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Σώματα πλήρη ιό3 α', ß ', γ ' ,  S ' , ε ' ,  χαΐς·' έτους εΰρίσχονται 
παρ’ ήμίν χαι παρ’ απασι τοϊς άντιπροσώποις ήμών.

Τά πεμπόμενα ήμϊν χειρό« 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή) 
δέν Ιπιστρέφονται. —  Ά ν υ -  ( 
πόγραφα χαΐ μή δηλοϋνταί 
την διαμονήν τής άποστελ-; 
λούσης δέν είναι δεχτά. —  ( 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις Λ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή, ο

Αί μεταβάλλουσαι διεΰθυν-ί 
σιν όφείλουσε ν’ άποστέλλωσμ 
γραμματόσημον 50 λεπτών^ 
πρόςίχτύπωσιν νέας ταινίας.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Αί αδιχο3σαι χαί αί άδιχούμεναι. Δ ’. Άπάντησις εις τόν «Ριζοσπά

στην» τής « Άχροπόλεως ». — Τδ έν Λονδίνω Διεθνές Συνέδριον των 

Γυναιχών. —  Αί γυναϊχες ψευδόμεναε (ΰπο χ. Μαρίας Μαρτέν. —  Ή  
ελληνική Έ χχ λ η σ ία  έν τω έζωτεριχω (ΰπά χ. Μαρίας Πινέλλη). —  
Μαρία Θεοχάρη. Γ ' . —  Ό  πόνος τής μάννας (ΰπδ δος Ειρήνης Ζα-  

βιτσάνου. —  Ή  σύζυγος τοϋ ΆξιωματικοΟ(ΰπό χ . ’ Αθήνας Μοντουόρη). 
— Γνώμαι χαι ΐδέαι.— Ειδοποιήσεις.

ΑΙ ΑΔ1Κ0ΥΣΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΑΙΚΟΓΜΕΝΑΙ
(Ε ις  ά.πάντησιν των άρθρων τού «Ριζοσπάστου» 

τ η ς  «Ά κροπόλεω ς»)

* Δ'

Μεγάλως ακόμη αδικημένη κατά τον «Ριζοσπάστην» 
και πάλιν εϊνε ή μήτηρ και ή σύζυγος- τής μέσης τάξεως, η 
οποία μέ διακοσίας καί τριακοσίας δραχυιάς τόν μήνα οφεί
λει και νά δώση τροφήν υγιεινήν είς τά παιδιά της καί νά τά 
Ινδύσγι καί νά τά εκπαίδευση. Εϊνε καί αυτή το φερέπονον 
όλων καί τό θϋμα όλων κατά τήν ώραίαν καί πιστήν του 
«Ριζοσπάστου» εικόνα.

’Αλλά δέν εϊνε καί ή μάλλον δυστυχής καί ή μάλλον αξιο
λύπητος, ώς φαίνεται πιστεύων τοϋτο ό γράφων. ’Εάν εϊνε 
νοήμων καί λογική κονονίζει τά έσοδά της μέ τά έξοδά 
της, είς τρόπον ώστε νά έπιτυγχάνη οπως δήποτε τό ποθη
τόν ίσοζύγιον. Γίνεται εργάτρια καί διδάσκαλο; καί βιομή- 
χανος τής οικογένειας άλλ’ εϊνε καί κυρία έν ταύτω καί σύζυ 
γος έν ταύτω καί μητέρα. Έ χ ε ι  μίαν μεγάλην θέσιν είς τήν 
οικογένειαν καί έάν τό παρόν δέν τήν Εκανοποιή, δύναται νά 
ελπίζη είς τό μέλλον.Ό σύζυγός της,λέγει,ό «Ριζοσπάστης», 
τήν προδίδει, διότι είς τήν βιοπάλην αυτήν μαραίνονται ένω- 
ρίς τά ρόδα τής νεότητός της.

Ά λλά  μήπως οι σύζυγοι, κατά τό πλειστον, δέν π ρ ο δ ί δ ο υ ν  

καί τάς νέας καί τάς ωραίας καί άμ.ερίμνους καί άέργους καί 
άνθηράς γυναΐκάς των ; Καί δέν εϊνε ό άνήρ κατά τό μάλλον 
καί ήττον ον πολύγαμον; Ά λ λ ’ εκείνη έχει τάς άπολαύσεις 
καί τάς χοτράς καί τάς γοητείας καί τάς ελπίδας τής μητρότη- 
τος.’Εκείνη άναγεννάται καί γίνεται πάλιν νέα, 8ταν βλεπη 
τά παιδιά της ανθηρά καί εΰ'μορφα· οταν όνειροπολη τό μέλ
λον των· οταν τό έλπίζη αί'σιον *αί καλόν καί μ,έγα. Κα\ 
ποία μητέρα δέν τό βλέπει τό μέλλον αύτό ώραΐον, φωτει
νόν, δοξασμένον διά τά παιδιά της;

Ή  μητρότης,τήν οποίαν ό«Ριζοσπάστης»θεωρεΐ ώς μεγά
λην οδύνην καί μέγα μαρτύριον διά τήν γυναίκα, ή μητρότης 
τήν οποίαν φαίνεται πιστεύων οτι απεύχονται αί σημεριναί 
γυναίκες, ή μητρότης είναι τό μέγα στάδιον, τό μέγα έργον, 
ό μέγας προορισμός τής γυναικός. Ή  φύσις ή'ξευρε βεβαίως 
τί εκαμνεν, οταν ώριζεν είς τήν γυναίκα τόν μέγαν πόνον 
τής μητρότητος. Τής έχάριζε μέ αυτόν καί τήν ύπερτάτην 
χαράν καί τήν ύπερτάτην άπόλαυσιν, τής οποίας ό άνθρωπος 
εϊνε επιδεκτικός. Τής έχάριζε τήν άτελείωτον αγάπην καί 
τήν άτελείωτον έλπίδα καί τήν άτελείωτον νεότητα καί τήν 
άτελείωτον εύτυχίαν. Διότι ή σύζυγος καί οταν παύση νά 
άγαπαται καί οταν καταπέση άπό των οφθαλμών της ό ρό
δινος πέπλος τοϋ ιδανικού κόσμου, τόν όποιον ή παρθενική 
φαντασία της είχε συλλάβει, καί οταν ή σκληρά πραγματι- 
κότης τής άποκαλύψη έν πρός έν τά ψεύδη καί τάς πλάνας 
τής ζωής, οταν απογοητευμένη, πικραμένη, προδιδομένη, 
σχεδόν μιση σήμεοον ο, τι έλάτρευε χθες, τότε είς ποιον βω
μόν καταφεύγει διά νά προσευχηθή; Είς τό παιδικόν λίκνον. 
Είς ποιον ούρανόν αντλεί τήν γαλήνην τής ψυχής τής; Είς 
τόν ούρανόν των όφθα.λμών τοϋ τέκνου της. Είς ποιου τό 
μειδίαμα άντλεΤ τήν έλπίδα, είς ποίου τόν γέλωτα τήν 
χαράν ; Είς τοϋ παιδιού της. Ποιον έξακολουθεΐ νά
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άγαπ^ πάντοτε, συγκεντρούσα δλην τήν δύναμιν τής τρυφ-- 
ρότητός της καί της στοργής της και τής λατρείας τ η ; ;  Τό 
π α ιδ ί  τ ι / γ ,  τό δημιούργημά της, τδ α ίμ ά  της, την μεγάλην 
καί μόνην καί αληθή καί αίωνίχν άγ άπ η ν  της.

Κάτω λοιπόν τάς χεϊρχς από τόν μέγαν καί άπαραβίαστον 
καί ιερόν αότόν βωμόν! Κάτω τάς χεϊρχς άπό τό άσυλον 
χύτό,τό όποιον ή πίστις οίκοδομεϊ, ή έλπίς σκέπει καί εις τό 
όποιον Τι παντάνασσχ καί έκπολιτίστρια αγάπη βασιλεύει 
Κάτω τας χεϊρχς άπό τον θρόνον, τον όποιον τό τέκνον δψωσε 
προς την μητέρα, την τέως δούλην, την τέως σκεύος ηδονής. 
Κάτω τάς χεϊρχς άπό την μεγάλην αύτήν δύναμίν τής γυναι- 
κός, άπό την μεγάλην ελπίδα τής άνθοωπότητος, άπό την 

μεγάλην έκπολιτίστριχν, άπό την άνατέλλουσαν ήώ του μέλ
λοντος, την κυοφορούταν τό έ'αρ των λαών καί των εθνών.

"Αφετε την παιδοκτόνον Γαλλίδα, την Γερμανίδα, η την 
Ρωσσίδα, ■ άδιάφορον, νά έξακολουθ-ή τό δολοφονικον έργον 
της. ΕΓνε ή μονάς, δεν είνε ή όλότης ευτυχώς. ΕΓνε η τερα
τώδης έξαίρεσις, δέν εΓνε ό κανών. ΕΓνε η άεργος καί η όψί- 
πλουτος καί άνηθικος, οχι η εύγενής καί η αρχόντισσα καί η 
εργαζόμενη. ’Ίδ ετε  τάς βασίλισσας καί τάς ήρωίδας καί τάς 
επιφανείς γυναίκας. “Ό λαι εΓνε μητέρες πολλών παιδιών κατά 
τό πλεϊστον. “Η Βικτωρία της ’Αγγλίας, η πριγκήπισσχ τη: 
Ούαλλίας, ή Αύγούστα τής Γερμανίας, ή χήρα Τσαρίνα τη : 
Ρωσσίας, ή ίδική μας Βασίλισσα, πόσων παιδιών μητέρες 
έ'γειναν, χωρίς νά φοβηθούν ότι θά μαρανθούν τά κάλλη των, 
καί ότι θά χαλάσουν αί σωμ,ατικαί των γραικμαί. ’Ίδ ετε  τάς 
Κρήσσας, τάς ηρωϊκάς γυναίκας τής Μεσογείου μ.έ την χάοιν 
καί την λεβεντιάν των. Θά εΓχεν η Κρήτη τόσους ηοωας, έάν 
έκεϊναι ήονοΰντο νά γεννούν; Καί θά εΓχαν σήμερον, οτε καθ’ 
ολοκληρίαν κατεστράφησαν,καμμίαν ελπίδα καί καμμίαν χα- 
ραν, εάν δέν εΓχαν παιδιά;

Άοήσατε την γυναίκα νά εΓνε μητέρα καί άς εΓναι καί μα
γείρισσα καί άς καί είναι βιομήχανος καί άς εΓναι τό παν εί: 
τό σπίτι της. Έ φ ’οσον λαμβάνη άνάγκηι θά έργασθή περισ
σότερον όπου ημπορεϊ καί όπως ημπορεϊ.

