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Δςά τά ανυπόγραφα αρθρα 
ί ευθύνεται ή συντάκτςς αυτών 

Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα τιμΓν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα η μη 

) δέν έπιστρέφονται.— 'Α νυ
πόγραφα και μη δηλούντα 
την διαμονήν τής άποστελ- 

) λούσης δεν είναι δεκτά. —
I Πάσα αγγελία άφορώσα εις 

τας Κυρίας γίνετα ι δεκτή.

Αί μεταβάλλονσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
προς εκτύπωσιν νέας ταινίας

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε .\  A
Ο βίος μου δεν εχει σχοπον, — Ή  γυνή χχί ή πο'τ,ιις (ύπό οος Ε λένης 

Παπαδάχη).— Ή  Ζηλότυπος (ύπό 8ος Άθηνας Σιγπνοϋ).—Τίνας ώρελεΤ και 
τίνος βλάπτει ή θάλαοα» (ύπό χ. Ελένης Γεω,ογιάδου).-  Έλληνίδες έπιοτή- 
μονες χχι χαλλιτέχνιδες. -  Ό  περί ήμας χο'ϊμος. Ε'ς πχλαώς τοίχος.— Ε ξ ε 
τάσεις δημοτιχών παρθεναγωγείων.— θέαπρον.— Συμδουλαί.— Συνταγαί. — 
Ειδοποιήσεις.

:

0  Β Ι Ο Σ  Ι Ο Υ  Δ Ε Ν  Ε Χ Ε Ι  Σ Κ Ο Π Ο Ν
Ο ^ίος μου δεν έχει ουτε σκοπόν, ουτε προορισμόν τ ινα , 

^άς έλεγε κατ αύτάς κυρία φ ίλη, είς απάντησιν του έν τω  
παρελθόντι φύλλω δημοσιευθέντος αρθριδίου μας περί τής ερ
γασίας ώς μόνης παρηγόρου διά πάσαν συμφοράν. Τί εργασίαν 
θελετε να πρχξω εγώ είς τοιαότην ηλικίαν, έρημος συζύγου, 
πεκνων, συγγενών ; -

1 πάρχουσι λοιπόν γυναίκες, αϊτινες διϊσχυρίζονται καί π ι-  
«τεύουσιν, ότι ζώσαι έν τω  μ.έσω τής ανθρώπινης ταύτη ς μυρ- 
μηκίας, ουδέν δύνανται νά είσφε'ρωσι, κ α τ ’ ούδέν νά άνακουφί- 
σωσι την κοινότητα τής άνθρωπότητοςρ Οία τρομερά τιμω ρία  
«ιά τάς υπάρξεις αύτάς, άς ό έγωϊσμός τυφλόνει είς βαθμόν, 
ωστε νά μή διακοίνωσι την όδόν, ήν ό Θεός ανοίγει προ αυτών,

• όπως διά καταλλήλου καλλιέργειας δρέψωσιν άνθη ευώδη καί 
καρπούς γλυκείς.

Α λλ ό βιος υπό τοιούτους όρους είναι βεβαίως αβίωτος, 
|<κσκο,ι.ος, έν αύτώ δέ τ φ  έγωϊσμώ του ό άνθρωπος ευρίσκει τήν 
’υ-ερτάτην τών τιμωριών, τήν ανίαν καί άπογοήτευσιν. Πώς 

rí ύναται καρδια απαθής καί ανάλγητος πράς τάς συμφοράς ή 
τας ευτυχίας τών άλλων, νά αίσθανθή τά ς  μικράς έκείνας τέρ- 

|γε-ί και απολαύσεις, δι ων ή ζωή είναι εγκατεσπαρμένη καί 
^αΐ.ινες έν τώ  συνόλω αυτών αποτελοϋσι τήν αληθή εύδαιμο- 

μονίαν ; Πώς δύναται νά αίσθανθή καί άπολαύση τ ις  τήν μ α -  
Ιγε.αν ώραιας πρωίας τής άνοιςεως, ή τήν γοητευτικήν άπο- 
; ™οην δέσμης ίων έρραντισμένων διά τής πρωινής δρόσου, ή

τήν μελωόιαν, ήν ή αυρα σας φε'ρει, χωρίς νά εΐξεύρητε πό- 
θεν, ή τήν χαράν δι αιφνιδίαν συνάντησιν φίλης, if τις έζη μ τ -  
κράν υμών, ή τήν συγκίνησιν δ ι’ έπιστολήν, ήτις  διέσχισεν όρη 
και θαλάσσας, ινα σάς άναμνήση ότι υπαρξις ζώσα άφιέρωσεν 
έπι στιγμάς όλας πάσαν σκέψιν της πρός υμάς, πώς δύνατα ι, 
λέγομεν νά αίσθανθή τ ις  όλας αύτάς τάς μικράς απολαύσεις, 
έάν ή καρδια του είναι κεκλεισμένη πρός πάν α ίσθημα ξένον 
του εγωισμού, πρός πάν αίσθημα φιλάνθρωπον, πράς πάσαν 
λύπην καί χαράν τών όμοιων του, τών ύπό τάν κοινόν πατέρα  
αδελφών του !

Εάν διά τό έλάχιστον καί ταπεινότατον τών έντόμων ύ -  
π *ΡΧ.? εργασία και σκοπός καί προορισμός τοϋ βίου, διά τάν 
άνθρωπον τό τελειότατον τών δημιουργημάτων, διά τήν γ υ 
ναίκα ίδια, ης ή καρδια με τόσα εύγενή αισθήματα έπλουτί- 
σθη, είναι δυνατόν νά μή ύπαρχη έργασία, νά μή ΰπάρχη 
σκοπός καί προορισμός, είς πάσαν ηλικίαν, είς πάσαν τά ξ ιν , είς 
πάσαν εποχήν ;

Δεν έννοοΰμεν βεβαίως εργασίαν τήν έπι στιγμάς τινας μ η 
χανικήν έπασχόλησιν τών χειρών είς κομψοτέχνημά τ ι ,  ή τά ς  
μέριμνας μονον, άς έπάγεται ή διεύθυνσις οίκου καί ή έπ ίβλε- 
ψις υπηρετών.

Γοιαύτη έργασία έπχνχλχμβανομένη διηνεκώς, μηχανικώς, 
κουράζει, άποχαυνοϊ τό πνεύμα, όπερ μένει άδρχνές, σκληρύνει 
• ήν καρδιαν, ήτις κρατεί ώς ό φιλάργυρος κεκλεισμένους τούς 
πολυτιμότερους τών θησαυρών της.

Εις εργασίαν, εις ζωογόνον καί ευεργετικήν δράσιν θέσατε 
τό πνεΰμα διά μελετών επαγωγών καί ώρχίων, δι’ έπιδόσεως 
είς ώραίαν τινά  τέχνην, ήτις  σάς ^ποτπα έπι τινας στιγμάς τώ ν 
γηίνων πεζοτήτων καί σάς μεταρσιοί είς σφαίρας ιδανικού, είς 
ύψος τελειότητος έξοχου, εις έκστασιν γλυκείαν, έν ή καί μόνη 
αισθάνεσθε τήν έπι τών λοιπών δημιουργημάτων υπεροχήν σας. 
Εν καλόν βιβλίον, μ ία  καλή μουσική έκτέλεσις. μία ώρχία 

εικών δίδει νε'αν ζωήν, νέας δυνάμεις, νέον σθένος είς τήν δ ιά-
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νοιάν μας. Δυστυχώς ήμείς είς την γλώσσαν μας καί όλίγιστα  
καλά β ίβλία  έχομεν. καί άγνοοΰμεν πΰϊα είναι καί δεν συνει- 
θίσαμεν να άναγινώσκωμεν. Δ ια μουσικήν καί καλλιτεχνικήν 
μόρφωσιν πολύ ολίγος βεβαίως λόγος δύναται να γ ίνη . ΓΓινα- 
κοθήκας ή όπως δήποτε άξια  λόγου μουσεία δεν εχομεν, άλλ ’ 
ούτε τάς έν τή φύσει έγκατεσπαρμένας άφθόνως θαυμασίας ει
κόνας του καλοΰ έξωκοιώθημεν, ώς έκ τής πολύ πεζής ανα
τροφής μας, να θαυμάζωμεν.

’Ιδού δ ιατί το πνεΰμά μας καταπονείται έν τή  άδρανεία καί 
τή  σκαιά πραγματικότητι, καί δ ιατί ή ύπ ’ αύτοΰ ποδηγετου- 
μένη ψυχή μας άμβλυωπεί πρός το καλόν, τήν έπιτέλεσιν τοΰ 
όποιου εις τάς εύγενεΐς αυτής διαθέσεις καί όρμάς άνέθηκεν ό 
Θεός. Ίδου δ ιατί ή θέα τυφλοΰ, στερηθέντος των ζωογόνων τοΰ 
ήλιου άκτίνων, ή θέα ορφανού, έγκαταλελειμμένου άνευ στη
ρίγματος καί άρτου εις τήν διάκρισιν τή ς τύχης, ή θε'α άπηλ- 
πισμένης μητρός, ή άπό πάσης χαράς του βίου άπορφανωθεί- 
σης κόρης μάς άφήνουσιν άναλγήτους καί απαθείς, καί άντί νά 
τείνωμεν αύτα ίς χεϊρα συμπάθειας, άντί νά έκμεταλλευθώμεν 
ύπέρ αυτών τούς θησαυρούς του καλοϋ, ών βρίθετ ή ψυχή μας, 
άπασχολοΰσαι ούτω καί τό πνεϋμ.α καί τήν καρδίαν μας, μ α -  
ραινόμεθα άπογοητευμέναι, μέ τον κόρον καί τήν άηδίαν επί 
τώ νχειλέων, βλασφημοϋσαι έκείνον, όστις μάς έδωκε τήν ζωήν, 
καί έπικαλούμεναι τόν θάνατον ώς τόν μόνον δυνάμενον νά 
μάς άπαλλάξη άπό του άνιαροϋ αύτοΰ βίου.

Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ  Κ Α Ι  Η  Γ Υ Ν Η
Ό  άνθρωπος, όστις κ α θ ’ όλην τήν ημέραν είργάσθη έχει 

ανάγκην τέρψεως καί αναψυχής, τοιαύτην δέ άναψυχήν άθώαν, 
ιύγενή καί υψηλήν ευρίσκει καταφεύγων εις τήν τέχνην· τήν 
μουσικήν δηλονότι τήν ζωγραφικήν καί τήν ποίησιν.

Ό  ανθρώπινος βίος περικυκλοΰται ύπό τοσούτων δυστυχιών 
καί περιπετειών, ώστε ευτυχής εκείνος, όστις έν τή  θλίψει δύ- 
νατα ι νά καταφεύγη εις τούς ιερούς τής τέχνης κόλπους εΰρί- 
σκων παραμυθίαν καί τέρψιν. Ό πόταν αί θλίψεις καί βάσα- 
νοι παρακολουθώσιν τόν θνητόν ήμών βίον, όπόταν τά  πάντα  
ΐγκαταλείπω σιν ήμάς, φίλοι, νεότης, ευτυχία καταφύγωμ,εν 
τή  τέχνη, ήτις  ώς άστήρ φωτίζει τό βαθύ σκότος τά κυλιν- 
δοϋν τό σκάφος τοΰ βίου μας έν ώραις τρικυμίας καί ώς ου
ράνιον σέλας λαμπρύνει τήν ζοφεράν καί πλήρη περιπετειών 
ύπαρξιν ήμών.

Τ ί όμως είναι τέχνη ; Τέχνη είναι τό ώραίον. Κάλλος φω 
τοβόλον, άδιάφθορον διερχόμενον τά  όρια τοΰ χρόνου καί τοΰ 
διαστήματος ιδού ή τέχνη. Ή τέχνη ζή έκ τοΰ ιδεώδους ή 
μάλλον προέρχεται ά π ’ αύτοΰ τοΰ Θεοΰ, όπου καί οφείλει νά 
έπανέλθη. Ε ίναι ή βαθμίς έκείνη, δι’ ής ανέρχεται τ ις  έκ τής 
αγάπης τών Ορατών πραγμάτων εις τόν θαυμασμόν καί τήν 
αγάπην τώ ν άοράτων.

