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άντιπροόώ ποτς Λμών
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γαλοφυΐας κοοι τής πο-

Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ

)υμαθείας,

Μ4Η4 4ΙΙΡ0ΒΕΑ

γλην
των

ρών, την 5ην Νοεμβρίου

εξ

ό ηγεμονικός οίκος τών
Όρλεανιδώνέώρταζετούς

νυμον έδημοσίευσε μέχρι
σήμερον

στρίας Μαρίας Δωροθεας.

λετάς

γωγή τής νεαρας ήγεμο-

κων.

Άλλά

καί άλλα

κοινωνιολογικά δημοσι-

τάξιν

εύματά της ένεποιησαν

τών επιφανών συγχρό

αί'σθησιν

νων γυναικών.
Ή άρχιδούκισσα Μα

είς

τούς κύ

κλους ιδία τους στενούς,
είς τούς οποίους ήτ ογνω-

ρία Δωροθέα, ποίν ή σ τ ε -

στή, ή ύπό ταπεινόν ψευ

φθή μέ τό έκ'πολυ τίμων

δώνυμον κρυπτομ.ενη ω 

τής

ραία ήγεμονόπαις.

Γαλλίας διάδημα, έφε

Πλήν των εγκυκλο

αύτοΰ

τό τής μ ε -

την αύ-

Αυστριακών επιφανών οΐ'-

τοΰ δου-

κόςτοΰ Όρλεάν τάσσουν

τιμιώτερον

είς

στηράν εθιμοτυπίαν των

λος της, ά · λ ’ ούτε ό γά

ρε στέμμα πολύ

αυστρια

της, άναφερομ.ε-

νας ιδίως

νόπαιδος, ούτε τό καλ

ηγεμονικόν

είς

κά Περιοδικά ποΰλάς με

Ούτε ή ύψηλή κατα 

λίθων

αί έστεμμέναι

Ή άρχιδούκισσα Μα

τής Αυ

είς την

καταυγάζονται

ρία Δωροθέα υπό ψευδώ

λεάν, μετά τής ωραίας

αυτήν

ών

σμου κεφαλαί.

Θ.όνου, δουκό; τοΰ’ Ορ-

μος της μετά

χρυσίου καί

των ήγεμονίδων τοΰ κό

γαλλικοΰ

άρχιδουκίσσης

τοΰ

πολυτίμων λίθων,

συνήθως

γάμους του επιδόξου δι
τοΰ

όποιον

επισκιάζει δλην την αέ-

Πρό ολίγων μόλις ήμε

αδόχου

τό

Μ Α Ρ ΙΑ

Δ Ω Ρ Ο Θ Ε Α

παιδικών

φιλολογικών

2
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TUN

και καλλιτεχνικών σπουδών της, η νέα άρχιδούκισσα του Όρλεάν

είναι κάτοχος και τής αρχαίας

λεγεται

δε ότι τόσην

έντυπωσιν

'Ελληνικής γλώσσης-

του

Ομηρου και

πάντοτε

χωρία

τάς φιλολογικάς μελέτας της νά

άρτύγ μέ γνωμικά καί άποφθέγματα Ελλήνων ποιητών καί
συγγραφέων.
Ή άρχιδούκισσα Μαρία Δωροθέα είναι
των εζ τέκνων του

άρχιδουκός

ή πρωτο'τοκος έκ

της Αυστρίας Ίονσήφ, πρώ

του έξαδέλφου τοϊί Αύτοκράτορος. Είναι ηλικίας είκοσιν Ιννέα
έτών, ή'τοι κατά τέσσαρα

τήν πρώτην γραμμήν, δέν μοί ή'ρχετο ή ιδέα νά

έ'τη πρεσβυτέρα του συζύγου της,

οστις δχι μόνον την λατρεύει διά το κάλλος της,

τον ίντερ-

‘ Ο κόίίιιοο τώ ν γ ρ α ώ ό ν τω ν
Δέν είξεύρεις πόσον ευχαριστούμαι,

διότι

Έ ά ν ό υιός καί ή κόρη συνειθίσουν νά άκουουν από τού μ η 

τό γυναικείου

γραφέιον Ελλήνων εις τάς οίκογενειακάς καί φιλικάς συνα

τον ΰπνον του τόν παρακολουθεί, οταν ραθγς οτι πατριςτοΰ

θροίσεις τού οίκου- έάν συνειθίσουν νά βλέπουν καί βιβλία

σιγγραφέως είναι το Σούλι και μητηρ

ηλικίας

τον κόσμον “τών γραμμάτων,

ολας τάς αγνώστους προσωπι

έργοχείρου τής μητρός των ή εις τήν μικράν οικογενειακήν των

κότητας, αί όποΐαι εργάζονται, μοχθούν, άγωνίζονται κατά

βιβλιοθήκην δέν ύπάοχει αμφιβολία δτί θά έκτιμησουν και τα

τόσων εναντιοτήτων, ΐνα συνεισφέρουν άλλος τά ακρογωνιαία

πνευματικά προϊόντα τού τόπου των, οτι θά θελησουν να γνω

ύ,ιώτιδος

μάρμαρα, άλλος πλίνθους καί άλλος ογκώδη ή μικρά λιθά

ρίσουν καλλίτερον καί νά παρακολουθήσουν βραδύτερον τήν πο

ναικός άρχάς του, ό'χι έκ τού κύκλου τών αβροδίαιτων Ατθι-

ρια διά τήν ίδρυσιν του φιλολογικοί! μας οικοδομήματος,.

ρείαν καί τήν πρόοδον τής Ε λληνικής φιλολογίας και να μ ε 

δων, άλλ’ οΰτε έκ τού μέ τόσας προλήψεις ζυμωμένου έπαρ-

ταδώσουν καί εις άλλους κύκλους τό ύπέρ αύτών ενδιαφέ

χιωτικοΰ καί νησιωτικού βίου, ά λ λ ’ έκ τής φυλής,

έχάρισεν εις τήν Ε λ λ ά δ α πλειάδα δλην έπιφανών γυναικών.

*Η εργασία αύτή, φίλη μου,

τήν

οποίαν καί

σύ καί αί

πλείσται τών γυναικών τής τάξεώς σου αγνοούν, είναι τόσω
μάλλον αξιοθαύμαστος, όσον ελάχιστα ενισχύεται, ελάχιστα

φίον, ακριβώς διά την ευφυΐαν καί την ύπέροχον άνάπτυξίν της.

μελετά τα ι παρ’ εκείνων

ή συνήθεια αΰτη, ή Ελληνική φιλολογία μας

ακριβώς,

οί

όποιοι

ώφειλον υπέρ

Καί οί εκείνοι αυτοί ήμεθα ημείς αί γυναίκες, ήυ.εϊς αί Έ λ ληνίδες.

Άπερροφημέναι

από

τήν

ξενολατρείαν, από τον

θαυμασμόν μας πρός τήν ξένην φιλολογίαν καί ιδία πρός τήν
γαλλακήν, άρκούμεθα νά κατατρώγωμεν άπλήστως τά γα λ 

Βρεχει, βρέχει, βρέχει. Νομίζει τις ότι τά απέναντι μου κε

λικά συγγράμματα, από τά οποία δανειζόμεθα ιδία ολας τάς

ραμίδια μετεβληθησαν εις Νιαγάραν, τόσον ορμητικά κ α τα 

ανοησίας, άς κυοφορεί ή ολίγον έξητμισμένη πλέον γαλλική

τά νερά, μέ τά όποια άφθονώτατα τά περιλούει ό ου

ρανός.

τών ήμετέρων,

ιδία έκ τών

άνηκουσών εις τήν υψηλήν σου τάξιν, αγνοούν καί τά μ εγα λείτερα αύτά ονόματα τών ίδικών μας συγχρόνων

"Αλλη

συνεργάτις μου,

άληθής

καλλιτέχνις, περιγράφει

σήμερον ποιητικώτατα τάς έξ άλλης βροχής εντυπώσεις της,
ύπό τον τρυφερόν τίτλον α ί δύο σ τ α γ ό ν ε ς .

Σε άφίι ω λοιπόν

νά απόλαυσης την εύχαρίστησιν, ην αισθάνονται αί πλεΐσται
Άθηναΐαι όταν
γητον

φιλολογία. Αί περισσότεραι εκ

βρέχγ

από την ώραίαν εκείνην άστιχούρ-

ποίησιν της δος Ε λ έν η ς

Άνδριοπούλου

Δεν θέλω

γων καί ποιητών. ’Εννοείς ότι

τά

φιλολό

έργα των μένουν άκόμη

περισσότερον άγνωστα, ένω καί εις ξένας γλώσσας μετεφράσθησαν πολλοί καί

οί

ξένοι κριταί δέν άπηξίωσαν νά άφιε-

ρώσου'ν κρητικά των άοθρκ υπέρ αυτών.
Είναι λοιπόν εις τό αίμά μας, εις τήν ψυχήν μας, εις τήν
ιδιοσυγκρασίαν μας ή περιφρόνησις

πρός

δ,τι ίδικόν μ.ας,

οΰτε κ α τ’ έλάχιστον νά την επισκιάσω μέ την στενοχώριαν,

πρός παν δ,τι έθνικόν καί ή λατρεία μας πρός παν ξένον ; Οί ξέ

ητις

νοι συρμοί, αί ξέναι γλώσσαι, ή ξένη κοινωνία,

με καταλαμβάνει, ευθύς ως

άφηση νά καλυφθη η ωραία,

η

ουρανός

συνοφρυωθή καί

γελαστή δψις του, μέ τούς

ξειδιώται,

οί ξένοι υπάλληλοι,

οί

ξένοι

βαθμηδόν

καί κ α τ ’ ολίγον θά γενικευθγ

τραπεζών τού όποιου τροφοδοτείται έπί εί'κοσιν ή 'η αιώνας
δλη ή πολιτισμένη άνθρωπότης, θα άρχίσωμεν να καταλα μβάνωμεν τήν άρμόζουσαν θεσιν μας

