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αίΑΠΡΕΠΕΙΣ ξΛΛΚΝίΟΕΕ ΚΑΤΑ TON I®' ΑΙΩΝΑ
ΜΤΚΡΙΤί FAAOV (Ιό γένος Σηονοϋ)
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Άπό τήν Κορσικήν έφυγεν ή οικογένεια Μελιγκοΰ
έπί τής ύπατείας τοΰ Ναπολέοντος καί μετέβη είς τό
Αιβόρνον, δπου κατόπιν ύπανδρεύθη ή Ασημίνα μέ
τόν ’Ιωάννην Σπανόν.

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αί μεταρρυθμίσεις εις τήν Ελληνικήν έκπαίδευσιν
θεωρούνται άπό τίνος ώς ή πλέον έπείγουσα ανάγκη.
'Η διδασκαλία, τό σύστημα, τό βιβλίον, δ τρόπος, δλα
τέλος, εάν είνε δυνατόν,πρέπει νά μεταβληθοΰν, νά ίλλάξουν, νά τροποποιηθούν, νά εισέλθουν είς μίαν κατεύθυνσιν άπλουστέραν, είς μίαν όδόν φυσικωτέραν,
σύμφωνον πρός τό πνεύμα τής συγχρόνου ζωής.
"Εως δτου δμως άλλάξωμεν τό σύστημα, άπλοποιήσωμεν τήν διδασκαλίαν, μεταβάλωμεν τό βιβλίον—καί
δι’ δλα αύτά θά χρειασθή ίσως χρόνος πολύς—είνε α
νάγκη νά στραφώμεν είς τά πλέον έπείγοντα καί ώς
τοιούτον είμπορεί νά θεωρηθή ή χειραφέτησις τού σχο
λείου τών θηλέων άπό τήν κηδεμονίαν τήν ανδρικήν
καί δ διορισμός έπιθεωρητριών είς τά δημοτικά σχο
λεία τών θηλέων.
* *

W

„ ·. .
ούτε τήν προσοχήν, ούτε τήν ψυχολογικήν παρατήρησιν, ούτε τήν τελείαν γνώσιν τών πραγμάτων, δσον μία
έπιθεωρήτρια, ή όποια θά άνήκη είς τό φΰλλον της, θά
είνε γυναίκα. θά είνε ικανή τέλος νά είσδύση πολύβαθειά ίσως είς τά γυναικεία διδασκαλικά κεφάλια καί
νά έξαγάγη έκείθεν μεγάλα συμπεράσματα διά τήν δια
παιδαγώγησή καί άνάπτυξιν καί μόρφωσιν τών κορασίων.
* *

Καί έχομεν σήμερον παρά ποτέ ανάγκην, νά στρέψωμεν τήν προσοχήν μας πρό παντός είς τήν μόρφωσιν τής Έλληνίδος κόρης. Τήν μόρφωσιν τήν θετικήν,
τήν σοβαράν, τήν άναγκαίαν. Τήν μόρφωσιν ή δποία
θά καταστήση τήν Έλληνίδα σύζυγον καί μητέρα μέ
αύτοπεποίθησιν καί θά τής δώση πρό πάντων νά έν
’Ακόμη δέν είμπόρεσα νά έννοήσω πώς τόσοι καί νοήσή πόσον σοβαρά καί μεγάλη είνε ή άποστολή της
τόσοι τής ΙΙαδείας υπουργοί—μερικοί δέ έξ αύτών καί καί ποια τά καθήκοντά της πρός τήν οικογένειαν καί
ειδικοί—δσοι έπέρασαν άπό τό Υπουργείο'/ αύτό, δέν τήν πατρίδα καί τόν εαυτόν της. Καί ή έπιθεωρήτρια
έσκέφθησαν δτι ή πρώτη βάσις τής έργασίας των ώ- είμπορεί νά συμβάλή πολύ είς ένα τοιούτον καλόν α
φειλε νά είνε δ χωρισμός τής γυναικείας έκπαιδεύ- ποτέλεσμα.
❖ *
σεως άπό τής έκπαιδεύσεως τής άνδρικής. Καί δ χω
*
Άλλά είς μίαν παρομοίαν περίπτωσιν θά απαντήσουν
ρισμός θά γίνή διά τού διορισμού έπιθεωρητριών είς
τά δημοτικά σχολεία τών θηλέων, άντί επιθεωρητών. ίσως οί ειδικοί δτι δέν έχομεν γυναίκας διά νά διοΕίς τό ζήτημα αύτό ώφειλον καί οφείλουν οί 'Υ ρίσωμεν έπιθεωρητρίας. Καί τότε άπομένει νά άπανπουργοί τήςΐίαιδείας νά δώσουν μεγάλην προσοχήν και τήσωμεν : — ’Εάν δέν έχετε δημιουργήσατέ τας. Καί
μεγάλην σημασίαν. Διότι δ έπιθεωρητής δ όποιος θά ή δημιουργία είνε τόσον εύκολος. ’Εκλέξατε μεταξύ
έπιθεωρήσή τό δημοτικόν σχολείον τών θηλέων τής τοΰ γυναικείου διδασκαλικού κλάδου τάς διδασκαλίαδικαιοδοσίας του, δέν θά είμπορέση, άνδρας αύτός, νά σας έκείνας. αί όποίαι έδειξαν μέχρι τούδε άγάπην διά
έννοήσή, δσον και αν είνε μορφωμένος, τάς έλλείψεις . τό έπάγγελμά των, προσήλωσιν είς τό καθήκον των,
τάς όποιας τό γυναικείον μάτι δύναται ν’ άνακαλύψή. στοργήν είς τό σχολείον. Είς τήν γυναικείαν αύτήν ψυΉ γυναίκα ή όποια έχρημάτισε μαθήτρια, ή όποια χήν άνοίξετε νέον δρόμον δράσεως, έργασίας, προόδου.
έγένετο διδασκάλισσα καί ή όποια θά διορισθή έπιθε- Στείλετέ τας είς τήν Εύρώπην νά σπουδάσουν ένα,
ωρήτρια, θά έχη δλα τά προσόντα διά νά έπιφέρη μέ δύο, τρία έτη καί δταν θά έπιστρέψουν έφωδιασμέναι
τήν πείράν της καί τή/ ψυχολογικήν της παρατήρησιν μέ δλα τά προσόντα θέσατε είς τάς χείρας αύτών—αί
καί τήν γυναικείαν διορατικότητα τάς άναγκαίας, τάς όποίαι θά είνε χείρες στιβαραί—τά καθήκοντα τής έέπιβαλλομένας διορθώσεις είς τό τόσον μέχρι τούδε πα- πιθεωρήσεως τών σχολείων, κάμετέ τας έπιθεωρητρίας
καί δημιουρ γήσατε διά τού τρόπου αύτοΰ σοβαρόν γυ
ρημελημένον δημοτικόν σχολείον τών θηλέων.
* *
ναικείο'/ διδασκαλικόν κλάδο'/ δστις καί μόνον θά δυ*
Άλλως τε υπάρχει καί άλλο ζήτημα τό όποιον πρέ νηθή ολίγον κατ’ ολίγον νά έπιφέρη τάς βελτιώσεις αί
όποίαι είνε άναγκαίαι είς τήν έκπαίδευσιν, τήν διαπαι
πει νά προσέςη τις πολύ είς μίαν τοιαύτην περίστασιν.
Καί τό ζήτημα έγκειται εις τήν διαφοράν τών φύλων. δαγώγηση» καί τήν μόρφωσιν τής Έλληνίδος γυναικός.
Χειραφετήσατε τό σχολείον τών θηλέων άπό τήν
'Ο έπιθεωρητής είνε άνδρας καί δσον δήποτε» μορφω
άνδρικήν
κηδεμονίαν, έάν θέλετε νά τό ίδήτε προκόμένος καί άν είνε, δσον δήποτε ειδικός, δσον δήποτε
πτον
καί
έκπληροΰν
τόν μεγάλον προορισμόν του.
καί άν γ.ωρίζη ποιο'» είνε τό καθήκον του, δέν θά έχη
Εύγενία Ζωγράφου

*
* *
Ή Ασημίνα Μελιγκοΰ, ή κυρία Σπανού είχε, φυσικώ τώ λόγφ, ύποστή τέλειον έξιταλισμόν. Μεταξύ
δέκα λέξεών της αί επτά ήσαν ίταλικαί καί αί τρεις
έλληνικαί. Ήτο δμως έθνικοτάτη, γεμάτη άπό άγνόν
πατριωτισμόν. Είς πολλάς, πλείστας περιστάσεις ή
γλώσσα είναι δλως άνεξάρτητος τών αισθημάτων, δταν
ιστορικοί λόγοι έπέδρασαν. Περιφρονητέα είνε ή ξενο
μανία, ή γενομένη χάριν έπιδείξεων ώς λ. χ. ή σημε
ρινή γαλλομανία, ή'τις άπό τινας έξημμένους νομίζεται

εύγένεια !
Ή ’Ασημίνα ήτο γυνή, πού ήξευρε καλά τόν κό-.
σμον, πρακτική, έξυπνος. Σύζυγος άρίστη καί έξαίρετος μήτηρ διά νά άναθρέψή τά τέκνα της.
"Αλλως τε εύρίσκετο είς θαυμάσιον περιβάλλον διά
τήν άνατροφήν τών τέκνων.
'Η μικρά Μαρία έμεγάλωνεν ώς πολύτιμον φυτόν,
τοΰ όποιου αί τών άνθέων στεφάναι έμελλον νά ξανανοίξουν έν τή ήμετέρα χώρα διά νά διαχύσουν τήν ζω
ογόνο'/ εύωδίαν καί ή έκ τών άνθήρων αύτών παραγομένη γονιμοποιός γΰρις τελεσφόρως νά σκορπισθή έν
καταλλήλω έποχή, τής άρχομένης εθνικής ζωής.
Τά πρώτα έτη είχε διέλθει εις Δούκαν, έν μέσω
τών θαυμάσιων έξοχων τής Τοσκάνης, δπου άνεπτύχθη
εις κάλλος καί είς εύρωστίαν. Κατόπιν ήρχισεν ή μόρφωσις, είς Αιβόρνον καί είς Φλωρεντίαν. Δέν έμαθε μό
νον γράμματα, άλλά καί τήν ζωγραφικήν καί τήν μου
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Μαρίας συνεκινήθη έκ τοΰ έπεισοδίου τών έρώτων τής
Αγγελικής καί τοΰ Μεδώρου.
Ό μέγας ίταλός ποιητής παρουσιάζει τήν Αγγελι
κήν ώς χαριτωμένο'/ ποιητικόν γυναικείον τύπον, ιδιό
τροπο'/ μέν καί άδύνατον, άλλά ταυτοχρόνως καί τρυ
φερόν και γενναίο'/. Κατ’ άντίθεσιν τών άλλων δύο ήρωίδων τοΰ ίδιου ποιήματος, τής φιλοπολέμου Μαρφίνης καί τής ώραίας γενναιοκάρδου Βραδαμόντη. Ή
’Αγγελική περιφρονοΰσα τήν λατρείαν τών περιφηματέρων παλατίνων, είχεν άφιερώσει τήν καρδίαν της
εις τόν Μενδώρον, τοΰ όποιου αί ουστυχίαι τή είχον
συγκινήσει τά αισθήματα αύτής καί είς αύτόν
....................... la prima rosa
Coglier lascio, non ancor tocca innante.
Καί τέλος οί πόθοι των έξεπληρώθησαν διά τοΰ μυ
στηρίου τοΰ γάμου καϊ ή Αγγελική:
Se stava all’ombra, ο se dell detto useiva
Avea di e notta il bel giovine a lato.
Ή Μαρία λαμπρά παριστάνει τούς δύο τούτους μα
καρίους έραστάς χαράσσοντας έπί κορμού δένδρου συσκιάζοντος τούς έρωτάς των, τά όνόματά των όμοΰ,
ώσεί άλληλοΰποσχόμενοι αιώνιον δεσμόν.
*
* *
Ή Μαρία είδομεν δτι κατεγίνετο είς τήν μουσικήν.
Ό πατήρ της έτραγούδα συχνά τά κλέφτικα τραγού
δια, τά όποια, ή κόρη του συνώδευε διά τοΰ κλειδοκυμβάλου. Διό δτε μετέβη είς Αιβόρνον ό Κίτσος Ισα
βέλλας συνεκινήθη ίδών δτι καϊ μακράν τής πατρίδος
τά αισθήματα τά έθνικά ήσαν άκμαΐα. Ή συγκίνησις
αΰτη παρετηρείτο καί είς άλλους καπεταναίους, οΐτινες μετέβαινον είς τό Αιβόρνον χάριν έμπορίου ή διήρχοντο διά νά μεταβώσιν είς Νεάπολιν πρός έξυπηρέτησιν ώς condottieri. Ή οικία Σπανοΰ έφιλοξένει

σικήν.
διερχόμενον όμοεθνή.
Κατά τάς ήμέρας, καθ’ άς έξεπαιδεύετο ή Μαρία πάντα
Τή 19 Αύγούστου τοΰ 1826 άπέθανεν έν Αιβόρνφ ό
ήσαν είς τήν άκμήν τής δόξης δ Φώσκολός μας, ό ’Ιωάννης Σπανός, έκφράζων τήν έπιθυμίαν νά μεταδή
Μόντας και άλλοι διαπρεπείς. Ό Μανζώνης ήρχιζε νά ή οικογένεια αύτοΰ είς τήν έλευθερωμένην Ελλάδα.
κυριεύή τάς καρδίας τών Ιταλών καί νά τόν θαυμά Κάπου άνέγνωσα ό'τι άπέϋ·ανεν άφοϋ έπρόφϋ'ασε
ζουν έπειτα και οί ξένοι. Τά έργα δύο μεγάλων Ιτα νά μά&η τό Ναυαρΐνον. Ή έν Ναυαρίνω ναυμαχία
λών τοΰ ΙΙαρίνη καί τοΰ Άλφιέρη είχον έπιδράσει πο έγένετο, ώς πάντες είξεύρουν, τή 20 ’Οκτωβρίου τοΰ
λύ, παρά πολύ είς τούς Ιταλούς. Τά έργα των δέν εί- 1827, δηλαδή μετά δεκαπέντε περίπου μήνας άπό τοΰ
χον μόνον μεγάλην ποιητικήν καί φιλολογικήν αξίαν
αύτοΰ.
άλλά καί ή&ικήν καί πολιτικήν, διότι σκοπόν είχον θανάτου
Ή χήρα Ασημίνα ήτο τό κυριώτερον πρόσωπον τής
νά μορφώσουν έθνικήν ήθικήν κοινωνίαν έργαζομένην Ελληνικής κοινότητος Αιβόρνου καί έν τή αύλή’ύψώυπέρ τών πατρίων, ώς άκολούθως έπραττεν ό Φώσκο- θη ή έθνική σημαία καί έωρτάσθη τό γεγονός τή συμ
λος καί πολλοί Ιταλοί.
μετοχή καί έτέρων συμπολιτών.
Ή Μαρία έλαβεν έκ τής φύσεως πολλά χαρίσματα,
Ή Μαρία Ρά&ου διηγείτο: «Ήτο μεσάνυχτα, καί
τά όποια έκαλλιέργησεν έπιμελέστατα. 'Ωμίλει, φυσι »δλοι κοιμώμεθα. Έξαφνα άφυπνίσθημεν άπό τό κουκά, ώς λογία Ιταλός τήν ’Ιταλικήν. Ήτο κάτοχος τής »δοΰνι τής μεγάλης θύρας, τό όποιον έσήμαινε κάποι
γαλλικής, ήν εΰχερώς ώμίλει. Τελεία ή μόρφωσίς της
ος, μέ πολλήν νευρικότητα καί συνεχώς. ΙΙροεμαντεύκαί ή άνατροφή της καϊ ή έκπαίδευσίς της. Κατείχε «σαμεν διότι ήσαν τότε ήμέραι πονηραί. Αί ύπηρέτριτήν ιταλική/ φιλολογίαν. Έκ στήθους ήξευρεν δλον
>αι έφοβοΰντο νά άνοίξουν. "Οταν ήλθε μέχρις ήμών
τόν Δάντην. Έχόρευε τό μινουέτο, ένδεδυμέ'/η μέ τό »ή φωνή ελληνικά Ανοίξατε, ανοίξατε. Ή μητέρα εί
κοστούμι τών πυργοδεσποινών τής βορείου Ιταλίας.
πε·/ : είναι ή φωνή τοϋ Παπα καί ήρχισε κατερχοΊταλίς άριστοκράτις μέ καρδίαν ελληνικήν.
»μένη μόνη τήν κλίμακα. Έν τώ μεταξύ είχομεν δλοι
Έχειρίζετο πολύ τόν χρωστήρα καί τό μολύβι. Είχε «σχεδόν ένδυθή δπως δπως καί συνηθροίσθημεν είς τό
καλλιτεχνικήν εύφυΐαν ή όποια ήδύνατο νά άναπτυ- «κοριδόρον διά νά ίδωμεν τόν παπάν. Ανέβαινε σάν
χθή έξόχως έν καλλιτεχνική) περιβάλλοντι, ώς είνε τό
τρελλός καί δέν εΐξεύραμεν τί νά ύποθέσωμεν. Έφαίιταλικόν. Ή πρώιμος άναχώρησίς της έξ ’Ιταλίας, είς «νετο μή δυνάμενος νά όμιλήση καί έκίνει μόνον τάς
ήλικίαν τρυφερωτάτην δέν τής έπέτρεψαν νά τήν
χείράς του. "Εξαφνα έπεσεν είς τά πόδια τής μητέρας
άναπτύξή δσον έπρεπεν. Είς τήν Φλωρεντίαν έστειλεν
καί έξερράγη είς λυγμούς. Τόν περιεκυκλώσαμεν.
εις διαγωνισμόν έργον της καϊ έβραβεύθη.· Τοΰτο ήτο
; Ένομίζομεν δτι πράγματι έτρελλάθη. "Οταν, συνελτιμή τής άναγνωρίσεως τής καλλιτεχνικής αξίας της, »θών έφώναξε μέ μίαν φωνήν τήν οποίαν δέν θά λη
σμονήσω ποτέ: Νίκη, Νίκη. Τότε συγχρόνως σχεδόν
έν τή χώρα τής Τέχνης
Ή άνάγνωσις τοΰ Orlando Furioso τοΰ Άριόστου «ήλθε καί ένας πλοίαρχός μας άπό τό πόρτο καί μάς
τής ένέπνευσε καλλιτεχνικόν έργον. 'Η καρδία τής
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»«1πε τήν καταστροφήν τοΰ έχθροΰ εις τδ Ναυαρΐνον,
»δπως τήν ήκουσεν άπό τό αγγλικόν κότερο. Τέλος ήλ»θεν ό Ιωάννης Σταματάκης μέ άλλους φωνάζο>ν
Viva la Grecia. 'Ερχομαι άπδ τδ ρωσσικδν προ-

*ξενεϊον, ό Ίμβραήμ, δέν ύπάρχει πλέον.
«Τήν πρωίαν ύψώσαμεν τήν σημαίαν είς τό μπαλ»κόνι, άλλ’ ή άστυνομία τήν έβγαλε καί τότε τήν έ»κρεμάσαμεν εις τήν αυλήν καί τήν έκυττάζαμε και
>έκλαίγαμεν».
Τό ζήτημα τής σημαίας δέν ήτο ή πρώτη φορά.
Ζώντος τοΰ Σπανού καί μέ τήν νίκην τοΰ· Σαχτούρη
εις τό στενόν τής Σάμου ύψώθησαν αί σημαϊαι μέ τά
χρώματα, τά όποια ώρισεν ή έν Έπιδαύρω συνέλευσις. Άλλ’ ή άστυνομία ή αύστριακή τήν κατεβίβασεν

ύπό τήν πρόφασιν δτι δέν ήτο άνεγνωρισμένον Κράτος.
Ό Σπανός τότε έν τή αύλή του έστησε τρόπαιον μέ
δπλα καί σημαίας καί ύπό τήν οικίαν του. συνηθροίζοντο οί πατριώται, μεταξύ τών όποιων καί ό Τοσίτσας,
ό γνωστός έθνικός ευεργέτης δστις καί έν Λιβόρνφ εί
χε μεγάλα έμπορικά καταστήματα καί κατφκει εις έν
τών πατωμάτων τής οικίας τοΰ Σπανοΰ.
Ό ίδιος ποΰ έγραψεν, ώς εΐπομεν, δτι ό Σπανός έζει
κατά τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναυαρινου, περιέπεσε καί είς
άλλον λάθος εΐπών δτι τό γεγονός τό άνήγγειλεν ό ίερεύς Νεόφυτος. Ό ίερεύς τόν όποιον άναφέρει ή Σπα
νοΰ ήτο δ εφημέριος ’Ιωακείμ.
(Έπεται συνέχεια)

Σπ. Δεβιάξης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡλΙ«ΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΣΙΚΗ Λ°ΓΟΤΒ*
ΝΙΑ
Ό Μιχαήλ Λομονόσωφ (1711 —1765) εΐνε ό πρώτος
μεγάλος συγγςαφεύς τής Ρωσσικής λογοτεχνίας· ή άρχή
όμωτ αύτής πρέπει νά ζητηθή στόν XVII αιώνα, όπόταν
ή ρωσσική λογοτεχνία άνεπτύχθη υπό τήν έπίδρασιν τής
λογοτεχνίας τής Δύσεως. Ή έπίδρασις τής Δύσεως εινε ο
λοφάνερη στό μυθιστόρημα τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ δεκάτου εβδόμου αίώνος, διότι άντΐ τοΰ Βυζαντινού μυθι
στορήματος έχομεν πειά τό Ιπποτιχόν μέ τής ερωτικές τον
ιστορίες Μέ τήν διάδοσιν τοΰ μυθιστορήματος τής Δύσεως
άνεπτύχθη τό και* ούργιο γούστο τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ καί ή
γλώσσα πλουτίσθηκε μέ νέες λέξεις. Ή γνωριμία δέ τών
Ρώσσων μέ τό δυτικό μυθιστόρημα έγινε διά μεταφράσεων
άπό διάφορες γλώσσες—τήν Πολωνική, Γαλλική καί Γερ
μανική· ή δέ διάδοσις αύτοϋ ήτο τόσο μεγάλη ώστε μερι
κά άπό τά μυθιστορήματα τής εποχής έκείνης καί τώρα ά
κόμη χρησιμεύουν ώς λαϊκά βιβλία.
"Ο,τι έγινε στό μυθιστόρημα τό αύτό έγινε καί στήν κω
μωδία, τό δράμα, τήν λυρική ποίησι, ή οποία κατ' άρχάς
παρουσιάσθηκε ύπό τήν μορφήν τής ιΐιδής, κατόπιν τών ε
ρωτικών ποιημάτων. Πολύ συνετέλεσε στήν άνάπτυξι τής
λυρικής ποιήσεως καί ή νέα θέσις τής Ρωσσίδος άπό τήν
εποχήν τοΰ Μεγάλου Πέτρου. Ένφ πριν σύμφωνα πρός
τήν διδασκαλίαν τοΰ Οικονομικού (Δομοστρόϊ) ή ρωσσίδα
ήτο κλεισμένη ατό σπίτι άπό τήν έποχή τοΰ άναιιορφωτοΰ
τής Ρωσσίας έλευθερώθηκε καί βγήκε στήν κοινωνίαν.Μέ
τήν βοήθειαν λοιπόν τής ξένης φιλολογίας—τής γαλλικής
τής διαδεδομένης τότε σ’ όλην τήν Ευρώπην—βρέθηκε ό
κατάλληλος δρόμος γιά τήν άνάπτυξι τής ρωσσικής ποιή
σεως καί τοΰ ρωσσικοΰ μυθιστορήματος. Καθήκον κατόπιν
τών Ρώσσων ήτο α) νά έφαρμόσουν τήν δανεική μορφή σέ
ρωσσικό περιεχόμενο καί β) νά μορφώσουν άντί τής βα
ρείας παλαιοσλαυϊκής κατάλληλη γλώσσα ζωντανή καί Ι
κανή νά μεταδίδη τές σκέψεις καί τές ιδέες. Αύτή ή με
γάλη έργασία έγινε άπό τούς συγγραφείς τούΧνΙΠ καί τών
άρχών τοΰ XIX αίώνος. Οΐ Ρώσσοι συγγραφείς άπό τήν
άρχή τοΰ XV1H αίώνος μποροΰν νά όνομασθοΰν πρώτοι
συγγραφείς τής Ρωσσίας μέ τήν άληθινή τής λέξεως ση
μασία διότι κοί θεωρούσαν τήν λογοτεχνίαν ώς έργον καί
διότι έγραφον έπειδή αίσθάνοντο μέσα τον; τήν άνάγκην
νά γράφουν. «Δέν εΐνε—λέγει ό συγγρσφεύς τής περιφήμου
Ιστορίας τής Ρωσσικής λογοτεχνίας Α. Πίπιν— τυχαίοι ε
ρασιτέχνες μέ τήν άπόφασι νά έργάζωνται κρυφά καί νά
διαδίδουν τά έργα τους ανυπόγραφα είς στενόν κύκλον.
Τούναντίον μ’ αύτούς γιά πρώτη φορά άνοιξε ή φιλολογική
*
παλαίστρα
ή έργασία τους άρχισε νά γίνεται φανερά διά

Α·
τοΰ τύπου καί νά διαδίδεται είς μεγάλον κύκλον αναγνω
στών. Τά έργα τούς ποΰ προωρίζοντο «πρός ωφέλειαν καί
εύχαρίστησιν» προκαλοΰν πειά τήν κριτικήν’ κατ’ αύτόν
τόν τρόπου άρχισε ή άλληλοεπίδρασις τής φιλολογίας καί
κοινωνίας. Μέ λίγα λόγια παρουσιάσθηκε καί στήν 1’ωσσία ή φιλολογική ζαή όχι ώς τυχαϊον άλλ’ ώς οργανικόν
φαινόμενον τής κοινωνικής ζωής. Καί κοντά σ’ αύτά άλλαξεν ή εξωτερική καί έσωτερική βάσις τής φιλολογίας' πα
ρουσιαζότανε ή πρώτη πιθανότης τής άναπιύξεώς της στό
μέλλον ύ.τό τήν έπίδρασιν τής γύρω ζωήςχ.Οί Ρώσσοι συγ
γραφείς λοιπόν ύπό τήν έπίδρασιν τού ψετδοκλασσικισμοΰ
άρχισαν νά γράφουν ιριές, έπη, λυρικά ποιήματα, τραγω
δίες, κωμφδίες, σάτυρες, έχοντες ύπ’ δψει καί τήν ρωοσική ζωή. Τέτιοι δέ εΐνε ό Άντίοχος Καντεμίρ (1708 —
1744), ό Βασίλειος Τρετιακόφσκι (1703—1769), ό Μι
χαήλ Λομονόσωφ,‘δ’Αλέξανδρος Σουμσρύκωφ (1718—1777),
ό Δενίς Φόν Βίζιν (1744 —1792), ό Βασίλειος Καπνίστ
(1756—1823), ό Γαβριήλ Δερζάβιν (1743—1816) κλπ.
01 περισσότεροι όμως άπ’αύτούς είργάζοντο συγχρόνως
διάφορα είδη καί όλοι τους σχεδόν περιώριζαν τήν ποίησι στήν τέχνη καί τήν ικανότητα νά γράφουν στίχους. ’Α
νάμεσα σ' όλους ώς τόν Δερβάζιν διακρίνεται ό Λομονόσωφ
ό όποιος έχει άρκετό τάλαντο καί αίσθημα, τό όποιον γί