Εί'πομεν ότι τέχνη είναι τά ώραίον άλλά τό ώραίον είναι 
τό μεγαλείον τοΰ άληθοΰς, τό άληθές είναι ό Θεός’ ή άνω τάτη  
λοιπόν ώραιότης είναι ό θεός άκτινοβολών έν τή δημιουργία, 
ό δέ τής τέχνης προρισμάς είναι ό έξής. Ζητείν τόν Θεόν έν 
τώ  άνθρώπω καί έν τή  φύσει, άνακαλύπτειν καί συλλαμ-βάνειν 
διά μέσου τής ομίχλης καί τών νεφών, τά μεγαλείον έκείνο όπερ 
υπάρχει άφ* έαυτοΰ, όπόθεν τό πάν όρμάται καί εις ο τό πάν 
επανέρχεται- άνακαλύπτειν πέριξ τοΰ μεγαλείου τούτου τά

θαυμάσια τοΰ ώραίου καί τοΰ καλοϋ, προσπαθείν τήν άναπα-  
ραγωγήν καί τήν έξήγησιν αύτών διά τό*ίδιον αύτών μεγα
λείον, ιδού ό προορισμός τής τέχνης.

Ή  τέχνη οφείλει νά έπιδιώκη τό ιδεώδες καί τήν άνύψω - 
σιν- έάν έγκαταλείπη τό ιδεώδες διά τήν πραγματικότητα έξ- 
αχρειοΰται. Ή  φύσις έκπεπτωκυϊα καί ό άνθρωπος βληθείς έκ 
τοΰ προορισμού αύτοΰ, ιδού ή πραγματικότης" ή ά τα ξ ία  καί 
ή έπανάστασις τώ ν στοιχείων, ή άτέλεια, ή άδυναμία, καί ή  
άσχημία, ιδού ή πραγματικότης.

Εύτυχώς ό άνθρωπος είναι Θεός πεπτωκώς άναμιμνησκό- 
μενος τώ ν ούρανών καί διά τής άναμνήσεως ταύτης τό ιδεώδες 
βασιλεύει καί έπικρατεί έν αύτώ , άνυψοΰν έκ παντός δ ,τ ι ή  
πραγματικότης έχει τά έξευτελιστικόν καί θλιβερόν.

Ή  τέχνη είναι τό μεγαλείον τοΰ θεοΰ * δεν υπάρχει δέ εις 
σύμπαντα τόν κόσμον σκηνή άνωτέρα τής τέχνης διά τε τό 
μεγαλείον, τό μεγαλοπρεπές καί τό έπιβάλλον. Ή  τέχνη κυ
ριεύει, παρασύρει, μαγεύει. Ε ίναι κοσμήτωρ, σύμβουλος, π α -  
ρήγορος, φίλη π ιστή άκολουθοΰσα έν πάση τοΰ βίου περιστά- 
σει. Πολλάκις πολλοί παρεπονέθησαν ότι ή τέχνη έγκατέλιπεν 
αύτούς, τό τοιοΰτον όμως είναι άδικον, διότι αύτοί ούτοι έζερ- 
χόμενοι τοΰ ίεροΰ κύκλου τής τέχνης φεύγουσιν αύτήν. Ή  τέ
χνη διαμένει πάντοτε ώραία, θεία, μεγάλη καί υψηλή, ώστε 
ας ζητώσιν έν έαυτοίς τά  α ίτ ια  όσοι δέν δύνανται νά άπολαύ- 
σωσι πλέον αύτής.

Ή  τέχνη υπήρχε καί θά ΰπάρχη διαρκούντων τώ ν αιώνων 
καί μετά τό πέρας αύτών καί μετά τό άπειρον.

Τί δέ έστί ποίησις ;
Ή ποίησις είναι άπλούστατα ή τέχνη εν τή  πλέον θα νμ α -  

σία ίσχύϊ αύτής' είναι ή ύψίστη άρετή, ή ύψίστη θρησκεία, ή  
μήτηρ τών άλλων τεχνών. Ποίησις είναι ή πρός το θειον ανα- 
πτέρωσις, τό αίσθημα τής έξυψώσεως τοΰ άληθοΰς καί τοΰ  
άγαθοΰ. Πάν γενναϊον καί άγαθόν αίσθημα στρέφεται πρός τήν  
ποίησιν, εύρίσκον παρηγοριάν καί άνάπαυσιν. Μ αραίνεται τ ις  
άνευ τέχνης καί ποιήσεως, ώς άνθος στερούμενον ηλιακών ά 
κτίνων. Πόσαι δέ καρδίαι ήθελον μαρανθή καί έκπνεύσει κα τά  
τήν πάλην τοΰ βίου, αν μή έβυθίζοντο εις τά  ιερά τής ποιή
σεως νάματα, ής τά  γαλήνια  ΰδατα  ζωογονοΰσι καί διασώ- 
ζουσι, ώς ή δρόσος τά  μεμαραμμένα πέταλα τώ ν θνησκόντων 
καλύκων.

Δυστυχείς εκείνοι, εις ών τάς καρδίας ούδέποτε άντήχησεν 
ό γλυκύς ούτος ήχος ό έκ τών ούρανών κατερχόμενος.

Κ αί δέν έπροικίσθημεν μέν δυστυχώς όλοι ύπό τοΰ ίεροΰ 
έκείνου καί θείου δώρου, όπερ καλοΰσιν ευφυΐαν, η ταλαντΰν, 
δυνάμεθα όμως πάντοτε νά άπολαμβάνωμεν τής τέχνης. Τό 
βλέμμα έπαναπαύεται καί ή ψυχή τέρπεται έπί τή  θέα ώραίας 
είκόνος, τό ούς εύφραίνεται και ή καρδία άγαλλιά  έπί τή  άκρο- 
άσει εύφαντάστου στίχου, τό πνεΰμα άνυψοΰται καί ή ψυχη 
έξαγνίζεται εις τήν άκοήν γλυκυφθόγγου μουσικής. Η φύσις 
εις τούς μή δυναμένους νά άπολαύσωσι τής τέχνης, εστω καί 
τής τών άλλων, παρέχει άνεξαντλήτους εικόνας καλλιτεχνίας. 
Ή  θεωρία τών άστέρων, τό γλυκύ τής άηδόνος άσμα, τ ά  μυ- 
ροβόλα άνθη, οί χλοεροί λειμώνες, τά  σύσκια δάση, ο κελλα- 
ρύζων ρύαξ, είσί τόσαι άπολαυσεις τέχνης, παρεχόμεναι ύπό 
τής φύσεως εις πάντα  θνητόν, άρκεί ουτος νά εχη την δυνα- 
μιν νά τάς άντιλαμβάνητα ι καί κατανοή. Γπάρχει πάντοτε 
εις πάν τοπεϊον εις πάσαν σκηνήν, εις πάσαν θέαν, μια στιγμή ,
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μία πλευρά, μία άποψις, π α ρ ’ ών τό τοπεϊον αύτά τό άσημον 
^γγίζει εις τό ώραίον, άντανακλά τό κάλλος, φθάνει εις τό
γεώδες.

η ρό πάντων οί άνθρωποι τής έργασίας εχουσιν άνάγκην 
τ ών θαυμασίων τής τέχνης. 'Η -τέχνη είναι δ ι’ αύτούς ώς 
|ασις έν τή  έρήμω, είναι αύρα άναπνεομένη μετά καυστικήν 
ημέραν, είναι ή δρόσος τών καιουσών άναγκών τοΰ έπαγγέλ- 

ατος, είναι ή σκιά πρός στιγμήν έπισκιάζουσα τό μέτωπον
φ κατατρύχει ή θερμότης καί ό ϊδρώς τής έργασίας.
Ά λ λ ’ έπανέλθωμεν εις τήν ποίησιν- αύτη είναι ιερά ώς θρη

σκεία καί άνεξήγητος ώς έκείνη. Ή  ποίησις ώς ή μουσική 
«κοπεί τήν διάπλασιν τοΰ πνεύματός μας, τήν διόρθωσιν τών 
σφαλμάτων μας, τήν βελτίωσιν τής ψυχής μας. Χρησιμεύει 
εις τό νά έκφράζη τά  ώραιότερα, γλυκύτερα καί ύψηλότερα 
τών αισθημάτων.

Ό  άνθρωπος έ'χει άνάγκην νά άναμιμνήσκηται ότι κατάγε
τα ι ές ούρανών. Ό  δέ προορισμός τοΰ ποιητοΰ δέν είναι ή 
γή μόνη. Φέρεται ούτος μετέωρος πέραν τών αιώνων, ύμνω - 
δεϊ πάν τό ύψηλόν καί θειον, ψάλλει ούρανούς καί τάφους, 
μεταβάλλεται εις δρόσον καί πνέει ώς ή αύρα.

Δραπέτης τής γης τρυφα εις παραδείσων ρόδα διδασκόμε
νος τήν γλώσσαν τών άγγέλων, φερόμενος ώς άετάς εις τού- 
ρανοϋ τό δώμα, μ,ένει πολλάκις έν μέσω τώ ν αιθέρων καί άνω 
τών άβύσσων. Ποιητής είναι τό μεσάζον έκείνο ον, όπερ φέ
ρει εις τήν γήν τά  μυστήρια καί τάς άπολαύσεις άλλων κόσμων. 
Η φαντασία του ότέ μέν τόν μεταφέρει εις πεδία άνθηρά, εις 

χλοερούς λειμώνας, εις κήπους φανταστικούς, εις πηγάς άνα- 
βρυούσας, εις νήσους μαγευτικάς- ότέ δέ κατερχόμενος τών 
ούρανών τονίζει τήν λύραν του ψάλλουσαν δάκρυα καί στονα- 
χάς πλησίον τών τάφων καί τής άθλιότητος, κλαίουσαν τό 
ορφανόν, τήν χήραν, τόν πεπτωκότα άνθρωπον, ή μελωδού
σαν δαίμονας, ούρανούς καί αδην.

Μή νομίσωμεν δέ ότι ποιητής είναι έκείνος, όστις γράφει 
μόνον εμμέτρως, εύφυώς, καί εις στίχους τεχνηέντους, π αν-  
τάπασιν. 'Γπάρχουσι στιχουργοί οιτινες τό παράπαν είσί ποι- 
ηταί καί άλλοι οϊτινες εις στίχους ποτέ δέν έγραψαν καί όμως 
είναι πο ιητικώ τατα ι φύσεις. 'Ο ποιητής χρειάζεται πλοΰτον 
•φαντασίας, θησαυρόν γνώσεων, εύγένειαν καί λεπτότητα  α ι
σθημάτων. ‘Έ χει άνάγκην έξοχου καρδίας, ύπερανθρώπου εύ- 
φυίας διά νά διακρίνηται ό ποιητής διά τε τό ύψος τήν καθα
ρότητα καί τήν φυσικότητα τοΰ ύφους.

