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Έφημβρέδος των Κυριών
* « 1  παρά τ ο ΐς  Β ιδ λ ιο κ ω λ * (ο ις  Βέλμπιργ * * ,  « ΚβτΙοις»

Έ ν  τψ  Έ ξω τερ ν κ φ  δέ π αρ ’ ά π α ό ι το ϊς  
ά ν τιπ ρ ο ό ώ π ο ις  Λμών.
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Σ ώ μ α τα  πλήρη νο3 α ' ,  β ' .  γ ' ,  8 ' ,  και ς·’ Ιτους εδρίσκονται 
π α ρ ’ ήμΐν και π α ρ’ απασι τοΐς αντιπρόσωποι? ημώ ν. 7 f

) Διά τ ί  άνυπο'γραιρα άρβραί 
άύθύνεται ή σοντάχτις αυτών/ 
;Κυρί« ΚΑΛΛ ΙΡΡΟ Η  ΠΑΡΡΕΝ^

ί Τά πεμπο'μενα ήμΤν χειρό·/
< γραφα δημοσιευόμενα ή μήί; 

δεν έπιστρέφονται. —  Ά νυ-ί 
χόγραφα και μή δηλοϋντα/ 
την διαμονήν τής άποστελ-ς 
λοιίσης δεν είναι δεκτά. — ( 
Πασα αγγελία άφορώσα εις Λ 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή. X

At μεταβάλλουσαι διεύ9υν·ι 
σιν όιρείλουσι ν’ άποστέλλωσιι 
γραμματόσημον 50 λεπτώνΐ 
πρδςίκτύπωσιν νέας ταινία ;.Λ
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ή  Κ ρήτη έλευίερα. —  ΆδιχοΟσαι καί Άδικούμεναι. Ά πάντησις  
ε τδν »Ριζοσπάστην» τή ς «  Ά κ ρ οπ έλεςω .»— Ή  μικρά μαρκησία (ύπδ 
δος Καίτης Δημολούγια). —  (Εντυπώσεις Ταζειδίου ε’ις Νεάπολιν.—  

Μαρία Θεοχάρη. Β ' .— Ό  Πλάτανος τοΟ Γαστουρίου.— Σελις πένβους. 
— Τδ φβινόπωρον (Οπό δος Μαρίκϊς Φιλιππίδου).— Συνταγαί. —  Ε ί-  
δοπο ιήσεις.

Η ΚΡΗ ΤΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Ή  Κ ρήτη  ¿λευθέρα ! Τδ μέγα ίνειρον, ό μέγας πό

θος της πραγματοποιείται. Δόξα και τ ιμ ή  εις τούς αν
δρείους, οί οποίοι μέ τούς ποταμούς του αίματος και αέ 
τας έκατόμβας των έστώντων ¿θεμελίωσαν τον βωμόν έπι 
του οποίου σήμερον ύψουται ό θρόνος τής Έ .Ιεν θ ερ ία ί  
Δόξα καί τιμή  είς τούς'νεκρούς, οί οποίοι ¿κληρονόμη
σαν την ¿λευθερίαν είς τούς ζώντας.

ΑΙ ΑΛ1Κ0ΓΣΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΑΙΚΟΓΜΕΝΑΙ
(Εις άπάντησιν των άρθρων του «Ριζοσπάστου» 

τη ς  «Άκροπόλεως»).

Β'

Την άδικουσαν γυναίκα έξητάσαμεν εις το προηγούμενον 
άρθρον ώς κυρίαν του κόσμου καί τής έψιμμυθιωμένης ζωής 
των αιθουσών. Σήμερον θά την έζετάσωμεν ώς μητέρα καί 
σύζυγον. Αί μετρούμεναι εις τά δάκτυλα, αί πέντε ή δέκα 
των Αθηνών τοιαΰται, δεν ήμποροϋν νά είναι οΰ'τε καλαί σύ
ζυγοι, ούτε καλαί μητέρες. Έχουσαι τά ελαττώματα καί 
τάς άτελείας, τάς οποίας αναφέρει ό «Ριζοσπάστης», ουτε 
νά άντιληφθουν κάν είναι είς κατάστασιν των καθηκόντων τής 

μητρδς καί τής συζύγου.

Ό  οίκός των διευθύνεται παρά μισθωτών υπηρετών, τά 
τέκνα των ανατρέφοντας παρά μισθωτών παιδαγωγών, οί 
σύζυγοί των περιθάλπονται καί υπηρετούνται καί παρά τού
των καί π*ρ’ εκείνων, άλλά καί πληρώνουν. ’Ιδού ή είκών 
ε’ς όλίγας λέξεις, θύμ.ατα τής καταστάσεως ταύτης είναι οί 
σύζυγοι καί τά τέκνα, κατά τούς πολλούς. Κ α τ ’ εμέ θύμ.χτα 
είναι αί γυναίκες, αύταί αι ΐ'διαι καί τά τέκνα των. Αίτιοι 
δέ καί ήθικοί ύπεύθυνοι αυτοί οί σύζυγοι.

Διότι επί τέλους κατά τά καθιερωθέντα έθιμα, κατά τάς 
άρχάς τοϋ γάμ.ου, κατά τδ πνεΰμα, τδ κανονίζον τά τής οι
κογένειας σήμερον, ποΐος είναι προϊσταμένη έν αυτή άρχή, 
ποιος ορίζει τά τή ; ζωής είς τάς γενικάς της γραμμάς, ό 
άνδρας ή ή γυναίκα ; Καί οταν ακόμη ή σύζυγος είναι πο
λύφερνος, καί οταν έκ τής περιουσίας αυτής άποσπ&ται η 
μέρα τή ήμερα έν μέρος, όπως χρησιμεύσν) είς την σπατάλην 
καί την άσκοπον πολυτέλειαν, δεν δεικνύεται ό σύζυγος άνά- 
ξιος τής εμπιστοσύνης τών προικοδοτησάντων την κόρην γο
νέων, οί όποιοι είς την πείραν αύτοΰ καί την κρίσιν του καί 
τάς οίκονομολογικάς γνώσεις του έμπιστεύονται την διαχεί- 
ρισιν περιουσίας, κολοσσιαίας πολλάκις, άποκτηθείσης με τό
σον ιδρώτα καί μέ τόσας στερήσεις ; Δεν δεικνύεται άστορ
γος πρδς αύτήν την γυναίκα, ή όποια άφου τάχιστα σπατα- 
λήσει καί άσωτεύσει δ,τι έχει, έπί τέλους στερείται κα ίπ ά -  
σχει μή δυναμένη νά άνθέξη είς τάς πιέσεις τής έπερχομένης 
πενίας;

Ή  έάν αί αίθουσαι του οί'κου του έχουν μεταβληθή είς 
έντευκτήριον τών άργολόγων καί τών νταντήδων καί τών 
λεόντων τής ημέρας, οί όποιοι επαγγέλλονται ώς έργον την 
έκτροχίασιν τών νέων γυναικών άπδ τά καθήκοντα των, 
κατά την εικόνα, ήν μέ τόσον ζωηρά χρώματα έγραψεν ό 
«Ριζοσπάστης», ποΐος άλλος πταίει καί ευρύνεται ή αύτδς ό 
σύζυγος ; Αύτδς ό όποιος σπανίως εμφανίζεται είς τάς ύπο-
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^οχάς αύτάς ή καί εάν φανή, καμνει δ,τι καί εκείνοι μέ τάς 
νέας συζύγους των φίλων του ; Εις εν μ.άλιστα έκ των άρ
θρων του «Ριζοσπάστου» λέγεται ότι υπάρχουν αί'θουσαι 
χαρτοπαικτικαί, εις άς πολλοί έ'οχονται πλούσιοι καί φεύγουν 
πτωχοί. Ά λ λ α  ποιος άρά γε διευθύνει εκεί τό χαρτοπαί- 
γνιον, ή σύζυγος ή ό σύζυγος ; Ποιος άλλος $ εκείνος, ο οποίος 
έξορισθείς από τάς αίθούσας του χαρτοπαιγνίου, τάς οποίας 
ή Αστυνομία έκλεισε, θετει μέ τάς ιδίας του χεϊρας τήν 
σφραγίδα του άπαισίου πάθους καί τ·53ς άσωτίας εις αυτό τό 
ιερόν άσυλον των τέκνων του ’

Ή  ξ ε ν ο λ α τ ρ ε ό α ,  κ α ί  ή  ξ ε ν ο γ λ ω σ ο ό α .

Καί εάν ή άνατροφή των τέκνων του ανατίθεται είς ξέ- 
νας παιδαγωγούς, κατά τό πλεΐστον άπαιδαγωγήτους καί 
άγραμ.μάτους καί έλαφράς, ποϊος καί πάλιν εύθύνεται ; Ή  
σύζυγος, ή οποία ως κόρη συνείθισε νά θεωρή την ξένην, ώς 
τύπον τελειότητος, διότι ψελλίζει γλώσσαν, την οποίαν οί 
γονείς της δεν έγνώριζαν καί υποκλίνεται με χοέριν καί με
ταχειρίζεται πομπώδεις φράσεις έθιμοτυπίας, ή αυτός ό 
όποιος ώς άνδρας έγνωρίσθη καί συνέζησε μέ τοιαύτας γυ
ναίκας καί είχεν όλον τόν καιρόν νά μελετήση τά ή'θη των 
καί την ελαστικήν των τιμιότητα, καί τάς άμφιβόλους άρ- 
χάς των, καί αύτήν άκόμη την παχυλήν άμάθειαν πολλών 
έξ αύτών ;

’Έ π ε ιτ α  ώς άνήρ, φιλοδοξών βεβαίως νά Γδη τά τέκνα του 
άντάξια τοΰ ονόματος του, δεν έχει καθήκον νά άγρυπνή έπί 
τής εκλογής τών προσώπων εις τά όποια θά άνατεθή ή ανα
τροφή των, όταν μάλιστα έννοήση δτι ή σύζυγό; του δεν έ'χε1 
την άντίληψιν, οΰτε την πείραν, οδτε την δύναμιν, άλλ’ ουτ| 
Γσως την θέλησή— εάν είναι πολύ κακή— νά πράξη τοΰτο ’

Λοιπόν διά τήν κατηγορίαν τήν ευάριθμον τών γυναικώ 
αύτών δυνατόν αύται νά αδικούν καί έαυτάς καί τά τέκνα 
των, άλλ’ είναι αύταί αί ί'διαι θύματα τής άμεριμνησίας 
καί άδιαφορίας καί μωρίας καί αδυναμίας τών συζύγων των. 
Ά λ λ ω ς  τε ή μεγάλη έκ μέρους τών τοιούτων γυναικών προσ- 
γιγνομένη αδικία δεν είναι μ,όνον ή προς έαυτάς, άλλ’ ίδίγ 
ή πρός τάς καλάς καί τάς ήθικάς καί τάς σεμνάς γυναίκας, 
άς τό κακόν αύτών παράδειγμα παρασύρει. Καί τό μέγα 
αυτό κακόν, τό οποίον κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας 
λυμαίνεται, ό'χι μόνον τάς εύπορους τάξεις, άλλά καί αύτάς 
τάς τών υπαλλήλων, είναι αί ξέναι παιδαγωγοί. Αυτή είναι 
ή μάστιξ, αυτό τό μεταδοτικόν νόσημα, τό όποιον έγεινεν έν·· 
δημικόν πλέον καί τό όποιον άπειλεί πλήρη τής ελληνικής 
γλώσσης έξόντωσιν.

