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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
’Επωφελείς νεωτερισμοί. ( ’Απάντησις πρδς τον Φαίαχα). — Συγ- I 

νρονοι Έλληνες ποιηται (υπο χ. Εύφρασίας Κετσεα). — Μελετη επ. I 
τών Γυναικείων Δικαιωμάτων (υπό Παρνασίδος).— Εκδρομή εις ■ 
λυμπίαν.—Ποικίλα. Επιιρυλλις. I

Διά τά άνυπόγραφα Δρθρα εύθύνετα ι Λ Ο υντάκτις α/ύτών I 
κυρία καααιρροη παρρεν. I

ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΗΕΩΤΕΡΙΣΙΟΙ
(ΆπάνττκΛς προς τόν Φαίακα της «Ε στίας»).

Εις το ύπ’ άριθ. 34 φύλλο ν τής άξιολόγου συνάδελφου «Έ- I 
στίας» έδημοσιεύθη ΰπό τον τίτλον 'Επιβλαβείς Νεωτερισμοί I 
άρθρον,έπικρίνον τήν υπό τής πολιτείας παροχην είς τας Ελλη- I 
νίδας καλλιτεχνικής μορφώσεως.

Ή πολιτεία δεν εχει βεβαίως ανάγκην συνηγόρου διά την 
ώραίαν αυτήν καί εκπολιτιστικήν πραξιν της, άλλ ουτε αυτό
κλητός 0ά άπήντων εγώ είς τον άξιότιμον άρθρογράφον τής 
«Εστίας» Φαίακα, εάν δεν έλάμβανενώς επιχείρημα ΰπερ τής 
πολεμικής του περικοπάς τινας ίδικής μου μελετης, δημοσιευ- 
θείσης εί; τό ύπ’ άριΟ. 343 φύλλον τής Έ<ρψ. των Κνριώτ.

Πριν ή προβώ είς ανασκευήν των επιχειρημάτων του Φαία- 
κος, 0ά μοί έπιτραπή βεβαίως, νά τόν έρωτησω : που κατ αυ
τόν άρ/ίζει καί που τελειόνει ή πρός τάςκυρίας όφειλομενη στοι
χειώδης άβρότης; Είς λόγους καί πομπώδεις φράσεις μονον η 
είς σεβασμόν τής άληθείας καί επί τή βάσει αυτής δικαιας και
λογικής συζητήσεως ; , , , ,

’Εάν, ώς 0έλω να πιστευσω, έννοή τήν αβρότητα ΰπό τήν 
αληθή της ώραίαν σημασίαν, διατί στρεβλονει την αλήθειαν, 
τροποποιεί φράσεις μου, μοί αποδίδει μομφήν διά πράγμα, όπερ 
ουτε διενοήΟην, ο”τε έγραψα ;Καί δεν άρκεΐται είς τοϋτο.Όλην 
τήν κατά τής καλλιτεχνικής μορφώσεως της γυναικός πολεμι
κήν του στηρίζει ακριβώς ’επί των ανακριβείων του τούτων, και

όλα τα έπιχειρήματά του άντλεΐ έκ φράσεως, ήν όιεσκευασεν 
ώς ή0ελε καί ήν, ώς μή ώφειλί, μοί αποδίδει.

Θά ή0ελον νά πιστευσω ότι εκ παραδρομής ή απροσεξία; ό α
ξιότιμος άρ0ρογράφος δεν άντελήφ0η ότι ολόκληρος ή γ' 5 του 
ύπό τόν τίτλον αί Έ λ .Ιψ ίδ ες  είς τό ΙΙοΛντεχνεΐον άρθρου 
μου άναφέρεται είς τό παρελθόν τής έν Ελλάδι γυναικείας καλ
λιτεχνικής κινήσεως καί ότι « ιιετεΕ π λα ιιεν  τους κοιτώνας 
μας είς εργοστάσια» λέγω καί οχι ¡ιεταβα.Ιωμεν.

Καί βεβαίως οόδεμία έκ των κατ’ οίκον μέχρι τοΰδε ασχο
λούμενων είς τήν τέχνην είχε καλλιτεχνικόν έργαστήριον, άλλ’ 
ουτε συστηματικώς είργάζοντο αί πλεΤσται, όπως μη συνεχώς 
εΰρίσκωνται ε’ς τήν άνάγκην νά άναλύωσι τάς υδατοβαφας 

I των εντοζ χυοίθισχων 7) /.υπε^^ων.
Καίτοι δέ πολλαί γνωσταί έγγαμοι κυρίαι άσχολοΰνται είς 

τοϋτο, οόδεμία έξ αότών, έχω πεποίθησιν, έδέχΟη πινάκιον έπί 
τής κεφαλής της. Διά τόν άπλούστατον λόγον ότι καί οί ’Α
θηναίοι σύζυγοι άπέμαθον τάς συνήθειας τής παλαιάς άβρότη- 
τος του νά συντρίβω« τάς κεφαλάς των συζύγων των καί αί 

I καλλιτεχνιδες γυναίκες έχουν τό αίσθημα τής τάξεως  ̂ καί τής 
I άρμονίας τόσον άνεπτυγμένον, ώστε τό άπαξ εις βαφήν χρησι- 
I μοποιηθέν σκεύος, νά μείνγι άποκλειστικώς έν τω μέλλοντι 
I πρός τοϋτο προωρισμένον.
I ' "Οτι δέ, άφ’ ής στιγμής υπάρχει σχολή καλλιτεχνική καί 

σοβαρώς αί γυναίκες επιλαμβάνονται τής καλ7 ιτεχνικής των 
μορφώσεως, ή κατ’ οίκον εργασία μετά των λινελαίων καί των 
ύδατοβαφών μεταφέρεται είς τήν σχολήν, τά προσωρινά έφό- 
δια αεταβάλλονται είς συστηματικά καί τά κύπελλα είς χρω- 
ματοπινακίδας τοϋτο μένει έκτός συζητήσεως. ‘Ολόκληρος 
έντεϋθεν ή σχετική του Φαίαχος εόφυολόγος, άλλ’ όχι καί έν- 

ι δεικτική ανδρικής άβοότητος, παράγραφος δεν εχει λόγον ύ- 
πάρξεως, ώς οόδαμοϋ βασιζόμενη.  ̂ ^

Ή άνάπτυξις άλλη; περικοπής μέ πείθει, ότι ό Φαιαξ ουχι 
I έκ παοαδρομής, άλλ’ έκ προθέσεως επιτίθεται κατ’ έμοϋ,άπλώς
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ΐνα λ,άβη τήν εύχαρίστησιν νά χρησιμοποίηση εις λ)σμον μου 
τούς φοδερούς, ώ; τούς άποκαλ.εί, Λόγους τον δ ίείιερ  κατά 
τώ ν Λογιών κυριών, τού; όποιου; και τοι τον άναγκα,ω να 
άναπολήση, εχει όμως την αβρότητα να μή ιίνμμερίΓεται.

« Ή  τέχνη ονζω ele τό ρέΛΛον δχι ρόνον θά συρπΛηροϊ την 
γννα ιχείαν  αγωγήν χα'ι ρόρφοσιν, ώς ο αρισζος χαι πΛου- 
σιώτατος αύτής στοΛισρός, άΛΛά χα'ι βιοπαραγω] bv στάδιον 
δύναται νά άποβή διά την ριρίδα έχείνην των γυνα ικών, 
αϊζινες ¿x τής εργασίας των εξαρτονν την νπαρξιν χαι συτ- 
τήρησίν τω ν .»

Έδώ πλέον ό Φαίαξ άβρ ος πάντοτε παρακαλεί τού; άνα- 
ννώστας του νά μη μειδιασουν, χαρακττρι.,ει τα; γραμμας 
αυτά; ώ; προϊόντα μελοδραματική; έξάρσιως καί επιλαμβάνεται 
του ζητήματος του μέχρι τίνο; σημείου δέον νά χωρή ή πολι
τειακή γυναικεία μορφωσις.

Καί έν έξάρσει άληθώ; μελοδραματική απαριθμεί τά θύ
ματα, άτινα ή έτησία συγκομιδή των διδασκαλικών διπλω- 
ιιάτων δημιουργεί κατ’ ετος και έν άληθεΐ απελπισία υπολογί
ζει τά νέα θύματα τη; καλλιτεχνική; μορφώσεως, έπιλέγων 
ότι επειδή δεν δύνανται νά ζήσουν οί παρ’ ήμΐν καλλιτέχναι 
άνδρες, δεν θά δύνανται νά ζήσουν καί αΐ γυναΐκε;.

Ά λλ ’ ήμεί; γράφουσαι, δεν περιωρίζομεν τήν Τέχνην εις τά 
στενά τυπικά αύτής όρια,εί; ά μέχρι σήμερον τήν έξεμεταλλεύ- 
θησανοί άνδρες. ‘Ημείς τήν θέλομεν έφηρμοσμένην καί κυριώ- 
τατον παράγοντα τή; νηπιαζούση; καί μόλις άναγεννωμένης 
παρ’ ήμΐν βιομηχανίας. Καί νομιζομεν ότι ή άμεσως επο
μένη παράγραφος του άρθρου μας εκείνου ηδυνατο να ληφθή 
ύπ’ οψει ΰπό του Φαίακος, άφοϋ ακριβώς αυτή θά τον ένέ- 
πνευσε νά γράύη περί γυναικείων επαγγελμάτων όσα εγραύεν.
’Ιδού αύτη κατά λέξιν :

Νορίζορεν ράΛιστα δτι ή ΙΙοΛυιεχνιχή σχοΛή ώφειΛεν l i l a  
νά  ίδρυση τά ξιν  τής κοιίηητικης γραφικής Λεγορένης, 
¡ ξ  ής αί άποφοιτ&σιιι θά ήδύναντο νά άσχοΛηθώσιν ίδια εις 
τήν ρόΛις άναπζυσσορένην παρ’ ήρΐν βιορηχανίαν της χε- 
ραριχής, της Λεπτουργικής, χαι της υφαντικής. Ουτω τά εξ 
Ευρώπης είσαγόρενα είδη π ινακ ίω ν , ανθοδοχείων χαϊ Λοιπών 
χαΛΛιζε γνιχών ειδών ρετά γραφών, θά άντικαθιστώντο ύπό 
των έγχωρίων, ένψ ζαντοχρόνως ρεγά.Ιη ρερίς γυνα ικών θα 
έξησφάΛιίε σζάδιον ενγενοϋς χαί άξιυπρεποϋς έογασίαςη.

Άλλ" εάν ό αξιότιμο; Φαίας έλάμβανε ΰπ’ δψει του τήν πα
ράγραφον ταύτην, δεν θά ήδύνατοτότε νά μάς χαρακτηριστώ; 
οίστρηλάτους. ’Ίσως θεωρεί τά άνω επαγγέλματα καί είδη 
τή; βιομηχανία; έν ή χρησιμοποιείται ή γυναικεία γραφική 
ανάξια λόγου δι’ έθνος τόσον βιομηχανικώς άνεπτυγμένον ώς τό 
’δικόν μας καί διά τοϋτο παρεΐδε τά γραφόμενα μα;. "Ισως 
θεωρών ώ; μόνην σανίδα σωτηρίας διά τήν έργαζομένην γυναίκα 
τήν α ρ το ΐέό τε ιρ αν  β ε λ ό ν η ν ,  εκρινεν ανάξιον προσοχής 
πάν ό,τι δεν σχετίζεται με τήν μεγάλην ταύτην τή; γυναικό; 
εΰεργέτιδα.

