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Καθημεριναί εντυπώσεις. Μακράν."Ο,τι λάμπη δεν είναι χρυσός.—  
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Φιλί] μ ο υ ,

’Ιδού οτι είχον μαντεύσει καλώς τί σοΰ έχρειάζετο δλον 
αύτόν τον καιρο'ν. Έ ξοχή  καί μάλιστα παραθαλάσσιος. Δά
ση καί θάλασσα μαζή. Μόνον που γράφω αύτάς τάς δυο 
άέξεις καί μοϋ φαίνεται οτι ακούω τήν δροσεράν συμφωνίαν 
τής μουσικής τών κυμάτων καί τοϋ φυλλορροοϋντος δάσους. 
Καί βλέπω, νομίζω, τήν ώραίαν εικόνα τοϋ άπείρως καί εις 
τήν ποικίλην κλίμακα τών αποχρώσεων του θαυμασίως ω 
ραίου πρασίνου, μέ τό κυανού/, τό μεταλλικόν τοϋ ωκεανού, 
καί μέ τό άργυροπράσινον καί τό φαιόν ώς άναλελυμένον μόλ'·_ 
βδον, είς τό όποιον ό ήλιος χύνει τάς πυρίνα; άναλαμπάς του. 
"Απειρον άπ’ έδώ καί άπειρον ά π ’ έκεΐ. Μεγαλεΐον τής ξη- 
ράς μέ τούς στολισμούς τη ;·  μεγαλεΐον τή ;  θαλάσσης με τούς 
μυκηθμούς καί μέ τάς θωπείας της. Είναι θαυμάσιον τό πλαί- 
σιον διά τό τελούμενον είς σέ μέγα έργον τής δημιουργίας. 
Θά λησμονήσης βέβαια πρό τής είαόνος αυτής ολας τάς μα
ταιότητας καί ολας τάς ευχαριστήσεις καί τάς νοθευμένας, 
ώςέπί τό πλεΐστον,απολαύσεις τής ζωής τοϋ μεγάλου κόσμου, 
τής ζωής τών σαλονιών και τών θεάτρων, οπου ό αήρ είναι 
τόσον πνιγηρός,’καί τόσον ύπό πάσαν εποψιν μολυσμένος.

Καί θά αισθανθής έαυτήν πολύ, πολύ μικοάν καί πολύ α 
σθενή απέναντι τής αναπεπταμένης αυτής και μεγαλοπρε
πούς σκηνογραφίας. Καί ή μόνωσις έκεΐ θά σοΰ έμπνευση 
σκέψεις ύγιεΐς καί γενναίας, άπηλλαγμένας παντος εγωισμού 

καί πάσης ίδιοτελοΰς προελεύσεως.
Ποτέ δεν θά λησμονήσω τάς ημέρας, τάς όποιας έζησα είς 

τον ώκεανόν. Πότε πλέον ή ψυχη μου δεν θα αισθανθή ο,τι 
ήσθάνθη κατά τό δεκαήμερον έκεΐνο. "Αν καί περιστοιχισμένη 
άπό πολύν καί ποικίλον κόσμον —  διότι τό άτμοπλοιον μας 
περιελάμβανε τρεις χιλιάδας έπιβάτας — έν τούτοις ουδέποτε 
είχον εύρεθή τόσον μόνη και ουδέποτε ένόησα τό μεγαλεΐον 
τής φύσεως, οσον κατά τάς ημέρας έκείνας.Μακράν χιλιάδας 
ολας λεύγας άπό τήν γήν, μοί έφαίνετο οτι εΰρισκόμην πρό- 
σωπον πρός πρόσωπον μέ τόν Θεόν καί οτι ούδέν υπήρχε 
πλέον τό κοινόν μεταξύ έμοΰ καί τού κόσμου.

Ή  ψυχή μου ώς διψασμένη έρρίφθη ακράτητος εις τό δρο
σερόν έκεΐνο λουτρόν τού αγνού, τού μ,εγάλου καί τού ω 
ραίου, καί έπτερύγιζεν άνά τό κρυστάλλινον έκεΐνο άπειρο·’, 
τό όποιον ¿υμοίαζε πρός λευκόν ό'νειρον αθώου παιδιού. Πρωί, 
μεσημέρι, βράδυ πάντοτε ή αύτή άπαράμ,ιλλος είκών, πάν
τοτε ό ρευστός καί άέρινος αύτός κόσμος, είς τόν όποιον τά 
νέφη έρριπταν άλλοτε τήν πλουσίαν πορφύραν τού φωτός καί 
άλλοτε τούς ίριδοειδεΐς ή παλλεύκους πέπλους των. Πάντοτε 
ή ιδία γλώσσα καί ή ιδία μουσική τών κυλιομένων μεγαλο- 
πρεπώς τού ωκεανού ρείθρων. "Αλλοτε ή συμφωνία έγίνετο 
θορυβωδεστέρα καί απειλητική,ώσεί συγκλονίζουσα τά άμετρα 
βάθη τοϋ ωκεανού καί άλλοτε έξεχύνετο είς γλυκεΐαν καί 
παραπονετικήν μονωδίαν, ή όποία -εφερε δάκρυα είς τούς ο
φθαλμούς τών έννοούντων τήν μυστηριώδη γλώσσάν της.

Λοιπόν σέ φαντάζομαι άπολαμβάνουσαν όλην αύτήν τήν 
άρρητον,χαράν καί σέ βλέπω εύτυχή καί εάν ακόμη, ώς μοΰ 
λέγεις, μόνον άπαξ τής εβδομάδας θά βλέπης τόν άνδρα
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σου. Μη σε λυπεί, φίλη μου, ο μικρός αυτός χωρισιό; καί 
μ ή σκιάζγ την ευτυχίαν σου ή μικρά αυτή δυσκολία. 

Μακράν
Δεν γνωρίζεις αρκετά τίν κόσμον ακόμη καί δεν έμελέ- 

τητες την ψυχολογίαν των άνδρών καί ίδίρ: όσων έζησαν 
κ * ί  άνετράφησαν είς μεγαλοπόλεις. Αυτοί δλοι κατά το 
μάλλον καί ηττον είναι τόσον blasés, ώστε ο,τι ενίοτε 
οφείλν) νά άποτελγί την άληθή ευτυχίαν, δι’ αύτούς αποτελεί 
την άληθνί *  ίαν. Κουράζονται εύκολα άπδ δλα καί βαρύ- 
νονται εύκολα καί αύτήν έτι την τελειότητα τής δημιουργίας.

Καί το συμπέρχσμα : Είσαι ΰπανδρευμένη προ ενός σχε
δόν έτους. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ εύρίσκεσαι είς τό πλευρόν 
του συζύγου σου “Οσον καί άν είναι καλός, οσον καί δν 
σε άγαπ^, άναντιρρήτως θά άρχισε να εΰρίσκν) μονότονον 
την ζωήν αύτην. Τάς ψυχρότητας καί τάς άδιαφορίας, τάς 
ότοίας τόσον άρέσκεσαι νά άποδίδγς είς εισηγήσεις της πεν 
θεράς σου, απόδωσε καλλίτερα είς την άνίαν, έξ ής πάσχουν 
οί άνδρες των μεγαλοπόλεων, ινα μή εέπω οί άνθρωποι δλοι 
είς τόν κόσμον τούτον. Διότι έπί τέλους ποϊον δεν κουράζει 
ό όμόρρυθμος πάντοτε καί ώς δι’ ωρολογίου κανονισμένος 
βίος.

Τίποτε έν τούτοις δεν το / κάμνει επιθυμητόν, τίποτε 
δέν έξαίρει την ευτυχίαν καί δεν την ζωγραφίζει μέ τά 
ωραιότερα χρώματα, οσον η άπουσία, ό χωρισμός καί ή μ ετα 
βολή της ¿ζωής. Λοιπόν ουδέποτε ό δνδρας σου θά έκτι- 
μησγι καλλίτερον καί τάς άρετάς σου ώς καλής οίκοδεσποί- 
νης καί την άνάπτυξίν σου καί την ζωηρότητα καί την 
εύμορφ,ιάν καί την χάριν σου, οσον κατά τάς ημέρας ταύτας, 
δπου θά είσθε χωρισμένοι- "Οταν δέν θά είσαι πλέον εκεί διά 
νά εΐναι δλα τακτικά καί καθαρά, όταν δέν θά έχγ πλέον 
τό πρόγευμά του Ιπιμελημένον καί εις την ώραν του, μέ 
τάς ωραίας εκπλήξεις, τάς όποιας πάντοτε του έπιφυλάσ 
σεις, μέ τάς δροσερά; καί μυροβόλους άνθοδέσμας, τάς οποίας 
ώς άληθής μάγισσα σκορπίζεις παντού- δταν δέν θά άκούη 
πλέον την φωνήν σου άπαγγέλλουσαν κανέν εύμορφον νέον 
ποιηματάκι αγαπητού ποιητοΰ η άναγινώσκουσαν κανέν άρ- 
θρον του «F ig a ro » ,  δταν δέν θά έχγ πλέον την νεότητα καί 
την ζωηρότητά σου διά νά γεμίζη από ζωην καί χάριν δλον 
αυτό τό σπίτι, τότε, φίλη μου, ό έρως του θά άνακτήση τόν 
πρώτον του ενθουσιασμόν, καί δέν θά βλεπγι τη./ ώραν πότε 
νά ελθν) η πολυπόθητος αύτή Κυριακή, διά νά άντληση 
πλησίον σου ευτυχίαν καί χαράν δι’ δλην την έπομένην 
εβδομάδα.

