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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ρωίνες μητέρες.— Α ί γυναίκες εν Ρουμανία (υπό χ. Εύ. Ί . ) .— *Η Χει

ραφετημένη (υπό Μαίας).— Βιογραφικον Λεξικόν Επιφανών Γυναικών (6πό 
χ. Ελένης Γεωργιάδου). — Τό Τάμα (υπό δος Ειρήνης Νιχολαιόου). — Εις 
πρωτότυπος γυναικείος Σύλλογος (ύπό Μαίης Διούαρ) — Μολυσματική Πε
ρίοδο; Ευλογίας (Ιχ τής υγιεινής του χ. Α . Παπαδάκη.— Συνταγαί.— Ειδο
ποιήσεις.— 'Η Τρπλλή Έ πιφυλλις (υπό δος Θεόνης Λοαχοποόλου).

Α Ι ΗΡΩΤΔΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Είς εποχήν, καθ’^ν τά  ονόματα των Σουλιωτίδων μ η τέ

ρων ελησμονηθησαν σχεδόν, καθ’ ην ό ηρωϊσμ.ς των γυνα ι
κών τν|ς Σπάρτης δέν άναφέρεται πλέον ΐή επί των θρανίων 
τών σχολείων καί παρά των ολίγων συγχρόνων διδασκάλων, 
•ις τάς ψυχάς των οποίων έμεΐνεν άμείωτον τό πατριωτικόν 
«ίσθημα, είς εποχήν, καθ’ ην ό νεώτερος πολιτισμός είσελά 
σας παντού ηΰρυνε τόσον τά όρια τίίς πκτρίδυς, καί άνέ 
πτυξε τόσον μ£γα τό αίσθημα τοΟ κοσμοπολιτισμού, εί 
τοιουτην έποχην ό ηρωισμός των γυναικών είχε μείνει μόνον 
ως παράδοσις κυμαινομένη είς τους εγκεφάλους των νεωτέ- 
ρων μεταξύ τοΟ μύθου καί των υπερφυσικών έν γένει πραγ
μάτων.

Αι νεωτεραι μητέρες ύπέρ τό αίσθημα τίίς τιμίίς καί της 
^ατριδος Ιθηκαν πάντοτε τό αίσθημα τνϋς στοργής καί είς ού- 
^ένα έκ των πολέμων τοΟ τελευταίου ήμίσεω; του αίώνος 
“υτοΟ είχον άναδειχθίί ήρωϊκαί μητέρες συμπληροΟσαι είς 

ιστορίαν την εικόνα τίίς Μόσχας του Τζαβέλα καί σϋ. 
Μπουμπουλίνας, των άρχαιοτέρων μητέρων τίίς Σπάρτης, 
®ι* τας οποίας ό πόλεμος -5)το τό τιμητικώτερον επάγγελμα 
τοΰ άνδρός.

Εις τον ίδικόν μας τελευταΐον άτυχί, πόλεμον, έάν αί γυ- 
ν*·κες άνεδείχθησαν ύπέρτεραι καί των άνδρών άκόμη είς 
Τον *λαδον τίίς φιλανθρωπίας καί τίίς περιθάλψεως τραυμα
τιών, ουδεμία δμως έξ αύτών έπαρουσίασε τό φαινόμενον του

ψνχικ ϋ ηρωέσμοΰ τών αρχαιότερων Ελλη ίδων, ούδεμία ένέ- 
πνευσε το παραόειγμα τών Σπαρτιατιδων μητέρων καί γυ 
ναικών, αι οποϊαι άπηρνοΰντο τούς υιούς καί τούς συζύγους, 
τους μη επιτελοΰντας τό καθήκον τ ων είς τον πόλεμον.

Τουναντίον δλαι αί δυνάμεναι είργάσθησαν ήρωϊκώτατα 
υπερ τών άπαλλαγεντων καί αί μητέρες δέ άνδρών, υποχρεω
μένων ως έκ τοΟ έπαγγελμαοός των νά μεταβοΟν είς τό πε- 
διον τίίς τ ιμ ίί,, διά τών θρήνων καί τίίς απελπισίας των ένέ· 
πνευσαν Γσως είς τά , μαλθακκς τούτων ψυχάς τόν πανικόν 
καί την δειλίαν, ή όποια μετέβαλε τόν πόλεμόν μας είς πό
λεμον δρομέων καί ριψασπίδων.

Άλλ* ούτε είς τάς επί τών συνόρων πόλεις καί τά  χωρία 
εύρεθησαν γυ αϊκες, αί όποΐαι νά έξεγερθοΟ* κατά τών λιπο
τακτών καί μέ τό δπλον έπί τοΟ ώμου νά υπερασπίσουν τούς 
ν*ού; καί τάς εστίας των, εξεγείρουσαι είς τάς ψυχάς τών 
άνδρών αισθήματα θαυμασμού καί ένθουσιασαοΰ καί δίδουσαι 
τό μέγα παράδειγμα του πατριωτισμού, ως έκαμαν είς πα- 
λαιοτέρους χρόνους αί μητέρες των.

Καί οί ριψάσπιδες φευ έπανίρθον είς τάς εστίας των,δπου 
έγένοντο δεκτοί μετ’ αγάπης καί τρυφερότητος, ως νά είχαν 
διεξαγάγει πόλεμον ηρωικόν, ώς νά έφεραν είς τά  στηθη 
ίχνη έντιμου άγώνος, ώς νά περιεβάλλοντο μέ τό άκτινωτόν 
τίίς τιμίίς κα ί τίίς δόξης, ·ην ό άληθης στρατιώτης άποκομί- 
ζει έκ του πολέμου.

Καί είναι καί σήμερον,ώς κατά τό παρελθόν πολλοί τούτων 
ηρωες τών αιθουσών καί ηρωες τών σκανδάλων καί ·ηρωες τών 
μεγάλων προικών καί ηρωες χρυσοφορεμένοι τών έορτών καί 
παρατάξεων,εν είδος άνθρώπων πολυτελείας,μία τάξις έξωτε- 
ρικΐίς έπιδείξεως,^/ αί γυναίκες αί σημεριναί,δι’άς ό ηρωισμός 
είναι δνειρον καί ό πατριωτισμός ουτοπία άγαποΟν καί προ
τιμούν περισσότερον από κάθε άλλην.

Διά τόν ιστοριογράφον λοιπόν καί τόν Έ λληνα τοιοΟτον
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ιδίως, ό όποιος θά έχλειε τόν αιώνα αύτόν, θά επεφυλασσετο 
ό άχαρις αγών νά άφήσν) λευκήν τήν στηλην τοΰ ηρωισμού, 
οσον άφορ<£ τάς γυναίκας,νά πληρώσν) δέ στήλην άλλην, στή
λην όλως αντίθετον, στήλην ή όποία δεν υπήρχε είς την ενόο- 
ξον ιστορίαν τών πατέρων μας, μέ τάς πράξεις τών ανδρών 
τοΰ τελευταίου πολέμου μας.

Τό δυστύχημα είναι οτι όσον μικροί και ασήμαντοι και 
δν ήμεθα σήμερον, ήμεΐς μέ τάς σελίδας αύτας, τας πολυ 
ολίγον τιμητικάς, θά έκλείομεν τήν πολεμικην ιστορίαν τοΰ 
αίώνος, ον ήνοιξαν τόσον τιμημενα καί τόσον ηρωικά, ωστε 
νά κ,αταπλήζουν τόν κόσμον βλον οί πατερες και αι μητερες μας.

Εύτυχώς δΓ ήμάς, κάτω εκεί μακράν είς τας χωράς τών 
άγριων καί τών βαρβάρων είς μικρός λαός έλαβε τα  οπλα 
άγωνιζόμενος υπέρ τών βωμών καί εστιών του. Εις τα στηθη 
τών γυναικών τοΰ λαοΰ αύτοΰ ή'ζμασε καί ακμαζει το α ί
σθημα τοΰ πατριωτισμού μέγα, ισχυρόν, ακαταγώνιστου. 
Παρά τό πλευρόν τών ανδρών των, ώπλισμεναι, ήρωίκαι, με 
τόν άγιον ενθουσιασμόν, ό όποιος αναπτύσσεται πάντοτε είς 
στήθη γυναικεία, τά  όποία δέν εχει διαφθειρει η ματαιοτης 
καί ή έπιπολαιότης, υπήρξαν οί κυριώτεροι παράγοντες τών 
θριάμβων τών βοερικών δπλων. ’Επί τής πρώτης γραμμής 
πάντοτε, ή σημαία καί τό σύμβολου των ύπήρζε ν ίχη  ή θ ά -  
rarcC 'K ai πίπτουν ατρόμητοι ή μία μετά τήν άλλην,τασσουσαι 
τά  αβρά καί ήρω'ίκά στηθη των είς τά πλέον επικίνδυνα ση
μεία, ΐνα όλιγώτερον δεκατίζεται ό μικρός αριθμός τών αν
δρών των, τών όποιων τόσην ανάγκην έχει ή πατρις.

Μεθ’ ολα αύτά οί Βόερς θά ήττηθοΰν. Ά λ λ  η ή ττα  των 
θά ήναι ένδοξος, θά ήναι τιμιωτερα καί τής νίκης ακόμη 
τών εχθρών των. Καί αί γυναίκες των, αί πρωταγωνιστριαι 
τοΰ πολέμου αύτοΰ, θά κλείσουν τήν πολεμικήν ιστορίαν τοΰ 
αίώνος, στήνουσαι είς τήν άπομεμακρυσμένην εκείνην χωράν 
τής ’Αφρικής έκατόμβην έκ τών όστών των, μνημείου δοξης 
καί τιμής διά τό φΰλόν μας, μνημείου άντάξιον έκείνου, τό 
όποιον έμεινεν αθάνατον καί φυλάσσεται είς άλλην άγονον 
καί έρημον χώραν τής ’Ηπείρου, είς τούς άπορρώγας βράχους 
τοΰ Σουλίου, καί τό όποιον γυναίκες πάλιν, ίδικαί μας αύταί, 
μέ τά  άγιά των οστά έστησαν είς τάς άρχάςτοΰ XIX αίώνος.

ΑΊ ΓΤ ΙΜ ΙΙ1 ΕΙ
( Ά νταπόκρια ις «Έρημερίάοι: τών Κυρτών»)

Μάρτιος
Μεγάλη πρόοδος παρατηρεΐται άπό τινων έτών έν Ρουμα

νία είς τήν άνωτέραν έκπαίδευσίν τοΰ γυναικείου φύλου. Τά 
ανώτερα παρθεναγωγεία, τούτέστι τά γυναικεία λύκεια,άπο- 
λύουσι κα τ’ έτος πληθύν τελειόφοιτων νεανίδων, τών όποιων 
αί πλεΐσται μεταβαίνουν είς τό πανεπιστήμιου καί κα τα τάσ
σονται είς διαφόρους σχολάς, άφ’ οπού μετά τετραετίαν έξέρ- 
χονται διπλωματούχοι, ώς καθηγηταί, διδάσκαλοι, ιατροί, 
φαρμακοποιοί κλπ. Τ ινέ; δέ έξ αύτών μεταβαίνουσι πρός έπέ- 
κτασιν τών σπουδών των είς Παρισίους ή καί είς Βερολΐνον.