Καθήκον ύπέρτερον δέ παντός άνθρώπου είναι νά καλλιεργη 
τά  παρά τοΰ θεοΰ δοθέντα αύτώ  δώρα τοΰ πνεύματος καί 
τής καρδίας. Δ ιατί άρα άποβάλλουσι τήν γυναίκα τής τέχνης 
καί δή τής ποιήσεως : ή μή έν τή  χώρα τοΰ πνεύματος ύπάρ- 
χουσιν έξαιρέσεις ;

Η γυνή εύμοιρεί φαντασίας, μεγίστης λεπτότητος πνεύμα
τος, καί οξυνοίας άπολύτου, ή φύσις ώστε έπροίκισεν αύτήν 
δι’ όλων έκείνων όσα άπαιτοΰντα ι διά νά ή τ ις  ποιητής. Ή  
γυνή φύσει γεννάται ποιήτρια, ό προορισμός της δέ, ή ύπαρ- 
ί'·ί της, τά  καθήκοντα αύτής, άπαξ ό βίος αύτής είσί περι
κυκλωμένα ύπό ποιήσεως. Μή ή αύταπάρνησις καί ή άφοσίω- 
σις ύφ’ ών μόνη αύτη είναι έπιδεκτική δέν είναι ποίημα ολό
κληρον ; Ή  μήτηρ παρά τή  κοιτίδι τοΰ άσθενοΰντος τέκνου, 
παρα τά προσκεφάλαιον τοΰ άλγοΰντος συζύγου δέν έκπροσω- 
~εϊ τόσα ποιήματα ; καί τις θά ήδύνατο κάλλιον νά περιγράψη

την στοργήν και την τρυφερότητα, ήν έςεγείρει ή παρά τό τέ -  
κνον τής μητρός παρουσία, ή αύτή ή ίδια μήτηρ ;

Δ ύναται ή γυνή νά ή ποιήτρια ; Ά ναντιρρήτω ς ναι. Ή  
γυνή πλεονεκτεί τοΰ άνδράς κατά τήν λεπτότητα τής φαντα 
σίας καί τής αίσθήσεως, είναι ενθουσιώδης, ιδανική- έν αύτή  
υπερισχύει τά παθητικόν μάλλον τοΰ ένεργητικοΰ- ή δέ φύσις 
καταγοητεύει τήν γυναίκα έγείρουσα έν τή  ψυχή της αισθή
μ ατα  μυστηριώδη καί ύψηλά. Έ ξ  άνάγκης τό καλόν έχει με- 
γίστην έπίδρασιν έπί τής ψυχής αύτής. Ό  κόσμος τοΰ πνεύ
ματος καί τής παθήσεως άπασχολοΰσι τήν γυναίκα, ή δέ πνευ
ματική αύτής οξυδέρκεια καί λεπτότης τώ ν αισθημάτων είναι 
άνωτέρα πασης άλλης. Ή φαντασία  της τήν μεταφέρει πάν
τοτε άπό τοΰ γήινου καί πραγματικοΰ κόσμου εις άλλας σφαί
ρας καί άγνώστους κόσμους.

Διαφοραί εις τήν χώραν τοΰ πνεύματος δέν ύπάρχουσι. 
Τοΰτο μόνον ύφ ίστατα ι καί διά τοΰτο διαπρέπει τής γυναικός 
μάλλον ό άνήρ εις τάς τέχνας, διότι ούτος άφιερώνει όλον τόν 
βίον αύτοΰ εις μίαν τέχνην,, ένω ή γυνή^φύσει μέν έπιδεκτική 
εις πάσας, άδυνατεί όμως ώς έπί τά πλείστον, ΐνα μή εϊπωμεν 
πάντοτε, καίτοι υπό έξοχου φαντασίας πεπροικισμένη, νά έπ ι- 
δοθή εις τήν καλλιέργειαν τινός τούτων. Έπιτρέπουσιν ένίοτε 
εις τήν γυναίκα νά γ ίνητα ι συγγραφεύς, άποδοκιμ.άζουσι δέ 
καί καταδικάζουσιν αύτήν, όταν έκφέρη τά  πλούσια αίσθήματά  
της εμμέτρως. Δ ιατί άρα ; Κακίζουσι τήν γυναίκα, ότι γενο- 
μένη ποιήτρια καταλείπει διά τάς Μούσας, καί σύζυγον καί 
τέκνα καί καθήκοντα καί φεύγει τοΰ προορισμοΰ α ύτή ς- ά λ λ ’ 
όμως έχουσιν άδικον. Ή  καρδία τής γυναικός είναι ποίημα, 
αί δέ <Lpat τής σχολής αί χρησιμεύουσαι εις τό νά έκφέρη τά  
ποιητικά αύτής αισθήματα έμ.μέτρως δέν κωλύουσι τήν γυναίκα  
εις τήν τών καθηκόντων έκπλήρωσιν, άλλά τούναντίον ένισχύ- 
ουσιν αύτήν πρός τοΰτο.

Δ ιατί τάχ α  νά μή γράψη ή γυνή άντί νά παραδίδηται εις 
έπικινδύνους ρεμβασμούς, εις τήν φιλαρέσκειαν ή εις τήν άνά- 
γνωσιν άνοήτων μυθιστοριών ; Τί χάνει ή κοινωνία έάν ή γυνή 
αύτη καταγίνητα ι εις τάς τέχνας καί τήν ποίησιν ; Δύναται 
διά τοΰτο νά χάση αύτη τής άςίας της, ή νομίζουσι ότι ούτω 
θέλει παραμελήσει ίερώτερα καθήκοντα ; ή ποίησις έξαγνίζει 
καί έξαγιάζει ώς άλλη θρησκεία, γυνή δέ ήτις  έμφορεΐται ύπ ’ 
αύτής καί έπιδίδεται εις ταύτην, δέν δύναται ή νά καθίστατα ι 
εύγενεστέρα καί καλλιτέρα.

Κατηγοοοΰσιν ώς έπί τό πλείστον τάς εις τήν καλλιτεχνίαν 
διδομένας γυναίκας ότι είσίν άκατάστατο ι, όκνηραί, άλαζόνες, 
καί μετά δυσκολίας καί άπαρεσκείας καταγίνονται εις τάς τοΰ 
οίκου φροντίδας. Δυνατόν τοΰτο πολλάκις νά συμβαίνη εις πολ- 
λάς, δέν θά είπη όμως ότι έάν αύτα ι δέν έγένοντο ποιήτριαι 
θά ήσαν καλλίτεραι, τακτικώτεραι, έργατικώτεραι καί όλιγώ- 
τερον υπερήφανοι. Πόσαι άραγε, ^αίτινες ούτε καν περί ποιή
σεως έσκέφθησαν, εχουσιν όμως πλείστα τών άνωτέρω έλατ- 
τω μ άτω ν, γινόμεναι άθλιαι οϊκοδέσποιναι, λανθάνουσαι έντε- 
λώς τοΰ ΰψίστου αύτών προορισμού ;

Γυνή έμφορουμένη ύπό ποιήσεως άλλά ποιήσεως άληθοΰς 
δέν δύναται ή άναγκαίως νά ή μήτηρ έντελής, οικοδέσποινα 
τελεία, κάτοχος τών θειοτέρων καί εύγενεστέρων αισθημάτων.

Μή άδημονεϊτε λοιπόν έάν γυνή παραδίδηται εις τήν ποίη- 
σιν, άλλά τείνατε χεϊρα ένθαρρύνσεως, έστε δέ βέβαιοι ότι ού- 
δεποτε διά τοΰτο θέλετε μεταμεληθή. Έ άν γυνή τις  αίσθάνε-
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τα ι φύσει εν έαυτη τον ιερόν της ποιήσεως σπινθήρα, άς έν- 
θαρρύνωσιν αύτήν οί οικείοι και φίλοι. Ά ς  διδαχθώσι την  
ποίησιν καί το μέτρον αί γυναίκες έκείναι εις άς α ι Μούσαι 
ήνοιξαν τά ς  πύλας της Έδέμ των, ώς διδάσκονται τόσαι άλ- 
λ α ι την μουσικήν, ώς άλλα ι μανθάνουσιν νά κρατώσι τόν 
χρωστήρα.

Βοηθήσατε τήν γυναίκα νά καλλιεργή τά  φυσικά αυτής 
πυοτερήματα καί ευφυΐαν, ένθαρρύνατε νά γ ίνη τα ι ποιήτρια  
καθισταμε'νη οϋτω καλλιτε'ρα διότι ουδόλως ποτέ θε'λετε μετα-  
μεληθή. Έ άν ούδέν άλλο έπιτύχητε, θά έντρυφήσητε όμως 
πάντοτε εις μαργαρίτας αληθείς, εις μύρα ύπανοιγομένων κα
λύκων άτινα  θέλει παράσχω ή γυνή χέουσα εις στίχους τά  πλού
σια καί εύγενή τής ψυχής της α ισθήματα.

‘Ελένη Σ. Παπαδάκη.

Ζ Η Λ Ο Τ Υ Π Ο Σ
Ή  άμαξα προχωρεί τροχάδην. "Ιππος ωραίος καί μεγαλο

πρεπής, ηνίοχος μέ αύστηράν οίκοστολήν, ίπποσκευαί λαμπραι 
δίδουσιν ίδε'αν οικίας καλής τάξεως. Γυνή νέα άναπαυτικώς  
έξηπλωμένη εντός τής άμάξης φαίνεται βεβυθισμένη εις τόν 
ρεμβασμόν τής ίλιγγιώδους κινήσεως. Φέρει έσθήτα ημέρας θε
ρινής, καταυγαζομένης ύπά φλέγοντος ήλιου. 'Υπό τήν δ ια
φάνειαν των τρ ιχάπτω ν, άτινα  άφθονως κυι/,ατίζουσιν επί τού 
στήθους καί τών βραχιόνων της ομοιάζει νύμφην ΰδάτων, 
συλληφθεΐσαν αίφνης εις αδιάκριτα δίκτυα.

ΙΙαρά τό πλευρόν της μικρός τετραετής παϊς, μέ μακράν 
ξανθήν βοστρυχωτήν κόμην, μετακινείται άκαταπαύστω ς ώς 

.τά  πάντοτε άλματικώ ς βαίνοντα πτηνά , καί όμιλεί ετι περισ
σότερον, βασανίζων τήν μητέρα του διά τώ ν διαρκώς άνανε- 
ουμένων έρωτήσεών του.

Πε'ς, μαμά, αύριον θά ’πας εις τήν πόλιν ; Μά πε'ς μου λοι
πόν, μαμά μου. Αύριον, αύριον ;

Εκείνη άφηρημένη, άλλά χωρίς νά χάση τήν υπομονήν τ φ  
άπήντησε: Ναι, αγάπη μου, αύριον. ’Α λ λ ’ ώσεί μετανοήσασα 
προσθέτει: Οχι, όχι, δέν ήξεύρω . . . ΓΙρά πάντων μ.ήν εϊπης
τίποτε εις τόν πατέρα σ ο υ ............ Ε ίναι μ ία  έκπληξις, ήν
τ φ  επιφυλάσσω.

Κ αί διά θωπείας, συνοδευομένης καί υπό στοργικού φιλή
ματος έπί του ώραίου μετώπου του υιού της ή νεαρά μήτηρ 
έπανέλαβε τήν σύστασίν της. Ό  μικρός τήν άτενίζει σοβαρώς 
έπί έν δευτερόλεπτον χωρίς νά εί'πη τ ι.  Τά πα ιδ ία  έχουσιν 
ιδιάζοντά τηια τρόπον του σιωπάν, ένφ φαίνονται ζητοΰντα  
νά έμβαθύνωσιν εις τήν άλήθειαν τών λόγων μας.

'Η νέα γυνή έπανέπεσεν αύθις εις τόν ρεμβασμόν της.
Πρό δέκα πέντε ήμερών είχεν έπανέλθει εις τήν εξοχήν, αέ 

τήν χαράν εκείνην, ήν προξενεί ή μεταβολή’ του βίου, ή επά
νοδος εις τόπον ένθα διήλθε πλησίον φιλόστοργων γονέων τόσα 
του βίου της έτη, ή χαρά τής χλόης, τών ανδήρων, τών παρά 
τήν λίμνην πρασιών, τών πρασινοκυματιζόντων τούτων στο
λισμών τής παιδικής της ηλικίας και σήμερον μαρτύρων τής 
ευτυχίας της ώς συζύγου καί μητρός Τάς πρώτας εντυπώσεις 
της έποίκιλλον αι έπισκέψπς εις τούς σταύλους, εις τά  ορνιθο
τροφεία, εις τά  βουστάσια, εις τάς άποθήκας, συνοδευομένη 
πάντοτε ύπά του μικρού Ροβέρτου καί μετ’ αυτού άκαταπαύ
στως συνομιλούσα: "Οταν ήμην μικρά, όταν είχα τήν ή λ ι-

’’ κιαν σου . . . .  Κ αί άναμιμνησκομένη μετά τού τέκνου της  
τά  παιδικά της έτη, ένόμιζεν ότι έν αύτ,φ έπανήρχιζε τόν 
βίον.

