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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
, Κ α λ λ ι ρ ρ ο η  Π α ρ ρ ε ν

ΣύνδρομηταΛ έγγράφονται ε ίς  τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τΛς

Έ φ η μ - ε ρ έ δ ο ξ  τ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν
*»1 παρά τοΤς Βιδλιοπωλίίοις Βίλμπεργ καί «Εστίας»

Ιίάσα «„ρατήρησις έπ’ι της 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον Ιντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.

’Εν τφ  Έ ξωτερικψ δό παρ ’ δπαδι τοϊς 
άντιπροόώποις Λμών.

Σώματα πλήρη του α ', β ', γ ',  δ ', ε ', χαίς·' ετου; εδρίσχονται
παρ’ ήμΐν χαι παρ’ απασι τοϊς άντιπροσώποις ήμών. / [

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα 
εύθύνεται ή συντάχτις αύτων 

^Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ)

Τά πεμπόμενα ήμίν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μη 
δέν Ιπιστρέφονται. — Άνυ· I 
πόγραφα χα’ι μή δηλοϋντα 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν είναι δεχτά. — 
Πασα αγγελία άφορώσα εις , 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αι μεταβάλλουσαι διεύβυν— 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρδςίχτύπωσιν νέας ταινίας.

Διά τά άνυπόγραφα Λρθρα. εύθύνετα ι ή ό υ ντά κ τ ις  α ύτώ ν
Κ υ ρ ία  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ παρρεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τί λέγουσιν αί Έλληνίδες. 'Η πίστις (ΰπδ δος Κατίνας Αλέξαν
δρου). — "Εν ε’.χοσαήμερον έν τω Άρσαχείω. — Λουδοβίκος Πα- 
στέρ Γ ’. (ΰπδ χ. ’Άννης Σεραίου).— ’Επιστολή περι ανατροφής κο· 
ρασίων (ΰπδ δος Μερόπης Μαρίνου).—Μίαν ήμέραν εις Πορταρίαν.
Τά ενδύματα μας (ΰπδ δος Marie La vergue). — Προκήρυξες Διαγω
νισμού.—Θέατρον. — Ειδοποιήσεις.— Έπιφυλλίς.

ΤΙ Δ Ε Γ Ο Υ Σ Ι Ν  Δ Ι  Ε Δ Δ Η Ν Ι Α Ε Σ
Πολύς κατ’ αύτάς έγένετο τ.χρ’ ήμΐν λόγος περι τής γυναι

κείας γειραφετήσεως, δοθείσης είς τούτο αφορμής εκ τής δι- 
καίαι διαμαρτυρίας μ.ας κατά τής έπισήμ.ου άπαγορευσεως, 
τής άποκλειουσης τάς γυναίκας άπό πάσης πολιτικής έπεμ- 
βάσεως κατά τάς δημοτικάς έκλογας.

Καί έζητήθη παρά άζιοτίμου καθημερινής συνάδελφου η 
γνώμη πολλών καί παρήλασαν εικόνες και φυσιογνωμιαι 
ποικίλας, και ήκούσθησαν κοινοί τόποι καί σεμ.νοτυφα διδα- 
γμ-ατα, καί ίδέαι στεναί καί γνώμ.αι φιλελεύθεροι και με- 
γάλαι καί μεσαιωνικά αποφθέγματα καί παραδόσεις χαρε- 
μίων. Καί έξεσπάθωσαν οί μισογυναι καί έςηγερθησαν αί 
μισοπρόοδοι καί έ'ρρηξαν κραυγάς κινδύνου αί ωροσκόποι και 
άπεφάνθησαν ώς άπο τρίποδος έμπνευσμεναι τινες Πυθιαι. 
Καί κατήλθον αί Καρυάτιδες από του Έρεχθείου, καί ή 
Παλλάς Άθήνη έγκατέστη είς τάς διαφόρους των συνεν
τεύξεων αίθουσας, ζητούσα νά περισώσγ τόν διακινδυνεύοντα 
θεσμών των πατρίων.Καί έξεβλήθησαν από των πλαισίων των 
αί γυναίκες τής Γαλλικής‘αριστοκρατίας τοϋ δεκάτου εβδό
μου αίώνος καί αί ρωμ.αΐαι δέσποιναι κατεβιβάσθησαν από τά 
μαρμάρινα ύποβάθρά των,καί οί παλαίμαχοι ρήτορες άπεσπά-

μενου

σθησαν πρός στιγμήν άπό τάς περι σωτήριας τής πατριδος σο- 
βαράς μ.ελέτας των καί αί επιστήμονες κυριαι απο τας αρ
χαιολογικής μελετάς των,καί αί διδασκαλισσαι απο τα σχο
λικά θρανία των, ΐνα σώσουν τό φίίλόν των ωσει απο επικει- 

κινδύνου.
Ά λ λ ’ ό ψυχρός παρατηρητής,ό έ'χων τήν υπομονήν νά πα

ρακολουθώ ολην αυτήν τήν λογομαχίαν περι σκιών και όνειρων 
— διότι πολιτική γυναικεία γειραφέτησις εν Ελλαδι μ.ονον 
ώς ό’νειρον επί των ήμ.ερών μ.ας ήμ.πορεΐ να υπαρζ·/)—ευρεθη 
πρό διασκεδαστικωτάτου θεάματος άντιφασεων, ασυναρτολο- 
γιών καί ασυνεπειών τών πλείστων ές όσων εγνωμ.ατευσαν 
τι επί του έν λόγιο ζητημ.ατος. Ουτω γυναίκες σκανδαλωδώς 
πλέον έπεμ-βάσαι είς τάς τελευταίας δημοτικάς έκλογάς, 
ένεργήσασαι δημοσία ψηφοθηρίαν καί άποφασισμ.εναι οχι μ.ονον 
νά διημ.ερεύσόυν, άλ.λά καί νά διανυκτερεόσουν προ τών καλ
πών—εάν ή'θελε ταΐς έπιτραπή τούτο,— ώμιλησαν επι ωραν, 
ΐνα αποδείξουν ότι αί γυναίκες δεν πρεπει νά άναμιγνυωνται 
είς τά πολιτικά. Καί άλλαι άγνοούσαι νά κατασκευάσουν 
ί'σως τόν καφέ των, μ-όνον οτι δέν εκλαυσαν ύπο φόβου, μή
πως αί γυναίκες μέ τάς νέας ιδέας άφήσουν τό μαγηρεΐον των 
καί τό νοικοκυριό των. Και ήκούσθη άπο του στομ.ατος τής 
δος Καλλισπέρη ότι αί κ.αθώς πρεπει γυναίκες τής Γαλλίας 
ουδέποτε έπεμ.βαίνουσιν είς τά πολιτικά. Ουτω οι ιστορικοί 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως καί τής συγχρόνου πολιτικής 
κινήσεως έν Γαλλία διαψευδονται καί είναι άγνωστοι η Mme 
R o l a n d  καί ή κ. δε Στάελ, τής οποίας ή πρός τόν Μεγαν 
Ναπολέοντα άπάντησις περί έπεμ,βάσεως τών γυναικών είς 
τήν πολιτικήν κατέστη παροιμιώδης· «Αί γυναίκες, Μεγα- 
λειότατε, είπε, δικαιούνται νά λαμβάνουν μέρος είς τήν 
πολιτικήν, άφ’ ής στιγμ.ής άνέρχονται έπί τής λαιμητόμου.» 
Καί έλησμονήθη ή C h a r l o t t e  C o r d é ,  ή σώσασα τήν Γαλ
λίαν άπό ενα μέγαν δήμιον καί ή J e a n n e  d ’A r c  είς ήν
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71 Γαλλία οφείλει την ύς ελεύθερον κράτος ύπαρξίν τη; 
καί ή marquise de Fontenay, η σώσασα την πάλιν του Bor
deaux άπό τρορ,εράν σφαγήν, καί η Marie Antoinette και Π 
Théroigne de Mericourt καί ή Catherine de Foix, ήτις 
έλεγεν °είς τον βασιλέα της Ναβάρρας, σύζυγόν της : Don
Juan, εάν έγεννάσο συ Catherine καί εγώ Don Juan δεν 
θά έχάναρέν ποτε την Ναβάοραν.Καί η Marguerite d Anjou 
καί ή Jeanne d’Albret, η Jeanne Hachette, η Anne de 
France, η κ. d’Aiguillon, η κ. de Guercheville αί ίδρυ- 
τριαι της εν Γαλλία αποικιακής πολίτικης, η Mme de Main- 
tenon ή M'Ue de Sombreuil, ή M'"‘ Bouquet, η Olympe 
de Gouges, η Marie de Romieu, η Melle de Gournay, η
Maria Desraismes, εις ήν αι έρπορευόρεναι γυναίκες της 
Γαλλίας οφείλουν το δικαίωρα της ψήφου των κατα τας 
έκλογάς των έρποροδικών καί ητις έχει ήδη άγαλμα καί 
όδόν τοΰ όνόρατός της έν Παρισίοις, καί η Mms Bogelot, η 
άντιπροσωπεύσασα τάς γυναίκας της Γαλλίας εις το εν Σι
κάγο) Γυναικεΐον Συνέδριον καί τυχοΰσα διά τούτο του πα  ̂
ρασήρου της Λεγεώνος της Τιρής, καί ή Juliette Adam, ή 
συγγραφεύς των πολίτικων άρθρων έν τν) «Νέα Επιθεωρ/ισει» 
καί τόσαι άλλαι γυναικεΐαι εξοχότητες έχαρακτηρισθησαν
ώς ¡ιη καθώς πρέπει γυναίκες.

Καί δύναται ρέν η δίς Καλλισπέρη να άγνονί την ίστο^ 
ρίαν τη; Γαλλίας καί ίδια την γυναικείαν απανταχού του 
κόσρου προοδευτική κίνησιν, άλλά δέν τγ επιτρέπεται νά 
προσβάλλη καί έξευτελίζη τάς έξοχωτέρας γυναίκας του τό
που,έν ω έπί οκταετίαν έφιλοξενήθη καί έξεπαιδευθη.Θά ηυ- 
χόρ.εθα καί θά έπεριρένορεν νά άκούσωρ.εν άπο του σ.ορ.α- 
τός τη; δ,τι ήκούσαρεν άπο του στόρ.ατος της σοφής παι
δαγωγού ρ.ας κ. Κεχαγιά, ο,τι κηρύττορεν ηρεις απο 
δεκαετίας ηδη ρ.ε όλην την δυναριν ρ.ας . Ο.ι αι Ελ 
ληνίδες έχουν ανάγκην τοιαύτης άναπτύξεως και ρορφω- 
σεως, ώστε νά δύνανται έν πάσι νά βαίνουσιν, έν ίδίω κύ
κλω, παραλληλως πρός τον άνδρα, νά είναι  ̂συρ.βουλοι, 
συνεργάτιδες καί άντιλήπτορες αύτοΰ έν πάσιν, ινα επαςιως 
άνταποκρίνωνται καί εις αύτά τα λεπτεπίλεπτα καθήκοντα 
των ώς συζύγων καί ρητέρων. Θά έπεριρ-ένορ.εν τό τοιοΰτον 
παρά γυναικός, ητις ακριβώς ρέχρι σήρερον, ^παρα το πλευ
ράν των άνδρών ώς φοιτήτρια έν ΐ'σοις δικαιωρασι συνειργα- 
σθη καί την αύτήν διεξεδίκησε πρός τόν άνδρα τιρητι- 
κην θέσιν έν τω σταδίω της έπιστήρης, και παρά το πλευ
ράν του άνδρός ίσότιρον πρός την έκεινου διεκδικεΐ έν τ/ί πο
λιτεία της πατρίδος της υπηρεσίαν.

