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01 ΒΟΤΑΕΐΤΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΓΪΝ Α ΙΚ ΕΣ
Φαίνεται ώρισμένως ότι αί γυναίκες δεν εμπνεουν πλέον 

εις τήν Ε λλάδα τούς άνδρας, καί δτι μεγάλη, μεγίστη 
αυτών μεοίς, οχι μόνον δεν συγκινεϊται πλέον εις τας ημέ
ρας μας δι’ έν ζεύγος ωραίων ματιών, ή εν στόμα τό 
όποιον σκορπίζει μειδιάματα, άλλα και οριστικώς αδιαφορεί, 
εάν τά ’μάτια αυτά τυφλόνωνται άπο δακρυα και τα  σ .ο - 
ματα χλωμαίνουν από αναιμίαν καί ρυτιδούνται πρόωρα 
άπο άπογοητεύσεις τής ζωής.

"Αλλοτε εϊς τήν εποχήν τών ρομαντικών ποιητών, όπου 
αί γυναίκες διαρκώς καί στερεοτυπως άφωμοιοΰντο προς π ε 
ταλούδας καί άνθη ,ή άνδρική αύτη άδιαφορια είχε·τόν λό
γον της. ’Επί τέλους μία πεταλούδα και εν άνθος ζή και 
θάλλει μέ όλίγας θωπείας ήλίου καί ολίγον νερον, και είναι 
γνωστόν ότι ή καλή φύσις γενναίως μοιράζει και τας θαλ- 
πεοάς άκτΐνας τοΰ ήλίου καί τό δροσερον τών κρυστάλλινων 
πηγών της ύδωρ εις δλον τόν κόσμ,ον τών θνητών.

’Αλλά τώρα, όπου ό ρομαντισμός δέν έχει πλέον περασιν 
καί όπου ή θετική φιλοσοφία απεσπασεν απονα απο την 
πεταλούδα— γυναίκα τά  χρωματιστά πτερά της και απο το 
άνθος—γυναίκα τήν ίδεαν τής επ ι μιαν μονον πρωίαν άνθη- 
σεως, τώρα όπου τούς ποιητάς περασμένων εποχών διεδε- 
χθησαν οί θετικισταί καί οί πραγματισταί καί οί άνθρωποι 
τής λεπτεπιλέπτου άνατομίας τής ύλης, και άνεκηρυξαν εις 
όλους τούς λαούς τοΰ κόσμου καί εις όλας τας γλωσσάς τής 
γής, ότι ή γυνή είναι ύπαρςις μέ σάρκας και οστά, οτι

έχει άνάγκην νά ζή καί αυτή ώς ον αύτενεργόν, οτι έχει 
τήν θέσιν της εις τόν κοινωνικόν μηχανισμόν, ότι έπειγει, 
επ ιβάλλετα ι νά χρησιμοποιηθή η δυναμις της η τεως αδρα
νής, ώς παράγων καί μοχλός τής άνθρωπινης ανορθωσεως 
καί ευτυχίας, τώρα όπου οι ποιηται εσιγησαν, οι ανδρες 
τής δράσεως καί τής ένεργείας καί τής προόδου ωφειλαν να
λάβουν τόν λόγον.

Καί τόν έλαβαν παντού, όπου ό πολιτισμός εισεχωρησε 
καί όπου ή άληθής μέριμνα τής οικογενειακής καί κοινωνι
κής άνορθώσεως άποτελεΐ τό ειλικρινές μελημα τών δυνα- 
υ.ένων. ’Εδώ εις ημάς, φαίνεται ότι μέ τήν εμμονήν μας 
εις επουσιώδη μόνον, δυστυχώς, πράγματα τού παρελθόν
τος, οί δυνάμενοι καί όφείλοντες νά φροντίζουν και μερι
μνούν καί περί τής γυναικός, εμμενουν ακομ-η εις τας ϊδεας 
τών ρομαντικών καί τών ίδεολόγων. Καί φαίνεται, οτι σκέ
πτονται άκόμη εις πλήρη εικοστόν αιώνα κατά τόν άκό-
λουθον περίπου τρόπον :

« Ή  γυνή ώς πεταλούδα είναι καλη δια να έζωραί^γ την 
άνοιξιν τής ζωής μας καί νά άποθνήσκν) άμέσως ώς έπελ- 
θουν τά  πρώτα ψύχη τοΰ φθινοπώρου. Καί ώς άνθος είναι 
καλή διά νά άπολαμβάνωμεν τά  άρώματά τής καί νά στο- 
λίζωμεν διά μιαν μόνον ημέραν τήν ματαιότητά μας με τά 
ζωηρά της χρώματα καί έπειτα  άς μαραίνεται ασκόπως και 
ας άποφυλλίζεται καί ας πετάτα ι εις τά  άχρηστα’ αύτος
είναι ό κλήρος τη ς» .

Τήν βεβαιότητα αύτήν μου έπέτειναν αί τελευτα ΐα ι ήμε- 
ραι τών τακτικών καί πολύ ένδιαφεοουσών συνεδριών τής 
Βουλής. Κατόπιν τών φόνων καί τών τραγικών σκηνών, 
αί όποϊαι ¿συνέχισαν τά  Ιΐανεπιστημιακά, καί τού θορύβου 
ό όποιος ήγέρθη περί τό ονομα ενός έκ τών γνωστότερων 
πολιτευομένων, έπερίμενα ότι θά εύοίσκετο ενας πατέρας, 
ένας άδελφός, ένας συγγενής, ενας Έ λλην , οίοςδήποτε



2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

βουλευτής, ό όποιος διακόπτων τούς πολύ συχνά άερολο- 
γοΰντας συνάδελφους του, θά ήκούετο βροντοφωνών : Κ ύριοι,

«Έρχομαι έν όνόματι της οικογενειακής μας τιμής, έν 
« όνόματι των θυγατέρων καί των αδελφών καί τών μη- 
« τέρων [/.ας, έν όνόμ,ατι της εντίμου ελληνικές κοινωνίας, νά 
« υποβάλλω εις την Βουλήν τής Πατρίδος [/.ου νομοσχέδιον, 
« το οποίον νά θετγ τέρμα εις τήν έκνομον κατάστασιν, 
« ήτις λυμαίνεται την ασφάλειαν τής τιμής τών τέκνων 
α μας, τών αδελφών μας, τών οικογενειών μ.ας ! Το νομο
ί« σχεδιόν μου, κύριοι, δέν παρουσιάζει τίποτε το καινόν καί 
« τό άσύνηθες καί τό πρωτοφανές. Δέν έχω κάν την τιμήν 
« νά υποβάλλω ίδικήν μου ιδέαν καί γνώμην, ά λλ ’ απλώς 
« υιοθετών ίδεας ήδη εφηρμοσμενας εις έθνη πρωτοποροϋντα 
« εις τά ζητήματα της τιμής καί τής προοΓδου καί του έ- 
« έθνικοΰ μεγαλείου, προτείνω εις την Βουλήν τής χώρας, 
« ήν άντιπροσωπεύομ.εν ολοι ημείς εδώ, οί όποιοι έχομεν 
« καθήκον καί ύποχρέωσιν νά προστατεύωμεν την τιμήν τών 
α τέκνων μ.ας, προτείνω σχέδιον νόμου, τό όποιον όλοι όφεί- 
« λομεν αμέσως νά έπιψηφίσωμεν.

*0 νόμος αυτός άποτελεΐται από δύο καί μ.όνον άρθρα.
Άρ. Ιον. Ή  κόρη είναι ένήλιξ μόνον πέραν του 16ου έ

τους τής ηλικίας της.
"Αρ. 2ον Κάθε άνήρ, ό όποιος ή'θελεν αθετήσει την περί 

γάμου ύπόσχεσίν του, νά υποβάλλεται εις υλικήν άποζημίω- 
σιν πρός τήν παρ’ αύτοϋ έγκαταλειπομένην. Ή  άποζημίω- 
σις αυτηθά ηοικίλλγι από 5 —25 χ ιλ . δρ.

« Ό  νόμος αυτός, κύριοι, θά προϋποθέτη άποζημίωσιν τής 
« οικογένειας διά τήν ηθικήν αδικίαν, ή οποία έπ ιγ ίνετα ι 
« εις αυτήν διά τής έγκαταλείψεως τής κόρης, ής τό μέλ- 
« λον παραβλάπτεται καί ής αί άρχαί καί τά  αισθήματα 
« διά τής έγκαταλείψεως τίθενται κάπως έν άμφιβόλω παρά 
« τής κοινωνίας.

«Διά του νόμου τούτου, κύριοι, έπανορθοΰμεν έν μέγα ά- 
« δικόν, τό όποιον γίνετα ι εις τά  θήλεα τέκνα μας, αλλά 
« καί συντελοϋμεν, δπως οί νέοι έξοικειωθοϋν νά σέβωνται 
α περισσότερον τό οικογενειακόν άσυλον καί νά μή προβαί- 
« νουν άκοίτως καί έπιπολαίως εις αποφάσεις, εις τάς όποιας 
« πολύ συχνά τούς παρασύρει στιγμ ια ίο ; ένθουσιασμός, τόν 
« όποιον έκλαμ.βάνουν ως αίσθημα, δικαιολογημένου διά τήν 
« νεότητα, δταν είναι σταθερόν καί ειλικρινές, πολύ έπ ιζή- 
« μιον δμως, δταν είναι έπιπόλαιονκαί άστατον καί έπιβλα- 
« βες εις τήν ψυχικήν ησυχίαν καί τήν ηθικήν άλλων.

« Έάν νόμος τοιοϋτος υπήρχε παρ’ ήμϊν, ως υπάρχει πρό 
(( πολλου καί εις τήν ’Αγγλίαν καί εις τήν ’Αμερικήν, δχι 
α μόνον τό θΰμα τής όδου Άγχέσμου δέν θά εί'χαμεν νά 
« θρηνώμεν καί ένα έκ τών διακεκριμένων συναδέλφων αας 
« νά έχωμεν υπόδικον εις τάς φυλακάς, κατηγορούμενον έπί 
« διπλώ έγκλήμ.ατι,άλλά καί χιλιάδας δλας οικογενειών έν
α τίμων ή νεανίδων άτυχων θά έσώζαμεν άπό τό ηθικόν 
« [/αρτύριον τής προσβολής, τής προδοσίας καί τής έγκατα- 
« λείψεως»

Δέν είξεύρομεν, έάν μεταξύ τών έλλήνων βουλευτών, οί 
όποιοι θά ήκουαν τούς λόγους αύτούς θά εύρίσκετο εις καί 
μόνος, ό όποιος θά ήρνεΐτο τήν ψήφόν του εις τοιοϋτον ευερ
γετικόν νόμον, ό όποιος θά έθετε τέρμα εις τήν έκρυθμον

κατάστασιν, ήν έδημιούργησεν νομοθετική άστοργία καί α 
διαφορία πρός τό ή'μισυ άκριβώς του ελληνικού πληθυσμοί!, 
τό όποιον αυτοί ούτοι οί νομοθέται άνακηρύττουν δι’ άλλων 
νόμων των, δι’ ών μοιουται ή αξία του καί τό έκ ταύτης 
δικαίωμά του, ως ασθενέστερου ή χοήζον προστασίας καί 
συνδρομής.

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
«Πάρτε τόν κόσμο,είπε μιά μέρα ό Ζεύς στούς ανθρώπους 

απο το υψος του θρόνου του. Νά είνε δικός σας γιά  πάντα· 
σάς τον άφηνω κληρονομιά, μ.ονάχα νά τόν μ.οιράσετε σαν 
αδέρφια.

Μόλις ακόυσαν αύτά τά λόγιά του νέοι καί γέροι δλοι 
τρεξανε. Ό  γεωργός πήρε γιά  τόν εαυτόν του τά προϊόντα 
τής γής. Ο εύγενής τά δικαίωμα νά κυνηγάη μέσα στά 
δάση.