Καί συ πάλιν έκεϊ θά μένγς έλευθέρα καί εντελώς à ton 
aise νά ζής δπως σου άρέσει, χωρίς νά έπιβλέπγς άδιάκοπα 
είς τόν τρόπον τής κομψές ενδυμασίας καί τοΰ τί άρέσει 
άποκλειστικώς είς εκείνον. Θά ζής δπως άρέσει είς σέ, δπως 
σέ ευχαριστεί σήμερον, δτε μαζί] μέ την ίδικην σου φέρει; 
καί τό βάρος καί τάς εΰθύνας μιας νέας ζωής. Έ π ε ιτ α  ή 
σύντροφος, την όποιαν σου έδωκαν εκεί, μου άρέσει υπερβο
λικά. Τήν είχον άλλοτε γνωρίσει καί έχει δ, τι χρειάζεται 
διά νά διέλθητε ώραίας ημέρας μαζή. Μεγαλειτέρα σου 
πολύ, έχει τόσην κρίσιν καί τόσην αβρότητα συμπεριφοράς, 
ώστε δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι θά είναι όχι μόνον καλή 
φίλη, άλλά καί άρίστη οδηγός καί σύμβουλος.

" Ο ,τ ι  λ ά μ π ε ι  δ έν  ε ίν α ι  ^ μ ν ιίό ς .
’Ά λλω ς τε αύτη διήλθε την δοκιαασίαν του εγγάμου 

βίου καί θά έννοί) καλλίτερα άπό σέ πολλά πράγματα, τά 
τά όποια, νομίζω, δτι δέν εννοείς σύ, φίλη μου, άρκετά καί 
οσον πρέπει.

Καί λεγω δοκιμασίαν, διότι η ζωή των τριών ετών τού 
εγγάμου βίου της ύπήρξεν άκριβώς ζωη τρομερας δοκιμα
σίας διά την νεαν αύτήν γυναίκα. Την ύπάνδρευσαν, χωρίς 
κάν να τήν ερωτησουν, με άνδρα, τόν όποιον ούτε είχεν ιδει 
ποτέ της, ούτε έφαντάζετο καν. ΤΗτο πλούσιος καί έζη εί; 
Ιίαρισιους. Α ι ' ! αύτο ήρκει δι’ δλους τούς συγγενείς καί δι’ 
ολους τους οικογενειακούς φίλους. ΤΗτο τύχη έκτακτος, τήν 
οποίαν ολαι αί μητέρες θά ηύχοντο διά τά κορίτσια των καί 
την οποίαν δλαι αί συμμαθήτριαί της έζήλευαν.

Και έσπευσαν άμεσως, χωρίς άναβολάς νά τήν φέρουν είς 

I αλλιαν, πρεσποιούμενοι άσθένειαν συγγενούς, διά νά μή 
τύχη καί ό γάμος ματαιωθή. *Η πτωχή κόρη έθαμβώθη άπό 
ολον αύτόν τόν θόρυβον, άπό δλα αύτά τά μεγάλα λόγια καί 
τάς τιμάς καί τόν πλούτον καί χωρίς νά άτενίση κάν καλά· 
καλά εκείνον, μέ τόν όποιον θά έταξείδευε τό άτελείωτον 
αύτο τής ζωης ταξείδι, έθεσε τήν χεϊρά της ε’ς την ίδικήν 
του καί άπό τής μιας ημέρας είς τήν άλλην ή άμέριμνος, ή 
ζωηρά, ή φαιδρά αυτη πεταλούδα ήλλαξε θέση/ καί πατρί
δα, ώς ήλλαξε φευ καί ζωήν ! Νέα, ώς ήτο καί άπειρος μακράν 
τής οικογένειας της,δέν άντελήφθη άμέσως δλον τό βάθος τής 
συμφοράς καί δέν είδε τό μέλλον ή ύπό τό πρίσμα τής λάμ- 
ψεως των άδαμάντων δι’ ών τήν έστόλισαν καί τών’κρυστάλ- 
λων καί πολυελαίων είς ούς άντανέκλα ή καλλονή τη;.

Καί ώς τό αγνοούν νά κολλυμβ^ παιδίον, έρρίφθη είς τήν 
πολυκυμαντον θάλασσαν τής παρισινής κοινωνίας μέ οδηγόν, 
ό όποιος μεσα είς αύτήν είχεν άξαντλήσει πάσαν δύναμιν καί 
πάσαν ικμάδα καί ό όποιος άφινε πλέον εαυτόν νά φέρεται, 
δπου τόν έρριπταν τά όρμητικώτερα κύιιατα.

Ή τ ο  εύτύχημα διά τήν πτωχήν φίλην μας δτι έν άπό τά 
άγρια ταύτα κύματα κατασυνέτριψεν άποτόμως τήν μαλα- 
κυνθεΐσαν πλέον κεφαλήν τοΰ γέροντος αύτοΰ ναυαγού, πριν 
ή έρμαιον καί αύτή τής τύχης εκείνου καταστραφή καθ’ ολο
κληρίαν. Ή τ ο  εύτύχημα δτι είχε τήν δύναμιν νά εξέλθη άγνή 
καί σώα τής δοκιμασίας αύτής, μέ μόνον τό σκληρόν μάθημα 
ότι δέν είναι χρυσός πάντοτε δ,τι λάμπη καί δ, τι τά πλού
σια καί πολυτελή μέγαρα δεν κλείουν φεύ ! πάντοτε είς τούς 
βελουδοστρωμένους τοίχους των καί τό μικρόν αύτο καί εύπε- 
τες καί φιλελεύθερον πτηνόν, τό όποιον ονομάζεται ευ τυ χ ία .  
Καί έπείσθη πλέον αύτή, ώς, ελπίζω θά έπείσθησαν δλαι 
δσαι έζήλευαν τήν χαράν της, δτι ό πλούσιος γάμος δέν ε ί 
ναι ή έν σκαλοπάτι, μία γέφυρα δι’ ή; μεταβαίνομεν άπό των 
θρανίων τής τελευταίας τάξεως τού σχολείου είς τόν παρά
δεισον τής ζωής, είς τον όποιον ούδείς υπάρχει άπηγορευμέ- 
νος καρπός, άλλά δτι πολύ συχνά είναι άκριβώς ή κόλασις, 
είς τήν όποιαν άντί τροφής καί άέρος μόνον μέταλλα — έστω 
καί χρυσού καί άργύρου— παρέχονται διά τήν υπαρξίν μας.

Καί επειδή τά μέταλλα ταύτα είναι πολύ δύσπεπτα, αί 
άνταλλάσσουσαι τήν ελευθερίαν των μέ τά χρυσά κλουβιά, 
διατρέχουν τόν κίνδυνον νά άποθάνουν έκεϊ άπό άσιτίαν καί 
άσφυξίαν.
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ζ Λοιπόν μετά τήν μικράν αύτήν περί τής κοινής φίλης μα; I φοβέρα ανήσυχο και με βαλανε πανου, επειτα 
■ταρέκβκσίν μου, σέ συγχαίρω καί πάλιν, διότι θά εχης τήν I άλλους να καββκλικεψουνε αλ^α φοβέρα. Φ-η

είδα δλους τού;
γαμε τρεχοντας,

λλά έπαθε, θά σέ φωτίση περάσαμε δάση, κοιλάδες καί χώρες πού μόλις ποοφτάναμε 
ί θά σέ μάθη νά βλέπη; νά τής δούμε- τέλος φθάσαμε μπροστά σε μια ΐίόλι και αμέ-

ρέκβασίν μου, σέ συγχαίρω καί πάλιν, διότι θά εχης τήν I άλλους να καββαλικεψουνε 

βύντροφιάν της. Αύτή, ή οποία πολλά έπ> 
βεβαίως είς πολλά πράγματα καί θά σέ μάθη νά βλ
τήν ζωήν νηφαλιώτερον καί νά προφυλάττεσαι ιδία άπό I σως τής βαλανε φωτιά.
όλους τούς κινδύνους, άπό τού; όποιους δυστυχώς ή άνατρο- I Δι φλόγες πολύγλωσσες και φοβερες ανέβαιναν ω, τά με 
φή σου δέν σέ έχει προφυλαγμένην άρκετά. Αύτή δέ ή προ- I σουρανια και τρώγανε οτι τυχαινε ς τό δρόμο τους τα σπι 
βλεπτικότης της, αύτό τό τάκτ νά άπέρχεται άκριβώς άνά I τια έτριζαν, κρημνιζομενα με παταγο και σκόρπιζαν περι  ̂
πάσαν Κυριακήν είς τήν πρωτεύουσαν, ΐνα'μή ούδ’ έπ’ έλά- | γυρα πύρινη σκόνη. Οί κάτοικοι έφευγαν^ ούρλιάζοντες καί

ήρχονταν νά πέσουνε ’ς τά πόδια μας, σαν πουλιά πού τους 

κάψανε τά φτερά τους.
Έφύγαμε. άφήνοντας πίσω μας τήν φωτιά πού ξαπλωνό

τανε σ&ν πύρινο ποτάμι καί φαινότανε σάν νά μάς άκολού-

χιστον διά τής παρουσίας της έμποδίζη τό οικογενειακόν 
σας Ιβ Ιθ Ά Ίβ Ιθ  μετά τοΰ άνδρός σου, μέ πείθουν άκόμη 
περισσότερον, δτι έσπούδασε πολύ τήν ζωήν καί δτι θέλει 

·;;; νά άποφύγη πάν δ,τι δύναται καί μέ τό ελαφρότερου νέφος
νά σκιάση τήν εύτυχίαν εκείνων, αί όποΐαι υπήρξαν τυχη- I ^ΧΥε Υι*  εκδίκηση/.

.  ' I  ΓΤ_ - νλ   1 - . ί . . - , , .
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ΟΝΕΙΡΟ
‘Η νύχτα, — νύχτα μαύρη καί φοβερή, — σκέπασε τίν 

κάμπο, τής ρεματιές, τά βουνά.
Ζητήσαμε καταφύγιο ’ςτή ποιο μεγάλη κάμαρα τοΰ σπι

τιού μας, φωτισμένη άπό λάμπες, τρανταφυλλιές κόκκινες, 
κίτρινες, γαλάζιες καί μενεξελιές πού κάνανε ένα φώς φαν
ταστικό.

Ή  Ψυχή έτρεμε άπό παιδίστικους φόβους. "Εκρυψε το 
προσωπάκι της καί ήλθε καί κάθισε κοντά μου- τήν χάδεψα 
ήσυχα-ήσυχα χωρίς νά τής μιλήσω καί άμέσως είδα πώς 
άποκοιμήθηκε. Τότε φαντάσματα τρομαχτικά παρουσιάστη 
καν στή μοναξιά μου.

