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φθόγγων τνις, -/¡τις παρέχει τήν έντύπωαιν ό- 
φεως συστρεφόμενου καί άναδιπλουμένου εις 
¡κυρία; σπείρας, ή τ ις  μεταβάλλει χ ιλίων ειδών 
απηχήσεις, ώς δργανον κρουόμενον ϋπό τά ; 
χεΐρας επιτηδείου παίκτου.

Γενικώς δέ,— άνεφέραμεν μόνον την απαγ
γελίαν διότι εις ταύτην κυρίως έγκειτα ι ή 
φρικωδεστερα τ ώ ν  έλλείψων τών ηθοποιών 
μ.ας,— γενικώς, λέγομεν, οι έλληνες καλλ ιτέ- 
χναι θά έπορίσθησαν θαυμάσια διδάγματα 
από τήν ύπέροχαν ηθοποιίαν τής δαιμόνιας 
•Ιταλίδος.

*
* ♦

Ή  Δοϋζε είχε την εξαιρετικήν άβρότητα 
ΰπείκουσα εις τάς επιμόνους παρακλήσεις τού 
αθηναϊκού κοινού, νά μεταβάλτ) το αρχικόν 
πρόγραμμά τη ς , δίδουσα καί τετάρτην πα- 
ράστασιν ά ντ ί τών ά.ρχικώς όρισθεισών τριών. 
Αΰριον θά τήν άπολαύσωμεν ώ ; Μαργαρίταν 
εις τήν «Κυρίαν μ’ε τ ά ; Καμελίας».

Εις τό παθητικόν δράμα τοϋ Δουμά υίοϋ 
ή ίτα λ ίς  καλλιτέχνις φημίζεται ώς υπέροχος. 
Είνε απαράμιλλος ή δημιουργία της εις τήν 
τετάρτην πράξιν, καί ή σκηνή τήν όποιαν πα- 
ριστά ή εϊκων μας, καί καθ’ ήν ή Μαργαρίτα 
βλέπει τάς απαίσιας προόδους τής νόσου τη ; 
εις τάς άπισχνανθείσα; χεϊράς τη ς , κα τα 
λείπει υπό τό δαιμόνιον καλλιτεχνικόν πυρ 
τή ; Δοϋζε άνεξάλειπτα ίχνη εις τήν καρδίαν 
τοϋ θεατού. ’Ακριβώς δέ ενεκα τής ύπερόχου 
επ ιτυχ ίας τη ; εις τήν σκηνήν ταύτην ή Ί τ α 
λ ίς τραγωδός άπεκλήθη «ή Δοϋζε μέ τάς ω
ραία; χ ε ΐρ α ς .»

*
* *

Ώ ς άνθρωπος, ή Ί τα λ ίς  καλλιτέχνις είνε άλως 
τό αντίθετον τής Σάρα; Μπερνάρ.Φλογερά αυτή. 
ορμητική, ζωηρά, ανήσυχος, φλεγομένη άπό 

τήν δίψαν τών θριάμβων καί άπό τήν δίψαν τής φή
μης- ήσυχο; εκείνη, περιεσταλμένη.συγκεντρωμένη εί: 
έαυτήν, μετριόφρων.άποφεύγουσα τόν θόρυβον καί τά ; 
παταγώδεις διαφημίσεις. ΙΙολϋ δικαίως τήν άπεκα- 
λεσαν μητέρα τής θλίψεως· έχει πράγματι κάτι τι 
τό μαρτυρικόν ή φυσιογνωμία τη ;, κάτι τ ι τό τα - 
λαιπωρημενον. μίαν αόριστον σκιάν άβρά; καί γ λ υ 
κείας μελαγχολίας. Ε ί; τήν «Μάγδαν» τού Σούδερ- 
μαν ή Δοϋζε κυριολεκτικώς υπεραίρεται, εξικνου- 
μένη εις άνέφικτον ιδεώδες τέχνης. Ίσως διότι ό 
ρόλος τή ; Μάγδα; άρμόζει κάλϋ,ιον παντός άλλου 
ε ί; τήν ευπαθή ιδιοσυγκρασίαν της. Καί είνε πράγ
ματι ή Δοϋζε μία αληθή; Μάγδα, ζώσα ήρωί; τού 
Σούδερμαν. ο'ίαν ίσως δεν τήν έφα»τάσθη ούτε αυ
τό; ό μέγα; συγγράφει»; τής Γερμανίας.

Τό μέγα καλλιτεχνικόν καί κοινωνικόν γ ε
γονός τής εβδομάδας ΰπήρξεν ή έμφάνισι; τής 
Δοϋζε άπό τ ή ; σκηνής τού Μεγάλου Θεά
τρου. Βεβαίως α ί παραστάσεις τής μεγάλης 
ιταλίδος τραγωδού δέν έπανηγυρίσθησαν έν 
τώ μέσω τού ενθουσιασμού καί τής 
δος, ή τ ις  κατέλαβε τους ’Αθηναίους 
σους κατά τήν έμφάνισιν τής Σάρα; 
άστέρο; άλλης σχολή; καί άλλης 
τή ; τέχνης. Α λ λ ά  τό φαινόμενον είνε φυσ ι
κόν. Ή  τέχνη τής Δοϋζε είνε κά τι τ ι πολύ 
λεπτόν, κάτι τ ι  πολύ αίθέριον, κάτι τ ι πολύ 
άραχνούφαντον, ώστε νά μή δύναται νά έξαρ- 
θή μέχρι; α υτή ; ή ά τελή ; καλλιτεχνική  μόρ- 
φωσις τού αθηναϊκού κοινού.

Τά έργα, άλλως τε . εις τά  όποια μάς παρου- 
σιάσθη ή Ί τα λ ίς  καλλιτέχνις, έξερχόμενκ ά.πό 
τάς κοινά; τρίβους τής δραματοποιίας. επα
ναστατικά καί ανατρεπτικά πάσης προλήψεως 
καί έν τή  τέχνη καί έν τή κοινωνία., δέν είνε 
έκ τού εϊδου; εκείνων εις τά  όποια άρέσκεται 
τό αθηναϊκόν κοινόν, τό τροφοδοτηθέν μέχρι 
τούδε άπό δράματα τής σχολής τού «Μιχαήλ 
Στρογκώφ» καί τών «Δύο ’Ορφανών«.

Ή  Σάρα Μπερνάρ έξ άλλου κατέχει τήν τέ 
χνην τού ν ’ απευθύνεται άμεσώτερον ε ί ;  τήν 
καρδίαν παρά ε ί ; τό πνεύμα τού άκοοατού.
Καί τό αθηναϊκόν κοινόν, δύναται κανείς νά 
είπ·/·, ασφαλώς, έννοεϊ πρό παντός διά τής καρ- 
δία;, ϊσω ; μόνον διά τής καρδίας. Ή  Σάρα 
Μπερνάρ τό συνήρπασε, τό κατέκτησε κυριο- 
λεκτικώ ; έξ έφόδου, τό κατεθάμβωσε καί τό 
παρέσυρε μέ τάς μεγάλα ; εκρήξεις τών βίαιων 
παθών της. Ή  λεπτή ύποκρισις καί ή λεπτή 
τέχνη τή ; Δοϋζε τό άφήκε κυμαινόρ.ενον ε ί; 
μίαν αόριστον αμφιβολίαν, τού εδωκε κάτι τι 
ατελές, μίαν έντύπωσιν δισταγμού, άσυνειδήτ 
δύναται κανείς νά είπρ καλλιτεχνικά ; ιδέας καί 
τυπώσεις. Δέν ώμιλησεν ε ί; τό πνεύμα του, ένώ 
ναμα άφήκε κά τι τ ι κενόν εις τήν καρδίαν του.
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Οποισδήποτε, διά τούς λεπτότεοον έννοοϋντας καί 
λεπτότερον αισθανόμενους, ή διάβασις τή ; Δοϋζε. ή 
τόσον φεϋ ! βραχεία, θά παραμείνη γεγονός ιστορι
κόν εις τά χρονικά τού πτωχού θεάτρου μας. Μόνον 
όσοι ηύτύχησκν νά ίδου» τήν μεγάλην ίταύίδα  ηθο
ποιόν δύνανται τόρα ασφαλώς νά κρίνουν όπόσον νη
π ιάζει, ε ί ;  ο’ίκν εμβρυώδη κατάστασιν δ ιατελεΐ

Ί 1  Δ'/Οζι ε ί ;  τ ή -  ο ' ,  π ρ ί ς ι ν  τ ή ;  « Κ υ ρ ί κ ;  υ έ  τ ά ;  Κ α μ ε λ ί α ; ·

άκόμη ή υποκριτική τέχνη παρ’ ήμΐν.
Καί ε ί ;  τό άκουσμα τής στομφώδους απαγγελίας 

τής κυρίας IΙαρασκευοπούλου. τή ; απαγγελίας εκεί
νης τής απειθούς ή τ ις  δέν γνωρίζει καί δεν υποτάσ
σεται εις κανένα νόμ.ον φυσικότητας, θά έρχεται 
εις τήν μνήμην των ή άβίαστος, ή ήρεμος καί τόσον 
άορώ; φυσική απαγγελ ία  τής Λούζε, ήτις ήμπορεϊ 
νά ποοσασιιόζεται τόσον έναρμονίως πρός τά διερμη
νευόμενα αισθήματα. Καί όταν ή κυρία Βερώνη θά 
πληροί τό θέατρον μέ τήν μονοτονίαν τή ; ήχηράς 
φωνής τη ς, ήτις δέν γνωρίζει κανένα ελιγμόν καί ου- 
δεμίαν διαβάθμισιν καί οΰδεμίαν εναλλαγήν ήχων καί 
τόνων, οί ιδόντε; τήν Δοϋζε θ’ άναπολήσωσιν εις 
ζωηράν άντίθεσιν τήν φωνήν έκείνης μέ τά ; μυρία; 
άναπάλσεις της. με τήν άνεξάντλητον ποικιλίαν τών
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ΛΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ¡¿όνον εις τάς Α θήνας κυρίχι
είσερχόμ,εναι ε’ις τα  εμπορικά διά νά ψωνίσουν δήθεν 
κάτι τ ι  καί κλέπτουσαι εκείνο τό όποιον δέν ή απο
ρούν ν’ αγοράσουν. Ή  κοινωνική αυτή  πλνιγή μαστί- 
ζει κυριολεκτικό»; ολας τά ; πολιτισμένα; κοινωνίας. 
Ευτυχώς παρ’ ήμϊν τά  κρούσματα εΐνε λίαν σπάνια 
καί τό εύχάριστον εινε δτι άποδοκιμάζονται μετ’ ά- 
γανακτήσεως άπό τήν κοινωνίαν ¡¿ας, ή δε κλε’πτρια 
στιγματίζετα ι, ριή τολμώσα πλέον νά φανή ε ί; τό (ρώς 
τής ημέρας, όπως συνέβη προ ημερών είς τήν κυρίαν 
εκείνην του δικηγόρου, ή τ ις  κατελήφθη επ’ αύτο- 
φώρω κλεπτουσα ε ί; εν εμποριαόν τής όδού Έρμου. 
Ά λλου δμως δέν περνά" ήμερα που νά μή ση
μειωθεί καί μία το ιαύτη  κλοπή. Είς τό Παρίσι, είς 
τήν Ρώμην, είς τήν Βιέννην, είς τό Βερολΐνον, είς 
τήν Πετρούπολιν, είς όλα; τέλος τάς μεγάλας πό
λεις τής Ευρώπης, τά  κρούσματα είνε τόσον συχνά, 
ώττε ήναγκάσθησαν πλέον νά έπέμβουν οί κοινωνιο
λόγοι καί ο ί. . . .φρενολόγοι, ποοσπκθούντες ν ’ άνα- 
καλύψουν τούς λόγου; οίτινες ωθούν τά ; κλεπτρ ία ; 
νά έξευτελ ίζω ντα ι δημοσία δ ι’ ένα πήχυνπανί ή διά 
μίαν δαντέλλαν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ' οπού έξερράγη εσχάτως 
αληθής επιδημία κλεπτομανίας μεταξύ τών κυριών, 
έρωτηθείς είς έκ τών φρενολόγων τούτων, διεφώτισε 
τό ζήτημα ώς εξής : «Ή  κλεπτομανία δέν αναγνω
ρίζεται άπό τήν επιστήμην ώς ιδιαιτέρα νόσος. Το 
πρόσωπον πού είνε υγιές καθ' όλα τά  άλλα καί όμως 
α ισθάνεται σφοδράν επιθυμίαν νά κλέψ·/], δέν ύπόκει- 
τα ιε ίς  ιατρικήν θεραπείαν. Επομένως αί γυναίκες 
πού κλέπτουν δέν ήμ.ποροΰν νά χαρακτηρισθούν ώ ; 
παραφρονες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τά ; 
οποίας ή επιθυμία τής κλοπής συνυπάρχει μαζί μέ 
μίαν ώρισμένην διανοητικήν βλάβην. Τότε τό πάσχον 
πρόσωπον βλέπει κάτι τ ι καί αμέσως έλκύεται ύπ ’ 
αύτού. Ήμπορεϊ νά είνε έκατομμυριούχος, αλλά δέν 
σκέπτεται νά τό άγοράσγ. Ή  μόνη σκέψις του είνε 
ότι χρειάζεται τό πράγμα έκεϊνο και τό παίρνει. Έν 
τοιαύτνι περιπτώσει ή κλοπή είνε πράξις βεβλαμμέ-, 
νου εγκεφάλου, άλ,λάδέν είνε κλεπτομανία· είνε α λη 
θής παραφροσύνη. "Αλλο όμως συμβαίνει με τάς 
κλεπτούσας κυρίας δχι διότι πάσχουν. Κλέπτουν διότι 
μή έχουσαι χρήματα νά κάμνουν τουαλέτας, ζηλεύουν 
εκείνα; πού έχουν. Κλέπτουν διότι είνε φιλάρεσκοι, 
κλέπτουν διότι θέλουν νά κάμνουν λούσα ανώτερα 
τών οικονομικών δυνάμεων τω ν· .

