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Προοδευτική, ριζοσπάστις, φιλελεύ
θερα άνευ επιφυλάξεων δέν έτέθη μόνον 
επι κεφαλής των ομάδων, αίτινες έπι- 
ζητοϋν δία τήν γυναίκα τήν έξασφάλι- 
°ιν τών πολιτικών δικαιωμάτων της,
«λλά ένεργότατον λαμβάνει! μ.έρ ες είς 

σαν λαϊκήν συνάθροισιν, τασσόμενη 
πάντοτε υπέρ τών άσθενεστέρών και δι- 
εκδικοϋσα τά δικαιώματα αυτών.

Li Είναι η πρώτη έν Γαλλία, ήτις ίδρυ- ί
«ε μετά τής Hubertine Auchert τήν '
υΐΓε? τ ή? χειραφετήσεως τών γυναικών 
αδελφότητα, ής προίστατα» σήμερον ώς 
πρόεδρος, καταβάλλουσα έκάστοτευπερ
άνθρωπους πpoσπαΘεíαςJ καί διά λόγων καί διά διαμαρτυ- 
ριών καί δΓ εκθέσεων καί δΓ αναφορών πρός πραγματοποίησιν 

ιδέας, ήν αυτή πρώτη έν Γαλλίιγ συνέλαβε καί έριλοδο— 
£*)σε νά πραγματοποιήση.

I  Εις πασανέκλογήν δημοτικήν, καί έκλογήν πολιτικήν άκό- 
Ρ» , είς πάσαν έκλογήν σωματείων καί εταιριών, άπό τών 

^οποίων αποκλείονται αί γυναίκες, ή κ. Aslie de Yalsayre

υποβάλλει πάντοτε αί'τησιν ύποψηφιότητος καί δΓ έαυτήν κα1 
δια τας επιφανεστερας τών όπαδών’της. Άδιάφορον αν αί α ι 
τήσεις της άπορρίπτωνται καί έάν ή μία άπογοήτευσις διαδέ
χεται τήν άλλην. ’Αμετάπειστος, ίσχυρογνώμων, έπίμονο; 
ως ό Ζολά, έχει πεποίθησιν είς τάς άρχάς, υπέρων συνηγορεί 
και έλπίδα οτι αργά ή γρήγωρα θά έπιτύχν) τοϋ ποθουμένου.

"Αγνωστον άν, εύτυχεστέρα τοϋ ίσο- 
βίως υποψηφίου ’Ακαδημαϊκοΰ θά ά- 
ξιωθγ αληθώς νά ΐ'δγι πραγματοποι
ούμενα τά όνειρά της καί |άν θά τύχγι 
τής τιμής νά έκβιάσγ αύτή πρώτη τάς 
θύρας τοϋ Γαλλικοϋ κοινοβουλίου.

Γνωστόν καί βέβαιον^δμως είναι οτι 
ό άριθμός τών οπαδών της αυξάνει όση- 
μέραι- οτι έν Γαλλία ήρχισαν ήδη νά 
καταρτίξωνται ομάδες πολιτικαί έκ 
βουλευτών καί γυναικοφίλων, '¿οί όποιοι 
έργάζονται φανατικώς υπέρ τών ιδεών, 
ών κήρυξ καί ύπέρμαχος έτάχθη άπό 
τής πρώτης νεότητας της ή κ. Αβίίβ 

άθ νβΙίΒΥΓβ' δ,τι ήδη αί γυναίκες τής 
Γαλλίας έπέτυχον ο,τι άλλη μετριο- 
παθεστέρα αύτής ή αοίδιμος Μαρία Δ ε-  
ραίμ ϊίχε διεκδικήσει, ήτοι τό δικαί
ωμα τής ψήφου τών έμπορων γυναικών 

τής Γαλλίας είς τάς έκλογάς τών έμποροδικών καί τό δι
καίωμα τής έκλογής αυτών ώς έν ένεργεία μελών τών διοι
κητικών Συμβουλίων πάντων τών φιλανθρωπικών σωματείων 
τών έξαρτωμένων έκ τών Γαλλικών δήμων.

Γνωστόν είναι έπίσης οτι άλλαι γυναίκες τής Γαλλίας, άκο 
λουθοϋσαι τό παράδειγμά της, άλλά -πρακτικώτεραι, συν- 
τηρητικώτεραι καί μετριοπαθέστεραι έκείνης ίδρυσαν σωμα-
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τεϊα, τά όποϊχ μέ όλιγώτερον θόρυβον κατώρθωσαν πολύ π ε - 
ρισσόΐερα ύπέρ τού γυναικείου ζητήματος.

Ή  κ. Αείίβ άθ είναι ύψηλή, ξανθή, ζώηρά, εύ
γλωττος, συναρπάζουσα το άκροατήριόν της διά λόγων ω 
ραίων καί ενθουσιωδών, δΓ επιχειρημάτων και φρασεολογίας 
πειστικωτάτης. Έ άν άξιωθή νά όμιλήση ποτέ άπδ του βή
ματος του Γαλλικού κοινοβουλίου θά κατοοθώση βεβαίως νά 
αντιμετώπιση τούς εύφραδεστέρους των ρητόρων μέ τρόπον 
τιμώντα τ.δ φΰλον εις τδ όποιον ανήκει.

ΚΑΒΗΜΕΡΙΝΑΙ Ε Ν Τ Ώ Μ ΙΣ  -
»

Κ α .Ιή  μ ον γί.ΐη ,

Έ χ ω  ακόμη εμπρός μου ως ζωγραφιάν γελαστήν, ώς κάτι 
τι φανταστικόν, τύ όποιον μόνον εις παραμυθιών περιγραφάς 
καί εις ποιητικάς εικόνας βλέπει τις, εν θέαμα θαυμάσιον 
τού Αθηναϊκού ουρανού μας. Ή τ ο  τόσον έ'κτακτον, τόσον 
πρωτοφανές, ώστε μέ έκράτησεν ώραν πολλήν έκεϊ εις το 
Ζάππειον, ακίνητον εις το μέσον τού περιπάτου, αδιαφορούσαν 
δΓ ο,τι θά έσκέπτοντο οί βλέποντές με πολυπληθείς περιπα- 
τηταί τής ώρας εκείνης. Έάν η'μην ποιητρια, θά έγραφα 
αμέσως απόψε έν δίστιχον προς την ροδοδάκτυλον τού ήλίου 
δύσιν. Μη έκπλαγής διά το παράδοξον αυτό. Μάλιστα * 7Λ 
Άθηναϊκαί δύσεις τού όρίζοντος μας, μη άρκούμεναι εις τά 
δργια τού φωτός καί τών χρωμάτων, μέ τά όποια καθ’ έκά- 
στην εσπέραν πλημμυροΰν τον πέραν τής Άκροπόλεως καί 
πρός τον Σαρωνικόν ορίζοντα· μή άρκούμεναι εις την μαγείαν 
τών γραμμών, εις την μέθην καί την γοητείαν τών γριφωδών 
σχημάτων, εις τά χρυσεπάργυρα αραβουργήματα καί τά  ως 
μανδύας αρχαίων θεών μετά τόσης μεγαλοπρεπείας έξηπλω- 
μένα έκεϊ έπάνο) άργυροκύανα νέφη, έκλεψαν άπο την ήώ, 
την δειλήν καί δροσόλουστον τής πρωίας κόρην τά ροδεινά 
δάκτυλά της ,τά  όποια μέχρι τοΰδε άπετέλουν τον Θαυμασιώ- 
τερον καί πολυτιμότερον στολισμόν της.

Καί ουτω εις τδ μέλλον θά έχωμεν ροδοδάκτυλον δύσιν, 
πρδς μεγάλην βεβαίως λύπην τών στιχουργών, οί όποιοι θά 
ζητήσουν νέαν ομοιοκαταληξίαν, νέαν μορφήν καί σχήμα διά 
τούς στίχους των.

Πόσον ή'θελα, φίλη μου, νά ήσο εδώ διά νά έβλεπες τή·γ_ 
εικόνα αυτήν, πρδ τής όποιας καί ό μεγαλήτερος καλλιτέ
χνης θά κατασυνέτριβε μετά πείσματος τούς χρωματοπίνα- 
κάς του. Πού νά τά ευρη, σέ παρακαλώ, όσον μέγας καί άν 
είναι τά χρώματα αύτά, πώς νά συλλάβη τδ σχήμα καί τήν 
γραμμήν, αφού άπδ τής μιας στιγμής εις τήν άλλην ή σκη
νογραφία μεταβάλλεται, ή είκών άλλοιοΰται, χωρίς διά τούτο 
ούτε όλιγώτερον ωραία, ούτε όλιγώτερον ζω*)ρά νά γίνεται; 
Θά δοκιμάσω εις δύο μόνον λέξεις νά σοί άναπαραστήσω πεζά 
καί εντελώς αχρωμάτιστα δ,τι είδον. Φαντάσου, φίλη μου,, 
έκεϊ κάτω, πέραν τού Κορυδαλοΰ καί ύπεράνω τού σημείου 
εις τδ όποιον ακριβώς δύει ό ήλιος, έν πελώριον ριπίδιον α ε 
ρώδες, ώσεί έκ πολυτελών τριχάπτων καί έκ κυματίζοντος 
όλοσυρικού, ριπίδιον όρθάνοικτον μέ τήν βάσιν του τήν στενήν 
πρδς τά κάτω καί μέ τάς πτέρυγάς του ήμικυκλοτερώς πρδς 
τά άνω έκτεινομένας. Χρωμάτισε τάς ραβδώσεις τού ριπιδίου 
σου έναλλάξ μίαν κυανήν καί μίαν χρυσορροδίνην, μέ δλην

την γλυκεϊαν κλίμακα τών αποχρώσεων καί τού άπανθισμαύ 

τών χρωμάτων τούτων παρακολούθησε τάς γραμμάς αύτάς 
έπάνω εις δλην τήν έκτασιν τού ύπέρ τήν κεφαλήν σου όρί
ζοντος, μεχρις ου άραιούμεναι καί άσθενέστερον διαγοαφόμε- 
ναι έξαφανισθούν καί έχεις μίαν ιδέαν έστω καί ατελή τού 
πρωτοτύπου, τού παραδόξου θεάματος, τδ όποϊον ό μάγος, 
ό γόης ούρανδς τών ’Αθηνών μάς έπεφύλασσε σήμερον.

Αλλα τδ ωραϊον αύτδ θέαμα, ώς ολα τά ώραϊα πράγματα 
τού κοσμου τούτου, έξηφανίσθη τάχιστα και εγώ, ίνα μείνω 
μέ τήν έντύπωσιν έκείνην, άπεμακρύνθην τού Ζαππείου, τού 
αγαπημένου αυτού περιπάτου μου, οσον ήδυνήθην ταχύτερον.

