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Έφημβρίδος τών Κυριών
χ α ί  παρά τοΤ? Β ιβ λ ε ο π ω λ ε(ο ις  Βίλμπεργ χα> < Ε ατίιχς·

Η
Διά τά ανυπόγραφα άρβραι 

(εύίύνεται ή συντάχτι? αύτώνλ 
(Κυρία Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν )

’Εν τψ Έξωτερικφ δέ παρ’ Δπαόι τοϊς 
άντιπροόώποις Λμών.

 «ι*ρ·----
Σ ώ μ α τα  πλήρη τοΟ α ' ,  β', γ ' ,  5/, χαΐς·' ίτου? εδρίσχονται 

παρ ’ ήμίν χαί παρ απασι τοϊς αντιπρόσωποι? ήμων.

Τά πεμπόμενα ήμίν χειρό» 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή); 
δέν Ιπιστρέφονται. —  ’Ανυ-(( 
πόγραφα χαι μή δηλοϋντα/ 
τήν διαμονήν τή? άποστελ-ί 
λούση? δέν είναι δεχτά. —  ( 
Πάσα αγγελία άφορωσα ε’ ? )\ 
τά? Κυρία? γίνεται δεχτή. X

Α! μεταβάλλουσαι διεύίυν-Λ 
σιν όφιίλουσι ν’ άποστελ-λωσιΟ 
γραμματόσημον 50 λεπτώνν 
πρό? ίχτύπωσιν νέα? ταινία ; .η
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Καθημερινού εντυπώσει?. ’Αγάπησε τήν πενθεράν σου. * 0  Σωχρά-  

τη? χαϊ τό εργον του. —  Γεΰμα ποιητοϋ εις τό Φεγγάρι (ύπό δος Ε ι

ρήνη? Νιχολο,ίδου).— Γνώμαι επιφανών άνδρών έπί τοΰ γυναικείου 

ζητήματος (ύπό κ. Μαρία? Λ ε β ύ ) .—  Μαθήματα κυριών. Κατά τής 
ξενολατρείας (ύπό κ. Κρυσταλλίας Χρυσοβέργη. — Εις τήν νεχραν έξα-  
δέλφην μου (ποίημα ύπό δος Μαρίχας Φιλιππίδου).—  Μή άποθαρρύ- 

νου (ΰπό χ. Ευανθίας Γ .  ΔιΒαχοπούλου.—  ’Αγγελική Οίκονομοπού- 

λου.— Φιλανθρωπική γυναικεία δρασιι.— Ειδοποιήσεις.—  ’Επιφυλλίς.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ! ΕΝΤΪΉΩΣΕΙΣ
ΦίΛη μου ,

Δεν σού το έλεγα έγύ  ότι τήν τρικυμίαν διαδέχεται πάν ■ 
σοτε η γαλήνη καί τόν συννεφιασμένου ούρανόν ό λαμπρό; 
ήλιος;’ Ιδού σύ πάλιν ευτυχής,πλέουσα είς πέταλα ρο'δων, και 
πλέκουσα μέ τάς αριστοκρατικά; χείρας σου και μέ τήν με- 
γά' ην καρδίαν σου τόν άτελείωτον τής αγάπης ΐστο’ν.

Λοιπόν τώρα μέ τάς νέας σου διαθέσε ς, μέ τήν άνάκτη- 
σιν τής χαράς, αρχίζεις νά βλέπγς καί τήν πενθεράν σου 
ύπό νέαν μορφήν καί ύπό νέα έντελώς χρώματα. Καί νουίζω 
ότι αύτά θά είναι τά μάλλον αληθινά, τά πραγματικώτερκ, 
έάν κρίνω άπό ο,τι άνέγνωσα διά μέσου τών γραμμών τής 
έπιστολής σου.

’Εγώ δέν τήν γνωρίζω τήν κυρίαν αυτήν, είμή μο’νον άπό 
τήν φήμην τής καλλονής της, ή οποία, ώς λέγουν, υπήρξε 
μεγάλη, ύπήρξεν απαράμιλλος Λοιπόν, φίλη μου, γυναίκα, 
ή οποία ύπήρξεν εύ'μορφη, θά υπήρξε καί καλή. Σπανίως 
συμβαίνει είς όσον στενόν κύκλον, είς βσον περιωρισμένην 
κοινωνίαν καί οέν Ιζησεν ώραία γυνή, νά μή υπήρξε τό άν- 
τικείμενον τοΟ θαυμασμού δλων τών περί αύτήν, νά μή κ«_

τήγαγε νίκα; καί θριάμβους, νά μην έτράφη μέ τήν τροφήν 

αύτήν τήί αίωνίας άγάπης καί στοργής, νή μην ήσθάνθη τήν 
εύτυχίαν του κάλλους της, τό μέγα καί άπεοιο'ριστον έκείνο 
αίσθημα, τό οποίον άπορρέει άπό τήν γοητείαν καί τήν εύ- 
χαρίστησιν, ήν σκορπούν γύρω ίων αί εύμορφοι γυναίκες.

Καί είναι μέν αληθές οτ ι  ή πενθερά σου έζησεν είς πολύ, 
πολύ περιωρισμένην κοινωνίαν, καί πολύ άργά περί τήν δύ- 
σιν πλέον τοΰ κάλλους της έγνώρισε τήν δύναμίν του. Είναι 
άληθές οτι έάν έφερε τό διάδημα καί τό σκήττρον τής βα- 
σιλίσσης, τό όποιον φέρουν δλαι αί μεγάλαι τοϋ κόσμου3 
καλλοναί, οί υπήκοοί της ήσαν ιδανικοί καί τά έπί τοϋ κόσμου 
δικαιώματά της ίδανικώτερα άκόμη. Είναι άληθές δτιέβά- 
σίλευσεν είς αιθέριας μόνον σφαίρας,διότιαί άγιαι τοϋ νησιω
τικού βίου μας συνήθειαι θέτουν κιγκλίδας σιδηράς καί υα
λώματα πολύτιμα πρό τοϋ βωμοΰ τοιούτων θεοτήτων. Ά λ λ ’ 
είναι έπίσης άληθές ότι άκριβώς διά τόν λόγον τοϋτον θά έ 
μεινε καί καλή καί άμωμος καί μέ καρδίαν καί μέ πνεΰμα,τά 
όποια δέν έμόλυνα; ρυπαραί σκέψεις καί ένοχα αισθήματα. 
Έ ζ η σ ε  καί έβασίλευσεν ως άλλη Παναγία, λατρευθεΐσα καί 
λιβανισθεϊσα μέ λιβανωτόν στοργής κ«ί εύλαβείας καί θαυ
μασμού, χωρίς νά ύποστή τό ακούσιον ηθικόν μόλυσμα, τό 
οποίον ύφίστανται αί ώραΐαι γυναίκες τών μεγαλοπόλεων 
ύπό τά πολύ αύθάδη καί τά πολύ θρασέα βλέμματα καί τάς 
έτι θρασυτέρας καί βεβηλοτέρας σκέψεις τών είς τόν βωμόν 
τοΰ κάλλους των προσερχομένων προσκυνητών.

Διά τοΰτο δέν είναι δυνατόν, δέν είναι φυσικόν ή πεν
θερά σου νά είναι κακή, ύπό τήν κυρίαν τής λέξεως σημα
σίαν. Δέν είναι δυνατόν νά είναι κδν δύστροπος. Μελετησέ 
την, ψυχολόγησε την. Τής λείπει ή άνάπτυξις. Τό ύποθέτω 
καί τό ευρίσκω φυσικόν. Δέν είξεύρει νά μειδιά κατά παραγ
γελίαν, νά θωπεύγι κατά τύπους, νά περιβκλλϊ) τάς διατα- 
γάς της μέ τό ένδυμα τών παρακλήσεων, νά άλείφγι τούς
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δνυχάς της μέ καλλυντικά; άλοιφάς, δπως μη φαινωνται 
άσχημα τά αιχμηρά άκρα των. Μη σε έκπληξη η φρασις 
μου αυτή. "Ολαι ημείς αί απόγονοι τνίς Εύας, έιρειδη δεν 
έχομεν δύναμιν είς τούς βραχίονας, έχομεν αύτην άνεπτυγμε- 
νην είς όξύτατον βαθμόν είς τούς όνυχας. . Ά λ λ ’ ώς ή γάτα 
κρύπτει το δπλον της αύτό ύπύ το βελοϋδον του τριχώμα
τος της, ουτω καί ημείς αί μάλλον πολιτισμέναι,τό καλλυ- 
νομεν μέ κοσμητικά; ούσίας, ώστε η εύμορφιά του νά τό ά- 
φηνη άπαρατήρητον ή να κάμνη νά λησμονήται η δύναμις

καί ό|προορισμός του.
Λοιπόν ή πενθερά σου δέν μεταχειρίζετχι ούτε άλοιφάς, 

ούτε ψιμμύθια, ούτε βερνίκια είς τάς έν γένει μετά τών άλ
λων σχέσεις της, φυτικώτατα δέ καί είς τάς μετά σου, την 
οποίαν θεωρεϊ τέκνον της. Καί διά τούτο είναι ακίνδυνος 
καί διά τοΰτο δέν έχεις νά φοβηθης τίποτε άπό αύτην. Διά 
τούτο είς τούς ολίγον σκαιούς τρόπους της καί τάς άποτό- 
μους πράξεις της δέν πρέπει ούτε νά προσβάλλεσαι, ούτε νά 
οργίζεσαι. Καί διά νά κατορθώσης τό κατώρθωμα αύτό, 
προσπάθησε, φίλη μου,νά την άγαπησης. ’Αλλά νά την άγα- 
πησης άληθινά, πραγματικά, μέ την ιδίαν άγάπην δπου

άγαπάς την μητέρα σου.
Σέ βλέπω καί πάλιν νά μειδ ας ε ίρ ω ιιώ ς  μέ την ίδεαν 

μου αύτην καί θά μοΰ άπαντησης άναντιρρητω; : ’Αλλά μή
πως είμπορώ νά άγαπώ καθ’ ύπαγόρευσιν καί μάλιστα μίαν 
ξένην, την οποίαν έγνώρισα μόνον χθες καί ή οποία δέν δει

κνύει καί τόσον δά εύ οϊκάς διαθέσεις πρός με;
’Αλλά ή ξένη αύτη είναι πρώτον έκείνη είς την όποιαν 