Θά έπεριρένορεν άπό γυναίκα έπιστηρονα να θεσ/ι τό ζλ 
τηρα εις την έρπρέπουσαν αύτώ θεσιν και να αφ/]σ/ί .ας 
περί ψήφου καί πολίτικης χειραφετήσεως σκιαραχιας εις ε 
κείνας καί εις έκείνους, οι όποιοι ρονον ονειρευορενοι, ξρ,.ο 
ροΰν να κάρνουν σοβαρόν λόγον έν Έλλαδι περι τοιου.ουζ/;- 
τήρατος.

Η  Π Ι Σ Τ Ι Σ
Τίνες ησαν αί τόσον διδασκόρεναι άρεταί υπό των σοφών 

τής Ελλάδος ; *Η δύναρις, η εγκράτεια καί ή σύνεσις ! ΤΩ

Ίησοϋ ! ή ευαίσθητος καί έξοχος ψυχή σου ήδύνατο ρόνη νά 
διδάξη τω κόσρω, δτι ή πίστις ή έλπίς' καί τό έλεος είσιν 
αί άρεταί αί άρρόζουσαι εις την άθωότητα καί την ευτυχίαν 
καθώς καί την δυστυχίαν του άνθρωπου !

Είναι θαυρασία λογική άναρφιβόλως ή δεικνύουσα ήριν 
έν τγ πίστει την πηγήν α.πκσών των άρετών. Δεν υπάρχει 
δύναρις είρή έν τγ πίστει. Συλλογισρός τις είναι ισχυρός, 
ποίηρά τι είναι θειον, ζωγραφική τις είναι ώραια, διότι ̂ το 
πνεϋρα ή ό όφθαλρός ό κρίνων περί αυτών είναι πεπεισρένος 
περί ποιάς’τινος άληθείας κεκρυρρένης έν τω συλλογισρω 
τούτω, τω ποιηρατι, τή εΐκόνι. Όποια θαύρατα δέν δύνα- 

αι νά έπιτελέσν) ρικρός άριθρός στρατιωτών, πεπεισρένω, 
περί τής ίκανότητος του στρατηγού των ; Τριάκοντα πεντε 
χιλιάδες Έλληνες άκολουθουν τόν ’Αλέξανδρον εις την κα- 
•άκτησιν του κόσρου. Ή Λακεδαίρων έρπιστεύεται εις τόν 

Λυκούργον καί καθίσταται ή σοφωτέρα τών πόλεων. Ή Βα- 
βυλών ύποθέτει έαυτην ποιηθεΐσαν διά τά ρεγαλεϊα, καί τά 
ρεγαλεΐα βρπουσιν ένώπιον τής κοσρικής πίστεως αυτής. 
Χρησρός δίδει την γήν εις τους Ρωραίους, και οι Ρωραιοι 
γίνονται παντοδύναροι. Ό Κολόρβος, ρονος εζ ολων εν ιώ 
κόσρω, ίσχυρογνωρονεΐ πιστεύων εις νεον τινά κόσρον, και 
ό νέος κόσρος έξέρχεται τών κυράτων. Η φιλία, ό πατριωτι- 
σρός, ό έρως, πάντα τά γενναία αίσθηρατά είσιν ώσαύτως 
είδος τι πίστεως. Διότι έπίστευσαν οί Κόδροι καί οί Πυλά-
δαι έποίησαν θαύρατα.

Καί ιδού διατί αί καρδίαι έκειναι, αί εις ούδέν πιστεύου- 
σαι, αί έκλαρ.βάνουσαι ώς φανταστικας απασας τας κλίσεις 
.ής ψυχής, καί ώς παραλογισρους απασας τας ωραίας πρά
ξεις, αίτινες θεωρούν ρέ οίκτον την έξύψωσιν καί ευαισθη
σίαν του πνεύρατος, ιδού διατί αί καρδίαι αυται ουδέποτε 
θέλουσι διαφυλάξει τι τό λίαν ρέγα, ούδέ τό λίαν γενναΐον 
δέν έχουσι πίστιν η έν τγ ύλη καί τω θανάτω, καί είσιν ήδη 
άναίσθητοι ώς ή ρέν, καί άνάλγητοι ώς ό δε.

Άναφέρορεν τούς ρ.άρτυρας, τούς ήρωας εκείνους, οιτινες 
άνευ στρατού, άνευ λεγεώνων, ένίκησαν τούς τυράννους, έδα- 
ρ.ασαν τούι, λέοντας, άφγρεσαν του πυρός την δυναρ,ιν και τής 
ραχαίρας την αίχρ.ην.

Ή πίστις καθ’ έαυτην, θεωρουρενη υπο την εποψιν ταυ- 
ην, είναι δύναρις τοσοΰτον τρορερά, ωστε θα ανετρεπε τόν 

κόσρον, έάν έφηρρόζετο εις κακεντρεχείς σκοπούς. Τοΰθ’ οπερ 
άποδεικνύει ότι αί έξοχώτεραι άρεταί, διαχωριζόρεναι του 
Θεοΰ, καί λαρβανόρεναι υπό την άπλήν ήθικην ε'ποψιν των, 
προσεγγίζουν τάς ρεγαλειτέρας κακίας. Έάν οί φιλόσοφοι 
έκαρνον την παρατήρησιν ταύτην, δεν θα εκοπιαζον τοσον, 
ΐνα κανονίσουν τά όρια τοΰ καλοΰ και του κακού. O Χρι- 
στιανισρός δέν έσχεν άνάγκην, ώς ό ’Αριστοτέλης, νά έφευργ 
κλίρακα, ΐνα θέσν) τεχνικώς άρετήν τινα ρεταξύ δύο κακών 
έλυσε την δυσχέρειαν διά βεβαίου ρέσου, δεικνύων ήρϊν οτι 
αί άρεταί είσι τοιαϋται, έφ’ όσον άναρρέουσι πρός την πηγην 
των, δηλαδή πρός τόν Θεον.

Τέλος, έάν ρεταχειρισθήτε την πίστιν εις την άληθή χρή- 
σιν αυτής, έάν στρέψητε αύτήν τελείως πρός τόν Ποιητήν, 
έάν κινήσητε δι’ αυτής τόν νεαρόν όφθαλρόν δΓ ού άνακαλύ- 
πτετε τά θαύρατα τής άγιας γής καί την δύναριν του πραγ- 

I ρατικοΰ βίου, έάν χρησιρεύσν) ώς πτέρυγες εις την ψυχήν
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ύυ.ών, ΐνα ύψωση ύράς άνωθεν τών κακοπαθειών τοΰ βιου, 
θέλετε άναγνωρίσει οτι ή άγία Γραφή δεν ύπερεπγνεσε την
άρετήν ταύτην, οτε ώρίλησε περί τών θαυρατων ατινα δυ-
ναταί τις νά πράξγ δΓ αυτής. Πίστις ούρανια ! πίστις πα-
ρήγορος κατορθοΐς πλειότερα ή τήν ρ.ετακινησιν ορεων. "ϊ- 
πενείρεις τά καταθλιπτικά βάρη άτινα πιεζουσι την καρδιαν 
του άνθρωπου !

( Έ *  τον γαλλιχοϋ) Κ α τ ί ν α  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ

ΕΝ ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΟΝ EN TU, ΑΡΣΑΚΕΙΑ,
Ε'.

Τετραήρερον όλον διάρκεσαν αί γραπταί έξετάσεις, τετρα- 
ήρερον άπελπιστικώς ρονότονον καί άνιαρόν, ρ.έ έν είδος άπρα- 
ξίας καί άδοανείας σωρ.ατικής και >πνευρ.ατικής αφορητου. 
Πάντοτε ή ιδία στάσις, πάντοτε τά ί'δια πρός τά έδώ καί 
έκεϊ εφορευτικά βλέρρατα, πάντοτε τά αύτά πρόσωπα εις 
τάς αύτάς στερεότυπους θεσεις.

Μόνον τά τεχνικά ραθήρ.ατα, τό τής καλλιγραφίας και ι
χνογραφίας, τά έξετασθέντα τελευταία, ε’δωκαν ολιγην ζωην, 
ολίγην κίνησιν εις έ?εταστάς καί έξεταζορένας. Έ τέχνη, ή 
γόησσα αυτή καί εις τάς στοιχειώδεις έτι άρχάς της και όταν 
απλώς κατέρχεται του θρόνου της,ΐνα έςετάστ] τό κατάλλη
λον διά αέλλουσαν έγκατάστασίν της έδαφος, ΐνα έποπτευσγ 
τάς ψυχάς, έν αίς ό θειος σπινθήρ της δύναται νά άνάψγ τήν 
φλόγα του καλοΰ καί ώραίου, καί τότε έτι διαχεει περι αυτήν 
φωταύγειαν ζωογόνον, έξιδανικεύουσαν, έκποιητικιζουσαν τα 
άπλούστερα καί άσηραντότερα τών πραγράτων.

Αί ραθήτριαι ήδη έλεύθεραι δύνανται νά κάθηνται πλησίον 
ή αία τής άλλης, νά άνταλλάσσωσι σκέψεις καί λόγους ρετά 
πάντων, χωρίς ούδείς νά ύπάρχνι κίνδυνος λαθροχειρίας, ούδείς 
φόβος άπάτης καί δόλου.

Ή τέχνη δέν ρεταδίδεται διά λόγων, δέν έξωτερικεύεται 
δι’ οοοισρένων τύπων καί συνθηκών. Εκ ριας απλής γραρ.ρ.ής, 
έξ ενός άπλουστατου κοσρ.ητικου σχεδίου, εκ ριας τοιαυ . /ις 
ή τοιαύτης φωτοσκιάσεως διακρίνεται άρ.εσως η-ικανοτης, η 
φυσική δεξίωσης, ή κλίσις, ή καλλιτεχνική έκάστου ιδιοφυία. 
Καίτοι δέ φύσει πάσα γυνή γεννάται κατά τό ρ,άλλον ή ήττον 
καλλιτέχνις, καίτοι ή καλλιτεχνική τής άρχαιοτητος ατρ.ο- 
σφαιρα διαχέει καί ρέχρι σήρερον διά τών περισωθεντων αρι- 
στουργηράτων τής τέχνης τάς αίγληέσσας άναλαρπάς της άνά 
παν σηαεϊον τοΰ ήρετέρου όριζοντος, καιτοι αυτα τα φυσικά 
τήε χώρα£ pac κάλλη άποτελοΰσι πΰ.αισιον θαυρ.ασιον δια την 
παρ’ ήρ,ιν άνάπτυξιν τοΰ καλλιτεχνικοΰ αίσθήρ.ατος,ούχ ήττον, 
έν γένει, ρεγάλη παρετηρήθη άδαηροσύνη καί άδεξιότης εν 
τή τέχνγ εις τάς πλείστας έκ τών έξεταζορένων.

