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ΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ
Δυο δικαστήρια έκ παραλλήλου εργαζόμενα τά; ήμερα; 

>τά;, δύο άνακρίσει; καί κατηγορίαι καί υπερασπίσει; κρα- 
ιϋν ύλην τ ήν Ελλάδα εί; μεγάλην συγκίνησιν.

ΙΕί; τό επί τη; όδοϋ Σταδίου μ.έγαρον δλοι οί πατέρε;
0 εθνου; οί υπεύθυνοι διά τον άτυχη μ.α; πόλεμ,ον άποκχ- 
πτουν τού; ηθικού; αυτουργού; τών καταστροφών του 

[897, ενώ τό ορκωτόν δικαστήριον ζητεί νά αποκάλυψή καί 
Ρευρν) τού; ηθικού; αυτουργού; του τραγικού δοάμ,ατο; τή; 
ΒοΟ Άγγέσμου. ί
I  Έάν δλοι κατήγοροι καί κατηγορούμενοι ή'θελαν νά είναι ■ 
■λεον σύμφωνοι μέ τήν αλήθειαν καί πλέον είλικρινεΐ; μέ 
■ον εαυτόν των καί πλέον δίκαιοι μετά; περιστάσει; δέν θά 
Ιιτιώντο ό εί; τόν άλλον, καί δέν θά προσεπάθουν νά έζέλ- 
|ουν δλοι μαζη καί ό καθεί; χωριστά λευκότεροι περιστερών 

τά; δυο αυτά; θλιβερά; καί έξ ί'σου τραγικά; περιπε- 
ι«; τή; εθνική; καί τή; οικογενειακή; μα; ζωή;.
Καί μ.αζή μ.έ αύτού; δλη ή Ελληνική κοινωνία,ή οποία 

°τε τάσσεται με αυτήν καί πότε μέ εκείνην τήν πτέρυγα 
-ν θά έξήπτετο καί δέν θά άπήγγελλε τόσου; ρητορικού;

τόσα κατηγορητήρια, έάν ήτο περισσότερον σοβαρά καί 
ίερισσότερον δικαία καί άμερόληπτο;, ώστε νά δύναται νά 
»νόηση καί πεισθή δτι καί εί; τό έν και εί; τό άλλο δράμα 
ονυπευθυνοι καί συγκατηγορούμενοι εΐ'μεθα δλοι καί δτι ή 
Ρ*(λ«τική αυτή φάσις τή ; οικογενειακή; καί εθνική; μα;

ί

;ω ή; δεν είναι δημιούργημα μονάδων καί ώρισμ.ένου χρονι
κοί! διαστηματο;, αλλά φυσικόν έπακολούθημ.α άνωμάλου 
καθεστώτα;, δημιουργηθεντο; παρά τών νόμων,οί όποιοι κα
νονίζουν και .την οικογενειακήν καί τήν εθνικήν μ.α; ΰ- 
παοξιν.

ΙΙμ.εΐ; αι γυναΐκε; μ.’ δλον δτι δέν κάμνομεν νόμ,ου; καί 
δεν εχομ,εν καμμ.ιαν έπίση μον θέσιν, ού'τε εί; τήν Βουλήν, 
ούτε ει; το ορκωτον δικαστήριον, είμεθα έντούτοι; άρκετά 
συνυπευθυνοι δια τό καθεστό; αύτό καί εί; τά δύο δράμ.ατα 
τών οποίων η έκδικασι; κρατεί ει; συγκίνησιν τά πλήθη 
κατά τά; ημέρα; αυτά;.

Ε ι; το δράμ.α τή; οδου Άγχεσμ.ου, έάν άνδρε; έφονεύθη- 
σαν, γυναΐκε; ομω; ωπλισαν τά; χεΐρα;, γυναΐκε; διέπλασαν 
τα ήθη και γυναΐκε; διεμόρφωσαν τά;.ψυχά; δλων δσοι, είτε 
αμ.εσω;,ειτε έμμέσω; συνετελεσαν εί; τήν τραγικήν έζέλιςιν 
ολη; αυτή; τή; οδυνηρή; ύποθέσεω;.

Απο τή; μ.ητρο; του ηθικού υπευθύνου, ή οποία δέν κα- 
τωρθωσε να διδάξη τόν υιόν τη; τόν σεβασμόν πρό; τήν 
ήθικην καί οικογενειακήν ησυχίαν τών άλλων καί ή οποία 
τόν εδιδαξε νά τάσση τά ύλικά συμ.φέροντα ύπεράνω τή; 
τιμή; του, μ-εχρι τή; συζύγου, ή οποία έν γνώσει του πα- 
ρελθοντο; συνετέλεσεν διά του γάμου τη; εί; τό νά συντριβή 
μ.ιχ υπαρζι; αθωα και ανευθυνο; καί μεγρι τή; μητρό; του 
θύματος, ή οποία άνεξετάστω; ήνοιξε τά; θύρα; τή; οικία; 
τη; εί; άνδρχ γνωστόν διά τού; έπιπολαίου; έ'ρωτά; του, 
καί μέχρι του θύματο^ αύτου άκόμη, τό όποιον άφέθη εί; 
τήν απελπισίαν και την άπογνωσιν, αντί νά περιφρονήση 
τόν προδόσαντα τά; ύποσχέσει; του, δλαι κατά τό μάλλον 
και ηττον είναι υπευθυνοι διά τήν τραγικήν αυτήν λύσιν.

Και ει; τό πρότωπον τή; μητρό; καί τή; συζύγου καί του 
θύματο; αντιπροσωπεύονται χιλιάδε; μητέρε; καί σύζυγοι 
και θύματα. Ολαι αι μητερε;,αι οποΐαι δυστυχώ; πιστεύουν
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καί νομίζουν καί έχουν ως αρχήν,δτι ή ηθική είναι ύποχρέ 
ωσις τών θηλέων τέκνων των μόνον καί ό'χι τών υιών, αί 
όποΐαι κλείουν τούς οφθαλμούς πού τών ασεβών παρεκτρο
πών τούτων,όταν καί δέν τάς υποβοηθούν άκο'μη, αί όποΐαι 
μέ τό ανδρας είναι και ανάγκην δεν έχει άφίνουν νά δια- 
δέχωνται είς τάς έκατόμβας τής ηδονής καί τής ακολασίας 
των κάθε τάξεως καί κάθε προελεύσεως γυναίκες άπό τών 
ιδίων υπηρετριών, μ-έχρι τών αθώων φίλων καί τών επικιν
δύνων γυναικών, κ< όποΐαι τέλος μίαν καί - μο'νην θεωρουν 
ύποχρέωσίν των, πώς νά έξασφαλίσουν μεγάλην προίκα διά 
τούς . υιούς των, άδιαφοροϋσαι διά τάς δυστυχίας καί τάς 
συμφοράς, τάς όποιας τά ακράτητα τούτοιν πάθη έχουν 
σκορπίσει δεξιά: καί άριστεργ κατά τήν διάβασίν των είς τόν 
δρο'μον τής νεο'τητος καί τής ωρίμου άκο'μη ηλικίας.

Καί έ'πειτα αί πλούσιαι νύμφαι καί αί μητέρες τούτων, 
αί όποΐαι άρκοϋνται είς τόν στίλβοντα χρυσόν τών γαμβρών, 
χωρίς νά φροντίζουν διόλου διά τήν ζωήν του παρελθόντος 
των, χωρίς νά έρευνοϋν καί ανευρίσκουν δλα τά εγκλήματα 
τά άφανή καί τάς ήθικάς προδοσίας, καί τήν ζωήν τήν ά
σωτον καί τήν λάγνον τών άνθρώπων, καί τούς όποιους εμ
πιστεύονται τήν τιμήν καί τήν ευτυχίαν είς τό μέλλον ό'χι 
μόνον τό ίδιον, άλλά καί τής οικογένειας, ής γίνονται οι 
δημιουργοί.

Καί δλαι άκόμη αί νεαραί υπάρξεις, αί όποΐαι δίδουν τήν 
καρδιάν των είς τόν πρώτον, οστις θά κρούσν) τήν λευκήν 
της θύραν, άνεπιφυλάκτως, άκρατήτως καί πιστεύουν είς υ
ποσχέσεις ψευδείς καί είς δρκους, ενώ τά παραδείγματα του 
ψεύδους καί τής προδοσίας τοϋ άροενος βρέχουν γύρω των 
καί ή έπιπολαιότης καί ή άστασία τούτου κατέστη πλέον 
παροιμιώδης. Καί άκόμη όταν μετά τήν άποκάλυψιν τοϋ η
θικού ποιου τοϋ άνθρώπου, τόν όποιον ¿πίστευαν καλόν καί 
τίμ.ιον καί ειλικρινή ή άδικαιολόγητος άπελπισία καί ή ά- 
πόγνωσις άντί τής υπέρτατης περιφρονησεως καί τής θερα
πείας τών τραυμάτων τής ψυχής δι’ ένασχολήσεως σοβαράς 
καί εύγενοϋς, έξ ¿κείνων, αί όποΐαι είς κάθε βήμα καί κάθε 
στιγμήν παρουσιάζονται είς κάθε γυναίκα μέ καρδιάν καί 
μέ εύγενή καί καλά αισθήματα.

Καίδπως αί υπεύθυνοι τών οικογενειακών δραμάτων φέρουν 
ευθύνην καί ένοχήν δι’αύτά άπαράλλακτα καί διά τάςέθνικάς 
ημών άνωμαλίας, αί μητέρες τών άπαλλαγέντων καί αί σύ
ζυγοι τών λιποτακτών καί αί φιλόδοξοι, καί αί άδιάφοροι 
άκο'μη, αί όποΐαι ήμποοοϋσαν νά άγρυπνοϋν καί νά παρα- 
κολουθοΰν τόν πολιτικόν βίον τών άνδρών των καί νά με
τριάζουν τά πάθη καί νά συγκρατοΰν τούς λόγους καί νά 
εμποδίζουν τάς παρεκτροπάς καί νά συντελοΰν είς έν πολι
τικόν καθεστός ήθικώτερον καί πατριωτικώτερον, φέρουν βε
βαίως εύθύνας άπό κοινοΰ μετά τών άνδρών δτά κάθε εθνι
κήν άνωμαλίαν, διά κάθε τραϋμα, τό όποιον πληγώνει τήν 
κοινήν πατρίδα, ή οποία είναι έζ ί'Αυ μητέρα όλων καί άν
δρών καί γυναικών.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑ
ΐν ο β ο χ ό μ ο ι .