Ό  άμερικανός φρενολόγος έθιξεν όμολουμένως τήν 
αληθή χορδήν τού ζητήματος.

ΑΝΕΚΛΛΥΦΘΗ καί νέου είδους λουτρόν, τό 
ααλούμενον λεμονόλουτρον. Τό συνειθίζουν πολύ αί 
άγγλιδες κυρίαι καί δεσποινίδες, α ί παρεπιδημοϋσαι 
είς τ ά ; ’ Ινδίας. Τά λεμόνια κόπτονται ε ί; φέτες καί 
ρ ίπ το ντα ι είς τον λουτήρα. ’Αφήνονται δέ έντός αύ-

τοΰ εως οτου τό ζουμί των άπορροφηθή τελείως 
ΰπό τού. υδατος. Διά τού λουτρού αύτού τό δέρμα 
αποκτά δροσερότητα καί καθαρίζεται τελείως. Ό  
δέ λουόμενος ή ή λουομένη αισθάνεται έκτακτον 
σωματικήν εύεξίαν καί άνακούφισιν.

ΓΚΑΡΣΟΝΙ ξενοδοχείου καί συνάμα βουλευτής 
είνε όμολογουμένως κά τι τ ι  πρωτοφανές. Καί όμως 
τά αυστριακόν κοινοβούλιον είνε τά μόνον νομοθε
τικόν σώμα, τό όποιον έχει τήν τιμήν νά συγκατα 
ριθμή μεταξύ τών μελών του έ'να άπλούν γκαρσόνι. 
Ό  περίεργος αύτός βουλευτής ονομάζεται Κάρολος 
Μ ιτ-τερμάγερ, είνε δέ ηλικίας τριάκοντα έτών. 
ΙΙρώτα είργάζετο ε ί; κά τι μικρά καφενεία τών προα- 
στείων τής Β ιέννης, άλλα  μέ τήν δραστηριότητά του 
καί τήν νοημοσύνην του κατώρθωσε νά προσληφθή 
είς έν άπό τά  μεγαλείτερα ξενοδοχεία τής αυστρια
κή ; πρωτευούσης. Κατέστη δέ τοσον δημοτικός ώς 
γκαρσόνι είς τούς Βιεννέζους, ώστε πέρυσι τού έπήλ- 
Οεν ή σκέψις ν ’ άπαδυθή είς τόν εκλογικόν άγώνα 
ώς υποψήφιο; τών άντισημιτών. Καί έξελέγη βου
λευτής διά καταπληκτικής πλειοψηφίας! Άλλ* ό 
Μιτερμάγερ δέν εννοεί ν’ άφήσγ κα ί τήν παλαιάν 
τέχνην του. Ά πό  τάς έξ τά πρωί έως τό μεσημέρι 
σερβίρει τού ; π ελά τα ; τού ξενοδοχείου, είς τό όποιον 
εξακολουθεί νά ύπηρετή,. Βγάζει κατόπιν τήν ποδιά 
του, βάζει τήν βελάδα του καί πηγαίνει είς τήν 
Βουλήν, όπου μένει έως τά ; πέντε τό απόγευμα. Κα
τόπιν επιστρέφει ε ί ;  τό ξενοδοχεΐόν του καί άρχίζει 
πάλιν τήν δουλειά του. 'Απαράλλακτα όπως ό ίδι- 
κός μα ; δραματικός συγγραφεύς καί κουρεύς κ. Με- 
λισσιώτης, δστις μέ όλου; τούς θριάμβου; του εί; 
τό θέατρον, δέν έννοεϊ ν ’ άφήσγ καί τό ξουράφι του!

ΚΑΙ ΑΦΟΥ ό λόγο; περί κουρέων, φαίνεται ότι 
όσοι έξ αύτών έχουν τήν τιμήν νά κουρεύσουν με
γάλους άνδρας είνε οι εύτυχέστεροι άνθρωποι τού 
κόσμου. Ό  κουρεύς τού Βίσμ.αρκ, ε ί ;  τόν όποιον ό 
ένδοξος πελάτης του είχεν επιτρέψει νά παίρνγ μετά 
τό κούρευμα τά μαλλιά  του, πω λεϊ σήμερον τάς τρί
χας τού σιδηρού καγκελλαρίου είς τούς άναριθμή- 
τους έν Γερμανία θαυμαστά; του, κα ί άπό τό εμπό
ριο·/ αύτό είσέπραξε μέχρι τούδε σεβαστήν ποσότητα 
χρημάτων. Καί ό κουρεύς τού 'Ά γγλου καρδιναλίου 
Νιούμαν ύφελήθη ούκ όλγίον άπό .τά μαλλιά τού 
πελάτου του. Είνε δέ περιεργοτάτη ή άδυναμία τήν 
όποιαν αισθάνονται οί μεγάλοι άνδρες πρός τούς κου- 
ρεϊ; των. Ώ ς έπί τό πλεΐστον άποκαθίσταται στε- 
νοτάτη φ ιλία  μεταξύ αύτών. Ό  κουρεύς τού Ρενάν, 
κατόρθωσα; νά πλούτίσγ) σύν τώ  χρόνω τό κα τά 
στημά του καί ν' άνοιξη μεγαλείτερον. έζήτησεν 
ημέραν τινά  άπό τόν διαπρεπή πελάτην του νά τού 
γράψγ μίαν σκέψιν. τήν όποιαν νά τοιχοκολλητή ώς 
επιγραφήν είς τό κουρεϊόν του. Ό  Ρενάν έσκέφθη 
έπί στιγμήν, έπειτα λαβών τον κάλαμον, έγραψε·/ 
Ε λλη ν ισ τ ί : «Ξυρίζω ταχέως καί . . . σ ιω πώ». Ή
επιγραφή έγινεν εύγνωμόνώς δεκτή άπό τον κουρέα 
καί εξακολουθεί μέχρι σήμερον νά. μένγ, ιο ιχοκολ- 
λημένη είς τό κατάστημά του. "Αν όμως ό κουρεύς 
πράγματι . . . σιωπά είνε ά,γνωστον.

01 ΓΙΑΤΡΟΙ είς τήν Ευρώπην συνιστοϋν πολύ είς 
τούς π ελά τα ; των νά διαβάζουν ύψηλοφωνως. Ώ ς 
άπλή φυσική άσκησις φαίνεται ότι ή τοιαύτη άνά- 
γνω σι; έχει λαμπρά αποτελέσματα είς τήν καθόλου 
υγείαν. Καί υπάρχει μάλιστα ή μαρτυρία ένό; άρ- 
χαίου, τού Κικέρωνος, οστις άφηγεϊτα ι ε ί; τ ά ; έπι- 
στολάς του οτι πάσχων κάποτε ές υπερβολικής αδυ
ναμίας, έθεραπεύετο άναγινώσκων μεγαλοφώνως ολί
γ α ; ώρας τήν ημέραν.

II ΣΚΙΙΝΙΙ είς τό δημοτικόν σχολεϊον :
Ο διόάσχα.ΙοΓ (πρός τού; μαθητάς : —  Είδε κα

νείς άπό σάς ποτέ δέρμα έλέφαντος ;
Etc μαθητήΓ  : —Έ γώ , δάσκαλε, εγώ !
Ό  d tddax a . i o c  '■— Πού, παιδί μου ;
Ώ  ¡ια ΰ η τή ζ  : — ’Επάνω στάν... ελέφαντα !

ΕΙΣ ΤΟ παρελθόν φύλλον μα ; ήρωτήσαμεν :
« Πώς ήαπορούμεν νά ρίψωμεν ένα κομμάτι ζάχαρη 

ε ί ; ένα φλυτζάνι καφέ χωρίς νά. βραχή καθόλου ;· 
Ή  άπάντησις είνε :
«Θέτομεν έπί τής έπιφκνείας τού καφέ ένα μικρό 

χαρτί έπί τού οποίου τοποθετούμεν τήν ζάχαρη. 
’Επάνω είς τό χαρτί βάζομεν κατόπιν άνεστοαμμένον 
ένα ποτηράκι τού κονιάκ καί τό βυθίζομεν. Ό ταν  
τό άνελκύσωμεν, θά. ίδωμεν ότι ή ζάχαρη δέν έχει 
βραχή καθόλου, ένεκα τού συμπεπιεσμένου άέρος 
ΰσ τι; εμπεριέχεται μέσα είς τό ποτήρι».

Δυστυχώς κανείς άπό τούς άναγνώστας μας δέν 
μάς άπέστειλεν ορθήν λύσιν. Φ αίνεται ότι ή έοώ- 
τησίς μας ήτο δύσκολος. Νά σάς ερωτήσωμεν λοιπόν 
σήμερα κάτι άπλούστερον !

«Πώς ήαπορούμεν νά βάλουμε ένα αύγά μέσα σέ 
μ ία μποτίλια ;»

Βραβεϊον θά δοθή διά κλήρου ό «Κο; Πρόεδρος» 
τού κ. Βώκου.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ άρχαιολογικά ευρήματα έφεραν είς I  ̂
φώς α ί εσχάτως ένεργηθεϊσαι άνασκαφαί είς τό κατά 
τήν όδόν Σταδίου γήπεδον τού κ. Βουγά. Έ κ το ύ 
τω ν έν είναι καί ό άμφορεύ; τού όποιου παραθε’το- 
μεν ενταύθα τήν εικόνα, είς έκ τών ωραιότερων καί 
μεγαλειτέρων αμφορέων έξ όσων μ.έχρι τούδε εΰρε- 
θησαν. "Εχει ύψος 0 65 τού μέτρου, κοσμείται δε 
έξωτερικώς ύπό διαφόρων γεωμετρικών μαιανδροει-

δών σχημάτων. "Εν μέρος τού στομίου εύρέθη τε· 
θοαυσιεένον, άλλα δύναται νά συγκολληθή καλώς. 
Ό  άμφορεύς ούτος ανήκει ε ί; τήν εποχήν τού Ιου 
π . X. αίώνος. Εύρέθη έντός τάφου, οστις φαίνεται 
ότι ανήκει ε ί ;  κάποιοιν Ά θηναϊον στρατηγόν, διότι 
έντός αύτού άνευοέθη καί χρυσούν διάδημα, τεμά
χια τεθραυσμένυυ ξίφους καί αιχμή δόρατος. 'Ωσαύ
τως μία ώραιοτάτη μικρά κόλιξ καί τινα  οστά.