‘Ημείς δεν θά έτολμώμεν έξ ιδία; πείρα; καί άντιλήψεως, 
νά άντεπεξέλθωμεν κατά τής πεποιθήσεω; ταύτη; του αξιότι
μου άρθρογράφου, διότι είξεύρομεν τί ίδέαν εχει περί τή; γυ
ναικείας λογική; καί πώς είναι διατεθειμένος νά δέχηται τά; 
—υναικεία; γνώμ.ας. Τον παραπεμπομεν όμ.ως προς τον γηραιόν 
’Ακαδημαϊκόν ’Ιούλιον Σίμωνα, τον σεβαστόν μας φίλον, προς 
τον οποίον φαίνεται τρέφων άπειρον ΰπόληψιν.

Εις τό κατά τό 1876 έκδοθέν εργον του l ’O u v r i è r e έν σελ.. 
1 9 2  ό σοφό; συγγραφεύ; λέγει: «’Εντός ολίγου ό άριθμο; τών 
ραπτριών θά έλαττωθή κατά τά δύω τρίτα ενεκα τή; γενικεύ-
σεω; τ ή ;  ρ α π τ ο μ η χ α ν ή ;  Έάν μέχρι τή; χθέ; α ί γυναίκες
ήσαν αί άποκλειστικαί ράπτριαι, μέ τούς οικονομικού; νεωτερι
σμού; τή; έποχής δεν υπάρχει πλέον τροπο; ούτε να ράπτουν ουτε 
νά υφαίνουν. *Η διττή αύτη γυναικεία βιομηχανία είναι έντελως: 
κατεστραμμένη»... Καί έν σελ. 248 του αυτοϋ έργου... «Συνε
χή; καί παρατεταμ.ένη ραπτική έργασία απειλεί τήν όρασιν καί 
τό στήθος. Καί ποιαν τύχην δημιουργεί διά τήν δυστυχή αυ
τήν ΰπαρξιν, τήν αιωνίως καθηλωμ.ένην έπί καθίσματος καί έπο 
έτη καί ετη βελ^νίζουσαν ; Τή; δίδει τουλάχιστον τόν άρτον 
τη; ", Αί πλείστκι έξ αυτιών εξαντλούνται ΐνα κερδίσουν πενήντα 
λεπτά διά ήυ.ερησίαν δεκάωρον έργασίαν». Καί άποκαλεΐ αί~ 
ρατηράν τήν ιστορίαν τή; ραπτικής τών ειδών, άτινα άμερί- 
μνω; μεταχειριζόμεθα.

Δεν έφαντάζετο δέ βεβαίως ό προ εικοσαετία; γράφων ταϋτοτ 
ότι καί ε’ς τά; έλαχίστα; πόλεις καί χωρία του κόσμου ή ρα
πτομηχανή θά κατελάμβανεν άντί ολίγων δραχμών τήν θέσιν τή; 
ραπτρία; εΐ; πάσαν οικογένειαν καί ότι έπί τών δακτύλων θά 
ήριθμοϋντο αί προνομιούχοι, αί κατορθώνουσαι νά κερδίζω σι τόν 
ξηρόν άρτον των μ.έ τήν ζω ο δ ό τε ιρ α ν  του Φαίακος βελό
νην. Ώ ; πρό; τήν έπίδρασιν δέ τής καλλιτεχνικοί; μορφωμ.ένης 
γυναικό; έπί τής άναπτύξεως τή; γαλλικής βιομηχανίας καί 
τοϋ έντεϋθεν άμυθήτου πλούτου του λαοϋ τούτου, ιδού τί λέγει 
άλλο; ακαδημαϊκός, ό Ernest Legouvé:

’Εν τώ συγγράμματι αύτοϋ Histoire morale des fenimes:
έν σελ. 373 .....  Μόναι αί γυναίκες τής ΓαΛΛίας χαΛΛιτέ-
χνιδες χα'ι πΛήρεις ένεργητιχότητος χαϊ ζωής διεφιΛονείχη- 
σαν βήρα πράς βήρα τό έδαφος τοϋτο χαϊ ΐνα  έξασφαΛισθώ- 
σιν έδηριούργησαν εν αντώ δράσιν. Λαέ, εις τήν έπινοητι— 
χήν ιδιοφυίαν των υφ ιί.Ι ιι zb γαΛΛιχόν ίρπόρίον τήν ώραιυτέ- 
ραν δόξαν τον. Έ άν ή γαΛΛιχή χάρις βασιίεύη  χα'ι παρά  
τοίς εχθροί ς ρας ετι, έάν οί βιορήχανοί ρας άπαντώσιν ρα -  
θητάς εις δ.Ιον τόν χόσρον χα'ι ονδαρον άνταγωνιστάς, τοϋτο 
δφεί.Ιεται εις τάς γνναϊχάς ρας. Καί περαίνει λίγων : δύναν- 
ζαι οί αΛΛοι Λαοί νά νψώσιν ούρανορήχη εργοστάσια ύψη- 
Λότερα τών ίδιχών ρας, δύνανται νά ρας χΛέπτωσι τάς ρη- 
χανιχάς ρας έφευρέσεις, δύνανται χ.τ.Λ . άΛ.ΐ είνα ι πράγρα 
τό όποιον ονδείς θά δυνηθίχνά ρας ύπεξαιρέση: ή χαΛΛαι-
σθησία  Λι αύτήν ό χόσρος οΛος ρας αποτίνει φόρον πο.Ι~
Λών εκατοντάδων έχατορρνρίων ετησίως. Καί τις έπέβαΛΛε
τόν φόρον τούτον εις τόν χόσρον ;  α ί γυναίκες .......  ΠΛέον
ή ρία έξ αύτών άΛηθής χαΛΛιτέχνις έπινοήτρια ήρχισε τόν
οτάδιον της έχ τής χαΛύβης ή τοϋ υπερώου ....... »

Έρωτώμεν τόν άξιότιμ.ον Φαίακα. Που καί πώς νομίζει ότι 
έμοοφώθησαν αί καλλιτέχνιδες αύται ; Άσκούμεναι εί; τήν ρα
πτικήν, ή λαμβάνουσαι ήμιτεί.ή μαθήμ.ατα ιχνογραφίας έν τοΐ; 
παρθεναγωγείοις 5

Έάν δ’ ή Γαλλία δεν ήνοιγεν εόρεία; τάς πύλα; τής τέχνης 
εις τήν γυναίκα, ευθύς άπό τής έκεί ίδρύσεω; καλλιτεχνικών 
σχολών, νομίζει ότι ή παλλαισθησία τής γαλλίδος γυναικό; θά 
άνεπτύσσετό ποτε ε’ς ο περιφανές σημεΐον άνεπτύχθη ; Καί οχι· 
μ.όνον τά; σχολάς, αλλά καί εις τά; ’Ακαδημίας τών Τεχνών 
τη; ή Γαλλία προσέφερεν έδρας ε’ς γυναίκα; άπό δύο καί έπί- 
κεινα αιώνων. Ε’ς τήν πρώτην ’Ακαδημίαν τών Τεχνών τήν
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Λΐυσταθεΐσαν έν Παρισίοι; τό 1648 έγενοντο δεκται, κατα/.α- 
βοΰσαι ’Ακαδημαϊκά; έδρας υπέρ τάς είκοσι μίαν γυναίκα; κατά
τού; δύο τελευταίου; αιώνας.

Καί ήμεί; μετά πάροδον τριών σχεδόν α’ώνων, ημείς αι α
πόγονοι τών πρώτων τοϋ κόσμου καλλιτεχν.δων τή; Εφεσια;
Λ άλα; τής έκ Κορίνθου Κάρας, πή; διάσημου Ί ιμαρητης, το- 
νίζον-εν ιερεμιάδα; καί χυνομεν δάκρυα οίκτου καί πατριωτι
κού πόνου, διότι έπετράπη καί εις την Ελληνιδα νά άσχο- 
Δηθή συστηματικώ; εί; τήν έξευγενιστριαν τή; καρδίας, ε·; 
τήν μορφώτριαν τών λαό ν καί τών έθνών, εις τόν υπερτατον 
-παράγοντα τή; βιομηχανίας, εί; τήν τροφοδότειραν Τέχνην !

Άλλ’ ό Φαίαξ τά είξεύρει όλα αυτά, διότι άνθρωπο; ευ- 
παίδευτος, είναι έγκυκλοπαιδευτικός, καί χειρίζεται τον κά
λαμον μετά σπανία; γλαφυρότητος. Ε’ξευρει έπισης ότι πολι
τειακή γυναικεία παίδευσι; δέν υπάρχει έν Ελλάδι, άφοϋ τα 
•ο’κτρώς λειτυυργοϋντα δημοτικά Παρθεναγωγεία δύνανται πάν 
άλλο νά χαρακτηρισθώσιν ή ώ; μορφωτικά κέντρα. Εί;ευρει 
ίτ ι τά πλεΐστα έκ τών θυμάτων τοϋ ’Αρσάκειου, ώς άποκαλεί 
τά; διδασκαλίσσας, πλήν ότι άνθρωπινωτερον τών υπηρετριών 
•καί πλυντριών ζώσιν, έξημερόνουν καί έκπολιτιζουν κατ έτος 
χιλιάδα; Έλληνοπαίδων, αϊτινε; άνευ αύτών ξενόφωνοι καί 
αστοιχείωτοι έντελώς θά ήσαν μέχρι σήμερον. Ειξευρει ότι έάν 
απέναντι πενήντα ή εκατόν κακοτρόπων και έςημμενων κεφα
λών, ά; ή πλημμελή; παίδευσι; καθιστά τοιαύτας, υπάρχουν 
χιλιάδες ΐσω; αί συντηροϋσαι έντίμω; τά; ο’κογενεια; των, αι 
έ̂κπαιδεύουσαι άδελφούς, αί ΰπανδρεύουσαι άδελφάς, αί θυσια- 

ζόμεναι ΰπέρ τή; ευτυχία; τών οικείων των. Είζευρει προ πάν
των ότι δέν θά μ.ειδιάσωμεν, διότι όμιλεί περι έπαγγελματικών 
•γυναικείων σχολών, διότι ήμεί:,όχι σήμερον ώςαϋτος,άλλα προ 
έπταετία; άγωνιζόμεθα νά συστήσωμεν τοιαύτας και πλήθος 
άρθρων σχετικών έδημοσιεύσαμεν, καί πρό; τήν βασίλισσαν και 
-τήν ‘Ηγεμονίδα Σοφίαν άνηνέχθημεν καί αναφορά; μέ χιλιάδα; 
γυναικείας ΰπογραφά; πρό; τόν σκοπόν τοϋτον έκυκλοφορήσαμεν 
άνά τήν Ελλάδα όέ.ηνκαί εί; τόν ένΠαρισιοι; κατα το υπο τή; 
Γαλλικής Κυβερνήσεως συ-ρκληθέν ΰπό τήν προεδρείαν αύτοϋ τοϋ 
Ιουλίου Σίμωνος συνέδριον λόγον μας τοιαύτην εύχήν έξηνέγ- 
αομεν, ένώπιον μάλιστα τοϋ κατά τήν ημέραν τή; ομιλία; μας 
έκεί παρευρεθέντο; κ. θεοδώρου Δηλιγιάννη. Είξεύρει πρό; τού
τοι; ότι ό τίτλος οίχοκυράς δέν μάς ταράττει τά νεϋρα, του
ναντίον Οεωροϋμεν απαραίτητον τήν τή; οικοκυρά; μόρφωσιν, 
άφοϋ καί παράρτημα μηνιαίον τή; Έφημερίδος τών Κυριών
•ύπό τον τίτλον «Οικιακή Έφημεοί;» έξεδώκαμεν.

