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Έ φημ,βρεδος τώ ν  Κ υ ρ ιώ ν
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Διά τά ανυπόγραφα αρθρα ñ 
εόθύνεται ή συντάχτις αυτών '
Κ«ρί« Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν . 1

Έ ν τ ψ  Έ ξω τερ ικ ψ  δέ π α ρ ’ δ π α δ ι το ΐς  
ά ντ ιπ ρ ο δ ώ π ο ις  ήμ ώ ν.

Σ ώ ματα π λήρη  παρελθόντω ν ετώ ν εύρέσκονται παρ’ ήμΓν 
κα! παρ’ άπασι τοΓς άντιπροσώποις ήμώ ν

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό- 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή ; 
δέν Ιπιστρέφονται. — Ά νυπ ό - | 
γραφα χαί μή δηλοϋντα τήν ! 
διαμονήν τής άποστελλούσης . 
δέν είναι δεχτά. — Πάσα άγ- Π 
γελία άβορώσα είς τάς Κυρίας >, 
γίνεται δεχτή.

Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν ’ άποστίλλω σί) 
γραμματόσημον 50 λεπτών | 

πρός Ιχτύπωσιν νέας ταινίας.

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ
ζήτημα τής εργασίας τής γυναιχός (υπό χ. Δ. Σταματιάδου). — Ή  

ρερετημένη (υπό Μαίας). — 'II γυνή χα·ίά τόν XIX αιώνα (υπό δο; Ό λ -  
Κονζη). Λεξιχόν βιογραφιχόν επιφανών γυναιχών (υπό χ. 'Ελένης 
ργίδου).— Ο Οΰρανές χαι ή Έχχλησία μας. — Καλλιτεχνική χίνησις. 
μναιχεΐος χοσμος εις την "Εχθεσιν (υπό ΙΙαρισινής). — Συνταγή'. Έ π ι-  
κ«. Οί Niθbelungen (υπό δος Μαρίας Πινέλη).

Αν και η  « Εφημερίς τών Κυριών» δέν συγκαταριθμώ άν- 
*; μεταξύ τών συντακτών της και σπανίως μέχρι σήμερον 
φεν εξαιοεσιν τής αρχής ιης,δημοσιεύουσα μο'νον έργα τών 
φενεστερων μας ποιητών, ούχ ήττον σήμερον δημοσιεύει 
Νκεν περι του γυναι-κείου ζητήματος μελέτην του κ. Σ τα- 
Νεδιυ είς άπάντησιν τοϋ Φιλογύνου τής 'Εστίας. Διά νά 

,ιλ®’Ο0Τι εχν υπαρχουν άνδρες όπισθοδρομικοί καί άνδρες 
^ολαιως άποφαινόμενοι περί ζητημ-άτων τοιαύτης σπου- 
"νΤΥΐτος, υπάρχουν "μως καί άνδρες — καί είναι ό μέγας 

>ς — ο·. όποιοι ύπερμαχοΰν του άγώνος τής γυναικός, 
Τι έννοοΰν οτι είναι ό αγών τής ζωής, τής προόδου καί 
‘ύδαιμονίας τής άνθρωπότητος.

01 ΑΝΔΡΕΣ ΐΠ ΕΡ  ΤΟΤ ΑΓΟΝΟΣ ΜΑΣ
Α ξ ιό τ ιμ ο ς  Κ υ ρ ία ,  

ί  ** τ0 θαυμασιον κήρυγμά σας έν τή  'Ε στ ία  υπέρ τών 
, ·ων τής γυναικός, επιτρέψατε είς ένα, ό όποιος πολύ 
!*δ«νει μέρος εις το ένδιαφέρον υπέρ τοδ μεγάλου τούτου 
®*Ιματος, νά χειροκροτήσ») μετά -παραφοράς.

Ρ·*1 εκ τών ειλικρινών φίλων τής γυναικός, οί όποιοι 
Ρ*®* δια τήν κοινωνικήν της θέσεν, τήν οποίαν τολμούν νά 
^Κτηριζουν ώς τίποτε όλιγώτεσο ν ή υποδούλωσή αυτής

®  1 λέγεις, αδελφέ : άνακράζο«» με ρικοί κύριοι, και πολ-

λαι κυρίαι ίσως συμφωνούν με Γ αύ-ών. ΠοΟ βλέπεις τή νύ το - 
ύουλωσιν, όταν περιστοιχίζωμεν τήν γυναίκα, κρεμασμένοι 
ατο εν μειδίαμα της και τσακιζόμενοι ποιο; νά τήν υπηρέ
τηση καλλιτερον ; ’Εργαζόμεθα δι’ αύτήν, πολεμοΟμεν ά ντ ’ 
αυτής, την σεβομεθ* περισσότερον άπό τούς ομοφύλους μ α ς... 
Τι αλλο θελεις ; Επειτα τήν άποθεόνομεν είς τήν ζωγρα
φικήν, τήν ύμνοϋμεν είς τήν πο ίησ ιν.... Ό λα  αυτά δέν είναι 
σημεία oTt, άπ εναντίας, είμεθα ύπό τόν ζυγόν τής γυ- 
ναικός ;

Πόσον ειλικρινέστερος άπό ημάς είναι ό ’Ανατολίτης, ό 
οποίος, εν τώ χυδαίω δεσποτισμώ του, λέγει καθαρά είς τήν 
γυναίκα οτι είναι καμωμένη διά νά τόν ύπηρετή ! Ή μεϊς. 
εν τώ  πεπολιτισμενω δεσποτισμώ μ.ας, κατωρθώσαμεν τό 
Γόιον πράγμα μέ πολύ ήπιώτερα μέσα, άλλά καί μέ περισ
σότερον δολον. Περιεβάλομεν τήν γυναίκα μέ τήν άτμόσφαι- 
ραν του θαυμασμού, τήν έμεθύσαμεν μέ τό ηδύποτου τής κο
λακείας, την εχλωροφορμήσαμεν, καί τήν στιγμήν οπού ένό- 
μισεν οτι είναι κυρία τών πάντων, τής άφηρέσαμεν κυρίως 
το ιερωτερον δικαίωμα παντός ατόμου, τό μόνον οπλον άντι- 
στασεως, το οποίον είχε κατά τοϋ αγρίου έγωίσμου μας, τό 
δικαίωμα τής έογασίας. "Ηδη δέν εχομεν πλέον τίποτε νά 
φοβηθώμεν είναι αβλαβής. Είναι ή γά τα , άπό την όποιαν 
αφηοέσαμεν τούς όνυχας. Θά έπανέλθη είς τάς αισθήσεις, 
άλλά δέν θά ένθυμήται πλέον τ ί έχασεν. "Αλλως τε θά φρον- 
τίσωμεν να την διατηρησωμεν είς κατάστασιν ύπνηλότητος, 
νανουριζοντες την με το τραγούδι των πατρ ίω ν  ηθών, τοϋ 
όποιου αί πρώται στροφαι έχουσιν ώς εξής :

« Η γυνη είναι πλασμένη, ΐνα διευθύνη τά  τής οικίας. 
Εκαστος οφείλει νά μένει βπου ή φύσις τόν έταξεν. Ποιος 

θά έπιμεληθή τής άνατροφής τών τέκνων, όταν ή γυνή έξέλθη 
τοϋ οίκου ; Τί θά γίνουν οί άνδρες, οταν αί γυναίκες άνα- 
λάβουν έργασίας άνδρών »



2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Πω; κατά τήν ττ̂ ;ώτττιν ηλικίαν τής άνθρωπότητος εδόθη 
εις την γυναίκα η κατώτερα θέσις, την οποίαν έχει έως σή
μερον, δέν είναι δύσκολον νά τδ έννοήση τις , άνα/ωρών άπ^ 
φυσικών τινών δεδομένων αδιαφιλονίκητων τοιαΟτα είναι ό 
έρως, ό έγωϊσμδ; ό έμφυτος εις παν ζώον, αί γενικαί ύπο. 
χρεώσεις τής γυναικός προς τδ τέκνον. Εις καιρούς άγριότη- 
τος ό άνήρ ήτο ό ένδεδειγμένος προστάτης της γυναικδς του 
κατά των έ πιθέσεων των ομοφύλων του- είχε δέ πρδς τοΟτ° 
σωματικήν δύναμιν άνωτέραν τίίς γυναικός, ή εάν δέν είχε’ 
τήν άπέκτησεν ακριβώς ένεκα τοϋ συναγωνισμού, διά φυσικές 
επιλογές. Πρδς τούτοι; η γυνή, έκ φύσεως στενώτερον συνδε- 
δεμένη πρδς τδ τέκνον, ήτο ήναγκασμένη νά μένγ] επί τ ινα  
χρόνον εις τδ σπήλαιόν της. Φυσική συ/έπεια των περιστά
σεων τούτων ητο νά άναλάβν] ό άνηρ άποκλειστικώ; την τρο- 
φοδότήσιν τίίς οικογένειας, ή δέ γυνη την εσωτερικήν υπη 
ρεσίαν. Εις άντάλλαγμα δέ των μεγαλειτέρων υπηρεσιών, 
τάς οποίας ό άνηρ προσέφερε πρδ; την οικογένειαν, έλαβε φυ- 
σικώ τώ  λόγω καί άνωτέραν θέσιν έν αύτί). Ό ταν  ό άνηρ 
έπέστρεφεν έκ του κυνηγίου κουρασμένος, φέρων τροφήν, ητο 
πολύ φυσινδν αύτδς νά διατάξϊ), νά ύπηρετήσγ) δέ ή γυνή , 
άφου ως έκ τών κοινωνικών συνθηκών δέν ητο ικανή νά 
συνεισφέρω τ ι σπουδαιότερον εις τδν συνεταιρισμόν. Ύ πδ τοι- 
ούτους ορούς ύπεγράφη μεταξύ άνδρός καί γυναικδς τδ συμ- 
βόλαιον, τδ όποιον ισχύει άκόμη μέχρι σήμερον.

Τοιούτου είδους συμβόλαια υπέγραψε καί άλλα ή άνθρω 
πότης, άλλά τά  έξέσχισεν άργότερον. Οί συλλαμβανό- 
μενοι έν πολέμω, όταν δέν έτρώγοντο, έγίνοντο δούλοι, 
καί οί κύριοι είχον έπ’ αυτών καί έπί τών τέκνων των δ ι
καίωμα θανάτου. Τδ συμβόλαιον τοϋτο έσχίσθη ένωρίς, διότ^ 
ήτο τδ άγριώτερον όλων. 'Α π '  αύτοΰ ύπεγράφη άλλο ήπιώ 
τερον, τδ άναγνωρίζον εις τούς έν πολέμοις διακριθέντας κα; 
τούς άπογόνους αυτών μεγάλην κοινωνικήν υπεροχήν κ α ί 
προνόμια άπέναντι του νόμου. Καί αύτδ κατηργήθη. Μετά 
τά  δύο τα ϋτα , έξαφανισθέντα λείψανα της άγριας εποχής 
δέν υπάρχει, δν δέν άπατώμαι, άλλη μεγαλειτέρα κηλις είί 
τδν όργανισμδν τίίς κοινωνίας άπδ τήν σημερινήν ταπείνωσιν 
τής γυναικός.

Ί Ι  άεργέα  ταπείνω βες
Ή  ταπείνωσις αΰτη — έξήγησις άναγκαία, άφου μερικοί 

δέν βλέπουν ταπείνωσιν — συγκεφχλαιοϋτχι εις μίαν μόνην 
φράσιν, εις εν μόνον άρθρον, άρθρον περιπο,ητικωτχτον καί 
γόνιμον εις συνεπείας : στέρησις του δικαιώματος τοϋ έργά- 
ζεσθαι. Συντομώτερον συμβόλαιον, καί συγχρόνως σατανικό) 
τερον συμβόλαιον, δέν ήμποροϋσε νά γίνα). Αί συνεπειαι εί
ναι άναρίθμητοι.