νΩ! ναι! ή πρώτη έβδομάς έν τή έξοχή παρήλθεν έν πλήρει. 
γοητεία. Α λλά πόσον ταχέως παρήλθον αϊ πρώται καί γλυ-  
κεϊαι έκείναι έντυπώσεις τής έπανόδου άνά τούς. αγρούς. ’Ή δη  
μελαγχολία και κατήφεια κατέχει τήν ψυχήν της. Μόνη κα θ ’ 
όλην τήν ημέραν, μακράν τού συζύγου της, ώς χήρα σχεδόν, 
φαίνεται ανήσυχος ένταυτφ  καί τεταραγμένη. Τί κάμνει άρα  
εκείνος κ α θ ’ όλην τήν ήμέραν μακράν της; Βεβαίως έργασίαι, 
έμπορικαί υποθέσεις, συνεντεύξεις μετά φίλων τόν άπασχο-
λ ο ΰ σ ι............... ’Α λλά τή  μένει άρα πάντοτε πιστός; Μ ήπως
τά  κακά παραδείγμ,ατα, οί φίλοι, δέν παρασύοουσιν ένίοτε, 
και δέν πρέπει νά φοβήταί τις  τήν άστασίαν τών άνδρών;

Τόν άγαπα. έν τουτοις τόν σύζυγόν της καί αισθάνεται ότο 
ανταγαπάτα ι ύπ ’ αυτού. Κ αί όμως άφοτου τή έπήλθεν ή  
ιδέα ότι δύναται νά τήν προδίδη— χωρίς αύτή ούτε νά τό- 
ύποθέτη καν— έγένετο νευρική, κατελήφθη ύπό φρικώδους κα» 
οουνηράς αγωνίας. Ινα πεισθή, ίνα ήσυχάση, άπεφάσισε νά  
μεταβή ήμέραν τινά  αίφνης καί χωρίς εκείνος νά γνωρίζη τ ί 
ποτε εις Παρισίους, ίνα τόν συλλάβη έν τα ίς άσχολίαις το υ , 
ίσως καί έν τή  απ ιστία .

★
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Η άμαξα εισέρχεται εις τήν πλατείαν τού σταθμού. 'Ο  
μικρός ‘Ροβέρτος ορθός έπί τών προσθίων καθισαάτων, κτυπα: 
ένθουσιωδώς τάς χείρας, κατηυχαρ'.στημένος διότι άνεγνώρισε 
τόν πατέρα του, όστις τού κάμνει νεύματα διά τής θυοίδος 
τού βαγονιού.

Κ αί ιδού ό πατήρ του πρώτος τώ ν ταξειδιωτών κατέρχε
τα ι,  σπεύδων πράς αυτούς. Είναι άνήρ υψηλού άναστήαατος  
μέ φυσιογνωμίαν εύθυμον, μειδιώσαν. Πηδά έλαφρότατος έπέ- 
τής άμάξης, σφίγγει τήν χείρα τής συζύγου του, έναγκαλίζε- 
τα ι τόν μικρόν, όν θέτει έπί τώ ν γονάτων του καί ούτω τό έκ- 
τριών σύμπλεγμα εκείνο, τό όποιον ή άμαξα ταχέως μ ετα 
φέρει, αποτελεί τήν ώραιοτάτην καί θελκτικωτάτην τών εικό
νων. Είναι ώς οπτασία, ώς μετέωρον ζωής εύδαίμονος, διερ- 
χομένης διά μέσου τού θερινού πλούτου τώ ν άγρών, τών εύω -  
διώντων ρόδων, τώ ν πρασίνων φυτειών, αϊτινες πλαισιοΰσιν ε
κατέρωθεν τόν δρόμον τω ν.

Α ί ερωτήσεις διαδέχονται ή μ ία  τήν άλλην. Πώς καί πού 
διήλθε τάς πρωϊνάς ώρας του; Πού έπρογευμάτισε; "Επειτα 
πού έπήγε;

’Εκείνος διηγείται λεπτομερώς πώς διήλθε τήν ήμέραν το υ, 
άτενίζων τήν προσφιλή περίεργον μέ πολύ καλάν καί άοω σιω - 
μένον μειδίαμα άλλ ’ ολίγον σκεπτικόν, διότι μαντεύει εις τά ς  
ερωτήσεις τα υτα ς  τήν ύποκρυπτομένην ζηλοτυπίαν, ήτις  δέν 
τολμά νά έκδηλωθή. 'Έχει λάβη τήν χείρά της, ήν σφίγγες 
μ ε τ ’ αγάπης έντάς τής ίδικής του: Δέν είναι άλήθεια, τή  λέ
γει, ότι είναι ευχάριστος ή συνάντησις μετά μικρόν χωρισμόν; 
Φαίνονται τόσον μακραί αί ήμέραι, άς ό είς διέρχεται μακράν 
τού άλλου.

Ε κείνη ήδέως συγκεκινημένη άπαντά! "Ω! ! να ι, είναι 
πολύ, πολύ μακραί.

Τήν εσπέραν μετά τό δείπνον ό κύριος μεταβαίνει νά κ α -  
πνίση εις τόν κήπον ώς συνήθως. Ή  βραδείά είναι μαγευ
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τική. Ο άηρ είναι υπόθερμος. Ό  μ,ικράς έλαβε τήν άδειαν 
νά κατελθη εις τόν κήπον καί μεινη ήμίσειαν ώραν πριν ή 
κατακλιθή. Ά λ λ ’ άντί νά παίξη, σκαλόνει εις τά  γόνατα τού 
πατρός του, μετά τού όποιου φλυαρεί ώς μ,εγάλος. Ή  ομι
λία των αίφνης λαμβάνει σοβαρόν, έμπιστευτικόν χαρακτήρα, 
ον διακόπτουσιν άπά καιρού είς καιρόν κακώς συγκρατούμενοι 
γέλωτες.
. Η μαμά αίφνης πλησιάζει. Οί δύο συνωμόται σιωπώσι. 
Ε νθυμίζει εις τον μ.ικρόν, ότι είναι ώρα νά κοιμηθή, ούτος δέ 
απομακρύνεται έναγκαλισθείς άμφοτέρους μ ε τ ’ ίσης άγάπης.

Ό  σύζυγος τότε έγείρεται, προσφέρει τόν βραχίονά του 
είς τήν σύντροφόν του καί διά βραδέος βήματος περιπατοΰσιν 
ύπά τήν μ.ακράν κα ί πυκνόσκιον δενδροστοιχίαν τού κήπου.

Άμφότεροι σιγώσι, ώσεί έκαστος είς ιδίας άφιερωμένος σκέ
ψεις. ’Εκείνη τήν σιγήν τού άνδράς εκλαμβάνει ώς νέον δείγμα 
τής προσηλώσεως τού πνεύματός του μακράν. Φαίνεται άνή- 
συχος, απησχολημένος ! . . . Ω ! βεβαίως αί προαισθήσεις 
της δέν τήν ήπάτησαν. Α ί λεπταί όφρύς της συστέλλονται, ή 
άπόφασίς της έλήφθη. Ναί ! αύριον θά μεταβή άφεύκτως είς 
τήν πόλιν. »

1; Τήν πρωίαν τής επαύριον έν τ φ  ύπνοδωματίω, τά  παρά
θυρα είναι είσέτι κλειστά, καί μόλις άκτίνες φωτός ύπεισδύ- 
ουσι διά τών λεπτοτάτω ν χαραδρών αυτώ ν. Ό  κύριος είναι 
ηδη ένδεδυμ,ένος, έτοιμος δ ι’ άναχώρησιν. Βαίνων έπί τού 
άκρου τών ποδών, πλησιάζει πρός τήν κλίνην καί δ ι’ ελαφρού 
φιλήματος ψιθυρίζει εν ν γ ια ιν ε  εις την ώραίαν κοιμωμένην. 
Εκείνη μέ κλειστούς οφθαλμούς ψιθυρίζει: πώς! φεύγεις; τό 

σον γρήγωρα !
Ναι, αγαπητή  μου. Έ χω  συνέντευξιν τήν πρωίαν ταύτην

δ ι’ ΰπόθεσιν κατεπειγουσαν. Ύ γίαινε
Εςω ό ήλιος εχει ηδη άνέλθει ύψηλά. Τά πτηνά ψάλλουσι 

χαροπά, ένφ εκείνος απομακρύνεται μέ έλαφρόν βήμα, διασχί- 
ζων τούς άγρους, ων οι στάχυς κλίνουσι τάς βαρείας έκ δρό
σου κεφαλάς τω ν. Αναπνεει^άπληστως τόν πρωινόν άέρα, εύ— 
τυχής διότι ζή, χωρίς νά φαίνεται λυπούμ.ενος διά τήν άπό 
τής συζύγου του άπομάκρυνσίν του. Τουναντίον άπό καιρού 
ίΐς καιρόν γελά  θριαμβευτικώς, ψιθυρίζων: «Β έβαια! επείγουσα 
ύπόθεσις!»

Β Φθάνει τέλος εις τήν πόλιν. ’Επιβαίνει τής πρώτης τυχού- 
κχ; διευθύνεται εις άλαντοπωλεϊον, ένθα προ- 

ρβ) εύεται συλλογήν * όλην παντος ό,τι δύνατα ι νά γαργαλίση 
Τϊ)ν ορεξιν καί ίκανοποιήση τήν γεΰσιν. Έκείθεν αεταβαίνει 
δ·ς άνθοπωλεϊον, ένθα έκλέγει άφθονα καί ώραία άνθη, ώς καί 

: Κυμχσιαν δέσμην ρόδων τείου. Ιδου αύτός είς τόν οίκόν του, 
£ις την συζυγικήν εστίαν . . . Έ κεϊ λοιπόν, άνευ τύψεως συν- 

Λΐδό.ος, μέ το μ ειδί(χμα τ ά χείλη, άλλά καί 'μέ ύφος μυ- 

στηριώδες έκ τυλ ίσ σ ε ιτά  χαρτοδέματα μέ τάς προμήθειας του. 
ί. β φροντίδας, άς μόνον έραστής δύναται νά έπιδειξη, τοπο- 
θετει̂  έπι τής μεγάλης τραπέζης τού εστιατορίου παροψίδας 

ϊ® 1 κνθρώπους, τοποθετεί τά  καθίσματα τό εν παρά τό 
ρλλο, πλησίον, πολύ πλησίον. Τά άνθη στολίζουσι τήν τρ ά-  
πεν*ν, άρωματίζοντα τόν"άέρα, καί είς τήν θέσιν τή ς άνα- 
Ρδνομένης τοποθετείται μετά χάριτος έπί τού λευκού μάκτρου 

έχ. ρόδων δέσριτ).

Ενθουσιασμένος έκ του άποτελέσματος, τρίβει τάς /εΐρας 
ές ευχαριστησεως, μεθ ο και ενάγει το ώρολόγιόν του. Μόλις 
δεκα ωραι, λέγει και εκείνη θά ελθη εις τάς ένδεκα. Εχω μιας 
ώρας καιρόν, ίνα μεταβώ εις την μετά του Πέτρου συνέντευ- 
ξίν μου.

★
* *

Κ αι έάν ή σύζυγός του έβλεπεν όλην αύτήν τήν προ
ετοιμασίαν ! Κ αί θά τήν ί'δη, φ=ΰ ! ούτως ήθέλησεν ή τύχη  !

II θύρα άνοιγει. ’Ιδού αύτή είσερχομένη. ΤΙλθεν έπίτηδες 
εις τήν πόλιν, ίνα  τόν έκπληξη ή μάλλον ένα τόν συλλάβη. 
Καί δέν ήδύνατο βεβαίως νά έκλέξη καταλληλοτέραν ήμέραν.

