ι σάν θεός μέσα στον 
θρίαμβον της νίκης του.

Αυ ιη τη δυναμι ο Σοφοκλής την έξηυνένισε. 
Τώρα είναι η θεότης που εχθρεύεται τούς υπε
ρήφανους, δταν στηρίζωνται στό άδικον καί την 
αύθάδειαν, Μισεί την βίαν, την υβριν πρός την 
δυστυχίαν, την περιφρο'νησιν πρός τούς ίκέτας, 
την ατιμωσιν τών νεκρών,την άχαριστίαν τών 
παιδιών. Οι ηρωες πίπτουν ένας ένας χωρίς νά 
βλέπουν τό χερι τη ς, άλλά μαντεύοντες αύτό 
απο τό κτύπημα.

Είναι η προσωποποίησις τών όοίων που 
πρεπει να τεθούν στην άνθρώπινη ύπερηφά- 
νειαν. Καί πρώτος στη σειρά τών θυμάτων 
εΡΖετα ι 0 Α ίας. Εδώ ή Νεμεσις είναι εμψυ
χωμένη στην Ά θηνάν, ή οποία έδοκίμασε την 
περιφρο'νησιν του ή'ρωος.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Ά χ ιλλέω ς ό Αί'ας 
διαμφισβητει μέ τόν Όδυσσέ^ τά όπλα του. 
Καί οί δύο̂  έχουν άξιώσεις, επειδή ό ένας προ- 
φυλαττε με την άσπίδα τόν νεκρόν, ό δέ άλ
λος απεκρουε μ,ε το δορυ του τούς εχθρούς. Οί 
κοιται, οι Ατρεϊδαι, δίδουν τά όπλα εις τόν 
Όδυσσέα, προτιμούν τόν δόλον άπό τη δύ- 
ναμι σύμφωνα με την θέλησιν της θεάς που 
θέλει νά τιμωρηση τόν άλαζόνα. Ό  Αί'ας 
σ ’ αύτη τή  κρίσι οργίζεται. Τόν καταλαμβά
νει και παλιν η ήρωϊκη του μανία . Σαν θύελλα 
θα επ ιπέσγ εις τάς σκηνάς τών ’Αχαιών, καί 
θα κατασφαξν) τους άρχηγούς που τόν προσέ
βαλαν. ’Εδώ άκριβώς του στήνει την παγίδα 
η Ά θηνά ' εις την θυσίαν θά πέσνι ό ηρως. 
Διαστρέφει τόν νοΰν του καί ό Αί'ας σφάζει έν 
καιρώ νυκτός τά ποίμνια τών Α χ α ιώ ν  έκλαμ- 
βάνων αύτά δ ι ’ άνθρώπους.

Απ εδώ άρχιζει τό δράμα τοΰ Σοφοκλέους. 
Είναι η πρωία μετά την άπαισίαν νύκτα. Ό  
Αιας είναι μεσα εις την σκηνήν του μέ τό 
ζΐφος βουτηγμένο στο αίμα τών άθώων προβά
τω ν. Εμπρός του δέσμιοι είνα ι κριοί, τούς 
όποίους^έκλαμβάνει διά τούς δύο ’Ατρείδας καί 
τον Οδυσσεα. Τουτους θέλει νά φονεύσν), ά λ λ ’ 
αφού υβρισγ μ,ε κάθε τοόπον.

Εςωθεν της σκηνης φοβισμένος έρχεται ό 
Όδυσσεύς άπεσταλμένος άπό τούς Έ λληνας 
να κατασκοπευσγ, διότι γνωρίζουν μέν την 
σφαγήν, αλλα δεν γνωρίζουν τόν δράστην, 
υποπτευουν δε μόνον τόν έξωργισμένον Αί'αντα. 
Ιος υποψίας αύτας του Όδυσσέως επιβεβαιώνει 
η Αθηνά, η οποία γ ιά  νά χαργ καλύτερα την 
νίκην της καί ταπεινώση περισσότερον τόν 
ηρώα, τόν προσκαλεΐ ειρωνικά έξω της σκηνης 
δια νά τόν δειςγ εις τόν Όδυσσέα πρός έμ- 
πάιγμόν. . 1

’Εδώ η θεά παρίσταται άμείλικτος. *0 
Όδυσσεύς τουναντίον δεικνύει μίαν εύλάβειαν 
καί μ-ίαν ευσπλαχνίαν πρός τόν παραφρονα 
ηρωα, πρός την μεγάλην ψυχήν που είναι τοσο 
συντετριμμένη ύπό τό βάρος της μανίας. ¿-υ 
ναισθάνεται ό Όδυσσεύς την άνθρώπινη αδυ
ναμία καί σάν παράπονο λέγει στη θεά «Δεν 
εί'μεθζ άλλο τίποτε ημείς οί άνθρωποι παρα
εί'δωλα, κούφη σκ ιά». >

Καί τότε έρχεται τό μεγάλο αξίωμα της 
Νεμέσεως «Λοιπόν μη εί'πγ,ς ποτέ μεγαλον 
λόγον άν ησαι άνώτερος άπό άλλον σε δυναμι 
ή σέ βάθος πλούτου. Ποτέ μια μόνη ημέρα 
υψώνει η καταβυθίζει τά  άνθρώπινα πράγματα .»

Ή  θεά καί ό Όδυσσεύς άπέρχονται καί έρ
χετα ι στη σκηνή ό χορος ό όποιος άποτελει- 
τα ι άπό Σαλαμινίους ναύτας, φίλους του 
Αίαντος. Ή  εί'δησις της μανίας τοΰ άρχγγοΰ 
των έχει διαδοθγ εις τό στρατόπεδον. Είναι 
άληθινη” η κατηγορία η μήπως είναι ™κο- 
φαντία άπό μέρους τών εχθρών που βέβαια 
πολυαρίθμους έχει ό Αί'ας, ά φ ’ ου στεκει υψη
λότερα άπό ολους τούς άλλους και σάν  ̂σημάδι 
υψώνεται εις τόν φθόνον ό'λων ; Ε λπ ίζε ι στο 
δεύτερο ό χορός καί είναι βέβαιος οτι^στην 
έμφάνισι του Αί'αντος σάν άγέλη πτηνών )χ 
διασκοοπισθώσι ζαρωμένοι καί άφωνοι άπο φο- 
βον οί κατήγοροι. Ά λλά  συγχρόνως με την 
ελπίδα άναφαίνεται και ο φόβος μ.ηπως χ χ -  
ποιος θεός έβαλε νόσον εις τόν ηρωα καί ουτος 
διέπραξε την σφαγήν, διότι ούδέποτε άν είχεν 
ό Αί'ας τάς φρενας θά έκαμνε τέτοιο άνανδρο
έγκλημα. ( ,

Καί ενώ τελειώ νει τό άσμα αυτό με την 
ευχή νά άπαλλαχθη ό Αί'ας άπδ την άδικο 
κατηγορία π ετ ιέτα ι στη σκηνη μέ την φρίκη 
καί άπελπισ ία  ζωγραφισμένη στό πρόσωπο η 
Τέκμησα. Είναι ή πρώτη γυναικεία μορφη ^ου 
παρουσιάζεται στό θέατρο τοΰ Σοφοκλέους. 
Δέν είναι ή νόμιμος σύζυγος του Αίαντος, ε ί
ναι η δούλη που την έκαμε γυναΐκά του μέ τη 
βία. Είναι ή γυναίκα που έγνώρισε τόν αύθεν- 
την καί τόν έφοβήθη πριν η γνωρισν) και άγα-
πήσνι τόν σύζυγον.  ̂ ; ,

Ή  αανία του Αί'αντος, που εύρισκεται χ ν χ -  
μεσα σέ αίμόφυρτα θύματα, την κάμνει νά ζη- 
τήσν) την βοήθειαν του χοροΰ άπαράλλακτα, 
όπως σημ-.ρα μιά γυναίκα δταν  ̂θα ιδη την 
καταστροφή τελεία  μέσα στον οίκον της και 
δέν θάχη κανένα βοηθόν, θά όρμησν) έςω άπό 
την οικίαν της καί θά άποταθη διά βοήθειαν 
πρός φίλον ά πρός άγνώστους. Μέ στεναγμούς 
δ ιηγείτα ι την θέσι του Αίαντος, κλαίει δια 
την παραφροσύνην του, επειδή τόν αγαπ^

πλέον τώρα άληθινά σάν άνδρα της καί σάν 
πατέρα τοΰ παιδιού της που της εχαοισε και 
τό όποιον συνέσφιγξε τό συζυγικό δεσμό που 
ηταν στην άρχη άναγκαστικός γ ι ’ αύτην.

Ό  χορός άπό τη διηγησιν αύτη μανθάνει 
ό'τι άληθινη είναι ή διάδοσις καί η Τέκμησσα 
μανθάνει οτι τά φονευμένα ζώα, δέν είναι 
εχθρικά, άλλά ελληνικά.

"Τότε τό λεπτό αίσθημα της γυναικός την 
κάμνει ν ’ άντιληφθγ δλη τη ψυχολογική κα
τάσταση του άνδρός της. Ξαναθυμάται την 
λύπη του διά την νίκη του Όδυσσέως, την 
άνησυχίαν του, δταν ¿προμελέτα την σφαγήν, 
την ταραχήν του, δταν βίαια την απωθησεν, 
επειδή προσεπάθει νά τόν κρατηστ) νά μη φύγγι 
σάν νά προγσθάνετο κάποιο κακό. Τωρα ολα 
τά νοιώθει, τη φοβερή σκέψι καί δίψα της έκδι- 
κησεως, τόν τρόπον της καταστροφής 1: οΰ 
ζωντανεύει τοσο πολυ μεσα στη δ ιηγητι της 
πρός τό χορό, ώστε ό άκροατης νομίζει ότι 
βλέπει τη φρίκη της σκηνης.

Ή  άγάπη της πρός τόν Αί'αντα είναι 
άκόμα στηριγμένη στόν άρχικόν φόβον. Καί 
σ ’ αύτόν τόν φόβον άναγνωρίζομε τη σημερινη 
γυναίκα που πολλές φορές αγαπά ασυνειδ/)τα 
κάτι άνώτερο εμπρός εις τό όποιον νοιώθει τόν 
εαυτόν της ταπεινωμένο καί υποκείμενο σε 
κάθε στιγμή στον κίνδυνον του νά μη άρεστ).

Ή  Τέκμησα φοβείται νά όμιληστ) εις τόν Αί'
αντα, νά διαταράξ*/) τη πνευματικ.η του κ.ατα- 
στασιν καί τη σωματική του ηρεμία, απαραλ- 
λαχτα  δπως καί σήμερα πολλές^ φορές δεν 
διακόπτει η γυναίκα την πνευματικήν εργασίαν 
του άνδρός της καί δέν διαταράσσει την σω- 
ματτκην του άνάπαυσιν όχ_ι άπο σεβασμό προς 
την ελευθερίαν καί εργασίαν του άλλου, τόν 
όποιον πρέπει νά εχγι κάθε άνθρωπος καί μά
λ ιστα  δταν αύτον τον άλλον τον αγαπ^ί, αλλ 
άπό φόβον μήπως τόν έξοργίσγ. Ούτω καί η 
Τέκμησα φοβείται νά πλησιάση τον παοάφρονα 
ηρωα καί πολύ περισσότερον φοβείται νά τόν 
πλησιάσν), δταν άναλαμβάνν) τάς φρενας του, 
επειδή ή Ά θηνά  διά νά του δείξν) καλύ
τερα την ταπείνωσί του τώ  άποδίδει την σκεψι.

Σ τέκετα ι ή Τέκμησα απομακρυσμένη καί 
μέ πάθος θλιβερό παρακολουθεί τή μεταβολή 
αύτή που γ ίνετα ι εις τόν Αί'αντα.

Ό  ή'ρως αύτός βαθμηδόν συνέρχεται εις τόν 
εαυτόν του. Β λέπει τόν εαυτόν του ραντισμένο 
μέ τό αίμα πρόβατών. Αναγνωρίζει τήν εί- 
οωνεία τών θεών που έπαιξαν μαζύ του καί 
ή ταπεινωμένη, ύπερηφάνειά του ξαναορθόνε- 
τα ι. Ξεσπά σέ άπειλάς, έφ ’ δσο βλέπει τή 
φρίκη γύρω του. Αναγνωρίζει τή δύναμι τών
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θεών, άλλα την άναγνωρίζει επειδή σκέπτετα ι 
νά άποθάνη και νά τούς διαφύγν). Υ πο τά σ 
σεται άλλά δεν μετανοεί. Προσποιείται πώς 
υποκύπτει γ ιά  νά ήμπορέσν) καλύτερα νά τούς 
άπατησν).

Ά λ λά  κοντά του είναι ή Τέκμησα.
Προμαντεύει κάτι κακόν. Ή  γυναίκα αυτή 

ή άφωσιωμενη καί γλυκεία , που έςεχασε την 
κατεστραμμένην πατρίδα της γ ιά  νά θυμάται 
μόνο τόν άνδρα της, αισθάνεται μέσα της τό 
θάρρος του κινδύνου που τήν ζωογονεί, έν ω 
έως τώρα ή ζωή της παρουσιάζίται μόνον σάν 
μιά σκιά, χωρίς ύπόστασι σημαντική μέσα 
στή ζωή του Αίαντος. Είναι γ ι ’ αύτόν πάντα 
ή δούλη που τόν εξοργίζει, όταν παρουσιάζηται 
εμπρός του γ ιά  νά τόν κρατησγ) στές όρμες του.

Βλέπομεν οτι ή Τέκμησα ενώ έχει τήν προ- 
τίμησι του Αίαντος στήν υλική τούτη ζωή, 
δέν είνα ι νόμιμος σύζυγος, δέν ή μπορεί νά πάργ, 
στή ψυχή του τή θέσι της γυναικός τώ ν ηρωι
κών χρόνων που είναι σεβαστή στόν άνδρα της 
καί άγαπάτα ι άπό αυτόν ώς ί'ση καί ώς ενα 
μεγάλο μέρος στή ζωή του, θέσι που θά ¿ζή
λευαν βέβαια ολαι αί γυναίκες της καλής επο- 
χ έ ς  τών Α θηνώ ν.

Ε πειδή  άκριβώς μέσα στήν άκμή αυτή είνε 
περίεργον οτι ή γυναίκα μάς δείχνεται τα π ε ι
νωμένη, κατώτερη στον νοΰν καί στά αισθή
ματα άκόμη, όργανο απλώς ηδονές, άνεπ ιτή - 
δεια γ ιά  κάθε γενναίο, μέ πονηριά καί πολλά 
άλλα ελαττώ ματα .

Κ ι’ αυτό δικαιολογείται, γ ια τ ί ή γυναίκα 
ηταν άπλουστατα κλεισμένη στόν γυναικωνί- 
την μ.ε μόνη συντροφιά τάς υπηρέτριας της 
χωρίς πνευματική μόρφωσι καί χωρίς πνευμα
τική  συντροφιά, χωρίς καλλιτεχνική έπίδρασι 
που είναι άποκλειστικόν προνομ-ιον τών άνδρών. 
Εκείνο που δέν δικαιολογείται είνα ι πώς 
αύτοί οί άνδρες που εφθασαν στό άνώτερο 
σημείο πνευματικής σκέψεως καί έκτιμήσεως 
της εύμορφιάς, ήνέχθησαν νά βλέπουν τήν γ υ 
ναίκα τόσο χαμηλά καί δέν τήν ¿βοήθησαν νά 
σπάσν) τές αλυσίδες της πνευματικές της 
σκλαβιάς γ ιά  νά προχωρήσγ μ-αζή των σάν 
άτομον στό δρόμο της ζωές.

Ό  Σοφοκλής που ήτο ένας νους εξαιρετικός, 
μέ τήν άντιληπτική  του δύναμι, έννοιωσε ¿νω
ρίς τή βλάβη που ¿γίνετο άπό μιά τέτοια ά ντ ί- 
ληψ ι της γυναικός. Στόν "Ομηρον, που ήγάπα 
ιδιαιτέρως, ευρισκε πολλή ευγένεια σκέψεως 
καί αισθήματος στάς ήρωίόας του.

Ά πό  τήν συναναστροφή του μέ τάς όλίγας 
τότε μ-ορφωμένας γυναίκας, τήν Α σπασίαν, 
καί τές ολίγες ομοιές της, άντελήφθη τήν

δύναμι που ήμπορεί ν ’ άναπτυχθγ άπό τήν 
άνθρωπιστικήν μόρφιυσι μ.έσα στό άδύνατο καί 
έξησθενημένο σώμα τών Α θηναίων γυναικών. 
Καί ήθέλησε νά χαράξγ κάποιο νέο δρόμο 
στήν άντίληψ ι γ ιά  τήν γυνα ίκα . Διά τοϋτο 
δέν άνεβίβασε στή σκηνή τάς συγχρόνους έξην - 
τλημένας άπό τή  δουλεία γυναίκας, ά λ λ ’ 
έ'φερεν ώς πρότυπον τάς ήρωίδας του 'Ομήρου 
καί ποοέτρεψε τάς συγχρόνους του εις μίμ.ησιν.

Καί διά τοΰτο αί ήρωίδες του Σοφοκλέους 
άγωνίζονται ένα έξευγενισμένον άγώνα διά τά 
αίσθήμ,ατα καί τά  ιδανικά τους.

Καί έδώ ή Τέκμ.ησα μ.έ όλη τή δουλεία ποΟ 
είναι τό σύμ-βολον καί σ ’ αυτήν τήν άγάπη 
του, επειδή εύθύς έξ άρχης ό πόλεμος τήν 
έκαμεν αιχμάλωτον, έχει ομ.ως στιγμ.άς άλη- 
Οινά εύγενικάς. "Οταν άνοίγωνται αί θύραι 
της σκηνές καί ό Αίας στή θέα του χορού άφό
νε ι όλη τή  λύπη του καί τήν άπελπισ ία  καί 
την οργή του νά έκσπάσν) σέ θαυμ.άσια λόγια 
καί παρακαλεΐ συγχρόνως τόν χορόν νά τόν 
φονεύσγ, γ ιά  νά γλυτώσν) άπό αύτήν τήν ΰβριν, 
ή Τέκμησα, που ¿φοβείτο έως τώρα, όρθόνεται. 
Πλησιάζει τόν Α ίαντα π ίπ τε ι στά γόνατά του 
καί μ.έ φωνήν που βγαίνει άπό τήν καρδιά της 
τόν παρακαλεΐ-.

«Μή δεσπότ’ Α ίας, μ.ή λέγνις αυτά τά  λό
γ ια »  .

Ό  Αίας τήν άπωθεΐ καί τήν διώχνει άπει- 
λητικά , α λ λ ’ αυτή ξαναρθώνεται νά τόν συμ.- 
βουλεύσει. Δέν συλλογίζεται πλέον τήν θέσίν 
της, γ ίνετα ι ίση μ.έ αύτόν.

Νοιώθει στή ψυχή της τήν ίδια λύπη που 
τήν υψώνει έμπρός στόν ίδιον εαυτόν της στή 
θέσι τές  συζύγου σύμ,φωνα μέ τόν νόμον. ’Εκ
τείνει τά  χέρια της πάλι ίκευτικά γ ιά  νά τόν 
παρακαλέσγ γ ιά  τήν ζωήν του. Μόνον τόν Α ί
αντα συλλογίζεται.

Κ ι’ οταν αυτός μ,έσα στή μεγάλην άπελ- 
π ισια του εύ'χεται ν ’ άποθάνγ, ά λ λ ’ ά φ ’ ού 
έκδικηθγ, ή είκών του θανάτου τήν άποσπιγ 
άπό τούς λυγμούς της. Τότε μ-όνον θυμάται 
τόν ίδικόν της κίνδυνον.

«Πώς ήμπορώ νά ζήσω χωρίς ¿σένα,» φω
νάζει.

Ά π ’ έδώ άρχίζει ή μεγάλη πάλη τών αισ
θημάτων. *0 Αίας βλέπει γύρω τήν μόνωσιν. 
Δέν έ'χει που νά φύγν), δέν ήμπορεί νά μείνν). 
Ό  πατήρ του δέν θά τόν δεχθγί οπίσω χωρίς 
τά άριστεΐα, εις τόν στρατόν τών Άργείων 
είναι μισητός. ’Εάν έπιπέσγ) κατά τών Τρώων 
καί άποθάνγ πολεμών εις πρός πολλούς θά εύ- 
φράνν) τούς Α τρείδας. Πρέπει νά εύργ άλλο 
μ.έσον ό ιάνά άπαλλαχθγί άπό τόν αισχρόν βίον,

επειδή είναι άτιμον νά ζητή κανείς νά ζήσγ] 
οταν δυστυχή. «Ποίαν τέρψιν ήμ.πορεΐ νά φέ- 
ρνΐ μία ήμερα Καθημερινώς άποθνήσκομ.εν ολί
γον καί κάθε ημέρα μάς φέρει καί μ.ίαν δυ
στυχίαν. ’Εκείνος ποΰ τρέφεται μέ μάταιες ¿λ -

/ Ν τ * \ γ ~ »/-ν ■» >τ:ιοες είναι αναςιος να (,'/]. Ο ευγενής ττρεττει 
ή καλά νά ζή ή ένδόξως ν ’ άποθάνγι».

"Ολα αυτά τά λόγια του Αία,ντος έ'χουν κα- 
τασυντρίψν) τήν Τέκμ.ησαν. Ή  μόνωσις του 
Αίαντος τές  ¿'»θυμίζει τήν ίδικήν της έγκα- 
τάλειψ ιν, άν τόν χάσγ. Ό  κίνδυνος τήν κά
μψει ρήτορα. Τό έγώ της, ή συντηρητική δύ- 
ναμ.ις τές  ζωές, ενώνεται μέ τήν άγάπη καί 
τά  λόγια άφθονα καί δυνατά ζωγραφίζουν τήν 
Οέσιν της. Σάν άλλη Ανδρομάχη ¿ξορκίζει 
τόν Α ίαντα νά ζήσν) δι ’ αύτήν καί τό παιδί 
τω ν .