εις την

διεθνή τού κο

σμου πνευματικήν κίνησιν.
καί ποός πάσαν

άναγινώσκουσαν τάς έπιστολας μου αυτας

δλους τού; γράφοντάς μας, διότι έλπίζω δτι
ως καί

έκεΐναι νά τούς γνωρίσητε καί

θα θελησγς συ

έκ τών

έργων των

έν ταΐς λεπτομερείαις τών

οικογενειακών εικόνων.
Εύθύς από τών πρώτων λέξεοον ό κ. Χρηστοβασίλης

έκη-

ρύχθη δχι μόνον ύπέρ τής γυναικείας εργασίας, άλλ’ ύπέρ τής
Σουλιώτι-

δος δένήδ ύνατο νά έχγ στενάς καί περιι. ρισμένας ιδέας

περί

γυ/αικός. Έ μ ελ έτη σεν έκεί,έπιτοπίως, εις τήν σύγχρονον τής
ηρωικής πατρίδος του ιστορίαν, εις τήν σύγχρονον ζωήν
γυναικών, ποιους θησαυρούς περικλείει ή γυναικεία

τών

καρδία,

ποιον σθένος καί ποίαν αντοχήν καί ποιαν αύταπάρνησιν δύ-

νά ένδιαφέρεται,

ναται νά άντιτάξτ) ή γυνή, εύθύς ως ή άνάγκη παρουσιασθή,

ή σύγχρονος

φιλολογία μας θα λαβν) την

άναγκαίαν ένίσχυσιν, οπως παραγάγη έργα ανάλογα προς τά

καί πώς ή έκτος τού οίκου μοχθούσα καί

ολίγα άτινα παρήγαγε

δλην τήν ημέραν, ή παλαίουσα πρός δλα τά

νικά έφάμιλλα,

μέχρι σήμερον εργα

ί'σως δέ

καί

υπέρτερα

αγνα

τών

Ελλη

άκμαζουσών

συγχρόνων φιλολογιών.

άγωνιζομένη

καθ’

στοιχεία, γίνε

ται πλέον ποθητή καί πλέον προσφιλής καί πλέον έπιβλητική
ένταύτώ εις τά μικρά της.

Ό κ . Χ ρ η ιί τ ο β α ίί ιλ η ς κ αί το γ υ ν α ικειον ζ ή τ η μ α

— Ά λ λ ’ άγνοεϊτε, τώ είπον, δτι άκριβώς αύτό φέρουν ώς
έπιχείρημα οί πολεμοΰντες τήν γυναικείαν χειραφέτησιν, αύτό

στήμονες, οι ξένοι φιλόλογοι, οί ξένοι ποιηταί, ιδού ό κύκλος

θά συνεχίσω τάς έπί τού γυναικείου ζητήματος

εις τόν οποίον περιστρέφονται

μου. Τά^έλατήρια τού τοιούτουμετρουμουτα εννοείς βεβαίως.

'Ω ς σοί είπον καί

εις τήν προτελευταίαν μου οΰτε κατά

Ό πρώτος λοιπόν, τόν

αξίωμα

συνεντεύξεις

όποιον καθ’ εβδομάδά θα συναν

φαίνονται φοβούμενοι, τήν έπί ημέραν δλην άποφάκρυνσιν τών
τέκνων άπό τής μητρός καί τήν έντεύθεν παραμέλησιν

τής

άνατροφής των.
— Ό λ α τά Σουλιωτόπαιδα καί τά Ήπειρωτόπαιδα μοί άπήντησε, μή

έξαιρου^νου

βεβαίως καί

έμοΰ,

άόιακρίτω;

καταιγίδας,

Τ α ιδικα μας 5 "Ω ! δι’ αύτά δέν άξίζει κάν νά γίνεται λ ό 

παιδικής μου ηλικίας μένουν

γος. Και δια τούτο οί μεθ’ δλην αυτήν τήν αδιαφορίαν άγω-

στον ύπό τήνέπίβλεψιν τής γραίας μάμμης, ή παρήλικος συγ

ό συννεφωμέ-

καί δστις έν τ ή φορμ τού λόγου θα εκθεσγ την επι τού ζη

νιζομενοι να ίδρυσουν τέλος πάντων κάτι τι, νά δημιουργή

τήματος

γενούς ή καί πρεσβυτέρας

νος ουρανός μοί δίδει καί σήμερον ακόμη την ιδέαν του έξωο-

σουν ποιαν τινα φιλολογικήν κίνησιν, οί μέ τό αίιχα τής πο-

γισμένου εναντίον τής ανθρωπότητας δημιουργού.

νεμενης εκ πικρίας και άπογοητεύσεως ψυχής των

παντός άλλου.
Μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν, τό ομολογώ, ή'κουσα σήμε

οίκου εις τούς άγρούς καί τά κ τήμ α τα , έάν είναι πτω χή, ή έπιβλέπει καί διευθύνει τάς έργασίας, έάν είναι εύπορος.

ί'σως διότι αί εντυπώσεις

τη:

κεραυνούς καί

τόσην τρυφερότητα

καί οτι βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον, εαν ο κύκλος μας αρχισγι

ηλικίαν, οΰτε κατά ίεραρχικήν τάξιν, ουτε κάν κατ

προαγγέλλει

μάλλον τήν διάλεκτον

πλήρους γυναικείας χειραφετήσεως. Ό υιός μιας

Ιδού, φίλη, ρ.ου διατί εύχαριστούμαι γνωριζουσα προς σε

εκεί επάνω διά των ξανθών

μου. "Ισως διότι

ή

έγκλείουσαν

θεατρον, οι ξένοι χοροί, τά ξενα ή'θη καί έθιμα, οί ζένοι επι

η εκτιμησις και η αγάπη καί ή συμπάθεια καί ό θαυμασμός.

Γράφει πάντοτε τήν γλώσσαν

ή όποία

ράν ζωήν, τήν διανθιζομένην από τόσας εύγενείς πράξεις, τήν

έκ τών ψιχίων τών

ξένοι διπλωματισκοι, ή ξένη ζωή,

Τό σκότος εκείνο πιέζει, φίλη μου, βαρύτατα την ψυχήν

μητρός καί ό οποίος θά έσχηματισε τας περι γυ-

ημείς ως Έ θνος, τό όποιον έκληρονόμησε τόν φιλολογικώτε-

οί ξένοι τ α -

δλα . μας τά ό'νειρα, δλη μας

ζητήματος μας γνώμην άνδρός, ό οποίος άνετραφη παρα Σου-

ρον καί ποιητικώτερον λαόν τού κόσμου,

τόσας αιματοχυσίας

του ήλιου ακτινών.

περιέργειαν είχον νά ακούσω τήν έπί τού

πιστώς καί να χρωματίσν) άναλόγως τήν τραχείαν καί σκλη-

τελουμενη από τόσους στεναγμούς
καί τόσα δάκρυα, του στέλλει

πόσην

τού τόπου του, τήν μόνην ί'σως κατάλληλον διά νά άποδώσγι

διπλωιχάται, οί

ή έένη προφορά, τό ξένον

’Εννοείς

Οα ταχθγ εις

καπνούς τούς όποιους ή κολασμένη της γης άποπνοή, η άποκαί

λιώτιδες καί Σουλιώται.

άνάλογον'μοίραν πρός τάς ξενας, και

τήν ύπόληψίν σας εις

πάντα άλλον νά τήν ενθαρρύνουν καί υποστηρίζουν.

των

και οικογένεια Σου-

λήνων ποιητών καί διηγηματογράφων έπί τής τραπέζης τού

την έπροτίμησε μεταξύ τόσων νεωτέρων της υποψηφίων νυμ

κρημνίζουν από τάς κυρτάς, τάς έρυθρομελαγχροινάς ράχεις

Ελ

ζήτημα μοί παρέχει τήν ευκαιρίαν νά σου γνωρίσω καί δλον

ρον των.
Τοιουτοτρόπως

Κ α .Ιή ιιο ν ψί-Ιη,

Καί θά έννοήσης καί σύ καλά δλον αύτό τό αί'σθημα καί τήν
ευλαβή ύατρείαν, καί τόν πόθον τόν μύχιον, ό οποίος καί εις

έκ τής μικράς

άλλα καί

ΚΑΒΗΜΕΡΙΝΑΙ Ε Ν Ί Ή Μ Β
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τά όνόματα συγ-

τρικού στόματος

βιουάρω διά τό γνωστόν σου γυναικείου ζήτημα.

τή ένεποίησεν η μελέτη

των αρχαίων ποιητών, ώστε να άποστηθίζγι πλεΐστα

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Τ Ω Ν

Κ Γ Ρ ΙΩ Ν

ακόμη ζωηρόταται εις την φαντασίαν μου καί

“Ό π ω ς δήποτε τό σκότος μέ φοβίζει, τό ημίφως μέ απελ

σημειοΰν-

τήσω

τυχαίως

καί

άνευ ώρισμενης επιτηδες|συνεντευςεως

τούτου γνωμην το^, θα προτιμάται αυτουΐκαιως

τες την πρωτην περίοδον τής φιλολογικής μας άναγεννήσεως

πίζει. Δια τοΰτο ί’σως δεν αγαπώ καμμίαν άλλην του κόσμου

ρον τήν γνώμην τού κ.

είναι αςιοι θαυμασμού, άξιοι νά απασχολήσουν

πόλιν όσον τάς ’Αθήνας, διότι παντού καί αύτοΰ

θά άνέγνωσες τό ώραΐον e m p o r εις τήν συλλογήν τών « Ε λ 

ρον δλους καί ολας ημάς ιδιαιτέρως.