Ω ! ποιον τραύμα διά τήν πτωχήν καρδίαν της, κ α θ ’ ήν 
στιγμήν άντίκρυσεν είς το Ιστ,ιατόριον καί είδε τά ς  προετοι
μασίας τα ύτα ς , τά  άνθη . . Δέν τήν ήπάτω ν λοιπόν τά  προ- 
αισθήματά της. Τι νά πράξη ήδη; πώς νά έκδικηθή; Κ α τα 
λαμβάνετα ι ύπό άκατασχέτου επιθυμίας, νά κατασυντρίψη  
όλα έκείνα τά  έκ κρυστάλλου καί πορσελάνης πολύτιμα σκεύη, 
να ρίψη όλα εκείνα τα  ωραία άνθη εις τον δρόμον* έκείνην 
την έκ ρόδων δέσμην νά την έκφυλλίση, νά τήν πατήση ύπό 
τούς πόδας της, νά τήν καταστρέψη !

Πλήν νέα σκέψις τήν έμποδίζει. ’Εκείνος θά έλθη άπό σ τ ιγ 
μής είς στιγμήν. Ν αί ! ώς καί ήάλλη. Πρέπει νά τόν συλλάβη  
εν τή  απ ιστιγ  του ! Νά τού ρίψη κατά  πρόσωπον τήν κα τα 
φρόνησήν της, ένφ τήν άλλην, ώ !  τήν άλλην, πώς θά τήν 
έξεδικείτο ! ! . . .

Α λ λ ’ ιδού ! κάποιος άνέρχεται ! ή ατυχής μέ τήν καρδίαν 
πάλλουσαν ρ ίπτεται είς την μικράν αίθουσαν, μόλις προλα- 
βοΰσα νά καταβ ιβάση τά παραπέτασμα. Ε ίναι εκείνος. Ά λ λ ’ 
είναι μόνος. Σκουπίζει τόν ιδρώτα τού μετώπου του ψιθυρί- 
ζων: Έφοβήθην μήπω ς έβράδυνα. Ά λ λ ’ όχι, δέν ήύθεν ά -  
κόμη : Α φελέστατα δέ, άγνοών ότι κατεσκοπεύετο, έξήγαγε 
τού θυλακίου του βελουδίνην πυξίδα, ήν έθηκε παρά τήν 
δέσμην.

"Ω ! πώς τόν μισεί, τόν άθλιον ! τόν προδότην ! Καί πό
σην διάθεσιν αισθάνεται νά τόν πνίξη τουλάχιστον.

Ούτος πλησιάζει πρός τό παράθυρον μετ’ άνυπομονησίας: 
Περίεργον ! ώφειλε νά είναι ήδη έδώ ! Ά λ λ ’ έάν δέν ήρχετο ! 
άδύνατον. Ό  μικρός Ροβέρτος μοί τά είπε μετά θετικότητος.

Πώς ! ήκουσε καλά ! ‘Ο Ροβέρτος ! Τά τέκνον τω ν άνήγ- 
γειλε τήν άφιξιν τής γυναικός, ήν ό σύζυγός της άνέμενε.

Τά όνομα τούτο διαχέει άκτίνα φωτός είς τήν έσκοτισυ.ένην 
διάνοιάν της !

’Εκείνος έν τούτοις έξακολουθεϊ : Θέλουσα νά μέ συλλάβη  
θά συνελαμβάνετο είς τήν παγίδα, ήν έστησε !

Ή  εύτυχής σύζυγος δέν άμφιβάλλει πλέον. Ή  άναμενο- 
μένη είται αύτή. Τά άνθη, τά  ρόδα, ή βελούδινη πυξίς είναι 
προωρισμ,ένα δ ι’ αύτήν.

Γέλως τότε νευρικός έκφεύγει του στήθους της, καί κάμνε1 
τόν σύζυγόν της νά ύπεγείρη τό παραπέτασμα. Κ λαίουσα καί 
γελώσα ένταύτφ  τόν έναγκαλίζεται : Ώ  ! ! φίλε μου ! πόσον 
έφοβήθην ! Ε ίχα πιστεύσει πρό^όλίγου, ότι . . καί άληθώς σέ 
έμίσησα μέ όλην τήν δύναμιν τής ψυχής μου.

Κ αί τώ ρα ; είπεν έκείνος. (
Τώρα σέ άγαπώ πολύ, καί δέν θά είμαι πλέον ζηλότυπος,

(*Εκ τοΰ Γαλλικού). ΆβηνΧ Σιγανού.
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Ή Ν Α Σ  Β Λ Α Π Τ Ε Ι  Κ Α Ι  Τ ΙΜ Α Σ  ί Ι Φ Ε Α Ε Ι  I Β Α Λ Α Σ Σ Α
Α ί σχολικαί φυλα.καί ανοίγουν τέλος, καί τά  δυστυχή μικρά, 

οί κατάδικοί ούτοι*' τοΰ επταώρου καθ ’ έκάστην περιορισμού 
άνευρίσκουσιν εις τάς κόλπους τών οικογενειών των την άνά- 
παυσιν, την ησυχίαν, τάς απολαύσεις, άς έπί εννέα συνεχείς 
μήνας έστερηθησαν.

Α ί μητέρες ανήσυχοι έπί τη  θέα των ωχρών παρειών, τών 
ισχνών καί γωνιωδών μελών, τών έξηντλημένων οφθαλμών 
τών μικρών των ονειροπωλοΰσιν ηδη πώς θά δυνηθώσι νά 
έζασφαλίσωσιν αύτοϊς επί ένα τουλάχιστον μηνα την εις την 
θάλασσαν μετάβασιν, την πρόσληψιν λουτρών, δι’ ών αί ασθε
νείς έκείναι υπάρξεις θά άνακτησωσιν υγείαν καί δυνάμ,εις.

Ή  παραλία, τά  Φάληρα, ό Πειραιεύς άναπληρουσιν ηδη 
τά ς  πλατείας καί τάς λεωφόρους, τόν αυτόν κόσμον, τά  αυτά  
πρόσωπα έκάστοτε δεχόμενα. Πάντες προμηθεύονται έν σπουδή 
εισιτήρια διά τό Νέον η Παλαιόν Φάληρον — οί έπιθυμοϋν- 
μ.οΰντες νά λούωνται άκινδύνως εις καθαρά ύδατα  προτιμώσι 
το Παλαιόν, ενθα ή διά τοΰ τροχιοδρόμου μετάβασις άποτελεί 
καί ώραίαν διασκέδασιν — πάντες δέ καί πάσαι οϊας δήποτε 
ηλικίας εις τούς δροσερούς τής θαλάσσης κόλπους, ώς εις φάρ
μακου συνειθισμένον καί άνώδυνον ζητοΰσιν θεραπείαν παντός 
κακού.

Ή θάλασσα τό δεικνύει αρκούντως έκ τής πίκρας καί άλ-  
μ,υράς γεύσεώς της είναι ύδωρ πλουσίως μεταλλικόν. Σωδού- 
χον χλώριον καί μαγνήσιον, θείον καί όξυάνθραξ, ίώδιον καί 
βρώμ-ιον, πάντα  τα ΰ τα  τά  ισχυρότατα θεραπευτικά συστατικά  
εΰρίσκονται έν αυτή εις μεγίστην αφθονίαν. ΓΙλήν τούτων όμως 
περιέχει καί όργανικάς ουσίας, αίτινες τή  προσδίδουσι την 
ζωογόνον εκείνην οσμήν, την στηπτικότητα , καί τινας άλλας 
ίσχυράς ιδιότητας.

Ή φυσική καί συνήθης τώ ν ήμετέρων θαλασσών θερμοκρα
σία ποικίλλει άπο 1 8 — 28 βαθμών. Το θαλάσσιον λουτρον 
λοιπόν είναι τό κ α τ ’ έξοχην ψυχρόν λουτρόν μ.ετά τώ ν πλεο
νεκτημάτων του, άλλά καί μετά τών συναφών κινδύνων.

Ό  θαλάσσεος άήρ είναι όλος διάφορος του τής ξηράς, μέ 
ιδιάζοντας εντελώς χαρακτηρισμούς. Τά μικρόβια, οί αύθάδεις 
ούτοι σκώληκες δεν τολμώσι νά τόν μολύνωσιν. Ε ίναι άγνός, 
άλλ’ είναι ένταυτώ συμπαγής, πυκνότατος καί ΰγρός, καί 
εάν δέν φέρη σπέρματα νοσογόνα, εάν δεν σπείρη την φθίσιν, 
είναι έν τούτοις τρομερός καί κινδυνώδης διά τούς άσθενείς 
πνεύμονας.

Ή θάλασσα είναι ό μεγάλος ταραξίας. Κυλινδοϊ άκατα- 
παύστως τά  κράσπεδα τοΰ κυανοπρασίνου φορέματος της, ά -  
τοσύρεται, οπισθοχωρεί, ί'να μετά μείζονος έπανέλθη όρμής, 
καθαρίζουσα τούς χάλικας καί κατατρώγουσα τούς βράχους. 
'Η άκάματος αύτη κυρίαρχος άναζυμόνει τάς σάρκας μας, το- 
νοποιεί την δερματικήν κυκλοφορίαν καί ενισχύει μεγάλως τά 
μυϊκόν μας σύστημα. Ά λ λ ’ ή επίδρασίς της αϋτη δέν αρμόζει 
εις πάσαν ήμών πάθησιν.

Διά τήν παιδικήν έν τούτοις ηλικίαν τά  θαλάσια λουτρά 
δίδουσι τά  ώραιότερα πάντοτε αποτελέσματα, ά λ λ ’ ύπό τόν 
ρητόν όρον, ότι οί κανόνες τής υγιεινής δέν θά παραβλέπωνται 
καί ότι έν τή  γενική καταστάσει τής υγείας τώ ν παίδων δέν 
ύπάρχουσι λόγοι άπαγορεύοντες τήν χρήσιν τών θαλασσίων 
λουτρών.

’Ιδού εις ποιας περιστάσεις διάσημος καθηγητής τοΰ Πανε- 
πιστημείου τώ ν Παρισίων απαγορεύει τ α  θαλάσσια λουτρά 
εις τούς παϊδας :

Ιον. Τά παιδ ία, τά  προσβεβλημένα ΰπά χοονίας βρογχίτι- 
δος ή έξ εμφυσήματος δέν πρέπει νά λούωνται εις τήν θάλασ
σαν. ’Εκτός έάν ή βρογχϊτις είναι συνέπεια χοιραδικής κατα-  
στάσεως, ότε τά  λουτρά δύνανται νά ώφελήσωσι.

2ον. Οί παίδες ή καί οί μεγάλοι οί προσβεβλημένοι εκ φ θ ί-  
σεως καί λαμβάνοντες θαλάσσια λουτρά 4 χειροτερεύουσι την 
κατάστασίν τω ν καί έπισπεύδουσι τά μοιραίον τέλος.

3ον. Τά παιδ ία, ή οί μεγάλοι ών ή καρδία είναι προσβε
βλημένη. Διά τήν πάθησιν ταύτην ή θάλασσα είναι τόσον έπι- 
βλαβής, ώστε καλόν θά ήτο νά ϋποβάλλωνται τά  μικρά εις 
καρδιακήν έζέτασιν πριν ή άρχίσωσι νά κάμνωσι λουτρά. Δι ’ 
α ύτά  έξοχή καί βίος ήσυχος, ιδού ό ,τι α π α ιτε ίτα ι πρός παρά- 
τασιν τής ζωής τω ν. Οχ  ̂ δε μόνον δια τους καρδιακούς, 
άλλά καί διά τούς πάσχοντας έξ άπλών νευρικών πιέσεων τής 
καρδίας ή παλμών τά  θαλάσσια λουτρά είναι επ ιβλαβέστατα. 
’Επίσης διά τάς υπερτροφίας τής καρδίας τάς προκυπτούσας 
άπό τοΰ 10ου — 14ου έτους συνεπείς τής άναπτύξεως, τά  θα
λάσσια λουτρά είναι επιβλαβή.