Υπάρχουν οίκογένειαι, αί_ όποΐαι διά νά έχουν ξένην παι
δαγωγόν νά συνοδεύη, τουλάχιστον, §τά κορίτσια των εις τόν 
περίπατον, υποβάλλονται εις στερήσεις καί στενοχώριας, αί 
όποΐαι ζωγραφίζονται μέ τά χρώματα του μαρασμού καί τής 
χλωρώσεως καί τής έξαντλήσεως εις τά πρόσωπα καί αύτών 
καί τών τέκνων των ‘Υπάρχουν άλλαι, αί όποΐαι βλέπουν 
τήν καταστροφήν τών υίών καί τών συζύγων άκόμη φανερά 
καί άπροκαλύπτως έγκαθισταμένην εις τήν οικογένειαν μετά 
τής ξένης παιδαγωγού. Καί όμως ΰφίστανται ήρωϊκώτατα τό 
μαρτύριον αύτό, μόνον καί μόνον διά τά γαλλικά ή τά άγ- 
γλικά τών κοριτσιών.

Καί έπί τέλους εις τί χρησιμεύουν αύτά τά γαλλικά καί 
τά άγγλικά ; Διά νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των, άναγινώ- 
σκουσαι ξενα βιβλία, τά οποία δέν ύπάοχουν εί; τήν ίδικήν 
μας γλώσσαν ; "Οχι. Διότι κατ’ άρχήν τά έπτά δέκατα τών 
όεσποινιδων μας διαβάζουν δ,τι μυθιστόρη κα ταϊς τύχη, ό’χι 
δια την φιλολογικήν του άςίαν, όχι διά νά μελετήσουν 
και κρίνουν τον συγγραφέα, όχι διά νά πλουτήσουν 
τας γνώσεις των, άλλά διά νά παρακολουθήσουν j τόν μ ύ 
θον, δια νά ροφήσουν φράσεις αισθηματικάς. Μήπως διά 
νά τά μεταχειρισθούν ιίς τόν κόσμον όπου συχνάζουν 

Αλλά αί περισσότεραι έξ αύτών δέν ευρίσκουν ποτέ εις τήν 
ζωήν των εύκαιρίαν νά εί'πουν τέσσαρας λέξεις. Δ·.ά τά τ α -  
ξειδια των ; Ά λ λ ά  δέν ταξειδεύουν. Διά νά τάς μεταχειρι- 
σθούν ώς μέσον συντηρήσεως ; Ά λ λ ’ έκτος έκείνων, αί όποΐαι 
φοιτούν εις τα γαλλικά σχολεία καί λαμβάνουν πτυχίον παρά 
τής Γαλλικής Σχολής, ούδεμία τελειοποιείται εις ξένην γλώσ- 
σχν άπό τάς άμαθείς αύτάς παιδαγωγούς.

Ωστε αύτό γίνεται άπλώς διά νά γίνεται. Αύτό τό κά- 
μνει ή Β  διότι τό κάμνει καί ή Α, χωρίς λόγον, χωρίς ά- 
φορμην, χωρίς σκοπόν Αύτό γίνεται διά τά κορίτσια, ένω 
έπρεπε νά γίνεται διά τα  άγόρια, τά όποϊα μίαν ημέραν καί 
ως επιστήμονες έχουν άνάγκην νά μελετούν ξένα συγγράμ
ματα, καί ώς έμποροι καί ώ; βιομήχανοι συναλλάσσονται 
με το έξωτερικόν καί ταξειδεύουν καί προάγουν τό έργον των, 
όιά τής μετά τών ξένων συναφείας.

Αλλα ποϊος κα! πάλιν επιτρέπει τήν ανωμαλίαν αύτήν 
εις την οικογένειαν } Ο σύζυγος. Ποιος έλαβε τόν κόπον νά 
συζητηση με την γυναϊκά του έπί τού ζητήματος αύτού, νά 
απόδειξη το άσκοπον καί μάταιον καί νά άνακόψη τό κακόν 
εις τόν κατήφορον του ; Έ άν πέντε, δέκα, εέκοσιν, εκατόν 
πατερες εξηγείροντο, διεμαρτύροντο, κατήργουν τήν μωράν 
αυτήν συνήθειαν ggci έπέβαλλον εις τάς γυναίκας καί τά κο
ρίτσια των νά σπουδάζουν τήν γλώσσάν των, νομίζετε ότι τό 
κακόν δέν θά άνεστέλλετο ;

Λοιπον το μόνον έκ τών άπαριθμηθέντων κακών, τό οποίον 
επεκτεινεται εις εύούτερον κύκλον είνε τό τής ξενογλωσσίας 
και τής ξενολατρείας, διά τό οποίον όμως υπεύθυνοι είνε 
κατα το πλεΐστον οί άνδρες. Κατά μέγα μέοος εύθύνεται 
εις τοΰτο καί ή πολιτεία. Διότι έάν είς τά σχολειά μας τά 
προγράμματα τών Ελληνικών μαθημάτων ήσαν άπλούστεοα 
καί συμφωνότερα μέ τάς άνάγκας τής κόρης μέν διά τά Παρ
θεναγωγεία, τού νέου δέ διά τά λύκεια καί τά γυμνάσια, 
θα ηόυνατο άριστα νά διδάσκηται καί μία ξένη γλώσσα 
τόσον τελείως, ό')στε νά άποβαίνη περιττή ή ξένη g o u v e r 
nante.

Αύτό γίνεται είς τήν Ρωσσίαν, όπου αί σπουδαί καίτοι 
άρτιαι καί ή έκπαίδευσις τελεία τό έκπαιδευτικόν σύστημα 
είνε τοσον απλοποιημένου. ’Εκεί ή άποφοιτώσα τού διδασκα
λείου κοοη δυναται μ.αζή μέ τό δίπλωμά της τό ρωσσικόν νά 
λάβα] τοιοΰτο και τής Γαλλικής καί Γερμανικής γλώσσης, 
όιοτι το πρόγραμμα τών γλωσσών τούτων βαίνει έκ παραλλή
λου πρός τό τής Ρωσσικής.

Α ί  ά λ λ α ι  κ α ί  ή μ ε ϊ ς

Ωστε ό,τι μέχρι τοΰδε έλέχθη διά τάς γυναίκας, πρέπει 
νά λεχθ-zj διά τούς άνδρας μάλλον. "Οπου υπάρχει έκρυθμος
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καί ανώμαλος κατάστασις, αδτη είνε δημιούργημα τής άκη- 
δείας, τής αδυναμίας, τής έλλείψεως νοΰ καί θελήσεως άν- 
δρικής. Ά φ ’ δτου υπάρχει Ε λ λ ά ς  έλευθέρα καί ‘Ελλάς δούλη 
καί Ε λ λ ά ς  τών αποικιών καί Ε λ λ ά ς  τής άρχαιότητος, τήν 
διοίκησιν, τήν αρχηγίαν, τήν τυραννίαν, τήν άπολύταρχον 
κυριότητα είχε καί έχει ό άνδρας καί όχι ή γυναίκα. ’Εάν 
κακώς βαίνουν τά πράγματα υπεύθυνος είνε ό κυβερνών καί 
άρχων καί όχι ή κυβερνωμένη καί άρχομένη.

Ά λ λά  διά νά εΓμιθα δίκαιαι είς τό ζήτημα τούτο, ό σύγ
χρονος Έ λ λ η ν  ουτε τών άρχα'ων προγόνων του τών πανσό
φων έδείχθη κατώτερος, οΰτε τών πατέρων του τής έλληνι- 
κής Έπαναστάσεως,άλλ’οΰτε τών συγχρόνων του άνδρών άλ
λων λ α ώ ν .Ό  αρχαίο; "Ελλην υπήρξε τυραννικώτερος, σκλη
ρότερος, άπανθρωπότερος καί πολύ παραλογώτερος τού συγ
χρόνου του. Άφοΰ οί ίδικοί του πατέρες τών μυθολογικών 
χρόνων ύψωσαν τήν γυναίκα μέχρι τού Όλύμπου καί τής 
άνεγνώρισαν τήν ύπερτάτην σοφίαν καί τήν ύπερτάτην δύνα- 
μιν καί τήν πλήρη μετά τών άρρένων θεών ισότητα, άφοΰ αί 
Άριανα' φυλαί, έξ ών ούτοι κατήγοντο έθεώρησαν τήν γυ
ναίκα τόσον αγνήν καί τόσον δικαίαν, ώστε μόνον δι’ αύτής 
νά κοινωνώσι πρός τόν θεόν, αυτοί βαθμηδόν καί κατ’ ολί
γον τόσον ύπεβίβασαν καί ΰπετίμησαν τήν γυναίκα, ώστε ώς 
δούλην καί όργανον μόνον διαιωνίσεως τής φυλής νά τήν θεω · 
ροϋν κατάλληλον. Ά λ λ ά  καί Ιάν τήν έκλεισαν είς τόν γυ- 
ναικωνίτην, καί έάν σκοπίμως τήν κατεδίκασαν είς άμά 
θειαν, ύπήρξεν ή γυνή έκείνη καλλιτέρα τής σημερινής ; 

Ύπήοξεν όλιγώτερον φιλάρεσκος καί πολυτελής καί ματαία 
καί πολυδάπανος καί μικρολόγος καί άκριτος καί φλύαρος 
καί κακολόγος καί οκνηρά ;