Μετά τάς διδασκαλίσσας καί επιστήμονας, τα δύο εύ- 
γενέστερα έν Έλλάδι γυναικεία έπαγγελματα, είς κάτω- 
τέραν μέν μοίραν, άλλά τής αυτής ευεργετικής περιωπής 
είναι καί τό επάγγελμα τής νοσοκόμου.

Είς τήν’Αγγλίαν καί τήν’Αμερικήν καί τήν λοιπηνΕύρωπην 
νοσοκ όμ,οι γίνονται κορίτσια άριστων οικογενειών και μορφω- 
σεως πολύ έξαιοετικής. Ή  νοσοκόμος είναι έκεΐ επίσης 
κυρία, οσαν καί ή ιατρός καί ή παιδαγωγός. ’Αλλά και ή 
μία καί ή άλλη δέν άσχολοΰνται μόνον έπί τινα χρόνον είς 
τυπικήν έκμάθησιν τών καθηκόντων των καί έπειτα έξα- 

σκοΰν αυτό άποκλειστικώς πρός κερδοσκοπίαν. Μία νοσοκό
μος γίνεται τοιαύτη,διότι αισθάνεται ιδιαιτέραν συμπάθειαν 
πρός τούς πάσχοντας καί ιδιαιτέραν ηδονήν είς τό νά περι- 
θάλπγι αυτούς καί άνακουφίζτ) τούς πόνους των. Είναι ή α
δελφή τοϋ ελέους τών διαμ,αρτυρομένων, άλλά μ.ία άόελφνι 
κοσμική, ή όποία έχει τό δικαίωμα νά είναι καί φιλόκαλος 
καί επαγωγός καί θελκτική, ή όποία δέν άποσπάται άπό 
τόν κόσμον καί δέν άρνεΐται τήν ευτυχίαν τής ζωής καί 
δέν ορκίζεται αίωνίαν υπηρεσίαν είς τόν θεόν καί δέν δια
γράφει άπό τό μέλλον τόν γάμον καί τήν μητρότητα. Είναι 
ολίγον ιατρός καί ψυχολόγος καί περισσότερον γυναίκα, 
άγαπώσα τά πλάσματα τών όποιων τήν υπηρεσίαν άνα- 
λαμβάνει καί μή έμπιστευομένη είς ούδένα νά τήν βοηθησνι 
είς τήν υπηρεσίαν της. Δέν θεωρεί έξευτελισμόν καί ταπεί- 
νωσιν νά άναλάβη καί τάς δυσκολωτέρας καί πλέον έπιπό
νους έργασίας, προκειμένου νά διεξαχθώσιν αυται υπό τούς 
αυστηρούς δρους τής υγιεινής καί τής ύπό τής θεραπείας τοϋ 
πάσχοντος επιβαλλομένης διαίτης.

Δέν ύποκαθιστα ποτε καί κατ’ ούδένα δρον τον ιατρόν,

ματικής ι/.ορφώσεως τείνει μάλλον νά άποφεύγη κάθε εργα
σίαν, ή όποία άπαιτεΐ σωματικήν τινα κόπωσιν, ή οποία 
Τήν ύποβάλει είς άσχολίχν άναγομένην είς έξυπηρετησιν τών 
οικιακών άναγκών, τής καθαριότητος, τής τάξεως, τής κα
θημερινής διαίτης. Μαζή λοιπόν μέ τήν πλανημένων ιδέαν 
ήν έχει σχηματίσει περί τής περιωπής τής νοσοκόμου, άπο- 
φεύγει τό έργον τοϋτο καί έκ τής νωθρότητος και περιφρο- 
νήσεως, ήν αί πλεΐσται τών άνεπτυγμένων τρέφουν πρός τά 
οικιακά έργα.

Καί δμως σιγά, σιγά καί έδώ ήμποροϋσε νά σχημα- 
τισθγ μία τάξις ωραίας έργασίας διά τάς γυναίκας, τόσον 
σύμφωνος άλλως τε καί μέ τόν γυναικεΐον προορισμόν, ένώ ή 
έπίδοσις είς αύτό κοριτσιών ανεπτυγμένων θά εξυψοονεν άμ.ε- 
σω; τό έπάγγελμα είς τήν αληθή περιωπήν του, ένώ τόσαι 
άεργοι κόραι στερούμεναι καί πάσχουσαι μαραίνονται εκ τών 
στερήσεων καί τρέχουν άπό άπογοητεύσεως είς άπογοητευ- 
σιν ό'πισθεν τής σκιάς τοϋ γάμου τόν όποιον ελλείψει προι- 
κός,δέν φθάνουν ποτέ.Καί ’Αθήναι μία πρωτεύουσα άπό τάς 
νεωτέρας στεροΰνται νοσοκΤόμων καί οί περισσότεροι άσθενεΐς 
γίνονται ίσοβίως άνίατοι ή καί χάνουν συχνά την ζωην των, 
«νατιθεμένης τής νοσηλείας των είς γραιας αμαθείς καί 
άκαταρτίστους αί όποίαι καί τό άλφα τής υγιεινής αγνο
ούν καί τάς διαταγάς τοϋ ίατοοϋ άδυνατοϋν να εκτελεσουν 
καί τόν πάσχοντα έκνευρίζουν μέ τάς ανοησίας και τας γε
λοίας φλυαρίας των.

Γ ί ι ργιάδου

ορο
έκτελεΐ δμως τάς διατάξεις του υ.ετ’ άκριβείας, καί παρα
κολουθεί τήν πορείαν τής άσθενείας μεθ’ όσης καί ό ιατρό? 
νοημοσύνης καί άντιλήψεως. Έκεΐ ή νοσοκόμος άμ.είβεται 
άδρότατα, άλλ’ ό άσθενής τήν ύγείαν καί τήν σωτηρίαν του 
οφείλει άποκλειστικώς είς αύτήν.Λεγεώνες δλαι νεανίδωνκα! 
νεων γυναικών ύπάρχουνέκεΐ νοσοκόαοι καί περιοδικά νοσοκό
μων ειδικά έκδίδοντα πολλά, ή δράσις των δέ ή ευεργετικέ 
είναι τοιαύτη,ώστε ό θάνατοςδέν έχει βεβαίως πολέμιονπλέον 
ισχυρόν και άνίκητον είς τό ε'ργον του,οσον τάςγυναΐκας αύτά;·

Έδώ είς ήμάς νοσοκόμοι σπανίως γίνονται κορίτσια κ*' 
σπανιώτερον άκόμη κορίτσια άνωτέρας μορφώσεως καί καλών 
κοινωνικών τάξεων. Επειδή ίσως προ τίνος άκόμη αί νοσο
κόμοι ήσαν ύπηρέτρικι καί τίποτε περισσότερον,δι’αύτό μέ
χρι σήμερον έπεκράτησε τό έργον τής νοσοκόμου νά θεω- 
ρήται εξευτελιστικόν, καί ταπεινωτικόν, μεθ’ δλας τάςί; γι*ην μορφήν και εν δημιούργημα τέχνης, άλλ είναι τό 
προ τπαθείας άς κατέβαλλεν ή βασίλισσα διά τοϋ «Εύαγνελι·! Ψθοροποιον κα\ άντιθίκον βιβλιον, το οποίον ποτίζει τήν 
σμοϋ»καί ή πριγκήπισσα διά τοϋαΝοσοκομείου τώνΠχίδων· Γ νεολαιχν με δηλητηριώδη δι^αγματα.
καί ή ιατρός δις Κχλαποθάκη είς τό Νοσηλευτικόν Τμήρ·* Αιχλήθειαι τής ζωής πρεπει να μενουν βιβλιον κλειστόν, 
τής ένώσεως τών Έλληνίδων πρός μόρφωσιν νοσοκόμων. 'κατά τούς δασκκλίζοντας ηθικολόγους μας, είς την νεότητα 

Η έλληνίς άκο'μη δεν ένόησεν, δτι τό έργον τής νοσ Τ  καί μόνον ή γραμματική τό συντακτικόν καί ό 1'εροστάθης
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Κατ' αύτάς έγράφη καί έβεβαιώθη είς τάς καθημερινάς 

εφημερίδας, δτι αί Έλληνίδες άναγινώσκουν κατά προτί- 
ρ.ησίν τά μ.υθιστορήμχτα τοϋ Όνε μεθ δσου πάθους και 
απληστίας άναγινώσκουν αύτά καί αί παοισιναί μαγείρισσαι 
καί θυρωροί.

Χωρίς νά άντικρούσωμεν τήν καθημερινήν συνάδελφον 
ύποθέτομεν, δτι ώς πρός τάς φιλολογικάς προτιμ-ησεις τα 
δύο φϋλα συμβαδίζουν, ίσως μάλιστα οί μ.εγάλοι συγγρα
φείς τοϋ αίώνος ώς ό ’Ίψεν καί ό Τολστόη καί ο Dosto- 
yevski καί ό Σούδερμαν έχουν περισσοτέρας άναγνωστρίας 
Έλληνίδας παρά άναγνώστας.

Τοϋτο πρέπει νά άποδοθή είς τήν φιλογικήν άνχτροφήν, 
ήν παρέχει ή έκπαίδευσις είς τήν Ελλάδα και εις την 
πλήρη ελλειψιν καλλιτεχνικής, καλλιλογικής καί αισθητι
κής μορφώσεοος άνδρών καί γυναικών, Διά τους πολλούς 
καί τάς πολλάς τό μυθιστόρημα δέν άποτελεΐ μ.ίαν φιλολο-

λείας είναι πρωτίστως καί έξαιρετικώς έργον γυναικός κ*1· 
έργον μητρός καί κόρης καί συζύγου. ’Ως τοιοΰτο έπρε ί̂ 
νά κατέχγ τήν τιμ-ητικωτέραν τών θέσεων καί νά θεωρήτ*1 
εύγενές διά κάθε κόρην οίασδήποτε κοινωνικής τάξεως. Πλέ* 
τούτου ή Έλληνίς έν γένει, εύθύς ώς τύχ-/) κάποιας πνε'*"

είναι αί φωτειναί λαμπάδες, αί άποκαλύπτουσαι τούς κό
σμους τής σοφίας καί τής ώραιότητος είς τά. ελληνικά πνεύ
ματα.

