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άντιπροόώτκης Λμών·
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Σώματα πλήρη του «\ β', γ ' ,  δ',  «', χαί<τ' έτους βρίσκονται 

παρ’ ή μ ιν και παρ’ άπασι τοίς αντιπροσωποις ημων.

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα! 
ίιΰθύνεται ή συντάχτις αυτών?
 ̂Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ^

Τά πεμπόμενα ήμίν χειρό- 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή^ί 
δέν Ιπιστρέφονται. —  Άνυ-ν) 
πόγραφα χαι μή δηλοϋνταλ 
τήν διαμονήν τής άποστελ-? 
λούσης δέν είναι δεχτά. — ί 
Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

ΛI μεταβάλλουσαι διεόθυν-ί 
σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσιν 
γραμματόσημον 50 λεπτών! 
πρόςίχτύπωσιν νέας ταινία;.?

Π Ε Ρ 1 Ε Χ 0 Κ Ε Η Α

©εσσαλαι γυναίκες. Μαργαρίτα Μπασδέκη. -  Καθημερινά! εντυ

πώσεις. Πταίομεν όλοι καί ό λ α ι .Τ ίμ α ς  έξιλεένει. Η δες Καλαποθαχη 

’ Αναμνήσεις πατρός ( έκ  τών του D roz) .  -  Ή  νοσοκόμος (υπο δος 
Ειρήνης Νικολαΐδου. Χριστός άνέστη (ποίημα υπό οος Μαρίας Φ ι 

λιππίδου). -  Τό πτερόν του σκόρου (έκ  τών του M ichelet)  υπο κ. 

Ε λ έ ν η ς  Γεωργιάδου), -  Μαρία Κασσαβέτη. -  Τ ο  Πολιτικόν νοσο 

χομεΐον.—  Επιφυλλ'.ς.

Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΕΚΗ
Τ ί  γ ίν ετα ι  άρα κ α τ ά  τήν στ ιγμ ήν  

αύτήν τ ή ;  ύπό τώ ν  Τουρκω/ κ α τ α λ ή -  

ψεως τ ή ς  Θ εσ σα λ ία ς  ή ήρωϊκή Μ αργα

ρίτα Μ π α σ δ έ κ η ,  ή π ροτάξασα πρό ε ι 

κοσα ετία ς  περίπου έν Μακρυνίτσν) τά  

άβρά σ τ η θ η  τ η ς  πρό τώ ν  εχθρικών σφαι 

ρών καί μέ  τήν ζω ήν τ η ς  ύπερασπισθεΐσα 

τήν ελευθερίαν τ ή ς  π α τ ρ ώ ο ς  της .

Ή  Μ αργαρίτα, ής τό  δνομα α ν τ η χ ε ί  

ί τ ι  άνά τά ς  ράχεις του Ι Ι η λ ί ο υ , ι ή  ε ί -  

κ ο σ α έτ ις  μόλις τ ό τ ε  ωραία ποιμενίς ,  ή 

ά ν τα λ λ ά ξ α σ α  τό  γυναικείου ένδυμα με 

τήν φουστανέλλαν καί τήν η λ α κ ά τη ν  τη ς  

μέ τήν στάθην, ή λυσίκομος ή .ω ίς ,  ή δί 

δουσα τό σύνθημα τών κ α τ ά  του εχθρού 

επιδέσεων καί ατρόμητος μεταβαινουσα 

άπό χωρίου είς χωρίον καί άπό βουνοϋ 

είς βουνόν, ΐνα μ ε τ α δ ί δ η  τό θάρρος και 

τήν ε λ π ίδ α  είς τους άγωνιζομένους_Θεσ- 

σαλούς, που νά εύρίσκεται άρα σήμερον 

οτε  ό εχθρός α π ε ιλ ε ί  νά άνακτήση, τήν 

διά τόσου α ίμ α το ς  άτελευθερωΟεΐσαν 

πατρίδα  τ η ς  ;

Ή  Μαργαρίτα Μπασδέκη μόλις τεσσαρακοντοΟντις σήμε

ρον, εύρίσκεται έν τή άκμή τής ζωής της, δυναμένη καί πά
λιν νά έπαναλάβγ τόν άπό του 18 7 8  καταλειφθεντα πολε

μικόν ύπέρ τής έλευθερίας άγώνα.
Τίς οι δε σήμερον, οτε τό θάρρος φαίνεται έγκαταλεΐψαν 

τούς Θεσσαλούς, τίς οίδε, εάν ή Μαργαρίτα δέν είναι προω- 
ρισμένη νά διαδρχματίσγι πρόσωπον Έλληνίδος Jeanne d 
Arc, τιθεμένη με τήν σημαίαν καί τόν σταυρόν άνα χείρχς 

έπί κεφαλής τών συμ.πατριωτιτών της 
καί άπερχομένη είς έπικουρίαν του στρα
τού μας, που άγωνιζομένου νά άνακοψη 
τήν πρός τόν Βώλον κάθοδον τοϋέχθροϋ.

Ή  Μαργαρίτα δένέχει βεβαίως πλέον 
τήν άνθηρότητα καί τήν εύ/ινησιαν τών 
είκοσιν έτών, άλλ’ οΰτε τό παρθενικόν 
έχεϊνο θέλγητρου, τό όποιον εγοητευε 
τούς πάντας καί έτασσεν υπό τας δικ- 
ταγάς της μεγάλους καί μικρούς κατα 
τόν πόλεμον του 7 8 .  Αλλα θα είναι 
πάντοτε ή συμπαθής καπετάνισσα, η 
οποία έπί δέκα έννέα ήδη έ'τη, μεθ ο- 
λους τούς τότε θριάμβους της, καί τήν 
αΐγλην, ήτις περιέβαλε τό δνομά της, 
άπεσύρθη μ,ετά τήν ελευθερίαν τής πα- 
τρίδος της είς τά άγαπημέ'-α της του 
Σχρακηνοϋ βουνά, οπού έξηκολούθησε νά 

φυλάττΥ) τά πρόβατά της, άγνωστος 
παρά τών περιηγητών, ι'σως Η  καί παρά 

πολλών ίδικών μας.
Ή  Μαργαρίτα δέν είναι η μονη κατα 

τόν αιώνα τούτον γυνή, τήν όποιαν ή 
Θεσσαλία έχει νά έπιδείζν) διά τόν πα-
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τριωτισμόν καί την άνίρίαν της. Καί άλλη πολύ προγενε- 
στέρα αύιής, καταγόμενη έκ του χωρίου Γόμφων τής Καο- 
όιτσης, ενεδυθη επίσης ώς άνήρ καί έλαβε μέρος εις την έχα- 
νάστασιν του 18 5 4 ,  άγωνισθ-ϊσα άνδρε'ως εις Καλαμπάκαν 
υπό τον Θεσσαλόν οπλαρχηγόν Βλαχάβαν.

Ή  Μαρία μετά την κατάπαυσιν τής Έπαναστάσεως 
εκείνης διετήρησε το άν^ρικο'ν της ένδυμα, μετωνομάσθη 
Μάρκος καί έζη βίον εντελώς άνδροπρεπή. Κατά την Έ π α -  
ναστασιν του 18 7 8  εταχθη ύ~ό τόν αρχηγόν Ζιάκαν καί 
συνετελεσε σπουδαίως εις την αιχμαλωσίαν του Μουσά 
Γκέκα.

Προ της άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας καί επί Τουρκο
κρατίας, η Μαρία επληρωνεν ως ο! άνδρες κεφαλικόν φόρον, 
κατά την άπογραφήν δέ την ένεργηθεϊσαν μετά την ύπό του 
Ελληνικού στρατού κατάληψιν τής Θεσσαλίας ένεγράφη εις 
το δημοτογογιον ύπό τό ανδρικόν της δνομα.

Ωστε αι χωρικαι μας της Θεσσαλίας έλυσαν προ χρόνων 
ήδη τό γυναικεϊον ζήτημα τό όποιον κατά τά τελευταία 
ταΰτα έτη τόσον απασχολεί- τάς γυναίκας καί τά κοινοβού
λια του παλαιού καί νέου κόσμου.

Και αλλη Θεσσαλίς σήμερον κατά την μάχην τοϋ Καζα- 
κλάρ,χωρίς νά ζωσθνί όπλα καί νά φέρη την σημαίαν άνά χεϊ-  
ρας επεδειξεν ηρωισμόν, βν θά τής έζήλευαν πολλοί άντρες.Οί 
στρατιώται μας ήγωνίζοντο εις ση/,εϊον, όπόθεν ήτο αδύνατον 
νά προμηθευθοϋν ύδωρ. Έ π ί  σαράντα όκτώ συνεχείς ώρας 
δεν είχον ού'τε μίαν καν σταγόνα ΰδατος νά βρέξουν τά 
χείλη των, άλλ’ οΰτε ήτο δυνατόν νά προμηθευθοϋν ΰδωο, 
εκτός εαν απεφασιζαν νά διέλθουν διά μέσου τοϋ έχθρικοΰ 
ττυρος, οπού υπήρχε 7Γ7)γγ) ΰδαιος.

II γυνναία Θεσσαλή, βλέπουσα την έξάντλησιν καί τόν 
κίνδυνον ον διέτρεχον οί άνδρες ε’κεϊνοι έκ της δίψης δεν χά 
νει καιρόν. ΠαραλαμΙάνει τά δύο της παιδιά, ’ φορτώνεται 
με χωρικά παγούρια καί αύτη καίΓτά παιδιά της καταβαί
νουν εις την πηγήν καί έκεϊ ύπό τό άκατάπαυστον τών σφαι 
ρών σύριγμα αντλεί καί μεταφέρει ύδωρ εις τούς έ ;  Καζα- 
κλάρ αγωνισμένους, των όποιων ουτω σώζει την ζωήν.

