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ΤΟ ΞΎΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ1ΔΩΝ
'Ως ένα από. τά μεγαλείτερα βήματα της γυναικεί
ας προόδου ήμπσρεΐ νά θεωρηθή τό βήμα τό όποιον έκαμον τον μήνα αύτόν άί έργάτιδες των ’Αθηνών παρουσιασθεΐσαι εις ένα άρτιον καί συμπαγές σωματεϊον.
Αί έργάτιδες των ’Αθηνών ίδρυσαν «Άλληλοβοηθητικόν Σύνδεσμον ’Εργατριών» μέ τόν σκοπόν της α
μοιβαίας έξυπηρετήσεως τών σοβαρωτέρων άναγκών
αύτών. 'Ο Σύνδεσμος ίδρύθη πρό μηνός καί αριθμεί
ήδη περί τά 217 μέλη. Εις τό ’Εργατικόν Κέντρον ’Α
θηνών έγένοντο τά εγκαίνια τοϋ νεοσύστατου Συνδέ
σμου καί μέ λόγια μετρημένα ώμίλησεν ή πρόεδρος,
δές Κροντηρά, ή γραμματεύς Δίς Μανωλέσου καί ή τα
μίας Μαργαρίτα Άδάμου.
*
* #
Ή ΐδρυσις ενός τοιούτου Συνδέσμου πρό πολλοΰ
έθεωρήθη ως μία μεγάλη άνάγκη. Πάντοτε ύπηρξε παρημελημένη η άνάπτυξις, καί. ή μόρφωσις τής Έλληνίδος γυναικός. Κυριολεκτικώς δέ έγκαταλελειμμένη
καί άπερριμμένη ή ’Αθηναία έργάτις. Είς άλλα μέρη
καί εκείνη ή όποια προορίζεται ως ύπηρέτρια άκόμη,μορ
φώνεται συμφώνως πρός τάς αύριανάς άνάγκας τής ζωής
της. Καί πολλαί έξ αύτών έχουν μόρφωσιν ή όποια ί
σως λείπει, άπό τάς Έλληνίδαςαί δποιάι ψελλίζουν τά
γαλλικά καί πλανώσιτά δάκτυλά τωχ εις τά πλήκτρα
τοΰ πιάνου των. Έ;γχώρισα εργάτριαν' σοσιαλίστριάν
είς τό Αονδινον, τής όποιας ούδέπότε θά λησμονήσω
τό λάμπον βλέμμα τήν στιγμήν καθ’ ήν άνέπτυσσε τάς
σκέψεις της έξ αφορμής τής όμιλίας τοϋ Γάλλου πολιτευτοΰ καί σοσιαλιστοΰ Ζώρές. ’Αλλη ’Ιρλανδή ύπηρέτρια
κατέκρινε μίαν ημέραν μέ τόσα έπιχειρήματα τήν ’Αγ
γλικήν Κυβέρνησιν §ιά τά ζητήματα τοϋ τόπου της,
ώστενά μή κατορθώνη νά τά άντ<κρ.ούση..<ούδέ είς άπό
τούς άγγλουςάκροατάς της. ’Ενώ έδώ. ’Εδώ είς τήνέργάτιδα,τήν υπηρέτριαν,τήν μισθωτήν υπάλληλον άκόμη
δέν έσυνηθίσαμεν νάτής δίδωμεν ούτε θέσιν είς τήν ζω
ήν ούτε σέβας είς τάάνθρώπινα δικαιώματά της.
*
* *
Παρηκολούθησα κάποτε χάριν δημοσιογραφικής
έργασίας τόν βίον τών Έργατίδων τοϋ Πειραιώς. Τάς
είδον έργαζομένας. Έξήτασα τόν ιδιωτικόν των βίον.
Έφθασα μέχρι τοΰ πτωχικού των οίκου. Μοΰ ένέπιστεύθησαν πολλαί έξ αύτών τάς δειλός έλπίδας των, ή
τά χαμένα όνειρά των. Τό αποτέλεσμα δέ ήτο δτι κα
τά τό διάστημα τών δλίγων έκείνων ημερών, είδον καί
αντεληφθην, καί παρηκολούθησα τόσας άπαισιότητας
ώστε νά μείνουν δλα αύτά, ως μία φρικιαστική άνάμνησις τής ζωής μου. Έν τούτοις τό πόρισμα τής έρεύνης έκείνης τό όπέβαλον τότε είς τήν Ελληνικήν
Βουλήν, καί έζήτησα νομοθετικήν μέριμναν, ύπέρ τών

Έλληνίδων έργατίδων. Διά μίαν στιγμήν ή φωνή μου
έίχεν έξυπνήσει τήν Κύβέρνησιν, καί είχε νομισθή
παρ’ δλων δτι θά υίοθέτει τό σοβαρόν έκεινο ζήτημα,
καί θά έφερε τάς άναγκαίας βελτιώσεις είς τάς τάξεις
τών έργαζομένων, τών άγωνιζομένων σχεδόν άνευ προ
στασίας γυναικών. Άλλ’ δπως ήτο έπόμενον ή διαμαρ
τυρία μου έκείνη έχάθη είς τήν πάλην τοΰ κομματι
σμού καί τών προσωπικών συμφερόντων.
*
* *
Σήμερον δμως ή προστασία τής έργάτιδος ή περι
φρούρησή τής ζωής της, τής τιμής της, τών συμφε
ρόντων της δέν ζητείται μονομερώς άπό άτομα . Ζητεί
ται άπ’ αύτήν τήν ιδίαν. Καί τό ξύπνημά της δέν ήμπορει παρά νά έξυπνήση καί τούς κοιμωμένους αρμο
δίους. Άς προσέξουν δμως πολύ, παρά πολύ, αί έξυπνήσασαι έργάτιδες νά άπομακρύνουν άπό πλησίον
των, έάν ύπάρχουν, τούς έκμεταλλευτάς τών ιδεών των.
’Εκείνους οί όποιοι θά τάς έγκολπωθοΰν διά τά προ
σωπικά των συμφέροντα. ’Εκείνους οί όποιοι θά τάς ά
πομακρύνουν από τόν μετρημένον δρόμον των, καί θά
διευθύνουν τά ζητήματά των, μόνον καί μόνον άποβλέπόντες έίς τήν ίσχύν τήν όποιαν θ’ άποκτήσωσι διά τοΰ
ίδικοΰ των όγκου, καί τής ίδικής των έπιβολής. 'Η ι
σχύς τοΰ Συνδέσμουτών ’Εργατριών, άς είνε μόνον ή
ειλικρινής μεταξύ των συνένωσις. Κοινή σκέψις άς εί
ναι μόνον τό κοινόν των συμφέρον. Πέραν αύτοΰ τίποτε
οΓ αύτάς, δπως έκείναι ύπήρξαν έως τώρα τίποτε διά
τούς άλλουίς.
*
* *
Άπό τό πρόγραμμα τοΰ Συνδέσμου τό όποιον, διακρίνεται έκ τής όμιλίας τής Προέδρου, τής Γραμματέως καί τής Ταμίου, ή ΐδρυσις τής νυκτερινής σχολής
διά τάς έργατίδας πρέπει νά έξαρθή ως τό σπουδαιό
τερος σημείον. Τήν ένίσχυσιν διά τήν ΐδρυσιν τής Σχο
λής αύτών δ Σύνδεσμος δέν ήμπορεί βεβαίως νά τήν
περιμένη μόνον άπό τάς ιδίας του δυνάμεις. Πρέπει
καί ή πολιτεία αλλά καί τά άτομα νά τήν βοηθήσουν
είςτό σημείον αύτό. Πρέπει νά ένθυμηθοΰν δλοι τούς
λόγους τοΰ Μπιλινσκυ: «Τί ήμπορεί κανείς νά χερδίση άπό τήν ζωήν τής γενικότητας δταν τό άτομον πά
σχει ; Τί ήμπορώ νά κερδίσω άπό τόν κόσμον τών ιδεών
είς τήν Τέχνην καί τήν ιστορίαν, δταν αύτήν τήν εύτυχίαν δέν ήμπορώ νά τήν μεταδώσω καί είς τούς άδελφούς μουοί όποιοι μέ έχθρεύονται άπό άμάθειαν;». Ή
έργάτις έξύπνησε ζητεί έκ τών πρώτων νά μορφωθή,
νά διδαχθή, νά μάθη,
Ποιος θά είνε εκείνος ποΰ θ’ άρνηθή νά τήν βοηθήση;
Ευγενία Ζωγράφου

'Ομολογεΐται οτι δ καθ’ ημάς αιών καλείται αιών έργασίακαί έπικοινωνίατών έργαζομένων πάντων,Ιδού
τοϋ άτμόϋ καί τοϋ ήλεκτρισμοΰ καί ούτως άντιδια- τό κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ ήμετέρου αΐώνος.
“Ενεκα τής καθολικής τάσεως ταύτης βλέπομεν δτι
στέλλεται πρός πάντας τούς πρό αύτοϋ. Καί αληθώς
ταΰτα μάλιστα προσπίπτουσιν εις τούς οφθαλμούς, συνεχώς πολλαπλασιάζονται καί γενικεύονται καί έπι• ταΰτα πρό πάντων κάμνουσιν ήμΐν έντύπωσιν. Άλλ’ δίδουσι τά μέσα έκεΐνα δσα άπό τών παλαιοτάτων
ή αλήθεια είναι δτι ούτος διαφέρει ούχί μόνον κατά χρόνων έκρίθησαν δτι συμβάλλονται είς τήν διαφώτιταΰτα αλλά καί κατ’ άλλα πολλά καί ταΰτα ούχ ήττον σιν τών άνθρώπων, λέγω, τά βιβλία, τά περιοδικά, τάς
σπουδαία, ών εν, τό σπουδαιότατον πάντων, είναι έφημερίδας, τά ταξείδια κλπ. κλπ. «Πολλών άνϋ'ρώτόδε, δτι ή επιστήμη καί τά διδάγματα αυτής δέν εί ηων εΐδεν &οτεα καί τόον εγνω» λέγει ό "Ομηρος
ναι καί δέν πρέπει ί νά είναι σήμερον αποκλειστικόν περί τοΰ Όδυσσέως φρονών καί δικάίως, δτι ούτως
κτήμα δλίγων τινών εκλεκτών, αλλά κατέρχονται καί απονέμει αύτφτόν μέγιστον τών έπαίνων.
'Ως είκός, δσω περισσότερα τοιαΰτα μέσα έχει έν
δφείλουσι νά κατέρχωνται εις πάντα τόν λαόν, είς παν
ανεξαιρέτως τό έθνος. Σήμερον δηλονότι άξιοΰμεν, χρήσει τόπος τις, δπως αί 'Ηνωμένοι Ιΐοΐιτέϊαι τής
ϊνα μή, δπως τό πάλαι, μόνοι οι εύπορώτεροι ελεύθε Αμερικής, ή Αγγλία, ή Γαλλία καί ή Γερμανία, τόροι άρρενες πολϊται μετέχωσι τών αγαθών τής επι σω τελειότερον έπιτυγχάνεται αύτόθι ή διαφώτισές,
στήμης καί τής ελευθερίας σωματικής καί πνευματι ή ήμέρωσις, ό πλοΰτος καί ή ευδαιμονία τών κατοί
κής, αλλά καί πάντες ανεξαιρέτως καί άρρενες καί θή- κων. Τών χωρών τούτων ή γεωργία καί ή κτηνοτρο
λεις πάσης τάξεως, παντός επιτηδεύματος καί πάσης φία καί ή βιομηχανία καί ή έμπορία καί καθόλου πάν
έπιτήδευμα διενεργεϊται κατά τά διδάγματα τής Επι
καταστάσεως.
Οΰτω λ χ. κρίνεται σήμερον απαραίτητον δπωςπάς στήμης, έντεΰθεν ού μόνον προτιμώνται πανταχοΰ τά
άνήρ καί πάσα γυνή έχωσι γνώσεις τής υγιεινής, ϊνα προϊόντα αύτών,άλλά καί οί άνθρωποι διαιτώνται κατα
προφυλάττωσι τήν υγείαν καί εαυτών καί τών τέκνων τούς κανόνας τής υγιεινής καί έν γένει πάντα έκτελοΰντων. ’Εντεύθεν ή μεγίστη άναγκαιότης τοΰ μαθήμα ται συμφώνως πρός τάς υπαγορεύσεις μακράς καί 'έξητος τής υγιεινής καί τών περί ταύτης πολλών καί πο- κοιβωμένης έπιστημονικής γνώσεως. Έκ τούτου καί
λυειδών βιβλίων. 'Ομοίως άξιοΰμεν σήμερον, ϊνα καί δ πλοΰτος καί μετ’ αύτοΰ ή εύμάρεια τοΰ βίου είναι
δ γεωργός καί δ κτηνοτρόφος καί δ τεχνίτης καί δ έμ παρ’ αύτοΐς συχνότερα ή άλλαχοΰ καί τά τής υγείας
πορος καί δ ναυτιλλόμενος καί καθόλου πάς εργαζόμε τών άνθρώπων εύχαριστό ιερά ή παρά τοΐς άλλοις:
νος μή περιορίζηται κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου ’Εννοείται δ’ δτι άληθεύει καί τούναντίον, ήτοι δ'που
του έν τή μεθόδφ ή μάλλον έν τή άμεθοδία ήν έμαθε έλλειψις βιβλίων, περιοδικών, έφηυερίδων, σιδηρο
παρά τοΰ πατρός ή διδασκάλου αύτοΰ, άλλ’ ϊνα άδια- δρόμων καί άλλων μέσων συγκοινωνίας, έκεϊ καί άμάκόπως έρευνα καί μανθάνη πώς έργάζονται τά έρ θέϊα καί προλήψεις καί πενία καί θάνατοι καί Λάσα
.
- Ά;
γα ταΰτα άλλαχοΰ άλλοι καίκατορθόΰσιν ώστε καί εύ- κακοδαιμονία.
Κατόπιν τούτων είναι βεβαίως περιττόν νά λέχθή
κολώτερον νά διεξάγωσιν αύτά καί άμα άφθονώτερα
καί τελειότερα νά παράγωσιν. Λοιπόν ούχί πλέον απλή ρη'τώς καί έξαρθή ή μεγάλη έθνική καί άνθρωπιστική
συνήθεια καί παρακολούθησις ιών έκπαλαι παραδο- έργασία, τήν οποίαν παρέχουσιν είς τήν κοινωνΓάν, οί
θέντων, άλλά διαρκείς πειραματισμοί καί προσπάθει- άγωνιζόμενοι πρός τελειοποίησήν τών είρημένων μέ
αι, άκατάπαυστοι μελέται, ταξείδια, επισκέψεις, κλπ., σων έπικοινωνίας καί τοΰ φωτισμού τών πολλών.
Γ· Ν. Χιιτζτοάκτς
έν άλλοις λόγοις διαρκής καί άδιάκοπος πνευματική

PIERRE DE COULEVAIN

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Ο μεταξοσκώληξ ! Ναι, άληθώς, ένόμιζεν, δπως ήμείς, δτι ένηθε διά τόν εαυτόν του καί ένηθε διά τήν
ζωήν.
*
* #

Διατι ή υποκρισία, ό φθόνος, δλα αύτά τά κακά
είνε άποκλειστικώς τής άνθρωπίνης φύσεως; 'Όταν άναφέρωμεν μίαν ώραίαν πράξιν, μίαν μεγάλην άφοσίωσιν ούδέποτε λέγομεν : «είναι ή άνθρωπίνη φύσις».

Πλήθος έξερευνητών άνεχώρησαν διά τόν βό
ρειον ή διά τόν νότιον πόλον δέν έφθασαν, άλλά πάν
τες....άνεχώρησαν. Άλλοι καί άλλοι άκόμη θά άναλάβουν τό άτελείωτον έργον και έν τώ θριάμβω έκεινου
δστις θά φθάση τό τέρμα θά ύπάρχη ό θρίαμβος δλων
δσοι έπεχείρησαν. ’Εν τή δόξα έκείνου δστις θά ίδή
τόν θεόν, θά ύπάρχη ή δόξα δλων δσοι έζήτησαν αύτόν.
* *
Δέκα εννέα αιώνες χριστιανισμού δέν κατώρθω-

σαν νά πλησιάσουν τούς άνθρώπους μεταξύ των. Με
ταξύ πλουσίων καί πτωχών, μεταξύ κυρίων καί εργα
τών, δ τοίχος τής άλλοτε άπέβη διά τόν δφθαλμό’ν
απλή &ύρα...άλλ’ αύτή ή Ούρα είναι άδιαπέραστος. Ό
κύριος δέν γνωρίζει ούτε τό πνεΰμα, ούτε τόν χαρα
κτήρα τών έργατών του, δέν ούναται νά θέση εις .ενέρ
γειαν τάς καλλιτέρας των δυνάμεις. Έχει τήν εργα
σίαν τών χειρών των, άλλ’ ούχί τήν συνεργασίαν τής
καλής των θελήσεως καί τής άφοσιώσεώς των. Δέν
γνωρίζει τάς λέξεις αΐτινες συνδέουν, αϊτινες θέτουν
«έλαιον εις τόν τροχόν». Δέν θεωρεί τούς έργάτας του
ως συνεργάτας του, ως φύλακας τής ιδιοκτησίας του
καί αύτοΐ έπίσης χωρίζουν τό έργον των άπό τό ίδικόν
του. Οί έργάται άφ’ ετέρου δέν θέλουν ή δέν. δύνανται,
νά έννοήσουν τά βάρη, τάς ύπερόγκους εύθύνας τών
κυρίων των. Είς δλας τάς άπεργίας είς δλας τάς κοι
νωνικός έριδας, αισθάνεται τις τήν άμοιβαίαν αύτήν
άγνοιαν. Όχι μόνον δέν γνωριζόμεθα, άλλ’ ούτε ήξεύρομεν τί ειμεθα ό εις διά τόν άλλον.
(Μετάφρασις)

Σ. Θ. Λάοκαρις

ί)
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CIRnPCHEIS εΛΛΗΝίαεΖ KATfl ton I®'
ΜΑΡΙΑ ΡΑΔΟΥ (Ιδ γένος Σπανόν)
(Συνέχεια τοΰ προηγουμένου)
Τφ 1823 τό Ναύπλιον έθεωρήθη κατάλληλον δπως
χρησιμεύη ώς μόνιμος έδρα της κυβερνήσεως του νέου
Κράτους. Ήτο πρωτεύουσα και έπΐ φράγκων και Ε
νετών. Κόσμος έκει πολύ συνέρρευσεν άφοΰ έγένετο
πρωτεύουσα.
Τά ελληνικά πράγματα έβαινον αισίως διό και ή
οικογένεια Σπανού άπεφάσισε να κατέλθη εις την έλευθερουμένην πατρίδα να εγκατασταθώ εις Ναύπλιον
φυσικφ τώ λόγφ
Έπεβιβάσθη ή οίκογένιεα έπι τοΰ τριϊστίου Ardito,
τό όποιον εΐχεν όλόκληρον ένοικιάση. ’Αλλά κατά τήν
τελευταίαν στιγμήν παρεχωρήθη θέσις εις νεαρόν άγγλον Λόρδον μεταβαίνοντα εις τήν Ανατολήν.
Ό πλοΰς διήρκησεν άπό Λιβόρνον εις Σύρον πλέον
τοΰ μηνός. Ό άγγλος παρεκάλεσε τήν Σπανοΰ όπως
μεταβώσιν είς Στρόμπολι διά νά ίδουν τά ήφαίστεια.
Ή παράκλησις είσηκούσθη και έπλησίασαν έως εις
τόν κρατήρα μέ κίνδυνον τής ζωής των. Ή Μαρία
κατέγεινεν έπί άρκετάς ώραςείκονίζουσατό Στρόμπολι.
Εις τήν άρχήν τοΰ ταξειδίου ή νηνεμία τούς έκράτη
σχεδόν εις τήν θέσιν των. Μετά τόν φάρον τής Μεσ
σήνης δμως φοβερά τρικυμία. Εις δυνατόν κΰμα, ποΰ
διέφυγε τό σκάφος—ισχυρόν σκάφος φαίνεται—ό πλοί
αρχος έφώναξε: Bravo Ardito. Καί ή έκφρασις αυτή
είχε κάμη τόση έντύπωσιν, κατά τήν στιγμήν εκείνην
εις τήν οικογένειαν ώστε δτε έκαμνέ τις καμμίαν κου
ταμάραν τοΰ έφώναζον μπράβο Άρντίτο.
"Οτε τό πλοΧον έφθανεν εις κίνδυνον και πολλοί ναΰται είχον άποκάμη εΐδον τόν νεαρόν άγγλον νά πετάξη τόν έπενδύτην καί τά ύποδήματα διά νά δρμήση
εις τήν κεραίαν διά νά έλαττώση τήν έπιφάνειαν τών
ιστίων, νά τά μαζώνη δηλαδή δπως γίνεται εις τάς μεγάλας τρικυμίας.
Τέλος άφίκοντο εις Σύρον και έπειτα εις Ναύπλιον.
Τό πλοίον ήτο πλήρες άπό ώραϊα έπιπλα, μεταξύ
τών όποιων καί τό κλειδοκύμβαλον.
Ή νεοφερθεϊσα οικογένεια Σπανοΰ έκαμεν εις Ναύπλιον έντύπωσιν, ιδίως ή Μαρία. Τοΰτο διηγείτο πάν
τοτε ή σύγχρονος αύτής, ή ωραία Μικελίνα Μάγγελ,
ήτις έπέζησεν αύτής άποθανοΰσα έτών έννενήκοντα.
Ήτο αΰτη σύζυγος τοΰ βαυαροΰ Μάγγελ δργανωτοΰ
τής στρατιωτικής μουσικής τοΰ πρώτου τακτικού μας
στρατοΰ έπί Όθωνος καί κόρη έμπορου έκ Μάλτας
δστις διέμενεν εις Γιβραλτάρ καί δστις μεταβάς εις
Ναύπλιον ήνοιξε τό πρώτον έμπορικόν κατάστημα
μετά τήν έπανάστασιν, μέ προϊόντα εύρωπαϊκής βιο
μηχανίας (α) καίέφερεν οΰτος καί τόν πρώτον παπαγάλλον εις Ναύπλιον.
* *
*
Ό Lacour έν ταΐς Excursions en Grece τάς δημοσιευθείσας τώ 1831 έν Παρισίοις ιστορεί δτι τό Ναύπλιον τότε εύρίσκετο έν παχυλή άμαθεία. Έπί λέξει :
L’ignorance la plus grossiere existe cl;ez ces pauvres
descendens des Ajax- des Achille, des Diomede etc.
Φυσικά, έπειτα άπό πολυχρόνιον δουλείαν ύπό βάρ
βαρον κατακτητήν, ή άμάθεια έπρεπε νά κυριαρχή.
Ή οικογένεια Σπανοΰ εύρέθη διά μιας είς άντίθετον
περιβάλλον. Άπό τής Τοσκάνης εις τό Ναύπλιον. Ή

άπαισιοδοξία δμως δεν κατέβαλε τήν νεοφερθείσαν οι
κογένειαν καί ξή τήν Μαρίαν, ήτις πλήρης αισιοδοξίας
έχαίρετο χαράν μεγάλην μάλιστα, διότι ήδύνατο νά
φανή διά τών φώτων της ωφέλιμος. Ή οικογένεια
Σπανοΰ άμέσως συνεδέθη μέ τό άνθος τής κοινωνίας
καί τών παρεπιδημούντων ξένων. “Απασα ή οικογέ
νεια ήρχισε νά γίνεται άπόστολος έκπολιτισμοΰ.
Ό άπαίσιος Τμπραήμ ήτο εις τήν Πελοπόννησον
καί δ συνάδελφός του Κιουταχής εις τήν Αττικήν.
Βέβαια δέν ήρκεσεν ή Ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου νά
τούς έκδιώξη. Τον ιερόν άγώνα έστεφάνωσεν ό άείμνηστος Κάρολος ό δέκατος μέ τούς στρατιώτας τοΰ μαρκησίου Μαιζώνος, πρός τούς όποιους πρέπει νά διαφυλάττωμεν μνήμην εύγνώμονα, διότι άνευ τής έκστρατείας ταύτης τό τέλος τοΰ άγώνος δέν θά ήτο τόσον
εύχάριστον.
Τό άνθος τής εκστρατείας ταύτης δέν ήργησε νά
έκτιμήση τήν Μαρίαν ιδίως.
Η" -ί*

Ή Μαρία είχε προσέτι πρακτικόν νοΰν, είχε μελε
τήσει τήν κοινωνίαν. Διό εΐξευρε ποια τά τής γυναικός
δικαιώματα καί καθήκοντα.
Ούτως άνεδείχθη άγαπητή σύζυγος καί φιλόστορ
γος μήτηρ συγχρόνως δέ καί πολύτιμος πολίτις. Έν
τή οικία ήτο άληθής άνασσα τής οικογένειας καί τοΰ
συζύγου παρήγερος άγγελος καί σύμβουλος. 'Ως μή
τηρ είξευρεν δτι είχε καθήκον νά δώση εις τήν κοινω
νίαν καλούς πολίτας, άρίστους πατριώτας.
Όρθώς δ de Maistre λέγει :
«Εις τό φΰλόν μας βεβαίως άνήκει νά μορφώσωμεν
«γεωμέτρας, χημικούς κλπ. άλλ’ έκείνο δπερ καλείται
»ά ν θ ρ ω π ο ς, δηλαδή δ ήθικός άνθρωπος, δπως
»έμορφώθη κατά τό δέκατο ν τής ήλικίας έτος, καί, έάν
δέν έγένετο έπί τών γονάτων τ ή ςμητρός θάει»ναι πάντοτε δυστυχής».
Εύτυχής έστάθη, εύτυχεστάτη ή Μαρία διότι έτυχε
καλοΰ κάγαθοΰ συζύγου, μέ αισθήματα καί συναισθή
ματα, μέ μόρφωσιν, μέ κοινωνικήν θέσιν, μέ δράσιν
εις τά κοινά τής έποχής έκείνης. Τί άρα γε δύναται
νά κάμη γυνή, δσον ικανή καί εόφυής καί άν είναι,
άμα τύχη έλεεινοΰ συζύγου έστω καί πλουσίου ;
Ή Μαρία έκαμε καλήν έκλογήν Τόν Κωνσταντί
νον Ράδον.
Τήν τελετήν τοΰ γάμου περιέγραψε μέ ζωηρά χρώ
ματα δ άλλοτε ποτέ νομάρχης Τσιμπουράκης, δστις
τότε έν Ναυπλίφ ήτο δέκα καί δκτώ περίπου έτών καί
άπό τά ψαλιδοκέρια, δπως τούς έλεγαν τότε, δηλαδή
δέν έφόρει φουστανέλλαν, άλλά πολιτικά, δπερ τότε
άκόμη σπάνιον καί παρακεκινδυνευμένον.Ό Ράδος άμα
κατήλθεν εις τήν Ελλάδα τφ 1821 έφόρεσεν καί αύτός φουστανέλλαν, ειχεν δμως διατηρήση μόνον τό
ύψηλόν μαλακόν φωκδλ μέ τόν μέγαν λαιμοδέτην κατά
τήν συνήθειαν είς τήν Γαλλίαν έπί Ναπολέοντος.
Όλίγας ήμέρας πρό τοΰ γάμου έγκατέλειψε τήν
φουστανέλλαν, άφοΰ τήν έφόρεσεν έπί ένδεκα έτη.
Τούς έστεφάνωσεν δ Κώστας Μπότσαρης.
Εις τόν γάμον ήτο τό άνθος τής κοινωνίας καί δ
στρατηγόν Τγκονέ, δστις έχάρισε εις αύτούς τήν ει
κόνα τοΰ στρατάρχου μαρκησίου Μαιζώνος, ήτις είσέτι
σώζεται εις τήν οικίαν τοΰ διαπρεποΰς έγγόνου αύτής
(α) Μάς διηγήθησαν δτι μεταξύ τών ευρωπαϊκών αντι καί άγαπητοΰ μοι φίλου κ. Κωνσταντίνου Ν. Ράδου,
κειμένων, ήσαν καί ώραϊα φαρφουρένια ουροδοχεία κάτα έπιφανοΰς συγγραφέως
σπρα τά όποια πολλοί Ναυπλιεϊς τά ήγόραζον διά νά βάζουν
τό γλυκό, τό λεγόμενον ρετσέλι.