"Εβλεπα μιά πεδιάδα σκοτεινή, άκατοίκητη, έρημη- ή 
μουν μονάχος, άνήσυχος, άπηλπισμένος.

Νόμιζα πώς είχα γιά πάντα χάσει τήν άγαπητή μου 
Ψυχή καί είχε γείνει άφαντη χωρίς νά ξέρω τήν τύχη της. 
ί  Ξάφνου ακόυσα μεγάλην ταραχή πίσω άπό ένα πυκνό 
δάσος.

Πού ήμουν ; σέ ποιό τόπο 5
Μπήκα μ.έσα ’ςτό δάσος καί δσο προχωρούσα άκουα,καλ

λίτερα τήν ταραχή αύτή. Ξεχώριζα τώρα άνθρώπινες φωνές, 
βροντερές, φοβερές πού άνακατεύονταν καί περίσσευαν άπό 
τήν ηχώ.

Προσφώνησες άκούστηκαν καί έπειτα είδα γίγαντες νά κά
νουνε διάφορα σημάδια.

Ή τα ν  μισοντυμένοι, είχανε μακρυά μαλλιά καί γένια σάν 
άπό φωτιά.

"Αλλοι κρατούσανε άσκιά γεμάτα κρασί καί πίνανε καί 
άλλοι τραγουδούσανε μαζή μέ γυναίκες μέ ξέπλεκτα τά μαλ- 

» λ ι ά  ’ςτόν άγέρα. 
ί "Ενας μέ άρπαξε, μέ σήκωσε σάν πούπουλο καί μέ έφερε 

άνάμεσα ’ςτούς συντρόφους του. Μοΰ παρουσίασε ένα ποτήρι 
τό γέμισε άπό ένα ύγρό μαύρο καί μέ προσκάλεσε νά τό πιω 
μί κίνημα έπιταχτικό, ενώ οί σύντροφοί του έλεγαν λόγια 
πού δέν τά καταλάβαινα καί χτυπούσαν τής άσπίδες τους 
μέ τούς γρόνθους τους.

Μία μισόασπρη μέρα εξημέρωσε" αί λαμπάδες σβύσανε.Κά
ποιος έφερε ένα άλογο άσέλωτο πού έχλημίντριζε καί ήτανε

Πολύ καιρό άκομη τρεχαμε, χωοις να σταματησωμε ουτε 
νάναπαυθοΰμε, ώς πού φτάσαμε σ’ ένα λιβάδι, έκεΐ στα
θήκαμε καί άφήσαμε καί τ ’ άλογα μας ελεύθερα, κατασκο- 

ισμένα καί καταϊδρωμένα.
Ανάψαμε φωτιές καί ψήσαμε ολάκερα βώδια, άρνιά καί 

κατσίκια. Έφάγαμε βιαστικά καί ήπιαμε μπόλικο κρασί 
πού μάς τό κερνούσαν άδιάκοπα γυναίκες- μιά άπ’ αύτες 
ήρθε κοντά μου καί μοΰ είπε πώς θέλει νά μείνη σκλάβα μου.

"Αμα τελειώσαμε, ό άρχηγός διάταξε νά ξαναρχίσουμε τό 
δρόμο μα; άνάμεσα σέ νέες χώρες, δπου παντού "σπέρνα- 
ιιε τό τρόμο- έπειτα άπό δρόμο άοκετό βρεθήκαμε προστά 
σέ ένα πολύ ψηλό τοίχο, πού τόν φύλαγε ένα τέρας, ντυμένο 
μέ σίδερα. Τά  μάτια λάμπζνε σάν φλόγες. Δέν μάς άφησε 
νά περάσουμε. Τό ’ρωτήσαμε ποιά χώρα ήτανε πίσω άπ’ 
αύτό τόν τοίχο; Ή τα νε χώρα ολόφωτη ή σκοτεινή σάν τόν 
τάφο ; "Ητανε τό βασίλειο εύτυχισμένων άνθρώπων ή τού 

πένθους καί τής μοναξιάς;
Ό  φύλακας δέν μας άποκρίθηκε.
’Αναγκαστήκαμε νά ξεπεζέψουμε χωρίς νά μπορούμε νά 

πάμε μακρύτερα.
Μπροστά ’ς τόν αινιγματικό αύτόν τοίχο ζήσαμε μήνες, 

χρόνια, καταβασανιζόμενοι άπό τή σφοδρότερη περιέργεια νά 

αάθουμε τί χώρα μυστική ήτανε πίσω του.
Ό  στρατός μας άποδεκατίζονταν, κάθε μέρα πέθαιναν 

χιλιάδες σύντροφοι καί κατατρώγονταν άμέσως άπό σύγνεφα 
κοοάκια. Οί άγροί ήτανε σπαρμένοι άπό σκελετούς καί 

κόκκαλα.
"Οσοι ζούσανε άκόμη, λυπημένοι καί σιωπηλοί, περιτριγύ

ριζαν σάν φαντάσματα χτυπώντας μέ άπελπισιά τό χάλ
κινο τοίχο πού έβγανε άπαισίους ήχους κεραυνού.

Έ π ε ι τ α  μιά μέρα αΐσθάνθηκα πώς καί εγώ ό ί'διος γινό
μουνα στάχτη, καί πώς ό άγέρας έπαιρνε τή στάχτη αύτή 

μέ περιπαιχτικά σφυρίγματα...
Ξάφνου άκουσα τή φωνή τής πολυαγαπημένης μου Ψ υ 

χής, τήν φωνήν της, τήν τόσον γλ.υκειά καί τόσον χαϊδευτική. 
Καί άμα θυμώμουνα τό πικρό μου όνειρο, συλλογιζόμουνα 
πώς μονάχα ή άληθηνή άγάπη δίνει την δύναμιν τής ζωής.

(Ά π ό  τήν «Ψυχήν» τού Jacques Daurelle).
Ε Ϊρ ή ν η  Νικολαΐδου



ΕΦΗΜ ΕΡΤΣ ΤΩ Ν  ΚΎΡΙΩΝ

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΒΑΝΑ ΜΗΝΙΑΤΗ
Π Ε Ρ Ι  Γ Τ Ν Α Ι Κ Ο Σ

Γαλλιστί συνέγρχψε ή Μαργαρίτα Άλβάνα Μηνιάτη σύν
τομον μελετάν περί της « Γ υ να ικός  έν τι) κοινωνία καί τής 
έν τώ μ έλ λ ο ν τ ι  ά π ισ το λ ή ς  αυτής« ,  ήν τό 'Αττικόν Ή μ ε -  
ρολόγιον  καί το φιλολογικόν περιοδικόν ή Έ β δ ο μ ά ς  έχουν 
δημοσιεύσει έν μεταφράσει.

Εις τό έργον της τοΰτο η Μαργαρίτα Άλβάνα Μηνιάτη 
φαίνεται μέν άρχών καί ιδεών συντηρητικών, θέλει δμως την 
γυναίκα έν γένει άνεπτυγμένην καί μέ αυτενέργειαν έφωδια- 
σμένην, χωρίς να τή άρνηται τό δικαίωμα καί τής ανώτα
της έπιστημονικης μορφώσεως.

Τόΰφος της μελέτης ταύτης είναι γοργο'ν, θετικόν καί στε
ρείται σχεδόν της έπαγωγοϋ χάριτος καί της καλλιτεχνικής 
έν γένει χροιάς, ην φέρουν τα πλεϊστα έκ τών άλλων της 
έργων. Είναι άλλως καί πολύ σύντομος καί πο\ν περιεκτική 
η έν λόγω μελέτη. Περιλαμβάνει εις πολύ γενικάς γραμμάς 
τά κατά την γυναίκα τών μυθολογικών καί ηρωικών χρόνων 
καί άντλεΐ φυσικώτατα διά τάς μέν ώ ; καί διά τάς δέ τά 
πρότυπά της έκ τής ελληνικής μυθολογίας καί ιστορίας. 
Τόσον δέ ελκύει τό μέγα πνεϋμά της η άνάπτυξις καί η 
μόρφωσις τών εταιρών τής άρχαιότητος, ώστε δέν διστάζει 
νά όνομάσν) αύτάς β α σ ιλ ί δ α ς  τής κ α λ α ισ θ η σ ία ς  καί  πάσης  
έλ ευ θ ερ ί ι ς  τ έχ ν η ς  καί  υπογραμμόν  τέλε ιον  εις  την άβ ρο -  
τάτη ν  κοινωνίαν τής ά ρ χ α ιό τ η τ ο ς .  Μουσική, φιλοσοφία,  
έρως τά  π ά ν τ α  σν> εζητοΰντο εις τά  φα ιδρά  αυτών συμ πό
σ ια ,  ά π α σ τ ρ ά π τ ο ν τ α  έκ νεότητος κα ί  ζωής, εύω δ ιάζοντα  έζ  
άνθέων, π οτ ιζόμ ενα  έ ζ  εύχυμ ω ν οίνων.

Καί αλλαχού : ή γυνή έν Έ λ λ ά δ ι  τ ά  Ιερά μυηθεϊσα καί  
άσχολονμ έν η  περί τάς  τε'χνας κα ί  έπ ιστήμας  διέδωκε τήν 
ίδ ιαν  π α ιδ ε ία ν  καί  τήν πνοήν τής έμπνεύσεώς της επί τού  
δλου πο λ ιτ ισμ ο ύ .  Καί αναφέρει την Διοτίμαν καί ’Ασπα
σίαν, αί όποΤαι δέν ανάγονται βεβαίως εις την κατηγορίαν 
τών εις τόν γυναικωνίτην διαιτωμένων γυναικών

Περί τών τελευταίων τούτων λέγει άπλώς : Ά λ λ '  δσον  
μέγα  καί  ά ν  υπήρξε τό κράτος  τής ε τ α ίρ α ς ,  ο ν χ  ήττον καί  
ή νόμιμος σύζυγος, ή οικοδέσποινα., δ εν  ήτο έντελώ ς  ά π ό -
κ λ η ρ ο ς ..............

