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LOUISE MICHEL
Παράδοξος καί ασυνήθης τόπος ό τής 

γυναικός ταύτης, πρωτότυπος χαί ιδι
όρρυθμος φυσιογνωμία, μετεχουσα τής 
μυστηριώδους δυνάμεως. ητις δημι
ουργεί τους μάρτυρας καί τής ισχυράς 
καί άκαταβλήτου θελήσεως, ήτις μορ
φώνει τούς μεγάλους μεταρρυθμιστας 
καί ανακαινιστής τής κοινωνίας.

Ή  Λαυίζα Michel μετωνομάσθη ή 
έρυθρόσκουφος παρθένος, τόσον φανατι 
κώς έξεγείρεται πάντοτε κατα τών 
μεγάλων καί ισχυρών, τόσον ηρωι 
κώς εργάζεται καί μοχθεί ύπερ τών 
δυστυχών καί τών αδικούμενων. Η 
αγάπη καί άφοσίωσίς της προς την 
δυστυχή μερίδα τής άνθρωπότητος, ό 
οίκτος, τον όποιον ή ψυχή της αισθά
νεται διά πάσαν δυστυχία', τή ενεπνευσαν την ίδεαν τής 
μεταρρυθμίσεως τής κοινωνίας, ύπο βάσεις εντελούς ισο. η- 

τος καί χριστιανικής άόελφοποιησεως.

ομάδων κατώρθωσεν ύπέρ αύτών άλλοτε αύ'ξησιν ημερομι
σθίων καί άλλοτε άλλας τής θέσεώς των βελτιώσεις.

’Από πόλεως ιίς πόλιν μεταβαίνουσα, ώς αληθής ιεραπό
στολος αγορεύει πάντοτε, αγορεύει άκαμάτως ύπέρ τών 
πτωχών, τόσον δέ φανατίζει τό άκροατήριόν της, ώστε νά 
γίνεται πολλάκις παραίτιος ταραχών καί στάσεων τών λαϊ

κών τάξεων. Εις τοιαύτας περιστά
σεις πρώτη ύφίσταται προθύμως πά
σαν δικαστικήν καταδίωξιν· πρώτη 
προσφέρεται νά ύποστή πάσαν τι

μωρίαν, άρκεΐ οί πτωχοί οπαδοί της 

νά άφεθώσιν έλίύθεροι.

Προσαχθεΐσα ενώπιον τοϋ πολεμι- 
κοΰ Συμβουλίου μετά τήν έν Παρισι- 
οις έξέγερσιν τών κομμουνιστών κατε-  
δικάσθη μετά τών λοιπών στασια
στών είς υπερορίαν και άπεσταλη 
είς τήν Νέαν Καληδονίαν, χ ω ρ!ί  κδν 
νά διαμαοτυρηθή διά την αυστηρό

τητα τής ποινής.

Έπανελθοΰσα είς Γαλλίαν μετα 
τήν παραχωρηθεΐσαν εις τους στασια
στής άμνηστείαν εξηκολουθησε/ ως 

γ.αί πριν τό ύπέρ τών καταδυναστευ- 
ομένων τάξεων έ'ργον της. Είς αγό- 

ρευσίν της,γενομένην έν Χάβρη κατά τό 1 8 8 8 ,  έγένετο θΰμα 
δολοφονικής απόπειρας, έσώθη δέ ώς έκ θαύματος, άπολέ- 

σασα μόνον τόν ενα της όφθαλμον.

Ό λ α ι  αύται αί άποτυχίαι άντί νά τήν άποθαρρύνουνέξήψαν
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Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  T U N  K T P I U N

ψανα τές  περιουσίας της ύπέρ των πτωχών, των οποίων την
τύχην ελπίζει πάντοτε οτι θά κατορθώσγ νά βελτιώσν).

Δυνάμεθα βεβαίως νά άποδοκιμάζωμεν τάς ιδέας της L ou i

se Michel, δυνάμεθα νά εύρίσκωμεν τον φανατισμόν της 
υπερβολικόν καί άσκοπον· δυνάμεθα νά κατακρίνωμεν, διά 
γυναίκα μάλιστα, τον τρόπον δι’ ου έκδηλόνει τά αισθήματα 
ααι τάς σκέψεις της, άλλά δέν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν την 
εκτιμησιν μας προς την ηρωίδα ταυτην τ έ ς  αύταπαρνήσεως 
καί τής πρός τόν πλησίον αγάπης, ητις έκίνησε πάντα λίθον, 
ίνα έπιτύχγ χάριν δι’ έκεϊνον, οστις άπεπειράθη νά την δο- 
λοφονήσγ.

KA0HMEPINÀI Ε Ν Τ Μ Σ Ε Ι Σ

ΚαΛ)ί μ ον  </Μη,

Έχρειάζετο άληθής ηρωισμός διά νά αποφασίσω νά απο
μακρυνθώ από την θερμάστραν και νά καθησω νά σου γράψω. 
Τά χρώματα της φωτιάς, η γλυκειά καί συρικτική μουσική 
της μέ έκοάτουν έκεΐ, άντικρύ, ώς μαγευμένην, ως γοητευ- 
μένην. "Όλα γύρω μου, τά έπιπλα καί οί τοίχοι έλούοντο από 
την κατέρυθρον κινητήν αίγλην, την οποίαν άπέδιδεν η φλο
γισμένη πνοή της καί εν σύμπλεγμα φωτογραφιών είς τόν α
πέναντι τοίχον προσελάμβανε θαυμασίας άναλαμπάς, ώσεί ά- 
κτινοβολούντων μετάλλων.

Τό ώραϊυν, τό γραφικόν αυτό θέαμα, ένω ζωογονεί τά ά - 
ψυχα πράγματα, έμ.έ ναρκόνει καί τό μουσικόν εκείνο μονό- 
τονον μουρμούρισμα μέ νανουρίζει σχεδόν. "Ώστε ό'χι μόνον 
ούδεμίαν διάθεσιν δι’ εργασίαν νά αίσθάνωμαι, άλλά μόλις 
νά έχω την δύναμιν νά προσηλοΰμαι, χωρίς τίποτε νά σκέ- 
πτωμαι, εις τά παίγνια, τά όποια αί μυριάδες των πυρίνων 
γλωσσών της σχηματίζουν μέσα είς τό μαΰρον της θερμά
στρας στόμα.

Άνεβαλα λοιπόν την στιγμήν της εργασίας, θέτουσα πάν
τοτε ώς προθεσμίαν την όλοτελέ καΰσιν ενός ξύλου, επί του 
οποίου μέ άπόλαυσιν παρηκολούθουν τά μυρία πύρινα γλωσ
σίδια, τα οποία νομίζεις οτι άλληλοεκυνηγοΟ,ντό έπ ’ αύτοΰ, 
ώς πολυπληθείς μικροσκοπικοί δ'φεις, πότε δάκνοντες ό είς 
τον άλλον καί άλλοτε περιελισσόμενοι μέ τά χρυσέρυθρά των 
σώματα, τά  λεπτά  καί ελαστικά, τά χανόμενα καί άναφαι- 
νόμενα με τόσους άνομοίους ελιγμούς.

Ά λ λ ά  τό ξύλον έκάη καί μ ετ ’ αυτό καί δεύτερον καί τρί
τον, ώστε νά μη μου επιτρέπεται νά αναβάλλω πλέον την 
στιγμήν, την άλλως τε  εύχάριστον, νά ομιλήσω καί πάλιν ό 
λίγον μαζη σου.

Καί τόσον περισσότερον ευχαριστούμαι ήδη γράφουσα,—  
διότι μόνον ή άπόφασις μοί έλειπεν— οσον σήμερον έχω νά σου 
γνωρίσω ένα ποιητήν μας έκ των έπιφανεστέρων καί συμπα
θέστερων, του οποίου την γνώμην έζητησα την εβδομάδα αύ- 

δι Yτην ota το γυναικειον (,ητημα.

Koxi-tnç ΙΙαλαιιΛς

Ό  Παλαμάς, ο' ποιητής των « M a t iä r  τής ψ υχής μ ο ν »,

δέν είναι δυνατόν νά σου είναι άγνωστος. Είναι μία έπιβάλ" 

λουσα φυσιογνωμία, μία ποιητική προσωπικότης, έξ εκείνων 
αι οποϊαι σημειόνουν διά της σφραγίδας τοΰ πνεύματός των 
την περ,οδον της φιλολογικής ζωης του ε'θνους εις τό οποίον 
ανήκουν. Εις την Ελλαδα, οπου δλα είναι ακόμη μ.ικρά, 
οπου ο υλισμός δεν άφήκε νά διασκεδασθοΟν άκόμη τά σκότη, 
είς τά οποία κυμαίνονται πάντοτε οί έλευθερούμενοι άπό την 
δουλείαν νέοι λαοί, ποιητικαί προσωπικότητες ώς ό Παλα
μάς αποτελούν αστέρας φωτεινούς είς σκοτεινόν καί θυελ
λώδη ουρανόν, είς τού; οποίους στρέφουν τό άπεγοητευμένον 
βλέμμα των οί ολίγοι εκλεκτοί, οί περισωθέντες άπό τά τέλ 
ματα του ύλισμοΰ.

Καί τούς ολίγους αυτούς τούς θερμαίνει, τούς φωτίζει, 
τούς ζωογονεί τό ποιητικόν έογον του κ. Παλαμα, τό όποιον 
διαπνεει η αλήθεια και στολίζει με τα ζωντανα καί άθάνατα 
χρώματά της η μεγάλη του καλοϋ μήτηρ, ή Τέχνη.

Ω ! φιλη μ.ου- ποσον χανομεν δλαι καί δλοι μας οί μη πα- 
ρακολουθουντες την άναγέννησιν της φιλολογίας καί της ποι- 
ησεως είς τόν τόπον μας. Πόσας στιγμάς άληθους άπολαύ- 

σεως δεν παρεχει η αναγνωσις ποιήματος, τό όποιον ώραία 
ιστορική σελις μας ενεπνευσεν, η άληθης προς την άρχαίαν, 
την μόνην πραγματικήν καί μεγάλην τέχνην, λατρεία ΰπηγό- 
ρευσε.

