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ΔΙΑΤΙ ΕΚΡΤΒΗΜΕΝ
'Η Έφημερίς ήμών άπό τής είς τό κοινόν έμφανίσεώς του 

διήγειρε τάς ύπονοίας πολλών, ό'τι δέν συντάσσεται υπό γυ 
ναικών άλλ’ υπό έξησκημένόυ καλάμου άνδρών. Καί υπό τι- 
νων μέν έβαπτίζετο ως συντάκτης αυτής ό Α. υπ ’ άλλων ο 
Β. Ή  δυσπιστία αυτη, ήν έγέννησε παρά τοΐς κυρίοις τού
τοι; ή συναίσθησις βεβαίως τής εζόχου  υπεροχής των απέ
ναντι τών γυναικών, νομίζομεν ότι μετριάζεται πως διά 
τής δημοσιεύσεως τών ονομάτων τών άνωτέρω κ. κ. συνερ- 
γατριών τής ήμετέρας εφημερίδας, ών τά ονόματα άνεβάλλο- 
μεν νά παραδώσωμεν ευθύς έξ άρχής τώ κοινώ, ίνα άφήσω- 
μεν τήν κρίσιν άνεπηρέαστον καί εντελώς ελε-θέραν.

Ημ,είς δέν διστάζομεν βεβαίως ν’ άναγνωρίσωμεν τόν άν- 
δρα ώς έμπειρό τερον καί μάλλον κατάλληλον διά τό δη
μοσιογραφικόν έν γένει στάδ ιον άλλά καί αυτός δέν έπρεπε 
να διστάση περιορίζων τήν γυναίκα έν τόσω στενώ κύκλω 
πνευματικής ένεργείας καί ηθικής άναπτύξεως, ώστε νά μή 
θελη ν’ αναγνώριση αυτή καί τήν στοιχειώδη εκείνην ικανό
τητα, ήτις βεβαίως άπητεϊτο πρός σύνταξιν τών έν τή Έ - 
φημερίδι ημών άναπτυχθέντων θεμάτων ; Οί κύριοι ούτοιδέν 
επρεπε ν’ άγνοώσιν, ότι ή άνάπτυξις τών άνδρών είναι σχε
τική πάντοτε πρός τήν τών γυναικών, καί δτι έάν ούτοι φρο- 
νώσιν, δτι είναι καί μόνοι κατάλληλοι πρός παν πνευματικόν 
εργον, ή δέ γυνή άξία μόνον νά περιποιήται αυτούς δίκην 
βεραπαινίδος καί νά άποθαυμάζη άπλώς τά πνευματικά αυ

τών έργα, πολύ κακώς έξετίμησαν τήν Έ λληνίδα γυναΐκ* 
καί πολύ άπεμακούνθησαν τού αληθούς αυτής προορισμού έν 
τή οίκογενεία καί τή πολιτεία .

Δέν γνωρίζομεν έάν ή αισθητική κρίσις είναι μάλλον ανε
πτυγμένη παρά τοΐς άνδράσιν, ή παρά ταίς γυναιξί· δέν γνω 
ρίζομε*/ έάν οί άνδρες πολυπραγμονώσι περισσότερον τών γυ 
ναικών καί έξετάζωσι μετά μείζονο; λεπτομέρειας καί ά- 
κριβείας τάς περιστάσεις τού κοινωνικού ημών βίου- δέν γνω 
ρίζομεν έάν οί άνδρες είναι φιλομαθέστεροι τών γυναικών^ 
καί έάν έν τοΐς εγκυκλοπαιδικοί; μαθήμασι καταρτίζων- 
ται τελειότεροι αυτών. ’Εκείνο τό όποιον γνωρίζομεν είνα ι, 
οτι ή γυνή παν δ ,τι γράφει τό αισθάνεται, παν ο ,τι λέχει 
τό λέγει μετά χαριτος καί μεμελητημένιυς, συνπακτικώτε- 
ρον καί γραμματικώτερον εκείνο οπερ γνωρίζομεν καί έχο- 
μεν τό θάρρος νά όμολογήσωμεν είνα ι, δτι ή .λεπτότης τής 
διανοίας τής γοναικός καί ή ευαισθησία αυτής πρός παν τό 
κακώς προσπίπτον, είναι άσφαλέστερος οδηγός πρός διάκρι- 
σιν καί έκτίμησιν πάσης έν τώ  λόγω άσχημίας- άλλως νο
μίζομεν, δτι αί γυναίκες έ'χουσι καί τήν συναίσθησιν νά μή 
έπαγγέλλωντα ι τόν πανδαήμονα έν πάσι, καί νά μή έπι- 
λαμβάνο/νται θεμάτων τών όποιων δέν έχουτιν ακριβή κατά 
τό δυνατόν γνώσιν, καί τά όποία έξέρχονται δπως δήποτε 
τού κύκλου τής σφαίρας αυτών. 'Ο άνήρ δέν έδιστάζει νά 
γράψη καί περί άνατροφής τών κορασίων κα ί περί τών κα
θηκόντων τής μητρός καί περί παντός άλλου, είς τ/,ν δικαιο
δοσίαν τής Υυναικός άναγομένου, έν ώ ή γυνή δέν έξέρχεται 
ευκόλως, ώς άνωτέρω εΐπομεν, τού κύκλου αυτής. Συνωδά 
τοΐς άνωτέρω δέν θεωρούμεν άπω σκοπού νά παρατηρήσω- 
αεν ποός τούς κυοίους, οίτινες δέν ήθέλτ,σαν νά πιστεύσω- 
σιν, δτι τά τής ’Εφημερίδος ήμών θέματα είναι προϊόντα 
γυναικείου καλάμου δτι διά -.ή; δυσπιστίας αυτών ταύτης, 
τήν όποιαν πάντοτε καί έν πάσι δεικνύου-ι πρός τήν νυναϊ-
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κα, ούδέν κερδαίνουσι, συντελούσι όε μόνον εις απογοητευ- 
σιν καί άποθάρρυνσιν αυτής τερός παν εργον διανοίας καί 
πρός έπίδοσιν εις σοβαραν τινα ενασχολησιν, καί τό ό ή χει- 
οιστον καθιστώσιν αυτήν πονηροτέραν. Εάν ή ταλαίπωρος 
παρ’ ήμΐν γυνή παρουσιάζηται αδαής των τής κοινωνίας 
πραγμάτων καί ένεκα τούτου δειλή προ πάσης αυτής γ νώ 
μης, έστω καί ¿ρθοτάτης, α ιτ ία  τούτου είναι ή προς αυτήν
δυσπιστία καί ο υπερφίαλος των ανδρών εγωισμός.

Δεν πρέπει δέ οί κύριοι ούτοι νά μέμφωνται τήν γυναίκα
V , , Λ -κ ~κατανινοιχένην καί συζητούσαν πάντοτε περι της περιοΟΛΓις 

αυτής, περί του υπηρετικού τής οικίας προσο>πικου, ου . ~ να 
απορώ®ι καί δυσανασχετώσι βλέποντε; αυτήν άκατασχετως 
ριπτομενην εις τήν πολυτέλειαν, διότι αύτοί ούτοι κατώρ- 
θωσαν νά άπομακρύνωσι τήν προσοχήν αυτής από πασης 
πνευματικής ενεργείας καί έπισπάσωσιν αυτήν όπου δεν πρέ
πει. Μεθ’ δλας τέλος πάντων τάς καθ’ ημών μεμψιμοιρίας 
τών φιλοσκωμ.μόνων κυρίων μ.ας. δεν θέλομεν αποδείξει τόν 
έλάχιστον δκνον απέναντι τού έργου όπερ ανελαόομεν, και 
μάλιστα νύν ότε ηΰτυχήσαμεν νά έχωμεν συνεργάτιδας επί 
παιδεία καί λο ιπα ΐ; άρεταΐς διακρινομένας.

 « Ι » ;« ----
ΤΙ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΜΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ·,

Δραχυ-άς τεσσαράκοντα, θά μ.άς ειπωσιν αι οΐκοδέσποιναι 
έκεΐναι. αϊτινες δέν βλέπουσιν, η ό,τι δίδεται εις αυτήν τοις 
μετρητοί; κατά μήνα. Δραχμάς εβδομ,ηκοντα αλλα ι, αϊτινες 
σΰν τή ΐΑΥίνιαία μισθοδοσία ύπολογιζουσι και το φα. ητον αυ
τής εις δραχμάς τριάκοντα· καί δραχ. 80 , έκεΐναι τών οικο
δεσποίνων, αϊτινες εκτός τών ανωτέρω ποοσθετουσι και δραχ. 
δέκα δ ι’ έξοδα τής μαγειρίσσης απρόβλεπτα καί δώρα πράς 
κΰτήν τής οικογένειας κατά τάς έπισήμ,ους ημέρας. Φρονού- 
μεν, ότι ούδεμ.ιάς τών ανωτέρω τάξεων προύπολογισμ.ός όυ- 
ναται νά είναι ακριβής και προς τα πραγματα συμ.φωνος. Εν 
άλλαις λέξεσιν είναι προϋπολογισμός, τόν όποιον όύνανται 
νά συντάξωσι καί καταστρώσωσιν αι οΐκοδέσποιναι εκείναι, 
αϊτινες άδυνατούσι νά κυβερνά,σωσι τόν οίκον αυτών άνευ 
ξένου υπηρετικού προσιυπικ.ού. ’Εκεΐναι όμ.ως, α ϊτινες δια 
τών ιδίων αυτών χειρών ή τουλάχιστον διά τής συντόνου αυ
τών επί τών οικιακών πραγμάτων έπιμελείας κατώοθωσαν νά 
ποοσκτήσωνται έπαξίως τόν έπί ζήλον τίτλον τής νοικοκυράς 
εχουσι νά ύποβάλωσι προϋπολογισμόν άλλον, προβλέποντα 
πολλώ πλείονας δαπάνας πρός συντήρησίν μιας' μαγειρίσσης 
ή καί μαγείρου, ή, όσας παρουσιάζει ο προϋπολογισμός τών
ανωτέρω οΐκοδεσποινών.