Σχηρ.ατισρ.ός σκιεροΰ κύκλου εντός τετραγώνου καί ρ.ικροΰ 
καλλιτεχνικού περιθωρίου, ιδού τό δοθέν γύρνασρα εις τάς 
ραθητρίας παρά τοΰ έπί τών Τεχνικών ρ.αθηράτων είδικοΰ 
έξεταστοΰ κ. Μπαρ.ιέρου. Φυσιογνωράα ολίγον πρωτότυπος, 
ολίγον σενική ή τοΰ κ. Μπαρ.ιέρου. Τον υπεθεσα ευθυς ες αρ
χής Έπτανήσιον καί έκ τοΰ σχηρ.ατος τοΰ γενειου,και εκ τοΰ 
τόνου τής φωνής, καί έκ τής εις τήν ρ.ουσικην επιδοσεως και 
έκ τής όλης περιβολής. Έξωτερικώς εύρωπαϊκώτερος όλων 
τών συναδέλφων του, αυστηρός, άρείλικτος, άρεροληπτος,δι-

καιος. Ό ρ.όνος ϊσο)ς έξ όλων ρ.ας, τον οποίον αφήκαν εντε
λώς άνεπηρέαστον αί συστάσεις καί τά ’ριληρατα και αι φι
λοφρονήσεις γονέων, διδασκάλων και ρ.α.θητριών. Προς τας 
καθητρίας άβρός, εύγενης, άλλα και σοβαοωτατος. Εννοών 
πραγρατικώς νά]έξελέγξν) καί πραγρατικώς νά έκτιρήστι δεν 
έφείσθη κόπων καί καιροΰ. Άρκεΐ να ειπωρ.εν οτι είχε . /)ν 
ύπορ.ονήν νά έξετάσγ άνά ρ.ιαν χ̂ ο)ριστα τας εκατόν ογδοη- 
κοντα ραθητρίας εις τήν φωνητικήν ρουσικην, ως ε..ισ/ςς και 
εις τήν ιχνογραφίαν, ευθύς ό)ς ύπωπτευθη οτι οί κύκλοι εγε- 
νοντο τή βοήθεια διαβήτου. Καί εις το εργοχειρον ακορη η- 
δύνατο νά έκφεργ γνώρην τόσον έξησκηρένον είχε τό ορρα 
εις τό καλόν καί τακτικόν. Έκπαιδευθεις ειδικώς εις I ερρ.α- 
νίαν εις τά ·κατά τόν τεχνικόν κλάδον, φερει εισετι τον τύπον 
τών Γερρ.ανών σπουδαστών ρ.ε τό υψηλόν πεοιλαιρ.ιον, και το 
δοκτωρικόν έν γένει ύφος.

Εις τήν ρουσικήν αί ραθήτριαι εύρέθησαν καλλίτερον κα- 
τηρτισρ,έναι ή εις τήν ιχνογραφίαν καί καλλιγραφίαν. Ισως 
διότι πάσα κόρη άρέσκεται νά ψάλΰ.ν), ένώ δεν αρεσκεται να 
γράφγι. ’Ίσως άκόρη διότι τό ράθηρα τής καλλιγραφίας καί 
ιχνογραφίας είναι κατά τόπλεΐστον παρηρ.εληρ,ενον, διδάσκε
ται δέ άτελέστατα παρ’ήρ.ΐν.Διδάσκαλοι ρ.ε προαιο)νια συσ .η- 
ρατα, ρ.έ τυπικούς όρους διδασκαλίας,ρε πληρ.ρ.ελή ρορφωσιν, 
άδυνατοΰν νά ρεταδώσουν άγάπην προς τεχνικήν γραφήν. 
Μόνος ό Froebel ένόησε τήν σπουδαιοτητα τής γραφικής 
τέχνης καί έπενόησε τό άριστον τών συστηρατων προς επι- 
δοσιν καί έξοικείωσιν τοΰ παιδός εις το να γραφν] καλώς και 
τακτικώς άπό τής νηπιακής έτι ηλικίας του.

Παρετηρήθη δέ ότι δσαι ρ.αθήτριαι έκαρ.αν τας πρωτας 
σπουδάς των κατά τήν νηπιακήν τοΰ Froebel ρ.εθοδον, εγε- 
νοντο βραδύτερον άρισται καλλιγράφοι καί δοκιρώταται ίχνο- 
γράφοι καί ζωγράφοι. Εις τήν καλλιτεχνικήν τών Κυριών 
Έκθεσιν, τήν διοργανωθεΐσαν παρ’ ήρ.ών εις τα γραφεία ρας 
πρό τετρατίας περίπου, αί πλεΐσται τών εκθετριών ησαν ρα- 
θήτριαι άλλοτε τοΰΠαρθεναγωγείου Λασκαρίδου, "έν ω είσ- 
ήχθη καί έφηρρ.όσθη ή ρ-έθοδος Froebel.

Τά ρικρά έξοικειοΰνται τόσον ρ.έ τά κανονικά σχηρ.ατα 
καί τάς γραρ.ράς, τά όποια πρωτοστατοΰν εις πάν παίγνιόν 
των, ώστε καί ό όφθαλρός καί ή χειρ ένωρίτατα άσκεΐται εις

ι /αυτα.
Έάν τοΰτο καί ρ.όνον τό πλεονέκτηρα παρουσίαζεν ή ρε- 

θοδος αύτη,βεβαίως θά ηύχόρεθα νά τήν ί'δωρεν είσαγορένην 
παντοΰ, οπού εκπαιδεύονται νεάνιδες. Διότι δέν υπάρχει άη- 
δέστεοον πράγρα γυναικός κακογράφου, γυναικός άδυνατού- 
σης νά σχεδιάση καί τό πρός ποικιλτικήν έστω καί ρόνον χει- 
ροτέχνηρ.ά της. ’Άλλως τε καί τό άπό τίνος έν τόση άκρή 
γραφολογικόν σύστηρ.α ώς ρ.έσον διαγνωστικόν τοΰ χαρακτή- 
οος καί τών αίσθηρ.άτων τοΰ γράφοντος έχει βλάψει ουσιω- 
δώς ποΰ.λάς νεάνιδας, ών ό χαρακτήρ παρανοεϊται ένεκα τής 
άκαταστάτου καί άνωράλου κακής γραφής. Έάν ρ.άλιστα 
πιστεύσωρεν τάς στατιστικά;, δεκάδες νεανίδων άπώλεσαν 
τήν ευκαιρίαν άρίστης άποκαταστάσεως, διότι οί υποψήφιοι 
ρ-νηστήρές των, φανατικοί γραφολόγοι, έτράπησαν εις φυγήν, 
εύθύς ¿κ είδον εις τό πρώτον αίσθηρατικον έπιστόλιον τής 
εκλεκτής των τόν άθλιον γραφικόν χαρακτήρά της.
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Τώ 1854, όνομασθείς Καθηγητης εν τώ Πανεπιστημίω
Λίλλης, έδίστασε νά παρακολούθησή τάς έπί της Φυσι

κής καί Ανατομικής Χημείας εργασίας του. Ή όδός ειχεν 
•/<δη έξομαλυνθ"/ί και η έπιτυχία έ'μ.ελλε του λοιποΰ να στέφν) 
πάν βημά του. Συμβάν δέ τι πανεπιστημιακόν διέλυσε τους 
δισταγμούς του. Εις ηλικίαν τριάκοντα δύο έτών ειχεν ονο- 
μασθη Πρύτανις του Πανεπιστημίου της Λίλλης. Γνωστόν 
δέ δτι μία των κυριωτέρων βιομηχανιών της βορείου ταύτης 
επαρχίας, είναι η κατασκευή οινοπνεύμ.ατος έκ κοκκινογου- 
λίων καί άλλων ριζών. Ό Παστέρ άπεφάσισε ν’ άφιερώσγ 
μέρος των μαθημάτων του εις την σπουδήν τ^ς άναβράσεως. 
Κατά την εποχήν εκείνην εξηγούν τά φαινόμενα της άναβρά- 
σεως, διά λίαν αβέβαιων θεωριών. Ό B e r z e l i u s ,  ό M i t s 

c h e r l i c h ,  ύ L i e b i g ,  είχον χημικάς θεωρίας, τών οποίων αί 
βάσεις ησαν λίαν άμφισβητησιμοι, άλλ’ ας δέν έπρέσβευον 
όλιγώτερον καί μ.ετ’ εύλαβείας καί έν τοΐς βιβλίοις καί έν 
τοΐς σχολείοις, κατόπιν τών διαβεβαιώσεων τών συγγραφέων. 
Μάτην ό διάσημ.ος Γάλλος παρατηρητής G a g ü i a r  d e  l a  T o u r  

καί ό Γερμανός φυσιολόγος S c h a w a n n  έτόλμησαν νά μ.ετα- 
φέρωσιν εις ον ζών, εις γενεάν ό'ντων μακροσκοπικών, άνα- 
πτυσσομένων έν τώ μέσω του έζακχαρωμ.ένου ρευστοϋ, την 
αιτίαν του μ,ετασχημ.ατισμ.οΰ της ζακχάρεως εις οινόπνευμα 
καί ανθρακικόν οξύ. Ή θεωρία αύτη δέν ηρεσκεν εις τους 
τότε μάλλον φημιζόμενους χημικούς. Ά λ λ ’ ακριβώς την πε- 
ριφρονουμ.ένην ταύτην θεωρίαν υίοθετησας ό Παστέρ, ύπεστη- 
ριξεν αύτην διά βεβαίων ενδείξεων καί αναμφισβήτητων. 
’Από της στιγμ,ης εκείνης, ή ιδέα τών ζώντοον μικροοργανι
σμών, άποτελούντων μέρος τών χημικών φαινομ.ένων, ητις 
έφαίνετο προηγουμένως άφγρημένη καί ανυποστήρικτος, έρ- 
ριζώθη έν τη έπιστημη καί κατέστη ό γενικός κανών, διά 
την έξηγησιν πληθύος αναλογών φαινομένων της ζακχαρω- 
μένης άναβράσειος.