4ον. Οί πάσ^οντες άπό ρευματισμών καί νευραλγιών πρέ
πει νά άποφεύγωσι τήν έρεθιστικήν έπίδρασιν τών θαλασσίων 
λουτρών, ήτις  αύςάνει τους τε ρευματικούς και νευρικούς πό

νους.
δον. Τά πάσχοντα έκ δερματικών παθήσεων, εάν μάλιστα  

αύτα ι είναι λειχηνοειδείς, κνησμοειδεϊς, έκζέματα, π ιτυρ ιά 
σεις. Έ άν προκύπτωσιν έκ χοιραδικών παθήσεων, ή παρά 
τήν θάλασσαν διαμονή καί τά  λουτρά θεωροΰνται ωφέλιμα.

6 ον. Τά πάσχοντα έκ νευρικών νοσημάτων, καί τά  υστε
ρικά παιδ ία  πρέπει νά άποφεύγωσι τήν θάλασσαν. Ό  υστερι
σμός, ώς είναι γνωστόν, είναι συνηθεστατος απο της ,,αιδικης 
ηλικίας. Τά υστερικά παιδ ία, έν γένει ευφυέστατα,διακρινονται 
διά τήν έλαφράν καί έπιπόλαιον κρίσιν τω ν, διά τό εύμετά- 
βλητον τών έντυπώσεών τω ν, διά τό άτίθασσον καί άνυπότα- 
κτον τοΰ χαρακτήρός τω ν. Τά αναίσθητα πα ιδ ία, τά  πολύ 
σιωπηλά, ή πολύ ταραχοποιά ώς καί τά  κακά δέν πρέπει να 
ζώσι πλησίον τής θαλάσσης. Οί μικροί ούτοι νευρικοί άνθρω- 
πίσκοι πάσχουσιν έξ έγκεφαλικοΰ έρεθισμοΰ, όστις είναι συνε
χώς ή πρώτη βαθμίς τής έπιλ.ηψίας. Ή  γειτνίασις τής θα
λάσσης καθιστά συνεχέστερα τά  συμ π τώ μ ατα  τοΰ έρεθισμοΰ 
τούτου. Ε πίσης τά  έπ ιληπτικά παιδ ία  η τά  έξ έπιληπτικώγ 
γονέων γεννώμενα, πρέπει νά ζώσι μακράν τής θαλάσσης.

7 ον. Π αιδία, ών τά  αισθητήρια όργανα διατηρούνται έν 
άμβλεία καταστάσει δέν πρέπει νά λούωνται εις την θάλασσαν, 
ιδίως δε τά  πάσχοντα έκ τής όράσεως. Ο ζωηρός άήρ, ή 
άμμος, ή ισχυρά ανταύγεια τοΰ ήλιου, πάντα  τα ΰ τα  ερεθι- 
ζουσιν ύπερμέτρως τάς παθήσεις τών οφθαλμών. Επίσης ή 
καταρροή τών ώτων, τοΰ λάρυγγος, αί ύπερτροφίαι τώ ν α 
μυγδαλών δεινοΰνται διά τών θαλασσίων λουτρών.

Τέλος όλα τά  μικρά πα ιδ ία , τά  κάτω τών δύο ετών δέν 
πρέπει ποτέ νά βυθίζωνται εις θαλάσσιον ύδωρ.

Ποία είναι λοιπόν τά  πα ιδ ία , ερωτώσιν αι μητερες, τά  ο
ποία άφόβως δύναται τις  νά λουη και να δ ία ιτά  παρά την 
θάλασσαν ;

Ή  θάλασσα ποολααβάνει πολλά κακά, θεραπεύει δέ ολίγα.
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Είναι καλή ίδια κατά  τήν γνώμην πάντοτε τοΰ έξοχου 
καθηγητοΰ —  διά τά  άτονισμένα καί έξηντλημένα έκ τής με
λέτης καί τώ ν σπουδών πα ιδ ία , διά τούς έφηβους καί τάς  
νεάνιδας, αιτινες μόλις έπαρκοΰσιν εις το γιγάντειον εργον 
τής άναπτύξεως, εις έκείνας όσαι πάσχουσιν έκ μηνιαίων άνω - 
μαλκυν, εις τάς αναιμ ικάς, τάς χλωρωτικάς, τάς λυμφαττκάς 
με τάς ώχρας καί πλαδαράς σάρκας, τώ ν όποιων ό λαιμός φέ
ρει αληθές έκ γαγγλίων περιδέραιον, τά ς  χοιραδικάς, τάς έξ 
άρθρίτιδος πασχούσας, τάς βασανιζομένας υπό λευκορροίων, 
ύπό σηπεδόνων, ύπό πυωδών έξανθημάτων, τάς ραχιτικάς 
ιδ ια ίτατα, ών ή παρκτεταμένη πλησίον τής θαλάσσης διαμονή 
δύναται νά έπιφέρει καί τελείαν θεραπείαν.

*Η χρήσις τών θαλασσίων λουτρών είναι επίσης ωφέλιμος 
διά τούς πολύ ισχνούς, δι’ όσα παιδία πάσχουσιν έξ ατροφίας 
μέρους τίνος τοΰ σώματος. (

Έ ν γένει δ ’ είπεϊν ή θάλασσα ώς ολα τά  φάρμακα κάμνει 
καί καλάν καί κακόν. Δέν πρέπει νά τήν έφαρμόζωμεν έν πάσι, 
άλλ’ ιδία όπου είναι άνάγκη.

Μ Ι  Ε Α Α 9 Ν Ι Α Ε Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ .
Εις τήν χορείαν τών έπί τών δακτύλων άριθμουμένων έλ- 

ληνίδων, αϊτινες τυγχάνουσιν άνωτέρας έπιστημονικής μορφώ- 
σεως, τάσσονται άπό σήμερον καί αί έκ Κεφαλληνίας άδελφαί 
Αλεξάνδρα καί ’Αγγελική Π αναγιωτάτου.

Α ύτα ι συμπληρώσασαι κ α τ ’ οίκον τάς γυμνασιακάς αύτών  
σπουδάς, έζήτησαν τήν άδειαν νά ΰποβληθώσιν εις άπολυτη- 
ρίους γυμνασιακάς έξετάσεις, οπως άποκτήσωσι τό δικαίωμα  
τής εγγραφής τω ν εις τό Πανεπιστήμιον.

Ή δη ή δεσποινίς ’Αγγελική Π αναγιω τάτου—τής άλλης 
κωλυθείσης νά παρευρεθή είς’ τάς έξετάσεις τα ύτα ς  ένεκεν ά -  
σθενείας— έξετασθείσα έν τώ  Βαρβακείφ ένώπιον τή ς έπί 
τούτω όρισθείσης επιτροπής ήξιώθη γυμνασιακού άπολυτηρίου 
μετά τοΰ βαθμού & p ia r a .

Ή δεσποινίς Π αναγιωτάτου θά έγγραφή εις τήν ιατρικήν 
«χολήν τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου, δευτέρα ήδη αυτή μετά  
τήν δεσποινίδα Καλαποθάκη, Έ λληνίς ιατρός.

Ή  άδελφή της ώς πληροφορούμεθα θέλει άκολουθήσει μα
θηματικά, έτοιμάζεται δέ ήδη καί τρ ίτη  έκ Κέρκυρας διά τήν 
φιλολογικήν σχολήν.

'Οχι μόνον δ ’ έν τοϊς γράμμασι, άλλά καί έν τή  καλλιτε
χνία έχομεν ήδη νέαν νά άριθμώμ,εν άκάματον έργάτιδα τήν  
δεσποινίδα Έ ρασμίαν Καλλισπέρη, νεωτέραν άδελφήν τής φ ι
λολόγου μας κ. Σεβαστής Καλλισπέρη. Α ύτη  κατόπιν σπου
δών έμβριθεστάτων έπί σειράν έτών έν τοϊς Ήδείοις τώ ν Πα
ρισίων καί τής Βιέννης εΤυχε πτυχίου έν τω  κλειδοκυμβάλιρ, 
διακριθεϊσα καθ’ όλον τό διάστημα τώ ν σπουδών της ώς καί 
**τά τάς έξετάσεις της καί τυχοΰσα τών θερμοτάτων συγχα
ρητηρίων τών έν Βιέννη καθηγητών της, έπί τή  λαμπρά διε
ξαγωγή τής τόσον δυσκόλου έξεταστικής έν τή  μουσική δοκι- 
μασ;ας.

Ελπίζομεν ότι τό Συμβούλιον τοΰ ’Ωδείου θά χρησιμοποιή- 
β10» το τάλαντον τής νεαράς καλλιτέχνιδος, ένθαρρύνον ούτω  
«•υτην έν τα ϊς άπαρχαϊς τοΰ καλλιτεχνικού σταδίου της καί 
τιμών την αύταπάρνησιν καί τάς θυσίας, εις άς νεω τάτη υπε
βλήθη, όπως καί έν τή  ξένη τίμηση τό Ε λληνικόν όνομα.

Ευχάριστόν ότι αί Έ λληνίδες ήκολούθησαν τό παράδειγμα  
τώ ν Ευρωπαίων καί ’Αμερικανίδων γυναικών, άποδεικνύουσαι 
καί αυτα ί έν τοϊς στενωτάτοις όρίοις τής παρ’ ήμΐν πνευμα
τικής καί καλλιτεχνικής κινήσεως, ότι αί περί υπεροχής τού 
άνδρός μέχρι πρό τίνος ετι έπικρατοΰσαι ίδέαι είναι πεπλα- 
νημέναι καί ότι τό γυναικείον πνεύμα καταλλήλω ς καλλιερ- 
γούμενον όχι μόνον ίσον καί έφάμιλλον τοΰ κοινού άνδρικοΰ 
είναι, άλλά καί ΰπεροχώτερον δύναται νά άναδειχθή.

’Αναγνωριζόμενης δ ’ ούτω τής άξίας τής γυναικός, βαθμη
δόν καί κ α τ’ ολίγον παραχωροΰνται αυτή ύπό τής κοινωνίας 
άνάλογα προνόμ,ια καί δ ικα ιώ ματα, δ ι’ ών άποβαίνει αύτη  
πολυτιμότατος παράγων τοΰ τε κοινωνικού καί έθνικοΰ ήμών 

βίου. Ελένη Γεωργιάδου.

Ο  Π Ε Ρ Ι  Η Μ Α Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

ΕΙΣ ΠΑΛΑΙ ΟΣ ΤΟΙ ΧΟΣ

Τό θέρος ευρίσκεται εν τή ακμή του, χωρι? όμολογουμένως, καί νά άποβαίνη 
ανιαρόν έκ της πολλής θερμότητας Είναι τούτο σπάνιον φαινόμενον διά κλίμα 
(Ικ τό ίδικόν μας, υπό τό όποιον κατά τήν περίοδον ταύτην τού έτους ή ατμό
σφαιρα πληρούται πύρινης λάβας, φλεγούσης μετά τής αυτής έντάσεως ζώα 
και ανθρώπους, φυτά και λίθους.

’ Εντεύθεν πάντες δσοι δύνανται νά άπομακρυνθώσιν, Γνα ζητήσωσιν εις κλί
ματα δροσερώτερα ολίγην ζωήν και αναψυχήν,Ιτοιμάζουσι τους ταξιδιωτικούς 
σακκους των άπό τάς ποώτας έτι ημέρας το» ’ Ιουνίου, ήδη δέ εύρίσκονται εγ
κατεστημένοι εις έν ή δύο δωμάτια μετρίου ξενοδοχείου τών βουνών τής 'Ιτα
λίας ή Ελβετίας. Πολλοί επωφελούνται τής ευκαιρίας ταύτης πρός έπίσκεψιν 
διαφόρων ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων.