*Η γυνή,^κή έχουσα που νά χρησιμοποίηση, τήν πνευμα
τικήν της μόρφωσιν, περιορίζει αύτήν, έκ τούτου δέ , καί έκ 
τοϋ περιωρισμένου κύκλου τών ενεργειών της, προκύπτει ή 
μικροπραγμοσύνη, τήν οποίαν έπειτα ό άνήρ, μετερχόμενος 
φαϋλον κύκλον, μεταχειρίζεται ως άπόδειξιν τοϋ θέματός 
του, βτι ή γυνή είναι άνίκανος διά σοβαρά; εργασίας.

Ή  γυνή, μή δυναμένη νά ζήσϊ) άνευ τοϋ άνδρός, μ ετα 
χειρίζεται παν μέσον, οπως προσελκύσσ) αύτδν διά τής ώραιό- 
τητός της. Δέν άρκεΐται εις τήν φιλοκαλίαν, τήν οποίαν καί ό 
άνήρ θεραπεύει ώς αίσ θητικήν άνάγκην, άλλά βαίνει πολύ

περαιτέρω- ταπεινοΰται εις τδ σημεΐον τοϋ νά στολίζετειι 
διά παντοίων μικρών πραγμάτων, ικανών νά έλκύωσι τήν 
προσοχήν, τά όποια καί μεταβάλλει κατά περιόδους, έκ φό. 
βου μήπως συνειθιζόμενα παύσουν νά κάμνουν έντύπωσιν.

Τδ ε\δ υμά της, τδ όποιον άρχικώς είχε γίνει τοιοΰτον, 
ωστε νά κρύπτΥ) όσον δυνατόν περισσότερον τά  θέλγητρά τη; 
καί νά εύκολύνν) επομένως τδν άνδρα εις τδ προστατευτικόν 
του έργον, μή δυναμένη νά τδ μεταρρυθμίσν) ριζικώς, τδ έτρο- 
ποποίησε βαθμηδόν, καταδολιευομένη τδ συμβόλαιον, ουτω; 
ωστε νά άναδείξιρ περισσότερον τάς γραμμάς τοϋ σώματο; 
καί νά προκαλη περισσότερον τά  βλέμματα.

Θά ήτο πολύ τολμηρόν καί νά σκεφθη τις ότι δύναται νί 
εζαντλησν) τδ θεμα, νά άπα ριθμή.Υ) δηλ. όλας τάς συνεπείας, 
αί οποΐαι πηγάζουν άπδ τήν στέρησιν τοϋ δικαιώματος τον 
έργαζεσθαι. ’Αλλά νομίζω ότι είναι αύτή ή μόνη πηγή παν. 
τος κακοΰ. ΓΙάν δ,τι δυσάοεστον υπάρχει είς τήν κοινωνικήν 
θέσιν τή ; γυναικδς δύναται νά άναχθή δι’ άπλών συλλογι
σμών εις ταύτην τήν μίαν καί μόνην άρχικήν α ιτ ία ν . Καί 
πάν ο,τι έκ τή ; καταστάσεως ταύτης προκύπτει δυσάρεστον 
διά τδν άνδρα, ολον τδ βαρύ κοινωνικόν φορτίον, τδ οποίον ό 
άνήρ φέρει, καί τδ οποίον κάμνει άλλου; νά ευρίσκουν δτι ό 
άνήρ άπ’ έναντίας είναι ύποδουλωμένος εις τήν γυναίκα, άνα- 
γετα ι εις τήν αύτήν κσί πάλιν αιτίαν. Δ ιότι, κατά φυσικόν 
νόμον, ό άνώτερο; έχει καί μεγαλειτέρα; υποχρεώσεις καί 
μεγαλειτέρα; εύθύνας· και δέν λέγετα ι διά τοϋτο δοϋλος τον 
κατωτέρου του. Δ,ότι τότε θά ήτο ό πατήρ δοϋλος τοϋ τέ
κνου του, διότι έχει τόσας υποχρεώσεις πρδς αύτό, ένω αύτό 
έχει μόνον δικαιώματα,ούδεμίαν δέ πραγματικήν ύποχρέωσιν 
ή ευθύνην. Διότι τότε θά είναι ό υπηρέτης κύριος τοϋ αύθέν- 
του, ώς έχων άπλουστέρας ύποχρεώσεις καί μικροτέρας ευθύ- 
να ;. Τότε είναι ζήτημα λέξεων : τ ί θά είπή κατώτερος ;
Έ γώ  λέγω κοινωνικώς κατώτερον τοϋ άλλου τδν έχοντα με- 
γαλειτέραν άνάγκην αύτοΰ.

Ά ν  λοιπόν ό άνήρ έχγι σήμερον τόσον βαρείας υποχρεώ
σεις πρδς τήν γυναίκα, τάς έχει διότι έπεζήτησε τήν κυριαρ
χ ία ν  τάς χρεωστεΐ λοιπόν εις τδν εγωισμόν του, καί ούδέν 
παράπονον έχει νά άποτείνν) πρδς τήν γυναίκα, διότι αύτός 
είναι ό ισχυρός κοινωνι/ός παράγων, αύτδς ένοαοθετησε τήν 
ύπάρχουσαν κατάστασιν καί αύτδς δύναται νά καταργήση τό 
συμβόλαιον, τδ όποιον ήτο τόσον λσγικόν διά τήν έποχήν 
καθ’ ήν συνήφθη καί είναι τόσον παράλογον καί γελοϊον καί 
έπονείδιστον σήμερον.

Χ ό  θ ε ιο ν  δ ώ ρ ο ν  τη ς  ερ γ α σ ία ς

Διά τοϋτο ήθελον νά έχω εκατομμύρια πνευμόνων, διά να 
φωνάξω πρδς τάς γυναίκας τής ύφηλίου : ’'Εχετε έκ φύσεω! 
τδ δικαίωμχ τής έργασίας, έχετε. τδ θείον δώρον τής άνεξ- 
αρτησίας. Σάς τδ ήρπασαν, έσυνειθίσατε τήν κατάστασιν 
καί δέν αίσθάνεσθε τ ί  έχάσκτε· Ά ρπάσχτέ το καί σείς, με 
τάς χεΐρας, μέ τού; όδόντας. Δέν είσθε καμωμέναι διά ν* 
τέοπετε τδν άνδρα· δέν είσθε πλασμέναι διά νά τδν βοηθη*1 
εϊς τήν έργασίαν του. Είσθε πλασμέναι διά νά εργά ζεσ 1̂ > 
οπως έκεϊνος, καί νά βοηθήσθε  άμοιβαίως. Ούδεμία ήθικΑ 
άρχή θά διασαλευθτί διά τής έργασίας σας, ούδεμία οικογέ
νεια θά κλονισθγ. Τίποτε άπολύτως δέν θά πάθη ό κόσμο*'

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ

¿,γ'ι νά βαδίζϊ) μέ ένα πόδα, καμπτόμενος ύπδ τδ βάρος του 
έτέρου φύλου,* θά βαδίζγι μέ δύο πόδας, άναπνέων έλευθέρως 

κ*ί Τρέχων τ ’ ,ν π ρψ°δον.
■ Ή φύσις δέν έθεσεν, όχι, εμπόδια εις τήν εργασίαν σας. 

χύτά είναι προφάσεις· προφάσεις τοϋ άνδρός, ζητούντο; να 
διατηρήστ) τήν κυριαρχίαν του, προφάσεις και πολλών γυνα ί
ων άκόμη, α ί όποΐαι συνείθισαν τδν γλυκυν ζυγόν και αρέ- 
«ονται εις αύτόν.
' "Αλλοτε ύτήρχε πράγματι σπουδαιότατον έμπόδιον, τδ 
όποιον όμως άνήκει εις τδ παρελθόν.Άλλοτε είχετε αναγκην 
προστάτου,καί επομένως δέν ήτο δυνατόν νά εργασθήτε άνε; 
αρτήτως. Ά λλά  σήμερον τά ήθη είναι ήμερώτερα, οί δέ 
νόμοι λειτουργοΰν καλλίτερον. Ούδε!ς άνήρ σήμερον θά σκε- 
φθή νά προσβάλη γυναίκα, τήν όποιαν βλεπει αγωνιζομένην 
παραλλήλως μέ αύτδν τδν τίμιον άγώνα τής ζωής.

& Όσον διά τά άλλα έμπόδια, είναι έντελώς άνεπαρκή, ίνα 
δικαιολογήσουν τήν σημερινήν κατάστασιν. Ή  μέν τέκνο- 
ποίησις σάς άπασχολεΐ έλάχιστον μέρος τής ζωής σας· δυνα 
τ*ι νά θεωρηθγ ώς μία παρατεταμένη άσθενεια επι πλέον εις 
βάρος τής γυναικός. Έ π ί τών δακτύλων δε μετροϋνται εν 
γένει τά έπαγγέλματα ,άπδ τά όποια άποκλείεσθε ένεκα σω
ματικής κατασκευής.
I  Ή  εργασία δ'εν διαιρείται, όχι, είς άνδρικήν καί γυναι- 
κείαν. Ό  άνήρ δέν διγρεσεν, η μάλλον σάς άφήκεν εκείνα τα 
Ιργα, τά όποία τδν έστενοχωρουν, εκείνα τα  οποία δεν συμ
φωνούν μέ τήν ανεξάρτητον ζωην, την οποίαν διάγει, εκείνα 
τά όποια δέν συμβιβάζονται με τον ελεύθερον χαρακτήρα, τον 
οποίον έμόρφωσε διά τής τοιαύτης ζωής. Ο ,τι περιττόν ητο, 
σάς τδ έδωκε, διά νά ποικίλλετε ολίγον τήν μονότονον ζωήν 
σας. Καί, ίνα προλάβϊ) τάς διαμαρτυρίας σας, έκολάκευσε 
την φιλαυτίαν σας λέγων — ώ, τνίς πίκρας αστειοτνιτος — οτι 
5ιά τά εργ& ταυτα  ε^ετε [χεγαλειτεραν α7το αυτόν ικανό· 
τητα. Καί τδ έπιστεύσατε ! Ά λλά  διά ποία έργα ; τήν τα - 
χτοποίησιν τής οικίας, τήν πλΰσιν, το ραψιμον, το μαγει- 
ρευμα . . . .  Καί δέ/ βλέπετε τάς στρατιάς τών μαγείρων, 
μέ ποίαν τελειότητα γνωρίζουν την τέχνην των ; Και δεν 
βλέπετε μέ ποίαν λεπτότητα χειρίζεται ο άνηρ το ψαλίδι 
καί τήν βελόνην 5 Ποια λοιπόν είναι τα  εργα, τα οποία δεν 
ήμπορεί νά κάμνί ό άνήρ ; *Θχι, ουδεμιαν ιδιαζουσαν ικανό
τητα έχετε δι’ ώρισμένα έργα, άλλα εχετε την αυτήν με 
τδν άνδρα ικανότητα δ ι’ όλα τά  έργα.

