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ΜΕΛΛΟΪΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΣΣΑ.

Γεγονός Ιστορικόν σπουδαιότατον, διττόν 
οερον έν έχυτώ χαρακτήρα, xm rw n xbr και 

βρησχεϋτιχόν, ένέπλησε χαράς τάς καρδίας 
πάντων των Ελλήνων. 0  βασιλεύ; ημών Γεώρ
γιο; ήρόαβωνίσθη έν Πετρουπόλει, τήν τετάρ- 

την Μαΐου, μετά τής θυγατοός του μεγάλου 
άουκός τής Ρωσσίας Κωνσταντίνου, Ολγα;.
Ίον αρραβώνα τούτον τό οΰλον ιδίως ημών 
οφείλει να χαιρετήση μετ’ άληθοϋς χαράς και 
αγάπη;. Παν ο,τι έν τη πολιτεία άφορα την 
κοινωνίαν καί την θρησκείαν, έκ τοϋ σύνεγγυς 

έγγίζει και άφορα τήν γυναίκα, ούσαν τή ;
Πολιτεία; τό κατ’ έςοχήν κοινωνικόν και θρη
σκευτικόν στοιχεϊον. Μακράν άφ’ ήμών αί πο
λίτικα'. θεωρίαι καί σκέψεις, ά ; παραλείπομεν 

ολοκληρίαν το ϊ; τμετέροις πολιτικο ί; καί 
~°·ί πολιτευομένοις. Είς τάς κοινωνικά; δέ 
*-λώ ; καί θρησκευτικά; δυνατά; συνεπείας 

j's.pvoTo; αποκλειστικώς ήμεΐς άποβλέ-

πουσαι, ει; τό έ-ιτέλλον τοϋτο έπΐ τοΰ λαμ
πρού ημών ούρανοϋ ά'στρον τοϋ Βορρά, άπό 
καρδίας έκφωνοϋμεν τό Χαϊρε! ά  μέλλουσα 
των Ελλήνων βασίλισσα, γόνο; λαμπρό; οίκο- 
γενεία; Αΰτοκρατόρων, διακρινομένης διά τάς 
έξοχου; αυτή; οικογενειακά; άρετάς, προώ- 
ρισται ινα καταστν) έν τνί κοινωνία ημών ηθι
κού πυρό; μεγάλη έστία, θερμαίνουσα τά  εύ- 
γενή κατεψυγμένα αισθήματα, καί άναζωπυ- 
ροΰσα πανταχοϋ τας ΰπνωττούσας τής καρ
δίας γενναίας όρμάς. Τέκνον δέ ούσα ευσεβές 

τής ορθοδόξου Ελληνικής εκκλησίας, θέλει 
στήσει και φραγμόν άνυπερβατον είς τά  άπ ’ 
αΐωνων δείνα τής πολύπαθους τών προγόνων 
θρησκείας.

Τττό τήν διττήν άρα ταύτην εποψιν, άγγέλλο- 
μεν μετ άγαλλιασεως τήν μετ’όλίγον άφιξιν, είς 

τήν κλασικήν ταύτην καί ένδοξον τών Ελλήνων 
γήν, τής μελλούσης αυτών βασιλίσσης.

Ω; άρτι ά;ατέλλων ήλιος, ή έπιφανής κόρη 
έκτος ετι κεϊται τής Ιστορικής τροχιάς· εϊθε δέ, 
εισερχόμενη ό'σον οΰπω είς ταύτην, έμπνε'οι 
πάντοτε είς τήν άδέκαστον γραφίδα τής μου-
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σης Κλειοϋς ύμνους καί αίνους γνήσιου; Ε .ί- 

Jq y u c v  c.