ΚΑΒΕΜΕΡΙΒΑΙ ΕΗΤΓΠΛΣΕΙΣ

K a .l i / μου  ψί.1ι\,

Οταν εις την τελευτά ίαν μου επιστολήν σοί έδιδα την 
απαισιαν τοϋ πολέμου εικόνα, ή ψυχή μου φαίνεται δτι προγ- 
σθάνετο τί συνέβαινεν έκεϊ κάτω, μεθ’ όλας τάς καλάς καί 
ευχάριστους ειδήσεις, αί όποϊαι μάς μετεδίδοντο έδώ. Ή γ ω -  
νίσθημεν, έπαλαίσαμεν, δχι εΓς πρό δύο, ό'χι εις πρός δέκα, 
άλλά εις πρός εκατόν. Ή  μικρά Ε λ λ ά ς  δέν έμονομάχε’ι 
μόνον μετά τοϋ αύτοκρατορικοϋ των βαρβάρων κολοσσού, 
αλλα μετα τόσων άλλων χριστιανών πανισχύρων καί κρα- 
ταιών, οιτινες διηύθυναν τόν κατ’ αύτής πόλεμον καί ένίσχυ- 
ταν τόν εχθρικόν στρατόν καί έφωδίασαν τάς άποθήκας του 
μέ_δπλα^καί τροφάς καί ώδήγουν καθ’ ήμών τάς φονικάς 
χεϊρας των πολεμ.ίων μας.

Οι σημ,ερινοι Έ λληνες ,  φίλη μου, δέν ύστερήσαμεν βε-

I βαίως των αρχαίων, ού'τε κατά τόν ηρωισμόν, ούτε κατά τήν 

αυταπαρνησιν. Ισως ΰστεροϋμ.εν έκείνων ματά την πολεμικήν 
τέχνην, ί'σως μάς έλειψαν κατά τήν τελευταίαν αύτήν στιγμήν 
τοϋ κινδύνου αί έξοχοι στρατηγικαί ικανότητες, οί μεγαλο
φυείς των πολέμων καί νικών ά'νδρες, οί όποιοι κατώρθουν 
κατα την αρχαιότητα νά καθιστώσιν ανικάνους τάς απειρα
ρίθμους τών βαρβάρων μυριάδας καί νά τρέπουν εις έπονεί- 
διστον φυγήν τούς πανσθενεϊς τότε τνίς ’Ανατολές μονάρχας.

Σήμερον ο Ελλην ειξευρει νά χποθνήσκγ ύπέρ πατρίδος, 
άλλ’ άγνοεϊ νά μάχεται ύπέρ αύτής. Αυτή είναι μία μεγάλη 

I αλήθεια, την οποίαν ολοι και όλαι όφείλομ.εν νά έννοήσωμεν 
I καί νά άναγνωρίσωμεν.

Οταν επιστή η στιγμή τοϋ κινδύνου σπεύδομεν καί ήμεϊς 
I ως οι αρχαίοι πρός τόν θάνατον μέ άσματα χαράς, άλλ’
I ενόσω υ κίνδυνος είναι μακραν δέν έργαζόμεθα. δέν προπα- 

ρασκευαζομεθα διά τόν μεγαν τής αύτοσυντηοήσεως καί έπ ε-  
κτασεως τής χωράς μας άγώνα.

Εις τοϋτο πταιουν βεβαίως οί διευθύνοντες τάς τύχας της 
| χωράς μας, αλλα πταιομεν ολίγον καί ολοι ήμεϊς. Δέν εί- 

ξευρω, έαν λόγοι κλιματολογικοί έπιδρώσιν έπί τοϋ χαρα- 
κτήρο; και τής ιδιοσυγκρασίας μας, ή έάν ή ’ψυχολογική κα- 
ταστασις, ητις κανονίζει τόν βίον καί τας πράξεις μας δέν 
είναι άπόρροια αυτής τής καταγωγής, αυτών τών κληρονο
μικών συνθηκών, ύπό τάς όποιας ζώμεν.

Ειξευρεις βέβαια και συ τι συμβαίνει εις τάς μεγάλας καί 
ευ^νεϊς οικογένειας, εις τάς οποίας μετά μ,ακράν σειράν προ
γονικής εύκλειας καί πλούτου μένουν οί θηρεοί, τά οικόσημα 
και αί αναμνήσεις ώς μόνα τής ζωής έφόδια.

Ειξευρεις τό μαρτυρολογίαν εις τό όποϊον ύποβάλλονται οί 
έκπεσόντες αυτοί άριστοκράται, οί όποιοι τρεφόμενοι μέ τάς 
αναμνήσεις, άπαξιοϋν νά κατέλθουν εις τόν άγώνα τής 

I ζωής και να ζητησουν έκ τοϋ πραγματικού βίου τά μέσα τής 
■ συντητησεως των, ως ολοι οί κοινοί θνητοί.

Ειξευρεις τι προδίδουν αί διηυλακωμέναι παρειαί καί τά 
I “ ΧΡ* χείλη και τά προώρως ρυτιδούμενα πρόσωπα τών θυ- 
I μα .ων τούτων τών μεγάλων καί εύγενών παραδόσεων.

Ο ,τι συμβχίνη εις τά άτομα, συμβαίνει περίπου καί εί:
I τους λαούς. Καί ήμεϊς έκληρονομήσαμεν θηρεούς καί οικό

σημα δόξης, άλλά δέν έχομεν, φεϋ ! ώς οί κληροδοτήσαντες 
I εις ημάς τους τίτλους τουτους τήν δύναμιν καί τόν νοΰν καί 
I τα νεύρα και τούς μΰς νά συνεχίσωμεν τήν ιστορίαν έκείνην. 

Επαιρόμενοι διά τήν άκόπως κτηθεϊσαν ένδοξον κληρονο
μιάν, δεν έφροντίσαμεν νά καταστώμεν άξιοι αυτής· δέν έ- 
φροντίσαμεν νά έφοδιασθώμεν μέ τά έφόδια, τά όποια κα
θιστούν ισχυρούς τούς λαούς καί τά έθνη μεγάλα καί ένδοξα.

Ιδου διατι μεθ’ ολον τόν ένθουσιώδη πατριωτισμόν, οστιε 
συγκλονίζει τά στήθη μας, μεθ’ βλην τήν αύταπάρνησιν, μεθ’ 
ής ερριφθημεν εις τόν άνισον αύτών άγώνα, ήττώμεθα δχι 
κυπτοντες ύπό τό βάρος καί τήν πίεσιν άσυγκρίτως πολυα-
ριθμοτερου εχθρού, άλλά ύπό τήν άστοχον διεύθυνσιν καί 

I διοικησιν τοϋ στρατοΰ μας.
I 1

Ολαι και ολοι ένοχοι·

Μη σέ έκπληξη) ό τίτλος. Μεθ’ ον>όν;πόνον, ό όποιος 
I πλημμυρεϊ σήμερον τήν ψυχήν δλων μας, μεθ’ολην τήν άγω-
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VÍXV, ήν διερχόμεθα ώ; έθνος μεθ’ δλον τό πένθος καί τήν 
άπόγνωσιν, εις ήν μάς έβύθισεν ή ύπό τοϋ έχθροΰ κατάληψις 
τής Θεσσαλίας, όφείλομεν νά άτενίσωμεν θαρραλέως τήν κα- 
τάστασιν τών πραγμάτων καί νά άναγνιορίσωμεν δτι ολοι 

μεγάλοι καί μικροί, άνδρες καί γυναίκες ένεχόμεθα εις τό ση- 
μ,ερινόν μας δυστύχημα. “Όλαι καί ολοι μας ενεθουσιώμεν, 
όταν έκηρύσσετο ó πόλεμός, άλλα ποιοι και ποσοι εξ ημών 
ήδύναντο νά εέπουν οτι συνετέλεσαν, δπως ή Ελλάς παρου
σίαση) στρατόν ισχυρόν, στρατόν μάχιμον, στρατόν πολυα 
ριθμον, δυνάμενον νά μή μειονεκτή τοϋ έχθρικοΰ;

Καί διά νά περιορισθώ μόνον είς ήμάς τάς γυναϊκας, εις 
, , \ - 

ήμάς τας μητέρας των στρατιωτών, ποσαι και ποιαι ου-
νχνται νά εΓπουν, οτι δέν έκίνησαν πάντα λίθον, ΐνα απαλ
λάξουν τούς υιούς των τής στρατιωτικής θητείας, δταν ή 
πατρίς έκάλεσεν αύτούς εις τά όπλα ; Πόσαι και ποιαι δέν 
μετεχειρίσθησαν πάν μέσον, δπως άπαλλαγώσι ταυτης όχι 
σήμερον, άλλ’ δτε ό νόμος τοΐς έπέβαλλε τήν στρατιωτικήν 

ύπηρεσίαν ;
Καί έάν τούτο δέν είναι άληθές, διατί τόσαι χιλιάδες άκ- 

μαίων καί σωριγώντων άνδρών, άνηκόντων είς τάς τάςεις 
τών άπαλλαγέ/των ; Διατί αί πλατεϊαι καί αί όδοί μας 

σήμερον, οτε είξεύρομεν δτι μυριάδες έχθροΰ συνωστίζοντο 
είς τά σύνορα, βρίθουν άλκίμων άνδρών, οί όποιοι ήδύναντο 
νά άντισταθοϋν καί άνακουφίζουν τούς έπί τής πρώτης γραμ 
μής άγωνιζομένους ; Διατί αί σύζυγοι καί αί άδελφαί καί 
αί μητέρες δέν ύπεχρέωσαν, δέν έπέβαλλον είς τούς νέους 
τούτους άνδρας, έστω καί άπαλλαγέντας, έστω καί ύπό 
τοϋ νόμου μή κληθέντας να προσέλθωσιν ώς εθελονται εις 
τάς τάξεις τοϋ στρατοΰ καί νά άγωνισθώσιν ύπεο τοϋ εθνι
κού μ.ας γοήτρου, ύπέρ τής τιμής καί τής έλευθερίας τής 

χώρας μας ;
Ό λ ο ι  αυτοί οί είς τάς καφενεία καί τά ζαχαροπλαστεία 

συζητοϋντες σήμερον τάς ήττας μας καί αίτιώμενοι πότε 
τόν ένα καί πότε τόν άλλον, δύνανται νά εί'πουν δτι έπρα- 
ξαν τό πρός τήν πατρίδα καθήκον των ; Καί δυνάμ.εθα ή 
μεΐς νά εΐ'πωμεν δτι τούς παρεκινήσαμεν, τούς ώθήσαμεν, 
τούς προετρέψρμεν, τούς ένεθαρρύναμεν εις τοϋτο; Δυνάμεθα 
νά εΐ'πωμεν δτι ή ανατροφή, τήν όποιαν διδομεν είς τά τε 
κνα μας, εις τούς υιούς μας, είναι τοιαυτη, ωστε να άνδρι- 
ζεται ή ψυχή καί τό φρόνημα καί ό νοΰς καί τό σώμά των 
καί ή πατρίς έν στιγμή άνάγκης νά εύρίσκν) αυτούς προθύ
μους νά τήν ύποστηρίζουν καί προασπίζουν μέ τό αίμά τω ν ;