Άναντιρρήτως καί αύτή ή έν ύστέρω θέσις, ήν δίδει έν τι) 
μελέτη της εις την σύζυγον, καί ό ένθουσιασμός, μεθ’ ου 
όμιλεΐ περί τής ανεπτυγμένης γυναικός τών χρόνων έκείνων, 
άποδεικνύουν την ύπέρ ταύτης προτίμησίν της, την λατρείαν 
της πρός τό άνεπτυγμένον πνεΰμ,α, πρό τοΰ οποίου λησμονεί 
καί συγχωρεΐ καί αυτήν την πρός την ηθικήν περιφρόνησιν 
τών γυναικών έκείνων.

Την γυναϊκα της πρώτης περιόδου' του Χριστιανισμού 
έξαίρει ιδιαζόντως ώ; καί την ευεργετικήν αύτης δράσιν 
κατά τούς πρώτους μετά Χριστόν αιώνας, καθ' ούς κ α ί  προή-  
δρευεν  ή γυνή τών χ ρ ισ τ ια ν ικ ώ ν  συνελεύσεω ν καί  ίεροκή-  
ρυζ  ήτο και έβ άπ τ ιζε  καί  π ροσηλ ύτ ιζε  δ ιά  τής ίσ χ ν ρ α ς  
πειστικής δυνάμεώ ς της καί  τής προσιδ ιαζούσης εις τό φύλόν 
της γοητε ίας  . . . .  τό τοιουτον, λέγει, δέν ήτο εντελώς  
ά μ έτ ο χ ο ν  κινδύνων δ·ά τό ά νδρ ικόν  φ ν λ ον Γ

Αύτη ή τελευταία ίδι<>: παράγραφος προδίδει σαφώς τό

πνεύμα, υπο του οποίου εμφορείται η συγγρχφεύς, γράφουσα 

περι γυναικος. Ωρισμ.ενως την θεωρεί ηδικηαένην καί άπρο- 
καλυπτως άναγνωριζει οτι οι πρό τής άναπτύξεώς της τ ι 
θέμενοι εκαστοτε φραγμοί είχαν πάντοτε ώς έλατηοιον τόν 
ανδρικόν έγωϊσμόν καί τό άνδρικόν συμφέρον. Μεθ’ δλην δέ 
την μετριοπάθειαν καί την έπιθυμίαν της, οπως φχνή συντη
ρητική δέν ήδυνήθη ή νά παρχσυρθή έκ τοΰ ένθουσιασμοΟ της 
καί λυρικώτατα νά έξάργι καί νά ψάλή αληθείς ύμνους έγκω- 
μιων, δχι πρός την γυναίκα τής ηλακάτης, τό πειθηνιον όρ- 
γανον του γυναικωνίτου,. αλλά πρός την γυναίκα, ήτις μέ 
σθένος ανδρικόν και με αύταπάρνησιν καί αυτενέργειαν διέ- 
πρεψεν ώς μάρτυς της θρησκείας καί ώ; ηροΛς της πατρίδος.

Πατριώτις δέ συγγραφεύς καί γνησία πρό παντός Έ λ -  
ληνις, ενώ εν τή μελετγι της ομιλεί έν γενει περί γυναικός, 
προκειμενου νά έξάργι την γυναίκα ώς μάρτυρα καί ώς ήρωί 
δα άντλεί κατά προτίμησίν τά πρότυπά της από την πλου- 
σιαν Ελληνικήν πινακοθήκην τών μαρτύρων καί τών ή- 
ρωΐδων.

Κ α ί  ό θρόνος,  λέγει, καί ή 'Εκκλησία  τών νεωτέρων κοι
νωνιών άνεγνώ ρισαν  τάς  ά ρ ετ ά ς  καί τήν σοφίαν  ’ τών Έ λ  
ληνίδων. Α υτα ι  δ ιετήρησαν  κα ί  τήν θρησκείαν  και τόν  
έθνισμόν ά π ό  γενεάς  εις γ εν εά ν  καί  κ α ι ά  τήν ημέραν τής 
έζεγέρσεως α ύ τ α ί  π ροέβ αλ αν  άτρόμ η τα  στήήη κ α τ ά  τ ιϋ  δ ιώ 
κτου τής π ίστεω ς  καί τον σφετεριστοΰ  τής π α τρ ίδ ο ς  των.

Καί κατωτέρω αναγνωρίζει μέν τήν έζ  άνάγκης  έν ίοτε  
υποταγήν τοΰ άνδρός  εις τόν  τύ ρ αν ν ο ν ,  έζ α ίρ ε ι  δμως υπέρ  
τόν ά ν δ ρ α  τήν σύγχρονόν  τον γ υ ν α ίκ α ,  ή οποία, κατά τήν 
αυτήν έποχήν, μόνον τόν  Θεόν εφοβέΐτο καί εις τό άγ αθόν  
έπ ίστευε καί δ ιά  τούτο αύζή έσωσεν δ ,τ ι  ίσως ό άνήρ έκ ιν -  
δύνενε νά  άπ ολ έσ η .

’Εάν θέληση τις νά σχολιάσγι καί τήν ιδέαν αυτήν τής 
συγγραφέως, πείθεται δτι μεθ’ δλον 'τόν σεβασμόν της πρό; 
τό καθεστώς, τό όποιον ήθελε τήν γυναίκα πολύ κατω τέ- 
ραν του άνδρός, έν το ύ τες  αυτη δέν δύναται νά μή άνα- 
γνωρίσγι εις τάς γυναίκας έν γένει καί τής πατρίδος της 
ίδίγ πνεύμα καί άρετάς, αί όποίαι έξεδηλοΰντο άσθενέστε- 
ρόν πως εις τούς άνδρας τής ιδίας έποχής.

Τήν μελέτην της ταύτην περαίνει μέ περιληπτικήν άφήγη- 
σιν τής δράσεως τών έπιφανεστέρων γυναικών τών νεωτέρων 
χρόνων καί μέ εικόνα τής άνά τόν κόσμον τών σοφών καί 
μεταρρυθμιστών άναστατώσεως ύπέρ τής γυναικείας χειρα
φετήσει/';/

Εις τό κεφάλαιον αυτό φαίνεται πολύ έπιφυλακτική. "Αν 
καί θαυμάζει τόν μέγαν δημοσιολόγον, John Stuart Mill, 
τόν ύπέρμαχον τούτον πάσης έλευθερίας καί ιδρυτήν τής σχο
λής τής πολιτικής γυναικείας χειραφετήσεως, έν τούτοις, 
λέγει, δτι αί άρχαί αύται θά έφεραν ά ν α σ τά τω σ ιν ,  δ ι ’ ήν ό 
κόσμος οϋτε ε ίνα ι ,  ούτε έ σ τ α ι ,  ώς νομίζομεν, ποτέ  π α ρ ε -  
σκευασμένος .  Αύτή είναι ή μόνη φράσις, δι’ ής έπιφέρει 
ιδίαν γνώμην περί- τής γυναικείας χειραφετήσεως. Τό ζ ή 
τημα φαίνεται θεωρούσα πολύ ακανθώδες, άποφιύγει δέ 
μετ’ έπιμελείας νά εΐπγι περισσότερα έπ ’ αύτοΰ, ό'χι διότι 
δέν έχει μελετήσει άρκούντως τούτο άλλά διότι φρονεί περί 
γυναικός, άκριβώς οσα φρονούν οί φχνατικώτεροι όπχδοί τής 
γυναικείας χειραφετήσεως.
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ΈσεβάσΟη τήν παράόοσιν, τουλάχιστον ώς πρός τό ζή
τημα τής γυναικείας χειραφετήσεως, καί δέν είχεν άδικον 
"Αλλως τε  ό ίδικός της βίος, καθ’ δν έδρασεν έν τή πολιτική 
δημοσιογραφία ώς άνήρ καί εύηργέτησε τήν θετήν πατρίδα 

της, δσον ολίγοι έκ τών πολιτευομένων άνδρών της. ό ίδικός 
της βίο? δύναται νά θεωοηθή ώς ή έπισημοτέοα πιστοποίη- 
σις τών ορθών έπιχειρημάτων τών άκροτν φιλελεύθερων γυ- 

ναικοφίλων.
Διότι όλίγαι βεβαίως γυναίκες ύπήοξαν έν τή ζωή των 

τόσον τέλειαι σύζυγοι καί οίκοδέσποιναι καί μητέρες, οσον 
ή Μαργαρίτα Άλβάνα Μηνιάτη καί τόσον γοητευτικαί καί 
ώςαΐαι καί χαριτωμέναι δσον αύτή.

( Έ κ  τοϋ ς·'· τεύχους τής Ίττορίας τών Έλληνίδω ν).

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
(Συνέχεια).

Εις αυτήν, είν’ ’ξακουσμένο,

Δέν νικιέσαι Ισυ ποτέ·
"Ομως, δχι, δέν είν’ ξένο 

Καί το πέλαγο γιά σέ.

Τό στοιχείον αυτό ξαπλώνει 

Κύματ’ άπειρα εις τ ή ν γ ή ,

Μέ τά όποια τήν περιζώνει,
Κ’ ε’ ναι εικόνα σου λαμπρή.

Μέ βρυχίσματα σαλ,εύει 

’Ποΰ τρομάζει ή άκοή·
Καθε ξύλο κινδυνεύει 
Καί λιμνιώνα Αναζητεί·

Φαίνετ’ έπειτα ή γαλήνη  

Καί τό λάμψιμο τοΰ ήλιου,
Καί τά χρόιματα άναδίδει 

Τοΰ γλαυκότατου οΰρανοΰ.

Δέν νικιέσαι, είν’ ξακουσμένο, 

’Στήν ξηράν έσύ ποτέ·

"Ομως, δχι, δέν είν’ ξένο 

Καί τό πέλαγο γιά σέ.

ΙΙεονοΰν άπειρα τά ξάρτια.
Καί σαν λόγγος στρυμωχτά 
Τά τρεχούμενα κατάρτια,
Τά όλοφούσκωτα πανιά.

Συ ταίς δύναμές σου σπρώχνεις, 
Καί Αγκαλά δέν ε ί ν ’ πολλαίς,  

Πολεμώντας, ά λλα  διώχνεις, 
Ά λ λ α  παίρνεις, ά λλα  καίς.

