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Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΦΙΑΟΓΤΝΗΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑ Σ
"Ηθελα νά ε ίχ*  τήν δύναμιν νά συλλέξω  όλους τού; σ τε 

ναγμού; τών γυνα ικών, αγάμων ή εγγάμω ν, ¿διάφορον, αί 
Ιοποίαι πεινούν καί αί όποΐαι δεν σκεπάζοντα ι,—διότι δέν ε ΐ- 
Ιναι δυνατόν νά σκεπασθοΟν,—ίού'τε άπό τάς πτέρυγας τών 
(συζύγων, ούτε τών άδελφών, ού'τε τών πατέρων, κα ί μέ τόν 
¡πόνον, μέ τήν πικρίαν, μέ τήν άπόγνωσιν, ή< περικλείουν, 
Ία συνθέσω εν μεγάλον μαΰρον μοιρολόγι, ε ί; τιμήν του 

I πολεμοΰντος τάς άρχάς μου Φιλογύνου τής Ε σ τ ία ς ..
"Ηθελα άκόμη νά είχα  τήν δύναμή νά συλλέξω τά  

¡δάκρυα τών χ ιλιάδων γυνα ικείων οφθαλμών, τά  δάκρυα με 
πά όποια πο τ ίζετα ι τό τεμάχιον τοΟ άρτου τής ελεημο
σύνης καί τής στερήσεως, τό όποιον ό πτωχός άδελφός 
ααί σύζυγος ρίπτει έκ τοϋ ύστερήματόςτου είς τάς χ ι 
λιάδας τών γεροντοκορών άδελφών ή τών ατυχών συζυγών 
ααί μητέοων, κα ί μέ τά  δάκρυα αυτά  νά λούσω ώς είς λου- 
τρόν εξαγνισμού τόν άνδρα, οστις είχε τό θάρρος νά όνομασθγ 
ψίλος όλης αυτής τής γυνα ικείας ένδειας καί άθλιότητος.

"Ηθελα άκόμη νά είχα τήν φοβεράν φωνήν όλων τών γ η 
ραιών γονέων, οί όποιοι έκ τοΟ υστερήματος τω ν άλλοτε 
έδαπάνησαν δ ,τ ι είχαν διά νά εκπαιδεύσουν τά ς θυγατέρα; 
Των καί νά έξασφαλίσουν, ώς είχαν έλπ ίσει, μέ έν δίπλωμα 
Τ° μέλλον τω ν , καί οί όποϊοι τά ς βλέπουν σήμερον νά πεινοΟν 
**ί νά πάσχουν άεργοι, δυστυχείς, χωρίς έλπ ίδα  γάμου, χ ω 

ρίς έλπ ίδα  στέγης, χωρίς έλπ ίδα ίσως άρτου κα ί μέ τήν φο- 
βεράν αυτήν φωνήν νά καταρασθώ έκεΐνον, ό όποιος, δ ιότι δέν 
έπείνασε, κα ί δ ιότι δέν ύπήρξεν ούτε πατήρ τοιούτων θ υ γ α τ έ 
ρων, ουτε άδελφός, έξεγείρετα ι, καί ύπό τό προσωπεΐον, δ ή 
θεν, του συνηγόρου τής γυναικείας ευτυχ ίας άφαιρεΐ κα ί τήν 
π ιθανότητα άκόμη τής είς εύρύτερον κύκλον έπεκτάσεως τής 
εργασίας τής γυναικός.

"Ηθελα άκόμη νά διέθετα μίαν μαγικήν σ ά λπ ιγ γα , είς τό 
σάλπισμα τής όποιας νά  συνέλθουν ολοι οί λιπόσαρκοι γ υ 
ναικείοι σκελετοί μέ τά  ώχρά καί πλαδαρά πρόσωπα, με 
τάς βαθουλωμένας παρειάς, μέ τά  λευκά χείλη , μέ τά  έσβε- 
σμένα μ ά τ ια , μέ τά  ρυτιδωμένα μ έτω πα , τώ ν όποιων ή η λ ι
κία κυμα ίνετα ι άπό τά εΓκοσιν έως τά  τριάντα έτη καί νά 
καταδικάσω  τόν Φιλογύνην κύριον νά περιτριγυρίζεται είς 
ολην του τήν ζωήν άπό τάς λεγεώνας αύτάς, αί όποΐαι θά 
τοΟ έδιδκν νά έννοήσγ ποιος γηράσκει ένωρίτερα καί ποιος 
μαραίνετα ι καί ποιος άποθνήσκει.Ό  έργαζόμενος καί χορταί- 
νων καί διασκεδάζων κα ί άπολαμβάνων θεμ ιτά  κα ί αθέμ ιτα  
άνήρ, ή ή άεργος κα ί πεινώσα γυνή , ή κυνηγώσα τό άσύλ- 
ληπτον διά τάς κενάς χείρας της φάντασμα του γάμου.

"Ηθελα άκόμη νά τόν έγνώριζα τόν κύριον αύτόν τόσον, 
ώστε νά δύναμαι, είς μ ίαν νύκτα  ψύχραν κα ί παγετώ δη  τοΟ 
χειμώνας, νά τόν περιφέρω είς όλα τά  σ π ίτ ια , οπου ή γυ να ι
κεία αεργία έχει έγκαταστήσει τήν ένδειαν καί τον πόνον 
καί νά του δείξω τάς παρά τό προσκεφάλαιον ψυχορραγούντων 
τέκνων απεγνωσμένα ; μορφάς τών μητέρων καί τά  άπολιθω- 
μένα άπό τήν οδύνην πρόσωπα τών άγαμων κοριτσιών, παρα 
τοΰ άδυνάτου πλέον νά τά  τροφοδοτήσγι πατρός· καί νά θέσω 
τήν κλίνην τού; άβρούς δακτύλους του με τόσον λυρισμόν τονι- 
ζοντος τά  βάσανα τοΰ έργαζομενου άνδρος ε ί ;  τας αιμασσουσας 
αύτάς πληγάς τής γυνα ικείας άθλιότητος, διά νά μάθω άπό 
τό στόμα του,έάν πιστεύϊ) αληθώς οτι αί ευτυχείς γυναίκες τής



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙωΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Ελλάδος είναι καλά όπως είναι, διότι τό αγ\ογ εθιμοΥ τής 
άγαμίας τών άνδρών τάς προασπίζει καί τάς προστατεύει.

’Αλλά δλαι μου αύταί αί έπιθυμίαι είναι περ ιττα ί, διότι 
ο ΦιΛογύνης τής Ε στία ς είξεύρει δλας αύτάς τάς σπαρακτι
κά ; αλήθειας, τάς οποίας είξεύρουν καί ολοι οί πολιτευόμενοι 
μας. Είξεύρη άκόμη ότι τύ αγ ιοΥ  ίθ ιμοΥ  τοΰ καταδικαζό
μενου είς άγαμίαν άνδρύς χάριν τών άδελφών του άπαντα 
σήμερον, είς τήν πρωτεύουσαν τουλάχιστον, άραιότατα. 
Ειξευρει δτι πλην τών όλίγων εκατοντάδων πλουσίων καί 
εύπορων μας οικογενειών, δλαι σχεδόν αί θυγατέρες τών 
υπάλληλων καί τών αξιωματικών καί τών μικροβιομηχάνων 
καί τών μικρεμπόρων δέν υπανδρεύονται, διότι οί άνδρες τής 
ταξεως των δεν ήμποροΰν νά έπαρκέσουν μόνον μέ τόν χλίσχρον 
μισθόν των, δπως ιδρύσουν καί συντηρήσουν οικογένειαν. Εί- 
ξευρει δτι δλοι οί λαοί, οί όποιοι εννόησαν τήν άνάγκην νά 
άνοίξουν είς τήν γυναίκα εύρείας τάς πύλας τής εργασίας είς 
παντα κλαδον, δεν το επραζαν διότι οΐ άνδρες έκεΐ άρνοΰν- 
τα ι νά θρέψουν τάς γυναίκας των καί οί πατέρες τά  τέκνα 
των, ά λλ ’ ού'τε διότι οΨ άνδρες διημερεύουν άργοί είς τά 
καφφενεϊα καί αί γυναίκες είς τά  γραφεία. Τό έπραξαν, διότι 
έμελέτησαν, ¿ψυχολόγησαν καί έπείσθησαν, δτι άφοΰ ή ερ
γασία τοΰ οΓκου έξετοπίσθη καί ή βιομηχανία άναπληροΐ 
κατά  τά  τρία τέταρτα αυτήν, άνάγκη διά τήν ισορροπίαν 
τοΰ οίκογενειακοΰ ισοζυγίου ή κόρη νά έργασθή,νά παραγάγγι, 
νά δώσγ δ ,τ ι άφαιρεΐ έκ τοΰ οίκου, συντηρούμενη έν αύτώ .

Ά λ λ ’ ένώ γνωρίζει δλα αυτά ό ΦιΛογύνης τής Ε στία ς, 
τρέμει μή άφαιρεθ? άπό τόν ομόφυλόν του τό άθυρμάτιον 
τής τηλεγραφικής μηχανής. ’Ανησυχεί μή ή γυνή, ή έργαζο- 
μένη σοβαρώτερον καί καθ’ δλην τήν γραμμήν, άνακτήση 
τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειάν της καί παύση νά είναι ή πλαγ- 
γών καί τό άθυρμα, τό όποιον αύταί αί άπαλαί καί ροδόνυ- 
χες χεΐρες τοΰ άνδρός, άφοΰ ξεσχίσουν καί σοντρίψουν χάριν 
διασκεδάσεως, πετοΰν έπειτα  είς τόν βάρβαρον. Φοβείται 
μήπως ό συναγωνισμός είς τά  έργα τής δεξιότητος, τής άκρι- 
βείας, τής υπομονής, Γσως δέ καί είς τά  εργα άνωτέρων τά 
ξεων άναδείξη τήν ικανήν γυναίκα καί έκτοπίση τόν άνδρα, 
ο όποιος έπί τέλους θά άναγκασθ? νά έπιδοθή είς έργα άπαι- 
τοΰντα μυϊκήν υπεροχήν καί φυσικόν κόπον. Καί διά τοΰτο μέ 
τήν προσωπίδα τοΰ Φιλογύνου καί τόν λυρισμόν τοΰ χορτα- 
σμένου στομάχου έγκωμιάζει τό δυ σ τ υ χ έ ς  κα ι ΐπ ηΛ νβασαπ -  
σμε'τοΥ γϋΛον του καί καλοτυχίζει τάς γυναίκας τής Ε λ 
λάδος, τάς προνομο ιούχους  χα ΐ χ α ϊδ ε ν μ ίχ α ς  αύτάς μεταξύ 
τών γυναικών τοΰ κόσμου δλου.