Καί διά τήν άνατροφήν τών τέκνων, λεγει, είσθε αρμοδιω- 
τερχι. Ψεΰδος ! 'Ωσάν νά έπρόκειτο νά θηλάζουν τά τέκνα 
μέχρι ένηλικιώσεως ! Ή  αλήθεια είναι, οτι βαρυνεται την 
μονοτονίαν της έργασίας αύτής, τής οποίας το γλυκυ μεγα- 
λεϊον, ό πολυάσχολος αύτός, δεν είναι ω ; επι το πλεΐστον εις 
θέπιν νά τδ έννοήσϊ). Ά ν  ή φύσις σάς έκαμε τρυφερωτέοας 
ττρος τδ μικρόν παιδίον, άν έχετε μεγαλειτεραν ειδικότητα 
διά τήν περιποίησιν άβρών πλασμάτων, διατε εκείνος εγεινε 
δημοδιδάσκαλος, καί δέν άμήκε τδ έργον τοϋτο είς σάς άπο- 
κλειστικώς ; Δέν βλέπετε λοιπόν τήν πανουργίαν καί εδώ,τήν 
πανουργίαν παν τοϋ ;

Εμπρός λοιπόν ! Ά γωνισθήτε διά την απόκτησιν τών δι
καίων σας. Ό πλίσθητε μέ τδ άπαιτούμενον θάρρος δια να 
περιφοονήσετε τάς χιλιάδας τών μειδιαμάτων, τα  οποία θα

σάς προϋπαντήσουν, καί μέ τήν άπαιτουμένην επιμονήν διά 
νά καταβάλετε τήν άδρανή άντιστασιν τής πολιτείας.

Καί, ΐνα ήσθε συνεπείς, δέν θά λησμονήσετε βεβαίως, ότι, 
μέ τήν άπόκιησιν τών νέων δικαιωμάτων, θα άποβάλετε καί 
τά  φανταστικά έκείνα προνόμια,τά όποία εχετε σήμερον, ω; 
ισχνόν άντιστάθμισμα τής δουλειάς σας. Δεν θα εχετε το 
μονοπώλιον τής ώραιότηιος, το οποίον και δεν θα σάς χρειά
ζεται. Θά άπαγορεύσετε είς τδν άνδρα νά σάς κολακεύγ),διά 
νά άνυψωθήτε είς τήν έκτίμησίν του. Δέν θά τοϋ έπιτρέπετε 
νά σάς ύπηρετν) φαινομενικώς, διά νά παύσετε σείς νά τδν ύπη - 
ρετήτε πραγματικώς. Δέν θά καταδέχεσθε νά κύπηρ διά νά 
συνάξϊ] τδ μανδήλιόν σας, διότι η μεση σας θα ηναι επίσης 
εύλύγιστος ώς ή ίδική του καί τό σώμά σας επίσης ευστροφον 
καί ίσόρροπον ώς τδ ίδικόν του. Οπως και εκείνος, θα αφαι- 
ρήτε τδ καπέλλον σας είς τήν ’Εκκλησίαν καί παντοΰ όπου 
γ ίνετα ι έκδήλωσις σεβασμού, ή δέ άφαίρεσίς του άλλως τε θά 
είναι εύκολωτάτη, διότι ή έργασία θά τδ έχν] απλοποιήσει 
πολύ, όχι βεβαίως πρδς ζημίαν τής καλαισθησίας.

Γιωρίζω ότι πολλαί είναι αί άντιρρήσεις είς ταΰτα . Είναι 
μεγάλη ή δύναμις τής συνήθειας, καί πολύ δύσκολον είς τδν 
άνθρωπον νά άπαλλάξη) τού; συλλογισμούς του άπδ τήν έπι- 
δρασιν αύτής. Ά λλά , καθόσον σείς προχωρείτε, γρήγορα ή 
άντίδρχσις καί ή είρωνία θά μεταβληθοΰν είς κίνησιν σεβασμού.

Τ πό  τήν πίεσιν τών συλλογισμών τούτων εύρισκόμην ανέ
καθεν, αξιότιμος Κυρία, διστάζων νά ομιλήσω, μέ τήν ιδέαν 
βτι πολλοί άλλοι, δυνάμενοι νά γράψουν καλλίτερον έμοϋ, 
έχουν κάμει τάς ιδίας σκέψεις, ότε τδ θαρραλέον σας σ ά λπ ι
σμα μέ ηλέκτρισε τόσον, ώστε δέ·/ ήδυνήθην νά κρατηθώ τοϋ 
νά σάς γράψω, ότι ύπάρχουν καί άνδρες συγκινούμενοι διά 
τδν άγώνά σας καί προσβλέποντες είς τήν άνάστασιν τής γυ- 
ναικός, ώς τήν άρχήν τής οριστικής άκμής τής άνθρωπότητος.

Μ ετα β α θ ύ τ α τη ς  §ποΛήψια>ς

Αημ·. Α. Σ τα μ α τ ιά δ η ς
Κ α θ η γ η τ ή ς  τ ή ς  Β ι ο τ ε χ ν ι κ ή ς  ’ Α κ α δ η μ ί α ς .

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
( Σ υ ν έ χ ε ι α )

Αί ήμέραι διεδέχθησαν τάς ημέρας καί οί μή ες τού; μή 
νας χωρίς νά μεταβληθή διόλου ή κατάστασις τών πραγ
μάτων. Ό  Κώστας μέ τήν προσδοκίαν οτι θά έλάμβα- 
νεν ειδήσεις άπδ τήν Μαρίαν διήρχετο τδν καιρόν του ολον 
σχεδόν είς τήν οϊκίχν τοϋ Νικολάκη μπέη, καθ’ ημέραν συν- 
δεόμενος περισσότερον μέ τήν νέαν χήραν, η οποία είχε γίνει 
άπαραίτητος είς τήν ζωήν του. Ή  μητέρα του διηυκόλυνεν 
οσον τής ήτο δυνατόν τήν σύσφιγξιν τών δεσμών αύτών, ου; 
έθεώρει ώς τήν μόνην σωτηρίαν τοϋ υίοΰ της. Έ πιτηδείως δε 
καί αύτή κατώρθωνε νά ρίπτϊ) είς τήν ψυχήν του βραδέως 
μέν, άλλ’ άσφαλώς τδν σπόρον τής άδιαφορίας δι’ ύπαινιγ- 
μών καί επιτηδείων ραδιουργιών· ίδιως είς τδ επιχείρημα 
της, ότι i a r  ή Μ αρία  zdr j jyána ,  ik r  θά ερενε τόσον  καιρόν  
ρ α χ ρ ά ν  τον ,  όχι μόνον δεν ευρισκε τίποτε να απαντησρρ,αλλ 
άνεγνώριζε καί ήρχ'ζε νά πείθεται ότι ή σύζυγός του δέν τδν 
ήγάπα, καί οτι άπο ιδιοτροπίαν είχε κάμει ο ,τι εκαμε. Με 
τήν πεποίθησιν αύτήν δέν είχαν παρελθει ουτε τρεις μήνες
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άφότου ή Μαρία είχε φύγει καί σπανιώτατα πλέον εΰρισκε 
καιρόν νά τήν ένθυμηθγ.

Ή  κοκκώνα Κατίγκω ήσυχος τώρα πλέον, άπαλλαγεϊσα 
άπδ τον εφιάλτην τοΰ γάμου αύτοϋ, ήτο τόσον εύχαριστημένη, 
ώστε, άν καί άντελαμβάνετο δτι ό σύζυγό; τη ; έξηκολούθει 
νά είναι ερωτευμένος, ούχ ήττον ήνείχετο τήν Mmo Marie, η 
όποια διά νά την εύχαριστή, έβοήθει μεγάλω ; ε ί; τον υπου- 
λον και έπιτήδειον κατά τη ; Μαρία; πόλεμον, ό όποιο; διε- 
ξήγετο μέ τόσην τέχνην, ώστε σπανίω; πλέον ό Κώστα; 
ήσθάνετο την επιθυμίαν νά την έπανίδγ.

Είχαν παρέλθει πέντε περίπου μήνες, όταν ένα πρωί ό 
γραμματοκομιστή; τοΰ έφερε μεταξύ τδν εφημερίδων του καί 
μίαν επιστολήν συστημένην.

Άνεγνώρισεν άμέσω; τδν γραφικόν χαρακτήρα καί ήσθάνθη 
μίαν μεγάλην στενοχώριαν νά τδν κυριεύγ. Άπό τινο; καί τδ 
δ'νομα αυτό τή ; γυναικό; του καί κάθε .πράγμα η σκέψι;, ή 
όποία τοΟ την υπενθύμιζε τδν έστενοχώρει. Δέν ήτο βέβαιο; 
ότι η διαγωγή του ε ί; την περίστασιν αύτήν ητο άψογο;, 
καί μεθ’ ολην την έπιτηδείαν εργασίαν τής μητρό; του, 
δπω; μέσα ε ί; την ψυχήν του δηλητηριάσσ] κάθε του αίσθημα 
πρδ; την Μαρίαν, ούχ’ ήττον η πρδ; αύτην έκτίμησί; του 
έμενεν αναλλοίωτο; καί έφοβεϊτο την στιγμήν, καθ’ ·§ν θά 
έπείθετο, ώ ; είχε την προαίσθησιν, ότι η Μαρία άπδ μ εγά 
λην τη ; αγάπην είχε θυσιασθή καί δτι αύτδ; μέ τάς ιδ ία ; 
του χεΐρα; καί τδν άσθενή καί άνανδρον χαρακτήρα του είχε 
καταστρέψει την ευτυχίαν καί τδ ν  δύο των.

ΧωρΙ; νά εί'πη τίνο ; ητο ή συστημένη επιστολή διηυθύνθη 
κατ’ εύθεΐαν εΐ; τδ δωμάτιόν του, έκλεισε την θύραν άπδ 
μέσα, έρρίφθη ε ΐ; τδν σοφά του καί έπειτα με πάντοτε αύ- 
ξάνουσαν την στενοχώριαν καί αγωνίαν του Άνοιξε τδν ογ
κώδη φάκελλον καί Άρχισε νά άναγινώσκγ. ’Ιδού τ ί έγραφεν 
η Μαρία :

αΦΙΛε μου,
«'Υποθέτω  δτι τδ δνειρον τδν ωραίων ημερδν τή ; ζωή; 

όπου έζησαμεν μαζή θά έχγι σχεδόν διαγραφή άπδ την μνή- 
μην σου καί δτι ή ολίγον τραγική άφύπνισι; καί τδ ν  δύο μα; 
δέν σέ κάμνει πλέον νά πονγ; καί νά λυπάται. Ε λπ ίζω  δτι 
η ζωή σου η συνειθισμένη του παρελθόντα; σέ παρέσυρε καί 
πάλιν ε ΐ; την κανονικήν τροχιάν τη ; και δτι είσαι σήμερον 
άρκετά ψυχρό;, αρκετά ήσυχο;, ώστε νά άκούσγς την έξηγη 
σιν, τήν όποιαν σου οφείλω. Δέν σου την έδωκα ένωρίτερον 
διότι καί εγώ επί πολύν καιρόν, μετά τδν αι’φνίδιον χωρι
σμόν μα ;, δέν ημην ε ί; κατάστασιν ούτε νά σκέπτωμαι σω 
στά, ούτε νά λέγω , ούτε νά γράφω.

Διατί έφυγα ; Δ ιατί ό έρω; μου ύπήρξΐ τόσον δειλό;, τό 
σον άνανδρο;, τόσον ρίψασπι; ; Δ ιατί έξέλαβα τδ πρδτον 
σύννεφον ώ ; καταιγίδα καί την πρώτην σταγόνα τή ; βροχή; 
ώ ; κατακλυσμόν. Δ ιατί εγώ , η όποία έζυμώθην μέ την δυ 
στυχίαν καί η όποία τόσον έπάλαισα μέ ιην ζωήν,τήν ένόησα 
τόσον ολίγον, ώστε ε ί; την πρώτην τή ; άγαπώση; ψυχή; μου 
άμυχην, νά καταληφθδ άπδ τόσην άπόγνωσιν καί μέ τ η ν  

φυγήν μου νά θέσω μεταξύ μα; τδν μέγαν καί άνυπέρβλητον 
φραγμόν του άνεπανορθώτου. Δ ιατί ;

’Ιδού τ ί θά έσκέφθη;, ιδού τί θά έπανέλαβε; πολλάκις, 
δού τ ί θά συνετελεσε. περισσότερον άτδ κάθε άκλο ε ί; τδ νά

ψυχοανθ^ ή άγάπη σου, εί; τδ νά σβύσν) γρηγωρότερα τδ i 
μα μου άπδ τήν μνήμην σου. Καί δέν έχει; άδικον.