Δέν εχει οξείς όλολυγμ-ούς. Παράπονο ή'συχο, 
επειδή νοιώθει ό'τι κάθε ύψωσις τές φωνές της 
ήμπορεί νά έκνευρίσν) καί έξοργίσγι τόν ήρωα. 
Πόσο άληθινή είκών καί πόσες φορές καί σή 
μερα άκόμ.η τήν άπαντοΰμ.εν εις τήν γυναίκα 
ποΰ συγκρατεΐ κ ι’ αυτό τό παράπονό της καί 
χαμηλόνει τήν φωνήν της γ ιά  νά ήμπορεσγι νά 
φθάσν) στή ψυχή του ώργισμένου της συζύγου ;

Μέ τούς κρότους τών αλυσίδων τέ ς  δου
λείας της ή Τέκμησα προσπαθεί νά τόν συγκι- 
νήσν).

«Δέσποτ’ Α ίας, τώ  λέγει, δέν είναι χειρό
τερο κακό εις τούς άνθρώπους άπό τή δουλεία.

"Ημουν έλεύθερη, γεμ.άτη άπό πλούτη καί 
τώρα είμαι δούλη. Ό  Θεός καί τό χέρι σου το 
ήθέλησκν. Σέ ήγάπησα, τό ορκίζομαι εις τόν 
Δία τόν προστάτη τών συζυγικών δεσμών. Μή 
μ.’ άφίσγς νά γίνω  περίγελως τών έχθρών σου 
που θά καυχώνται οταν θά λέγουν. «Κυ άξτε 
τή σύζυγο του Αίαντος, ποΰ ήτο ό δυνατώτερος 
άπό τούς "Ε λληνας».

Διά νά τόν συγκίνησή περισσότερα του θυ
μίζει τό παιδί του.

« Ά ν  πεθάνης καί μ.άς άφησγς, τό τεκνον 
μ,ας θά γίνν) δούλος καί θάχν) σύντομα δεσπό
την καί ό'λον αυτό τό αίσχος θά βαρύν/) τό
όνομ.ά σου».

Καί σάν γυναίκα ποΰ νοιώθει πώς θά θίξγ 
τές ένδόμυχες πτυχές του άνθρωπίνου αισθήμα
τος του θυμίζει τόν πατέρα του συντετριμ- 
μένο σέ θλιβερό γέρας, τήν μητέρα του μέ 
τάσπρα μαλλιά  που παρακαλεΐ μέρα νύχτα 
τόν θεόν νά τές  στείλγ, τό παιδί της ζωντανό 
καί υγ ιές. ’Αόρατα συναθροίζει γύρω του οΰες 
τές άγάπες ποΰ τόν έθρεψαν καί ¿ζωογόνησαν 
τή ζωή του καί όλες αυτές τές συνοψίζει καί 
πάλιν στό παιδί του.

«Λυπήσου τόν Εύρυσάκην, έξακολουθεΐ, πό- 
σας ύβρεις προετοιμάζεις σ ’ ¿κείνον ποΰ θά φέρν) 
τό'νομ,ά σου. Ή  σωτηρία του καί ή ζωή του 
είναι στά χέρια σου καί ή ζωή σου είναι καί 
ή ζωή μου».

Καί μ.έ μ,άτια χαμ,ηλωμένα, μέ τό έρύθημ.α 
π α ρ θ ε ν ικ έ ζ  σεμνότητος τελειώ νει τήν παρά- 
κλησίν της.

«Πρέπει βέβαια ό άνήρ νά μ.ή ξεχνά ο ,τ ι τοΰ 
ήρεσε μιά φορά· ή χάρις γενν£ τήν χάριν καί 
ή ευγνωμοσύνη πληρώνεται μ.έ ευγνωμοσύνην».

—  Μέ πόση ζωή παρακαλεΐ γ ιά  τό παιδί 
της. Κάθε μιά μητέρα άς συλλογισθή τή ψυ
χική διάθεσί της οταν κινδυνεύουν τά  παιδιά 
της καί θά ήμπορέσγι νά νοιώσγι τά  λόγια τές  
Τεκμήσης. Μέ πόση λεπτότητα  καί γλυκειά 
άρμ.ονία τοΰ θυμ.ίζει τές εύτυχισμ,ένες στιγμές 
ποΰ τοΰ έχάρισεν ή άγηπη της καί αί όποΐαι 
έχουν κάποιο δικαίωμα στή ένθύμησί του, δπως 
γεμίζουν καί ολόκληρη τήν ίδική της ζωή. 
Μόνο μιά γυναίκα θά ήμποροΰσε νά εύργι τόση 
δύναμ,ι σέ έκφρασι καί τόσην εύμορφιά σέ α ί- 
θημα. Κ ι’ αύτή ή γυνα ίκα είναι άμ.όρφωτη, 
είνα ι δούλη, άγαπά χωρίς συνείδησι καί δέν 
έχει κανένα άλλον νά τήν διευθύνγ άπό τήν 
καρδιά τη ς.

Τά λέγει καί σιωπά μ.ε άγωνίαν. Ό  Αίας 
είνα ι σιωπηλός. Τό βλέμ.μα του πλανάτα ι γύρω 
του. Τό συγκινητικό παράπονο τέ ς  Τεκμήσης 
τόν έμ,άλαξεν, άλλά προσπαθεί νά κρύψν) τήν 
βαθειά του συμπάθεια μ.έ τήν αυστηρή σοβα
ρότητα ποΰ ό άρχαΐος "Ελλην κρατεί άπέναντι 
εις τήν γυναίκα.

Ό  σύζυγος σιωπιγ, ά λ λ ’ ό πατέρας προδί- 
δετα ι. Ζητεί νά ίο·/) τόν υιόν του, τόν όποιον 
ή Τέκμησα είχε άπομ.ακρύνει άπό τόν φόβον 
τές  μ.ανίας τοΰ συζύγου της. Αύτός ό φόβος 
στήν άπαίτησ ι τοΰ Αίαντος ξαναζωντανεύει 
καί άρνεϊται νά ύπακούσν). Ό  Αίας άνυπομο- 
ν ε ΐ, όο-γίζεται καί δείχνει ό'λην τήν άνυπομο- 
νησία. του οταν τ έ ς  λ εγ γ .

«Μά λοιπόν όμιλεΐς πρός έρποντα ή πρός 
άνθοωπον ό οποίος δέν άντιλαμβάνεται τ ί τοΰ 
λέγεις »

Ή  οργή αύτή τοΰ δεσπότου τήν δαμάζει. 
Ή  άγάπη της συγχρόνως νικ£. Δέν θέλει τ ί 
ποτε νά τώ άρνηθν), έπειδή προμαντεύει τό 
τέλος. Φοβείται μ.έν άκο’μη, ά λ λ ’ αισθάνεται 
ό'τι σέ στιγμή κινδύνου θά ξεύργ νά προφυ- 
λάξγι τό παιδί της μέ τό ίδιο της τό σώμα.

Καί ό Εύρυσάκης έρχεται. "Ολην τήν τρυ
φερότητα ποΰ δέν έδειξε στή Τέκμησα τή χύ
νει στόν χαιρετισμό του πρός τόν υιόν.
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«Φέρε τον, έδώ, φέρε τον, τω  λ έγ ε ι, δεν 
θά φοβηθή, άν είναι αληθινά παιδί μ,ου.

Πρεπει άπό τώρα νά συνειθίσν). rO πα ΐ, εί'θε 
νά γ ίνγς  ευτυχέστερος άπό τον πατέοχ σου, 

8έ τά  άλλα δμ,οιος. Εί'θε δέ νά μ.ή γίνης 
δειλός. "Αν καί άπό τώρα άκόμη ήμ.πορώ νά 
σέ ζηλέψω, επειδή δέν καταλαμβάνεις τίποτε 
από τά  γύρω σου δυστυχήματα. Καί στην 
άγνοιαν είναι η ευτυχία της ζωής, έως οτου 
νά μάθνις τήν χαράν καί την λύπην. Τότε 
πρέπει νά δείξγς εις τούς εχθρούς μου από 
ποιον έγεννήθης καί νά γ ίνγς καύχημα σ ’ αυ
τήν σου την μητέρα». Μόνον στά τελευτα ία  
αυτά λόγια φαίνεται τό ενδιαφέρον του πρός 
την Τέκμησαν.

Σέ δλον αυτόν τόν χαιρετισμό βλέπει αυτή 
πλέον φανερά τό άπαίσιον τέλος.

«Δέσποτ’ Αί'χς, τ ί σκέπτεσαι νά κάμγς ;
Μέ αγωνίαν έρωτγ.
Ά λ λ ’ ό Αί'ας κατόπιν από τη μικρή του 

αδυναμία γ ίνετα ι καί πάλιν ό απρόσιτος αύ- 
θέντης. Β ιάζεται ν ’ άποθάνν] καί ή παρουσία 
των γύρω του τόν ενοχλεί.

« ’Απομάκρυνε τόν παϊδα, λ έγ ε ι, καί μη στε- 
νάζγς πλέον. Ή  γυνή είναι φοβερά φιλόδακρυ 
γένος. Σκέπτου μάλλον· διότι ό σοφός ιατρός 
δεν ψάλλει έπωδάς επάνω στη πληγή που μό
νον ό σίδηρος ήμ.ποοεΐ νά θεραπεύσγ» ’Εννοεί 
μ ’ αύτά ότι κλαυθμοί καί όδυρμ.οί δέν ήμ.πο- 
ροΰν νά θεραπεύσουν μιά ψυχική λύπη.

Ή  Τέκμησα δοκιμάζει καί πάλιν με την 
βοήθειαν του χοροΰ νά τόν εκλιπαρήσει νά ζη- 
σγ, αλλά στην τραχύτητα του προσώπου του 
Αί'αντος καταλαμβάνει δτι καμμία δύναμις 
δέν ή μπορεί νά κλονίσγ την άπόφασί του καί 
φεύγει μέ ταπεινωμένο τό κεφάλη μέ τό παιδί 
της στην αγκαλιά, ενώ ό Αί'ας την συνοδεύγ 
λυπητερά μέ τό βλέμμα καί προσπαθγ νά 
πνίξν) τη βαθειά του συγκίνησι.

Μένει εις την σκηνήν του μόνος, έ'ςω δέ 
από αυτήν ψάλλει ό χορός τό α ' .  στάσιμον. 
Μέ λύπην ένθυμ.εϊται την πατρίδα του εις την 
οποίαν δέν ελπ ίζει νά έπιστρέψν) γληγορα, 
καί μάλιστα τώρα που ό Αί'ας εύρίσκεται εις 
τέτοια ψυχική κατάστασι. Ή  συμπάθεια κ ι
νεί τόν χορόν εις στεναγμούς. ’Αναστενάζει 
διότι ενθυμείται τούς στεναγμούς που σάν ό'ρνις 
θά έκβάλτ) ή λευκόθριξ μητέρα του αρχηγού τω ν, 
όταν θά μάθν) τό δυστύχημ.α του υίου τη ς, 
τούς κτύπους που θ ’ άφήσν) νά πέσουν από τά  
άσθενικά της χέρια στο απελπισμένο στήθος 
της, καί τήν λευκήν της κόμην που θά ζερι— 
ζώσ μέ όδυρμούς.

«Τλήμον πάτερ, αναφωνεί, ποιά συμφορά

σέ άναμένει. Καί όμως καλύτερος ό θάνατος 
σ ’ αυτή τη συμφορά του Αί'αντος.» Τοιουτο
τρόπως ό Αί'-ας μόνον μέ τόν θάνατον δύναται 
νά έξαγνισθή καί καταδικάζεται καί άπό τήν 
κοινή γνώμη, τήν όποιαν αντιπροσωπεύει ό 
χορός.

Τήν στιγμή αυτή εμφανίζεται ο Αί’ας καί 
εδώ είναι εν άπό τά επιτυχέστερα σημεία 
της τραγικής ειρωνείας του ποιητοΰ. ‘Ο ή'ρως 
είναι ή'συχος, όπως είναι σχεδόν πάντοτε φαι- 
νομενικώς ή'συχοι, οσοι πρόκειται μέ τό ίδιον 
χέρι τους νά καταστρίψουν τή ζωή τους. Με 
ψυχραιμίαν όμιλεί.

"Ολα ό μακρός κ ι ’ άναρρίθμητος χρόνος τά 
φανερώνει καί τά  φανερά κρύπτει· καί τίποτε 
δέν είναι τό οποίον ό άνθρωπος δέν πρέπει νά 
περιμέν*/). Τοιουτοτρόπως κ ι ’ εγώ σάν σίδηρος 
έμαλάχθην άπό τήν γυναίκα αυτήν. Θά ζήσω 
επειδή λυποΰμαι νά τήν άφήσω χάριν εις τούς 
εχθρούς καί τόν παϊδα ορφανόν.»

Λ έγει περαιτέρω δτι θά πηγαίνγ νά λου- 
σθγ καί έξαγνισθν) άπό τό μίασμα του αίματος 
καί καταπαύστ) μέ θυσίαν τήν οργήν τής θεάς. 
Κατά τόν υπόλοιπον δέ χρόνον θά πείθηται 
εις τούς ’Ατρείδας επειδή βέβαια νόμ.ος είναι 
καί οί δυνατοί νά υποχωρούν εις τούς άρχοντας 
όπως ό χειμών καί τό θέρος καί ή νύχτα στήν 
ημέρα καί ή τρικυμ.ία στήν ηρεμία. Είναι πλέον 
πεπεισμένος δτι πρέπει νάγαπα τις  τούς φ ί
λους του τόσον ώστε νά δύναται ποτε καί νά 
τούς μισησγι καί τούς εχθρούς του νά μισή 
οΰτω, ώστε νά τω  είνα ι ποτε δυνατόν νά τούς 
κάμ7) φίλους.

ΜΓΡΣΙΝΗ ΚΛΕΑΝΘΟΤΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΤΟΥ
Αί Ά θηναι εις τήν Λωζάνην. Μικρούτσικη 

ή Λωζάνη, πόλις που πλουτίζει καί μεγαλώνει 
καί άνθεΐ με τό άποκλειστικόν εμπορίαν των 
ξένων, κατώρθωσε νά περιλάβγ τάς ’Αθήνας, 
ή μάλλον δσους ’Αθηναίους ήμποοοΰν νά ταξει- 
δεύσουν τό "καλοκαίρι.

Οί εντόπιοι εκεί φεύγουν τό καλοκαίρι διά 
τά βουνά. Οί ’Αθηναίοι τήν θεωρούν βουνό καί 
εξοχήν καί περνούν εκεί τδ καλοκαίρι τω ν. 
Εις τό ταχυδρομεϊον, εις τήν πλατείαν Φραγ
κίσκου, είς τό Old Jn d ian , ένα είδος D orée 
μέ έστιατόριον, είς τό Olichy, είς τό πάοκο, 
θά εύρεθητε μεταξύ ’Αθηναίων, μεταξύ Ε λ λ ή 
νων.

’Άνθρωποι τούς όποιους έ'χετε χρόνια νά 
ίδητε είς τάς ’Αθήνας, τούς άπαντάτε έξαφνα 
είς τήν Λωζάνην. "Αλλοι μένουν οικογενειακός
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διά τάς σπουδάς των παιδιών τω ν, άλλοι περ
νούν, πηγαίνοντες είς τό Παρίσι, άλλοι θά 
μείνουν εδώ, ώς που νά εύθυνή/ουν τά  ξενο
δοχεία εις τό Ε ν ία η , τήν άντικρεινήν Γ αλλι
κήν λουτρόπολιν, άλλοι περνούν άπλώ ; τό καλο
καίρι τω ν.

Οί φοιτηταί πλέον είναι άναρίθητοι. Σπου
δάζουν εδώ οικονομικό»τέρα άπό κάθε άλλον 
τόπον, ευρίσκουν συντροφιές πατρ ιωτών, ευρί
σκουν μ.αθήματα είς Έ λληνόπχιδας, καί έ'χουν 
καί καθηγητάς φημισμένους είς όλους τούς 
κλάδους της επιστήμης.

Μένετε εδώ ό'λο τό καλοκαίρι, ερωτώ μίαν 
φίλην μ.ου, τήν όποιαν συναντώ είς ένα κον- 
τσέρτο τής Μητροπόλεως. Δέν πηγαίνεις είς 
τά  βουνά

Μήπως εδώ δέν είναι βουνόρ ά παντα . Εύρι- 
σκόμεθα έςω άπό τήν εκκλησίαν. ’Εμπρός μας 
καί δεξιά καί άριστερά λόφοι ψηλοί καί λοφά- 
κικ κατονκημένα, άλλά καί δασοστολισμένα. 
Κάθε λίγο , μεταξύ δύω μεγάλων σπ ιτιών ένα 
άμπέλι άπλόνει τά άσθενικά δενδράκια του, 
ένα μποστάνι τά  ποτιστικά του καί άλλα περι
βόλια τά  χορταρικά τω ν . Δένδρα αιωνόβια, 
δάση ολόκληρα παρατεταγμένα σάν φύλακες 
γύρω άπό τά σπ ίτ ια  καί τής βίλλες ροβολ.οΰν 
τόν κατήφορο πρός τό ΟΐΙθ1ΐγ, καί εκεί τελε ιώ 
νουν είς πάρκα θαυμάσια που καθρεπτίζονται 
είς τό νερό τής λίμνης καί είς αλυσίδες άπό 
δάση ποΰ ενώνουν τήν Λωζάνην μ.έ τό \ e\ Q y  
καί μέ τάς άλλας μικράς πόλεις τής λίμνης.

Έδώ έχομεν όλα τά  καλά τών βουνών, 
χωρ’ς τήν μονοτονίαν καί την πληζιν. Καθώς 
δε είναι τρυπημένα μέ άναρριχηματικούς σιδη- 
οοδρόμους, μ.έ τριάντα ή σαράντα λεπ τά  καί 
είς ένα τέταρτον εύρισκόμ,εθα είς τήν κορυφήν 
του ’Ερημίτου,χίλια διακόσια μ-έτρα ΰψος, πέρ- 
νομεν εκεί τό τσάϊ μας καί κατεβαίνομε-/ καί 
κοιμούμεθα στο σπ ίτ ι μ.ας.

Είς τάς ’Αθήνας γ ιά νά  πάμε είς τήν Κηφι- 
σιάν, τριακόσια μέτρα ΰψος πρέπει νά καπνι- 
σθοΰμεν μ.ίαν ώραν ολόκληρον, στιβαγμενοι 
στόν σιδηρόδρομον, που μπορούσε νά όνομ.ασθγ 
καί κάρο, νά πλήξωμεν, νά έξοδεύσωμεν τρ ι
πλάσια ά π ’ έδώ καί νά σκάσωμ.εν άπό ζέστην.

Καί είχε δίκηο μέ τήν σύγκρισιν αύτην. 
Βεβαίως τά  βουνά είναι υγιεινότερα, άλλά είνε 
μονότονα καί πληκτικά δ ι’ ημάς, ποΰ δέν 
εί'μεθα συνειθισμένοι είς πεζοπορίας, καί ποΰ 
δέν ταξειδεύωμεν είς καραβάνια καί μεγάλες 
συντροφιές, όπως ταξειδεύουν οί άλλοι ξένοι.

Έ π ε ιτα  δταν τό καλοκαίρι ε ίνα ι δροσερόν, 
όπως συμβαίνγ είς τήν Ε λβετία ν , δταν βρέχν) 
τρεις φορές τήν ημέραν, δπως συμβαίνει ?ίς τά

βουνά, τά  συχνότατα σκεπασμένα άπό χιόνι, 
τότε τό καλοκαίρι μεταβάλλεται είς κουραστι
κόν χειμώνα, πληκτικόν, μελαγχολικόν, ποΰ 
διψάτε φωτίά καί κυνηγάτε μέ τό τηλεσκόπιον 
κάθε άκτΐνα ήλιου.

Αύτάς τάς σκέψεις έκαμνα τό μεσημέρι τής 
ιδίας ημέρας, δταν μετά τό πρόγευμα έσκορ- 
πισθήκαμεν δλοι είς τόν κήπον, κάτω άπό 
γ ιγάντε ια  δένδρα, όπου μάς έ'φεραν τόν καφφε. 
Εμπρός μας πέρα, άπό ένα δενδροστολισμέ- 
νον κατήφορον ή λίμνη έλαμποκοποΰσε σάν 
άπέραντη πελεκημένη μ.έ χίλιες φασέτες 
πλάκα άπό ζαφείρι. Κοπάδια άπό άσπρους 
γλάρους — τί άσχημο ό'νομα γ ιά  τής χαριτω
μένες mouettes,—  ποΰ πετοΰν ’σάν άσπρα 
σύννεφα ξεφυλλισμένα επάνω είς τό νερό καί 
συνοδεύουν άκούραστα καί ήρεμα τά  βαπορά
κια τής λίμνης. Είναι μ.ία διασκέδασις καί 
ο.ύτή γιά  τούς ξένους νά ρίπτουν ψωμί καί κάθε 
είδους τροφήν είς τήν λίμνην γ ιά  τά γαλανό- 
φτερα πουλιά, τό εναέριον αύτό στόλισμα τών 
ταξειδ ιώ ν.

Ευτυχέστεροι άπό αυτά οί κύκνοι έ'χουν τά 
σπιτάκια των είς κάθε μικρό λιμ.ανάκι, άλη- 
θινοί κυρίαρχοι τής λίμ.νης καί σύμβολα τών 
Γενευών, μαζή μέ τήν m arm ite , τό ιστορι
κόν τσουκάλι του βραστού, μέ τό όποιον έπε- 
ρίχυσεν ένα βράδυ πολιορκίας τούς πολιορκη
τής τής Γενεύης μ.ία γρηά καί έσωσε την 
πατρίδα της άπό τήν ξένην κυριαρχίαν.