Όλα αύτά τά είξεύρει, ίσως μάλιστα γνωρίζει ότι και γυ
ναικεία έπιτοοπή καταρτισθεϊσα παρ’ ήμών, θέτει ήδη τά; βά
σεις τή; πρώτης έν Έλλάδι γυναικεία; ’επαγγελματικής Σχο
λής. ’Αλλά μισογύνη;, άρεσκόμενο; νά βλέπη τήν γυναίκα πάν
τοτε καί έν πάσι έν ήσσονι τοϋ άνδρό; μοίρα, ώργισθη, έτα- 
- άχθη έκ τοϋ νεωτερισμοϋ τοϋ Πολυτεχνείου και έξεσπασε την 
όργήν του— διά τοϋ καλάμου ευτυχώ; μονον κατα μια; γυ
ναικεία; κεφαλής. ,

Άναντιρρήτως ό Φαίαξ δέν έχει ούτε σύζυγον, ούτε κόρην.
Άλλως τε καί δικαιότερος θά ήτο πρό; τάς γυναίκας, και την 
γυναικείαν ύγιά καί μορφωτικήν παίδευσιν θά έθεωρει απαραί
τητον διά τήν συζυγικήν καί οικογενειακήν εύτυχίαν καί τάς 
γυναικεία; κεφαλάς εστω καί τά; δι έλαφράςέπιστημης έφωόια- 
σμένα; θά έθεώρει όλιγώτερον προσφόρους, οπως ’̂επ αυτών συν- 
τρίβγι τι; είτε τά οικιακά σκεύη, είτε τά; γραφίδας του.
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Λ'.
Ότε Μωάμεθ ό β'. ένίκησε τόν Έλληνα αύτοκράτορα Κων

σταντίνον Δραγάσην, οί δυνηθίντε; νά έκφύγωσι τον θάνατον η 
τήν δουλείαν λόγιοι Έλληνες κατέφυγον έν Ιταλία.

Έκεί δέ έν τώ μέσω τή; σχολαστικής θεολογίας, καί τών 
πεζών ή έμμέτρων ποιητικών διηγημάτων, άτινα άπετέλουν τήν 
μόνην τροφήν τών λατινικών εθνών, οί Έλληνες ούτοι μετη- 
γαγον θησαυρού; σαφήνειας, φωτός καί έμπνεύσεω;· εφθασαν 
άκριβώ; έν καιρώ όπως δώσωσιν ε’-ς τά γράμματα καί τάς τέ- 
χνας τήν ύπερτάτην έκείνην ώθησιν, ήτι; έξήγαγε τήν ’Ιταλίαν 
έκ τών σκολιών οδών τοϋ μεσαιώνος. Οί Έλληνες καθωδηγη- 
σαν τού; λαού; τή; Δύσεω; εί; τήν όδόν τή; άρχαιότητος, έν 
τή όποιο: ή ’Ιταλία εμελλε ν’ άνεύρη τήν ’Αναγέννησιν.

Έν Κωνσταντινουπόλει δεν άπέμειναν ή μέλη τινά τοϋ κλή- 
οου. Οί κληιικοί ούτοι άπετέλεσαν είδό; τι διοικήσεω; εις τήν 
οποίαν ό κατακτητή; παρεχώρησε προνόμια, άπερ οί διάδοχοί 
του πολλάκι; μέν διεφιλονείκησαν, συχνάκι; δέ τοΐ; άφήρεσαν 
όπωςδήποτε. *Η μόνη έξουσία ήν οί Έλληνες διετήρησαν έξη- 
σκ.είτο ΰπό τοϋ κλήρου. Κατά του; δυο πρώτου; αίωνα; τής 
κατακτήσεως όσοι μ.ή θελήσαντε; νά έκπατρισθώσιν, ήδυνή- 
θησαν '·ά σκεφθώσι καί περί άλλου ή τή; ιδία; συντηρήσεως, 
έπεδόθησαν άποκλειστικώ; εί; τήν έκκλησιαστικήν έπιστήμην, 
καθ’ όσον τοϋτο ήτο τό μόνον μέσον, δι’ ού ήδύναντο νά ύπη- 
ρετήσωσι τήν πατρίδα.

Παρεκτό; τοϋ περιωρισμένου τούτου κύκλου έπεκράτει βα- 
θυτάτη αμάθεια πανταχοϋ τοϋ έλληνισμοϋ. Κατά τό μέγα τοϋ
το ναυάγιον τοϋ Ελληνισμού *εν αίσθημα ούδέποτε κατεποντί- 
σθη· ή έλπί; βελτίονος μέλλοντος, — έλπί; έπίμονος, ήν έπί μα- 
κρού; αιώνα; ούδέν κατέβαλε, καί ήτι; έκδηλοϋται, φανερά ή 
κεκαλυμμένη, εί; πάν ό,τι έγράφη έν τω μεσω-τής δουλειάς.

’Αλλά καί ή συναίσθησι; τή; όσημέραι αύξανούση; ύπερο- 
χής αύτών, συνετέλεσεν ούκ ολίγον εί; τό ν’ άναζωπυρήση τήν 
έλπίδα τή; άναγεννήσεω; τή; πατρίδας. Πολλοί Έλληνες έπε- 
κράτουν διά τή; μεγάλη; έπιρροή; τήν οποίαν έξήσκουν έπί τής 
πολιτικής τοϋ όθωμανικοϋ κράτους.

Πεοί τά μ.έσα τοϋ ιζ\ αίώνο; ό Έλλην Παναγιώτης Νικού- 
σ,ος κατέχει τό αξίωμα μεγάλου δραγομάνου. Έκτοτε οί Τούρ
κοι εχουσιν απόλυτον ανάγκην τών γνώσεων καί τή; έπιδεξιό- 
τητο; τών ύποτελών αύτών Ελλήνων εί; τά; πρό; τούς χρι
στιανικούς λαού; σχέσεις αύτών. Οί μεγάλοι δραγομάνοι άπο- 
βαίνουσιν απαραίτητος μοχλός ε’ς διεύθυνσιν τοϋ κράτους. Μετ’ 
ολίγον ή Πύλη διορίζει δραγομάνου; τοϋ στόλου, καί εί; Έλλη
νας ωσαύτως αναθέτει τήν διοίκησιν τών Παραδουνάβιων έ- 
παργιών.

Αί μεγάλαι αύται θέσει; κατέχονται διαοοχικώ; υπο δια
κεκριμένων άνδρών, τών όποιων αί γνώσεις έξισοϋνται προς την 
ικανότητα, οίον οί Μαυροκορδάτοι, οί ‘Υψηλάνται, οί Μου- 
ροϋζαι, οί Γκίκαι κλπ. κλπ. Περί αύτούς συνηθροίσθησαν καί 
άλλοι λόγ.οι "Ελληνες, ύπουργοί αύτών καί ύπάλληλοι εστιν ότε 
καί μέλλοντες αντίπαλοί των.

‘Η παιδεία ήτι; ανέπτυσσε τήν διάνοιαν άπέβαινε καί μέ- 
σονπροαγωγής, ώστε διεδίδετο έπίζμάλλον καί μάλλον. Ή δέ
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τής μάθψτεως όίψα, τάξανε κατά λόγον τη; προσπάθειας προς 
θεραπείαν αύτής. Προτίθεμαι νά έκθίσωμεν έν συνόψει της ελ
ληνικής φιλολογίας την κατά τον ιη'. αίώναάναγέννησιν άμφι- 
βάλλομεν, έάν περιεγράψαμεν αρκούντως την δύναμιν καί την 
γονιμότητα του ελληνικού πνεύματος, όπερ αείποτε εύρε διέξο
δον,όπως διαφύγη την βαρβαρότητα, καί τό όποιον καί ύπ’ αυ
τόν ετι τον ζυγόν ουδέποτε κατ’ ούσίανύπεδουλωθη.

Δυνάμεθα μυριοτρόπως ν’ άποδείξωμεν ότι ή προοδος αύτού 
οΰδέποτο διεκόπη, ούτε κατ’ αύτήν ετι την έποχήν, ην περι
φρονητικές άποκαλούμεν βυζαντινήν, ήτοι όπόταν ή έ,λληνικη 
διάνοια κατείχετο ολοσχερές ΰπό των θεολογικών έριδων τού 
ιε\ αίώνος. Ά λλ ’ ή άνάπτυξις τού θέματος τούτου ήθελε μας 
παρασύρει πολύ μακράν. Κατά τον ιη . αιώνα, οί Ελληνες 
ΐδρυον πανταχού σχολεία, ετυπονον βιβλία διδακτικά, επιστη
μονικά καί ιστορικά εις την καθομιλουμένην γλώσσαν. Μετε- 
φραζον τά αριστουργήματα των ξένων φιλολογιών καί έμελε- 
των τούς συγγραφείς τής άρχαιότητος· ή Εργασία αΰτη έγίνε- 
το βαθμιαίως έν τή κυρίως Έλλάδι αλλά προέβαινε δραστη- 
ρίως έν Κωνσταντινουπόλει. Έκεΐ συνωθούντο βί λόγιοι οί μη 
διδάσκοντες εις τά έν ταίς έπαρχίαις σχολεία. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει είχε την έδραν της ή έκκλησιαστικη άρχη, ήτις μονη 
έξεπροσώπει την πατρίδα.

Περί τον Πατριάρχην καί τούς έν τέλει Έλληνες είχε σχη- 
ματισθή αληθής αριστοκρατία, την οποίαν άπετέλουν έν μέρει 
αί παλαιαι τών έπαρχιών οικογένεια-, καί έν μέρει αί τών νεων 
μεγιστάνων. Οί εις την ύπηρεσ'αν τή; Πύλης Ελληνες καθο 
προσκαίρως άπολαύοντες τής εύνοίας αύτής, έπανήρχοντο εις 
τό Φανάριον ώς είς τό κέντρον αυτών, όπως έκεΐ παρηγορηθώ- 
σιν έπί τή άπωλεία τών αξιωμάτων αυτών.

Τότε ήρξατο νά σχηματίζηται κοινωνία έξ άνδρών πεπειρα
μένων καί έκ λογιών, ο'ίτινες έγίνωσκον τά μυστικά τού κρά
τους καί ή έλάμβανον ένεργον μέρος ε-ς τα τής πολιτείας, η 
καθιέρουν είς την διανοητικήν έργασιαν τας ωρας τής σχολής, 
άς παρείχεν αύτοίς ή δυσμένεια τών αρχόντων. Η κοινωνία 
«ύτη βαθμηδόν έδυναμούτο καί αϋταί δέ αί καταδρομαί τής 
τύχης συνετέλουν προς αύξησίν της. Τό πατρεαρχείον και οί 
ήγευ.ονικοί φαναριωτικοί οίκοι άπετελουν κεντρον ελςεως εις ό 
κατά προτίμησιν συνέρρεον οί πεζογράφοι καί οί ποιηταί τής
άναγεννωμίνης έκείνης Έλλάόος.