νεται φανερό διά μέσου τοΰ ρητορικού ύφους—τοΰ κοινοΰ
δια τήν έποχή έκείνη—τών ποιημάτων του. Ό Λομονόσωφ
βέβαια δέν εΐνε ποιητής όπως τόν έννοοΰμεν τώρα, ούτε
λυρικό;, ούτε ποιητής ποϋ παρουσιάζει ζωντανά τήν έποχή
*
του
γι’ αύτό δέν είχε ούτε κλίσι, ούτε αρκετή φαντασία
*
τόνσυγκινοΰν δμως ή φύσις, τά μεγάλα έργα, τά σύγχρονα
γεγονότα τής πατρίδας, πρό πάντων τό έργον τοΰ Μεγάλου
Πέτρου. Κοντά σ’ αύτά ό Λομονόσωφ δέν μπορεί νά όνομασθή καθ’ αύτό «τοιητής
*
ή έπιστήμη τόν έχει δεμένο μέ
τόν έαυτό της—εΐνε περισσότερον έπιστήμων παρά καλλι
τέχνης. Τά έργα του δμως άν δέν έχουν μεγάλην όξίανάπό
άπόψεως τής ώμορφιάς, τών ιδεών, έχουν όμως μέγιστη
σημασία άπό τής άπόψεως τής γλώσσας. ΊΙ γλώσσα έκεί
νης τής έποχής καθώς είς κάθε άρχίζουσαν φιλολογίαν
προκαλοΰσε πολλές συζητήσεις, άπειρους αγώνας, ωιλονεικίες καί άσυμφωνίες. Τό ζήτημα τής σχέσεως τής παλαιοσλαυ'ίκής μέ τήν γλώσσα τοϋ λαοΰ έφερεν ολόκληρον πόλε
μον. Πολλοί άπό τού; συγγραφείς πότε ήσαν ύ.τέρ τής δη
μοτικής, πότε έναντίον της. Ό Σουμαρόκωφ έγραφενδτι ή
γλώσσα τοΰ Λομονόσωφ είνε γεμάτη λάθη καί ότι περιο
ρίζεται είς τοπικήν διάλεκτον. Μόνον ό Λομονόσωφ είχε
καθαρά ιδέα γιά τή γλώσσα ποΰ έπρεπε νά γίνη φιλολο

*γική κατ’ αύτόν ή βάσις της έπρεπε νά εΐνε ή γλώσσα
τοΰ λαοΰ—καί αί τρεις διάλεκτοί της—έάν δέ δέν άρκοΰσι
γιά τήν φτώχεια της τότε τό δάνεισμα έπρεπε νά γίνεται
άπό τήν παλαιοσλαυΐκή. Τήν θεωρία του αύτή ύπεστήριξε
καί μέ έπιστημονικά έργα καί μέ τά ποιήματά του, τών ο

έργων τοΰ Λέσσιγγ—μέ λίγα λόγια τήν άρχή καί τήν έξέλιξι τής ρωμαντικής σχολής ποΰ έδίδαξε τήν έλευθερία τής
μορφής, τής δημιουργίας, τήν προσέγγισι στήν Ιστορία τοΰ
κάθε λαοΰ καί έκήρυξε δτι ή ποίησις εΐνε έλευθέρα καί ή
αισθητική τοΰ ποιητοΰ νόμος. Μόνον δταν θυμηθούμε αύιά
τότε θά μπορέσουμε νά καταλάβουμε τήν νέα τροπή καί

ποίων ή γλώσσα ήτο άπλή.
Πολύ διάστημα δμως καί μετά τόν Λομονόσωφ ώς τό τής ρωσσικής λογοτεχνίας. *
* *
,
, ,
Καί στήν Ρωσσία λοιπόν στό τέλος τοΰ χνΐϊΐ και άρτέλος τού XVIII αίώνος ή ρωσσική ποίησις είχε μόνον
στιχοπλόκους, ρήτορας. Τό έδαφος διά τήν λογοτεχνία ήτο
χάς τοΰ XIX αίώνος άντί τοΰ πομπώδους ύφους τών ώδών
*
πειά παρασκευασμένο' ή έλευθερία στήν άρχή τής αυτοκρα τοΰ Λομονόσωφ, τοΰ Δερζάβιν, παρουσιάζεται ή άπλότης
τορίας τής Μεγάλης Αικατερίνης ήτο αρκετή, άλλ’δμως ή άντί τής ώρισμένης μορφής ή έλευθερία
*
άντί τών «ύψηλών θεμάτων» ή ζωή τής καρδιάς. Τήν νέα δέ αύτή ζωή
μορφή ή παρμένη άπό τήν Γαλλία, ή ιδέες τών φιλοσόφων
στής όποιες διάπλατα άνοιξε τόν δρόμον ή ίδια ή αύτοκράέδωκε δ Νικόλαος Καραμζίν (1765—1826). Αύτός πρώτος
τειρα βασίλευαν στήν ποίησι, τό δράμα καί τό μυθιστό έγραψε μυθιστορήματα—«ή καϋμένη Λίζα», «ήΝατάλια»
ρημα. Γι’ αύτό καμμιά λογοτεχνική άξια δέν έχουν τά έργα —ποΰ έδιοβάζοντο μέ ένδιαφέρον, γιατί σ’ αύτά «ένεργοΰτών συγγραφέων Μιχαήλ Χεράσκώφ (1733—1807), Βασι σαν άνθρωποι, έφανερώνοντο τά πάθη ανάμεσα στή καθη
λείου Πετρώφ (1736—1799) καί άλλων. Μόνον μέ τήνέμ- μερινή ζωή». Ό Καραμζίν δμως δέν περιωρίσθηκε στή
φάνισι τοΰ Δερζάβιν ή ρωσσική ποίησις έκαμε μεγάλο βήμα πρωτότυπη έργασία άλλά καί μετέφρασε μερικά μυθιστο
*
μέ τής με-αφράσεις του δέ αύτές
πρός τά εμπρός. Κατά τόν Μπελίνσκι δ Λομονόσωφ εΐνε ρήματα τοΰ Marmontel
τό πρώτον όνομα τής ρωσσικής λογοτεχνίας, ό Δερζάβιν τό έφερε πολύ μεγάλη ιϋφέλεια, γιατί έκαμε γνωστές στή ρωσ
δεύτερον. ’Αλλ’ είπαμε πειά δτι δ Λομονόσωφ περισσότερο σική κοινωνία τής σκέψεις καί τής ιδέες τής πειό μορφω
επιστήμων ήτο παρά καλλιτέχνης, είς δέ τήν ποίησι του μένης κοινωνίας έκείνης τής έποχής. Ή νέες δμως ιδέες
πειό πολύ ρήτωρ παρά ποιητής. Ό Δερζάβιν τούναντίον είχαν άνάγκη καί νέας γλώσσας. Γι’ αύτό ό Καραμζίν έμόνον ποιητής ήτο—άλλά καί μόνον τής έποχής του. Άν δοσε μεγάλη προσοχή σ’ αύιή καί τήν μετερρύθμισε τέ
λεια. Τήν σχολαστική στήν δποία έγράφοντο ώς τότε δλα
καί τό τάλαντό του ήτο μεγάλο, μεγάλη δμως ήτο καί ή
έπίδρασις τοϋ Λομονόσωφ καί τής έποχής του
*
άν καί ή τά έργα ωσάν νά έγράφοντο μόνον γιά τήν μορφωμένη τάφύσις του ήτο ποιητική, καλλιτεχνική, ή κοινωνία δμως ξι τής κοινωνίας άντικατέστησε μέ άπλή, ζωντανή. Αύτήν
καί αΐ περιστάσεις έμπόδισαν τήν άνάπτυξι καί γι’ αύ έγραφε καί στά μυθιστορήματά του καί τής μεταφράσεις,
στής τ ιαγφδίες του, τούς μύθους,στά γράμματά του άπό τό
τό είς τά έργα του βλέπομεν έκρήξεις άληθινής ποιήσεως,
άληθινής διδασκαλίας, άλλά καί κατά τόν Μπελίνσκι «πολ- έξωτερικό —«Γράμματα Ρώσσου περιηγητοΰ»—σπουδαιό
τατα, γιατί μ’ αύτά γνώρισε τήν Ρωσσία μέ τήν Δύσι, στά
λήν διδασκαλίαν, έλλειψιν καλλιτεχνικής έπεξεργασίας,
μίγμα τής ρητορικής μέ τήν ποίησιν, μεγαλοφυΐαν κοντά πολλά ημερολόγια καί περιοδικά ποΰ έξέδιδε, στή γνωστή
σέ άκατανόητες ιδιοτροπίες». Τό έργον τοΰ Δερζάβινάποτε- του ιστορία τής ρωσσικής αύτοκρατορίας — τήν δόξα τον.
ΊΙ έργασία τοΰ Καραμζίν ήτο ποικίλη, ή ιύφέλεια ποΰ έ
λεΐζλαμπράν σελίδα τής νέας ρωσσικής ποιήσεως, άλλ’ αύτό
φερε πολύ μεγάλη πρό πάντων γιατί έφερε στή ρωσσική
καθ’ έαυτό ήτο μόνον προπαρασκευαστικό γιά τήν άληθινή
ποίησι ποΰ παρουσιάσθηκε μέ τόν Πούσκιν. Γενικά ό Δερ λογοτεχνία τήν αισθηματικότητα. Καί δμως ό Καραμζίν
*
ή τεχνητή αίσθηματιζάβιν άπεμάκρυνε τήν ποίησι άπό τήν ρητορική καί τήν έ- εΐνε μακρυά άπό τήν πρωτοτυπία
πλησίασε πρός τήν ζωή. Ή προσέγγισις δέ τής τέχνης κότης άρεσε σάν κάτι τι καινούργιο καί σάν άντισήκωμα
πρός τήν ζωή δέν έγινε μόνον στήν ποίησι άλλά καί σιήν στής γύρω βάρβαρες συνθήκες, άλλά σ’ αύτήν είτε ολο
κωμφδία τής έποχής τής Αικατερίνης. Στής κωμφδίες τοΰ φάνερο κατά τι τό ξένο τό μακρυνό άπό τήν πραγματική
Φόν Βίζιν—δ «Ταξιάρχης» καί ό «’Ανήλικος» — βλέπομεν ζωή, τή άληθινή ποίησι. Αύτή δέ τήν άληθινή ιΛίησι έ
ζωγραφισμένη άληθινά τήν βαρβαρότητα καί τήν άμορ- φερε στή Ρωσσία ό Βασίλειος Ζουκόφσκι (1783—1852).
φωσιά τής προηγουμένης γενεάς, συγχρόνως δμως καί τήν Τό κυριώτερο χαρακτηριστικό τής ποιήσεώς του εΐνε ή άτομικότης. Ή οικογενειακές του περιπέτειες, ή μελαγχο
καταδίκη τής έπιπολαίας, έξωτερικής μόνον εύρωπαϊκής
λία του, ό άτυχος έρως του, ή βαθειά του πίστις διευθύ
μορφώσεως τής νέας
*
τήν καταδίκη τής δουλεία;, τής άσυνουν καί τήν πρωτότυπη καί τήν μεταφραστική του έργα
νειδησίας τών δικαστών, τήν κοροϊδία, τήν πρόληψι, τό
σία. Ό Ζουκόφσκι μέ τήν εισαγωγή τοΰ ρωμαντισμοΰ στήν
κήρυγμα τής άληθινής μορφώσεως καί τής δικαιοσύνης.
Ή μορφή τών κωμωδιών τοΰ Φόν Βίζιν εΐνε ή τών γαλ ποίησί του πλάταινε τήν ρωσσική ποίησι γιατί έφερε ο’αύτή τήν άγνωστη ώς τότε σφαίρα τών αισθημάτων δχι σάν
λικών, άλλ’ δμως τό περιεχόμενο αύτών εΐνε πειά ρωσσικό,
τοΰ Καραμζίν ψεύτικην, τεχνητήν, άλλ’ άληθινήν, βγαλμέή ρωσσική πραγματικότης, ή Ιδέες, τά ήθη, ή γλώσσα άπονην άπό τά βάθη της πονεμένης του καρδιάς. Μέ τή μετα
δίδονται αληθινά.
φραστική του δέ έργασία γνιύρισε τήν Ρωσσίαν μέ τόν εύΚοντά στόν Φόν Βίζιν πρέπει νά διαφέρουμε τούς ’Ιά
ρωπαϊκόν, πρό πάντων γερμανικόν, ρομαντισμόν. Μετέ
κωβον Κνχάζνιν (1742—1751), Ίβάν Χέμνιτσερ (1745—
φραζε δμως μόνον έκείνα ποΰ συμφωνούσαν μέ τόν έσωτε1784), Ιππόλυτον Μπογδάνοβιτς [1743—1802) στά έργα
ρικό του κόσμο καί γι’ αύτό έπαιρνε άπό παντοΰ δπου εϋ·
τών όποιων ή γλώσσα εΐνε άπλούστερη καί ή ρητορική λιρισκε τό έγώ του—άπό τόν Σίλλερ, Γκαϊτε, Μάιισον, Οΰγότερη παρά στους συγγραφείς τής σχολής τοΰ Λομονόσωφ.
λανδ, Βάλτερ-Σκότ, Τόμας Μούρ, Γρέϋ καί άλλους ΓερμαΚαί τώρα γιά νά καταλάβουμε τήν έξέλιξιν τής ρωσσι
κής λογοτεχνίας πρέπει νά θυμηθούμε τήν έξέλιξι τής λο μανούς καί Άγγλους ποιητές.
Συχνά ό Ζουκόφκι δέν μετέφραζε πιστά
*
ένίοτε στά πρω
γοτεχνίας στήν ’Αγγλία άπό τόν XVH αιώνα, όπόταν ξε
τότυπό του έργα βρίσκομεν ολόκληρα κομμάτια παρμένα
χύθηκε σ’ δλην τήν Ευρώπη ή αισθηματική λογοτεχνία
*
άπό ξένους συγγραφείς
*
γενικά δ Ζουκόφσκι δέν μπορεί νά
τήν μεγάλη έπίδρασι τοΰ Σαίκσπηρ, τόν πόλεμον κατά τοΰ
όνομασθή μεταφραστής αύτοϋ καί έκείνου τοΰ ξένου συγψευδοκλασσικισμοΰ, πρό πάντων στήν Γερμανία, διά τών
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γραφέως άλλά μεταφερτής στήν Ρωσσία τοΰ μεσαιωνικού
ρωμαντισμου ποΰ ΑναγεννήΟηκβ όχό τών γερμανών καί άν
γλων ποιητών προπάντων ύ.τό τοΰ Σίλλερ
Υ
σζ»φΥα°8°ς 7LZrX0<PT ε1ϊε 0 Κω^«ντϊνος Μπάνιασκωφ (1 .8ο — 1855) ποιητης με μεγάλο τάλαντο. Ή ποίυσις του Μπατιασκωφ δεν έχει τίποτε τό κοινόν μέ τήν ποίησι
του Ζουκοφσκι. Ενω τόν πρώτον τραβά τό άγνωστο,τό άόριτεΓνδ τΟ,σΖ0τεΐ1Ο-,τ0νΜ:τέτιασκωΨ τουναντίον ελκύει ό φωΊταλίακ°Ό Πε?ς“ρχαΐθ·ΐη.τθζ·ή φωτεινί1'Ελλάς άλλά κώι ή
Ιταλία. Ο Πετραρχης, ο Άριώστος καί ό Τάσσος εΐνε οί
πειό αγαπημένοι του ποιηταί.Ό Μπατιάσκωφ εΐνε ό πρώτος
ρωσσος ποιητης καλλιτέχνης, ψάλτης τής ’όΐη-0; καΓτοΰ
έρωτος. Ο ποιητης; αγαπά τήν ζωήν καί τές χαρ^ς της προ
σπαθεί να λησμονηση τής λύπαις καί τήςπίκρες της ’-Αλλ’
X ΖΤε^ μέσβ
ρΐζωμέ'° ^^ωλολαςτρ«δ στωχειο δεν εχει όμως αυτό κατακυριεύση όλότελα τή ψυχή
του; ο ποιητής όσο θέλει νά Απομακρύνεται άπό τή γύρω
ϊ"?·’ ", ■»."»!
«
*
>iy», λίγο
7”
τη ψιχη αυτου του οπαδοΰ τοΰ Επικούρου ή μελαγχολία
οι αμφ.βολιες, οί όποιες ξεχύνονται είς τά ποιηματά τον
θ «Ρχαιος κόσμος παλαίει μέ τόν χριστιανισμό· ή άγάπη
του προς τήν γήινη εύιυχία δέν εΐνε τόσω μεγάλη ώστ^ά
κατανικα τόν πόθο τής Αλλαγής τής ζωής, νά Α,αγκά? τή“
συνειδησι του να κοιμάται παντοτινά. Παντού όμως σ’όλα
του τα ποιήματα είτε όταν μάς λέγη γιά τήν ευτυχία καί τές
απολαύσεις^είτε όταν παραδίδεται στήν λύ.τη καί τήν μεμαγχολγ εινε σκορπισμένη ή χάρις. "Οτι ό Ζουκοφσκι έέΧΤ/ π8ρΐεχθμενο,^ ρωσσικής ποιήσεως τό αύτό
Μπ««“<««ωφ για την μορφή αύτής. «Ό πρώτος
της εδιοκε την ψυχή ο δεύτερος τό κάλλος». "Αν δέν'ήσαν
αυτοί οι δυο δέν θά ύ.ήρχε στήν Ρωσσία Πούσκιν
άλλουςτδτ°αας·° °λ0υς αύΕθύς "Ορεινάπούμε καί γιά δύο
χλλους δοξασμένους συγγραφείς, γιά τόν ιιυθογράφο Ίβάν
* ’’ κ“'1·Χ0ν ’Αλέ^δΡον Γρζπογέδωφ
Λ
κακό ΑπΛ^λ’ τ0ν
περίφημου κωμφδίας «τό
κακό απο το κεφάλι». Ό Κριλώφ έγραφε στάς άρχάς διά
φορες κωμφδιες, σατυρες κοί μόνον τό 40όν έτος τής'ζωής
του ηρχισε να γραφή μύθους: Καί οί μΰθοι του αύ οί εΐνε
η δόξα του καθώς καί ή δόξα τής Ρωσσίας. Αύτοϊ είε τό

ΕρΠΣ’ΓΟΑ ΑΙ ΕΝθ^ IΔΙΟΤΡΟΓΊΟ"!
*
θησαυροφυλάκιον τοΰ ρωσσικοΰ πρακτικού πνεύματος, τής
καθηιιΊης ~^υπ.ναδας’
ρωσσικοΰ χιούμορ, τής ρωσσικής
- ημ ρινης γλωσσάς.Ό Κριλωφ μέ τούς μύθους έγενε λαϊ
κός συγγραφεύς καί τά έργα του εΐνε διαδεδομένα καί σή
μερον ακόμη σ’ δλην τήν Ρωσσίαν.
Ή δέ κωμφδία τοΰ Γριμπογέδωφ εΐνε ή πρώτη καί ώς
σήμερον αυμασία απόπειρα τοΰ στιγματισμοΰ τής ρωσσικης κοινωνίας. Τά πρόσωπα τής κωμφδίας εΐνε παρμένα
, ''V κο,ι'ω'Ί·α τΐίς ΜόσΧα?> τήν οποίαν ό συγγραφεύς
ειξευρε καταβαθα διότι καί δ ίδιος καταγότανε απ’αύτήν
Ο κύριος χαρακτηρ τής κωμωδίας εΐνε ή διαμαρτυρία έκαί καΧκεΐνων
’"‘ί
ζθΰσε ό Γρεμπογέδωφ
καί εϊνο ,lV μ"ορεί_κανει? νά πή καί σήμερον Ακόμα ήσαν
ενάντιον τής προόδου, τοΰ πολιτισμού, έναντίον έτήν έλεύθείη^101*
λ0γΐ“ Τθΰ συΥ70α<Ρεως— «πρός
Χ..χε θ
ν°η ασπ®νδη εΐνε ή έχθρα». Ό ήρως τής
κωμφδίας ο Τσάτσκα εΐνε καί θά μείνη γιά πάντα Αγάπη
ρω’σικι} κοινωνια. γ|ατί, άν καί ύπέφερε άπό τήν
1 ρΥ Λ
* 1, τι,|ν au?vt“ εύχαρισιημενη κοινωνία, άπό τής
ροσβολες και κατα τοΰ μυαλοΰ του καί τής καρδιάς, δέν ύ·
αλλα δυνατός, σταθερός έπάλαισε έχων βαθειά
~
τΟυ °^a, τ“ Ιδανικά, τής άνησυχίες καί τούς εύγενεις ποΰους τοΰ ανθρώπου.
Η ρωσσική λοιπόν λογοτεχνία ένφ ηρχισε άπό τήν μίμησιν παιδική, μαθητική- τών ξένων έργων, άπό τήν
μεταφοράν έτοιμης μορφής, έτοιμων ιδεών ποΰ παρουσιάστό^Χνττι Δυσΐ’>υστερ°ν “αί> ίιακθϋν ιστορικόν βίον, κατά
XVIII και αρχας τοΰ XIX αϊώνος απλοποίησε τήν
γ ωσσσ, ετελειοποιησε τόν στίχον, τέλος άπαρνήθηκε τόν
ψευτοκλασικισμο και μόνον μετά πολλούς αγώνες, συχνά ε
πικίνδυνους , -αρκεί νά ένθυμούμε πώς ήσαν άνθρωποι σάν
τον ισκωφ, ποΰ; ένόμιζαν τούς άπλοποιοΰντας τήν γλώσ~r“S τής πατρίδος---ετοίμασε γιά τούς κατόπιν
συγγράφεις την ανεξαρτησίαν. Μ’ αύτή δέ τήν άνεξαρτησία
η ρωσσικη λογοτεχνία «άπό γενική, κοσμοπολιτική καί μιμητικη εγινε εθνική, Απέκτησε ζωντανό χαρακτήρα καί με
γίστη επιδρασι επι τής κοινωνίας».
Οδησσός

ν ΠΡ02^ΤΗΝ^ΧΙΜΑΙΡΑΝ

Δίς “Αννα Σταματελάτον

© ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ

ο ΚΑΠΝΟΣ
„
Εξηπλωμένος μεταξύ ιών θάμνων, μέ τό μέτωπον
ε,στραμμένου πρός τόν ώραϊον ουρανόν, εΰρισκόμην
εις την θελκτικήν αυτήν κατάσταση-, ήτις δέν εΐνε α
κόμη ό ύπνος, είναι δμως ήδη τό δνειρον, καί έκάπνιζον με -τους οφθαλμούς ημίκλειστους. ’Εκείνο δμως
που υπήρχεν είς τήν πίπαν έμοϋ δέν ήτο καπνός ούτε
γαλλικός ούτε τής ’Ανατολής. ’Όχι. Είχα θέσει έντός
αυτ·ς τας αναμνήσεις μου, τάς ελπίδας μου, τούς α
σπασμούς τής χθές, τούς ασπασμούς τής αύριον, δλα
τα όνειρα, δσα δεν έπραγματοποιήθησαν καί δσα θά
πραγματοποιηθώσιν ίσως, δλην τήν ψυχήν μου παραδεδομενην είς τάς χίμαιρας’ καί άπό τήν πίπαν μου άνεραινεν ένας καπνός, ό όποιος άνήρχετο, διεοκορπίζετο, εχάνετο. Καί εσκεπτόμην" «νά τί γίνονται τά ό
νειρα!» Ύστερον μελαγχολικά εγκατέλιπα τόν εαυτόν
μου και απεκοιμήθην. 'Όιαν ιήνοιξα πάλιν τά βλέφα
ρα μου, ό ουρανός, ηλιόλουστος έκ τής ενδόξου με
σημβρίας, έλαμπε θριαμβευτικός. Σύννεφα άνήρχοντο
ει,ς τον καθαρόν κυανοΰν θόλον, πορφυρά καί χρυσω
μένα. Εν έξ αύτών όλιγώτερον λαμπρόν, ήπιώτερον
ολίγον ροδόχρουν, όλίγον αχνόν, καί τόσον ελαφρόν
ειλκυσε κυρίως τό βλέμμα έμοϋ. Άνήρχετο σιγά, απο
φασιστικά. Τό ήκολοτ'θουν μέ τούς όφθαλιιούς καί μέ
την σκεψιν μου κατα τήν πρός τάς παραδεισιακός δό
ξας του ήλιου άνάβασίν του’ καί τό ήγάπων, τό ήγάπων. Διότι έννόουν δτι τό μικρόν αύτό σύννεφον είχε
σχηματισθή άπό τόν καπνόν τής πίπας είς τήν οποίαν
είχα θεσει τας Αναμνήσεις μου, καί τάς ελπίδας μου,
χαι τα όνειρα μου, ολην μου τήν ψυχήν .,,

Εκείνο τό βράδυ τοϋ Μαΐου—ώ ! πόσον αύτή ή
ωρα εινε^μακρυά, πόσον εΐνε μακρυά !—τό βράδυ ε
κείνο τοΰ Μαιου έν ά'στρον είχε πέσει είς τόν μικρόν
ποταμον.
Καί μοϋ εΐπε:
, «Πιστεύεις ’ίσως δτι άπό τόν λαμπρόν ουρανόν κατεβηκα χωρίς λόγον είς τήν σκοτεινήν σας γήν ; ΙΙόσον
[ΐεγάλη εινε η πλάνη σου ! Έγνώριζα πολύ καλά δτι
θα^επερνοϋσες εϊς τον δρόμον τήν στιγμήν άκριβώς
ποϋ θα έπεφτα καί εάν θέλης, νά απλώσω τάς άκτϊνάς
μου ως πτερά πτέρυγος, θά σέ μεταφέρω εΐς τάς θείας
κατοικίας τής ειρήνης καί τοΰ φωτός. ’Εκεί υψηλά, ε
κεί υψηλά, υψηλότερα άκόμη, αί άνθρώπινοι πραγμα
τικότητες δέν υπάρχουν; εκείνο τό όποιον ονομάζεται
η αλήθεια ουδέποτε ελυπησε τους οφθαλμούς τών δι
αυγών αστέρων αλλά τα όνειρα εΐνε οί συνήθεις διαβαται τών φωτεινών δρόμων».

