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Σϋνδρομηταί έγγράφονται ε ίς  τό  Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  τΛς

Έφ ημ.®ρ£δος τών Κ υ ρ ιώ ν
χα ΐ καρά τοΐς Βιδλιοπωλείοις Βίλμπεργ χα ΐ ιΕο τ ία ς ι

’Εν τφ  Έ ξω τερ ικ φ  δέ παρ ’ άπαόι τοΐς 
άντιπροόώποις Λμών.

Σ ώ μ α τ α  π λ ή ρ η  τοδ  α ' ,  β ' ,  γ ' ,  δ ' ,  ε ' ,  χ α ί ς · '  Ι τ ο υ ς  εύρίσχονται 
παρ ήμϊν  και π α ρ ’ απασι τοίς  αντιπροσώποις  ή μ ώ ν .

V' νΛ/— —\Λ/ —V -><>ν\ /νν  λ ΙΓ
Διά τά ανυπόγραφα άρβραι 

ιεΰβύνεται ή αυντάχτις αΰτώνΛ 
^Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΤΤΑΡΡΕΝί

Τά πεμπόμενα ήμϊν χειρύ-Λ 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή<; 
δέν έπιστρέφονται. —  Ά νυ-ί, 
πόγραφα χαι μή δηλοϋνταΛ 
τήν διαμονήν τής άποστελ-ί; 
λούσης δέν είναι δεχτά. — ( 
Πασα αγγελία άφορωσα είς ί 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν-Γ 
σιν όφιίλουσι ν’ άποστέλλωσιυ 
γραμματόσημον 50 λεπτδνΐ 
πρός ίχτύπωσιν νέας ταινίας.Γ

Διά, τά Ανυπόγραφα άρθρα εϋβύνεται Λ ό υ ντά κτις αύτών 
[κ υ ρ ία  Κ α λ λ ιρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Καθημερινά! εντυπώσεις. Α ί ταλαιπωρίαι τών προσφύγων. —  Ό  

1 Νώς τής Παρθένου.— "Ο νειρον-Π ραγματιχότης (υπό χ.Μ αρίας Σ χλη - 
' ρ°0). — Τά έν Βερολίνο) χαι έν Γενεύη γυναικεία συνέδρια (ΰπδ Λαύ

ρας Ποτλερ). —  Αί φλερτράρουσαι νεάνιδες. —  Ή  Ρασίλισσα υπέρ τής 
Αγ. Αικατερίνης. —  Π ο ικ ίλα .-Σ υ μ β ο υ λα ί.-Ε ιδ ο π ο ιή σ εις .-’Επιφυλλίς.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ! ΕΝΤΪΠΜ ΙΣ
Κ αλή  μ  ον φίλη,

Τέλος πάντεον σοϋ γράφω άπό τό νέον γραφεϊον μου, σχε- 
τικως ήσυχωτέρα άπό τήν τελευταίαν φοράν καί περιστοιχι- 
ζομένη άπό *τά γνωστά πλέον καί συνήθη μου έπιπλα καί 
άντικείμενα. Ά λ λ ά  πο'σαι μεταβολαί καί άλλαγαί δωμα
τίω ν  καί θέσεων καί μερικαί εντός τής οικίας μετοικήσεις, 
ίως δτου τέλος ό καθείς εύρη τήν γωνίαν του, σύμφωνον μέ 
ΤΚς άνάγκα; καί τάς ορέξεις καί, τάς περιστάσεις του.

Ο,τι μου λείπη, καί δ , τι  θά μου λείπη πάντοτε, είναι ό 
Αναπεπταμένος όρίζων, ον είχον ενώπιον μου γράφουσα, μέ 
Τήν Άκρόπολιν άπό τό εν μέρος καί μέ τήν ώς έκ κυανοΰ 
άιθου πελεκημένην σειράν τών βουνών τών νήσων τοϋ Σαρω- 
νι*οΰ, κάτω έκεϊ, πέραν τής θαλάσσης, ή οποία άπό μακράν 
ε,ϊτι>6εν ώς κρύσταλλος καί εις τήν οποίαν προσηλουμένη 
ξεκούραζα τήν κεφαλήν μου άπό τήν μεγάλην ενίοτε έξάν- 

Αησιν καί καταπόνησιν.
ρ Ή το  τό όνειρόν μου τό γαλανόν, εκείνο τό κυανοϋν τής 
Βλάσσης σημεϊον, τό όποιον μέ άπέσπα άπό δλας τάς πι- 
*Ρ'*ς τής καθημερινής ζωής, είς τό όποιον έπλεεν ή φαντα- 
5ι*μου, οσάκις ό περιβάλλων με όρίζων άπέβαινε πολύ σκο
τεινός, Ή το  ό σύμβουλός μου, ό όδηγός μου, ό συνεργάτης

μου, ό βοηθός μου ή μικρά έκείνη σαπφειρίνη λωρίς. Έ κ α -  
θήμην εις τό γραφεϊον μου, δέν εί'ξευρα τί  νά γράψω, έξυα τό 
μέτωπόν μου, άλλά τίποτε· οΰτε ιδέα, οΰτε έμπνευσις. Τό 
πρώτον γράμμα, τό όποιον έγραφα, εϊχεν ώς συνέχειαν όχι 
άλλα γράμματα καί λέξεις, άλλά σπιτάκια. Μικρά, μεγάλα, 
μέ στέγας, μέ καπνόδόχας, οπως τά ήθελες. "Οσον τελειό
τερα τά σπιτάκια, τόσον μεγαλειτέρα ή στείρωσις τοϋ νοϋ 
μου. Αίφνης έσήκωνα τήν κεφαλήν, διηύθυνα διά τοϋ είς τά 
πλάγια μου παραθύρου τό βλέμμα μου κάτω μακράν εις τόν 
ορίζοντα. Ή  θάλασσα έστιλβεν, έκυμάτιζεν, άλλοτε όμοιά- 
ζουσα όπαλίνην πλάκα, άλλοτε πρός άνελελυμενρυς αδα- 
μαντας καί σαπφείρους καί άλλοτε πρός σκοτεινούς και εναλ

λάσσοντας σμαράγδους. Τό θέαμα εκείνο μέ ήλέκτριζε, με 
άφύπνιζεν. Έξήγειρε τήν φαντασίαν μου. Άσυναισθητως, μη
χανικώς, χωρίς κάν νά σκεφθώ, χωρίς ούδόλως νά κοπιάσω 
ή'ρχιζα νά γράφω Καί έγραφα οΰτω ώρας δλας, ώσεί έκεϊθεν 
μοί ύπηγορεύετο τό θέμα μου, ώσεί αί πρός αντιγραφήν λέ
ξεις άνεπήδων άπό τοϋ κυανοϋ εκείνου πίνακος είς τόν υα
λοπίνακα τοϋ παραθύρου μου.

’Ιδού διατί τόσον έλυπήθην τήν μικράν εκείνην φωλεάν 
μου καί τόσον στενοχωροϋμαι είς τήν μεγάλην καί άπεραν- 
τον οικίαν μου τής σήμερον Έ κ ε ϊ  έζων διαρκώς ΰπο τόν ου
ρανόν, έζων ζωήν υπαίθριον, μέσα είς τήν φύσιν, πλεουσα 
είς τά δργια τοϋ φωτός καί τών χρωμάτων, είς την μεθυστι
κήν έξέλιξιν τών γραμμών καί τών απαλών, τών πλαστικών, 
τών αρμονικών σχημάτων· τώρα εδώ ζώ εντός τοίχων υψηλών 
υπό στέγας ύψηλάς, μέ παράθυρα ύψηλά, μέ θύρας ύψηλάς. 
"Ολα ύψηλά, μεγάλα, μακρά, ατελείωτα. Τά έπιπλα τοϋ 
γραφείου μου μου φαίνονται τώρα τόσα δά μικρά πραγμα- 
τάκια, σχεδόν σάν νά μήν υπάρχου/, ενώ έκεϊ είς τό μικρόν 
μου ερυθρόν δωμάτιον μοί εφαίνοντο κολοσσαϊα.

Καί διά νά αναπληρώσω τά κενά, διά νά άναπληρώσω



2 Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Ε  Τ Ω Ν  K I T I Ü N

την ελλειψιν των ζωηρών χρωμάτων, διά νά εχ<ο την illu
sion ολίγης φύσεως, τοποθετώ φυτά, παντού φυτά, μέ ολί
γα πράσινα φύλλα, (χέ όλίγην χλοερότητα καί ζωήν, διασκε- 
ζουσαν την ψυχρότητα του μεγάλου, τοΰ ύπολεύκου, του 
άψυχου χρώματος των τοίχων, καί των θυρών καί των πα 

ραθύρων. Λ
Φοβούμαι, φίλη μου, δτι τάς 'Ιερεμιάδας μου αύτάς θά 

τάς άκούγ,ς άκόμη δι’ άρκετύν καιρόν. Καί ομως αισθάνομαι 
ότι γίνομαι ολίγον υπερβολική, ή δτι είμαι πολύ έκνευρι- 
σριένη, ώστε τοιαύτην έντύπωσιν νά μου προξενή ριία άπλή 

μετοίκησις.

Αί τα λα ιπ ω ρία ι τών «ροόφ ι/γω ν

Τί νά εί'πουν λοιπόν αί χιλιάδες οίκογένειαι των συμπολι
τών μου προσφύγων, αί όποΐαι άπύ της μιας ημέρας εις την 
άλλην, δχι μόνον ηλλαςαν κατοικίας, άλλ’ είδον τούς οίκους 
των πυρπολουμένους, τά έπιπλα των άποτεφρούμενα, τά εν
δύματα καί τά σκεύη καί τά κοσμήματα των διαοπαζόμενα " 
Τί νά εί'πν) ή μέχρι τής χθες διαιτωμένη εις μέγαρον μέ δλην 
την εύμάρειαντής άνετου ζωής καί εύτυχίας καί σήμερον περι- 
ορισθεϊσα εις τρώγλην, κατεστραμμένη, ¿στερημένη καί της 
κλίνης της αύτής, ¿στερημένη καί των τής άπολύτου καθημε 
ρινής άνάγκης χρειωδών.

Είναι βεβαίως ήρωες οί άνδρες της Κρήτης, άλλά καί αί 
γυναίκες αί ύφιστάμεναι άγογγύστως τοιαύτας στερήσεις καί 
αθλιότητας καί ’κακουχίας καί ταπεινώσεις δεν είναι όλιγώ- 
τερον εκείνων ήρωικαί. Καί τ ί  γυναίκες, φίλη μου. Τί ώραΐαι 
καί άρχοντικαί γυναίκες! Καί αί χωρικαί ακόμη, καί αύταί αί 
τών κατωτάτων κοινωνικών τάξεων φέρουν την σφραγίδα τής 
εύγενείας, της άξιοπρεπείας, ης τόσον στερούνται συνήθως οί 
άνθρωποι του λαοΰ.

