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ΕΡΓΑΣΙΑ—ΑΝΑΚΟΤΦΙΣΙΣ
Το εΐπομεν πολλάκις έπανειλημμένως και θά το έπαναλαμ- 

οανωμεν δσον το δυνατόν συχνότερου. Ή  εργασία είναι ή ζωή, 
η παρηγοριά, ή άνακουφισις. Και όταν ακόμη είμεθα εύδαί- 
ρονες, καί όταν οϋδέν νέφος σκοτεινόν σκιάζη τον ουρανόν τής 

,· ευτυχίας μας, ή εργασία μόνη δύναται νά παρατείνη τήν ευ
τυχίαν ταύτην, ή εργασία μόνη μας σώζει άπό τήν φρικώδη, 
την άποτροπαιον ά?ίαν, τον τάφον τούτον, ενώ μετά μετά τής 
ευτυχίας θάπτονται πολλάκις αί εύγενέστεραι τής καρδίας μας 
ορμαι, τά ωραιότερα καί υψηλότερα των αισθημάτων μ.ας, ή 
τιμή μας αυτή.
^ Δεν είμεθα εότυχεΐς, διότι ύλικώς έξησφαλίσαμεν τήν ύπαρ- 
ς·-ν μας. Καί ή πτωχότερα καί ή άπορωτερα έξ ήμών ή δι’ 

Ρνός πλουσίου γάμου μεταβαλοϋσα θέσιν καί βίον δεν δύναται 
νά είναι εϋτυχής μόνον έκ των υλικών απολαύσεων τής ζωής. 
Δεν εχομεν μόνον σώμα, άλλά καί πνεύμα καί ψυχήν. Έχουν 
**ί αυτά ανάγκην τροφής. Καί είς τήν ψυχήν μας ενυπάρχει 
Κτει ό θείος εκείνος σπινθήρ, ό δημιουργών" τάς συγκινήσεις, 
τον ενθουσιασμόν, τήν αγάπην, τήν αύταπάρνησιν, τήν αΰ- 
^ 0  0(71 α ν .

Μη καταπν.γωμεν, μή προσπαθώμεν νά κατασβέσωμεν τον 
■υ-'θήρα τούτον, διότι εκ τής τέφρας του γεννώνται πάθη τά 
οποία δύνανται νά μας καταστρέψουν. Ή  ψυχή μας διαμαρ

τύρεται, έςανίσταται καθ’ ήμών. Ή  άκ/α βασιλεύει ήδη έν 
αυτή, ή άνία διευθύνει τάς όρμάς καί τάς ορέξεις μας, ή ανία 
παρασκευάζει τόν όλεθρόν μας.

Οταν δεν έργαζωμ.εθα, —ιός εργασίαν δεν έννοοϋμεν τό χ-’ριν 
διασκεδάσεως κ έντη μ α -ό  νους, αί αισθήσεις, ή 'καρδία μας 
άδρανουσι και παραδ.δόμεθα είς καταστρεπτικούς ρεμβασμ.ούς. 
Καί διά ποιαν άρα ψυχήν ο! παρατεταμένοι ρεμβασμοί δεν 
άποτελοϋσι κίνδυνον; Ρεμβάζουσαι δεν φανταζόμεθα τήν ζωήν 
διάφορον τοϋ ό,τι πράγματι είναι ; δεν αίσθανόμεθα τήν καρ- 
διαν μας συνταρασσομένην ές εικόνων ευτυχίας ανυπάρκτου ; 
δεν αισθανομεθα έξαπτομένην τήν φαντασίαν μας έπί προφα- 
νεΐ της κοίσεως καί τοϋ λογικοϋ βλάβη ;

ΓΙολλαι καταφεύγουν έν τή πνευματική ταύτη καί ηθική 
υπερευαισθησία είς άνάγνωσιν συγγραφέων, οϊτινες δίδουν ζωήν 
κα. υ,.αο,ιν εις τα φανταστικα άποκυημ.ατα τήςνοσούσης φαν
τασίας των. Α λλ’ άντί νά μελετώσι τόν συγγραφέα, άντί νά 
έ,άγωσι το έκ τή ; άναγνωσεως καλόν ή κακόν συμπέρασμα, 
ένσαρκοϋνται τροπον τινά είς τά φανταστικώτερα πρόσωπα 
των ήρωων καί ήρωΐδων, δημιουργοϋσαι οΰτω κόσμον χιμαι
ρικόν, ολ.ως διάφορον τ ϊϋ  πραγμ.ατικοϋ.

Αί ρεμβομανεΐς, αί άνιομανεΤς, είναι αί δυστυχέστεραι καί 
κινδυνωδεστεραι όλων των άλλων μανιακών,είς οίανδήποτε κα
τηγορίαν και άν υπάγεται ή μανία των. Ή  άνιομανία, ή άνε- 
γνωρισμένη αύτη παραφροσύνη, έκδηλουμένη ήσύχως,άλλ’ έπ ι- 
κινδυνως είναι ή ασθένεια τής μεγίστης μερίδος τών γυναικών, 
ιόια των εν άνεσει και ευμαρεια διαιτωμένων.

 ̂ Έ ν μόνον υπάρχει κα τ’ αυτής φάρμακον, μία θεραπεία, 
μία άνακούφισις, μία σωτηρία : Ή  εργασία, ό μέγας ού- 
τος νόμος, ό διέπων σύμπαντα τόν φυσικόν καί ηθικόν κό
σμον, είς ον ούδείς άνθρωπος αδιακρίτως γένους καί φύλου
αποτάσσεται άνευβεβαίας καί δικαιοτάτης :νΛωριας.
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Γ ' .

Ό  βίος λοιπόν, αί πράξεις, ή εκπολιτιστική και θρησκευτική 
έπίδρασις της Φιλοθέης Βενιζέλου δεν άντιπαρήλθον άνευ ου
σιωδών αποτελεσμάτων διά τε τούς συμπολιτας της και την
* 1 ν · Λ ? <\ >ΙΥεποχήν εν γενει χα9 ήν εί,τ).

Καί εάν μεν, ώς πάντες οί τον του καλοϋ άγώνα άγωνιζο- 
μενοι, πολλούς είχεν εχθρούς καί πολλά κατελάλουν αυτής τ ι-  
νές των συμπολιτών της, οΰχ ήττον ή υγιής της ’Αθηναϊκής 
κοινωνίας μερίς έξετίμα τάς άρετάς της ώς καί συ'μπας ό ελ
ληνικός κλήρος. Συνετέλει δε ή μερική των λοιπών άντίδρασις 
νά έξάπτη επί μάλλον τον ζήλον της άγιας ταυτης γυναικδς 
καί νά προσδίδη είς αυτήν ηρωικόν θάρρος, οσάκις έπροκειτο 
είτε δυστυχείς καταδιωκομένας γυναίκας νά προστατευση, είτε 
οίονδήποτε ύπερ του καλοϋ καί τής πατριδος νεον άγώνα να 
άναλάβη.

Τόσην δε ύπόληψιν έ'τρεφον αί πλεισται ΆθηναΤαι προς τά 
εϋγενή καί άγια τής γυναικδς ταυτης αισθήματα, ώστε έθεω
ρουν καθήκον των νά άφίνουν κληροδοτήματα καί νά προσφέ
ρουν γενναία βοηθήματα είς τήν παρ’ αυτής ίδρυθείσαν μονήν, 
ώς τδ μόνον κατά τούς χρονους εκείνους ύπάρχον και άριστα έκ- 
τελοϋν τδν προορισμόν του φιλανθρωπικόν άσυλον, τδ παρέχον 
περίθαλψιν καί νοσηλείαν είς τούς ασθενείς, στέγην είς τούς 
άστεγους, προστασίαν είς τά ορφανά, σωτηρίαν ε’ς τους άπελ- 
πιδας.

Σώζονται μέχρι σήμερον έγγραφα, δωρητήρια κτημάτων 
είο τήν ‘Αγίαν Φιλοθέην,ώς τδ κάτωθι, παρά τη Άοχ.Έθνολ. 
Ε ταιρ ία ύπ ’ άρ. 1749.

ΑΩΡΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΦΤΛΟΘΕΗΝ

«'Ομολογώ εγώ κιριακή του κολιμάκη πώς έ'δωσα τό άλόνη ολο 
£που έχω είς τήν τζοόκα όσον καί άνευρίσκέτα: καί τό χωράφιον οπου 
έχω είς  τήν άρμηρή στρέμα ά καί είς τά καμυνοια έτερον στρέμα, είς 
τό μοναστήρι τής Κυραφ ιλσθέης, διά νά γράψω ονόματα τρία. Τον 
άνδρα μου, τον πατέρα μου καί του λόγου μου· καί εκάμαμε τό ά- 
λόνι κ.χί τά  δυο στρέματα τό χω ρά;: άσπρα ψ  καί χρεωστώ άκόμα 
του μοναστηριού διά τά τρ ίτα  ¿νορ,ατα ά λλα  ^  νά τά δίδω άπδ εισό
δημά μου δλίγον δλίγον οσον ϊΰναμε, οσον νά τους ξευλήσω.

Κ αί γεγονε τό παρόν ομόλογον καί έπεδόθη του μοναστηριού έμ
προσθεν τών κάτωθεν υπογεγραμμένων μ,αρτύρων, έν μην: μαίω  ϊ ετος 
ζωψ ίνδ. ζ.

Τά ίνόματα  ταϋτα  είνα ι : νικολάου, Λουκά καί Κυργιακής.»

Ή  μονή αύτη φαίνεται άκμάσασα ιδιαίτατα άπδ τής ίδρύ- 
σεως αυτής, ήτοι άπδ του ΙοόΟ περίπου μεχοι του χιλιοστού 
πεντακοσιοτοϋ έννεηκοστοϋ έτους,μεχρις δτουδηλ. έ'ζη ή Φιλοθέη 
Βενιζέλου, ήτις καί διά του ίδίου πλούτου καί διά συνεισφορών 
κατώρθου πλήν αυτής καί άλλα, ώς προείπομεν, άσυλα νά 
συντηοή.

Δυστυχώς τής μονής τήν κατάπτωσιν έπέφερεν ό θάνα
τός της, ό τόσον άδικος καί σκληρδς, ό τόσας καί τόσους δυσ
τυχείς άπορφανώσας. Λέγεται, ότι ή παλαιά εναντίον της τών 
κατακτητών εχθρα, ένεκα του παρ’ αυτής χορηγηθέντος 
άσυλου ε’ς τάς καταδιωκομίνας γυναίκας, τούς εξώθησε νά 
επιτεθούν κατ’ αυτής πολλά έτη βοαδύτερον εσπέραν τινά, καθ’

ήν προσευχόμενη διενυκτέρευεν ε’ς τήν μικράν μονήν τών Πα
τησίων.

Τοσαύτας δέ μαστιγώσεις καί τραύμ.ατα ύπέστη, ώστε χω
ρίς ποσώς νά άδημονήση πρδς τδν Θεόν άπέθανε μετά τινας: 
ήμέρας, πάντοτε πιστή καί άφωσιωμένη είς τδ καθήκον καί 
πάντοτε μ-έχρι τής τελευταίας του βίου της στιγμής μεριμνώσα 
πώς νά φανη χρήσιμος προς τον πλησίον.

Κατά τδν Συναξαριστήν της ή θέσις, έν ή ή Φιλοθέη Βενι- 
ζέή.ου είχε ταφή, ήρχισε νά άποδίδη μετά παρελευσιν είκοσιν 
ημερών ώραίαν εύωδίαν. Καί μετά εν δέ ετος, καθ’ ήν ημέραν 
έγενετο ή άνακομιδή του λειψάνου της, το σώμά της ευρεθη 
πλήρες καί άρτιον άνευ τής ελάχιστης σήψεως καί φθοράς.

