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Ata τ* ανυπόγραφα 
ε&θύνεται η συντάκτις αυτών *
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μή ! 
δέν Ιπιστρέφονται. — Ά νυπό- ( 
γραφα χαΐ μή δηλοϋντα τήν ! 
διαμονήν τής άποστελλούσης ; 
δέν εΤναι δεχτά. — Πάσα άγ- ( 
γελία άφορώσα εις τάς Κυρίας 
γίνεται δεχτή.

Α ί μεταδάλλουσαι διεύθυν- : 
σιν όφείλουσι ν ’ άποστέλλωσι ; 
γραμματόσημον 50 λεπτών | 

πράς Ικτύπωσιν νέας ταινίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έν σκάνδαλον τοΰ Πολυτεχνείου. — Σοφία Κοβαλέφσκη (ύπό κ. 

Βικτωρίας Δεύραι. — "Ο λόγος τοΰ Ριζοσπάσ-ου βουλεοτοϋ κ. Vi
vian! περ'ι γάμου καί γυνσικείας χειραφετήσεως (ύπό κ. Αιμιλίας 
Μαρτέν).— Ή Μάγισσα (ύπό Μάίας).—’Από τήν Παρισινήν Έκθε- 
σιν. — Δ’. Τό Γυναιχεϊον Ενδυμα (ύπό ταςειδιώνιδος. Συνταγαι. Ει
δοποιήσεις Έπιφυλλίς. (Κάρμεν Συλβι).

• ΕΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ
’Άλλον χαρακτηρισμόν δέν δυνάμεθα νά δώσωμ.εν είς τά  

οιωπηλώς καταργηθέντα μαθήματα Κυριών του Πολυτεχ
νείου, παρά τόν τοΰ σκανδάλου. Διότι δέν ΰποθετομεν,οτι η 

ιεύθυνσις του Πολυτεχνείου, αυτή, ή οποία συνετελεσεν 
είς τό νά ανοίξουν εύρεΐαι αί πύλαι τών ωραίων τεχνών καί 
είς τάς γυναίκας, θά προέβαινε μετά οκταετίαν ολην άνευ 
ούδενός λόγου είς τό κλείσιμον αυτών. Δεν υποθετομ.εν οτι 
θά κατήργει αύθαιρέτως και σιωπηλώς το μάθημα τοΰτο, το 
όποΐον, πλήν οτι ήνοιγεν εν στάδιον βιοποριστικόν διά τάς 
υναΐκας, έφερεν είς φώς καλλιτεχνικά ; ιδιοφυίας ώς τήν 
ής δος Σοφίας Λασκαρίδου, ή οποία προϊόντος τοΰ χρόνου 

διά μεγαλειτέρας άσκήσεως δύναται νά ταχθή μεταξύ τών 
διακεκριμένων γυναικών ζωγράφων τής Ευρώπης. Τό τοιοΰτο 
ιμα καί τάς γυναΐκάς μας, καί τόν τόπον καί τό Πολυτεχ- 

νειόν μας καί τούς διδασκάλους μας.
Ό τ ι δέ υπάρχουν είς ’Αθήνας νεάνιδες καί κυ .ία ι μέ 

ολύ τάλαντον καί πολλήν είς τάς ωραίας τέχνας έπίδοσιν 
ποδεικνύεται έκ τής προ δεκαετίας δλης διοργανωθείσης 

π α ρ ’ ή μ ώ ν  καλλιτεχνικής γυναικείας έκθέσεως είς τά  γρα 
φεία τής «Έ φημ. τών Κυριών». Τότε τό Πολυτεχνεΐον δέν 
είχεν ακόμη προσφέρει φιλοξενίαν είς τό φΰλόν μας καί όμως 
ά έκτεθέντα εργικ κατά τήν ομολογίαν ολων τών επισκε- 
θέντων τήν έκθεσίν μ.ας ύπήρζαν πολύ ευπρόσωπα καί η έα

τής έκθέσεως εκείνη έντύπωσις άνωτέρα πάσης προσδοκίας.
Καί μεταξύ τών επισκεπτών τής έκθέσεως ήσαν όλαι αί 