"Ολα αύτά ενδιαφέρουν φυσικά τούς ξένους, 
δμ.ως τούς κρατεί είς τήν Λωζάνην καί ή άνάγκη 
τών καλών ιατρών, ποΰ έχουν διαφημισθγ τό
σον είς δλον τόν κόσμον, ώστε νά έχουν ήδη 
τελείοις επισκιάσει κάθε άλλην επιστημονικήν 
τής Ευρώπης δόξαν.

Οί "Ελληνες ταξειδ ιώ τα ι ποΰ έτρεχαν άλλοτε 
είς τό Ilapiot, σταματοΰν τωρα είς την Λω£ά- 
νην, σημειώνουν τά  όνόματά των είς τήν ιατρι
κήν έπίσκεψιν τών μεγάλων ιατρών καί έν τώ  
μεταξύ, ώς ποΰ νά έλθν) ή σειρά των άπολαμ.- 
βάνουν τά  κάλλη τής Ε λβετικής φύσεως.

Οί ιατροί, δσον μεγάλοι καί άν είνα ι, μένουν 
πάντοτε έφθηνοί, καί τά  θαύματα τής θερα
πείας διαφημιζόμενα άπό στόματος είς στόμα 
κατώρθωσαν νά μεταβάλουν τήν μικοάν πόλιν 
είς νεωτέραν Σιλωάμ., είς τήν όποιαν τρέχουν 
άπό δλον τόν κόσμον οί δυστυχείς άρρωστοι.

Είς τήν κατηγορίαν τών τελευτα ίω ν καί 
εγώ , ενώ έφευγα διά τό μακρεινόν καί ώραϊον 
ταξείδ ι τής Σουηδίας, άντιπρόσωπος τοΰ Έ θνι- 
κοΰ Συνδέσμ,ου τών Έ λληνίδω ν, άναγκάσθην 
νά σταματήσω εδώ, νά ύποστώ τήν έκνευρι- 
στικήν άναμονήν τοΰ ιατρικού προθαλάμου τοΰ
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Bourget, νά άκούσω μίαν ειλικρινή καί κάπως 
σκληράν άπόφκσιν καί νά σταλώ εις τό Évian 
διά νά ςεκουρασθώ καί νά γελώ τον εαυτόν 
μου μέ την ύδατοθεραπείαν της μ,ικράς λουτρο- 
πόλεως.

Άλλα μέ τήν ευκαιρίαν αύτήν έπείσθην 
άκόμη οτι ό κόσμος παντού είναι ό ίδιος, ότι 
υπάρχουν παντού παράσιτα έκμεταλλευόμενα 
κάθε ύπεροχάν, καί οτι αί λαϊκαί άδελφαί τής 
Ελβετίας φορολογούν τούς αρρώστους μέ τρό
πον εντελώς πρωτότυπον. Ή  πληροφορία αυτή 
είναι ί'σως άναγκαία διά τούς μέλλοντας έπι- 
σκέπτας αρρώστων εις την Λωζάννην. Έάν 
δεν φιλοδωρηθή προκαταβολικώς καί γενναιό
τατα ή αδελφή καί πρώτη έάν εισθε εγγεγραμ
μένη, θά μείνετε τελευταία, θά νυκτωθήτε 
καί ί'σως καί τά μεσάνυκτα ακόμη σας ευρουν 
άναμενουσαν.

Μετά τετράώρον τοιαύτην αναμονήν αληθι
νής αγωνίας εκκινήσαμε διά τό ταξεϊδι τής 
ΓαλΧίας. Μέ το κατ’ εύθεΐαν φθάνομεν εις τό 
É vian μόλις εις μισήν ώραν. ’Ορχήστρα τελεία 
συνοδεύει το καμαρωτό λευκό βαποράκι, μία 
από τής άψυχες αλλά γιγαντιαΐες καί ακούρα
στες μουέτες τής λίμνης. Ά π ’ εδώ καί απ’ 
έκεϊ θαυμ.άσια πανοράματα τών χιονοσκεπα- 
σμένων κορυφών τών "Αλπεων. "Οσον πλησιά- 
ζομεν ή φαντασμαγορία άλλάσσει, αί γραμμαί 
γίνονται μαλακώτεραι καί τό Évian μέσα εις* a f <\ r / γρ,'.αν ουσιν τ^ρουσια^εται μ,ε
τής όλοπράσινες άλέες τής παραλίας του, με 
τά δροσερά πάρκα του, μέ τά ωραία ξενοδο
χεία που σκαλόνουν εις τά βουνά, τό ένα όπίσω 
άπό τό άλλο, μέ τής χρυσοκόκκινες σπίθες που 
σκοοπίζει ή δύσις του ήλιου εις τά τζάμια καί 
τούς γιαλιστούς τρούλους τών λουτρών καί τών 
ξενοδοχείων.

Άπό όσες φορές ήλθα εις τό É vian τώρα 
τό ευρίσκω ώραιότερον. Άπό χρόνου εις χρόνον 
ή μικρά πόλις μεγαλόνει, πλουταίνει, στολί
ζεται, Ή  θέσις της επάνω εις τήν Ελβετικήν 
λίμνην, ό ελεύθερος λιμήν της, τό κλίμα της 
τό ήμερον καί μαλακόν καί ή διάδοσις τών 
νερών της, ό'χι μόνον ώς θεραπευτικών, αλλά 
καί ώς νερών του τραπέζιου, τήν μεταβάλλουν 
γρήγορα εις μεγάλην πόλιν παραθερίσματος 
τών ς,λουσίων Γάλλων.

Έκεϊ που άλλοτε μόνον καλυβάκια μικρά 
καπνοδοχοκαθαριστών τής Σαβοΐας απαντούσε 
κανείς, δέκα βήματα έξω άπό τό Évian, τώρα 
σειρά άπό ωραίες βίλλες πλέκουν τά πάρκα 
των εις μίαν μακράν σμαραγδενιαν παρόχθιον 
άλυσον. Βέρα, μακρύτεοα άκόμη εις κάτι μικρά 
καί βρώμικα χωριά είναι σωριασμένες πέτρες

καί τούβλα και έτοιμ.άζονται νέα κτίρια. Μία 
προκυμαία θαυμ.ασία μέ σιδερένια κάγγελα 
σείρει ώραίαις γραμμές γεφυρωμένες επάνω μέ 
γιγαντίους πλατάνους εις ολην τήν πρός τήν 
λίμνην άκραν. Ό περίπατος φυσικά γίνεται 
υπό σκιάν καί στολίζεται άπό τεννυς, άπό τό 
Καζίνο, άπό τά μ,εγάλα παρόχθια ξενοδοχεία, 
άπό τό θαυμάσιον κατάστημα τών λουτρών, έν 
άπό τά ωραιότερα του κόσμου, άπό τα πάρκα 
τών νέων Πηγών, που προ δέκα ετών ήσαν 
άγριες καί υπόγειες ρεματιες.

Επάνω άπό τά λουτρά ένας οδοντωτός σιδη
ρόδρομος σκαρφαλώνει εις τό Hotel R oyal, 
σταματά, άφίνει τούς έπιβάτας του, προχωρεί 
υψηλότερα εις τό Splendid Hotel καί έκεϊ στέ
κει. "Οσοι μένουν εις τό H erm itage , τό πολυ 
ύψηλότεοα, έν είδος σανατορίου διά άεροθερα- 
πείαν θά άνέβουν πεζοί, άνάμεσα άπό ωραία 
πάρκα, άπό ρευματιές του νεροϋ πού τραγουδι
στά καί άκούραστα κατεβαίνει άπό τάς πηγάς 
κάτω εις τό κατάστημα.

Ά π ’ έκεϊ έπάνω ή λίμνη είναι ’σάν μιά 
ωραία άκουαρέλλα μ.έ τά λευκά βαποράκια της 
που έχουν σχήμα μεγάλου κύκνου. Τρέχουν, 
καί άφίνουν όπίσω των ’σάν χνουδωτές άπό 
άσπρα πούπουλα κορδέλες.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ

Τώδες τό πρώτο χελιδόνι ;
Μέ τή συρτή του τή λαλιά 
τά σπαθωτά φτερά του απλώνει 
καί πάει στήν έρημη φωλιά.

Ή Άνοιξι ή ξενητεμένη 
τώστειλε γράμμα καί γραφή 
στό Μάρτη που τήν περιμένει 
σ’ ενός βουνού τήν κορυφή.

Κι’ ό Μάρτης ποΰ τήν καμαρώνει 
κι’ δ Μάρτης που τήν άγαπφ, 
άναγαλ?αάζει, ξαστερώνει, 
μακρυά τά νέφη τοΰ σκορπά

Καί βάζει ευθύς απάνω ώς κάτου 
μέ μιά λαχτάρα περισσή 
τή σμαραγδένια φορεσιά του, 
τή φορεσιά του τή χρυσή.

"Αχ ! Άνοιξί μου, αγαπημένη, 
χρόνια ή καρδιά μου λαχταρά, 
χρόνια ή καρδιά μου περιμένει 
γιά χελιδόνι τή χαρά.

Στειλέ το πειά, νά ξαστερώση 
ό πόθος της—δ ουρανός, 
νά γαληνέψη, νά ήμερώση 
δ πόνος της δ ωκεανός.

Ε σ τ ί α  ΙΟ ΠΟΛΕΜΗΕ
Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ Γ Ε Π Ρ Γ ΙΟ Σ

ÇΈφιππος εις τήν στρατιωτικήν ΈπιΌ-εώρησιν)
ΚΙιϋε  « Εφημερίδα; s
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Ο X. ΣΠ· ΛΑΜΠΡΟΣ
Ά τλ α ς  του Συνεδρίου των Α νατολιστώ ν 

καί του ‘Ιωβίλαίου τοΰ Πανεπιστημίου /μπο
ρεί νά όνομ.ασθή ό Πρύτανις τοΰ Πανεπιστη 
μ ίου κ. Σ τ . Λάμπρος. Διότι διωργάνωσε καί 
διηύθυνε τά  τοΰ Συνεδρίου και του Ίω βι- 
λαίου με τόσην επ ιτυχ ίαν καί διότι κζτώρ- 
θωσε νά εύχαριστήσή αδιακρίτως ξένους καί 
ΐδικούς μας, μεθ ’ ολας τάς δυσκολίας, αί όποΐαι 
παρουσιάζονται εις τόπους μικρούς καί α π ε ι
θάρχητους ’σαν τον ίδικόν μας.

’Ακούραστος, άνεςάντλητος, με το πνεΰμ.α 
ευστροφον, με βλέμμα π ου παρακολουθεί όλους 
καί ολα ό κ. Λάμπρος ώς στρατηγός που ανα
λαμβάνει ένα μεγάλον αγώνα άνεδείχθη νικη
τής και τροπαιοΰχος.

Καί προχθές όταν έμοιράζοντο τα βραβεία 
εις τούς νικήτας του Σταδίου, απορώ πώς 
δεν εύρέθη κανείς, ό όποιος νά σκεφθή ότι αν 
ύπηρχε νικητής άξιος θαυμασμού καί στεφά
νων ήτο βεβαίως ό κ. Σ π. Λάμπρος καί ότι η 
ληξις τών εορτών έπρεπε νά έπισφραγισθή μέ 
μίαν αυθόρμητον διαδήλωσιν υπέρ του διοργα- 
νωτοΰ καί αρχηγού όλης αυτές της πνευματι
κής ζωές καί του ψυχικοΰ ¿ξυπνήματος της 
έβδομάδος τοΰ ΙΙάσχα.

Οι λαοί καί τά  έθνη κοίνονται βεβαίως 
από τούς στρατούς καί τούς στόλους τω ν, από 
τούς δεξιούς πολιτικούς τω ν, από τούς ευφυ
είς δίπλωμάτας τω ν. Ά λ λ ’ η πρόοδος χαί ό 
πολιτισμ.ός μιας χούρας κρίνεται ιδίως από 
την επ ιτυχ ίαν τών πνευματικών αυτών όμ η- 
γυρεων, εις τάς οποίας μετέχουν οι άνθρωποι 
της παγκοσμίου σκεψεο):, αί επιστημονικά! 
μεγαλειότητες της πνευματικής ζωης του πο
λιτισμένου κόσμου.

Καί μία το αύτη επ ιτυχ ία  ενός λαοΰ ίσο- 
δυναμεΐ με μίαν νίκην εθνικήν μεγάλην, μίαν 
ιικη ν του πολιτισμού μας, την όποιαν ή Έ λ -  
λας οφείλει εις τον ΙΙρυτανιν τοΰ ΈθνικοΟ 
ΙΙανεπιστημ-ίου, εις τον άκατάβλητον καί 
άκαταπόνητον σοφόν κ . Σ π. Λάμποον.

Κ ΠΑΡΡΕΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
Εις τόν Παρθενώνα υπό την αιγίδα της πο

λιούχου θεάς έκηρύχθη επίσημος ή έναρξις 
τών εργασιών τοΰ Συνεδρίου. Εί'μεθα ό μόνος 
λαός, ό όποιος ήμ.πορεΐ νά πλαισιόνγι τάς έορ- 
τάς του μέ περιβάλλον τοιούτου μεγαλείου 
καί δοξης.

Οί ξένοι καθηγηταί Πανεπιστημίων μέ τάς 
γραφικάς στολάς των είναι οί μόνοι που έφαί- 
νοντο αληθινοί μύσται της πνευματικές ιερο
τελεστίας που συνετελέσθη εις τόν ιερόν βρά
χον. Τά. φράκα καί τά. άσχημα φορέματα τών 
ημερών μας κάμνουν πάντοτε μίαν θεαματικήν 
παρατονίαν εις τό ιερόν αυτό τών ωραίων 
μαρμάρων.

Ώ ς βημα άπό τοΰ όποιου ό διάδοχος προ- 
σεφώνησε τούς ξένους έχρησίμευσεν ένα σύν
τριμμα αρχαίου κίονος. 'Η Α. Ύψηλότης είπε:

0 ΛΟΓΟΙ TOT ΔΙΑΔΟΧΟΤ

Μετά μεγάλης χαράς συνεκαλέσαμεν εν
ταύθα τά  μέλη του Διεθνούς Συνεδρίου τών 
’Ανατολιστών τών ψηφισάντων πρό τριών ετών 
καί ήμίσεος έν Κοπενάγγι ώς έδραν αύτοΰ την 
πόλιν τών ’Αθηνών. Ούχ ήττον τών αρχαιο
λόγων τών συνελθόντων πρό επτά ετών έν 
Ά θήναις δικαιούσθε νά έγκαινιάσητε τάς ύμ.ε- 
τέρας εργασίας εντός τοΰ ναοΰ τούτου της θε
ού της Σοφίας, έν ω έκήρυςα τότε την έναρ- 
ξιν του ύπό της Ελλάδος τό πρώτον ιδουθέν- 
τος ’Αρχαιολογικού Συνεδρίου.

Πράγματι ή αρχαία Ε λλάς δέν ήθελεν 
ΐ'σως ανυψώσει εις άνέφικτον βαθυ.όν τελειό- 
τητος, Οαυμαζομένης ύπό τών αιώνων, τά  
γράμματα αύτης καί τάς τέχνας έκείνας, ών 
βάθρον άπαράμίλλον άπέβη ό ιερός βράχος της 
Άκροπόλεως, άν μή προηγείτο ό πολιτισμός 
τών αρχαίων λαών της ’Ανατολής, ου ύμεΐς 
είσθε οί κορυοαϊοι τών έρευνητών.

Χαίρω δ ’ ά φ ’ ετέρου, ότι αί έργασίαι του 
δεκάτου έκτου Συνεδρίου τών ’Ανατολιστών, 
ου κηρύττω την έναρξιν, δ ι’ ών θά ποοαχθή 
ή μελετη τών κατά. τούς ’Ανατολικούς λαούς, 
συσπίπτουσι μετά. της τελεσεως της εβδομη
κοστές πέμπτης άμφιετηρίδος του ’Εθνικού 
Πανεπιστήμιου.

Δ ίδεται ού'τως εις την νέαν Ε λληνικήν 
έπιστήμην ή ευχάριστος ευκαιρία νά δεξιωθη 
ενταύθα όμ.οΰ μετά τών ’Ανατολιστών τούς 
θεωρούς τών Κυβερνήσεων, τών Άκαδημιών, 
τών Πανεπιστημίων καί τών σοφών Ε τ α ι
ρειών, εις ούς αί οίκεϊαι πατρίδες ένεπιστεύ»
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θησαν νά φέρωσιν εις τήν πόλιν τ έ ;  Παλλά
δας ’Αθήνας τούς χαιρετισμούς του έπ ιστη- 
μονικοΰ κόσμου έκ πάσης γωνίας τές Γ έ;·

Οΰτω διά τ έ ;  δ ιπ λ έ ; ταύτης επιστημονι
κής εορτές αί Ά θένα ι γίνοντα ι καί πάλιν τάς 
ήμ,έρας ταύτας εστία φώτων πάντοθεν προσ- 
κομιζομένων. Τό παγκόσμιον πνεύμα, ού ύμεϊς 
είσθε οί λογάδες αντιπρόσωποι, δέν έχει πα
τρίδα. ’Αλλά τήν έύραν ταύτην, καθ ’ ήν τσάν
τας ημάς περιπολοϋσιν ένταΰθα αί αλησμόνη
τοι αναμνήσεις τής άρχαιότητος, μεταβάλλε- 
.σθε άνεπαισθήτως εις ’Αθηναίους ώς ημείς. 
Δ ι’ ο έκφράζω εις ύμάς, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, 
τήν πεποίθησιν του Ελληνικού Θρόνου καί 
τοΰ Ελληνικού ’Έθνους, ότι έν μ.έσω τής λα 
τρείας του αρχαίου μεγαλείου δέν θά ευρητε 
άπρόσφορον νά αισθανθήτε παλμούς ένδιαφε- 
ροντος καί αγάπης καί πρός τήν νεαν πόλιν, 
ήτις δεξιοΰται ύμάς άνοικταΐς άγκάλαις μ ε τ ’ 
εύλαβείας άμα καί ένθουσιασμοΰ, ώς έκπροσω- 
ποΰσα τάς διαθέσεις όλου τοΰ Ε λληνικού 
πρός τούς έχοντας έμβλημα κάί προορισμόν 
τοΰ βίου τήν έξεύρεσιν τές  άληθείας.

0 ΛΟΓΟΣ TOT Κ .  ΤΠΟΤΡΓΟΤ

Ό  κ. ύπουργός τέ ς  Δημ. Έκπαιδεύσεως 
τονίζει έν άρχή ότι μέ τά Ε λληνικά  γράμμ-α- 
τα  τό ΙΙανεπιστήμιόν μας άνεστηλωσε καί 
τήν Ελευθερίαν.

« ...Ή ο θ η  καί αύθις άπό τές  άνεγέρσεως 
του Ελληνικού ΓΙανδιδακτηρίου ό πυρσός τές  
Σοφίας διά νά διάλυσή τό σκότος τ έ ;  άμα- 
θειας όπως λάμ,ψή πλήρης ή έλευθερία* άνε- 
κλήθη μετά τές  έλευθερίας ή παιδεία εις τό 
προσφιλές αυτή ένδιαίτημα ποό παντός, όπως 
άναπτύξή τήν διάνοιαν τοΰ ’Έθνους μέ τό 
σωτήριον τές  φιλοσοφίας φώς, καί την όπλι- 
σν) μέ ίσχυράν συνείδησιν τοΰ όρθοΰ άπό τοΰ 
ημαρτημένου,* τοΰ άληθοΰς ,άπό τοΰ ψευδοΰς 
εις τάς κυβερνώσας ιδέας, τάς νέας θεσμ-οθε- 
σίας καί τούς πολιτικούς οργανισμούς, πρός 
τελικήν ουτω ποαγμάτωσιν καί έπιτυχίαν τ έ ;  
έθνικές εύδαιυιανίας...»

« . . . Άνασκοποΰντες σήμερον τήν βραχεΐαν 
τοΰ Πανεπιστημίου μ.ας σταδιοδρομίαν εύφρο · 
συνως βλέπομεν ότι κατέστησε προσιτάς εις 
παντα τάς έπιστημονικάς γνώσεις καί πα ι
δείαν, έδίδαξε καί ώδήγησε τήν ευνομίαν, 
προεβίβασε τάς τέχνας, ένεθάορυνε τήν αρε
τή ν, έδωκεν εις τήν θρησκείαν πολυτίμους ίε- 
ραρχας, εις τήν δικαιοσύνην σοφούς καί εύθύ- 
φρονας τηρητάς, εις τήν υγείαν τών πολιτών 
δοκίμους θεράποντας, εις τήν νεολαίαν άξιους

διδασκάλους καί εις τήν Πατρίδα χρησίμ.ους 
καί έναοετους πολίτας.