Δυνάμεθα νά καυχηθώμεν δτι ώνειροπολήσαμέν ποτε διά 
τά τέκνα ι».ας τόν ένδοξον θάνατον τών Μαραθωνομάχο) 
Ό τ ι  θά εί'χομεν τό θάρρος νά μεταχειρισθώμεν πρός αύτά 
τήν γλώσσαν τών γυναικών τής άρχαίας Σπάρτης, δτι θά 
εί’χομεν τό σθένος νά καταδικάζωμεν ήμεϊς πρώται είς θά
νατον, ώς έπραττον έκεΐναι, τόν υιόν, τόν προδόντα τόν 
πρός τήν πατρίδα δρκ-ον του ;

Βεβαίως, φίλη μου, ύπάρχουν καί έξαιρέσεις. Βεβαίως 
μεταξύ τών χιλιάδων Έλληνίδων μητέρων ύπάρχουν κα; 
άντάξιαι τοϋ ύψηλ'ϋ καί μεγάλου ονόματος, τό όποϊον φέ- 
ρουν, άλλά αί έξαιρέσεις δέν άποτελοϋν τούς κανόνας καί ή 
μεγάλη πλειονότης εξ ήμών δέν δύναται με τό μετωπον 
ύψηλά καί μέ έλαφράν τήν συνείδησιν νά εί'πν) σήμερον

Ε π ρ α ξ α  τό καθήκόν μου. Ε ίμ α ι  άνεύθυνος διά. την π α ρ ού σ α ν  

κρίσ ιμον στιγμήν , είς ήν δ ια τ ε\ ε ΐ  τό  ίθνος.
Καί έάν άφήσωμεν τάς γυναίκας καί στρέψωμεν τό 

όλέμ.μ.α πρός τούς έξεχοντας και επιφανείς Ελληνας, οιτινες 
διά τοϋ πλούτου καί τών έκατομμυρίων των εστολισαν την 
πόλιν μας μέ τόσα μαρμαρότευκτα μέγαρα, ποιοι και πόσοι 
ξ αύτών ήνοιξαν τά ταμεϊά των καί προσέφεραν τά εκατομ

μύριά των διά νά οπλίσουν τόν στρατόν μας, διά νά ένδύ- 
σουν τάς έθελοντάς μας, διά νά ένισχύσουν καί προπαρα
σκευάσουν τό πτωχόν έθνος είς τόν ύπέρ τών δλων άγώνα, 

βν άνελάμβανεν ;
’Έπρεπε νά έλθουν οί Τούρκοι είς τήν Λάρισσαν, διά vi 

πεισθοΰν δύο ή τρεϊς νά ρίψουν είς τό έθνος ως προς επαι 
την δεκάδας τινάς μόλις χιλιάδων δραχμών, αί όποϊαι καθ’ 
ήν ώραν έφθασαν ήσαν σχεδόν άχρηστοι. Έ π ρ επ ε  νά κατα- 
ληφθή ή Θεσσαλία, νά ριφθοΰν είς τούς δρόμους τόσαι χιλιά
δες Ελλήνων, νά έπέλθη) ή φρικώδης αυτή έθνική συμφορά, 
ΐνα άκουσθή άπό τοϋ βάθους τών μεγάρων των τών πολυ
τελών ή φωνή των ή άπελπιστική, ό'χι τόσον διά τήν ήττάν 
μας ί'σως, άλλά διά τήν ύποτίμησιν τών χρηματιστικών ά- 

ξιών, ών είναι κάτοχοι.
’Ώ  ! φίλη μου ! Πόσον άπογοητευτικαί, πόσον πικρκί 

είναι αί άλήθειαι αυται. ’Αλλά καί πόσον μεγάλαι καί πόσον 

διδακτικαί διά τό μέλλον !
Καί είς δλα αύτά, έπαναλαμβάνω, ένεχόμεθα πολύ, 

πολύ, παρά πολύ αί γυναίκες. Οί άνδρες γίνονται δ, τι τού; 
κάμνωμεν ήμεϊς καί ώς έκ τών πραγμάτων άποδεικνύεται 
πιθανόν νά άνεπτύχθημεν πνευματικώς άρκετά κατά τάς 
τελευταίας αύτάς δεκαετηρίδας, πιθανόν ή δράσίς μας έν τγ 
φιλανθρωπία νά έχη) πολύ προοδεύσει, πιθανόν νά έπολιτί- 
σθηαεν, κατά τήν κοινώς άποδιδομένην σημασίαν είς τήν 
λέξιν αύτήν, άλλά βεβαίως δέν έμάθαμεν άρκετά τήν τ έ 
χνην νά μορφώνωμεν πατριώτας· νά μορφώνωμεν  ̂άνδρας 
άνταξίους τών μ,εγάλων μας έθνικών παραδόσεων.

Τί μας εξιλεώνει

Μέ ταΰτα δέν θέλω νά ύποτιμήσω τήν άξίαν ού'τε έκεί- 
νων, οιτινες ήγωνίσθησαν ως λεοντες και ετιμησαν τα Ελ-_ 
ληνικά οπλα καί τό Ελληνικόν δνομα, ούτε τών γυναικών 
έκείνων, αΐτινες κατά τάς κρίσιμους αυτας στιγμ-ας επετε- 
λεσαν τό καθήκον των, δσον ολιγαι άλλων εθνικοτήτων γυ

ναίκες.
Τουναντίον είς τήν στυγνήν αύτήν ά π ελ π ισ ία ν ,  ή'τις πνίγει 

τούς στεναγμούς είς τ ά  σ τη θ η  μ α ς ,  και αποξηραίνει τ α  <α- 

κρυα είς τούς οφθαλμούς μας καί μάς άφαιρεϊ τήν δύναμιν 

νά ά ν τ ιμ ετ ω π ίσ ω μ εν  τήν έπελθοϋσαν καταστροφήν, εαν υ- 

π άρχγ  έν σημεϊον φωτεινόν, μ ία ά κ τ ι ς  ελπιδος  και π α ρ ηγ ο 

ριάς, αυτή  ο φ είλ ετα ι  είς τούς έν τ ώ  π εδ ιω  τ ή ς  τ ιμ ή ς  νεκρούς 

μ α ς ,  είς τούς μ ε τ ’ αύτών συναγωνισθεντας και εις τ α ς  γυναϊ-  

κάς μ α ς .  Έ κ ε ϊν ο ι  διεξεδίκησαν βήμ α πρός βήμα, σπιθαμήν 

πρός σπιθαμήν τό  Ε λ λ η ν ικ ό ν  ε'όαφος, τοϋ οτιοιου έ τα χ θ η σ α ν  

Φρουροί "καί ύ π ερ α σ π ισ τα ί  και μονον δια τώ ν  π τ ω μ ά τ ω ν  των 

ό έχθρός δ ιή λ θ ε ,δ εκ α τ ισ θ ε ίς  καί θαυμάσας τήν άνδρίαν τω ν .  

Α ί γυναίκες,  αί Έ λ λ η ν ί δ ε ς  άφ ετερου ετραεαν ο , τ ι  ητο αν-
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γεννηθέν κακόν, όπως άνακουφισθοΰν τά άτυχή θύματα των 
μεγάλων τούτων εθνικών συμφορών και φρικαλεοτήτων.

’Εάν ίϊς χιλιάδας άνέρχωνται οί πρόσφυγες καί αί γυναί
κες καί τά τέκνα των κ^ηθέντων εις τά οπλα των απόρων 
έφεδρων, βεβαίως εις πολλάς εκατοντάδας άνέοχονται αί 
Έλληνίδες, αί όποΐαι έγκατέλειψαν τάς οικίας των καί τά 
καθημερινά έ'ργα των καί έπεδόθησαν όλοψύχως εις τό έ'ρ 
γον τής περιθάλψεως καί συνδρομής των δυστυχών αυτών. 
Δύναταί τις νά προσθέσγ είς τάς εκατοντάδας αύτάς καί 
ολας τάς Έλληνίδας, αί όποΐαι διεσπαρμέναι είς ολα τά 
σημεία του όρίζοντος ένήργησαν εράνους καί συνέλεξαν ενδύ
ματα καί υφάσματα καί έρραψαν χιλιάδας τοιούτων, οπως 
ένισχύσωσι καί συνδράμωσι τό εργον τών έ^ώ λαβουσών τήν 
πρωτοβουλίαν.

’Αλλά ή δράσις τών Έλληνίδων παρίσταται ευεργετικά) 
καί μεγάλη ιδία έν τγί νοσηλείρς καί πεοιθάλψει τών τοαυ- 
ματιών. Τό χειρουργείου της Ένώσεως, τό όποιον τόσον 
ταχέως καί τόσον τελείως κατηρτίσθη παοέσχεν αληθείς 
ευεργεσίας είς πολλάς εκατοντάδας πληγωμένων, καί ιδίως 
τών μέ βαρέα τραύματα, οΐτινες μετεφέρδντο'έπίτηδες είς 
αυτό, διότι τά απολυμαντικά καί αντισηπτικά ικέσα ύπήο- 
χον έν αύτώ άφθονώτερα καί η δίαιτα καί η περίθαλψις τ ί ν  
τραυματιών τελειοτέρα η είς πάντα τά λοιπά χειρουργεία 
τής Θεσσαλίας.

Πάντες οί είς τό Χειρουργείου της Ένώσεως νοσηλευθέν 
τες, πάντες οί έπισκεφθέντες αύτό ξένοι καί ήμέτεροι έκ- 
φράζουν τόν θαυμασμόν των διά την έντέλειαν καί θεησκευ 
τικην εύλάβειαν, μεθ’ ης τό Χειρουργείου τούτο διευθύνεται 
και λειτουργεί. Νομίζει τις δτι εόρίσκεται είς £/ τέλειον 
Ευοωπαίκον νοσοκομείου· τόση έκεΐ υπάρχει τάξις καί άομο- 
νία, τόσον αυστηρώς τηρούνται πάντες οί κανόνες της υγιει
νής καί νοσηλευτικής, μέ τόσην αΰταπάρνησιν καί ένθουσια- 
σμον έργαζονται αί ιατροί μας καί αί νοσοκόμοι Έλληνίδες

\ Υ /και ςρ,ναι.