ΟΛΓΑ, Η ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΙΓΩΡ, ΠΡΩΤΙΙ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΗΓΟΙΟΓΠΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Δεν κρινομεν απο σκοπού, ινα σκιαγραφη- 
σωμεν ένταΰθα τον βίον γυναικός, κατεχούσης 
έν τή  Ρωσσικτ, ιστορία έπισημοτάτην θέσιν, ώς 
καταβαλούσης πρώτης ταύτης τά  θεμέλια τής 
διοικήσεως καί του χριστιανικού πολιτισμού, 
εις κράτος ήδη άδανες καί άπεραντον. II γυνή 

αύτη είναι ή ομώνυμος προμήτωρ τής ημετε- 
ρας βασιλίσσης, Ολγα ή γυνή τού Ιγώ?, πρώ
τη  ορθόδοξος ήγεμονίς τής Ρωσσίας. Η Ολγα 
δεν κατήγετο έ/. γένους ηγεμονικού, ώλλ’ ήν 
ίδ ιώ τις, άνήκουσα όμως εϊς τήν ήγεμονευουσαν 
τότε άπάσης τής Ρωσσίας φυλήν των Βαραγ- 
γων. Οί Βάραγγοι δέ ήν φυλή Σκανδιναυίκή θα
λασσοπόρος, ανδρεία, καί πολύ πΛεον πεπολι- 
τισμένη των ιθαγενών σλαυι/.ών ουλών, αίτνες 
η σαν διεσπαρμέναι επί τής απέραντου χωράς 
τής σημερινής Ρωσσίας. Τήν συνειόεισην δε τής 
υπεροχής των Βαράγγων εχοντες οι Σλαϋοι, 
προσεκάλεσαν αύτοΰς οικεία ζουλήσει ηγεμόνας 
αυτών. II παρά των Σλαύων πρόςτούς Βαράγ- 
γουςάποςαλεΐσαέπί τούτω πρεσβεία ελεςε τάόε, 
κατά τον άρχαιότατον των Ρώσσων ίς-ορικον, τι 
μάλλον χρονογράφον,τον μοναχόν Νέστορα. «Η 

y  ώρα ημών είναι μεγάλη κα ί εύφορος, ά λ λ  ά- 
πασα αναστατωμένη' έλθετε εις αύτήν,βασιλευ- 
σατε καί κυβερνήσατε ήμας Τρεις τότε άδελ- 
φοί Βαράγγοι Ρούρικος,ΣίνιεουςκαίΤρούβωρ,έν* 

δοζοι τό γένος καί τά  κατορθώματα, συγκατε- 
νευσαν νά ρίψοκινδυνεύσωσιν, άναλαμβάνοντες 

τάς ήνίας τής κυβερνήσεως ανθρώπων ολως ςε- 
νων καί ήκιστα τιθασσών. Συνοδευόμενοι άρα 
Οττό πλήθους πολλού πολεμικών Σκανδυναυών, 
εΐσήλθον εις τήν Ρωσσίαν έν έτει 8 6 2  Μ. X. 
καί ό μεν Ρούρικος κατέλαβε την Νοβογοροδην,

ό Τ:ούβωρ τήν ΐτβόρκην, καί ό Ιίνεους το Β'ί* 
λο-όζέρον. Τότε δέ πρώτον καί ή χώρα ή 
καταληφθεϊσα υπό τούτων τών Βζράγγων- 
Ρώις έκλήΟη Ρωσσία. Είναι άδηλον αν κατό
πιν οί Σλαΰοι μετεμελήθησαν άποβαλόντες 
οΰτω τήν άρ·/αίαν αύτών ελευθερίαν- βέβαιον 

όμως είναι, ότι οί Βαράγγοι καταλαβόντες 

άπας τήν y ώραν νομίμως, δεν επτοήθησάν 
ποτε Οπ’ ούδεμιάς εσωτερικής άντιδρώσεως. 
Δύο ετη μετά τήν εϊσδον εις Ρωσσίαν τών 
τριών αδελφών, οίδύο νεώτεροι αδελφοί άπέθα- 
νον, έμεινε δέ μονος ό πρεσουτ ερος Ρουρικος,ο- 
στις συνενώσας εις τό κράτος αυτού τάς έπαρ- 
■jiας τών αδελφών του, έΟεμελιωσε την ση
μερινήν Ρωσσικήν αυτοκρατορίαν. Περί τούς 