« ’Ασμένως όθεν ή Πολιτεία μετέχει σήμε
ρον τ έ ;  άναμνηστικης αύτοΰ εορτής καί ύπε- 
ρηφάνως συμμερίζεται μ.ετά τ έ ;  Ε λ λ η ν ικ έ ; 
Ε πιστήμης τήν δ ι’ αύτό χαράν καί τήν έκτί- 
μ.ησιν τοΰ ξένου έπιστημ.ονικοΰ κόσμου, τοΰ 
όποιου ό λαμπρός ούτος πυρσός τ έ ;  Ε λλη ν ι
κ έ ; εύμαθείας είλκυσεν εύμ.ενέ τά  βλέμ.ματα, 
γενόμενος ό ισχυρότερο; ημών δεσμ-ός μετά 
τ έ ;  σοφέ; Δυσεως καί άπεκατέστησε φίλους 
τ έ ;  Ελλάδος τούς άπανταχοΰ φίλους τοΰ πο- 
λιτισμ-οΰ καί τ έ ;  επιστήμης, ών πλείστους 
περιζ έμοΰ τήν στιγμ.ήν ταύτην ευχαρίστως 
διορώ καί χαιρετίζω εύφροσύνως έκ μέρους τές  
Ε λ λ η ν ικ έ ; Πολιτείας καί προσωπικώς καί ώς 
άντιποοσωπους τών Πανεπιστημίων αυτών. 
Χαιρετίζω επίσης τόν Πρύτανινκαί τόν καθη
γητικόν τών δύο ήμ.ών Πανεπιστημίων κόσμον 
άπό τήν διδασκαλίαν τοΰ οποίου εύ'χομαι όπως 
τό Ε λληνικόν, με τό έμφυτον πνεΰμα τέ ς  ευ
ρυμάθειάς άντλησή ώς άπό πηγές άφθονου 
τάς ώφελίμ,ους γνώσεις πρός έπ ιτέλεσ ιν τές  
κοινωνικές ήμ.ών ευημερίας καί έξέλθή άπό 
τάς χεΐρας αύτοΰ φωτισμένον εις τά  ύψηλά 
του κοινωνικά καθήκοντα, όπως πολεμησή μέ 
τά. όπλα τ έ ;  επιστήμης πάσαν παράκοπον καί 
ψευδή έν τώ  τόπω ιδέαν καί λάβή άπό της 
παιδείας τάς άνθοστεφεΐς χεΐρας τόν άμάραν- 
τον στέφανον τές  άληθοΰς δοξης, τές  δόξης 
τών έργων, πρός φωτισμ-όν τοΰ άνθρωπινου 
π νεύμ α το ς..,»

« . . . Ά λ λ ’ άν ή άτρυτος τών προγόνων καρ
τεροψυχία ήναγκάσθη νά περίκλεισή τό σώμ,α 
τοΰ κράτους τούτου εις τήν μηκύλην ταύτην 
γω νίαν, ώς ύπόσχεσιν δοθεΐσαν εις τό μέλλον 
καί θεμέλιον λίθον άναμονης τοΰ οικοδομήμα
τος τές  έθνικές μας άποκαταστάσεως, ή έπ ι- 
πνοια τέ ς  άρετές των έδωκεν εις τήν διάνοιαν 
αύτοΰ ύπερόριον έλευθεοίαν κατακτησεως, άνε- 
γείρασα αυτή τόν εύρύν τοΰτον έν τή  ”Εω 
έπιστημ.ονικόν ναόν, τό Εθνικόν Πανεπιστη- 
μ ιο ν ...»

Καί ό κ. ύπουργός μ.ετά τινα  άνασκόπησιν 
τές  δράσεως τής Ε λλη ν ικ ές  διανοίας, «στρα- 
φείσης εύεργετικώς πρός τήν ”Εω άπό τ έ ;  
νεαράς της άνθρωπότητος ηλικίας» κατεληςεν 
ώς έξές :

» . . . ’Ό τε ένεταφιάσθη μετά τοΰ τελευ
ταίου ΓΙαλαιολόγου ή {¡παρςις του Έλληνικοΰ 
’Έθνους, αυτη ήρνήθη ν ’ άποθά/ή καί έπέταςε 
μ,ετά τών άριστουργημάτων της εις τούς λα- 
ούς τ έ ς  Δύσεως, υπου άνεδείχθη ή μήτηρ τές  
άναγεννήσεω; τών γραμμάτων,
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«Παλινοστήσασα δέ εις τό πατρώον έδα
φος ιχέ το πρώτον μειδίαμα τής Ελευθερίας 
έν τή  ’Ανατολή, έθεώρησεν ιστορικήν επ ιτα 
γήν, έξερχομένην άπό τά  σεπτά ταΰτα ερεί
π ια , ν ’ άποπερατώσγ] το εργον αύτής, ίδρύ- 
ουσα το ΓΙανεπιστήμιον, ώς τον άμφυκτιονι- 
κόν σύνδεσμον των περίοικων ανατολικών λα
ών πρός κοινήν καλλιέργειαν τής λατρείας 
αύτοΰ καί συνασπισμόν κατά τής άμαθείας.

α 'Ό ταν τοιοΰτοι δεσμοί καταγωγής, θρη
σκείας, καί γλώσσης ένοΰσιν ημάς μετά τής 
’Ανατολής καί την μετά την Ε θνικήν πα
λιγγενεσίαν παιδείαν ημών, φέρουσαν την συ- 
νείδησιν του πολιτισμού καί τά φώτα τής Δύ- 
σεως έργαζόμεθα άπό τών ’Ασιατικών τούτων 
πρόθυρων κτήμα κοινόν τοΐς όμοροι; ΐνα  ποι- 
ήσωμεν, εύληπτος καθίσταται τοΐς ξένοις ημών 
ή σήμερον ελληνική χαρά, διότι τή πανηγυ
ρική εορτή του τοιαύτην έν τή Έ ω  ανθρω
πιστικήν αποστολήν έπιτελοΟντος ΓΙανεπι- 
στημίου συμπαρετέθη εκείνη του Συνεδρίου 
τών ’Ανατολιστών ,

αΕίσίν άγαν προσφιλείς τή χώρα ταύτν) σο
φοί, . οίτινες τήν εαυτών φωτεινήν διάνοιαν 
περί τήν έρευναν καί τήν άναδίφησιν του ’Α
νατολικού κόσμου αφιέρωσαν. Τό έργον αυτών 
μοχθεί να γράψγι νέας τή ιστορία σελίδας τών 
σπουδαιοτέρων γενομένων ενός κόσμου οστις 
πρώτος ένεφανίσθη επ ί τής γής καί διά τής 
σταδιοδρομίας ηύλάκωσε βαθέως τήν παγκόσ
μιον πορείαν. ’Εάν διά τοΰτο κινή σημαντικά 
τό ενδιαφέρον τής άνθρωπότητος, δεν δύναται 
ή να ένθουσιάζή τήν Ε λλάδα, οταν κοιναί 
δράσεως καί περιπετειών περίοδοι τή παρε- 
σκεύασαν κοινήν μ ε τ ’ αύτοϋ ιστορίαν, έγεννή- 
σαμεν κοινάς δόξ ας καί έσφρκγίσθημεν διά τών 
αυτών κοσμοϊστορικών επιρροών...
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’Επί του βράχου τούτου, έφ ’ ού οί ’Αθη
ναίοι χρυσελεφάντινη-/ έστησαν επ ί τών μεγά
λων ημερών του Περικλέους τήν θεάν τής 
Σοφίας έγνω ή νεα Ε λλάς να προσοωνήστ) 
τό πρώτον υμάς, ερχομένους νά φέρητε έκ πα
σών τών χωρών του πεπολιτισμενου κόσμου 
τά  αδελφικά συγχαρητήρια τών Άκαδημιών, 
τών Πανεπιστημίων καί τών σοφών Ε τ α ι
ρειών πρός το ήμέτερον ΙΙανεπιστήμιον, έορ- 
τάζον τήν εβδομηκοστήν πέμπτην άμφιετη- 
ρίδα τής ίδρύσεως αύτοϋ. ’Εν τοΐς νεωτάτοις 
μεταξύ τών επιστημονικών ιδρυμάτων, οίονεί 
εδικαιούτο νά προσαυξήση τήν ηλικίαν αύτοϋ, 
συναναβαΐνον μεθ* υμών εις τά  ανέφικτα ύψη

όπόθεν ήκτινοβόλησεν εις τον κόσμον ή δύνα- 
μις τής σκεπτομένης διανοίας.

Ά λ λ ’ ό βράχος ούτος συμβολίζει συγχρόνως 
καί τήν αιωνιότητα τών γραμμάτων. ’Εδώ τό 
Έ λλη /ικόν πνεΰμα άνέπτυξεν εις αειθαλή 
βλάστην τά σπέρματα, άτινα  είχε παραλάβει 
παρά τής αρχαίας ’Ανατολής καί οίονοί μετε- 
δωκεν ώς από άλλου Σ ινά εις τόν μ ετα 
γενέστερον κόσμον τάς πλάκας τοΰ νόμου 
τοϋ αγαθού, τοϋ ωραίου, τοΰ άληθοΰς. Έδώ 
λοιπόν ήτο πρόσφορον νά συνέλθωσι τό πρώ
τον έν τή ήμετερα πόλει μετά τών θεω
ρών τής πανεπιστημιακής άμφιετηρίδος καί 
οί σύνεδροι τοϋ ΙΣ Τ ' Συνεδρίου τών ’Ανατο
λιστών εις κοινήν θεωρίαν. Οί έχοντες ιυς 
σύμβολον τό Ex Orente L u x  θά δώσωσιν εύ- 
χαρίστως έδώ τήν δεξιάν εις τούς αναγνωρί
ζοντας τάς αρχαίας ’Αθήνας ώς τήν Ε λλάδα 
τής Έλλάδο ς, ώς τήν γηραιάν πότνιαν μη
τέρα τής ανθρώπινης σοφίας.

Νεωτεροι ύμών αδελφοί συσταδιοδρου.οϋντες 
έν τή έπιστημονική λαμπαδηδρομία, δ ι’ ής 
άπαντες έπιβαλλόμεθα νά μεταδώσωμεν εις 
τούς κατόπιν ημών έρχομένους τήν δαδα τής 
έπιστημης, όμολογοϋμεν ημάς μεγαλυνομέ- 
νους ύπό τής ύμετέρας παρουσίας, καί ήσθάν- 
θημεν τήν ανάγκην ν ’ άναβιβάσωμεν υμάς έν- 
ταϋθα, όπως τύχωμεν κατά τήν πρωτην ύμών 
δε ςίωσιν τής έπικουρίας τών σκιών τών ήμε- 
τερων προγόνων, πρό τών οποίων καί ύμεΐς 
κλ ίνέτε ούχ ηττον ημών τό γόνυ.

Ύ πό  τοιούτων ένισχυομενοι αναμνήσεων 
καί οίονεί άνανεούμενοι άπαντες, καί αύτοί οί 
ύπό τής ηλικίας λευκανθεντες, ύπό τής αθα
νάτου πνοής τής αρχαιότητας, ή'τις θωπεύει 
ημάς έδώ έπά νω, δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν 
όλοι όμοϋ δίκην αρχαίων ’Αθηναίων έφήβων. 
τόν ορκον, ον έκεΐνοι ώμνυον κ α τ ’ αύτούς τούς 
πρόποδας τοΰ ίεροΰ τούτου βράχου, τόν ορκον, 
δτι δεν θά θελήσωμεν νά παραδώσωμεν τήν 
έπιστημην έλάττω  εις τούς έπιγενεστέρους, 
καθ’ ά έκεΐνοι ώρκίζοντο νά μή παραδοισωσιν 
έλάττω  τήν πατρίδα. "Ιστορες θεοί ’Άγραυλος, 
Ένυάλιος, "Αοης, Ζεύς, θα λλώ , Αύξώ, Ή γε- 
μόνη.
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Μέ τόν τρίτον τοΰτον λόγον έτελείωσαν οί 
"Ελληνες ρήτορες καί κατέλαβαν τό βήμα οί 
τρεις τών έκλεγέντων ύπό τοϋ συνεδρίου ρη- 
τόροον, ήτοι :

Ό  Γάλλος καθηγητής κ. Κολλινιόν, ό 
Γερμανός κ. Δελμπούκ, καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου τής Ίένας, συγγενής τοΰ ύπουργοΰ

Δελμπρύκ, καί ο "Αγγλος κ. Μαχάφφυ, καθη
γητής τοΰ έν Δουβλίνω Πανεπιστημίου.

Ό  κ. Κολλινιόν, μέ τήν ΐδιάζουσαν εις 
τούς Γάλλους καλλιέπειαν καί κομψήν φρά— 
σιν, είπε :

Εις τόν αντιπρόσωπον τοΰ άρχαιοτέοου Πα
νεπιστημίου τών Παρισίων έλαχεν ή τιμή νά 
λάβγι τόν λόγον κατά τήν έπίσημον ταύτην 
τελετήν έζ ονόματος τών ξένων, Πανεπιστη
μ ίω ν . ‘Ηνωμένα έν τώ  αύτώ αίσθήματι υίικής 
εύγνωμοσύνης στρος τήν άρχαίαν Ε λλάδα , 
αιώνιον μυσταγωγόν τής έρεύνης, ή οποία είνε 
άντικείμενον αύτών, άπονέμουσι φόρον σεβα- 
σμοΰ εις τήν νεωτέραν ‘Ελλάδα, κληρονόμον 
τής προγονικής παραδόσεως.

"Οπως εις τήν έποχήν, καθ ’ ήν οί λόγιοι 
τοΰ αρχαίου κόσμου ήοχοντο εις τήν πόλιν 
τής [Ιαλλάδος οπως ζητήσουν τήν ύψηλοτά- 
την μόρφωσιν, αί ΆΟήναι διά τών αισίων 
προσπαθειών τών έπιστημονικών αύτών ιδρυ
μάτων, διά τής έπιστημης τών παρ’ αύταΐς 
ζένορν Σχολών καί ’Ινστιτούτων, ά τινα  έν- 
ταΰθα εύρίσκουσι Οερμοτάτην ύποδοχήν, κα
τέστησαν καί αύθις τό Πανεπιστήμιο-/ τών 
πεπολιτισμένων χωρών.

Πάντων, όσοι άσκοΰσι τήν λατρείαν τής 
έπιστήμης καί τέχνης, ή Ε λλάς είνε ή κοινή 
πατρίς, γενναιοφρονως διανοίγουσα εις πάντας 
τούς ανυπέρβλητους πατρώους θησαυρούς.

Κύριοι, τά  ςένα Π ανεπιστήμια ύποβάλλου- 
σιν όλοψύχως εις τήν Ά θηνα ίαν αδελφήν τά 
συγχαρητήρια καί τάς εύχάς των. "Ο ,τι δε 
παρέχει εις τάς εύχάς ταύτας έξαιρετικόν τό
νον διαθέρμου συμπάθειας είνε δτι τά  Πανε
π ιστήμ ια  ταΰτα απευθύνονται εις ίδρυμα, ού- 
τινος ή έγερσις είνε άρρήκτως συνδεδεμένη 
πρός τήν άναγέννησιν τής χωράς. Γέννημα 
θαυμαστοΰ όογασμοΰ Ε λληνικής φιλοπατρίας 
τό Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών, είνε τό έρ
γον πάντων τών Ε λλήνω ν, καθά είπεν εις έκ 
τών ηρώων τοΰ ύπέρ ανεξαρτησίας τής Ε λ 
λάδος άγώνος, είνε ό μέγιστος έθνικός οίκος.

Χαιρετίζομεν έν τούτω τήν θυγατέρα τής 
Ε λληνικής έλευθερίας, τήν δραστηρίαν έργά- 
τ ιδα  τής άνανεννήσεως, τό ορατόν σύμβολον 
τής αδιάφθορου ένότητοςτής φυλής, τήν εστίαν 
τών δικαιοτάτων βλέψεων τής Ε λληνικής φ ι
λοδοξίας. Εί’θε νά διανύσν) μακρόν καί περίδο- 
ξον στάδιον καί νά συνέχισή ύπηρετοΰν μ ε τ ’ 
αύξούσης λαμπρότητας τήν πρόοδον τής έπ ι
στήμης καί τοΰ πολιτισμού έν τή τιμητική  
θέσει, εις ήν έκάλεσαν τοΰτο από 75 έτών ή 
θέλησις καί ή έμπιστοσύνη τής λυτρωθείσης πα
τρίδας, κυρίας έν τώ μ έλλοντι τών τυχών αύτής.
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Καπέλλον τής μόδας είδος σκούφιας

Τόν ρήτορα καταχειροκροτούμενον διεδέχθη 
ό Γερμανός καθηγητής κ. Δελμπρύκ, οστις 
κατασυγκινημένος, αλλά δ ι ’ εύσταθοΰς φωνής 
απήγγειλε λόγον πλήρη ένθουσιωδών καί 
ωραίων νοημάτων πρός τήν παλαιάν Ε λλάδα , 
έπανειλημμένως διακοπείς ύπό έπευφημιών καί 
χειροκροτημάτων.

Τόση δέ ήτο ή συγκίνησις τοΰ γηραιοΰ ρή
τορας, ώστε πολλάκις κατά τήν ρύμην τοΰ 
λόγου του, κλονισθείς, έτεινε τήν χεΐρα νά
εύρν) στήριγμα.

Προθύμως δε πάντοτε ό πλησίον του ίστά- 
μενος Πρωθυπουργός κ . Βενιζέλος έσπευδε νά
τόν ύποστηρίζν).

Ούχ ήττον όμως ό γηραιός καθηγητής μετά 
φωνής, εύγλωττίας καί ένθουσιασμοΰ, έντε- 
λώς ασχέτων πρός τήν συγκίνησίν του, έπέ- 
ρανε τόν λόγον του, έν μεσω βοής έπευφη
μιών, μέ τούς δικαίους αγώνας τής νεωτέρας 
Ελλάδος πρός άνάκτησιν τής παλαιάς κλη
ρονομιάς, τονίσας ιδιαιτέρως τό ζήτημα τής 
Κρήτης, εις τήν όποιαν ό Θησεύς πλεύσας 
έφόνευσε τόνέχθρόντής Ελλάδος Μινώταυρον.

‘Ο κ. Δελμπρύκ τελειώνων έζητωκραύγα- 
σεν ύπέρ τής νεωτέρας Ελλάδος.

Τρίτος έκ τών ξένων έλαβε τόν λόγον ό 
"Αγγλος Μάχαφφυ, ωραία φυσιογνωμία "Αγ
γλου σοφοΰ, οστις έπ ί τέταρτον ώρας έκρά— 
τησε μετέωρον τό άκροατήριον διά τοΰ άβιά- 
στου χιούμορ τής φοάσεως του.

Είνε αξιοσημείωτος σύμπτωσις, ε ίπεν, δτι 
έξελέγην έγώ αντιπρόσωπος Πανεπιστημίου
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όμ.ιχλώδους καί άπομεμακρυσμένης νήσου, ΐνα 
ομιλήσω έξ ονόματος όλων τω ν Π ανεπιστη
μίων έν Ά θήνα ις, όπου άνέθορεν ή άκμ.ή τής 
ώραιότητος και του φωτός. Και πρέπει νά 
ομολογήσω δτι τοϋτο μ.έν έκ τω ν προσκλή
σεων, τάς όποιας δέν ήδυνάμην ν ’ άρνηθώ, 
τούτο δέ έκ των καθηκόντων μ.ου ως χριστια
νού, οπως μεταβώ εις τήν Εκκλησίαν, εύρέ- 
θην εις δύσκολον θέσΊν ελλείψει χρόνου ν ’ άν- 
ταποκριθώ έπαξίως εις την γενομένην ¡/.οι τιμ.ήν.

Τοϋτο δμ.ως έχω νά παρατηρήσω, δτι ούχί 
δικαίως τδ σήμερον έορτάζον την 75ην άμ,φιε- 
τηρίδα του Πανεπιστήμ.ιον ονομάζεται νέον.

ΕΊνε άρχαιότατον, και ένταφιασθέν ποτέ 
άνεστη πάλιν έκ του τάφου του ως φυσική 
άπόρροια της εθνικής άναστάσεως.

Καί είνε ευτυχής συγκυρία δτι ή ήρ.έρα της 
75ης επετηρίδας της ’Αναστάσεως του Πανε
πιστημίου συμπίπτει ριετά τνίς θείας ’Ανα
στάσεως.

’Εάν δέ τό έορτάζον Πανεπιστήρ.ιον δέν 
έ'χν) τον μεσαίωνα αύτοϋ, τοϋτο δύναται μ.αλ- 
λον νά λογισθή προτέρηρια, διο’τ ι ό ρ.εσαίων 
εις τά  άλλα Πανεπιστήρ.ια άφήκεν ώς ί'χνη 
τελετάς καί τύπους, οίτινες άπώλεσαν πλέον 
τήν σηρ.ασίαν των καί καθιστώσι μ.όνον δυσ- 
κίνητον τό εργον τω ν . Καί έ'ρχοριαι νά προ
σφέρω τά  συγχαρητήρια δλων των Π ανεπι
στημίων πρός τό έορτάζον, συγχαρητήρια δι
καιότατα, καθόσον ή πρόοδος ενταύθα παντα- 
χόθεν διαφαίνεται καί άνομολογεΐται— καί 
δύναμαι έξ ιδίας άντιλήψεως νά πιστοποιήσω 
τούτο— καί τάς θερμοτέρας εύχάς, οπως ή 
πρόοδος έςακολουθήσν) καί επ ί μάλλον νά αύ- 
ξάννι. Περί τούτου δ ’ εί'μεθα πεπεισμένοι, άφοΰ 
προίσταται του Κράτους βασιλεύς συνταγμα
τικός καί Κυβέρνησις πατρική.

Καί ή πρόοδος αΰτη αποβλέπει ολόκληρον 
τό "Εθνος, τό όποιον συρ.μ.ετέχει εις τήν έορ- 
τήν τοϋ Πανεπιστημίου καί διά τό όποιον 
έφαρμόζεται ό στίχος του Μιλτωνος διά τά 
άστρα, «ά τινά  δύοντα άνατέλλουσιν έπειτα  
εΐ'πέρ ποτε λαμπρά» καί διά το μάλλον του 
όποιου έκφράζορ.εν τάς θερρ.οτέρας εύχάς,

Θεωρώ πρός τουτοις καθήκον μ,ου νά έκ- 
φράσω τάς θερμάς μου εύχαριστίας διά τήν 
λαμπράν υποδοχήν, της οποίας έτύχομεν έν- 
ταΰθα έκ μέρους δλου του λαοϋ, των άνδοών 
καί των γυναικών καί των μικρών ακόμη παι-
V \^.\ \ .. V / « . τ '  ·>οιων, και οια τν,ν φιλοςενιαν, ττ,ς οποίας ου- 
δεποτε εις άλλην πόλιν συνηντήσαμεν θερμ.ο- 
τεραν, αποτελούσαν μίαν των μεγαλειτέρων 
αρετών των άρχαίων ’Αθηναίων, όσον καί των 
’Αθηναίων τής σήμερον.