Φυσικά υπάρχουν καί μυθιστορήματα, τά όποια εςασκοΟν

έπιβλαβεστάτην έπιρροήν είς τήν νεότητα και ακριοώς δι 
ότι τό σχολεϊον δέν έχει εί'δησιν περί νεωτερας φιλολογίας 
καί δέν άναλαμβάνει νά χειραγώγησή τόν μαθητην καί τήν 
μαθήτριαν είς αύτήν καί νά έξάρνι τάς άρετάς τών μεγάλων 
συγγραφέων, συμβαίνει, ώστε συχνά τα πλέον ρυπαρα 
άναγνώσματα νά ροφώνται άπό τά παιδι,ά τών δυο φυλών 
ώς χασίς ηδονικόν καί διά τής άναγνωσεως αυτών όχι μ,ονον 
αί περί ηθικής ίδέαι νά στρεβλωνωνται και η διαφθορά να 
υψώνεται είς περιωπήν θρησκείας, άλλα και το αΐσθημ,α τοϋ 
καλοϋ νά κχταστρέφεται καί ή φαντασία να διαφθειρεται 
καί ή άνάγνωσις άντί μέσου ψυχαγωγοΰ και υπέρτατης 
πνευμ.ατικής άπολαύσεως νά άποβαινγ επιβλαβής και επι
κίνδυνος σύντροφος.

Άπό σήμερον άνκλαμβάνομεν νά γνωρισωμεν τας ανα- 
γνωστρίας μας στενώτερον μ.έ καλούς συγγραφείς βιβλίων, 
διευκολύνουσαι ουτω αύτάς είς τήν εκλογήν τών έργων, τών 
όποιων θά επιτρέπουν άκινδύνως τήν άνχγνωσιν εις τα τέ
κνα των.

Άρχίζομεν άπό γάλλους συγγραφείς, διότι ή περισσότε
ρον έν Έλλάδι άναγινωσκομενη γλώσσα είναι η γαλλική, 
καί άρχίζομεν έπίσης άπό γυναίκας συγγραφείς, διότι φυσι
κόν είναι είς τάς όλίγας ύπαρχουσας τοιαυτας νά δωσωμεν 
τά πρωτεία. Κατά προτίμησιν θά προηγηθοΰν αι εν τή δρά
σει των σήμ.ερον συγγραφείς,μεταζύ τών οποίων θεσιν διακε- 
κριμένην κατέχει ή κ. Dauiel Lesueur.

Ή κ. Daniel Lesueur φέρει πρό δύο ετών τό παράση- 
μον τής λεγεώνος τής τιμής, είναι μία χαριτωμένη και γε
λαστή κυρία, μέ ’μάτια ολίγον φιλάρεσκα, άλλά με κατα- 
τομ.ήν τοϋ προσώπου, ή όποία προδίδει θελησιν και δυναμιν 
ό'χι τυχαίαν.

Είς τούς τόμους τών στίχων τη ς έχει εμπιστευθή και 
σκορπίσει δλον τόν ιδεαλισμόν της καί δλον την θεϊστικην 
φιλοσοφίαν της. Τό πολύτομ.ον δ’ έ'ργον της είς μυθιστορή
ματα καί είς θέατρον προδίδουν τήν μεγαλ.οφυά καί ακου- 
ραστον συγγαφέα, άλλ’ όχι καί τήν πολεμώσαν κκι άγωνι- 
ζομένην καί παλαίουσαν ύπέρ μιας ιδέας.

Τούς άντιθέτους της δέν πολεμεΐ ποτε, λεγουσα,οτι είναι 
δειλή, άν καί ή δειλία αυτή διαψεύδεται είς έργα τόλμης
ώς τό Au delà de l ’amour, Hors du m ariage, l ’Hon- 
neur d’une femme.

Δέν άγαπγ πολύ τόν κόσμ.ον με τά ψεύδη καί τάς υπο
κρισίας του, άλλ’ άγαπγ τήν ζωήν τών ωραίων καί τών άλη- 
θινών πραγμάτων, άγαπά τήν φύσιν καί άγαπα τα πληθη. 
Έάν δέν ήτο συγγραφεύς, θά ήτο ζωγράφος, διότι βλεπει 
ώς ζωγράφος μάλλον παρά ώς συγγραφεύς καί δι’ αύτό η 
μνήμη της, έάν κρατά) τελείας εικόνας, δέν κρατεί δμως 
λέξεις.

Ά γαπά τά ζώα καί ιδίως τούς ίππους και ως άμαζων, 
άλλά καί ώς ψυχολόγος τοϋ εύγενοϋς ζώου, τοϋ οποίου την 
ώραιοτέραν άνατομίαν όφείλομεν είς τόν κάλαμον της.

’Ήρχισε νά γράφγ πολύ ενωρίς, κοριτσάκιάκομη. Και ό
ταν άπόφοιτος μόλις τοϋ σχολείου έ'φερε μέ τήν άσυνειδητον 
τόλμην τής ηλικίας της τό πρώτον της μυθιστόρημα είς 
ένα έκδότην, τό χειρόγραφον ήτο καθ’ δλα δμ-οιον με τετρα- 
διον σχολείου, χαρακωμένον, καθαροντυμένον καί μέ γράμ
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μα τα μεθοδικά, όπως τα γράμματα τών τετραδίων τών εξε
τάσεων. ΓοΟτο δεν ήμπόδισε τόν εκδότην νά κρατήσν) τό 
χειρόγραφόν, αλλα να αλλαςτ] την γυναικείαν υπογραφήν 
Jeanne Loiseau μ.ε τό ψευδοόνυρ,ον Daniel Lesueur.

Καί εκτοτε έπιστεύετο, ότι ό Daniel Lesueur ήτο 
άνδρας. Μονον δε προπερσυ όταν έτέθη ή ύποψηφιότης της 
ώς μέλους του Comité de la société des gens de L et
tres, τά οποίον δεν δέχεται ώς μέλη γυναίκας καί όπου έ- 
Y£ivs περί τό όνομά της πεισματώδης δημοσιογραφικός άγών 
διεδόθη γενικώτερον οτι ό συγγραφεύς τόσων ισχυρών καί με 
γάλων έ'ργων είναι γυνή.

Η κ. Αδαμ επι τή δημοσιογραφική ταύτη συζητήσει 
παρεκάλεσε τήν κ. Daniel Lesueur νά όμιλήσγ εις τάς αί 
θουσας της περί τών γυναικών a b a s  b eu s» . Τοϋτο άνέδειξε 
τον συγγραφέα και χαριτολόγον ρήτορα καί επικίνδυνον όπως 
δήποτε άνταγωνιστήν τών άνδρών,οί'τινες τήν απέκλεισαν 
τοϋ σωμ.ατείου των.

Διηγήθη μεταξύ άλλων μέ πολλήν χάρ(ν, οτι κάποιοςάνήρ 
συνάδελφος έκ τών αντιθέτων, τήν συνέχαιρε διά τόν θόρυ
βον, ο̂  οποίος ήγέρθη περί τό όνομά της καί διά τήν ρεκλάμα 
ή όποια τής έγινε. Καί ό εκδότης,ό όποιος ήτο παρών κατά 
τήν συζήτησιν αύτήν μέ τρόμον καί απελπισίαν τούς διέκο- 
ψεν. Άλλά θεέ μου ! ό κόσμος θά μάθγ ότι είσθε γυνή καί 
η πωλησίς τών έ'ργων σας θά πέση.

Και ο μεν έκδοτης ησύχασε, διότι ή πώλησις ηύξησε, ή 
Daniel Lesueur ομως όεν έξελέγη μέλος τοϋ Comété des 
gens de Lettres. Γοϋτο δεν ήμπόδισε τόν κ. Genier, τόν 
διευθυντήν τοϋ θεάτρου τής Renaissance νά άναβιβάσγι κατά 
σειράν άπο τής σκηνής δύο έργα της, μέ εισπράξεις άπιστεύ- 
τους ώς δέν ήμπόδισε τόν Υπουργόν τής ΙΙαιδείας νά άναρ- 
τήσνι εις τά τρίχαπτα τοϋ φορέματος της τήν Legion d’ 
Honeur έξισόνων ουτω τά φιλολογικά έπίπεδα τών δύο 
φυλών.

Ο νϋν υπουργός τής ΙΙαιδείας έν Γαλλία: κ. Leygues ώς 
ποιητής δέν έλησμόνησε βέβαια τούς ώραίους φιλοσοφικούς 
στίχους τής Daniel Lesueur. Καί ιδίως αυτούς θά περιέ
βαλε μέ την έρυθραν ταινίαν. Διότι ή ιδέα καί τό πάθος 
είναι αι δύο προεξάρχουσαι άρεταί τής Daniel Lesueur 
τής μεταφράστριας τοϋ Λόρδου Βύρωνος, ήν ό Leconte de 
Lisle άνεκήρυξεν ώς τήν μόνην άξίαν μεταφράστριαν τοϋ 
μεγάλου ποιητοϋ.
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Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ
’Από όλα τά αίσθήματά μας τό πειό λεπτό είνε ίσως τοϋ 

άόελφοΰ καί τής αδελφής.

Ή  αγάπη τής αδελφής γιά τόν αδελφό είνε ένα είδος αό
ρατον σεβασμοϋ για την υπεροχήν τής δυνάμεώς του, άλλ’ 
ενός σεβασμοϋ,ό όποιος δέν ακολουθείται άπό τό καθήκον τής 
ύπακοής,οΰτε άπό τόν φόβον τής δυνάμεως, καί ό όποιος έ- 
πομένως είνε χωρίς ταπείνωσιν καί δέν επαναστατεί τήν 
φυσικήν άνεξαρτησίαν : είνε ένας σεβασμός ενωμένος μέ τό 
αίσθημα τής ίσότητος, είνε σεβασμός μαζή μέ άγάπην,άλλά 
μέ άγάπην ζωντανήν, πλήρη, ολόκληρον, εις τήν οποίαν ή

καρδια δίνεται χωρίς καμμιάν άνησυχίαν είνε άγάπη θαρρα
λέα και εύκολος, τόσον αγνή όσο καί ζωηρή.