Και δον είναι αρα εντροπή μας νά ένθουσιωμεν διά τάς 
ωραίας λεζεις, ας ο Βίκτωρ Ουγκω έχαραξε διά τό Α το  ιϊβ 

Τι ΐοιηρήβ  τές  γαλλικής Πρωτευουσης καί διά την έκπεσοΰ- 
σαν του Ναπολεοντος δοζαν και νά άγνοωμεν τά ώραΐα καί 
λαξευτα καλλιτεχνήματα τυΰ Παλαμά, τά άναφερόμενα πρός 
τοσα εργα ελληνικές Τέχνης, πρός τούς άρχαίους θεούς μας, 
προς την Αφροδιτην τές  Μήλου, πρός τούς τάφους του Κερα- 
μεικοΰ μας; Ποιήματα ό'χι συνειθισμένα, οχι άνούσια φρα- 
σεολογηματα, άλλά γεμάτα ιδέας ύψηλάς, ιδέας μεγάλος, 
ίδεας ώραίας, διά των όποιων καί τό αί'σθημά μας πρός τό 
καλόν καλλιεργείται καί ή φαντασία μας έξιδανικεύεται καί 
η διανοια μας άναπτεροΰται καί η ψυχή μας εξευγενίζεται.

Αλλα που να τα ίδωμεν ή μάλλον που νά τά ί'δητε καί 
να τα απολαυσητε σείς αί του μεγάλου καί διακεκριμένου 
κοσμου ολα αυτα, άφοΰ τά ελληνικά βιβλία εύρίσκονται έξω- 
ρισμενα απο τας βιβλιοθηκας σας ; Πως νά γνωρίσητε τούς 
φιλολογους και ποιητας μας, άφοΰ ουτοι, παρεγνωρισμέναι 
μεγαλειότητες, καταφρονούν καί τόν πλούτον σας καί τά με- 
μαλεία σας και τάς^αίθούσας σας καί τάς μεταμεσηβρινάς σας 
και απαζιοΰν να σάς υποβάλλουν καί είς τό δίδραχμον άκόμη 
εξοδον τνίς αγοράς του βιβλίου των, άποστέλλοντές το είς τά 
πολυτελή μέγαρά σας.

Και ομως τι θα εκερδιζεν ό κόσμος των αιθουσών μας, εάν 
οι ολίγοι καί εκλεκτοί έκ των καλλιτεχνών τνίς γραφίδος, εάν 
αι ε;εχουσαι είς τά γράμματα προσωπικότητές μας, κατηρ- 
χοντο του θρόνου, ον ύψωσε δι’ αυτούς η τέχνη καί η μεγαλο- 
φυια και άπεφάσιζαν νά συγχρωτισθουν περισσότερον μέ τόν 
λεγόμενον καλόν κόσμον μας, τόν οποίον στρεβλή καί ξενόφιλος 
αγωγή τοσον ολίγον 'Ελληνικόν παρεσκεύασεν ;

Ποσας θερμας και φωτεινάς άκτΐνας θά διεσκόρπιζεν είς τούς 
κυκλους αυτους η άγνη καί άδολος άπό ξενικάς επιδράσεις 
ιδιοφυία των ; με πόσην ζωήν ελληνικήν καί πρωτοτυπίαν
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εθνικήν θά έχρωματίζοντο τότε αί συγκεντρώσεις καί συνει- 
θροίσεις μας ; πόσον αί αίθουσαί μας θά έφερον τότε χαρα
κτήρα αιθουσών μεγάλου καί εύγενοΰς κόσμου, έν αίς ή άλη
θης του έθνους αριστοκρατία, η άριστοκρατία τοΰ πν;υματος 
θά κατείχε την πρώτην καί έπιφανεστέραν θέσιν ·,

Ό λ α  αυτά ελπίζω, φίλη μου, οτι θά κατορθωθούν επί τέλους 
όταν, ό πολιτισμός μας καταστή πραγματικός, δταν δι’ 
έκπαιδεύσεως καί άνατροφές έλληνικωτέρας δλοι καί όλαι 
μας έννοώμεν καί τιμώμεν τό καλόν, έπιζητοΰμεν νά τόπροσ- 
ηκειούμεθα καί μ ετ ’έθνικής υπερηφάνειας νά τό έπιδεικνυωμεν 
καί είς τούς ξένους. Καί πάλιν δέ σου επαναλαμβάνω είς 
ήμάς,ώς είς τάς γυναίκας τνίς Γαλλίας εναπόκειται η μεγάλη 

τιμή νά ένισχύσωμεν καί καταστήσωμεν γνωστοτέραν την 
άναγεννωμένην ύπό τόσον αισίους οιωνούς φιλολογίαν και τε 
χνην μ.ας· είς ημ.άς νά δώσωμεν νέαν τροπήν είς τας κακας 
συνήθειας του παρελθόντος, νά ¿νοίξωμεν νέους δρόμους κοι
νωνικές προόδου, έν ψ θά πρωτοστατούν τά Ελληνικά γράμ

ματα καί ή "Ελληνική τέχνη.

Ό  κ .  Π α λα μ α ς και τό Γυναικειον ζ ή τ η μ α

Είυιεθα δλοι συνηθροισμένοι είς τό ιδιαίτερόν μου γραφείον, 
γυναίκες καί άνδρες,διεοχόμενοι τάς ώρας μας με φιλολογικας 
συζητήσεις καί μέ φιλονικίας περί δημοτικής και καθαρευου - 
σης. Ή  κ. Παλαμά, φανατική τές  δημοτικής ύπέρμαχος έξ- 
έρεν έκει είς μικρόν περί αύτην κύκλον την χάριν τές  γλωσ- 
σης του λαοΰ ένώ έγώ άπέναντί τηςείς άλλον κύκλον έστρεψα 
τεχνηέντως τό θέμα της ομιλίας είς τό γυναικειον ζητημα.

Ό  κ. Παλαμάς, ό ηρως του ίντερβ'.οΰ τές  έσπερας έκεί~ 
νης, χωρίς κδν νά ύποπτευθή οτι έζητεΐτο ή γνώμη του, έ- 
κηρύχθη άμέσως άνευ ένδοιασμών καί έπιφυλάξεων υπερμα 
χος της γυναικείας χειραφετήσεως, της γυναικείας προόδου, 
θέτων σαφώς καί ώρισμένως τό ζητημα της ισοτητος τών 

δύο φύλων.
Ή  γυνή, εΐπεν, έπλάσθη ίση πρός τόν άνδρα κατά τάς 

νοητικάς δυνάμεις, καί κατά τάς ηθικάς. Αλλ’ ο άνηρ, οστις 
μόνον σωματικώς έπλάσθη τ έ ς  γυναικός ισχυρότερος,υπεδου- 
λωσεν αύτην είς έποχήν, καθ’ ην άκόμη η όυναμις τοΰ φυσι- 
κώς ίσχυρρτέρου έβασίλευεν.’Αναμφιβολως τοσα ετη δουλειάς 
τόσα έτη άπογης άπό πάσης δράσεως εμειωσαν επαισθητώς 
τάςδυνάμεις της γυναικός, η,όποία μόλις κατα τας τ ε λ ευ 
ταίας αύτάς δεκαετηρίδας ηρχισε νά έ^εγειρεται και να διεκ- 
δικγ την έν τγ κοινωνία θέσςν της. Το τοιοϋτον δεν ημ- 
πόδισεν έν τούτοις μεγάλας γυναικείας προσωπικότητας να 
διακριθοϋν κατά την διάρκειαν τών αίωνων, αξιον δε παρα- 
τηρησεως είναι δτι καίτοι διά κληρονομικούς αδρανειας και 
άμβλύτητος λόγους ή γυνη φύσει ωφειλε πολυ να ύστερέ τοΰ 
ά,νδρός, έν τούτοις άνεδείχθη όχι μονον ι'ση, αλλ εν πολλ,οϊς 

καί ύπερτέρα αύτοϋ.
— "Ώστε δέν φρονείτε ώς κ. Ροίδης, δτι εί'μεθα δντα προω- 

ρισμένα κατ’ ίδιον τρόπον νά σκεπτώμεθα καί νά άντιλαμβα- 
νώμεθα τάς διαφόρους έξωτερικάς έντυπώσεις καί κατ’ ί'διον 
τρόπον νά έξωτερικεύωμεν καί διατυπωνωμεν αύτάς.

— Ό χ ι ,  βεβαίως, άπηντησεν, ύπομειδιών μέ τό άγνόν καί 
καλόν του μειδίαμα ό ποιητης. "II Τέχνη δέν έχειγένος, άλλ’ 
ούτε ή μεγαλοφυία. Ά λ λ ω ς  τε  αί διακριθεΐσαι μέχρι σημε-

ρον γυναικεΐαι μεγαλοφυΐαι δέν θά διεκρίνοντο βεβαίως, εάν 

έζητουν να περιορίσουν έαυτάς είς τά στενά του κύκλου των 
δρια.

—  "Ώστε αί άνδρογυναϊκες, κατά τηνγνόιμην σας, δέν ε ί
ναι καί τόσον έπικίνδυνα τέρατα, άπειλουντα νά καταστρέ
ψουν την οικογενειακήν καί αοινωνικην αρμονίαν;

—  Άνδρογυναϊκες, κατά την γνώμην μου,δέν υπάρχουν,άλλά 
μόνον ίσχυραί καί μεγάλαι διάνοιαι, αί όποΐαι έτίμησαν καί 
τιμούν τό φυλόν των καί την άνθρωπότητα. Μία Γεωργία 
Σάνδη, ή οποία διά τέ? μεγαλοφυ/'ας της κατέπληξε τόν 
κόσμον, μία A ck e rm a n n , τ ές  οποίας αί φιλοσοφικαί ίδέαι 
καί τό ποιητικόν τάλαντον τόσον πλουσίαν καί μεγάλην άνέ- 
δειξαν την γυναικείαν διάνοιαν, μία G eorges E ll io t ,  η οποία 
τοιαύτην έχάραξεν οδόν διά τό γυναικειον μυθιστόρημα, είναι 
τόσαι μεγάλαι προσωπικότητες, αίύποΐαι άκριβώς διεκρίθησαν 
διά τό εύρύ καί άπεριόριστον τών βλέψεων καί ιδεών των, 
καί τάς οποίας κανείς κριτικός, κανείς σοφός δέν έσκέφθη νά 
μεμφθέ δι’ αύτό.

