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Έ φ η μ ε ρ έ δ ο ς

τ ώ ν

χ α ΐ πχρά. το ϊς Β ι ίλ ιο χ ω λ ι ί ο ι ς

Γ ρ α φ εϊο ν ανοιχτόν χαθ’
ίχάστην άπόΙΟ— 12 τ μ.

Β ίλμ π ερ γ χ α ΐ « Εσ τ ία ς »

Σ ώ μ α τα πλήρη τοΰ α ', β ’ , γ ’ , S ’ ,
x o ü ç ’ Ιτους εύρΐαχονται
π α ρ ’ ήμϊν xa i π α ρ ’ άπασι τοϊς άντιπροαώποις ή μ ώ ν .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Severine θέσιν επιφανή μεταξύ τών φιλολογικών καί δημο
σιογραφικών εξοχοτήτων του αίώνος.
Είναι τακτική
J urnal,

άλλοτε είς τό

περιεργότερον

καί

τοΰ διαλόγου,

πνευματωδέστερον

τοΰ άφχηγοΰ τοΰ

Καθολικισμοΰ καί τής αρχαίας διευθυν
τρίας τής «Φωνής τοΰ Λαοΰ» τής κοι-

εικόνα

νωνιστικής ταύτης

τής Γαλλίδος συγγραφέως καί δημοσιο

καί άντιχριστιανι-

κής έφημερίδος ; Όποιαν εύρύτητα βλέ-

γράφου κ. δβνβΠΠβ τής τόσον γνωστής

ψε ν άπεκάλυψεν

εις τόν κόσμον τών γραμμάτων καί είς

ή συνέντευξίς

αίίτη

καί παρά τή έξόχω συγγράφει καί παρά

τόν κόσμον τών δυστυχών, ών έγένετο

Έ ν Γαλλία

είς

ταί τις νά φαντασθγ τι
δστις έγένετο μεταξύ

φΐκάς σημειώσεις περί έκάστης τούτων

τω ύπερτάτω

καί

άρχοντι

καί

ποντίφικι

τής Δυτικής Ε κκλησίας !

ή δβνβΓΪι θ είναι μία

Τών δημοτικωτέρων

τοΰ

Jacu elin e

μοσιογραφικοΰ της σταδίου. Καί δύνα-

συγχρόνων γυναι

προστάτης
ι

τής Eclair,

Figaro αποτελεί τό μάλλον άξιον μελέτης σημ'ΐον τοΰ δη-

κών του κόσμου, μέ συντόμους βιογρα-

πάντοτε θερμότατος
συνήγορος.

του Figaro,

τόν Gaulois καί εί; τόν G il- B la s . Ή συνέντευξίς της μετά

όημοσιεύουσα άπό σήμερον τάς εικόνας

τήν

συνεργάτις

γράφει δέ καί ύπό τό ψευδώνυμον

τοΰ Πάπα Λέοντος τοΰ X III ή δηαοσιευθεϊσα

τών Κ υ ρ ιώ ν άρχεται

δημοσιεύομεν

Αί μεταβοίλλουσαι διεύθυνσιν όφείλουσι ν’ αποστέλλιυσίι*
γραμματόσημον 50 λεπτώνν
πρός ϊχτΰπωσιν νέας ταινίας.γ

άντχπροόώποχς Αμών.

Επιφανείς σύγχρονοι γυναίκε.-. Σ ίβ ερ ίνη (μ ετ ’εΐχόνος) = Κ α 9 η μ ε ! ριναί εντυπώ σεις. Τό γυναιχεΐον ζ ή τη μ α . ’ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
ί — Δύω ναοί χαι δύω θρησχείαι - Καλήν άντάμωσιν (δ ιή γη μ α π ρ ω τότυπον,ΰπό δος ’Αλεξάνδρας Π απαδοπούλου).— Αί άχόλουβοι τή ς Τσαρίνας
(ΰπο χ. Κρυτταλλίας Χρυσοβέργη Λασχαλοπούλου). — Έ λ λ η ν ις χ α λ 
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Σήμερον

Κ υ ρ ιώ ν

Έ ν τφ Έξωτερχκφ δέ παρ ’ &ηαΟ\ τοϊς

ΙΙά τα π,-ρατήρηοις έπ'ι τής
αποστολής του φόλλοο γ ίν ε
ται δ ε χ τ ή μόνον έντος ΟΚ ΤΏ
ήμερων.

των επιφανέστερων

Τά πεμπόμενα ήμϊν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μή
δέν ¿πιστρέφονται. — ’Ανυ-ί·
πόγραφα χαι μή δηλοϋντα
τήν διαμονήν τής άποστελλούσης δέν είναι δεχτά. — $<
Πασα αγγελία άφορώσα εις
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

ΣύνδρομηταΛ έγγράφονται είς τ ό Γ ρ α φ ε ϊ ο ν τΛς

ΗΆΦΒΓΟΙί ίΙΕΥβΥΝΕΕΟΣ
11 Ό9ύ< Μουσών 1 1
’Απέναντι Νέας Έφημερίόο; )

Ή Έ γη [η < 1ς

Π αρρεν

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ! ΕΗΤΤΠΔΣΕΙΣ

συγγραφέων, λ α-

τρευομένη κυριολεκτικώς άπό τάς λαϊΚ α.Ίή μ ο υ γ12η,

κάί τάξεις, ένεκα του θερμού ενδιαφέ

Νά έχω άντιπάλους

ροντος καί τής συμπαθούς στοργής μεθ’

καί

πολεμίους

είς τάς ιδέας μου άνδρας μόνον,

ής συνηγορεί ύπέρ τών άδικουμένων καί

υπο

τής άκαταπονήτου πολεαικής, μεθ’ ής επιτίθεται κατά παν

μονή.

τος άοικουντος.

είναι άνυπο'φορον. Καί τό κακόν είναι οτι μέ έσέ συμφωνοΰν

Γό νευρώδες υφος της, τά θέματα

άτινκ

πραγματεύεται

’Αλλά νά έχω καί σέ τήν καλλιτέραν μου φίλην,αύτό

αί περισσότεραι γυναίκες τής τάξεώς σου- ολαι σείς δηλαδη

^ετ’ ίδιαζούσης ολως ποωτοτυπίας, εν γ καταφαίνεται ιδία

τών οποίων ύ δρόμος είναι έστρωμένος

η ενθουσιώδης

ή ζωή είναι μία συνεχής πανήγυρις.

αίσθηματικο'της της, ή βαθύτατη άντίληψις

ή εύρύτης ένταύτώ τών ιδεών της έξησφαλισαν είς

τήν

Μειδιάς, μοί λέγεις,

μέ ρόδα, τών οποίων

οταν μανθώνγς οτι ή έργασία τής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ τ ω ν κ τ ρ ι ω ν

2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

3

έδαφος καί οί- 1 παρθενικά της στήθη καί τήν όποιαν ώς ένοχος οφείλει ν'*
κτείρεις όλας ημάς τ α ; έξημμένας κεφαλάς, αί όποΐαι έχομεν I θάπτγ εις τά άδιείσδυτα τής ψυχής της βάθη ;

σον ενίοτε σατανικα, θά ήτο άσχετον μ.έ τά γραφόμενά μου,

ται τό δικαίωμα νά φιλοδοξούν καί έπιζητούν καί προπαρα

έν σχεσει προς το ζητημα τής έργκζομένης γυναικός, εάν δέν

σκευάζουν μέλλον καλλίτερον τοΰ παρόντος.

Αΐ' ! φίλη μου. Αί ίδέαι σου αύταί ήσαν βεβαίως εφαρμόσι

ήτο και αυτη θΰμα τών ίδικών σου πλανημένων προλήψεων.

Τώρα θά ύποθέτγς ίσως ότι ή ιδία έκτος τών διηγηματίων

Την φιλοξενώ, φιλη μου, άπό όκτο:> ημερών.’Αγαπώ τό σπιν

καί ηθογραφιών, τάς οποίας τόσον εύμορφα ζωγραφίζει κατά

θηροβολούν πνεύμα της καί τό απλανές ενίοτε καί άφγρημέ-

τάς ώρας τής σχολής της, έχει έπιδοθή άποκλειστικώς εις τό

γυναικός έν Έ λ λ ά δ ι κερδίζει καθ’ Ημέραν
την μεγάλην, την άκατανόητον
ταδικάσωμεν

τό λεπτοφυές

μανίαν νά θέλωμεν νά κα- |

πλάσμα, με τό I μοι εις άλλους καιρούς καί ύπό άλλας κοινωνικάς περιστάσεις.

καί τρυφερόν

όποιον ό Πλάστης έστόλισε καί έξωράϊσε τό έ'ργον της Δ η- I Σήμερον δμως δτανή πρόοδος καί ό πολιτισμός διά την τα κ τι
κήν καί ομαλήν λειτουργίαν τής κοινωνικής μηχανής, εύρισκεμιουργίας εις καταναγκαστικά έργα.
άκο'μ.η περισσότερον I ται εις τήν ανάγκην νά εκμε ταλλεύεται καί τό $σμα τοΰ π τ η 
την φοάσιν σου αύτήν. “Ώ σ τ ε δι’ εσέ εργασία σοβαρά, έργα- I νού καί τό εις τό άπειρον σκορπιζόμενον άρωμ,α τών άνθεων,σή
σία τακτική, εργασία υποχρεωτική είναι η ύπερτάτη των I μερον δτε οί μεγάλοι καί κραταιοί τοΰ κόσμου κατερριψαν
Έψυχολόγησα πολύ καί έμελέτησα

ποινών. Είναι στέρησις τ^5ς ατομικής ελευθερίας, είναι σ τ έ - I πρώτοι τό πολυτελές ύπόβαθρον επί του όποιου είχον ύψωσει
ρησις μυρίων καθημερινών μικρών απολαύσεων,

μα- I τόν βωμόν τής γυναικείας λατρείας· σήμερον οτε οί *Ολυμποι τών νέων δογμ.άτων δέν καταλέγουν γυναίκας μ,εταζύ

είναι

ταίωσις του σκοπού τής γυναικε; ας ζωής.