Ή  δις Κα3»αποΑάκη.

Ή  γνώμη έπιφανοΰς έκ Σμύρνης χειρούργου, του κ. Ψ αλ- 
τώφ, έπανελθόντος κατ’αύτάς έκ Βώλου περί της δος Καλα 
ποθακη είναι, οτι εργάζεται οσον τρεις άνδρες χειρουργοί, 
ημέραν και νύκτα, ανεξάντλητος, άκαταπό/ητος, πάντοτε 
μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη, πάντοτε μέ τό γλυκύ έκεΐνο 
υ?°ζ το σεμνόν και ρ,ετριοφρον και ταπεινόν προς τοαυ- 
ματίας καί συναδέλφους, πρός άδελφάς καί υπηρετικόν προ- 
σωπικον.

Είς τάς όλίγας αύτάς λέξεις έγκλείεται ολόκληρος η είκών 
.ης δος Καλαποθακη. Ολιγαι ισως γυναίκες έπιστηνονες 

εργάζονται μ.εθ’ όσης αύτή δυνάμεως καί αντοχής, μεθ’ δσης 
επίμονης και υπομ,ονής, μεθ’ όσης καλωσύνης καί αύταπαρ- 
νησεως. Στρατιώτης τόος έπιστήμης ακαταπόνητος.μέ αισθή
ματα μεγάλης καί ^περοχου φιλανθρωπίας, έτάχθη μεταξύ 
τών πρώτων είς τάς τάξεις της Ένώσε ς, έννοοΰσα υπέρ 
πάσαν άλλην ποσού καλού πρόςενος ήδυνατο νά άποβγ, ένι— 
σχυουσα και εμψυχονουσα το μεγα καί ευεργετικόν έργον, τό 
έποίον η Ενωσις τών Έλληνίδων άνιλάμβανε, διά του 
προγράμματος της.

Το τμήμά της, διοργανωθέν μεταξύ τών πρώτων καί έ- 
πιληφθεν αμέσως τής έφαρμογής του προγράμματος του, έπέ- 

πρωτο νά δράσν) καί πρωτίστως, εύεργετικώτατα, φκλαν- 
θρωπότατα, διά τής σωτηρίας της ζωής τόσων δυστυχών, 
οί οποίοι προσέφεοαν τό αίμά των πρός ύπεράσπισιν τνίς άγω- 
νιζομενης πατρίδος. ’Επί δύο έδώ περίπου μήνας είργάσθη 
μετα του εκ τών άριστων φοιτητριών τής ιατρικής δεσποι
νίδων Βασιλειαδου, Αντωνιάδου καί Κατσίγκρα συμβουλίου 
της, οπως καταρτισν) νοσοκόμους, έγκαταλείψασκ την πολυ
πληθή πελατείαν της, καί διδάσκουσα έπί ώρας πολλάς είς 
το πυκνόν εκ κυριών καί δεσποινίδων άκροατήριόν της τόν 
τροπον της νοσηλείας καί περιθάλψεως.

Εν τώ μεταξύ τό Χειρουργεϊον της Ένώσεω ς κατηρτί- 
ζετο πάντοτε τή οδηγία καί υποδείξει της μετά τών τελειο- 
τέρων έργαλείων καί πάντων τών απολυμαντικών καί αντι
σηπτικών ειδών, χάρις είς τάς φροντίδας καί είς την άκάμα- 
τον ένέργειαν έτέρας έπιτροπης της Ένώσεως, ής προίστα- 
ται ή κ. Φανή Πάλλη μετά γραμματέως επίσης ακαταπό
νητου, της δος Παπαηλιοπούλου. Τό εργον του Χειρουργείου 
συνεπληρούτο διά τνίς έπιτροπης, της άναλαβούσης τόν κα
ταρτισμόν της ιματιοθήκης, ης προίσταντο ως έφοροι η κ. 
Δέσποινα Βλαστού καί Μαρία Φιλημονος, ώς γραμματεύς ή 
δις Καρακούση καί ώς Εματιοφύλαξ ή κ. Γ .  Κούππα. Τί.έπε 
τέλεσεν ή έπιτροπη αυτη είναι έπίσης άξιοθαύμαστον. ’Αρκεί 
νά λεχθγί δτι πλην της έφόρου κ. Δ.Βλαστοΰ,ήτις μ ετ ’άλλων 
έπί ημέρας καί νύκτας δλας έ'κοπτεν άδιακόπως καί παρε- 
σκεύαζεν έργασίαν δι’άλλας κυρίας του τμήματός της, γραία 
ύπέογηρως εβδομηκοντούτις κυρία ερραψεν έντός εί'κοσιν ημερών 

αυτή μόνη διακόσια δλα τεμάχια άσπρορρούχων. Ουτω έπε- 
τελέσθη τό θαύμα της έντός τόσον ολίγων ημερών συντελέ- 
σεως πλήρους καί τελείου Χειρουργείου, τό οποίον, ευθύς ώς 
ήχησαν τά πρώτα παρά τά σύνορα αντάρτικά οπλα, έ'σπευσε 
μεταξύ τών πρώτων είς Θεσσαλίαν καί έπελήφθη του εύερ- 
γετικ,οΟ καί φιλανθρωπικού έργου του.

Καί έφ’ οσον μέν τά πράγματα τής πατρίδος ένέπνεον 
έλπίδας καί θάρρος, τό ίργον τών έκεϊ κυριών μας έ'βαινε 
κανονικώς τόν δ-όμον του. Ά φ ’ ής όμως στιγμής ή Λάρισσα 
κατελήφθη καί ό έκεΐ πανικός μετεδόθη είς Βόλον, ή εύ- 
θύνη τών κυριών ήτο μεγάλη καί ή ανησυχία των δι’ ένδε- 
χομένην τών Τούρκων πολιορκίαν πολύ δικαιολογημένη. 
Καί δμως ούτε πρός στιγμήν κάν έδειλίασαν. Άντάξιαι α
πόγονοι τών ηρωικών γυναικών μας του 2 1 ,  μόναι αύταί 
έμειναν,όταν τό έξ άνδρών προσωπικόν του « ’Ερυθρού Σ τ α υ 
ρού» άπεμακρύνθη έκ Θεσσαλίας,δταν καί αύτό τό στρατιω
τικόν νοσοκομεϊον έκλεισε τάς θύρας του.

Μεθ’ ολας δέ τάς έντευθεν έκ μέρους του Συμβουλίου τής 
Ενωσεως διδομενας έκεΐ οδηγίας πρός άναχώρησιν, —  έάν 

βεβαίως υπήρξε κίνδυνος —  αί κυρίαι έμειναν, μετά μόνου 
του Χειρούργου κ. Καντά, νοσηλεύσασαι τούς ύπολειφθέντας 
πληγωμένους καί δεχόμεναι ήδη δλους τούς καθ’ έκάστην έκ 
του στρατοπέδου καί έκ τής μάχης του Βελεστίνου μεταφε- 
ρομ,ένους.

Ουτω το μονον εν Βόλω λειτουργούν σήμερον χειρουργεϊον 
είναι τό τής Ένώσεως τών Έλληνίδων, τό οποίον δεν θά 
άπομακρυνθή έκεϊθεν, έφ’ οσον ό πόλεμος έξακολουθή και έφ’
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όσον ή παρουσία του είναι αναγκαία.
Καί ή κ. Ράλλη διευθύντρια τού έν λόγω χειρουργείου καί 

ή δις Καλαποθάκη είναι άξιαι έθνικής εύγνωμοσύνης, δια 

τήν αύταπάρνησίν των καί την είς τό καθήκον άφοσίωσιν

καί με κίνδυνον έτι τής ιδίας των ζωής. Είναι άξιαι
ρως τής εύγνωμοσύνης δλων τών γυναικών, διότι αληθώς ε-
τίμηταν τόν φΰλόν μας καί απέδειξαν δτι ή τόσον διαλαλου-
μένη γυναικεία άδυναμία είναι καθαρά ούτοπία παρωχημένης

εποχής·

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ  Π Α Τ Ρ Ο Σ
' Είμαι πατήρ σήμερον, άγαπητή κυρία, άλλ’ άλλοτε ήμην 
μπαμπάκας ενός χαριτωμένου μικρού αγγέλου. Ά π ο  το 
λευκόν σκουφάκι του έξέφευγεν είς ξανθός πλόκαμος, ό όποιος 
μέ έκαμνε τόν εύτυχέστεοον τών ανθρώπων. Οταν ήγγιζα 
τόν πάλλευκον λαιμόν του, έξέσπα είς θορυβώδη, είς σπα
σμωδικά γέλοια, έναγκαλιζόμενός με μέ τά δύο χεράκια 
του καί τείνων είς φίλημα τό δροσερόν καί ρόδινον στομα

τάκι του.
Τό πρώτον του δοντάκι μας άνεστάτωσεν. Έτρεχαμεν 

είς τό παράθυρον μέ τόν μικρόν μας θησαυρόν, διά νά ί'δω- 
μεν υπό τό άπλετον φώς τό λευκόν στίγμα, διά τό όποιον 
ό πάππος καί ή μάμμη έκαθάριζαν τά γυαλιά των,  ̂ ένω 
εγώ έξήγουν μέ ρητορικά σχήματα δλας τάς περιπτώσεις

τής οδοντοφυΐας. ,
Τό δόντι τού υιού μου ! Ά λ λ ά  τούτο ητο σημαντικωτα-

τον γεγονός. Κατά τήν διάρκειαν τού γεύματος έγεινε πολύς 
λόγος περί τού σταδίου, τό όποιον ό μικρός θά έξελεγε, περι 

τών μελλόντων θριάμβων του....
Μετά τό δόντι αύτό έφύτρωσαν καί άλλα καί μ ετ ’ αύτών 

ήλθαν οί πόνοι καί τά δάκρυα. Ά λ λ ’ δ rav ή συστοιχία ολό
κληρος έπετελέσθη, πόσον υπερήφανα έδάγκανε τό ψωμί του 
καί μέ πόσην όρμήν έρρίπτετο είς τήν κοττο^έταν του διά . 