Δεν εδιστασα, άπήντησα:
«’Ανοιξε τάς πτέρυγάς σου, πάρε με, φωτεινόν
πτηνόν !»
Ιό άστρον τότε μέ άνήρπασε καί μέ ώδήγησε πρός

τας χωράς τής χίμαιρας, τών ονείρων, καί ουδέποτε
πλέον έπανήλθον έκείθεν άπό τό βράδυ εκείνο τοϋ
Μαΐου.
Παρίσιοι. ’Οκτώβριος 1913

Σ. Ο. Λ.

ΣΥΛΛΟΓΗ
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Γ. ΦΡΑΓΓΙΑ

- ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΓΔΟΗ

ajst αςτροφος koeimios

εργον άν έβλεπε κανείς τήν ταινίαν να έξελίσσηται
ανάποδα.
—Πώς ανάποδα; ήρώτησα.
__ ’Ιδού. Έάν ή ταινία ήτο τυλιγμένη άντιστρόφως
ώστε ν’ άρχίζη εκτυλισσόμενη άπό τού τελευταίου ά
κρου της καί νά τελειώνη εΐς τήν αρχήν της, φανταζεσθε τί περίεργον θέαμα θα παρουσίαζε ;
, , ,
'Η έρώτησις μ’έξέπληξε καί δέν εύρον τί ν α
παντήσω.
z
w
—Τό πράγμα φαίνεται έκ πρώτης οψεως παιδα
ριώδες είπεν ό Κρίλλης, καί δμως εΐς τόν εμβριθή ε
ξεταστήν τών πραγμάτων είναι γόνιμον πολλών και
μεγάλων συμπερασμάτων.
_
c
Έσιώπων καί τόν παρετήρουν μετά προσοχής, υποθέτων δτι αστειεύεται. _
, _
—Προσέξατε, είπεν άφελώς, εΐς,το εςης παράδειγμα.
'Η κινηματογραφική εΐκών ένός ανθρώπου, η ,ίππου
βαδίζοντος κατ’ ευθείαν πρός τά έμπρός, έαν εκτυλιχθή άντιθέτως, θά ΐδήτε τόν άνθρωπον ή τον ,ίππον
νά βαδίζηπρός τά δπίσω μέχρι τού σημείου απο του
τικής φωτογραφικής μηχανής επι ταινίας, ητις
οποίου τήν πρώτην φοράν ή,ρχιζε να βαδιζη. Εαν ο
λισσοιιένη ταχύτατα ενώπιον συγκεντρωμένου ηλεκτρι άνθρωπος τοώγη εΐσάγων τό φαγητον εις το στόμα,
κού φωτός, άναπαριστα έπί τοΰ πανιού την εκ
θά φανή δτι'έξάγει άπό τό στόμα τό φαγητον και το
φυσικού άποτυπωθεΐσαν κίνησιν.
e
άφίνει έπί τής τραπέζης. Έαν πυροβολυ η το5ευη, θα
Έκαθήιιην εκεί μετά τίνος φίλου μου. οστις κατα
τό διάλεγμα μοί παρουσίασεν ενα παμ"κ®^δυν φανή δτι ή σφαίρα ή τό βέλος έπανερχεται εις το πιστόλιον ή εΐς τό τόξον. Έν γένει ο χρονος εντός του
μεταξύ ήμών τών δύο φίλον του ονοματι
οποίου συμβαίνει μία κίνησις θά οπισθοδρομώ προς
Κρέλλην, άνθρωπον μέτριου αναστήματος με ζωηρό ,
παρελθόν.
,
, , „ ,
μαύρους οφθαλμούς, πυκνας όφρεις, ουλήν μαυρην τό —
Τό πράγμα είναι τωόντι αληθές, ειπον
Ζ·αι
κόμην, ήλικίας 50 περίπου ετών.
<?)λ’ό νους
περίεργον ώς θέαμα άλλά ποια συμπεράσματα δυνανΕίναι ξένος καί πλούσιος εισοδηματιας, α. * ,
ται νά προκόψουν έξ αύτου
, .
..
του είναι πολύ πλουσιώτερος. Έχει εγκυψει, ονς εμα-’Αμεσα, όχι βέβαια, ύπελαβεν εκείνος ζωηρως
θον ύστερον, εΐς τήν μελέτην τών φυσικών και^ φιλο άλλά μέ ήθος έμφαϊνον τελείαν πεποίθηση-. ,11 τοισοφικών επιστημών έκ νεαράς ηλικίας, γιν
·
αύτη δμως παράστασις θά έδιδεν έστω και αμυδραν
πτομερώς τάς πηγάςτών διάφορων ασιανών και uaco, ιδέαν τής οπισθοχωρητικής είκόνος τήν οποίαν > α
τών ινδικών θρησκευμάτων εχει διελθει τη
παοαστήση άσφαλώς μίαν ήμέραν εν τορ μελλοντι η κιδλην, τάς ’Ινδίας, τήν Κίναν και την Αφρικήν διενησις, ή διασκευή καί ή σύστασις του, συμπαντο5.
αενεν έπί πολύ είς τήν Αύστραλιαν,την Ιαπωνίαν και
'II κατάπληξίς μου έκορυφούτο. Δεν ηδυναμην να
τάς δύο Άμερικάς καί γνωρίζει τας κυριωτερα, γλω
έκλέξω μεταξύ τής ύπονοίας δτι εϊχον ενώπιον μου ενα
σας τοΰ κόσμου. Είναι ζωντανόν_ εγκυκλοπαιδικόν λε
παράφρονα καί τού θαυμασμού οτι συνωμιλουν μετά
ξικόν τόσον πλήρες, όίστε ό όμιλών μετ αυτου
μεγίστου.
,
,, .
λεϊ έν διαοκεϊ βαθεία καταπληξει οχι μονον_ δια
■, σοφού
—Δυστυχώς, έξηκολούθησεν ο περιεργος^ανθρωπος,
γνώσεις του άλλ’ ιδίως διά τήν ταχύτητα της αντιλη
αί μεγάλαι φιλοσοφικά! άλήθειαι, δσαι είναι ακόμη
ψεως, τήν οξύνοιαν καί την εύστοχον κρίσιν,είναι ε
νέαι καί Ανεπίδεκτοι άμεσου άποδειξεως, ομοιάζουν
γενής τούς τρόπους άλλά δέν γνωρίζει ούτε αγ απέναντι τής στενής άντιλήψεως τών ανοίρωπων με
ύπεοβολικάς φιλοφρονήσεις και τους , γελοίους τηπο ς
βουνά πελώρια τά όποια πρόκειται να διελθωσι δια
τής έθιμοτυπίας. Δέν είναι σχολαστικός, εχει
ιιικοάς οπής. ’Απαιτείται νά παρέλθη χρονος πολύς
δπως ή οπή άνοιχθή άναλόγως ΐνα δυ,νηθη,να χώνευ
χωρίς τά έπιδιώκη θαυμασμόν, ουτεταεχη
ζ
ση τήν ιδέαν. Παρετήρησα τούτο είς εμε αυτόν. _
' Καί έγώ δ ίδιος έδυσπίστησα όταν κατα πρώτον
Τ0 'Όταν έληξε τό διάλειμμα τοϋ θεάματος, διεκόψαμεν άντίκρυσατό
άποτέλεσμα μιάςέπιστημονικης αλήθειας
τήν συνοιιιλίαν καί έγώ προσηλώθην εΐς τον κινημα- ώς θά έδυσπίστει π. χ. ό Θαλής ο Μιλησιος, ο «5χ«ιθ5
τόγραφον, άλλ’ έξηκολούθουν νά κατεχωμαι υπο τη^ σοφός, έάν τοΰ έλεγε τότε κάνεις οτι ηρχετο εποχή
βαθείας έντυπώσεως, τήν οποίαν μου είχε κάμει η καθ’ ήν άπό άποστάσεως μεγάλης θα δύναται, ο άν
κατά τό διάλειμμα συνομιλία μου μετά του Κριλλη θρωπος νά συνομιλή διά τοΰ τηλεφώνου μετ άλλου
πεοί διαφόρων θεμάτων κοινωνικών και Ψ^ο«οφι- άνθρώπου. Σάς λέγω λοιπόν μετά πλήρους πεποιθησεκών Φαίνεται δέ δτι καί αυτός θα ηυχαριστηθη εκ ως δτι θά έλθη έποχή κατά τήν οποίαν ο, κοσμος ι»α
τής συναναστροφής μου διότε έμεινεν εστραμμενος λάβη κίνησιν άντίθετον τής σημερινής και θα επαναποός έμέ χωρίς νά προσέχη είς την παραστασιν.
ληφθώσιν άσφαλώς άντιστρόφως, παντα ανεξαιρέτως
'—Δέν σάςάρέσκει βλέπω η παραστασις, του είπα, τά γεγονότα δσα απ’ αρχής τής δημιουργίας εως τότε
άφοΰ δέν προσέχετε εΐς τό θέαμα.
θά έχωσι λάβει χώραν.
,
-'Η παράστασις είναι καλή, μοι απηντησεν, αλλ
_ Μά πώς έπείσθητε περί τουτου ;
ό κινηματογράφος κατήντησεν τώρα πλέον συνιμ ης
— Έκ τής συγκριτικής μελέτης τών διάφορων αρκαί δέν μού κάμνει πολλήν έντύπωσιν θα ητο περ

Φίλε μου
,
_ ,
Σσπεύδω μέ πολλήν σοβαρότητα να σου ανακοι
νώσω τάς άπροσδοκήτους εντυπώσεις τας οποίας μοι
έκαιιε χθές τό εσπέρας εΐς περίεργος άνθρωπος με 1 αθείάς καί πλούσιας φιλοσοφικά καί θρησκευτικός γνώ
σεις καί μεγάλην πείραν τοΰ κόσμου. Πρόσεξε^ σε πα
ρακαλώ, διότι δέν πρόκειται περί αστεϊσμού, αλλα
πεοί πραγμάτων πολύ σοβαρών και καταπληκτικών
τά οποία ανοίγουν νέον στάδιον εΐς την μελέτην του
μέλλοντος τής δλης δημιουργίας.
’.vv„rP_
Πρό ολίγων ημερών, ως ηξευρεις, ήλθε και εγκατε
στάθη έν Άθήνιας τό νεοφανές θέατρον υπο το ονοιια Κινηματογράφος (Cinematographe).
ez
' Δέν ήξεύρω άν τό έπεσκέφθης και συ, εγω όμως
μετέβην έπανειλημμένως εΐς τάς παραστάσεις του αι
όποιαι είναι αρκετά περίεργοι, διότι βλεπεις επι ενός
τεταμένου λευκού πανιού φωτογραφικός εικόνας με
άνθρώπους καί ζώα νά κινώνται ως να,ησαν πραγμα
τικά6 Αί εικόνες αύται έχουν ληφθή δια στιΥμ1θ^Χ.
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χαίων καί νέων θρησκευμάτων καί τών σημερινών ε
πιστημονικών δεδομένων έμόρφωσα πλήρη τήν πεποίθησιν δτι ή θεωρία περί μελλούσης ζωής και περί
αθανασίας τής ψυχής είναι επιστημονική αλήθεια ήτις
θά έκδηλωθή καθ’ δν τρόπον ειπον, καίτοι σήμερον
φαίνεται συνυφασμένη μέ διαφόρους μυθους καί προ
λήψεις. Παρακολουθήσατε τήν έστω καί ατελή καί
πρόχειρον παράστασιν τής είκόνος τήν όποιαν θά σάς
δώσω διά νά λάβητε ιδέαν τινά τοΰ πράγματος.
'Υποθέσατε, ΐνα μ’ έννοήσητε εΰζολόιτερον, δτι τό
σόμπαν αποτελεί έν μηχανικόν σύνολον απλανών καί
πλανητών αστέρων τούς οποίους θέτει είς κίνησιν είς
μόνος μέγας αόρατος τροχός κινούμενος ύπό πελώριας
αοράτου δυνάμεως καί στρεφόμενος κατά τήν αύτήν
φοράν. Έν δσώ τό σύνολον τοΰ κόσμου ούτω κινείται,
παράγονται τά ιστορικά γεγονότα καί αί κατά μέρος
κινήσεις, ζωαί,μεταλλαγαί καί θάνατοι. "Οταν έλθητό
πλήρωμα τοΰ χρόνου, ή πρός μίαν καί τήν αύτήν φο
ράν περιστροφική κίνησις τοΰ συνόλου τούτου θά σταματήση βαθμηδόν καί ό αόρατος παγκόσμιος τροχός
θ’ άρχίση νά στρέφηται άντιστρόφως. Τότε φυσικό
τατα αί κινήσεις τών ούρανίων σφαιρών θά λάβουν
αντίστροφον διεύθυνσιν. Ό ήλιος π. χ. ή σελήνη κλπ.
δι’ ημάς τούς έπί τής γής θ’ άνατέλωσιν έκ τών ση
μερινών δυσμών καί θά δύωσιν έπί τών σημερινών α
νατολών. 'Η χρονολογία θά λάβη ώς αφετηρίαν τήν
στιγμήν καθ’ ήν ήρχησ ν ή πρός τά δπίσω κίνησις,
ούτως ώστε έάν άριθμώμεν τότε τά έτη άναδρομικώς,
τά γεγονότα ^υνέβησαν καθ’ώρισμένον δευτερόλεπτον,
λεπτόν, ώραν, ημέραν καί έτος τής προτέρας χρονολο
γίας, θά έπαναληφθώσιν άντιστρόφως κατά τήν αύτήν
αντίστοιχον στιγμήν καί ούτω καθεξής πρός τά δπίσω.
Άς ύποθέσωμεν π.χ. δτι ή αναστροφή θά λάβη χώ
ραν έν έτει 3000 μ. X. Μαρτίου 8 όίρα 10η καί 56'
π.μ. Οί άνθρωποι καί τά ζώα έν γένει τά άποθανώντα π.χ. τή 7 Μαρτίου τοΰ αύτοΰ έτους θ’ άναστηθώσιν έν τή αύτή ηλικία καί φέροντα τήν αυτήν νόσον ή
άλλην αιτίαν έξ ήςάπέθανον, θά θερατεύωνται βαθ
μηδόν δπισθοχωροΰντα πρός τήν προτέραν ήλικίαν
καί ακμήν, μέχρις ού καταντώντα βρέφη εΐσέλθωσι
πάλιν είς τήν κοιλίαν τής μητρός των. 'Ο τάφος των
θά είνε ή αρχή τής ζωής των καί ή γέννησίς των θά
είνε τό τέλος των. Έάν έγώ ή σείς άποθάνωμεντή
4 Δεκεμβρίου 1900, θ’ άναστηθώμεν δταν έλθη άνα
δρομικώς ή αύτή ήμέρα καί ώρα. Θά πράξωμεν δέ
καθ’ δλον τό διάστημα τής νέας ζωής μας κατά τάς
αύτάς ώρας καί στιγμάς, τάς αύτάς πράξεις, άλλ’ άντιστρόφως, τάς οποίας θά έχωμεν πράξει κατά τήνπρώτην μας ζωήν.
— Μέ συγχωρεϊτε, τοΰ ειπον, άλλά λησμονείτε νο
μίζω έν σπουδαίοτατον πράγμα.
—· Ποιον; μέ ήρώτησε μέ ήθος ανθρώπου δστις
είλικρινώς θέλει νά μάθη μήπως έσφαλε.
— Λησμονείτε δτι δ άνθρωπος τούλάχίστον. έχων
έλευθέραν λογικήν βούλησιν, θά δύναται τότε νά πρά
ξη καί άλλα, τά όποια δέν έπραξε κατά τήν πριότην
του ζωήν καί τότε ή θεωρία σας θά διαψευσθή.
τ— Ά ! άπήντησε μειδιών, ώς άνθρωπος δστις αι
σθάνεται άνακούφισιν βλέπων δτι δέν κατώρθωσαν
νά τόν διαψεύσουν. Ή περί έλευθερίας τής βουλήσεως θεωρία είνε πεπλανημένη. Έάν ποτέ εύρωμεν
εύκαιρίαν κατάλληλον θά σάς άποδείξω δτι δλαι αί
πράξεις τοΰ άνθρώπου είνε άναπόδραστα άποτελέσματα αιτιών άνεξαρτήτων τής θελήσεώς του, ή μάλλον
δτι ή θέλησίς του δέν εινε δύναμις κινούσα άλλά κι
νούμενη καί φαινομενική. Έπί τοΰ παρόντος λάβετε
τοΰτο ώς άποδεδειγμένον.
'Ωμίλει μετά τόσης πεποιθήσεως ώστε δ θαυμασμός
μου ηύξανε πάντοτε. Μοΰ ήρχετο νά γελάσω, άλλά καί

έφοβούμην μήπως τό γελοΐον αύτό ήτο μεγάλη άλήθεια, συντρίβουσα ύπό τόν δγκον της δλας τάς έως
τώρα μορφωθεί σας φιλοσοφικός πεποιθήσεις καί ιδέας
τής άνθρωπότητος.
Ή ταινία λοιπόν τοΰ κινηματογράφου δύναται
νά δώση ιδέαν τινά τής μελλούσης ζωής μας, έξηκολούθησεν. 'Υποθέσατε δτι κατορθώνομέν ποτέ νά κινηματογραφήσωμεν ολόκληρον τήν ζωήν ενός άνθρώ
που άπό τής στιγμής τήςγεννήσεώς του άδιαλείπτως
μέχρι τοΰ γήρατος καί τοΰ θανάτου του καί δτι μετά
τήν ταφήν του είς τήν γήν, έκτυλίσσωμεν τήντεραστίαν
αύτήν κινηματογραφικήν ταινίαν άντιστρόφως άπό
τοΰ τέλους είς τήν άρχήν. Τί θά ίδωμεν ;
'Ο τάφος ανοίγεται. 'Ο νεκροθράπτης έξάγει τό
χώμα καί τό φέρετρον έκ τοΰ τάφου δ ίερεύς καί ή
λοιπή συνοδία άπέρχονται βαδίζοντες πρός τά οπίσοι
μέ τό μέτωπον έμπρός. Τό φέρετρον έπαναφέρεται είς
τήν αύλήν, τίθεται έπί τής νεκροφόρου; Οί ιερείς μέ
τόν σταυρόν καί τά λοιπά έφόδια, αί άμαξαι καί οί
λοιποί δπισθοβατοΰντες, δλοι έπανέρχονται είς τόν
ναόν. Ψάλλεται ή νεκρική άκολουθία άπό τοΰ τέλους
είςτήν άρχήν. Ή πομπή έξέρχεται τοΰ ναού μετά τοΰ
φερέτρου κλπ. πάντων δπισθοβατούντων. Έπανέρ
χονται ούτως είς τήν οικίαν τοΰ άποβιώσαντος,τίθεται
τό φέρετρον έκεΐ ένθα ήτο πρό τής κηδείας καί έπαναλαμβανομένων άντιστρόφως πάντων τών προηγου
μένων γεγονότων φθάνομεν είς τό σημεΐον καθ’ δ δ
νεκρός έξέπνευσε. Τώρα δ νεκρός κινείται, επανέρχε
ται είς τήν ζωήν, γέρων ώς ήτο κατά τόν χρόνον τοΰ
θανάτου καί άσθενής. Βαθμηδόν ανακτά τήν ύγείαν
του, παρερχομένων τών έτών συντάττει τήν διαθήκην
του. Φθάνει είς τήν άνδρικήν ήλικίαν, γίνεται πατήρ
τέκνων καί μετά τοΰτο τελεί τούς γάμους του μετά τής
μητρός των, άπό τοΰ τέλους είς τήν άρχήν, ύστερον έράται τής συζύγου του, γράφει στίχους δπισθογραφικώς, λαμβάνει τό δίπλωμά του, μετά τοΰτο φοιτά είς
τό Πανεπιστήμιον καί κατόπιν εϊς τό Γυμνάσιον, γί
νεται μειράκιον, παιδίον, βρέφος καί τέλος εισέρχεται
εϊς τήν κοιλίαν τής μητρός του καί έξαφανίζεται.Καθ’
δλοντόν δεύτερον τούτον βίον τουού μόνον δέν εισάγει
είςτό στόμαχου τροφάς, άλλά τούναντίον έξάγει τοιαύτας έκ τοΰ στόματος καί τάς άφίνει έπί τής τραπέζης.
—Καί έάν κατορθωθή δ συνδυασμός τοΰ κινημα
*
τογράφοι
μετά τοΰ φωνογράφου, δ θεατής καί άκροατής αντιστρόφου ταινίας πώς θ’ άκούη τούς κατά
τό διάστημα τής έξελίξεως αύτής ήχους, δμιλίας, ά
σματα, πυροβολισμούς, κλπ. ήρώτησα έγώ.
—Δέν θ’ άκούη άπολύτως τίποτε, άπήντησεν δ
Κρίλλης άμέσως. — Πώς δέν θ’ άκούη ;
'—Άπλούστατα. Διότι δ ήχος ή δ κρότος δέν θά
έξέρχωνται έκ τής σάλπιγγας τοΰ φωνογράφου είς τά
έξω, άλλά τούναντίον θά είσέρχω'νται είς αύτήν. 'Ως
γνωστόν, δ ήχος καί δ κρότος προέρχεται έκ τής παρα
γωγής τών ήχητικών κυμάτων τοΰ άέρος τά όποια έξαπλούμενα κατά τό μάλλον καί ήττον σφοδρώς φθάνουσιν άπό τοΰ σημείου τής παραγωγής των είς τό
ούς τοΰ άκούοντος. “Οταν δμως τά πράγματα συμβαί
νουν άντιστρόφως ώς έπί τής άντιστρόφου έξελίξεως
τής κινηματογραφικής ταινίας, τά κύκλω ήχητικά κύ
ματα συγκεντρούμενα θά στραφώσι πρός τά δπίσω
πρός τό σημεΐον έξ’ ού είχον έξέλθει καί δ άκροατής
μή προσβαλλόμενος ύπ’ αύτών δέν θά άκούση τίποτε.
Έδώ έληξε τό κινηματογραφικόν θέαμα καί ό κόσμος
ήρχισε νά έξέρχεται τής αίθούσης.Έγώ έξήλθον τελευ
ταίος κατεχόμενος ύπό θαυμασμού πρός τόν άνθρωπον
έκεϊνον δστις ώμίλει τόσον άφελώς άλλά καί τόσον
πειστικώς περί τών πρωτακούστων αύτών πραγμάτων.
Έάν τόν συναντήσω πάλιν,θά σοί γράψω καίσυνέχειαν.
Άθήναι 3 ’Οκτωβρίου 189...
Εύαρόρας Θαίλίδης
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------ ΑΠ© TCLl^OPIKON πAPEAGCN

ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
'Π δέ Φροσύνη κλεισθεΐσα είς τό δωμάτιόν της δέν κα-

τωρδωνβ να λησμονήση τό έπεισόδιον τής ήμέρα. Δεν ε.τερασε πολύς καιρός καί ο1 δύο νέο, ληθμ,νοΰντες
WWi τας πρός τόν γάμον υποχρεώσεις των, συνην. '
κρυφίως εις την οικίαν τής Λροσύ,ης χωρίς νά γνω.
" ί“.ς™ ή“”" ’**
'
*
'*** ’« ’» ’ *
·

Άς έξετάσωμεν ήδη ποιος ήτο ό άνθρωπος αύτός, ό έμηε,,αας ε1ς την Φροσύνην τόν πρώτον έρωτα καί άναγκάσας
ουιην να φανή άπιστος πρός τόν σύζυγόν της.
Εκτός τή; μορφής του ό Μουχτάρ δέν είχεν άλλα προ
σόντα, ώστε ν’ άποσπάση τήν προσοχήν τής Φροσύνης.
Απ εναντίας γν ήπιον τέκνον τοϋ θηριώδους πατρός
του είχε πολλά ελαττώματα πατρικό, χωρίς νά έχη σχεδόν
κανεν εκ των προτερηαάτων τοϋ Άλή.
°’ στρατιωτικός υπήρξε μετριότατος καί πολύ κατώ

τερος των χειροτέρων στρατηγών τοΰ πατρός του, έν τού
το·.; ή ο θρασύς. φιλοχρήματος, ώμό; >αί ΰηοιώδης. Κα
τα την νεαρόν του ήλ.κίαν, είς τήν οποίαν τόν ουιαντώ
μεν, ετεμελείτο πολύ τόν εαυτόν του καί προσεπάθει νά

φαίνεται ευπρόσωπός καί μεγαλοπρεπής, βραδύτερον όμως
κατ ιδίως μετά τό δράμα ,ής Φροσύνη , άπογοητευθείς
τοσφ παρημέλησε τήν ευπρέπειαν τοΰ σώματος ώστε οί ί
σεορικοι δέν διστάζουν νά επιβαρύνουν αύτόν καί μέ τό
ελάττωμά τής άνυποφόρου ά-ηιιελησίας.
Κατά τό πνεύμα δ Μουχτάρ ήτο μετριώτατοσ. Διά τό
ξηεημα δε τοϋτο διηγείται δ Λοιδωρίκης εις τά Απομνη

μονεύματα του χαρακτηριστικόν διάλογον γενόμενον μετα
ξύ του Μουχτάρ καί τοΰ Γάλλου προξένου καί ιστορικού
Ιιουκρβιλ.
Κάποτε ό Πουκεβίλ δμιλών μετ’ αύτοΰ
Βολτοιρον.

έξεδείαζε τόν

-Έγώ άν είχα αύτόν τόν άνθρωπον, λέγει άφελώς δ
Μουχτάρ, θα τον εσχάτων ί.
—Και διατί; ήρώτησεν ό ΙΙουκεβίλ.
-Γιατί δέν θέλω νά είνε άλλος καλλίτερος άπό έμένα
Εν τοιαυτη περιπτώσ ι ήιπορεϊς νά στοτώσης δλον
τον κοσμον, τοΰ απαντά ό Πουκεβίλ.
Αλλ ο Μουχτάρ δέν ήννόησε τήν προσβολήν.
.
ντούτοις παρ’ όλα ταΰτα, ό υΙός τοΰ Άλή ήϋο μία
ατο τας μεγαλας προσωπικότητας τή · έτονΰ- τ
· πατρίδος του.
εποχή, του και τής

·

“Γ

< εν κατόρθωσε νά τοΰ χαρίση τέκνον. Ή δευτέρα ήτοέκ
του Λιμοσχόβου καί τρίτη ή Κιρκασία, αργυρώνητος.
’Εκτός δέ πάλιν τών τριών τού.ων δ Μουχτάρ είχεν άκομη συζύγους, τάς ώραιωτέρας Χριστιανός Νίτσαν Θεω-

«ρωτη ήτο κόρη τοϋ Ίμβ,αήμ Πασδ

ro~

Βεραιίου „^

—Καί δέν θάθυμώση ή γυναϊκάσου;
— Δέν τό λογαριάζω, Φροσύνη μου... Δέν με μέλλει....
—Τώρα ναί... τώρα πιστεύω πώς μέ άγαπρς πολύ...