Πάντα ταϋτα ώς καί ό τόσον εύγενής καί φιλάνθρωπος βίος: 
της συνετελεσαν, όπως η Φιλοθέη Βενι^ελου ταχθή παρα τής- 
εκκλησίας μεταξύ τών αγίων καί συντεθή ε:ς τιμήν αυτής ολό
κληρος ώραιοτάτη ακολουθία, άναγινωσκομένη έν τώ ναω τή ν 
Ιθ ' Φεβρουάριου, έξ ής παραγράφους τινάς παραθέτομεν έν~ 
ταϋθα :

Ώ ς άστήρ φαεινότατος έν Α θήνα ις επελαμψας, κα: ως μΰρον καλ— 
λιστον, καί ήόύπνοον* ώς αείοών δε ευκελαδος, ω ς μύλον τδ ευοσμον· 
καί ώς ‘Ή λιος φαιδρός, πανταχού έξανέτειλα ; καί έφώτιαας Μοναχών· 
καί μ ιγάδων τας καρδίας' οθεν άπαντες ύμνοΰμεν, σου τή ν  αγίαν Μ ετά - 

στασιν.
Καί π τω χ ώ ν καταφύγιον, καί τώ ν ξένων δ:άσωσμα, Ν εανίδων σ υ -  

ναςις, Μήτερ γέγονας τώ ν άσθενούντων έπ ίσκεψ ις, καί νόσοχν, καί θλ ί
ψ εω ν , ιατρός καί οδηγός, τώ ν ψυχώ ν καί σω μάτων τε· δια τοδτο σε 
δ Χ ριστός άγαπήσας, είς τας άνω Ούρανίους αναπαύσεις ένέθηκέ σε 
Πανένδοξε.

[άΰξα ηχος π .Ι . « ' ] .  Π άντα τά  σά, καί σεαυτήν τώ  Θεώ καθ ιερω - 
σας, νουν καί ψ υχή ν καί καρδίαν και σιυμα* τή ς  φω νής γαρ του Ε υ
αγγελ ίου άκοόσασα, τά  πάντα  κα τέλ ιπ ες, χρυσόν δε και τ ιμ ή ν  ως ου
δόν έλογίσω , καί ολη γέγονας του Χρίστου οικος ένδοξος" οθεν και α
νέκραζες πάσ ι ·φΐς φο ιτώσι πρός σε : καταλε ιψα τε τα  φθαρτα, και ε— 
πίκηρα , καί ποθήσατε τον σταυρωθέντα Χριστόν τον Θεόν ή μ ώ ν  δ ι»  
τούτο ό Χριστός ίδών σου τό εΰγενές τή ς  ψ υχή ς, έλθών παρά σοί κ α -  
τοικεΐν ήρετίσατο" αυτόν ούν καθ ικετευε , Φιλοθέη Χρυσόηθε, σωθήνατ 

τάς ψυχάς ή μ ώ ν .
Του πλούτου τή ν  ποσότητα, έν τα ΐς  τώ ν π τω χ ώ ν χερσί π α -  

ραθεμένη, αντί τούτου έκτήσω  Πλούτον Ουράνιον· δόξας δε καί ή -  
δονάς καταφρονήσασα, καί ασκητικω ς οιελθουσα, πειρασμούς τ ε  πολ
λούς ύπενήνοχας, μαρτυρικώς τό ζήν άφαιρεθείσα καρτερώτατα, δΓ 
αγάπην του Κ τίσαντος, Φ ιλοθέη ΙΙανέντιμε· αυτόν ούν πρέσβευε σ ω -  
θήνα ι τάς ψυχάς ή μ ώ ν .

[Ύ πομ ε'γω τ ΰ ιζεμειγα  τόν Κνριηγ]. Χαίροις μοναζουσών καλλονήΓ 
καί τώ ν μ ιγάδων άδιάσειστον έρεισμα, καί πά ντω ν τώ ν πενομένων κ α ί 
τώ ν νοσούντων όμού, καί νη π ίω ν μ έγα  καταφύγ ιο ν, καί ξένων έπ ίσ κ ε -  
ψ ις , ορφανών παραμύθιον. Μ ητηρ γαρ τούτω ν , και πο ιμην εχρηματι 
σας, και διέσωσας άπό ζάλης καί θ λ ίψ ε ω ν  οθεν τή ν μακαρίαν σου κα ί 
Θείαν Μ ετάστασιν, άνευφημοϋμεν Ό σ ια , καί μεγαλύνομεν σήμερονΓ 
Σ επτή  Φ ιλοθέη’ διό πρέσβευε Κ υρίω έλεηθήνα ι ήμας.

[Μ .Τ ίος. Ό χαθτ,μεγοε; Ιυ όο'ώ?]. Τ ήν Ό σίαν ΦΓλοθέην, φ ιλοφρό- 
νως τ ιμ ή σω μ εν, έν ώδαϊς ασμάτω ν, ταύτη ν εύσεβώς μ εγαλύνοντες- 
αΰτη  γάρ ώφθη δοχείον Θείου Π νεύματος, καί π εφ ώ τ ισ τα ι τούτο ν 
τα ΐς θείαις λαμπρότησιν.

[Ό  Ο ίκος]. Πάσα γλώ σσα κινείσθω  πρός ευφημίαν τή ς  Π ανευφήμον 
Φιλοθέης- άπαν Γένος καί η λ ικ ία  πάσα ' νεανίσκοι καί παρθένοι το ν  
Χριστού τή ν μυροβλύτιδα έγκω μ ίο ις κα τασ τρ έψ ω μ εν νομ ίμως γάρ αν- 
δοισαμένη, καί τό χαΰνον τού θήλεως άπορρίψασα, δΓ ασκητικώ ν πό
νω ν τόν τύραννον εχθρόν καταβ έβληκεν . Ούρανίω δέ καί Θείω στεφεο 
κοσμουμένη α ίτε ϊτα ι παρά Χ ριστού δοθήναι ή μ ιν τό μ έγα  έλεος.

Ή  ιλαρά τή ν  ψυχή ν καί τή ν  καρδίαν, ήλιος ό πάμ φω τος, αστημ 
αΰγέστατος, περιστερά ή ακέραιος, ή Φ ιλοθέη, ή μύρον ούσα καί μ ή '
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Δον, παγχρυσον, η ολη μυρισασα, και χρησιμεύσασα νοΰν καί ψυχήν 
ααι καρδίαν τε, συν τώ σαρκίω καί γενομένη φώς καί απαύγασμα 
-νΰν δέ αφεισα τα επικηρα ανεληλυθιν ανω πρός Κύριον, καί πρεσβεύει 
άλπαύστως τού σωθήναι τάς ψυχάς ήμών.

Η ^υνοδικη πραξις, δι ης η Φιλοθέη Βενιζέλ.ου τάσσεται 
μεταξύ τών άγίων γυναικών καί ορίζεται ή κατ’ ετος ε’ ς τ ι
μή'' της πανηγυρις και το άπ’ έκκλησίας μνημόσυνου έχει ώς
έξη ς  :

« ’Επειδή έΐηλώθη άσφαλώς οτι τδ θειότατον σώμα τής Ό σιωτά- 
της Φιλοθέης . . . .  ευωδίας πεπληρωμένον έστί και μύρον διηνεκώς 
¿ηχείται, άλλα καί τοίς προσιοϋσιν άσθενέσι τε κα! δεομένοις θερα
πείας τήν ιασιν δίδωσιν, ητις καί ζώσα νηστείαις καί άγρυπνίαις κα- 
τατηξασα Ιαυτήν τέλους τετύχηκεν άμύμονος, ώς γε πλατύτερον τά 
-περί αυτής ο τε κατά τόπον άρχιερατευων ’Αθηνών Νεόφυτος καί ό 
Κορίνθου καί ό Θηβών καί πάς ό ίερδς τών ’Αθηνών κλήρος συνάμα 
τοίς άρχουσι δΓ άναφοράς ενυπογράφου έπιστώσατο. Τούτου χάριν έ- 
Φοξεν ήμΤν τε κα: παση τή ιερά συνόδω τών καθευρεθέντων ένταϋθα 
Αρχιερέων συγγραφήναι κ τ .λ .

Το λειψανον τής Φιλοθέης Βενιζέλου έτάφη είς τήν δεξιάν 
-πλευράν τοϋ ίεροϋ βήματος τοϋ έν τή μονή της ναοϋ τοϋ ‘Α
γιου Ανδρεου. Επι τής έπιτυμριου πλακός"είχον χαραχθή αί 
ίξής λέξεις :

»
*

Φ ιλ ο θ ίη ς  ύ π ό  ο ή μ α  τ ο δ ’ ά γ ν ή ς  κ β ύ Ο ιι ο ώ μ α  
ψ υ χ ή ν  δ ' έ ν  μ α κ έ ρ ω ν  θ ή κ ε τ ο  ύ ψ ι μ ί δ ω ν

Μετά τον θάνατον τής Α γίας Φιλοθέης ή μονή αύτής πε- 
? ’·ήλθεν είς οίκονομικάς στενοχώριας, ώς εξάγεται τοϋτο έξ έ- 
•πιστολής τής οιαδεχθεισης αύτήν ήγουμένης Λεοντίας προς τον 
μέγαν λογοθέτην τήν συνδρομήν ού αύτη έπικαλεϊται.

Ε Π ΙΣ ΤΟ ΛΗ  Λ Ε Ο Ν Τ ΙΑ Σ
ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ TOT ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ¿ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Τώ άκρω έν λόγοις καί έν άρχουσι περιφανεί μεγάλω λογοθέτη 
τής τοϋ Χρίστου Μεγάλης ’Εκκλησίας, κυρίω Ίέρακ-, άμα τφ  εύ ΐ 
γενεστάτω υίω μικρώ λαγοθέτη Κυρ Άλεξάνδρω, ευ πράττειν.

Συ μεν φιλόσοφος ών, ούδεν ήττον ει καί φιλάνθρωπος- οθεν κα! 
τοϋ Θεοΰ ευδοκήσαντος διά τήν τών πολλών σωτηρίαν είς άκρον έλή- 
λυθας έξουσίας, αθλον ταύτην καρπούμενος άρετής· ημείς δέ έν άμαρ- 
τίαις δντες, οΰχ ήκιστα έν άπορια τύχης,άμηχανίατε τών περιεστώ- 
των δεινών τυγχάνομεν, ώστε τήν τύχην και τδν παρόντα' καιρδν 
συνεργδν ήμίν καί ξυναγωνιζόμενον δείκνυσθαι- αΰτδς μεν γάρ διοο- 
βωτής ίδιων τε καί δημοσίων καί άπλώς είπείν απάντων ημείς δε 
τοιαύτης διψώντες τής διορθώσεως δεόμεθα, είπερ μέν καί πάντων τών 
όπδτήν ήμετέραν χείραπροσήκειφροντίζειν τεκα ! έπιμελείσθαι ώς οΓόν 
τ ε ,ά λ λ ’ ούν πλέον ήμών ώς καταπεπονημένων μάλλον και διερυμμέ- 
των κήδεσθαι. Πρδς ταϋτα ούν θεία ήμών καί παμφίλτατος κεφαλή 
5τι μάλιστα, άτε δέ καί πολλάκις καί νϋν έκλιπαροϋμεν σε εργω τε 
αα: λόγω οσον ένεστι συνεργίσαι τε καί ςυμμαχείσαι τώ Νεοκταρίω, 
τώ ήμετέρω Πνευματικώ, περί ής ύποθέσεως αυτόθι άφίκετο-J ήμείς 
3έ σοι δούλαι ύμών καί έσμέν καί έσόμεθα.

Λιαβιώης είς χρόνον έπιμήκιστον, έπιστατών ήμών βοηθείας’ οΰ τής 
τυχούσής δεομένων.

αχα' Μαρτίου [1601],

Ευτελής έν Μοναζούσαις Α ίο ν τ ία  ταπεινή δούλη Χριστοϋ. Ή γε- 
Ι»ένη δι’ έλέους Κυρίου, άμα τή έν τώ Χριστώ μου πάση]άοελφότητι, 
V οιδας καλώς, γράφω.»

Ως εκ τής άνω επιστολής εςάγεται καί ή ήγουμένη Λεοντία 
‘J-ήρξε γυνή εύρυτάτης μαθήσεως, έγκρατής τής Ελληνικής

γλώσσης καί άςια τής Φιλοθέης φίλη καί διάδοχος. Βραδυτε- 
ρον ομως, έφ οσον τά  έτη παρήρχοντο καί ή έπίδρασις τής ύ- 
περοχου έκεινης γυναικος έςέλιπεν, ή μονή καί οίχονομικώς καί 
ήθικώς κατέπιπτε ν.