καλλιτεχνικα ί μ.ας έπισημ.ότητες άπό τοΰ Λύτρα μέχρι τοΰ 
Βολονάκη καί ολος ό κόσμος ό έχων όρθήν άντίληψιν Τέχνης 
άπό τήν Βασίλισσαν, τήν πριγκήπισσαν Σοφίαν καί τόν 
πρίγκηπα Νικόλαον μέχρι τών φανατικωτέρων θαυμ.αστών 
καί λάτρεων τοΰ ωραίου. Ά λλω ς τε ή έκθεσις έκείνη έδωκεν 
αφορμήν είς μελέτην τής γυναικείας καλλιτεχνικής ιδιο
φυίας καί είς τήν όλίγον μετά ταΰτα  σύστασιν τών μαθημ,ά- 
των τοΰ ΙΙολυτεχνείου.

Τώρα βεβαίως πρέπει νά είπωμεν,δτι τά μαθήματα ταΰτα 
έδημιουργήθησαν ώς μία ένδειξις ίπποτισμοϋ μάλλον τοΰ 
διευθυντοΰ τοΰ Πολυτεχνείου καί τών διδασκάλων αύτοΰ 
πρός τάς γυναίκας, παρά ώς μία σοβαρά εργασία άνταπο- 
κρινομένη είς μίαν άνάγκην καί είς μ-ίαν ύποχρέωσιν έπιβε- 
βλημένην παρά τής Πολιτείας.

Τό Πολυτεχνεΐον αύτοβούλως ήνοιξε καλλιτεχνικά cours 
καί οί διδάσκαλοι παρεκλήθησαν νά διδάξουν είς αύτά δω
ρεάν. Τό έ'πρχξχν έκ φιλοτιμ-ίας ίσως είς τήν άρχήν καί έξ 
ένθουσιασμ.οΰ.

Ά λ λ ’ αύτό δέν ήτο ύποχρέωσις, ήν άνελάμβανε τό ΙΙολυ- 
τεχνεΐον, δέν ήτο καθήκον, τοΰ οποίου ή έκτέλεσις έπεβάλ- 
λετο παρ’ οίαςδήποτε άνωτέρας άρχής δικαιούμενης είς 
τοΰτο. 7Ητο έν είδος έλεημ.οσύνης, έν ψιχίον αισθητικής 
τροφ-ÎJ; ριπτόμενον είς τάς πεινώσας γυναίκας, δταν καί δ 
πως ήθελαν οί δίδοντες αυτό. Οί διδάσκαλοι δέν έπληρώ- 
νυντο διά τό μάθημα- τών γυναικών, το όποιον φυσικά μετά 
τόν πρώτον ενθουσιασμών τοΰ νέου καί ασυνήθους έδίδετο 
τόσον άτάκτως καί άμ,ελώς καί τόσον άν£υ συστήματος, 
ώστε πολύ συχνά ίσοδυνάμ.ει μέ τό τίποτε.

Δέν έ'γινεν, εννοείται, ποτέ καί παρ’ ούδενός σκεψις νά 
συστηματοποιηθά] έν μάθημα τής κοσμητικής ζωγραφικής,—
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peinture decorative —τής δυνχρένης νά έφαρροσθή είς 
τήν ρόλις γεννωρένην βιορηχανίαν ρας, η οποία ήρ.ποροΰσε 
νά δώσν) και εδώ τόν άρτον εις πολλάς γυναίκας, ώς γ ίνετα ι 
παντού, όπου αΐ γυναίκες είναι αί έργάτριαι όλης της βιο- 
ρηχανικής καλλιτεχνικής κινήσεως. Δεν υπήρςε κάν, νορι- 
ζορεν, τακτική  συστηρατική εργασία προς κατάταςιν έκα- 
στης ρ-αθητρίας εις ειδικόν κλαδον, εις όν έφαινετο εχουσκ 
περισσοτέραν έπίδοσιν. Κάθε ρία έπηγαινεν εις εν ραθηρα 
άδιαφόρως καί βταν έβαρύνετο τό πρόσωπον ήκολούθει θα
λασσογραφίας ή paysage.