* *
*

Ό Κωνσταντίνος Ράδος πολύ πρεσβύτερος τής Μα

ρίας Σπανοΰ έγεννήθη τώ 1785 έν τη τότε άκμαζούση πρωτευούση τοΰ Ζαγορίου Τσεπέλοβον τής Η
πείρου έκ πατρός άνήκοντος εις οικογένειαν έκ τώντά
πρώτα φερόντων έν Ζαγορίφ δώσασαν άπό μακρών
έτών τόν προεστώτα τών ζαγοροχωρίων δστις ώς δεί
γμα τοΰ άξιώματός του, έφόρει βαρύτιμον δακτύλιον.

'Γποπεσών εις τήν δυσμένειαν τοΰ Άλή Παπά ό πάπος του μετεπέμφθη εις τά ’Ιωάννινα μετ’ολίγον δέ άπέθανε καί ή περιουσία του έδημεύθη ή κατεστράφη
διαταγή τοΰ Σατράπου τούτου.
(Έπεται συνέχεια)
Σπ. Δεβιάξης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΓ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤ’ ΑΪΤΟΝ
πρό τοΰ τοκετού άναπαύεται, τίκτει νεογνόν τούλάχιστον
τριακόσια γραμμάρια βαρύτερον τοΰ νεογνού γυναικός έργα£ομέτης όρθιας μέχρι τοΰ τοκετού. Ή ώφέλεια τής προγενεστέρας τοΰ τοκετού άναπαύσεως είναι άναμφισβήτητος,
έφ’ φ καί ή νομοθετική προστασία τών εγκύων γυναικών
Ή φύσις, κατά τόν Ξβνοφώντσ, τήν γυναίκα μητέρα έ- είναι τόσον δεδικαιολογημένη, όσον καί ή τών άρτίως
τεκουσών. Ή συνδιάσκεψις τοΰ Βερολίνου τοΰ έτους
τσξεν ώς τροφόν τών νεογνών κοί εις θύτην μάλλον ή εις
τόν άνδρα άνέθεσε τήν περί τών νεογνών φροντίδα. Τούς 1890, είς τήν όποιαν μετέσχον δεκαπέντε Κράτη έν οίς
νόμους τής φύσεως δέν δυνάμεΟα νά παραβαίνωμεν άτιμω- καί ή Γαλλία, έπισήμως άπεδέχθη τήν άρχήν τής άπαρητεί. Ένβα αί κοινωνικοί συνθήκαι έπέβαλον εις τάς μη γορεύσεως τής έργασίας τών λεχών κατά τάς τέσσαρας
τέρας νά παρεκκλίνωσι τοϋ νόμου τούτου τής φύσεως, έκεϊ πρώτας, μετά τόν τοκετόν, εβδομάδας.
Ή νομοθεσία τής Ελβετίας επιβάλλει δεκαπενθήμερον
αί συνέπειαι είναι θλιβεροί διά τήν ανθρωπότητα. Στατι
διακοπήν
τής έργασίας πρό τοΰ τοκετοΰ. Άλλ ’ό δόκτωρ
στική έρευνα γενομένη έν Γαλλίφ,περί τής θνητότητος κατά
τήν πρώτην παιδικήν ήλικίαν, έν τφ άστικφ πληθυσμφ τής Pinard,είς τό έκτον διεθνές συνέδριον τής υγιεινής,άπέδειΓαλλίας άπό τοΰ 1892 άχρι τοΰ 1897, άπέδειξεν, ότι πλέον ξεν οιι πάσα ημερομίσθιος γυνή έχει δικαίωμα άργίας κα
τοΰ έκτου τών νεογνών ύ.τοκύπτουσιν εις τόν θάνατον πριν τά τούς τρεις τελευταίους μήνας τής έγκυμοσύνης Οί δόή συμπληρώσωσι τό πρώτον έιος τής ήλικίας των.Έπί 681 κτορες G. Ollive καί C. Schmitt ύ.τεστήριξαν,είς τό κατά
πόλεων τής Γαλλίας περιορισθεΐσα ή στατιστική έρευνα, έ- τό έτος 1911 συγκεντρωθέν σινέδριον τής γυναικολογίας
χουσών πληθυσμόν ολικόν 13.190.721 κατοίκων, άπέδειξεν, έν Νάντη, ότι άπαιτεΐται έξάμηνος πρό τοΰ τοκετοΰ καί
ότι έπί 1000 θανάτων πάσης ήλικίας οί 167, άνήκουσιν είς έξάμηνος μετ’ αύτόν αργία. Τό δέ συνέδριον άπεφάνθη, ότι
παιδία άχρις ενός έτους. Ή στατιστική αΰιη μαρτυρεί, ότι «ιιάσα γυνή έγκυος δέον νά έχη δικαίωμα εις περίθαλαί μάλλον πληττόμενοι έκ τής θνητότητος ταύτης πόλεις ψιν άναγκαίαν (assistance necessaire) διά νά εύ^εθή ύπό
είναι αί ναυτιλιακοί καί αί βιομηχανικοί καί ότι έντός έξ- συνθήκας υγιεινός άπαραιτήτονς δι’ αύτήν κοί τό τέκνον
αετίας άπέθανον 220.000, τά όποια δμως ήτο δυνατόν νά της κατά τούς τρεις τελευταίους μήνας τής έγκυμοούνηε
σωΟώσιν. Πράγματι, έπί 1000 θανάτων παιδιών ήλικίας «· καί τόν πρώτον μήνα τοΰ τοκετοΰ.». Έν τούτοις, περί τοΰ
χρις ενός έτους, 345 όφείλοντοι είς γσστροεντερίτιδα, 147 χρόνου τής πρό τοΰ τοκετοΰ άργίας δέν είναι πάντες σύμ
είς άσΟενείας τών άναπνευστικών οργάνων, 171 είς κλη φωνοι, ή δ’ άπόφασις τοΰ συνεδρίου τής Νάντης είναι άρονομικός άσθενείας, 25 είς τήν φΟίσιν, 90 είς μεταδοτι ορίστως πως διατυπωμένη. Μάλλον ή άνάγκη τής περιθάλκός άσΟενείας καί 222 είς άλλας άσΟενείας. Επομένως, έπί ψεως (assistance), διαρκούσης τής έγκυμοσύνης, είναι άτών 1000 τούτων θανάτων 766 δύνανται νά άποφευχΟοΰν, ναμφισβήτητος, ΐνα μή κοπιάζη πολύ ή έγκυος.
Ή άνάγκη δμως τής άργίας τής λεχοΰς, τής άρτι τεκούχωρίς νά ληφΟή ύπ’ όψιν καί μέρος τών 222 θανάτων έξ
οης γυναικός, άπό μακροΰ χρόνου έχει άναγνωρισΰή, ύπό
άγνώστου αιτίας.
τής νομοθεσίας τών περισσοτέρων Εύρωπαϊκών κρατών.
Μάλιστα γράφουσιν οί Ιατροί κ. κ. A.Balestre et A.
Giletta de Joiant, Joseph, διευθυντής καί γραμματεΰς τοΰ Οί ειδικοί ιατροί είτε σύμφωνοι περί τής αρχής καί μό
γραφείου τής υγιεινής τής Νίκαιας είς έξ έτη 220,000 παι νον περί τής διάρκειας συζητοΰσιν. Ή συνδιάσκεψις τοΰ
δία άπέΟανον, τά όποια ήδύναντο τά σωθώσι. Δύναταί τις Βερολίνου τοΰ 1890 έξέφρασεν όμοθύμως τήν εύχήν περί
νά φαντασθή πόσην θλίψιν, πόσον πένθος καί πόσην άπελ- άργίας τεσσάρων έβδομάδων μετά τόν τοκετόν. Κατά τόν
πισίαν καί πόσην καταστροφήν παριστάνουν αύιοί οί θάνα χρόνον τούτον, ού μόνον θεραπεύεται ή λεχώ, άλλά καί άτοι; Ποία μάχη θά έδιδε τήν εικόνα τοιαύτης φρίκης;... ναλαμβάνει δπως ή είς θέσιν νά άντίσχη κατά παντός ένΉ άληθινή σπόδειξις τής δυνάμεως Έθνους τίνος είναι ό δεχομένου έπιβλσβοΰς είς τήν ύγείαν της καί εις τήν μη
αριθμός τοΰ πληθυσμού του. Άφήνομεν ν’ άποθνήσκουν τρότητά της περιστατικού. Κατά συνέπειαν δέ τούτων δι
κατ’ έτος 36.000 περίπου παιδία. Ί$ξ ούτών τό πέμπτον πε ευκολύνεται ό γαλουχισμός καί άποφεύγεται ή είς τροφόν
ρίπου θά άπέθνησκε πρό τοΰ εΐκοστοΰ έτους. Άφαιροΰντες έξοδος τοΰ νεογνοΰ, ή έκθέτουσα σοβαρώς τήν ΰπαρξίν του.
τό ποσοστόν τοΰτο, φθάνομεν είς τό συμπέρασμα, ότι ό ά- Ή θνητότης τής πρώτης ήλικίας φθάνει είς τό άνώτατον
σιικός πληθυσμός τής Γαλλίας, περιλαμβάνον περί τό τρί δριόν της κατά τούς πρώτους μήνας τής ζωής καί πάν μέτον τοΰ όλικοΰ πληθυσμού, άπόλλυσι κατ’ έτος 30.000 νέ τρον δι’ ού άποφεύγεται ή τροφός ή τό θήλαστρον (biberon) συντελεί σπουδαίως είς τήν έλάττωσιν τής δεκάτης τοΰ
ους εικοσαετείς, 15,000 στρατιώτας !
Διάσημοι έπισιήμονες άπέδειξαν έν Γαλλία τήν έπίδρα- θανάτου. Τό πρώτιστον τών μέτρων τούτων είνε ό παρά
σιν τής άναπαύσεως τών μελλουσών μητέρων έπί τής άνα- τής ιδίας μητρός θηλασμός. Διά μικράς λοιπόν άργίας τής
πτύξεως τοΰ παιδιού. Ή έργάτρια ήτις δύο ή τρεις ήμέρας λεχοΰς διευκολύνεται δ παρά τής Ιδίας θηλασμός τοΰ τέεΕΙδώς δε (ό όεός) ότι τη γνναικ'ι και ένέφυαε
και προσέταξε τήν τ&ν νεογνών τέκνων τροφήν
καί τοϋ στέγνειν τά νεογνά βρέφη πέεΐον αντή έδάσατο ή τώ άνδρί».
Ξενοφώντος, Οικονομικά κεφ. ζ'.
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κνου της καί αποφεύγονται αΐ γαστροεντερίτιδες,έξ ών ιδίως
προσβάλλονται τάνεο/νά. Έκτος δέ τούτου επειδή ή νό
μιμος αργία συνοδεύεται δι’ άποζημιώσεως τής λεχοΰς
ένισχύεται τό μητρικόν φίλτρον ούιής, όπως άντισταθή
κατά παντός κακού πειρασμού. Τό συμφέρον τής μητρόσ.
τού τέκνου καί τό τής κοινωνίας συντρέχουσιν υπέρ τής
νομίμου αργίας μετά τόν τοκετόν.
Διά ταΰτα ή αρχή αϋτη γενικώς έχει άναγνωρισθή ήδη
ύτό τών επιστημονικών σωματείων καί τών ιατρικών συν
εδρίων καί τινων έκ τών ξένων νομοθεσιών, ο'ίαή τής Ελ
βετίας δεχομένη διάστημα όκτόί εβδομάδων έν δλω,πρό καί
μετά τον τοκετον,καθ άς αί γυναίκες δέν δύνανται νά γίνωσι
δεκταί εις εργασίαν έν τοϊς έργοστασίοις, είμή μετά έξ ε
βδομάδας μετά τόν τοκετόν. Ή νομοθεσία τής Νορβηγίας
επίσης ορίζει έξ εβδομάδας μετά τόν τοκετόν ή τέσσαρας
τουλάχιστον εβδομάδας κατόπιν πιστοποιήσεως τού Ιατρού.
Ό γερμανικός νόμος απαγορεύει την έργασίαν επί τέσσα
ρας εβδομαδος και ενδεχομένως επί έξ εβδομάδας εάν μή
ύπάρξη ιατρική άδεια. Ή 'Ολλανδία, τό Βέλγιον, ή Πορτογαλλίσ, ή ’Αγγλία, ή Δανία, ή Αυστρία, ή Ουγγαρία έδέχθησαν ήδη τήν αργίαν τεσσάρων εβδομάδων. Ό Ισπα
νικός νομος τής 13 Μαρτίου 1900 απαγορεύει τήν έργα
σίαν γυναικών κατά τάς τρεις εβδομάδας μετά τόν τοκετόν.
Ο I αλλικος νομος τού 1893,περί τής δωρεάν ιατρικής περιθάλψεως, εξομοιοϊ τήν λεχώ πρός ασθενή καί δικαιουμένην
δωρεάν ιατρικής καί φαρμακευτικής περιθάλψεως. Κατ’ έ
τερον δέ νόμον τού 1909, ή διακοπή τής έργασίας τής έργάτιδος, οκτώ εβδομάδας πρό τού τοκετού καί μετ’ αύτόν,
δέν δυναται νά θεωρηθή ώς λόγος ρήξεως τού συμβολαίου
τής μισθώσεως τής έργασίας της. Δέν απαιτείται μάλιστα
προειδοποίησις τής έγκύου πρός τόν έργοδότην, διά τήν
τοιαύτην διακοπήν τής έργασίας της, οΰιε αποζημίωσες έκ
μέρους αύτής διά τήν διακοπήν. Επομένως, ή διακοπή τής
έργασίας πρό τού τοκετού είναι κατά 'τόν γαλλικόν νόμον,
προαιρετική.
Ο άρτι ψηφισθεΐς Γαλλικός νόμος τής 1 7 ’Ιουνίου 1913
επιβάλλει νποχρεωτικήν αργίαν της λεχοΰς επί τέσσαρας
μήνας μετά τόν τοκετόν καί ή ύποχρέωσις αΰτη άφορρί μόνον
τήν έν βιομηχανικοϊς^ή έμπορικοϊς καταστήμασιν έργασίαν.
Τα γεωργικά και τα ελευθέρια έργα,καθώς καί τάύπηρετικά,
δέν υπόκεινται εις τόν περιορισμόν τούτον. Τύ άρθρον 3

τού νόμου, τό παρέχον εις ανταμοιβήν τής απώλειας τού η
μερομισθίου, διά τήν προαιρετικήν ή υποχρεωτικήν δια
κοπήν, πρό ή μετά τόν τοκετόν, ήμερησίαν άποζημίωσιν,
έχει ώς έξής :
«Πάσα γυνή γαλλικής ιθαγένειας καί άπορος (privee de
ressoude), ήτις σύνηθες έπάγγελμα έχει νά έργάζηται παρ’
άλλφ, επί ήμερομισθίφ, ώς εργάτρια, υπάλληλος ή υπηρέ
τρια, εχει δικαίωμα κατά τόν χρόνον τής αργίας, τής προηγουμένης ή τής έπομένης αμέσως μετά τόν τοκετόν, εις
ημερησίαν άποζημίωσιν, χωρίς νά λαμβάνη συγχρόνως οίονδήποτε δημόσιον βοήθημα λόγφ μητρότητος».
ΙΙερι δέ τού ποσού εις δ άνέρχεται ή ήαερησία άποζημίωσις αΰτη προύνόησεν ό οικονομικός νόμος τής 30 ’Ιουλίου
1913 (άρθρα 68 καί 69), καθ’δν τό δημοτικόν συμβούλιον
έκάστης κοινόιητος ορίζει τό ποσόν τής άποζημιώσεως,
ουχί κατώτερον τών λεπτών 50, οϋιε άνώτερον φρ. 1,50.
Δύναται νά όρισθή καί άνώτερον, άλλ’ άποκλειστικώς εις
βάρος τής κοινότητος (άνευ συμμετοχής τού Κράτους).Τοΰτο όμως κατά κανόνα, καθώς καί οί νομοί,συμμετέχουσιν έν
Γαλλία εις τάς αποζημιώσεις ταύτας.’Εάν ή μήτηρ θηλάζει
ή ιδία τό νεογνόν, ή άποζηχίωσις αυξάνει κατά 'λεπτά 50
ήμερησίως μετά τόν τοκετόν.
Ό ελληνικός νόμος τής 24 Ίανουαρίου 1912 «περί έρ
γασίας γυναικών καί ανηλίκων, έν άρθρφ 13, διατάσσει, ότι
ε’ις βιομηχανικά, έμπορικά καί άλλα (εστιατόρια, ξενοδο
χεία κλπ.) καταστήματα καί ε’ις ο’ικοδομικάς κοί έν γένει υ
παιθρίους έργασίας, δέν έπιτρέπεται νά χρησιμοποιώνται
έργάτιδες έπί οκτώ έν δλφ εβδομάδας πρό τού τοκετού καί
μετ’ αύτόν, οΰίέ πρό τής παρελεϊσεως τεσσάρων εβδομά
δων μετά τόν τοκετόν καί ότι κατά τόν χρόνον τούτον αΐ
έργάτιδες θεωρούνται έν άδείρ διατελοΰσαι καί δέν έπιτρέ
πεται ή οριστική άντικατάστασίς των.
Φιλάνθρωπος καί αγία ή πρόνοια τού ήμετέρου νομοθέτου, άλλ’ ανεπαρκής, έφ’ όσον τύπος δέν προνοεΐ περί άνακουφίσεως, διά μικράς χρηματικής άποζημιώσεως, λόγφ
τής αργίας, τής έγκύου καί τής λεχούς. Ό νεαρός γαλλικός
νόμος, άς χρησιμεύση ήμϊν ώ; σοφόν παράδειγμα καί άς
σπεύσωμεν νά μιμηθώμεν αύτόν, διότι πράγματι πρόκειται
περί ίκανοποιήσεως κοινωνικού καί ειδικού συμφέροντος ΰψίστης σημασίας.
Γ. Ν. Κοφινάς

----ο/ντρΕΖ ΓΡΑΓΛΝΙΕΓ ΓΙΑ τη ρωζζικΗ Λ°ΓοτηχΝια
Ό 'Αλέξανδρος Πούσκιν (1793— 1837) εΐνε ό έθνικός
ποιητης τής Ρωσσίας. Σιήν ποίησί του, τής οποίας άν καί
ώς σκοπόν ώρισε τήν ποίησι, βρίσκομε όλες τής μορφές
τής ατομικής, τής γύρω του καί τής παγκοσμίου ζωής.
Στόν Πούσκιν ή τέχνη παρουσιάζεται ώς έλευθέρα, μέχρι
περιφρονήσεως τού όχλου, τής δημιουργικότητας ενέργειακαί όμως όταν δ ποιητής θέλει νά ζωγραφίση τήν ζωήν
τού ρωσσικού ή ξένου λαού τότε ού:ή γιά πρώ.η φορά
στήν ρωσοική ποίησι αποδίδεται μέ πραγματικά άληθινά
χρώματα.
Καί ό Πούσκιν βρίσκεται υπό τήν έπίδρασιν ξένων συγ
γραφέων οάν τών Parny, Andre Chenier, Μπάϋρον,
Σαίκσπηρ, άλλ’ όμως αυτά τά πρώτά του ποιήματα δέν
εΐνε άτλή μίμησις, εις αυτά διακρίνεται ή μεγάλη του α
νεξαρτησία. Μεγάλη έπίδρασι είχαν έπάνω του καί οί
Ρώσσοι ποιη-ές Ζουκόφσκι καί Μπέτσυσκωφ—άλλ’ ό μα

θητής πολύ γρήγορα ένίκησε τού, διδασκάλους του καί α
κολούθησε τόν Ιδικόν του δρόμον,
'Η μορφή τών ποιημάτων του εΐνε τέλεια· ό στίχος
πρωτοφανής γιά τή ρωσοική λογοτεχνία. Ό Πούσκιν εΐνε
καί κύριος, βασιλεύς τού λόγου- χωρίς δυσκολίες ζωγρα
φίζει τό άγριο, τό φοβερό, τό κάθε τί πού κάμνει κατά·
πληξι—τήν ήρεμία, τήν καλωσύνη, τό μεγαλείο. Τέλεια α
ποδίδει τό ρωσσικό παραμύθι βρίσκοντας κατάλληλα λό
για καί τόν κατάλληλο ρυθμό. Αποδίδει άληθινά τά σλαυικά τραγούδια- ζωγραφίζει έξοχα μέ λίγους στίχους καί
λίγα λόγια εικόνα παρμένη άπό τόν αρχαίο κόσμο- μιμεί
ται θαυμάσια τό Κοράνι τών Μωαμεθανών. Παντού δέ
εΐνε άπλούστατος-—«καμμιά προσποίησις, ομορφιά χωρίς
στολίδια, κλασσικό ϋφος τής φύσεως καί αυστηρές καθά
ριες γραμμές»—καί στά ποιήματά του καί στά πεζά του
έργα. Ή ποίησις όμως τού Πούσκιν εΐνε πλουσιώτατη καί