Πολλαί είναι αί γράφουσαι Ρουμανίδες είς έφημερίδας καί 
είς περιοδικά περί διαφόρων κοινωφελών πραγμάτων, άφορών- 
•των ιδίως τήν γυναίκα καί τήν οικογένειαν. Ή  λίαν διαδε
δομένη έφημερίς ϋηίνβΓβυΙ (τό Σόμπαν) έχει ώς έκτάκτους

συντακτρίας ούκ εύχρίθμους κυρίας καί δεσποινίδας, αΐτινες 
κοσμοΰσι καθ’ έκάστην τό λαμπρόν τοΰτο ρουμανικόν φύλλου 
δ ι’ αξιανάγνωστων άρθρων, άτινα , πιστεύω, θά καλοπληρό- 
νωνται ώς καί τά  τών άρρένων συναδέλφων των.

Τό ζήτημα τής γυναικείας γειραφετήσεως κερδίζει καθ’ 
έκάστην έδαφος καί έν Ρουμανία, ώς παντοΰ. ’Ενώ προ δε- 
κάδος έτών οί πλεΐστοι έθεώροον ώς χίμαιραν τήν ιδέαν τή; 
γυναικείας χειραφετήσεως, ήτις συνεζητεϊτο είς άλλα κράτη, 
καί είρωνικώς περί αύτής ώμίλουν, ήδη ηρχισαν καί εδώ να 
ευρίσκουν αύτήν πραγματοποιήσιμον, ά λλ ’ ύπό τινας περιορι- 
σμ,ούς· στέργουσι δηλονότι ή γυνή ή άνύπανδρος ή καί. ή υ- 
πανδρος ή μή έχουσα τέκνα, ώς καί ή χηρα, ότι δύνάνται νά 
άσχολώνται καί είς βιοποριστικά έργα ανδρικά, συνάδοντα 
πρός τόν λεπτοφυή οργανισμόν των καί πρός τήν έν τι) κοι
νωνία έξαιρετικήν καί έντιμον θέσιν των. Τοιαΰτα δέ έργα 
θιωροΰσι, πλήν τών διδασκαλικών δλων τών βαθμών, τό τοΰ 
ίατροΰ, τό τοΰ δημοσιογράφου, τό τοΰ φαρμακοποιοΰ, τό τοΰ 
ζωγράφου, τό τοΰ μουσικού, παν ο ,τι άνάγεται είς τήν λε- 1 
πτήν βιομηχανίαν, ώς τήν κατασκευήν άνθέων, τό πλέξι- 
μον, τό κόψιμον καί ράψιμον ένδυμάτων· τό τοΰ άνταποκρι- 
τοΰ, τό τοΰ λογιστοΰ, τό τοΰ έμπορου, τό τοΰ τηλεγραφη- 
τοΰ, καί λοιπά άλλα, άπαιτοΰντα, ούχί δύναμιν σωματικήν, 
αλλά λεπτότητα καί εύχέρειαν.

Έ κ τών γραφουσών Ρουμανίδων σάς άναφέρω όνομαστί 
τινα ς, τάς οποίας ένθομοΰμαι· είναι δέ αί εξής κυρίαι καί όε- 
σποινίδες : Ελένη βακαρέσκου, Λαύρα Βαμισά, Σμάρχ
(παρασημοφορηθεΐσα έσχάτως παρά τής ιταλικής κυβερνή- 
σεως, ώς μεταβάσα είς τό πρό τινων μηνών συ^κροτηθέν έν 
Ρώμτ) διεθνές συνέδριον τών ανατολιστών, ώς αντιπρόσωπος 
τοΰ ρουμανικού τύπου, καί πολλά έκεϊ ένεργήσασα πρός στε- 
νοτέραν σύσφιγξιν τών αδελφικών δεσμών μεταξύ ’Ιταλών 
καί Ρουμάνων), Λ α ίλια , Ζίνα, ’Ολυμπία (μεταβαίνουσα συνε
χώς είς Μακεδονίαν καί πέμπουσα έκεΐθεν ανταποκρίσεις είς 
τό υαίνθΓβια] περί τών έκεΐ πραγμάτων σχολικών-ίδίως), Α ι
κατερίνη Άρμπορε, Σοφία Ναντέζδα. Τής τελευταίας ταύ- 
της σάς πέμπω παραπόδας τό τελευταίου άρθρον, δήμο- 
σιευθέν έν τφ  υαϊνθΓβΐΐΙ, περί τών πτυχιούχων Ρουμανί
δων, ΐνα ί'δητε καί ύμεϊς καί αι πολλαί άναγνώστριαι 
τής « ’Εφημερίδος τών Κυριών» πόσας δυσκολίας ύπερσηδώ- 
σιν αί νεάνιδες έδώ διά νά λάβωσιν άνωτέραν έκπαίδευσίν. 
’Ιδού τό περί ό λόγος άρθρον τής κ. Σοφίας Ναντέζδα, έκ 
τοΰ ρουμανικοΰ :

★
★ *

αΈ δειξα είς άλλο άρθρον πόσας περίπου γραφούσας γυ 
ναίκας έχομεν, ήδη δέ θά δείξω την πρόοδον τών γυναικών 
ε ί; τήν έκπαίδευσίν. Σήμερον έχομεν έξωτερικάς μαθήτρια; 
εί; πληθύν πόλεων μέ σπουδάς περίπου λυκείου. ’Έχομεν διά 
τάς νεά.ιδας, πλήν τών δημοσίων, καί ιδιωτικά λύκεια. Πρ’ 
εικοσαετίας δέν άνεφέροντο οχι μόνον γυναίκες διδάκτορες 
άλλ’ ούτε τελειοδίδακτοι λυκείου. Ή  μόνη μέση έκπαίδευσις 
ή·ο αί κεντρικαί σχολαί, αί προωρισμέναι νά μορφώνωσι δι- 
δασκαλίσσας. Είς τήν ρωσσικήν φιλολογίαν καί είς τήν επι
κοινωνίαν μέ τάς μεταναστευσάσας έδώ Ρωσσίδας οφείλεται 
κατά μέγα μέρος τό ρεΰμα τών Ρουμανίδων γυναικών προί 
τάς έπιστημονικάς σπουδάς καί τήν ιατρικήν ιδ ίως· έπίσΜί
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είς τόν τελευταίου πόλεμον έθεάθη πληθύς γυναικών διδα
κτόρων τής ιατρικής. Ά λλα  διά νά δυνηθνί ή νεάνις νά άκο- 
λουθήση είς τό πανεπιστήμιον, τί) έχρειάζοντο κλάσεις λ υ 
κείου καί άπολυτήριον. Έντεΰθεν ήρχιζε σωστός άγών μέ 
τού; γονείς διά νά πληρώσωσι τούς καθηγητάς τών λυκείων, 
οΐτινες θά προεγύμναζον αύτάς είς τά  δυσκολώτερα μαθή
ματα. Πόσας μαθήτριας έγνώρισα, αΐτινες έδιδον ιδιαιτέρας 
παραδόσεις καί προγυμνάσεις καί συνήθροιζον οβολόν πρός 
οβολόν, διά νά είμπορέσωσι νά πληρώσωσιν ένα καλόν καθη
γητήν, τουλάχιστον ένα ή δύο μήνας προ τών έξετάσεων.

Αι πρόδρομοι αυται τής γυναικείας έκπαιδεύσεως ειχον 
νά άγωνισθώσιν ού μόνον μέ την έλλειψή καταλλήλων σχο
λείων, αλλά καί μέ τήν ρουτίναν, την μεγαλητέοαν έχθράν 
τών νεοτερισμών. «Άκοΰς έκεϊ !»  έλεγον, « τ ί  τής χρενάζε- 
ζεται τής γυναικός τόση μάθησις !»  Ή  κοινή γνώμη μόλις 
σήμερον άρχίζει νά θεωρΐ) τήν έκπαίδευσίν ώς άπαίτησιν μ.ιάς 
κοινωνίας μορφωμένης. Τότε ή έκπαίδευσις έλογίζετο ώ ; μέ
σον βιοποριστικόν άλλ’ αί γυναίκες,μή έχουσαι άνοικτόν άλλο 
στάδιον παρά μόνον τήν υπανδρείαν, είς τ ί ταΐς έχρειάζετο ή 
έκπαίδευσις ; Αί νεαί γενεαί όμως τών νεανίδων γσθάνοντο 
ένστικτως,δτι δέν είναι πλέον άσφαλές τό στάδιον τής υπαν
δρείας. Έ πειτα  αί νέαι ίδέαι περί γυναικείας δράσεως έ'λα- 
6ον θέσιν παρ’ αύτα ί; άνεπαισθήτως. Έγνώρισα κοράσια μέ 
σπανίαν αποφασιστικότητα, τά όποια άνεχώρησαν άνευ άδ·ίας 
των γονέων καί είσήλθον είς τά  παρθεναγωγεία, παραδί- 
δοντα μαθήματα, οπως άκολουθήσωσι σπουδάς είς τό λύ 
κειον. Πολλά; νεάνιδας ώθει ό πόθος τών έπιστημών έπε - 
θύμουν νά μή ήν<*ι κατώτεραι τών άρρένων άδελφών των. 
Ουτω, χάρις είς τήν γυναικείαν έπιμονήν καί άντοχήν, έξυ- 
πνήσαμεν μετά τινα έ'τη, άριθμοΰται άνά δεκάδας τάς τε- 
λειοφήτους τών λυκείων.