Τό πρακτικόν λ.οιπόν άποτελεσρα των ραθηρχτω·· αυτών 
ήτο έλάχ-.στον. Ά λ λ ’ ύπήρχεν ή αρχή καί τα  άλλα θα ηρ 
χοντο, ήλπίζαρεν, ρέ τόν καιρόν, Έπεριρεναρεν ραλίστα 
τώρα ρέ τήν έκ Γερμανίας επιστροφήν του κ. Ίακωβίδου τα 
πράγρατα αυτά νά ρυθρισθούν, νά κανονισθοϋν, νά γίνουν 
σοβαρώτερα καί συστηρ.ατικώτερα.

’Αντί τούτου άνεγνώσαρεν προχθές αίφνιδιως εις ρ.ιαν 
Έφηρ.ερίδα τό έξης διάφορον; Τώρα ¿¡που τα. μαθήματα  τών  
χυριών του  ΠοΑυτεχνείου χατηργήθησαν , ο ΣΐΆΛογος τών  
ΦιΑοτέχνων  κ τλ .

Λοιπόν κατηργήθησαν. Είναι αληθές ; Δ ιατι \ ΙΙώς ; 
ΙΙοίαν δικαιολογίαν φέρουν οί άρρόδιοι ·, ΙΙεριρένορεν νά 
τήν άκούσωρ.εν, νά φωπσθώρ.εν καί ήρεϊς, αί όποϊαι ιδ ια ιτ έ 
ρως ένδιαφερόρεθα διά τήν πρόοδον του φύλ 'υ  ρας,νά τήν ρά- 
θουν καί τόσοι γονείς καί τόσαι ραθήτριαι, αί όποϊαι επί 
των ραθηράτων αυτών έστήριζαν ΐ'σως τάς περί του ρέλλον- 
τος ελπίδας των.

Τήν άπάντησιν αυτήν οφείλει νά δώση τό Πολυτεχνεϊον 
σαφή, ευκρινή, διότι κανείς βέβαια δέν δύναται νά ύτοθέσγ) 
OTt έν ΐδρυρα σοβαρόν, όφεϊλον τήν υπαρξίν του εις αόσας 
γενναιοδωρίας Ε λλήνω ν, άφοΟ έκαρεν έν βήρα πρός· τά  έρ- 
πρός, παρέχον ενδείξεις δικαιοσύνης, όρθοφοοσύνης καί άρε- 
ροληψίας, διά τής παροχής καλλιτεχνικής ρορφώσέως εις τό 
φΰλόν ρ.ας, άρνεϊται σήρερον άδικαιολογήτως τά  φώτά του 
προς Έ λληνίδας γυναίκας καί τάς άποπέρπει βαναύσως 
σκαιώς, ώς καρ.νωρεν δΓ επαίτην, προς τόν όποιον δέν θέλο 

. ρεν πλέον νά δώσωρεν ούτε έν ξηροκόρρατο ψωρί.

Σ Ο Φ ΙΑ  Κ Ο Β Α Λ Ε Φ Σ Κ Η
Είναι τό δνορα τοΰτο γνωστόν εις τούς κύκλους τών σο

φών καί ιδία τών άσχολουρένων ρέ τάς φυσικάς καί ραθη ■ 
ρατικάς έπιστήρας. Ή  Σοφία Κοβαλέφσκη είναι ή πρώτη 
γυνή, ήτις κατά τόν αιώνα τούτον, διωρίσθ/) καθηγήτρια 
Πανεπιστηρίου κα ίράλιστα  εις τήν έδραν τών ραθηρατικών.

Δέν ήτο ωραία, ά λλ ’ είχε κεφαλήν άνθρώπου έξύπ.ου καί 
ρετωπον προεξέχον, ώς ολοι οί ρεγαλοφυεϊς ραθηρατικοί 
του κόορου. Τά ’ράτια  της ήσαν ώραΐα, χρώρατος έναλλάσ- 
σοντος από του πρασίνου εις τό ραϋρον καί πολύ εκφραστικά 
αεθ’ ολην τήν καταφανή ρ.υωπίαν της.