Έκ του Γαλλικού Ε\>φρ*β1α Κετσί*
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Ποο'ΐονεΙα εξέλιξες προς την ίείότητα τών άνλω ν.
Γ'.

Είκοσι πέντε ετη περίπου παρήλθον άφ’ ής ημέρας ό ,ΐοΐΐη- 
ΒίαβΓί-ΜίΙΙ έξεφράσθη, ό δ’ εύγλωττος πλήν καί έκδικητικός 
λόγος του έδέησε νά έννοηθή. Τό τέταρτον τούτο τού α’ώνος 
έξήρκεσεν, όπως φέρη τήν χειραφέτησ-.ν τής γυναικός παντού, 
πού μέν βεβαίαν, πού δέ πιθανήν,άναβάλη δέ ετι είς τινας τό
πους τήν πραγματοποίησιν τής τοιαύτης ιδέας.Μία τόσον ταχεία 
έπιτυχία δέν πρέπει νά έκπληξη τινά, έάν άναλογισθή, ότι δέν 
υπάρχει ύπόθεσις πλειότερον γενναία ή έκείνη τού δικαιώματος

( τών γυναικών. Πρόκειται, συνελόντι είπείν, ν’ άποδώσωμεν εί; 
τό έτερον ήμισυ τής ανθρωπίνουύπάρξεως τά δικαιώματα και τάς 
έλευθερίας, άς τινας ό έγωϊσμός τού άρρενος έπιφθόνως άφηρ- 
πασε, νά ύποκαταστήσωμεν είς τό καταθλιπτικον σύστημα τής: 
αυθαιρεσίας τήν ζωογόνον βασιλείαν τού δικαίου, ν’ άναθεω- 
ρήσωμεν τήν ήμετέραν νομοθεσίαν, εργον τών ύποδηματοφορων- 
καί πτερνιστηροφόρων, καί άντικαταστήσωμεν αυτήν διά νο
μών, μάλλον πλησιαζόντων είς τάς τάσεις καί τάς άνάγκας 
τής ήμετέρας έποχής, μάλλον προσφυείς είς το δημοκρατικόν 
καί τό τής ίσότητος πνεύμα, όπερ κατά τήν παρούσαν ώρανΓ 
ρυθμίζει τάς νομοθεσίας όλων τών λαών.

Τό συντελεΐν είς τό νά τεθή τέρμα είς τό υποδεές τής θέ- 
σεως τής γυναικός, είναι εν σοβαρόν καθήκον δια παντα άνθρω
πον, αληθώς άξιον νά φέρη το ονομα τούτο. Πώς δε και δια 
τίνος ηθικής παρακρούσεως δύνανται τίμιοι άνδρες καί δίκαιοι, 
χωρίς νά έρυθριάσωσι, νά παοαδεχθώσιν ότι η γυνη δυναται 
νά έπανέλθη είς τήν θέσιν τής σκλάβας, τής όδαλίσκης ή τής 
υπηρέτριας ;

Τό λέγειν ότι ή βελτίωσις τής καταστάσεως τής γυναικός 
έπιβάλλεται, τούτο είναι αυθεντική αλήθεια. ‘Η μεταρρύθμι- 
σις αύτη είναι ή πλέον δικαία, ή πλέον ωφέλιμος, ή πλέον έ- 
πείγουσα έξ όλων έκείνων τών άκολουθησασών είς τον αιώνα 
τούτον τής έκπληκτικής προοδου.

Θά μάς έρωτήσωσιν ίσως, ποίαι θα ηναι αι συνεπειαι τής 
χειραφετήσεως τής γυναικός ; έαν το άθροισμά τών ευνοϊκών 
όρων,όπερ θά παραγάγη ή μεταρρυθμισις αυτη,θα αντιστάθμιση 
τά άτοπα, άτινα ένδεχομένως δύνανται νά προκύψωσιν ; έάν αί 
γυναίκες θά κατορθώσωσι, παρεμβαίνουσαι, νά παράσχωσιν είς 
τήν πολιτείαν περισσότερον καλόν, ή κακόν άποδοκιμαζόμενον 
ήδη παρ’ αυτών; έάν ή γυναικεία ψήφος θά συντελέση είς τήν- 
έπί τά κρείττω τροπήν, νά έξημερωση τα ημετερα πολίτικα 
ήθη, νά καταστήση τούς αγώνας ήττον σφοδρούς, τάς έκλογάς 
μάλλον ειλικρινείς, τά πάθη ήττον φλογερά ; Έάν θά μάς 
δώση βουλευτάς καλλιτέρους, Κυβέρνησιν στερεά; καί νόμους
πλέον τελείους ;

Ούδείς, καί μεταξύ αυτών τών μάλλον διορατικών, δύναται 
νά προΐδη τά άμεσα αποτελέσματα, καλά ή κακά, άτινα θά 
παραγάγη είς ήμάς ή συμμετοχή τής γυναικός είς τον πολιτι
κόν βίον. Έάν δέν έπιτρέπεται είς τούς ήμετέρους αντιπάλους, 
νά. οτνιρίζωσΛ άντιίΓο'Χντδίχην των εις τι */) .̂ονον εΐζ
ιδανικούς φόβους καί άπλάς εικασίας, ημείς τουναντίον είμεθα 
είς θέσιν ν’ άντιτάξωμεν είς τήν καθαρώς υποθετικήν αυτών 
έκτίμησιν τά πασίδηέ.ααποτελέσματα, τα βέβαια και τα απτκ 
μιας έπισταμένης πείρας. Πανταχού, όπου η χειραφετησις τής 
γυναικός έπραγματοποιήθη, ουδεμια έσημειωθη βεβαιωσις
δυσμενής. >

Αί φαντασιώδεις έκτιμήσεις καί οί ακατανόητοι φόβοι τών
άντιφοονούντων δέν είναι άλλως τε και φυσεως τοιαυτης, ωστε 
νά μάς έκπλήξωσιν ή νά μάς θορυβήσωσιν. ‘Υπάρχει νομοσχέ- 
διον μεταορυθμιστικόν, έν καί μόνον, όπερ δέν έξήγειρε τάς 
ήττον δεδικαιολογημένας δυσπιστίας καί δέν προεκάλεσε τάς 
μάλλον πεισματώδεις αντιστάσεις ; ΤΙ ιστορία τής άνθρωπό- 
τητος δέν δεικνύει ήμίν είς έκάστην αυτής σελίδα τάς ασυνει
δήτους προκαταλήψεις τών όπισθοδρομικών, ζητούντων νά 
χλευάσωσιν ή νά περιφρονήσωσιν τήν τόλμην τών νεωτεριστών; 
Πάντοτε δέν είδομεν τάς αποφάσεις τών κοινοβουλίων, τά ψη-
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^ίσματα τών συμβουλίων, τάς έπιστολάς τού Πάπα, τάς γνω
μοδοτήσεις τών Άκαδημιών, τάς διακηρύξεις τών «Δημογε
ρόντων», ότι καταδικάζωσι πάσαν νεαν πρωτοβουλίαν, άρνουν- 
ται πάσαν ανθρώπινον πρόοδον ; Καί μ’ όλα ταύτα οι καθυστε- 
ροϋντες έσυνθηκολόγησαν περί πληρωμής τής οφειλής των καί 
ή πρόοδος έχώρησε θριαμβεύουσα, διότι ή άενναος ενεργεια αυ
τής είναι ακατάσχετος.

Τούτο συμβήσεται καί διά τήν θεραπείαν τών γυναικείων 
δικαιωμάτων.

Άναμφιβόλως, ε’ς τήν παρούσαν κατάστασιν τών ήμετερων 
ήθών καί τών ήμετέρων προλήψεων, έννοούμεν ίσως δυσκολως 
μίαν κοινωνικήν διαρρύθμισιν, στηριζομενην επ'- τής ισότητος 
τών φύλων. Μήπως οί αρχαίοι νομοδιδάσκαλοι τής Ρώμης καί 
τών ’Αθηνών θά ήδύναντο νά ποοαισθανθώσι κοινωνίαν, έν ή ή 
γυνή δέν θά ύφίστατο τό βάρος τής άνηλικιότητος ; Μήπως 
είς τό τέλος τού παρελθόντος αίώνος είς τών ήμετερων ύπερά- 
γαν σκεπτικών, ό Montesquieu,1 δέν ίγραφεν, ότι δέν ήδύ- 
νατο αυτός νά έννοήση γυναίκα, ούσαν xvpiar έν τή οικογε- 
νεία ; Ποία δέν θά ήτο ή ίκπληξις τού ένδοξου συγγραφέως, 
έάν τώ ήτο έπιτετραμμίνον σήμερον νά βεβαιώση μετά ένός 
«ίώνος διάστημα, τήν κατάστασιν τής ύπάνδρου γυναικός, έν 
Ρωσσία καί έν ταΐς χώοαις τών Άγγλο-σαξώνων ;

Προσέξωμεν άρα, ϊνα μη άφεθώμεν ν άποπλανηθώμεν έκ
τών ήμετέρων προκαταλήψεων καί προλήψεων. ΓΙροσεξωμεν,
«πως προφυλαχθώμεν άπό τό νά θεωρήσωμεν ώς οριστικήν τήν
παρούσαν κατάστασιν τής γυναικός, ήτις ούδεν 'έτερον είναι η
ποόσκαιρος καί διαβατική. λ

‘ ‘Ημείς αύτοί, άλλως, δέν ήοχίσαμεν νά προετοιμάζωμεν την
όδόν τής έξελίξεως; Εύρύνοντες τήν έκπαίδευσιν τής γυναικός, 
ίδρύοντες μεσαίαν διδασκαλίαν τών νεανίδων, καθιστώντες προ
σιτά είς τάς γυναίκας τά μαθήματα τών πανεπιστημιακών 
σχολών καί μάθιστα τών έλευθερίων σταδίων, δέν έθεσπίσαμεν 
ήμεΐς αύτοί τήν^διανοητικήν χειραφέτησιν αυτών ;

Τό παρόν δίκαιον πολυάριθμων φυλών στηρίζεται ετι επι 
τής αρχής τής απολύτου παντοδυναμίας τού άνδρός καί τής 
πλήρους άφανείας τής γυναικός είς τούς κολπους τής οικογένειας 
ώς καί έν τή κοινωνία. Ή άρχή αύτη εύρίσκεται προδήλως 
είς άντίφασιν προς την κατάστασιν τών ήμετέρων ήθων. Όθεν 
νέα σχολή αναφαίνεται, μέλλουσα νά ύποκαταστήση είς ταύ- 
την, διά μέσου τής έξελίξεως, τήν βεβαίως μάλλον δικαιαν 
άρχήν, καί τήν μάλλον ανθρώπινον, τής υπεροχής μέν τού άν
δρός, άλλά καί τής Ισυμμετοχής τής γυναικός έν μέτρω τινί. 
Οί πολιτικοί άνδρες τής ’Αγγλίας -  πρακτικοί νόες, ώστε δέν 
δύναται τις νά τούς κατηγορήση ώς ίδεολόγους-καί οί κυ- 
ριώτεροι ’Ιταλοί υπουργοί συνετάχθησαν προς τό σύστημα τούτο. 
Ό λόρδος Σαλισβουρύ, ό έξοχος Άγγλος πρωθυπουργός, 
προσφάτως προσχωρήσας είς τήν γυναικείαν ύπόθεσιν, δέν έδί- 
στασε νά διατυπώση τήν σκέψιν του έν ταύτη τή λίαν ώρισμένη
δηλώσει αυτού : f , < ,

« Ή  χειραφέτησις τής γυναικός, είπεν ό έπιφανης πολετικος,
δέν εΐναι μόνον δι’ ήμάς τό ένθύμιον ένός γεγονότος τού παρελ
θόντος, άλλ’ αύτη δέον έπί πάσι νά χρησιμεύση όπως υπόδει
ξη ήμίν τήν διακανόνισιν τής πολιτικής τού μέλλοντος2.»