χοόνους τούτους συνέβη τ ι  εν τί) χ ω?? ταυτν) 
γεγονός, λ ίαν περίεργον κα ί σπουδαίον. Δύο 
δηλονότι αδελφοί Βαράγγοι, αρχαίοι τού Ρου- 
ρίκου εταίροι, Ασ/.όλδος καί Δίρος, δυσαρεστη- 
Οέντες πρός αύτόν, κατέλιπον τήν Νοβογορ- 
δίαν, καί είσήλασαν εις τήν μεσημβρινήν 
Ρωσσίαν, Οηρεύοντες μετ’ άλλων Βαράγγων τύ 
χην εις Κωνσταντινούπολή. Έντυχόντες δε 
καθ' όδόν πόλιν τ ι νά, ήτις ήν ή Κιοβία, κατέλα
βαν αύτήν, καί ήρξαντο νά βασιλεύωσιν αϋ- 
τής, φέροντες τό ονομα Ρώσσοι. Ούτω δε δύο 
Ρωσσικαί μοναρχία*, συνέστησαν, ή μέν πρός 
Αρκτον εχουσα πρωτεύουσαν τήν Νοβογορόίαν, 
ή δέ πρός μεσημβρίαν, εχουσα ώς πρωτεύου
σαν τήν Κιοβίαν. ’Ενθαρρυνθεντες δε ρ.ετ ού 
πολύ υπό τών διαφόρων επιτυχιών των, συ- 
νέλαβον τό τολμηρότατον σχέδιον νά κατέλ- 

θωσιν εις τόν Βόσπορον καί καταλάοωσι τό 
Βυζάντιον. Φύσει άρα τολμηροί καί έμπειροι 
θαλασσοπόροι, διαπλεύσαντες έπ άκατίων τόν 
Ευξεινον Πόντον, εΰρέθησαν αίφνης πρό τών πυ
λών τής Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δέ πρώ
τον ή πρωτεύουσα τής ’Ανατολής είδε τους αν
θρώπους τούτους, καί τότε πρώτον έζεφώνησε 
τό ονομα τών Ρώσσων.Πλήν λαΐλαψ δεινή αίφνης 

ώς έκ θαύματος έςεγερθεϊσα,ήφάνισε τόν πολυ
πληθή στόλον τούτων τ ω ν  Βαράγγων,καί ούτως
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ϋσωΟο τότε ή Κωνσταντί','ούπολις άττό τν-ς οχλη
ράς έπισκέψεως ταύτης. ΙΙν δέ τότε πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως ό μέγας Φώτιος. II με* 
γαλοφυΐα αύτοϋ εύθύς διείδε τό μέλλον. 6θεν 
αμέσως μετά τήν επιστροφήν τών Βαράγγων, 
ετι ό'ντων έκ τής ήττης έκπιπληγμένων, συν- 
απέστειλεν εις Ινιοβίαν τούς πρώτους Ελληνας 
αποστόλους τοϋ χριστιανισμού, ϊνα δ ιά  τοϋ 
πολιτισμού καί τής θρησκείας κατορθώση ο,τι 
ττροέβλεττεν ον δυσεπίτευκτον διά τοϋ ξίφου ς 
και τής δυνάμεως. 6  μέγας ούτος τού έννάτου 
αίώνος άνήρ, διά τής μιας χειοός έχειραφέτει 
τον Ελληνισμόν άπό τής δουλείας τοϋ Πάπα, 
δ'.ά τής άλλης δέ κατέβαλε τά  θεμέλια απέ
ραντου ηθικής βασιλείας τού Ελληνισμού, έφ’ 
άπαν σχεδόν τό αρκτικόν τής γής ημισφαίριον'.

Έν έτει δέ 8 7 9  ό Ρούρικος άποθανών έν 
?ϊοοογοοδία κατέλιπεν υιόν τον ίγώο. Ά λ λ ’1 1 1  I I
επειδή ούτος ήτον είσέτι άνήλικος, ή υπέρτα
τος αρχή άνετέθη παρ' αύτοϋ τοϋ πατρός εϊς 
τον Ολεγον, διακεκριμένον Βαράγγον, δ ιά  τών 
άδιαλείπτων αϋτοϋ πολέμων καί κατακτήσεων 
ά-οδείξαντα έαυσον άντάξιον τοϋ μεγάλου 
Ρουρίκου. II πρώτη αύτοϋ κατάκτησις ύπήρξεν 
ή νεοσύστατος εκείνη μεσημβρινή μοναρχία 
τής μικρας καλούμενης Ρωσσίας, πρωτεύουσαν 
έ’/ουσα τήν Ιίιοβίαν, ίδρυμα τών δύο αδελ
φών ’Ασκόλδου καί Δίρ. ’Αλλ’ ό δόλιος τρό- 
πτς, δι’ ού προσήρτησε ταύτην είς τήν μεγά
λη; τοϋ Ρουρίκου άρκτώαν μοναρχίαν, δεν 
φε?ε’. αύτώ μεγάλην βεβαίως τιμήν. Από κα- 
~τ/.~ήσεως δέ εντεύθεν προ/ωρών είς κατά- 
5'·“γ/;ιν, έςέτεινε τά  όρια τής μοναρχίας αύτοϋ 
ατό τής άρκτου μέχρι τοϋ Εΰξείνου, καταστάς 
70 φόβητρον ού μόνον πάντων αύτοϋ τών 
ε7. ?̂ών, άλλά καί αύτοϋ τού άνηλίκου ίγώο 
'■°'J τοϋ Ρουρίκου, πειθηνίως ΰττοτασσομένου 

