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Α Ι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Είναι τούλάχιστον τρία χρόνια τώρα που 

στερεοτύπως κατά τη ν  εποχην α ύτη ν άνα- 
γράςετμ ι η  εΐδησις τη ς  καταργήσεως τώ ν 
εξετάσεων άφ ’ ένός καί έξ άλλου αγγέλ
λετα ι ή ήμερα, κ α θ ’ ή ν  ορίζονται αί έξε-, 
τάσεις κάθε σχολείου.

ΙΙέρυσι μέ τόσην βεβαιότητα είχεν άνα- 
γραφή ή είόησις τή ς  καταργήσεως τών 
εξετάσεων, ώστε κα ί έγώ άπό τους ποώ-

λ  / \ ,  /τους πολέμ ιους τω ν προ οεκαπενταετιας 
ολοκλήρου έγραψα άρθοον έγκιομιαστικόν 
διά τον Υ πουργόν τή ς Ιία ιόείας, επ ί τή ς 
εποχής τοΰ οποίου έφηρμόσθη επ ί τέλους 
ό σωτήριος αΰτός νόμο;.

Ά ν  όέ καί έσπευσεν ό τότε τμηματάρ- 
χη ς τή ς  Αήμ Έ κπα ιδεύσεως κ . ΓΙαπασω- 
τηρίου νοί γνωστοποίηση ότι ό νόμος τή ς 
καταργήσεως τώ ν εξετάσεων ώφείλετο εις  
τον υπουργόν κ, Π αναγιωτόπουλον. όμως 
ε ίς  οίονδήποτε κα ί άν ώφείλετο, α ί εξετά
σεις έγ ινα ν  μέ τά ς συνή θεις  μάλιστα δια- 
φη ιιίσ εις  τώ ν εφημερίδων περί διακριθέν- 
τω ν ηαθητών καί διδασκάλων.

Φέτος εύθυς  μέ τή ς  πρώτες ζέστες άρ
χισε πά λ ιν  ή  διά τώ ν καθημερινών εφημε
ρίδων διαφήμισ ις τή ς  καταργήσεως τώ ν 
εξετάσεων, μέ τή ν  προσθήκην μάλιστα δτι 
φέτος άπεφάσισε καί τό Ά ρσάκειαν νά  κα- 
ταρνήση τάς δ ιπλω ματικός, δηλαδή τόν I ί ν ν

αληθινόν αυτό μαρτύριον τώ ν υποψηφ ίων 
διδασκαλισσών.

Άλλοι αί ΐδ ια ι καί π ά λ ιν  εφημερίδες 
ποΰ ανέγραφαν ώ ς τετελεσμένον πλέον 
γεγονός τή ν  κατάργησιν α ύτή ν , αγγέλλουν 
εις άλλη ν σ τήλην, ότι εφέτος δέν θά προη- 
γηθή  ή συνήθης προ τώ ν έξετάσεων δια
κοπή τώ ν ιιαθηηάτων. ά?νλ’ ότι θά γ ίνω ν -L  ̂ cn 1τα ι ήμέραν π α ρ ’ ήμέραν, Ριά νά  χρησι- 
υιοποιοϋνται α ί ιιε τα ξΰ  ήιιέρα ι διά τή ν ιιε-1/ C *> U C L
λέτην κα ί ποοετοιμασίαν τώ ν ηαθητών.

Φυσικοί λοιπόν αί έξετάσεις θά γ ίνο υ ν  
εφέτος, οπο ς  πάντοτε, οι π ικροί μαθητοιίs ü t Ο L
ιοαί αί η ικοαί ιιαθήτοια ι θοι ΰποστοί/ν ιοέσαt ο υ 4 ί, L
ε ίς  τή ς μεγάλες ζέστες τό μαρτύριον αύτό 
τή ς  οιγωνίας κα ί τή ς μ ελέτης, οιί άσθένεια ι 
τή ς  εποχής θά εϋρουν έδαφος κατάλληλον 
τοί ασθενικά οιΰτά σώματα, διά νοί εξαπλω 
θούν καί νοί θερίσουν νέες  ζοοές. Κοιί ό πο- 
2Λς κόσμος πού δέν έχει παιδιά καί δια
βάζει εφημερίδας θά π ισ τεύη  οτι ή Ε λλά ς 
έπροώδευσε τόσον, ώστε ε ίς  τά πα ιδαγω 
γ ικά  ζητήματα νοί συιιβαδίζη υιέ τούς άλ- 
λους λαούς τούς περισσότερον προηγμέ
νους.

Άλλοι όσοι έχουν παιδ ιά , τ ί σκέπτονται 
τ ί φρονούν κα ί πώ ς ανέχοντα ι τή ν κατοί- 
στοισιν αύτή ν ; ΙΙοος έξαφνα δέν λ υπ ο ύν
τα ι τά παιδιοί τοον, πώ ς δέν τούς σ υγκ ινε ΐ 
ή  κατοίστασις τή ς ύγ ε ία ς  τοον, πώ ς μένουν 
ψυχροί καί άδιάφοροι εμπρός είς  τά χλω-
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¡χιασμένα πρόσωπα, ε ίς  τα μαυροκυκλω- 
μένα μάτια , ε ίς  τα βαθουλωμένα στήθη.

Λοιπόν τόσον μεγάλη ε ίνα ι ή  δύναμ ις 
τή ς  σ υνήθεια ς, τέτοια ε ίνα ι ή ρουτίνα πού 
κανονίζει τη ν  ζοιήν όλων μας, έοστε οΐ 
γο νε ίς  ε ίνα ι οΐ ποώτοι κα ί άιιεσώτεοοι ύπο-

\ — / rστηρ ικται τω ν εξετάσεων, αύτοι τ ιις  θέ
λουν , ' τά ς ζητούν κα ί έξανίσ ταντα ι καί 
διαμαρτύρονται διέι τη ν  κατάργησίν τω ν .

Μία μητέρα, ή οποία είχε φέρει το άρ
ρωστο πα ιδ ί τη ς  πρός άνάρρωσιν ε ίς  το 
Κεφαλάρι, εσπευσε τά ς ημέρας αύτάς πρ ίν 
νέι δυναμώση εντελώ ς τό μικρό, νέιτό φέρη 
π ά λ ιν  ε ίς  τά ς ’Α θήνας. ’Ώ  ! έχουν έξετά- 
σε ις  καί δεν πρέπει ν ιί χάση τόν χρόνον 
του.

— Ά λλα  αί έξετάσεις δεν έχουν πλέον 
καμμίαν σημασίαν, τή ς  ε ίπα . "Αν τό παιδί 
είργάσθη δλον τό έτος δεν έχει ν ιί χάση 
τ ίπο τε.

— Ποιος τό ε ίπ εν  αύτό ; ”Αν δεν δώση 
τώρα εξετάσεις, τότε θά μείνη  διά τον Σε
πτέμβριον, θα συμπεριληφθή μέ τούς μ ε
τεξεταστέους κα ί δεν θά προβιβασθή- Καί 
έπειτα  πώ ς ’μπορώ να  ξέρω κα ί εγώ , αν 
τό πα ιδ ί μου έμαθε, χωρίς νά  τό άκούσω 
ε ίς  τά ς έξετάσεις. Καί τ ί θά τού έχρησί- 
μευεν ή μελέτη τού χρόνου κα ί οΐ κόποι 
του, εάν τη ν τελευτα ίαν στιγμ ήν οπισθο
χωρούσε κα ί δεν έπαρουσιάζετο νά  έξετα- 
σ θ ή » .

Αύτή ε ίνα ι ή ά ν τ ίλ η ύ ις  τώ ν περισσοτέ
ρων γονέω ν, ακόμη κα ί τώ ν μάλλον ανε
π τυγμ ένω ν . Τά παιδιά τεον εργάζονται, 
κοπιάζουν δλον τόν χρόνον, όχι διά νά  μά
θουν, νά  άποκτήσουν γ νώ σ ε ις  πού θά τούς 
χρησιμεύσουν άργότερα εις τη ν ζωήν, 
άλλα διά νά  πάρουν καλούς βαθμούς, διά 
νά  επα ινεθούν ε ις  τά ς  εξετάσεις, διά νά 
αναγραφή ε ίς  τά ς εφημερίδας τό όνομά 
των.

υπω ς στο
φορέματα 

μυν ώοαιό-_ ~ ~ L 1/
τερα άπό δ ,τ ι ε ίνα ι πραγιιατικώ ς, απαράλ- 
λακτα θέλουν, έπ ιθυμούν, φιλοδοξούν νέι 
παρουσιάσουν έπ ισήμως ε ίς  τη ν  δημοσιό
τητα κα ί τους στολισμούς κα ί τιί πλούτη 
τού πνεύμ ατός τω ν . Δ ι’ ένα  ποίημα πού 
θέι άπαγγείλη  τό μικρό, δημοσία, διά μ ίαν 
παράγραφον ιστορίας ή  γεωγραφίας πού 
θά παπαγαλίση , δ ι ’ ένα μπράβο πού θά 
άκούση, οΐ γο νε ίς  γ ίνο ντα ι εύ τυχ ε ΐς  καί 
ύπερήφαναι κα ί έπ ί τη  βάσει τού έπ ιτυ -

ΓΙατέρες, μητέρες, σ υγγενε ίς , 
λ ίζουν τά παιδιά τω ν ιιέ ώραϊα 
διά νέι τά έπ ιδείξουν ε ις  τόν κόσ

χούς ή  όχι παπαγαλίσματος κάμνουν τά 
φιλοδοξότερα σχέδια διά τό μέλλον.

"Ολαι αί έπ ιστήμα ι κα ί δλα τά επαγ
γέλματα τάς ημέρας τώ ν έξετάσεοιν τ ίθ εν
τα ι έπ ί τού τάπητος κα ί ό μικρός ήοως 
συζητεΐ μέ τους μεγάλους διά τό μέλλον, 
τό όποιον κανονίζει ή τόλμη ή ή δειλία 
του μ ιας σ τιγμ ής.

Είς τη ν  Σουηδίαν, δπου αί έξετάσεις 
έχουν καταργηθή κα ί δπου ε ίς  τη ν  θέσιν 
τω ν έδημιουργήθησαν ώραΐαι σχολικαί 
έορταί τή ς άνο ίξεως, τά σχολεία ά ντ ί τό
πω ν άγω νία ς κα ί μαρτυρίου μεταβάλλον
τα ι ε ις  παραδείσους άνθοστολισμένους.

Ά λλα  ή έργασία τού έτους σημειοίνεται 
ε ίς  ίδ ιους π ίνα κα ς καί α ί σκέψεις τού διδα
σκάλου περί τή ς  φυσ ικής έπιδόσεως τού 
μαθητού, τή ς  ιδ ιοφυίας του, τή ς  έργατι- 
κότητός του ε ίς  δλα τά έτη τή ς  έκπαιδεύ- 
σεώς του σημειώνονται ε ίς  ίδιον βιβλίον. 
Καί δταν ακριβώς πρόκειται ν ιί γ ίνη  σοβα- 
ροτέρα σκέψ ις διά τό μέλλον, τότε οί γο
νε ίς  οδηγούνται άπό τό βιβλίον αύτό τού 
σχολείου διά τη ν επ ιστήμην ή τό έπάγ- 
γελμα, τό όποιον θέι έκλέξουν διέι τό παιδ ί 
τω ν.

Καί τό σχολείον, τό όποιον έχει τη ν ιιε - 
γαλειτέραν έπιρροήν διά τό μέλλον τού 
παιδιού, τό παρακολουθεί έπειτα  καί ε ίς  
τη ν κο ινω νικήν του ζωήν κα ί δράσιν, καί 
αναγράφει ε ίς  τόν ίδιον π ίνακα  τή ς  προό
δου του ώ ς παιδ ιού κα ί τή ν δράσιν του ώς 
κο ινωνικού παράγοντος.

’Εδώ μέ όσην έπιπολαιότητα κανονίζε
τα ι ή έκπα ίδευσις, μέ τή ν  ιδ ίαν κανονίζε
τα ι κα ί τό έπάγγελμα ή ή έπ ιστή ιιη  πού θά

Λ Γ  ι> ^άκολουθήση τό παιδί. "Οπως οί γο νε ίς  
κρ ίνουν άπό τέις έξετάσεις του διέι τά ς 
άποκτηθείσας γνώσεις', θέι κρίνουν μεθαύ- 
ριον καί διέι τό στάδιόν του σύμφωνα μέ 
τή ν  φιλοδοξίαν τω ν κα ί τέι ίδικά τω ν συ ιι-ϋ '  V _ν \ Λ * "X η γ  η ^φεροντα και οχι με τη ν  ιό ιοφυϊαν καί φ υ 
σικήν κλ ίσ ιν  τού παιδ ιού.

Σχολείον κα ί γο νε ίς  έργάζονται κατά 
τύπους, τυφλω μένο ι άπό τήν ρουτίναν κα ί 
ε ίς  τούς τύπους αύτούς θυσιάζετα ι σήμε
ρον μέν ή  ύγε ία  τού πα ιδ ιού, αύριον δέ 
καί άργότερα τό μέλλον του, ή  ζωή του 
ολόκληρος.

Δ ι’ αύτό κα ί αί έξετάσεις άν κα ί κατηρ- 
γήθησαν άπό τόν νόμον, άν κα ί θεωρούν
τα ι περ ιττα ί άπό δλους τούς πολ ιτ ισ ιιέ - 
νο υς  λαούς, άν κα ί αναγράφονται ώς 
πράγμα παλαιόν κα ί άνεφάρμοστον, θά

2019

εξακολουθούν δμως νά  γ ίνο ιντα ι πάντοτε, 
νά σκορπίζουν τή ν άγοινίαν ε ίς  τά ς πα ιδ ι- 
κέις ύυχέις κα ί τή ν έξάντλησ ιν  ε ίς  τέι π α ι
δικά, σώματα, θέι έξακολουθούν νά  ενθαρ
ρύνουν κα ί προάγουν τόν τσαρλατανισμόν, 
νέι ικανοποιούν τή ν  ματαιότητα κα ί φ ιλο 
δοξίαν τώ ν γονέων, κα ί νέι σ υντελο ύν δπως 
Λ έπ ιπολα ιότης καί ή  ήμιμάθεια βασιλεύει 
ε ις  τή ν  κο ινω νία ν μας τή ς  ρουτίνας, ε ίς  
τή ν  όποιαν τόσα δημιουργούνται κα θ ’ ήμέ- 
οαν θύιιατα .Ο t

Κ . ΠΑΡΡΕΝ

HEPI ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ W Κ Μ Υ
ΔΙΑΛΕΞΙΣ Τ Η Σ Δος ΑΝΝΗΣ ΑΠ ΟΣΤΟΛ ΑΚΗ

Γ ·.

Τήν θέσιν τοϋ άστέρος κατέχει, είπον, εν ί
οτε ο σταυρός.

Ά λ λ ’ έκτος τούτου καί άλλος σταυρός ό 
λεγόμενος svastik a  (λέξις σανσκριτική), του 
όποιου αί κεοαΐαι κάμπτονται είς ορθήν γω 
νίαν είναι συνήθης άπό τών λίθινων χρο'νων 
εξαφανίζεται βαθμηδόν κ.αί αναφαίνεται κατά 
τό 800 π . X, έπί τών αγγείων καί τών άρ- 
χαίκών νομισμάτων καί γ ίνετα ι σπανιωτατος 
κατά τήν κλασικήν έποχήν.

Έ κ νέου φα ίνετα ι κατά τους χριστιανικούς 
χρόνους είς τάς Κατακόμβας της Ρώμης είς 
τάς επιτύμβιους στήλας τής Μ. Ά σ ίας. Ή  
σβάστικα είναι κοινή είς ολους τούς Ίνδο-ευ- 
οωπαϊκούς· λαούς καί τήν βουδικήν τέχνην 
τών ’Ινδιών καί της Κ ίνας.

Έν τί) αυτή πλευρά έν ή καί τά ιερά κεΐ- 
τα ι καί ή «αί'θουσα του θρόνου», ούτω λεγο- 
μένη έκ του έν αύτή γυψίνου θρόνου. Ά λ λ ’ 
ή αί'θουσα ή φέρουσα τό πομπώδες αύτό ό'νομα 
είναι πολύ μικρά διά νά παράδεχθώμεν αυτήν 
ώς χώρον υποδοχής.

Άντικρύ του θρόνου είναι δωμάτιον λου- 
τοοΰ. Τό μέρος τούτο έθεωρήθη ώς τόπος ανα
ψυχής, ή δε δεξαμενή ώς ίχθυοτροφεΐον ή 
ένυδοεϊον.

Ά λ λ ’ ό "Ομηρος είς τό A της Ίλιάδος 
προκειμενου να τελεσθή ή πρός έξιλασμόν του 
Απόλλωνος θυσία αναφέρει δτι κατά τήν προ- 
παρασκευήν τής θυσίας οί μέλλοντες να εκτε- 
λέσωσιν αυτήν έ'πλυναν τάς χεΐοάς τω ν, διότι 
μόνον μέ καθαρής χεΐρας έπετοεπετο νά κα- 
μνωσι θυσίαν.

Συμφώνως πρός ταϋτα τολμώ νά παραδεχθώ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΚΡΗ 
’Αριστούχος τών Φυσικών Επιστημών.

τήν γνώμην έκείνων, οΐτινες νομίζουσιν δτι 
είναι λουτρόν καί του λουτρού τουτου ό ίερεύς 
— βασιλεύς έποιεΐτο χρήσιν πρό τής έκτελε- 
σεως θρησκευτικής τίνος τελετής, διότι είνα ι 
γνωστόν δτι ό βασιλεύς κατά τούς χρόνους 
έκείνους συνεκεντρου είς εαυτόν πάσας τάς 
έξουσίας.

Διογενής αυτός καί θεόπεμπτος ήτο καί κε- »
φαλή τής θρησκείας. Μετά τόν καθαρμόν 
ένεδύετο είς τήν παοακειμενην αί'θουσαν καί 
καθήμενος έπί του θρόνου έκοσμεΐτο καταλ
λήλως διά τήν θυσίαν.

( Ή  οροφή του δωματίου ήτο έκ ξύλου κκλ- 
λιτεχνικώς έπεξειργασμένου, δείγματα του 
όποιου εύρεθησαν είς τήν αί'θουσαν του θρό
νου).

Αί δύο πρός τά  Β . Δ. του ανακτόρου πλα- 
τε ΐα ι κλίμακες, αί ένούμεναι κατά τοιοΟτον 
τρόπον, ώστε ν ’ άποτελώσιν ορθήν γωνίαν, ε ί
ναι τό θέατρον τής Κνωσού, τό άρχαιότερον 
γνωστόν θεατρον ίσως του κόσμου.

ΓΙολύ μικρόν περιλαμβάνον μόλις 400— 500 
θεατάς ήτο θέατρον βασιλικόν. Βεβαίως δεν 
έτελοϋντο ταυρομαχιαι, αγώνες πολυ αρεστοί 
είς τούς Μυκηναίους καί τούς Κρήτας, ά λ λ ’ 
άπαιτοΰντες πολύν χώρον.

Συμβουλευόμενοι τάς τοιχογραφίας τοϋ άνα- 
κτόρου, τό μέγα αύτό βιβλίον, τό όποιον μας 
περιγράφει τόσον ζωντανά τήν ζωήν του άνα- 
κτόρου, πειθόμεθα δτι έτελοϋντο πυγμαχίαι, 
πομπαί θρησκευτικόν έ'χουσαι χαρακτήρα καί 
χοροί.
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Ή «ρν;¡α.νι των Κρητικών χορών καί μ,άλιστα 
της πυρίχης ήτο μεγίστη. Οί ηρωικοί προγο
νοί των σημερινών όρεσεβίων πολεμιστών ήσαν 
άριστοι χορευται, κατορθωσαντες θαυμασίως 
νά προσαρμ.όσωσι την διασκέδασιν πρός το πο
λεμικόν των ήθος- όπως ήσκοΰντο νά τανύωσι 
το τοςον καί άριστοι τοξόται έθεωοοΰντο ουτω 
καί νά χορεύωσιν ένοπλοι. «"Ωστε μ,ηδέ 
την παιδιάν άμοιρον είναι των προς πόλεοιον 
ν οητιαων»./.Λ I

Τόσον όνομαστοί ησαν οί χοοοί αυτοί, ¿ίστε 
καί ο "Ομηρος άνα<ρερει ότι ο "Ηφαιστος κό
σμων την διά τον Ά χ ιλλέα άσπίδα έπεικόνισε 
καί χορόν.

οίον ποτε ένί Κνωσώ εύρείγ 
Δαίδαλος ήσκησε καλλιπλοκάμω Άοιάδνη.

‘Οδός προς δυσμάς του θεάτρου οδηγεί εις 
σειράν δωματίων εις έν των οποίων εύοέθησαν 
απειρία χάλκινων βελών καί πινακίδες ανεπί
γραφοι.

Τά βελη ήσαν τοποθετημένα εντός ςυλίνων 
κιβωτίων, τά όποια κατεστράφησαν ύπό του 
χρόνου, επί του καλύμματος δ ’ αυτών ειχον 
προσαρμοσθή αί ες άογίλλου πινακίδες, έφ ών 
έσημειουτο ό αριθμόν τών βελών.