‘ Ο ύποι/ογδς κ . Π ετρίδης
Θά έρωτγς βέβαια,άναγινώσκουσα τδν τίτλον μου τίνα σχέ- 

σιν έχει εις ύπουργδς τής Παιδείας μέ τά χρώματα καί τά 
φώτα, περί τών όποιων σοί όμιλώ άνωτέρω. Μεγάλην σχέσιν, 
αφού τδ φως τού νοΰ καί τής ψυχής δι’ δλην τήν νεολαίαν τού 
Ελληνικού βασιλείου άπδ τής κεφαλής τού υπουργού τής 
Παιδεί ας έκπέμπεται, άφοΰ εις αύτδν άνετέθη νά άγρυπνή 
έπί τού πνευματικού φωτισμού τού’Έθνους καί τού λαού μας.

Φυσικδν λοιπδν ήτο έκεΐθεν νά ζητήσω νά φωτισθώ καί 
έγώ διά τδ ζήτημα τής γυναικείας έργασίας, τδ όποϊον άπο 
τινων ημερών έθεσαμεν έπί τού τάπητος. Φυσικδν ήτο τήν 
γνώμην τού κ. υπουργού, άπδ τάς χεΐρας τού όποιου έξαρ- 
τάται καί ή στοιχειώδης καί ή άνωτέρα μ.όρφωσις τού φύλου 
μας, νά ζητήσω νά μ.άθω καί νά καταστήσω γνωστήν καί 
εις σέ καί εις τούς άλλους.

Καί ή γνώμη τού υπουργού τής Παιδείας, φίλη μου, είναι 
ρητή, κατηγορηματική. Ή  γυνή, ή Έλληνίς, πρέπει νά έρ- 
γασθή, καί ήρχισεν ή'δη, ά>ς μοί παρετήρησε, μέ τδν καιρδν 
δε ή εργασία της θά αύξήσν) καί τά έπαγγέλαατα καί αί 
επιστήμαι αί ίδιάζουσαι περισσότερον μέ τδ φΰλόν σας θά 
τής γίνωνται προσιτώτεραι άκόμη.

’Εννοείς, δτι ώ; παλαιά φίλη τού κ. Πετρίδου, δέν τού 
ώμίλησα ποσώς περί δημοσιογραφικής συνεντεύξεως, άλλ’ 
απλώς,ζητούσα νά μάθω, έάν τδ νομοσχέδιον περί έπαγγελ- 
ματικών γυναικείων σχολών Οά συζητηθή εις τήν παοούσαν 
σύνοδον, έστρεψα γενικώτερον τδν λόγον άπδ τά γυναικεία 
επαγγέλματα εις τάς έπιστήμας, άπδ τήν ιδιωτικήν δράσιν 
τής γυναικδς εις γενικωτέραν,τήν όποιαν μάλιστα— έτόλμησα 
νά προσθέσω— καί αί κατά καιρούς κυβερνήσεις οφείλουν νά 
υποστηρίξουν.

Ό  κ. Πετρίδης, φίλη μου, άν καί γνήσιος Ρωμιός χωρίς 
έπιτηδεύσεις, καί προσποιήσεις καί τορνευτάς πρδς τάς κυ 
ρίας φράσεις, θέτει δμως τήν γυναίκα πολύ υψηλά εις τήν 
ύπόληψιν του·, αναγνωρίζει δτι αυτη δύναται νά άποβή έξ 
['σου ώς ό άν/;ρ πολύτιμος κοινωνικός καί οικογενειακός πα
ράγων, έν μιγ λέξει αναγνωρίζει εις αυτήν τδ δικαίωμα τής 
εργασίας καί τής δι’ αυτής έπιτυγχανομένης προόδου, δχι μό
νον εις τδν στενόν καί περιωρισμένον κύκλον τού οίκου, άλλ’ 
εις πολύ εύρύτερον, τδν όποϊον έκτείνει μέχρι .τού σημείου,εις 
τδ όποιον δύναται νά φθάσγ, καταλλήλως παρασκευαζομένη 
ή γυνή.

Δεν άνήκει διόλου εις τήν κατηγορίαν τών άνδρών, οί 
όποιοι, ένω διαμ,αρτύρονται, δταν άκούσουν νά γίνεται λόγος 
περί ανεπτυγμένων γυναικών, ένω τονίζουν διθυράμβους δλου;
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εις σήν γυναίκα τής όποιας αί γνώσεις δέν βαίνουν μακρύτερα 
άπδ τούς τέσσαρας τοίχους τού μαγειριού καί αί βλέψεις υψη
λότερα τών πτερών καί τών τριχάπτων τά όποια άναοτώνται 
άπδ τάς ύαλίνους προθήκας τών εμπορικών καταστημάτων, έν 
τούτοις άποφεύγουν καί καταφρονούν τάς γυναίκας ταυταςι 

τάς όποιας θεωρούν υπάρξεις άναξίας προσοχής.
Μελετήσας, ώς έμπρέπν] εις άνδρα τής θεσεως του, τδ γυ- 

ναικεϊον ζήτημα, έννοει δτι γυνή άνεπτυγμενη γινωσκει υπερ 
πάσαν άλλην καί τάς εύθύνας τής καλής οίκοδεσποίνης καί 
τάς έργασίας τής καλής οικοκυράς καί τάς υποχρεώ
σεις τής καλής μητρδς καί τά καθήκοντα τής καλής συζύγου.

’Εννοεί δτι διά τδν κόσμον τών αιθουσών τοιαύτη γυνή είναι 
αληθής στολισμός ώς διά τήν κοινωνικήν ένδς έθνους καί ενός 
λαού πρόοδον πολύτιμος παράγων, διά τήν οικογένειαν δέ, 
έάν ή άνάγκη τδ καλέσγ, έάν συνεπείς θανάτου ή άλλων 
άτυχημάτων, εις χεϊράς της άνατεθή η ] περί τής υπαρξεως 
καί τής έξασφαλίσεως τού μέλλοντος τών τέκνων της φρον - 

τίς, αυτη άποβαίνει άληθής άγγελος σωτηρίας.
Ά λ λ ’ έγώ δέν ήρκέσθην είς τάς γνωστάς μου άλλως τε 

καί έξ άλλων περιστάσεων ιδέας ταύτας τού κ. έπί.τής Παι
δείας υπουργού. Έννόουν νά μή τδν άφήσω νά μοΰ ύπεκφύγγ 
ώς πρδς τδ ζήτημα τής καταλήψεως καί δημοσίων θεσεων 
έτι παρά τής έχούσης άναγκην να εργασθή και έκτος τού 

οί'κου γυναικός.
Έ θ εσ α  λοιπόν άμέσως τδ ζήτημα χωρίς περιστροφάς και 

εισηγήσεις. Ή  Έλλονίς πρέπει, νά καταλάβγ θέσεις δημο
σίας, ώς συνέβη μέχρι σήμερον είς όλας τάς γυναίκας τής 

Ευρώπης καί τής ’Αμερικής ;
'Ο κ. ύπουργδς άνεπήδησεν έπί τής έδρας του. ’Εδώ νο

μίζω ότι, ό πολιτικός, τού όποιου τήν1 ψυχήν έχουν μαυρίσει 
αί απαιτήσεις περί διορισμών και παύσεων διδασκαλισσων, 
έξανέστη ποδ τής ιδέας τού βασανιστηρίου, είς τδ όποϊον θά 
ύπεβάλλοντο οί συνάδελφοι του, εαν η Ελληνις εδικαιούτο 
νά καταλάβγ) θέσεις καί είς τούς άλλους κλάδους τής υπηρε

σίας τού κράτους.
—  "Οχι, μού άπήντησεν, άνανεύων μ ε τ ’ έμφάσεως καί μέ 

έν βλεμμο? εύγλωττότερον τής άρνησεως του.
Καί μοί έφάνηδτι είς τδ βλέμμα αύτδ άνέγνωσα : Δέν άρκούν 

όσα ύποφέρω έγώ άπδ τας απαιτήσεις τών διορισμών και 
παύσεων δέν άοκεϊ ότιχάριν τών ώραίων’ όφθαλμώντών ποοσ- 
τατευομένων των οί Άττικάρχαι επεχειρησαν αληθή εναν
τίον μου έκστρατείαν· δέν άρκει η λυπη και ο πονος, τον ο
ποίον αισθάνεται ή ψυχή μου προ τής δειλής και συνεσταλ
μένης κ,οοασίδος, ήτις έπικαλεϊται τον οίκτον μου δια τ^ 
τεμάχιον τού άρτου, τδ όποιον με την έντιμον εργασίαν της 
ζητεί νά 'κερδίσγι καί 1τδ όποϊον πολύ συχνά ευρισκομαι εις 
τήν σκληράν άνάγκην νκ τής άρνηθώ, παρα θελετε το κακόν 

νά γενικευθή καί είς τούς άλλους κλάδους ; ,
Ά λ λ ’ έγώ αμείλικτος, ώσεί μή έννοοΰσχ τδ πνεΰμά του, 

έξηκούλοθησα : Είς τά  τηλεγραφεία έπί παραδείγματι, όπου 
ή έργασία είναι τόσον αναπαυτική, οπου δεν απαιτείται με
γάλη καταπόνησις, ούτε πνευματική, ούτε σωματική, διατι 
νά μήν είσαχθή καί ή γυνή καί αραιωθούν κάπως αι πυκναι 
τών διδασκαλισοών τάξεις, είς τάς οποίας ή πεϊνα καί ή 
άθλιότης ήρχισε νά γίνεται ένδημική πλέον ;

Ό  κ. Πετρίδης άνέπνευσεν ήδη έλευθέρως. Νά άραιωθοΰν 
αί τάξεις τών διδασκαλισσών αύτδ βεβαίως είναι έν άπδ τά 
ώραϊα δ'νειρα τής ζωής του.Ν ά μείνουν μόνον διδασκάλισσαμ 
όσαι αισθάνονται ιδιαιτέραν πρδς τά παιδιά στοργήν, ίδιά- 
ζουσαν πρδς τδ έργον αγάπην, ειδικήν πρδς τήν μορφωτικήν 
αποστολήν τιον κλίσιν, ναί· αύτδ θά είναι λαμπρόν !

Τά σύννεφα,τά όποϊα είχαν συσσωρευθή έπί τού μετώπου 
του, διεσκεδάσθησαν άμέσως. Οί οφθαλμοί του, οί τεως με
λαγχολικά βλέποντές έξήστραψαν καί τδ καλόν του, τδ συμ
παθές καί γλυκύ τού προσώπου του μ,ειδίαμα έφωτισε καί 
πάλιν τήν φυσιογνωμίαν του.

— Δέν λέγω απολύτως προσεθηκεν. Ά λ λ ά  βραδύτερον.
Νομίζω ότι δέν εί'μεθα άκόμη προητοιμασμένοι διά τοιού- 
τους νεωτερισμούς. Ή  συγχρώτισις τών άνδρών μετά γυναι
κών ύπαλλήλων παρουσιάζει έπί τού παρόντος κίνδυνους.