Ή δέ άνακάλυψις της βομβιζούσης άναβράσεως υπήρξε 
κατά την έποχην έκείνην έκ τών μ.άλλ.ον άξιοσημ.ειωτων του 
δεινού παρατηρητοϋ μ.ας. Ούτω λοιπόν ό Παστέρ έ'φερε την 
προσοχήν του έπί της άναβράσεως, ητις παράγει τό ό'ξος. 
Κατώρθωσε δέ νά μ.εταφέργ τό φαινόμενον τοΰτο εις ειδικήν 
άνάβρασιν καί γνωστόν είναι, δτι άπετελέσθη δλως νέα βι
ομηχανία, η κατασκευή ό'ξους διά τνίς άναβράσεως, βιομηχα
νία άνυψωθεΐσα υπό τών έρευνών του Παστέρ, ένεργουμένη 
δέ σήμερον έπί εύρείας κλίμακος εις Αύρηλίαν, Παρισίους καί 
Γερμανίαν.

Τώ 1857 ό Παστέρ προσεκληθη εις Παρισίους έν τγ  κεν- 
τρικγ εκείνη σχολή ην ηγάπα, καί έπέτυχεν έν αύτη την θέ- 
σιν του διευθυντοΰ τών έπιστημονικών σπουδών. 'Υπήρξε 
ΙΙρύτανις Πανεπιστημιακής σχολής έν ηλικία τριάκοντα δύο 
έτών, έγένετο δέ διευθυντής τών έπιστημονικών σπουδών 
του Κεντρικού Διδασκαλείου έν ηλικία τριάκοντα πέντε έ
τών. Ά λ λ ’ έκεΐνο δπερ πρό παντός έπεθύμει, έκεΐνο ούτινος 
έστερεΐτο, ητο έν έργαστηριον. "Οταν δε έζητησε την εύνοιαν 
ταύτην παρά του ύπουρ·_οϋ της Δημ,οσίας Έκπαιδεύσεως, 
ούτος τώ άπεκοίθη : Δέν υπάρχει κεφάλαιον έν τώ προϋπολο-

γισμώ, ΐνα έξ αύτοϋ χορηγήσω ύμϊν 1500 φράγκα έτησίως, 
ως δαπάνην πειραμάτων.

Ούτω ο Παστέρ δέν έδίστασε να ίδρυσν) ιδιαις δαπαναις 
έν έογαστηριον, έν ύποστεγω δωματιω τοϋ Κεντρικού Διδα
σκαλείου, καί μαντεύει τις ευκόλως, πόσον μ.ετρια ητο η δι- 
ευθέτησις αύτοϋ.

Έκτοτε έπεδόθη θαρραλέως εις τό σκοτεινόν καί πολυ
σύνθετον ζητημα της τυχαίας γεννησεως, καί γνωστόν είναι 
όποιον θρίαμ.βον γρατο έναντίον του οπαδοί! της ιδέας της 
άνευ σποράς γεννησεως κ. P o u c h e t  έκ Ρουένης. Η  τελεία 
δέ καί αναμφίλεκτος άπόδειξις τνίς προϋπάρξεως σπερμ.ατων 
πρός έκκόλαψιν παντός ό'ντος ζώντος κατεδειχθη εσαει.

’Ακριβώς δε η άπόδειξις αύτη της ύπάρξεως σπερμ.ατων 
εις πάντα τά κέντρα, έγένετο η πηγη τών λοιπών ανακαλύ
ψεων, αίτινες συν η ρμ. ολ ο γη θησα ν μ.ετ’ ολίγον έν ταϊς χερσι 
του Παστέρ. Ή θεραπεία τών μ.εταξοσκωληκων υπηρξεν η 
σπουδαιοτάτη τών ανακαλύψεων διά την ευημερίαν τών συγ
χρόνων βιομ.ηχάνων λαών. Περί τό 186-3 η γεωργική βιομη- 
χανία της διατροφής τών μ.εταξοσκωληκων διηρχετο όλε- 
θρίαν περίοδον. Ο' σπόροι του πολυτιμ.ου εντομου ειχον μ.ο- 
λυνθη πανταχοΟ Γεωργικαί εταιριαι, Κυβερνήσεις, πολΐται, 
πάντες έμ.ερίμ.νων περί της μάστιγος καί της επιδρομικης αυ- 
τ·?ίς πορείας.

Τώ 1865, η Γερουσία έπεληφθη αναφοράς υπογεγραμμέ
νης υπό τριών’ χιλιάδων έξακοσίων Δημάρχων, Δημοτικών 

'Συμβούλων καί ιδιοκτητών σηροτρόφων. Ή μεγάλη έπι- 
στημονικη αυθεντία του D u m a s ,  καί αί γνώσεις αύτου έπί 
της βιομ.ηχανίας της μετάξης, συνετέλεσαν ΐνα ονομασθγ είση- 
γητης της ’Επιτροπής. Ένώ δέ συνέτασσε την έκθεσίν του, 
έπηλθεν αύτώ*η ιδέα νά ύποχρεώστ] τόν Παστέρ, οπως έπι- 
δοθγ εις έπιστημ.ονικάς αναζητήσεις πρός αποτροπήν της έπι- 
δημίας, καθ’ ης ούδείς ηδύνατο νά θριαμ.βεύση.

Ό ΓΓ/στέρ άπεδέχθη την πρότασιν ταύτην κατ’ άρχάς, 
διότι έγένετο αύτη καθ’ ην"στιγμην τά αποτελέσματα τών 
άναζητησεών του έπί της τεχνητής άναβράσεως ηνοιγον αύτώ 
εύρύ στάδιον έπιστημ.ονικών έρευνών καθ’ ην στιγμ.ην, ως 
έφαρμογην τών τελευταίων αύτοϋ σπουδών, ειχεν αναγνωρί
σει την άληθη θεωρίαν της κατασκευής τοϋ οξους, καί ανα
καλύψει τό αΐ'τιον τών άσθενειών τών οίνων τέλος καθ’ ην 
στιγμήν διευκρινησας τό ζητημα της τυχαίας γεννησεως ώς 
κυρίως αιτίαν τών μ.έχρι τοϋδε ανεξηγητών φυσικών φαινο
μένων, διέβλεπε πανταχοΟ άπειρίαν μικροατόμ,ων.

Διά τοϋτο έδίσταζεν εις άκρον, άλλ’ ό D u m a s  τούναντίον 
έπέμενε λέγων εις τόν πρώην μαθητην του, καταστάντα ηδη 
συνεργάτην καί φίλον του; «Αποδίδω ύψίστην άξίαν εις 
την προσηλωσιν της προσοχής σας έπί τοϋ ζητημ.ατος της 
άσθενείας τών σπόρων τοϋ μεταξοσκώληκας».

Ά λλά, σημειώσατε, τώ άπηντησεν ό Παστέρ, οτι ούδε- 
ποτε ηγγισα μ.εταξοσκιόληκα. Προτιμ.ότερον, προσεθηκεν ο 
D u m a s ,  ούδέν νά γνωρίζητε έπί τοϋ θέματος τούτου, διότι 
δέν θά έ'χητε άλλας ιδέας, η έκείνας αΐτινες θά γεννηθώσιν 
έν τώ νώ σας έκ τών ύμετέοων παρατηρησεοον. Ό Παστέρ 
έπείσθη ούχί τόσον έκ της δυνάμ.εως τών ισχυρισμών τούτων, 
οσον διά νά. δώσγ τώ κλείνω αύτοϋ διδασκάλω τρα-οτεραν 
έ'νδειξιν τοϋ σεβασμ.οΰ του.
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Γνωστά είσί τά άποτελέσμ.ατα τών σπουδών τοϋ Παστερ 
έπί της άσθενείας τών μεταξοσκωλήκων. Άνεγνωρισεν οτι 
αίτια ταύτης 7)το άλλοίωσις τών ώών τοϋ έντόμ.ου, κοινώς λε- 
γομ.ένων σπόρου, καί έδίδαξεν εις τούς χωρικούς τούς γεωρ
γούς καί τούς βιομ.ηχάνους τόν τρόπον της διαγνώσεως τών ά- 
σθενών σπερμ.άτων διά τοϋ μικροσκοπίου. Ούτω, θετοντες 
κατά. μ.έρος τούς μ.εμ.ολυσμ.ένους σπόρους, μ.ετεφερουσι την ανα
παραγωγήν έπί τών ως υγιών άναγνωριζομ,ένων.

( Έ *  τοϋ Γαλλικοί ) " Α νν α  ϊ ε ρ ο υ ΐ ο υ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
ΤΟΟΓ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ

DUPANLOUP
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

‘ "LETTRES SUR L’ÉDUCATION DES FIILES,,

Α γ α π η τ έ  ¡tôt (f i.lt ,

Εΐνε καιρός νά είσδύσοομ.εν βαθύτερον εις τό σοβαρόν ζητημα 
της άνάγκης της έργασίας διά τάς γυναίκας έν οίδηποτε κα- 
ταστάσει καί άν ώσιν, εί'τε κόραι τοϋ λαοϋ, εΐ'τε χωρικαί καί 
έργάτιδες, εί'τε κόραι πλούσιαι καί τοϋ καλοϋ κόσμου, ώς λέ
γεται. ’Εν πρώτοις είνε άναμφισβητητον οτι αί γυναίκες αί 
ζώσαιέντός τοϋ κόσμου δέν πρέπει νά φοβώνται όλιγώτερον τών 
άνδρών τόν μ.έγαν κίνδυνον τόν όποιον ουδέποτε θά άποκάμω 
νά πολεμώ πανταχοΟ δπου συναντάται· ταύτην την φοβεράν 
μάστιγα πάσης ψυχής καί πάσης ζωης : την άεργίαν, καί ι
διαιτέρως την πνευματικήν.

Τις δέν γνωρίζει, τίς δέν εΐδεν έκ τοϋ πλησίον τάς λυπη- 
ράς' συνεπείας, ε?ς άς ωθεί μίαν γυναίκα, μίαν μητέρα οικο
γένειας, μίαν διδάσκαλον τοϋ οί'κου, η έ'λλειψις σοβαρών ένα- 
σχολησεων ' Αμαρτήματα θλιβερά, δυστυχίαι ανεπανόρθωτοι 
δεν έ'χουσι πολλάκις άλλην αιτίαν. Ούτως ή σοβαρότης τοι- 
ούτου κινδύνου ούδένα διαφεύγει.

Δεν υπάρχει πατήρ άξιος τούτου τοϋ ονόματος, οστις δέν 
φοβείται τοϋτο διά την θυγατέρα του, ούδείς σύζυγος, έ'στω 
καί έκ τών κουφοτέρων, οστις δέν φοβείται τοΰτο διά τόν οί
κον του- καί^ούδείς προσεκτικός παοατηρητης, οστις δέν τρο
μάζει ουλ) ογιζόμενος την επιρροήν, ωφέλιμον η όλεθρίαν, την 
όποιαν γυνη τις δύναται νά έξ άσκηση περί αύτην καί έν τγ 
κοινωνία.