Ειχον ε ίπ ει δτι σήμερον έορτάζομεν τήν 
θείαν Ά νάστασ ιν , ά λ λ ’ ή παρούσα ο>ρα ή 
συμ.πίπτουσα μέ τήν άνάστασιν τοϋ Π ανεπι
στημίου μοί υπενθυμίζει καί άλλην εορτήν, 
τήν τής Πεντηκοστής. "Οπως κ α τ ’ έκείνην οί 
συνελθόντες έπί τω  αύτώ μαθηταί τοϋ Ίησοϋ 
ώμίλουν μ.έν διαφόρους γλώσσας, αλλά τό 
αυτό πνεΰμα έκίνει τάς γλώσσας τω ν, οΰτω 
καί ένταϋθα σήμερον όμιλοϋμεν πολλάς γλώσ
σας, χωρίς ομ.ως ν ’ άποτελήτα ι Βαβυλωνία, 
διότι τό αυτό πνεΰμα κ ινεί όλους ημάς, τό 
πνεύμα τής ’Επιστήμης καί τής τιμής πρός 
τό έορτάζον ΙΙανεπιστήμιον, πρός τό όποιον 
άπαξ έ'τι έκφράζομεν τά  συγχαρητήριά μ.ας.

ΣΒΥΣΜΕΝΕΣ Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ

1Α π ό  τ ή ν  Μ  ε γ ά λ η ν ε β δ ο μ ά δ α .

"Όλη αυτή ή έβδομάς, πόσα  συνα ισθήματα  
προκαλε ΐ ,  πόση λύπη  φέρει, πόαα ις  εΐκόναις  
διαφορετικα ϊς  π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι !  Ά πό  τα πα ιδ ικά  
μας  χρόν ια ,  δέν εΐχαμεν βεβαίως την π ρ α γμ α 
τ ικήν  άντ ίληψ ιν  των γεγονότων. Έ ί τούτοις  
α ϊο ϋανώ μεϋα  την πα ιδ ικήν μα ς  ψυχή γεμάτη  
άπό μ ία  μ υσ τη ρ ιώ δη  κα ί άόρ ιστη  μελαγχολία . 
'Ο Χριστούλης, 6 μεγάλος φ ίλος των πα ιδ ιών, 
δ προστάτης  τής Αδυναμίας κα ί τής αγιότητας, 
¿σταυρώθηκε !

Πόσες φορές ή γ ιαγ ιά ήτο Αναγκασμένη νά 
έπαναλ,αμβάνη τά ίδ ια Ακατάληπτα πράγματα ,  
που  ¿προξενούσαν τόση εντνπωσ ι σ ’ το πα ιδ ικό  
μας μυαλό !  Πόσες ερωτήσεις μας έμεναν χωρίς 
Απάντησι καί πόσον  μ έ  τυραννονσε ή Ιδέα γιατ ί 
δ ’Ιησούς ν ’ Αφήση νά τον σταυρώσουν  !

"Η θεωρ ία  τής λυτρώαεως κα ί σωτηρ ίας  
του κόσμον  δέν ικανοπο ιούσε  δ ιόλου τήν πα ιδ ι 
κήν μου  Αντίληψιν, καί μέ  ¿πείραξε ιδ ίως ή 
Ιδέα γιατί νά θ υσ ιασθή  γ ιά  νά σώση τους κ α 
κούς !  Καί τόσον περ ισσότερον καθόσον  κάποτε  
είχα ένα Αγωνιώδη φόβον μ ή π ω ς  δ Χριστός δέν 
άναστηβή  κα ί μείνη δ ιαρκώς πεϋαμένος  !

'Έπειτα Από τόσαις στενόχωραις ώραις τ ί 
χαρά ¿σκόρπιζε σ’ τήν ψ υχή  μου  τό χαρμόσυνο  
καμπάν ισμα  τής Κ υρ ιακής  που  μου  Ανήγγελε 
τό «.Χριστός Ανέατη.ι) ’Αγύριστα χ ρ ό ν ια !  Τί
δ ιαφορά  άπό τά τωρινά . Τότε είχα μ ΐά  Αγωνία 
ν '  Ακούσω τήν Πασχαλινή καμπάνα  γΐά νά μου  
ξαναφέρη δλη μ ο υ  τήν ησυχία καί τήν  χαράν !  
Τώρα ό χαρμόσυνος ήχος της μου  φέρνει συχνά 
μελαγχολία διότι μ ο υ  λείπει ή π ίστις  τών π α ι 
δ ικών  χρόνων !

ΑΖΑΛΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΩΡ1ΣΜΕΝ0Ν
ΤΟΥ X- ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ

’Ήδη ειχεν έλθει ή Μεγάλη Έβδομάς. Τήν 
Μεγάλην Π έμπτην ή Μπήλιω μετά τών άλ
λων γυναικών έβαψαν τ ’ αυγά καί τά  έκρυψαν 
ύπό μίαν κοφίναν μέχρι τής -Δευτέρας τής 
Λαμπρής, διότι ό πιάνων κόκκιν’ αυγό πρότε- 
ρον χάνει τά πρόβατά σου. Ή  Μεγάλη Πα
ρασκευή εινε διά τούς βλάχους πανηγύρι. Έ ξυ- 
πνοϋν τήν αυγήν κ ’ έξημερόνονται εις Λεχαι- 
νά, παοατάσσοντες εις τά πλέον συχναζόμενα 
μέρη τής κωμοπόλεως τ ’ άρνία των πρός πώ- 
λησιν. Ή  ημέρα έκείνη εινε δι ’ αυτούς δ ,τ ι ό 
Αύγουστος διά τούς σταφ^δοκτήμονας. Τότε 
γεμ ίζει άπό χρήματα τό κεμέρι καί παρουσιά
ζονται, ώς λέγει ή παροιμία, ποό του δανει- 
στοϋ των μέ τό στήθος προτεταμ.ένον, ζητοϋν- 
τες τά  δεφτέριά του.

*0 Νάσος δέν είχε πολλά άρνία νά πωλή- 
ση. Ή  βδέλλα άπό τοϋ χειμώνος ειχεν άπο- 
δεκατίσει τό ποίμνιόν του’ δεν τοϋ έμενον πρός 
πώλησιν παρά δεκαπέντε άρνία, τά  όποια 
ήνωσε μ.έ τ ’ άρνία ενός έξαδελφου του. Ηκο- 
λούθησεν ομ.ως τούς λοιπούς, λαβών μαζι του 
καί τήν Μ πήλιω , νά ψωνήσουν τάς λαμπάδας 
διά τήν Ά νάστασιν καί δ, τ ι άλλο έχρειά- 
ζοντο διά τήν καλύβην καί δ ι ’ αυτούς.

— θ ά  νάρθνις, παποΰ ; ήρώτησεν ό Νάσος 
τάν Λημήτρη.

—  " Ο χ ι  δέν έρχομαι, παιδιά μου· ώρακαλη.
—  Καλό βράδυ.
—  Κύτταξε· νά μοΰ φυλάξγς τό γρέκι ! 

ειπεν ή Μπήλιω άστειευομένη.
Ό  Δημήτρης ήτο καθ’ δλην τήν ημέραν 

ανήσυχος. Τον έβασάνιζεν ή ιδέα δτι οί βλάχοι 
εις τήν κωμόπολιν ήτο άδύνατον νά μή μάθουν 
τον άφορισμόν του καί άλλα άκομη εεωγκω- 
μ,ένα. Διότι αί ειδήσεις ε?ς τήν κωμόπολιν 
αυξάνουν μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου κ ’ έζο- 
γκώνονται καθ’ ημέραν, ώ ; αί φημισμέναι κο- 
λοκύνθαι τοϋ Βαρθολομιοΰ. Έγνώριζε τούς συγ- 
χωρικούς του πολύ καλά. Φίλοι τής κατηγο
ρίας ε ίν ’ έτοιμοι νά μεταδώσουν εις τά τετρα
πέρατα τοϋ κόσμου μιαν είοησιν, βλαπτουσαν 
κάπως τήν ύπόληψιν τοϋ γείτονας. Τό όλιγα- 
ριθμ.ον τής κοινωνίας, ή ελλειψ ις νεων τα ό
ποια νά δίδουν τροφήν εις τάς συζητήσεις, τω ν, 
άναγκάζει αυτούς νά τρέπονται εις τά  μετα
ξύ τω ν. Καθήμενοι εις τά  καφενεία καί τά 
οινοπωλεία λαμβάνουν ώς θέμα εν άτομον, 
αναλύουν έλευθέρως καί μετά πάσης άκριβείας

τά κ α τ ’ αυτό, εττε ιτα  μεταπηδούν εις άλλο, 
έπειτα  εις άλλο, κακολογοΰντες, έκθέτοντες, 
οίκογενειακάς ή άτομικάς άσχημίας, οχι έκ κα
κής προθέσεως ά λλ ’ απλώς, διά νά περάσουν 
τόν καιρόν τω ν. Τά πνεΰμά τω ν, περίεργον 
καί σαρκαστικόν, παντοϋ εισχωρεί κ ’ έρευνα. 
Ε ξά γει πορίσματα άπό τά  παραμικρότερα 
πράγματα* άπό ένα φέσι τό όποιον κάθηται 
ολίγον στραβά έπί μιας κεφαλής, άπό μίαν 
χειρίδα πολύ άνασηκωμενην, άπό μιαν κάλτσα 
άμ,ελώς φορεμένη·/, άπό μ.ίαν πτυχήν εις γυ
ναικείο·/ φόρεμα, άπό ένα βεργολύγισμα εις 
ώρισμένον μέρος, άπό ένα άνασήκωμα τοϋ 
φουστανιού κατά τήν δίοδον αύλακος, άπό 
ένα άνακίνημα τών ενω τίων. ’Έ πε ιτα  προσαρ
μόζει αυτά ολα με άκρίβειαν, ώς δόκιμος ζω
γράφος τά  χρώματα έπί τής είκόνος καί πα 
ράγει έν δλον, τά όποιον ρίπτει ζωντανόν σχε
δόν εις τήν διψασμένην περιέργειαν τοϋ πλ.ή- 
θους.

Τά πορίσματα αυτά εινε λίαν τολμηρά καί 
ώς έπ ί τό πλειστον άδικαιολόγητα· ά λ λ ’ ά- 
διαφοροΰν δ ι’ αυτά καί διά τάς κακάς συνέ
πειας τω ν. Διότι όλοι εις ένα δριμόνι άνακι- 
νοϋνται. "Οταν τελειώσουν τάς συζητήσεις 
των περί τοϋ ξένου αρχίζουν καί περί αυτών 
τών ιδ ίων- ό πριν σύντροφος γ ίνετα ι μόλις 
άπομακρυνθή τής όμηγύρεως κέντρο·/ τής κα- 
κολ,ογίας τών άλλων. Δέν ήτο λοιπόν δυνατόν 
ούτοι νά σεβασθοϋν καί νά τηρησουν μυστικόν 
τό πάθημα τοϋ Δημήτρη. Εί'τε κατά τήν ά- 
γοράν τών άρνίων, εί'τε κατά τήν περιοδείαν 
των εις τά  οινοπωλεία, οί φίλοι μεταξύ τών 
άλλων θά ομιλήσουν καί περί αύτοΰ, θά τό 
μάθγ) ό Νάσος καί ή Μπήλιω καί τότε δέν ήτο 
νά μείνν) πλέον έκεΐ μεταξύ τ ω ν

—  Γρήγορα θά φύγω κ ’ έδώθε- έσκέφθη με
τά πικρίας.

Καί μ.έ αυτήν τήν σκεψιν δεν ήδύνατο νά 
ήσυχάσγι καθ’ δλην τήν ημέραν.

Περί τό έσπέρας οί βλάχοι έφάνησαν έπι- 
σ-ρέφοντες, εύθυμοι καί γελαστοί, με όλιγω- 
τερα άρνία άλλά περισσότερον χρήμα εις τά κε
μέρια τω ν. Τινές τούτων, κρίνοντες άπάραίτη- 
τον τήν μέθην, ήσυχον όμως,, άνευ συγκρού- 
σεως ποτηρίων πρός ένδειζιν πένθους κατά τήν 
Μεγάλην Παρασκευήν, ήρχοντο παίζοντες τό 
τζιρ ίτι καί φωνάζυντες εύθύμως. Ό πίσω  ήρχον
το αί γυναίκες πεζή φέρουσαι τά όψώνια καί 
άπό τών ώμων τής νάκες μ.έ τά παιδία των 
αί περισσότερα!.

Ό  Δημήτρης μόλις ειδε τόν Νάσον καί τήν 
Μπήλιω ήτένισεν αυτούς εις τό πρόσωπο·/ δει
λά ώς ένοχος τόν δικαστήν του. Τά πρόσωπα
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καί τών δύο ήταν αίθρια, διεκρίνετο όμ.ως ε π ’ 
αύτών τύπος τις αόριστός πικρίας καί δυσαρέ
σκειας.

—  Καλά μ ’ έτρωγαν τά  φίδια έσκέφθη.
Καί τήν νύκτα οτε έπεσαν να κοιμηθούν,

εις την ¡λίαν άκραν τής καλύβας αυτός καί εις 
την άλλην ό Νάσος μέ την γυναίκα καί τό 
παιδί του ήκουσε την αλήθειαν.

—  Ξέρω κ ’ εγώ , αδελφέ' ελεγεν ο Νάσος 
σιγά εις την γυναίκα του· έ'κλεψε σου λένε.

—  Καί τον άφώρεσαν
—  Τόν αφώρεσαν λέε ι; δέν άηκοϋς μ.έ μαΟ- 

ρες λαμπάδες καί λεβέτια καπνισμένα καί ά- 
ναθέματα ! . . .

—  Για ’κείνο ήρθ’ εδώ ;
—  Για ’κείνο —  ά μ ’ τ ί ;
—  Έμεΐς δέν μ.ποροΰμ.ε να τόν διώξωμ.ε.
—  Νά τόν διώξωμε- ό Θεός να μας φυλάν) 

μονάχα . . .
Ό  Δημητρης τά  ήκουεν όλα κ ’ έφοικία από 

κεφαλής μέχρ'· ποδών. Κ αθ’ ολην την νύκτα 
δέ ) ήμπόρεσε νά κλείσν) μ ά τι. Καί την πρωίαν 
εύρέθη μ ’ ένα πυρετόν τόσο σφοδρόν ώστε 3ν 
καί ήθελε ν ’ άπέλθν) της καλύβας ευθύς, πριν 
ί'δη έκδηλουμένην την δυσαρέσκειαν των φίλο>ν 
του, δέν ήδυνηθη νά κινηθγ της στροψ.νής του. 
Μόνον τό εσπέρας έςήλθε μ.ετά κόπου κ ’ έκά- 
θισεν έξω παρά την θύραν της καλύβας.

θ ί  αμνοί τής Λαμ.πρής, -κάτασπροι πρό τής 
θύρας των -καλυβών καθ’ ολα έτοιμ.οι διά τό 
σουβλί. Τ ινές τών βλάχων έξυον μακράς χον- 
δράς ράβδους έξ άγριελαίας, μετασχηματίζον- 
τες αύτάς εις σούβλας· αί βλάχισαι ολαι εις 
κίνησιν έκαθάριζον την πουγάναν όπου θά 
έψηνε το ώς ήλιαστόν τό κατσίκιον, άά.λαι έζύ- 
μωνον την τυρόπητα, άλλαι έ'καιον τους μ ι
κρούς φούρνους κ ’ έ'ρριπταν τό μαΰρον αλλά νο- 
στιμώτατον έκ κριθης καί αραβοσίτου ψωμί.

Τά μ.ικρά βλαχόπουλα, τά οποία ελειπαν 
από πρωίας εις τό λειβάδι, έπέστρεφον κ α τ ’ 
εκείνην τήν ώραν όδηνοϋντα την κοπήν εις τό 
μανδρί· αί βλαχοποΟλαι ηρχοντο έκ τής πη
γής, εΰ'σωμοι καί ροδοκόκκιναι μέ τό ξύλινον 
βαρέλι δρθ ιον έπί κεφαλής, ώς Καρυάτιδες καί 
καί τούς κάδους πλήρεις νεροϋ εις τάς χειρας.

— Τί λές παποΰ ;  καλός εϊνε ό λαμπριάτης 
μας ; ηρώτησεν ό Νάσος τόν Δημητρην, έπ ι- 
δε ικνύων μετάτινος υπερηφάνειας τόν παχύτα- 
τον αμνόν του.

—  Καλός, παιδί μου, καλοφάωτος- καί του 
χρόνου νά δώσ’ ό θεός.

—  *0 Θεός κΓ ό λόγος σου παποΟ· καλά 
’στερνά !

Μικρόν κατά μικρόν ήλθεν η νύξ. Οί βλάχοι

ημ,ελςαν έκαστος τά πρόβατά του, έ'θε <τκν ΤΟ 
γάλα έντός μεγάλου λέβητος καί περάσαντεί 
διά τών λαβίδων του χονδράν ράβδον, έστήρι- 
ξαν τά  δύο άκρα της έπί δύο όοθίων στηλών 
καί άφήκαν άνηοτημένον τόν λέβητα εις την 
δρόσον της νυκτός. Εΐσήλθον έπειτα  ένοιρίς εις 
τάς καλύβας των καί ηπλώθησαν έπί τών μάλ
λινων στρωμνών των νά υπνώσουν ολίγον μέ
χρι της ό>ρας της Ά ναστάσεως.

Ό  Δημητρης τούς έμ,ιμ.ηθη· άλλ ’ ό ύπνος 
δέν ήρχετο ν ’ άναπαύσν) τά μέλη του· ό πυοε- 
τός τόν κατέκα ιεν. Ή  ιδέα του παθήματος 
του καί ότι τό έμαθαν ό Νάσος καί ή Μ πηλιω, 
οί μόνοι άπομείναντες φίλοι του, έπέτεινον 
την έκ τοΟ πυρετού αγρυπνίαν. Ήγειρε το καί 
κα τέπ ιπτε καί ήγείοετο άλληλοδιαδόχως. Τό 
μικρόν ξυλοκάνατο, που ειχεν εις τό πλευράν 
του, δέκα φοράς τό έγέμισε δροσερού νεροΰ 
άπό του μεγάλου βαρελιού καί τό έκέιωσεν έν
τός του- δίψα άσβεστος, ικανή νά στειρεύσ·/) 
ολόκληρον ποταμόν, τόν κατεφλόγιζεν έν τή 
παρ αζάλν) του ένόμιζεν ότι ήκουε παφλασμούς 
ποταμού κ ’ έβλεπε βρύσεις πολυαρίθμους καί 
πολυκρούνους μέ τά  κατάργυρα καί αφρώδη 
νερά τ ω ν  τό στόμα του ήτο πικρόν, ή γλώσ- 
σά του ξηρά καί χολώδης . . . Οΰτω αγωνιών 
διήλθεν όλην τήν νύκτα μέχρις ου οί βλάχοι 
ήρχισαν νά έγείρωνται.

—  ΠαποΟ ! έ, παποΟ ! έφώναξε/ ό Νάσος, 
θίγων αυτόν διά του ποδός.

—  Τί ’νε ;
—  Άσήκου νά ίδοϋμε τήν Ά νά στα σ ι. . .
"Οτε έζήλθον τής καλύβας ήκούοντο καθ’

ολην τήν κοιλάδα καί τάς πέριξ ράχεις φωναί 
συγκεχυμένα’.. Οί βλάχοι όλοι τής περιφερείας 
έκείνης ήσαν έπί ποδός, στολισμένοι, μέ τά 
κηριά εις χειρας, άναμένοντες τήν Ά νάστασιν.

"Ολη έκείνη ή περιφέρεια έκ λοφίσκων κυ
ματοειδών καί μικρών κοιλάδων, πλούσια εις 
βλάστησιν καί εις νερά, κατέχει τήν μεσημ
βρινήν πλευράν τοΟ δήμου Βουπρασίων. Οί 
βλάχοι έχουν κατασκηνώσει έκεΐ πολυάριθμοι, 
άλλοι εις μικρούς συνοικισμούς, ώς τά Μπακο- 
γ ιανεϊκα καί Βυτινέίκα, άλλοι μεμονωμένοι 
κατά οικογένειας, νεμόμεΌΐ πολλά στρέμματα 
γής, καί άλλοι άναμ.ίς μ ε τ ’ εντοπίων κατοι- 
κοΰντες μικρά χωρίδια, ώς τό Ζόγγα, Ζουλά- 
τικα , Μάξι καί άλλα , έκ δέκα-εί'κοσιν οίκίσκων 
έκαστον.

Οί βλάχοι έρχονται έκεΐ καί ξεχειμάζουν 
άπό του ’Απριλίου δέ μέχρι του Σεπτεμβρίου 
μέ τάς οικογένειας καί τά ποίμνιά τιον ανα
χωρούν διά τά  βουνά, όπου ξεκαλοκαιριάζουν. 
Δέν ε?νε δυνατόν διά τοΟτο ν ’ άπαντήσ·/) τις
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καθ’ όλην εκείνην τήν έκτασιν έκκλησίας παρά 
μικράς μόνον, ώς κελλία εις τά πέριξ χωρίδια. 
Τά χωρίδια όμ.ως αυτά αν έχουν έκκλησίας, 
δέν έχ ουν ιερείς. Διότι οί χωρικοί, άνθρακεΐς 
ώς έπ ί τό πλεΐστον καί ύλοτόμ.οι, εΐνε τόσον 
πτωχοί, ώστε μόλις νά έξαρκοϋν εις τήν π εν ι
χρήν τροφήν τω ν . "Ινα μή λησμονήσουν όμως 
καθόλου τόν Θεόν, έσυμφώνησαν όλοι άπό κοι- 
κοϋ κ ’ έκάλεσαν ένα ιερέα, ό οποίος ύπεχρε- 
ουτο εις κάθε εορτήν νά λειτουργά κατά σει
ράν καί εις έν χωρίδιον. Καί οί βλάχοι τών 
πέριξ συνοικισμών συνεισέφερον έφ ’ όσον και
ρόν μένουν έκεΐ καί όπόταν ό ίερεύς λειτουργά 
εις τό πλησιέστερον χωρίδιον, πηγαίνουν όσοι 
θέλουν καί λειτουργοΰνται.