τήν ίβχυν καί τήν δόξαν αύτοϋ.
Διαρκούσης τής πανισχύρου ταύτης άντιβα- 

: ·/·ειας τοϋ Ολέγ, ό Ίγώρ έραται τής Ολγας, 
'^άΐιοος καταγομένης έξ οίκογενείας Βαραγ- 
ν,·'/·ή; ταπεινότατης τάξεως, διατριβούσης

πλησίον τής Πλεσκοοίας έν κώμη τ ιν ί καλού-1 
μενη Βοϊτβούσκοΐ. ό ίγώρ πολλάκις περιεπλα- 
νάτο είς τά δάση τούτων των μερών, έρχόμε- 
νος εκ Ιίιοβίας ττρός Θήραν. Ενταύθα είδε κατά 
πρώτον τήν Ολγαν. Τρωθείς δε ύπό τού εξαί
σιου κάλλους αυτής, έζήτησε καί ελαβε ταύ- 
τήν γυναίκα τταρά τών χειοών τού Όλέγου* 
οστις εδωκεν αύτΐί τό ίδιον ό'νομά του, όνομά- 
σας αύτήν Ολγαν. Τής Ολγας ή ύ-εροχή καί 
ή ίκανότης έκάθευδον, ούτως είττεϊν, ενόσω 
εζη ό ίγώρ. Μετά τόν θάνατον ομως αύτοϋ, 
λαβοϋσα τούς οϊακας τής κυβερνήσεως έν όνό- 
μ ατι τοϋ άνηλίκου υίοϋ της ίβιατοσλαύου^  

άπέδειζε διά τής ίσχυοας άύτής καί σοφής 
διοικήσεως, ό'τι καί ή ασθενής γυνή δύναται 
πολλάκις νά έξισωθή πρός τούς μεγίστους 
άνδρας.

Πρώτη φροντίς τής ήγεμονίδος ταύτης ύ- 
πήρξεν ή εκδίκησιςκαί ή παντελής σχεδόν έξο- 
λόθρευσις Τού έθνους τών Δρέβλων, τών φονέων 
τοϋ άνδρός αυτής, γενομενη ώς έξης, κατά τόν 

Ρώσσον χρονογράφον Νέστορα. 01 Δρέβλοι 
μέγα φρονήσαντες επί τε τώ φόνω τοϋ ίγώρος 
καί τή νίκη αύτών, περιφρονοϋντες δέ τόν 
άνήλικα Σοιατοσλαϋον, διενοήθησαν ν’ άρπά- 
σωσι τήν ίσχύν τής Κιοβίας, καί νά συζεύξωσι 
τήν χήραν τοϋ 'Ιγώρος ττρός τόν ηγεμόνα αύ
τών Μάλην" είκοσιεπτά δε πρεσβευταί έκ τών 
έπισήμοτέρων Δρέβλων έλθόντες είς τήν Κιο- 
βίαν, είπον πρός τήν όλγαν τάδε.

