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Καθημεριναι Εντυπώσεις. —  ’Έ το ς  δωδέκατον.—  Τα μαθήματα  

τ ών Κυριών καί δ χ. Σ π . Λ άμπρος.—  Έκδρομαί εις Ε λ β ε τ ία ν .—  
Ι ί ^ Ι ι ί .— Φιλολογική χαί Ε πιστη μονική κίνησις.— Πίναξ τών περιε
χομένων τοϋ Ι Α ’, ’έτους τής « Έ φ η μ . τών Κυριών».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΕΝΤΓΠΩΣΕΙΣ
Ε Τ Ο Σ  Ι Β ’.

ΦΙΛη μ ου ,
"Ολος ό κόσμος εορτάζει είς τήν ονομαστικήν του επέτειον 

ή,δταντό ονομάσου δέν άνήκη εις τού; άγιους τής έκαλησίας, 
εις τήν επέτειον τών γενεθλίων του. Έ γ ώ  πρό ένδεκα ετών 
δεν είχον εορτήν. Οί γονείς μου δέν είχον θεωρήσει τήν ημέραν 
τής γεννήσεώς μου άξιοσημείωτον γεγονός, άλλ’ ούτε ό άρ- 
χαιολάτρης άνάδοχός μου μέ έταξεν ύπό τήν προστασίαν ά^ίας 
τίνος γυναικός. Ά πό ένδίκαετίας όμως άπέκτησα καί έγώ 
εορτήν : τήν επέτειον τής έκδόσεως τής « 'Εφημερίδας των  
Κ υ ρ ιώ ν », τών γενεθλίων, ούτως είπείν, τής μοναδικής αύτής 
κόρης μου, εις τήν τελειοποίησιν τής οποίας αφιέρωσα τά ω
ραιότερα τής ζωής μου έτη καί τούς θερμοτέρο·>ς τής καρ
διάς μου παλμούς.

Μή σοϋ φαν·/) παράδοξον, έάν τήν ονομάζω κόρην μου, δι
ότι αμφιβάλλω, έάν μητέρα πραγματική ήγάπησέ ποτε τό 
παιδί της, δσον έγώ τήν έφημερίδα μου· έάν έπόνεσε καί 
συνεκινήθη καί ήσθάνθη καί έπαθεν ώς έγώ κατά τάς δια
φόρους του ένδεκαετους βίου της φάσεις.

Έάν είχα τήν ύπομο ήν νάτήν άναφυλλίσω σ/μεοον άνά τούς 
ενδεκα ογκώδεις τόμους της,πόσας είί τάς σελίδας της θά έ- 
πανεύρισκα στιγμάς ύπερτάτου πόνου καί ύπεοτάτης ευτυχίας, 
πόσην ποικιλίαν καί έναλλαγήν αισθημάτων, πόσον ενθουσια
σμόν καί πόσην άπογοή*ευσιν, πόσιν θλϊψιν καί πόσην χαράν.

Κατά τά πρώτά της έ'τη πόσα πτερυγίσματα τρελλά, 
ποσα όνειρα απραγματοποίητα, πόσα ασύλληπτα ιδεώδη

| πόση εύπιστία! απαράλλακτα μέ τά τρελλά όνειρα, τά 
οποία κάμνει κάθε μήτηρ στοργική πρό τοΰ λίκνου τοϋ 
μι/ροΰ της. "Οπως τό μικρόν έκεΐνο, τό οποίον μόλις καί 
άσθενώς κινεί τά τρυφερά χεράκια του, σιγά— -σιγά μέ τήν 
εύπετή φαντασίαν τής μητρός γίνεται ό γίγας, δστις είς τάς 
Ηρακλείους πυγμάς του θά άναζυμώση καί άναμορφώση τήν 
ανθρωπότητα, ουτω καί τό όκτασέλιδον έκείνο τεμάχιον τοϋ 
χάρτου μοί έφαίνετο, οτι εύθύς καί ώς έκ θαύματος θά είχε 
τήν μαγικήν δύναμιν νά μεταβάλη αμέσως τήν τύχην καί 
τό μέλλον έκείνης, ής έτάχθη συνήγορος καί ύπέρμαχος.

Καί μοί έφαίνετο τόσον πλησίον μέ τά πρώτά της έ'τη ή 
έπίτευξις τοϋ σκοπού της αύτοϋ, τόσον εύθραυστα τά δεσμά, 
άτινα τήν συνείχον, τόσον έρειπιώδη τά πρό τής προόδου 
ύψούμενα άπό τών αιώνων τείχη τής όπισθοδρομικότητος τοϋ 
φύλου μας,ώστε ένόμιζον,δτι μόνον μέ τόν ήχον τών σαλπίγγων 
τής άναστάσεως, μόνον μέ τά πρώτα έγερτήρια άίσματά της 
αί δυσχέρειαι θά έξωμαλύνοντο, παν κώλυμα ήθελεν άρθή 
καί νικήτρια αυτή θά περιήγε τήν σημαίαν της παντού δπου 
υπάρχουν Έλληνίδες, άπό τοϋ Νέου Κόσμου τάς απείρους 
έκτάσεις μέχρι τών ένδοτάτων σημείων τής άπωτάτης ’Ανα
τολής.