Θά εί'πω δτι αί γυναίκες τόσω; μάλ,λον ύποχρεοϋνται νά. 
άποφεύγωσι τοιούτους κινδύνους, δσον μεγαλείτερα'είνε τά κα
θήκοντα αύτών, καθώς λέγει ό Φενελών έν άοχ·γ τοϋ τόσον 
ωραίου καί άληθοΰς συγγράματός του «Περί ανατροφής τών 
νεανίδων». Τάκαθηκοντα ταυτα άποτελοΰν.αύτάς τάς βάσεις 
τοϋ άνθρωπίνου βίου. Δέν είνε αί γυναίκες πράγματι αΐτινες 
καταστρέφουν η υποστηρίζουν τάς οικίας, αίτινες κανονίζουν 
λεπτομερώς πάντα τά της οικίας καί αΐτινες έπομενιος ορί
ζουν πάν δ,τι άπτεται έγγύτερον παντός τοϋ άνθρωπίνου γέ
νους · 'Ως- έκ τούτου διαδραματίζουν τό κύριον μέρος εις τά 
καλά η είς τά κακά ηθη δλου του κόσμ.ου.
I Τοϋθ’ δπερ προσέτι έ'λεγεν ο Φενελών είνε άληθέ στκτον χ,αΐ 
άξιον νά μελετηθη βαθέως παρά παντός άνθροσπου μεριμνών- 
τος περί της άληθοϋς αύτοϋ εύδαιμονίας· «Γυνη σώφρων, έπι- 
μελης καί εύσεβεστάτη, είνε η ψυχη πάσης μεγάλ,ης οικίας.

Αύτη φέρει την τάξιν πρός άπόλαυσιν τών εγκοσμ.ιων αγα
θών καί τών ουρανίων. 'Υποθέσατε τουναντίον, γυναίκα μ.α- 
ταίαν, έλαφράν, σπάταλον, άσύνετον, άργην, η ασχολουμενην 
μ.όνον εις μ.ηδαμινά, άγνοοϋσα.ν εις τι νά χρησιμ.οποιηση τας 
ώρας της. Τί θά καταστη καί τί δύναται ν’ άποβγ η οι
κία της ;»

Ή διανοητική αργία τών γυναικών τοϋ κόσμου, το ελα- 
χιστον κακόν διά τά όποια δύναται τις να τας κατηγορηση 
είνε η αιτία τούτου τοϋ κενοϋ, της βαθείας ταυτης ακηδίας 
ητις πιέζει ένίοτε βαρέως αύτάς καί πρό πάντων τους περι 
αύτάς. Είναι έν είδος κόρου τοϋ πνεύμ.ατος, χαυνοτητος της 
ψυχής καί τοϋ χαρακτηρος τά όποια εΐνε τά πλέον κινδυνώδη 
διαλυτικά στοιχεία διά πάσαν άγάπην καί πάσαν άφοσιωσιν 
τοϋ οίκογενειακοϋ βίου. ’Εγώ τουλάχιστον ούδεποτε συνην- 
τησα ούδέ ζωην, ούδέ θερμότητα εις ούδεμ-ίαν έκ τών άθλιων 
τούτων οικογενειακών εστιών, έν αίς η κυριαρχούσα γυνη μ.ο- 
νον έκ της μ,αταιότητος αύτης άντλεϊ τόν τρόπον της χρησι- 
μοποιησεως τών ο̂ ρών της. Έκεΐ τό πάν μαραίνεται και σβεν- 
νυται, έκεΐ "που ώφειλεν η γυνη τό πάν νά έμ,ψυχωνγ, το πάν 
νά θερμαίνγ, τό πάν νά διεγείρη περί αύτην.

(Έ* τοϋ Γαλλκοϋ ) Μερό«^ Μαρίνου.

MÍAN ΗΜΕΡΑΝ ΕΙΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΝ
Κάραβος ! ό'νομ.α περίεργον διά μίαν πλατείαν έν εί'δει εύ- 

ρυτάτου έξώστου έξέχουσαν ύψούμ.ατός τίνος τοϋ όροπεδίου 
έπί τοϋ όποιου αναρριχάται κλιμακοειδώς η Πορταριά. Ούτω 
η μ,ία της πλευρά είναι περιτοιχισμ.ένη εις δύο η τριών μ,ε- 
τρων ύψος ύπό καθέτου φυσικοϋ τοίχου, τάς άνωμαλίας τοϋ 
οποίου διατέμ.νει μ.ικρά έλικοειδης άτραπός,φέρουσα πρός τά. 
άνω. Άπδ της αύτη: πύευοάς κατέρχεται μεθ’ όρμης ίλιγ
γιώδους εις μ.ικοόν παφλάζοντα καταρράκτην τό ύδωρ τοϋ 
Κραυσίνδωνος, τό όποιον περιλούει την μικρά.ν πλα-^ΐαν, κα- 
ταπΐπτον πάλιν καί άπ’ αύτης διά δευτέρου καταρράκτου 
εις τά χαμ.ηλότερα τοϋ χωρίου μέρη.

Στρώνομ.εν έδώ καί έκεΐ ύπό τάς γιγαντιαίας πλατάνο· ς 
τά έκ μ.ικρών τουρκικών ταπήτων σάγματα τών ΐπποιν μ.ας 
καί έξαπλούμεθα ύπό την σκιάν μ.ί στέγην τό άργυροπράσι- 
νον φύλλωμ.α, διά μέσου τοϋ όποιου ύ>ς χρυσή βροχή σκορ
πίζονται σποραδικώς δραπέτιδές τινες τοϋ ηλίου ακτίνες. 
Τόν δίκην κολοσσού, κορμ-όν της μεγίστης κεντρικωτάτης 
τών πλατάνων περιβάά,λει έν εί'δει κυκλοτερούς διβανίου σα- 
νίδωμ,α,ώς πλαισιοΐ άλλοος τε, πρός τό άπόκρημνον της πλα
τείας μ.έρος έν εί'δει κιγκλιδώματος, μ.ακρά σειρά ξυλίνου κα- 
θίσματος,

Τό ύδωρ μ,υκάται απειλεί, ένώ τά δένδρα ηρέμα ψιθυρί
ζουν, σειόμ.ενα ύπερηφανα καί μεγαλοπρεπή μέ κινήσεις α
βροδίαιτου όδαλίσκης. Κλείετε τούς όφθαλμ,ούς καί έννοεΐτε 
τότε διατί τό μέρος αύτό ώνομ.άσθη Κάραβος. Αίσθάνεσθε ά- 
κοιβώς ", τι καί εις την θάλασσαν, εύρισκομ.ένη έπί άτμο- 
πάνοίου. Νεοόν πανταχοΰ, καί άπ’έδώ καί άπ’έκεΐ καί έπάνω 
καί κάτοο.

Νερό, τό όποιον βρυχάται καί έ'κσπα εις άφρούς καί ύψοΰ- 
ται εις κϋμα καί κατέρχεται εις χείμαρρους καί αναλύεται 
παρά τάς ρίζας άλλων πλατάνων, αίωρουμ,ένων από τοϋ κρη-



6 ε φ η μ ε ρ ϊς  τω ν κτρ ιω ν

¡).νοΰ εις διζλελυυ.ενην σρ,άραγδον, υ.ε ακτινοβολίαν ααεθ.- I 
στων καί ρουβινίων και ψν)γ[Λ.άτων χουσοΰ και αργυρού, είδος I 
ρευιτοΰ άδάααντος αεταβάλλοντος χροιάν εις πάσαν αετακί- I 
νησιν των ύπερκειχ.ένων κλάδων,εις πάσαν των ά,λιακών άκτι- I 
νων εκτο'πισιν.Είδος περιδέραιουέκ παντοειδών πολυτίμων λ ι- I 
θων άποτελουχένου, τό όποιον διαρκώς, αίο)νίως περιβαλ- I 
λει έν αεικίνητοι: έλιγρ/.οϊς, ως οφιοειδώς κυ[Λατίζουσα ται- 1 
νία, το τοπίον εκείνο, το θαυχάσιον υ.έ το όλοπράσινον προς I 
τά κάτω βάθος, από του οποίου φαίνονται ως φυτρωυ.έναι I 
εδώ και εκεί άνωαάλως καί άκανονίστως υ.ικραί καί υ.εγχ-

/ λ 9   / 9 /λαι, πεοιποιηυ.εναι και απεριποίητοι οικιαι.
"Ολαι ¡κας σιωπώχ.εν. "Ο,τι αισθάνεται τις έν τω χ.έσω I 

τοιαύτης φύσεως, όχ.οιάζει ακριβώς [κέ ό,τι αισθάνεται εύρι- I 
σκο'χενοτ εις ¡κέγαν καί πολυτελή ναόν του Θεοϋ. Λια τοΰτο 
σιωπά εδώ ιος σιωπά και εκει. Η σιωπή αυτη είναι, νοικι- 
ζοικεν, ή ¡κεγαλητέρα καί εύγλωττοτέρα προσευχή, ην θνη
τός δύναται να άπευθυνη ποτέ πρός τον πλάστην του. Είναι 
ό άρ|Λονικώτερος ύμνος, ον η πανηγυρίζουσα καί ευγνωμο
νούσα ψυχη δύναται νά τονίσν) πρός δόςαν του παντοδύνα
μου δημιουργού της.

Ά τγο Τ7)ν εκ.τατιν αυτήν ¡χας άττο^τα 7) του εχ,ει /,α<ρε- 
πώλου φωνη. Έδώ, οπως καί παντού, ό άνθρωπος εκμεταλ
λεύεται τά κάλλη της φύσεως. "Εν μικρόν καφενεΐον καί 
παντοπωλεΐον έν ταυτώ παρουσιάζουν την άχαριν καί ειδεχθή I 
μορφήν των έπί της μικρας πλατείας,διακόπτοντα μέ το άπαί- 
σιον κυανοΰν χοώμα τών τοίχων το)ν την αρμονίαν τών χρω
μάτων καί τών γραμμών. Είναι ό παράσιτος ερπης της ω- I 
ραίας έκείνη: θέσεως, άναγκαϊον όπως δηποτε κακόν δια 1 
τους μεταβαίνοντας νά διελθουν ημέραν ολην η και ωρας τι- 1 
νάς εκεί.

Τό πρόγευμά μας παρετεθη ποιητικωτατα επι της υπο I 
την μεγάλην πλάτανον Ευλίνης κυκλοτερούς έςεδρας, προ- I 
γεύμα ορεκτικώτατον,χάρις εις την προβλεπτικότητα της κα- 
λ·η: ξεναγού μας. Οίνος μέλας έγχώριος καί παγωμενον εκ 
της έκεϊ πηγης ύδωρ συνεπληρουν τό μικρόν εκείνο καί αύ- | 
τοσχέδιον συμπόσιόν μας, τό όποιον ηρτυεν ευθυμία και ζωη- 
ρότης καί όρεξις άμ.ετάπτωτος.

Μετά τό πρόγευμα έπεχειρησαμεν μικράν πρός τά έπάνω 
έκδρομην, άφοΰ ώς πρόσκοποι εις αναζητησιν ωραίων τοπο
θεσιών έξεκίνησαν πρό ημών οι κύριοι Τους ηκολουθησαμεν 
μακρόθεν. Ευθύ: ώς άνηλθομεν επι του οροπεδίου ευρεθημεν 
πρό συμπλέγματος γυναικών καί παιδιών χωρικών υπο οικι- 
σκον διώοοφον πτωχικόν και άτημελητον. Αι γυναίκες,κοινοί 
τύποι, αλλά νοημονέσταται, μας ηκουον θαυμαζουσας τα 
κάλλη του χωρίου των μεθ’ όσης υπερηφάνειας μητηρ ακούει 
θαυμαζομένην την ωραίαν κόρην της.