μασιή περιγραφή τής μάχης τής Πολτάβας, τήν νίκη τού
κατά τδ περιεχόμενο. Στά λυρικά του ποιήματα εΐνε όλη
ή καρδιά του- τά συναισθήματα τής χαράς, τού ένθουσια- Μεγάλου Πέτρου, τήν τρέλλα τή; Μαρίας, τήν φυγή τοϋ
Μαζέτα καί τού Καρόλου τού XII—ο «Ευγένιος Ονεγιν»>
σμοϋ, τού θυμού- οί. θαυμασμοί του, οί πολλοί του έρωτες.
Σ’ αύτά διακρίνομεν κατ’ άρχάς πώς κτυπιέται καί λα τό εθνικό έργον τού Πούσκιν. Είς τον «Ευγένιον Ονεγιν»
χταρά ή νεότης, πώς ουγκινοΰν καί ταράσσουν τήν ψυχήν ή ρωσσική ζωή παρουσιάζεται άληθινη, η κοινωνία τέτοια
οί πόθοι- κατόπιν πώς ή μούσά του γινόμενη σοβαρά—δλο όποια ήτο τήν έποχή σιήν οποία θέτει ο ποιητης τούς ήσοβαρωτέρα καί ά.τοφεύγουσα τάς διασκεδάσεις καί συζη ρωάς του. Τά δύο κυριώτερα πρόσωπα ο ’Ονεγιν καί η
τήσεις, τήν τεμπελιά καί τά πάθη, τόν οδηγεί στά βουνά Τατιάνα εΐνε αντιπρόσωποι τών δύο φύλων τής άνωτέρας
τού Καυκάσου καί τά παράλια τής Κριμαίας καί τόν μα κοινωνίας τών αρχών τού XIX αΐώνος. Στόν Όνέγιν απει
θαίνει νά άκούη τό μυστηριώδες τραγούδι τών κυμάτων, κονίζεται «ό περιττός άνθρωπος» πούδένεχει κανένα σκο
πό στή ζωή του, πού δέν ξεύρει ζωντανό έργο στό οποίον
τόν μεγαλοπρεπή ΰμνον πρός τόν δημιουργόν τών κόσμων.
Τό πρώτό του μεγάλο ποίημα εΐνε «ό Ρουσλάνκαί ήΛουδ- νά μπορή νά άφιερώση τάς δυνάμεις του, πού περιπλανάμίλαγ» καί αυτό έφερε ολόκληρον πόλεμον, διότι οί οπα ται έδώ κΓ εκεί «γιατί δέν συμφωνεί σέ τίποτε μέ τήν γύ
ρω κοινωνία». Στό πρόσωπο δέ τής Τατιάνας για πρώτη
δοί καί θαυμαστές τών παλαιών συγγραφέων γέμισαν άγαφορά
παρουσιάζεται στή ρωσσική λογοτεχνία ή ρωσσίδα.
νάκτησι, ένφ οί νέοι ενθουσιασμό. Ή ύ.τόθεσις τού ποιή
Δέν
εΐνε
όμως αΰ.ή ή συνηθισμένη έκείνη; τής έποχής κο·
ματος δέν ήτο άγνωστη γιατί πολλά παρόμοια—μαγικο-ίπποτικά μυθιστορήματα ΰπήρχον καί σιήν Δύσι καί στήν πέλλα, κόρη πλουσίου κτηματίου πού περνά τόν καιρό της
μέ τήν τουαλέττα καί πού ώς σκοπόν τής ζωής της έχει
Ρωσσία—άλλά στό έργον τού Πούσκιν ή παλαιές μορφές
γέμισαν καινούργια ζωή, οί ήρωες ανανεώθηκαν, ή ζωηρά μόνον τόν γάμον. "Όχι- ή μελαγχολία ήταν φίλη της άπό
είρωνία, τό λεπτό άρωμα τού ελαφρού κυνισμού είσεχώ- τά μικρά της χρόνια- παιδάκι άκόμα δέν αγαπούσε τά παι
ρησε σ’όλο τό έργο καί έτσι ή άκομψες, χονδροκαμωμενες γνίδια, τής κούκλες, τό ράψιμο- πάντα τής άρεσαν πειό
πολύ τά διηγήματα, τά παραμύθια τής υπηρέτριας της τής
μορφές γέμισαν ζωντανά χρώματα, ή παληά ξεθωριασμένη
εικόνα έγινε τέλεια — κατά τόν βιογράφον καί κριτικόν τού χειμωνιάτικες βραδυές. «Άγρια, μελαγχολική, σιωπηλή,
Πούσκιν Β. Σιπόφσκι. Τά κατόπιν έργα τού Πούσκιν έ οάν τήν έλαφο τών δασών φοβιτσιάρα μεσ’ την οικογένεια
χουν μεγάλη διαφορά μέ τό πρώτο νεανικό του μέγα ποίη της ήτο σάν ξένο κοριτσάκι. Δέν εΐξευρε τί θά πούν χάδια,
μα. 'II ζωή του στόν Καύκασον, τήν Κριμαίαν, τήν Βασ- οΰιε πρός τήν μητέρα, ούτε πρός τόν πατέρα της. Παιδάκι
σαραβίαν, ή μελέτη τού Μπάϋρον τού μεγάλωσαν τόν μαζύ μέ τ’ άλλα παιδιά δέν ήθελε νά παίζη καί νά πηδά
καί συχνά ολόκληρες μέρες καθότανε σιωπηλή κοντά στό
πνευματικόν του ορίζοντα καί γι’ αυτό στόν «Αιχμάλωτον
παράθυρο >. Γι’ αΰ ό ξένη πρός τήν γύρω της ζωή λατρεύει
τού Καυκάσου» καί τήν «Κρήνην τού Μπσχτισαρόϊ» αν καί
τό διάβασμα- τό βιβλίο γίνεται ό παντοτεινός της σύντρο
οί χαρακτήρες άκόμα εΐνε ατελείς—σάν τού αιχμαλώτου—
φος. Καί αύίός δ χαρακτήρας τής Τατιάνας μέ τόν καιρό
γίνεται όμως ολοφάνερη ή έπιθυμία πρός δημιουργίαν καί
αναπτύσσεται άλλά δέν άλλάζει. Όλη της ή ψυχή εΐνε γε
ζωντανήν ά.τόδοσιν ψυχής απογοητευμένης. Μόνον στους
μάτη αρμονία- ή ψυχή της μένει πάντα ή ίδια. Ό Όνέγιν,
«Άτσιγγάνοις» ό Πούσκιν παρουσιάζεται ώς καλλιτέχνης
αύ:ός δ άφηρημένος άνθρωπος, δ άνήσυχος όνειροπόλος
πού βαθειά πειά ξεύρει τή ζωή, πού εΐνε κύριος τού τα
πέρασε άπό κοντά της καί δέν τήν κατάλαβε. Δέν τήν κα
λάντου του. Ό Άλέκο; φεύγει τήν δουλεία τών πόλεων ό
τάλαβε δέ δχι μόνον δταν ή ίο άπειρη νέα στό χωρώ, άλλά
που <οί άνθρωποι δέν αναπνέουν τήν πρωινή δροσιά, ου ε
καί δίαν ήτο μεγάλη κυρία στην ΙΙετρουπολι οποταν πεια
τήν ανοιξιάτικη μυρουδιά τών πεδιάδων, όπου έντρέποναυτή τού δίδει μάθημα, αύ.τή, τήν δ.τοίαν κάτοτε έρωτευται τόν έρωτα, διώχνουν τάς σκέψεις, πουλούν τήν θέ .ησί
μένην μαζύ του, γράφουσαν πρώτην πρός αύών ερωτικό
τους, κλίνουν τό κεφάλι μπρος στά είδωλα καί ζητούν
γράμμα, σκληρά άπεμάκρυνε δ Όνέγιν, αυτή ή άφελής, ή
χρήματα καί άλυσσίδες», έρχεται πρός τούς γόφτουτ, τούς
άτλή κάποτε Τάνια τού δίδει λαμπρό μάθημα λέγουσα.
αίιόνια πλάνους, «θέλει νά γίνη γύφτο; σάν κ" έμάς·—εισι
— «Σάς άγαπώ(γιαιί νά κρύπτωμαι)-εΐμαι όμως εις άλλον
λέγει ή Ζιμφύρα συσταίνουσα τόν Άλέκο στόν πατέρα της
δοσμένη καί σ’ αύτόν θά μείνω πισιή>- Κοντά δέ ο’αύτούς
—καί ποθεί νά ζήση τήν άγρια,ελεύθερη όμως ζωή τους
τού; τύπους παρουσιάζει δ Πούσκιν καί άλλους δλοζώνΚαί όμως μέ όλον τόν πόθον νά ζήση καινούργια ζωή
τανους βγαλμένους άπ’ αύιή’ιή ζωή. Κοί κοντά στούς άνδέν μπόρεσε νά άταρνηθή τόν παληόν άνθρωπον, εμεινε
θρώπους καί ή καθ’ αύώ ρωσσική φύσις άποδίδεται μέ
δούλος τών παθών του, εΐνε εγωιστής. Καί ποσο τραγικα
στίχους«ήρεμους όπως εΐνε ή ίδια ή ρωσσική φύσις»καθώς
μεγαλοπρεπής εΐνε ό γέρος γύφτος καί πόσο ώραία, ατλά
λέγει δ Γόγολ. Άλλ’ δ Πούσκιν δέν σταματρ. μόνον μπρος
καί υπερήφανα εΐνε τά λόγια του, τά οποία αποτείνει πρός
τόν Άλέκο αφού αύώ; σκότωσε τήν Ζιμφυρα—γιατί αγά στή σύγχρονη ζωή, αλλα ρίπτει τό βλέμμα του και στό
πησε άλλον ,ΰτακούσυσα στό αίσθημά της- — «άφησε μας παρελθόν- ώς αποτέλεσμα δε τή; μελέτης του — τής ιστο
ρίας τού ρωσσικού κράτους—εΐνε τό περίφημο δράμα του
υπερήφανε άνθρωπε! 'Ημείς εϊμεθα άγριοι, δεν έχομεν νο
«Βόρις Γοδουνώφ». Δέν περιορίζεται μόνον στήν ρωσσική
μούς, δέν βασινίζομεν, δέν καταδικάζομεν είς θάνατο, δεν
ζωή. άλλ’ έμβαθύνει καί στή ζωή τών ξένων λαώ>-, εννοεί
έχομεν ανάγκην αίματος καί στεναγμών. Νά ζήσωμεν,άλλο
κατάβαθα τό πνεΰμά τους, τήν ιδιοφυία τους καί γράφει
μαζύ σου δέν θέλομε. Σύ δέν είσαι γεννημένος για την ατόν «Φιλάργυρον Ιππότην», νόν «Μαρμάρινον επισκέπτην»,
γρια ζωή- ού θέλεις μόνον γιά τόν εαυτόν σου ελευθερία.
τής «Αιγυπτιακές νύκτες». Δέν περιγράφει μόνον εκείνα τά
Τρομερά θά εΐνε γιά μάς ή φωνή σου. 'Ημείς εϊμεθα δει
αισθήματα πού ξεύρει άπό τή δική του πείρα, άλλά κοί τά
λοί, μαλακοί μέσ’ τήν ψυχή, ού είσαι κακός καί θρασύς.
άγνωστα στήν εύγενή ψυχή του σάν τόν φθόνο. Σένα άπό
Άφησέ μασ λοιπόν- χαϊρε- πήγαινε στό καλό·.
* *
τά βαθύτερά του έργα «δ Mozart καί δ Σα. ιε
*.η»
φανε
ρώνει μέ τήν συνειθισμένη του δύναμι τήν καταστρεπτική
Μετά τούς «Άτσίγγανους», τό πρώτον του ώριμον εργον,
ακολουθεί σειρά άλων παρομοίων σάν τήν «Πολτάβα» μέ αύτή φλόγα πού κατακαίει τήν καρδιά τού φθονερού. Στό
τόν τραγικό έρωτα τής νέας Μαρίσς πρός τόν γέρο Γέτμαν έργο αύώ έρχονται είς σύγκρουσι δ κόπος καί ή οκνηρία,
ή θέλησις καί ή εύκολία, δ εργάτης καί δ «αιώνιος τεμπέ—διοικητήν τών κοζάκων—τόν προδότη Μαζέπα, τήν θαυ-
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λης». Ό Σαλιέρη κατακτά μέ τον κόπο, την παντοτεινή του
εργασία σχεδόν την δόξα, τον θαυμασμό τών άνθρώπων
και αίφνης μπροστά του παρουσιάζεται ό Mozart τον ό
ποιον φωτίζει ή αθάνατη έμπνευσις. Όλόκηρη τρικυμία
γεμίζει τήν καρδιά του Σαλιέρη κατά τής αδικίας, *
0 Σα
λιέρη σαν μουσικός θαυμάζει τον αντίπαλό του, αισθάνεται
μέσα του τήν ανάγκη νά άκούη τό θεϊό του παίξιμο καί
συγχρόνως θέλει νά έξαφανίση αυτόν που του πήρε τήν
δόξα. Ό Mozart γι’ αυτόν εΐνε θεός καί όμως αύιόν τον
θεόν ποθεί νά καταστρέψη
*
ξεύρει άπό πριν πώς έξαφανίζοντας αυτόν θά καταστρέψη καί τόν εαυτόν του καί όμως
δηλητηριάζει τόν «έμτνευσμένον τρελλόν».
«Ποιά ωφέλεια ό Mozart νά ζή καί νά φθάση σέ μεγαλίτερα άκόμη ύψη ; Μπορή νά ύψώση άρα γε μ’ αύτό τήν
τέχνη; *Οχι /
Θά πέση ή τέχνη μόλις έξαφανισθή αυτός
*
διάδοχον δέν
θά μάς άφήση. Γιατί λοιπόν νά ζή ;
Σάν κάποιο χερουβίμ μάς έφερε μερικά θεία τραγούδια
γιά νά πετάξη μακρυά άφού γεννήση μέσα μας,στους κοινούς
θνητούς, τόν άφτερο πόθο. Πέταξε λοιπόν καί όσο μάλιστα
γρηγορότερα τόσο τό καλύτερο».
Εκτός των ποιητικών του έργΌν γράφει καί πεζά—«τά
μυθιστορήματα του Μπέλκιν», τήν «Κόρη τού λοχαγού»
τόν «Δουμπρόβσκι» κλπ. τήν ιστορίαν τού Πουγατσιά>φ.
Τέτιο σέ πολύ γενικές γραμμές τό πλούσιον έργο τού
Πούσκιν πού έπέφερε τήν νέα τροπή στήν ρωσσική ποίησι.
Πολλούς μαθητάς, πολλούς οπαδούς απέκτησε ό εθνικός
ποιητής τής Ρωσσίας κανείς όμως δέν έφΟασε στό ύψος τού
διδασκάλου. Άπό τούς συγχρόνους του άναφέρομεν τόν
’Αντώνιον Δέλβιν (1798—1831) τόν Νικόλαον Γιαζικώφ
(.1803-1843) τόν Εύ/έ.ιον Μπαράτινσκι (1800 —1844)—
ποιητήν φιλόσοφον.
Μετά τόν Πούσκιν ποιητήν ήρεμον, αντικειμενικόν πού
έκλεισε μέσα στό έργο του ολόκληρον κόσμο έχομεν με
γάλο ποιητή, εντελώς όμως αντιθέτου χα ρακτήρος τόν Μι
χαήλ Λέρμοντωφ (1815—1841). Ή ποίησις τού Λέρμοντωφ
*
υποκειμενική
τό περιεχόμενό της βαθύ. Ό κύριος χαρακτήρ της ή μελαγχολία καί ή άπαγοήτευσις. ΊΙ μελαγχο
λία αυτού τού ποιητού πού άνεπτύχθηκε σέ μεγάλο βαθμό
γιατί ή ζωή του ή το γεμάτη αντιφάσεις, αυξάνει υπό τήν
έπίδρασιν τούΜπάΐρον. Ή άπαγοήτευσις άπό τά μικρά άκόμα χρόνια θρονιάζει καί γεμίζει τήν καρδιά του
*
αυτή
δέ καί τόν άπομακρύνει άπό τήν κοινωνία καί τόν οδηγεί
στον προσφιλή του Καύκασον.
* *

Και όμως καί εκεί μακριά άπό τόν μισητό κόσμο, άνάμεσα στήν άγρια φύσι καί τούς βάρβαρους κατοίκους ή
καρδιά του κοντά στήν περιφρόνησι περικλείει καί μεγάλη
άγάπη προς τόν άνθρωπο. Ό διχασμός αύτός τής ψ^χής
τού Λέρμοντωφ, ό κοινός στές μεγάλες ψυχές, εΐνε ολοφά
νερος σ’ δ\η του τήν ποίησι.Ένω π.χ.λέ/ει—«τώρα άθλιος
δυστυχισμένος ζώ, χωρίς φίλους, χωρίς ελπίδες, χωρίς σκέ
ψεις, χωρίς δυνάμεις, ώχρότερος τής άκτϊνος τής άναίσθητης σελήνης» άλλου είλικρινά μάς αποκαλύπτει πώς «στό
βάθος τών πληγών τής καρδιάς μου ζούσε ή άγάπη, ή θεά
τών νεανικών μου χρόνων». Ό ήρως ό Πετσόριν—στό
μυθιστόρημά του «δ ήρως τής εποχής μας» εΐνε εχθρός
τής κοινωνίας καί όμως «ή καρδία αυτού τού Ιδιου χτυπά
δυνατά οέ κάθε άνάμνησι γιά τήν περασμέ.η ευτυχία, ό
χωρισμός μέ τήν άγαπητή του Βέρα τού φέρνει τήν απελ
πισία, τό έλαφρό σφίξιμο τού χεριού της γι’ ου τόν εΐνε θεία
στιγμή’ εΐνε ικανός νά κλαίη, νά στενοχωρεΐται, νά μελαγχολή»Λέν λυπεΐται τό παρελθόν καί όμως—«κάθε άνά-

μνησις γιά τήν περασμένη ευτυχία εϊτε λύ τη μέ πόνο μπενεί
μεσ’ στήν καρδιά μου καί άποσπά άπ’ αυτήν τούς ίδιους
πάντα φθόγγους.. . . είμαι άνόητα καμωμένος, τίποτε δέν
λησμονώ τίποτε».—Αιώνια λοιπόν πάλη έχει ό ποιητής μεσ’
τήν ψυχή του καί οι ήρωές του επίσης έχουν μέσα τουςτόν
διχασμό. Δέν περιωρίσθηκε ό Λέρμοντωφ μόνον εις τό
στενό του εγώ
*
ποθούσε νά λύση τά διάφορα ζητήματα τής
ζωής, νά έμβαθύνη σ’ αυτά καί νά κατανοήση νά εύρη τόν
σύνδεσμον τής πραγματικότητας, μέ τά μεγάλα του ιδανικά.
Δέν πρόφθασε όμως νά βρή ιήν λύσιν έτομένως καί τήν
ηρεμία γιατί ό θάνατος διέκοψε τήν εργασία του.Ό Λέρμον
τωφ άπέθανε νεότατος μόλις είκοσι οκτώ χρόνων καί γι’αύτό
στά ποιήματά του—τά λυρικά, τόν «Δαίμονα» τόν «Μιτσιρι» τόν «Μπογιάριν νΟρσα», «Χατζή Άμπρίκ»«τόν "ΙΙρωα
τής έ.τοχής μας» κλπ. πρέπει νά βλέπομε μόνον τά πρώτα
βήματα τού ποιητού. Ό θάνατος διέκοψε τήν άνάπτυξι
καί τήν έξέλιξι τής ποιήσεός του.Στήν ποίησι τού Λέρμον
τωφ γενικά φανερόνεται όλη ή άνήσυχη ψυχή του,στήν ό ιοία
συγκρούονται ό πόθος πρός έργασίαν *
καί ή άδιαφορία, ή
πάλη καί ή οκνηρία, τά πάθη καί ή είρωνία,ή αιώνια του
άγάπη πρός τήν ελευθερίά, ό πόλεμος μεταξύ τής καρδιάς
καί τού νού
*
παρουσιάζονται τά μεγάλα ιδανικά τά όποια
είχε άπό τήν μικράν του ηλικίαν, ό πόθος νά έκτελέση κά
ποιο πολύ μεγάλο έργο, τό μισός του κατά τής προστυχιάς
καί τής άδυναμίας. Ή δέ φαντασία του εΐνε μεγίστη οι
περιγραφές του πλουσιώτατες πρό πάντων τού άγαπημένου
του Καυκάσου. «’Εκεί όπου ό Πούσκιν—λέγει ό Στασόβιτσ
στήν μελέτη του «ό Βυρωνισμός στον Λέρμοντωφ» — θά με
ταχειριζότανε όλ γες γραμμές καί θά έδιδε άτλή, πραγμα
τική, άληθινή έκφρασι στήν σ,<έψι του εκεί ό Λέρμοντωφ
κάμνει χρήσι όχι πινέλου άλλ’άν μπορή κανείς νά έκφρασθή, βούρτσας μέ τήν όποιαν σκεπάζει τό πανί μέ χρωμα
τιστούς λεκέδες καί μέ κομμάτια χρωμάτων».
* ♦
*

Ή ζωή τού Λέρμοντωφ ήταν σύντομη, τό έργον του ό
μως πού άφήκε εΐνε φωτεινό, υ>ραίο. Επίσης ολίγον έζησε
καί ό Αλέξιος Κολτσώφ’ (1804—1842) ή ποίησίς του όμως
εΐνε άξία νά καταλάβω λαμπράν σελίδα στήν ρωσσική λο
γοτεχνία. Άπό τά ποιήματά του τά πειό δοξασμένα «τά
τραγούδια» εΐνε προϊόν τής άνεξάρτητής του δημιουργίας
καί έχουν μεγίστη σημασία στήν έξέλιξι τής ρωσσική; λο
γοτεχνίας. Ό Κολτσώφ άνήχει στον λαό
*
ανάμεσα του πέ
ρασε όλη τή ζωή καί γι’ ούτό τόν ξεύρει κατάβαθα. Σ’
αύτόν εΐνε ανοικτή ή ψυχή του λαού, ο’ ού.ήν μέ ευκολία
ό ποιητής διαβάζει κοί βρίσκει τής πολύ λίγε; χαρές του
καί τής παρά πολλές λύπες, Ή ποίησις τού Κολτσώφ"
μάς άπομακρύνει τών πόλεων καί μά; οδηγεί έξω στούς
κάμπους όπου έργάζονται οΐ χωρικοί, όπου φυτρώνει «ιό
στάρι —ό πλούτος του» στά δάση «όπου ό σάτυρος γιά τήν
άγάπη του πρός τήν νύμφην μέ τό γοργό ποτάμι μιλεϊ». Ό
ποιητής ψ ίλλει τήν νεότητα καί τήν υγεία, τήν δύναμινκαί
τήν τόλμη, τόν έρωτα, τές άπιστίεσ, τόν χωρισμό. Εΐνε βαθειά θρήσκος, πιστεύει στον Δημιουργό τού κόσμου, τόν
ευχαριστεί γιά τήν ευφορία, γιά τό στάρι, γιά όλη τήν ευ
τυχία πού τόν περιτριγυρίζει. Άλλ’ όμως ούτε ή χαρά του
εΐνε άνέφελη, ούτε ό θαυμασ τός του πρός τήν τόλμη παν
*
τοτινός
ή δειλία, ή θλίψις,ή πίκρα μπαίνουν μέσ’ τήν ψυ
χή τού ποιητού κοί τήν τσακίζουν τήν διχάζουν. Οι λύπες
καί οΐ δυστυχίες στήν άτομική τους ζωή ήταν πάρα πολ
λές καί γι’ αυτό διακρίνει κανείς στήν ποίησί του τήν άπογογοήτευσι, τά δάκρυα. Δέν έξεπληρώθηκαν τά όνειρά
του, οι πόθοι" ή πραγματικότης φάνηκε σ’ αύ ιόν πολύ σκλη
ρά καί τόν έσπρωξε γλήγορα στόν τάφον. Ό ποιητής έ-

‘Η Γαλλική ναυαρχίς < Βοτούρ^ εις τά Φαληρικά ϋδατα

φύγε άπ* τή ζωή άπογοητευμέ\ος, πικραμένος, γελασμένος.

*Ένα χρόνο πρό τού θανάτου του σάν νά το προαισθανότανε
έγραψε στό ποίημά του «Γιά τόν καίλούργιο χρόνο τού

1842»—«Βαρηά χρονιά δέν υπάρχει πειά, έιφ εγώ ζώ άκόμα καί τήν καινούργια χωρίς φίλους συναντώ καί μόνος

στο ελκυστικό του σκοτάδι τά βλέμματά μου προσηλώνω.

Τί νά κρύπτεται σ’ αύεό τό γιά μένα ; Άρά γε καί πάλι

καινούργια βάσανα ; ’Αλήθεια πρόωρα θά έγκαταλείψω αυ

τόν τόν κόσμο χωρίς νά έκτελέσω ούεε τόν έγκάρδιο μου
πόθο;» ’'Ετσι δυστυχώς καί συνέβη. Τό 1842 δέν έτελείωσε

καί ό ποιητής έπαυσε ιά ζή, έπαυσε νά ψχλλητά τραγού

δια του <^ά προσφιλή στήν καρδιά, τά εκφραστικά, τα
μελαγχολικά καί γεμάτα μέ παραδόσεις τής πατρίδας».

(Έπεται συνέχεια)

Δίς ’Άννα Σία/χ^τελ ίτου

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΤΑΙΓΑΙΟΤ
Καράβι γοργοόάξειδο καμαρωτά αρμενίζει
Καί τόν άγέρ
*
άναγελά, τό κύμα δαιμονίζει.

— Καράβι γοργοτάξειδο, μέσ’ σιό βαθύ σου άμτάρι
Μην έχη ό Θάνατος φωληά, μήν κρύβονται κουρσάροι
Νάβγουν, άνήμερα θεριά, γιά νά κουρσέψουν χώρες,
Ν’ αρπάξουν βιος άμέτρητο, νά πάρουν σκλάβες κόρ?ς ;
Άν ήϊαι ταίρι τού χαμού, καμάρι δέν σου πρέπει,
Σκύψε τήν πλώρη ταπεινά, μάτι νά μή’σέ βλέπη.
— Μηδέ φωλιάζ’ ό Θάνατος, μηδέ κουρσάρους κρύβω,
Μηδ’ είμαι ταίρι τού χαμού τήν πλώρη μου νά σκύβω.
Μένα μέ λένε Άνάστασι καί τούς νεκρούς σηκώνω,
Μένα μέ λένε Λευτεριά καί σκλάβους λευτερώνω.
Χαρά στο έκεϊνο τό νησί καί τό λιμάνι εκείνο
Πού αράζω κι’άγτυροβολώ καί τά σκοινιά μου λύνω !
Ρώτα κι’ άν θέλης τά νησιά τού Αιγαίου τ’ αδελφωμένα
Νά ίδής στόν πόνο τής σκλαβιάς άν άφησα κανένα.
Ι· ΙΙολέιιιις
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ΔΙΗΓ ΗΜ A

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Διά τούτο ό Ταχήρ βέης άνέλαβε νά έξεύρη τόν καταλληλότερον τρόπον και την συντομωτέραν οδόν, διά τής όπο’ας θά ώδηγεϊτο άπό τής οικογενειακής εστίας της εις
τό χαρέμι του Άλή.

Όλίγας ημέρας μετά ταϋτα ό Ταχήρ καί ό κύριός του
εύρίσκοντο συνωφρυωμένοι καί κατηφεϊς εις μίαν αίθουσαν
του παλατιού.
Ό Κολοβός, ένας έκ τών αύλικών του Άλή, είσαχθείς
κατά τήν στιγμήν έκείνην εις την μίαν αίθουσαν, όπως άνακοινώση κάτι πολύ βιαστικόν καί πολύ ενδιαφέρον εις
τόν ΙΙασάν, εύρήκε καί τούς δύο ωχρούς καί συλλογισμέ
νους.
Έσπετσαν νά τόν άπομακρύνουν, άφοϋ έκαμε τήν έργασίαν του, καί οί δύο άνδρες έμειναν καί πάλιν μόνοι.
— Μά είσαι πεπεισμένος, είσαι βέβαιος δι’ αυτό ; ήρώτα
ό Άλής, ώς έάν έπεθύμει νά άμφιβάλλη άκόμη.
— Είναι γεγονός, άπήντα ό Ταχήρ.. είναι αλήθεια δυ
στυχώς... Ό Μουχτάρ αγαπά τήν Κυρά Φροσύνην.
— Καί αυτή ; έρωτά ^άσθμαίνων έξ αγωνίας ό Άλής.
— νΩ ! αύοή... ούτή τόν αγαπά περισσότερον,..
— Πώς ή μπορείς νά τό ξεύρης αυτό, Ταχήρ; Ίσως έ
χεις κακάς πληροφορίας.
— Δέν έχω, Πασά μου, πληροφορίας, έχω αποδείξεις.
— Αποδείξεις; ανέκραξε τραυματιζόμενος ό Άλής, που
είναι αί άτοδείξεις σου;
— Είναι έδώ, άπήντησε μέ ηρεμίαν ό Ταχήρ καί παρουσίασεν άπό τόν κόλπον του μίαν δέσμην επιστολών.
— Τί είναι αυτά ;
— Είναι γράμματα τής Κυράς-Φροσύνης προς τόν υιόν
σου τόν Μουχτάρ.
— Καί τί τού γράφει μέσα;
— Αφέντη! τί τά θέλεις αυτά... Φθάνει μόνον νά διά
βασης τήν αρχήν, νά, κύτταξε έδώ : «’Αγαπημένε μου Μουχ
τάρ...». Τί θέλεις νά προχωρήσουμε παρακάτω; Δέν φθάνει
αύιό διά νά πιστεύσης ότι τόν αγαπά;... Έγώ τά έδιάβασα
δλα καί είδα μέ πόση λύσσα γράφει γιά τήν αγάπην της
ή έλεεινή αυτή γυναίκα... Άλλα γιατί νά τά διαβάσω καί
σε σένα... Δέν βλέπω καμμίαν ανάγκη.
— Καί πού τά ηύρες τά γράμματα αυτά, Ταχήρ;
—’Αφέντη αύτό δέν ήμπορώ νά σου τό είπώ,δέν ήμπορώ.
— Πώς; Θά μου κρύψης έσύ ένα τέτοιο μυστικό; Τί;
— Βεβαίως πασά μου, θά σοϋ τό κρύψω, διότι θά τό κά"
μω γιά συμφέρον σου... Δέν θά σοϋ φανερώσω γιά τήν ώρα
τίποτε, διότι ή δουλειά μου, δέν έτε είωσεν άκόμη... Έχω
νά κάμω καί μερικά άλλα πράγματα. Λοιπόν άφησε με, σέ
παρακαλώ, νά ένεργήσω όπως έγώ καταλαβαίνω. Γιά τήν
ώρα, μή μου ζητείς τίποτε. Είναι μυστικό.
Καί ό Ταχήρ έφυγε.

Μετά δύο ήμέρας ό Άλής συνοδευόμενος άπό τόν αστυ
νόμον του καί μερικούς σωματοφύλακας, τούς οποίους ά
φησε κάτω εις τόν στενόν καί έρημον δρομίσκον, όπου έβλεπεν ή όπισθία θύρα του σπητιοϋ τής Κυράς-Φροσύνης
έκτύπησε τήν θύραν ταύτην καί διέταξε τήν προσελθοϋσαν
γραίαν ν’ άνοιξη.
— Δέν ανοίγω εις κανένα, άπήντησεν εκείνη άπό μέσα...