Ο έμπορος δλα όσα μ.ποροΰσε νά είνε χρήσιμα στά μα
γαζιά του. Ό  ηγούμενος τά καλλίτερα κρασιά. Ό  βασιλιάς 
έκλεισε τούς δρόμους καί τής γέφυρες καί είπε «Τά διόδια 
είνε δικά μου».

Η μοιρασια είχε γίνει πρό πολλοΰ, δταν παρουσιάστηκε 
ο ποιητης. Αλλοιμονον ! δεν ήτανε πλέον τίποτα γιά  χ&- 
τόν. Ό λα  είχανε τόν κύριό τους.

«Δυστυχία μου ! Τό περισσότερο αγαπημένο παιδί σου 
το ελησμόνησες;. . . . » ,  έλεγε στό Δία, γονατίζοντας μ.προ- 
στά στό θρόνο του.

« Αν εμεινες τόσο αργά στη χωοα του ονείρου, του άπο- 
κρίθηκε ό Θεός, γ ια τ ί μέ κατηγορείς Που ή'σουνα λοιπόν 
τήν ο/ρα που έγίνετο τό μοίρασμα τής γής ;»

—  ’Ήμουνα κοντά σου, άποκρίθηκε ό ποιητής.
«Έθαυμαζα τό προσωπόν σου καί άκουγα τήν ουράνια

αρμονία. Συγχώρησε τό πνεϋμά μ,ου, τό όποιο θαμπωμένο 
άπό τή λάμψι σου, χωρίστηκε άπό τή γή καί μ’ έκαμε νά 
χάσω τό μερίδιο μου».

—  Τι νά καμω ; είπεν ό Θεός· δέν έχω τίποτα νά σου 
δωσω- οι άγροί, τά  δάση, αί πόλεις, δλα αύτά δέν είνε 
πλέον ίδικα μου· θελεις νά μοιρασθής τόν ουρανό μαζή μου  ̂
έλα νά τόν κατοίκησές. Θά είνε πάντα άνοιχτός γιά  σέ.

Μετάφρασις δος Είρ. Νικολαίδου (Sch iller).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΑΪΡΟΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΖΑΚΤΝ θΟϊ

Ά πό τό κατ’ αυτός ΰπό του κ. Λ, Ιναμπούρογλου έχδοβέν ιστο
ρικόν αεχεΓον τοϋ Δ. Ρώμα, μεταφέρομεν τήν κάτωθι επιστολήν 
τής Πετρομπέησσας Μαυραμιχάλαινας. Έ κ τής επιστολής αυτής 
αποδεικνύεται ό ηρωισμός κοι ή αύταρ^άρνησις τών γυναικών τών 
διαπρεψάντων ανδρών τσϋ άγώκος, καί παρέ'/εται έν δεΓγμα άπτό- 
τερον ακόμη, ότι αί γυναΓκες δέν υστέρησαν εκείνων, άλλ’ ότι τα 
υπερ πατρίδος αισθήματα των αΰταί ένέπνευσαν καί ένεφύσησαν εις 
τας ^·υχας τών υιών των.

« Έ ξό χ ώ τ α τ ο ι κ α ι σ εβ α σ το ί Ά δ ε λ ψ ο ι Κ .Κ . Κ άντε δέ 
Ρ ώ ιια , 11. Σ τ ε φ ά ν ο υ  κ α ι Κ. Δ ο α γ ώ να  !

Ό  άνυπόφορος πόνος τή ς καρδιάς μου κα ί ή άδιάκριτος

ταραχή καί ανησυχία τής ψυχής μου περί  ̂τής θλιβερά; α ιχ- | 
ααλώσεως τοϋ φιλτάτου μου υίοϋ Γεωργακη, με άναγκα,ει 
καί ακόυσαν νά φανώ οχληρά πρός τήν ύμετέραν έξοχότητα, 
άναφεοομένη διά τής άκολούθου μικράς καί μητρικής παρα- 

κλήσεώς U-ου. ο
Είναι βέβαιαι, ’Αδελφοί, αί βαρύτιμοι των υιων^μου θυ- 

σίαι, προσφερθεΐσαι εις τό ένδοξον τής πολίτικης Αναγεν- 
νήσεώς μας θυσιαστήριον. ’Αθάνατοι μάρτυρες τούτων διαμέ- 
νουσιν εις αιώνα τόναπαντα ή Κάρυστος τής Εύβοιας,ή οποία 
άπερρόφησε τό αίμα του φιλτάτου μου Ή λία , καί το^Νεο- 
καστρον τής Πελοποννησιακής Μεσσηνίας, έκ τής οποίας 
αχνίζει άκόμη τό άλλο τοϋ γλυκυτάτου μου υίοϋ Ίωάννου. 
Ά λ λ ’ δλα ταϋτα ήτον εύχαρίστησις, καί ευχαοιστησις δχι 
ευκαταφρόνητος, εις τήν άσθενοΰσαν ψυχήν μου, καθότι έ
βλεπα τούς υιούς μου άγωνιζομένους και πίπτοντας πρό- I 
Ουμα θύματα, πολεμοΰντας τόν βάρβαρον άσπονδον εχθρόν 
τοϋ Χριστιανισμοΰ ύπέρ τής φιλτάτης Πατρίδος, τής οποίας 
δέν φανταζόμεθα κανέν άλλο τιμιωτερον και προσφιλέστερου I 
’Εκ τής εύχαριστήσεως ταύτης παρεκίνουν μητρικώς τούς 
λοιπούς υιούς .̂ου εις τό ιερόν στάδιον τοϋ ’Αγώνος, διά νά 
μή μείνωσιν ύστεροι τής δόξης καί άξιότητος τών θυσια- 
σθέντων άδελφών τω ν .Ά λ λ ’ έν τώ  μέσω τούτων καταπλη - 
γόνομαι ή ταλαίπωρος εγω εις το απευκταΐον συμοαν τής I 
άνοσίου αιχμαλωσίας τοϋ υίοϋ μου Γεωργακη. Η εις τό I 
Φρούριον τοϋ Νεοκάστρου πανσπερμία έμελλε νά. με πληγωσή I 
μέ τοιαύτην δυσβάστακτον πληγήν,θελησασα και επιμεινασα I 
νά παραδοθγ τό Φρουριον εκ συνθηκης εις τον μαρβαρον I- I 
βραήμ. Λέγω δε τοΰτο καθότι η επίμονος θελησις τοϋ φ .λ- I 
τάτου μου ήτο τό νά έξελθη και εφόρμηση ςιφηρης, ’/) να I 
παραδώση όλότελα εις τό πΰρ τό Φρουριον ολον, κίνημα, τό I 
όποιον, δσον ήθελε άποδειχθή ένδοξον διά τήν ελληνικήν 
ανδρείαν καί ωφέλιμον διά τήν κατάστασιν τών γενικών 
πραγμάτων μ α ς ,' τόσον ήθελε κατασταθή εύχάριστον καί 
καί εις εμέ τήν ΓΙατριωτισσα, επειδή ο υιος μου ήθελε δ=.ι- I 
χθή άξιος έφάμιλλος τών άδελφών καί προγόνων του.

Εις δλα δέ ταϋτα , Σας προσθέτω σεβαστοί Πατριώται, I 
δτι ό θάνατος καί τούτου τοϋ υιοΰ μου μοι ητον απειρακι; I 
προκριτώτερος,ώς πρός την κατησχυμμενην αιχμαλωσιανπαρα I 
τοϋ βαρβάρου έχθροϋ. Πώς θελω υποφερει η δύστηνος αιχ- I 
μαλωσίαν τοιαύτην τοϋ γλυκυτάτου μου υιοϋ ", Η, ποια I 
παρηγοριά άλλη δύναται νά μοί δοθή, έκτος εκείνης τοϋ να I 
τόν ίδώ έλευθερωμένον j - . .Ά χ  ! το δίκαιον σταδιον τής I 
παμφιλτάτης Πατρίδος έμελλε να γεν ή εις την δύστηνον I 
εμέ σειρά παντοτεινή βαθέων άναστεναγμ.ών και δεινών θλι- I 
ψεων ! Είμαι άπαρηγόρητος, Αδελφοί! Και τοϋτο δεν είναι I 
πιθανόν νά μή σάς λανθάνη, καθότι ήξεύρετε τήν θυσίαν 
τόσων υιών μου καί δτι μόνος αύτος άπεμεινεν η έλπις τής I 
γηροκομήσεώς μ,ας καί τό υποστήριγμα τής οικίας μας. I 
Μία μ,όνη μοί μένει έλπίς καί μ.όνη αυτη με κρατεί να I 
αναπνέω άκόμη.Ή  έλπίς δε αύτη θεμ.ελιοϋται εις την συν
έργειαν καί' μ.εσολάβησιν τών άγαθών δυναμ.ενων ΙΙατριω 
τών ύπέρ τής άπελευθερώσεως τοϋ φιλτάτου μου. Εντεΰ- 
θεν καί τά πικρότατα έκχυνόμενα καθημερινά όακρυα μου 
μετριάζω καί τούς βαθυτάτους άναστεναγούς τής ψυχής μου 
καταπνίγω. ’Εκ τή ; έλπίδος ταύτης παρακινούμαι να Σά;
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ένοχλήσω ολίγον, σεβαστοί ’Αδελφοί, παρακαλοϋσα μέ δά
κρυα εις τούς οφθαλμούς μου τό νά ’συντρέξητε μέ δλα τά 
μέσα, εις τά  όποια ευτυχείτε, διά νά έλευθερωθή ό φ ιλτα- 
τός μου καί δοΰλός σας Γεωργακη; απο την θλιβεραν τοϋ 
βαρβάρου αιχμαλωσίαν. Ε ΐ; τοΰτο οχι μ.ονον εμε την Πα 
τριώτισσαν θέλετε υποχρεώσει δια βιου, άλλα και τήν Πα 
τρίδα θέλετε καταστήσει εύγνωμονα δι οσας θελει α ,.ολαυ.ει 
ώφελείας. Ήξεύρετε κάλλιστα όπόση είναι η άγαπη μη- 
τρός πρός υιόν καί όπόση επομενως η θλιψις αυτής δι ~ν 
παρόμοιον συμβεβηκος αίχμ.αλωσιας και κατα τοϋτο ^ητώ 
συγγνώμην άν οί λόγοι μου έστάθησαν πολλοί καί φορτικοί. 
Εις τόν μ-έγιστον πατριωτισμόν Σας, ε ι; την αληθινην αρε
τήν Σας καί εις τήν ειλικρινή άγάπην Σας πρός τήν Μαυρο- 
μιχάλαιναν έλπίζω  πολλά εις τό νά συνεργήσητε διά τών 
φιλανθρώπων Ά γ γλ ω ν , διά τήν άπελευθέρωσιν ταύτην,ή  
όποία μόνη θέλει μοί είναι ή ζωή καί ή παοηγορια τών 
το<τούτων ¡/.ου θλίψεων

Έπαναπαρακαλοΰσα δέ τήν ήμετέραν φιλογενή ψυχήν 
εις τήν έκτέλεσιν τής γενομένης ταύτης μικράς παρακλη- 
σεώς μου, μ.ένω μέ άγάπην πατριωτικήν ,εύχομενη να εύτυ- 
χήτε εις τήν ύπόληψιν τών ομογενών Σας και εις τήν συμ- 
πραξιν άγαθών καί έπωφελιμων πραγμάτων.