’Ά λλα ι σημειοΰσιν άομ,ατα, ξίφη καί τόξα.I I I 7 · I '
Εντεύθεν προεκυψεν ή ύπόθεσις οτι πρόκειται 
περί τοΰ οπλοστασίου του ανακτόρου.> V / 1Α λλά  θά ¡¿ε έρωτν^ητε ίσως κχ 1 οιχκκυς 
περί τοΰ Λαβυρίνθου τοΰ κτίσματος τοΰ Δαι
δάλου. Λένοντες Λαβύρινθον σήι/.εοον έννοοΰικεν1 . ' « Γ ίν , ■ 1 , , 1συμφωνως προς τας παιοικας μας αναμ,νησεις 
φυλακήν μυστηριώδη με σκοτεινάς, λοξάς, μα- 
κράς καί αδιεξόδους στενωπούς εις τούς δια- 
δρόμους της οποίας διετρεχε τον κίνδυνον ν ’ 
άποπλανηθή ό μή μ.εμυημένος εις τά ι/.υστή- 
ριά της· καί πρός τό κτισμα αυτό συνδέεται 
ό Μινώταυρος, ό Θησεύς, ή ’Αριάδνη καί τό
σοι άλλοι μΰθοι, οΰς κρίνω ανωφελές ν ’ ανα
φέρω, άφ’ ού όλων ή παιδική φαντασία έγα- 
λουχήθη με αυτούς.

Ά λλά  τήν μυστηριώδη καί σκοτεινήν φυλα
κήν τοΰ Μινώταυρου συμφωνως πρός τάς πα
ραδόσεις δεν εύρίσκομεν σήμερον" άντ’ αύτής 
άνεκαλύφθη κολοσσαΐον άνάκτορον μέ Μεγαλο
πρεπή προπύλαια, μεγάλας αύλάς καί απει
ρίαν δ ο) ματιών καί διαδρόμων καί υπογείους 
κρύπτας τιμαλφών αντικειμένων.

Ά λ λ  ’ είναι δυνατόν τό οίκοδόυ.ηυ.α τοΰτο 
νά ύποστηριχθή οτι είναι ό Λαβύρινθος.

Σήμερον πάντες συμφωνοΰσιν οτι είναι ό 
Λαβύρινθος στηριζόμενοι επί της σημασίας της 
λέξεως καίτοι δεν παραδέχονται πάντες τήν 
αυτήν ετυμολογίαν.

Ό  Frans κλίνει πρός την γνώμην ότι «Λα
βύρινθος» προέρχεται έκ της Καρικής λέξεως 
ν,λάβρνς'» τής σημαινούσης τόν διπλοΰν πέλε- 
κιν καί εκ της δηλούσης τόν τόπον φρυγοκρη- 
τικης καταλ,ήξεως νϋο ς. Ή Κόρινθος, Ιΐέοιν- 
θος, Όλυνθος, Ίάκυνθος δεν είναι αί μόναι 
πόλεις αί διασώσασαι τήν κατάληξιν ταύτην 
άλλά καί ονόματα κοινά π. χ. Υάκινθος, 
Τερέβινθος Τέρμινθος.

”Οστε Λαβύρινθος είναι «ό τόπος τοΰ δι
πλού πελέκεως» ήτοι οίκοδόμ.ημα άφιερωμέ- 
νον εις τόν διπλοΰν πέλεκιν ή τόν θεόν ου 
σύμβολον ούτος.

Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ό διπλοΰς πέλε- 
κις είναι έν τών ίερωτάτων συμβόλων τοΰ κρη- 
τικοΰ πολιτισμοΰ, διότι εύρέθη μεταξύ τών 
ιερών κ,εράτων, επί στύλων καί άνωθεν βωυ.οΰ.

Ή έςηγησις αΰτη καταρρίπτει τά παλαιά 
παιδικά εί'δωλα καί έν τώ μεγάλοπρεπει άνα- 
κτόρω άναγνωρίζομεν μέν τόν Λαβύρινθον, 
ά λλ ’ ώς τόν οίκον θεοΰ.

Ά λλά  τίνος θεοΰ ήτο σύμβολον καί τίς ή 
σημασία τοΰ συμβόλου ;

Ή σημασία τοΰ συμβόλου είναι αμφίβολος. 
Το βέβαιον είναι οτι ό πέλεκις πρό άμνημ,ο- 
νευτων χρόνων ήτο έργαλεΐον καί τό οπλον 
διά τοΰ οποίου ό πρώτος άνθρωπος ήαύνθη καί 
έπετεθη κατά τών εχθρών καί τών θηρίων, 
επομένως ταχέως άπέβη καί τό σύμβολον τής 
άνθρωπίνης δυνάμεως. Ά λλά  μέ τήν τάσιν 
την οποίαν ειχον οί τότε άνθρωποι ν ’ άποθε- 
ωνωσι τούς ανθρώπους διά τής λατρείας τών 
νεκρών των καί νά ένκνθρωπίζωσι τούς θεούς 
των, επειδή ό διπλοΰς πέλεκις ¿χρησιμοποι
είτο εις τάς θυσίας έγένετο τό σύμβολον καί 
τής θείας δυνάαεως.

ΤΟ Κ Ε Φ Α Λ Α Ρ Ι
Έξοχή όπως τήν ονειρεύονται οί άνθρω

ποι ποΰ άγαποΰν τήν φύσιν. Δένδρα μεγά
λα, βουνά άπαλά, μαλακά, ή'υ.εοα, όοίζιον 
άνοικτός, μέ ένα ρυάκι νερό, ήσυχο, άθόρυβο
κι αυτο σαν το μικρ 
συντροφεύει.

εκκλησάκι ποί

"Ολα γυρω απλά, ήσυχα, χωρίς επισημό
τητας ή πολυτελείαν. Δυό τρία καφφενεΐα 
ποΰ δίδουν καί φαί, δυό τρία ξενοδοχεία, 
απλά καί καθαρά, δυό δασάκια, χωρίς βίλ- 
λες με ρυθμους καί έπαύλεις επισήμους. Καί
n λ ι  .  / ν e , 1 Λ ^οαως οεν λειττει ουτε yj αονιτεκτονικν) άττο
TTjv εζοχικην αυτ’/jv γωνιά, ουτε ν; έρ.ορφιά 
εκείνων ττοΰ (τκοοτΰΐζει γ, «ρυτις άττο ttjv 
γρορ/.ον καί αρμονικήν γαλέτα της,

Τά δένδρα, πλάτανοι καί λεύκες, καρυδιές 
καί κεοασιέ:, πεΰκα καί πικροδάφνες σκορπίζουν 
σκιές πράσινες εις κάθε τόνον, κλαδια άλλοΰI ' \ ησάν σκεπασμένα από πράσινα βελουδένια πα
ραπετάσματα καί πελότες γιγαντειες άπό 
peluche, άλλοΰ σάν μπράτσα μπρούτζινα στο
λισμένα μέ νταντελένια μανίκια καί άλλοΰ 
’σάν ολοστρόγγυλες μπάλες βελονοτες. ΙΙοΰ 
καί που υ.έσα στούς ένκγκαλ.ισμ.ους τών κλα
διών προβάλλουν κόκκινες γραμμές μαλακές 
καί αρμονικές ποΰ ενθυμίζουν στόματα δροσερά 
κοριτσιών εί'τε εις τσαμπί ά πυκνά, σφικτο- 
δεμένα ’σάν άπό κοράλια άκατέργαστα.

Είναι ό γλυκύς καρπός τής άνοιξεως, ποΰ 
θά έ’φθανε μόνος του γιά νάπλέξ’/) τό πιο ζων- 
τανό καί συμβολικό μαγιάτικο στεφάνι, τόση 
κλείει μέσα του ποίησιν καί γλύκα καί χυμόν 
νεότητας.

Τά κεράσια ποΰ φουσκώνουν κοκκινόχρυσα σάν 
cabochons άπό τοπάζια καϋμένα ζωντανεύουν 
μέ τά χρώματά των τήν πολύ πράσινη μονο
τονία τών άλλων δένδρων. Δυό τρεις πικρο
δάφνες, είναι άλήθεια, ύψόνουν κ ι’ αυτές κον
τά εις τό εκκλησάκι ανάστημα κάπως υπερ
φυσικόν μέ μπουκέτα τριανταφυλλιές άναμεσα 
εις τής γιγάντιαις λεύκες καί τά ύπερυψηλκ 
πεΰκα τής ρευματιας, άλλα τα λουλούδια των 
δέν έ’χουν ούτε τήν χάριν, ούτε τήν λαμπρό
τητα τής γιαλιστής πορφύρας ποΰ άπλ.όνουν 
τά κεράσια εις τό βαθυπράσινο φύλλωμ.ά των. 
Τό λουλούδι τής πικροδάφνης ’μοιάζει άπό 
τριανταφυλλί τσιγαρόχαρτο καί σκορπίζει 
γύοω του ’σάν γυναίκα έπαρχιωτισσα χρώ
ματα κτυπητά, φαντασμένα, αυθάδη, ποΰ 
κινούν τήν προσοχήν ά λλ ’ οχι και το λεπτόν 
αΐ'σθηαα τής ηδονής ποΰ ξυπνά κάθε ωραίο 
χρωματισμένο καρπό ή λουλοΰδι εις τήν άνθρω- 
πινη ψυχή. Πουλιά μέ φωνήν οργάνου Σαρα 
ζάτε, άηδονια γλυκύλαλα κατοικούν μ.εσα εις 
τής μ-εγάλεςλεύκες μέ τά άσημένια τά δίχρω
μα φυλλώματα. Τώρα γ ιατί τά άηδονια πλέ
κουν τής φωληές των κατά προτίμησιν επάνω 
εις τής λεύκες, αύτό είναι μυστικό ίδικό των, 
ποΰ δύσκολα ήυ.εΐς οί άνθρωποι θα ηυ.πορου- 
σαμ.εν νά έξηγήσωμ.εν. ’Ίσως γ ιατί τά άση- 
μωτά φύλλα των, σκορπίζουν εύθυμάχν εις 
τής ψυχούλες τών πουλιών ποΰ κυλοΰ/ μ.εσα 
των τόσους μουσικούς θησαυρούς. ’Ίσως γιατί 
τά ©ύλλα τής λεύκας τραγουδούν κ ι’ αυτά 
άδιάκοπα ένα άπαλό μ.εταλλικό τραγούδι 
ποΰ συνοδεύει τόν ψάλτη τόν πτερωτό εις 
τής τοίλιες καί τούς λαρυγκισμ.ούς του. ’ Οπως 
δήποτε ’σάν μεγάλος άπό τούς μεγαλείτε- 
ρου; τραγουδιστής τό άηόόνι κατοικεί εις της

λεύκες, που είναι υψηλές πολύ καί λυγιστές, 
’σάν να έοωτοτροποΰν άδιάκοπα μ.ε το άερακι, 
ποΰ χαϊδεύει τά φύλλα των, καί μ.έ τόν ήλιο, 
ποΰ σκορπά τόσα άσημια έπάνω των, καί με 
τό γαλανό στερέωμα ποΰ άντιλαλ,εΐ τής μ.ου- 
σικές συμ.φωνιες των.

Άντικρύ ή Πεντέλη απλώνει τεμπέλικα, 
ξεκουραστικά τό κυματιστό σώμα της, ποΰ 
Τόσους τωοα αιώνας γέννα άριστουργηματα χω
ρίς νά κουρασθή καί νά γυράσγ. Πρόγονος δό- 
ξης, ποΰ κλείει ένα Παρθενώνα μ.έσα της, ξα- 
πλώνη ήοεμ.α τής μαλακές νραμμές της, ’σάν 
γυναίκα έ’μ.μ.ορφη, πολύκαρπη, ποΰ όσον καί 
άν γεννά, όλο καί έμ.μ.ορφότερη γίνεται, όλο 
καί ξανανιώνει εις μια μεστή καί χυμερή ώοί- 
μανση. Εις κάποιες δύσες μαγικές, άπό εκεί
νες ποΰ μόνον ό ουρανός τής Α ττικής άπλο- 
νει εις τά ήλιοβασιλεμ.μ,ατά του ή Πεντέλη 
σκεπάζει αέ τοιανταφυλλιές χλαμ.ύδες τά 
μαρμ.αρεν,ια σπλάγχνα της όπου γυμνόνει άκού- 
ραστα τής λευκής πετρες ο λατόμος γίνον
ται χρυσοκόκκινα ’σάν τούς χρυσούς τοΰ 
ΙΙαοθενώνος στύλους.

Λυτά είναι τά στολίδια τοΰ Κεφαλαριοΰ 
καί ή ολόλαμπρη του πολυτελεία. Άπό τό 
μ.ικρό τό καμαράκι τοΰ ξενοδοχείου μ,ας ποΰ 
έδανείσθη άπό τήν Πεντέλην τό όνομά του 
τοΰ Πεντελικοΰ, άπολαυ.βάνω ολην αύτήν τήν 
ωραιότητα τής φύσεως, ποΰ ύμιλεϊ σιγά εις 
τήν ψυχήν καί τάς αισθήσεις μ.ου την γλώσ
σαν τής μ.εγάλης έμ.μ.ορφιας.

Κ ι’ ά π ’ τήν αικράν πλατείαν τοΰ Ινεφα- 
λαοιοΰ ποΰ τήν στεγάζουν δένδοα γιγαντό-

I ~  I  ι i  i

κορμ.α έχω τήν πειό μεγάλην και πλουσίαν 
αί'θουσαν, ποΰ νά έπιθυμ.ήσω καί νά φιλοδο
ξήσω ήτο δυνατόν. Κάτω άπό τήν στέγην 
αύτήν τήν δροσεράν καί τήν φιλόξενον ή ώραις 
περνούν εύκολα, ειρηνικά μέ ήδυπάθειαν καί 
ήσυχίαν ,ηλευτήν ψυχής καί πνεύματος.

’Έξαφνα ή έμ.μορφγά τής φύσεως σκιάζε- 
ται άπό τήν εισβολήν τών στρατευμ.άτων, 
ποΰ ήλθαν νά ξεκουρασθοΰν κάτω άπό τήν 
Πεντέλην μ,ετά τάς μ.άχας καί τά πολεμικά 
των κατορθώματα. "Πρες ολόκληρες άνθρω
ποι νικημένοι πειά άπό την κουρασιν, άσχη
μοι μ,έσα εις τά σκονισμένα τοον ενδύματα, 
παραταγμένοι εις γραμμάς καί φορτωμένοι 
μέ πολεμικάς άποσκευάς άπλόνονται καί ξετυ- 
λίσσονται ’σάν φειδία χρυσοπράσινα εις τούς 
δοόμους καί τήν κοιλάδα τοΰ Κεφαλαριοΰ.

Τό σιγανό ρυάκι, ή ρεματια ποΰ σιωποΰσε 
γύρω άπό τό εκκλησάκι μέ τής κόκκινες γραμ
μές, τά δένδρα ποΰ φλυαρούσαν μόνα των 
χωρίς φωνή ανθρώπου νά τά διακόπτν), ή
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τρίλιες των άηδονιών, όλα χάνονται καί σβύ- 
νουν, άπό της μιας στιγμής εις την άλλην. 
Τρουμπέτες, τραγούδια πολεμικά, που βγαί
νουν από λαιμούς ξηρούς άτ:ό τον κόπον, πο- 
δοβολητός αλόγων, κατρακυλίσματα κάρων 
καί άμαξιών, γελοία, γκρίνιες, φωνές, δια
τάγματα , μεταλλικοί ήχοι σπαθιών, ιδού τό 
Κεφαλάρι στρατόπεδον, το Κεφαλάρι τόπος 
κατασκηνώσεως καί καταυλισμού μιας ολο
κλήρου μεραρχίας της πειό κουρασμένης, άλλα 
καί της πειό δυνατής. ’Αφού μόνη αυτή τα 
λαιπωρείται εί'κοσι ημέρες τώρα καί οί άνδρες 
της δεν έ'χασαν τό ηθικόν τω ν, είναι εύ'θυμοι 
καί ζωηροί, ’σάν να έ'ρχωνται άπλούστατα 
άπό ένα στρατιωτικόν περίπατον αναψυχής.

Οί αξιωματικοί κλείουν την παρέλασιν των 
στρατευμάτων, που έκράτησε τρεϊς ώρες ολό
κληρες. "Εφιπποι επάνω εις ωραία άλογα 
με τά άσπρα καλύμματά των που πτερυγί
ζουν επάνω εις της πλάτες των σάν σημαίες 
ειρήνης, ζωηροί, μέ κόκκιναμάγουλα, μέ κάτι 
νεανικόν εις την στάσιν καί εις τό βλέμμα 
και οί όλιγώτερον ακόμη νέοι, ακολουθούν 
τους άνδρας εις τόν τόπον του καταυλισμού 
καί σταματοΟν εις τά  μικρά ξενοδοχεία, όπου 
θά καταλύσουν.

"Εως τώρα μόνον εις τά  μυθιστορήματα καί 
μάλιστα της εποχής του Ναπολέοντος είχα 
παρακολουθήσει τοιαύτην κίνησιν στρατευμά
τω ν. Και ί'σως γ ι ’ αυτό μου έφάνη ότι ά 
αξιωματικός που άπεσπάσθη άπό τούς άλλους, 
ωρμησε με τό άλογό του, έως επάνω κ α τ ’ 
εύθεΐαν εις την πόρτα του ξενοδοχείου μας 
καί έκτύπησε μέ τό καμιτσίκι του, ζητών 
τόν ςενοδόχον, σάν καθαρή αντιγραφή του 
Δουμά. Και μ.οΰ εφάνη παράξενο, πώς ακόυσα 
μέ ’Ελληνικά λόγια να προσκαλείται ό ξενο
δόχος, άντί ho là  la  belle που βάζουν πάντα 
οί Γάλλοι συγγραφείς εις τά στόματα τών 
σπαθοφόρων επιδρομέων, που επιστρέφουν άπό 
τάς μαχας. "Αλλως τε la belle εδώ ήτο ά 
πλούστατα ή κυρά Μαριγώ μας, μια κοντο- 
χονδροϋλα Κηφισώτισσα γυναικούλα που υπη
ρετεί τό ςενοδοχεϊον Φασέα άπό χρόνια, χω
ρίς να σκοτίζεται ού'τε διά τόν ‘Ελληνικόν 
στρατόν, ούτε διά τούς ζητουντας κατάλυμα 
σωματάρχας του.

Καί γ ι ’ αυτό ακριβώς ό κ. συνταγματάρχης, 
γνωστοτάτη ’Αθηναϊκή φυσιογνωμία, έκτυπη- 
σε πολλήν ώραν, έφώναξε, έθύμωσε σχεδόν 
χωρίς νά λάβν) καμμίαν άπάντησιν . . . .

Έ ν τώ μεταξύ οί νεώτεροι που είχαν φθά- 
σει μέ τά  πρώτα τάγματα , είχαν πλέον ξε- 
σκονισθή, ξυρισθή, φρεσκαρισθή, καί ή'ρχισαν

να περιφέρουν εις τό Κεφαλάρι τά  ήλιοκαμ- 
μενα των πρόσωπα μέ τής κοκκινισμένες 
μύτες καί τα ξεφλουδισμένα μέτωπα, ύπεοή- 
φανοι βέβαια διά τήν μείωσιν αυτής τής έμ- 
μορφιάς τω ν, διότι επ ί τέλους μέ τά γυμνά
σια αύτά έλάμβαναν καί αύτοί τό βάπτισμα 
του στρατιώτου, του άνδρός που αναλαμβάνει 
ενα βαρυ καθήκον απέναντι τής πατρίδας τω ν.

Δεν είχε περάσει ού’τε ώρα, άφατου καί τό 
στράτευμά είχε τελειώσει την παρέλασιν του 
καί όλη ή άπό του Κεφα/,αριου μέχρι τής 
ΙΙεντελης κοιλάς ¿παρουσίαζε στρατόπεδον
καταυλισμενον έν τάξει. Αί σκηναι τών στρα-~ / \ > τιω των παραταγμεναι εις γραμμας κανονικας
ώμοίαζαν φωλιές μάλλον μεγάλων πουλιών, 
μαύρες, τρίγωνες ’σάν φεστόνια, μέ τήν 
μαυρην όξεΐαν γωνίαν των πρός τά επάνω 
συνεχομεναι ή μία μέ τήν άλλην, μέ τά  μαύ
ρα των ανοίγματα κατά σειράν, έ'διδαν τήν 
ίόεαν ό'τι ό άνθρωπος ήμπορεΐ νά ζήσγι, δπως 
και τα  ζώα, οτι δέν τόν χωρίζει άπό αύτά 
παρα μόνον ή δημιουργία τόσων άναγκών, τάς 
οποίας εσωρευσε γύρω άπό τήν ζωήν του καί 
εις τας οποίας οφείλει τήν δυστυχίαν του.

Μεσα εις τά  μαϋρα εκείνα στόματα, που 
γίνοντα ι μέ δύο μαύρες κουβέρτες κρεμαστές 
έπανω άπό ένα ςύλο μέ τά άκρα των ανοικτά 
κατω επερασαν τάς ώρας τής άναπαύσεως ένα 
μήνα σχεδόν τόσοι νέοι, χωρίς καμμίαν διά- 
κρισιν κοινωνικήν, μέ μία κουβέρτα ως στρώ
μα καί μιά πέτρα ως προσκέφαλο. Καί αντί 
νά άρρωστήσουν, νά καταβληθούν είναι όλοι 
γέροι, ζωηροί, κόκκινοι, μέ κάτι άνθρωπινώ- 
τερον και άζιοπρεπέστερον εις τήν παράστα- 
σιν τω ν, σωστά παληκαρια τούς οποίους άν
τ ί νά ταπεινώσ*/), έξηυγένισεν, έξύψωσεν ή 
ζωή αυτή.