Σκοπός δέ της γυναικείας ζωής, προορισμός όλων ημών
αδιακρίτως

τών θεών των καί αί Νύμφαι καί αί Μοΰσαι και αι Χαριτες
παρεχώρησαν τήν

κοινωνικής θέσεως καί πλούτου είναι, κ α τ ’ εσέ,

θέσιν των εις χρυσοφόρα ξόανα' σήμερον

νά βασιλεύωμεν εις τόν οίκον, νά στολίζωμεν αυτόν, νά τόν

δτε υπάρχει κίνδυνος μή ή μητοότης μ.εταβληθνί εις αποκλει

μεταβάλλωμεν εις θερμοκήπιον η εις φωλεάν ή εις κλωβόν

στικόν ποονόμιον τών εύπορων μόνον τάξεων, σημ,εοον η εμ 

ώραΐον,

μονή εις τάς ιδέας αύτάς δχι μονον είναι ουτοπία ασύγγνω

από

του όποιου δεν

πρέπει νά άπομακρυνώμεθα

παρά όταν πρόκειται νά έκθέσωμεν

ώς πτηνά εύμορφα, υπό

στος, άλλά δύναται καί νά συντελέσν) εις τήν βαθμιαίαν τοΰ

τό φέγγος του ήλιου τήν στιλβηδόνα καί τά ώραϊα των π τ ε 

πληθυσμοΰ

ρών μας χρώματα, ή νά κάμωμεν νά άκουσθή ενώπιον τρί

καί ώς φυλής.
Σεις αί προνομιοΰχοι τής τύχης μείνατε, άφοϋ τό θέλετε,

των τό τερέτισμα τής λάλου γλώσσης μας.

έλάττωσιν, εις τήν έξασθένισίν μας

ώς

έθνους

’Αλλά μήπως δεν εχ γς δίκαιον νά είσαι φανατική υπέρ

ώς είσθε καί εις τό παρελθόν. Οί μικ~υλοι ποδες σας άς μη

τής ζωής του κλωβού καί των θερμοκηπίων, άφοΰ οί ποιηταί

πατήσουν έπί ζωής των έδαφος, το οποίον να μ.η είναι σκε-

καί οί σοφοί τοΰ κόσμου επί αιώνας ή'δη δέν παύουν νά μάς

πασμένον από τάπητας Περσικούς. Αί χεΐρες σας δς λαμπουν

παρομοιάζουν ποός ώραϊα άνθη ή πρός λάλα πτηνά, ή πρός

ώς κρίνα ύπό τάς άρωματώδεις

πεταλούδας έλαφράς καί πολύχρωμους,

λιπασμάτων* οί ρόδινοι δάκτυλοί σας με τους αποστιλβοντας

αί όποΐαι ζοΰν διά

σκευασίας τών άνατολικών

νον βλέμμα της καί διέρχομαι άληθως άπολαυστικάς ημέρας

οίκοκυριό καί δέν έξήλθε διόλου τών στενών όρίων τού οί'κου

εις φλυαρίαν μ.αζή της όχι σχολαστικήν, ούτε δοκησισοφιστι-

εις τόν όποιον θέλει πάντοτε τήν γυναίκα κλεισμένην. Διόλου.

κην

μέ μεταπτώσεις

Είναι τακτική συνεργάτις τής «Φιλολογικής Ή χούς», περι

άπο τους ενθουσιώδεις θαυμασμ,ούς της διά τήν πόλιν μ.ας καί

οδικού έκδιδομ.ένου εις Κ/πολινκαί τιμώντος τήν σύχρονον Ε λ 

τα μνημεία τής Τέχνης μ.ας, καί τόν ώραΐον ούρανόν μ.ας καί

ληνικήν φιλολογίαν, μεταβαίνει τακτικώς εις τά γραφεία τού

τας θαυμασιας γραμμάς τών βουνών μ.ας, εις ελαφρά μ ελ ετή -

Περιοδικού, έργάζεται, δρά, ταξειδεύει, ώς

ματα και κρίσεις περί τής συγχρόνου φιλολογίας μας, περί τών

νοοΰσα πόσον ύψηλά, τήν άναβιβάζει ή εύγενής έργασία.

Ά λ λ ά ομιλίαν εύχάριστον,

τερπνήν,

συζητοΰμεν έπί τών ώραιοτέρων έργων των.
Τωρα μήν ύποθέσγς, σέ παρακαλώ, ότι αί συζητήσεις μας

Μαζή της έπεσκέφθην τήν έπαυριον άμέσως τής άφίξεώ;

αυται παρατείνονται πολλήν ώραν, ότι λαμ,βάνουν χαρακτήρα

της τον ίερον βράχον,έπί τού όποιου ύψοΰται ό χρυσούς σκελε

έπικρισεων και ελεγχων καί ότι έστω καί έπί στιγμάς μόνον

τός τού ναού τής Παρθένου. Ή τ ο ή πρώτη της έπίσκεψις τό

λαμβανομεν ύφος σοφ ώ ν; ή Λ ογιώ ν; γυναικών.

Ά π ό τά φλυ-

προσκύνημα αύτό, τάξιμον ιερόν, τό όποιον ολοι οί έργάται

αρηματα μας αυτά μάς άποσπιγ συχνότατα νέον θέμα έξ έκεί-

τοΰ πνευμ.ατος, ολοι οί θαυμ.ασταί τού καλού υπόσχονται εις

νων εις τά όποια σύ μετά τόσης έντρυφας ηδονής. Τό χρώμα

τόν εαυτόν των εις ό'σον μακρυνάς χώρας καί αν εύρίσκωνται,

μιας ταινίας, το σχεδιον ενός ύφάσματος τοΰ συρμού, ό τρό-

καί τό όποιον μετά συγκινήσεως θρησκευτικής έκτελοΰν πάν

πος τής διευθετησεως τής κόμης είναι τό άλας τών άσυνδέτων

τοτε, έάν καί δι’ ώρας μ.όνον έπισ/εφθοΰν τήν πόλιν μας.
Ή έπίσκεψις αυτη μ.οί ένθύμισε καί πάλιν τήν εις Τήνον

και άτελειωτων συζητήσεών μας.
Λοιπον η νεα μ,ου αυτη φίλη,

ή τόσον έξυπνη,

ή τόσον

Έ ν πράγμα μόνον ούτε σύ, ούτε οί θιασώται τής γυναι

άς πετά πάντοτε όπισθεν τών ελαφρών ροδοχρύσων νεφών, με

τεμνουσα την γυναικειαν καρ’δίαν καί άπτκαλύπτουσα άμ,ει-

κείας ζωής, κατά τό σύστημα των ίδικών σου βλέψεων, δέν

τά όποια ή αυγή, προοιωνίζουσα τήν ώραίαν ήμεραν, κεντρί τα

έπρόσεξαν ποτέ. "Ο τι ό βίος των πτηνών του κλωβού καί

παραπετάσματα τής αιθέριας παστάδοςτης. Ηκαοδιασας άς

των άνθέων

σκιρτά μόνον, δταν ή γυμναστική καί ο χορος καταπονεί το

έπινόησις του

άνα-

λικτως ολα τα ελκη καί δλας τάς άηδίας, αίτινες ένδημ,ούν
εις αυτήν,

ακριβώς ενεκα τοΰ ματαίου

καί

άσκοπου καί
εύθύς ώς

καιόμ.ενον πέριξ της περισσότερον λιβανωτόν λατρείας καί θαυ

κόσμον δλον, αλλά καί νά ζητούν τήν τροφήν των μέ τούς

μασμού. Μείνατε πάντοτε βλαι σεΐς,ώ; αί εις τάς χρυσάς πα 

... Πώς έξηγεΐς,

αγώνας καί τούς κινδύνους, τούς όποιους ή μετά ίσχυροτέρων

γόδας διαιτώμεναι τών ’Ινδών θεότητες, θυμιαζόμεναι με ωραία

και αυτη έχει ποτισθή μ.έ τάς ιδέας τών πολλών, τόσον αί

αέναος πάλη των θά είχεν ώς επακολούθημα.

αρώματα καί μένουσαι αιωνίως τό άλυτον αίνιγμα τής δημι

προλήψεις καί ή παράδοσις τήν κρατούν δεσμίαν εις τό π α 

ουργίας, τό άκατανόητον καί μυστηριώδες τής φυσεως κατα

λαιόν καθεστώς,

ώραίαν στεφάνην των υπό τήν θαλπεράν τοΰ ήλιου σκέπην,
μέ τήν δρόσον

τήν εις χυμούς γενναίους πλουσίαν τής

ρίζης των

Η μ ά ς δέ τάς κοινάς θνητάς, ημάς αί όποΐαι έγεννηθημεν

θρέψιν,

ένδυναμ,ώνουσαν τόν όργανισμ.όν των.
Πώς λοιπόν δ,τι ό δημιουργός δέν ήρνήθη ούτε εις τό μ.ι-

σέ παρακαλώ, τό φαινόμενον αύτό ; Τόσον

τόσον ΐ'σως τό πνεΰμά της συνείθισε νά

εωρή την "γυναίκα ον αποκλειστικώς κατοικίδιον καί προω-

σκεύασμα.

τής πρωίας ζωογονούσαν τά πέτα λά των, μέ

ακουσν) να γινηται λόγος περί γυναικείου ζητήμ.ατος.

ρισμένον μόνον διά τήν διαιώνισιν του εί'δους, - καί τούτο διότι

διά τήν πάλην καί τόν άγώνα τής ζωής, τών οποίων αί χ εΐ

εις τοπον, εις τον οποίον βασιλεύει 6 γυνοακωνίτγ)ς κα I

ρες καί ή κεφαλή καί ή καρδία έπλάσθησαν διά τήν εργασίαν

οι ευνούχοι κρατούν απο τού άκρου τού μαστιγίου των ποίμνια

καί τήν δράσιν καί τούς πόνους· ημάς άφετέ μας τουλάχιστον

τ α γυναικών— ωστε μόνη ή ιδέα τού νεου καθεστώτος τήν

τρομάζει.

εις τό ασθενές άνθύλλιον, θέλεις σύ νά

έλευθέρας εις τό έργον μας, χωρίς με τάς προλήψεις σας και

άονηθής εις τό φΰλόν σου ; Φοβείσαι, λέγεις, τόν άγώνα τής

τούς άφορισμοός σας καί τά σαρκαστικά σας επιγράμματα να

ζωής διά τήν γυναίκα. Ά λ λ ά δέν φοβείσαι τόν έκ τής ασφυ

θέτητε τόσους φραγμούς εις τόν μετά τόσω ν κόπιον καί άγω-

τά αναγνωρίζει. Θ έτει

ξίας καί τής στεοήσεως θάνατον δι’ αυτήν ; Δέν σκέπτεσαι

νων άνοιγόμενον δρόμον μας, τόσα εμπόδια εις τόν μόλις άνα-

πληγών αυτών,

οτι άνήκουσα εις κύριον καί αύθέντην,

τέλλοντα ορίζοντα τής νέας δράσεώς μας, ήν ή φύσις *ών

-*®υτγΐριαζει, σαρκάζει, σατυριζει καί εύθύς ώς τής ύποδεί-

πραγμάτων επιβάλλει καί ή εργασία ευλογεί καί εξαγιάζει.