Λ ημ έρ ι, τ η ν  23 ’Ιουνίου 1825.
ΙΙοός τ ό ν  Ι Ι α ν ε ν γ ε ν έ σ τ α τ ο ν  καΤ σ ε β α σ τ ό ν  άόελΦ ον

Κ .Κ . Κ ω νσ τ α ν τ ίν ο ν  Λ ρ α γώ να ν
'Η Π ατρ ιώ τες κ&ι ’Αδελφή 

ΙΙετροπέϊΟΟα Μ αυρομ ιχάλα ινα .
Ε ίς Ζ άκυνθον.

TO ΝΕΟΝ ΣΤΜΒΟΑΑΙΟΝ
(Συνέχεια).

Τώρα τά  πράγματα είχαν άλλάξει. Ο έγγονος δεν αν- 
τεπροσώπευε πλέον τόν υιόν τής νύμφης της, άλλα τόν σύ
ζυγον τής εκατομμυριούχου καί δΓ αύτό ή έως πρό ολίγου 
κυρία έπόθει τώρα τόν τίτλον τής γ ιαγιάς, καί ήτο ή δυο 
φορές μητέρα τοϋ νέου, τόν όποιον έλάχταροΰσεν ή ψυχή
τη ς ,'ω ς  είχεν ε ίπεΐ.

Ή  Ό λγίνα  έπερίμενε ν’ άποσυρθγ ό ΙΙαλβίδης διά νά 
είπή δλα αύτά είς τήν μητέρα της. Θά είσθε ή α ίτια  της 
καταστροφής τών παιδιών μου, ειχε προσθεσει, γ ια τ ί βέ
βαια τώρα μέ τόν έδώ έρχομόν σας, ουτε μέ τόν Παλβίδη 
θά πάω είς τήν Νύσσα, ούτε τόν Νίκο καί τήν γυναίκα 
του θα μπορώ νά βλέπω συχνά, άφοΰ θά πάτε νά τούς
φορτωθήτε καί ή δυο.  ̂ ^

Ή  κοκκώνα Ινατίγκω είχε θυμώσει, είχε κλαυσ,ει δια 
τά  πικρά λόγια τή ; κόρης της καί έπι τέλους διά να τήν 
ήσυχάσνι, τής ύπεσχέθη δτι δέν θά έμενε περισσότερον άπό 
οκτώ ως δέκα ημέρες είς τάς Αθήνας. Ή  ύπόσχεσις έδόθη 
μέ τήν βεβαιότητα έκ τών προτέρων, δτι ήθελεν άθετηθή, 
διότι ή κοκκώνα Κ ατίγκω ευρισκεν δτι αι θυγατέρες τής 
Ό λγίνας είχαν καιρόν νά περιμένουν, δτι ησαν παιδια 
άκόμη καί δτι ώφειλεν αύτή νά θυσιάσν) έστω καί τά 
μικρά ίδιοτελή συμφέροντα τής μεγάλης της κόρης είς τήν 
μή έπιδεχομένην πλέον καμμίαν άναβολήν άποκατάστασιν 

τή ; Έ μμας.
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ε φ η μ ε ρ ις

-  , ,  ,  I
Ο δυστυχής «υτος ειχε τοσον συνειθισει με τό ύβρεο- 

λογιον αυτό τό εξευτελιστικόν καί ¿φοβείτο τόσον τήν

Έχωρίσθησαν διά νά άποσυρθούν εις τά  δωμ.άτιά των 
με φιλήματα ειρηνικά κατά τό φαινόμενον, πραγματικώς 
δμως ψυχρά καί τυπ ικά . Ή  Ό λγίνα μάλιστα ήσθάνετο τό 
βράδυ εκείνο μίσος διά τήν μητέρα της καί τήν αδελφήν 
της. Καί κατά τήν συνήθειάν της, δταν εύρέθη μόνη μ.έ 
τόν άνδρα της ή'ρχισε νά μουρμουρίζν] καί νά είναι νευρική 
και να ξεθυμαίνγ εναντίον του. Τό καπέλλο του εύρέθη 
έπανω εις το κομό, καθ’ ήν στιγμήν έζήτει εκείνη κάτι τ ι 
καί με μανίαν τό επέταξε κάτω , μουρμουρίζουσα μέσα εις 
τα  δόντιά της ς Φρίκη αυτή ή ζωή τώ ν ξενοδοχείων ! 
Να μην έχγς που νά έγγ ίξγς, χωρίς νά ’βρίσκγς μπροστά 
σου καπέλλα καί κολάρα !

— Συ τά θελεις τά  ξενοδοχεία καί τά  μεγαλεία, άπήντη- 
σεν ο συζυγος, διακόπτων τήν άνάγνωσιν του βιβλίου του, 
το οποίον ¿φυλλομετρούσε κάθε βράδυ όλίγας στιγμάς, 
έ'ως δτου και ή γυναικά του πλαγιάσν) καί σβύσγ τό φώς. 
Συ με της φαντασίες σου τής φαναριώτικες, ’πού θέλης νά 
ζή ί ’σάν τής γυναίκες τών εκατομμυριούχων.

—  Ενώ είμαι γυναίκα ένός βλάκα, άπήντησεν έξω φρενών 
η Ολγινα. Καί προσεθεσε, πλησιάζουσα τόν άνδρα της 
και με φωνήν χαμηλήν, ά λλ ’ ή οποία είχε τούς τόνους 
και τας διακυμάνσεις ανθρώπου, άφρίζοντος από λύσσαν. 
Ακούεις  ̂ ενος βλακα \ ο οποίος μ,οΰ ’φαγε τά χρήματά 

μου και αν ελειπα καί δέν έφρόντιζα γιά  τά  παιδιά μου, 
θά τά  άφηνε ’ς τήν ψάθα.

Τωρα θα μου βγάλγς πάλι ’ς τή μέση τής χιλιάδες σου 
τής λίρες, άπήντησεν ό Δέλβος καί έσηκώθη άπό τό μαξι
λάρι του και εκαθισεν εις το κρεββάτι του, ώς άνθρωπος 
πού ετοιμάζεται να άμυνθή. ’Αλλά είχα πολύ περισσότερα 
από ’σενα καί μ.έ τής φαντασίες σου . . . .

Δεν επρόφθασε νά τελειώσγ τήν φράσιν του καί ή Ό λ 
γίνα τόν διέκοπτεν εκτός έαυτής : ’Ηλίθιε, βλάκα, προ'σ- 
τυχε, ’που καταδέχθηκα εγώ ή κόρη τού Μεμιδώφ νά σέ 
πάρω έσενα, τόν τιποτένιο, τόν γυιό τής Ταταουλιανής 
πλύστρας . . . .  γιά  νά καταντήσω καί 'γώ , ποιός ξέρει, 
ί'σως . . . .  Καί χείμαρρος δακρύων έκάλυψε τά  τελευτα ία  
της λόγια, τά  όποια μέ δλην της τήν οργήν είχαν λεχθή 
μέ σιγανήν φωνήν. "Εσκαζε, έπνίγετο άπό άγανάκτησιν, 
άπό λύσσαν, άπό μανίαν. Τής ή'ρχετο νά φωνάξγ, νά όρ- 
μήσν) επάνω του καί μέ τά  νύχια της νά κατασπαράξγι τόν 
δυστυχή εκείνον, ό όποιος δέν κατώρθωσε νά γίνγ πλούσιος 
καί νά πραγματοποιήση τά  όνειρα, τά  όποια ώς κόρη είχε 
κάμει διά το μέλλον. Ά ν ήτο τουλάχιστον άπό μεγάλην 
οικογένειαν, άν ήτο τής ίδικής της τάξεως, άν ήμποροΰσε, 
άνατρεχουσα εις τό παρελθόν, νά ευρισκε κανένα πάππον ή 
προπάππον του έ'στω καί επιστάτην κανενός Σουλτανικοϋ 
κτήματος, υπομονή ! Ά λλά  ό Δέλβος ήταν γυιός τής 
Ταταουλιανής καί τίποτε άλλο. Ό  πατέρας του, άν καί 
είχεν άποθάνει, χωρίς νά τόν γνωρίσγι τό παιδί του, ήτο 
μπακάλης καί ό παππούς του παπουτζής ! Αύταί ήσαν α! 
οίκογενειακαί του περγαμηναί. Καί δταν ή Ό λγίνα  ¿ζά 
λωνε μέ τόν άνδρα της δέν παρέλειπεν ούτε μίαν φοράν, 
χωρίς νά άπαριθμήσγ τούς τίτλους τής προστυχιάς του καί 
χωρίς νά τον κεραυνοβολήση μέ τήν ύπερτάτην της περι- 
φρόνησιν τής άρχοντοπούλας.

γκρυνια και τά  μούτρα, τά  όποια επακολουθούσαν τάς σκη- 
νας αύτας, ωστε προσεπάθει μ.έ κάθε τρόπον νά τάς άπο- 
φευγ·/). Το βράδυ δμως έκεΐνο ήτο καί αυτός έξαιρετικώς 
δυσθυμος με την αίφνιδίαν άφιξιν τής πενθεράς του, τήν 
οποίαν δεν ημπορούσε νά ύποφέρν). Μήπως αυτή δέν είχε 
φούμαρα και μεγάλες ίδεες διά τήν ίδικήν της καταγωγήν ! 
Μήπως αυτη δεν τόν έπεριφρονούσε περισσότερον καί δέν 
ειχεν οριστικώς άποποιηθή νά έπισκεφθή τήν μ,ητέρα του, 
εστω και μιαν φοράν μετά τόν γάμον του ^

Πρεπει εν τουτοις νά λεχθή οτι μεθ’ δλην τήν προς τήν 
πενθεράν του άντιπάθειάν του, ό Δέλβος άνεγνώριζεν δτι 
εκείνη ως συζυγος ήτο πολυ καλλίτερα άπό τήν κόρην της. 
Εις ολην της την ζωην είχεν ύποστή μέ υπομονήν άνεξάν- 
τλητον τον πλέον ιδιοτροπον καί τυραννικόν χαρακτήρα τοΰ 
ανδρος της, υπήρξε πάντοτε πιστή καί άφωσιωμένη καί 
παρεβλεψεν δλας του τάς συζυγικάς παρεκτροπάς καί προ
δοσίας, αποφευγουσα τας σκηνάς καί τά  σκάνδαλα, τά  
οποία τοσον ανεπιφυλακτως θά έπροκαλοΰσεν ή κόρη τη ς, 
εαν αυτός τής εδιδε τήν έλαχίστήν άφορμ.ήν.

Και πραγματικώς τίποτε κοινόν δέν υπήρχε μ.εταξύ τής 
συμπεριφοράς τής μητέρας καί τής κόρης εις τάς συζυγικάς 
των σχεσεις. Θα έλεγε κανείς, οτι δ ι’ δλην τήν ταπείνω 
σή και τους εξευτελισμούς, τούς όποιους είχεν ύποστή ή 
μητέρα εις την ζωήν της, καί δι’ δλας τάς παρεκτροπάς 
και τας προδοσίας τού συζύγου της έξεδικειτο τώρα ή κόρη 
κατα τού ίδικοΰ της. Εις τήν δειλίαν τής μητέρας ή κόρη 
ειχεν αντιταςει ως συζυγος μοναδικήν θρασύτητα, εις τήν 
υπομονήν και την άνεξικακίαν της μοχθηοίαν καί μνιση- 
κροιιαν, εις την εντιμοτητά της ύποπτους πολύ άρχάς 
περι ηθικής. Απο την σκλαβωμενην Άνατολίτισσαν είχε 
δημιουργηθή μια άπελευθερος, ή οποία είχεν δλας τάς κα
κίας και ολα τα  ελαττωμ.ατα τών άπελευθέρων. Ή  ελευ
θερία η κοσμ.ικη, την όποιαν αί γυναίκες τής περιωπής 
αυτής σιγα, σιγα και ως μόδαν εύρωπαικήν είχαν άπο - 
κτησει, αντι να τάς κάμνν) ευτυχείς, καί άνταξίας τής 
ωραίας οικογενειακής και κοινωνικής των άποστολής, τάς 
έκαμνε θρασείας, τυραννικάς, έπιβούλους καί επιπόλαιους. 
Απο σκλαβα οπου ητο η μητέρα, ή κόρη είχε γίνει τύ 

ραννος, καί άκριβώς ώς ό πατέρας της χωρίς λόγον καί 
χωρίς αιτίαν εβασανιζε καί τήν γυναικά του καί τά  π α ι-  
δικ του και την ιδικην του μητέρα, επίσης καί αυτή είχε 
γίνει η μαστιξ ολων τών ίδικών της. Τά παιδιά της τήν 
έτρεμαν, ή μητέρα της ύπέφερε τάς ύβρεις της, ό άνδρας 
της τας ορμητικας καταιγίδας τών νεύρων καί τών ιδιο
τροπιών της.