Παρά πέρα, κατά διαστήματα έτοιμάζεται 
το συσσίτιον. "Ενα καζάνι, δυό μεγάλες πέ- 
τρες ως πυροστιές καί γύρω στρατιώται μέ 
της κάτασπρες κατσαρόλες των περιμένουν. 
‘Ο μάγειρος σιγοτραγουδεϊ, οί άλλοι παίζουν, 
αστεΐζονται, εύφυολογουν. Ή  σούπα άλλως 
είναι έτοιμη καί τό μοίρασμα αρχίζει. ‘Η κα
τσαρόλες γεμίζουν, ή σούπα αχνίζει πυκτή 
εις ρύζι, ά λλ ’ όχι καί εις πάχος, όπως λέ-

> ..ν' ’ ε ν  ̂ , > ,γουν αστει^ο^ενοι οι ανορες. 1νονσο[Λε σωστό, 
πρόσεξε μή στομαχιάσνις, λέει ό ένας πρός τόν 
άλλον χαριτολογοΟντες. Καί οί κατσαρόλες 
αδειάζουν γληγωρα καί ξαναγεμίζουν πάλιν 
μαζή μέ μεγάλα κομμάτια βραστού κρέατος, 
τά όποια καταβροχθίζονται με λαιμαργίαν.

Εισθε κουοαμένοιξ έ’χετε άρρώστουςξ ύπο- 
φέρατε;
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Μπά ! μόνον τό νερό πού μάς έ'λειψε κάπο
τε . Τά άλλα όλα καλά. Τό ηθικόν των λαμ
πρό. Νομίζω ό'τι άν έπρόκειτο νά ξαναρχίσουν 
δέν θά είχαν κανένα δισταγμόν. "Αλλως τε 
τήν επαύριον εις τήν πρωινήν μάχην καί εις 
τήν μεγάλην παρέλασιν ήσαν οί παραστατι- 
κώτεροι εις τό βάδισμά των, οί πλέον στρα- 
τ ιώ τα ι, ’σάν νά τούς έ'χν) εμψυχώσει ή νίκη. 
τήν οποίαν πρό ολίγου μόλις άπό προωρισμε- 
νοι ποΰ ήσαν δ ι’ ή ττα ν, όμως ένίκησαν.

Κ. ΠΑΡΕΝ

Π Ο ΙΗ ΤΗ Σ Ϊ Ι Ο Σ  Ε ΙΣ  ΠΟΙΗΤΗΝ Π Α Τ Ε Ρ Α
Η ΦΟΙΝΙΚΙΑ

Γ'.
Στο  « Αίοθαντικό Φυτό» τον Σέλλεν, στή Μ ι

μό ζα ,  ατό γνωοτό π ο ίη μ α  του  εξοχώτερου  "Αγ
γλον λυρ ικού , υπάρχουνε  μερ ιές  η ο ύ  μπ ορούμ ε  
να βρούμε  ομο ιότητες με τό τραγούδ ι της Φοινι
κιάς. Στο  «Αίοθαντικό Φυτό» η άλληγορ ική  θέση  
βρίσκεται κ '  εκεί μέσα  σ’ εν αν κ ήπο ,  στον κ ό 
σμο  τών λουλουδιών' ό πο ιητής , με τό γ νώ ρ ι
μ ο  τρόπο  που  σκορπ ίζετα ι ό Ιδιος στον εξω τε 
ρικό κόσμο  για να εμψυχώση τό κάθε τι τής  
πλάσης μάς  παρουσ ιάζε ι ενα ενα τα λουλούδια  
του κ ήπον ,  κ ι άπάνον  Λπ ’ δ  λα ιστορε ί τό ξημέ  
ρω μα ,  τή ζωή και τό θάνατο  του  Α ίσθαντι- 
κού  Φυτού. ‘Ο Σέλλεν μορφ οπο ιε ΐ  τήν άνο ιξη  
σε μια. δύναμη ,  σ ’ ενα υπερκόσμ ιο  γυναικείο  
πλάσμα  που  χύνεται στο περ ιβόλι κα ί κ ρα τε ί  
τα λουλούδια στη ζω ή . “Οσο μένει μ α ζ ί  τους, 
Αναγαλλιάζουν τα. λουλούδ ια  κ ’ ή ψυχή  τους Α
νοίγει πρός τό εξαισ ιώτερο τ όνε ιρο . ’Έ ρχε
ται όμως ή ώρα  κα ι μ ισεύοντας χάνεται τό υ 
περκόσμ ιο  π λάσμα ,  ή θεόσταλτη  « la d y »  στο τέ 
λος του  καλοκα ιρ ιού . Τότε γέρνουνε πρός τό 
μνήμα  τα. λουλούδ ια  κα ί πεθα ίνουν, Αφού κ ρύ 
ψουν όμω ς  πρώ τα  βαθε ιό  στις δ ιπλές τής ν -  
γρής γής τό σπόρο τους. Τελειόνει κα ί τό Αί
οθαντ ικό  Φυτό, για να. μ ή  ξαναζήση ποτέ π ιά ,  
καί στο μέρος που  Άνθιζε ψντράνουν Αγριόχορ
τα κα ί σκνλοβότανα.  "Οπως δ π α η τ ή ς  τής Φοι
νικιάς Αφίνει να μ ιαοφαίνετα ι κάτ ι άπό τόν έαυ 
τό τον  στα. γαλανό, λουλουδάκ ια , έτσι κ ι ’ δ 
Σέλλεν ταυτίζε ι τόν εαυτό τον  μ ε  τό α ίο θα ν -  
τικό φυτό .  «Τό πο ίημα  τούτο  που  είναι ή ισ τ ο 
ρία , ενός φ ντον ,  είναι καί μ ιας ψυχής  ή ιστο 
ρ ία , τής ψυχής  τον Σέλλεν, τής αίσθαντικήςΤ). 
Τό γλυκό εκείνο περιβόλι,  ή πανώρ ια  εκείνη

(Κ υρό ,
Κ ι όλες οι μορφές ο ί δλόγλνκες κι όλα τα μ ύρα ,  
Αέν ¿φύγανε σ τ ’ αληθ ινό  ποτε :
Έ μεϊς, εμείς οί ίδ ιο ι Αλλάξαμε' όχι εκείνα. (2 )

Οί δύο πο ιητές, δ Σέλλεν κ ι  δ δ ικός μας

δ πο ιη τής  τής Φοινικιάς, π ο υ  τους χωρίζουνε  
λογής ί.ογής δ ιάφορες, διαλέξανε δυο περιβόλια  
μέ τόν Ανθένιο κόσμο  που  κλείνουνε, γ ιό νό 
φανερώσουνε δυο δ ιαφορετ ικές  Ιδέες, δ π ρ ώ 
τ ο ς , μέσα σ τ ’ Άνλο κα ί τ ’ Άπιαστο τής φνρ ιο  · 
λατρ ικής τον συγκ ίνησης, τ ’ Ακράτητο τής π α ν -  
θεϊστ ικής τον  μ έϋης  κα ί τό α ιθέρ ιο  τής ιδεα 
τής μεταρσ ίωσ ις , κ ι δ δεύτερος μέ  τό π α ρ ο υ -  
σίασμα κάπο ιου  νοητ ικοΰ  τόνον Απάνω Από τ ’ 
άπλούστερα κα ί τό π ιό συνηθ ισμένα, μέ τό λ υ 
ρικό του  ξεφάντωμα κα ί τήν Ασυνήθιστη στην  
Άλλη τον πο ίηση  Αφομοίωση του εαυτού τον  
μέ τήν ίδ ια τή φύση .

’ Η « Φοινικιό» είναι γραμμένη  μέ  ζηλευτή  
δεξιοτεχνία, σέ στ ίχους Αψεγάδιαστους π ο υ  τους  
κρατε ί  τό μ ονσ ικώ τερο  κυμάτ ισμα .  Τό πο ίημα ,  
αν κα ί ξεπερνάει τους τρ ιακόαονς στ ίχους, σ τ έ 
κει Από τήν Αρχή ίσα μ έ  τό τέλος στήν ίδ ια  
Αδιάπτωτη μ ο ρφ ή .  Σ ’ αυτό δ Παλαμάς, κ α 
θώ ς  καί σέ τόσα Από τ ’ Άλλα του  π ο ιη τ ικ ό  έργα  
δείχνεται στυλίατας Αψεγάδιαστος κα ί ρ ν θ μ ο -  
πλάστης Άξιος. Τους δεκατρ ιαύλλαβονς τής  
« Φοινικιάς» μπ ορώ  νό π ώ ,  χωρ ίς  δ ισταγμό ,  
πώ ς  βάζω πλά ϊ στο στερνό δεκαπεντασύλλαβο  
του Σ ο λ ω μ ο ύ .Ό  πο ιη τής  τής  « Φοινικιάς» δ ιά 
λεξε τό δεκατρ ισύλλαβο γιό να γράήτη τήν τό
σο γνωστή άπό  τήν παράδοση  του  στ ίχου δ τ -  
τ ά β α, τή μετρ ική  φ όρμα  που  μεταχε ιρ ίστηκε  
στο « Λ άμπρο» δ Σ ολω μός .  ‘ Ο δεκατρισύλλαβος  
έχοντας περ ισσότερο πλάτος άπό  τόν έντεκα-  
αύ/,λαβο, ταιριάζει τήν  προσπάθε ια  του π ο ιη 
τή  που ζητε ί νό εκφράση τόσο νπ ο νοη τ ικ ό  τό  
π ιο Απροσδιόριστα σαλέματα τον λογ ισμού κα ί 
τού ονείρου. Πόσο ευγενικό ή υπόκω φη  φωνή  
τού καημού  καί ή λαχτάρα εκείνη πού  σ ’ Αδιά
κοπο p i a n i s s im o ,  (γ ιό  νό δανε ιστώ κάτι ά 
πό τό λεχμικό τής μουσ ικής ) ,  εμψυχόνει έτσι 
αβρό  κι Απαλό τό πο ίημα  δλόκληρο! Κ ι ’ Ακό
μα  πόσο  β α θ ε ιό  φρ ικ ιαατ ικο ί κάπο ιο ι στίχοι 
πλημμυρ ισμ ένο ι Από σνγκρατητή  Αγωνία κι Α
πό  βουβό τρόμο !  Ό  τρόμος , τό δέος, είναι δ 
πιο κυρ ίαρχος κ ι δ π ιο  βαθύς  τόνος τής δ ρ α 
ματικής τέχνης' τόν τόνο τούτο  μπόρεσε, δ Ε ω -  
στής Παλαμάς νό κλείση σέ πολλά άπό τό πο ιή  - 
ματά του καί μέ  τον τρόπον αυτό νό τόνε μ ε -  
ταφέρη στή λυρική του κατάσταση ■ "Ετσι καί
στή « Φοινικιό» ,  μέ χαρακτήρα  τόν τρόμο  καί 
τό δέος, καταφέρνει νό μάς δώση μερ ικούς  Α
πό  τούς όμορφοτέρονς  στ ίχους τού τραγουδ ιού  
δλόκληρον, στ ίχους πού  βυθ ίζοντα ι στήν κα -  
τανυκτ ικώτερη Ατμοσφαίρα, πού  Απάνω τους  
βαραίνει ή επ ιβεβαίωση μ ιάς  περασμένης Αμαρ
τίας καί τρέμει μέσα τους ή προσδοκ ία  κ ά 
πο ιον  μελ,λόμενου Αφάνταστου κακού .
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Ο ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΛΑΤ ΖΑΡΗ  Ο ΔΡΑΜ ΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΥΣ HENRI BATAILLE  

' Ο συνθέτης τής Λέπρας) ( Ο συνθέτης του λιμπρέττου της Λέπρας)

Είναι από τές ολίγες περιστάσεις που ή γυ
ναίκα δείχνεται τόσο δυνατή απέναντι στον 
εαυτό της. Και είναι ¡¿εν αλήθεια οτι δον εί
ναι ακόμη βεβαία εις τάς υποψίας της, άλλα 
καί δταν βεβαιωθή ή γλυκύτης καί ή συγκα
ταβατική καλωσύνη της δέν θά λείύ/η.

Καί πράγματι ή Δηϊάνειρα δεν μένει πο- 
λύν χρόνον εις την άγνοιαν. *0 πρώτος άγγε- 
λ.ος τήν πλησιάζει καί τής αποκαλύπτει τό γ έ 
νος της Ιόλης, καί τή θέσι που πρόκειται να 
πάργ εις την οικίαν του Ήρακλέους.

« ΤΩ δυστυχής, εγώ , αναφωνεί μ.έ πόνον, 
ποίαν συμφοράν έ'χω δεχθή είς τόν οίκον αου, 
ή οποία λαθραίως είσέδυσε» ! Είναι ή μομφή 
κατά της ’Ιόλης καί του Λίχα που τήν ήπά- 
τησαν. Είναι ή έ'κρηξις της ζηλοτυπίας της 
γυναίκας που περιδένει τον σύζυγόν της διά νά 
τόν ίδη εύτυχισμ.ένον μέ άλλην.

Σ ’ αυτή τή στιγμή εξέρχεται ό' Λίχας 
από τό άνάκτορον, όπου είχεν οδηγήσει τάς 
αιχμαλώτους. Είναι θαυμασία ή λογομαχ ία 
των δύο άνδρών. Ό  Λίχας άρνεΐται νά παρα- 
δεχθή οτι αυτός ό ίδιος είχεν ε ΐπει έν τω  
μ.εσω του λαού οτι ή ’Ιόλη είναι ή νέα σύζυ
γος του 'Ηρακλέους καί φέρει ως μάρτυρας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ Μ Μ ί
Λ '.

Κ ι’ αυτή ή σιωπή ακριβώς είναι μιά ολό
κληρη ποίησις. Οί Έ λληνες που έ'ζων περικυ- 
κλωμένοι από αγάλματα είχαν μάθει αυτή 
την ποιησιν, αυτό τό μυστήριο που μέ τή 
σιγή προστίθεται', τήν εύμορφιά, τήν μεγαλο- 
πρεπεια αυτή που κάμνει πιο βαοειάτήν λύπη. 
Κ ι’ αύτη τη σιωπή θά τήν συναντήσωαεν 
αργότερα σ ’ αυτό τό ί'διο δράμα, ά λ λ ’ έμψυ- 
χωμενη στη Δηϊάνειρα, όταν πλή ττετα ι από 
τό βαρύ χέρι του ίδιου της εγκλήματος.

—  Αυτήν τήν στιγμήν ή Δηϊάνειρα δείχνει 
ολην την γλυκύτητα καί τρυφερότητά της. 
Δέν εξοργίζεται, αλλά σάν μ.ητέρα συγκαταβα
τική που δεχεται τά πείσμ.ατα του παιδιού 
της.

« ”Ας τήν άφήσωμεν, λέγει, νά κάμν) όπως 
τής είναι καλύτερα, άς μή προσθέσωμ.εν και
νούργια λύπη σέ δσας έχει ήδη ή δυστυχής». 
Βλέπομεν ότι ή αιχμάλωτος ζωντανεύει έμ.- 
πρός της καί σκιάζει τήν ερωμένην. Ή  συμ
πάθεια νικά τήν αντιζηλίαν καί ζηλοτυπίαν.

Μ Α Ρ Ι Α  Κ Ο Τ Ζ Ν Ε Τ Σ Ω Φ

(11 μεγάλη Ρωσσίς άοιδός, ή νποδυδεΐσα είς τό Παρίσι τό μέρος τής Φαύστας 

ε?ς τήν νέαν όπεραν αή Ρώμη» τοΰ 'Ερρίκου Καίν).
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κ ι ’ αυτούς τούς θεούς, ένώ ό άγγελος τόν έχει 
άκούσει μέ τά  ίδια του τά  αύτιά .

Τότε ή Δηϊάνειρα, ή όποια βιάζεται να ΐΑοεθγι 
τήν δυστυχία της, διότι η υποψία γ ι ’ αυτήν 
καί ή αμφιβολία είνα ι χειρότερο καί σέ όλο 
το διάστημα της λογομαχίας είχε σκεφθή μέ 
αγωνία άποτείνετα ι στον Λ ίχα.

« Σ ’ ¿ξορκίζω στο δνομα του Διός, που ρίπτει 
τόν κεραυνό, μή μου κρύπτγς τίπο τε, διότι δεν 
όμίλεΐς εις γυναίκα δειλήν καί ή οποία αγνοεί 
τήν φύσιν των άνδρών, ώστε να μή ξεύργ ότι 
έκ φύσεως δεν είνα ι δυνατόν νά χαίρουν πάντα 
τήν ί'δια χκρά. Εις τόν έρωτα οστις θέλει ν ’ 
άντισταθή καθώς παλαιστής είναι άφρων, δι
ότι αύτός άρχει καί σ ’ αυτούς τούς θεούς. Καί 
ά φ ’ ού έδάμασεν εμένα, πώς θά ήτο δυνατόν 
νά μή δαμάσν) κ ι ’ άλλην γυναίκα όμοίαν μου. 
Θά ήμουν παράφρων, άν έμεμφόμην τον σύζυ
γόν μου διότι κατελήφθη από αυτήν τήν νό
σον, ή αυτήν τήν γυναίκα ή όποια δεν μου 
έκαμε καμμίαν ύβριν, επειδή ούδέκάν μ ’ ¿γνώ 
ριζε. Μήπως ό Ηρακλής δεν ήγάπησε καί 
άλλας γυναίκας· καί όμως ουδέποτε’ ύβρισα 
καμμίαν. Θά κάμω τό ί'διον καί τώρα καί άν 
ακόμη τακή ό Ηρακλής από άγάπην πρός αυ
τήν, επειδή τήν συμπαθώ βαθύτερα οσο σκέ
πτομαι ότι ή εύμορφιά της τήν κατέστρεψε 
τήν δυστυχή καί οτι χωρίς νά θέλγι ύπεδού- 
λωσε τήν πατρίδα τ η ς » .

Ποία σημερινή γυναίκα θά ήμποροΰσε νά 
εχϊ] τήν δύναμι νά σκεφθή κατ ’ αυτόν τόν 
τρόπον, σχεδόν νά συγχωρήσν) τήν γυναίκα που 
τής έπήρε τόν άνδρα της, νά είσέλθγ τόσο 
βαθειά στή φύσι καί στήν σκέψιν εκείνων, που 
είναι ένοχοι απέναντι της χωρίς νά παοασυρθή 
από τά  ί'δια της πάθη ! Ή  Δηϊάνειρα στέκει 
εδώ τόσο ύψηλά, που όλαι σχεδόν αί γυνα ί
κες μέ απορίαν καί κατάπληξιν άτενίζομεν 
σ’ αύτό τό ύψος.

Στά λόγια της αυτά ό Λίχας φανερώνει τά  
πάντα . Στήν βεβαίωσιν αυτή ή Δηϊάνειρα δεν 
έκσπά εις κλαυθμούς.Τό έπερίμενε πλέον. Είχε 
κλάψει τόν εαυτόν της μέ τήν πρώτη υποψία 
της καί μέ τήν πρώτη βεβαίωσι του αγγέλου. 
Δέχεται τήν μοϊράν της τέτο ια , όπως τής 
τήν δίδει ή απ ιστία  του συζύγου που αύτή 
αγαπά άκόμ.η. Σ ιγά σιγά άπέρχεται διά νά 
έτοιοιάση τά  δώοα που θά στείλη εις τόν 
ΤΙρακλέα.

*0 /ορός μενει μόνος εις τήν σκηνήν καί 
ψάλλει τό θαυμάσιον χορικόν πρός τόν έρωτα, 
ό όποιος καί τούς θεούς έδάμασε καί αύτόν τόν 
Ήρακλέα έ'φερεν εις αγώνα πρός τόν ’Αχε
λώον διά νά κάμγ γυναΐκά του τήν Δηϊάνει-

ραν. ’Από τό τώρα ανυψώνεται εις τό τότε 
καί έ’π ε ιτα  εις τό πάντοτε. *0 άγων του Ή - 
ρακλέους του ενθυμίζει τήν πάλην που ό έ'ρως 
δημιουργεί γύρω άπό τήν γυναίκα.

Στό τέλος αύτοΰ του χορικού ή Δηϊάνειοα 
εισέρχεται εις τήν σκηνήν καί πάλ ιν . Στό 
πρόσωπό της είναι ¿ζωγραφισμένη κάποια έλ- 
πίδα πώς θά ξαναεύργ τήν άγάπην του άνδρός 
τη ς. Συνέκρινε τόν εαυτόν της μέ τήν Ίό λη ν  
ήσθάνθη ποία νικηφόρος άντίζηλος είναι ύπό 
τήν στέγην τη ς. Ή  ’Ιόλη είναι σάν τήν Αυγή, 
τήν όποιαν έκπροσωποΐ εις τόν κοσμικόν μ.ΰθον 
του Ήρακλέους. Είναι εις τό άνθος τής ζωής 
της καί ή ζωή τής Δηϊανείρας είνα ι ή'δη εις 
τήν περίοδον του μαρασμού.

«*0  όφθαλμ.ός του άνδρός, λέγει μελαγχο
λικά , άγαπά ν ’ άρπάζνι τό άνθος καί νά πε- 
ριφρονή τήν κατεβεβλημένην εύμορφιά».

Ή  Δηϊάνειρα όμως έξ ακολουθεί νά άγαπγ 
τόν Ήρακλέα. Δέν σκέπτετα ι νά του κάμη 
κακόν. Τό μόνον που θέλει είναι νά άποκτήσγ 
καί πάλιν τήν άγάπην ¿κείνου που ήταν ό 
σωτήρ του, ό σύζυγός της καί που είνα ι ό 
πατέρας τών πα ιδ ιών. Εύτυ/ώς ένθυμεΐται οτι 
είχεν ένα φίλτρον που τής έ'δωκεν ό Κένταυρος 
Νέσος τή  στιγμ,ή ποΟ άπέθνησκε κτυπημένος 
άπό τό δόρυ του Ήρακλέους, διότι ήθέλησεν 
εις μίαν διάβασιν ποταμού νά φιλήσν) τήν 
Δηϊάνειραν τήν όποιαν έ'φερεν έπ ί τών ώμων 
του.