Χ ο  ξ ε ν ο δ ο χ ε ϊ ο ν  κ α ί  τ ο  ο ΐ κ ο κ υ ρ ε ι ό

Αιότι μεθ’βσα καί άν λ έγ ηό  «Ριζοσπάσ της», μεθ’όσην έξέ- 
λιξιν καί άν λάβη τό γυναικεϊον ζήτημα ό βίος τού ξενοδο- 
χείου, ό άντικαθιστώμενος υπό του βίου του οίκοκυρειοΰ δέν 
θά εΓνε ρόδινος αΰ τε διά τόν άνδρα, οΰτε διά την γυναίκα- 
οΰτε διά τά παιδιά. Έ μ ελ έτη σ α  καί εγώ την ζωήν τη: 
Άμεοικανίδος εις πολλάς τάξεις αύτης, φιλοξενηθεϊσα ύτό 
την φιλόξενον στέγην καί εκατομμυριούχων, άλλα καί γυναι
κών, αί όποϊαι έζων έογαζόμεναι. Καί εις τάς μέν καί εις

> ε / Τ \ 5 ' τ . / ΤΤ' τ' σ ιτας όε η κυρία ητο και αριστη οικοκυρά. Ιο εν όεν ημπο 
διζε διόλου τό άλλο. Δεν δυσκολεύομαι άλλως νά άναφέρω 
εδώ καί ονόματα. Εις Σικάγον' έφιλοξενήθην παρά της κ. 
Οοοπίθμ. ΤΙΊτο κυρία περιουσίας τεσσάρων εκατομμυρίων 
δολαρίων καί μητηρ πέντε παιδιών."Όταν Ιχηεευτεν,η περιου
σία της άνηρχετο εις έν μ-όνον έκατομμύριον. Τό έτετραπλα- 
σίασε, τεθεΐσα επί κεφαλές τών μηχανουργείων της. Τούτο 
δέν την Εμπόδιζε νά ζευγνύη κάθε πρωί την αμχξάν της καί 
νά έπιστρέφη εις τάς εξ άπό την άγοράν, όπόθεν μόνη της 
έπρομηθεύετο τά τρόφιμα της ημέρας. Τό πρώτον πρόγευμα 
έδίδετο εις τάς έπτά- ’ Αλλά τί πρόγευμα ! Εις κανέν ξενο

δοχεϊον του κόσμου δέν ημπορεϊ τις νά έλπίση τοιοΰτο πρό 
ευμα, υγιεινόν, θρεπτικόν, νόστιμον, ποικίλον' την δω- 

δεκάτην τό δεύτερον, εις τάς εξ τό γεύμα, είς τάς 
εννέα τό δεΐπνον. Τό ψωμί έζυμώνετο καθ’ έκάστην εις τό 

πίτι καί ήρχετο άχνίζον είς τό τραπέζι. Τάξις, άκρίβεια καί 

καθαριότης άπαράμιλλος. Πάντοτε ύπήρχον φιλοξενούμενοι 
τρεις ή τεσσαρες κατ’ έλάχιστον όρον.

Ούτε ύπηοέται μέ φράκα, ού'τε ίηί,θηΊαπίβ, οΰτε μάγειροι, 
οΰτε ηΐμπηΗοηβ. "Ανδρας είς την υπηρεσίαν όλου αύτου του 
μεγάρου μόνον ό αμαξηλάτης. “Ό λη η άλλη εργασία έγίνετο 
από γυναίκας ύπό την έποπτείαν της οίκοδεσποίνης. “Όταν 
έξεφρασα την άπορίαν μου, η φιλοξενοΰσά με κυρία μου είπεν· 
« Ά λ λ ’ οί άνδρες εργάζονται είς τούς άγρούς, είς τά μ,ηχα- 
νουργεϊα, όπου η εργασία άπαιτεϊ μεγαλειτέραν δύναμιν. Τι
θά τους κααωμεν αυτους εις τας οικίας μας ;»

Ή  κ. Οοοηΐθμ ητο θαυμασια μητηο, μεγάλη φιλάνθρωπος 
καί καλή συγγραφεύς καί ποιητρια. ΕΓχε τρεις ογκώδεις ως 
μεγάλα λεξικά τόμους, είς τούς όποιους εΓχε συναρμολογήσει 
τάς διαφόρους μ,ελέτας της, τά άρθρα της, τά ποιηματά της, 
τά όποϊα κατά καιρούς εΓχε δημοσιεύσει επί πληρωμή, είς 
διαφόρους έφηαερίδας καί περιοδικά. Τό έκ της εργασίας της 
κέρδος διεθετεν είς φιλανθρωπικά έργα. Έπηρκει λοιπόν είς 
όλα. Τό σπίτι της ητο φιλοκαλέστατα καί άναπαυτικώτατα 
διεσκευασμ.ένον. Αί ένδυμασίαι καί αύτης καί τών τέκνων της 
πολύ έπιμεληαέναι καί πολύ πλούσιαι.

Ή  άλλη έν Ίνδιανουτόλει, παρά τή ς  όποιας Ιπίσης έφι
λοξενηθην, είογάζετο ώς έπιστήμων καί δέν ήτο πλούσια. Ή  
χύτη τάξις καί έντέλεια είς τό οίκοκυρειό.Ή έπιστήμ.ων άρί- 
στη οικοδέσποινα.

Διότι καί πάλιν η ιδέα του «Ριζοσπάστου», οτι δσον ή γυνη 
προοδεύει, πρέπει νά έξανδρίζεται παν άλλο εΓνε η άσπαστη 
έν Άμεοικ·^. Είς κανέν μέρος του κόσμου αί γυναίκες δέν εΓνε 
τόσον φιλόκαλοι καί τόσον πολυτελείς καί τόσον πολυδάπα
νοι καί τόσον, ί'σως, εύμορφοι, οσον αί ’Αμερικανίδες. ’Εργά
ζονται, άλλά καί στολίζονται. Εισφέρουν, αλλά καί δαπα
νούν καί καλοπερνούν. ΕΓναι ποδηλάτριαι μέ κοντά φορέ
ματα η κοντά πανταλονάκια οταν ποδηλατουν,- άλλά εΓνε 
καί κυρίαι μέ μακράς ούράς καί μέ έξώμους σηρικάς έσθητας 
καί μ.ε βελούδα καί μέ άδάμαντας καί μέ τρίχαπτα μυθώ 
δους πλούτου, όταν χορεύουν η όταν δίδουν γεύματα.

Συζητούν διά την τροποποίησιν τοϋ γυναικείου ένδύματος 
καί πολυπληθείς σύλλογοι έχουν ίδρυθη διά τούτο. Ά λ λ ’έκα- 
στος σύλλογος έχει καί τό σχέδιόν του, τό όποιον δέν σκοπεί 
την κατάργησιν τοϋ ωραίου, άλλά την κατάργησιν του άν- 
θυγιεινοϋ. Διά τούτο έκεϊ ό σύλλογος, ό άσπασθείς τό άρχαιον 
έλληνικον ένδυμ.α, έχιι άπειρους οπαδούς· άλλά στοιχίζει 
πολύ άκριβά τό ένδυμα αύτό, διότι παν άλλο εΓναι ?1 τό πτυ
χωτόν σινδόνι,μέ τό όποϊον νομίζουν οί πολλοί καί αί πολλαί 
οτι έτυλίσσοντο οί καί αί πρόγονοί μας.

Ή  άπαρίθκησις μό··ον τών τίτλων τών φορεμάτων καί τών 
στολιτμ,ών ούς άναφέρω είς τό προηγούυενόν μου άρθρον άοκεϊ 
διάνα δώσγ ιδέαν της πολυτελείας τών Έλληνίδων μας τ ις  
άρχαιότητος.

Τ ό  α ν δ ρ ι κ ό ν  ε ν δ υ μ . *

Τό ιδεώδες λο-.πόν τού ίξανδρισμοΰ τού γυναικείου φορέ
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ματος καί έάν έχη οπαδούς είς τού; δύο κόσμους, αύτοί ά- 
ναντιρρητως μετρούνται είς τά δάκτυλα. “Η Παρισινή κυρία 
Οίβύ^Ιογένδύεται άνδρικά, άφ’ότου ηκολούθησε τόν.άνδρά της 
άνά τάς άνασκαφάς τών μεγάρων τού Δαρείου. Την εΓδα.Μοί 
έφάνη φρικώδης.Οΰτε άνδρας,οΰτε γυναίκα,άν καί καπνίζν) έμ· 
μανώς."Αλλως καί μ.ηπως η ανδρική ένδυμασία, ώς έχει σήμε
ρον, έίχει τούλάχιστον τό προνόμιον τ·ης υγιεινής; ’Εκείνα τά 
κολλαρισμένα φωκόλ, τά μέχρι τών ώτων, τά όποϊα σφίγγουν 
αλύπητα τόν λαιμόν καί ώς μάχαιρα ακονισμένη άπειλοΰν νά 
κόψουν τάς καρωτίδας τον κυρίων μ.ας, έάν ολίγον άποτόμως 
κινηθούν. Έκεϊνα τά σκληρά καπέλλα, τά  ώς κρίκοι μαρτυ
ρίου περιβάλλοντα τούς κροτάφους, καί τά άλλα τά ύψηλά, τά 
ώς καπνοδόχοι, άχαρα καί άνοστα ύψούμενα έπί τών κεφα 
λών των καί η βελάδα μέ τάς δύο πτέρυγαζ-, αί όποιαι ιχε- 
ταβάλλουν είς ογκώδεις χελιδόνας τούς άνδρας καί αί ρεδιγ- 
κόται, αί έως τά πόδια, καί τά άλλοτε πλατέα μέχρι γ ε 
λοίου καί άλλοτε στενά μέχρις άηδίας πανταλόνια,ποίαν έλευ- 
θερίαν κινήσεων, ποίαν υγιεινήν έξασφαλίζουν είς τούς φράγκο- 
φορούντάς μας ; Περί τάίς γραφικότητος καί ώραιότητος δέ 
τοϋ ένδύματος αύτοΰ οΰτε λόγον κάν κάυ,νομ,εν. Άρκεΐ \ά πα 
ραλάβγι τις τού; άνδρικούς συρμ,ούς της σήμερον μέ όλους 
τούς τών παρελθόντων αιώνων, ίνα έννοησγ πόσον η άνδρικη 
καλαισθησία υστερεί εί; τάς ημέρας μας.