οφείλεις τόν καλόν σύντροφον τής ζωής σου, τόν εύμορφον 
άνδρα, τόν όποιον έξέλεξες μεταξύ τόσων άλλων, ακριβώς 
διά την εύμορφιάν του, διά τό πνεΰμά του, διά τάς άρετάς 
του. Καί την εύμορφιάν του αύτην καί την καλοσύνην καί 
τάς άρετάς αύτάς είς ποιον τάς οφείλει, έάν οχι είς την μη
τέρα του ; Καί τό πνεΰμά του άκόμη αύτό, ώς καί τό φυ
σικόν κάλλος τομ, δέν άπορρέει άρα,διά τών προαιώνιων νό
μων τής κληρονομικότητος, άπό αύτην την ιδίαν ;  ’Εάν ή 
πενθερά σου ητο άσχημη καί ό άνδρας σου της ώμο'αζε, 
φαντάζεσαι πόσον δυστυχής θά ήσο ; Έ άν έκείνη ητο ηλί
θια, πιθανώτατον είναι βτι καί αύτός δέν θά ητο πνευμα
τώδης. ’Εάν ητο κακή καί μοχθηρά, πολλαί πιθανότητες 
υπάρχουν δτι καί αύτός θά"ήτο κακός καίάπαίσιος. "Επειτα 
δέν συλλογίζεσαι πόσους πόνους καί πικρίας καί άγωνίας 
ύπέστη ή μητέρα αύτη, εως δτου μεγαλώση τό παιδί αύτό ; 
Πόσην αύταπάρνηοιν πρέπει νά είχε διά νά τοΰ έπιτρέψγ) 
νά φύγφ) μακράν της, νά ξενιτευθγ, αύτός ό μονογενής της, 
ιό μόνη της χαρά καί υπερηφάνεια διά νά έκπαιδευθί), νά 
άναπτυχθβ, νά γείνγι δ,τι είναι σήμερον ;

Καί θέλεις τώρα καί νομίζεις φυσικόν, έστω καί έάν οί 
νόμοι τό επιβάλλουν καί η θρησκεία τό έπιτάσσει, νά παραι 
τηθή αύτη, άνευ διαμαρτυρίας, άνευ λύπης, άνευ πικρίας 
άπό τά έπί τού υίοΰ της αύτοΰ δικαιώματά της, άπό τό άπ’ 
αυτού κράτος της καί νά σέ βλέπγ άμέριμνος, άδιάφορος νά 
βασιλεύ-/); άποκλειστικώτατα καί είς την καρδιάν του κα'ζ

είς τόν οίκόν του ;
Αύτό δεν είναι φυσικόν, καί διά τούτο η συνοίκησι; πρέ

πει αντί πάσης θ/σίας νά έμποδίζεται. ’Αλλά τέλος πάν-

των, άφοΰ είς τοιχύτας έξαιρετικάς περιστάσεις, ή άλλως 
έξοικονόμησις τοΰ πράγματος είναι άδύνατος, προσπάθησε 
νά την άγαπησγ; καί τότε θά κατορθώσγις νά ζησγς μαζή 

της, ώς θά έζης μέ την μητέρα σου.
Καί υποθέτω δτι μέ όλίγην καλήν θέληστν θά τό κατορ- 

θώσγς. Θέλεις νά σοΰ δώσω καί μίαν συνταγήν διά τό μ.α- 
γικόν αύτό φάρμακον,τό όποιον θά σοϋ έξασφαλίσν) τήν οικο
γενειακήν σου εύτυχίαν ; Σύ είσαι άληθινή καλλιτέχνις, ήγά- 

πησες δέ πάντοτε υπερβολικά δλα τά ώραΐα πράγματα. Ή  
πενθερά σου δέν είναι πλέον ώραία, ώς δταν ήτο νέα. ’Αλλά 
παράβαλέ την μέ τά ώραΐα άρχαΐα άντικείμενα διά τά όποια 
τόσην έχεις άδυναμίαν. Λ 'ίπ ει  άπό αύτήν ή φρεσκάδα, τό 
στίλπνωμα, τό ζωντανόν χρώμα, τά όποια είχον αί Τανα- 
γραΐαι, δταν έξήρχοντο άπό τά έργαστήρια τών καλλιτεχνών 
τής άρχαιότητος- ’Αλλά μήπως διά τούτο είναι σήμερον 
όλιγώτερον θαυμασταί καί περιζήτητοι; Καί δέν σοΰ ένθυμί- 
ζει μέ τάς άρχοντικά; έξεις της καί τήν νησιωτικήν τής φυ
λής ύπερηφάνειάν της ήθη καί έθιμα καί ιδέας καί άρχάς, 
δλως διαφόρους τών ίδικών σου ; Δέν άποτελεΐ είς τήν ώρι
μον άκόμη ηλικίαν της ολόκληρον ιστορίαν, τήν ιστορίαν 
τής νήσου της, τήν ένδοξον iotopiav τών πατέρων της, τών 
όποιων αύτή μετά τοΰ υίοΰ της είναι οί μόνοι σωζόμενοι βλα
στοί ; Δέν συγκεφαλαιοΐ είς τάς παιδικά; άναμνήσεις της 
μίαν χρυσήν σελίδα τοΰ ώραίου καί αγνού παρελθόντος τής 
πατρίδος μας, ή όποία τώρα τόσον έξέπεσε καί τόσον έτα- 
πεινώθη ; Καί τά λευχά της μαλλιά, τά όποια δέν έγνώρι- 
σαν ούτε πούδρας καλλυντικά;, ούτε μυρωμένα σκευάσματα, 
τά λευκά της μαλλιά, τά όποια έλεύκανεν ή άγω ία τοΰ πε
ριπετειώδους βίου τοΰ άνδρός της, τοΰ άκάμπτου αύτοΰ θα- 
λασσοπαλαιστοΰ, δέν περιβάλλουν τό ώραΐον άκόμη πρόσω
πό/ της ώς διάδημα τιμής καί δέν τήν στολίζουν μέ μυστη
ριώδες γόητρον, μέ μαγικήν τινα αίγλην, ύπό τήν όποιαν

άνχζή) ολόκληρον παρελθόν ;
Λοιπόν, άγάπησέ την διά τό σβεσθέν κάλλος της, άγά- 

πησέ την διά τήν ιστορίαν τού οίκου της, άγάπησέ την διά 
τάς άγνάς άναμνήσεις τοΰ παρελθόντος, τοΰ όποιου είναι ή 
ζώσα ένσάρκωσις. ’Αγάπησε την ίδίρι διά τήν άγάπην, μεθ’ 
ή ;  ε’μεγάλωσε τόν υιόν της, διά τά δάκρυα, τά όποια έχυσε 
παρά τό προσ/.εφάλαιόν του, διά τά καρδιοχτύπια καί τήν 
άγωνίχν, είς ή ι ύπεβάλλετο μακράν του. Άγάπησέ την άκό
μη διά τήν άγάπην τήν μεγάλην, τήν απέραντου, μέ τήν 
όποιαν θά άγαπήσν) τά έγγονάκιχ της, τών όποιων τό πρώ

τον, ώς ένόησα δέν θά βραδύνη νά έλθγ].
Ή  άγάπη, φίλη μου, παντοΰ καί πάντοτε είναι ή μεγά

λη μας δύναμις καί μόνον μέ τά χρυσά αύτής νήματα ύφαί- 
νεται ό ιστός τής οικογενειακής καί κοινωνικής εύτυχίας. 
"Όταν ό Χριστός έλε ¡ΐ, τήν μεγάληνζέκείνην ρήσίν του κ'Α
γ α π ά τ ε  άΛΛήΛουςν έδιδεν είς τούς ανθρώπους τό κλειδί πά- 
σης δυνατής εύτυχίας. Εύτυχεΐς οσοι είξεύρουν καί άπέκτη- 
σαν τήν συνήθειαν να κάμνουν χρήσιν τοΰ κλειδιοΰ αύτοΰ, 
διότι αύτοί μόνοι κατέχουν τήν μεγάλην τέχνην νά είναι εύ-

τυχεΐς.
‘ Ο Σωκράτης καί το εργον του

Λοιπόν άς έπανέλθωμεν είς τόν Σωκράτην, τόν σοφώταετον 
τών σοφών, άφοΰ τόσον επιθυμείς, ώς λέγεις, νά μυηθ-J; είς
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τά κατ’ αύτόν καί νά έννοήσγς καλά τό είδος τής σοφίας του.
Ό  χαρακτηρισμός του ώς άνθρώπου,διδασκάλου καί άρχη- 

γοΰ σχολής φιλολογικής δύναται νά όρισθή σήμερον διά τής 
λέξεως ίδιαλιστής,καί c a u s e u r .1 Η γλώσσα μας ή καθομιλου
μένη δέν έχει λέξιν, ή όποία νά άποδίδγ σαφώς τήν έννοιαν 
αύτήν. ’Ομιλητής, διαλεκτικός, είναι λέξεις ολίγον δυσνόη
τοι. Καί έχει τοΰτο τό συγγενές μέ τούς διασήμους τοΰ κό
σμου causeurs, ο,τι ούδέποτε έγραψέ τι, ούτε κάν έδοκίμασε 
νά γράψη). Ώ μ ίλ ει  μόνον καί ώμίλει καί πάλιν ώμίλει. Τό 
περίεργον δ’ είναι βτι πρός τούς πολλούς έκ τών συγχρόνων 
του, πρός τούς ημιμαθείς ίδίοε ό Σωκράτης δέν έλεγε τίποτε 
σοφόν. ’Επερίπαιζε μόνον καί είρωνεύετο καί έσατύριζε καί 
ούδέν άλλο. Ά λ λ ’ είχε τήν θαυμασίαν τέχνην είς τήν ομι
λίαν επάνω, νά κάμνν] τούς συνομιλητάς του νά λέγουν, νά 
έξωτερικεύουν δλας τάς άνοήτους ιδέας, μέ τάς όποιας εϊ- 
χον γεμισμένα; τάς κεφαλάς των. Καί τότε έπετίθετο άμεί— 
λικτα είς τάς άνοησίας των ταύτας καί τάς άπεκάλυπτεν 
έν ολω τώ γελοίω των καί τάς έμηκτύριζε καί τάς έσατύ
ριζε καί τάς έμαστίγωνεν άπονα καί άπέκτα δι’ εαυτόν εχ
θρούς, άλλ’ έσωζε τό πολύ κοινόν άπό τάς έπικινδύνους πα
ραπλανήσεις τών άγυρτών καί τών ημιμαθών καί τών δο- 
κησισόφων.

Αξιοσημείωτος μάλιστα είναι ή άπάντησις, τήν όποίχΛ 
έδωκε μίαν φοράν είς τόν διάσημον 'Ιππίαν, δταν όμίλών 
μετ’ αύτοΰ περί δικαιοσύνης, προεκάλεσε τήν μανιώδη έκρη- 
ξιν τής όογής του : Είξεύρεις, τώ είπεν, ό Ιππίας άκράτη- 
τος, νά έλέγχγς καί περιπαίζγς καί άποδεικνύγς τάς ιδέας 

τών άλλων γελοίας καί μωράς, σύ δμως ποτέ δίν έκθέτας 
τάς ίδικάς σου, ποτέ δέν φωτίζεις κανένα μέ τά  φώτα τής 
σοφίας σου;

— Είξεύρω,άπήντησεν ό Σωκράτης,τήν τέχνην τής μητρός 
μου. Είξεύρω νά κάμνω τήν μαμμήν, νά βοηθώ δηλαδή τούς 
άλλους νά φέρουν είς τό φώς τάς ιδέας των, άλλ’ ό θεός 
έμέ τόν ίδιον μέ έκαμε στεΐρον. Ή  ίδική μου κεφαλή ούδέν 
γενν^, καί δι’ αύτό εγώ ό ίδιος δέν είμαι πολύ σοφός.