τρίας καί τού διδασκάλου τη ς , καί δύο φωτογρα
φίας τού έν Κεοκύρα άνακτόρου Α χίλλειου έξ ώ- 
ραιοτάτου ειδικού λευκώματος έκδοθέντος ποό ολί
γων ημερών έν Γερμανία. Έ κ τούτων ή πρώτη πα- 
ριστά τήν κυρίαν πρόσοψιν τού άνακτόρου, όπερ ε
γείρεται ερειδόμενον ή μάλλον προσηομοσμένον έπί 
τής κλιτύος χαμηλού λόφου, ούτως ώστε ένώ ή κυ
ρία πρόσοψι; έχει τρία πατώ ματα , τό άνω πάτωμα 
είς τό όπισθεν μέρος, επιστέφεται άπό τά  προαιώνια 
δένδρα τού κήπου τής έπαύλεως Βραΐλα.

Ή  κυρία πρόσοψι; είνε έστραμμένη πρός τήν ε 
παρχιακήν όδόν, ήτις έκ τής πόλεως άγει διά μέσου 
τού παλλεύκου χωρίου Καστούρι πρός τό Βενίτζε 
έειί τής όχθης. Η ευρεΐα σιδηρά κιγκλιδωτή θύοα 
παρά τό οίκημα τού φύλακο; φερει τήν άπλήν καί 
άπέριττον επιγραφήν «Ά χ ίλλειο ν . »

Ή  δε υτέρα είκων μας παοιστά τό περίφημον ά 
γαλμα «Ό  θνήσκω·/ Ά χ ιλλεύς»  τού διασήμου γερ- 
μανού γλύπτου Χερτερ. Τά άγαλμα τούτο, τό όποιον 
άποτελεϊ έν εκ τών άριστουργημάτων τής συγχρόνου 
γλυπτικής, εΐνε έστημένον ε ί ;  τούς πρόποδας τού 
λόφου εφ’ ού εγείρεται τό άνάκτορον. προξενεί δέ 
κατάπληξιν διά τήν φυσικήν άληθειαν τού αισθήμα
τος τό όποιον εκφράζει.

*

ΑΙ ΑΧΑΓΝ Ω ΣΤΡΙΑΙ ΜΑΣ ΰποθέτομεν, θά
μάς οφείλουν χαριτας διά τά ωραιότατα χειροτεχνή
ματα τά  όποϊα τού ; παραθέτομεν είς τήν τελευ- 
ταίαν σελίδα τού σημερινού φύλλου μας.

Είνε άπό τά  νεώτερα καί καλλιτεχνικώτερα παρι
σινά κεντήματα, σχέδια διά κουβέρταν κούνιας κεν
τημένα άπό τούλι μέ άπλικασιόν άπό έταμάν. Τό 
τούλι σκεπάζεται μέ σχεδιασμενον έταμάν, όλα δέ 
τά πέριξ κεντώνται μέ φεστόν. "Οταν τελειώσγ ή 
έργασία, κόπτεται τό έταμάν και τό έργόχειρον μέ
νει ώ ; τά  δύο μικρότερα σχέδια τής τελευταίας 
οελίδος μας.

Έκ τών τριών παρατιθέμενων σχεδίων, τό μεγα
λείτερον δίδει τό ολον τού εργόχειρου. Τό έτερον τών 
δύο μικρών σχεδίων δίδει τό σχέδιον ε ί; φυσικόν μέ
γεθος καί είς τέσσαρα; φυσικά; άνθοδέσμας, α ί ό- 
ποϊαι στολίζουν τάς τέσσαρα; γωνίας. Τό δέ άλλο 
δίδει τό φυσικόν μέγεθος τών γωνιών.

Διά νά εννοήσουν α ί άναγνώστριαί μ.ας τό μέγε
θος τής κουβέρτας, αρκεί νά μετρήσουν τά  τεμάχια 
τά όποια σχηματίζει τό περιθωριον άπό κάθε μέρος 
τού όλου. Τό μεγαλείτερον σχέδιον -/¡μπορείτε νά τό 
αύξήσητε όσον σάς χρειάζεται διά νά τοποθετήσητε 
τά τεμάχια τής γωνίας, μετρώσαι επάνω κάτω  τόν 
αριθμόν τών τετράγωνων τού τουλίου, τά  όποια είνε 
πέριξ. Οϋτω δέ τοποθετούνται τά  τεμάχια.

Α Ι ΕΙΚΟΝΕΣ Μ Α Σ -  'Ε π’ εέ-καιρία τών απο
μνημονευμάτων περί τής ζωής τής άτυχούς αυτο- 
κρατείραςΕλισάβετ, τά  όποϊα έδημοσίευσεν εσχάτως 
ό πρώην διδάσκαλός της έν τή  ελληνική κ.Χρηστομά- 
νος καί άτινα  μετέφρασεν ή «Εσπερινή» ,παραθέτομεν 
σήμερον μαζί μέ τάς εικόνα; τής εστεμμένη; μαθη-

Α Π Ο  Τ Η Ν  Ζ Ω Η Ν
Μ Ι Α Σ

Ή  πρώ τη  Ε μ φ ίν ια ις  έ π ϊ  σ χ η νή ς .— Πώς ενα ς παπ ουτσή ς 
Εγινε μ έγας ά ο ι5 6 ς . — "Ενας θα υμ ά σ ιο ς  Ιτα/.ος τενό 
ρος.— ·<> φόβος τ ώ ν  μ η δ εν ισ τώ ν .— ΕΙς τ α  ά νά χ το ρ α  το υ  
Τ σ ίρ ο υ .— 'I I  δ ο λο φ ο νία  τ ο ϋ  Α ύταχράτορας τ ή ς  Ρ ω σ -  
σ ία ς —  Έ ν α ς  τενόρος π ο υ  τ ρ ε λ λ α ίν ε τ α ι  γ ι ί  το ύ ς  μ πεμ - 
πέδες, τ ά  ϊ ώ ι  χ α ΐ τ ί  π ο υ λ ιά .

Οί άναγνώσται τής 
«Κυριακάτικης » έχ ουν 
Ισως άκούσει διά τήν 
περίφημον ίταλίδα  άοι- 
οόν Νόρδικα, μίαν έκ 
τών διασηαοτέοων σαν-

ι ν  ,* , ,,τει, τού αιώνος μας, η- 
τ ΐς  ψάλλει ε ί ;  όλα τά 
μεγάλα θέατρα τής Εύ- 
ρώπης αχΙ τής Αμερι
κ ή ς . Είνε εφάμιλλος μέ 
τ^ν περίφημον ΙΙάττη, 
ίύρίσκεται δέ τόρα εί;

'Αμερικήν δρέπουσα 
δχφνα; ΛΧι .. δολλάρια.

| Κ Νόρδικα Ιξέδιοκεν έ- 
• 'βχατως τά  απομνημονεύματά της ε ί; τα οποία α-

φηγεϊτα ι μετά χάριτος περιπετείας καί ανέκδοτα τού 
καλλιτεχνικού σταδίου της.

«Συνέ^αβα,— λέγε ι,— τήν άπόφασιν νά έπιδοθώ 
είς τό μελόδραμα έν Βοστων·/). “Ημουν τότε δέκα 
πέντε έτών καί έσπούδαζα γ ια  δασκάλα. Ε ί; αυτήν 
τήν άπόφασιν μέ ένεθάρρυνε πυλύ ή περίφημος άοι- 
δός κυρία Τ ιτζιέν μίαν ήμέραν πού έπήγα είς τό 
σπήτί της νά δοκιμάσω τήν φωνήν μου. "Οταν μού 
έζήτησε νά τραγουδήσω, έκάθισα ε ί ; τό πιάνο καί 
μέ όλον τό θάρρος τής νεότητάς μου έψαλα ενα 
κομμάτι τού Βέρδη. Ή  φωνή μου έκρίθη ώς θαυ- 
μασια άπό τήν κυρίαν Τ ιτζιέν . Έ/.τοτε άπεφάσισα 
νά έπιδοθώ είς τό θε'ατρον.

»Ή  πρώτη επίσημος έμφάνισίς μου ενώπιον τού 
κοινού έγένετο είς τήν Πετρούπολιν. Μού έδόθη τά 
μέρος τής πρίμας ε ί ;  τόν «Προφήτην» τού Μάγερ- 
μπερ. Ε κείνη  ή βραδεία υπήρξε κυριολεχτικώς ΒΓ 
έμέ μία άποθε'ωσις. Ή  επ ιτυχ ία  ϋπερέβη τά ; προσ
δοκία; μ.ου καί άπό τήν ήμέραν εκείνην έγινα γνω 
στή ε ί; όλην τήν Ρωσσίαν. Ε ί; τήν Πετρούπολιν 
συνήντησα πολλούς διασήμου; καλλιτέχνας, μεταξύ 
τών οποίων καί τήν περίφημον κοντράλταν κυρίαν 
Σκάλτα. Ητο τότε ή εύνοουμένη καλλιτέχνις τής 
ρωσσική; πρωτευούσης καί τής ρωσσικής αυλής, άν 
καί σήμερον άκόμη έγώ έξααολόυθώ νά τήν θεωρώ 
ώ ; μίαν άπό τάς μεγαλειτε’ρας κοντράλτα; τού κό
σμου. Εδειξεν εξαιρετικήν εύνοιαν πρός έμέ. Ή  κυ
ρία Σκάλτα έ/υμφεύθη κατόπιν τόν κάμητα Λόλλη, 
οστις τήν συνοδεύει είς όλα; τάς καλλ ιτεχ νικά ; έκ- 
δρομάς της άνά τόν κόσμον.

»Είς άλλος καλλιτέχνης πού συνήντησα είς τήν 
Πετρούπολιν ήτο ό περίφημο; βαρύτονο; Κατόνι. 
Ε ί; τήν νεότητά του ά Κατόνι ήτο παπουτσής, τόν 
όποιον ήμέραν τινά  ή/.ουσε ψάλλαντα ένώ είργάζετο 
είς πλούσιος φιλόμουσος. Τόσον δέ ούτος ένεθουσιά- 
σθη άπό τήν ώραίαν φωνήν του, ώστε τού έδωκε 
προθύμω; χρήματα νά σπουδάσγ καί σήμερον ό Κα
τόνι κατέχει διακεκριμένην θέσιν, ών ε ί; έκ τών 
μεγαλειτέρων βαρυτόνων τού κόσμου. Ά λλο ς  μέγας 
καλλιτέχνης, ευρισκόμενος τότε έν ΙΙετρουπόλει, 
ήτο ό περίφημος ’Ιταλός τενόρο; Μασσίνης, τού 
όποιου ή φωνή βγάζει λαρυγγισμούς διαυγείς καί 
καθαρούς ώς γυναικός, έχει δέ τόν ?)γο»- έκεϊνον 
οστις δίδει είς τό τραγούδι του κά τι τ ι  τό άπειρως 
γοητεύον. Είνε άκόμη ό μέγας εύνοούμενο; τ ή ; ρωσ
σική; πρωτευούσης καί φοοτόνεται κυριολεκτικώς μέ 
δώρα άπό τούς θαυμαστά; του, οΐτινες τρελλαινον- 
τα ι μέ αυτόν. "Οταν τραγουδή, οί άκρυαταί φωνά
ζουν πάντοτε : «Σόλο δ Μασσίνης, σόλο !·, εννοούν- 
τες ότι θέλουν ν’ ακούσουν τόν Μασσίνην καί μόνον 
τον Μασσίνην. είς τήν θέαν τού όποιου ολον τό θέα
τρο ν έκρήγνυται ε ί ;  παταγώδεις επευφημίας καί 
χειροκροτήματα.

οΈτραγούδησα δύο έτη ε ί; τήν Πετρούπολιν καί 
μίαν φοράν προσεκλήθην νά ψάλω ενώπιον τού Τσά
ρου είς τό Χειμερινόν Άνάκτορον μαζί μέ τόν Μασ- 
σίνην. Ή  προσωπική ασφάλεια ήτο τότε προβλημα
τική είς τήν Ρωσσίαν ένεαα τή ; λύσσης τών Μηδε
νιστών καί ό κίνδυνο; ήπείλει τού; π ά ντα ;. Αί 
άπειλαί των ήσαν τρομεραί καί όλος ό κόσμος συνεί- 
χετο άπό άρρητον τρόμον.

ΊΙμεράν τινά , ένώ έγευμάτιζα μέ τήν μητέρα μου 
είς τό ςενοδοχεΐον. τρομακτική έκρηξις ήκούσθη 
κάτω  είς τόν δρόμον. "Ολοι έσηκωθησαν έντρομοι 
άπό τό τραπέζι καί ώομησαν πρός τήν θύραν. Μετ' 
ολίγον όμως έγνωσθη ότι ή έκρηξις δέν ήτο από
πειρα κατά τής ζωής τού Τσάρου. ά>λ’ ώφείλετο είς 
τυχαΐον δυστύχημα προελθόν από τούς σωλήνας τού 
αεριόφωτος. Ολοι τότε καθησύχασαν καί τήν αγω
νίαν διεδέχθη ή χαρά.