Έκ τοΰ παραδείγματος τών Ρωσσίδων γυναικών, ή πρώτη 
σχολή είς ήν ένεγράφησαν αί Ρουμανίδες ύπήρξεν ή ιατρική 
σχολή. Ά λλά  πόσαι άπογοητεύσεις καί αθλιότητες δέν τάς 
έπερίμενον έκεΐ ! Μέρος τών συναδέλφων, καί μάλιστα τ ινέί 
καθηγηταί, δέν έ'βλεπον μέ καλόν ομμα τήν τάσιν ταύτην 
τών γυναικών διά τάς άνωτέρας σπουδάς. Έντεΰθεν ολαι αί 
δυναταί ραδιουργίαι κατά τόν χρόνον τών σπουδών καί μάλι
στα είς τάς αίθουσας τών παραδόσεων — αθλιότητες, τάς 
οποίας αποποιείται ό κάλαμος νά περιγράψν). Ά λ λ ’ ό έρως 
τών γυναικών διά τάς έπιστήμας, ή άφοσίωσις ήν πρός αύ
την είχον, καί ή εύθύνη ήν άνέλαβον αί πρόδρομοι αύται τοΰ 
φεμηνισμοΰ, ήτο τόσον μέγα πράγμα, ώστε ώς μάρμαρον 
άκλόνητον ΐστατο ή προσωπικότης αύτών έν τν) θέσει τη(. 
Αξιαι καί μέ καθαρόν μέτωπον μάρτυρες άντεμετώπιζον ολας 

τάς ήθικάς καί ύλικάς αθλιότητας. Έγνώρισα φοιτήτριας τής 
ιατρικής, αΐτινες, όπως μή χάσωσι καιρόν, μεταβαίνουσαι 
οίτ.αδε, εύχαριστοΰντο μέ πρόγευιια ένός μόνον πορτοκαλιού. 
Μάλιστα ! είναι θλιβεραί αί άρχαί τοΰ φεμηνισμοΰ παρ’ ήμΐν 
αλλ’ είναι τό ήμέτερον παρελθόν, οπερ πρέπει νά γνωρίζωμεν 
**ί νά ύποληπτώμεθα. Ναι, έχομεν σήμερον γυναίκας διδά
κτορας τής ιατρικής, καί προλυτρίας είς όλους τούς κλάδους 
τών άλλων έπιστημών. Έ πιτραπήτω μοι δέ ν’ άναφέρω τά  
ονόματα ένίων, διότι άλλως θά έπιστευετο παρά τών πολ
λών ότι λέγω μόνον λόγους.

’Ιατρούς έχομεν ; Την κυρίαν Κουτσαριδα, την κυρίαν Τα 
τουσιάνου, τήν δεσποινίδα "Αρμπορε, την δεσποινίδα ΓΙροκα, 
τήν δεσποινίδα Άλεξανδρεσκου, τήν δεσποινίδα Πομπιλιαν 
κλπ. "Εχομεν προλύτας είς τάς φυσικά; επιστημας : Την δε
σποινίδα Στρατιλέτκου, τήν κυρίαν Μ. Μορτσουν, την δε
σποινίδα Ίριμέσκου κλπ. Εις τάς μαθηματικας επιστημας · 
Τήν δεσποινίδα Πομπιλιάν (αδελφήν τής ανωτέρω). Εις την 
φιλολογίαν : Τήν δεσποινίδα Στρατιλέσκου (αδελφήν τής
ανωτέρω), τήν δεσποινίδα Ίριμέσκου (αδελφήν τή ; ανωτέρω), 
τήν κυρίαν Ά νναν Κόρμισακ, τό γένος Κονδα, κλπ . Εχο
μεν έπίσης προλυτρίας τής φαρμακευτικής σχολής, αλλ ο 
αριθμός τών πτυχιούχων γυναικών σήμερον είναι τοσον μεγας, 
ώστε παρακαλώ νά μέ συγχωρήσωσιν, έάν δεν ε^εθυμηθην 
ολας. Έχομεν, έκτός τών ανωτέρω, ιδιαιτέρως, εν σώμα δ ι
δασκαλικόν τής κατωτέρας καί μέσης έκπαιδεύσεως, τό όποιον 
κάμνει τιμήν είς τόν διδασκαλικόν κλαδον. Με πολλην δυ
σκολίαν αί γυναίκες έγένοντο δεκταί είς τα  τηλεγραφεία και 
είς τά  ταχυδρομεία, όπου έκτελοΰν το καθήκον των λιαν 
εύσυνειδήτως. "Εχομεν έπίσης καλλιτεχνιδας έξοχους, ως 
τήν δεσποινίδα ’Αγαθήν Μπηρσέσκου, την κυρίαν Ρωμανε- 
σκου, τήν κυρίαν Θεοδωρίνη, τήν κυρίαν Ά γ γ ελ , την κυρίαν 
Καρλόττου Λαίρια καί πληθύν άλλων δεξιών ηθοποιών. Εν 
δέ πράγμα είναι μάλλον άξιοσημείωτον, τό εξής- ΐνα η γυνη 
φθάσν) είς τόν αύτόν τίτλον τοΰ άνδρός, τγ5 έχρειασθη δεκά
κις περισσοτέρα ένέργεια καί έργασία· τοσα μεγαλα εμπό
δια είχε νά ύπερπηδήσν). Καί όμως τόσον εύκολος καί ασή
μαντος φαίνεται ή ήμετέρα γυναικεία κινησις' αλλ οταν 
συναθροίσν) τις όλον είς έν μέρος, παθαίνει ακριβώς, ως ο άν
θρωπος, όστις έμεψιμοίρει άδιακόπως OTt δεν έχει τίποτε, 
καί, όταν τά συνή,θροισεν όλα είς σωρόν, είδεν ότι είναι μά
λιστα καί πλούσιος».

Σοφία Ναντέζδα
*

*  *

Ή  Ρουμανίς τυγχάνει λίαν δεκτική μορφωσεως. Έχουσα 
χαρακτήρα πρίνον, νοήμων δέ καί εύπροσήγορος καί κοινω
νική, εύκόλως σχετίζετα ι καί άναπτύσσεται. Ευρισκόμενη, 
ώς έκ τής γεωγραφικής θέσεως τοΰ τόπου της,είς το μεταιχ- 
μιον τής Α νατολή ; καί τής Δυσεως, είναι κράμα τοΰ ανα
τολικού καί τοΰ δυτικοΰ πολιτισμού.Ά λλ’ ή άπό τινων έτών 
άμεσωτέρα συνεπαφή αύτής πρός τήν Δόσιν, ένθα, χάρις είς 
τήν εΰκολον συγκοινωνίαν, μεταβαίνουσι συνεχώς, άλλαι μεν 
πρός σπουδάς άνωτέρας, άλλαι δέ πρός τέρψιν καί αναψυχήν 
καί άλλαι διά λουτρά, κατέστησε τήν Ρουμανίδα μάλλον Εύ- 
ρωπαίαν ή Ά νατολίτιδα . Ιδ ίω ς παρακολουθεί εις ολα την 
Γαλλίδα, ή; την ώραίαν γλώσσαν όμιλοΰσι καλώς ολαι άί 
καλής τάξεως Ρουμανίδες καί τής όποιας τήν φιλοκαλίαν τά 
μάλα απομιμούνται.

Ή  Ά γ τα π ο χ ρ ίτρ ιά  Σ ας 
Ε υ . I.

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
. (Συνέχεια)

"Εμεινεν ώραν πολλήν ακίνητος είς τό κρεββάτι της, χ ω 
ρίς νά κατορθώνγ) ούτε νά σκέπτεται, ούτε νά αισθάνεται τι. 
'Η αναισθησία αύτή τήν έτρόμαζε. Τί συμφορά ! Τί συμ-
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φορα ! ελεγε με τον νοΰν της καί έδώ ¿σταματούσε. Δεν ^μ
πορούσε νά έννοήσγ ποία ήτο αυτή ή συμφορά. Αΐ τελευ- 
τα ΐα ι ημεραι τής ζωής τϊΐς είχαν διά μίαν στιγμήν διαγραφή 
από τήν μνήμην της.

Τήν Χέξιν συμφορά  έπανελάμβανε δέκα, είκοσι φοράς καί 
τίποτε πλέον. Ενα σκοτος άπλώνετοείς τήν ζωήν της τήν πρό 
ολίγων άκο'μη στιγμών. Καί μο'νον ή μεγάλη αύτή συμφορά τής 
εμεινε. Με την προσηλωσίν της εις τήν λ ίξιν συμφορά άπε- 
κοιμήθη. "Οταν έξύπνησεν ένθυμήθη. Καί τής έφάνη ώς νά 
είχεν αποθανει ο Ινωστας, τόσον ή λύπη της ή το μεγάλη 
καί άμνησίκακος, τόσον ό πόνος της ήτο άπαρηγόρητος, τό
σον ή δυστυχία της ανεπανόρθωτος. Μέ τον θάνατον αυτόν 
συναπέθνησκε καί ή ευτυχία της, έχάνετο καί κάθε ελπίς 
τής ζωής τής.

Εσηκωθη, εκαθισεν εις τό κρεββάτι της καί ώς νά είχε 
τόν άνδρα της αληθινά νεκρόν ήρχισε νά κλαίγ μέ λυγμού;, 
με πονον, με απελπισίαν. Ολον της τό σώμα έσπαράσσετο 
απο την μεγαλην αυτήν όδυνην του θανάτου, από τόν μεγά- 
λον πονον τού ανεπανόρθωτου. Ούτε διά μίαν κάν στιγμήν 
έσκέφθη ότι πραγματικώς ό Κώστας εζη καί δτι ήτο δυνα 
τον να τον ιδγ καί παλιν καί νά ζωογονηθγ άπό τά θερμά 
λόγια του.'Ο θάνατος τής αγάπης του έτίθετο μεταξύ των, 
φραγμός ανυπέρβλητος,ο θάνατος μέ τά σκότη καί τά  ψύχη του, 
ο θανατος ο αμείλικτος καί ο άνιλεης, που άπορφανώνει τάς 
ψυχάς άπό τήν αγάπην, που ερημώνει τής καρδιές άπό την 
ελπίδα, πού σκοτεινιάζει τόν νοΟν καί πληγώνει τό σώμα 
άλύπητα.

Κουρασμένη, έξηντλημένη, πονεμένη έσηκώθη. Μήπος εις 
ολας τας μεγαλας λύπας δέν είμεθα υποχρεωμένοι, ένω ή 
ψυχή μα; συντρίβεται καί ο νοΰς μας κλονίζεται, νά λαμβά- 
νωμεν άποφάσεις καί νά κανονίζωμεν τάς υποθέσεις τής κα
θημερινής ζωής, ή όποία ούτε τόν πόνον σέβεται, ούτε πρό 
τών δακρύων οπισθοχωρεί;

Οταν εξήλθεν άπο το δωμάτιόν της καί είδε τάς άκτίνας 
του ήλίου νά σκορπίζουν τό χαρωπόν φώς των παντού, καί 
είδε τά  άνθη της νά στολίζουν τά  τραπέζια καί τάς γωνίας 
τών επίπλων της καί ή'κουσε τόν θόρυβον τής ζωής νά φθάνη 
έως έκεΐ, απαράλλακτα ώς καί κατά τάς άλλας ημέρας, κα- 
τελήφθη άπό εν αίσθημα καταπλήξεως. Πώς ί υπήρχε λοιπόν 
χαρά άκόμη καί μειδιάματα άκο'μη καί δέν είχε τίποτε με- 
ταβληθή, τίποτε καταστραφή, τίποτε άλλάξει ; Βλακωδώς 
ήτένιζε τό έν μετά τό άλλο τά άγαπημένα της έργα, τά δο 
κίμιά της, τά  άγαλματάκίά τη ς, τά σκαριφήματά της. "Ολα 
άκτινοβολοΰσαν,ώς καί εις τό παρελθόν,τό φώς τής έμπνεύ- 
σεώς της- όλα έλεγαν εις τήν ίδικήν των γλώσσαν τά όνειρα, 
μέ τά  οποία τά είχε θωπεύσει χθές καί προχθές, όταν ή όνει- 
ροπόλος ψυχή της ήτο γεμάτη μέ ελπίδα καί μέ χαράν."Ενας 
μικρός έρως, τόν οποίον εις ύπερεκχειλίζουσαν ευτυχίας σ τ ιγ 
μήν είχε ζωγραφίσει εις ούρανόν άποθεώσεως, μία μικρά εί- 
κών, ή όποία ήτο άληθινόν άριστούργημα έμπνεύσεως, ήτο 
κρεμασμένη επάνω εις τό γραφεϊόν της. "Οταν τό βλέμμα 
της έφέρθη έκεΐ, ¿σταμάτησεν. Ώς ύπνοβάτις έπλησίασε, τό 
έρριψεν επάνω εις τό τραπέζι καί τό έσκέπασε μέ βλα τά 
λευκά ρόδα, τά  όποία εύρίσκοντο εις τά δοχεία καί εί. τά 
γύρω πιατάκια. Τά μάτ^ά της έτρεχαν καί πάλιν, άλλά ήρε-

μωτερα, ήσυχωτερα άπό πρίν Καί εις τά λουλούδι* επάνω 
τα δακρυχ της έλαμπαν ώς άδαμάντινοι σταγόνες.