τώρα σ’ άγαπώ διπλάσια... άλλά μήπως μπορώ νά ο’ α
γαπήσω περισσότερον ;... Μήπως μοΰ έμεινεν κανένα κομ

μάτι καρδιάς ποΰ νά μήν είναι δικό σου ;...
Κοί οί δύο έρασταί έξηκολούθησαν τά φιλήματα, ευτυ
χείς πολύ ευτυχείς.
,
ΙΙοΰ ήδύναντο νά φαντασθοΰν ότι ή σκηνή εκείνη θα ε-

γίνετο ή άφορμή τή; δυστυχίας των.
Έ.τειία άπό ολίγον καιρόν έφθασεν ή έτρτή του Πασχα
τών Χριστιανών, ή δποία κατά τούς χρόνους εκείνους της
δουλείας είχε κάτοιαν γλυκύτητα πολύ μεγαλειτεραν απο
τήν σημερινήν, διότι ήτο ή εορτή τών έλπίδων, των μεγά

νά τής λέγη τήν μοίραν της. Τήν έκραξα τότε κ ι/>·> και
μο8 Λ»S-A - «V«■-- -“■· ‘? Xi."‘ ‘7
Μουχτάρ έπάνω είς τό όποιον έλσμποκοποϋσεν ενα ωραιό

λων καί άθανάτων έλπίδων τοΰ έθνους μας.
Όλα τά ελληνικά σπήτια τών Ίωαννίνων έώρταζαν με
ένθουσιασμόν τήν μεγάλην έορτήν τοΰ χριστιανισμού, ο
πότε διαρκούσης τής διασκεδάσεω; είς ένα έξ ουτω· , οπού
παρίστατο καί ή κυρά-Φροσύνη, ώ; προσκεκλημένη, εμ

τατο δακτυλίδι .. καί μοϋ τάλεγε..,.
— Καί ού τήν έπίσιεψες, έρωτα έκεϊνος μέ αγωνίαν.
-Ξεύρω κ’ έγώ. . άπήντησεν ή Φροσύνη μέ ένα πικρο-

τατον μειδίαμα... Έμιϊ; αί δυστυχισμένοι γυναίκες τα υ
ποφέρομε δλα... καί στό τέλος οί ά δρες μάς «πάτου-....
-Τό πιστεύει; λοιπόν αύτό γιά μένα ; ηρωτησε και
πάλιν. Έκείνη, χωρίς ν’ άπαντήση έθώπευε .ο χέρι του.
Ί{ Φροσύνη προσεποιήθη όιι δέν ήκουοεν, αλλ ως α-

σε ν αιοιξη καί ό νεαρός Πασσάς καιηυθύνθη κατ εύυεϊαν είς τό ιδιαίτερον δωμάτιόν δπου έσυνείθιζε νά τόν
περιμένη ή Φρόσω.

φάνιζε αι δ Άλή-παοά; μετά τής πολυαρίθμου και χρυσό
στολίστου ακολουθίας του, συνοδευόμενος προσέτι και απο
τούς δύο υιούς του, τόν Μουχτάρ και τόν Βελην.
,
Θόρυβος μέγας κοί ταραχή έγινεν άμέσως εις την αρ
χοντικήν αίθουσαν, διότι ή παρουσία τοΰ παοα ητο κατ
έ είνην τήνέτοχήν ένα πράγμα τόσφ τιμητικόν οσφ και

φηρημένη;
—Τίνος είναι αύτό τό δακτυλίδι;
-Είναι ό αρραβώνας τής γυναίκας μου, απαν φ ο

Την εύρήτε κατακεκλιμένην έπί ένός σοφά κεκαλυμμέ-

νου με μετάξινους τάπητα ·, στηρίζουσα τήν ώραίαν κεφα.ην Δ]ς επι της χειρός τη; κάτωθι τής οποίας έλεύκαζεν ο ευγραμμος βοαχίων^τη-,γυμνός μέχρι τοΰ άγκώνος.

I
,

—Άπό τό Βεράτι ;

ταν μεταξύ τών Έλληνίδων γυναικών

—Ναί.
_ Τί εύμορφο δακτυλίδι, τί ωραίο ........

βασίλισσαν τής καρδίας του.
, , „
Άλλά τήν παρουσίαν τή; Φροσύνη; δέν ανιεληφθη μονον

—Σ’άρέσει ;
— Πάρα πολύ.... Είναι τόσο εύμορφον.....
Καί τά μάτια της ήστραπταν, όχι βέβαια άπό ών πόλον

επι του μετώπου της τήν ήρώτησε διατί ήτο μελαγχολική
Ή Φροσύνη άνεστέναξκ καί δέν άπή.τησεν.

V άποκτήση τό δακτυλίδι... Δέν ήμποροϋσε ποτέ . να επιθνμήση τόσ, πολύ ένα κόσμη.ια διότι αύτή είχε ίσως καλ

“ -

?

σπάνιον.
,
,
,
Ή Φροσύνη χωρίς νά δίδη καμμίαν προσοχήν εις την
ύτοδοχήν τοϋ Άλή, προσήλωσεν άμέσως τά βλέμματα της
έπί τοΰ Μουχτάρ, δ όποιος ήσθάνθη έπίσης άγαλλιασιν- ό

Μουχτάρ...
—Ποιανής γυναίκας σου ;
-Τής πρώτης, τή; κόρη; τοΰ’ίμπρυήμ

.

ο στήθος της άνέσαινε μέ ηρεμίαν καί οί οφθαλμοί της
είχον τήν έκφραοιν μιάς τραχείας μελαγχολίας, ήτις έπίεζε την καρδίαν της.
Εσ.ιεισε πρός αύιήν καί ά.τοθέσας Γ.αράφορον φίλημα

-Γιαιί^Φροσύιη μου τήν ή ρώτα έκείνο-,
— Μουχτάρ άγαπημένε μου!...

ιόν φιλή μέ δάκρυα χαρά; είς τά μάτια.
-Τό θέλεις;·., έλεγεν έκεϊνος έν μέσφ τών φιλημάτων.

γι’ αύτό ποΰ μοΰ κάνει. .
-Ήτανδιαβάτρια άπ’έδώ...... Κάτι έβαστοΰσε είς τα
χέρια της καί πουλούσε.. μία μαύρη τουρκογυφτισα... Ανέβηνε έπάνω καί μόλις είδε τήν μικρή μου δούλα άρχισε

κιαν τη; Φ ,οσύ ης καί είσήλθε διά τής ό ισθίας θύρας,
·|ΐις εβλεπβν είς έ α σ ενόν καί έ,ιηιιον δρομίσκον.
Αφήσας τον Αλβανόν σωμ ιτοφύλακ ά του είς τήν γωνίαν
επροχώρησεν είς τό σοκτάκι καί έκιύιησε τρίς,-ούτό ήτο
το σύνθημα—ιίς τήν μικράν θύρ«ν.
Επεριμενεν όλίγι λεπτί καί βλέπων δτι δέν ήκούσθη,έπανελαβε τό σύνθημα δπότε άκνύεται ή φωνή τής γηραιας
τροφού, έρωτώσης «ποιος είναι».
Είς τό άκουσμα τής φωνής τοϋ Μουχτάρ ή γραία έσπευ-

εχει υποπτευόμενος πάντοτε δτι προσπαθεί νά τοΰ άποκρυψθ κάπτ ιο σοβαρόν μυστικόν.
—Είμαι δυστυχής... είμαι χομέ.η I... τοΰ λέγει άιαστεναζουσα.

’Εκτός τών έρωμένων τούτων δ Μουχτάρ εϊνεν εό** Γ »·.
Vz

κτυλίδι ;
.
_
..
Ή Φροσύνη άνιί άπαν ήσεω; ώρμησε επι του τράχηλου
του καί περικλείσασα αύτόν εις τάς άγκάλας της ήρχισε νά

θέλει νά μέ παραστήση τέτοιον άτιμον ; Πές μου 1 ροσυνη,
ποια ήταν αύ.ή ή ψεύτρα γυναίκα ; Δέν θά την αφησω έτσι

χυι των- θυμάτων τών ριφθέντων είς τήν λίμνην παρά τοϋ
Λλη, δ Μουχτάρ τεταρ-γμένος έκ τοΰ πάθους του καί α
ποφυγών τήν π'.ήξιν τοΰ σεραγίου το-, μετέβη είς τήν οί-’

του ανεφανησαν κατόπιν, διότι κατά τήν έποχήν κατά τήν
οποίαν γραφομεν δ Μουχτάρ ήτο θελτικώτατος άνήρ έπ
μελουμενος πολύ τό εξωτερικόν το··, άξ.οπρεπής, γ^αζ’
υπερήφανος καί ίπποτικός
/ε'ναιος,

α ’™·«»'. ο ·«»·.«.

ρίς ύπολογίζη πλέον τίποτε τήν έρωτά.
-Θά ήθελες, άγάπη μου, νά σου χαρίσω αύτο το δα

ποϋ άγαπφς αρχόντισσά μου δέν σέ άγαπφ...».
— Όχι '··· έκραύγασεν έγερθείς βιαιως δ Μουχιαρ, αυτό
είναι ψέμμα, μεγάλο ψέμμα... Ποΰ είνε αύτή ή στρίγγλα που

αναθυμιάσεις, αΐιινες έφιίνοντο ώ; οί εξατμιζόμενοι ψ. -

έ

με

μοιρη άρχόντισσα... Κάποιο πόνο έχεις βαθεια ς την καρ
διά... ξερρίζωσέ τον, γιατί θά σέ καταστρέφη ·. Ε«ι·ος

των Ίωαννίνων. έ·ο> ή πόλις ήσύχαζεν ώς ναρκωμένη ύ ιό
τό καύμα του ήλιον, καί ένφ ή λίμνη άνάδιδεν άτμώδεις

Ό Μουχτάρ της έχάίίετε καί τής έφίλει τάς χεϊρτ

ήτο πενθερός του ;
, ,
Άμα δμως είδε τήν Φροσύνην νά μελαχγολή και να σιωπρ ήσθάνθη τέτοιον χαλασμόν είς τά στήθη του, ώστε χω

καί φιλήματα.
- Καί όλα αύτά, έξηκολούθησεν έκείνη, χωρίς νά ξέρω
τούλάχιστον άν μ’ άγαπας καί σύ όσον σ’ αγαπώ έγω. ..
Ξέρειτ, Μουχτάρ, τί μοϋ είπε προχθές μία μαγισσα;... Εκύτταξε τό χέρι μου, καί μοΰ είπε σάν προφητισσα. < Α

εκ των ιδικών του τόν άναπαυτικόν ϋ τνον.
Κάποιο απόγευμα, ένα άπό τά γλυκύτερα απομεσήμερα

ρωιων διά τοΰ βλέμματός του τί έχει.
Ή Φροσύνη έξηκολούθησεν :
- Είμαι χαμένη γιατί σέ άγαπώ... χαμένη γιατί δέν
β ε,τω εμπρός μου παοά μιά μεγάλη δυστυχία ποϋ μέ

ρίσκετο έπίσης είς δυσκολωτάτην θέσιν. Πως ήμποροϋσε
νά βγάλη άπό τόν δάκτυλόν του τόν άρραβφνα τής συζυγου του καί νά προσβάλη τήν θυγατέρα τοΰ Πασά ο οποίος

περιμένει. Καί ήρχισε νά κλ.αίη.
.
Ό Μουχτάρ προσεπάθει νά τήν παρηγορησυ με λογους

ρεμερίσθησαν είς τήν καρδίαν τοΰ Μουχτάρ άπό τήν ήρεμον καί γλυκώαν καλλονήν τής Κυρά Φροού,ης.
Διότι ο υιός τοΰ Άλή, περαφρονών ήδη το χαρέμι του
«πεχωρίζετο μόνος είς τόν ιδιαίτερον κοιτώνα του καί
*
κατέβαλλε
αγώνας ματαίως διά νά κοιμηθή.
II ενθυμισις τών ύφθαλμών τής Φροσύνης ά εδίωκεν

. Ιουχτάρ τότε εκάθησε πλησίον τη; καί ήρχισε μέ τά
γλυκύ ερα λόγια ποΰ κατώρθωνε νά εύρη νά τήν έρωτά τΓ*'

ρέστος εις τας γυναί,ας, διότι έχομεν ώς δεδομένον δτι ή

ση καί τό μάθη. τί θά μοΰ είπή ;. - ·
’Αλλοίμονο ! μοΰ φαίνεται πώς κάποια καταστροφή

< ωρου Σιουλή, Λαμπρούσων έκ Καρυταίνης καί Βασιλικήν
Ηλεσσου, δμώνυμον καί συγχωρίαν τής περιωνύμου Κυρά
ασιλικη-, ήπς έγοήτευσε τόν γέροντα Άλήν.
Όλαι δμως αύται αί ώραϊαι καί τρυφεροί σύζυγοι πα-

Μήτως άλλως τε ώρειλε νά έχη άξίαν διά νά είνε ποο
σωπικονης; Ηρκειδιι ήτο διά νά τόν τρέμουν τά’ΙωάνΧ
και η Ήπειρος δ'.η
« ιωανν,να
Φαίνεται δμως δτι τά περισσότερα τών ελαττωμάτων

Οΰτω μόνον εξηγείται πώς κατόρθωσε νά φαίνεται εύά

Τί έχω νά ελπίζω έγώ άπό τήν άγάπην σου ;
Είσαι Τούρκος καί είμαι Χριστιανή. Έχει: γυναίκα και
έχω άνδρα... Τά παιδιά μου, άν έκαταλάμβανον τι κάνω,
θά μ’ έθιγαν. Ό άνδρας μου δουλεύει είς τήν ξενητεια
γιά μένα καί έγώ.... τόν άπατώ... ’Αν καμμιά φορά γυρί-

λίτερα δακτυλίδια άπό τήν θυγατέρα του Ιμτρ ιημ
Άλλω, ήτο δ πόθος, δ όποιος την εκυριευε Το δακτυ
λίδι τοΰ άρρσβΰνος, τό όποιον συνέδεε τον Μτυχταρ ί ■
τήν ώραίαν 11 ισυδοπούλαν καί έλαμπύρ.ζεν εκεί επάνω
είς τό χέρι του, τήν άφηνεν νά ύ.τοπτεύεται οιι δεν ήτο
μόνη αύίή ή δέσποινα τή; καρδίας τ,0 νεαρού εραστου
της Ποϊος τήν έμπόδιζε νά πιστέύτη οτι ο Μ ,υχταρ της
έΑεγε μέν ότι τήν ήγάπα, άλλ’ Κωςέμοίροζε την αγαπην

του μεταξύ αύιή, καί τών άλλων συζύγων; Έπειτα απο
τάς σκίψμςού άς έβλεπε τό δακτυλίδι ώ; αφηρημενη και
έπαυε νά όμιλή.
,
, ,
Ό Μουχτάρ ένόησε τάς σκέψ:ις της Φροτυνης, α

.

συνήντησε και την

δ Μουχτάρ.
„
,.
Ποιος ήαχοροΰοεν εισερχόμενος είς ενα μεγα ον
Χίον γυναικών νά μή προσιξΐ πρώτην τήν Φροσυνην ;
Όλοι οί αύλικοί τοΰ πασά τήν άντελήφθησαν αμέσως,
διότι ή καλλονή τή; Κυρά Φροσύνης ώμοίαζε προς τον
ήλιον, ό δ.τοϊ >ς έφώτιζε τά πάνια.
Μεταξύ αύτών δμως τήν άνιελήφθη ό πεπειραμένο; ε·ς
έκτίμησιν τών γυναικών Άλής ό δ.τοϊος μόλις συνηνιησε
τό βλέμμα τή; Φροσύνη , ένόησεν άμέσως οτι αί χανούμισ
σαν τοΰ χαρεμιού του δέν ήμποροϋσαν νσ παραβληθούν εις
τήν καλ/ονήν μέ τήν ώραίαν Έλληνίδα.
,
Καθώ; δέ ήτο θρασύ; μέχρις άναιδείας, χωρίς να δνσκολευθή έσπευσεν άμέσως νά τήν πλησ.άση και άφου την ε
γνωρισεν, έλαβε θέσιν πλησίον τη; καί ήρχισε να ουνομιλή μετ’ αύτής.
,
,
‘ Άλλ· ή Φροσύνη έφαίνετο όλω; διόλου ή>υχρ« προς τογ.
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διηρθαρμένον εκείνον γέροντα, είς τό βλέμμτ τοΰ οποίου
διέκρινεν όλος τάς άσεβίϊς άσ τραπάς τής άσελγείας.
Ό Μουχτάρ βλέπων τήν συμπεριφοράν τοΰ πατρός του
ήσθάνΟη κάτοιο δάγκωμα είς τήν καρδίαν του, άλλά κατέπνίξε τήν άγανάκτησίν του, διά νά μή δώση καμμίαν υ
ποψίαν.
Καί τοιουτοτρόπως έτελείωσεν ή ίορτή, άπό τήν οποίαν
ό μέν Άλή; άπεκόμισεν ένα έρωτα δυσανάλογον καί σφο
δρόν, δ δέ Μουχτάρ καί ή Φροσύνη ένα άόριστον φόβον,
δτι κάτι κακόν τούς έπερίμενε. Κοί ό φόβος τών δύ> ε
ραστών δέν ήτο καθολοκληρίαν άβάσιμ »ς.
Μόλις ό Άλής έπέστρεψεν είς τό παλάτι του, προσεκάλεσεν άμέσως τόν έμπιστον οϋτοΰ αστυνόμον Ταχήρ, τόν
ό.τοϊ >ν μετεχνιρίζετο είς δλας τάς βδελυράς καί ανοσίας
έπιχειρήσεις του κοί τοΰ είπε :
—Ταχήρ, είδα σήμερον είς ιό σ.τήτι, δ του έπήγα μίαν
γυναίκα ή οποία μοΰ άρέτει περισσότερον άπό όλες τής
γυναίκες τοϋ χαρεμιού μου. Αισθάνομαι, δτι άπό τής στι
γμής ποΰ τήν είδα δέν ήμτορώ πλέον νά εϋρω εύχαρίστη-

σιν είς άλλην γυναίκα. . Μοΰ είπε τό όνομά της .. 'Ονομά
ζεται Κυρά- Φροσύνη Λοιπόν δέν χρειάζονται περισσότε
ρα... θέλω νά ενεργή σης, δσον ήμπορεϊς γρηγοροπερα.
Ό Ταχήρ διεβεβαίωσε τόν αύ Ιέντην του, ότι θά έργασθή μέ μεγάλην δραστηριότητα, τόν έπροσκύτησε κοί τόν
άφήνε μόνον.
Ό Ταχήρ ένόησε ποία ήτο ή εντολή ή δοθεΐσα παρά τοΰ
τυράτνου μέ τόσην συντομίαν.
Εΐχεν άλλως τε συνηθίσει είς τάς τοιούτας διατογσς τοϋ
Άλή, διότι σπανίως έτερνοΰσε μία έβδομος χωρίς νά
δ.αταχθή παρά τοΰ Πασά νά άρπάση μίαν ώραίαν γυναίκα
καί νά τήν δδηγήση είς τό χαρέμι του.
Είς τήν περίστασιν όμως αύιήν δέν ήδύνατο νά γίνη
σκέψις περί αρπαγή:·, διότι ή Κυρά-Φροούνη άνήκεν είς έπιφανή τάξιν τών 'Ελληνικών οικογενειών, καί ή αρπαγή
μιας τοιαύτης δεστοίνης θά έδημιούργει σκάνδαλον, δπερ
δέν θά ευχαριστεί τήν ύτοκριοί-τν τοΰ Άλή.
("Επεται συνέχεια)

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Στην ΐεράν μνήμην τή; μεγάλης Συγγραφέα»!
Έ ταυοε νά πλανά :αι. Έσταμάτησε όριστικώς είς μίαν
γωνίαν τής οποίας έγνώρισεν τό σπάνιον θέλγητρου, αιώ
ν ιον θέλγητρον καί διά μίαν πλανωμέ'-ην άκόμη. "Έχει
πλέον μίαν κατοικίαν ίδικήν τη·, έντελώς ίδικήν της μέ
όλίγην γήν άνθοστολισμένην, ότι χρ'ιάζεται διά τόν ά.τλούσιερόν, τόν μάλλον άνώνυμον τάφον. 'II γυναίκα της καρ
διάς ήτις διέγραψε τά βιβλία τη; μέ τό όνομα «Pierre de
Coulevain» έτελείωσετό περί τόν κόσμον τοξείδιόν της,
Ή εϊδηοις τοΰ θανάτου αυτής μάς έγέ ετο γνωστή, πρό
ενός περίπου μηνός διά τοΰ τηλεγράφου τών εφημερίδων.
«Ή κα Pierre de Coulevain» ή συγγραφέας τής Nobles
se Americaine, τής Eve Victorieuse. τοΰ Stir la Branche,
τής He inconnue, τοϋ Au coeur de la vie, άπέθανε χΐές
έν Λωζάνη». Τό τηλεγράφημα δέν περιείχε παρά τάς όλίγας οϋτάς λέξεις. Δέν προσέθετον τίποτε, διότι ούδέν έγνώ
ριζον περί τής άποβιωσάσης. Έγνώριζον τό έργον, βεβτίως ! Είναι αδύνατον, νά μήν είνε γνωστά ί» τφ κόσμοι τών
γραμμάτων τά έργα τά όποια έσχον άνω τοΰ εκατομμυρί
ου άναγνωστών. ΊΙτόρουν πώς ή lie inconnue έφθασε τήν
εκατοστήν τεσσαρακοστήν έκδοσίν της,τό δέ Sur la Branche
τήν εκατοστήν ογδοηκοστήν, μυθώδη έπιτυχίαν διά τήν ση
μερινήν έποχήν, ύπε ρβαίνουσαν τήν τών διασημοτέρων, τών
πλειστάκις βιογραφηθέντων μυθιστοριογραφώ”.

Άλλά άπ’αυτήν τήν σιωπηλήν θριαμβεύτριαν, ούδέν έγνώριζέ τις είμή δ,τι ή ο έπί μάλλον και μάλλον άπρόσιτος, δτι άπέφευγε δλας τάς τόσον άναριθμήτιυς κατασιάσας φίλας της, καί δτι άπηγόρευέ είς τάς εφημερίδας καί
τά περιοδικά όλων τών εθνών νά τήν βιογραφήσουν ή νά
τήν φωτογραφή τουν «Είμαι μία γραία γυναίκα, έλεγεν είς
τή βλιβλία της είμαι μία πλανωμένη. Δέν ΰτήρξα ποτέ
παρά μία ανώνυμος καί εννοώ τά παραμε-νω τοιαύτη»
Καί πρό τής θελήσεως ταύτης, τή: έκδηλουμένης μετά τό
σης σταθεράς γλυκύιητος, παρέμενέ τις άοπλο;.
Δέν έπέμενέ τις πλέον είς τήν περιέργειάν του, ή ις θά
άπέβαινε μισητή, καί μάλιστα ήοθάνετό τις εύγνωμοσύτην
πρός τήν συγγραφέα αύτών τών βλιβλίων, τών τόσον ταχέως