"Αλλως τε  τό φηιιζόμενον αύτό άνδρικόν ένδυμα μήπως 
τούλάχιστον έχει τό προνόμ,ιον νά κάμνγι άφελέστερον καί ό 
λιγώτερον πολυτελνί τόν άνδρα ;

Ό  «Ριζοσπάστης» λέγει ότι; ταξειδιύων ποτέ είς πόλιν 
τινά τού Βοροά έμέτρησεν έπί μιας όδοΰ έμπορικά καταστή
ματα γυναικείου καλλωπισμού δέκα επτά διά γυναίκας καί 
έν δ ι * άνδρας. Έ γ ώ  η όποία συχνά διέρχομαι την όδόν Σ τ α 
δίου, μ.ίαν τών μ,εγαλητέρων λεωφόρων τών ’Αθηνών, έμέτρησα 
προχθές ακόμη είκοσι τρία καταστήματα άνδρικης πολυτε
λείας, καί έν η δύο γυναικεία ’Εννοείται ότι είς αύτά δέν 
συμπεριεληφθησαν οΰτε τά κουρεία, τά όποια είδικώτερον ά- 
νηκουν είς τούς άνδρας, οΰτε τά καπνοπωλεία. Τούτο δέ 
σημαίνει ότι δέν υπάρχουν καί δΓ ημάς έμπορικά καταστη 
ματα, άλλ’ on  ή άμιλλα χοΰ καλλωπισμού καί τών δύο 
φύλων βαίνει έκ παραλλήλου. “Η Δεσενιέ καί ό Χάλκωμά 
τάς, η Couturier καί ό Κασδόνης, οί έμποροι της όδοΰ Έρ 
μοΰ καί τ^ς όδοΰ Σταδίου άμιλλώνται είς τόν πλούτον καί 

! την πολυτέλειαν. Τά τελευταία εΓναι τά πλου.σιώτερα καί 
τά μεγαλοπρεπέστερα, εΓνε δέ τά άνδρικά.

ΣΪΝΕΑΡΙΟΝ

ΤΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤΣ Σ ΐΜ Β Ο ΐΑ ΙΟ ΐ ΤΩΝ ΓΪΝΑΙΚΩΝ
Τό Διεθνές Συμβούλιον τών Γυναικών, τό καταρτισθέν κατά 

σό έν Σικάγω Συνέδριον, τό συγκληθέν τό 1 8 9 3 ,  συνέρχεται 
κατά τά τότε άτοφασισθέντα είς Διεθνές συνέδριον την 26ην 
’Ιουνίου τού 18 9 9  έν Λονδίνω, υπό την πρσεδρείαν της λ α ί
δης Aberdeen, προέδρου τού Διεθιούς Συμβουλίου τών Γ υ 
ναικών.

Ή  διευθύντρ α τνςς «Έ φ η μ . τών Κυσιών® ειχεν εκλεχθώ 
τότε έν Σικάγω, ώ; σύμβουλος τού Διεθνούς Συμβουλίου.τών 
Γυναικών, άντιπροσωπεύσασα έν αύτώ τάς Έλληνίδας, εΓχε

ό ανατεθη τοτε προς αυτήν καί ή φροντίς νά καταρτίσγι έν 
Έ λλ ά δι "ΕνωσίΥ ΈΛΛηνΙδιwr.

“Η διευθύντρια της «Έφημ. τών Κυριών» προέβη εύθύς 
μετά την έξ ’Αμερικής έπιστροφην της είς τάς αναγκαίας 
ένεργείκς ποός σύστασιν της«Ένώ σεως τών “Ελληνίδων»,ητι; 
μετά πολλάς αντιπράξεις καί συστηματικήν άντίδρασιν κα- 
τηοτίσθη πρό διετίας καί έδρασεν εύεργετικώτατα καί κατά 
την διάρκειαν τοϋ πολέμου^καί δρίγ έπίσης εύεργετικώς σή
μερον άνά τά διάφορα αύτ·ης τμήματα.

Σήμερον ή διευθύντρια τ·ης «Έφημερίδος τών Κυριών» 
προσκαλείται ώς σύμβουλος τού Διεθνούς Γυναικείου Συμ
βουλίου νά μετάσχϊ) τών έργασιών τού Διεθνούς Συνεδρίου, 
ΐνα έκθέσγ έν αύτώ τάς σχετικά; ένεργείκς της ώς πρός την 
σύστασιν της Ένώσεως τών Έλληνίδων καί τά κατά την 
δράσιν αύτ·ης.

Τό Συνέδοιον τούτο ποιείται έναρξιν τών έργασιών του. την 
26ην ’Ιουνίου, ημέραν Δευτέραν, διά φιλικ-ης συναθροίσεως, 
καθ’ η  ̂ θά άντχλλαχθούν αί συνήθεις φιλοφιονητικαί άγορεύ- 
σεις καί θά γείνουν αί παρουσιάσεις τών προεδρείων καί τών 
μελών. Αί συνεδρίαι μετά ταΰτα θά έξακολουθήσουν τα κ τι-  
κώς δίς της ημέρας καί αί συζητήσεις καί όμιλίαι θά διεξα- 
χθώσιν είς άγγλικην, γαλλικήν καί γερμανικήν γλώσσαν. 
Πάσα διάλεξις θά μεταφράζεται είς τάς τρεις άνω γλώσσας 
καί θά διανέμεται είς τό άκροατήοιον, τό όποιον οΰτω θά δύ- 
ναται άκωλύτως νά παρακολούθηση πάσαν συζήτησιν.

Καί είς τό έν Λονδίνω συνέδριον ώς καί είς τό έν Σικάγιμ 
θά παρασχεθη φιλοξε-Ία εί; πάσας τάς συμβούλους τού Διε
θνούς Συμβουλίου τών Γυναικών, ώς καί είς τάς είδικώς 
προσκεκλημ-ένας γνωστά; ρήτορας.

Κατάλογος πλήρης ξενοδοχείων καί οικογενειακών οικοτρο
φείων είς τιμάς, πρός τούτο, πολύ ύποτιμημένας θά δημοσι- 
ευθη προσεχώς. Τοιουτοτρόπως τό Διεθνές Συμβούλιον θά δυ- 
νηθή νά συγκέντρωση δσον τό δυνατόν μεγαλήτερον άριθμόν 
γυναικοφίλων, άνδρών καί γυναικών, οί όποιοι θά μετάσχουν 
τών συζητήσεων καί θάφέρη έκαστος τήν γνώμην του είς τό 
μέγα σχέδιον τών μεταρρυθμίσεων, τό έπιδιωκόμενον παρά 
τού Διεθνοϋς Συμβουλίου.

Ϊΐρόγραμ.μ.α. τοΰ Συνε,δρόου

Λιεθνης ΆΛΛηΛιγγύη

Ιον “Ιστορικόν τού ζητήματος. 2ον ’Επιχειρήματα ύπερ τής διε
θνούς αλληλεγγύης εν ταϊς διαφοραϊτ τών διαφόρων έθνών.

Άτατροιρη  χαί  ’Ε χ π α ίδ εν σ ις

Ιον “Η κατ’ οικον ανατροφή. 2ον Νηπιακοί κήποι. 3ον Παιδική 
ζωή. Ίον “Η έκπαίδευσις προπαρασκευάζουσα τόν άνθρωπον δια τήν 

ζωήν. δον “Η άπό κοινού έκπαίδευσις άρρένων καί θηλέών. 6ον “Η 
τεχνική πη'δευσις. 7ον Τά διδασκαλεία. 8ον Νεωτερισμοί εκπαιδευ
τικοί. 9ον Παίδευσις αναπήρων, ηλιθίων, κωφαλάλων κτλ.

Γ  υναιχεία  ' Ε π α γ γ έ λ μ α τ α

Ιον ’ Επαγγέλματα ελεύθερα διά τάς γυναίκας. 2ον Ή  ώς έκ τής  
εισαγωγής τής γυναικός είς τόν έπαγγελματικόν βίον κατάστασις τής  
οικογένειας. 3ον Αί νοσοκόμοι. Ίον “Η σημερινή θέσις τής μαίας, δον 
“Η έργασία τών γυναικών ώς παιδαγωγών. 6ον Γυναίκες ιατροί. 7ον 
Γυναίκες έπιθεωρήτριαι σχολείων. 8ον Γυναίκες δημοσιογράφοι. 9ον 
Συζήτησις περί τών νέων σταδίων, τα όποία πρέπει νά άνοιχθοΰν είς 

τάς γυναίκας.
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Π ολιτ ική

Ιον Ευθύνη τής γυναικος ώς πολίτιδος. 2ον Άνχπτυξις παρά τή  
γυναικί τής συνειδήσεως του πρός τδ δημόσιον καθήκοντος. 3ον Γ υ 

ναικεία δικαιώματα. 4ον Αί γυναίκες έν τω δημοσίω βίω. δον Θεσις 

τής γυναικδς έν τή κοινότητι.

Ν ομοθεσία καί Β ιομ η χαν ία

Ιον Πολιτική άνικανότης τής γυναικδς. 2ον Ειδική νομοθεσία τ ή ;  
εργασίας. 3ον Νομοθεσία δια τάς έργατικας τάξεις. 4ον Ή  στάσις των 
διαφόρων πολιτικών κομμάτων έπι του ζητήματος τής θέσεως τής 

γυναικδς έν τή βιομηχανία, δον Άποκέντρωσις τής έργασίας. 6ον Ά ρ -  

χαί έπι τοϋ ήμερομισθίου. 7 ον Ή  οικιακή βιομηχανία.

Ζ ητήματα  κοινωνικά

Ιον ’Ανάγκη μιας καί τής αυτής ήθικής διά τα δύο φΰλα. 2ον 'Η  

εγκράτεια. 3ον Αί γυναικεΐαι λέσχαι. 4ον Τα συμβόλαια του γάμου, 
δον Προλήψεις καί ποιναί. 6ον Άποικισμοί 7ον Καλλιτεχνία καί δια
σκεδάσεις. 8ον Άποταμιευτικά ταμιευτήρια δια τδ γήοας 9ον Σπου-  

δαιδτης του οργανισμού έν τή κοινωνική καί πολιτική ζωή.