— "Ώστε διά τάς Έλ.ληνίδας δέν νομίζετε κακήν την παρα- 

τηρουμένην πρός τάς νέας ιδέας έπίδοσιν, την τάσιν πρός βίον 
πραγματικώτερον, πρός έπαγγέλματα καί έπιστημας, αί ό- 
ποϊαι κα τ’ άνάγκην θά την άπομακρύνουν κάπως καί τές  οι

κογενειακές εστίας;

—  Παρά νά καθιστούν την εστίαν αύτην κέντρον ματαιότη- 
τος,ώς συμβαίνει δυστυχώς πολύ συχνά σήμερον,παρα να θε
ωρέ ή γυνή ώς προορισμόν καί σκοπόν τές ύπάρξεώς της την 
είς τά μωρά καί έπουσιώδη έπίδοσίν -.ης,άπείρως προτιμότερον 
είναι νά λαμβάνγι αυτη θετικωτέραν άνατροφήν, νά έξοικειου- 
ται πρός την έργασίαν, πνευματικήν ή χειροτεχνικήν, άδιά- 
φορον. Ά λ λ ω ς  τε ,  έάν ή γυνή είναι έξησφαλισμένη ύλικώς, 
ποτέ δέν θά άφήσν] τάς άναπαύσεις καί τόν οικογενειακόν 
βίον διά νά άγωνίζεται έκτός του οίκου ύπέρ του άρτου. Θά ' 
τό πράξϊ] μόνον ή εχουσα άνάγκην καί ή τοιαύτη ό'χι μόνον 
πρέπει νά θέλγι νά έργάζεται, άλλά καί νά ύποχρεοϋται 

είς τοΰτο.

 "Ώστε δέν θέτετε ορια είς τήν έκτός τοΰ οί'κου έργασίαν
τής γυναικός καί δέν νομίζετε οτι αύ'τη δύναται νά μ ετα -  . 

βάλγι τά ή'θη μας έπί τό έλαστικωτερον /
 "Όχι ή γυνή είναι στοιχεΐον έκπολιτιστικον και εξημερω

τικόν. Καί είς τάς δημοσίας θέσεις *αί οπου δηποτε άλλου 
καί άν λάβγι μέρος αυτη θά ώφελήσέ μάλλον παρά θα βλαψνι. 
Καί είς τούς πολιτ ευορ-ένους άκόρ.ηκύκλους δυναται να δρασγ 
έπωφελώς ή γυνή. δχι άπό τών παρασκηνίων, ώς γίνεταισή- 
μερον, τυφλόν καί άσυνείδητον ό'ργανον τής ιδιοτέλειας του- 
του ή έκείνου έκ των πολιτευόμενων, αλλ επ αυτ/ ς̂ της 
πολιτικές σκηνές μέ συνείδησιν τής εύθύνης, ήν φέρει καί τών 
υποχρεώσεων ας ύπερ τών συμφερόντων τ ές  πολιτείας ανα

λαμβάνει.
"Ωστε, ώς βλέπεις, φίλη μου, αί ίδέαι τών έπιφανεστέρων 

έκ τών άνδρών μας περί τ έ ς  γυναικείας προόδου βαίνουν μα- 
κρύτερα άκόμη καί άπό τάς ίδικας μου. Τοΰτο είναι και εν
θαρρυντικόν δΓ έμέ καί πολύ παρήγορον διά τήν κο νωνικήν 
μας καί οικογενειακήν έν γένει άνάπτυξιν. Ό  άνήρ πάντοτε 
σχηματίζει τήν περί τές ίκανότητος τοΰ φύλου μας ί^έαν
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του έκ των γυναικών, τάς οποίας ¿γνώρισε στενώτερον, μεθ’ 
ων συνεδέθη ή ύπαρξίς του εΐ'τε ώ: παιδιού, εΐ'τε ως άνδρός. 
Ή  ομόθυμος λοιπόν των άντρων μας υπέρ τές  γυναικείας 
προόδου ¿ξέγερσις, τί άλλο πιστοποιεί ή δτι ή Έλληνίς τόσον 

κατώρθωσε νά μορφωθή καί τοιαΰτα δείγματα πνευματικές 
καί ηθικές άναπτύξεως νά ¿πιδείξγ εις την οικογενειακήν δρά- 
σίν της, ώστε έξ αύτοΰ του καθημερινού βίου, έξ αύτών των 
πραγμάτων νά μεταβάλλη τάς στενάς καί περιωρισμένας 
ιδέας του άνδρός, τάς οποίας εξακολουθούν νά έχουν περί του 
φύλου μας μέχρι σήμερον οι βάρβαροι μόνον τής ’Ανατολές 
λαοί.

Αί κ α λ ο γ ρ α ϊα ι τή ς  Τ ήνου

’Ακριβώς ο,τι κάμνει τάς δυστυχείς αύτάς νά φαίνωνται 
άσυγκρίτως κατώτερα; των δυτικών καλογραιών τές  Τήνου 
είναι η έλλειψις μορφώσεως καί η εις οΰδεμίαν συστηματικήν 
έργασίαν έπίδοσίς των. "Ο ,τι τάς κάμνει νά έξευτελίζωνται 
πρό των επισκεπτών τές  μονές, είναι ή έκεΐ είσχωρησασα 
πρόληψις περί του άσκοπου καί οκνηρού βίου τ έ ς  γυναικός, 
είναι η στρεβλή ιδέα δτι μόνον άνθη οφείλουν νά άποφυλλίζουν 
αί γυναικεΐαι χεΐρες. Καί επειδή δι’ αύτάς τά φυσικά άνθη 
ού'τε γλώσσαν ιδιαιτέραν έχουν, ού'τε χρησιμεύουν ώς μαντεία 
ερωτικά, έν μια λέξε ιείνε άσκοπος πολυτέλεια, καταφεύγουν 
είς τά τεχνητά. Ά λ λ ’ αμόρφωτοι, οΰδεμίαν ιδέαν έχουσαι 
των αναγκών, είς άς η μ,ικρά των βιομηχανία ήδύνατο νά άν- 
ταποκριθίΐ, χάνουν τον καιρόν των είς κατασκευήν προκατακ
λυσμιαίων χανδρωτών άνθέων, τά όποια είς παν άλλο η είς 
άνθη ομοιάζουν καί τά όποια οΰδεμίαν αξίαν έχοντα, τάς 
μεταβάλλουν είς έπαίτιδας προ των όμμάτων των επισκε

πτών τ έ ς  μονές·

Πόσαι βιομηχανίαι γυναικεΐαι φίλη μου, δεν άνεπτύχθη- 
σαν καί έτελειοποιήθησαν είς τά αυτόθι πολυπλυθέ γυναικεία 
μοναστήρια καί πόση εμπορική κίνησις δεν συγκεντρούται 
σήμερον είς τάς γαλλικάς χεΐρας,χάρις είς την καλλιτεχνικήν 
δεξιότητα τών μοναχών, αι όποΐαι έννοΰσαι δτι ή εργασία 
είναι προσευχή, τον περισσότερον χρόνον των διαθέτουν ύπέρ 
εκείνης ή ύπέρ ταύτης. Πόσα ορφανά ουτω δέν σώζονται από 
τ έ ς  άθλιότητος, πόσαι δυστυχείς δέν άνακουφίζονται διά 
τών χρημ.άτων αύτών, τά όποια αΐ μοναχαί διά τές  αξιοπρε
πούς εργασίας των κερδίζουν καί τά όποια διαθέτουν εύερ- 
γετικώς. προσερχόμεναι βοηθοί είς άλλ ας δυστυχεστέρας των;

Πριν ή μεταβώμεν είς τον ναόν, έπεσκέφθημεν την ήγου- 

μένην είς τό ήγουμενεϊον. Γυνή μεσέλιξ, εύτραφής. μέ αρκετά 
συμπαθέ φυσιογνωμίαν επιβάλλεται δπωςδήποτε είς τό ποί 
μνιόν της,ιδίως διά τές  αρετής καί τές  μετριοπάθειας της.

Ή  αί'θουσά της άνώγεως είναι μετά ποιας τίνος επιμέ
λειας εύπρεπισμένη, μεγάλη δέ χρυσοκέντητος είκών του Ε 
σταυρωμένου είναι άνηρτημένη επί τές  δεξιάς τές  αιθούσης 
πλευράς. Είς τράπεζαν τοποθετημένην παρά τό άνάκλιντρον 
της ήγουμ-ένης υπάρχει δίσκος,μέ χειρόγραφον κατάλογον καί 
μέ διάφορα χαρτονομίσματα. Είναι ό κατάλογος αύτός εν 
είδος συγχο>ροχάρτι, είς τόν όποιον οΐ έπισκέπται εγγράφουν 
τά ονόματα, τά όποια πρέπει νά μνημονευθοΰν, αντί βεβαίως 
άναλόγου πάντοτε χρηματικές αμοιβές·

Είσήχθημεν ενώπιον τές  ηγούμενη, παρ’ αδελφές, ήτις ύ-

πεκλίθη έδαφιαίως τρις καί κατόπον ήσπάσθη τήν αγίαν τ έ ς  
ήγουμένης χεΐρα. Τό αύτό έπραξαν καί άλλαι άδελφαί, δλαι 

μέ τρεις μετάνο^αις κατά γές, άξιούμεναι τές  εύλογίας τέ? 
πνευματικής μητρός των. Δέν ¿δίστασα νά εκθέσω είς τήν 
ήγουμένην τάς έκ τές  άσκοπου ζωής τών άδελφών εντυπώ

σεις μου.
— "Εχετε  δίκαιον,μοί είπεν.’Αλλά ποιος νά φροντίσγ, ποιος 

νά καταβάλλη τό άπαιτούμενον κεφάλαιον, δπως αί άδελφαί 
έπιδοθοΰν είς σκοπιμώτερα έ'ργα; Καί έχομεν τόσας νέας κο
ρασίδας εδώ, καί έχομεν άδελφήν άριστα κατηρτισμένην καί 
είς καλλιτεχνικά κεντήματα καί είς τήν ραπτικήν καί είς 
άλλας γυναικείας τέχνας. Καί δμως αί περισσότεραι εκ τών 
εδώ άδελφών άποθνήσκουν τές  πείνης, άκριβώς, διότι ούδείς 

έφρόντισέ ποτε νά κανονίσφ τά τές  μονές πρακτικώτε- 
ρον καί σκοπιμώτερον.

