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ΙΙάοα π»ραττ[ρηαΐ5 έπΐ της 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντός ΟΚΤΩ 
ημερών.

Έν τφ Έξωτερικφ δέ παρ ’ δπαόι τοις 
άντιπροόώποις Λμών.

 ω>βίο- —

Σώματα πλήρη τοϋ οΤ, γ ’ , δ’ , ε ' ,  χα ίς ·’ έτους εΰρίσχονται 
παρ ήμϊν χαΐ παρ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις ήμών.

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα 
εΰθΰνεται ή συντάχτις αυτών 

, Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ^

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δεν Ιπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα χαι μή δηλοϋντα 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λοΰσης δέν είναι δεχτά. — 
Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αΐ μεταδάλλουσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημου 50 λεπτών 
πρόςέχτϋπωσιν νέας ταινίας.
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Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η σημερινή εορτή.— Περί τοϋ γυναικείου ζητήματος(ΰπό κ. Σά π 

ιους Λεοντιάδος). — Ρωξάνδρα Μάνου Β ' .  — Τό αιώνιον ζήτημα τής 
γυναικείας ενδυμασίας (υπό κ. Μαρίας Δελπΰ ’ιατρού). — Ή  ποίησις 
κατα τόν μεσαίωνα Δ ' (υπό κ. Βασιλικής Κυρίακίδου).— Α ί  εξετά
σεις τοϋ Παρθεναγωγείου Σκορδέλη.— Τ ί μάς έστειλαν διά τήν άγο- 
ραν.— Μουσική έπιθεώρησις. Ποικίλα.— Έπιφυλλίς.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
I1Ó σον οί αιώνες μεταβάλλουν τούς άνθ.ώπους και τά πράγ

ματα, και πόσα θαύματα αποτελεί έπΐ των ήμερων μας ή 
προοδος ! "Αλλοτε εις τούς τόσον φη,ιιζομένους χρόνους τής 
αρχαίοτητος, οι πτωχοί, οί πάσχοντες και ανάπηροι των λαΐ - 

- κών τάξεων, εάν ευθύς, ώς έγεννώντο,δέν έρρίπτοντο εις τό βά- 
ραθρον ώς έν Σπάρτη, έθεωροϋντο όντα οχληρά καί μισητά 
και απεπεμποντο μακράν των όψεων των ευτυχών καί π:ο- 
νομιούχων.

Η γυνή περιοριζομένη έν τώ γυναικωνίτη, ασχολούμενη δ’ά- 
πυκλειστικώς εις φυλακήν των τροφίμων καί επεξεργασίαν τοϋ 
βάμβακος, δέν ήδύνατο νά προσεχή εις τάς κοινωνικάς πληγάς 
Χ5“ αθλιότητας, ούτε καί νά έπιφέρη τήν έλαχίστην βελτίωσιν. 
Ο περιωρισμενος κύκλος τής άναπτύξεώς της, τήν εκαμνε νά 

θεωρή κοσμον μόνον τον οικόν της καί ανθρωπότητα τά μέλη 
αυτου, να μένη δέ αδιάφορος πρό τοϋ πόνου καί τής οδύνης 
των *λλων. Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον ή άποκλειστικότης 
*υτη ελαβε μορφήν έγωϊσμοϋ, έάν όχι σκληρότητος, καί ή 
Υυνή, η καλη ίσως μήτηρ καί οικοδέσποινα κατά τάς τότε κοι
νωνικά- συνθήκας, ήτο εντελώς ξένη πρός παν αίσθημα φιλαν- 
ρωπιας. Η καρδία της δέν επαλλεν έκ τών ήδονικών εκείνων 

*αλμών, οΰς ή έπιτέλεσις αγαθής πράξεως προκαλεΐ. Αί χεΐ-

ρές της αί τόσον έργατικαί καί ακούραστοι δέν κατεΐχον τήν 
άπαράμιλλον τέχνην νά στεγνόνουν τά  δάκρυα, νά έπουλόνουν 
τάς πληγάς,νά σκορπίζουν ¿λίγα άνθη εις τόν τραχύν καί δύσ- 
βατον δρόμον τής ζωής τών αποκλήρων τής τύχης όντων. Τό 
στόαα της, άπό τοϋ οποίου λόγοι συνετοί μόνον έξήρχοντο,δέν 
εΐξευρε νά μειδιά τό ιδιαίτερον εκείνο τής φιλάνθρωπου στορ
γής μειδίαμα, τό όποιον είναι άληθινή άκτίς φωτός εις τό μαϋ- 
ρον σκότος εις ο είναι βυθισμένοι οί άπέλπιδες. Τό βλέμμα 
της τό σεμνόν καί κόσμιον, τό όποιον πάντοτε κατένευεν, ¿στε
ρείτο τής αίγλης καί λαμπηδόνας τής ψυχικής χαράς, ήν ή 
πρός τούς πάσχοντας φιλανθρωπία προσδίδει καί έν ή καταυ- 
γάζεται ή άγαθότης, ή τρυφερότης καί ή στοργή, α ί μέγισται 
αυται και τελειόταται γυναικεΤαι άρεταί.

Οί δοϋλοι καί αί δοϋλαι τοϋ οίκου, οί μόνοι ξένοι μεθ’ ών 
ή γυνή ήρχετο εις στενήν επαφήν, έμαστιγοϋντο άνιλεώς διά 
το έλάχιστον ατόπημα, χωρίς ή γυνή νά συγκινήται ή νά έπι- 
δεικνύη συμπάθειάν τινα ύπέρ αυτών. Εις τό Κολοσσαΐον τοϋ 
Νέρωνος αί ΡωμαΤαι δέσποιναι παρίσταντο εις τά άποτρόπαια 
τών ανθρωπίνων εκατομβών θεάματα, καί ¿χειροκροτούν μέ 
όλην τήν δύναμιν τών χειρών των καί έπευφήμουν μέ όλην τήν 
δύναμιν τών πνευμόνων των, οσάκις άγριον θηρίον κατεκερ- 
μάτιζε τόν ενα μετά τόν άλλον τους πέντε ή δέκα δούλους ή 
απίστους.

Ούτω ή δουλοπρεπή βίον ζήσασα γυνή,τής οποίας εις όλους 
τους τόνους έψαλαν οί ποιηταί τήν ευαίσθητοι καρδίαν καί 
τήν αιδώ καί τήν σεμνότητα, ύπήρξεν άρνττικώς απάνθρω
πος, άφοϋ ήγνόει νά πάσχη καί νά συγκινήται διά τούς πό 
νους καί τάς δυστυχίας τών άλλων, άφοϋ μάλιστα εμενεν 
άπαθής καί αδιάφορος πρό τών έπιβαλλομένων, ε’ ς ανθρώπινα 
όντα, φρικωδών βασάνων.

Καί ό,τι αϋτή δέν ήσθάνετο, κατά φυσικόν λόγον δέν ήδύ- 
νατο νά μεταδώση καί εις τόν άνδρα. Διά τοϋτο ή φιλανθρω-
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πια κατά την αρχαιότητα δεν εχει σχεδόν ιστορίαν. Οί αιώνες 
έν τούτοι; παρέρχονται, διαδεχόμενοι ό εις τον άλλον και ή νεα 
θρησκεία τοϋ Χρίστου, ή δογματίζουσα την ισότητα καί την 
αγάπην θέτει τά πρώτα θεμέλια τοϋ φιλανθρωπικού οικοδομή* 
ματος. ’Από τούτου εις ρύακας κρυστάλλινους καί δροσερού; 
ήδυτάτων της αγάπης ναμάτων αρδεύεται βαθρηδόν ό κό
σμος όλος, καί ή γυνή, ήτις με την νέαν αύτήν θρησκείαν εζε— 
γείρεται καί συντρίβει τά δεσμά της βαρβαρότητο; καί δου
λείας, γίνεται ό καλλίτερος απόστολος, ό φανατικώτιρος σκα- 
πανεύς της φιλανθρωπίας. Ό ταν δε πλείονας άριθμή γυναίκας 
έθνος τ ι η λαός έργαζομένας ύπερ της πασχούσης άνθρωπο- 
τητος καί συνεισφερούσας τον οβολόν των προς άνακούφισιν 
αύτής, δύναται νά καυχαται, ότι προώδευσε καί οτι βαίνει
άσφαλώς την όδόν τοϋ άληθοϋς ποΉτισμοϋ,

* *
*

Ή  φιλανθρωπική γυναικεία κίνησις, ή κατά την τελευταιαν 
δεκαετηρίδα άναπτυχθεΐσα καί παρ’ ήμΐν παρέχει άκριβή γ νω 
μονα της άληθοϋς τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ προοδου. Έντος του 
τελευταίου μόνον έτους αί εύεργετικαί παραστάσεις καί φιλαν- 
θρωπικαί άγοραί, αί διοργανωθεΐσαι ύπό γυναικείων σωματείων 
άνέοχονται είς μέγαν αριθμόν, τά Ις αυτών δε εισπραχθεντα 
ποσά τόσας άνεκούφισαν αθλιότητας καί δυστυχίας καί τόσα έ- 
στέγνωσαν δάκρυα.

Ή  σήμερον έν τίρ Ζαππείφ Μεγάρω διεζαγομένη ευεργε
τική άγορά ύπερ τοϋ « ’Ασύλου τών ’Ανιάτων» καί της «Φιλό
πτωχου Αδελφότητος», μεθ’ όλας τάς κατά σειράν προηγηθεί- 
σας αύτής εσται καί πλουσιωτέρα καί ωραιότερα. Τά συλλε- 
χθέντα καί φιλοτεχνηθέντα παρά τών κυριών αντικείμενα τόσον 
είναι ώραία καί εκλεκτά, ώστε θά άποτελέσουν θαυμασιωτάτην 
γυναικείαν καλλιτεχνικήν εκθεσιν,έν η η κομψοτης και η καλαι
σθησία άμιλλάται προς την τέχνην καί τον πλοϋτον τών έκτε- 
θειαένων ειδών. Έκεΐ αντί μιας μόνον δραχμής, — διότι εις 
δραχμήν ώρίσθη τό τίμημα εκάστου άριθμοϋ— δύναταί τις νά 
απόκτηση εν καλλιτεχνικόν καί πλούσ ον άντικείμενον, έ>θύ· 
μιον καί δείγμα τής αΰταπαρνήσεως καί τής αγάπης τών 
Έλληνίδων προς τούς πάσχοντας, έν ταύτφ δέ λαμπρόν και 
πρακτικόν κόσμημα τοϋ οίκου.

’Έπειτα άντί τής δραχμής αυτής πόση διασκέδασις καί 
τέρψις καί άπόλαυσις καί χαρά. Ή  κυκλοτερή; καί κιονοστό- 
λιστος τοϋ Ζαππείου Μεγάρου αίθουσα πολυτελώς διεσκευα- 
σμένη με τήνπλουσίαν έκ τών έκθεματοφόρων τραπεζών συστοι
χίαν της, μ'ε ό,τι εχη εκλεκτόν εις κυρίας καί δεσποινίδας ή 
πρωτεύουσα, με ωραίας προτομάς νεαρών Καρυατιδών καί αμ
φιέσεις γραφικωτάτας τής άνοίζεως θά άποτελή άπό τής τρί
τη ; μέχρι τής δωδεκάτης αληθές θέαμα έκ τών σπανιωτέρων.