*0 ταξειδιωτικός οΰτος βίο; έχει βεβαίως πολλάς τέρψεις και θέλγητρα,άλλά 
και πολλάς στενοχώριας και βάσανα. Οί ταξειδεύσαντες ιδίως πολύ πείθονται 
ότι ή ώραιοτέρα ημέρα τού ταξειδίου των είναι ή τής επανόδου εν τή οικογε
νειακή Ιστία, εν ή ανευρίσκει τις ποιάν τινα φυσικήν ευμάρειαν και ειλικρινή 
περίθαλψιν, ήν τουλάχιστον δεν υποχρεούται νά πληρώνη τοϊς μετρητοϊς, αμέ
σως εις τιμάς μέχρις απίστευτου υπέρογκους. Γ0  παρά τήν συνήθειάν του λο ι
πόν διατηρούμενος μέχρι τούδε δροσερός καιρός, προστιθέμενος εις τάς άνίας 
και στενοχώριας τού ταξειδίου, συνετέλεσαν όπως πολλοί εκ τών ταξειδευόν- 
των άλλοτε διέλθωσι τό θέρο ς τούτο έν Άθήναιτ, ένθα έξαιρετικώς ασυνήθης 
διά τήν εποχήν ταύτην παρατηρεΐται κίνησις καί ζωηρότη ς. Εις τήν κατηγο
ρίαν ταύτην ύπαγόμεναι, άλλά καί έπιθυμούσαι νέας νά μεταδίδωαεν εντυπώ
σεις μας, ώς ανά παν θέρος, πρός τάς φίλας άναγνωστρίας μας, έπεδόθημεν εις 
μικράς εκδρομάς είτε θαλασσίας, είτε άνά τάς έξοχάς καί τούς αγρούς, ών πε- 
ριγραφάς έν σειρά ολη άρθρων τακΧικώς πχρέχομεν.

Τό σημερινόν ταξείδιόν μας έγένετο άπλούστατα, πεζότατα δια τού τροχιο
δρόμου ’Αθηνών, όριον δε αυτού υπήρξε περικαλλής έξοχικός χήπος.

Ή  δενδροστοιχία ήν ήκολουθήσαμεν άμα είσελθούσαι έν αύτώ, εκτείνεται 
αμέσως εις παράλληλον γραμμήν με τόν παλάιότατον τού κήπου τοϊχον, όστις 
φαίνεται οτι, έάν δέν έκρημνίσθη μέχρι σήμερον, τούτο οφείλει εις τήν άφθονον 
φυτείαν, ήτις βλαστάνει εις παν κούφωμα, εις πάσαν χαράδραν, εις παν διάκε- 
νον αυτού. ΟΤοι ασθενείς καί έν ταύτώ πανίσχυροι καί μαγικοί στύλοι οί έκ 
λεπτών πρασίνων κλώνων καί κλάδων στοογικώς περιβάλλοντες τό πανάρ- 
χαιον καί Ιτοιμόρροπον τούτο έκ χώματος καί λίθων πλαίσιον !

Ά λ λ ’ ώς όλα τά παλαια καί αρχαία πράγματα κινούσι τήν περιέργειάν μας, 
ώς δύναται τις έν αύτοϊς νά άντλήση πολλά διδάγματα, ούτω καί ό τοίχος 
εκείνος ειλκυσε τήν προσοχήν μας, ιδίως διά τήν πληθύν καί ποικιλίαν τών εις 
τούς σαθρούς καί εύρωτιώντας κόλπους του εύρόντας άσυλον συνοικιστάς. Πό- 
σαι καί πόσοι έκ τών έ.τισκεπτομένων τάς Ά λ π ε ις  χκί μετά περιεργίας μελε
τώντας τά νεκρά καί α/ρωμκ άνθύλλιατά παοάτούς πάγους βλαστάνοντα άγνο- 
οΰσι ή δέν ίξήτασαν ποτέ τήν υύραίαν φυτείαν τών χωρών μας, ήν θαυμά- 
ζουσιν οί ξένοι, οί γινώσκοντες νά βλέπωσι και μελετώσι παν χαλο'ν, δταν μά
λιστα τούτο θάλλη υπό τόν ώραιότατον τοΰ κόσμου ουρανόν.

Έ ν Ιχστάσει χαί ημείς προ τοΰ κυματίζοντας πρασίνου πέπλου τοΰ παλαιοΰ 
τούτου τοίχου, άγνοοΰμεν τί πρώτον, τ ί ύστερον νά θαυμάσωμεν έκ τών πολ
λών καί ποικίλων φυτών, άτινα συμπλέκονται, άδελφοΰνται ή καί αλληλο^ρώ- 
γονται έπί τών νώτων αυτοΰ ; Έ δώ  ή περίπλοκός μέ τά ώραΐα πρασινα φύλλα 
της και τά ίόχροα καί ρόδινα ανθη της, άτινα άνοίγουσι χαιρετίζοντα τήν ανα
τολήν καί κλείουσι περίλυπα τούς οφθαλμούς, "να μή Γδωσι τήν δύσιν τοΰ 
λαμπρού τής ήμε'ρας άστρου. Έχει ό κισσός μέ τό σκοτεινόν καί στιλ,δον φύλ.-
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λωμά του, το έμβλημα τοΰτο της σταθερότητας, το άναρριχώμενον μετά κα
ταπληκτικής ταχύτητος και προσκολλώμενον εις παν ύπ ’ αυτόν ή περί αυ
τόν σώμα μετά τοιαύτης δυνάμεως, ώστε μόνος ό θάνατος όυναται νά τό από
σπαση αυτού. 'Ολίγον απωτέρω ωραία και τρελλή άναδενδράς ΕξαπλοΤ νωχε- 
λώς τό πολύπλοκον δίκτυον των μυρίων βραχιόνων της, εφ’ ων άναρτώνται 
ώραιόταται βότρυς, μόλις δένουσαι εις καρπούς τά λευκά και λεπτοφυή ανθύλ
λιά των. Εις ταυτα δέον νά προστεθώσι τά μυρίων εϊδών μικρά του αγρού 
φυτά, άτινα γεννώνται υπό τήν σκιάν των μεγάλων και Επιδεικτικών, ζώντα 
καί αποθνήσκοντα Εν άφανεία χωρίς ούτε καν τό όνομά των νά άκούσωσι ποτέ 
προφερόμενον παρά τίνος. Μεοικά τούτιυν φύονται υψηλότερα έπ ιδεικνύουσι δέ 
υπερήφανα Επί τής ρά/εως τού τοίχου έστω και.επί μίαν μόνην ημέραν — τάς 
ωραίας καί πολυχρόμου; κεφαλάς των, άς πρός τό Εσπέρας κλίνουσι μελαγχο. 
λικά ε'πί τού κισσού, εις τούς κόλπους τού οποίου χάνονται, ινα μή ávasa- 
νώσι πλέον.

Ύ π ’ αυτά πληθυσμό; όλος υπάρξεων, πλήρης ζωής, κινείται, δρα, εργά
ζεται, σφριγά, αγαπά, μισεί, διαιωνίζει τό είδος του, αποθνήσκει. Αί άράχναι, 
α'ίτινες συνοικίζουσι πάσαν οπήν, ε’ξαπλούσι την λεπτήν οθόνην των πρό τού 
ανέμου, καί καιροφυλακτούσιν ύπ’ αυτήν τό άμέριμνον έντομον, τήν μικράν 
καί θορυβώδη μυΐαν, ήτις θά ύποπέση εις τά δολοφόνον δίκτυόν των, Κρε μα- 
μένη από λεπτοτάτου νήματος ή χρυσαλλίς κοιμάται αμέριμνος εις τόν έξ υπο
κίτρινης μετάςης βόμβυκά της. Αί μέλισσαι βομδούσαι άπομυζώσι πυρεττωδώς 
τό μέλι καί τό άρωμα άπό των καλύκων των άνθέων. Αί μυριόχροοι ψυ/αί 
ταλαντεύουσιν ερωτύλως τάς δίκην ριπιδίου πτέρυγάς των επί των ώραιοτέρων 
ανθυλλίων, άτινα καί αυτά αίσθηματικώτατα ύπερηφανεύονται διά τήν προτί- 
μησιν ταύτην. Ιίληθύς άπειρος διαφόρων άλλων Εντόμων άπό τού φιλέργου 
μήρμυκος μέχρι τού αναμένοντος τήν μεταμόρφωσίν του αηδούς σκώληκος 
συνοικίζουσι τόν παλαιόν τούτον τοίχον, τού οποίου ή περιγραφή ήδύνατο ολο
κλήρους νά περιλάβη τόμους.

ΙΙόσας θαυμασίας ανακαλύψεις δεν δύναταί τις νά κάμη έντός ενός κήπου, 
χωρίς νά ευρίσκεται εν τή απελπιστική συνέχω: συνα^εία μετά τού ανθρωπί
νου εγωισμού, μετά τής ταπεινότητος των χαρακτήρων, μετα τού δόλου, τής 
πλάνης καί τής υποκρισίας τού πάν εύγενές καί ιερόν έκμεταλευομένου άνθςώπου.

Έ νω  άπλήστως θαυμάζω τήν θαυμασίαν διάταξιν των χρωμάτων καί τής 
φυτοσκιάσεως, ένω άναλογίζομαι πόσον άσθενώς ό χρωστήρ μου θα ήδύνατο 
νά άναπαραστήση καί έλάχιστον αυτών μέοος. αίφνης φωνή γλυκυτάτη καί με
λωδική αντηχεί επί τού υπέρ τήν κεφαλήν μου έκτείνοντος τούς κλάδους του 
δένδρου. ”Ω ! τί νά λέγη άρα ή μυστηριούδης καί ακατάληπτος δι' ημάς ιοωνή 
αύτη ; Ε'-ναι διάχυσις καοδίας έρώσης, είναι Εξομολόγησις πράξεως εύγενούς, 
είναι παράπονον, είναι Ιπίπληςις, είναι μομφή ;

Τό μικρόν πιηνόν, ώσεί μαντέυσαν τάς σκέψεις μου, πετα ακριβώς απέναντι 
μου, έκεΐ Επί τού παλαιού τοίχου καί μέ ατενίζει με οφθαλμούς περιέργους 
καί άεικινήτους. Καθαρίζει τό ράμφος του έπί τής χλόης, πηδά διά ρυθμικών 
αλμάτων άπό κλώνου εις κλώνον, ένψ καταπίπτει σχεδόν πλησίον του, πνευ
στιούσα, κατάκοπος, ώσεί άπό μακρυνού ταξειδίου έρ/ομένη ή σύντροφός του. 
νΩ ! τί πτερυγίσματα τότε καί τί χαρά, καί τί έρωτοτροπίαι καί περιποιήσεις, 
καί πόσα Εκφραστικώτατα π ΐ ,  π ΐ, π ϊ .

Αί μικραί καρδίαι των έπαλλον υπό τού γλυκυτάτου καί ώοαιοτάτου των αι
σθημάτων, δι ’ οϋ δύο ψυχαι εις μίαν καί μόνην ένούνται καί συγχέονται. ’Από 
κοινού έτόνισαν ώραΐον καί σιγηλόν άσμάτιον. αίνούντα Γσως τόν Θεόν, όστις 
μετά μικρόν χωρισμόν ίσως δέ καί κίνδυνον τά ήνωσεν έκ νέου.

’Ώ  ! πόσων θαυμάσιων Εορτών, πόσων μαγικών σκηνών, πόσων ειδυλλιακών 
εικόνων δέν είναι μάοτυς ό παλαιός ου το; τοίχος ! Ό  ήλιος δύει, θέτων ούτου 
άποτόμως πέρας εις τό ταξείδιόν μου, τού όποιου αί εντυπώσεις μέ κάμναυν νά 
πιστεύσω ότι περιηγήθην κατά τήν ημέραν ταύτην χώραν παράδοξον καί πρω
τότυπον, ήν άοαπάνως πάσαι αί άγαπώσαι τόν Δημιουργόν τού καλού έν τή 
ούσει ούνανται νά Επισκεφθώσι.