Ούτω εις την σκοτεινήν περίοδον τοϋ Έλληνισμοϋ τών χρό- 
θων έκείνων ή Φιλοθέη Μπενιζέλου άνέτειλεν ώς άστήρ υπέρ
λαμπρος, καταυγάσας τον υπο άμαυράς ομίχλης περικεκαλυμ- 
μενον ουρανον τής Ελλάδος. Κατέλιπεν αύτη τρανωτάτην εν- 
δειςιν τής έν πάσι και υπο πάντα ορον καί συνθήκην ευεργετικής 
έπιδράσεως τής γυναικός, ήτις καί έκτος τοϋ οικου έτι, ύπερ 
εύρυτέρων καί γενικωτέρων ιδεών έργαζομένη δόναται διά τής 
αυταπαρνησεως και θελησεως της ισοδύναμος, αν μή ένίοτε καί 
υπεροχωτέοα τοϋ άνδρός νά άναδειχθή.

Α Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΚ AOnni, ΣΓΚΕΑΡΒ Till ίΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΜ

Πολλαί, πλεΤσται γυναίκες δημοσιογράφοι μετέσχον τοϋ έν 
Αγγλία Συνέδριου τοϋ τυπου. Είς έκ τών άρχαιοτέρων συναδέλ

φων άνδρών έςήρε μετ’ ένθουσιασμοϋ καί ευγνωμοσύνης τήν ευ
εργετικήν έπίδρασιν τής γυναικδς έπί τής δημοσιογραφίας, έπί- 
όρασιν, ει πεν, ήτις καταδηλοϋται καί είς τάς έορτάς ταύτα 
τοϋ Συνεδρίου.

Τίς νομίζετε ε’ργάσθη άποτελεσματικώτερον είς τήν διοργά- 
νωσιν τοϋ Συνεδρίου, τίς έκανόνισε τά  τών έορτών καί τών πα
ρουσιάσεων και τις εθελςεν έκ των ρητόρων μ.ας, περισσότερον 
καί έ γοήτευσε διά της πειστικής εύφραδείας καί άβρας χάρι- 
τος μεθ’ ής διεπραγματεύθη παν ζήτημα.

Αί γυναίκες συνάδελφοι, ή δεσποινίς Drew, ή δεσποινίς Stu
art καί ή λοιπή πλειάς τών συντρόφων των ;

Είμαι ευτυχής, προσέθηκεν, διότι έν Ευρώπη μόνη ή ’Αγ
γλία  δεν διε φιλονίκησε ν είς τήν γυναίκα τήν θέσιν, ήν αύτη διά 
τής ικανότητάς της κατέκτησε. Ούδαμοϋ άλλοϋ ό άνήρ ευχα
ρίστως, όσον ήμεΐς, αναγνωρίζει τήν έν πολλοΐς ψπεροχήν της 
συναδέλφου του, καί άφίνει αύτήν έλευθεραν νά πράττη, 6,τι 
αύτδς αδυνατεί καί είς ό,τι υστερεί. Ή  συνεργασία έν τώ  Συνε- 
δριω τουτφ τών δύω φύλων, ό άπδ κοινοϋ καταρτισμδς τοϋ 
προγράμματος ή αρμονική ένότης έπήνεγκε τδ αποτέλεσμα 
τής τύσον τελείας έπιτυχίας μας. Έδώ αί γυναίκες έσκέπτοντο 
καί είχον τδ δικαίωμα νά δρώσι ώς οί όίνδρες, ο'ίτινες μόνον σε
βασμόν, εδγνωμοσύνην καί ένθουσιασμάν έξεδήλωσαν διά τάς συν- 
εργάτιδάς των καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ Συνεδοίου. Ούδε- 
μία παρεννόησις, ή δυσαρέσκεια, ή ρήξις. ’Εάν είμεθα μόνοι, 
μεταξύ μας αμφιβάλλω, έάν τά  πράγματα θά διεξήγοντο τό
σον είρηνικώς.

Ολοι άνεμενομεν άνυπομόνως τάς έσπερινάς έορτάς τοϋ Συ
νεδρίου τούτου διότι τά speech τών γυναικών ετερπον, έμά- 
γευον κατεκήλουν τάς άκοάςμας. Τδ Κρυστάλλινον Παλάτιον 
θα άντηχή έπι μακρον χρονον τούς ώραίους καί πλήρεις εύγενών 
ιδεών λόγους τών συναδέλφων μας, ώς δεν θέλει διαγραφή 
ουτε άπο τον νοϋν, ουτε άπο τάς καρδίας μας ή ώραία αύτη 
άνάμνησις τής έπισήμως έκδηλωθείσης καί παρά τών άνδρών 
άνακηρυχθείσης έν τω  πρώτω τούτω Συνεδρίω τοϋ τύπου, ίσό- 
τητος τών δύο φύλων.

 ̂ Έ λ λ ε ν  Χ ά ο υ ς .
( Ανταπόκρισις έκ Λονδίνου]
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Τ Ο  Φ Ι Λ Ι
Τήμ περκαμίνη Πκραιτχεβή τό βράδυ δ κυρ Γιάνηι δ Ψυχάρης ¿διάβασε 

στη σάλα τεΰ Παρνασσού το Φ ι λ ί  του.
Ή σάλα ήταν γεμάτη κδσμο, ’ποΰ καρτερούσε ν ’ άιρουγχρασθή τδν κ. Ψυ- 

χάρη νά ’μιλά άπό τό βήμα τά, δημοτική. Τά λόγια του για τή δημοτική 
παρακίνησαν καί μιά κυρά νά δοκιμάση νά γράψη ¿λίγαις άράδες στή δημο
τική καί μέ αΰταϊς νά ξανατυπώτιη στήν « ’Εφημερίδα των Κυριών» κομ
μάτια άπό τό Φ ι λ ί  του, δπω; έκαμαν και ή άλλ·ι< ’Εφημερίδες.

Μά ¿ζαλίστηκε τόσο -πολύ νά βρή τά λόγια ’πού ίπρεπε^γιά νά γράψη δη
μοτικά, δπου μέ πολλή της λύπη παραιτιέται άπό τή δημοτικη, πού τή 
θαρρεί καλή μόνο γιά ποίησι.

μ;ά άκροάτρ.α τού κ. Ψυχάρη.

Τ ο  φ ι λ ί .

Τό σημερινό μας θέμα εΐνε τοσο μεγάλο, τοσο σπουδαίο, που 
άν -ήθελε κανείς νά τά  πή όλα καί νά μήν άφηση τίποτα, θα- 
πρεπε νά κάμη όχι ανάγνωσμα, μά βιβλίο. Θά γινουνταν ένα 
ωραίο βιβλίο και θά βλέπετε μέσα καθρεφτισμένη δλη την ψυχη 
του ανθρώπου, δλ.ην την ιστορία της ψυχής μας. Γιά συλλογι- 
στήτε το αλήθεια ! ‘ II ζωή μας εΐνε 'έναφιλι. "Αμα γεννηθούμε, 
ή μ,άννα μας θά μας φιλ.ήση. Με τδ φιλά που θα δωση του πα ι
διού της, θά τδ πρωτοχαρή. Δεν της φτάνει μονο νά το κοι- 
τάζη καί νά τδ καμαρόνη' πρέπει νά τδ φιλήση, γιά  να κατα- 
λ.άβη πως ύ,τάρχει. Μέ τδ φιλί της άφτο νοιώθει μεσα της μια 
άγάπη που δεν την έ’ννοιωθε πρίν, εναν κοσμο που ζωντανεβει 
καί που δεν τδν ήξερε πρώτα. Έφτυχισμενο το παιόι που ά- 
ναθράφηκε μέ τά  χάδια ! Κάθε χάδι κ ’ ένα φιλ,ι. Που εινε το 
παιδάκι μου ; Γρήγορα νάρθηνά τδ φιλήσω ! ’Άρχισε νά μιλή' 
τά  μισολέει ακόμη’ καλέ, δέν τάκούτε τί λαμπρά που τα λεει 
’Αμέσως νά τδ φιλήσω ! Διέςτε τ ί νόστιμα που περπατεί, δι- 
έςτε το πέος τρέχει. "Εκαμε καί μιά τρέλλα' έ'λα δω, μασκαρα- 
τζίκο, νά σέ φιλήσω. Κάθισε ό μαρασκαρατζίκος στο τραπέζι 
καί κάθισε που νομίζετε ; Στού μπαμπά του την καρέκλα- ν α ι ! 
πήρε την θέση του μπαμπά του, τδ λωλ.ο! Λιγώνει του πατέρα 
ή καρδιά' σκυφτεί καί τδ φίλεί. Πάει στο σκολείο το παιδί, 
μαθαίνει γράμματα, έμαθε καλά ' 'ένα φιλι, να πάρη θάρρος. 
Μά . . . εμαθε έτσι κ ’ έτσι, τιμωρήθηκε- θα το μαλωσω, βέ
βαια, τί λόγος ; καί μάνη μάνη άλλο φιλάκι πάλε, νά μην πο- 
λυπικραίνεται τδ καημένο !

Δγ μάς πιάνει καί μάς μιά τρελλα μέ τα  παιδιά μας ; Κ’ η 
τρέλλα μας τί εινε ; Αυτό μας τδ φιλί. Δέν λέω διόλου πως είνε 
σωστδ νά παραχαδίβη κανείς τά  παιδιά του ή νάγαπάη τδ ενα 
καί τάλλα νά μη τά  κοιτάζη. Γ ιά νά γίνη άντρας τάγώρι καί 
τδ κορίτσι γυναίκα, πρέπει μονα τους νά καταλάβουν πώς ο 
πατέρας εινε δίκαιος πατέρας' όσο μικρδ κ ’ &ν είνε το παιδί, 
πάντα νοιώθει τί θά πή τδ Δίκιο καί μάλιστα τδ γυρέβει όμως 
καί τδ χάδι. Τδ χάδι ριζώνει στην καρδιά του καί μαζί του 
μεγαλώνει. Του κάμνει πιδ τρυφερή την καρδιά, του τήν μ.α- 
λακώνει' του μαθαίνει την καλοσύνη. Κ’ αργότερα, σά μιά 
μέρα θυμηθή τής μάννας του τά  χάδια, θά θυμηθή πώς είτανε 
ό ίδιος, ρκά φορά κ ι’ εναν καιρό, ανήμπορο μικρδ παιδάκι, θά 
λυπάται κ ι’ άφτδς τούς μικρούς καί τούς πονεμένους. Τδ φιλί 
εκείνο τής μάννας του τδ φιλί, έστάλαξεμιά γλύκα στήν ψυχή 
του. Θά γίνη καλ.ό παιδί, τδ παιδί πού τόχουν άπδ μικρδ πο- 
λ.υφιλημόνο. Θέλει τήν άνοιξι τδ λουλούδι' θέλει φιλί κ ’ ή μι- 
χρούτσική μας ή καρδιά πού ξανοίγει.