Τά τελευτα ία  λόγια του Κενταύρου είναι 
ζωηρά εις τόν νουν της «ώ πα ΐ του γέροντος 
Οίνεως, τής είχεν ε ίπ ε ι, άποθνησκω καί θέλω 
νά σου δώσω ενα δε ΐγμ.α τής άγάπης μου. Φύ
λαξε τό αίμα αύτό, ποΟ τρέ/ει άπό τήν πλη
γήν που ή'νοιξε τό δόρυ του συζύγου σου. "Ο- 
ταν ό Ηρακλής δέν θά σ ’ άγαπά πλέον βάψε 
ενα χιτώ να  μ ’ αύτό καί στείλετον νά τόν φο- 
ρέσ·/]. Μέ τό μέσον αύτό θάζωογονηθή ή αγάπη 
του πιό μεγάλη άπό πρωτητερα».

Καί πράγμ-ατι ή Δηϊάνειρα βάφει τόν χ ι
τώνα καί δίδει αύτόν έντός κιβωτίου εις τόν 
Λίχαν νά τόν φέρν) πρός τόν Ήρακλέα μέ τήν 
παράκλησιν νά τόν φορέσν) εις τήν πρώτην θυ
σίαν του πρός τούς θεούς, ’Ερωτά τόν χορόν, 
έάν καλώς κάμνν), καί αύτός τήν υποστηρίζει 
εις τό έ'ργον της.

Καί όταν ό Λίχας τήν έρωτά μήπως έχει 
νά τω  εί'πνι τ ίποτε άλλο ή Δηϊάνειρα λέγει· 
«Ε ϊπέ του πόσον φιλικά έδέχθην τήν ξέ- 
ν η ν » , σκεπτομενη τήν Ίόλην.

’Ά λλο δείγμα τής άφοσιώσεώς της του νά 
θέλγ όσον τό δυνατόν συντομώτερα ν ’ άφαι- 
ρέσγι τήν στενοχώριαν του Ήρακλέους στήν
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σκέψιν τής υποδοχής που θάκαμνεν ή παλαιά 
σύζυγος εις τήν νέαν. Είναι άόύνατον νά προ- 
χωρήσγι μία γυναίκα περισσότερον εις τρυφερό
τη τα , εύλάβειαν καί άφοσίωσιν πρός τόν άνδρα 
της.

Ό  Αίχας φεύγει καί ό χορός προσκαλεΐ 
όλους οσοι κατοικούν άπό τήν παραλίαν έως 
τά υψηλότερα βουνά νά ψάλλουν τήν έπιστροφη 
του ή'οωος, τόν όποιον τόσον καιρόν άναμε- 
νουν. « Ά ς  έ'λθγ], άς έ'λθγι,'ψάλλουν. "Ας μή 
σταθή ή πολύκωπος ναυς του πριν ή φθάσγ) εις 
αύτην τήν πόλιν καί άς έλθγι οπίσω ποτισμέ
νος με έπιθυμίαν καί άγάπην πρός τήν Δηϊά- 
νειραν διά νά στεγνώσουν τά  δάκρυάτης».

Δέν προφθάνει νά τελειώσγι τό ασμ-α καί ή 
Δηϊάνειρα μέ φρίκη εις τό πρόσωπον π ετιετα ι 
έξω άπό τόν οϊκόν της.

«Φίλαι γυναίκες, λ έγει μέ άγωνίαν «φο
βούμαι μή έχω κάμει φοβερόν έγκλημα».

Καί δ ιηγείτα ι ότι διά νά βάψν) τόν χιτώ να  
είχε μεταχειρισθή ολίγον μαλ.λί άπό πρόβατα. 
Τό μαλλί αύτό τυχαίως είχεν άφήσει ύπό τήν 
έπίδρασιν του ήλιου, του όποιου αί άκτϊνες τό 
είχαν μεταβάλλει εις στάκτην.

«Φοβούμαι έξακολουθεΐ, μήπως έστειλα 
τρομερόν δώρον εις τόν σύζυγόν μου. ΦοβοΟμ.αι 
μή τό αίμα τής Λερναίας "Υδρας μέ τό όποιον 
ήτο ποτισμένο τό δόου τοΰ Ήρακλέους έχει 
δηλητηριάσει τό αίμα του Νέσου καί μ.ηπως 
αύτός έπίτηδες μ.οϋ τώδωκε διά νά εκδικηθή 
τόν Ή ρακλέα. Άλλοίμονον ! ΈνθυμοΟμαι τάς 
πινακίδας καί τήν διαθήκην του ήρωος ! Τώοα 
πλέον δέν άμφιβάλλω. Ά ν  άποθάνγι ¿κείνος 
μέ τήν ί'δια όρμή θάφαιρέσω τήν ζωήν μου. 
Είναι άδύνατον νά ζησω άτιμος έγώ που 
έγεννήθην άπό φύσεως καλή».

Καί ¿πάνω σ ’ αύτήν τήν άγωνια που τήν 
κάμνει παράφρονα φθάνει ό υιός της.

«Μήτερ μου, φωνάζει μ.έ μίσος, πόσο θά 
ήθελα άπό αύτά τά  τρία πράγματα νά έγ ί- 
νοντο, ή νά μήν ήσο ζωντανή, ή νά μή ήσο 
μητέρα μ.ου ή νά είχες καλύτερο νου».

Ή  μητέρα λυγίζει ύ π ’ αύτό τό κτύπημα 
του υίοϋ της. Ή  υποψία της βεβαιωμένη άπό 
τές άπειλές που έκτοξεύονται άπό τά  μάτια 
του παιδιού της τήν καταβάλλει. Νοιώθει πώς 
¿σκότωσε τόν άνδρα της καί πώς τό ί'διο παιδί 
της όρθόνεται έμπρός της έκδικητικό. Ή  δί
καια μομφή δείχνει τό μ.έτρον τοΰ έγκλημα- 
τός της καί αύτό τό έγκλημα τό έκαμεν 
αύτή ή Δηϊάνειρα καί εις τόν άνδρα που άγα- 
ποΰσε. Μέ λόγια, είναι άδύνατο νά δειχθή ή 
ψυχολογική κατάστασις τής Δηϊανείρας. Ά ς  
συλλογισθή καθένας μας τόν εαυτόν του τή

στιγμή που θέλοντας νά ώφελήσγι, έβλαψε καί 
μάλιστα ενα άνθρωπον που άγαπά έτσ ι όπως 
ή Δηϊάνειρα τόν Ή ρακλέα, καί άς φαντασθή 
σέ ποιον βαθμόν άπελπισμοΰ θά έφθανεν άν ή 
βλάβη αύτή έ'διδεν απλήν υποψίαν θανάτου. 
Καί άς ένωση σ ’ αύτήν την άπελπ ισ ια  τά 
καοδιοχτύπια τής μητέρας που βλέπει τό παιδί 
της νά σηκών·/) τό χέρι άπεναντί της καί μάλι
στα δίκαια.

Ή  Δηϊάνειρα είναι πλέον συντετριμ
μένη. *0 υιός της με φρίκη δ ιηγείτα ι τήν φο
βερή θέσι τοΰ πατρός του, πώς χαρούμ-ενος 
είχε φορεσει τόν χιτώ να  που του ήρχετο άπό 
τήν γυναΐκά του, καί πρός τιμήν της ¿θυσί
αζε μ.’ αύτόν, πώς βαθμηδόν μέ τήν θέρμην 
τής φωτιάς ίδρώς περιεχυσε τό σώμά του, εις 
τό όποιον έκόλλησεν ό χ ιτω ν ύπό τήν ένέρ- 
γειαν του δηλητηρίου.

Περιγράφει ό "Υλλος εις φοβεράς εικόνας 
τούς πόνους του Ήρακλέους, τοΰ γιγαντος 
¿κείνου, τούς βρυχηθμούς του, τάς κατάρας 
που κατηράτο τήν γυναΐκά του διά τόν δόλον 
καί τήν άπάτην, τόν οίκτρόν θάνατον του 
Λ ίχα, που εύρέθη ένώπιον τοΰ Ήρακλέους, 
τόν τρόμον τοΰ πλήθους που δέν τολμά νά πλη - 
σιάση. ’Ε πικαλείτα ι ό υιός την Νεμεσιν έναν- 
τίον τής μητρός του. αΕί'θε ότι έκαμες, ώ 
μήτεο, νά έ'λθγ) έναντίον σου. Σύ ή ιδία μ,οΰ 
έδωκες τό δικαίωμα νά σκεπτωμαι τοιουτο
τρόπως, σύ ή όποία έφόνευσες τόν άριστον 
τών άνθρώπων, όμοιον του όποιου δέν θά ίδή 
ποτέ ή γή !»

Ή  μητέρα καί ή σύζυγος έμπρός εις τό 
φάσμα αύτό τής έκδικήσεως σιωπγ. Αύτή ή 
γυναίκα ή όποία δέν ύπήρζε μέ τήν θέλησίν 
της έγκληματίας, καλύπτει τό πρόσωπόν της. 
Δέν λέγει τίποτε έξέρχεται σιωπηλή καί κάθε 
ένας μ.αντεύει δ ια τ ί. Είναι ή δευτέρα ό'ψις τής 
σιωπής. "Οταν εις τούς άρχαίους ένας ήοως, 
ένας άνθρωπος κεραυνώνεται άπό μια αιφνίδια 
καταστροφή παύει τόν λόγον σάν ένα δεσμόν 
που τόν ή'νωνε μέ τήν γήν καί έξαφανίζεται 
διά νά άποθάνη.

‘Ο χορός πένθιμα υμνεί τήν πλήρωσιν τών 
χρησμών. *0 Ηρακλής πράγμ.ατι άν άλη- 
θεύση όλα, μελλει νά ευρν) την άνάπαυσιν τών 
κόπων του. ’Αλλά θρηνεί διότι ό ήρως δέν 
άπέθανεν άπό έχθρικό χερι, ά λ λ ’ άπό τό χέοι 
τής ιδίας του γυναικός. Ά πα ισ ία  ήτο ή νίκη 
τής Οίχαλίας, ή νεότης τής ’Ιόλης, μέ τήν 
όποιαν ώπλισε τό έκδικητικό της χέρι ή ’Α 
φροδίτη.

Δ ιακόπτεται τό χορικόν άπό τούς λυγμούς 
ποΰ άκούονται έντός του οί'κου. Ή  τροφός όδύ-
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ρεται διά τήν Δηίάνειοαν ή οποία έχει αύτο- 
κτονήσει. Καί ό τρόπος του θανάτου της ε ί
ναι συγκινητικότατος.

Μας τον περιγράφει αυτή η τροφός μέ τα 
εξής λόγια . « Ά φ ’ ου εισήλθεν εις τον οίκον 
καί είδε τόν υιόν να παρασκευάζν] φορεΐον διά 
νά έπανέλθγ προς τον πατέρα έκρύβη, ώστε 
κανείς νά μη την ΐ'δη. Καί όταν έμεινε μόνη 
έορίφθη εις τόν βωμόν γοερώς κλαίουσα διότι 
έμεινε χήρα. ’Έ πε ιτα  έγγίζουσα κάθε αγα
πημένο της άντικειμενον, τά όποια της είχε 
χρησιμεύσει εις την ευτυχίαν της έκλαυσε την 
τύχην της. Καί σε κάθε υπηρέτην που έβλε
πε-/ ¿στέναζε διά τόν έρημ.ωθέντα οίκον της. 
Κατόπιν ώρμησεν εις τόν νυμφικόν θάλαμον 
του Ήρακλέους, ¿κάλυψε την κλίνην μέ τά 
πητας καί ενδύματα καί όρμήσασα εις τό μ.έ- 
σον ανάμεσα σε θρήνους είπε:

« ΤΩ κλίνη καί νυμφικέ θάλαμε, σας χα ι
ρετώ διά πάντα , διότι είμαι άναξια σας» καί 
σ’ αυτά τά λόγια ¿βύθισε τό έγχειρίδιον εις τό 
στήθος τη ς» .

ΙΙόση λατρεία στην ευτυχία της την χα
μένη, πόση αγάπη στην προσφώνησί της ποός 
κάθε άψυχον αντικείμενο-/, τά  όποια διετήρη- 
σαν καί από την περασμενην της αγνότητα ! 
Ό  θάνατός της άποπλύνει τό έγκλημα ποϋ 
έγινε μάλαστα χωρίς την θέλησί της.

Καί ό ποιητής φερει τόν υιόν νά κλάψτ) 
επάνω εις τό πτώμα της μητρός. Ε ννοεί καί 
αισθάνεται πλέον ό "Υλλος την αθώα πρόθεσι 
της Δηίανείρας, την έναγκαλίζεται, ζητεί 
συγγνώμην διά την άδικον κατηγορίαν, ο ίκτεί- 
ρει τόν εαυτό του που έστερηθη συγχοόνως 
καί τόν πατέρα καί την μητέρα.

« Άλλοίμονον ! λ έγει ή τροφός. Είναι 
άφρων ¿κείνος ό όποιος υπολογίζει νά ζησν; πε- 
ρισσοτέρας ημέρας. Διότι δέν υπάρχει αύριον 
παρά μόνον εάν τό σήμερον είναι βέβαιον καί 
πάλιν ούτε καί τό τ ε » .

Αυτήν τήν στιγμήν ακούονται καί άλλοι 
όδυρμ.οί. Είναι ό ’Ηρακλής, τόν όποιον εις φο- 
ρεΐον φέρουν οί ύπηοέται. Αυτό τό μέρος του 
δράματος είναι φρικιαστικόν. Ή  μεγάλη φυ
σική λυπη εις τό σώμα του γιγαντος είναι 
φοβερά, φα ίνετα ι απέραντος σάν κατακλ,υσμός. 
Είναι μ.ιά δεύτεοη μορφή Λαοκόοντος που 
σπαράζει ανάμεσα στές φειδωτές γλώσσες 
της μεγάλης πυρκαΐας.

Σέ κάθε κίνησι τό ήφαίστειον του πόνου έκρή- 
ννυτα ι. Γοειαί κοαυγαί ακολουθούν, σπαραγ-ι \ \ 1 1 Γ 1
μοί, έπικλήσεις ποός τόν Δία νά τόν έλευθε- 
ρώστ) από τά μ.αρτύρια.

«Κανείς δέν είναι γενναίος νά μου άφαι-

ρέσν) αυτήν τήν άθλίαν ζωήν, ανακράζει. ’Α λ
λοίμονο-/, άλλοίμονον».

Ό  'Ύλλ.ος πλησιάζει, θέλει νά τόν παοη- 
γοοήσγ, ά λ λ ’ ό Ηρακλής δέν θέλει παρηγο- 
οίαε, θέλει θάοοοο. Ποοσπαθεΐ ό Ά λλο ς νά 
δικαιολογήση τήν μητέρα, ά λ λ ’ ό καταβεβλη
μένος γίγας δέν θέλει ούτε τό ό’νομ.ά της νά 
άκούσν).

Ό  διάλογος διακόπτεται άπό τούς βρυ
χηθμούς του πόνου. Ό  ’Ηρακλής πότε ησυ
χάζει καί πότε φλέγετα ι ολόκληρος.

«Κ τύπησε, άστραπή του Διο'ς, κραυγάζει, 
ώ πάτερ μ.ου, διαπέρασε τό στήθος μου μ.έ τόν 
κεραυνόν σου. Καίομ.αι. ΤΩ χεΐρές μ.ου, σείς 
που τόσα καί τόσα θηρία ¿νικήσατε, σείς βοη- 
θήσατέ μ.ε. Τόσες άλυσσίδες έθραυσα καί δέν 
μ.πορώ τώρα νά έλευθερωσω τόν εαυτόν μ.ου» . 
Όμ-ιλεΐ εις τά κατεστραμ,μένα μ.έλη του, ως 
προς συντρόφους πολέμ,ου καί δόζης.

Βαθμ.ηδόν ή μανία καταβάλλεται, ό ήοως 
νικ& τήν λύπη του. Ό  υιός του δειλά άναγ- 
γέλει τόν θάνατον τής Δηίανείρας. Ό  Ηρα
κλής δεν συγχωρεΐ άλλά καί δέν καταράται 
πλέον. Ή  σκηνή είνε μεγαλοπρεπής. Ό  ’Η
ρακλής έννοεΐ τήν σημασίαν τών χρησμ.ών, ό 
θάνατος τής γυναικός του είναι τό πρώτον 
θΰμα. Ή  άνάμ.νησις τής ’Ιόλης τόν συγκινεΐ. 
Τήν κληροδοτεί εις τόν υιόν του, διότι μ.όνον 
ένας Ήρακλείδης είναι άξιος νά τήν έχ'/ι γυ · 
ναΐκά του.

Ζητεί άπό τόν υιόν του μ.ε θαυμ.αστή ψυ
χική ηρεμία νά καυσν) τό σώμ.ά του διά νά τό 
έλευθερώστ] άπό τούς πόνους.

«ΓΙάτερ μ.ου, διαμ,αρτύρεται ό Ά λλο ς , τ ί 
μ.ου ζητείς νά γίνω  πατροκτόνος νά σέ 
καύσω ζώντα ;»

« ’Ό χι αυτό, τέκνον μου, άπαντά ό Ήρα- 
κλ.ής, άλλά νά γ ίνγς ό σωτηρ μ.ου άπ ’ αυτά 
τά βάσανα που μ ’ εκμηδενίζουν».

Καί ό Ά λλο ς μέ άλλη τόση ψυχική δύνα.μ.ι 
υπόσχεται.

Ό  Ηρακλής φέρεται πρός τήν άποθέωσι. 
«Εμπρός λοιπόν, ω ψυχή, σκληρυνθεΐσα σέ 
πόνους. ΓΥ ίξε τάς κραυγάς σου μ.ε χαλύβδινη 
δύναμ.ι καί ας υποφέρω μ.έ χαράν αυτήν τήν 
τελευταία-/ δοκιμ.ασίαν » .

Ό  ήρως τοιουτοτρόπως ¿ 'α χ ν ίζετα ι χάρις 
στή δύναμιν του πόνου. Ύ’περάνθρωπος άπό 
τήν κορυφήν τής Οϊ'της πέτα  πρός τόν ’Ό λυμ
πον μεταμορφωμένος καί άκτινοβόλος γ ιά  νά 
καθήση εις τό μέσον τών θεών.
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΡΗ ΣΣΑΙ ΗΡΩΊ ΔΕΣ
Γ '.

Τοιαυτα άνεκτίμητα δείγμ.ατα γυναικείας 
άφοσιώσεως καί φιλοπατρίας βλεπων επί τών 
ημερών του ό Στράοων εύλόγως έκαυχάτο, οτι 
ήτο Κρήσσα ή μάμ.μ.η του, θυγάτηρ του στρα
τηγού Λαγετα. άπό τήν Κνωσόν.

Ό  πλούτος τού θέμ.ατος μέ παρεσυρε πολύ 
πέραν τού άρχικού προορισμ.ού τής μ.ονογρα- 
φίας ταύτης διά ν ’ άναφέροι άνά έν τούλάχι- 
στον ¿πεισόδιονές έκάστης ιστορικής περιόδου, 
ποός διαπίστωσιν τού οτι αί Κοήσσαι έχουσιν 
άνέκαθεν έ'μβλημα τήν άοετήν καί έμ.φυτον 
τήν γενναιοψυχίαν. Νΰν δ ’ οπότε διά τών νε- 
ωτέοων ¿ρευνών καί άρχαιολογικών άνακαλύ- 
ψεων βεβαιοΰται ή ΰπαρςις τού τέως μ.υθικοΰ 
θεωοουμενου Βασίλειος τής Κρητης Μίνωος και 
τό διά τών άνασκαφών έπιχεόμενον φώς δια
σκεδάζει τήν μ.υθικήν άχλύν, ή'τις περιεβαλλε 
τά τής έποχής του, έπιτραπητω μοι νά παρε- 
λάστι μ,ετά τών ήρωίδων ¿παρχιωτισσών καί 
μ.ία Κρήσσα βασιλοπούλ.α, ή καλλιπλόκαμος 
θυγάτηρ του, ’Αριάδνη, κρινομένου τού εις 
αυτήν άποδιδομένου κατορθώματος ηρωικού 
έκ τού άποτελέσματός του, άδιαφόρως αν ή 
ίστορουμένη αίσία έκβασις είχε-/ ελατήριο-/ 
τήν φήμην καί τήν ωραιότητα τού Θησέως.