Ερριφθη επάνω εις τήν άνθίνην αυτήν έκχτόμβην ΰπό τήν 
όποιαν είχε θάψει τόν έ'ρωτά της καί ήρχισε πάλιν νά κλαίγ 
με λυγμους, ακράτητα, μέ τόν ίδιον πόνον καί τήν ιδίαν όδύ· 
VY1 J> Υ1ν α(,ΐθανομεθα όταν φ.λοΰμεν διά τελευταίαν φοράν 
οσους άγαπώμεν.

ΑφοΟ εκλαυσε πολυ, πολύ, άφοΰ δέν είχε πλέον δύναμιν 
νά πονή. ήοχισε νά σκέπτετα ι. Όσον καί δν ήτο βεβαία 
περί τής συμφοράς της, είξευρεν όμως ότι ό Κώστας θά τήν 
ελυπείτο, θα μετενοει και θά προσεπάθει μέ κάθε τρόπον νά 
την πεισγ περι τής άγάπης του. Καί ίσως θά τό κατώρθωνε, 
τοσον υπέφερε καί τόσον έπεθύμει νά άνακουφισθίΐ άπό τήν 
μεγάλην αυτήν λύπην. Μίαν στιγμήν μάλιστα ένεθάρρησε 
καί σχεδόν έπιστευσεν, ότι ήτο δυνατόν νά ζήση καί πάλιν 
ευτυχής, αγα7τω|/.ενν) και ¿γαττωσχ ώς πριν. Έττέγναχτε τά 
δακρυα της, εσηκωθη, έκαμεν ένα γΰρον μέσα εις τό δωμά- 
τιον της, αναποφάσιστος, μιαν στιγμ.ήν παρηγορουμένη καί 
πάλιν κλαίουσα, πότε σκεπτομένη ότι τώρα, άμέσως, μετ’ 
ολίγον ό Κώστας θά τής έγραφεν ή θά ήρχετο μόνος του, 
άψηφών τά ; δ ιαταγάς, δς εκείνη είχε δώσει, έκβιάζων τά; 
θυρας και ριπτομενος εις τήν άγκάλην της καί πότε άπελπι- 
ζομένη μέ τήν βεβαιότητα, ότι ή μητέρα καί αί άδελφαί του 
είχαν επινοήσει τήν άνανέωσιν τών σχέσεων του μέ τήν γυ
ναίκα εκείνην, απέναντι τής όποιας ήσθάνετο τήν έαυτήν τη; 
τόσον άδύνατον καί τόσον άοπλον.

Με cv της βλέμμα είχεν άντιληφθή οτι ή άντίπαλός τη; 
ή το ή ένσάρκωσις τής ήδονής. Τά μάτιά της έζήστραπταν 
τήν λαιμαργον φλόγα, τήν όποιαν αύτή μέ φόβον καί μέ ¿ν
τροπήν είχεν ίδεϊ τόσα; φοράς εις τό βλέμμα του άνδρός της. 
Αύτό μόνον θά τής ήρκει διά νά τόν δεσμεύσγ, διά νά τόν 
άποσπάσγ άπό τήν άγάπην της, διά νά ματαιώση δλας τάς 
καλας άποφάσεις του. Καί ένόμιζεν ότι τήν έβλεπε πάλιν 
θορυβώδη, κραυγάζουσαν, άπειλούσαν τό θΰμά της. "A ! 
¿τόλμησες νά μη  ϊΑθητ\ είχεν είπει μέ τόν περίεργον τόνον 
τής φωνής της, ή όποία ένέκλειε κατα ιγίδα πάθους. "Α !  σ ι  
έπ ερ ίμ ενα , είχεν ειπει το λαιμαργον, τό άχόοταστον άπό 
φιλήματα στόμα, ένώ εις τά ’μάτια έκυμάτιζεν ή τρικυμία 
τής ηδονικης αβυσου τής ψυχής της.

Και ο Κώστας είχε φοβηθή καί τό βλέμμα καί τήν φω- 
νην, είχεν ηττηθή άπό τό πάθος, τό όποϊον έσκόρπιζεν ή 
λέαινα εκείνη γυρω της και δεν έτόλμησε νά φανή ενώπιον τη; 
και δεν είχε το θάρρος νά έλθγι καί νά τήν προστατεύση 
αυτήν ολίγον απο τήν άναιδή, τήν άκαρδον «ύτήν γυναίκα, 
η οποία εις μιαν στιγμήν, χωρίς δισταγμόν καί φόβον, χω
ρίς οίκτον καί εντροπήν,είχε καταστρέψει τήν ευτυχίαν της.

σ θ α  παρω τόν Κ ώ στα ν  «είχεν είπει εις τήν μητέρα του.Τήν 
στιγμήν εκείνην τής έφάνη, ότι τό πρόσωπον τής πενθεράς 
της είχεν αίφνης ακτινοβολήσει άπό χαράν καί άπό θρίαμ
βον. Τής έφανη ότι μητέρα, άδελφή καί έρωμένη. αΐ τρείς 
αυταί γυναίκες, αί οποϊαι έγελοΟσαν καί έπαιζαν μέ τάς λέ
ξεις, ησαν τρείς τίγρεις, αί όποϊαι τήν έπνιγαν παίζουσαι καί 
έσπάρασσαν τάς σάρκας της διασκεδάζουσαι.

Γ>λη ή άβυσσος, ή όποία τήν έχώριζε ά τό τά  πολυμήχανα 
και πονηρά εκείνα οντα, τά  όποια μέ τόσην τέχνην έθαπταν
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τήν χαράν τη ; καί μέ τόσην άπάθειαν κατέστρεφαν τήν 
ζωήν της, όλον τό χάος τό όποιον έχαινε μεταξύ αυτής καί 
έκείνων τής έφάνη τότε άνυπέρβλητον, τής έφερε σκοτοδίνην 
καί φρίκην.

Αύτή ή όποία δέν όπισθοχώρει ποτέ, ή όποία μέ τό μέ- 
τωπον υψηλά καί μέ τό βάδισμα σταθερόν είχεν έως τώρα 
προχωρήσει εις τόν δρόμον τής ζωής, καταρρίπτουσα άπτόη- 
τος όλα τά  έμπόδια, τά  όποια άπήντα έμπρός της, αυτή 
σήμερον έντρομος, ήττημένη, έφοβεϊτο τήν πάλην μέ όπλα 
άνισα, την πάλην διά τό άγιον καί ιερόν αύτό πράγμα; τήν 
άγάπην της καί τήν είς αύτήν πίστιν της. Τής έφαίνετο οτι 
έάν διά τήν ζωήν, διά τήν τιμήν, διά τόν άρτον, διά τήν 
τέχνην ήδύνατο νά παλαίγ τις μέ την έλπίδα τής νίκης, διά 
τόν έρωτα, όμως τοιαύτη πάλη ήτο άδύνατος. ’Ησθάνετο 
ότι καί έάν άκόμη έξήρχετο νικήτρια, ό έρως της θά έπλη- 
γωνετο, θά έρρυπαίνετο, θά έμειούτο τόσον, ώστε δέν θά 
τής έμενε πλέον τίποτε έξ όσων άπετέλουν άλλοτε τήν χα 
ράν της.

Μεσα είς τήν ψυχήν της ήτθάνθη τότε ώς νά συνετρίβετυ 
δ,τι μέγα, δ ,τι άπείρως γλυκύ καί άροήτως ώραΐον ύπήρχεν 
έν αύτή καί ώς νά άπεσπάτο μέ τά συντρίμματα έκεΐνα τό 
καλλίτεοον μέρος τής ύπάρξεώς της. Αΐ πηγαί τών δακρύων 
της έστείρευσαν άμέσως καί ό νοΟ; της έπανέλαβεν, ώς 
ώρολόγιον, τό οποίον σεισμός ή καταιγίς είχε σταματήσει, 
τήν κανονικήν πάλιν τροχιάν του.

Έσηκώθη, ήνοιξε τά  παράθυρα, διψώσα νά άναπνεύσγι 
καθαρόν άέρα, νά άκούσγ φωνάς άνθρώπων, νά περισπάσν) 
τήν προσοχήν της άλλοΰ, νά πεισθή ότι δέν είχε μείνει μόνη 
άύτή είς τόν κόσμον, ότι τό περί αύτήν κενόν δέν ήτο τόσον 
μέγα, όσο; τής είχε φανή κατά τήν πρώτην τής άπελπισίας 
της στιγμήν.

Δύω δειλά κτυπήματα είς τήν θύραν, τήν έτάραξαν. 
Έσπευσε νά πλυθή, νά έξαλείψϊ) τά ίχνη τών δακρύων της, 
να άποκρύψγ άπό τά  περίεργα βλέμματα τής υπηρέτριας ή 
τής οίκοδεσποίνης της παν ίχνος πόνου καί άπελπισίας. 
Έ πειτα  ύπήγε καί ήνοιξε, χωρίς ή καρδιά της νά κτυπά, 
χωρίς νά φοβήται πλέον τίποτε, άλλ’ ούτε και νά έλπίζη.