Ο Άλής έ.τέμενεν αισθανόμενος κάποιαν οργήν νά κοχλάζη είς τά στήθη του καί έπανέλαβε τήν διαταγήν του.
— Είναι άνάγκη νά έμβω μέσα! φωνάζει πρός τήν γραί
αν τροφόν.
Όποιος καί αν είσαι άφέντη μου πήγαινε άπό τήν
άλλη πόρτα, γιατί τούτη έδώ δέν ανοίγει εις καδένα...
ΊΙ γραία είχε δίκαιον, διότι ή όπισθία θύρα ήνοίγετο
μόνον διά τόν Μουχτάρ,
— Γιά μένα θ’ άνοιξη !—φωνάζει μέ πείσμα ό Άλής.
— Σε γελάσανε, άφέντη μου, άπαντά ή γραία, Αγνοούσα
ποιος ή το ό έπίμοτος καί αναιδής εκείνος έ τισκέπτης.
— Έ, λοιπόν άνοιξε... Είμαι ό Άλή-Πασάς !
Δεν πρόφθασε νά τελειώση τήν φράσιν του καί ή θύρα
ήτο άνοικτή.
Το φοβερόν όνομα τοΰτυράντου παρέλυσεν αμέσως καί
έξετό.τισε τούς σιδηρούς μοχλούς τούς στηρίζοντας τήν
θύραν.
„
Μετ’ ολίγα λεπτά ό Άλής λησμονών έκ τής οργής καί
έκ τής συγκινήσεως τά γηραεΐά του, άνήλθε ταχέως τήν
κλίμακα κοχ εύρέθη εις τό ιδιαίτερον δωμάτιον τής Κυράς
Φροσυιης, όπου ή τεαρά Έλληνίς έκοίμιζε κατ’ έκείνην
τήν ώραν τό μικρότερον τέκνον τησ.
Μόλις η θύρα ήνοιξε καί ένεφατίσθη εις αύιην ό απο
τρόπαιος Άλής, μία κραυγή ή κούσθη είς τό δωμάτιον καί
ή Φροσύνη έπεσε λιπόθυμος.
Αί ύπηρέτριαι προσέτρεξαν άμέσως διά νά ϊδουν τί συ
νέβη, άλλά παρ’ όλας τάς προσπάθειας των δέν κατόρθω
σαν ν’ ανοίξουν τήν θύραν του δωματίου, τήν οποίαν είχε
κλειστήν ό ίδιος ό Άλής, δσ:ις μάλιστα εις τά επανειλημ
μένα κτυπήματά των καί τούς Ισχυρούς άγώνάς των τούς
διέταξε νά παύσουν άμέσως καί νά τόν άφήσουν ήσ»·χον.
Ποιος ή μπορούσε ν’ άντισταθή είς τόν φοβερόν έκεϊνον
άνθρωπον, ό όποιος εξούσιαζε καί αυτήν τήν ζωήν τών υ
πηκόων του ;
Πλησιάσας έν τούτοις μόνος του, κατόρθωσε νά έπαναφέρη τήν Φροσύιην είς τάς αισθήσεις της καί Ιθών τά
βλέφαρά της άνοικτά έσπευσε νά τά κλείση καί πάλιν δι’
ενός φιλήματος.
— Τέρας !... έκραύγασεν εκείνη, καί απώθησε τήν μεγάλην κεφαλήν του μέ τήν μικράν της χεΐρα.
’Εκείνος όπισθοχώρησεν ένα βήιια άγανακτών καί έξη κολούθησε νά τήν βλέπη μέ βλέμμα είς τό οποίον δέν ήξευρε κανείς τί έκυριαρχεί, ό ερωτικός πόθος ή ή οργή.
Έπί τέλους ήρχισε νά τής ομιλή.... ήρχισε νά τής έκφράζη τόν έρωτά του, νά τής ζητή όλίγην αγάπην, νά
προσ.ταθή νά έτιτύχη ένα φίλημά της, άλλ’ είς μάτην.
ΊΙ Φρυσύνη άπήντα μέ ύβρεις είς τά έρωτικά παραλη
ρήματα, καί μέ σκληράς προσβολάς είς τάς θωπείας του.
Όταν δ’ έκεΐνος τήν έβίασε νά όμιλήση έπί τέλους καί
νά του εϊτη καθαρά άν θά ένδώση έπί τέλους είς τόν έ
ρωτά του, ή όχι, ή ^ροσύιη σφίγγουσα έξ οργής τούς μικροσκοπικούς της γρόνθους ανέκραξε μέ φωνήν τόσω δυναιήν, ώστε νά τήν άκούουν καί αί έκτος του δωματίου
παρακαθήμεναι ύπηρέτριαι :
— Μέ ποιον δικαίωμα έιύ, ένας πασσάς,θέλεις γιά έρωμένη σου μίαν άρχόντισσαν ; Μέ ποιο δικαίωμα σύ ένας
Τούρκος κυνηγάς μία Χριστιανή ; Μέ ποϊο δικαίωμα σύ έ

νας παντρεμένος άνθρωπος προσπαθείς νά σέ άγαπήση μία
γυναίκα ποϋ είναι καί αύ«ή όχι παντρεμένη, άλλά καί μη
τέρα ; Μέ ποιο δικαίωμα επί τέλους σύ ένας άσχημος άν
θρωπος ζητείς τήν άγάιην μιάς γυναίκας, ποϋ ό κόσμος τήν
λέγει εύμορφη ; Ε ; Μέ ποιο δικαίωμα σύ ένας έλεεινός
γέρος γυρεύεις άγάπη άπό μία νέα^γυναϊκα, άφοϋ έχεις παι
διά διπλάσια άπό μένα είς τήν ήλικίαν ; Φύγε άπ’ έδώ, Πα
σά, άφισέμε ήσυχη. Δέν ξεύρω τί θά μοϋ κάμης, άλλά δέν
μέ μέλει τίποτε... Κάμε μου δ,τι θέλεις... Ό,τι καί άν μοϋ
κάμης, θά είναι πάντοτε καλλίτερον άπό τόν ερωτά σου...
Ό Άλή; έχαμήλωσε τό βλέμμα πρός τό πάτωμα, ως άν
θρωπος συντετριμμένος.
*Ετρεπε νά μήν ήτο τόσον υποκριτής, όπως ήτο, διά νά
όρμήση έπί τής γυναικός έκείνη; καί νά τήν συντρίψη είς
τάςχεϊράς του, δπως τό είχε κάμει είς τός τόσας εκατοντά
δας δυστυχών έχθρών του.
Τήν παρετήρησε διά τελευταίαν φοράν μέ βλέμμα φλο
γοβολάν καί ά.τοπνέον άγανάκτησιν καί μίσος, έπλησίασε
τήν θύραν, τήν ήνοιξε καί κατήλθεν ταχέως τήν κλίμακα,
προσκρούων έπ’ αυτής, διότι ή ταραχή τής ψυχής του είχε
σκοτίσιι τό φώς τών οφθαλμών του.
Μετ’ όλίγας ημέρας ό Ταχήρ έμφανισθιίς προ τοϋ Ά
λή έπέδειξε τέας έρωτικάς έπιστολάς τής Κυρά Φροσύνης
πρός τόν Μουχτάρ είς τάς ότοίας αυτή περιέγραφε τήν μετάβασιν τοϋ Άλή είς τό δωμάτιον της καί τήν μυσαράν του
απόπειραν.
Ποϋ τά ηύρες έπί τέλους τά γράμματα αύτά ; κραυγάζει
ό Άλής.
—Τώρα δέν υπάρχει λόγος νά σοϋ τό κρύψω, ά.ταντφ ό
Ταχήρ... Τά εύ/ήκα εις τό σπήτι τοϋ ίατροϋ Κυρίτση Κοντογιάννη,κρυμμένα μέσα είς μίανθήκην μεταξύ τώνέπί.τλωντου.
Ό Άλής τότε έγινεν έξω φρενών.
Λί έπιστολαί έξέφραζον δλην τήν άπέχθειαν καί τήν άγανάκτησιν τής Φροσύνης κατά τοϋ τυράννου καί δλην τήν
σφοδράν συμπάθειάν της πρός τόν Μουχτάρ.
Αί χεϊρες τοϋ Άλή καί ή λευκή γενείάς του έτρεμαν έφόσον έπροχώρει είς άνάγνωσιν τών έπιστολών, δυαν δε τας
έτελείωσεν έτριξε τούς όδόντας ώςθηρίον καί έσφιγξε τούς
γρόνθους του, προσπαθών νά εύρη τόν σκηλοτερον τρόπον
τής έκδικήσεως.
Έπλησίασε τότε ό Ταχήρ καί έλαβε τάς διαταγάς του,
τάς οποίας ύπεσχέίη νά έκτελέση ταχέως καί άσφαλώς.
Ήτο περασμένον τό μεσονύκτιον, δπότε είς τόν έρημον
δρομίσκον, τόν γνωστόν μας, άντήχησαν τά βήματα τοϋ
Μουχτάρ, σκεπασμένου είς τόν μανδύαν του καί σπεύδοντος νά κτυπήση τήγ θύραν τής Κυρά Φροσύνης.
Έπλησίαζε πλέον είς αυτήν, οπότε Η; πυροβολισμός Α
κούεται καί μία σφαίρα διέρχεται συρίζουσα έμτροσΟέν
του καί βυθίζεται είς τόν τοίχον τής οικίας τής Φροσύνης.
Έντρομος ό Μουχτάρ έξάγει τό περίστροφόν του καί
έτιστρέφων εί; τό μέρος όπόθεν είδε την φλόγα τοϋ πυ
ροβολισμού, βλέπει ένα ρυπαρόν Αλβανόν, ρίπτοντα τό
δπλον του καί χανόμενον διά τής φυγής εις τό πυκνόν σκό
τος τής νυκτός.
Έκρινε περιττόν νά πυροβολήση κατά τοϋ φεύγοντος ά
θλιου καί έπέστρεψεν είς τήν οικίαν τής Φροσύνηδπου
αύτη άτήσυχος καί τεταραγμένη έκ τοϋ Ακούσματος τοϋ πυραβολισμοϋ τόν ήρώτα τά διατρέξαντα.

Ταύτοχρόνως ό Άλή Ταχήρ άνερχέμενες εις τά ίδιαίτε
ρα δωμάτια τοϋ Άλή άνήγγειλλε προς αυτόν, οτι η από
πειρα τοϋ μισθωτού έξ Αλβανίας δολοφονου κατά τοϋ
Μουχτάρ άπέτυχε καί ό Μουχτάρ έσώθη.

Ό Άλής έλυπήθη δΓαύτό, καί δέν εδωκε καμμίαν προ
σοχήν είς τήν φράσιν τοϋ Ταχήρ λέγοντος :
—Ίσως ήταν αύτό τό θέλημα τοΰ Θεού.
Καί είχε δίκαιον δ Ταχήρ, διότι βέβαια μόνον ό Θεός
ήδύ/ατο τότε νά έπέμβη καί νά άποτρέψη τόν θάνατον από
τόν Μουχτάρ, άφοΰ ό θάνατος ούιος έπρόκειτο νά πληρωθή
μέ χρήματα τοϋ πατρός του.
Είς τοιοϋτον σημείων θηριωδίας είχε φθάσει πλέον ο
Ανάλγητος έκεΐνος καί βδελυρός γέρων, ώστε δέν έδίστασε
χάριν τών Ασελγών του πόθων νά διατάξη νά δολο ρονήσουν
καί αυτόν χκόμη τόν υιόν του.
Μετά τήν Αποτυχίαν δμως φοβηθείς τήν άποκάλυψιν τοϋ
σκανδάλου, δέν έπεχείρησε νά τό έπαναλάβη εκ νέου.
Άλλ’έπειδή ήσθάνετο συγχρόνως τήν Ανάγκην ν απαλ
λαγή άπό τήν παρουσίαν τοϋ υίοϋ καί άντεραστοϋ του, απεφάσισεν, άφοϋ δέν ήτο δυνατόν νά τοϋ αφαίρεση τουλά
χιστον τήν εύχαρίσιητιν να μένη είς τά ’Ιωάννινα, καί τόν
έστειλεν είς τήν εκστρατείαν τήν όποιαν κατά σύμπτωσιν
ένήργει τότε κατά τοϋ Πασά τής Άδριανουπόλεως.
Σπαρακτικός ύπήρξεν ό χωρισμός τών δυο εραστών.
'Ωρκίσθησαν νά μείνουν μέχρι θανάτου πισυοί πρός αλλήλους καί άντήλλαξαν τό τελευταΐον φίλημα, τό οποίον
έβρεξαν μέ τά τρυφερότερα τών δακρύων.
Όλίγας ήμέρας μετά ταϋτα ό Άλής άνήρχετο τήν κλί
μακα τής οίκίας τής Φροσύνης.
Ήτο ωχρός καί έτρεμεν ολίγον έκ τής συγκινήσεως.
Έκείνη μόλις τόν εΐδεν ώρθώθη έντρομος καί υποχω
ρούσα μετά φρίκης τόν ήρώτησε τί ήθελεν είς τό σπήτί
της'
Ήτο τόσον Απότομος ό τρόπος της, ώ?τε ό Άλής δέν
εύρισκε λόγους νά δικαιολογηθή. Βασανιζόμενος δέ νά εύ
ρη έπί τέλους μίαν άπάντησιν, κατέφυγεν είς τό ψόϋδος.
—Μ’ έστειλεν ό Μουχτάρ, φωνάζει.
— Ό Μουχτάρ !.... έρωτά ή Φροσύνη, καταπνίγουσα

τήν οργήν της...
*
—Ναί.... ό Μουχτάρ.... ό αγαπητός σου .. καί μοϋ είπε :
—Τί σοϋ είτε ;... .
—Όιι τώρα ποϋ λείπει έκεΐνος, είμαι έγώ γιά σένα.....
—Τέρας! !!!.... κραυγάζει έκείνη μέ λύσσαν καί ήρχισε νά τοϋ έκφράζη δλην της τήν Αηδίαν καί τήν οργήν.

Ό Άλής τήν ήκουεν Ατάραχος, τήν άφήκε νά τελειώση
καί κατόπιν τής είπε μέ ψυχραιμίαν.
—Καί δμως ώραία μου είσαι Ιδική μου... ναί, ίδική
μου.
— Ποτέ !..... κραυγάζει έκεήη.
—Έλα κακή, έλα νά σέ συγχωρήσω.... έλα κοντά μου.
Ή Φροσύνη δμως τόν άπεδίωξε μέ βαρβαρότητα, υβρί-

ζουσα αυτόν.
Τότε ό Άλής ώρθώθη καί σταυρώνων τάς χιϊρας έπί
τοϋ στήθους του τής έπανέλαβ^ν.
— Είσαι ίδική μου.
—Ποτέ·!. . .. είπε καί πάλιν έχείνη

__ Μετ’ όλ'γον οί άνθρωποί μου θά σέ

φέρουν είς τό

χαρέμι μου,
__ Όχι ζωντανήν, άπήντησε, θά φέρουν τό πτώμά μου. ..
καί έπεσε λιπόθυμος έπί ενός σοφά.

Ό Άλής τότε έσφιγξε τούς γρόνθους του καί άνεχώρησε, ψιθυρίζων μεταξύ τών τρεμόντων όδόντων του :
«Θά σ’ έκδικηθώ».
(’Ακολουθεί)
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ΜπουγιουρτΙ Βεζύρη τοΰ Μορηα. Βεληγιουδ'ιμ
παααας ελέω Θεού Βεζύρης,Ήγεμών και Βαλής τοΰ Μορέως.
Πρός τούς κατά πάντα τόν Μορέα Μητροπολίτας, ’Αρχι
επισκόπους τε καί ’Επισκόπους, καί προεστούς ιών Καζάδων καί γέροντας κοινώς όλων των χωρίων δηλοποιοΰμεν
διά τοΰ παρόντος ηγεμονικού μπουγιουρτιοΰ, δτι κατά τήν
α'τον λήγοντας τζεματλίλ.—Άχάρ καί 15ην τοΰ παρελθόν
τος’Ιουλίου έγκαίίιδούάη καί άνεβιβάσθη κατά ευδοκίαν
θείαν καί άπόφασιν εις τόν βασιλικόν προπατορικόν θρόνον
τής άηττήτου βασιλείας δ κοαταιότατος, αύτοκρατορικώτατος, γενναιότατος, γαληνότατος καί πολυευσπλαχνικώτατος
Σουλτάν Μαχμούτ—Χάν ’Εφένδη; μας καί μέ τό νά ήλθε
σήμερον τή γ' τοΰ τρέχοντος βασιλικόν ιερόν Προσκυνητόν
χοΰτ πΐ φερμάνι, χιτάπι πρός ημάς καί πρός τούςΚαδδήδες
δλους τοΰ Μορέως, διά νά δώσωμεν άπαξάπαντες τής νέας
δγουρλίδικης καί καλορρίζικης βασιλείας τοΰ θεοφρουρήτου
κράτους του τήν οποίαν μαθόντες άταξάπαντες κοινώς δοξάζοντες τόν Πανάγαθον θεόν, δπου εις τάς παρούσας πε
ριστάσεις ούτως ηύδόκησεν ή θεία του θέλησις,νά μάς χαρί
ση τοιοΰτον τφ δντι βασιλέα, σοφώτατον, γενναίοτατον, δικαιότατον, εύσπλαγχνικώτατον καί άγιώτατον, νά κάμνετε
άδιαλείπτως ημέραν καί νύκτα <5οά κατά χρέος σας άφευκτον διά νά τόν στερεώνη άκλόνητόν τε καί άδιάσειστον
έπϊ τοΰ βασιλικού καί αύτοκρατορικοΰ αύτοΰ θρόνου εις
αιώνας, νά τόν διαφυλάττη ώ; κόρην δφθαλμοΰ, καί νά
ύποτάττη υπό τούς βασιλικούς Ιερούς του πόδας καί υπό τήν
όξύτομον ρομφαίαν του δλους τούς εχθρούς τής κραταιάς
βασιλείας του (ήτις είνε αήττητος καί ακαταμάχητος έσαεί
αμήν), ΐνα τή άπείρφ βασιλική αύτοΰ εύσπλαγχνίφ δλον τό
ίποδονλλάχι καί οί ραγιά φουκαράδες (διάγωσι) έν ήσυχή
καί ήρέμρ καταστάσει. Ό κραταιότατος, αγιότατος καί εύσπλαχνικώτατατος βασιλέας μας θέλων βασιλικώς καί έπιθυμών αύτοκρατορικώς. Τοΰ νά δόση κιουλίτικον νιζάμι
εις ολον τό βασιλικόν μεμαλήκι μαχρονσε καί νά λείψουν είς τό εξής τά παρά τών εις τάς βασιλικάς προσταγάς άναιτίως φερομένων ξουλούμια άρπαγαί τε καί άδικίαι
καί νά γίνεται Ιτξράς τό Σεργιάτι γειρά καί νά λάμπη ή
δικαιοσύνη· άπεκατέστησε Μονρεχάσην καί πληρεξούσιον
τόν γενναιότατον, πανυπέρτατον, δικαιώτατον, άριστον καί

μέγαν διοικητήν οεδά άζάμ βεπδεϊ Όρχάμ Σαϊπ Δε^λετ
Μουσταφά πασσά αύθένιην μας, τόν όποιον ό μεγαλοδύναμος θεός νά τόν στερεώνη, νά τόν πολυετή, νά τόν διαφυ
λάττη παντός κακού καί νά τόν δεικνύη πάντοτε νικητήν
καί τροπαιοΰχον κατά τών εχθρών τής κραταιάς βασιλείας’
αμήν. Λοιπόν ή βασιλική δήλωσις ιερά θέλησις καί άπόφασις τοΰ πανυπερτάτου Βεληγιούμ νισμ ζαδέ άγάμ έφένδη μας είνε νά διάγη τό ίποδονλλάχι ήσύχως καί άταράχως. Όθεν προστάζομεν κοινώς δλους σας είς τό εξής, εί
μέν ήθελον ενοχλήσει ή άδικήσει ή ζητήσει νά πειράξη ή
άγιάνης ή βοεβόδας ή Καδδής άλλος τις τών ζαπότων
καί άσκερλήδων τούς ραγιάδες παρευΰύ; έσεΐ; νά μάς δί
δετε τήν εϊδησιν ιδίως διά νά γίνεται πρός τούς τοιούτους
τολμητάς ή πρέπουσα πα,ιδεία.Διύ. νά άκολουθήτε τό λοι
πόν είς τό εξής, ώς ήγεμονικώ; σάς προστάζομεν, ίξεδόθη
τό παρόν Μπουγιουρδί μας άπό τό Ντιβάνι τοΰ Μορέως
καί έστάλθη. Ούτω ποιήσατε καί μή άλλως έξ άποφάσεως
1808 Αύγούστομ-ι.
Σημείωσες. — Τό φιρμάνι δι’ ού τόσον πομπωδώς
αναγγέλλεται πρός τούς ύτοδούλου; Πελοτοννησίους ή
άνάρρησις τοΰ Σουλτάν Μαχμούτ καί ό παρά τού
του διορισμός τού Μουσταφά πασσά ώς Βεζύρη, είναι μέν
άπλοΰν άντίγραφον σωζόμενον έν τοΐς άρχείοις τής οικο
γένειας Πανούτσου καί Σωιηράκη Νοταρά, είνε δέ γνήσιον,
ώς ίστορικώς πιστοΰται καί έξ άλλων εγγράφων πρωτοτύ
πων σωζομένων έν τή αύτή οικογένεια μαρτυοιΐται. Δέν φέ
ρεται ό.τόπος τή; έκδόσεως πιθανώς παραλειφθείς παρά
τοΰ άντιγραφέως έξ άβλεψίας, αλλά πάντως έξεδόθη έν
Τριπόλει έδρφ τοΰ τοπάρχου Βελή πασσά υίοΰ τοΰ Άλή
πασσά τοΰ Τεπελενλή καί έχοντος παρ’ αύτφ ώ; Σιλυχτάρην τόν ’Ισμαήλ πασσάν, τόν κοινότερον γνωστόν Πασόμπεη.
Τό φιρμάνι πιθανώς, ώς άποτεινόμενον πρός τούς άγνοοΰντας τήν Τουρκικήν Πελοποννησίους έγράφη καί έλληνιστί. Έταγγέλλεται τό φιρμάνι πρός τού; υποδούλους ευ
νομίαν καί απειλεί τιμωρίας κατά τών κρατούντων πάσης
ιεραρχίας, άλλ’ άμφότερα ή σαν ιδανικά κατά τούς χρόνους
εκείνους, άπηνέστατον διωγμόν έφορμήσαντος κατά παντός
προεστοΰ τής Πελοποννήσου αύτοΰ τοΰ έκδοτου τοΰ φιρμανίου Βελή πασσά τοΰ οποίου τό φιλάρπαγον δέν έ τέδρασεν έν Κορινθία χάρις είς τόν περιφανή τοπάρχην Κιαμήλ Βέη φιλάνθρωπον κατά τήν παράδοσιν.
I. II. Σταιιατούλης
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
— Γυναίκες έόενοέτριαι

Τφ 1809 προνόμιον ευρεσιτεχνίας παρεχωρήθη εις τήν
Μαρίαν Kcis δι’ άνακάλυψιν τρόπου άναμίξεως μετάξινης
καί βαμβακερής κλωστής μετά ψάΰη;, είς τήν κατασκευήν
ψιαθίνων πίλων. Μετά εν έτος άλλο προνόμιον ευρεσιτεχνί
ας,διά τελειοποιημένων στηθόδεσμον,παρεχωρήθη είς άλλην
’Αμερικανίδα.
Τό Τμήμα τών Προνομίων ευρεσιτεχνίας ίδρύθη ένταΰθα
τφ 1830. Δεκαοκτό) προνόμια είχον έκδοθεΐ είς τάς Ήνωμ.
Ιίολιτείας πρό τοΰ έτους εκείνου, είς τάς γυναίκας, καί άν
λάβη τις ύπ’ δψει τήν άνάπτυξιν τών γυναικών κατ’ εκεί
νην τήν έποχήν ό αριθμός οΰτος είναι άρκετά σεβαστός
Τρία έτη άπό τής ίδρύσεως τοΰ Τμήματος, άλλο προνό
μιον παρεχωρήθη είς γυναίκα, είς'τήν Τζέννυ Judkins δι’
έφεύρεσιν τελειοτέρας μεθόδου πρός κατασκευήν καλυβών
αγροτικών καί οίκίσκων, ο'ίτινες ήσαν χρησιμότατοι διά

τούς αγροτικούς πληθυσμούς τής έποχής έκείνης. ’Από τοΰ
1833 μέχρι τοΰ 1888 σχεδόν^τρεϊς χιλιάδες προνομίων παρεχωρήθησαν είς τάς γυναίκας τών Ήνωμ. Πολιτειών, καί
ό αριθμός αύτός άντιπροσωπεύει τό έν τρίτον τών μέχρι
τότε έκδοθέντων προνομίων, Άπό τοΰ 1895 και^έντεΰθεν,
τό Τμήμα δέν κρατεί ιδιαίτερον κατάλογον γυναικών έφευρετριών.’Αλλά χιλιάδες προνομίων εις τόν γενικόν κατάλο
γον είναι γυναικεία, Τό πρώτον έργαστήριον πετάλων είς
τήν πόλιν Τρόϋ τής Νέας Ύόρκης τφ 1861-1866. παρήγαγε πέταλα διά μηχανής, έν πέταλον, κάθε τρία λεπτά, τό
όποιον έθεωρεϊτο φαντασιώδης ταχύιη; παραγωγής διά τήν
έποχήν εκείνην. Τό έργαστήριον τοΰτο έπρομηθεύθη τάς
μηχανάς αύτάς άπό γυναίκα ή όποια τάς έφεΰρε καί τάς
έτελειοποίησε, λαβοΰσα καί τό σχετικόν προνόμιον ευρεσι
τεχνίας.
"Εν άπό τά καλλίτερα είδη τής άνθρακοθερμαινομένης