— "Ωστε δέν σάς φοβίζει ό συναγωνισμός; είπον. Δέν είσθε 
έξ έκείνων, οί όποϊοι φρονούν ότι έπειδή ύπάρχει μεγας άριθ- 
μδς άνδρών ύπαλλήλων, δέν πρέπει νά προστεθούν είς αύτδν 
καί γυναίκες; Δέν είσθε έξ έκείνων, οί όποιοι μόνον είς τούς 
άνδρας άναγνωρίζουν τδ δικαίωμα νά τριυγουν, δταν πεινούν 
καί νά ζητούν νά άποκτήσουν θερμόν έ'νδυμα, δταν, γυμνη- 
τεύοντες, κρυόνουν; Νομίζετε ότι ή πατρίς έξ ί'σου όφείλει 
νά περιθάλπγ) καί έκείνην, ή όποία μέ τδ αίμά της καί τούς 
καθημερινές τής ζωής της κινδύνους τή δίδει στρατιώτας 

πρδς ύπεράσπισιν, όσον καί αύτούς τουτους τους στρατιώτας;
— Βεβαιότατα, άπήντησεν, άλλ’έπαναλαμβάνω ότι τδ τοι- 

ούτον έ'σται πρόωρον άκόμη δι’ ημάς.
— Ά λ λά , άντεϊπον έγώ, είναι ζήτημα συνήθειας. Πώς αί 

άγρότιδες συνεργάζονται άπδ τής πρωίας μέχρι τής εσπερας 
μετά τών άνδρών, χωρίς ούδείς νά ύπάρχγι δι αυτας ποτε 
κίνδυνος; Πώς αί είς τά έργοστάσια παρά τδ πλευρδν τών 
άνδρών άγωνιζόμεναι νά κερδίσουν τδν άρτον των, μενουν ε'ν- 
τιμοι κόραι καί γίνονται ήθικαί σύζυγοι; Λησμονείτε οτι ο 
Έ λ λ η ν  σέβεται πολύ τήν γυναίκα, ποιείται περί πολλού τήν 
οικογενειακήν τιμήν, ώς άπέδειξαν άλλως τούτο και οι φοι- 
τηταί μας, οί όποιοι άβρότατα καί ίπποτικώτατα φέρονται 

πρδς τάς συναδέλφους των;
Ό  κ. 'Υπουργός παρέκαμψεν έπιτηδείως τήν παρατήρη- 

σίν μου αύτήν, έπανελθών είς τδ ζήτημα τής έπαγγελματι- 
κής μ,ορφώσεως τών νεανίδων τών λαϊκών τάξεων, τήν άπδ 
τόσων ήδη έτών γνωστήν σου άδυναμίαν μου, τδ ονειρόν μου 
αύτό, τδ τόσον άγαπητόν, τού όποιου τήν πραγματοποίησιν 
άνέλαβε τόσον προθύμως ό ρέκτης τής Παιδείας ύπουργος.

Καί μίαν τελευταίαν έρώτησιν, προσέθεσα, έννοοΰσα ότι 
είχα κάμει μεγάλην κατάχρησιν τών πολυτίμων στιγμών του.

— Εύρίσκετε ότι γυνή πεπαιδευμένη, γυνή έπιστημων θά 
χάσγ τδ γόητρον τ ή ;  προσιδιαζούσης είς τδ φΰλόν μας .αβρό
τητας καί τρυφερότητος, θά παύσγ νά είναι το χαρμα τού 
οίκου, θά άπωλέσγ έν γενει ώς γυνή περισσότερα τών οσων 

θά κερδίσν) ώς έπιστήμων ;
— "Οχι, άπήντησε. Μία έξυπνος καί άληθώς άνεπτυγμένη 

γυνή θά μείνγ πάντοτε γυνή όσον σοφή και όσον επιστήμων 
καί άν γείνγ. Τόσον δέ καλώς εννοώ τούτο, ωστε και ειδικήν 
έξαίρεσιν έκαμα είς τδν νόμον τών άπολυτηριων εξετάσεων 
τών Γυμνασίων διά τδ φΰλόν σας, ινα διευκολύνω την εις το
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ΙΙανεπιστημιον κατάταξίν των. Καί άληθώς ο κ. επί τές  
Παιδείας υπουργός, δι’ είδικοΰ άρθρου του σχετικού νόμου 
επιτρέπει εις νεάνιδας, κ α τ’ ιδίαν παρασκευασθείσας δι’ ά- 
πολυτνιρίους γυμ,νασιακάς εξετάσεις νά υποβάλλονται εις τοι- 
αύτας εις πάντα τά γυμνάσια του κράτους καί νά λαμβάνουν, 
κρινόμεναι άξιαι, τά απολυτήριά των.

’Ιδού, φίλη ¡Λου, γνώριν) βαρύνουσα ριεγάλως καί φέρουσα 
έπίσνιριον κύρος- ιδού γνώριν] την οποίαν έπερίριενα τοιαύτν)ν 
παρ’ άνδρός, ό όποιος ριόνον δείγριατα των προοδευτικών ί- 
δεώνμτου έπέδειξεν άπδ τ έ ς  πρώτνις της υπουργίας του ημ.έ- 
ρας, ό όποιος, ως είξεύρω, πολλά εχει έτοιριάσει νοριοσχέδια 
υπέρ τές  βελτιώσεως της γυναικείας έκπαιδεύσεως· εις τδν 
όποιον πολλά θά οφείλη το φΰλόν ριας, εάν κατορθώσν) νά 
έφαρμόσγ επί του εκπαιδευτικού ριας συστήματος δλας τάς 
ριεταρρυθριίσεις, τάς όποιας έχει ύπό ριελέτην.

Αί κ α λ ο γ ρ α ϊα ι  τ η ς  ιιονης τ η ς  Τ ή νον
Άφοΰ τόσα εί'παριεν περί τές  έργαζομένης γυναικός, ας 

εί'πωμεν ολίγα καί περί εκείνης, ητις άντί νά έργάζηται προ- 
σεύχηται, άντί νά συντελγί ως κοινωνικός παράγων εις την 
εύμάρειαν τές  οικογένειας καί κοινωνίας, συντελεί εις την 
ψυχικήν άνάπαυσιν καί έαυτης καί εκείνων υπέρ των όποιων 

έεται.

'Υποθέτω οτι αύτδς είναι ό προορισριύς των καλογραιών 
εις τον κόσριον αυτόν, αύτη ή αποστολή των, αυτός ό σκο- 
πος της ΰπάρξεως τών ριονών καί έν Έ λλ ά δ ι καί εις δλας 
τάς άλλας χώρας.

Σοί διηγηθην εις προηγουριένην μου επιστολήν δλα ριας τά 
δεινοπαθηματα, ριέχρις ού άναρριχηθώριεν εις την κορυφήν 
του βουνοΰ της Τήνου, επί του όποιου εύρίσκεται η μ.ονη, έν 
είδος χωρίου, πτωχού, βραχώδους, άποκοημνου, άπαρτιζομέ- 
νου υπό πεντη-κοντάδος άσβεστοχρίστων καλυβών, τινές τών 
όποιων φαίνονται φιλοδοξοΰσαι τδν πομπώδη τίτλον οικιών. 
"Όλαι αύταί αί κακοκτισριέναι τρώγλαι,ριέ ναδν αρκετά και
νουργή καί περιποιηριένον, περιστοιχίζονται άπδ υψηλόν τοί
χον, ό όποιος κλείει διά ριεγάλης θύρας, ένθυμιζούσης αρ
χαία ριεσαιωνικά φρούρια.

Τδ θέαρια άπδ έκεϊ επάνω είναι θαυριάσιον, οταν ό άνε- 
ριος έπιτρέπν) νά κρατγ τις ανοικτούς τούς όφθαλριούς καί νά 
περιβάλλν] οι’ ενός βλέριριατος τδ γαλανόν Αίγαίον, διάστε- 
ρον άπδ νήσους λεύκάς, κατά τδ πλεϊστον, νήσους γραφικάς, 
ριέ σχήματα ποικίλα, τάς όποιας ως κρυστάλλινον πλαίσιον 
περιβάλλει ριαλακά, ηδονικά πανταχόθεν τδ ύδωρ.

Καί δταν, ως την ημέραν της έκεϊ ριεταβάσεώς ριας ύπδ 
άσθενη ήλιον, άγριοι άνεριοι συνταράσσουν την θάλασσαν αυ
τήν άπδ τών βκθυτάτων σπλάγχνων της, τότε ή είκύν με- 
ταβάλλεται καί οίκυματισμοί οί όρριητικοί καί αί ύγραίκαί α
τελεύτητοι συγκρούσεις- λαριβάνουν δλας τάς άποχρώσειςάνα- 
λελυριένων καί πυριφλεγών ριετάλλων, άπδ του μολύβδου 
ριεχρι του ορειχάλκου καί του χρυσοΰ,ένώ οί λευκοί καί γαλ
ακτώδεις άφροί δίδουν την ιδέαν χιλιάδων δφεων άλληλοδιω- 
κοριένων καί άλληλοκαταπινοριένων επί της ρευστής εκείνης 
επιφάνειας.

Ά λ λ ’ ώς έννοεϊς πολύ ολίγον έθαυμάσαμεν την πολυτελή 
αύτην της φύσεως εικόνα, διότι ό άνεριος είχεν όριστικώς συν- 
οριόσει εναντίον ριας.

Ή  προσοχή ριας λοιπόν έστράφη ολόκληρος εις τδ σριηνο . 
τών ριαυροφόρων άδελφών, αί όποΐαι περιεφέροντο εις τούς 
άκανονίστους καί άνηφορικούς δρομίσκους της ριονης, διευθυ- 
νόριεναι αί πλεΐσται πρδς την εκκλησίαν.

Τί νά σου ει'πω, φίλη ριου. Φαίνεται δτι άπό τίνος έγεινα 
πολύ ψυχρά, πολύ άπαθης, πολύ άσεβης, εάν θέλγς, διότι η 
θέα τών" άγιων εκείνων γυναικών δέν ριέ συνεκίνησε καθόλου. 
Ή  πονηρά, η αμαρτωλή ψυχη μου δέν ριοί έπέτρεπε, φαίνε
ται νά διακρίνω ού'τε ίχνος καν άγιότητος εις τά άσχηρια 
ώς επί τδ πολύ, πρόσωπά των. είς τά άχαρα παραστηριατά 
των, είς τάς κοινάς καί χυδαίας φυσιογνωριίας των. Τί τά 
θέλεις 5 καί ή άγιότης διά νά έπιβληθγ, δια νά έριπνεύση 
τδν σεβασριόν καί νά έλκύσγ την έριπιστοσύνην έχει άνάγ- 
κην ποιας τίνος εξωτερικής πολυτελείας, ριεγαλείου τινός, 
επιβλητικές, ούτως είπεϊν, παραστάσεως.