τό πολυπαινεμένο

Παρίσι σου βρέχει

συχνά,

βρεχει ημερόνυκτα όλα, ένω εδώ σπανιώτατα
να εχωμεν βροχήν, πέραν μιας η δύο ωρών
Ή σημερινή λοιπόν ημέρα, η

ακόμη εις

βρέχει πολύ,
μάς συιχβνίνει

περισσότε

ληνικών διηγημάτων»,

Και επιμενω ε^ς τό ο Ια ς ημάς αύτό, διότι εις δλα τά έθνη
τού κοσμου αι

γυναίκες έδωκαν

πάντοτε τήν πρώτην καί

παρατεινομένην.

μεγαλην ωθησιν εις τά εξοχα πνεύματα, τά όποια έσημείω-

οποία εξημέρωσε μέ βροχήν

σαν δια τής φωτεινής αί'γλης τής μεγαλοφυί'ας των τήν έπο-

καί ένύκτωσε μέ βροχήν, αποτελεί

δλως

Χρηστοβασίλη, τού οποίου βεβαίως
τά όποια πέρυσι

σοι άπεστειλα. Τι

πλούτου καί κοινωνικής θέσεως, άνετράφησαν κατά το π λ είάδελφής. Ή μήτηρ κ α τ ’

άρχαίον, τό οποίον ίσοδυναμεΐ μέ νόμον, έργάζεται εκτός τού

Καί δμως εις ούδέν μέρος τού κόσμου ή πρός τήν μητέρα
άγάπη καί ό πρός αύτήν σεβασμός τών τέκνων,άρρενων η θη-

εΰμορφα γραμμένον καί μέ πόσην δύναμιν, μ.έ πόσην τέχνην,

λέων

μέ πόσον αίσθημα, μέ πόσον πόνον καί αγάπην τής οικογε

πολύ, ώστε καί

νειακής έστίας καί τής πατρίδος.

μητρός είναι νόμος δι’ ήφάς, ή πρός αυτήν

Τό διήγημα τοΰτο δέν είναι οΰτε τό πρώτον, οΰτε τό μό

έ'θιμον

άδιάφορον, είναι τόσον ανεπτυγμένος οσον εκεί. Τοσον
οταν άκόμη

γινωμ,εθα άνδρες ό λόγος

τής

εμπιστοσύνη και

έκτίμησίς μας τόσον μεγάλη, ώστε εις τήν κρίσιν καί έκλογήν

εξαιρετικήν περί-

χην τής φιλολογικής ή καλλιτεχνικής δράσεώς των. Αί γυ

στασιν. Θα ή'μην^δ’άληθώς άπηλπισμένη, εάν εις εκ τών λο

νον έκ τών πολλών

ναίκες υπήρξαν πάντοτε οί φανατικώτεροι απόστολοι πάσης

ύπερτάτη δ’ άπειλή διά τήν ευτυχίαν μας είναι δταν έ'γγα-

γιών μας δέν συ έ π ιπ τε νά έ'λθη

δημοσιεύσει εις τήν «Άκρόπολιν» , εις διάφορα περιοδικά και

μεγάλης καί εύγενούς ιδέας καί αύται, έστω καί εις μικρόν

ημερολόγια,

μοι πλέον καί πατέρες

αριθμόν, κατωρθωσαν πάντοτε
δλων άνδρών.

τελείως φυχολογηυ.ένας

εις έπίσκεψίν μου καί εάν

λόγου γενομένου περί τής 'Ιστορίας τών Συγχρόνων Έ λ λ η ν ίδων και τής δρασεως τών Σουλιωτίδων, αΐτινες τίθενται εις

πολύ περισσότερα

λεγεώνων

ωραίων, τά

δλα περιστρεφόμενα
καί

κού βίου τής πατρίδος του.

όποια κατά

"καιρούς εχει

εις ηθογραφικάς μελέτας

είλημμενας έκ τού οικογενεια

της έπαφιέμεθα, δταν πρόκειται

ποίον σπανιώτατα

τέκνων άναγκασθώμεν, πράγ'μα το ο

δύναται

τής μητρικής έστίας.

νά έκλέξωμεν σύζυγον. Ή

νά συμβή,

νά άπομακρυνθώμεν
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ήμεϊς αύτοί, μετά τον θάνατον του πχτρός,πάσαν της περιου

άρετην μη έννοουντες την ευτυχίαν της·οικογενειακής ζωής,

σίας μ,ας διεύθυνσιν, πάσαν των οικογενειακών υποθέσεων ά-

γηράσκομεν άγαμ,οι καί λογιζόμεθα άληθεΐς ηρωες, όταν κα-

πόφασιν άναθέτομ.εν εις την ριητέρα.

τασπαράζωμεν

Είναι ό άληθής στυλοβάτης

του οί'κου, ή πραγματική βα

περισσοτέοας γυναικείας καρδίας, όταν ρίψω-

μεν εις τδ βάραθρον άνεπανορθώτων

συμφορών μεγαλήτερον

σίλισσα αύτου, η προαχθεΐσα εις το άξίωμ,α τοΰτο, όχι μόνον

άριθμδν δυστυχών, αΐτινες ένεπιστεύθησαν εις την τιμιότητά

διότι έλαβε

μας καί τάς υποσχέσεις μας. Οί οίκοι του κακοΰ, τούς όποιου^

την εύχαρίστησιν νά γεννησν) τέκνα καί να τά

θωπεύη καί τά φιλή άπδ πρωίας μέχρις εσπέρας, ως συμβαί

ή άγαμία μας πολλαπλασιάζει

νει εις τάςχαϊδευμένας κυρίας τών μ,εγαλοπόλεων, αλλά διότι

κλώσι άρα άτιμ,ίαν καί όνειδος εις τάς γυναίκας καί θυγατέ

¿μόχθησε καί ίδρωσε καί ήγωνίσθη νά έξασφαλίσγ τον άρτον

ρας μας· δεν καταρρίπτουν τδ γυναικείου γόητρον άρκετά· δέν

των τέκνων

άποσποΰν άπδ τούς κόλπους

αυτής, η νά αύξήσν) την περιουσίαν ήν εύρεν, $

καί τροφοδοτεί δέν άντανα-

της κοινωνίας

νά τιμήσγ διά του ήρωϊσμοΰ καί τής - αύταρπανήσεώς της τδ

υπάρξεις, ας ή εργασία θά έσωζε καί

όνομ,α τδ όποιον μάς κληρονομεί.

τέρας καλάς καί σεβαστάς

Καί μέ άληθή υίικήν λακτάραν, μέ συγκίνησιν προφανεστάτην
ό κ. Χρηστοβασίλης

μοί διηγήθη τί ήσθάνετο καί αύτδς καί

ολα τά αδέλφια του, δταν μετά τριήμερον πολλάκις της μητρδς εις ’Ιωάννινα απουσίαν δι’ οικιακάς υποθέσεις άνεμένετο
αΰτη .Τδ βλέμμα

του την στιγμήν

εκείνην,

νομίζεις, οτι

άδιάφορον,

καλών καί τίμιων τέκνων ;

ζόντως τάς τελευταίας αύτάς λέξεις του.

καί εις τάς δημοσίας θέσεις, ό)ς υπάλληλος καί ως έμπορος ;
πρόξενος κακοΰ ;

ότι η επιμιξία

καθίστα

άγριωτέραν

μετά του άνδρδς θά γείνγ

Ποσώς Ό άνηρ εννοεί καλώς οτι— νυνη,

άνεπτυγμένη,

εργασίας της, δέν

τήν έπισκύψασαν θύελλαν. Ό ούρανδς

ριπτε διαρκώς κρουνούς άπδ βροχήν.
μέσα καί άπδ του ασφαλούς

θέαμα, ή έντύπωσις

βλέπουν τδ

δέν είνε άγρια ! ”Ας βρέξγ όσω

θελει.

Ή σ α ν αί τελευταϊαι που άπέμεινα^ έκεϊ καρφωμένχι.
* *
★
Δύο σταγόνες τί θά πή ;
Βεβαίως τίποτε περισσότερον άπδ δύο άτομ.α του κόσμου.
Δέν έχουν

μεγαλείτερον όγκον άπδ δύο . . . άνθρώπους,

έν

Τά ύελωτά τών παραθύρων αποκαλύπτουν τάς ινώδεις π τ ώ 

σχέσει πρδς τδ άπειρον, ουδέ μ,ικροτέραν ίσως άξίαν άπδ δύο

σεις τών σταγόνων τής βροχής· Ευχαριστείται κανείς καί μέ

υπάρξεις όργανικάς,πλανωμένας εις τδ άχανές του μ,εγαλείου

τδ θέαμα. Παίζει τδ βλέμμα του άνθρώπου μέ τήν περίεργον

του σύμπαντος.

οσφ καί μελαγχολικήν έμφάνισιν τής βροχής καί του άνέμου.
Καί έβρεχε διαρκώς.

ΓΙχρελάμβχνε

τήν βροχήν ό άνεμος

Είχον

δικαίωμα

ύπάρξεως καί αύταί.

στιγμήν, καθ’ ήν τάς διέκρινα

τδν

Ήγωνίζοντο

τήν

άγώνα τής συντηρήσεως.

καί τήν έρριπτε, συρίζων, έπί τών τοίχων, επί τών στεγών

Εινε νόμιμ,ος καί φυσικός άγών καί διά τοΰτο έφ’ όσον διε-

έπί του πεζοδρομ-ίου, δημ ιουργών μουσικήν άκατάληπτον, μ ε 

στέλλοντο, έφαίνοντο θέλουσαι νά δραχθώσι

γαλοπρεπή,

τής οποίας

ώς χηριπαΐ'ΐα ριέν τα μ,ονοτονα και ο

οί έπί τών ύέλων ραβδισμοί έκ τών σταγό

νων τής βροχής. Έμαστίγονε τά τζάμια με τήν βροχήν ό ά
Νά τά βλέπγ κανείς διασκεδάζει,

παίζει, εύχαριστεϊται.