’Αλλά τά όνειρα τής ταχείας καί θαυματουργού άναμορφω- 
σεως δέν έβράδυνον νά διαλοθοΰν καί ό πήγασσος μου μέ π τε -  
ρυγισμένας πτέρυγας νά κατέλθη άπό τοϋ αιθέριου ύψους, είς 
τό όποιον είχε παραπλανηθή. Μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου ή 
μία μετά τήν άλλην άπεκαλύπτοντο αί δυσυπέρβλητοι δυσ- 
χέρειαι καί ή πάλη ήρχισε μακρά, έπίπονος, ανιαρά, αγών 
μεγας καί ιερός, είς τόν όποιον πολλάκις, έάν τό τέκνον έ- 
βάδιζε μέ τό μέτωπον υψηλά, ή μήτηρ ομως ήσθάνετο τήν 
αγωνίαν τής έξαντλήσεως.

"Ενδεκα οϋτω διέρρευσαν ολα έτη, κατά τά οποία ούτε 
κόπων, ούτε θυσιών έφείσθην προς πραγματοποίησιν τοΰ προ-
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γράμματος, το όποιον εφερεν έπί της σημαίας της η « Εφη- 

μερίς των Κυρίων». Καί ίνα πεισθώ περί τοΰ δικαίου και ορ- 
θοΰ των άρχών μου,ίνα γνωρίσω την γυναίκα της προόδου εκ 

του σύνεγγυς, διέσχισα ωκεανούς καί θαλάσσας, όπως έκ του 
πλησίον μελετήσω τά ήθη καί τά έθιμα των λαών, οίτινες 
άνεγνώρισαν εις το φΰλόν μας άνεπιφυλάκτως το δικαίωμα 
τής ελευθερίας, οϊτινες άνεγνώρισαν αύτήν ον λογικόν, δυνά- ; 

μεν ον, όταν ή ανάγκη το καλέσγ, νά άντιμετωπίσγ την ζωήν 
μέ όλους τούς κινδύνους καί τάς πικρίας της καί νά τείνγ 
χεϊρα συνδρομές εις το κατά τά τέλη του αίώνος αύτοΰ 
έτοιμόρροπον κοινωνικόν οικοδόμημα.

Έ κ ε ΐ  εις τον τόπον των θαυμάτων καί τής ύπερανθρώπου 
δράσεως, έκεΐ εις τούς κόλπους λαοϋ νέου, άντλησαντος τήν 
θαυμασίαν δύναμίν του κατ’ ευθείαν από τον βίον καί τάς 
πράξεις των προγόνων μας, έκεΐ ηντλησα την δύναμιν νά έπι 
μείνω εις τό εργον μου καί την άκράδαντον πεποίθησιν εις 

την αγιότητα καί σκοπιμότητα αύτοΰ.
Έ κ τ ο τ ε  δεν ήρκέσθην μόνον νά λέγω καί νά γράφω, άλλ’ 

έπελήφθην καί τής έκτελέσεως καί εφαρμογές των λόγων καί 
ιδεών μου. "Εκτοτε πας άγων άντιστοιχεΐ προς μίαν επιτυ
χίαν, πάσα πάλη έπισφραγίζεται καί με μίαν νίκην. Άρκεΐ 
δέ νά ρίψη τις εν βλέμμα εις την προ ένδεκαετίας κατάστα- 
σιν των Έλληνίδων καί εις την σημερινήν δράσίν των, ίνα 
πεισθή πόσου καλοΰ καί πόσων ωφελειών έγένετο πρόξενος ή 

«'E(pvf/(p¡c T&r Κ ι·( ΐώτ»,  ή έορτάζουσα μέ τά πρώτα τής 
άνοίξεως άνθη καί τά πρώτα τών χελιδόνων τερετίσματα την 
επέτειον τών γενεθλίων της.

Τό πρώτον μετά την δεκαετηρίδα της αυτό έτος, την 
πρώτην μετά την ένηλικιότητά της περίοδον αριθμεί καί την 
μεγαλητέραν της επιτυχίαν, τόν θρίαμβον τών τόσων αγώ
νων καί κόπων της, την άδελφοποίησιν καί ένωσιν τών ά- 
πανταχοΰ Έλληνίδων υπό την υψηλήν τής σεπτής Άνάσ- 
σης μας σκέπην καί τήν διά τής ένώσεως αυτής έπιτευχθεΐσαν 
βελτίωσιν τής θέσεως τών απανταχού Έλληνίδων.