’Έπειτα έρχεται μιά ώρα, ώρα θλιβερή, η ώρα τού πονου 
καί τού χωρισμού. Πέθανε τδ παιδί μου, που επαιζε, γελούσε 
καί τδ φιλούσα' μαζί του πέθανε -κ ’ ή χα.ρά μου' πέθανε ή, 
μητέρα καί μαζί της πέθαναν καί τά  παιδιακήσια μου τα χρο
νιά, πού άφτή τά  ήξερε μονάχα' πεθανε ή γυναίκα μου και 
μαζί της πέθανε ή ζωή μου. Τι νά κάμω ζ Κειτεται μπροστά 
μου τάγαπημένο τδ κορμί, άψυχο, κρύο, χλωμιασμένο, δίχως 
πνοή — δίχως φιλί. Θεέ μου ! Θέ μου ! σέ λίγο, *θά το σηκώ
σουνε, θά τδ βάλουνε μ.έσα στδ φέρετρο, θά τδ πάρουν καί θά 
τδ πάν πέρα πέρα μακριά. Πού θά τδ πάν, πού θά μού το βά
λουν ; ’πκοί κάτω στή γίς καί θά τδ σκεπάση τδ χώμα καί 
δέ θά τδ ίδώ πιά στά μάτια μου ποτέ. ’Ά χ  ! εινε δυνατό ζ 
μή μού παίρνετε τδ παιδί μου, μή τή μάννα μ.ου, μή τήν άγά
πη μου. Τί μ’ άπόμεινε', Τί παρηγοριά εχω τώρα ; “Ένα φιλί- 
θά δώσω τού νεκρού, πού νά τύχη σύντροφο εκεί κάτω , πού νά 
μείνη αιώνια μαζί του. Τί πόνος, τ ί καημδς, τί λαχτάρα,(στήν 
καρδιά μου,τή στιγμή πού θά θυμηθώ όλη τήν περασμένη χαρά 
μας, θά νοιώσω όλη μου τήν πίκρα, τήν πίκρα πού τώρα μέ 
φαρμακώνει. Σέ κείνο τδ φιλί θά κατασταλάξη όλη μου ή ζωή.

Δέ εινε όμως μόνο τού τάφου το υστερνό φιλ,ι και το πρώτο· 
φιλί τής κούνιας. Εΐνε κ’ ένα άλλο πιο πικρό και πιο γλυκό 
φιλί πού χάνεται ή ψυχή μας. ’Εκείνο εΐνε τάγιο φιλι. Την 
είδε ό νιδς καί τήν άγάπησε. Γ ιατί καί πώς ; Δέν το ζερω και 
ποιός μπορεΤ νά μάς τδ πή ; ’Ίσως τή γνωρίζει χρονιά καί τήν 
πρόσεξε σήμερα πρώτη φορά' ίσως πάλε τήν είδε σήμερα πρώτη 
φορά καί τήν άγάπησε αμέσως. Μέ μιά της ματιά, μ ’ ένατη? 
λόγο, ραγίζει ή καρδία του κ ι’ ό νούς του ξανοίγει' τού φαί
νονται τώρα όλα σάν άλλοιώτικα, σάν καινούρια, λές καί ζα- 
ναγεννήθηκε. Τώρα κατάλαβε τ ί θά πή ζωή. Νοιώθει τώρα 
τού κόσμου τήν ¿μορφιά κι’ άπορε“ πώς δέν τήν έβλεπαν τά- 
μάτιαρτου πριν άγαπήση. Ά χ ! τής καρδιάς μας τά  πρώτα χρό
νια, οί πρώτες αχτίδες, τδ πρώτο φως ! Χαρά καί λύπη τδν 
περεχύνει. Ά ξαφνα  τά  κλάματα τδν πιάνουν άζαφνα πάλε 
περπατεΤ καί δίχως λόγο γελά. ’Άλλαζε ή πλάση, γιατί άλ
λαζε ή ψυχή του. Φέβγει, ζητά μοναξιά καί πουθενά δέν τή 
βρίσκει. Κάθεται εκείνη μαζί του, φωλιάζει μέσα στά φύλλα 
τής καρδιάς του. Τή συλλογιέται καί τού φτάνει πώς τή συλ
λογιέται. Έ τσι θαρρεί ! Τού κάκου ! Δέν μπορεί, θά σηκωθή, 
θά τρέξη νά τήν άνταμώση. Πρέπει, πρέπει νά τή διή νάνα- 
σάνη.

Κάθεται σπίτι της ή νιά καί χωρίς νά τδ ςέρη ή "δια, τδν 
προσμένει. Χαίρεται πού ήλθε καί μόλις καταλαβαίνει γιατί 
χαίρεται. Ποιός ποιητής,ποιος θά’μάς ξεδιαλύσηκαμιά μέρα τα, 
ξεδιάλυτα έκεΤνα πού ψιθυρίζουν καί πού τρέμουνε μέσα σε 
μ.ιανής κόρης καρδιά ; Τάλαλο εκείνο τδ τραγούδι ποιανού άφτι- 
θά τδ πάρη ', Τδ χνούδι έκεΤνο τής καρδιάς της ποιανού μάτι 
θά μάς τδ φανερ ώση ζ Εΐναι άνέζερο, ντροπαλό, άναποφάσι- 
στο πράμα τδ κορίτσι. Ή  Θεία εκείνη μουσική πού παίζει στο- 
στήθος της μέσα, πρώτα πρώτα κ ’ ή ίδια δέν τήν ακούει. Αρ
χίζουν ύστερα τ ις  κουβέντες οί δυό τους' μιλούνε γιά κάθε 
πράμα, μόνο γιά  τήν άγάπη μιλιά δέν τούς βγαίνει. *0 νιος 
πήρε φωτιά ' λίγο λίγο μιά φλόγα τούς καίει καί τούς δυο, 
’κείνηνα σιγά σιγά, έκείνονα ’στα γεμάτα. Θά τής τδ πή. Θα 
τής τδ φωνάξη. Θά τήν πάρν). Γυρέβει λόγια πού νά τής αρέ
σουνε' Δέν τά  βρίσκει. Μιά μέρα όμως τού έρχουνται μονάχα 
ή δέν τού έρχονται καί διόλου. Εΐναι τάχατις ανάγκη νά τής το
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φωνάζη ζ Ή  άγάπη πολλά λόγια δέ θέλει. Μόνο τδ χέρι της 
νά πιάση καί φτάνει. Τίποτις άλλο δέν βάζει στδ νού του. Μά 
καί τδ χέρι της νάγγίξη, μά καί νά τής μιλήση τού φαίνεται 
κατόρθωμα μεγάλο.Ώ ς τόσοήκαρδιάτουεΐναιγεμάτη χίλιουςπό
θους καί καημούς.Εκείνη πάλε νοιώθητώρα πώς ό νιδςπού τήνά- 
γαπάεΐνε ό άγαπημένοςτης,όμονάκριβος.Άλλος σάν καί κείνονα 
δέν εΐναι. Κάθεται ώρες καί συλλογιέται καί μαραίνεται καί 
θυμάται καί προσμένει. Ό λα  τά  ρόδινα όνειρά τους, όλους τούς 
■κονεμένους παλμούς, όλες τις χρυσόπλεχτες ελπίδες, τά  δα- 
κουα καί τις χαρές, όλα έκεΤνα τά  μ.υστικά πού δέν λέει ό 'ένας 
στόν άλλο, γ ιατί δέν εΐναι καί καμιά γλώσσα στδ κόσμ. 0  πού 
νά τά  λέη, όλα άφτά πώς θά τά  μάθουν ; Ποιά λέξη θά τά 
πή ; Καμιά. Θάρθη όμως μιά ώρα, ώρα αθάνατη, μαγεμένη, 
ώρα τής άγιοσύνης καί τής αγάπης, πού θά φιληθούνε στδ 
στόμα. Ναί ! στδ στόμα θά φιληθούνε. Ά μ α  φιληθήκανε στδ 
στόμα, πάει, τά είπαν όλα' δική της εΐνε ή ζωή του' ή ζωή 
της εΐναι δική του.

Τέτοια ψυχολογία μού φαίνεται πώς έχει τδ φιλί. Μέ'τδ 
φιλί χαρίζουμ.ε τήν ψυχήμας. Βλέπετε λοιπόν ποιά εΐνε σήμε
ρα γιά μάς ή σημασία τού φιλιού. Βλέπετε καί πόσο σέβας 
γιά  τή  γυναίκα θρέφει σήμερα μέσα της ή άγάπη. Ά ντρας καί 
γυναΐκο ε’νε ίσια ίσια, η πιο σωστά όπως λ.έει γιά  τήν γυναί
κα ό Vigny.

Tu règnes sur sa vie, en vivant sous sa loi 
Βασιλέδει στήν ψ υχή  μας, βασιλέβουμε στο νο υ  της

*0 πεθερός μου απορούσε μέ τήν παράζενη ιδέα πού έχουν 
κάτι δασ-κάλοι καί λέν πώς μόνο τά  ρομάντζα, μόνο ή λαφριά 
φιλολογία μπορεΤ νά κάμη λόγο διά τήν άγάπη καί πώς εΐνε 
αντικείμενο σπουδαΤο. Πώς γίνεται άφτδ, άφού ή άγάπη εΐνε 
ή μάννα τού κόσμου κι άφού θέμα πιδ σοβαρδ καί πιδ μεγάλο 
γιά  φιλόσοφο δέν υπάρχει ; Νομίζω λοιπόν πώς δέν είχαμε λά
θος στήν άρχή, σάν είπαμε πώς χρειάζεται άλάκερο βιβλ,ίο γιά 
νά βάλη κανείς μέσα, όσα ή μελέτη μας σηκώνει. Ά γάπη καί 
φιλί εΐνε τό ίδιο· άπό τήν ιστορία τού φιλιού θά βγή όλ,οφάνερη 
καί τής αγάπης ή ιστορία. Ό  άνθρωπος άγάπησε πάντα- δέν 
άγάπησε πάντα όμως μέ τδν ίδιο τρόπο. Καί άφού δέν άγά
πησε μέ τον ιδιο τρόπο, μ,ήτε τό φιλί δέν μπορεΤ νά εΐνε πάντα 
τό ίδιο. Μέ τά  χρόνια αλλάζει κ ’ ή ψυχή τού άνθρώπου. Βέ
βαια ! εΐνε πάντα ή ίδια ψυχή, μά μιλεΤ άλλη γλώσσα. Καί 
γ ια τ ί; Γ ιατί όλα μ.ας αλλάζουν καί πάν. Ή  γυναίκα δέ στέ
κεται στήν ίδια κοινωνική θέσι. Μιά φορά κ ’ εναν καιρό οί βα- 
σιλ.οπούλες τού Όμήρου πηγαίνανε στό ποτάμ-t καί πλένανε τά 
ρούχα- σήμερα καί τής πλύστρας ή κόρη μ,πορεΤ έξαφνα νά θε- 
λήση νά γίνη γιατρός, δικηγόρος ή μηχανικός. Έ τσ ι δέν 
άλλάζει μ.όνο ή γυναίκα αλλάζει φυσικά κ ’ ή άγάπη 
ή σά θέλετε ό τρόπος τής αγάπης. Ή  Ελένη κ ’ ή Πηνε
λόπη τού Όμήρου, ή Μήδεια τού Ευριπίδη καί τού Α πολλώ
νιου, τού Βεργίλιου ή Διδώ, ή Μπεατρίτσε τού Ντάντε, ή Ά ν- 
τρομάχη τού Ρακίνα, ή Άρετούσα τού Κορνάρου, εΐνε όλες 
έρωτοχτυπημένες κ ’ έχουν τήν ίδια λαβωματιά. Μά κοιτάζτε, 
σάς παρακαλώ' λέν τήν άγάπη τους μέ τδν ίδιο τρόπο ; Βέ
βαια, οχι. Καί δέ θά πή διόλου πώς ή Μήδεια εΐνε άλλη κ ι’ 
άλλη ή Άντρομάχη, θά πή πώς άλλαζαν οί καιροί, άφού κ ι’ 
άφτή ή Μήδεια άλλάζει μέ τδν Ευριπίδη, τδν Άπολώνιο, τδν 
’Οβίδιο, τό Σενέκα, τον Κορνήλιο καί τδν Άλφιέρη, πού μί
λησαν όλοι τους γιά τή Μήδεια................

’Εκείνο πού σήμερα λέμε φυσικό, χρειαστήκανε χρόνια καί 
χρονιά γιά  νά τδ πούμε έτσι. Οί άρχαΤοι δέν τδ είχανε ν ιά  πο
λύ πολύ φυσικδ τδ φιλί, άφού μάλιστα ό "Ομηρος μήτε γνώρι
ζε τδ φιλί στό στόμα. Τδ βέβαιο είναι πού δέν είχε γιά  τούς 
αρχαίους, Έ λληνας ή Ρωμαίους, τή σημερινή σημασία. Δέν 
έτρεμαν εκείνοι προτού νά φιλήσουν. Ό  τρόμος ε'ναι ποίηση 
δική μ.ας.