Ούτε 0 μισθός τής μαγειρίσσης, ούτε τό φαγητόν αυτής
έπιβαούνουσι τόσον τάς δαπάνας τών οικογενειών, όσον ή 
έλευθεοία τήν όποιαν έχουσιν αι μαγείρισσαι εν τω έργω 
αυτών, ένεκεν τής άσυγγνώστου άζιώσεως, ην έχουσι πολλαί 
τών οικοδεσποίνων ήμ.ών τού νά μ ή άναμιγνύωνται τό παρά- 
παν εις τά τής μαγειρικής, αλλά ν’ άφίνωσιν εντελώς άνε- 
πιτηρήτους τάς καλάς μας μαγείρισσας.

’Εάν οικοδέσποινα, έχουσα γνώσιν τών τής μαγειρικής καί 
συναισθανόμενη τους μοχθους και τούς αγώνας, ους κατασαλν- 
λει ό ατυχής σύζυγος ή καί ό πατήρ πρός έξοικονόμησιν τών 
πρός συντήρησίν μας εξόδων, άτινα ό βίος ημών κατέστησεν 
ανυπόφορα, εάν άπεφάσιζε νά έπισκέπτηται καθ’ έκάστην

τήν κατά τά πλεΐστον καταβόθραν εκείνην τών εσόδων μας, 
ήτις λέγετα ι χ ο ν ζ ίν α ,  διανέμ.η δέ καί οικονομή τό μαγειρευ- 
μα κατά τούς απαραιτήτους κανόνας τής οικιακής οικονομίας 
ήδύνατο νά προλαμβάνη τήν φοβεράν καί ανυπολόγιστον εκεί
νην ζημίαν, ήτις προσγίνεται τω οϊκω, όχι ώς εϊπομεν, έκ τής 
υ.ισθοδοσίας καί τής τροφής τής μαγειρίσσης, ά λλ ’έκ τής σπα 
τάλης τήν όποιαν αυτη ποιείτα ι ους έκ τής φυσικής αδιαφο
ρίας, διότι πρόκειται περί ξένης σακκούλας, περί τής οποίας 
δέν έλαβέ ποτε τήν ανάγκην νά σκεφθή.

ΓΙόσην, νομίζετε, δύνανται νά έπιφέρωσιν οικονομίαν εις 
τόν οίκον αί οΐκοδέσποιναι εκεΐνα ι, α ϊτινες κρατούσι τό πη- 
δάλιον τής διευθύνσεως εις χεΐοοες των καί δέν παραδίδου- 
σιν αυτό εις τάς άδιαφόρους καί σπατάλους χεΐρας τών μα- 
γειρισσών ;

’Εάν όποτεθή ότι οΐκογένειά τις δαπανά κατά μέσον όρον 
πράς συντήρησίν της δ’ιά τήν τροφήν δραχ. 400 τόν μήνα, δέν 
υπάρχει άμφιβολία, ότι έξ αυτών αι 100 περιπλεον οφεί
λονται εις τήν σπατάλην καί κατάχρησιν τής μαγειρίσσης.

Οικογένεια, ήτις δαπανά 3 οκάδας κ.ρεατος την ημ.εραν 
διά τής μαγειρίσσης. δυναται νά δαπανηση 300 δραμια ολι- 
γώτερον διά τής καλής οίχοδεσΧοΙτης,  καί νά έχη επομενω; 
κέρδος 1,20. ’Εάν διά τής μαγειρίσσης χρειασθώσι διά τά 
πρός κατασκευήν τού φαγητού βούτυρον καί λοιπά δραχ. 2 ? 
διά τής οΐκοδεσποίνης ή δαπάνη αυτη θά ελαττωθή κατά 
λεπτά 50. ’Εάν διά τής μαγειρίσσης καώσι 5 όκάδ. κάρ
βουνα τήν »¡μέραν, διά τής οΐκοδεσποίνης θά καώσι 3 , καί 
έντεύθεν θά έχωμ.εν προκύπτον κέρδος λεπτά  30 τήν ημέραν. 
Εις αυτά προσθέσατε καί τήν ζημίαν, ήτις έν τω μαγειρείου 
προκύπτει έκ τής σπατάλης έκείνής, ήτις βάσιν έχει τά φι- 
λάνθρωπα οικογενειακά κλπ . αισθήματα τής μαγειρίσσης, 
καί ιδού έχετε τόν στρογγυλόν αριθμόν τών 3 ,70  δραχ. καθ 
έκάστην, ήτοι 120 δραχ. τόν μήνα ζημίαν, Τήν αδικαιολό
γητον ταύτην σπατάλην, τήν προκ.ύπτουσαν εκ τής απειρίας 
ή καί κακής θελήσεως τής οΐκοδεσποίνης, ήδυνατο να άπο- 
φύγη ή οικογένεια, ε ΐ, ή μέλλουσα οικοδέσποινα νεάνις έζω- 
κειούτο από τής παιδικής αυτής ηλικίας εις τά αφορώντα εις 
τήν οικογενειακήν διαχείρισιν καί τήν μαγειρικήν τέχνην.

Πολλών κ.αλών πρόξενος ήθελεν είσθαι ή έν τοΐς Παρθενα- 
γωγείοις εισαγωγή τού μαθήματος τής μαγειρικής, ουχί θεω
ρητικούς άλλά πρακτικώς, έάν άπαξ τού μηνάς τουλάχιστον 
έκάστη μαθήτρια ΰπεχρεούτο, βοηθουμένη υπό τής μαγειρισ- 
σης καί έποπτευούσης τής διευθυντρίας ή οικονόμου τίνος, 
νά διευθύνη καί δ ιατάττη  τά τής μαγειρικής. Ά λ λά  λησμο- 
νούαεν, ότι τό τοιούτον είναι αδύνατον, άφοϋ τά τής μαγει- 
ρικής παρά τι σι τών ανωτέρω Παρθεναγωγείων όιευθύνονται 
καί έπιστατούνται υπό άνδρών, οίτινες παν άλλο δυνανται 
καθ’ ημάς νά διδάξωσιν έν αύτοΐς η τούτο. Μ α ρ ί α  Γ.

ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
'Ο Θεός έν τή άπείρω αυτού σοφία άνέθεσεν εις αοράτους 

υπάρξεις τήν επί τών κόσμ-ων έποπτείαν προς θείαν αρμο
νίαν καί κανονικήν λειτουργίαν αυτών. Τά αόρατα ταύτα 
όντα ονομ.άζονται κατά τήν Γραφήν άγγελοι.

'Η τακτική καί μεθοδική λειτουργία τού φωτίζοντας και 
θερμαίνοντος ήμάς λαμπρού ήλίου, τής ώχρας καί μελαγχο
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λικής σελήνης καί τών απειραρίθμων αστέρων, οίτινες φω- 
τίζουσιν ημάς, όταν ή νύξ ρίψη έφ’ ημών τήν έβενώδη κό
μην της, ή σιωπηλή τής έρήμου μοναξία, ή άβυσσος τών 
ωκεανών, οί γλυκείς καί ευώδεις ζέφυροι, τά κχλλίφυλλα 
τού δάσους δένδρα, οί διαυγείς καί μετά ποιητικής αρμο
νίας ρέοντες ρύακες, oí ορμητικοί χείμαρροι, τά πύρ καί φλό
γας έκρηγνύντα 'Ηφαίστια φαίνονται ύπακούοντα εις πνεύ
ματα αόρατα, εις δυνάμεις άντιπροσωπευούσας τόν τού παν
τός πλάστην.

Τά άόρατα ταύτα Χερουβείμ καί Σεραφείμ, φερομενα επί 
τών έν τώ αΐθέρι χρυσιζόντων νεφών, σφήκαν πρός στιγμήν 
τάς καθημερινά; αυτών ένασχολήσεις, ϊνα έν σώματι απο- 
νείμωσι πρός τόν πατέρα τών πάντων τάς ικεσίας τω)ν και 
τύχωσι χάριτος ΰπέρ τού εις θείαν δυσμ,ένειαν ΰποπεσοντος
αγγέλου Ά ζαήλ .

‘Ο έκθρονισθείς ούτος άγγελος, πρός 6ν ό Θεός είχεν ανα
θέσει τήν προστασίαν καί έπιτήρησιν πτωχή ; τίνος οικογέ
νειας, έπιλαθών καί παριδών τά πρό; αυτήν καθήκοντά του, 
έπέσυρε δικαίως καθ’ εαυτού τήν θείαν δυσμ.ενειαν.

Ή  οικογένεια, ή; τήν προστασίαν εΐχεν άναλάβει ό άγ
γελος Ά ζαή λ , κατώκει εις μικρόν τινα οΐκίσκον έκτισμένον 
έπί χλωρού λοφίσκου, δστις περιεστέφετο υπό δένδρων καρ
ποφόρων, καί έν ώ έζη τ ις  άπολαμβάνων άνέτως καί άπλή- 
στως πάντα τά άγαθά, άτινα ή έν έξοχή ευχάριστος δια
μονή παρέχει. Ή  οικογένεια συνίστατο εκ πατρός, μητρος 
υιού και κόρης εΰειδεστάτης, -ήτις ήτο τό αγλάισμα τής 
πτωχικής καλύβης. 'Η άθωότης τής κόρης ταύτης άπεικονι- 
ζετο ώς έν διαυγεί κατόπτρω έπί τού ανθηρού καί χαριεστα- 
του μετώπου της. 'Ο αδελφός αυτής, νέος σφριγών καί ευει
δής, εϊχεν άναλ,άβει άπασαν σχεδόν τήν ευθύνην τής οικο
γένειας, διότι αί παρηκμακυΐαι τού πατρός δυνάμεις δέν 
έπέτρεπον αύτω ή έλάχιστα νά συνεισφέρη έκ τής ατομικής 
εργασίας. ’Έζων βίον ήρεμον καί εύδαίμονα, ένόσω ό καλός 
αυτών προστάτης προελείαινε τήν οδόν, ήν ούτοι ήκολούθουν 
έν τω βίω· καθ’ έκάστην νύκτα ήρχετο αύτοπροσούπως καί 
έπεσκέπτετο τήν υπό τών καλών τούτων ανθρώπων καλλιερ- 
γουμένην γην, έκριζών τάς άκάνθας καί διασκορπίζων τούς 
τριβόλους, οίτινες παρεκώλυον τήν φυσικήν τών δημητρια
κών άνάπτυξιν- δτε δέ ο πλάστης, (οργισμένο; κατά τής άν- 
θρωπότητος, δέν έστελλεν έγκαίρως βροχήν, ούτος ΰποκλέ- 
πτων τούς πλήρεις υδατος ουρανίους ασκούς εςεκενου τού
τους έπί τών καλλιεργουμένων γαιών τής ύπ ’ αυτού προστα- 
τευομένης οικογένειας. Μή λησμ.ονώμεν δμως δτι καί οί ά γ 
γελοι αυτοί παρεκτρέπονται έν τή νεότητί των. Ο δυστυ
χής Ά ζαήλ , ούτινος ή ώραιότης ήτο απαράμιλλος, ήλθε 
πρωίαν τινά διψασμ.ένος καί κατάκοπος, ϊνα τήν δίψαν του 
κορέση έκ τού καταρρέοντος υδατος μικρού τίνος ποταμίου 
παρακειμένου τω εύθαλεΐ λοφίσκω.