Ε ννοείτα ι ότι έν τώ  μέσω τών κινδύνων εκείνων 
α ί κινήσεις τού Τσάρου έμεναν μυστικαί ε ί; πάντα. 
Διά τούτο ούτε ε ί ;  έμέ ούτε είς τον Μασσίνην ώρί- 
σθη ή ήμερα τής παρουσιάσεως είς τόν Αύτοκρά-

τορα. Μάς είπαν μόνον ότι μίαν οίχνδήποτε έσπε- 
ραν οίασδήποτε έβδομάδος θά μάς έκάλουν ε ί; τά  
άνάκτορα. "Ενεκα τούτου ήναγκχζόμεθα κάθε βράδυ 
νά ένδυνώμεθα καί νά έτοιμαζωμεθχ μήπως έξαί- 
φνης ποοσκληθώμεν.

~ *Ή  πρόσκλησις τέλος ήλθε καί ώδηγήθημεν έφ’ 
άμάζης είς τά  άνάκτορα. Ά πό  τήν σκάλα μέχρι τής 
αιθούση; όπου θά έδίδετο ή συναυλία μάς συνώ- 
δευσαν αξιωματικοί τής αύλής. Διηρχόμεθα παντού 
έν τώ μέσω τριπλής σειράς άξιωματικών. Ό  Τσάρος 
έλάμβανε τά  μέτρα του- Τίς οίδε ! "Ισως εϊμεθα καί 
ήμ εϊ; μηδενισταί. Ό φείλω όμως νά όμολογήσω ότι 
ό φόβος, οστις μέ κατέλαβεν έπί τή, θ εα τή ς  στρα
τ ιω τικής εκείνης παρατάξεως, προήρχετο μάλλον έκ 
τής τρομερά; ιδέα; μήπως άπό στιγμής είς στιγμήν 
άνετινάσσετο ε ί; τόν άέρα όλόκληρον τό άνάκτορον.

Ί Ι  εσπέρα έν τούτο ι; διήλθεν ήσύχως. Μετά τό 
πέρας τή ; συναυλίας, ό Τσάρος συνωμίλησε προσω
πικά»; μ.έ ό'λους τούς καλλ ιτέχνα ς,—ήσαν καί ά λ 
λοι έκτός τού Μασσίνη,— είς τήν ιδιαιτέραν γλώσ
σαν έκαστου. Συνωμίλησε μαζί μου έπ’ ολίγα λεπτά  
τή ; ώρας, γνωρίζων δέ ότι ήμην είς τήν άρχήν τού 
σταδίου μου, μέ ένεθάρρυνε δΓ ολίγων καλών λέ
ξεων. Τήν άκό>ουθον ήμέραν. έλάβαμεν όλοι διάφορα 
δώρα ώς άνάμνησιν τής εύνοιας τού Αύτοκράτορος.

Τό άπόγευμα τής αύτής ημέρας ό Τσάρος έδολο- 
φονήθη διά βόμβας ΰπό τίνος μηδενιστού. Ή  κά- 
κούργος εκείνη ποάξις, έκτός τής πολιτικής σημα
σ ία ; τη ς , είχε καί άλλα άποτελέσμ.χτχ. Ή  μητέρα 
μου καί έγώ έσκεπτάμεθα νά φύγωμεν τήν έπομέ- 
νην άπό τήν Πετρούπολιν καί είχομεν στείλει ήδη 
τάς άποσκευάς μας ε ί; τόν σιδηρόδρομον, ά λλ ’ αύ- 
στηρόταται δ ιαταγα ί έδόθησαν εκείνην τήν ήμέραν 
νά μή έπιτοαπή είς ούδένα ή άναχώρησις

Τότε όλοι οί ξένοι ΰπεβλήθησαν είς αύστηράν 
έρευναν. "Ηνοιξαν καί έψαξαν τάς άποσκευάς μου. 
Τί ήλπιζε νά εύργ ή άστυνομία, δέν γνωρίζω ' ά λ λ ’ 
επειδή τό μέτρον αύτό έφηρμόσθη γενικώς καί είς 
άλλους, «νόησα ότι δέν ύπωπτεύοντο έαέ προσωπι- 
κώς. Τήν ακόλουθον ήμέραν μάς επετράπη τέλος νά 
φύγωμεν.

Από τήν Πετρούπολιν έχω πολύ εύαρέστου; άνα- 
μνήσεις. Ήμέραν τινά , μετά τήν παράστασιν τών 
«Γάμων τού Φιγαρώ», όπου έπα ιξα  τόν ρόλον τού 
Χεοουβίνου, έλαβα είς τό ξενοδοχεΐόν μου μίαν 
ώραίαν ανθοδέσμην κα ί έ’να γράμμα άρχίζον μέ τάς 
λέξεις : «Χαριέστατε νεανία μου». Ή το  άπό τήν
κυρίαν Τολστόη,τήν σύζυγον τού περιφήμου συγγρα- 
φεως, ήτις κατόπιν έδειξε πρός έμέ έκτακτον φ ιλο
ξενίαν. Ώμιλοΰσε πάντοτε μαζί μου αγγλικά , διότι 
ήξεύρει λαμπρά αυτήν τήν γλώσσαν.

»Έγνώρισα ε ί ; τήν ζωήν ρ.ου καί τόν Ταμάνεο. 
τόν περίφημον ’Ιταλόν τενόρον μ.έ τόν όποιον είχα 
τήν εύχαρίστησιν νά τραγουδήσω πολλάκις.Ή  αγάπη 
τήν όποιαν αισθάνεται ποό; τά  μικρά πουλιά καί 
τά  ζώα είνε απεριόριστος. Κάμνει συλλογήν πτηνών 
καί ζώων κατά τήν περιοδείαν του άνά τόν κόσμον, 
έχει δέ όλόκληρον θηριοτροφεϊον ε ί ;  τήν έπαυλίν 
του Μαργαρίταν, καί ώραίον κτήμα είς τό Βαρρόζε 
τ ή ; ’Ιταλίας, όπου έγώ καί ή μητέρα μου έφιλοξε- 
νήθημεν μίαν όλόκληρον εβδομάδα μαζί μέ άλλου; 
σαράντα προσκεκλημένους. Ό  Ταμάνεο άγαπά καί 
τά  μικρά παιδιά , καί μίαν ήμέραν ε ί; τό σπήτί μου 
τόσον ένεθουσιάσθη μέ ένα ώρχΐον μπεμπέν, ώστε 
τόν άνέβχσεν είς τά  γόνατά του καί ήρχισε νά τόν 
φ ιλή , νά τόν τ ινά ζγ  έδώ κε' έκεϊ, νά τόν γχργα- 
λίζγι, νά πχ ιζγ  μαζί του σαν μωρό. "Αν ήμπορούσε, 
θά είχε είς τό σπήτί τον συλλογήν καί άπό... μικοά 
πα ιδεά .»
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φ*ς

Λ̂ ΟΠ λΤ  ΗΣ^\αΡΙΙΣ

Κ Α Κ Ο Τ Υ Χ Ο Σ
(Συνέχεια κχί τέλος)

Εκείνος τό αίσθάνθηκε. Έ κύτταξε κατάματα  τόν 
γραμματικό καί μέ δακρυσμένα μάτια  γυρίζει καί 
τού λέγει :

—  Συχώρα με τ ' αδέρφι- δε φτα ίω  γώ . Σέ γνω 
ρίζω καλύτερό μου. Δέ φταίω ’γώ· φταίει ή τύχη 
μου. Συλλογίσου καλά νά σπάσω καί τούτο. Ξέρεις 
μέ τ ί  σκοπό μοϋ τό δωκαν.

Δεν έχατέβηκε στην κάμαρη του νά πλαγιάσγ, παρά 
όταν βγήκαμε άπό τά  Μπουγάζια χ' έβαλε γραμμή 
στήν Καλιάκρηα. ’Ανοιχτή θάλασσα τάρα άς σκαμ
πανεβάζει οσο θέλει. Βάρδα άπό ξέρες. Μέ τό φούντο 
στο λιμάνι γράμμα τού καραβοκύρη : ο Αδερφέ
Βάραγγα· φτάσαμε καλά μέ τή  δόξα τού Θεού. 
Ούτε σχοινάκι δέν κόπηκε» . . .

"Οταν έτελείωσε τό φορ
τίο κ' έσύραμε τήν άγκυρα 
ό καπετάν Δρακόπουλος είπε 
τού γραμματικού :

—  Τρέμουν τά  νεφρά μου 
τ ' αδέρφι* τόρκ είνε τό με
γάλο πήδημα.

—  Ντροπή μας ! .. . άπο- 
κρίθηκε θαρρευτά εκείνος. Δέν 
κυττ^ς τ ί  καιρό έχουμε ;
Δ ιαμάντι.

Δ ιαμάντι, να ι. Ά λ λ ' έτσι 
τόν είχε πάντα  ποίν άφήσει 
τά λιμάνι 6 καπετάν Δρακό
πουλος. Ή  θάλασσα παμπό
νηρη έγνωοιζε λέγεις τήν ά 
ξια  του κ' έπάσχιζε με χ ί
λ ια  δολερά καμώματα νά 
τόν ξεγελά ώς πού νά τόν 
άρπάξϊ] στά φτερά της. Μιά 
τόν άρπαζε, τόν άλεθε και 
τον άλεθε ώστε νά τόν κάμγι 
πασπάλη. Έφιλοτιμήθηκε 
όμως στά λ.όγια τού γραμα- 
τικού κ ' έδωκε ρότα μ.έ 
καρδιά. Γραμμή θά κατε
βαίναμε στήν ΙΙόλη. Ε ίχα
με πρυμο τόν καιρό'1 τά 
σημάδια καλά. Ή  «Ιΐαν- 
τάνασσα» φορτωμένη ώς τά  
μπούνια μέ τ ’ αμπάρια σφυ- 
χτοσφαλισμένα. τα  πα-νιά
γιόματα έφευγεν ίσκιος άπάνω στό πράσινό γλαυκό 
κύμα. Τά δελ.φίνια έτρεχαν εκείνα μαζί μας- οί 
γλάροι σύγνεφο έσκουζαν ολόγυρά μας.

— Τά Μπουγάζια ! έψιθυρισεν ό καπετάνιος ένα
_ ' ίποιοι.

Κ’ έστύλωσε τά  μάτια  ζωηρά, ολόψυχα μέ κ ά 
ποια δίβουλη έκφρασι λέγεις κ’ ήθελε νά τά καλο- 
πιάση καί νά τά  ήμερώσρ γ ιά  νά τού είνε προστα
τευτικά . λέγεις κ’ έλεγε νά τά  φοβερίσγι και νά τά 
ζητήση στό πάλαιμα. Ε κείνα  όμως σκοτεινογάλα- 
ζος τοίχος ψηλός, στρωτός, όμιχλωμένος έστεκαν 
εμπρός στόν ορίζοντα σάν νά τού απαντούσαν : δεν 
έχει πόρο έδώ ! Καί ό δύστυχος έδειλίασε.

—  Τά Μ πουγάζια, έψιθύρισε πάλιν. “Αχ τά  Μπου
γάζια  !

Και ήθέλησε νά όρθοπλωρίον) στον άνεμο. Ό  γρα- 
ματικός όμως τόν εμπόδισε.

—  Κουράγιο, καπετάνιε ! Τά Μπουγάζια δέν είνε 
θεριά νά μάς χάψουν. Δέν είμαστε Μαυροθαλασσίτες 
νά πάμε τήν άκρη—άκρη. Γαλαξειδιώτες μάς λεν.

—  *0 χιονιάς πλακώνει, είπεν ό καπετάνιος δεί
χνοντας πίσω του.

—  Σάν πλακώνει καί τ ί  ; Σαράντα μ ίλια  θέλουμε 
ακόμα. Ή  μέ?11 μόλις άρχισε. Ώ ς πού νά πλα -- 
χωσνι τό χιόνι φουντάρομε στά Καβάκια.