Πιστεύω ό11 ή άληθής ευτυχία τής οικογένειας, έπομέσόμπας, έν μεγάλη χρήσει καί σήμερον άκόμη ένταΰθσ, ήτο
νως
τής κοινωνίας έγκειται είς τήν άνεξαρτησίαν τόσον τήν
γυναικεία έφεύρεσις. Ή πρώτη θεριστική μηχανή μέ άύλικήν
όσον καί τήν πνευματικήν τής συζύγου. Διότι ή σύ
κίνδυνον μηχανισμόν έφευρέθη υπό γυναικός. Μηχανή διζυγος
ή
όποια γνωρίζει νά κερδίζη, γνωρίζει κατά γενικόν
πλοΰ γαζώματος, πολυτιμότατος βοηθός τών έργοστασικανόνα
καί
πώς νά δαπανά τά χρήματα, είτε ίδικά της είτε
αρχών καί κατασκευαστών πλεκτών ενδυμάτων έφευρέθη
τοΰ συζύγου της. Καί ή σύζυγος αύτή εννοεί — όπως δέν τό
ύπό γυναικός. Μία άλλη γυνή εις τήν πολιτείαν Ίλλινοάς,
έφεΰρε μηχανήν ή όποια άποσφραγίζει τετρακοσίας έπιστο- έννοοΰν τά 3)4 τών γυναικών μας σήμερον, ότι ό κόσμος
λάς τό λεπτόν, καί ή όποια είναι χρησιμωτάτη διά τούς δέν είναι καμωμένος άπό γαλλικά φουστάνια καί ρωσσικές
μεγάλους εμπόρους καί έπιχειρηματίας, καί βιομηχάνους. γοΰνες καί αμερικάνικα ύποδήιιατα καί ισπανικές δαντέλΓυναίκες έπίσης — ομιλώ πάντοτε διά τάς γυναίκας τών λες καί Σινικά μετάξια καί ινδικά λ,αχώρια, έννοεΐ πώς ή
Ήνωμ. Πολιτειών—έχουσι λάβει πλεϊστα προνόμια δι’έφευ- θέσις της είνε πολύ άνωτέρα ώ; μητρός καί συζύγου πρώ
τον, ώς κοινωνικού καί ανθρωπιστικού καί έμπορικοϋ πα
ρέσεις χειρουργικών εργαλείων, φαρμάκων καί νοσομειαράγοντος ύστερα. Καί μιά γυνή ή όποια άνετράφη μέ τάς
κών ειδών, σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, θερμαντικών
ιδέας αύτάς ριζωμένος βαθειά στήν ψυχήν της θά κάμη
καί φωτιστικών μηχανών πρός χρήσιν είς τάς οικίας, δη
τήν καλλιτέραν μητέρα τήν έπιθυμητοτέραν είς τό Κράτος
μόσια κτίρια κ.λ.π.
καί τήν Κοινωνίαν, διότι θά μάθη στά παιδιά της κάτι
— Γννατκεία πρόοδος καί γυναικεία δικαιώματα
περισσότερον άπό τάς δέκα έντολάς—τήν άρχήν τής άνεΔέν έξήντλησα τόν κατάλογον τώνγυναικών αί όποΐαι δρώσιν
ξαριησίας καί τήν τής έργασίας | θά γίνη ή καλλιτέρα σύν
ώφελίμως,τόν όποιον ήρχισα άπό τό προηγούμενων φύλλον
τροφο; είς τόν άνδραν της διότι θά είναι ίση του άφοΰ
τής «Έπιθεωρήσεω;.» Έχω άκόμη ολόκληρον τομίδιον
πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι δύο άνθρωποι ήμπορεΐ νά
στατιστικών τάς όποιας συνέλεξα, αυτοπροσώπως καί τάς
δρώσιν είς διαφορετικός σφαίρα; καί νά είναι ίσοι, έτσι
όποιας θά παραθέσω άπό τών στηλών τούτων μέ τήν σει
δέν είναι; — καί όχι δούλη, βασίλισσσα ή τύραννος, ή βά
ράν των. ’Αλλά πριν προχωρήσω θά μοΰ έπιτρεψητε νά έρος ποΰ πολλές φορές κλίνει τόν άνδρα μέχρι τοΰ σημείου
κθέσω όλίγας σκέψεις μου έπί τής γυναικείας προόδου καί
νά τόν θραύση είς δύο.Θά γίνη μιά τέτοια γυναίκα ένας πα
τών δικαιωμάτων τής γυναικός, τά όποια τόσον έτιμένομεν
ράγων στό κοινωνικόν θεμελίωμα μιάς χώρας διότι θά
νά παρεξηγώμεν.
συμβάλη
είς τήν πρόοδον της μέ τήν πνευματικήν έργασίαν
Δέν πιστεύετε καί σείς εις τήν άνάπτυξιν, καί τήν πρατης
καί
τήν
έργασίαν τών χειρών τη; έν τή εύρυτέρα τής
κτικωτέραν μόρφωσιν τής γυναικός; Είς τόν καταρτισμόν
λέξεως
έννοίρ.
της έπί τό βελτιώτερον καί ώφελιμώτερον ; Διότι αί βλέ
Πρέπει νά λάβωμεν ύτ’ δψει τάς εφευρέσεις καί τελει
ψεις τοΰ φεμενισμοΰ καί τοΰ σωφφραζετισμοΰ—τό ίδιον
οποιήσεις αί όποΐαι βαθμηδόν έλαφρύνουν τό οικιακόν
πράγμα είναι—έκεΐ τείνουν. Έγώ τούλάχισ:ον πιστεύω—
έργον τών γυναικών μας. Καί πρέπει νά σκεφθώμεν ότι
καί έχω καθ’ έκάστην μύρια παραδείγματα πέριξ μου νά μέ
μετά εϊκοσιν-τριάντα έτη αί γυναΐκε; τής ’Ελλάδος, τών
στερεώσουν στήν πεποίθησιν αύτήν, ότι τήν στιγμήν ποΰ
χωρικών μή έξαιρουμένων, όπως καί αί γυναίκες τής ’Α
αί γυναίκες θά έχουν κάτι περισσότερον άπό τάς οίκιακάς
μερικής καί είς τά περισσότερα χωρία άκόμη δέν θά υ
άσχολίατ, τάς έπισκέψειτ, καί τά λοΰσα καί τήν μόδαν νά
φαίνουν καί δέν θά κλώθουν καί δέν θά ράπτουν τά ένδύσκεφθοΰν, σοβαρά καί άληθινά καί πρακτικά πράγματα
ματά των, διότι τά έργοστάσια'μέ τάς μηχανάς τύ>ν, ' ά τά
θά τά σκεφθοΰν μέ τά σωστά των.
Τά παιδιά ήσαν εΐιαι καί θά είναι τό πρώτον μέλημα κάθε δίδουν πολύ εύθυνώτερα, καλλίτερα καί οίκονομικοότερα.
γυναικός’ τό κυριώτερον καθήκον είνε τό μηττικόν καί εις Δέν θά έχουν νά καλλιεργούν τά κτήματά των καί νά μαζεύ
τό μέλλον όπως ήτο καί είς τό παρελθόν. Μία γυνή πρέπει ουν τούς καρπούς των, διότι μηχαναί θά κάμουν ύλην αύ
νά είναι μητέρα έφ’ όσον ήμπορεΐ, καί καλή μητέρα μάλι τήν τήν έργασίαν πολύ ταχύτερον καί ιελειότερον.
στα ; Αλλά διατί μία γυνή νά μή μάθη κάιι τι ωφέλιμον Δέν θά έχουν ν’ άλέθουν καί νά ζυμώνουν, διότι τά ζυμω
πρό τοΰ γάμου της, ένα επάγγελμα, μίαν τέχνην, μίαν ε τήρια επιστημονικά); θά κάνουν τό ψωμί όπως στήν Ελ
λάδα καί σιήν Αμερικήν, καί διά τάς γυναίκας ποΰ θά θέ
πιστήμην;
λουν νά κάμουν αύτήν τήν έργασίαν υπάρχουν μηχαναί, αί
Τό έπάγγελμα τοΰτο ή τέχνη ή ή έπιστήμη αυτή θά ή·
μποροΰσε νά μείνη είς τό συρτάρι τή; μνήμης της έφ’όσον όποΐαι κάμνουν τήν έργασίαν αύτήν είς έλάχιστον χρονικόν
ή άνατροφή τών παιδιών της τήν άπησχόλει. "Οταν τά παι διάστημα (ξεύρω διότι καί έγώ έχω μίαν τοιαύτην είς τό
διά της μεγαλώσουν καί άποκατασταθοΰν, καί έπιδοθοΰν σπήτι μου) καί στοιχίζουν εύθηνότατα. Δέν θά έχουν νά
στήν άνάπτυξιν τής ίδικής των ζωής, ή μητέρα ΰέ μποροΰ καίουν είς τά προαιώνια «τζάκια» κάρβουνα διότι θά είσε νά έπανέλθη σ’ έκεΐνο τό έπάγγελμα ή σ’έτείνη τήν έ- σαχθοΰν όπως στάς Έλληνικάς μεγαλοπόλεις, καί είς τάς
πιστήμην, καί όταν μέν είναι εύπορος νά διαθέση ούτως μικράς καί εις τάς έπαρχίας, σόμπαι, μέ άνθρακας πρώ
ώφελίμως τόν χρόνον της άσχολουμένη όλίγας ώρας καθ’ έ τον, μέ γκάζ κατόπιν, μέ ηλεκτρικόν έπειτα—τό όποιον
είναι είς πολλά μέρη εύθυνότερον τοΰ γκάζ. Δέν θά έχουν
κάστην εις κάτ ι καλλίτερον άπό φλυαρίας καί επισκέψεις,ή
άπόμοναξιάν καί κατήφειαν.’Οταν δέ είνε πτωχή νά έργάζη- νά σαρώνουν πατώματα καί νά τά πλύνουν ώς καί τά καται καί νά μή περιμένη ελεημοσύνην άπό τά παιδιά της,ώς λύμματά των, διότι θά είσαχθοΰν οί πολλοί βολικοί καί ά
είναι πολλαί μητέρες τάς οποίας γνωρίζω, ή νσ γίνωνται πλοι έκεΐνοι άπορροφητικοί καθαριστήρες οί όποιοι είναι
βάρος εις τόν σύζυγόν της, ή τούς συγγενείς της. ’Αλλά πώς κοινοί είς τ’ άμερικανικά σπήτια καί τών μικροπόλεων ά
δύναται μιά γυναίκα τών μερών μας κυρίως νά τά κάμη κόμη, άν καί ολίγα έτη μόνον είναι ποΰ είσήχθησαν είς
αύτά άφοΰ τά περισσότερα πεδία δράσεως καί εργασίας τήν άγοράν., καί οι όποιοι είναι εύθηνοί καί άπορροφοΰν
τήν κόνιν καί τ’ άπορρίμματα άπό πατώματα, τοίχους, γω
είναι φραγμένα μέ φράκτας άπό άγριάγκαθα ύψους εκατόν
νίας,
παραπετάσματα κ.λ.π. Δέν θά έχουν αί Έλληνίδες
ένενήντα πέντε καί έν τέταρτον ποδών, καί κλεισμένα μέ
μας
τότε
νά στήνουν «μπουγάδα» μισής έβδομάδος διότι
θύρες τά ήθικά καί κοινωνικά κλειδιά τών όποιων θά έ
παιρνε πολλούς Σαμψών καί Γολιάθ καί Δαυίδ νά σπά μέ πρακτικωτέραν μέθοδον θά μποροΰν νά πλύνουν καί νά
σιδηρώνουν είς ήμίσειαν ημέραν ή διά πλυνιηρίου μηχανής
σουν ;
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είς μίαν καί ήμίσειαν ώραν.... χωρίς νά λάββ τις ύπ’ οψει
τήν ευκολίαν τών πλυντηρίων.
Αΰταί είναι όλίγαι έκ τών εφευρέσεων αί όποΐιι έδι'υ
τούλάχιστον, κάμνονν τήν έργασίαν τής οικίας ζήτημα
τριών-τεσσάρων ωρών. Καί τά ’ίδια θά συμβοϋν εί; τήν
Ελλάδα τής αϋριον. ’Ιδού αμέσως εί; λόγος διά τόν ό
ποιον οί "Ελληνες νά δώσουν έλευθερίαν άναπτΰζεως, στέ
ψεως, διαπαιδαγωγήσεως εις τάς γυναίκας των. Νά διατί
πρέπει ν’ αναγνωρίσουν ότι τώ 1913 δέν είναι 1813, ότι
αί συνΟήκαι τοϋ βίου ήλλαξαν καταπληκτικώς. κατά τήν
τελευταίαν δεκαετηρίδα Ιδίως, καί ή έποχή μας σήμερον
είναι έποχή αναμορφώσεων κοινωνικών καί ηθικών καί
πνευματικών. ’Εποχή καταρρίψεως Ιδεωδών καί αρχών αί
όποΐαι ήσαν ριζωμένοι βαθειά στά πλευρά τών παρελθόν
των αιώνων.
Καί ή αρχή ή οποία περισσότερον μάς άνετίναξεν όταν
έπεσεν—όπου έπεσεν—ήτο ή άρχή τής γυναικείας υποταγής,
ήίλικής καί υλικής καί πνευματική; είς τό άδελφόνφύλον.
Καί όφείλομεν νά συυμμορφούμεδα μέ τό πνεύμα τής
εποχής. Καί ήμεϊς οί "Ελληνες έφ’ όσον πράγματι ποθοΰμεν τήν πρόυδον τής άνθρωπό τη τος, δέν πρέπει νά ύστερήσωμεν άλλων ’Εθνών ώς πρός τούτο. Δέν πρέπει μέ τήν
περιφρόνησιν, αδιαφορίαν καί γελοιοποίησήν μας, νά δημιουργήσωμεν άπό τό έξόχως λεπτόν αυτό γυναικεΐον ζή
τημα μίαν κατάστασιν άξισθρήνητον, όμοίαν εκείνης τήν
οποίαν οί Άγγλοι σήμερον αντιμετωπίζουν. Άςάκούσωμεν
τήν φωνήν τής δικαιοσύνης, ή όποια δειλή δειλή αρχίζει
νά υψώνεται καί στήν πατρίδα μας τώρα, ενθυμούμενοι
ότι αί γυναίκες άποτελ.οΰν τό έτερον ήαισυ τοϋ άνωτέρου
κόσμου. Καί σιγά σιγά ας τάς «χειραφετήσωμεν» ώς λέ·
γομεν. Άς τάς δίδωμεν κάδε έλευθερίαν έφ’ όσον άποδεικνύονται άξιαι τοιαύτης, ας ταΐς δίδωμεν τήν ύποστήριξιν καί συμπάδειάν μας καί ά; είσθε βέβαιοι ότι δέν θά
μετανοήσω μεν.
"Επειτα, μέ τήν βοήθειαν τοϋ γυναικείου φύλου έφθασαν
οί άνδρες εις τό σημερινόν έπίπεδον τής προόδου των. Δέν
θά είναι μία απλή άνταπόδοσις ύποχρεώσεως, εΰγενοΰς καί
άβράς, καί οί άνδρες τελειοποιημένοι πλέον νά δώσουν τήν
χεϊρα είς τάς γυναίκας καί νά τάς καταστήσουν αξίας των;
Λέγομεν κοινώς ότι υπάρχουν πράγματα τά όποια ή γυνή
δέν θά ήμπροϋσε ποτέ νά κάμη. ’Ορθόν. ’Αλλά δέν υπάρ
χουν τάχα καί πράγματα τά όποια καί δ άνήρ δέν θά ήτο
δυνατόν νά κάμη; Καί έφ όνον αί γυναίκες άποδειχθοϋν
ίκαναί, καί ευφυείς καί ένεργητικαί, διατί νά μή δράσουν
κατά τόν ΐδικόν των τρόπον ; Χωρίς οί άνδρες νά αίσθάνωνται ότι τό γόητρόν των βλάπτεται άπό αΰιό ; Δέν είναι
ή ζωή ένα πλοΐον πλέον εις τόν Ωκεανόν τοϋ Χρόνου; Καί
όπως τά πλοία τής καθημερινής ζωής μας, πρέπει νά έχη
δύο πλοιάρχους πρώτον καί δεύτερον. Ποιος θά είναι ό
πρώτος καί ποιος ό δεύτερος, αυτό θ’ άποφασίζεται άπό
τήν Ικανότητα ενός έκ τών δύο, ποιου άδιάφορον/Ισως νά
είναι καί οι δύο τής ιδίας ίκανότητος, καί τότε θά ή απο
ρούσαν— διά νά ίκανοποιήται καί τών δύο τό γόητρον. νά
κυβερνούν διαδοχικώς.
"Ας θέσωμεν λοιπόν τά θεμέλια τής χειραφετήσεως τών
γυναικών μας τώρα. Χειραφετήσεως, όχι όπως τήν εννοούν
δυστυχώς οί περισσότεροι "Ελληνες. Χειραφετήσεως, βρα
δείας μέν, έφ’ όσον άναπτύσσεται καί γίνεται εύρυμαθέστερος ό γυναικείος έλληνικός κόσμος, άλλά βεβαίας καί συμ
παθητικής καί έξηυγενισμένης. Άς ένθυμηΧώμ-ν ότι οί
Τούρκοι έξηυτέλισαν μέχρι τού κατωτάτου σημείου τήν γυ
ναίκα των, όπως κρίνωμεν τήν γυναίκα καί τήν θέσιν της
σήμερον καί έμειναν όπως τούς έπλασσεν όΙΙανάγαθος καί
τούς έρριψε στήν γήν. Τί φρόνημα θά δώση μία μητέρα

στό παιδί της, ή όποια δέν βλέπει παραπέρα άπό τό καφάσι
της καί τόν κήπόν της ή τήν αυλήν της —όταν έχη;’Π οποία
δέν έρχεται είς έ.τι κοινωνίαν μέ τό άδελφόν φύλον, παρά
μόνον εις ώρισμένας περιστάσεις, ή όποια δέν έμαθε νά εί
ναι άνεξάρτητος ήθικώς καί πνευματικώς επομένως δέν
γνωρίζει τί θά εΐπη αύτοδημιουργία, ιδεώδη, άγάπη καί
συμπάθεια τής άνθρωπότητος, έτομένως δέν μπορεί νά τά
δώση στό παιδί της; ΟΙ ’Ισπανοί καί οί ΙΙορτογάλλοι έχουν
τήν γυναίκα σκλάβαν, καί άτοτελοΰν τήν οπισθοφυλακήν
τών πολιτισμένων έθνών. Ή Γερμανία τήν έκαμεν άτλήν
οικοκυράν καί σήμερον στενάζει ΰπό τό βάρος τής άπεχθεστέρας στρατοκρατείας καί τυραννικής δεσποτείας. Ή ’Αγ
γλία έκαμε τόν περίφημον έκεϊνον νόμον—μεταξύ άλλων ό
μοιων— κατά τόν όποιον ένας σύζυγος δικαιούται νά δέρη
τήν γυναικούλα του,άρκεϊ τό ξύλον νά μή είναι «χονδρότερον τοΰ μικρού δακτύλου του» καί έχει σήμερον τήν σαφραζεττικήν έπανάστασιν, ή οποία δέν είναι πλέον σωφραζετική έπανάστασις, άλλά καθαρός καί μανιώδης καί οργί
λος πόλεμος μεταξύ τών δύο φύλων. Ή Γαλλία καθιέρωσε
τούς περιφήμους έκείνους· νόμους καί ορισμούς περί γά
μου, οί όποιοι έγίνοντο καί γίνονται χωρίς νά έρωτηθή κάν
ή γυναίκα, καί μ’ έν έκατομμύριον διατυπώσεων, καί εύρίσκεται σήμερον στήν θέσιν τήν όχι εύχάριστον υποθέτω νά
διαβάζη στατιστικά; ποΰ τής δείχνουν καθαρά καί ξάστερα
πώς ό πληθυσμός της λιγοστεύει καί τό ήθικόν τών κατοί
κων της—στάς μεγαλοπόλεις ιδίως—δέν ακτινοβολεί άπό
αγνότητα.
Οί ’Ερυθρόδερμοι τής ’Αμερικής έχουν τάς γυναΐκάςτων
ώς φορτηγά ζώα καί σιγά σιγά χάνουν κάθε φυλετικόν αίσ
θημα καί τόν εθνικόν εγωισμόν των, διότι δέν έκληρονόμησαν άπό τάς μητέρας των μόρφωσιν ήθικήν καί πνευμα
τικήν άνάλογον πρός τό περιβάλλον των—καί μετά εκατόν
έτη οΰτε ίχνος αυτών θάύτάρχη. ΟΙ ’Ινδοί οι όποιοι έκαιον τάς χεϊράς των κοί νυμφεύουν τά παιδιά των πριν γεν
νηθούν, ώς "Εθνος είναι οι πλέον έκφυλοι άτ’ όλα τά έθνη
τής Ανατολή;,Καί δι’ αυτό 120χιλάγγλοι τούς κρατοΰν2όΟ
έκατομμ. ΰπό τά στόμια τών κανονιών των σκλάβους ταπει
νωμένους.
"Εχομεν έξ άλλου τήν Νορβηγίαν μέ τόθαυμάσιον μορ
φωτικόν καί έκπαιδεουκόν σύσιηιά της όφειλόμενον εί;
τάς γυναίκας, τήν θαυμασίαναυτήν ομοσπονδίαν τής ’Α
μερική; είς τήνότοίαν αί γυναί ες κατόπιν πολυχρονίων μό
χθων κατώρθωσαν έν μέρει ν’άνοίξουν δρόμον εις τήν ζωήν
καί τήν έργασίαν της. Αί γυναίκες δέκα πολιτειών έχουν τά
ίσια δικαιώματα με τούς άνδρα; τώρα, καί εις τά: λοιπάς
πολι είας, ή θέοις των έχει βελτιωθή. Εξαιρέσει τής Ντέλαουέρ καί τής Μαιρυλάνδη; καί τινων άλλων. Είς τάς
λοιπάς αί γυναί ες έντίμως συναγωνίζονται ή συνεργ.χζονναι μέ τό αδελφόν φύλον πρός όφελος άμοιβαΐνν.
Παραδέχομαι ότι ή γυνή έν Έλλάδι καί είς τά πλεΐστα
μέρη ακόμη είναι κατωτέρα τοΰ άνδρός είς πολλά πλεΐστα
σημεία. Έξ σλλου όμως αί στατιστικ ά τώζ χωρών εις τάς
όποιας αί γυναίκες έχουν κάτοιαν πολιτικήν καί εργατικήν
έλευθερίαν, ά.τεδείχθησαν έξϊσο j καλαζ συχνάκις άνώτεραι
τών άνδρών. Δέν είναι λοιπόν τό καλλίτερων έτιχείρημα
τούτο, υπέρ τής γυναικείας χειραφετήτέως; Άς βνηθήσωμεν τήν γυναίκα μας νά μορφωθή, διά νά γίνη μία άρ
χή Διότι βέβαια, πρέπει νά γίνη μία άρχή. Καί όταν ή
άρχή γίνη, καί εις τάς μεγάλας φυσικός άρετάς τής έλληνίδος μας καί τήν ευφυΐαν καί δραστηριότητα τη; προστεθή
μία πρακρικη μόρφωσις, μία ελευθερία καί μία βαθμιαία
βελτίωσις τής θέσεώς τητ, καί οί πλέον άπαισιόδοξαι έξ
ήμών δέν θά έχουν λόγον νά φοβώνται διά τό σθένος καί
τήν πρόοδον τών μελλόντων Ελλήνων.
—Δέν συμφτονεϊιε ;
Νέα Ύόρκη
Κοίιθθιι
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ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΤΝΟΝ ΤΗΣ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
(Είς τήν Ζάκυνθον έιελέσθη περί τά τέλη τοΰ μηνός αΰτοϋ πάνδημον μνη ιόσυνον ύιέρ τών πεσόντων είς τούς δύο
πολέμους Ζακυνθίων οπλιτών,
Ή επιμνημόσυνο; αυτή τελετή άφήκβν άλησμονήτους
έντυπώσεις υψηλή; συγκινήσεως είς τούς παραστάντας καί
ένώσαντας τάς εύχάς των μετά τής έ ικλησίας ή όποια
πρώτη διά τού εκλεκτού Ιεράρχου τή; Ζακύνθου κ Διο
νυσίου Πλέσσα άπηύθυνεν εΰ/λωττον καί θερμόν χαιρετι
σμόν πρός τήν άληστον μνήμην τών ύ τέρ πίστεως καί πα
τρίδας θυσιασθέντων. Μετά τόν Σεβάσμιοι ατον ό Νομάρ
χης Ζακύνθου κ. Ζ Παταντωνίου, ό γνωστός λογογράφο;
καί ποιητής, έξεφώνησεν ύ τεροχον, άριστουργηματικόν
λόγον, τόν όποιον θεωροΰμεν καθήκον μας νά προσφέρωμεν, ώςπνευματικόν έντρύφημα, είς τού, άναγνώστας μας).

'Ημείς οί Θεαταί, ήμεϊς δ δήμος,ή πόλις,σείοντεςτούς
κλάδους τών δαφνών έπάνωάπό τήνκόμην τώνέρχομένων
νικητών, και προσφέροντες είς αυτούς τήν έκστασίν μας
καί τήν εύγνωμοσύνηνέφυλάξαμεν τό καλλίτερον μέρος
τής ψυχής μας δι’ έκείνους οί όποιοι δέν ήλθαν νά ζη
τήσουν δ,τι ήξιζαν, άλλά έξύπνησαν εις τήν πρωινήν
πρόσκλησιν άλλης σάλπιγγος, πολύ μακράν άπδήμάς.
Πρός τήν άτάραχον καί χρυσήν εσπέραν, όπου έδυσαν,
προσπαθεί νά ύψωθή ή ψυχή μας.
Δέν τούς κλαίομεν, διά νά μή λυπηθούν. Καί δπως
αρμόζει είς άνθρώπους οί όποιοι έδωσαν είς τήν ϋπαρξίν των σκοπόν, συντρίβοντες αυτήν μέ άπόφασιν Αξίαν
τών ωρίμων ψυχών, θά τούς ύψώσωμεν έπάνω άπό
τόπους και καιρούς, διά νά τούς βλέπη τό Μέλλον.
Έφυγαν είς τόν πόλεμον διά νά μή έπιστρέψουν.
Έφευγαν και άν ύπήρχεν είς τήν ψυχήν των φόβος,
ήτον ό φόβος μήπως έπιστρέψουν. Μέ ώργισμένον κί
νημα έξερριζώθησαν άπό τά σπλάχνα τών άλλων, έξερριζώθησαν άπό τήν γήν, ή όποια τούς έκράτει ζη
τούσα τούς μόχθους των, έκοψαν δεσμά, έφόνευσαν τό
θηρίο'/ τής άγάπης και είσήλθον έλεύθεροι είς τήν οίγένειαν τού έλληνικοΰ Έθνους. Έπειτα άπομακρυνόμενοι άκόμη περισσότερον άπό τόν γενέθλιον κύκλον
κατώρθωσαν ν’ άγαπήσουν κάτι μεγαλείτερον, τήν
Βαλκανικήν οικογένειαν, καί νά πέσουν ύπέρ αύτής.
Τό μέγα τούτο πολιτικόν γεγονός τών νεωτέρων χρό
νων, ό Βαλκανικός συνασπισμός, γνωρίζομεν πόσον
είχε κατανοηθή άπό τόν ελληνικόν στρατόν. Ό τελευ
ταίος άγρότσις τής Ελλάδος, φεύγω·/ διά τά σύνορα,
έγνώριζεν δτι θέτει τήν ζωήν του είς τήν ύπηρεσίαν
ενός μεγάλου συνεταιρισμού μικρών έθνών, κληθέντος
άπό τήν μοίραν διά νά εξάλειψη αύτός τά πένθη τοΰ
πολιτισμού είς τήν γωνίαν ταύτην τής Εύρώπης.
Και έπολέμησεν ώς στρατιώτης τών Βαλκανίων, μέ
τέσσαρας ψυχάς, έπολέμησε κα.1 δι’ δλους τούς άλ
λους πιστεύω·/ είς τό μεγαλείου τής συμμαχίας, κινού
μενος άπό τήν όρμήν Αληθώς διανοητικών αισθημάτων.
Εκεί έπεσαν οί πρώτοι νεκροί,σπορείς τέφρας γονιμοποιούσης τήν γήν. Έπεσεν δ βοσκός δίπλα άπό τόν
επιστήμονα, έπεσεν ό φωτισμένος μαζύ μέ τόν άγράμματον, ό διοικητής μέ τόν στρατιώτην του, άλλά καί
οί δύοζέπεσαν μαζύ μέ τό αύτό υπερήφανο'/ κίνημα
φύλλων τά όποια έρρεον άπό τό δένδρο·/ παλαιάς εύγενοΰς φυλής, δ ένας μέ τό αίσθημα συμπληρώνω'/
τήν σκέψιν τοΰ άλλου και οί δύο εξίσου διανοημένοι,
εξίσου εύθάνατοι. 'Η φυλή ή όποια έθεωρεϊτο όριστικώς κουρασμένη καί ή όποια ειχεν άπλώς σταματήση
διά ν’ άναπαυθή, γράφουσα μέ τό αίμά της τό επί
γραμμα τού Σιμωνίδου εις τήν Μακεδονίαν και τήν

Ήπειρον τρέχει εμπρός καί πάλιν έμπρός πρός τάς
δύο πόλεις τής έπαγγελίας! Είς τήν Θεσσαλονίκην, αί
βουλαΐ αί όποίαι παρασκευάζουν τάς άρχαίας τραγω
δίας, άφαρπάζουν άπό τήν κορυφήν τών θριάμβων τόν
Βασιλέα ό όποιος σφιγγών τήν πληγήν του, πηγαίνει
είς τήν ιστορίαν υπερήφανος έπΐ κεφαλής τών νεκρών
του στρατιωτών. ’Ενώπιον τών Ίωαννίνων ή έλληνική
φυλή πιστεύει, καρτερεί, σπαρτιατίζει, μεγαλουργεί,
εις μίαν πολιορκίαν ή όποια μέ τούς χειμώνάς της και
μέ τήν άντοχήν της έπαναφέρει τάς σελίδας τής έκστρατείας τής Μόσχας.Πολλά έχεις νά διηγηθής είς τάς
έρχομένας γενεάς, έποποίία τοΰ Μπιζανίου !
Καί δταν τό δνειρον τής Βαλκανικής συμμαχίας έπροδόθη, ό έλλην δ όποιος τόσον είχε πιστεύσει είς
αύτό δέν άπεθαρρύνθη. Έπίστευσεν δτι ήμπορεί νά έκδικηθή τόν πληγωθέντα πολιτισμόν. Ήσθάνθη δτι έχει
τήν Αποστολήν τοϋ τιμωρού. Αύτός ό τίμιος, ό εύπι
στος—καί ή εύ.τιστία γνωρίζομεν δτι εΐνε είς τήν φύσιν τού πολιτισμένου, δ,τι εΐνε τό τάλαντό/ του, δπως
τό τάλαντον τού Απολίτιστου εΐνε ή άπατη—αύτός ό
πριν άγαπήσας τώρα μισεί. ’Από αύτό τό μίσος, δπλον
δικαιοσύνης είς τήν ψυχήν τοΰ δικαίου, ήφαίστειον
τινάσσον λάβαν νεότητος έναντίον τών βουλγαρικών
δχυρωμάτων, γεννάται ή νεοελληνική έποποίία τής
λόγχης. Παράδοξοι Αριθμοί, δνόματα ιλίγγων, δνόματα
ολέθρων, έμφανίζονται είς τήν ιστορίαν. Λέγεται έξακόσια πέντε, λέγεται 1450, λέγεται Κιλκίς, Κρέσνα,
Τσουμαγιά, δνομάζεται μέ βουνά, μέ υψη, ό θρίαμ
βος τής Ελλάδος έναντίον τής φυλής έκείνης ή όποία
έπΐ δεκαπέντε αιώνας διετήρησεν έντός τής Εύρώπης
τά σκύβαλα τής άνθρωπίνης ένεργείας. Ειχεν ένδυθή
ή βχρβαρότης τού βουλγάρου δλα τά δπλα τής προό
δου, άλλά και έκείνα συνετρίβησαν είς χεΐρίς της.
Πράγμα θαυμαστόν, είς τόν αιώνα τούτον δπου τόσον
έπιστεύσαμεν είς τήν έπιστήμην εΐδομεν τάς άκμαιοτέρας δυνάμεις τής έπιστήμης, δ,τι φοβερόν, θαυμάσιον καί δλέθριον έκλεισε'/ έντός τών τηλεβόλων ή
χημεία, νά παραλύουν έμπρός είς τήν όρμώσαν ψυ
χήν τού έλληνος.Ούτως έγεινεν ό νέος χάρτης, ούτω έπλάσθη ή μεγάλη Ελλάς, δημιούργημα τής δμογενείας, τής άλληλεγγύης τών συνειδήσεων, τής θυέλλης
τών έλληνικών ψυχών. Χαίρετε είς τό ίλαρόν φώς δ
που έχετε άνοίξει τούς όφθαλμούς σας, δίκαιοι καί ω
ραίοι. 'Ωδηγημένοι άπό ρομφαίαν τήν όποιαν ένεπιστεύθη είς τάς χείρας τού έκπάγλου στρατηλάτου σας
ή 'Ιστορία, ωδηγημένοι άπό νοΰν πολιτικόν ό όποιος
υπήρξε τολμηρός είς τήν σοφίαν καίσοφόςείς τήν τόλ
μην του, έτελειώσατε τό έργον σας. Εΐσθε οί άρχηγοΐ
τής νέας Ελλάδος. Σείς θά μάς διευθύνετε είς τό μέλ
λον. Σείς θά ρυθμίζετε τά κινήματά μας. Ή σιωπή
σας θά μάς όμιλή. Δεχθήτε τήν διάρκειαν τήν όποιαν
σάς ύποσχόμεθα. Τό παράδειγμά σας θά λαμπαδηδρομή διά μέσου τών γενεών τής Ανανεωμένης αύτής φυ
λής, αί όποίαι, χάρις είς σάς, θά λυγίζουν άπό α/θη έ
νεργείας καί χαράς, δπως οί κλάδοι τής άνοίξεως. ’Οχι
μόνον διά τούς π.λέμους άλλά διά τήν ειρήνην, διά
τήν ζωήν, διά τόν πολιτισμόν, θά ήσθε άστείρευτοι
πηγή ιδεαλισμού. Καί άφού σάς μακαρίσωμεν δλους
είς τή/ μεγάλη·/ άδελφότητα τήν όποιαν έσχηματίσατε, άς μάς έπιτραπή νά άπομονώσωμεν διά μίαν στι
γμήν τούς νεκρούς τής νήσου ταύτης, τούς νεκρούς
τή; Ζακύνθου. Πρός αύτούς εύρισκόμεθα πλησιέστε-
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ρον. Έχομεν ίδη τάς πηγάς τών δακρύων ποΰ σταλά
ζουν δι’ αύτούς. Ειδομεν τάς δικέλλας καί τάς άξίνας
των δρφανάς είς τήν γην, άκούομεν τήν στοργήν ήμέραν και νύκτα νάσιενάζη καί νά τούς άναζητή. Κα'ι
δμως οίκεραυνωμένοι κορμοί τών πατέρων καί τών
μητέρων τής Ζακύνθου στέκουν είς τήν δυστυχίαν των
ύπερήφανοι. Διότι εμαθον δτι έκείνοι έπεσαν ώς αλη
θινοί γενάτοι. Έφθασεν έως έδώ ή φήμη τού άγαθοΰ
των θανάτου. Κατέχομεν τήν απλήν των φιλολογίαν
μέσα είς τάς έπιστολάς ποϋ έγραψαν, είς αύτά τά άγια
ράκη είς τά όποια ώμίλησαν ψυχαί μεταλαμβάνουσαι
τοΰ ούρανού, κατέχομεν ακόμη, τραγικήν κειμήλιον,
καί τήν τελευταίαν των έπιστολήν τήν άναγγέλλουσαν
δτι αύριον εΐνε μάχη, ή μάχη ή όποια τούςάφήρπασε.
Δόξα είς αύτούς. Άνθη τών άγρών καί τών κήπων τής
Ζακύνθου είς αύτούς. "Οταν συναντήσουν τόν κόμητα
Σολωμόν, άς εΐπουνείς αύτόν δτι, τήν ώραν τής μάχης,
έξεπροσώπησαν τήν Ελευθερίαν είς τήν μεγαλειώδη
κίνησιν είς τήν όποιαν εκείνος τήν έζωγράφισε :
Τό σπαθί σου άντισηκώνεις
τρία πατήματα πατάς