Χατά κακήν αυτού τύχην κύπτων ϊνα πίη ερριψε τό έαυ- 
τθύ βλ.έμμα έν τώ ποταμ.ώ, ένθα ή λάμπουσα νεότητος καλ- 

’ λονή του π ιστώ ; ένεκατοπρίζετο, έςεπλάγη, καί ώσεί άφυ- 
πνισθείς διά πρώτην φοράν έθαύμαζε τήν τελειότητα καί 
συμμετρίαν τών προσωπικών γραμμών του, καί εμεινεν ού
τως έκστατικος καί έν λατρεία απέναντι τής θεία ; τελειό
τητάς του. Έ αεινεν έκεΐ έπί πολύ άποθαυμάζων έαυτον καί

έλησμόνησεν οϋτω τούς πτωχούς του προστατευομένους. Μή 
άρκεσθείς δέ εις τήν ήμερησίαν ταυτην ολιγωρίαν του κ,α'ι 
προτιμήσας νά άναπαύηται έπί τής δροσερά; χλόης καί λούη- 
ται έν τω  ποταμω, ενθα ή καλλονή του τό πρώτον τώ απε- 
καλύφθη, έγκατέλειψε τούς δυστυχείς χωρικούς, οίτινες περι- 
κυκλωθέντες ¿>ς έκ τής απουσίας αυτού υπό τών αντίζηλων 
του πονηρών πνευμάτων, κατεστράφησαν διά παντός άπολέσαν- 
τες τήν ηρεμίαν καί γαλήνην τής οικιακής αυτών ευδαιμονίας.

Ό  πατήρ καί ή μήτηρ ¿>ς έκ τών στερήσεων άπεχ^αιρετι-
σαν μετ’ ολίγου χρόνου παρέλευσιν τήν ζωην, ο δε υιός προσ
κληθείς υπό τής κυβερνήσεως πρός έκπλήρωσιν τού στρατι
ωτικού αυτού καθήκοντος, έπεσε μ,αχόμενος υπερ οής πατρι- 
δος. 'Η δυστυχής νεάνις, μείνασα μόνη εν τή ερημωθειση 
καλύβη, έλαβεν ημέραν τινά τήν πρός τήν πολιν άγουσαν ο
δόν. Δυστυχής κόρη ! προτιμότερος μυριάκις ηθελεν είσθαι· 
διά σέ ο έκ πείνης θάνατος τής τύχης, ήτις εν ταΐς υ,εγα- 
λοπόλεσιν άναμ,ένει πάσαν ώραίαν ορφανήν και άπροστάτευτον 
κόρην· πάν βήμ.ά σου πρός τά πρόσω ανοίγει λάκκον άπύθμε- 
νον, έν ώ μετ’ ολίγον θελουσι συνταφή η άγνοτης και η 
άθωότης σου· θέλεις ζητήσει έργασίαν, ϊνα τά πρός συντή- 
ρησιν ποοσπορισθής μέσα· χμΐοες μεμιασμέναι θελουσι σοί 
προσφέρει βαλάντια πλήρη δΓ ών έξαγοράσουσι τά άγνά σου 
κάλλη· θά σοί ειπωσιν, δτ. δέν έγεννήθης, ϊνα έργάζησαι, 
άλλ’ ϊνα έν τή ανδρική καρδία βασιλεύης· ειςευρεις τι σκή— 
πτρον σοί προσφέρουν οι δελεασσαι ούτοι ι σκήπτρον ατιμ ίας 
καί καταισχύνης, σκήπτρον ονείδους καί διαφθοράς. Ή  πορ
φύρα δΓ ής θέλουσι σέ περιβάλλει έβάφη έν τω α ϊματί σου 
αύτώ.Οί άδάμαντες δΓ ών θέλουσι κοσμήσει τό διάδημα, όπερ 
θέλει στέψει τήν κεφαλήν σου είναι τά επι τής πρωινής χλόης 
πίπτοντα δάκρυα τών έπί τώ αϊσχει σου θρηνούντων εις τού; 
ούοανούς γονέων σου.Μη σπευδης, πτωχή , προς την κα .ηοχμε- 
νην πόλιν ένθα τό τής ατιμ ίας βάοαθρον σέ αναμένει χαινον.

’ Ιδού πόσων κακών έγένετο ό (οραΐο; καί ματαιόδοξος Ά 
ζαήλ πρόξενος· δικαίως λοιπόν ό Θεός έξεδίωξεν αυτόν έκ 
τού ουρανού καί συγκατετέθη νά παράσχη, αύτω συγχώρησιν, 
υπό τόν δρον, ότι ήθελε μαντεύσει καί έκτελέσει πράξιν τινά
εύαοεστοϋσαν τώ 'Τψίστω.

'Ο δυστυχής ’ Δζαηλ περιεφερετο πλανωμενος επι τής γ ής 
καί βασανίζων τήν έκ τής θλίψεως λευκανθεΐσαν κεφαλήν του. 
Τέλος διαβαίνων έξωθεν ναΐδρίου τινός, έν ώ έβαπτίζετό μο. 
νογενές βρέφος, εΐσήλθε καί παοέλαβεν έκ τών χειρών τού 
ίεοέως τό άθώον πλάσμα, ελπ ιζω ν, ότι ο Θεός ευαρεστείται 
εις τήν αθωότητα, καί δτι δια τουτου ήθελεν ανακτήσει τήν 
ποοτέραν θέσιν του. Ένώ ταύτα δ ιελογίζετο , ήκούσθη βροντή 
υπόκωφος καί φωνή έξ ουρανού είπε πρό; αυτόν ((ζήτει, Ά 
ζαήλ, ζή τε ι»  'Ο πτωχός Ά ζα ή λ , έννοήσας τή? απάτην του 
παρέδωκε καί πάλιν τό βρέφος εις τήν άγωνιώσαν μητέρα καί 
έξήλθεν έκεΐθεν κατηφής καί μελαγχολικός, περιεφέρετο έπί 
7ΤΟΧι>ν y ρόνον ν,Ίΰ. κω[λας y.cc\ τ ζ ο οτε τών γ̂ |Λερ(ον χ -  
κουσε πολεμικά; σάλπιγγας ήχούσας, καί μ ετ ’ Ολίγον στρα
τιά  πάνοπλος, όδηγουμένη υπό κραταιού μονάρχου, ένεφανίσθη 
πρό τών έκστατικών οφθαλμών του· ή πολεμική αυτη συνοδία 
άναπαρίστα ακριβώς τήν απόλυτον έπί γής εξουσίαν καί κυ
ριαρχίαν τού ανθρώπου. ’Ιδού, ειπεν ο Αζαηλ, τι ήθελεν ί 
σως ευαρεστήσει τώ 'Τψίστω , καί πάραυτα κατακαλύψα; διά
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χρυσού νέφους τον υπερήφανου ήγεμ.όνα, τήν προσωποποίησιν 
ταύτην τής επί γης ισχύος, έφερεν αύτάν πρός τούς ου
ρανούς, έλπίζων τέλος επί τήν άφεσίν του. Καί πάλιν άτυ- 
χώς ή θεια φωνή επανελαβε τας τρομερά; εκεινας λεξεις, αί- 
τινες ώς κεραυνός έβόμ.βουν εις τά ώτα τού άτυχούς Ά 
ζαήλ α ζητεί, ζή τε ι.»  Ά π ελ π ις  και πάλιν έπανήλθεν εις 
τήν γήν συναποκομίζων τό τετυφωμ.ενον τού μονάρχου σαρ- 
κίον. “Ηρξατο έκ νέου των αναζητήσεων αυτού καί μετά 
πολύν χρόνον κατώρθωσε να γνωρίση γέροντά τινα πλουσιω- 
τατον κ.αί δικαιότατου, δστις τόν πλούτον αυτού διένεμε 
τοΐς π τω χο ί;, καί διά της δικαιοσύνης διηυκολυνε καί εσυμ- 
βίβαζε πάντας τούς πρός άλληλους διαμαχομένους συμπολί- 
τας. Εύρον, έσκέφθη ό Ά ζαήλ· έν τω άνθρώπω τούτω συμ- 
περιλαμβάνεται ή δικαιοσύνη και τό έλεος. Δεύτε άγωμεν 
πρός τόν έπουράνιον πατέρα, τή συνοδία ψυχής δυναμέ- 
νης νά άπαλλάξγ ημάς της δικαίως έπιβληθείσης τιμωρίας.

((Ζήτει,)) καί πάλιν ήκούσθη ή φωνή λέγουσα, καί ό π τω 
χός Ά ζαήλ αποθαρρυνθείς εντελώς έπανήλθεν εις την πό- 
λ ιν , όπόθεν είχεν άπέλθει, μέ την σταθεράν άπόφασιν νά 
δώση τέλος τέρμα εις την άφόρητον καί όχληράν ζοοήν του. 
Ε πειδή  όμως δεν ήθέλησε νά προιβάλνι την θείαν δύναμιν 
αύτοκτονών καί καταδήλων δημοσία τό απονενοημένου τής 
πράξεώς του, ήλθεν εις τό κοιμητήριον τής πόλεως έπ ί τω 
σκοπώ τού νά σκάψη τάφον καί θάψφ εαυτόν ζώντα.