Τότε ό Μίνως έκδικών τήν έν ’Α ττική  δο
λοφονίαν τού υιού του Άνδρόγεω ¿συνθηκο
λόγησε μετά τών ’Αθηναίων κατά χρησμόν 
τού ’Απόλλωνος νά στελλωσι κ α τ ’ έννεαετιαν 
εις Κρήτην «νέους άγάμ.ους έπτά  καί παρθέ
νους τόσας» ποός έςιλασμ.όν, βοράν τού έν τώ  
λαβυρίνθω Μινωταύρου. Εις τόν τρίτον δα- 
σμ.όν τώ 1259 π.Χ . κατήλθε καί ό Θησεύς, 
μέ τήν πρόθεσιν νά φονεύση τό τέρας καί ά- 
παλλάςν) τού φόρου τούτου τούς συμ.πολίτας 
του. Ή  ’Αριάδνη αψηφούσα τόν τυρανικόν καί 
βίαιο-/ χαρακτήοατούπατρός αυτής ώς τυ ρα ν 
ν ικός τα γένοιτο κα ι βία ιος κα ι δασμολόγοςΤ) 
εδειξεν εις τόν Θησέα τους έλιγμ.ους τού Λα
βυρίνθου, τόν έφωδίασε μ.έ τόν μίτον καί τον 
ώδηγησεν εις έπ ίτευςιν τού σκοπού του- τού
του δ’ έπιτευχθέντος άπέδρα νύκτωρ μ.ετ’ αυ
τού καί τών συναποσταλέντων νέων καί παρ
θένων, γενομένη ουτω τό κύριον ό'ργανον ά- 
παλλαγής μέν τών ’Αθηνών άπό τού άπαν- 
θοώπου φόρου τών άνθοωποθυσιών διότι, κατά 
Πλούταρχον, ήτο ώρισμ.ένον «άπολομενου τού 
Μινωταύρου πέρας έχει-/ τήν ποινήν» ή κατά 
Διόδωρον «εις ό’οον άν χρόνον ζή τό τέρας»,

άγνισμού δέ τής Κρήτης άπό τοιούτου στ ίγ- 
μ-ατος. ’Αλλά καί άνεξαοτήτως τών ποοεκτε- 
θεντων,μαρτύριον περίλαμ.προν τής έν πολέμ.ω 
δράσεως τών Κρησσών άποτελ,οΰσι καί αί πολ- 
λα ί έπιζώσαι έκ τών μετασχουσών τών Κρη
τικών άγωνων, έξ ών περιελήφθησαν πρό μ.ι- 
κροΰ εις τούς έν τή  Έ πισήμω Έφημερίδι τής 
Κρητικής Πολιτείας δημ.οσιευθέντας έπισή- 
μ.ους καταλόγους τών άγωνιστών καί τών 
τοαυυ.ατιών τού πολευ-ου έκ τών άνωτεοω υ.νη-I I I I »
μ.ονευομενων αί Άντωνοΰσα Καστανοπουλα, 
Ειρήνη Μαυοογιαννοπούλα, ’Αρετή Τσιτσιριδο- 
πούλα καί Παντελιά Ινωνσταντάκη, έ'τι δέ 
καί αί άκόλουθοι : Ζαφείρω Νικηφόρου Κουρ- 
νιδάκη έκ Θερίσου, Ειρήνη Γ. Παπαδάκη έξ 
Ά ρχανών, Διαμ.άντα Μ. Παπαδάκη άπό Κο- 
ξαρέ, Άογυρώ Τυλλιανάκη έξ Έμ.πάοου, Α 
θήνα Μαζανάκη άπό Λοΰλον, Χρυσή Ν. Πα
παδάκη έκ Κάμπον, Καλλιόπη Χρονοπούλα 
άπό Σγουροκεφάλι καί Έ λισσάβετ Πασπαλάκη 
άπό Νεροκουρου, ή οποία έτραυματίσθη πα- 
λαίουσα νά σώσγ τόν πρό αυτής υπό τών ’Ο
θωμανών κατακρεουργούμενον ούζυγόν της, 
άνεξαρτήτως σημ.α.ντικού άοιθμ.οΰ κ.ηρυχθεισών 
συνταξιούχων χηρών καί ορφανών τών έν ταίς 
μάχαις εύρόντων τόν ένδοξον θάνατον πολε
μ ιστών, μεταξύ τών οποίων επίσης άριθμ.οϋν- 
τα ι ούκ όλίγαι γυναίκες.

Ή  Κρήσσα λοιπόν δέν είνε μόνον γενετειρα 
παλληκαρτών καί φιλόπονος οικοδέσποινα άσ- 
χολουμένη εις τά οικιακά καί τήν υφαντικήν, 
τήν σηροτροφίαν καί τήν κτηνοτροφίαν, τήν 
συλλογήν τού έλαιοκάρπου πέντε καί επέκεινα 
έκατομμυοίων έλαιοδένδρων καί άνακούφισιν 
τού πατρός καί τού άδελ.φοΰ, τού συζύγου καί 
τού υιού εις άλλας γεωργικάς έργασίας- δέν 
είνε μόνον πιστή σύζυγος, ουδέ μόνον κατά 
θεωρίαν άφωσιωμένη εις τά. πάτρια, ά λ λ ’ 
εις τάς κρίσιμους τής πατρίδας περιστάσεις 
έςεγειρομένη ώς Άμ.αζο>ν άκολουθεΐ μ.έ τό του
φέκι έ π ’ ώμου τούς οικείους εις τά  δ'ρη, κομί
ζει αύτοΐς μαχομένοις άρτον, ύδωρ καί πο- 
λ.εμοφόδια, χρησιμεύει έν άνάγκγι ώς δεξιά 
ταχυδρόμος τών έπαναστατών, νοσηλεύει τούς 
τραυμ.ατίας καί πάνοπλος έν τα ίς μ.άχαις συ
ναγωνίζετα ι ύπό άνδρικόν ένδυμα, μεταρσι- 
ουμένη ούτως εις τό δυσανάβατον ΰψος ίδεού- 
δους γυναικός, μ.έχρι τής αι'γλης τού οποίου, 
έξαιρέσει τών προγόνον ημών, όλίγαι γυνα ί
κες τής οικουμένης έξήρθησαν γοητεύουσα δέ 
διά τής συμμετοχής καί έγκαρδιοΰσα διά τής 
καρτερίας της τούς συναγωνιστάς άναδείκνυσιν 
έαυτήν άξιόζηλον υπόδειγμα ηρωισμού, αρετής 
καί πατριωτικής αύταπαρνήσεως.
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ΡΩΣΣΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
‘Η Ρωσσίς εις τάς άνωτέρας τάξεις, είνε γε 

νικώς πλέον πεπαιδευμένη άπό κάθε άλλην 
Εύρωπαίαν. ‘Ομιλεΐ λαμπρά γαλλικά, α γγλ ι
κά, γερμανικά, ιταλικά . Γνωρίζει κατά βάθος 
την φιλολογίαν και ιστορίαν τής γλώσσης της. 
Παρακολουθεί ολην την ξένην φιλολογίαν καί 
διαβάζει τά καλλίτερα βιβλία.

Αί αναπαύσεις τάς οποίας τής παρέχει ή
Υ ' ~ ~ ' ’ ' - /ςωη της εςοχης, η επιτηρησις των κτημάτων 
δεν την απασχολεί παρά τό καλοκαίρι* αί μα-

«ν « ,  Γ\ \ >/ λκραι εσπεραι του χειμ.ωνος, υα αφηναν την 
Ρωσσίδα άεργον εάν δέν αγαπούσε νά διαβά- 
ζϊ). Λλλ εις εκείνο οπου ή Ρωσσίς, η τόσον 
μορφωμένη, είνε άναμ.φισβητήτως ή πρώτη 
εις την Ευρώπην, εινε ή φιλανθρωπία,

"Οσον η γυναίκα εινε πλουσία εις την Ρωσ- 
σιαν, τοσον περισσότερον φροντίζει νά κάμν] 
ευφυώς τό καλόν. Δέν ύπάρχουν εις κανέν έ- 
θνος, τοσα φιλανθρωπικά έργα ίδρυθέντα από 
γυναίκας. Λογαριάζουν κατά εκατοντάδας τά 
νοσοκομεία, τά  εκπαιδευτήρια, τά  λαϊκά καί 
επαγγελματικά  σχολεία, τά  φθισιατρεία καί 
άλλα. Πολλαί χήραι συνεταιρισθεΐσαι έκαμαν 
μεγάλα μοναστήρια* εις αύτά έλαβαν μέρος 
καί πολλαί νεάνιδες καί γεροντοκόραι, αί ό- 
ποϊαι κατεγίνοντο εις την νοσηλείαν. Λαμβά- 
νομ.εν την Μόσχα ως παράδειγμα της γυνα ι
κείας φιλανθρωπίας. Ή  Μόσχαν εινε ή πόλις 
τνίς Ρωσσιας οπου ή γυναικεία καλωσύνη δεί
χνετα ι γενναιότερα καί εύφυεστέρα. ‘Η πα- 
ράδοσις τής φιλανθρωπίας έχει μακράς γενεο- 
λογίας εις την Μόσχα», καί κάθε οικογένεια 
έχει νά παρουσιάσγ πολυπληθή παραδείγμα- 
τα . Λαμ.βάνομεν την οικογένειαν ΓΙροκορώφ: 

‘Η Αικατερίνη Προκορώφ, χήρα, διευθύν
τρια εις ένα από τά μεγαλείτερα εργοστάσια 
μπίρας, προσεκάλεσε μίαν ημέραν τούς υιούς 
της τον παρελθόντα αιώνα, ι/.ετά την πυο- 
καϊάν της Μόσχας τό 1812.

«Παιδιά μου, τούς ε ίπ ε , μεγάλαι δυστυ
χία·. κατέστρεψαν την πόλιν μας. Νομίζω ό'τι 
μόνον μεγάλη ηθική έπανόρθωσις δύνατα ινά  
την άνυψώσν). Θά ή το εύ'κολον εις ήμαε νά
άνακτήσωμεν την περιουσίαν μας, αλλά ν ου. ί
α · * » , / , 1,ι,ο) οτι αυτη εχει και το μέρος της το κακόν.
Οσον τελειότερα εινε ή μ.πύοα μ.ας τόσον πε

ρισσότερόν αυζανει την ορεςιν νά πίνουν. Νά: 
παρακαλώ λοιπόν νά ζητήσετε μαζύ μ.ου έο- 
γασίαν καλλιτέραν ή οποία συγχρόνως θά δώ- 
σ*/) περισσοτεραν εργασίαν εις τούς έργάτας 
και ήθικωτερα άποτελέσμ,ατα.

Και ουτω ίδρυθη τό μεγάλο έργοστάσιον του

βάμβακος του Προκορώφ, τό όποιον άπασχο- 
λ ε ΐ περισσοτέρους από δέκα χιλιάδας έργάτας.

ΟΕ Προκορώφ δένέπαυσαν νά πραγματοποι
ούν την επιθυμίαν τής ήθικοποιήσεως καί τής 
φιλανθρωπίας τής μάμ-ης των Αικατερίνης 
Προκορώφ. Οί υιοί, διαοκούντων των κρίσεων 
τών πρωτων υλών, όπως ή του βάμ.βακος εις 
την Αΐ'γυπτον, δέν έδίστασαν υ.έ κίνδυνον τής 
περιουσίας των νά εξακολουθήσουν την εργα
σίαν τω ν, αί θυγατέραι, αί νύμ.φαι ασχολούν
τα ι εις τα επαγγελματικά  σχολεία του ερ
γοστασίου καί τά εξωτερικά, καί κάθε γυνα ί
κα τής οικογένειας Προκορώφ, ακόμη καί έ- 
κεΐναι οπου δεν έχουν δικαιώματα εις τά  κέρ
δη r j εργοστασίου, ιδρύουν σχολεία καί φι
λάν θοωϋπικά ίδούαατα.t ι I

Έαν αί περιστάσεις τάς έστέρησαν τών 
μέσων διά μεγάλα  έργα, μορφώνουν μόναι 
των εις τό σπ ίτ ι τω ν, μ.ερικά παιδιά , τά  εν
δύουν καί τα  παρακολουθούν εις την ζωήν διά 
να τα σώσουν από τήν π τώ χ ια .

Μια από τάς φιλανθρωποτέρας γυναίκας τής 
Ρωσσιας εινε ή κυρία Κουζνετζώφ. Πόσον ολί
γον άγαπά νά γ ίνετα ι λόγος δ ι’ αυτήν ώστε 
πρεπει διά τής βίας δυνάμεθα νά είπωμ.εν, 
νά είσελθν) τις εις τήν ζωήν της διά νά γνω - 
ρισ*/) πόσους καθημερινώς βοηθεΐ, πόσα φ ιλα ν
θρωπικά καταστήματα ιδρύει καί συντηρεί.

Ή  κυρία Κουζνετζοόφ, εις κάθε από τά  πο
λυπληθή της κτήματα , έχει σχολεία οπου πα 
ρακολουθεί τά  παιδιά, εις εκείνα οπου ευρίσκει 
ιδιοφυίαν τινα τά φροντίζει ιδιαιτέρως καί τά 
παρακολουθεί εις τήν ζωήν έως δτου όριστι- 
κώς ν ’ άποκατασταθοϋν εις τήν κοινωνίαν. 
Μεταξύ τών έργων τής κυρίας Κουζνετζώφ τό 
πλέον ενόιαφεοον είνε τό οθισιατοεΐον της 
τής Αλούπκας εις τήν Κριμαίαν.

Έαν υπάρχει εις τήν Ρωσσίαν εκκλησία 
πτωχή η όποια όεν έχει τά άναγκαιοϋντα θρη
σκευτικά σκευή, ή κ. Κουζνετζώφ είνε προθυ- 
μ,ος να τα προσφερν), καί μπορεί κανείς εύ'κο- 
λα να φαντασθή πόσας αιτήσεις έχει από ο- 
λας τάς μ.ονάς τής Ευρώπης. Ή  περιουσία της 
όσον μεγάλη καί άν είνε, δέν δύναται πάν
τοτε να έπαρκεσγ) εις όλας τάς αιτήσεις καί 
αυτό τήν κάμνει πολύ δυστυχή.

Κατά τήν καταστροφήν τής τελευταίας 
στεψεως, κατά τήν όποιαν τέσσερες χιλιάδες 
ανθρώπων εφονευθησαν, ύπήρχε έλλειψιο φορη 
τών νοσοκομείων ή κ. Κουζνετζώφ ίδρυσε εις 
την Μόσχαν τοιαυτα εις όλα τά διαμ,ερίσματα 
τής πόλεως.

Ή  φιλανθρωπία εις την Μόσχαν είνε ακού
ραστος. ’Εάν δημοσιεύσουν εις τάς έφημερί-
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δας τής Μόσχας τόν κατάλογον πτωχών φοι- 
τητριων αι οποιαι προορίζονται ο ια την δι
δασκαλίαν καί αί όποΐαι κινδυνεύουν νά μ.ή 
γίνουν δεκταί διότι στερούνται χρημάτων διά 
τήν εγγραφήν τω ν, τήν έπομ,ένην ή αυτή έ- 
φημ,ερίς δημοσιεύει μακρόν κατάλογον ονομά
των εκείνων,οί όποιοι ήλθαν εις βοήθειάν των.

’Εάν λείπν) μία βιβλιοθήκη εις τό πα νεπ ι- 
στήμιον, ό Πρύτανις ζητεί τήν βοήθειαν τών 
κυριών καί μετά τινας ήμέοας τό πανεπ ιστη - 
μ.ιον έχει τό άναγκαΐον ποσόν διά τήν βιβλιο
θήκην του.

Ε π ίσης εις τό αύτό ΙΙανεπιστήμ.ιον, οί κα- 
θηγηταί αναγνωρίζουν τήν αξίαν τής γυνα ι- 
κός καί τείνουν ν’ αντικαταστήσουν τούς άν- 
δοας καθηγητάς μ.έ τάς γυναίκας, αί όποΐαι 
εις τήν Μόσχαν είνε άνώτεραί τω ν.

Αί νεάνιδες τής Μόσχας αί όποΐαι άνατοε- 
φονται εις τάς οικίας των καί αί όποΐαι από 
μικράς των ηλικίας βοηθούν τάς μ.ητερας των 
άσχολουμ.ένας εις τήν φιλανθρωπίαν κρατούν 
τάς παραδόσεις καί μόλις διά του γάμου των 
γίνουν κυρίαι τής περιουσίας των καί έλθουν 
εις συνάφειαν μ.έ τούς χωρικούς καί τόν λαόν, 
γ ίνοντα ι καί αύταί φιλάνθρωποι.

’Εκτός άπό τά προσωπικά των έργα, τής 
συνδρομής των εις τά τών άνδρών, τά  όποια 
ιδρύουν άπό κοινού, οί φιλάνθρωποι κυρίαι τής 
Μόσχας τρέφουν ¿κόμη καί τά  γενικά έ'ργα 
μεταξύ άλλων εκείνο τό όποιον προεδρεύει ή 
δούκισσα Σέργιου.

Λαμ.βάνει τις ιδέαν τής γενναιότητος καί 
τής φιλανθρωπίας τών γυναικών τής Μόσχας 
γνωρίζων οτι ή εισφορά τήν όποιαν κάμ.νουν 
εις τά  έργα τά  προεδρευόμενα άπό τήν μεγά- 
λην δούκισσαν Σέργιου φθάνει εις τά  πέντε 
έκατομ-μύρια ρουβλίων, δηλαδή είκοσι εκατομ
μύρια δραχ. Δυνάμεθα άκόμη νά όμιλήσωμεν 
διά τήν κ*. Μπακολουκώφ ή οποία ζητεί κάθε 
περίστασιν διά νά κάμν) τό καλόν. Διά τήν 
κόμισσαν Μπομπρίσκη τής όποιας τόν υπερβο
λικόν ζήλον τόν κατηγορούν μερικοί. ’Έβα
λε τάξιν διά τής ίδρόσεως νυκτερινού άσυλου 
εις την «αυλήν  τών ϋ εαμάτω ν  της Μ όαχας» 
οπου ύπήρχον ολαι αί άθλιότητες, άπό την 
τοϋ μεγιστάνος του καταστραφέντος εις τα 
χαρτιά καί τοϋ άδιορθώτου καί τοϋ κακούργου 
ό όποιος ποό ολίγου έςήλθε τών φυλακών.

JULETTE ADAM

τΩ άητε έλπ ιδύφτερε
Πού τόση εδώ παρηγορ ιά  μά ς  έφερες στα. ξένα, 
Κ ι ’ ίσκόρπ ισες  για μ ια  σ τ ιγμή  
Της μαύρες καταχνιές τής ξενητειάς.
Γιατί μ έσ '  ατά χαλύβδ ινα φτερονγ ια  σου  
κάτι ά π ’ τήν  Ε λλάδα  λάμπει τήν άδάνατη ,
Κάτ ι άπό τό φώς της τό υπ ερκόσμ ιο ,
Κ άτ ι ά π '  τήν Ά δ ή ν α  μας  τήν ξακουστή.

Τους στ ίχους μ ο υ  π ροσκύ νημα  
φτωχό κα ι ταπεινό
Φέρε τής μάνας  μας εκεί μα κ ρυά  τής λατρευ -

[ τής ,
Κ α ι πές της πώ ς  στήν ξενητεια  τήν έρημη  π ο ϋώ  
Τού δειλινού τά μυστ ικά  της ϋ ά μ π η .
Και τής άχτινες τής ροδόχρυσες πού  γέρνουν με

[εύλάβεια
Καί στεφανώνουν τά άδάνατα  χαλάσματα.

Πές της πώ ς  γονατ ίζω  κα ί π ροσεύχομα ι 
Μ προστά ατά μά τ ια  τής δεάς  της τής  άϋάνατης .  
Μπροστά στα ρημαγμένα  άετώματα  τοϋ  ά δ ά -

[.νατού Ν αού .
Πού περ ιμένουν  νέες νίκες,
"Οταν τ ’ ολόχρυσο τό ά ρμ α  τής Θεάς 
Τους μαύρους  πέπλους τής σκλαβιάς  
δ α  λύση , δ ά  ποδοπατήση .

* Ω !  ναι, 'Ελλάς άδάνα τη ,  Ά δ ή ν α  π ο δ η τ ή ,
Τή ρ ιγηλή εκείνη μέρα  
Ο ουρανός σου δ γλαυκός δε  ν ’ άντηχήση  
Ά πό χαράς αλαλαγμό .
Δόξης καί Νίκης ϋεϊες φδες
Πού δά  γεμ ίσουν μεγαλόπρεπα  τό γαλανόν α ί-

[δ έρα .

τ Ω λατρευτή πατρ ίδα  μου
Γονατιστή με  δάκρυα  τό όνειρό σου βλέπω
’Εδώ στήν ξενητε ιά .
Καί ξυπνητή  κα ί κο ιμ ιστή  αύτό με νανουρίζει. 
*Ω ! λατρευτή πατρ ίδα  μ ου ,  μητέρα  τών δεών .  
Πού έδωκες τό Πνεύμα εσύ στήν οίκουμέ< η

Ιόλη.
Μεγάλη Δωρητής.

ΚΓ αν σήμερα στήν έ ρ η μ η , τήν ιερά όδό 
Δεν ξετυλίγετ' ή π ο μ π ή  ή άλλοτε. Πανέμορφη 
Δεν λάμπουν  όπως άλλοτε ή κόρες ή άνδοφόρες  
'Ό μως καί σήμερα ή σιγή τοϋ Ιερού σου βρά -

[χου
Τόν κάδε  δόρυβο  ν ικά , τήν κάδε Δόξα πνίγε ι.  
Γιατί δ ,τ ι εΚε υπέροχο , μεγάλο κα ί τρανό,
"Ο,τι καλε ΐ πολ ιτ ισμό ή Ο ικουμένη δλη,
Έσύ τό ¿γαλούχησες άδάνατη  ϋεά.
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* Ω !  λατρευτή πατρ ίδα  μ ου ,
Σ τη ν  άπε ιρη  αγκαλιά  σου
Σ υ  τών Αιώνων κ/.εϊς τη Δύναμι και τον Ώ -

/κεανό .
Γιατί εΐοαι αν τό άνθος τό Αθάνατο 
Μιας Αθάνατης φυλής.
’Εσύ, πα τρ ίδα  λατρευτή ,
Με τό α ιώ ν ια  κάλλος που  σκορπά .
Που σέρνει ή αυγή σαν ή ραδ ινή  
Σ τ ’ ολόχρυσο της ά ρ μ α ,
Οταν ,στους  γελαστούς τους κάμπους  τρέχη 

Καί αφλόνει ροδοπέταλα στα σύγνεφα που  έγ-
/ ;< «

Κι τής Αθάνατες μα τώ πες  στεφανόνει 
Με τό ολόχρυσο φως.