τό φαρμακον, έξεγείρεται, διαμαρτύρεται, καί έπαναλαμ-

κρόν πτηνόν, ούτε

τόν όποϊον προωρίσθη

νά τέρπγ καί φαιδρύνγι, ευθύς ώς τό κάλλος της

μαρανθή

’Α λ ε ξ ά ν δ ρ α Π α π α δ ο π ο ύ λ α ν

ύπαρξίς της κό^ασις ; Δέν σκέπτεσαι δτι υπό τούς κοινωνι
κούς δρους καί τάς συνθήκας, ύπό τάς όποιας ζώμεν σήμερον,
δυσκόλως ευρίσκει τόν τόσον απαραίτητον διά τήν

Τό όνομα αύτό, τό γνωστόν σου τής Έλληνίδος Βυζαντι-

ασθενή

I

αγάπης καί τρυφερότητος, ή οποία

φλέγει

θεότητος μετά παρέλευσιν δύο όλων χιλιάδων έτών
τόσους

καθ’ ημέραν τόν δάκτυλον έπί τών

τών άπειλουσών ^κοινωνικήν γάγγραιναν,

^μμοφρονες σου λέγουν καί γράφουν πάντοτε.

προσκυνητάς

ν^γύρεως ό βράχος

άπό

τά | ηγήματα

τά τόσον εύμορφα καί τόσον χαριτωμένα καί το-

ελκύουν

τά πέρατα τού κόσμου ;

ειδικής τίνος εορτής

τής Άκροπόλεως

καί πα-

είναι

έπί σειράν ήδη

αιώνων τό σημεΐον, πρό τοΰ όποιου ταπεινή

καί £υγκεκινη-

μένη προσέρχεται ή άνθρωπότηςσύμπασ«^ άνεξαρτήτως φυλής
καί γένους καί θρησκεύματος ;
Ή

έπί τού βράχου αύτοΰ κυριαρχήσασα θεότης

κατερρί-

φθη άπό τοΰ θρόνου τής δόξης της. Τό ιερόν της κατεπατήθη.
Αί εικόνες

καί τά άγάλματά της

έσυλήθησαν. Ό ναός της

μετεβλήθη εις έρείπια καί όμως έμεινε καί μένει πάντοτε τό
φωτεινόν τοΰ κόσμου σημεΐον, εις τό όποιον έχει έστραμμ,ένα
τα βλερ.μ.ατα πάς άνθρωπος, έπιζητών εις τήν γήν τήν ιδεοίδη
τελ ειό τητα , ήν άπαντα τις μόνον εις τόν ούρανόν. Διατί ό
υλικής,

θρησκείας ήτις άπέδωκεν

εις

τούς

θεούς της με τήν άνθρωπίνην μορφήν καί πολλάς άνθρωπίνας
άτελειας κ.αί ταπεινά πάθη,

διατί νά μένη πάντοτε

ό κατ’

εξοχήν ναός, ό συγκεντρών ολον τό μεγαλεΐον καί τήν δόξαν
καί τήν αΐ'γλ,ην τής τελείας, τής

υψηλής, τής ιδεώδους, τής

μεγάλης καί άνευ όρίων ιδέας τής θ'ότητος ;
Είναι μήπως θαύμα τούτο,τό όποιον κατώρθωσεν τό ιδανικόν
το όποιον έξεπροσώπευεν έν τώ κόσμω ή λατρευτή τού Λιος κό

£ Τ ο μάλλον δε αξιοπεριεργον είναι οτι ή Βυζαντινή φίλη μου,

υπαρξίν της κύριον αυτόν, καί δτι τότε ή ζωή της διαρρέει I νής διηγηματογράφου, τό όποιον θά σοϋ ένθυμίζγ ολίγον τον
άχρους, άσκοπος με νεότητα προώρως σβεσθεϊσαν, μέ θησαυ Ψυχάρη καί πολύ τήν δημώδη, εις ήν γράφει ολα της τά διρούς δλους

τά βλέπει,

j «νει στερεοτυπως τά αύτά πράγματα, τά όποια σύ καί οί

καί ή νεότης της άπανθίσγι, ή ζωή της είναι μαρτύριον, ή

Πώς εξηγείς οτι μ.όνον τά σωζόμ.ενα έρείπια μιάς έθνικής

ναός θρησκείας
Τα αποτελέσματα τού παλαιού συστήματος

δέ ότι

τών όσων σού έγραφα εις τήν τελευταίαν μ.ου έπιστολήν.

Πώς έξηγεΐς οτι άνεξαρτήτως

εξανισταται καί διαμαρτύρεται

άφησεν ελεύθερα νά βασιλεύουν εις τόν

καί

εις έπικύρωσιν

οκνηρού βιου τής γυναικός καί τής ψευδούς καί έπιπλάστου

μορφα ή μή,

καλή μήτηρ των γή τά θέλει νά ανοίγουν τήν εΰοσμον

νομίζω

αί νεαι ες αυτής έντυπωσεις μου έρχονται

μορφωσεως της,

σώμά σας, ή οταν άλλη εύτυχεστέρα σας κατώρθωσε

Τ ά άνθη ή

πανηγυριν τής Παρθένου τού Χριστιανισμού,

άκόμη

θεού, ούτε νόμ-ος τής φύσεως. Τ ά πτηνά, ό καλός θεός, εΰ
τά

νά ίότι

’ Α ρ χ α ίο ι κ αι ά ν γ χ ρ ο ν ο ι ναοί

ταξύ τών οποίων έκλέγομ.εν πάντοτε τούς καλΆτέοους καί

ψυχολόγος, ή συχνά πυκνά μ ε τ ’ άληθοΰς σκληοότητος

του θερμοκηπίου δέν είναι ούτε

έν-

σημερινών συγγραφέων τών ίδικών μας ώς καί τών ξένων, μ ε

όνυχας δς άποφυλλίζουν μόνον ία καί μαργαρίτας. * 0 νοΰς σας

τήν χαράν καί τήν τέρψιν των όφθαλμ.ών ’

κάθε γυνή

ρη; Είναι μήπως μαγικόν τ ι φίλτρον,τό όποιον ρέει εις υποχθό
* ν ^ ελε νι* κρόνγι έκ τής ιδίας Εκανότητος, έκ τής ιδίας δε- ’ νιόν τινά που έκεΐ πηγήν καί τό όποΐον ελκύει καί μαγεύει
ρ * ί φύσεως, έκ τής ιδίας νοημοσύνης καί εύφυίας καί αύτε- καί σαγηνεύει έπί τόσας ήδη γενεάς τήν πολιτισμένην άν^ργειας όλας τάς γυναίκας, δέν^θά έτόλμα ποτέ νά τά ςκ α τα θρωπότητα ; 'Υ πάρχει ϊ'σως καί έδώ ώς καί εις τόν ναόν τής
εις τό αιώνιον pot— au feu, ά λλ’ ούτε νά ταΐς άρνή-

Τήνου πηγή αγιάσματος τής Παρθένου ;

ΕΦΗΜΕΡΙΣ T ü N K TPI ü N
Τελούνται ι'σως εδώ ως και εκει και σήμερον ακόμη
ματα; ’Αλλά τ ό : ε

διατί

θαύ

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ

κανόνα του απολύτως

οί εδώ προσερχόμενοι χριστιανοί

απολύτως καλοϋ.

αληθώς,

του απολύτως τελείου, τοΟ

Τάς ύλικάς των θεότητας περιέβαλλον μέ

προσκυνηταί, διατ ι οι σοφοί του κοσμ-ου, άν και τέκνα της

την αί'γλην

νέας του Χρίστου θρησκείας, εΐ; τήν κόρην των εθνικών θεών

τούτο μ.έχρι σήμερον, ότε οι θεοι των κατεπεσαν και η λα 

προσφέρουν τον λιβανωτόν της ψυχής των, το

τρεία των έξηφανίσθη.

μύρον και τό

του αθανάτου

τ έ ς τέχνης μεγαλείου.

οί ναοί των

Καί διά

καί έρειπιωδεις ε τ ι ε μ 

πνέουν θρησκευτικόν μεγαλεΐον άρρητον, καί ενώνουν υπο τα

θυμίαμα της χριστιανικές καρδίας των ;
Μήπως

μεγαλοπρεπέ ερείπιά των είς μίαν καί μεγάλην θρησκείαν του

εκείνη ώς καί αύτη δένάντιπροσωπεύει την τελείαν άρετήνκαί

απολύτως καί ίδεωδώς καλοΰ σύμπασαν την πεπολιτισμενην

σύνεσιν, το άπειρον μεγαλεΐον τής γυναικείας δυνάμεως, την

Μήπως γυνή δεν λατρεύεται

εδώ

ως και εκεί ,

άνευ αρχές καί τέλους έξανθρωπιστικήν καί ευεργετικήν έ π ι-

ανθρωπότητα.
Τοΰτο αρκεί διά νά σου έξηγήσγ, φίλη μου, την μεγάλην

δρασιν τέ ς φυσικώς άσθενεστέρας προς τον φύσει ίσχυρότερον;

ανάγκην, ητις μοί επέβαλε νά έξαναστώ κατά τ έ ς είδωλο

Μήπως άν αύτη έφωτισε και ενεπνευσε τας εξοχωτερας
κόσμου· διανοίας καί διεσκέδασε τόσα
ματος σκότη,

του

λατρικές, της υλιστικές έξωτερικεύσεως, είς την όποιαν α κ α 

πνεύ

τάσχετος φέρεται η ίδικη μας εκκλησία, να διαμαρτυρηθω κατα

τά σπλάγχνα της

τών παιδαριωδών στολισμ.ών,ύπο το στιλβον βάρος τών οποίων

τοΟ ανθρωπίνου

καί εκείνη δεν έ'φερεν είς

ενα θεόν, δστις κατηύγασε τον κόσμον δλον

μέ το άσβεστον

αίγλη χάνεται ύπό τό πρόστυχαν μεταλλον, δια τοΰ οποίου

φως τ έ ς αλήθειας, τ έ ς δικαιοσύνης καί τ έ ς αγάπης ;
Διατί λοιπόν η αίγλη τ έ ς συγχρόνου Παρθένου

νά άμαυ-

ροϋται προ του ίεροΰ βράχου τ έ ς παρθένου τ έ ς άρχαιότητος ;
Διατί η αγία μορφή ταύτης

νά ώχοιγ

κρύπτεται η άληθινη θεότης μας, ης το φώς θαμ.βοΰτ,Ί και η

καί άλλοιοϋται

οί κοινοί θνητοί έπεκράτησε νά κρύπτουν τηνματαίαν καί άσημον μεγαλειότητά των.