καταστάντων πασιγνώστων, τά θέλη τά παραμένη άγνω
στος καί νά παρέχη ούτως είς τόσας μεγάλος ματαιοδοξίας
τών γραμμάτων έν τοιοΰτον παράδειγμα μετριοφροσύνη'.
* *
*
ΊΙ Pierre de Coulevain ώνομάζετο Mlle Fabre. Ήτο
μία γρηοΰλα μέ χαρακτηριστικά γωνιώδη, ζωηρά, ήτις έδωσεν ένιύπωσιν δτιούόέτοτε υπήρξε τέα. Άλλ’ οι οφθαλμοί
της ήσαν γλυκείς καί καλοί. Όλος ό εσωτερικό; βίος της
έξεφράζετο είς τό έξυπνον, περίεργον καί φιλάνθρωπον
βλέμμα της. 'Π Mlle Fabre λέγουν έγεννήθη πρό πολλών
έτών, στά ευτυχή έτη τοΰ Louis Philippe, τό 1812. Θά
ήτο λοιπόν όταν άπέθανεν έβδομήκοντα έ>ός έτους. Μόλις
πρό δέκα πέντε έτών έδημοσίευσε τό πρώτον έργον της καί
έγνώρισε τόν πρώτον θρίαμβόν της. Είχε διατρέξη τότε—
χωρίς νά γράψη καί μέ μέσα πολύ μικρά τό—μεγαλύτερον
μέρος τής ΰπάρξεώς της.
Θά έμαντεύομεν. έάν δέν τό έμανθάνομεν αλλαχού, δτι ύ
πήρξεν έπί μακράν μία ταπεινή παιδαγωγός είς διαφόρους
μεγάλας οικογένειας. Ένεΐ έδωσε τήν ζωήν τής καρδιάς
καί τοΰ πνεύματος είς πολλά τών ωραίων καί ευφυών νεάνιδων, τάς οποίας μετά τόσης γλυκύιηΌς έγνώρισε νά άναφέρη είς όλα τά έργά της. "Ήδη πριν ή άναλσβη νά
λοίκεύση τήν δραστηρίαν άπόφασιν καί τήν πίστιν είς τήν
άνθρωπίνην ευτυχίαν πάντοτ» δυνατήν, αισθάνεται τις
δτι υπερμεγέθης ιύγνωμοσύνη θά είχε περιβάλει τήν
καλήν αύτήν γραίαν.
Καί ιδού j 'Υπάρχει εν συγκινητικόν όνομα είς εν τών
έργων της τό όποιον λέγει δτι τής έδωκαν κάποτε: Gnanny, τό χαριτωμένυν αγγλικόν όνομα τό όποιον σημαίνει
καλή μας γιαγιά.
Έσιέ βέβαιοι τήν ιόνόμαζον ιϋτω πράγματι είς πολλά
μέρη, είς τήν Ρώμη”, τούς ΙΙαρισίους, τήν Αωζάνην καί τήν
Αγγλίαν, είς τας εύτυχεϊς εστίας, πλήρεις έκ τής εύτυχίας
ήτις ώφείλετο είς αύτήν καί είς τάς όποιας ή ε'ίδησις τοΰ
θανάτου της έφερεν αίφνιδίως τό πένθος.
Όθεν ή Gnanuy περατώσασα έδώ καί έκέϊ το έργον της,

de Coulevain, έπί μάλλον καί μάλλον φεύγουσα, έλάμβα"
νε τήν άλληλογραφίαν ούτής είς τιύς έιδότας της οΐτινες
ήρΧ10®
* έν άλλο, τό όποιον ήθέλησεν έκτενέστερον, τελειώτής τήν άπέστελλον άπό καιροϋ είς καιρόν, δταν έγνώριζον
τερον,πλέον παγκόσμιον.Όταν ήσθάνθη ότι ήτο πολύ γηρατόν «κλάδον» έπί τοΰ οποίου είχε προσωρινώς σταματήσει.
σμένη διά νά ξαναρχίση τήν έκπαίδευσινμιάς νεάνιδος,έστρά’Επειδή έγνώριζε’Άά όμιλή μέ τρόπον κινοϋντα βαθύ
φη πρός τάς γυναίκας τής ήλικίαςτης,πάσας κατά τό μάλλον
τατα τήν γυναικείαν ψυχή”, εκμυστηρεύσεις ηθικών αθλιο
ή ήττον έκπεπληγμένας έκ τοΰ κενοΰ τό όποιον ύ θάνατος,
τήτων καθ’ έκάστην τής έψιθυρίζοντο. «Δυνάμεθα νά εΐμεαί άπουσίαι ή αί απομακρύνσεις είχον σκάψει γύρω των.
θα εύτυχεϊς, άνευ εύτυχίας» έλεγε. Δύναται τις νά μαντιύΈμάντευσε τό κακόν των τό όποιον συνεμερίζετο κοί αυτή
ση τήν γλικύτητσ, τήν ολίγον λυπηράν, καί δλην τήν δύέν μέρει. Καί έδωκεν είς ούιάς, εις τάς συνομιλίας τάςότέ
ναμιν αποφασιστικότητας ήν αί λέξεις αύταί παρεΐχον είς
μέν μειδιώσας ότέ δέ σοβαράς τών βιβλίων της, τό θάρρος
νά εξακολουθήσουν νά έχουν δύναμιν, ώς μίαν ελπίδα άνατόνΠολύ
κόσμον
τώνέκ
έγκαταλελειμμένων.
όλίγαι
τών άναγνωστριών της κατώρθωσαν νά
παύσεως
Καί τί. άλλο μάς διηγείται πράγματι,είς τό γνωστότερον
γνωρίσουν
τήντάςPierre
de Coulevain.
Άπέφευγε
περιέργειας
δσον καί τάς σι-μπαθείας καί
τών έργων της, εί μή ότι καταδικασμένη είς πεντήκοντα έ.
πτά έτών ηλικίαν νά κάμη μόνη τόν τελευταίαν σταθμόν,
συνέβη ώστε τινές κενόδοξοι, έπωφελούμεναι τούτου
τάςΚαί
εύγνωμοσύνας.
έζήτησε καί ιύρε νέας αιτίας νά ζή, έπλασσε νέα στοιχειά
νά παρουσιάζωνται είς διάφορα κέντρα βεβαιονσαι δτι ήσαν
χαράς : «Τό πνεύμα μου έλαβε τέαν δύναμιν. Θά έλεγέ τις
ότι τό ξαναγέμισαν μέ ένα ήλεκτρισμόν λεπτότεροι·, ΙσχύΜία έξde
αύιών,
νεαρά τις κομψή γυνή έπαιξεν έπί Ικα
ή Pierre
Coulevain·
ρότερον. Είς τήν ήλικίαν εις ήν αισθάνεται τις εαυτόν
νόν χρόνον τήν κωμφδίαν αύτήν. Μαθοΰσα τοΰτο ή Mlle
Fabre είπε μειδιώσα: Πώς; Είναι νέα, εΐνε ώραία, λέγει
καταπίπτοντα, αισθάνομαι έμαυιήν προοδεύουσαν.
Ό Corot ελεγε ότι «διά νά έννοήση τις τήν ψυχήν καί
δτι είναι ή Pierre de Coulevain. Καί θέλετε νάδιαμαρτυτό κάλλος ενός τοπείου, πρέπει νά γνωρίζη νά καθήση».
Ή άγνωστος
γραία άπέθανε πλησίον τής Αωζάνης, είς
νομίζω ότι έπέτυχα νά μάθω νά καθήσω διά νά παρατηρώ
ρηθώ
;»
τό
ξενοδοχεϊον
BeauSejour, δπου έπανήρχετο, μετά ποιάς
τήν ζωήν. Άπό τό σημεϊον εις δ έτοποθετήθην έπί τέλους,
μοΰ φαίνεται ώραία καί καλή, ναι καλή... Βλέπω τόν άν
τίνος
πιστότητος,
άπό
έπτάτοπεϊα
έτών. τά όποια έξετείνοντο ύπό
Ήτο
έρωτευμένη
μετά
θρωπον ούχί πλέον ώς τυφλόν έν έλευθερίρ άλλ’ ώς συν
τό παράθυρόν της, τής άκτής’τής Σαβοΐας,καί τήν πρασίνην
εργάτην τοΰ θείου δημιουργήματος, αθάνατον ώς αύτό.
καί μικροσκοπικήν νεκρόπολιν τοΰ TerritetΒλέπω αύιόν,βαδίζοντα έν πλήρει αίωνιότητι,Άδηγούμενον
«’Ελπίζω έγραφεν είς τό τελευταΐόν της βιβλίον, νά δυνηθώ νά άναπαυθώ είς τό γλυκύ ούτό κοιμητήριον, έν
πρόςτέρματα μακρυνά καί ένδοξα. Αύτή ή νέα οπτασία μοΰ
μέσω τών έξωρισμένων, τών έκριζωμένων. τών πλανωμέείναι μία πηγή πολυτίμων διδαγμάτων,παρηγοριών, ατελεύ
νων, τί ν λησμομονημένων, καί έκιΐ .. αληθώς δέν θά είμαι
τητων έλπίδων. Διατί δέν θά τάς δώσω είς τούς έχοντας
ποτέ έντελώς νεκρά». Ή επιθυμία της, μία ιών σπανίων
άνάγκην αύτών; Διατί δέν θά σκεφθώ δι’ όσους έχουν ά
τάς όποιας μάς έγνωστοποίησε, έξεπληρώΰη τώρα. Άπέθα
νάγκην νά σκέπτονται; Διατί δέν θά κυττάξω δι’ όσους δέν
νεν έν τή σιωπή. Τήν ένέδυσαν μέ τό «ένδυμα τοΰ τάιρου»
τό όποιον πάντοτε έφερε μετ’αύιήτ, καί έσεβάσθησαν,
τήν επιθυμίαν νά μείνη’σόρατος...Διότι ένώ έζητοϋμεν μίαν
έχουν καιρόν τά κυττάζουν ;»*
εικόνα παλαιάν ή πρόσφατον τής Pierre de Coulevain, δέν
* * έκύτταξε. ΙΙέριξ της κατά
Κοί ή Pierre de Coulevain
ήδυνήθημεν νά άποκτήσωμεν είμή τήν φωτογραφίαν ενός
πρώτον, είς τά μεγάλα σημερινά ξενοδοχεία, τά πλήρη κό τάφου είς έν κοιμητήριον ταξειδιωτών, έ>ός τάφου άνευ έσμου έξ όλων τών ή.τείρων, είς τά όποια ή γυνή αύτή ά πιταφίου πλακό-, άνευ σταυρού -καί άνευ ονόματος.
νευ εστίας—σκεπτική καί σιωπηλή ναυαγός — επί τόσον
Παρίσιςι ’Οκτώβριος 1913
Σ. θ. Λάαχαρ»;
μακρόν ίρριπτάσθη ύπό τής ζαής. Όΰεν είς τά μέρη αύτά
τών όποιων αί πολυποίκιλοι όψεις αλλάζουν καθ’ έκάστην
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ. MCYXA
ημέραν καί καθ’ έκάστην ώραν, πώς ήτο δυνατόν νά μή
Σ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
έλκύοη τήν προσοχήν της ή παρουσία τών, τόσον λάμποντος
χρώματος, αύτών άνθέων, όποια εΐνε αί νεαραί γυναίκες καί
[Άφιεροΰται ’ς τόν Αντιναύαρχον κ. ΙΙαδλον Κουντουριώτην]
αί νεάνιδες τής σημερινής ’Αμερικής. ΊΙ Pierre de Cou
Ή θάλασσα μέ τή στερηά κρυφά—κρυφά μιλάνε
levain μας τό είτε: <Αί Αμερικανίδες μοΰ παρονσιάσϋηΚ’ ή μιά τήν άλλη ρώταγε, ή μιά *ς ιήνάλλη λέει'
—Στερηά σ’ ακούω ποΰ βογγά', ποΰ βαρυαναστενάζεις
οαν ώς πρότυπα
*
διαρκώς ώθούμην είς τόν κύκλον των, είς
Πές μου τό πόνο σου στερη ϊ πές μου τά βάσανά σου
τήν φιλίαν των. Καί έν τή άγνοια μου άπεθησαύριζα υλι
Γιατ’ εΐν’ τά δέντρα σου χλωμά μέ κίτρινα τά φύλλα ;
κόν... Τό πρώτον μου μυθ,στόρημι ! Δέν ένθυμοϋμαι είς
Μή νά διψάνε γιά νερό; μήν "Ηλιος δέν τά λέ.τει;
πόσα ξενοδοχεία τό έγραψα».Αύτό τό μυθιστόρημα έπεγρά_Μέ δέρν’ ένας κοϋμός μοΰ καίει τά φυλλοκάρδια
Τά δέντρα μου ποΰ ’νε χλωμά μέ κίτρινα τά φύλλα
φη Noblesse Americainc· Μετά βραχύ δέ τό ήκολούθη"Ηλιος τά δέρνει χρονική', "Ηλιο; άραχνιασμένος
σεν ή Eve Victorieuse. Εΐνε γνωστ ή ή έπιτυχία τών δύο
Διψάν καί πίνουνε νερό άπ’ τή; σκλαβιάς τό ρέμμα
—
Τόν ίδιο έχω τό καϋμό τό ίδιο τό μαράζι
αύτών
Μετάέργων.
τήν άνακάλυψιν τής Αμερικής ή Pierre de Cou
Καί τά δικά μου τά δεντρά έμιιναν χωρίς φύλλο
levain άνεκάλνψε τήν Αγγλίαν, νήν άγνωστον νήσον «L’ile
Τί τό ποτάμι τής σκλαβιάς, τούς μάρανε τιύς κλώνους
inconnue» καί έγραψεν έν βιβλίον, τό όποιον όλος ό κό
Ήλιο ’χουν τόν Αύγερινό τ’ άστρι τής τραμουντά’ας.
Βάστα τό πόνο σου στερηά καί σφίξε τή καρδιά σου
Τό μπούσουλα νά βάλλω ’γώ, νά στρώσω κοί τή χάρτα
σμος
ή θέλησε
νά άναγνώοή.
Άλλ
’ άνσμφιβόλως
τό Sur la Branche θά παραμείνη
Καί ού σάν ζώσης τό σπαθί καί πιάση; καί τ’άρμάτα
τό βιβλίον τό πλέον αγαπητόν τοΰ τόσονταχέως διακοπένΉλιος θά λάμπη ’ςτή στερηά, "Ηλιος καί ’ςτά νησιά μ·>υ
τος ούτοΰ έργου. Θά έχη άποδώση διά τοΰ μειδιώντος θάρ
Ποτάμια μέ γλυκό νερό θά πίνουν τά δεντρά μας
Πράσινα φύλλα τά δεντρά θά βγάλλουν θά χλοήσουν
ρους τής φιλοσοφίας του, τήν γαλήνην είς πολλάς ψυχάς.
Καί τό μαράζι τής καρδιάς θά γειάνη, θά περάσρ.
Είναι αδύνατον νά φαντασΟή τις τό πλήθος τών έπιστολών,
αϊτινες καθ’ εβδομάδα άπηυθύνοντο είς τήν συγγραφέα τοϋ
Sur la Brancht καί τοϋ Au Coeur de la Vie· Ή Pierre
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΗΡΩ Ι ΣΜΟΥ?:
Η ΜΑΧΗ ΤΗΧ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΖ
Τό έπίσημον άνακοινωθέν τοϋ στρατηγείου διεβίβασεν ήδη σύντομον περιγραφήν τών πρό τής Τσουμαγιάς μεγάλων νικών τοΰ Ελληνικού στρατοΰ. Πρέπει
δμως νά τονισθή ή σημαντικίτης καί τό μεγαλεΐον τής
νέας πρό τής Τσουμαγ’
νίκης τοΰ έλληνικοΰ
στρατοΰ, διότι άπέναντί μας δέν είχομεν πλέον τάς συ
νήθεις βουλγαρικός δυνάμεις, άλλά κατά πολύ ύπερτέρας, λόγφ τών σημαντικών ενισχύσεων αί όποίαι έλήφθησαν έκ τής άντικρύ τής Σερβικής παρατάξεως
βουλγαρικής στρατιάς. Κατά τάς ήμετέρας άσφαλεϊς
πληροφορίας, τό σύνολον τών ένισχύσεων τούτων αίτινες διετέθησαν ιδίως κατά τοΰ άριστεροΰ τής παρατάξεώς μας, άνήρχοντο είς τριάκοντα και πλέον χιλι
άδας, εΐνε έξηκριβωμένον δέ δτι μεταξύ αύτών είνε καί
ό άριστος βουλγαρικός στρατός καί αύτό τό σύνταγμα
τής φρουράς τοΰ Φερδινάνδου.
Κατά τάς άσφαλεϊς έπίσης πληροφορίας οί βούλγαροι έσχεδίαζον γενικήν έπίθεσιν διά συγκεντρωμένων
δυνάμεων καθ’ δλων τών πτερύγων μας. Ή νικηφόρος
δμως τοΰ κέντρου καί τοΰ δεξιού μας τούς έκαμε νά
σκεφθοΰν περί μονομερούς μόνον έπιθέσεως κατά τοΰ
άριστεροΰ μας.
Διαθέτων δ εχθρός ίσχυροτάτας δυνάμεις, προσεπάθησε διά κυκλωτικών κινήσεων νά ύπερφαλαγγίση τάς
ήμετέρας δυνάμεις. Άφοΰ δμως άπέτυχον χάρις είς τήν
σύντονον ένέργειαν τών ήμετέρων, έπετέθησαν κατά μέ
τωπον καί έκ τών βορειοανατολικών κλιτύων τής ορο
σειράς κατά τών ήμετέρων δυνάμεων. Άγων λυσσώ
δης καί άδιάκοπος διήρκεσεν έπί τριήμερον. Ό στρα
τός μας μάχεται κατά ύπερτέρων δυνάμεων μέ θάρρος
καί πεποίθησιν είς τήν τελειωτικήν νίκην. Πίπτουν πολ
λοί άλλά δέν άποθαρρύνονται. Ό μέραρχός μετά τοΰ
έπιτελείου του εύρίσκεται είς τήν πρώτην γραμμήν.
'Ο ήρωϊσμός τών ήμετέρων κάμπτει τάς έχθρικάς δυ
νάμεις, αί όποίαι ύπέστησαν μεγάλας άπωλείας.
’Ενώ ή στρατιά αύτη κατέβαλλε τόν έχθρόν, έτεραι
έπιτίθενται κατ’ αύτοϋ πλευρικώς. Οί Βούλγαροι προσ
παθούν νά άμυνθοΰν, ή έπίθεσις δμως ήτο τόσον ρα
γδαία, τόσον άποτελεσματική, ώστε νά σαρωθοΰν τε
λείως. Έν διαστήματι ολίγων ωρών αί ήρωϊκαί μας
μεραρχίαι έσάρωνον δλον τό έδαφος τών άλλεπαλλήλων
κορυφών. Οί εύζωνοί μας καταδιώκοντες έφώναζον :
’Α... άρκουδιαρέοι, ποΰ θά μάς πάτε... θά σάς φθάσουμε...
Πράγματι έφθασαν πολλά τμήματα Βουλγαρικού
στρατοΰ καί τά έσάρωσαν κυριολεκτικώς.
Τήν. καταστροφήν συνεπλήρωσε τό πυροβολικόν, τό
όποιονεύστοχώτατα βάλον έπέφερεν άληθή πανικόν καί
άποσύνθεσιν. Αί μεραρχίαι μας κινηθεΐσαι κατεδίωξαν
άπηνώς τόν έχθρόν μέχρι βαθείας νυκτός. ’Ενώ δέ χθές
ήτοιμάζοντο νά εξακολουθήσουν τήν καταδίωξιν, έπήλθεν ή άνακωχή. Τοιουτοτρόπως, κατά τήν γνώμην τών
γνωριζόντων τά πράγματα ολόκληρος ή Βουλγαρική
αύτη στρατιά, ή οποία έοοκίμασε διά συγκεντρωμένων
δυνάμεων νά διασπάση τό άριστερόν μας, διεσώθη άπό
βεδαίας ύπερφαλαγγίσεως.
’Ενώ τοιουτοτρόπως τό άριστερόν μας συνέτριβε διά
μίαν άκόμη φοράν τόν έχθρόν, τήν ιδίαν ήμέραν δηλ.
προχθές 16 ’Ιουλίου, ώς άνεκοινώθη ήδη καί έπισήμως, έτέρα ισχυρά δύναμις έχθροΰ, προερχομένη έκ
τής διευθύνσεως Τατάρ Παζαρζτίκ καί άποτελουμένη
άπό 6 τάγματα μετά 8 πυροβόλων, έπετίθετο κατά έ

νός τάγματος τοΰ ήμετέρου στρατοΰ. 'Η θέσις τών ή
μετέρων δυνάμεων ήτο άληθώς δεινή. Αμέσως έζήτησαν βοήθειαν, ένφ συγχρόνως διά τεχνικωτάτης ύποχωρήσεως έφθασαν μέχρι ΙΙροδέλι Χάνι.
Τό Στρατηγεΐον διέταξεν άμέσως τήν πλησίον με
ραρχίαν μας νά μεταβή είς βοήθειαν τοΰ κινδυνεύοντος
άποσπάσματος, αύτη δέ σπεύσασα δρομαίως καί διά
νυκτός κατώρθωσε νά φθάσή είς τό κρισιμώτερον σημεϊον τής μάχης. Έπιτεθεϊσα άμέσως κατά τοΰ έχθροΰ
έκ δύο σημείων, έσάρωσε κυριολεκτικώς αύτόν. Έκ
τών έξ ταγμάτων έλάχιστα μόνον συντρίμματα κατώρθωσαν νά διαφύγουν. "Οσοι δέν έφονεύθησαν συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, μεταξύ τών όποιων καί τινες άξιωματικοί. 'Η νίκη ήτο πλήρης καί τελειωτική. Έκυριεύθησαν έπίσης καί τρία έκεϊ τών πυροβόλων τοΰ
έχθροΰ.
Τοιουτοτρόπως ή ήμέρα τής έκεχειρίας μάς εύρήκε
μέ νέας νίκας καί θριάμβους τοΰ στρατοΰ μας. Διότι τό
κέντρον, τό όποιον καθ’ δλην τήν προχθεσινήν ήμέραν
έμάχετο κατά τών πρό τής Τσουμαγιάς έχθρικών δυ
νάμεων, κατετρόπωσε κυριολεκτικώς αύτάς.
'Η νίκη αύτή, δπως εϊπομεν άνω, εΐνε, σημαντικωτάτη, διότι μάς έδόθη εύκαιρία νά δώσωμεν μαθήματα
καί είς τάς νέας Βουλγαρικός έπικουρίας, αί όποίαι
διά πρώτην φοράν έδοκίμαζον τήν Ελληνικήν λόγ
χην. Αί άπώλειαί μας κατά τήν τελευταίαν μάχην ή
σαν οπωσδήποτε σημαντικοί άσυγκρίτως δμως μεγαλείτεραι ήσαν τών Βουλγάρων κατά τάς έπιθέσεις των,
ιδίως κατά τοΰ άριστεροΰ μας. Μόΰ έλέγεν εις άξιωματικός δτι κατά τήν καταδίωξίν των συνήντησαν άναρίθμητα πτώματα Βουλγάρων στρατιωτών.
’Οβίδες τοΰ ορειβατικού μας πυροβολικού έπιτυχοΰσαιείς μίαν χαράδραν τάς έφεδρείας τοΰ έχθρικοΰ στρα
τοΰ έπέφεραν τελείαν καταστροφήν. Τριακόσιοι καί
πλέον φονευμένοι κατέκειντο έκεϊ, μεταξύ τών όποιων
είς συνταγματάρχης καί είς ταγματάρχης.
Άναμφιβόλως κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας
ό στρατός μας διά τοΰ αίματός του έγραψε τάς ήρωϊκωτέρας σελίδας τοΰ Έλληνοβόυλγαρικοΰ πολέμου. Οί
έχθροί μας, ευρισκόμενοι πλέον πρό τών συνόρων των,
ήμύνθησαν λυσσωδώς καί μετά καρτερίας άληθώς ύπερόχου είς τινα σημεία, διότι ή άλήθεια πρέπει νά λέ
γεται. Ούτε ήμεΐς εϊμεθα έξ έκείνων οί όποιοι ύποτιμοΰν τάς δυνάμεις καί τήν δράσιν τών άντιπάλων μας.
Ή άλήθεια ,δθεν είνε δτι οί Βούλγαροι ήμύνθησαν λυσσωδώς καί έπετέθησαν μετά φαντασμοΰ, έπρεπε δέ νά
εύρουν άπέναντί των τόν "Ελληνα στρατιώτην διά νά
καμφθούν καί νά ήττηθοΰν, δπως μάλιστα ήττήθησαν.
'Η λαμπροτέρα σελίς έγράφη έπί τοΰ «αίματοβαφοΰς
ύψώματος 1378 », δπως έκάλεσε τούτο ή έπίσημος άνακοίνωσις τοΰ Στρατηγείου’ 'Η Πατρίς πρέπει νά άνεγείρη ιδιαιτέραν στήλην εις τούς μαχητάς, οί όποιοι
έπεσαν έκεϊ, οιόιι αύτοί δέν είναι πλέονήρωες άλλά ήμίθεοι. Τετράκις κατέλαβον τήν οροσειράν πατώντες
έπί πτωμάτων καί τετράκις άπεκρούσθησαν ύπό συμπεπυκνωμένων έχθρικών φαλαγγών. Καί έν τώ μέσω
τής γιγαντομαχίας αύτής πίπτει ένας Κολοκοτρώνης,
ένας Βελισσαρίου καί πλήθος άλλων ήρώων.
Μετά τήν έξοδον τοΰ στρατοΰ μας έκ τών στενών τής
Κρέσνας, τμήμα τοΰ στρατοΰ έλαβε διαταγήν νά βαδίση
πρός κατάληψιν τών κορυφογραμμών τοΰ Ούρανόβου,
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Κατα την, γιγαντομαχίαν ταύτην έξετυλίχθγ,σαν
σκηναί άφανταστουαύτοθυσίας καί ήρωισμοΰ. οίστρα’στΤνά S
μέ τ°>; ^«ικοΰςεϊς τρόπον ώ7ί(
ΡωΡ-σ(ϊ κάνει; ποιους νά πρωτοθαυμάση.
συνέλα&Τ^ ’ σ'υΧα;
0ρμητ'·^ του πρ'οελάσει
στοατ ,'ιτ
δεκα (άριθ. 10) βουλγάρους
’ΑΠ—-° 1σ\υκαςπρ°γ^θη άμέσως εις δεκανέα'.
Αλλος ευ,οίνος Μαστροκώστας όνόμαχι, πολεμών
ε. y όρυγμα, δέν αντελήφθη τήν υποχώρησιν τού
τι/ί πτό-1"'
έ,ξ—‘ύθει νάβάλλη, έγένετο άντιληπτος υπο βουλγαρου αξιωματικού, ό όποιος πα 
γαίνει σιγα-σιγά έκ τών δπισθενκαί άρπάζει τήν κάννηντο^ οπλου του Ο Μαστροκώστας έγΐίρεται καί
μ.ν ίέκεται μετά του βουλγάρου αξιωματικού, τόν όκατω,καί/Ρυπαδιά τή; ξιφολόγχης του.
Επιτ.θενται, κατ αυτού -.ί έπερχόμενοι βούλγαροι
στρατιώται· ανταλλάσσει μετ’ αύτών ολίγα; βολάς καί
έν τελεί κατωρθωνει νά οιαφύγη πυροβολούμενος' ύπό
Ολοκλήρου βουλγαρικού λόχου.
(.ι περισσότεροι τών λόχων οί όποιοι ήλωσαν τό ύ
ψωμα 13έμειναν χωρίς Αξιωματικούς. Είς ένα λίχον αφοΰ έφονεύθηό λοχαγός άνέλαβε τήν διοίκησιν τού
λοχου ό ανθυπολοχαγός. Εις δευτέραν έπίθεσιν φονεύ
εται ό ανθυπολοχαγος καί ούτω ή διοίκησις τοΰ λό
χου περιήλθεν ε.ς
άνθυπασπιστήν. Εϊς τήν τρ’ταιν
επιθεσιν τραυματίζεται καί ούτος εις τό πόδι, φονεύε
ται κατόπιν και ό Έπιλοχίας καί ούτω τήν διοίκησιν
τ>υ λοχου εχει ήδη εϊς έκ τών Λοχιών!
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?ημε?νο0τ^ Μλθεν ή 7ύξ τ^ς 13 Ίθυλίου.
- μον'Ψ 7^°ηγ· 7ε0υ δει^ έπ':6εσι«
τών
εχθρικών θεσεων. Γο Βουλγαρικόν πυροβολικόν βάλλει
οια πυρών όμαδο-λ Ό ταγματάρχης Βελισσαρίου όδηγει εκ νέου τούς ανδρας του κατά τών έχθρικών ναοακωμάτων, ένώ γύρω του τό πΰρ μαίνεται. Εις μίαν
στιγμήν τή; άγριας αυτής έπιθέσεως πληγώνεται θανασ.μως εις το,στήθος διά όβίοος. Πίπτει καί εξακολου
θεί να φωνα^η «εμπρός, ί,.έμπρός»... Μετ’ ολίγον με
ταφέρεται είς τό πλησίον χειρουργείο?, οπού έξέπνευσε
ψελλίζων τήν λέξιν «’Εμπρός».
Και τήν τελευταίαν στιγμήν τής ζωής του ό γενναίος
στρατιώτη; εις τό καθήκον καί τήν Πατρίδα ειχεν α
φιερώσει.
1
'·
Τήν επομένην, 14 τρ., ένισχυθείς ό εχθρός εις τό
κέντρον, ήρχισε να επιτίθεται έξ δλων τών‘σημείων
κατά των τριών ευζωνικών ταγμάτων, τά όποια ήναγκάσθησαν νά υποχωρήσουν κατά τι. καταλαβόντα τά
πρός τό ανατολικόν μέρος ύψώματα. Εϊς τό σημεΐον
τούτο κατεφθασαν έξ άλλων σωμάτων και διετάχθη γε
νική καί .σύντονος έπίθεσις κατά.τής όροσειοαςΊ37«
Τότε λυσσώδης διεξήχθη άγών. Τό εχθρικήν πυρο
φ/Τ’