Τήν ποίηση όμ.ως άφτή τού φιλιού τήν πρωτοβλέπου- 
με αραγες στά δημοτικά τρουγούδια ; Ό χι βέβαια. "Ισως έχω 
λάθος, μά θαρρώ πώς πρώτος άπ’ όλους, πολύ καλήτερα κι’ 
άπδ τά  δημ,οτικά τραγούδια, κατάλαβε τδ φιλί καί τή ποίηση 
τού φιλιού 'ένας ποιητής πού λέω τ ’ονομά του καί τρομάζω, ό 
Ντάντες. Ό  πατέρας τού φΟκού εκείνος είναι. Ναί ! πρώτη φο
ρά, στά χρόνια τά  δικά του, τό <pi.ll στό στόιια ζανοίγει σά 
λουλούδι πού δέν τό χαίρουνταν ό κόσμος άκομη...........

Σάς παρακαλώ όμως νή μή λέτε καί νά μήν πιστέβετε πώς 
χρειάζεται Ντάντ3ς γιά  νά λυθή τδ γλωσσικό ζήτημα, γιατί 
δέν εΐνε διόλου σωστό. Στή Γαλλία, στήν Ισπανία κι άλλού 
εΐχαν τό ιδιο ζήτημ.α στά χρόνια τά  παλιά. Λύθηκε φυσικά, 
γιατί έτσι τίφερε ό ιστορικός νόμος, έτσι τό ήθελε καί ή ορθή 
κρίση. Δέν εΐναι ανάγκη καμμιά νά παρουσιαστούν ίξαονα 
Ντάντηδες διά νά κάμη κανείς 'ένα πράμα πού εΐναι καί κοντά 
στόγνού, γ ιά  νά γράψη τήν εθνική γλώσσα, πού τή μιλεΤ καί 
τήν ζέοει ή Ρωμιοσύνη'όλη. Θά γραφή καί ρ.ή σάς μέλη. Τού 
κάκου ! Άφτό θά γίνη καί νά μέ θυμάστε ή νά μέ θυμούνται τά 
παιδιά σας ή καί τών παιδιών σας τά  παιδιά καί μ,άλιστα τά 
έννόνια, γιατί μού’ φαίνεται πώς θά ζήσω χοονια πολλά, όσα 
ζήση κι άφτός ό λαός' τό ζήτημα δέ θά λυθή, εΐνε λυμένο' 
έτσι τδ θέλει ό φυσικδς νόμος, έτσι τδ θέλει ή τέχνη, έτσι τό 
θέλει ή επιστήμη, έτσι τό θέλει κι ή ψυχή μας.

Ά ντίς τό λοιπόν τώρα νά γυοέβετε Ντάντε — μπορούμε τάχα 
νά τον παραγγείλουμε πουθενά, νά μάς τονέ στείλουνε σέ κα
μιά κάσσα ; — άντίς νά γυρέβετε Ννάντε, κάμτε μιά άρχή. Τί 
άρχή ; Άρχίστε νά διαβάζετε εκείνους πού έχετε, καί πρώτα 
άπ ’ όλα τά  δημοτικά τραγούδια' έκεΐ εΐνε ή μά$να τού νερού' 
τδ μεγαλείτερο καμάρι της νεοελληνικής φιλολογίας άφτά εΐνε' 
άφτά εΐνε πού -'σολο τδ κόσμο διαλαλήθηκαν κ ’ έφεραν τόση 
δόξα στήν Ε λλάδα ' αν υπάρχει κι αν ύπάρξη ποτές ελληνική 
φιλολογία, άφτά της έδωσαν καί θά τής δώσουν ύπαρξη καί 
ζωή. Ά π ’ άφτά βγήκε κι’ ο ίδιος ό Σολ,ωμός ! Τί παραπονιέ
στε τό λοιπόν πώς δέν έχουμε Ντάντε, άφού έχουμε τά  τρα
γούδια. Νά διαβάζετε, όμως καί τούς άλλους καί μάλιστα 
νά τούς τιμάτε, καί δέ σκιάζουμε νά τό πώ, νά τούς σέβεστε, 
γ ιατί μεγαλήτερος άπό τον ποιητή στόν κόσμο δέν εΐνε κανέ
νας. Ή  ποίησι κ ’ ή τέχνη εΐνε τά  μόνα' τίποτες άλλο δέν 
άξίζει. Μήτε Ε λλάδα θά είτανε σήμερα, μήτε δόξα θά εΐχεν 
ό στρατός, μήτε τιμή θά είχαν οί πολιτικοί, μ,ήτε χρήματα 
κι άφτοί οί έμποροι, άν ό Παρθενώνας δέν είχε γίνη στά χρό
νια τά  παλιά κ ι’ άν ό Πλάτωνας δέν είχε γράψει...............

Κι’ όμως άλήθεια ίσως άφτά πού λέω νά τά  λέω πρώτα γιά 
τις κυρίες. Πρέπει νά διαβάζουν. Όπου γράφηκαν έργα μεγάλα 
γράφηκαν τά  περισσότερα γιά  νά διαβαστούν άπό μιά γυ
ναίκα. Ό  Γκέτες — όχι δά ό Γοίθιος, όπως τον είπε κάποιος 
— σάν έγραφε, εΐχε στδ νού του γυναίκα. Καί ποιόνα νά πρω- 
τοπούμε ; Φαίνεται πώς κ’ ό ποιητής θέλεΓτό φιλί. Μά κοντά 
σάφτό θέλει καί τδ φιλί τής δόξας, πού τδ ενο καί τάλλο τού
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το χαρίζει ή γυναίκα, γιατί ερχεται μιά ώρα που νοιώθει μέσα 
του ό ποιητής τον πόθο της αγάπης, την ανάγκη της νίκης. 
Και τί δεν εκανε καί τί δεν ιχπορεΐ νά κάνη το φιλί ; Καί 
το μεγαλήτερό του κατόρθωμα θά ειταν —τί νίκη μεγάλη, τί 
(χεγάλη αγάπη ! — άν μποροϋσε όλος ό κόσμος στην Ελλάδα 
νά  φιληθη με το δημοτικό, το I Ον ι κ ο φιλί.

( Εκ τοϋ αναγνώσματος του κ. Ψυχάρη.)

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν
TOT ΝΑΤΑΡΧΟΤ ΑΒΕΑΛΑΝ

'Ωραίαν εικόνα δημοσιεύει ή «Μικρά Έπιθεώρησις» τοϋ ναυ
άρχου Αβεήαν,παρ αθετούσα συγχρόνως καί χαρακτηριστικώτατά 
τινα σημεία της ζωης αυτου, άτινα καταδεικνύουν πόσον με- 
γάλην και ευγενη κ.αρδιαν εγκλείει το εύρύ στερνόν τοϋ γεν
ναίου αΰτοϋ άνδρός, τοϋ οποίου ή χαρίεσσα καί φιλομειδής φυ
σιογνωμία καί το εύρυ μετωπον εμφαίνουν επίσης καί την α 
γαθότητα της ψυχής, άλλα και μεγάλην αγχίνοιαν.

’Ιδού αί γραμμαΐ της «Μικρας Έπιθεωρησεως. »
«Ό  Ναύαρχος Άβελάν τεθείς έπί κεφαλής τοϋ Ρωσσικοϋ 

»στόλου, όστις ηλθεν είς Γαλλίαν' ÏV άποδώση την έπίσκεψιν 
»της Κρονστάνδης είναι αξιωματικός σπανίας άξίας.

«Η λικ ίας πεντηκοντα τεσσάρων ετών, ύπηρετεΐ τήν πα- 
»τρίδα αΰτοϋ από τοϋ 1855, εχων η δη επιχειρήσει είκοσι θα- 
»λ.ασσιας εκστρατείας.

«Άνήλθεν ε’ς τον βαθμόν τοϋ αντιναυάρχου, κατά τό 1891, 
»κα τ’ αΰτό ακριβώς τό ετος, καθ’ ο ό Ι’αλλικόςστόλος έπεσκε- 
»ψατο την Ρωσσίαν.

« Ή  «Πρωία» διηγείται ώραΤον χαρακτηριστικόν γεγονός της 
»νεότητος τοϋ ναυάρχου Άβελάν, έπερ ανέρχεται ε’ς την έπο- 
»χην, καθ’ ήν μόλις έςελθών της πολεμικής ναυτικής Σχολής 
»τών εύγενών νέων, περιέπλεε την Βαλτικήν μέ βαθμόν δο- 
»κί[Λ θυ.

«Το πλοιον, εν ώ ευρισκετο, ήρίθμει μεταξύ τών άνδρών 
»τοϋ πληρώματος ενα άρχαΐον πλοίαρχον φρεγάτας, γενόμενον 
»έκπτωτον τοϋ βαθμοϋ του συνεπεία ΰβρεως κατ’ ανώτερου. Ό  
»νεαρός αξιωματικός έθεώρησεν ώς εΰσεβες καθήκον νά ελα- 
»φρύνη τήν δυστυχίαν αΰτοϋ, δεικνύων προς αότόν ολον τό σέ- 
»βας, όπερ συνεφώνει καί πρός τάς απαιτήσεις τής ύπηρεσίας.

« Ανακαλυψας εν αυτώ έξοχα προτερήματα διανοίας καί 
»καρδίας, άπεφάσισε νά κάμη χρήσιν όλων τών μέσων, ϊν α  ά- 
»νανεώση στάδιον τόσον άτυχώς θραυσθέν.

«Χάρις δεν ηδυνατο ν’ άποδοθή είς τόν τιμωρημένο», είμή 
»διά τινα ήρωϊκήν πραξιν, όθεν ό Άβελάν έ'σχε πρός τοϋτο με- 
»γαλοφυά Ιμπνευσιν. _  Κατά προσεχή τρικυμίαν, είπεν ‘ είς 
»τόν άρχαΐον πλοίαρχον, θά ριφθώ είς τήν θάλασσαν, είς τρό- 
»πον ώστε νά νομίσουν τοϋτο τυχαϊον, θά ριφθής είς τό ΰδωρ, 
»θά με σωσης, και ή έπωμίς θά σοί άποδοθή. — Καί οϋτω έ- 
»γίνε το.I

«Μετα τινα^ καιρόν εκτοτε, εν δυνατή θαλασσοταραχή, ή 
»κραυγή, -  είς άνθρωπος είς τήν θάλασσαν _  άντήχησεν είς 
»το πλοιον ό Άβελάν είχεν έξαφανισθή.

«Ό  πρώην πλοίαρχος ρίπτεται είς τό ΰδωρ, άλλ’ εκολύμβα 
»κακώς, καί πάλιν ό Άβελάν κατώρθωσεν όπως ό ψευδοσω- 
» τήρ άνασυρθή είς τό πλοιον.

« Ο Κυβερνήτης τοτε εκαμεν άναφοράν πρός τόν Τσάρον, 
»και ο πλοίαρχος ένεκατεστη είς τόν βαθμόν του, άποδοθείσης 
»αΰτώ χάριτος.

«Σήμερον είναι καί αυτός ναύαρχος.
« Εορτάζων ό εσχάτως τήν πεντηκοστήν επέτειον τής είσό- 

»δουτου είς τήν ύπηρεσίαν, συνήθροισε περί τήν τράπεζαν του 
»τήν οίκογόνειάν του, τούς φίλους τους καί μεταξύ αΰτών 
»τον Άβελάν.

«Ινατα τα επιδόρπια ήγερθη και έπροφερε διά φωνής συγκε— 
»κινημένης τας εςής λεζεις. — ΙΙινω είς ύγείαν εκείνου, όστις 
»μοί άπέδωκε τήν ύψίστην έκδούλευσιν, ήν δύναται ν’ άπο- 
»δώση είς άνθρωπον είς άλλον ! εκείνου όστις μοί ήνοιξεν έκ 
»νεου την οδον τής τιμής ! εκείνου οΰτινος ή μετριοφροσύνη έξι- 
»σοϋται κατα το σημεΤον τοϋτο πρός τό μεγαλεΤον της ψυχής, 
»ώστε νά μή θέλη νά τόν ονομάσω . . . .  Αναφωνώ έξ όλης 
»καρδίας, εν ζη'τω δΓ αυτόν ! —

«Πάντες οί συνδαιτυμόνες, μαντευσαντες πρός ποΤον άπευ- 
»θυνοντο αί λέξεις αΰται, έστράφησαν πρός τόν ναύαρχον Ά -  
»βελαν, όστις μετα κοπου συνεκράτει τήν συγκίνησίν του.»