Καί διά νά άρχίσωμεν άπό τήν πολυτέλειαν, διά τήν ό
ποιαν τόσα καταμαρτυρούν τής συγχρόνου Έλληνίδος, διατί 
οί χιτώνες τών άρχαίων ήσαν άλλοτε βραχείς καί άλλοτε 
συρτοί καί άλλοτε σχιστοί— ¿); τών φαινομηοίδων— καί πο
δήρεις καί άζωστοι καί όρθοστάδιοι καί διατί αί διπλοίδες 
καί τά  διπλοίδια καί αί έπωμίδες καί αί συμμετρίαι καί τά 
ζώνια καί τά στρόφια καί οί κόλποι καί τά ζώσμάτα καί αί 
ταινί*ι καί τά ταινίδια κάί αί μΐτραι καί οί άπόδεσμοι καί 
οί στηθόδεσμοι καί αί άμπεχόναι καί τά άμπεχόνια καί αί 
κυπασσίδες καί οί πέπλοι καί αί βύσσοι τών Ίνδιων καί τά 
μηδικά καί σηρικά υφάσματα καί τά άμόργινα καί αί είς 
π ρ ό φ α σ ι ν  έ σ θ ή τ ε  ς— δι’ ών διεκρίνοντο ί καί αί φλέ
βες τού γυναικείου σώματος,—  καί τά πορφυρά καί άλουργά 
καί αί βατραχίδες, καί τά κροκωτά καί μήλινα καί τά άε- 
ρινα καί τά ύδροβαφή καί αί παρυφαί καί οί κροσσοί καί τά 
κρήδεμνα καί αί καλύπτςαι ; "Ολα αύτά δέν προδίδουν τήν 
ποικιλίαν τών σχημάτων καί τών χρωμάτων καί τήν περί 
τήν ένδυμασίαν τής γυναικός πολυτέλειαν καί έναλλαγήν, έν 
σχέσει πάντοτε πρός τάς άπαιτήσεις τού συρμού καί τής πο 
λυτελείας ; Καί διατί οί κόρυμβοι καί αί σφενδόναι, αί άπό 
χρυσόν καί μαργαρίτας καί πολυτίμους λίθους, καί αί τλεγ- 
γίδες καί τά κεκρύφαλα καί οί σάκκοι, καί αί μίτραι καί οί 
διά σιδηρών οργάνων σχηματιζόμενοι βόστρυχοι, καί αί τ ε -  
χνηταί χρυσοειδεΐς κόμ®ι, έάν όχι διότι τά κτενίσμ.ατα ήκο- 
λούθουν καί τότε τούς συρμούς ; Καί διατί τά σάνδαλα και 
τά σανδάλια καί αί βαυκίδες αί πολυτελείς καί κροκοειδείς

καί τά υψηλά κατύματα (τακούνια), έάν όχι διότι έτσι τά 
ήθελεν ό συρμός καί ή πολυτέλεια * Καί διατί οί δακτύλιοι 
καί τά ψέλλια καί οί όρμοι, καί αί χρυσαί πέδαι καί τά πε- 
ρισφύρια, καί τά ένώτια καί αί περόναι καί αί πόρπαι άπό 
χρυσόν καί μέταλλα πολύτιμα καί λίθους πολυτίμους ;

Διά νά περιορισθώ μόνον είς τά γυναικεία ένδύμ.ατα. Διότι 
έάν θελήσω νά παρακολουθήσω τήν πολυτέλειαν τών έπί- 
πλων καί τών σκευών καί τών bibelots καί τών γευμάτων 
καί τών δείπνων καί τής καθ’ έκάστην ζωής μέ τά  κανκάν 
καί τάς σκληρότητας, καί τάς έλαφρότητας, καί τάς θηριω
δίας πολλάκις τών γυναικών έκείνων πρός τούς δούλους καί 
τάς δούλας, βραδύτερον δέ τών γυναικών τών Ρωμαίων καί 
τών περιφήμων έν όργίοις δεσποινών καί αύτοκρατορισσών 
των καί τών γυναικών έπειτα τού μ.εσαιώνος καί τών βυ
ζαντινών χρόνωνΆαί τών γυναικών τής Αύλής τού Λουδο
βίκου XIV  καί τής έποχής τής Αικατερίνης τής Μεγάλης, 
δέν είνε αί σημεριναί γυναίκες άγγελοι έν συγκρίσει πρός 
αύτάς · Καί έάν τώρα πάλιν πάρωμεν τάς Έλληνίδας τών 
πόλεων καί τών έπαρχιών καί τών χωρίων μας ώς ολότητα 
μέ τάς άρετάς καί τάς κακίας των, καί τά προτερήματα 
καί τά έλαττώματά των, καί τάς συγκρίνωμεν πάλιν πρός 
τάς Γαλλίδας καί Άγγλίδας καί Γερμανίδας — αί όποΐαι ά- 
νήκουν είς έθνη άριθμούντα προαιώνιους πολιτισμούς— έάν 
τάς ευρωμεν ύπολειπομένας είς πέντε, θά τάς ευρωμεν όμως 
ύπερτερούσας Γσως είς έξ. Έάν δέ τάς συγκρίνωμεν πρός τάς 
Ρωσσίδας καί τάς Ρουμανίδας καί τάς Βουλγαρίδας καί τάς 
Μαυρτ βουνιώτισσας, δέν θά τάς ιυρωμεν έν τη όλότητί των 
πάντοτε ύπεροχωτέρας τούτων ;

Καί τοΰτο άρα δέν είνε είς τιμήν τού συγχρόνου Έ λ λ η -  
νος, ό όποιος εύφυής καί νοήμων ώς είνε καί τής οικογενεια
κής τιμής έμεινεν άγρυπνος φύλαξ καί τήν άνάπτυξιν καί 
μόρφωσιν τής γυναικός άνεγνώρισεν άναγκαίαν καί άπε- 
δέχθη είς εύρυτάτην κλίμακα— άφοΰ καί Πανεπιστήμιον καί 
Πολυτεχνεϊον εύοείας ή'νοιξαν τάς θύρας των εις τήν γυναίκα 
— καί άνομολογεί καί αισθάνεται τήν άνάγκην νά τήν μορ- 
φώση τελειότερον διά τά  βιοπαρκγωγά στάδια, ΐνα καί τον 
γάμον καταστήση προσιτώτερον είς τάς πολλάς καί σχετικήν 
εύημερίαν ταίς έξασφαλίση ;

Καί ήδύνατο άρα ό Έ λ λ η ν  ό σύγχρονος νά πράξη περισ
σότερον άπό ό,τι επραξε διά τήν γυναίκα, άφοΰ ένεκα καί 
τής άτελοΰς έκπαιδεύσεώ; του καί τής άτελοΰς άναπτύξεώς 
του, ήτις υπήρξε φυσική συνέπεια τής έπί αιώνας ύπο- 

δουλώσεως τής φυλής μας, τόσον άτελώς έφήρμοσε τό πολί
τευμα τό διοικητικόν τοΰ τόπου του καί τόσον πλημμελώς 
έλειτούργησαν οί νόμοι καί αί διατάξεις, αί είς πάντας τούς 
κλάδους τής άγωγής τοΰ Έθνους καί τής προόδου καί τής 
εύημερίας αύτού άναγόμιναι ;

Ά λ λ ω ς  τε  ή μεγάλη πλειονότης τών άνδρών, ή τάξις δηλ. 
ή καί πολιτειακώς καί ηθικώς καί πνευματικώς μορφωμένη, 
είναι καθαρώς féministe, όχι Γσως κατά τό πνεύμα τοΰ « Ρ ι 
ζοσπάστου», τό ριζτκώς μεταρρυθμιστικόν, άλλά ύπό τό 
πνεύμα τών συντηρητικών féministes τής Εύρώπης, όποιοι 
ήσαν ό Γλάδστω.ν καί ό ’Ιούλιος Σίμων.

"Οταν πρό διετίας περίπου είχον ζητήσει τάς γνώμας τ ι -  
νών έκ τών έπιφανεστερων άνδρών μας, επι τού γυναικείου
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ζητήματος, οΰτε εις μεταξύ όλων άνέφερε τά κοινά καί τ ε 
τριμμένα περί γυναικός. "Ολοι άιεγνώρισαν τήν ανάγκην τη? 
εργασίας της γυναικός εις πολύ εύρυτέραν κλίμακα, δλοι την 
έξ Γσου μέ τόν άνδρα έπιδεκτικότητά της εις άνωτέραν 
πνευματικήν μόρφωσιν, καί δλοι την εκπολιτιστικήν δύναμίν 
της.Καί οί ίντερβιουαρισθέντες ήσαν τρεις υπουργοί,εις μέγας 
οικονομολόγος καί διευθυντής της ’Εθνικές Τραπέζης, είς κα
θηγητής Πανεπιστημίου, δύο διευθυνταί εφημερίδων, εις κα
θηγητής τής Ψυχολογίας, είς ποιητής, είς φιλο'σοφος καί κρι
τικός καί τρεις διηγηματογράφοι.

Εις έπισφράγισιν τοΰ ίσχυρισμοΰ μου δτι ή είκών ή ζοφερά 
του «Ριζοσπάστου», ή άναφερομένη εις την γυναίκα τοΰ κό- 
σμου, αποτελεί σπανίαν έξαίρεσιν έν τή κοινωνία μας, ανα
φέρω δτι ούδείς έκ των ΐντερβιουρισθέντων παρ’ έμοΰ το'τε 
διετύπωσε περί της μητρός καί τής'συζύγου καί τής κόρης 
παρ’ ήμΐν τοιαύτας γνώμας. Χαρακτηριστικωτάτη μάλιστα 
ύπήρξεν ή περί γυναικος γνώμη του κ. Στρέϊτ, οστις άφοΰ 
ανέπτυξε την ήθικοποιόν καί ευεργετικήν έπίδρασιν της γυ
ναίκας άνά πάντας τούς κλάδους, προσέθηκεν : « ’Ίσως εγώ
τοιαύτην έχω ιδέαν περί τής γυναικος, διότι είχον την ευ
τυχίαν νά οφείλω εις τάς περί εμέ την ένισχυσιν πάντοτε 
εις το καλόν καί την άποτροπήν άπό του εσφαλμένου, εις το 
όποιον ώς άνθρωπος ήτο ενδεχόμενον νά ύποπέσω».

Είναι πολλοί, πλεΐστοι, ή μεγάλη πλειονότης τής κοινω 
νίας, ή οποία δύναται νά εί'πγι περί τής γυναικός παρ’ ήμΐν 
δ,τι καί ό κ. Στρέϊτ. "Όλοι οι μεθ’ ών τότε συνωμίλησα ή- 
σαν σύμφωνοι ώς πρός τό ζήτημα ό'χι της άδικούσης, αλλά 
τής άδικουμένης γυναικός, περί ής εις τό προσεχές άρθρον 
μου.