Οί χωρικοί καί ιδία αί χωρικαί γυναίκες, αί ούδεποτε απο
μακρυνόμενα! τών χωρίων των, αι μη εχουσαι καν ιδέαν α7.λων 
τόπων καί άλλων βιωτικων συνθηκών έχουν υπερ παν άλλον 
άνεπτυγμένον τό πατριωτικόν αίσθημα.

"Εν μικρόν άλ7,ά πλούσιον εις φυσικας καλλονας και ,.α- 
ραδόσεις χωρίον, εις το οποίον γενναται τις και αποθνήσκει, 
από του όποιου την γην, ην έσυνειθισε να θεωργ ιδιοκτησίαν 
του, έξάγει διά του ίδρώτός του τον σίτον και τας οπώρας 
καί τό ελαιον καί τά λαχανικά καί τά όσπρια του, έν τοιοΰτο

χωρίον δίδει πολύ διάφορον ιδέαν της πατρίδος η μία πόλις 
κοσμοκατοικημενη. Εις έκεϊνο καθε οικισκος εχει την ίδιαν 
φυσιογνωμίαν, έκτίσθη υπό του πάππου δια τόν υιον και ε- 
καλλωπίσθη καί έπεδιορθώθη ύπό τούτου διά τούς έγγόνους. 
'Υπό την στέγην αύτην έζησαν καί άπέθανον οι γονείς καί 
οί πρόγονοι, γενεαί ολαι συνδέουσαι τό τίμιον καί έργατικόν 
παρελθόν πρός τό έπίσης έντιμον καί άκηλιδωτον παρόν και 
μέλλον. Ό γείτων είναι έξάδελφος $ θειος $ συμπέθερος καί 
όλοι μαζη αποτελούν ώς μίαν μεγάλην οικογένειαν, και ή 
πατρίς όλη μαζη ένα μεγαλον οίκον.

Εις την πόλιν τουναντίον καί ιδίως εις τάς πρωτευούσας 
ή ιδέα της πατρίδος είναι μάλλον ιδέα κατά συνθηκην. Αί 
οίκίαι αντιπροσωπεύουν εν είδος επιχειρηματικών υποθέσεων 

| κατά τό μάλλον καί ηττον έπικερδών, χωρίς νά συνδέωνται 
αε ούδεμίαν εύγενη καί ιεράν του παρελθόντος παραδοσιν, 
μέ ούδεμίαν οικογενειακήν άνάμνησιν. Οι ιδιοκτηται και 
αποτελούν έξαιρέσεις τών πόλεων οι εντόπιοι ιδιοκτηιαι 

I τών σωζομένων παλαιών οικιών τας κατεδαφίζουν α.. ον ως, 
ινα ανεγείρουν μαγαζεια καί άποθηκας εμπορείων, πολλαπλα- 

I σιάζοντες ουτω τά είσοδηματά των. Όλοι δε ημείς οι αν- I τλοΰντες έκ τών γραφείων μας την ζωην μας και τά εις αυ
τήν χρήσιμα διά ποίων συνδεόμεθα δεσμών μετά της γης 
αύτης, ης καί τό ταπεινότερον άνθος καί τόν εύτελέστερον 
καρπόν προμηθευόμεθα διά χρημάτων ; Ήμεΐς οι φερέοικοι 
τών πόλεων κάτοικοι,οι άνά παν έτος ώς αθίγγανοι μετοικούν 
τες, οί μακράν συγγενών καί φίλων ζώντες, οί μονον εις ώρι— 
σμένους τύπους καί συνθηκας υποβαλλόμενοι, τούς όποιους 
παρά ξένων έπίσης έκληρονομησαμεν, ποιαν αρα ιδέαν ..ορι 
ττατρίδος δυνάιχεθζ νά sy ο̂ χεν ^

Ιδού διατί αί άπλοϊκαί έκεϊναι γυναίκες ώμίλουν μετά 
τόσου υπέρ της πατρίδος των ένθουσιασμοϋ, καταμεμφόμεναι 
μόνον τών πολιτικών μας άνδρών,οί όποιοι αφήνουν άνευ συγ
κοινωνίας τόν ζωντανόν αυτόν παράδεισον, ένω ό μέγας πα- 

| τριώτης καί ευεργέτης των αοίδιμος Βασάνης κατέλιπε κλη
ροδότημα εξ χιλ. λιρών πρός κατασκευήν όδοΰ άπό Βώλου
εις Πορταρνάν.

Αέν ειμεθά ποτε μέ τό κόμμα, έλεγαν, καί διά τούτο ούτε 
δρόμους, έχομεν ούτε προκοπήν. Καί μεταπηδώσαι άπό θέ
ματος εις θέμα καί άπό ιδέας εις ιδέαν ηρχισαν νά μάς δι- 
ηγώνται τά κατά την θεσσαλικην έπανάστασιν καί τούς ά- 

I θλους καί τον ηρωισμόν τών ηρωΐκωτερών ε; αυτών. Τας 
’ ηκούομεν καί η φωνη των έφθανε μέχρις ημών ώς νανού

ρισμα της ψυχής, έν η διατελοΰμεν έκστάσει του πνεύματος 
καί πανηγυρισμώ τών αισθήσεων. Ο ούρανος υπερανω μας 
ηπλοϋτο απέραντος εις ωχρόν σαπφείρου χρώμα, σχεδόν δια
φανής καί κάτω μακράν ό κόλπος ώμοίαζε πρός μεγάλην μαρ- 

ι μαρίνην λεκάνην, Ιαξευθεϊσαν επίτηδες εκει πρός διοχετευσιν 
της θαλάσσης, της άφρολεύκου ιός άγνης παρθένου. Το άπε- 
οαντον αυτό έκ τών άνω καί προς τα κατω και δεςια και α 
οισ-εοά τό πλέον παντού έν περισσή) μεγαλοπρεπείς και

I Λ' , ,I πλούτω χρωμάτων καί γραμμών αποτελεί θέαμα, προς απει- I κόνισιν του όποιου δέον νέαι νά έφευρεθώσι λέξεις, μεγάλοι 
I καί αθάνατοι χρωστήρες νά τεθώσιν εις κίνησιν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Τ Α  Ε Ν Δ Υ Μ Α Τ Α
Καθ’ ην στιγμήν τό ψύχος μέλλει νά διαδεχθγ την θερ

μότητα, έπίκαιρον είναι νά σκεφθώμεν περί τών μέσων δι’ 
ών θά προφυλαχθώμεν άπό τάς προσβολές αύτοΰ.

Κατά τόν μη να αυτόν έκβάλλομεν έκ τών έρμαρίων μας 
τά χειμ.ερινά ένδύματά μας, καί τινάζομεν καλώς αυτά άπό 
του πεπέρεος καί της ναφθαλίνης, δι’ ών έπροφυλάχθησαν 
άπό τοΐί σκόρου.

Δεν είναι όρθη σκέψις ότι τό βαρύ ένδυμα προφυλάσσει 
κάλλιον τοΐί έλαφροΐί άπό τοΐί ψύχους. Ούδ’ έκ. τοΐί υφάσμα
τος τοϋτο έξαρτάται. ’Έκαμον δοκιμάς, ΐνα μάθωσιν έάν 
πραγματικώς τά ύφάσμ.ατα θερμαίνωσιν ημάς καί άπεδεί- 
χθη ότι έλαχίστη διαφορά υπάρχει μεταξύ τοΰ λινοϋ, του 
βάμβακος, του έοιούχου, της φλανέλλας καί τ·ης μετάξης.

Έξ ολων τών υφασμάτων μόνη η ώμη μέταξα παρουσιά
ζει άξιοσημείωτον ύπεροχην ώς ύφασμα προφυλακτικόν άπό 
του ψύχους. Eívat πεντάκις προτιμοτέρα τοΰ λινοϋ καί δύο 
καί ημίσειαν φοράν του μαλλιού. Ά λλά πράγματι τό ύφασμα 
τών ένδυμάτων μας δέν έχει είμη ένα προορισμόν, τοΰ νά 
συγκρατγ περιξ του σώμ.ατός μας στρώμα άέρος, οστις θερ
μαινόμενος ύπό της θερμότητος του σώματος μας,αποτελεί εί
δος άπομονωτηρος διά μ.έσου του όποιου αδύνατον νά είσχω- 
ρησν) ό έσωτερικός άηρ. Τό σπουδαΐον λοιπόν είναι νά ύπάρχγι 
περιξ τοΰ στρώματος αύτοΰ τοΰ θερμοΰ άέρος περικάλυμμά 
τι, όπερ νά συγκρατγ αυτόν καί τόν έμποδίζη νά διασκορπί
ζεται. Διά τοΰτο ένδυμα έφθαρμένον, η ύπενδύτης παλαιός 
έκ φλανέλλας, όλιγώτερον διατηροΰσι την θερμότητα, η έν
δυμα τοΰ όποιου τό ύφασμα είναι έγκρατέστερον καί πυκνό- 
τερον.

Ή Νορβηγιαννη χύτρα παρασκευάζει ζωμόν άνευ πυρός, 
διότι τό έξ έριούχου περικάλυμμα, όπερ στενώς την περιβάλ-

λει, συγκρατεΐ μ,εταξύ τοΰ περικαλύμματος τούτου καί τοΰ 
περιεχομένου πυκνόν στρώμα θερμοΰ άέρος, όστις παρατείνει 
έπ’ άπειρον την βράσιν. Έάν δέ περικαλυφθγί διά ούάτας κί- 
λυνδρος περιέχων ύδωρ θερμόν, η άπόψυξις θά έκτελεσθνί το- 
σοΰτον ταχύτερον, όσω η ούάτα θά είναι συμπεπιεσμένη 
μάλλον η έκτυλιγμένη.

Λοιπόν εις την πρακτικήν, Ϊνα εί'μεθα θερμαί κατά τόν 
χειμώνα, προτιμότερον νά πολλαπλασιάσωμεν τά ένδότεοα 
έλαφρά ένδύματα έξ άναλόγων ύφασμάτων, ό)ς τά έξ ώμης 
μετάξης, εις τρόπον ώστε νά έκτείνωμεν έπί τοΰ δέρματος 
πλειότεοα στρώμ,ατα ύπερκείμενα θερμ.οΰ άέρος, η νά προτι- 
μώμεν τά έξωτερικά ένδύματα βαρέα, καί πυκνά. Ούδέν θερ— 
μότερον διπλοΰ ύποκαμίσου η διπλοΰ ύπενδύτου (gilet.)