Α Ι Γ Τ Ν Α ΙΚ Ε Σ  Ψ Ε Τ Σ Τ Ρ ΙΑ Ι
Εις ώραΐον άρθρον του παρισινού «Journal» ό κ. Paul 

Adam κοιτηγορεϊ τάς γυναίκας, διότι ψεύδονται. Ή  κ Μα
ρία Μαρτέν, ιδού τι άπαντγ είς’ τό άρθρον του κ. Adam :

« Ό  κ. Paul Adam έχει άναντιρρήτως δίκαιον. Τό έζο- 
μολογούμεθα ταπεινότατα. Αΐ γυναίκες ψεύδονται, ψεύδονται 
μάλιστα συχνότατα εις τάς ασήμαντους περιστάσεις, ώς 

και εις τάς μεγάλας.
Είναι τούτο έκ κληρονομικό τητος. Τα έπι πολύν καιρόν 

ανεξάλειπτα ίχνη τής. δουλείας, εις την όποιαν αιώνες ανδρι
κού βαρβαρισμοΰ έκράτησαν την γυναίκα, είναι τούτου παραί
τιον, ώς λέγει ό συγγραφεύς. Δεν τό πολυπιστεύομεν όμως, 
δίά τον άπλούστατον λόγον, οτί εάν αί ύποδουλωμέναι επί 
μακράν σειράν έτών γυναίκες ψεύδωνται, οί ύποδουλώσαντες 
καί ύποδουλοΰντες αύτάς άνδρες έψεύδοντο καί ψεύδονται α
κόμη περισσότερον. Ή  ζωή του άνδρός δεν είναι ή έν μα
κράν καί άτελεύτητον ψευδός, οία δήποτε καί άν είναι ή κοι
νωνική του θέσις. 'Ως έμπορος ψεύδεται άνά πάσαν στιγμήν 
θρασίως, προσπαθών νά καταναλώση τό κακόν ή καλόν έμ.πό 
ρευμά του είς διπλάσιάν τής άξίας του τιμήν. Ώ ς  βιομήχα- 
νος κάμνει τό ί'διον πρός τον έμπορον. Ώ ς  διαηγόρος ψεύδε
ται έπαγγελματικώς. Ώ ς  κοινοβουλευτικός άνήρ ψεύδεται 
καί πάλιν,κρύπτων υπό φαινομενικήν αΰταπάρνησιν τάς ίδιο- 
τελεΐς βλέψεις καί τήν φιλοδοξίαν του. Μήπως κατά τάς 
βουλευτικάς έκλογάς δεν βλέπομεν τοιχοκολλημένας τόσας 
ψευδείς υποσχέσεις, τόσας βδελυράς συκοφαντίας, τόσας ά- 
νείλικρινεΐς επαγγελίας ;

Καί είς τόν ιδιωτικόν βίον, είς τον βίον του έρωτος, περί 
του οποίου όμιλεΐ ό κ. Ά δ ά μ  είς τό κατά των γυναικών κ α 
τηγορητηρίου του, ποιος ψεύδεται περισσότερον, ό άνδρας ή 
ή γυναίκα ;  Ποιος ορκίζεται αιώνιον έρωτα, οταν έκ πείρας 
γνωρίζη οτι Οά φανη έπίορκος ; Τίς υπόσχεται γάμον, τόν 
οποίον δεν εκτελεΐ ; Τίς έγκαταλ,είπει τήν προδοθεΐσαν 
μνηστήν ;

Καί ήμποροΰν νά συγκριθουν τά ψεύδη αύτά είς τάς <ppt- 
κώδεις συνέπειας των μέ τά ψεύδη των γυναικών, αί όποΐαι 
παρουσιάζονται μέ πλαστά καί ψευδή κάλλη, ή  αί όποΐαι 
παρίστανται ώς άγναί, ένω πρό πολλοΰ, χάρις είς τά άν-

δρικά ψεύδη άπώλεσαν τήν αγνότητά των ;
’Αλλ’ ο,τι είναι δεξιόν ιδιαιτέρας προσοχής είς τήν τελε'αν 

έλλειψιν ανδρικής ειλικρίνειας, είναι ή πλήρης πρός αύτούς 
παρά του κοινού άπονεμομένη έπιείκεια. Τά ανδρικά ψεύδη, 
εί'τε είς τό έμπόριον, είτε είς τήν πολιτικήν, είτε είς τόν 
έρωτα, είτε είς τήν κοινωνίαν, είναι ψεύδη, ούτως είπεΐν, 
έπισημοποιημ.ένα, καί ό ψεύστης έπιτυγχάνων, βαδίζει έν τή 
κοινωνία μέ τό πρόσωπον ύψηλά.

Καί ομως πόσον εύκολώτερον θά ήτο διά τόν άνδρα παρά 
διά τήν γυναίκα νά είναι ειλικρινής καί ευθύς. Εκείνη θυμα 
τής καρδίας της, θυμα τής πρός τόν άνδρα υποταγής της, δέν 
τολμή έπι ποινή ανυπολογίστων συμφορών νά φαίνεται οποία 
είναι, χωρίς τό προσωπείου, τό όποιον αυτός ό άνήρ τήν 
ύποχρεώνη νά φέρη. Έγκαταλελειμμένη παρ’ αύτοΰ, άπαρ- 
νουμένη άπό τήν οίκογένειάν της, πεοιφρονουμένη άπό τήν 
κοινωνίαν, πώς ήκπορεϊ νά σωθή, νά σώση τήν ύπόληψιν, 
τήν υπαρξίν της ή ψευδομένη ; Ά λ λ ’ έκεΐ οπού ή αλήθεια δέν 
έπάγεται δι’ αυτήν καταστροφήν, βεβαίως πιστεύομεν οτι αί 
γυναίκες είναι άληθέστεοαι τών άνδρών. Είμεθα φύσει άγνό- 
τεραι, φύσει λεπτότεραι, ώστε νά μή άγαπώμεν τό ψευδός.

Τό δυστύχηαα είναι ότι νενικώτερον ή κοινωνία μας είναι 
εγκατεστημένη επί του ψεύδους. Τό μικρόν ψεύδεται άπό τά 
μικρά του έτη, ώς ψεύδονται οί γονείς του πρός αυτό. Ευθύς 
ώς καταλάβη θέσιν είς τά σχολικά εδώλια,ψεύδεται είς τούς 
καθηγητάς του καί είς τούς μικρούς συντρόφους του. Είς τό 
έπάγγελμα, τό όποιον βραδύτερου έκλέγει, βλέπει όλους δια- 
στρέφοντας τήν αλήθειαν καί ζώντας ααί προαγομ.ένους διά 
του ψεύδους. Δέν πρέπει λοιπόν νά έκπληττώμεθα,έάν ή γυνή 
κάμνη τό ίδιον, διότι έχει υπέρ αυτής πολλάς έλαφρυντικάς 
περιστάσεις.

Δέν κάμ,νομεν ένταΰθα τήν απολογίαν του ψεύδους, άλλ’ 
ούτε έπικρίνομεν τό άρθρον του κ. 4Αδάμ, ό όποιος άν καί 
γυναικόφιλος έκπλήττεται διότι αί γυναίκες ψεύδονται, χω
ρίς νά σκέπτεται οτι είναι πολύ φυσικόν νά ομοιάζουν πρός 
τούς πατέρας των.

Τό έλάττωμα τούτο, ώς καί τόσα άλλα, θά έκλειψη είς 
κοινωνικήν κατάστασινάγνοτέραν καί ύγιεστέοαν. Έάν σκμεοον 
ή γυνή δέν είναι πλέον θυμα τοδ κατακτητοΰ, είναι όμως ύπο 
κυριότητα. Έλταν άποκτήση τήν έλευθερίαν της, όταν ύπό 
τόν ή'λιον έξασφαλίση καί αυτή τήν θέσιν της, τότε δέν θά 
φοβήται πλέον τό φώς. Ή  αδικία έχει πάντοτε λυπηρά έπα- 
κόλουθα. Ή  δουλεία τής γυναικος έσχεν ώς συνέπειαν τήν 
στασιμότητα'καί διαστροφήν τής ανθρώπινης προόδου.

ΙΙεραίνομεν λοιπόν, έπα^αλαμβάνουσαι μετά του κ. Pau 
Adam : Αησμονήσωμεν τον παρε-ίθόν, τό  τόσον  σκοτεινόν.  
Β αό ίσω μ εν  πρός τό αγ αθόν ,  πρός τό ¡ρως, πρός  την ά.Ιή- 
θειαν ,  πρός τήν ΐ,ωήνν.

Μ α ρ ί α  Μ α ρ τ έ ν

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ Τ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
Οί πρόγονοί μας όπως συσφίγξουν τόν μεταξύ τών ελλη

νικών φυλών ένυπάρ/οντα τής συγγένειας δεσμόν, όπως φυ
λάξουν τά ήθη καί έθιμα, τάς άρχάς καί παραδόσεις, έσύ- 
σιησαν τούς αγώνας, οί οποίοι, ώς μας διδάσκει ή ιστορία,
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ήδέλφωναν πάντας, κατέπαυον τάς μεταξύ τών πόλεων ύφι- 
σταμένας διαφοράς, καί έν γένει μεγάλως συνετέλουν είς τό 

νά διασωθή ό πολιτισμός,τόν όποιον αυτοί έθεμελίωσαν. Έ π ι  
πλέον είχαν τό Άμφικτυονικόν συνέδριον, είς τά όποιον έκά- 
στη τών δώδεκα φυλών έστελε καί τόν αντιπρόσωπόν της, 
όπου έτελοΰντο θρησκευτικά! πανηγύρεις, καί τό όποιον έβρά- 
βευε πάσαν αγαθήν πράξιν ή έτιμώρει πάσαν κακήν.