Ή τ ο  μεσονύκτιον περίπου· ή ώχρά σελήνη διασχίσασα 
τούς μέλανας τής νυκτός πέπλους, διέχεεν επί τών τάφων 
φώς άπλετου- ό Ά ζαήλ δέν ήργησε νά διακρίνγ έπί τάφου 
τινός λευχείμονα καί λυσίκομον νέαν γυναίκα, ής τό κάλλος 
είχε μαρανθή έν αυτή τή τού βιου αυτής ανοίξει. Ποια υ- 
πήρξεν ή άγωνία καί θλϊψίς του, δταν έν τή γονυκλινεί ε
κείνη γυνα ικ ί άνεγνώρισε τήν θυγατέρα τών πτωχών χωρι
κών, τήν παλαιάν προστατευομένην του. Τήν κόμην άτάκτως 
έπ ί τών ώμων έρριμμ.ένην έχουσα, τό βλέμμα ατενες καί 
στεγνόν, τήν χεΐρα έπί τής καρδίας, ής έκαστος παλμός α- 
νεμίμνησκε καί αμαρτίαν μ ίαν, έδέετο, τό πρώτον ήδη συν- 
ελθούσα καί άναγνωρίσασα τήν άβυσσον έν ή σύσσα>μος είχε 
ριφθή. 'Η  πρώτη αυτής δέησις άπετείνετο πρός τήν άποθα- 
νούσαν αυτής μητέρα, έπί τού τάφου τής οποίας προσηύχετο, 
ϊνα αύτη παρά τω ΰψίστω μεσιτεύσφ υπέρ τής σωτηρίας τής 
ψυχής αυτής.

'Ο Ά ζαήλ συγκεκινημένος έθρήνει έν γωνία τ ιν ί τήν α
θωότητα τής έν θεία έκστάσει προσευχομένης αμαρτωλής· δτε 
δε είδε δάκρυ άναβλύζον έκ τών οφθαλμών αυτής, εσπευσε 
παρά τήν πλησίον έκεΐ όχθην, έσύναξε κογχύλιον καί έν αύ- 
τώ τά πρώτον τούτο δάκρυ τής μετανοούσης έμπερικλείσας, 
διηυθύνθη καί πάλιν πρός τούς ουρανούς.

Πάραυτα α: θύραι τής ουρανίου κατοικίας ήνεώχθησαν καί 
έν χορώ παρατεταγμένοι οί Χερουβείμ καίΣεραφείμ εκατέρω
θεν τού Ύψίστου έψαλλον ύμνους άφέσεως καί χαράς.

Μ λ Ρ ιΑ Ν Θ Η  Η λ ι ο π ο τ λ ο ϊ .

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Α
'Α ξ ιό τ ιμος  Κ νρ ία  Α ιευθύττρ ια .

Είμαι διδασκάλισσα, διανύσασα τά μαθήματά μου έν τω 
ρσακείω Παρθεναγωγείο), καί λαβούσα δευτεροβάθμιον

πτυχίον κατά τό 1883. Έ κτοτε ήμην διωρισμένη ως τοιαυτη 
καί έλάμβανα τόν μισθόν μου, έξ ού έζων έγώ , ή μήτηρ μου 
καί δύο νεώτεραι άδελφαί μου, διότι είμαι ορφανή πατρός. 
Ά πά τού παρελθόντος έτους ό κ. τμηματάρχης τού υπουρ
γείου τής Παιδείας μέ έπαυσε λόγω άνικανότητος. ΤΗτο 
δίκαιον πτωχή ορφανή κόρη νά ριφθή εις τάς οδούς, διότι 
εύρέθη κακός άνθρωπος, δστις υπηρετών κομματικά παθη 
ήθέλησε νά τήν διαβάλγ παρά τοΐς άρμοδίοις ; Μήπως όσα 
κα τ ’ αΰτάς δημοσιεύονται κατά τού κ. τμ-ηματάρχου, ως 
ανικάνου διά τήν θέσιν ήν έχει, έπρεπεν άνεξετάστως νά παρα- 
κινήσωσι τόν κ. υπουργόν νά παύση α^τόν ;

'Υψούσατε, παρακαλώ, φωνήν υπέρ ημών τών αδυνάτων.
***

Τήν ανωτέρω έπιστολήν δημοσιεύομεν, υπείκουσαι εις τό 
καθήκον, 8 ή έφημερίς αύτη άνέλαβεν, ϊνα προστατευη, συ- 
νηγορή καί ύποστηρίζη, πάσαν άναξιοπαθοΰσαν. Αγνοούμεν 
έάν ή ανωτέρω Κυρία έξεπλήρου τό έαυτής καθήκον ευσυ- 
νειδήτως καί ώς ώφειλε· δέν γνωρίζομεν όμως, καί μέ όλην 
τήν ύπόληψιν ήν τρεφομεν πρός τόν άρμοδιον τμηματαρχην 
τού έπί τής έκπαιδεύσεως υπουργείου, εάν δικαίως η υπεικων 
εις πολιτικάς αξιώσεις άπέλυσεν αυτήν. Λυπηρόν όντως 
έσται καί λίαν άποθαρρυντικόν, έάν ή κατηραμένη πολιτική 
έξικνεϊτα ι καί μέχρι τών διδασκαλισσών ακόμη* διότι μέ 
δλας τάς προσπάθειας άς θέλει τό σχολεΐυν καταβάλλει 
πρός καταρτισμόν όσον ένεστι τελειοτέρων τοιούτων, ουδέ
ποτε αύται θέλουσι δυνηθή νά άνταποκριθώσιν εις τον προο- 
ρισμον των, ενόσω η προαγωγή και η ¡κανοποιησις αυτών 
έξαρτάται έκ τής υπό τού δείνα ή δεΐνα βουλευτοΰ υποστη- 
ρίξεως. Καθ’ ημάς, ούτε τήν διδάσκαλον δικαιολογεί ο ι
σχυρισμός της, ότι δέν έπρεπε νά παυθή ώς αγράμματος, 
διότι γνωρίζει νά διδάσκη τό Ά λφ α  Βήτα τοϊς νηπιοις 
πα ισίν, ούτε τούς διέποντας τά τή ; παιδείας ή πρός παύσιν 
διδασκαλίσσης τινός πρόφασις, ότι αύτη είναι άγράμματος. 
Διά τήν αληθή διδάσκαλον απαιτούνται πολλά, τά όποια 
δέν πρέπει νά παρορώνται ούτε υπό τών διεπόντων τά τής 
παιδείας, ούτε υπό τών έξασκουσών τό τής διδασκάλου ε π ά γ 
γελμά. Ά λ λ ’ ή διδάσκαλος, άνταποκρίνεται εις τήν υψηλην 
αυτής αποστολήν ; Κατενόησεν άρα τό μέγεθος τού κακού, το 
προκύπτον έκ τής μή έκπληρώσεως τού καθήκοντος αυτής ;

Πριν ή άπαντήσωμεν εις τάς άνωτέρω έρωτησεις, εξετα - 
σωμεν ποια τά καθήκοντα τής διδασκάλου, και ποια τις ο
φείλει νά ήναι αύτη.

Έ ν ταίς τρισί καί υ-όναις άκολούθοις λέξεσι καταφαίνεται 
ή έν τή κοινωνία σπουδαιότης τής διδασκάλου, ως και η 
θέσις ήν ή κοινωνία ώφειλε νά όρισγι εις αυτή ν ((ή δ ιό ά σ χ α -  
Λος ά ν τ ιχ α θ ίσ τ η σ ι  τ η ν  Μ ητέρα , ώ 'Η  διδάσκαλος διά τής 
μητρικής καί γλυκείας συμπεριφοράς μεταφερει τόν οίκον 
τής κόρης έν τή σχολή, όπόθεν δέον να μή απομακρυνηται, 
ώς προωοισμένη ού μόνον νά ζήση εν αυτώ , αλλα και την 
έαυτής ευτυχίαν έντεύθεν άντλήση και την τού οικου ευ
δαιμονίαν έκ τής ιδίας σχηματίση. Αύτη τηρεί εύδαιμονα 
καί έμψυχόνει τόν οικογενειακόν βίον, τόν έτερον τούτον 
συντελεστήν τής καλώς έχούσης κοινωνίας διά τής εμμονής 
της έν τή άφανεία τής οικίας, ώς ή ρίζα εξ ής θα εκβλαστώ- 
σιν έκάστοτε οί νέοι κλώνοι τού καλλιστεφανου τής πατριδος
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δίνδοου. "ϊνα λοιπόν ή κόρη μή άπολέση τό θέλγητρον εκείνο 
Τού οϊκου ώς έκ τής έν τή σχολή φοιτήσεως αυτής, δέον δ 
οίκο; αυτός, ή μάλλον ή οικιακή έκείνη αρμονία καί ένέργεια 
νά δπάρχη έν τή* σχολή, ένθα εν μεν τή κλασει αυτής ανευ
ρίσκει άδελφάς υπεικούσας εις τούς αυτούς νόμους, έργαζο- 
μένας πρός τόν αυτόν σκοπόν, καί άγαπωμενας μετά στορ
γής ίιπό μιάς καί τής αυτής μητρός, ήτις διδάσκαλος κα
λείτα ι, έν δέ ταϊς άλλαις κλάσεσι προσωποποιεΐται ολόκλη
ρος μικρά κοινωνία υπό διαφόριον ατόμων συνισταμ.ενη, τοΐς 

Λ αύτοϊς μετ’ έκείνοις νόμοις υπείκουσα καί άναπαριστώσα τόν 
συγγενικόν καί φιλικόν κύκλον, έξ ού έκαστη κοινωνική οι
κογένεια περικυκλούται.