Σήμερον παντού όπου λαλεΐται γλώσσα Ελληνική, καί 
ύιρο.τον έλεύθερον ουρανόν του πεπολιτισμένου κόσμου καί 
ύπο τ '  * νεφώδη καί σκοτεινόν τής δουλείας, αί έλληνίδες, 
άδε"λφ> ναι εις ομάδας, τής «Ένώσεώς» μέ πρόγραμμα
δοάσεως εύεργετικής καί δι’ έζυτάς καί διά τόν Ελληνισμόν 
έν γένει, εργάζονται καί υπέρ έξυψώσεως τοΰ έθνικοΰφρονή- 
ματος έν τή ελληνική οίκογενείγ καί υπέρ δικτηρήσεως τής 
γλώσσης καί τών πατρίων ηθών καί υπέρ προστασίας καί έν- 
ισχύσεως τών έκεΐ δυστυχεστέρων ομοεθνών των καί υπέρ 
διαδόσεως τής έλληνικής γυναικείας βιομηχανίας, καί προ
στασίας καί ένισχύσεως; τής απανταχού έργαζομένης γυ- 
ναικός.

Πρακτικωτέρα εις τό πρόγραμμά της τών άλλων άνά τόν 
κόσμον συναδέλφων της, ή «Έφημερις τών Κυριών» εις έν 
κυρίως έπέστησε τήν προσοχήν της, εις τήν εργασίαν τής γυ- 
ναικός άνά πάντας τούς κλάδους καί πάντα τά στάδια 
εις τά όποια αΰτη συμφώνως πρός τήν φυσικήν ιδιοφυίαν της 
καί πρός τήν άνάπτυξίν της ήδύνατο νά έπιδοθή.

Πρώτη αυτη άπό δεκαετίας ήδη ύψωσε φωνήν υπέρ ίδρύ- 
σεως έπαγγελματικών σχολείων καί έπιδόσεως τής γυναικός 
πασών τών τάξεων εις πρακτικωτέραν μόρφωσιν καί πρώτη

κατά τό έτος τοΰτο είχε τήν ευχαρίστηση» νά θέσγ τά θεμέλια 

τής πραγματικής αύτή; μορφώσεως διά τής ίδρύσεως τής Οΐ- 
κοκυρικής καί Επαγγελματικής σχολής. Θεωρεί δε άληθες 
καύχημά της τήν έπίτευξιν καί πραγματοποίησιν τή ; ιδέας 
της αυτής, ήτις, ούδεμία υπάρχει άμφιβολία, πολλάς θα έχγ 
τάς μιμ,ητρίας καί πολλάς θά έξασφαλίσγ άπό τήν κλασικήν 

ήμιμάθειαν, ή π ς  άνιλεώς μαστίζει καί έμάστιζε τούς γυ

ναικείους μας πληθυσμούς.
*Η «Έφημερις τών Κυριών»,ή όποία άπό ένδεκαετίας ήδη 

ως άλλη περιστερά νέων άγγελμάτων καί νέων κοινωνικών 
συνθηκών, δρέπει άπό τόν άνθώνα του πνευματικού κόσμου 
ώραΐα καί άρωματικά ά.θη καί άκούραστος διατρέχει την 
γήν καί τάς θαλάσσας, ίνα εις μίαν έκάστην τών άναγνω- 
στριών της προσφέργ αυτά, ή «Έφημερις τών Κυριών» ευ
χαριστεί σήμερον όλας καί όλους οσοι διηυκόλυναν το εκπο
λιτιστικόν έργον της, καί τήν ένεθάρρυναν εις τον δυσβατον 

δρόμον τής προόδου.

Τ ά  φ ι λ ο λ ο γ ι κ ά  μ α θ ή μ α τ α  τ ώ ν  κ υ ρ ι ώ ν  
κ α ι  ό κ .  Λ ά μ η ρ ο ς

Άπό τής μιας εορτής εις τήν άλλην. Διότι εορτή βεβαίως 
του πνεύματος ήτο ή κατά τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην τ ε -  
λεσθεΐσα ύπό τάς ευλογίας τής έκκλησίας καί τή παρουσιγ 
τής Βασιλίσσης καί τής πριγκηπίσσης Σόφιας έναρξις τών φι 
λολογικών μαθημάτων τών κυριών, τών διοργανωθεντων παρα 
τής εύπαιδεύτου μεταφράστριας τής 'Ιστορίας τής Νεωτερας 
Έλληνικής Φιλολογίας κ Εύφρασίας Κετσέα, ύπο τόσον αι

σίους οιωνούς.
Μαθήματα τοιαΰτα κυριών είχε καταρτίσει άπό διετίας ήδη 

ό φιλολογικός Σύλλογος«Παρνασσό;» ,εις τά όποια όμως μεθ’ 
όλην τήν καλήν έκλογήν καί τών θεμάτων καί τών διδα
σκόντων προσώπων, άγνωστον διατί, δέν έφοίτων τακτικώς, 

τουλάχιστον, πολλαί κυρίαι-
“Ηδη οτε γυναικεία χειρ άνέλαβε τήν διοργάνωσιν τών νεων 