Ά λ λ ’ ήαεις οί σημερινοί 'Έλληνες, οί μή έχοντες τοιαύτας 
έορτάς προς σύσφιγξιν συγγενικών δεσμών, ήρ.ε~ς ίδια οι εν τή 
ξένη ζώντες καί μή άκούοντες πολλάκις έπι έτη ολόκληρα 
ουδέ λέξιν τής μητρικής ημών γλώσσης, οί τών ξένων θαυ- 
μάζοντες τάς αδελφότητας καί συναθροίσεις καί τήν προς πά» 
ίδικόν των ΰπακοήν καί πίστιν, ώς τόπον συιεντευξεως δεν 

έχομεν άλλο ή τήν Εκκλησίαν, όπου υπάρχει τοιαύτη.
Ή  ’Εκκλησία είνε τό σημεΐον τό φέοον έπι το αυτό τα 

μακράν τής μητρός ζώντα τέκνα, τό συσφίγγον τούς τής συγ
γένειας δεσμούς, τό ύπενθυμίζον πάν ιερόν καθήκον είς τόν 

είς αύτήν άνήκοντα καί έν τή ξένη ζώντα.
Είς τάς μεγαλοπόλεις τής Εσπερίας φθάνων ό ξένος, μ ε

ταξύ τών άξιοθεάτων τής πόλεως, τά όποια έπισκεπτεται. 
έχει βεβαίως καί τήν ’Εκκλησίαν αύτοϋ.Έκεΐ διαθεομ,αινεται 
ή καρδία ή τόσον ψυχοανθεΐσα ύπό τήν ξένην άτμόσφαιραν, 
έκεΐ άναπαύεται τό πνεϋμα καί έπανευρίσκει τήν διαύγειαν 
καί γαλήνην ό νους. Έ ν  τή ’Εκκλησία ή φωνή δέν είναι ξενη, 
άκούει πλέον ό Έ λ λ η ν  μεγαλοφώνως άναγενωσκομένην ή 
ψαλλομένην τήν μητρικήν του γλώσσαν. Τό π, ός δόξαν Θεου 
έκεΐνο οικοδόμημα έν ένί λόγω έπέχει τόπον οίκου καί πα- 

τρίδος 8ι' αυτόν.

Εύλογημέναι καί πέραν του τάφου αί χεΐρες, αί παοεχου- 
σαι τά χρειώδη πρός άνέγεοσιν τοιούτων οικοδομημάτων. 
Πόσον ή υπαρξις αυτών είναι έθνωφελής πάντες οί είς τα 
ξένα μένοντες γνωρίζουν καί κηρύττουν.

Ά λ λ ’ δ,τι διαλάμπη έν τή έκκλησία, δ,τι κάμνη νά μη 
φαίνηται πλέον τό μέρος ξένον, δ,τι έπιφερη τήν ψυχικήν θ ε
ραπείαν, είναι καί πάλιν ή γλώσσα είς τήν όποιαν έγράφησαν 
τά σοφά άναγνώσματα καί τά  λαμπρά έμμετρα ποιήματα. 
Είναι ή πλουσία τής ευγενοϋς αυτής θρησκείας θεωρία, ή έ -  
χουσα τήν δύναμιν νά μεταφέρη τήν διάνοιαν πτερυγίζουσαν 
είς σφαίρας ύψηλάς, οταν καλώς άναγινώσκηται αυτη καί 
οταν πιστώς οί θεσμοί καί αί παραδόσεις τηοοΰνται.

ΙΙαρέστην κατ’ αύτάς είς ελληνικήν έν τώ έξωτερικώ ’Εκ
κλησίαν μεγαλοπόλεως, όπουνεανίας, άναγινώσκων τόν Ε ξά 
ψαλμον, παρέλειψεν ολόκληρον τόν δ’ ψαλμόν, πηδήσας αμέ
σως άπό τοϋ γ' είς τόν ε , διατί; Συντομίας χάριν άοά γε ! 
’Αλλά δέν ήτο άνάγαη.Έν γένει μετ ’ ασυνήθους σπουδής έφαί- 
νετο έπισπευδομένη ή λήξις τής λειτουργίας. 'Η ’Εκκλησία 
είς τήν πόλιν έκείνην αρχίζει τήν 9ην, καιρός άρα υπήρχε 
πολύς. Ή  ήμερα ήτο Κυριακή. Οί άνθρωποι δέν έβιάζοντο 
ίσως νά φύγουν, άφοΰ τήν ημέραν έκείνην δέν έργάζονται. 
Κύριός τις φ -ινόμενος έχων καθήκοντα έπιστάτου καί ό όποιος 
άπήντησεν εύγενέστατα είς ολας ημών τάς απορίας, οτε 
έκάμαμ,εν τήν παρατήρησιν ταύτην, έμειδίασε μόνον χωρίς νά 
άπαντήση. Τί έσήμαινεν άρά γε τό μειδίαμ,α έκεΐνο ; τό δέν 
βλάπτει: Τό δέν έννοοϋν πολλοί | ’Εάν έσήμαινεν οτι δέν 
βλάπτει, λέγομεν ότι βλάπτει καί βλάπτει πολύ. Ό  νόμος

μάς λέγει: ακρίβεια έν πάσι καί έπ! πάσι. Ά ρχήδ έ καί βάσις 
πάντων καί έπι πάντων είναι ή έκκλησία.

"Οχι λοιπόν, άφοϋ τόση αξιέπαινος υπάρχει είς τάς έκκλη- 
σίας αύτάς τάξις, άφοΰ τόση παρατηρεΐται τών έκκλησιαζο- 
μ,ένων κοσμία καί ευσεβής στάσις, ή ιερουργία πρέπει νά γί
νεται τακτική. Άφοΰ τόσαι θυσίαι καταβάλλονται διά τόν 
πλούτον τών ναών καί τήν κοσμίαν συντήρησίν των, διατί νά 
παραβλέπηται ή τακτική έκτέλεσις τής ιερουργίας; ’Εάν μά
λιστα ληφθή ύπ’ δψιν-δτι είς τήν πόλιν αύτήν καί είς τόσας 
άλλας υπάρχουν πολλοί Έλληνόπαιδες, έχοντες μητέρας 
αλλοθρήσκους, αί όποΐαι άδυνατοΰν φυσικά νά δώσουν 
θρησκευτικόν μάθημα είς τά τέκνα των ή νά λύσουν άπορίαν 
των, τότε θα καταστή καταφανεστέρα ή άνάγκη τής τηοή- 
σεως τών τύπων έν τή έκκλησία, ή'τις όφείλει νά άναπληρώση 
τήν χριστιανήν μητέρα. Πάν ο,τι βλέπη τό μικρόν, ή άκούη 
έν αύτή είναι τύπος, τόν όποιον φυλάσσει δι’ δλον τόν βίον 
του. Ή  νέα αυτη γενεά θέλει βαδίσει έπι τά ίχνη τής προ- 
παρασκευαζούσης αύτήν σί.μ.ερινής. Μικρά υπεκφυγή γίνεται 
έξις καί βραδύτερον φύσις, άλλοιοΟσα τά πράγματα καί με- 
ταβάλλ.ουσα τόν άρχικόν αύτών χαρακτήρα.

’Ανάγκη καί καλώς καί άκριβώς ν’άναγινώσκωνται τ ’άνα- 
γινωσκόμενα, διότι άν αί Φράγγισαι έκεΐναι ψάλτριχι, αί κα
λώς ψάλλουσαι, κακώς τά ελληνικά έπρόφερον, ή παρέλει- 
πόν τι, δέν ή'θελεν είσθαι παράδοξον· ένώ τό πράγμα δια

φέρει διά τούς Έλληνας τοΰ Θεου λειτουργούς.
Μ α ρ ί α  Π ι ν ό λ λ η

Μ Α Ρ ΙΑ  Θ Ε Ο Χ Α Ρ Η
Γ ' .

Έ κ  του ύφους τής δημοσιευθείσης περικοπής τής π ε Π λ α 
τάνου  μελέτης τής Μαρίας Θεοχάρη φαίνεται ή έγιύψασα μό
νον είς κλασικάς σπουδάς συγγραφεύς, ή άνατόμος καί βα- 
θεΐα μ.ελετήτρια τών άοχαίων κειμένων, ή δεσμία καί είς τό 
υφος καί είς τήν γλώσσαν, τά  όποΐα γηραιόν μ,αλλον καί πο- 
λιότοιχα διδάσκαλον προδίδουν, τρεφόμενον καί υπάρχοντα 
διά τών μεγάλων τοΰ παρελθόντος άναμνήσεων ή κόρην νέαν 
καί θαλεράν καί μειδιώσαν άκόμη πρός τήν άνατολήν τής 
ζωής.

Είς ξένον τόπον, μόλις τά εδώλια τοΰ ’Ινστιτούτου άφή- 
σασα, δέν είχε λάβει καιρόν νά άπαλλάξη τό πνευμά της 
άπό τά δεσμά του κλασικισμού, νά κρατήση έκ τών μελετών 
της τά ώοαΐα μόνον καί μεγάλα νοήματα καί νά περιβάλη 
αύτά μέ ένδυμα νέον, μέ ύφος καί μορφήν τών χρόνων μας καί 
τή; έποχής μας.

Διά τοϋτο ή γλώσσά της φαίνεται τόσον έξεζητημένη, τό 
ύφος της μάλλον ξηρόν καί έν τη διατυπώσει άκόμη τόσων 
ώραίων καί δροσερών — δύναταί τις νά ε ίπη— ιδεών.Θυμα καί 
αύτήτοΰ γλωσσικού μας ζητήματος, τοΰ τόσον δυσκολολό- 
του,ένώ ήίύνατο νά άφήση όπίσω τη ;  εν γραπτόν μνημεΐον, 
άνάλογον πρός τήν άκμαίαν νεότητα καί τό ζωηρόν καί με
γαλοφυές πνευμά της, άφίνει δοκίμια έπιστημονικά μ,όνον, 
άλλά χωρίς καλιλογικάς άξιώσεις, χωρίς τόν τόπον καί τήν 
ιδίαν φυσιογνωμίαν, ή τις άποτελεΐ τήν φιλολογικήν προσω
πικότητα έκάστου συγγρχφέως.
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Ό  θάνατος την.ήίέ'ησεν δλην ίδικήν του Δέν τής έδωκε 
καιρόν νάφήσγ) καί δι’ ημάς τι μεγα, τί έξ έκεινων, τα ο
ποία καί τόν θάνατον νικούν.Καί ή μ.ρφή τ η ;  άκόμη θά ε'με- 
νεν ί'σως άγνωστος εις τάς έπερχομένας γενεάς, εάν αύτή ή 
ιδία, παίζουσα ώς καλλιτέχνες, δέν έζωγράφιζεν έαυτην, πο- 
ζάρουτα απέναντι του κατόπτρου της.

Καί άπέθανε μόλις είκοσι τριών ετών, περιηγούμενη την 
Γερμανίαν καί ά-αδιφώσα τάς βιβλιοθήκας της, χάριν του 
συγγράμματος της, περί Βυζαντινή; έποχή; καί Σταυροφο
ριών, το όποιον θά άπετελει τό ιστορικόν, ούτως είπεϊν, συμ
πλήρωμα του έργου τνίς σοφή; προκατόχου καί συμπολ'.τιδός 
της, Μαργαρίτας’Αλβάνα Μηνιάτη, περί βυζαντινή; Τέχνης.