Κυλικεΐον πλούσιον καί χεΐρες λεπτοφυείς καί άβραί προσφέ- 
ρουσαι τά αναψυκτικά, τά γλυκίσματα, τον άφρόεντα ζύθον 
καί τά  ορεκτικά 8αηά\ν1ί(Λ διά τούς έπιθυμοϋντας νά δει- 
πνήσωσιν έκεΐ.'Η ορχήστρα τής φρουράς θά συνοδεύη μέ μεθυ
στικά; συμφωνίας τήν έκτέλεσιν τοϋ ωραίου άσματος τής άγαλ- 
λομένης ψυχής,τής γλυκείας θεότττος, τής αγάπης καί φιλαν
θρωπίας, ένω μακρόθεν έπι τών άδιοράτων τών ζεφύρων πτε
ρύγων θά φέρεται ό αίνος τής ευγνωμοσύνης τών διά παντός 
στερηθεισών τοϋ πολυτίμου τής υγείας δώρου, τών διά τής 
‘εορτής ταύτης εύεργετουμ-ένων ανιάτων.

Η κ. ΣΑΠΦΩ ΛΕΟΝ ΤΙΑΣ  

Π Ε Ρι Τ Ο Υ  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ Υ  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Εις σειράν διαλέςεων, ας ή σοφή καί αρχαιομαθής Ελληνις παι

δαγωγός κ. Σαπφώ Λεοντιας έποιήσατο έν τω Φιλολογικω Συλλδγω 
τής Κ/πδλεως, έπραγματεύθη, έν παρεκβάσει, ούτως ειπεΐν, τα κατα 
τό γυναικεϊον ζήτημα.

Τήν περικοπήν ταύτην τής διαλέζεώς της δημοσιευομεν ευχαρίστως, 
διότι θεωροϋμεν θρίαμβον αληθή τήν παρα γυναικός, οπως δήποτε,γα- 
λουχηθείσης εις τας παλαιός περί γυναικείας ανατροφής ιδέας, ανα- 
γνώρισιν καί κυρωσιν τής ανάγκης τής δια τής εργασίας χειραφετη- 
σεως τής γυναικός.

Τας έστιφυλάξεις τής κ. Σαπφοΰς Λεοντιάδος έννοοΰμεν καί έν πολ- 
λοϊς έπιδοκιμάζομεν. Χαίρομεν δέ διότι δίδει τδ καλδν παράδειγμα 
καί πρδς τας άλλας έκ τών Έλληνίδων λογιών, αΐτινες ένω νέμον- 
ται τά έκ τής άνωτέρας παιδεύσεως και έργασιας καλα, ουχ ηττον 
έπιδεικνΰουσαι άκαιρον συντηρητικότητα Ιδεών,συμβουλεύουν τας συγ
χρόνους των εις τδ ν ο ί χ ο χ ν ρ ι ο  και μόνον εις το ν ο ί χ ο χ ν ρ ^ ο  να αφιε- 
ροΰν τήν ζωήν των :

Α\
Ώ ς προ; τό β' μέρος τοϋ γυναικείου ζητήματος, τό τής εισ

αγωγής τής γυναικός εις τά  εργοε καί τά ειδικά έπαγγελματα 
τοϋ πρακτικοϋ βίου (καί εΰνοητον τούτο μάλλον διά την γυ
ναίκα τής πόλεως, διότι ή τοϋ χωρίου είναι ήδη εισηγμένη άπό 
τών παναρχαίων χρόνων εις τά  έκτος τοϋ οίκου εΡΥ̂ ν κ3α 
ούχί πάλιν διά τήν γυναίκα τής πόλεως τήν τής κατωτέρας 
τάξεως τοϋ λαοϋ, διότι καί αυτή πάντοτε έργάζεται), μή δυ- 
ναμένη νά έκταθώ έντεϋθεν πολύ, λέγω μονον έν συντομω τάδε : 
Ό τ ι, προτείνουσαι καί ύποστηρίζουσαι τήν προτασιν ταύτην, 
ιδίως διά τήν γυναίκα τής μέσης τάζεως έσκεπτόμεθα τοϋτο, 
οτι, έπειδή νατά τούς χρόνους μάλιστα τουτους η άποκατα- 
στασις τών κορών είναι δύσκολος και συνεπώς ακατόρθωτος δια 
τάς πολλά; απαιτήσεις, ώς λέγουσι, τοϋ οίκογενειακοϋ βιου 
έν ταΐς πόλεσι, διά τοϋτο είναι καλόν καί συμφέρον μάλιστα 
εις γονείς, όσον δήποτε εύπορους, έχοντας πλείονας θυγατέρας 
είτε καί μίαν νά διδάσκωσιν αύτάς έπάγγελμ.ά τ ι άνωτερον η 
κατώτερον κατά τάς δυνάμεις αυτών, καί τοϋτο νά μετερχων- 
ται αύται καί δΓ έαυτάς καί πρός άνακούφισιν τής Πκογενείας 
τ ω ν  καί επομένως νά μή μένωσιν άνευ τίνος δράσεως έν τώ 
βίω άλλά μάλιστα καί λίαν χρήσιμοι έν αύτώ νά καθίστανται 
διά τής τελεσοόρου έργασίας αυτών.Έ ν τή περιστάσει ταυτη η 
σκέψις καί πρότασί; μας είναι ορθη καί συμφερουσα* είναι σω
τήριος πρόβλεψις διά κόρην, δυναμενην οΰτω δια τής ίδιας 
έργασίας νά ζήση άνεξάρτητος, εύϋπόληπτος, άξιοπρεπής καί 
εύημεροϋσα, μή κωλύοντος τούτου καί τήν λεγομένην άποκα- 
τάστασιν, άν αύτη έν τούτοις παρουσιασθή. Επομένως καί διά 
διαφόρους άλλας έπισυμβαινούσας είς τον βίον περιπετείας,περι 
ών λέγω καί έν τή ο’κιακή μου οίκονομί^, είναι καλόν καί σκο- 
πιμον είς τάς κόρας οίας δήποτε κοινωνικής τάζεως, νά σκέ- 
πτωνται περί τή ; διδασκαλίας αύτών καί γνώσεως είδικοϋ 
βιωτικοϋ έπαγγέλματος τεχνικοϋ, καλλιτεχνικοϋ, έπιστημονι- 
κοϋ, κατά τήν προσωπικήν αύτών ιδιοφυίαν καί τάς δυνάμεις 
τής οικογένειας των ετι* έστο) δέ καί δια τον δυσκολον και δει
νόν κατά τού; ενεστώτας χρόνους βιοποριστικόν άγώνα,άνάγκη 
νά ζητώμεν τήν εισαγωγήν τής γυναικός εις το έπαγγελματι- 

 ̂ κόν στάδιον* καίτοι φρονώ ότι δι’ αύτόν τον άγώνα είναι μά-
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διό καί πατήρ ονομάζεται έν τή οικογένεια, ώς τρέφων, σκε
πών, φυλάττων τούς έν τώ οίκω, ή δέ γυνή ριήτηρ ώς γεν
νήτρια, διδάσκουσα, φωτίζουσα τάς νεαρά; ψυχάς καί άνα- 
τρεφουσα αύτάς.

Ά λλω ς ά ' δεν σκεπτώμεθα, ώς είπον άνωτέρω, άλλά ζητοϋ- 
μεν τήν έκτος τοϋ οίκου δράσεν τής γυναικός άπλώς έκ φιλο
τιμίας τινός άκαίρου καί νομίζουσαι, ότι διά τούτου τοϋ τρο- 
που έζισοϋμεν τήν γυναίκα πρός τό ' άνδρα, τότε λησμονοϋμεν 
τον έν τώ οίκω μέγαν ιδιαιτέρως προορισμόν τής γυναικός, ον 
άνωτέρω κατεδείίαμεν, καί θέλομεν παραβλέπουσαι αύτόν νά 
ζημιώνωμεν σπουδαίως καί αύτόν όλον τον καθολου προορισμον 
καί σκοπόν τής ΰπάρζεως τοϋ άνθρώπου, δι’ ού ή γυνή έν τώ 
οίκω παρασκευάζει αύτόν. Είναι δύσκολον, ΐνα μή είπω άδύνα- 
τον, Κυρίαι καί Κύριοι, ή γυνή όσον καί &ν ή έπιτηδεία, φι
λόπονος, έπιμελής, νοήμων καί καρτερική, άν είναι μάλιστα, 
ώς δέον νά είναι, καί πολύ εύσυνείδητος, όσον καί άν εχη τα - 
κτοποιήση τάς ώρας τών έργασιών της, δύσ/.ολον, λέγω είναι, 
εχουσα μάλιστα τέκνα, νά έκτελή συγχρόνως ά·'ελλιπώς καί τά 
καθήκοντα μητρός καί οίκοδεσποίνη; καί τά  εργα ίατροϋ, δικη
γόρου, έμπορου, τεχνίτου, βιομηχάνου, πολύ δέ περισσότερον 
βουλευτοϋ, δικαστοϋ κλπ. Ή  γυνή όχι ότι δεν δύναται νά 
έκτελή τά μέχρι τοϋδε ύπό τοϋ άνδρός μόνον έκτελούμενα ταϋτα 
εργα, τά μή ύπερβαίνοντα μάλιστα τάς σωματικά; της δυνά
μεις, καίτοι καί εις αύτά έφάνησαν γυναίκες διακριθεΐσαι, όχι 
λέγω ότι δέν δύναται, άφοϋ καί τό άνώτατον, τό βασιλικόν 
άςίωμα, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, γυναίκες εύδοκιμώτατα 
έςετέλεσαν. Συνήγορον τούτου εχομεν αύτόν τον Πλάτωνα λέ- 
γοντα* «ομοίως διεφθαρμέναι αί φύσεις έν άμφοΐν τοΐν ζώοιν 
τών πάντων μέν μετέχει γυνή έπιτηδευμάτων, πάντων δέ ά- 
νήρ». Καί μάλιστα λέγει ό αύτός* «Γυναίκες μέντοι πολλαί 
πολλών άνδρών βελτίους είς πολλά». (Πολιτ. Ε\).

Ά λλά  διότι εχει τό κράτος αύτής ή γυνή έν τώ οίκφ διά 
τούτον είναι προωρισμένη, είναι ή πρώτη τροφός καί παιδα
γωγός καί έκπαιδεύ-ρια τοϋ άνθρώπου. Καί έν ταύτη τή τά 
ζει άνάγκη νά μένη, έν ταύτη νά δρα έν γνώσει καί άρετή, 
προετοιμάζουσα τον άγαθόν άνθρωπον, τον άγαθόν επομένως 
τεχνίτην, βτδμήχανον, επιστήμονα, βασιλέα έπί πάσι καί αύ- 
τοκράτορα, άρκεΐ μόνον ό άνήρ νά άναγνωρίζη τήν άζίαν της, 
νά τήν σέβηται, καί δεόντως νά τήν έκτιμα, νά τήν άγαπα εί- 
λικρινώς, ώς ό Κύριος έντέλλεται διά τοϋ Αποστόλου* νά μή 
στερή καί άπαξιοι αύτήν τοϋ άνθρωπίνου δικαιώματος, τοϋ τε 
έν τή οίκογενε ία καί τοϋ έν τή κοινωνική καί πολιτική διοργα- 
νωσει, μηδέ νά παραγνωρίζη τήν έν τφ  άρχικώ τής διανοία; 
*αι έλευθέρας βουλήσεως συνήθη πνευματικήν αυτής όμοιοτητα 
πρός αύτόν, έκλαμβάνων έαυτόν πολύ αύτής λογικώς ύπέρτε- 
ρον καί ύπέροχον, καί τάς σκέψεις αύτής καί τά βουλεύματα 
περιφρονών καί αύτή προσέτι ή γυνή άρκεΐ νά τιμα αύτόν, ώς 
δεΐ καί νά σέβηται καί άδόλως νά άγαπή καί ούτω συνενούμε- 
νοι καί όμοφρονοϋντες καθ’ Όμηρον, νά συμβιώσιν έν ειρήνη 
*αι όμονοία καί έν τή περισπουδάστφ τοϋ οίκου εύδαιμονία,ήτις, 
άλλως τούτων έχόντων, έκλείπει καί διαταράσσεται. Ούτως, 
όμως είπον, καθίστανται καί είσίν ίσοι, ώς επλασεν αύτού; ό 
Δημιουργός προίκισα; έκάτερον διά τών άναγκαίων είς τον ει
δικόν προορισμόν του ιδιαιτέρων πνευματικών καί σωματικών 
χαρισμάτων, έν τή διάφορά τοϋ όποιου ύφίσταται ή περιλά

λητος ίσότης τοϋ άνδρός καί τής γυναικός. Έν τή διαφορά 
ταύτη συμπληροΐ ό εις τον έτερον κατά τό πάνσοφον σχέδιον 
τοϋ Παναγάθου Δημιουργού,όστις κατ’ αύτό επλασε πάντα τά 
δημιουργήματα Αΰτοϋ, καί αύτά άκόμη τά άψυχα, διά νά 
εχη τό έν τήν άνάγκην τοϋ άλλου, καί ούτω νά συνυπάρχωσι 
καί νά συντελώσιν είς τήν τοϋ σύμπαντος ΰπερθαύμαστον αρ
μονίαν καί ποικιλίαν καί σκοπιμότητα, όντα ίσα έν τή διάφορά 
τών ιδιοτήτων καί ένεργειών αύτοϋ καί άλληλα συμπληροϋντα. 
Ούχί δέ διά τήν ταυτότητα τών ιδιοτήτων καί ένεργειών συγ- 
κρουόμενα καί συμποδιζόμενα, ή διαμένοντα έν άχάριτι άκινη- 
σίμ καί άσκόπω μονοτονία.