Τοϋτο εξηγείται, εάν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι φύσει ό λαύς της 
Κρητης άνεξαρτήτως πλούτου καί κοινωνικών άξιωμάτων είνα 
λαύς εύγενης, λαύς de race, ώς θά έλεγες σύ. Τύ άείποτε έν 
τη ψυχή τοΰ λαοΟ αύτοΟ έν έξεργέσει, έν έγρηγόρσει αίσθημα 
τοΐ? πατριωτισμοΟ, τύ δεσπόζον καί έπικρατουν δλων τών άλ
λων αισθημάτων, τύ κυοφορούν τόσας λεοντοκάρδους πράξεις 
ήρωϊσμοΰ καί αύταπαρνήσεως, έξευγενίζει τούς χαρακτήρας 
αυτών, τούς παιδαγωγεί, τούς μορφώνει εις τρόπον, ώστε νά 
μη δύνανται νά σκεφθοΰν, νά έπιχειρησουν, νά πράξουν τα 
πεινόν τι.  Ό  πατριωτισμός είναι τύ έμβλημα, ό τίτλος της 
εύγενείας δλων. Είναι τύ οίκόσημον τής άριστοκρατικής κατα
γωγές έξ ίσου τοΰ άνθρώπου του λαοΰ, ώς καί του τ*?5ς άνω- 
τέρας τάξεως. Ή  πατρίς είναι ή μεγάλη άριστοκράτιςμήτηρ, 
εις ήν μικροί καί μεγάλοι υποτάσσονται έξ ίσου, άμιλλώμενοι 
τίς νά την τιμησγ καί δοξάσγ περισσότερον, τις νά πιστοποί
ηση μέ την ζωην του και τύ αϊμά του την αγάπην, ην τρέ 
φει πρύς αύτήν.

Είναι ή Κρήτη βασίλισσα, ης η πορφύρα είναι πολυτιμοτέρα 
όλων τών πορφυρών του κόσμου, βαφεϊσα εις ωκεανούς αιμάτων 
τόσων καί τόσων γενεών. ’Εάν οί Κρήτες άπεφάσιζον νά κα 
θιερώσουν οίκόσημόν τι, μ.ιμούμενοι του κόσμου τούς άρχον- 
τίσκους, βεβαίως τοϋτο ώφειλε νά φέργ ώς έμβλημα ονκεανύν 
αίματος. Εις τύν ώκεανύν αύτύν δεν υπάρχει οικογένεια, ητις 
νά μη έχτρ άποτίσει τύν φόρον νης, ώς δεν υπάρχει άτομον

τύ όποιον νά μη δικαιούται νά θεωρή ί'διον καί άναφαίρετον 
κτήμα τύ οίκόσημον τοϋτο.

Ιδού διατί ολαι καί δλοι είνε εύγενεΐς. ’Ιδού διατί δλαικαί 
δλοι φέρουν τύν τύπον του άληθώς ωραίου, διότι ώραϊον είναι 
πάντοτε δ,τι προδίδει μεγαλεΐον ψυχής γενναίας καί ατρόμη
του. Δεν σοί λέγω δλα αυτά, διότι είμαι Κρήσσα, καί διότι 
έγωϊστικώς κρίνω τούς συμπολίτας μου. Σοί τά λέγω, διότι ή 
τελευταία έπανάστασις έγεινεν αιτία νά γνωρίσω πολλούς, νά 
κελετήσω, νά ψυχολογήσω έπί τών αισθημάτων των καί νά 

πεισθώ δτι μεταξύ τών συγχρόνων Ελλήνων οί περισσότεοον 
κληρονομήσαντες καί τύν τύπον καί τάς άρετάς καί τύν πα
τριωτισμόν καί τύ μεγαλεΐον τών αρχαίων είναι οί Κριτές.

— Δεν τούς δίδουν δπλα νά φύγουν, μοί έλεγε μητηρ, παρα- 
πονουμένη διότι ό μόνος μεταξύ πέντε θυγατέρων υιός της έμε- 
νεν έδώ, καί χάνει τύν καιρόν του, ώς έλεγε. Πόσον πολυσή- 
χαντον είναι αύτύ τύ t  jd r e i ,  τόν xatpnr του». Δεν σοί ένθυ- 
μίζειτάς λακωνικής τών Σπαρτιατίδων μητέρων φράσεις, τάς 
οποίας ή ιστορία με χρυσοί αναγράφει γράμμα τα ;

Μη νομίσγς έν τούτοις δτι είναι όλιγώτερον διά τοϋτο πρύς 
τά παιδιά των στοργικαί. Έ ά ν  έμεμψιμοίρουν διά τάς κακου
χίας καί την άθλιότητά των, τοϋτο προέκυπτεν ακριβώς έκ 
τοΰ φόβου μη τά παιδιά των πάθ^υν. Πρύς άλλην πρόσφυγα, 
ης τύν παράλυτον υίύν κατώρθωσα νά εισαγάγω εις τύ «"Άσυ- 
λον τών ’Ανιάτων», έλεγον; Αί ! τώρα θά τύν άφήσγς έδώ, 
δπου θά έχγ υγιεινήν περίθαλψιν καί δίαιταν, καί θά άναχω- 
ρησγς.

— Πώς, νά χωρισθώ τύ παιδί μου! Καί σημείωσε δτι τύ 
παιδί αύτύ είναι παράλυτον έπί δέκα πέντε δλα έτη. Καί τύ 
παρέλαβε μαζή της άναχωρήσασα.

Καί άλλο, τύ όποιον χαρακτηρίζει τύν πατριωτισμόν τών 
γυναικών ιδία της Κρητης: Εις Τήνον δπως καί έδώ είχονκατα- 
φύγει πολλαί οίκογένειαι, ζητήσασαι άσυλον είς τούς ξενώνας 
τοϋ ναοΰ. “Όλαι αί έκεΐ γυναίκες κατέβαλλον άπύ κοινοϋ χρη
ματικόν ποσόν, δπως συχνά κάμνουν λειτουργίας καί δεήσεις 
είς την Παναγίαν πρύς άπελευθέρωσιν της πατρίδοςτων. Δέν 
είναι καί τοϋτο ¿ιραΐον αίσθημα ;

Οί ξεν ώ νες τΐΐς π α ν α γ ία ς

Είς τούς ξενώνας αυτούς τούς απειραρίθμους δεν συναντ^ τις 
μόνον Κρήτας. άλλά καί “Έλληνας πάσης χώρας, χριστιανούς 
πάσης φυλής. Ή  έκεΐ συγκέντρωσή τόσων γυναικοπαιδών προσ
δίδει είς την πανηγυριν ίδιάζοντα δλως χαρακτηρισμόν. Ό ' 
ναός μεταβάλλεται είς μικράν πόλιν, έν ή τόσοι άνθρωποι δι- 
αιτώνται, άπλούστατα, αφελέστατα, ώς νά εύρίσκωνται είς 
τούς οί'κους των. Ά λ λ ’ έπειδή οί ξενώνες είναι πάντοτε όλι- 
γώτεροι τών πανηγυριστών, ούτοι καταφεύγουν καί είς τόν 
πρόναον καί είς τά θολωτά υπόγεια καί είς την αύλήν άκόμνι 
συγκομίζοντες καί τά αναγκαία έπιπλα καί κλιμνοστρωμνάε 
καί σκεύη.

Ή  πρώτη έντύπωσις έκ τνίς παραδόξου ταύτης είκόνος είναι 
ολίγον περίεργος. *0  καταφεύγοιν έκεΐ μέ τύν πόθον νά προσ- 
ευχηθή, λησμονεί έπί τή θεα της ύπύ την στέγην τ η ς  Πανα
γίας μετοικήσειος τόσου πλήθους τύν σκοπόν διά τύν ό π ο ιο ν  

ήλθεν. Ή  πεζότης της ζωής με τάς μάλλον ύλικάς καί πραγ
ματικής εικόνας της καθημερινής συντηρήσεως μειώνουν έπαι-
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• βθητώς πάντα θρησκευτικόν ένθουσιασμόν. Αί τριημ.εροι νη- 
στεΐαι καί προσευχαί τών χριστιανών τών παλαιών χρόνων, 
5(ί γο.υκλισίαι, αί μετά θρήνων ίκεσίαι, τά έκ τής αγρυπνίας 
κ α ί έξαντλήσεως ασκητικά πρόσωπα, ή κατάνυξις, ό φόβος, ή 
ελπίς ήδύναντο μόνον νά καταστήσουν συγγνωστήν την δια
μονήν τοΰ πλήθους ύπύ την στέγην τοΰ ναοΰ Ό  σκοπός τής 

- ύπύ την άμεσον σκέπην τής Παναγίας έγκαταστάσεως τόσου 
κόσμου θά ητο τότε δικαιολογημένος· καί λαύς νυχθημερόν 
προσευχόμενος έκεΐ, λαύς άφοσιούμενος έπί δύω ή τρεις ημέ
ρας είς συνεχή μετά τοΰ Θεοΰτου πνευματικήν κοινωνίαν, λαύς 
λησμονών πάσαν τοΰ σώματος άπόλαυσιν, πάσαν τής ζωής μέ
ριμναν, θά άπετέλει άληθώς θέαμα κατανυκτικόν, πλαίσιον 
έπιβάλλον καί μεγαλοπρεπές είς την θείαν τελετήν τής έορ- 
ταζούσης ημέρας.

Ά λ λ ’ δχι ό έκεΐ συνωστιζόμενος1 όχλος πάν άλλο πράττει 
η νά έγρηγορή καί προσεύχεται. Κοιμάται είς τά στρώματά 
του τά άναπαυτικά μέχρι τ,ρο'.εχωρημένης ώρας τής ημέρας 
καί άφυπνιζόμενος έπιδίδεται είς τάς συνήθεις καθημερινάς έν- 
ασχολήσεις. Αί γυναίκες στολίζονται, όψονίζουν, μαγειρεύουν,

: ψήνουν καφέδες, οί άνδρες καπνίζουν φλερτάρουν, τρώγουν, 
κάμνουν γνωριμίας, συζητούν πολιτικά, καί τά παιδιά των 
παίζουν, φωνάζουν, κλαίουν καί γελοΰν κ α τ ’ άρέσκειαν. Ό  
οίκος τοΰ Θεοΰ γίνεται ουτω κέντρον ψυχαγωγίας ποικίλης, 
γίνεται έν είδος «λίγο άπ’ δλα», έάν δχι καί οίκος έμπορίου. 
Μοί ένθύμιζεν ούτος καθ’ ολοκληρίαν τύν ναόν είς τον όποιον 
συνηλλάσσοντο οί Φαρισσαΐοι, οδς κακήν κακώς έξεδίωξεν ό 
Χριστός άπύ έκεΐ Καί όσον περιηρχόμην τάς υπογείους ιδία 
του ναοΰ στοάς καίπαρά, τύ σημεΐον,είς δεύρέθη ή θαυματουργός 
είκών καί άπύ τοΰ όποιου άντλεΐται τύ άγιασμα καί έβλεπον 
γυναίκας νά κατοπτρίζωνται καί διευθετοΰν πολυτελώς την 
κόμην των, ή νά καθαρίζουν τά μικρά των, χωρίς νά τύ θέλω 
άνέμενα άπύ στιγμής είς στιγμήν δτι τύ άληθινύν θαΰμα θά 
έγίνετο έκεΐ. "Ότι θά παρουσιάζετο αί'φνης άγγελός τις μέ με- 
γάλην ρομφαίαν καί ώργισμένος τόσον, ώστε ολος ό ναός νά 
σείεται έκ τής δικαίας του οργής, θά έξεδίωκε κακώς έχοντα 
ολον αύτύν τύν άσεβή συρφετόν δίδων ουτω άπαξ διά παντός 
έν καλόν μάθημα εύσεβείας καί άληθοΰς πίστεως.