Βεβαιω; δέν ήμποροϋσε; νά ύποθέτγ;, δτι θά είχα τήν^· 
παιτησιν νά άποτελγί; σύ έξαίρεσιν μεταξύ τδν άνδρων, νά 
σε συνέδεε πλέον τίποτε μέ τδ παρελθόν, νά έθραυε; άπδ τ«, 
μ ιά ; ημέρα; ε ί; τήν άλλην δλου; τού; δεσμού; τής άγάπ 
και τδν εύκολων ερώτων, οί όποιοι έθέρμαναν τόσα; ήμέρ*( 
τη ; νεότητό; σου καί οί όποιοι είχαν δώσει ζωήν καί σάρχΐ 
εί; τά  έφηβικά σου ό'νειρα. "Επρεπε νά ήξευρα δτι νέο; xjj 
ώρχΐο; ώ ; είσαι καί θά είχε; άγαπηθί) πολύ καί θά ηγάπ^ 
άκόμγί, ώστε νά μή επ ιζητώ  τά  άδύνατα, νά μή όνειρευθ̂ Κ. 
τήν εύτυχίαν τή ; άποκλειστικότητο;, νά μή άξιδ  δι’ έμΐ·: 
κόνην τήν χαράν νά σέ έχω έντελδ ; ίδικόν μου, πλούτον ί .Ι , 
τιμητον, θησαυρόν μοναδικόν, πολυτέλειαν τή ; καρδιά;, εί;| 
ήν μόνον αί βασίλισσαι του κάλλου; καί τή ; γοητεία ; αί μοί.Γ 
γισσαι καί αί νύμφαι άλλων έποχδν έδικαιοϋντο νά άτενί-Ι 
ζουν.

Ά λ λ ω ; τε δέν ήξεύρω, εάν είναι δίκαιον, εάν είναι ορθόν· 
νά πιστεύωμεν δτι ό γάμο; επιβάλλει υποχρεωτικόν τδν ερω- 
τ α 'ε ί ;  τούς συμβαλλομένου;, ή μάλλον, έάν ήμποργ νά ύπάρ·1 
ξη έρω;, άφ’ ή ; στιγμή ; τά  ελαφρά βέλη, τά  όποια μί{Γ 
έπλήγωναν ηδονικά, μεταβάλλονται ε ί; όργανα βασανιστική 
τά όποια ξεσχίζουν τά ; σάρκα; καί δηλητηριάζουν τδ αίμεΙ 
καί μεταβάλλουν βλον τδ είναι μα; ε ί; μίαν ειδεχθή πληγήν 

Βλέπει; δτι καταλαμβάνω άζιόλογα δλα αύτά τά πράγ
ματα ,δτι έννοω καί αισθάνομαι πού άρχίζουν καί που τελειό· 
νουν τά  δικαιώματα τδν άγαπώντων, έστω καί δταν ή 
σκεία καθιέρωσε καί ηύλόγησε τήν άγάπην των, έστω καίI 
δταν ή κοινωνία τήν άνεγνώρισεν έπισήμω;. ’Εκείνο; ί| 
όποιο; είπεν, δτι ό γάμο; φονεύει τδν έρωτα δέν είχεν άδι·| 
κον. Έ ν τούτο ; υπάρχουν εύτυχεϊ; άνθρωποι, οί όποιοι,δταπ 
άρχίσουν νά αίσθάνωνται δτι μέ τδν γάμον ψαλιδίζονται τάI 
πτερά του έρωτό; των,ευρίσκουν άκόμη εύτυχίαν ε ί; τήν συμ
φωνίαν των χαρακτήρων, ε ί; τήν ταύτότητα τδ ν άρχδν κ*ί| 
ίδεδν, ε ί; τήν αρμονίαν τή ; ζω ή ;, επί τή ; όποία; ό έρως,έάνΙ 
δέν βασιλεύγι, σκορπίζει δμω; τδ άρωμά του, καί καλύπτεΊ 
πολλά πράγματα μέ τήν άνθοσκετασμένην σκέπην του .‘Υπάρ
χουν άνθρωποι εύτυχεϊ;, οί όποιοι διότι έγεννήθησαν ύπδ τδνI 
ίδιον άστερισμόν, έσυνείθισαν νά βλέπουν τδν κόσμον ύπδ τή·I 
αύτήν μορφήν καί νά παραδέχωνται τά πράγματα τοιαΰτα, 
όποια τά  έσυνείθισαν, όποια φαίνονται καί οχι όποια είναι ft 
πραγματικδ ;.

Ε ί; δλου; αύτού; τού; εύτυχεϊ; δέν συγκαταλέγομαι, <ρίλε 
μου, καί εγώ . *Όλαι αύταί αί συνθήκαι, αί όποϊαι κάμνονΊ 
άνεκτήν καί πολλάκι; άγαπητήν καί εύχάριστον τήν ζωήν. 
μεθ’ δλα τά  ψεύδη καί τά ; άπάτα ; της,δέν έπρωτοστάτησ«ν 
ούτε ε ί; τδν έρωτά μα;, ούτε ε ί; τδν γάαον μα; καί ίδου 
διατί ή ενωσί; μα; έζησε δσον καί τά πολύ ώραϊα, άλλά κ*1 
πολύ εύθραυστα πράγματα.

Μέ τοϋτο δέν θέλω νά εέπω δτι ή ζηλοτυπία έφόνευσεν είί 
τήν ψυχήν μου τδν έρωτα. Τούναντίον επειδή σέ ηγάπω* 
πολύ, επειδή ήγάπων τήν άγάπην μου, ή όποία είναι άπειροί | 
καί μεγάλη, έπροτίμησα νά θυσιασθδ, διά νά διατηρή’“1 ; 
ώραίαν τήν άνάμνησίν τη ;, έπροτίμησα νά σέ χάσω,κατασυν- 
τρίβουσα τά  δεσμά μα; μέ τά ; ιδία; μου χεϊρα;, παρά ν*
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παραστω θεατή; τοδ άλληλοσπαραγμοδ τδν καρδιδν μας,τοδ 
εξευτελ.σμοΟ τδ ν αισθημάτων μας, Τή; ταπεινώσεω; τοδ 
έρωτό; μ α ; .

Μόνον δταν σκεφθδ δτι έστω καί διά μίαν ήμέραν ήναγ- 
κάσθη; νά μοδ μειδιάς, ένδ ή ψυχή σου ήτο άκόμη μεθυ
σμένη άπδ τά  ηδονικά μειδιάματα άλλης, δτι τδ χέρι σου 
θερμόν απο τδν πυρετόν, ον ήναπτεν έκείνη ε ί; τ ά ; αίσθήσει; 
σου, έθλιβε τδ ίδικόν μου χέρι, δτι τδ βλέμμα σου είχε τδν 
τύπον τή ; μορφή; τη ; άποτυπωμένον έπάνω του,ένδ μέ Ατέ
νιζες, μόνον δταν σκεφθδ αύτδ αισθάνομαι νά πλημμυρή ή
καρ^ά μου άπδ πικρίαν, ή όποία μέ κάμνει νά άδιάζω τήν 
ζωην.

Φανταζεσαι ποια θά ήτο ή τύχη μα;,δταν μετά τινα  χρό
νον, ή κατάστασι; αύτή τδ ν  ψευδδν μειδιαμάτων, καί τδ ν 
βιασμένων θωπειδν, καί τή ; προσποιημένη; χαρά; δέν θά 
ήτο τυχαϊον τ ι συμβάν, κακόν όνειρον, τδ όποιον θά δ.εσκέ- 
δα-,εν η ευτυχής πραγματικοτη;, άλλά φυσική συνέπεια του 
κορου τής από κοινού ήμέραν καί νύκτα υποχρεωτική; ζωής, 
τήν όποίαν θά καθίστα δι’ έσέ άνιαράν καί άφόρητον τδ πα 
λαιόν, πάθο; τδ όποιον σέ κρατεί δέσμιον καί άπδ τδ όποιον, 
έφ’  ̂ δσον ό γάμο; θά σέ άπεμάκρυνε, έπί τόσον θά σου ήτο 
άδύνατον νά άποσπασθή;.

Φαντάζεσαι τήν ζωήν αύτήν μακράν, άτελείωτον, μέ τδν 
οίκτον μόνον συγκρατουντα τού; κρίκου; τδ ν άλύσεών μα;, 
αι όποϊαι διά τοϋτο θά έγίνοντο βαρεΐαι και θά μά; έπλή
γωναν καί θά έσχιζαν τά ; σάρκα; μα; άνά πάσαν στιγμήν. 
Φαντάζεσαι τδν μορφασμόν τδ ν  χειλέων μα;, δταν θά έκι- 
νοϋντο ε ί; τδν υποχρεωτικόν φόρον τδ ν συζυγικδν φιλημά
των, και τδν τρόμον καί τήν φρικίασιν τδν βραχιόνων μα ;, 
δταν θά Άνοιγαν ε ί; έναγκαλισμού; τ ή ; νεκρά; σαρκό; μ α ;. 
Καί δέν νομίζει; δτι έφ’ δσον αί ήμέραι θά διεδέχοντο τά ; 
ήμερα;, θα ωμοιαζαμεν ω ; δυο κατάδικος τού; όποιου; δέν 
θά συνέδεε πλέον τίποτε άλλο, παρά εν σιδηροϋν βάρο;, ε ί; 
τδ όποιον θά ήτο προσδεδεμένη ή εί; κάθε κρϊκον τη ; ραγι- 
μένη άλυσις τδν δεσμδν μα ;, ήν δέν θά είχαμεν έσω; άργό- 
τερα τδθάρρο;νά συντρίψωμεν. Καί φαντάζεσαι άκόμη δτι τά 
ψευδή μειδιάματα καί τά ; ψυχρά; θωπεία ; καί τού; μ ελε
τημένου; λόγου; καί τά  παγωμένα τδν νεκρδν χειλέων φ ι
λήματα καί τδ βιασμένον σέβα; καί τδν οίκτον, θά διεδέ- 
χοντο άργότερα,ί'ιω; ή άποστροφή καί τδ μίσος καί αί άντεγ- 
κλήσει; καί αί σκληραί λέξε ι; καί αί κακαί φράσεις καί αί 
χυδαιότητες καί αί βαναυσότητες, αί όποϊαι έξευτελίζουν 
τήν άνθρωπίνην φύσιν καί υποβιβάζουν τδν άνδρα καί τήν 
γυναϊκα ε ί; πολλά ;, πολλά; βαθμίδα; κάτω καί άπδ τά 
ζδα άκόμη.

Μά'ία.

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ XIX ΑΙΩΝΑ
1801 —  1810

κτήσει παιδείαν τινα , τηρήσατέ την μυστικήν πρδ πάντων 
άπδ τούς άνδρα;, οίτινε; βλέπουν μέ ζηλότυπον καί ύποπτον 
όμμα πάσαν άνεπτυγμένην γυνα ίκα». Έ κ τή ; φράσεω; α ύ 
τή ; εννοεί τ ι ;  τδ περιεχόμενον τοϋ βιβλίου.