νά τρώγγι ’σάν τόν μπαμπάκα του, ώς έλεγεν.
Ή  μεγάλη μου εύτυχία ήτο νά εύρεθώ είς τό προσκεφά- 1 

λαιόν του καθ’ ήν στιγμήν έξύπνα. ’Ήξευρα τήν ώραν του. I 
Άπεμάκρυνα σιγά-σιγά τά παραπετάσματα τής κλίνης του 1

καί έπερίμενα.. , . ,
'Ως έπί τό πλεΐστον τό ευρισκα έζηπλωμενον όιαγωνιως,

χαμένου μέσα είς τά σινδόνια καί τά σκεπάσματα, μέ τά 
ποδαράκια του ύψηλά, μέ .τό χεράκι του νά σφίγγτ] ακόμη 
τό παιγνιδάκι τής προτεραίας, ·ένώ από τό μικρό στοματάκι 
του έξέφευγε κανονικώτατα ό τακτικός ψιθυρισμός τής γλυ

κείας άναπνοής του.
Αί'φνης τό χεράκι του μετεκινεΐτο, τό μικρόν, το ρ̂ούινον 

ποδαράκι έξετόπιζε τό σκέπασμα, τό σωματάκι ολόκληρον 
ήλλασσε θέσιν, έτριβε τά μάτια του, έτοαβοΰσε προς  ̂τα ε ;ω  
τά χέρια του, ήμιάνοιγε τάς βλεφαρίδας του καί βλέπων με 
άντικρύ του".—  Καλημέρα, μπαμπάκα,μού έλεγε,περών συγ-  ̂
χρόνως τούς μικρούς, τούς στρογγυλούς του βραχίονας περι

τόν λαιμόν μ.ου.
’Αμέσως τότε ή φλυαρία ήρχιζεν. Ώ μ ίλ ει ,  έτερετιζεν ώς 

ó κορυδαλός υπό τάς ακτίνας τού πρωινού ήλιου. Ή  όμιλια 
μας δέν είχε τέλος. Μοί διηγείτο τά όνειρά του, μεταξύ φι- 
Υτμάτων καί θωπειών καί γελώτων χωρίς τέλος.

“Αλλοτε ήρχετο αύτός είς τό κρεββατι μου, ενώ εγω 
προσεποιούμην τόν κοιμισμένου. “Ηρχιζεν αμέσως να τραβά 
τά μουστάκια μ.ου καί νά φωναζγ μεσα εις τ αυτια μου. 
Προσεποιούμ.ην δτι έτρόμαζα καί ωρκιζομ.ην εκόικησιν. Τοι
ουτοτρόπως ήρχιζεν αληθής μεταξύ μας κρεβατοπόλεμος, με 
κρυπτ'.ν όπισθεν τών προσκεφαλαίων, με γαργαλισματα και 
φωνάς καί μαργαριταρένιου γελωτα, οποίον μ.ονον τα μικρά 
έν τή άγνή εύτυχία των γελούν. “Εκρυπτε την καφαλην εις 

τούς δύο ¿όμους του, ώς χελόνη, κρυπτόμενη εις τό οστράκου 
της καί τότε ή πάλη έγένετο μέ τά δυο μικρά, ρόδινα, δρο
σερά ποδαράκια, τών όποιων τό δεομα ήτο λεπτότατου και 
μ.αλακώτεοον τής παρειάς δεκαεξαετοΰς κόρης. Αοα γε ερα
στής κατεφίλησέ ποτε μέ τόσην λακταραν και αγαπην τας 
παρειάς τής φίλης του, μεθ’ δσην έγω έφιλουν και κατέτρω- 

γον τάς μικροσκοπικάς πτέρνας τού υιού μ.ου;
“Ολα αύτά τά χάδια καί ή αγάπη μας έκαμναν καί τούς 

δύο εύτυχεΐς, έφ’ οσον δέν έξετρεπόμεθα τών όρίων τού 
πρέποντος. Ά λ λ ’ δταν ή τό μικρόν άσυνειδήτως παρεξετρέ- 
πετο, ή έγω ώφειλον νά τό άφησω μόνον, μετα ποσού πονου 
έταπείνωνε τά βλέφαρα, ένω τα μ.ικρα τής ρινος πτερύγια 
ύπηγείροντο καί τά χείλη έτρεμον καί τό παραπονεμένου 
βλέμμα έσκεπάζετο θολόν άπό τά κακώς συγκρατούμενα 
δάκρυα. Πόσος ηρωισμός δέν απαιτείται διά νά κρατηθή τις 
άπό τού νά ήσυχάσγι μέ έν φίλημα τήν έτοιμην νά έκραγ ?) 
καταιγίδα ταύτην, άπό τού νά παρηγορήσγ τήν μικράν συν- 
εσφιγμένην καρδίαν, άπό τού νά μή ροφήσγ τό δάκρυ έκεΐνο, 
τό όποιον έκχειλίζει καί μ ετ ’ όλίγον θά μεταβληθή είς χεί-  

 ̂αρρον.
Ή  έκφρασις τού μικρού κατά τήν στιγμήν ταύτην είναι 

συγκινητικωτάτη. Είς τό θερμόν έκεΐνο δάκρυ, τό οποίον 
άνέβλυσεν άπό τήν καρδιάν του καί τό όποιον κυλιέται βρα
δέως άπό τών παρειών του, ένυπάρχει τόσος πόνος, τόση 

οδύνη ! . . . .
Ό λ α  αυτά τά ήσθάνθην πρό πολλών, πολλών χρόνων, 

χωρίς διά τούτο νά δύναμαι νά τά λησμονήσω ποτέ. Καί 
τώρα δτε τό μικρόν μου είναι άνήρ τριακονταετής, μέ μεγα- 
λήτερα άπό τά ίδικά μου μουστάκια καί μοί τείνει τήν στι- 
βαράν χεΐρά του λέγων μοι μέ τήν φωνήν του τού βαρυτόνου: 
«Καλή ’μέρα, π/τέρα», μοί φαίνεται δτι ή ηχώ μοί έπανα- 
λαμβάνε! τάς άγαπητάς έκείνας λέξας άπομεμακρυσμένης

εποχής: ΛΓα./»?////« ¡ι.'ταμ.πάκα f tcv .
(Κατα τον G u stav e  Droz)

Η ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
Πολύ πριν νά τήν δοΰν σ τ ό  έργο τ η ς ,  σχεδόν με περιφρο- 

νησι ’πρόφεραν τ ό  όνομά της  καί θεωρούσαν τήν γ υ ν α ΐεα  ’σάν 

πολύ ά κ α τ ά λ λ η λ η  γ ιά  νοσοκόμο στήν ωρα τού πολέμου και 

νόΐΑΐζαν π ώ ς  ή μ ε γ ά λ η  ψυχή της ,π ού  π ά ν τα  είνε μ ε γ ά λ η ,  μα 

σάν π ρόκειτα ι  νά μικρύνγ τόν πόνο άλλου καί νάφέρ·* χα μ ό γ ελ ο  

σέ μαραμμένα χ ε ί λ η  άορώς·:υ καί σταλάξγι μιά σταλαγμ-αταα 

παρηγοριάς σ τ ή  λυπημένη ψυχή του,  γ ίν ετα ι  πολύ πο*ό μ ε 

γ ά λ η  καί φτάνει σέ αύτοθυσίες ,  πού π ο τ έ  ψυχή άντρός. όχι 

δέν έφ τα σ ε ,  μά ο ΰ τε ’ φ α ν τά σθηκ ε ,  νόμισαν, λ έ ω ,  π ώ ς θα δ ε ί 

λ ια ζ ε  μπροστά σ τ ή  θέα  τού α ΐμ α το ς  καί στές  σπ α ρα χτικ ιες  

/  /
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φωνές του πόνου.Καί δεν ξέρανε πως πάντα μέ το χαμόγελο 
στά χείλη, σάν νύμφη άερινή άνάμεσα άπ’ του πόνου τά 
κρεβάτια περνάει καί παντού που πρώτα λύπη καί μελαγ
χολία βασίλευε, μέ τον ερχομό της χαρά καί ευτυχία σκορ- 
πιέται. "Όλοι σ’ αυτήν έχουν τά μάτια γυρισμένα, ολοι ά π ’ 
αυτήν γυρεύουνε παρηγοριάς στους πόνους τους καί έκεί/η 
πάντα μ ’ αδιάλειπτη υπομονή, στον ενα λέει ένα γλυκό 
λόγο, τον άλλο ξεκουράζει απ’ τούς πόνους του μέ τά μικρά 
καί αιθέρια χεράκια της, καί πάντα ακούραστη,γιατί κλείνει 
μέσα της τόν ιερό ζήλο, πάντα χαρούμενη γιατί κάνει τό καλό, 
στεφανωμένη μέ αόρατο φωτεινό στεφάνι, παντού χύνει παρι- 
γοριά καί ελπίδα καί πόνον γλυκό καί λιγώτερο φοβερό τό μαρ
τύριο του πόνου τους καί μέ χίλωυς τρόπους που μόνο ή δική 
της ψυχή ξέρει νά βρίσκγι,δίνει φως καί ελπίδα στής θλιμμέ
νες καί άγιες ψυχές τους καί στης τελευταίες στιγμές τής 
ζωής τους.

Κανείς δέν μπορεί νά την φτάσν) στό ιερό έργο της, πάντα 
ζευγαρωμένα τό θάρρος καί η υπομονή την συνοδεύουν καί 
οπού φανή μέ τόν ερχομό της, ο πόνος καί ό θάνατος φεύ
γουν.

Δόςα καί τιμή στην ευτυχισμένη εκείνη γυναίκα που 
άξια φέρνει τ ’ δνομα αυτό, ποΟ η ουράνια ψυχη της πλέκει 
τέτοια δύναμι,που ούτε φόβος την δειλιάζει, ού'τε κόπος,οΰ'τε 
στέρησις, αλλά πάντα ευτυχισμένη κάνει τό μέγα εργο της 
καί σώζει τόσα αδέλφια της άπ’ τό θάνατο.

Ε ι ρ ή ν η  Ν ' ι κ ο λ α ί δ ο υ .