Τίς λοιπόν ό δυνάμενος νά έγκαθιδρύση τήν οικογένειαν έν
τή σχολή ; Τίς ό κατορθόνων ώςτε άπασαι αι τού πνεύμα
τος ένέργειαι νά τρέφωνται καί μορφόνωνται κατά τό μάλλον 
ή ήττον άρμονικώ;, εις τρόπον ιυςτε ή οξύτης τού άναπτυσ- 
σομένου νοητικού μή καταπνίγη τό αίσθημα, τήν βάσιν ταυ- 
την καί κρηπίδα πάσης γυναικείας ευδαιμονίας, τιθεμένου 
έν παρέογω τού θυμικού ; 'Η διδάσκαλος, ή φυσικώς κατέ- 
χουσα τά τής πα ιδαγωγικής τέχνης, εΐ καί συνεχώς άμβλυω- 
πούσα εις τάς θεωρίας τής πα ιδαγωγικής έπιστήμης, ή υστε
ρούσα μέν τού καθηγητού κατά τήν ευρύτητα τού κύκλου τής 
διανοητικής άναπτύξεως, υπερτερούσα δέ αυτού κατά-τό θυ- 
μικόν, ού προϊόν τό αίσθημα, διά τής δραστικής τού όποιου 
ένεργείας τήν μέν σχολήν εις οίκον μεταβάλλει, έαυτήν όε 
εις μητέρα φιλόστοργου. Ά λ λ ’ έάν τοιαύτα καί τοσαυτα, τά 
καθήκοντα της διδασκάλου, ποία τις πρέπει νά ήναι αύτη 
διά τήν έκπλήρωσιν αυτών ; Βεβαίως ούχί άπλώς εκείνη τήν 
όποιαν παρεσκεύασεν ή δούσα αυτή τό δίπλιομα τής διδασκά
λου σχολή. Τά ολίγα έκείνα έγκυκλοπαιδικά μαθήματα, ά- 
τινα έόιδάχθη, ούσα μαθήτρια, θεωρητέα ώς στοιχειώδεις 
ρίζαι, α ΐτινες δέον νά καλλιεργηθώσι καί άναπτυχθώσι διά 
τακτικής καί κεκανονισμένης μελέτης· διότι ή εις ταύτα  κα 

. μόνα άρκουμένη είναι άναξία τής υψηλής έντολής ήν αναλαμ
βάνει· ανήκει εις τήν τάξιν τών άνθρώπων εκείνων, οϊτινες εκ
μεταλλευόμενοι τά εύγενέστερα και θεοσεβέστερα τών έπαγ- 
γελμάτων, παρορώσι καί άκηδώς έχονται τών εαυτών καθη
κόντων, εις ούδέν άλλο άποβλέποντες ή εις τήν ύλην. Μεγάλη 
δέ ή έκ τής ακηδίας τούτων προκυπτουσα ταις μαθη .&υομε_ 
■νοείς βλάβη· διότι ή διδάσκαλος παρίσταται ένώπιον τής. κό
ρης ώς τύπος καί υπογραμμός, ώς άσφαλήςοδηγός έκαστου αυ· 
τής βήματος, ώς παράδειγμα φυσικής απομιμησεως· πώς επο
μένως ή μαθήτρια δύναται νά εθισθή εις την εκπληρωσιν ιού 
καθήκοντος., έάν ή διδάσκαλος ακηδώς εχηται τών έαυτής ; 
Πώς δύναται νάέπιπλήξή τήν αγνοούσαν τό μαθημα μαθήτριαν^ 
έάν αΰτή αύτη προστρέχή εις τό βιβλίον, όπως τήν διόρθωσή, 
η διδάσκουσα απροετοίμαστος περιπίπτή εις λάθη, άτινα 
•πανίως διαφεύγουσι τό οξύ καί διορατικόν τής μαθήτριας · 
έκτος έάν δεσποτικώς άπαιτήσή παρ’ αυτής τήν εκπληρωσιν 
τού καθήκοντος, πλήν τότε αντί μητρός ή μέν διδάσκαλος 
μεταβάλλεται εις τύραννον, η δέ μαθήτρια εις θύμα η εις 
δούλην, καί τό καθήκον εις αγγαρείαν σκληραν καί επαχθή.

Έ χέτω  λοιπόν ή διδάσκαλος ΰπ’ οψει, ότι ως φυλαζ και 
Υπερασπιστής αυτής, ώς προπύργιου κατά παντός μοχθηρού, 

δπλον Οπερχσπίσεω; είναι τά αίσθημα τού καθήκοντος,

άδιαλείπτως άνανεούμενον διά τή ; προσοχής τή ; ψυχής ανα- 
πολούσης συνεχώς τήν αποστολήν αυτής· εχετω υπ οψει, οτι 
αί πρώται σκέώεις τής μαθήτριας εν ττ, σχολή διεγειρονται 
καί άποτυπούνται μ.άλλον υπό τών παραδειγμάτων τα  όποια 
βλέπει, παρά υπό τών λόγων ούς ακούει· εχετω υπ οψει, ότι 
ϊνα έπαξίιυς άντιπροσωπεύή τήν μητέρα,καταλληλότερος τρό
πο; είναι ούχί μόνον ή προφορική διδασκαλία, άλ> ά καί ή 
ΰποστήριξις τών εαυτής λόγων εις πραφεις συνεχώς καί προ- 
σεκτικώς έπαναλαμβανομ.ενας ενο)πιον τής μαθήτριας. Ας 
προσπαθή πάντοτε νά έξαγή εκ τής επεξεργαστεας υλης 
ηθικήν τινα ή χριστιανικήν ιδέαν· ας ενεργή πάντοτε εις 
τρόπον ώςτε νά διεγείργ, τήν περιέργειαν τής κόρης, νά κά- 
μνή λόγον περί καθήκοντος κατά τόν αύτόν χρόνον καθ’ 8ν 
δύναται καί νά έφαρμόζή αυτό, καί ούτω μόνον κατορθοΐ νά 
διδάσκη, εις αυτά ; τήν πρώτην τών ιδεών σύζευξιν, ότι δηλ. 
πάν πλάσμα οφείλει νά πράξή τ ι έπ ι τής γής αγαθόν, καί 
δτι τούτο τό αγαθόν είναι καθήκον.

Ιι/ΙΎ" Θ Ο Δ Ο Γ Ι Α

ΑΘΗΝΑ
(“Ιδε προηγούμενου άριθ. 2 .)

Καίτοι ή Άθηνά έπροσωποποίει τήν φρόνησιν καί σοφίαν, 
ούχ ήττον παρεξετρέπετο καί αύτη πολλάκις κυριευομένη 
υπό τού φοβερού τής ζηλοτυπίας πάθους, θύμα τή ; ζηλοτυ
πίας της έγένετο πρώτη ή θυγάτηρ τού '[δμωνο; Αράχνη, 
ήτις έτόλμησε νά φανή άνωτέρα τής θεάς κεντήσασα έπί 
υφάσματος τούς έρωτας τού Διός μετά τόσης τελειότητας καί 
τέχνης, ήν καί αυτή ή θεά ήναγκάσθη νά άναγνωρίσή· κατα- 
ληφθείσα δμως υπό οργής άκρατήτου ού μόνον έξέσχισε τό 
κέντημα, άλλά καί κτυπήσασα διά τού μαστιγίου της την 
αντίζηλόν της διεμέλισεν αύτήν εις τεμάχια καί εσκόρπισεν 
αυτά εις τό κενόν· τό σύνολον τών διασκορπισθεντων τού
των τεμαχίων μετεμορφώθη έκτοτε εις Αράχνην, ήτις έκ 
τής απελπισίας της έκρεμάσθη, πρός ένόχλησιν τών οικο
δεσποτών Ολων τών αιώνων. 'Η Αράχνη αύτη έγέννησε τόν 
Κλωστήρα τόν έπινοητήν τής κλωστοποιίας.

Έτερον θύμα τής θεάς έγένετο ή Βούσα, θυγάτηρ τής 
Εύμέλης ή Εύμηλίας, ήτις έπίσης έκίνησε τήν ζηλοτυπίαν 
αύτής διά τού μελωδικού άσματός της· ταύτην ή θεά μετέ- 
βαλεν εις πτηνόν, οπερ έκληρονόμησε καί τήν φωνήν αύτής.

Τρίτον θύμα τής Άθηνάς έγένετο ή Δίρκη, δευτέρα σύζυγος 
τού βασιλέω; τών θηβών Λύκου, ήτις μετεμορφώθη υπό τής 
Άθηνάς εις ιχθύν, κα τ’ άλλου; δμως αύτη μετεμορφώθη εις 
Κρήνην παρά τού Βάκχου, αφού κατεμελίσθη υπό τρομερού 
τίνος καί άδαμάστου ταύρου, εις τήν ούράν τ^ύ οποίου εΐχον 
προσδέσει αύτήν οί δύο δίδυμοι υιοί τής πρώτης συζύγου 
τού Λύκου Άμφιων κα ί Ζήθο;» ϊνα έκδικησωσι τήν πρός τήν 
υ.ητέρα αύτών προσγε.νη.θεΐσαν υπ αυτής αδικίαν.

Τέλος ή Άθηνά μετέβαλεν εις οφεις τήν-.καλήν τής ώραιο- 
τέοας τών Γοργόνων Μεδούσης κόμην, διότι αύτη ένέδωκεν 
εις τόν έρωτα τού Ποσειδώνος. Ή  θεά Άθηνά ήτο τόσον 
αύστηρά τά ήθη, ώςτε άποδίδουσιν εις αύτήν τήν τύφλωσιν 
τού Τειρεσίου, δστις έτόλμησε νά άτενίσ^, πρός αύτήν έξερχο- 
μένην τού λουτρού.
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Μετέβαλεν έπίσης τήν Νυκτιμένην η Νυκτιμήνην εις 
Γλαύκα, διότι αυτή διετέλει εις αθεμίτους μετά του πατρός 
αύτής σχέσεις. (A .S.)

Π Ι Σ Τ Ι Σ  Κ Α Ι  Π Α Τ Ρ Ι Σ

'Η σ η μ α ία  μ α χ ρ υ ά  κ υ μ α τ ίζ ε ι  
χ ρ υ σ οκ έ ν τη τη  μ έ σ '  τ α  χ .Ιαρ ιά  
γαΛανόΑευχη έχε ι θωριά., 
κα ί  σταυρός  τ η ν  στοΑίζει.

Νειός σ ιμ ά  της , ζανθο παΑΛηχάρι 
i r a  σύνθημα  έχ ε ΐ  καρτερε ί ,  
οπΛα φέρει, σε .Ιάχ ι φορεϊ, 
όΑος ν ε ιά τ α  κ α ί  χ ά ρ ι .

Ή π α τ ρ ί ς  του εκ ε ίνον  προσμένε ι 
κα ί  το χρ έο ς  έχε ϊ  τ ο ν  κα .Ιε ί , 
τάν ζ ι γ ό π ι  παρθένος καΑη, 
φοοστανέΑΛα ντυμένη .

Την θωρεΐ κ α ί  χ .Ιωμος πΛησιάζε ι 
γ ι α τ ί  η Αθεο έδώ τη ’ρω τά '  
τη ν  σ η μ α ία  αύτη  χ α ιρ ε τ ά ,  
ή π α τ ρ ί ς  μ ο υ  μ έ  κράζει.