Τρείς φορές ήλθεν ώς τώοα ό μουσιού Κωστάκης, καί τής 
τρεις φορές, του είπα ώς διατάξατε, οτι δέν είχετε γυρίσει 
είπεν ή υπηρέτρια. Μάϊα

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν  Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΕΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Γ .
Άδδρνη Α ικατερ ίνη .  Ποιήτρια διακεκριμένη, γεννηθείσα 

εν Γενούγ κατά τόν XV αιώνα. Έγένετο σύζυγος του εύ· 
γενοΰς Ίουλιανοΰ Άδόρνη, ό όποιος ήτο ηθών έντελώς δ ιε 
φθαρμένων. Μετά βίον ολόκληρον μαρτυρικόν κατώρθωσε να 
φεργ τόν άνδρα της είς τήν όδόν τής άρετής. Έ το  ποιήτρια 
δόκιμός καί συνέταξε πολλάς έμμέτρους προσευχάς καί ύμνου;. 
Δέγεται ότι περί τό τέλος τής ζωής της κατελαμβάνε^ο 
*πο έκστάσεις, καθ’ άς ώμίλει είς στίχους. ’Έγραψε πολλά 
εργα είς ιταλικήν γλώσσαν, τών όποιων κυριώτερα είνα ι; με
λέτη φιλοσοφική έπί του Κ αθαρτηρ ίου  καί ΑιάΛογος της ψ υ -

2'ής χα ί τοΰ σ ά μ α τ ι ς .  Καί τά δύο σώζονται μέχρι σήμερον 
καί πολύ εύφήμως καί μετ’ ένθουσιασμού κρίνει τά  έργα 
ταΰτα είς τόν πρόλογον τοΟ έργου του, περί τής Ά γ άπ η ς  τοΰ 
θεό ν ,  ό άγιος Φραγκίσκος (1θ Sale Ό  Cattenao Marbatteo 
συνέγραψε βιογραφίαν τής Αικατερίνης Άδόρνη, ήτις έφθασεν 
είς τήν δεκάτην έκδοσιν.

Ά δρ ια νη  Μ αρ ία .  Νεάνις δεναεξαέτις έκ Λυών ένδυθεϊσα 
άνδρικά, ύπηρετήσασα ώς πυροβολήτρια καί άγωνισθείσα 
ήρωϊκώς κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως παρά τών ορεινών 
τής Γαλλική ; έπαναστάσεως κατά τό 1793. Συλληφθείσα 
προσήχθη είς τόν πρόεδρον τής ’Επαναστατικής Ε κ τελ εσ τ ι
κής Επιτροπής Parrain, ό οποίος έν τή άνακρίσει του, τήν 
ήρώτησε: Πώς ήδυνήθης νά άψηφήσγς τό πΰρ τού πολέμου 
καί νά κινήσης τό πυροβόλον κατά τής πατρίδος σου ;

— Τούναντίον, διά νά ύπερασπισθώ τήν πατρίδα μου κατά 
τών δολοφόνων τοΰ άνθρωπίνου γένους ήγωνίσθην,άπήντησε. - 
Είσαι άξία θανάτου, τής είπεν ό Πρόεδρος.— Ά λλά  τόν ζητώ , 
δήμιε, άπήντησε. Καί ώδηγήθη είς τήν λαιμητόμον ηρωική 
καί άπτόητος.

Ά δ ρ ιχ ό μ ια  Κ ορνη λ ία .  Ποιήτρια ’Ολλανδή, θυγάτηρ τοΰ 
εύγενοΰς Άνδρίχεν. "Εζησε κατά τόν XV αίώνα καί μετέ
φρασε τούς ψαλμούς του Δαυίδ έμμέτρως. Μεταξύ άλλων 
ποιήσεών της έγραψε καί τόν ίδικόν της επιτάφιον λατιν ιστί 
έμμετρον.

Ά φράν ια .  Ρωμαία δικηγόρος, σύζυγος τοΰ Λουκινίου Βου- 
κίου ρωμαίου γερουσιαστού, συγχρόνου τοΟ Καίσαρος- Ύ π ε -  
ρήσπιζε πάντοτε μόνη είς τό πραιτώριον δλας τάς υποθέσεις 
της μετά φανατισμού καί τόλμης, ή όποία πολλάκις έφθασε 
καί μέχρις άναιδείας. Ό  Βαλέριος Μάξιμος σύγχρονός της 
λέγει, ότι όταν παρεφέρετο αί κραυγαί της ώμοίαζαν πρός 
ΰλακάς σκύλλων. Ή  κατάργησις του νόμου Oppia είχεν επ ι
τρέψει τότε είς τάς γυναίκας νά δικηγοροΰν. Αΐ πλεϊσται 
όμως ύπερήσπιζαν μόνον ιδίας υποθέσεις, ένω ή Άφράνια 
είχε γίνει δικηγόρος έξ έπαγγέλματος.

Τόσην δέ κατάχρησιν βωμολοχιών έκαμνε συνηγορούσα, 
ώστε δλαΐ αί σύγχρονοί της αύθάδεις καί άναιδεΐς γυναίκες 
νά έπονομάζωνται Ά φ ρ ά ν ια ι , τίτλος ή'κιστα τιμητικός δι’ 
αύτάς. "Ενεκα δέ τής θρασύτητος τής γυναικός αύτής ή'ρθη 
τό δικαίωμα του δικηγορεΐν διά ξένας υποθέσεις είς τάς γ υ 
ναίκας διά διατάγματος τοΰ πραίτωρος. Βραδύτερον διά δια
ταγμάτων του Κλαυδίου καί τοΰ Ούεσπεσιανοΰ άπηγορεύθη 
είς τάς γυναίκας νά συνηγορούν έν τφ  δικαστήριο) καί υπέρ 
τών συζύγων των άκόμη.

'Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ιά ίο υ

ΤΟ Τ Α Μ Α
Κάθε σαββατόβραδο όποιος περνούσε άπό τό δρόμο τού 

μοναστηριού, πάντα θά συντύχαινε τήν Πανώρια, στολισμένη 
μέ τά  γιορτιάτικα φορέματά της, νά πηγαίν/) ’ςτό μονα
στήρι γ ιά  ν’ άνάψγ τά καντύλια. Τώχε τάμα ή Πανώρια, ή 
πρώτη νοικοκυροπούλα τού χωρίου, καί ποτέ της δέν τό πα- 
ράλειψε τό τάμα της αύτό, γ ια τ ί ήτανε σφιχτά δεμένο μέ 
τήν πειό γλυκεία άνάμνησι τής ζωής της.

Τό περασμένο καλοκαίρι, ένα σαββατόβραδο, τήν παρα
μονή τής γιορτής τού μοναστηριού, τής Παναγίάς τής Δεκα-
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πεντκυγουσττανής, ή Ποενώρε* πνίγε μέ τις φιλενάδες της νά 
στολίσουνε την έκκλησιά κκί ν’ άνάψουνε τά  κκντύλια γιά  
την γιορτή. *

Μαζέψανε αγριολούλουδα, στολίσανε την εικόνα, άνάψανε 
τα  κανδυλια, βάλανε λιβάνι, καί κάθε μιά λυγερή παρεκά- 
λεσε την Παναγιά για  την έκπληρωσι τοΟ μυστικοΟ πόθου 
της. Επειτα , άμα άρχισε νά πέφτγι ό ήλιος, βγήκανε όλες ή 
κοπελες από την έκκλησιά γιά  νά χαροϋνε το ήλιοβασίλεμμα 
ανάμεσα από τά  καταπράσινα πεϋκα, που τά χρύσοναν η τε
λευταίες αχτίδες του ήλιου, καί ν’ άναπνεύσουνε τό μυρι- 
σμενο άγερι τοΟ βουνοΟ. Μονάχα ή Πανώρια έμεινε μέσα στην 
έκκλησιά σδν άποκαρωμένη σέ μιά θεία έκσταση, λουσμένη 
απο τις μυρουδιές που χύνανε τρυγύρφ της τά  αγριολού
λουδα και τό λιβάνι. ’Εκεί σδν μέσα σ’ονειρο ακούσε φτερου- 
γισματα νά περνούνε σιμά της, τραγούδια καί ό’ργανα αθώ 
ρητα νά ψέλνουνε ύμνους στην μεγάλη μητέρα, είδε φως ά 
γνωστο νά χρυσώνη τό καταστολισμένο τέμπλο καί τις ά 
γιες εικόνες νά πέρνουνε ζωή, νά βγαίνουνε μέσα από τις θή
κες τους καί νά την περιτριγυρίζουνε· βρέθηκε σέ κόσμο νέο, 
άγνωστο, που όλα λάμπανε άπό μυστικό φως.

’Εκεί, ανάμεσα στον νέο καί αιθέριο αύτόν κόσμο που βρέ 
θηκε,είδε νά την πλησιάζν) ένα παλληκάρι, ένας όμορφονειός 
ομοιος μέ την όνειρεμμένη αγάπη της καί τότε άκουσε ά λ 
λου είδους μουσική,άλλου είδους τραγούδια·η εκκλησία άλλαξε 
μορφή· οί άγιοι μέ τά  μακιιά γένεια που την περιτριγύριζαν 
πριν, μεταβληθηκανε σέ λεβέντιδες άρματοστολισμένους μέ 
χρυσά καί άσημένια άρματα καί τσαπράζια καί ολοι ή'τανε 
ζευγαρωμένοι μέ τις ό'μορφες λυγερές, τίς συντρόφισές της, 
καί αύτές στολισμένες μέ τά  γιορτινά τους φορέματα· καί 
αυτή ή'τανε ή ευτυχισμένη νυφουλα καί στό πλά ϊ της είχε 
τόν αγαπημένο της, τό ονειρεμένο παλληκάρι.

Είχε ποιά βραδυάσει καί ή συντρόφισές τής Πανώριας άρ- 
χισανε νά έτοιμάζωνται γιά  τό γυρισμό. Τότε είδανε πως 
δεν ήτανε καί ή Πανώρια μαζή τους καί αρχίσανε νά την 
φωνάζουνε. Ή  φωνές τους τήν βγάλανε άπό την θείαν έκ
σταση που βρίσκουνταν καί διαλύσανε τό χρυσό όνειρό της. 
Μά άπό τότε τό ’καμε τάμα ή Πανώρια νά πηγαίνγ, κάθε 
σάββατο βράδυ, ν’ άνάβη τά  καντύλια τής εκκλησίας τοΟ 
μοναστηριού, καί ποτέ της δέν παρέλειψε τό τάμα της, γ ια τ ί 
μια μυστική ελπίδα έμενε στά βάθη τής ψυχής της μην άλη- 
θέψγ τ ’ όνειρό της.

Ε ιρ ή νη  Ν ικ ο λα ΐδ ο υ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΙΥΑΛΟΓ01 ΑΝΑΓΝΩΣΕΟΣ

Απο πολλών ετών υπάρχει έν Λονδίνω Γυναικείος Σύλ
λογος Άναγνώσεως του οποίου ή ιστορία καί τό καταστα
τικόν είναι άξια πολλοΟ ενδιαφέροντος.

Είναι μέλος του Συλλόγου τούτου πασα κυρία ή δεσποινίς 
γνωρίζουσα άνάγνωσιν. Άρκεΐ νά άποστείλν) τήν συνδρομήν 
της, δύο ήμισυ φρ. προς έτησίαν εγγραφήν. Δ·.ά δύο λέξεων 
τήν ειδοποιούν ότι έγινε μέλος καί άπό τής στιγμής εκείνης 
υποβάλλεται εις ώρισμένας υποχρεώσεις, αί όποΐαι παν άλλο 
ή δεσμεύουν τήν ελευθερίαν των εταίρων.