Η κοινωνία δεν είχε τίποτε άλλο νά περιμένη άπό 
αύτην, παρά συκοφαντίας, σκάνδαλα, εχθρότητα. Κάθε 
ε'ντιμος γυναίκα ήτο δι’ αυτήν ύποκρίτρια, κάθε καλή 
μητέρα ήτο κουτή, κάθε πράξις φιλάνθρωπος είχεν οπι
σθόβουλους σκοπούς. Τό πνεΰμ.α της τό νωθρύν, τό οποίον 
δεν έφερε κανένα έφόδιον ύγιοΰς μορφώσεως καί κανένα 
πλούτον ιδεών καί γνώσεων ήσχολεϊτο μόνον εις μηχανορ
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ραφίας καί εύρισκε τροφήν εις κακολογιας και συκοφαντίας
καί κατά τών ίδικών της άκόμη.

Διά τούτο τήν βραδειαν εκείνην μετα την καταιγίδα 
κατά τού συζύγου της, ό όποιος μέ τόν άσθενή του χαρα- 
κτήοα όχι μόνον δέν τής άνταπέδιδε τάς ύβρεις, άλλά καί 
πάντοτε τήν παρεκάλει νά ήσυχάσν) καί τήν ¿περιποιείτο 
καί έκαμνεν δ,τι ημπορούσε διά νά άποφύγγι τήν συνεχισιν 
τών σκηνών, δταν έπήλθεν ή συμφιλίωσις καί εις τόν συζυ
γικόν ουρανόν άνέτειλε τό τόξον τής γαλήνης καί τής εύ- 
δίας, ή Ό λγίνα ¿δικαιολόγησε τά  νεύρά της, άποδίδουσα 
εις τήν μητέρα καί τήν άδελφήν της τήν ευθύνην τής στε
νοχώριας και τής ταραχής της.

Δέν είχε δέ φεισθή ούτε τής μιας. ούτε τής άλλης. Η 
μητέρα της ήτο μία γργά ξεμωραμμένη. Ή  άδελφή της 
μία γελοία γεροντοκόρη,ή όποία έννοούσε νά γελωτοποιή τήν . 
οίκογένειάν των μέ τήν μανίαν της τού γάμου καί ή όποία, 
άφοΰ είχεν άποτύχει εις τάς έοωτικάς έπιχειρήσεις της εις 
τήν ΙΙόλι, είχεν έλθει καί εις τάς ’Αθήνας νά ρίξτ) τά  δ ί
κτυά της διά γαμβρούς. Καθόλου παράξενον, έλεγεν εις τόν 
άνδρα της, νά εχγ  τώρα σχέδια καί διά τόν ΙΙαλβ ί- 
δην άκόμη. Δέν τήν είδες έκεΐ πώς τόν έγλυκοκύτταζε καί 
μέ πόσον προσποιητόν ένδιαφέρον ¿ρωτούσε γιά  τό παιδί.

— Δέν θά ήτο κακή δουλειά έν τούτοι;, ¿τόλμησε νά  είπν) I 
ό Δέλβος, δν ήμποοούσαμεν νά τήν φορτώσωμεν εις τόν I 
ΓΙαλβίδη . . .

— Νά τόν πάρν) ’κείνη καί νά τόν χάσωμεν ημείς, άπήν- I 
τησε θυμωμένη. Είσαι τρελλός, μάτια μου. Ό  ΙΙαλβίδης 1 
είναι έξάδελφός σου καί αν δέν είχε τό μικρό, ημείς θα I 
είμεθα οί μ,όνοι του κληρονόμοι. Ά λλά  και παλιν τωρα ως I 
πού νά μεγαλώσγι τό μικρό, αν καταφέρωμεν νά κατοικήσγ I 
μαζή μας, ή θέσις μας άλλάσσει. Ενώ, δν τόν παργ η I 
άδελφή μου,θά γίνρ ¿κείνη κυρία καί άοχόντισσα καί έγω ! . . .  I 

— Παρά να τόν πάργ καμμιά άλλη,¿τόλμησε νά μισοειπή I 
ό Δέλβος. Γ ιατί βλέπεις τ ί πολιορκία πού τού κάνει τωρα I 
καί δυό μήνες ά μητέρα τού εύμορφου εκείνου κοριτσιού, I 
καί τόσες άλλες γεροντοκόρες πού έρχονται καί συχνοτρω- 
γουν’ είςτό  ξενοδοχεΐον γιά  νά τόν βλέπουν.

Ή  Ό λγίνα μέ τά  λόγια αύτά τού άνδρός της εγεινε δια 
μιας σκεπτική καί άφγρημένη. Πραγματικώς πολλές νύμφες 
τριγύριζαν εις τό ξενοδοχεΐον καί αυτή, δν καί τόσω έξυ
πνη, δέν είχε πονηρευθή, δτι έπρόκειτο διά τόν ΙΙαλβιδη. 
Φαντάσου, τοΰ είπε" άκόμη δέν έχρόνιασεν ή γυναικά του. 
Καί εύθύς ώς μία σκέψις φαεινή νά άνέτειλε μέσα εις τον 
νοΰν της, είπε : έχω μιά ιδέα. Σέ παρακαλώ νά μήν τήν 
πολεμήσης μέ τής τρυφερότητες καί τής άγάπες σου καί 
τής θεωρίες σου γιά  τόν γάμο. Τάχα γ ια τ ί νά μ.ην τον 
δώσωμε τής Νίνας !

"Ω ! είπεν ό δυστυχής πατέρας καί έφερε τό^χερι του εις 
το κεφάλι του, ώς νά έζήτει νά πεισθή δτι όεν ωνειρευετο, 
αλλ’ δτι είχεν άκούσει τό τρομερόν έκεΐνο τής γυναίκας του
σχέδ ιον..............

— ”Ω ! τ ί ώ! είπε. Ή  Νίνα είναι κοντά δέκα έξ χρόνων 
Ο ΙΙαλβίδης είναι βέβαια μεγάλος, μπορούσε νά είναι πα 

τέρας της . . .  .
— Παππούς της, διέκοψεν ό Δέλβος.
— Παππούς ! έστω· καί μ’ αυτό', Λ ίγα κορίτσια ’σάν τό

κρύο νερό περνούν γέρους. Η ξαδερφη της μητέρας πού 
ήταν ή πειό εύμορφη κόρη τοΰ Σταυροδρομιού ’ς τόν καιρό 
της δέν ’παντρεύθηκε ’ς την ’Οδησσό με τον γερο εκείνο 
τόν μισοπαράλυτο, τον ΙΙαπιδωφ . . . .  Σήμερα ποια άλλη 
έχει τά  πλούτη της καί ποιανής τά  κορίτσια έφθασαν 
ώ ; κ ι’ εις τήν ‘Ρωσσική Αύλη.

Ό  Δέλβος δέν εΓξευρε τ ί νά άπαντήση εις τά  έπιχειρή- 
μ.ατα αύτά τής γυναικός του. "Ισως εχεις δίκιο, τής είπε 
άλλά θά ¿προτιμούσα νά πεθάνγ ή κόρη μου, παρα να παρη 
τόν Παλβίδη, ό όποιος δεν μοΰ φαίνεται δα ναχρ και τόσην 
ορεξιν νά ξαναπανδρευθή.

Ή  Ό λγίνα, ή όποία εί'ξευρεν,δτι θά έγίνετο έκεΐνο τό όποιον
ή'θελεν αυτή, δέν έποοσθεσε πλέον λεξιν, διότι εφοβηθη 
μήπως ή πρόωρος αυτή συζήτησις επ ι θέματος τοιαυτης 
σπουδαιότητος βλάψ·ρ τά  σχέδια της.

■— Κι’ έγω νομίζω,είπε μ ετ’ ολίγον,δτι δεν τοχει σκοπο, 
καί έγύρισεν άπό τό άλλο μέρος, δήθεν δια να κοιμηθη, 
πραγματικώς δμως διά νά σκεφθή πώς ημπορούσε να πραγ
ματοποιήσω τήν ώραίαν αυτήν ίδεαν τη ς .

ΓΤ Ν ΑΙΚ Ε ΙΑ ΕΡΓΑ
Β'.

Αί δαπάναι καί αί θυσιαι και οι πολυετείς κοποι, εις τους 
όποιους υποβάλλεται μία κόρη προς άπόκτησιν έπι τέλους 
ένός πτυχίου δέν άνταμείβονται άοκετά, και δι ούς λόγους 
ειπομεν ήδη, άλλά καί διότι ή πληθύς τών διδασκαλισσών 
είναι δυσανάλογος πρός τόν άριθμόν τών ύπκρχαυσών θέσεων. 
Ά λλω ς τε καί ή άμοιβή διά τάς τοποθετούμενα; είς δημό
σια σχολεία είνε πολύ γλίσχρα, όριζομένης ώς μισθοδοσίας 
τής άριστούχου μέν διδασκάλου δρ. 120 τόν μήνα, τής 
δευτεροβαθμίου δρ. 100 καί τής τριτοβχθμίου δρ. 8 0 .

Καί διά μέν τάς διδασκαλίσσας, αί όποϊαι ζοΰν πλησίον 
τών οικογενειών των, είναι ί'σως δυνατή ή συντηρησις των 
έστω καί μέ τόν ευτελή αυτόν μισθόν δΓ εκεινας ομως, αί 
όποϊαι ζούν μόναι, διοριζόμεναι είς επαρχίας ή είς χωρία, ή 
ζωή άποβαίνει δύσκολος, δταν μαλιστα, ως πολυ συχνά 
συμβαίνει, ή διδασκάλισσα είναι καί προστάτης οικογένειας, 
υποχρεωμένη νά συντηρή γέροντας γονείς ή νεωτερα αδέλφια.

Καί δέν είναι μόνον αί ύλικαί δυσκολίαι τής ζωής, αί οποϊαι 
πολύ συχνά τήν καθιστούν δυστυχή. Μια διδασκαλισσα διο- 

I 3ΐζομένη είς έπαρχίαν ή χωρίον είναι ως επι τό πολυ τό 
I θύμα τών κομματικών άντιπκθειών τών κατοίκων και όχι 
I σπανίως τών διαφόρων υπαλλήλων, τών όποιων σκοπος πρός 
I έπίθεσιν γίνετα ι πάντοτε ή διδασκάλισσα. Δεν έχει τό δι- 
I καίωμα νά είναι ώραια και δεν εχει συχνά την αδειαν ως νεα 
I νά ήναι ολίγον εύθυμος καί ζωηρά. Η συκοφαντία δεν θα 
I βραδύνρ νά πλέξγι περί τό όνομά της τό φαρμακερόν της δί- 
I κτυον καί ή δυστυχής κορη δεν βραδύνει να δυσφημηθρ και 
I νά καταστή τό άντικείμενον τών γενικών έπικρίσεων.