« —Νέα κόρη, έσν ’ς τους κ ινδύνους  
δεν  α ν τ έ χ ε ις , μ η  εΑθρς, ώ μη ,  
όχ ι ,  Αέγει, αυτό  το κορμ ί  
δεν  έπΛάσθη γ ι ά  'κείνους.

— Ή  π α τ ρ ί ς  μ ο υ  δ εν  ε ίν α ι  π α τ ρ ίς  σου ;  
χϊ  εμέ Χρέος έδώ μέ κρατε ί ,  
κ ινδ υ ν εύ ε ι  εκε ίνη , γ ι α τ ί  
μ η  πεθάνω μ α ζύ  σου ;

« — Τά β ο υ νά  ν ’ ά ν α β γ ς  θά μπορέση ς  
γ ι α τ  ή δόζα  ’ψηΑά κ α τ ο ικ ε ί· 
π ρ ι ν  προψθάσης ν ’ άνέβης  έχεΐ, 
εις τον  δρόμον  θα πέσης. ι

« —Τί μ έ  μέΑει, τη φΑόγα νά  σβύσω,  
που μ έ  κ α ίε ι ,  σ τ ι γ μ ή  καρτερώ,  
η.Ιθε τώρα  κα ιρός  που  μπορώ  
ή πεθάνω  η ζήσω. »

Αυτά, .Ιέγει εκε ίνη κ ι '  ά ρπά ζε ι  
τη ν  σ η μ α ία ν  κι εμπρός προχω ρε ί  
τη ν  χ υ τ τά ζε ι  ό νε ιος  κ ι  α π ορ ε ί  
κα ί τό θάρρος θαυμάζε ι .

((— Τό εμ ά ν τ ε υ α ,  κράζε ι ε τ ι  μ ί α  
έχΑογη θέ νά  χάμω  χαΑή"
Αυτά εκείνος σέ 'κ ε ίνην  ΑαΑεΐ.
«Εύγε κόρη α ν δ ρ ε ία .η

Μέ καρδιά, κα ί ο ί δυό τους γ εμά τη ,  
μέ  τό  σύνθημα  «Π ίστ ις ,  Ι Ι α τ ρ ί ς » 
μ έ σ '  'ς τ α ΐ ς  φΑόγαις ρ ιχ θ η χ α ν  θαρρε ίς ,
— Ο σταυρός  τους φυΑάττ?ι.—

Μ αριε ττα  Μ π ετςο ϊ.

Π Ο ΛΙΤΙΚΟ Ν  ΔΕ Λ ΤΙΟ Ν
ΕΛΛΑΣ

Κατά την έβδομ,άδα ταύτην έψηφισθη τό νομοσχέδιον- 
περί έγγυήσεως εκ μέρους της Κυβερνήσεως "Γερός σύναψ-ΐν δα
νείου της Π ιστωτικής Τραπέζης διά τήν άποπεράτωσιν τής 
μέχρι Πατρών σιδηροδρομικής γραμμής, ώςτε τον προσεχή" 
αΰγουστον η σεπτέμβριον θά ταξειδεύωμεν εις Πάτρας διά σι
δηροδρόμου.— ’Από τής παρελθούσης πέμπτης ήρξατο έν 
τή βουλή ή πολιτική λεγομέ^η συζήτησις, έφ’ής πρώτος έλα
βε τον λόγον ό αρχηγός τής άντιπολιτεύσεως κ. Ληλιγιάννης,. 
δςτις καίτοι επί πολλάς ώρας άγορεύσας έπεφυλάχθη ούχ ήτ- 
τον καί συνέχισε αυτήν καί τήν έπιοϋσαν.. Ή  μακρά αύτοϋ 
ομιλία έδημοσιεύθη έν τη, ((ΙΙρωί'α». Εις τόν κ. Δηλιγιάννην 
θ’ άπαντήσν) ο κ. πρόεδρος τής κυβερνήσεως καί ό κ. Σιμό- 
πουλος. Άξιοσημείωτον ωσαύτως είναι καί τό νομοσχέδιου· 
οπερ ΰπέβαλευ ή κυβέρόησις, άφορών εις τήν ενηλικιότητα 
καί προικοδότησιν του διαδόχου, ώς καί περί διαχειρίσεως 
τής βασιλικής εξουσίας κατά τήν απουσίαν τού βασιλέως.

ΓΑΛΛΙΑ
Ή  Βουλή έψήφισε τάν πρόσθετον φόρον έπί των ζώων, ε’ς 

δευτέραν δέ άνάγνωσιν διά ψήφων 350 κατά 148 τήν προσω
ρινήν εμπορικήν σύμβασιν μεταξύ Ελλάδος καί Γαλλίας. Συ- 
ζητήσασα πρός τούτοις ή Βουλή τάς υπό τού υπουργείου ζητη- 
θείσας πιστώσεις, έψήφισεν αύτάς διά ψήφων 390 κατά 220-.

ΙΤΑΛΙΑ
Κατά τάς έκ Μασσάβας ειδήσεις ό στρατηγός Ζενέ. ήρ-- 

νήθη νά παρ.αδώση τω Ράς Άλούλα τά άλλα τουφέκια τά 
έν Μασσάβα κατασχεθέντα, άτινα προωρίζοντο διά τον βα
σιλέα τής Άβυσσινίας. Ό  Ράς Άλούλας α ιτε ί τήν παράδο- 
σιν των τουφεκίων τούτων καί κατακρατεί ¿>ς όμηρον τόν κ. 
Σαβαρού, Ιν των μελών τής αποστολής Σαλιμπένι. ’Αγνοούν
ται έτι αί συνέπειαι τής αρνήσεως τού στρατηγού Ζενέ. Κατά· 
τάς έκ Σουακείμ ειδήσεις, δύο μάχαι ελαβον χώραν έν Δα- 
βίχ_ μεταξύ ’Ιταλών καί Άβυσσινών.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Κρούσματά τινα χολέρας έλαβον χώραν έν Βούδα Πέστφ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατά τάς άοχάς τής παρελθούσης έβδομάδος ό αύτοκσάι- 

τωρ Γουλιέλμος ήσθένησε προσβληθείς υπό κρυολογήματος. 
Ευτυχώς όμως άνέρρωσεν έντελώς. —  Τό Ραϊχστάγ θά άνα- 
βάλη τάς συνεδριάσεις αυτού· μέχρι τής 7 άπριλίου, αετά  
τήν ψήφισιν τού προϋπολογισμού.

ΑΓΓΛΙΑ
Ό  έπί τής ’Ιρλανδίας υπουργός υπέβαλε κ α τ ’ αύτάς ει’ς 

τήν Βουλήν νομοσχέδιον, σκοπούν τήν περιστολήν τών έγ- 
κλημάτων έν ’Ιρλανδία. Διά τού νομοσχεδίου τούτου παρέ
χεται εις τούς δικαστάς συνοπτική δικαιοδοσία· αεταβάλ- 
λονται αί έδραι τών δικαστηρίων καί έπ ιτρέπετα ι, όπως υπο
θέσεις Ίρλανδικαί έκδικάζωνται έν ’Α γγλ ία .—  Ή  βασίλισ
σα Βικτωρία άπήλθεν εις Κάννας τής μεσημβρινής Γαλ
λ ία ς .— Κατά τήν έν ’Α γγλ ία  γενομένην λεμβοδρομίαν τών· 
φοιτητών, οί τού Πανεπιστημ-ίου τής Κανταβριγίας άνε- 
δείχθησαν νικητα ί.—  Προσεχώς θέλει έορτασθή μεγαλοπρε- 
πώς ή πεντηκονταετηρίς τής εις τόν θρόνον άναβάσεως τής 
βασιλίσσης τής ’Α γγλ ίας. Μεταξύ τών κατά τήν τελετήν 
ταύτην παρασταθησομένων βασιλέιον, μόνος ό βασιλεύς τής 
Δανίας παρέστη καί κατά τήν τελετήν τής εις τόν θρόνον 
άναβάσεως αυτής.

ΡΩΣΣΙΑ
Μετά τήν λήξασαν ήδη τών τριών αύτοκρατόρων συνεν

νόησή, λέγετα ι ότι ή Ρ'ωσσία θέλει έπιφυλάξει τήν εις τό.
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«,έλλ.ον έλευθερίαν τής ένεργείας αυτής. Κατά νέας δε παρα
στάσεις τής Ρωσσίας, διαπραγματεύσεις διεξάγονται αύθις 
μεταξύ τών ευρωπαϊκών ανακτοβουλίων περί Βουλγαρίας.— 
"*0 Ρωσσική ένταύθα πρεσβεία ούδεμίαν έλαβεν ειδοποίησιν 
περί τής δήθεν κατά τού Τσάρου γενομένης δευτερας απόπει
ρας δολοφονίας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Μεγάλαι καταβάλλονται έν Βουλγαρία ένέργειαι περι τής 

■έπανόδου τού πρίγκιπος Βάττεμβεργ, άν καί κατά τάς δια
δόσεις ό κ. Στοϊλώφ μεταβήσεται εις Στοκχόλμην, διότι γ ί 
νεται λόγος πεοί τού δευτεροτόκου υιού τού βασιλεως τής 
Σουηδίας διά τόν θρόνον τής Βουλγαρίας.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
'Ο σύλλογος τών ζωγράφων καί γ/.υπτριών Κυριών,ό υπό 

τής διάσημου γλυπτρίας κυρίας Λέοντος Βερπιο συσταθεις 
πατά τό 1881, συνήλθε κα τ ’ αύτάς εις συνδιάσκεψιν.

Άοού τά μ,έλη τού ρηθέντος συλλόγουέξήτασαν τους υπό 
τής διευθύνσεως ύποβληθέντας καταλόγους έξόδων τε καί 
¿σόδων, τών τελευταίων τούτων ύπερβάντων τά έξοδα κατά 
11,691 καί 5 λεπτά , άπεφάσισαν νά ζητήσωσι παρά τού 
υπουργείου τήν νοι/.ιμοποίησιν καί έπίσημον τού σωματείου 
των άναγνώρισιν.