Από τό μ.ερος τοϋ άδελφοϋ, τό άδελφικόν αίσθημα είνε 
ένστικτον υπερασπισεως, άλλά χωρίς δικαιώματα, χωρίς έ- 
ζουσιαν, χωρίς ευθυνην, γ ι ’ αυτό αίσθημα εύτυχισμένον, χα
ρωπόν, τρυφερόν, χωρίς ν άνακατεύωνται οί φόβοι καί αί ύ- 
ποψιαι, αι οποΐαι ανακατευωνται εις τό πατρικόν αίσθημα.

Η αγαπη τοϋ αδελφοΰ καί τής άδελφής κάνει κοινόν, οτι 
εινε περισσότερόν θελκτικόν,περισσότερον λεπτόν εις τήν σχέ- 
σΐν τών δύο φύλων.

Η αγαπη τοϋ αδελφοΰ μ.οιάζει περισσότερον μέ. τήν ά- 
γαπην τοϋ πατέρα και τής άδελφής μέ τήν άγάπην τής 
μητέρας.

Ο άδελφός είνε άκόμη ή θέλησις, άλλ’ όχι θέλησις ισχυ
ρά, σοβαρα, η οποία διατασσει, φοβερίζει, μ.αλώνει, δέν είνε 
η ψυχρά θέλησις τής πείρας, είνε θέλησις συγκαταβατική 
και υποχρεωτική, εινε ή θέλησις τής νεότητος, ή όποία έχει 
τόσην δύναμιν εις τήν νεότητα.

Η αδελφή εινε η αγαπη, άλλά δέν είνε διόλου ή σοβαρά 
αγαπη,η δειλή, η επιβλητική τής μ.ητερας, είνε μιά άγάπη 
χαρούμενη, απλή, λιγάκι ειρωνική. ’Έτσι συμπληρόνεται 
ή ανατροφή τοϋ αδελφοΰ καί τής άδελφής άμοιβαίως, μέ 
αγαπητας συμβουλας, έλευθερας καί ειλικρινείς.

Η αδελφή και ο άδελφός είνε άκόμη έκεϊνοι ποϋ μεσι
τεύουν ό ένας για τόν άλλον στούς γονείς των. "Αν γίνη 
κανένα μκκρο μαλωμ.α μεταξύ τής κόρης καί τών γονέων : 
Ό  άδελφός θά έπέμβγ νά τά διορθώσν). "Αν πάλιν ό υιός 
έκαμε τόν πατέρα του νά δυσχρεστηθή μαζή του ή έλύπησε 
την μητέρα του . η κορη θα μεσιτεύσγι γιά τόν άδελφό της 
και θα ξαναφερ·/] την ειρηνην, καί θά κάμν) τόν υιόν νά μ.ε- 
τανοησγ καί τόν πατέρα νά συγχωρήση.

Ειρήνη Νικολαίδου (Paul. Janet, de 1’ lustitut).
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Είχον παρέλθει είκοσιν ήμέρχι άπό τής άφίξεως τή; 

γραίας Μεμιδώφ εις ’Αθήνας καί αυτή ού'τε ήθελε κάν νά 
σκεφθη περι επανοδου εις την Κωνσταντινούπολιν. Εις μά- 
την ή κ. Δελβου ήγωνιζετο διά πλαγίων μέσων νά πείσνι 
τόν άνεψιόν της,βτι ή μάμμη του έπρεπε νά φύγγ, διότι τό 
σπίτι της θα εληστευετο έγκαταλελειμμένον εις τάς χεϊρας 
τών υπηρετών, μάτην έξ άλλου ευρισκεν ώς πρόφασιν" τήν 
διαμονήν τής κ. Μεμιδωφ πλησίον τοϋ έγγόνου της διά 
νά άναγκάσγ τόν Παλβίδην νά άποσύργ τό παιδί του. Καλέ 
σωστό ξενοδοχειον έγεινε τό σπίτι τοϋ κ. Δούαλ, έλεγε. 
Φαντασθήτε οτι οί άνθρωποι αυτοί φιλοξενοϋν πέντε ξένους. 
Καλα τους ίδικους των, τούς ’Αμερικανούς, τούς παλαιούς 
των φίλους ! Άλλά τό εδώ συγγενολόγι ! άπό τό όποιον 
δέν λείπουν ούτε γργές, ούτε παιδιά ! αύτό καταντά βε
βαίως αδιακρισία.

Ό ΙΙαλβίδης έστενοχωρεϊτο νά τήν άκούγ, παρεκίνει τόν 
μικρόν νά άποφασίσγι νά τόν άκολουθήσγ εις Νύσσαν, άλλ* 
κατά βάθος και αυτός έπροτίμα νά περάσγι τόν χειμών* 
του εις Αθήνας, πλησίον τών καλών αυτών φίλων καί τό
σων άλλων γνωστών καί οικείων προσώπων, εις τό ξενοδο.

χειον του, τό οποίον ειχε συνειθισει νά θεωρή ολίγον σπίτι 
του μετα τόσον μακράν εις αύτό διαμονήν. Ό τι τό παιδί 
του το αγαπούσαν πολυ και δεν το εθεωροϋσαν διόλου ενο
χλητικόν, τό ήσθάνετο, τό ένόει, τό έβλεπε. Ό τι τό παιδί 
του ητο ευτυχεστατον μ.αζή των,αύτό πλέον τόήξευρε άκόμη 
περισσότερον και αυτο άκριβώς ήτο μία αιτία τής μεγάλης του 
δυστυχίας. Διότι πραγματική του οικογένεια τής καρδιάς,τών 
αισθημάτων εφαινετο,οτι ήσαν διά τόν μικρόν οί ξένοι αυτοί 
άνθρωποι και όχι αυτός ο πατέρας του. Μαζή των μεταξύ 
των οταν ευρισκετο, το προσωπόν του άκτινοβολοϋσε, τά 
ματια του εσκορπιζαν άκτΐνας φωτεινάς άγάπης καί στορ
γής. Μονοί των οτανησαντο παιδί έστενοχωρεϊτο, έπληττε, 
το βλέμμα του έσκοτεινιαζε καί έφαίνετο οτι δέν έβλεπε 
τήν ωοαν,πότε νά τοϋ ξεφύγγ, νά τελειώσ») τό tête-à-tête 
των, και να επανέλθη εις τήν θερμήν φωλεάν τής άγάπης, 
εις την οποίαν ατελείωτα εψαλλετο τό ώραίον άσμα τής 
χαράς καί τής ευτυχίας.

Ο γέρων το ήσθάνετο καί ύπέφερεν άκόμη περισσότερον, 
διότι έννοοΰσεν ότι τό παιδί είχε δίκαιον. Καί όπως όταν 
εζη η γυναίκα του εις παρομοίας περιστάσεις ήτο άνίκανος 
και αν ακόμη εξεχειλι,εν η ψυχη του άπό τρυφερότητα, νά 
εςωτερικευσν) αυτήν και εμ.ενε πάντοτε ό ψυχρός σύζυγος τών 
τύπων και τής οικογενειακής πειθαρχίας, άπαράλλακτα καί 
με το παιδί του δεν ηαποροϋσε νά νικήση τήν δειλίαν του 
και να μεταβαλν) το κατηφες προσωπόν του καί νά άφήσγ 
την γλώσσαν του να ακολουθηση τάς τρυφεράς ύπαγορεύσεις 
τής καρδίάς, και να γινν) και αύτός ολίγον νεώτερος καί ο
λίγον παιδί, κοντά εις την νεαν ζωήν τοϋ υίοϋ του.

Ία  χαδια και η τρυφεροτης είναι πράγμ,ατα, τά όποια 
μ.ονον εις την πολυ τρυφεράν ηλικίαν διδάσκεται κανείς. 
Όσοι δέν έχαδεύθησαν πολύ μικρά παιδιά, δέν θά ήξεύρουν 
ποτε να χαδευουν, οταν μεγαλώσουν. Αύτος ό νόμος είναι 
γενικός. Ιναι ο ΙΙαλβίδης, οπως τά περισσότερα παιδιά τής 
ιδικής του εποχής, ειχε μεγαλώσει χωρίς χάδια, μ.όνον μέ 
μαλώματα καί αόστηρότητα καί ξύλο. Δυστυχώς δέ δι’αύτόν, 

μ·ονον επεδοκιμαζεν εως χθες άκομη τόν τρόπον αυτόν 
τής ανατροφής,αλλα και εθεωρειολα τά άτοπα τής νεωτέοας 
γενεάς, ως απορρεοντα απο την νεωτεραν αύτήν άνατροφήν 
τής γλυκυτητος και επιείκειας προς τήν παιδικήν ηλικίαν. 
Ευρισκετο λοιπον εις διαρκή πάλην μ.έ τόν εαυτόν του καί 
αί νεώτεραι ίδέαι, τάς όποιας τώρα ή πεϊρα τών πραγμά
των τοϋ επεβαλλε, τον εφεοαν εις διαρκή άμηχανίαν καί τόν 
έκαμναν νά ΰποφέρν) καί νά είναι δυστυχής. Δέν μέ άγαπα 
διότι ήμουν αύστηρός μαήζσου, συνεπέραινε πάντοτε,οσάκις 
άπεχωρίζετο άπό τό μ.ικοόν.