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η  !
Χ ρ ισ τ ό ς  άνέστη  ! σήμερα ακούετα ι  θλ ιμμένο,
K a l  τής αγ άπη ς  τό  ψιλϊ μ ε  δ ά χ ρ ’ ε ί τ ε  σμ ιγμένο .
Κ ά θ ε  κ α ρ δ ιά  ΈΛΛηνιχή π ο ν ε7, ά ν α σ τ ε ν ά ζ ε ι ,
Κ α μ υ ΐά  χαρούμ ενη  σ ά ν  πρ ιν  τό Π ά σ χ α  δ έν  γ ιορτάζε ι .  
Κ α ν έ ν α  εύθυμο , τρεΛΛό, τραγούδι  δ έν  γρο ιχ ιέτα ι ,
Γ ι α τ '  ή γΑυχειά μ α ς  Λεβεντιά μ έ  την Τ ουρχ ιά  χ τ υ π ι έ τ α ι .  
Κ α ι  β άψ ε ι  μ έ  τό τ ίμ ιο ,  ήρωϊχύ της α ί μ α ,
Τής πρυσψιΑοϋς π α τρ ίδο ς  μ α ς  τό  δ οξ ασ μ έν ο  σ τέμ μ α .
Σ τε ΐΑ ε την νίχη, ώ Χ ρ ι σ τ έ  !  ’c τόν  έχΛεχτό Λαό Σ ο υ ,
IIνϋ έ χ ε ι  ’ς τη ση μ α ία  του, γ ιά  σχέπη τό Σ τ α υ ρ ό  Σ ου  
Ν αι,  η Έ Α \ ά ς  τό μέτω πο  σ ’ Έ  'ένα μόνο χΑίνει,
Σ'  ’Ε σ έ ν α  δ ε ίχ ν ε ι  μ ο ν α χ ά  τ ά  δάκρυ α  που χ ύ ν ε ι .
Βοήθησέ τον  τητ ψτωχή μ έ  τ' ά γ ιό  Σου χ έ ρ ι ,
¿δώσε, Χ ρ ισ τ έ  μ' έΛευθεριά 'ς τά  σκλαβ ω μ ένα  μέρη  
7Οπου γ α λ ά ζ ια  μέ  Σ τ α υ ρ ό  ση μ α ία  ψτερονγίσή,
Τ ό  μ ισοψ έγγαρο  δη.Ιό ’ς την oifri του ά ς  σβύση.
7Ολοι άπ '  ’Ε σ έ  έ λ ι ί ζ σ μ ε ,  ’Ε σ έ  π α ραχ α λ ο ϋμ ε
Κ α ί  τή χ ρ υσ ή  εικόνα Σι. υ, Χ ρ ισ τ έ  μο··, π ροσκυνούμε.
Α ωσέ μας νίκης στέψανο, χ ρ υ σ ό  δαψνοπΛεγμένο,
Β άΑ ε κοντά  ’c τό θρόνο Σου τόν άστροψωτισμένο  
Τούς  μ α χ η τ ά ς  που π έ σ α ν ε  γ ιά  την έΑευθερία  
Κ α τ ά τ α ζ έ  τους  ’ς των Λοιπών μαρτύρω ν  τήν χ ο ρ ε ία .
Κ α ί  χάμ ε  τήν Έ Λ Λ ά δ α  μ α ς  ένδοζη χαί μ ε γ ά λ η  
Χ ρ ισ τό ς  άνέστη  !  ν' άχουστή  χ α ρούμ ενο  xxl π ά λ ι .

Μ χ ρ ί κ *  Κ .  Φ ι λ ι π π ί δ ο υ

ΤΟ ΠΤΕΡΟΝ ΤΟΓ ΣΚΟΡΟΓ
Ποιος δέν γνωρίζει καί δέν άποτροπιάζεται τό μικροσκο- 

πικον έντομον, τό όποιον π ετγ  άπό ιματιοθήκης εις ιματιο
θήκην φερον τόν όλεθρον καί την καταστροφήν εις τά  ώραΐα 
μάλλινα ένδύματά μας καί τά πολύτιμα γουναρικά μας.

Ειν ι άπίστευτος η καλλιτεχνική τελειότης καί εντέλεια 
τοΰ μικροσκοπικοΰ τούτου καί άηδοΰς εντόμου. Μόνον τό 
πτερόν του, τό άσύλληπτον εκείνο, μόνον εΓς κόκκος έκ τής 

κό.εως εκείνης.ητις τό έπιπάσσει άποτελεϊ άληθή εποποιίαν. 
Μενει τις κατάπληκτος ποό τής ευεργετικές προβλεπτικότη. 
κοτητος τής φυσεως, ητις έξηντλησε την πολυπλοκωτέραν 
των βιομηχανικών της έμπνεύσεων, όπως τό άσηααντον, τό 
περιττόν σχεδόν τούτο πεοίτριμμα τής δημιουργίας, πετά 
άνετως καί άκόπως.

Λοιπόν ο, τι νομίζομεν κόνιν, έπιπάσσουσαν τά μικοοσκο- 
πικά πτερά δέν είναι κόνις, άλλα πληθύς μικρών άεροστά- 
των, η μάλλον μικρών άλεξιπτώτων, οργάνων πτησεως κανο
νικών, τά όποια ευθύς ως άνο·χθοΰν συγκρατοΰν τόν μικρόν 
αεροναύτην άνευ κόπου, έπ ’ άόριστον καί τά όποια κατά τό 
μάλλον καί ήττον συστέλλομε'.α ή διαστελλόμενα τό άναβι- 
βάζουν ή τό καταβιβάζουν καί συμπτυσσόμενα τό θέτουν εις 
άκινησίαν καί άνάπαυσιν. Τό έλάχιστον ούτω τών μικοοσκο- 
πικών εντόμων, συγκρατούμενον ουτω δύναται νά πετα  επί
σης ύψηλά καί εις επίσης άπειρους εκτάσεις όσον καί τά τε 
λειότερα πτηνά του ούρανοΟ.

Μέ πόσον ενδιαφέρον παρακολουθεί τις τόν μηχανισμόν 
τής κινησεως, δστις υπερβαίνει τόσον έξόχως καί θαυμασίως 
καί τάς έντελεστέρας τών άνθρωπίνων τεχνών. Μένει τις 
έ'κθαμβος πρό τής τελειότητος τοϋ καταπληκτικού τρόπου 
της ένεργείας των, ώς θά έπραττε άπέναντι κατοίκων άλ
λου πλανήτου, ώς !κ  θαύματος μετενεχθέντων εις τόν ίδικόν 
μας. Ά λ λ ’ δ,τι ζητεί  τις νά ι'δτ), δ,τι φλέγεται τις νά άνα- 
καλύψν) εις τόν μικρόκοσμον αυτόν, είναι εσωτερική τις 
άντανάκλασις, άκτίς τοϋ έν αύτοΐς περιεχομένου φωτός, έν- 
δειξ ίς τις ύπαρχούσης εις αυτά ιδέας η σκέψεως. "Εχουν 
άραγε φυσιογνωμίαν ;

Καί δυνάμεθα νά άνακαλύψωμεν εις την παράδοξον 
μορφήν των ίχνος τι π ευματιιης δυνάμεως, ητις τόσον θά 
όμοιάζν) πρός τηνίδικην μας, εάν κρίνωμεν έκ τών έργων των. 
Ή  έκφρκσις ητις μάς συγκινεΐ εις τόν οφθαλμόν τών σκύλ- 
λων καί τών άλλων ζώων, τών πλησιέστερον πρός τόν άν
θρωπον ζώντων, δέν είναι δυνατόν νά άναζητηθή άρά γε εις 
τόν οφθαλμόν της- μελίσσης, τοϋ μηρμυκος, τών ιδιοφυών 
καί δημιουργικών τούτων ό'ντων, τών όποιων τά έπιτελού- 
μενα έργα, ού'τε κάν δύναται νά φαντασθή ό σκύλλος;

(Έχ των τοϋ Michelet) ' Ε λ έ ν η  Γεωργτάδου

Μ Α Ρ Ι Α  Κ Α Σ Σ Α Β Ε Τ Η
Εις τό έργον τών νοσοκόμων δέν προσήλθον μόνον αί εξ 

’Αθηνών Έλληνίδες, άλλά καί έκ τών επαρχιών καί του έ- 
ξωτερικοϋ πολλαί τοιαΰται προσηνέχθησαν νά έογασθοϋν ευ
χαρίστως καί μετά μεγάλης αύταπαρνησεως.

Έ ξ  ’Αγγλίας ή κόρη τ>5ς άοιδίμου Ευφροσύνης Κασσαβετη, 
τής ευεργετικής ταύτης διά την Θεσσαλίαν καί διά τό έθνος
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γυναικός κ. Μαρία Κασσαβέτη, κυρία πατριώτις,καλλιτέχνης 
νλύπτρια έκ τών μάλλον γνωστών εις ’Αγγλίαν καί Γ α λ 
λίαν, άφηκε τόν βίον της ησυχίας και απολαυσεως καί ηλ- 
0εν, έτοιμη νά άναχωρησγ δια το Ελληνικόν στρατοπεόον, 
μέ την άπόφασιν νά χρησιμοποίηση έκεϊ τάς νοσηλευτικάς 

γνώσεις της υπέρ τών τραυματιών τοϋ πολέμου.
Ή  άπόφασις αυτη τιμ ?  μεγάλως την εύγενή Έλληνίδα, 

άμις άψηφοΰσα τάς στερήσεις, τούς κινδύνους καί τάς κα
κουχίας της ζωης τών στρατοπέδων προσήλθε νά προσφερη 
την φιλανθρωπικήν υπηρεσίαν της εις τούς άγωνιζομένους 

υπέρ της πκτρίδος άδελφούς μας.

01 ΤΡΑΪΜΑΤΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ Ν0Σ0Κ0ΜΕΙ0Ν
Δέν είξεύρω διατί εϊχεν έπικρατήσει ή ιδέα, οτι εις τό 

Πολιτικόν Νοσοκομεΐον ύπαρχε πάντοτε συνωστισμός μεγα- 
λητερος άσθενών καί ότι κατά συνέπειαν, ή έκεϊ παρεχομένη 
περίθαλψις δέν ήτο δυνατόν νά είναι τόσον τελεία.