Τό εύχάριστον τής αϊτήσεώς των ταύτης αποτέλεσμα ε
πισφραγίζει έπισήμως καί ικανοποιεί τούς αγώνας καί κο- 
πους, οϋς αί Κυρίαι αύται κατέβαλον πρός άνάπτυξιν ,.αι 
«ύσφιγξιν τού δεσμού, οστις συνδέει αύτάς, καί όστις όυνα- 
ται άφόβως νά άντιμετωπίστ, τούς τών άνδρών τοιούτους. Η 
•διεύθυνσις τού συλλόγου έδήλουσε καθαρώς, ότι ή νομιμοποί- 
ησι; αύτοϋ δεν έπεδιώχθη υπό πνεύματος έπιδείζεως καί 
καινοιοανίας, ούτε όπως διαφιλονεικήση τά πρωτεία εις τους 
τών άνδρών συλλόγους, άλλ’ απλούστατα όπως επισημο
ποιούμενος φανή χρήσιμος πρός πάσαν γυναίκα επιδίόουσαν

εις τήν καλλιτεχνίαν, έν ή φύσει ή γυνή διαπρέπει καί δ ια- 
κρίνεται.

Μέλη τού συλλόγου πλήν τών εΐδικώς καλλιτεχνών Κυ
ριών είναι καί έρασιτέχνιδες το ιαύτα ι, οία ή δούκισσα τού 
Λουΐν, ή Κυρία R o tsc h ild , ή Κυρία Ναθαναήλ, ή βαρώνη
ΤΛ ! ffi ραιλ. κ. α.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Ά λώ π εκα . 'Η πραγματεία σας καίτοι καλή είναι ολίγον δύσ
ληπτος' εύαρεστήθητε νά γράφητε εύκρινέστερον, καί θέλομεν ευχα
ρίστως δημοσιεύσει τά έ ρ γ α  σας, ύπο τον όρον ότι θελετε γνω στοποι
ήσει ήμΤν τό ονομά σας. — Κας Μ. Γ. Κ. Γ. Ρ. εις ΣΟρον. Χρήματα έ- 
λήφθ-ησαν' άπόστέλλομεν αποδείξεις καί φύλλα. —  Κον Α. Μ. Αίγιον. 
Χρήματα έλήιρθησαν, άποστέλλομεν οεκα φ ύ λ λ α .— Κους A. I- Κ. 
Ά ντισθένην καί Γαϊλόφρονα ’Αθήνας, καί Κον I . A.  Σ Σύρον. Εύ- 
χαριστοΊμεν. Λεν δημοσιεύομεν έργα άνδρών.— Κον Π Μ. Ά γρ ίν ιον  
Εύχαρίστοόμεν. ’Αγγελίας δεν έξεδώκαμεν. ’ Εάν έχητε συνδρομητάς 
άποστείλατε κατάλογον μ ετ ’ αντιτίμου, δπως άποσταλώ σιν αποδεί
ξεις καί ιρύλλα. -  Καν M. I. Αημοσιεύομεν αρθρον σχετικόν.— Καν 
γράψασαν περί συντάξεως διδασκαλισσών. "Ας άποταθώσιν αί περί 
τούτου ένδιαυεοόμεναι ένυπογράφως.

ΣΥΜ ΒΟ ΤΛΑΙ
Τρώγετε πάντοτε τά καρύδια ή τά  λεπτοκάρυα συνοδευόμενα ύπό 

άλατος, 'ίνα εύκολύνητε τήν άνευ τούτου δύσκολον χώνευσιν αυτών. 
’ Εάν πάσχητε άπό καταρροήν λαοετε πριν κατακλιθητε έν ποτήριον 
λεμονάδας θερμής. ’Εάν κατά τό θέρος ύδρώνητε τήν νύκτα, σπ ογγ ί
ζετε πριν ή κατακλιθητε τό σώιιά σας δι’ ϋδατος εμπεριέχοντας ά 
λας" τούτο έμποδίζει άβλαβώς τήν άφίδρωσιν.

★ **
’ Επειδή αί ήλ ιακα ί του μαρτίου άκτΤνες άφ ίνουσίνΐχνη  τήςδ ιαβά- 

σεώς των έπί τής λευκής του προσώπου καί τών χειρών έπιδερμίδος 
καί ό έκ τής κυανής καί κίτρινης κλωστής δακτύλιος δεν άρκεΐ πρός 
έξαφάνιειν τών υποκίτρινων κηλίδων, συμβουλεύομεν τή ήμετέρα  
άναγνωστρια, δπως πλυνομένη διά ξυνογάλακτος προφυλάττηΤαιάπό  
τήν δυσάρεστον τούτων -παρουσίαν.

5 Ε Π I Φ  Υ Λ Λ I Σ ____

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
ΙΙεριεκυκλοϋτο δέ παντχχόθεν υπό γης εστρωμένης υπό 

πλουσιωτάτης συγκομιδή; σίτου, καί εδάφου; αδιακόπω; 
βασανιζου.ένου υπό τού αρότρου τών γεωργών. Κατά δ ι
αστήματα, αγροτική τ ι ;  οικία μετά μεγάλου όενδρου έν 
σχήμα τι άλεξηλίου καί τών έν το ϊ; πέριξ ανεμομύλων τη ;, 
ώς προσφιλών τέκνων περικυκλούντων την μητέρα των, 
καί πληρουμένων κατά τήν έποχήν ταύτην υπό θεριστών,

■ πράγμα όπεο προσομοιάζει αύτοϋ; προ; κυψελ.ας ανθρωπι- 
•νο«;· μικρά δάση χρησιμεύοντα <ί>; άσυλον προ; τά ; περιστε
ρά; καί ώς καταφύγιον τών κυνηγών λοφίσκοι ομαλοί και 
στρογγυλοί ένθα τά πρόβατα Ιβοσκον υπό τον ευχαριστον 
τών "κωδώνων ήχον, φυλαττόμενα υπο τού άγρυπνου κυνος 
καί τού έφησυχάζοντο; ποιμένο;· τρεΐ; η τεσσαρε; μεγάλοι 
ϊβόε; έρυθρομέλανοι, σοβαροί, υπερήφανοι, ανήσυχοι, ενοχλού
μενοι συνεχώς ύπό μικρών άγυοπαίδων- εις το βάθος μεγάλη 
κυανή γραμμή, ήν μακρόθεν έζελάμβανε τ ι ;  ο>; θαλασσαν, και 

* Ίνθα άνεκάλυπτέ τ ις , διερχομένου τού ήλιου, μικρόν χ^ωριον 
Λευκόν μέ τό έπίμηκε; αύτοϋ κωδωνοστασιον* νεφη ελαφρα 
ταχέα, συνωθούαενα έν δραπετευτική φυγή οι; λευκαι χιονος

ώεκάδε; ϊνα προετοιμάσωσιν έν .τάχε ι τήν διά τήν εσπέραν I- 
πίχρυσον στρωμνήν τού μεγαλοποεπώς κατακλινομένου άστέ- 
ρος- αύρα δροσερά άσπαζομένη ελαφρώς τήν ύπόξανθαν τού σί
του κόικην δένδρα τινά μεγάλα ρίπτοντα πέριξ τήν μεγαλο
πρεπή αυτών σκιάν· πού καί πού αγροτικόν άμάξιον διερχό- 
αενον· σμήνος μικρών πτηνών περί τό ποιμνιοστάσιον περι- 
πτααένο^ν· ήλιος πανταχού- τό άπειρον ώς περιθώριον· καί ιδού 
ή εΐκών. Καί ήδη εάν έπιθυμήτε, όπως πάντα ταύτα συμπε- 
οιληφθώσιν εις εν καί μόνον όν, εάν έπιθυμήτε νά έπανεύρητε 
•τό γλυκύ έκείνο θάλπος ε:ς Ιν βλέμμα, τήν οψιν τών πρώτων 
τού έαοο; ήμερων εις χρυσίζουσαν κόμην, τό μειδίαμα τής 
φύσεως έπί ροδίνων χειλέων, τήν ηρεμίαν ταύτης εις έν μει- 
δ ίααα , τό διαφανές τού άέοος ε:ς λεπτήν καί άγνήν έπιδερμί- 
δα, τήν άναγεννωμένην καί "ποιήσεως έμπλεων ταύτην φύσιν, 
όομεμφύτου φιλαρεσκείας, διαχύσεω; άγνής μετ^ι τών ασμάτων 
της, τή ; λαμπρότητάς της καίτών σκιαγραφιών της αύτών ετ ι, 
εις μίαν γυναίκα, άκολουθήσατέ με εις τήν πρώτην οροφήν τής 
λευκής ταύτης οικίας" είσέλθετε μετ’ εμού εις τόν πρώτον θά
λαμον ίνα θαυμασωμεν άπό κοινού τήν νεάν»δα ταύτην καθη- 
μένην πλησίον τού παραθύρου καί άναγινώσκουσαν, η μάλλον
νομίζουσαν ότι άναγινώσκει. f

Καί τά όνομά της ;  *Ονομα  ̂γλυκύ και εύώδες, Σοφία 
*Εαρος. 'Η λικίας ; μόλις δεκαεξαέτις. Έγρηγορεϊ ή κοιμά
τα ι ; Ζή μονον ; Δέν θά τό έβεβαίονέ τις- τόσον εΐναι
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Ι ϋ Ο ϊ Τ Ι Μ Α

ΚαΧή τ ις  ο ικ οδέσπ ο ινα  εΧεγεν εσχά τω ς  προς τ ο ν  χρε- 
οπώΧην της. Λ ια τ ί  ή γΧώσσα α υ τή  ε ί ν α ι  τόσον ά χρ ιθ ή ,  μ ή -  
ηο)ς χα ϊ α ν τ α ί  έ<γοροΧογήθησαν ;  Ο χ ι ,  Κ υρ ία  μου , ά π α ν 
τ α  ό χρεοπώΧης, δ εν  έφοροΧογήθησαν, άΧΧά χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν 
τα ι  εν  τγ  ΒονΧψ

Κ ύρ ιός  τ ις  συνοδεύων τη ν  σύ ζυγόν  του, γ υ ν α ΐχ α  ώ ρ ιμον  
χα ί  ποΧύσαρχον, ηΧθε μ ετ '  αυτής ε ις  τη ν  Νέαν α γ ο ρ ά ν ,  χ α ϊ  
σταθε ίς  π ρό  τ ίνος  ΊχθυοπωΧείου, ήρώτα τον  ίχθυοπώΧην, 
ά ν  ό προ  αύτοϋ  χρεμάμενος  αστακός  ε ίν α ι  φρέσκος. Πώς, 
Χέγει ό ίχθυοπώΧης δ εν  βΧέπετε ότ ι ε ίν α ι  ζω ντανός  ; Κ α ί  
τ ι  μ ’ αυτό , ά π α ν τ ά  ο κύρ ιος■ ή γ υ να ΐχ ά  μου  ε ίν α ι  επ ίση ς  
ζω ν τα νή ,  άΧΧά δεν  ε ίν α ι  φρέσκ ια .