Δυστυχώς ό άγγελος δέν έπαρουσιάσθη καί ό όχλος θά έξ- 
«κολουθή βεβαίως καί είς τύ μέλλον νά συναγελάζεται έκεΐ, 
εκτελών κατά τύπους καθήκον εύσεβείας, κατ’ ούσίαν βμως 
ασεβών καί άμαρτάνων καί έξευτελίζων τύ θρησκευτικόν με
γαλεΐον καί καταστρέφων τύ γόητρον τής άγιότητος τών ίε- 
ρών εκείνων τόπων.

'Ο ναδς τ η ς  Π αρθένον  
Απύ τής ύπύ τύν ναόν καί περί τον ναόν άσχημίας καί 

Κάθλιοτητος τής τόσον κουραστικής καί άσφυκτικής καί έκνευ- 
ριστικής μάς διασκέδασεν ή άπύ τοΰ περιβόλου αύτοΟ έκτυλισ- 

,- 50Ρ·ενη προς τά κάτω θεα τής θαλασσίας λεκάνης, ήν διαστί
ζουν αί άπέναντι νήσοι καί ήν ό ήλιος ελουεν άπλέτως μέ την 

Βήοδίνην τής μόλις άντειλάσης αυγής φωτοπλημμύραν του.
Το μεγαλεΐον του Θεοΰ έν ολγ τή  έξόχω έπιβλητικότητί 

εςετεινετο έκεΐ καί ή ψοχή άσυνειδήτως καί άκουσίως έκεΐ 
Β ^ λ λ ο ν  ή έντύς τοΰ ναοΰ έκινεΐτο είς κατάνυξιν, ώρμάτο είς 

“ροσευχήν.

Παράδοξος βεβαίως ή σύμπτωσις δτι ό έπισημότερος ναός

τής Παρθένου τών Χριστιανών ώς ό μέγας ναός τής Παρθένου 
τών ’Εθνικών κεΐνται έπί ύψωμάτων, ή άπ'αύτών δέ θέα τής 
φύσεως έκεΐ ώς καί έδώ είναι άπαραμίλλου κάλλους. Ή  φύσις 
έπιδε ικνύει έκεΐ ο,τι μέγα καί ώραϊον ¿δημιούργησε διά τύν 
άνθρωπον. Καί ούτος άντιτάσσει ο,τι ό νοΰς καί αι χεΐρές του 
¿δημιούργησαν διά τύν Θεόν του. ’Ιδού διατί οί ναοί τών Θεών 
οφείλουν νά είναι τέλειοι,τελειότεροι καί άπύ τά άνάκτορα τών 
βασιλέων καί άπύ τά τεμένη τώντεχνώνκαί τών έπιστημών. 
’Ιδού διατί είχον όνειρευθήτύν Ναόν τής Παναγίας ώραιότε- 
ρονκαί μεγαλοπρεπέστερου καί πλουσιώτερον τοΰ Παρθενώνος, 
έάν ή σύγχρονος άρχιτεκτ ονική κατώρθου νά παραγάγγ τί 
τελειότερου τοΰ άριστουργήματος τούτου ;

Ά λ λ ά  καί τοΰτο τύ όνειρόν μου εμεινε μόνον όνειρον. Τά 
ώραΐα τών άρχαίων ναών μας σχέδια καί την θαυμασίαν αύτών 
άρχιτεκτονικήν άπαντμ τις σήμερον μόνον είς τούς χριστιανι
κούς λαούς τής Δύσεως. Ό  ναός τής Μαγδαληνής τών Ilaptr- 
σίων άντιγράφει είς μικρόν βεβαίως καί άτελές καί πενιχρόν 
τύν Παρθενώνά μας, ώς τόσοι άλλοι ναοί τής Εύρώπης άκο- 
λοθοΰν αρχιτεκτονικήν ρυθμών κλασικών, έν οίς έπικρατεΐ πάν
τοτε ό ήμέτερος. Ή μεΐς έδώ περιωρίσθημεν είς τύν Βυζαντι
νόν, ώσεί ή Βυζαντί'-ή έποχή είχε συντελέσει καί κα τ’ έλά- 
χιστον ίσως είς έξύψωσιν τοΰ γοήτρου τής ’Εκκλησίας, ώσεί 
ό νέος βίος καί οί νέοι κοινωνικοί οροί μη έπέβαλον αύτην την 
έπί νεωτέρων καί ύγιεστέρων βάσεων άναδιοργάνωσιν τής ’Εκ
κλησίας καί την βαθμιαίαν χειραφέτησιν αύτής άπύ τούς σχο
λαστικισμούς τών Μεσαιωνικών χρόνων.

Ό  ναός λοιπόν τής χριστιανής Παρθένου είναι καθαρών 
Βυζαντινού ρυθμοΰ, οίκοδομηθείς ούχί έξ άρχής ύπύ ώρισμέ" 
νον άρχιτεκτονικύν σχέδιον, άλλά βαθμηδόν καί κ α τ ’ όλί- 
γον συμπληρούμενος καί τελειοποιούμενος διά νέων προσθη
κών καί έξαρτημάτων. Είς τύν ναόν τοΰτον συνέβη ο,τι συμ- 
βαίνγ είς τούς βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον πλουτοΰντας καί 
άναλόγως τών έκάστοτε κερδών των εύρύνοντας» καί δια- 
κοσμοΰντας την κατοικίαν των.

Αύτην την έντύπωσιν κάμνει όχι μόνον ή άρχιτεκτονική, 
άλλά καί ή διακόσμησις τοΰ Ναοΰ. Χρυσός καί άργυρος, άρ
γυρος καί χρυσός χονδοοειδώς καί άτέχνως έπεξειργασμένος. 
Ιδού ό πλοΰτος, ιδού ό στολισμός τοΰ ναοΰ τής Παρθένου. 
Αύτή ή θαυματουργός είκών είναι άόρατος, κεκαλυμμένη 
ύπύ πυκνοτάτων στρωμάτων χρυσοΰ καί άργύρου καί πολυτί
μων λίθων. Ού'τε έν έργον τέχνης, ουτε μία είκών τής θεο - 
μήτορος άληθοΰς καλλιτεχνικής άξίας. Άγιογραφίαι κοινό- 
ταται, έλάχισται, πενιχρόταται, ούδέν κοινόν έ'χουσαι καί 
πρύς τάς εικόνας τών πτωχοτέρων ’Ιταλικών πόλεων. Ουτε 
Φειδίαι, ού'τε Ίκτΐνοι, ούτε Ραφαήλοι, ούτε Μιχαήλ Ά γ γ ε 
λοι είργάσθησαν έδώ είς έξύψωσιν τοΰ θ^ησκευτικοΰ γοή
τρου, είς γηΐνην τοΰ θεοΰ καί τής ίσοθέου Παρθένου ά- 
ποθέωσιν. "Όσον φιλόχρυσος καί φιλάργυρος καί άν ύποτεθή 
ή νύμφη τής έκκλησίας είς ήν όφείλομεν τήν σωτηρίαν μας, 
δέν είναι δυνατόν νά άρέσκηται είς τά πολυπληθή χρυσά 
καί άργυρα άθυρμάτια, τά όποια άναρτώνται άπύ σχοινιών 

είς τά ποικίλα σχήκατα καί εί'δη άνά πάσαν τής ’Εκκλησίας 
διεύθυνσιν. Προδίδουν ταΰτα τήν άγάπην καί τήν πίστιν 
τών παρ’ αύτής εύεργετηθέντων : Είναι θησαυροί εύσεβείας 
καί άγιότητος ; Έ σ τ ω .
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Ά λ λ ’ άρα θά έμειοΰτο ή πίστις, θά ήλαττοΰτο ή άγιό- 
της, θά έψυχραίνετο ή εύσέβεια, εάν ό εις χρυσόν καί άργυ
ρον θησαυρός της ’Εκκλησίας μετεβαλλετο εις εν μεγαλο
πρεπές καί καλλιτεχνικόν έκ Πεντελησίου μαρμ,αρου οίκοδο- 
μ.ημα, εάν αί πενιχραί καί άσημοι άγιογραφίαι άντικαθι- 
στωντο ύπό έργων τέχνης επιφανών ζωγράφων ; Ή  Παρ
θένος τότε ως άληθής του χριστιανισμ.οΟ βασίλισσα, έγκαθι- 
δρυμένη μέ μεγαλοπρέπειαν άνάλογον πρός την θείαν φύσιν 
της, θά ητο ευπαρουσίαστος πρός πάντας· θά έπεβαλε τον 
θαυμασμ,όν καί την κατάνυξιν καί τόν σεβασμόν όχμ μο'νον 
πρός τον άμ.αθή δχλον, αλλά καί πρός τάς τάζεις εκεινας, ών 
ό θρησκευτικός ενθουσιασμός μαραίνεται, καί ή πίστις κλο
νίζεται ακριβώς ενεκα των τόσων ελλείψεων καί άτελειών 
τών εξωτερικών τύπων τ>5ς Εκκλησίας μας.

Τά  χρυσά παιδάκια καί τά αργυρά καραβάκια καί τάς 

μικράς χύτρας καί τούς χρυσίζοντας ίχθΰς. καί τά απειρο
πληθή αργυρά όμοιώμ,ατα των διαφόρων μ,ελών τοΰ σωμ.ατος 
περιεργάζεται ό επισκέπτης μέ άπλοΰν αίσθημα περιεογειας 
καί πολυπραγμοσύνης. Πρό μιάς ομως ώοαίας της Παρθένου 
παραστάσεως, πρό μιάς συμβολικής των μαρτύρων της Ε κ 
κλησίας άπεικονίσεως, ή ψυ/ή συγκινεΐται, η καρδία π ά λλε- 
ται ταχύτερον, οί οφθαλμοί πληροΰνται δακρύων καί ή προσ
ευχή ακράτητος άνέρχεται εις τά χείλη. Έ δ ώ  ό χριστιανός 
αφυπνίζεται από του κοσμικού ληθάργου, διότι η τέχνη κα
τέχει μόνη την μυστηριώδη δύναμιν νά λαλή εις την καρδίαν, 
νά συγκινή, νά συγκλονίζγ, νά έξεγείργ τά εύγενή της ψυ
χής αίσθήμ.ατα. Ένω πρό της θέας του χρυσοϋ, πόσοι δεν 
σκανδαλίζονται καί άκουσίως των δέν αμαρτάνουν ύπολογί- 
ζοντες, αντί νά προσεύχονται, την αξίαν έκάστου αντικει
μένου καί διερωτώμενοι διατί τάχα τόσος χρυσός νά μένγ 
εκεί άχρηστος, ενώ τόσοι άνθρωποι αποθνήσκουν της πείνης ;

θ ά  σοί φανή ίσως περίεργον πώς εις έπιστολάς ανοικτάς 
τολμώ καί θίγω τοιαΰτα ζητήματα, καί ζητώ νά ανατρέξω 
καθεστώς τόσων ήδη δεκαετηρίδων Τό πώς αυτό θά σοί τό 
έξηγήσω είς τήν προσεχή μ.ου, διότι ό χώρος, τόν όποιον δια
θέτω σήμερον δέν μοι επιτρέπει νά εκταθώ περισσότερον εις 

τό ζήτημα τούτο.

ΟΝΕΙΡΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Ή  λεπτή βροχή,ήτις έπιπτεν από πρωίας,είχεν ήδη κατα- 

παύσει καί χρυσή ηλιακή άκτίς διαπερώσα την έκ δοκών 
σκυθρωπήν στέγην είσέδυσεν εις τό βάθος της μεγάλης μάν
δρας. Οί κριοί, χωμένοι μέχρι γονάτων εντός τοΰ παχεος ά- 
χύρου, τό όποιον, άναμ,ασώντες έτι την πρωινήν τροφήν, 
είχον καλύψει διά χλωρού τριφυλίου, ήγειρον τάς κεφαλάς 
πρός την ακτίνα καί έξέπεμψαν βέλασμα προσκλητήριον. 
Ευθύς τότε αί έ'γκυοι άμ-νάδες καί αί θηλάζουσαι έτι ήγέρ- 
θησαν έσπευσμένως κάμπτουσαι τά γόνατα καί δι’ ολίγων 
αλμάτων τό ημισυ ποίμνιον εύρέθη εις τό κιγκλίδωμα, τό 
περικλεΐον την έ'παυλιν τά όπισθεν μείναντα πρόβατα άνερ- 
ριχώντο επί τών άλλων ίνα καί αυτά άπολαυσωσι της χλιαρό- 
τητος του ηλίου, ενώ τά άτακτα ταΰτα, οί κριοί, τά απωθούν 
διά τών κεράτων διά νά τά έπαναφέρωσιν εις τάς τάξεις των.

— Α ί !  άνέκραξεν ό υπηρέτης τής έπαύλεως, πλησιάζων 
βραδέως πρός την θύραν· περιμένετε καί θά σάς ανοίξουν τό

χορτάρι ακόμη εΐνε βρεμ.μένο ! Εμπρός ! προσέθηκε σύρων 
τόν σύοτην καί άνοίξας τό κιγκλίδωμα, ένω ταυτοχρόνως 
¿οπισθοχώρησε διά νά μ.η άνατραπή ύπό τής ορμής τών προ
βάτων, τά όποια άφ’ ου πρός μακράν έμειναν διστάζοντα, 
ζωογονηθέντα είτα αίφνης ύπο τής όσμ.ής τοΰ χόρτου, ήν 
χλιαρά πνοή ανέμου έφερε μέχρις αυτών, είσώρμησαν όρμη- 
τικώς εις την μεγάλην αύλήν.

—  Αί, πώς βιάζονται ! έπανέλαβεν ό υπηρέτης διερχόμε- 
νος διά τοΰ στερεού καί βραδέος βήματός του την βορβο- 
ρώδη αύλην έπί τής όποιας τά βαρέα ξύλινα πέδιλά του, 
πλήρη ύγρου άχύρου άφινον μεγάλα ίχνη· κάνουν σάν νά 
έχουν £να μ.ήνα νά ίδοΰν ήλιο.

—  Ά φησέ τα νά περάσουν, είπεν ηχηρά φωνή ό'πισθεν αύ- 
το ΰ .Ό  ιδιοκτήτης τής έπαύλεως,οστις ήτοιμάζετο νά έξέλθη, 
έστη έπί τής φλιάς τής θύρας, έχων τούς βραχίονας έσταυ- 
ρωμένους καί φέρων πλατύγυρου πίλον έπί κεφαλής, καί άπη- 
ρίθμει τό ποίμνιόν του τό όποιον ευρισκεν ανελλιπές. Τό 
βλέμμ.α του, ως ιδιοκτήτου, έπλανάτο μετά τέρψεως από 
τών έγκύων αμνάδων εις τά παχέα άρνία καί έσταμάτα μετ’ 
εύαρεσκείας έπί τών αγέρω χω ν  κριών, τών τοσοϋτον φοβε
ρών οσάκις άνθίσταντο προς τους σκυλλους τών περιξ.

Άφοΰ έξέλιπεν ό έκ τοΰ ποιμνίου θόρυβος, ό ιδιοκτήτης τής 
έπαύλεως κατεβίβασε βραδέως τάς χείράς του, παρετήρησε 
τόν αίθοιον ουρανόν καί εξέβαλε στεναγμόν : Μαρία, ειπε? 
στρεφόμενος πρός τό έσωτεοικόν τής οικίας· ό καιρός είνε 
ώοαϊος καί δύνασαι νά περιπατησγις τον μ,ικρόν.

Γηραιά υπηρέτρια ένεφανίσθη κρατούσα εις τάς άγκάλας 
μ,ετ’ άκρας προσοχής καί εύλαβείας, ως νά έκράτει κηρινον 
ομοίωμα του Ίησοϋ, μικρόν παιδίον ωχρόν καί καταβεβλη
μένου, ου οί μ.εγάλοι"κυανοΐ οφθαλμοί πλανωμ.ενοι τριγύρω, 
έφαίνοντο ζητοϋντες ευάρεστου τι αντικείμενου έφ’ ού νά στα

ματήσουν.
Αίφνης οί οφθαλμοί τοΰ μικροΰ έξήστραψαν καί ό βραχιων 

του ύψώθη δεικνύων άντικείμενόν τι, τό όποιον τό εύηρέστει, 
καί έπρόφεοε βραδέως τό ευκολον ό'νομα ’. Βεβέτα !

Ό  πατήρ παρετήρησε τό μέρος ένθα διηυθύνετο ή χειρ του 
παιδιού, καί είδε τήν ουτω κληθεϊσαν νεάνιδα εις τό άλλο 
άκρον τής αυλής, βαδίζουσαν ταχέως καί έρυθριώσαν,διότι εί 
δεν ότι παρετηρήθη. Ό  μικρός σέ ζητεί, πλησίασον ολίγον, 
άνέκραξεν ό κύριος τής έπαύλεως διά τής αρρενωπής καί εύη
χου φωνής του.

°"Οτε ή Βεβέτα έπλησίασεν τό μικρόν τγ  έτεινε τούς βρα
χίονας, καί δτε αύτη τό έλαβεν εις τάς άγκάλας της, ήρχΐ'τε 
τοΰτο άμέσως νά παίζγ μέ τήν άτακτον καί βοστριχωδη 
κόμην της, τό μικρόν βαμβακερόν της σκούφωμα καί τα μι
κρά της ώτα, ένώ αυτη, εΰχαριστουμένη εις τά παιγνίδι* 
του ταΰτα, τώ  έδιδε τόσας τρυφεοάς ονομασίας καί παίζουσ* 
έκρύπτετο μ ετ’ αύτοΰ δπισθεν τών ώμων τής γραίας υπηρέ
τριας, μεταδίδουσα τρόπον τινά εις τό άσθενές τοΰτο πλα- 
σμα ολην τήν χαράν τής νεότητάς της.

—  Σέ μόνον άγαπί£, είπε θλιβερώς ό πατήρ. Τό δέ παι
δίον τό όποιον κατ’ άρχάς έμειδία, έγέλα ήδη θορυβωδώς 

τάς θωπείας τής φίλης του.
  ”¿2! αύθέντα μου, καί σάς ! καί μάλιστα περισσότερος

διότι είσθε πατήρ του, άπήντησε μετά λεπτότητας ή νεάνι
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έουθριώσα ήδη έκ νέου. Ί δ έ τ ε  πώς σάς κυττάζει. Καί πα
ρουσίασε πρό τοΰ συγκεκινημένου πατοός τό παιδίον τό όποιον 
έξηκολούθει νά γελά. *0  πατήρ ήνοιξε τούς βραχίονας, τό 
παιδίον έτεινε τούς ίδικούς του καί ή νεάνις άποθέσασα αύτό 
εις τάς άγκάλας τοΰ κυρίου της άπεμακρύνθη πρός τό μέρος 
τής μάνδρας.

—  Βεβέτα ! έπανέλαβε μέ παράπονου τό μικρόν συνοφρυω- 

θέν, ό'τε είδεν αυτήν άπομακρυνομένην.
—  Δυστυχές μικρόν ! έψιθύρισεν ό πατήρ, δέν ζητείς τήν 

Βεβέταν άλλά τήν μητέρα σου. Ούτε ή θλίψις σου δμως, ούτε 
ή ίδεκή μ.ου δύνανται νά έπαναφέρουν εις τήν ζωήν τήν προσ
φιλή ψυχήν. Ά πέδωκε τό παιδίον εις τήν γραίαν καί άπε- 
μακρύνθη διά τοΰ συνήθους βήματός του, ΐνα ίδν) εις τήν 
φάτνην τούς άρτιγεννήτους μόσχους.

Ό  Λαυρέντιος πρό δεκαοκτώ μηνών άπώλεσε τήν σύζυγόν 
του, ή δέ χαρά ότι έγένετο πατήρ έπεσκιάσθη διά τοΰ προώ 
ρου θανάτου τής νεαράς μητρός ”Αν καί ό πρός αυτήν έρως 
του δέν υπήρξε σφοδρός, ή συμβίωσις δμως, ή πραότης τοΰ 
άτυχοΰς πλάσματος, συχνάκις άσθενοΰς καί πάντοτε ύπομέ- 
νοντος, τώ είχον έμπνεύσει άφοσίωσιν πλήρη οίκτου.