’Ελπίζω ότι καλώς επραξα μεταγλωττίσασα έκ τοϋ Γ αλ- 
λικοϋ τάς γραμμάς ταύτας, καθόσον οόδέν άλλο είναι άνάγκη 
νά διηγηθή τις, ϊνα παρουσίαση τόν ύπέροχον χαρακτήρα τοϋ 
εύγενοϋς άνδρός.

’ Α ν ν *  Ι ε ρ ο υ ΐο υ .

Ο Λ Α  Λ Η Σ Μ Ο Ν Ο Υ Ν Τ Α Ι
Νέφος ¡χελαν ό'.εχυΟτ) έττι του ίν.αυγους του θεοους ορίζοντος" 

πέπλος πυκνός έκάλυψεν ήδη τό παρελθόν. "Ω ! &ν ήτο δυνα
τόν να εμποδίσω διά στιγμήν μόνον τόν ροϋν τοϋ χρόνου, ϊνα 
ριψοχ λαθραίον τι βλεμμ.α έπι τών γοργών αΰτοϋ πτερύγων, 
των αποκομιζουσών τόσας άναμνήσεις, τόσας παρελθούσας χα
ράς, τοσους λόγους γλυκείς έκπεμφθέντας έκπροσφιλών χειλέων, 
τοσαόνειρα φαιδρά, τόσας ροδινάς ελπίδας. . . Πλήν φεϋ ! ’Ενώ 
προσπαθώ νά συγκρατήσω τά άποδιδράσκοντα ταϋτα τ-ής παο- 
ελθούσης εότυχίας φάσματα, χειρ άλλη ίσχυροτέρα τής ίδικής 
μου τά εκσφενδονίζει έν τω  τρομερώ, τω σκοτεινώ, τω  άπε- 
ράντω, τώ άτελευτήτω τής λήθης βαράθρω. Έκπληκτος έγώ 
ίσταμαι παρα το χείλος αΰτοϋ μέ μονήν παρηγοριάν τήν άλ- 
γεινήν θέαν τών έν αΰτώ άνεπιστραπτει ταφέντων.

Βορράς έφύσησε σφοδρός, καί οί είς τόν άκηδή τοϋ Ζεφύ- 
ρου ψιθυρισμόν άναμιχθέντες φθόγγοι τής καρδίας μετεφέρθησαν 
μακράν, άπολλυμενοι και σβεννυμενοι ολίγον κατ’ ολίγον ώς τό 
κελάδημ.α τής άηδ'όνος έν τώ άπείρω.

Βορράς έφύσησε σφοδρός, καί τό υπό τάς ακτίνας τοϋ Φοί
βου θερμαινόμενου άνθύλλιον έρρίγησε καί ή έν τή άτμοσφαίρα 
μαινομένη λαΤλαψ παρεζάλισεν αΰτό.

Έαρ δεν θά περίθαλψη πλέον τά άσθενή καί ώχρά του πέ- 
ταλα, αυρα δεν θα διάχυση επ αυτιυν τήν ποοτέραν των ο
σμήν, ΰδωρ δεν θά δροσίση τάς άποξηρανθείσας ρ ίζα ς  του, καί 
ή φύσις ώς μήτηρ τοΰλάχιστον δεν θά ζωοποιήση τό τέκνον της 
αυτο “

’Ή  μήπως αί τής Έδέμ πύλαι έφάπαξ ώς κλεισθώσι κεκλει- 
σμέναι μένουσι διά παντός, καί ρομφαία φλόγας μίσους έκπε’μ - 
πουσα, έμποδίζει τήν είσοδον είς τούς ποθοϋντας αΰτήν ; "Η 
μη ο έφαπαζ άμαυρωθεις ουρανος άμαυρουμενος διατελ.εΤ τοϋ
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λ.οιποϋ, καί τό άλλοτε λάλον ρυάκιον άφώνως πλέον διαρρέει ξ 

"Οχι ! Είδον θυέλλας, άς έσταμάτησεν ή λαμπρότης τοϋ 
ήλίου, υυρανον σκυθρωπόν, ον έφαίδρυναν αί ήδεΤαι τής ι-  

ριδος αποχρώσεις έν μιά έκάστη τών καμπυλοειδών γραμμών 
τής όποιας ποικίλαι ώς οί χρωματισμοί των έσχηματίζοντο έλ- 
πίδες.

Κ α ρ υ & τ ις .

ΤΠΕΡ TOT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ

*0 χ. I. Φωτίου - Αρ. 100 .
Η κ. Ά νθ ίπ π η  Παλαμήδου 25 αντίτυπα τοϋ συγγράμ

ματος της «ΦΩοάογιχά Π ά ρ ιρ γ α » .

Η κ. Ευαγγελία Δ. Μαυροκεφάλου 

Ή  μικρά δεσποινίς Δαμία
δρ. 5 

» 2

Θ Ε Λ Τ Ρ Ο Ν

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΙ; ΘΙΑΣΟΣ ΑΑΜΠΡΟΤΝΑ. — Ή ε ίίη σ ις  τής παρ’ Ιλ- 
•πιδα άιρίξεως διά τήν χειμερινήν περίοδον μελοδραματικού θιάσου διεσχέ- 
δασε τά νίφη τής μελαγχολίας των Ιραατών τοϋ θεάτρου καί ιδ ία τών θ ια
σωτών της γλυχείας, περιπαθούς ιταλικής μουσικής.

'Ο χ· Ααμπρουνας, δ γνωστδ ; χαί Ιχ τοΰ παρελθόντος χειμώνος θιασάρ- 
χης χαταρτίσας ήδη θίασον πλήρη χαί τέλειον κατέρχεται εις ’Αθήνας, "να 
έν τω  θεάτρω τώ Κωμωδιών δώση σειράν τεσσαράχοντα παβαστάσιων.

Μετά τοϋ θιάσου του τούτου ό κ. Ααμπρούνας εϊργάοθη χαθ’ δλην τήν 
θερινήν περίοδον έν Κ )πόλει, χαταλιπών ένθουσιώδεις άναμνήσεις είς χοινόν 
τόσον δύσχολον χαϊ τόσον χαλώς χατηρτισμενον «!ς τήν μουσικήν, δποϊον τό 
τής Κ)πόλεως.

Άνθοΰσιν Ιτι α ί δάιρναι άς έχεϊ άυθόνως εδρεψεν ή πρώτη έξοχος ΰψίσωνος 
τού θιάσου τούτου x. Elisa Walman ώς χαί ή Elisa Tassi ίευτέρα ύψίφω- 
νος. ’Αλλά χαί α ί άνθυψίοωνοι χχ· rimilia Vittaria χαί Cristina Alfano 
χαί οί πρώτοι όξύφωνοι χαί δ βαθύφωνος χαί δ βαρύτονος χαί δ κωμικός 
πάντες διεκρίθησαν, πάντες έχειροκροτήθησαν εις καλά Ευρωπαϊκά θέατρα 
διά τε τήν μουσικήν καί δποχριτιχήν Ικανότητα.

*0 χορός τού μελοδραματικού τούτου θιάσου είνα ι πλουσιώτατος, άποτε- 
λουμενος έξ είκοσι δχτώ προσώπων άνδρών καί γυνα ικώ ν, τοιοΰτος δηλ. δ- 
ποΐον καί τό μέγα θέατρον σ πανίω ; εΤ/e. 'Η δοχήστρα διευθυνομένη πσρ’ αύ- 
του του χ. Λαμπρούνα άποτελεΐται !ξ  24 όργάνων δεδοχιμασμένης ίχανό · 
τητος.

Τό χομψόν θέατρον τών Κ ωμωδιών, τό δποΤον Ισχάτως άνεζαη/ίσθη χαθ’ 
ολοκληρίαν χαί θά θερμαίνεται διά νέου συστήματος C a l o r i f è r e  θά δε- 
χθή έπί τής σκηνής του τόν αξιόλογου τούτον Oíarov, ώς θά δέχεται κατά 
τάς παραστάσεις του, δλον τδν καλόν κ α ί εκλεκτόν κόσμον τής πρωτευού- 
σης, τόν έντρυφώντα εις τήν μουσικήν. Ήδη πάντες σπεύδουσι νά χρατήσωσι 
θεωρεία χαί καθίσματα δι’ δλην τήν χειμερινήν περίοδον, έπωφελούμενοι ά'λ- 
λως τε κα ί τώ ν  έξαιρετιχώς εύθηνών τιμών τής ένοιχιάσεως, άς χάριν τών ά- 
ναγνωστριών μας παραθέτομεν:

Τιμαί εΙσόδου : θεωρεία δρ. 14 Καθίσματα πλατείας δρ 2 .70 . Έξέδραι 
2 ,70 . Β ' θ έ σ ι ς 2 .  Είσοδος θεωρείων 2 . Υ περώ ον 1.

Οί συνδρομηταί τών 40 παραστάσεων χαταδάλλουσι διά θεωρεία δρ. 400
διά καθίσματα πλατείας δρ. 80 , καί δι’’ εξέδρας επίσης 80.

Τά παρασταθησόμενα μελοδράματα ίίνα ι : Gioconda, Cavalleria, 1. Pa- 
gliacci, Otello di Yêrdi, Lucia, Traviata, Faust, Fra Diavolo, Marta, 
lone, Ruy-Blas, Bailo Maschera καί Linda

Η ΕΓΕΡΓΕΤ1ΚΗ TOT ΟΜΙΛΟΓ ΤΩΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ. Μετ’ έξαιρετιχής Ιπι-
τυχ ίας διεξήχθη ή ΰπέο του 'Ομίλου τών Φ ιλοτέχνων ένεργηθεϊσα εύεργετική
έσπερίς. Τό θέατρον ήτο κατάμεστον κόσμου έκλεχτοΰ, συνελθόντος έχει καί 
ϊνα άπαξ ετι χειροκροτήση τήν συμπαθή καλλιτέχνιδα κ. Ευαγγελίαν ría - 
ρασκευοπούλου, τν,ν τόσον έπ ιτυχώς ύποδυθείσαν τό πρόσωπον τής (.Σκύλ
λας» τοϋ κ. βκσιλειάδου, χαϊ ϊνα  ένισχύση [σωματεϊον άρτισύστατον, τό ό
ποιον βεβαίως θέλει έπιδράσει εύεργετιχώς επ ί τής παρ’ ή μ ϊν  άναγεννωμένης 
τέχνης.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ. ’Από τής Ισπέρας ττ,ς χθές ήοξατο τών παραστά
σεων του i l  τώ  θεάτρω τών Π οικιλιών, ό νεωστί άφιχθείς γαλλικός θίασος

τό πρόγραμμα τοϋ έν Παρισ.'οις θεάτρου L e  C h  a t  N o i r ,  τό δποϊον 
περιλαμβάνει κωμωδίας μονοπράχτους, άπαγγελίας έζλεκτών μονολόγων, ά- 
πματα χτλ  ■

οσΛανης ό δραστήριος χαϊ άχάματος διευθυντής χαί Ιδιοχττ,της του 
θεάτρου τούτου έπαναλαμβάνει άπό σήμερον τάς οίκογενιιακάς του μεταμε- 
στ,μβρινάς παραστάσεις, άς είχεν εισαγάγει καί κατά τό παρελθόν ίτο ς, καί
εν ω τόσαι οικογένεια·, άπολ,αυστιχώτατα διήρχοντο τάς μεταμεσημβρινός ώ - 
ρας των.