Μέ έπιθύμια νά τηράζης 

Δύο μεγάλα σέ θωρώ,
Καί θανάσιμον τινάζεις 
’Ενάντιον τους κεραυνό.

Πιάνει, αίξαίνει κοκκινίζει,
Καί σηκώνει μιά βροντή,
Καί τό πέλαο χρωματίζει 

Μέ αίματόχροη βαφή.

Πνίγοντ’ δλοι οί πολέμαρχοι,
Καί δέν μνέσκει ένα κορμί- 
Χάρου, σκιά τοΰ Πατριάρχη,
’ Ποΰ σ’ έπέταξαν έκει.

Έκρυφόσμιγαν el φίλοι 

Μέ τς εχθρούς τους τή λαμπρή,  

Καί τούς έτρεμαν τά χείλη,  
Δίνοντάς τα είς τό φιλί.

’ Κειαίς ταίςδάφναις,’ ποΰ έσκορπή- 

Τώρα πλέον δέν ταίς πατεί, [στε,  
Καί τό χέρι, όπου έφιλήστε, 
Πλέον, ά ΐ  πλέον δέν ευλογεί.

"Ολοι κλαϋστε· άποθαμμένος.
Ό  Αρχηγός τής ’ Εκκλησίας·  

Κλαϋστε, κλαϋστε· κρεμασμένος 
'Ωσάν νάτανε φονηάς.

Λ

Έ χ ε ι  όλάνοικτο τό στόμα 
Π’ ώραις πρώτα είχε γευθή 
Τ ’ "Αγιον Αίμα, τ ’Ά γ ι ο ν  Σώμα- 

Λές πώς θέ νά ξαναδγή.
i

Ή  κατάρα ’ποΰ είχε Αφήσει 
’Λίγο πριν νά Αδικηθή 
Είς όποιον δεν πολεμήση,
Καί ήμπορή νά πολεμή.

Τήν Ακούω, βροντάει, δέν παύει 

Είς τό πέλαγο, είς τήν γή ,
Καί μουγκρίζοντας Ανάβει 
Τήν αίώνιαν Αστραπή.

ΑΙ ΝΗΣΟΙ

ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τοιουτον φέρει τίτλον τό νέον βιβλίον τοΰ γνωστού καί 

συμπαθεστάτου φιλέλληνος ’Αμερικανού κ. Σαμουήλ Μπάρ
ρους, τοΰ σοφοΰ άνδρός, τοΰ οποίου τό δνομα ώς άγαπητοΰ

φίλου άναφέρεται παρ’ δσων είχον τήν εύτυχίαν νά τόν.γνω
ρίσουν κατά τήν πρό τετραετίας ένταΰθα διαμονήν του.

Ό  κ. Μπάρρους, ώς δλοι οί άνεπτυγμένοι ’Αμερικανοί, 
είναι πρώτον καλός καί χριστιανός πατριώτης καί έπειτα 
μέγας φιλέλλην. Καί άγαποΰν τήν Ε λ λ ά δ α  δλοι οί τής 

άναπτύξεως καί περιωπής τοΰ κ. Μπάρρους, διότι αυτη ή 
μικρά είναι ή πνευματική πατρίς παντός πολιτισμένου άν - 
θρώπου. Καί τήν άγαποΰν κ α τ’ εξοχήν οί ’Αμερικανοί, διότι 
αυτοί ή'ντλησαν καί περισσότερα παρ’ αύτής διδάγματα, 
αύτοί παρακολουθούν έν πάσι τούς άρχαίους "Ελληνας καί 
δι’ αύτό ή πρόοδός των βαίνει άλματικώς καί ή χώρα των 
είναι ή κατ’ εξοχήν εύδαίμων χώρα τοΰ κόσμου. Διά τοΰτο 
καί διασχίζουν τόν ’Ωκεανόν καί τήν Εύρώπην δλην, διά νά 
ίπισκεφθοΟν τήν ίεράν ταύτην γωνίαν τής γής, τήν οποίαν 
στεγάζει άπό τοΰ υψους τοΰ ίεροΰ λόφου ό Παρθένων, διά 
τοΰτο ώς φόλοδοξοΰντες έν τή ίστορίιγ τών νεωτέρων κοινω- 
ιών τήν δόξαν καί τήν αί'γλην τοΰ μεγάλου τής Ε λλά δος  

παρελθόντος δίδουν είς τάς πόλεις καί τά έθνικά οίκοδομή- 
αατά των τίτλους καί ονόματα Ελληνικά.

Ό  κ. Μπάρρους είναι άπό πολλών έτών διευθυντής τοΰ 
θοησκευτικοΰ περιοδικού « The Christian Registern, είναι ό ί
διος ΐερεύς καί κατά τήν τελευταίαν αύτήν περίοδον βουλευ
τής. Τοΰτο δεν τόν έμποδίζει 'μεθ ’ δλας τάς ώς κληρικού 
καί ώς βουλευτοΰ καί ώς διευθυντοΰ έφημερίδος υποχρεώ
σεις του νά έκδίδη καί τακτικώς ώραιότατα καί πλήρη έν- 
διαφέροντος συγγράμματα, τών οποίων τελευταϊον είναι τό 
ύπό τόν άνω τίτλον άποκλειστικώς περί Ελλά δος καί ελ
ληνικών μνημείων καί ελληνικής κοινωνίας πραγματευό- 

μενον.
Δι’ δ ,τ ι  εύγνωμονοΰμεν ίδια τόν κ. Μπάρρους είναι ή έν- 

θαρρυντική φράσις, δι’ ής άρχεται τοΰ έργου του. « .'Τ πάρχει   ̂
'Ε λ λ ά ς  τής χ θ ές ,  τής σήαερον  κα ί  τής α ν ρ ιο ν ν . Τό αΰριον 
αύτό είναι ή έλπίς διά τό μέλλον, είναι ή πεποίθησις, ήν 
ήντλησεν ό φίλο; ούτος τής Ε λλά δος έκ τής έν αύτή διαμο
νής του καί έκ τής μελέτης τοΰ τόπου, έπί τοΰ οποίου δύο 
δλα έτη έμεινεν, ίνα γράψγ] άκριβέστερον τά κ α τ’ αύτόν.

Τόν εύγνωμονοΰμεν έπίσης δι’ δσα γράφει περί γυναικείας 
δράσεως καί διά τάς κολακευτικά; γραμμάς, άς άφιεροΐ εί'ς 
τε τήν «’Εφημερίδα τών Κυριών», ώ ;  καί ζείς τήν διευθύν

τριάν της.
Αύτή δέν θά λησμονήση ποτέ, δτι τήν μοναδικήν καί με - 

γάλην τής ζωής της άπόλαυσιν τής είς ’Αμερικήν μεταβά- 
σεώς της καί τής μελέτης τής έκει γιγαντικίας γυναικείας 
δράσεως οφείλει έν μέρει καί είς τόν καλόν τούτον φίλον τής 
Ελλάδος, ό όποιος τόσον τήν παρεκίνησε καί τόσον τήν συν 
εβούλευσε νά άποφασίση τό ταξείδιον τοΰτο.

’Εάν δ’ αύτά όφείλωμεν είς τόν κ. Μπάρρους, είς τήν κα
λήν καί εύγενή σύζυγόν του, καί τήν σοφήν κόρην του πολλά 
έπίσης όφείλομεν. Ή  τελευταία δι’ ώραίων διαλέξεων της 
περί τοΰ τόπου μας καί ή μήτηρ της διά συστάσεως έπιτρο- 
πής φιλελληνικής έν Βοστώνη κατωρθωσε νά συλλεξη με
γάλα ποσά χρηματικά, τά όποια άπεστάλησαν είς τήν πρόε
δρον τή ;  «Ένώσεω ς τών Έλληνίδων» κατά τάς ημέρας τών 

έθνικών μας συμφορών.
Ό χ ι  λοιπόν μόνον διά τοΰ ώραίου έργου του περί Εΰλά-



fi ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩ Ν  Κ Τ ΡΙΩ Ν

δος ό κ. Μπάρρους είναι άξιος. εθνικές ευγνωμοσύνης, άλλα 
καί διά την ευεργετικήν ύπέρ αυτής δράσιν τής γυναίκες καί 
τής κο'ρνι; του, αΐτινες τόσον τιμοΰν τό όνομά του.

Τδ ώραΐον καί καλλιτεχνικόν εργον του φιλέλληνος Ά μ ε -  
ρικανοϋ οφείλει να κοσμήση δλας τάς έλληνικάς βιβλιοθήκας, 
ώς τδ όνομά του δικαιούται νά κατέχγι πρώτον καί επιφανή 
θέσιν εις την καρδίαν παντός Έλληνος.

Α Ι Μ Α
( Έ κ  των «Πολεμικών Τραγουδιών του κ. Ζ. Παπαντωνίου).

Α ίμ α  τ ρ ισ άγ ιο  πόσο  χ ύ ν ε σ α ι  
χι άκό μ α  τεΛειωμό δεν  έχ ε ις  !
Π ιτ ά μ ι  θεριωμένο έγίνηχες
χαϊ 'ς τά  Λ αγκάδια  τ ρ έχ ε ις ,  τ ρ έ χ ε ι ς . . .

Έ χ ε ι ς  πήγες κορμιά που χο ίτοντα ι  
'ς την ά γ ρ ια  στρωσι ζαπΛ ωμένα.
Κ α ρ δ ι έ ς  πνν σ' ένα  βόΛι ¿πάγωσα*’
Κ ουφ άρια ,  στήθη τρυπημένα .

Έ σ υ  δε βγήκες  ά π ό  σπήΛαιο,  
τ ά  σύννεφα δε σ' έχ ου ν  κ ά μ ε ι . . .
Σ τ ά  στήθη τ ά  γ ε μ ά τ α  έβραζες  
κ ι' ¿βούιζες νά β γή ς ,  ποτά μ ι  !