Κ'έσυμπέρανε πάλι μέ τήν αυστηρή φωνή του:

— Ντροπή μας !
'Αλήθεια ήταν ντροπή μ ας- τό αναγνώριζε καί 

ίδιος ό καπετάν θόμ ιος. Γαλαξειδιώτες εμείς καί 
νά δειλιάσουμε στά πρώτο φύσημα ! Μήπως είμαστε 
τάχα  μοναχοί μας. Κάπου δέκα ξύλα μικρά μεγάλα 
έρχονταν πίσω μας καί άλλα έφύτρωναν στό θαλασ- 
σόφρυδο γύρω καί κατέβαιναν μέ τού ανέμου τό λά- 
χτισμα καί τή δύναμι τού άτμού στό ποθητό λ ι
μάνι. Κανένα δέν άλλαξε δρόμο. Κανένα δέν όρθο- 
πλωοιζεν ακόμη. Πώς νά τό κάνουμε πρώτοι εμείς.

—  Μωρέ νομίζει; πώς φοβάμαι γ ιά  τή  ζωή μου- 
είπεν οξύθυμο; στό γραμματικό. Ζωή, πα ιδ ιά , γυ 
ναίκα όλα τά σφάζω έδεπαδά γ ιά  τό τίποτα . Συλ
λογιέμαι τό μπάρκο καί τόν Βάραγγα. Φαντάσου νά 
τόν καταντήσω ζητιάνο άπό καραβοκύρη ! . . .

Δέν πρόφτασε νά τελειώσνι τή  φράσι του καί τό 
πλοίο έλάγκεψε μεσούρανα ξαφνιασμένο. Δούναβης 
τό κύμα ερρίγθηκε μέσα κ' έςεχείλισε στης κουπα
στές. Ό  χιονιάς έξέσπασε καραβοπνίχτης ακράτη
τος, φοιχτός. Τό χιόνι άρχισε νά πέφτ·/) χοντρό,

‘T i
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ανάλαφρο στό κατάστρωμα, νά κάθεται στά ςαρτια. 
νά πιάνη στά πανιά , νά λυώνη κάτω  στή σκοτεινή 
θάλασσα. Τριγύρω έκλεισαν τά  ούρανοθεμελα, έσβυ- 
σαν τ ' άλλα πλεούμενα, χάθηκαν τά Μ πουγάζια. 
Χάθηκαν άπό τά μάτια  μας, όχι όμως καί άπο τήν 
ψυχή μας. "Ολοι τά  αισθανόμαστε κάπου έκεϊ λου- 
φασμένα μπροστά μας. ίσως καί δίπλα μας μέ τήν 
υπομονή καί τήν άσπλαχνη περιφοόνησι αφρικανικού 
λέοντα. Καί ό χιονιάς προδότης έσπρωχνε καί όλο 
έσπρωχνε άπάνω του ; τό καραβι μας.

—  Χαθήκαμ.ε ! ψιθυρίζει χαλκοπράσινο; τόοα 6 
γραμματικό ;.

—  Σωπα μωρέ πού χαθήκαμε ! φωνάζει άγανα- 
χτισμένος ό καπετάν Δρακόπουλος.

"Αλλαξε τόρα πρόσωπο. Μυρίστηκε τόν κίνδυνο 
κ' έδραμε νά τού άντιταχθή στηθάτα όπως ό τα ύ 
ρος στόν ταυρομάχο. Αστραψε τό βλέμμα του */.’ έ- 
φρύαξεν ή ψυχή του. Ξεφέσωτος, μ ετά  μαλλιά πισω 
ριγμένα, τή βράκα ζωσμένη στή μέση άρπαξε μέ στι- 
βαρή χούφτα τό διάκι άπό τό χέρι τού γραμματι
κού κ ' έφάνηκε στό κάσαρο θεό; θαλασσοδαμαστή;.

—  Κάτω το ύ ; κούντρους!. . σ τ ίγγα  τή  μπού- 
μα ! . . .  προστάζει άγριόθυμο; τό πλήρωμα.

Τό είπε κ' έγεινεν άμέσως. “Επεσαν κάτω οί 
χούντροι άψυχοι καί περιττοί- έσφιχτοδέθηκεν ή 
μπούμα στά κέρκια της σάν επίφοβο θηρίο- Ό

χιονιάς όμως ολο κ ’ έδυνάμωνε. Φύλλο στό φύλλο 
έπλάκωνεν άποπίσω, έρριχνε τήν άπιαστη δυναμί του 
στά υπόλοιπα πανιά , τά φούσκωνε καί τά  έτέντωνε 
μέ πείσμα νά τά  ςεσχίστ,. Καί τό κύμα κάτω  π ε 
λώριο θολά καί άφρισμένο, έπεφτε στήν πρύμη τή ;
« Παντάνασσας» ,έλάχτιζε και τήν έκλόνιζεν άπό άρμό 
σέ άρμό μέ θανάσιμο βρυχημα λέουν σάν νά 
τ ί ;  έκραζε : τρέχα ! Κ' εκείνη ξετρελλαμένη, όλο— 
τρεμη, έφευγεν έμπρά;, έδρασκέλαε θεόρατα κορφο
βούνια, έπεφτε σέ σκοτεινέ; λαγκαδιέ;. έδυσκολοσκά- 
λωνε σέ απόκρημνα πλάγ ια  κ ' έστέναζεν άνίσχυρη 
στά τόσο τρέξιμο.

—  Σ τίγγα  τού; παπαφίγγους ! . . .  Σ τίγγα  μα ΐ
στρα ! . . .  Κ ατω τόν κοντραφλόκο !

Ό  καπετάν Δρακόπουλος έχυνεν α ,-φ  τό στόμα 
του τρανταχτά σάν καδένες τά  προστάγματα. Καί 
οί ναύτες σάν πίθηκοι έτρεχαν έδώ κ' έκεί, έσκαο- 
φαλωναν στά κατάρτια κ' έμπρούλιαραν τά  πανιά 
στό ταλάντευμα τού ξύλου αδιάφοροι ξένοι στών
στα-χειών τή  λύσσα καί τού κινδύνου τό πικρό φοβε-

ρισμα. Τά πόδια τους άρπά- 
γ ια  έγάτζωναν τό σχοινί- 
τά  χέρια τους μάγκανο έ
σφιγγαν τή σταύρωση καί 
ή ψυχή μοιρολάτρη; μέσα 
τους έξάναβε τόν θυμό -καί 
τήν καταφρόνια τού σύμ- 
παντος. Στράλι δέν έμεινε 
τώρα πουθενά. Τ ί; γάμπιες 
μόνον τόν τρίγγο καί τούς 
φλόκους είχαμε ακόμη α
νοιχτούς, ά λλ ' ήσαν αρκετά 
γιά  νά μάς σύρουν στόν ό
λεθρο. Τό μπάρκο έτρεχεν 
ακόμη θεόστραβο στή στρά
τα  του. Ποιά. στράτα: Κα
νείς δέν ήζερε. Ή  σκοτεινιά 
διπλή, τριπλή έκάθιοε γύρω 
μας. Πού ήταν οί ξέρες, πού 
τό μπουγάζι, πού μάς έ- 
σπρωχνεν ό άνεμος καί πού 
μάς έσερναν τά  ρέματα; τ ί 
ποτα ! Χάθηκαν γ ιά  μάς τά 
γαλόμετρα.

—  Τραβέρσο* ψιθυρίζει 
τόρα σκεφτικός ό καπετάν 
Δρακόπουλος.

Καί βέβαια δέν μάς εμε- 
νεν άλλο παρά νά όρθοπλω- 
ρίσγι τό μπάρκο στόν άνεμο. 
Έπρόσταςε γοργά τού; ναύ
τες νά χύσουν καί νά κα- 

τσάρουν τή  μαΐστρα, νά κάμουν τή  μπούμα, νά 
μολάρουν τούς φλόκους.

—  Βάλε κάτω  σ ιγά-σ ιγά  τό δικάκι- λέγει στόν 
τιμονιέρη κάπως μέ δισταγμό.

Τρέχω έγώ νά τραβήξω τή σκότα τής μπούμα;· 
ναι ! ‘Η σκότα κοκκαλιασμένη άπό τόν χιονιά κα
θόλου δέν έσερνε. Πάει ό ΰπονάύκληρο; να κάνη τή 
μαΐστρα καί — φτού σου διάβολε !— ή σταβεντοσκότα 
ξεκοτσάρεται καί ή μαΐστρα ελεύθερη άνεμιζει -καί 
πλα τα γεϊ σάν παντιέρα. Πού νά ορθοπλωρισουμε- 
τό ξύλο δέν μάς ακούει πλέον. Τά πανιά τή ; π λώ 
ρης γεμίζουν καί παραφουσκώνουν σάν μάγουλα Τρέ— 
τωνος. Τό κύμα καί ό άνεμο; άνίκητα τό σπρώχνουν 
εμπρός στον μοιραίο του δρόμο χωρίς θέλησι, χωρίς 
δύναμι, χωρίς κυβέρνια. Ό  καπετάν Δρακόπουλος 
βλέποντας τήν αδυναμία του έλύσσαςε. Τόν έπιασε 
τό μπουρί.

—  Δυο κεριά στόν Ά ίνικόλα- προστάζει ευθύς τό 
ναυτόπουλο.

Έτρεξεν εκείνο φτερό στήν κάμαρη, άναψε τά  δύο 
κεριά έμπρό; στό άσημοντυμένο εικόνισμα τού ά
γιου μας.

—  1 ί κάθεσαι, ¡Αωρε παιδί- μού γνέφει άπό μα- 
κρυά. Στό κορζέτο γλήγορα καί λέγε μας. "Η μπου
κάρομε σήμερα ή χανόμαστε.

'Α γκάλιασα ευθύ; ^  κατάρτι κ ' έφτασα επάνω
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στό κορζέτο. Μάνα μου ! Τ ί νά ίδώ , τ ί  νά είπώ  του 
καπετάν Δρακόπουλου ; Ούτε την άκρη τού μπα
στουνιού δεν ξεχώριζα. "Ολα θαμπά γύρω μου, όλα 
χαμένα στό πυκνό χιονόβολο. Και ή « Παντάνασσα» 
έτρεχε ακόμη ακράτητη, γοργή, θεότοελλη σά νά 
την έσερναν μαγνήτες οι αόρατες στερηές.

—  Τίποτα ! φωνάζω κάτω.
Καί ό "λόγος μου κρυώτερος από τόν πάγο, σκλη- 

ρώτερο; άπό τόν τρελλοχιονιά ίκύλαε στά κα τά 
στρωμα, ¡πλάνταζε τά  στήθια των συντρόφων μου.

—  Τ ίποτα ! εφώναζα σέ κάθε λεφτό.
—  "Αλλα δυό κεριά μωρέ! ίπρόστχξε πάλιν ό κα

πετάνιος τό ναυτόπουλο. Αναψε καί τό καντήλι· 
άναψε' τα  ούλα στή ‘/άρι του.

Ή θελε νά δωροδοκήσν) τόν άγιο , νά τόν βάλνι 
μεσίτη καί σωτήρα στόν άφευκτο μας καταποντι
σμό. Ά λ λ α  τοϋ κακού. Ό  άγιος δεν έμεσίτευε. Δεν 
ήθελε νά μάς σώσφ. Ό  χιονιάς δλο κ’ έδυνάμωνε. 
Ή  θάλασσα έβρυχιόταν καί άφριζε κ ’ έτίναζε τά κύ
ματά της ένα με τ ’ άλλο επάνω μας. "Ημουνα μού
σκεμα· καί δέν ήξερα άν ήμουν άπό τή  θάλασσα ή 
άπό τόν ουρανό. Έπέμενα όμως πάντα  νά ρίχνω 
κάτω  κατά την προσταγή κρύον, σκληρόν, απελπ ι
στικόν τόν λόγο αου :

—  Τ ίποτα ί
—  Έ τσι ; είπε· καλά ! φέρε, μωρέ άπάνω τό κό- 

νισαα.
Κ’ έτίναξε σύγκαιρα τέτοια άγριοβλαστήμια που 

καί τό ςύ'Αο ακόμη ανατρίχιασε. Δέν ήταν άθεος ό 
καπετάν Δρακόπουλο; ■ ήταν δμως θαλασσινός. Οί 
βλαστήμιες σ' έμά; είνε άπό τά  προστάγματα ένα 
πού κυβερνιέται τό πλεούμενο. Ό  θαλασσινός μά
χετα ι μέ δυό στοιχεία  φοβερά, μεγαλοδύναμα καί 
άσώμ.ατα μαζί . τόν αέρα καί τό νερό. Τί νά τούς 
κάμης ; μέ τ ί  νά τά  πολεμήσης ; Μόνον μέ τ ίς  
βλαστήμιες σου. Σέ παρόμοια Οέσι εύρέθηκε θαρρώ 
καί ό Ξέοξης δταν ήθέλησε ν ' άλυσσοδείργι τόν Ε λ 
λήσποντο. Οί βλαστήμιες είνε οί δικές μας άλυσσιδες. 
Καί μά τόν Θεό αδύνατες όχι λιγώτερο έκεινών γιά  
νά φοβερίσουν καί καθυποτάξουν τό άτρομο στοι- 
χειό !