Άπεθανεν εις Μεράν του Τυρόλου, προσβληθεϊσα υπό τύ
φου, εντός ολίγων ημερών. Μέ τόν θάνατόν της έσβέσθησαν 
τόσαι ελπίδες ,τόσα ό'νειρα περί του μεγάλου καί ενδόξου μέλ
λοντος, της. Ή  άτυχη; μνίτν)ρ της, 3ν καί νέα άκόμη, δέν 
ηδυνηθη νά άνθέξγι εις την μεγάλην ταύτην συμφοράν καί 
μετά τρεις ημέρας ηκολούθησε τό τέκνον της εις τήν αιωνιό

τητα .
Ώραίαν νεκρολογίαν τη; Μαρίας Θεοχάρη έδημοσίευσεν εις 

τεύχος ίταλιστί ό Francesco di Monti, έν γ  έξαίρεται καί 
ή μεγαλοφ ία τνίς κόρη; καί τό επί τω θανάτω της πένθο; 
της Κέρκυρας, η όποια νέας θά έ'ίρεπε δάφν/ς έκ του δέν
δρου της ζωής της Μαρίας, εάν ό θάνατος δέν τό έξερρίζωνε 

τόσον ταχέως.

Η  Α Γ Α Π Η  Γ Η Σ  Μ Α Ν Ν Α Σ
Σ ' έρρη πΛ άκα ρή τορα  γυρρενη  
Μ ε π α ρ ά π ο ν ο  χΛαίει π ιχρό  
Μ ίαν  έ .Ιπ ίδα  στό  χ ώ ρ α  θα ρέεη ,
Τ ό  π α ιδ ί  της τό ρό ν ο ,  νεχρό.
Ε ις  την π έτρ α ν  αυτήν πού δροσ ιζει  
Μ άννας  δ ά κ ρ υ — Λ α χ τ ά ρ α  ψυχής  
Μ ιά π α ρθένα  δειΛά γονατ ίζ ε ι ,
Κόρη ω ρα ία  σ ά  ρόδο τα  αύγής-

— Τ ί ζητάς  εις τό ρ ν ή υ α ,  π αρθένα ,
Π ού σ χ ε π ά ζ ε ι  τον γυοΰ ρ ο ν  τό σώ ρα  ,· 
"Αχ 1 τό δάχρν  δέν ε ίν α ι  για σ ένα ,
Τ ί  ζ η τ ά ς  εις των τάφων τό χ ώ ρ α  ;  
Α ιώ χ ν ε ,  σύ, στής ζωής την αύγοΰΛα  
Τή νυχ τ ιά ,  που ζη ’ φς νάντικρύσης,
Φύγε, φύγε, άπ' τους τάφους, πα ιδού ./α ,  
Κ Τ  ώρα θαΛθη, πού εδώ θά θρηνήσης.

— Μ ιάν  ά γ ά π η  στόν  χόσρο  ε ί χ α  ή ραύρη,  
Μου τήν στέρησε τύχη σχΛηρή 
Μ ιά χαρδ ιά  νεχρωρένη που θανρη  
Σ υντροφιά ,  ώ, σ έ  πέτρα  ψυχρή  /
Είν' οί τάφοι γ ια  ρ έ ν α  τό φως ρο υ  ,
*Α χ  ! ό νηός, που α γ α π ο ύ σ α ,  είν' έδώ· 
Σ ύ,  ρ ι .τ ερα ,  τήν δ ύν αρ ιν  δός ρο ν ,
Ε ις  τόν  τάφο σ ι ρ ά  >ά θρηνώ.

— έ ΐ σ α ι  ε η ά χ '  ή ζωή 'ναι διχή σ ο ν  
Ε ίν ' οί τάφοι πικρή συντροφιά ,
"ΑΛΛη α γ ά π η  θέ ναύρη ή ψυχή σου

’Ό ν ε ιρ α  àÀAa t/à πΛ ζης χ ρ υ σ ά .
Μά τής ρ ά ν ν α ς  ή ά γ ά π η ,  πα ιδί ρο υ ,
Αέν φοβάται,  δεν  τρ έρ ε ι  τ ά  χ ρ ό ν ια  
Κ Τ  ά π ό  π ίκρα  γ ιοράτη  ή ψυχή ρου ,
"Οπως ε ίνα ι ,  θέ v â v a i  χ’ α ιώ ν ια .
Φύγε, φύγε, χ' ή ά γ ά π η  π ρο σρένε ι  
Μ ' ανθ /ι— έΛπίδες— εσέ νά  σ τ ο ΐ ί σ η ,
Γ ι ά  τή ρ ά ν α ,  που χΛαίει ΘΛιρρένη 
Τ ό  Λουλούδι ποτέ  δέν  θ’ άνθ ιση .

I I

"Αχ ! νωπό Ί)ν άχ όρα  τό χ ώ ρ α ,
Που σχεπ άζε ι  τ' ώραΐο άγγεΛούδι,
Αέν έ χ ό ρ τ α σ ε  ô χ ά ρος  άχ όρα  
ΚΤ ά.ΙΛο πάΛι θερίζει ΛουΛούδι.
Τ ό  ρ ιχ ρό  ρ ν η ρ α τ ά κ ι  άντ ιχρνζω  
Ν έ α  γυνα ίκα  ¡Τ άνθους νά  στοΛίζη.
"Αχ ! τή όόΛια π α ρ θ έν α  γνωρ ζω,
Σ τοΰ  πα ιδιού  της την πΛ άκα δακρύζε ι .
'Απ' τό χ ρ ώ ρ α ,  που δ ε ίχ ν ε ι  ή ρορφή της,
’Απ' τό δάχρν ή ρα ύρ η  ! που ρ α ίν ε ι ,
Νοιώθω, πού ό οίγρεΛος είνα ι  π α ιδ ί  της 
Κ α ί  πού αυτή 'ναι ή ρ ά ν ν α  ή ΘΛιρρένη. 
Λ η σρ ον ιά ,  πού π α ντο ύ  κυβερνάει,
Μές τ ά  στήθια της ε ιχ ε  βΛαστήση  
Κ αί νυφονΛα, ρ έ  νειό πού α γ α π ά ε ι  
Χ αρογέΛ οιο  π α ιδ ιού  ε ι χ ε  γνωρίση.
Μ à  τ' (ύραιο ρπ ο ν ρπ ο ύ χ ι ,  πού  αγ έρ ι  
Ν ά  χ α ϋδέψ η  δέν  ε ίχ ε  προφτάση,
Τ ό  θερίζει τό ρ α ν ρ ο  ρ α χ α ί ρ ι  
Ν ά  στοΛίση τού Χ ά ρ ο υ  τήν πΛάση.
Τ ώ ρα ,  δύστυχη  ρ ά ν ν α ,  χ υ ττάζ ε ι  
Σ τ ό  έ'ρρο ρ,νήρα τού νηού, Λησρονιά !
Κ α ί  στην πΛάκα πού τώ ρα  σ κ επ ά ζ ε ι  
Τ ό  π α ιδ ί  της, φριχτή σκοτε ιν ιά  ■
"Αχ ! τό β .Ιέπω , πού ή ραύρη  πονεΐ·
Τ ά  δυό χείΛη άνο ίγε ι  ρ έ  πόνο  
—  «Τ ώ ρα  νοιώθω, πού άγνή, άΛηθινή,
Τής ρη τ έρ α ς  ή ά γ ά π η  ’ν α ι  ρ ό ν ο »

Καλάμαι, 29)10)98 Ειρήνη Γ. Ζαδιταάνου

Η  Σ Γ Ζ Γ Γ Ο Σ  Τ Ο Γ  Α Η Ι ί Ι Μ Α Τ Ι Κ Ο Γ
Ό  κ. άξιωματικός δέν ήτο υύ'-ε ώρχϊος, οΰτε είχε λεπτά 

χαρακτηριστικά, οΰτε εύγενή φυσιογνωμίαν. ΤΗτο καλοκα
μωμένος καί έκομψεύετο εντός του επανωφοριού του, καλώς 
προσηρμοσμένου έπι του σώματός του' τό ερυθρόν του πιλι- 
κιον μέ δύο χρυσά σειρητια Ιφέρετο χαριέντως επί τής πλού
σιας του κόμης καί δταν διηρχετο περαστικούς δρόμους τά 
κορίτσια άντήλλασσαν ευνοϊκά βλέμματα. Ήσύζυγός του πλη
σίον του μ.έ τό μικρόν της κουρασμένου βήμα, μόλις έπρόφθανε 
νά άκολουθή τό στερεόν βήμα του στρατιώτου. ΤΗτο λεπτή 
καί φιλάσθενος. Ή  ξανθή της καί λεπτή κόμη, τά καταγά
λανα μάτια της, αί λεπταί της καί κάτωχροι παρειαΐ, τό 
παιδικόν της σώμα, ό άγων του βαδίσματος της, μέ τά μι-
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νρα της βη,ματάκια, τό παν έν αυτή έδείκνυϊ τήν υπομονη
τικήν της έγκαρτέρησιν, τήν όποιαν τής έπέβαλεν ή άναιμι 
κή καί μαλθακή ιδιοσυγκρασία της.

Τό παιδάκι των τούς ήκολούθει καί έσύρετο ώς καρφωμέ
νου με δλην την δύναμιν τών ρ.ικρών του χειρών εις τήν γαν- 
τιωμενην με λευκόν δερμ.α χεΐρα του πατρός του. Θά ήτο 

εως τριών ετών, άλλ’ ήτο παχουλόν, οκνηρόν, φρικωδώς 
χαλασμένου άπό τόν υπηρέτην στρατιώτην καί έπέμενε νά 
το σηκώσουν εις τα χέρια. Κάθε δέκα βήυ,ατα καί έκλαυθμή- 
ριζε, και αφινέ να σύρεται μέ τούς πόδας του ηνωμένους, 
και δεν ελεγε τίποτε άλλο, παρά «δέν  θέΛω νά π ε ρ ιπ α 
τή σω » / . . .