Μέ την προκατάληψιν αύτήν μετέβημεν καί ημείς εις τό 
Πολιτικόν Νοσοκομεΐον, πρός έπίσκεψιν τών έκεϊ τραυματιών, 
τών μετενεχθέντων έκ τοΰ ημετέρου χειρουργείου τοΰ Β ώ 
λου. *Η ευχάριστος έκπληξις, ητις μάς έπεφυλάσσετο έκεϊ 

ύπήρξεν άνωτέρα πάσης προσδοκίας.
Τό Πολιτικόν Νοσοκομεΐον ήμπορεΐ νά καταταχθή μεταξύ 

τών τελειότερον καί τακτικώτερον λειτουργούντων τοιουτων. 
Τάξις, ησυχία καί καθαριότης παντοΰ. Αί'θουσαι απέραντοι, 
διατηρούμεναι καθ’ όλους τούς κανόνας τνίς υγιεινής. Οι ασθε
νείς καί τραυματίαι άραιώς τοποθετημένοι, τακτικοί δλοι 
καί καθάριοι, θρησκευτική δέ ησυχία καί σιγή εις τους άπε- 

ράντους αυτούς θαλάμους.
Τά χειρουργεία άμφοτέρων τών κ. κ. καθηγητών χειρουρ

γών μ.ας Μαγγίνα καί Γαλβάνη τελεία. Η αίθουσα τοϋ κ.
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Η ΕΞΟΜΟ,ΛΟΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΤ0ΙΛΔΗΣ

Έ ν  τούτοις έπρεπε νά χωρισθώμεν.
Πλεισται εβδομάδες διέρρευσαν ούτως εις χατάστασιν ήδείας ατο

νίας' ή αδυναμία μου μοί άφήρει τήν δύναμιν να σκεπτωμαι και να 
ένθυμώμαι. Έ ν  τοΰτοις βαθμηδόν αί δυνάμεις μου έπανήλθον και 

μ ε τ '  αύτών τό αλγεινόν αίσθημα τή ς  ΰπάρξεώς μου. Ηρχισα να πα
ρατηρώ φ υ σ ικ ώ ς κ α τ ’ άρχάς τήν Λουίζαν καί τόν Ροβέρτον' άμιρό- 
τεροι μοί έφάνησαν ευτυχέστατοι.  Προσεπάθησα να ευχαριστηθώ, άλλ 

ειχον νά παλαίσω εναντίον πίκρας άπογοητεύσεως,  ητις έπίεζε τήν 

^ι»χήν μιου.
Εις τοιαύτην ψυχικήν ταραχήν έπανήλθομεν εις Παρισίους. Ή  

Λουίζα καί ό Ροβέρτος, νέοι καί ώραϊοι, άμφότεροι ϋπεδέχοντο καί 
άνεζήτουν τόν κομψόν καί εκλεκτόν κόσμον. Κ α θ ’ εσπέραν νέαι δια
σκεδάσεις τους άπέσπων Ί χ  τής  οικογενειακής συναθροίσεως. Ηθέ- 

λησα κ α τ ’ άρχάς νά τους άκολουθήσω. Ά λ λ ’ ό κοινός χαί θορυβώδης 
οότος βίος μέ έξησθένει, χωρίς νά μέ τέρπη καί μ ετ  ολίγον τούς 
έγκατέλιπον. Προύφασίσθην τό άκροσφαλές τής  υγείας μου χαί ένω 
ή Λουιζα καί ό σύζυγός της  ’έλαμπον άκαταπαύστως εις νέας έορτάς, 

έγώ ’έμενον μετά τοΰ θείου μου.

Μαγγίνα, εις τήν πρωινήν έπίσκεψιν τοΰ οποίου παρευρέθο- 
μεν καί ή κατά τήν στιγμήν εκείνην πρωινή τών τραυμα
τιών αλλαγή έξετελεΐτο παρά τε τοϋ κ. καθηγητοϋ καί τών 
βοηθών του μετά στρατιωτικής πειθαρχίας, εις τήν όποιαν 
όμως διεφαίνετο ή συμπάθεια πρός τόν πάσχοντα, ή μεγάλη 

αΰτη αρετή τών μεγάλων αληθώς ιατρών.
Άπήλθομεν έκεΐθεν άποκομίζουσαι τάς άρίστας τών έν- 

τυπώσεων καί διά τήν διοικητικήν ικανότητα του κ. Μερ- 
κούρη καί διά τό ευεργετικόν έργον τοΰ κ. Μαγγίνα καί διά 
τήν εύσυνείδητον έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος όλων τών βοη

θών, όλου τοΰ προσωπικοΰ τοΰ νοσοκομείου.

Η Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ  ΤΩΝ ΜΥΩΝ 
ΕΝ ΤΗι ΓΤΝΑΙΚΕΙΑι ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ

*0  συρμός τής γυμναστικής κάμνει τόν δρόμον του, ό,τι 
δέ μέχρι πρό ολίγου έτι έθεωρεΐτο άκοσμον διά τάς ¡γυναί
κας. σήμερον καθιερώθη καί αποτελεί άναπόσπαστον μέρος 
τής γυναικείας αγωγής. Τό μόνον κακόν eivat οτι ολαι και 
όλοι ένεκολπώθημεν τήν συνήθειαν τής γυμναστικής, χωρίς 
έν τή γυναικεία αγωγή νά επιδιωκηται δι αυτής μετα τής 
άσκήσεως τών μελών καί ή χάρις τών κινήσεων, ήν εξεπρο- 
σώπει υπέρ πάν άλλο ό χορός τών γυναικών τής αρχαιοτητος. 
'Η ιδέα τής σωματικής άσκήσεως φαίνεται εξήοημενη τοΰ 
χοοοΰ. Ούτε άλματα, ούτε κινήσεις απότομοι καί πυρετώ- 
δεις, ούτε ελιγμοί σπασμωδικοί. Αύτά άφίνοντο εις τους εξ 
έπαγγέλματος παλαιστάς, οιτινες άπετέλουν ιδίαν τάξιν πο
λιτών. Ή  γυμναστική διά τό πολύ κοινον δεν επεδιωαε την 
μόρφωσιν ακροβατών ή ήρακ^εων, άλλ’ ητο μ.εσον υγιεινής, 
δι’ ού έπεδιώκετο μάλλον ή έναρμόνιος και περικαλλής ανα 
πτυξις τών σχημάτων τοΰ σώματος ή υπερβολιαη τών μυων 

έξάσκησις.

Ούτως άμεταπείστως περιορισθεΐσα διήλθον τας μακρας εσπερας 

τοΰ χειμώνος. 'Η  πρόδηλος μεταβολή τής  υγείας μου ανησυχεί τους 
περί εμ έ .  Έδιπλασίασαν τάς περιποιήσεις, των.

Ά λ λ ’ ή πηγή του κακοϋ ήτο βαθεια χαί άγνωστος χαί αί προ- 
σπάθειαί των υπήρξαν στεΐραι. Τό έαρ ανεφχνη' αι αιθουσαι, η μια 
μετά τήν άλλην έχλείσθησαν καί ή αναγεννηθεΐσα έξοχη ειλκυσεν 
έκ νέου τούς ξένους της' μόνη έγώ δέν ηλλαξα. Επηγαινα, ηρχόμην, 
έκινούμην καί έγέλων ακόμη' αλλ ή ψυχη ητο αποΰσα. Ενώ αί 
δυνάμεις μου έφαίνοντο αναγεννωμεναι εις την βαλσαμωδη ειρηνην 
τών άγρών, ε’ις τήν δροσεράν πνοήν χαθαροτέρου αέρος, η ήθικη κα- 
τάστασίς μου κατέπιπτε βαθμηδόν μέ την μοναδικήν xat κρυφιαν 
σκέψιν μου. Τά εγωιστικά ένστικτα, τά όποια υπνωττον εις τήν ψυ
χήν μου, άνίσταντο καθ’ έκάστην άμελώς, καταπολεμούμενα χαί δια- 
στρέφοντα άκουσίως μου τήν θέλησίν μου Έγώ ητις τόσον άνοήτως 
έθυσιάσθην, παρεδιδόμην ήδη εις τούς άνχνδροτέρόυς πόθους. Ή  ύ- 
περηφάνιά μου έξανίστατο έν τούτοις καί καθ’ ήν στιγμήν την ή- 
σθάνθην έτοιμον νά μέ ποοδώση, τότε μόνον ενόησα μετα φρίκης εις 
ποΐον βαθμόν ήθικής καταπτώσεως είχον φθάσει βήμα πρός βήμα.

V

Η μ έρα ν  τινά έξήλθον εις περίπατον, έφιππος συνοδεία τής  Λουίζης 
καί έπανηρχόμεθα ήσύχως χωρίς νά σπεύδωμεν. Ά φ ή κ α  αυτούς νά 

βαδίσωσι πρό έμοΰ καί τούς ήχολούθουν εις μιχράν άπόστασιν. Πρό 

πολλοΰ ήδη έπίστευον ότι ό Ροβέρτος, άφοϋ ένόμισεν ότι μέ  ήγάπα5
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ΕΙνχι μεγάλη πλάνη] νά νομίζοομεν ότι οί μυς μόνον δι’ αν
τοχήν μεγάλην πρέπει νά προορίζων-αι, ενώ τουναντίον διά 
την παιδικήν μάλιστα ηλικίαν ώφειλε νά κανονίζωνται αί κι 
νησεις μαλ),ον των διαφόρων σωματικών οργάνων. Αί διάφο
ροι στάσεις τοΰ σώματος, αί διά της εξεως πολλάκις άπο - 
κτηθεΐσαι, ώφειλον νά παρακολουθώνται άγρύπνως καί νά 
τροποποιούνται σύμφωνα προς τούς ορούς του καλοΰ καί τής 
αρμονίας, μέχρις ου το μικρόν έζοικειωθή νά είναι κύριος 
έαυτοΰ.

"Ισως θεωρείται άνάξιον προσοχές, τό οτι το μικρόν βα- 
δίζον δεν φέρει ύψηλά την κεφαλήν, δέν προτείνει τον θώ
ρακα, δέν προτείνει κανονικώς τούς πόδας. "Ισως μάλιστα 
υπάρχουν άνθρωποι, συνεχέστατα δέ αυτοί οί πατέρες, οιτι- 
νες εμπαίζουν καί ειρωνεύονται τάς συζύγους των, αίτιν^ς διά 
τής τοιαύτης σωματικής των τέκνων των έπιμελείας επιδιώ
κουν νά καταστήσουν αυτούς Άντινο'ους.