Ευτυχώς δτι τήν γνώμην του δέν συμμερίζονται ή όλίγοι, 
έλάχιστοι άνδρες καί αύτοί, βχι οί πατέρες καί άδελφοί τών 
θυμάτων τής άνισορρόπου αυτή ; καταστάσεως. Ευτυχώς δτι 
οί δυνάμενοι νά σκέπτωνται καί οί δυνάμενοι νά γνωρίζουν 
τήν ευεργετικήν δύναμιν τής έργασίας καί τήν ευλογίαν, ήν 
σκορπίζει αυτη είς τούς οΓκους, δπου βασιλεύει, μοιοάζουσα 
έξ ίσου τά  δώρα της είς άνδρας καί είς γυναίκας είναι οί 
πολλοί, είναι ή μεγάλη μερίς τοΰ Έλληνισμοΰ. Ευτυχώς 
δτι αί γυναίκες ήρχισαν νά έχουν συναίσθησιν τής άξίας καί 
τής δυνάμεώς τω ν, καί αργά ή γρήγωρα θά άνοίξουν τόν δοό- 
μον μέ τάς ίδιας των χείρας. ‘Ο οίκος τότε θά άνακτήση 
καί πάλιν τό όσημέραι καταρρέον γόητρον του, ό γάμος θά

γίνει προσιτώτερος καί άνήρ καί γυνή θά αίσθάντωναι έν 
τώ τό θάλπος καί τήν στοργήν, ήν γεννίη ή άλληλεγγύη, 
ίσότης καί ή άγάπη, ή έδραιουμένη μόνον έπί τής έργασί^ 
καί έπί τής άρετής

Mit ΕΛΠΙΣ A lt  ΤΟ M EttON
Τά ψυχρά τοΰ Σταδίου μάρμαρα ένεψυχώθησαν καί πά\ιν 

καί άπό τοΰ Άρδητοΰ μέχρι τών κορυφών τοΰ ‘Υμηττοδ 
επνευσεν εκ νέου ή Ιλπιδοφόρος πνοή τών άσκουμένων σωμά 
των τής νέας γενεάς. Αί μικραί παιδικαί στρατιαί, αί βαδί 
ζουσαι ρυθμικώς καί εύρύνουσαι διά τών άσκήσεων τά στήθη 
είς αισθήματα γεννα ία ,μά ; έδειξαν έν γλυκοχάραγμα αύγής, 
η οποία προμηνύει ημέραν αιθρίαν, ημέραν ή όποια θά μί{ 
καμη Γσως νά λησμονήσωμεν δλα τά  σκότη καί δλας τάς 
καταιγίδας τοΰ παρελθόντος.

Η παιδική ηλικία είναι τό άγνωστον μέλλον ενός έθνους, 
είναι ή έλπίς ενός λαού, είναι τό έαρ μιάς νέας ζωής, ύπό 
τήν όποιαν λησμονείται ή παλαιά . Ό  άνήρ έκεϊνος, ό όποιος 
μας κάμνει νά όνειρευώμεθα τό μέλλον αύτό ώραϊον, είν» 
άξιος τής ευγνωμοσύνης καί του θαυμασμοΰ μας.

Η Γ Α Λ Λ ΙΣ
Κ α τ ά ,  τ ή ν  « υ ρ ό α ν  A lp h o n s e  D a u d e t

(Ά ν τ α π ό χ ρ ισ ι ς  χΕ ψ ημ .  τδ>γ Κ υρ ιώ γ» )

Μεγάλοι ποιηταί, συγγραφείς καί μυθιστοριογράφοι δια
φόρων έθνικοτήτων ¿προσωποποίησαν τήν γυναίκα τής χώρ*ς 
των μέ ένα οίονδήποτε ιδανικόν τύπον, παραμείναντα καθ’ 
δλους τούς χρόνους, ώ ; δείγμα θαυμασμοΰ καί ώς δόναμις ελ· 
ζεως τοΰ γυναικείου φύλου. Ά λ λ ’ ού μόνον οί συγγραφείς, 
άλλα καί οί καλλιτέχνα ι, οί ζωγράφοι, οί γλύπται τής 
μάλλον άπομεμακρυσμένης άρχαιότητος έπραξαν τό αυτί 
πράγμα. Κατά τόν τρόπον τοΰτον αί εικόνες μιάς Ελένης 
καί μιάς Ασπασίας, μιάς Καρλόττας καί μιάς Λαύρας πα 
ρέμειναν μέχρι τών ημερών μας.

’Εν Γ αλλίς δέν κατέχομεν ένα τοιοΰτον τύπον ώραιότη- 
τος καί ποιήσεως, ένσαρκωμένον έπί τό αύτό. *Η ’Ιωάννα 
d’ArC, αρειμάνιος ήρωί; καί ή άγία Γενοβέφα έκέρδησαν 
τήν έκτίμησιν καί τόν σεβασμόν τών μεταγενεστέρων γενεών 
έν ένδυμασία προστύχου υφάσματος παρακαλεΐ ή Valeda τόν 
Θεόν ύπό τάς δρυς τοΰ Βορρά· ένδακρυς ολοφύρεται έν Aignes* 
Mortes ή βασίλισσα Blanche, καί πρός τούς άπορρώγας 
βράχους απευθύνεται ή κ. Sevigné είς τά  αθάνατα αυτή! 
ποιήματα.

Μέ τό έγχειρίδιον, κρυμμένον είς τόν κόλπον, φιγουράρει 
έν τή ίστορίιη ή Charlotte Corday- έπίσης καί ή κ. Rolland 
μέ τό έκ τών μελανών αυτής βοστρύχων διάδημα, γυνή προω* 
ρισμένη ν’ άποθάνη έπί τής λαιμητόμου. Ό λοι αύτοί οί έν
δοξοι τύποι δέν αντιπροσωπεύουν καθ’ ολοκληρίαν τήν Γαλ- 
λίδα.

Η Γαλλις είναι έν δν πολυσύνθετον, συγκείμενον έκ δια
φόρων στοιχείων, ώ ; καί ή χώρα αυτής. Ή  γυνή τής Βρε
τάνης διαφέρει δλως τής γυναικός τής Προβηγκίας, ή τήί 
Γασκωνίας, έκείνης τών Βοσγίων κτλ . Βεβαίως δλαι είναι

Γ*λλίδες, άλλά τόσον διάφοροι, ώστε δεν φαίνονται οτι ιϊ-  
,*ι ομόφυλοι. ’Εκ τοΰ μίγματος τούτου έξήλθεν ή έπαγωγός 
[Ιχρίσινή, μάλλον πρακτική ή όνειροπόλος, ώ ; μάς τήν πα
ρουσιάζει ή Γαλλίς τών ημερών μας. Είζευρω δτι γ ί 
νεται λόγος νά τή δοθη έκπαίδευσις καλλίτερα καί βαθύτερα, 
νέ τής ρίψουν δηλονότι είς τό καθαρόν υδωρ τοΰ ποτηριού 
τη; ολίγον οίνον έπιστημονικόν. Αύτη θα ζαλισθη ολίγον, 
**1 τίποτε περισσότερον.

Ή ειλικρινής γνώμη μου είναι, να ι επανελαβον αυτήν πολ- 
λχκις, ότι δέν ταιριάζει ή έπιστήμη είς τήν γυναίκα, και 
όταν άκόμη αύτή είναι ικανή νά καταλαβη έν ανδρικόν επάγ

γελμά.
Αί διάσημοι γυναίκες, Sevigne, de Deffand, Lespinasse 

xxl Recamier, έφθασαν είς δόξαν, χωρίς πολλην επιστήμην. 
Τούτο δμως δέν τάς ήμπόδισε νά συγκεντρόνωσι περί^ αύ
τάς τά έξοχώτερα πνεύματα, νά τά  διεγειρωσι χαί τά  έν 
θουσιάζωσι διά τήν πρόοδον τή ; Γαλλίας.

Έκ τής φυλετικής, άναμίξεως τών Γαλλίδων έγεννήθη ό 
τύπος τής Παρισινής άκριβώς, οΰτως, ώς έκ φωτογραφιών 
\ηφθειιών τής μιάς μετά τήν άλλην είς τρόπον έθνολογικόν, 
ιτεριλαμβώνοντα φυσιογνωμίας κοινάς και σχηματιζοντα ενα 
οικογενειακόν τύπον. ’Ολίγοι συγγραφείς ήδυνήθησαν να κά- 
ρωσι μίαν πιστήν εικόνα τών Παρισινών γυναικών. ’Ολίγοι 
ένόησαν νά τήν περιγράψουν ούτως, ώστε νά ίδουν, μετα την 
γυναίκα τής συναναστροφής, τήν γυναίκα τής οίκοκυρωσυνης 
καί τήν χαρίεσσαν μητέρα τής οικογένειας.Τα διαφανή ταΰτα 
χέρυοε, σκεπασμένα μέχρι; άγκώνος με χειρόκτια φινα, έπλυ
ναν καί ¿κτένισαν τήν πρωίαν τά  τέκνα, ετακτοποιησαν τα 
ίνθη ιίς τά  ανθοδοχεία, ¿τίναζαν καί ήνοιζαν πολλά βιβλία, 
άκόμη έκοψαν καί σχέδια διά τά  ένδύματα τών τέκνων 
Ή Παρισινή, προ τοΰ νά είναι κούκλα τής συναναστροφής,
έπεσκέφθΥΐ χαι έπαρα^υθνιτε του; πτωχούς.

¥

* * r >
Λίαν πολύτιμος είναι ό χρόνος διά τάς ώραίας μεταξύ

σδν όποιων πολλαί ααλλιεργοΰν τό σπόρτ τής πρωίας, και 
■πρέπει νά έπωφελώνται έκάστην στιγμήν, έάν θέλουν νά δ ια 
σκεδάζουν καί νά κάμουν συγχρόνως καί το καθήκον των.

Πληκτικαί είναι αί ώραι αί προωρισμέναι δια τας έπι- 
σκέψεις. Εισερχόμενη τις είς μίαν αίθουσαν, μενει έκπλη
κτος, δταν άκούγι ορθήν κρίσιν έπί τών συμβάντων τής ημέ
ρας καί γνώμα; άρμοζούσας έπί τής πολιτικής, επι τών ερω- 
σικών εγκλημάτω ν, τών θεατρικών επιτυχιών κτλ .

Ή  Παρισινή καταλαμβάνει νά διευθύνγι τό οίκοκυρειό τής 
οικίας διά χειοό; έλαφράς καί σταθερά;, χωρίς νά φέρηται ώς 
ή Γερμανίς, ητις διέρχεται τόν βίον της έν τώ μαγειρειω 
μεταξύ τών υπηρετριών. Ή  κομψότης καί ή άομονία είς τήν 
ενδυμασίαν είναι χαρακτηριστικοί κανόνες τής Γαλλίδος γυ- 
ναικός, ητις έχει μίαν καλαισθησίαν ιδιαιτέραν δΓ αύτά . *0 
πόθος τής πολυτελείας είναι έν μέγα έλάττωμα τών Γαλλί
δων γυναικών, αΐτινες είναι λίαν φιλάρεσκοι.

Ή  Γαλλία έχει καλλιτέχνιδας διασήμους, αίτινες διακρί- 
νονται είς τάς διαφόρους ώραίας τέχνας. Επί κεφαλής τών 
γραφουσών υπάρχει ή κ. Julliette Adam με φήμην ευρωπαϊ
κήν ή κ. Judith Gautier, άληθής θυγάτηρ ποιητοΟ, ητις

έπαναφέρει είς τήν μνήμην παρωχημένους χρόνους· ή κ. 
Henry Greville, ή διάσημος μυθιστοριογραφος. Είναι ακόμη 
αί γράφουσαι : Gyp, Barine, Severine. Ή  τελευταία αυτη 
είναι διακεκριμένη δημοσιογράφος.