"Ηδη ή μία μετά τήν άλλην είσήρχοντο αί μοναχαί μέ 
τά χάνδρινα κανιστράκ^α των άνά χεΐρας, καί τέλος μεταξύ 
τών άλλων καί μία εύμορφη, κομψή, χαρίεσσα μέ κατατο
μήν ελληνικήν, μέ γραμμάς ωραίας, μέ σώμα πλαστικώ- 
τατον.

Τό βλέμμα μου έπανεπαύθη ολίγον είς τό ώραΐιν καί συμ
παθές εκείνο πρόσωπον, είς τήν άνθηράν εκείνην νεότητα, 
τήν όποιαν πρόωρα αί πικρίαι καί αί άπογοητευσεις τής 
ζωές κατεδίκασαν είς τήν άθλίαν τές  μονωσεως ζωην. Και 
χωρίς νά τό θέλω διηρωτώμην είς τί άοα Ιχρησίμευεν είς τόν 
Θεόν ή θυσία τές  ύπάρξεως τές  νέας εκείνης καί ωραίας κό
ρης, της οποίας τά πολύ θερμά, τά πολύ πύρινα βλεμμ-ατα 
μάλλον πρός τήν γήν ή πρός τόν ούρανόν έφαίνοντο έστραμ- 

μένα.

ΚΟΛΑΣΜΕΝΗ
Έκουράσθηκε ’ς αύτόν τόν κόσμο. Τό άδύνατο άνθρωπι\ο 

κορμί της έκουράσθηκε πολύ.’Αμέριμνη δέν ήταν ποτε. "Οταν 
ήτο μικρό παιδάκι ήξευρε πώς έ'πρεπε νά περιπατή σιγά- 
σιγά καί νά μή γελγ ποτέ της· θά ¿ξυπνούσε τό μωρό καί θά 
έθύμωνεν ό παππούς.Δέν’έπρεπε νά ζητή παιγνιδάκια καί ζα
χαρωτά, ή μαμμάκα της δέν είχε χρήματα νά τές  τά πάρφ. 
'Επρεπε νά προσεχή τά φοοεματάκια της, διότι διαφορετικά 
θά έ'μενε κουρελιασμένη. “Ό λα  αύτά τά κατάλαβεν.

Τό παιδί πού δέν τό έφώτιζεν άκόμη τό ώριμο λογικό, 
έπερπατοΰσε ψηλαφητά μέσα ’στό'πυκνό σκοτάδι τού μυστη
ρίου τ έ ς  ζωές μέ βέμα σταθερό, χωρίς νά παραπατήσφ.

"Οταν έμεγάλωσεν έχασε τή μητέρα της καί είδε τόν πα
τέρα της άχρηστο γ^ά παντα· επαθε αποπληςιαν. Η μικρού
λα άδελφίτσα της μεγάλωνε διαφορετικά.

Ή  Δέσπω τ έ ς  έκρυβε τής πίκραις καί τά βάσανα τής ζω
ές, καί ’στο νυχτέρι έχυνε το φώς της γ>α να μη λειψγ τ ί 
ποτε άπό κανένα. "Ολα τά προφθαινε και ποτε δεν ελειψε 
τό γελοίο καί τό τραγούδι άπό τα χείλη της.

Έ ν α  γειτονικό παλληκάρι, γύρεψε νά τήν κάμγ νοικοκυρά 

’στο σπίτι του.
  Μπορεί νά θρεψν) όλους μας ; ειπε με αποφασι η Δεσπω.
— ΤΑ όχι· μά έσένα, θα σε ζηστ) σαν βασίλισσα.
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Χωρίς δισταγμό, άρνήθηκε καί άρχισε πάλιν τό τραγού

δι της.
Ή  άδελφίτσα της, όπως όλα τά χαύδεμενα παιδια, εμεινε 

ιδιότροπη καί ζητούσε χίλια πράγματα άδύνατα καί δν δέν 

τές τά  έδιδαν, έκλαιε καί κτυποΰσε τά πόδια της. Ό  γέρος 
έγεινε ιδιότροπος άπό τούς πόνους καί τά βασανα. Ηθελε 

ήλιον, βαρέθηκε νά βλέπγ κεραμίδια.
*Η Δέσπω έκλεφτε δοό στιγμούλες, έπιανε τόν πατέρα 

της καί τόν έπήγαινε ’στον περίπατο. Στο δρομο, ολοι την 
έβλεπαν μέ περιφρόνησι. Μ;ά μέρα, μ ι*  μεγάλη κυρία στα
μάτησε τό άμάξι της καί τές  έριψε ένα τέταρτο τού μετζην- 
τιέ. "Οπως ήταν κακοφορεμένη καί έτήραζε εκείνον τόν γερο 
αποπληκτικό, τήν Ιπέρε γιά διακονιάρα. Τό αίμα της ανέ
βηκε καί έβαψε τό χλωμό πρόσωπό της καί δάκρυα χονδρά, 
τά δάκουα πού πηγάζουν άπό τήν περιφρόνησι τών όμοιων 
μας, ¿χαράκωναν τό εύ'μοφο πρόσωπό της. Ο γέρος δεν 
είδε τίποτε μόνο της έλεγε : πώς έκουράσθηκε και έγυρευε 

άμάξι.
Είχε τά πέντε γρόσια τ έ ς  μεγάλης κυρίας μα οχι ! ! 

εκείνα ήσαν ελεημοσύνη. Έ σταματησε ς ενα φτωχό έμπρός 
καί τού τά έδωκε μέ χαμόγελο. Αισθανθηκε ανακουφισι αμέ

σως. Ό  φτωχός έτρεξε ς ’τό καπηλειό να τα π;τ).
Έρραφτε, ¿κεντούσε, έπλεκε γρήγορα σδν μηχανη, ευ- 

σπλαχνική γιά όλους, άσπλαχνη μονον με τον εαυτόν της. 
Έ θα φ τε  τήν εύμορφη νεότητά της μεσα σε αχαρα παλγορ- 
ρουχα καί έντυνε μέ χάρι τήν άδελφίτσα της, για να μην
τήν περιφρονούν τά παιδιά ς’τό σχολείο. Ταπαιδια τού σχο
λείου ! ! ! ή κοινωνία ή κακή, ή λεπτολόγος, η περιφανετικη, 
ή έμπαίζουσα, είς μικρογραφίαν. Το χρυσό της το παιδί, 
έπρεπε νά μάθη γράμματα άλλα να μην τα πληρωσν] ακρι
βά· νά μή φαρμακωθέ ή ζωη του, με το φαρμακι τ έ ς  απο-

γοητεύσεως· ά — δχι.
Ή  άδελφίτσα μεγάλωσε - άνοίχθηκε ή κασέλα της μακα- 

ρίτισσας μητέρας καί ολα τά ρούχά της διωρθώθηκαν γιά τό 
χαριτωμένο κορμάκι της. Η Δεσπω ακτενιστη εσταμα,οΰσε 
λιγάκι ’ςτά δάκτυλά της και την εκαμαρωνε. Α, ναι, σή

μερα δέν μοιάζει φτωχοπουλα, ε ίεγ ε  με χαρα.
*  ' ' *

*  *

Τά χέρια^ τ ές  Δεσπως φημίσθηκαν ως τα επιτηδειοτερα 
χέρια τές  πόλεως. Ή  δουλειά της προώδευσε καί κέρδιζε 
τώρα πολλά. ΤΑ . . πρέπει νά φροντίσω γιά την προίκα τές  
Λιλίκας μου ! έλεγε μέ χαρά καί Άρχισε να της κάμγ μιά 
προίκα, πού άρχοντοκόριτσα θά τήν ¿ζήλευαν. Ολη της η 
καλαισθησία ήταν χωμένη ’ ς ¿κείνα τάέξαίσια άσπρόρρουχα,

πού θαρρείς χέρι δέν τά έπιασε.
  Τό κορμάκι πού θά τά φορεση, άςιζει καλλίτερα ακό

μη, έλεγε, καί ¿στερούσε τόν έαυτό της, γιά νά τα χαριζγ
όλα ’ς ¿κείνην. "Εξαφνα, τήν είδε νά μαραίνεται.

— Τ ί έχεις Λιλίκα μου, άχ ! μήν ήσαι άρρωστη. Θα 

τρελλαθώ. Κάτι μού κρύπτεις.
’Εκείνη έρρίφθηκε στήν άγκαλιά της καί άρχισε τά κλά

ματα. "Αχ ! άγα.πώ.
—  ’Αγαπάς ; καί κλαΐς. Ποιός είνε ό εύτυχισμένος θνη

τός πού άγαπήθηκε άπό τόν άγγελο μου.
—  Τόν ¿γνώρισα είς τό ¿ργαστήριον τού διδασκάλου (ή

Λιλίκα ¿μάνθανε ζωγραφικήν). Ναι, καί μ’ άγαπα . . μέ θέ
λει . . . είνε δικηγόρος καί έρασιτέχνης ζωγράφος.

*Τ Α ' !—  Ας σε παρν)
—  Δέν παίρνουν σήμερα χωρίς χρήματα. Μ’ άφηκε να το 

καταλάβω.
Ή  Δέσπω είχε έγκληματικάς διαθέσεις ¿κείνην τήν στιγ

μήν. —  "Ας μπορούσα νά κλέψω, έλεγε, δς μπορούσα...·
Καί τώρα δι’ αύτό θά μαραίνεσαι. Μην άπελπιζεσαι; εχω 

Αΐά τρελλή έλπίδα.Ναί·σ*ύ πέρα μιά λαχειοφόρο ομολογία.. .  
Μάννα τάχα δέν γέννησε καί ¿κείνους πού κερδίζουν ; γιατί 

νά μήν ¿λπίσω κ’ ¿γώ ;
Καί άλήθεια ή Δέσπω ¿κέρδισε καί έτρεξε νά εύργ τον 

έκλεκτόν τές  Λιλίκα ς.
Ό  υπηρέτης τού νέου δικηγόρου τήν ¿νόμισε καμμιαν π τω 

χήν πελάτιδα καί τήν άφέκε νά περιμένν) ώρας ολοκλήρους 
έκεΐ ’ςτόν παγωμένο προθάλαμο. "Ηλθε τέλος ή σειρά της.