Έν ταύτη λέγω, τή διάφορά τών ιδιαιτέρων χαρισμάτων 
διά τον ειδικόν προορισμόν έκατέρου έγκειται ή περιζήτητος 
ίσότης άνδρός καί γυναικός (ώς θέλοο άλλοτε δείξει τοϋτο περι- 
γράφουσα διά παραλληλισμού τόν άνδρα καί τήν γυναίκα), καί 
ούχί έν τή τώ χρηματίζεινίκανότητι καί τή έξασκήσει πολιτικών 
άζιωμάτων καί βιοποριστικών δράσεων, όπερ ώ ; άνθρωπος λο
γικός καί έλεύθερος δύναται ομοίως τώ άνδρί νά έκτελέση'καί 
ταύτην τήν ισότητα ’εννοεί ό Απόστολος τών ’Εθνών, λέγων* 
«ούκ ενι άρσεν ή θήλυ, άλλά πάντες είς έστέ έν Χριστώ ’Ιη
σού», ηνωμένοι δηλ. καί ίσοι διά τόν πρός τόν καθόλου άνθρώ- 
πινον προορισμόν καί τήν άπέναντι τής βασιλείας τοϋ Θεού ίσην 
άζίαν τή ; γυναικός καί τοϋ άνδρός, καθ’ ήν αύτη εχει τά ίσα 
δικαιώματα έν τώ φωτισμώ τής διανοίας καί τω άγιασμω τής 
ψυχής, δΓ ών είκών τοϋ ΙΙαναγάθου καί Παντοδυνάμου Πα- 
τρός καθίσταται καί έν τή εκπληρώσει τοϋ έαυτής καθήκοντος 
τής έντεϋθεν εύδαίμονος ζωής άπολαύει καί τής αιωνίου μακα- 
ριότητος γίνεται κληρονόμος.

Σαπφώ Λεοντιας

Ρ Ω Ξ Α Ν Δ Ρ Α  Μ Α Ν Ο Υ
Β '.

Είς τήν άρχαιοτάτην λοιπόν Ρωσσικήν ΜητρόποΥιν, είς τήν 
πόλιν τών μυθωδών ναών καί τών άτελευτήτων πάγων καί 
χιόνων, έκεΐ ενθα ή Όρθοδοζία ύψωσε κραταιόν καί άκατάβλη- 
τον τόν θρόνον της, διήλθε τά ώραιότερα τής νεότητάς της ετη 
ή ώραία Έλληνίς ήγεμονόπαις. Έκεΐ έν τώ  μέσο) τοϋ φανα
τισμού, ον έξάπτει καί υποδαυλίζει ή μεγαλοπρέπεια καί ό 
πλούτος τών θρησκευτικών έορτών καί πανυγύρεων, άς δια- 
λαλοϋν άνά τάς άτέρμονας στέππας αί μονότονοι καί βαρεΐαι 
κωδωνοκρουσίαι, έκεΐ ή Ρωζάνδρα Μάνου ήδραίωσε τήν πρός 
τόν Θεόν πίστιν της. Έκεΐ ύπό τόν παγερόν καί ομιχλώδη 
ορίζοντα, τήν μονοτονίαν τοϋ οποίου διακόπτει ή άσπιλος λευ- 
κότης τής παντού έπί τών οικιών καί τών όδών καί τών δέν« 
δρων άποκρυσταλλουμένης χιόνος, έκεΐ άπεψύχθη καί ή πολυ- 
παθής τής Ρωζάνδρας καρδία, καί περιεβλήθη τήν άσπιλον 
άγνότητα έν ή, μεθ’ όλους τούς πειρασμούς, ου; ύπόκειται νέα 
ώραία καί δυστυχής γυνή, έτήρησεν άμωμον καί άκηλίδωτον 
τήν τιμήν καί τό μέγα όνομα τοϋ οίκου της.

Οί πτωχοί της, ό μόνος έναπολειφθείς ερως καί στοργή της, 
τά τέκνα αύτά τής έκλογής της, διά τούς οποίους είς χειμάρ
ρου; όλους γενναιότητος καί εύεργεσίας άνελύετο ή μεγάλη της 
καρδία, οί πτωχοί τής Μόσχας άπώλεσαν μετά πενταετή έκεΐ 
διαμονήν τόν προστάτην άγγελόν των, τήν μεγάλην μητέρα 
των, ώς άπεκάλουν τήν ώραίαν Έλληνίδα.



4 ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Ό  σύζυγός της ’Αλέξανδρος Μάνος, ού την τύχην συνε- 
μερίζετο, και όν ήκολούθει παντού, μετέβη νά άποκατασταθή 
όριστικώς εις Πετρούπολιν. Ή  άφιξις έκει της Ρωξάνδρας 
αποτελεί άξιοσημείωτον γεγονός διά τά χρονικά του κομ.ψού 
και εκλεκτού κόσμου των αιθουσών τής αριστοκρατικής κοινω
νίας. Ή  ωραία Έλληνίς δεν είχεν άνταγωνίστριαν εις τό κάλ,- 
λος, εις την εύφυ'ίαν καί χάριν καί εις τό φιλοπαΐγμον καί 
σοβαρόν ένταυτώ ήθος. "Ο,τι ή Ρωσσική Αυλή ήρίθμει είς 
ευγένειαν καί ωραιότητα καί πλούτον ανδρικόν, ή ώραία Έ λ
ληνίς είδε συρόμενον προ των ποδών της, εις εν δέμ.όνον βλέμμα 
της ευμενές στέμματα, πλούτη, άδάμαντες καί μυθώδεις θη
σαυροί ήσαν εις την διάθεσίν της. Ά λλά  τό βλέμμα αυτό ού- 
δείς τό ήξιώθη, μεθ’ όλην την λατρείαν καί τον ένθουσιώδη 
θαυμασμόν, όστις τόσον αφειδώς τή άπενεμήθη. Ούτε αυτός ό 
Τσάρος Αλέξανδρος ,ό Α '. εμεινεν αδιάφορος προ του γοητευ
τικού κάλλους τής ήγεμονόπαιδος Ρωξάνδρας, ήτις όχι μόνον 
ήξιώθη ίδιαιτάτης εύνοιας παρ’ .αύτού, άλλ.ά καί διά τιμών ά- 
νωτάτων περιεβλήθη, καί πάντας δε τούς πολύ οχληρούς θαυ- 
μαστάς της μετά πατρικής στοργής άπεμάκρυνεν.

’Αλλά τί προς αυτήν αί τιμαί καί τά θυμιάματα, άφού ό 
οικογενειακός βίος της άπέβαινεν όσημέραι αβίωτος ; Ή  υπο
μονή καί ή καρτερία τής άγγελικωτέρας των καρδιών εχει 
όρια. Καί ή δυστυχής γυνή ήρχισε νά αισθάνεται τήν απελ
πισίαν και άπογνωσιν καταλαμβάνουσαν καθ’ όλ.οκληρίαν αυτήν. 
Ό  σύζυγος της δεν ήτο μόνον κακός καί άπιστος, άλλά καί 
μωρός. Αί άπερισκεψίαι του είς τήν ρωσσικήν αύλήν, καθίστων 
όσημέραι δυσχερεστέραν τήν θέσιν της. Τέλος τό διαζύγιον 
εθεσε τέρμα εις τήν όδυνηράν αύτήν κατάστασιν. Καί ή Ρω- 
ςάνδρα Μάνου εφερεν εκτοτε ~όν άξιοζήλευτον τίτλον τής 
ώραίας Έλληνίδος πριγκιπ ίσσπς εν τε τή Ρωσσική αριστο
κρατία ως και έν τή Αυλή, ής υπήρξε τό περιφανέστερον 
άγλάϊσμα.

Αλλ η ελευθερία, εις γυναίκα διεζευγμένην, ώοαίαν καί 
νέαν, είναι χειρότερα τής αληθούς δουλείας. Αί προλήψεις τού 
κοσμου, όστις αδιαφορεί διά τάς φρικώδεις βασάνους, καί τό 
καθημερινόν μαρτύριαν εις ο υποβάλλεται ή τυχοϋσα δύστρο
που άνδρός γυνή, καταδικάζουν άμετακλήτως αύτήν καί ά
γρυπνος ό οφθαλμός τής συκοφαντίας ενεδρεύει πάσαν κίνησιν, 
πάσαν πράξίν της.

Ή  Ρωξάνδρα δεν υπήρξε έν τω  ζητήματι τούτω εύτυχε- 
στερα των ομοιοπαθών της. Άφου όλοι οί στένοντες ύπό τούς 
ποδας της άπώλεσαν πάσαν περί κατακτήσεως τής καρδίας 
της ελπίδα και αι άντι,ηΤ οι, άς το κάλλος της έπεσκίασεν έζή- 
τησαν εις μάτην τό μυστήριον τής αρετής της, έθεσαν όλην 
την επινοητικότητα της διανοιας των είς ενέργειαν, όπο̂ ς δη
μιουργήσουν τούλάχιστον φανταστικόν τι θύμα, γίγαντα τήν 
μορφήν καί τήν περιωπήν, έπισκιάζοντα πάντας τούς άλλους 
και κατακτησαντα έζ έφοδου τήν καρδίαν καί τήν διάνοιαν τής 
ωραίας πριγκιπισσης. Το άγνωστον καί μυστηριώδες τούτο ον 
δεν εβραδυνε να ευρεθή, Ητο αυτός ό Τσάρος, τον όποιον 
όμως ούδείς έτόλμησε νά θεωρήση εραστήν, άλλ’ άπλώς κατα- 
κτηθεντα υπο τού έκπάγλου κάλλους τη :, καί τόσον τρωθίντα, 
ώστε νά μή διστάση καί τό στέμμμα του ακόμη νά καταθέση 
προ αυτής.

Και ούτω, άφού μυριοτροπως έζητήθη καί έμελετήθη τό

αίνιγμα τής αύστηράς ήθικής, όπισθεν τής οποίας έθωρακίζετο 
ή περικαλλής Ρωξάνδρα, άπεδόθη τούτο είς τήν άκράτητον 
φιλοδοξίαν της τού νά άνίλθη πανίσχυρος τάς βαθμίδας τού 
Ρωσσικού θρόνου.