Πρέπει λοιπόν ή διδασκάλισσα νά είναι άσχημοΰλα, σχο- 
I λαστική, κατηφής, περιωρισμένη, μονότονος, όχι πολύ νέα, 
I διά νά είναι ηθικώς ήσυχος. Αλλα τοιαυτη διδασκαλισσα 
I δέν άνταποκρίνετκι βεβαίως είς τό ιδεώδες μιας πραγματι- 

κώς καλής παιδαγωγού. Τοιαυτη διδασκαλισσα είναι σκληρά, 
άνυπόμονος καί δυσθυμος με τα  παιδια, σπανιως εμπνεεται
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από ενθουσιασμόν διά το έ'ργον της καί σπανιώτερον άγαχγ 
τ  ά μικρά, εις την ψυχήν των οποίων όΰείλει νά έμβαθύνν), 
διά νά ημ,πορέσν) νά άνταποκριθ·^ εις τόν ώραΐον προορι
σμόν της.

Καί ετσι ή μο'ρφωσις καί άνάπτυξις εις τάς έπαρχιακάς 
πόλεις καί τά  χωρία χωλαίνει πολύ, καί το διδασκαλικόν 
στάδιον είναι ί'σως το πλέον άχάριστον καί τό πλέον βασα
νιστικόν καί τό έλάχιστον ικανοποιητικόν διά μίαν πτωχήν 
κόρην. 'Η καλη διδασκαλία βεβαίως μ,ορφώνει τάς νέας γ ε 
νεάς, αλλά πρός έπίτευξιν της καλής αύτής διδασκαλίας, 
απα ιτε ίτα ι καί περιβάλλον καί κοινωνία καί οικογένεια, ή 
όποια νά βοηθά) τό έργον της διδασκάλου, οχι μόνον εις τάς 
σχέσεις της μέ τά  παιδιά, ά λλ ’είς την κοινωνικήν της ζωην, 
εις την δρασιν καί την ευτυχίαν καί την ψυχικήν της ησυ
χίαν ως ατόμου. Έ φ ’ όσον η κοινωνική αυτη συνδρομή καί 
ύποστηριξις λε ίπει, η διδασκάλισσα θά ύποτιμαται ηθικώς 
καί θά απογοητεύεται καί τό διδασκαλικόν έ'ργον αντί στα 
δίου εύγενοϋς καί αξιοπρεπούς διά την γυναίκα, αποβαίνει 
έ'ργον ανιαρόν καί άχάριστον καί άδικον, κατασυντρίβον την 
γυναικείαν ψυχήν καί ταπεινώνον τό πνεύμα.

'Ε λ έ ν η  Γ εω ργεό ίδου .

ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Α Π Ο Κ Α Λ Μ Σ
’Από ολας τάς τεχνας ή φωτογραφία βεβαίως πλησιάζει 

περισσότερον πρός την τέχνην του ωραίου καί συγγενεύει 
πολύ μέ την ζωγραφικήν. Ό  φωτογράφος δεν αρκεί νά έχγι

Ε Π ι Φ Γ Λ Λ 1 . Σ

ΓΥ ΝΑ ΙΚΕΙΑΑΥ ΤΔΤΤΑΡ ΝΗΧΙΖ
Είς την κοινωνίαν εις τήν οποί αν ζώμεν χαί ύπό τήνήρεμον σκέπην τε 

λείας οικογενειακές γαλήνης, κρύπτονται πολλάκις ηρωισμοί όψηλοί και θυ. 
αίαι ύπέροχοι, ϊσαι πολλάκις κατά τό μεγαλείον πρός τ ις  μεγάλας Ιπιχάς 
αφοσιώσεις. Μοΐ διηγήθησκν πρό ημερών τήν κατωτέρω ιστορίαν, ή όποια 
πολύ μέ συνεχίνησε. ’ Επαναλαμβάνω αύτήν ακριβώς, όπως τήν ήκουσα, κα 
μόνον ταε πραγματικά ονόματα τών άληθινών ήρώων της, άντχλάσαω πρός 
ΙχεΤνα, τά όποια ή φαντασία μου, θέτει προχείρους εις τήν ακραν τής γρα* 
φίδος μου.

'Η ιστορία μου αρχίζει κατά τό σύνηθες. Εις νέος ήρατο μιας νεάνιδος, 
τήν όποιαν όμως δεν ήδύνατο νά νυμφευθή. Προσκόμματα, τά όποΤα δυ
στυχώς δέν συναντώνται μόνον εις μυθιστορήματα, άντετάσσοντο εις τό 
μέγκ καί εύγενές πάθος των και ήμπόόιζον τήν πραγματοποίησιν τής όνει- 
ροπολουμένης εύτυχίκς των. Τά έμπόδια αύτά, δεν ήσαν έξ έκείνων εις τά 
όποια μας έχουν συνειθίσει οΐ ποιηταί. λέν Ιπρόκειτο ώ ; Ιν τώ Ρωμαίω  
καί τή Ίομλιέττα περι οίχθ(·ενειαχοΟ μίσους, ούδέ εις τήν Ιχπλήρωσιν τοϋ 
πόθου των άντετίθετο απορία περιουσίας. Ό εόγενής νέος, άπό τοΟ όποιου 
πάσα έλπίς εΐχεν άπολεσθή, Ιτύγχανε πρός τοΐς άλλοις άντικείμενον ύψί- 
στης Ικτιμήσεως καί βαθύτατης άγάπης Ικ μέρους τοϋ πατρός έχείνης, τήν 
όποιαν Ιπόθει διακαώς ώ ; σύζυγον. Οί δύο Ιρκσεκί— ά; τούς όνομάσωμεν 
Πέτρον και Λουίζαν—  Ιβλέπονπο όσον συχνά έπόθουν. λεν ήσαν όμως 
και ένεκα τούτου όλιγώτερον δυστυχείς.

"Ησαν έξάδελφοι. ‘Η δέ κακή των μοίρα ήθέλησεν ίνα ό πατήρ τής 
Αουίζη;, κατκγίνη εις Ιμβριθείς μελέτας περί τών αιμομικτικών γάμων, 
τούς όποιους έν συμπεράσματι ώς καταστρεπτικούς τών κοινωνιών καί ολε
τήρας τών οικογενειών, αγρίως κατεδίκαζεν. Εΐχεν αποκτήσει μεγάλην 
φήμην, Ικ τής μελέτηςταύτης εις τήν όποιαν είχεν αφιερώσει τό πλεΐστον 
μέρος τής ζωής του, άναζητών διαρκώς, παραδείγματα τοιοότων γάμων 
χαί άποδείξεις κακής καί ολέθριας αύτών έχβάσεως. Ούδ’ ήνείχετο νά τοϋ 
άμφισβητήση κανείς οτι ό αληθής ούτος κανών είχε καί πλείστας εξαιρέσεις.

*Η Ινασχόλησις αυτη είχε καταστή άληθής ψύχωσις δι’ αύτόν. Καί ου
δέποτε παρείχε τήν ιατρικήν του περίθαλψιν πριν ή Ιρωτήση διά μακρών 
τόν πάσχοντα περί τής γενεαλογίας τών προγόνων του. Ά παύστως εϋρι- 
σκε τεκμήρια διά νά ύποστηρίξη τό προσφιλές θέμα τ ο ν  Άπέστελλε ύπο- 

μν ήματα Ιπί υπομνημάτων εις τήν Ιατρικήν ’ Ακαδημίαν καί παρουσίαζε

—        — --------------------------------------------- τ   τ -

μόνον καλήν μηχανήν καί νά επεξεργάζεται έπειτα  τά? 
εικόνα; του εις τρόπον, ώστε καί -φυσικά; άτελειας νά 
κρύπτϊ).

'Ο φωτογράφος πρέπει νά είναι ό ϊ'διος καλλιτέχνης, νά 
αισθάνεται τό ώραΐον καί νά έπ ιζητή αυτό καί εις τήν 
έκφρασιν του προσώπου, τό όποιον φωτογραφεί.

Έ ω ς τώρα σπανίως συνηντήσαμεν φοοτογράφον συνδυά·! 
ζοντα μέ τήν τελειότητα τη ; εργασίας του καί πραγματι
κήν τής τέχνη; άντίληψιν. Έχομεν φωτογράφους καλούς; 
τεχνίτας, αλλά σπανιώτατα καλλιτέχνας.

Δ ι’ αύτό μάς έκαμεν ιδιαιτέραν έκπληψιν ό επί τή;·) 
όδοϋ Σταδίου καί απέναντι τοϋ ’Αρσάκειου φωτογράφος: 
Μπίρκο;. Ή  πλουσία συλλογή τών καλλιτεχνικών εικόνων 
του, ή εκτεθειμένη εις τήν είσοδον τοϋ εργαστηρίου του, - 
εΐλκυσε τήν περιέργειαν μας. Έπεσκέφθημεν τό έργαστη-ί 
ριόν του καί εί'δομεν τόν καλλιτέχνην εις τό έργον καί 
έθαυμάσαμεν τήν έν πά*ι καλλιτεχνικήν άντίληψιν, από 
τήν στάσιν ήν δίδει ε ί; τόν φωτογραφούμενον, τόν όποιον j 
ούτε κουράζει, ούτε εκνευρίζει, έως τήν ταχεΐαν, τήν 
άστραπιαίαν καί εντός δευτερολέπτου έκτέλεσιν.

Μόνον ό Μπίρκος ήμπορεΐ νά κάμν) τό θαϋμα νά φω το -' 
γραφήσν] τούς νευρικούς, οί. όποιοι ποτέ των δεν ήμποροΰν νά 
έχουν καλάς φωτογραφίας. Χωρίς καλά, καλά νά τό ά ντ ι- ί 
ληφθγ κανείς, τό ενσταντανέ του κάμνει τό θαϋμα του..] 
Διά παιδάκια, αεικίνητα συνήθως, είναι μοναδικός. Και 
αμέσως εντός δευτερολέπτου σάς δίδει άντίτυπον τής είκό- 
νος σας. Είναι καί αύτό μία από τάς νεωτέρας ανακαλύ
ψεις τής φωτογραφικής, τάς όποιας μετέδωκεν ή ’Ιταλία, ■ 
ό τόπος δπου έμεινε μακρά τής ζωής του έτη ο κ. 
Μπίρκος, καί όπου έμαθε τήν τέχνην καί όπόθεν έφερε τήν

πρό αύτής μετ’ άπειρου χαράς όιαφο'ρους τερατώδεις μυρφάς, πλάσματα  
δυστυχή καί έκφυλα, όφείλοντα τήν δυστυχισμένη» ζωήν των εις γονείς 
όμαίμονας. Ούδέποτε συνήντα Ιν τή όδώ τυφλόν, κωφάλαλον, ή παράλυτον 
χωρίς νά μή τόν Ιρωτήση περί τής καταγωγής του, περί τών γενητόρων 
του. Καί Ιπειδή ήτο πλούσιος, δεν έχασαν τήν εύκαιρίαν οί τυχοδιώκται 
όπως τήύ πωλήσουν άχριβά-άχριβά μυθώδεις ιστορίας, καί φαντχστιχας διη
γήσεις, Ινισχυούσας διά ψευδών παραδειγμάτων, τάς δοξασίας του. Και 
ταΰτα πάντα μετά θρησκευτικής ευλαβείας ήκουεν.

Κατόπιν τούτων φαντάζεται τις εύκύλως μεθ’ οΐχς ύπερηφανεια; και 
ψύχρας αδιαφορίας ύπεδέχθη τάς προτάσεις τή; νύμφης του μητρός τοϋ Πέ
τρου, τάς όποιας δειλώς αδτη τώ άνέφερεν ημέραν τινά·

— Τά παιδιά μας άγαπώνται, τοϋ είπεν. Γνωρίζεις' τόν υιόν μου οπως 
καί Ιγώ. "Ας τά άφήσωμεν νά γίνουν εύτυχισμένα.