—  Είμαι ή άδελφή τής Λιλίκας, είπεν.
"Εβγαλε τά γυαλιά του καί τα ¿σκούπισε με την αναποδη 

τού γαντιού του καί ¿ζάρωσε τό μέτωπόν του, σάν να προσ

παθούσε νά θυμηθίΐ.
—  Τής κόρης που'σπουδάζει ζωγραφική;
-—  ΤΑ ! τ έ ς  δεσποινίδος ’Αμαλίας ; Καί τήν εμετοησε με 

ένα περιφρονητικό βλέμμα, τό όποιον ¿σταμάτησεν εις το ξ ε 

θωριασμένο φουστάνι της.

—  Σάς άγαπφ.
—  Κ ’ ¿γώ τήν άγαπώ καί τήν ¿κτιμώ, αλλα...

—  ΤΑ, ξεύρω, γιά τά χρήματα...
—  Ξεύρετε.. .  αί κοινωνικαί άπαιτησεις..·
—  Μή βιάζεσθε...
—  ’Απεναντίας πρέπει καί σείς νά βιασθέτε...  αι ωραι 

μου είνε μετρημέναι.
Μέ διώχνει! συλλογίσθηκε ή Δεσπω. Θάρρος, η Λιλίκα 

τόν άγαπα, πρέπει νά πνίξω τήν άηδιαν μου.
—  Ή  Λιλίκα έχει μεγάλη περιουσία. ·»
—  Παίζετε κωμωδία μαζέ μου ;
—  Θ έλ ετε ‘άποδείξεις ; Χθές ¿κέρδισα τόν πρώτο λαχνό. 

Ναί, καί σάς δίδω ολα. Θελω μονον απο σάς να ευτυχησ/] 

ή Λιλίκα.
—  Μά αύτά μέ 'λόγια δέν τελειώνουν.
— Θά γείνουν όλα έπισημως .. εψιθυρισεν η Δεσπω, τρε-

μουσα άπό άγανάκτησιν.
  Βέβαια· καί θά μού τά μετρήσετε ποό τού γάμου.
—  Καλά· καί τώρα τί νά τές  τ̂ ώ τ έ ς  Λιλίκας ,

—  "Οτι ζητώ τήν χεΐρά της.
Ή  Δέσπω έμειδίασεν ένα περιφρονητικό μιιδιαμα και εφυγε.
— "Ακούσε, Λιλίκα, τ έ ς  είπεν· αύτός ό άνθρωπος είνε ε

γωιστής. Δέν σ’ άγαπφ...
— Λυπεΐσαι τά χρήματα ; τές  είπεν η Λιλίκα με πα-

ράπονον.
  ’Εγώ . . . .  τελείωσε· άφοΰ τό θελεις θα γειννις κυρία

Δημοκρίτου

4 4

Έγειναν οί γάμοι. Ό  κ. Δημόκριτος ¿ζήτησε μιά χάρι

άπό τήν Λιλίκα.
—  ’Αγάπη μου, θησαυρέ μου, βλέπει;· δεχομεθα τοσον
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καλόν χοίρον κκι η ευλογημένη η άδελφη του εΤνε το'το) κα
κοντυμένη κχι άξεοτο;, ώστε στέκεται σ2ν ανορθογραφία 
μέσα ’ςτό σαλόνι μας καί προκαλεϊ μειδιάματα Νά τίίς ώρί 
σγΐξ, να ερχεται μια ώρα, ποϋ δέν έχεις κο'σμο. Καταλαμβά
νω καί εκτιμίϋ τα άίελφικά σου αισθήματα, άλλα πάλιν δεν 
γίνεται κανείς καί δωρεάν γελοίος .

Η Λιλίκα μέ λύπην της τό παρεδέχθη, άλλ’ άνε/νώρισε
την ορθοτητα της παρατηρησεως καί μέ πλάγιον τρόπον, 
τνίς τό ειπεν.

Α καλλίτερα, Λιλίκα μου, θά είναι νά ερχεσαι εσύ νά 
μέ βλέπν.ς. Ξεύρεις δέν θέλω νά σέ εκθέτω εις βέβαιον κίνδυ
νον καί ό πατέρας εινε χειρότερα.

Η Λιλίκα εόεχθη και επαιζε τοσω καλά τό πρόσωπον
της κ. Δημοκρίτου, ώστε έλησμόνει νά έπισκεφθίΐ την αδελ
φήν της.

Ενα βράδυ, έ γέρων έχειροτέρευσε καί έζητησε νά ίδΐ) 
την Λιλικαν· ή Δεσπω την προσεκάλεσεν.

Ο γέρων ¿χαμογέλασε καί την ηύλόγησεν. Ή  Δέσπω του
εδωκε το ιατρικόν.— Ά . . .  κατηραμένη! έψιθόρισε, πάλιν μέ
κατεπικρανες. “Ανοιξε δύο τρεις φοραίς τό στόρία του καί ξε- I 
ψύχησε.

Η Λιλίκα πηρε την εύχη του καί η Δέσπω την κατά- 
ρα του.

Η Δέσπω έμεινεν ολομόναχη, μέ άσπρα μαλλιά καί ρυτι
δωμένο μέτωπο. Τά μάτια της κουράσθηκαν καί δέν καλο
βλέπουν.

—̂  Και τωρα τι.θά κάμω 5 έψτθύρισε·.. δέν έχει πλέον κα- ί 
νεις την ανάγκην μ ο υ . . . .  έκλαψε, έπόθησε τό νυχτέρι καί 
τα βασανα της εργασίας. Έ γ ε ιν ε  μελαγχολικη· μια μέρα 
έγραψε μέ τό άσχημο ανορθόγραφο γράψιμό της δυό τρία λό
για, τά άφηκε επάνω ’ςτό τραπέζι καί έτρεξε ’ςτό ακρογιάλι. 
Εκαμε τό σταυρό της, είδε τά κύματα του Βοσπόρου νά 

διπλωνωνται, κα^νά ξεδιπλώνωνται,ειδε τόν ουρανό γαλανό, I 
τά δένδρα πράσινα καί άκουσε τό τραγούδι ενός ψαρά.— δου- I 
ευει για τό σπιτικό του·συλλογίσθηκε καί έπεσε στη θάλασ 
σα χωρίς νά βγάλη φωνη, χωρίς νά μετανοησγ καί νάζητη- I 
στ, βοήθεια.

Τό κϋμα την έξέβρασεν.
♦

¥ ¥
Ο γαμβρός της έσχισε τό χαρτάκι ποϋ εύρε ’ςτό τραπέζι 

επάνω. Ειχε-αύτάς τός λέξεις.

Η μικρά περιουσία μου νά χρησιμεύτ) ώς βάσις διά φι
λανθρωπικόν καταστημα μέ τόν τίτλον'. " ΑσυΛον δ ιά  γ ρ α ία ς  
κόρας.

Η μικρά περιουσία, έχρησίμευσε διά νά κάμη ή κ. Δη
μοκριτου ενα λαμπρό ταξείδι στην Ευρώπην διά νά παρη-
γορηθη δια τόν θάνατον της αδελφές της Την Δέσπω, την
έθαψαν χωρίς παπτά έξω από τά μνήματα'ήταν, ξέρετε, κο
λασμένη

Μα που άποδίδεις την αυτοκτονίαν ; ήρώτησεν επί 
του καταστρώματος η κ. Δημοκρίτου, ωραία, μέσα εις τά 
πένθιμα, τόν σύζυγόν της.

—  Α, φιλτάτη μου. Έζηλευε την ευτυχίαν μας.
Η θάλασσα, η όποια εδέχθηκε την τελευταίαν πνοήν της, I

εφριξε· καί τά κύματά της έχάθηκαν άφρισμένα, σάν νά έλε-  I 
γον.

Πόσον παραγνωρίζονται οί άνθρωποι μεταξύ των.

Άλιξάνδρα Παπαδοπούλαν ι

ΝΕΚΡΗ ΚΑΡΔΤΑ
Κ α μ μ ια  (popa u ta  στής κ α ρ δ ιά ς  τη μαύρη  ερημιά  
ποϋ ςτη ζωη μ  ον απ .Ιω σε έ'·α α ιώ νιο  β ρ ά δ υ , 
θαρρώ  σημείο φωτεινό πώς βΛ έπω \\ά β α θ ε ιά , 
σημείο ποϋ γ ιά  μ ια  στιγμή  δ ,α .Ιύ ει τό σ κ ο τά δ ι.

Κ α ι ή ψ υχή μ ιυ  ζ επ ε τ α  τότε ¿Λόχαρη τρε.ΙΛή, 

c e  X (or2a  ποϋ τά  μ ο ίρ α ν ε  μ ά γ ισ σ α  Χ,ηΛεμμένη 
μ ε πρώ τε νά φ α ν τά σ μ α τα  α ρ χ ίζ ε ι  π ά .Ιι νά  μ ι.Ιή , 
και σε όν ε ίρ α τα  χ ρ υ σ ά  ξ ε χ ν ιέ τ α ι  μ αγεμ μ ένη .

δ ία  πάΜ  β .Ιέπ ω  γύρω μου β α ρ ετά  ν' άπ .ΐώ νη κ α τ α χ ν ιά ,  
να χ ά ν ε τ '  απ ' τά  μ ά τ ια  μου τ ’ όΛόφωτυ σημείο, 
να ζ ε π ιτ α  σ ιγ ά  σ ιγ ά  ή μυστική  π αρη γοριά , 
τα  σ δυ έτα ι ά π  ¿τη μνήμη μου  τό όνειρο τό θείο .

Ο πόνος μου τότε ζ εσ π α  σε δάκρυ  κι ά ν α σ τεν α γ μ ό ,  
γ ια τ ί του Χ ά ρ ο υ  την πνοή νοιώθει τήν παγω μένη  
Κητώ νά σώσω τήν κ α ρ δ ιά  α,χ ! μ ε  Λ α χ τά ρ α  μ έ  καϋμό, 
μ α  πανω  σ  ενα  όνομα τήν β ρ ίσ κ ω  πεθαμμένη .

Εν Κ ω ν]πόλει 29  'Οκτωβρίου 189 6 .

Χαρίκλεια Ιν ο ρ α κ ίδ ο υ .