Καί δμως είς τόν ίδιον στενόν κύκλον τών άνθρώπων, οΐ- 
τινες ήδυναντο νά άνέλθουν είς τό υψος τής ίδικής του πε
ριωπής καί νά κατανοήσουν τό πνεΰμά καί τάς άρχάς τής 
ήθικής έπιστήμης, ής αύτός έθηκε τά θεμέλια, ό Σωκράτης 
«νεδεικνύετο σοφώτατος καί μετέδιδε τάς γνώμας καί τάς 
θεωρίας, δς ό Πλάτων καί ό Αριστοτέλης καί αύτός έτι ό 
Ξενοφών έκθετουν είς τά φιλοσοφικά άριστουργήματά των.

Και τήν σοφίαν αύτήν τοΰ Σωκράτους, τήν όποιαν μόνον 
διά τούς ολίγους καί έκλεκτούς ίπεφύλασσεν,^θέλων νά είκο- 
νιστ) ό Πλάτων είς τό συμπόσιόν του, θέτει είς τό στόμα τοΰ 
γόητος Άλκιβιάδου τόν όρθόν χαρακτηρισμόν τοΰ Σωκράτους:

Ε ιζεύρετε ,  λεγει, πρός τούς συμποσιαστής του,τΐ κρύπτει  
αύτός ό α ιωνίως έμπαίζω ν καί σατυρ ίζω ν  και ειρωνευόμενος,  
ώς ζωντανός  ΣειΛηνός \ Ε ιζ εύ ρ ετ ε  ¿άν τόν άν ο ίζ ετ ε  πόσην  
σοφίαν κ.ΙεΙει p i o a  είς  την κεψα.1ήν του  ; Καί συμπληρών 
τήν περι τοΰ Σωκράτους γνώμην του αύτήν λέγει : κα ι  α υ 
τοί·ς άκόμη τους σαρκα στ ικο ύ ς  Λόγους του κ α ι  ειρωνικούς  
υπαινιγμούς του, εάν  άν α τάμ η τε ,  θά τους ευρητε, πρώτον  
ποΛν Λογικούς , Επειτα δε όσον εμβαθύνετε είς τό πνεύ
μ α  των θειοτάτονς και  πΛεϊστα ά γ άΛ μ ατα  ά ρ ε  τής έν αύτοϊς

έχ ο ν τ α ς  και έπ ί πΛεΐστον τε ίνοντας ,  μ&ΛΛον δε έπ ί π ά ν ,  
δ σ ιν  προσήκει σκοπε ΐν  τώ μεΛΛοντι καΛώ κάγαθώ  ϊσ ε ο θ α ι .

Δέν περιεκΰείετο λοιπόν είς τήν άρχήν τοΰ « h  ο ιδα ,  δ η  
ούδέν ο ιδ α » ,  άλλά τούναντίον έζήτει, οσάκις ώμίλει καί συν- 
εσκέπτετο μέ άληθεϊς σοφούς νά εύργ καί καθορίσγ, ώς σα
φώς λέγει ό Ξενοφών είς τά  Απομνημονεύματά του, τΐ ητο  
καΛόν καί  τ ί  κακόν ,  τ ί  ευσεβές  καί τί άσεβές ,  τί δ ίκα ιον  

κα ί  τί άδ ικον ,  τ ί  σωφροσύνη κα ί  τ ί  ανοησία ,  τ ί  ά ν δ ρ ία  καί  
τι δειΛία, τί πόΛις κα ί  τι ποΛιτικός, τ ι  α ρ χ ή  άνθρώπω ν κα ί  
τι ά ρ χ ικ ί ς  άνθρώ πω ν .

"Αλλως τε έάν θελήσωμεν νά χαρακτηρίσωμεν άπτότερον 
καί μάλλον σαφώς τόν Σωκράτην, έάν θέλωμεν νά άποδεί- 
ξωμεν τό υψος καί τό βάθος τών φιλοσοφικών καί ήθικών 
θεωριών του, δέν έχομεν παρά νά προσθέσωμεν, ότι ό Ξενο
φών καί ό Πλάτων ήσαν μαθηταί του, διά τοΰ Πλάτωνος δέ 
καί ό ’Αριστοτέλης.

"Ολη ή φιλοσοφία,' δλη ή μάθησις, ολη ή καταπληκτική 
έργασία τών τριών τούτων υπέροχων προσωπικοτήτων, τών 
θεσπιστών τής έπιστήμης καί τής ηθικής φιλοσοφίας οφεί
λεται είς τήν διδασκαλίαν τοΰ Σωκράτους. Καί ένδειξις 
άκριβής τοΰ μεγάλου πνεύματός του είναι δτι άπέφυγε νά 
καταστίί άνιχρός, νά καταστΐί σχολαστικός ηθικολόγος, 
έπιδεικνύων είς τόν τυχόντα τήν σοφίαν του καί ζητών νά 
δρέψγ) δάφνας έφημέρους άπό τούς συγχρόνους του. Τό πολύ 
κοινόν δέν ήγάπα τόν Σωκράτην, καί διά τοΰτο ή κατ’ αύ
τοΰ έξυφανθεΐσα συκοφαντία καί ή είς θάνατον άδικος κα
ταδίκη του, πλήν τών ολίγων, άλλ’ έκλεκτών φίλων καί θαυ
μαστών του, ούδένα άλλον συνεκίνησεν, ούδένα άλλον έσκαν- 
δάλισεν. Ό  Σωκράτης ό άπλοΰς, ό ταπεινός, ό μέ τόσην 
αύταπάρνησιν ζήσας καί είς τόσας στερήσεις ένεκεν άκριβώς 
τής όλιγαρκείας καί τής αύταπαρνήσεώς του ύποβαλών τήν 
οίκογίνειάν του, ό Σωκράτης ύπήρξεν ό άριστοκρατικώτερος 
πάντων τών σοφών τοΰ κόσμου, έκεϊνος δστις έξύψωσε τό 
έπάγγελμα τοΰ διδασκάλου του πνεύματος είς τήν ύπερτά- 
την κλίμ.ακα τής άνθρωπίνης καί κοινωνικής εύγενείας.

Διά τοΰτο καί ή δόξα του έπεζησε τοΰ χρόνου, τοΰ μα- 
κροΰ καί άπεράντου χρόνου τών είκοσιν αιώνων, καί πτερυ
γίζει σήμερον άκόμη ύπεράνω πάσης δόξης, καί πάσης φή
μης, έπισκιάζουσα τήν μνήμην δλων τών άρχόντων καί τών 
τυραννίσκων, τών όποιων τήν πολιτείαν κατεδίκασε καί τήν 
ματαίαν οίησιν"καί υπεροψίαν τόσον σκληρώς έμαστίγωσεν.

Γ Ε Υ Μ Α  Π Ο Ι Η Τ Ο Υ
Ε Ι Σ  Τ Ο  Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι

Μάς προσκαλέσανε νά καθίσουμε στο τραπέζι καί άκο- 
λούθησα τόν όδηγό μου μέσα σέ μίά’ σάλλα, θαυμάσια στο* 
λισμένη, μά δπου τίποτα δέν ήταν ετοιμασμένο γιά φαγητό, 
ένώ ’γώ πέθαινα άπό τήν πείνα καί άναγκάστηκα νά τόν 
ρωτήσω ποΰ έχουνε στρωμ.ένο τό τραπέζι. Τίποτε δέν άκουσα 
άπό δτι μοΰ άποκρίθηκε, γιατί τρία ή τέσσαρα άγοοάκια, 
παιδάκια τοΰ σπιτονοικοκύρη, ήρθαν κοντά μου έκείνη τή 
στιγμή καί μέ πολλή εύγένεια μέ γδύσανε άπ’ δ)α τά φορέ— 
ματά μου. Αύτή ή νέα τελετή, τόσο πολύ παράξενη μοΰ 
φάνηκε, ποΰ ούτε τήν αιτία μπόρεσα νά ρωτήσω τούς ώμορ-
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φους υπηρέτες μου, καί ούτε ’γώ δεν ξέρω πως άποκρίθηκα | 

στόν οδηγό μου που μέ ρώτησε άπό τί θέλω νά πρωταρχίσω. 
« ’Από σοΰπα» άπήντησα. Δεν είχα άκόμη τελειώσει και α
μέσως αίσθάνθηκα την πολύ ευχάριστη μυρωδιά βραστού,που 
ποτέ αίσθάνθηκε άνθρώπινη δρεξι· θέλησα νά σηκωθώ γιά νά 
δω από ποΰ έβγαινε αυτός ό ευχάριστος καπνός, μά ό όδη· 
γο'ς μου δεν μ ’ άφησε.

—  Ποΰ θέλεις νά πάς ; μου είπεν. "Επειτα από λίγο θά 
παμε περίπατο, τώρα είναι ή ώρα του φαγιού, τέλειωσε 
τη  σοΰπα σου και έπειτα θά διατάξω νά φέρουνε κάτι άλλο.

— Καί ποΰ διάβολο είναι αύτή η σοΰπα τοΰ άποκρίθηκα, 
σχεδόν θυμωμένος, βάλατε στοίχημα νά μέ περιπαίζετε 
δλοι σας σήμερα ;

—  Νόμιζα, μοΰ άποκρίθηκε, πώς θά είχες δεϊ στη πο'λι 
άπ’ οπού έρχο'μαστε ή τον αφέντη σου $ κάποιον άλλο νά 
τρώγι τέτοιου είδους φαγί,γιά αυτό δεν σοΰ είπα μέ τί τρο'πο 
τρέφονται εδώ πάνου. Μάθε λοιπόν πώς δέν τρέφονται παρά 
μέ καπνούς. Ή  τέχνη τοΰ μάγερα είναι νά κλείνγ μέσα σέ 
μεγάλα καζάνια καιο'μενα μέ ιδιαίτερο τρόπο, τον καπνό ποΰ 
βγαίνει άπό τά φαγιά δταν τά βράζουνε καί άμα μαζεύ
ουνε πολλών ειδών καί διαφόρων γεύσεων καπνούς, κατά 
την δρεξι εκείνων ποΰ θά φάγουν, ξεσκεπάζουνε τά καζάνια 
ποΰ έχουνε μαζέψει αύτές της μυρουδιές, ένα ένα ως ποΰ νά 
χορτάσουνε οί καλεσμένοι. ”Αν δέν ζησγ κανείς μέ αυτό τόν 
τρόπο, δέν μπορεί νά πιστέψγ) πώς η μύτη, χωρίς τά  δόντια 
καί τό λάρυγγα κάνει ο,τι τό στόμα γιά νά θοέψνι τόν άν
θρωπο· άλλά θά τό δής καί μονάχος σου.

Δέν είχα ακόμη τελειώσει καί αΐσθάνθηκα νά έρχονται 
μέσα στη σάλα διάφορες εύωδίες· ή μία κατόπι τής άλλης, 
ήτανε δλες τόσο χορταστικές ποΰ σέ λ,ιγώτερο άπό δέκα λε
πτά ήμουνα παραχορτασμένος.