Εις τοιαύτην εύρίσκετο ψυχολογικήν κατάστασιν ένα 
βράδυ, όταν μετά τό φαγητόν, ή Έ μμα Μεμιδο/φ τοϋ έρρι- 
ψεν ώς βόμβαν, τήν όποιαν δέν έπερίμενε,τήν ιδέαν τής ό- 
μ.οιότητος τοϋ μικροΰ μέ τόν Νίκο Μεμιδώφ. ΙΙώς ’μοιάζουν 
σαν άδελφια, είχεν είπεΐ ή γεροντοκόρη μέ πονηριάν. Γ ι ’ 

αύτό τόσον άγαποιοϋνται,έπρόσθεσεν έπειτα.
Ο Μεμιδώφ διά μίαν στιγμήν έπαυσε νά σκέπτεται" εύ- 

οεθη εις τό ι'όιο σημεΐον,όπου εύρίσκεται ό ζών πολύ εις τά 
σκοτεινά καί διά μιας ευρισκόμενος εις άπλετον φώς. Αί 
σκεψεις του, αί ϊδεαι του, όλα είχαν σκοτισθή εις μίαν στιγ

μήν. Καί 3ν μία νέα συγκίνησις δέν τόν άπέσπα άπό τήν 
κατάστασιν αύτήν τής πνευματικής άδρανείας βεβαίως, διά 
πολλήν ώραν θά έπαυσεν ό νους του νά λειτουργγ.

Τήν ίδιαν στιγμήν ό κ. Δούαλ είσήρχετο εις τήν τραπε
ζαρίαν, ωχρός συγκεκινημένος μέ έν τηλεγράφημα εις τό 
χερι. Σφαγαί εις τήν Κρήτην, είπε. Τά Χανιά καίονται καί 
οί Τοϋρκοι πυροβολούν τούς έξάλλους χριστιανούς, οί όποιοι 
φεύγουν τά πυρπολούμενα σπίτια των.

Εις τό άκουσμα αύτό ή κ. Λάϊν καί ή κ. ’Άννα έπετάχ - 
θησαν άπό τάς θεσεις των, ώχραί καί αί δύο !

Φρικτόν ! είπεν ή Άννα. Εις τόν αιώνα αύτόν νά συμ.- 
βαινουν τοιαΰτα τερατώδη πράγματα.

Ο Παλβίδης ό όποιος ήγάπα περισσότερον άπό κάθε 
άλλο πράγμα εις τόν κόσμον τήν Ελλάδα, έσηκώθη άμέσως 
καί αύτός καί έζήτει νά ί'δγι τό τηλεγράφημα. Έν τφ με
ταξύ ή φωνή ενός λούστρου «Τό παράρτημα καχ αχ με- 
γάλαχ σψαγαχ τών Χανιών» έπεβεβαίωσαν τήν τερατώδη 
εί'δησιν. "Επρεπε νά τό περιμένγ κανείς, είπεν ό Παλβίδης, 
λησμονήσας άμέσως καί τήν πονηράν φράσιν τής Έμμας 
καί τήν υποψίαν, τήν κακήν,ή όποία αίφνιδίως είχε περάσει 
άπό τόν νοΰν του διά μ.ίαν στιγμ,ήν.

Ή κ. Λάιν, πρός τήν οποίαν ό Νίκος είχε μεταφράσει 
τήν εί'δησιν καί τής έξήγει τό παράρτημα, τό όποιον εις 
υπηρέτης είχε φέρει άμέσως επάνω, έξήλθε διά νά είδο- 
ποιήσν) τόν άνδρα της,ό όποιος κατά τήν συνήθειά του, μετά 
τό γεΰμα έ ιάπνιζε τό τσιγάρο του μέ τόν κ. Δούαλ εις τό 
καπνιστήριου.

Φαντάζεσαι τί άνάγκαι θά υπάρχουν τώρα κάτω έκεΐ! 
είπεν ή κ. Λάϊν.εύθύς ώςτόν άντίκρυσε.

Ά ντί νά φύγωμεν καί οί δύο διά τήν Αμερικήν,άπήντη- 
σεν ό νεαρός ίερεύς, ό εις μας πρέπει νά ύπάγν) νά ίδή τί 
γίνεται εις τήν Κρήτην.

’Εγώ θά παρω άπ’ εδώ νοσοκόμους καί θά φύγω άμέσως.
Ά λ λ ’ ίσως υπάρχει κίνδυνος τώρα, άπήντησεν ό ίερεύς, 

βλεπων μέ άνέκφραστον στοργήν καί λατρείαν τήν γυναΐκά 
του. Εις τοιαύτας στιγμάς κάθε χριστιανός οΐας δήποτε έ- 
θνικότητος είναι εχθρός τών Τούρκων.

Μέσα εις τήν τραπεζαρίαν ό Νίκος, ό Παλβίδης,ό Δούαλ, 
ό Δέλβος καί ό Πρόξενος τής Αμερικής, ό όποιος είχε φά- 
γει μαζή τωυ έσχολίαζαν τό νέον αύτό τών Τούρκων πραξι- 
κόπημ.α. Ό  Παλβίδης· μέ τό συζητητικόν πνεύμα,τό όποιον 
διακρίνει τούς έλληνας βλους εις τάς περιστάσεις αύτάς, ε- 
μακρυλογοΰσε περισσότερον άπό τούς άλλους καί άνεζήτει 
τά αί'τια τής αιφνίδιας έπιθέσεω-,είς τήν διπλωματικήν πο
λιτικήν. Είναι δάκτυλος ’Αγγλικός εις όλα αύτά,έλεγε μετά 
πεποιθήσεως. Καί θά ί'δητε, ότι μέ τήν πρόφασιν τής προ
στασίας τών χριστιανών ή Α γγλ ία  θά καταλάβγ τήν Κρή
την.

Ή  κ. Μεμιδώφ, ή όποία ένόμιζεν ύποχρέωσίν της νά 
πιστεύγ, ότι ήτο καί ολίγον Ρωσσίς, άπήντησεν ότι ό Τσά
ρος άγρυπνοΰσε καί ότι βεβαίως δέν θά έπέτρεπε τήν υπό 
τής Αγγλίας κατάληψιν τής νήσου.

Ή  Έ μμα άνησύχει, φοβουμένη μήπως τό πραξικόπημα 
τής Κρήτης έχει τόν άντίκτυπόν του εις τήν Πόλη. Σήμερον 
οί Κρητικοί καί χθες οί Αρμένιοι, ησυχία δεν μποροΰμ,ε νά-
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χω[λεν ετζι τέλους κζι ρ,εις. Εις την Πόλη τώρκ Siv  χω
νεύουν τους χ ρ ιττ ιχ νους, προσέθηκε καί παντού γυρίζουν κα 
.άσκοποι, παντού υπαρχουν φόβοι καί άννισυχίαι.'

Η Ολγίνα Δελβου ητο περισσότερον ανήσυχος. Τώρα πά
λιν τα τουρκικά χρεωγραφα θά πάρουν τον κατήφορο καί σύ 
είχες αγορασει S ix  υψωρεον, είπεν εις τον Δέλβον.

Η Αννα τας ηκουε, χωρίς νά ¿¡Λίλη. Αί'φνης ¿πλησίασε 
τον ανδρα της ααι σιγανα χωρίς νά την άκούση κανείς, του 
ειπε . τώρα, ρ,αλιστα, θά κάριωριεν ταζείδι γάριοο.

Ο Νίκος εις την αρχήν Ssv ειχεν εννοήσει, διατί τόσον
αποτόρ/,ως απεφασιζε να φυγη, ενώ εως προ ολίγου άκόρ,η
ειχεν απαντήσει εις τον συμπολίτην της πρόξενον, οτι ητο
αποφασισμένη να μη ταξειδεύση παρά δσον ημπορουσε άο- 
γότερα.

Καί γιατί το τωρα αυτό ; Μήπως οί Τούρκοι θά έλθουν 
εως εδώ ;

Οχι, αλλα θα πάμε ’μεΐς νά παρηγορησωμεν καί άνα- 
κουφισωμεν τά θύματά των. \

Εαν το εγκρινη ό πατέρας σου, είπε μέ κάποιον δισταγ
μόν ,ο νεος· και μεγαλοφώνως: ή ’Άννα προτείνει το ταξείδι 
του γάμου μας νά είναι εως την Κρητην.

Η γραϊα Μεμιδωφ, ή Ολγίνα καί η ’Έμμα έπετάχθη- 
σαν και αι τρεις απο τάς θεσεις των μέ φωνήν κοινές κατα- 
πληξεως και διαμαρτυρίας. Θά ήτο φοβερόν ένα τέτοιο τα- 
ζειδι γάμου ! ειπεν η Εμμα. Θά ήτο τρέλλα ! έςηκολούθη- 
σεν η Ολγινα. Ιναλε αστεΐζεται βέβαια, συνεπέρανεν ή 
γραία Μεμιδωφ, η οποία άπο κόκκινη δπου ήτο, είχε γίνει 
αίφνης μελιτζανια. Τί δουλειά έχουν εις την Κρήτην, ό 
Δουαλ εβλεπε τάς τρεις έκείνας γυναίκας την μίαν μετά 
την άλλην και έπειτα εστραφη καί είδε την κόρην του, ή 
οποία πολυ ωχρα και πολυ σιωπηλή έφαίνετο άποδοκιμά·· 
ζουσα τα λεγομενα των. “Όταν τό βλέμμα της συνηντήθη 
με το βλέμμα του πατέρα της έζεπεμψεν ώς μίαν αστρα
πήν οργής,αλλ ευθυς ανεκτησε καί πάλιν τήν ψυχρότητάτης.

Ο ΙΙαλβιόης εσηκωθη καί τούς άπεχαιρέτισε. Πρέπει 
να βγω έξω, να μαθω ειδήσεις. Εις τό ζενοδοχείόν μας συν- 
αντώνται συχνά την ωραν αυτήν διάφοροι άπότούς επιφανέ
στερους πολιτευόμενους. Καί ανήσυχος, νευρικός, άπησχο· 
λημενος τούς έκαλονύκτισε.

Θα έλθω μαζη σας, είπεν ό Νϊκος.
ΙΙάμε και ημείς, είπεν ο Δούαλ εις τον Πρόζενον της’Α- 

μερικης. Ο Δελβος εσηκωθη καί αυτός, καί χωρίς νά είπη 
λεςιν έξηλθε. Εφοβεΐτο μήπως ή γυναίκα του του άρχίστ) 
παλιν τον εζαψαλμον διά τόν ξεπεσμόν των τουρκικών χρεω- 
γράφων.