Ά πδ τάς καλογραίας δέ της Τήνου έλειπε καθ’ ολοκληρίαν 
τδ decor αυτό, ώς λείπει, νοριίζω, άπδ δλας τάς Έλληνί-  

δας καλογραίας η ριόρφωσις καί η άνάπτυξις, η όποία πολύ 
θά εξύψωνε τδ γόητρόν των

Φαντάσου γυναίκας, άπδ αύτάς, τάς όποιας, κοινώς λέ-  
γοριεν χ α .Ια ις  γνναιχού .Ιαις , άναλφαβητους, κατά τδ πλεϊ- 
στον, άξέστους καί άριορφώτους έκτδς ολίγων εξαιρέσεων, είς 
έπίμετρον δέ καί τάς πρώτας, ας άπηντησαμεν, άσχημους καί 
γραίας. ’Ένδυσέ τας άχαρα, κακά, μέ έν μαύρο φόρεμα άκα 
νονίστου σχήματος, ρ.έ μαΰοον σάκκον, καί έν μαΐίρον σάλι 
κουκουλωμ.ένας άπδ του μετώπου καί έχεις ιδέαν της 
πλεονότητος έκ τών γυναικών αυτών, αίτινες είς την έοημίαν 
τών βουνών της Τήνου ζητούν την σωτηοίαν των.

Χωρίς νά τδ θέλω η είδωλολάτρις ψυχη μου έστράφη καί 
πάλιν είς τδ άπομεμακρυσρ,ένον τές  άρχαίας δόξης μας πα
ρελθόν καί έφαντάσθην τδ μέρος, τδ όποϊον διεδραμάτιζον 
τότε αί ίέρειαι τών άρχαίων θρησκειών.Ή φαντασία μου ζω
ηρά, άδέσποτος,πτερωτή έπέταξεν άμέσως είς τούς πρόποδας 
τοΰ Παρνασσού, δπου ητο τδ άρχαΐον του ’Απόλλωνος ιερόν, 
του όποιου ίέρειαι ^σαν αί Μοΰσχι. Καί έφαντάσθην τδ ίερδν 
τοΰ Θεοϋ τούτου, παρά τοιούτων ίερειών διακονούμενον, ύψού- 
μενον έντδς άλσους πολυτελές.μέ άφθονον καί πλουσίαν βλά- 
στησιν, μέ σκ.ιάδας μ,υρτοστολίστους, έπι τών όποιων πεοιε- 
πλέκοντο αγιοκλήματα καί ί'ασμοι καί ρόδα, σκορπίζοντα 
τδ γλυκύ άρωμά των είς τδν ποιητικόν βωμόν τοΰ Θεοϋ της 

μουσικέ? καί τές  ποιησεως.
Καί έφαντάσθην τάς μ,ούσας, ωραίας, νέας, μέ τούς π τυ 

χωτούς χιτώνάς των καί μέ τάς κεφαλάς των τάς δαφνοστε
φείς, κατεοχομένας έν μεγαλοπρεπεϊ συνοδεία μέχρι τές  Κα
σταλίας πηγές, ίνα έκεΐθεν έμπνευσθώσιν, ώ; βραδύτερον αί 
θνηταί ίέρειαι του μουσηγέτου Θεοϋ έκεΐθεν έκ τές  Κασσο- 
τίδος πηγές ή'ντλουν την προφητικήν των δύναμιν.

Τοιαϋται ίέρειαι δικαίως μεγάλων ηξιοΰντο θρησκευτικών 
τιμών, δικαίως εθεωροΰντο-καταλληλότεραι τών άνδρώννά. 
έπικαλώνται τούς θεούς καί να άναγινωσκουν αύταί μόναι είς 
τδ βιβλίον τοΰ άγνωστου μέλλοντος. Τοιαϋται ίέρειαι ηρμοζε 
νά όνομάζωνται νύμφαι τών θεών, τιμήν, την όποιαν φιλοδο- 
ξοΰν καί αί νύμφαι τοϋ Χριστοϋ τών Ελληνικών μονών, αί 
όποΐαι ομως. φοβοΰμαι, δτι πολύ πενιχράν συνοδείαν θά άπο- 
τελέσουν μίαν ημέραν παρά τόν χρυσοϋν τοϋ Σωτέρος θρόνον.
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’Εάν δέ τδ κακόν πεοιωρίζετο εις την αμαθειαν, την ασχή
μιαν καί την πενιχρότητα τές  ένδυμασίας τών άτυχών αύτών 
γυναικών, υπομονή· άλλ’ αί καλογραϊαι τές Τήνου, φιλη 
μου,πεινοΰν. Καί ουτω αύταί αί νύμφαι τοϋ Χριστοϋ, αι παρ
θένοι τές  Εκκλησίας κατέρχονται άπδ τοϋ θρόνου τ έ ς  άγιό
τητος είς την έπαιτείαν διά νά δυνηθοΰν νά ζησουν. ’Επαι
τείαν εύσχημον, είναι άληθές, έπαιτείαν έπιτηδείαν κάπως, 
άλλ’ όπως δηποτε έπαιτείαν, η όποία καλύπτεται υπό την 
μορφήν έμπορίου χανδροπλέκτων άνθέων καί δακτυλίων και 

ψελλίων καί σταυρών.
Α ι  κ α τ ο ι κ ί α ι  τ ώ ν  κ α λ ο γ ρ α ι ώ ν  

Θά σέ παρακαλέσω νά μέ άκολουθησγς είς τδν οίκίσκον 

τές άδελφές Μακαρίας, πρδς την όποιαν εί'χομεν συστατικήν 
έπιστολην καί παρ’ ης έτύχομεν θεομοτάτης φιλοξενίας. Σκα
λωμένος έπί τοΰ βράχου, κατάλευκος, ομοιάζει πρδς κυψέλην 
μελίσσης, τόσον μικροσκοπικά είναι τά διαμερίσματα του, 
άπδ τών όποιων ομως δέν λείπει ουτε η αίθουσα, ου.ε τδ 
έστιατόριον, ούτε τδ ύπνοδωμάτιον, ούτε τδ μαγειρεϊον. Οί- 
κίσκος πτωχικός τέλειος, καθάριος, αέ τά άπαραίτητα έπι
πλα όλων τών πτωχοσπιτιών, μέ εικόνας πολλάς αγίων, ά- 
νηρτημένας άπδ τών τοίχων, μέ λιθογραφίαν τινά τοΰ μυ
στικού δείπνου τοΰ Λεονάρδου Vinci καί μέ τα απαραίτητα 
χανδρόπλεκτα χειροτεχνήματα,τά όποια άποτελοΰν την βιο

μηχανίαν τ έ ς  μονές.
Ή  άδελφη Μακαρία είναι ύπερτεσσαρακοντοΰτις, είςευρει 

νά άναγινώσκγ καί νά γράφγι, είναι χονδρουλη, στρογγυλο
πρόσωπος καί σχετικώς πρδς άλλας κάπως εύπορος. Ζγ μονη 
έκεϊ, χωρίς νά έχτ) πλησίον της δόκιμόν τινα, τ έ ς  όποιας να 
είναι η γερόντισσα κατά τά έθιμα τέ? μονές. Είναι τύπος 
καλές, άγαθης, άγαθωτάτης γυναικός, τ έ ς  όποιας ομως ό 
βίος συντομεύεται και ή υγεία υποσκάπτεται ένεκα τ έ ς  υγρα
σίας, είς ην πλέει τδ σπιτάκι της,ώς δλα τές  μονές, καί τοΰ 

υπερβολικού ψύχους τοΰ χειμώνος.
Μας προσφέρει γλυκό, κ,αφε και μάς ετοιμάζει πρόγευμα 

γευστικώτατον, είς τδ όποιον, μεθ ολας τας παρακλήσεις 
μας άποποιεϊται όριστικώς νά λάβγ μέρος. Αί καλογραϊαι 
άλλως τ-δροΰν αύστηροτάτας νηστείας, ουδέποτε τοώγουσαι 
κρέας, έκτδς άν, ένεκα λόγων υγείας, διαταχθώσιν εις τοΰτο 
παρά τοΰ ίατροΰ. Καί ενώ αί πλεΐσται έξ αύτών πάσχουν έξ 
άρθροίτιδος καί ρευματισμών,ύποχρεοΰνται νά κάμουν τριακό- 
σιαις μετάνίαις τδ ημερονύκτιρν καί νά έγειρωνται άπδ τ έ ς  
δευτέρας μετά τδ μεσονύκτιον, οτε ό κωδων τοϋ ό'ρθρου 

τάς -καλεΐ.
Ά φ ’ δτου έμεινα μέ την άδελφην Μακαρίαν, η πρώτη 

πρωινή έντύπωσίς μου μεταβάλλεται ολίγον, ώς δε θα ιδγς 
είς την προσεχέ μου έπιστολην, άνεχώρησα έκεΐθεν συμπα- 
θοΰσα πολύ δλας τές  άτυχεΐς άδελφάς καί ζηλεύουσα ί'σως 
την θέσιν των, εις τινας τές' ζωές μαυρας και σκοτεινας 

στιγμάς

ΣΤΟ A E H Û M A  ΞΕΝΙΤΕΓΜ ΕΝ Η Σ ΦΙΛΗΣ
—  S i ν ιτεμ ένο fiou π ου .Ιί, γ ιατ  ε ίσα ι Αυπη μ ενο  ,

Γ ια τ ί  και συ δεν  κεΛ αϊδεϊς σ ά ν  τ ά Ι . Ι α  τα  που.Τ ίκια  , 

Γ ια τ ί  κ υ ττά ζ ιις  μ α κ ρ ιά  με μ α τ ι δαχρυσμ ενο,
Κ α ι δέν  π ε ι α ς  χαρούμ ενο  ’c τά  δέι δ ρ α ,ς  τά  κ .Ια δ α κ ια ;

Κ ν τ τ α ζ ε  τα  συντρόφ ια σου , γ.Ιυχά σέ προκα-Ιοϋνε
Μ ε φ τερουγ ίσμ ατα  τρεΛ Λ ά,γ ιατι « ’ α κ τ ά  δεν  τρ έχ ε,ι: ;  

Τ ριγύρω  σ ο ν ό  ουρανός κ ’ ή θ ά .Ια σ σ α  γ ε ί ο ϋ π ,
Έ σ υ  μ ο ν ά χ α  Θ.ΙΙβεσαι- π ές  μου, πουΜ , τί εχ ε ις  ;

Κ ' εκείνο μ άποχρίθηκε μ ε Λόγια π ο ,-εμ ένα
 Τ ί ά ν  γ ε .Ια  ό ουρανός κ ι’ άν  γ ΐυ κ ο κ ελ α ίά ο ϋ ν ε

Σ τ ά  χ α τα π ρ ά σ ιν α  ά εν τρά  πουΛιά ευ τυ χ ισ μ έν α ,
Π ου στην  γΛυκειά π α τρ ίδ α  των χ α ρού μ εν α  π ετο ϋ ν ε;

Ε ΐν α ι ή φύσι σκοτεινή , ή γη νεκρή γ ια  μ έν α ·
Σ ά  φύΛ.Ιο φθινοπωρινό που άνεμος τό π α ίρν ει

Μ οιάζω κ εγώ . Ά .Ι .Ιύ μ ο ν ο  εινε π ικρά  τ ά  ξ έν α
Κ α ί μόνο τής π α τ ρ ίδ ο ς μ α ς  ό ή.Του μάς θ ερ μ α ίν ε ι.