Ά λ λ ’ ή Ά νάστασις πρέπει νά τελήτα ι εις 
ολους ταυτοχρόνως καί νά μετεχουν όλοι τής 
ιερωτέοας καί μεγαλειτέρας έορτής τής χρι
στιανικής θρησκείας. Διά τούτο ίνα μή έγεί- 
ρωνται παράπονα προτιμήσεως καί ινα μ ετέ
χουν όλοι καί οί πλέον άπομεμακρυσμένοι τής 
ίεοας τελετής, τελουσιν αυτήν έξω, εις τό 
ύπαιθρον, ύπό τόν διάστερον ουρανόν καί τόν 
εύρύν ορίζοντα.

’Ή δη είχε πλησιάσει ή ώρα. *0 αυγερινός 
φεγγοβολών άνήοχετο εις τά ΰψη ώσεί μέγας 
μυσταγωγός του χριστιανισμού, φέρων εις τούς 
άνθρώπους τό Φώς τό άληθινόν. Οί βλάχοι μέ 
τά ; γυναίκας καί τά  παιδία των ΐσταντο έτοι- 
μοι, έκαστος έξω τής καλύβης του· οί χωρι
κοί άπό τά πέοιξ χωρίδια ειχον άνέλθει εις 
τά υψώματα, νέοι άκμ.άζοντες καί ζωηροί, γ έ 
ροντες λε'ίίάόρ.αλλοι, παιδία, γυναίκες νεαι καί 
γραΐαι, όλοι προσηλωμένους έχοντες τούς οφ
θαλμούς προς τό άνατολικόν μέρος του όρίζον- 
τος, όπου έγνώριζον ότι έν τώ  μέσω του σκό
τους ύψουτο ύψηλή ράχη, έπί τής οποίας θ ’ 
άνεφαίνετο ό ίερεύς μέ τήν λαμπάδα εις χεΐ- 
ρας κηρύσσων εις τούς πιστούς τήν Ά νάστα - 
σιν του Σωτήρος. Αί μεγάλαι πυραί έλαμ.πά- 
διζον εις τά  όψη έπιρρίπτουθαι ροδόχρουν χροι
άν έπί τών προσώπων καί τών καθαρών ένδυ- 
ρ.άτων καί ποικίλλουσαι μέ πολυχρώμους λάμ. 
ψεις, τά πολύτιμα γκιορτάνια καί τούς άργυ- 
ρους παφτάδες τής ζώνης τών γυναικών. Ή  
καρδίκ όλων έβροντοκτύπα άνυπόμονος εις τήν 
έγγίζουσαν μεγάλην καί ίεράν δ ι’ αύτούς στι
γμήν. Κάθε άστρον, τό όποιον προέκυπτεν άπό 
τήν ράχην, έξελάμβανον ώς τήν λα [λττά^κ του 
ίερέως καί άνεκραύγαζον καί άνεπήδων οί νεώ- 
τεροι μετά χαράς :

—  Γιά το· έφάνηκε !
— Ά μ ’ ποΰ άκόμ.η !
—  Θ’ άσπρίσΤ) τό μ-άτι σου γ ιά  νά τό ίδγς ;

Γυναικεία μόδα

Κ ’ έπειράζοντο μεταξύ των καί διηγούντο 
ευάρεστα άνέκδοτα καί οί γεροντότεροι παραμύ
θια διά νά περάσν) ό καιρός.

—  Γιά το, γ ιά  το ! έκειό ένε ! έφώναξέ τις 
αίφνης περιχαρής.

Τώ ό'ντι πρός άνατολάς έφάνη φώς λαμπά- 
δος, τρεμοσβύνον εις του άνέμου τήν πνοήν. 
Διέσχιζε τήν σκοτίαν κ ’ έπέρριπτε παρηγορον 
καί ιλαράν τήν λάμψιν του πέριξ, ώς ή ιδέα 
του Χριστιανισμού τήν όποιαν έξεπροσώπει τήν 
όίοαν έκείνην, διέλυσε τ ’ άγρια σκότη τής 
άμαθείας καί βαρβαρότητος.

Οί βλάχοι ολοι καί οί χωρικοί άπ ’ όλα τά 
μέρη πέριξ συνεκέντρωσαν έκεΐ τούς όφθαλμ.ούς 
καί έτεινον τήν άκοήν τω ν.

—  Χριστός άνέστη, παιδιά ! . . .
Ή  φωνή ήκούσθη άπό τήν ράχην έντονος 

καί παρατεταμένη. Άναπαλλομένη έφθασεν 
εις τάς καρδίας τών άξέστων άκοοατών όλων 
κ ’ έπέχυσεν έ π ’ αύτών γλυκύτητα  καί συγκί- 
νησ ιν .

—  Χριστός άνέστη, παιδιά ! . . .
Ή  φωνή ή'χησεν έντονωτέρα. Οί βλάχοι 

όλοι καί οί χωρικοί έκλινον τήν κεφαλήν κ ’ 
έκαμον τόν σταυρόν τω ν. "Ολη έκείνη ή έκτε- 
ταμένη περιφέρεια ήτο κατά τήν ώραν έκείνην 
εύρύτατος ναός, όπου έδοξάζετο τό μεγαλεΐον 
του Θεου.

—  Χριστός άνέστη, ορέ παιδιά ! . .
Ή  φωνή ήχησεν έκ τρίτου. Συγχρόνως 

παρά τό φώς τής λαμπάδος έφάνη άναλαμπή 
πυρολίθου καί με ά μίαν στιγμήν διεχύθη άνά 
τήν έκτασιν βαρύς βρόντος πυροβόλου. Ό  ίε-
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ρεύς ολίγον διαφέρων κατά την παίδευσιν των 
πέριξ άκροατών του, αφελής όπως αυτοί, δο- 
ζολογών τόν Θεο'ν του όπως καί οί ποιμένες 
καί οί υλοτόμοι καί οί άνθρακεΐς, μέ τού; 
όποιους έ’ζησε καί άνετράφη, έδιδεν α π ’ έκεΐ 
πρώτος, μετά το άγγελμα της Άναστάσεως, 
τό σύνθημα των πυροβολισμών καί της χαράς.

Ευθύς ώσεί όλη εκείνη ή εκ τα τις κατείχετο 
ύπό πολυαρίθμου στρατού, παραμονεύοντος αί
φνης κατά του έχθροίί, πλεΐστοι έςηλθον πυ
ροβολισμοί, φωτίσαντες δι ’ αστραπιαίας ταχύ- 
τητος χλοαζούσας ράχεις, λαγκάδια καθαρά, 
δένδρα καί καλύβας, πρόβατα καί μανδριά. Οί 
βλάχοι έν έςάλλω ενθουσιασμοί μετέδιδον πρός 
άλλήλους την εύχάριστον είδησιν της Ά να - 
στάσευ:>ς :

—  Χριστός άνέστη, όρε αδέρφια ! . . .
—  Ά ληθινώς άνέστη ! . . . άληθινώς άνέ

στη ! . . .
—  Ζή καί βασιλεύει, ορέ μπράτιμοι ! . . . 

ζγ  καί βασιλεύει ! . . .
’ΊΙδη πολυάοιθμα μικρά φώτα έπλανώντο 

κατά διαφόρους διευθύνσεις· τά βλαχόπουλα 
έ'σπευδον προθύμως νά μεταφέρουν εις τούς 
άλλους το '"Αγιον φως, όπερ έ'λαβον από την 
λαμπάδα του ίερεως. Μ ετ’ ολίγον ολαι αί ρά- 
χεις, πεπληρωμεναι μικρών φώτων, έφεγγο- 
οόλουν έδώ κ ’ έκεϊ, έν μεσω της σκοτίας, ύς 
άδάμαντες πολυάριθμοι. ’Από έκάστης καλύ- 
βης τά καρυοφύλλια κ * αί άσημοπιστόλαι ηστρα- 
πτον κ ’ έβρόντων καί αί σφαϊραι διεσταυροΰντο 
εις τά ύψη συρίζουσαι. Τά εντός τών μανδριών 
πρόβατα έβέλαζον κ ’ έπηδων φοβισμένα έκ τών 
κρότων οί σκύλο; ύλάκτουν, οί ίππο ι έχρεμέ- 
τιζον καί ολη η έκτασις η το πληρης συμμι- 
γοΟς καί άκαταλήπτου θορύβου . . .

Ή  ράχη επί της όποιας άνεφάνη τό πρώ
τον φώς της Ά ναστάσεως, ητο ήδη κατάφω
τος. Εί'κοσιν έως είκοσιπέντε βλάχοι, ασκεπείς, 
μέ την λαμπάδα άνημμένην εις χεΐρας, έγο- 
νυπέτουν πέριζ του ίερέως, ό όποιος δρθιος 
έκίνει την λαμπάδα του άνω καί κάτω , δε
ξιά καί άριστερά, ψάλλων τό «Χριστός άνέστη» 
καταλαμπόμενος ύπό του φωτός, ώς θεός μέ
σω τών αστραπών του Σ ινα.

Εις τά Μπακογιαννέϊκα όλοι, γυναίκες, άν- 
δρες, παιδιά έν όμίλω, μέ τάς λαμπάδας των 
άνημμενας είχαν άνελθει εις την κορυφήν του 
λόφου των καί παρεστάθησαν εις την τελετήν 
της Ά ναστάσεως. ’Έ πειτα  έτράπησαν εις τάς 
καλύβας των ίνα  φάγγ έκαστος μέ την οίκο- 
γένειάν του τόν τζορβαν.

—  ΙΙαποΟ, έ', παποΰ ! πάμε νάφαμε· έφώ-

ναξεν ό Νάσος εις τόν Δημήτρην, κατευθυνό 
μένος εις την καλύβαν του.

Ά λ λ ’ ό Δημητρης ού'τε έκεΐ ούτε εις την 
καλύβαν ήτα, Ό  Νάσος έξηλθε, τόν έκάλεσεν 
έπανειλημμένως, έσύριΐε, τόν άνεζητησεν εις 
ολας τάς καλύβας, αλλά δέν τόν ευρε πουθενά.

— Έ φυγεν· είπεν εισερχόμενος εις την Μπη- 
λ ιω .

Καί οί δύο ητενισαν επί μακράν ό ένας τόν 
άλλον, άφωνοι.

—  Ό  θεός νά τόν σχωρέσν]· είπε τέλος ή 
Μ πηλιω, ένώ έν δάκρυ έ'πιπτεν, ώς μαργαρί
τη ς, από τούς όφαλμούς της.

1  10 Μ Ι  ΤΗΣ ΕΑΙΙΣΑΒΕΓ
Τ Ο Υ  Κ- Χ Ρ Η Σ Τ Ο Μ Α Ν Ο Υ

Σενμπροΰν, 21 Δεκεμβρίου.

Σήμερα  μ ιλούσαμε  για τά ταξε ίδ ια  Τγς στην  
Αίγυπτο

— Είναι περίεργο, στο Κάιρο  μου φα ίνετα ι  
σ ά  νάμα ι σπ ίτ ι μου, ε ίπ ε ν  ακόμη κα ι μες τή  
μεγάλη  οχλοβοή κα ι τό σπρωξ ίδ ι  τών γαϊδου-  
ριάρηδων κα ί τών β α σ τά ζω ν  α ισθάνομα ι  λ ιγώ -  
τερη στενοχώρια τταρά σ ’ ένα χορό τής  Αυλής 
και σχεδόν την ίδ ια  ευτυχία όπως μέσα  σ ’ ένα 
δάσος.  "12, πρέπε ι νά ξεχωρίζη κανείς την εσω 
τερική καλλ ιέργε ια ,  τήν  α ρ χα ία  κα ι β αθε ιαν  
ανάπτυξη  από  τόν π ο λ ιτ ισ μ ό .  ΤΙ ανάπτυξ ις  
αυτή β ρ ίσ κ ε τ α ι  κα ι μ έσα  στήν  έρημο τής ’Αρα
β ία ς ,  σ τ ις  χώρες του Νοτιά κα ι  σ τήν  ’Ανα
τολή  προ πάντων, όπου ό π ο λ ιτ ισμ ό ς  δέν έχει 
ακόμη κάμει τόση  θραύση, στους μοναχικούς  
κάμπους κα ι σ τ ις  θ ά λα σσ ε ς  τ ις  ανο ιχτές .  Ό  
πο λ ιτ ισμ ό ς  θέλει νά πν ίξη  τ ή  φυσικήν α ν ά 
π τυξη .  Κ α ι  ή φ ω λ ιά  αύ ιού του Αράκου είναι ή 
Αύση Είναι ένα π α ρ α σ τ ρ ά τ η μ α  ό πολ ιτ ισμός ,  
μ ιά  δ ιαστροφή  τών φυσικών σκοπών τής κ α λ 
λ ιέργε ιας .  Πολιτισμό?· ε ίνα ι τ ά  τ ρ ά μ β α ύ  — 
ά ν ά π τ ι ξ ι ς  τ ά  δάση  τ ά  ωρα ία  κα ί ελεύθερα 
Πολιτισμό? είνα ι ή έμβρ ίθεια  — άνάπτυξ ις  ο, 
ιδέες. Πολιτισμό? α π α ιτ ε ί  γ ιά  τόν εαυτό του 
κάθε ανθρώπινο π λ ά σ μ α  κα ί μάς  βάζε ι  όλους 
σ  ' ενα κλουβ ί .  Τήν ανάπ τυξη  κα ί καλλ ιέργε ια  
κάθε άνθρωπός τήν έχει μέσα  του. κληρονομιά  
α π ’ όλες τ ις  πρωτυτερινές υπάρξε ις , κα ί τή  
ρουφά μέσα  του μέ  κάθε α ν α π ν ο ή : σ ’ αυτό 
βρ ίσκ ε τα ι  ή μ εγά λη  ένότης. Και υπάρχουν δ ι ά 
φορα σ κ α λοπ ά τ ια  πο λ ιτ ισμ ού  κα ί άναπτύξεως  
πού ξεκινούν ί ιπό αντίθετες διευθύνσεις και συν -
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απαντ ιο ύ ν τα ι ' εκεί ξ ε σ π ά  ό βουβός θρήνος τής  
ζωής !  Οί φτωχοί καί άθλιο ι άνθρωποι είνε τά 
θύματα  : τούς πήραν  τήν καλλ ιέργε ια  κα ί γ ι ’ 
άντίδωρο τούς δείχνουν τόν π ο λ ιτ ισ μ ό  από  μ α 
κρ ιά ,  σχεδόν άφ θασ το  γ ιά  τόν άλυσσοδεμένο  
πόθο τους ..Στο Παρίσι μού είναι πολύ  εύχά 
ρ ισ το  νά γυρίζω στούς δρόμους, επειδή τό άτομο 
σβύνει μ έσα  στο  πλήθος '  έ τσ ι  κι ό π ο λ ιτ ισ μ ό ς  
εκείνος π λ η σ ιά ζ ε ι  κάπως σ τή ν  καλλ ιέργε ια .  

Σήμερα μού έλεγεν ακόμη  :
— Οταν κ α μμ ιά  Κυρ ία  τή ς  Τ ιμής  ήνα ι  μ α ζ ί  

μου , ε ίμα ι εντελώς άλλο ιώ τ ικη . Χθές θά τό 
παρα τη ρή σα τε  αυτό. ΙΙρεπει π ά ν τ α  κάτ ι νά λέω 
σ τ ις  κόμησσες, γ ιά  νά μπορού ιε  νάπαντούν,  
επειδή αυτή δά ε ίνα ι  ή δουλειά τους. Η μεγα  
λύτερη τρομάρα  τών β α σ ιλ έω ν  ε ίνα ι, ότι π ρ έ 
π ε ι  π ά ν τ α  κ ά τ ι  νά ρωτούν. "Οσο γ ιά  μένα  έχω 
μ εγά λη  προμήθεια  ερωτήσεις στούς αχερώνες 
μου, γ ια τ ί  σπαν ίω ς  μού τυχα ίνε ι  νά μοιράζω 
οτό κοινό. 'Ο ταν  μού μ ι λ ή τ '  εσείς , συχνά  δέν 
απαντώ  π α ρά  μόνο μέσα  μου ή σά ς  μ ιλώ ,  ά λ λ ’ 
απαντώ ντας  σε μ ιά ν  ερώτηση πού τήν ε ίχα  
εγώ κάνει τού εαυτού μου, επειδή εσείς δέν ε ίσ -  
θε Κ υρ ίατής  Τ ιμής ' αυτό είναι τό καλό μέ σ ά ς  !  
Ό τ α ν  ήσθε κοντά μου μαζ ί μέ τήν Κ όμησσα ,  
τότε τό π ρ ά γμ α  κ α τα ντά  πολύ  ενδιαφέρον '. τότε 
ε ίμα ι  υποχρεωμένη νά κάνω β όλτ ες  όπως άνά  
μεσα  δυο ανέμων, κι ό καθένας σα ς  μέ νοιώθει 
δ ιαφορετική πρός τό άτομό του κα ί ρ ίχνε ι τό 
φ τα ίξ ιμ ο  στον ά λλο .

Άπο  τις 22 ώς τις 30 Δεκεμβρίου

Σήμερα μού είπε ενόσω Γή χτενίζανε  :
— Νά με συμπαθάτε ,  σήμερα  ε ίμα ι άφηρη  

μένη' πρέπε ι νά ξοδεύω όλη μου τήν εξυπνάδα  
α τά  μ α λ λ ιά  μου, επειδή εκείνη (ή  χ τ ε ν ίσ τρ ια )  
έστειλε νά μέ φοβερ ίση  πώς είνα ι άρρωστη  κι 
αυτή εδώ ή κόρη (μ ιά  καμαρ ιέρα) δέν είναι μυ- 
ημένη σ ’ ό'λα τά μ υσ τή ρ ια .  ’Ακόμη ένα δυο 
τέτοιες εγχειρήσεις τής κεφαλής σάν  τή  σ ημ ε 
ρ ινή κα ί ε ίμα ι π τώ μ α  : αυτό τό ξέρει εκείνη ή 
ά λ λ η  κα ί περιμένει νά τής  παραδοθή  τό φρού
ριο άνευ ορών. Είμαι ή σ κ λ α β α  τών μ α λλ ιώ ν  
μου, κ α μμ ιά  μέρα όμως θά ελευθερωθώ. ’Α
φήνω τ ά  π ρ ά μ α τ α  νά έλθουν όπως θέλουν. 
Αέν πρέπει, νά εναντιώνεται κανείς στο ριζικό 
του' άλλο ιώς π έφ τε ι επάνω μ α ς  πρωτύτερα  κα ι 
ακόμη π ιο  τρομαχτ ικά .

Σενμπροΰν.

Ένώ πηγα ίναμε  π ερ ίπα το  σήμερα κα ι λε- 
γαμε γιά τής  ομορφιάς τό α ίσ θ ημα  στους αν
θρώπους, ή Αύτοκράτειρα ειπε :

—  Αέν πρέπε ι νά νομίζη κανείς, ό τ ι  οί λεγά
μενες ωραίες κα ί εύγενείς ψυχές  ε ίνα ι πολύ  
σπάν ιες ,  προ πάντω ν  σ τ ή  Τ ερ μ α ν ία !  Ω ιμέ να, 
ώϊμένα !  — γ ια τ ί  δέν υπάρχε ι τ ίπ ο τα  γελοιωδέ
στερο από τούς ανθρωπίνους ένθουσιασμούς. Οί 
παν το τ ιν ά  ενθουσιασμένοι ε ίνα ι μ’ όλο τους τό 
δίκιο ο ί π ιο  ανυπόφοροι άνθρωποι.

Σενμπροΰν·

Μιλούσαμε γιά τή  ζωή κα ί γ ιά  τά  Σ υ σ τ ή 
μ α τ α  τής κοσμογονίας κ ’ έξαφνα άρχ ισε  μέ μ ιά  
φωνή σά  ρευστήν ειρωνεία νάπ αγ γέλλη  α π ’ τό 
Χάϊνε :

Καλέ τ ί ατελής πουν ’ ό κόσμος κ ’ ή ζωή !  —
Έ γώ θά π άω  νάβρω τό Γερμανό καθηγητή ,
Αυτός ξέρει κα ί συνθέτει τή  ζωή μέ τό δ ιαβήτη
Καί σού κουρδίζει Σ ύσ τημ α  ποΐ/ναι μ ιά  μ α γ ε ία  :
Μέ τούς νυχτικούς του σκούφους κα ί μέ τόν κοι-

[τω ν ίτη
Βουλώνει κάθε τρύπα  σ ’ αυτήν  τή  Αημιουργία.

Αιηγήθηκα στήν  Αύτοκράτειρα ότι είδα στο 
Τ νσμπρουκ τήν  αδελφή της  τή  δούκισσα τού 
Ά λανσόν  κι ότι συχνά έπα ιρνα  σ τ ρ α τ ί  σ τρα τ ί  
τό μονοπάτ ι σ ά ν  προσκυνητής γ ιά  τό Μέν- 
τελμπεργ, μήπω ς  τύχα ινε νά τηνέ δώ πουθενά 
σ τ ά  περ ίγυρα τού πύργου.

— Είδατε καί τό σκύλλο της  \ μέ ρώτησε ή 
Αύτοκράτειρα Γον έχει σέ μ εγάλη  υπόληψη .  
Ποιο? σάς μ ά γ εψ ε  από  τούς δυο τό περ ισσότερο  ;

— Μεγαλειοτάτη ! . . .
— Δε θά σάς  τό συγχωρούσε ποτέ, αν  δε 

θαυμά ζα τε . .τό σκύλλο  τ η ς !

24 Δεκεμβρίου.