άληθώς ηδονή, καί όμως υπάρχει

παραθύρου μου,

τοΰ γείσου τοΰ

άφ’ ού έξκρτώντο, διά νά συντηοηθώσιν εις

τήν θέσιν των, διά νά ζήσωσιν ολίγον καιρόν άκόμη.
Φοβερός ό άγών

τής ύπάρξεως! Ή ζωή ένδς

οίουδήποτε

όντος, τοΰ άνθρώπου αύτου,έκεϊ εφαίνετο ολόκληρος εκτυλισ

νεμος καί έτριζαν διαρκώς ύπδ τά οξέα της πλήγματα.
Ακα τά ληπτος

μορφωμένη καί ζητούσα νά ζησγ διά τής

του παραθύρου, ‘δύο σταγόνας αίωρουμένας.

κατάμαυρος είχεν άνοίξει τούς καταρράκτας καί έρριπτεν, έρΔι’ όσους είνε
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καλυπτομένην πλέον οψιν, διακρίνω, υψηλά άπδ του γείσου

'Όλο τδ πρωί έβρεχεν. "Εβρεχε πολύ δυνατά καί ό άνεμος

ξύηχα ήκούοντο

— "Ω στε εννοείτε την άνάγκην νά έργασθή η γυνη παντού

που της, του έσαγμένου μέ τά πλουμιστά κιλίμια

θαρώς μέ τδ πρόσωπόν της λάμπον άπδ άδολονκαί μεγάλην

θά καθίστα ίσως μη

είζεν ρ ο ν ν τΐ Λ έγουν, έπρόσθεσε, τονίσας ιδια

έ'βλεπε την μητέρα μόλις διακρινομένην μακρόθεν επί του ί π 
καί έφ’

τόσας χιλιάδας

"Όσοι δέν θέλουν την γυναίκα έογαζομένην, που καί πώς

καί δέν φοβεΐσθε

όσον ¿πλησίαζε μεγεθυνομένην καί διαγραφομένην πλέον κα-

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΤΟ ΣΤΑΓΟΝΩΝ

Μη τ'μώντες καί σεβόμενοι την γυνκικείκν αγνότητα καί

Τ Ώ Ν Κ Υ Ρ ΙΩ Ν

εις πάντα

σόμενη. Ό ή’λιος μ,έσω τών σχισθέντων πλέον νεφών άποκαλ-ύπτεται καί φωτίζει. Φωτίζει
παράθυρόν μου, φιοτίζει μ.αζή καί

θεώμ.ενον τήν μ-ανίαν τών στοιχείων.
Οί δρόμοι διηυλακοΰντο άπδ ρύακχς, άπδ ρείθρα βρωμερά,

λαμπυοίζουν δεχόμεναι

τδ πρδς

τήν δύσιν βλέπον

τάς σταγόνας. Καί αύταί

τάς άκτΐνάς του, τάς οποίας

θλώσι καί μ.έ τά χρώματά των

στολίζονται

δια-

καί γίνονται

μητρικήν αγάπην, άπδ τδν πόθον νά σφίγξγ εις την άγκάλην

δύναται νά είναι παρά τιμία. Την σέβεται, την θεωρεί ί'σην

παρασύροντα τά πάντα. ’Έ τρεχαν

της τά παιδάκια της, τά όποια δι’ ενθουσιωδών κραυγών καί

του έν τω κοινωνικώ άγώνι

συνδρομήν καί προσ

μάρμαρα τών πεζοδρομιών καί παρήγον μέ τδν κυλισμόν των

πολύχρωμοι, άστραπηβόλοι, ζωηρόταται.

πηδημάτων καί χαράς την ύπεδέχοντο.

τασίαν είναι

εάν λάβγ άνάγκην

άλλον ήχον, άλλην μουσικήν.
Ό π ω ς καί οί σκύμνοι τών λεόντων παίζουν καί αί μικραί

ζουν υ,έ τδ φως, ένω συγχρόνως άγωνίζονται νά σταθοΰν έκεϊ

τίγρεις διασκεδάζουν, καί αυτά τά άγρια στοιχεία έχουν τήν

εις τδ γεισον του παραθύρου προσκεκ.ολλημ.ενχι

στιγμήν τών φαιδρών των

γάλωσε πλέον. Έ γ ε ιν ε

Καί προσθέτω εγώ διά λογαριασμόν των εζανισταμ-ένων κα

πρόθυμος

καί μόνον

νά τί) παράσχγ,

τοιαύτης.

τά της γυναικείας άναπτύξεως καί δράσεως,καί της γυναικείας

— "Ω στε δέν θά ¿διστάζετε ί'σως νά κηρυχθήτε καί υπέρ

εργασίας: Υπάρχουν άφα γε άνδρες οί όποιοι νά έτίμησαν τδ

τής πολιτικής χειραφετήσεως τής γυναικός, πράγμα τδ όποιον,

τά νερά κυλιόμενα εις τά

διασκεδάσεων, δταν όρχοΰνται οί

Σαν δύο διχμαντάκιχ φωτοβολούν καί λάμ.πουν καί πα ί

προγάστωρ

Η μια εμ,ε-

καί αίωρεΐτχι

μ.ητρικόν όνομα καί νά ήγάπησαν καί εύηργέτησαν +ήν μ ε γ ά 

— είπον ε γ ώ —δέν ζητώ ,επί του παρόντος τουλάχιστον διά

δαίμονες εις τδ άπειρον του ούρανοΰ. Αύτήν τήν εικόνα ¿π α 

λην μητέρα, την πατρίδα, τόσον όσον οί Σουλιώται καί οί’Η -

τάς Έλληνίδας.

ρουσίαζε

πίπτουσα, προσκολλάται πάλιν καί φωτίζεται άπδ τδν ήλιον

π ε ιρ ω τ α ι;Ή ιστορία της ελληνικής Έπαναστάσεως,η ιστορία
, τής εθνικής μας

έκπαιδεύσεως, η ιστορία της συγχρόνου φι

Βεβαιότατα, άπηντησε.

Μήπως δέν είμπορεΐ νά συγκριθή

τδ άκατάπαυστα πίπτον

όποϊοι μόνον v a l καί ό'χ« είξευρουν

πλουσίαν συγκομιδήν δνομ,άτων όσον εις την ’Ήπειρον καί τδ

ούν καί

οί ί'διοι διατί

νά λέγουν χωρίς νά εννο

λέγουν τδ ναι ή τδ όχι αυτό ; Μίαν

τής καταιγίδος ε 

★¥

δέν κρατεί πλέον, δέν άντέχει καί πίπτει ! . . .

*

Οί δρόμοι

έλαμπρύνθησαν, άπήστραψαν έκ καθχριότητος.

Τά ρείθρα ήρχισχν

νά ολιγοστεύουν τήν όρμήν των,

αί μα

Σούλι ; Καί ποΐί άλλου του κόσμου αί γυναίκες υπήρξαν τό

μόνην έπιφύλαξιν έχω διά την πολιτευομένην

γυναίκα. ’Εάν

στιγώσεις τών σταγόνων τής βροχής άρχιότεραι,καθίσταντο, ό

σον μεγάλαι μητέρες καί τόσον καταπληκτικαί πατριώτιδες

είναι έγγαμος, νά δικαιούται μόνον νά έκλέγγ, άλλ’ όχι καί

δέ ούοανδς ¿Έώτίζετο ολίγον κ α τ ’ ολίγον, ήνοίγετο ό όρίζων

όσον έκεϊ ;

νά εκλέγεται, διότι ενδεχόμενον νά άνηκν) εις άντίθετον πρδς

καί ό άνεμος ή'ρχισε νά παρασύργ τά νέφη.

"Ας μάς φέρουν οί του βίου των ελαφρών

γυναικών

θαυ-

μ,ασταί, οί άρεσκόμ.ενοι νά καίουν άφθονον τδν λιβανωτόν των
πρδ των έξώμων μ.όνον

έσθήτων

τδν άνδρα μερίδα

καί νά έπέλθν) ουτω σύγκοουσις

μ,εταξύ

τών δύο.

καί των παοφουμαρισμένων

’’Αλλως τε σημ,ερον καί πρδ ετών άκόμη εις χωρία πολλά
Τουρκικά, ή χήρα γυνη ή κατέχουσα όπως δήποτε κοινωνικήν

ληνίδας,-ας μάς φέρουν έστω καί ολίγα παραδείγματα μεγά

τινα θέσιν έχει δικαίωμα

λων υιών καί επιφανών θυγατέρων, άνατραφέντων άπδ τοιαύ-

γνώμη

τας μητέρας.

γνώμη α υτηά π οτελ εΐ τήν ψήφον. Λοιπδν αί γυναίκες ευθύς ως

μ,όνον τδν στέφανον τής

γυναικδς καί της μητρδς του τόπου

του: Διχααρτυρόμεθκ, λέγει, ημείς οί άνδρες κατά τής γυναι
κείας εργασίας, διότι φοβούμεθα μήπως η γυνή, έργαζομένη,
έκπέση εκ του θρόνου του ιδεώδους εις τδν

όποιον οί ποιη

ψήφου. Δηλαδή

τών προύχόντων πρδς εκλογήν

έκεϊ ζητείτα ι ή

Κοτζάμπαση

περί τής

κακδν καί εις την άτιμίαν.