*Εγραφον κα τ’ Αύγουστον 96  έν Ολλανδία
Αικατερίνη Γρ. Ζλατάνου. 

 -< ι ·ιΟΜΙΟΡ·<̂ ΡΚιΓ<·'ίίΐ------------------

ΣΤΝΕΙΘΙΣΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ά π δ  μιάς ώρας ίσως, χωρίς νά ανταλλάξουν μίαν λέξιν, 

έκάθηντο άπέναντι ό είς τοΰ άλλου, μέσα είς την μελαγχολίαν 

τοΰ μικρού δωματίου της Μαρικας.
Ό  Γεώργος έφαίνετο βυθισμένος εις σκεψεις οδυνηρας, 

έκ της σκυθρωπές φυσιογνωμίας του. Ά π ο  καιροΰ εις καιρόν 
έστρεφε καί παρετάρει μετά συμπάθειας την νεάνιδα, η 
όποία τότε έσηκωνε τδ σκυμμένο έπάνω είς τδ ραψιμόν της 
ξανθό κεφαλάκι της καί περιέβαλλε τδν Γεώργον μέ βλεμμκ 

γλυκύ καί άφωσιωμενον.
Καί τδ μακρδν αύτδ καί πτωχόν,αλλα καθαρόν και κομψον 

δωμάτιον άπέπνεε θλιβεράν ησυχίαν καί καρτερικήν γαληνην. 
Είς το μοναδικόν του παράθυρον, επάνω εις το περιτείχισμα 
του, άκουμ.βοΰσε μία γλάστρα άπδ μοσχοβολοΰντας μενεξέδες. 

'Υψηλά άπδ τδ παράθυρον έκοέματο κομψόν κλουβάκι, το 
όποιον έπηγαινοηρχε το άπδ τδ άκατάπαυστον πέταγμα τ*οΰ 
καναρινιού, τοΰ όποιου τδ ζωηρόν κελαδισμα εσκορποΰσε γλυ- 
κάς καί μελαγχολικάς μελιρδίας. Είς τδν δρόμον, έ  πόλις 
λουσμένη είς την ίδιαν αύτές πνοήν, είς την θέρμην καί πί
κραν πνοήν τ έ ς  βιωτικέ? διαπάλης, έςεόιπλώνετο άτελεί- 
ωτη, μ.έ τά συνεσφιγμένα σπίτια της, τά καμπαναρια τών 
έκκλησιών της, τά κτίριά της τά δημόσια, τους κήπους της, 
καί έφθανεν έως είς τδ μικρόν δωμάτιον ό θόρυβος τών α μα
ξών, καί αί φωναί καί ό βόμβας τές  πυρετωδώς κινουμένης 
ανθρώπινης μυρμικοφωλεάς, ητις έκινεΐτο, ετρεχε, ηγωνι,ετο, 
δι’ έν τεμάχιον άρτου, δι’ ένα πόρον ζυ)ης. ’Εκείνοι, ώςν α ευ 
ρίσκοντο μίλια μακράν άπδ την έκεϊ έξω ζωην και κινησιν 
έξηκολούθουν νά κάθηνται σιωπηλοί καί μελαγχολικοί μέσα 

είς τδ-δωμάτιον τ έ ;  Μαοικας.
Ό  νέος γσθάνετο νά αύξάνγ η μελαγχολία του είς την 

μοναξιάν αύτην, μέ την ώραίαν κόρην, ητις τόσην ωραν τώρα 
διά νά κερδησγ τδν άρτον της είργαζετο, (οπως άλλως τε καθ 
έκάστην) ωσάν κατάδικος, την όποιαν έντδς ολίγου  ̂ μοι- 
ραίως καί χωρίς νά τδ πολυθέλγ,θά συνέ τρίβε μέ ένα κτύπημα 

! άκόμη είς την καρδιάν ΤΗτο δυστυχής πολύ η Μαρία. Προχθές 
άκόμη αύτη καί ό ιατρός μέ ένα άλλον φίλον τοΰ πα- 
τρός της, συνώδευσαν την μητέρα της είς την τελευταιαν 
τη'ς κατοικίαν. Τ ί  δακρυα μαΰρα και τι πόνος, Οεε, μ-ον
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Αύτη ή ¡/.ητέρκ τΐίς είχε μείνει μόνον. Ό  πατήρ της, είς αρ
χαίος καί τίριιος υπάλληλος, είχεν αποθάνει δταν ητο άκδρ.η 
πολύ μικρά. Μέ τί στερητεις καί τί βάσανα την είχεν ανα
θρέψει ή πτωχή της μητερίτσα !

Καί εως δτου μεγαλώσγι ή θυγάτηρ, έγηρασεν η μητηρ. 
"Οταν ή παιδίσκη έγένετο νεανις, η μητηρ άπέθνησχε. Τώοα 
ή καϋμένη ή ορφανή έγκαρτερει μο'νη. Έ να ς μο'νον της είχε 
πλέον άπομείνει (είς τόν κο'σμον. 'Ο ιατρός. Αύτό; έκεΐ που 
έκαθητο απέναντι της. Δεν ητο καί πολύς καιρός ποϊί τόν 
έγνώριζεν.

"Οταν η μητέρα της πρό δύο μηνών ησθένησε, τόν προσ- 
εκάλεσαν, άφ’ ού ί)το ιατρός καί έκάθητο έκεΐ δίπλα τους. 

Έπά\ω άπό τό προσκεφάλαιον της άσθενοΰς, την οποίαν καί 
καί οί δύο, εκείνος μέ την επιστήμην του καί εκείνη μέ την 
αγάπην της, προσεπάθουν νά σώσουν, την αγάπησε καί τόν 
ηγάπησε, χωρίς νά τό εννοήσουν καν.

Καί τώρα ήγαπώντο.
Ό  Γεωργός, άφ’ ού μετά τόσας δυσκολίας καί στερήσεις 

κατώρθωσε νά πάργ τό δίπλωμά του, έροίφθη θαρραλέος εις 
τον κόσμον, μεταξύ χιλίων αυτός άλλων, ιατρός χωρίς 
πελατείαν, την κεφαλήν γεμάτην άπό σχέδια, την καρδίαν 
πληρη ελπίδων καί τόν στόμαχον κενόν. ΤΗτο φιλόδοξος. 
"Ηθελε νά έπιτύχ·/) είς τόν βίον καί είχε σκοπόν νά έκβιχσγ  
τάς θύρας της τύχης. ’Αλλά πώς ;

Οί ιατροί -3ίσαν πολλοί είς την πόλιν του. Ό  κόσμος, πα- 
ρασυρόμενος άπό την άποκατεστημένην ηδη φημην, την επι
σημότητα, τόν συρμών, άφηνε τούς άρχαρίους καί τούς πρω
τοπείρους νά θεραπεύουν είς τόν δρόμον. Καί ό Γεωργός ήσθά- 
νετο δείγματα τοιαϋτα καί έξανίστατο κατά τ*75ς καταστά- 
σεώς του. Αυτός ό όποιος μέσα είς την φιλοδοξίαν του της 
επιτυχίας γσθάνετο καί την δίψαν του χρήματος, μόλις κα- 
τώοθωνε ν ά ζ γ ά π ό τ ά ς  επισκέψεις δύο τριών άσθενών π τω 
χών. 'Ο πεινασμένος αυτός του πλούτου καί τ·ής άνέτου ζωής 
ύπέφερε σκληρά νά ζγί, άπό τά υστερήματα της άθλιότη- 
τος καί της άγωνίας τών άλλων. Δυστυχής αύτός, δυστυχείς 
συνηντα μ.όνον. Καί ολίγον κα τ’ ολίγον μέ ολην την θέρμην 
καί τούς πόθους διά την επιτυχίαν, μέδλα τά σχέδια τά με
γάλα, άρχισε νά άπογοητεύεται διά τόν βίον καί την επι
στήμην καί νά άπεχθάνεται σχεδόν την ιατρικήν.

Έ ν  τώ μεταξύ έγνώρισε την Μαοίκαν. Καί χωρίς νά σκε- 
φθγ, εύρών είς τόν δρόμον μία υπαοξιν έγκαταλελειμμένην ως 
αύτός, άρχισε νά προσκολλάται είς αύτην, άφινε νάσύρεται 
είς τόν κατήφορον,είς ον τόν παρέσυρεν ή άθωότης,τό θέλγη- 
τρον καί η άδυναμία της ορφανής.

Αί ώραι, τάς οποίας καθ’ έκάστην, άφ’?8του την έγνώρισε 
διηρχετο πλησίον της, νίσαν δι’ αύτόν ύστερον άπό^τούς άγώ- 
νας τίίς ζω-ής ή δασις, ,ή άνάπαυσις, η χοορά. Καί την άγα. 
ποδσε την Μαρίκα μ.έ τά γαλανά της μάτια, τό ξανθό της 
κεφάλι, τό χαριτωμένο σωματάκι, την άγαποϋσε πολύ.

Μέ ολον έν τούτοις τόν άκαταμάχητόν του έρωτα ητο 
σύγχρονος άνθρωπος, οχι ποά,ύ ίδεολόγος^ έπιδιώκων πάντοτε 
τό ό'νειρον νά γείνη πλούσιος. Ά λ λ ’ ό έρως αύτός θά του έγέ
νετο ίσως πρόσκομμα διά τό μέλλον. Νά την έγκαταλείψν) 
λοιπόν την Μαρίκα ; Μά, έκείνη που τόν άγάπα τόσον. Μό
νον νά τόν άγαπίή ητο εύτυχης. Καί δέν έκαμ.νε άλλο

παρά νά τόν άγαπρί . . .  Καί αύτός νά την έγκαταλείψν) 
έντελω; μόνην, νά προσθέσν) την τελει/ταίαν καί σκληροτέ- 

ραν δυστυχίαν είς τόν βίον της . . .
’Αλλά νά την συνδέσγ πάλιν είς τόν βίον του, να την πα- 

ρασύρη είς την πάλην, νά την καταδικάσν) είς την άθλιότητα 

του ! Χειρότερον αύτό.
’Εκείνη ν)το νέα καί ωραία. Κάποιος πειο τυχηρος, πειο 

καλός, άπό αύτόν θά εύρίσκετο μίαν ημέραν νά στολίσγ τόν 
βίον του μέ τό δνομα της νεότητός της και η Μαρία θα δι- 
έμενεν"εν ό’νειρον, μία άνάμνησις δι’ αύτον. Έλαβε λοιπον 
την|άπόφασίν .του καί είχεν έλθει σήμερον νά της το ειπΥ).