— ’Αγαπητή μου αδελφή, άπήντησεν ό ιατρός, ό Πέτρος βεβαίως είναι 
ό γαμβρός, τόν όποιον ώνειροπόλησκ.γάν Ικτιμώ καί τόν ύπολήπτομαι οσον 
ούδένα άλλον καί είμαι πρόθυμος, νά τοϋ τό αποδείξω εις κάθε περίστασιν. 
Κάλλιον παντός άλλου Ιγνώρισχ τόν εύθύν χαρακτήρα του. ’Αλλά δέν θα 
γίνη πότε σύζυγος τής θυγατ-ός μοο. Λεν άρμύζει εις εμέ τόν χεκηρυγμέ- 
νον αντίπαλον τών αιμομικτικών γάμων νά δώσω τό παράδειγμα κατακρι
τέας αδυναμίας. *Αν τά παιδιά μας δεν ήσαν έξάδελφοι, ή ένωσίς των θα 
άπετέλει καί τήν ίδικήν μου ευτυχίαν.

Καί ό ιατρός διέκοψεν άποτόμως τήν συνομιλίαν μέ ύφος ανθρώπου ούδέ ■ 
ποτε Ιννοοϋντος νά δποχωρήση. Φύσει ευαίσθητος ών, είχε λυπηθή κατά
καρδα διά τήν πικρίαν καί τήν απελπισίαν μεθ’ ής έπότιζε τούς δύο νέοος, 
οΰς περιπαθώς ήγάπα. Ά λλά  τίποτε δέν τόν έκαμνε νά άπχρνηθή τάς άρ- 
χάς, τών οποίων διά παντός τοϋ βίου του ύπήρξεν ό διαπρύσιος κήουξ.

Ή κυρία Αυβονα ήτο πρό πολλοϋ χήρα. Έ ά* ό σύζυγός της καί αδελ
φός τού ίατροϋ έ'ζη, ίσως ήθελεν επιτύχει νά τόν κάμψη Ιπί τέλους. Ένιμ 
ή δυστυχής γυνή συιησθάνετο έαυτήν αδύνατον νά παλαίση κατά τής έπιμο- 
νής καί τής θελήσεως τοϋ ίατροϋ. Ουτος από τόν θάνατον του άδελφοϋ του 
γενόμενος ό πατήρ τής ανεψιά; του, ήτο ό άληθής κύριος. ΊΙγάπα καί εσέ- 
βετο τήν νύμφην του εις ήν ήχο όλως άφοσιωμένος. Τήν Ιπετίμα καί τήν 
είρωνεύετο πολλάκις διά τήν αυστηρότητα τοϋ βίου της καί τήν μέχρι σχο- 
λαστικόιητος προβαίνουσαν ήθικότητά της. Ά λλά  παρ’ όλα ταΰτα , βύδε- 
μίαν Ιπιρροήν ήδύνατο αυτη νά άσχήση Ιπ’ αύτοϋ. Αί Ιπιθέσεις ας Ικ δια
λειμμάτων τώ έκαμεν άπέβησαν μάταιαι. Μίαν φοράν μάλιστα, τήν πχρε- 
χάλεσε μετά πολλής ψυχρότητας νά μή τοΰ όμιλήση πλέον περί αότοΟ τοΰ 
άντικειμένου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ 1

σύζυγόν του, άρίστην επίσης φωτογράφον, η οποία τόσον |
Τόν Βοηθεΐ εις τό έ'ργον του. > >

Μία ©ωτογοκακα τοϋ Μπίρκου οχι μ,ονον είναι φυσική και 
αληθινή καί ολοζώντανη, άλλ’ είναι συγχρόνως καί εν καλ
λιτέχνης εντελώς έξ^ανικευςνον._________

ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΣ
Αί ιατροί ς ς ,  αί όποΐαι είχαν άναχωρησει εις Εύρωπην 

,τρός συαπληρωηιν τών σπουδών των ¡μας επιστρέφουν η ¡μια 
,μετά τήν άλλην έφωδιασρ.έναι μέ συστατικά τών ευρω,εαιων | 
καθηγητών, εις τά νοσοκομεία καί τάς κλινικάς τών οποίων 
είογάσθησαν.

Μετά τήν πέρυσι έπανελθοϋσαν γυναικολογον-μαιευτηρα 
δα Βασιλειάδου έπέστρεψε κατ’ αύτάς καί η δις Αννα Κα- 

[ τσίγρα, επίσης γυναικολόγος-μαιευτήρ, επίσης έργασθεΐσα 
ί ώς εξωτερική βοηθός εις γυναικολογικάς κλινικας πρώτης 
τάξεως, επίσης έλκύσασα τήν έκτίμησιν τών καθηγητών της 1 

: ι̂ά τήν εύσυνείδητον καί εύδόκιμον εργασίαν της.
Ή δ'ί "Αννα Κατσίγρα είναι αποφασισμένη να καινοτο - 

αήση, άναλαμβάνουσα. νά έργασθγ εις τοκετούς^ άνευ^ μαίας 
έοαρμόζουσα τήν άσηπτικήν μέθοδον  ̂ καί  ̂ αυτοπρο

σώπως ένεογοΰσα όλην τ ή ν  επιστημονικήν εργασίαν και ως 
γυναικολόγος και ωςμ-αιευτηρ.  ̂  ̂ ^

αΔέν θέλω μαίας»,αύτό είναι τό σύνθημα τής νεαςκαι σ'Ψ~ 
παθοϋς ίατροϋ. Θά κοπιάσω μόνη, άλλά θά είμαι ήσυχος 
διά τήν υγείαν τής λεχοϋς καί τοΰ νεογνοΰ. Ιίαρέστην, y-χς 
έλεγεν, εις χιλίους τοκετούς εις τό Ιίαρίσι καί δ̂εν ειδον I 

[ούτε ένα έπιλόχιον πυρεττόν καί εδώ έκτης αδαημοσύνης 
τών μαιών έχομεν άκόμη θανάτους από πυρεττους έπιλο- 
χίους.Λοιπόν Άς τής εύχηθώμεν νά έχγ καί έδώ άλλους χι- 

! λίους μέ τό αύτό ώραΐον αποτέλεσμα.
ΜΙ μήιηρ τ ίλο ; άπελ^σθ,Τσα, τίποιε αλ»ο δέν Ισιίφθη πλέον, πχρα μό- 

1 νον, πώ; νά παιηγορήαη τόν μονογενή υιόν της, τόν οποίον ελατρευεν. 
Έπεδχψίλευσεν εις αύτόν τά ; τρυφεοωτάίχ; θωπείας τής άπειρου στοργής 
της. Ώ ; νά ήτο άκόμη μικρός, τόν Ιλάμβανεν εις τάς αγχάλας της, έθετε 

! τήν κευαλήν του έπί του στήθους της καί τόν Ιλίκνιζε με τάς άοροτέρας 
Ικφράαεις τή; μητρικής κιρδίας. Τοϋ εϊπεν, ο ,τι δόναται νά είπη μία γυνή 

j ήτις γνωρίζει νά άγαπά, νά λχτρεύη το τέχνον της. Εκλαιε μα,ή  τον.
Ά λ λ ’ ό Πέτρος ήτο νέος εύαίσθητο; καί μελχγχολικό:. Προσεπάθησε 

νά κρόψη τήν θλίψιν του καί τήν πληγήν του, ^τήν όποιαν **τα I
έγνώριζεν ώς άνίατον καί άνεπούλωτον. Μίτο ουτω πλασμένος, ωστε θα I 
άπέθνησκεν έξ έρωτος, εις τούς χρόνους αότούς πού; θετικούς και υλιστι- I 

[ κούς, καθ' οίς τόσα πρόκεινται αντιφάρμακα, κατά τών πληγών τής χχρ- 1 
: δίας. , I

Πολλοί πχρήλθον μήνες. Ό  Πέτρος, παρά τάς καταβαλλομένας Ιπιμονους
προσπάθειας του, οπως δαμάση ή κρύψη τήν Ιν τή χαρδία του συμπυκνω- 
θεΐααν οδύνην, δέν ήδννήθη νά γίνη κύριος αύτοϋ. Και η μήτηρ του ανη
συχεί πλειότερον τώρα, Ικ τή ; προσποιημένη; σιγής του και τή ; φαινομέ- 

ί νης άδιαφορίας του ή άλλοτε πρό τών έκρήξεων τών βίαιων τοϋ πονάυ του 
τών στεναγμών του καί τών άφθόνων δακρύων του. Γόν επετήρει έν οιαρ- 
κεΐ φύβω καί άγωνία, αι τόν χαχεσχόπευε μεε* επιμελείχς χαι φροντιδος 

■ οζ»5έπο:ε άποχχιχνούαης. Κχ'ι μίαν ήαέοχν τον σονίλαβε χρόφι^ γρχφοντα 
Ιν βία επιστολτίν, τήν οποίαν άνέγνωσεν, h χαμένη χωρίς να την Ιννοήση 

I οπιαθέν του, παρχχινουριένη από τό αγρυπνον ίν^ειχτον άνηαάχοο χ»ι 9 1“
[ λοστοργωτάτης [ΐητρός. Ίδών αίφνιδίως τήν μητέρα τοο ο Ηέερος., Ιιχ ισε  

τήν επιστολήν τεταραγμένο;. Ά λ λ ’ ή κυρία Λλβονα άνοίςχσα εν σπουδή 
ιόν σύρτην τού γραφείου του, παρετήρησε πολύχροτον πλήρες.

— Ά χ !  πόσον ·  θ  .ός με ήγάπα, ά/έχραςεν έναγχαλιζομένη αύ:όν παρα- 
j φόρως. *Ορχίσου μου, ότι δέν Ο'α τό ζ χ ν χ ιά ιη ;·  Και σου όποσχομαι να σου 

αποδώσω τήν εύτυχίαν, τήν οποίαν νομίζεις χαθεΐσχν.
Λοιπόν ό υιός της ήίελε να φονευθή xx‘ αύ.ή δ*ν ηδυνχιο α̂ πράζη τ ί

ποτε δIX ν χ χόν σώση!..·.. Ναι, του εΐ/εν ύποτχεθη οτι θα τόν χατα- 
| στήση εότυχή. Ά λλά δέν όπηρξε πυλύ τολμηρά αφήσασα νά εΐιδύση εις 

τήν συντριβεΐσχν χχοδίχν τοΰ υίυύ τη ; ?στω χχι άμυδράν άιιτΐνα Ιλπίδος ^
Αί προσευχαι χ χ ι  αί ίχεσίχ« της ούδέν ήδ^νχντο Ιπι του ιχτροΰ. .  · ΑΙ- 

φνης ?σχε μίχν φωτ-ινήν ίδ-ίχν... Ά λλά  τήν χπώθησε τ*χΙως μετά φρί
κης xxl αηδίχς... Κχ\ όμως έπρόχειτο δ.ά τήν σωτηρίαν τοΰ ΙΙέτρου. 
Επχνελθούσχ είς την idixv αυτήν :ήν ¿νηγκχλίσθη,τήν ενεχολπώθή.Και επ .-

Η Α 0Ξ Ν Α Τ Κ Η  ΜΑΝΑΟΛΙΝΑΤΑ
Σπανίως, σπανιώτατα έχει κανείς μουσικά; απολαύσεις 

ώς την της παρελθούσης Τρίτης εις την αίθουσαν του Παρ
νασσού, τ,ήν οποίαν ποτέ δέν εί'δαμεν τόσον γεματην και 
τόσον πλουσίως άντιπροσωπευομένην από την έκλεκτοτεοαν 
μερίδα της ’Αθηναικης κοινωνίας· έδιδε την προαγγελθεισαν 
συναυλίαν της ή  ’Α θηνα ϊκή  Μανδολχνάτα, υπό την διευ-
θυνσιν τοΰ κ. Λάβδα. , ,

ΤΗτο ποίησις, ητο κάτι άσυνείθιστον καί ξεχωριστόν η 
έκτέλεσις τών εκλεκτών -τεμαχίων παρά της^ πρωτοτύπου 
αύτης ορχήστρας, ή οποία χωρΆ πολυν και εκκωφαντικόν 
θόρυβον έψαλλε καί έστέναζε καί έσκόρπιζε γλυκείας μελφ- 
δίας καί έκράτει τό πνεϋμα εις έκστασιν καί την ψυχήν 
εις συγκινητικήν κατάνυξιν.