Γιά τήν επέτειο τών γενεθλίων Γης, πού 
ήτονε σήμερα, πρόαφερα  σ τ ή ν  Αύτοκράτειρα 
λίγους μενεξέδες κα ί μ ιά  δακρυοδόχη α ρχα ία  
πού τήν είχα  π ά ν τ α  μ α ζ ί  μου α π ’ τήν  ’Αθήνα 
Συγκατέβηκε μέ πολλήν  καλοσύνη νά δεχθή 
αύτά  «τά δώρα τής λύπης  κα ί τών δακρύων» , 
καθώς είπε. Κ* εγώ πρόσθεσα  :

— Είάε ή Μεγαλειότ?;? Σα? μέσα σ ’ αύτή  
τή  δακρυοδόχη μόνο χαράς  δάκρυα νά φυλάη .

— Τότε θά μείνη γ ιά  π ά ν τ α  αδειανή, άπο-  
κρίθηκε κα ί γ ιά  τ  ά λ λ α  ε ίνα ι πολύ  μ ικρή.

Σήμερα  είπε :
—  Ό ταν ζά) κα ί σαλεύω ανάμεσα  στούς  

ανθρώπους, δέ μεταχε ιρ ίζομα ι σέ τούτο π α ρά  
μόνο τό μέρος τού ε ίνα ι μου πουχομε όλοι κοινό' 
κι απορούν πού μέ βρ ίσκουν τόσο ίδια μα ζ ί  
τους, επειδή τούς ερωτώ, τ ί  καιρό θέ νάχωμε ή
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πόθο κοστίζουν τα ταουρέκια. Έ γώ δε χάνω  τ ί 
ποτε μ ’ αυτό Ε ίναι σαν  ενα πα λ ιό  φόρεμα που  
από καιρό σε καιρό τό β-γάζει κανείς α π ’ τό 
ν τουλάπ ι  του κα ι τό φορεί 'για μ ια  αέρα.

Σήμερα μου ε ίπε  :
— II φτυχή του λαοΰ είναι σ ά  μ ια  'γενική 

αποθήκη τοΰ ασυνα ίσθητου  πού β ρ ίσ κ ε τα ι  αέ 
κάθε άτομο : δ , τ ι  ό καθένας ά-γνοεί α π ’ τον 
εαυτό του, τ ά  π λ ήθ η  τό ζέρουν. Οταν  τα δέν
τρα  ά ιθ ίζουν κα ί δίνουν κ α ρπ ό , 'γίνεται σ ύ μ 
φωνα με τούς ίδιους υπέρτατους νόμους πού κα ί  
οί λ αο ί  ζούν κα ί με-γαλώνΟυν.

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΦΕ1ΔΙ
Σ ’ την λαμπρότερη καί αξέχαστη κηδεία 

που διέταξεν ή βασίλισσα της Άραγωνίας ή 
δόνα Μαρία Τερέζα, η επιλεγόμενη Κο’κκινη, 
για  τον πολυαγαπημ.ένον της εύνοούμενον, τον 
ώραΐον δόν Παύλον- Ίσίδρο-Ζουάν ν τ ’ Ά λμου- 
γιαράς, κόμητα της Χονέσκας, μαοκήσιον της 
λος Γκαράντσες ό Μπαρκοντσέλλος, πρωθυ
πουργόν του κράτους, στήν άλησμ.όνητην αύτήν 
κηδεία συνέβηκε ένα πραγμ.α που θά μείνγ 
αλησμόνητο κ ι ’ αύτό, ενα πραγμ.α τό όποιον 
από τότε που ό κόσμος είνε κόσμος δίχως άλλο 
δεν έξαναγίνηκε και τό όποιον έφ ’ δσον ό κό
σμος θά είνε κόσμος, δίχως άλλο δέν θά ςα - 
ναγίνϊ).

Ό τ ι  είμποροϋσε αύτό τό πράγμα νά εξηγηθγ 
μέ μ.έσα φυσικά, ό'πως διατείνονται μέ υπερη
φάνειαν οί σοφοί, οτι θά ήταν φρονιμώτερον ν ’ 
άναγνωρίσωμ.εν εις αύτό ενα πνεύμα που έρω- 
τος, όπως σκέπτονται με ταπεινοφροσύνην οί 
άπλσΐ άνθρωποι του λαού, αύτό ε ϊν ’ ένα ζή- 
τημα γ ιά  τό όποιον καλύτερα είνε ν ’ άφήσουμε 
νά φιλονεικοϋν εκείνοι που τούς αρέσει νά ξο
δεύουν τά  λόγια των χωρίς νά λένε τίποτα , 
καί εινε ζήτημα γ ιά  τό όποιον δέν δίνει μιά 
πεντάρα ό ποιητής του τραγουδιού αύτοΰ, ό 
όποιος γ ιά  τοϋτο μοναχά φροντίζει, νά μαζεύη 
μ έσ ’ ά π ’ την ί στορία λουλούδια θαυμαστά, ό'χι 
γ ιά  νά βγάλν] τους τό μέλι, αλλά γ ιά  νά κάμ.γι 
μ,ονάχα ά π ’ αύτά μπουκέτα ποιητικά μ.’ ωραία 
χρώματα καί παράξενες μυρωδιές.

Μην περηφανεύεσαι πολύ, δόν ΓΙαΰλο πολυ- 
αγαπημένε μ.ου. Μην περηφανεύεσαι πολύ στην 
έμορφιά σου, ή όποία σου υπέταξε τόν έ'ρωτά 
μου. Κύταζε καλά, γ ια τ ί ό έ'ρωτάς μου αύτός 
μόνον κατά τό φαινόμενον σοΰ έχει ύποταχθγ. 
"Αν τυχόν μέ άπατήσγς, θά μεταβληθγ σέ 
μίσος. Καί τότε, όσο ε ιν ’ αλήθεια πώς σέ έκανα 
κόμη της Χουέσκας, μαρκησιον της Λός Γκα- 
ράντσες ύ Μπαρκοντσέλος καί πρωθυπουργόν

του βασιλείου μ.ου, όσο αλήθεια εινε πώς σ ’ 
αγαπώ , πολυαγαπημένε μ.ου, τόσο σου κάνω 
επίσης όρκο ότι θά σέ βασανίσω μέ τά  σκλη
ρότερα βάσανα. Τό νά σου κόψω τό κεφάλι σου, 
αύτό δέν θά ή ταν αρκετό γ ιά  την εκδίκηση μ.ου. 
θ ά  η μ ουν ίκανη νά εφεύρω κανένα καινούργιο 
βασανιστήριο. Είμαι τόσο ζηλιάρα!

Ποιός ώμ.ίλοΰσεν έτσ ι j "Ηταν η βασίλισσα 
της Ά ραγωνίας, η δόνα Μαρία Τερέζα, ή επ ι
λεγόμενη Κόκκινη, τόν καιρό που έζοΰσεν ό 
δον Παύλος, ό εύνοούμενός τη ς. Ά λ λ ’ εκείνος 
έγελοΰσε που την άκουε. Καί εκείνη επίσης 
εγελοΰσεν, άφοΰ του έτριζε πρώτα τά  δόντια 
της, μόλις της ηρχετο ή ιδέα καμμιάς απ ι
στίας. Πώς, πράγματι, ητο δυνατόν νά τής 
φαν η άπιστος, ό ωραίος δόν Παύλος, άφου 
αύτή δέν τόν άφινεν ού'τε μέρα, ούτε νύχτα, 
καί άφου αύτή ηταν βασίλισσα καί η εύεργέ- 
τριά του, καί άφου καί μ.αζί μέ όλ’ αύτά ηταν 
νέα καί ωραία, η ωραιότερη γυναίκα ολοκλή
ρου του βασ ιλε ίου, τόσον ωραία, ώστε καί χω 
ρίς τίποτε άλλο άπό τά άξιώματά της, ήταν 
άληθινά μ.έ την έμ.ορφιά της μόνον βασίλισσα 
του τόπου ;

Ό  δόν Παύλος λοιπόν δέν ημποροΰσε νά 
σκεφθγ νά την άπατήσν), καί άν τό έσκέπτετο 
δέ ποτέ, δέν θά ήμ,ποροΰσε νά βρή την εύκαι- 
ρίαν. ’Αλλά ό σφοδρός έρως έχει συχνά τέτοιες 
παράλογες δυσπιστίες. Καί γ ι ’ αύτό η βασί
λισσα της Άραγωνίας, η δόνα Μαρία Τερέζα, 
ή έπιλεγομένη Κόκκινη, άπειλοΟσε πάντα τόν 
παλυαγαπημένον της μέ τά  φοβερώτερα μαρ
τύρια, άν τυχόν την άπατοΰσεν. Ά λ λ ’ εις 
άνταποδοσιν, του ύπέσχετο άκατάπαυστα, 
πώς άν αύτός άπέθνησκε πριν άπό κείνη, δέν 
θά περνούσε μέρα καί θ ’ άπέθνησκε κ ι ’ αύτή 
άπό τή λύπη της καί θά έσμ,ιγε μ.αζί του μέσα 
στόν τάφο, κλίνη εις την όποιαν δέν ή'θελε, 
έστω κ ι ’ αύτοϋ, νά τόν άφήσγι νά κοιμ.ηθγ 
μοναχός.Χθές άπέθανε ό ωραίος δόν ΙΙαϋλοςάπό 
μ.ιά κεραυνοβόλον άρρώστεια. Καί σά κεραυνό
πληκτη έμ.εινε κ ι ’ ή βασίλισσα. Καί μ.’ όλα 
όσα είμπόρεσαν νά της είποϋν οί συγγενείς κ ι ’ 
οί φίλοι της γ ιά  νά την παρηγορήσουν, αύτή 
ώρκίσθηκε οτι τό βράδυ, υστερ’ άπό τή λαμ
πρότατη κηδεία που διέταξε γ ιά  τόν πολυαγα- 
πημ.ένο της, θά σκοτωθή άπάνω στό φέρετρό 
του πριν τόν κατεβάσουν στό χώμ-α. Γ ιατί 
ποτέ της δέν τόν άφηκε μοναχόν, ούτε μέρα 
κ ι ’ ού'τε νύχτα, τόν πολυαγαπημένο της, καί 
είνε αποφασισμένη νά μ.ήν τόν άφήσγι ποτέ, 
ού'τε ήμερα, ού'τε νύχτα, έστω καί στήν α ιώ 
νια νύχτα τώρα, άφου του είχεν ύποσχεθγ πώς 
θά τό έκαμνε.
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'Ό λη τή  νύχτα που  πέρασε άγρύπνησε κον
τά  του, κλαίγοντάς τον, μέ φιλιά σκεπάζον
τας τό σώμά του, υβρίζοντας τόν Χάρο ποϋ 
τής τόν είχε πάρει. Καί σήμερα τό πρωι, όταν 
έβαλαν τό πτώμ,ά του μ.έσα σ ’ ένα φέρετρον 
άπό έβενον μ.έ άσημενιες γλυφές, έκοψε την 
μακρυά πλεξίδα τών μαλλιών της ί'σαμε τή 
ρίζα, καί άπάνω στό άσπρο στήθος του πολυα- 
γαπημένου της άπέθηκε πολύτιμο αφιέρωμα, 
τον θησαυρόν αύτόν, γ ιά  νάχγ μ.αζί του ό δόν 
Ιίαυλος κάτι ά π ’ εκείνη κάτω ά π ’ τό σκέπα
σμα ποϋ έκλείσθηκε, ως ποϋ νά έλθγι ή ώρα 
ποϋ ύ'στερ’ άπό τή μεγαλόπρεπη κηδεία, θά 
δοθή ολόκληρη σ ’ αύτόν, φονευομ.ένη γ ιά  νά 
σμ,ίξν) στήν τελευτα ία  του κλίνη, μ.αζί μέ τόν 
πολυαγαπημένο της, στήν τελευτα ία  κλίνη καί 
τών δυό.

Μολοντοΰτο όλο τό παλάτι καί όλος ό λαός 
εινε άνω κάτω , μόλις έγνώσθη οτι ή βασί
λισσα Οά έκτελέσγ  τόν όρκον της απόψε καί 
θά σκοτωθγ επάνω στήν κάσα τοΰ πολυαγα- 
πημ.ένου τη ς. Γ ιατί τήν άγαποΰν όλοι, καί τήν 
λατρεύουν. Είνε ένδοξη γ ιά  τήν Ά ραγωνία . 
Είνε ή πειό ωραία βασίλισσα τών ’Ισπανών. 
Είνε καλή γιά  τούς πτωχούς. Καί όλοι συλ
λογίζονται πώς χάνοντάς της, χάνουν τό πάν. 
Ά λ λ ’ όμως γνωρίζουν ότι είνε άποφασιστική 
όσο είνε κ ι ’ ωραία καί καλη. Καί άφοΰ έχει 
όρκισθγ νά σκοτωθγ, ποιός θά ημποροΰσε νά 
τήν έμ.ποδίσγ \ Κανείς βέβαια. Καί γ ι ’4 αύτό 
όλος ό κόσμ.ος εις όλο τό βασίλειο είνε βυθι- 
σμένος στό πένθος κατά την μεγαλόπρεπη αύ
τή κηδεία ποϋ λίγο άκο'μη καί θά γ ίνγ  καί 
κηδεία τής Ά ραγωνίας.

ΤΙ νεκρώσιμος άκολουθία έτελείωσε. Ό  Σε - 
βασμ.ιώτατος ’Αρχιεπίσκοπος έδωκε τήν άφε- 
σιν τών αμαρτιών τοΰ νεκροϋ. Οί καμπάνες 
αρχίζουν νά χτυποϋν πάλι βαρειά, καί νά ποϋ 
οί εύγενεΐς τής Ά ραγωνίας έρχονται νά ση
κώσουν τό βαρύ έβένινο φέρετρο γιά  νά τό φέ
ρουν στη μάννα γή . Λ ίγες στιγμές άκο'μη, καί 
ή βασίλισσα, κίτρινη κάτω άπό τούς μακρούς 
της μαύρους πέπλους, θά έκτελεσν) τό απο
τρόπαιο'/ σχέδιόν της, θά κρατήσγι τόν άπαί- 
σιον όρκον της, θά σκοτωθή γιά νά μ.ην άφηση 
τόν πολυαγαπημ.ένον της μ.όνος του νά κοι- 
μηθή χωρίς αύτήν στήν τελευταία'/ του κ λ ίνη . 
Καί όλος ό κόσμος ξεσπα σέ λυγμούς. Έ ςαφνα  
ένας καλόγερος προχωρεί καί φωνάζει δυνατά.

«Βασίλισσα ποϋ λατρεύουμε όλοι, βασίλισσα 
ποϋ δέν θέλουμε νά σέ ίδοϋμε νά πεθάνγς, 
μάθε ότι δέν έχεις πειά νά κρατήσγς τόν όρκο 
σου. Γ ιατί ώρκίσθηκες, αλήθεια, ν ’ άκολου- 
θήσης στό μνήμα τόν δόν Παϋλο, άν ό δόν

Άσχημη καί παράξενη μόδα, 

στολισμού τών χειρών

ΙΙαΰλος σου ήταν πιστός. Ά λλά  τοΰ είχες επ ί
σης όρκισθή μ ’ ένα καινούργιο βάσανο νά τόν 
έκδικηθής, άν σ ’ άπατοϋσε.

Τό λοιπόν εγώ , ό πνευματικός του. ’Εγώ 
ποϋ παραβιάζω εδώ τό μυστήριον τής έξομο- 
λογήσεως, γ ιά  τό καλό σου καί τό καλό τοΰ 
τόπου, βάζοντας μάρτυ τόν Θεό γιά  ότι 
λέγω , μπροστά σέ όλους καί μπροστά σέ σένα 
διαβεβαιώνο) ότι ύ δόν ΙΙαΰλος ό πολυαγαπη- 
μ-ένος σου, δέν σοϋ ήταν π ιστός».

«Καλόγερε, άπήντησεν ή βασίλισσα, λές 
ψέμ.ματα. . . ’Εάν ό δόν Παΰλος δέν μ.οΰ ήταν 
πιστός, θά τό ήξευρα, Οά τό αισθανόμουν, ή 
σάρκα μ.ου θά άναβε άπό τή ζήλεια, καί 
θά τόν είχα έκδ.κηθή πριν άποθάνγ,. Μοΰ 
έστάθηκε πιστός, εΐμ,αι βεβαία γ ι ’ αύτό· 
Καί γ ι ’ αύτό θά κρατήσω τόν όρκο μ.ου. "Ας 
ανοίξουν τήν κάσα του τό θελω. Καί επάνω 
στό στόμα τοΰ πολυαγαπημένου μου, Οά βάλω 
τό στόμ.α μ.ου, καί μ.έ τό φιλί αύτό ή ψυχή 
μ.ου θά πάν) νά βρή τή δική του. Καί σύ άτιμ.ε 
συκοφάντη, θά ριχθής στά βασανιστήρια, γ ια τ ί 
έλαβες τό θράσος νά πής ότι ό δόν Παΰλος, ό 
πολυαγαπημένος τής βασίλισσας δέν τής είχε
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σταθγ π ισ τ ό ς ,π ισ τ ό ς ,  π ισ τ ό ς ,πάντα  π ισ τ ό ς . . . »
Τό φερετρον άνοίχθηκε. Ή  βασίλισσα σκύ

βει προς το προ'σωπον του δον Παύλου. ’Αλλά 
έξαφνα άφίνει μία φοβερή φρίκες' κραυγή καί 
ρίχνεται πισω . Το τόσον ώραΐον προσωπαν του 
πολυαγαπημένου δεν είνε πειά  παοά ενας άπο- 
τρο'παιος όγκος ψόφιας σαρκο'ς. Καί τή σάρκα 
αυτή να ενα χρυσό φείδι κατατρώγει. Ε ίναι ή 
ξανθή πλεξίδα τής βασίλισσας ή όποια μετε- 
βλήθη είς τό χρυσό αυτό φείδι. Διότι έ'ννοιω- 
σαν αύτά τα ζωντανά ακόμα μαλλιά, εννοιω- 
σαν τήν προδοσίαν τοίί πολυαγαπημένου, καί 
έξεδίκησαν την βασίλισσαν μέ τό καινούργιο 
αυτό βασανιστήριο.

"Ετσι τουλάχιστον εκτίθετα ι τό πράγμα είς 
τα  άρχεΐα της Παναγίας του ΙΙιλάρ, του κα
θεδρικού αύτοϋ ναοΰ της Σαραγόσσης έν Άρα- 
νω νία .

ΕΡ ΓΑΣ 1 ΑΙ  ΚΑ Ι  ΕΟΡΤΑΙ
Τ Ο Υ  ΛΥΚΕΙΟΥ Τ Π Ν  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Δέν ηχο δυνατόν να παρέλθουν  α ΐ ήμέρα ι 
αύτα ί μ ια ς  ιδ ια ιτέρως πνευματ ικής  ζωής  και 
κινήαεως των ’Αθηνών, χωρ ίς  να λάβη μέρος  
τό Λύκειον των "Ελληνίδων, τό όπο ϊον  έκ π ρο -  
σωπε ΐ την  γυνα κείαν πνευματ ικήν  κα ι καλλ ι
τεχνικήν ζωήν τής πόλεώς μας .

Και π ρώ τον  δ ι ’ εγκυκλίου πρός  όλ.ας τός ξέ-  
νας κυρ ίας του  Συνεδρ ίου  έθεσεν είς τήν δ ιά -  
θεσίν  των τα γραφε ία , τα Αναγνωστήρια κα ι τήν  
β ιβλ ιοθήκην  του. Τής προοκλ.ήσεως αυτής  έπω -  
φελήθησαν  α ί ξέναι κυρ ία ι καί έξέφρασαν τήν  
χαράν των, διότι εΰρήκαν είς τήν πόλ,ιν μας  
ενα κέντρον φιλολογικόν γυνακεΐον, τό όπο ιον  
¿θεωρούσαν ώς σπίτ ι των κα ί εις τό όπο ιον  
¿πέρασαν ώρας πολ.ύ ευχάρ ισ τους .

Ή  έπ ίπλωαις του Αυκείου έκαμεν είς αυτός  
ιδ ια ιτέραν  έντΰπωσιν. Ά λλα  έχετε τό  πρω τε ία  
είς όλους τούς ρυθμούς ,  έλεγαν. Ποτέ καμμ ία  
επ ίπλωσις δεν μ ο υ  έκαμε τήν  έντΰπωσιν  των  
ωρα ίων  κα ί γραφ ικών αυτών  επ ίπλων, έλεγε 
μ ία  Ά γγλ ίς , μέλος του  L y re u m  ( lub του  
Λονδίνου. "Η ίδέ ι σας να αναστήσετε, τους  
Ε λλην ικούς  ρυθμού ς  όλων των εποχών είναι 
περισσότερον  d-τό πατρ ιω τ ική . Είναι εθν ική  κα ί  
θα  έμψυχώση κα ί άι αζωογονήση τήν β ιομηχα 
νίαν σας, έλεγαν ο ι επ ιφανείς  Έλληνισταί' κα ί 
προσεφέρθηααν  νό άποστείλουν τα έργα τα>ν δ ιό  
τήν Β ιβλ ιοθήκην  τοϋ Αυκείου.

Τό Αΰκειον τών "Ελληνίδων δ ιωργάνωσεν  
είς τ ιμ ήν  τών ξένωτ δύο εορτάς : Τήν μ ία ν  είς 
τό Δημοτικόν Θέατρον τό Σάββατον 31ην Μ αρ

τίου κα ί τήν άλλην είς τός α ίθουσας  τον  Λυ
κείου τήν Κυρ ιακήν .