Η ΜΙΚΡΑ Μ Α ΡΚ Η Σ ΙΑ
Εύρισκόμην μετά τινων φίλων έν τή παραλία τής Τΐ’ΟΙΙ- 

νίΐΐβ, καθ’ ήν στιγμήν διήρχετο ή κόμησσα X  . . . . της 
οποίας έθρυλεΐτο ή ιστορία ε’ς τούς κύκλους των λουομένων.

Μικρά παρισινή ράπτρια ένυμφεύθη, προ !ξ  μηνών, τόν κό- 
μητα X  . . . Γεροντικόν πείσμα, θά ελεγέ τις Γσως. Ουδό
λως. Ο κόμης, ηλικίας μόλις τριάκοντα πέντε έτών, εξαίρε
τος ιππευς και πολυ πλούσιος, ημέραν τινά έρωτεύθη μα- 
νιωδώς αυτήν καί . .. . έτελείωσε δι’ επίσημου γάμου έξ 
έρωτος.

1—  ’Εγώ, είπέ τις, είδόν τι παρόμοιον ήδη ή μάλλον ή- 
κουσα νά τό διηγούνται δι’ αποδείξεων σοβαρών . . . Είναι 
έπισης ιστορία αισθηματική, μυθιστόρημα πολύ ώραΐον, αλλά 
φέρει καί πολύ τραγικόν χαρακτήρα ! Αί περιπέτειαι τής Θή
ρας με ώδηγησαν ώραίαν τινά ημέραν νά ζητήσω φιλοξενίαν 
εις Νορμανδον μυλ.ωνάν, έκεΐ κάτω,, εις μίαν κοιλάδα, μ.εταξύ 
τοϋ Mortagne καί του Εοηάβ-ΒυΓ-ΓΗαϊβηθ.

'Ο φιλοξενών με, καλός άνθρωπος, μου προσέφερεν έξαίρε- 
τον πρόγευμα : τοωκτας του ρύακος, περδίκια τής γειτονικής
έρημου κ α ί ................οίνον έξαίρετον ! Κατά. τό έπιδόρπιον
μου επροτεινε νά μου δείξγ την οικογενειακήν του πινακο
θήκην . . .

Άνεσκιρτησα έκ περιεργείας.Πώς! υπάρχει πινακοθήκη εις 
μύλον !

’Εν τούτοις υπήρχε πραγματικώς ή πινακοθήκη καί τώ 
ó'vTt πολύ ωραία ! Δωδεκάς φωτογραφ ών άποστιλβουσών με
γιστάνων τής αύλής τοϋ Λουδοβίκου X IV , μαρκησίων καί 
μαρκησιών τοϋ Λουδοβίκου X V  καί Λουδοβίκου X V I καί 
ώς περίβλημα πλησίον μικράς χαριέσσης μαρκησίας, καλή τις 
χωρική μέ λευκόν κειρύφαλον. Ό τ ε  μοί έπεδείκνυε τάς δύο
τελευταίας ταύτας εικόνας, ό μυλωνάς μου είπεν : — 'Η μη-

' \ , ' τερα και η κορη.

Καί έξηκολούθησεν άπαντών εις τό λίαν έκπεπληγμένον 
βλέμμα μου.— Αυτη ή χωρική, ήτο ή μητέρα μου . . . Μά
λιστα, κύριε, είμαι ό έγγονος τής ωραίας μαρκησίας τής έκεΐ 
έπάνω μειδιώσης. ’Αναμένετε, θά σάς διηγηθώ την ιστο
ρίαν μέ δύο λέξεις· δλη ή χώρα την γνωρίζει· ό πρώτος 
τυχών έδώ ήδύνατο νά σάς την εΐ'πν)· προ ημώ νά την διη- 
γηθω έγώ. ’Επειδή ένδεχόμενον είναι ν’ άμφιβάλλητε ήδη 
περί τής ηλικίας τών φωτογραφιών τούτων, θά σάς αφηγηθώ 
πώς ή ιστορία αυτη συνέβη ύπό τήν τρομοκρατίαν.

Ό  πατέρας, ή μητέρα καί ή μεγαλητέρα αδελφή τής μι- 
κράς μαρκησίας, ής ή φωτογραφία είναι έκεΐ ύπό τούς οφθαλ
μούς σας, συνελήφθησαν ύπό τής αστυνομίας . . . .  Φεϋ ! 
κατ’ έκεΐνον τόν χρόνον, τά πάντα διεξήγοντο ταχέως· ολί
γον άνεκρίθησαν καί κατεδικάσθησαν εις θάνατον.

Ή  μαρκησία περί ής γίνεται λόγος,— ή μάμμη μου κύριε, 
—  οφείλει τήν σωτηρίαν τ η ;  εις τήν φυγήν. Κατέφυγεν, ή 
πτωχή ορφανή, εί'ς Ttva έκ τών χωρικών, ουτινος έγνώριζε 
τήν άφοσίωσιν. Ό  χωρικός ούτος ήτο ακόμη νέος άνήρ, τριά
κοντα έτών. Ό  οίκίσκος του ήτο πλησίον τών ανακτόρων. 
Είδε γεννηθεΐσαν καί μεγαλώσασαν τήν μικρχν μαρκησίαν καί 
κατελήφθη ύπό μεγάλης συμπάθειας πρός αυτήν . . . πλέον 
ή συμπάθειας, κύριε, πρέπει τά πάντα να σάς είπω : ήγάπα 
τήν μικράν μαρκησίαν εις τά βάθη τής καοδίας του. ’Εκείνη 
. . . . ,  θά όμιλήσωμεν περί αυτής άργότερον.

Ταραγμένος πρό τής έπελθούσης εύτυχίχς—  ευτυχίας λίαν 
επικινδύνου, φεϋ ! — ό χωρικός μας, έδέχθη τό δυστυχές παι- 
"δίον καί έκρυψεν οσον ήδύνατο άσφαλέστερον. ’Αλλά γείτων 
τις, — βάναυσος ’Ιακωβίνος— επρόδωκε τό μυστικόν καί 
έτρεξε νά καταγγείλν) τήν άιστοκράτιδα καί τόν φιλόξενή— 
σαντα αύτήν χωρικόν. Τό άπο-έλεσμα τής καταγγελίας ταύ- 
της δέν ήργησε πολύ. Οί κακοϋργοι έπολεόρκησαν τήν ταπει
νήν κατοικίαν καί. . . . .

ΤΑ ! κύριε ! οποία φοβερά στιγμή ! — άνέκραξεν ό γέρων, 
διηγούμενος καί σπογγίζων τό μέτωπον— ·Τί θά έγίνετο ; .  . . 
Ή  θύρα θά ήνοίγετο βιαίως καί ή νέα κόρη θά έχάνετο 
θά τήν έφόνευον έπί τής πλατείας Γσως. . . ’Ανωφελές, κύ
ριε, είναι νά ζητώ νά σάς περιγράφω τήν φρίκην τών δύο ατυ
χών θυμάτων. . . Ά λ λ ’ ιδού ή θύρα ύποχωρεΐ· τό δωμάττον 
καταλαμβάνεται. Συναθροίζονται πέριξ τών δύσμοιρων αυτών 
νέων έκβάλλοντες κραυγάς. . . . Καί οποίας κραυγάς, Κύριε, 
Θεέ ! .  . . .Μοΰ φαίνεται ώς νά τάς ή'κουσα ! .  . . .

— Εις θά) a r a r ,  τήν άριστοκράτιδα ! .  . . Είς 6 á r a t o r \. . .
Ή  στιγμή είναι ύψίστη. Έμπνευσις θεία φωτίζει αίφνι-

δίως τό μέτώπον τής νέας μαρκησίας. Κάμνει νεύμα οτι θέ
λει νά όμιλήση . . . .

—  Πολΐται ! . . ,άρχεται αυτη έν τώ μέσω τοΰ θορύβου. . .
Αύτή ή έπίκλησις, άσυνήθης εις τοιοΰτον στόμα, σταματιγ
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πρός στιγμήν τούς έφορμώντας. . . . Τ ί  μέλλει λοιπόν νά 
ε ίπ γ ;

’Ωφελείται ταχέως έκ τής ταραχής, ήν αυτη προεκάλε- 
σεν. . . .

— Πολΐται ! έπαναλαμβάνει. Τ ί  μέ ζητείτε ; Πόθεν προ
έρχεται ή οργή σας κα τ’ έμοΰ ;  Είμαι ίδική σας· είμαι άδελ 

'φή σας ! .  . . .
’Ανήσυχοι οί έφορμώντες, νομίζουσιν οτι κατελήφθη ύπό 

αιφνίδιου τρέλλας. Τινές μεταξύ αύτών όμιλοΰσιν άλληγορι 
κώς. . . .

Ή  νέα κόρη μαντεύει παν ο,τι συμβαίνγ ε: ς τάς ύπερερε- 
θισμένας αύτών κεφαλάς.. . .— Έ χ ω  ολον τό λογικόν μου, φω
νάζει. Σάς βεβαιώ έπισήμως, οτι δέν είμαι πλέον, άριστοκρά- 
τις, γίνομαι άπλή πολΐτις. . . .

Είτα δεικνύουσα τόν χωρικόν : —  Σάς παρουσιάζω τόν 
μέλλοντα σύζυγόν μου !

Ή  έμπνευσίς της τήν ύπηρέτησε καλώς· ή μικρά μαρκη
σία εΰρισκε τό μόνον μέσον, ΐνα σώο·/] τήν κεφαλήν της, νυμ- 
φευομένη τόν πτωχόν έκεΐνον χωρικόν.

Τελεία μεταβολή έκτελεΐται . . .
— Ζήτω ή πολΐτις ! . . . ,Ζήτω ό πολίτης σύζυγός της! . . .
Ό  χωρικός, λίαν τεταραγμένος, έκυψε τό γόνυ' πρό τής

γενναίας κόρης. . . . Ά λ λ ’ αυτη τόν κρατεί, καί τείνουσα 
αύτώ τήν δεξιάν χεΐρα :

— 'Γπ ό  τό δένδρον τής ’Ελευθερίας όφείλουεν νά ένωθώ- 
μεν ! φωνάζει. Είτα, στρεφομένη πρός άπαντας : Πολΐται, 
σάς καλοΰμεν είς τούς γάμους μας !