’Επιστήμαι, έκπαίδευσις, συναθροίσεις καλλιτεχνικαί φέ
ρουνε καταλόγους, έν οΐς ύπάρχουσι γυναίκες διάσημοι. 
Στρέφουσαι τό βλέμμα άπό τάς έργατικάς γυναίκας καί άπό 
τάς άφιερωμένας είς τήν οικογένειαν, εύρίσκομεν ολας τάς 
άλλ ας γυναικείας τάσεις ώς φαντασίας διαβατικας.

Μήτε υψηλή, μήτε κοντή, μήτε κα σ τα νά , μήτε ξανθή, 
ή Γαλλίς γυνή φαίνεται μεταξύ όλων τών γυναικών τών πο 
λιτισμένων έθνών οτι είναι ή μάλλον πολιτισμένη. Είναι 
γυνή τοΰ κλίματος αύτής. Μέ τάς λεπτάς γραμμάς τοΰ 
προσώπου της, μέ τάς χαριέσσας κινήσεις της, με τύ έξαι- 
Ttov παράστημά της, φαίνεται ως να επλασθη, τόσον δια 
τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος, όσον καί διά νά άρέσκν). 
Παρά τόν έθνικόν ήρωϊσμόν, έχει καί πνεύμα λίαν άνεπτυγ - 
μένον παρά τήν άληθή μητρικήν φιλοστοργίαν, ήν δέν άρ- 
νείτα ι καί πρό αύτοΰ τοΰ έρωτος, υπάρχει ή απεριόριστος αύ
τής έπιθυμία τοΰ νά άρέσκγι —  έπιθυμία, ήτις τήν παρακο
λουθεί καί μέχρι τοΰ τάφου.

Ουτω τήν περιέγραψεν ó Chateaubriand είς τά  « ’Απο
μνημονεύματα» αύτοΰ. Ό  Michelet είς τήν «Γυνα ίκα» καί 
ό Goncourt είς τήν «Γυναίκα τοΰ Που αίώνος». Παρομοιαν 
εικόνα αύτής έδωκεν ή Sand καί ό Balzac είς τάς μυθιστο
ρίας τω ν, τάς χαιρούσας ευρωπαϊκήν φήμην.

‘Η Άνταποκριτριά Σας 
Εδ. I.

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
(Συνέχεια)

Τήν πρό ολίγου οργήν του διεδέχετο τώρα έν αίσθημα 
ςικτου καί συμπάθειας πρός τήν άδικηθεϊσαν ερωμένην, ή 
όποια έπί τέλους μόνον εύτυχίαν καί ηδονήν τοΰ είχε προξε
νήσει,χωρίς ύστεροβουλίαν καί χωρίς άξιώσεις διά τό μέλλον.

Ή  μητέρα του έξηκολούθησε νά τοΰ όμιλ?, νά τόν παρη
γορά, νά τοΰ παρουσιάζγι τά  πράγματα ύπό διαφόρους μορ- 
φάς/νά προβλέπγι τάς πιθανάς ϊύσεις, καί τήν άναμενομένην 
έκβασιν, όπως τήν ένόμιζε συμφερωτέραν διά τήν ψυχολογι · 
κήν κατάστασιν τοΰ υίοΰ της κατά τήν στιγμήν έκεινην. 
Ό λην τήν νύκτα έμεινε μαζή του, είς τό δωμάτιόν του, φο
βούμενη νά τόν άφήσγ) μόνον μέ τάς σκέψεις του.

I Έπροσποιήθη μεγάλην κόπωσιν καί άδυναμίαν, οταν ο 
Γιωογάκης άνέβη νά τήν Γδγι καί τής έπρότεινε νά ύπάγγι νά 
ήσυχάσγι είς τό δωμάτιόν της. Ά ν  ό Κώστας ήμπορή νά οί- 
κονομηθγ είς τόν σοφά έπάνω, προτιμώ νά μείνω εδώ, άπην- 
τησε. Καί ό σιορ Γεωργάκης δέν έπέμεινε, διότι, άφότου ήτο 
έρωτευαένος, ήγάπα νά μένγ, μόνος, καί νά μονολογ? ένί.οτε 
μεγαλοφώνως, σχεδιάζων τ ί θά έλεγεν είς τήν άγαπημένην 
του, ή μετανοών διότι δέν τής είπε αύτό καί έκεϊνο κατά την
τελευταίαν συνάντησίν των. ^

Ά ργά μόνον περί τά ¿ξημερώματα άπεκοιμήθησαν μητέρα 
καί υιός· ούτος ήσυχος σχεδόν πλέον, έπαναπαυόμενος είς
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την μητέρα του καί αύτη βεβαίχ  δτι είχε κερδίσει την δπό- 
θεσιν, δτι άφοΰ ή αντίπαλος είχεν έγκαταλείψει τήν θέσιν 
της, ή εντελής κατάληψις αυτής ήτο ζήτημα ήμερων μόνον.

Τήν επαύριον έξύπνησαν καί οί δυο πολύ αργά, ή μητέρα 
όμως πρώτη. *Η Λέλα έκάθητο παρά τό προσκεφάλαιόν της, 
καθ’ ήν στιγμήν ήνοιξε τά μάτ^α της. Φώναξέ μου τήν Όλ- 
γιναν, είπεν ή κ. Μεμιδώφ, άλλά σιγά μή τόν έξυπνήσγς, 
διότι πολυ τόν ανησύχησα τήν νύκτα μέ τήν κακοδιαθεσίαν 
μου.

Ή  Ό λγίνα είδοποιηθεϊσα έ'τρεξεν εις τήν μητέρα της.
—  Πρέπει νά <ρροντί<τγις άμέσως νά φέργις τήν Marie εδώ, 

καί νά τής εί'πγ;, τ ί εκαμες. Διότι άν μάθη ό Κώστας δτι 
δεν έστειλεν εκείνη τά  γράμματα, θά έχωμεν κακά ξεμ- 
περδευματα. Σύστησέ της νά κάμϊ] τά δυνατά της διά νά 
τόν παρηγόρησή, χωρίς δμως τρ έλλες .,... .

Ή  Ό λγίνα έξετέλεσε τάς δ ιαταγάς τής μητρός της, τό 
σον καλά, ώστε έντός τής επαύριον πλήρης συνδιαλλαγή 
ε7χεν έπέλθει μεταξύ του Κώστα καί τής φίλης της, δέν ε ί 
χαν δε παρελθει ουτε όκτώ ήμέραι άπό τής άναχωρήσεως 
τής συζύγου του καί ό νέος τάς μέν ημέρας του διήρχετο 
παρηγορούμενος άπό τήν ώραίαν χήραν, τάς δέ νύκτας του. 
μετανοών, διότι έξηκολούθει νά προδίδνι τήν γυναίκα του, 
τήν οποίαν εν τούτοις έξηκολούθει νά άγαπ£ μέ δλην τήν 
δύναμιν τής ψυχής του.

Πρέπει δμως νά λεχθή πρός δικαιολογίαν του, δτι είχε 
γράψει παντοΰ, δπου ένόμιζεν δτι ήτο δυνατόν νά είχε με- 
ταβίΐ ή Μαρία, δτι είχε καταβάλει πάσαν προσπάθειαν δπω; 
άνακαλύψγ] τό καταφύγιόν της. "Οτι είχε γράψει ακόμη καί 
πρός τήν έν Άθήναις φίλην της, είς ήν έξεμυστηρεύετο τα 
διατρέξαντα καί τήν οποίαν ικέτευε νά τόν ειδοποιεί άμέσως 
τηλεγραφικώς, έάν ή Μαρία εύρίσκετο εις Αθήνας, ή έάν 
έγνώριζε τήν διαμονήν της, σώζων ούτω δύο ανθρώπους άπό 
τήν δυστυχίαν. Αυτοκτονίαν δέν είχε φοβηθή, διότι είξευρεν 
δτι ή Μαρία είχε πάρει μαζή της τήν Ά νναν, τήν ώραίαν 
θαλαμηπόλον τής Mme Marie, ή οποία θά είχε κοινοποιήσει 
άμέσως τό δυστύχημα, έάν είχε συμβή τοιοΰτο.

★
* *

Δέκα πέντε ημέρας μετά τήν άναχώρησιν τής Μαρίας ό 
Κώστας έλάμβανε τήν κάτωθι έπιστολήν παρά τής έξ ’Αθη
νών φίλης της :

«Κύριε,

«Σήμερον έλαβον γράμμα τής Μαρίας. Δέν μου έπιτρέπεται 
να σας ειπω εκ ποίας πόλεως, διότι μοΰ τό απαγορεύει.Ά λ
λως τε . ως λεγει, εύθύ; ώς θά έ’ρριπτε τό γράμμα της είς τό 
ταχυδρομεΐον, θά άνεχώρει δι’άλλην πολύ μακρυνήν διεύθυν- 
σ.ν, την οποίαν δεν ονομάζει. Μου λεγει οτι υγιαίνει, καί μέ 
παρακαλεΐ, έάν μοί ζητήσητε ειδήσεις της, νά σας απαντήσω 
δ τι θά έχετε τοιαύτας κα τ’ εύθεΐαν άπό αύτήν πολύ προσε
χώς'. Σας παρακκλεί νά τήν συγχωρήσητε διά τήν λύπην, ήν 
σας έπροξένησε καί νά εϊσθε έντελώς ήσυχος, διότι δέν θά 
παρέλθγ πολύς καιρός, πριν ή άνακτήσητε πλήρη καί πάλιν 
τήν εύτυχ ίαν».

Ό  Κώστας τό γράμμα αύτό τό έδειξεν αμέσως είς τήν μ η 

τέρα του.

—  Βλέπεις, είπεν έκείνη, δτι δέν είχα άδικον. Βλέπεις 
πλέον τής έπέοασεν ό θυμός καί δτι σε ειδοποιεί διά τής 
λης της, ί'σως διά νά σέ άναγκάση νά τής γράψγις δι’ αύτή-. 
Φυσικά έσύ έπταισες, εσύ οφείλεις νά ζητήσγς συγγνώμην κ*1 
συμβιβασμόν.

— Καί θά γράψω άμέσως,μητέρα μου,καί θά τής εΓπω πό
σον είμαι δυστυχής Μάλιστα νά τής γράψγς καί σύ......

— ώέν έ'χω καμμίαν δυσκολίαν νά τό κάμω,άν καί ευρίσκω 
δτι δέν έφέρθη καλά ή γυναϊκά σου καί δτι μέ τέτοιες ιδέες 
που έχει θά είναι δύσκολον νά εύτυχήσητε. ’Εκτός πλέον κ*1 
άν σου βάλη τά  δυο σου πόδια είς ένα παπούτσι, όπως λέ· 
γει καί ή παροιμία· διότι βέβαια τό μεγάλο αύτό κόλπο της 
έχει τόν σκοπόν τ ο υ . . . . . .