νά διατρέχγ

τόν κόσμον ολαν, νά διασχίζγι άπεράντους σ τέππας καί άβχθεΐς ωκεανούς, όπως άποκαλυφθή πρό του ίεροΰ ενδιαιτήμα
τος τ έ ς εδώ Παρθένου, ενώ αγνοεί καί
του ναοΰ

τές

την ύπαρξιν

άκόμη

είς την νέσον του Αιγαίου θαυματουργούσης

μ-ητρός του θεοϋ ;
Θέλεις νά σοί τό εί'πω τό διατί ; Θέλεις νά άκαύσης την
αιτίαν τ έ ς είδωλολατρικές αυτές υπεροχές είς κόσμον καί
λαόν χριστιανικόν ; Θέλεις νά μάθγις διατί τολμώ νά θέτοι
την χεΐοα είς δ,τι επικράτησε νά θεωρέται σεβαστόν καί άψογον καί νά ανεγείρω τόν πέπλον, τόν όποιον αί προλήψεις καί
ήβαρβαρότης τών πρώτων χριςπανικών λαών ήπλωσαν επί του
ιδεώδους τέ ς κ α τ ’ εξοχην μεγάλης καί ιδανικές θρησκείας μ « ;
Διότι έσχηαάτισκ την πεποίθησιν
φανατισμός έψυχράνθη,

εάν

η

δτι εάν ό χριστιανικός

θρησκεία

μας συνοψίζεται

Κ Α ΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΙ
Τί ’μάτια κόκκινα πρησμένα, έκλαψες τόσω απρόσεκτα,
που λέκιασες τό καλό σου το φουστάνι
κόσμος. "Εφυγε καί θά γυρίσν) πάλι

Σαν να χάθηκε ο

σε λίγο· εινε άναγκη

τώρα νά κλαϊς καί ’σε μένα ’μπροστά, Ινώ έ'φυγον οί αδελ
φές του ; Σ ’ εκείνες ’μπροστά,
ήταν νά κλάψης, μ.άλιστα έπρεπε
Ή Μυρσίνη, που εβλεπεν

έξω

άπ’ τό παράθυρο,

π ε τα -

χθηκε έξαφνα καί ανάμεσα από τά δάκρυα που έθόλωναν

Ή Μυρσίνη έδειξε μέ τό δακτυλάκι της έξω ’στό δρομο
κάτι

καί ετοιμάσθηκε νά πεταχθή ά π ’ τό όωματιον.

Μά ή κ. Σουσανίτσα, που είδεν εκείνο ποΰ τ έ ς έδειχνεν η
κόρη της, πε^άχθηκε πειό γρήγορα και εκλεισε τη θυρα.
είνε εκείνος ;

Μήπως θάρρος, πώς θα

σμέ/ο πρόσωπο, νά σε ίδή καί να σε σιχαθή ; ξέχασες πώς

έ'χυσεν ό Τίός τ έ ς Π/ρθένου τό θειον αΐμά του'δέν είναι πλέον

είνε

καταληπτόν είς ήμας. εάν τέλος οί σημερινοί χριστιανοί εί'-

βλέπγι πάντα εύμορφη καί περιποιημενη ;

μεθα περισσότερον είδωλολάτραι τών αρχαίων, αίτιον τούτου

άμα σέ ίδή σ ’ αυτήν την κατάστασι.
Ή Μυρσίνη δεν καλοκατάλαβεν,

καί

την λαμπρότητα

του αληθούς καί
έκδηλωσεως

τ έ ς θείας του ανθρώπου καταγωγές· Έ ά ν η αλήθεια είναι η
μεγάλη άρχή επί της όποιας καί μόνης δύναται νά θ&μελιωθή
θρησκεία τις, εάν αυτη
έξωτερικεύσεως
χαίοι είναι

άποτελή

του θρησκευτικού

τόν άλάθητον τύπον τ έ ς
ιδεώδους, βεβαίως οι αρ

ό μόνος λαός, ό οποίος άν καί

είχε θρησκείαν

ψευδέ, έτηρησεν δμως είς τούς εξωτερικούς τύπους αυτές τόν

νά φέργ γλυκό, έμεινε ’σάν απο

σβολωμένη.
Ή υπηρέτρια πέρε τά κλειδιά που έπεσαν ά π ’ τά παρχλυυ.ένα δάκτυλα τής κ. Σουσανίτσας καί έφυγε.
"Αχ, δέν φορεΐ καί τή ζώνη της·

τήν έβγαλε γιατί

Η ΑΚΟΛΟΤ0ΙΑ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΝΑΣ

είχ ε

Δέν ώνόμασαν είτέτι τάς επί τών τιμ.ών δεσποινίδας, αιτινες συνοδεύουν τήν Τσαρίναν κατά τό είς · αλλίαν ταξείδιόν
της. Γνωρίζουν μόνον δτι ή ’Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνχ εισέρχε
ται είς Παοισίους, περικυκλουμ,ένη ύπό λευκών ύπερβορίων κο-%
ρών, ών ή καλλονή προσθέτει σπάνιον θέλγητρον είς τήν λαμ πρότητα τών εορτών τής Ρωσσικής αυλής.
Αί νεάνιδες, αί εκλεγόμενα; διά τά καθαρώς τιμητικά ταϋτα

δύσπνοια. Τί μεγάλη φαίνεται ή μέση της ! Καί τό φόρεμά
της λεκιασμ,ένο, τί θά σκεφθγ ό άνθρωπ'ς. Ή Παναγία να
βάλη τό χέρι της,

γιατί

μου φαίνεται ή δουλειά χαμένη

* 0 Γεώργος τήν βλέπει καί άπό
άπελπισία ή μητέρα της,
Μυρσούλα του
άγαπά,

ένα

δλα που παρατηρεί μέ

πράγμα

ξεχωρίζει : πώς ή

υποφέρει μέ τόν χωρισμό

όπως ώνειροπόλησε

αύτόν.

νά άγκπηθή,

καί

Πώς

τόν

δέν ’μιλεϊ

Τήν κυρία Σουσανίτσαν ή σιωπή του τήν
νά ’πή κάτι τι.

γυρίζει βλέπει

καθήκοντα, είνε πράγμ,ατι άνεξάρτητοι καί δέν έχουσι ηλι
κίαν άνωτίραν τών δεκαέξ ετών— τό έλάχιστον δηλ. οοιον
τής ηλικίας καθ’ ήν άοχίζουν νά παρουσιάζωνται είς τήν Αύ
λή'>— δύνανται δέ νά στολίζωνται ύπερμέτρως δι’ άδαμ.άντων
καί νά κκλύπτωνται διά κοσμ.ημ.άτων ώς Βυζαντιναί εικόνες.
’Ε πιπλέον, οίαδήποτε καί αν είνε ή κοινωνική τάξις, είς ήν
άνήκουν έχουν είς τό έξής δικαίωμα νά παρουσιάζωνται είς

γιατί δέν ’βρίσκει λόγια νά τής τά ’πή δλα αυτά
άπελπιζει καί
τό ρολόγι

καί

δλας τάς επισήμους τελετάς, έκ τών οποίων ώ; επί τό πλεΐστον άποκλείονται αί οίκογένειαι αύτών.
*Η έκλεχθείσα κόρη είναι «διά σήματος» επί τών τιμ.ών δε-

υ,^χυλίχ

υ.χτιχ

υ. υλ

το 'πτρτ·-

άκόμη αρραβωνιαστικός σου μόνον καί πρεπει να rΘα σε σιχαθί),

μά ή

κ. Σουσανίτσα-

εμπρός ’στόν καθρέπτη και φόρεσε και μια ύαντελλα μαύρη
’στό λαιμό της για πειότερη αξιοπρέπεια,

έφυγε βιαστική-

«Ξεύρετε, μαμμά, "χασα τό τραίνο και δεν θέλησα να
τ ειά σ ω αυτήν τήν μισή ώρα ’στό σταθμό· συλλογίσθηκα
έβλεπα άκόμη γιά λίγο τήΜυρσούλα μου καί έτρεξα»·

"Α χ, παιδί μου, δεν τό είπα ’στή Μυρσούλα. Είνε, ξ έ 
ρεις, λ επ τή καί πρέπει ν’ άποφεύγγ κάθε
έκλαψε τόσω πρό ολίγου,

ποΰ φοβήθηκα·

ο υ γ κ ί ν η σ ι ν .

’Εκείνη

καί τώρα

μόλιί

ησύχασε λιγάκι. Θέλεις νά έπαναληφθοΰν τά ίδια ;
Λ

σποιν;ς, φέρει επί τοΰ άριστεροΟ ώμου τό μονόγραμμα τής Αύ-

Ή Μυρσίνη κλαίει μ.έ λυγμούς.

τοκρατείρας,κεντημένον επί μετάξινης ταινίας χρώματος ανοι

— Θέλεις νά μείνω ; ζ\ χ, λέγε, θά κάμ.ω ο,τι θελης· μά

κτού κυανου.Λέγουσιν οτι είς τήν Αυλήν τής Ρωτσίας οί τής
άρχαιοτέρας καταγωγής εύγενεΐς δέν είνε πράγματι ή άνώ-

μήν κλαΐς.
— "Α, δχι. Πήγαινε

"Αν δέν ήτο άνάγκη μεγάλη, δέν
ούτε ποτε

Λεν θα μ. ευργίς

καθήκοντος σου.

Ναι, κύριε

* Α ... δχι, μαμμά, μά ήθελα τόσω νά τήν έβλεπα .

’Ακόμη δεν τελείωσε τό λόγο του ό Γεώργιος και μπκ*ε

τεροι δούλοι, δεσποζόμ.ενοι ύπό τής ύπερτάτης θελήσεως του
κυριάρχου ώ; ό τελευταίος χω,ικός. Καί, οσον άφορά τάς «διά
σήματος» επί τών τιμ.ών δεσποινίδας, δέν είνε άρα λείψχνον

Ι'εώργιε, μή μέ βλέπγς τόσω άδύνατον καί κλαψάρα, έγω

δουλείας ήύποχρέωσις · ου νά φέρωσιν ούτω καταφανές τό σήμα

άν σέ ίδώ καμμιά φορά που ξεχνάς τό καθήκον σου, θα ευρ ·■

τής σεβαστής αύτών δεσποίνης ;

’Εκείνος τήν έβλεπε μέ τόσην άγάπη·
ήταν ή γυναίκα που έπλασε μ.έ τά

Πήγαινε

ά, σά ν.... αύτην

δνειρά του.