Έγεννήθη εις τήν Μόσχαν τώ  1850. Ό  πατήρ της Ινο- 
νών Κρουκόβσκης ήτο απόγονος του Ματθίου Κονών, βασι- 
λέως τής Ουγγαρίας καί προστάτου τών γραρράτων καί έπι- 
στηρών. ΤΙ ρητέρα της ήτο θυγάτηρ του στρατηγού Ο ΐα - 
1»βΓί·, ένός τών διαπρεπέστερων ραθηρατικών τού Ι’ωοσικού

Μηχανικού καί εγγονή τού όρωνύρου άστρονόρου.
Ή  Σοφία Κοβαλέφσκη έραθε ρόνη τήν πρώτην άνάγνω 

σιν καί αίφνης ρόλις τετραετής, παρουσιασθη εις την αί . 
θουσάν των προσφερορένη νά άναγνωσγι την εφηρεριδα. 
Δέκα τεσσάρων ετών ήρχισε τάς ραθηρ,ατικάς σπουδάς της 
ρέ τόν καθηγητήν Μελεβιτς, τοιαύτας δε προόδους εκαρεν 
ώστε ρετά έν έ'τος ¿σπούδαζε ρόνη άνευ -τής βοήθειας κα- 
θηγητού.

Κατά τό 18β8,έπιθυρούσα νά άκολουθήστ) τά ρ.αθηρ.ατα 
τού Πανεπιστηρίου, εις τά όποια τότε επετρεπετο νά φο ι
τούν ρόνον υπχ/δροι γυναίκες, συνήψε πλατωνικόν γάρον 
ρετά τού Κοβαλέφσκη, καθ’ όν θά έ'ζων ώς δύο άδεύ,φοι. 
Άνεχώοησαν ραζή εις Άϊδελβέργην καί έπειτα  εις το Βε- 
ρολΐνον. Έ κεϊ επί τετραετίαν ό ρέγας γεωρέτρης W eïer- 
strass ύπήοξε καθηγητής τής Σοφίας, ρεθ’ ο καί έφοιτησεν 
αυ'τη άκόρη εις τό ΓΙανεπιστήριον τήε Γκετίγνης.

Τό 1888 υπέβαλε ρίαν πραγρατείαν της εις την έν Πα- 
ρισίοις ’Ακαδηρίαν τών έπιστηρών καί έλαβε το βραβεϊον 
Bordill. Τά τεχνικά συγγράρ,ρατά της έκτοτε δεν άριθ 
ρ.οΰνται. Έ ρ εινε  χήρα άπό τό 1883, άφοΰ κατά τα  τελευ
τα ία  έτη ό γάρος της είχε γ ίνει πραγρατικός καί είχεν απο 
κτήσει ρικράν κόρην, Σοφίαν επίσης, τήν οποίαν ύπερηγαπα. 
Μετά τόν θάνατον τού συζύγου της κατεστραρρένη οίκονο- 
ρικώς έδέχθη τήν θέσιν καθηγητοΰ τών άνωτέρων ραθηρα
τικών εις τό ΙΙανεπιστήριον τής Στοκχόλρης

Τά ραθήρατά της έσυχνάζοντο άπό ρεγ'άλον άριθρον φοι
τητών. Έγραψεν εις ολας τάς γλώσσας καί πράγρα παρά
δοξον ήτο καί καλή συγγραφεύς καί καλή ποιήτρια. Μεταξύ 
τών γνωστοτέρων φιλολογικών έψγων της είναι «.'Αναμνή
σεις ετιί τυς G eorges  E ll io l» , τής διασήρου Ά γγλ ιδος ρυθι- 
οτοριογράφου, «Α ναμ νή σ ε ις  τής Παιδ ικής της ήΑιχίας» , η 
« Οικογένεια Βοροντσ ώφ» καί έν θεατρικόν εργ'ον υπο τον τ ί 
τλον « Ό  ά γω ν  δ ιά  τή ν  ε υ τ υ χ ία ν » ,  τό όποιον άπετυχε.

Ή  Σοφία Καβαλέφσκη άπέθανε τόν Φεβρουάριον τού 
1891, προσβληθεΐσκ ύπό κεραυνοβόλου πλευρίτιδας. Ολι- 
γας ώρας ρετά τήν πρώτην προσβολήν έζητησε το τεκνον 
της, τό όποιον έκοιρατα κατόπιν παιδικής έορτής, εις ήν 
είχε παρευρεθή· καί άφού τό ήτένισέ διά τελευτα ιαν φοράν 
έξέπνευσεν.