Και ενόσω εβαδιζαν εις τά παράμερα μέρη, ό πατήρ 
εσηκωνε τον μικρόν, άλλα μόλις έφθαναν εις τά πρόθυρα τών 
αριστοκρατικών οδων, δεν ηδυνατο πλέον νά έκτίθηται είς 
τόν κόσμον μέ τό χονδρόν του φορτίου εις τάς άγκάλας. Καί 
τοτε εκείνη εσηκωνε τον μικρόν παχουλόν καί τόν μετέφερε 
διαρκώς απο του δεξιοΰ εις τόν άριστερόν βραχίονα. Άπό 
καιροϋ εϊς καιρόν ό άξιωματικός τής έ'λεγε «Έκουοάσθης 
Μηνέτα ; »

— ”Οχι· διόλου. Καί άνεσηκώνετο υπό τήν λεπτήν της έξ 
άμερινου πελερίναν, γαρνιρισμένην μέ μίαν σειράν φράντσαν,τήν 
όποιαν θα είχεν άγοράσει προ τεσσάρων ή πέντε ετών καί δι
ευθετεί άπο καιρού εις καιρόν τόν έκ ψάθης πίλον της, γαρνι- 
ρισμενον με πτερά ξεκατσαοωμένα άπό τήν πολλήν χοήσιν 
ο οποίος τή ;  επιπτεν εως τούς οφθαλμούς.Καί άντήλλασσαν οί 
δύο των έν μειδίαμα καλόν, μειδίαμα συγκαταβατικόν, ώ: 
πατρικόν ύπό τόν μελανόν μύστακα του άνδρός, ώς μειδίαμα 
ευγνωμοσύνης καί ευτυχίας ύπό τό δειλόν βλέικμ,α τής γυναι- 
*ός. ’Αληθώς ήτο ευτυχής. ’Αδιάφορος εις τό διαπεραστικόν 
ψύχος, τό όποιον διεπέρα τήν πελερίνανΓτης, καί έκοκκίνιζε 
τά χεοάκια του μ·κροΟ της, είς τήν ομίχλην, ήτις διήοχετο 
κάτωθεν του ούρανοΟ, είς πάν φαιόν, ρυπαρόν καί μελαγχο
λικόν νέφον τοΰ Νοεμβρίου, τό όποιον έβάρυνεν έπί τών γυμνών 
δένδρων τών δρόμων. 'Ολόκληρος ή ψυχή τη :  ήτο προσηλω
μένη είς άναμενομένην τινά ευτυχίαν δειλήν, βαθεΐαν, ίεράν, 
τήν άνήκουστον αυτήν ευτυχίαν τών άγορών, τήν όποιαν δέν 
γνωρίζουν ποσώς αί καθημεριναί εύποροι πελάτιδες τών έμ- 
πορικών, καί ήτις είναι τό βοαβειον τής έγκαοτερήσεως τών 
πτωχών γυναικών. Έπήγαινε νά άγοράσγι ένα χειμερινόν 
καπέλλον, ένα καπέλλον νέον. Είχε κάμες οικονομίας δι’ 
αύτο όλον τό καλοκαίρι, καί ήθελεν ένα ιδιόρρυθμον, ένα άλη 
θινόν εύμορφον καπέλλον, άξιον γυναικός άξιωμ.ατικου.

"Ηθελε νά τήν συνοδεύσουν ό σύζυγός τη ;  καί ό υιός της 
είς τά έμπορικά διά νά τήν συμβουλεύσουν καί νά άποφα- 
σισθή έν ο'.κογενειακώ συμβαυλίω τι θά τή ; έπήγαινε καλλί
τερα. Ά λ λ ’ οταν εύρέθη έκεΐ, μόνη μαζή τ/υν είς μίαν μικράν 
αί’θουσαν θαλπερήν καί κλειστήν, γεμάτην άπό καταστόλι 
στα καπέλλα, κατελήφθη άπό φρενιτιώδη έπιθυμίαν νά δο- 
κιμάσγι δλα,δσα έκρέμαντο ώς χονδρά άνθη βαρύτατα έπί λ ε 
πτών κλάδων. Ε π έ τ α ξ ε  τό ίδικόν τη ; τό ψάθινον είς μίαν 
γωνίαν, καταληφθεΐσα ένώπιον τής πωλητρίας του καταστή
ματος άπό έντροπήν αίφνιδίαν διά τά κλαίοντα πτερά της, 
τά όποια δλα μαζή μόλις ήξιζαν δύο φράγκα. Δέν έκουρά- 
ζετο νά τοποθετή έπί τής κεφαλής της, διευθετούσα τό κτέ

νισμά της, τό όποϊον εΐχε φοιζάρει διά τήν περίστασιν, τάς 
τελευταίας έπινοήσεις, μέ βελούδα, peluche, καστόρια, αέ 
μεγάλους γύρους άνασηκωμένους, μέ πτερά, μέ φιόγγους από 
βελοΟδον σκωτσέζικο, μέ ώραίας κορδέλλας. . . Εΰρισκεν δτι 
τής έπήγαιναν καλά, διαφορετικά έπίσης είς κάθε δοκιμήν. 
Έ λ ε γ ε  μέ κάποιαν λύπην είς τόν σύζυγόν της, δστις ευρι- 
σκεν οτι τής έπήγαιναν δλα ;

—  Λοιπόν αύτό ; ...θέλεις νά τελειώνω, δέν είναι άληθές ; 
σέ έζάλισα ;

’Εκείνος μέ έν νεΟμα επιεικές διεσκέδαζε,— τό νεΰμα εκείνο 
τής υπεροχής, τό όποιον έχουν οί φρόνιμοι άνθρωποι, ύποκύ- 
πτοντες είς τάς ιδιοτροπίας τών χαΐδευμένων μικρών — καί έπί 
τέλους τής είπε μέ χαμηλήν φωνήν ;

—  ’Άκουσε, Μηνέτα, κάμε τήν δουλειά σου μιά φορά καί 
είσαι έδώ . . . ’Εγώ παγαίνω είς τό άναγνωστήριον νά 
ρίψω μία ματιά είς τάς .έφημερίδας. "Οταν έκλέξγς, θά έπα- 
νέλθω νά σου δώσω τήν γνώμην μου.

Δέν άντέτεινε διόλου. Έστενοχωρήθη ολίγον, δπου δέν 
έμενε διά νά ίδή πόσον ήτο χαριτωμένη μέ τά ώραια αύτά 
καπελλα, άλλ’ ένόει καλώς οτι είχε καί δίκαιον. "Αλλως τε 
θά τή διηγείτο καί τά νέα καί δέν θά είχαν άνάγκην νά 
αγοράσουν έφημερίδας.

«
*  *

"Οταν έκεϊνος άπήλθεν,ήσθάνθη οτς ήτον έντελώς έλευθέρα. 
Ό  μικρός είχεν άποκοιμηθή έπί τοΟ καναπέ. ’Εκείνη τότε 
έδοκίμασε δλα τά καπέλλα έπανειλημμένως, σχεδόν τρεις 
φοράς έκαστον, κάμνουσα παραβολάς καί σκέψεις έπί έκά- 
στου" έπεθύμει νά δοκιμάσν) δλον τό μέγα κατάστημα, εί 
δυνατόν, καί ήοώτα :

—  Δεν έχετε παρά μόνον αύτά; Κατεχράτο τή; πληρωμένης 
έπςεικίας τής πωλητρίας, χωρίς νά σκοτίζεται διά τίποτε καί 
μέ αυτήν τήν μεγάλην εύχαρίστησιν, μέ αυτήν τήν ηδονήν 
τών διαταγών, τήν όποιαν αισθάνονται έκεϊναι, αί όποϊαι 
δέν έχουν τήν συνήθειαν νά ύπηρετώνται.

Έ π ί  τέλους ή πωλήτρια άπό τάς πολλάς συμφωνίας, έχασε 
τήν ύπομονήν καί έκάλεσεν ένα έπιθεωρητήν τοΟ καταστή
ματος, οστιςήλθε, — πολύ αξιοπρεπής, φέρων λευκόν λαιμοδέ
τ η ν — άνεσκάλευσε τά συρτάρια, μετέφερεν ολόκληρα τά κρε- 
ααστήρια τών πίλων ενώπιον της, καί ένησχολήθη αυτός ό 
ίδιος μ ε τ ’ έξαιρετικής εύγενείας διά τήν μικράν κυρίαν του 
αξιωματικού. ’Εκείνη μεθυσμένη, τό πνεύμα έν έξάψει καί 
πυοετώ έχουσα, έφλυάρει αισθανόμενη δτι ήτο έξυπνος καί 
ώραία.

Καί τω ό'ντι είχε κατ’ αυτήν τήν στιγμήν τήν καλλονήν, 
τήν όποιαν είς παρομοίας στιγμάς βλέπομεν καί εις τάς πλέον 
άδικημένας άπό τήν φύσιν.

¥

*  *

Έ ν  τή μέθν) της διέκρινε μακρόθεν έπιστρέφον τό έρυθρόν 
πιλικιον όιά μέσου τών παραπετασμάτων. "Ετρεςεν είς 
συνάντησίν του είς τόν διάδρομον. Ή  έκλογή της έτελείωσε, 
χαρούμενη δέ μέ τάς παρειάς ροδόχρους, μέ τούς οφθαλμούς 
έκπέμποντας λάμψεις σαπφειρίνας, μέ βλας τάς γραμμάς 
καί τάς γωνίας τοΟ προσώπου ώς στρογγυλευμένας ύπό τήν 
σκιάν του έκ peluche μεγάλου πίλου.

—  Είμαι ω ,χ ίχ  5 '/¡ρώτησε.
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Άπήντησε,χωάς νά την κυττάςγ) — Εννοείται. Η προσοχή 
του δεν ήτοένεΐλ Ξεύρε ς τί άνίγν υσζ ; Συνήλθεν η επιτροπή 
του Σ τρατιωτι'.Ό Συυιβαυλίου δι* τήν μεταβολήν τής στρα
τιωτικής ενδυμασίας. Τό dolman κχταργεΐται καί έδειξε 
διά του βλέμματος το καινουργές έπανωφόριον. Πρέπει νά 
σπεύσω νά πάρω αριθμόν εις τον ράπτην καί νά προβώμεν α

μέσως είς οικονομίας, όπως οίκονομηθή τό αντιτιμον . . .
—  ΤΑ ! είπεν εκείνη.
Καί εκείνος προσέθηκε : — Κρίμα δ τι δεν είχες αγοράσει προ- 

τητερα τό καπέλλον σου. Θά το είχαν.εν πληρώσει, καί θά 
ήρχίζαμεν τώρα νά οίκονομοϋμεν διά τά ίδικά μου . . .