’Εσύ, ’ Αθή να λατρευτή,
Μέ τό α ιώνιο κάλλος που  σκορπμς ,
"Οταν ή φλόγα σου άνάβη τα ροδόφυλλα.
Κ ι ’ ή Φύσι δλη η)άλλη έρωτα.
Κ ι ’ ή λαγερές παρθένες σέρνουν τό χορό , τό

Iγραφικό
Στους κάμπους  τούς  Ανθόσπαρτους τής 'Ελεν-

[ σίνας ■
Κ ι ’ ή ερωτικές τον άνεμου πνοές
Τών λονλουδ ιών χα ϊδεύουν τούς υμέναιους
Κ ι ’ Αρώματα σκορπούν . . . .
Ω στη μαγεία τήν Ανέφραστη, 

στη μαγ ικ ή  ώ  μορφ ιά  σου  
Κλίνουν οι Ουρανοί.
Καί ό Θεός ό °Ηλιος ν ικημένος
Κλίνει καί κατεβαίνει στον Ουράνιο δρόμο  του ,
Καί προσκυνά  τό φλογερό τό βλέμμα  τής θεάς

¡σου .

’ Ω !  λ.ατρευτή πατρ ίδα  μ ο υ ,
Στής ξενητειάς τήν  καταχνιά
Ποθώ τής πο'ρφνρόχρυσες αχτίνες τής αυγής

[ σ ο υ .
Που πλέκουν τα χρυσά δαφνόκλαδα  
’Επάνω στά Αθάνατα ρημάδ ια .
Ποθώ τους κάμπους  τους περ ίκομψους  
Μέ τά χρυσά σιτάρια , π ο υ  ή αύρα τά χαϊδεύει

[Απαλά.
'Η ανρα  ή πολύφω νη  καί μ ουσ ική ,  
που  τόσα τραγουδάε ι στής ψυχής  τά βάθη .

Ποθώ τά πεύκα  τά γεμάτα όνε ίρατα ,
Πού ετράφησαν μέ  α ίματα  παλληκαρ ιών  
Μιάς Αλησμόνητης γενηάς .
Ποθώ τής δύξης τόν Αντίλαλο 
Πού τραγουδάει Αθάνατες ψυχές 
Μ εσ ’ ατών α ιώνων τής στροφές,

Ποθώ τής Δόξης κι Αιτρειάς 
Τραγούδια ονειρεμένα  
Πού Απλώνονται γύρω τρ ιγύρω  
ατού  Έ λ ικώνος  τό ψηλό  β ουνό ,
Καί Ανεβαίνουν σαν μνρ ιάκουστη ,  πελώρια

Iφωνή
Στον  Ουρανό.
Ποθώ τών λεβεντιών τό στεναγμό, τό κλάμα ,  
Σάν ό Β σρηάς  μουγκρ ίζε ι  στά χαλάσματα.
Καί στό ουράνιο  σφύρ ιγμά  του  
"Υμνους  τονίζει στον παληό  τής Δόξης μας

[κα ιρό
Καί στον α θά να το , τό νενρωμένο  Αγώνα.

Ποθώ παρθεν ικά ,  χ ιλ ιάκριβα τά δώρα  
Στό  μαγ ικό ,  τό π ο θ η τό  Ακρογιάλ.ι,
"Οπου τής θάλασσας οι π ό θ ο ι  ξεψυχούν.
Καί τό Ασπρογάλ,ανο τό κ ύμα  τού Σ αρω ν ικοϋ ,  
Καί τήν ονειρευτή τού δειλ ινού γαλήνη,
Καί τή μαγε ία  τού  κατάστερου  ουρανού.
“Ολα τά νο ιώ θω  γύρω μ ο υ  τά πολ.νπόθητα.
'Όλα τά νο ιώθω  μέσα στήν ιρυχή μου  νά λα-

[λούν,
Καί γιά πολύτ ιμη ,  γιά μ οναχή  τά έχω συντροφιά  
Στη  μαύρη  ξενητειά.

Αθήνα πολυπόθη τη  
πώ ς νά σέ λησμονήσω  ;
Μή δέν βύζαξες εσύ τά πρώ τα  όνε ίρατά μου  
στοΰ Ίλιααοΰ τή ρεματ ιά  τή δαφνοστολισμένη ; 
Μή δέν έδέχθηκες εσύ σ τ ’ Αθάνατο ήλ,ιόφωτο 
Τόν π όθ ο  μου  τόν άπειρο  
σαν στεναγμό τού ώκεανού ,
Τόν πόθο  τόν Ακόρεστο
Γιά τής ’Αλήθειας τήν Αυγή ;

Ω !  ναι.  ατά κρίνα σου ερούφηξα  
τή Σκέψη  τ ίρ ’ Αγνή.
Καί στής ελαφσοίσκ ιωτες πηγές, κάτω  Απ’ τά

[πλατιίνια
τ '  Αργυρόφυλλα,
Στ ή λάμψη  εκείνη τ '  ουρανού  
τήν Αλησμόνητη,
Μέσ στήν ψυχή μ ο υ  έηπθύρισα 
Τό βάθος  τής Ιδέας, τού Ρ υθμού  
ή Ω μ ο ρ φ ιά .

Σείς κάμπο ι  λουλουδύσπαρτο ι,
Καί χλοερές κοιλάδες,
Καί νύχτες Αστροκέντητες,
Καί λίμνες οιγομίλητες,
Καί σείς πορφύρες  τής αυγής,
Κ ι’ ολόλευκες τού Παρνασσού κορφές  
Στή μ ν ή μ η  μ ο υ  Αδιάκοπα
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Σάν ίσκ ιο ι Αργοσάλευτοι χορεύετε 
"Ενα μυστ ικό ,  Αόρατο χορό.

Ναι, δλα σείς τά 
τής μαγικής τής πλάσης  
Μέσ ’ στήν ψυχή  μου  φέγγατε.
Τής ξενητειάς τά σκότη τά θαμπά .  
Κ αί στήν καρδιά  μ ο υ  ένα βιολί 
Αδιάκοπα άργοπαίζετε  
Πού πότε κλ.αίει κα ί δέρνεται 
κα ί πότε μ ’ Ανιστόρητη”φωνή

τον  I μνο  , τον Αθανατο της Ωμορφιας σας
1 ' J  Γ .  ,[πλεκει

Τής θείας*πλάσης
Πού εμπρός της ολα φαίνονται
’Αχνά καί τιποτένια
Πού καί ή πέτρες γίνονται
Τελειύτητος μνημε ία
Καί τραγουδούν α ιώνια γιά τήν Αθανασία. 

Άλεςάνορεια ’Απρίλιος 1912

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ, ΠΑΝΑΠΩΤΑΤΟΓ
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I I  ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ Ε Ι Σ Ι δ Ε Τ
Τ Ο Υ  κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ

Σενπροΰν, 22 Φεβρουάριου.

Σήμερα, καθώς γυρ ίζαμε α π '  τον περ ίπα το ,  
€17τα στην Αύτοκράτειρα

— Αεν παυω  ναπορω πώ ς η σ τ ά σ η  της  Με
γαλείο τητός σα ς ,  επειτα άπό τόσες ώρες π ε ρ 
π ά τ η μ α , δεν δείχνει την  παραμ ικρότερη κού
ραση .

Μα άφοΰ ποτέ μου δεν κουράζομαι! άπο -  
κρίθηκε ' κι αυτό τό χρεωστούμε εγώ κ' οί α 
δερφές μου στον π α τέρα  μας .  «IIρέπει νά μ α -  
θα ίνη κανείς κα ι νά π ερπα τή  α κ όμ αο, μάς  ε- 
λεγε π ά ν τ α  κα ι μά ς  είχε εν αν ξεχωριστό π ε 
ρ ίφημο δάσκαλο  μόνο 'για τό π ε ρπά τημα .  Αυ
τός 6 δάσκαΧος, πρόσθεσε με άσυνείθ ιστη φ α ι -  
δρότητα σ τη  φωνή, δεν έπαυε νά μάς κα τη -  
χ ή :  «Σε κάθε β ή μ α  που κάνεις πρέπε ι νά μπο  
ρής νά ξεκουράζεσαι α π '  τό προηγούμενα κι όσο 
τό δυνατό νά μή  σέρνεσα ι στο χώμα!τ> Νά τόν 
άκονγε κανείς, ένα μόνο παράδε ιγμα  έπρεπε  
νάχωμε μπρος  σ τα  μ ά τ ια  μ α ς :  τ ις  πεταΧοΰ ■
δες. Οί αδερφές μου, η ’ΑΧανσόν κα ι ή Β α 
σ ί λ ι σ σ α  τής  Χεαπόλεως, είνα ι ξακουστές  
στο [Ιαρ ίσ ι  γ ιά  την π ε ρ π α τ η σ ιά  τους. ΆλΧά 
εμείς όλες δεν περπατούμε καθώς τα ιρ ιάζε ι σε 
βα σ ίλ ισ σ ε ς .  Οι Βουρβώνοι, πού σχεδόν ποτέ  
τους δεν πα τούσαν  τό πόδι τους στο χ ώ μ α , εί
χ α ν  πάρε ι ενα άλλο είδος β ά δ ισ μ α  σά  χήνες 
μεγαλοπρεπε ίς :  αύτοι π ερπατούσανε  σά ν  ά λη  - 
θηνοί β α σ ιλ ιά δ ε ς  . . .

25 Φεβρουάριου ώς 5 Μαρτίου

Αιαβάζομε τά  έργα τής  Κάρμεν Σ ύ λ β α ς . 
*Η Αύτοκράτειρα α γ α π ά  πολύ  την εστεμμένη  
ποιήτρια".

— Η νεανικό της της είναι αξ ιοθαύμαστη ,  
είπε" είναι π ά ν τα  το Βαθ1\ίί8θ1ΐ, το γερμαν ί-  
δικο κοριτσυύδι, μ  όλο της τό σ τέμμα  τό άνα  
τολ ίτ ικο καί τά  χ ιονάτα  της μ α λ λ ιά .  Κι ό α’ι- 
σθηματ ικός  της κόσμος άπέμεινε ό ίδιος κορ ι
τσ ίστ ικος ,  μ  ολο π ιύ γ ιν ε  στο άνααεταξύ  μ η 
τέρα δυστυχ ισμένη . Ε ίναι π α ν τα  έτσ ι  γοργοκί- 
νητη, εύκολη στο α ναμμα  καί γρήγορα στερε- 
μενη. Γα εργα της χάνουν έτσ ι,  ενεκαπού δεν 
εχει την υπομονή να σ τ αμ α τή σ η  μπρος στ ις  
ίδεες της  κα ι να τ ις  αφήση  νάνθίσουνε μέσα  
της. δείχνει σα να πεθα ίνη  γ ιά  περιπέτειες  
ελπ ίζοντας π ισ ω  α π  αυτές τ α β ρη τό  άφθαστο .  
I ι αυτο και ποτέ της  δεν φθάνει στη  γαλήνη  
7Γεμ είναι ρ σκοπος ο μοναδικός. Ιάμεττει ν ά π α ρ -

νηθούμε τό γενάμενο' μόνο αυτό πού δεν έγινε 
ακόμα είναι τό αιώνιο . . .

‘Η Αύτοκράτειρα ηνρε αμίμητο (ίτόν βόστρυ 
χον τής οργής» μ ιά ς  ήρωΐδος τής  Κάρμεν Σ ύλ -  
βα ς :  ενα κατσαρό πού σέ κάθε έκρηξη θ υ 
μού σηκωνότανολόρθο α τό  μέτωπο.

Σενμτιροίν
Χιόνι παντού .  Ή  λαγγεμένη μαύρη σ ιλουέτ-  

τα  πάνω  σ την  έρημη ά σπ ρη  ά π λ α  τής  χιονού- 
ρας, αργά  κινάμενη σ ά  χωρίς σκοπό φανερό, 
μόνο γ ιά  νά συγκεντρώνη ίσως μέσα  σ τη  μ ια  
ζωντανή κα ί μ ελανή , τήν κάθετη κα ί ισόλ ιανη  
γ ραμμή ,  όλη τή  λευκή γ αλήνη  πού κοιτόταν  
ωριόθανη κ έτσι νά τηνέ φέρνη σ '  επ ίγνωση  
τού εαυτού της . .  , Κα ί νά πού ή πάλλευκη  
αύτή άγνότης σάν  τής  αέρμ ίνας» τής β α σ ι λ ι 
κής ασπ ιλ οσυνης  ενσαρκώνεται τώρα αληθ ινά  
στην  μαυρην αύτή φ ιδογραμμή τού κορμιού  
Τ??ς κα ί ή ίδ ια  κρυστάλλ ινη  α τμ όσφ α ιρα  ζή 
μες την ψ υχ ή  της . . .

Σήμερα  μετάφ ρασε  σ τή  δημοτική, όπως π ά ν 
τ α ,  μέ θαυμάσ ιων έξαρση  τό Ε τ̂ ς· Όδόσ- 
σε ιας  (τόν αποχα ιρ ετ ισμό  τής Κ αλυψ ώ ς  κα ί 
τήν άφ ιξη  σ τή  Σχερ ία )  καθώς τής υπαγόρευα  
εγω α π  τά  γερμανικά  φ ράση  με φράση .

— Τώρα τραγουδούμε τό p r e lu d i o  τού τ α 
ξιδιού μ α ς  στή ν  Κέρκυρα, ε ίπε . ”Αν δεν μάς  
είχε π ή  ό Χάίνε ότι οί θεοί τής Ε λλά δ ο ς  έ 
χουν ξεθυμάνει κα ί πώ ς  τό πολύ  πολύ  μ π ο 
ρούν ακόμα νά κοκκινίζουνε γ ιά  όσα  άκούν από  
μάς , θάπρεπε τώρα νά ίκετεύσωμε τό Αία κα ί 
τόν ΥΙοσειδώνα νά μάς  δώσουν καλοκα ιρ ία  κα ί 
ούριον άνεμο γ ιά  τό τα ξ ίδ ι  μ α ς .  Ε σείς , ώς 
' Ελληνες πού είσθε, δεν θά φοβάσθε β έβ α ια  
τή θ ά λ α σ σ α !—ή μήπως σάς  π ιάνε ι  ή θ ά λ α σ 
σα  κ ιό λα ς ;  Αν ήνα ι έτσ ι ,  δε θά καλοπεράσε-  
τε σ τ α  τ α ξ ίδ ια  μου. ’Εγώ ε ίμα ι σάν  το π ο υ 
λ ί  τής φουρτούνας: λέω κα ί κατεβάζουν κάθε 
τέντα  κα ι π α ν ί ,  μόνο καί μόνο γ ιά  νά μή  χ ά 
νω τή  θέα τών άφράψυχων κυμάτα ιν κα ί κάθε 
φορα πού μ ια  θ ά λ α σ σ α  περνά  πάνω  α π '  το 
κα τα σ τρω μα ,  μούρχετα ι νά ξεφωνίσω από α 
γ α λ λ ία σ η .  Τά μπορε ίτε  κ' εσείς όλα  αύτά  ;

— Ισως Μ εγαλειοτάτη! — άν κα ί μ '  ενα τ α 
ξίδ ι ώς τήν Κέρκυρα, στον καιρό μας, δε β ρ ί 
σκει κανείς συχνά  ευκαιρία γ ιά  τ ις  τρομάρες  
τού '( ίδυσσέως.

—  Αύτό είναι κ ρ ίμ α !  Νά κ ένα α π ’ τά δ υ 
σάρεσ τα  τού πολ ιτ ισμού .  Έ γώ τα ξ ίδ εψ α  μ ιά  
φορά στον ωκεανό μ '  εν αγγλ ικό  γ ιώ τ <iChaza- 
l i e  » 7τού ήτον όσο μ ιά  μ εγάλη  β ά ρ κ α ’ δεν 
ήτον όμως π α ρά  ένα μικρό μέρος τού ωκεα
νού !  Θά ήθελα τόσο πολύ  νά πέρναγα  όλο τόν 
ωκεανό μ ’ αύτή τήν  βάρκα  !
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φ θά σαμ ε  σήμερα μέ τήν ιδ ια ίτερη αύτοκρα- 
τορική αμα ξοσ το ιχ ία  'ΙΙλιος μετά  από βρο 
χή  πού δεν ήτον ίσως πα ρά  λυωμένο χιόνι. 
Ψ»;λά, σ τα  οροπέδια τού Κ άρστ , β ρήκαμ '  α κ ό 
μ α  χ ιόν ι σ τ ις  άκρες τών όχτων, σ ά  σκούφιες 
επάνω στά  όρθολίθ ια, κα ί μες  τά ξυλ ιασμένα  
κλαρ ιά  τών ζαρωμένων δένδρων — ολόκληρους 
όγκους χ ιόν ι πού ταλαντεύονταν  κα ί ζυγιάζον
τα ν  σέ κάτ ι ακροβατικά, γ υμνάσ ια  ισορροπ ίας .  
”Ητανε σάν  τ ις  κακές θύμησες πού  δε θέλουνε 
νά σβύσουν' α λ λ ά  μέ τή  λαμποσύνη  τού ήλιου 
είχανε χ ά σ ε ι  π ι α  τή φρίκη τους. Κατεβήκαμε  
στο σταθμό  τού Γκρινιάνο. Ιό πάρκο τού π ύ ρ 
γον Μιραμάρε άναβα ίνε ι  ί σ α  μ  εδώ πανω  σε 
μ ιά  θαμπούρα από αχνούς κα ί ευωδίες έπειτ  
α π '  τή  βροχή

Ή  Αύτοκράτειρα μέ τό βαροινο  Ν07Γτσα. 
μετά ή κόμησσα  Υ ιά γκ α  Μίκες, εγώ κα ί ή ά λ 
λ η  ακολουθία προχωρούμε πάνω  στούς φ ιδ ω 
τούς δρόμους τούς στρωμένους μέ λ επ τ ό ν  άμμο  
κα ί μουσκεμένους, κάτω ά π ’ τά δένδρα τα  σ τα  
ζούμενα α π '  αδιάκοπες α να τρ ιχ ίλ ες  πού κ λ ίμ α  - 
κωτά όλο ταράτσες  κατεβα ίνουν ίσ α  μέ τή  θ ά 
λ α σ σ α  καί δέ θέλουν π ιά  νά τήν άφήσουν ' καί 
στά  τελευτα ία  νά τηνε μπρος σ τ α  μ α τ ια  μας  
γλυκοθώρητη κ ’ ή 'ίδια ή πανώρ ια  γητεύτρα, ή 
θ ά λ α σ σ α ,  πού σηκώνεται άψτ]λά στον ούρανο 
κα ί μάς  σκλαβώ νε ι  εμάς κα ί κάθε ά λ λ η  μας  εν
τύπω ση  μέ τή  γλαυκοφεγγ ιά  της  . . .

Ό  πύργος γεμάτος θλ ιμμένη μοναξ ιά  ν τυ 
μένη μαύρη ξυλεία  στο άτριον πού βγα ίν ε ι  ο
λόγυρα πάνω  σ τή  θ ά λ α σ σ α  κα ί στάνδηρα και 
στούς κήπους Σκάλες πλατε ίε ς  — θαύματα  γλυ  
πτ ικής  στο ξύλο— πού ονειρεύονται π α τη μ α σ ιέ ς  
νά τ ις κάνουνε νά τρίξουν. Προσωπογραφίες  
σκοτεινιασμένες Ά μβούργων τής Ι σ π α ν ία ς ' ,  ώ 
τά  εύγενικά κα ί λετττόγραμμα κεφάλ ια  τόίν Αόν 
Τουάνηδων με τόν πυρετό σ τ α  μ α τ ια  και το κ ά 
τω χ ε ίλ ι  κρεμάμενο—χαρακτηρ ισ τ ικό  όλης τής  
φντρας !  . ' .  κα ί τ ά  λυπητερά  μ ά τ ια  τών α 
χνόθωρων ίνφάντ ισσω ν  πού ξεκουράζουν τα  
στενά τους χέρ ια ,  ίδια κρίνα φ ασκ ιω μένα ,  ε 
πάνω  στ ις  βαρειές πτυχοτσιές τών μεταξωτών  
τους φορεμάτων . .κ ι ακόμα κά τ ι  σαν  κόκκινα 
γαρουφαλάκ ια  λατρευτά  σ τοματάκ ια  αύτοκρα- 
τορικών πα ιδ ιώ ν  πού τά μάγουλά  τους με τα  
λακκάκ ια  είναι κορνιζωμένα σέ πλα τε ίε ς  τ ρ α 
χηλ ιές  κολλαρ ιστές  . . .