Εις ταύτας τάς λέξεις άθρόα χειροκροτήματα ακούονται, 
οί δύο νέοι ώδηγήθησαν έν θριάμβω. . . .

— Ό  γάμος έγένετο, κύριε,— έξηκολούθησεν ό γέρων μυ
λωνάς.— έγένετο ύπό τό δένδρον τής ’Ελευθερίας, πρό τοΰ 
ένθουσιασμένου πλήθους, έπευφημοΰντος τούς νέους συζύγους.

Έπελθούσης τής εσπέρας, ό νέος άνήρ ώδήγησε τήν μαρ
κησίαν μέχρι τής θύρας τοΰ δωματίου τοΰ προετοιμασθέντος 
δι’ αύτήν καί, έτοιμαζόμενος ν’ άποσυρθή: Ευχαριστώ έκ
βάθους ψυχής, δεσποινίς ! — τή λέγει μέ δάκρυα τρυφεράς ευ
γνωμοσύνης είς τούς οφθαλμούς.— Εύχαριστώ χιλιάκις ! Ή  
θυσία σας ήτο σωτηρία μας ! .  . . . Ά λ λ ’ είναι καθήκον μου 
τώρα νά σάς άποδώσω τήν έλευθερίαν σας ! . . .

—  Τήν έλευθερίαν μου ; .  . . . Τήν θυσίαν μου; .  . . . Ά λ λ ’ 
είμαι έλευθέρα καί δέν έθυσίασα τίποτε ! . . . . Δέν ένοήσατε 
λοιπόν, οτι οάς αγαπώ ; .  . . .

 —  Καί ιδού πώς, έτελείωσεν ό διηγούμενος, άντι-
θέτως τής ραπτρίας τής γενομένίς κομήσσης, μικρά μαρκη 
σια γίνεται χωρική, μάμμη ενός γενναίου Νορμανδοΰ μυλωνά 
. . . .  ‘Ο έρως έχει τάς φαντασιοπληξίας του ...........

( Έ κ  τοϋ Γαλλικού) Κάνιιαι Λημολιυύλια

ΕΝΤΓΠΐίΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΓ
Ε Ι Σ  Ν Ε Α Π Ο Λ Ι Ν

Πρωί, πρωί, μόλις ή ανατολή ήρχισε νά ροδίζγι, εύρέθην 
ως συνήθως έπί τοΰ καταστρώματος. Τά βουνά δεξι^ καί

άρισ.εργ μέ τάς γραφικάς κατατομάς των, μέ τάς πελεκη- 
τάς ράχεις των, μέ τάς μαλακάς καμπύλας των έφχώοντο 
καί αύτά ώς άφυπνιζόμενα άπό τήν νυκτερινήν ήσυχίαν των, 
ώς τανύοντα ήδονικώτερον τά μέλη των, ένω ή αύγή ώς 
καλή στολίστρια ή'ρχιζε νά τά λούγ με τό ροδόχρωμον λου- 
τρόν της καί νά στεγνόν·/) μέ τάς χρυσοπυρίνους όθόνας της 
τά δροσολουσμένα άπό τήν νύκτα σώματά τωί. Ύπεράνω 
ολων τών γραμμών καί ολων τών σχημάτοιν ύψοΰτο φαλακρά 
ή κορυφή τοΰ Βεζούβιού, τήν οποίαν έστεφάνωνεν, ώς λευκό- 
φαιον διάδημα, ή άπό πυκνών ατμών καπνοΰ στεφάνη, είς 
ήν ό άνατέλλων ήλιος έχυνε λευκότητα άποτυφλωτικήν. 
Ά λ λ α ι  Σειρήνες καί έδώ. "Αλλα κάλλη καί άλλαι γοητεΐαι 
καί άλλαι μαγεΐαι. Έ δ ώ  αί Θελξιόπαι καί αί Θελξινόαι καί 
αί Άγλαόπαι καί αί Παρθενόπαι· έδώ ολαιαύταί αί γοήσσαι 
έξέθεταν τά κάλλη των καί έψαλλαν τά άίσματά των καί 
έμάγευαν τούς ατυχείς ταξειδιώτας καί τούς έκράτουν δ έ 
σμιους, καί τούς έκαμναν νά λησμονούν καί πατρίδα καί 
εστίαν καί τέκνα. Έ δ ώ  ό Όδυσσεύς έκλεισε μέ κηρόν τά 
ώτα ολων τών έπισωθέντων συντρόφων του καί προσέδεσε 
καί ό Γδιο; τάς χεΐρας καί τούς πόδας του είς τόν ιστόν τοΰ 
πλοίου ύπό φόβου, μήπως άποπλανηθή.Έδώ άπό άγάπην πρός 
τόν άήττητον καί πολύμυτιν άνδρα έπεσε καί έπνίγη ή 
Παρθενόπη καί είς άνάμνησίν της οί πρώτοι Έλληνες τής 
πόλεως συνοικισταί έδωκαν είς αύτήν τό δνομά της.

Πόσον πιστά καί μέ πόσον εύμορφα ονόματα είκονίζει ή 
Ελληνική μυθολογία τά άπαράμιλλα έδώ τής φύσεως κάλ
λη Καί αν έπνίγη ή μυθολογούμενη σειρήν, δέν άφησεν 
ομως όπίσω της είς τήν έπί τόσους τώρα αιώνας φημισμένην 
πόλιν της δλην της τήν γοητείαν καί δλην της τήν εύμορφιάν ;

Έ φ ’ οσον διαπλέωμεν τόν κόλπον καί είσερχώμεθα είς τόν 
λιμένα, αί καλλοναι τών πέριξ άναδεικνύονται ώραιότεραι, 
γραφικώτεραι, καί ή πόλις εκτείνει τούς δύο της βραχίονας 
πανοραματικώς, άμφιθεατρικώς έξαπλόΰσα ώς ώραία γυνή 
τούς φυσικούς καί τούς τεχνητούς καλλωπισμούς της, ώσεί 
κραυγάζιυσα πρός τόν ξένον : « Ίδ έ  πόσον είμαι ώραία. Ί δ έ  
πόσα μοΰ έχάρισεν ή μητέρα μου φύσις πολύτιμα δώρα. Ίδέ 
πόσους είς τάς στήθη μου περιέκλεισε θησαυρούς αρμονίας. 
Ιδέ πόσας είς τούς κόλπους μου έξέθρεψε μούσας καί γόησ
σας. Ίδ έ  τίνας φύλακας άγρύπνους έθεσεν έπάνω είς τούς δαν
τελωτού; λόφους μου καί είς τάς νησίδας τοΰ κόλπου μου, 
είς τάς οποίας οι ίππόται άλλων χρόνων ύψωναν τά φρούριά 
των. Θχύμασέ με καλά, μέ ολην τήν δύναμιν τών αίσθήσεών 
σου. Μελέτησέ με, άνάταμέ με. "Ολους τούς θησαυρούς τοΰ 
κόσμου έδώ θά τούς ευργς. "Ο ,τι ζητήσγς, ο ,τι όνειρευθής, 
δέν έχεις παρά νά τείνγς τήν χειρ* του διά νά τό άπολαύ- 
σγς· θέλεις νεότητα, θέλεις ζωήν, θέλεις μουσικήν, θέλεις 
άσμα, θέλεις θρήνους, θέλεις θρησκείαν, θέλεις φανατισμόν, 
θέλεις είδωλολατρείαν, θέλεις πλοΰτον, θέλεις πτώχειαν, 
θέλεις χαράν, θέλεις βλασφημίας, θέλεις ύβρεις, θέλεις γέ
λωτα, δλα θά τά ευργς έδώ είς τήν μεγαλειτέραν των έν- 
τασιν, είς τό ύπέρτατον ζενίθ των. Θέλεις άκόμη ο,τι ή γή 
έπενόησε γλυκύτατον καί άρωματικώτατον καί πάγκαλον 
είς άνθη καί είς άρώματα καί είς καρπούς καί είς πόας, καί 
είς θάμνου; καί είς δενδρύλλια καί είς δένδρα ; θέλεις τήν 
άμπελον ύψουμένην ώς κυπάρισσον ύψηλά καί τήν πορτο-
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καλέαν λαμβάνουσαν διαστάσεις πλατάνου, εδώ ζητησε την. 
Θέλεις τέχνην άρχαίαν καί τέχνην μεσαιωνικήν καί τ ε 
χνών σύγχρονον ; Θέλεις κολοσσούς Ρόδου καί Ήρακλεΐς ρο- 
παλοφοροϋντας καί μικροσκοπικάς καμέας μέ ανάγλυφα θαυ- 
μασίας τελειότητος, καί τοιχογραφίας καί προσωπογραφ'ας 
καί τοπογραφίας καί ¡χικρογραφίας πάσης έποχίίς και παντός 
μεγάλου τεχνίτου καί παντός γίγαντος της σμίλης η της πα 
λέτας, εδώ εις τά μουσεία μου καί εις τάς πινακοθηκας μου 
καί εις τάς συλλογάς μου θά τάς εύρης. Θέλεις παλάτια μα
γικά νέα καί παλάτια παλαιά καί καστέλλα φυτρόνοντα άπο 
τούς βυθούς τών θαλασσών μου καί καστέλλα ύψουμενα εις 
τον αέρα, εις τάς κορυφάς τών λόφων μου, καί μεγάλας οι
κοδομάς καί άπεράντους εις πλούτον καί είς κάλλοο ξενώνας, 
καί παλάτια ετοιμόρροπα καί παλάτια έρειπιώδη θεμελιω
μένα έντύς τών θαλασσών μου καί τρώγλας ρυπαράς καί 
άνθρωποφωλεάς βορβορώδεις, εδώ θά τάς εύρης. Θέλεις α
κόμη λεωφόρους άπεράντους πλακοστρωμέν.ας καί δενδροστο- 
λισμένας; θέλεις οδούς θαυμασίως ρυμοτομημένας· θελεις 
βουλεβάρτα καί πάρκα καί κήπους δημοσίους καί κήτους του 
λαοΟ, άπεράντων ε’κτάσεων καί καταπλησσούσης βλαστη- 
σεως; θέλεις προκυχαίας χωρίς άρχην καί χωρίς τέλος; θέλεις 
πλατείας θαυμαστάς καί γαλερίας ιδεώδους πλούτου καί 
κάλλους, καί θέλε·ς δρόμους στινούς καί άνηλίους καί ρυπα. 
ρούς, καί δρόμους της κολάσεως καί τοΰ κακού καί στενοσό
κακα ύγρά κΓι όδωδότα, εδώ θά τά εύρης Θέλεις βουνά τρυ- 
πηιχένα από άκρου εί: άκρον καί άπό τών κάτω πρδς τα 
άνω, καί ηφαίστεια κυοφορούντα κόλασιν καί τάς νύκτας 
φλέγόμενα καί τάς ημέρας εξατμιζόμενα επί αιώνας τώρα, 
εδώ θά τά εύρης. Θέλεις κήπους κρεμ,αστούς καί κήπους έπι 
στεγους καί φυτείαν προκλητικώς άναρριχωμένην, οπου ό 
"Ηφαιστος αύτδς έ'χει τά συνέργειά του, εδώ θά την εύρης. 
Θέλεις έξοχάς θαυμασίας καί έπαύλεις φανταστικάς καί νε- 
κράς άνεσ<αμμένας πόλεις καί θέρμας θειούχους καί θέρμας 
άλκαλικάς καί σιδηρούχους καί ίωδιούχους, εδώ θά τάς εύ
ρης. Θέλεις συγκοινωνίαν τελείαν, καί τράμ ευρύχωρα καί 
ευάερα, καί τροχιοδρόμους μικρούς καί σιδηροδρόμους μεγά
λους καί σιδηροδρόμους οδοντωτούς καί υπογείους καί υπο
βρυχίους καί άμάξας μέ τριακονταλέπτους κούρσας, έδώ και 