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ ΤΟΓ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Προχθές έξηραμεν την εις την Γαλλικήν φιλολογίαν έπίδο- 

σιν των δεσποινίδων του Πειραιώς. ’Αλλά καί εις την Ε λ 
ληνικήν φιλολογίαν επιφανή καταλαμβάνουν αυται όσημέραι 
θέσιν.

Ή δ η  δύο τακτικαί συνεργάτιδες τ·ης «Έφημ. των Κ υ 
ρίων» ή κ. Ε λένη  Πολιτάκη καί ή δίς Ε λ έν η  ’.ννδριο- 
πούλου, δικαιούνται νά κατα τάσσωνται μεταξύ των δοκιμω- 
τέρων διηγηματογράφων καί εϊδυλλιογράφων Έλληνίδων. Τά 
διηγηματάκια τ'?ίς κ. ΙΙολιτάκη καί αί εικόνες εκ του φυσι
κού της δος Άνδριοπούλου ε’κίνησαν την γενικήν έκτίμη- 
σιν, προοιωνίζονται δέ δι’ άμφοτέρας έπιφαν-η θέσιν έν τ ί  ι
στορία της γυναικείας έν Έ λλ ά δ ι φιλολογίας. "Ο ,τι  έγραψεν 
έως τωρα καί ή μία καί ή άλλη άποπνέει τόσην τρυφερό
τητα καί αίσθημα καί πρωτοτυπίαν, ώστε ούδεμία υπάρχει 
αμφιβολία, δτι εάν διά τακτικές μελέτης καλλιεργήσουν την 
φυσικήν αύτην ιδιοφυίαν των θά παράγουν έργα πολύ άνώ- 
τερα καί τελειότερα.

Ά λ λ ’ ό Πειοαιεύς δέν περιορίζει τάς εκπλήξεις του έως 
έδώ. Ά π ό  τίνος ίδρύθη έκεϊ καλλιτεχνικόν κέντρον κοινόνκαί 
διά τά δύο φΰλλα. Αί νυρίαι, ώς είκός, καί εις αυτό έλαβον 
μέρος, κατηρτίσθη μάλιστα καί επιτροπή έκ κυριών, η οποία 
εφορεύει εις παν ο, τ ι  άναφέρεται πρός τό φΟλόν μας, καί έν 
γένει πρός την πρόοδον του άξιολόγου τούτου σωματείου. 
Ούδεμία δ’ υπάρχει αμφιβολία ότι τό κέντρον τοΰτο βαθμη- 
μόν καί κατ’ ολίγον θά παράσχγ μεγάλας έκδουλεύσεις εις 
τήν ΙΙειρα'ίκην κοινωνίαν, άφου έπιδιώκει,οχιμόνον την ψυχα
γωγίαν των κατοίκων διά μουσικών καί φιλολογικών εσπερί
δων, αλλά καί την μόρφωσιν τ·ης Πειραϊκ·ης νεολαίας διά της 
συστασεως σχολών μουσικές, ζωγραφικές καί άγγειοπλαστι-
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Χές, εις άς πολλαί ηδη ένεγράφησαν τακτικαί μαθητριαι καί
μαθηταί

Καί ένώ άφ’ένός αί έπιλεκτότεραι έξ αυτών νέαι χαράσσουν 
έν Πειραιεΐ δρόμον διά την φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν 

πόλεως άνάπτυξιν, άφ’ ετέρου ή φιλανθρωπία ποιείται 
όσημέραι μεγαλητερον αριθμόν προσηλύτων υπό την διεύθυν- 
σιν καί δραστηριωτάτην ένέργειαν τ·κ5ς έκεϊ «Φιλόπτωχου Α 
δελφότητος», ης προεδρεύει γυνη μέ μεγάλην καρδίαν καί αύ- 
ταρπάνησιν, η κυρία ’Αμαλία Σων^έρου.

Κατά τάς ημέρας ταύτας τοΰ πένθους καί της άπογνώ- 
σεως, καθ’ άς τά θύματα της πλημμύρας, άστεγα καί άπηλ- 
πισμένα, έζητησαν ύπό την στέγην του Ζαννείου νοσοκομείου 
άσυλον, η «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» έξουσιοδοτηθεΐσα παρά 
τοΰ δημάρχου Πειραιώς νά μεριμνησϊ) περί περιθάλψεως καί 
διατροφές τών δυστυχών αυτών, έδωκε δείγματα τ·ής μεγά
λης στοργής καί αύταπαρνησεώς της πρός τούς αποκλήρους 
αυτούς της τύχης.

Πάσαι αί κυρίαι της ’Αδελφότητος έγκατέλιπαν κατά 
τάς ημέρας έκείνας τάς οίκιακάς των ένασχολησεις καί άκά- 
ματοι άπό πρωίας μέχρις εσπέρας, μέ τό μειδίαμα εις τά 
χείλη καί μέ τά  δάκρυα εις τούς όφθαλμούς,συμπονοΟσαι καί 
συμμεριζόμεναι την θλϊψιν τών δυστυχών, διένεμον εις αυ
τούς τροφήν άφθονον καί υγιεινήν, σκεπάσματα καί ένδύματα, 
καί προσεπάθουν διά λόγων παοηγόρων, —  οί όποιοι εις τάς 
περιστάσεις ταύτας είναι πολυτιμότεροι πάσης συνδρομές —  
νά ανακουφίσουν τά θύματα τίίς πρωτοφανούς ταύτης διά τόν 
τόπον μας θεομηνίας.

Ουτω αί Έλληνίδες καταλαμβάνουν όσημέραι καί διά τών 
θησαυρών τής καρδίας καί διά τών χαρισμάτων τοΰ πνεύμα
τος την θέσιν, ·ην ή φύσις καί ό Θεός ώρισε δι’ αύτάς εις 
την εκπολιτιστικήν τής άνθρωπότητος πορείαν.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Αί 'Α μ ερ ικ α ν ίδ ες  ν π ερ  τών  'Α ρμ εν ίω ν .  Έ κ  τών άφιχθέντων ίκ  
Νέας Ύ ό ρ κ η ς μεταναστών έβδομήκοντα παρέλαβε μεθ ’ έαυτης ή 
πρόεδρος τ ώ ν  εν Μ ασσαχουσέτη συλλόγων τή ς  έγκρατείας κυρία Fes- 
«endetl εις Βοστιυνην, "να προμηθεύση. είς αυτούς τα έναγχαΐ* χαί
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,  Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο Ν  Σ Τ Ο Μ Α

—  Έγνωρίζατε τόν γαμβρόν μου ;

— Τ ί σας μέλλει ; Έ π ’ όνόματι ε’χε'νου, απαιτώ την παρακαταθήκην ήν 
σας αφήχε, τάς τελευταίας όπ’ αύτοΰ γραφείσας λέξεις. Δι’ έμοΰ σας όμιλεί ή 
φωνή του ! σάς απειλεί ! Προσέξατε !

Ή  Μάρτσα έτρεμε, διότι έιροβείτ· από αυτής τής χοττίδος, τόν δεισιδαί- 
μονα τών νεχρόν μϋβον ! Ά λ λ ’ έσχε'φθη δτι διά νά ' ε̂ίνη πριγχήπισσα ή θυ- 
γάτηρ αυτής, ήξιζε ν’ άνησυχήση μεριχάς νύχτας.

— Άπατασβε, άπήντησεν. Ούδεμίαν παραχαταθήχην έλαδον. Καί πώς 
φρονείτε δτι θά έπρόδιδον τήν εμπιστοσύνην.. . .

—  Γΰναι ! οιέχοψεν αυτήν 6 ίεριύς, μή προσποιήσθε πλειότερον ! Σας γνω
ρίζω ! ’Εάν δέν ήτο βλασφημία τοΟ χαλοΰ, θά έλεγον δτι σας θαυμάζω ! 
"Εχετε πλειότερον Ιμου θάρρος ! Έ γ ώ  δέν χοιμοϋμαι πρό εϊχοσαετίας ! διότι 
πρό τών όμμάτων έχω πάντοτε τό αιμοσταγές χαί παραμευορφωμένον πρό
σωπον ένός άνδράς, οσττς ήτο στενώτερος ύμών συγγενής άπό τόν Γοδεφρουα! 
Σ είς ! πώς δέν βλέπετε αυτόν άδιαχόπως Ιξωργισμένον, μορφάζοντα χαί 
χέοντα διά του αίματος τής πληγής του τό ανάθεμα, μετά τής αγωνίας τής 
αύτοχτονίας του ;

— Άπέθανεν ώς στρατιώτης· έψιθύρισεν έχείνη.

1 7 0  παρέλαβε τό έχεί προεδρείου τοΰ στρατού τής σω τηρίας 

«C aluation A rn y» ΑΕ τό σωματεΐον τοΰτο άποτελοΰσαι συνήντησαν 
το ύ ς ’Αρμενίους πρόσφυγας χατα τήν άποβίβασιν αύτών μετά  μουσικής 
χαί όδηγήσασαί αυτούς έν τη  μεγάλη τών συνεδριάσεων των αιθούση 

τοϊς προσέφεραν γεΰμα,εννοείται δέ δτι (λά χαταβληθή πασα προσπά

θεια πρός εΰρεσιν εργασίας διά τούς ατυχείς τούτους. Μεταξύ αυτών 

εΰρίσκεται καί εις Τοΰρχος διευχολύνας τήν έκ Τουρκίας δραπέτευσίν 
των χαί αναγκασθείς ώς έκ τούτου νά τούς άκολουθήση.

Αί Ά γ γ ά ί ό ε ς  tv  trj π ο λ ι τ ι κ ή .  Π έντε άπό τάς χυριωτέρας εταιρίας 

διά τήν ψήφον τών γυναικών έν ’Α γγλία, διώρισαν κοινόν κομιτάτου 

διά νά ένεργήση παρά τω  Κοινοβούλιο) ύπερ τή ς πραγματοποιήσεως 
τοΰ σχοποΰ τω ν.

Τό κομιτάτου τοΰτο συνεδριάσαν άπεφάσισε νά πσρακαλέση τούς 
βουλευτάς, ίσοι είναι ύπερ τή ς παραχωρήσεως τοΰ δικαιώματος τή ς 

ψήφου εις τάς γυναίκας, νά συντάξωσι καί όποβάλωσιν εις τήν Βουλήν 

τών Κοινοτήτων νομοσχέδιου περί τούτου.