Τό δωμάτ ιό  μου β ρ ίσκ ετα ι στο μεγάλο  σ τρογ 
γυλόν πύργο μέ τή  θέα στήν  άπε ιροσύνη τής θ ά 
λ α σ σ α ς .  Μπρός α π '  τ ά  παράθυρά  μου άσπρο ι  
γλάρο ι α νά λαφ ρα  σαλεύοντας μεγάλες  κα ί β ο υ 
βές λευκάργυρες φτερούγες σ ιμ ά  στον καθρέ-

Μιραμάρε, 6 Μαρτίου

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  

Κ Τ Μ Α Τ Ι Ζ Ο Τ Σ Α  Ε Ν  Ρ Ο Δ Ω :

π τη  τής θ α λ ά σ σ η ς  σάν  όνειρα ανήσυχα  π λ α 
νιούνται: σά φτερωσιες αγγέλων αστράφτουν  
μέσα  σ τή  γαλαζοσύνη τής  θ ά λ α σ σ α ς  κα ί τού- 
ρανού . ■ . Στο δωμάτιο  μ ιά  π α λ ιά  επ ίπ λω ση  
από σουλφερύ μεταξωτό μέ ράχες αψηλές  χ ρ υ 
σωμένες' στο μετάξ ι  ε ι ι ’ ύφασμένος ό αϊτός 
τού Μεξικού σπαράζοντας  μέ τό ράμφος του ε 
να φ ίδ ι (ώ ειρωνεία τής  μοίρας, πού ό αετός 
φαγώθηκε ά π ’ τό ερπετό προτού νά φαγωθή  
ακόμα τό ύφ α σμ α  α π ’ τή χ ρ ή σ η ! )  . . .Μιά 
υπηρέτρ ια  ’Ιταλίδα, γ ιγαντόσω μη  σ ά  δράκ ισ -  
σ α , είνα ι σ τ ις  δ ιαταγές  μου ’ μέ τή  βοήθε ια  ε
νός γέρου λακέ α ισθηματ ικού  μέ σερβ ίρε ι στο 
τραπέζ ι ( ποτέ μου δέν είχα  δή τόσο ωραίες κα ί 
μεγάλες καραβ ίδες : τό εν’ από  τά ψ α λ λ ίδ ια  
τους μονάχα  γέμιζε τό π ιά το  κα ί ήτανε χ λ ω -  
μορρόδινες σά  μ εγάλα  κοράλλ ια  π ε θαμ έ να ! ) . 
Αύτές οί δυο σπ ιτ ικές  ψυχές  έκτελούν τήν υπη  
ρεο ία  τού πύργου ά π ’ τόν καιρό τού δυστυχι
σμένου Αύτοκράτορος Μαξ ιμ ιλ ιανού .  Με καλό 
β ο λη  άφέλεια  κα ί άστέρευτη πολυλογ ία  διη · 
γούντα ι τ ά  π ιο  λυπητερά  π ρ α μ α τ α  . . .

‘Η Αύτοκράτειρα χτεν ίζετα ι σ ’ ενα ά π α λ ο -  
χρωμο καλυντήριο απο γαλαζο  μετάξ ι.  Οι τ ο ί 
χο ι είνα ι στολ ισμένο ι μέ προσωπογραφ ίες  τής  
β α σ ιλ ικ ή ς  οικογένειας τού Βελγίου' μού θυμί
ζουν αύτές, ότι σ τ ις  β α σ ιλ ικ έ ς  φύτρες τό π ε 
πρωμένο (δηλαδή  ή συμφορά, επειδή το π επρω 
μένο είναι π ά ν τ α  χ α λασμ ό ς )  κυλα  απο τη  μ ια  
στήν  ά λ λ η  μέ τούς δεσμούς τού α ίματος.
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Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ  ΕΑΛΗΝΙΔΩΝ

Α '.
Εφέτος συμπληρώνονται δέκα πέντε έτη 

άφότου ίδρύθη ή ’Επαγγελματική καί Οΐκοκυ- 
ρική μας Σχολή. Μία δεκαπενταετία  είναι 
σταθμός εργασίας, η όποια έκαμε πύέον την 
δοκιμασίαν της και έφερε τούς καρπούς της.

Προ δέκα πέντε ακριβώς χρόνων ίδρύετο 
εις τήν Ε λλάδα  τό πρώτον γυναικεΐον σχο
λεΐον, το όποιον δεν είχεν εις τό πρόγραμ
μά του γραμματικήν, άλά ’ ούτε ατελείωτους 
καταλόγους αχρήστων και σχολαστικών βι
βλίων. Τάς ώρας τής γραμματικής ά ντ ικατε- 
στήσαμεν τότε μ.ε τάς ώρας τής μαγειρικής, 
καί τάς ώρας τής γεωμετρίας καί τής άλλης 
σοφίας με τάς τοΟ ραψίματος, του σιδηρώμα- 
τος, του μπαλώματος καί τών άλλων οίκοκυ- 
οικών γνώσεων.\ i

Ό  νεωτερισμός είχε τούς φίλους του, αλλά 
καί τούς εχθρούς του. Τόσους μάλιστα εχθρούς, 
ώστε καί έπολεμήθη άπύ έν μέρος του τύπου. 
Χωρίς κεφάλαια, χωρίς ούτε τό γλίσχρον πο- 
σόν τών πέντε χ ιλ . όρ. τάς όποιας ήμπο- 
ρούσε νά διαθέσγι τό Τμήμα μ.ας έκ του τα 
μείου τήςΈ νώ σεω ς, ήρχίσαμεν νά έογαζώμεθα.

Τήν πρώτην π ίστωσιν τής έγκαταστάσεως 
είχα καταβάλλει εγώ έκ  του ιδιαιτέρου μου 
ταμείου. Δεν ήθέλησα ή Έ νω σ ις νά διακινδυ
νεύσει ούτε οβολόν διά τήν πραγματοποίησιν 
μιας δοκιμής, ενός νευ>τερισμοΰ, ό όποιος θά 
μετέβαλλε τάς βάσεις καί τάς άρχάς τής κα- 
θιερωθείσης επ ί ένα σχεδόν αιώνα σχολικής 
μορφώσεως τής γυναικός.

Τό Ελληνικόν σχολεΐον τών κοοιτσιών, δια 
τό όποιον ευθύς από τής εθνικής μας άποκα- 
ταστάσεως διετέθησαν μεγάλα ποσά,είτε παρά 
πλουσίων όμ.ογενών, εΐ'τε άπό αύτό τό κράτος, 
προωρίζετο εις τήν άνάπτυςιν καί τήν σοφίαν 
του πνεύματος τών κοριτσιών μ.ας όλων τών 
κοινωνικών τάξεων. Τά δημοτικά σχολεία, 
αυτόν τόν σκοπόν είχαν, επάνω εις αύτό τό 
σχέδιον είχαν κανονίσει τάς εργασίας των. 
*Η άμ.άθεια, που τόσοι αιώνες δουλείας είχαν 
συγκεντρώσει γύρω μ.ας, είχε τροφοδοτήσει μιαν 
μεγάλην, άκράτητον δίψαν, πρός τήν μάθησιν, 
ποός τήν μόρφωσιν του πνεύματος, πρός τήν σο
φίαν. "Ολαι καί όλοι ήθελαν γράμμ,ατα καί μό- 
νον γράμ.ματα. "Ολοι καί βλαι ¿φιλοδοξούσαν νά 
λάβουν μ.ίαν θέσιν εις τήν νεοσύστατο·/ τότε 
αριστοκρατίαν του πνεύμ,ατος. Οί άνδρες επ ι
στήμονες καί αί γυναίκες διδασκαλισαι. Αυ
τοί ήσαν οί δύο άξονες περί τούς όποιους περιε-

στρεφοντο οί πόθοι καί τά όνειρα τών Ε λ 
λήνων γονέων τών πόλεων καί τών χωρίων 
ακόμη. *0 μή γραμ,ματισμένος, ό μή επ ιστή
μων, ή μή διδασκάλισσα αύτοετιτλοφοροΰντο 
στραβοί. Τά παιδιά των έπρεπε νά ξεστραβω
θούν. Εις τόν δάσκαλον παρεδίδετο κρέας, μέ 
τήν εντολήν νά επιστοέψ-/) κόκκαλα. Διά κο
ρίτσια καί αγόρια τό πρόγραμμα του σχο
λείου ήτο κοινόν, δπως είναι καί τώρα ακόμη. 
Η βελόνη που ετίθετο ποός διάκρισιν εις 

τά χέρια τών κοοιτσιών ¿χρησιμοποιείτο άπο- 
κλειστικώς διά τόν σχημ.ατισμόν καί π ά 
λιν γραμμάτων. ’Αλλά τήν φοράν αυτήν επάνω 
εις ένα αραιά τρυπημένον ύφασμα, τό όποιον 
ώνομάζετο καμβάς. Νομ.ίζω μ.άλιστα ότι εις 
τά προγράμματα τότε ύπήρχε μόνον ή μικρο- 
βελονιά, δηλ. τό είδος του κεντήματος, μέ 
τό όποιον έκεντούσαμεν γράμματα τού αλφα
βήτου καί αριθμούς μέ κατακκοκινην κλω σ ιήν. 
Ή  σοφία λοιπόν, ως βλέπετε, παρακολουθούσε 
καί τάς στοιχειώδεις γνώσεις τής ραπτικής.

Εις τήν κατάστασιν λοιπόν αύτήν τών πραγ
μάτων ημείς ήοχόμεθα νά φέρωμεν τελείαν 
έπανάστασιν.

Ό χι μόνον τό σχολεΐον μας δέν είχε γραμ
ματικήν, άλλα κατηργει άνιλεώς όλα τά  βι
βλία πλήν τών τής άναγνώσεως. Τήν εργα
σίαν τοΟπνεύματος ή μάλλον τής μνημης, άν- 
τικαθίστα ή εργασία τών χεριών, ή γύμνασις 
εις ολας τάς γυναικείας τέχνας, ή προετοιμα
σία διά τόν άγώνα τής ζωής άπό τό έν μέρος, 
διά τόν προορισμόν τής γυναίκας ώς μητέρας 
καί οικοκυράς άπό τό άλλο.

Τόση δέ ήτο ή ανάγκη τής μορφώσεως αυ
τής καί τόσον αισθητή ή έλλειψ ις, ώστε αί 
όλίγαι του πρώτου έτους μαθήτριαι έδ ιπλα- 
σιάσθησαν, έπολλαπλασιάσθησαν ευθύς άπό τό 
δεύτερον. Έ άν δέ ύπήρχαν τά μέσα, καί δέκα 
σχολεία άν είχαν ίδρυθή, όλα θά ήσαν γεμάτα 
άπό παιδιά όλων άδ'ιακρίτως τών κοινωνικών 
τά ξεω ν .

Φυσικά ημείς έβαδίσαμεν μέ επιφυλάξεις, 
μέ περίσκεψιν, χωρίς νά άπορριψωμεν καί τά 
καλά τής σχολικής εκπαιδεύσεως, ώς προπα
ρασκευαστικής καί βοηθητικής διά τήν πρα
κτικήν μόρφωσιν τής κόρης. Ή  Οΐκοκυρική καί 
Ε παγγελμ ατική  σχολή συνεπλήρωσε τά κενά, 
τά  όποια άφίνει τό σχολεΐον καί έπανέφερε 
τήν γυναίκα εις τόν φυσικόν, τόν άνθρώπινον 
προορισμόν τη ς. Διότι κάθε άνθρωπος έχει τό 
καθήκον νά εί/αι χρήσιμος. Καί αί γυναίκες, 
ώς καθιερώθη μέχρι σήμερον, είναι ιδίως καί 
κ α τ ’ ενοχήν χρήσιμοι καί άπαραίτητοι εις τάς 
οίκιακάς τέχνας, εις τάς μεγάλας καί δυσκό-
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λους φροντίδας τής μητρότητος, αλλά καί γεν ι- 
κωτεοον κατά  τόν σημερινόν καθεστός εις πά 
σαν πλουτοπαοαγωγόν εργασίαν.

Ή  ’Επαγγελματική σχολή ή'ρχισεν άπό τά 
άπλούστερα καί τά  τής ποωτης άνάγκης καί 
έβάδισε πρός τά  δυσκολώτερα καί πολυπλο- 
κώτερα. Κάθε έτος άπό τά  δέκα πέντε αυτά 
που έπέρχσχν άφότου ίδρύθη, προσέθεσε καί 
ένα μάθημα, ένα νεωτερισμόν, ένα βήμα πρός 
τήν τελειοποίησιν καί τήν πρόοδον.

Ήρχίσαμεν άπό τά  στοιχειώδη καί τά  άπα- 
ραίτητα, άπό τήν μαγειρικήν καί τό ράψιμον, 
τού; δύω αυτούς πόλους τών πρώτων καί κυριω- 
τάτω ν άναγκών του άνθρώπου. Χωρίς τροφήν 
έπιμελημένην καί χωρίς ένδυμα ό πολιτισμένος 
άνθρωπος γ ίνετα ι άγριάνθρωπος. Καί χωρίς τήν 
γυναίκα ούτε τροφή, ούτε ένδυμα ήμπορεΐ νά 
κατασκευασθή. Καί οί άγριοι άκόμη σκοτώνουν 
μέν οί άνδρες τά ζώα εις τά  δάση, τά  μαγει
ρεύουν όμως αί γυναίκες επάνω εις τήν φω
τ ιά ν . Σήμερον ή μαγειρική έγεινε τέχνη δύ
σκολος καί πολύπλοκος, άπό τήν καλήν δέ 
μαγειρικήν έζαοτάται ή υγεία όλης τής οικο
γένειας. Δέν περιωρίσθημεν δ ι’ αύτό εις τήν 
πρακτικήν μόνον διδασκαλίαν του μαθήματος 
αύτοΰ. Τά κορίτσια μας καί αί προετοιμαζό
μενα·. διά μαγείρισσας διδάσκονται καί τά συ
στατικά κάθε τροφής καί τάς ύγιεινάς αυτής 
ιδιότητας καί όλους τούς οικονομικούς συνδυα
σμούς, οί όποιοι υποβιβάζουν εις τό ήμισυ τά 
έξοδα τής τροφής.

Τό ράψιμον επίσης έπρεπε νά διδαχθή ώς 
τέχνη μέ τά  στοιχεία τής θεωρίας, τά  άπα- 
ραίτητα διά τήν τελείαν άντίληψ ιν τής τ έ 
χνης. Αί δυσκολίαι τών πρώτων ετών ήσαν δι’ 
αύτό μεγάλαι. Αί εδώ ράπτριαι ήσαν ολαι 
ποακτικαί. Τότε δ ’ άκόμη καμμία κόρη σεβο- 
μένη έαυτήν δέν θά μετέβαινεν εις τήν Εύ- 
ρωπην, όπως έγεινε τελευτα ίω ς, διά. νά μάθγ 
ράψιμο καί μαγειρείο, ά λ λ ’ ούτε αί Κυβερνή
σεις τότε διέθεταν κονδύλια χρηματικά διά 
τοιοϋτον σκοπόν.

Κατά καλήν σύμπτωσή μία γερμανίς ράπ- 
τρια διπλωματούχος σχολής ραπτικής του 
Βερολίνου είχε πέσει έξω οίκονομικώς εις τήν 
ΐδρυσιν εργοστασίου ραπτικής. Τήν προσελάβα- 
μεν λοιπόν καί εις αύτήν οφείλουν αί Έ λλη- 
νίδες ράπτριαί μας τάς θεωρητικάς γνώσεις 
τω ν . Ά λ λ ά  μόνον αύτάς. Διότι ή κ. Έκμεκέ 
έγνώριζε μέν θεωρίαν εις τήν εντέλειαν, ώς 
πρός τήν εφαρμογήν όμως συνέβχινε καί εις 
αύτήν ό ,τ ι συμβαίνει εις τάς μαθήτριας όλων 
αύτών τών φημισμένων εύρωπαϊκών επαγγελ
ματικών σχολών. Δέν εέξευρε νά έφαρμόσϊ).

Η Ω ΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ  

(Εις τό  Π αρ ισ ινόν Οέατρον ϋ ιβ Ι ε Ι ο Ο

ΙΙροσελάβαμεν λοιπόν αμέσως μίαν Έ λληνίδα, 
τήν κ. Μαρίαν Μ πέτση, ή οποία έμεινε ι/.αζή 
μας κατά τά  δέκα πέντε αύτά έτη , άφού 
έμαθε τήν θεωρίαν τής ραπτικής άπό τάς μα
θήτριας τής κ. Έκμεκέ καί τήν έδίδχξεν εις 
τήν κατόπιν προσληφθεΐσαν συνάδελφόν της 
κ . Μαρίαν Φραγκούλη, τήν επί δεκαετίαν ήδη 
διδασκάλισσαν επίσης τής σχολής. Ά πό αύτάς 
τάς δύο, τάς όποιας τό σχολεΐον εύχαριστεΐ διά 
τήν εύσυνειδητον καί μετά ζήλου έκτέλεσιν τής 
εργασίας των έμορφώθησαν επ ί δεκαπενταετίαν 
τώρα ολαι αί πτυχιουχοι μαθήτριαι τής ’Ε παγ
γελματικής καί Οίκοκυρικής σχολής, αί όποΐαι 
έσκορπίσθησαν εις όλα τά μεγάλα κέντρα του 
ελευθέρου καί μή Ε λληνισμού. Τήν μαγειρι
κήν έδίδασκεν ή έλβετίς κ. 01ΐΒΐΊθ8, π τυχ ι- 
ούχοςκαί αύτή, τής όποιας ή διδασκαλία ¿στοί
χιζε όσον καί ή καθηγητού τού Πανεπιστη
μίου. Τό β\ έτος τής σχολής, προσετέθη τό 
μάθημα τών γυναικείων π ίλων, τήν δίδασκα-



λίαν του οποίου είχεν άναλάβει τότε ή κ. ΆΧε- 
ςιου Ραυτοπουλου. Το γ  . έτος ¿συστηματοποι
ήσαμε·/ τα άσπρόρρουχα. Τό τέταρτον την λο
γιστικήν καί τήν γυμναστικήν, τό πέμπτον 
είσήχθη τό σίδηρον με τήν ιχνογραφίαν, ώ ; βα- 
σιν ολων των μαθημάτων. Τό εκτον, τήν κομ
ψοτεχνίαν καί τά τεχνητά  άνθη. Τό έβδομον 
τήν πυρογραφίαν. Τό ό'γδοον τά αγροτικά. Τό 
έ'νατον τήν ξυλογλυπτικήν. Τό δέκατον τήν 
ζωγραφικήν μ.έ διδασκάλισσαν ίδικήν μας μα
θήτριαν τής ιχνογραφίας τήν δα Ν αυπλιώτου. 
Τό δωδέκατον ίδρύσαμεν τήν βιβλιοθήκην τής 
σχολής, τήν πρώτην σχολικήν έν Έ λλάδι Βι
βλίο θή κην. Τό δέκατο/ τρίτον τήν δακτυλο
γραφίαν. Τό δέκατον τέταρτον τήν μουσικήν 
καί τους Ελληνικούς χορούς, τό δέκατον πέμ- 
πτον τήν στενογραφίαν, χάρις εις τόν κ. Μίν- 
τλερ, ό οποίος μέ τόσην ευγένειαν καί καλω- 
σύνην αν έλαβε δωρεάν τήν διδασκαλίαν του 
όυσκολωτατου αύτοΰ μαθήματος, καί εις τόν 
όποιον τό διοικητικόν Συμβούλιον εκφράζει καί 
σήμερον την θερμ,ήν ευγνωμοσύνην του.

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΕΝ ΤΠι ΖΑΠΠΕίΩι ΜΕΓΑΡΟ·.

Κ αλλιτεχνική μάλλον δύναται νά ονομασθή 
ή έν τω  μεγάρω του Ζαππείου διοργανωθεΐσα 
υπό του Συνδέσμου των Ε λληνικών ΙΙαραγω- 
γικών Σωματείων, τή  γεννα ία— διά δεκαπεν- 
τακισχίλίων δραχμών—αρωγή του δημοσίου 
Σηροτροφική ’Έκθεσις, ής τά προεγκαίνια έτε- 
λέσθησαν χθες τό απόγευμα μετά γενναίων 
σπονδών εις τόν θεόν του αερώδους ποτοΰ 
Γαμβρΐνον. Αυτή είνα ι ή έντύπωσις τήν οποίαν 
λαμβάνει τις εισερχόμενος εις τάς μεγαλοπρε
πείς αϊθούσας τής έκθέσεως, έκ πέντε τμη- 
μάτων άποτελουμένης. Καί ή έντύπωσις αυτη 
άδιάπτωτος διαοκεΐ μέχρι καί τής πέμ.πτης 
μεγάλης αιθούσης, έ'νθα έ'χει συγκεντρωθή ή 
άραχνοϋφής χάρις καί πολυτέλεια τήν οποίαν 
λεπτεπ ίλεπτος τέχνη παρήγαγεν.

Λεξιά ό Γεωργικός Σταθμ.ός ’Α ττικής έ'χει 
καταλάβη τό ή'μισυ σχεδόν τής αιθούσης, αν
τιπροσωπευόμενος έκτός συναγωνισμού διά πο
λυπληθών άντικειμενονν, άναγομένων εις τήν 
θεωρητικήν καί πρακτικήν έπιστήμ.ην τής Ση
ροτροφίας,

Δεκαπέντε πίνακες στατιστικο ί, συγκρητι- 
κοί καί διδακτικοί παρέχουν λίαν ένδιαφερού- 
σας πληροφορίας· ές αυτών καταφα ίνετα ι ότι 
ή παγκόσμιος παραγωγή ωμής μετάξης τω 
1890 συμ.ποσουμένη εις 25 έκατομμ.ύρια χ ι-

λιογράμμων άνήλθε τώ  1908 εις 3? 1(2 έκα
τομμ.ύρια, από δέ του 1885 μέχρι σήμερον 
έδιπλασιάσθη. Μία δέ οκά μετάξης αντιπρο
σωπεύει δεκα όκάδας χλωρών κουκουλίων.

’Ά ξιο ι λόγου είνε δύο πίνακες, έξ ών έμφαί- 
νετα ι, οτι έξ ενός κυτίου κουκουλοσπόρου οί- 
κιακώς καλλιεργούμενου ύπό χωρικών, άνευ 
έξόδο/ν, παρέχει κέρδος 133 δραχμών, ενώ έν 
τή βιομηχανία λόγω τών έςόόων προκύπτει 
κέρδος 31 δραχμών κατά κυτίον.

Τό έτερον ήμισυ περίπου τής αυτής αιθού
σης περιλαμβάνει τά  έκθέματα τής Κεντρικής 
Σηροτροφικής Ε τα ιρείας, ής προεδρεύει ή κ. 
Α ίκ . Ζλατάνου καί τής οποίας είνα ι γνωστή 
ή δοάσις έν τή αναπτύξει τής σηροτροφίας.