μαθημάτων καί τήν σύνταξιν του προγράμματος αυτών, ού
δεμία υπάρχει άμφιβοΧία περί τής έπιτυχίας των, εάν μάλι
στα κοίνη τις έκ τοΟ πρώτου μαθήματος, τό όποιον έδίδαξεν 
ό μοναδικός μας ρήτωρ, ό άπαράμιλλος τοΟ λογου γοης, ο 

έπιφανής μας ιστορικός κ. Σπ. Λάμπρος.
Ό  κ. Λάμπρος είναι άπό τούς ολίγους σοφούς του τόπου 

μ,ας, οΐ όποιοι είξεύρουν νά έξωτερικεύουν τήν σοφίαν τον, 
οί όποιοι συνδυάζουν μ.έ ειδικήν πολυμάθειαν καί πλούτον 
άπειρων γνώσεων τό μέγα τάλαντον τής ρητορικής, τήν με- 
γάλην τής γλώσσης δύναμιν, τό επαγωγόν τοΰ ύφους, τό 
θελκτικόν καί μουσικόν του οργάνου τής φωνής. Είναι δχι 
μόνον μέγας ιστορικός, άλλά καί τέλειος ομιλητής καί τέλειος 
ρήτωρ. Κρ*τεΐ τόν άκροατήν του έπί ώρας δλας ύπό τήν 
γοητείαν του λόγου του, είξεύοει δέ νά συγκεφαλαιώνω τό 
θέμα του καί, όμιλών περί Ελληνισμού καί περί πκτρίδος, νά 
χαρακτηρίζ-/) μέ ζωηρά χιώματα, νά ρίπτνι τάς φωτεινάς 
του άκτΐνας έπί τών σημ.είων άκριβώς, τά  όποια χργζουν 
μ,είζονος έξάρσεως.

Ό  κ· Λάμπρος δικαίως έξίλεξεν ως θέμα τών μ,αθημάτων 
του τάς ’Αθήνας κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, διότι 
τήν έποχήν εκείνην τών ’Αθηνών άκριβώς διεδέχθημεν, διότι
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πολλαχώς και δια δεσμών αίματος καί διά παραδόσεων συν- 
δεομεθα σήμερον μετά τών ’Αθηναίων τής εποχής Εκείνης.Τό 
μαθημα του υπήρξε καί ως θίμα καί ώς διδασκαλ,ία τέλειον, 
απορεί δε τις πώς αί κυρίαι καί δεσποινίδες τής πρωτευούσης 
δεν επ) ημμυρουν την μεγαλην αίθουσαν του «Παρνασσού», 
οσα -κις ο επιφανής ρητωρ έλάμβανε τόν λόγον κατά τήν χει
μερινήν αυτήν τών ιστορικών μαθημάτων του περίοδον.

Και έφ’οσον ήκούαμεν τόν ρήτορα καί έρρίπτομεν τά βλέμ
ματα μας προς το άκροατήοιόν του έδυσανασχετοΰμεν, διότι 
μεταξύ τών παρισταμενων δεν έβλέπομεν νά άντιπροσωπεύε- 
ται επαρκώς υι τάξις εκείνη τών γυναικών, ή όποία έχει τήν 
ειδικήν άποστολήν νά μεταδιδν] τήν μορφωσιν, νά διαπλάττγ 
καί άναμορφώνν) διά του σχολείου τό έθνος ολόκληρον. Τά 
όπισθεν μας κενα άκροατών εδώλια ώφειλον νά είνε πλήρη 
απο τας μαθήτριας τής άνωτέρας τουλάχιστον τάξεως του 
Αρσάκειου, αι οποΐαι προορίζονται διά τό διδασκαλικόν έρ

γον καί σπανίως τυγχάνουν τής ευκαιρίας νά άκροώνται τοι- 
ουτων ωραίων λόγων, τοιαύτης υπέροχου διδασκαλίας.

Η φίλη κ. Εύφρασία Κετσέα, ή τόσον δεξιώς διοργανώ- 
σασα τά μαθήματα αύτά, θά λάβη, δέν άμφιβάλλομεν, ύπ' 
οψει τήν πχρατήρησίν μας ταύτην, άφοΰ μάλιστα καί σύμ
βουλος τοΟ ’Αρσάκειου είνε ό κ. Κετσέας. Καί οΰτω είς τό 
μέλλον αί υποψήφιοι διδάσκαλοι τών τέκνων μας θά έχουν 
ελευθεραν την είσοδον εις τά μ,αθήματα ταύτα,άντλοΰσαι άπό 
τό μελι καί τό άρωμα του λόγου του κ· Σπ. Λάμπρου καί 
τών συνάδελφων των έφόδια καί διδασκόμεναι παρ’ αύτοΰ 
πώς νά γίνωνται έπαγωγοί καί καταληπταί, έστω καί άπό 
τον μικρόκοσμον τών παιδιών, τών όποιων τήν μόρφωσιν ά- 
ναλαμβάνουν.

ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ
Τέσσαρες εΐχον παρέλθει άπό τής άφίξεώς μου εις Λυκέρ- 

νην ήμέραι, άλλ’ ό καιρός δέν έπέτοεπε τήν εις Rigi άνοδον. 
Έπεσκέφθημεν λοιπόν τά λοιπά άξιοθέατα^μέρη τής πόλεως 
μέχρίς ού ό καιρός έτράπη έπί τό καλλίτερον.

Τήν πέμπτην άπό πρωίας έφάνη ό θαλπερός ήλιος, ρίπτων 
τάς άκτΐνάς του έπί ·&ών κρυστάλλινων τής λίμνης ύδάτω^, 
* * ί  χρυσίζων τά τήν χαρίεσσαν ταύτηνπόλιν στεφανοΰντα όρη

Αθρόοι έξ όλων τών σημείων έφθχνον εις τήν άποβάθραν 
ζειοι καί αύτόχθονες. Έ κ  τών προσερχομένων διεκρίνοντο οί 
Άγγλοι, φέροντες μόνοι τούς ταξειδιωτικούς σάκκους των, 
ενώ αί κυρίαι των έφερον μακρά άνδρικά έπανωφόρια, πίλους 
ανδρικού;, τινές δέ τούτων έκράτουν καί άναρριχητήοας τών 
Άλπεων.

Απήρε τό άτμόπλοιον καί ήρχίσαμεν νά διαπλέωμεν τήν 
λίμνην τών τεσσάρων Cantons. Ή  πόλις μακρόθεν έφαίνετο 
ετι ωραιότερα. Ή  προκυμαία της μέ τόν πολύν αυτής θόρυ— 
λον, τα μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία μέ τούς ωραίους κήπους καί 
τα πολλά καί ποικίλα άνθη, αί ώραΐαι willa κατά μήκος 
τών οχθών τής λίμνης μέ τάς πυκνάς πρασινάδας των καί 
τοσα αλλα καλλιτεχνικά οικοδομήματα έτερπαν τά βλέμ
ματα μου. Αλλ’ ό,τι ηύξανε τόν θαυμασμ.όν μου, ήσαν αί 
αγέρωχο·., και αί υπερήφανοι τώ νΆ λπεων κορυφαί. Αριστερά 
το Rigi, δεςια ο Πιλάτος μέ τήν παρά τούς πόδας αύτοΰ όλο- 
πρασινην τοΰ Eigen κοιλάδα καί τό εις τό άκρον αυτής μι

κρόν χωρίον Eigental μέ τούς ξυλίνους οίκίσκους του, τά τό
σον φημιζόμενα Chalets Suisses τό Bürgenstock, Stan, 
serhorn, Buochserhorn καί τήν θαυμασίαν τών Walen- 
stöcke σειράν.

Έφθάσαμεν εις τό μέσον τής λίμνης (Kreugtciehter) ένθα 
αύτη σχηματίζει τέσσαρας βραχίονας. Είσήλθομεν εις τόν 
πρός άνατολάς καί προσηγγίσαμεν εις τό χωρίον W eggis. 
Τό γραφικόν τοΰ μέρους, αί άμφιθεατρικώς έκτισμέναι οικία ι 

αί χανόμεναι εις τήν πλουσίαν φυτείαν, ή όπισθεν αύτοΰ ά- 
περαντος κλιτύς, ή ώς ύπό πρασίνου βελούδου κεκαλυμμένη, 
καί αΐ που καί που φαινόμεναι χωρικαί μέ τάς προϊστορικάς 

των ενδυμασίας, μέ τά ώραΐα σκουφώματά των άπετέλουν 
ώραΐον θέαμα.

Άφήσαμεν τό Weggis καί νοτιοανατολικώς αύτοΰ προσηγ
γίσαμεν τό χωρίον V it z n a .U  Δάση πυκ»ά, λόφοι, κοιλάδες, 
τήδε κακεΐσε έγκατεσπαρμένοι οίκΐσκοι Έλβετικοΰ πάντοτε 
ρυθμοΰ, καί τό ώραιότερον όλων, τά στενά μονοπάτια τά τό
σον άποτόμως πρός τήν λίμνην κατερχόμενα. Εις τό Vitznau 
άπεβιβάσθησαν ó)ot οί τήν άνοδον τοΰ Rigi σκοποΰντες. 
Όλίγιστοι ήσαν οί άποφασίσαντες ν’ άνέλθωσι πεζή.