βολικόν οια συμπυρσοκροτήσεων προσεπάηει νά ανα
χαίτιση τήν όρμητικότητα τών ήμετέρων. Έστάθη άουνατον. Ο άγών, άγών αιματηρός καί έκνευριστικός
τοσον ήμερων, αντί νά τού; καταβάλη, τού; ένίσχυσε
περισσότερόν. Προχωρούν ακάθεκτοι έν τώ μέσω \ής
χαλαρής τών σφαιρών καί τών όβίδων. Φονεύονται
πολλοί, πλειστοι τίθενται έκτος μήχης,οί έναπομένοντες δμως προχωρούν όρθιοι, ακάθεκτοι, άκάλυπτοι
κατα τών εχθρικών χαρακωμάτων. Περί τό εσπέρας
γίνονται κύριοι αύτών καί οί Βούλγαροι φεύγουν προ"ροπαδην Επί τοΰ φοβερού ύψώματος στήνεται άμέσωςη Ελληνική σηυαίά, ή όποία άναρριπιζομένη
υπό του ανέμου χαιρετίζη τό κατόρθωμα τών ήρωϊκών
μαχητών, το όποιον θά μείνη μνημειώδες εϊς τήν ι
στορίαν μας.
'
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'Όταν τις περιπαη) τον Όκτώβοιον είς τά δάση
συχνά συναντά γραίας τινάςαΐτινες πηγαίνουν έκεΐ διά
να συλλεξουν ξυλά ξέρα καί φύλλα μαραμένα. Οί πτω
χότεροι στιβαζουν τα ξερά φύλλα είς κοφίνου; καί πετουν άνωθεν τα σύλλεγέντα ξύλα’ άλλοι έρχονται καί
επιστρέφουν εντός μικρών φορτηγών αμαξών συοομένων υπο μικρών όνων... Τάξερά φύλλα τά ότοΐα'τού;
έπιτρέπουν νά συλλέγωσι θά
τού; χρησιμεύσουν διά νά α
νάψουν τήν πυράν των, μίαν
ώραίαν πυοάν, πρός τήν ό
ποιαν θα εκτεινωσι τόν χει
μώνα,τάς ρυτιδωμένα; χεϊράς
των· έκ των σεση πότων αυτών
φύλλων θάκαιασκευάσωσι λι
πάσματα διά τούς μικρόύςτων
κήτους. Τόφθινό.τωρον’μά;
προσκαλεϊ ν ακολουθήσω μεν
τό παράδειγμα τών καλοί ν αύτώνγυναικών.” Α ς συλλέξωμεν
καί ημείς,διά νά άνάψ «μενδι’
αυτών τήν πυράν τόν χειμώνα
μας, τά ξηρά φύλλα τιονάπό
λε ιθεντων ιδανικών ημών’ άς
λιπάνωμεν τήν γήν τοϋμικροΰ
κήπου τής σωφροσύνης ήμών
δ ιά τώ ν νεκρ ώναύ τώ ν φύλλων
τά οποία ή πνοή τής ψύχρας
*είθ«ζ “πέσπασε τό έν μετά τό
Άλλο έκ τοϋ δένδρου τώνόνείρων μας.Άςάποκομίσωμενέκ
τής μετά τοϋ φθινοποιρου συνεντευξεως'ήμών, είς τάδάση
είςτά όποια μάς παρουσιάοθη
ή γλυκεία αυτού μελαγχολία,
Ο πρίγκηψ Γουλιέλμος <5έ Βήδ, ύποψήφιος διά τόν ’Αλβανι
δσας μά; έπροκάλεσεν ανα
κόν Θρόνον, (πρώτος πρός τά δεξιά).
μνήσεις καί σκέψεις.
Κέρκυρα
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Τό Μιλάνον, ό τόπος δπου άπέθανεν ό μεγας ’Ιτα
λός μουσουργός, μεγαλοπρεπώς έώρτασε τήν , εκατον
ταετηρίδα άπό τής γεννήσεως του. Αί ιταλικαι εφημε
ρίδες διά μακρών περιγράφουσι ^ήν^μεγαλοπρεπειαν
τών έορτών άπανταχοΰ τής Ιταλίας,ιοια οε εν Μ.λανω.
’Εν τή τελευταία ταύτη πόλει έτελεσθησαν τα^αποκαλυπτήρια άνδριάντος πρός τιμήν τοΰ Βέρδη, έργου
τοΰ διάσήμου γλύπτου Μπούτι. Είς την επιβλητικήν
τελετήν παρίστατο έκ μέρους του Βασιλέως της Ιτα
λίας ό κόμης τού Τουρίνου καταθεσας στέφανον επι
τοΰ τάφου τοΰ μεγάλου νεκροΰ, εκ μέρους δε της Ιτα
λική' Κυβερνήσεως ό υπουργός Κρεδαρο,, δστις και
απήγγειλε τόν έπί τοΐς άποκαλυπτηρίοις λογον
Κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν ύπεστελλετο τοκαλΰπτον
τόν άνδριάντα ύφασμα, χορός συνοοευομενος καί υπό
τής μουσικής τού δήμου Μιλάνου έξετελει υπο τα χει
ροκροτήματα τοΰ έν συγκινήσει πλήθους τό ,θουριον
τής «Άϊδά» καί ή έπιβλητική τελετή ετερματι^ετο. ,
* Καί δ λοιπός Εύρωπαϊκός τύπος άφιερωνει μακρα
άρθρα περί τού βίου καί τών έργων τοΰ Βέρδη, πολλοί
δε τών έξοχωτέρων ξένων μουσουργών δημοσιευουσιν
ένθουσιώδεις κρίσεις περί τής ιταλικής μουσικής τεχν ης,
ήν τοσοΰτον ό άθάνατος καλλιτέχνης δια των έργων
του προήγσγε.
*

Έπίτή ευκαιρία τής έκατονταετηρίδος τοΰ Βέρδη
είς συνεργάτης τής ιταλικής έφημερίδος « Ημερα»
βέβαιοί, δτι αί ίεραίσυνθέσει; τοΰ μουσουργού ενεπνευσθησαν εις αύτόν ύπό τής άπειρου θλίψεως, , ην ησθανετο διά τόν θάνατον τής συμβίας του Ιωσηφινης γτρεπόη, έπελθόντα τήν 4 Νοεμβρίου 1897 ν. ή. Μετά την
οικογενειακήν ταύτην περιπέτειαν ο Βεροη ησθανετο
εαυτόν μόνον καί ειχεν ίδή έξαφανιζομενους τον ενα
ηετά τόν άλλον δλους τού; προσφιλέστερους φίλου;
Η Δίς ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
καί άπό καιρού είς καιρόν ήσθάνετο κάτι τι ως ειδοποίϊΐσιντοΰ θανάτου δστι; έπλησιαζεν. Εγραψε, οε τα
Μέ Ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν δημοσιεύομε? τήν εικόνα
έξής εις τινα φίλον του. «Αισθάνομαι δτι τα παντα με
έκλεκτής καλλιτέχνιδος τιμηθείσης διά τού (1’ικονομει- κουράζουσι. Δεν δύναμαι πλέον νά άναγνωσω, βλέπω
ου Βραβείου τής έν Τεργέστη Κοινότητος; Η Δις ^· ολίγον, αισθάνομαι δλιγώτερον καί προ πάντων τους
πόδας μου. Δέν ζώ άλλά φυτοζωώ. Τι μου άπομενεινα
τζοπούλου συνεπλήρωσε τάςσπουοάς της εις το
πράξω πλέον εις αύτόν τόν κόσμον;»
τών ’Αθηνών διδαχθείσα ύπό τής Καθηγητρίας του
*
ΤΟ ΏΔΕΙΟΝ ΛΟΤΝΕΡ
οείου ΔοςΣμαράγδαςΓεννάδη.Καί τήν στιγμήν ποΰ <,ητοΰμεννά έξάρωμεν τήν θαυμασίαν φωνήν και το πολύ
Τό Ωόίϊον Λόνερ, ένισχυθέν μέ νέους καθηγητάς, τήν
τιμον τάλαντοντής μαθήτριας θεωροΰμεν καθήκον μας γνωοιήν καλλιτέχνιδα τοΰ άσματος Δα ΉΚεκτραν Πα.τανά άφιερώσωμεν όλίγας λέξεις θερμάς καί ειλικρινείς διά νεωρνακο.τούλου καί τόν συμπαθή πλαγ.αυλωτην κ. 1 .
Σλάβον, Μ μά; παρουστάσα Μτος ε «λήξεις. Χάριςί εί,
τό διδακτικόν οαιμόνιον τής υπέροχου έπίσης καλλι- τό Ώίεϊον Λόττνερ τό δια.ελοΰν πάντοτε υπο την δε,ιαν

τέχνιδος Δος Γεννάδη.
Μία φύσις καλλιτεχνική κοσμούμενη απο μάθησή,
άπό ευφυΐαν, άπό δραστηριότητα, άπό θέλησιν, άπο
μέθοδον, άπό αφοσίωσιν καί άγάπην πρός το υψηλόν
έργον της, είνε ή άμυδρά είκών τής προνομιούχου αυ
τής κόρης ή όποία είνε μία έγγύησις και μια τιμή οια
τό Ώδειον τών ’Αθηνών. “Οταν λοιπόν είς τάς χειρας
τοιαύτης Καθηγητρίας παραδοθή ένα εξαιρετικόν ταλαντον, δπως ή μουσική ιδιοφυία της Δος ΙΙαντ,οπουλου, ήτις είνε δραματική υψίφωνος, κανείς δεν παρα
ξενεύεται διά τήν θριαμβευτικήν καλλιτεχνικήν έπιτυ

διεύδυνσιν τής κ. Λίνας Φόν Λοττνερ, της συνδιαζουσης την
ιιουσικήν μόρφυσιν πρό; τήν διοικη ΐκην ικανότητα, ενο- _
τίσόημεν μέχρι τοΰδε έκτελούμενα ύπο τών καθηγητών του
και Τής «λείως πάντοτε κατηρ ισμέτη; χορωδίας του τα

χίαν τής νεαράς καλλιτέχνιδος.
Τά συγχαρητήριά μας έξ ίσου προς την Καθηγη-

καθηγητήν τοΰ Κονσερβατουάρ Μαρτίνι και από τον υψιΖον Μπεο. τής Όπερά. ’Εδιδάχθη έ.τίσης ηθοποιίαν απο
τόν ήθοποιόν Ντεπά τή; «Κομεντί Φρανσαιζ»

τριαν καί τήν μαθήτριαν.

μεγαλότνοα όριιάρια τών μεγάλων μουσουργών.
Οί καΰηγηταί οί όποιοι Οά διδαξη-ν και εγετος εις το
Ώόεΐον Λόττνερ Γίνε οί έξής· ό β «ρβττιστης κ. Κάρολος
Μιέμμερ, βιολί κας κ. Σαϊφερ, ή δίς Όλυμπ,ια Γεωογιαδουϊιάνοή ή κ. Βέρτ Ναοΰμ (πιάνο), ο κ. Αχ. 1 ιαννο-

πουλος προκαταρττικά μαδήματα βιολιού.
Ήκ ‘Ελένη Ρότερ «ά διδαξη ρυθμικήν Γυμναστικήν,
μουσικήν άσ,.ησιν, πρώτην φοράν είσαγομένην εν 'Ελλαδι.
Ή Δίς ΤΙλέττοα ΤΙαταγεωργακοπουλου άαδιδαξη μονω_
δίαν ΊΙ Δΐς Παπαγεωργακοπού .ου είνε διπλωματούχος του
Χίου ’Αθηνών, έλοβε μαθήματα ένΠτρισίοις απο ,τον

20G

_

ΤΑ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ωτικόν διά τήν κ. Κυβέλην. Ή σκηνή έγέμισεν άπό άνθη
Έξεδόθη τάς τελευταίας ημέρας τοΰ ’Οκτωβρίου ουμ· καί άπό δώρα, τό κοινόν μέ τά ένθουσιώδη χειροκροτήμα
φώνως πρός τούς δρους τής προκηρύξεως, ή άπόφασις τής
τά του έξεδήλου διά μίαν άκόμη φοράν τόν θαυμασμόν του
επιτροπής, ήτις έκρινε τά ύ.τοβληθέντα είς τόν Διαγωνι πρός τήν μεγάλην έλληνίδα καλλιτέχνιδα.
σμόν τοΰ Συλλόγου τών ’Ωφελίμων βιβλίων τριάκοντα τέσ* *
*
σαρα διηγήματα ύποΰέσεως πολεμικής. Τήν άπόφασιν ταύ
Μετά τάς τιμητικός αύτάς έδόθησαν όλίγαι παραστάσεις
την ένέκρινε καί τό Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου.
είς τό Βασιλικόν Οέατρον άπό τάς δύο έλληνίδας πρωτα
Κατά τήν άπόφασιν ταύτην εύρέθησαν άξια βραβεύσεως
γωνίστριας. Ή A. Υ. δ πρίγκηψ Νικόλαος δ όποιος τόσον
καί σχετικώς καλλίτερα καί πλέον πρός τούς δροος σύμ ένδιαφέρεται διά τό ελληνικόν Οέατρον, παρεχώρησε τό
φωνα τά έξής·
Βασιλικόν εύθύ; ώ; τοΰ έζητήΟη. Πρώτη έπαιξεν είς αύτό
1) «Γιά τήν Πατρίδα», 2) «ό μούτσος», 3) Πρός τό ξη
ή κ. Κυβέλη τήν «Νεκράν Πολιτείαν» τοΰ Άνούντσιο. Τό
μέρωμα τής’Ελευθερίας», 4) «Ό πρωιότοκος αδελφός.» 5)
έργον έφάνη πολύ βαρύ είς τό κοινόν καί ώς έκ τούτου δέν
«Ό Μπάρμπα Γιώργος».
έΟεωρήΟη έπιτυχής ή παράστασίς το>·. ΊΙ κυρία Θεώνη
Καί είς μέν τό πρώτον διήγημα άπονέμειαι χρηματικόν
Δρακοπούλου, ή όποια ύπεδύΟη τό πρόσωπον τής τυφλής
βραβεΐον δρ. 500. είς δέ τό δεύτερον δρ. 200 καί είς τά υ
έπαιξε πάρα πολύ καλά τόν δύσκολον αύτόν ρόλον.
πόλοιπα άνά δραχ. 400.
Ή Δίς Κοτοπούλη έδωκεν εις τό Βασιλικόν έργον καί
"Οταν ήνοίχθησαν υιό τοΰ Συμβουλίου οί φάκελλοι, εύπάλιν μέ ελληνικήν ύπόΟεσιν, τήν «Ήρώ καί Λέανδρον».
ρέΟη δτι συγγραφεύς τοΰ πρώτου είνε ό Δημ. Γ. Φλίσβης
Ή Δίς Κοτοπούλη μάς παρουσίασε μίαν Ήρό> συγκλο
τοΰ δευτέρου είς κρυπτόμενος ύπό τό ψευδόνυμον «Φαρμίνιστικήν τήν στιγμήν τοΰ πάθους καί τραγικωτάτην τήν ώ
δης», τοΰ τρίτου πάλιν ό Δ. Φλίσβης, τοΰ τετάρτου δ I. X.
ραν ποΰ άντιλαμβάνεται τόν νεκρόν έραστήν τησ, τόν ό
κάί τοΰ πέμπτου ό Α. Φ. Πρίντεζης.
ποιον έφερεν είς τούς πρόποδας τι ϋ Πύργου της τό παΐζον κΰμα.
* *
Θεατρική Κίνησις
*
Ωραία βραδυά τοΰ Βασιλικού θεάτρου ήτο ή έμφάνισις
Ή Λειτουργία τών θερινών θεάτρων έληξε καί έφέτος
μέ τά$ τιμητικός τών πρωταγωνιστριών, δπως πάντοτε. Μέ τοΰ κ. Γκιτρύ, τοΰ Γάλλου καλλιτέχνου, ό όποιος διερσω πληθώρας άνθέων, κόσμου, χειροκροτημάτων ή κ. Κυ χόμενος έξ Αθηνών έόωκε μίαν μόνον παράστασιν εις τό
θέατρον. Τόν παρηκολούθησεν όλη ή έκλεκτή κοινωνία
βέλη καί ή δνίς Κοτοπούλη μάς έδωκαν τάς τιμητικός των.
τών Αθηνών.
Ή Δίς Κοτοπούλη έπαιξεν «’Ιφιγένειαν έν Ταύροις» τοΰ
Γκαϊτε.Τό θέατρον ύπερπλήρες έχειροκρότησε μέ άληΟή φα
νατισμόν τήν Δα Κοτοπούλη άποδίδουοαν τόσον τελείως τής
Θεατρικαι Ειδήσεις
’Ιφιγένειας τόν ρόλον,καί ή οποία κατά τήνέκφρασιν φίλης
τής «Έλλην. ΈπιΟεωρήσεως» έφΟασεν είς Όλύμπιον με— Ό θίασος τής κ. Κυβέλης άνεχιόρησεν είς Κέρκυραν,
γαλεΐον !
θά δώση έκεΐ είκοσι πέντε έν δλω παραστάσεις. Έπειτα
* *
θά μετσβή είς Πάτρας, ένθα θά παίζη έπί δέκα πέντε ε
*
σπέρας. Τό περαιτέρω πρόγραμμά του Οά κανονισθή άργόΉ κ. Κυβέλη σαρουσιάσ8η πρό τοΰ έκλεκτοΰ κοινοΰ ιής
τερον. Δύναται δμως νά θεωρηθή βέβαιον, δτι θά δώση
τιμητικής της ύπό ποικίλους ρόλους. "Επαιξε τέσσαρα μι
μερικός παραστάσεις καί είς τό ένταΰθα Βασιλικόν θέακρά έργα. Τό «Πληγωμένο Χιλιδόνι» τοΰ κ. Λοιδωρίκη,
τρον.
τό «"Ονειρον εαρινής πρωίας» τοΰ Άνούντσιο, τήν «Ζουμ— Ό θίασος τής δ >ς Μαρίκας Κοτοπούλη άναχωρεϊ τήν
περί» τοΰ Περτορίς καί τό μιμόδραμα τό «Χέρι» μέ μου
3ην
Νοεμβρίου είς Ρουμανίαν. Τήν πρώτην παράστασιν
σικήν τοΰ Μπερενύ.
θά δώση είς Βραΐλαν, ένθα θά παραμείνη δέκα οκτώ η
Ή κ. Κυβέλη ώς «Ζουμπερί» ύπήρξε πραγματικώς α
μέρας. Είτα θά δώση πΛτε παραστάσεις είς Γαλαισι. Τρεις
παράμιλλος. Τελειοτέραν άπόδοσιν τής ήρωΐδος δέν θά έεις Βσυκουρέστιον καί τρεις είς Κωνστάντζαν. Είς τάς
φαντάσϋη βεβαίως ό συγγραφεύς. Ήτο φυσική είς δλας
δέκα Δεκεμβρίου θά μεταβή είς Σύρον. Είς τάς είκοσι Ίατάς στιγμάς καί τόσον ωραία μέ τήν μαύρην της κόμην
νουαρίου
είς Θεσσαλονίκην. Τήν μεγίλην σαρακοστήν θά
καί τό κόκκινον τριαντάφυλλον έπί τής κεφαλής. Άλλά καί
μειαβη είς Αίγυπτον ή Κέρκυραν.
ό κ. Βονασέρας ώς Σέριος ή co άντάξιος τής Κυβέλης. Ό
— Είς τό Δημοτικόν θέατρον Οά παίξη τό Ελληνικόν
έρασιήςτηςδ άσχημος, δ ζηλότυπος, δ παίίαινόμενος άλ
Μελόδραμα μέχρι 15 Νοεμβρίου. Κατόπιν θά παίξη είς αύ
λοτε άπό χαράν καί άλλοτε άπό λύτην είς έκάστην λέξιν
τό ή Όπερέττα Παπαίωάννου μέ τήν Έγκελ. Θά παιχθοΰν
τής έρωμένης του, καί δ όποιος αποθνήσκει τήν στιγμήν
παρ’αύιής τέσσαρα τέα έργα, μεταξύ τών όποιων ή «Μουποΰ τήν βλέπει νά φιλή ένα άλλον, εύρεν εις τό άτομον
σικάντελφελ» τοΰ Γιάρνο, ή «Μοντέρνε Εύα» τοΰ Γκιλτοΰ έκλεκτοΰ καλλιτέχνου ένα έρμηνευτήν τέλειον. Ή Κυ
πέρ καί δύο νέαι ό.τερέτται τοΰ Λεχάρ. Έν τώ μεταξύ θά
βέλη καί ό Βονασέρας άνεδείχθησαν άνώτερόι εαυτών κατά
έκτελεσθή τό κονσέρτο τοΰ Δούιη. Τάς αύιάς ημέρας θά
τήν διδασκαλίαν τοΰ μικροΰ αύιοΰ αριστουργήματος. ’Επί
έκτελεσθή εις τό Δημοτικόν τό κονσέρτο τής κυρίας Κασης ή κ. Κυβέλη άπέσπασε ραγδαία τά χειροκροτήματα είς
τό μιμόδραμα τό «Χέρι», Χωρίς νά όμιλήση καθ’ δλον τό μπανάκη, υποτρόφου τοΰ Ωΐείου, σπουδασάσης εις τό Μιλάνον.
διάστημα τής ύποκρίσεώς της. μέ τήνέκφρασιν τής μορ
—Μετά τάς παραστάσεις τής όπερέττας τοΰ κ. Παπαϊωφής της, μέ τάς κινήσεις τοϋ σώματός της, έδειξεν δλα τά
άννου θά έχωμεν είς τό Δημοτικόν τήν Βιεννέζικην δπεσυναισθήματα τοΰ τρόμου, τής αγωνίας, τής λύτης κα’. τής
ρέτταν Κονταράτ·υ, ή δποία θά άρχίση τήν 2 Δεκεμβρίου
χαράς, τήν στιγμήν καθ’ ήν βλέπει έαυιήν άπηλλαγμένην
καί
θά δώση δέκα παραστάσεις. Είς τήν Βιεννέζικην όπεάπό τόν κίνδυνον έκ τής παρουσίας τοΰ λωποδύτου. Τό τέ
ρέτταν μειέχει ή Ρόζα Λόϋ καί ό διάσημος κωμικός Κάρο
λος τής παραστάσεως αύιής ύτήρξε πραγματικώς άποθελος Σόπερ, ό όποιος είχεν έλθει είς τάς ’Αθήνας διά πρώ-

την φοράν, μαζί μέ τήν Τέρρεν. 'Π όπερέιτα αϋ>η όποτε-

λεΐται άπό εξήντα έν δλω πρόσωπα·
—’Ακολούθως 0ά έχωμεν είς τό Δημοτικόν ’Ιταλικήν όπερέττον. Έτίοη; θά έχωμε .· καί κομφεράνς ύτό τοϋ κ.
Μ.τορτόι, άδελφοΰ τού Γάλλου συνταγματάρχου καί ιού έξερευνητοΰ τοϋ Πόλου κ. Σαρκώ. ’Επίσης θά έχωμεν Γερμανι-ήν όπεραν μέ ορχήστραν άπό έξήντα Γερμανούς κα-

θηγητάς. τής μουσικής.

Ξένα Θέατρα
H

"ΦΥΛΑΚΗ,,__

Είς τό Οέατρον «Βάλι» τή Ρώμη; έ.ταίχθη τό νέον έρ
γον τοΰ νεαρού δραματικού σνγγραφέως Μορσέλλη, «ΊΙ
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τα συγκαταλέγεται μεταξύ τών ώραΐυτέρων καί δροσεροτέρων όπερεττών τής μουσικής τοΰ Αέχαρ.
Ό γράψας τό κείμενον τής όπερέττας «Γάμος είς τ’ α
στεία» είνε ό Ίού’.ιος Μτωέρ. Κατ’ ού;ό εΐ; ήμίπλουτος
καί αίσθηματίας ύποκόμης τοΰ Ρέκεμπιυργκ καί ή Σέλμα
είνε μέλος ένός άντιάρρενος συλλόγου γυναικών, τοΰ ό
ποιου ή θεμελιώδη; διά'αξις είνε, ούδέποτε αΰται νά δί
δουν πρσοσοχήν είς τάς προτάσεις τών άιδρών. Άλλ’ ή
Σέλμα πίπτει είς τήν παγίδα τήν όποιαν έστεισεν είς αύτήν
μία τών άδελφών τοΰ ύποκόμητος, πιστεύει αύ:όν δτιείνε
γυνή καί χάριν αστειότητας δέχεται νά γείνη σύζυγός του.
"Οεα\ έγειναν οί γόμοι ή άπάτη αποκαλύπτεται. Ή
Σέλμα οργίζεται κατ’ άρχάς, κατόπιν δμως άγαπα τόν ώραΐον ύ τοκόμητα καί αποστέλλει έν τέλει είς τόν διάβολον
τόν «άντιανδρικόν» σύλλογον, ώ; επίσης έπραξαν μετ’ ού

Φυλακή».
Τό πρώτον πρόσωπον έν τώ έργ<>> είνε ό μαρκήσιος Ρω-,
μάνο τής Λ ίτσας, απόγονος μεγάλης οί ογενεία·, τής δποίας
έκληρονόμησε τό όνομα καί τό άνάκτορον, τό όποιον πρό

πολύ μία πρό; μίαν καί δλα τά θήλεα μέλη αύτοΰ,

κειται νά άπολέση
Ή σύζυγος τοΰ Ρωμάνο. ή μαρκησία Αρτΐζα είιε γυνή
ματαιόδοξος, πλήρης έλαττωμάτων καί σπάταλος. ’Επίσης
ή κόρη τοΰ μαρχησίου Σελβάντζια εϊνε διεφθαρμέιη καί
πρόκειται νά γίνη ερωμένη τοΰ μνηστήρος της. ΊΙ
δευτέρα Ουγάτηρ τοΰ μαρκησίου ήΓκ ίγια, είνε Ουγάτηρ χρη
στοήθης καί μνηστευμένη μετά τοΰ νεαρού μαρκησίου Πιέρου τής Τουρρίτσς. Ό μαρκήσιος έχει καί έτερον
υιόν τόν Λορέντον, δστις δέν άρέσκεται νά ζή ώς άριστοκράτης καί άποζή έργαζόμενος ώς μηχανικός'
Ό υιός αύτός μόνος γνωρίζει τήν έπικειμένην καταστρο
φήν καί βλέπων δτι ό πατήρ του έκτός τής περιουσίας του
δυνατόν νά άπολέση καί τήν τιμήν του, προτείνει είς μίαν
ημέραν εορτής άποτόμως είς τόν πατέρα του νά πωλήση τό ά
νάκτορον καί νά άλλάξη ζωήν. Πάλη ψυχική διεξάγεται

Λοιπόν αί ΙΙαρισιναί άνακηρύσσονται ύπό δλων τών
ιατρών τής ύφηλιου πάνσοφοι. 'Ώστε τώρα κατέχουν
δχι μόνον τά σκήπτρα τής κομψότητας άλλά και τής

Μ

Μόδα

----------------

σοφίας.
Άπεχαιρέτισαν μιά γιά πάντα τόν κορσέ, έσπασαν
τά δεσμά τής σκλαβιάς τοΰ σώματός των και τό ά
φησαν ελεύθερον, στην φυσική εύμορφιά τών γραμμών
του, καί στην πραγματική άριστοτεχνικότητα τών κι-

νήσεών του.
Καί φοροΰν αί μέν παχύτεραι ένα κορσέ άπό καου
τσούκ αί δέ λεπτοφυείς μόνον ζώνην άπό καουτσούκ.
Ή Ρομπίν είς τήν έν τώ Παττέ έμφάνισίν της—εις
τό μάθημα τής άβύσσου —φορεϊ άκριβώς μία άπό τής
άνωτέρω ζώνες καί έχει μιά εύλυγισία θαυμασία. Μανθάνομεν δτι αί κομψότεραι Άθηναΐαι ήδη έπρομηθεύ,θησαν άπό τό Παρίσι τέτοιες ζώνες.
* *

έντός τών στηθών τοΰ μαρκησίου.
Τήν στιγμήν δμως τής διαμάχης υίοΰ πατρός εμφανίζε
ται δ άδελφός τοΰ μαρκησίου ’Ιάκωβος, δ άσωτος καί απο
διοπομπαίος τυχοδιώκτης, δστις έρχεται νά ζητήση χρήματα

Καί μία νέα πρόοδος άνεφάνη εις τόν όρίζοντα τής
Μόδας· φέτος και είς τάς προεσπερίδας θά φοροΰν αί
κυρία: εντελώς ντεκολτέ τουαλέττες. Είς τό Παρίσι δλο σχεδόν τό κακοκαιρι είς τά καζίνα, μεγάλα ξενο
παρά τοΰ άδελφοΰ του.
δοχεία καί βίλλες τών έκεΐ λουτροπόλεων δέν έφοροΰΌ τυχοδιώκτης μανθάνει τά διατρέχοντα καί προτείνει σαν παρά ντεκολτέ τουαλέττες. Φυσικό ήτο δτι φέτος
δπως διά τής χαρτοπαικτικής δεινότητάς του κερδίση τήν
τόν χειμώνα θά κατέπλεε ή Μόδα αύτή είς τά σαλό
προίκαν τή; Γκάγιας, ήτις χάνεται Ό μαρκήσιος Ρωμάνο νια τών ’Αθηναϊκών μεγάρων καί πραγματικώς μανάποκρούει μετ’ άηδίας τήν πρότασιν τοΰ τυχοδιώκτου ά- θάνομεν δτι ήδη μία έκ τών πλέον μονταίν κυριών, ώδελφού καί υπενθυμίζει είς αύ όν τάς άρετάς τών προγό ραιοτάτη, γνωστή, κομψοτέχνημα δέ ύπό έποψιν συ
νων. Τέλος, δ μαρκήσιος δέχεται τήν προσφοράν τοΰ άδελ νόλου, έφερε θαυμάσιες τουαλέττες—ιιπροσσέ ώς έπί
τό πλεϊστον—γαρνιρισμένες μέ δλίγη αληθινή δαντέλφοΰ. Είς τό χαρτοπαίγνιον κερδίζουν καί άποφασίζουν νά
λα, καί στενήν γοΰνα, τελείως δέ ντεκολτέ'
εορτάσουν τούς γάμους τόσον τής Γκάγιας, όσον καί τής
’Επίσης τά μεγαλείτερα ραπτικά σπίτια στάς ’Αθή
Σελβάτζιας. Αύτήν τήν ημέραν τού γάμου της μεθύσκεται
νας θά έφαρμόσουν τήν άνωτέρώ Μόδαν.
μέ καμπανίτην καί έξευ’τελίζει τάς εικόνας τών προγόνων
του. ’Εξάγει δέ έν περίστροφον νά πυροβολήση μίαν τών

προγονικών εικόνων.
Ό μαρκήσιος Ρωμάνο δέν συγκρατεϊται πλέον καί άπαλλασσόμενοςτώναισθημάτων,ατινα συνείχαν αύτόν,αρπάζει τό
περίστρσφον|άτό τώνχειρώνιής θυγατρό; του καί αύ ιοκτονεϊ.