"Αμα σηκωθήκαμε «αυτό, μοΰ είπε, δέν είναι κάτι ποΰ 
πρέπει τόσο πολύ νά τό θαυμάσγς, γιατί βέβαια τόσο καιρό 
ποΰ ζής, θά παρατήρησες στόν κάτω κόσμο πώς οί μάγεροι 
καί οί ζαχαροπλάστες, ποΰ τρώνε πολύ λεγώτερο άπό τούς 
άλλους άνθρώπους ποΰ δουλεύουνε, είναι πολύ παχύτεροι. 
Ποιά είναι λοιπόν ή αίτία κατά τη γνώμη σου, άν δέν είναι 
ό καπνός τών φαγιών ποΰ βρίσκονται πάντα περιτριγυρισμέ
νοι, ποΰ τούς θρέφει ;

Οί άνθρωποι τοΰ κόσμου τούτου έχουνε καλλίτερη υγεία 
γιατί τό φχγί τους δέν τούς χαλάει τό στομάχι, ποΰ είνε 
άφοομη ’στής περισσότερες άρρώστιες. Βέβαια θά παραξενεύ
τηκες σάν σέ γδύσανε πριν άπό τό φκγί, γιατί αύτη την 
συνήθεια δέν την έ'χετε στο τόπο σας, άλλά μονάχα εδώ εις 
αύτό τόν τόνο γίνεται γιά νά άναπνέη κανε! ς μέ ολο τό 
σώμά του καλλίτερα τούς άτμούς.

—  Κύριε, τοΰ είπα, είνε πολύ σωστά δλα αυτά ποΰ λες, 
καί β ίδιος έλαβα άρκετην πείραν. Σοΰ λέγω όμως πώς 
επειδή τόσο γληγορα 8έν μπορώ ν’ άλλάξω συνήθεια, ότι 
μέ πολλή εύχαρίστησι θά έβαζα τά δόντια μου σέ πραγ
ματική δουλειά.

Μοΰ τό ΰποσχέθηκε· άλλά γιά αΰριο, γιατί νά ξαναφάν) 
κανείς άμέσως ποΰ έχει τελειώσει, τό δείπνο του είνε βέβαια 
κακό. Μιλήσαμε άκόμη λιγάκι, έπειτα άνεβήκαμε ’πάνου 
στη κάμαρα γιά νά κοιμηθοΰμε.

"Ενας άνθρωπος ’στό κεφαλόσκαλο μάς περίμενε καί,άφοΰ 
μάς καλοκύτταξε, μέ ώδήγησε μέσα σέ μια κάμαρα ποΰ τό 
πάτωμα ήτανε όλο σκεπασμένο μ ’ ένα παχύ στρώμα άπό 
νεραντζανθούς καί τόν οδηγό μου σέ μιά άλλη στρωμένη άπό 
γιασεμιά καί κρίνα. Καί μοΰ είπε, σδν έβλεπε πώς παραξε
νευόμουνα πολύ γιά δλη αύτη τη μεγαλοπρέπεια, πώς είνε 
τά κρεβάτια τοΰ τόπου. Τέλος πλαγιάσαμε καθένας στη κά- 
καρά του, μά μόλις ξαπλώθηκα πάνου στά λούλουδά μου, 
είδα ’στό φώς ποΰ έδειναν καμμιά τριανταριά φωτεινά έν 
τομα κλεισμένα μέσα σ’ ένα κρύσταλλο, (γιατί ποτέ δέν με- 
ταχειρίζουνται έκεϊ κεριά) καί τά τρία η τέσσερα παιδάκια 
ποΰ μέ γδύσανε πριν άπό τό δείπνο καί ήρθανε κοντά μου καί 
άρχίσανε, νά μοΰ χαϊδεύουνε ολο τό σώμα άπαλά,άπαλά ποΰ 
σέ μιά στιγμή κοιμήθηκα.

Μέ την αυγη, την άλλη μέρα, είδα νά ρΟ*/5 μέσα καί ό 
οδηγός μου.

— Θά κρατήσω τό λόγο μου, μοΰ είπε· θά προγευμάτισες 
σήμερα μέ πειό άληθ.νό φαγί παρά μέ ο,τι δείπνησες χθές.

’Αμέσως σηκώθηκα καί μέ ώδηγησε άπό τό χέρι πίσω 
άπ’ τό περιβόλι τοΰ σπιτιοΰ, όπου ένα άπό τά παιδάκια τοΰ 
νοικοκύρη, ώπλισμένο μ’ ένα όπλο σχεδόν ίδιο μέ τά τουφέ
κια μας, ρώτησε τόν οδηγό μου άν ήθελα καμμιά δωδεκα
ριά σπουργίτια γιατί οί μαϊμούδες (έτσι μέ ώνόμαζε) τρώνε 
τέτοιο κρέας. Μόλις άποκρίθηκα ναί, καί άμέσως έρριψε μιά 
τουφεκιά καί είκοσι ή τριάντα σπουργίτες πέσανε μπροστά 
μας ψημέν«. Νά, συλλογίστηκα άμέσως, εκείνο ποΰ λένε 
στόν τόπο μας σδν παροιμία, τ ό π ι ς  ποΰ κυνηγάνε τά  που
λ ιά  ψημένα  ! Βέβαια κάποιος θά ήρθε άπό εδώ πάνου.

Μπορείς νά φας,μοΰ είπεν β οδηγός μου, έχουνε την τέχνη 
ν’ άνακατεύουνε μαζή μέ τό μπαρούτι τους καί της σφαίρες 
τους κάτι ποΰ σκοτόνει καί ψήνει τό κυνήγι.

Μάζεψα μερικά καί τά ’φαγα σΚς βεβαιώ μέ πολύ μεγάλη 
ορεξι. Ποτέ μου δέν είχα φάει κυνήγι τόσο όρεχτικό.

"Επειτα άπό αύτό τό πρόγευμα ετοιμαστήκαμε νά φύ
γουμε καί έπειτα άπό πολλά κομπλιμέντα ό οδηγός μου 
έδωκε ένα χαρτί στόν νοικοκύρη. Τόν ρώ ητα άν ή'τανε καμ- 
μιά ύποχρέωσι γιά όσα ξοδιύσαμε γιά νά φάμε, μοΰ άπο
κρίθηκε δχι, πώς δέν τοΰ χρωστούσε τίποτε καί πώς ήτανε 
στίχοι.

—  Πώς ! στίχοι ! τόν ρώτησα· οί ξενεδόχοι λοιπόν εδώ 
είναι ποιηταί ;

—  Είναι μοΰ άποκρίθηκε τό νόμισμα τοΰ τόπου καί δλα 
μας τά έξοδα φτάσανε ενα έξάστιχο, τό όποϊο τοΰ έδωκα. 
Δέν φοβόμουνα νά μείνω χρεωμένος, γιατί άμα καμμιά φορά 
μένουμε εδώ όχ-ώ μέρες, ποτέ δέν ξοδεύουμε περισσότερο 
άπό ενα σονέττο καί έχω μαζή μου τέσσερα, δύο επιγράμ
ματα, δύο ορδάς καί ένα είδύλλtov.

—  Μακάρι, τοΰ άποκρίθηκα, νά ή'τανε έτσι καί στόν 
δικό μας τόν κάτω κόσμο ! γιατί γνωρίζω πολλούς ποιη- 
τάς ποΰ πεθαίνουνε άπό την πείνα καί ποΰ θά τρώγανε 
περίφημα άν μπορούσανε νά πληρώνουνε μέ τέτοιο νόμισμα.

(Κατά τόν S y r a ü o  de B e r g e r a c ) .

Ε ιρ ή ν η  Ν ικ ο λ α ΐίο υ

Ε Φ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩ Ν  Κ ΥΡΙΩ Ν

Γ  Ν  Ο  Μ  A  I 

ΤΏΝ ΕΠ ΙΦ ί ΝΏΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΦΙΛΛΝ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Β '.

Μετά την γνώμην τοΰ σοφοΰ Ρώσσου Λαβρώφ καί την 
τοΰ μεγάλου Ιψεν, έρχεται ή τοΰ έπιφανεστέρου μεταξύ τών 

Ούγγρων μυθιστοριογοάφων, ή τοΰ Maurice Jokai, ό όποιος 
άφοΰ ε’ξέπληξε τούς σοφούς τοΰ κόσμου μέ τά ώραΐα μυθι
στορήματα του, έλαβεν ένεργότατον μέρος ώ; βουλευτής εις 
παντα κοινωνικοπολιτικον αγώνα. Ο Ούγγρος σοφός πολι- 
τειολόγος είπε περί τοΰ γυναικείου ζητήματος ότι : Έ ά ν  
μ ετα  τόσην π ά λ η ν  χαϊ αγ ώ νας ,  ή ά ν ά π τ ν ζ ις  τής Ο ΰγγα μίας  
υπό υλικήν, ηθικήν και  πνευματικήν  ί.τοψίν ίφ θασεν  εις 
σημειον αληθούς άκμής, τοΰτο όφ είλεται χ α τ ά μ έ ^ α  μίμος  
εις την Ουγγαμίόα γ ν τ α ΐχ α .  Η γ ιώ μη  μου λο ιπόν  είνα ι  δτι 
ή γυνή οφείλει νά  άποκτήση  *αί ε’ζασχήση π ά ν ΐ α  τά  δ ι -  
χαιώματά της. Ε νθυμ ούμ αι , άλ λ ω ς  τε, μ ετ'  εν λ αβ ε ίας  τήν  
μάμμηνμου , ή όποια ¿ψήφιζε χα ϊ άντεπμοσώ πενε τόν  π ά π -  
πο> μου εις την κομητείαν  ίου ,  κ α τά  τήν τότε ώμα/αν σ υ ν 
ήθειαν. ί . ( ε τ έ λ ε ι  λαμ.τγά τ ο  χαθήχίν  της  τοΰτο, χωμ'ις 
ονδείς ν ά  εκπ λήσσετα ι  δι αυτό .

Ό  δέ γνωστός καί βαθύς κοινωνιολόγος,ΡωσοςΜ.Νοβικώφ, 
ό άμίμητος συγγραφεύς τής  Σ π α τ ά λ η ς  τών νεωτέμων χοι-  
7(ύ>ιών, βλεπει τον αληθή πολιτισμόν έγκαινιαζόμενον μέ 
τήν χειραφέτησιν τής γυναικός. ’Ιδού αυτολεξεί ή περί τού
του γνώμη του.

«Μεθ οσα και άν λέγουν καί άν κάμνουν ή χειραφέτησις 
τής γυναικός είναι αναπόφευκτος. Ή  λογική επικρατεί πάν
τοτε μετά τούς άπαραιτήτους διά πάσαν δικαίαν ύπόθεσιν 
αγώνας. Ούδείς δέ δύναται νά άποδείξγι καί νά υποστήριξή 
λογικώς ότι ό τελευταίος χειρώναξ δύναται νά κάμγ ό^θήν 
καί οικαίαν χρήσιν τής ψήφου του, ενώ γυνή άνεπτυγμένη, 
γυνή μεγαλοφυής έτι, δέν δύναται νά τό πράξγ. Τό νά βα 
σίσγ τις τό δικαίωμα τής ψήφου επί τής άτομική; ικανότη- 
τοίι τής αναπτυξεως και τής περιουσίας άκόμη τό πράγμα 
είναι δίκαιον, άλλά νά στηρίζγ) τις ίπί τοΰ' φύλου τό δι
καίωμα αύτό είναι αύτόχρημα μωρία.