(1) Montesquieu. Esprit des Lois, liv. VII, chap. XVII. De
’ladministration des femmes. . . . . .  , T

(2) Discours prononcé, „le 2 Décembre 1888, en théâtre du Ly
cée, à Edimbourg.

Τό συμπέρασμα τούτο, όπερ συνοψίζει τόσον έντελώς τάς
σκέψεις ημών, έπιτρα-ήτω ήμίν νά τό καταστήσωμεν ήμέτερον.

Τοϋ»νο-Μ«γουρέλι 
(Έ* του Γ«λλιχοΰ) Π»ρν«««ί*

ΕΚΔΡΟΜΗ Ε ΙΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΝ
Θά προφθάσωμεν ; δέν θά προφθάσωμεν ; Είναι ή έβδομη 

παρά τέταρτον καί ή αμαξοστοιχία έκκινεΐ κατά τό πρόγραμμα 
τήν εκτην καί σαράντα.

’Ανυπόμονοι, ανήσυχοι, μέ σκιάν μελαγχολίας καί πείσμα
τος διευθύνομεν βλέμματα έναγωνίως έρευνητικά καθ’ όλην τήν 
εκτασιν τής όδού Φιλελλήνων, άναμένουσαι τήν έμφάνισιν τής 
πρό πολλού άναμενομένης άμάςης.

Πταίεις σύ, όπου δέν έφρόντισες άπό χθές δι’ άμαξαν ; Ό 
χι, πταίεις σύ, όπου δέν έστειλες έγκαιρότερον. Καί τό πταίω 
κλί-εται ούτω καθ’ όλα του τά πρόσωπα, ώς συμβαίνει πάν
τοτε, οσάκις, άποτυγχάνοντος σχεδίου τίνος, όλαι καί όλοι ζη- 
τούμεν νά ριπτωμεν το άδικον εις τους άλλους.

Αίφνης μέλαν κινητόν σημεΐον έπιφαίνεται,κάτω μακράν, έπί 
τής όδού, μεγεθυνόμενον έφ’ όσον προχωρεί προς ήμάς. Είναι ή 
Αετά τόσης άνυπομονησίας άναμενομενη άραζα. Ταχείαι, έν πυ- 
ρετωδει καταστάσει, άρπάζομεν τούς ταξειδιωτικούς σάκκους 
καί τά κανιστρίδιά μας άνά χεΐρας καί τρέχομεν προς αυτήν.

Ό αμαξηλάτης φωνάζει, ότι μόνον τέσσαρας δραχμάς θέλει 
διά τό μέχρι τού σταθμού άγώγιόν του, λησμονών κατ’ άναλο- 
γίαν προς τό μίσθωμα νά μαστίση καί τούς ίππους του. Όλοι 
μας είμεθα κατηφείς, όλοι συγκρατούμεν κακώς τήν άνυπομο-
νησίαν μας.

Δέκα δραχμάς, έάν προφθάσωμεν, άμαξηλάτα. Οί ίπποι έ- 
ξυπνούν, τρέχουν, πετούν καί έντός στιγμών τινων εΰρισκόμεθα
ποό τού σταθμού.

' Έπροφθάσαμεν ! Αί λοιπαί τής 'εκδρομής μας οικογένεια ι 
μάς άναμένουν άνυπομόνως. Τρέχομεν περιχαρείς, ήδη γελώ- 
σαι, εύθυμοι, καί καταλαμβάνομεν τάς θέσεις μας.

Παραλλήλως προς τήν ίδικήν μας άμαξοστοιχίαν σταθμεύει 
ή τών Μυκηνών. Ό πρό αύτής συνωστισμός και ή σπουδή, ή 
ζωηρότης καί κίνησις έφάμιλλος προς τον τού ίδικού μας. Φυ- 
σιογνωμίαι ποικίλαι. Ένδυμασίαι γυναικών γραφικαί. ’Οφθαλ
μοί πολλοί νυσταλέοι. Άποσκευαί καί λούστροι καί κουλουρο- 
πώλαι καί σιδηροδρομικοί υπάλληλοι έν συμφυρμψ καί όχλο- 
βοή ίλιγγιώδει. Ε’κών έν τώ συνόλω της πλούσια, άλλ έν
τελώς τής πραγματικής .

Αίφνης οξύς καί βραχνός συριγμός άντηχεί ε’ ς τόν άέρα. Αί
θυρίδες τών άμαξών κλείονται. Ό πρό τού σταθμού κόσμος ά- 
ραιούται ώς διά μαγείας. Μόλις είκοσιν εως τριάκοντα άνθρω
ποι σκορπισμένοι έδώ καί έκεί άτενίζουν προς τάς δύο μείαί- 
νας τού συομού συστοιχίας καί αίσθημα πόθου, λύπης, παρα
πόνου ζωγραφίζεται έπί τής μορφής των. Είναι άπόκληρο. αύ
τοί, διά τούς όποιους μία εκδρομή, -  έστω καί μέχρι Πατη
σ ί ω ν - είναι πολυτέλεια άγνωστος.

Ό τελευταίος κώδων τού σταθμού σημαίνει. II τελευταία 
βραχνή σάλπιγξ τού οδηγού ηχεί και αί όυο άμαςοστοιχίαι, 
ή μία μετά τήν άλλην μετακινούνται, μέ τό γνωστόν έκείνο φύ
σημα, τό άσθματικόν, τό κανονικώς διακεκομμένον, μέ τό ό-
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ποιον φχίνίτκι ότι ό ατμός άναμοτρα τάς δυνάμεις του, δια 
τον άγων« του δρόμου ον αναλαμβάνει.

Όλαι αί θυρίδες των αμαξών στολίζονται από πρόσωπα 
κατά τό πλεΐστον γυναικεία. ’Εδώ, βλεπετε, ώς και εις τάς 
αίθουσας εγομεν δικαιώματα απαράγραπτα. Ή καλλίτερα θε- 
σις, τό άναπαυτικώτερον κάθισμα, τό πρώτον ποτηριον του 
ϋδατος εις τούς σταθμούς, ό δροσερώτερος καρπός είναι προω-
ρισμενος διά τάς κυρίας. _ > ,

Προ^ωροϋμεν κατ’ άρ/άς ταχέως. Οί τελευταίοι Ο’-κισκοι έ,α
φανίζονται διαδοχικώς,ώσείτρεχοντες αλματικώς 07ησθενμας. Η 
φύσις ή8η δροσολουσμένη ή φιλάρεσκος, από τό πρωινόν λουτρόν 
της εκτυλίσσει προ ημών τό μαγευτικόν πανόραμα τών σμα- 
οαγδίνων καί άνθοποικίλτων στολισμών της. Τά καλλιτεχνικά 
τοπία, αί γραφικαί εικόνες της όργιώσης ταύτης εις χρώματα 
καί αρμονίας καί αρώματα μεγάλης μας μητρός επιστεγάζονται 
ύπό θό'λου, έν ω άνελύθησαν καί έξητμίσθηταν όλοι οί όπάλιοι 
καί οί σάπφειροι καί οί αμέθυστοι 'εν ταΰτώ του κόσμου. Λευκά 
νέφη εις διάτρυτα τριχαπτοειδη συμπλέγματα αίωροΰμενα ύπέρ 
τάς όφιοειδώς έξελισσομένας ώς έξ άπαστράπτοντος χάλυβος λο- 
φοσειράς αποτελούν άλυσιν παραπετασμάτων, μεγαλοπρεπώς 
άναπτυχουμένων ύπέρ την μαγικήν εικόνα, ην ε'χομεν προ ημών.

Αίφνης ν̂ «Χριστός Ά η σ τ η »  έρρίνως κάπως καί δειλώς 
άδόμενον μας άπέσπασεν άπό την προς τά εξω προσηλωσίν 
«.ας. Είναι νεαροί φοιτηταί μετά δυο νεων στρατιωτικών ία- 
τοών τοποθετημένοι εις τό τελευταΤον διαμ,ερισμα της άμάςης I 
μας, οί όποιοι μέ τό Χριστός ’’Ανίστη εις το στόμα άρχί,ουν I 
την προς τά άγια ενδιαιτήματα τών εθνικών θεών εκδρομήν 
των. ’Ασυνείδητος ίσως, άλλ’ αυθόρμητος διαμαρτύρησις τού 
χριστιανισμού κατά της είδολωλατρείας. Έν είδος διαβεβαιώ- | 
σε ως προς τον Έσταυρωμένον, -  τού όποιου την ίεράν γην οόδείς 
έξ ήμών έπεσκέφθη, ότι εμμένομεν πιστοί πρός αύτόν μεθ’ όλον 
τον πρός τούς εθνικούς θαυμασμόν μας. Τό «Χριστός Άνέστη» 
διεδέχθησαν ψαλμοί άναστάσεως, ελάχιστα αρμονικοί, άλλ’ εύ- . 
τυ/ώς όχι εις την διά πασών άδόμενοι, καί αυτούς πάλιν αμα
νές ελληνικώτατος. _ ( ^

’Ανακωχή τών ασμάτων καί ψαλμών κατά την όιάοασιν της
Κακής Σκάλας, της μεγαλοπρεπούς ταύτης καί άγριας τοπο
θεσίας, ήτις έγκατοπτρίζει την άπαισίως γραφικήν μορφήν της 
εις τό ώραιότερον καί ίστορικώτερον κάτοπτρον τού κόσμου, | 
την θάλασσαν της Σαλάμΐνος. Ή άντίθεσις τών εικόνων εδώ 
άποτελεΐ εν έκ τών θαυμασιωτέρων φαινομ-ένων της φυσεως.