Ούδέποτε ήσθάνθημην τόσον τήν γλυκεΐαν αβρότητα
τοΰ «Angelus  τοΰ Massenet» όσον ύπό την έκτέλεσιν τής 
έκ μανδολίνων καί κιθαρών καί μανδολοντσέλλων ορχήστρας. 
Έν γένει ό ,τ ι έπαίχθη ήτο ώραΐον και ωμιλοΰσεν εις την 
ψυχήν ’Ά λλως τε >ιαί ό κ. Σ τ. Κρασσας μέ τό βιολί του 
συνετέλεσε πολύ εις τήν επιτυχίαν τής ώραίας εσπερίδας 

I καί ή δίς Εύθυμιάδου ώς πιανίστρια άνεκληθη δις έπί τής 
σκηνςή καί έχειροκροτηθη ενθουσιωδώς.

Ή μεΐς συγχαίρομε» τον συμπαθή Πρόεδρον τής Μαν- 
δολινάτας διά τήν ώραίαν καί άλησμόνητον απολαυσιν τής 

Ι έσπέρας εκείνης καί εύχόμεθκ συχνότερα κάπως να μας π κ -  
I τ ^ν εύκαιρίαν νά θαυμαζωμεν το καλλιτεχνικόν αύτο
I δημιούργημά του καί νά χειροκροτώμεν και απολαμβανωμεν 
I τοιαύτην μουσικήν πανηγυοιν.

I χιλέ^θ») όλην τήν ψυχικήν όύνχ^ιίν της, όλην τήν θέλησϊν της, όλον το 
j  θάρρ% της, πρός Ικιτυχιαν τοϋ σχεδίου, τό όποιον εν οτιγιχη μητρικής άπο- 

γνώσεως, είχε τολμηρώς συλλάβει.
’Αλλά θά είχε μέχρι τίλους τό θίρρος νά ιϊπη ο,τι είχεν άποφχσιση 

νά διακηούξη ; Σχιδόν λιποψυχοϋσ* έτήγε πρός συνάντησιν τοϋ ίατρνΰ.
— Αδελφέ μου, τοϋ είπε, μέ τοό; όδώντχ; συνεσφυγμένου;, χχτωχρος 

κ ιί  ριγώσχ. Έ χ ω  μιχν φοβερά» Ιξομολόγησιν νά σοϋ χάμω. . . Έχεΐνο τό 
όποιον Ιπιμελώς σοϋ έκρυψχ πολλάκις διά τά συμφέρον μου χχι χχρι» τήί 
τιμής μου, πρέπει νά σοϋ χποχχλύψω χύ:ήν τήν στιγμήν χάριν τής ζωής 
του υίου μου,τήν οποιχν οεν !χ ω το διχχϊωμχ νχ θυσιχσω, . . .

Αί λέξεις μετά βιχς Ιξήρχοντο άπό τοΰ σώματός της. Σιγηλά δάχρυα 
ηύλάκωνον τάς πχρειάς της, Ιπνευστιχ...

— Τι συμβχινει ·, Τι έχεις, ήρώτησεν ό ίχτρός· όποιχ Ιξοχολόγησι; δύ- 
νχται νά οέ συγχλονή χ«ί νά σέ φοβιζη σέ την τιμιωτέρχν χαι αγνωτέρκν 
τών γυνχιχών; Σέ τής όποίχς Ιθχύμχσχ κχί Ιχυμάζω τήν τιμιότητχ, την 
άρετήν, τήν άξιοπρέπειαν; . .

  Atá τήν Ιχτίμησιν ακριβώς αύτήν χαί διά τόν σεβασμόν, τον οποίον
μοί έδειξες Ιπί τόσα τώρα έτη, έρυθριώ τήν στιγμήν αύτήν, διότι θχ φκνώ 
ταπεινή χαί άθλία πρό τών ομμάτων σου... _ . . . .

— Λέν θά πιστεύσω ποτέ τίποτε. ΑΓ Ιμέ ούδέποτε είνε δυνατόν νχ ύ-  
πήρξες ένοχος. Ούδέ καθ’ ύπόνοιχν- · .
——- Α’ί, λοιπόν πίστιυσέ με διότι πρέπει. *0 Πέτρος. χχι εψιθορισε 

τάς λέξεις τκύτχς μέ προφκνή διχμαρτυρίχν ολοκλήρου τής ύπαρξε-
  Ό  Πέτρος . . . δέν είνχι υιό ; τοϋ χνδρός μου, δόν είναι

Ιξίδελφος τής Αουίζης. . . Ν ιί,  μή μέ ΰβ ίσης, λυπήσου με μόνον χαί ύ-  I χτειρέ με. . . Είχα καί Ιγώ μίχν φοράν ένα Ιρχστήν. Καί. . . ό άνθρωπο 
I αύτάς ύπήρξεν ό πατήρ του. . . Κχί τώ .χ  δεν Ιχκι» καιον πλέον να άρ- 
I νεΤσαι τόν γάμον ιών παιδιών μχς, χχι νά χχταστρέφη; την εύτυχίχν 
I των, άφοϋ δέν είναι συγγενείς.

Καί συντετριμμένη Ιν τή υπερηφχνείχ της ώς γυναιχος Ιντ ίμ ο υ, ττληττο- 
μένη μυχίως έν τή ύπεροχή της ώ ; μητρος άσπί λου, ως συζύγου πιστής 
καί άφ^σιωμένης εις τήν μνήμην ίχείνου, τον όποιον πολυ ειχεν αγαπ ήσε 
χαί εις τόν όποιον χαί μόνον είχεν παραόοθή,άποθνησχσυσχ ες Ιντροπής επί 
τώ έπιδυθέντι ψεύδει χχι τώ ήρωικώ ρόλω, τόν όποιον εΤχε ύποδυθή χάριν 
τή; ευτυχίας τοϋ υίοϋ της, έπεσε λιπόθυμος εις του; ποδας τοϋ ίατροϋ, 
τεί<ουσχ πρός αυτόν χείρχ; ίχέχιδας.

ΐ ’ Εκ τ ο ί  Γολκιχοο) 3Ιαριί·ρτχ



Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΑΙΑ
0 Σπινθήρ. Μόνον άπό τη ν  /ώραν, εις τη ν  όποιαν ανέκαθεν καί 

πάντοτε έσπινθηροβόλησαν ίδέαι εύγενεΓς κ α ι έσκόρπισαν τό φως των  
π νεύμ α τα  φ ω τε ινά , μόνον από τή ν  χώραν, εις τη ν  οποίαν κα ί αί 
γυνα ίκ ες  άναδεικνύοντα ι όοημέραι σπουδαίοι π νευμ α τικ ο ί παράγον
τες, ήμποροΰσε κανείς να περιμένη τόν Σπινθήρα, έν περιοδικόν φ ι-  
φιλολογικόν, του οποίου τή ν  ιδρυσιν καί δ ιεύθυνσιν έχει άναλάβει 
κυρία·

'Η δεσποινίς Λ ανδράκη , άφοΰ ώς δ ιδασκάλισσα τόσον ε ΐργάσθη  
εις τή ν  πατρ ίδα  τη ς , άφοΰ ώς φιλάνθρωπος ένήργησε τή ν  έν Χ α -  
νίοις σόστασιν σω ματείου κυρ ιώ ν, α ί όποίαι προσέρχονται αρωγοί εις 
τόσους δυστυχείς ανεξαρτήτου θρησκεύματος, σήμερον προέβη κ α ί 
εις τή ν  ιδρυσιν φ ιλολογικού Περιοδικού κα ί θέτει πρώ τη , ούτως ε ι-  

π είν, έν Κ ρ ή τη  τα  θεμέλια  κάποιας φ ιλολογικής κ ινήσεω ς, ή όποία 
μέ τόν καιρόν θά άποβή αληθής σπινθήρ βίου πνευματικω τέρου. Εις 
τή ν  καλή ν  κα ί εΰγενή  συνάδελφον τ α  συγχαρητήρ ια  κα ί τάς εύχάς 
μας διά τή ν  προκοπήν του έργου τη ς .

Α Α Α Η Α Ο  Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κον Ν. Ιν. Κ ω νσ τά ντζα ν . Ζ η τηθέντα  έστάλησαν πρά πολλοϋ. Κ αν  