σάν ιόν πύργο μεγαλιόνεις
καί στό τέταρτο χτυπάς 1

ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ούδέν ίδρυμα έν Έλλάδι έσχε τοιαύτην πανηγυ
ρικήν καί ώσεί διά δημοψηφίσματος ολοκλήρου λαού
καθιέρωσιν ώς ή Μουσική ’Ακαδημία, ήτις ίδρυθείσα
υπό τοΰ λογίου καί καλλιτέχνου αρχαιολόγου, κ. Ά
λες. Φιλαδελφέως, έπεκροτήθη εΐτα καί πανδήμως άνεγνωρίσθη υπό σύμπαντος τοΰ Αθηναϊκού λαοϋ
κατά τήν άλησμόνητον σεληνοφεγγή εσπέραν τής 2ας
Σεπτεμβρίου 1913 έν τήίερά κόγχη τοΰ ’ΡδείουΉρώδου τοΰ Αττικού.
Κατά τήν μοναδικήν έκείνην έν τώ άρχαίω έκείνω
χώρω συγκέντρωσιν, ήτις εΐχεν ό'ψιν αληθούς ιεροτε
λεστίας, δ κ. Φιλαδελφεύς μέ φωνήν δονουμένην έκ
συγκινήσευς περιέγραψε τούς απαράμιλλους θριάμ
βους, τούς κατά γην καί θάλασσαν τοΰ Ελληνικού
Στρατού καί Στόλου, ύπέμνησε δ’ εΐτα δτι μετά τούς
θριάμβους έκείνους ή Ελλάς άνελάμβανε μεγάλας υ
ποχρεώσεις απέναντι τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, διότι
ώς έν πολέμφ ομοίως καί έν ειρήνη καθήκον έχει νά
παρουσιάση έργα δικαιοΰντα τάς μεγάλας καί ένδοξους
αυτής παραδόσεις, παραδόσεις, αίτινες άπεκρυσταλλώθησαν είς αιώνια καί άφθιτα μνημεία κάλλους καί
μεγαλείου' ώς δέ μετά τούς Μηδικούς πολέμους καί
σήμερον ομοίως ή Ελλάς οφείλει νά έπιδοθή είς τήν
άνάπτυξιν τών Τεχνών, διότι ή Τέχνη εΐνε έκείνη, ήτις
έκδηλοΐ τά υψηλά τοΰ ανθρώπου συναισθήματα καί
ιδεώδη, πρό παντός δέ ή Μουσική, ή ίσχυρότερον έπιδρώσα καί έπί τής ψυχής ολοκλήρου τοΰ Έθνους.
—Άλλά ποΰ εΐνε ή εθνική αΰτη Μουσική; Έρω

τά δ ρήτωρ. Δυστυχώς ή διδασκομένη είς ώρισμένον
κοινωτ ικόν κύκλον ευρωπαϊκή Μουσική πάν άλλο εΐνε
καί πάν άλλο έξυπηρετεϊ ή τόν μέγαν καί εθνικόν τοΰτον σκοπόν. Παρά τήν Μουσικήν δέ τό Θέατρον, ή
ΰψίστη καί σπουδαιοτάτη επίνοια τοΰ ανθρωπίνου
πνεύματος έν τώ πεδίω τής έμπνεύσεως καί τής δημι
ουργίας. Καί ένταΰθα πάλιν δικαιούται τις νά έρωτήση ποΰ εΐνε τό Θέατρον, τό μέγα έκεϊνο εθνικόν ίδρυ
μα, δπερ μεταδίδει εις τάς ψυχάς τοΰ λαού δτι μέγα,
εύγενές καί ώραΐον παρήγαγεν δ ανθρώπινος νους καί
δή δ Ελληνικός; Τουναντίον τά θερινά μας θέατρα
εΐνε κέντρα ψυχαγωγίας πολλώ άπέχοντα τοΰ υψηλού
τούτου τοΰ αληθούς έθνικοϋ θεάτρου προορισμού.
Διά ταϋτα πάντα έπεβάλλετο ή ϊδρυσις ενός σωμα
τείου σκοποΰντος τήν πραγματοποίησιν πάντων τών
ανωτέρω εύγενών πόθων καί ιδεωδών, τούτου δέ τήν
ϊδρυσιν άνήγγειλεν ό κ. Άλέξ. Φιλαδελφεύς υπό τά
παταγώδη χειροκροτήματα καί τάς ίαχάς δλοκλήρου
φρενητιώντος έξ ένθουσιασμοΰ λαού.
Έκτοτε ή «Μουσική Ακαδημία» ήρξατο λαμβάνουσα σάρκα καί οστά, πληθύς δέ μελών ένεγράφη
είς τά στελέχη αυτής' τό πρόγραμμά της εΐνε εύρύτατον, ώς βλέπει κατωτέρω δ αναγνώστης, άλλά καί ή
δργάνωσις καί δ ζήλος καί ή έμψύχωσις δλοκλήρου τής
κοινωνίας εΐνε τοιαύτη, ώστε νά ύπάρχη πάσα πεποίθησις, δτι τό έργον της θέλει ταχέως στεφθή υπό πληρεστάτης έπιτυχίας.
Ήδη τό τμήμα τό περιλαμβάνον τήν «Μανδολινάταν» ώργανώθη τελείως, ιδία άφ’ ής δ έξοχος Μου
σικοδιδάσκαλος, κ. Βαλτετσιώτης, άνέλαβε τήν διεύθυνσιν αυτού. Επίσης ή χορωδία υπό τόν καθηγη
τήν κ Σ. Πολυκράτην συνεκροτήθη ήδη καί βαίνει
γοργώς πρός τελειοποίησιν. Τό δραματικόν τμή
μα υπό τήν διεύθυνσιν αυτού τού κ. Φιλαδελφέως καί υπό διδασκάλους τούς κ. κ. Άναστασιάδην καί
Άργυρόπουλον ήρξατο τών έργασιών του, προσεχώς
δέ θά διδαχθή ή < Ήλέκτρα» τού Σοφοκλέους εις τε
τήν άρχαίαν καί είς τήν νεοελληνικήν γλώσσαν ’Άλλο
τμήμα τό ’^2δικόν περιλαμβάνει πολλούς μαθητάς καί
μαθήτριας υπό τήν διδασκαλίαν τών καθηγητριών δος
Κλάρας Στράους τού ’ίΐδείου τού Βερολίνου καί τής
δος Ήλέκτρας Παπαγεώργακοπούλου, τής γνωστής
υπό τό ψευδώνυμον Ceorga. Τό τμήμα τής ορχηστι
κής διευθύνεται υπό τών κυριών Άθ.Γεωργιάδου καί
Ευγενίας Ζωγράφου, διδάσκοντος τούς ελληνικούς χο
ρούς τοΰ άρίστου χοροδιδασκάλου κ. Άνδρεοπουλου.
Τέλος ή «Μουσική Ακαδημία» μνήμων τής πρώ
της αυτής έν τώ άρχαίω περιφανεϊ Ήρώδου τοΰ Ατ
τικού ’Ωδείω έμφανίσεως καί πανηγυρικής καθιερώσεως έργάζεται πρός άναστύλώσιν τοΰ ιερού τούτου
μνημείου ϊνα έν αύτώ τελώνται συγχρόνως πρός τούς
’Ολυμπιακούς Αγώνας άνά πάσαν τετραετίαν διεθνείς
Μουσικοί καί δραματικοί ‘Αγώνες, τελούμενων επί
σης κατ’ έτος Πανελληνίων τοιούτων.
Τοιοΰτον τό πρόγραμμα καί ή άρξαμένη ήδη έργασία τοΰ έθνικωτάτου τούτου ιδρύματος, δπερ άποβλέπει άποκλειστικώς είς τήν έκλαΐκευσιν τής Μουσι
κής παρ’ ήμϊν καί είς τήν δημιουργίαν συγχρόνως ’Ε
θνικής Μουσικής. Πρός τούτο παρέχει τήν διδασκα
λίαν πάντων τών μουσικών οργάνων είς τιμάς άσυγκρίτως ευτελείς ώστε καί οί πτωχότατοι τών Ελλήνων
νά διδάσκωνται σχεδόν άνεξόδως αυτήν.
Ή «Μουσική’Ακαδημία» έ τιθυμοΰσαδπωςπάντες
πτωχοί καί πλούσιοι καταστώσι μέλη αυτής ώρισε συν
δρομήν μηνιαίαν μόνον έκ λεπτών 50,συγχρόνως δέ διοργανοϊ καθ’ έκαστον Σάββατον καλλιτεχνικός εσπε
ρίδας δωρεάν χάριν τών μελών καί τών φίλων τοΰ
ίδρύματοςέν αΐς λαμβάνουν έναλλάξ πάντα τά τμήματα
μέρος καί δπου διέρχεται τις τήν βραδυάν του μετά

μοναδικής ψυχαγωγίας. Τοιαύτη έξοχος έσπερίς έλαβε
χώραν τό πρώτον τό παρελθόν Σάββατον 9 τρ. οπότε
παρουσία έκλεκτοτάτου ακροατηρίου, έν ω διεκρίνετο
δ Στρατηγός Έϋντοΰ μετά τών άνεψιών του καί πλεΐστοι άλλοι φιλόμουσοι καί λόγιοι,έπαιξε μετά μοναδι
κής άριστοτεχνίας ή ορχήστρα, δ δέ βιολιστής κ. Δούρας, ή διάσημος άοιδός κυρία Ρεβέκκα καί ή μικρά άπαγγελεύς δίς Ζήκου έδωκαν θαυμάσια δείγματα τής
άριστοτεχνίας των. '
Ζευς

Μουσική Κινηςις
' II συναυλία τής κ. Φωκά

Μία κορυφαία Έλληνίς μάς έδωσε ξεχωρι
στήν μουσικήν εύτΟχίαν. Κάθε έμφάνισίς της εΐνε καί
μία άποκάλυψις καταπληκτική, ένα άντίκρυσμα άνύποπτον κι’ ώσάν άγνωστον άκόμη τής τέχνης της.
“Ολαι αί έντυπώσεις,αί συγκινήσεις μας ζωντανεύουν,
άνανεούνται, ώς άπό άπλετον λάμψιν ποΰ σχίζει κάθε
πέπλον μυστηρίου, διά νά παρουσιάση τήν τέχνην
στήν πηγή της. Ή κ. Φωκά εΐνε άπό τάς μεγάλας vir
tuosos τής έποχής μας, ή συγκεντρώνουσα δλας τάς δυ
νάμεις διά τήν έξυπηρέτησιν τής αθανάτου παλαιός
τέχνης, είς τήν δποίαν δίδει ψυχήν καί έκφρασιν αλη
θινά δημιουργικήν.
Ή έκτέλεσις τών τριών προιτων τεμαχίων τοΰ
Χάϊδν, Κάμπρα καί Μότζαρτ ήτο έντελώς ιδανική,
άπαράμιλλος εις απλότητα καί ήρεμίαν, δπως άπαιτεϊ
ή πραγματική κλασσική τέχνη Τά «Λτντερ > τοΰ Σχοϋμανν πλήρη ρωμαντικής αίσθηματικότητος καί ή
«Μπαρκαρόλλα καί «’Ανυπομονησία» τοΰ Σοΰμπερτ μ’ δλον τό βουνήσιον άρωμα ποΰ έμπερικλείει ή
μουσική τοΰ τραγουδιστού αύτοΰ τής φύσεως. "Οσον
διά τήν« ’ Αριάδ νην»,« Φλώρα Μϊράμπελις»χαι« Τραβιάταν»,εις αύτά ρέει ή πάλλουσα μεγάλη ζωή μ’δλας
τάς καλλονάς καί τήν δύναμίν της, τά πάθη καί τούς
καϋμούς της.
Πόσες φορές δέν ήκούσαμεν τήν κ. Φωκά εις’αυ
τήν τήν μουσικήν, δέν έπονέσαμεν μαζί της, δέν έζήσαμεν τάς θείας στιγμάς ποΰ αυτή μάς άπεκάλυπτε.
μ’ ένα κρυφόν πάντοτε πόνον, πώς μία φύσις τόσον
δραματική, ένα τόσον ισχυρόν τεμπεραμέντο περιορί
ζεται είς μονομερείς έκτελέσεις, ένώ θά ήδύνατο ν’ άποτελέση μίαν δραματικήν δόξαν διά τήν σύγχρονον
Ελλάδα.
Τά Ελληνικά τραγούδια τά οποία έξετέλεσεν ή
καλλιτέχνις ήσαν τά πλείστα εύμορφα, ή δέ έκτέλεσίς
των άριστουργηματική. Τιμή είς τήν πατριώτιδα διά
τήν έγκάρδιον ύποστήριξιν τής ελληνικής τέχνης, ή
οποία δμολογουμένω; δύναται πλέον νάκαταλάβη μίαν
σοβαράν θέσιν είς τήν παγκόσμιον μουσικήν παρα
γωγήν.
Τό «Σεπτέτο» έκ τών Ήλυσίων τοΰ Γκλούκ μέ
πολύ άνσάμπλ καί άρκετήν λεπτότητα έκτελεσμένον.
Διατί δμως αυτή ή βράδυνσις τοΰ χρόνου, ή οποία άφαιροΰσε δλην τήν χάριν καί τόν χαρακτήρα τοΰ μινουέττου;
Μ. Α.
— Ή Συναυλία τοθ Ωδείου

Είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου έδόθη υπό τών
μαθητών καί τοΰ καθηγητοΰ κ. Μπουστεντουΐ συναυαλία μουσικής υπέρ τοΰ Νοσοκομείου τής περιθάλψεως τώνάπόρων οικογενειών τών έφέδρων.Ό φι
λανθρωπικός σκοπός τής συναυλίας καί ή έγκαινίασις
τής έπαναλήψεως μουσικών άκροαμάτων κατόπιν τής
τόσον μακράς άναμονής τοΰ παρελθόντος έτους, έπλήρωσαν τήν μικροσκοπικήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου υπό
μεγάλης μερίδος τοΰ μουσικοφίλου κοινού.

id
Έξετελέσθησαν έπιτυχώς εξ τεμάχια ένδλρ, έκ των
οποίων σημειοΰμεν τήν γνωστήν σονάταν διά βιολίον
και κλειδοκΰμβαλον εις το έλασσον τοΰ Μπετόβεν, ενα
Κουϊντέτο τοΰ Νορβηγού Ντβόρακ καί μίαν σονάταν
τοΰ Σεζάρ Φράνκ, γεμάτην από μεταρσίωσιν και μυστικισμόν, ή οποία έπροξένησε τήν βαΟυτάτην εντύ
πωση·. Ό Φράνκ, μία από τάς συγχρόνους μουσικάς
δόξας τής Γαλλίας, εσχάτως ήρχισε νά διαδίδεται εις
τον τόπον μας και νά παίζεται εις - τάς συναυλίας. 01
έκτελέσαντες τήν σονάταν τοΰ Φράνκ, άπέσπασαν τά
ζωηρά χειροκροτήματα τοΰ κοινού, ό μέν κ. Φαραντάτος διά τήν σονοριτέτοϋ παιξίματός του, ή δέ δίς Κοψίδα διά τή ορμήν και τήν εΰλυγισίαν τοΰ δοξαριού
της.
Ή Εννανλία τής κ. Κααπανάκη

Έν μέσω ολίγου σχετικώς άλλ’εκλεκτού κόσμου έδόί)η είς το Δημοτικόν Θέατρον ή συ-αυλία τής κ.
Καμπανάκη.
Σπουδάσασα εις τό ’Ωδοΐον τοΰ Μιλάνου, ή κ. Καμ
πανάκη μάς έδειξεν δτι είνε προικισμένη μέ φωνήν
διαυγή καί έντονον. Χρωματίζει καλά καί έκτελεΐ μέ
τέχνην τούς λαρυγγισμούς καί τάς μεταπτώσεις τάς τό
σον συχνάς εις τό ιταλικόν «μπέλ κάντο». Τό πρόγραμ
μά της άπηρτίζετο από τεμάχια ’Ιταλών μουσουργών
καί δύο έκ τών ιταλιζόντων Γάλλων, τοΰ Μαγιερμπέρ
καί τοΰ Μπιζέ.
Ή κ. Καμπανάνη δύναται νά χαρακτη ιισθή ώς
καλή δραματική άοιδός, δχι όμως καί ώς «κονσερτίστ».
Τήν συναυλίαν έτίμησεν ή Β. Οικογένεια
Ί1 ΣννανΧία τοθ

ΐαίφερ

Εις τον < Παρνασσόν» προχθές απόγευμα έδόθη τό
κονσέρ τοΰ κ. Σαϊφερ. Πρώτης τάξεως μουσική άπόλαυσις. Ή σάλα όχι πολύ γεμάτη' έν τούτοις όλο τό
άνθος τοΰ μουσικού κόσμου τής πόλεώς μας ευρίσκετο
έκεϊ.
Τό πολύτιμο βιολί έσκόρπισεν ήχους, πού σπανιό
τατα αχούμε στάς ’Αθήνας. Και όλο κομμάτια κλασι
κά. Μπρούκ, Μπετόβεν, Βάγνερ Μπράμς κλπ. αλλά
τό παίξιμο τόσο γλυκό πού σέ άγγιζε βαθειά στήν
καρδιά, χωρίς νά υπερίσχυση τό ψυχρό τών κλασικών
συνθέσεων.
’Ήρεσε υπερβολικά τό «κονσέρ εις ρέ έλασσον» τού
Βιετάν, τό όποιον έπαιξε μαλακώτατα, σάν νά ήσαν οί
χορδές του βελούδινες. ’Επίσης ήρεσε παραπολύ τό
«καπρίτσιο» τοΰ Σλούνικο. ’Από δέ τούς «Ουγγρι
κούς χορούς» τοΰ Μπράμς ό ένας ένόμιζε κάνεις ότι
είνε παρμένος από τούς Ελληνικούς μας χορούς. Έν
γένει σύνολο μαγευτικό.
Συνώδευσεν ή δεσποινίς Βέρα Ναούμ μέ ακρί
βειαν καί τόνον απαράμιλλου.
Ή ϋννανλτατής κ. ΚαΧό

Ή μεγάλη έλληνίς Κονσερτίστ, ή κ. Καλόγερό τούλου έπεσκέφθη καί πάλιν εφέτος τάς ’Αθήνας. Εις τό
Δημοτικόν καί τό Βασιλικόν θέατρον έδωκε τρεις συν
αυλίας. Εις τήν πρώτην ή οποία έδόθη εις τό Δημοτι
κόν ενώπιον κόσμου εκλεκτού καί άσφυκτικώς πληροΰντος τό θέατρον, ή κ. Καλό ένεθουσίασε τό κοινόν
μέ τήν μεγάλην τέχνην της. Ή Έλληνίς καλλιτέχνες
κατέχει τό τάλαντον τής δραματικής άοιδοΰ καί έχει
πά ος καϊ έκφρασιν ή φωνή της εις τήν έκτέλεσιν,
προτερήματα τά όποια δέν έχουν βεβαίως νά έπιδείξουν πολλοί άοιδοί εις ολον τον κόσμον.
Εις τήν πρώτην Συναυλίαν της ή Καλό έξετέλεσεν
έργα τοΰ Ιΰου, 17ου καί 18ου αίώνος. Καί ή φωνή
της μέ τό άφθονον καί πλούσιον πάθος τη:, έδειξεν δλην τήν δύναμίν της εις τήν “Αριαν τοΰ Μπετόβεν,
εις τήν «Άρραβωνιαστικήν» τοΰ Σοΰμαν καί εις τό
< Προ τής μάχης» τοΰ Σωπέν. ’Ιδίως έφάνη πραγμα

τικός μεγάλη εις τούς χαμηλούς φθόγγους καί άπέδώσε τέλεια δλας τάς μελωδίας τών ’Ιταλών μου
σουργών.
Καί αί δύο ακόμη συναυλίαι τής Κας Καλό εις τό
Δημοτικόν καί τό Βασιλικόν θέατρον έσχον τήν αυτήν
επιτυχίαν. Ό κόσμος τήν έθαύμασε, τήν έχειροκρότησε, συνεκινήθη μαζί της καί τήν παρηκολούθησεν
εις δλα τά συναισθήματα τά όποια διερμήνευσε μέ τήν
περιπάθειαν τής φωνής της καί τήν δραματικήν τέχνην της. Ή Βασιλική Οικογένεια έτίμήσε διά τής πα
ρουσίας της καί τάς τρεις συναυλίας τής Έλληνίδος
καλλιτέχνιδος.

'
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Διααεξεις
ΊΙ όιιικϊα τον κ. Μπορντό

Μετά τήν ύπογραφήν τής ειρήνης παρετηρήθη μία
ζωηρά κοσμική κίνησις. Συναυλίαι, ύποδοχαί, χοροί,
διαλέξεις δλα ήρχισαν μέ τήν όρμήν μέ τήν όποιαν αρ
χίζει κάτι τό όποιον είχεν έμποδισθή διά κάμποσον
καιρόν καί τό όποιον έκσπά αίφνης άκράτητον καθ’
δλας τάς εκδηλώσεις. Ό πόλεμος, αί μάχαι, τά νοσοκομεια, αί νίκαι, ή άγωνία, ή χαρά, ή άπελπισία, δλα
αυτά τά συναισθήματα μέ τά όποια έζήσαμεν έπί ένα
έτος τώρα, ύποχωροΰν εις τάς άνάγκας τής ζωής καί
τάς κοινωνικάς και καλλιτεχνικάς της άπολαύσεις.
Αί συναυλίαι τόν μήνα αύτόν υπήρξαν τό πλουσιώτερον, τό καλλιτεχνικώτερον καί τό εύγενέστερον έντρύφημα. Μετ’ αύτάς έχομεν τάς διαλέξεις. Πρώτος
ώμίλησεν ό κ. Μπορντό είς τό Δημοτικόν θέατρον. Ό
κ. Μπορντό ώμίλησε περί τής Οικογένειας. Ή ομιλία
του ήτο ένας ύμνος πρός αύτήν. Ήρχισε μέ τάς έξής
λέξεις. «Τό Έθνος δέν είνε σύνολον άγαμων άνθρώπων, είνε άθροισμα σπιτιών, άθροισμα έστιών». Καίκατέληξε: «Τό αίμα καί ή θρυλλική άνδρεία τών πεσόντων Ελλήνων θά άποτελέσουν τό υλικόν έκ τού όποιου
ή Νέα Ελληνική οικογένεια θά βασισθή διά νά διατηρήση τήν συνοχήν ήτις θά κάμη μεγάλην καί ένδοξον
τήν πατρίδα σας...».
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Μετά τόν κ. Αιδωρίκην άνήλθεν έπί τού βήματος
ό κ. Πολέμης ό όποιος άπήγγειλ εν όλίγα έκλεκτά ποι
ήματα άπό τής «Ματωμένες Δάφνες» του.
Καί οί δύο όμιληταί τής δευτέρας διαλέξεως έχειροκροτήθησαν ζωηρότατα.