Ε ίχε’ σκεφθή ότι ίσως θά -ητο καλλίτερον νά της τό γράψ*/), 

νά φύγγ, νά έξαφανισθάί χωρίς νά την επανιδϊ).
Ά λ λ ’ ομως δέν ηδύνατο. Έ π ρ επ ε  νά την ί'δτ) άκόμη μίαν 

φοράν καί άφ’ ού καί αύτός θά ύπεφερεν εις τον χωρισμόν, 
τούλάχιστον νά ίδ·/) τά δάκρυα και την θλΐψιν της, νά αντι- 
ληφθ'ή τό κακόν, τό όποιον θά έκαμνε, νά ξεσχισθ*?) η καρδια 
του άπό την άγωνίαν της πληγης, την οποίαν θα ηνοιγεν.

Καί έκάθητο τόσην ώραν τώρα άπέναντί της, χωρίς νά 
τολμά νά όμιλησν). Δ ι’ αύτό την έκύτταζε τόσον μελαγχο
λικά κάποτε-κάποτε, έν ω έκείνη εσηκονε το κεφαλακι της 
καί χωρίς νά ύποπτεύτ) τίποτε τον περιεβαλλε με το γλυκυ 

καί 'άφωσιωμ.ένον βλέμμα της.
Έξα®να αποφασιστικός έγείρεται άπό τό κάθισμά του 

ΐσταται ένώπιόν της καί λαμβανων τας χεΐρας της ηρχισε να 
της έξηγγ’ όμιλών σιγά-σιγάκαί ζητών δικαιολογήσεις. «Είχε 
σκεφθη, οτι αί έπισκέψεις του, αί όποΐαι τοσον ησαν γλυ- 
κεΐαι δι’ αύτόν, άφ’ δτου άπέθανεν η μητέρα της, δέν ησαν 
πλέον δυναταί. Ή  κατάστασις τής θέσεώς του, ή καταναγ- 
καστική άναζητησις τύχης, ή τιμιοτης του. του επεβαλλον 
νά άφησν] την κόρην ησυχην, κυρίαν τής τύχης της, να φυγή 

διά παντός καί νά μη την έπανιδτι πλέον.
Ώμίλεώτώρα ζωηρώς, με έν είδος οργής αποτόμ.ου, ωτει 

έξωργισμ,ένος καθ’ έαυτοϋ, κατά τής μοιραίας αναγκης, κατα 
τής νεάνιδος ’αύτής άκόμη. Ναί’ η τιμιοτης του το επεβαλλε 

νά φύγγι, νά μ.ή την έπανίδγ πλέον...
Μία φωνή τής Μαρίκας τόν άνεχαίτισεν.
—  Νά μ.η τον ξαναϊδγί. Γ ια τί ; Μα γιατί ;
Είχεν' άφησει νά γλυστρησν) τό έργόχειρόν της είς τους πό- 

δας της καί μέ τάς χεΐρας κατά μήκος του σώματος ήγειρε 
προς αύτόν τά γλυκά ματάκια της τρομαγμένα, γεμάτα δά

κρυα, άναυδος. Γ ια τί  ;
 Μά δέν είνε πλούσιος καί δέν ηδύνατο νά σύργ) είς τόν

βίον του μίαν άλλην ύπαρςιν πτωχήν ως αυτόν. Με τι θα εζων^ 
Μέ την ιατρικήν ■ Πόσοι ιατροί ως αυτός απεθνησκον τής 
πείνης χωρίς ένα άσθενή!"Αν ήτο τούλάχιστον εργάτης απλούς, 
θά είχε την πιθανότητα νά θρεψνι με την εργασίαν του την 
σύντροφον του. Ά λ λ ’ ήτο έπιστήμ.ων.

Μά δέν μπορεί κανείς νά κερδήσν) τό ψωμι του, δεν κρέμα 
την αθλιότητά του εις τον 7i3Ci.ji.ov εκείνων που τον κγοζττουν.

Ά λ λ ’ δσον καί άν έμαύριζε τά πράγματα είς τούς όφθαλ- 
ι/.ούς της, όσον καί άν τής έδειχνε τό μέλλον βαρυ και σκο
τεινόν άπό σύννεφα, αύτη έδοκίμαζε να μειδιασγ). Κανεν εξ 
αύτών δέν την έτρόμαζεν. Αυτη τον ηγαπα, δεν εξηταζε τί
ποτε άλλο.Τόν είχε αγαπήσει ολίγον κατ’ ολίγον χωρίς ποτέ
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νά διερευνήσν) τό μέλλον, νά έρωτήσ·/) άν ήτο πλούσιος. Δόξα 
σοι ό Θεός, δταν αγαπά κανείς, δλα τά καταφέρνει, θά είρ- 
γάζοντο καί οί δύο καί θά εζων δπως-οπως. Δέν είχε φιλο
δοξίαν αυτή. Μόνον νά την αγαπά ήθελεν.. . Είχε- συ<ειθισει 
είς την άγάπην του.Ά ν ίφευγε καί την άφηνεν θάάπέθνησκεν 
Ά !  δέν θά ήμποροΰσε μόνη....  Καί τά δάκρυα έρρεον ποτα- 
μηδόν έπί τών παρειών της καί αί χεΐρές της συνεστρέφοντο, 
έξ άγωνίας καί τό σώμά της έσπαράσσετο καί άνέδιδεν δλον 

άπό πόνον.
Καί δταν τής έπανέλαβεν δτι άφ’ ού δέν ήμποροΰσαν νά 

συνδέσουν την ζωήν των, έπρεπε νά φύγγι διά παντός καί 
οί λυγμοί έσχισαν τώρα πυκνοί τό στήθος της, δέν ήμπο 
ροϋσε πλέον νά κρατηθγ. Του ήρχετο νά την παρν) εις την 
άγκαλιά του, νά την σφίγξν) είς τ,ήν καρδιά 'του, καί νά τής 
φωνάξγι ! Πώς δέν μπορεί νά την άφήσγ, πώς την αγαπά 
πολύ, δτι θά έμενε κοντά της καί διά τό μέλλον, άλλα συν- 
εκρατήθη. Κατέπιε τούς λυγμούς του, τής έπήοε την χεΐρα 
καί την έκύτταξε καλά-καλά είς τά μάτια, ώς νά ήθελε 
νά πάργ μαζή τουτό βλέμμα της τό πένθιμον καί τό γλυκύ, 
είς τό όποιον έδιεβαζε τόν ατελειωτον έρωτα της και τής 

είπε.
— Μπορεί νά μέ καταοασθής,είμαι κακός έγωιτης. Χαΐρε. 

Σέ άγαπουσα καί σέ άγαπώ πολυ.
Καί έκείνη κάτωχρος, άκίνητος μέ τό βλέμμα άπλανες, 

άφωνος τόν άφησε νά φύγγι.
Καί έφευγε μ.έ την καρδιάν καί αύτός συντετριμμενην, 

άλλά μέ κάποιαν εγωιστικήν άνακουφισιν, ελαφρός με την 
ιδέαν τής άνακτηθείσης ελευθερίας και μ.ε τον εξής συλλογι

σμόν :
Την άγαπουσα καί μέ άγαποϋσε και την εσεβασθηκα· και 

αύτό είναι άρκετόν.
Πειραιεύς Ελένη Βολιτίκη
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Άλλά λέγουν οτι οί ιεραπόστολοι εκεΤ δεν ευρίσκουν πχ-τοτε την αιται· 
τουμένην υποστήρ.ξιν παρά τών άποίκων.

—  ΜΙ ωθείτε μακράν διά τών ισχυρισμών σας κυρία, άλλ1 οφείλω νά 
ομολογήσω οτι υπάρχει Ιν ’Αλγερία άποικος Γάλλος, δι’ δν ευτυχώς τρέφω 
πολλην φιλίαν, δστις κατέστη ό γενικός προστάτης τών δυστυχούντων, και εν 
γένει τών υπό την δικαιοδοσίαν του εργατών* ό νέος ούτος ερημίτης, ζών 
είς τά βάθη τών δασών, σπουδαίω; υποβοηθεΐ τό ’έργον μου* εάν ήδυνάμην 
θά διηγούμην προς υμάς ολην την ιστορίαν του, διά νά σάς δείξω πόσον εί
ναι̂  δυστυχής, αυτός, δστις παρέχει την εδτυχίαν είς τόσον πλήθος πτωχών.
Εθυσίασε τόν έρωτά του είς την φιλίαν, Ινω ή καρδία του αίμοστάλαζε και 

ήδη εργάζεται, κόπτων τών δασών ξύλα, ινα λησμονήση.

—  Καί έλησμόνησεν ; ήρώτησε μετ’ άγωνίας ή Ευγενία.

— Ποσώς· άλλ’ ήδη εΤσθε συγκεκινημένη ε’νώ ή ιστορία μόλις αρχίζει. 
’Ακούσατε τά λοιπά* ό φίλος του νυμφευθεις άπέθανε με-' * ολίγους μήνας, 
και ό νέος μικρόν πρό του θανάτου του φίλου του, είς στιγμήν ζηλοτύπων 
υπονοιών εκείνου, ώρκίσθη δτι ούδέποτε θά άνήκεν αύτώ ή σύζυγός του, και 
εάν διά του θανάτου καθίστατο έλευθέρα. Νυν τη'κεται, φθίνει και παλα ει 
προς τήρησιν τού όρκου του.

ΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΥΡΙΑ ΚΓΡΙΑΚ. ΕΓΓΓΕΛΙΑΟΥ
"Ο ταν τό γήρας έ ρ χ ε τ α ι  μ ϊ  τή άιχή σου χ ά ρ ι  
με τή φαίδμή χαι ά γ ια  διχή σου χαΛωσύνη  
Εΐ^ε τον χόσμου t ó  σ ε μ ιό χ ό  ζηΛευχό χ αμ άρ ι 
που γ ιά  γ-iνχειά παρη γοριά  ό υψισχος μ ά ς  όιχει.