Ι ίλ . Σ τ. Π άτρας. ’Ε λπίζω  δτι τώ ρα λαμβάνετε τα κ τ ικ ά . Κ αν Έ .  
Κ ρ. Σ πάρτην. Δρ. 29  έλήφθησαν. Έ ξω φ λή θη  ά ντ ίτ ιμ ο ν  8 α ντ ιτύπ ω ν  
Χ ειραφετημένης κα ί συνδρομής. “Απειρον ευγνω μοσύνην δ ι’ ευγενή  
φροντίδα. Νέα συνδρομ-ήτρια ένεγράφη. Κ αν Φρ. Γ Π άτρας. Έ λ η -  
φθησαν. Φ ύλλα κ α ί άπόδειξις εστάλη . — Δα Εύ. Ά ρ .  Τρίπολιν. Θά 
είχε βεβαίως συμβή  λάθος. —Δα Ό λ .  Τρ. ΓΙορταριαν. ’ Ε πιστολή  
σας μ ετά  χ ρ η μ ά τω ν έλή φθη . 5 σώμ. Χ ειραφετημένης απεστάλη σαν. 
Ε υγνωμονώ άπείρως δ ι’ εΰγενή  φροντίδα .— Κον Γ . Π. ’Αλεξάνδρειάν. 
Α ί δύο τελευ τα ία ι σας κα ί φρ. χο. 50  έλήφθησαν. Γραφομεν κα ι 
άποστέλλου,εν ζητουμενας αποδείξεις. Κον Α .  Ζ . Κ Ϊ8(Φ ϊη6ί1. Φ ύλλα 
έστάλη σαν. Ά ν α μ έ ν ο μ ε ν .— Κ αν Α . Γ . Ιγ γ . ϋο ε ΐβ Γ Ϊ . Ε χετε δίκαιον. 
Ειχε συμ βή  λάθος παρά τή ς  οικείας υπ αλλήλου, έφ’ ο κα ί ζη·τοΰμεν 
σ υγ γνώ μ η ν . Κ αν Κ . Μ. ’Α θήνας. Βεβαίως ό’χ ι.  Μία κόρη δεν η μ ·  
πορεί νά ύπ α γη  εντελώς μόνη εις μ ία ν  εσπερίδα. Ά λ λ ’ ήμπορεί να  
ύπ ά γη  εις απ ο γευμ α τινή ν . Δα Π. Α .  Αεμησσον Α μφότεραι επ ι-  
στολα ί σας έλή φθησαν ώς κ α ί 10 0  φρ. αποστολής 30  8)βρίου κα ι 5 
λ ίρα ι δ ίδακτρα ανεψ ιάς  σας, ή τ ις  υγ ια ίνε ι. Γράφω προσεχώς έν έκ-  
τάσει. Κον Σ . Κ . Χ ρ . Σάλο, Φ ιλανδίας. Συνδρομή έλή φθη . Φ ύλλα  
άποστέλλοντα ι εύχαρ ιστοΰμεν. Κ αν Σ . X . Π ορτ-Σαίδ. Συνδαομη  
έλήφθη  εύχαρ ιστοΰμεν. Δα Μ. Π. Ζ υρίχην. Ε υγνωμονώ διά σ υμ 
πάθειαν εις στ ιγμ άς άποθαρρόνσεως κ α ί ευγενή  ενθάρρυνσιν. Δα Ελ. 
Μ . ’Α λεξάνδρειαν. Φ ύλλα α π εσ τά λη σ α ν .— Κ αν Α . Β. Α ’ιγ ιον. ’Ε π ι
στολή  σας μ ετά  δρ. 20  έλή φθη . Ε υχαριστώ  δΓ εΰγενή φροντίδα. 
Γράφω προσεχώς. Κ αν Ε. Π. ΡΙο^εεΠ . Ά π ο δ . ύπ  αρ. 42 6 9  φερει 
α ντ ί συνδρομής 19 0 1  κ ατά  λάθος τ ή ν  τοΰ 1 9 0 2 . Ε ΰαρεστήθητε παρα
καλώ  νά λά βη τε  ύπ ’ οψ ιν τή ν  π αρατήρησ ίν μου τα ύ τη ν . Κ αν Ε ΰ, I. 
Χ α σ ά β -Γ ισ τρ τ. Δ υστυχώς δέν εύρον κατά λλη λο ν  πρόσωπον. Κον Σ. 
Α ί, Σ άμον. Σ τερούμεθα ειδήσεών σας. Τί γίνεσθε; αναμένομεν. Καν 
Σ τ. Κ . Φ ιλιππούπολιν. “Εχετε δ ίκα ιον. Ε ίχε συμ βή  λάθος, τό ό- 
ποίον έδιορθώθη. Κ αν Σ . Π. ’Αλεξάνδρειαν. Έ λά β ετε  άποσταλέντα ; 
'Ό λα ε ίχαν σ τά λή  έπί συστάσει. Δα Μ. Ψ . Κ αλάμας. ’ ΐ’ λήθθησαν. 
Θερμάς εύχ α ιστίας  δΓ εύγενές π άντοτε ενδιαφέρον. 'Η Χ ε ιρ αφ ετη μ ε-  
νη  α π εστάλη  — Δα Σ . Κ . Κ έρκυραν. Πώς, ε ίχε δ ιακοπή τό φύλ- 
λον από τόν ’Ιούλιον,' ή  δέν έλάβετε τοιοϋτο κ α τά  τή ν  διάρκειαν  
τή ς  έτησ ίας δ ιακοπής, δηλ . από 15  Ί ο υ λ .— 7 7)βριου. Έ ςη γη σ α τε .  
Δα Β. Κ . Δ. Κέοκυραν. Έ σ τά λη σ α ν  π ά ντα  — Καν Μ. Κ. Β. Ζ αγα-  
ζ ίγ . Ε ύγενής επ ιστολή σας μέ φρ. χρ. 60  έλήφθη . Θερμήν εύγνω μο-  
σύνην δ ι’ εΰγενή  φροντίδα. Γράφω . — Κ αν Ε υ. Γ . Π ειραιά, Ε λπιζο- 
μσν δτι λα μ βάνετε  τ α κ τ ικ ά .— Κ αν Ο ύ.Ι. Λ . Μ εσολόγγιον. Ζ ητούμενα  
έ σ τ ά λ η σ α ν .Ά λ λ ’ή πρώην δ ιαμονή σας ποία ε ινα ι;Λ α .Σ .Τ ρ . Πύργον. 
'Ο λόκληρος τόμος σ το ιχ ίζε ι 8 φρ. χρ κ α ί 3 ή  Χ ειρ αφ ετη μένη . Έ -  
στάλησαν κ α ί έλαβον ά π ά ντη σ ιν  δτι έλήφθησαν. Φροντίσατε ταχειώ ν  
αποστολήν χ ρ η μ άτω ν. Κ αν Α ί. Δ. Π ειραιά. Έ α ν ευρίσκετε αυτα  
ακριβά, τότε ά π ο τα νθή τε  εις τό έπί τ ή ς  οδού Φ ιλελλήνων νέον έρ- 
γοστάσιον. Δα Χ ρ. Α . Ρέθυμνον. Συνδρομή σας έλήφθη  κα ί φ ύλλα  
απεστάλη σαν. Ε ύχαριστοΰμεν. Κ ον Θ. Γ. Βάρναν. Νέα ένεγράφη. 
Ά π ό δ ε ιξ ις  άπο σ τέλλετα ι μέ τάς άλλας τοΰ 19 0 2 . Κ αν Κ . Κ  Κ . 1 α -  
λαξείδ ιον. ’Ε π ιστολή σας μετά  δρ. 10  έλή φθη . Νέα συνδρομήτρια  
ένεγράφη. Ε ύχαριστοΰμεν 8 ι’ εΰγενή  φ ρ οντίδα .— Δα Ου. Δ. Λ ε υ 
κάδα. Γράφω προσεχώς εκτενή  έπ ιστολήν, ά λ λ ’ άπό τοΰδε θερμά 
σ υγ χ α ρ η τή ρ ια .— Κ αν Σ . Κ . Θ. Γ ενεύην. Συνδρομή σας έλήφθη . 

Ε ύχαρ ιστοΰμεν.— Κον Σ τ . Μπ. Ά νδ ρ ο ν . Κ αλή  έπιστολή  σας μέ δρ. 
51 έληφθη  1 1  σώ μ α τα  Χ ειραφετσμένης έστάλησαν. ’Ε λπίζω  δτι 
έλή φθησαν ασφαλώ ς, Θερμήν κ α ί άπειρον εΰγνω μοσύνην δΓ εύγενεΓς 
έ,νεργείας σας. Γράφω . Μγ» Δ. Β γ . Κ έρκυραν. Έ νεγρ άφ η τε . Σ υν
δρομή έλή φθη . Ε ύχαριστοΰμεν. — Λ α  Εύ Μ π. Λ ευκάδα . Νέα συν-  
δρομήτρια ένεγράφη. 'Η μερολόγιον δεν έξεδόθη. Ε υχαριστώ  δι ευ -

γενή  π ρο θυμ ίαν.— Δα Ζ. X . Ο. Λ εβα δ ε ίαν . Έ σ τά λη σ α ν. Δο Ε, Γ], 
Κέρκυραν. Ό  13ος τόμος ά π ο στέλλετα ι. Ά ν τ ίτ ιμ ο ν  δρ. 5 . — Σ. Β; 
Ν ίκαιαν, Φρ. χρ. 50 έλήφθησαν κ α ί έύόθησαν αμέσως, Πάντοή 
εύερ γετική . Ε ύχαί προστατευομένης σας θά συντελέσουν εις πλήρ  
άποκατάστασ ιν  τή ς  ύγείας σας, Γράφω . Δα Β. Κ . Β ραΐλαν, Ε. Δ 
Ν αύπακτον, A. Ν. Κ ραϊόβαν, Ε. Δ. C etatea — I. Σ . Ζ α γα ζίκ  Μ. ύ 
Σ τ, Αργοστόλιον, Συνδρομαί έλή φθησαν, 1 ύχ α ρ ιστο ΰμ εν,— Ινα·; 
Εύ. Γ . Μ. Κ α λ λ ίπ ο λ ιν , Φρ. 8 έλή φθησαν, εύχαρ ιστοΰμεν, Φ ύλλα ά 
π εστάλησαν.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Λάχανο παραγεμιστό. Π έρνετε λάχανο  στρογγυλά κ α ί τό Βάζετι 

νά βράση μέσα εις άφθονο νερό, μέ τή ν  βάσιν κάτω . Τό άνοιγες: 
εύμορφα άπό πάνω  κα ί έχετε ετο ιμάσει κ ιμ ά  μέ ολίγον jam bon  
μέ κ α ρ ιτα  κα ί π ατά τες  λυω μένες, μέ τρ ία  τέσσαρα α υγά . Ό λι 
α ύτά  ψ η μ ένα  μέ βούτυρο. Γ εμ ίζετε  μέ τά μΓγμα αύτό τό λάχανο 
καί τό σ ιγ ο ψ ή νετε  επ ε ιτα  μέ κρεατόζουμο κ α ί μ.έ ολίγον βούτυρον. 
Ό τ α ν  (ινα ι έτοιμον τό  ξεπαχ ιάζετε  κ α ί τό σερβίρετε μέ π η κτή  
σ αλτσαν αύγολέμονο, κ α λά  δεμένην.

Τ Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ  ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
ί υ γ γ ρ α φ ε ϋ ς  :* Κ α λ λ ίρ ρ ό η  Ο αρρίν

I .  Ή  Χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν η . — Είναι το πρώτον γυναικείοι
Ελληνικόν μυθιστόρημα. ’Ανατέμνει τήν γυναικεία' 
καρδίαν,καί δίδει πλήρη ιδέαν των πλεονέκτημά το» 
τής νέας έπί τής παλαιάς ανατροφής.
Τιμη έκαστου αντιτύπου 3 φρ.

I I .  'Η Μ ά γ η Π ία .— Είναι συνέχεια τής Χειραφετημέ
νης, άν καί άποτελή εργον αυτοτελές. Ή  ύπόθεσίί 
δραματικωτάτη εξελίσσεται εις ’Αθήνας έπί τή; 
έποχής των ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, τών οποίων 
περιλαμβάνει πλήρη καί τελείαν περιγραφήν. Δίδει 
τήν εικόνα μιας κοινωνίας, διατελούσης εις μετα
βατικήν έποχήν καί προδιαγράφει λαμπρόν τό μέλ
λον τών λαών, οί όποιοι ένόησαν τήν σπουδαιότητα 
τής γυναικός, ώς ζωοποιού καί ανακαινιστικού στοι
χείου τής άνθρωπότητις.
Καί ή Χειραφετημένη καί ή Μάγισσα εις τόμους 
ύπερτετρακοσίων περίπου σελ. τιματα ι έκαστον 3 
δρ. διά τάς ’Αθήνας, 3 ,50  διά τάς έπαρχίας καί 3
φρ. χρ. διά τό έξωτερικόν.

Ιΐασα αΐτησις μετά του αντιτίμου απευθύνεται εις τα 
γραφεία τής «Έ φηα . τών Κυριών».

'Οδός ΙΙανεπιστημίου. άρ. 27.

Π α ν α θ ή ν α ια  : — Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένοι 
περιοδικόν.
Διευθυντής καί ιδιοκτήτης : Κ ίμ ω ν  Μ ι^ α η λ ίδ η ς  

Τ ίμημα έγγρ α φ η ς : ’Εσωτερικού δΓ έν έτος δρ. 25
» » εξ μήνας » 13

’Εξωτερικού τά  αυτά ποσά εις χρυσόν.
’Αθήναι 18. 'Οδός Φιλελλήνων.

Ό  Τσάμης ό μοναδικός πλέον υποδηματοποιός τών κυ
ριών, εόρωπαιζων εις ολα, είσήγαγε καί έδώ τό σύστημα 
τής έπ ί ώρισμένον χρονικόν διάστημα έκπτώσεως τών τιμών 
τών υποδημάτων του. Ή  έποχή αυτή είναι σήμερον η 
τοΰ νεωτερισμού τούτου, καθ’ ον μεγίστη συλλογή υποδη
μάτων ανδρικών καί γυναικείων πω λείτα ι με έκπτω- 
σιν 30 γ ο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ θερμώς αί κ. κ. συνδοομήτριαί μας, 
αί καθυστεροΰσαι τάς συνδρομάς των μέχρι σήμερον νά σπευ- 
σουν εις έξόφλησιν τών καθυστερουμένων. Τήν αυτήν παρά
κλησή άπευθύνομεν καί προς τάς κ. κ. άνταποκριτρίας και 
άνταποκριτάς μας.