Ό  Jean Jacques Rousseau, δστι; τοσοϋτον έπηρέασε τά 
πνεύματα έν Γαλλί* κατά τά  τελευταία έτη του δεκάτου 
ογδόου α ίδνο;, καί οδτινο; ή φιλοσοφία προεκάλεσε τήν 
« Υπεράσπισιν τδ ν  δικαιωμάτων τής γυναικδς» τή ; Mary 
W ollstonecraft, έξηκολούθει νά διευθύνγι τήν κοινωνίαν, αί 
δέ συμβουλαί του νά γίνωνται δεκταί μετά θαυμασμού. Ου- 
τος^έλεγε ; « Ή  άνατροφή τή ; γυναικδ; πρέπει νά ήξναι σχε
τική πρδ; τήν του άνδρό;, αί γυναίκες πρέπει νά Μά; εύχα- 
ριστοϋν, νά Μά; είνοςι χρήσιμοι· νά Μά; κάμουν νά τά ; άγα- 
πδμεν και υποληπτωμεθα· νά Μά; άνατρέφουν δταν είμεθα 
μικρά, νά Μά; περιποιούνται δταν μεγαλώσωμεν, νά Μα; 
συμβουλεύουν καί παρηγοροϋν, νά καθιστδσι τδν βίον Μα; 
όμαλδν καί εύχάριστον αύτά είναι τά καθήκοντα τδν γυ - 
ναικδν, καί αύτά πρέπει νά τα ϊ; διδάσκωνται άπδ τής π α ι
δική; των ηλ ικ ία ς».

Πολλακι; κατ εκείνην την έποχήν άνεπτύχθη άπδ του 
άμβωνο; ή άνάγκη τή ; καθυποτάξεω; τή ; γυναικδς καί 
έπανελήφθησαν αί λέξεις του ‘Αγ. ’Αμβροσίου, δτι «ό Άδάμ 
ήπατήθη ύπδ τή ; Εύα;, καί οχι ή Εύα ύπδ τοϋ Άδάμ. Ε ί
ναι δίκαιον έπομένω;, νά δεχθή ή γυνή ώ ; όδηγόν τη ; έκεϊ- 
νον,δνπροέτρεψεν ε ί; τήν άμαρτίαν ίνα μήν έπαναπέσγ) ούτο; 
καί δευτέραν ε ί; αύτήν φοράν διά τή ; γυναικεία; κουφίτητο ;».

Η καλή υγιεια  εθεωρεϊτο προσβλητικόν τ ι διά τά ; κυ· 
ρια; τή ; άνώτέρα; τάξεως, τούναντίον έθεωρεΐτο λίαν εύπρε- 
π έ ; και εύγενε; νά λιποθυμδσι συχνά. Ό  Δρ. Gregory 
συνεβούλευε τα ; νεάνιδας νά μή χορεύωσι μέ ζωηρότητα, δσην 
διάθεσιν καί εύθυμίαν καί άν είχον, έκ φόβου μή οί άνδρε; 
ύποθέσουν οτι δέν έθεώρουν αύται άπαραίτητον τήν προστα
σίαν των ύπέρ τή ; ιδ ία ; άσφαλεία;.

Πολλακι; τδ μάθημα τή ; Γεωγραφία; άπηγορεύετο εί; τά 
κοράσια, θεωρούμενον ώ ; άχρηστον καί μή λεπτόν μάθημα.

Έ ν Knaresborough τή ; Ά γ γ λ ί* ;, άνθρωπός τις έπώ - 
λησε τήν σύζυγόν του δ ι ’ εξ πέννα; καί ολίγον καπνόν· αί 
εφημερίδες δε το άνεφερον ώς σύνηθε; γεγονός.

Κατα το 1809 το Νομοθετικόν Σδμα τή ; Connecticut, 
ε^ωσεν ε ί; γυναϊκα; το δικαίωμα νά συντάσσουν διαθήκην. 
To Connecticut υπήρξεν η πρώτη πολιτεία ή είσαγαγοϋσα 
τοιοϋτον νόμον.

Τδ 1810 ό Ναπολεόντιο; Κώδηξ, δστι; έπί μακράν σ ει
ράν έτδν συνεζητεϊτο καί έτροπολογεΐτο, έγένετο τέλος δε
κτοί ω ; κύριο; νομο; τή ; 1 α λλ ια ;, τοϋ Βελγίου καί έν μέρει 
τή ; I ερμανια;. Μέ μικρά; μ εταλλαγά ; κατέστη νόμο; καί 
τδν λοιπδν μεσημβρινδν κρατδν τή ; Εύρώπη;. ’Ολίγον διέ
φερε τοΰ Άγράφου Νόμου τή ; ’Α γγλίας, έδέσμευσε δέ τά ; 
γυναίκας τδ ν κρατδν αύτδν, α ίτ ινε ; μέχρι τής έποχή; έκεί
νη; άπελάμβανον σχετική; έλευθερία;, μέ περιορισμού;, ο ΐτι- 
νε; μόνον μετά πάροδον πολλοΰ χρόνου είναι δυνατόν νά άρ-

Β'.
Ή  κατάστασι; αύτή έξηκολούθησε καθ’ ολην τήν πρώτην } 

δεκαετηρίδα. Ε ί; τά  ιδιωτικά σχολεία τδν θηλέων τδ βι- , θδσι. ΔΓ αύτοϋ τοϋ νόαου ή ϋπανδρο; γυνή κατέστη κτήμα'
δλίον, τδ κα τ’ έξοχήν συ-ιστώμενον ε ί; τά αοράσια ώ ; όδη- I σχεδόν. Δύναταί τ ι ;  είπεϊν δτι ένομοθετήθησαν οί λόγοι τοΰ
γό; καλή; συμπεριφορά-, ήτο τδ τοϋ δρ. Gregory «Κληρονο- Ναπολέοντο;, οστι; είπεν δτι : «Έ ν  πράγμα δέν είναι άρ-
¡ιία ε ί; τά ; θυγατέρα; μου». Έ λεγε δέ ; «Έ ά ν έχετε άπο- | κετά Γαλλικόν, τδ δτι ή γυνή δύναται νά πράττγι ώς θέλει» .
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Ό Sydney Smith, ev τ ιν ι ¡Α ελέτν ) του, διά τή; όποιας 
έζή τε ι άνωτέραν έκπαίδευοιν διά τάς γυνα ίκας, λ ία ν εύφυώ; 
ε ίπ ε : «Π ιθανόν α ί γυναίκες νά εΝαι υποδεέστερα δντα, δεν 
επ ετα ι ο>ω; έκ τούτου, δτι πρέπει γυνή τεσσαρακοντοΟντ.ς 
νά είναι τόσον αμαθή; δσον και δωδεκαετής πα ις ! »

(Έκ τοϋ ’Αγγλικού) '<*1* «»ύζη

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν  Β Ι Ο Γ Ρ ¿ ΦΙΚΟΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΕΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τ'.
» Α γ λ α έ ς . — Θυγάτηρ του ’Αθηναίου Μ εγακλεους, γ ε ν 

νηθεί*« ε ί ;  Μέγαρα. Υ πήρξε διάσημος διά την παρόιαιώδη 
άδηφαγίαν της. Ε ί; ίκαστον γεΰμ* ή πρόγευμά τη ς^ τρ ω γε 
δύο η  ¡ai συ όκάδκς άρτου, δύο ηαιτυ όκ. κρέατος καί επινεν

άνάλογον δόσιν υδατος. /
Ά γ λ * ο ν ό χ η .  θυγά τηρ  του βασιλέως της Θεσσαλίας

Ήγητορος. Ε ίναι ή πρώτη μεταξύ των άρχαίων γυνα ικώ ν, 
η τ ις  έπεδόθη είς την μελέτην τή ; άστρονο(Αίας. Τόσον δε^κα- 
τονος ήτο των νόμων των άοτρονομικών συστημάτων, ωστε 
πρώτη αύτη καί μεταξύ των άνδρων προεϊπε την έκλειψ ιν 
τν3ς σελήνής, πράγμα άγνωστον μέχρι τ ή ;  εποχές της.^ < ■ I 
πειδη δέ α ί γόησσαι καί α ί μάγισσαι των χρόνων^ εκείνων 
διεδραμάτιζαν μέγα μέρος είς τόν βίον των άνθρώπων, αι 
συμπολίτιδές της τήν είχον έκλάβει ώς δεινήν μάγισσαν, 
πράγμα τό όποιον έγεινε πιστευτόν,δτε κατά  την πρωτην εκ- 
κλειψιν τής σελήνης, ήν είχε προίδει, είχεν εΓπει δτι θά κα- 
τεβίβαζε την σελήνην άπό τόν ούρανόν. Κ αί βεβαίως το φω
τεινόν άστρον έξέλ ιπε κα ί Ιγ ινε π ιστευτόν δτι ή Ά γλαονικη  
είχε καταβιβάσει αύτό είς την γήν. Ό τα ν  δμως κα ι παλ ιν  
τής έζήτησαν νά έπ ιτελέσγ τ^ν μαγείαν ταύτην φυσικά δεν 
τό κατώρθωσεν, άπώλεσε δ’ δλην τήν φήμην της καί έγ ε - . 
νετο ό περίγελως των συμπολιτών της. ^

Ά γ ν ή .  Αύτοκράτειρα Κ ωνσταντινουπόλεως, θυγατηρ I 
Λουδοβίκου τοΰ Νέου κα ί ’Αλίκης τής Κ αμπανίας κα ί άδελφη I 
του Φ ιλίππου Αύγούστου, γεννηθείσα τό 1 1 - 1 .  Ό κ τα ετ ις  
μόλις έγένετο σύζυγος ’Αλεξίου του Κομνηνοϋ, υίοϋ τοϋ «υ -  
τοκράτορος τής Κ [τόλεως ’Εμμανουήλ. Ό  γάμος της έγε- 
νετο τήν 2αν Μαρτίου 1180 μετά μεγάλης πομπής. Ό λιγον 
μ ετά  τόν γάμον της ’ Ανδρόνικος ό Κομνηνός, γέρων ήδη,άφοϋ 
έξεθρόνισε κα ί ¿θανάτωσε τόν ’ Αλέξιον κατέλαβε τήν « ύ τ ο - Ι  
κοατορίαν καί συνεζεύχθη μετά τής χήρας αύτου, παιδος ε τ ι 
α νη λ ίκ ο υ ,ώ ςήτο  καί ό δολοφονηθείς σύζυγός τη ς .’Εκθρονισθεν- | 
τος καί θανατωθέντος καί τούτου βραδύτερον ή άτυχης νεαρα 
γήρα δύο αύτοκρατόρων ήράσθη τοϋ Θεοδώρου Βρανά «ύθέντου 
τής Άνδριανουπόλεως καί του Διδυμοτείχου,ούτινος καί έγε-
νετο σύζυγος κατά  τό 1205 . ’Εξ αύτοϋ άπέκτησε θυγατέρα,
ύπανδρευθεΐσαν τόν άντιβασιλέα τήε Κ|πόλεως. Τήν θυγατέρα 
ταύτης ένυμφεύθη ό Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος.