«Ό ταν αί γυναίκες θά ψηφίζουν, λέγουν οί συντηρητικοί, 
δεν θά ύπάρχγι πλέον άγάπη καί ειρήνη εις τήν οικογένειαν. 
Ή  γυνή είμπορεΐ νά άνήαγ, εις μίαν μερίδα καί ό σύζυγος 
εις άλλην. Ά λ λ ά  μήπως καί σήμερον δένζσυμ βαίνει τό Γδιον ; 
Ήμποροΰν νά έμποδίσουν τήν γυναίκα νά ψηφίζγι, όχι όμως 
καί νά σκέπτηται. Κατά τάς ήμέρας μας ό σύζυγος καί ή 
συ,υγος είναι διγρημένοι εις ζητήματα πολύ σπουδαιότερα 
διά τήν αρμονίαν τοΰ οΓκου ή εί; Τά τ ής πολιτικής. Αί 
«συμφωνίαι έγκεινται επί τών θεμελιωδών βάσεων τής ζωής. 
Συχνά οί άνδρες είναι άθρησκοι καί αί γυναίκες φκνατικώ- 
ταται και ομως ευρίσκουν τρόπον νά συνεννοούνται. Τό 
*ύτό θά συμβή καί εις τήν πολιτικήν, άρκεϊ οί σύζυγοι νά φέ
ρουν ̂ έν τή συμβιώσει των τά στοιχεία τής άγάπης.

« Αλλως τε ή γυνή άπό τήν πλέον άπομεμακρυσμένην άρ ■ 
χαιότητα διεδραματισε σπουδαιότατου μέρος εις τήν πολι
τικήν άκόμη καί εις τούς τόπους όπου βασιλεύει τό χαρέμιον. 
Άπόδειξ,ς ή διάσημος Ρωξελλάνη ή όποία εις Κωνσταντι-

1 Τ .... ..........
τους μεγα"1 ους Βεζυρας τής εποχής της ; Καί τώρα άκόμη 
οταν θε)ωμεν εκδουλευσιν τινα άπό τήν Κυβέρνησιν, διά τί
νος ενεργοΰμεν, έάν όχι διά τών γυναικών;

« ’Αλλος ισχυρισμός τών συντηρητικών.«Όταν αί γυναίκες 
θα εκλεγούν καί θά εκλέγονται τότε οί ψηφοφόροι θά λέγουν.

« Ας ψηφισωμεν διά τήν κ. X . .  . είναι τόσον ωραία. Καί 
τοτε τα σπουδαιότατα ζητήματα τοΰ κράτους θά έξαρτών- 
ται απο την άραιαν πτυχήν τών χειλέων τή ; κ. X .  . .

«Σήμερον γίνεται τό ί'διον, χλλ’ εμμέσως.ψηφίζει ό ψηφο
φόρος τον X . . .  διότι ή κ. X  .. . ενεργεί καί τρέχει καί ρητο
ρεύει υπερ αύτοΰ με τήν ώραίαν της γλώσσαν καί μέ τά έτι 

ωραιότερα χείλη της. Καί μεθαύριον ό κ. X . . .  διορίζει καί 
παύει τούς συνιστυμένους παρά τής ίν λόγω κυρίας, διότι εις 
την επιρροήν και τα ωραία χείλη της οφείλει τήν έν τή Βου
λή έδραν του.

« Οπως ό άνήρ καί ή γυνή σκέπτεται Λοιπόν άσχολεϊτας 
καί θά άσχολήται πάντο-ε μέ τήν πολιτικήν, μέ μόνην τήν 
διαφοραν ότι σήμερον εργάζεται άπό τά παρασκήνια, έ/ώ θά 
ητο μεγάλη ηθικη ωφελεια καί δι’ αύτήν καί δι’ ήμόίς, έάν 
είργάζετο μέ άναπεπταμένας θύρας.

«Μονον απο τής στιγμής, καθ’ ήν ή γυνή θά άποκτήσγόλα 
τα δικαιώματα της, τα τελευταία ίχνη τής βαρβαρότητος 
καί τής άγριας καταστάσεως τοΰ παρελθόντος θά έξαφανι- 
σθοΰν και η κοινωνία θα είσαχθή όμαλώς καί κανονικώς εις 
τόν άληθή δρόμον τοΰ πολιτισμού Εις τήν έποχήν μας τά 
τρία σπουδαιότατα διά τήν βελτίωσιν τής τύχης τής άνθρω- 
ποτητος ζητήματα είναι : ή γειμαφέτησις τής Ιθνιχότητος, ή 
j  ειμαφέτησιυ τής εμγασ ίας,  ή χ ε ιμ α φ ίτησ ις  τής γυναικός.  
Τα τρια ταΰτα κοινωνικά ζητηματα είναι στενώτατα συνδε- 
δεμένα. Φαντάσθητε διεθνή Εύρωπαϊκόν σύνδεσμον. Τό βκ- 
σιΰειον τοΰ φυσικώς ίσχυροτέρου καταπίπτει καί εν τ ώ ν 
σπουδαιότερων κωλυμάτων τής χειραφετήσεως τής γυναικός 
εξαφανίζεται Αλλ εφ οσον το ήμισυ τοΰ ανθρωπίνου γένους 
στερείται τών δικαιωμάτων του, ή άπαισία καί κτηνώδης 
δύναμις τοΰ ισχυρότερου θά βασιλεύ·/) εις τόν κόσμον καί ή 
χποκαταστασις τής δικαιοσύνης θά άποβαίνν) ματαία καί ά- 
νωφελής.

Μαρία Λ&ΰώ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΠΝ ΣΥΓΓΡΑ Φ ΕΩ Ν

Μετέβην τό παρελθόν Σάββατον εις τήν αί’θουσαν τοΰ ’Αρ
σάκειου,οπου δίδονται τα φιλολογικά τών κυριών μαθήμ.ατα, 
όπως άκούσω τόν Οικονομικόν τοΰ Ξενοφώντος, άναπτυσσό- 
μενον ύπό τοΰ παλαιοΰ καθηγητοΰ μου κ. Σκορδέλη. ‘Ομο
λογώ ότι παν άλλο ή Ξενοφώντα ήκουσα. Ό χ ι ,  δέν έδίδαξε 
Ξενοφώντα ό σεβαστός γέρων, έδωκεν άλλο μάθημα, πολύ 
ΰψηλότερον, πολύ ώφελιμώτερον· είπεν άλήθειαν πικοάν, ήν 
έπεθυμουν όλαι αί κυρίαι, όλαι αί κόραι τής πρωτευούσης μας 
να ηκουον και τό ετι δυσκολώτερον νά κατενόουν, δυστυχώς 
όμως έκτός ολίγων καθισμάτων 6λα τά λοιπά ήσαν κενά. 
Εκτυπησε διά τής σθεναρας γλώσσης του τήν ήμιμάθειαν 

και την ξενομάθειαν, τά δύο νοσήματα, άτινα μαστίζου



6 ΕΦ Η Μ ΕΡΙΕ ΤΩ Ν  Κ ΥΡΙΩ Ν

τήν άτυχή ¡/.ας πκτρίδκ· καί τωόντι τί χειρότερον τής ήμι- 
μαθείας, ή η ς  γίνεται πρόξενος τόσων κακών ; Τί δέ βλαβε- 
ρώτερον της ξενομαθείας, τής ξενολατρείας μάλλον, νϊτις έχει 
καταλάβω ιδίως τό φΰλον μας ; Τά πάντα γνωρίζει ri Έ λ -  
ληνίς τής σήμερον, Γαλλικά, ’Αγγλικά, Γερμανικά καί Κ ι 
νεζικά άκόμη θά έμάνθανεν ευχαρίστως· έν μόνον αγνοεί την 
γλώσσάν της· την γλώσσαν εκείνην, ήτις έξημέρωσεν, άνέ- 
πλασεν, έφώτισεν δλον τον κόσμον, ήν έτίμησαν ολα τά 
έθνη, ή τι ;  έφυλάχθη εις ημάς διά μέσου τόσον αιώνων δο
κιμασιών καί δουλείας, ήτις τέλος τον εθνισμόν μας έσωσε 
καί την ελευθερίαν μάς έφερε. Την γλώσσαν την Ελλ η νι
κήν, δήλα δη την εύγενεστάτην, την μουσικωτάτην πασών 
τών γλωσσών τ^ς ύφηλίου, τήν γλώσσαν τών θεών. Τά  
πάντα γνωρίζει η Έλληνίς τής σήμερον, τά πάντα τιμγ, 
τά  πάντα άγαπ£· μόνον τά ήθη καί τά έθιμα τή ;  πατρίδος 
της δεν γνωρίζει. Καί ομως τά ήθη, τά έθιμα εκείνα είνε 
τά  εύγενέστερα, τά αγνότερα τών εθίμων. Ώ  ! ουδέποτε 
θά λησμονήσω την ημέραν καθ’ ήν ήρωτήθην ύπό τής αδελ
φής διαπρεπούς του "Εθνους μας καθηγητοϋ, εάν έχω νά τή 
δανείσω τούς « ’Αθλίους τοϋ Ούγώ» Ναι, εχω την 4ραίαν 
μετάφρασιν τοΰ Σκυλίτση, τή άπεκρίθην "Α ! Ελληνικά ! 
μοί είπε τότε ή αδελφή της μέ γαλλικωτάτην προφοράν, ή 

Jeanne δεν ένοεϊ καλά τά Ελληνικά.