Μάτην ό Λαυρέντιος προσεπάθει ν’ άπασχολήσγ τό πνεΰμά 
του διά τής έργασίας· ή θλίψις δέν έννόει νά έγκαταλίπγι 
«ύτόν. Τ ί  είνε οικία άνευ οίκοδεσποίνης καί σώμα άνευ ψυ
χής 5 Τά  έκ δρυός ύψηλά καί στίλβοντα ερμάρια μέ τά έπ* 
αύτών κοσμήματα προξενοΰσιν είδός Tt άνίας εις τόν βλέ- 
ποντα, δν ή οικοδέσποινα δέν διευθετή μ,όνη τούς σωρούς τών 
καθαρών άσπρόρρούχων, εύωδιαζόντων έκ τής καλής πλύσεως* 
καί αυτή δέ ή σιωπή τής καλώς διατεταγμένης οικίας είνε 
θλιβερά. Δέν θά ήτο ώραιότερον νά ήκούετο ή φωνή τής οί
κοδεσποίνης, διδούσης διαταγάς καί έπιπληττούσής τάς θε
ραπαινίδας }

Ένω ή γραϊα περιέφερε τό παιδίον, ό Λαυρέντιος έκαμνε 
τήν συνήθη έπίσκεψίν του άπό τών ορνίθων εις τούς κονίκλους, 
έπειτα εις τάς νήσσας καί εις τόν κήπον,ένθα ήκούετο ό βόμ- 
βος τών μελισσών ιπταμένων περί τούς άνθοΰντας θύμους, 
και ακολούθως εις τας κυψελας, έν αίς ύπήρχον άκόμ.η ράκη 
μελανοΰ υφάσματος, λείψανα τοΰ διά τήν οικοδέσποιναν πέν
θους. Μετέβη εις τάς πλήρεις φορβής άποθήκας, έστάθη ινα 
παρατηρήσγ έν αύταϊς μή ήτό τ ι  έν άταξία· ένόμιζεν δτι 
αυται ήσαν εντελώς έρημ.οι, άλλά παρατηρήσας είδεν έντός 
τήν Βεβέταν καθημένην έπί πέτρας καί Ιχουσαν μικρόν άρ- 
νιον έπί τών γονάτων καί κύμβήν γάλακτος εις τάς χεΤρας,

, ένφ έφωτίζετο ύπό τοΰ φωτός τοΰ εισερχομένου διά τής θύ- 
Ρ«ς. Ή  κυανή έμπροσθέλλα της έπροφύλαττεν άπό τοΰ ρεύ
ματος τοΰ άνέμου τό άσθενές έτι καί γυμνόν τριχών ζώον.

— Τί κάμνεις αύτοΰ ; ήρώτησεν ό Λαυρέντιος έκπλαγείς.
; —  Αύτό τό άρνάκι έγεννήθηκε τήν περασμένη έβδομάδα, 
απεκρίθη ή νεάνις ύψοΰσα τό γλυκύ της πρόσωπον, τό όποιον 
τοσον ευκόλως ήρυθρία. Ή  μητέρα του έγέννησε δίδυμα καί 

| Τρεφει μόνον τό άλλο' έκαμα νά τήν κρατήσω νά θηλάση καί 
«ύτό, άλλ’ εκείνη δέν θέλει ’καθόλου, καί προχθές θά τό έσκό- 

. τωνε με τό πόδμ &ν δέν ή'μουν έγώ έμ,πρός Ά γ χ π μ  μόνον τό 
Κ αλλο. Τό δυστυχισμένο είνε τόσον ώραΓονκαί μικροκαμωμένον ! 

Και βρεξασα έντός τοΰ γάλακτος ψευδή θηλήν, ήν είχε σχη
j ματίσει έκ ψύχας ψωμίου έντός πανίου συνεστραμμένου ώς

-

κάμνουν αί τροφοί εις τά βρέφη, τήν έθηκεν εις τό στόμα το,τ 
άρνίου τό όποιον ήρχισε νά βυζάνγ άπλήστως. Σκεπάσασα δέ 
πάλιν αύτό μέ τήν έμπροσθέλλαν της προσέθηκεν.— Άστειον 
είνε, αύθέντα μου, ν’ άγαποΰν μερικαί μητέρες τό ένα παιδί 
καί όχι τό άλλο. Έ γ ώ  τό έλυπήθηκα ποοχθές αύτό καί οταν τό 
είδα νά τρέμν) άπάνω εις τό άχυρο παραπεταμένο, τό έπήρα 
μαζή μ.ου καί τό έθρεψα- καί τώρα υστερ’ άπό λίγο θά μπορή 
νά βόσκϊ], γιατί άρχισε νά δυναμώνη.

Άνεσυρεν ολίγον τήν έμπροσθέλλαν καί έφάνη τό άρνίον τό 
όποιον χορτασθέν ήδη έκοιμ-άτο κεχωσμένον έντός τών γο
νάτων της καί άναπαυόμενον άμ.εοίμνως ώς ον εύτυχές καί 
θερμανθέν.

*0  Λαυρέντιο; προσέβλεψε τήν νεάνιδα καί είτα τό άρ
νίον, κυριευθείς ύπό παραδόξου συγκινήσεως.

Τό κίτρινον άχυρον, πεπατημένον καί τριμμένον, παρί- 
στατο εύάρεστον εις τούς οφθαλμούς, οί δέ κλώνες τοΰ τρι 
φυλίου διεσπαρμ.ένοι, έσχημάτιζον έδώ κ’ έκεϊ μαύρας κηλΐ- 
δας. Εύχάριστος οσμή μαλλίου καί χλόης προήρχετο άπό τοΰ 
τοίχου προκαλοΰσα γλυκεΐάν τινα  ήδυπάθειαν. Τό βλέμμα 
του επεσε καί πάλιν άκουσίως έπί τής νεάνιδος, ήτις έκά- 
θητο άκίνητος καί ώσεί νεναρκωμένη έκ τής θερμότητας τοΰ 
μεσουρανοΰντος ήδη ήλιου. Είσαι πρό καιροΰ εις τήν ύπηοε- 
σίαν μου ; τήν ήρώτησε.

—  Τής αγίας Μαγδαληνής θά κλείσω τά τέσσαρα χρό
νια, άπήντησεν ή Βεβέτα, άναλαβοΰσα άποτόμως έκ τής 
ρέμβης της.

—  Πόσων έτών είσαι ; ήρώτησε καί πάλιν ό ιδιοκτήτης, 
άγνοών καί αύτός διατί έκαμνε τοιαύτην έρώτησιν.

—  Τήν εορτήν τών Θεοφανείων έκλεισα τά δεκαοκτώ,κύ
ριε, άπεκρίθη έγείρουσα μέ σέβας τήν κεφαλήν, άλλά μέ τα 
πεινούς οφθαλμούς.

—  Τήν εορτήν τών Θεοφανείων ; . . . . καί δέν έπήγες 
τότε νά ίδής τούς γονείς σου ; *Ολοι οί άλλοι ύπνιρέται έπή- 
γαν· σύ, διατί έμεινες ;

—  Δέν έχω οικογένειαν, άπήντησεν ή νεάνις, χωρίς νά 
μεταβάλν) τόνον ή στάσιν. Γνωρίζετε ότι δέν έχω πλέον ού'τε 
πατέρα, ού'τε μητέρα.

— Είσαι καλή κόρη, Βεβέτα, είπεν ό ιδιοκτήτης έκπλητ- 
τόμενος. διότι οί λόγοι της τόν έίχον τόσον συγκινήσει Ά ν  
θέλγς νά σοί αύξήσω τόν μισθόν είμαι πρόθυμος νά σοί δώσω 

δ,τι ζητήσγς. Είσαι ή καλλιτέρα άπό δλας τάς άλλας ύπη- 
ρετρίας καί ή μακαοΐτις σέ ήγάπα πολύ.

—  Έ γ ώ ,  αύθέντα, άπεκρίθη ή Βεβέτα άποστρέψασα έλα- 
φρώς τήν κεφαλήν,σάς ύπηοετώ πιστώ; οχι διά τά χρήματα, 
άλλά διά τήν άγάπην ποΰ είχα είς τήν κυρίαν καί διά τό 
μικρό σας άγοοάκι, τό όποιον τόσον άγαπώ.

Ή  Βεβέτα σηκώσασα τότε τό ύπνώττον άρνίον τό άπέθηκεν 
ήσύχως έντός φάτνης πλήρους άχύρου, καί έξήλθε τής μ.άν- 
δρας. Έ νω  διήρχετο τήν μεγάλην αύλην, παρετήρησε τό τ έ -  
κνον τοΰ ιδιοκτήτου,τό όποιον έκαμνε τή βοηθεία τής γραίας, 
ήτις τό έκράτει, τά πρώτά του βήματα τόσον άδέξια καί 
έν ταύτώ τόσον χαρίεντα καί κωμικά ώστε προξενοΰντα τόν 
γέλωτα, άλλά καί τόσον συγκινητικά, ώστε φέροντα τά 
δάκρυα είς τούς όφθαλμ,ούς τών μητέρων. Τό παιδίον έστρε- 
ψεν ώς έξ ένστικτου τήν κεφαλήν πρός τό μέρος τής νεάνιδος
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κκί άρχισε νά την καλίί διά χειρονομιών και κραυγών Εκείνη 
ετπευτε πρός αυτό, καί οταν έπλησίασεν, έστάθη εις μικράν 
άπό του παιδιού άπόστατιν τείνουτα τούς βραχίονας' εκείνο 
ευθύς μέ μειδίαμα πλήρες θριάμβου καί έαπί'ττοσύνης,διαφυγον 
των χειρών αίτινες το ύπεβάσταζον, έ’καμε κλονιζόμενον βή
ματά τινα καί επετεν εις τάς άγκαλας της νεάνιδος, πορ 
φυράς ^δη έξ εύχαριττησεως καί υπερηφάνειας.

—  Περιπάτησε ! κύριε ΊησοΟ Χριστέ ! μόνο του περιπά
τησε ί άνέκραξεν η γηοαιά υπηρέτρια ύψοΰσα τάς χεϊρας προς 
τον ούρανόν. "Ελα πάλι εδώ, άγοράκι μου. καί δεΐζε οτι 
είσαι μεγάλο παιδάκι.

Ή  σοβαρά φωνη του ιδιοκτήτου ηκούσθη πάλιν. ΙΙρώτην 
φοράν, είπε, βαδίζει τώρα μόνον του ;

—  Πήγαινε νά ίδγς τον πατέρα σου, άγοράκι μου, πή
γαινε γρήγορα, είπεν εις το παιδίον ή Βεβέτα μετά γλυκύ- 
τητος. Ό  μικρός προσέβλεψε διστάζων τον πατέρα του, κα
τόπιν δέ, υποβασταζόμενος υπό της νεάνιδος καί ένθαρρυνό- 
μενος υπό της φωνής της,, έπλησίασε τόν πατέρα του, οστις, 
υπερήφανος καί συγκεκινημένος διά τά πρώτα βήματα του 
παιδίου, τό έσηκωσεν υψηλά καί έ'πειτα τό άφηκε πάλιν δ'ρ- 
θιον κατά γης.

—  Βεβέτα ! έπανέλαβε τό παιδίον οταν οί μικροί του 
πόδες έπάτησαν πάλιν την γην, καί στηριζόμενον εις τά γό
νατα του πατρός του ετεινε την χειρά του πρός την κόρην 
ητις ομως έφυγε δρομαία, μη θέλουσα νά σφετερισθγ θωπείας 
όφειλομένας εις τόν πατέρα.

Ό  Λαυρέντιος διίΐλθε την αυλη- διά νά μεταβγ εις τάς 
δαμάλεις, εύρισκομένας εις τό άλλο άκρον τ-ή; έ ιαύλεως· 
έβάδιζε δέ μέ κεκυφυΐαν την κεφαλήν, ώς πάντες οί κάτοι
κοι τνίς έξοχης οί καταρτίζοντες τάς περιουσίας των άπό της 
παραγωγές της γνίς, καί μέ τάς χεϊρας όπισθεν, σκεπτόμε- 
νος, χωρίς καί αυτός νά είξεύργ) διατί, άλλά με άκραν έν 
τούτοις έπιμονήν την μικράν υπηρέτριαν, ην ό υιός του ηγά- 
πα. Ή  Βεβέτα δεν είχε τωόντι οικογένειαν, άφοΰ καί αΰ- 
ταί αί συγγενείς της δέν έφρόντιζον περί αύτης.