Τόρα τά ναυτόπουλο έφεοε τρέμοντας τόν Α ϊ- 
νικόλα εμπρός στόν καπετάνιο. Ό  άγιος μέ τή σεβα
στή γενειάδα του, μέσα στό άργυρό επανωφόρι τ υ 
λιγμένος. μέ τήν κορώνα στό κεφάλι λιθοκόσμητη έ
μενε στό ξύλο ήσυχος, ασυγκίνητος λέγει; καί ήταν 
δλα καλά καί ήσυχα τριγύρω του. Ούτε φουρτούνες 
ούτε άγριοκαίρια έχαμπάριζεν αύτός. Καί ό καπε
τάνιος αναμμένος άπό πριν άναψε περισσότερο τόρα 
μέ τήν τόση άπάθεια τοϋ προστάτη μας.

—  Έ τσ ι έ ; τοϋ είπε άναμπα ιχτικά  στεκάμενος 
άντίκρυ του· δέν δίνεις χέρι καί σύ. Τρως τό λάδι 
μου, καταλεΐς τά  κεριά μου, δέχεσαι τό θυμίαμα 
καί τ ά  γονατίσματα τοϋ φτωχόκοσμου καί τήν 
ώρα ποϋ σέ χρειάζονται δέν λές καί σύ νά τούς βοη- 
θήσγς. Σύντροφος λοιπόν μέ τή  τύχη μου καί σύ, 
κόντρα καί σύ ! Μά πώς θά χαθούν .τόσες ψυχές, 
πώς θά κλείσουν τόσα σπ ίτ ια , πώς θά πεινάσουν 
τόσα στόματα, πώς θά κζταντήσ/| ένας χοντρονοι- 
κοκύρης φτωχός, πώς θά χαθή ένα όμορφο πλεού
μενο δέν σέ μέλει. Καρφί δέ σού κα ίγετα ι ! Καλά 
τό λο ιπ ό ν  κάμε δ ,τι δύνασαι· θά κάμω κ ’ έγώ δ,τι 
μπορώ.

Καί άγριομάτης, σκληρόψυχος, πεοιφρονητής ό
λων μαζί τών δυνάμεων τής φύσεω; και τή ; θρη
σκείας, άνώτερος άπό τήν πρόληψι κα ί τήν παρά- 
δοσι άρπαζε τό εικόνισμα άπό τά  χέρια τού π α ι
διού, τό έδεσε σφιχτά στό κατάρτι καί μέ τό βρω
μερό παπάζι ποϋ σφογγίζουν τό κατάστρωμα άρ
χισε νά δέρνγ καί νά ραπίζγ τόν άγιο μ.έ μίσος καί 
περκρρόνησι.

—  Κάμε λοιπόν τό θάμα σου· κάμε το τ ί κάθε
σαι ; έβρυχιόταν τρέμοντας ολόκορμος.

Έ γώ  άπό ψηλά έβλεπα κάτω κ ' ¡τρόμαζα περισ
σότερό τοϋ καπετάνιου τά κάμωμα παρά τών στοι
χειών τη  λύσσα. Τώρα δέν ήταν έξω άλλά μέσα στό 
κατάστρωμα ό δαίμονας. Δαίμονας ό θυμός πού 
έσπρωχνε τόν Δρακόπουλο νά κριματίσν), νά κηούξη 
πόλεμο στόν δυνατόν προστάτη τού ναυιόκοσμου.

’Εκείνος πάντα  έστάθηκεν αόρατος κυβερνήτης τού 
ξύλου, άγρυπνος φύλακας τοϋ θαλασσινού. Εκείνος 
εύοε πρώτος τό τιμόνι κ’ Ισωσε τό μυθικά πλεού
μενο μέ τό άνθρώπινο φορτίο του άπό τού διαβό
λου τήν επιβουλή. Καί δμως εμείς τόρα τόν έκά- 
ναμε θανάσιμου εχθρόν. Ποιά ή τύχη μας ; Νά τρι
γύρω τά  σκότη καί ή άβυσσος.

—  Τ ίποτα ! έτοιιεάσθηκα νά ρίξω πάλι κάτω 
τρανολάλητο.

Μά έξαφνα μέσ' άπό τά  σύθαμπα είδα νά προ- 
βάλη σάν ξωτικού κεφάλι κατάμαιςρη μιά κοτρώνα. 
Έπρόβαλε αργοκίνητη καί μουλωχτή, λέγεις κ’έτοι- 
μαζόταν νά ριχθή άσπίδα άπάνω μας.

—  Ξέρα μπροστά ! .. . φωνάζω μέ όλη μου τή 
δύναμι.

—  Τό τιμόνι στήν πάντα  ! προστάζει ό καπετάν 
Δοακόπουλος, παραιτώντας καταθριματισμένο τό ει
κόνισμα

*Ως ποϋ νά τό είπή δμως, ή πλώρη τή ; «Ι ΐα ντά - 
νασσας» έκαρφώθηκε στού βράχου τ ’ άγριόδοντα. 
Έκαρφώθηκε κ ’ έσταμάτησε ξύλο νεκρό. Τό νερό πε- 
ρίγυρα άφριζε κ’ έμάνιζε, ύέγεις κ'ήθελε νά ξεριζώση 
τά  πορολίθαρα. Ό  άνεμος έσφύριζε στά ξάρτια, 
βλαστήμιες καί μυοολόγια. Κανόνι ¡βροντούσε πέρα 
τό κύμα. Καί μάς έδερνε καί μά ; έσπρωχνε καί μάς 
πελάγωνε,πάθος καί λύσσα όλόμεστο,λέγεις καί μά ; 
είχεν άντίδικους. Τό ξύλο έτριζεν άγρια επάνω στό 
βράχο, έστέναζεν· ένας ένα; τού έφευγαν οί άρμοί, 
άνοιγεν ή καοίνα. έφευγαν τά  δεσίματα. "Ενα κύμα 
έκοψε τγς  στραλιέρες του. 'Ά λλο κύμα έξερρίζωσε τό 
πρυμιό κατάρτι μέ ό'λα τά  ξάρτια. Τρίτο κύμα 
άνοιξε τό λυγερό σκαφίδι του. Σχοινιά— μαδέρια οτά 
κύματα· ναυαγοί στούς βράχους. Σέ μιά ώρα μέσα 
κουρέλι έγεινεν ή όμορφη « Παντάνασσα».

Τό χιόνι έπεφτε πάντα  πυκνό κ ' έσκέπαζεν δλα 
μέ κρύο σάβανο. Έσκεπαζε ναυαγούς καί ναυάγια , 
βράχους, πέτρες, χάλαρα. Κατατσακισμένος, όλό- 
βρεχο; ¡π ιάστηκα  σέ μιά σπηλάδα, ¡σκαρφάλωσα 
πάνω , εξέφυγα τού κυμάτου. Τόρα δρόμο γ ιά  κα
μ ιά καλύβα, λ ίγη  φωτιά. Πού ήμουν δέν ήξερα. 
Φωνάζω· ματαφωνάζω.

—  Κώστα !
— Βασίλη ! .. .
—  Τάραοη ! .. .
Τ ίποτα ! ό βόγγος τού πελάγου έπνιγεν τή  

φωνή μου Κάνω έτσι τά  πόδια μου· πέφτω άπάνω 
σ’ έ'να κορμί.

— Βρε κόφ’τό κούτσουρο· κλωτσάω.
Τό κούτσουρο ήταν ό καπετάν Δρακόπουλο;. Κα

θισμένος στό λιθάρι δέν έβγαζε μ ιλ ιά  μόνον κύτταζε 
κάτω  στή σκοτεινή θάλασσα πού έσερνε συντρίμια 
στά πόδια του τά  λείψανα τής « Παντάνασσα;».

—  Τί κάνεις ίδώ καπετάνιε ; τού λέγω . Σήκω 
καί πλακώνει τά σκοτάδι. Έδώ θά μάς θάψη το 
χιόνι.

Γυρίζει καί μοϋ ρίχνει άγρίεμένο βλέμμα.
—  Δέν πάω πουθενά μωρέ· δέν πάω πουθενά ! 

Τό είπα ξάστερα τού συγγενή μου. "Η με τά κα- 
οάβι ή ποτέ. Δεν θά πάω λοιπόν ποτέ. Έδώ θά 
μείνω ναυάγιο κ ' ίγώ  τής τύχης μέσα στού πελάου 
τά  ναυάγια .

Καί λύθηκε στά δάκρυα. Μέ πήρε κ ' εμένα 
τά παοάπονο καθώς είδα ¡κείνον τόν θαλασσολύκο νά 
κλα ίγ σάν μωρό παιδί.

—  "Ας τα  τόρα καπετάνιε· τού λέγω .Τ ί φτές τοϋ 
λόγου σου. "Ο ,τι ήταν νά καμνις τό έκαμες. Έ πά - 
λαιψες άπό τήν αυγή ώ ; τό βράδυ. Ιίερσότερο δέν 
ήμπορούσες· ήταν θέλημα Θεού· τ ί νά γεινγ ; Συλλο
γίσου πώς έχεις γυνα ίκα πίσω, πα ιδ ιά ...

—  Γυναίκα, παιδιά ...¡ψ ιθύρισε λέγεις καί πρώτη 
φορά τόρα τά  συλλογίσθηκε. Μά ή τύχη του; ήταν 
κ ι' αϋτουνών. Έ φτώ χ ινα  τρία σπίτια- τ ί θέλω νά 
ζήσω περισσότερο . . .  Νά ρημάξω κ ι' άλλα ;

Ώ ; τόσο έσηκωθηκεν όρθός.
—  Τράβα, μού λέγ ε ι, καί θάρθω.
Έ γώ  ¡τράβηξα· δέν ήταν νά χασομερίζω περισ

σότερο '. ΙΙέρασα βράχους, πήδησα λιθάρια έπεσα ση
κώθηκα· πάλ ι έπεσα, πά λ ι σηκώθηκα· έφτασα κά
ποτε σέ μ ιά καλύβα. Βρήκα έκεϊ δλου; το ύ ; άλλου;

γύρω στή φω τιά . Βρεγμένους, ξεσκλησμένους, μα
τωμένους, γερούς δμως δλυυς.

'Ό λους όχι. Ό  καπετάν Δρακόπουλο; έμεινε σ τ ’ 
όρθολίθι ώς πού τόν πλάκωσε ζωντανόν τό χιόνι. 
Δεν γύρισε ή «Π αντάνασσα» δέν γύρισε καί αύτός 
ποτέ στό Γαλαξεΐδι.
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Έ  Πολιτεία τών Α θηναίων είνε, ώς πρός τήν 
γυνα ίκα , άβροτέρα, ήττον αύστηρά τής τών Σπαρ
τ ια τώ ν καί μάλλον φιλάνθρωπος καί μάλλον ίλευ- 
θέριος. Ό  πατριωτισμός τών ’Αθηναίων δέν έχει τό 
σκληροτοάχηλον καί τό τραχύ καί τύ αρήϊον τοϋ 
τών Σπαρτιατών. Αί γυναίκες αύτών είναι μ.άλλον 
γυναίκες ή πολίτιδες, καί μάλλον μαλθακαί καί 
•ξίλέον τούς τρόπους καί τό ήθος λεπτότερα·..