Νεαρά τ ις  κυρ ία  προσήΧθε προς  τον νεωστ ί ί ν  τγ ενο 
ρ ία  άφ ιχ θ έ ν τα  π ν ε υ μ α τ ικ ό ν , ί ν α  εζομοΧογηθψ μ ε τ ά  τό τέ- 
Χος τής  έζομοΧογήσεως ό π ν ευμ α τ ικ ό ς  εν. π ε ρ ιέ ρ γ ε ια ς  ήρώ. 
χησε το όνομα  τής Κ υρ ίας .  Π άτερ μου , ά τ .ήντησεν  α υ τή ,  τό 
¡ ν ο μ ά  μου  δ εν  ε ίν α ι  ά μ α ρ τ η μ α .

'Η μέραν  τ ι ν ά  Κύριός τ ις  α νέπ τυσ σε  τό ύπό ποΧΧών ήδη  
πραγματευθ 'εν  θέμα περ ί τής διαΧέκτου των ζώων. Εύφυο- 
Χόγος τ ις  δ ιέχ οπ τεν  α υ τ ό ν  ά ν ά  π ά σ α ν  φ ρά σ ιν ,  υπό π ν εύ 
μα το ς  άντ ιΧ ογ ίας  όρμωμενος . Κ υρ ία  τ ι ς  π α ρ α τ υ χ ο ϋ σ α  ε ίπ ε  
προς τον  έχ τής άντ ιΧ ογ ίας  ταύτης  δυσαρεστηθέντα  ζωοΧό- 
γ ο ν ,  ((ό Κύριος π α ρ έ χ ε ι  ύ μ ΐν  τ η ν  σ υνδρομήν  του, άφοϋ ά -  
ποδε ιχ νύ ε ι  ότ ι τ α  ζώα όμιΧοϋν.))

J ιά σ η μ ό ς  τ ις  ια τρός ,  περιχυχΧούμένος ύπό χ ορ ε ία ς  ω
ρ α ίω ν  Κ υρ ιώ ν , α ι τ ι ν ε ς  π α ρεπονόϋν το  δ ι ά  τη ν  ύπερβοΧιχήν  
του νευρ ικού των σ υσ τήμ α το ς  ευα ισθησ ία ν  χ α ί  τά ς  έχ τούτον  
προερχομ ένα ς  σ υ ν έπ ε ια ς ,  παρε τήρησεν  α ύ τα ϊς ,  ο τ ι ούδ'εν ε ις  
τοντο  δ ύ ν α τ α ι  ή ε π ισ τ ή μ η ,  άφοϋ έζ όσων ηχούσε, κ ρ ίνε ι ,  
ότι α ί  Κ υ ρ ία ι  α ύ τα ι  π ά σ χ ο ν σ ι ν  όΧαι ά π ό  έπιΧηψ-ίαν. Ά π ά  
τής  ημέρας έχείνης τό εύπαθ'ες τών Κ υρ ιώ ν  τούτων νευρ ι
κόν σ ύ σ τημα  εθεραπεύθη.

Γ  ν ω μ. ι  χ α .
'Η πείρα είναι τρόπαιον συγκείμενον έ| όλων τ&ν οπλών, τά ο

ποία  έπλήγω σαν ήμ,άξ. Γερμώ.* **
Καλή Ιδέα, μή παρακολουθουμένη ύπό -ή ς έκτελέαεως, εΤναι σ π ιν -  

θήρ μή άνάπχων πυράν. Ε. Π.
♦

Γ0  πολιτισμός εΤναι άνθος μέγα και ώραΤον, προοδεΰον όμως μό
νον οι’ άφθονου λιπάσματος. Ε. Π.

* 5
’Εάν είσθε ευτυχής μή λέγατε τοΰχο πρός τόν κόσμον, οιότι 4- 

κόσμος οεν εύχαριστεΤται ε’ις τοιούτου είδους εκμυστηρεύσεις.
’Έ λμ π ικ .

* *♦
Ευδαίμων δεν εΤναι ό κοιμώμενος, ά λλ? ό γρηγορών και ένεργών.

Αριστοτέλης.
*  **

Αί γυναίκες κυβερνώσιν ήμας. *Ας προσπαθήσωμεν νά καταστή- 
σωμεν αύτάς τελείας' δσιρ πλέον φωτισθώσι, τόσψ μάλλον θέλουσί- 
Φωτίσει ήμας. Έ κ τής διανοητικής άναπτύςεως τών γυναικών έςαρ- 
τδ τα ι ή σοφία τών άνόρών.

ακίνητος, τόσον λεπτοφυής καί ώχρα, άστε νομίζει τ ις , οτι 
τό σώμά της δέν χρησιμεύει ή πρός άντανάκλασιν τής άγνής 
ψυχής της.

Παρατηρήσατε πόσον είναι ωχρά· έξηπλωμένη επί μεγά- 
λης αναπαυτικής έδρας, τό βιβλίον της επί τών γονάτων, την 
κεφαλήν έστηριγμένην έπί τής άριστεράς χειρός ύποστηριζού- 
σης αυτήν ανευ κόπου, τόν οφθαλ,μόν προστλωμένον έπί αντι
κειμένου όπερ δέν βλέπει, ονειροπολεί. Τί ; θά τό μάθωμεν 
μετ’ ολίγον. Ά λ λα  πρό τούτου έξετάσωμεν αυτήν καλώς. Οϊα 
ξανθή κόμη, καί ota χάρις έν τη άτημελήτω διακοσμήσει αυ
τής,διότι τακτική κόμωσις έν τοιαύττ, πυκνότητι καί άφθο- 
νία τριχών ήθελεν είσθαι μέγας κόπος καί μακρά έργασία 
διά τήν κάτοχον αυτής.

Ή  ωραία αυτη κόρη είναι αναστήματος υψηλού, ισχνή, 
καί πάντοτε κατάκοπος, ώσεί είχεν ανάγκην όλης τής ζωής, 
ό'πω; άναπαυθή έκ τού δρόμου δν διήνυσεν έρχομένη έκ τού 
οΰοανού. 'Ισως b Θεός έδίσταζε νά τήν φέρη εις τήν γ ή ν  έ- 
κείνη δέ διαλαθούσα αυτόν διωλίσθησεν έν δειλία μεταξύ η 
μ ώ ν διότι καθ’ όλα τά φαινόμενα ή ζωή διετάχθη νά διέλ- 
θη αόνον διά τού ωραίου τούτου στόματος χωρίς καί νά δια- 
μείνη έν αύτώ. 'Ομοιάζει πρός τάς ξανθάς έκείνας Παναγίας 
τ ώ ν  χριστιανικών ύελωμάτων, ας οί ζοιγράφοι έτοποθέτουν εις 
τάς έκκλησίας, μεταξύ τού ηλιακού φωτός καί τής λάμψεως
τ  5ν θυμιαμάτων, καί α ίτ ιε ς  φωτιζόμεναι άμ.φοτέρωθεν καί 
μή έγγίζουσαι έπί τής γής,έφαίνοντο πάντοτε ¿>ς διευθυνόμε- 
ναι ποός τόν ουρανόν. Λογικώτεοον είπειν, ωφειλι 
βάλλήται ύπό κυανής έσθήτος μετά χρυσών διακόσρ

λε νά περι- 
ακόσαων, τό υ.έ

τωπον έστεμμένη ύπό έκ λευκών ρόδων στεφάνου, καί νά α- 
ναμένη έν φιλανθρώπιρ στάσει έπιεικείας καί έλέου τούς προσ- 
κυνητάς, ο ΐτιιες κατά τήν διάβασίν των πρό τής Παναγίας 
γονατίζουσι πάντοτε.

Είναι άρα ανάγκη νά σας ειπω , οτι τό δέρμα αυτής ομοι
άζει μέ τό ώραΐον έκεϊνο μάρμαρον, τό έλαφρώς ύπορρόδινον, 
ύπό τάς λεπτάς καί γραφικωτάτας οφρύς της οί δύο κυανό- 
χροες οφθαλμοί της όμοιάζουσι πρός δύο μυόσωτα έντός χιό- 
νος· οτι τό στόμα της έχει τήν χροιάν ώχριώντος ρόδου μει- 
διών ευκόλως καί πρό πάντων τό μελαγχολικόν έκεϊνο μειδ ί
αμα τό ύπανοϊγον τά χείλη, δπως δ ι’ αυτών έκπνεύσφ μέρος 
τής ψυχής ; δτι ή ρις είναι μικρά καί οί ρούθωνες είναι δ ια 
φανείς ώς ο λεπτότερος κηρός είσπνέοντες άκαταπαύστως τό 
περί αυτούς άρωμα. Έ γνωρίζετε βεβαίως πάντα ταύτα, έπί- 
σης καλώς δσον καί έγώ , ή μάλλον τά  έμαντεύετε.

'Η  ώχρότης καί ή ισχνό της αυτής δεν προέδιδον πάθη- 
σίν τινα σωματικήν ή ψυχικήν· ητο ή κατασκευή της τοιαυτη* 
έάν ήρωτάτε αυτήν τό αίτιον τής μελαγχολίας της, ήτις και 
έν ταΐς πτυχαϊς τής λευκής έσθήτός της άπεικονίζετο, θά ή- 
γνόει τ ί νά άπαντήση εις τούτο. Έγεννήθη έπιρρεπής εις ρεμ
βασμούς, ωχρά καί μελαγχολική δπως τό άσμα τού ποτμενος 
τό αντηχούν εις τά δρη ή τό ήμιανοΐγον άνθος έπί πετρώδους 
βράχου. Μή αί ψυχαί τών έκλεκτών δεν είναι έν τώ κοσμώ 
έπίσης μευ.ονωμέναι', ώς τά έν τή έρήμω αναπτυσσόμενα 
άνθη ;

(Έ π ε τα ι συνέχεια.)