Άλλ* ή ώραία ‘Ελληνίς ούτε ώνειρεύθη, ούτε έφιλοδόξησε 
τον επίζηλον τούτον τίτλ.ον. Τά όνειρά τη ς ,—εάν γυνή τόσον 
δοκιμιασθεισα δύναται ακόμη νά εχη πόθους καί όνειρα, — πε- 
ριεστρέφοντο περί άλλο σημεΐον. *Η ώραία τού Κωνσταντίνου 
πόλις, έν ή διήλθε τά παιδικά καί νεανικά της έτη καί παρ’ ή 
διεμενεν άπασα ή ο’.κογένειά της τήν εϊλκυεν ιδιαίτατα. Ένο- 
στάλγει έν τή Ρωσσική πρωτευούση, ένθα ή περιφανής θεσις 
της τοσον τον φΰόνον καί τήν ζηλοτυπίαν έκίνει, άλλά καί 
τοσας τή παρείχε τιμάς καί άπολαύσεις. Ό  ωραίος τού Βυ
ζάντιου όρίζων, μέ τά μαγικά τοπία καί τήν άτίμητον καί 
πρωτοφανή τής φύσεως πολυτέλειαν, ό Βόσπορος, είς τούς 
γραφικού; τού οποίου κόλπους ή καλή Έλληνίς είχεν ίδει τό 
φώς, ήτο σήμερον τό σημεΐον, είς τό όποιον άκαταμάχητος 
τήν εΐλκυε δύναμις.

Κ Α Ι  Π Α Λ Ι Ν

ΤΟ ΑΙΑ* ΤΗΣ ΓΤΚΑ1ΚΕΙΑΣ ΕΜΠΑΣΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑ
*0 στηθόδεσμος είναι πάντοτε στηθόδεσμος. Καί θά συμ

φωνήσετε μετ’ έμού, κυρίαι μου, ότι βαθμηδόν, ώς κατηργήθη 
ή στρέβλωσις, ήμέραν τινά θά ρίψωμεν μακράν καί τά σίδηρα 
και τους στηθόδεσμους, και θα εεσελθωαεν εις τήν πραγματι
κήν και ένεργητικήν ζωήν, άποσκορακίζουσαι τον γηράσαντα 
πλέον αυτόν θώρακα, όστις μάς ήνοιξε πληγάς, παρεμ.όρφο>σε 
τα χαριεντα σώματά μας, καί προεκάλεσε τάς ειρωνείας τών 
καλλιτεχνικών άνθρωπων. Θά έμειδιώμεν καί ή ιεΐς αί ίδιαι, έάν 
έβλόπομεν τήν Άφροδίτην τής Μήλου, ή καί άτλήν τινα νύμ
φην φερουσαν στηθόδεσμον έκ λευκού σηρικού.

Σήμερον, ότε καί ό άνήρ αύτός ονειροπολεί τήν γυναικείαν 
χειραφετησιν, (έλπιζων ίσως ότι ή γυνή άνυψουμένη θά κατά
θλιψή άπαξ ετι ύπό τούς πόδας της τήν κοινωνικήν διαφθοράν) 
οί έπιστήμονες δι’ όλων τών δυνάμεων αύτών έργάζονται,όπως 
άφαιρέσουν εκ τού στηθόδεσμου τά σιδηρά έλάσματα τά συγ- 
κρατουντά αυτόν. Απο βορρά έρχονται τά πρώτα κτυπήματα 
κατά τού στηθοδέσμ,ου.

Ο ιατρός Χέρτζ,έκ Κοπεγχάγης άποφαίνεται,ότι αί άνωμα- 
λιαι έπι τής καταστασεως και του σωματικού σχήματος τής 
γυναικος, αι οποιαι παρα τή έφηβω νεάνιδι παρατηρούνται, 
προέρχονται εκ τής παραμορφωσεως, ήν προσδίδει εις τό σώμα 
ο στηθόδεσμος. Αι άνωμαλίαι αύται παρατηεούνται είς τό ή
παρ, τον στόμαχόν, τον σωλ,ήνα,το πάγκρεας καί τούς νεφρούς.

Τό ηπαρ είναι το μ.αλύον δικαιουμενον νά παραπονήται κατά 
τού στηθόδεσμου καθόσον έςαντ)εΐται ταχύτερον τών λοιπών. 
Ο Χερτζ διακρίνει δυο είδη. άλλοιωσεων τού ήπατος, τό έν 

σχήματι καρδίας έπίμηκες,άλλ’ άνευ με τατοπίσεως τού νεφρού, 
διότι σχηματ'ζεται, επι του οπίσθιου μέρους τού ήπατος είδος 
κοιλώματος, προφυλάσσον τόν συντεθλιμμένον νεφρόν καί τό 
βραχύ καρδιοσχημον ώθούμενον πρός τά άνω μέ αίωρούμενον 
τον νεφρον, όστις ούτω καθίσταται κινητός.

Και έν ταΐς δυσί ταύταις περιστάσεσι τό παραμορφούμενον
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μέρος τού ήπατος καθίσταται κινητόν, δυσάρεστα έπιφέρον συν- 
ναισθήματα συνοδευόμενα καί μέ πόνους.

'Ολόκληρόν τό σχήμα τής κοιλίας άλλ.άτσει έκ τού στν,θο- 
δέσμου ιδιαζόντως άσχημον γινόμενον. Εννοείται δέ καλώς ότι 
γυνή κάμνουσα κατάχςησιν τού στηθοδέσμ,ου δέν δύναται νά εχη 
αξιώσεις έπί τού πλαστικού τού σώματος κάλλους, γυμνού κάλ
λους, κατά τήν τέχνην.

Ό δοκτωρ Χέοτζ περατοΐ τήν μελέτην του λέγων, ότι έπί 
πεντήκοντα γυναικών έφήβων εύρε μόνον πεντάκις κανονικήν 
τών κοιλιακών οργάνων τοπογραφίαν. Προσθέτει δέ ότι, λαμ- 
βάνων ως σημεΐον τά άποτελέσματα τών κλινικών παρατηρή
σεων, έξαγάγει ένδιαφέροντα συμπεράσματα έπί τής νοσηράς 
καταστάσεως τής γυναικός, τής προκυπτούσης έκ τού στηθό
δεσμου . 1

*0 δοκτωρ ΕββΒΐΐΒίί έκ Πετρουπόλεως προχωρεί περαιτέρω· 
ο στηθόδεσμος δεν διακινδυνεύει μονον τήν φυσικήν ωραιότητα 
καί την υγείαν τής γυναικος, άλλά καί τήν πληγόνει είς τήν ψυχήν 
παρεμποδίζει τήν διανοητικήν της άνάπτυξιν έπίσης καί τήν ήθι · 
κήν,έπιφέρων σοβαράς ταραχάς είς τήν κυκλοφορίαν καί τήν άνα- 
πνοην. Ίδου άκριβώς το κείμενον τών παρατηρήσεών του : Αί 
μηχανικαί ιδιότητες τού θώρακος είναι τοιαύται, ώστε έπιτυγ- 
χάνεται πλειοτερον άποτέλεσμα μέ όλίγωτέραν δύναμιν,όταν τό 
κατώτερον μέρος τού θωρακικού κλωβού έκτείνεται κατά προ- 
τιμησιν. Η άφ’ έαυτού άνάπτυξις τού πνεύμονος είναι τότε 
μεγαλειτερα. Λοιπον, ό στηθόδεσμος όστις περισφίγγει τό κα
τώτερον ημισυ τού στήθους, έμποδίζει τόν πνεύμονα νά έπε- 
κταθή κατα την εισπνοήν. Το άνώτεοον μέρος τού πνεύμονος 
εν τή περιπτωσει ταυτη δέν συμπληροΐτήν άναπνοήν, ή μυώδης 
προσπάθεια είναι μεγαλειτέρα, καί ό πνεύμων δέν δύναται νά 
έπεκταθή μέχρι τού βαθμού είς ον έπεκτείνεται, όταν τό κάτω 
μέρος τού θωρακος είναι ελεύθερον. Βεβαιούται ήδη, ότι ό πνεύ
μων ως εκ τού στηθοδέσμ,ου χάνει πολύ κ.αί έκ τού πάχους καί 
του βάρους αυτού Το βάρος τού ανδρικού πνεύμονος είναι 1320 
γραμ. ένώ τό τής γυναικος είναι μόνον 1050. Παρά ταΐς γυ- 
ναιξιν ομ.ως, αΐτινες έχουν τό ευτύχημα νά μ.ή κάμνουν χρή — 
σιν τού στηθόδεσμου τό τε βάρος καί πάχος είναι τά αυτά.
. Ούτω παράγεται σειρά όλη φαινομένων διακρινόντων άπ ’ 

άλάηλων τα δυο φύλα. Ή  άνεπάρκεια τού οξυγόνου κ.αί ή βρα- 
ουτης τών θρεπτικών έναλλαγών,ήτις είναι συνέπεια τής πρώ
της, συντελούν είς τήν ίσχνότητα τού σώματος καί τόν έρεθι- 
**μ°ν νευρικού συστήματος. Συνεσφιγμ.ένοι διά τού στηθό
δεσμου οί μύς τού κατωτέρου μέρους τού σώματος, μένουν 

. «δρανεΐς, καί όταν ή θρεπτική έναλλαγή, ούτως ε’πεΐν, έλατ- 
_ τουται είς τι μέρος τού σώμ,ατος, άμέσως έλαττούται καί είς 

τα λοιπά μέρη τού αυτού οργανισμού, 
ρ Καθοσον ή γυνη σφίγγεται καί ποιείται κατάχρησιν τού στη- 

ΘΛσμου, έπι τοσούτον ή διανοητική της άνάπτυξις είναι άδύ- 
| νατος. Ο στηθόδεσμος ένοχλών τήν εγκεφαλικήν κυκλοφορίαν, 

^•ιφερει και την έλάττωσιν τής ήθικής άναπτύξεως, διότι αύτη 
6ν*ρτάται έκ τής διανοητικής. Έν συντόμω δυνάμεθα νά εί- 
σσωμεν, £τι η χρήσις τού στηθόδεσμου είναι βλαβερά ύπό φυ · 

ρ βικην εποψιν, διανοητικήν καί ήθικήν.
I ■ Δεν έλπίζω ότι τό άρθρον μου τούτο θά πείση τάς έχούσας 

, Γ0? ι'/·ους μύς, και τας παχειας γυναίκας νά παραιτήσουν 
στηθόδεσμον, άλλα θα ικανοποιηθώ πολύ, έάν μία μήτηρ,

μία μονη μ.οί γράψη, ότι έρριψεν είς τό πύρ τόν στενόν στηθό
δεσμον τής θυγατρός της.

Λαμβάνουν ώ; έπιχειρήματα υπέρ τού στηθοδέσμου, τάς α 
παιτήσεις τού συρμού. Τί άστειότης! Τό καλώς έσχηματισμέ- 
νον σώμα, έλαστικόν, ρωμαλεον, είναι πρόσφορον είς όλας τάς 
τού συρμού κομψότητας, όσον ιδιότροπος καί τρελλός α ι ήναι 
ουτος. Καί δέν έπρεπε νά ύπακούη ούτος εις τήν φωνήν τού 
καλού, όταν πρόκ.ιται ν’ άποδώση τήν υγείαν, τήν ωραιότητα, 
την ευφυΐαν είς τό ήμισυ τού άνθρωπίνου γένους ·

Μ αρία  Αελπώ (ιατρός). 

--------------—^«jocegsgieecer- -----------

Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑ TON IESBW ΑΙΜΑ
Δ'.