Κάποια έπίσκεψις διέκοψε τόν διάλογον τής κ. Μεμιδώρ 
μετά τοΰ υίοΰ της, ό όποιος άπεμακρύνθη τής οικίας ύπό τήν 
εντυπωσιν τής τελευταίας παρατηρήσεως τής μητρός το«, 
Ηννόει λοιπόν ή Μαρία νά τοΰ βάλγ τά  δνό τον π  ¿δ ια  είς 

i r a  π α π ού τ σ ι  κα ί προέβη είς τό άποφασιστικόν έκεΐνο κ*1 
τολμηρόν διάβημα,διά νά τόν τρομάξν] εύθυς έξ άρχής;"Ωστε 
μέ την συμφιλίωσίν του μέ τήν γυναίκα του, μέ τήν έπιστρο- 
φην τ η ς —διότι ήτο βέβαιος τώρα δτι θά έπέστρεφε— θά 
εχανεν έντελώς τήν έλευθερίαν του, θά ήτο σκλαβωμένος δι1
δλην του τήν ζωήν Άπό σκέψεως είς σκέψιν καί άπό μο·
νολόγου είς μονόλογον έφθασεν είς τό συμπέρασμα δτι δεν 
επρεπε νά τής γράψγι,καί οτι μάλιστα έπρεπε νά γράψη πρός 
την φίλην της πόσον ήτο δυσηρεστημένος διά τήν πράξίν τη; 
και διότι τόσον ολίγον ηννόει τά  νέα καθήκοντά της.

Βαδιζων καί σκεπτόμενος έπροχώρει ώς συνήθως διά τής 
μεγάλης όδοΰ τοϋ Πέραν πρός τό Τσισλί. Διήρχετο τόν κή
πον τών μεγάλων Μνηματακιών καί έστάθη προ τής άπεράν- 
του έκτάσεως τής εντεύθεν τοϋ κήπου, αριστερά τής μεγάλης 
οόοΰ, δπου εν σώμα Τούρκων ιππέων έτέλει γυμνάσια.

ΤΗτο περίπου μεσημβρία καί μετά πολλάς καί συνεχείς 
ημέρας κακοκαιρίας καί παρατεταμένης βροχής, ό ουρανός ά- 
παλλαχθείς άπό τά  στρώματα τά πυκνά τών νεφών έξετεί- 
νετο λάμπων, διαυγής, άπέραντος ώς έάν είχε καλυφθή άπό 
άτελειωτον κυανόλευκον οθόνην, κεντημένην κατ’ άραιά καί 
άνωμαλα διαστήματα άπό λευκά άφρώδη άραβουργήματα.

Ο ήλιος λευκός, άποτυφλωτικός είς τό άπέραντον έκεΐνο 
διαστχμα, εσκόρπιζε χρυσάς θωπείας είς τά  δπλα καί τά 
ξιφη τών γυμναζομέ;ων άνδρών, οί όποιοι μακρόθεν ώς άνε- 
λυοντο είς συστοιχίας καί έτάσσοντο είς γραμμάς καί συνε- 
κεντρουντο επειτα είς ομάδας, έδιδαν ώραίαν φαντασμαγορι* 
κην εικόνα, την μονήν ”σως έπαγωγόν, ήν ή τέχνη τών δπλων 
και τοϋ αίματος έχει είς τό ένεργητικόν της.

Ο Κώστας είς τό ώραιον έκεΐνο θέαμα ένθυμήθη τήν Μα
ρίαν του, ή όποία θά ένθουσιάζετο, θά έξεφώνιζεν άπό χ*- 
ραν,εαν ητο εκει πλησίον του, είς τό πλευράν του καί δέν θά 
ήθελε να φυγγ καί θά έλεγεν ¿)3αϊα λόγια καί θά έδιδεν 
ωραία; τοϋ θεάματος εικόνας. Καί οσον έβλεπε τά  κόκκινα 
φεσακια νά κινούνται έπί τών λευκών καί μελανών ίπ π ω ν  

πότε όεςια καί πότε αριστερό: ώ ; μεγάλαι κεφαλαί μηκώνων, 
τας οποίας δλας μαζή ό άνεμο; πότε στρέφει άπ’ έδώ κ«1 
ποτέ κ ττ ε/.ει, οταν εις ενα αί'ρνίόιον τρακ, δλου του νώ ι ιχτοζ 

j ευρεθη είς ολίγων μόνον βημάτων άπόστασιν άπό αύτό

ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

καί ήκουε τόν χρεμετισμόν τών σφριγώντων ίππων καί διέ- | στυχής, μετανοημένος, άφίνετο τρελλότερος ακόμη προς το 
κρίνε τούς ωραίους κυματισμού; τών τραχήλων των καί τά πάθος του καί έδεσμεύετο άκόμη περισσότερόν με τήν γυ- 
σπινθηροβολήματα έπί τοϋ έδάφους τών όπλών τών εύγενών I ναΐκα έκείνην, άπό τήν οποίαν τοΰ ητο αδύνατον να απο- 
ζώων, ένθυμήθη καί πάλιν τήν γυναϊκά του, ή όποία ήγάπα I σπασθγ. 
τά άλογα καί μέ τήν όποιαν προ όλίγων ημερών τόσας έσχε- 
δίαζαν ωραίας έφ'ππους έκδρομάς.

Καί τοΰ έφαίνετο, ώς νά είχε κάμει εν ώραΐον ό'νειρον, τό 
όποιον είς μίαν στιγμήν ή τρομερά πραγματικότής είχε κα

Μ  Α ία .

Κ Ι Τ Α  ΤΟΝ
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ταστρέψει. "Ω ! βεβαίως θά τής έγραφε καί τώρα μάλιστα ά- I Είς ούδεμίαν χώραν έπετρέπετο εις τας έγγαμους γυνα ΐ- 
μέσως. Καί θά τής έλεγε νά έλθϊ) ευθύς, ή νά τοΰ έγνώριζε I κας ν.ά διευθυνωσι την περιουσίαν των, ουδε να κληροδοτώ- 
τόν τόπον τής διαμονής της, διά νά υπάγγ αύτό; νά τήν σιν αύτήν κατά τόν θάνατόν των, έν άλλοις λόγοις δέν άνήκεν 
ευρΥΐ, νά γ ίνγ σκλάβος της είς τό μέλλον, νά τήν άγαπα, νά I αυτη είς αύτάς. Ο έν Αγγλιρι και Η ωμεναις Πολιτειαις 
τήν λατρεύγ, νά τήν θέση τόσον ύψηλά καί είς τήν καρδιάν I υφιστάμενος άγραφος Νόμος εθεωρει τον ανδρα και την γυ-
του καί είς τόν νοΰν του, άστε καμμία άλλη νά μή δύναται I ναϊκα ώ ; εν άτομον, ώς τοιοΰτον δε παλιν τόν άνδρα. Η 
—ν - --· -°  — * νόμιμος ύπαρξις τής γυναικός τοσοΰτον συνεταύτίζετο μετανα την φΟαση

Ό  Στράης τόν συνήντησε κα τ ’ έκεί.ην τήν στιγμήν 
Άντήλλαξαν δύο λέξεις μέ αρκετήν ψυχρότητα καί ένφ

τής τοΰ άνδρός, ώστε αυτη έθεωρεΐτο «νεκρά άπέναντι τοΰ 
νόμου». Ό χ ι μόνον ό σύζυγος διηύθυνε τήν περιουσίαν αυ-

έκεί.ος άπεμακρύνετο.— A propos,είπεν ό Στράης,τί γ ίνεται I τής, συνέλεγε καί διεχειριζετο τα  εισοδήματα της, εξέλεγε 
ή κυρία μέ τά  λευκά ρόδα ! Μοναδικός, φίλε μου, ώς τόσον I τήν τροφήν καί ενδυμασίαν δι αυτήν τε και τα  τέκνα, απε- 
διά τοιαύτας κατακτήσεις! ’Αλήθεια οτι έφυγεν έξαφνα καί I φάσιζε περί τής ανατροφής καί θρησκείας τών τεκ/ων των, 
σέ έπλάνταρεν εις τό μέσον; . . . .Ά λ λ ’ άδιάφορον ! Τα as de άλλ’ ώ ; έπί τό πλεΐστον καί έπεριόριζε τήν έλευθερίαν σκέ- 
la chance toi, cher’ ! καί ευρίσκει; νά σέ παρηγοροΰν άμέσως. I ψεως, λόγου καί πράξεων αυτής. Εαν εκείνη διεφωνει προς 

Ό  Κώστας ήτο έτοιμος νά δώση εν μάθημα είς τόν όχλη- I αύτόν ή τόν δυσηρεστει, ουτος είχε κατα τον νομον το δ ι-

άπό τήν οικίαν
ρόν αύτόν κύριον, ότε εκείνος συνεχίζων :— Ή  ωραία Marie, I καίωμα νά την τιμωρηση, τών δικαστηρίων παρεμβαινόντων 

ι τής όποιας έξέοχομαι, τούλάχιστον δέκα φο- I μόνον, δταν ή τιμωρία υπερεβαινε τον κοινώς παραδεδεγμε- 
ε τό ό’νομά σου είς μίαν ώραν. ’Επί τέλους εΐ- I νον βαθμόν αύσττρότητος. Κατα την εποχην εκείνην, τα  δι- 
. Tu accapares comme cela toutes les jolies I καστήρια έν ’Α γγλία  καί Ηνωμεναις Πολιτειαις έξέδοσαν 
jra . Δι’ αύτήν δμως έδώ— καί έδειξε τήν διεύ- I διαταγήν, διά τής όποιας άπηγορευετο εις του; ανδρας να

σαι ανυποφορος 
femmes de Pera
θυνσιν τής οικίας τοΰ Νικολάκη μπέη— σέ ειδοποιώ δτι έχω I μεταχειριζωνται, δέροντες τας συζυγους των, ράβδον παχυτε- 
δικαιώματα προτεραιότητος καί δτι δέν έννοώ νά υποχωρήσω. I ραν τοΰ άντίχειρος. Οί αγαθοί και τρυφεροί συ,υγοι, πάντοτε 

*0 Κώστας έκλονίσθη ώ ; νά τόν έκέντρισε καμμία σφήκα. I εύσπλαγχνικωτεροι τοΰ νομού, εφεροντο προς τας συζυγους 
Αύτό τώρα έλειπε νά τόν προδώση καί ή Marίθ μέ τόν γ ε- I των ώς προς άγαπητας συντρόφους, αλλ αι γυναίκες τών 
λοΐον αύτόν, ύστερον άπό δλον τό κακόν, δπου τοΰ είχε κά- I ίόιοτρόπων, άμαθών, και βάναυσων συζυγών υφισταντο ολην
μει. Καί επειδή ήτο κουρασμένος πολύ ηθικώς μέ τάς περι
πέτειας τών τελευταίων ήμεψών καί έκνευρισμένος καί ήθελεν 
έπί τέλους νά ξεσπάση μέ κάποιον, έστράφη πρός τόν Στράην 
καί μέ βλέμμα γεμάτον μίσος καί περιφρόνησιν τοΰ είπε : 

—  Είσαι γελοίος καί φαΰλος
Ό  Στοάης άπεμακρύνθη, προσποιούμενος δτι δέν ήκουσεν.