ΕΞΕ ΤΑ ΣΕΙΣ  Α Η Μ Ο Τ Μ  Π Α Ρ β Ε Ν Α Γ ΪΓ Ε ΙΜ
Κατά τάς δύο τελευταίας εβδομάδας έγένετο εναρξι: καί τέλος των εξετά

σεων των διαφόρων δημοτικών παρθεναγωγείων τής πρωτευούσης. 'Ως καί Ιν 
τφ  παρελθόντι φύλλω έγράφομ^ν, χάρις εις τόν νέυν δήμαρχον τής πόλεώς 
μας κ Μ. Με* αν, αί εξετάσεις, διεξήχθησαν υπέρ ποτε άλλοτε κοσμιώτε- 
ραι, αόστηρότεραι και άμερυληπτάτεραι υπό την άγρυπνον έποπτείαν εξετα
στικών έ-ιτροπών έκ κυριών α'ίτινε; τακτικώς καί μετά ζήλου επαινετού ά\έ- 
λ,αβον τήν έτιτέλεσιν τών νέων καθηκόντων αυτών.

Οϋτω δέν εί/ομεν τό τόσω άνάρμοστον καί παράδοξον φαινόμενον τών εξε
ταστικών επιτοοτών άλ)ων ετών, κ·»θ’ ά άνθρωποι χα\ στοΐ/ειωδών Ιτι στε 
ρούμενοι ..αιδαγωγικώνγνώσεων, απλώς διότι άνήκον εί; τήν Ενορίαν τού σχ ο- 
λείου. συμβολαιογράφοι, εμτοροι. ή παντοπώλαι, διωρίζοντο μέλη εξεταστι 
κών Επιτροπών, καί μέ ύφος αρειμάνιων καταχτητών ετοποθετούντο πρό τή 
τραπέζης, άτε ·ίζοντες μέ βλέμμα-α,. παν άλ>ο ή πατρικά, διδασκαλίσσα: καί 
μαθήτριας. Πολλοί τούτων μετεβαΐνον ε ί: τήν σχολήν μέ τάς έαβάδας των, 
φερούσας εις φως περ-κνημίδα., α'ίτινες άπό πολλού ειχον κηρύξει πλήρες δι- 
αζύγιον προς τόν σάπωνα και τό ύδωρ.

Τοιαυτα άτοπα καί πολλά τούτων συναφή άπεσοβήθησαν διά τού νέου μέ

τρου τού κ. Μ. Μελά, τό όποιον χάρις εις τόν προοδευτικόν χαρακτήρα χο^ 
θελ&υσι βεβαίως συνεχίσει άλλα, π.οσδίδοντα νέαν ζωήν εις τήν δημοτικήν 
ήμών παίδευσιν. "

Παρακολουθήσασαι έν τούτοι; τάς Εξετάσεις τών πλείστων δημοτικών Παρ
θεναγωγείων, δέν δυνάμεθα νά μή άνομολογή^ωμεν ότι καί αί δ ευθύντριαι 
καί αί πλεΐσται τών διδασ/αλισσύιν πράττουσιν ό,τι είναι *άνθοωπί\ως δυνα
τόν, οπο»ς τελειότεοον άνταπο/ριθώσιν εις τόν σκοπόν τής δημοτικής παιδεύ- 
σεως. Ούδεμία δ’ υπάρχει αμφιβολία δτ: Ενισχυόμενάι αύται υπό τού δήάου 
καί τής Κυβερνήσεως θά Επιτελέσωσιν άληθή θαύματα.

Τό Παρθεναγωγεΐον τού Δ ' τμήματος, ού τάς έξετάσε'ς παρηκολουθήσαμεν 
τακτικώτερον τών λοιπών, ώς μέλη τής Εξεταστικής Επιτροπής μετά τών εύ- 
γενών κ. κ. Πατρικίου καί Μεσολωρά, ε’ργάσθη μετά ζήλου καί ευσυνειδησίας 
ού τής τυχούσης. II διευθύντρια αυτού δεσποινίς Κρυσταλλία Χρυσοβέργη, ή 
γνωστή άλλως εις τά; άναγνωστρίας μας διά τούς ωραίους στίχους της, ώς 
καί απαν τό υπ’ αυτήν προσωπικόν καχέβαλλον κόπους άτρύτου;, δπω: καί 
γνώσεις πολλάς καί ποικίλας μεσαδώσωσιν εις τάς μαθήτριας των καί τήν 
καρδ αν αύτών διαπλάσωσι, καί τό σώμα διά τακτικών καί κεκανονισμένων 
άσ ήσεων Ενίσχύσωσι

Αλλά καί αί κ. κ. 'Ελένη Πετρίδου, Ελένη Άνδριοπούλου καί 'Ασπασία 
Γρηγορά>.η, διευθύντριαι τού γ', β' καί α ' παρθςναγωγείου, περί ών καί ά λ 
λοτε έγράψαμεν, είναι εκ τών ό^ίγων διευθυντρίων, α'ίτινες συνενοΰσιν εύρυτά- 
την μάθησιν μέ ίδιάζουσαν διοικητικήν ικανότητα καί ευσυνειδησίαν.

Εις ταύτας ώς καί εις σύμπαν τό προσωπικόν τού Α' Παρθεναγωγείου εκ- 
φοάζομεν καί δημοσία τά θερμά συγχαρητήριά μας. Έλπίζομεν δέ δτι καί τό 
οίκεΐαν ΎπουργεΓον καί ό κ. Δήμαρχος εκτιμώντε; τήν άξ αν αύτών, θέλουσι 
διά τής εύγενούς επιδοκιμασίας των Ενισχύσει τ ν ζήλον τών κυριών τούτων, 
ώς καί πασών τών μετ’ ίση : εύσυνειδησίας Εργαζομένων, εις άς άνατίθεται ή 
μόρφωσις τών μητέρων τού 'Ελληνικού λαού.

ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΑ-ΘΕΔΤΡΟΝ
ΘΕΛΤΡΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Οί Μυλωνάδες μέ τήν νέαν χαριεστάτην 

μουσικήν των, τόν άμίμητον ΙΙαντόπουλον oj; κυρ Γιώργην καί τήν Χέλμην 
ώ ; γραΐαν κομψευομένην καί φιλάρεσκον, ήρεσαν πολύ, πολώ, έχειροκροτήθη- 
σαν δέ επανειλημμένους παρά τού πυκνοτάτου πλήθους, όπεο κυριολεκτικώ; 
κατέκλυζε τό θέατρον εις άμφοτέρας τάς παραστάσεις των. Έ ν γένει πάντοτε 
πολύς κόσμος καί π^λλή συμπάθεια τού κοινού πρός τόν άξιόλογον τούτον 
θίασον.

ΘΕΑΤΡΟΝ IIΑ ΡΑ ΔΕΙΣΟ Υ. ΤΊ Μήδεια δι' ε’κοστήν Γσως φοράν, μέ 
κόσμον πολύν, πολύν, περισσότερον ετι καί από τήν προίτην παράστασίν της. 
"Οπου αποδεικνύεται το Ελληνικόν κοινόν νοημονέατατυν, λατρεύον δέ καί 
ενισ/ύον τό καλόν ,μετ' αλ,ηθού^ φανατισμού, όταν τό εύρίσκη καί όπου τό εύ- 
ρίσκη ΤΙ Λουκριτία Βόργια ε£ναι επίσης έκ τών έ'ογων εκείνων εις a οιακοί- 
νεται ή κ. ΙΙαρασκευοπούλου Είναι τό τρίτον της δημιούργημα το όΐ.οΐαν Ελ- 
πίζουεν να ’ίδωμεν επανειλημμένου; άναβιβαζόμενον Επί τής σκηνής.

Ό  κ· Κοτοπούλης έπαιξεν Επίσης πολύ Επιτυ/ώς, άλλ' ό ρόλος τού Τενα- 
ρίου έδολοφονήθη Είναι αληθώς δυστύχημα ότι εις τά έργα, εις τά όποια ιδιαί
τατα διαπρέπει ή κ. I Ιαρασκευοπούλου, έ/ει συναγωνιστήν πρωτουργούντα 
παρ’ αύτή τόσον ακατάλληλον διά τά πρόσωπα, άτινα υποδύεται.

"Εν πράγμα δέν ένοήθη ακόμη ούΤε_ άπό τούς θιασάρ/ας μας, ού'τε άπό 
τούς καλούς ηθοποιούς μας. "Οτι δέν είναι δυνατόν έν πρόσωπον, έστω και 
έχουν άςίαν τινά, νά παίζη αδιακρίτως οίον δήποτε μέρος. Καί ουτου καταστρέ- 
φουσι τά ώραιότερα έργα, τάς λαμπροτέρας έπί τής σκηνής εικόνας, αυτήν τήν 
άξίαν καί τήν τέχνην των πραυταγουνιστών διά τής ακαταλλήλου εκλογής τών 
ύποδυομένων τοιαύτα πρόσωπα ηθοποιών.

ΘΕΑΤΡΟΝ Φ ΑΛΗ ΡΟ Υ. ΤΊ μίςς H elliet έπανελήφθη, ή M ascotte δε 
έπαί/θη διά προυτην φοράν αρκετά έπιτυχώς. ΤΊ δεσποινίς Gourgeon ώς 
mascotte ήτο πολύ συμ^θής^ πολύ χαρίεσσα καί έχειροκροτήθη Επανειλημ
μένους.

ΣΤΜΒΟΥΛΑΙ
Πώς νιοιθαρόζετατ χ τ έ ν tx  ψ ύ χ τρ χ ς  τή ς  κ εφ χ λ ή ς . Χύνετε έν κο- 

νλιάριυν μικρόν αμμωνίαν εις Ικατόν δράμια ύδατος. ΙΙλύνετε έν αύτω κτένια 
καί ψύκτρας, ούτ<υ πάσα ά/.αθαοσία αφαιρεΐται. Έκπλύνετε δια καθαρού υδατος 
τ V ¿ζετε καί άφήν.τε νά ξηρανθώσι.

Δτάφοροτ μιοχραί σ\»μβουλα£· "Ινα μή τρίζωσι τά υποδήματά 
άλοίφετε μέ έλαιον τούς πα:ους ύπό κάτω. Έντός κυαθίσκου νερού ρίψα:ε κο- 
/λιαριον άμμυ^νίας καί πλύνετε δι’ αυτού τά χρυσά ή' αργυρά κοσμήματα ή 
σκεύη σας. Γίνονται καινουργή.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Π ιλά φ ι μ ΐ  ν τ ο μ ά τ χ ις  Εκλέγετε μικρά; στρογγυλά; ντομάτας. Τάς α

νοίγετε άπό τό Επάνω υέρος, άφαιρεΐ:ε επιτηδείους τά σπυρίδια και τόν χυμόν 
καί αφήνετε τό σαρκώδες μυ ον μέρος. Τα σχηματισθέντα κενά συμπληρούτε 
δι’ ΟΜγυυ βουτύρου, ολίγης ζακ/άρεως, ολίγης ψιλής γαλέτας καί ολίγου μα
ϊντανού. Τά: ψήνετε μέ βούτυρον καί μέ αΰτας ώς μέ ερυθρόν πλαίσιον γαρ
νίρετε τό πΓ/άφι σας, το οποίον κατασκευάζετε εις τοιαύτην περ'στασιν χωρίς 
ντουάταν, αλλά εις τόν ζωμόν όρνιθας ή κρέατος Είναι ώραΐον π·.ά:ον και Οια 
ξένους έτι.

ΠΟΪ ΠΡΟΜΗΘΕΤΕΣΘΕ ΩΡΑΙΑ ΥΊ10\ΗΜλΤΑ
Καθιερώθη πλέον νά μή ύπάρ/ωσι δύο γνώμαι περί ττ,ς Εξαιρετική; επι- 

τηδειότητος τού κ. Τσάμη ώ; πρός τήν επιτυχή κατασκευήν υποδημάτων.
Οί άνδρες. οιτινες τό ον πολύ περίπατου η , καταντά νά τ,έρωσιν επί δυο» 

καί τρία Ιτη υποδήματα κατασ<ευασθέντα παρά τού κ. Τσάμη, εν ω αι >0' 
ρίαι ούδαμού αλλού εύρίσκουσι συνδυαζομένας τή*. στερεότητα μετά τή : κομ- 
ψότητος καί εύθηνίας.
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