Οσον βυθισμένος και αν υπήρξεν ό μεσαιών έν τή σκιρί τών 
κοινοβίων, οόχ ήττον τά ονόματα τού Έκτορος, Όδυσσέως, 
Αχιλλεως, Καισαρος και ’Αλεξάνδρου, άντήχουν έπί σειράν 

αίωνων ούτως ,̂ ώστε ή ήχώ αυτών έσώζετο άν καί μακρυνή. 
Ανεγινωσκον βιβλία τοτε, ουχί βεβαίως τήν Ίλιάδα ή τούς 

Βίους τού Πλουτάρχου ή τάς Decades τού Τίτου Λιβίου, άλλά 
συνθέσεις χονδροειδείς, ιστορικά μυθιστορήματα, λησμονηθε'ντα 
ΰπο τών άρχαιων, καί ίσως άξια παντοτεινής λήθης, καί μή 
διασωθεντα έκ του ναυαγίου τόσων άριστουργημάτων, ή χάρις 
εις την άδικιαν του χρονου, του τυφλου αυτού θεριστού, όστις 
συχνακις συνδεει εις δέματα τήν ΐραν, καί άπορρίπτει εις σκύ
βαλα τούς στάχυς.

ΙΙσαν διηγήσεις τού πολέμου τής Τροίας, δημόσιευθεΐσαι 
ΰπο τίνος Ελληνος έκ Κωνσταντινουπόλεως, ύπό τό ψευδώ
νυμον, Δαρεΐος έκ Φρυγίας. Φέρουσαι τόν τίτλον · Τά, οδοιπο
ρικά του ’Αλεξάνδρου, ένός καλουμένου Βαλέριου, άλλο 
περιγράφον την ζωην τού βασιλέως τούτου ύπό τίνος Συμεώνος 
-^εθ, διευθυντού τής ιματιοθήκης τού αύτοκράτορος ^Μιχαήλ 
Δουκα. Και ουτω at άποσβενυμεναι άναμνήσεις διατηρηθεΐσαι 
είς τάς ραψωδίας ταύτας, έσχημάτισαν νέον κύκλον, τόν Κλασ
σικόν κύκλον.

Φαντάζεται τις οποίου είδους ποιήματα ήδύναντο νά γρά
ψω σι τοιούτοι ποιηταί μέτριοι. 'Έν μόνον ίργον τότε άνεφάνη 
έ'ργον άξιομνημόνευτον ένεκα τής μεγάλης φήμης ην άπέκτησε 
το ασμα του ’Αλέξανδρου. Κατέστη τό όνοαα τού ποιή
ματος τουτου κοινοτατον, και διεμφησβητισε τήν φήμην τών 
άσματων τού Ρολάνδου. Καί όμως αί αόταί έλλείψεις καί έν 
τώ κλασσικώ ονομασθέντι κύκλω— ή αύτή πεζότης, τού ύφους, 
και επαναλήψεις τών αύτών στίχων πολυάριθμοι. Μία μόνον 
διακρισις υπήρχεν. Η άνάγνωσις άν καί ολίγον ελκυστική έκίνει 
την περιέργειαν. Όσοι είδον έν ταΐς μητροπόλεσι τής Βορείου 
1 αλλιας τους Ιουδαίους της Ιερουσαλήμ, ένδεδυμένους ώς 
χωρικούς Φλαμανδούς, ή τάς γυναίκας τών Τρώων έν σώμ.ατι 
πορευομένας πρός τόν ναόν τής θεάς Άθηνάς, έν ταΐς ζωγρα- 
φίαις, αΐτινες κοσμούν τά χειρόγραφα τού Βιργιλίου, μόνοι έκεΐ- 
νοι δύνανται ν’ άναπαραστήσουν τό παράδοξον πρόσωπον, όπερ 
δεικνύουν έν τοΐς ποιήμασι τούτοις οί ήρωες τής άρχαιότητος, 
μετασχηματισθέντες εις βαρόνους φεουδαλικούς. Έν τοΐς ποιή- 
μασι τών μετρίων τούτων ποιητών άπήντα τις άπίστευτα πράγ
ματα μαγείας, μαγγανείας, νύμφας, τερατώδεις γίγαντας, 
καί όλας τάς διαβολικάς μορφάς τού μέσου αίώνος. Ούτως
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περιεγραφον τον Μέγκν Ά )  ε'ξανδρο·/ Ιν τγι Ώδή, οτι ητο άν
θρωπος ανδρείος, οβτι; ήθελε νά κατακτη-τΥ) τον κόσμον, συνο- 
δευό[ΐενος ύπδ των δώδεκα αυτού πατρικία)/, ώς ό Κάρολο- 
[Λάγνος.

Καθ’ όδδν διανεαει τα τιμάρια είς τού: υποτελείς του, ελευ
θερώνει τάς θυγατέρας νων πλουσίων, 1/ Ινί λόγω Ιφερετο, 
ώς περιπλανώριενος ίππότνις. Φθάσας εις τάς ’Ινδίας, επαθε 
έκτακτα συριβάντα. Έτχξείδευτεν εις τον άερα Ιτί ενός γυπός, 
εριαθε την γλώσσαν των πτηνών καί ώριίλει ο’κείως μετ '  αυτώ ν 
επειτα έβυθίσθη εις τά βάθη της θαλάσσης εντός κρυστάλ
λινου κώδωνος καί Ικεϊ ειδε θαυμάσια πράγριατα. Τέλος πλη
ρωθείς δόξης καί βαρυνθείς νά διατρεχη τόν κόσμον έπανηλθεν 
εις Βαβυλώνα, ΐν ’ άποθάνη ώς Ρολάνδος, θϋρια άτίυ.ου προ
δοσίας.

Τά διηγηαατα της άλώσεως της Τροίας δεν είναι ¿Βγώ· 
τερον περίεργα. Άνεγίνωσκε τις εκεί, τόν Πτολεμαίον κύριον 
του τιμαρίου του Νικολάου, τόν Άμφίωνα, βαρώνο/ της Σι
κελίας, την Μήδειαν, διοικούσαν την νήσον Κρητην. Θεά πα 
ραδόξου στροφής ή τύχη έδικαίωσε άργότερον τάς άλλοκό- 
τους ταύτης εφευρέσεις, καί μετατρέπουσα τά μέρη εφερεν εί; 
φώς τούς δούκας τών ’Αθηνών, τούς κόμητας τής Λακεδαί- 
μονος καί τούς μαρκησίους τής Θεσσαλονίκης·

Παράδοξοι οί χρόνοι εκείνοι, καθ’ ούς ή ιστορία μετεμ,ορ- 
φοϋτο ιΐςμϋθον, Ινώ ό μϋθος προηρχετο Ικ τής ιστορίας.

Β α σ ιλ ικ ή  Κ. Κ υρ ια ,κ ίδ ο υ

Α Ι  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Γ Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε ΙΟ ! Σ Κ Ο Ρ Α Ε Λ Η

Παρή'/θε πλέον έ καιρός, καθ’ ο/ μονομερώς παρά τών 
Παρθεναγωγείων μας Ιπεδιώκετο ή ξηρά του πνεύματος καλ
λιέργεια επί βλάβη) πολλάκις τών φυσικών καί ηθικών δυνά 
μεων. Σήμερον τό σχολεΐον μ,ορφόνει πρώτον τό σώμα, προ-
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Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

'Υπήρξεν δ τελευταίος συνομιλήσας μετά του λοχαγού* τι τώ είπεν άρά γε 
δ δυστυχής εκείνος, τόσον πλησίον εις τό τέλος τής ζωής, και τί άντικείμενον 
είχεν ή συνομιλία των; Έάν τις εκράτει ιό νήμα του αινίγματος.ή Έστέλλα 
Ιφρόνει, δτι ουτος ήτο ό ΕβηοΐβίΚΑνεκάλυψε μυστήοιόν τι ουτος ή Ικεΐνος τω 
άπεκάλυψέ τι πριν άποθάνη; Μετά μακράν σιωπήν καταστασαν ο/ληρ αν ή κ. 
Μονκλάρ άπηύθυνε τήν ερώτησιν, €]πς άνήρχετο και εκαιε τά χείλη τής 
Έστέλλας.

—  Ήκούσατε τίποτε διά τό όλέθριον αυτό συμβάν ;
Ό  Ββηοίεί πριν άποκριθή παρετήρησε τήνΈστέλλαν. Αϋτη ούτε ήρυΟρίασε 

ούτε ώχρίασεν, έπερίμενε μετά προσδοκίας καί τά χείλη ήμιάνοικτα, τήν ά- 
πάντησιν.

— Λέγουν πολλά, ειπε τέλος εκείνος και ώς επί τό πολύ δεν πιστεύουν εις 
τό τυγαΐον..............

— Τ ί  υποθέτουν ; ημείς οιτινες έπρεπε νά ήξεύρομεν ευοισκόμεθα έν πλήρει 
νυκτί.

— νΟχι Ιντελώς Κυρία.
— Πώς ειπετε ; ήρώτησαν και αί δύο έκπληκτοι.
— Άπεδείχθη ή'δη, δτι δ Ραυμόνδος στρ'ιν έκπνεύση άνέγνωσεν επανειλημ

μένοι; μίαν επιστολήν ήτις υπήρςεν ή αφορμή ή κυριωτέρα τής άποφάσεώς του 
του νά φονευθή* ή επιστολή δεν άνευρέθη* ό Ραυμόνδος τήν έκαυσε και ’ίσως 
με άλλα γαρτία, και διά τούτο και έγένετο ενταύθα ή άνάκρισις όπως διευκρι- 
νισθή δ θάνατος και 'ίσως Γσως τόν Ικδικήσωμεν.

— Μία επιστολή . . . .  νά φονευθη διά μίαν επιστολήν ; έψιθύρισεν ή κ. 
Μονκλάρ.

— Διά τούτο μέ άνέκριναν ; ήρώτησεν ή Έστέλλα διά τής σοβαράς φω- 
τής της.

πππτττ-ΓΓ-Η  888ΒΗΒΜΒΗ3ΒΜΗ ΜΒΒΜΜΒΒΗΚΜ— — ^
παρασκευάζον ούτω καταλλήλως αυτό.εις φιλοξενίαν νού κα 
καρδίας καλλιεργημένης.

Διά τούτο καί εις τάς εξετάσεις, κατά καλήν τουλάχιστον 
αρχήν του Παρθεναγωγείου Σκορδέλη, επιδεικνύεται καί δοκι
μάζεται πρώτη ή σωματική άτκησις. Ούτω την παρελθοϋσαν 
Πέμπτην εις τόν εύρύν καί σκιερόν του καλού τούτου παιδευ- 
τηρίου κήπον αί μαθήτριαι με τά λευκά των φορέματα, ώς 
άληθεϊς νύμφαι τών δασών, εύσταλεΤς, καί χαρίεσσαι, Ιξετε- 
λεσαν μετά θαυμαστής δεξιότητος καί εΰκαμφίας πάντα τά 
γυμνάσματα, ενώ εν τώ μεταξύ άπηγγελλον μετά τέχνης διά
φορα εκλεκτά ποιήματα, διδαχθέντα παρά τού είδικωτάτου 
εις τά καλλιτεχνικά μαθήματα κ. Ά ρ. Κουρτίδου.

Τήν ώραίαν εναρκτήριον τών Ιξετάσεων εορτήν συνεπλή- 
ρωσεν ό παρά τών μ.αθ>ιτριών χορευθεις Ελληνικός χορος, τον 
όποιον ήρχισαν νά διδάσκωσιν άπό τίνος εις τά Ελληνικά 
Παρθεναγωγεία, άναμιμνήσκοντα ούτω χρόνους ’εθνικού μ.εγα- 
λείου καί δόξης. Καί ή συνήθεια αυτή εχει παιδαγωγικόν καί 
ήθικομορφοιτικόν σκοπόν θαυμάσιον.