Τήν προσεχή Ιβδομάδα τάς έπι τοϋ θιάσου τούτου χοίσεις μα:.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δα Α γγ. Κ . Π ό ρ ο ν . "Οχι ¿κατάλληλον, άλλα πολΰ μικρόν. Σας 

αποστέλλω συλλογήν γαλλικών συντόμων καί καταλλήλων δ ιηγημα- 
τίων πρός μετάρρασιν.— Ή  κ. Μ. δ’εν επλήρωσε τήν συνδρομήν της. 
— Καν Β . Κ. Κ έ α ν . Δρ. 10 έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν— Καν Ε ΐ. 
Οι. Χ α λ κ ίδ α .  Έ λήφθη. Ώ ραιότατον. Μαρίας καί θερμάς ευχαρι
στίας. Ά ντ ίτ ιμ ο ν  ήμερολογίου έλήφθη.— Καν Α . Α . Σ κ ό ρ ο ν . Έ λή -  
φθη. Πάντοτε τρυφερά καί καλή. Μυρίας ευχαριστίας. ’Αναμένω έπ ι- 
στολάς σας άνυπομόνως.— Καν Α . Γ. Κ )π ο λ ιν .  ’Ενεγράφη. Φύλλα 
αποστέλλονται. Σπεύσατε αποστολήν ζητουμένων—Καν Ιΐ Ν. Σ υνε- 
μορφώθησαν οδηγίαις σας. Παρακαλοϋμεν θερμώς επισπεύσατε άποστο- 
^θν · Καν Μ. Μπ. Ζ ά κ υ ν θ ο ν  Ελήφθη. Εύχαριστοϋμεν ο ι’ εύγενή 
επιδοκιμασίαν— Καν Γ· Στρ. Ζ ά κ υ θ ο ν .  Έ λήφθησαν. Έ νεγράφητε. 
Φύλλα άπεστάλησαν— Καν Γ. Σ τ. Έ λήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.— 
Καν Φ. Ν. Σ . Χ ίο ν .  Σάςίγράφομεν έπί τοϋ ζητήματος αύτοΰ.— Καν 
Κ. Ρ . Κ ε φ α λ λ η ν ία ν .  Διότι δεν τήν θεωρώ άςίαν δημοσιεύσεως. "Ο
πως δήποτε ή πρότασίς σας μέ εμβάλλει εις σκέψεις. Ίσω ς έαν 
κατορθωθή ή δημοσίευσις εικόνων καί τών λοιπών Έ λληνίδων συνε- 
γατίδων μου δημοσιευθή καί ή ίδική μου. Χρήματα έλήφθησαν. Εύ- 
χαριστοϋμεν.— Πρός τάς κ .κ . συνδρομητρίας γίνεται γνωστόν, ότι μό
νον αί μέχρι 20 Νοεμβρίου άποστείλασαι τό άντίτιμον τοϋ Ήμερολο
γίου θα λάβωσι τοιοϋτον ήριθμένον. Τό μέτρον τοϋτο είναι γενικόν 
και τό γνωρίζομεν πρός πάσας πρός αποφυγήν παραπόνων.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Πελτές μήλω ν κ α ί  κ υδω νίω ν. Θέλετε νά 'έχητε ώραΐον καί γλυ-  

κύτατον πελτέ, χρώματος ρουβινίου. Κόψατε είς τεμάχια δύο οκ. κυ
δώνια άφαιρέσατε τούς πυρήνας, καθαρίσατε μίαν όκαν μήλα, κόψατε 
επίσης εις τεμάχια καί βράζετε είς άνάλογον ΰδωρ. ’Εάν τό ύ'δωρ σας 
είναι μετά τό βράσιμον τέσσαρα ποτήρια, τότε ρίπτετε είς αύτήν μίαν 
¿κ. ζάχαριν, εάν είναι περισσότερον, τότε κατ ’ αναλογίαν προσθέσατε 
ζάχαριν.

Πρός τά ς  έν  Α ίγ ΰ π τ ω  κ κ. σ ιτνδρορητρ ία ς, ά ντα π ο -  
κ ρ ιτρ ία ς  κα ι ά ντα π ο κ ρ ιτά ς  τή ς  «Έ φ η υ ,εο ίδ ο ς  
τ ώ ν  Κ υρ ιώ ν .» .

Προς τον κ. Ί . Παρρέν σύζυγον της διευθύντριας της 
«Έφηαερίδος τών Κυριών», αεταβάντα κατ’ αυτάς είς 
Αίγυπτον δΓ ιδίας υποθέσεις, άνετέθη και ή διεξαγωγή 
πάσης ύποθέσεως τής «Έφημερίδος τών Κυριών». Πα- 
ρακαλοΟνται αίκ. κ. συνδρομήτριαι, άνταποκρίτριαι και 
άνταποκριται ήρ,ών νά σπεύσωσι νά έξοφλήσωσι προς 
ον κ. I. Παρρέν πάντα έκκρεμή προς τήν ’«Εφημε

ρίδα τών Κυριών» λογαριασμόν των.1 Γ ι Γ I

ΔΙΑ ΤΑΣΠίΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
Ή  δεσπινί; Μάρθα δε Μαϊλλάρ, επανελθοϋσα έκ Γαλ,λίας, 

ένθα είχεν έπιδοθή είς μελε'την τής κομψοτεχνικής ζωγοα- 
φικής, ΐδρυσεν έν τω  οϊκω της έργαστήριον, ένθα καί θά δίδγ, 
μαθήμ,ατα ζωγραφικής έπι πηλίνων αγγείων, έπί ύε'λου, 
μαρμάρου, φωτομικρογραφίας κλπ.

Ή  δεβπινίς δε Μαϊλλάρ θά σχηματίσγ τάξεις, έν αίς άπο 
κοινού α ΐ μ.αθήτριαι θά διδάσκωνται.

Διά περισβοτέρας πληροφορίας, άπευθυντε'ον προς τήν 
ιδίαν, έν τφ  περιβόλω τής Βουλής, όδός Άνθιμου Γαζή άο.6.



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Ε Ρ Μ Ε Ι Ο Ν
Ούόέν ευ/αριστότερον δι’ οικοδέσποιναν, δσον ή προμήθεια των διαφόρων 

του οίκου χρειωδών είς τιμάς εύθηνάς καί ποιότητας Ικλεκτάς. ’Α λλά πόση 
άπώτεια χρόνου; διά τήν Ιπίσκεψιν των διαφόρων εμπορικών καταστημάτων 
κα ί την άνεύρεσιν των πολυτίμων τούτων ιδιοτήτων των άγορασίμων ειδών.

‘Η«Έφημερίς τών Κυριών» άνέθηκε κα ί τό έτος τοϋτο χάριν τών άναγνω - 
στριών της εις ώρισμένην μέ ειδικάς γνώσεις Κυρίαν την Ιπίσκεψιν τών 
εμυοριχών καταστημάτων μας καί την άναζήτησιν τών ιδιαιτέρας συστάσεως 
άξιων λόγου.

Άρ/ομένη δέ]άπό τών Ιμπορικών τών διά γυναικεία  φορέματα1 καί οικιακήν 
γρήσιν υφάσματα συνιστα θερμώς τό έπ ί τής δδού Έρμου μέγα Κατάστημα 
ΕΡΜΕΙΟΝ του κ. Τ σ ά τ σ ο υ .  Είναι τούτο Ικ τών ολίγων καταστημάτων άτινα 
άθορύβως, καί άνευ ρεκλαμών αλλά μετ’ εόσυνειδησίας παραδειγματικής πα- 
ρέχουσιν εις τήν Ιξ έκλεκτών οίκων άποτελουμένην πελατείαν των πάντα τά 
γυνα ικε ία  είδη, ώ ; υφάσματα έκλεκτά διά φορέματα, εσώρουχα, έπανοφώρια, 
κρετόν, δαμάσκα, κρυβέρτας. τραπεζομάνδυλα, πα ν ιά , χασέδες, μανδύλια , 
καί πάντα τά λοιπά είδη άρίστης ποιότητο; εις τιμάς έξαιρετικώς εύΙηνάς.

Αί Ιπισκεπτόμεναι τό κατάστημα τούτο κυρίαι θά όφείλωσι χάριτας εις τήν 
συστήσασαν αυτό, καί θά συσεήσωσιν Ιπίσης εις πάσας τάς φ ίλας καί γνω - 
στάς ·*ων, έξ αύτοΰ νά προμηθεώωνται πάντα τά οι’ Ιαυτάς, τά τέκνα των, 
τοό; ύπηρέτας των καί τον οίκόν των υφάσματα. Είναι επ ίσης εύεργενικον διά 
τάς Ιν τα ίς Ιπαρχία ις διαμενουσας καθόσον δέχεται κα ί Ικτελεί παραγγελίας 
άποστέλλων τιμοκατάλογον καί δείγματα.

ΜΙ Α ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ Η  ΔΙΑ ΤΑΣ Κ ΥΡΙΑ Σ
"Ο,τι ή παρισινή καλλαισθησία καί κομψοτεχνία επενο'ησε δι* εξωραϊσμόν 

ημών, τών φορεμάτων καί τών οικιών μας, δ,τι ό τελευταίος συρμό; θεωρεί 
απαραίτητον συμπλήρωμα τής κομψοπρεπούς γυναικείας καί παιδικής άμφιέ- 
σεως εις πάντα ανεξαρτήτως τά είδη καί διά πάντα τά βαλάντια, δ χθές μόλις 
έκ Παρισίων έπανελθών κ. Ρουσόπουλος έφερε διά τά έπί τής οδού Ερμου 
κατάστημά του.

Είναι αληθές μουσεΐον, Ινώ τό οόραΐον, στερεόν καί καλλιτεχνικόν έν πασι 
άμιλλάται πρός τό μυθωδώς καί άσυγκοίτως εύθηνόν, διά τό όποιον καί τόσος 
άσυρρέει κόσμος καί τοιαύτην απέκτησε τό κατάστημα τοΰτο φήμην.

Ρουσόπουλος καί Μαγγιώρο; οδός Έρμου αρ. 41.

ΧΡΓΣΟΧΟΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΑΕΙοΝ ΣΑΜΙΟΓ 
'Οδος 'Ερμου

’Απαστράπτουν τά ύελώματ* του καταστήματος τούτου από θαυμάσιους ά- 
δάμαντας καί πολυτίμους λίθους εις συμπλέγματα τελε ία ; τέχνη ς, τά όποια ό 
κ. Σάμιο; εφερεν εκ τής Ιν Ευρώπη περιοδείας του, ϊνα  άνταποκριθή εις τάς 
πολυπληθείς παραγγελίας μελλονύμφων, οίτινες καί εξ ’Αθηνών καί εκ τών 
επαρχιών εις αυτόν άνέθηκαν τήν λεπτήν εντολήν τής Ικλογής τών πολυτί- 
μων νυμφικών δώρων και τών οικιακών εξ άργύοου καί λοιπών μ ετάλλω ν συ
σκευών τοαπέζης καί Ιξ Ιδίας πείρας Ικτιμήσασαι τήν εύθυτητα καί Ιντιμό- 
τητα  του κ Σ α μ ί ο υ  συνιστώμεν θερμώς τάς π  ςλυπληθεΐς άναγνωστρίας 
μας νά Ιπισκεφθώσι τό κατάστημά του καί νά άναθέσωσιν εις αυτόν εν πλή- 
ρει εμπιστοσύνη πάσαν παραγγελίαν.
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΪΣΟΤ
Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν

ΓΗ θηρεσία είσήλθε Ιαρραλέως εις δάσος τ ι Ικτεινόμενον πρός τό αριστερόν 
μέρος τής οδού.

— Δέν υπάρχει φόβος μή χάσητε καί σείς τον δρόμον σας εδώ μέσα *, τήν 
ήρώτησεν ό άγνωστος.

— νΩ ! ούδείς τοιοΰτος φόβος υπάρχει, κύριε, τά  γνωρίζω τόσω καλά δλα 
αυτά τά μονοπάτια. "Οσον «φοοα όμά; Ιάν περ ιπατή ιε άπό πρωίας δέν θά 
είσθε, π ιστεύω , δυσηρεστημένος νά γλυτώσητε μερικών ωρών δρόμον.

— Σάς υπερευχαριστώ, δεσποινίς, διότι είμαι πράγματι αρκετά κουρα
σμένος.