— Δεν ένοεϊ Ε λληνικά !! ! άνεφώνησα μ! άνοικτόν στόμα. 
"Εμεινε κατάπληκτος. Δεν θά λησμονήσω επίσης την άπάν- 
τησιν,ήν μοί έδωκεν ή άλλη εκείνη κόρη τής καλής κοινωνίας 
μας, ήν έτυχε νά έρωτήσω, τίς εκ τών συγγραφέων ή ποιη
τών μας τή  άρέσκει καλλίτερον. — Ουφ, μοί είπε μέ είρω- 
νικώτατον μειδίαμα, ουτε εγώ, ούτε ή μαμμά άναγινώσκο- 
μεν τοιαύτας άηδίας· έχομεν τόσου; καλούς ξένους συγγρα

φείς !
Ή  αία περιφρονεϊ τά Ελληνικά γράμματα,ή άλλη καί αύ- 
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ΤΟΛΑ ΔΟΡΙΑΝ

Η ΕΡΥΘΡΑ ΚΥΡΙΑ
Ά λ λ α  τό ώραιότερον πραγμα άπό όσα είχε φέρει μαζή της άπό 

την Πετρούπολιν ήτο τό παιδάκι της, άληθινό άγγελάκι λευκό και 
τριανταφυλλί, με μαλλιά κατσαρά, μέ μεγάλα ’μάτια και μικρό και 

δροσερό στοματάκι ’ σαν άνθος. Καί καλό, χαϊδευτικό, παιχνιδιάρικο. 
Μέ φωνήν που όταν ώμιλοϋσεν, ένόμιζε; δτι εψαλλε σαν πουλάκι. 
Ή μ εϊς  έδώ εις τό χωριό τό άγαπούσμυεν δλοι ’σαν τρελλοί. "Ητο  

πέντε χρόνων καί ό πτωχός μου ό Γούλι;— που τόν έχασα τώρα καί 
εξ μήνες εις τήν μεγάλη τρικυμία το3 χειμώνος— μοΰ ελεγεν οταν 
εβλεπε τό μικρό νά κυλιέται στήν άμμο καί νά λερώνη τό προσω- 
πάκι του μέ τά χώ ματα.— Ν ά ! ετσι δά ’σάν κ ι ’ αΰτό, Χριστίνα, θέλω 

νά είναι τό παιδάκι, που Οά μο3 κάμης. Μά όμοιο ! —  Καί έγώ το3 
απαντούσα:—  Ά  ! ναί, Γούλιμ ου, άλλά ξέρεις ότι χρειάζεται καιρός 
καί χρήματα γιά νά εχη κανείς έτσι τό παιδάκι του. Καλή τροφή, 
λουτρά, φροντίδες, χαθαριότη;· νά πως γίνονται τά παιδιά έτ ί ι  εύ 
μορφα, Βλέπεις αΰτό είναι λουλουδάκι θερμοκηπίου, ένω τά δικά μας

τήν τήν Ελληνικήν γλώσσαν, ήν καυχάται δτι δεν εννοεί, 

καί δμως καί αί δυο είνε Έλληνίδες.
— Περιφρονοϋμεν, εϊπεν ό σεβαστός καθηγητής τον χρυσόν 

καί τούς άδάμαντας τούς ίδικούς μας καί έπιζητοΟμεν ξένα 
άΟύρματα· καί ό λόγος του ούτος τόσον μέ ένεθουσίασεν, 
ώστε ήσθάνθην άκράτητον επιθυμίαν νά έγερθώ, δπως έκεΐ, 
ενώπιον δλων, τδν συγχαρώ καί φιλήσω τήν χεΐρά του. Ά λ λ ’ 
ή φυσική μου δειλία μέ ήμπόδισεν. "Ηδη συγχαίρουσα αυ
τόν έξ δλης καρδίας εκφέρω τήν εύχήν, δπως πάστες οΐ κα- 

θηγηταί, πάντες οί διδάσκαλοι, πάντες οί έχοντε; όπωσοϋν 
ευχέρειαν λόγου ή καλάμου άναλάβωσιν ώς έογον τήν άνα- 
χαίτησιν τής ξενολατρείας, ήτις μας έχει κυριεύσει καί 
προσπαθήσουν νά πείσουν τάς κυρίας μας περί τής ανάγκης 
τοΟ νά άγαπώσι κάπως περισσότερον τήν γλώσσαν, τά ήθη 
καί τά έθιμα τής πατρίδος των καί κάπως όλιγώτερον τά 
τών ξένων. Ά ς  μανθάνωσιν αί Έλληνίδες μας ξένας γλώσ
σας, άς άναγινώσκουν ξένους συγγραφείς· ούδείς τάς εμπο
δίζει. Ά λ λ ’ άς μανθάνωσι πρώτον τήν γλώσσαν τής πα
τρίδος των, άς μή περιφρονοϋν τήν φιλολογίαν καί τήν ποίη- 
σιν αύτής ! ΕΓνε εντροπή νά βλέπωμεν καί αυτούς τούς α
γρίους άκόμη τόσον προσηλωμένους εις τά  πάτρια αυτών, 
ημείς δέ νά άρνούμεθα τά ήμέτερα καί νά λατρεύωμεν 

παν ξένον.
Κ ρ υ σ τα λ λ ία  Α α σκαλοποϋλου

ΜΗ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΟΥ
Ε ι χ ε  μ ε τ α β ή  εις δη μόσιον κ ή πον  δ ια  ν’ α π ό λ α υ σ ή  μ 'ά ς  

τώ ν  σπανίω ν κ α τ ά  τή ν  ώραν τ α ύ τ η ν  το ϋ  έτους  πρωινών  

κ α λλ ονώ ν κ α θ ’ άς αί π ρ ώ τ α ι  ακτίνες  το υ  ήλιου είναι τόσον  

γ λ υ κ ε ϊα ι  καί ζω ογόνοι.

ΤΗ τ ο  μ ό λ ις  ε ίκ οσα έτις·  ε ίχ ε  τ ή ν  κώ μ ην κ α σ τ α ν ή ν ,  κ α τ α -

τά παιδιά είναι άγρολοΰλουδα, που φυτρώνουν εις τού-βράχους καί τά 

παραδέρνει ό άέρας καί τό κΒμα άπαυστα.
—  Ποιός ξέρει,γυναίκα,άπαντοΒσεν εκείνος μέ μειδίαμα και μο3 περ

νούσε τό σκληρό ’σάν παπούτσι χέρι του εις τά μάγουλα. Λέν είσαι 

Χριστίνα μου, πειό άσχημη άπό τήν χ ό χ χ ι τ η .
— Ναί,αυτά μο3 ελεγεν. Ά λ λ ά  δέν είχε περάσε·· ενας χρόνος άπό τήν 

εποχήν το3 γάμου μας καί έπνίγη. Έσιώ πησεν, ωχρά, συσφίγγουσα 
τάς χειρας έν ΰπερτάτη λύπη. Μακράν όπισθεν ήμών αί στέππαι, αί 
περιβάλλουσαι τήν Ρίγαν, έξετείνοντο απέραντοι, φαιαί, μονότονοι· 
Ένώπιόν μας ή ψυχρά θάλασσα το3 Βορρά,μονοτονωτέρα καί σχοτει- 

νοτέρα άκόμη καί άπό τάς στέππας,ώμοίαζε πρός μέγα κ3μα μολύβ-  

δου, φερόμενον πρός όχθας σιδηράς. Ό  ήλιος έξηφανίζετο καί αί ά-  
γριόνησσαι έσύριζον, ίπτάμεναι ΰπεράνω το3 μεταλλίνου όγκου τών 
άκινήτων ΰδάτων . . .  Ή Χριστίνα έπανέλαβε χωρίς νά μέ ατενίση.

ΤΗτο δι’ ήμας πραγμα πολύ περίεργον νά βλέπωμεν τό μικρόν νά 
κολυμβα μέ τήν μητέρα του καί μέ τούς κυρίους καί τάς κυρίας αύ- 
τάς τής Πετρουπόλεως. Κατήρχοντο τού; βράχους τυλιγμένοι όλοι εις 

μεγάλους λευκούς μανδύας, κεντημένους μέ ώραίας ταινίας καί ήσαν 
τόσον κωμικοί μέ τούς κίτρινους γυαλιστερούς σκούφους, τούς όποίους 

έφεραν εις τάς κεφαλάςτων. Διά νά ριφθο3ν εις τήν θάλασσαν έπε-  
το3σαν εις τήν όχθην τά περίεργα εκείνα καί ώς κουβέρτας σκεπά
σματα των. Δέν ημπορώ νά είπω μέ τί ώμοίαζαν τότε,  ισχνοί, άσχη
μοι, μέ τάς λιποσάρκους κνήμας των καί τούς ώς κοκκαλάκια πουλιο3 
βραχίονάς των. Καί έπειτα τί άηδίαι καί τί δισταγμοί καί τί άνοστοι 

κινήσεις καί μορφασμοί, έως δτου νά ριφθο3ν αποφασιστικώς εις τό 
ύδωρ. Θά έλεγέ τις ότι ήσαν ή τρελλοί ή  παιδιά. Καί όσον τού;
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τομήν κυνηγετικής Άοτέμιδος, κκί τύ ήθος εμβριθές- δύο μέ 
λανες καί ρεμβώδε·ς οφθαλμοί, εκόσμουν τύ μελαγχολικόν 
πρόσωπόν της.

Περιεπάτει επί τής πράσινης χλόης, καί παρετήρει τά 
δένδρα, ών οί κλώ.οι ήσαν πλήρεις ήμιανεωγμένων κόμβων, 
όπόθεν έξήρχοντο τά μόλις γεννώμενα φύλλα. Αί εντυπώσεις 
της διετέλουν έν άρμονία μετά τής άφυπνίσεως ταύτης τής 
φύσεως. Κατόπιν ήρέμου νυκτός, καί μακράς έωθινής προσ- 
ευχής, ήσθάνετο έν έχυτίί γαλήνην, παρά τό σύνηθες, διότι ό 
αυχμηρό; λ'ιψ κακής μοίρας, είχε μαράνει πρό πολλοϋ τήν υ 
παρξίν της. Έ σκέπ τετο  περί του μέλλοντος μ ετ ’ έμπιστοσύ- 
νης, άλλ’ δχι μ ε τ '  έλπίδος.

ΤΗτο έν έκ τών δυστυχών πλασμάτων, άτινα πολλά α ι 
σθάνονται, καί ών τό πνεύμα ΐπταται είς υψος θεσπεσίων 
καί εΰΓυτάτων σφαιρών. Ά λ λ ’ έν τώ κόσμω τούτω, ύπάρ- 
χουσι τόσαι προλήψεις κοινωνικαί, τόσαι τάξεις διαιρέσεων, 
τόσαι παράλογοι απαιτήσεις ώςτε άνά πά·/ βήμα, ώς υπό ιο
βόλων ερπετών, δηλητηριάζεται τις έξ αυτών.

"Ύψωσε τό μελαγχολικόν βλέμμα της ή τάλαινα πρός τόν 
ουρανόν, καί μετά παραπόνου έμονολόγει. «Είναι σκληρόν νά 
υφίσταμαι τόσας ταπεινώσεις, ένω αισθάνομαι έν έαυτή υ
περοχήν. Αί έλπίδες μου έσβέσθησαν καί σχεδόν άδυνατώ 
νά πιστεύσω ευτυχίαν».

Ύ πό σκιάν δένδρου καθήμενος γέρων τις, ήτένισεν αυτήν, 
καί μέ τό ειρωνικόν μειδίαμα, τό όποιον έχουσι τά χείλη τά 
γευθέντα όλα τά γλυκόπικρα ποτήρια, τά  όποϊα προσφέρει ό 
βίος, τής είπε : «Μή λησμονής, ό ,τι υπάρχει Θ ε ; ς προστά
της τών αδυνάτων καί πιεζομένων, καί ούτος απαγορεύει 
τήν απελπισίαν».