Η Αννα δια πρωτην φοράν εύρέθη στενοχωρημένη έν 
τω μεσω των συγγενών του συζύγου της.Έροβεΐτο, μήπως 
επαναφέρουν εις το μέσον τό ζήτημα του ταξειδίου της καί 
γσθανετο, οτι την φοράν αύτήν δέν θά ήμποροϋσε νά κρα- 
τηθη. Αλλα και αύταί ¿νόησαν ότι τήν είχαν δυσαρεστή- 
σει και δι αυτό αν καί κάθε μιά χωριστά ¿σκέπτετο τί θά 
ελεγε, δια να διασκεδάσγ) τήν παρατηρουμένην ψυχρότητα, 
ούχ ηττον καμμία των δέν έτόλμα νά όαιληση.

Αύθαδεις και άπότομ.οι καί αί τοεΐς, οσάκις εύρίσκοντο 
προ ανθρωπων κατωτέρων των ή ταπεινών, έτρεμαν καί τά 
εχαναν ενώπιον ¿κείνων, τούς οποίους είχαν ανάγκην. Έ π ί

τέλους η γραϊαΜεμιδωφ,λαμβάνουσχ τό γλυκύτεοόν της υφο; 
και καταβιβαζουσχ την φωνήν της είςτούς θωπευτικωτέοους 
της τόνους ειπε : Δεν θά ήτο άσχημα νά πηγαίνατε καί 
σείς εως τό Εενοδοχεΐον· Έ ςω  θά είναι βέβαια μεγάλη 
ζωηροτης και πολλή κινησις. Αν ήμποροΰσα νά περιπατώ θά 
ήρχόμην καί εγώ.

Εγω θα μείνω, ειπεν η Αννα. ’Εάν θελετε θά είπώ νά 
ζεύξουν.

Αφοΰ θα μεινγς θα μεινωμεν καί ήμεις άπήντησε ¡/έ τα
πεινότητα καταφανή ή ’Έμμα.

Αλλα δεν βλέπω τον λόγον, άπήντησεν ή "Αννα, μέ κά- 
ποιανανυπομονησιανείςτην φωνήν.Σάς είπα από τήν πρώτην 
ημέραν, οτι η καλλίτερα περιποίησις,τήν οποίαν ήικπορώ νά 
σάς καμω, είναι να μη σάς περιποιούμαι, αλλά νά σάς αι
σθάνομαι ελευθερας να κάμνετε δ,τι θέλετε. Ακριβώς δπως 
κάμνετε καί δταν είσθε εις τό σπίτι σας.

Θά ήτον αδιακρισία, άπήντησεν ή κ. Μεμιδωφ, νά σέ ά- 
φήσωμε όλομόναχην.

Αλλ είναι στιγμαί που δλοιέχομεν ανάγκην νά μείνωμεν 
μοναι και σεις βεβαίως αίσθάνεσθε τήν ανάγκην αύτήν.

Η κ. Μεμιδωφ έδάγκασε τά χείλη της, ένω ή *Εμμα έ- 
γινετο κατακόκκινη και ή Ολγίνα ήσθάνετο κάποιαν ενδό
μυχον ευχαριστησίν, διότι έπί τέλους ή μητέρα θά έννοου- 
σεν δτι ήρχισε νά γίνεται ένοχλητική.

Α Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ε Σ
Μ Π Ε ϋ Ρ Μ Ν  ΕΙΕ Τ Η Π Π Ε Ι Κ Η Η  E IS  Π  ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ

Απο ημέρας εις ημέραν ή δράσις τών Έλληνίδο>ν εις 
πάν καλόν εργον προόδου .γίνεται αίσθητοτέρα καί πλέον 
καταφανής. Η γεωργική Εταιρεία έσχημάτισεν ήδη ομάδας 
κυριών εις διαφόρους τής Ελλάδος πόλεις, αι όποΐαι θά γ ί
νουν είσηγήτριαι τής καλλιέργειας του μεταξοσκώληκος.

Καί ένω άφ’ ενός αί γυναίκες αναγνωρίζονται ουτω ώς 
παράγοντες σπουδαίοι διά τήν γεωργικήν άναγέννησιν τής 
χώρας, άφ’ έτέρου άλλαι πάλιν γυναίκες άγωνίζονται άπό 
ετώ ν  τον υπέρ τής υγιεινής τής Ελληνικής φυλής άγώνα, 
γενόμ.ενκι αύταί πρώται είσηγήτριαι έν Έλλάδι του κατά 
τής φυματιώσεως κινδύνου καί προσπαθοϋσαι νά σώζουν άπό 
τό άπαίσιον αυτό νόσημα, δσον τό δυνατόν περισσότερα θύ
ματα.

Τό Νοσηλευτικόν Τμήμα τής Ένώσεως τών Έλληνίδων 
υπό τήν προεδρείαν τής διακεκριμένης έπιστήμονος δος 
Μαρίας Καλαποθάκη, κατήρτισε καί έδώ καί εις τάς έπαρ- 
χίας γυναικείας έπιτροπάς, αί όποΐαι άναλαμβάνουν νά 
μεταδίδουν τάς γνώσεις τής υγιεινής καί τά προφυλακτικά 
κατά του κινδύνου τής μεταδόσεως τής φυματιώσεως μέ
τρα. ΓΙλήν τούτου αί έπιτροπαί αύται έπισκέπτονται τούς 
έκ φυματιώσεως προσβχλλομένους, άπολυμαίνουσαι τά δω
μάτια, έν οίς διαιτώνται ούτοι καί διά παντός τρόπου προ- 
φυλάττουσχι τούς οικείους καί συγγενείς αυτών άπό τής 
μεταδόσεως του μολύσματος. Μετά τόν θάνατον αί έν λόγω 
κυρίαι άπολυμαίνουν τάς οικίας έν οίς διητώντο οί πάσχον- 
τες ώς καί δλα τά ενδύματα, έπιπλα καί σκεύη ων ούτοι 
έκαμνον χρήσιν.
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Εις τοιαυτας άπορους οίκογενείας αί κυρίαι παρέχουν 
και ιατρικήν συνδρομήν καί φάρμακα καί ένδύματα, οσάκις 
τα γλισχρα μέσα, τά οποία διαθετουν, ταΐς τό έπιτρέπουν.

Σήμερον πάσαι αι κυριαι τών διαφόρων τμημάτων, τής 
πολεως περιφέρουν δίσκους εις τούς ναούς, δίσκους εις τούς 
οποίους ολοι δυνανται νά ρίψουν τήν συνδρομήν των υπέρ 
ε'ργου τοσον εύγενους καί τόσον φιλανθρώπου. Βεβαίως έκ 
τής περιαγωγής τών δίσκων δέν είναι δυνατόν νά είσπρχ- 
χθουν οσα άπαιτουνται πρός συνδρομήν καί άνακούφισιν τό
σων θυμάτων τής πανολεθρίας, ήν φέρει παντού καί ιδίως 
εις τας πτωχάς τάζεις τό άπαίσιον νόσημα. Διά τούτο καί 
συνόρομ,αι άλλαι άποστελλόμεναι κατ’εύθεΐαν πρός τάς κυ 
ριας, όιευκολυνουν τό ώραΐον καί ευεργετικόν έργον των.

Ε Π Ι Φ Τ Λ Α Ι Σ

JESSY
Ζουσε στην ’Αγγλία, οταν ητανε βασίλισσα ή ’Ελισάβετ, ενας σοφός ποΟ 

τόν λέγανε Bog, 6 όποιος ητανε πολυ γνωστός, μέ τ’ ονομα Bogus, για 
ενα σύγγραμμα «τα ανθρώπινα λάθη» τό όποιον δέν γνώριζε κανείς.

*0 Bogus, ό όποιος Ιργάζουνταν σ* αυτό εΐ<οσι πέντε χρόνια, δέν εί/ε 
ακόμη τίποτα δημοσιεύει, άλλα τό χειρόγραφό του καθαρογραμμένο και 
ταχτοποιημένο πάνω σέ σανίδες κοντά σ’ ενα παράθυρο ητανε δέκα τόμοι! 
*0 πρώτο; πραγματεύουνταν για τα λάθη της γέννησης και ητανε ό σπου
δαιότερος. Οί άλλοι άναφέρουνταν στα λάθη τών μικρών άγοριών και τών 
μικρών κοριτσιών, τών έφηβων, τών ωρίμων άνδρών και τών γέρων, και 
τα λάθη τών άνθρώπων τών διαφόρων επαγγελμάτων, Ιαπό^ων, πολιτευο- 
μένων, στρατιωτών, μαγείρων κτλ. Ό τελευταίος τόμος άκόμη ατέλειωτος 
περιείχε τά λάθη της δημοκρατίας. Αί άποδείξ ις έβγαιναν ή μία άπό τήν 
άλλη και τό αποτέλεσμα ήτο οτι ό πόνος είνε ή οόσ·.α τής ζωής, καί ά> 
ή ζωή ιίνε μια ποσό’.ης ποΟ μπορεί κάνεις νά βεβαιώση με μαθηματική ά- 
κρίβεια, δτι είνε τόσος πόνος στή γή δση και ζωή.

*0 Bogus δέν είχε κάμει τό λάθος νά παντρευτή. ΖυΟσε στο σπιτάκι του 
μονάχος μέ μιά γρηά υπηρέτρια, τήν Κατερίνα.

*Η άδελφή τοΟ φιλοσόφου μέ πνεδμα όχι τόσο ££οχο όσο ό αδελφός της 
είχε πέσει από πλάνη σέ πλάνη, αγάπησε ένα έμπορο τσοχικών, παντρεύ
τηκε καί έφερε στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι που τ’ώνόμασε Jessy.

Γο τελευταίο Αάθός της ήτανε πώς πέθανε έπειτα άπό δέκα χρόνια και 
προξένησε ηαι τό θάνατο τοΟ έμπορου τών τσοχικών, ό όποιος δέν μπόρεσε 
να Ιπιζήση, Ό Bogus πήρε σπίτι του τήν ορφανή άπό εύσπλαγχνία και ά- 
κομη ’μέ τήν Ιλπίδα πώς 6ά του έδινε καλούς τύπους στά λάθη τών παιδιών.