Ξ κνθίη π η  I .  Κ α λ ο ο τ ϋ π η .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Π . Σ . Όλτένιταζαν. Νέα σννδρομότΡια ένεγρά-ρη. ΕύχαριαιοϋμΕν 

θέρμώς δ’.* εδγ.νή φροντίδα. Γράφομεν, Καν Ε . Α· Ζ. Αθήνας. Θά δημο- 
σιε03ω(ίεν εύ^αρίστω; ό ,ιι  αλλο αποστέλλετε. Τά περί ’Αρμενίων είναι δό- 
σχολον νά δημοσιεύονται διότι η « ’Εφημερις τών Κυριών» στέλλεται και εις 
την Τουρκίαν.— Καν Δ. Μ . Πειοαια. Ευχαριστώ θερμώ; δι’ ΙνΟουσιώδει; 
κρίσεις περ'ι τοϋ νέου ’έργου μου και δι’ έγγραφήν συνδρομητώ/.· Βεβαίως δ ΐ- 
νανται «ΐ βουλόμεναι νά αποστέλλουν Ικάστο^ε 1 φρ. διά νά λαμβάνουν 1/ 
τεύχος. Ά λλά πάντοτε προπληρωμένον, διότι καί οταν Ιξεδώκαμεν τόν ΑΛ 
τόμον τής 'Ιστορίας τής Γυναικός ε’ίχομεν εί; τά β.βλία μας έγγεγραμμένας 
άοκετάς συνδρομητρίας, άλλά πολύ όλίγαι έξ αυτών Ιπλήρωσαν τό αντίτιμον- 
Ό σαι Ιπιθυμοΰν νά πληρώσουν 5 δρ. θά λαμβάνου 6 τεύχη. Εις Ιξωτερικόν 
βεβαίως εις χουσόν. Κον I. Κυδωνίας Τελευταία σας μετά φρ.χρ. 83 έλήρθη. 
Εύχαριστοϋμενθερμώ; δι’εύγενή φροντίδα.-ΚανΑ.Κ.Τεργέστην Αποστέλλομεχ 
ζητούμενα.Βιδαίωι θά περιληφθοϋν ολαι αί Έλληνίδες,αί χαι σήμερον ζώσαι, 
άρχει ό βίος χαί ή δρασίς των νά συνετέλεσαν εις τι καλόν.— Καν Ρ . Δ Ν τ. 
Ζάκυνθον. Συνδρομή σας Ιλήφθ ¡. Εύχαριστοΰμεν.— Δ . Π . Μασσαλίαν Σάς 
έστειλα Ιγκαίρω; τους ζητηθέντας κανονισμούς, άλλά δέν έλαβα καιρόν νά 
γράψω. Δα Α . Π . ’Ελήφθη και ώς πρό; τήν αδελφήν τελευταία. Γράφει Κον 
I I .  X . Κόρινθον. ’ Επιστολή σας μετ’ έπιταγής έχ δρ. 30 ίλήφθη. Εύχαρι· 
στοϋμεν θερμώς δι’ εύγενή φροντίδα. Λογαριασμός ακριβέστατος.— Καν Κ . 
Ν. Β . Καβάλλαν. Καλή επιστολή σας μετά φρ. χρ. 56 Ιλήφθη. Πόσον λυ
πούμαι διότι τόσον έκοπιάσατε χα’ι τόσον σας άπησχόλησαν αί άνιαραΐ αύται 
φροντίδες. Πόσον άπογοητευτιχή είναι τοιαύτη τών συνδρομητριών αδράνεια. 
Ή  χ. Μ. Άναστασιάδου δέν μας σημειοΤ τούς χαθυστερήσαντας αριθμούς. 
Πώς λοιπόν νά τού; στέλλωμεν ; Σας ευχαριστώ άπείρως δι’ εύγενή φροντίδα 
Γράΐω  Δα Ε . Μ . 'Ηράκλειον. Συνδρομή σχς έλήφθη. Χαίρω, διότι ήδυνή- 
θην νά φανώ χρήσιμος είς τάς Ι5ώ προστατευομένους σας πρόσφυ,ας.— Δα 
Α. Α· Φανάριον Κων|πόλεω; Δημοσιεύεται σήαερον. Στείλατε εγκαίρως τό 
κατάλληλον διά τό Ήμερολόγιον ε ’ Εφ. τών Κυοιών».— Καν Ε . Δρ. Σύρον 
"Ενεκα τής αταξίας τή ; μετακομίσεως είχε συμβή τά λάθος εκείνο. ’ Ελπίζω 
ότι ήδη ό νέος συνδρομητής λνμβάνει τχχτικώ; τά φύλλα καί οτι μα; Ισυγ-

1 -  α —
  Ή  Ευγενία ώ/ρά Ιξ οργής ήγέρθη. Δέν έπεθύμει νά χλαύση, διότι

άπό τών οφθαλμών της Ιξήρχοντο φλόγες,αντι δακρύων.
'Ωρκίσθη ! ώρκίσθη ! άλλά διατι ό Πατρίκιος έχαμε τούτο ;
 @ ε| μου ; άνεφώνησεν ό γέρων, διατί τρέμετε ; τόν γνωρίζετε λοιπόν ; εί

πατε τό ονομά του ;
—  Άλλοίμονον, είπεν ή Ευγενία, πίπιουσα Ιπ’Γτής έδρας της, καταβε

βλημένη, τό όνομα αύτό, πρό δύο έτών πληροί τήν καρδίαν μου' Ά λλά 
και Ιγώ πάσχω καί Ιγώ παλαίω. Ά τυχή φίλε, τί επραξας ;

Αμφότεροι Ιτήρησαν σιγήν, καί πρώτη ή Εύγενία εξηκολούθησε. ΦρονεΤτ ε 
λοιπόν, οτι οφείλει νά τηρήτη τόν όρκον αύτόν ;

—  Ναί, καί Ιγώ ήμπόδισα αύτόν νά γείνη επίορκος.
Ή  Ευγενία δέν ήδυνήθη νά συγχρατηθή επί πλέον καί έξέχυσε διά πι. 

κρών λόγων πρός τήν μνήμην τοϋ Γοδιφροα, τήν χατακλύζουσαν τήν χαρ- 
δίαν αυτής πικρίαν, προσθέσασα ; Τό μαρτύριον αύτό δπερ Ιγωίστιχώς επέ- 
βαλλεν είς ήμάς, δέν θά συγχωρήσω ποτέ είς αυτόν.

"Εκπληκτος, διότι οΰδεμίαν Ιλάμβανεν άπάντησιν η Εύγενία, ήτένισε τον 
ιερέα, άλλ’ ειδεν αύτόν προσηλουντα τό βλέμμα και άοωνον, έπί είκόνο; τίνος 
άνηρτημένης εν τή αιθούση-

—  Είναι ή μήτηρ μου, προσέθηκεν άφελώς ή Ευγενία, ϊνα ίχανοποιήση 
τήν περιέργειαν τοϋ γέροντος.

Εις τάς λέξεις ταύτας τά πρόσωπον τοϋ πατρός Χρυσοστόμου ηλλοιώθη, 
ή γενειάς αύτοϋ εφρικία καί μετά κόπου άποστρέφων έκεΐθεν τούς οφθαλμούς, 
Ιψέλλισε :

— Κόρη μου, καί έστη διότι Ικλονεΐτο άλλ’ επανέλ,αβεν ασθμαίνων* άς 
συγχωρώμεν τούς νεκρούς, ινα καί οϋτοι συγχωρώσιν ήμας.

—  Και ήγέρθη κάτω/ρος, μάτην προσπαθών νά τηρήση ευθυτενές τό υψη
λόν αύτοϋ ανάστημα- έντός στιγμών τινων Ιγήρασε κατά πολλά έτη κα\ 
Ιχάμοθη· ό μόνος δέ πόθος αύτοϋ ήτο νά άπέλθη τής οικίας εκείνης, ’ένθα 
έξέσθη βαθεια πληγή τής καρδίας του, μήπω Ιπουλωθεισα.
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χωρήσχτε, διότι εις τοιαύτας σάς έμβχλλομεν ενοχλήσεις.— Καν Ν· Κ . II . 
Καλάμας Έστείλαμ'ίν ζητηθέντχ τεύχη. Άντίτιμον ελήφθη εύχαριστοΰμεν. 
— Καν Δ. Μ. ’Αθήνας. Ευχαριστώ θερμώ; δΤ άποσταλείσας σημειώσεις.—  
Καν Α. Δ. Αίγιναν καί ή «Έ φ ημ. των Έργοχείοων» έπαυσεν έκδιδομένη· 
Συνεχωνεύθη μέ την «Φιλόκαλνν Πηνελόπην» τού κ. Άλεξιάδου, προς τον 
όποιον πρέπει να άποτανθήτε διά τά ζητούμενα σχέδια, —  Καν Αί. Μ. Πει
ραιά. *Άς έλπίσωμεν ότι ή ευχή σας θά είσακουσθή και δτι ή 'Ιστορία τών 
Έλληνίδων Γυναικών θά καταστή απαραίτητον κόσμημα πάσης γυναικεία^ 
αιθούσης, ώς θά είναι λαμπρόν προς απομίμησή παράδειγμα διά πάσαν σύγ
χρονον. Τό έργον είναι πολύ ποικίλον. Διότι δεν έχομεν Έλληνίδας, αι 
όποΐαι διεκρίθησαν μόνον εις τούς πολέμους διά τον ηρωισμόν καί τά πατριω
τικά των αισθήματα, άλλ’ ’έχομιν γυνχΐκχς, αι όποΐαι απέκτησαν φήμην διεθνή 
διά την σοφίαν των, γυναίκας, αί όποΐαι διέπρεψκν εις τάς τέχνας, τέλος δεν 
υπάρχει σημεΐον οΐον δήποτε του ‘Ελληνικού βίου, είς τό όποιον ή γυνή νά μή 
κατέλαβε περιφανή θέσιν. Ε λπ ίζω  δτι ή ’έκδοσις τού δλου τόμου θά συμπλη- 
ρωθή μέχρι 1ης Ίανουαρίου. Ά λ λ 1 έάν ήξεύρετε πόσας δυσκολίας άπαν- 
τώμεν. Φαντάσθητε δτι οί στενώτεροι συγγενείς Ιλάχιστα πράγματα είξεύρουν, 
πολλάκις δε καί αύτά τά όνόμο«α τοΐς είναι άγνωστα.

Β Ι Β Λ Ι Α
' Η μεροΛ όγ ιογ  Κ .  Φ. Σ χ όχου .  ’Έ τ ο ς  1 5 9 7 . Έ ξεδ ό θη  και χατχ το 

’έτος τοϋτο τό ήμερολόγιον τοΟ Κ . Σχόχοο, μ έ ΰλην πλουσίαν και 

εκλεκτήν ώς πάντοτε, μέ εικόνας ωραίας, καλλιτεχνικόν, ποικίλον, 

περιλαμβάνον άρθρα επιστημονικά, κοινωνικά; μ ελετά ς, ιστορικές δια- 

τριβάς, διηγήματα , δραμάτια, κωμειδύλλια, χαρακτήρας, ποιήσεις, 
όδοιπορικας σημ ειώ σεις, σκαλαθύρματα, κ τλ . "Ο λα αύτά σύντομα, 

σπινθηροβόλα, φαιδρά, μ έ αίσθημα, μέ χάριν, μ έ ευφυΐαν, μ έ πρω
τοτυπίαν.