Αί κυρίαι καί αί δεσποινίδες συνήθως μέχρις δτου γίνουν

μέλη του Συλλόγου τούτου γνωρίζουν τήν άνάγνωσιν ή υπό 
την ανιαραν της μορφήν ί τής μελ έ τη ς ,  ή ύπό τήν εΰχάρι- 
στον, ελαφραν και ίδιότροπον : τ ή ς  φ α ντα σ ία ς .  Ή δη τήν
γνωρίζουν καί ύπό τήν σοβαράν της μορφήν, άλλ’ όχι καί 
τήν κουραστικήν.

Ούόεν φαίνεται χαρακτηρίζον πιστότερου τόν ’Αγγλικόν 
χαρακτήρα, οσον ο σύνδεσμος ουτος, εις τόν οποίον συνδυά
ζεται ο πρακτικός χαρακτήρ μετά τοΰ ιδεώδους, επιβαλλό
μενα εις έκαστον των μελών όχι παρά τρίτου, άλλά παρ’ 
αυτοϋ τοΟ ίδιου. Ί α  μελη του συλλόγου άγνωστα καί μεταξύ 
των και είς το κοινον δεν ικανοποιούν φυσικά καμμίαν προσω
πικήν φιλοδοξίαν,υποχρεοΟνται όμως νά έξελέγχωνται επί τών 
βιβλίων, τά οποία άναγινώσκουν καί νά πληρώνουν πρόστιμα 
καταγγελλόμενα άφ εαυτών ώς μή έκπληρουντα τάς υπο
χρεώσεις, άς άνέλαβον.

Τα μελη είναι υποχρεωμένα κατ’ ελάχιστου όρον νά άνα- 
γινωσκουν αρεϊς ώρας τήν εβδομάδα καί ποτε όλιγώτερον 
άπό εν τέταρτον τής ώρας κάθε φοράν. Ε πειδή δέ ό Σύλλο
γος μεριμν^ διά τήν υγείαν τών μελών του, ών τά  πλεΐστα 
άνήκουν είς τήν νεότητα, δέν θέλει νά τοϊς άφαιρή ού'τε μιας 
στιγμής ύπνον. Η άνάγνωσις λοιπόν τής νυκτός δέν λογα
ριάζεται, καί δέν θά κερδίσν] τίποτε τό μέλος έκεΐνο, τό 
οποίον θά ή'λπιζεν έντός μιας έσπέρας νά κερδίση τάς ώρας 
τής καθημερινής άναγνώσεως τής έβδομάδος. — Σημειωτέου 
ότι αί Ά γγλ ίδ ες δέν επιτρέπουν ποτέ είς έαυτάς νά ψευ- 
σθοϋν. —

Δεν επιτρέπεται, ώς προελέχθη,άνάγνωσις όλιγώτερον του 
ενός τετάρτου, διότι ή άνάγνωσις λεπτών τινων δέν άφίνει 
ποτέ είς τό πνεύμα τήν έλαχίστην έντύπωσιν. Καί είναι μέν 
αληθές ότι μια στίχος τής βίβλου, ή δέκα γραμμαί ενός με
γάλου ηθικολογου, ή μία σκεψις τοΰ Πασκάλ, δίδουν περισ- 
σοτεραν άφορμήν είς εργασίαν τοΟ πνεύματος ή πολυάριθμοι 
σελίδες ελαφρών συγγραφέων. ’Αλλά τά  μυθιστορήματα καί 
οί ελαφροί συγγραφείς δέν περιλαμβάνονται είς τό πρό
γραμμα, τό οποίον περιέχει : βιβλία ίστορ'ας, ηθικής, φιλο 
σοφίας, άπομνημονευμάτων, ταξειδίων, μελετών κριτικών 
επί τής φιλολογίας, τής τέχνης, τής κοινωνικής οικονομίας 
καί άρθρα μεγάλων επιθεωρήσεων. Ή  άνάγνωσις τών καθη
μερινών εφημερίδων ή καί του συρμου δέν προβλέπεται, ά λλ ’ 
ού'τε λαμβάνεται ύπ ’ δψιν άπό τόν Σύλλογον.

Τά μελη οφείλουν νά άναγινώσκωσι μόνα των καί όχι νά 
ακουουν άλλους άναγινώσκοντας, διότι υπάρχει φόβος μή αί 
άκούουσαι άνάγνωσιν άφαιροΟνται, ή άποκοιμοϋνται ή άφή- 
νουν τό πνευμά των νά πετα άλλου. Ό  Σύλλογος επιμένει, 
όπως οί οφθαλμοί χαί τό βιβλίου τίθενται είς άμεσον συνά
φειαν, πρχγμα αποτελούν έγγύησιν περί τής ώφελείας τής 
αναγνωσεως. Τό άρθρου αύτοΰ μας ενθυμίζει τήν ύποχρέωσιν, 
ήν ή Καθολική ’Εκκλησία επιβάλλει είς τούς ιερείς της νά 
άναγινώσκουν τάς ώρας των, όχι μόνον μέ τούς οφθαλμούς, 
αλλα και με τά  χείλη, ύπό φόβου καί εδώ άφαιρέσεως καί 
προσηλωσεως του πνεύματος άλλου, τό οποίον συμβαίνει καί 
είς τβν σοβαοώτερον άναγνώστην.

Τόν τελευταίου μήνα του έτους κάθε μέλος ύποβάλλει είς 
τήν Πρόεδρον του Συλλόγου τόν κατάλογον τών β.βλίων, τά 
όποια άνεγνωσε κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους καί τάς έπ’
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αύτών κρίσεις του. Είναι τοϋτο έν ε.δος έξομολογησεως τής 
πνιυματίχής άναπτύξεως έκάστης έκ τών εταίρων και τής 
επιμονής καί καλής θελήσεώς των προς ιδίαν τελειοποιησιν. 
Μετά τήν ομολογίαν έκάστης έπί τοΰ τρόπου τής χρησεως 
του έτους της, προσθέτουν αύται καί τό ποσον του προστί
μου, τό οποίον ό κανονισμός τα ίς επιβάλλει. Δεκα λεπτά δια 
κάθε ώραν ή κλάσμα ώρας, ήτις δέν έχρησιμοποιήθη ώς ώ 
φειλεν, είς τήν άνάγνωσιν. Τριάντα λεπτά  δια τον μήνα κατα 
τόν όποιον ή άνάγνωσις διεκόπη,και δεκα λεπτά δι εκαστην 
ήμέραν παρερχομένην μετά τήν 8ην Δεκεμβρίου, χωρίς να 
σταλνϊ ό άπολογισμός τοΰ έτους.

’Εκείνη δέ ή όποια δέν στείλει ουτε άπολογισμον,^ ουτε 
πρόστιμου παύει νά θεωρήται μέλος καί δεν γ ίνετα ι πλέον 
δεκτή ώ ^ ή  τοιαύτη.

Η α(η Α ιο ύα ρ .

Σ. Σ. Έδώκαμεν τάς λεπτομέρειας τοΰ καταστατικού του 
Συλλόγου τούτου διά νά ύποδείξωμεν είς τάς άναγνωστρίας 
μας μίαν νέαν μέθοδον πρός αύτοτελειοποίησίν των. Οιος 
δήποτε καί άν είναι ό εθνικός μας εγωισμός, πρεπει νά όμο- 
λογήσωμεν ότι δέν θά έπενοούσαμεν τήν ΐδρυσιν τοιούτου σω 
ματείου, ά λλ ’ ούτε θά ήτο δυνατή παρ’ ήμΐν ή λειτουργία του.

Ά λλά  δέν θά ήτο τουλάχιστον κατορθωτού με ολιγην 
καλήν θέλησιν νά έξασκώμεν έκάστη έξ ημών, — δια να μή 
περιλάβω καί τούς άνδρας μας — την πνευματικήν αυτήν 
πειθαρχίαν, ήν τά  μέλη τοΰ Συλλόγου τουτου εξασκοΰν εις 
έαυτά ;

Διότι εάν ήμεθα πρόθυμοι ^είς τήν έξάσκησιν τής φ ιλαν
θρωπίας, νομίζω ότι μενομεν ολίγον αδιάφοροι οσον αφόρα την

Ε Π  I Φ Υ Λ  Α Ι Σ

Η Τ Ρ Ε Λ Α Η

Ό λοι μέ λένε τρελλή- όλοι· ποτέ δέν άχούω τ ’ ονομά μου που εΐνοιι ή I 
“ τρελλή ; ό ένας· τ ί χάνει ή τρελλή ; 6 άλλος. 1

’ Εγώ όμως δέν θαρρώ νά είμαι χάι πολύ τρελλή. Είμαι χαλή τώρα χαί I 
ήσυχη. Ό λο υς τούς αγαπώ, ι ι ’ άχόμα περισσότερον ’ Εκείνον. Καμμια φορα
άγριεύω αλήθεια, άλλά χαί τότε είναι άπ’ τήν πολλή μου στενοχώρεια........
φωνάζω, χτυπώ, χαλώ τόν κόσμο, τίποτα χάνεις δέν ακούει. Χθές είχα πάλι 
αύτή τή στενοχώρεια  πέρασαν δύο απ’ το παραθυρο μου.

«Ποιά *ν’ αύτή ;ι> είπεν ό ένας. «”Α  ! αύτη ή τρελλή ; είναι φονιάς,ςέ- 
ρεις, έσχότωσε τόν άντρα τη ς ....»  Φονιάς ! αότό ξέρουν μόνο νά λένε! τα 
αλλα δέν τά ξέρουν ! Πώς μ’ έθύμωσε τό τέρας ! ’Αγρίεψα χ’ εφοβήθηχαν, 
πώς εφοβήθηχαν ! Ά π ό  τότε δέν μέ πλησιάζουν ουτε αύτοί, ουτε χανένας 
άλλος. Καλλίτερα, ό χόσμος είναι χαχός άφοΰ έρχονται καί μου λένε τέ
τοια. Καί ομως είμαι πολύ λυπημένη. Μπορεί νά μην είμαι ; χάνεις δεν μ 
άγαπά, χάνεις δέν έρχεται νά μέ βοηθήση νά μού άνοίξη μιά τρυπίτσα, μια 
τόση δά τρυπίτσα νά γλυστρίσω καί νά φύγω ! Τ ί δεν έδινα γιά να φυγω !

Μά δέν έρ/εται χάνένας. Φονιάς ! αυτό ξέρουν μονο 1 τα άλλοι δέν τά 
ξέρουν. Ά ν  τάξεραν ! μά δέν φτάνει νά τά ξέρουν.

Πρέπει νά νοιώθουν καί άπ* αγάπη αληθινή, άλλοιώς λέγε, λέγε, αέρα 
κοπανίζεις. Κανένας δέν άγαπησε, οπως έγώ άγαπώ. Μήπως θαρρήτε πώς 
ήμουν έτσι πάντα ; ο>! άν μέ βλέπατε τότε ! ήμουνα ωραίο κορίτσι, τά 
μάτια μου έβγαζαν φωτιές χαί τά -/είλη μου ήσαν χαταχόχχινα ! Ά λ λ ά  χαί 
Κείνος ; ώ ! τά χατάμο.υρα μάτια του χαί τά σγουρά του τά μαλλιά !