" ‘ πως δήποτε αί άλύτεις αύται, άν υπάρχουν πράγματι,

το κα

αύτη·· .·

είναι χρυσαΐ καί φαίνονται γλυκεΐαΐ’ ή στολή— ή ομοιόμορ
φος— ήν ένδύονται κατά τάς έορτασίμ.ους ημέρας είνε δαπανηροτάτη

Σύγκειται δέ πρώτον έξ εσθήτος έκ λευκοϋ όλοση-

οικου κλειομένης άπό του τραχήλου μέχρι τών πζιδών δΓ αδα

δχι άλλη.
Φίλησε τό χέρι τής πεθεράς του, ή όποία άπό τήν στενο

μαντινών κομβίων· είτα μέγας έπενδύτης έξ έρυθρου βελούδου

τήν υστερνή σκηνή καί παρ’ ολίγο νά

διά χρυσοϋ πεποικιλμ.ένος μέ μ,ακράν ού.άν, μέ πλατείας χ ε ι

ζητήσϊ) συγγνώμην γιά τήν άσχημιά τής Μυρσίνης της. Γλυ-

ρίδας πίπτει πολυτελώς επί τής λευκότητος. ’Αλλά τό αλη

κοφίλησε^καί τήν άοραβωνιαστική του κ ’ εκείνη περιχύθηκε

θώς χαρακτηριστικόν τής στολής ταυτης είναι ή κόμ/ωσις,

μέ τό γλυκύτερο κόκκινο χρώμα καί έφυγε δακρυσμενη

είδος διαδήμ.ατος. κακοσνίκ ,k a ko ch n ik) καλούμενου, δπερ

χώρια της δεν είδε

Ποτέ, μά ποτέ

δέν του φάνηκε ή Μυρσίνη τόσω ώραια.

Ά ! ό θεός νά τήν φυλάγγ τήν άγαπημ.ένη παιδούλα, νά
τήν σκεπάζγ άπό κάθε κακό
δεύτερο

ένόησε πώς είπε αρκετά καί άφοΰ διώρθωσε τά μαλλιά της

πώ; 0

— ΓΙαιδ ιά μου, μή ξεχνιέσθε· πέρασε ή μισή ώρα.

θήκον τόσω πικρό, σάν τόν σημερινό χωρισμ-ό μας

— Τ ί έπαθες Μυρσούλα

ζετα ι σήκεεον, εάν τό μέγα καί άγιον ιδεώδες, ύπερ του όποιου

άφθίτου ιδεώδους τέ ς τέχνης, τ έ ς έντελεστέρας

έτο ιμ ά ζετο νά δώσν) ’στήν

τήν δύναμι νά σου τό υπενθυμίσω και άς είνε αυτο

τά ’μάτια της έλαμψε ακτίνα χαράς.

<ÿ5 άφί'το) νά τρε^τις ια1 aùrsc τ χ

δλον τό μεγαλεΐον

ύπηοέτρια τά κλειδιά γιά

καί νά λιποψυχήσεις κ αι...

ριάδων πτωμάτων τών πρώτων φανατικών χριστιανών, κλονί

θεότητός αας.
Οί Εθνικοί της άρχαιότητος περιεβα")ον τούς θεούς των με

ή όποία

εμπόδιο ’στήν έκπ'·ήρωσι του

χρέος

— Αί', καί πώς

οί είδωλολατρικοί τύποι, ή είδωλολατρική έξωτερίκευσις τ έ ς

Σουσανίτσα,

θά έφευγες· έμ,ένχ ούτε τώρα,

σοϋ λέγω,

εάν τό οικοδόμημα, τό όποιον ό Χριστός έθεμελίωσεν επί μ,υ

ό'χι τά έκτραχυνθέντα αίσθήματά μας, άλλ’

‘Η κ.

σου

δεν

— Τ ί κάμνεις, μητέρα μου, εκείνος είνε, ξαναήλθε . .

στος φύσις μας,

τά δάκρυα ’στά ’μάτια

λέγει :

σήμερον είς την τυπικήν μόνον έκτέλεσιν καθηκόντων τινών.

είναι ό'χι τό πνεύμα τ έ ς θρησκεία; μ,ας. δχι ή κακή ή άπι

μέ

καί μέ τό γέλοιο ’στό στόμα.

έκανε -¿α

προ

του ακτινωτού, τδ όποιον επιστέφει τό έρειπιώδες καί άποσυντεθειμένον εκείνης ιερόν ; Διατί ό χριστιανός

μέσα ’στό δωμάτιο ή Μυρσίνη,

ΤΩΝ K T PIü N

στο

Τόκακοσνίκ τοΰτο ώς καί τό πανονίκ (panonik) δπερ φερουσιν άκόυ,η αί κομψαί τροφοί τής ΓΙετρουπόλεως και τής

τήν κόρη τή δα

Μόσχας, είναι ή μ.όνη έθνική κόμ.μωσις, ήν παρέλαβον άπό

Σουσανιτσας, μέ τό άδιάλλαχτο φουστάνι

τά . άρχαίας στολάς τής μεγάλης Ρωσσίας, καί σύγκειται έξ

τήν

άγάπησε

άλήθεια. Τήν πρώτη φορά, άπεχαιρέτισε
σκαλεμένη τής κ

περισσότερό.

καί τά καλοκτενισμένα μ,αλλιά.
Τή δεύτερη φορά. τήν κόρη
λευτη.

φυσική,

θεών.

Και

άποχαιρετισμό,

Καί θαρρεί πώς τωρα,

διά τοΟ σχή/.ατός του ύπενθυμίζει τό διάδημα τών αρχαίων

έρυθρου βελούδου ώς καί τό τοΰ έπενδύτου. Είναι δέ δλον κκπου τόν έλάτρευε, άδασ/.ά-

πικραμένη· μά δχι, ή πίκρα νά τής γείνγ

τεσπαρμ,ένον άπό πολυτιμ.ους λίθους- Μεγκ πεπΰ,ον εκ λευκου
τουλίου

ποοσηρτημ.ένον είς αύτό, πίπτει προς τά όπίσω καί

σύμβουλος κακός. Μια γυναίκα που σέβεται τάς υποχρεώσεις

χάνεται μεταξύ τών ώραίων πτυχών του φορέμ,ατος. ’Ε ν τ ο ύ 

τοΟ άλλου,

ιδι -

τοις ή λάμπρότης αύτη ολίγον χρόνον δικρκεΐ. Μ ετά τινα έτη

κάς της· κ ’ ενώ τά συλλογίζεται αυτά, άκούει τή φωνή τής

ή «διά σήματος» έπί τών τιμών δεσποινίς μεταβαίνει είς τήν

Μυρσίνης άπό μακρηά νά ψιθ ρίζϊ] ;

τάξιν τής «δΓ είκόνος» έπί τών τιμών δεσποινίδας, καί άν-

ποτέ,

καμμιά φορά δέν θά ξεχάσγ

τάς

«Καλή άντάμωσι».

’ Λ λ εξ ά νδ ρ » Παπ α δοπ ούλόυ.

τκλλάσοει τόν πλούσιον πορφυροΰν έπενδύτην άντί άλλου κοσμ-ίωτέοου, πρασινοχρόου, δι’ άργύρου πεποικιλμένου.’Αφ’ ε τ έ 
ρου δμως ή Τσαρίνα έπιτρέπειείς αυτήν νά φέρν) τήν δΓ άδαμ,άντων κεκοσμημένην εικόνα τη ; είς τήν θεσιν του μονογράα-

/
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¡¿ατος, δπερ εως τότε πιττως εφερεν. ’Ενίοτε και το παρκ-

έδέχθη μάλλον ψυχρά, καί όταν τ·ης εί'παμε τόν σκοπόν μας,

ρικαι χειρες συσπώνται

σνιρι.ον τνίς 'Αγίας Αικατερίνης, το άποκλειστικώς χάριν των

άπηντησεν ότι δυστυχώς ό αριθμός τών μαθητριών της είχε

τριαντάφυλλα, όπως τά χεράκια τών μικρών παιδιών καί

γυναικών ίδρυθέν ύπό ΙΙέτρου του ¡κεγάλου, άνταρ,είβει την

κλείσει

τα πέταλα των τα εύωδη τά έσπανεν εις τό μέτωπον της.

επί των τιριων δεοποινίδα διά τάς εις την Αυλήν προσφερθεί

έκείνη τη στιγμή στό βλέμμα μου όλη την απελπισία

σας υπηρεσίας της.

μέ είχε καταλάβει

Γενικώς ή Αύτοκρ'άτειρα εκλέγει τάς επί των τιριων δε

καί δέν ημπορεΐ νά μέ δεχ θ γ

Διάβασε άρά γε

την εικόνα της εις φυσικόν μέγεθος όταν ήτο νέα; d eco lle-

μιαν ακόμη φοράν υπερηφάνειαν διά τήν Βοσπορίτιδα καλλιτέχνιδα.

ποΰ μ ’ οδηγούσε νά μέ έξετάσγ, καί δέν είδα

παρά μόνον

τό συμπαθητικόν μειδίαμα τής είκόνος της. Ό Θεός μ ’ έδωσε
θάρρος, άλλως τ ε δέν είμαι δειλή

"Αχ ! όταν έτελείω σα καί τό λ

[/.εταξίνης έριπροσθελλας, έχούσης τόές^ς ίδιόρρυθριον χαρακτη

μησα νά γυρίσω νά την ΐδώ, τί μεταβολή ήτον έκείνη ! Σέ

ριστικόν τό άνω ριέρος του περικορυ.ίου καί αΐ χειρίδες είνε

βεβαιώ ότι δέν ήτο ό "διος άνθρωπος. Ή φυσιογνωμία της

κινητά, ώστε όταν ό Τσάρος—απόλυτος κύριος των καταστη-

είχε μεταβληθή δλως διόλου καί μέ κύτταζε τόσο συμπαθη

ριάτων τούτων άπερ έξ ιδίων του συντηρεί— έ'λθγ έξ απροό

τικά, ποϋ δέν ’μπόρεσα νά κρατήσω τά δάκρυα, τά όποια

πτου, ολοι οί νεαροί ώριοι, ολοι οί νεαροί βραχίονες αύτοστιγριεί

πρό πολλοΰ ήσαν ’στά ’μάτια μου. Καί ή μητέρα έ κ λ α ιε ....
Ποτέ, ποτέ,

δέν θά ξεχάσω

τάς

στιγμάς έκείνας καί

θέλγητρου. Λέγουσι ριάλιστα οτι ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος

τώρα άκόμη ποϋ σοϋ τάς γράφω, κλαίω.. ... ’Αλλά σου τάς

ό 13" ουδέποτε παρέλειπε νά τό άπολαριβάνγ).