0 Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΙΑΣ
Είναι τόσον συγγενείς οί τ ίτλο ι αύτοί κα ί τόσον ό είς συμ- 

πληροΐ τόν άλλον, ώστε νά συμπεραίνγι τ ,ς  έξ αύτοϋ καί μο
νού τήν άρμονίαν, ή όποία έπικρατεί είς πάσαν εργασίαν τοϋ 

πρός διάδοσιν των ωφελίμων βιβλίων Συλλόγου.’ ¿ π ό  Aib< &Ρ-

χ ισθα ι έλεγαν οί άρχαΐοι. Καί ό Ούρανός κα ί ή ’Εκκλησία 
μας, τά  δύο αύτά πρώτα βιβλιάρια, μέ τά  όποια ό ύπό τόν 
κ . Β ικέλαν Σύλλογος έκαμε τήν πρό τοϋ κοινοϋ έμφάνισίν 
του, τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τοϋ θεοΟ καί είς τόν ούρα
νόν κα ί είς τήν γήν περιγράφουν καί πρό αύτής ανοίγουν τούς 
οφθαλμούς των άναγνωστών πάσης τάξεως καί πασης ηλ ι

κίας. ,
Ή  περιγραφή τοϋ Ουρανόν, ή άποκαλυπτουσα ™ μυστή

ριον τ ή ; πανσόφου Δημιουργίας,καί ή περιγραφή τής Ε κκλη
σίας μας, ή όποία περικλείει κα ί είς τάς έλαχίστας των έξω- 
τερικών τύπω ν της τόσην αγνότητα  καί τόσην ποίησιν, απο
τελούν τόν εύτυχέστερον πρόλογον έργου προωρισμένου νά έπ ι- 
δράσγ μεγάλως έπ ί τής ψυχικής μορφώσεως τοϋ Ε λληνικού 
λαοΰ καί νά άναπληρώσγ πολλά κενά, τά  όποια άφίνει ή έκ-

παίδευσίς μας. f
Τόσον δέ αισθητή είχε γ ίνε ι ή άνάγκη τής συμπληρωσεως 

των κενών τούτω ν, τόσον κα ί μικροί κα ί μεγάλοι κατείχοντο 
ύπό ιοΰ πόθου νά μάθουν πράγματα , τά  όποια καθ ’ εκαστην 
ύποπίπτουν είς τήν άντίληψ ίν τω ν καί τά  όποια ήγνόουν, ή 
κακώς έγίν*>σκον, ώ σ τε ,Sv καί είς χ ιλ ιάδας έξετυπώθησαν τά  
δύο πρώτα τοϋ Συλλόγου βιβλιάρια, νά εξαντληθούν σχεδόν 
καί νά μ ελετά τα ι ήδη ή άνατύπω σ ίς τω ν . Βεβαίως και το 
έφθηνόν τής τιμής συνετέλεσεν είς τήν μεγαλητέραν αύτών 
διάδοσιν, ή όποία θά έπιτελέσγι τό κατόρθωμα τής εξεως 
τής άναγνώσεως είς κοινωνικήν τ ινα  τά ξ ιν , δι’ ήν το βιβλιον 
ύπήρξεν εως τώρα δχι μόνον άγνωστος πολυτέλεια , αλλά  και 
περιττόν εντελώς πράγμα. ’Αληθή δέ συγκίνησιν ήσθάνθην,

I δτε πρό ολίγων ημερών,έπιστρέφουσα άπό εξοχικήν εκδρομήν, 
είσήλθον ε ί;  άπομεμακρυσμένον τόν ’Αθηνών σιδηροδρομι
κόν σταθμόν κα ί τό πρώτον πράγμα τό όποιον είδον επ ι της 

I τρχπέζης τοϋ σταθμάρχου ήτα τό κεραμόχρουν βιβλιάριον τοϋ

Συλλόγου άνοικτό/. ,
Ό  ¡σταθμάρχης είναι πατήρ τέκνων κα ι κατα  τα  δ ιαλείμ 

μ ατα  τής υπηρεσίας του άναγινώσκονται παρά τής ο ικογέ
ν ε ια ς  του τα  βιβλιάρια τοϋ Συλλόγου. Δ ιά τούς άνθρώπους α υ 
τούς, τούς ζώντας μακράν τώ ν κέντρων και μακοαν τω ν πο 
λκών, τό ξανθόν βιβλιάριον άναπληροϊ κα ί τό σχολεΐον και 
τήν έκκλησίαν κα ί τόν διδάσκαλον κα ί τόν ιεροκήρυκα. Καί 
έπειδή διδάσκαλος κα ί ίεροκήρυξ σπανίως κατορθώνουν νά 
όΐΑίλοΰν είς τήν καρδιάν καί σπανιώτερον νά άκούωνται με 

I προσοχήν, διά τοΰτο τό βιβλίον τοϋ Συλλόγου μοί έφάνη την 
στιγμήν εκείνην άγγελος χαράς, άληθινόν εύαγγέλιον μιάς 

I λαϊκής άναγεννησεως.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Η 'Αντιγόνη  Ή  άπό τής σκηνής του Μεγάλου Θ εά

τρου ’Αθηνών παράστασις τής ’Αντιγόνης του Σοφοκλέους 
άποτελεΐ τό μεγαλείτερον φιλολογικόν κα ί καλλιτεχνικόν γε
γονός τής έβδομάδος αύτής. Ή  ’Αρχαιολογική ’Ε ταιρεία, 
φιλοδοξούσα— καί πολύ δ ικ α ίω ς - ν ά  καταστήστι προσιτώτερα 

I είς τό πολύ κοινόν τά  κάλλη καί τήν γοητείαν τών άρχαιων 
δραμάτων είργάσθη μετά  μοναδικής εύσυνειδησίας, βπως 
καταρτίσν] δραματικήν σχολήν καί παρασκευάσγι εξ ^έρ«*ι- 

I τεχνών θίασον, δυνάμενον εύπροσώπως νά διδάξη τό άρχαϊον

| δ ρ ά μ α .
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Ή  Ή λέκτρα κατά  τό παρελθόν έτος καί η Αντιγόνη I 
κατά τήν εβδομάδα ταύτην άπέδει;αν  δτι τό μέγα όνειρον 
τοϋ κ. Μ ιστριώτου ήτο πραγμχτοποιησιμον και οι νεοι έρα- 
ο ιτέχναι, άνδρες καί γυναίκες, κατεβαλον πολλούς κοπους, 
όπως άρθοΰν ε ί; τό υψος τής Τέχνης κα ί τών μεγάλων ίόεών, 
άς εγκλείουν τά  αριστουργήματα τής άρχαιας τραγιρδίας.

Βεβαίως ουτε αύτο ί, ούτε ήμεΐς δυνάμεθα νά έχωμεν 
ασφαλή ιδέαν τοϋ τρόπ-.υ τή ; ά πα γγελ ια ς καί τής παρα- 
στάσεω; έν γένει τής αρχαίας τραγωδίας. Κρινοντες και κρι- 
νόμενοι μόνον έκ τή ; ιδέας καί τής ά ντιληψεω ς, ην εχομεν 
τής συγχρόνου τέχνης, καί μόνον έκ τών φωτων τα  οποία 
άντλοϋμεν άπό τάς ερμηνείας καί τας μελετάς περι του αρ 
χαίου θεάτρου, ένδεχόμενον νά πλανωμεθχ. Γλώσσα νέκρα, 
γλώσσα ή όποία δέν λα λ ε ϊτα ι σήμερον κα ι τής οποίας την 
μουσικήν καί τήν προσωδίαν δυσκόλως ιννοοΰμεν και αισθα- 
νόμεθα είνα ι πολύ δύσκολον οργανον, δπως αποδωσν) το 
πάθος καί τό μεγαλεΐον τοϋ έξοχου τραγικού είς ημά ; τους 
νεωτέρους. Δ ιά τοΰτο ή ίδεα τής παραφρασεως τώ ν αρχαίων 
τραγωδιών είναι εύτυχής καί ή πραγματοποιησις αυτής θα 
ποοσθέστ) ένα κλώνον δάφνης είς τό έργον τής ’Αρχαιολογι
κής Ε τα ιρείας, τό άληθώ ; μέγα καί ωραΐον.

Ό π ω ς δήποτε μόνον θερμά συγχαρητήρια δύνατα ί τ ις νά 
άπευθύνν) καί είς τού; συλλαβόντας την ιδέαν ταυτην και εις 
τούς δ ιδάξαντας τό έργον νεαρού; ερασιτεχνας καί εις τον 
άσκήσαντα αύτούς κ . Σ ιγάλαν, ό όποιο; τόσον φ ιλοτιμώ ; έρ-

Ε Π 1 Φ Υ Λ Λ Ι Σ

O l  N I B E L U N G E N
Β '.

θάνατος τοΰ Siegfried

A ii νυκτός διέρχονται τόν Ρήνον }ΐετά τυΰ νεχροϋ. *0  Hagen διατάσσε 
vi τεθή έξωθεν τής θόρας τοϋ δωματίου τής Κριμίλδης. Περι τον ορθρον, ει· 
θαλαμηπόλος, κρατών είς τήν χεΐρα φως, βλέπει τόν αίμόρφοτον νεχρόν’ 
’/ωρίς νά ήμπορέση νά διαχρέντς τις ήτο. Γνωρίζει τούτο είς τήν Κριμίλδην, 
ητις πριν τόν ΐδη είσέτι, λέγει ότι εινε δ οόζυγός της- πίπτει χατά γής, χα 
αίμα φαίνεται άνερχόμενον είς τά χείλη της. Ο γέρων Σιγισμονδος έχλήόη 
αμέσως. Άνάχτορα χαί πόλις άντηχοϋσι τήν γοεράν τοϋ πόνου χραυγήν. Τήν 
Ιπαύριον έχτίθεται τό σώμα έπί φερέτρου είς τόν ναόν, έρχονται δί ό Gunter 
χαί 6 θηριώδης Hagen πρός έπίαχεψιν αύτοϋ. Ό  βασιλιάς όδυρόμενος λέγει : 
εΛησταί εφόνευσαν τόν ήρωα.» Εαν εισθε αθώοι, άπαντα εντονως η Κρι- 
μίλδη, πλησιάσατε τό φέρετρον χαί όταν 6 Hagen Ιπλησίασε τοΰτο, έφάνη 
ή πληγή τοϋ νεχροϋ αίμάσσουσα. Τρεΐ- ημέρας χαί τρεις νύχτας μενει παρ 
αύτώ ή Κριμίλδη, Ιλπίζουσα ότι ήθελεν άναλάβει, ότι ήθελεν έγερθή ό νε- 
χρός- δ’εν αφήνει είς τά διάστημα τοΰτο νά τώ ψάλλωσι νεχρώσιμον άχολου- 
θϊαεν ή προσευχήν υπέρ τοϋ πνεύματός του. Ότε δέ ήλθε πλέον ή ώρα του 
ένταφιασμοϋ, χαί έ’φεραν τόν νεχρόν είς τόν τάφον, διατάσσει ή Κριμίλδη ν 
άνοιγθή χαί πάλιν τό φέρετρον’ περιβάλλει μίαν ότι φοράν διά τών λευχών 
Της χειρών τήν ώραίαν χεφαλήν, άσπάζεται ταύτην, χαί οί φωτεινοί της 
οφθαλμοί φαίνονται δαχρύοντες α ίμα, χαί όχι δάχρυα πλέον. Εν βαθύτατη 
βλίψει επιστρέφει ό γέρων Σιγιομίνδος είς τό βασίλειόν του. *Η Κριμίλδη 
χτίζει μιχρόν οΐχίοχον παρά τόν ναόν, όπόθεν μεταβαίνει χαθ" έχάστην είς 
τόν τάφον τοϋ πεφιλημένου. Τέσσαρα χαι ημισυ ετη δεν όμ ιλ ιΐ προς τον α
δελφόν της Gunter, χαί τόν έχβρόν της Hagen δέν βλέπει ποτέ. Λύτάς όμως 
ίποφθχλμια τόν θησαυρόν των Nibelungen, τόν όποιον ό Siegfried είχε 
δώσει είς τήν Κριμίλδην ώς δώρον τής πρωίας, χαί συμβουλεύει νά χομισθή 
υ θησαυρός ουτος είς τήν χώραν των. Ο Gernot χαι -ο G iselher, πείθουν 
Τήν Κριμίλδην νά όμιλήοη τώ Gunter, είς τό όποιον συγχατανεύει, άλλ’ ότε 
ήλθιν ή ώρα, τόν χαιρετά μόνον μετά χλαυθμών. Τή προτείνουσι νά φέρη

γά ζετκ ι διά τήν διδασκαλίαν τ ή ; ά π α γγ ελ ία ;, τή ; ω εα ια ; 
αυτή ; Τ έχνη ;, τ ή ; τόσον παρημελημένη; παρ’ ήμ ΐν.