αύτά. Θέλεις φωνάς καί θόρυβον καί κραυγάς καί παννυχί
δας καί πανημερίδας καί ώραΐον ουρανόν καί ώραίαν θάλασ
σαν καί ώραίαν σελήνήν καί ώραΐα άστρα, έδώ θά τά εύ
ρης. Θέλεις έπΐστημας καί επιστήμονας μεγάλους, θέλεις 
βωμούς τνίς φιλανθρωπίας, είς τούς όποιους οί τυφλοί βλέ
πουν καί οΐ κωφοί άκούουν καί βωμούς τών γραμμάτων καί 
βωμούς τ·ης τέχνης κολοσσαίους καί βωμού; τών θρησκειών ; 
θέλεις άγιους θαυματοποιοΟντας καί σήμερον, θέλεις μαντό
νας καί μαντονίνας καί ιερείς καί Εερείας, απειροπληθών α 
δελφάτων καί μονών καί αιρέσεων, έδώ θά τούς ευρης. Θ έ 
λεις ωραία καί παγωμένα καί άφθονα νερά, καί θέλεις γρότ- 
τας άσημένιας καί σαπφειρένια παλάτια νεραιδών ; έδώ».

Ί  ϊού τό άσμα τό όποιον ψάλλει είς τόν ξένον σήμερον ή 
στοχειωμένη αύτη της σειρήνας πόλις, ιδού τό θέαμα τό 
όποιον του παρουσιάζει- ίδού η γλώσσα μέ την οποίαν τόν 
υποδέχεται. Καί δΓ αυτό λησμονεί κανείς έκεϊ ολους καί 
»λα καί πατρίδα καί οικογένειαν καί φίλους καί έν μόνον

ποθεί νά ζηση έκεϊ την ζωην του, μέσα είς έν μέγα ό'νειρον 
και είς μίαν φανταστικήν καί άέναον τών μουσών καί τών 
χαρίτων έορτην.

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ .
Β ’.

Ή  Μαρία Θεοχάρη καί κατά τό κάλλος δεν υστέρησε τών 
έπιφανών γυναικών τνίς πατρίδος της, η όποία τόσον δαψιλή 
έσκόρπισε τά δώρά της καί τόσον γενναία ύπίρξεν είς τά πρός 
αύτάς χαρίσματά της. Είναι δέ τοΰτο τόσον μάλλον άξιο - 
σημείωτον, δσον έπεκράτησε νά πιστεύηται, οτι αί γυναίκες 
τών γραμμάτων είναι κατά κανόνα άσχημοι, καί οτι αΐ άνώ- 
τεραι μελέται πρός ας έπιδίδονται χρησιμεύουν ως έν είδος 
φαρμάκου είς την έκ τ·ης άσχημίας άλγουσαν ψυχήν των.

Ή  Μαρία Θεοχάρη -ητο ώραιοτάτη μελαγχροινη,μέ κατα
τομήν καί γραμμάς καθαρώς έλληνικάς, μέ ρεμβώδες Tt 
καί μελαγχολικόν είς την έ'κφρασιν τοΰ βλέμματος. Ώ σ εί ,  
ζώσα έτι, έ'βλεπε μακράν είς κόσμους μυστηριώδεις μεσουρα- 
νοϋντα τόν αστέρα τνίς ύπάοξεώς της.

Ή  ωραιότερα είκών της, η τις περ.εσώθη είς την άτυχά! 
οικογένειαν της, είναι έκείνη την όποιαν ή νέα κόρη είχε 
ζωγραφίσει μόνη της, άντιγράφουσα τό πρωτότυπον άπό τόν 
καθρέπτην της. Διότι ή Μαρία Θεοχάρη ητο προσωπογρα- 
φος άοίστη, άλλά καί τοπογράφος έμπνεομένη· έάν δέ ό θά
νατος την άφινε νά έργασθη περισσότερον, δέν υπάρχει άμφι- 
βολία οτι τά έργα της θά διεκρίνοντο είς τά έπισημότερα 
salons της τέχνης.

Διάσημος Γερμανός Ελληνιστής ό A ugust W a g u e r  είχεν 
άναλάβει είδικώτερον έν Μονάχω την διδασκαλίαν της είς 
την Έλληνικην καί Λατινικήν φιλολογίαν, έντό; δέ διετίας 
μόΛς ή νεαρά Κερκυραία έπαιζεν είς τά δάκτυλα ολους τούς 
Έλληνας καί Λατίνου; κλασικούς. Τόσην δ’ άπέκτησεν είς 
τούς έν Μονάχω φιλολογικούς κύκλους φημην, ώστε ό οίκος 
της νά καταστη τό έντευιτηριον τών σοφών Βαυαρών, μετά 
τών όποιων συνηντάτο συνεχέστατα έκεϊ καί ό αοίδιμος ’Α
λέξανδρος Ραγκαβάί;, ό κατερχόμενος έπίτηδες έκ Βερολίνου, 
καί παρακολουθών μετά πατρικοί» ένδιαφέροντος καί έθνίκης 
υπερηφάνειας τάς προόδους της νεαράς Έλληνιστρίας.

Την Γερμανικήν, την Γαλλικήν καί την Ίταθικην γλώσ
σαν έγραφε μεθ’ όση; ευκολίας καί τελειότητος καί την 'Ε λ 
ληνικήν,πλείστας δέ μελέτα; καί διατριβάς της έδημοσίευσεκ 
είς Γερμανικά καί Γαλλικά περιοδικά, μετά τοιαύτη; της 
γλώσσης έγκρατείας, ώστε παρά τών άναγινωσκόντων νά 
θεωράίται ώς Γαλλίς η Γερμανίς η γράφουσα. Τό μέγα ομως 
φιλολογικόν καί ιστορικόν έργον της, διά τό όποϊον τόσον 
είχεν έργασθη καί τόσον μοχθήσει ητο τό πολύτομον σύγ
γραμμά της περί τήο Βυζαντινής ίπ ο χ ή ς  xal τών Σ τ α υ ρ ο 
φοριών. Δύο ολα κιβώτια πληρη πολυτίμων σημειώσεων 
διά τό έργον τοΟτο εύρέθησαν μετά τόν θάνατόν της μετά 
παρατηρήσεων καί σχολίων, τά όποια έκίνησαν την κατά- 
πληξιν διά την έμβρίθειαν καί την άναλυτικην δύναμιν της 
συγγραφεως.

Ά λ λ ’ έάν τό ώραΐον έκεΐνο έργον της δέν έπρόφθασε νά 
δημοσιεύση, είχεν ομως καταστώ γνωστή καί είς την Έ λ λ ά δ »
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διά διαφόρων μελετών της, δημοσιευθεισών είς έφημερίδας 
καί Περιοδικά, πρωτοτύπων καί εν μεταφοάσει, μεταξύ τών 
όποιων καί τό γνωστόν του μεγάλου Ίταλοΰ φιλοσόφου καί 
γερουσιαστοϋ MaDtegazza, u n  giorno in  Madera, τό όποιον 
ό φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» είχε δημ.οσιεύσει είς τό 
τότε έκδιδόμενον ομώνυμον περιοδικόν του.

Πλην της είς την κλασικήν φιλολογίαν έπιδόσεώς της, η 
Μαρία θεοχάρη είχεν ίδιαιτάτην κλίσιν είς τάς φυσικάς έπι· 
στημας, τάς οποίας έκαλλιέργησε μ ετ ’ ίσου ζήλου, λάτρις 
αυτη τ·ης φύσεως φανατική, καί μελετωσα τόν άναρχον καί 
άτελευτητον πλοΰτόν της καί άπό τό μεγάλο καί ανοικτόν 
βιβλιον της, άλλά καί άπό τάς βιβλιοθηκας, έν αίς οί άο- 
χαϊοι περισυνέλεξαν τάς περί αύτης μελέτα; των.

Ωραίαν διατριβήν της περί τών έν Έ λλ ά δι δασών είχεν 
έπιση; δημοσιεύσει, έξ καταφαίνεται ή θαυμ.αστη τνίς νε
αράς κόρης πολυμάθεια καί η βχθυτάτη κατανόησις τών Ε λ 
λήνων συγγραφέων, τούς όποιους είς πάν έργον της έμελέτα 
καί άνέφερε καί έσχολίαζεν.

"Ινα δώσωμεν ιδέαν Ttvá του ύφους τίίς Μαρίας Θεοχάρη, 
παραθέτομεν ένταΰθα περικοπήν πραγματείας Ttvó; περί 
πΛατά,νων  έν γένει, ιδία δέ περί τ·ης ιστορικής πλατάνου 
τ-ης Κερκύρας.