τήν άδικον καταπίεσιν τοΰ νόμου. Ά π α ντα  τά  ύπάρχοντά 
των περιήρχοντο είς χεΐρας τοΰ συζύγου κατά τον γάμον. 
Εγγαμος,γυνή εργαζόμενη, δέν έδικαιοΰτο να λαμβανη του; 

μισθού; της ώς ανήκοντας είς τόν σύζυγον. Δεν ήδύνατο νά 
συντάξη διαθήκην, ούδέ νά ένάγη καί ένάγεται. Αί χήοοεε 
καί αί άγαμοι γυναίκες, αί έχουσαι δοσοληψίας μετά τραπε-

παρειαν
Ό  Κώστας διηυθύνθη άμέσως είς τήν οικίαν τοΰ Νικο · 

λάκη μπέη. Καί αυτός ό πρό ολίγου τόσον έρωτευμενος με 
τήν γυναϊκά του καί υποσχόμενος είς τόν έχυτόν του νά τήν 
άγαπα πάντοτε, νά τής μένη πιστός δλην του τήν ζωήν, νά 
τής στήση θρόνον καί είς τήν καρδιάν καί είς τό πνεΰμά του, 
ποΰ καμμία άλλη νά μήν ήμπορέση ποτέ νά τήν έπισκιάση 
αύτός έκαμνε μετά μίαν μόλις ώραν,άφ’ ής ελχμβανε την α- 
πόφχσιν αύτήν, τρομεράν σκηνήν ζηλοτυπίας πρός την έρω

μένη ήτο ή ιδέα δτι αί γυναίκες δέν έχουν έμπορικόν νοΰν, 
ώστε ούτε τό θάρρος είχον αύται άλλ’ ούτε παρ’ άλλων ένε- 
θαορύνοντο δπως έπιχειρήσωσι καινοτομίαν τινά. Ό λίγα ι τέ - 
χναι ήσαν έλεύθεραι είς τάς γυναίκας, καί αύταί άπερρο- 
φώντο ύπό τών πτωχών. Έθεωρεΐτο προσβλητικόν διά γυναί
κας τής μεσαίας καί άνω τέρας τάξεως νά κερδίζωσι τά  πρός 
τό ζήν. Ή  άγαμος γυνή τών τάξεων αύτών, ή άποκαλου- 
μένη γεροντοκόρη, έμποδιζομένη ύπό τών προλήψεων να ερ- 
γασθη, ήναγκάζετο νά προσκολλάται είς τόν οίκον τοΰ πλη-

μένην του, τήν όποιαν ύβρισε σκαιώς, χυδαίως, ώς είξεύρουν σιεστέρου συγγενοΰς της. Οίκτειοομένη δτι δέν τή παρουσία
νά ύβρίζουν οί άνδρες τάς γυναίκας τής ηδονής. σθη ή εύκαιρία νά ύπανδρευθί), περιφρονουμένη ώς πάντοτε

Ά λλ ’ δπως μετά τήν καταιγίδα έπανέρχεται ή εύδία , θά περιφρονοΰνται οί παρ’ άλλων έ',αρτωμενοι, κατεδικα,ετο
ούτω καί μετά τήν σκηνήν έκείνην τήν άγρίαν ό Κώστας δυ- I είς ζωην ακούσιας δουλειάς.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Ουδεν γυμνασιον τοϋ κόσμου έδέχετο γυναίκας. ’Επί τό
σον καιρόν οί άνδρες είχον άναΧάβει νά σκέπτωνται καί άπο- 
φασιζουν αντί τής γυναικός, ώστε γενικώς ¿θεωρείτο αυτή 
ανίκανος να δεχθή άνωτεραν παίδευσιν. Αί ολίγον μεγαλο
φυείς γυναίκες αίτινες άνεφάνησαν από καιρού εις καιρόν 
εθεωρηθησαν ως φαινόμενα. Τά μοναστήρια καί ιδιωτικά 
σχολεία,εις τά όποια αί πλούσιαι κόραι έξεπαιδεύοντο, δέν έ- 
διδασκον ή τα στοιχειώδη, αι δέ πτωχαί κόραι ούδέν έμάν- 
θανον. Εύγενεϊς τρόποι, καλή συμπεριφορά, μουσική καί χο 
ρος ¿θεωρούντο ώς τά  μόνα αναγκαία διδάγματα. Τά δ η 
μόσια σχολεία ήσαν κλειστά εις τά  κοράσια, καί όταν τοΐ; 
ήνοιγοντο, μόνον ή άνάγνωσις, ή γραφή καί ή στοιχειώδης 
άριθμητική τοϊς έδιδάσκοντο.

Είς τας εκκλησίας α'ί γυναίκες ¿κάθηντο μακράν τών άν- 
δρων, οιοτι επιστευετο, οτι οι άνδρες δεν ήδύναντο νά άπο- 
ταθώσι προς τόν Θεόν, έάν δέν απηλλάσσοντο τής μολυντι- 
κής επιρροής τής γυναικός. ’Απηγορευετο εις τάς γυναίκας 
νά προσεύχωνται ή όμιλώσιν έν έκκλησίαις καί έν πολλαϊς 
έξ αυτών άκόμη καί νά ψάλλωσιν έν τώ χορώ. Ούδέν ενερ
γόν μέρος τα ΐς έπετρέπετο νά λαμβάνουν εις τήν διεύθυνσιν 
τών εκκλησιών, και η θεσις των εν αύταΐς ήτο όμοία τής 
τών παιδίων. Έθεωρεΐτο άσεμνον διά τήν γυναίκα νά έξέλθη 
εις τάς δημοσίας όδούς μόνη άνευ συνοδοϋ. Προ μιας εκατόν- 
ταετηρίδος, εύσεβής τις γυνή,ή Anna Hutchinson, κατεδιώ- 
χθη,διότι ¿τόλμησε νά κηρύξν) τό εύαγγέλιον είς άνδρας. Τό
σον γενικώς κατεκρίθη αυτη δι’ αύτό, ώ ττε έκτοτε πάσα 
γυναικεία φωνή κατεσιγήθη. Ούδεμία θά ¿τόλμα νά όμιλήσγ 
δημοσία.

Ητο βεβαίως οικτρά ή θεσις τής γυναικός καί άπέναντι 
τοϋ νόμου καί άπέναντι τής κοινωνίας, κατά τάς άρχάς τοϋ

Ε Π Ι  Φ Υ Α Λ Ι Σ
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Ηύ’ξανεν εις τήν Βουργουνδίαν ή κορη Κριμίλδη, ήτις ήτο ή ώραιοτέρα 
τής χώρας. Οί τρεΤς ηγεμόνες αΰτής αδελφοί, Gunter, Gernot, καί Gisel- 
h er, τήν άνέτρεφαν. Κατωκουν τήν πόλιν W orm s, παρά τόν Ρήνον, ήσαν 
χραταιοί χαί έπιφανεϊς, χαί περιεστοιχοϋντο δπό διακεκριμένων ιπποτών. 
Οί πρώτιστοι τούτων ήσαν, ό Hagen καί ο αδελφός «¿του D ankwart, ό 
άρχιμουσικός V olker χαί ό άρχιοινοχόος Sindolt. Οότως !ν  τω μέσω με
γάλων τιμών άνατρεφομένη ή χόρη, βλέπει καθ’ ϋπνον οτι εΤχεν ένα ώραϊον 
ίέραχα, τόν όποιον τής ήρπασαν δύο αετοί. Ή  μήτηρ των Ute έξήγησε τό 
όνειρον, οτι ή Κρ·μίλδη ή'θελε λάβει σπουδαΐον άνδρα, τόν όποιον όμως 
ήθελε χάσει πολύ γρήγορα. ’Αλλ’ ή κόρη άπέφευγε πάντοτε τόν γάμον· ή 
Ιπιθυμία της ήτο να ζήση έλευθέρα έν τη οικογένεια της. Πολλοί έζήτησαν 
τήν χεϊρά της, άλλ’ εις μάτην. Έ φθασε χαί εις τήν άχοήν τοϋ Siegfried) 
τοϋ υίοϋ τοϋ βασιλέως Σιγισμόνδου, εις τάς Κάτω Χώρας,ή φήμη τοϋ κάλ
λους χαί τών χαρίτων της. * 0  Siegfried άπό τών εφηβικών του χρόνων διε- 
κρίθη διά τήν ανδρείαν του· είχε κάμει θαύματα διά τής ισχύος του. Νικη- 
σας τούς Nibelungen έλαβε τόν θησαυρόν των, τό ξίφος Balmung χαί τόν 
σκούφον Tarn, όστις είχε τήν ιδιότητα νά καθιστά άόρατον τόν φέροντα 
τούτον Ιφόνευσε τόν δράκοντα ήρωϊκώς, λουοθείς είς τά αιμά του, τά όποιον 
οστις ήθελε κατορθώσει, άνέχτα σώμα ατρωτον. Βασιζόμενος λοιπόν έπί τής 
ανδρείας του φεύγει, χωρίς νά είδοποιήση καν τούς γονείς του, καί έρχεται 
θαρραλέος είς τήν χώραν τών Βουργουνδιών, ©αυμασίως ¿οπλισμένος φθά
νει ςίς τήν αυλήν τοϋ βασιλέως Gunter, προτείνων είς αυτόν μά/ην, δι’ ά-

αίώνο;· μόλις όμως δύναται τις νά σχηματίσγ μικράν τινα 
ίδεαν τοϋ δειλοϋ, τοϋ άτολμου καί τοΰ άπαιδεύτου χαρα
κτήρας τής γυναικός τών ημερών ¿κείνων. Δεδαχθεϊσα νά 
θεωρί) άπρεπες τό νά σχηματίζη ιδέας έπί σοβαρών ζητημά
τω ν, οτι οι ανδρες έθαύμαζον έν τό) γυναικί τήν άδυναμίαν 
της και οτι ή μόνη φιλοδοξία των πρέπει νά ήναι ή κρα- 
ταιωσις τοΰ θαυμασμοΰ τούτου, δέν είναι απορίας άξιον, έάν 
ολίγον κατεγίνοντο ε ί; σοβαρά ζητήματα.