Ή  μαθήτρια, ήτις άλλοτε Ιμάνθανε μόνον ευρωπαϊκούς χο
ρούς άσυνειδήτως Ιθεώρει τήν πατρίδα της άμουσον καί άφιέ- 
ρου τούς πρώτους πτερυγισμούς τού νού καί τής ψυχής της 
προς ξενικάς συνήθειας, διασκεδάζουσα καί τερπομένη δι’ αυτών.

Σήαεοον ό Ελληνικός χορός αποτελεί τό πρώτον νανού
ρισμα τής πατρίδος προς τήν παιδικήν τής κόρης ψυχήν, καί 
συνδέει άρρήκτως τάς πρώτας της αναμνήσεις με τάς ήρωϊκάς 
έκείνας καί άθανάτους μορφάς, αϊτινες Ικλέϊσαν τον χορον 
τούτον άνά τά δρη καί τάς κοιλάδας τής Ελληνικής γής, ήν 
επότισαν βραδύτερον με τό αιμά των.

Τήν συμπαθή διευθύντριαν δα ’Ασπασίαν Σκορδέλη συγχαί- 
ρομεν διά τήν ώραίαν τής άριστα διοικουμένης σχολής της 
'εορτήν καί εύχόμεθα τήν εις τά μαθήματα Ιξέτασιν όσον τό 
δυνατόν συντομωτέραν,άφού δεν κατωρθώθη μεθ’ όλην τήν Ιπι-

— Άκριδώ; χυφία- ΰπωπτώθημεν μήτω; ό αίλιος τής καταστροφής, ό γρά- 
ψας τήν Ιπιστολήν κατώκει εις Λαβάλ όπόθεν Ιστάλη.

—- Ό  Ραυμόνδος είπεν ή κ. Μονκλάρ δέν έγνώριζε κανένα έκεΐ' δέν ΰ- 
πήργε φρουρά.

Τ ί φρονείτε αεΐς, κύριε, διά τήν επιστολήν ταύτην;
— Ό  νέος Ιδίστασε πρός στιγμήν, ή ψυχραιμία τής Έστέλλας τόν ά· 

πήλπιζε.
— Πολύ φοβούμεθα, ότι περιείχεν άποκάλυψίν τινα ψευδή ή αληθή, αδιά

φορο ν.
— Ανώνυμος επιστολή ;
 ’Ό / ι βεβαίως,δέν είναι τοϋτο πιθανόν. Ό  Ραυμόνδος θά περιεφρόνει ανώ

νυμον Ιπιστολήν.
 Τ ί είναι δυνατόν νά λεχθή διά τήν οικογένειαν μας; είπεν ή κ. Μονκλάρ·

Ιξαπτομένη. . . .  ,
Τ ί δϋνανται νά εϊπουν, έπεΤπεν ή κ. Μονκλάρ . . . Ευτυχώς ή οικογένεια 

μας εϊναι ακηλίδωτος, τόσον οΐ Βωράνδ, ώς καί οί Βιρνών, εξ ών κατήγετο 
ή σύζυγος τοϋ άδελφοϋ μου.Οί Β,υονέρ επίσης εΤναι οικογένεια τιμιωτάτη.— Φιλ- 
τάτη μου έξηκολοΰθησεν Ιγειρομένη καί λαμβάνουσα τήν Έστέλλαν άπό της 
χειρός, ελπίζω οτι αί υποθέσεις αύται δέν σκοπεύουν νά σέ μιάνουν σέ, ή τουί 
ίόικούς σου. . . .  _ 1

— Κ ι’ έγώ τό Ιλπίζω, ειπ.ν ή Έστέλλα παρατηρούσα τόν ΒοηοίίΙ μέ υφος 
υψηλόφρον τήν φοράν ταύτην. Μήπως, κύριε, κατηγορούν έμέ διά τόν θάνατον 
τοϋ συζύγου μου ;

  ’Ό χ ι ακόμη κυρία· άπεχρίθη ψυχρώς, αποδίδων αυτή τά ίσα.
— ’Αλλά θά τήν κατηγορήσουν ; ήρώτησεν ή κυρία Μονκλάρ.
— Πολύ πιθανόν, ήξεύρουν δτι μία επιστολή υπάρχει.
Τ ί  περιεΐχεν ή Ιπιστολή εκείνη ζητοϋν,άλλά δέν ευρίσκουν, συνεπώς αί υπο

θέσεις λαμβάνουν ύπόστασιν καί . . . .
Ή  Έστέλλα Ισκέπτετο. «Χθες ή κ. Πόρλευ ήτις είναι φίλη μον σήμερ»* 

ό άνθρωπος ουτος τόν όποιον δέν γνωρίζω» . . . κύριε τω είπεν ύψηλοφώνως, 
ποιον συμφέρον έχουν άνθρωποι, ούς δέν γνωρίζω, νά διασύρουν τήν φήμθν 
μιας γυναιχο; ;

Είπον ήδη ϋμΐν, κυρία, οτι δέν ήξεύρω. Μή μέ κακίζετε διότι σας ειδοποί
ησα· ένόμισα οτι είχον καθήκον νά τό πράξω, ώς έκ τής Φιλίας μου τής ειλΐ[ 
κοινούς πρό; τόν Ρχυμόνόον καί τοϋ σεβασμού πρός παν ό,τι συνδέεται μέ 11 
Ονομά του.
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ζημίαν τής εύλογίας ή κπτά τό ετος τούτο κπτά ργητςς τό 
εξετάσεων.

ΣΤΙΧΟΙ Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ
Άθηναι 26 Μαΐον 1895.

Μέσα ’c a v td  τό φοβερό χα ϊ τρομερό u ov  χά .Ι ι ,
Mirto, Υτώπ εζετάσεωρ τήν  τόση άνεμοζά.Ιν ,

. Ένω dév  ε ϊχ χ  σ τ ιγμ ή  κομμάτ ι ν '  ά να σά νω ,
Για τονς πτωχούς ήθέ,Ιησα εργόχειρα νά  κάνω.
Και τήν βεΧόνα ε τ ια σ α  μ ε  ό ισ ταγμό  στό χ έρ ι ,
Raí 'όονΧευα π ουρ ν ό—πουρνό χα ι 'όούΧιυα νυχτέρι.  
Απ τα  π α ιδ ιά  δεν  ’ζήτησα νά  κάμουν τέ το ια  χ ά ρ ι , 

Γ ια τ ’ ε ίν α ι  δύσιο.Ιος καιρός, έχ ουν  μ ιγά .Ιη  βάρη.
*Αν δεν χατωρθωσα πολύ  νά  σας< ευχαρ ιστήσω ,
Γ ιά  τοϋτο θέΧω, φίΛη μου, συγγνώμην  νά  ζητήσω. 
Ε ίχα  ποΙΧήν δ ιάθεσ ιν ,  κ, ’ ή κάδε βεΧυνιά μ ο ν ,
Θά εΧεγες πώς ήτανε  παΧμός μ έ σ ’ ’ς τή ν  κ αρδ ιά  μου  
—  Kat τωρα σάς παρακαΧώ άπό αυ τά  τό ενα  
Γ ιατ  ε ίν α ι  δΧα μ έ  καρδ ιά ,  μ '  ά γάπη  δονΧεμένα —
’Εκείνο πού π ιό  νόστ ιμο  απ' δΧα των θά  ’/ψ ήτε,
Ώς εν μ ικρόν  ένθύμιον υμείς νά τό δεχθήτε.

Έ ν  ύπερμέτ^ ω βίοι 
Μ αντεύσατέ  με  π ι ί α .

ΤΙ Μ ΑΣ Ε Σ Τ Ε ΙΛ Α Ν  Δ ΙΑ  ΤΗΝ Ε Γ Ε Ρ Γ Ε Τ ΙΚ Η Ν  Α Γ Ο Ρ Α Ν

Υπερέβησχν άληθώς τάς προσδοκία; μας αί εύγενείς φίλαι, 
ων την συνόρομην επεκαλέσθημεν, διά τήν ευεργετικήν αγοράν 
τής σήμερον. Πλην τών Ιν τώ παρελθόντι φύλλω άναγρα- 
φεντων ειδών άπέστειλαν ήμΤν καί τά εξής : Ή  καλή μας 
φίλη καί συνεργάτις κ. Φλωρεντία Φουντουκλή 36 αντιχεί- 
μενα, μετα τών ωραίων στίχων, ούς ανωτέρω δημοσιεύομ,εν.
Η κ. Ιωαννα 1 εωργιαδου η εις πάσαν Ιπίκλησίν μας γε·<-

ναιως πάντοτε και φιλανθρωπως άνταποκρινομέ’νη 5 αντικεί
μενα. Η δις δε ΜϊίΙΗΓί, η ώραια γαλλίς καλλιτίχνις, περί 
τών έργων τής οποία; προσεχώς θά δημοσιεύσωμεν εκτενή μ ε
λέτην, μας απεστειλε 5 καλλιτεχνικά αριστουργήματα. Ή  κ. 
Δέσποινα Άνδριοπούλου 8 αντικείμενα. Ή  κ. Άδελαίς Στε
κούλη 3, ών τό εν καλλιτεχνικόν καί πλούσιον. ‘Η κ. Ειρήνη 
Πρινάρη 1 άλλά πλουσιώτατον καί ώραΐον. Αί δεσποινίδες 
Κανά 8. Ή  κ. Θεανώ Λ. Δεληγεώργη 8. Ή  κ. Άλιμπέρτη 
3. Ή  κ. Μαρία Βελλή 2. Ή  κ. Λουκίχ Α. Ζυγομαλά 2. *Η 
κ. Σκρίνη 1.

Προς πασας τχς κυρίας ταυτας εκφράζω τήν θερμήν ευγνω
μοσύνην τών εύεργετουμένων δυστυχών καί τάς άπειρους ευχα
ριστίας μου, διότι δια τής προθυμου καί γενναίας ταύτης συνει
σφοράς των μοί απέδειξαν άπαξ ετι τήν αγάπην των καί τόν 
εΰγενή πόθον νά με ένισχύσωσιν εις τόν άγώνα τού καλού, όν 
Ιν τώ μέτρο) τών ασθενών μου δυνάμεων αναλαμβάνω.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Ε Π Ι θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ
Συναυλία  τοϋ Ωδείου. Τήν προσεχή Τετάρτην, 31ην 

Μαΐου καί ό)ραν 5ην μ. μ. τελείται Ιν τή ωραίοι αιθούση τού 
Ωδείου ’Αθηνών, ή συνήθης συναυλία τών Ινιαυσίων «ότού Ιξε
τάσεων. Καί αί εξετάσεις κατά τό ετος αυτό έχουν τούτο τό 
Ιξαιρετικόν,ότι άναδεικνύουν τελείαν μουσικήν τήν Ιν τώ Ώδείω 
καταρτισθ; ισανκαι εζ αυ:ου μετα συμπληρωσιν θαύμασίων σπου
δών άποφοιτώσαν σήμερον αριστούχο·* δα Μπεττίναν Φραβασίλη.