Ι κ π α π δ β ς μ α τ ρ ιώ π Α β ς .  Κ ατά τό εσχάτως συναφθ'εν ’ Ισπανικόν 

δάνειον διέλαμψεν ό πατριωτισμός τών 'Ισπανίδων.

Πολλαί κυρίαι ίπώλησαν δ,τι πολύτιμον ειχον. τά διαμάντια των, 
τά χρυσά καί άργυρα σκεύη των διά νά λάβωσι μετοχάς τοΰ έθνικοΰ 
δανείου.

Αί γ υ ν α ί κ α ;  i r  ra te  ιχ Λ ο γ α ’ΐς  τής ’Α μ ερ ική ς .  Ή  μανία τή ς π ολι

τικής δεινώς έπεξετάθη έν ταίς νΰν έκλογαίς μεταξύ γυναικών. Φ οι

τήτρια τήςνομικής ή Μαρσέλλα Μαλλών ήγόρευσε μετά  μεγάλης θέρ
μης υπέρ τοΰ B ry a n  εν τινι δημοκρατικω συνεδρίω τής Νέας Ύ ό ρ -  

κης. αλλά τήν ΰπερέβη γυνή μαύρη άγορεύσασα μετά  μεγάλης χάρι- 

τος λόγου υπέρ τοΰ Μακίνλεϋ ίν τ ή  ιστορική αιθούση «Φανέλ» τή ς  
Β ο σ τώ ,η ς .

Τ ο υ ρ κ ικ ή  « Ε φ η μ .Κ υ ρ ι ώ ν » .Έ ν  Κωνσταντινουπόλει πολλήν εΰδοχί- 

μησιν έχ ει μεταξύ τών οθωμανικών κύκλων μία τουρκική « Έ φ η μ ε -  
ρίς Κυριών«, ήτις έν τώ  πρώτοτύπιρ φέρει τόν τίτλον «Χανουμλάρα 
Μαχσοΰζε Γ κ α ζέττα » . Διευθυντής τή ς  Κωνσταντινοπουλίτικης « Έ φ . 
τών Κυριών» είναι άνήρ, ό Ταχήρ βέης, άλλά π ίν τες  οι' συντάχται 

καί οί συνεργάται τοΰ φύλλου γυναίκες, άρχισυντάχτις δέ ή θαυμαστή 

ποιήτρια Νεγκάρ Χανούμ, τή ς  όποιας τά ποιήματα, μετεφράσθησαν 

εις πάσας σχεδόν τάς γλώσσας.
Χάριν περιεργείας παραθέτομεν ένταΰθα καί τάς χυριωτέρας συντα- 

χτρίας τοΰ φύλλου, έ ξ ’ ών άποδεικνύεται δτι ή τούρκισσα, τήν όποιαν

— Θά σας εέπω ίγώ πώς άπέθανεν διά νά μή προσποίησή εις τό μέλλον 
ότι τό αγνοείτε.

Καί ά πατήρ Χρυσόστομος έγερθείς, Ιπλησίασεν εις τό ανάκλιντρου τής χ ή 
ρας τοΰ ταγματάρχου Σωβάλ νθανόντος ύπό τών εχθρών» κατά τό ευσεβές 
ψεϋδος τοΰ δελτίου τοΰ πεδίου τής μάχης.

—  Μίαν έσπέραν, διηγη'θη διά τοεμούσης φωνής, ό σύζυγός σας εισήλθεν 
έν τώ δωματίω μου. Ε ’ίμεθα πλησιέστατα τοΰ Ιχθροΰ,χαί ή μάχη προητοιμά- 
ζετο διά τήν επαύριον. «Στατηγέ, είπεν, εις Ικ τών συντρόφων μας, φρονών 
δτι θά μέ χαροποιήση— διότι ήγνόει όποίον μέρος Ιπαιζον Ιν τώ  συμβάντι—  
μοί άνεχοίνωσε, δτι είσθε εις άνανδρος, είς ψεύστης, εις ψευδής φίλος. Η εύ
νοια τήν όποιαν μοί απονέμετε, ή θέσις ήν παρ’ όμίν μοί Ιχορηγήσατε, γνω
ρίζω δτι είναε ή αμοιβή τής ατιμίας. .Γνωρίζω δτι ή σύζυγός μου, είναι α- 
θλία, φιλόδοξος, χαί δτι ή θυγάτηρ μου μοί εί αι ξένη, ζώσα ύπό σφετερισθεν 
δνομα. Δέχα λεπτά ή'ρχεσαν νά χαταστρέψωσι τόν βίον μου έν τω παρελθοντι, 
ώς χαί Ιν τώ μέλλοντι, Τ ί μ’ Ινδιαφέρουσιν είς τό έξής αί νϊχαί μας, ή αί ήτ- 
ται ; άφοΰ άφ’ ενός χαί μόνου στηρίζομαι είσέτι, επί τής τιμής μου ώς στρα
τιώτου. ’Ιδού διατί δέν σας φονεύω, διότι τοΰτο δέν θ' άπετέλει, τήν στιγμήν 
ταύτην, νόμιμον ίχανοποίησιν θά ήτο έγκλημα χατά τής πατρίδος. 0 ά  άπο- 
θάνω άξιος τοΰ στρατιωτιχοΰ βαθμοΰ μου ! Ε ’ίθε τό αίμα μου νά πέση εφ 
ύμών, διότι ή χείρ σας θά προτρέξη τών Ιχθριχών σφαιρών. Σείς Ιφονεύσατε 
τόν ταγματάρχην Σωβάλ».

Έσχεπτόμην δτι ήτο τρελλός, -μολονότι οί λόγοι ήσαν σαφείς. Τόν Ιθεοίρουν 
ώς άπολιθωθεΐς,ίξ αισχύνης χαί έχπλήξεως,βτε έρριψεν έπί τής τραπέζης μου 
επιστολήν, Ισυνώδευσεν αυτήν διά τών λέξεων τούτων, χαί γέλωτος δν Ινθυ- 
μοΰμαι άχόμα. Είς τίνα άλλον άρμοδιώτερον δύναμαι νά έμπιστευθώ τήν φρον
τίδα ν’ άποστείλη τήν επιστολήν τούτην ; Ά λλά, μή πλανααθε, στρατηγέ, 
δέν είσθε εύτυχέστερος Ιμοΰ,διότι χαί ύμϊς άπατα.Καί σχετιχάς λεπτομέρειας 
τούτου, δύναται νά σας δώση δ σύντρογος,όστις μοί έ'δωχε χαί τάς άφορώσας 
τήν ατιμίαν σας». Καί μετά έν λεπτόν έπιπτεν αίμόφυρτος εις τούς πόδοι)
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φανταζόμεθα χκνομένην έν τγι ραθύμω χαι άπαιδεύτω ζωγι των χα - 
ρεμίων δεν υπολείπεται των άλλων γυναικών έν τω  άγώνι τή ς συγχρό
νου πνευματικής σταδιοδρομίας καί άμίλλης. Είναι δ ’ αύται'. Ή  Μ α χ- 
μουλί Λίμαν χανούμ. δημοσιεόουσα αρθρα κύρια καί διηγήματα.

Η Κ α τεχ ετζή  Ζαδέ χανούμ, ή Λ εϊλα χανούμ, και ή Φατιμ'ε Λ εγ -  
καλή χανούμ και αί τρεις ποιήτριαι. *Η Χ α μ ιετ  Ζεχρα χανούμ συγ- 
γραφεύς μ ελ έτη ς  περί «θρησκείας, ισλαμισμού κοί μητέρω ν». Ή  ’Ε  
μινέ Σ εβ ιέ χανούμ, δημοσιογράφος καί ή Έ μ ιν έ  Βαδιχ'ε χανούμ, 
μυθιστοριογράφος.

 ̂ Δωρεά Α μ ε ρ ι χ α η δ ο ζ  εις ϋ α η π ι σ τ ή μ ι ο γ .  Ή  κυρία ΗβαΓβέ προσ- 
εφερε 4 ,9 0 0 ,0 0 0  δολλαρίων πρδς τδ πανεπιστήμιον τή ς  Καλιφορνίας.

Χ ρ ώ μ ατ α  τνμφιχίΆγ ισ θ η τ ω γ .  Η εκλογή λευκού χρώματος διά τήν 
νυμφικήν εσθήτα είναι σχετικός συρμδς νεωτέρων χρόνων. Αί Ρωμαΐαι 
νυμφαι εφερον φόρεμα χρώματος κιτρίνου, Εις τάς άνατολικωτάτας δε 
χωράς τδ πορφυρούν είναι τδ κ α τ ’ εξοχήν νυμφικδν χρώ μα. Κατά 
τδν μεσαιώνα αι νυμφαι τή ς αναγεννήσεως εφερον φοίνικοειδες φό- 
ρεμα. Πολλαι μαλιστα βασίλισσαι τή ς  Αγγλίας ένυμφεύθησαν μ ε τδ 
χρώμα τούτο. ΓΓρωττ^ η Μαρία ¡Στεΰαρτ ήλλαξε τδ χρώ μα τή ς  νυμ
φικής εσθήτος. Κατα τους μετά  τοΟ Φραγκίσκου τού Β '  γάμους τ η ς 
τω  /885 εφόρει λευκήν εσθήτα μ έ ουράν χρώματος ώχροκυάνου 9 
πήχεω ν μήκους. Ο νεω τρ,,σμδς ούτος ’εκ α μ , μεγάλην έντύπωσιν κα 
προεκαλεσε πολυν θόρυβον μεταξύ τ.Ο κομψού κόσμου τής έποχής 
Μολαταύτα τδ αμιγές λευκδν έπεκράτηοε μέχρι του τέλους τής 
17η ς εκατονταετηρίδος. Και έξακολουθεϊ κυριαρχούν μέχρι σήμερον

Plus de Cheveux blancs !

EAU SALLES
C E T T E  E A U

SANS R I V A L E
PROGRESSIVE OU INSTANTANÉE

Rend aux C heveux, g r is  0ll b la n cs , et à la  B a rb e , leur 
co u le u r p rim itive  · BLOND, CHATAIN, N O in .-U n e  ou 
d eu x applications suffisent, sans préparations, ni lavage.

Produit iuoffensif.—RESULTAT CARANTI.
5 0  A n n ées d e S u c c c è s !