Έκει πέραν άπέραντος ή έξ έπιχνόου, γαλανολεύκου όλοση- 
ρικού υγρά οθόνη έξαπλούται άπαλά, άπαλά καί θωπεύει διά 
τών εις μυριοχρόους πολυτίμους λίθους κροσσών της την βρα- 
χυόδη άκτην. ’Εδώ ύπό τάς τριζούσας άμαξοστοιχίας μας ή 
άκτη ώς πολύστομος καί άπειροκέφαλος δράκων προεκβάλλει 
καθ’ όλην την έλικοειδη εκτασίν της τάς μυριοσχημους κεφα- 
λάς της, ύπό τάς όποιας χαινουσι τοσα μαύρα στόματα, άπει- 
λητικά καί άποτροπαίως σκελετώδη ώσεί άπολιθωθέντα έκεϊ έν 
στιγμή ύπερτάτης καί άγριας της φύσεως άναστατωσεως. Και 
παραδόξως ή ηρεμία τού υγρού στοιχείου μετριάζει την ά- 
γρίαν της άκτης κατατομήν, έν ω ή τραχύτης έκείνης προσδί
δει, άγνοώ όποιον ενθεον μεγαλεϊον, εις τον κυανούν τάφον τών
Σαλαμινομάχων. /

Μετά την Κακήν Σκάλαν τό πρόγευμα, έν ω την πρωτην
κατέχουν θέσιν τά έρυθρά ώά καί ό εις ψυχρά ήδη καί άμορφα

μ,έλη κατεκερματισμένος οβελίας τού Πάσχα· ουτε τραπεζα, 
ο'τε διπλαϊ παροψίδες, ο'.τε συσκευαί έκ κρυστάλλινων καί άρ
γυρο» ν σκευών.

*0 πρόεδρος τής έταιρίας τού Έ-Ι.Ιηησροϋ κ. θεοφιλάτος 
άρτύεε τό πρόγευμ-ά μας μέ έπιτυχη καλαμπούρια ΓΙρος τούτον 
εύφυώς καί έπικαίρως συναγωνίζεται ό ιατρός κ. Τρεκκας διαχε- 
οντες ούτω άμφότεροι ευθυμίαν εις όλας και όλους μας.Διερχομε- 
θα την έπί της Κορινθιακής τομής γέφυραν, άπολαμβάνουσαι τό 
ώραΐον θέαμ.α τής μακρας στενής κυανής ταινίας, μ.ε την ο
ποίαν ή άνθρωπίνη δύναμις έκοψε τόν μοναδικόν βραχίονα τής 
χερσοννησου τού Πέλοπος, μ,εταβαλουσα αυτήν εις νήσον.

’Εδώ πλέον ή γραμμή μας τίθεται έπί τής αυτής πρός τόν 
Κορινθιακόν παραλλήλου. Δεξιά μας θαλασσα στενή μ.ε άπο- 
χρώσεις τής grotta ΔΖΐΙΓΓβ τήςΝεαπόλεως καί μέ υπερκημενην 
εις τό βάθος ίριδοειδή λοφοσειραν, όπισθεν τής οποίας προβάλ
λουν έν όλν) τή μεγαλόπρεπε«»: των αι χιονοσκεπείς κορυφαι του 
Παρνασσού. Διπλούν τείχος, υψωθεν έκεΐ ύπο τής ιδιότρο
που καί καλλιτέχνιδος φύσεως, και τεμνον τον ορίζοντα δια δι
πλής άνωμάλου οδοντωτής γραμμής καταπλησσούσης διά τού 
μ.εγαλείου καί τής γραφικότητας της τον θεατήν. Αριστερά μα, 
αί άπέραντοι κ.ατάφυτοι πεδιάδες τής Αργολιδος, έπι τών ο
ποίων είναι έγκατεσπαρμίνα έν θαυμάσια άνωμαλίρι καί άσυμ- 
μ.ετρία πολλά μικρά χωρία μέ την άρχέγονον άρχιτεκτονικήν 
των καί τούς άσβεστοχρίστους οίκίσκους των. Έφ όσον προ- 
χωοούαεν πρός την Άχαίαν η φυσις ιδιοτροπωτερα εις εικόνας, 
'εκτυλίσσει πρό ήμών σκηνογραφίας, προ τής καλλονής’καί τερ- 
πνότητος τών όποιων ό άπαιτητικώτερος καλλιτέχνης αΐσθά- 

I νεται την άδυναμίαν τού χρωστήρος του καί κατασυντρίβει έκ 
πείσμ,ατος την χρωματοπινακιδα του.

Πεοί την έσπέραν ό ουρανός καλύπτεται ύπό νεφών και 
βροχή λεπτή λούει άπλέτως τάς άπεράντους έκτάσεις τών κλη- 
ματίδων, μεταξύ τών όποιων πολλαι ως άσφυκτιώσαι κατα
πνίγονται ύπό άγριων χόρτων. Είναι αυται ούτω άκαλλιεργη- 
τοι τό οδυνηρόν δείγμα τής οικονομικής κρίσεως, ήν διατρέχουν 
αί σταφιδοφόροι χώραι τής Πελοπόννησου.

Εις τάς Πάτρας δέν μένομεν ή είκοσι λεπτά. Τό παρά τόν 
σταθμόν καφενείον χωρίς καφφε και χωρίς υπηρεσίαν, έτοιμορ- 

I ροπον κτίριον μ.έ σανίδας σκωληκόβρωτους και υποχωρουσας υπο 
τούς πόδας μας μας ύπενθυμίζει τάς άποβάθρας μικρών τουρ
κικών χωρίων τού Βοσπόρου. Καφφέ! φωνάζουν αί κυρίαι μετ’

I άνυπομονησίας. Καφφέ οί νεαροί φοιτηται, κτυπώντες τας ρά- 
βδους των έπί τραπεζών. Ά λλ’ ούδείς φαίνεται, ειμή μικροί 
άγυιόπαιδες,προσφερόμενοι νά καθαρίσωσιν ύποδήματα καί ύπο- 

I σχόμενοι νά μεσιτεύσουν πρός προμήθειαν καφφε. Τέλος οί κύ
ριοι' τής συνοδείας μας ^κάμνουν έφοδον. Άναπληρούντες τόν 
άπουσιάζοντα καφεπώλην έπιπίπτουσι κατά τών καφεδόχων 
καί τών κυπέλλων, καί έντός δευτερολέπτων καφφές άχνί- 
ζων, άρωματικώτατος παρατίθεται ένώπιόν μας. "Ολαι καί 
όλοι ροφώμεν άπλήστως τό μέλαν ποτόν καί μέ γέλωτας διευ- 
θυνόμεθα πρός τάς άμάξας, άποκομίζουσαι την εύάρεστον έν- 
τύπωσιν τής ίπποτικότητος τών συνοδών μας, άλλ’ όχι και 
κολακευτικάς ιδέας περί τών καφφενείων τών Πατρών και του 
προοδευτικού πνεύματος τών καφεπωλών των.

Ά φ εξις ενς Πύργον.
*Η αμαξοστοιχία μας κινεί καί πάλιν, διατρέχει την παρα
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τόν κόλπον τών Πατρών παραθαλάσιον γραμμήν καί μετά τεσ- 
τάοων ώρών δρόμ.ον φθάνομεν τέλος εις Πύργον. ’Εδώ οί Πύρ
γοι υποδέχονται τήν Φοιτητικήν Ένωσιν δια μ.ουσικής και 
ζητωκραυγών, κατά τήν άπό τού σταθμού δέ ε·ς την πολιν δι 
«ααξών άνοδόν μ,ας καίονται έκ διαλειμμάτων πυροτεχνήματα.

Τό ξενοδοχεΐυν ’Ολύμπια, έν ω εϊχομεν τηλεγραφήσει νάμας 
χ,ατηθώσι δωμάτια είναι μέγα ευπρεπές κτίριον, μέ άρκετήν 
πολυτέλειαν διεσκευασμένον, καθαρόν, μέ προσωπικόν πολυ
πληθές. ’Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τού διαμερίσματος μας ή 
θαλαμ.ηπόλος. Κερκυραία, γραία ώς έκ τού ώς άπηρχαιωμένης 
περγαμηνής έρρυτιδωμένου προσώπου, άλλα νεα ως έκ τής 
ευκινησίας καί ζωηρότητος τού βήματος. Χρώμα 'επικρατούν 
επί τού προσώπου της τό έρυθοούν σκοτεινόν. Όλα τα χαρα
κτηριστικά τόσον πιεσμένα καί διηυλακωμένα, ώστε νά μή δύ- 
ναταί τις ούδέν έξ αύτών νά πιριγράψϊ). ’Οφθαλμοί μόνον μι
κροί, στρογγυλοί, γυαλίζοντες ώς πυγολαμπίδες. Όμιλεί ιτα
λικά καί τό ηοΙύΙίΒβϊιηΔ είναι ό συνηθέστερος τίτλος ον άπο- 
νέμει καί όταν ετ. θυμόν/ι καί λέγη εις τάς κι ίας ότι δέν 
ϊχουν εύγενειαν.

Ή ένδυμασία της κράμα νέου καί παλαιού συρμού μ.έ δι
πλήν σειράν έρυθρού πελερινοειδούς έξαρτήμ.ατος. Ή -/ομμωσις 
της βοστρυχωτή, επιμελημένη,ογκώδης, βαρύνει τοσον την κε
φαλήν της εξωθεν, ώστε νά μή μένη τόπος .καί δι’ εσωτερικήν 
βαρύτητα. Τρέχει μέ 'επισημότητα, δέν δέχεται αντιρρήσεις 
καί κάμνει ό,τι εκείνη καί δχι ότι ύμεΐς νομίζετε καλόν.

Αί έξ τής συνοδείας μας κυρίαι καταλαμβάνομε-» τά δύο με
γάλα συνεχόμενα δωμάτια, ένω οί κύριοι σκορπίζονται εις άλλα 
διαμερίσματα. Καί άναμένουσαι τούς καφφέδες καί τό τέϊον, 
τό οποίον άγγλ.ιζουσα φίλη ώνειροπολει καθ όλ,ην την ημ,εραν, 
διεσκεδάζομεν μ.έ τήν πηγαινοερχομένην θαλαμηπόλον, ή όποία 
δέν μάς έπιτρέπει τήν έλαχίστην παρατήρησιν.

Τά προσκεφάλαιά μου είναι χαμηλά, τολμώ νά τή παρα-
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΤ ΧΡΐΣΟΪ

  Καταπατείτε τα δικβιώματά μον, δεσποινίς. ’Αλλά άφοΰμΤναι ή πρώτη
φορά δεν τολμώ νά άντισταθώ. Με/ρις οΟ επάνελθετε, έγώ θ’ ανάψω φωτιάν.

«’Αλήθεια ομως, προσέθηχε, δέν γνωρίζετε τήν σονοιχίαν χα’ι θά εύρεθήτε 
Τσως εις αμηχανίαν.

Χαριτωμένος γέλως διηνέωξε τά ροδαλά χείλη τής Φράγχας.
 »Ω I κύριε, είπε, διά ιτοίαν λοιπόν μ’ έχλαμβάνετε; Ιοίμαι Ιγώ χο'ρη

νά τά χάσω εϊς τόσω άπλουν πραγμα ;
Κιχε τήν λεπτότητα νά ένδυθή λίαν λιτώς.
*11 εσθής της Ιξ έριοόχου με’λανος άπετόποι» θαυμασ'ως τήν εόλόγιστον αύ- 

τής προτομήν και τούς κατοπίπτοντας όλμους.
’Αφήρεσε τόν πΐλόν της χαΐ Ιχάλυψε τήν όλόξανθον χόμην της διά μελανών 

τριχάπτιον, τά όποια ίφερε περ’ι τόν λαιμόν  ̂ ^
Διά νά μή λερωθή εις τήν κλίμακα ή ε’ς τήν οδόν, ειχεν ανυψώσει μέ με

γάλης λεπτότητα' τό κάτω μέρος τής έσθήτός της, χα'ι ό μικρός αυτής ποϋς 
. Ιπειραίνετο λεπτός χα'ι επιχαμπής ώς ποϋς χρεόλης.