Εις βηυ.άτων μόνον άπό τής άποβάθρας άπόστασιν εύρί- 
σκεται ό σταθμός' τοΰ όδοντωτοΰ σιδηροδρόμου, τοΰ όποιου 
έν τώ άμα τά βαγόνια έπληρώθησαν καί όπου έλάβομεν θέ- 
σιν καί ήμεΐς. Άνερχόμεθα, διαβαίνοντες ύπό ύπερμεγέθεις 
καστανέας. Διήλθομεν ύτόγειον σήραγγα καί ενόσω άνεβχί- 
νομεν, ή λίμνη τών τεσσάρων Cantons έφαίνετο κάτω ώς 
μέγας καθρέπτης. Αναπεπταμένος πλέον όρίζων, καί αί γρα- 
φικχί κορυφαί τών όρέων ήρχισαν νά άναφαίνωνται. Χλοεραί 
κοιλάδες, ένθα ποιμενίδες ώδήγουν τά ζώά των πρός βοσκήν, 
έχουσχι ύπό μάλης καί μικρά βιβλία τά όποια έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ καί τοΰ μεγέθους αύτών, έφαίνοντο ότι ήσαν έκκλη- 
σιαστικά. ΤΗτο ή ώρα τής άναγνωσεως τών πρωινών αύτών 
προσευχών. r 3

Έκάμαμεν έξ σταθμούς. Εις έκαστον τούτων έπα.ουσιά- 
ζοντο εις τάς θυρίδας τών βχγονίων πωλήτριχι τώ,ν î)ï îe l-
OÍSS, τών άνθέων τών άποτόμων βοάχων, τά όποια πολλρί
■ν-,ε > ' ’ ' ~ A  λ, Λ'» «*.·ϋιλοετοι νεανιαι φερουσιν επι των πίλων των μεθ > '*  νηφ_α-.
νείας. Έφθάσαμεν τέλος, μετά μίαν άπό τής εισόδου μας εις 
τό βαγόνιον ώραν, εις τό Rigi-Kulm τόν τελευταΐον σταθ
μόν. Έκεΐθεν άνήλθομεν πεζή έπί τής κορυφής, έχούσης ύψος 
άπό τής έπιφανείας τής λίμνης 1800  μέτρα.

Δέν έπιχειρώ νά περιγράψω τήν ώραιότητα τής φύσεως, 
φοβουμένη μή διά τοΰ άσθενοΰς καλάμου μου μειώσω αύτήν. 
Παρά τούς πόδας τοΰ όρους εύρίσκεται ή λίμνη τής μικράς 
πόλεως Zug, ήτις είναι κτισμένη έπί τής άριστερας αύτής 
όχθης· ολίγον μακρότερα πρός άνατολάς ή Einsiedeln, καί 
έτι άπωτέρω πρός βορραν έφαίνετο ή θαλερά Ζυρίχη· πλήθος 
χωρίων εις τάς φάραγγας καί τάς κοιλάδας· ήρίθμησχ ένδεκα 
λίμνχς, μολονότι κατά τήν ομολογίαν άλλων περιηγητών, 
εις τήν άνατολήν καί δύσιν τοΰ ήλιου δύναταί τις νά διακρίνγ 
δεκατέσσαρας. Έφαίνετο καλώς τό Jura, ό μέλας δρυμός, τά 
Βόσγια, πρός νότον δέ αί κατάλευκοι τών μεγαλοπρεπών 
Ά λπεω ν κορυφαί· μεταξύ τούτων ή Iungjrau,έξαστpάπτoυσα 
ύπό τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου ώ ;  κρυστάλλινη νήσος· ποταμοί 
φαινόμενοι έκ τοΰ ύψους εκείνου ώς άργυραϊ ταινίαι· άγροί
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καλλιεργημένοι, λειμώνες, δάση, βράχοι, πάγοι, χιο'νες, παν 
ο,τι εν ένί λόγω ή φύσις έχει νά εοη^είξτρ θαυμάσιου, τοΟ 

όποιου ού^είς ουδέποτε χρωστήρ θά κατορθώσγ τήν αντι
γραφήν.

Εις το όροπέδιον εκείνο ύπαρχον και πολλαί χωρικαί, πω- 
λοϋσαι διάφορα αντικείμενα και κοσμήματα έξ ορυκτών τών 
όρέων κατεσκευασμένα, τά όποια έν καιρω χειμώνος εργάζον
ται ολοι έν τή οίκογενεία. Τίποτε ζενον* ολα ίδικά των. Ώ ς  
καί εις ολα επίσης έγκεχαραγμένη μία λέξις : το δνομα του 
χωρίου, δπου κατεσκευάσθη, η ’ενθύμιον του Rigi, έζωγρα- 
φημένη μία τοποθεσία του εδάφους των, η το ρητόν : «ασπα
σμός παρά τ·55ς Ε λ β ετ ία ς» ,  Προς συμπλήρωσιν τής όλης εί- 
κο'νος έπαρουσιάσθη καί γέρων ύπερεβδομηκοντούτης μέ είδος 
σάλπιγγος, τόν όποιον οί Ελβ ετο ί  ονομάζουν Alpensorn, 
μουσικόν δργανον τών πατέρων αυτών προ τριών καί επέκεινα 
αιώνων, ψάλλων πατριωτικο'ν τι $σμα. Αί λέξεις του άσμα
τος αύτοΰ ήσαν αί μόναι,τάς οποίας ήκουσα έκεΐ εις τά  αίθέ- 
pta ύψη. Σπουδαστάς τινας εΐδον νά γράφουν στίχους,έμπνεο- 
μένους βέβατα ύπό του ύφ’ ολας τάς έπο'ψεις ζωογο'νου καί 
ελευθέρου άέρος. "Αν καί οί περιηγηταί ήσαν ούκ ολίγοι, διο’τι 
είμεθα περί τά τέλη Αύγουστου καί επωφελούντο τών σπα
νίων διά τοιαύτας έκδρομάς ημερών, ούχ ηττον δμως ούδείς 
θο'ρυβος. Εις ούδένα ουδέποτε ναο'ν, οίουδηποτε δόγματος 
τόση παρετηρήθη, ίσως, ησυχία· πάντες έσίγων προ τοϋ με
γαλείου εκείνου, ούδεν ήκούετο, ή πανταχόθεν η άπάχησις 
τές  φωνές του Άνάρχου καί Αιωνίου !