Parfum eur-Chim iste, 7 3 ,  Hue T u rb igo , PA R IS .

pou j "Οπως είμί βέβαιος περί τής ύπάρξεως του Θεού, εΐμί επίσης βίβκιο; 
ότι ήτο τρελλός, διότι ποτέ δέν θά ηύτοκτόνιι οΰτω, τήν παραμονήν μάχης.

Ό  ίερεύς ώμίλει ταχέως· έστη όπως άναπνεύση καί άπομάξη τόν ίδρωτα 
απο του μετώπου του, ενώ ή Ρουμανίς ουδόλως Ισκίπτετο νά τόν διακοψη, 
και Ιξηκολούθησε. ^

—  Τουλάχιστον, έσωσα τήν μνήμην του. Μόνος μεθ’ ένδς αξιωματικού, 
όστις μ ’ έβοήθησεν ίγνωρίζομεν ότι δ ταγματάρχης Εωβάλ δέν έφονεύθη έν 
Τι 9 * 7 3  · Τήν Ιπαυριον καί δ 5τερος των μαρτύρων έξέλιπε, καί νυν, μόνος 
εγώ, γνωρίζω τούτο. Περατωθε’ντος τού πολέμου, και σωθείς παρά τάς έλπί- 
δας μου, έξηφανίσθην καί ε’γώ, άφού πρώτον, άπέστειλα πρός ΰμας τήν ¡»ρι- 
χωδη.Ικιίνην Ιπιστολήν του, και εαν διά μίαν ώραν αναφαίνομαι ενώπιον σας, 
πράττω τούτο, πιστευσατέ με, ο τω ; επιτύχω τού ΐιρού σκοπού, δν άνέλαόον. 
Αρκεί οτι ως νεκρός ταράσσεται έν τω* τάφω του.

*Η κυρία Σωβάλ έ’μενεν ακίνητος !
Ό  ίερεύς έξηκολούθησεν ΰψώσας άπειλητικώς τήν φωνήν,—  σας ορκίζομαι, 

είπεν ότι ό πρίγχηψ Κεμενέφ χαϊ ό Πατρίκιος Ό-Φάρελ, θά μάθη μετά'πό
σου θράσους καί άσεβείας άπεχρύψατε τάς τελευταίας τού Γοδεφρουά λέξεις* 
Αέν φοβείσθε τούς θανόντας,άλλά προφυλαχθήτε άπδ τούς ζώντας.

Ή  Μάρτυκα έννόησεν ο"τι ήττήθη, ή οργή δέ πλειότερον τής αισχύνης ήλ- 
λοίονε τδ πρόσωπόν της, ότε ήγέρθη ινα μεταβή εις τδ παρακείμενον δωμά
των. ’Επιτήδεια δέ εις τό νά Ιπωφελήται των περιστάσεων, είπε δι’ ύποκώ- 
φθυ φωνής!

—  Μή λησμονείτε,ότι τό μυστήριον τής Ιξομολογήσεως κλείει τό στόμα σας.
—  Χλευάζετε, υποθέτω I άπήντησεν δ ίερεύς· άλλα μή φοδήσθε. Έ ά ν γ ν ω - 

σθή ή αλήθεια, θά χαλύψω δι’ αισχύνης καί αίματος τήν στοργήν εκείνων, οΒ; 
ποθώ νά Ινώσω. Σπεύσατε νά ύπακούσητε, έκασ·ον λεπτόν, όπερ διέρχομαι 
ενταύθα, είναι μαρτύρων δι’ εμ έ .’Εδώ, τδ ένδυμά μου, καίει τούς ώμους μου.

Ό τ ε  εδρέθη Ιν τή όδψ άνυπομονών ήνοιξε τδ χαρτίον όπερ ένεχείρισεν αύτω 
μανιώδης ή Ρουμανίς.

ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Κ Υ Ρ ΙΩ Ν
Δεν υπάρχει βεβαίως τόπος εις τδν δποΐον ή γυναικεία ΙργαΤα νά έκτιμαται 

και ενισγύεται περισσότερον τού ίδικού.'μας. Εις οίανδήποτε βιομηχανίαν καί 
ε’αν έπεδόθη μέχρι σήμερον ή γυνή ηύδοκίμησε. Καί οί βιομήχανοί μας έκτι- 
μώντες την αξίαν της προσπαθούν οσημέραι νά διευκολύνουν περισσότερόν τήν 
δρασίν της.

Εΐύη, ο =πι τής οδού Σταδίου γνωστός καλλιτέχνης υποδηματοποιός κ. Φω- 
στήρας ίδρυσε τμήμα Κυριών, το οποίον θά διευθύνεται άποκλειστικώς άπό γυ
ναίκας, καί εις τό όποιον θά δέχωνται μόνον κυρίαι, "να δίδουν τάς παραγ
γελίας των, τά μέτρα των καί ενεργούν τάς άγοράς των.

Εις τδ τμήμα τούτο αί τιμαί θά είναι ένταυτω κατώτεραι όλων των άλλων
υποδηματοποιών, μέ έργασίαν, Ινοεϊται, έντελεστέραν, στερεωτέραν καί καλλι- 
τεχνιχωτέραν των λοιπών.

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ
• Ο δ ό ς  ‘ Ε ρ μ ο υ

ΙΙαραπΛ βνρως τον  Κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς  Μ αγγ ιώ ρο υ  κ α ι  ΡόνσοπονΛον

Νεον καταστημα πάντων των ειδών τή ς  πολυτελείας. Π λουσιώ τ*- 
τον εις συλλογήν υφασμάτων του τελευταίου συρμοΰ, συλλογήν ποι
κιλών, εκλεκτήν , άγνωστον εις αλλα πολυφημισμένα εμπορικά κα
τα στήματα. Αι επισκεπτομεναι τδ κατάστημα τούτο Ιύνανται νά προ- 
μηθ βυθοΟν παντα τα ειδη τή ς  χειμερινής περιόδου και νά ενθουσιαστούν 
ταυτοχρόνως και από τας λογικάς τιμάς και απο τήν πρόθυμον των 
καταστηματαρχών περιποίησιν.

Στελλουν δειγματολόγια και εις τάς επαρχίας και δέχονται παραγ
γελίας τοίς μετρητοΐς.

ΑΝΤ· ΤΑΣΣΙΑΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Γ Γ Ν Α ΙΚ Ε Μ Ν  ΕΝΔΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Π ΙΛ β Ν

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΝ Α ΪΠ ΡΟ ΡΡΟ ΥΧΩΝ  
ΑΝΔΡΟΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΝ

Οόός *Ε ρμ ου  ά ρ ιθ . 8 2 . ά π ί ϊ α ν τ ι  ο ικ ίας  Σ χ ονζέ
Πλούτος και ποικιλία εις όλα τά είδη Τιμα'ι εύΙηνόταται, ανεπί

δεκτοι συναγωνισμού. Έσώ ρρουχα έτοιμα η κατά παραγγελίαν. ϋΕ τ ο ι-  
μοι η κατά παραγγελίαν γυναικείοι πίλοι. Πρόθυμος καί τα χύτα τη  
εκ τελετις  πασης παραγγελίας. Δ εκταί παραγγελίαι καί έκ τών έπαρ- 
χιώ ν, επι τ ή  αποστολή μέτρων. Δεκταί παραγγελίαι προικών καί 
βαπτιστικών.

Τά αγαπητα μου παιοια ! ανέκραξεν άμα ώς άνέγνωσε τάς τόσον έπιπόνως 
γραφείσας γραμάς :

« Ανακαλώ, όιά την περιπτωσιν, καθ* ήν η προσφιλής μοι σύζυγος ήθελε 
»συνάψει δεύτερον γάμον μετά τού Πατρικίου Ό -Φ άρελ, τόν όρον τής άπο- 
»κληρωσεως, όν εθεσα εν τή διαθήκη μου. Έ κ  τούτου εννοώ ότι έπιθυμώ, κα· 
»συμβουλεύω μάλιστα εις αυτούς τήν ενωσιν ταύτην, ήτις, ώς φρονώ καί Ιλ - 
»π’.ζω θά καταστήση ευτυχή δύο όντα, άτινα υπέρ παν άλλο έν τψ κόσμω ήγά· 
πησα. Είθε νά μέ συγχωρήσουν, καί νά μέ ενθυμούνται».

Τό κωδείκελλον τούτο, χρονοΧογηθέν καί ύπογραφέν, έξισούτο πρός αυθεν
τικήν πράξιν, δι’ ής ή Ευγενία έκληρονόμει τόν σύζυγον, Iαν συνήπτε γάμον 
μετά τού Πατρικίου, αλλ ουχΐ καί μετ’ άλλου τινός, μετά τού Κεμενέφ π. χ. 
Διά τούτο η Μαρτυκα δεν εξηφάνισεν αυτό, διότι έλλεύψει τού πρώτου, ό 
Ο- Φάρελ ήτο Ιπίσης λίαν εύπροσωπος σύζυγος διά τ^ν θυγατέρα της.

Ο πατήρ Χρισοστομος, αντελήφθη τάς σκέψεις τής Ρουμανίδος, καί ή καρ- 
δία του έξηγέρθη υπό άηδίας.

Η Ευγενία βλεπουσα την απογοήτευσιν καί κατάπτωσιν τής μητρός της, 
ήννόησεν δτι σφοδρά πάλιν έγένετο έν αυτή, άλλά δέν έζήτησε νά μάθη λε
πτομέρειας.

Περί τήν μεσημβρίαν ελαβε παράδοξον είδοποίησιν, μίαν σελίδα άποσπα- 
σθεΐσαν από προσευχητάριον, έφ’ ής ήσαν κιχαραγμέναι αί Ιςής λέξεις «Nunc 
dim ittis». και κάτωθεν ’ Αμήν. ’Αναμείνατε».

Τοιουτοτρόπως ή νεαρά γυνή επληροφορήθη ότι ή ευτυχία αυτής προσήγ- 
γιζε, και δάκρυα ευγνωμοσύνης ερρευσαν άπό τών οφθαλμών της, διά τόν ά
γνωστον αυτόν ιερέα, τού οποίου, καί ή φωνή καί αί κινήσεις, μυστηριώδεις 
χορδάς έδόνουν έν τή καρδία της. Μυστήριον βπερ ούδείς έξήγησεν αυτή !

(ακολουθεί).