γράφω ολας τόσον λεπτομερώς γιατί είμαι βεβαία ότι ή εύ-

Κρυαταλλέα. Ιχ σ χ α λ ο π ο ύ λ ο υ

γενης σου καί καλλιτεχνική ψυχή θά ύποστόΐ τάς ιδίας σ υ γ 

Χρυοοβίργη

κινήσεις

ΤΟ

ΩΔ ΕΙ ΟΝ

ΤΗ Σ

μοϋ είπεν oTt έχω πολύ talent ’στη

μουσική· οτι μέ λείπουν μέν άκόμη

ΜΙΑ ΕΑΑΗΝΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ
Ε ΙΣ

Ή Rappoldi

πολλά πράγματα άπό

τόν μηχανισμόν, άλλά γρήγορα θά τ ’ αποκτήσω μέ επίμονον

Δ Ρ Ε Σ Δ Η Σ

μελέτην, καί τέλος πολλά περιμένει άπό ’μένα. Ό έπίλογος

Ή δεσποινίς Ίωαννίδου, η υπό το ψιυδώνυμον Λύρα, άναλαβοϋσα τόσον
Ιπιτυχώς έρμη· βίαν μουσικών τεμαχίων Ιν Κωνσταντινουπόλει, είνε ό άν
θρωπος του μέλλοντος. Νεαρά, παιδίον ακόμη, έχει μέσα της τό άγιον της
τέχνης πυρ και η ίστορέαι τής Κωνσταντινουπολίτιδος γυναικός, ή οποία
δέν έχει νά Ιπιδείξη άχόμη μουσικόν, θα σταμχτήση εις τό δνομα τής νεαροί;
Κωνσταντινουπο> ίτιδος.
Δημοσιιόομεν ενταύθα απόσπασμα επιστολή; της, ε’χ τής οποίας φαίνεται

ητο ότι μέ δ έχ ετα ι ώς μαθήτριαν της διότι, καθώς μοϋ είπε
μέ προτιμά

άπό πολλάς άλλας αί όποϊαι την παρακαλοΰν

άπό τό τε ήρχισα

νά την άγαπώ

μ.έ όλη την καρ

διά μου.

ιις τόν άναγνιύστην.

Ή κ. Παρασκευοπούλου.

τό όποιον ριας εΐσηγαγεν ή υπηρέτρια της Rappoldi, ύπερέ-

Τό θέατρον όχι πλήρες δυστυχώς,

Μεγάλο,

άπλούστατο,

άλλ’ ή έπιτυχία τής

Οί τοίχοι ολοι ησαν σ/.επασρ.ένοι άπό [μεγάλους στεφάνους

είχε στιγμάς, τάς οποίας ήμποροϋσε νά ζηλεύσγ) ή μεγα λει-

δάφνης, τα τρόπαια των καλλιτεχνικών της θριάιχβων. Τ ί 

τέρα έκ τών άνεγνωρισμένων καλλιτεχνίδων.

ποτε άλλο άπό στεφάνους δάφνης δέν έ'βλεπες

σ τ ά -η ώς πλάσμα έλαρόν

άλλά ήιταν απειράριθμοι,

δεμένοι μέ μεγάλες

"Ητο

χαριε-

(ή Φροϋ-φροϋ εις τάς πρώτας δύο

πράξεις) άγαθόν, στραβοχαϊδεμένον.

Καί ή φωνή της καί ή

κορδέλες όπου ητο μέ χρυσά γράμματα τυπωμένο τό όνομά

στάσις της καί αί κινήσεις της έπεδείκνυον την αΦροΰ-φρϋϋ»,

της : Laura-Rappoldi-Kalrer.

ή όποία έζησεν έν μέσω

Μέσα άπό

τούς στεφάνους

έπρόβαλλαν αί εικόνες των μεγαλειτέρων μουσικών, ως νά
έστεφάνωναν έκείνους τά τρόπαια της καλλιτέχνιδος.
εις τάς γωνίας του δωματίου,
έπάνω

σέ

μουσικών προτομάς έβλεπες

βάθρα ύψηλά, κι’ έκεΐνες στεφανωμένες

δικη της δάφνη.

Καί

μέ

τη

Ιίοτέ σ’ όλη μου τη ζωή δέν θά ξεχάσω

την στιγμήν έκείνην,

όταν άνοίχθηκε μια portière καί πα-

ρουσιάσθη ή artiste έμπρός μας.

τής ατμόσφαιρας τής συγκαταβά-

σεως, τήν όποιαν χρυσώνει ή μεγάλη άλλά καί τυφλή άγάπη.
Καί όταν τήν βλέπετε τόσω χαριεστάτην καί άξιαγάπητον τήν

«Φροϋ-φροϋ» συλλογίζεσθε ότι άδικα

ζωγραφίζουν

τυφλόν τόν έρωτα· ή στοργή είνε τυφλή, έκείνη μόνη.
* *
¥

Ά λ λ ’ εις τήν δυστυχίαν τής «Φροϋ-φροϋ» ή κ.Παρασκευο-

Κοντού άνχστημχτος, μέ

πούλου ητο πολύ μεγάλη. Δέν έβαψεν εις ώχρόν τό πρόσωπόν

κομμένα μαλλιά, βλέμμα σπινθηρίζον, άμέσως σου δίνει νά

της, άλλ’ ή ζηλοτυπία έκείνην τήν στιγμήν τήν έκαμε νά

έννοησης

ώχριάση, νά γείνη πελιδνή καί αί χεΤρες της έκεΐναι, αί νευ-

ότι έχεις μέγαν καλλιτέχνην

έμπρός σου.

Μάς

Ιγ

*
* *
¥

Η διαλεξις τοϋ κ.
νασσοϋ».

Τιγράν εις τήν αίθουσαν τοϋ «Παρ-

Η εσπερις τής Τετά ρ της, άν δέν θά μείνη ώς

έσπερίς

θριαμβευτική και αστραπηβόλος είς τήν ένθύμισιν τών παοευρεθεντων, θα μεινν) όμως μία άπό τάς συγκινητικωτέρας
εσπερίδας τοϋ «Παρνασσοϋ».
Ο νεαρός Αρμένιος κ. Τιγράν ώμίλησε
καί Αρμενίων.
·..

περί Ελλήνων

’Επί τοϋ βήματος ωχρός ό ρήτωρ, μέ φωνήν άσθενή, ώς

να σάς υπενθύμιζεν ή στάσις του καί ή παρουσία του μόνη
τας προσφάτους τών άδελφών του σφαγάς, ώμίλησε, μή κα

Ελλήνων, έξεφράσθη μ ε τ ’ έν-

ελεγε με την λύχνον τοϋ λογικοϋ καί τής ειλικρίνειας.
Επειδή όε ο κ. Τιγοαν ώμίλησε έκ πηγών ένθουσιασθείς
διά

τόν

ύμνον μας,

εύχομαι όπως ό ήλιος τής έλευθερ'ας

φωτίσγ καί θερμάνγ τήν πολυβχσχνισμένην πατρίδα του.
Β υ ζ κ ν τ Ις

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

τείχη έλευθέρας πόλεως θεμελιοϋνται διά π τ ω 

Αί ίστορικαί γνώσεις τοϋ νεαροΰ Αρμενίου,

γνωρίζοντος

κάλλιστα τήν ιστορίαν τής αίματοβρεγμένης πατρίδος του,
LEO N

T IN S E A U
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τό έπι τής ό?οΰ Στχδίου *ρ. 55 ώ,οι

σεν ως χατωτόρω τός τιμάς τών έν «υτώ χατισχ=υ«ζομένων υποδημάτων, ών
η κομψοτης χαι στερεοτης αμιλλάται πρός τά τών γνωστοτέρων Γΐχοισινών.
Μπότες γυνχ’χ.
»
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0
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ταδεχθείς νά χύσν) έν δάκρυ διά τούς σφαγέντας, διότι όπως
είπε «τά
μάτων».

όλοι, οί

θουσιασμοϋ και πχρηκολούθησε τά βήματά μας φωτίζων όσα

Τ ό ΰποδτ-,ματοποιίΐον τών Κυριών,

ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΟΜΑ

16.S5
18.25

Η κομψότης χκι η στερεότης τών γυναικείων υποδημάτων του ?ν τη ήμε τέρα πόλει διακεκριμένου τεχνίτου ΙΩ Λ Ν Ν Ο Γ Τ Σ Α Μ Η είς τοιαύτην προήχθη τελειότητα, ώττε ή Α. Τ ή [Ιοιγκίπιατα Σορία έτίμηοε τόν "Ελληνα
τεχνίτην διά τη ; Ύψηλης πελατείας της και της ύπερόχου τιμής «'Υ π ο δ η 
ματοποιού τήι Αυλή; τ τ ; Α. Υ . τής ΠριγχίΓ.ίτσης Σορίας».
— Μή όμιλής περι εγκλημάτων' σύ, ύπήρξας ό κάλλιστος φίλος μου, ό
πατήρ μου !
τά πάντα πριν ή σάς άφίσω ! "Ακούσε, χαΐ πράξε δ,τι θά σοι εί’πω ! Σπεΰσον
εις Π ώ , νά εϋρης τόν συμβολαιογράφον, ουτινος θά σαί δώσω τό ό'νομα- εΐπέ
νά λάβη τήν διαθήκην μου ήν.παρ’αϋτώ

«Φροϋ-φροϋ» σχεδόν πλήρης.
Ή κ Παρασκευοπούλου, ή καλλιτέχνις συμπατριώτίς μου,

σαλόνι της,

β

ήαεϊς

— Ό χ ι , δέν έφέρθην πρός σέ ώς τοιοϋτος ! άλλά πρόσμενε θά διορθώσω

έπιβλητικό, ¡κέ έπιπλα άπό πράσινο, πολύ σκούρο βελούδο.

υ.έσα στό

Ο κ. Τιγραν, ομιλών περί

άλλά καί

δ,τι ήτο δυνατόν νά κάμουν, έπαιξαν δηλ. μέ φιλοτιμίαν.

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Ονειροπόλησες ποτε σου καλλιτεχνικόν σαλ,όνι ; έ ώ πολ
λές φορές καί ρ.άλιστα ρ,ουσικοΟ artiste. Εκείνο οριως εις
βαινε δλας ¡μου τάς ονειροπολήσεις.

’Εν γένειή «Φροϋ-φροϋ» έπέτυχε διότι καί οί άλλοι έκαμον

26

όλη ή καλλιτεχνική ψυχή της και τής οποίας ό ενθουσιασμός μεταδίδεται χαΐ

ήσθάνθην διά

Η δεσποινίς Ραίνεκ, νεωτάτη διά τό πρόσωπον τής Λουΐ-

καί μοϋ τό είπεν αυτό μέ τόσην απλότητα καί ειλικρίνειαν,
ώστε

ώστε

^ ζτθ?, επαιξε καλλιστα και εφυλαξε μέχρι τέλους τούς ίδιους
χρωματισμούς.