Ή  ”E xÖ eβες τ ο ΰ  α Π α ρ ν χ ο ο ΰ » .  Ή  Έ κθεσ ι; τοϋ 
Συλλόγου Παρνασοΰ είναι έπ ιτυχεστάτη . Τά φϋλόν μα ; διε- 
κρίθη καί κατά  τό έτος τοΰτο ε ί; τ ά  έργα τή ; πλαστική ; 
καί τ ή ;  πυρογραφίκ;, ε ί; τά  όποια αί πλε ΐσ τα ι τώ ν έκθε- 
τριών μεγάλην προδίδουν ιδ ιοφυίαν. Εν γένει ομω; καί έργα 
φωτογραφία; καί έργα κομψοτεχνία; έξετέθησαν πολλά, άρι- 
στον δέ τό έργον τοϋ «Παρνασοΰ», ό όποιο; πρω ταγωνιστεί 
πάντοτε είς πάν καλόν.

0 Γ Υ Μ 1 Ι 1 Ε Μ Ι Μ 0Ε ΕΙΣ Τ Μ  Μ ΙΕ Σ ΙΝ
Σήμερον,δτε ή Γαλλική πρωτεύουσα στολίζετα ι μέ δλα τη, 

τά  κάλλη διά νά δεχθί) τόν κόσμον ολον ε ί;  τήν μεγάλην 
διεθνή έορτήν,τήν όποιαν παερσκεύασε, σήμερον,δτε καί αύτή 
ή φύσις έστολίσθη μέ δλου; τούς θησαυρου; τ η ; πρωιμωτερα, 
ένωρίτερα, τό Παρίσι έγεινεν ή μαγική πο λ ι;, ε ί ;  τήν οποίκν 
μία βασιλεύει ύπερτάτη καί μεγάλη βασίλισσα, ή κομψή και 
φιλόκαλο; Παρισινή μέ τά  ώραΐκ φορέματα και τα  θαυμα
στά κοσμήματα, αύτή ή όποία συμβολικώ; έτέθη πρό τώ ν 
πυλών τή ; παγκοσμίου έκθέσεως, αληθή; κολοσσό; κάλλους 
καί χάριτο ;, έλκύων ώ ; ό μ αγνήτη ; κα ί καταπλήσσων κ α ί 
θέλγω ν, ώ ; δλα τά  άπείρως γοητευτικά  πράγμ ατα .

Αί έπ ιστήμαι, αί τέχνα ι, ή βιομηχανία, τό έμπόριον,έπς- 
τέλεσαν βέβαια καί έπιτελοϋσι πολλά θαυμάσια καί οί πύρ
γοι κα ί τά  ξένα μέγαρα, τά  παρατασσόμενα έδώ καί έκεΐ

τόν θησαυρόν εις τήν πόλιν των, χαί ή Κριμίλδη πράττιι τούτο. Οταν ομω; 
ήρχισε νά διαθέτη τόν χροσόν, ώς αΰτη ή'θελεν, ό Hagen εφοβήθη την φα
τρίαν, ή όποία διά τοϋ μέσου τούτου έσχηματίζετο· τή άφηρέθησαν τά χλει- 
δ'α- διερ αρτυ'ρήθη ή Κριμίλδη διά τοϋτο’ ό Hagen ρίπτει τότε τόν θησαυρόν 
είς τόν Ρήνον, όπου μένει μέχρι τών ημερών μας.

11
Αέχα τρία έτη ε'χον παρέλθει άπό τής χηρείοες τής Κριμίλδης, χαί άποθνή- 

σχει ή βασίλισσα Heike, ή σύζυγος τοϋ χραταιοϋ τών θύννων βασιλέως 
’ Αττίλα. Ό  βασιλεύς σνέπτεται νά ζητήση τήν χεΐρα τής έξόχοο Κριμίλδης, 
έλπίζων ότι ήθελε τά κατορθώσει, χαί στέλλει πρός αότήν διά τοϋτο τόν άρ- 
χιχόμητα Rüdiger μετά μεγάλης συνοδείας. Οί βασιλείς τής W orm s δέχον
ται φιλοφρόνως τήν συνοδείαν καί τήν πρότασιν- άλλ’ ό Hagen συμβουλεύει 
είς «Ατούς τό Ιναντίον’ χαί αυτή δέ ή Κριμίλδη δέν συγχατατίθεται έπ' οό- 
δενί λόγω νά έ’λθη είς δεύτερον γάμον’ τά δάχρυά της ηυ'ξησε μόνον ή πρό· 
τασις, χαί οόδέν πλέον. Ά λ λ ’ ότε ό Rüdiger τής ώμίλησε. ιδιαιτέρως, προ- 
τρέπων αυτήν νά δεχθή τήν αϊτησιν τοϋ βασιλέως, χαί υποσχόμενος μεθ’ όρ
κου νά τήν βοηθήση είς τήν έχπλήρωσιν τοϋ πόθου της, να έχδιχήση τόν 
θάνατον τοϋ Siegfried, έτεινεν αϋτη αμέσως τήν χεΐρα. Φεύγει μετά του 
απεσταλμένου, τών ακολούθων της χορασίων, τοϋ Eckewart χαί τών περί 
αύτόν άνδρών. Διέρχονται τήν πόλιν Passau, όπου ό επίσκοπος Pilgrim , 
άδελφάς τής μητρός της, δέχεται αυτούς Ιπισήμως- άπό τής Passau ηλθον 
είς τήν Pechlarn, χαί επισκέπτονται τόν φιλόξενον τοϋ Rüdiger οίχον. Ό  
βασιλεύς Α ττίλα ς, μεθ’ όλων τών περί αυτόν πριγχήπων, χριστιανών τε -/.αί 
Ιθνιχών, έρχεται είς τήν πόλιν Tuln, είς προϋπάντησίν της. Έχεΐθεν δια- 
πλέοντες τόν Δούναβιν έρχονται είς τήν Βιέννην, όπου χαί έτελέσθησαν οί γά- 
μοι μεγαλοπρεπώς, είς τό Misenburg, (τώρα W iselburg). Τόσος πολύς 
ήτο 6 πληθυσμός τών πλοίων, τά όποια συνέρρευσαν,ώστε Ιχαλύφθη τό ρεϋμα, 
χαί βλέπων τις τα ιστία μαχρόθεν, έξελάμβανε τόν ποταμόν ώς χώραν χαί 
αγρόν. Κατοιχοϋσι τά άνάχτορα τοϋ ’Α ττίλα , ένθα ή Κριμίλδη αντικαθιστά 
θαυμασίως τήν βασίλισσαν Heike, άναλαβουσα όλα τα τοϋ θρόνου έχείνης 
καθήκοντα. Άποχτα οίόν, τόν όποιον ονομάζοοσιν O rtlie l.

"Αν χαί εΤχον παρέλθει δεκατρία έτη τής χηρείας της, άν χαί άπελάμβανε 
τόσας μεγάλας τιμάς, ή Κριμιίλδη δέν λησμονεί τόν ψυχικόν της πόνον- πάν
τοτε έσχέπτετο, πώς ήθελεν έχδιχήση τόν θάνατον τοϋ S ieg fried .Είς τόν^σύ
ζυγον, δστις έδλεπεν αότήν περίλοπον, είπε μίαν ημέραν, ότι έλυπείτο, διότι 
άφόιοο έφυγ.ν άπό τόν οίχόν της, δέν είδε κανένα τών συγγενώ/ της. Πείθει 

I αύτόν, νχ προσχαλέση τούς αδελφούς της, διά μίαν Ιορτήν τοϋ προσεχούς
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παρά τον Σηκουάναν, είναι ζωντανά δείγριχτα τή ; προόδου 
των λαών τοΟ κόσμου όλου. Είναι δμω; ζήτημα, εάν αί έ τα - 
νειλημμέναι Εκθέσει; των Παρισίων θά ¿θριάμβευαν τόσον 
και θά ά ετελουν την δόξαν του XIX αίώνος, εάν τό πνεύμα 
της Παρισινή; γυναιαό; St^ ένεψΰχωνε κχί την βιομηχχνίαν 
και την τέχνην, έάν ο,τι εκεί επ ιτελεϊτα ι δέν έ'φερε την σφρα
γίδα τής χάριτο;, τής κομψότητο; και τη ; γοητεία ;, η ; τό 
μυστήριον κατέχει μόνον ή Παρισινή γυνή·

Διά τοϋτο οσον άφορόέ ιδία στολίσματα και συρμού;, ή 
Έ κθεσ ι; παρουσιάζει αριστουργήματα καλαισθησία;,τά όποια 
καταπλήττουν πάντα ξένον Τά εκτιθέμενα φορέματα είναι 
έργα τέχνη; καί υπομονή;, στολ'σμενα, ώ ; προ πολλών, 
ετών έστολίζοντο ταϋτα . Έ ν τοιοΰτο ίριδοειδέ; είναι 
σκεπασμένον δλον άπό άφρού; παλα ιά ; δαντέλλα; της Βενε 
τ ία ;, κιτρινισμένη; από την πολυκαιρίαν. Ή  δαντελλα 
αυτη άπλοϋται ώς άνάγλυφον αρχαίου μαρμάρου ¿πάνω ε ί; 
πλούσιας πτυχώσει; λευκής μουσελίνης καί σχηματίζει ελλει
ψοειδή σχέδια ώς κομητών, τά  όποια μεταβάλλουν τό φό
ρεμα είς έναστρον ουρανόν, επί τοϋ οποίου τά λευκά σύννεφα 
καϊ τά άστρα καί τά  νεφελώματα άτο-ελουν έν θαυμάσιον 
γοητευτικόν σύνολον, κατασκευασμένο· βμως από μακράν καί 
πολύμοχθον εργασίαν γυναικείων χειρών. ’Αλλά τι είναι το 
έλάχιστον τοΟτο μεταξύ τή ; πληθύο; τών θχυμασίων, τά 
όποΐχ εκτίθενται είς την έκθεσιν. Οί πίλοι ολοι χπό άφρού; 
ώσαίων τριχάπτων καί τουλίων, ντρχπχρισμενοι καί ανθοστο
λισμένοι μέ τόσην χάριν. Τά κοσμήματα μέ λίθου; νέους,οχι 
πλέον τού; άδάμαντα; καί τού; σαπφείρου; καί τού; σμαράγ 
δοο;,άλλά λίθου; οί όποιοι είχαν έγκαταλειφθή, τά  τοπάζια 
καί τού; χρυσολίθου; καί τού; υακίνθου; καί του; όπαλειχ;,

ε ί; κοσμήματα έπίση; νέα, όχι τά  στερεότυπα βραχιόλια καί 
περιδέραια, άλλ’ ε ί; πόρπχς ζωνών καί έπανωφορίων καί ε ί; 
κουμβιά φορεμάτων καί ε ί; καρφίδα; πίλων, πράγματα φερό- 
μ.ενχ εί; όν δρόμον καί ε ί; τόν περίπατον καί είς τά ; ε π ι
σκέψεις καί παντού.