’Ειράνη χα'ι εις τόν Ροβέρτον έτι οτι διέβλεπεν αρχήν κνήμης θαυμασίως 
«ποτυπουμένης έν μεταςί*  ̂ μελανή περικνημίδι.

Παοετήρει αυτήν ουτος έκθαμβος και ευτυχής οσον οόδεποτε όπήρξεν.
Ή διάείυρος αυτη λατρεία ήν ό Ροβέρτος δέν ήδύνατο ν’ άποχρώψη, έφερε 

ζωηρόν ερύθημα έπι τών παρειών τής δεοποινίδος δε Ροσεβελ.
Άλλ’ αυτη τοσοΰτον ευαίσθητος ε”; τινα, δέν ήσθάνθη έαυτήν δυσηρεστη- 

. μόνην, απεναντίας μάλ.ιστα.
  Λοιπόν ! κύριε, είπε μετά τοϋ χαρίεντος αυτή; γε’λωτος, εί’μεθα σύμ-

ί άωνοι, ανάψετε τήν φωτιά και ιδίως ανάψατε την κα/.α.

τηρήσω. Καί άπευθυνοικένη πρός τήν φίλην [λου, ήτις ροφά 
¡Αετ’ άπολαύσεως τό πολυπόθητον τέϊον, προσθέτω : θά τό δι
πλώσω....

Ά λλ ’ή θαλαμηπόλος μέ διακόπτει : Νά μή τό διπλώσητε 
διόλου, διότι είναι άρκετά......

Τήν άλλην λέξιν δέν άντελήφθημεν : Άρκετά τί ; έρωτώμεν.
’Εξηγούμαι, νομίζω, άρκετά καλά, ώστε νά μήν είναι ανάγκη 

νά επαναλαμβάνω τά ίδια πράγματα, μάς άπήντησε.
Έν τώ μεταξύ μάς άνηγρέλθη ή έπίσκεψις τη; φίλης συνερ- 

γάτιδος ήμών δος Παναγιώτας Λιούρδη, ήτις εσπευσε νά μάς 
ύποδεχθή, εύγενής, άβρά, φιλόφρων, περιποιητική, παρακα- 
λούσα ημάς νά μείνωμεν περισσοτίρας ήμ.έρας, όπως μάς έπι- 
δειχθώσιν όλαι αί γραφικαί έξοχαί τού Πύργου, όλα τά μα
γικά τοπία τής προνομιούχου ταύτης καί ύπό τής φύσεως δα- 
ψιλώς προικισθείσης χώρας.

Καί ούτω ύπό τό κράτος τών περιποιήσεων τής εΰγενοϋς 
συναδέλφου κατακλινόμεθα μέ τήν άπόφασιν νά έγερθώμεν 
τήν πέμπτην πρωινήν ώραν, όπως έκκινήσωμεν διά τήν 
’Ολυμπίαν, διά τό ιερόν προσκύνημα τού εθνικού θεού, όστις 
καθ’ όλας τάς ημέρας αύτάς άπησχόλει τόν νούν καί τάς καρ
διάς μας.

ΕΚ ΑΝΘΟΣ ΠΡΟΩΡΩΣ ΜΑΡΑΝΘΕΝ
Ώραίον καί μυροβόλον άνθος έν τώ κήπω τής ζωής ή Αν

τιγόνη Άντωνιάδου. 'Ωραία καί φαεινή άκτίς φωτός έν τώ πα
τρίκιο οίκω, ού μόνον αυτή τέκνον, ύπήρξεν άγλάϊσμα περιφα
νές καί σέμνωμα. Ή μόνη έλπίς, τό μόνον χάρμα τού βίου 
γονέων φιλόστοργων καί θείου τού έν Άθήναις είσαγγελέως κ. 
Δ. Άντωνιάδου, λατρεύοντας αυτήν.

Νεωτάτη ετι δέν έπροφθασε νά δράσγ. Προηλείφετο όμως 
διά μέλλον λαμ.πρόν έν τώ άγώνι τής ζωής, τυχούσα άναπτύ-

Άνεχώρησεν «φίνουσα όπισθέν της,ώσεϊ φκεινόν αυλακσ χάριτος κάλλους και 
ίυθυμίας.

Ή Τερεζα διοραπχωτβτη είδε την μεγάλην Ιντύπωσιν ην η άδελ^ της 
παρήγβγεν εκΐ του Ροβέρτου.

Και ¿πειδή έγνώριζε καλώς την Φράγχαν εσυλλογίζετο δτι η έντύπωσι; αυτη 
ήδύνατο νά καταστή βαθυτάτη, εν τή καρδία τής δεσποινίδος Ροσεβελ ώς έχ 
τής αξίας, της συμπαΰητικωτάτης μορφής χα'ι του ωραίου και ειλικρινούς βλέμ
ματος τού νεανίου.

"Α ! ββόαίως τίποτε δέν ήδύνατο νά καταστήση τήν Τερέζαν εύτυχεστέραν 
ή ή ιδέα αυτη

— Λοιπδν ! Ροβέρτε, ειπε τώ νεανία δστις έιραίνετο ώσει υπνωτισμένος, 
παρατηρών πάντοτε τήν θύραν δι1 ή; έξήλθε ή Φράγκα, τΐ λέγεις περι τής 
αγαπητής μου μικρά; αδελφής, και πώς τήν ευρίσκεις ;

— Εΐναι ωραία ώς οι άγγελοι, έψέλ)ισιν ό Ροβέρτος έξαλλος, και φαίνεται 
άγαθωτέρα και αυτών τών αγγέλων.

— "Ω ! δσον δι’ αυτό, οίλε μου, δεν απατασαι.
*11 μικρά μου Φράγκα είναι δ αγνότατος τών άδαμάντων. Καί ειλικρινής 

καί έντιμος ! καί πλήρης ένεργητικότητος καί ίσχυρας θελήσεως.
Αυτή είξεύρει τί θέλει, καί όταν διαγράφει Ιαυτή πορείαν τινά, δέν εννοεί νά 

έκτραπή αυτής ουτε κατ’ έλά)πστον.
— Τί κρίμα, προσέθηκε, σχεδόν άκουσίως του ότι εν ελάττωμα καταστρέ

φει δι’ Ιμέ όλα τά λατρευτά της προτερήματα.
Ή Τερεζα επερίμενε τάς λέξεις ταύτας τάς όποιας εΤ/ε προκαλέσει.
— νΩ ! Κυρία. ν  · , ^
— Κυρία ! . . . ’Αλλά πάλιν αυτά. Μου έ̂ άνη ότι υπεσχέδης εις τόν ’Αν-

δρέαν νά μέ καλής Τερέζα καί νά όμιλής ένικώς.
— "Οτι είναι πλουσία, είπε τέλος ερυθρ·ών ό Ροβέρτος.
— Ότι ανήκει εις μεγάλην οικογένειαν είναι αληθές, «Ιπεν ή Τερέζα μετά

βαΟέος στεναγμού* εις αύ:όν όμως τόν οίκον συνέβησαν τόσα θλιβερά πράγ
ματα, ώ ·̂ε ή αδελφή μου θά σάς ειπη ότι θά έποοτίμχ νά ει/ε γεννηθή άπό 
γυναίκα ταπεινότερα; κοινωνικής τάξεως, ήτις τουλάχιστον θά μας ήγάπα καί 
θά μας έλάτρευεν.

Άλλ’ άν ποτέ ή Φράγκα άποφασίση ν’ απομακρυνθή άπ’ αυτού, όπως άπε*
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ξεως ύτκρόχου κκΐ φυτικής εύφυίας σποενιωτάτης. Τήν γ}ώσ- 
σάν ρ-ας εγραφε υ.ετά καΥλιεπείας και χάριτος άταρα[χίλ") ου. τα- 
χθεϊσα ¡Λεταςύ των συνεργατίδων [/.ας νεωτάτΥι ετι και παρα- 
σχούσαεκ των πρώτων δοκιμίων της ευοίωνους έλπώας δια το 
ριέλΤ-ον. Την Γαλλικήν, τήν Γερμανικήν, τήν ’Αγγλικήν καί 
’Ιταλικήν γλώσσαν έλάλει ώς καί τήν μητρικήν, ήν δε ¡μουσι
κός άρίστη· Πάσας ταυτας τάς επίκτητους άρετάς συνεδύαζε 
μ.ετ’ αγαθότητας ψυγής καί άβροτητος αισθημάτων εύγενών, 
ώστε παρά πάντων νά λατρεύηται καί Ιδία παρά των δυστυ
χών, ών ύπήρξεν αείποτε ό παρήγορος άγγελος.

Πρότυπον φιλοστόργου θυγατρός, προλαμβάνουσα καί μαν- 
τευουσα τάς επιθυμίας των φιλτάτων της άφίνει όπισθεν της 
μητέρα έν άπογνώσει, στερηθεΐσαν του ύστατου βλέμματος του 
μονογενούς τέκνου της. Εΐχεν άφίσει δΓ ημέρας τινάς^τήν μυρο
βόλον Κέρκυραν, ΐνα έπισκεφθή τον ενταύθα θειον, ον ώς δεύ
τερον πατέρα ήγάπα, καί διέλθη μετ’ αύτοϋ τας έορτας του 
Πάσχα. Κομίστρια δώρων πολυτίμων παρ’ αύτής φιλοτεχνηθέν- 
των, δ'εσκεύασε δΓ αυτών του θείου τον κοιτώνα, οστις κατά 
μοιραίαν σύμπτωσιν μετεβλήθη εις τον νεκρικόν αύτής θάλαμον. 
’Ατυχείς γονείς, καί ετι ατυχής ό θείος, του οποίου ήτο ή μόνη 
στοργή καί εις τάς άγκάλας τού όποιου άφήκε τήν τελευταίαν
πνοήν της.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Γυνή άπεπρόεδρος r*“Pr,*î»c Έταίρίας. Ή μίςς Mary Maur εις 

Μασαχουσέτην έξελέγη άντιπρόεδρος τής γεωργικής εταιρίας Fran
klin et Hampden του Hampshire.

Γνχαιχεία ιατρική εφημερίς. ‘Η πρώτη ιατρική έφηαερις, ή παρα 
γυναικών δημοσιευομένη έκδίδεται εις Ohio άπό τοΰ Ίανουαρίου τοϋ 
1893. Διευθύνεται παρά τής Ιατροΰ Boys Gavit και συντάσσεται άπο- 
κλειστικώς ΰπ'ο γυναικών ιατρών.