Κ ι'  αν ή σ υ χ ο  τή φΛέβα ε'γτύπαγες  
χαϊ τύ μ π α ρ ού τ ι  ¿Λ αχταρούσες  
'ς τό Χ ά ρ ο  έμπρός τ ά  ν ε ιά τ α  ¿σπρωχνες  
θύρα νά β γή ς  χρνφοζητονσες.

Κ α ί  νά ! το πυρωμένο σίδερο  
, Λ α χ τ ά ρ α  σ π έρ ν ο ν τ α ς  χαϊ τρόμο

τά παΛΛηκάρια κάτω  ζάπΛωσε  
και σου άνο ιζε  π ο τά μ ι  δρόμο !

Σ τ ό ν  έρ χ ομ ό  σου φεύγουν, χ ά ν ο ν τ α ι  
τον Λόγγον τ ά  νερά  σχ ια γ μ έν α .
Κ α ί  δ ιψ ασμ ένα  τ' άγ ρ ιο  χ ό ρ τ α  ρα  
πίνουν, χ ο ρ τ α ίν ο υ ν  ά π ό  σ έν α .

Κ άθε σταΛ ιά  σου χαταχόχχινη  
που δάφνες  π ά ε ι  γ ιά  νά φυτρώση , 
π ό σ α  δεν ε ίνα ι  μ α ν ρ α  δάκρυα ,  
πόση δεν  είναι Α όζα ,  πόση !

Ή  γή ποϋ β ρ έ χ ε ι ς  τ ά  χ ο ρ τ ά ρ ια  της 
μ ε  πόθο μ ά ν ν α ς  δε σ' άφίνει 
νά τρέζης ι ά  χαθγ,ς σ τ ά  πέΛ αγα ,  
π α ρ ά  μ ο ν ά χ η  της σ ε  π ίν ε ι .

Κ α ί  οέ χ ρ ατάε ι  β α θ ε ιά  σ τ ά  σ π Λ ά χ ν α  της 
σ ά ν  εχδιχήτρα σου μεγάΛη  
ποΰ 'ς την Π ατρ ίδ α ,  α ίμα  ατίμητο ,  
μιά μ έ ρ α  θά σέ δώση πάΛι .’

_________________'=■*3 ____________

Η ΓΤΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑι

Οί βουλευταί του γαλλικού Κοινοβουλίου κ. κ. Bourgeois, 
Levei Ile, Paul üeschaud et Poincare ύπέβζλον είς τήν Βου
λήν νομοσχέδιου, διά του οποίου θά επιτρέπεται εις τάς γυ
ναίκας δικηγόρους, τάς έφωδιασμένας μέ τακτικδν καί άνε- 
γνωρισμενον δίπλωμα, να εξασκοΰν τδ έπάγγελμά των, ύπο- 
βαλλομεναι εις τον συνηθη δικηγορικδν όρκον καί εις την πει
θαρχίαν και τας υποχρεώσεις, τάς κανονιζομένας ύπδ του σχε
τικού νόμου.

Οι άνω κύριοι εις την συνοδεύουσαν τδ νομοσχέδιόν των αι- 
τησιν παρατηρούν oTt, ρκεχρι σήμερον μόνον άπδ του δικη
γορικού επαγγέλματος αποκλείονται αί γυναίκες, ένω ανατί
θεται εις την επιστημονικήν των δεξιότητα αύτή ή υγεία καί 
η ζωή τής κοινωνίας.

Ευρίσκουν λοιπόν οτι τδ επάγγελμα τοΟτο δέν πρέπει νά 
ταΐς άπαγορευεται, διότι καί αί γυναίκες, ώς οί άνδρες, ή- 
ναγκασμεναι να εργαζωνται διά νά ζοϋν έντίμως, όφείλ.ουν 
να είναι ελευθεραι νά εργαζωνται εις τά επαγγέλματα εις 
ά ησκηθησαν πρδς τοϋτο.

ΕΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΘΝ
Ε Ι Σ  Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Ν

Αι γυναίκες άναντιρρητως γίνονται μ.έ την πάροδον του 
χρόνου πρακτικώτεραι καί αυτών των άνδρών. Συνήθως οί 
πλούσιοι περιμένουν νά άποθάνουν διά νά κληροδοτήσουν την 
περιουσίαν των υπέρ φιλανθρωπικοΟ τίνος σκοποΟ. Τδ τοιοϋτον 
έκτος του οτι στερεί αύτδν τδν διαθέτην μεγίστης άπολαυ- 
σεως και ικανοποιησεως ήθικής Ινόσιρ ζΐ), συντελεί εις τδ νά 
εκπληροϋται άτελώς καί κατά τδ ήμισυ μόνον ό σκοπός, τδν 
οποίον δια του φιλανθρωπικού κληροδοτήματος του επιδιώκει.

Σήμερον την καλήν άρχήν, εις τάς επαρχίας τουλάχιστον, 
φιλανθρωπικές προβλεπτικές δράσεως δίδει κυρία έκ Ναυπλίου, 
η ’Αγγελική Κωτσάκη, τές  οποίας τδ όνομα είναι γνωστόν έκ 
τές  γενναίας προσφοράς του αοιδίμου άδελφοϋ της Ν. Κ ω 
τσάκη, έφέτου πρδς ΐδρυσιν άνδριάντος εις τδν Θεόδωρον Κο- 
λοκοτρώνην.

Ή  κ. ’Αγγελική Κωτσάκη, γυνή πλούσια καί περικλεί- 
ουσα εις την ψυχήν της θησαυρούς δλους φιλανθρωπίας, όχι 
εξ εκείνης, ήτις μόνον πρό του θανάτου καί των φυσικών πό
νων συγκινεΐται, άλλ’ ήτις προλαμβάνει πάντα θάνατον καί 
πάσαν ηθικήν καταστροφήν· έκ τές φιλανθρωπίας, ή-ις εχει 
ως παράγοντα τήν αγίαν καί ευεργετικήν έργασίαν, ή κυρία 
αυτη κατέβαλε δρ. εκατόν χιλιάδας πρδς ίδρυσιν έπαγγελ- 
ματικαϋ γυναικείου σχολείου εις Πρόνοιαν, τδ μικρόν τούτο 
προάστειον τές  πόλεως Ναυπλίου.

Εις τήν σχολήν τούτην, τής οποίας καί ή έπίπλωσις καί ή 
συντηρησις καί ή λειτουργία γίνεται δαπάναΐς τές  κ. Κ ω 
τσάκη, θά διδαχθούν ή κοπτική καί ή ραπτική άσπρορρου- 
χων καί φορεμάτων, ή κλωστική νημάτων έρίων καί μετά- 
ζης καί ή υφαντική.

Αύταί είναι αί άρχικώς εισαχθησόμεναι τέχναι εις τδ 
ίδρυμα τούτο, βαθμηδόν δέ καί προϊόντος του χρόνου θά 
εϊσαχθοΟν καί άλλαι, σκοποΟσαι τήν εις γυναικεία εργα τ ε -  
λειοποίησιν τής έργάτιδος καί εις τήν διά τές έργασίας ταύ-

της έξασφάλισιυ του άρτου πτωχών κορασίδων κκί γυναικών 
τοΰ λαοΰ.Ουδεμ.ια δ ’ύπάρχει αμφιβολία οτι όχι μόνον τάς χεΐρκς 
θά άσκηση εις τήν έργασίαν ή καλή καί φιλάνθρωπος ίδρύ- 
τρια, άλλά καί τάς ψυχάς τών εργατίδων της θά ζητήση νά 
μόρφωση δι’ ηθικές διδασκαλίας καί διά τών απαραιτήτων 
στοιχείων του ανθρωπισμού, άνευ τών οποίων δέν υπάρχει 
εύτυχια έν τή ζωή, 'άλλ’ ου’τε μορφοΟται οικογένεια, αξία του 
ανθρωπίνου προορισμού της.

Η φιλάνθρωπος του Ναυπλίου κυρία εύχόμεθα καί έλπί- 
ζομεν οτι θά έχη μιμητρίας εις τδ ώραΐον έργον της. 'Ως 
δε αί γυναίκες τής Ελλάδος κατά τάς ημέρας τών έθνικών 
μας συμφορών ε'όειξαν τί δυνανται νά πράξουν ύπέρ τές  πατρί- 
δος των, ουτω καί ήδη αυται άς τεθούν έπί κεφαλές, πρωτο- 
στατοϋσαι εις τδ έργον τές  κοινωνικέ; άνορθώσεως καί διά του 
πρακτικώς και επωφελώς διατιθέμενου πλούτου των καί διά 
τ·ης έν τή οικογένεια υγιοΰς καί ευεργετικές δράσεως των.

____________  ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Ολην αύτην τήν 'εβδομάδα ό μικρός καί ό μέγας κό
σμος τών σχολείων Χίλλ, Σκορδέλη καί Πρινάρη-Φουντουκλέ 
είχε τάς συγκινήσεις του καί τάς εορτάς του.

Αι γραπται εςετάσεις έτελείωσαν καί ή'ρχισαν αί προφο- 
ρικαι.Και έν τφ μεταξύ αύτών,διά νά ποικίλλη ολίγον ή μο
νοτονία καί νά αίσθάνωνται όλίγην άνχκούφισιν τά καϋμένα 
τα παιδια, παρεντίθενται αί ήμέρκι τής γυμναστική, καί τής 
μουσικής καί τής παρκστάσεως κωμωδιών, ημέραι αληθινών 
εορτών καί πανη/ύρεων του μαθητικού βίου.