Νά τά βουνό, τό χαταπράσινο, τό χαρούμενο βουνό που πηγαίναμε χαί 
ξαπλωνόμαστε ’στά χόρτα καί τραγουδούσαμε.

Φαντάσθηχε χάνε'ός ωραιότερο πράγμα ; νά χ’ ή βαρκούλα, ή κάτασπρη

ατομικήν πνευματικήν καί ηθικήν μας ωφελειαν. Καί δεν α - 
σπαζόμεθα προθύμως ή ο,τι μας δίδει ατττον κερόος, είτε εις 
χρήματα, εί'τε είς τιμάς, είτε εις διασκεδάσεις.

Η ΕΥΛΟΓΙΑ
Νομίζομεν ότι παρέχομεν έκδουλευσιν προς τας κ.κ. ανα- 

γνωστρίας μας άποσπώσαι έκ τής λαμπρας Υ γ ι ε ι ν ή ς  τοΰ κ.
Α. Παπαδάκη περικοπήν, έκ τοΰ κεφαλαίου πεοί τής νοσου 
εύλογίας, άφορώσαν τό μερο; το άναφερομενον εις την μολυ
σματικήν περίοδον αυτής.Ή σαι δεν ήόυνηθησαν ya προμηθευ- 
θώσι τό ώραΐον τοΰτο βιβλίον τό χρήσιμον εις πασαν μητέρα 
δύνανται νά αντλήσουν όδηγιας, όπως προφυλαξουν τα μικρά 
των άπό τήν άπαισίαν αυτήν νόσον*. $

« Ή  μολυσματική περίοδος τής νόσου έστιν ο χρονος τής 
έξανθήσεως, ό τής πυήσεως ιδίως καί άποξηρανσεως, αλλα 
καί κατά τόν χρόνον τής εισβολής τής νοσου, ήτοι ελαχιστον 
χρόνον πρό τής έξανθήσεως, δυνατόν νά μεταδοθή αυτη 
κατά τάς παρατηρήσεις τών Chällffärd, LegfOud καί Dä- 
b reu ilh .

Ποικιλοτρόπως δ’ επέρχεται ό μολυσμος, αμέσως  μεν δι 
έπικοινωνίας πρός τούς ασθενείς καί εμμέσως, οπερ και συνη- 
θέστερον. Ό  βλεννογόνος τοΰ πεπτικού συστήματος καί τό 
υγιές δέρμα δέν μολύνονται, άλλά καί ή ελάχιστη λύσις τής 
συνεχείας έπιτοεπει σην είσοδον τοΰ ιου.

*0 έμμεσος  μολυσμός διάτών έν δυμάτων, κλινοστρωμνών, 
παντός τέλος άντικειμένου μολυνθέντος ύπό τοΰ εύλογιώντος, 
ή'τοι αμαξών, επίπλων, επιστολών καί άλλων,απαντ^ συνη-

I βαρκούλα που πηγαίναμε σιό ψάρεμμα, μπορώ ποτε νά την ξεχάσω . Ω I 
I πώς τόν άγαποΰσα ! Ή άγάπη είναι μεγάλο, μοναδιχό πράγμα. Κ αι οποίος 
I δέν άφισε τήν καρδιά του νά πλημμυρίση άπ’ τή μαγεία της μπορεί νά ’πή 
I πώς δέν έζησε. Έ γώ έζησα, χαί πχράζησα μάλιστα. «Θά μ’ άγαπάς πάντα 
I Μάρω ; μοίίλεγε. «Πάντα Γιώργό μου, πάντα »
I Τί γρήγωρα που πέρνα 6 χαιρός ! Τρέχει, τρέχει, τρέχει.... πέρασε χι
I -ή χαρούμενη ζωή, δέν ξαναγυρίζει π ιά ........

Μέ πέρνει ό πατέρας μιά ’μέρα ’στήν κάμαρά του.
«Μάρω, τό ξέρεις, είσαι πια μεγάλη, τό Μάρτι μπαίνεις είκοσι χρονώ».
«Τό Μάρτι πατέρα; "Ενα τραγουδάκι λέει πώς οποίος γεννηθή τό Μάρτ1 

θά κλάψη πολύ, χαί πολύ θά πονέση. Πατέρα, άλήθεγα ;»
«Ά φ η στα  παιδί μου, αυτά τώρα, κουταμάρες. . . .  αλλο εχω νά σοϋ πώ

τώρα . . . πρέπει νά παντρεφτής. Τό Γιώργη, δεν μπορείς νά τόν πάρης,
είναι φτωχός, πώς θά ζήστε ; Πέσαμε κκί στη γλωσσοφαγιά τοΰ χοσμου μέ 
δάφτονε. Δόξα δ Θεός ομως χαι σήμερα — ευλογημένη μόρ® — ήλθεν ο 
Γιάννης . . . τόν ξέρεις . . . ό πλούσιος ’Αφέντης με τά πολλά σπήτια, χαί 
τ ’ άμέτρητα χτήματα και σέ ζήτησε παιδί μου. Ό  Θεος είναι μεγάλος !»

« Ό  Θεός είναι χαχός χαί τιποτένιος πχτέρα ! ·
«Τρελλάθηχεξ,κορίτσι μου, τό Θεό ! . . »
«Πατέρα μή, μή τό ξαναπής, όχι, ποτέ ! αυτόν άντρα μου έγυύ ; Πεθαίνω

I καλλίτερα, λυπήσου με πατέρα . . . .
«Θά τόν πάρης».
Ω ! τί φριχτά που άντηχουν στ* αύτγά τοΰ άδυνάτου παιδγού τ ’ αγρια λό- 

I για τοΰ πατέρα ! τρέχω μέσ’ τήν κάμαρά μου, βγαίνω ’ στό παραθύρι . . . .
I χόλασι παντού . . . στάζουν τά δάχρυά μου βροχή. Ά ξαφ να  άπ’ τη γωνία
I του δρόμου προβάλει ένα φως. Νάτο, τ ’ αγαπημένο μου παιδί, xoxxiva είνα, 
| τά χατάγλυχα μάτια. Πλησιάζει. «"Εμαθες, τού λέγω, αγάπη μου, πώς θε- 
I λουν..,·»  «’Έμαθα, Ιμαθα, άπόψε νά είσαι στό περβόλι». «Καλά, στά περ
ί βόλι».

Νύχτωσε. Καταιβαίνω χάτω. Ποτέ δέν είδα τά λουλούδια νά γέρνουν τοσο 
I μαραμένα, χαί τ  ’ άστέρ;α νά τρεμοσβύνουν έτσι λυπημένα, μα . . . νάτος 
J έ’ρχεται, ολα τά ξεχνώ τώρα, αφού τον βλέπω. Μια απέραντη γαλήνη 
1 απλώνεται ’στην ψυχή μου.
| «Μάρω μου, Μάρω μου, τ ί συμφορά !»
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θέττερον. Καί ό άήρ χρησιμεύει μέχρι τίνος άποστασεως ώς 
αγωγός τοϋ μολύσματος· τό ξηραν^έν πΟον των φλυκταινών, 
αΐ άποξηρανθεΐσαι έσχάραι εγείρονται υπό μορφή* κο'νεως υπό 
τοΟ άερος καί, είσερχόμεναι έν τΰ> αναπνευστικά) συστημζτι, 
προκαλουσι την νόσον.

’Αλλεπάλληλοι παρατηρήσεις πείθουσιν, οτι η πέριξ άτμό- 
σφαιρα τή ; οικίας του εύλογιώντος καί των νοσοκομείων των 
ευλογιωντων, χρησιμεύει ώς μέσον μεταίόσεως τής νόσου. 
ΤοιαΟται παρατηρήσεις άνχφέρονται ύπό του Bertilloa κατά 
τό 1880 πέριξ τοΟ παραρτήματος του Νοσοκομείου των Πα- 
ρισίων H ôtel-D ieu, ύπό του Vidal έν Βοράώ επί στρατί·) 
των 15 μέτρων εβρισκομένων μακράν του νοσοκομείου των 
ευλογιωντων, Ά γ ιο ν  Ά νδρέον  καλουμένου, καί αί ύπό του 
B rouardel, παρατηρησαντος μάλιστα μείωσιν τής έντάσεως 
των επιδημιών μετά ραγδαίαν βροχήν. Καί δύναταί τις νά 
ίσχυρισθ·?! δτι ή μη τήρησις τής άπομονώσεως προκαλεϊ την 
νόσον ταυτην περιξ τής εστίας αύτής, αναντίρρητου ομως 
παραμένει δτι διά του άέρος, έγείροντος ύπό μορφήν κόνεως 
τόν ιόν τής ευλογίας, δυναται μέχρι τινός άποσ'-άσεως νά 
μεταδοθγ η νόσος ώς καί πάσα μολυσματική τοιαύτη συν- 
ςδευομένη ύπό άποχρέαψεως καί άπολεπίσεως.

Ο Trippe έν Λονδίνω παρετήρησεν δτι έπί τών πέριξ των 
νοσοκομείων τών εύλογιώντων άπέθνησκον 4,10 έ τ ί 1000 
κατοίκων, έπί τών μακράν δέ ευρισκομένων 2 ,75  καί έφ’όλο- 
κλήρου τοΟ πληθυσμού τοϋ Λονδίνου μόνον 0 ,2 6 . Εκ τούτου 
δικαίως ήγέρθησαν οί κάτοικοι κατά τών νοσοκομείων τού 
των. Καί φρονίμως έν Νεμ 'Τόρκγι ίδρυσαν νοσοκομεϊον εύλο 
γιωντων εν νησω. ’Εν τή πόλει Sheffeld άνεπτύχθη ευλογία 
κατά τό 1888 προσβληθέντων 6 ,088  καί άποθανόντων 680. 
Κατά τάς παρατηρήσεις του B arry τά περί τό νοσοκομεϊον 
κρούσματα ήσαν 1 2ακις πλειότερα τών έν τ·?) λοιπή πολει

Συνελοντι εΓτε διά τοΟ άέρος, κομίζοντος εις τά πέριξ τόν 
ιον τής ευλογίας, εί'τε διά τών εισερχομένων καί έξερχομένων

! «Τ* ξέχασα όλα χώρα, άφοϋ είμαι ’στό πλευρό σου».
«©* μάς χωρίσουνε Μάρω, καί τ ί θά γείνω ; Πές μου τί θά χάνουμε ;»
« Ό ,τ ι Θέλεις εσύ- λ ίγε- είμαι δική σου, καταδιχή σου, χαί χ,ί δεν μπορ.ί 

νά χάνη 5) διχή μου, η ’Αγάπη ! »
«Θέλω νά μου όρχισθής πως δέν θά τόν πάρης αΰχόν, ό,τι χι’ άν σου χά

νουνε . . . »
«Αύχό μονάχα ! Γΐώργό μου, σ’ ορκίζομαι. ©έλεις χαι μάρχυρας ; ’Έ 

χουμε εδώ δσους θέλεις. Τ’ αστέρια, τά μύρια, χ’α λουλούδια . . . »
«Μάρω, φοβούμαι, αν σέ βιάσουναι ; πώς θά χάνης ;»
« Ώ  ! τ ί σέ μέλλει χώρα ; . . .  »
Μ ’ έσφιξε ’στήν αγκαλιά του χαϊ μου φάνηχε πώς ό χο'σμος δλος ήχανε δι- 

χός μου . . . .