Ό  Λαυρέντιος άνερ.νησθη τότε την στιγμήν καθ’ ην ή θνη 
σκουσα σύζυγό; του έστηοίζετο επί της Βεβέτας διά ν’ 
άναπνεύσγ τόν άέρα, οστις μ.ετά τόσης δυσκολίας είσήρχετο 
εις τούς πνεύμονάς της καί έβλεπε την νεάνιδα ώχράν έκ του 
κόπου,άλλά προθύμως ύποστηρίζουσαν εις τούς βραχίονάς της 
την δυστυχή γυναίκα, ητις έπάλαιε πρός τόν θάνατον, καί 
μόνην αύτην άγρυπνοϋσαν οτε οί άλλοι πάντες άποκαμωμέ- 
νοι είχον άποκοιμηθη έν τγ οικία· την έβλεπεν άνανεώνου 
σαν την νεκρικήν λαμπάδα καί διευθετούσαν τάς σινδόνας 
τ·/)ς κλίνης, ώς εάν ηδύνατο έτι νά την βλέπν) ή νεκρά. Καί 
τό παιδίον ! μέ ποιαν στοργήν τό περιέθαλπε ! πόσας νύκτας 
τό άπεκοίρ.ιζε μεταξύ των βραχιόνων της αδουσα εις αύτό 
επωδούς της πατρίδος της, έξ έκείνων αΐτινες οΰ'τε χρόνον 
έχουν, ουτε έννοιαν, ούτε άρχην, άλλ’ ών η παράδοξος με
λωδία έχει άκατανόητον ίσχύν έπί του παιδίου, εις τό όποιον 
έπιφέρει τόν ύπνον καί την γαληνην. Δικαίως λοιπόν τό παι 
δίον την ηγάπα, άφοΰ αύτη υπήρξε τό παν δι’ αύτό.

(άκοάουθεΐ)

(Ε κ  των τή ς H enri G rev ille ). Μαρία Ί ο .  ϊχ λ η ρ ο ΰ

ΔΙΕΘ ΝΕΣ ΓΓΝ Α ΙΚ Ε ΙΟ Ν  ΣΓΝΕΔΡΙΟ Ν
Ε Ν  Β Ε Ρ Ο Λ ί Ν Ω ι

{'Λι ταπ όχγ ιβ ις  έχ ΒίγοΛί' ου).

Τό παρελθόν Σάββατον 7/17 7/βρίου έγένετο έναρξις του 
έν Βερολίνω συγκληθέντος διεθνούς Γυναικείόΐ» Συνεδρίου, εις 
τό όποιον παρέστησαν ύπέρ τάς χιλίας πεντακοσίας αντι
προσώπους του έν Εύρώπγκαί ’Αμερική γυναικείου φύλου.

Διοργανώτρια, ώς γνωστόν, του Συνεδρίου τούτου είναι ή 
κ. Λίνα Μόργενστεον, ή γνωστή εν Γερμανίγ δημοσιογράφος 
καί συγγραφεύς, ή ε ;  ίσου ύπέρ τής άναμορφώσεως καί τής 
χειοαφετησεως των γυναικών τής Γερμανίας έργαζομένη, ώς 
διοργανώτρια καί σύμβουλος πολλών έν Γερμανία φιλανθρωπι
κών σωματείων.

Εις τό Συνέδριον τοϋτο ή Ε λ λ ά ς  δέν άντεπροσωπεύθη, 
διότι, καίτοι έκ τών πρώτων προσκληθεϊσα καί μ ετ ’ αληθούς 
αγάπης άναμενομένη παρά τε τής κ. Λίνας Μάργενστερν, 
τής παλαιάς γνωρίμου καί συναδέλφου καί τών λοιπών κυ
ριών του Συμβουλίου, δέν άπεφασίσατε νά έλθητε.

Τόν έναρκτηοιον του Συνεδρίου λόγον άπηγγειλεν ή κ. 
Λίνα Μόργενστερν, λόγον μετριοπαθέστατον,άναγόμενον μάλ
λον εις την φιλανθρωπικήν καί μ,ορφωτικήν δράσιν τής γυ- 
ναικός ή εις την έν γένει γυναικείαν έν Γερμανία μεταρ- 
ρυθμιστικήν κίνησιν.

Την κ. Λίναν Μόργενστερν διεδέχθησαν άλλαι ρήτορες, 
πραγματευθεϊσαι ζητήματα παιδαγωγικά. Άνεγνώσθησαν 
μελέται περί νηπιαγωγείων, περί άσύϋ,ων τών βρεφών, περί 
προστατευτικών σωματείων τής παιδικής καί έφηβικής ηλι
κίας, περί γυναικείας έποπτείας τών δημοσίων κέντρων τών 
παιδικών συναθροίσεων καί παιγνίων, ώς καί σύντομοι έκθε- 
σεις τών αντιπροσώπων τών ξένων χωρών.

Τάς έργασίας του Συνεδρίου διεδέχθη κοινόν τών κυριών 
γεϋμα, ένω πολλαί έγένοντο προπόσεις καί άνεπτύχθη πληρης 
οίκειότης μεταξύ τών Γερμανίδων καί τών κυριών ξένων αντι

προσώπων. ·
Την 5ην μ. μ. ώραν τής αυτής ήμ.έρας, αί ξέναι αντιπρό

σωποι, συνοδευόμεναι παρά του συμ,βουλίου,έπεσκεφθησαν την 
έπί τούτω διοργανωθεϊσαν γυναικείαν "Εκ,θεσιν τών φιλανθρω
πικών καί προοδευτικών γυναικείων σωματείων καί καταστη

μάτων τής Γερμανίας.
Αί έργασίαι τοϋ Συνεδρίου θά διαρκέσουν επτά ήμερας, θα 

σάς κρατήσω δέ ευχαρίστως ένήμερον τών διεξαχθησομενων 

συζητήσεων.
’ Εκ Βερολίνον Ααύρα Π ό ττλερ *

0  ΣΓΡΜΟΣ ΤΟΓ Φ Λ ΕΡΤ
Καθιερώθη σχεδόν, οπως αί νεάνιδες τής έποχής μας φλερ- 

τάοουν έπισήμως καί δημοσία πριν ή συναντήσωσι τόν άνδρα, 
δσπς βοαδύτεοον θά λάβη την θέσιν τοϋ μνηστήρος. Τόσον όε 
καθιεοώθη τοϋτο. ώστε ό κόσμ-ος χωρίς καν την έλαχίστην έπι- 
κρισιν λέγει ί ή δεσποινίς Δ. φλερτάρει μέ τόν κ . . . .  Καί όλοι 
είξεύοουν ότι ό έν λόγω κύριος είναι μ.όνον ό πρόδρορ.ο; του 
μνηστήοος, άλλ’ ουδέποτε ό μνηστήρ.

‘Ο φλερτάρων κύριος,διασκεδάζων άκάκως, συντελεί οπώς 
διασκεδώζγ καί ή νεάνις, ητις τόν έξέλεξεν,έν γνώσει συνεχε-
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στατα τής μητρός, ητις αποδέχεται τό φλερτ τής κόρης της 
μετά τών λοιπών άγγλικών συρμ.ών, ούς ακολουθεί.
| Ό  φλερτάρων κύριος ύπόκειται εις τάς ιδιοτροπίας τής δε- 
σποινίδος, παρ’ ής δέχεται διαταγάς καί έπιπλήξεις. Είναι 
ό αποκλειστικός χορευτής της, ό συνοδεύων πάντοτε αυτήν εις 

τό κλειδοκυμβαλον,οταν ψάλλη, ή στρέφων τάς σελίδας, οταν 
εκείνη παιζγ Φερει πάντοτε εις την κομβιοδόχην τό άνθος, τό 
οποίον η δεσποινίς προτιμ.μ· μεταχειρίζεται τά άρώματα εκεί
νης' την συνοδεύει εις τόν περίπατον καί τέλος είναι ή αχώ
ριστος σκιά της,

"Οτε φλερτάρων καί ή φλερτάρουσα εΐξεύρουν οτι τό αί
σθημα, τό όποιον τούς συνδέει είναι έφήμερον καί διά τοϋτο 
αί μεταξύ των σχέσεις δέν υπερβαίνουν ποτέ τά συνήθη όρια 
τής φιλαρεσκείας άφ’ ένος καί τοϋ ίπποτισμοΰ άφ’ ετέρου.
I Ά λ λ ’ όσον αβλαβές καί άν ύποφεθγ τό φλερτ καιρός είναι 
νά επελθγ κάποια σοβαρά άντίδρασις εις τήν συνήθειαν ταύ- 
την. Ά π ό  τήν φιλαρέσκειαν μέχρι τής παρεκτροπής δέν υπάρ
χει παρά έν βήμα καί πολλάκις άσυνειδήτως ίσως τό βήμα 
τοϋτο γίνεται. Αλλα καιάν υποθεσωμεν ότι ούδέν σοβαρόν κα
κόν προκύπτει εκ τοϋ φλερτ, δεν άρκεϊ οτι ή ψυχή τής παρ- 

: θενου άπανθίζεται έν τγϊ ψευδή αύτγ έρωτοτροπία καί ότι ή 
καρδια ήν προσφέρει εις τόν μνηστήρα βραδύτερον είναι ήδη 
όλιγώτερον άγνή καί άδολος; Καί έάν ό σύζυγος αδύνατή νά 
συνέχιση τά θυμιάματα τοϋ τρίτου, καί νά προσφέοη τάς δου 
λικας εκείνου περιποιήσεις δεν υπάρχει άρα φόβος μ.ή έπιδιω- 
χθή ή άντικατάστασίς του.

Τιςέπανάστασις θά έξηγείρετο άλλοτε εις χρόνους αρχαιό
τερους, έάν νεάνίς τις έφλυάρει μετά τοϋ χορευτοΰ της κατά 
τα διαλειμ.μ.ατα τοϋ χοροΰ, ή έάν δίς έχόρευε μετά τοϋ ίδίου; 
Και ποσαι επικρίσεις και υ,ομφαι έάν δύο φοράς κατά σειράν 
ο εν λογω κύριος συνώδευεν αυτήν εις τόν περίπατον ;

Και δενήτο άρά γε προτιμ,οτέρα ή σχολαστική έκείνη υπερ

βολή, τής κακώς έννοουμένης σήμερον έλευθερίας ; Δέν είναι 
ένοχον καί επονείδιστο* έξ ίσου διά τήν κόρην όσον καί διά 
τήν μητέρα νά έπιτρέπη οπως ή άθωότης τής κόρης της υπο
βάλλεται εις τοιοΰτον κίνδυνον καί τοσαύτην ήθικήνδοκιμασίαν;

Ε λ έ ν η  Γεω ρ γιίδου

M4PI0J ΓΪΜ1ΚΕΙΙ ΜΦΕΡΙΜΤΜ El E4BETIÂ
Τοιοΰτον φέρει τίτλον τό έν Ε λβ ετία  κατά τήν 8 7)βρίου 

συγκληθεν επι τή ευκαιρία τής έκθέσεως Γυναικεΐον Συνέ- 
δριον. Φερει τοπικον μάλλον ή διεθνή χαρακτήρα, πασών 
τών Ελβετικών πόλεων άντιπροσωπευθεισών έν αύτώ.