Έ ν  Ζνρίχη Μ αρί* Πινίλλη

------------------------- ι- τ—̂ Β—ΚΚΤ—μ  --- ----------------------
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΑΤΚΛΑΤΣΤΟΝ ΑΛΚΗΝ Κ. ΠΑΛΑΜΑ

I h r  άΑαψρύς ά ν α σ α σ ρ ό ς  
ή άχαχη ψ υχή  του  
μ ’ e r a  xpvtpb χαμυγεΛο  
άφήχε τό κορμί του

"Ε τ σ ι  το γΑνχοΑάΑημα 
μιχρον πουΑιοΰ π ε τ ι / τ α ι  
χι όνειρωτο στής μ ο ν αξ ιάς ,  
τη β ιγαΑ ιά ά π ο σ β ν έ τ α ι .

Μαρία I. Τ ρ α χίλ η

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Κ Λ Ι  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Κ 1 Ν Η Σ Ι Σ
Την παρελθοΟσαν Κυριακήν έγένετο ή τελετή της έγκατα- 

στάσεως τοΟ νέου Πρύτανεως τοϋ Πανεπιστημίου κ. Σπ. 
Μαγγίνα μετά τές  σεμ ης έπισημότητος, ήτις έμπρέπει εις 
τοιαύτην εορτήν.

* 0  κ. Χρηστομάνος απήγγειλε την λογοδοσίαν τών παρ’ 
αύτοΰ πεπραγμένων κατά τό λέ;αν ακαδημαϊκόν έτος, ένώ 
ό νέος Πρύτανις διά λόγου καλλιεπούς καί έμβριθεστάτου 
ήρεύνησε τά αίτια καί έμελέτησε τούς παράγοντας τοϋ άρ · 
χαίου Ελληνικού πολιτισμοΟ καί τοϋ εκπολιτιστικού αύτοϋ 
πνεύματος.

Τό θέμα τοϋ σοφοϋ Πρυτάνεως ητο καί ώραΐον καί επί
καιρον, διότι σήμερον είπερ ποτέ μας επιβάλλεται νά με- 
λετώμεν τά αίτια, τά άναδείξαντα τού; προγόνους μας 
φυλήν κατ’ εξοχην ύπέροχον καί λαόν, τοϋ όποιου τά φώτα 
φωτίζουν μέχρι σήμερον τόν κόσμον ολον.

Οπως δε ό λόγος τοϋ κ. Σπ. Μαγγίνα ύπνίρξε σοφός, πα
τριωτικός καί εποικοδομητικός, ουτω καί ή δρρϊσίς του εις τό 
Πανεπιστημιον, ούδεμία υπάρχει άμφιβολία, εσται ανάλογος 
καί τό τεμενος αύτό τών Μουσών πολϋά θά καρπωθέ) τά 
ηθικά ωφελήματα έκ της πρυτανείας τοϋ σοφοϋ καί διαποε- 
ποΰς έπιστηαονος.

Ή  ανάγκη αύτη τές  άναμορφώσεώς μας έν γένει τόσον 
καθίσταται έπαισθητη, καί τοιαΰτα επιβάλλει ε’ς τούς δυ- 
ναμενους νά έπιληφθώσιν αύτές καθήκοντα, ώστε άληθέ χα- 
ραν να αίσθανώμεθα οσάκις αναφαίνεται τις έπιλαμβανόμε- 
νος δεξιώς τοϋ έργου καί φίρων τά εφόδια τές  έπιτυχίας 
αύτοΰ.

Ο κ. Γ .  Δροσίνης, ό όποιος επί έλάχιστον, εύτυχώς, χρο
νικόν διάστημα είχεν άποσκιρτησει τές  φιλολογικές δράσεως, 
έπανερχεται ή'δη εις τάς τάξεις της μέ την έκδοσιν νέου Π ε-  
ριοδικοΰ ύπό τόν τίτλον α 'Ε θ π χ ή  ' Αγωγή*,αν .οποϋντος άλη- 
θώς διά δημοσιευμάτων καταλλήλων την έθνικην μας άνα- 
μόρφωσιν.