καί δέν είχε τήν δύναμ.ιν νά συγκρατηθή εις τδ γεϊσον.
•*
*
ήοεμήσασαν άτμόσφαιοαν. Έσίταζον όμως άκόμη αί στεγ α ς*
Ή
άλλη
ζ
ή
!
καί τά δένδρα έοριπτον τάς τελ,ευταίας σταγόνας,τάς όποιας
Ζή μόνη, καί μόνη δέχεται τάς άκτΐνας τοΰ σελαγίζοντος
.δέν παρέσυρεν ό ισχυρός ύετός.
πεζοδρομ,ίου

ώς ήχον ειρηνικόν

έκρότουν,

'Ωραία στιγμή ή μεταξύ βροχής καί

πληροΰντα

τήν

αιθρίας. Αύτδς ό ά

πλέον ήλίου. Φωτίζεται τώρα καί άπδ τδν καταγάλανου ού-

ό ήλιος. Καί περιμένει κανείς άπδ τδ κλειστόν του παραθυρον νά ίδη τήν τύχην καί τήν έκβασιν

τη τά της καί φωτίζεται τόσω πλουσιως απο τον ήλιον, ωστε

Ίδοό, φίλη μου, ή γνώμη άνδρός, ό όποιος έχει τήν τιμήν
πατρίδα καί ό όποιος τάς περί γυναι-

ουτε ίδέαι περί χειραφετησεως ¿κυκλοφόρησαν.

έλαφράν την συ/είδησιν εις τδ

νείς. Αύτή ήθελε νά χαθή καί έχάθη. ’Ή θ ελ ε νά φανή μεγάλη,

μεγάλη, είνε άλήθεια, άλλά έχει τόσην χαριν εις την μετριο-

καί την τιμήν τής γυναικός,
καί μέ

ρον. Μή τήν λυπηθή ομω; κανείς άλλος. Δεν τής πταιει κα

εις τδ παράθυρου καί παίζει διαρκώς

λάδα, έκεϊ όπου ουτε άνάπτυξις μεγάλη γυναικεία υπάρχει,

το τε διασκεδάζοντες

επι του

τον βορβο-

τί θά γείν·/) "Αν θά έξακολουθήση ή βροχή, ή θά κυριάρχηση)

κδς ιδέας του ¿σχημάτισε καί ¿μόρφωσεν εις τήν δούλην Ε λ 

πάν

ύπολειφθέντος ρύακος.

εκλογής καί εάν έ'χουν

ταί την άναβιβάζουν. Καί άφ’ ετέρου έπιβουλευόμ,εθα έξ ελα
όποιαν έξωθοΰμεν,

βήματα τών

έχαθη

οανδν καί άπδ τάς ηλιακές

φρότητας καί χάριν διασκεδάσεως την αγνότητα της κόρης
την

δημ.ιουργηθέντας ρύακας καί

γων τής έπικρατήσεως είνε ζωηρότατος. Δεν γνωρίζει κάνεις

άντίθετον γνώμην ή εκλογή ματαιοϋται.
νά άνήκγ εις μεγάλην

τά

νερά βρώμικα άπδ τούς

μ.ία τόσον εύμορφη σταγών, άναμ.ιχθεϊσχ εις την λάσπην του

κοινωνικήν

έχουν περιουσίαν τινά καί κάπως διακεκοιμένην
θέσιν έρωτώνται έπισήμως

καί ή

τούς δρόμους καί

Έ π ε σ ε κάτω εις τδν δρόμον, έκεϊ ποϋ εΐχφν μείνει μερικά

Τήν έλυπήθην, διότι έχάθη, έσβεσθη μεσα εις

καταιγίς παρήρχετο. Οί πρώτοι διαβάται ένθαρρυνθέν-

τες διέσχιζον

χειρων-καί τοιαύτας μ.όνον θέλοντες καί έννοοΰντες τάς Έ λ -

Ά λ λ ’ ό κ. Χρηστοβασίλης δεν περιωρίσθη εις τδ νά πλέξη

Ή

Καί ένω φαίνεται

ολίγον άκόμη, καί πάλιν φαίνεται ετοιμοθάνατος, έως δτου

κείνης. Καί έβρεχε διαρκώς.

μία άνεπτυγμένη γυνη μέ πολλούς έκ τών βουλευτών μας, οί

λανθρωπίας εις ποιαν άλλην Ελληνικήν επαρχίαν εύρε τόσον

υίωρ

εις στιγμήν νά καταπέσμι

έτοιμός

άπδ στιγμής

του αγωνος,

ενω τα

άκτΐνας Είνε καλα

κολλημ,ενη

φωτιζομ-ενη

πεζοδρόμια ήχουν άπδ τά βημ.ατα του κυκλοφορουντος κοσμου

τδ μικρόν της σώμ.α είνε προτέρημα

καί άπδ τής σταλαγμ-ατιαΐς τών στεγών.

άφοΰ τήν κρατεί έπί τής ζωής.
Τήν ¿καμάρωσα πολλήν ώραν εκεί που ήτό καρφωμένη, καί

Τέλος πάντων έπεκράτησεν
ροντο καί έστιβάζοντο εις
τοΰ όρίζοντος.

τδ

ό άνεμος
άχανες

καί

άπειρον

του

άκρου

έζαλίσθην νά τήν βλέπω

άστράπτουσαν εις

και πολυ μεγα,

τά ώραϊα χρ ώ 

η αίθρια, και

ματα, τά όποϊα τής εχάριζεν ο ήλιος Σαν να την εζηλευσα !

του ούρανοΰ την απο-

"Ε π ειτα ¿πέρασε πολλή ωοα και αυτη εξηκολουθει θριαμ-

Ηύχαριστήθην διότι ένκησεν

ταν ¿ζήτησα άπδ μέσα νά θαυμάσω

τά νεφη έσυ-

πλέον,

Δεν εινε

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ
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βεύουσα, ένώ η σύντροφο; της [λέ την έ'πκρσίν της

έ'χετ ά)δη

"Εξω δ[χως κρύο πολύ. 'Ο κόσριος μ ε τά επανωφόρια του.
Σαν σαλίγκαροι έφαίνοντο υ.ετά την βοοχην τρέχοντες δεξιά
καί άριστερα οί άνθρωποι. ’Ά λλο ς ηφανιζετο καί άλλος έπα-

Ε Φ Η Μ Έ Γ ΪΣ

ούτε τό ύδωρ, ούτε ό θάνατος ί'σχυσε νά άποχωρησγ, άνδρες,
θησαν μακράν τ*ης πόλεως. χωρίς ούδείς νά δυνηθίχνά προλάβη
τό κακόν, ούδείς νά τείνγ χείρα βοήθειας.
Αί κραυγαί, οί θρήνοι, αί οίμωγαί των πνιγομένων ά π ετ έ-

κρυφτό, τό όποιον

λουν πένθιμ,ον συμφωνίαν, την όποιαν αγρίως συνώδευεν ό μη-

δλοι, έρ.φκνιζόριενοι η χανόριενοι εις

κυθμός της όλονέν έπιτεινομένης καταιγίδος καί ό ακατάσχε

της γωνίας. “Ένα διαρκές

έπαιζον έν άγνοια των

Κ Υ Ρ ΙΟ Ν

γραΐαι, ζώα, έπιπλα, οίκίαι ολαι, γέφυραι, δένδρα παρεσύρ-

κκτρακυλίσει εις τον βόρβορον.

εουσιάζετο έκ

TON

τά πέριξ.

τος τών ύδά των παφλασμ.ός.

Καί αύτην την κίνησιν νά βλέπν) κανείς ααί τον ξανοιγρ.έ
νον ούρανον καί
στερέωρ/.α ρ.έ

την εργασίαν,

ή οποία συνετελεΐτο

εις το

τά τελευταία νεφύδρια, τά άπολειφθέντα καί

Καί ουτω τόσαι ρέχρι της χθες ευτυχείς οίκογένειαι εύρέθησαν έν μια στιγρ.-/) άστεγοι,
από

γυμ,ναί καί άπωρφανωμ.έναι

συγγενείς, από γονείς, από αδελφούς, από τέκνα! Εις

σαλευόρ.ενα άπδ τόν άνερον ρέ την άγριωτέραν σκληρότητα,

άτυχης άπώλεσε μετά του οί'κου του την μόλις είκοσιτριετί]

είνε [λία ποικιλία τίίς λειτουργία', του παντός.

λ εχ ύ σύζυγόν του, γυναίκα

Έθαύρ.αζα καί αύτά καί

τον δύοντα ήλιον. ’Ήθελον νά

ί'δω, αν έχάνετο ό ήλιος,ρέ τί θά έφωτίζετο καί θά έλαρπρύνετο ή σταγών, καί έστρεψα διά νά την ί'δω.

τέκνων της. Έ τ ε ρ ο ς , άπολέσας τρία ταυτοχρονως τέκνα του,
παρεφρόνησεν.
Ή είκών

’Αλλά που σταγών ! Ήφανίσθη,έξατρισθεΐσα από τόν βοο-

ώραιοτάτην μετά τών τεσσάρων

της άνευρέσεω; τών πτωμάτων

αυτών είναι άπαισίως

καί της ταφής

σπαρακτική. Έ ν γένει

δέ κατά τάς

ράν καί τόν ήλιον. ΙΙοιος γνωρίζει τι άραχνοϋφες κύτταρον νέ

τρεις ταύτας ήρ,έρας ή πόλις δλη παρουσιάζει πένθιμον δψιν,

φους θά εγεινεν !