— Τότε νά σας δώσω τό^κλβγόν μου ; Ε λάτε, άναβήτε σείς εις τήν θέ- 
σιν μου

Με θελκτικωτάτην προθυμίαν περιμαζεύσασα τό ένδυμά της ήτοιμάζετο νά 
άφιππεύση

‘Ο ξένος ιμειδ ίασε καί Ικράτησεν αυτήν σχεδόν διά τής β ίας.
— νΩ ! δεσποινίς, είπε, πώς σά; Ιπήλθε μία τοιαύτη ιδέα ! Τί θά έλεγεν 

εάν μάς συνήντα τις καθ’ όδόν ; "Οχι, όχι. Δέν είμαι δά εις αυτό τό «ημείον 
άποκαμωμένος. θά  σάς παρακαλέσω μόνον νά μετριάσητε, εί δυνατόν, ολί
γον τό βάδισμα τού ίππου σας.

'Η θηρεσία ούδέν άπαντήσασα παρετήρει λάθρα τόν νέον άνδρα, τού οποίου 
ό σοβαρός κα ί αρμονικός τόνος φωνής ήχει ήδέως εις τά ώτα της.

Μετά τοϋτο ύψωσε ! π ’ αύτοΰ τους δφθαλμούς της. 'Η φυσιογνωμία του ή 
Ιπ ί τοσουτον ψυχρά ότε διετέλει Ιν ήοεμία Ιφωτίζετο ήδη υπό δύο γλυκύ 
τατων καί ειλικρινών Οφθαλμών καθισταμένη λ ία ν  συμπαθής Ιφ* όσον ούτος 
ώμ ίλει.

"Οτω*. ύπακούση ήρ/ισε νά προνωρή.
’Από καιρόν εις καιρόν Ιπειδή εΤχε βρέξει τήν προτεραίαν παρουσιάζοντο

ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΓΤΗ Ρ ΙΟ Ν  ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΤ
Οχι δ ά σ κ α λ ο ι ,  άλλά παιδαγωγοί Ιπιστήμονές, όχι σχολαστικο ί* 

ά λ λ 1 άνθρωποι τού κόσμου, πατέρες παιδιών καί αυτοί, ποπούντες, άγαπώντες* 
Ιννοοϋντες δ ,τ ι υπάρχει εις τήν παιδικήν ψυχή ν, είνα ι πάντες οί Ιργαζόμενοι 
πάντες οί διδάσκοντες εις το Αύκειον Διοσκορίδου.

Διά αυτούς ό παιδικός Ιγκέφαλος δέν είναι άποτυπωτική άπλώς πλάξ , Ιφ ’ 
ης μηχανικώς νά άποτυποϋνται πο ικ ίλα ι καί πολλα ί γνώσεις, συγκεχυμένα ι, 
άκχνόνιστοι, άνευ συστήματος, άνευ σκρποΰ.

Η παιδική ψυχή δέν είνα ι δι* αυτούς α ίν ιγμ α , πράγμα, τό όπρίον ούτε 
Ιςεταζουν, ούτε μελετούν, ούτε Ιννοοΰν. Τουναντίον αυτήν άρχίζουσι πρώτον 
νά μορφώνονν. Αυτής τόν φύσει υπάρχοντα καλόν σπόρον νά καλλιεργούν.
Απ αυτής νά Ικριζόνουν τάς μικράς κακίας, τά μικρά πάθη, άτινα προϊόντος 

τοϋ χρόνου, καθιστούν τόν άνθρωπον κακόν, άτίθασσον, δυστυχή .
’Ιδού τ ί γ ίνετα ι εις τό σχολεϊον τούτο. ’Ιδού πώ ς Ιργάζονται, πώς δρώσι, 

ΤΖώζ Ικπαιδεύωσι, πώς διδάσκουσι διευθυντής, καθήγηταί, παιδαγωγοί, διδά
σκαλοι. Καί μ ’ δλον δτι ή Ικπαίδευαις τοιοΰτον εδώ φέρει διαπλαστικόν καί 
μορφωτικόν χαρακτήρα, ούχ ήττον οί άπό οίαςδήποτε τάξεως άποφοιτώντες 
μαθηταί γίνονται πάντοτε δεκτοί Ιν τη άνωτέρα τάξει τών δημοσίων γυμ να 
σίων, καί οί μαθηταί ούτοι πάντοτε διακρίνανται τών λοιπών κατά τήν επ ι
μ έλειαν, τήν κρίσιν καί τήν άντίληψ ιν  καί τήν τών χρηστών ήθότητα.

Τοιαΰτα άποτελέσματα πα ιδαγωγικής δράσεως είνα ι οί υψηλότεροι καί εύγε- 
νέστεροι τ ίτλο ι οίουδήποτε λυκείου, δικαίως δέ τό τού κ. Διοσκορίδου άρίστην 
κατέλαβε θέσιν Ιν τη ήμετέρα κοινωνία τιμώμενον υπό τής άμερίστου Ιμπι- 
στοσύνης τών διακεκριμένων οικογενειών τής τε πρωτευούσης, τών Ιπαρχιών 
καί των Ιν τώ  εξωτερικψ όμογενών.

Δ Ι Α  Τ Α Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ
Ε π ιθ υ μ ε ί τ ε  τ α  τ έ κ ν α  σα ς ε ις  δ ιά σ τ η μ α  ενό ς ’έ τ ο υ ς  ν ά  μ ά θ ο υ ν  ο ,τ ι  

ε ις  δ ιά σ τ η μ α  τ ρ ιώ ν  ε τ ώ ν  ε ις  τό  σ χ ο λ ε ϊο ν  ; ’Ε π ιθ υ μ ε ί τ ε  ν ά  κ α τ α ο τ ι -  
σ θ ο ϋ ν  α κ ό π ω ς  κ α ί  σ υ ν τ ο μ ώ τ α τ α  δ ιά  μ ε θ ώ δ ο υ  ν ε ω τ ά τ η ς  κ α ί  π ρ α κ τ ι 
κ ή ς ;  Π ρ ο σ λ ά β ε τ ε  δ ιδ ά σ κ α λ ο ν ,  ή ν  σ ά ς  σ υ ν ισ τ ώ μ ε ν  θ ε ρ μ ώ ς  κ α ί  υ π *  
ε υ θ ύ ν η ν  μ α ς .  Μ ια ς  ώ ρ α ς  δ ιδ α σ κ α λ ία  τ ή ν  η μ έ ρ α ν  α ρ κ ε ί δ ιά  τό  α π ο τ έ 
λ ε σ μ α  τ ή ς  κ α τ α π λ η κ τ ικ ή ς  τ α ύ τ η ς  π ρ ο ό δ ο υ .

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΝΘΗ ΤΕΧΝΗΤΑ
Τά Παρισινή; τελειότητος Σ τ έ φ χ ν α  τών Γ ά μ ω ν  πω λε ί ήδη λ ια ν ικώ ς 

(σχεδόν χάρισμα) τό γεωστον παρά τή δδώ Έρμου ΐ2 | . Έ ρ γ ο σ τ ά α ιο ν  άν- 
θέων τεχνη τώ ν τών Ά δ β λ . Π α π α γ ίά ν ν η ,  ώ ; καί τά σ/ετικά αυτών ή το ι 
Κ ο ρ δ έ λ λ α ς  Λ α μ π ά δ α ς  κλπ . Γ υ ρ λ ά ν τ α ς  Ν υ μ φ ικ ά ς .  *Λ ν6η  α ίθ ο υ σ ώ ν ,  
χ ο ρ ο ΰ ,  Κ α π έ λ ω ν ,  Ι Ι α ν ε ρ ά κ ια  Ά ν Ο ο σ τ ό λ ισ τ α  δι’ εορτής Σ τ ε φ ά ν ο υ ς  
Κ η δ ε ιώ ν  επί βραχ 10—300 καί παν άλλο άνθος, κατασκευαζόμενον δμοιον 
μόνον εν Παρισίοις ούδαμοΰ αλλού, ή ενταίθα καί εν τή λοιπή Ευρώπη.

ΥΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΣΑΜΗ
'Ο χ . Τσάμης καθιττά γνωστόν δτι ελαβεν Ισχάτως νέα δέρματα εκ Γαλ- 

λ ία ς άπαραμίλλου λεπτότητος καί στερεότητος, δι’ άπάσα νέα παραγγελία 
εσται άληθής τελειότης τής υποδηματοποιίας.

μικρά τέλματα όμβριου ϋδατος. Πάντοτε τολμηρά ή θηρεσία αντί Ιν τοιαύτη 
περιστάσει νά παρακάμψη τό κώλυμα ή νά άφήση τόν ίππον της νά διέλθη 
«ύτό ή σύχω ;, επρβτίμα νά τό υπερπηδά μαστίζουσα ζωηρώ ; το ύποζύγιόν 
της κα ιΙκπέμπουσα μικοάς κραυγάς τρόμου.

θύδέν έν τοιαύτη περιπτώσει ώραιότερον καί χαο ιέστερον τής σκιαγραφία ; 
τής περικαλλεστά ιης ταύτης κόρης.

Ά πλούιτατον εξ Ιριούχου περικόρμιον κατασκευαοθέν ύπό χειρών Ιπ ιτη - 
δειοτάτου ράπτου καί προσαρμοζόμενον θαυμασίως επ ί τού σώματός της άνε- 
δείκνυεν |τι μάλλον τήν πλαστικότητα αύτοΰ Μικρός π ίλος μέλας ως τό έν
δυμά της ήτο ύπερηφάνως^τοποθετημένος Ιπ ί τής χρυσής κόμης της. ΓΗ Ιπ ί 
του Ιφιππίου στάσις αύτή ' ήτο λ ία ν υπερήφανος καί άνετος ενταυτώ , διότι 
είχε τήν συναίσθησιν δτι ητο ίππεύτρια πρώτης τάξεως.

Εις δεδομένην τ ινά  σ ιιγμ ή ν  Ιστράφη μή άκούουσα πλέον βήματα όπι
ο θέν της.

Ο ξένος Ιν τούτο ι; ήτο πλησίον αύτής, τόσω πλησ ίον μάλισςα , ώστε ήδυ- 
νήθη νά άναγνώοη εις τούς οφθαλμούς του θαυμασμόν, τόν δποϊον δέν προσε- 
πάθησεν οϋτος νά άποκούψη, διότι ούδόλως άνέμενε νά συλληφθή οϋτω Ιπ’ 
αύτοφώρω. |

Ά μφότεροι, δτε τά βλέμματά των συνηντήθησαν, ήρυθρίασαν συγχρόνως, 
ά λ λ ’ ή θηρεσία μολονότι αρκούντως τεταραγμένη ήσθάνετο έαυτήν λίαν εύ- 
τυχή .

Μετ’ ολίγον, ως είχεν αΰτη πρρείπει, εφθασαν ε ί; τό Ροσεμπέλ.
Εί; τον θόρυβον, τόν οποίον εκαμεν ό ’ίππο ; τη ; επ ί τού λιθοστρώτου άπο- 

κέντρου τινός μ ικρά; αύλής δ ιπποκόμο; της, όστι; άνεγνώρισε τήν έλευσιν 
τής νεαράς του κυρίας προσέδραμεν.

Ά φίππευσεν αΰτη καί καθ’ δν χρόνον δ ύπηρέιης άπεμακρύνετο μετά τοϋ 
ίππου μή ενθυμούμενος πλέον εκείνο, τό δτοίον δ ξένος τώ  εί'/εν ε ίπ ε ι, 3τι 
δηλ. διηυθύνετο εις τό Ροσεμπέλ καί δτι κατά συνέπειαν θά άνεμένετο έκεΐ, 
είπεν αύτώ  :

— θά  παρακαλέσω τήν μητέρα νά διατάςη νά σάς όόηγήσωσιν εις δωμά— 
τιόν τ ι τοϋ πύργου οπού θά δυνηθήτε νά άλ.λαξητε τ χ  Ινδύματά σας.

'Γπεκλίθη καί άπήντησε μεθ’ δλης ττ,ς προτέρας αύτοΰ ψυ/ρότητος.

(Α κολουθεί)
ι