* *
*

'Η ύπό έποψιν γαρνιτούρας είς τής τουαλέττες μόδα
είνε ή γοΰνα. Δέν ύπάρχει μπλούζα ή τουαλέττα ποΰ
νά μήν εϊνε γαρνιρισμένη έτσι.
Έδώ τής στερεώτερες καί καλλίτερες γούνες τής
έχει ό κ.Θ. Πετρόπουλος.Κάτι δαντέλλες Σαντιγί γιά

μπλούζες θαυμάσιες.
ΓΑΜΟΣ ΕΙΣ Γ ΑΣΤΕΙΑ

Δέν είνε γνωστόν πότε δ συνθέτης Φραγκίσκος Λέχσρ
συνέθεσε τήν τρίπρακιον δπερέτταν «Γάμος είς τ’ άστιΐα»,
τήν όποιαν πρώιην φοράν, κατ’ ’Απρίλιον τό θέατρον «Φροσάτι» έπαιξεν έν Ίταλίφ. Ίσως ή όπερέττα αυτή συνετέθη
πολύ πρότερον ιών ετέρων δύο αδελφών τη·, α'ίτινες διέτρεξαν ολόκληρον τόν κόσμον, καιαστήσασαι οΰτως ένδοξον
τόν Αέχαρ. Άλλ’ έν πάοη περιπτώσει ή νέα αΰτη όπερέτ-

* *

’Από τίνος τά μανικέτια τών κυρίων, ιδίως δέ τών
συμμετασχόντων είς τόν δεύτερον πόλεμον, είνε στολι
σμένα μέ κάτι πολύ περίεργα κουμπιά.
Τά κουμπιά αύτά είνε άπό στολάς τών γενναίων
Βουλγάρων άξιωμχτικών, οί όποιοι έν τή βιασύνη των
νά φεύγουν, έξεχνούσαν νά παραλάβουν μαζύ των καί
τάς έν έφεορεία στολάς των. Έπ’ αύτών είκονίζεται Q
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δικέφαλος άετός, σημεΐον,
φουσκοθαλασσάς ποΰ πα
ραδέρνει τα βουλγαρικά κε
φάλια.
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Εφέτος αί Ζώναι άπό ύ
φασμα είνε πολύ της Μό
δας.
Τελευταίως μάλιστα ή
προς αύτάς εύνοια τοΰ ω
ραίου φίλου καί παρατείνεται και
αύξάνη.
Διότι ή ποικιλία των, ή
χάρις των καί ή πολύ
τροπος έπινοητικότης ή ο
ποία προίσταται εις τήν κα
τασκευήν των είνε γοητευτικώταται. καί δέν απο
ρεί κανείς, δταν τάς βλέπη προσδιδούσας εις τήν
δλην περιβολήν τόσην πρω
τοτυπίαν καί κάποιον τόΟ Αγγλος κ. Μπορέϋ περιέρχόμενος τά χωρία τής ’Ηπείρου
νον άληθώς προσωπικόν, άτομικόν. "Ωστε δεν ήτο δυνατόν αί κομψευόμεναι νά
τάς έγκαταλείψουν. Άλλά πόσον δύσκολον πράγμα Τουρκίας Γκαλήπ βέης έζήτησε τήν άνακοπήν τοϋ άείνε νά φορή τις μίαν τοιαύτην ζώνην. Απαιτείται πόπλού τοΰ άτμοπλοίου διά νά γνωρίση εις τόν Ρουμά
λεπτή άντίληψις και καλαισθησία ήκιστα κοινή, νον πολιτικόν...... τάς νέας άξιώσεις τής Κυβερνήσεως
διά νά εΐμπορή κανείς, χάρις εις αύτήν τήν ζώνην,ότέ του. Καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον έληξεν ήδν; ό ’Οκτώ
μέν νά μετριάζει τήν παραπολύ έλευθεριάζουσαν ιδιο βριος καί τό ζήτημα τής ειρήνης συγκρατεΐ άκόμη τόν
τυπίαν τής έσθήτος· άλλοτε τούναντίον νά κοσμή μέ Έλλ. Λαόν είς τής άοριστίας τάς συγκινήσεις αί όποίαι
τολμηράν χάριν τήν ύπεράγαν σεμνήν αύστηρότητα είνε βέβαιον δτι τάχιστα θά λήξωσι μή άναβαλλομένης
μιας ενδυμασίας «Ταγιέρ αμπιγέ >.! Τά πρότυπα των έπί πολύ τής ύπογραφής λόγω τής τάχιστης συνεννοήζωνών τά όποια συνειθίζονται τώρα είς τό 11α- σεως ή όποια θά έπακολουθήση ύπό τήν άδιάκοπον έπίρίσι είνε πράγματι περιεργότατα. Ζώναι πλατύτα δρασιν καί πίεσιν τής Ρουμανίας είς τάς σκέψεις καί
τα·., εκτεινόμενα·, είς αρκετά ύφεκατόμετρα έπάνω άπό τάς παλιμβουλίας τής Πύλης.
Καί έπί τοΰ δεδομένου αύτοΰ κανείς στηριζόμενος
τήν οσφύν καί ακόμη περισσότερα ύφεκατόμετρα κά
τω τής όσφύος· ζώναι τοποθετούμενα·, πλαγίως· ζώναι δύναται νά θεωρήση ώς γεγονός πλέον τήν ταχίστην
οριζόντιοι, μέ τό έν άκρον πλαγίως πρός τά έμπρός άποκατάστασιν τών διπλωματικών σχέσεων τών δύο
καί άνω, μέ τό άλλο άκρον πρός τά έμπρός καί κάτω’ Κρατών καί τοΰτο άποτελεί δίδαγμα πολύτιμον διά
ζώναι είς σχήμα γιλέκου έπί ζωνών πλατυτέρων άπό τήν μέλλουσαν σταδιοδρομίαν τών Βαλκανικών ’Εθνών.
τρίχαπτα-ζώναι χωρίς άκρα ή μέ ‘τ’ άκρα κρεμάμενα. Τό δόγμα τά Βαλκάνια διά τών Βαλκανίων έρχεται
διά δευτέραν φοράν μετά τήν συνθήκην τοΰ Βουκου’Εφέτος τέλος θά είνε ή άληθής βασιλεία τών ζωνών.
ρεστίου, νά φανερώση τήν δύναμιν τής ένώσεως τών
μικρών Κρατών άτινα χειραφετηθέντα άπό τήν κηδε
μονίαν ήμάλλον τήν τυραννίαν τών Μ. Δυνάμεων κανονίζουσι τάς ύποθέσεις των σύμφωνα πρός τό δίκαιον
καί τά υψιστα εθνικά των συμφέροντα.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
'Η σοβαροτέρα σημασία τής έπιτεύξεως τής'Ελληνο'Ολόκληρος ό μήν παρήλθε μέ τήν άγωνίαν τής υ τουρκικής συνθήκης είνε τό μέγα αύτό άγαθόν τό ό
πογραφής τής ειρήνης. ΤΙ παλινστροφία τήςΐΐύλης έ- ποιον ένας ειλικρινής συνασπισμός Ρουμανίας,Σερβίας,
ξεδηλώθη μέ δλην της τήν έκτασιν καί μ’ δλας τάς Μαυροβούνιου και 'Ελλάδος κατεκύρωσεν, ώς κτήμα
συνέπειας της καί ίσως θά παρετείνετο καί θά'έξετείνετο άναφαίρετον, είς τάς περί τήν Ελληνικήν χερσόννησον
μέχρι τών ορίων τών συμφεροντολογικών σκέψεών της χώρας. Καί είνε πράγματι άξιον πολλής προσοχής τό
καί διανοημάτων της—-άγνώστων όρίων καί άγνώστου θέαμα ένός'Ρουμάνου πολιτικού κανονίζοντος τάς τύχρονικού διαστήματος—άνμήάπό μηχανής δέν ένεφα- χας τών περί τόν Αίμον ’Εθνών τά όποια σήμερον διά
νίζετο ό περιφανής Ρουμάνος πολιτικός Τάκε Ίωα- τής ένώσεως κατέστησαν δχι μόνον ίκανά νά κανονίανέσκο πολύτιμον μέλος τής Ρουμανικής Κυβερνήσεως ζωσι τά ίδια αύτών συμφέροντα άλλά και σοβαροί πα
καί τών άριστων φίλων τής Ελλάδος. Ή επιβλητική ράγοντες εϊς τάς ύπέρ τής παγκοσμίου ειρήνης προ
καί ραγδαία μεσολάβησίς του είχε καταπληκτικά α σπάθειας τών μεγάλων Εθνών. Καί τήν στιγμήν ποΰ
ποτελέσματα. καί ήλθε στιγμή κατά τήν όποιαν έθε- προκαταβολικως πανηγυρίζομε'? τό εύφρόσυνον γεγονός
ωρήθη ή όριστική σύναψις τής ειρήνης καί γεγονός τε- τής ειρήνης, μετά σφοδροτάτης θλίψεως πληροφο
ρούμενα δτι ό Ελληνικός πληθυσμός τής Θράκης ύτελεσμένον άπό τό όποιον έλλειπεν ή έπικύρωσις τής
Πύλης.Ουδείς δέ έτόλμα νά φαντασθή δτι μετά τήν μο- φίσταται τά πάνδεινα άπό τήν Βουλγαρικήν θηριωδίαν.
νογράφησιν τών προκαταρκτικών δρων τοϋ Πρωτο Είνε άπερίγραπτα τά μαρτύρια καί άφάνταστοι αί κακόλλου θά υπήρχε καί ή ελάχιστη άντίρρησις έκ μέ ταστροφαί τάς όποιας ύπέστησαν καί ύφίστανται χιλι
ρους τής Τουρκικής Κυβερνήσεως. "Εφευγε δέ ό υπέ άδες άδελφών μας είς τήν Βουλγαροκρατουμένην
ροχος τής Ρουμανίας πολιτικός ήσυχος, έπιστρέφων είς Θράκην. Και δσον είνε τερατώδης καί διεγερτική
τήν πατρίδα του, δταν σπεύδων ό άντιπρόσωπος τής φρίκης ή βαρβαρότης τών άγριων αύτών ψευτοκατακτητών τόσον εμπνέει άπόγνωσιν ή άδυναμία ή ή ά-
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τήν νίκην καί τόν θρίαμβον είς τήν άναγεννηθεϊσαν φυλήν
μας.Τά δικαιώματά της έπί τοϋ σεβασμού τής κοινωνίαςκαί τής
πολιτείας είνε αναμφισβήτητα καί είνε δείγμα ΰπέροχον πνευ
ματικής αλκής ότι μόνη έρχεται σήμερον νά τά διεκδικήση.
Έπικροτοϋμεν είς κάθε διάβημά της τεινον είς τήν έξύύωσίν της, είς τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, είς τήν
περιφρούρησιν τών δικαιωμάτων >ης, είς τήν πλήρη έφαρμογήν τών ύπέρ αύτής νόμων καί είς τήν πληρεστέραν νομο
θετικήν ποόνοιαν ύπέρ τών στοιχειωδών δικαίων της. Διότι
σήμερον ακόμη ή 'Ελληνίς έργάτις δέν αποτελεί κοινωνι
κήν δύναμιν, ούδέ καν έχει έςησφαλ'.σμένην τήν ατομικήν,
τήν ανθρωπιστικήν της ύπόστασιν, Είνε απλώς στοιχεϊον έκμεταλλεύσιμον. Στοιχεϊον ποϋ νικίτχι διά
τής δυσ
τυχίας, διά τής ανάγκης, διά τής άμαθείας, διά τής πενίας
Στοιχεϊον πού τό έκμεταλλεύεται ή αδικία, ή σκληρότης, ή
κοινωνική άνισότης, ή πλεονεξία καί ή αναλγησία. "Ολα ό
μως αύτά δημιουογοϋν τήν έπανάστασιν, επιφέρουν τούς κλο
νισμούς καί τονώνουν τήν αποφασιστικότητα καί τό θάρρος
πρός τά γεννάω. μέτρα. Καί κατ’έξοχήν γενναΐον μέτρον είνε
ή ένωσις καί ή αλληλοβοήθεια τήν όποιαν κηρύσσουν αί έρ·
γάτιδες τών Αθηνών καί ύπό τήν σημαίαν τών όποιων ο
φείλουν νά συγκεντρωθούν όλα·. αί λαϊκαί γυναικεία·, εργατι

πάθεια τής Ελλάδος νά σπεύση νά τούς άπαλλάξη
καί νά τούς σώση άπό τούς όνυχας τής άπαισίας αύ
τής φυλής. Καί μάς έρχεται αύθόρμητος ή σκέψις πώς
δέν κάμνομεν έκκλησιν είς τά φιλάνθρωπα αισθήματα
τής φίλης μας Ρουμανίας άποδεχομένης έκ τής πρός
τό έθνος μας φιλίας τήν μεσολάβησιν πρός άποτροπή-,
άπό τής φοβεράς καί άπαισίας αύτής συμφοράς.
*
* *
Μαζή μέ τάς συγκινήσεις τής ειρήνης εΐχομεν τόν
μήνα αύτόν τάς συγκινήσεις τάς όποιας μάς έδιδον
αί έπέτειαι τής άπελευθερώσεως τόσον Ελληνικών πό
λεων τής Μακεδονίας.
'Η επέτειος τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης
μάλιστα έωρτάσθη κατ’έξαίρεσιν μεγαλοπρεπώς καί έν
Άθήναις καί είς τήν πρωτεύουσαν τής Μακεδονίας.
Καί τήν στιγμήν ποΰ ήμεΐς οί σύγχρονοι παρακο
λουθούμε',· έπετείους μεγάλων ιστορικών γεγονότων έκτυλιχθέντων έπί τών ήμερών μας αϊσθανόμεθα ένα ύπερήφανον συναίσθημα τό όποιον ή ιστορία μάς έδίδασκε νά παρακολουθώμεν νοερώς δταν μάς έπανέφερεν κοί τάξεις.
είς τά μεγάλα τοΰ 'Ελληνισμού γ'εγονότα τά 'όποια
—«EgOηύτύχισαν νά δημιουργήσουν και παρακολουθήσουν
Είς τά άξιοσπούδαστα γραφόμενα ύπό τοΰ κ. Σ. Δεάλλαι γενεαί.
βιάζη έντή «Ελληνική Έπιθε*
* *
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ρήσει» περί Μελιγγών έπιτρέΌ μήν έληξε μέ τό άνοιγμα τής Βουλής. Μέσα έκεί
ΜΕΑΙΓΓΩΝ ψατέ μοικαιταΰτα νά προσθέσω.
έξήλθον άπό τά Βασιλικά χείλη λόγοι διά τών όποιων
Ό Χρηστός Μελιγγός ταγ
έπανηγυρίζοντο καί έξήροντο δλα τά μεγάλα γεγονότα ματάρχης τοΰ Ελληνικού στρατού άπέθανεν ένταΰθα
τά όποια άπό έτους διεδραματιζόμενα έξύψωσαν τήν περί τό 1873 έτος έν πενία διότι μηδέτήν σύνταξίν του
ελληνικήν φυλήν είς τό άπόγειον τής δόξης καί τιμής. κατά τούςτελευταίους χρόνους έξΈλλάδος τοΰέστελλον
Καί οί' λόγοι έχουν κατά τοσοΰτον μάλλον άξίαν όδέ τάφος σώζεται έτι εν τφ'Ελλην.νεκροταφείω φέρων
καθ’ δσον προεφέροντο άπό στόμα Βασιλέως ό όποι τήν τοΰ άξιώματός του έπιγραφήν.Έν τφ ΐδίφδέ τάφω,
ος έπρωτοστάτησε καί ήθλησε καί έδοξάσθη διά τήν καί έτερος Μελιγγός άδελφός του άναπαύεται ώς ή έπιπροσωπικήν του στρατηγικήν μεγαλοφυίαν ή όποια γραφή δηλοΐ «’ΕμμανουήλΜελιγγός ιππότης τοΰ Σταυ
μετά τόσης όρμής έξεδηλώθη εις τά πεδία τών μαχών. ρού τοΰ Σωτήρος γεννηθείς τώ 1818 τελευτήσας δέτώ
Μ.
1888». Κατά τήν κηδείαν τοΰ ταγματάρχου Μελιγ• —'—·—
γοΰ τοΰ άπεδοθησαν στρατιωτικαΐ τιμαί ύπό λόχου Αύστριακών στρατιωτών, έφερε δέ ούτος 13 έν δλφ πα
ράσημα. Τέκνα άδελφών τοΰ Χρήστου Μελιγγοΰ οί σή
'Ο Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας κ. Μιχαλα- μερον ζώντες ένταΰθα έκ τής άρχαίας αύτής οικογέ
κόπουλος συνοδευόμενος ύπό τοΰ τμηματάρχου τοΰ νειας είσίν οί άδελφοί Νικόλαος καί Χρήστος καί ό
'Υπουργείου του έπεχείρησε περιοδείαν άνά τάς άπε- πρωτεξάδελφος αύτών Λεωνίδας. 'Ο Νικόλαος είναι
λευθερωθείσας Μακεδονικάς πόλεις. έπί έτη 38 ήδη νεωκόρος τοΰ Ελληνικού Ναοΰ τοΰ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ Είνε προφανές δτι ή ύπουργική αύτή Αγίου Νικολάου ή ζώσα τής κοινότητος ιστορία, ώς
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ έπίσκεψις δσον καί άν θεωρηθή άνε- δέ μοΰ λέγει ούτος ή οίκογένειά των ήλθεν έδώ έκ Κυ
παρκής διά τήν μελέτην τών μεγά θήρων, δ Χρήτος είναι ύπάλληλος τής άτμοίλοΐας
λων πλουτολογικών ζητημάτων, πάντως δμως θά ά- Λόϋδ, άγαμοι άμφότεροι, ό Λεωνίδας είναι άπό τούς
ποβή κατά πολύ καρποφόρος καί έπωφελής διά τήν μεγάλους τής άγοράς έδώ μεσίτας έμπορευμάτιον ού
πρόοδον τών μεγάλων γεωργικών καί βιομηχανικών τος δέ ισχυρίζεται δτι ένταΰθα ήλθον έκ Ζακύνθου, εί
ζητημάτων τών νέων χωρών. Ή όξυτάτη άντίληψις ναι δέ έγγαμος μετά τέκνων. Τό βέβαιον είναι δτι οί
καί εύφυΐα τοΰ κ. Ύπουργοΰ θά άναπληρώση τά κενά πατέρες τών σημερινών Μελιγγών έγεννήθησαν ένταΰ
τής άνεπαρκοΰς μελέτης καί ή παρουσία τοΰ κ. Χα- θα, ό δέ πάππος τών ήλθεν έξ Έπτανήσου διότι ύπήσιώτου, κατόχου τών γεωργικών ζητημάτων, προώρι- κοος Άγγλος έτύγχανε?, άγνωστον έκ Κυθήρων ή έκ
σται νά συντελέση εις τήν σκοπιμοτέραν λύσιν τών με Ζακύνθου.
γάλων προβλημάτων, τά όποια πολυσύνθετα καί μέ έ"Ετερος κλάδος τής οικογένειας Μελιγγοΰ ύπάρχει
πιβεβλημένην τήν ταχίστην διεξαγωγήν των, πρόκειν- νΰν έν Βιέννη δστις μάλιστα είναι έκατομμυριοΰχος.
ται εις τήν άντίληψιν κάθε προοδευτικού καί ρηξικεΙΙρό οκταετίας άπέθανεν ένταΰθα ό Ίω. Μελιγγός
λεύθου ύπουργοΰ.
άγαμος δστις τήν περιουσίαν αύτοΰ έκ 400 χιλ. κορωνΙΙάντες προσδοκώμεν άπό τό 'Υπουργείου τής Ε νών άφιέρωσεν ύπέρ τοΰ Ελληνικού ναοΰ καί τής
θνικής Οικονομίας έξέλιξιν δράσεως άκαταβλήτου, ύ- σχολής μέγας άναφανεΐς εύεργέτης τής Τεργεσταίας
περπηδώσης τά έμπόδια καί άνοιγούσης νέους δρόμους Ελληνικής κοινότητος, ολίγα δέ άφήκεν είς τούς άνω
εύρυτάτου μέλλοντος τής δλης μεγαλυνθείσης πατρίδος.
συγγενείς του.

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Μέ ιδιαιτέραν εύγαριστησιν σημειοϋμεν τό μέγα βήμα τοΰ
γυναικείου εργατικού κόσμου τής πρωτευούσης πρός τήν ένωσιν καί τήν αλληλοβοήθειαν. Ή 'Βλληνίς έργάτις έν τώ
συνόλω λαμβανομένη, είνε ή δημιουργός
ΑΙ ΕΙΊΆΤΙΔΕΣ τών ακλόνητων βάσεων έφ’ών έίεμελιώΟη
ή Νέα Μεγάλη Ελλάς. Άπό τά σπλάγ
χνα της άνεπήδηβαν τά σιδερένια κορμιά ποΰ έςησφαλισαν

Έν Τεογέότη

άρχιμ. Ιεζεκιήλ Βελιη ιδιώτης

προηγούμενος

Είς άλλην στήλην γράφομεν περί τής ανάγκης τοϋ διορι
σμού έπιθεωρητριών διά τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν καί
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11 εργασία αυιη δύναται Τ'ά
θεωρηθή κολοσσιαία, λαμβανομένω/ ύπ’ό'ψιν τών γλισχροτάτων
υλικών μέσων άιινα διαθέτει τό
αυτοσυντήρητου τοϋτοίδρυμα.Άς
ελτισωιιεν οτι βελτιουιιένης συν
τφχρόνω τής οικονομικής κατα7
στάσεως τής «Πολυκλινικής» θά
εξακολούθηση αυτή έργαζομένη
μέ τό αυτό φιλάνθρωπον καί έιιστημονικόν πνεύμα, καθισταμένιι
δσημέραι μέγα καταφυγών εις
τούς πάσχοντας καί ισχυρός διά
τή ' δημοσίαν υγείαν παράγων.

Al 'Ελληνίδες τής ’Ηπείρου
τονίζομεν τά ώφελήματα τά όποια Οά προκόψουν έ< τής έ<Ραθμθϊής του μέτρου αύεον.Είς τήν στή·
Κ Ιημγπτριλ 7 λΐ?ν °ύίήν ®ν“γράφθμβνμέ ί6ιαι«0“ν χαΚΑ«Η1 li 11 ΙΑ £ραν την προσληψιν τής Δοςθεοδιόρας Δη,
,
μητρ'άδου ώς καΟηγητρίας τής Ιστορίας
*ις ΙΟ ΆρσακειονΔιά τοΰ διορισμού της άναπτεροΰται κάθε
ευελπις σκέψιςδιάτό μέλλον τού ίδρύματες αυτού τό όποιον
απο τίνος υποχωρεί εις τήν δύναμιν τής μεταρρυθμιστής
ορμής η οποία διακρίνει τήν σημερινήν άντίληψ.ν εις κάδε
εξελιξιν τού κοινωνικού καί έδνικοΰ βίου. Άπό τήν νεαρωτατην καί εϋ.ταίδευτον καόηγήτριαν ά'αμένομεν εργα
σίαν Ικανήν νά ένσταλόξα εις τό πνεύμα τής ,έας γενεα“ μεγ ϊλα καθήκοντα τής Έλληνίδος πρός τά ιδεώδη τού
Ελληνισμού. 'Η σημερινή ψυχολογική κατάστασις εΐνε
προσφοράς διάνά καρποφορήση κάθε εύγενής προσπάθεια.
Και η Δις Δημητριάδου εΐνε ή κατ’ εξοχήν Ικανή δηαιουργος ενός τοιούεου μέλλοντος.