Ούτω αί εξετάσεις του Παρθεναγωγείου Χίλλ έν πολλή 
συρροή κόσμου ήρχισαν τήν πρωίαν τής παρελθούσης Κυρια
κής με τα ιερα μαθήματα, τά όποια βεβαίως δι’ ημάς του
λάχιστον τας γυναίκας ζπο'ελοΰν τήν βάσιν πάσης άρετής.
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Δύτό δέν ήτο πλέον γάμος έξ ερωτος, άλλά γάμος τελείας συμ
φωνίας χαρακτήρων. Και πρέπει νά όμολογήσωμεν οτι αύτή ή συμ
φωνία τών διαθέσεων καί τών χαρακτήρων είναι πολύτιμος παράγων 
διά τήν εύτυχίαν. Πόσοι, έρωτευμένοι πρό τοΰ γάμου, εύρίσκονται εις 
εντελή μόνωσιν έκαστος δλίγας μετά τον γάμον ήμέρας. Πόσα 
διαζύγια, τών όποιων μεγίστη άφορμή είναι ή άσυμφωνία άκρ'δώς 

τών χαρακτήρων.
Ή  διαφορά των συνηθειών,τής ιδιοσυγκρασίας,καί αί ώς εκ τούτου 

άναφυόμεναι δυσκολίαι τής καθημερινής ζωής, ιδού οί παραίτιοι τών 
διαζυγίων, τών άντιπαθειών, τοΰ μίσους, τό όποιον άναπτύοσεται 
μεταξύ άνθρώπων, οί όποιοι Ιάν δέν εζων μαζή θά ήγαπώντο περι-  

παθέιΛατα κ α ί’ 8λην τήν ζωήν. Πόσον δύσκολος και παρακινδυνευ
μένη ή περίοδος αδτη τής δοκιμασίας ! Καί τήν διήλθομεν έν τού- 
τοις όμαλώτατα καί έπετυχεν ύπέρ πάσαν προσδοκίαν και έφαινόμεθα 
πλασμένοι ό εις δ ά τόν άλλον ,  εχοντες, ούτως εΐπεΐν, καί τήν ψυ

χήν καί τό πνεΰμα καί τά αισθήματα κοινά.
Ποσάκις μετά σιωπήν κάπως παρατεταμενην —  διότι καί οί δύο 

ήμεθα σιωπηλοί —  ό εις ήνοιγε τό στόμα και ελεγεν άκριβώς δ,τι  ό

Καί αί μαθήτριαι μίκραί καί μεγάλαι άνεδείχθησαν εις τό 
μάθημα τοϋτο άξιαι καί τής φήμης, ήν τδ άρχαιότατον τοΟτο 
Παρθεναγωγείου χαίρει καί τής γνωστής πλέον εύσεβείας 
καί αρετής τής διευθύντριας αύτου δος Μπέσσης Μάσσονος.

Καθ' ολην τήν εβδομάδα συνεχίσθησαν αί έξετάσε'ς τών 
μαθημάτων μ ετ ’ έξαιρετικής πάντοτε έπιτυχίας. Έν τώ με 
ταξύ, ΐνα καταστώσι καταφανείς αί πρόοδοι τών μαθητριών 
εις τάς ξένας γλώσσας, ή μεταμεσημβρία τής Τετάρτης διε- 
τέθη εις παράστασιν αγγλικών καί γαλλικών κωμωδιών, αι 
όποΐαι πολύ διεσκέδασαν καί τούς πολυπληθείς κεκλημένους 
καί τάς μαθήτριας. Ή  έτιτυχία τών παραστάσεων αύτώ 
υπήρξε τελεία, ή άποκτηθεΐσα δέ άσκησις καί εις τάς δύο 

αύτάς γλώσσας αξία συγχαρητηρίων.
*Η μουσική έξητάσθη χθες Σάββατον μέ έπιτυχίαν καί 

πάλιν ζηλευτήν, προδίδουσαν οτι εις τδ καλόν τοϋτο παρθε
ναγωγείου δέν μανθάνουν μόνον αί μαθήτριαι γράμματα, 
άλλά καί εις τήν μουσικήν καταρτίζονται τελείως.

Κατά τδ αυτό διάστημα ή δτς Σκορδέλη έδωκε μόνον τάς 
έξετάσεις τής μουσικής της κκί τής γυμναστικής, έκτάκτως 
έπιτυχεΐς καί τάς δύο, καί μέ πολλά καί δίκαια συγχαρη
τήρια τοϋ κοινού, τδ όποιον κατεγοητεύθη έκ τής έπιτυ

χίας αύιής.
Ό , τ ι  δέ ιδία συνεκέντρωσεν έφέτος έξαιρετικώς πολύν κό

σμον εις τάς έξετάσεις τοΰ Παρθεναγωγείου τούτου, είναι ή 
αίθουσα τών χειροτεχνημάτων ή μάλλον εΐπεΐν τών καλλι
τεχνημάτων, τά όποια αί μαθήτριαι έπεξειργάσθησαν. Ά πδ 
τών θαυμασίων άσπρορρούχων, κεντημάτων καί τριχάπτων 
μέχρι τών ώρκίων έργων ζωγραφικές καί πλαστικής, τδ έν 
ήτο ωραιότερου καί τελειότερου τοϋ άλλου καί ή αίθουσα 
αύτή ήδύνατο νά φέρν) αξιόλογα τδν τίτλον μουσείου, τόσον 
ποικίλη καί άριστοτεχνική ήτο ή έν αύτώ έκτεθεΐσα έργασία. 

Τήν συνέχισιν τών έξετάσεων εις τδ προσεχές.

άλλος έσκέπτετο. Μεθ’δλην 5έ τήν άπό τοΰ κόσμου έκουσίαν άπομά-  
κρυνσίν μας, ήναγκάσθημεν έν τούτοις νά διατηρήσωμεν σχέσεις τ ι -  

νάς πολύ Ικλεκτάς καί πολύ σπανίας άλλω ς τε.
Ό  γάμος μέ ε’ χεν έντελώς άπογυναικώσει, Έ γ ώ ,  ή όποία ά λ 

λοτε έλάτρευα τά άλογα, τήν σκοποβολήν καί τό κυνήγιον, δέν ε ί 
χα πλέον ούδεμίαν διάθεσιν νά λαμβάνω μέρος εις αύτά. Ό  Φίλιπ
πος μοί είχε κάμει τήν ύπερτάτην θυσίαν νά μή μεταβαίνη εις ούϊε- 
μίαν πρόσκλησιν, τήν όποιαν έγώ άπεποιούμην. Καί ήναγκάσθην νά 
τόν βιάσω έγώ νά άκολουθή άπό καιροΰ είς καιρόν τούς φίλους του 

εις τάς κατ’ έξοχήν άνϊρικάς αύτάς διασκεδάσεις. Είναι άληθές οτι 
9ά τοΰ ήμην ευγνώμων, έάν δέν ένέϊιδεν εις τάς παρακλήσεις μου αύ
τάς, μόλον οτι επέμενα νά τάς άποδεχθή. Ά λ λ ’ έπί τέλους δένεκαμνε 

παρ’ ο,τι ήθελα. Ά νεχώ ρει λοιπόν περίλυπος καί έπανήρχετο περι
χαρής, φέρων μοι πάντοτε μαζή μέ τήν άγάπην του καί κυνήγια 
έκ λε/τά  καί άνθη τοΰ άγροΰ ωραία καί κυκλαμίδας, τάς όποίας συν- 

έλεγεν άπό τά δάση τών υψηλών μας βουνών. Ειχον παρατηρήσει 
δτι όσάκις μετέδαινεν είς μίαν άπό τάς κυνηγετικά; αύτάς έορτάς, 
έπανήρχετο μάλλον έρωτευμένος, μάλλον τρυφερός καί διψών, οΟτως 
εΐπεΐν, άγάπην καί περιποίησιν. Μίαν φοράν μάλιστα τοΰ τό είπα,  
γελώσα, ά λλά  δέν τό έπανέλαδον ποτε πλέον, διότι είδον τό μέτω-  
πόν του νά συνοφρυωθή καί μίαν πτυχήν πόνου νά σκιάση τό εύρύ 

μέτωπόν του. Δέν έπρόσεξα τότε πολύ είς τήν λεπτομέρειαν αύτήν, 
βραδύτερου ομως τήν ένεθυμήθην.

Είξεύρετε,  ώς έγώ, οτι ή ’Ιταλία, έάν είναι ή χώρα 8λων τών 
καλλονών, είναι ομως καί ήπατρίς δλων τών έπιδημιών. Έκρήγνυν-  
ται αίφνης ώς ό κεραυνός,διαδιδόμεναι διά τής ρυπαρότητος καί τής

ΤΩ Ν  Κ ΤΡΙΩ Ν  __________   I
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Σ Γ Ν Τ Δ Γ Η
Α ια τ η ρ η σ χ  ο χ ω ρ ι χ ΰ γ .  Βερύχοχα. Δεν πρέπει νά είναι πολύ ώρ'.μα 

ά λ λ ’ ούτε χτυπημένα. Καϊσιά πάντοτε, ώστε σχιζομένα είς δύω νά 
άφαιρείται δ πυρήν χωρίς νά βλάπτεται τδ βερυκοκον. Το σχίζετε είς 

δύω, άφαιρείται τους πυρήνας, τους δποίους δταν τά βερόκοχα είναι 

γλυχοπηρουνα σπάζετε,  λευκαίνετε κα! καθαρίζετε. Θέτετε είς π λ α -  
τϋστομον φιάλην τά είς δύω σχισμένα βερϋχοκά σας, Ιν τφ μεταξύ 
ρίπτετε τούς καθαρισμένους πυρήνας. Έ χ ε τ ε  κατασκευάσει σιρόπ1 
κατά τήν Ιξής άναλογίαν : * ]2 δκ. νερδν καί ι [ 2 ¿κ. ζάχαριν· οταν 

είναι δεμένον ώς συνήθως τδ άφίνετε νά κρυώση. Τδ χύνετε είς τήν 

φιάλην μέ τά βερύκοκα, έως δτου νά πληρώση δλα τά μεταξύ των 

κενά. Σφραγίζετε τήν φιάλην καί τήν βάζετε νά βράζη είς τένζερι 

μέ κοχλάζον νερδ ώς 5 λεπ τά . Μετά ταϋτα τά φυλάσσετε διά τδν 
χειμώνα.