Έ κ τού κόσμου τών παλαιών Έ λληνίδων ή Ά τ -  
θίς δια/.ρίνεται διό τήν νοικοκυοωσύνην α ύτή ; καί 
σ ιερείτα ι τής δημοσιότητος εκείνης ίν  τή άνχτροφή 
καί τή .παιδεύσει μεθ’ ής περιβέβληται ή Σπαρτιά
τες. Είνε ή γυνα ίκα τού Σπητιού. Ή  σύζυγο; τού 
Σωκράτους το ιαύτη  ήτο, κα ί, ¡άν κρίνωμ.εν έξ αύ. 
τή ; καί έκ τής Ιστορίας άλλων Έ λληνίδων γυνα ι
κών, συμπεραίνομεν δτι ολίγον μέλουσιν αυτα ίς τά  
γράμματα καί ή φιλοσοφία καί ή άλλη παίδευσες, 
καί ούχί άφυώ ; δύνχται τ ι ;  ν ’ άπούωση τό αιώνιον 
γκρίνιασμα τής κατά τά  άλλα νοικοκυροτάτης τοϋ 
Μεγάλου Α θηναίου συζύγου εις τάς μετεωρολεσχία; 
αύτού, άς εκείνη ήτο αδύνατον νά χωνέψγ. χάνουσα 
τόν σύζυγόν της δι’ δλης τής ημέρας, μή βλέπουσα 
αύτόν ή νύκτωρ καί μ.ή δυναμένη νά έννοήσγι πώς 
άνήρ οΐος ό Σωκράτης ούδέν άλλο έργον άξιον λό
γου ΰπελάμ-βανεν ή νά φιλοσοφή καί αιωνίως νά 
φιλοσοφή.

Ή  άρχαιότης λοιπόν μάς προβάλλει ώς υποδεί
γματα  γυναικών δ·.’ δλους τούς αιώνας έξαίσια, τήν 
άρ-χαιχν Σπαρτιάτιδα καί τήν αρχαίαν Ά τθ ίδα . 
Έ κείναι ¡κ  τών μητέρων ¡ξ  υμών α ϊτ ινες έπιθυμοϋ- 
σιν άρχαιόθεν νά άρυσθώσι τής ανατροφής κα ί τοϋ 
ήθους καί τής μορφώσεώ; των τά  παραδείγματα, 
ταύτας πρό παντός πρέπει νά έχωσιν ύπ ’ δψει. 
Ά λ λ ’ δχ_ι μονομερώ; τήν Σπαρτιάτιδα, καί όχι μο- 
νομεοώς τήν Ά θηναίαν. Έ καστη ¡ξ  αύτών έχει αρε- 
τάς συμπληρούσα; τάς άρετάς τής έτέρας.

Ή  μία δημιουργεί άνδρας πολέμου, άνδρχς μα
χών καί κινδύνων· ή άλλη, ποήίτας έξοχους ΐσου 
πατριωτισμ.ού πρός τόν ¡κείνων, άλλ’ ήττον σκλη
ρού καί πλέον εϋγενούς ε ί ;  τάς άφορμά; αυτού καί 
τά  α ίτ ια . Ή  μία ανήκει εις τήν Π ολιτείαν, ή άλλη 
ε ί; τόν Οίκον, ή μία είναι ιέρεια τής παλαίστρας. 
ή άλλη Ιέρεια τού ιστού κα ί π ιστή τοϋ οίκου 
αυτής καί τή ; έστια ; αυτής καλλωπιστρια. Τά 
δύο ιδεώδη αυτά  τών γυναικών, συνηνωμένα α
δελφικώς, τείνοντχ ασπασμόν πρός άέ.ληλχ φι- 
λιον, άσπχσμόν γλυκερώτατον διά μέσου τ ή ; 
δλης Ιστορίας τής Γυναικός, τά  δύο αύτά ιδεώδη, 
τήν οικιακήν αρετήν καί τήν πολιτικήν αρετήν προ
τείνω εις τάς συγχρόνους Έ λληνίδας πρό; αίμησιν.

Ή  σύγχρονος Έ λληνίς τούτο πρό πάντων νά έχη 
ύπ’ δψει πρέπει, δτι δέν προωρίσθη διά σπουδάς εύ- 
ρυτέρας, άλλά διά μόρφωσιν ήθους έναρετωτέραν. 
Αί άρχαϊαι Ά θήνα ι, δύναταί τις νά ε ίπη , δτι ούδε- 
μίαν σχεδόν γραμμάτων γυναίκα παρήγαγον, καί 
δσαι ποιήτριαι ¡ν  Έ λλάδι καί όσαι σοφοί καί δσαι 
φιλόσοφοι κατήγοντο ¡κ  παντός τού Ελληνικού 
εκτός τών ’Αθηνών. Ή  'Ασπασία είναι Μιλησία. ή 
Κόριννα Βοιωτίς. ή Λ α ί; Κοοινθία.

Α θηνα ία  μεγάλη ώ ; αύτχ ι ούδεμίχ εν τή Ισ το 
ρία άναφαίνεται. Διότι εν Ά θή να ι; τήν γυνα ίκα

απορροφά ό οίκος, ή ανατροφή τών τέκνων, α ί οί- 
κιακχί άσχολίαι, έκτός τής σοφίας καί έκτός τών 
γραμμάτων. Τά γράμμ,ατα είνε γνωρισμάτων άνδρών 
μόνον ιδιαίτατον καί ή άντίληψις αύτη , ή περί τής 
γυναικός, τού αρχαίου κόσμου είνα ι, κατ’ ¡μ έ , ή 
λογικωτέρα, οϋτως ε ίπ εΐν , ή γυναικοτέρα.

Γυναίκα σοφή παύει τού νά. ήναι γυνα ίκα , απο
βάλλει τό μεΐζον τής γυναικότητος αυτής μέρος, 
αποβάλλει τό συνέχον καί ώραίζον αύτήν ι/.υστή- 
ριον δπερ είνα ι τό ώραιότερον κα ί τό έρατεινότερον 
διά τόν άνδρα θέλγητρον. Γυναίκα σοφή ομοιάζει 
ποό; τήν χελώνην τού μύθου, ήτις προσεδέθη εις 
τούς πόδας τού άετού διά νά πετάξγ . Γυναίκα 
σοφή, /-κί έάν ήναι ώραία, δέν είναι ώραία δσον ε ί
ναι, καί ¡ά ν  γναι ¡νάρετος, σεμνή, αγνή, δέν θά 
ήναι εως τέλους το ιαύτη  οϊα είναι.

Ή  'Αθηναϊκή Π ολιτεία, ή τις παρουσίασε τούς 
μεγαλοφυεστέρους άνδρας τής Άρχαιότητος, τούς 
φιλοσοφωτε'ρους, τού; στρατηγικωτίρους, τού ; μ.ε- 
γαλητέρους εν τοϊς γράμμασιν, ¡ν  τ α ΐ ;  έπιστήμαις,
¡ν τα ΐς τέχ να ις , ούτως ήθέλησε τήν γυναίκα καί 
οΰτω; τήν διέπλασεν. ’Εξαιρώ τά  έκτακτα ¡κείνα 
γυναικεία φαινόμ,ενα, άτινα  πάντοτε είναι ¡ξαιρέσεις 
τοϋ κανόνος τούτου, άφού, άλλως τε , ή Φύσις κέ- 
κτηται ¡ξαιρέσεις καί εις τάς μονιμ.ωτέρα; α υ τή ς ' 
λειτουργίας.

Καί παρατηρήσατε τούτο : ότι γυναίκες ¡ξόχου 
πνευματικής άναπτύξεως ή δέν υπήρξαν συγχρόνως 
καί ώραίαι, ή , εάν υπήρξαν ώ ; ή 'Ασπασία, έπαυ
σαν τοϋ νά γνα ι γ υ κ α ΐχ ε ς , γυναίκες αρετής, ά λλ ’ 
έταϊρχι πνευμχτικώτχτχι ρ.’εν καί φιλοσοφώταται, 
πάντως δμως έταΐραι. Τεκμαιρομαι λοιπόν δτι σύμ- 
βολον ανατροφής τών συγχρόνων Έλληνίδων πρέπει 
νά γνα ι ή αρχαία 'Αθηναία, ή Α θηνα ία  τού οίκου, 
•/αί ή παλα ιά  Σ παρτιάτις, ή Σπαρτιάτις τών ΰψη- 
ύών καί φιλοπατρίδων αισθημάτων. Α ί δύο αύτα ι 
ήθικαί ώραιότητε; ά ; κοσμώσι πάντοτε τό μετωπον 
ϋμών ώ ; μητέρων, διότι είναι ώραιότητε; πλήρεις 
αρετής καί ώραιότητε; πί.ήρεις άγνότητος. Ο έρως 
ό πρός τήν Πατρίδα τή ; Σπαοτιάτιδος καί ό έρως ό 
πρός τόν Οίκον τή ; Ά τθίδος έστω ό έρως υμών ό 
αληθέστερος, ¡κείνος δστι; αίωνίοις ζή ¡ν τώ· κόσμω 
τούτω καί αιωνίως παρά τών ίντίμ.ων τ ιμ ά τα ι καί 
γεοαίρεται.
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Κολακεύομαι νά πιστεύω δτι οί λόγοι μου ούτοι 
δέν θ’ άντιπαρέλθωσι πρό υμών ώς λόγοι μ,όνον, λό
γοι πτερόεντες. Ή  σύγχρονος Ε λληνική  κοινωνία 
βύες συνήθως τά  ώτα κα ί καμμ.ύει τούς οφθαλμούς, 
προκειμ.ένου ν’ άκούσγ διδάγματα τοιαϋτα καί προ- 
κειμε’νου ν ’ άναγνώσγ σελίδας φωταυγουμένκ; ΰπό 
φωτός αρχαϊκού.

Ή  σύγχοονυς Έ λληνίς πεοί άλλα άτυχώς τυρ
βάζει καί έξ άλλων μ.εθύεται. Τήν άρχαίαν χάριν 
καί τήν άρχ αίαν απλότητα καί τό άρχαίον κάλλος 
καί τήν άρχ αίαν σεμνότητα ούδέποτε έσπούδασεν. 
Ά χ ! σπαραξικάρδιων καί έγγαστρίμυθον είνκι το 
πρώτον έπιφώνημά τη ; ε ί; πρωτην μετ' άρρενος άν- 
ταπόκρισιν. Α ισθήματα γλυκανάλατα , κλίσεις με- 
λαγχολικαί τής κεφαλής συνοδευόμεναι άπό βλέμ
ματα ύπόδρα βλέποντα, διημέρευσις όπισθεν μαρ- 
τυρούντων παρ’ όλην τήν βωβότητα των παραθύρων, 
άκκισμοί άπό ¡κείνους οί όποιοι μεταβάλλουν τό 
σώμα εις σώμα νευροσπάστων, αισθηματικότητες 
ανειλικρινείς, εψιμμυθιωμέναι, άνοστοι, ώ ; έπί τό 
πλεΐστον μέ αποτελέσματα κατασπιλοϋντα τόν οίκον 
καί διασύροντα τήν οικογένειαν. ’Αναμνήσεις βακ- 
χιδοειδείς, έξ εκείνων α ϊτινες άναστατούσι τό σώμα 
καί έξ ¡κείνων α ϊτινες δέν είναι ή ρομαντζομανίας 
χρονίου άποκυήμα,τα, γέλο'τες ώς χλιμιντρίσματα 
αλόγων, στροφαί επί δεξιά ή έπ’άριστερά μ’ εύστρο- 
φίαν γλοιώδους έγχέλυος- καί μέ καμώματα δυνά- 
μενα νά σαγηνεύσωσι ταξιαρχία^ δλην Σατανάδων, 

Κ · ιδού ή έκ τοϋ φυσικού είκών τή ς συγχρόνου, ό>; τά 
πολλά, Έλληνίδος.

Δζκτυλοδεικτοΰαεναι είναι δσαι ήγάπησαν ώ ; 
Πηνελόπαι καί δσαι διετήρησαν τήν μνήμην τού 
συζύγου των μέ Μαυσωλεία άρετή; ώ ; παλα ια ί Άρ- 
τεμισίαι. Α ί πλειότεραι τής άνωτέρας λεγομένης

τά ξεώ ; μας ¿νειροπολούσιν έρωτοδρομία; τούλάχμ- 
στον Κλεοπάτρα; τής Α ιγύπτιας καί Ε λένης τής 
τού Μενελάου.