Η Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ
Ή  έ ν  Γ α ο τ ο ν > ρ ό ω  τ ή ς  Κ έ ρ κ υ ρ α ς  π λ ά τ α ν ο ς

. . «Μακρόθεν ηδη ό ψιθυρισμός του φυλλώματος άνηγγειλεν 
ημ.ΐν την υπαρξιν κολοσσιαίου δένδρου, καί δη έκκλινομ.ένης 
της όδοΰ, διεκρίνομεν έπι λόφου γιγαντιαΐον κορμόν, ούτινος 
οί εύρεΐς κλάδοι έξετείνοντο μετά του φυλλώυ.ατος αυτών, 
έν τοιαύτη μ.εγαλοπρεπεία, ώστε ό όφθαλμ.ός μόλις άδύνατο 
νά περίκλειση την εικόνα. "Αμα έπλησιάσάμεν, έξέπληξε 
πρό πάντων τάς ημετέρας αισθήσεις ή τεοαστίως ανεπτυγ
μένη ρίζα, ητις έν άπεριορίστω περιφερεία, οίονεί παμμεγέ- 
θης πλάζ, έκάλυπτε τό έδαφος. Βαδίζομ.εν πρός τόν κορμόν, 
άλλ’ όποιον θαΰμ.α ατενίζει τά βλέμματα ημών ! Ό  κορ'χός 
είνε καινός καί σκοτεινόν γσπηλχιαν χαίνει έν αύτώ, ώστε 
μόλις τολμώμεν νά προσβλέψωμεν, πολλώ δ’ ηττον νά είσέλ- 
θωμεν, φοβούμενοι τούς οφεις, τούς σκορπιούς, τά φαλάγγια
καί άλλα ζωύφια. Έ ν  ω είσέτι προσηλωμένοι έσυ.έν είς την
f i ·  -  «. ·  / «  ..υεαν του κορμού, περίεργοι τινες, το πλειστον γραιαι γυναί
κες, περιεκύκλωσαν ημάς, παρ’ ών έμ.άθομ,εν τό μυστήριον 
δπερ ε/.αστος έμελλε νά μάθη περί του ορεινού δένδρου. Έ ν  
τώ σπηλαίω τούτω, πρό ού πολλοΰ χρόνου, πτωχή οικογέ
νεια διηγαγε ολόκληρον τόν βίον αύτης. Μητηρ καί θυγάτηρ, 
άμφότεραι τό πνεύμα αδύνατον, ζώσαι έκ του έλέους τών 
ανθρώπων, δι-ηλθον καί έτελεύτησαν τόν βίον αύτών έν τώ 
είς τόν άνεμον καί ύετόν έκτεθειμένω έκείνω άντρω, φρονοΰ- 
σαι οτι ούτως έξετέλουν θειον έ'ργον. ΤοΟτο βεβαίως δείγμα 
είνε, ού μόνον της γλυκύτητος καί λαμ.πρότητος του κλί·χα- 
τος, άλλά καί της εύεξίας ην έχαιρον αί γυναίκες έκεΐναι. 
ΔΓ ημάς κυρίως το δένδοον τοΟτο είνε αριστούργημα της 
παντοδυνάμου του πλάστου χειρός, οπερ ό αίσθηματίας καλ
λιτέχνης καί ό όνειοοπολών οδοιπόρος δέν δύναται άρκούντως 
νά θαυμάση, θεώμ,ενος την πρασίνην φυλλοστέγην, παρουσιά- 
ζουσαν άδιαλείπτως αλλαγήν χρωμάτων, έντελ·?)'! τονισμόν

άρμ,ονίας, κατά τόν διάφορον φωτισμόν ώς ο καλλιτέχνης 
δύναται νά δηλώση έν τώ εργαστήριο) αυτοΟ. Ποιος ποτε 
άναπαυθείς ύπό την σκιάν της πλατάνου, καί παρά την δρό
σον τνίς πλησίον πηγης, δέν συνεκινηθη θαυμασίως υπο του 
ψιθυρισμ,οΟ του ύδατος καί του τερε.τιζοντος χορωυ τών π τ η 
νών, οσπς φαιδρώς έπι τών κλάδων του γιγαντιαίου δένδρου 
περιίπτατο ; Ένταΰθα άρχει κ.ατά τάς εύηλιους ημ,ερας ηρε- 
μ.ία τοσοϋτον σοβαρά καί έορτάσιμ.ος, οΐα έν τη εκκλησία. 
Δέν είνε άρά γε η τών φύλλων στέγη του δένδρου αληθης 
ναοΰ στέγη, καί ό κορμ,ός ισχυρά αύτοΰ στηλη ; Και ή ησυ
χία, ή'τις ένταΰθα άρχει δέν όμ.οιάζει τώ ίερώ έκείνω μ,εσημ- 
βρινω υπνω, περί ού οί αρχαίοι έλεγον, οτι ό Πάν κοιμ-ά- 
ται ; Ναι πραγμ.ατικώς, αύτός είνε ό τόπος τοΰ Πανος, ον 
οί αρχαίοι Έλληνες έτίμ,ων μ.εγάλως, φοβούμενοι νάφυπνη- 
σωσιν αύτόν, κατά τάς θερμ,άς μεσημ.βρινάς ώρας. και δη 
οταν ό ήλιος άναφλέγη καί τά πάντα ηρεμώσιν, ούδείς ποι- 
μην τολμ.α ναύληση, διότι ό Πάν αναπαύεται έκ τνίς Θή
ρας, καί είνε λίαν εύαίσθητος έξεγειρόμενος του ύπνου. «Ου 
θέμ.ις, ώ ποιμην, τό' μεσημ.βρινόν, ού θέμ,ις άμ.μ.ιν συρίσδεν 
τόν Πάνα δεδοίκαμες· -/) γάρ άπ’ άγρας τανίκα κεκμηκως 
άποπαύεται· έστι γε πικρός, καί οί άεί δριμεΐς χολα 
ποτί ρινί κάθηται» λέγει ό Θεόκριτος. ’Ολίγα βημ.ατα 
δεξιόθεν τνίς .πλατάνου, ύψοϋται ό κομψός τοϋ φοεα · 
το: θόλος έπ'ι βαθέος δροσερού λάκκου, δλως κατά το είδος 
ίεοοΰ ρωμ.αϊκοΰ φρέατος. όμοιάζων μάλλον παρεκκλησίω η 
κοινή ύδραποθηκη. ’Αλλά διατί δέν κοσμ.εΐ την πηγην εκεί
νην. την εύεργέτιδχ δύο παρακειμ.ένων χωρίων, ουόε 1 τιμη 
τικόν μ.νημεΐον ; Παρά τοΐς άοχαίοις ούδεμία πηγη έστερεϊτο 
όνόμ.ατος καί νυμφών, άλλ’ έθεωρεΐτο ταυτοχρόνως ιερα. 
Μακάριο», έθεωροΰυτο αί πόλεις, έξ ών άνέβλυζεν άνεξάντλη- 
τος άφθονία ύγιεινοΰ ύδατος ώς λ. χ. αί Θ^βαι καί η Κό
ρινθος. Ό  Ησίοδος συνιστα έν τώ θέρει, οταν οί τεττιγες 
ψάλλωσι, ν’ άναπαύηταί τις παρά την ό'χθην κελαρυζούσης 
πηγ^ς, ύπό την σκιάν ορούς, έχων τό πρόσωπον έστραμμενον 
πρός τόν ζέφυρον. Έ ν  τή ήμ,ετέρα πατρίδι, ητις κατά τό 
θέρος πάσχει έξ άνομ.βρίχς, άπχύστως ρέουσα πηγη είνε το 
λχμ.πρότατον δίόρον τ·ης φύσεως, διότι αύτη μ.όνη έξασφαλίζει 
την γεωργίαν, καθιστά τάς νομ,άς χρησίμ.ους τώ βοσκώ- προς 
έκείνην ό οδοιπόρος άγει τά. βημ,ατά του, είς την ήλιολαμ.πνί 
τών σκοπέλων τοπογραφίαν, κεκμ,ηκώς κατακλίνεται πλη
σίον αύτης έν τη σκιά ηνθισυ.ένων ροδοδαφνών, καί δροσισθείς 
διά τοϋ ψυχροϋ ποτοϋ, αισθάνεται εαυτόν ζωοποιηθέντα, 
καί τότε τό σώμ.α καί η ψυχική διάθεσις προθυμοποιείται είς 
την έργασίαν. Τούτου ένεκα ό Πίνδαρος «άοιστον μ.έν ύδωρ» 
έξεφώνησε περί ολης τνίς Ελλάδος. Πανταχοϋ τό τών πη
γών ύδωρ έθεωοεΐτο ώς καθαρίζον, άγιάζον καί καρποφορούν· 
δθεν έτιμάτο, ότέ μέν ό)ς θεραπευτικόν μέσον ύπό του ’Α
σκληπιού. ότέ δέ ώς κινοϋν τόν ένθουσιασμόν. Επομένως αί 
μ,οϋσαι καί αί Σιβύλλαι τοσοϋτον συγγενεύουσι πρός τάς νύμ.- 
φας τών πηγών, θεωρουμένων, ένεκα τοΰ φαιδρού χαρακτνίρος 
αύτών, ώς κατοικιών τϊ)ς Άρτέμιδος καί άλλων όοεσιβατίδων 
θεών. Είς ποιαν τών κατηγοριών τούτων πρέπει νά κατατά- 
ξωμεν την έν Γαστουρίω πηγην ;  ΙΙοϊον ό'νομα άρμ-όζει νά 
δώσωμεν αύτη έκ τών πολλών, ών τό μ,εστότατον τ^ς Ά -  
μαλθείας κέρας έχορηγησεν ; Ή  ποίησις άεί εύηρεστηθη νά
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ενασχόληση] το ούς καί την φαντασίαν, διά συνθέσεως εύ 
φυών και εκφραστικών ονομάτων, ώς Καλλιρρόη, Ροδεία,Δω- 
ρις, Ευδωρη, Πολύδωρη, Πλουτώ, Μηλόβοσις, Τελεστώ κτλ- 
Η πλατανος μ.εγαλως έξετιμάτο ύπό των αρχαίων Ε λ λ ή 

νων. Η φημη αύτής άναδρορ,ικώς εύρίσκεται ακμαία από 
των ιερών ποιημάτων τοΌ Όμ.ήρου. 'Υπό πλάτανον έτέλουν 
θοσιας οι Ελληνες έν Αύλίδι πριν άποπλεύσωσιν εις την 
Τροίαν. Η πλάτανος αυτη ήτο τοσοΟτον περίφηριος έν τή 
αρχαιοτητι, ωστε έδειξαν έτι επί του αύτοκράτορος Άδρια- 
νου πρός τον περιηγητήν Παυσανίαν έξ εκείνης τεριάχιον 
ξυλου, εν τώ ναώ της Αρτεμιδος. «Πλατάνου δέ ή; καί 
Ομηρος εν Ίλιάδι έποιήσατο μ.νήμην, το έ'τι του ξύλου