έπαιξα καλά ενα δύσ

κολο κομμάτι του Chopin.

( Έ χ του Γαλλικού)

τν) άληθεία της ή περιγραφή τής δουλείας καί δέν έροίγησαν
οποίοι γνωρίζομεν τό ποτήριον τοϋτο.

έ'νδυριά το.ν συνίσταται έξ έσθητος ριαλλίνης ριονοχρόου καί

άπογυρίΛοΰνται. Καί τό θέα,ρια τοΰτο βεβαίως, δεν στερείται

Ως «Φροϋ-φροϋ» δε ή όποία έρχεται νά έπαιτήσν) στοργήν,
καί άποθνήσκουσα ήτο τόσον θεσπεσία

γιατί έκείνη τη στιγμή ξέχασα την αύστηράν καλλιτέχνιδα

όποία

Ό νεαρός κ. Τιγράν ούτε έξετροχιάσθη ούτε κατηράσθη,

ολοκλήρους άπό νότες, καί στόν τοίχο έπάνω άπό τό πιάνο

S a in t— Denis καί les Logesi Ai ριεγάλαι τάξεις φέρουσι τό

λεπτότητα , άφ’ ·ης θά έξαρταται βραδύτερον ή τύχη των. Τό

άγνωστον έκείνην χώοαν, ή

εγκαταλελειμμενη και έρημος· ως «Φροϋ-φροϋ» ψυχορραγοϋσα

tée, μέ πρόσωπον που χαμογελούσε συμπαθητικά. Δέν ξεύρω

τριαι έξασκοΟνται έκει εις την έθιριοτχξίαν καί τήν άψογον

μάς ωφέλησαν διά τήν

κλαίει καρδίας, αί όποϊαι φιλικώτατα πάλλονται δι’ ήαάς.
ά λλ’ ούτε έδειξε μαύρην άπελπισίαν. "Ητο πολύ ζοφερά έν

¥

βιβλιοθηκας

τηρια άτινα λειτουργοΟσι σχεδόν ως τα έν Γαλλία Ecoen,
των πεπινιέρων (pépin ières)· αί δέ ριαθη-

πριν έμαδοϋσαν

μόνον οί παριστάμενοι Αρμένιοι,

των κατωτέρων άξιωρ.ατικων

συριβολ'κ: ν ό'νορια

ένώ

★ Τ

ότι θέλει νά μ ’ άκούσγ] νά παίξω. Μέ οδηγεί εις τό πλαγινό
σαλόνι όπου είχε ενα μεγάλο πιάνο μέ ουρά,

'Ως ποος την παιδείαν· υπάρχουν καί έκεΐ πολλά έκπαιδευ

ποϋ

"Ισως· γιατί σηκόνεται καί μέ λέγει

σποινίδας της κατά το δοκοΰν ούτγ) [».εταξυ των θυγατέρων
των άνωτέρων υπάλληλων.

με άγωνίαν,

7

Ο Πατρίκιος χύπτων τήν κεφαλήν Ιπεοχόπει τό συντριβεν αυτών αέλλον,
την αναμένουσαν αυτούς απελπιστικήν πορείαν χαΐ έσπαράσσετο τήν χαρδίαν.
Τόπαν Ισιρέφετο Ιναντίον αυτών χαι δρκος, δοθείς έπισήμως, άπεμάχρυνεν αυ
τούς παντός εύτυχοϋς σημείου, « 'Ορκίζομαι, χαι άν άποθάνης πρώτος, ποτό
ή γυνή σου νά μή γείνη ίδιχή μου» ειχεν είπεΐ τώ Γοδεφρουα, άνοίξας βάραθρον χαινον ήδη ε’ι’περ ποτε, μεταξύ αύτοϋ και τής παρά τό πλευράν του περιδιαδαζούσης θελχτιχής χαι προσφιλούς γυναιχός.
Καιώς θέλων ν’ άπαλλάξη τήν ψυχήν του τοϋ πιέζοντος αυτήν βάρους, άνείωνησε τας λέξεις του πατρός Χρυσοστόμου, δι’ ών έπαρηγόρει και ΰπεστήΡ'ζεν αύτόν έν ’Αλγερία :
* ® γέγονε, καλώς γέγονεν.»

κατέθεσα, χαΐ νά έλθη ταχέως. Σπεύ-

σατε αμφότεροι,διότι ολίγος καιρός μοΐ μένει,Γνα έπανορθοεσω τό άόίχημα, δπερ
έπραξα.
— ίσως άσκοπως θα ενοχλήσωμεν τόν άνθρωπον, παρετήρησεν ό Πατρί
κιος. Δόνασαι και μόνος νά χαράξης μεριχάς γρσμμάς χαΐ θά έχωσι τό αότό
χϋρος μέ δλα τά χαρτόσημα τοϋ κόσμου.
— "Ο χι, ό'χι !

’έχω αιμα χωρικόν

είς τάς φλέβαςμου και δέν πιστεύω

παρά τό σεσημασμένον χαρτί. "Υπαγε, ;έχνον μου, δέν θέλω νά έ^ερθώσι δ(χαι μετά τήν άναχώρησίν μου 1 Όδήγησον Ινταϋθα τόν Μαλμπουργέ νεχρόν
ή ζώντα μέ τά χαρτιά του είς χεΐρας I
— ’Ησύχασε ! υπάγω, και χύψας ήσπάσθη τόν φίλον του, δπερ ύπήρξεν ή
μόνη παρηγορία του βραδύτερου, δτε Ιπιστρέψας δέν εόρε πλέον αύτόν.
’Ακάματος περιπατητής ό Πατρίκιος οόδένα έφρόντισε νά ταράξη,άλλά πεζή

Χ Χ ΙΥ

χαΐ ταχεΐ βήματι, διηυθύνθη είς Π ώ , μή υποπτευόμενος ότι δπισθεν αύτοϋ πα-

ρέμενεν ή μήτηρ Σωβάλ,θνήσχουσα έχ"περιεργείας, χαΐ ήτις προφασιζομένη ότι
Τήν επαύριον,χαθ ’ ήν ώραν ό Γοδεφρουα έδέχετο τήν σύζυγόν του, έδέχθη I θα περιποιηθή τόν Γοδεφρουα είσήλθεν εις τά δωμάτιον, διά νά έρωτήση τήν
**τά μάνας τόν Πατρίκιον.
αιτίαν τής αιφνίδιας άναχωρήσεως τοϋ Πατρικίου χαΐ τά μεταξύ αότώ< προ
ηγουμένως λεχθέντα.
Αισθάνομαι Ιμαυτόν καλλίτερα σήμερον, διότι Ικοιμήθην στιγμάς τινας, έπιυμώ δέ φεόγων τοϋ κόσμου νά μή άφίσω όπισθέν μου ούδ’ έλάχιστον ίχνος
^γωισμοϋ. Έ χ ω ήδη πράξει πολλάς εγωιστικάς χαί οχληράς πράξεις απέναντι
των προσφιλεστέρων μου χαί τών μάλλον άφωσιωμένων μοι προσώπων, και
|?®«το, διότι ό έρως παρουσιάζει χαΐ αυτά τά Ιγχλήματα ώς φυσιχάς πράξεις,
ως ανωτατον δικαίωμα τοϋ ίσχυροτέρου

Πόσον οχληρά είναι ή πάλη αϋτη τοϋ βίοο, διενοειτο, ε’πισχοποΰσα τά περί
αυτήν εν τύ> δωματίω, μηδόλως μερ μνώσα περί τής πρό αυτής μετά τοϋ θα
νάτου γενομένης πάλης ! Καί άπήλθεν οόδέν Ιξιχνιάσασα,
Ο Γοδεφρουα, αφεθεΐς εις τάς περιποιήσεις τοϋ θαλαμηπόλου του, χαΐ πριν
η , ως συνήθως, χαλέση τήν σύζυγόν του, ήσθάνθη Ιαυτόν καταλαμβανόμενου

ΕΦΒΜΕΡΙΣ TUN Κ ΤΡΙΩΝ
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Δυστυχώρ άό συναθροισθέν ποσόν δεν έπήρκει διά την έ'κ-

ΣΓΓΧΡΟΗΟΙ ΕΑΛΗΚΙΑΕΣ

δοσιν, ΐνκ δε μή άτελές καί περικεκομμένον δημοσιευθή τό
έ'ργον έπεστοάφη τότε πρός τάς έν λόγω κυρίας το προς ήμας

ΊΠ το ίρ ία τ ή ς Γ υ ν α ι κ ο ς .
Τήν συνέ/ισιν της

κ α τ’ ευθείαν άποστοιλέν χρηματικόν ποσόν καί εόκατελειφθη

Τόμο. Π’ .

« Ιστορίας της I υναικος»,

ή ιδέα τας διά συνεισφοράς έκδόσεως αύτοΟ.

τής ενεκα

Ή άπό τής προσεχούς δέ έβδομάδος άρχομένη ίδίαις ημών

λόγων υγείας από πολλοΟ διακοπεΐσαν επαναλαμβάνουν σ ή 
μερον. ’ \ντί όμως νά έξακολουθήσ ομεν συνεχίζουσαι την δη-

δαπάναις εις φυλλάδια Ικδοσις τών

μοσίευσιν της

δων» οχι μόνον άναπληροΊ τό άτελές εκείνο έ'ργον, ^άλλα και

«Ιστορίας τ-ής Γυναικος των αρχαίων λαών»,

«Συγχρ-νων

καί την κατά σειράν τ α κ τ ικ ή > των τομών έ’κδοσιν πρόβα·.-

άποτελεϊ αύτοτελή καί

νομεν εις δημοσίευσιν τοΰ ογδόου τόμου αυτής του άναφερο-

κνύεται ή ύπέροχος δράσις τής Έλληνίδος καί

μένου εις την Έ λληνίδα του 17ου, I 8ου καί

χρυσοϊς γράμμασι καί εις σελίδας αθανασίας πάντα τά όνό-

19ου αίώνος,

έν ή άναδει σημειοϋνται

ματα τών έν Έ λ λ ά δ ι διαπρεψασών γυναικών.