Ή  ηλικία σάς καθιστά απόφοιτον τοϋ σχολείου τής πείρας, 
οθεν καί έγώ δέν διστάζω ν’ ανοίξω τήν καρδίαν μου εις τόν 
φίλον,ον μοί στέλλει ό Θεός, άπήντησεν ή κόρη· καί ό οίκτος 
σας, διότι τά δυστυχήματά μου εμπνέουν τό αίσθημα τοϋτο, 
ό οίκτος σας λέγω, δέν θέλει μέ προσβάλλει. ’Επαναλαμβά
νω, ό,τι αί έλπίδες μου έσβέσθησαν, διαψευσθεΐσαι κ α τ’ έπα- 
νάληψιν καί τά ώραϊα όνειρά μου άπέπτησαν ώς τρομαλέαι 
χελιδόνες κατά τήν προσέγγισιν τοϋ χειμώνος. Δέν μεταχει-

έβλέπομεν νά περιπαίζουν οΰτω τήν θάλασσαν, έλέγαμεν μεταξύ μας: 
' Β  θάλασσα δεν άγαπφ νά παίζουν καί νά γελο3ν μαζή της. Είναι μ ε -  
γαλειότης. Προσέξατε.

Ή  κόκκινη κυρία εμβαινεν εις τό νερό σχεδόν γυμνή,με έν τριαν
ταφυλλί τρικό, λεπτόν καί κολλημένον τόσον καλά εις τό σώμά της,  
ώστε ώμοίαζε μακρόθεν ώς ιχθύς κόκκινος έκλεπισμένος.Καί εχαμναν 
όλοι μαζή ώς τρελλοί, σχηματίζοντες κύκλους καί κρατούμενοι άπό 
τάς χείρας καί βυθιζόμενοι όλοι μαζή καί άναφαινόμενοι κάί πάλιν με 
αλαλλαγμούς καί χαράν, ή όποία έπετείνετο ιδία όταν τό κ3μα δρ- 

μητικόν ήρχετο καί τούς έσκέπαζε. Τό καϋμένο τό μικρό δέν ήρέ-  
σκετο διόλου εις τάς άνοησίας αϋτάς, εκλαιε μάλιστα καί έφώναζε μέ  
πόνον, όσάκις όρμητικά τά κύματα τό έλουον. Ά λ λ ’ ήτο τόσον κα
λόν καί ήμερον καί ευπειθές,ώστε μέ έν μόνον αυστηρόν γτής μητρός 
του βλέμμα έσιώπα καί κατέπινε τά δάκρυά του . . .

Μίαν ήμέραν ό άνεμος επνεεν όρμητικά καί ό ουρανός ήτο σκοτει
νός ώς τούς άσχημους αυτούς λίθους. Τά κύματα λευκά, άφρίζοντα, 
λυσσώντα έξέσπων μέ όρμήν εις τήν παραλίαν. Ή  συντροφιά είχε 
κατελθει καί πάλιν, θορυβώδης ώς πάντοτε, μέ φωνάς, μέ γέλωτας,  
με πηδηματα. ’Εδώ οί άνδρες μας, οί θαλασσινοί, έτρεξαν νά τούς 
εμποοίσουν από τό κολύμβημα τής ήμέρας εκείνης. Ή  θάλασσα ήτο  
πολυ φουσκωμένη καί τά κύματα επίβουλα καί ήμπορο3σε νά συμβή 

δυστύχημα. Αλλ αΰτβί δέν ήθελαν νά άκούσουν τίποτε. Οί πλού
σιοι δέν αγαπο3ν να έμποδίζωνται εις τάς διασκεδάσεις των.

Τό μικρόν άγοράκι τής κόκκινης κυρίας δέν ήθελε νά ριφθή ε’ις τό 
πράσινον εκεϊνο υδωρ, τό στροβιλιζόμενον άενάως καί άπειλοϋν νά τό 
χαταπιη. Τό άθώςν μικρόν ήτο λογικώτερον τήν στιγμήν εκείνην

ρίζομαι τήν λέξ ν απελπισία, δ-.ότι έποτίσθην δαψιλώς μέ τά 
νάματα τής όρθοδόξου θρησκείας

Ά λ λ ά  δ ν διστάζω νά είπω οτι άπεγοητεύθην. Τό μέλ
λον το οποίον ονειροπόλησα, τόσον ώραϊον, τόσον λαμπρόν, 
τόσον εύ’δαιμον, ούδέν άλλο ή μαύρους μοί δεικνύει σήμερον 
ορίζοντας, καί χαίνουσαν άβυσσον προ τών ποδών μου. Καθ’ 
ήν ηλικίαν άλλαι χαίρονται, άμεριμνοϋν,καί τέρπονται, έγώ 
πάσχω, καί στενάζω, ορφανή, παλαίουσα άπό τά παιδικά μου 
έτη κατά τών περιπετειών τής ειμαρμένης, ή όποία πάντοτε 
εδρών, γελ£ μέ τής ψυχής μου τάς όδύνας, καί μέ τών προσ
δοκιών μου τό πλήρες ναυάγιον.

— Γνωρίζω, κόρη μου,οτι υπάρχουν πόνοι συντρίβοντες τήν 
ψυχήν, καί ούδέν ισχύει νά άνκκουφίση αυτήν πάσχουσαν. 
Μάθε ομως ότι ή πάλη είναι ό ορος τής ύπάρξεως ήμών, καί 
ούδέν έχομεν δικαίωμα νά λιποτακτώμεν πρό αύτής.

Ό  Θεός δίδει, πρός μόνον τούς νεκρούς τελείαν ειρήνην, 
πρός τούς ζώντας δέ μέ τάς άρετάς καί πάθη. Διατί νά λη- 
μονής, δτι καθώς είς τήν φύσιν, ουτω καί εις τόν ηθικόν 
κόσμον υπάρχουν νόμοι, τούς όποίους δέν παραβαίνομεν ποτέ 
άτιμωρητεί, καί τών όποιων τ ’ άποτελέσματα άποτελοΰν 
τήν είς τόν βίον μας διαρκή έπέμβασιν τής θείας προνοίας, 
όπως τήν όνομάζωμεν.

Λοιπόν ή μέν φύσις άπαγορεύει νά έχωμεν κλίσεις ύπερ- 
τέρας τών δυνάμεών μας, ό δέ ορθός λόγος νά θέλωμεν, ο,τι 
δέν είναι δυνατόν ν’ άπολαύσωμεν, καί ή συνείδησις δχι νά 
έπιθυμώμεν, άλλά νά μή νικώμεθα άπό τάς έπιθυμίας μας. 
Δός τήν καρδίαν σου μόνον εις τό άφθαρτον κάλλος, έχε έπι
θυμίας συμφώνους πρό; τήν κατάστασίν σου, καί τά χρέη 
σου άς προηγώνται τών παθών σου, πάντοτε ύποτεταγμένη 
είς τούς νόμους τής άνάγκης, Μάθε νά ύποφέργ,ς τήν στέρησιν 
τών πραγμάτων, δσα είναι δυνατόν νά στερηθής,κχί ν’ άπαρ- 
νήσαι τά πάντα, οταν τοϋτο έπιτάσσγ ή άρετή.

(Σύρο;) Ευα νθία  Γ .Α ιδ α χ ο π ο ύ λ ο υ

ΦΙΛΑΝ ΘΡΟΠΪΚη Τ τ ΝΑΙ ΚΕΙΑ ΛΡΑΣΙΣ
Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην ώραία έτελέσθη τελ ·τή  έγκχι- 

νίων είς τό νεοίδρυτον Φροντιστήριον νηπίων, τό ΰπό τήν

άπό όλου; έχείνου; τού; μεγάλου; παράφρονα;.

Ά λ λ ’ ή μητέρα του τό παρέσυρε καταμέλανον χαί φρίττον καί 
ήρχισε πάλιν μέσα εί; τό νερόν ή συνήθω; έχείνη παραφροσύνη χαί 
ή πάλη πρό; τά άγρια χύματα, ένω ή θάλασσα ώσεί μαινομένη, διότι 
τήν περιεφρόνουν,είχε γείνει έπιχινδυνωδεστέρα. Ή  κυρία έν τούτοι; 
μέ τά κόκκινα έπροχώρει εί ; τά βαθειά, έμπαίζουσα τήν θάλασσαν, 
καί ήνάγχασε χαί τόν μικρόν νά τήν άχολουθήση. Καί τά κύματα 
έφούσχωναν όλονέν χαί έξέσπων μέ άληθέ; πανοαιμόνιον, ένω τό μ ι
κρόν, τρέμον, περιδεέ;, έβυθίζετο χαί άνεφαίνετο εί; τήν έπιφάνειαν 
το3 ΰδατο;, ώ ;  φελό;. Μάτην έζήτει νά χρεμασθή άπό τού; μητρι
κού; βραχίονα;, μάτην νά χρατηθή που. Έ χ ε ίν η  μεθυσμένη άπό τήν 
ηδονήν τ ή ;  άγρία; μέ τά χύματα πάλη;,  τό άπώθει μακράν, τό ή ρ -  
παζε καί πάλιν χαί ώ ;  άθυρμα τό έπέτα πρό; τά έπάνω χαί τό ήρπα- 
ζεν έχ νέου, έξαλλο;, χειροχροτουμένη άπό τού; συντρόφου; τ η ; ,  οί 
όποιοι έθαύμαζον τήν παράτολμον τρέλλαν τ η ; .

Αιφνη; εί; άλιεύ; ήρχισε νά φωνάζη : — Προσοχή !, Η  θάλασσα α
γριεύει. Θά σα; παρασύρη τό ρε3μα. Θά πνιγήτε.  Προσοχή !

Καί πριν ή  τελειώση τήν φράσιν του, ή  χόχχινη κυρία ήρχωε να 

χραυγάζη : βοήθεια, βοήθεια ! Τό νερόν άναβαίνει ! Πνίγομαι 1 0 ?  
σύντροφοί τ η ;  έσιώπησαν, χαί ώ ;  όλοι οί άνθρωποι τής ήδονή;, δει
λοί, ού’τε χάν έχινήθησαν, ί’να τήν σώσουν. Οί άνδρε; μα ;  κατέβασαν 
άμέσω; μίαν λέμβον καί έρρίφθησαν εί; τήν θάλασσαν. Ά λ λ ’ έν τω 
μεταξύ ή δυστυχή; έχείνη έξηντλεϊτο. Τό μικρόν μέ τό ένστικτον 
γα λ ή ;  πνιγομένη; έχρεματο άπό τόν λαιμόν τ η ;  μέ όλην τήν δύνα- 
μιν τών μιχρών χειρών του.

"ΗμεΓ; άπ ’ έδώ δέν άνεπνέομεν άπό άγωνίαν, Τά χύματα τήν
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προεδρείαν τη ;  κ. Κεφχλά λειτουργούν καί ύπό την ύψηλήν 
προστασίαν της πριγκηπίσσης Σοφίας ίδρυθέν.