καίτοι ό Ίςλιος έλαμ,ψε πάλιν μ,ειδιών καί γελαστός καί άπε-

Καί άπέθανεν η σταγών !
-------------- ■~ΊβΒΟΡ6^<5ΡΕ6ίΓ-

---------------

Τά νερά καί πάλιν άπεσύρθησαν, ό Ιλισσός καί ό Κηφισσός έστέγνωσαν καί μ,όνοι τραυμ.ατίαι,προδίδοντες την ένσ·κη ·
ψασαν εκεί συμφοράν, είναι τά έκριζωθέντα παρά την κοίτην

ΟΛΑ ΠΕΡΝΟΥΝ

του ποταμού
'Α νθούν τ ά Λ ονΛ οιδάκχα μ υ ρω μ έν α

δένδρα, τά εκτάδην κείμενα μέ

σκελετώδεις τούς

άττάνω \ τ ά δροσ όΛ ονσ τα χΛ αδχά,

κλάδους των, οί

γυμνούς και

όποιοι πρός τά

επάνω

έστραμμένοι δίδουν την εικόνα τών δυστυχών, οΐτινες έτεινον

κ α ι ψάΛΛουν τ ά πονΛάχχα τ ά κ α ν ρ έ ν α

*Η έπίκλησίς των εκείνη, εάν δέν τοΐς έσωσε την ζωην, ας
συγκινησγ τουλάχιστον τούς δυναμ-ένους νά περιθάλψουν τούς

Μ ά Ί ά , φ ε ιρ ώ ν α ς ά γ ρ ιο ς πρι.βάΛΛει

καταστραφέντας έκ τών

ρ έ σ τ έ ρ ρ ’ ά π ο χα τάΛ ενχη χ ι ονχά,

ναίκες καί πάλιν δέν πρέπει νά μείνωμεν άπαθείς καί άδιά-

ύπολειφθέντων οικείων των. Αί γυ

τ ά Λ ονΛ οιδα γΛωρο χΛΙνχ υν χεφάΛι,

φοροι προ του μεγέθους τ-ης τοιαύτης συμφοράς. Πρέπει ολαι

σ ω π α ίν ο υ ν τ ά κ ο υ ρ ε ί α τ ά πονΛχά.

καί όλοι έκ τοΟ έλλείμματος καί άλλαι έκ του περισσεύμ.ατός των νά προσέλθωμεν άρωγοίείς την ύπερτάτην ταύτην δυ

θά (ρανΐ) το χαΛ οχαέρι,

στυχίαν. Πρέπει νά ένδυθοϋν οί
εις τούς

πάΛ ι θά πνεύσμ εΐ'οσρο α γ έ ρ ι,

είχον αποκτήσει, νά περιθαλπώσιν οί τόσον σκληρώς δοκιμασθέντες.

θά χεΛα ίδή σι ι ν πάΛ ι τ ά πονΛχά.

δ,τι

ης

τακτικαί

φοιτητριαι

νεάνιδες. Τρις της έβδομ.άδος ή δεσποινίς Διαραντο-

γων τών διασηροτέρων

της

έξέτασιν τών έρ

Γαλλίας συγγραφέων κατά ιόν

“Όσαι καί όσοι έλουσαν πέρυσι την δεσποινίδα Διαραντοπούλου, όρ-ιλουσαν περί κ. Σ τά ελ είς την αίθουσαν της βι
βλιοθηκης τών

Κυριών,

διά τόσων μόχθων καί

7
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είς σύγκλτ)Ίΐν γυναικείου συνεδρίου, οπως έν αύτώ, ώς λέγουν,
άνκπτυχθη κκί έξετασθτ) πό της έργασίκς της

γυνάικός ζ η -

τημκ.
'Ημείς ηγνοουμεν
καί

αληθώς ότι τόση γυναικεία ζωτικότης

αύτενέογεια έκρύπτετο

είς

τό Άγρίνιον, χαίρομεν δέ

διά τά θαρραλέα αύτά διαβήματα τών κυριών της έπαρχια-

δέκατον έβδομ,ον καί δέκατον ό'γδοον αιώνα.

κης ταύτης πόλεως.
’Αλλά χχι είς τό ’Άργος

δκοργανώθη κ α τ ’ αύτάς ώραιο-

οσαι καί όσοι άπηλαυσαν την γοη

τ ά τ η έ'κθεσις έργοχείρων, μικροτεχνημ-άτων καί κομψοτεχνη

τείαν της διαλεκτικής δυνάμεως τ-ης νεαρας ρητορος, θά εν

μάτων παρά έπιτροπης κυριών καί δεσποινίδων τών έγκρι-

νοήσουν πόσον εύτυχείς είναι αί Πειραιώτιδες, αί άξιωθεϊσαι

τοτέρων της πόλεως οικογενειών, αί όποϊαι μετά ζήλου πολ-

νά απολαμβάνουν τρις τ-ής εβδομάδας την εύχαρίστησιν ταύ

λου είργάσθησαν πρός περισυλλογήν

την, συγχρόνως δέ

των τών ειδών, έξ ών άπετελέσθη η έ'κθεσις των αύτη.

νά αποκτούν καί γνώσεις βεβαίας καί

ασφαλείς περί γαλλικής γλώσσης καί φιλολογίας, άπαλασσό-

Πάντα

καί έπεξαργασίαν πάν

τ ά έκτεθέντα γυναικεία έ'ργα άπετέλεσαν ώραίαν

μεναι άπό την χονδροειδή άμάθει,αν τών γαλλίδων διδασκα-

καλλιτεχνικήν

λισσών, αί όποϊαι

διετέθη υπέρ της Φιλαρμονικής εταιρίας τΫ5ς πόλεως ταύτης.

ούτε νά άναγνώσουν, ούτε νά

τονίσουν

καλά, καλά την γλώσσαν των είξεύρουν,

αγοράν, τό είσποαχθέν δέ

έξ

αύτης ποσόν

Του συμβουλίου της έκθέσεως προΐστατο η κ. Έ λ ε ν η Κ α ρατζχ, πρός ά)ν τό συμβούλιον τ·ης Φιλαρμονικής άπηύθυνεν

ΣΥΛΑΟΓΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ
Ό είς μετά τόν άλλον ιδρύονται

εύχαριστηριον γράμμα, διά την πρωτοβουλίαν, ην αί κυρίαι

είς τάς έπαρχίας Σύλ

λογοι Κυριών, σκοπουντες την ένίσχυσιν

της

γυναικείας έρ-

Τοιοΰτος σύλλογος κατηρτίσθη καί έν Άγρινίω υπό τών
τά πρώτα φερουσών έκεί

κυριών,

είχον καί

τούς κόπους, ους κατέβαλον πρός ένίσχυσιν σωμ,α-

τείου, σκοποΰντος την άνάπτυξιν του μουσικού αίσθημ-ατος εν
τη πόλει ταύτ·/].

γασίας καί της γυναικείας έν γένει δράσεως.
σκοπεί δέ, ό>ς φαίνεται έκ

Είναι αληθώς εύχάριστος καί παρηγορητικά η παρατηρουμένη είς τινας έπαρχίας συγκίνησις

τών

γυναικών διά παν

είς τάς κ α τ α λ 

καλόν καί αί τ γ πρωτοβουλία αύτών έπιδιωκόμεναι πρόοδοι.

λήλους καί πρακτικάς τέχνας έπίδοσιν του γυναικείου φύλου.

Εύχόμεθα όπως τό εργον αύτών, εύδοκιμοΰν καί εύωδούμενον

του δημοσιευθέντος προγράμματος του την
*0 Σύλλογος ούτος θέλει διοργανώσει

την 21 προσεχούς

πάντοτε, τύχγι καί άλλων μιμητριών, ιδίως είς τά μ,εγαλει-

γυναικείοιν έργυχείρων, όπως

τερα κέντρα, είς τά όποια τόσα πράγματα ·όδύναντο νά κα

έκ ταύτης καταδειχθ-ρ είς ποίας τέχνας άσχολεϊται ααί επι

τορθωθούν, έάν αί κυοίαι ήθελαν νά ενωθούν καί νά εργασθοϋν

δίδει περισσότερον η Έλληνίς καί κατανοηθώσιν αί άτέλειαι

άπό κοινού.

’Απριλίου πανελλήνιον έκθεσιν

τ έ ς έργασίας αύτές.
Τό περίεργον δέ είναι δτι ό σύλλογος ούτος προβαίνει καί
LEO N
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είχε γράψει ίνα άπαλλαξ») τόν Πατρίκιον τοΟ

δοθέντος

ορ^ου· τί αλλο ήδύ·

νατο νά γράψτ) ίνα έξασφαλίοη, ώ ς είπε την ευτυχίαν τών άλλων μ ε τ ’ αύτο'ν ;

γυανωθέντες, νά δοθγ στέγη

θά ξ α ν α ν θ ίσ ο υ ν πάΛι τ ά χ Λ αδιά,

άπολέσαντας

αιθούσης,

αί τ·ής καλής κοινωνικές του Πειραιώς

πούλου ποιείται άνάλυσιν καί φιλολογικήν

πρόςτά άνω τούς βραχίονάς των επικαλούμενοι βοήθειαν.

τήν άδοΛ η κι' άγ νή τους ώρόρφχά.

ά 0Λ ι

τάξεω

κάλυψεν άπαισίως φωτεινήν την εικόνα της καταστροφής.
‘Ελένη Άνδριοπούλου.

Α '<’ . . . .

γυναικείας φιλολογικής
ένεγράφησαν πάσαι

TO N

Ή

θυσιών

Εόγενία τρόμουσα έξ. Ιλπίδος δέν Ιδίστασεν επί πλέον. Ό πατήρ Χ ρ υ 

σόστομος δύναται μόνος

νά

μοί

δώση κατάλληλον

ευρο> αυτόν.
Τήν Ιπαύριον,μετά μακράς αναζητήσει:,

* ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΟΜΑ

συμβουλήν εσκέφθη" άς

άνεκάλυψεν αδτον γονυπετή καί

προσευχόμενου, εν μικρώ τινι παρεκκλησίω του τάγματός του

ιις

απομεμα-

κρυσμε'νον προάστειον τών Ιίαρισίων.

Ά γ ! έτ σ ι χ ι’ ί) ζωή ρ α ς εί«' α ιώ ν ια ,

— Σ είς ! άνεφώνησεν, ΐδών τήν Ευγενίαν, τί τρέχει λοιπον;

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

α π έ ρ α ν τ ο Λ ιβάδι ρ έ α ' τή γή,

— Σας ικετεύω, είπεν ή Ευγενία, νά έλθητε εις βοήθειαν μου, πάτερ μου !