ΣνΑΑογοζ Φ ιΛ οτ ίχη ύΥ .  Έ ξεδ ό θη  παρά του Συλλόγου των φιλο

τέχνων ή έκθεσις των Πεπραγμένων των ετών 1 8 9 5  καί 1 8 9 6 .
Ν α υ τ ικ ό ν  Έ γ χ ό Α π ι ο Υ  Η μ ε ρ ο Λ ό γ ι ο Υ .  Παρά του γνωστού αξιωματι

κού τοΰ Ναυτικοΰ κ . Β . Γ .  Καψαμπέλη αγγέλλεται ή έκδοσις Ναυ
τικού ’Εγκολπίου 'Η μερολογίου, περιγράφοντος συνοπτιχώς την χα- 

τάστασιν εις ήν εΰρίσχεται σήμερον τό Ναυτικόν τή ς 'Ελλάδος

ΥΓ ΙΕ ΙΝ Η  ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
υπό Ά λ ε ξ .  Γεω ργιά ό ου  Ιατρόν

Β.βλίον χρησιμώτατον εις πάσαν Κυρίαν, πωλείται αντί λεπτών 50 εν τώ 
Γενικω Βιβλιοπωλείω Έ ·  Πολιτάκη οδός Σταδίου άριθ. 41-

— Μέ έγκαταλίπετε ; άνέκραξεν άπελπις ή Ευγενία, βλέπουσα αυτόν απερ
χόμενον. Διατί δεν θβλχτε νάκούσητε τάς θλίψεις μου ;

—  ΟΓμο.! άπήντησεν ό γέρων, ό Θεός μόνος δύνχται νά θεραπεύση αύτάς. 
Έ γ ώ  ειχον έγκαταλείψει τον κόσμον και τάς θυέλλας του και άσυναισθήτως 
μέ έπαναφέρετε. Σκληρώς έτιμωρήθην, διότι άφήκα την έρημόν μου.

Ή  Ευγενία ή'κουεν αυτόν άπλήστωςι καί ή ταραχή του τήν συνεκίνει.Ούτος 
στραφείς και δι' αυτομάτου δλως κινήσεως θέσας την χεΐρά του Ιπί τής χρυ
σής κόμης τής νεαράς γυναικός. ‘ Ο Θεός νά σάς ευλογήση κόρη μου, τή ει- 
πεν ήσύχως και άπήλθε χωρίς νά προφέρη άλλην λέξιν.

’ Αμέσως σχεδόν ή μήτηρ τής Ευγενίας έπανήλθεν ευρούσα την θυγατέρα 
της κατακίκλιμένην Ιπι ανακλίντρου. Συνήντησα, τή ειπεν, επί τής κλίμακος 
ιερέα τινά, δστις είχεν ίξαισίαν γενειάδα.

—  Ναί,μήτέρ μου, είναι ιεραπόστολος,συλλέγων Ιράνους υπέρ τών πτωχών.
—  Είναι πολύ σεμνός, διά τήν ηλικίαν του, ποοσέθηκεν ή ‘Ρουαανίς θά 

Κλεγέ τις δτι ήθελε νά έξαφανισθή εντός τού τοίχου διά νά μή έγγίση τό φό
ρεμά μου. Άφοΰ δέν ειδον ού'τε τό χρώμα τών οφθαλμών του.

‘Η μήτηρ Σωβάλ ελάχιστα ήγάπα τούς ιερείς και μάλιστα τούς συλλέ- 
κτας εράνων.

XXIX

‘Η Ευγενία διήλθε τό έπίλοιπον τής ημέρας Ιν τω δωματίω αυτής, άναμι 
μνησκομένη τών λεπτομερειών,άς ήκουσεν από τοΰ στόματος τού ίερέως.’Ήδη 

έξήγει τό πάν και τούς μυστηριώδεις τού Πατρικίου’τρόπους και τήν από τής 
Γαλ)ίας άπομάκρυνσίν του, προσέθετο δε διά προκλητικού μειδιάματος. Λοι
πόν αυτός ό άνθρωπος δέν θά μοι άνήκη ποτέ;; Είναι λοιπόν δυσχερέστερο^ 
Ιμού ; Και πασμωδώς ήοξατο άνασκευάζουσα έν τω νώ της πάσας τος τελευ
ταίας λέξεις τού συζύγου αυτής, τάς τελευταίας πράξεις του, και τάς έλαχί- 
στας αυτού κινήσεις, Γνα εξαγάγη ικανοποιητικόν τι συμπέρασμα.

Έφ * 8σον δ’ εσκέπτετο, έπι μάλλον έπείθετο δτι ό σύζυγός της, κατά τάς

ΕΡΓ0ΣΤΑΣΙ0Ν ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΩΝ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΙ Κ. ΣΜΥΡΝΏΤΟΠΟΥΛΟΥ

6 8  'Oddc 5 68-
Εις τό ΙογοστάσιΟν τούτο, τό κατηρτισσμένον με προσωπικόν εφάριλλον πρός 

τό τής /. Cardina, τό προμηθευόμενον δλα τά υλικά του εξ Ευρώπης, καί 
εργαζόμενον μέ άληθινάς μπαλένας, κατασκευάζονται στηθόδεσμοι ωραίων σχη
μάτων και αναπαυτικοί κατά τούς υπό τών ιατρών έπιβαλλομένους δρους τή- 
ύγιεινής.

Αί τιμαί τού καταστήματος τούτου είναι άσυγκρί:ως κατώτεραι τών τής κ. 
Cardinal, αί παραγγελίαι δέ έκτελοΰνται τάχιστα και μετά πολλής άκριβείας. 
Στηθόδεσμοι μεταξωτοί κατασκευαζδμενοι παρά τή κ. Cardinal αντί ΙΟΟ δρ 
κατασκευάζονται ενταύθα μόνον αντί 60 Καί ο( συνήθεις τών 6ο δρ. τής κ. 
Καρδινάλ κατασκευάζονται μόνον αντί 50 δρ.

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜ ΟΙ Κ· Κ ΑΡΑΣΤΑΜ 4ΝΗ
Καί πάλιν ή κ. Σπάρτη Καοασταμάτη κχμνει θχ/ματα εις τό νέον έργο- 

στάσιόν 7της, τό απέναντι τής Βουλής περικαλλές μέγαρον, εις τό όποιον ητο 
άλλοτε ή Τράπεζα Κων/πόλεως.

Έ π ι τή ευκαιρία τής υποδοχής τού Ισχάτω; νυμφευθέντος υίου της μετά 
περικαλλούς τού Αίγίου κόρης, τής δος Άσημακοπούλου, έθαυμάσθησαν καί 
πάλιν παρά τών κυριών τών ’ Αθηνών δλα τά ώραΐα μεταξωτά υφάσματα, τά 
διά φορέματα γάμου καί Ισπερίδων, τά άτλαζωτά καί χρυσού φαντα ώς καί 
αί δι’ έπιπλα πολύτιμοι στόφαι καί αί écharpes αί χρυσαΐ καί τά ώραΐα μετχ- 
ξινα μανουλάκια, εις τά όποΐχ καί πάλιν, κατά ώραΐον έθιμον τής οίκογενείαν 
Καρασταμάτη,ήσαν δεδεμένα τά προσφερόμενα κομφίτα τού γάμο-).

Νέος άπορο; φοιτητής, εχων άρίστχς συστάσεις, ζητεί οίανδήπο c εις οικία 
ή εις γραφεΐον ύπηρεσίαν, άντί έλαχίστης αμοιβής. Τό/ συνιστώμε/ και ήμεΐς 
θερμότατα.

‘Η διεύθυνσίς του εις τό γραφεΐον μας.

Δ ’.δασκάλισσα έλληνίς άριστα κατηοτισμένη , μέ π ;ΐραν καί λαμ τράς συστά- 
σει:, συνιστωμένη θερμότατατα καί ταρ’ ημών ζητεΐ παραδόσεις.‘Η διεύθυνσίς 
εις τύ γραφεΐον μας.

E J; τό επί τής όδού Αιόλου κατάστημα τού γνωστού τής πόλεώς μας αργυ
ραμοιβού κ. Γερασίμου Μακρή, πωλείται βούτυρον τοΰ Πχρνασσού, άδολον 
καί γνήσιον, γευστικώτατον διά φαγητά καί άρωμχτικώτατον διά γλυκίσματα. 
Τό συνιστώμεν κατόπιν ιδίας χρήσ.ως.

τελευταίας αυτού ώρας ήθέλησε νάνχτρέψη τας αποφάσεις ά; είχε λάβει, 
καί άφαιρέσει τό δοιον δπερ είχε θέσει μεταξύ τού φίλου του καί τής συζύγου 
του. Άντήχουν είσέτι εις τά ιωτά της διά μυριοστήν φοράν, αί τελευταΐαί του 
πρός αυτήν λέξεις ; «’Έκαμα τήν κηλΐδα αυτήν, θέλων νά δοίσω εις τούς προσ
φιλείς μου, τό ύστατον τής στοργής μου δείγμα ;

Ποϊον λοιπόν ήτο τό ύστατον αυτό δείγμα. Ή  επιστολή ήν έπ-μψιν εϊ 
τον Συμβολαιογράφον, προσκαλών αυτόν νά σπεύση ; Τοιαύτην εξήγησιν είχε 
δώσει τής ύπάρξεως τής κηλΐδος ή μήτηρ της.

Ά λ λ ’ ή Ευγενία προ πολλοΰ καιροΰ Ιδυσπίπτει πρός τήν μητέρα τητ, Ιγνώ- 
ριζε τήν οξύτητα τής φιλοδοξία; της καί τήν ευχέρειαν μεθ* ής εξέλεγε τά 
μέσα δΓ ών θά έφθανεν εις τούς σκοπούς τη :. Έ ον  λοιπόν έψεύσθη ; Διατί 
νά οώση τω ΓΙατρικίω επιστολήν, άφού αυτοπροσώπως άπ=σ:ειλεν αυτόν ό 
Γοδεφροά εις Πώ ; Έ ά ν ό θνήσκων έ'γραψεν άλ)ο τι ; πρός ποιον εκαμε 
τήν παρακαταθήκην τών τελευταίων γραμμών του ; Εις ποιον άλλον ή εις 
τήν μητέρα της, παρούσαν έν τω  κοιτώνι του Ιτοιμοθανάτου, δστις είχε το- 
σαύτην εμπιστοσύνην πρός αυτήν ;

Μήπως ή μήτηρ μου έτόλμησε ! . .
Καί ή νεαρά γυνή άντί πάσης άπαντήσεως εις τοσούτον ακανθώδεις ερωτή

σεις, έκλεισε τούς οφθαλμούς καί έστε'ναξε βαθέως !
Διά τών άποκρυφθεισών αυτών γραμμών διενοεΐτο ή Ευγενία, άνεπτερούντο 

αί ελπίδες του ποίγκηπος Κεμενέφ καί τά φιλόδοξα σχέδια τής μητρός της. 
καί αίφνης ένθυμηθεΐσα τόν τρόμον εκείνης, δτε ήρνήθη νά ύπογράψη τό συμ- 
βόλαιον έν τώ διωματίω τοΰ Αντωνίου εις IIομεϋράς, καί άνέβαλεν αυτό, 
ήγέρθη, Γνα μεταβή πρός συνάντησίν της, καί ζητήση έξηγήσεις δλων καί 
όρκίση αυτήν νά τή είπη τήν αλήθειαν. ’Αλλά σοφή σκέψις άνεχαίτισεν αυτήν.

(’ Ακολουθεί).