'Ο Ελληνικός χορός των τε αρχαίων καί μεταγενεστέρων 
χρο'νων επεδίωκεν απολύτως νά έξοικειώσή τον νέον ή την 
κόρην πως νά περιπατίί, νά ισταται, νά στρέφεται, νά κινγ 
τάς χεϊρας, νά χαιρέτα κανονικως καί μέ αρμονίαν, πως τ έ 
λος νά άναδεικνύγ τό σώμα, όσον τό δυνατόν ώραιότερον καί 
έντελέστερον.

Αί νεώτεραι κοινωνίαι έστράφησαν άπό πολλοϋ χρόνου εις 
άλλας ιδέας, εις μέριμνας, αίτινες μ3ς άπέσπασαν την προ
σοχήν άπό την περί του κάλλους καί της αρμονίας τοΰ σώ
ματος μέριμναν. Είναι καιρός νά ένθυμηθώμεν ότι δέν είναι 
έλαφρότης, εάν αί μητέρες φροντίζουν διά τό φυσικόν κάλ
λος καί τάς σωματικάς άναλογίας των τέκνων των, διότι 
πλήν τοΰ αισθητικού ζητήματος, ή υγιεινή παίζει μέγα μέ
ρος εις τήν ύπόθεσιν ταύτην, είναι δέ καθήκον τής γυναικός, 
ιδία, νά έπιδιώκχι την βελτίωσιν τοΰ ανθρωπίνου τύπου,ή πς 
συνίσταται εις τό φυσικόν κάλλος, τήν υγείαν καί την κανο -

νίκην λειτουργίαν τής ζωής, τήν άνευ νόσων κα! επεισοδίων 
ανωμάλων Τό κάλλος δέν επαυσέ ποτέ νά θεωρήται ένδειξις 
δυναμεως καί έγγύησις ανθρώπου ηθικώς αρμονικού έν πάσιν.

Λουκία Βαλλώ.

Ε ί Σ Φ Ο Ρ ϋ  Ε Ι Σ  Τ Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Τ Μ Η Μ Α
Τ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΔ Ω Ν  

( Ά π ο  τ η ς  / — 10 Ά π ρ ι Λ ί ο ν )

1 πέρ του Χειρουργείου τής Ένώσεως ή Α. Μ. ή Βασί
λισσα δρ. 10 ,000  Ή  κ. Luders δρ 500. Ή  κ. Ά,τολέϋ 
δρ. 4 2 .  ’Ανώνυμοι δες έκ Βιέννης δρ 5 2 .  Ή  Εταιρία 
τών Ελληνικών Μονοπωλίων δρ. 750. Ή  δις Δάφνη Κα- 
λαποθακη εζ εισφορών Αμερικής διά τής A. Υ .  πριγκηπίσ- 
σης Σόφιας δρ. 8 5 8 , 8 9  προς αγοραν κλινών διά τούς τραυ
ματίας. Ή  κ. Έλεονώρα Σκέδερ δρ. 100 . Ό  κ. Γ .  Πασ- 
πάτης δρ. 171 6 .  Ό  κ. ’Αρθούρος Χίλλ δρ. 100. Ή  Έλλην. 
κοινότης τώ κ κυριών Κωνστάντζας δρ. 1470. Οί Έλληνες 
τής πολεως Σουλινά διά τής κ. ’Αντιόπης Σκένδερ δρ. 5 0 0 .  
Η κ. Π. Βλασίου δρ. 4 0 0 .  ’Ανώνυμος παΓς έκ Κ)πόλεως 

δρ. 2·>. Ο κ. Χωρεμης διά τής κ. ΒαλτινοΟ μεγάλην απο
στολήν, ορυζίων, κουκίων καί σακχάρεως.

Τ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

Δ εν^υπαρχει βεβαίω ς τόπος εις τόν όποιον 5¡ γυναικεία έργαυία νά έκτιμαται 

και ενισχυεται περισσότερον του ίδικου μα ς. Ε ις  οίανδήποτε βιομηχανίαν και 

εάν επεδύθη μέ/^ρι σήμερον ή γυνή ηύδοκίμησε. Κ α ι οί βιομήχανο^ μας εκτι- 

μ ώ ν τες την αξίαν τ η ς  προσπαθούν όσημέραι νά διευκολύνουν περισσότερόν τήν 

δράσήν τη ς .

*Ήδη ό επί τής άδοΰ Σταδίου γνωστός καλλιτέχνης υποδηματοποιός κ. Φω
στήρας "δρυσε τμήμα Κυριών, τό όποιον θά διευθύνεται άποκλειστικώς άπό γυ
ναίκας, καί εις τό όποιον θά δέχωνται μόνον κυρίαι, ίνα δίδουν τάς παραγ
γελίας των, τά μέτρα των καί ενεργούν τάς άγοράς των. "Ηδη Γαλλίς κυρία 
λαμβάνει τά μέτρα.

Εις το τμήμα τούτο αί τιμαί θά είναι ένταυτω κατώτεραι ολων τών άλλων 
υποδηματοποιών, με Ιργασίαν, f νοείται, έντελεστέραν, στερεωτέραν καί χαλλι- 
τβχνικωτέραν τών λοιπών.

ήσθάνετο είτα δ ι ’ εμέ άληθή αποστροφήν. Παρετήρουν ότι μέ απέ

φευγε.

Πολλάκις κατελάμβανον αύτόν αίφνιδίως, παρατηροΰντά με μέ εκ -  

φρασιν τόσω μελαγχολικήν, ώ στε  ΐφρικίων. άλλα παρευθυς έστρεφεν 
αλλαχού τό βλέμμα μέ ανυπομονησίαν. Mot έφαίνετο άλλως τε ,  ότι 

ήτο τρυφερώτερος καί διαχυτικώτερος πρός τήν σύζυγόν του, φροντί- 
ζων να πολλαπλασιάση τά πρός αυτήν τεκμήρια τή ς  αγάπης του. 

Δ ι ’ 8 άπό σκοπού έ'μενον όπίσω, φροντίζουσα νά τόν άποφεύγω, όπως 
καί εκείνος.

Πριν είσέλθωμεν εις τήν δενδροστοιχίαν έπρεπε νά διέλθωμεν μι- 
κράν γέφυραν άρκούντως επικλινή, έκτισμένην εις μέγα ΰψος έπί τής 

σιδηροδρομικής γραμμής. Ό  Ροβέρτος καί ή Λουΐζα τήν διέβησαν, 
έμελλον νά τήν διαβώ καί εγώ , όπότε ό ΐππος μου, τρομάξας πιθανόν 
άπό τό σύριγμα σιδηροδρομικής άμάξης,§ήτις έπλησίαζεν, έκαμεν ά- 
πότομον όίλμα. Ή θ έλ η σ α  νά τόν κρατήσω καί νά τόν άναγκάσω νά 
διαβή, άλλ ’ ορθωθείς έπί τών οπισθίων ποδών του έρρίφθη έπί τοΰ 

περιφράγματος τής  γεφύρας και άναμφιβόλως θά κατεκρημνιζόμην, 

ότε σπεύσας ό Ροβέρτος ήρπασε τόν 'ίππον έκ τοΰ χαλινού του καί 
τόν έκράτησε διά στιβαρας χειρός. Τήν στιγμήν ταύτην ή έκφρασις 

του προσώπου του μέ έξέπληξεν, ώχρίασε,καί μοί έφάνη οτι τά χείλη 
του έτρεμον έκ θυμοϋ.

—  Τ ή  αληθείφ, εΐπεν, άποτόμως θά έλεγέ τις ότι θέλετε νά φονευ- 
θήτε  καί ότι εΰχαριστεισθε νά μας βλέπητε, τρέμονταςίδιά σάς............

Χωρίς νά τόν άπαντήσω,έκτύπησα διά τής  μάστιγος τόν 'ίππον μου, 
ό’στις μέ  δύο άλματα όπερεπήδησε τήν γέφυραν. 'Η  Λουίζα φρι-

κιώσα μέ άνέμενεν άχίνητος καί μέ  έπέπληξε γλυκέως διά τήν ά- 
περισκεψιαν μου.

—  Είσαι παιδίον, τ ή  είπον, μέ όλίγην άγανάκτησιν, έπεσα ποτέ ί 

Ά φ ε ς  εις άλλους τους γελοίους τούτους φόβους. Ό  Ροβέρτος ηχούσε 
τας λεζεις ταυτας, αλλα δέν απήντησε καί σιωπηλώς έπεστρέψαμεν 
εις τήν έπαυλιν.

Την εσπεραν μερικοί γείτονες τή ς  εξοχής έδείπνησαν εις τό νίΐΐβ- 
ΕβΓΠχ καί ενθυμούμαι ότι ώμίλουν περί σκανδαλώδους συμβάντος, 
όπερ άτησχόλει τους Παρισίους. 'Ωραία πλουσία καί νέα γυνή, άνή- 
κουσα εις τας ευγενεστέρας οικογένειας τής  συνοικίας τοΰ Ά γ ιο υ  Γερ
μανού, έγχατέλειψε τόν σύζυγον καί τά τέκνα της .  Ή  οργή του ά- 
πατηθέντος συζύγου, ή άπελπισία τής οΐχογενεώς τη ς ,  ό θρίαμβος 
τών εχθρών της,όλα έσχολιάσθησαν, όλα έξιστορήθησαν, όλα συνεζη- 
τήθησαν έν πρός εν.

Έγνωρίσαμεν άλλοτε τήν νέαν ταύτην κυρίαν καί μολονότι πρό 
πολλοΰ εΐχομεν νά τήν ίδωμεν, τά οικογενειακόν τ ο ο τ ο  δραμα, τό 

ποταπόν άμα δέ καί τρομερόν, προΰξένησεν εις ήμας θλιβερόν έντύ- 
τύπωσιν. ’ Ε κεΐνοόπερά πεβ άρυνε τό σφάλμα τής  Καρλόττας Λ. ήτο 
ότι είχε τέκνον μικρόν, κόρην μηνών τινων τή ς  όποιας τά μειδιά
ματα θά ήδύναντο νά συγκινήσουν καί τήν μάλλον άναίσθητον τών 
μητέρων.

"Εκαστος προσεπάθει νά διχαιολογή ή νά κατακρίνη όσον ήδύνατο 

περισσότερον τήν νέαν γυναίκα καί διάφοροι άνεπτύσσοντο συζητήσεις 
περί τών λόγων, οιτινες έςωθοϋν τάς έγγαμους γυναίκας εις τοιαΰτα 
άπονενοημένα διαβήματα.

( ’Ακολουθεί)