Φ ι λ ο λ ο γ ί α και Τέχναι

ΤΑρά γε θά υπεχώρει,

άΛΛοτε ε χ ε ι σύννεφ α κ α ί γ ιδ /χ α
Ο Πειραιεύς, ό όποιος διεκρίνετο τών ’Αθηνών μόνον διά

φ ο ρ ά ς είν' άΛΛοτε άν θ όσ π α ρτη αυ γ ή .

τούς ωραίους δρόμους του καί
Ξανθίππη I. Καλο'τύπη

Ή καταστροφή της παρελθούσης Πέρ-πτης είναι πολύ τρομερωτερα η οσον έπιστεύθη.
άπολεσθεντες

Εις πεντηκοντα ανέρχονται οί

άνθρωποι, εις εκατομμύρια δραχμών αί έπελ-

θουσαι ζημίαι.

άλσυλία του

κινησεως

της

'Ελλάδος,

ηρχισε τώρα νά τίθεται

καί έπιφέρουσα τόν θάνατον. Μητέ

ρες μ.ε τα. παιδάκια των,

σφιγκταγκαλισμέναι,

τάς οποίας

ή τόσον πολυμήχανος γυνή, ά®ου ήδη προ^οη

τόσον μακράν ; Κ α ι εάν εγραψεν ό σύζυγός της δέν θά εΤχεν ήδη καταστρ^ψει
τό ’έγγραφον ; Δέν απαιτείται πολύς χρόνος είς την φλόγα Ινός κηρίου, οπως
Ιξαφανίση Ινδείζεις σοβαράς

ένογής,

περιπτώσει, τό παν άπώλβτο,

Ιγκλημάτων,

έκτος

εάν

ά θω ότητος.

Έ ν τοιαύτη

φωνή άπό του τάφου Ιξερχομενη

Αίφνης ϊπληξε τό μέτωπόν της, ιδέα τις

έπήλθεν αυτή-

έκάθισε παρά τω

γραφείω, έγραψε γραμμάς τινάς, ένεδύθη καί έτρεξε μόνη είς τό ταχυδρομειον.

λολογίαν καί εις τάς τέχνας.

"Οταν έπανήλθεν, ή

Γό τοιουτον οφείλεται κατά μέγα

μ.έρος

είς τάς κυρίας

του Πειρ αιώς, μεταξύ τών όποιων διαπρεπή τινες καί έξοχον
εις τά γράμματα κατέχουν

θέσιν, έδωκαν δ’ εσχάτως πολ-

χνικήν κίνησιν,
Ουτω η δεσποινίς Αίκατερίνα Διαμαντοπούλου ή γνωστή
καθηγητρια του Fonteney aux Roses άνέλαβε την ίδρυσιν

Ρουμανις

Ε ίς τήν λέξιν ταύτην, ήν καθημερινώς ή'κουε παρά

παοατηοήσασα τήν

ταραχήν

της εψιθυρισε:

Τ α / έω ς θά προσκαλέσωμεν τόν πριγκηπα· σκέπτεται ήδη, καί αμφίρρέπει.
Τήν επαύριον Ιπιστολή του Συμβουλαιογράφου του Π ω ληφθεΐσα

έλεγε τά

έξης.
« Ό σύζυγός σας ούδεμίαν έπισιολήν μοί έγραψεν. Ό φ;λος του Ιλθών δέν
«έφερε μεθ* εαυτού γραπτήν δι * εμέ πρόσκλησιν,

άλλα

προφορικήν* αί ανα-

«μνήσεις μου είσίν ακριβείς. Ούδ’ έν τω οίκογενειακω υμών φακέλλω ύπάρ«χει επιστολή τις, ούδ’ Ιξηφαν^σθη

τοιαύτη, διότι

διατηρώ κατ’ αρχήν καί

«τά μάλλον ασήμαντα έγγραφα καί χβιρόγραφα τών πελατών μου.
* Η συγκίνησις τής Ευγενίας, 'έπι τή άναγνώσει ταύτη
τό Ιξής δέν ώφβιλε ν’ άμφιβάλλη.

Ό

Γοδεφρουά

προ

υπήρξε μεγίστη. Είς
του

θανάτου αυτού

τών πιστών,

παραδο-

ξως Ιρρίγησεν, άκούσας αυτήν άπό του στόματος τής νεαρας γυναικός.
— ’Έ λ θ ε τ ε ,

τή είπε καί|εδαφιαίως προσνυνήσας

τήν

Α γίαν Τράπεζαν,

προηγήθη τής Ευγενίας, εν τώ στενώ διαλεκτηρίω, οπερ ίφώτιζεν δελίνη θυρα.
Στηρίξας δέ τήν κεφαλήν του επί τής δεξιάς χειρός· σας ακούω, ειπεν. *
Ή Ευγενία

ώμολόγει την αλήθειαν.

σχεδόν είς την αύτην μέ τάς Άθηνας μοίραν καί εις την φι

λην ώθησιν καί ζωην είς την έκεί Φιλολογικήν καί καλλιτε

Ή καταιγίς ίνέσκηψεν αιφνίδια, απειλητική,τρομερά, διασκορπιζουσα την ζωην

μαγευτικά

ο οποίος έκράτει μόνον τά ην'α του έμπορίου καί της βιομ,ηχανικΐίς

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

τά

αυτή,

διηγήθη τότε τήν ιστορίαν τής κηλΐδος

λευταίας λέξεις του συζύγου της πρός

αδτήν

καί

τής

τάς

μελάνης, τάς τ ε

σκέψεις, αιτινες προ

τριών ημερών άπησχόλουν τό πνεΰμά της.
Ό πατήρ Χρυσόστομος ακίνητος, άφωνος, ήκροάτο- βραχέα επιφωνήματα
Ιξεδήλουν τήν εντός
λείωαεν.
!
— Ή μήτηρ της,

αύτου

Ιπισυμβαίνουσαν

τή μετέδωκε

τήν

πάλην, όταν

αδάμαστου

ή

Ευγενία ετε—

λογικήν της, διενοήθη,

άλλά, μόνον αυτήν, θεέ μ ο υ ! τό βλέπω , καί σέ εόχαριστώ ! Ό.τοία καρδία !
όποια πίστιςΙ όποία ευγένεια !
— Κ α ί ήδη, τί μέ συμβουλεύετε νά πράξοο ; ήςώ τησεν ή νέα— Μη πράξητε τίποτε, είπεν

ό ίερευς Ιγειρόμενος, διότι κώδων τις Ισ ή -

μαινεν ίν τή αύλή· θά ενεργήσω έγώ . Αό'ριον θά ί’δω τήν μητέρα σας, αλ.λά
πρέπει νά τήν ί'δω μόνο:, θά τή είπω δ ,τι ούδείς οφείλει ν’ άκούση. Χ α ίρ ετε,
κυρία, ό ατυχής ιεραπόστολος σας ευλογεί.

#
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Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ

Ή στοργή πρός τά

πρώτα ταυτα ύπό του παιδός προστατευόριενα ό'ντα έξεγεί-

Δ '.
εις

K T P IÜ N

σεως καί περιθάλψεως φυτών καί ζώων.

ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΚΑΙ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Πο' σον υ.εγάλη είναι η χκεά του παιδός

TUN

ο παρεχω-

ρει ιδίως την πρώτην ¡κη φίλαυτον αγάπην, παρασκευάζουσα

ρηθη μικρόν κηπάριον, ό'περ οδηγείται νά καλλιεργώ αύτό τό

βραδύτερον αύτόν εις την άληθη ύπέρ των όαοίων του άφο-

ίδιον, νά σκάπττ), νά φυτεύτ), νά ποϊίζ·/)

σίωσιν Έ ν τ-η υ.ικρα έκείνγ ηλικία έλάχιστα έ'χει η αγωγή

[κετά πόσης ανυπομονησίας

ριεθ’ οποίου πόθου,

άναμ.ένει νά ιδγ

έζερχοριένους

τούς πρόίτους βλαστούς, η νά διαρρηξωσι τούς κάλυκας των
τά πρώτά του άνθη·
του, αλλά καί

τίς δύναται

νά

περιγοάψν) την ήδονην

την ηθικην του ωφέλειαν,

όταν

δύναται ν’

άποκόψγ τά άνθη, άτινα αυτό τό ί'διον περιεποιηθη, καί νά
προσφ:ργ) ταυτα,

έν ένθουσςασμω πρός την αγαθήν του μ η 

τέρα, ητις μετά της αύτης ήδονης τ ’ αποδέχεται, ένθαρρύνουσα αυτό εις ιέαν εργασίαν ! Πόσον τελειότερον διδάσκε
ται τα περί των ωρών του

έ’τους,

όταν όδηγηται νά δια-

κρίν·/ι τά μυστήρια έκάστης τούτων έν τγ φυσική αύτων λ ε ι 
τουργία, τούς νέους βλαστούς έν τω άγρω καί τω λειμωνι,
τά μικρά πτηνά έν τίί φωλεα των,

τάς μέλισσας έν τ·η κυ-

ικέσκ παρασκευαστικά

πρός έςάσκησιν των ρ/.ετέπειτα καθη

κόντων. 'Τπάρχει δέ καί ή ύπέρ τ-ης ηλικίας
κατάληψις,

ταύτης προ-

«τόσον μικρά είναι, τί δύνανται νά πράξωσι !»