“Ό τι τό ’Ωδεΐον Ιπετέλεσε θαύματα τό ειπομεν καί άλλοτε, 
καί ότι αί συναυλίαι του είναι ή γλυκύτερα καί πατριωτικωτέρα 
Ιν ταΰτώ άπόλαυσις οΰδείς τό άρνεΐται. Είναι άπτόν δείγμα 
τής προοδευτικής πορείας τής νέας 'Ελληνικής γενεάς, ήτις 
έσχε τήν έκτακτον ευτυχίαν νά άποκτήση Ιν τώ προσώπω τού 
κ. Νάζου τόν εισηγητήν καί σκαπανέα τού μουσικού μέλλοντος 
τής χώρας μας. *

Λ1 ψΗ ?°ύησ*ι κόρη μου . . . ο,τι χκί άν συμβη Ινώ θά σέ ύπερασπισθώ. 
ν.Αέν θα τολμψσουν νά εϊπουν τι όιαν ϊδουν ότι Ιγώ υπερασπίζομαι τήν τιυήν 

«ου διατηι ϊδιχής μου 0 κ  σέ ύπεοασπισθώμεν καί έν ανάγκη θα σ’ Ιχδικήσω- 
|ίίν, δεν είναι οίίιω κύριε Beno ist;
t  ̂Εκείνος έκλινε σιωπηλω;. Το βλέμμα τής Έστέλλα; προσηλοίθη Ιπ ’ αύτοϋ 
τπιστιγμήν. Τό βλέμμα εκείνο έφαίνετο λέγον:«Τί σάς έκαμα καί έγείνατε Ιχ-

εκείνου τη απήντησε. «Αιατί ή φωτογραφία σας εύρέθη εις τό 
Εκείνη ομως δέν ήννόησε τίποτε, διόα δέν, ειχεν ϊδει ούδέν.

Καθημένη πρόμοϋ γραφείου της έν τφ κοιτώνι αυτής ή Έστέλλα Ισκέπτετο. 
ΒΛαθισ« εκεί δια ,νά__γράψη εϊς τινα, νά έχμυστηρευθή τήν θλίψιν της· άλλά 

ΒΡ* αΧ°'ΙΤ' ,χ Ρ ^ αΌ εβρεν οτι δέν είχε απολύτως κανένα εις ον νά Ικφράση 
»̂παράπονά της. Μή έχουσα άλλας σχέσεις έκτος τής κ. Πόλρεϋ έβλεπεν οτι 

Ε  ' Υ  ?“ ϊ ϊ ,ενθ 1Ιρ4ς ον νά εϊπη τήν θλίψιν της, ουτινο; νά έπικαλεσθή τήν 
*1 ° ?  * ' ή γονή εις ήν απολύτως δέν ήδύνατο νά έμ-

«.ευ η τας ανησυχίας της ή νέα χήρα. Πώς ήδύνατο νά τήν Ιριμτήση καν 
ερι του τραγικού τούτου συμβάντος;

δ-ν'°τε'ΐ ϊ  ήσθάνθη τήν ανάγκην νά ζητήση προστασίαν παρ’ ού-
Ικ Κ  π®ι^*ή της ηλικία διήλθεν Ιν θλίψει πλησίον μητρός ασθενούς καί 

ουτου συνείθισε ν̂ά καταφεύγη μόνον εις έαυτήν. Παρά τή κ. Πόλρεϋ, ά- 
δτι τώ!  θυγατέρων της, ο)ν ήτον ή πρεσβυτέρα, ήοθάνετο καλώς
0ΓΟ ’ υ’[«0ρευθείσαι και αί τρεις θά έλάμβανον τρεις διαφόρους διευθύνσεις 

■ ϊ  συνΤ1ντώντό ποτε. "Ολον τό ιδεώδες της εινεν
τ(, π.! ϋαϋμονδου Βωράνδ. Δέν τόν ή ίάπα δι’ έρωτος· άλλά ή εκ-«Μσις XII 5ι Βί,,,λ . ’ .¿., ,ε  ¿..ι__ ·τ{ ι»  * i r  L / w p w r v .  u c i f  bvir i j  ¡ λ ι . λ  υ ι  c p u i  · υ ^  /j c r .—

τούτου5 χΓ' 5 σϋμΊάθειά της πρός αυτόν είχον έπέλθει αμέσως και Ικ
διότι I I 1 ·" JB* 0'’ίΙ * * 1  ̂ ε·0“ 5 βρ*δύτερον θά Ιπηκολούθει. ’Ήδη μετενόει 
τήνκ«τΑ - . °>Γαν ° ί ’αϋμονδος τήν Ιζήτησεν εις γάμον. Φόβος άγνωστος
πει τό ρ Υ Ύ 5 ε" τ“ ϊ λοϊ ων το5 Benoist’ δέν θά ήτο χαλλίτερον νά έλύ- 
δον U’ V· a“ft°v ôv άρνουμένη! Όποιου εϊόους συκοφαντία έκαμε τόν Ραϋμόν- 

*»■ . *π°θανη μάλλον ή νά όμιλήση;

ή συκοφαντία μάς εύρίσκει πάντοτε ακριβώς, όταν ούτε καν τήν διανοούμιθα. 
Διατί ό Ραυμόνδος Ισκέπτετο, νά μή έλθη νά μ’ εΰρη ; θά έξήγουν άυέ- 
σως τό ψευδές τής συκοφαντίας ταύτης ; Μήπως πρός στιγμήν Iτρελλάθη ; '

Ή  Έστέλλα άπεφάσισε νά έρωτήση τήν κ Μονκλάρ. Ή  άπάντητις, ήν έ- 
δωκεν αϋτη πρό; τόν Benoist ήτο άρχοϋσα ένδειξις τής πρός αυτήν ύπολή- 
ψεώς της. ’Έπρεπε νά γνωρίση κατά βάθος τόν χαρακτήρα Ικείνου, οστις υπήρ- 
ξεν έπί τινας μόνον ιορας σύζυγο'; της. ”Επεμψε_ νά πληροφορηθή έάν ή κ. 
Μονκλάρ τήν έδέχετο. Εκείνη δέ εις άπάντησιν ήλθε μόνην νά τήν εύ’ρη. 
ι Θέλετε νά συνομιλήσωμεν, αγαπητή άνεψιά μου ; ήρώτησε τήν Έστέλλαν 

ε’ισερχομένη.
Η νέα γυνή ενθυμουμένη ότι ό Ραυμόνδος περιεποιεΐτο πολύ τήν υγείαν 

τής θείας του, τήν Ιτοποθέτησεν όσον τό δυνατόν άναπαυτικώτερα έπί τίνος 
ανακλίντρου, όπερ έκαμε τήν γηραιάν δέσποιναν νά δακρύση..............

Συγγνώμην, αγαπητή θεία, είπεν ή Έστέλλα εις τήν θέσιν έν η εύρισκό- 
μεθα δέν νυμίζετε,ότι πρέπει νά ζητήσωμιν τό μέσον όπως φωτίσωμεν τό μυ - 
στήριον τούτο ; e

— 'Ομιλήσατε, είπεν ή κ. Μονκλάρ.
— Μήπως παρατηρήσατε ποτέ Ιξάψιις τινάς παρά τώ άνεψιώ σας ; σηιιεία 

τινά Ινδειχνύοντα τρέλλαν ;
— Ποτέ, είπεν ή κ. Μονκλάρ ύπερη©άνως. Ό  ανεψιός μου εί-̂ ε τό πνευμχ 

ίρεμον, νουν ν^φοντα, και ποτέ δέν παρεξετράπη εις καταχρήσεις, αΓτινες επε
νεργούν επί του εγκεφάλου. ΤΗτο πολυ ευαίσθητος είς δ,τι άφεώρα τόν πα- 
τέρατου, του οποίου τραγικός θάνατος τόν ει/ε πλήξει καιρίως.

— Τόν πατέρα του ! . . .  . είπεν ή Έστέλλα δέν τό είχε σκεφθή έως 
τιόρα . . . .  Μήπως ή επιστολή περιεΐχέ τι θιγον κατά τι τόν βίον του πα- 
τρός του ;

— Η κ. Μονκλάρ ηγέρθη, με το πρόσωπον φλέγον τήν δεξιάν δψωμένην 
και ζωηρότητα έκτακτον.

— Δηλώ, ε'πεν επισήμως, δύναμαι νά δρκισθώ, δτι τίποτε Ιν τω βίω του 
άδελφου μου δέν έδωκεν άφορμήν είς κατηγορίαν ποτέ . .  . τίποτε . . άλλως 
ο άνεψιος μου θά ε̂ζήτει οπως ευρη τόν συκοφάντην καί τόν Φονεύση. · . .

— Θεία μου, ειπεν ή Έστέλλα. σεις ¿χάσατε ένα ανεψιόν, δστις υπήρξε δι* 
υμάς υιος, αλλ εγω έχασα το παν . · . άνευ γονέων, άνευ φίλων · . . λαμ
βάνω έπισκεπτήρια όχι όμως κα'· δείγματα συμπαθείας . . . ο Ραυμόνδος ήτο 
δι* εμ^τό παν . . . είχον άπειρον πρός αυτόν εμπιστοσύνην . . . έφυγε δίχως 
/ά μ αφήση μιαν λέξιν αποχαιρετισμού καί είμαι χιλίας φοράς περισσότερον
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Τά εισιτήρια τιριώνται 5 δραχριάς. Δεν θά σταλώ « δε 
ταϋτα εις κανένα, άλλα θά πωλώνταε παρά τοΐς κ. κ. Βε- 
λουδίφ, Ντψβδρτ καί Μπάρτ. ’Αλλά τί είναι τδ [Λίκρον αύτο 
ποσδν απέναντι της καλλιτεχνικής άπολαυσεως, ην ρ,άς υπό
σχεται τό πλούσιον καί ποικίλον πρόγραρ,ρ,α τής συναυλίας 
τα υτη ς ;

ΜουσΊΚη Έ ψ ΐίμ ερ ίς . Ή  ριουσική των τελευταίων ετών 
πρόοδος έδηριοΰργησε καί την ανάγκην ρ,ουσικής έιρηριερίδος, 
ής την εκδοσιν άνελαβεν ο κ. Α. Άλεζιάδης καε την διευθυν- 
σιν ό κ. Ν. Λαριπελετ. Παρεχει άληθή έκδοόλευσιν εις τους 
συνδροριητάς του τό περιοδικόν τοϋτο, τό όποιον συνιστώρ,εν 
θερριώς, διότι πλήν τής οίκονου,ικωτερας άποκτησεως τών 
μουσικών τεμαχίων, προσφέρει διά τη ; μηνιαία; έ/δοσεώς του 
τάς νεωτερας καί Ιπιτυχεστερας συνθέσεις τών γνωστότερων 
του κόσριου ριουσουργών καί παρακολουθεί έν περιληπτική μου
σική επιθεωρήσει την άνά τον κόσμον όλον καλλιτεχνικήν 
κίνησιν.

'Η συνδρομή εις τό άζιόλογον τοϋτο περιοδικόν προπλτρο 
νεται κατά τριμηνίαν άντί 3 δρ. διά την ’Ελλάδα και 3 φρ. 
διά τό έ'ωτερικόν.

Τ Α  Δ Ι Δ Υ Μ Α  Τ Ο Υ  Ο Υ Ρ Α Ν Ο Υ
Δεν είναι τετριμμένη καί συνήθης ριυθιστορία, άλλ’ οϋτε ό 

ερως αποτελεί την ψυχήν τοϋ έργου τουτου. Τό φλεγον ζητημα 
τής εποχής, τό γυναικεϋον ζητημα αποτελεί την κυρίως ΰποθε 
σι ν τών Δίδυμων. Μετά την έν ’Αμερική άπό τίνος βασανιζο- 
μενην καί μελετωμένην ιδέαν περί διατηρήσεως τής άγνότητος 
τοϋ νέου ά>ς καί τής νεάνιδος καί τήν Ικεΐ συστασιν τοϋ όρυίλου 
Λευκοοϋ Σταυροϋ, έρχεται ή Ά γγλ ίς συγγραφεύς κ. Grand 
νά διεκδίκηση έν όνόριατι τής ήρωΐδος τηςΕΰάδνης τό δικαίωμα 
τής κόρης νά άπαιτη παρά τοϋ άνδρός παρελθόν άμεμπτον κα  ̂
άγνόν ώς τό ίδικόν της.