νΗτονε [τότε έξη χρόνων. Τ·ς οχτώ πρώτες μέρες όπου ήτανε στοΰ 
θείου της, έκλαιγε και δέν είπε τίποτε. Τό ποω\ τής έννάτης είπε στον 
Bog :

—  Είδα τήν μαμμά, ήτανε κάτασπρη και είχε άνθη σέ μια άκρη του φο 
ρέματός της, τά σκόρπισε πάνου στο κρεββάτι μου, άλλα δέν τά ηυοχ σή
μερα πρωί. Δώσέ μου τά λουλούδια τής μαμμάς.

*0 Bog Ισημείωσε αότή τή πλάνη, χ\κ άνεγνώρισε έπειτα άπό σκέψη 
πώς ήτονε λάθος παιδικό καί χαριτωμένο."Επειτα άπό λίγο καιρό ή Jessy 
ειπε στο Bog.

—  θείε, Bogus, είσαι γέρος, είσαι άσχημος, άλλά σ’ άγαπώ πολύ καί 
πρέπει καί σύ νά μ’ άγαπάς.

*0 Bog πήρε α τήν πέννα του, αλλ’ άνεγνώρισε έπειτα άπό σκέψη, πώς 
δέν ήτανε πλέον πολύ νέος, καί ότι ποιέ δέν ήτανε ώμαρφος καί δέν ση
μείωσε τά λόγια του παιδιού. Μονάχα είπε :

— Γιατί πρέπει νά σ’ άγαπώ Jessy ;
—  Γιατί είμαι μικρή.
Είνε άλήθεια } συλλογίζουνταν δ Bog, είνε αλήθεια πώς πρέπει ν’ άγα- 

πουμαι τούς̂  μικρούς ; νΙσως γιατί πραγματικά έχουνε μεγάλη άνάγκη νά 
τους αγαπούνε. Καί έτσι έξηγεΐται ή κοινή πλάνη τών μητέρων, ή όποιες 
δίνουνε στά μικρά παιδιά τους τό γάλα τους καί τήν αγάπη τους. Είναι 
ένα κεφάλαιο αύτό στο σύγ:ραμμάμου πού πρέπει νά τό ξανακυττάξω.

"Εεαπρωί τής γιορτής του, ό φιλόσοφος καθώς μπήκε μέσα στή σάλλα 
ποΟ ήτονε τά βιβλία του καί τά χαρτιά του καί τήν όποιαν έλεγε βιβλιο
θήκη του αίστάνθηκε μιά ώμορφη μυρουδιά καί είδε πάνω στο παράθυρό 
ίο «ιμιά γλάστρα μέ μιά γαρυφαλια.

•Ί1ό\ καί άλλο σοψ-ατεΐον κυρίων, τό πέρυσι τ'/j είση- 
γησει του κ. καί τνίς κ. Λουαζέν ίίρυθέν υπέρ τών ίερέοιν, 
έπιλα[χβάνεται τών έργασιών του, αί όποΐαι σκοπουν την 
κοινωνικήν έζύψωσιν του ίερέως εις τνιν περιωπ^ν τών 
λοιπών ξένων συνάδελφων του καί τν)ν διά ταύτης άναζωο ·
γόνησιν του θρησκευτικού αίσΟνίριατος.

Τό έ'ργον τών κυριών παρουσιάζει πολλάς δυσκολίας, βε
βαίως ορ.ως θά συντέλεση, οπως,τουλάχιστον, άφυπνισθώσιν 
οι αρμόδιοι και ληφθη σπουδαιότερα κάπως φροντίς περί 
τνίς άναπτύξεως τών ιερέων καί περί τνίς έξασφαλίσεως
της άαοπρεποϋς συντηρησεως καί χ υ τώ ν  καί τών οικογε
νειών των. Έν γενει άλλως παντού παραΐν,ρεΐται ¡χία
εύγενης άραλλα ¡χεταξύ τών Έλληνίδων, πώς καί αύται να

Είχε τρία λουλούδια, άλλά τρία λουλούδια χόχχινα, τά δποΐχ τό φως 
χαΐδευε χαρωπά. Και δλα γελούσχνε ¡Ασχ στή σίλλα, τύ χχλόν άνχπαυ- 
τυώ χάρισμα, τό χαριδένιο τ,&πέ'ι, τά παλ»)ά βιβλία - τύτε ό Bogus άρχισε 
σαν αύτά νά χαμογελάει χαι Ιχιΐνος.

Ή  Jessy τοΟ ειπε, Ινώ τόν φιλούσε :
—  Κύτταξ», Ο.ΐε Bog, χύττα̂ ε : εδώ εΒε ο ούρανός (καί του εδειχνε 

άνάμεσα άπό τά τζάμια τόν γαλάζιο ουρανό) ΐ πει τα παρά κάτω είνε η γή, 
ή άνθισμέντ) γή (χαι τοΟ ΐδειχνε τήν γλάστρα καί τά γαρύφαλλα, επειτα άπό 
χάτω τά μεγάλα βιβλία είνε ό άδης.

Αύτά τά μεγάλα μαΰρα β.βλία ή:ανε άχριβώ; οί δέχα τόμοι’ του συγ- 
γραμματύς του « λνύρώπινα λάθη» τοποθ=τημένοι κάτω άπό τά παράθυρο.

Αύτό το λάθος.τής Jessy θΰμησε στόν φ λύσοφο τά ΐργον του, τό όποιον 
ειχε παραμελήσει αύτό το καιρό για νά περιδιαβάζη στους δρόμους χαί στά 
περιβόλια με την χνεψιχν του. Τό παιδί άναχάλυπτε χίλια πράματα εύχά- 
ιστα ρχαί τά ΐδειχνε στόν Bog, ό όποιος σ’ ολη του τή ζωή δίν είχε ιΰγει 
ΐζω. Ξανάνοιξε τά χειρόγραφά του, άλλά δεν άνεγνώριζε πλέον τόν εαυτό 
του μόσα στό ρ̂γο του, όπου δέν ήτονε ούιε α-θη ούτε Jessy.

Κατ’ εότυχία ή φιλοσοφία τοΟ ήυθε βοηθός μέ τήν εζοχη αύτή ιδέα 
οτι ή Jessy δέν ήτανε εκείνη γιά τίποτα. Καί αύτή τήν ιδέα τήν παραδέ
χτηκε μέ ολην του τήν ψυχή, γιατί τοδ ήτανε άναγχαία γιά τό έργο του

Μιά ημέρα ποΟ μελετούσε γ,ά αύτό τό πραμμα ηυρε τήν Jessy, ή οποία 
μέσα στή βιβλιοθήκη, περνούσε μιά βελόνα μπροστά στο παράθυρο πού ή . 
τανε τά γαρύφαλι. Τήν ρώτησε τί ήθελε νά ράψη.

‘Η Jessy τού άπεχρίθηχε : ,
—  Αέν ξέρεις λοιπόν, θείε Bog, πώς τά χελιδόνια φύγανε ;
Ό  Bogus δέν ήξερε τίποτα γιατί αύτό δέν τό άνΐφερε ού'τε ό Πλίνιος 

ούτε ό Άδισένιος. Ή  Jessy Ιξηχολούθησε :
— 'Π Κατερίνα μου τό είπε χθες, μού ειπε : «Τα χελιδόνια φύγανε φέ

τος ποιο γλήγορα άπό άλλοτε χαί αύτό σημαίνει πώς θά ί’χωμε γλήγορα 
χειμώνα, καί χειμώνα βαρύ.» Αύτά μου είπε ή Κατερίνα. ’Έπειτα είδα 
τή μαμμά άσπροφορεμένη μέ μιά λάμψη στά μαλλιά· μονάχα δέν είχε λου
λούδια σαν τήν άλλη φορά. ΜοΟ είπε : «Jessy πρέπει νά βγάλη; άπό τό 
μπαούλο τό γούνινο έπκνωφάρι τοΟ θείου Bog καί νά τό διορθώσης άν 
έχη άνάγκη». Ξύπνησα χαί μόλις σηκώθηκα έβγαλα τό Ιπανωφο’ρι άπό τό 
μπαούλο, καί Ιπειδή είνε σχισμένο σέ πολλές μεριές θά τό διορθώσω.

*0 χειμώνας ήρθε καί ήτυνε καθώς τό είχανε πει τά χελιδόνια. Ό  
Bogus μέ τή γούνα του καί τά πόδια χοντά στή φωτιά ζητούσε νά 
διορθώση μερικά κεφάλαια άπό τό σύγγραμμά του. ’Αλλά χάθε φορά πού 
Ισυμβίβαζε τις νέες άναχαλύψεις του μέ τήν θεωρία του παγκοσμίου πόνου, 
ή Jessy τού Ισύγχιζε τις ιδέες του, φέροντας σ’ αύτόν ένα ποτήρι μπύρα 
ή μονάχα κυττάζοντάς τον μέ τό συνειθισμένο χαμόγελό της.

“Οταν ξανάρθε τό καλοκαίρι έκαναν ό θείος καί ή άνεψιά. περιπάτους στούς 
αγρούς, ή Jessy έφερε διάφορα χόρτα, τά όποια τό βράδυ ταχτοποιούσαν 
μαζή. “Εδειχνε σ:ούς περιπάτους αύτούς πνεύμα ακριβές. Μιά βραδιά πού 
είχε ξαπλώσει όλα αύτά τά χόρτα πάνω στό τραπέζι είπε στό Bogus :

— Τώρα, θείε Bog, ξέρω μέ τ’ ονσμά τους όλα τά φυτά, τά δποΐα μου έ
δειξες. Νά αύτά πού γιατρεύουνε χαί αύτά πού παρηγορούνε. Θέλω νά τά 
φυλάξω, γιά νά τ’ άναγνωρίζω πά τα χαί νά τά δείξω σ’ άλλους. Μού 
χρειάζεται ενα χοντρό βιβλίο γιά νά τά ξεραίνω έχε! μέσα.