Εις τήν θ έ σ ι ν - τ ή ς  Σοφίας Καοβαλέφσκη διωρίσθη πρό ολί
γων ήρ.ερών νεαρά καί πάλιν Ρωσσίς επιστηρων.

Β ίο λ έ τ τ α  Ι’ε ί ρ ί

0 Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Η Σ  Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ  « ΒΙΒΙΑΝΗ
ΠΕΡΙ THE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ TOT ΚΙΕΑΑΟΝΤΟΙ

Λ ιε θ ν έ ς  Χ υ ν ε δ ρ ε ο ν  τ η ς  θ έ σ ε ω ς  xott τ ώ ν  δε- 
χ α Λ ω μ .ά τω ν  τ ή ς  Γ ο ν α ε κ ό ς .

(Ά ντοτπόκρισ ις έκ Π αρισιων)

Τό Συνέδριον τοΰτο έκαρε τήν έναρξίν του ρέ τού: αύτούς 
έπισήρους λόγους τής Προέδρου καί τών ξένων ρε τας αγο 
ρεύσεις καί εκθέσεις επί τής πορείας τών προόδων τού γ υ 
ναικείου ζητήρατος. Ιδιαιτέραν εντυπωσιν ορως και ρεγά· 
λην αί'σθησιν έπροξένησεν ό λόγος τού βουλευτού ΓΙαρισίων κ.
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ΚβΠβ \Tviani, ένός τών φανατικωτέρων ύπερράχων τής 
γ'υνΧικείας χειραφετήσεωε. Ό  λόγος ούτος είναι τόσον πο 
λυσήραντος καί καθορίζει τόσον σαφώς ποΐχ δρια θέτουν είς 
τήν γυναικείαν χειραφέτησιν καί αυτοί οί τολρηρότεροι ύπξρ- 
ραχοί της, ώστε σπεύδω νά σας άποστείλω τάς κυριωτέρας 
περικοπάς του :

«Κυριαι και Κύριοι, ειπε, θελω να καθορίσω εδώ τ ι έννο - 
,οΰρεν ρέ τήν γυναικείαν χειραφέτησιν καί τ ί πρέπει νά πρά- 
ξωρεν πρός επιτευξιν της. Δια να χειραφετηθγ ή γυνή πρέπει 
νά άνοικοδορήσωρεν τόν κζταρρέοντα οίκον, ό όποιος καί 
πάλιν ρόνον διά τών χειρών όλων τών ρελών τής οικογέ
νειας θα ανοικοδορ,ηθή. Καί δεν θά είναι ό οίκος ούτος τού 
ρελλοντος στενός, σκοτεινός, πληκτικός, όπως ήτο ό τού 
παρελθόντος. Θα στεγάζ·/] τήν ευτυχή οικογένειαν, ρέ τή ,· 
ρητερα απέναντι τών τέκνων της χαίοουσαν τά αυτά ρ.έ τόν 
πατέρα δικαιωρ,ατα, ρε του: δυο αύτούς ίδρυτάς τού οίκου 
εςασκούντας το εργον των συρφω α ρέ τήν λογικήν καί υ.έ 
τήν συναίσθησιν τών άροιβαίων καθηκόντων. Τήν ιδεώδη τ έ 
λος οικογένειαν τών άνατελλουσών νέων κοινωνιών, καθ’ άς 
ολοι υπο τον ηλϊον θα έχουν δικαιωρατα επί τής ευτυχίας
καί επί του αοτου.