Τύ γνωστόν θεραπευτήριον ή «Πολυκλινική ’Αθη
νών» υπό τήν προτ χΡ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
στασίαν καί προεδρίαν
1ΠΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ τής Α.Β.Υ. τής πριγ„
,
κηπίσσης Ελένης έξέουτυ εις τεΰχος τήν λογοδοσίαν τών πεπραγμένων άπό
!ης Ιανουάριου 1911 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου τοΰ
αυτου έτους.
Εις το πρώτον μέρος περιλαμβάνεται ιατρική έ'κθεσις υπο τοΰ διευθυντοΰ τής Πολυκλινικής κ. Ν. Σ.
Άλιβιζάτου.
, Εν τή ανωτέρω εκθέσει ό κ. Άλιβιζάτος κάμνει ευ
ρύτατο ν λόγον περί τής συντελεσθείσης υπό τής «Πο
λυκλινικής» εργασίας κατά τό έτος τοϋτο.

Εις τήν ’Ελλάδα.—Άπό τής
17 Σεπτεμβρίου 1912, ημέρας τής
Ελληνικής κινητοποιήσεως,μέχρι
τής 31 ΜαρII ΕΣΙΟΙΧΙΣΕΝ τίου 1913αί
0 ΠΟΛΕΜΟΣ
δαπάναι διά
τον κατά τής
Τουρκίας πόλεμον τής Ελλάδος άνήλθον εις 275.500.000 φράγκα.
Εις τό ποσόν τούτο περιλαμβά
νονται αί δαπάναι τής διατροφής
των στρατιωτών καί τών κτηνών
τοΰ στρατού, οί μισθοί τών αξιω
ματικών καί στρατιωτών, τό αντί
τιμου τής έξαρτήσεως καί τού ιμα
τισμού στρατού καί τής έπιτάς3ως
τών κτηνών, ή αξία τών πυρομαχικών, τών διαφόρων άλλων εφο
δίων τής, πολεμικής έτεργείας, ή
αξία τού υλικού τής υγειονομικής
υπηρεσίας, τά έξοδα τής μεταφο
ράς καί τέλος αί αποζημιώσεις διά
επιτάξεις τών μεταγωγικώνκαί

_ ,
των ζωων.
Γ
εις τό άνω ποσόν συμπεριλαμβάνονται καί
αί δαπάναι τής νοσηλείας τών τραυματιών καί ασθε
νών, τά βοηθήματα τής περιθάλψεως τών οικογενειών
των εφέδρων, ή συντήρησις. τών αιχμαλώτων καί τό
αντιτιμον τών απωλειών.
, Εις τό ποσόν τούτο τών 275.500.000 φράγκων δέον
να προστεθώσιν 20, περίπου εκατομμύρια φράγκα διά
τας δαπάνας τοΰ στόλου καί 75 ώς έγγιστα εκατομμύ
ρια δια τήν συντήρησιν τοΰ στρατού κατά τούς μήνας
Απρίλιον, Μάϊον καί ’Ιούνιον. ’Ήτοι έν δλω προ τής
c-ναρξεως τού κατά τής Βουλγαρίας πολέμου, αί πολε
μικοί δαπάναι τής Ελλάδος ήδύνατο νά συμποσωθώσιν εις 370.500.000 φρ.
Κατά τούς μετριωτέρους δμως υπολογισμούς επί τή
βασει τών άσφαλεστέρων προβλέψεων καί κατ’ ανα
λογίαν έκτιμησεως, ο κατά τής Βουλγαρίας πόλεμος έστοιχισεν ωσαύτως εις τήν Ελλάδα κατ’ έλάχιστον δρον 40.000.000 φράγκα.
Ιό συνολικόν επομένως ποσόν τών δύο πολέμων
δυναται νά ύπολογισθή ώς άνερχόμενον κατά τήν λήξιν τοΰ, δευτέρου πολέμου εις 410,500,000 φράγκα, εις
το ποσον οίκοθεν νοείται δτι δέν συμπεριλαμβάνονται
αι θ,υσίαι τών ελληνικών περιουσιών, ατ πρικύπτουσαι εκ τών γνωστών άκατανομάστων δηώσεων και κα
ταστροφών, ας προξένησαν φεύγοντες οί Βούλγαροι
προ τών νικηφόρων ελληνικών στρατευμάτων.
£ις τήν Τουρκίαν — Ή Τουρκία, απ’ άρχ ςτοιν
γεγονότων, άνινα κατέληξαν δΓ αυτήν εις τήν απώ
λειαν της, Μακεδονίας, τής Θράκης καί τών Νήσων
του Αιγαίου, έκινητοποίησεν 904.000 στρατού άρχι-

κώς καί μετά τινα χρόνον συμπληρωτικοί; τρεις ακόμη
Μεραρχίας ήτοι 22,000 άνδρας ήτοι εν δλω , 926,000
στρατού αντί τών 195.000 ανδρών, ους συνηθοις έτηρει έν ειρήνη υπό τάς σημαίας. _
, \ ’Επίσης έκινητοποιήθησαν 185,600 ίπποι, αντί,των
συνήθως διά τήν χρήσιν τού στρατού διατεθειμένων
41,500 κατά τούς έωισήδους πίνακας τού τουρκικού
προϋπολογισμού.
ΊΙ συντήοησις τού στρατού τουτου εστοιχισεν απο
τής κινητοποιήσεως τήν 15 Φεβρουάριου 1912, εν δλω
12,662,583 οθωμανικός λίρας διά διατροφήν τών ανδοών, τροφήν κτηνών, άντίτιμον μεταγωγικών και
κτηνών, μεταφοράν καί ιματισμόν. Εις τό ποσόν τούτο
δέον νά προστεθώσιν ε’ιοέτι: α') 6 498,000 οθ. λιρών
διά προμήθειαν οπλών, πυρομαχικών καί άλλων ει
δών τού πολέμου, β') δι επιτάξεις εις επαρχίας τινας
τής Μικρός ’Ασίας λίραι δθ. 1,062,000 και γ ) δια
δαπάνας συντηρήσεως τού στρατού καί άλλας συναφείς
κατά τούς μήνας Μάρτιον, Απρίλιον καί Ιούνιον λί
ρας δθ. 4,000,000 ήέοι έν συνόλω 24,182,583,
Εις τό ποσόν τοϋτο τών 24.182,583 δέον νά προσ
τεθώσιν α') 12.000,000 λίραι δθ. άντίτιμον λειών πο
λέμου, περιελθουσών εις τούς συμμάχους και β ) 3,000,
000 δθ. λίραι άντίτιμον καταστραφέντων ή κάτασταντων άχρήστων είδών πολέμου. ,
5
Πάντα τά άνωτέρω ποσά άνέρχονται εις λίρας οθ.
39,182,583 ήτοι 900,000,000 εις δ ποσόν δέν συμπεριλαμβάνεται ή θυσία τών έδαφών τής Μακεδονίας και
Θράκης καί τών Βουλγάρων καταστραφεισών ιδιωτι
κών τουρκικών περιουσιών.

ις τό Λονδΐνον διεδόθη μεγάλως ή μόδα δπως αΐ
οίκογένειαι αντί τοΰ ιδικοΰ των οικήματος προτιμώσι νά μένωσιν εις τά ξενοδοχεία καί τάς διαφόρους
πανσιόν, αί δποΐαι έκεϊ πληθύνονται όλονέν. ’Ιδίως αί
γυναίκες παρακινουσι τους ανδρας να προτιμώσι το
είδος αυτό τού βίου διότι άπαλλάσσονται πλέον τών
φροντίδων τής συντηρήσεως καί τής καθαριότητας
τοΰ οϊκου καί οϋτω δύνανται νά διαίΐέσωσι τον χρότον των εις τήν παρ’ αυτών λεγομένην κοινωνικήν
ζωήν έπισκεπτόμεναι τακτικά τά καταστήματα καί τά
θέατρα.
z
Χ
Αύταί αί κυρίαι όμιλούσι μετά περιφρονησεως δια
τάς άλλας αί δποΐαι έχουσιν ακόμη τήν ιδιοτροπίαν
νά διατηρώσιν Ιδικόν των οίκον, διότι δέν γνωρίζουσι νά καταστήσωσιν εύχαριστοτέραν τήν ζωήν των.
Προ ολίγων έτών αί οίκογένειαι οί δποΐαι έδέχοντο
νά παραμένωσιν εις τά ξενοδοχεία ήσαν όλίγισται, σή
μερον όμως άριθμοΰνται κατά χιλιάδας, δ δέ άριθμός
των αυξάνει άπό έτους εις έτος. ’Εν τούτοις, κατά τον
ανταποκριτήν τή; ’Ιταλικής «Τριμπούνας» αί οίκογένειαι αύται έπηρεάζουσι μεγάλως τήν ήθικήν τή;^ πόλεως καί εις αύτάς άποδίδεται ή έκλυσις τών ήθών ή παρατηρηθεΐσα τελευταίως εις τήν αγγλικήν πρωτεύουσαν.
’Ιδίως ένεκα τών άποτελεσμάτων τά δ.τοΐα δ βίος ούτος έχει έπί τών παιδιών άναπτυσσομένων έν μέσω
τοιούτου κοσμοπολιτικού περιβάλλοντος.
Σημειωτέον δτι εί: τά ξενοδοχεία κάθε άλλο είναι
πορά ήρεμος καί ευχάριστος δ βίος, διότι δ άριθμος
τών εις αυτά ευρισκομένων παιδιών είναι μέγα; και
προξενούσιν άνησυχίας καί ταραχας, ικανάς νά τρέψουν
εις φυγήν καί τον ψυχραιμότεροι' ένοικον.

Ε
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ
ΙΜΪίετ’ ου πολύ έκδίδονται έν Λονδινω τά απομνημοlyi νεύματα μιας τραγωδού, ήτις μετά τού "Ιρβικ υπήρξεν μία τών ένδοξο τέρων ήθοποιών τών έργων του
Σαίξπηο, τής Γενοβέφας Βάρντ, ήτις έχει αποσυρθη
τή- σκηνής, άλλ’ άκόμη περιβάλλεται υπο τής γενικής
έκτιμήσεως καί τής δόξης τών χθεσινών δαφνών της.
’Ολίγοι γνωρίζουν δτι ή ωραία ήθοποιος αυτή ητο
ύπανδρος καί δτι είχε δικαίωμα νά φέρη τον τίτλον της
ΖΟΙ
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Εις ήλικίαν είκοσι ετών η Βαρντ ευρίσκει εν Νί
καια μετά τής μητρός της, καί ή ώραιότης_ αυτής είχε
καταπλήξει τούς πάντας. Εις σπορτμαν 1 ωσσος κόμης
Γκουερμπέλ, ήγάπησε τήν νεάνιδα, έζήτησε την χειρα
τη- καί τήν ένυμφεύθη. Άλλ’ δταν αντεληφθη οτι η
νύμφη δέν εΐχεν ούδ’ δβολόν προίκα μίαν ημέραν μετά
τον γάμον τήν έγκατέλειψε προφασισθείς, δτι συμφω
νώ-προ; τον ρωσσικόν νόμον, ή ενωσίς των δεν ή το
νόμιμος διότι έγένετο άνευ τής συνενέσεως του Τσά
ρου.' Ή ήθοποιος καί ή μήτηρ αυτής μετεβησαν εις
Πετρούπολιν έζήτησαν καί έπέτυχον άκροασιν παρα
τώ Τσάρω καί διηγήθησαν εις αυτόν τα παντσ.
Ό κόμης Γκουερμπέλ ελαβεν ευθυς αμέσως την
διαταγήν νά κανονίση τά πράγματα διά νέας γαμήλιου
ιερουργίας, ήτις έλαβε χώραν έν Βαρσοβία υπο δραιιατικούς ορούς. Ήσαν παρόντες πολλοί προσκεκλη
μένοι, άλλ’ ή νύμφη έπαρουσιάσθη φέρουσα πενθι‘μον πεοιβολήν. 'Ο πατήρ της έφύλασσεν εις τήν θυραν κρατών περίστροφον. Κατά τήν διάρκειαν της ιεοάς τελετής, ή νύμφη, μετά τήν ευλογίαν, έρριψε τον
νυμφικόν δακτύλιόν της έπί τού προσώπου του, συζυγου της. Έδημιουργήθη σκάνδαλον. Ό κόμης εςηφανίσθη καί μετά τινα έτη άπέθανεν.
'Η χήοα, μεγάλη μετάταύτα τραγωδός Βαρντ ουδέ
ποτε ήθέλησε νά φέρη τό όνομα τοΰ άπαισίου Ρωσσου
κόμητος.

ία κινεζική παροιμία λέγει: «Δέν μπορείς νά διαΤ κρίνης τί κρύπτουν μέσα των ή γυναίκα καί δ
ήλιος». ’Ισως διά τον λόγον αυτόν οί ψυχολόγοι προ
σπαθούν νά μαντεύουν τον χαρακτήρα τής γυναικός
άπό έξωτερά χαρακτηριστικά.
Καί έχομεν τώρα τήν δακτυλιομαντίαν. ’Αμερικα
νική έφημερίς μάς πληροφορεί δτι δυνάμεθα διά τών
δακτυλιδίων νά μαντεύωμεν τήν ψυχήν τής γυναικός.
'Η γυνή ή δποία ευχαριστείται μέ κοσμήματα συνή
θη καί κοινά εΐνε φιλάργυρος καί όχι γενναίου χαρα
κτήρας. Άν φέρη μεγάλα δακτυλίδια εις τούς μικρούς
δακτύλους, ούδεμία αμφιβολία δτι στερείται στοιχει
ώδους καλαισθησίας. Δυσπιστεϊτε προς τήν .γυναίκα
ήτις άγαπά τούς έρυθρους λίθους: εινε χαρακτήρος
βιαίου, άλλ’ εις ζητήματα έρωτος είνε πλήρης πάθους.
Αί ευσταθείς καί ευφυείς γυναίκες άγαπούν τους
σαπφείρους,αί δέ αισθηματικοί φέρουν ενα μόνον δακτυλίδιον, έν πάση δέ περιπτώσει αι μεμετρημέ/αι καί
συνεταί κυρίαι δέν φορτώνουν τά δάκτυλά των με
χουσόν καί λίθους. ' Η γυνή ήτις δέν φέρει κανέν
δακτυλίδιον, αν δέν είνε πτωχή, δεικνύει μεγαλην
χρηστότητα καί.εΐνε φρόνιμον νά μή ριψοκινδυνευση
κανείς εις έκδήλωσιν αισθημάτων προς αυτήν.
'Η αυτή έφημερίς παραθέτει τήν σύγκρισιν τήν ο
ποίαν καθηγητής τού Πανεπιστημίου αργόσχολος εκαμε μεταξύ τής γυναικός......καί τού όιρολογίου :
Αί κορασίδες δμοιάζουν προς τά παλαιά ωρολόγια,
διότι πάντοτε τρέχουν.
,
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Αί κόοαι, αί ένδυόμεναι κατά τον συρμόν, με τα
ωρολόγια τών κωδωνοστασίων άπογοητεύονται, διότι
δλοι τάς παρα τηρούν, άλλά κανείς δέν τάς πέρνει. λΐ
ώοαϊαι καί άνοητοι νεάνιδες προς ωρολόγια μετά μου
σικής,διότι εις τήν άρχήν τέρπουν άλλά κατόπιν φέρουν
πλήξιν.Αί πλούσ.ιαι νεάνιδες πρός^ χρυσά ωρολόγια,
διότι μόλις τάςϊδη κανείς έρωτά άμέσως πόσον άξίζουν.
Αί γυναίκες,
*μέ
οίκοκυρικας αρετας,προς,εκκρεμή ωρο
λόγια, διότι λειτουργούν μέν βραδέως, άλλ’ασφαλώς.
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— Μέ τήν εύκαιρίαν τών εορτών διά τήν άφιξιν τοϋ
Ρουμάνου υπουργού κ. Ίωνέσκο, έγένετο καί ή επίσημος
παρουσίασις εις τόν κόσμον τής πριγκηπίσσης Ελένης.
— ’Επίσης ένεφανίσθη ήΒασιλόπαις έπισήμωςκαί είς τήν
δοξολογίαν έπί τή άλώσει τής Θεσσαλονίκης κατά τήν εορ
τήν τοΰ άγιου Δημητρίου.
— Ή Λ. Υ. ό Διάδοχος Γειόργιος έώρτασε είς τήν Θεσ
σαλονίκην τόν εορτασμόν τής άλώσεως τής Μακεδονικής
πόλεως.
— Ή Βασίλισσα Σοφία έφάνη φιλομειδεστάτη πρός τόν
λαόν τήν ημέραν τής εορτής.
— Ό κ. Τάκε Ίωανέκο έφυγε κατενθουσιασμένος άπό
τάς Άθήνασ.
— 'Π έπί τοΰ «Άβέρωφ» εορτή, ή οποία έδόθη πρός
τιμήν του έπισήμου ξένου ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών Ναυτικών
ύπήρξεν έπιτυχεστάτη.
— 'Hoi'fu/ος τοΰ Ρουμάνου ύπουργοΰ, Άγγλίς τήν κα
ταγωγήν, ήρεσε πολύ είς τόν κύκλον τών κυριών δσαι είχον
τήν εύχαρίστησιν νά τήν γνωρίσουν.
— Είς τό Τατόϊ ό κ. Ίωνέσκο έπεσκέφθη τόν τάφον τοΰ
αειμνήστου Γεωργίου.
— Είς τήν Μιτυλήνην τήν 8ην Νοεμβρίου θά έορτασθή
ή επέτειος τής άπελευθερώσεως τής ωραίας νήσου.
— Ό Βασιλεύς θιάιαι καθημερινώς είς τόν κήπον τών
’Ανακτόρων όπου καταγίνεται εις τήν περιποίησιν τών
δένδρων.
— Ή Α. Υ. ό Διάδοχος Γεώργιος άφήκε τάς καλλιτέρας
έντυ.τώσεις είς όσους ήξιώθησαν τής τιμής νά τόν πλησιά
σουν κατά τό είς Θεσσαλονίκην ταξείδιόν του.
— 'Η επέτειος τής άπελευθερώσεως τής Μακεδονικής
πρωτευούσης έωρτάσθη μέ μεγάλον ένθουσιασμόν.
— *Η παρουσία τοΰ Διαδόχου έλάμπρυνεν έπί πλέον τήν
εορτήν.
— Εύθύς ώς κλείση ή ειρήνη θά προκηρυχθή διαγωνι
σμός διά τάς έκτάκτους έδρας τοΰ Πανεπιστημίου. Τά Β,
Διατάγματα είνε έτοιμα άπό πέρυσιν άλλά δέν έδημοσιεύθησαν ώς έκ τών έκτακτων γεγονότων.
— Ό Ίωανέσκο άπέστειλε πρός τόν Δήμαρχον Πει
ραιώς κ. Σκυλίτσην δρ. 1000 ύπέρ τών πτωχών τής πόλεως.
— ’Αγγέλλεται ή ϊδρυσις Λαϊκής Σχολής ’Απόρων είς
τήν Θεσσαλονίκην.
— Ή ιδέα άνήκει εις τόν Φιλολογικόν Σύλλογον «Παρ
νασσόν», φαίνεται δέ ότι έπεκροτήθη καί ύπό τοΰ Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως, δστις ύπεσχέθη τήν ύποστήριξίν του.
— Είς τήν Χίον άπεφασίσβη ή άνέγερσις ιέιυ Παρθε
ναγωγείου. Τό ύπουργείον τής Παιδείας παρεκλήθη δπως
άποστείλη ειδικόν άρχιτέκτονα διά τήν σύνταξιν τοΰ σχε
δίου καί τοΰ προϋπολογισμοΰ τών δαπανών τοΰ κτιρίου.
— Είς τό Γυμνάσιον Πειραιώς έγένετο ή άπονομή τοΰ
βραβείου είς τούς έτιτυχόντας είς τούς σκοπευτικούς άγώνας μαθητάς τοΰ Γυμνασίου,
— Τόν διαγωνισμόν είχε προκηρύξει τόν παρελθόντα
’Ιούνιον ό Σκοπευτικός Σύνδεσμος του Πειραιώς.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άλγέλλεται ή έκδοσις εβδομαδιαίου Παιδαγωγικού πε
ριοδικού ύπό τόν τίτλον «Παιδική Προόταιίΐα». Τό πε
ριοδικόν αύτό τό διευθύνει ό κ. Ί. Ίωαννίδης, δ γνωστός
έλλην παιδαγωγός, ό όποιος έδημοσίευοεν έως τώρα τάς
πλέον σοβαράς καί νεωτεριστικά μελέτας. Ή «Παιδική
Προστασία» έκδίδεται μέ τόν σκοπόν νά βοηθήση τά παι

δάκια τής Νιγρίτης, όσα άπέμειναν ορφανά καί άπροστά^
τευτα έξ αιτίας τοΰ πολέμου. Ή «'Ελληνική Έπιθεώρησις» μετά θέρμης συνιστά τήν «Παιδικήν Προστασίαν» είς
όλους τους δυναμένους νά τήν βοηθήσουν καί τήν ένισχύσουν είς τόν έξόχως άγνόν σκοπόν τη·.
— Στοιχεία έλενθέρας ίιθικής.—Τό ύπό τόν τίτλον
αυτόν σύγραμμα είναι τό πολύκροτου βιβλίον τοΰ Γκιγιώ.
ΊΙ ηθική διδασκαλία τοΰ Γκιγιώ, άνεξάρτητος άπό παν
τός θρησκευτικού δόγματος καί ήθικής κυρώσεως, τοιαύτην έπροξένησεν έντύπωσιν έν Γαλλία ώστε έγεινεν άντικείμενον ιδιαιτέρας συζητήσεως εις τήν Γαλλικήν Φιλοσο
φικήν Εταιρίαν. Οί γνωρίζοντες τάς φιλοσοφικός άντιλήψεις τοΰ Νίτσε θά έκπλαγοΰν βλέποντες πώς δύο ύπέροχοι
διάνοιαι,άπό τής αύτής βάσεως όρμηθεϊσαι, κατέληξαν είς
συμπεράσματα έντελώς αντίθετα, ήτοι είς ένα έντελώς δια
φορετικόν ύ,τεράνθρωπον.
Τό έργον αύτό μεταφρασθέν πιστώς καί σαφώς ύ.τό τοΰ
κ. Νικ. Κουντουριώτου έξεδόθη είς τήν φιλοσοφικήν κα:
Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθήκην Φέξη.
'Υπνωτισμός καί Υποβολή. — Ό κορυφαίος σύγ
χρονος φιλόσοφος τής Γερμανίας W. Wunbt, δεινός βιο
λόγος, ψυχολόγος καί μελετητής ιών κοινωνικών φαινομέ
νων, Ιδρυτής ιδίας φιλοσοφικής θεωρίας, συμπληρούσης
τήν μεταφυσικήν άντίληψιν διά τής έ.τιστήμης καί τάνάπαλιν, άσχολεΐται είς τό σύγραμμα αύτοΰ «'Υπνωτισμός
καί ’Υποβολή» μέ τά φαινόμενα τοΰ υπνωτισμού καί τής
ύποβολής. ’Εξετάζει δέ καί άναλύει καί κατατάσσει τά
φαινόμενα ταΰτα άπό φυσική?, χημικοζωίκής καί κοινω
νιολογικής άπόψεως.
Τό έργον αύτό. μεταφρασθέν πιστώς καί σαφώς ύ.τό τοΰ
κ. Λ. Πολυμέρη, έξεδόθη είς τήν Φιλοσοφικήν καί Κοινω
νιολογικήν Βιβλιοθήκην Φέξη.
ΊΙ Ποικίλη Στοά.—"Ενεκα τοΰ Εθνικών περιστάσεων
άιασταλεΐσα έκδοσις τοΰ 16ου τόμου τής «Ποικίλης Στο
άς» συμπληροΰται διά νέων μεγίστου ένδιαφέροντος πολε
μικών σελίδων καί εμφανίζεται προσεχέστατα είς τήν δημο
σιότητα.
Τό έπίζηλον παρελθόν τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ έργου έγγυάται πλήρως περί τής θαυμαστής έμφανίσεώς του, ήτις θά
σημειώση σταθμόν είς τήν έξέλιξιν τής συγχρόνου φιλολο
γικής ζωής.

— Ανθολογία
Είς ένα μικρόν κομψόν τόμον, καί μέσα είς 125 σελίδας
ό κ. Γεώργιος Θ. Σημιριώτης μάς έδωκε τήν «’Ανθολογίαν»
Γάλλων λυρικών ποιητών τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος,
'Ο κ. Σημιριιόιης ώς ποιητής γνωρίζει νά έκλέξη. Ό
Ούγκώ, ό Κοππέ, δ Έριέ, ό Γυτιώ, ό Λαμαρτίνος, ό Μω·
ρέας, ό Βερλαίν, ό Ροστάν, ό Leconte de Lisle καί άλλοι
άκόμη, έδωκαν τό ύλικόν διά νά μάς παρουσίαση μέ τόέλληνικόν των ένδυμα ό κ. Σημιριτότης τήν γαλλικήν ποίησιν. Διότι πλήν τής έκλογής έκεΐνο τό όποιον διακρίνει τήν
’Ανθολογίαν είνε ή πιστή άπόδοσις τών πρωτοτύπων καί ή
κομψότης τού στίχου. Τά δύν αύτά χρειάζονται τάλαντον
ποιητικόν πρώτης τάξεως καί τό τάλαντον αύτό φαίνεται
ότι τό κατέχει ό κ. Σημιριώτης,
Νέος Έλλιινοιινιίιιων— Έξεδόθη ό δέκατοςτόμος τοΰ
Νέου 'Ελληνομνήμονος. Τό τεΰχος περιέχει όπως πάντοτε
ποικίλην ίστορικωτάτην ύλην.

Διαλέξεις καί Ήιιέοαι νπέρ τοίΓΕλληνικονΈιιπορίον καί τής Βιομηχανίας— Ύπό τόν τίτλον αΰ ιόν
έξεδόθη ύπό τοΰ κ. Λεκοΰ βιβλίον τό όποιον φανερώνει τάς
πολλαπλός εργασίας τοΰ κ. Λεκοΰ διά τήν προαγωγήν καί
έπικράτησιν τοϋΈλληνικοΰ’Εμπορίου καί τής Βιομηχανίας.
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