Διαμαρτυρίαι τινές έναντίον τής καταστάσεως αύτής ήγέρ· 
θησαν προανακρούσματα τής έπερχομένης έπαναστάσεως. Ή  
Mary Wollstonecraft, ύπερημύνθη ών δικαιωμάτων τής 
γυναικός λίαν εύγλώττω ς, καί ¿ζήτησε πρό πάντων νά χο- 
ρηγηθγί εις αύτήν άνωτέρα έκπαίδευσις, λέγουσα «ότι δέν 
είναι δυνατόν νά βλάψγ) τό πείραμα αύτό τάς γυναίκας, 
άφοϋ είναι άδύνατον νά τάς έξευτελίσωσιν ετι περισσότερον 
οί άνδρες». Τό κοινόν ύπεδέχθη τήν αΓτησίν της μέ τό δυσ
μενές πνεϋμα, τό όποιον δυστυχώς έπιδεικνύεται πάντοτε 
οταν νέα τις ιδέα ριφθίί,καί ό Henry Walpole άναμφιβόλως 
διηρμήνευε τήν κοινήν γνώμην, όνομάσας αύτήν ύαιναν ένδε- 
δυμένην ώς γυναίκα. Ό  Condoorset ¿ζήτησε πλήρη έλευθε- 
ριαν διά τήν γυναίκα, περί τό τέλος τής Γαλλικής ’Επανα- 
στάσεως καί ύπεστηρίχθη ,ύπό πολλών θιασωτών. Ή  Mar
garet Brent, ίδιοκτήτρια άπεράντων γαιών έν Maryland 
έζητει διά τήν γυναίκα ψήφον είς τά άποικιακά ζητήματα· 
καί ή Abigail Adams μεγαλητέραν έλευθερίαν διά τάς γυ
ναίκας κατά τό τέλος τής ’Αμερικανικής Έπαναστάσεως* 
δέν άντεπροσώπευον όμως αύται τήν κοινήν γνώμην, άλλ’ 
άπλώς τάς ίδικάς των άρχάς. Αί γυναίκες ώς έπί τό πλεϊ- 
στον ήσαν εύχαριστημέναι έκ τής καταστάσεώς των, οί δέ 
άνδρες ¿πίστευαν ότι αύτή ήτο ή ύψηλοτέρα έκπλήρωσις τοΰ

δικήικατα δισπραχθέντ« δπ’ αύτοϋ είς τόν λαόν καί τήν χώραν του. Σκοπός 
του ήτο ή κόρη, καί όχι ή μά/η- διά τόν λόγον τούτον παραδέχεται τόν τοϋ 
Gunter συμβιβασμόν, καί μένει παρ’ αύτω έν έτος, άπολαμβάνων πάσαν τ ι
μήν, αλλά χωρίς νά ί'δη τήν Κριμίλδην. Αυτη όμως, κρυμμένη όπισθεν τών 
παραθύρων, τόν έβλεπεν, όταν έκεΐνος είς τήν αύλήν έρριπτε τόν λίθον χαί τό 
αχόντιον. Μετά τό έτος εκστρατεύει δπέρ τοϋ Gunter κατά τοϋ Sindeger, 
βασιλέως της Σαξωνίας, χαί τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ Sinlegast, βασιλέως τής 
Αανιμαρχίας χαί λαμβάνει άμφοτέρους αιχμαλώτους. "Οτε δέ είς άγγελια- 
φόρος έφερε τήν εϊόησιν τής νίκη; του χαί ότι έφάνη γενναίος πρός τούς ν ι-  
κηθέντας, έχοχχίνισεν ώ ; ρόδον τό ώραϊον τής Κριμίλδης πρόσωπον, χαί άν- 
τήμειψεν ό βασιλικός υίχος πλουσιοπάροχο»; τόν άγγελιαφόρον. Ό  βασιλεύς 
Gunter ήτοίμασε μεγάλην εορτήν πρός ύποδοχήν τοϋ ήρωός του, είς τήν 
οποίαν έμελλε νά ίδη καί τήν Κριμίλδην. Έσκέπτοντο πλέον νά τόν χρατή- 
σουν πάντοτε παρ’ αύτοΐς. "Οπως ή ροδίνη πρωία προβάλλει άναμέσον τών 
νεφών, προβαίνει ή χαρίεσσα κόρη, όπως ή Σελήνη διακρίνεται μεταξύ τών 
αστέρων, διακρίνεται μεταξύ τών κορασίων, τά όποια τήν συνοδεύουν. Ξιφο- 
®όροι, τό ξίφος είς τήν χεΐρα φέροντες, προηγούνται αύτής. Έχαιρέτησε τόν 
ήοωα, ποοέβη μέγρις αύτοϋ) καί τώ έτεινε τήν χεϊρα. ΤΗτο Μάιος μην, ότε 
Siegfried έλαβε τήν χαράν ταύτην.

Εις μακρυνήν τής θαλάσσης άπόστασιν, είς τήν νήσον ’Ισλανδίαν, κατώκει 
ή επίσης ώραία βασίλισσα Brtlnhild. Ό  θέλων νά τήν νυμφευθή έπρεπε νά 
διαγωνισθή μετ’ αύτής είς τρία γυμνάσια, τής λόγ/ης, τοΰ λίθου καί τοϋ άλ
ματος· αν είς έν έχ τών τριών έχανεν, άπεκεφαλίζετο. 'Η βασίλισσα αύτή 
άπασχολεϊ τό πνεϋμα του Gunter, καί ύπόσχεται είς τόν άνδρεϊον Siegfried  
νά τοϋ δώση τήν αδελφήν του Κριμίλδην σύζυγον, άν παρεδέχετο νά τόν 
βοηθήση είς τό ν’ άποκτήση ό έδιος τήν Briinhild. Λαμβάνουν μεθ’ έαυτών 
δύο ΰπασπιστάς, τόν Hagen χαί Dankwart τόν άδελφόν του, Ιπιδιβάζονται 
μικρού πλοίου, κωπηλατούν αύτοί οΐ ίδιοι, καί βοηθούμενοι άπό ού’ριον άνε. 
μον διασχίζουν κατά μήκος τόν Ρήνον καί φθάνουν τήν θάλασσαν. Τήν πρωίαν 
τής δωδεκάτης άπό τής άναχωρήσεώς των ημέρας ήλθον είς τόν πύργον 
Isenstein, ένθα ή Brünhild μέ τάς ακολούθους της κόρας ήτο είς τό παρά- 

: θυρον. "Αμα οί ήρωις έθεσαν τόν πάδα είς τήν ξηράν, ό Siegfried έκράτησ*

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΪΩ Ν  ΚΥΡΙΟΝ 1

ηροορισ[Αοΰ των. Έ π ί τοι*ύτης κ,αταβτασεως ύψώθη η «ύ- 
λαία τοϋ δέκατου ένάτου αίώνος, τοΰ αίώνος ον η προφη
τικά φωνή τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ άπεκάλετεν « ιώ ν «  τής Γυ- 
ναΐκός.

( ’Εκ τοΰ ’ Α γγλ ικ ο ύ ) Ό λ γ α  Κ ο ύζη

Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Α ί  γ υ ν α ε κ ε ς  κ α ί  ή  Έ χ κ λ ΐ) β ία

Ποτέ άλλοτε άδελφικώτερον δέν συνηνώθη ή δράαις ή φ ι
λανθρωπική τής γυναικός ¡¿έ τό φιλανθρωπικόν τής εκκλη- 
βίας πνεΰρια, όσον κατά τήν ύπέρ τών σανατορίων τών φθι- 
σικών άπό κοινοΰ ένέργειαν.

Τό Νοσηλευτικόν Τριήρια τής «Ένώσεως τής Ελληνίδων», 
άνταποκρινόριενον είς τό πρόγραμμά του τής οικιακής υγιει
νής καί νοσηλείας συνέλαβε τήν εύτυχή ιδέαν τής ίδρύσεως 
άπομονωτηρίων διά τούς πτωχούς φθισικούς, τούς διαιτω- 
μένους μετά τών υγιών είς εν καί τό αύτό δωματιον και 
φυσικώτατα μεταδίδοντας το μόλυσμα είς κύκλον τοσον ευ- 
ρύν, ώστε ολόκληροι πολλάκις οικογένειας νά πίπτουν θύ
ματα τής άπαισίας νόσου.

Ά λλά  τό Νοσηλευτικόν Τμήμα τής Ένωσεως είναι π τ ω 
χόν, ώς ολα τά άλλα τμήματα, πλήν τοΰ τών Χηρών και 
’Ορφανών. Έ πρεπε λοιπόν νά έξευρεθοϋν πόροι, διότι όσον 
εύεργετική καί φιλάνθρωπος είναι ή ίδέα αύτή, τόσον καί 
μεγάλάι άπαιτοΰνται πρός πρκγματοποίησίν της δαπαναι. 
Που άλλου λοιπόν νά καταφύγουν αί κυρίαι τοΰ Τμήματος 
έάν όχι είς τούς κόλπους τής Ε κκλησίας, ΐνα δΓ αύτής έπ ι- 
χαλεσθοΰν τήν συνδρομήν τών πολλών ;

*0 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ό ύπερ τοΰ καλοΰ π α ιγ

δυνάμει άγωνιζόμενος, ό κατερχόμενος αυτοπροσώπως μέχρι 
τής καλύβης καί τής τρώγλης του πτωχού, ΐνα τόν συνδράμν), 
ένόησεν άμέσως τήν είς τήν Εκκλησίαν έπιβαλλομένην υπο
χρέωσή καί διά θερμής έγκυκλίου του πρός τού; επιτρόπους 
τών ναών τών ’Αθηνών καί Πειραιώς παρεκάλεσεν, ΐνα έπι- 
τραπ·?ί είς τάς κυρίας ή περιαγωγή δίσκων κατά τήν ημέραν 
τών Βαίων ύπέρ πραγματοποιήσεως τοΰ φιλανθρωπικού τού
του σκοποΰ των. Ή  περιαγωγή τών δίσκων, ¿άν δέν άπέ- 
φερε τό άναμενόμενον άποτέλεσμα, έδωκεν όμως ποσόν τριών 
περίπου χιλ. δραχμών, τό όποιον θά χρησ μεύσγι ώς πυρρήν 
διά τήν άρχήν τοΰ έργου.

Ά λλω ς τε o,Tt εγεινεν είς τούς ναούς τής πρωτευούσης 
παρά τε  τών κυριών καί τής έκκλησίας, δύναται νά γίνν) καί 
είς τάς έπαρχίας, δύναται νά γίνν) καί άπό τάς έξω Έ λλη- 
νίδας, δύναται νά γίνν) καί άπό τάς πλούσιας τοΰ Κράτους 
Μονάς. ΙΙροκειμένου νά λάβϊ) σάρκα μία τοιαύτη εύγε- 
νής ίδέα δλαι αί Έλληνίδες καί ολοι οί ναοί πρέπει νά τε ί
νουν αδελφικά τήν χεΐρα, ό είς πρός τήν άλλην. Άκόπως 
τότε χωρίς κανείς νά στενοχωρηθώ, χωρίς κανείς νά δωσν) 
μεγάλα ποσά, ήμποροΰν νά περιαχθοΰν χ ίλιο ι, δύο χιλιάδες 
δίσκοι, οί όποιοι κ α τ ’ έλάχιστον όρον θά συγκεντρώσουν άπό 
σαράντα έως πενήντα χ ιλ . δραχμών, ποσόν όπως δήποτε 
επαρκές διά τό πρώτον σανατόριον, τό οποίον θά οφείλεται 
είς τήν συνασπισθείσαν φιλανθρωπικήν δράσιν τής Ελληνικής 
Έκκλησίας καί τής Έλληνίδος γυναικός.