— Πάρε αύτό, είπεν ό Beg.
Καί της έδειξε τόν πρώτο τόμο τών άνθρωπίνων σφαλμάτων.
"Οταν δ τόμος είχε χαί άπό ενα φυτό σέ χάθε φύλλο, Ιπήρε τον άλλο 

χαί σέ τρία καλοκαίρια τό αριστούργημα τού φιλοσόφου είχε όλως διόλου 
μεταβληθή σέ βοτανολόγιο.

(Vnatole France)
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προσφέρουν την συνδρομήν των καί τήν συνεργασίαν των εις 
το εργον τής γενικής άναζυμώσεως καί άνορθώσεως, το ό
ποιον επιτελεΐται ίσως όλι^ον βραδέως, πάντως δριως ασφα
λώς καί άποτελεσματικώς.

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΟ ΐΑ Η  ΚΑΙ Α Ι ΓΪΝ ΑΙΚΕΣ
'Υπάρχουν λαοί οί όποιοι γεννώνται μέ το αίσθημα τνίς 

ελευθερίας άδελφωμενον ριέσα εις τήν ψυχήν των μαζή μέ 
τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως. "Οπως διά νά ζήσουν 
έχουν ανάγκην τροφής καί άέρος, απαράλλακτα καί διά νά 
υπάρξουν πνευματικώς καί ηθικώς έχουν ανάγκην ελευθερίας.

Οί τοιοϋτοι λαοί είναι οί εκλεκτοί καί προνομιούχοι, είναι 
οί έκ καταγωγής εύγενεΐς. Είναι λαοί άριστοκράται, λαοί 
εις τούς όποιους ό άνθρωπος της υλης υποχωρεί εύθύς έξ αρ
χής εις τον άνθρωπον της ιδέας. 'Υπό οίανδηποτε μορφήν 
καί άν παρουσιάζεται δ ι’ αυτούς ή ιδέα, γίνεται ό σκοπός 
καί ο προορισμές της ζωής των καί είτε με τόν σταυρόν του 
μαρτυρίου, είτε με τόν πέλεκυν της έκδικησεως ζοϋν, ανα
πνέουν, ενεργούν, υπάρχουν χάριν τής ιδέας αύτής.

Ή  Κρητη ανήκει εις τάς προνομιούχους αύτάς χώρας καί 
οί Κρήτες είναι βεβαίως ό εύγενέστερος λαός του κόσμου. 
Καμμία κυριαρχία ό'σον ισχυρά καί μεγάλη καί γενναία καί 
άν υπήρξε δεν ήδυνήθη νά τούς κάμψη] τόν αυχένα καί νά 
έκριζώσν) επί σειράν έκαντονταετηρίδων τό αίσθημα της 
ελευθερίας από τάε εύγενεΐς ψυχάς των.

Καί οί Κρητες έ'γειναν επί τέλους ελεύθεροι. Φυσικόν ητο 
ο,τι έπεζήτησαν ως λαός, νά όνειρευθουν εύθύς αμέσως καί 
ώς άτομα. Φυσικόν ητο εύθύς ως η σημαία των, ή ίδική των 
σημαία, έκυμάτισεν ύψηλά, αδελφωμένη με τούς σταυρούς 
τών χριστιανικών ναών, τά εύγενή τέκνα της νά έσκέφθησαν 
αμέσως νά άναπετά^σσουν καί άλλην σημαίαν ελευθερίας καί
ποοόδου.

\

ΆφοΟ έπετύχαμεν την ελευθερίαν μαςτην εθνικήν, έσκέ
φθησαν οί άνδρες της Κρήτης· ας μη άνεχόμεθα η δουλεία 
νά είναι εγκατεστημένη εις τούς οίκους μας καί οί σύντρο
φοι της ζωης μας,αί μητέρες αί γαλουχησασαι τόσας γενεάς 
ηρώων, άς μη έπιτρέψωμεν νά τάσσωνται εις ν.ατωτέραν 
μοίραν από ημάς. ’Άνδρες ελεύθεροι, έννοοΰντες αληθώς, 
πραγματικώς τί είναι ελευθερία καί έξαγοράσαντες αύτήν 
με τόσον αίμα, δεν ανέχονται νά ζουν ού'τε μέ την σκιάν 
πλέον της δουλείας, έστω καί άν αυτοί είναι οί κύριοι, 
έ'στω καί άν αί άλύσεις της δουλείας αύτης είναι πλεγμέ- 
ναι μέ άνθη.

Καί δι’ αύτό εις βουλευτής Κρητης, ό κ. Δασκαλογιάν- 
νης, έπρότεινεν εις την Κρητικήν Βουλήν νομοσχέδιου περί 
χειραφετησεως της γυναικός, οταν οί βουλευταί της επί 
αιώνα πλέον έλευθέρας Ελλάδος, ούτε καν έλαβαν ποτε τόν 
κόπον νά σκεφθοΰν, δτι ύτάρχουν γυναίκες έν Έλλάδι καί 
νά ψηφίσουν υχι νόμους ελευθεριών καί νόμους χειραφεσίας— 
πράγμα, ίσως πρόωρον καί διά την Ελλάδα ώς καί διά την 
Κρήτην— αλλά τούλάχιστον νόμους προστατευτικούς διά 
την παρά τών υπαρχόντων άδικουμένην γυναίκα, νόμους 
μορφωτικούς καί έξανθρωπιστικούς, νόμους δι’ ών θά παοε- 
σκευάζοντο αί γ υναΐκες καταλληλότερου καί διά νά άντα-

ποκρινωνται εις τον προορισμόν των ώς μητέρες καί σύζυγοι 
και δια να κατερχωνται εις τόν αγώνα της ζωης, εις τόν 
οποίον αι νεωτεραι βιώτικαί άνάγκαι καί κοινωνικαί συνθή- 
και τας ωθούν οσημεραι περισσότερον. Ή  Κρητική Βουλή 
άς περιορισθγ επι του παρόντος εις τοϋτο καί τό έργον της 
θά είναι ώραΐον καί επαινετόν.

ΣΥΝ ΤΑΓΑΙ
Σ ο ύ π α  σ α ρ α χ οστ ι ανή Πλύνετε χαλά μιαή όχά φασόλια πλα

τεία, τα βάζετε νά μ,ονσχέψσυν 3 ώρας. "Επειτα χοχχινιζετε 2 χρομριύδια 
ολοχληρχ με λάδι, 3—\ χαρόττα ψιλοχομμένα μίαν χαρδιάν σέλινου χαί εν 
οεματάχι μαϊντανό. "Οταν χοχχινίσουν ρίπτετε νερό άρχετά χαί τά φασόλια 
σας χαι τα άφΐνετε να σιγοβράσουν εως ότου λυώσοΟν. Τότε τά περνάτε από 
τρυπητόν, προσθέτετε ένα ποτήρι μαύρο χρασί χαί άφινετε νά βράσουν ολίγον, 
όεστε νά μείνουν ώ; πολτώδη; χηλός, ’[διατόρως ’έχετε χόψει ψιλά ζεματί
σει χαι ψήσει με λάδι χαί κρασί άσπρο 100 δρ. μανιτάρτα. Τά ρίπτετε εις 
μιαν σουπιέραν χαι Ιπάνω ριπςετετόν πολτώδη χηλόν τιδνφ χσολίιδν, σερβίρετε 
Είναι γευστιχώτατα.

Π α ν α Ο ιίν α ια  :
περιοδικόν.
Διευθυντής καί ιδιόκτητης : Κ ίμ ω ν  Μ ι^ α η λ ίδ η ς

Τίμημα έγγρ α ^ Ις  : Εσωτερικού δι" έν έτος δρ. 25
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Εξωτερικού τά αύτά ποσά εις χρυσόν.

Άθηναι 18 . Όδός Φιλελλήνων.

Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένου

ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Η μια μετά την άλλην αί ύφάντριαί μας μεταξωτών υ
φασμάτων, άναδεικνύονται καί κάμνουν τόν δρόμων των εις 
την εργασίαν καί ανοίγουν εύρύτερον τόν κλάδον αύτόν τής 
γυναικείας βιομηχανίας ό όποιος χρονολογείται άπό τούς άρ- 
χαιοτάτους χρόνους.

Νεον τώρα εργοστάσιου ίδρύθη επί τής οδού Φιλελλήνων 
αρ. 15  υπο μιας εκ τών καλλιτέρων υφαντριών, ή οποία εις 
την δεξιότητα καί την τέχνην είναι εφάμιλλος μέ τάς άρί- 
στας εις το είδος αυτό. Είνε ή κ. Μαρία Δραματινοΰ, τεχνί- 
τρια άριστη καί εις τά αραχνοειδή καί εις τά φουλάρια καί 
εις τα πυκνά μεταξωτά καί εις τάς χρυσάς εσάρπας καί εις 
τα μαντυλακια, τέλος εις ολα τά εέδη διά τών οποίων στο
λίζεται τό γυναικείου κάλλος καί άναδεικνύεται ή νεότης 
ώραία καί σφριγηλή καί ή ώριμος ηλικία ανακτά την άπο- 
λεσθεΐσαν άνθηρότητα.

Κόρη ορφανή δεκαεξαέτις, πολύ π τ ω χ ή , προσεβλήθη 
ύπό φθίσεως. ’Ίσ ω ς θά σω θή , εάν κατορθωθή ή άμεσος 
μετάβασίς τη ς εις έξοχήν υπό ορούς υγ ιε ινή ς  δ ια ίτη ς , 
Σήμερον δ ια ιτά τα ι μετά  γραίας μ άμ μ ης κα ι ά λ λω ν  εξ 
μ ικρώ ν αδελφών εις ε'ν κα ι μόνον κοινόν δωμάτιον επ ί 
τή ς  όδοϋ Α έκκα , παρά τόν άρ. 1 0 .  Ή  άπομάκρυνσις 
ά λ λ ω ς  επ ιβ ά λλετα ι πρς σω τηρ ίαν τώ ν  α τυχ ώ ν  αδελ
φών τη ς .

Έ λπ ίζο μ εν  οτι κάθε μητέρα θά συγκ ινηθή  άπό τη ν  
τρομεράν αυτήν δυσ τυχ ίαν  κα ί θά προσφέρη συντόμ ω ς, 
αμέσως τή ν συνδρομήν τη ς  εις τή ν  πολυπαθή  οικογέ
νειαν.