Ό ‘Έδισαων χαϊ αί μηχανικοί γοναΤκοο. Ό ‘Έδισσων μεταχει-

ρίζεται διακοσίας γυναίκας μηχανικούς δια τας ηλεκτρικός δοκιμάς 
του. Άποφαίνεται δε δτι οί άριστοι συνεργάται καί βοηθοί του υπήρ
ξαν πάντοτε γυναίκες. r

ΓυναΤχεc  μεΛη τοϋ er  Άγγ.Ιία σνμβονΛίον Μ/σης Παιδενσεως. Τά 
’Αγγλικόν Ύπουργείον διώρισε τρεις κυρίας μέλη τοϋ Συμβουλίου 
τής Μέσης ΙΙαιδεΰσεως. Τήν Miss Heury Sidgwiek διευθύντριαν του 
Nennahac College και τας κ. κ. Bräunt καί Cavendish.

rvraiXTQ σύμβονΛοι τνφΛοχομείον. Δια πρώτην φοράν η διεύθυνσις 
καί το διοικητικόν Συμβούλων τοϋ τυφλοκομείου τοϋ Έδιβούργου
άποτελεϊται ΰπό κυριών.

Ή δήμαρχος της Onehunga. Άνέλαβεν άπό τοϋ παρελθόντος μηνδς 
τα δημαρχικά της καθήκοντα έν τή Onehunga τής Αυστραλίας η κ. 
Yates. 'Ο προκάτοχός της δήμαρχος κ. Esson παραδίδων αυτή τας 
κλείδας, ένόμισε καθήκύν του νά τή δπομνηβη τό έπι τής δημαρ- 
κής έδρας σημειούμενον ρητόν ’. «’Εσο διχαια  και μη <ρcßovo. Η κ. 
Yates άπήντησεν εύθαρσώς I Πας ανηρ παρών ενταϋθα είναι πεπει
σμένος οτι ή οικία του διευθύνεται καλλίτερον όταν έν αύτή ΰπάρχη 
γυνή. Τοΰτ ’ αυτό θά έφαρμοσθή καί έν τώ δημοτικώ οίκω. ΑΕ υπο
θέσεις τοΰ δήμου έβαινον κακώς,θά προσπαθήσωμεν νά τόν σώσωμεν.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΙΙΑΘΟΝΤΩΝ 
’Ανώνυμος συνδρομήτρια έκ Πειραιώς δρ. 94.

ΠΟΤ ΡΑΠΤΕΤΕ ΤΑ ΕΑΡΙΝΑ ΣΑΣ ΦΟΡΕΜΑΤΑ
“Οπου ή καλαισθησία συνοδευομένη ύπό τής οικονομίας 

σας καλεί. Αί πολυπληθείς πελάτιδες τής κ. Άθηνάς Βιτζέν· 
τζου εννόησαν βέβαια ότι περί αυτής πρόκειται. Ουδέν ώροαό- 
τερον, πλουσιώτερον, καλαισθητικώτερον καί χαριέστερον 
των τελευταίων φορεμάτων, άτινα έξήλθον κατά τήν έβδο- 

ταύτην έκ τοΰ εργοστασίου τουτου.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΝ ΤΣΑΜΗ
Ό * . Τσάμης καθιστά γνωστόν ότι Ιλαβεν έσχάτως νέα δέρματα έχ Γαλ

λίας άπαραμίλλου λεπτότητος κα ί στερεότητος, δι’ ο πάτα  νέα παραγγελία 
έσται αληθής τελειότης τής υποδηματοποιίας.

ΕΛΑΗΝΙΣ γινώσαουσα χαί ίαλοϋσα άριστα τήν Γ αλλικήν, δυναμένη Sk v i  
διδάξη χαί χλειδοχύμβαλλον εις άρχάρια παιδιά ζητεί οικίαν ώ ; οικοδιδάσκα
λος ’Αναλαμβάνει ευχαρίστως χαί ραπτικήν έργασίαν έν τή οίχογενείφ. Σ υν- 
ισταται θερμώς.

ααχούνθην έγώ, θά ήνε χαί «ϋτη πτωχ.η χαί? ενδεής, οπω; ημην χαι εγω. 
’Αστραπή χαράς άπειρου ’έλαμψεν εις τους οφθαλμού; του Ροβέρτου >
_  φρονώ οτι δέν έλήσμόνησα τίποτε είπεν ή_Φράγχα εΐ«ερχομένη χαί απο- 

θέ-ουσα χατά γή; τό χά.ιστρόν της τό όποιον ήιο όπέρπληρες. Μά τί διασχε- 
δαστιχόν ποϋ είναι να ψωνίζη χάνεις μόνος του !

« Κυποός, χύριε Ροβέρτε. Βοηθήσατέ με να Ετοιμάσω τα χόρτα τα οποία 
θά ρίψωμεν εις τό βραστόν. Βρώτον θά φροντίσωμεν δια το φαγητον τής ασθε

ν° Εί/εν ήδη άπεχδοθή τό χάλυμμα τής κεφαλής χαί τόν έπενδύτην της, ειχεν 
άνασηχώσει τά  μανίχια της, εις τρόπον ώστε έφαίνετο τό χάτω μέρος τών λε- 
πτουοεστάτων βραχιόνων της χαί εύστροφος, εύχίνητος, ζωηρότατη, επηγαι- 
νοήρχετο εις τό‘παρακείμενον δωμάτιον, φροντίζοοσα τώρα διά τοϋτο, τώρα

δ* -Ππίστευί τις δτι δλην τήν ζωήν της δέν δχαμνεν ε’μή τοιαύτας ο’χιαχάς

εΡΪΈπί τέλους εφερε εύρό άγγειον πλήρες ϋδατος χαί τά χόρτα έπί τραπέζης, 
τεαοά τήν κλίνην τής Τερέζας, καί χαθήσασα =

_  -Ολα πηγαίνουν καλά, είτε Τώρα, φέρετε δυο μαχαίρια, χυριε Ρο- 
βέοτε ?ν διά σϊς, χαί ?ν δι' εμέ, χαί ας ίδοϋμεν ποιος άπό τούς δυο μας θα 
χαμη περισσοτέραν δουλειάν. ,

Καί ά̂ ρχεαε τήν εργασίαν της μετ« τής αυτής ευτυίας χαι ζωηροτητος ομι
λούσα.

Ή Τερέζα την εθαυμαζε. , χ, , s, ,
Aèv τήν έγνώοισε ποτε τοιαυτην την Φοαγχαν τοσον δε ^ωηραν δέν την 

ενθυμείτο νά τήν'εΤόεν. είμή δταν ήτο πολό μ.χρά, πριν οί γονείς των «ναχω- 
οήσουν διά ττν Αβάναν ’Ενώ άπό τής επανοδοο τοϋ χομητος χαι της χομήσ 
σχς άπό τής'ίσ/υρο^ώμονος άρνήσεως τής χορασίόος, ητις ηρνειτο οτι η χο- 
μησσα ήτο ή μήτηρ της, ποτέ. ούτε δταν ή;ο μονη μετ αυτής η μετά τής Σι- 
6άλης, ποτέ, οϋτ. πρός στιγμήν χάν δεν είχε παυσει να είναι «ταραχος χαι

^Τώοα ήτο δλως τό Ιναντίον. Καί όχι μόνον έφαίνετο ήδη πλήρης > ζωηρό- 
τητος,' άλλα χαί ήστραπτε τά πρόσωπόν της, χαί έφαίνετο Οονουμένη εχ χαρας
χαί ιοαιδρότητο:, ώ; τις ήλίοο άχτίς. , « . * ι —

*11 τοιμάζετο συγχρόνως χαί το πρόγευμα, το όποιον δ.αψευοον τας προρ
ρήσεις τής Τερέζας, 'διέχυνε λαμπράν ευωδίαν οταν ϊφθασεν ο Ανδρέας.

Ή φράγκα εροιφε ταχύ έταστιχόν βλέμμα έπι τουτου, αμα εισελθόντος.

Ή έχφρασις ήν άνε'γνωσεν έπί τοϋ προσώπου του τήν ενέ,.λησε μεγάλη
χαρας. . , .
'  — ”Α 1 είπε χαθ' έαυτήν. Τό ε'ίξευρα εγω ποσον χαλη είναι η νονα !

Ό  Ροβέρτος ήτοιμάζετο νά άποσυρθή δια νά άφήση περισσοτέραν ελευθερίαν 
εις τόν Άνδρέαν, ουτος όμως μαντεύσας τόν σκοπόν του.

— Μείνε, τω είπε. Δέν έχομεν τίποτε μυστικόν άπό έσέ. “Αλλως τε εχω 
νά σου ζητήσω χαί άλλας χάριτας. , „ Τ

 γοΐριζ&ς ; ήρώιηΊε φριχιώσχ χωοις νχ το Οελη η Ιερέςχ, τ)τις ητο
συνειθισιχένη να μαντεύη τά διανοήματα τοΰ συζύγου  ̂ λ«# * *

 0 α  αναχωρήσω, είπε καθαρά ό Άνδρέας, καί θα σέ εμκιστευθώ εις τον
Ροβέρτον. » · ι

— 0ά  άναχωρήσης ! άνεφώνησεν η Τερέζα* θα άναχωρή^ς χωρίς να με
πάρης μαζή σου ! . . · , Κ ,

—  Ιι,Τναι ανάγκη, είπεν δ Άνδρέας μετα αποφασιστικωτατου υφους, απο- 
χρύπτσντος ίσως ενδόμυχον ψυχικόν πόνον. Είναι άνάγχη, χαί ΰπεσχΥθην.

—  Εις τήν νονά μου τό Οπεσχέθης ;
—  Ναι. , ,
  Βλέπεις τ ί πράγματα κατορθώνει μόνον να χαμνη αυτη η γυναίκα, που

τήν αγαπάς τοσον, το> είπε μετ αγχναχτήσεως.  ̂  ̂ (
— Μή τήν χαταδιχάσης δά πριν μάθης τί προτάσεις εχαμεν εις τον Αν-

δρέαν, άπήντησεν ή Φράγκα. , , .  ,-
— Λυπηράι, άλλα χαί λαμπρας προτάσεις. Μου παρεχει τα μέσα να δ=ίί;ω

τί άξίζω, τί είμαι άξιος νά χάμω.
«Μοΰ έπρότεινεν επίπονον, ύπεράνθρωπον εργασίαν . . . .  σονοδεοομενην μ» 

άπόχτησιν περιουσίας . . . .  Ήδυνάμην νά άρνηθω ί
— Δέν είχες δικαίωμα νά δεχθής χωρίς νά λαβής χαι την ιΡιχήν μου γνώ

μην, είπεν ή Τερέζα. , , , „  ,
« Άφοϋ ομως εδωχες πλέον τόν λόγον σου, θα τβν χρατήσης, θα Ιλθω ομως

χαί έγώ μαζή. - ,
«Ε ίμα ι χαί έγώ ίχανή νά ΰποστώ χαχοπαθείας χαι Ρεν φοουυμαι κανένα κίν

δυνον, ασκεί νά ήμαι πλησίον σου. _ ή ,
«Σέ έξορχίζω, Άνδρέα, μή μοϋ χάμης, αντιρρήσεις. Αφες με να σε συν-

οδεύσω. , , ,  , -,
 β*{ναι δυνατόν. Άφοΰ παρέλθη ολίγος καιρός, αφου ίοω εκ του πλη-

σών τά πράγματα, είμπορώ νά τό χάμω. Έ π ί τοΰ παρόντος ομως θά αναχω
ρήσω μόνος! (ακολουθεί)