Καί έξεφέραμεν τήν ιδέαν καί τήν ευχήν αύτήν, διότι ε ί-  
ξεύρομεν τ ί δύνανται « ί  γυναίκες, οταν θέλουν καί τ ί δύνα- 
τα ι ή Έ κκλη ιία  οταν έχτ) ώς προϊσταμένην άρχήν ποιμενάρ
χην τής περιωπής τοΰ Σ. Μητροπολίτου, οστις πολύ συχνά 
καί προχθές άκόμη τόσα έδωκε δείγματα τών φιλάνθρωπων

τόν ίππον ιού Gunter άπό ιόν χαλινόν, ΐνα  τόν Ικλάβωσιν υπηρέτην αυτού.
■ 'Ιππεύοντες έφθασαν είς τόν πύργον· ό [Αν Siegfried χαί ό Gunter έφερον 
στολάς χιονολεύχους, καί ϊ  τ π ευ ον ίππους λευκους, ό όέ Hagen και Dank
wart μαύρα;, ώς τά πτερόν τοϋ κόραχος. Ή Brünhild εχαιρέτησε τόν 
Siegfried πρό τοΰ βασιλέως. Ό  διαγωνισμός ηρχισε». Ο Sigfried φορέ- 
σας τόν ακοΰφον Tarn Ιγένετο αόρατος, και στέκεται παρα τον Gunter*ava— 
λαμβάνει τόν αγώνα, ένφ ό βασιλεύς περιορίζεται μονον εις τας κινήσεις,οπως 
φαίνεται διαγωνιζόμενος. Ή Brünhild έκράτει ασπίδα βαρεϊαν, τήν οποίαν 
τής έφεραν τέσσαρες θαλαμηπόλοι,καί λόγχην τοΰ αυτοΰ βάρους· ρίπτει ταυ- 
την κατά τοϋ S iegfried· διασχίζει τήν ασπίδα καί συγκλονίζονται οί δύο αν
δρες· άλλ’ ά ρωμαλέος Siegfried ρίπτει κατ’ αύτής τήν ιδίαν λόγχην. "Ενα 
λίθον, τόν όποιον τής έφεραν δώδεκα ανδρες, ρίπτει εις αποστασιν δωοεκα ορ- 
γυιών, καί μετά τήν βολήν δι’ άλματος φθάνει τον λίθον, και ακούεται η 
κλαγγή τής πανοπλίας της έν τω άλματι. * 0  Siegfried ρίπτει τόν λίθον 
μακρότερα* ’έτι μακρότερον προτείνει αλμ,α ή βκσίλισσα, οπου και νιχαται 
πάλιν. Μετά δυσαρέσκειας ομολογεί Ιαυιήν ήττηθεϊσαν, ονομάζει τόν Gunter 
σύζυγόν της, χαί τόν προσχαλεϊ νά χάμη τόν όρκον τής πίστεως. Παραδέχε
ται ν’ άκολουθήση αυτόν, διά τής ιδίας όδοΰ, διερχομένη τόν Ρήνον, άφοϋ 
όμως ήθελεν άποστείλει Ικάστην τών φίλων της εις τον οικον της. Περιφρο- 
νών πάντα κίνδυνον ¿Siegfried φεύγει κρυφίωςδιά τήν χώραν τών Nibelungen, 
όπου ειχε τόν θησαυρόν, τόν μέγαν. Μάχεται μετά τοϋ γίγαντος B urghüter 
καί τοϋ νάννου A lberich, οστις ητο φύλαξ τοΰ θησαυρού, νίκα καί έχλέγει 
χιλίους Ικ τών χαλλιτέρων τοϋ μέρους, οίτινες είνε υποτελείς αύτοϋ καί Ιπι- 
στρέφει τή ουνοδεια των εις τόν πύργον Isenstein. Τωρα πλέον ητο έτοιμη 
καί ή Brünhild νά φύγη διά τόν οικον της, είς τήν W o rm s, καί τήν όποιαν, 
άμα έφθασνν, όπεδέχθησαν πομπωδώς. Τήν ημέραν, καθ’ ήν έωρτάσθησαν οί 
γάμοι τοϋ Gunter μετά τής Brünhild, έωρτάσθησαν και οι τοΰ Siegfried  
)κ*τά τής Κριμίλδης.

Έ ν τούτοι; ή Brünhild, οταν είδε τήν Κριμίλδην είς τήν τράπεζαν να κα- 
®ήση πλησίον τοϋ Siegfried, έκλαυσε, λυπηθείσα δήθεν, διότι είς τήν αδελφήν 
του βασιλέως Ιδόθη «Τς ύπηρέτης σύζυγος· και δέν ήθελε νά όνομασθή σύζυ
γος τοΰ Gunter πριν ή μάθη καταλεπτώς τί είχε συμβή, και πώς ήτο τοϋτο

δυνατόν. Ειχε προταθή καί πάλιν διαγωνισμός. Τάς ακολούθους ημέρας ό 
Siegfried παρετήρησε τήν λύπην |τοϋ βασιλέως, Ινόησε τά αίτιον, και ΰπε- 
σχέθη νά του καθυποτάξη πάλιν τήν νύμφην. Έ ν xatpiü νυχτός βάλλει τόν 
σκούφον Tarn καί άρχίζει τήν μάχην, αντί τοϋ βασιλέως, ήτις υπήρξε πει
σματώδης καί έκ μέρους τών δύο- νιχαται τέλος ή Brünhild καί υποτάσσε
ται είς τόν βασιλέα. Έ ν δαχιυλίδιον χαί τήν ζώνην της έχασε μαχομένη· 
ταϋτα λαβών δ Siegfried έφυγεν αόρατος πάντοτε διά τοϋ σκούφου. Μετ’ 
ού πολύ δδηγεϊ τήν Κριμίλδην είς τήν πατρίδα του, όπου ό πατήρ του τοϋ 
παραχωρεΤ τά στέμμα.

Δέκα έτη παρήλθον καί ή Brünhild άδιαχόπως έσκέπτετο, διατί ό S ieg
fried δέν ελάμβχνε τά τιμαριωτικά του δικαιώματα, ώ ; ύποτελής τοϋ βχσι- 
λέως. Πείθει τόν Gunter νά προσχαλέση τόν φίλον καί τήν αδελφήν, διά τήν 
Ιορτήν τοϋ προσεχούς ήλιοστασίου. 'Ο γηραιός Σιγισμόνδος τάξειδεύει μετ’ 
αότών διά τήν W orm s. "Αμα έφθασαν, ή Brünhild παρετήρησε μετά προ
σοχής τήν Κριμίλδην, ήτις έλαμπεν ώς 6 χρυσός, Έν μεγάλη χαρά παρέρ
χονται δέκα ήμέραι· τήν Ινδεκάτην, καθ’ ήν ώραν τά γυμνάσια τής ιππασίας 
έγίνοντο είς τήν αύλήν, παρεχάθησαν καί αί δύο βασίλισσας όπως Γδωσι 
ταϋτα. Έ θαύμαζεν ή Κριμίλδη τόν σύζυγόν της, πώς διεχρίνετο μεταξύ όλων 
τών άλλων ιπποτών. 'Η Brünhild άπήντησε· μολαταύτα εΐ/ε υποτελής τοΰ 
Gunter. ’ Αντήλλαξχν τότε δηκτικούς τινας λόγους· καί όταν ήλθεν ή ώρα 
τής έσπερινής προσευχής, άντί νά υπάγουν, όπως κατά τήν συνήθειάν των, 
καί αί δύο όμοϋ, έφάνη έκαστη νά έρχεται μόνη μετά τή; συνοδείας τών ακο
λούθων της κορασίων είς τόν ναόν. 'Η Brünhild διατάσσει τήν Κριμίλδην 
νά είσέλθη τελευταία, καθό σύζυγος υπηρέτου· ή Κριμίλδη άπανια, ότι δέν 
ήτο άλλο, παρά ή σύζυγος τοϋ ήρωος Siegfried, καί εισέρχεται εί; τόν 
ναόν πρό τής δαχρυούσης βασιλίσσης. Μετά τήν άχολουθίαν Ιξέρχεται ή 
Brünhild πρώτη, περιμένει τήν Κριμίλδην είς τό προαύλιον, χαί ζητεί παρ’ 
αύτής άπόδειξιν τών λόγων της. *Η Κριμίλδη άντί πάσης άποδείξεως τής 
παρουσιάζει τό δαχτυλίδιον χαί τήν ζώνην τής ίδιας, τά όποια τή ; είχε δώσει 
6 Siegfried. Έχλαυσε .τότε χαί πάλιν ή βασίλισσα. Ό  Hagen τής υπόσχε
ται νά διεχδικήση τά δάχρυά της, διά τής ζωής τοϋ S iegfred , χαί προτρέπει 
αύτήν νά λάβη μέρος είς τήν δολοφονίαν.
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αισθημάτων του, ελεησας Six τάς έορτάς τβΰ ΙΙάσχκ ύπέρ j 
τούς χιλίους πτωχούς, άποφυλκκίσας τόσους κρατουμένους 
εις τας φκλακάς, διότι δεν είχαν νά πληρώσουν τα  δικα
στικά εζοδα τϋς καταδίκης των καί σκορπίσας την παρηγο- 
ρίαν καί τήν άνακούφισιν εις τόσους δυστυχείς. Καί ταΰτα 
δχι μόνον διά των δωρεών τών φιλάνθρωπων, αλλά καί έκ 
των ίδικών του υστερημάτων, διότι δυστυχώς ή ίδική μας 
Εκκλησία δεν έχει ποιμενάρχας πλουσίους, άλλ ’ βυτε είσο- 
δηματούχους, όπως μη άναγκάζωνται νά ύποβάλωνται εις 
στερήσεις, οσάκις θέλουν νά έλθουν αρωγοί είς την δυστυχίαν.

Τ Ο  Π Ο Τ Λ  A Κ I !

Τ $  δεΧοφέα Π ..

Πότε σ ’  αυτό  τό  ΛούΛονδο χαθ ίζε ι 
Πότε πε τά  'στόν  x J ó r o v  έχει χάτου  
Κ ι '  ¿δώ χ ι έχει φα ιδρότητα  οχορπ ίζε ι  
Μά πουθενά d i r  μ ένουν  τά  φτερά του.

K a l  χεΛαϊδεΐ άμόρ ιμνο ,  xal rjráJUei 
"Ο,τι εύμορφο θωπεύει την  μ α τ ι ά  τον  
Τον κάμπου  τό  μαγεύουνε  τά  χάΛΛη 
Μά πουθενά d i r  δ ίνε ι τη ν  καρδ ιά  τον.