* ό * τ ω ρ  Marie Lavergae

ΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΓ
Έ π ι  τη  «ίχεονάίίει α νοιιν ικ ίτ ικώ ν μετα^.^.ίων 

τών έν Ά Ο ή ν α ις  Ό^υμπιανςών ’Α γ ώ ν ω ν .
Συμφώνως τη παρα του 5πο τήν προεδρείαν τής Α. Β. Ύ ψ . του 

Διαδόχου ληφθείση άποφάοει τοΰ Δωδεκαμελοΰς Συμβουλίου, έν τή 
συνεδρία αύτοΰ τής 21 Σεπτεμβρίου έ.ε. δπως κοπή μετάλλων χάλ- 
κινον αναμνηστικόν τών έν Άθήναις άναβιούντων ’Ολυμπιακών ’Αγώ
νων, κοπή δέ τοΰτο κατα σχεδιον μετά διαγωνισμόν έγκριθησόμενον 
ΰπό ειδικής Άγωνοδίκου ’Επιτροπείας καί συμφώνως ταϊς υπό τοΰ 
αυτοΰ Συμβουλίου έγκριθείσαις ύποθέσεσι περί τοΰ διαγωνισμού, προ
κηρύσσεται ό έπί τούτω διαγωνισμός κατά τούς ακολούθους δρους :

Α '.) Εις τόν διαγωνισμόν θέλουσι μετάσχει μόνον “Ελλ.ηνες καλ- 
λιτέχναι.

Β’ .) Οι διαγωνισΟησόμενοι καλούνται δπως έντδς μηνός, από τής 
ημέρας τής δημοσιεύσεως τής αναγγελίας ταΰτης έν ταϊς έφημερίσι 
τής πρωτευοΰσης, ΰποβάλωσι τά σχεδιάσματα αυτών εις τήν Γενικήν 
Γ ραμματείαν.

Γ '.) "Οσω άφορή εις τούς έν τω ’Εξωτερικω διαμένοντας “Ελλη
νας καλλιτέχνας, δίδεται παράτασις δεκαπέντε (15) ήαερών από τής
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Έ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
Ά  ! Θε& μου ! είπε φιλοσοφικώτατα ό Θεόδωρος, δταν τάς εμαθε, δέν 

επιμένω νά τόν φονεύσω αυτόν τόν ηλίθιον, 6ά Ιπροτίμων νά τόν μαστιγώσω 
μονον ! Ά λλ’ επειδή οί νόμοι μας μοί απαγορεύουν τήν εύ'/αρίστησιν ιαύτην, 
θά τω κάμω μίαν μικράν άιραίμαξιν και θά γείνη ακόμη καλλίτερος εις τό μέλ
λον. Και βεβαιωθείς δτι δέν είχε παρέλθει ή πέμπτη ώρα μετέβη πρός έπίσκε- 
ψιν της κ. Δε Βωοάνδ, ινα δώση λόγον τών κατά τήν εκφοράν.

ΧΧΥΙΙ

Οί κώδωνες του 'Αγίου Θωμά έσήμαινον ακόμη διά τήν εξοδον τής κη
δείας, δτε ή κ. Δέ Βωράνδ ήκουσε θρουν έσθήτος και βεβιασμένον βήμα δπερ 
χαλώς ε^νώριζεν, ή'νοιξε τήν θύραν της και εδέ/θη εις τήν αγκάλην της τήν μι- 
Χράν φίλην της Όδέττην.

—Αγαπητή μου ! άνεφώνησεν έναγκαλιζομένη τήν Έστέλλαν μ̂ /̂ ρις άπο- 
: Ληγμου.

Πώς είσήλθες Ιναντίον τών διαταγών άςέδωκα ;
—”Ω είπεν, εληβμόνησας τήν συμφωνίαν μας τοΰ νά έλθω καί ιδού με. 

•̂ τυλήζ μου μικρά μητέρα, ιδού σύ πάλιν έκ δευτέρου ορφανή.
Η δλως παιδική αυτή φράσις, συνεκίνησε τήν καρδίαν τής Έστέλλας καί 

. ®ερμα δάκρυα κατέορεξαν τάς πχρειάς της* επί πολλήν ώραν διέμειναν ενηγ- 
*»λισμέναι καί κλαίουσχι άμφότεραι, δτε πρώτη ή Όδέττη, άπομάξασα τούς ο

φθαλμούς της,είπεν: Ό σύζυγός μου είναι εις τήν κηδείαν ή μ»μμά τόν έπεισεν 
δτι δέν ήδύνατο νά λείψη, αφού 6 πατέρας είναι εις τήν εξοχήν και εις Ιμέ ύ · 
πεσχέθη 8τι θά ύπάγη μέχοι τοΰ νεκροταφείου· διά τοΰτο εΰρον καιρόν και ήλ- 
^ον. Δέν ήδυνάμην ν’ άντισταθώ εις τήν επιθυμίαν ήν είχον νά σέ Γδω.

— Ό σύζυγός σου είναι πολύ υποχρεωτικό; και τω οφείλω πολλάς χάοιτας 
διά τοΰτο, ειπεν ή Έστέλλα Ά λλ ’ α ΐ ίν η ς  μετενόησε διά τούς τόσον φιλόφρο- 
νας λόγους τη ς , διότι δέν είχεν είσέτι δεχθή επίσκεψιν, οΰτε έπισκεπτήριον 
τοΰ κ. Δ ’ 'Ωλμονα και ήρώτητε : Γνΐυρίζει δτι ιίσαι εδώ ;

'Η Όδέττη έκλινε τήν κεφαλήν καί άπήντησε μετά στενοχώριας, τό γνω
ρίζει. . . . δηλαδή . . . .  μή μέ παρατηρής μέ αύτόν τόν τρόπον, Έστέλλα. 
Γνωρίζεις δτι δέν ήμπορώ νά ψευσθώ δταν μέ κυττάζης εις τά μάτια. . . . 
νΟχι, δέν τό είξεύρει. ’Αλλά τί πειράζει; Τώρα είμαι ύπανδρος καί έχω τό 
δικαίωμα νά κάμνω δ,τι μοι άρέσκει. Ε'ναι δυνατόν νά τω αριθμώ έν πρός έν 
τά καταστήματα τά όποια επισκέπτομαι ; Δέν είναι τό ίδιον πράγμα ;

'Η κ. Δέ Βωράνδ παρηκολούθει τό νήμα τών σκέψεών της, ενόσω ή Όδέτ- 
τη μετά πυρετώδους ευγλωττίας, έξηκολούθει νά τή έςηγη *̂ πώς Ιπέρασε 
τόν βίον της μετά μεγάλης άθωότητος, εις τρόπον ω ι:ε  νά ένεργή δπως θέλη 
χωρίς νά ψεύδεται αναφανδόν. Και δταν ή νεαρά φίλη της Ισταμάτησε πνευ- 
στιώσα, τή είπε μετ* αυθεντίας ήρέμου : Διατί δέν είπες εις τόν σύζυγόν σου 
δτι ή'ρχεσο νά μέ Γδης ;

—Διότι...διότι...νά, θέλεις νά μάθης τήν αλήθειαν ; Είναι ένας κακός ! δη
λαδή δέν είναι κακός, άλλ’ είναι κακή γλώσσα ! ’Ώ ! Έστέλλα, δέν φαντά
ζεσαι πώς κατακρίνουν εις τα συντάγματα ; Tai διηγήθησαν πράγματα....· 
πράγματα φρικώδη, και αυτός τά Ιπίστευσεν δλα, δπερ άπαόεικνύει δτι δέν 
είναι καθόλου πονηρός. Νά πιστεύη άπλώς δλας τάς ανοησίας τοΰ κόσμου! 
καί διά τοΰτο έμαλλώσαμεν, και ήτο ή πρώτη μας λογομαχία ή οποία μ’έλύ- 
πησε πολύ.

Εις τόν χείμαρρον αυτόν τών δικαιολογήσεων, ή περίδακρυς Έστέλλα, 
έμειδία· συγχρόνως βλέπουσα τήν Όδέττην κλαίουσαν έπίσης τόσον ανέτως.



δτ,μοσιεύσεως τής προχηρύξεως ταύτης,, όπως όποβάλωσι τά σχεδια- 
γραφήματα αύτών. ^

Λ'.) Ή  διάμετρος του μεταλλίου εσται υ,υο. , , .
Ε '.) Εις τήν εμπνευυιν τοΰ καλλιτέχνου ανατίθεται η εκΛογη^της 

παραστάσεως έπ’ άμφοτέρων τών έπιφανειών τοΰ Ι“ «λλιο», ων η 
μεν έσται ή κυρία, άποκλειστιχώς ώρ,σμενη δια την συμβολικήν πα 
ράστασιν, ή δέ εις τήν σημείο,σιν του όνόματος ταΚ Ολυμπιαχα,ν 
Αγώνων καί τοΰ ’έτους τής έν ’Λθήναις τελεσεως αυτών, περιβ 6λη 

μένων εντός στεφάνου. Ύπομιμνήσεκται, ότι ή έπί τής κυριας_ ψεως 
παράστασις πρέπει νά άναφέρεται είς,τήν περι τών Ολυμπιακών

4 · * ν <  ” *“ ·■» “ ■ , ΐ !  Τ°

“ ‘ςτ' - Τ Ϊ τΙ. χ«Μ..,έζ„ . ,  Α » «  Π ί».λ.< ίτ*Ρθ·.

Ζ'.) Τά σχέδια ’έσονται έσφραγισμένα, έκαστον Βε θελει εχε. 
ρήμα ϊδιον, πρός άναγνώρισιν τής ταύτότητος^τοΰ σχεδιασαντος 

Η' ) Τά σχέδια άτινα δέν ήθελον έγκριθή, επιστραφησον 
ΰποβαλοΰσι ταΰτα, δέν θέλουσι δ’ άποσφραγισθή οί τα ονοματα των 
γραψάντων ταΰτα καλλιτεχνών περιέχοντες φάκελοι.  ̂ _

© '.) Τά μέλη τής Άγωνοδίκου ’Επιτροπείας θελει ονομάσει η
Α. Β. ‘Υψ. δ Διάδοχος.