Έ άν δέ πρέπει νά είπω τ ι καί περί τού κόσμου 
τώ ν διδασκαλισσών. ακριβώς ¡κείνων εις άς έχει 
άνατεθή ή διαπαιδαγώγησις τών τρυφερωτέρων καρ
διών καί τών άγνοτέρων εγκεφάλων, τών πολιτών 
καί πολιτίδων τού μέλλοντος τής πατρίδας μας, μέ 
μίαν λέξιν  καί μετά λύπης καί έκ τών πραγμάτων 
άφορμώμενος αναγκάζομαι νά εϊπω δτι τά  έξ κ υ 
τώ ν είναι καταρρεζίλευμα τού ίερωτέρου τών ίπ α γ -  
γελμάτων, τοϋ διδασκαλικού, προτιμώσχι καί άπο- 
λαύουσαι άλλου, άπολαυστικωτέρου, τού έογολαβι- 
κού. ΔΓ εμέ περιοδεύσαντα δλην σχεδόν τήν Ε λ 
λάδα καί πολλά μαθόντα καί πολλά άκούσαντα, 
τούτο δυστυχώς είναι τών παρατηρήσεων μου καί 
τών ερευνών μου τό άληθέστερον πόρισμα.

Π Ω Σ  0 Α  Κ Α Τ Λ Ϊ Τ Ρ Λ Φ Η  Η Γ Η
Μ ία νεω τέρ α  θ εω ρ ία .— θ '  ά ν α τ ιν α χ θ ω μ εν  δ λ ο ι ε ίς  τό ν 

α έρ α .— Ό  φ λο ιό ς  τή ς  γ ή ς  α α ΐ  τ ά  ρ ή γμ α τά  τ ο υ .— Τό 
ΰδωρ  τ ω ν  ’ϋ α ε α ν ώ ν .— Π ροηγούμενα π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α .— 
Μία όλόαληρος νήσος ά να τ ινα σ σ ο μ ενη  ε ίς  τό ν  αέρα .

Πολλαί θεωρίαι έξηνέχθησαν έ'ως τόρα περί τού 
τρόπου κατά τόν όποιον θά ίπέλθγ ή καταστροφή 
τής γής. Ή  τελευτα ία  έξ όλων, ή νεωτέρα. ή πιθα- 
νωτέρα, άλλά καί ή μάλλον φοβερά, διότι άδηλος 
ή ώρα της καί ή στιγμή τη ς— ίσως μετά χιλιάδας 
¡τώ ν , ϊσω ; μετά εκατοντάδα; ή καί απλώς δεκάδας, 
ίσως σήμερον, ϊσω ; και αυριον,— είνε δ'τι τά  ύδατα 
τού Ωκεανού είσδύοντα διά τών έπί τού φλοιού τής 
γής σχηματιζομεώων ρηγμάτων, θά φθάσουν εις τά 
¡νδότερα τής γη ΐνη ; σφαίρας, άτινα  εύρίσκονται α
κόμη είς πυρώδη ρευστήν κατάστασιν, καί εκρηζις 
τρομερά θά έπακολουθήσγ, ό πλανή τη ; μα ; θρυμμα
τιζόμενο; ε ί ;  μυρία τεμάχια  θ’ άνατιναχθή εις τον 
άέρα μαζί μέ τά ; ήπείρους, μέ τά ; θαλάσσας, με τά 
βουνά, μέ τάς πόλεις, μέ τούς ανθρώπους καί μέ 
πάν ο ,τ ι άλλο εϋρίσκεται έ π ’ αυτού.

Οϊα τρομερά καταστροφή ! Τήν φαντάζεσθε ;
* * *

Άναμφιβόλως ό Α τλαντικός Ωκεανός δύνατχι 
νά χορηγήσγ άρκετήν ποσότητα ατμού, ώστε νά 
σκορπίσγ είς τεμάχια  τήν Αμερικήν καί τήν Ευρώ
πην Ούδεμίχ ωσαύτως αμφιβολία δτι ε ί; τά  ¡νδό
τερα τής γής υπάρχει αρκετή θεομότης όπως μετα- 
βάλγ εις άτμόν δλους τούς Ωκεανούς τή ; γής, άν 
ποτε ούτοι ήρχοντο είς επαφήν μέ αύτήν. Ρ ιψχτε έν 
βλέμμα είς τήν παρατιθεμένην εικόνα μας. Είνε αύτή 
ή γή είς ήν κατάστασιν διατελεϊ σήμερον. Τό μαϋρον 
τριγύρω πεοιθώριον. ήγουν ό φλοιός της έφ’ ου αί 
θάλασσαι καί οί ’Ωκεανοί καί α ί ήπειροι, περι
βάλλει καί εγκλείει, ώς βλέπετε, τήν ρευστήν δια- 
πυρον ύλην ήτις υπάρχει ε ί; τά  έγκατα τής γη ίνη ; 
σφαίρας. Τ ί Οά συνέβαινεν αν διά τών ρηγμάτων, τά 
όποια παριστάνει ή είκών μας, είσήρχοντο τά  ϋδατα 
τών θαλασσών ; Τρομερά έκρηξις θά έπηκολούθει, 
ή γή θ’ άνετίϊάσσετο είς τόν άέρα !

"Ισως παρατηρήση τ ι ;  δτι το ιαύτα  ρήγματα δέν 
υπάρχουν είς τόν φλοιόν τής γής καί δτι ούδείς ε

πομένως φοβος νά εισχωρήσουν τά  υδατα τής θα
λάσσης μ ίγ ?1 χών ¡νδοτέρων αυτής. Ά λ λά  τούτο 
δέν είνε αληθές. Ό τ ι  ποσότης τ ις  θαλασσίων ΰδά- 
τω ν, άλλά  μικρά, ά λλ ’ έλαχ ίστη , φθάνει κάποτε 
μέχρι τής πυρώδους ρευστής ούσία; καί γ ίνετα ι πρό
ξενος τρομερών ¡κρήξεων, άπόδειξις α ί πολυάριθμοι 
καί καταστρεπτικά·, εκρήξεις τού Βεζούβιού, τής 
Α ίτνας καί τών φοβερών ηφαιστείων τών ’Α νατολι
κών Ινδ ιών. Ε ννοείτα ι δτι δέν α πα ιτε ίτα ι παρά μία 
σταγών ϋδατος διά νά έκραγή έν ήφαίστειον ώς τόν 
Βεζούβιον λόγου χάριν, τά  δέ ρήγματα διά τών ό
ποιων εισχωρεί ή έλαχίστη  αύτή ποσότης είνε τό
σον μικρά, ώστε είνε σχεδόν αδιόρατα. Καί όμως μια 
σταγών ϋδατος καί έν μικρόν ρήγμα γίνονται πρό- 
ζενα τρομερά; ήφαιστειακής έκρήξεως, άπό τήν ό
ποιαν χάνονται πόλεις καί χωρία, άνθρωποι καί 
ζώ α, περιουσία·.. Φαντασθήτε τόρα τ ι θά συνέβαινε 
άν έσχηματίζετο ποτέ είς τήν γήν ένα ρήγμα αρκετά 
εύρύ, διά τού όποιου μεγάλη ποσότης θαλασσίου 
ϋδατος θά ήδύνατο νά είσχωρήσγ είς τά  ενδότερά 
τη ς. Ή  καταστροφή θά ήτο ανυπολόγιστος.

•
* *

"Οτι είς τόν φλοιόν τής γ ή ; διανοίγονται κάποτε 
το ιαύτα  μεγάλα ρήγματα άποδεικνύεται μεταξύ άλ
λων καί έκ τής τρομερά; έκρήξεως τ ή ; νήσου Κρα- 
ν.ατόας. Ή  έκρηξις αϋτη έ^ένετο τό 1883, άπεδεί- 
χθη δέ έπιστημονικώς δτι ώ φ ε έ λ ε τ ο  ε ί ς  ρηγμ .·κ 
σχημ -ατεσΟ έν έ ν  τ ω  φ λ ο ι ω  μ .4βα
ε έ ς  τ ο ν  π ο ρ θ μ ό ν  τ ^ ς  Χ ο ύ ν τ α ς .

Είς ‘Ολλανδός γεωλόγος, άντιπροσωπεύων τήν 
'Ολλανδικήν κυβέρνησιν. είς ήν άνήκεν ή νήσος 
εκείνη ή άνατιναχθεϊσα είς τόν άέρα, ένταλείς νά 
έξετάσφ έπιτοπίως τά  α ίτ ια  τής τρομερά; έκρήξεως, 
άνέφερεν δτι αϋτη προήλθεν έκ τής ΰπό τήν νήσον 
διεισδύσεως τού θαλασσίου ϋδατος διά τίνος εύρέος 
ρήγματος σχηματισθέντος είς τόν πυθμένα τής θ α 
λάσσης. Ό  γεωλόγος εκείνο; είχεν ανακαλύψει τό 
έν λόγω ρήγμα τρία έτη πρό τής έκρήξεως, άλλ ’ ου
δέποτε ΰπωπτευσεν δτι ¡ς  αυτού θά προήρχετο τό
σον τρομερά καταστροφή.

Ή  έκρηξις άνετι'ναξεν ε ί ;  τόν άέρα τά δύο τρίτα 
τής νήσου. "Οπου πρώτον υπήρχε ξηρά, ή θάλασσα 
κατεκάλυψε τό πάν μέχρι βάθους χιλίων ποδών. 
Τεσσαράκοντα χιλιάδες άνθρωποι άπωλέσθησαν είς 
τ ά ; άκτά ; τή ; απέναντι κείμενης νήσου ’ Ιάβα; καί 
τών άλλων νήσων άπό τά  γιγαντώδη κύματα τά 
όποϊα ίσκόρπισεν ή έκρηξις ε ί; τήν θάλασσαν κατά 
πάσαν διεύθυνσιν καί τά  όποϊα ε ί;  μερικά μέρη 
παρέσυραν πλοία μέχρι τών φχράγγων τών όρεων 
κα ί τά  άφήκχν ίκ ε ϊ καθηλωμένα. Ή  άνατιναχθεϊσα 
νήσος παρήγαγεν ένα μαϋρον σύννεφον κονιορτοϋ. τό 
όποιον προυζένησε τεχνικήν νύκτα είς τήν τριγύρω 
θάλασσαν μέχρι; έκτάσεως είκοσι μ ιλίων. Μεγάλη 
ποσότης κονιορτού παρεσύοθη άπό τά  ανώτερα στρώ
ματα τοϋ άέοος καί ίσκορπίσθη είς δλην τήν γήν, 
μικροσκοπικά δέ μόρια τής καταστραφείσης νήσου, 
ή τ ις  έκειτο ε ί;  τούς τροπικούς, εΰοέθησαν είς το ύ ; 
πάγους τού Άρκτώου Κύκλου, ήγουν είς τό άλλο 
άκρον τ ή ; γής.

Ο κρότος τής έκρήξεως ήκούσθη είς άπόστασιν
3 .000  μ ιλίων καί τά ατμοσφαιρικά κύματα άτινα  
ίγεννήθησαν έξ α ύ τή :. έκαμαν τόν γύρον τής γής, 
τά βαρόμετρα δέ πχντχχοϋ τής υδρογείου άνυψώθη- 
σαν καί ¡χαμήλωσαν.

"Ολα ταύτα  είναι έπιστημονικώς αποδεδειγμένα 
καί συνέβησχν μόλις πρό ολίγων ετών. Δεικνύουν 
τ ί  ήδυνήθη νά πράζη μία ποσότης ϋδατος σχετικώς 
έλαχίστη , είσχωρήσασα διά μικρού ρήγματος, χ ί-  
φνιδιως σχηματισθέντος, είς τά  ¡νδότερα τής γής. 
Καί κατχπλήσδετχι καί π το ε ϊτα ι ό νους τοϋ αν
θρώπου είς τήν ιδέαν, τ ί θά συνέβαινε. οϊα τραγική 
συντέλεια κόσμου θά έλάμβανε χώραν, άν ποτε έιχ'Ο- 
ματιζετο ρήγμά τ ι εύρύ. ρήγμά τ ι  αρκετά μέγα 
ώστε νά έλθν) δι’ αύτού είς επαφήν μετά τής πυρώ
δους ρευστή; ούσία; τής γής μεγάλη ποσότης ύδα- 
τος. Τό δέ τρομερωτερον είναι δτι τά  ρήγματα 
ταύτα  σχηματίζονται άπροόπτως καί δτι άδηλο; ή 
ώρα καθ' ήν άπό στιγμής είς στιγμήν δύναται νά 
έπέλθη ή φοβερά καταστροφή. Τούλάχιστον αί άλ- 
λα ι θεωρίαι έχουν τό καλόν δτι όρίζουν ¡πάνω κάτω 
καί τόν χρόνον τής συντέλειας τοϋ κόσμου.
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