Έ χ ε ι  παρά την συνοικίαν Μακρυγιάννη ίδρύθη χπλοϋν καί 
άπέριττον- το κτίριον τούτο, εις τό όποιον δλαι αί έκτος του 
οΐ'κου διημερεύουσχι έργάτιδες θά αφήνουν καθ’ δλην την 
διάρκειαν της ημέρας τά μικρά των, καταβάλλουσχι διά την 
ήμερησίαν αυτών διατροφήν καί έπιβλεψιν άνά εΓ.οσι λεπτά 
καθ’ έκάστην. Ό λ α  τά πτωχά μικρά ήσαν ομοιόμορφα έν ■ 
δεδυμένα, μέ τάς λεύκάς έμπροσθέλλας των, δώρον τν3ς έξ 
’Αγγλίας φιλανθρώπου κυρίας Μαρίας Κασσαβέτη. Τά μι
κρά θά διημερεύουν εις τό Άσυλον αύτό ύπό την έπίβλεψιν 
ειδικές δια μικρά παιδαγωγού, ύτοβαλλο'μενα καθ’ έκάστην 
εις ιατρικήν έξέτασιν καί εις λουτρόν καθαριότητος, μέ τό 
όποιον είναι έφωδιχσμένον τό καινουργές φροντιστήριόν των.

Τό έργον τούτο εις την έπίτευξιν του οποίου μεγάλως 
συνετέλεσεν η A. Β. Ύψηλότης η πριγκηπισσα Σοφία διά 
τής ύλικής καί ηθική; ΰποστηρίξεώς της είναι έν έκ των 
μάλλον ευεργετικών διά την πόλιν μας, άληθώς δ’ οφείλον
ται συγχαρητήρια καί εις την κ. Κεφαλά καί εις τάς συνα
δέλφους της διά τό το'σον αισίως έπιτευχθέν έργον των.

Εις την τελετήν τού αγιασμού παρέστη ή Αυτής Ύψηλό- 
της ητις έξήτασε τά πάντα μετά πολλής λεπτομερείας καί 
έξέφρασε την ύψηλην ευαρέσκειάν της εις τάς διευθυνούσας 
τό φροντιστη’ριον τοΰτο κυρίας.

Την επαύριον ή Αύτής ’ Γψηλότης εύηρεστήθη νά έπισκε- 
φθή τό έν έκ τών Λαϊκών Νηπιαγωγείων τ ή ;  Ένώσεως τών 
Έλληνίδων, τών ίδρ.θέντων παρά του τμήματος τής κ. 
Αικατερίνης Αασκαρίδοο, δαπάναις τής Α. Μ. τής Βκσι- 
λίσσης, όπως έν αΰτοϊς έκπαιδεύωνται τά μικρά τών προσφύ
γων Κρητών καί Θεσσαύών. Τό νηπιαγωγεΤον τοϋτο κεΐται 
εις τό τέλος τής όδοΰ Chateaubriand έν αύτω δέ φοιτούν 
τα κ τ κ ώ ς  περί τά έβδομήντα μικρά άρρενα καί θηλεα, έξ 
ών τά πλεΐστα έκ Κρήτης, διδασκόμενα καί παρά διδασκα- 
λισσών έπίσης προσφύγων έκ Κρήτης.

Την έπίβλεψιν τοΰ Νηπιαγωγείου τούτου έχουν άναλάβει 
αί του Εκπαιδευτικού τμήματος σύμβουλοι κ. κ. Δέσποινα 
Μιχαλοπούλου καί Πολυξένη Δαμάσκου, αί όποΐαι μετά 
πολλής αύταπαρνησεως έπιτηροΰν την έκπαίδευσιν, την τά -  
ξιν καί την καθαριότητα τών μικρών, τών όπο?ων καί τά 
ένδύματα αύτά ράπτουν σχεδόν ίδιοχείρως.

Τά μικρά έξετέλεσαν διαφόρους ασκήσεις καί διάφορα έρ-

παρέσυραν καί ή λέμβος ήδυνάτει σχεδόν να τήν φθάση. Δια μίαν 
στιγμήν είχε βυθισθή, ά λ λ ’ αίφνης άνεφάνη πελιδνή, με τούς οφθαλ
μούς εκτός τών κογχών, έξηντλημένη καί μέ τέ μικρόν πάντοτε 
κρεμασμένον επάνω της. Τότε ε’ις τό ήμίνεκρον βλέμμα της έξήστρα- 
ψεν ώς αστραπή οργής τερατώδους καί δ ι ’ αποτόμου κινήσεως, μετά  
σκληρότητος άπανθρώπου, άπέσπασε τό μικρόν άπό τούς βραχίονας 

της, τό απώθησε μακράν καί δι’ ΰπερτάτης προσπάθειας εφθασεν εις 
τήν λέμβον ήμιλιπόθυμος.

Τό μικρόν είχεν αμέσως βυθισθή ώς τεμάχιον μόλυβδου. Καί όμως 
μίαν στιγμήν πρίν, έάν εφθανον οί ίδικοί μας θα έσώζετο. μίαν στιγ

μήν, έάν ή μητέρα του ήτο μητέρα.
Τήν έφεραν σώαν καί ύ γιϊ ,  άλλα τό πρόσωπόν της ήτο ώς άπό 

κιμωλίαν μέσα εις τό κόκκινον τρικό της. Οί άλλοι δεν έγέλων 

πλέον . . . .
Μετά τρείς ήμέρας ή θάλασσα ϊρριψεν έξω τό σωματάκι τοΰ μ ι -

( γόχειρα καί παίγνια ένώπιον τής Α. Ύψηλότητο;, ήτις έξέ-  

φρασε τήν ύψηλην ευαρέσκειάν τη ;  καί ποός τήν τοσαΰτα 
ύπέρ τών νηπιαγωγείων τού*ων μοχθούσαν κ. Αικατερίνην 

Λασκαρίδου καί πρός τάς κ. κ. έποπτοίχς αύτοΰ, αί'ΐνες 
διά τής ύψηλής ταύτη; επιδοκιμασίας ένισχύθησαν έπί μά λ
λον εις τό εύγενές καί φιλάνθρωπον έργον των.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΔΕΛΦ ΗΝ ΜΟΥ

ΕΛΠΙΝΙΚΗΜ Β· ΛΑΚΩΝΟ
Έ χ θ ε ς  ό Χ ά ρ ο ς  στόΑιζε τό ρ α ν ρ ό  του πβΑ άτι,
Μ ’ δΑα τ' ά σ τ /ρ ι α  τ' ούρεινοΰ χαϊ τ' άργυρό  φ εγγάρι .
Μ' ο Ια της γης τ ά  ΑονΑονδα χαϊ τής δροσ ιάς  τής στάΑ αις ,  
K a i  πάΑι f i r  τον φ αίνετα ι  πώς l i r e  στοΑ ισρένο.

Ή  p d r r a  τον  τόν  ίρ ω τά  ; · Σ ά ν  τΙ γιορτή θά χάρης,
• Κ α ι  f i r  σε φθάνουν τ ’ ονρανον τ ά  φ ν τε ιν ά  στοΑίδια.
• Κι' δΑα τά  ΑούΑουδα τής γής χαϊ τά  δ ρ ο σ ά τ α  χά.ΙΑη ;·»
« ’ Απόψε θά ρ ο ΰ  φέρουνε ζωγραφιστή n a i f  ον J a ,
« Π ’ δΑος ό χόσρος  τήν θω ρεϊ  χαϊ τήνι χ α ραρώ ι ei,
•Χ Α ν ρ ιά ζ ο ν ν  τ α σ τ ( α  τ' ο ύ ( α ν ο ν , 'ς τήν Αάρψιν τής ρ α 

γ ι ά ς  της,

• Μ αρα ίνοντα ι  τά  ΑούΑουδα ο ι α ν  θ ϊ  ν' άντιχρύσουν,
• Τήν δροσερή τήν δψι της ,τά  χρΐνα τών χ ερ ιώ ν  της.
• Ά φ ϊν ε ι  τόσους π  α γ α π ά ,  τόσους ό’που τήν κΑαϊνε,
• K e i p i  ρεγάΑη της χ α ρ ά ,  έ ρ χ ε τ ’ ίδώ  ρ α ζ ή  μου.
• ’Απόψε 6 i  νά  τήν δ εχ θ ώ ,  όΑ,όΑενχη νυφονΑα,
« Μ' άνθους χ ιονάτους  Αερονιάς εις τά  σ γ ο ιχ ά  p a J J i d  της.
• Απ' όταν  χτίστηχε ή γη ε<εΐ δ.Ιο γυ /Ιζω ,
• Κ ι ’ 6π είίρω .Ιούλονδο xa.lö άπΑώνω χ ι\ τό κόβω,
«Μά τ ί τ ι ι ο  σ π ά η ο  άνθό,  τ ίτ ο ιο  δροσ άτο  χ.Ιώνο,
«Τ έτο ια  x o n i J J a  ε ρ ρ ο ρ γ η , άκόρη  δεν  ί π ή ρ α ».

Μαρίνα Κ· Φ ιλιππίδου

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
Από αύριον Δευτέραν, 16ην Μαρτίου άνοίγει διαρκής 

αγορά ετοίμων ειδών,ώς φορεμάτων κυριών τής έποχής, φο
ρεμάτων ύπηρετριών καί παιδικών ώς καί άλλων χειροτε
χνημάτων τών προσφύγων μαθητριών του ’Επαγγελματικού 
και Οίκοκυρικοΰ Σχολείου τής Ένώσεως. °Ώρχι έπισκέ- 
ψεως άπό τής 10η; 12ης άνά πάσαν Δευτέοαν, Τετάρτην 
καί Παρασκευήν.

Ό δος Νικνς άρ. 1 3 , όπου καί τά Γραφεία τής Ένώσεως 
τών Έλληνίδων.

χροΟ, παραμορφωμένου, φρικτόν καί άποτρόπαιον. Τοΰ έκαμαν κη

δείαν ώραίαν καί επίσημον, καί τήν άλλην ημέραν ή κόκκινη κυρία, 
τήν όποιαν κανείς έξ ήμών δεν ήθελε ού'τε νά ίδη πλέον" εφυγε.

Ά λ λ ’ ιδού ότι επανήλθε πάλιν, έδώ εις τό ίδιο χωριό, τό όποιον 

μόνον ?ταν θά ένθυμείτο, ώφειλε νά άποθνήσκη μόνον, άπό εν

τροπήν. Τήν είδετε, πάντοτε κόκκινη, πάντοτε γελαστή, πάντοτε 
τριγυρισμένη άπό τούς φίλους της, τούς άχρείους αυτούς, οί όποιοι 
τρώγουν τό ψωμί της. Καί ονομάζεται, ό θεός νά μου συγχώρηση,  
τό πραγμα αυτό γυναίκα. "Ω  ! ό χ ι !  τά ζώα βέβαια αισθάνονται π ε 
ρισσότερον ά π ’ αυτήν, καί ξεύρουν νά άποθνήσκουν διά νά τά σώσουν.

Ή  Φιλανδή ήγέρθη, καί στρέφουσα πρός με τό βλέμμα της είπεν 
ώς έν μονολόγω. Καί νά σκέπτεται κανείς, ότι έάν αύτό τό θηρίον 
έκρατεΐτο μίαν στιγμήν άκόμη, τό καϋμένον τό μικρόν θά έσώζετο ! 
Ά λ λ ’ όχι, ή κόκκινη γυναίκα έφοβήθη πολύ τόν θάνατον.

Τύλοι Χτοριάν
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