μόνη ή τήν προτεραίαν τοΰ γάμου μου. ’Εάν άπε'θνησκε τήν προτεραίαν τής 
στέψεως τό παν θά έκλαιε πέριξ μου,έν ω σήμερον δίν βλέπω ή ψυχρότητα... 
Δεν δικαιούμαι λοιπόν νά ζητήσω ν’ άνεύρω τόν λόγον τής ανυπολογίστου αύ- 
τής καταστροφής, ήτις μοί άφήρεσε τήν χαράν μου ;

Και δάκρυα Ικυλίοντο κατά μήκος τών παρειών της, συγκινήσαντα τήν κ. 
Μονκλάρ, ήτις ήγέρθη τήν έλαδεν εις τάς άγκάλας της, τήν ήσπάσθη περιπα- 
θώς καί τή είπε : Κόρη μου, ίμπιστεύθητι εις έμέ . . . αί δύο μας θ ’ άνα- 
ζητήσωμεν καί θ’ άνεύρωμεν.

Μετά τινας ήμέρας άπό τών συμβάντων τούτων ό Θεόδωρο; Ββηοϊδί έ- 
στελλε τό Ιπισκεπτήριόν του πράς τόν αρχηγόν τής Δημοσίου άσφαλείας,όστις 
τόν έδέχθη πάραυτα εις τό ιδιαίτερον αύτού γραφείου. Δέν άνεκαλύψετε τίποτε; 
τόν ήροίτησεν ε’ισελθόντα.

—  ’Απολύτως, άπήντησεν ό Θεόδωρος. Καί Ιγώ έρχομαι νά σάς Ιρωτήοω 
μήπως ήπατήθημεν καί Ιπέστη ή ώρα νά ζητήσωμεν άλλαχοΰ.

— Έζήτησα παντού, καί έδωκα διαταγάς νά εξετάσουν παντού, ένθα ό Βω- 
ράνδ είχε σχέσεις πλήν άτυχώς, τίποτε, Ιντελώς τίποτε· τό όποιον νά ένι- 
σχύση τάς ιδέας μου.

Ό  Θεόδωρος ήσθάνετο ¿αυτόν καταδεδλημένον. Τό λογικόν του, τό αί
σθημα τής τιμής, ό σεβασμός πρός τήν γυναίκα τόν ’έκαμνε, ν’ άπωθή τήν 
ιδέαν ότι ή κ. Βωράνδ θά ήδύνατο νά ένέχηται, ή μακρόθεν ή έκ τοϋ σύνεγγυς 
μέ τόν θάνατον τοϋ συζύγου της, καί εν τούτοις αλλόκοτος δυσπιστία, ένστι
κτός τις άντιπάθεια, ας δέν ήδύνατο νά κατανικήση τόν κατελάμδανον, άναμι- 
μνησχόμενον τήν έκτακτον ψυχρότητα τής νεονύμφου.

—  Τίποτε δέν σας άπέδειξιν,δτι ή επιστολή περιεϊχέ τι δι’ εκείνο δπε,ο μοι 
εί’πετε;

— Εΐλικρινώς δχι είπεν ό αρχηγός καί όμως δέν δύναμαι νά λησμονήσω 
τήν Ιντύπωσιν, ήν μοι ένεποίησε ή έκτακτος ηρεμία τής κ. Βωράνδ. Ήτο τό
σον ολίγον φυσικόν τοΰτο έν τοιαύτη περιστάσει.

— Είναι γυνή έξουσιάζουσα τά πάθη της, παρετήρησεν ό Θεόδωρος μετ’ 
οργίλης βεδαιότητος.

— Είναι τφ δντι έκτακτον φαινόμενου καί λυποΰμαι, κύριε Ββηοίδί, διότι 
δέν ήδυνήθην νά πληροφορηθώ τι σχετικόν πράς τήν Οπόθεσιν ταύτην, τήν τόσον 
θλιδεράν καί σκοτεινήν · . .

— Νομίζετε λοιπόν ότι αί έρευναι ήμών έτελείωσαν ;
—  Βεβαίως, καί πρέπει νά σάς άποδώσω τά χαρτία ταϋτα τά εόρεθέντα έν

Δέν προβαίνουν εις άνάλυσιν τοϋ έργου, διότι ή καλη συνά
δελφος «Άκρόπολις» έπεληφθη ηδη τής έν μεταφράσει εις επι
φυλλίδα δημοσιεΰσεοίς του. Επειδή ου.ως έν Ευρώπη, καί Ά - 
·χ.ερικ'?ι αποτελεί τό ¡αέγα φιλολογικόν γεγονος τής ήι/.ερας, καί 
συγγραφεύς αΰτοϋ εΐνοιι γυνή, ένομισαμεν καλόν να συστησωμεν 
εις τάς άναγνωστρίας μας τήν έπισταμενην μ.ελετην αΰτοϋ. Βε
βαίως εις πολλάς καί πολλούς αί νέαι αυταί ίδεαι θά θεωρη- 
θοϋν τολμ,ηραί, άλλά τί έπί τέλους δέν κάμνει ο χρονος και εις 
τί δέν ριάς συνειθίζει, όταν μάλιστα τό τ ί  τοϋτο είναι όρθον, 
ήθικόν καί δίκαιον.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Οί φαλακροί. ’ Ιατρός τις Βιισχυρίζεται, ότ άπό ηλικίας 20— 30 
έτών έπί 100 ατόμων τα 27 είναι φαλακροί’ άπό 30 — 40 δ άριθμός 
τών φαλακρών είναι 47 έπί τοϊς 400 ’ ά λλ ’ ή κρίσιμος ήλικία είναι 
άπό 40— 50, ότε έπί 100 άτόμων 50 έτών τα 25 μόλις έχουν κόμην 
σχεδόν πλήρη’ τά άλλα κατα τό μάλλον καί ήττον άμοιροΰν τοιαύ- 
της’ μετα τα 60 δέν έχουν τίποτε.

Ή  φαλακρότης έπέρχεται συνήθως ε’.ς πρόσωπα ανωτερας ευφυΐας, 
κόμη άντέχουσα είναι σημεΐον μακροβιότητος και απεδειχθη, οτι οί 
εκατοντοότεις έχουν ολοι τήν κόμην των.

Ό  ιατρός περαίνει τήν στατιστικήν του διά φαρμάκου κατά τής φα· 
λακρότητος. Τοϋτο δέ είναι ή φρόνησις καί ή ησυχία . . .

’Ό χ ι τόσον εύκολος ή θεραπεία αΰτη·
’Ανήρ γυνή. Πρό είκοσιν έτών εζη χειρουργός τις Ιν τώ άγγλικώ 

στοατω καλούμενος ΜακλώΒ* ήτο σοβαρός, σοφός, ικανός και επιφυ
λακτικός. Οί σύντροφοί του ένίοτε τόν εσκωπτον δια την μετριότητα 
μεθ ’ ής έζη.

’ Ημέραν τινά εις τας ’Ινδίας ΰπολοχαγός τις, τόν έπετίμησεν εύθυ
μους, ότι έζη ώς δεσποινίς’ ό ΜακλώΒ ήγέρθη, έρράπισε τόν άξιωμα- 
τικόν, τόν έπροκάλεσε, καί τήν έπαύριον τόν έφόνευσε δ ι’ ενός κτυ
πήματος.

Μ ετ ’ ολίγον παρητήθη καί έπανήλθε νά ζήση έν ’Αγγλία .
“Οταν άπέθανε μετά τινα’έτη βραόύτερον, άνεκάλυψαν, ότι ό Μα

κλώΒ ήτο γυνή καταγόμενη έκ μιας τών έπισημοτέρων οικογενειών 
τοΰ ηνωμένου βασιλείου.

τώ δωματίω τοϋ άτυχους φίλου σας, θέλετε νά τά λάόητε μαζή σας ; ό φά- 
κελλος δέν είναι βαρύς.

—  ’’ Εστω, ειπεν ό Θεόδωρος.
—  Ό  αρχηγός ήνοιξεν έ’ν συρτάριον, ’έλαβε τήν δέσμην τών χαρτίων ό- 

περάνω τών όποιων ήτο ό φάχελλος Ιχ Λεβάλ προερχόμενος, ό αρχηγός τόν 
παρετήρει μετά βαθείας προσοχής καί οϋτως είπεϊν πολλής θλίψεως.

—  Τό μυστικόν είναι έκεΐ είπε, χτύπων αυτόν διά τοΰ δακτύλου, αλλ’ ο 
φάχελλος είναι βωβός. > ,

— Θέλετε νά σάς δώσω μίαν συμβουλήν ; κρατήσετε τόν φάχελλον καί μή 
ε’ίπητε τίποτε εις οϋδένα . . . πιθανόν μίαν ημέραν ή επιστολή νά έλθη μα. η 
της νά έμβη έκεΐ μέσα. Μή είπητε τίποτε ούδ’ ε’ις αυτήν τήν κ. Μονχκάρ, 
ήτις άλλως δέν δύναται νά μάς βνηθήση εί'ς τι ώς καί ή σύζυγός του . . .

— Γνωρίζει εκείνη,οτι τήν όποπτεύονται και ίσως έάν τή έδείκνυον τόν φά · 
χελλον...............

— Ποιος τή τό είπεν ;
— Εγώ, Ιν στιγμή παραφοράς· ήτο τόσον ήσυχος.
— Έσφάλλετε· ή κ. δέ Βωράνδ θά δύσπιστή πρός σάς. . . .
— Πλέον τούτου’ νομίζω οτι μέ μισεί.
Τό 1/ δέν εμποδίζει τό άλλο· σάς συμβουλεύω νά κρατήσητε τόν »άκελλον 

δι’ όμάς· θά είμαι εις τήν διάθεσίν σας οσάκις θά μέ χρειασθήτε, και σας παρα
καλώ έαν μάθητέ τι νά μοί τό κοινοποιήσητε. , , »

Όταν ό Ββηοΐεί εάρέθη εις τήν όδάν άνέπνευσε βχθέως δις ή τρις, ελπίζων 
οτι ή κακοδιαθεσία του θά παρήρχετο- άλλά ματαίως, καθόσο·< διέσχιζε κατά 
μήκος τόν Σηκούάναν ήσθάνετο τούς κροτάφους του συσφιγγομένους τέλος ε- 
σταμάτησε και παρετήρει τό πρό αύτοϋ εκτυλισσόμενου ώραιον θέαμα ώσεί ζη
τών νά διασκεδάση. 'Υπό τάς πλατάνους, εις τήν τρυφεράν̂  καί μόλις ®υομέ- 
νην χλόην, οί βιβλιοκάπηλοι εχοντες προ αύτών τά κιβώτιά των, προσείλκυον 
τήν προσοχήν τοΰ πλήθους, οπερ εβομβει ως μέλισσαι πέριξ τής κυψέλης. Ε- 
πιζητών τήν ησυχίαν, όπου οί άλλοι μόλις έφαίνοντο ότι τήν εΰρισκον ¿πλη
σίασε πρός τινα, καί εξέλεξε μεταξύ τών β.βλίων.Τό Ικλεχθέν εφερε παράδοξον 
τίτλον . . .  Ζ η τ ή σ α τ ε  τ ή ν  γ υ ν α ί κ α .

’Ανυπόμονος τό έρριψε κατά γβς καί έ'λαβεν έτερον. 'Η τυχη τόν κατεδ.- 
ωκε. Τό δεύτερον τοΰτο όπερ έλαβε τήν τύχην τοΰ πρώτου* έφερε τίτλον. 
Α ί  δ ι ά σ η μ ο ι  δ ί κ α ι ,

Έπανέλαβε τήν όδόν του κατά μήκος τής δενδροστοιχίας τοΰ Κεραμεικου.
( ’Ακολουθεί)