©έλω νά βάλω έ'να φραγμό σχά πρίν, χαί σχά έπειχα, νά ξαπλωθώ, νά 
μείνω ακίνητη ώρες δλδχληρες χαί νά μή βλέπω παρά τή βραδειά έχείνη, 
άχ ! Ιχείνη χή βραδειά, μά . . . δέν μπορώ, χαί πονώ, πονώ. . . ώ I φώχα ! 
χ! πολλά φώχα, Ιχατομμύρια φώχα ! χαι τ ί χόσμος ! μέ χυχχάζουν, δλοι μ£ 
χυτχάζουν, χαί χάτι μουρμουρίζουν. « Ωραίο τό φόρεμα τής νύφης, λέει μιά». 
«Ναι ε’ίδαιε χί ωραίο, όλομέχαξο».

Χά χά χά ! κωμωδία χήν χάναμε χή ζωή μας. Μήπως κοιμούμαι, μήπως 
είμαι πεθαμμένη, ποιός ξέρει ; Ώ ς  τόσο θα σχάσω. Νά ! τό μπαλχόιι, 
βγαίνω έξω, χί νυχτιά ! άλλ’ ή φωνή ; όίχ ! ή φωνή άπό πού έρχεχαι ; 
Οί μάρτυρες ! τόν δρχο ! Ό  Γιώργος ! Ή  ’Αγάπη ! Φωνές άπό τήν άσχε- 
ρένγα Ιχκλησιά, φωνές άπό τό άνθόλουστο περβόλι ! Σωπχχε, σας λέγω, σω- 
πδτε, για πιά μέ περνάτε ; Είμαι ή Μάρω ε’ ^ώ, ή Μάρω τοϋ Γιώργου, μέ 
τά χατάμαυρα μάτια χαί χά σγουρά μαλλιά. Εέρω χαί φυλάγω τούς όρκους 
μου Ιγώ. Σωπάχε χαί θά ’δήτε». Μπαίνω μέσα. Έ ρχεται ένας παπάς χαί 
χάτι ψιθυρίζει... χαί τά μαύρο μάτια καρφωμένα ε’χεΐ μπροστά μου άγρια.... 
άγάπη μου, χά λόγια τού παπά είναι ψεύχιχα, δπως χαί τά λουλούδια πού 
έχουν τά στεφάνια. ’Εμείς δέν σχωχιζόμασχε γιά λόγια πού δέν βγαίνουν άπ’ 
τήν καρδιά, χαί γιά λουλούδια που δέν έχουν μυρωδιά . . . .

— Κ αί οΐίς ό ©εός συνέζευξεν άνθρωπος μή χωριζέτω — ό ©εός ; ώ ! 
πώς μου έρχεται νά γελάσω, νά γελάσω πολύ, νά γελάσω άχράτητα.

«Τόν θέλεις άντρα σου αυτόν;» «Ναί, ναί, χόν θέλω, χά, χά, χά !»

εν τώ νοσοκομείο) προμηθευτών, συγγενών ή φίλων τών «σθε
νών, άνηκόντων ώς έπί τό πλεϊστον εις τόν πληθυσμόν τών 
περιξ τοϋ νσσοκομείου, οί περί τά  νοσοκομεΐχ τών εύλογιών
των κάτοικοι προχβάλλονται κατά μείξον« λόγον τών μ « . 
*ράν οίκούντων».

(Έκ τής υγιεινής τοϋ κ. Α . Παπαδάκη).
  —» ----------------------

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Η Λ ογοδοσία  τον Ο ίκονομ ιχον Σ νσ σ ι τ ίο ν .  Έξεδόθη είς 

τεύχος ή Λογοόοσία τοϋ λήξ«ντος έτους, τοϋ παρ’ ήμϊν λει- 
τουργοΰντος ύπό τήν Προεδρεία» τής Α. Β. Ύψηλότητος τής 
πριγκηπισσης Σορτας Οικονομικού Συσσιτίου. Κ*τά τήν εκ- 
θε^τν τοϋ λογιστοΰ κ. Γ. Κροντηροπούλου είσεπράχθησαν δρ. 
55 ,640  καί 05 καί έξοό'εύθηταν δρ. 55 ,061  καί 9 0 .Έμεινε 
λοιπον^και υπολοιπον εκ όρ 5 7 8 .1 5 . Κατά τ ή ν  δ άοκειχν τοΟ 
ετου;^ όιενεμήθησαν μερίδες φαγητού.ών ή άξία ανέρχεται εις 
όρ.35,848 καιίόΟ Τά λοιπά ποσά είσεπράχθησαν έκ δωρεών, 

Ίό Πνρ. Καθημερινή σατυρική έφημερίς, έκδιδοαένη παρά 
τοϋ γνωστού διά τό ούμοριστικον πνεϋμά του κ. Ρίσβη. Είς 
την νεαν συνάδελφον εύχόμεθα προκοπήν.

Μ ΕΓΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΙΫΟΪΕΪΟΝ  
1· Δ ·  Τ Σ Α Μ Η

2 ποδηματοπο ιον  άπάσης  τής Β ασ .  Ο ικογένειας  
χ α ι  τής ΛνΑής

, , Οδός Σ ταδ ίου 47 , 'Οδός Γ . Σταύρου 1
Η ^εγνωσμένη χχλαισΊησία τοϋ άπαραμιλλου καί πασιγνώστου υποδημα

τοποιείου χοΰ χ. Τσάμη πείθει πάσαν φιλόχαλον κυρίαν χαι δεσποινίδα οτι 
είναι υποχρεωμένη νά υποδυθή εν αύτώ ιδία χαχά τήν έπερχομένην Ιαρινήν 
π^ρώδον δι ήν ο χ. Τυαμης έχόμισεν έξοχον συλλογήν δερμάτων είς άπεί- 
ρους^ολως νέους χρωματισμούς Τών Ά τθιδω ν τήν μοίραν, καθόσον άφορα 
την υπόόησιν, ζηλεύουσι χαί αόχαί αί Παρισιναί χάρις εις τόν X. Τσάμην, 
τον οποίον πολύ δικαίως τιμά άπασα ή άρίσχη τάξις τής κοινωνίας μας διά 
της πελατείας της,

Φρονοϋμεν οτι διά τοιοϋτον χατάσχημα πάσα σύστασις άποβαίνει περιτςή.

Φεύγει ο χόσμος λίγο λίγο χαί ή σάλα άδειάζει. Τώρα ; λίγη υπομονή 
αχομα, αγάπη μου, χαί ολα θά τελειώσουν. Δύναμι μονάχα καί καρδιά. 
Και τά ουο τά έχω. Μπαίνω μέ θάρρος μέσα. ΙΙρώτη φορά πού τόν κύτ- 
ταξα στο πρόσωπο αύτόν χόν ξένο. Ή ταν ήσυχος κ ι’ ευχαριστημένος, καί 
τα μικρά πονηρά μάτια του είχαν μιάν άσχημη γιαλάδα. Λοχίμασα μέ χό 
χαλο. «Γιάννη, τοϋ λέω, δέν καταλαβαίνεις πώς δέν μπορεί νά ζήσουμε 
μαζυ ; άλλον αγαπώ καί είναι τό καλλίτερον νά φύγης....»  ’ Εκείνος μέ χύχ- 
ταζε χαμογελώντας· φαινότανε σαν νά τά περίμενε όλα αύχά. «Γιάννη, τον 
ξαναλέγω, πρέπει νά φύγης». Ώ !  έχεΐνο χά χαχό, τά παγωμένο χαμογέ- 
λοιο ! «Λέγε, θά φύγης ;» Έχαμογελοϋσε πάντοτε, έχαμογελούσε όλο ΐνΧ 
καί μέ πλησίαζε . . . Τί νά κάνω ; Τα μάτια είχαν άγριέψει πολύ, θάλεγε 
κάνεις ότι θα ’βγουν άπό τής κόγχες τους..,. Τότε δέν βασταξα πιά. Τόν 
αφησα νά πλησιάση καί χαθώς έγυρε τό κεφάλι του, μέ τά δυό μου χέρια τού 
έσφιξα τό λαιμό ! ’ Εκείνος έβγαλε μιά τρομερή φω νή .... εγώ όλο έσφιγγα... 
Γιώργο μου σ’ αγαπώ .. ακόμη, ακόμη, καλέ ξεψύχησε, καί ’γώ ακόμα 
έσφιγγα χαί φώναζα : Γιώργο τώοα πιά είμαι γιά πάντα δική σου........

..........................................................................   Λ ..
’Εδώ σταματά χά θυμητικό μου. Πώς βρέθηκα ε’δώ μέσα δέν ξέρω, Ιχείνο 

πού ξέρω είναι πώς έπρεπε νά γείνη αύτό, αφού χόν αγαπούσα. Σβύνουμαι, 
πνίγουμαι, λυώνω. *Η χόλασις είναι έδώ μέσα, χαί αληθινή κόλασις. ’Αλλά 
δέν είναι γ ι’ αύχό πού είμαι έτσι λυπημένη, ά ! είναι χό λιγώχερο αύτό. 
Ά λ λ ο  είναι που μέ σκοτώνει εμένα  Τά παιδί μου, ό Γιώργος μου, χό πι
στεύετε ; μέ νομίζει καί εκείνο τρελλή... χαί γ ι’ αύχό πονώ, χαί γ ι’ αύχό 
παρακαλώ νά ’βρεθή ένας άνθρωπος νά μέ νοιώση, χαί νά μέ πονέση, καί νά 
μου άνοιξη μιά τρυπίτσα, μιά τόση δά τρυπίτσα νά γλυστρίσω νάβγω έξω 
καί νά τρέξω. ©ά τόν βγάλω τότε άπ’ τήν άπάχη, θά τού Ιξηγήοω, χαί θά 
τού δείξω πώς είμαι πάντα ή Μάρω, πού τοϋ ώρχίσθηκε σχ’ αστέρια χαί στ* 
λουλούδια νά μείνη πάντα δική του . . . .  Μά δέν βρίσκεται κανένας, γιατί 
χάνεις δεν πονεΐ, καί κανείς δέν άγαπα, οπως Ιγώ αγαπώ . . . . .

Ηεώνη Δ ρακοπούλου