Ά λ λ ’ ή οικογένεια ρας αύ ή κα τ’ ούδέν όροιάζει ρέ τά 
φαν .αστικά κατασκευάσρατα ρερικών έξηρυ ένων κεφαλών, 
αι οποϊαι αντιστρατευονται παντα οικογενειακόν συνασπι- 
σρον και αι οποιαι ρ.ε τον πόθον δήθεν νά επαναφέρουν τό 
αρχαικωτατον καθεστος τού οί'κου, παραδέχονται σιωπηλώς 
ολας τάς τυρανηας, ας θά έκρεταλεύεται ό άνήρ, ά λλ ’ απορ
ρίπτουν καί έρπαίζουν ολας τάς σπάνιάς άρε άς, αί όποϊαι 
περιεσωθησαν ρ.εχρι σηρερον καί τήν πίστιν καί εντιρότητα 
τών γυναικών καί τόν σεβασρόν τών τέκνων πρός τούς γο
νείς

Η ίόικη ρ.ας ιδεώδης οικογένεια θά άποδιώξγ) πάσας τάς 
-®ΡΧα ι̂χί τυραννίας, άλλά θά περιφυλάξνι καί θά άναζωογο- 
νησγι ολας τάς άρετάς, αί όποϊαι άπό γενεάς είς γενεάν ράς 
εκληροδοτήθησαν.

| · Θελορεν τόν γάρον σύνδερον δύο ελευθέρως έκλεγορένων 
καρδιών, αί όποϊαι καί ρετά τόν γάρον νά έχουν τάς αύτάς 
ελευθερίας καί τάς αύτάς άρχάς. Ό χ ι ενω σ ιν  έ.Ιευθέραν 
ως έγινε τοΓ συρροΰ νά όνοράζωνται όλοι οί ηθικοί έκτρο- 
χιασροί τών όσηρέραι διαφθειρορένων κοινωνιών. Ό λα ι 
κύταί αί ελεύθερα1, έ ώσεις είναι τόσα·, παγίδες κατά τής 
ευπιστίας τής γυναικός, ή όποία ποοσφέρει τήν νεότητά της 
ως θαυράσιον θήρχρα είς τήν ανδρικήν ιδιοτροπίαν,καί όταν 
ρε τόν καιρόν ή νεότης παρέλθ/) λααβάνει τήν θέσιν δούλης 
καί εκδιώκεται τής οικίας ταπεινωρ.ένη καί έξευτελισρένη.

Αλλοι πάλ,ιν όλιγώτερον έκτροποι τών πρώτων, γυνα ι- 
κοφιλοι καί αυτοί ζητούν τήν ριζικήν τροποποίησιν τού θεσρ.οΰ 
σοΰ γάρου. Τόν θέλουν περιωρισρένης διαρκείας, έν είδος έ- 
Όικιασεως τών συζύγων, οί όποϊοι ρετά τήν λήξιν τού συρ- 
οολαίου των θά είναι ελεύθεροι νά τό άνανεώσουν ή όχι.

Άσύρφορον διά τάς γυναίκας, διότι άναναντιρρήτως όλαι
*ί παρήλικες δέν θά ήδύναντο νά άνανεώσουν τό συρβό-
λαιόν των καί εάν τό ήθελαν.
I Μένει λοιπόν νά έξετάσωρεν τάς λογικάς καί τάς δυνα- 
Τας τροποποιήσεις τού γ'άρου. Μένει νά έξετάσωρεν τήν άρ-

ρχήν, ήτις έξαρτά τήν ιδέαν τών δικαιωράτων άπό τήν ίδέ^ 
τής οίκονορικής υπεροχής, ώς έξήρτων άλλοτε αυτήν άπό 
τήν ιδέαν τής ρυϊκής υπεροχής. Ά λλά  ποϊος είναι σήρερον 
τόσον τυφλός, ώστε νά ρήν ά^αγνωρίζν) ότι κατά τό δεύ 
τερον ήρισυ τού λήγοντος αίώνος συνέβησαν οικονορικαί ε
παναστάσεις πολύ ρεγαλείτεραι τών πολατικών 5 Κατά τήν 
τελευτάίαν στατιστικήν αί ζώσαι σήαερον άπό τήν εργασίαν 
των γυναίκες, ρόνον είς τά  γνωστότερα τών ευρωπαϊκών 
κρατών,καί υπερβαίνουν τά εννέα έκατορρύρια.Προσθέσατε είς 
αύτάς όσας φέρουν προϊκας είς τόν γάρον, οσας εργάζονται 
εντός τού οί'κου διά νά οίκονορ,ούν τά  έξοδα πολυδαπάνου 
υπηρεσίας. Ό λα ι λοιπόν αύταί αί κάτοχοι κεφαλαίων, αί 
εξ ίσου κυρίαρχοι οίκονορ κώς όσον καί ό άνήρ, δ ιατί δέν θά 
έχουν δικαίωρα εντός τού γάρου νά είξεύρουν πώς διατίθεν
τα ι τά  χρήρατά των και εάν ή γινορένη χρήσις αυτών είναι 
καλή ; Δ ιατί αύταί αί όποϊαι είς τήν δηρ,ιουργίαν τού οί'κου 
καί είς τήν γέννησιν καί ανατροφήν τών παιδιών φέρουν 
πλήν τής οίκονορικής συρβολής των καί τά ρεγαλήτερα 
στοιχεία τής ευτυχίας : τήν αγνότητα καί τήν γλυκύτητα  
καί τήν στοργήν καί τήν άδολον άγάπην, δ ιατί αύταί αί 