*
* *
Ό κ. Φρατζής μάς έδωκε τήν τρίτην διάλεξιν τής
Εταιρίας τών Διαλέξεων είς τό Φουαγιέ, τού Βασιλι
κού θεάτρου. 'Ωμίλησε περί τού τρόπου καθ’ δν διεξήγαγον τόν πόλεμον οί Βούλγαροι. Ό όμιλητής,
προσκεκολλημένος κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλε
μον ώς αντιπρόσωπος τοΰ Έλληνικοΰ στρατού είς τό
Βουλγαρικόν έπιτελειον, ήτο όντως είς Οέσιν νά δώση
πολλάς λεπτομέρειας τής ψυχολογικής καταστάσεως
τών τέως συμμάχων μας, καί νά κάμη στρατιωτικήν
κριτικήν τών Βουλγαρικών επιχειρήσεων. 'Ο κ. Φρα
τζής ώμίλησεν επί μίαν κσί ήμίσειαν ώραν έτόνισε δέ
δτι ή δευτέρα ναυμαχία τοΰ Έλληνικοΰ στόλου έσω
σε τούς Βουλγάρους καί τούς άνέδ'.ιξε νικητάς.
'Η Α. Μ. ό Βασιλεύς συνοδευόμενος ύπό τοΰ Δια
δόχου, τής Βασιλόπα δος Ελένης καί τοΰ Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρου έτίμησε διά τής παρουσίας Του τάς
διαλέξεις παρακολουθών μέ πραγματικόν ενδιαφέρον
τούς "Ελληνας όμιλητάς.
Αί διαλέξεις τον «Παρναΰι$ον>

[
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Ό ν.. Σπυρίδων Λάμπρος ώμίλησεν είς τόν Παρ
νασσόν «περί τής ιστορίας τής Νέας Ελλάδος». Ό κ.
Λάμπρος ό άληθής, ό πραγματικόςΚονφερανσιέ έκρά-

τησε τό ακροατήριου του δπως πάντοτε καταθελγμενον
καί κρεμάμενον άπό τά χείλη το υ.
*
* *

Ό κ. Άποστολίδης ώμίλησε περί τού βίου καί τών
έργων τών Μελισσών, ενώπιον έκλεκτοΰ άκροατηριου.
Έπί τή βάσει τών κυριωτέρων έργων τοΰ Μποννιέ,
Βετέρ, Νιτσέλ ανέπτυξε τό θελκτικόν θέμα του. Τό
μεγαλείτερον μέρος τής όμιλίας τοΰ κ. Άποστολίδου
ήτο μία ψυχολογική έρευνα τοΰ βίου τών μελισσών,διά
τής όποιας άπέδειξεν δτι κάθε εργασία αύτών καί κάθε
ένέργεια γίνεται κατόπιν άκριβών υπολογισμών καί
σκέψεως άπορρεούσης άπό τό νόημα τών έργατίδων
μελισσών.
❖ *

'Ο κ. ’Αδαμάντιου ώμίλησε περί τής Θεσσαλονί
κης. Μέ προτομάς φωτεινών εικόνων έδειξε τά
σπουδαιότατα Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλονίκης.
Τό ιστορικόν μέρος τής όμιλίας τοΰ κ. ’Αδαμάντιου
ήτο πολυτιμότατου. ’Ανέπτυξε τόν ιστορικόν βιον τής
πόλεως. 'Ανέφερε τάς έπιδρομάς καί καταστροφές ό
λων τών βαρβάρων λαών οί όποιοι δέν έπαυσαν νά ε
νοχλούν τήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. Μάς παρου
σίασε τόν κοινωνικόν βίον τής Θεσσαλονίκης, καί δλην
τήν λαμπρότητα τοΰ μεσαιωνικού πολιτισμού. Και άπέδειξε τέλος, δτι οί λόγιοι τής Μακεδονικής Μεγαλουπόλεως συνετέλεσαν είς τήν άναγέννησιν τοΰ πολι
τισμού δι’ούπαρασκεύασαν τόν νεώτερον πολιτισμόν,
άπό τόν όποιον εξήλθον βραδύτερου αί νεωτεριστικαί
ίδέαι, τής έλευθερίας τής σκέψεο»;^

ΑΠΟΤΗΝ MEAN ΕΛΛΑ ΔΑ

ί

Εταιρεία Διαλέξεων

Ή Εταιρεία τών Διαλέξεων ή όποια ίδρύθη μέ
τόν εύρύτατον καί κοινωφελέστατου σκοπόν νά δημιουργήση «κλίκαν λογιών»,έκαμε τήν έναρξιν τοΰ προγράμ
ματος της είς τόΦουαγιέ τοΰ Βασιλικού θεάτρου.Πρώ
τος ώμίλησεν ό διαπρεπής τής Κυπριακής Εκκλησίας ।
ίεράρχηςόΜητροπολίτης Κιτίουπερί τοΰ'Αγίου’Όρους.
Τό θέμα τοΰ Σεβασμιωτάτου ήτο ένα άπό τά πλέ
ον επίκαιρα καί πλέον έλκυστικά διά διάλεξιν. Κάτο
χος τοΰ θέματός του, δ γλαφυρός όμιλητής, έκράτησε
κρεμαμένους άπό τά χείλη του τούς άκροατάς του. Δέν
ύπήρξεν ούδεμία άμφιβολία 8τι ή εκλογή τής Εται
ρίας τών Διαλέξεων νά άναθέση είς τόν "Αγιον Κιτίου
τήν έμφάνισίν της ήτο διπλωματικωτάτη. Άλλάγενναται τό ερώτημα έπιτρέπειαι είς ένα κληρικόν τής ά
ξια; τοΰ κ Μεταξάκι νά όμιλή μέ θέμα τό "Αγιον Ό
ρος καί νά θέτη είσοδον διδράχμου πληρωμής, καί νά
έμποδίζη κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό κοινόν νά τόν άκούη διά νά φωτισθή,διά νά μάθη καί διάνά γνωρίσηπάυ
δτι ένδιέφερε αύτό διά τήν μυθικήν εκείνην χερσόνησον
ή όποια βαστάζει εις τάς κορυφάς τών όρέων τη; τόν
άκρογωνιαϊον λίθον τοΰ Χριστιανισμού ;
*
* *
'II δευτέρα διάλεξις έγένετο υπό τών κ. κ. Αιδωρίκη καί Πολέμη. Ό κ. Αιδωρίκης ώμίλησε χαριέστατα διά τόν εύζωνον. Έπεξήγησε πολλάς ψυχολογικάς
του ιδιότητας, καί τόν παρουσίασήν άρκετά παραστατικώς, μαχόμενον, καλλωπιζόμενον ή προπαρασκευάζοντα μετά τής αύτής προσοχής τό γεύμά του.

Γενική αηογις τής ^αβάλλας
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ΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TQN ΝΑΓίΙΝΙΣΝΙίΙΝ

γεγραμμένου εύαναγνώστω; θά στέλλωνται μέχρι τήί
31ης ’Ιανουάριου 1914 πρός τό ύπουργείον τώνΣτρα
*
τιωτικών (’Ιδιαίτερον Γραφείον.)»

Από την έπαναστατημένην ’Ήπειρον

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών έξέδωκε προκήροξιν διαγωνισμοί) πολεμικών ποιημάτων πρό; χρήσιν
τοΰ στρατού. 'Η προκήρυξις έχε; ώ; έξης:
«Άπό της παλαιοτάτης εποχής καθ’ ήν δ
Τυρταίος έκείνος ήκόνιζε τάς ψυχάς τών γενναίων τέ
κνων τής Σπάρτης διά τών πολεμικών ποιημάτων και
μέχρι τών άρματωλικών χρόνων, δτε ή νεοελληνική
Μοΰσα έξύμνει τούς αγώνας τών άνδρείων και παρώτρυνεν εις πάσαν έθελοθυσίαν, πάντοτε ή έπίδρασις
τοΰ στρατιωτικού άσματος έπί τάς ψυχάς τών άγωνιζομένων έκρίθη μεγίστη καί εις τών πρώτων παραγόν
των τής νίκης.
Άλλά τοϋ εύγενοΰς τούτου έφοδίου έστερείτο κατά
τούς λήξαντας νικηφόρους πολέμους ό στρατός καί δ
στόλος. Ούτε εμβατήρια ούτε επινίκια ή άλλα εύάρμοστα άσματα έγνώριζον οί γενναίοι ημών μαχηταί,
μολονότι κάλλιστα τοιαΰτα και έγράφησαν και έψάλησαν άλλοτε.’Επειδή δέ επιβάλλεται ταχεία ή θεραπεία
τής έλλείψεως ταύτης, θαρροΰντες άποτεινόμεθα είς τάς
έμπεύσεις τής εθνικής ψυχής προκηρύσσοντες διαγωνι
σμόν πρός έπίτευξιν πέντε πολεμικών άσμάτων. ήτο,ι.
Ένόςθουρίουκαί ένός επινικίου διά τού; στρατιώτας.
Ενός θουρίου και ένός επινικίου διά τούς ναύτας.
Καί ένός άσματος αναψυχής διά τάς ώρας τής ά
ναπαύσεως αύτών.
Τά άσματα ταΰτα δέον νά ώσι γεγραμμένα εις
γλώσσαν απλήν καί άνευ τοπικών ιδιωτισμών νά μή
ύπερβαίνη δ’ έκαστον τά; τέσσαρας τετραστίχου; στροφάς, ούδέ νά νάείνε μικρότερου τών τριών.
θά κριθώσι ταΰτα δέ ύπό έπταμελοΰ; επιτροπής άποτελουμένης έκ τής Α.Β.Γ. τοΰ πρίγκηπος Νικολάου,
άντιστρατήγου, ώ; προέδρου καί τών κ.κ. X. Άννίνου,
II. Άποστολίδου, Ί Δαμβέργη, Γ. Δροσίνη, Α. Κουρτίδου καί Γ. Τσοκοπούλου.
Βραβεία τάσσομεν τήντιμήνδτι οί ποιηταιτών έκλεχθησομένων άσματων θά εινε οί επίσημοι ούτως είπεΐν
διερμηνείς τών ύψίστων διαχύσεων τή; στρατιωτικής
ψυχής καί γέρας έκ δρ. 500 δι’ έκαστον έξ αυτών.
Τά άσματα άνυπόγραφα έντός φακέλλου περιέχοντας
έτερον έσφραγισμένον φάκελλον μετ’ άντιγράφου υπο

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

'Υπό τοΰ Ωδείου ’Αθηνών, καί Μουσικού δραμα
τικού Συλλόγου, προεκηρΰχθη ό δεύτερος «Άβερώφειος» μουσικός αγών, πρός σΰνθεσιν μουσικής χο
ρωδίας, τή συνοδεία δρχήστρας.
Οί δροι τοΰ διαγωνισμού εινε οί έξης:
1) 'Η χορωδία δΰναται νά περιλαμβάνη καί μονφδίας (Sola). 2) 'Η χορφδία δέον νάείνε διαρκείας του
λάχιστον 12 λεπτών, ανέκδοτο; καί ώ; πρό; τήν ποίησιν καί ώ; πρός τήν μουσικήν καί μή έκτελεσίίεΐσα
πρότερον. 3) Τό θέμα τής ποιήσεως δέον νά άναφέται είς τά τελευταία μεγάλα εθνικά γεγονότα. 4) Είς
τό βραβευθησόμενον έργον θέλει άπονεμηθή άθλονέκ
δρ. 1800. έκ τών οποίων 300 ορίζονται ώς αμοιβή
τοΰ ποιητοΰ. 5) Χρόνος πρός υποβολήν ορίζεται μέχρι
15ης Σεπτμβρίου 1914, 6) Τά χειρόγραφα παραδί
δονται είς τό γραφείον τοΰ ’Ωδείου άνωνΰμως, φέροντα
ώ; διακριτικόν γνώρισμα ρητόν τι ή έκτυπον σφρα
γίδας. Εις έκαστον χειρόγραφον εινε προσηρτημένος
φάκελος κλειστός, περιέχων τό όνομα τοΰ συνθέτου
καί τοΰ ποιητοΰ και φέρων έξωθεν τό σχετικόν ρητόν
ή έκτυΛον σφαγΐδος. 7) Πρό; κρίσιν τοΰ μουσικού
καί ποιητικού μέρους τών ΰποβληθησομένων έργων
θέλει όρισθή υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ
Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου Άγωνόδικος ’Ε
πιτροπή. 8) 'Η έκθεσις τή; Άγωνοδίκου Επιτροπής
θέτει γνωστοποιηθή έντό; τοΰ μηνός ’Ιανουάριου
1910, τό δέ βραβευθέν έργον θέλει έκτελεσθή έν συ
ναυλία τοΰ ’Ωδείου κατά τό σχολικόν έτος 1914—1915.
9) ’Εάν οΰδέν έργον ύποβληθή υπό τήν κρίσιν τή;
Επιτροπή; ή οΰδέν τών ύποβληθέντων κριθή άςιον
τοΰ βραβείου, δ διαγωνισμό; ματαιούται. 10) Τά χει
ρόγραφα επ’ οΰδενί λόγω έπιστρέφονται. 11) Διά τήν
έκδοσιν είς μερολόγιον (partition) τοΰ βραβευθησομένου έργου ώρίσθη ποσόν έκ δραχμών 500, τάς ο
ποίας θέλει λάβει δ συνθέτη; μετά τήν έκδοσιν, φέρουσαν έπί κεφαλή; τήν έπιγραφήν : «Βραβευθέν έν
τώ δευτέρω Άβερωφείφ μουσικώ διαγωνισμό» τοΰ
’Ωδείου ’Αθηνών». 12) 'Ο συνθέτη; ΰποχρεοΰται νά
προσφέρη είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ ’Ωδείου 30 αντί
τυπα. 13) Ουδέν χειρόγραφον θά ληφθή ύπ’ δψιν τής
έπιτροπής, άν δέν πληροί τού; όρου; τή; παροΰσης.

Τά στενά τοΰ Σαρανταπόρου

Ή ωραία κωμόπολις Πρεμετή
θυσμούς οί όποιοι κατοικώσιν εις τά έπίδικα μέρη. Άλ
λά μολονότι τών ισχυρών αί θελήσεις αιωροΰνται άπει
λητικαί ύπέρ τάς κεφαλάς μας οΰδείς “Ελλην άφίνε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
τήν ψυχήν του νά παρασυρθή άπό τό αίσθημα τοΰ φό
βου διά τό μέλλον τών άδελφών μας Ήπειρωτών. Εινε
Αί απηχήσεις τής δύξης καί τοΰ μεγαλείου τοΰ θαυ-.
τοιοΰτον τό σθένος καί ή άποφασιστικότης καί ή άλκή
μάτουργήσαντος καί καταπλήξαντος Ελληνικού Ααοΰ
τών ύπερασπιστών τής γενεθλίου ’Ηπειρωτικής γης
ήκούσθησαν έντονοικαί ζωηροί κατά τόν διαρρεύσαντα
ώστε ούδέ ή πλέον άτολμος Ελληνική φαντασία άφίΝοέμβριον. Τά ύπερένδοξα Στρατιωτικά μας Σώματα,
νεται νά παρασυρθή άπό τόν έλάχιστον δισταγμόν περί
τά ύπερεντείναντα τό πατριωτικόν μένος εις έκδηλώσεις
τής τελικής νίκης τών ελληνικών δικαίων τά όποια με
άφθάστου πολεμικού μεγαλουργήματος έπέστρεψαν στε
τόσην λύσσαν καί τόσον ήρωϊσμόν εινε έτοιμοι νά διεκφανωμένα μέ δάφνας καί περιβεδλημένα τήν αίγλην
τοΰ ήρωϊσμοΰ καί τής αυτοθυσίας εις τάς έδρας των ο δικήσουν οί Ηπειρωτικοί πληθυσμοί.
Εινε τόσον τερατώδης ή σκέψις τής άλβανοποιήσεως
πού συμπολΐται, φίλοι καί οικείοι τούς ύπεδέχθησαν μέ
άμιγών ελληνικών πληθυσμών ώστε θά προτιμήση ό
έκδηλώσεις θαυμασμού, λατρείας καί άκρατήτου ένΕλληνισμός νά χυθή καί πάλιν άφθονον αίμα παρά νά
θουσιασμοΰ.
μολύνη ή πνοή τοΰ άγριου καί άπολιτίστου Άλβανοΰ
Ή Β' μεραρχία, ή έπικληθείσα σιδηρά, έγένετο δε τά ίερά έδάφη τής μεγάλης πατρίδος μας.
κτή έν Άθήναις μέ δλας τάς τιμάς αί όποίαι ώφείλοντο
*
εις τήν ύπέρλαμπρον δράσιν της καί είς τούς ύπερό’Εν τώ μεταξύ ή Βουλή ήνοιξε τάς πύλας της καί ά
χους ηρωισμούς οί όποιοι ύπό τήν σκεπήν τής Ελλη
νικής Σημαίας έξετυλίχθησαν εις τά αίματοβαφή ’Η γρια πρός στιγμήν έξεδηλώθη ή τάσις τοΰ έσωτερικοΰ
πειρωτικά, Μακεδονικά καί ‘θρακικά πεδία. Ό Αθη άλληλοσπαρζγμοΰ δοθέντος τοϋ συνθήματος έκ τήςπαναϊκός Ααός μέ έπί κεφαλής τόν Ώραίον Στρατηλάτην ραιτήσεως τοΰ κ. Στρατού έκ τοΰ άξιώματο; τοΰ Υ
τόν Ελευθερωτήν Βασιλέα ύπεδέχθη μέ έθνικήν άγαλ- πουργού τών Ναυτικών. Ό κ.Στρατός εινε άναμφισβήλίασιν τούς έπανακάμπτοντας τούςάκμαίους πολεμιστάς τον δτι ώς ύπουργός τών Ναυτικών προσέφερε πολυτί
τούς δημιουργούς ένός έθνικοΰ παρόντος τό οποίον (ονει μους ύπηρεσίας είς τήν πατρίδα κατά τό διάστημα τών
ροπόλησαν έπί μακρούς ζοφερούς αιώνας γενεαί γενεών πολεμικών μας επιχειρήσεων θά ήτο δέ περισσότερον
κερδισμένος άν κατήρχετο τοΰ 'Γπουργικοΰ άξιώματος
σκλαβομένων καί δυναστευομένων,
Άλλά καί αί άλλαι πόλεις τής Ελλάδος, αί ΙΙάτραι, μέ τήν άξιοπρέπειαν τής σιγής. ’Ασχέτως δμως πρός
αί Καλάμαι, ή Αάρισσα, ή Τρίπολις, τό Ναύπλιον, τό τήν παρένθεσιν αύτήν ή Βουλή διά τών ύποβληθέντων
Μεσολόγγιον, ή Ααμία, μέ τούς αύτούς παλμούς, μέ νομοσχεδίων τών ύπουργών τής Δικαιοσύνης, Παιδείας
τήν αυτήν συγκίνησιν, μέ τόν αύτόν ένθουσιασμόν ύπε καί ’Εθνικής Οικονομίας έδειξεν δτι έννοεΐ νά έργασθή
δέχθησαν τά νικηφόρα συντάγματα τά όποια έπέστρε- ύπέρ τής έσωτερικής άναπλάσεως τής 'Ελλάδος. ’Ιδι
φον νά καταθέσουν ύπερηφάνους καί τιμημένας τάς Ση αίτατα σοβαρώτατα ύπήρξαν τά ύποβληθέντα νομοσχέ
δια ύπό τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου ό όποιος έπέδειξε ζη
μαίας τάς όποιας τούς είχεν έμπιστευθεΐ ή πατρίς.
θά ήτο δέ πλήρης καί άδιατάρακτος ή ύπερηφάνεια λευτήν έργασίαν μνημειώδους άξίας τήν όποιαν ήδυνάκαί ή χαρά τής Ελληνικής ψυχής άν μή έπρόβαλε μεθα νά προσδοκώμεν άπό τήν εύγενή φιλοδοξίαν του,
στυγνή ή έκκρεμότης τοΰ Ηπειρωτικού ζητήματος. άπό τήν ύπέροχον μόρφωσίν του καί τήν δξυτάητν άνΑνόσιαι άποφάσεις καί έγκληματικοί ύπολογισμοί συμ τίληψίν του.
*
φεροντολόγων έθνών τείνουν νά δημιουργήσουν όλέθριον
* *
καθεστώς διά τούς άκραιφνεστέρους Ελληνικούς πλη
Τόν κ. Στράτον εις τό Υπουργικόν άξίωμα διεδέχθη
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ό κ. Δεμερτζής Βουλευτής ’Αττικής καί έκ τών νέων
πολιτικών άνδρών τής χώρας οί όποιοι έπεβλήθησαν
ευθύς ώς αί νέαι συνθήκαι τής χώρας έπέτρεψαν τήν έπικράτησιν τών άντιπροσώπων τοΰ νεωτέρου πνεύμα
τος. Ηύτύχησε δέ ό νέος Υπουργός νά εύρεθή επί κε
φαλής τών έορτών αί όποΐαι έδόθησαν πρός τιμήν τών
στόλων ’Αγγλίας καί Γαλλίας οί όποιοι κατά τόν μήνα
αύτόν έπεσκέφθησαν τήν πατρίδα μας. Μνημών δέ ό
Ελληνικός Ααός τών εύγενών καί ειλικρινών υπέρ τής
Ελλάδος αισθημάτων τής φιλελευθέρου Γαλλίας έπεδαψ'λευσεν έξαιρετικάς καί ένθουδιώδεις περιποιήσεις
εις όλόκληρον τόν Γαλλικόν Στόλον. Καί ήτο εύφρόσυνον τό θέαμα τών έλληνογαλλικων αύτών εκδηλώσεων
εις άς δέν ύστέρησαν οί εύγενεΐς καί λεπτοί Γάλλοι.
*
* *
Λήγει ό μήν καί σημειοΰται ή παραμονή ενός έκτων
μεγαλειτέρων ιστορικών γεγονότων τής ’Εθνικής μας
ιστορίας. Αύριον ό δαφνοστεφής Βασιλεύς μας άποβιβαζόμενος μετά λαμπρού Επιτελείου εις δ συμμετέχει
καί ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος, είςΚρήτην, Αναστη
λώνει τήν Ελληνικήν Σημαίαν έπισφραγίζων τόν
προαιώνιο·? πόθον μας, τήν ένωσιν Ελλάδος καί Κρήτης.
Ζήτω ή Κρήτη μας.
Δ. Λ. Ζ.
------------- Sa·
*
—el------------- ■

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
’Από τοΰ τεύχους αύτοΰ άρχίζομεν νά δημοσιεύωμεν σοβαρωτάτην μελέτην περί τής υγιεινής ώραιότητος τής Γυναικός.
Ή ιιΐΟΟπτικίι τής γννοικός

Ή τελεία, ώραιότης δέν ύπάρχει. "Ενεκα τούτου οί
ζωγράφοι, οί γλύπται, άναγκάζονται νά προστρέχωσιν
εις πολλά ύποδείγματα διά νά άποτελέσωσι μίαν μορ
φήν δηλ. τό δλον συντίθεται διά διαφόρων προτύπων
έκαστον τών όποιων προσάγει είς τό έργον
κάθες
τελειότητα άπαιτουμένην ύπό τών νόμων τής τέχνη
καί τής αισθητικής.
Πρέπει πρό παντός νά εΐπωμεν δτι αί άρχαί αύται
τής τελειότητος δέν άπαντώνται γενικώς έν τή έφαρμογή καί δτι είς δλίγους μόνον τών θνητών ευρίσκονται, τοΰθ’ δπερ δμως δέν άποκλείει παρ’ αύτοίς ούτε
τήν γραμμήν, ούτε τήν ωραιότητα τών σχημάτων καί
τών κυκλικών στροφών καί άν αί άναλογίαι δέν ήνε
άπολύτως κλασικαί, παρουσιάζουσιν έν τούτοις δψιν
άρμονικήν καί λίαν εύπρόσδεκτον.
Ή αίσθητικώς ώραία γυνή είνε αναστήματος μέ
τριου, μάλλον ύψηλή παρά χαμηλή· έχει τούς μυώνας
λεπτούς καί κομψούς, τήν κεφαλήν μικράν, στολισμένην μέ κόμην μακράν καί πλουσίαν ούχί δμως και
καθ’ ύπερβτλήν άφθονον.
Ή γραμμή τοΰ σώματος πρέπει νά έχη καμπύλην
ήτις νά συντελή είς τό νά προεξέχη τό στήθος καί τά
ισχία, καί είς τό νά έξαφανίζηται ή κοιλία, λυγιζομένου τοΰ σώματος.
Οί μηροί είνε στρογγύλοι, τά γόνατα λεία άφίνοντα τό γαστροκνήμιον νά προεξέχη διά νά καταβαίνη
ή κνήμη κομψώς μέχρι τών άρθρώσεων ένθα συνέχον
ται πόδες μικροί, καμπυλούμενοι καί κομψοί' οί βρα
χίονες στρογγύλοι χωρίς οστεώδη έξωτερικότητα, μέ
καρπούς τής γειρός λεπτούς καί άπαλούς συνεχόμενοι
μέχείρας μακράς καί λεπτοφυείς, ούχί δμως καί ίσχνάς, τό πρόσωπον ωοειδές φωτιζόμενον μέ δύο ώραίους έκφραστικούς δφθαλμούς, ή ρϊς μετρία μέ πτε
ρύγια εύκίνητα καί ροδοειδή, τό στόμα μικρόν καίπορφυρώδες, έξ ού νά φαίνωνται δταν ήμιανοίγη μικροί δδόντες καλώς διευθετημένοι καί άργυρόχροες· αί παρειαί στρογγύλαι, ό πώγων έπίσης· καί μέτωπον δέ
ούτε πολύ υψηλόν ούτε πολύ χαμηλόν.