Καί ή μανία, ή όποια έχει καταλάβει τά ; Παρισινά; νά 
φορούν δακτυλίδια, πλήθος δακτυλίδια, όχι πλέον ε ί; ενκ- 
δύο δάκτυλα μόνον, άλλ’ ε ί; όλα τά  δάκτυλα,ποίχ; επινοή
σει; ν ων κρίκων δεν ¿δημιούργησε καί πόσον πλουσία ή θαυ- 
σια συλλογή τών χρυσοχόων, οΐ όποιοι άπό τό δακτυλίδι 
τή ; Κλεοπάτρας μέχρι τών θαυμασίων μονολίθων τής Δοΰζε 
τόσην ποικιλίαν καί πλούτον σχεδίων καί ρυθμών έχουν έκ- 
θέσει.

Παρισιανή.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Μ αρμεΛάτα ν ε ρ ά γ ν ζ ια . Ζ υγ ίζετε  μ ία ν  ¿κ. νεράντζ ια  άφράτα κ α ί  

μέ αρκετήν ψ ΰ χ α . Τα ξόετε ά π ’ έξω, ώ στε να άφαιρεθά) τό σπΓρτο 
τω ν , έπε ιτα  τα  κόπ τετε ε’ις δυο κ α ι μέ μαχαΓρι κ αλα  ακονισμένου 
κόπ τετε  εις πολύ λεπ τές φέτες, ξυνό και φλούδι μ α ζή , τόσον λ ε 
π τές , σχεδόν ώς να τά ξυετε , α ντ ί νά κόπ τετε' βάλετε τό τε  είς κα
θαρόν τέντζερ ι ζάχαρι κ εφ α λ ίσ ια  2  ¿κ . καί 1 0 0  δρ. κα ί νερό 1 0 = 1 2  
ποτή ρ ια  προσθέτετε οταν λυώσγ, ή  ζάχαρι κα ί τη ν  κ α θ α ρ ίσετε , έάν 
δέν ε ίνα ι αρκετά καθαρά, τά  νεράντζ ια  και τά  βράζετε εις δυνατήν  
φω τιάν δλα μ.αζή, περίπου μ ία ν  ώραν. Δέν πρέπει νά δέση  τόσον, 
όσον τά  κοινά γλυκ ά , ά λ λ ’ όλιγώτερον, όπως δήποτε όμως νά  δέση.

ήλιοστασίου. Ο W erb el καί ό Schwem el, οί δύο μουσικοί τοϋ βασιλέως, 
οτέλλονται ώς πρέσβεις, καί η Κριμίλδη παραγγέλλει, να μην αφήσωσιν έπ 
ούδενί λόγιμ τόν Hagen κατ’ οίκον, διότι ήτο ό μόνος, 6 γνωρίζων καλώ; 
τήν οδόν, καί κατάλληλος νά όδηγήση τάην συνοδείαν. Ο Hagen, ό οποίος 
είχε πάντοτε κατά νουν τόν φόνον, ον διέπραξε, ύπωπτιυθη διά την προσκλη- 
σιν. Ά λ λ '  δτε ό Gem ot καί ô Giselber τόν κατέκριναν διά τούς φόβου; 
του, δύσθυμος όπεσχέθη νά λάβη μέρος, άλλ’ έπί τώ ορω νά παραλάβωσι και 
στρατόν μεθ’ έαυτών. ’Έφυγαν. Τό ταξειόιον υπήρξεν επίπονον· ελαβον χ ω 
ράν πολλά επεισόδια καί αΐματηραί σκηναί· Σειρήνες, αιτινες ελουοντο εις μίαν 
πηγήν, προείπον εις αότούς τά μέλλον, τά όποιον τούς άνέμενί παρά τοίς 
Ουννοις, καί έμαθον παρά τοϋ D ietrich, όστις ήτο εις τήν ύπηρεσίαν τών 
θύννω ν, δτι ή βασίλισσα έκλαιε καθ’ έκάστην τόν θάνατον τοΟ Siegfried.

Ή  Κριμίλδη έκ τοϋ παραθύρου βλέπει τήν συνοδείαν φθάνουσαν καί χαίρε1 
διότι ή έκδίκησις δέν είνε πλέον μακράν. "Οταν οί Βουργοΰνδιοι ήλθον εις 
τήν αυλήν τοϋ βασιλέως, έκαστος τών Ού'ννων ήρώτα, τίς έξ όλων ήτο ο 
φονεύσας τόν ισχυρόν Siegfried. Πρώτον πάντων ή Κριμίλδη χαιρετά τόν 
Giselhern· τόν Hagen έοωτα περί τοϋ θησαυροί τών ¡Nibelungen, τόν 
όποιον τής άφήρεσεν. Ουτος άπαντά, ότι ειχεν αρκετόν βάρος νά φέρη τήν α
σπίδα καί τόν θώρακα, τήν περικεφαλαίαν καί τό ξίφος. Παρετήρησεν, δτι δέν 
άφωπλίζοντο. Ό  Hagen μετά τοϋ V o lk er λαμβάνουσι θέσιν απέναντι τής 
αιθούσης τής Κριμίλδης, επί ενός θρανίου. Ή βασίλισσα βλέπει αυτούς έκ 
τοϋ παοαθύρου, κλαίει καί παρακαλεΐ τούς άνθρώπους τοϋ 'Αττίλα νά έκδικη- 
θώ σιτόν Hagen. Εξήκοντα τούτων όπλίζονται- άλλ’ δτε παρετήρησεν αυτή 
δτι ήσαν ολίγοι, διότι οί Βουργούνδιοι κατά τήν επιθυμίαν τοϋ Hagen, όστις 
πειθόμενος είς τούς λόγους τοϋ Gernot καί Giselher συγκατένευσε νά τού; ά- 
κολουθήση, αλλά τή συνοδεία στρατοϋ, είχον παραλάβει μεθ’ έαυτών χιλιους 
έξήκοντα ' όπλοφόρους, χιλίους έκ τ ώ ν  Nibelungen καί εννέα χιλιάδας δού
λους, ώπλίσθησαν λοιπόν τετρακόσιοι. Τό στέμμα έπί τής κεφαλής έχουσα 
προηγείται τής όμάδος αυτής τών άνδρών καί φαίνεται κατερχομένη τας βαθ
μίδας. Ό  αναιδής Hagen, καθήσας επί τοϋ θρανίου, βάλλει επί τών γονά
των του έν ξίφος, εις τήν λαβήν τοϋ όποίου λάμπει μία ίασπις’ τό ξίφος τοϋτο 
ή Κριμίλδη γνωρίζει καλώς, άνήκον είς τόν Siegfried. Καί ό V olker κρατεί 
μέγα πλήκτρον τετραχόρδου, μακράν καί βαρύ όμοιάζον πρός ξίφος. Ά φ ο -  
βως κάθηνται καί οί δύο, καί δεν έγείρονται καν ε’πί ποδός, δτε ή βασίλισσα 
διέρχεται πρό αυτών. Λέγει αύτη έντόνως είς τόν Hagen, δτι εινε ό φονεύς 
τοϋ ουζύγου της· ό Hagen άπαντά, ότι γνωρίζει τοϋτο καλώς ό ίδιος, καί 
ότι εινε έτοιμος ν ’ άπαντήοη είς ¿κείνον, όστις έπεθύμει νά έκδικηθή τόν φό
νον. Οί θύννοι άνταλλάοσουσι μεταξύ των βλέμμα. Ό  βασιλεύς ’Αττίλας,μή

γνωρίζων ούδέν τών όσων ειχον συμβή, ύποδέχεται τούς ξένους φιλοφρόνως, 
λέγων εις αυτού; τό ώς εύ παρέστησαν.

Είχον Ιτοιμάσει κλίνας αναπαυτικά; δε’ όλους, άλλ’ ό Hagen καί V o lk er  
πρό τής αιθούσης φυλάσσουν φυλακήν τής νυκτός. Τήν επαύριον πρώτην τη; 
Ιορτής ημέραν έπρεπε νά ύπάγουν εις τόν ναόν. *0  Hagen διατάσσει τούς 
ΰπ’ αυτόν όί·δρας, αντί τοϋ μετάξινου υποκαμίσου νά φορέσουν τόν θώρακα, 
αντί τοϋ μανδύου νά λάβουν τήν ασπίδα, αντί στεφάνου επί τής κεφαλής τήν 
περικεφαλαίαν, αντί ρόδων είς τάς χεϊρας τά ξίφη. * 0  ’Αττίλας, ιδών αυτούς 
οΰτω, ε’ρωτόί, έάν έβλαφθησαν παρά τίνος καί τ ί έσήμαινον ταϋτα. * 0  Hagen 
άπαντα, ότι τοϋτο ήτο συνήθεια τών Κυρίων του · είς πάσαν μεγάλην έορτήν 
νά εινε οί περί αυτούς έπί τρεις ημέρας ώπλισμένοι, καί προσθέτει μετά θρα- 

■ σύτητος, ότι δέν είχε νά ύποπτεύηται τίποτε ό βασιλεύς. Μετά τήν άπό τοϋ 
ναοΰ έξοδον ήμχισαν τά γυμνάσια τής ιππασίας· πρώτο; ό V olker ρίπτει τήν 
άστίδα του καθ’ έ.ός Ού’ννου, όστις έφερε στολήν νυμφίου· οί συγγενείς τοϋ 
φονευθέ.τος κράζουσι τοϋ; ομοφύλους των εις τά όπλα. Συνεπλάκησαν' καί 
έκ τών δύο μερών έπεσαν πολλοί.

Ε ί; τά Ανάκτορα παρατίθεται τράπεζα, όπου μεταξύ τών δαιτημόνων εινε 
καί ό Hagen. Παρουσιάζουσι δέ τόν τρυφερόν τοϋ ’Α ττίλα  υιόν, Ortlieb συν- 
οδευόμενον υπό τοϋ παιδαγωγοϋ του, όπως τόν γνωρίσωσιν οί θειοι του. Έ ν  
τω μεταξύ έρχεται ό Dankwart καί λέγει μεγαλοφώνως ό,τι συνέβη εις τά 
γυμνάσια τής ιππασίας. 'Ο Hagen, χωρίς νά χάση καιρόν, άποκόπτει τήν 
κεφαλήν τοϋ παεδός διά τοϋ ξίφους του μετά τόσης άρμης, δπου έκσφενδονι- 
σθεϊσα άΰτη πίπτει είς τήν άγκάλην τής μητρός. "Ηρχισαν τότε αί σφαγαί· 
οΰδ’ αύτοϋ τοϋ ’Α ττ ίλα  έζαιρουμένου· χιλιάδες έπεσαν ¿ξ άμφοτέρων τών 
μερών, έν οις καί ό. άρχικόμης Rüdiger. Δύο είχε τώρα φόνους νά ε’κδικήση 
ή Κριμίλδη, τόν τοϋ συζύγου της Siegfried καί τοϋ υίοΰ τη;· άρμα κατά τοϋ 
l agen, δστις είχε καταβληθή πλέον άπό τοϋ νά μάχεται καί νά σφάζη, ζη- 
τοϋσα λόγον τών άδικιύν του· τό ξίφος τοϋ Siegfried μένει είσέτι· τοϋτο αρ
πάζει ή Κριμίλδη καί τοϋ άποκόπτει τήν κεφαλήν. 'Ο πολεμιστής Hildebrand 
δέν υποφέρει ότι μία γυνή άφήοεσε τήν ζωήν Ινάς τόσον άνδρείου· μανιώδης 
επιπίπτει κατά τής Κριμίλδης καί τήν διαμελίζει διά .τοϋ ξίφους του. Οΰτω  
πίπτει ή τιμή κχί ή δόξα. Όδυρμοί ήσαν τό τέλος τής έορτής. Ώ ς  τοσάκις, 
εις πολλά; τοϋ βίου περιστάσεις, 2ν αρχή φαίνεται τά φαιδρόν τής 'χαράς 
πρόσωπον παρουσιαζόμενον καί μεταβαλλόμενον είς τό σκυθρωπόν τής λύπης 
έν ·ώ  τέλει.
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