Έκτροφαί διαφόρων ηλικιών μέχρι του κλα
δί,όματος, βομβύκια έκτροφών διαφόρων, π ίνα 
κες φύλλων ποικιλίαι μωρεών, βιτρίνα με μ ι
κροσκόπια κηολαπτήριον, ψυγείον, καλαμωτή 
διά χωρικούς καί πολλά άλλα αντικείμενα 
συμπληροΰσι τήν πλουσίαν συλλογήν τών έκθε- 
μάτων τής Κεντρικής Σηροτροφικής Ε ταιρ ίας, 
έπιμελουμένων ύπό τής διπλωμ.ατούχου σηρο- 
τρόφου δεσποινίδος Μαίρης Μαυρέα.

Έ πόπτα ι του πρώτου τούτου τμ,ηματος—  
τών κουκουλίων— είνε ή Α ίκ. Ζλατάνου καί 
οι κ. κ. Π. Γεωργαντής καί Ά λ . Σκαρδια- 
κος γεωπόνοι.

Δεύτερον τμήμα· υπάρχουν έκθεμ.ατα τών 
μ.αθητών τής Σεβαστουπόλείου Σχολής— κου
κούλια άπεξηραμένα— του διδασκαλείου τής 
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, τής Γεωργικής 
Ε ταιρ ίας τής Παλλήνης ή' Χαρβάτι του κ, 
Μιχ. Καλλιφρονα— υποδειγματική έκτροφή μ.έ 
κρεμ.αστά πλαίσια μέ προφύλαςιν από τών πον
τικώ ν— τών αδελφών Τζαμάρου έξ Ά γυια ς, 
του Β . Σβολοπούλου καί Κουτρουμπή— διά
φορα μεταξωτά— διεθνή έκθέματα διάφορα με 
ταςωπλυντικούς σάπωνας του κ. Κανελλοπού- 
λου, διάφοοα κλωστικά εργαλεία του Μ ποτίνι, 
διάφορα μεταξωτά του Έμ.πορ. Ε π ιμ ελη τη 
ρίου τής Λυών καί έκτός συναγωνισμ.οϋ διά
φορα βιβλία συγγράμματα Ε λληνικά  περί τής 
σηροτροφίας.

Εις τό τρίτον τμήμα τών έργοχείρων, έπο- 
πτευόμενον ύπό τής κ. Αίκατερ. Μαρούλη π ε
ριλαμβάνονται έργόχειρα διά μετάξης κ α τ ’ άπο- 
μίμ,ησιν αρχαίων τοιούτων μηκυναικών, Βυ
ζαντινών καί κλασικών τών παρθεναγωγείων 
Σκορδέλη καί Χουρμούζη, τής Βασιλικής σχο
λής χειροτεχνημάτων πιστή αντιγραφή τών 
παλα ιώ ν. Ώραΐα έπίσης έκθέματα τής Έ νώ- 
σεως τών Έ λληνίδων.

Έ πίσης κατ ’ επιθυμίαν τής βασιλόπαιδος ·
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Α λίκης μετάξινα χωρικά καί κρητικά ένδύ- 
ματα τής χειροτεχνικής σχολής ’Ιθάκης.

Εικόνα ωσαύτως τής Βασιλίσσης κεντημε- 
νην διά μετάξης, σημαίαν μεταξίνην καί κά- 
νιστρον μέ ώραΐα κουκούλια παραχθέντα από 
μ.αθητρίας του Τριανταφυλλιδείου -παρθενα
γωγείου.

Ή  ελληνική δαντέλλα ήέπιλεγομένη «μ π ι-  
μπ ίλαη» καί χειροτεχνήματα διά μετάξης έν 
εί'δει ζωγραφικής ύπό τής κ . ’Ά ννας Παπαδο- 
πουλου συμπληροΰσι τό τμήμα τοϋτο.

Τό τέταρτον τμ.ήμ,α περιλαμ.βάνει έκθέματα
ωμής καί στρεπ.τής μετάξης.

Εις τό πέμ.πτον τμήμα τό ύπό τής κ . Ε λ έ 
νης Ρουσοπούλου έποπτευόμενον αντιπροσω
πεύετα ι ή μεταξοϋφαντουργία Κύπρου, Κρη - 
της, Μακεδονίας, Θράκης, Καλαμών, Κύμης, 
Σπάρτης, Λαρίσσης καί Α θηνών δ έ  αληθών 
αριστουργημάτων ύφαντουργικής τέχνης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΑΙΣ
Τά γυμνάσια καί ή έναρξις τής Βουλής άπετέ- 

λεσαν τά σπουδαιότερα γεγονότα τοΰ δεκαπενθημέ
ρου. Ή  σποδοχή ή μή τών Κρητών βουλευτών εις 
τήν Βουλήν έκράτησαν εις αληθινήν αγωνίαν τήν 
πρωτεύουσαν τάς τελευταίας πρό τής ένάρξεως 
ημέρας.

Ό  Πρωθυπουργό» κ Βενιζέλος έπέμεινεν εις 
τήν ήν είχε δώσει ύπόσχεσιν πρός τάς Δυνάμεις 
περί παρεμποδίσεω; τών Κρητών βουλευτών, μεθ’ 
όλην τήν λύπην, τήν οποίαν, φυσικά, ήσθάνετο, 
άναγκασθείς νά άρνηθή ό,τι θά άπετέλει τήν εύτυ- 
χεστέραν πράξιγ τής ζωής του.

Δέν είσήλθαν λοιπόν οί Κρήτες βουλευταί, ώς 
συνάδελφοι τών ίδικών μας, έγένετο όμως δεκτή 
επιτροπή έξ αυτών, μεθ’ ής ή Κυβέρνησις προέβη 
εις συνεννόησιν καί καθ’ ήν άπεφασίσθη, ότι ευθύς 
ώς θά κατηρτίζετο ή Βουλή εις σώμα ήθελον δια
κοπή αΐ έργασίαι της μέχρι τοΰ προσεχούς ’Οκτω
βρίου, όπως καί έγινε.

Ά π ό τάς σχετικάς συζητήσεις τοΰ 'Γπουργικοΰ 
Συμβουλίου έπί τοΰ θέματος αύτοΰ έπήλθε διαφω
νία μεταξύ τοΰ Πρωθυπουργού καί τοΰ Υπουργού 
τής Δικαιοσύνης κ. Ν. Δημητρακοπού/.ου, όστις 
καί υπέβαλε τήν παραίτησίν του, ή οποία καί έγινε 
δεκτή.

Τόν κ. Δημητρακόπουλον άντικατέστησεν ό κ. 
Ρακτιβάν, πρόεδρος τοΰ δικηγορικού Συλλό/ου 
’Αθηνών, ή έκλογή τοΰ οποίου έθεωρήθη άρίστη 
διά τήν άνεγνωρισμένην άξίαν καί χρηστότητά του. 
"Οπως δήποτε ή άπομάκρυνσις άπό τής Ινυβερνή - 
σεως τοΰ κ. Ν. Δημητρακοπούλου έλύπησε πάντας 
τούς έκτιμήσαντας τήν ύπέροχον δοάσιν του κατά 
τό διάστημα τής ύπουργίας του.

’ Αλλά καί άλλαι μεταβολαί ένηργήθησαν εις τά 
πρόσωπα τόιν υπουργών τής Κυβερνήσεως. Ά π ο - 
χωρήσαντος τοΰ κ. Γρυπάρη, όστις άνέλαβε τήν 
εις Κων)πολιν θέσιν του, ώς πρεσβευτοΰ, άντικατέ- 
στησεν αύτόν προσω^ινώς y κ. Κορομηλάς ύπουρ-

γός τών Οικονομικών. Οί κ. κ. Έ μμ. Μπενάκης 
καί Ά π . Άλεξανδρής παρητήθησαν έπίσης διά λό
γους υγείας. Αντικατεστάθησαν δέ ό πρώτος παρά 
τοΰ βουλευτοΰ Πατρών κ. Μιχαλακοπούλου καί ό 
δεύτερος παρά τοΰ προέδρου τής Βουλής κ Τσιρι- 
μώκου. Τό Γπουργείον τών Ναυτικών άνέλαβεν ό
κ. Ν. Στράτος.

Ή  παραίτησις ϋπουργοΰ τής περιωπής τοΰ κ. 
Έ μ μ. Μπενάκη, ό όποιος τόσον θαυμασίως καί 
ύπερανθρώπως είργάσθη διά τήν διοργόνωσιν καί 
τήν ευεργετικήν λειτουργίαν τοΰ 'Υπουργείου τής 
Έ θν. Οικονομίας έπροξένησε μεγάλην δυσφορίαν εις 
τήν 'Ελλάδα ολόκληρον. Είναι δέ βέβαιον ότι έάν 
δέν έπρόκειτο περί τής υγείας τοΰ πολυτίμου άν- 
δρός, ή παραίτησις αύτή θά παρημποδίζετο διά 
πανελληνίων συλλαλητηρίων τόσον ευεργετική ύ- 
πήρξεν ή δρασις του διά τήν χώραν.

Μετά λύπης ήκούσθη καί ή παραίτησις τοΰ κ. 
Άλεξανδρή, τοΰ οποίου έπίσης ή υγεία έπασχε, 
έδεινοΰτο δέ έκ τών πολλών κόπων εις τούς οποίους 
υπεβλήθη καί διά τόν καταρτισμόν νέων νομοσχε
δίων έκπαιδευτικών καί διά τήν έν γένει άνοδιορ-
γάνωσιν τής Παιδείας.

Ό  κ. Τσιριμώκος άνήρ μορφώσεως καί χαρακτή- 
ρος θέλει άναντιρρήτως έργασθή διά τήν πραγμα
τικήν άναδιοργάνωσιν τής Παιδείας έπί νέων όλως 
βάσεων, πράγμα έπείγον καί μή έπιδεχόμενον ανα
βολήν, έάν ή Κυβέρνησις θέλει νά έπιτευχθή ή 
πραγματική άνόρθωσις τής χώρας.

Διότι ούτε ό στρατός, ούτε ό στόλος θά φέρουν 
άποτελέσματα έθνικής άναγεννήσεως άνευ όλοτε- 
λοΰς άναδιοργανώσεως τοΰ παιδαγωγικοΰ μας συ
στήματος.

Γεγονός έπίσης μεγάλης σημασίας είναι τά γε
νικά γυμνάσια τοΰ στρατού, τά όποια έκρίθησαν 
παρά τών ξένων, ώς σημειοΰντα σημεΐον άφετηρίας 
τής στρατιωτικής μας άναδιοργανώσεως. Οί άνδρες 
έπέδειξαν άντοχήν μοναδικήν, παρέχουν δ’ έλπίδας 
λαμπράς διά τό μέλλον τοΰ Ελληνικού στρατού.

Η Π ΡΩ ΤΗ  Π Π & Ο Τ Χ Μ  ΤΩ Ν  Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ω Ν
Ό  ενας μετά τόν άλλον οί επιστημονικοί 

κλάδοι άναδεικνύουν μέ τό πέρασμα τοΰ χρό
νου γυναίκας επιστήμονας πρώτης δυνάμεως. 
Ή  δις Ουρανία Μακρή κατέλαβε άπό προχθές 
θέσιν μεταξύ τών εκλεκτών αύτών επιστημο
νικών γυναικείων προσωπικοτήτων.

"Εως τωρα εΐχαμεν γυναίκας ιατρούς, φι
λολόγους, μαθηματικής, ολας διακριθείσας και 
εις τάς σπουόάς των καί εις τήν κατόπιν επ ι
στημονικήν δρασιν τω ν . Ά πό  προχθές έ'χομεν 
και τήν άοιστουχον τών φυσικών επιστημών, 
δα Μακρή, ή οποία ανοίγει τόν δρόμον τών 
φυσικών ε π ι σ τ η μ ώ ν  ύπό τόσον αισίους οιωνούς.

Ή  δις Μακρή ανήκει εις οικογένειαν καλ- 
λιεογοΰσχν τά  γράμμ.χτχ μέ πολλήν επ ιτυ 
χ ίαν. Α δελφή τοΰ γνωστού εις τόν φιλολο
γικόν κόσμον Ιν. Μακρή, τον όποιον ό θάνατος 
άπέσπασε νεωτατον άπό ώραιαν φιλολογικήν 
δρασιν καθώς καί τοΰ γνωστού δραματογράφου
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ν,χ'ι κοινωνιολόγου, κ . Μάκρή, εχει εαφυτον τον 
πόθον τής ίλαθήσεω; καί της Τρήσεως, άναρ/.- 
φιβόλως δε θά χρησιμοποιηθώ η νεαρά ε π ι
στήμων παντού όπου ή εργασία τη ; δύναται νά 
άποβγ πολύτιμος παράγων προόοου.

ΑΙ  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  ΚΑΙ  
Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Κ Η Σ  Σ Χ Ο Λ Η Σ  

Τ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Ν Ν Ι Δ Ω Ν
Ε φέτος α'υνεπλήροισ'ε δέκα πέντε  έτη 

λειτουργίας ή Οίκοκυρικη κα ι Ε παγγελμ α 
τ ική  Σχολή τη ς Έ νώ σ ΐω ς  τω ν Έ λλη ν ί-  
ο ω ν . ΚατώρΟοκτε δέ έκ του μη δντος, χ ω 
ρίς κανέν κεφάλαιον κα ί καα α ία ν γ εν να ία ν  
συνδρομήν νά έπ ιτ ελ έσ η τό μ έγα  κα ίώ ρα ΐον 
έργον τή ς  δημιουργίας καί π α ρ ’ ήμ ΐν 
τή ς  Ο ίκοκυρικής κα ί Ε παγγελμ α τική ς  
μορφώσεως ε ίς  βαθμόν τελειότατος προ- 
καλοϋντα  τη ν  κα τά πλη ξ ιν .

Ό  Υ πουργός τω ν Ε σωτερ ικών κ. Ρέ- 
πουλη ς, ό Νομάρχης κ. Δάσιος, ό γ εν . 
Γραμματεΐ/ς του ' Υπουργείου τή ς  Παιδείας 
κ . Βολωνάκης έξέφρασαν τον θαυμασμόν 
τω ν διά τό έπ ιτελεσθέν έργον κα ί σ υ ν έ 
χαρησαν διά θερμών φράσεων τό Δ ιοικητι
κόν Συμάούλιον διά τη ν  μέχρι σήμερον 
έπ ιτελεσθεΐσαν ¿.»γασίαν. Την λογοδοσίαν 
του Ε παγγελματικού Σχολείου δημοσιεύο · 
μεν ε ίς  άλλην στήλην.

ΘΕΑΤΡΟΝ
Ή  Π ο λυγα μ ία  τού κ. Γρ. Ξενοπούλου είναι 

τό πρώτον Ελληνικόν νέον έργον που έπιιίχθη εφέ
τος είς τό βέατρον τής δος Μαρίκας Κοτοπούλη. 
Κωμωδία — φάρσα, χωρίς βεβαίως αξιώσεις φιλο
λογικός, συνεκέντρωσε πολύν κόσμον έπί σειράν 
παραστάσεων καί έσκόρπισεν ευθυμίαν καί γέλωτα 
είς τό κοινόν, τό όποιον την έχειροκρότησεν έν- 
θουσιασμένον.

Ό  τίτλος ίσως δεν αποδίδει όσον πρέπει τό 
πράγμα. Η ζη λ ιά ρ α  καί μάλιστα ή άρρωστη ζη
λιάρα θά του ήρμοζε περισσότερον. Λιότι ακριβώς 
πρόκειται περί παθολογικής κατκστάσεως γυναικός, 
ή όποια είς κάθε άλλην γυναίκα φοβείται καί μίαν 
αντίπαλον. 'Η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη καί δ κ. Μυ- 
ράτ έπαιξαν ωραιότατα, καθώς καί ύ κ. Μαρίκος 
ως παραλυμένος πατέρα; καί ό κ. Παπαγεωργίου 
ώς φίλος.

Προοτην έπίαη; Ελληνικών έργων ειχεν ή κ. Κυ 
βέλη μέ ιιίαν μονόπρακτον κωμωδίτσαν τής κ. Ά ρ -  
γυρώς Σακελλαρίου καί δύω μονόπρακτα έργα του 
κ. Λοιδωρίκη. Η κ. Σακελλαρίου έδωκε τάς Ά ν ·  
τιστάλ.ονς, δύω άδελφάς καί πάλιν πού αποτελούν 
τούς αντίποδας τής ’Αδελφής τού α* έργου της

Α ί αντίπαλοι άδελφαί έρωτεύονται τόν ίδιον άν- 
δρα, κατά τό σύνηθες δέ ή μή ωραία, άλλ’ ανε
πτυγμένη καί θελκτική αποσπά άπό την άλλην, την 
ώραίαν, τά θύματά της.

Συγκρούονται φυσικά είς τήν διεκδίκησιν τού νέου

έραστοΰ, μαλώνουν όχι καί μέ πολλήν αβρότητα 
περί έπικρατήσεως καί αποφασίζουν νά τόν αναγκά
σουν νά είπή άπροκαλύπτως ποιαν έκ τών δύω 
προτιμά.

Τό κλού τής έπιτυχίας τού άνευ αξιώσεων με
γάλων άλλά χαριτωμένου έργου συνίσταται είς εν 
τηλεγράφημα πού φθάνει τήν στιγμήν πού πρόκει
ται νά άποφανθή περί εκείνης πού άγαπά ό υποψή
φιος καί τών δύω. Μπά ! έγέινησε ή γυναίκα μου ! 
Λί δύω άδελφαί μένουν κατάπληκτοι καί μέ αυθά
δειαν τού εύχονται νά τού ζήση τό μωρό.

Ό  κόσμος έξεκαρδίσθηκε κυριολεκτικώς με τήν 
απρόοπτον αυτήν λύσιν καί άπήτησε μέ επίμονα 
χειροκροτήματα τήν έμφάνισιν τής συγγραφέως είς 
τήν σκηνήν, ή όποια άπό τήν πλατείαν όπου παρη- 
κολούθει τό έργον της, ήναγκάσθη νά μεταβή είς τήν 
σκηνήν καί νά δεχθή νέα καί πάλιν χειροκροτήματα.

Τό Κοντά εις τη φωτιά τού κ. Λοιδωρίκη εί
ναι ένα lever du rideau, κομψό, παρμένο άπό τήν 
καθημερινήν ζωήν, άλλά μέ πολλάς επαναλήψεις 
τών ίδιων ιδεών καί μέ κάποιαν βραδύτητα είς τήν 
έξέλιξιν Τ ή ν τελ εντα ια ν ό τιγμ ή ν αύτό ήρεσε 
περισσότερον.

Καί τά δύω χαρακτηρίζει άπλότης καί επαινετή 
προσπάθεια τού συγγραφέως νά άποφύγη τούς σκαν
δαλώδεις έρωτας, καί νά δώση τύπους ανθρώπων, 
οί όποϊοι συγκροτούνται είς τά όρια τής εύπρε- 
πείας.

'Η Κυβέλη καί είς τά  τρία έργα έπαιξεν ωραιό
τατα, είς τάς ’ Αντιπάλους μάλιστα είχε μίαν θαυ- 
μασίαν έμφάνισιν ίδεωδώς ωραίας ξανθής. Ό  κ. 
Λέων καί ώς σύζυγος καί ώς πατέρας ήτον είς τόν 
ρόλον του καθώς καί δ κ. Γαβριηλίδης.

ΝΟΙΚΟΚΓΡΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ
Είς τήν ήμερησίαν διάταήιν οί καρποί, τά  χόρτα, 

καί ή γαλακτοτροφία. Κάθε έποχή μάς υποδεικνύει 
δια τής παραγωγής της την δίαιταν, ή όποια μάς 
επιβάλλεται χάριν τής υγείας μας.

Λοιπόν τούς μήνας αυτούς αραιοτάτη χρήσίς κρέα
τος, δύο ή τρεις φοράς τήν έβδομάδα καί πύκνωσις 
τής γαλακτοτροφίας, τής χορτοφαγίας, τών κομπο
στών καί τής αύγοφαγίας.

Τα αύγα εις ομελέτας μέ κολοκύθια, μέ φασολάκια, 
με αγκινάρες, μέ πατάτες είναι τροφή ύγιεινή καί 
πολύ θρεπτική. Πουρέδες άπό δλα αύτά τά  χορτα
ρικά, βρασμένα καί λυωμένα δλα μαζή, σκεπασμένα 
με μ,ιαν σαλτσαν μαγιονέζα καί στολισυ,ένα μέ αύγά 
πυκτα  είς τεμάχια καί μέ καρδιές μαρουλιών είναι 
ενα πιάτο προγεύματος πρώτης τάςεως.

‘Από τό fôio πουρέ αύτό μέ προσθήκην μέσα τριών- 
τεσσαρων αυγών, μαϊντανού καί ολίγης σαοδέλας λυω- 
μενης καί ζυμωμένης, κατασκευάζετε κεφτέδες πολύ 
ορεκτικούς.

Μέ τής αγκινάρες βρασμένες μέ νερό καί μέ λε
μόνι γ ίνετα ι ώραία σαλάτα, πολυτελής δέ καί διά 
γεύμα αν τάς τοποθετήσετε κυκλικώς είς σαλατιέρα 
με εις τό μέσον αγγούρια λεπτοκομμένα καί δλα σκε- 
πασυ.ένα μέ μαγιονέζα.

Γ ίνεται ώραίο παστίτσιο μέ κολοκύθια, άν τά βρά- 
σετε, τα  ζυμώσετε,· τα  ανακατώσετε μέ πολύ τυρί 
παρμεζανας, βούτυρον, τριμμένον ψω μ ί, μαϊντανό καί 
5 —6 αύγα καί άλατοπίπερον, βουτυρόνετε φόρμαν καί 
τα  στελλετε είς τόν φούρνον. ”Αν σάς αρέσει είς τό 
μεταςύ προσθέτετε φέτες ζαμπόν ή κρέας ψητό περα
σμένο άπό μηχανήν.