φλοιόν φυλάσσουσιν έν τώ ν,αώ Ά ρτέμιδος,» λέγει ό Παυ

σανίας. Η λεξις πλατανος παραγομ.ενη έκ του πλατύς ενεκα 
τών ευρεων σκιερών κλωνων καί τής εύμήκους αύτής φύσεως, 
ητο λιαν ποθητη εν τ-ρ άρχαιότητι, τούτου ένεκα παρά τοΐς 
Ρωμαίοις άφιεοώθη τώ δαίμονι τής ζωής. Έ π ί  τής ηπείρου 
και τών νήσων άπαντιγ τις αυτήν πλησίον ύγρών τόπων, πη
γών και ρυακων, ως το κύριον κόσμημα τής τοπογραφίας.
«Χαίρει δε υδασι τδ φυτδν, καί ως φασιν οί παλαιοί, διϋδα-
τιζεσθαι θελει» (Ευστάθιος). Έ ν  τή ξυλουργία έχρώντο 
τίί πλατανω μάλλον πρός τορνευτικής εργα, ένεκα του ση~ 
πομενου κορμού. Προ πάντων περίφημος ήτο ό πλατανών έν 
τ ?  ’Ακαδημία τών ’Αθηνών, έν ή έδίδασκεν ό Πλάτων. 
ΙΙανταχοΟ, οπού ήσαν τερπνοί κήποι, δεν έλειπεν ή π λ ά 
τανος. Φαγώσιμους οπώρας δέν φέρει, τούτου ένεκα ό Βιρ- 
γιλιος ονομ.αζει αυτήν άγονον. Έ ν  Σπάρτη ώνομάζετο πε- 
διας τις πλατανων, μ ετ ’ άνδριάντων ηρώων, π λ α τ  ά ν ι
σ τ ό ς ,  εν γ] σωματικώς εγυμ,νάζοντο. Βλέπομ,εν επομένως, 
οτι οι αρχαίοι έγνων νά τιμήσωσι τήν γραφικήν έπίδρασιν καί 
τήν φαιδρότητα τής τοπογραφίας, διά τής «καλής πλατανί- 
στου».

Σ Ε Λ Ι Σ  Π Ε Ν Θ Ο Τ Σ
Σκληρός καί άνηλεής ό θάνατος έπλήγωσε τήν μίαν μετά 

την άλλην δύο έκ τών προσφιλέστερων τή; «Εφημερίδας τών 
Κυριών» συνεργατίδων, τήν κ. Καλλιόπην Κινδύνη καί τήν 
Δα ’Ασπασίαν Σκορδέλη·

Η πρώτη άπωλεσεν έν τώ προσώπω τής αοιδίμου Ε λ έ 
νης Κυπριάδου μητέρα πολύτιμον, έκ τών ολίγων έναπολει- 
φθεισών σεμνών καί εύγενών δεσποινών, αίτινες ήδύναντο νά 
χρησιμεύσουν ώς πρότυπον αρετής καί τελειότητος, ώς καύ
χημα καί δόξα καί του έλληνικοΟ οί'κου κςεί τής ελληνι
κής φυλής.

Άπολέσασα νεωτάτη τον σύζυγόν της, έπεδόθη εις τήν 
ανατροφήν τών δύο τέκνων της καί εις τήν διοίκησιν τοΟ οί
κου της μετά θαυμαστής στοργής, εύθυκρισίας καί νοημοσύ
νης· Τοιουτοτρόπως καί τήν κόρην της κ. Καλλιόπην Κιν- 
δυνη ανεδειξεν ως νεάνιδα μ.έν, αληθές τής ’Αθηναϊκή; κοι 
νωνιας στόλισμα, ώς σύζυγον δέ καί μητέρα, μίαν έκ τών 
ολίγων νεων κυριών τών ημερών μας, αί όποϊαι άνταποκρί- 
νονται είς τδ ύπέρτατον ιδεώδες τής καλής καί σεμνής καί 
πολυμαθούς συζύγου καί οικοδεσποίνης καί μητρό;· καί τδν 
υίόν της δέ έπιστήμονα τέλειον καί καλόν καί έντιμον πο
λίτην.

Ή  δίς ’Ασπασία Σκορδέλη, ή συμπαθής διευθύντρια του 
γνωστού τής πόλεώς μας Παρθεναγωγείου, άπώλεσεν αίφνι- 
διως, πατέρα προσφιλή, έρεισμα καί προστάτην καί ιδρυτήν

πολυμελοΰς οικογένειας, έν ταύτώ δέ καί σοφόν παιδαγωγόν 
καί αναμορφωτήν δχι μόνον τών ίδιων τέκνων, άλλά μιάς 
όλης τής χώρας μας γενεάς.

*0  αοίδιμος Βλ. Σκορδέλης είναι έκ τών πρώτων Ε λ λ ή 
νων παιδαγωγών, οστις μέ τήν σκαπάνη^ τής αλήθειας καί 
τής προόδου άνά χεϊρας, κατέρριψε πρώτος το σχολαστικόν 
παιδαγωγικόν σύστημα τοΟ παρελθόντος καί έθηκε τά θεμέ
λια νεας παιδαγωγικής ζωής, καί έμόρφωσε λεγεώνας ολας 
διδασκάλων καί διδασκαλισσών, καί έδωκε νέαν ζωην και 
νεαν ώθησιν εις τήν παρ’ ήαΐν παιδαγωγικήν κινησιν.

Έ π ί  τά) βάσει τοιούτων παιδαγωγικών αρχών καί ιδεών 
ίδρυσε καί τό παρά τής φίλης δος ’Ασπασίας Σκορδέλη διευ- 
θυνόμενον έπί σειράν έτών παρθεναγωγεΐον, εις τό όποιον εν 
αρμονία έπιδιώκεται καί ή τοΟ πνεύματος τής κόρης καλλι
έργεια καί ή τής ψυχής διάπλασις καί ή του σώματος εύεξια.

Άμφοτέρας τάς φίλας συνεργάτιδας συλλυπεΐται θεομώ; η 
®Έφημερίς τών Κυριών» καί ραίνει μέ άνθη τιμής τούς τ ά 
φους τών προσφιλών αυτών νεκρών.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ

( Σ ο ν έ τ τ ο )

Πέφτουν χ λ ω μ ά  τά  φ ύλλ α ,  ό ουρανός θολώνει,  
'Α λλάζε ι  τη στολή  του χα\ μ αύρο  π έπ λ ο  β ά ζ ε ι ,  
Πένθιμο σ ά ν  χι' εκείνο ποΰ την καρδ ιά  σ κ επ ά ζε ι ,
*Ο ταν  μ εγ ά λ η  λύπη, β α ρ ε ί α  τήνε π λ ακώ νε ι .

Ά χ ν ά  τό φεγγαράκι ’ς τό δρόμο του π η γα ίνε ι ,
'Αγέρι παγω μένο ,  έρήμωσι σκορπ άει ,
ΒουβαΙνει τό πουλάκ ι που γλ υκοτραγουδάε ι ,
Τ ό  τρυφερό λουλούδι,  Αλύπητα μ α ρ α ίν ε ι .

Στη  δαχρνσμένη σ' 6ψι, φθινόπωρο θλ ιμμένο,
"Αχ ! β λ έπ ω  τήν εικόνα, της δύστυχης  κ α ρ δ ιά ς  μου, 
Κ α ί  'ς τό ζ ερό  σου φύλλο, τό Ανεμοδαρμένο.

Φεύγουν σάν χ ελ ιδ ό ν ια ,  σ ά ν  Ασπρες χ ρ υσ αλ λ ίδ ες ,
’Απ' τό β ο ρ ρ ιά  δ ιωγμένα της μαύρης  συμφοράς μου  
Τ ά  όνειρα τής νειότης, καί  ή τρ ελ λ ές  έλ π ίδ ις .

Μ αρίκχ Κ. Φ ιλ ιπ π ίδο υ .

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜ ΗΜ ΑΤΟΣ  ΡΑ Π Τ ΙΚ Η Σ  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ  ΣΧ ΟΛΗ Σ

Φορέματα άπλά δρ. 10 . Φορέματα μ.εταξωτά δρ. 15 . Φορέ- 
μ.ατα παιδικά δρ. 6 — 8. Ύποκαμισάκια άφοδράριστα δρ. 3. 
Τποκαμισάκια φοδραρισμένα δρ. 5 — 6 . Ζακέτες άφοδράριστες 
δρ. 8 . Ζακέτες φοδραρισμένες δρ. 10 . Πελερίνες άπλαί δρ. 6. 
Πελερίνες πολυτελείς δρ. 10 .

Γίνονται δεκταί παραγγελίας καπέλλων, άνθέων τεχνητών, 
ειδών αγγειοπλαστικής.

Πωλοΰνται ετοιμ.α φορέματα καθημερινής χ ρήσεω ς, ύποκα
μισάκια, παιδικά φορέματα καί φορέματα μαγειρείου δι’ υπη
ρέτριας εις τιμάς εύθηνοτάτας.

Πωλοΰνται επίσης διάφορα κεντήματα, νταντέλες καί έν γ ί 
νει γυναικεία -χειροτεχνήματα.

Τό μάθημα τής μαγειρικής δίδεται άνά πάσαν Τρίτην διά 
τάς κυρίας, από τάς 3 — 5 μ. μ.. "Εκαστον μάθημα δρ. 1.

Διά τάς μαγειρίσας καί υπηρέτριας άνά πάσαν Παρασκευήν 
άπό τάς 3 — 5 μ . μ . "Εκαστον μάθημα λεπτ. 5 0 .

Ή  μαγειρική διδάσκεται παρά μαγείρου α'. τάξεως.
Γραφείον παραγγελειών, πω λήσεω ς, σχολείο.» επαγγελμα

τικόν—  ' Ο δ ό ς  Ν ί κ η ς  ά ρ ι θ .  1 3 .

Μ Δ αΣΚ4\ΙΣΣΑ  της Έ λλ. Γλώασης αριστχ κχτηρτισμένη, δυνχμένη 
νά διίάξη χχι γσλλιχά ζητεί πχρχδόσειε. Συνιστάτχι χ*\ πχρ’ ημών. Πλη- 
ροφορίχι εις τδ γρχφεΤον μχς-

ΛΙΛΑΣΚΑΜΣΣΑ πιάνου, £χουσχ άρίστχς συστάσεις χχι συνιστωμένη 
ειδιχώτερον χχι πχρ’ ημών ζητεί πχρχδόσεις. Πληροφορίχι εις τδ γ®«" 
φεΐον μχς.