"Η του Δημοτικού θ εά τρου  μ έ  τους  "Ελ
ληνικούς χορούς κα ί τό "Ελληνικό τραγούδ ια  
είχε τήν έκτακτον επ ιτυχ ίαν  τών παρελθουσών  
εορτών. ’Εχορεύθηααν όλοι οί "Ελληνικοί χορο ί 
μέ τα  συνήθη  άρχα ϊα  φορέματα  κα ί ό Κ ρ η τ ι 
κός Πεντοζάλης μέ  τό Κρητ ικόν . 'Ο πρώ τος  
χορός ήτον  ό του Ζαλόγγου, ό όποιος έχορεύθη  
μέ πολλήν χάριν ■ Α ι  χορεύτρ ια ι ¿φορούσαν φο 
ρέματα Σουλ.ιώτικα, γ ραφ ικώ τα ιο ν  δέ ήτο τό 
θέαμα  τής παρελάσεώς των ¿πάνω είς τους  
βράχους , από τους όπο ιους  κα ί έκρημν ίσθησαν  
α δουσα ι .

Εικόνες ( ΐα/ ιΙεαιιτ  γ ί ν α ι ι ί ϋ )  έ δ ύ θ η σ α ν : τοϋ  
αρχα ίου  βω μού  μέ ίερείας π α ρό  τον βωμόν  
τός κ. κ .  Φεράλδη κα ί Βελουδ ίου . Καί α ί δύω  
υχρηλαί, ώ ρα ία ι ,  κα ί εΰγραμμο ι ,  σωστα ί Κ αρυά 
τιδες. Παραπλεύρως κα τήφ ορο ι  κα ί χοηφ ό 
ρο ι α ί δες Κλεάνθους, Ό ρλώ φ  καί Κ αμ πού -  
ρογλον . Καλλοναί Ελληνικοί, ή  π ρώ τη  ξανθή  
κα ί α ί άλλ.αι δύο μελαχρο ινα ί.  Σ ύμπλεγμα  άπό  
τό  ωραιότερα κα ί γ ραφ ικ ό τ ε ρ α .  Οί ξένοι ε ίπαν: 
"Ο " Ελλ.ηνικός τύπος δ ιατηρε ίτα ι τέλειος είς τήν  
εικόνα αυτήν.

Τό κρυφό σχολειό τοϋ Γ κ ν ζ η .  τό σχολεΐον  
επί τουρκοκρατ ίας  έθ εω ρήθη  κα ί ώς ιδέα κα ί 
ώς ίκτέλεσ ις  μεγ ίστη  επιτυχία. Είς ένα υ π ό 
γειον π τωχόν , ε'ιδος κατακόμβης , φωτ ιζομένης  
μόλις  άπό φεγγίτας έκ τών άνω μέ ένα φώς  
ύποκύκκ ινο  τό σύμπλεγμα  τοϋ  Καλογήρου  καί 
τών μ αθη τώ ν  του  ήτο  θαυμάσ ιο ν .  Κ αθ ίσματα  
τώ ν  άγορ ιών καί τών κορ ιτσ ’ώ ν  μα ζή ,  ένα σα
μάρ ι ,  μ ία  πέτρα , δύο ακαμχό ξύλ ινα κα ί ένας 
πάγκος  ξύλ ινος . Μία κασέλα μ ισοανο ικ τή  είς τό 
πλά ϊ,  είς τήν  όποιαν έκρύπτοντο  τα βιβλία.

"Ο κ. Ν. Αάσκαρης, ό γνωστός περισσότε
ρον όος λόγιος κα ί θεατρ ικός  συγγραφεύς, παρό  
ώς δ ικηγόρος , υπήρξε  θαυμάσ ιο ς  καλ.όγηρος. 
Κάτω άπό τον σκούφο του μέ  τό  άσπρα  μ ο υ 
στάκ ια  καί γένεΐα του ήτο ό τύπος ά νθρώ που  
τής εκκλησ ίας , ό όπο ιος  ήτο ό μεγάλ.ος τής π α -  
τρ ίδος  μυσταγωγός  τής εποχής εκείνης.

Ό  γνωστός καλλιτέχνης κ. Ν. Γεωργαντής  
ώς φύλ.αξ φουστανέλας , μέ τό καρυοφύλλ ι ήτο 
τό ώμσρφο  παλλ.ικάρι, π ο ύ  είχε τον νοϋν του  
καί είς τήν  δ ιδασκαλ ίαν, άλλα καί είς τον εχθρόν  
ποϋ  ήμποροϋσε νό έμφαν ισθή  άπό στ ιγμής είς 
στιγμήν. Οί μ ικρο ί Κύρος, Ταοκόπουλ.ος, Μ ι-  
χαηλ.ίδης κ. α . μέ τήν ά σπ ρη  φουστανέλα κα ί 
τές άσπρες έν γένει φορεσιές έουμπληρονσαν  τήν  
ώραίαν κα ί συγκ ινητ ικήν εικόνα τών πρώ των  
Ε λλην ικώ ν  σχολε ίων .

Τί έξέλ.ιξις άπό  τότε κα ί πόσον θαυμασμόν
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δέν οφείλουν οί σημερ ινο ί "Έλλ.ηνες, ο ί  έορ τά -  
ζοντες τήν έβδομηκονταετηρ ίδα  τοϋ Πανεπιστη
μ ίο υ ,  είς τήν γενεάν αυτήν ποϋ  ¿σκόρπισε τό 
πρώ τον  φώς είς τα πα ιδ ίό  τής  εποχής ,  τούς  
κατόπ ιν  έλευθερωτός τής πατρ ίδας . Τήν εικόνα  
α υ τή ν , όπαις κα ί ολόκληρον τό π ρ ό γ ρ α μ μ α  τής 
εορτής ΰπεδέχθη  φρενήτις ένθουσ ιασμοϋ  καί 
προσφορά  έκ μέρους  τής κ. Μ πενάκη δρ .  1000  
πρός  ένίσχυσιν τοϋ έθν ικοϋ  τούτου  έργου τοϋ  
Αυκείου, όπως τό ώνόμασεν ό υπουργός κ .  
Μπενόκης. Ό  Π ρωθυπουργός έχειροκροτεί έν- 
θευσ ιω δώ ς .

Ή  υποδοχή τής Κ υριακής

Σ υμπληρω μ έ νη  σχεδόν ή έπ ίπλωσις  τοϋ  
Αυκείου. "Η νεοελληνική α ίθουσα  τελειωμένη. 
Εικόνες θαυμάσ ιο ι άπό τήν "Ελληνικήν ζωήν  
δωρηθέ ΐσα ι άπό  τήν γνωστήν έρασιτέχν ιδα κ. 
Πηνελόπην Φωτιάδου, τήν  δυναμένην νό δ ιεκ -  
δ ικήση πρω τε ία  τέχνης καί π ρός  αυτόν τον 
B ois s oua t  άκόμη .

"Εν έσωτερικόν άγροτ ικοϋ  ναοϋ μέ δύο  βλα-  
χοπούλες ποϋ  προσ εύχο ν τα ι . ”Αλλη : Είκών
τοϋ Πάσχα. "Ενας τσοπάνης ποϋ  κατεβάζει τό 
πρόβατά  του άπό  τό βουνό .Μ ία  Ά κρόπολ ις  τήν  
νύ'ΐτα υπό  τό σεληνόφως κα ί ένας Παρθενών, 
Συνθέσε ις  πρώ τη ς  τάξεως καί ίκτέλεσ ις  μ ο να 
δ ική . Κ όσμημα  πολύτ ιμον  δ ιό  τήν νεοελληνικήν  
α ίθουσαν  μέ τό  βαρύτ ιμα  χωρ ικό  κεντήματα , 
κα ί μέ τό έξαρτήματα  τής Έλλ,ηνικής ζωής  τής  
έποχής τής ’Αναγεννήσεως.

"Η Βυζαντ ινή  β ιβλ ιοθήκη  σχεδόν τελειωμένη  
έπ ίσης μέ  τό θαυμάσ ια  Βυζαντ ινό  άνάγλυφα  
σχέδια τής κ . Γεωργαντή κα ί όλη ν τήν ώραίαν  
έκτέλ.εσιν τής ξυλογλυπτικής τήν δφειλομένην  
είς αυτήν κα ί είς τήν δα ’Αναστασίαν Ναυ- 
πλ ιώτου .

"Υ π έρ  τός δ ιακοσίας ξέναι καί ξένοι οί έπ ι-  
φανέστεροι καί πολλά μέλ.η τοϋ Ατκείου είχαν 
συγκεντρωθή είς τός θαυμασ ίω ς  φ ω ταγω γημέ -  
νας α ίθούσας του "Η κ .  Παρρέν προσεφώνησε  
δ ι '  ολίγων λέξεων γαλλ.ιστί τός ξένας, είπε τον  
σκοπόν  τοϋ Λυκείου καί έδωκεν έπειτα τον λό
γον είς τήν γηρα ιόν  καθηγήτρ ιαν  τοϋ Π ανεπ ι
στημ ίου  τής "Ο ξφόρδης κ. Λόϊς, ή οπο ία  μέ  
τήν  περίεργον στολήν τοϋ Π ανεπ ιστημ ίου καί 
τον τρ ίκοχον π ίλον της ώμίλ.ησε περ ί ενός χει
ρογράφου  τοϋ Ευαγγελίου τοϋ Μ ατθα ίου , τό 
όπο ιον  άνεκάλυφεν έπί τοϋ ό ρ ου ; Σ ινά .  “Επειτα 
ή Γερμανίς νυ ι ι II i eb e r s t e in  μ ία  άπό  τός  ίδρυ -  
τρ ία ;  τοϋ  L y c eu m  Club τοϋ Βερολ ίνου  ώ μ ί - 
λησε περ ί αύτοϋ. Πλ,ουσιώτατον τέϊον μέ γλυκό  
καί Αναψυκτικό προσ εφ έρθηοανπρός  τούς  π ρ ο σ 
κεκλημένους υπό  τήν άκάματον  έποπτε ίαν  τών

κ. κ .  Ευανθίας ’Εμπεδοκλή κα ί Ειρήνης Κ α -  
λογερή . "Η κ .  Μαρία Μ ομφεράτου κα ί α ί  δες 
Γεννάδη καί Ξανθάκη έψαλλαν ώρα ΐα  ελληνικό 
κα ί γαλλικό άσματα  έν μ έσω  ένθουσ ιωδών χε ι
ροκροτημάτω ν  κα ί έκπλήζεως τών ξένων , οί 
όπο ιο ι δέν ήμπορούσαν  να π ιστεύσουν ότι τό 
Λύκειον τό παρουο ιάζον  το ιαύτην έτ’τέλειαν 
δ ιοργανώσεως, έπιπλοταεως να ι δράοεως είναι 
ίδ ρυμα  μόλις  μ η νώ ν .

'’ Ελήφθησαν φωτογραφ ία ι έπ ίπλων , εικόνων  
καί φοοτογραφιών καί έξεφράσθη ή μεγάλη έπ ι-  
θ υμ ία  τών ξένων, όπως τό Αύκειον τών " Ελ- 
λ η ν ίδω ι αυνδεθή μετό  τών άλλων Λυκείων τοϋ  
κ όσμου ,  μ εταξύ  τών όπο ιω ν  θα  καταλάβη θέσιν  
έπ ιφανή .

ΜΙΑ ΕΟΡΤΗ ΕΞΟΧΗΣ
Τό Λύκειον τών Ε λληνίδων ηρχισε τακτικά 

πλέον την ευεργετικήν έφορριογην του προ- 
γράαρ,ατός του διά την παιδικήν ηλικίαν.

Χάρις είς την εφορείαν τών Μητέρων, τήν 
υπό τήν κ. Δέσποιναν Βλαστού καί άλλων εκ
λεκτών κυριών, κορίτσια, είς τά  όποια διδάσκει 
τό Λύκειον δωρεάν χορωδίαν καί χορούς Ε λ 
ληνικούς, καί άλλαι ¡καθήτριαι σχολείων, ο̂ ς 
αί του Διδασκαλείου τών Ν ηπιαγωγών, της 
Οίκοκυρικης καί Ε παγγελμ ατικής Σχολής της 
Ένώσεως τών Ε λληνίδων καί του Κυριάκου 
Σχολείου επέρασαν μίαν ώραίαν ημέραν είς τό 
Κεφαλάρι της Κηφισίας.

Πρός τήν έ’φορον κ. Δέσποιναν Βλαστού 
πλούσιος ομογενής και στοργικωτατός π α τέ 
ρας άπέστειλε χρηματικόν ποσόν επαρκές ό'πως 
διοργανωθή εκδρομή τοιακοσίων παιδιών είς 
εξοχήν τών ’Αθηνών.

’Αρνιά ψητά, αυγά κόκκινα, παστίτσ ια  μ.α- 
καρόνια, φρούτα κ .λ . προσεφερθησαν είς τάς 
νεαρας εκδρομείς, αί όποϊαι διεσκέδασαν άπό 
τό πρωί εως τό βράδυ μέ τάς διδασκαλίσσας 
των μέσα είς τά  δάση καί είς τό μυροβόλημα 
της Κηφισιάς. Ζωντανά αύτά λουλούδια, δρο
σερά καί χαρούμενα, εχόρευσαν καί έτραγου- 
δησαν με τήν άπόλαυσιν τής ηλικίας τω ν.

Ή  έ'φορος κ. Δέσποινα Βλαστού, μαζή των 
άπό τό πρωί έ'ως τό βράδυ, ώς μητέρα· στορ
γική καί μεγάλη άπήλαυσε τήν ύπερτάτην 
συγκίνησιν τής χαράς τόσων κοριτσιών, τα 
όποια άνθοστεφανωμένα έφωτογοαφήθησαν.

Μετά τήν ώραίαν εορτήν τών παιδιών τών 
Χριστουγέννων,καί ή έορτη αυτή τοϋ Πάσχα εγ 
καινιάζουν τό ώραΐον μέρος τοϋ προγράμματος 
τοϋ Λυκείου, προγράμματος άφιερωμένου άπό 
άκοου είς άκοον είς τήν χαράν, τήν υγείαν καί 
τήν μ.ο'ρφωσιν τών γενεών τής αύριον.



ΣΤΝΑΤΛΙΑΙ
Αί συνχυλίκι τάς ήμέρας αΰτάς των επισήμων εορ

τών διεδέχθησαν ή μία την άλλην. Ή  τοΰ Παρνασ
σού προς τιμήν των συνέδρων ύπήρξεν ή πρώτη κατά 
σειράν καί από τάς έπιτυχεστέρας. Ό  πρόεδρος κ. 
Σακελλαρόπουλος προσεφώνησε μέ όλίγκ λόγια τους 
ξένους καί έπειτα  τον λόγον είχαν αί κυοίαι. Τον λό
γον όμ.ως μέ τη ν γλυκυτέραν καί ποιητικωτέραν του 
έκδήλωσιν. Ή  κ. Νίνα Φωκά, ή κ . Μομ.φεράτου καί 
ή δις Κορομηλά έψαλλαν ώραία ελληνικά  τραγούδια, 
τα  όποΓα ενθουσίασαν το πλήθος των ξένων προσκε
κλημένων.

"Ηρχισεν ή δις Χριστίνα Κορομηλά μέ χειροκρο
τήματα ενθουσιώδη, έσυνέχισεν ή κ. Μομ,φεράτου μέ 
επευφημίας καί θαυμασμούς καί έτελείωσεν ή κ. 
Φωκά μέ άκράτητον καί εξωφρενικήν ομοβροντίαν 
1)Γα\Τ0 καί επευφημιών. 01 ξένοι, οί όποιοι ακούουν 
πολύ συχνότερα από ήμ.άς μεγάλας άοιδούς, έξέφρα- 
σαν άπεριφράστως την έκπληξίν τιυν διά το τάλαντον 
καί την δύναμιν τής φωνής τής Έλληνίδος άριστο- 
τέχνιδος.

Εις τά  τραγούδια τής εορτής του Λυκείου εις τά 
όποια καί πάλιν ή κ . Φωκά, έ'φορος του τμήματος 
τής ωδικής, καί ή κ. Μομφεράτου, γραμματεύς οΰ- 
του έλαβον μέοος ή αυτή ενθουσιώδης κατάπληξις 
των ξένων, αί ΐδιαι έπευφημία ι, ή ίδια άποθέωσις. 
Τό'τραγούδι τής Μαρίας τής Πενταγιώτισσας «Στά 
Σ άλωνα σφάζουν άρν,ιά» ετραγούδησεν ή κ. Μομφε- 
ράτου τόσον ώραία, μέ ολον το πάθος καί τήν έκφρα- 
σιν, τήν όποιον ενέχει το δραματικόν είόύλιον τής 
γυναικός τής όποιας ό ερω; σκορπίζει τήν καταστρο
φήν καί τον θάνατον. Τά δημοτικά τραγούδια καί 
τών δύω κυριών καί ή Κατάόα τοΰ Καλομοίρη, τήν 
όποιαν ή κ. Νίνα Φιοκά έτραγούδησε μέ τόσην εντέ
λειαν τέχνης, μέ τόσην δύναμίν φωνής καί έκφάσεως 
έπροκάλεσαν φρενήτιδα ενθουσιασμού. Ο! ξένοι έξέ- 
φρασαν την έκπληξίν των πώς ή ώραία αυτή ελλη
νική μουσική δέν έχει γίνει γνωστή εις τούς τόπους 
των καί πώς Έ λληνίδες άοιδοί τής περιωπής τής κ. 
Νίνας Φωκά δέν κάμνουν τουρνέ καλλιτεχνικής εις 
τήν Ευρώπην μέ πρόγραμμα καθαράς Έ λλ . μουσικής.

Τό Λύκειον τών Έ λληνίδων μέ τά άντεπιστέλλοντα 
τμήματά του εις τα  μεγαλείτερα ευρωπαϊκά κέντρα 
θα δ.οργανώση εις τό μάλλον τοιαύτας τουρνέ, άφοϋ 
προηγουμένιυς πλουτίσει τον κύκλον τών τραγουδιών 
μας καί εναρμο.ίσει καί άλλα διά τής εργασίας τήν 
όποιαν ανέθεσεν εις επιτροπήν Ε λλήνω ν μουσουργών
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τής περιωπής τών κ. κ. Σαμάρα, Καλομοίρη, Λαμ- 
πελέτ καί Λαυράγκα.

Ή  ιίνναυλία  της δος Σιιαράγδας Γεννάδη
ή δοθεΓσα εις τό Ώδειον ’Αθηνών εσυνέχισε τήν επ ι
τυχ ίαν τών δύω προηγηθεισών. Είναι ή π ώτη φορα 
καθ ’ ήν ή δίς Γεννάδη έ’δωκε συναυλίαν ίδικήν της, 
την όποιαν έτίμησε εκλεκτός καί πολύς κόσμος καί 
είχε λάβει ύπό τήν προστασίαν του ό πρωθυπουργός 
κ. Βενιζέλος

Τό πρόγραμμά της πλούσιον καί πολύ δύσκολον, 
αλλά καί ή έκτέλεσις έντελεστάτη Ή  φωνή της 
ώραία, γλυκερά, μεταλλική, ανεδείχθη τελείως εις τα  
τραγούδια τοΰ εο ίπ ιη ια ιιη , τά  μεταφρασμ,ένα ελλη 
νικά από τον κ. Ποριώτην. Ε ’ν γένει ή ώραία συναυ
λία τής νεαράς καλλιτέχνιδος διεξήχθη μέσα εις χει- 
ροκροτήματα ενθουσιώδη καί εις πλημμύραν λουλου- 
διών μ.έ τα όποΓα οΐ φίλοι, οί συνάδελφοι τοΰ ωδείου 
καί αί μαθήτρια! της έχκιοέτισαν τήν επ ιτυχ ίαν της.

’ Αγγέλλεται επίσης ή συναυλία τής έκ Βιέννης 
αφιχθείσης δος ’Ιουλίας Παπαμ-όσχου εις τό ώδεΓον 
’Αθηνών, δίδεται δέ καί την προσεχή Κυριακήν ή 
συναυλία τής ’Οδικής Ε τα ιρ ία ς τοΰ κ. Κοκκίνου, 
τήν όποιαν έλαβεν ύπό την προστασίαν της επιτροπή 
κυριών ύπό τήν κ. ’Ά νναν Παπαδοπούλου.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Ό  θρίαμβος τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά τάς 

έκλογάς υπήρξε τέλειος. Μία κχταπλικτική  πλειονο
ψηφία  από έκείνας ποΰ σπανίως απαντούν εις τά 
εκλογικά χρονικά τής Ελλάδος απέδειξε τήν προς 
τό πρόγραμμά του αμέριστον εμπιστοσύνην τοΰ ’Ελ
ληνικού λαόΰ.

’Αλλά καί τοΰ έπιτελεσθέντος έργου ύπό τής Κ υ
βερνήσεως Βενιζέλου ύπήρξεν εκδηλωτική ή ετυμη
γορία τής 1ης Μαρτίου, έργου τό όποιον ενέχει όλα 
τά στοιχεία μιας γενικής μεταρρυθμίσεως.

Μία μ.όνον παρετηρήθη αδικία κατά τάς έκλογάς 
τής 11ης Μαρτίου. Ή  καταψήφισις άνδρών μέ εύγε- 
νές καί άσπιλον παρελθόν όποις ό κ. Ράλλης καί 
μερικοί άλλοι. Καί είναι ευτύχημα ότι διά τής πα- 
ραιτήσεως ¡ενός τών βουλευτών ’Αρκαδίας ό κ. Ράλ
λης θά έπαναλάβη τήν έν τή  Βουλή θέσιν του.

’Ήδη ή Κυβέρνησες Βενιζέλου αναλαμβάνει μ εγά
λας καί βαρυτάτας υποχρεώσεις απέναντι τοΰ Ε λ 
ληνικού λαοΰ ό όποιος τον έφερε παντοδύναμον, δια 
νά έργασθή δια την πραγματικήν βελτιωσιν τοΰ κα
θεστώτος καί την επί νεωτέρων βάσεων αναδ'.οργά- 
νωσιν τής χώρας.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ ΛΕ

Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Κ  Δ Ι Α
ΤΑ ΒΡΕΦ Η , ΑΝ ΑΡΡΟ Ν ΥΆΓ Κ Α Ι ΓΕΡΟ ΝΤΑΣ
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