Ζ Ω Η  Ε Ν Ο Σ  Ε Τ Ο Τ Σ
Τήν αληθή ζωήν ένός έτους ολοκλήρου με τάς πικρίας καί 

τάς χαράς του, μέ τάς συγκινήσεις καί τάς θλίψεις του, τήν 
ζωήν αυτήν, δπως τήν αίσθανο'μεθα ήμεϊς αί γυναίκες, δπως 
την βλεπομεν, δπως τήν εννοοΰμεν, μέ εντυπώσεις σταχυολο- 
γημενας από παντού, μέ τήν έξέλιξιν τής κατά τό Ιτος αύτό 
θαυμασίας γυναικείας δράσεως, μέ τάς δοκιμασίας, αί όποΐαι 
θά μας χρησιμεύσουν ώς πολύτιμα διά το μέλλον μαθήματα, 
με τάς γνώμας επιφανών άνδρών περί τοΟ φύλου μας, τήν 
ζωήν αυτήν περιγράφει τό νέον πεντακοσιασέλιδον έογον 
τής διευθύντριας τής «Έφημερίδος των Κυριών» κ Κ . Πχο- 
ρέν. Πωλείται είς τά γραφεία τής «Έφημερίδος των Κυριών» 
καί άποστέλλεται ταχυδρομικώς είς πάντα προαποστέλλοντα 
το άντίτιμον αύτου εντός συστημένης επιστολής.

Τιμαται δρ. 5 .  διά τάς ’Αθήνας, 5 , 5 0  διά τάς επαρχίας 
καί 5 φρ. χρ. διά τδ Έςωτερικο'ν.

Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Σ Σ Α  άριστα κατηρτισμένη ζητεί παραδόσεις. Ή  
δεύιθυνσις εις τδ γραφείον μας.

χαχής διαίτης τού πτωχού λαοΰ. Μία τοιαότη επιδημία κακοήθους 
πυρετού έξερράγη αίφνης έν Φλωρεντίιχ καί είς διάστημα ήμερων τι-  
νων μόνον έπέφερεν άληθείς καταστροφάς. Ήθελήσαμεν νά φύγωμεν 

άμέσως, ά λ λ ’ ή πενθερά μου προσεβλήθη έλαφρώς χαί ήναγχάσθημεν 
νά μείνωμεν. Τήν πρωίαν δέ άκριβώς τής ήμέρας, καθ’ ήν είχομεν 

άποφασίσει νά άναχωρήσωμεν δι’ Ιδώ, ό Φίλιππος προσεβλήθη.
Μετά μίαν έβδομάδα άγωνίας θανασίμου καί τρελλών Ιλπίδων, 

έξέπνευσεν είς τήν ίγκ άλην μου μ ίλ ις  τριάκοντα πέντε έτών, μέ τδ 
βλέμμα του βυθισμένον είς τδ ίδικόν μου κα! ψιθυρίζον : ευχαριστώ, 
διά τήν εύτυχίαν, τήν όποιαν μοΰ εδωκες.

ΙΙώς έπέζησα είς τήν λύπην μου έκείνην ;
Τούτο ούτε τδ ένόησα έως τώρα, ούτε δύναμαι νά τδ εξηγήσω. Ή -  

θέλησα νά αύτοκτονήσω, έκάλουν τδν θάνατον, δστ ς μέ έχώριζεν 

άπδ τδν άνδρα μου.
Βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον ή μεγάλη μου άπελπισία κατευνάσθη, 

Έ μ ε ν ο ν  νύκτα και ημέραν άκίνητος καί σιωπηλή έπί τής κλίνης 
μου. Έ π ί  μάκρους μήνας Ιζησα ώς έν όνείρω, μή σχεπτομένη ούδέν 

άλλο  ή δ, τι άλλοτε Ικαμνεν δλον τδ σώμά μου νά πάλη άπδ πόνον 

καί πυρετόν. Μέ μετέφεραν είς τήν Βενετίαν. Ή  χόμισσα Γ^ οοι  μέ 
συνωδευσεν εως Ιχ εί  καί μοΰ Ιδωκε σύντροφον μίαν Ιχ  τών άνεψιών 
της, γυναίκα χαριτωμένην, τής όποιας τδ πνεύμα καί ή χάρις μέ 

κατέθελγεν.
Ή ρ χ ισ α  τέλος νά έπανέρχωμαι είς)τήν ζωήν. Ώ ς  συμβαίνει πάν

τοτε μετά τοιούτους τρομερούς κλονισμούς, έάν δέν άποθάνη τις ,  έ-  
πανε'ρχεται είς τήν ζωήν μέ νέας έντελώς δυνάμεις. Ή λ θ ε ν  ήμέρα 

τέλος, καθ’ ήν ήσθάνθην τήν άνάγκην νά φάγω οίκειοθελώς καί καθ’

ΠαρακαλοΟνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι.αί κα- 
θυστεροΟσαι μέχρι σήμερον τάς συνδρομάς των νά σπεύ 
σουν επ ί τέΐονο, νά άποστείλουν αύτάς. Τήν αυτήν πα- 

ράκλησιν άπευθύνομεν και προς τάς κ. άνταποκριτρίας 

ώς καί προς το5ς κ. άνταποκριτάς μας νά έπισπεύσουν 
τήν εζσπραξιν καί άποστολήν τών καθυστερουμένων,διότι 
ή αταξία αυτή τών εισπράξεων καταντ^ άνυπόφορος

ΠΡΟΣ Τ Α Σ  Κ Γ Ρ Ι Α Σ

Τής εποχής αυτής ώραΐα θερινά εύθηνά φορέματα καί 
(ΛβΟΠΒθΜβδ εκτίθενται είς πώλησιν είς τήν διαρκή α 
γοράν ετοίμων ειδών, ώς φορεμάτων κυριών τής εποχής, 
φορεμάτων υπηρετριών καί παιδικών ώς καί άλλων χειροτε
χνημάτων τών προσφύγων μαθητριών του Επαγγελματικού 
καί Οίκοκυρικου Σχολείου τής Ένώσεως. °Ωραι έπισκέ- 
ψεως άπο τής 10ης 12ης καθ’ έκάστην. Γίνονται δεκταί καί 
παραγγελία!.

"Οδός Νίκης άρ. 13, δπου καί τά Γραφεία τής Ένώσεως 
τών Έλληνίδων.

Ή  κυρία περί τής όποιας έγράφομεν άλλοτε οτι έζήτει θέσιν οικο
διδασκάλου είς τδ εξωτερικόν και ήτις γνωρίζει άριστα πλήν τής 

γλώσσης μας, ής είναι πτυχιοΰχος, καί τήν Γαλλικήν καί ’Α γ γ λ ι 
κήν γλώσσαν, άς έδιδάχθη είς Παρισίους καί είς Λονδΐνον καί άς δύ- 

ναται νά διδάξη ώς καί τήν μητρικήν της γλώσσαν, αναλαμβάνει 
επίσης τήν διδασκαλίαν τού κλειδοκύμβαλού, ώς κυμβαλίστρια πρώ

της δυνάμεως.
Ή  έν λόγω κυρία άρίστης οικογένειας, καί σοβαρας ήδη ήλικίας 

φέρει συστάσεις άρίστας, άλλα δέχεται θέσιν μόνον είς τό έξωτερι- 
κόν. Είς τήν Ε λ λ ά δ α  δχι, άδιάφορον άν είς τή ν  πρωτεύουσαν ή είς 
τας έπαρχίας. Αιά περισσοτέοας πληροφορίας οί έπιθυμοΰντες άς α

πευθυνθούν πρδς ήμας.

ήν, χωρίς νά τδ θέλω, οί πόδες μου μέ έφεραν μέχρι τού παραθύ
ρου, άπδ τού δποίου είσήρχετο δ ήλιος καί ή πρωινή αύρα. Έ μ ε μ -  
φόμην έαυτήν καί κατεφρόνουν τήν άπορρακωμένην Οπαρξίν μου, διότι 
Ιπέμενε νά όπάρχη είς τήν ζωήν, ήτις έπάλαιε μέ τόσην δύναμιν 

κατά τής έπιθυμίας τής καρϊίας καί τού πνεύματός μου.
Ή  Φλώρα —  ουτω ώνομάζετο ή άνεψιά τής κομήσσης — μοΰ ήτο 

πολύτιμος. Μέ ήγάπα μέ άληθή φιλίαν καί ό κοσμικές σκεπτικισμός 
της μοί έφερεν ένίοτε τδ μειδίαμα είς τά χ είλη . Ή γ ά π α  τδν άνδρα 

της καί άντηγαπάτο στοργικώτατα. Έ ν  τοιτοις τδν άφινεν έντελώς 
ελεύθερον καί έφήρμοζεν είς τδν μετ’ αυτού βίον της τάς πλέον πα

ραδόξους θεωρίας.
Μίαν ήμέραν, ένω ώμιλούσαμεν περί συζυγικής πίστεως καί τή 

εξδμολογουμην τήν άπόλυτον είς τδν άνδρα μου έμπιστςσύνην καί 
τήν πεπςίθησίν μου οτι ούδέποτε μέ είχε προδώσει, τδ όποΤον καθί- 

στα τδν πόνον μου^άκόμη όδυνηρότερον, ή Φλώρα έστέναζεν αίνιγ-  
ματωδώς καί ήμιμειδιώσα, ήμιμελαγχολική, ήρχισε νά κλονίζη τήν 
θεωρίαν μου μέ παράδοξον ένεργητικότητα καί έπιμονήν.

— Τίσάς μ έ λ λ ε ι , ’μοΰ είπε, δι’ άπιστίαν, ήν δέν ύποπτεύθητέ ποτέ, 
ή όποια σάς έπαναφέρει τον σύζυγόν σας πλέον έρωτευμένον, πλέον 

άγαθόν !
Μήπως ή φύσις είναι άλάνθαστος ; Εννοείται οτι δέν έπιτρέπε-  

ται είς μίαν γυναίκα νά προδίδη τδν άνδρα της, άφού αύτή είναι δ 
ρύλαξ τής οικογενειακής τιμής. Έ π ε ι τ α  αύτή χρησιμεύει ώς παρά
δειγμα είς τά παιδιά της, έπειτα άκόμη, έκτδς έλαχίστων έξαιρέσεων, 
ή γυνή είναι ήπιωτέρα,,γλυκυτέρα, και φέρει έν^Ιαυτή δόσιν τινά ιδεώ
δους, ήτις τήν συγκρατεί είς τάς στιγμάς τού κινδύνου.

( ’Ακολουθεί)