Πρόεδρος τοϋ Συνεδρίου τούτου είναι ή κ. Camille Vidart, 
αντιπρόεδρος δέ ό κ. BooS-Jecher.

Το Συνέδριον διηρκεσε τρεις ήμερας, κατά τάς οποίας
συνεζητηθησαν τά έν τώ προγράμματι άναφεοόμενα, ζητή
ματα.

α') Εις τήν έπίδρασιν τής γυναικός εις τό στάδιον τής 
δημοσίας φιλανθρωπίας.

β ) Εις την επιρροήν τής γυναικός έπί τής ανατροφής καί 
μ.ορφώσεως.

γ ) Εις το ζητημ.α τής γυναικείας έργασίας καίί τών διά
φορων επαγγελμ.ατων τών γυναικών.

δ ) Εις προστατευτικά μέτρα ύπέρ τών ασθενών καί τών 
μη ευρισκουσών έογασίαν γυναικών,

/ ε ) Κις την συμμετοχήν τών γυναικών εις τάς δημοσίας 
θέσεις.

ç  ) Εις την νόμιμόν θεσιν και χειραφετησιν τής γυναικός.
Τών έργασιών τοϋ Συνεδρίου τούτου μετέσχον καί έπιφα- 

νεις τής Ελβετίας ανδρες, συζητησαντες μετά πολλής έμ- 
βριθειας παντα τά θέματα και εξαγαγόντες συμπεράσματα, 
τα όποια μεγάλως θά έπιδράσουν έπί τής καθόλου τύχης τής 
Ελβετίδος γυναικός.

Ματθίλδη ’Αλβέρτου
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ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΟΜΑ
------------

ϊ Η Ευγενία ερρίγησ« καί (οπισθοχώρησε, κρατούσα πρός τά ¿πίσω τήν Ιπι- 
I, στολήν- ό Γοδεφρουα Εννοήσας ότι έάν εν Ετι βήμα έποίει, ή σύζυγός του fri 
· .  ετρέπετο εις φυγήν, αδυνατών δε καθ’ ολοκληρίαν νά παρακολουθήση αυτήν, 
■«ροσεπάθησε νά έχφοβίση τήν Εύγενίανλ. μολονότι ήσθάνετο ήδη οίκτον διά 

τήν ίπϊ τοϋ προσώπου τής νεαράς γυναικός ζωγραφουμένην αγωνίαν. Ούχ ήττον 
βκ^υψώσας τά όπλον, οπερ εκράτει.

I Εάν φόγητέ, τή είπε, 8ά προδώ εις απονενοημένον τι κίνημα, όπως λάβοι
f  την επιστολήν ταότην.

R Βλέπω, απήντησεν έκείνη, χάτωχρος έχ θλ/ψεως και τρόμου, οτι μέ 6ε-
ωρ«ΐτε ώς τήν έσ/άτην τών γυναικών ιδού τι έχέρδισα δι’ οσα έπραξα. Πόσον 
υμαι δ υ σ τυ χ ή ς .

Η  t Είμαι πολυ δυστυχέστερος σου, εξηκολούθησεν ό Γοδεφρουά, καί τούτου 
■μτν ημην αξως. Αώσατέ μοι τήν επιστολήν ταύτην.

Αντώνιε, εΐπεν ή νεαρά γυνή, θέτουσα τήν γεϊρά της έπί τοδ ώμου τοϋ 
Κσυζύγου της, σάς ικετεύω, συνέλθετε' εΐσδε δι’ έμέ 6 αγαπητότερος τών φί- 
Β*® ·νι μ’ ολα όσα μοι προξενείτε δυσάρεστα ! Είναι δυνατόν νά μή Εκτιμάτε 
β *λ έο ν  τήν γυναίκα, ήν αγαπάτε ;

Ολαι αί γυναίκες άπατουν- δλοι οί ανδρες προδίδουν. Ή  ζωή είναι έ'ν 
Ε  ίψγα ψευδός. Ο κοινός νομος ας εκπληρωθή· θέλω νά μάθω τήν αισχύνην μου, 
■ ρ ί δ ω  μέχρι τίνος σημείου φθάνει αίτη, καί άπό πότε κυλίομαι έν αυτή άκου- 
ϊ  σίιυς. Εαν ή άπόδειξις,ήν ζητώ μοι διαφυγή, φρονείς οτι θά φεισθώ τοϋ άφρο-

νοι αυτού Κεμενέφ ; "Α*! ’ιδού ό άνήρ δν αγαπάς ί λοιπόν έγώ θά τόν φονεύ- 
σω ! Μέ Ιννοεΐς ;

Ω  ! ναί, όπετονθόρισεν Ιχείνη περίτρομος· Θεέ μου ! τι νά χάμοτ ; "Ε 
χετε τουλάχιστον ε’μπιστοσύνην εις τήν μητέρα μου, ύπάγωμεν πρός αύτήν, 
ινα έκείνη, ένώπιόν σας, άποσφραγίση τόν-φάχελλον χαίέάν σάς ιϊπη οτι ή ε’π ι- 
στολή αυτη δέν εϊνε άπάντησις γραφεϊσα υπό τής είλιχρινεστέρας ε’ν τώ χόσμι,ι 
χειρος, προς την εντιμοτ^ραν τών ερωττ|σ£ων. . . .

— Εις ουδένα εχω εμπιστοσύνην, διέκοψεν δ Γοδεφρουά· τήν επιστολήν I
—  ̂ Ιδου αυτη,Ιπανέλαβεν ή σύζυγός το ν  Επραξα ο,τι ήδυνήθην, μάρτυς μου 

ο Θεός ! Ας εκπληρωθούν αί θεΐαε βόυλαί I

_ Ρ ιΨ*5 *πι τής επιγραφής τό ομμα ό Γοδεφρουά, έξεπλάγη, ίδών όνομα δπερ 
δεν άνέμενεν.

«Πρός τήν Αΰτοϋ εξοχότητα τον πρίγκηπα Κεμενέφ.
Έ ν  τή Ιπαύλει του· εις Βιαρίτζ

(Ό π ω ς έπιδοθή τή Κυρία Γ .)»

’Αναγνωρίσας τόν γραφικόν χαρακτήρα, εξέβαλε κραυγήν φρίκης. Ό  Ό -Φ ά - 
ρΛ  , ανέκραξεν* αυτός με εμπαίζει ; ”Α ! τώρα εννοώ, καί ό πρίγκηψ σάς 
χρησιμεύει ως διάμεσον ! Α ! Πατρίκιε 1 Πατρίκιε ! τοϋτο θά είναι ήεσχάτη 
οδύνη τοϋ βίου μου ! . . .

Η Ευγενία κατέστη ο’ιχροτάτη· τά χαρακτηριστικά αδτής ήλλαξαν εκφρ«- 
σιν καί μετά λάμψεων άγανακτήσεως και ύπερηφάνου αύτοπεποιθήσεως' είπε 
τώ Γοδεφρουά.

—  Να/, είναι του Πατρικίου· άναγνιύσατε τ/ γράφει πριν ή υβρ/σητέ τινα.
«Είμαι κατάπληκτος, ανέγνοά μεγαλοφώνως ό Γοδεφρουά — Είναι δυ

νατόν ; Μήπως δ ιατρός αύτος πλανάται ; Τοσαύτη πρόοδος νόσου επιτελε- 
σθεΐσα εις δ:αστημα οκτω μηνών ; Μήπως δεν ύπήρξεν εδτυχής, καί ή επάρα
τος νοσος κατέλαβεν αυτόν ; Και εν τούτοις διετε/νοντο δχι ή εύτυγ/α θά έπέ- 
τεινε τόν βιον του! Ευχαριστώ διότι μέ προειδοποιήσατε, θά αναχωρήσω άμέ^
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΠΕΡ TOT “ ΑΣΤΛΟΪ TÛN ΕΡΓΑΤΙΔΩΝ,,
Ή  Αύτης Μεγκλειότης ή Βκσιλίσσα, ή προττάτις καί ύπο- 

στηριχ-της στάσης ευεργετικές καί προοδευτικές ιδέας, παντός 
γυναικείου σωματείου ύπέρ του καλοϋ καί τές προόδου εργα
ζομένου, ηύδόκ,ησε να προσφέργι εις τό ταμεΐον του «Άσυλου των 
Έργατίδων καί Υπηρετριών» δρ. πεντακοσίας.

Τό Άσυλον τοίίτο, περί ου άλλοτε πολλά έγράψαμεν,άντα- 
ποκρινόμενον πληρέστατα εις τόν εύγενέ προορισμόν του, πα
ρέχει περίθαλψιν καί προστασίαν εις τάς άνευ οικογενειών νε- 
αράς έργάτιδας, ώς καί εις τάς άνευ εργασίας υπηρέτριας, ας 
τοποθετεί εις οικογένειας εντίμους, προστατεϋον παντοιοτρό- 
πως αύτάς καί άναπληρουν παρ’ αύταΐς την οικογένειαν.

Ή  κοινωνία, ύπερτάτην ανάγκην των υπηρεσιών του Ά συ
λου εχουσα, όφείλει νά ύποστηρίξτ) αυτό έκθύμως, ίνα, προϊ
όντος του χρόνου, τοϋτο κατορθώσν) νά προβί) εις τελειοτεραν 
τών υπηρετριών μόρφωσιν. Πάσα οικογένεια καταβάλλουσα 
έτησίως δρ. εξ έχει τό δικαίωμα νά προμηθεύηται καθ’ όλην 
την διάρκειαν τοϋ έτους υπηρέτριας έκ του Άσυλου, υπηρέ

τριας οπως δηποτε γνωστάς καί άΕιοσυστάτους-
Πάσα αΐ'τησις πρός εγγραφήν συνδρομές καί προμήθειαν υπη

ρέτριας άναφέρεται πρός την διευθύντριαν τοϋ Άσυλου κ. Πη
νελόπην 1’ιαλούρη Όδός Νικοδήμου άρ. 4 1 ,  πάροδος τές  όδοϋ 

Φιλελλήνων.

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α
Π λ ίΐο ν ό τη ς  γυ να ικώ ν. Κατά στατιστικήν τής νήσον Jersey  εσχάτως 

δημοσιευθείσαν, ό άριθμός τών έχει γυναικών υπερβαίνει τον τών άνδρών 
κατά 3 ,000. Τοϋτο άπεδόθη εις τήν μεγάλην έκεί θνησιμότητα τών άνδρών 
’Επί 35 θανάτων οί 22 είναι άνδρών και οί 13 γυναικών.