Έν Άθήναις, τή 12 ’Οκτωβρίου 1895.
Ό Γεηχ'οΐ Γραμματείς τών ’ ΟΛυμπταχΖ,Υ Άγύτωγ 

Τ ι μ ο λ ε ω ν  I .  Φ ε λ ή μ ω ν

τάς καλλιτεχνικάς άπαιτήσεις τής μεγαλητέρας αερίδος τοΰ Έλληνι-
κοΰ κοινοΰ. · , ,

Ή « Mascol te » καί οί αΓρεναδιέροι»κατεχειροκροτηθησαν εις τό Ιτα
λικόν, ώς ήρεσαν καί έπευφημήθησαν«Εθ3 femmes nervfus» εις τό 
Γαλλικόν. Είναι ’έργα αύτά τά δποϊα πρέπει νά ?δη όλος ό κόσμος και 
πρό πάντων 6σαι έ; ημών μέ το έλάχιστον προσβάλλονται από νευρι
κές κρίσεις.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Ό κ. ’Ασλάνης μάς έσωσεν άπδ τήν πρώτην ανίαν των μακρών 
φθινοπωρινών εσπερίδων διά τής θεατρικής κινήσεως, ητις ανεπτυχθη 
κατ’ αύτάς εις τήν πόλιν μας. χάρις εις τδ έπιχειρηματικδν αυτου
πνεύμα. ( , *

Μάς ’έφερε δύο έκ τών καλλίστων θιάσων έξ δσων μέχρι τουοε ε-
σχον αί Άθήναι καί έναλλάξ σήμερον μέ μελοδραμάτων ιταλικόν και 
αίίριον μέ δράμα ή κωμωδίαν Γαλλικήν τδ κοινδν ’Αθηνών και Πει
ραιώς διέρχεται καλλιτεχνικές εσπέρας άληθώς απολαυστικας. Τδ εν 
ώς τδ καί άλλο εύθηνότατα,μέ τίποτε σχεδόν, προσιτά εις ολα τα βα
λάντια, διασκεδαστικά, εύθυμα, σύμφωνα μέ τδν χαρακτήρα μας και

^ ΙΑ Ρ Θ Ε Ν Α Γ ίΙΓ Ε ίΟ Ν  Μ Α Ρ ΙΑ Σ  ΒΕΛΛΗ
Τδ έπί τής δδοΰ Ζήνωνος Παρθεναγωγείον τής κ. Βελλή ήρξατο 

πλέον τών τακτικών μαθημάτων του μέ προσωπικδν πλούσιον καί 
έκλεκτόν,ώς καί κατά τδ παρελθδν ’έτος, καί μέ νεωτερισμού; α σ τέ 
ρων άκροαματικών μαθημάτων Γαλλικών καί Γερμανικών παρα γνω
στών καθηγητών.

Ώς καί κατά τδ παρελθδν ’έτυχε τής θερμής ύποστηρίξεως των γο
νέων καί συγγενών τών έν αύτώ έκπαιδευομένων μαθητριών, οιτινες 
όμολογοΰσι χάριτας πρδς τήν διεύθυνσιν δΓ άς καταβάλλει ύπέρ τών 
τέκνων των μόχθους και φ ρ ο ν τ ίδ α ς .____________________

Ή έπί τής δύοΰ Έρμοΰ Παρισινή έργοστα*ιάρχης γυναικείων φο
ρεμάτων έπανωφορίων καί στηθοδέσμων κ. Βα8ηο1ί, μετεκάλεσεν ε
σχάτως έκ ΙΙαρισίων διασήμους κοπτρίας καί στηθοδεσμοποιους και α
ναλαμβάνει πάσαν παραγγελίαν μέ τελειότητα μοναδικήν δια την 
πόλιν μας. Αί τιμαί τής κ. Bagnol¡ είναι λογικαί, ή έκτέλεσις δε της 
έργασίας της μοναδική. Όδος Έρμου αρ. 15.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΣΑΜΗΣ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ 

Τ Ι Ι Σ  Α .  Β .  Υ .  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ
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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕθΝΙΚΟΤ ΤΤΠΟΓΡΛΦΕΙΟΤ
Δ έρ μ α τα  εκ λ ε κ τά , τ έχ νη  κ α ί κ α λ λ α ισ θ η σ ίκ  ευρ ω π α ϊκ ή , τ ι -  

μ α ί λ ο γ ικ α ί κ α τ έ σ τη σ α ν  τό  ύπ ο δ η μ α το π ο ιε ΐο ν  Τ σ α μ η  το  κ α τ  
έξο νήν εύνοούαενον τώ ν  κυρίω ν κ α ί α υ τή ς  τ ή ς  Β . Α υ λ ή ς . U 
κ. Τ σ ά μ η ς  ε ίν α ι δ ιά  τή ν  Ε λ λ ά δ α  β τ ι ό Π αρισινός Pmne δ ια

τ ή ν  Γ α λ λ ία ν .___________________________________________ ______

Μέ έκατηγο'ρησαν ε’ις αυτόν ; τήν ήρώτησε. Τώ είπον πράγματα φρικωΟη, 
οοι επαναλαμβάνω, καί τόν έπέπληξα, δ,ότι πιστεύει τάς διηγήσεις του τυ
χόντος, καιδτι ήτο άνανδραν νά προσδάλλη τις γυναίκα ανυπερασπισίον. Κ ι

διότι τόσον όλίγην Υπερηφάνειαν είχον, καί μυί απηγορευσε̂ να σει Ιοω ποτέ. 
Σκέψου, τέλος, άν ήτο κατάλληλος ή στιγμή νά τψ ειπω οτι ί*Λο»™*ι_ 
’Όχι, είπέ μοι Γλικρινώς Έστέλλα, έάν ήσο ε’ις τήν θέσ.ν μου, δεν θα =κα 
μνες ώς έγώ ; δέν θά τό εί’πω. άλλά θά έρχωμαι οσάκις θέλω να σε βλέπω.

ΤΙ Έστέλλα Ινηγκαλίσθη τρυφερώς τά άνθηρόν προσωπσν, οπερ εκυπτ. 
πλησίον τη,, διότι ή νεασά γυνή ώμοίαζε πρά: παιδίον καί ήτσ άδυνατον να 
τήν φαντααθή τις ώς ώριμον γυναίκα. ’Άκουσον Όδέττη, τη ειτε μετ α- 
κρα; γλυκήτητος· γνωρίζεις ότι σέ ύπεραγαπώ, διότι έ; ολων των γνωρ.μων 
μου ούδείς μοί έξ.δήλωσε τόσην συμπάθειαν καί στοργήν ώς συ, και μετά τον 
θάνατον της κ. Μονκλάρ, μό,η σύ μένεις ένδιαφερομένη περί έμου̂  Π 
φιλία σου λοιπόν μοί είναι πολύτιμος. Άκουσόν με, καί έννόησόν με. Πολύ 
περισσότερον μέ συγκινεΐ ή έκτίμησίς σου άπό τήν φιλίαν σ«υ Ή άγνότης 
τής ψυχής σου σέ ώθεΐ νά έκτιμας επίσης δσους αγαπάς, δια τουιο σε̂  ευγνω
μονώ, άλλά δέν θά σέ ίξιτίμων, έάν ίξηκολούθεις να υποκρίνεσαι απ,ναντί
του συζύγου σου ! ^

-Ν ά ΰποκρίνωμαι ; άνεφώνησεν ή Όδέττη έκπληκτος και σχεΟον προσβε
βλημένη. , „

— Ναι, αγαπητόν μοι παιδίον, ό σύζυγός σου οφείλει να γνωρίζη ολας τας
πράξεις σου καί δέν έχεις δικαίωμα νά τάς αποκρυπτης.  ̂  ̂ ^

—ΤΑ! παραδείγματος χάριν,καί μήπως μοί διηγηται έκείνος πάν ότι καμνη; 
-Ά λλά δέν είναι τό ’ίδιον πράγμα. Χωρίς νά είναι ανάγκη νά τω διηγησαι 

κα'· τάς Ιλαχίστας λεπτομέρειας του βίου σου, ούχ ηττον πρέπει νά ζης ούτως 
ώστε οσάκις σέ έρωτήση, νά δύνασαι νά τώ άποκριθής άφόβως τήν αλήθειαν.

Ή Όδέττη έκλινε τήν κεφαλήν καθόσον ούδείς μέχρι τοϋδε έκ τών περι- 
στοιχούντων αύτήν, τώ ώμίλησε τοσοΰτον γλυκέως καί αύστηρώς συναμα.

- 0 ά  τώ άνακοινώσης βτι ήλθες νά μέ ?δης; έξηκολούθησεν ή χ.ΔέΒωράνδ...
—Ποτέ ! άπήντησεν δρμητικώς ή Όδέττη. _ >( ,
— Ναι, θα τω εϊ,της οτι ήλθες, άλλ’ όχι άμέσως, έάν θέλης, εκτός εαν αυ

τός σοί κάμη λόγον διότι έάν τό έμάνθανε παρ’ άλλου....
—Τις θά τοΰ τό ε’ίπη ;
-Τ ις  οιόεν· άλλ’ έάν τό Ιμά,θανεν ; θά ήτο δι’ έσέ φρικωΟης ταπεινωσις, 

καί έκτός τούτου είς τό μέλλον Οα έδυσπίστει προ, σέ καί τά έπακολουθα της 
Ιλλείψεως αμοιβαία; έμπιστοσύνης εί,αι πολύ δυσάρεστα· προτιμότερος ο 
θάνατος. Καί Ινηγκαλίσθη μετά μητρικής ολω; διαχύσεως̂ τήν φρίσσουσαν 
δεττην καί έκράτει ούτω αύτήν έν ταϊ; άγκάλαι; της, ένώ το βλέμμα της 
διαπεοων τήν άπόστασιν καί τόν χρόνον έπανέβλεπε τήν σκληράν έποχην καθ ήν 
à Benuist προσέβλεπεν αύτήν διά τοΰ αύστηροΰ βλέμματος αΟεκαστου κριτου̂ .

Ή εμπιστοσύνη, Όδέττη μου, είναι ό πρώτος όρος της ευτυχίας εν τ_ω 
γάμω. Δυνατόν ν’ άπατηθή τις, ή να πράξη πράγμά τι, άλλ’ έάν έκαστος̂ ει- 
ναι βέβαιος ότι ό άλλος δέν Οα ψευσθή, τότε «ί ανθρώπινοι πλαναι oèv είναι 
πλέον ή ή αναπόφευκτος μερίς τών πικριώ. άς άναμένομεν έν τω κοσμώ του- 
τω.. .· Άγαπα; λοιπόν τόν σύζυγόν σου ;

 ν 2̂ ! νχ(, δϊαν δεν είναι καπό;.  ̂ ^
—Κακός δέν εΐ.αι, άλλ’ άπειρο,, χαθό νέο:, .θά διορθωθή.. . θά Ιδης... Μη 

κλαίης πλέον.... ήμέραν τινά θ'άλλάξη σκέψεις θά τώ εΓπης ότι ηκθες να μέ
’ίδης' διότι δέν Ινόμιζες ότι κακώς έπραττες καί δέν θά έπανέλθης πλέον-----
έκτος έάν καί έκείνος σέ συνοδεύση. Στερούμαι ούτω τής μόνης χαρας μου, 
προσέθηκεν ή Έστέλλα, σφίγγουσα στοργικώς τάς χείρας τής μικρας φ η« 
της, άλλά τούτο εΐνχι καθήκον μου νά σοί έπιβάλλω, ώ; είναι καθήκον σου
επίσης νά ύπακούσης. --Π ^ττη

-Αοιπάν άπεχθάνεσαι τόν σύζυγόν μου;ήρώτησε μετα σ.βασμου η Θο.ττη. 
-Ό χ ι, ποσώς, «πήντησε γαληνιαίχ ή νεαρά χήρα.Καί τώρα, τέκνον μου, 

επάνελθε παρά σοί, ΐνα μή δυσαρεστηθή έκ τής απουσίας σου.
(axoXouoiiJ*