εις την σύγχρονον εν αλλοις λογοις Ελλήνιζα.
Διά του τρόπου τούτου θά έξεγερθή

πλήρη πραγματείαν,

Ελληνι-

βεβαίως ή προσοχή

"Εκαστον φυλλάδιον άποτελούαενον έκ τριών τυπογραφι

καί θά κινηθή το ένδιαφέρον των κ κ. άναγνωστριών μας

κών φύλλων εις μέγα όγδοον τιαάται δραχ. I διά την Ε λ 

ένεκα των πολυειδών δεσμών, οιτινες συνδέουν αυτας προς

λάδα καί 1 φ?· χ?· *'·* ™ εξω τερικόν.__________ _

τάς

επιφανείς γυναικείας

προσωπικότητας

τής

συγχρόνου

Ε λ λ ά δ ο ς. Ε λ λ ά δ ο ς. Έλπίζομεν ουτω οτι θά θελήσωσιν αύται νά γνωρίσωσι κατόπιν καί τάς γυναίκας των αρχαιότε
ρων χρόνων μας, ¡χετ’ αύτάς δέ καί τάς των
καί έθνών, καί οτι διά τοϋ ουτω

άλλων λαών

εξεγειρομένου πόθου των

προς μελέτην τής «'Ιστορίας τής Γυναικος»·

ή έκδοσις του

ολου έ'ργου θά ύποστηριχθγ) καί ύλικώς και βιβλιον εις συ γ
γραφήν του

όποιου έχομεν

καταβάλλει

δεκαετηρίδας

όλης

κόπους καί μελέτας καί το όποιον άναδεικνύει την ύπέροχον

ΤΠΚΡ

ΤΟΤ

ΑΣΥΛΟ Υ"

ΙΩ Ν

-Ανώνυμος διά τής X. Λ . Κ ,λ λ ι,ρ ο ν δ χρ . φρ
εις μνήαην τοΰ πατρός των

Α Ν ΙΑ Τ Ω Ν
ΙΟϋΟ

Ειδοποιούνται οι έν ταΐς έπαρχίαις
καί συνδρορήτριαι
« Έ φ η μ ε ρ ίδ ο ς

-

Ot »W Κ ^ λ , α γ

δρ. 5 0 0 .__________________ __________________

οί

λ . κ.

καθυστερουντες

τών Κυριών»

συνδρομηταί

σύνδρομα;

οτι άπ οστέλ λετα ι

της

ειδικός

εϊσπράκτωρ πρός εϊσπραξιν τών καθυττερουμένων.

Πα-

ρακαλοΟνται δέ όπως ευαρεστούμενοι καταβάλλουν όσον

τής γυναικος δοάσιν άνά πάντας τούς αιώνας καί τους λαούς

τό δυατόν ταχύτερου

θέλει τέλος πάντων δημοσιευθή

διά τής χρονοτριβής αύτοΟ ύποβαλλόμεθα εις μ ε γ α λ δα-

’Απόπειρα τις είχε
«Έ φ η μ

γίνει προ πολλοΟ όπως οι εις

την

τών Κυριών» κατά καιρούς δημοσιευθέντες βίοι τών

συγχρόνων Έλληνίδων, έξ ων τριάκοντα

μέν ήμετεροι, όω

δεκα δέ περίπου διαφόρων συνεργατίδων μας
οίς ίδιον Λεύκωμα,

δαπάναις

ομογενών

δημοσιευθουν

τινων

κυριών έκ

Ρωσσίας καί Ρουμανίας.

_

Οπό σφοδροτέρας τών άλλων χρώεως. Ό ύπηρέτης συνειθισμένος εις αύτάς έχάλεσεν αΰθωρεί την πενθεράν άν:ί τής συζύγου.
Εις τήν Ιμφάνιοίν της: ήλθε τό τέλος, τή είπε διά πνιγομένης φωνής . . .
αλλά δεν θέλω ή Ευγενία νά γείνη μάρτυς τής αγωνίας μου ! . . . Μοι με
νουν είσε'τι λεπτά τινα καί πρέπει νά γράψω. . . .
’Ό ντω ς, τό τέρμα ήγγιζεν δταν ή χρίσις πχρήλθεν, οι τελευταίοι μετα της
ζωής δεσμοί εϊχον θραυσθή. Ά λ λ ’ ώς το Ιν τώ χλωβω πτηνόν, χαί πρό τής
ανοιχτής αύτοΰ θυρίδας διστάζει χαί έπΐ μικρόν Οποχωρεΐ, έχπεπληγμένον διά
τό πρό αύτοϋ άχανές, οϋτω χαί ή ψυχή του έδίσταζε ν άποπτή. Και αυτός δε
ό Γοδεφρουά ένόμισεν οτι χαί Ιτέρα πχράτασις έχορηγήθη αύτώ, μολονότι
είδε πρό αυτου την στενήν κχι μελαινκν του Χαρωνος άτρκπον.
Μεσημβρία έσήμανε. ΙΙέντε είσέτι θά παρήρχοντο ώραι προ τής αφίξ.ως
τοϋ Πατρικίου. ~Α?ά γε θά έζη ; Καί ένευσε τή πενθ.ρα του νά πλησιάση :
Είπε νά μας άφίσουν μόνους,διέταξεν/Εχω αναγχην νά σοί είπω πράγ
ματα, άτινα ούΒεις οφείλει ν ’ άχούση· φέρε μοι χάρτην, μελάνην, χαί μίαν
γρα ρίδα.

γ

Ή συνέντευζις «ΰτη υπήρξε βραχεία, μετά πχρέλευσιν δέχα λεπτών η Ε υ
γενία προσεχλήθη εις τό δωμάτιον τοϋ άσθενοδς.
Έ α ν ό Γοδεφρουά σπουδαίους Ιφρόντιζε νά έξιπατα τήν σύζυγόν του,^χαι
έχείιη έξ άλλου Ιμερίμνα νά φαίνηται πιστεύουσα, ένώ έγνώριζε χαι τας ελαχίστας λεπτομέρειας χαί τών χρίσεων χαί τών άγωνιών αύ'Οϋ.
Λέν είμαι σήμερον ευχαριστημένη, τώ είπε- Μαζή με τον υιλον σας,
μοΰ Ιχλέψατε τήν ώραν μου, άλλα σάς συγχωρώ.
_ Με τον φίλοι μας, νά εί'πης, διώρθωσε- δ Γοδεφρουά.

Μή ζηλότυπης,

μετ’ έμοΰ πλέον θά μείνης επί μαχράς ώρας, έχείνος μετέοη εις Π ω .
Λοιπόν διατί έβράδυνις νά μέ χαλέσης ; διά νά στολισθής ; Νομίζεις,
άγαπητέ μου ’Αντώνιε, οτι είμαι τόσον απαιτητική, χα: οτι δεν συνδιάζω τάς
περιστάσεις χαί τήν χατάστασίν σου, ώστε νά σοί συγχωρήσω τό ατημέλητου
τής περιδολής σου μέχρι τής άναρρώσεώ; σου ;

τήν μικράν οφειλήν τω ν, ινα μή

πάνας.

_

Τα γραφεία τής « ’ "φ η μ ε ά δ ο ς τών Κυριών» μ ε τη νεχ θ η τα ν άπό

1ης

Σεπτεμβρίου

εις

τήν έπι τή ς

οδού

«Μουσών» άριθ. 1 I οικίαν, απέναντι τών γραφείων τής
«Ν έας Ί ’ φημερίδος».

__ __________———

I . ΐ ίό τ ή αγαπητή μ ο ι, νά μή_ χά μ ης π'στω σιν είς τούς

χχχοπλη

ρωτάς,

εΤπεν ή ;ύχω ς ό Ιτοιμοθάνατος, άσπαζόμενο; τήν χιΤρα τής συζύγου του μ ετ*
παραδ ξου σεμνότητος χ χ ί συστολής, ώς ξένος τις οχληρός νά πχρίστατο έχειέμποδίζω ν τήν έλευθέραν έχδήλωσιν τής πρός έχείνην άπειρου στοργής χ * ι τρυιοερότητός του.
Κ χ ί ό ν τ ω ς ύ-ιήρχέ τις έχει, ίστάμενος

μετοξύ τώ ν

δυο συζυγώ ν, άορατος,

άπτνής, χαί τον όποϊον μόνον οί θνήσχοντες οφθαλμοί τοΰ ’ Α ντω νίου έβλεπαν,
αγγελιοφόρος χαραδοχών έν τώ σχότει άφωνος χαί πελιδνός, άναμένω ντην ω ραν
νάσημ-άντ).
β
^
_ τ ι ώσαΐο·· βόδον φέρεις έπί του στήθους, Β ύ γ ε ν ια , ειπεν ο Γοοεφρουα
πα ρατηθώ » π ερ ιπ α τώ ; τήν 'υ ζυ γ ο ν του.
^ ^
_ ’ Α τέσ π χσ ε τό βόδον έχει εν ή νεαρά γυνή, χχ ί δίδουσα «υτο τώ συζυγω
της έλ α β : τήν χεΐρά τυυ ήν ήσπάσθη

οί οφθαλμοί της έπληοοϋντο δαχρύων,

άτινα άπέπνιγε θανασίμως πάσχουσα χαί τό βλέμμα της
μελάνης ήτις ϋπήρ/ εν έπί τοΰ οιαφαν <ΰς δακτύλου τοϋ

έρρίφθη επί χηλιοος
Α ντω νίου.^

— Π ώ ς ! άνέχραξε, τόσον άτελώς σέ περιποιούνται ; ’Έ χ ε ις τό υφος παρημελημένου μαθητοΰ, έγώ λοιπόν θά σοί πλύνω τόν δάκτυλόν σου.
— Α γ α π η τ ή μοι σύζυγε ! τή εΤπεν έν ψιθύρω, ένώ ήτοιμ χζετο να μεταβή εις
τά χοααω τήριον π ιός άναζήτησιν σάπωνος-μή ά νησυχής'μείνον νά σέ ί'δω άχομη σ π γμ ά ς τ.νας, νά παραλάβω μαζ ήοου τήν άγγελιχήν σου είχόνα, . . *«>
άναπαυθείς έπί μικρόν είπε τάς ύ σ -ά σ χ ; αότάς λέξεις, ας ώφειλε να ένθυμη η
ή Κ ύγενία ημέραν τινά .
,
, · '
— ’ Α γαπητέ θησαυρέ μου, άφησε τήν χηλίδα α ύτήν, έχει όπου είναι, ως^απο·
δειξιν ο ιι χπέδωχαπρός ω ύ ς προσφιλείς μου το ύστατον τής στοργής μου

δείγμα,

ινα είναι εύτυ'/εΐς μετά τόν θάνατόν μου ! Ε υ γ εν ία , νά μοί αφίσης την χηλι *
τχύτην να τήν φέρω μαζή μου· θά μοί λέγη έν τφ τάφω οτι έπραξα τό καθήκον
μου, θα ε ϊ.α ι ή σφραγίς ήν έθεσα έπί τοΰ διαβατηρίου μου ! θέλω νά φύγω με
μελανωμένον τόν δάκτυλον !
( ’ Ακολουθεί).