A i  γυναίκες υπάλληλοι είς νήν Γα λλ ικήν Τράπεζαν. Ή  Γαλλική 
Τράπεζα προσέλαβεν είς τήν υπηρεσίαν της γυναίκας υπαλλήλους άπό τοϋ 
’έτους 1852, κατά τό οποίον προσελήφθησαν δώδεκα. Ό  αριθμός αυτών ηϋ 
ξησε σήμερον εις διακοσίας Ιξήντα έννέα. Οί μισθοί των άρχιχώς άνήρχοντο

εις 100 ®ρ. τόν μήνα. ’Ήδη οί μισθοί τών άρχαιοτέρων εξ αυτών ποικίλλουν 
άπό 200— 300 φρ. Τακτικαί ώραι έργάσιμοι τής ήμέρας είναι έξ. Δια πα- 
σαν πρόσθετον Ιργασίχν πληρόνονται ιδιαιτέρως.

Μετά εικοσαετή έργασίαν, έκάσιη τών υπαλλήλων τούτων δικαιούται εις 

μηνιαίαν σύνταξιν πενήντα φρ. κατά μήνα.

*Η νέα δοευθόντριχ το\ί δ ιδ α σ κ α λ είο υ  Sevres. I ! χ,ήρ® επι- 
φανούς έν Παρισίοις παιδαγωγού M arion διωρίσθη διευθύντρια τοϋ άνω- 
τάτου διδασκαλείου τής Γαλλίας είς άντικατάστασιν τής άτοθανούσης διευ- 

θυντρίας κ. F abre.
Γυναικείοι κίνησις εν Γερμανίαρ. Τό γυναικείου ζήτημα ήρχισε να 

έπεκτείνηται μεγάλως έν Γερμανία. ’Ήδη συνέστη iv B reslau  σωματείου γυ- 
ναικιστών, άναλαβόν τήν έν Γερμανίφ ύπεράσπισιν τών γυναικείων διχαιω- 

μάτων.

Τό Άσυλον τής 'Αγίας Αικατερίνης τών έργατίδων καί υπηρετριών μετη- 
νέχθη άπό 1ης 7)6ρίου Ιπί τής οδού Νικοδήμου άρ. 11.

Ή  κομψότης καί ή στερεότης τών γυναικείων ύποδημάτων τού 1ν τή ήμε- 
τέρα πόλει διακεκριμένου τεχνίτου ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Τ Σ Α Μ Η  είς τοιαύτην προή- 
χθη τελειότητα, ώστε ή Α. Τ . ή Πριγκίπ.σσα Σοφία έτίμησε τόν "Ελληνα 
τεχνίτην διά τή ; Υψηλής πελατείας της καί τής υπέροχου τιμής «Υ π ο δ η 
ματοποιού τής Αυλής τής Α. Υ . τής ΓΙριγκιπισσης Σόφιας».

ΓΑΛΑ τοϋ Ύμητοΰ άρωμκττ/.όν κχ ι γλυκυ, άδολον και 

παχύτατου πωλείται είς τό γαλακτοπωλείου Γιαυυετζου επι 
τ έ ς  όδοϋ Πραξιτέλους άρ. 4. Τό συυιστώμευ θερμώς, κατά 
την έποχην αύτηυ, καθ ηυ τοσου σπαυιζουυ τα αγνα γα- 

λακα.

Β Ο Τ Τ Τ Ρ Ο Ν  γευστικόυ καί άδολου τοϋ Παρυασσοΰ ποιό- 
τητος άρίσ·τ υ ) ;  ττωΤ ε̂Τται είς το ε|Λ7Τορορροζτττιχ.ον χ.οίτοί6ΤΥΐμ.<χ 

τοϋ κ.Νικολάου Γ1 ορρού όδός Γ ιω ρ γ ίο ν  Ζ ζαυροί' άρ. ο .  Πάσα 
καλη οίκοδέσποιυα προμηθευομευη κατα την εποχηυ ταύτηυ 
τό βούτυρον τοϋ έτους, άς σπευσνι να επωψεληθγ τ έ ς  παρου- 

σιαζομέυης ταύτης ευκαιρίας.

σως, εγκαταλείπω τό παν, όπως έπανίδω τόν αγαπητόν αυτόν φίλον, ον σέ
βομαι καί συμπονώ πλειότερον ή όσον φαντάζεται, «αί δι’ ον θά έδιδον τήν ζω
ήν μου ! Καί εν τούτοις τώ ίδωκα δ,τι ήδυνήθην πλειότερον ! . * . Αλλά και 
σείς γενναίως καί πιστώς έξωφλήσατε τό χρέος σας· ό Θεός νά σας ανταμείψη! 
Άναχοιρώ καί σπεύδω νά προπαρασχευάσω τα πάντα διά μακράν ώποσούν 
άπουσίαν. Πρέπει επίσης νά εύρίί πρόσχημά τι δικαιολογούν τήν όίφιξίν μου, 
"να μή συλλαβή ούδεμίαν υπόνοιαν περί τής καταστάσεώς του. Φροντίσατε καί 
όμείς πρός έκπλήρωσιν τών καθηκόντων μας μέχρι τής υστάτης στιγμής. Κα
λήν άντάμωσίν. Ή  καρδία μου υπερεκχειλίζει άπό θλίψιν, ή» ούδείς δύναται 
νά έυνοήση, άλλά μόνος ο Θεός. Πατρίκιος.»

Ό  Γοδεφρουά άφωνος έδίπλωσε τήν επιστολήν βραδέως, έθηκεν αυτήν έν 
τφ φακέλλω μέ τήν αυτήν προσοχήν, μεθ’ ής έπαναθέτει δηλητηριασμένου εγ
χειρίδιου είς τήν θήκην το ν  αί χείρές του δϊν έτρεμον πλέον. Τό πρόσωπόν 
του άνέλαβε τόν τύπον Ικιίνον τού έπισήμου καί ήρέμου μεγαλείου, δπερ προσ
δίδει ή φωνή ή χαλούσα ημάς προς τόν τάφον.

— Ά !  τό τέλος λοιπόν προσεγγίζει,είπε χωρίς νά ϊδη τήν Εύγενίαν. Έγνώ - 
ριζον ότι θά ήτο σύντομον, άλλ’ ίφρόνουν ότι ήδύνατο είσέτι νά παραταθή μα- 
κρότερον. Ά τυ χή  Πατρίκιε ! Αέν ϋπωπτεύετο γράφων τάς γραμμάς ταύτας ότι

υπέγραφε τό διαβατήριόν μου !
—  Μαρτύρομαι τόν Θεόν, ειπεν ή νεαρά γυνή, κλαίουσα, ότι δέν προήλθεν 

άπό ε’μέ, εάν άνεγνώσατε τάς γραμμάς ταύτας.
”Ελα6εν αύτήν είς τήν άγκάλην του, καί Θλί6ων αυτήν ; δύνασαι νά μέ συγ-

χωρήσης ; τήν ήρώτησεν. Ά !  πολό σέ ήγάπησα, καί ένεκα τούτου αποθνήσκω. 
"Βπρεπεν όμως νά προειδοποιηθώ, καί ό Θεός όπεβοήθησε τοϋτο ! Είς τό έξής 
δέν θά είμαι ούτε δύσπιστος, ούτε άδικος! Τώρα δέ πιστεύω ότι όπάρχουν είσ
έτι πιστοί φίλοι, καί γενναΐαι καρδίαι, καί ό καλός.μου Πατρίκιος δεν θά έχη 
είς τό μέλλον άνάγκην διχαιολογήσεως, ένα έλθη εις ιόν οικον μας.

Ά λ λ ’ 6 κώδων μάς προσχαλεί- άς μή λησμονώμεν ότι έχομεν καί έτερον 

συνδαιτυμόνα εις τό γεΟμα.

Ή  άτυχής Ευγενία άφέθη νά όδηγηθή ύπό τοδ συζύγου της, καί διά τής 
χειρός τους οφθαλμούς ινα παρεμποδίση την ροην τών δακρύων της.

—  Ύ ποσχέθητ! μοι κατι τι, τή είπεν έπιχαρίτως ό σύζυγός της, ώς θά υπέ- 
σχεσο αύτό είς τινα μέλλοντα ν ’ άπέλθη προσεχώς τού κόσμου τούτου, δτι 
είς ούδένα ποτέ θά^διηγηθής τήν ταπεινήν τρέλλαν,ής πρό ολίγου υπήρξες θύμα.

Καί είαήλθον είς τήν αί'θουσαν, ένθα ανήσυχος— και ευλογως άνέμενεν αυ
τούς ό πρίγκηψ Κεμενέφ' άλλ’ ο"τε είδε τόν Γοδεφρουά ήρεμου καί μειδι- 
ώντα πρός τήν σύζυγόν του, οί φόβοι του διελύθησαν, καί άπερχόμενος έθεώ- 
ρει ώς βέβαιον ότι ό οικοδεσπότης τού Πομευρας ήγνόει τό προσεχές τέλος του.

Ό ταν έμειναν μόνοι δ Γοδεφρουά έζήτησε τόν βραχίονα τής Εύγενείας, διά 
νά περιέλθωσιν όμοΰ τόν κήπον. Ή  καρδία τής νεαρας γυναικός Ιπληροϋτο πι
κρίας, σκεπτομένη ότι ήτο Ισως ή τελευταία εις τόν κήπον επίσκεψις τοϋ συ 
ζύγου της. Πρώτος εκείνος έλυσε τήν σιγήν, άλλ’ ίφαίνετο όμιλών μάλλον δι’ 
έαυτόν ή διά τήν σύντροφόν του - τή διηγήθη πρώτον ήδη τόν παιδικόν του βίον, 
αυτός ό τόσον ολίγον δι’ έαυτόν όμιλών. Μετά θερμήν δέ έκδήλωσιν τού πρός 
τήν Ευγενίαν θερμού έρωτός του καί τήν διαβεβαίωσιν ότι χατέστησεν αότόν 
εύτυχέστατον, έπανήλθον σιωπηλοί εις τον οικον.

Άνελθών είς τό δωμάτιόν του δύο μόνον γραμμάς ήδυνήθη νά χαράξη προί 
τόν Πατρίκιον καί .ταύτας διά χαρακτήρων τόσον ήλλοιωμένων, ώστε άντιστοί- 
χουν πρός σελίδας ολοκλήρους Ιμφαινούσας ότι ήτο άπηλπισμένος καί καταδε-

διχασμένος. ψ
—  Ατυχή φίλε, τ *  έγραφε, δύνασαι νά έλθης ανευ δικαιολογιών,έλθέ, μά

λιστα ώς τάχιστα, σέ παρακαλώ, διότι έχω άνάγκην νά σο! Ομιλήσω πριν ή.·
Γοδεφρουά.

Και επανέπεσεν επι του ανακλίντρου αυτου λιπόθυμος.
Κα\ δ μάλλον ϊσ/υρας άνήρ, όταν ποοειδοποιηθή οτι το τέρμα του βίου του 

πλησιάζει, θά υποστή ισχυρόν κλονισμόν. Ό  Γοδεφρουά καίτοι θαρραλέος, 
ησθάνθη είς τήν άνάγνωσιν της άπαισίας έκ'ίνης επιστολής χορδάς τινάς 
του οργανισμού του θραυσθείσας. ( Ακολουθεί).