Κ ι '  ίΛεύθερο πε τα  ΰ ά ν  τόν  á ipa  
Της ά σ τα σ ία ς  σύμβοΛο, δΛω χ ά ρ ι  
Μά δεν θά τ ύ χ η  τ ά χ α  κ α μμ ιά  'μόρα 
Α Ιχτν κρυμμένο  ρ έ ο α  'στό χ ο ρ τ ά ρ ι  ;

( ’Α λεξάνδρεια  7 Μ αρτίου 19 0 0 )  ΣφΙγξ

Ψευδείς άγγελιαφόροι ταξειδεύουν διά τήν W orm s, φέροιτες τήν εέδησιν, 
ότι οί αιχμάλωτοι βασιλείς Sindeger χαί Sindegast, τούς διτοίους άφηναν 
Ιλευδίρους νά έξέρχωνται, έπανεστάτησαν. 'Ο Siegfried, όστις ευχαρίστως 
πάντοτε έβοήθησε χαί έξυπηρέτησε,,τούς φίλους του, προσφέρει άμέσως έαυτόν 
χαί άναλαμβάνει τήν μάχην ύπέρ τών άλλων. "Οταν δ στρατός ήτο έτοιμος 
πλέον, έρχεται 6 Hagen πρός τήν Κριμίλδην, όπως λάβη τήν άδειαν της ά- 
ναχωρήσεως. *Η Κριμίλδη είχε μετανοήσει πολύ διά τήν άποχάλυιΐιν, τήν 
οποίαν έχαμε πρδς τήν Brünhild, έρεθισθεΐσα δα’ αυτής· παραχαλεΐ τόν Ha
gen νά Ιπαγρυπνή επί του Siegfried είς τύν πόλεμον,όπως δέ τόν χατασιήση 
προσεχτιχώτερον του λέγει, orí ό σύζυγός της είς έν μέρος του σώματός του 
ήτο τρωτός· είς τήν ράχιν, τά μεταξύ τών ώμων διάστημα- διότι όταν ¿λού- 
σθη είς τό αιμα του δράχοντος, είς τήν θέσιν Ιχείνην είχε πέσει έν φύλλον 
φιλλόρας χαί τό Ιχάλυψεν, ώστε δέν ε'όράχη είς τό α ίμα. Ό  Hagen τήν 
συμβουλεύει, όπως γνωρίζη τά μέρος χαλώς, νά ράψη έν σημεΐον έπί του φο
ρέματος του Siegfried, άχριβώς έπί του τρωτού μέρους· ράπτει τότε ή Κρι
μίλδη αημεΐόν τι σταυροειδώς. Έχάρη πολύ ό Hagen, διά τήν χατάλληλον 
τη ώρα γινομένην είς αυτόν άποχάλυψιν. Μόλις δέ ό Siegfried άνεχώρησε, 
χαί φαίνονται πάλιν αγγελιοφόροι, φέροντες τάς περί ειρήνης ειδήσεις. Κ λη 
θείς όπίσω ό Siegfried, έπέστρεψε δυσηρεστημένος διά τούτο. ’Αντί πολέμου 
διοργανώνεται τώρα χυνήγιον διά τό δάσος W asgen, χατά άγριοχοίρων, άρ- 
χτων χαί ταύρων. Χύνουσα ποταμούς δαχρύων τήν φοράν ταύτην ή Κριμίλδη 
συγχατατίθεται είς τό νά λάβη μέρος ό σύζυγος, διότι είχεν όνειρευθή, ότι 
δύο αγριόχοιροι Ιπέπεσαν χατά τού ήρωος, ότι άπό τό αίμά του, τό όποιον 
έτρεχεν έπί τής γής, τά άνθη πέριξ Ιχοχχίνησαν, χαί ότι μετά ταϋτα δύο όρη 
έπεσαν έπ’ αύτοϋ χαί τόν έχάλυψαν, χαί δέν τόν ίπανεΐδε πλέον. Μετά τοϋ 
Gunter ιοϋ Hagen χαί μεγάλης χυνηγετιχής συνοδείας ταξειδεύει ό S ieg
fried διά τό δάσος. Ό  Gernot χαί δ G iselber έμειναν χ α τ’ οΐχον. "Ιππο1 
πολλοί φορτηγοί έφεραν τά τρόφιμα, Ιπέρασαν τόν Ρήνον, χαί έφθασαν είς 
ένα λειμώνα πρό τοΟ δάσους. Έ χε! χωρίζεται ή συνοδεία· λαμβάνει έχαστος 
ιδιαίτερον δρόμον, μέ τον πόθον τού νά φανή δ ίχανώτερος τών χυνηγών. * 0  
Siegfried λαμβάνει μεθ’ έαυτοϋ γέροντά τινα χυνηγόν χαι ένα έμπειρον χύνα 
ιχ νη λά τη ν  ούδέν έχ των θηρίων, τά δποΐα άπαντα τω διαφεύγει- δάσος χαί

Π ρ ο ς  τ ά ς  κ .  κ . σ υ ν δ ρ ο μ ,η τ ρ έ α ς  μ .α ς .
Παρακαλοΰντας xi κ. κ. συνδρομήτριαι της Έφημ. τών 

Κυριών, ώς καί αί κ. κ. άνταιτοκρίτριαι καί άνταποκριταί, 
οί καθυστεροΰντες έξόφλησιν τών λ]σμών τοϋ ληξαντος έτους, 
νά σπεύσωσι νά άποστείλωσι τά  κχθυστερούμενα, ίνα καί ή 
διαχείρησις τΐ)ς Έφημερίδος δυνηθί) νά κλείσγ πάντα άνοι- 
κτόν λ]σμόν καί προβ·/) είς τακτοποίησιν τών βιβλίων της.

Παρακαλοϋνται επίσης αί λαβουσαι ήμερολόγςχ νά εύαρε- 
στηθώσι νά άποστείλωσι τό άντίτςμον.

ΑΤΤΟΜ ΑΤΟΙ ΑΝΑΠΤΗ ΡΕΣ
Τά πυρεία διά την χρήσιν τούλάχιστον τών υπνοδωματίων 

καταργοϋνται. Ό  κ. Τσάκωνας έφερεν εσχάτως έξ Εύρώπης 
μικράς λάμπας, αί όποΐαι δι’ άτλουστάτης πιέσεως άνάπτουν 
άφ’ έαυτών δι’ ήλεκτρισμοΰ αναπτυσσόμενου εντός τοϋ δο
χείου.

’Όχι μόνον δέ πυρεία οίκονομοϋνται ούτω, άλλά καί 
τά  κηρία, διότι ή λάμπα αυτή δίδει ώραιότερον φώς τοϋ κη
ρίου, τό όποϊον δέν στοιχίζει τίποτε. Τιμή έκάστης: δρ. 17.

Μ ΕΓΑ ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΟΠ ΟΙΕΙΟΝ  
I . Δ· Τ Σ Α Μ Η

'Υ π οδημα τοπο ιο ύ  άπάσης  τής Β ασ .  Ο ικογένειας  
χα ι τής  ΑύΛής 

'Οδός Σ ταδ ίου 47 , 'Οδός Γ . Σταύρου 1 
'Η έγνωσμένη χαλαισθησία τοϋ άπαραμίλλου χαί πασιγνώστου υποδημα

τοποιείου τού χ. Τσάμη πείθει πάσαν φιλόχαλον χυρίαν χαί δεσποινίδα ότι 
είναι υποχρεωμένη νά ύποδυθή έν αύτω ίδια χατά τήν Ιπερχομένην Ιαρινήν 
περίοδον δι’ ήν δ χ. Τσάμης έχόμισεν έξοχον συλλογήν δερμάτων είς άπει
ρους όλως νίους χρωματισμούς. Τών Ά τθιδω ν τήν μοίραν, χαθόσον ά»ορά 
τήν ύπόδησιν, ζηλεύουσι χαί αύταί αί ΠαρισιναΙ χάρις είς τόν X. Τσάμην, 
τόν όποιον πολύ διχαίως τιμά άπασα ή άρίστη τάξις τής χοινωνίας μας διά 
τής πελατείας της.

Φρονοϋμεν οτι διά τοιοϋτον χατάστημα πάσα σύστασις άποβαίνει περιττή.

όρος, δπόθεν διέρχεται, χαθαρίζει τούς δρόμους· δέχεται πρό παντός άλλου 
χαί παρ’ όλων επαίνους. Έσήμαιναν τό πρόγευμα, ότε είδε μίαν άρχτον· τρέ
χει χατόπιν αυτής, τήν συλλαμβάνει ζώσαν, τήν δένει είς τό Ιφιππιον τοϋ 
Γππου του, χαί έπιστρέφει ουτω έφιππος. τΗτο θαυμάσιος, έλαμπεν όλος 
είς τήν χυνηγετιχήν του στολήν· ισχυρός είς τό τόξον του, τό όποιον μόνον 
δ έδιος έγνώριζε νά τεντώνη, πλούσια ή θήχη τών βελών του, χρυσοϋν τά 
χέρας του. "Οταν έφθασεν είς τά προσδιωρισμένον μέρος άφίππευσεν άφήχε 
τήν αρχτον έλευθίραν, ήτις φεύγουσα τά γαυγίσματα τών χυνών, τρέχει νά 
χρυβή είς τά μαγειρεΐον, τδ δποΐον είχον στήσει, άνατρέπουσα λέβητας χαί 
πυρά, χαί τήν δποίαν πάλιν δ Siegfried συλλαμβάνει χαί χτυπά διά τοϋ ξί
φους του. Έχάθησαν οί χυνηγοί είς τήν τράπεζαν τροφήν έλαβον άρχετήν, 
άλλ’ οί οίνοχόοι έβράδυναν νά έλθουν. 'Ο Hagen λέγει, ότι ένόμιζεν ότι τδ 
χυνήγιον διά τήν πρώτην ημέραν ή'θελεν είσθαι είς τδ Spessart, χαί έστειλεν 
Ixet τόν οίνον, διότι πλησίον τοϋ μέρους ύπαρχει χαί δροσερά πηγή. "Εως 
τήν πηγήν αυτήν προτείνει είς τόν Siegfried νά χάμουν μίαν έχδρομήν. Ετοι
μάζονται. 'Ο Siegfried προηγείται τοϋ Hagen · τρέχουν ώς δύο πάνθηρες 
διά μέσου τών τριφυλλίων. Ό . Siegfried μολονότι φέρει μεθ’ Ιαυτοϋ όλην 
τήν δπλοσχευήν του, φθάνει πρώτος είς τήν π η γή ν  έν τούτοις δέν πίνει, πριν 
πίη ό βασιλεύς Gunter, ό στις ηρχετο χατόπιν· έπιεν δ βασιλεύς- χύπτει μετ’ 
αύτδν είς τήν π ηγήν δ Hagen στέχεταί όπισθεν· λαμβάνει τήν λόγχην τοϋ 
Siegfried τήν δποίαν ό ϊδιος έχει άχουμβήσει είς τήν παρά τήν πηγήν φιλ- 
λύραν, χαί τήν ρίπτει μετά τόσης δριαής χατά τοΰ ήρωος, είς τό μέρος όπου 
ήτο έρραμένον τό σημεΐον, ώστε τό α ιμα, άναπηδήσαν έχ τής πληγής, χηλι- 
δώνει τά φορέματα τοϋ δολοφόνου. Φεύγει δ Hagen τρέχων, όπως ποτέ πρό 
αύτοϋ άνήρ δέν έτρεξε. Ό  Siegfried Ιχβάλλει τδ άχόντιον· δ σίδηρος μένει 
είς τήν πληγήν λαμβάνει τήν άσπίδα του, διότι τό τόξον χαί ξίςρος του είχε 
πάρει δ Hagen φεύγων, χαί τόν χαταδιώχει. Οΰτως έχων τόν προφθάνει- ρί
πτει χατ' αύτοϋ τήν άσπίδα, χαί έξαπλοϋται ό φονεύς είς τό έδαφος. Ά λ λ ’ αί 
δυνάμεις τοϋ ήοωος έχλείπουν, τά χρώμα του σβένυται, χαί αίμόρφυτος π ί
πτει έπί τών άνθέων. Εις ύβρεις Ιξέσπασαν οί προδόται, τοιουτοτρόπως άμεί- 
βοντες τήν πρός αύτούς γενναιότητα χαί μεναλοψυχίαν του ! Και ούτως, έχει* 
νος ον ή Κριμίλδη ένεπιστεύθη είς τόν αδελφόν φεύγοντα χαί παρήγγειλε νά 
έπιβλέπη, παλαίει χατά τοϋ θανάτου !

Μ α ρ ία ς  Π ι ν έ λ λ η