; σκορπίζουσαι τήν χαράν καί φέρουσαι τά περισσότερα βάρη 
νά οφείλουν νά σιωπούν καί όταν άκόρη ό σύντροφός των κα
ταστρέφει τήν άρρονίαν τού οί'κου καί ρεταβάλλεται είς 

| τύραννον; ’Ιδού, κυρίαι ρου, πού ό γάρος χωλαίνει, καί πώς 
βαθρηδόν ή οικογένεια ρ.ετεβλήθη είς κόλασιν καί δ ιατί ό 
θεσρός έξέπεσε καί ό οίκος καταρρέει.

’Ιδού δ ιατί ζητούρεν ήρεις τήν ισότητα διά σήν γυναίκα, 
ώς ¿ζήτησαν καί άπγτησαν άλλοι τήν ισότητα δι’ όλους τούς 
άνδρας. Εύτυχώς αί κοινωνίαι άνανήφουν καί άρχοντες καί 
δούλοι δέν υπάρχουν σήρερον. ΙΙάς άνήρ άπέκτησε τά  άν- 

. θρώπινα δικαιώρατά του είς ρέτρον καί είς βαθρόν άνάλογον 
τής πνευρατικής καί ηθικής ίκανότητός του. Οί πατέρες ρας 
έλευθέρωσαν ρέ τό αίρά των τούς δούλους. Ή ρεΐς θά έλευ- 
Οερώσωρεν τάς δούλας, άρκεϊ νά ροές βοηθήσουν είς τόν ά- 
γώνά ρ.ας, προπαρασκευαζόρεναι καταλλήλως διά τάς έλευ · 
θερ ίας,&ς θχ αποκτήσουν και δια τδ [¿έγα εργον των τών ά- 
να[Αθρφωτριών τών κοινωνιών».

Η ΜΑΓ ΙΣΣΑ
Α πέναντι άκριβώς τής ρίςς Δούαλ, είς ένα τραπέζι ιδ ια ί

τερον, έτρωγαν δύο κυρίαι, τρία πα ιδ ιά , καί δύο κύριοι. 
’Εάν κανείς έκρινεν άπό τήν άνιαράν έκφρασιν τών προσώ
πων των βεβαίως θά ήσαν Έ λληνες πλούσιοι καί βεβαίως 
οί άνδρες ήσαν σύζυγοι τών δύο γυναικών, άτ καί πάλιν ό 
εις άπό αύτούς ήρποροΰσε να είναι καί πατέρας, τόσον ήτο 
γέρων καί έξηντληρένος καί τό πρόσωπόν του σουφρωρένον 
ώς χαρτί άρχαίας περγαρηνής.

Ή  ρία άπό τάς κυρίας ήτο άκόρη πολύ ώραία αν καί 
έφαίνετο νά είχε περάσει τά σαράντα καί θά ήτο πολύ πλού
σια, αν έκρινε κανείς άπό τό πολυτελές φόρερά της καί άπό 
τά  διαράντια καί τούς πολυτίρους λίθους ρέσα είς τούς 
όποιους έλαρπαν τά  δάκτυλά της, λευκά καί χυτά καί κε
ρένια, ώς νά τά είχεν έπεξεργασθή κανείς άρχαϊος γλύπτης 
αρράρων.