λέγομεν, καί ολοι έπί

τή

φωμεν άπό της μικρας

άρχή τχύτν), συντρέχομεν νά τρέ-

έκείνης

ηλικίας τήν φιλαυτίαν, ητις

βαθυτάτας ούτως άποκτώσα ρίζας, ένισχύεται έν τω χρόνω
καί αναφαίνεται ημέραν τινά ως φοβερά καί

άνίατος νόσος,

καταστρέφουσα τήν εύτυχίαν του ΐδίου ανθρώπου καί ολων
των περί αύτόν.
κόντων

Καί δμως

άρχεται

διά της έξασκήσεως των καθη

ήθικός βίος ! Ά λ λ ά μή νομίσωμεν, οτι
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έπιτυγχάνεται ή έξέγερσις καί ή ένίσχυσις των ηθικών δυ
νάμεων διά βεβιασμένης καί παρά τάς

έπιθυμίας του παιδός

ψέλγ, τά ζωύφια έν τ γ κινήσει αύτων, τούς καρπούς κρεμα-

έκτελουμένης πράςεως. Μόνον διά σκοπίμου καί εύκολωτέρας

μενους από τών κλώνων

προπαρασκευνίς έπιτυγχάνεται ή έκπλήρωσις των μετέπειτα

καί

τούς στάχεις μεστούς καί κυ

ματίζοντας. Ό τ α ν ούτως έμπράκτως γνωρίσγ δλον τό πλού

σοβαρών καί

σιον ταμεΓον τνίς φιλοστόργου μητρός φύσεως,

βαθμόν καί αύτός ο παϊς οφείλει νά λαμβάνγ γνώσιν.

αποκομίζει έκ

πικρών

πολλάκις καθηκόντων, ών κατά τινα

τ·ης τερπνότατης αύτω καί ύπό υγιεινήν έ'ποψιν ώφελιμωτάτης ταύτης παρατηρησεως καί έρεύνης

Α Ιχ α τε ρ ίν η Λ αιακα ρίδου

πολλαπλασίους γνώ

σεις καί ώφελείας, η οτι θά έ'φερον αύτω πολύωροι σπουδαί

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

καί μελέται άπό των βιβλίων, έν στενοχωρά πνεύματος καί
σώματος. Ούχ -/)ττον πρέπει νά κοπιάζν) καί έν τ·?ί φύσει αύ
τενεργως

ο

παϊς ψυχγ τ ε καί σώματι, καί νά έργάζηται

πρός άνακάλυψιν των έν αύτγ

θαυμ.ασίων· τότε μόνον άνευ-

'Ο κ Φ ω σ τ ή ρ α ς ό διευθυντής του υποδηματοποιείου των Κυριών έπι τρί
μηνον σπουδάσας έκ τού σύνεγγτς εις τά Μέγιστα τών Παρισίων Ε ργοστά σια
και τελειοποιήσας τήν δύσκολον τέχνην
ώς εκ τούτο·· τό άνετον βάδισμα,

τής εφαρμογής τών υποδημάτων και

καιώρθωσε

νά εφαρμόση τό άοχαΐον Λο*-

γιον, «και Β ή μα ποδός και γέλως οδόντων κ τ .λ .

ρίσκιικαί οίκειοποιεϊται αύτά άνεζαλείπτως.
Ή θέρμανσις τί;ς καρδίας καί των αισθημάτων

έν γένει

Ποία Κυρ'α ή Δεσποινίς, καλαίσθητος δέν θά παραγγείλη εφέτος τά υποδή
ματά της

εις τό τελείως ώργανισαενον Έ ργοστάσιον τών Κυριών τό άνωθεν

δεν έπιτυγχάνεται διά μ,όνον των έκ του καλοϋ έντυπώσεων,

τού Καταστήματος τού κ. Φ ω στήρα. Ό τ ι δήποτε δέρμα και οτι δήποτε σ χ ή 

αλλά ταχύτερον

μα άν ζητήση τις θέλει εΰρει ε?.ς πλυυσιωτάτην συλλογήν.

καί πλειότερον

ακόμη διά τ·ης περιποιη-

Τ ά γόνατα

— Καλήν «ντάμωσιν, πάτερ ρ.ου, είπεν ή Ευγενία προααλίνουσα·
— Χ α ίρετε ! Ιπέυεινεν 6 γέρων.

.

Ή κλεισθεΐσα θυρα εχώρισεν αόιους. Ό γέρων ήχροάαΟη Ιπί τινας στιγμάς
τά ελαφρά απομακρυνόμενα

βήματα,

μέ οφθαλμούς

χείλη τρέμοντα, μέ στήθος άσθμαΐνον,

τής 'Ρουμανίδος έκάμπτοντο,

έάν

δέν

εκάθητο,

θά επιπτε

άναμφιβόλως ! Μεμακρυσμένη εποχή τού βίου της, υπό τους διαστελλομένους
άπαστράπτοντας, μέ τά

είτα μετέδη εις τό Ιστιατόριον, άφου

πρώτον προσηυχήθη Ιχ νέου έν τω παρεχχλησίω·

ήχους τής ήχηράς εκείνης

φωνής,

άνέθαρρεν αίφνης προ

Ινόμιζε κεκρυμμένην υπό τά χόρια και τό χ ώ μ α
πλέον* ανεμνήσθη, και Ιψιθύρισε* τι θέλετε;
— Θ έλ ω , άπήντησεν ό πατήρ Χ ρ υ σό σ το μ ο;,

— © εέ μου ! είπεν· δέν προεχάλεσα δέν έπεζήτησα ταύτην, τήν

γεννηθεΐ-

σαν Ιξ Ιγχλήματος ίδιχου μου ! Μ ή εις τό μέλλον θέσης αυτήν Ιπ ΐ τής όδοϋ
μου, ί'να ό εξαγνισμός μου τελίσθή πλήρης. Ά λ λ ά , Κ ύριε, ας είναι ευτυχές,

βετε παρά τού Γοδεφρουά εις

τήν

Τήν έπαΰριον, ή Κυρία Σ ω δ ά λ , Ιπεριποιεϊτο τόν καλλωπισμόν τη ς, δτε τη
εΐπον οτι ίερεύς τις Ιζήτει νά τή όμιλήση :

τό

χαρτίον, τό όποιον έλά·

έπιθανάιιον αυτού κλίνην.

Τ ό αναμένω!

'Υ π ά γετε νά τό εύρητε !
Ε ις τάς λεξεις ταύτας

ή

Ρουμανις

έπι τοσούτον καθ’ άπαντα αυτής τόν

τό αγαπητόν μου τέχνον ! αυτό δέν έ’πταισε ! δέν ήμ.άρτησεν εις Σ έ I

αυτής, τήν οποίαν

τού τάφου. Δέν αμφέβαλλε

ήγειρε
βίον

διουργή, κατεΐχεν εις τοιούτον βαθμόν, τό

νά

τήν κεφαλήν. Ε ί χ ε συνειθίσει
ψεύδηται, νά άπατα,

άνάμικτον εκείνο τών

νά ρα-

προτερημά

των και έλαττωμάτων τών επίφοβων γυναικών, ή άφρων αΰτη ήτο τόσο> γεν

— Τ ί θέλει ; είναι τής Ινορίας μας ; είπε, πώς λέγεται ;

ναία, ή άλώ π ηξ αΰτη ε’γίνετο τοιούτος θηρ ώδης λέων, ώστε και εις τήν π ε-

* 0 Αι, χυρ ία, ειπεν ό υπηρέτης, είναι ιεραπόστολος, μέ μακράν γενειάδα.

ρίστασιν ταύτην, ήνωρθώθη

—

Ό αυτός, τον όποιον έδέχθη και ή θυγάτηο μου ;

τών χειλέω ν, και δ ι’ απειλητικού καγχασμού, τό μίλτον τών λευκών της όδόν-

—

Ό ϊδιος, κυρία.

τω ν. ’ Εν μαγική δέ σκηνογραφία διήλθον προ τών οφθαλμών τη ; τά έκατομ-

ατρόμητος και έ'δειξεν έν σπασμωδιχώ συσπασμώ

μύρια τού Κεμενέφ, και είτ ·:

— Αποπεμψε αυτόν.
— Κυρία . . . . είναι εις τήν αϊθουσαν.

— Ποιον χαρτίον ; Τ ί έννοειτε ; Π όθ;ν

— Δ ιατι τόν είσήγαγες ^

λή τε

— Είπεν οτι έπεθύμει νά ί'δη τήν κυρίαν Σ ω βάλ.

κ α τ ’ αότήν τήν στιγμήν, καί τ ίκάμνετε ;

Έ ξω ρ γ ισ μ έν η , και σύνοφρυς είσήλθεν έν τή αιθούση· ή
έ'δω*εν ήδη χρήματα

διά

τους

θυγάτηρ

π τω χούς, διατι έπανέρχεσθε, κύριε

ΙκεΤνο τής προσβληθείσης άνάσσης.

προϊστάμενοι

ήδη Ιγνώριζεν,

Μή δυναμένη

Ιγνώριζον πού ειαθε

— ΕΓθε ί νά μή είχον τό δικαίωμα δπερ εχ ω , άπήντησεν άταράχως ό ίερεύς.

άνεχαίτισε τό ύφος

δέ πλέον

θράσος νά μοι ό μι-

υμών, Ιάν

’Α λλά τούτο εινε ζήτημα μεταξύ τής συνειδήσιώς μου καί έμ ο ύ .'Υ μ ά ς δμω ς,
άν ή παρουσία μου προσβάλλη, εύκολον

όπερ

άρύεοθε τό

Αββά ;

νά χλευάση τόν

μετριόφρονα κληρικόν, ουτε νά θαυμάση τό χρώμα των οφθαλμών του γέροντος υπέκυψε εις τήν γοητείαν του

οί

μου σάς

ειπεν αύτφ άποτόμως.
Ά > λ ά , βλέμμα σπινθηροβόλον,

οΰ*ω ; Τ ί θά ελεγον

είναι ν ’ άπαλλαγήτε αυτής. 'Υ π α 

κούσατε καί απέρχομαι.
— Τ ίς σάς άποστέλλει ;
Ε ις νεκρός, ό σύζυγος . . . τής θυγατρός σας ;

επιβλητικού Ικείνου βλέμματος, τοΟ κύματα

οργής διαχέοντος τήν στ^ μ ή ν έκείνην, και έκάθισε,
— Δέν έρχομαινά σάς ζητήσω χρήματα, Ιπρόφερε βραδέως ό ίερεύς,

(’ Ακολουθεί).