Τό πρώτον φυλλάδιον τ έ ς  «-Έθνιχής ’Αγωγής*  τοϋ κ. Γ .  
Δροσινη περιέχει ώραΐον άρθρον αύτοϋ, δι’ ου έξαίρεται η α
νάγκη τές  ριζικές μεταρρυθμίσεως τές  ημετέρας έκπαιδεύ- 
σεως, δι’ής θά κατορθωθή τ α  χ α τα σ τή  ή ΈΑΑΑάς έθνος πο·  
Αϊτών χοινωνιχώς χα'ι ποΛιτιχώς π ε γ ω τ ισ μ έ ν ω ν  Ιθνος έ 
δρα ιουν τήν ύπ δσ τα σ ιν  αύ τοϋ  δ χ ι  ίχ ΐ  σαθρών ύΑιχών β ά 
σεων, άΑΑ’ ε’π ί  τών γραν ιτω δώ ν  β ά θ ρ ω ν  τής ήθιχης χαϊ πνευ
μ α τ ικ ή ς  ύπερογής.

Πλην τούτου η « Έ ήνιχή*'Α γω γή  δημοσιεύει ώραίαν μελέ
την τοϋ Δρόζ περί πατρίδος, έτέραν περί αποστολές τοϋ 
Σχολείου τοϋ Σεάγε, περιεργότατα εικονογραφημένα ανα
γνώσματα, τόν Ρ ή γαν ,  ώραιότασον δραμα τοϋ κ. Προβελεγ- 
κιου, ποιηθεν έπί τν) έκατονταετηρίδι τοϋ Ρήγα Φεοαίου καί 
ποικιλην άλλην υλην, τείνουσαν πρδς τόν αύτόν σκοπόν τές  
έθνικές άγωγές·

Τόν κ. Γ .  Δροσίνην συγχαίρομ,εν διά τό νέον καί έθνωφελές 
περιοδικόν του, είς τό όποιον εύχόμεθα πλήρη έπιτυχίαν.

Καί περί άλλου νέου έργου μέ τίτλον έπίσης πατριωτι
κόν, τό όποιον δημοσιεύει ώς έπιφυλλίδα η «Εσπερινή Ά -  
κροπολις», έχομεν νά όμιλησωμεν σήμερον: Γ ι ά  τήν Π α τ ρ ίδ α .  
Συνήθως σπανίως άναγινώσκομεν επιφυλλίδας. Καί είς τάς 
άρχάς της δημοσιεύσεως τοϋ έργου τοϋ κ Δασίου όμολογοΰμεν 
οτι δεν τό εΐ'χομεν παρακολουθήσει, άν καί ό συγγραφεύς του 
πολύ οικείος καί πολύ δημοτικός εΐναι από τά δημοσιευθέντα 
ιδία κ ατά την έποχην τού πολέμου είς την «Άκρόπολιν» ω
ραία άρθρα του.

Δέν θά κρίνωμεν σήμερον τό πρώτον αύτό πρωτότυπον μυ
θιστόρημα τοϋ νέου συγγραφέως, διότι δέν δύναταί τις νά 
κρίννι έν έργον πριν η πλέρες καί τελειωμένον δημοσιευθέ]. 
Ά λ λ ’ έκ τών δημοσιευθεισών σελίδων του δύναταί τις ά- 
προκαλύπτως νά είπγι δτι ό κ. Δάσιος άνοίγει τόν δρόμον του 
είς τό μυθιστόρημα ύπό πολύ καλούς οιωνούς. Καί δέν ήτο 
δυνατόν νά μη έπιτύχγ, άφοϋ έλαβεν ώς κύριον θέμα του 
τόν αγώνα τές  Κρήτης, τό ποϋ εμικόν μένος τοϋ μεγάλου τού
του λαοϋ, ό όποιος έν τγ ψυχολογικέ! εξελίξει καί δράσει του 
άποτελεϊ τό ώραιότερον έπικόν ποίημα της συγχρόνου έποχέ;·

’Αλλά καί είςτάς εικόνας, τάς όποιας ό κ.Δάσιος λαμβάνει 
έκ τές  καθημερινές ζωές, είς την περιγραφήν τών κατωτέρων 
κοινωνικών μας στρωμάτιον άναδεικνύεται άριστος ζωγράφος, 
τό έργον του δέ Γ ι ά  τήν π α τ ρ ίδ α  είναι έξ έκείνων, τά όποια 
καί μορφώνουν τόν λαόν, πρός τόν όποιον ό έπιφυλ)ιδογράφος 
συγγραφεύς απευθύνεται καί συγκινοΰν πάντα αναγνώστην 
έν γένει καί δέν θά λησμονηθοΰν, αλλά θά μείνουν πάντοτε, 
πλουτίζοντα τήν πενιχράν ιστορίαν τές  συγχρόνου Ελλ ηνικέ ;  
Φιλολογίας.