—  Ναί, είπεν εκείνη, με τους βραχ'ονας παραλυμένους καί 
έρριμμένους επί των αδυνάτων ισχύων της. Δέν πειράζει. Θά 
διορθώσω τό νυμφικόν μου καπέλλον.

— ’Ώ  ! εύγε! ωραία ιδέα, άνέκραξεν ενθουσιασμένος... ή- 
το πολύ ώραΐον τόν πρώτον χρόνον, που παντρευθηκαμε

Ή  δυστυχής έπέστρεψεν εις τόν επιθεωρητήν τό έκ peluche  

καστόριον, βαρύ άπό τά στολίσματα καί τά ωραία πτερά. 
"Επειτα έξανάβαλε βιαστικά, χωρίς νά κυττάξη εις τόν κα- 
θρέπτην, τό ψάθινο της καπέλλο μέ τά ριμμένα καί ξεφρεσκα- 
ρισμένα πτερά του, τά όποια ειραίνοντο ώς νά έκλαιαν, διότι 
θά κατεδικάζοντο νά υπηρετήσουν άκόμη.

Ό  επιθεωρητής τής είπε με χαμηλήν φωνήν: — Έάν σας α- 
ρέσγι τό καπέλλο, διά τήν. τιμήν δυνάμεθα νά συνεννοηθωαεν

Ά λ λ ’ εκείνη άνένευσε τήν κεφαλήν αρνητικώς, μέ κίνησιν 
βραδεΐαν, άποφασισμένη καί άπεγοητευμένη. Έπήρε καί πά
λιν είς τάς άγκάλας της τό παχουλό της παιδί, τό όποιον 
έγκρίνιαζε. δυσηρεστημένον δτι του έχάλασαν τήν ησυχίαν 
του. Καί ήκολούθησε τόν σύζυγόν της, δστις έλοξοδρόμει μέ 
έπιτετηδευμένας προφυλάξεις εντός του συμπυκνωμένου πλή

θους των κυρίων, τό πτλίκιον έχον άνυψωμένον, αμέριμνος,και 
υε  τήν δεξιάν κρατών τήν σπάθην του.

Κατά τό Γαλλικόν ’Α6ην& Μοντουόρη

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
*0 άνθρωπος της πείρας συνειθίζει νά θεωρή τόν χρόνον ως 

τόν μέγιστον αύτοϋ βοηθόν, ο Ό  χρόνος καί εγώ καθ’ οίου- 
δήποτε», έλεγεν ό καρδινάλιος Μαζαρΐνος. Λέγουσιν, δτι ό 
χρόνος παρηγορεϊ, δτι καθωρκίζει τά πράγματα· συγχοόνως 
δμως καί διδάσκει, ωριμάζει τήν πείραν, τήν δέ σύνεσιν κα 
θιστμ καρποφόρον. Δύναται νά είναι φίλος ή εχθρός της νεό
τητας, παρηγορία ή δήμιος των γερόντων κατά τήν χρησιν,ήν 
έποιήσαντο αύτοϋ.

Ό  χρόνος, λέγει ό Γεώργιος Χέρβερτ, είνε ό έπιδέζιος δα
μαστής της νεότητος. "Οταν τις είνε νέος, πόσον ό κόσμος 
φαίνεται αύτω ωραίος καί λαμπρός ! Τό π&ν παρίσταται νέ- 
ον, πλήρες χαράς καί ηδονής."Οσον δμως τα έτη ρέουσιν, εύ-  ̂
ρίσκομεν τόν κόσμον τόπον λύπης μάλλον ή χαράς.

‘Η πρακτική μάθησις άποκ^αται έν τω σχολείω τής πεί
ρας. Τά παραδείγματα καί ή διδασκαλία είνε αναγκαία μέ
χρι τινός βαθμοϋ· άνευ δμως τής πείρας των βιωτικών πραγ
μάτων μένομεν έν τή σφαίρα τής θεωρίας. Πρέπει τις νά έπι- 
σκοπήσγι τό θετικόν μέρος τής ανθρώπινης ύπάρξεως, δπως ό 
χαρακτήρ αύτοϋ άποκτήσγ τήν χροιάν εκείνην τής αλήθειας

ήν δέν δίδει, ούτε ή άνάγνωσις. ούτε ή διδασκαλία, αλλά 
μόνον ή καθηαεοινή μετά των άνδρών καί των γυναικών έπι- 

1/ΛΖ,ΙΧ.
"Οπως ό χαρακτήρ έ'χγι αξίαν, πρέπει νά είναι τοιοϋτος, 

ώστε νά διατηρήται στερεός καί εύσταθής έν τή άδιαλείπτω 
έργασίρ: τοϋ κόσμου τούτου, καί έν τοϊς πειρασμοΐς καί ταις 
δοκιμασίαις, πρός δέ τούτοις νά δύναται νά άντέχγι είς τήν 

καθημερινήν τριβήν τοϋ βίου.
Ή  αληθής εύγένεια συνίσταται είς τόν σεβασμόν τής προ

σωπικότητας τοϋ πλησίον. Ό  θέλων νά έκτιμάται παρά των 
άλλων πρέπει νάποδίδν) αύτοΐς έκτίμησιν. Πρέπει νά σέβη- 
ταί πως πάσας τάς γνώμας των άνθρώπων, καί δταν είνε έτι 
διάφοροι των έαυτοΰ. Ό  καλών τρόπων άνθρωπος, εύπροση- 
γόρως φέρεται δταν μεθ’ υπομονής άκούγι τόν πρός αύτόν λα- 
λοΰντα καί συνήθως έλκύει τήν συμπάθειαν αύτοϋ. Δεικ-νύεται 
ανεκτικός, υπομονητικός καί απέχει αύστηράς κρίσεως· διότι 
οσάκις αύστηρως κρίνομεν τούς άλλους,προκαλοΰμεν καί τού
των τήν αύστηοάν περί ημών κρίσιν.

Πολλοί άνθρωποι όμοιάζουσι πρός τούς αλαμπείς άδάμαν- 
τας, λείπει παρ’ αύτών ή λάμψις, ήτις άποκτάται διά τής 
προστριβής καί συγχρωτίσέως μ ετ ’ άνθρώπων καλλιτέρας 
άγωγής.

Μ α ρ ία  ρ ό σ ο υ

Κατά λάθος τοϋ τυπογραφείου έτέθη είς τό παρελθόν φυλ- 
λον ύπό τό Α λ λ ά  . . .  τοϋ αοιδίμου Βασιλειάδου, τό 
άνχδημοσιευθέν έπί τή  εύκαιρία τής άναγγελθείσης εορτής 
-ών αποκαλυπτηρίων τοϋ ανδριάντας του, τό ό'νομα τής έκ 
Σύρου δος Εύχνθίκς Διδαχοπούλου, είς ήν οφείλεται μόνον ή 
ιδέα τής έν λόγω άναδημοσιεύσεως.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι
Β ό ε ι ο ν  a  l a  1‘ o r t u g a i s e .  Λαμβάνετε  ένα καλό κομμάτι  βοϊδινόν κρέας 

τρυφερόν, άν είναι δυνατόν άπό μηρόν, κ τυπ ήσατέ  το με τον μ π αλτα ,  έπειτα 

κόπτετε εις μικρά τ ε μ ά χ ια  μία φέταν χοιρομηρίου κα'ι αναμιγνύετε διάφορα 

μυρωδικ ά, θυμάρι.ολίγ ο μοσκοκάρυδο, κανέλα, γαρόφαλο, πιπέρι και ολίγον 

ζωμόν λ εμ ον ιο ύ .Τ ά  ανακατεύετε και γ εμ ίζ ετ ε  τό κρέαςσας άφοΰ προηγουμένως 

τό τρυπη’σητε εις διάτορα μέρ η.  Δ έσ α τ έ  το  μέ ένα σπάγγο άοοϋ τοϋ διόσητε 

Ινα ώραΐον σ χ ή μ α .  Θέσατε  εις κατσαρόλαν κρεμμύδια  ψιλοκομμένα,ένα φύλλο 

δάφνης, ολίγη φλούδα λεμονιού,  λάδι ή βούτυρο. Τ ά  τσιγ αρίζ ετε  είς δυνατήν 

τωτιάν ,  άλιυριόσατε τό κοέας εις όλ'γην φαρίναν καί ρίψατε καί αυτά είς τήν 

κατσαρόλκν. Ά φ Ο ϋ λάδη ώραΐον χ ρ ώ μ α  τό βρέχετε μ έ  καλό/ ξείδι- άφοΰ τό 

άπορρουήση, του ρίπτετε νερά ή ζωμόν,έάν έ'χητε έω ς  τό μέσον,αλατίσατε  καί  

σκεπάσατε τήν κατσαρόλαν έρμητι- .ώς μέ  Ιλαφράν πυράν άνωθεν καί κάτωθεν· 

Γό αφίνετε νά βράση τριΐς  ώρας,βρέχουσαι αυτά ενίοτε μέ τόν ζωμόν του Κ α 

τόπιν άταιρέσατε τό κρέας, περάσατε τήν σάλτσα άπό τό τρυπητόν, ξ επ α χ ιά -  

σατε καίιξαναδάλετε σάλτσα καί κρέας είς τήν κατσαρόλαν μέ κάπαρη, έάν σας 

άρέση καί τήν άφίνετε νά πάρη μίαν μόνον βράσι. Τ ό  σερδίοετε άφοΰ τό κο

άζετε είς λεπτός φέτας καί τοί-χύνετε έπάνω τήν σάλτσαν του προσθέτουσαι είς 

τήν πιατέλαν όποιανδήποτε θέλετε γαρνιτούρα.

Ε ι ς  τ ο ϋ  Έ μ . μ . α . ν ο υ ή λ  3%1. β ο υ γ α

ύόός Έ ρ μ ο υ  ά ρ .  4 Ο

?φθασαν αί άγγλικαί κάλτσαι δλων των ειδών, έπίσης τά 
κασκορσέ εσωφόρια καί έν γένει όλα τά μάλλινος, άπειροι 
β·λα καί Γαρνιρίσματα φ/ρεμάτων καί οί γαλλικοί Κορσέδες 
Ούρανίκς.

Δ ΙΛ  λ λ ίΚ  λ \ Ι Σ Σ  λ πιάνου, έχ ο υ σ α  άρίστας συστάσεις καί συνιστωμένη 
είδικώτερον καί παρ’ ήμών ζ ητε ί  παραδόσεις . Πληροφορίαι εις τό γ ρ α -  
φεΐον μας.