Τό v.oyΗ6>τή<>χον

Οίαδήποτε καί άν ήνε ή οικονομική θέσις τίνος πρέ
πει πάντοτε νά έκλέγη κατοικίαν ήτις νά τφ έπιτρέπη
νά έγκαταστήση, άκόμη καί όπισθεν ενός κινητοΰ χω
ρίσματος (παραβάν), έν τινι τόπω μεμονωμένφ παν δ,τι
απαιτείται διά τό μυστήριον τής κομμώσεως.
Εξ δλων τών δωματίων καί διαμερισμάτων τής κα
τοικίας έν τφ κομμωτηρίφ πρό πάντων πρέπει νά βασιλεύη ή μεγαλειτέρα τάξίς καί άμεμπτος καθαριότης· είνε άπολύτως περιττόν νά ήνε πολυτελές άρκεΐ
νά ήνε άνετον καί δλα τά έν αύτφ εύρισκόμενα άντικείμενα άτινα στολίζουσι, ώς μικροί λεκάναι, νιπτήρες,
σπόγγοι κλπ. νά ήνε καθαρώτατα. "Οταν ήνε δυνατόν,
καλό·? είνε τό κομμωτήριον νά ήνε άρκετά εύρύχωρον,
τό φώς νά είσέρχηται άπλέτως έν αύτφ ώς καί ό άήρ’
κατά τάς ψυχράς ήμέρας μία θερμάστρα άπαιτειται
διά τήν διακανόνισιν τακτικής θερμοκρασίας.
’<> τοόπος τής Κο^ιηώύεως

Ή μέθοδος οσον άφορά τόν τρόπον τής κομμώσεως
είνε άναγκαιοτάτη· πρέπει νά γίνηται ή κόμμωσις μέ
τάξι? καί συμφώνως πρός τινας άρχάς καί όδηγίας.
Άς έλθωμεν είς τό άτομον τό όποιον έγείρεται τής
κλίνηςδταν είσέλθη είς τό κομμωτήριον πρώτον θάπλύνη τάς χεΐρας’ μετά τήν περιποίησιν τών ενδοτέρων με
ρών τού σώματος καί τών τοπικών φροντίδων, συμφώ
νως πρός τήν φυσιολογικήν κατάστασι·?, έξακολουθεΐ
τις τήν περιποίησιν τών ποδών, κάμει ποδόλουτρον ή
άπλοΰν πλύσιμον, φροντίζει περί τών όνύχων, περιποι
είται τούς κάλους, τυλώματα κλπ. έπειτα φορεϊ τάς
περικνημίδας, παντόφλας ή σάνδαλα.
Έπειτα άσχολειται μέ τούς βραχίονας καί τούς ώ
μους, καί άκολούθως πλένει τούς δδόντας καί δροσίζει
τό στόμα' τέλος καθαρίζει τό πρόσωπον, τά ώτα καί
τόν λαιμόν πρέπει δμως νά φροντίση τις νά κάμη διά
μιας καίόμοΰτήν τουαλέταν τοΰ προσώπου, τών ώ
μων καί τών βραχιόνων' μολονότι τούτο φαίνεται φυ
σικόν έν τούτοις παρουσιάζει τό έξής κακόν δ σάπων
καί τό ύδωρ μένοντα πολύ ξηραίνονται επί ένός μέ
ρους ένφ τις άσχολειται είς άλλο- ή έπιδερμίς τότε κα
ταστρέφεται καί άνεπαισθήτως έρχεται ό κατάρρους.
Μετά τήν έργασίαν ταύτην, καλόν είνε νά άναπαύηταί τις δλίγον καθήμενος έν τφ κομμωτηρίφ πρό τοΰ
παραθύρου· τότε θέτει έν λεπτόν στρώμα κρέμας έπί
τοΰ προσώπου· ή κρέμα αΰτη μένει έφ’ δσον τις βουρ
τσίζει τήν κόμην καί τήν διαχωρίζει Μετά ταΰτα ή
κόμη κτενίζεται έπιμελώς ή,άν ή άνάγκη τής καταστάσεως τών τριχών άπαιτή τούτο, γίνεται χρήσις κα
ταλλήλου τίνος ύγροΰ πρός πλύσιν ή καί πομάδες.
Πριν ή τελειώση τό δλον τής τουαλέττας,μετά τό τέ
λος τής περιποιήσεως τής κόμης, πρέπει νά σπογγισθή ή κρέμα μέ λεπτόν ύφασμα καί νά τεθή έπί τοΰ
προσώπου λεπτόν τι κοσμητικόν άκολουθούμενον άπό
έν νέφος πούδρας· έν μια λέξει περιποιείται τις τό πρό
σωπον συμφώνως πρός τάς οδηγίας αίτινες θά δοθώσι
κατωτέρω. "Οταν δλαι αύται αί έργοσίαι τελειώσωσι,
τελειόνει τις τήν κόμμωσιν διευθετώ? τάς τρίχας τοΰ
μετώπου δπως τφ άρμόζει καλλίτερο·?.
"Οταν ή ύγιεινή κατάστασις, ή ή συνήθεια ή άπλώς
ή έπιθυμία διά λουτρό·? μάς επιτρέπει νά κάμωμεν πρό
πάσης άλλης περιποιήσεως τοΰ σώματός μας έν μέγα
λουτρό·? ώς μίαν γενικήν ψυχρολουσίαν, τότε δέν είνε
άνάγκη νά γίνηται ιδιαιτέρως τό καθάρισμα τών δια
φόρων τού σώματος μερών, πλήν τοΰ προσώπου, τών
χειρών καί τοΰ στόματος· έννοειται δμως δτι πρέπει
πάντοτε νά γίνηται τό πλύσιμον τών ένδοτέρων μερών
πρό παντός άλλου καί μάλιστα δΓ ΰδατος έντός τοΰ
όποιου καλόν είνε νά τίθηται άντισηπτικόν τι.
Αί έσπεριναί φροντίδες τής τουαλέτας καί τής ύγι-

εινής, άν καί πολύ βραχύτεραι, είναι δμως σπουδαιό
τατα!.
Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τήν περιποίησιν τής κόμης
διά τήν νύκτα τά προσεκτικά πλυσίματα τοΰ στόματος
ή καί ήμίση θερμόλουτρα ή καί τοπικά λουτρά τής έσωτερικής ύγιεινής. Έπίσης άξιαι συστάσεως είνε έπιπλύσεις άνακουφιστικαί διά χλιαροΰ ύδατος τοΰ προ
σώπου, τοΰ λαιμού καί τού στήθους· διά τάς τοιαύτας
έπιπλύσεις πρέπει νά προτιμάται ύδωρ τι τής τουα
λέτας. Καλή έπίσης είνε ή χρήσις τονωτικών κρεμών
διά τάς ιδιαιτέρας φροντίδας τοΰ προσώπου καί τών
άλλων μελών τοΰ σώματος.
(Έπεται συνέχεια)
--------------------------

ο

κοχμοχ

‘Ωραία τελετή έγινεν είς τό διοικητήριον τής Φλωρίνης τής Μακεδονίας τόν μήνα αύτόν.
Κατά τήν τελετήν ταύτην ό συνταγματάρχης κ. Συνανιώτης, διοικητής τοΰ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Συντάγματος τών Κρητών,
ύποβαλών είς τήν 8ην Με
ραρχίαν τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων ύπό τοΰ Συν
τάγματος του κατά τόν ‘Ελληνοτουρκικόν πόλεμον, παρέδωκε ταυτοχρόνως είς τόν Μέραρχον κ. Ματθαιόπουλον καί τήν Σημαίαν τοΰ 23ου Τουρκικού Συντάγμα
τος ή όποια έπεσε·? είς χεΐρας τού γενναίου Συντάγμα
τος τών Κρητών ώς λάφυρο·? τής μάχης τής 7ης ’Ια
νουάριου πρό τοΰ Μπιζανίου.
‘Ο κ. Ματθαιόπουλος παραλαβών τήν σημαίαν ταύ
την, παρόντων τών άξιωματικών τοΰ έπιτελείου του καί
τοΰ Συντάγματος τών Κρητών έξέφρασε τά συγχαριτήριά του, άποκαλέσας Τετιμημένο τό Κρητικόν Σύνταγ
μα καί τόν διοικητήν αύτοΰ, έξάρας έπί τή εύκαιρία
ταύτη τήν δράσιν όλοκλήρου τής Μεραρχίας. Κατά τήν
παράδοσιν τής έν λόγω σημαίας παρίσταντο καί οίΜητροπολίται Φλωρίνης καί Μοναστηριού, οΐτινες έξέφρασαν :ά συγχαρητήριά των είς τόν κ. Μέραρχο1? καί είς
τόν κ. Συνανιώτην, τόν όποιον ηύχήθησαν νά εύτυχήση
νά παραδώση καί τό έν Κων)πόλει Σετζάκ-Σεριφ.
Ή παραδοθέΐσα Τουρκική Σημαία, είναι πράσινη
μεταξωτή μέ κεντημένα διά κίτρινης μετάξης ρητά
Τουρκιστί καί Άραοιστί καί μέ χρυσούς κροσσούς καί
χρυσόπλεκτα κορδόνια. Ή σημαία αύτη έχει δύο όψεις,
ό δέ θυρεός της είνε έξ ορειχάλκου καί παρουσιάζει
κάτι τι τό άριστουργηματικόν.Είςτό μέσον τής σημαίας
είνετό όνομα τοΰ 23 πεζ. συντάγματος. Μεταξύ δέ τών
γύρω ρητών τό άξιολογώτερον είνε τοΰτο : «Τό ξίφος
είνε ή κλείς τοΰ Παραδείσου».
Τό άποσταλέν πρός τόν σέρΈο.Γκρέϋ τηλεγράφημα τής
έπιτροπής τοΰ συγκροτηθέντος έν Ίωαννίνοις πανδήμου
συλλαλητηρίου έχει ώς έξής. Λαμβάνομεν τό θάρρος νά
παρακαλέσωμεν τήν ύμετέΤΟ ΣΥΑΑΑΑΗΤΗΡΙΟΝ ραν έξοχότητα έν δνόματι
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
τής άνθρωπότητος καί τοΰ
Χριστιανισμοΰ νά μήέπιτρέψηδπως είς λαός πεπολιτισμένος έντήμέθητήςέ λευθερίας
διατελών, είς λαός μόλις έλευθερωθείς άπό μακροΰ καί
βαρυτάτου ζυγού έπανέλθηύπό νέον μισητόν ζυγόν.Μίαν
άκόμη φοράν διακηρύττομε·? τή πεπολιτισμένη καί χρι
στιανική Ευρώπη δτι έναντίον μιας άδικου άποφάσεω;
θ’ άποδυθώμεν εις κοινόν άγώνα ινα ύπεραμυνθώμεν τής
έλευθερίας καί τής άκεραιότητοςτήτπατρίδος μας άπειλουμένης, δτι ένώπιον θεοΰ καί άνθρώπων άπεκδυόμεθα
τής εύθύνης τών ωμοτήτων ένός τοιούτου άγώνος, έάν
μάς ήτο επιβεβλημένος».

Πόσοι είνε οί Σλάβοι ;
Μόλις κατά τόν 19ον αιώνα ήρχισε σοβαρώς ή έρευνα
τοΰ άριθμοΰ είς δν άνέρχονται πιθανώς οίΣλαΰοι.
Κατά τό 1826 ό Σχάφεραν είς έν σύγγραμμά του
προσεπάθησε νά καθοΜΕΔΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΑΛΤΩΝ ρίση τήν άπογραφήν αύ
τών καί έφθασεν είς έν
σύνολον 55 έκατομμυρίων, άλλά τφ έλλειπαν στοιχεία
άρκετά διά τινας Αριθμούς. Είς τήν Ρωσσίαν έσύγχιζε
τούς Μικρούς Ρώσσους καί τούς Μεγάλους Ρώσσους,
δέν ύπελόγιζε δέ τούς Ρουθενίους, είμή εις τρία έκατομμύρια περίπου. Μόλις δέ υπώπτευε τήν ύπαρξιν τών
Βουλγάρων. Κατόπιν ό Ιδιος είς τήν «Σλαυϊκήν έθνογραφίαν του» δημοσιευθεϊσαν τφ 1842 έφθασεν είς έν
σύνολον 78 έκατομμυρίων Σλαύων.
"Ενας Ρώσσος γεωγράφος δ Ζαριάνκο κατά τό έτος
1891 είχε φθάσει είς σύνολον 101, 724, 000 Σλαύων.
Κατά τό .905 ό Νιεδεργιέ τούς ύπελόγισεν είς 138.
500.000 ψυχάς. Κατά τήν ιδίαν δέ έποχήν εις σοφός
έπιστήμων Ρώσσος, διαπρεπής Σλαυϊστής, καθηγητής
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Κιέβου Φλορίνσκη καλούμε
νος έδημοσίευσεν ένα τόμον ύπό τόν τίτλον ή «Σλαυϊκή
φυλή». ’Ιδού οί άριθμοί του-

65.000,900
31.000.000
7.000.000
5.400.000
6.641.000
9.000.000
2.600.000
20.000.000
355.000
150.000
147.14o.000

Μεγάλοι Ρώσσοι
Μικροί Ρώσσοι
Λευκοί Ρώσσοι
Βούλγαροι
Τσέχοι
Σερβο-Κροάται
Σλοβάκοι
Πολωνοί
Κασιοΰμποι
Σέρβοι Λουζαιζίας
-ΐί=Ε3ε···

Αί τελευταΐαι άτιμίαι τών Βουλγάρων διαγείρουν τήν
φρίκην μέχρι τοιούτου σημείου ώστε έπιβάλλεται
νά γίνη σοβαρά σκέψις πώς θά
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ καταστή δυνατόν νά έκ λείψητε
λείως ή αιμοχαρής αύτή φυλή.
Δέν υπάρχει άτιμία τήν όποιαν νά μή έξετέλεσαν, δέν
υπάρχει άγριότης τήν όποιαν νά μή έθεσαν είς ένέργειαν. Έκάστη ήμέρα παρερχομένη μάς άποκαλύπτει
τήν Βουλγαρικήν ψυχήν ώς τήν πλέον ποταπήν καί
άπάνθρωπον. Μάτην ήλπίσαμεν δτι αί συμμαχικαί νίκαι
θά τούς έπανέφερον είς άνθρωπιστικά συναισθήματα.
"Ολοι ένομίζαμεν δτι μέ τήν πολεμικήν ταπείνωσίν των
θά συνετίζοντο καί δτι δταν θά έολεπον τόν πέλεκυν
υψωμένο·? υπέρ τάς κεφαλάς των άπό τούς πέριξ Λα
ούς θά έσκέπτοντο δτι είνε υποχρεωμένοι νά συγκρατώσι τά θηριώδη ένστικτά των. Άλλά καί είς τοΰτο ήπατήθημεν. Είναι άνάγκη ή Εύρώπη καί ή ’Αμε
ρική νά σκεφθή καί ν’ άποφασίση νά 'άποστείλη έκεί Ιεραποστόλους έντεταλμένους νά άγωνισθώσι νά
έξημερώσωσι καί έκχριστιανίσωσι τήν ύπέρ τάς άγριας
άγρίαν, αιμοδιψή καί άνθρωποφάγον αύτήν φυλήν.
Ή τελεία έξολόθρευσις άπό τοΰ προσώπου τ ]ς γης
ή μέσα δραστήρια προσηλυτισμού είς τάς έκπολιτιστικάς, άνθρωπιστικάς καί χριστιανικάς ιδέας, άν τοΰτο
είνε κατορθωτόν, είς τήν άπάνθρωπον φυλήν τών Βουλ
γάρων. Παύσατε νά στέλλετε προσηλυτάς είς τάς ά
γριας καί άπομεμακρυσμένας έρήμους τ )ς ’Αφρικής.
Στείλατε ιεραποστόλους είς τούς άγριους καί άπολιτίστους Βουλγάρους. ’Ιδού τό μέγα καθήκον τής πο
λιτισμένης άνθρωπότητος.

ίβ

Μ ΜΟΓΣΙΚΜ ΑΚΑΔΜΜΙΛ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ THE ΖΠΗ8

Ολιγοςτιχχ

Με τά τεύχος αύτό ή « Ελληνική ' Ειτι&εώρηυο δράματα εσχάτως συμβάντα έν Παρισίοις, ό θά- αις» εΙσέρχεται είς τό έβδομον έτος.
— Με τάς αύτάς άρχάς, την αύτήν ρώμην, τό
νατος νεαράς γυναικός και ενός Άγγλου, προεκάλεσαν την προσοχήν τοΰ ιατρού Καμ.τανέ; πραγματευ- αύτό ϋ'άρρος &ά έξακολου&ήστ] τόν δρόμον της.
— 'Η επιτροπή τσΰ’Αβερωφείου Δραματικού διαγω
θέντος έν τή παρισινή «Έφημερίδι» τό ζητημάτων
αίθεροποτών. Ή συνήθεια τοΰ πίνειν αιθέρα δπως νισμού, έκρινεν άξιον βραβεύσεως τό έργον τοϋ κ. Άρ.
προκληθή μέθη, ανέρχεται εις τό 1840, δφειλομένη Προβελεγγίου «ό Νικηφόρος Φωκάς».
— 'Ο κ. Προβελέγγιος εΐνε γνωστός ποιητής καί
εις τούς χωρικούς τής βορείου ’Ιρλανδίας, οϊτινες κα
τόπιν τής περιφήμου κατά τοΰ αλκοολισμού σταυρο δραματικός συγγραφεύς. Έγεννήθη είς τήν Σίφνον,
καί σήμερον ζή ώς έπί τό ,πλεΐστον τό μεγαλείτερον
φορίας τοϋ καθηγητοΰ Μάτθιου, ήρχισαν νά άντιμέρος τής ζωής του είς τήν ποιητικήν νήσον του.
καθιστώσι τό ουίσκι δΓ αιθέρος.
— Είς τάς 2 Νοεμβρίου ύπεγράφη ή ειρήνη.
'Η έξις αυτή διετηρήθη πρό παντός εις τό χωρίον
— Ό κόσμος τό εμαθεν άπό τούς κανονιοβολι
Τδρον, δπου ύπάχουσιν ή τουλάχιστον ύπήρχον μέχρι
των τελευταίων ετών πωληται αιθέρος, ή οσμή τοΰ σμούς οί όποιοι έρρίπτοντο άπό τά πυροβολεία.
— Είς τόν Μητροπολιτίκόν Ναόν έγένετο έπίσης
οποίου ειχεν Ισχύν καίμέχρις ενός χιλιομέτρου περίπου.
'Ο αιθήρ στοιχίζει 80 λεπτά τήν λίτραν έκ 454 γραμ νέα δοξολογία είς τήν όποιαν παρευρέθη όλόκληρος ή
μαρίων καί οΐ μεταπωληταί πωλοϋντες προς 10 λεπτά Βασιλική Οικογένεια μετά τών επισήμων.
— Είς τάς ’Αθήνας θ’ άνεγερθή ’Οθωμανικόν τέ
τά 15 γραμμάρια, τήν συνήθη δόσιν αρκετήν νάφέρη
μενος.
τήν μέθην, κερδίζουσιν υπέρ τό δέον.
— Ή εϊδησις αΰτη έξήγειρε ώς έπί τό πλεΐστοντόν
'Η μανία αΰτη μετεδόθη καί εις χώρας τής άνατο"
λικής Πρωσσίας, δπου οί χωρικοί ευχαριστούνται εις έλληνικόν τύπον.
— Φαίνεται δτι ή άνεξιθρησκεία δέν ύπάρχει είς
μίγμα αιθέρος καί αλκοόλ πωλούμενον είς τά φαρμα
κεία. Τά αποτελέσματα τής αίθεροποσίας εΐνε ανάλογα αυτόν τόν τόπον.
— Αλησμόνητος θά μείνη εις.τούς ’Αθηναίους ή
προς ιά τού αλκοολισμού. 'Ο αίθεροπότης έξ ίσου ε
ρεθίζεται, τό πρόσωπονχρωματίζεται, ό σφυγμός επι υποδοχή τής 2ας Μεραρχίας.
— Ό Βασιλεύς τήν ύπεδέχθη είς τήν πλατείαν τής
ταχύνεται. ’Ολίγοι φθάνουν είςτό σημεΐον, καθ’ δ
Αγίας
Τριάδος καί τήν ώδήγησε θριαμβευτικώς είς
άρχονται εκδηλώσεις μανίας καί παροξυσμοί τούς ο
ποίους ακολουθεί αναισθησία ενίοτε άνευ άφυπνί- τούς στρατώνάς της.
— Καί οί ένδοξοι στρατιώταί μας στεφανωμένοι μέ
σεως.
δάφνας τοΰ Ίλισσοΰ καί τοΰ Κηφισσοΰ, εύσταλεΐς καί
ύπερήφανοι έδέχοντο δλας τάς ενθουσιώδεις εκδηλώ
σεις τών ύποδεχομένων αυτούς ’Αθηναίων.
13ίς τό ερώτημα τής Άνθρωπολογικής Έπιθκωρήσε— Άπό τινων ημερών θεωρείται ώς βέβαια ή σύJlj ως τής Νέας Ύόρκης, «τί είναι ό άνθρωπος» ;
στασις έννάτου Υπουργείου Συγκοινωνίας.
είς μέν χημικός άπήντησεν «Εις άνθρωπος συνήθους
— Τό 'Γπουργεΐον αύτό θά περιλαμβάνη τάς ύπηάναπτύξεως σωματικής ζυγίζει 75 χιλιόγραμμα, περι
ρεσίας τών Δημοσίων Έργων καί τών Ταχυδρομείων
έχει λεύκωμα 1200 ώών, αέριον αρκετόν διά νά γεμίση
Τηλεγράφων καί Τηλεφώνων.
γαζόμετρον 1200 κυβ. μέτρων, καί σίδηρον ικανόν νά
— Έλπίζεται τό νέον 'Γπουργείον νά λειτουργήση
κατασκευασθώσιν έξ αυτού 4 καρφία, μακρά έκαστον
άπό τού 1914.
10 ύφεκατομέτρων, λίπος ικανόν νά κατασκευασθώσιν
— 'Ο Λευκός Σταυρός τοΰ Ματσούκα πρόκειται νά
76 κηρία καί έν καλόν τεμάχιον σάπωνος. Τό φώσφο
προβή είς τήν άποκατάστασιν 2f έλληνίθων παρθένων
ρον του θά ήτο ικανόν νά παράσχη 8,064 κυτία πυ
τών όποιων οί πατέρες έπεσαν ήρωϊκώς είςτόν πόλεμον.
ρείων. Καί αν ήτο δυνατόν νά άπομονωθή ιό ύδρο— Οί γάμοι τών νεαρών Ελληνίδων θά τελεσθοΰν
γόνον τό όποιον φέρει έν έαυτώ, θά ήδύνατο νά γε
τήν 25 Μαρτίου.
μίση αεροστατικήν σφαίραν, δυναμένην νά νψωθήάνω
— Είς τής κ. Μπουλούκου καθημερινή έκθεσις άτών νεφών. Τά λοιπά συστατικά τοΰ ανθρώπου συνριστουργηματικών καπελλων.
ίστανται είς 6 κοχλιάρια άλατος,ένα κυαθίσκον ζακχά— “Οτι ώραίον, δτι γουστόζικο, δτι καλλιτεχνικόν
ρεως καί 40 λίτρας ΰδατος.
έκεί θά τό εύρήτε.
Λυτά ό χημικός. *
0 δέ φυσιολόγος άπήντησεν εις
■— ’Ιδίως οί κοΰκοι ντραπέ καί τά μαρκί καπέλλα
τό έρώτημα. 'Ο άνθρωπος εΐνε ζώον κατέχον 500 μΰς, τής Κας Μπουλούκου τά τόσον τής μόδας έφέτος εΐνε
έν δισεκατομμύριον κυττάρων, 200 οστά, 16 λίτρας θαυμάσια υπό πάσαν έποψιν.
αϊματος, εκατοντάδα περίπου μέτρων έντέρων καί ε
κατομμύριά τινα πόρων.
Αυτά εΐνε ό άνθρωπος.
MODERN-CINEMA
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θέατρου Κυβέλης

Διευθυντής Κ. Έμπέογλου
«Επιθεώρησα;» γράφει δτι έν Γερμανία πρό πάν
'Γπό έποψιν ταινιών ό τελειότερος τών κινηματο
των ό αριθμός τών αυτοκτονιών αυξάνει καθ’ έ- γράφων τής πρωτευούσης.
κάστην. Οί άνδρες αύτοκτονοΰσιν εύκολώτερον άπό
Μονοπωλιακή £κ(ΐετάλλεν<Ιις
τάς γυναίκας καί τούτο κατ’αναλογίαν 3 έπί 1. 'II
«Nordisk» τής Κοπεγχάγης, εις δν πρωταγωνιστεί
γυνή άφ’ετέρου δέν αύτοκτονεϊ ποτέ έξ έ'ρωτος καί ό διάσημος Ψιλάντερ.
δταν άποφασίση νά θέση τέρμα εις τήν ζωήν της δι’
Έπίσης αποκλειστική διά τάς ’Αθήνας έκμετάλλευέτέραν αιτίαν, έκλέγει κατά προτίμησιν τό δηλητήριον σις τών περίφημων Ταινιών τής μεγάλης Δανίδος καλκαί τό λαμβάνει τήν νύκτα καί όχι τήν πρωίαν.
λιτέχνιδος Asia Nielsen, τής έξοχου χορεύτριας Rita
Ό μεγαλείτερος αριθμός τών αυτοκτονιών αντι Sicheto. τής ωραίας Betty Nansen κτλ. κτλ.
προσωπεύεται Οπό νέων έξατατηθέντων καί νεανίδων
’Ορχήστρα μεγάλη Κρασσα ή γλυκύτερα τών·
έξαπατηθεισών καί υπό πλουσίων απογοητευμένων.
Αθηνών.

Η

ΤΙ νεοσύστατος Μουσική ’Ακαδημία άπηύθυνε
8) Έν τέλει ή Μουσική Ακαδημία θέλει έργασθήύτήν κάτωθι Εγκύκλιοι’ έ.ιιστολήν προς τούς φίλους τής
πέρ τής άναστυλώσεως τού άρχαίου περιφανέστατου
Μουσικής.
'Η Μ ουσική ’Ακαδημία ίδρύθη διά πανηγυρικού δημο τών ’Αθηνών ’ίβδείου 'Ηρώδου τού ’Αττικού, ίνα έναύτώ
ψηφίσματος έν τή ιερά κόγχη τοϋ Όδείου Ήρώδου τελώνται. συγχρόνως πρός τούς ’Ολυμπιακούς’Αγώνας,
τού ’Αττικού κατά τήν άλησμόνητον σεληνοφεγγή εσ άνά παν έτος.Ηανελ.λήνιοι Μουσικοί καί Δραματικοί Α
πέραν τής 2 Σεπτεμβρίου 1113. Τό Εθνικόν τούτον ί γώνες καί άνά πάσαν τετραετίαν Διεθνείς τοιοΰτοι.
δρυμα σκοπεί τά εξής :
Τό άνωτέρω Πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλάκαί με1) Τήν δημιουργίαν Εθνικής Μουσικής έπί τή βάσει γάλ.α έργα, τά οποία εΐνε όντως δυσκαιόρθωτα άν όχιτών ’Εθνικών ασμάτων καί δημοτικών τραγουδιών.
καί άδύνατα. τουλάχιστον διά τό παρόν. Πολλοί θά τά
2 ί Τήν συγκρότησιν συμφωνικής μεγάλης ’< Ιρχήστρας θεωρήσωσι χιμαιρικά. ’Αλλά μετά τά μεγαλουργήματα
διά συναυλίας, διά τό θέατρον καί τάς Έθνικάς έορ- τοΰ 1912 καί 1913 καί μετά τάς γιγαντομαχίας τοΰ
τάς. ’Επίσης δέ καί τμήματος Μανδολινάτας, τής όποιας Μπιζανίου. τοΰ Κιλκίς καί τών στενών τής Κρέσνας, ό
κατηρτίσθη ήδη θαυμάσιος πυρήν έξ επίλεκτων νέων Έλ.ληνικός λαός άπέδειξεν δτι καί αί χίμαιρα·, πραγ
ερασιτεχνών.
ματοποιούνται. Δέν χρειάζεται ή πίστις πρός τό ιδεώ
3) Τήν κατάρτισιν Μουσικού σώματος (μπάντας), δ- δες. θέλησις σιδηρά καί άκάθεκτος καί άγνός ενθου
περ θέλει παιανίζει κατά προτίμησιν έθνικάς συνθέσεις σιασμός.
καί εθνικούς χορούς είς τάς πλατείας τών διαφόρων
Τοιούτου δ’ έθνικωτάτου ιδρύματος τις Έλλην ή τις
συνοικιών τής πόλεως ’Αθηνών.
Ελληνίς, λάτρις τοΰ ώραίου καί τοΰ Γψηλοϋ, θάρνη4) Τήν ΐδρυσιν σχολής ’Απαγγελίας καί δραματι θώσι νάποτελ.έσωσι μέλ,η. σήμερον ιδία οπότε πρέπει
κής Τέχνης πρός δημιουργίαν ’Εθνικού θεάτρου.
νάποδείξωμεν είς Ύόν κόσμον δτι ε’μεθα. ε»ύ
5) Τήν συγκρότησιν χορωδίας άνδρών καί γυναικών, πολέμω καί έπί τών πεδίων τών μαχών, ά χι μονον εν
λλά καί έν
τής όποιας έπίσης ύφίσταται ήδη κάλλιστος πυρήν.
ειρήνη, μεγάλοι;
6,ι Τήν άνάπτυξιν καί διάδοσιν τών εθνικών χορών
Η συνδρομή τών μελών ώρίσθή είςδρ. έξ μόνον έκαί τής ορχηστικής τέχνης.
7) Τήν διοργάνωσιν έκδρομών μουσικών άνά τούς τησίως (50 λ.επτά κατά μήνα).
διαφόρους ιστορικούς καί άρχαιολογικούς τόπους τής
Αί συναυλία·, θά εΐνε τό πλείστον λαϊκαί πρός 1 δρ.
Έλλ.άδος. οΐον Δελφούς, Δήλον, Αίγιναν, ’Ελευσίνα και 59 λεπτά-διά τά μέλη.
κλ.π., ώς καί τάς έπισημοτέρας πόλεις καί νήσους τής
Θί βουλόμενοι νά άποτελέσωσι μέλ.ος τής Μουσικής
Νέας Ελλάδος, οΐον Θεσσαλονίκην. Ιωάννινα, Κρή Ακαδημία; άποστέλλουσι τά Ονόματα καί τήν διεύθυντην. Χίον, Σάμον, Μυτιλήνην κτλ.
σίν των πρός τά Γραφεία αΰτής οδός Σοφοκλέους 12.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρο; σελίς είς εν τεϋχος.............................. - —-............................. Δραχ.
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Διά χώγυον μικρότερου τεμαέ άνάλογοε
Λ’.’ είζονογρ-αφζ,μένας ϊϊεαφημ.£ εες, <
*ε ’ εξ τεύχη η ϊΐερεσσότερα. iSext-

τερχε συμφωνίχι.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
U ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
*
κοινωνικόν
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ
ίσαορικόν
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον μονό.τρακτον. ιιεταφρασθεν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΑΕΙΙΙ14 ΤΟ ΧΡΗΜΑ Δράμα κοινωνικόν
τρίπρακτον.

3ϊεερχι τ·ήΐ Έύ,Χηνιζ-ής ΈττεΒεωρήσεως τοΰ Λ'It' Γ' κχε Λ' έτους 5τωλ\.ΰνταε εις
τχ Ι’ρχφεΐά μχ? “ρός I ** φρ. έζχστη.