« Εφονεύσαμεν τόν άνδρα σου δ ιά  τό ά-1 
πληστον αύτοϋ καί φιλάρπαγον' άλλ’ οί ηγε
μόνες τών Δρέβλων είναι γενναίοι καί μεγα
λόψυχοι’ ό τόπος αύτών άνθεΐ καί άκμάζει έν 
ευτυχία, γενοϋ σύζυγος τού ήμετέρου ήγεμό- 
νος Μάλη! ° “ Η πρότασις υμών αύτη μοί
είναι αρεστή, άπεκρίθη ή Ολγα μετά πλα
στής γλυκύτητος, δεν δύναμαι πλέον ν’ άνα·* 
στήσω τόν άνδρα μου έκ νεκρών, αύριον θέλω 
διατάξει ν’ άποδοθώσιν ΰμϊν πάσαι αί πρέπου
σα·. τ ιμα ί. Ηδη δέ έπιστρέψατε είς τάς λε'μ- 
βους υμών, καί δταν οί άνθρωποί μου έ'λθωσι

ι
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πρός υμάς, δια τάζατε αύτοΰς νά οέρωσινύμας εν
ταύθα επί τών ψειρών αυτών.» Παρευθύς δέ ή 
Ολγα διατάσσει και σκάπτουσι μέγιστον λάκκον 
έντνί αύλνΐ τοϋ παλατιού της, καί ττ, έπαύοιον 
αποστέλλει τούς ανθρώπους ττ,ς δπως φέρωσι 
τους πρεσβευτάς τών Δρεύλων έπι τών χειρών. 
Η Ολγα έθεατο άπό τοϋ έςώστου αύτής τήν 
αλαζονείαν τών πρεσβευτών, μηδαμώς προο- 
ρώντων τήν έπικειμένην αύτοίς συμφοράν, διότι 
οί άΟροιποι τής Ολγας, φθάσαντες πλησίον 
τοϋ βόθρου, κατέρριψαν αυτούς εις αυτόν, εντός 
τών λέμβων αυτών καθημένους. II Ολγα κα- 
ταστρέψασα αύτοΰς ζώντας, εστειλεν εύθύς 
ταχυδρόμους πρός τους Δρέβλους, μηνύσοντας 

αϋτοϊς, δτι επρεπε νά πέμψωσι περισσοτέρους 
προκρίτους, προφασιζομένη δτι τό κοινόν τής 
Ιίιοβίας δεν ήθελε ποσώς νά άφήσν) αυτήν νά 
ούνη άνευ πολυαοίθαου και επισήμου συνοδίας.• * ι t I 4 ’
Οί δέ ευπιστότατοι Δρεβλοι έξέπεα.ψαν τάχ ι-

» t r  Ρ ·  λ / _στα εις Iiiooiav τους ε~ι<Τ7,[/.οτατους των
παρ’ αΰτοΐς στρατηγών καί πολιτών’ άλλά  
μόλις εΐσήγαγον αύτοΰς χάριν φιλοφροσύνης 
δήθεν, κατά τό έθος τοϋ τόπου εις τό λουτρόν, 
κατέκαυσαν αυτούς δι’ ύπερμέτρου θερμότα
τος. Γενομένου και τούτου ή ό λγ α  έμήνυσε 
πρός τούς Δρέβλους δτι, πριν η είσέλθη εις 
δεύτερον γάμον σκοπεί νά τελέση αγώνας επι
κήδειους ί τόν τάφον τοϋ άνδρός της, καί 
νά παρασκευάσωσιν έν Κοροσθένει δπου έφο- 
νεύθη μέγα ποσόν υδρομέλιτος. II Ολγα με- 
τέβη πραγματικώς εις τήν πόλιν ταύτην, καί 
έτέλεσε τούς επικήδειους αγώνας εις τιμήν τοϋ 
άνδρός της. Κατόπιν παρετέθη παμμέγιστον 
συμπόσιον, καθ’ S οί νέοι πολεμισταί αυτής 
νπηρέτουν τούς επισήμους ξένους συνδαιτημό- 
νας. Εν τούτω οί καπνοί τοϋ ύδρομέλιτος 
ταράττουσι τάς κεφαλάς τών άσυνέτων 
Δρέβλων. II νΟλγα τότε άποστάσα δίδει 
τό σημείον, καί έν άκαρεϊ πενακισχί- 
λιοι Δρέβλο; καταπίπτουν·, θύματα περί 
τόν τάφον τοϋ ίγώρος. ΐίπιστρέψασα μετά 
τούτο ή Ολγα εις Κιοβίαν, ήθέλησε καί διά

τής δυνάμεως νά έκδικηθή τούς Δρέβλους; 
Οθεν έςεστράτευτε κατ’ αύτών μετά τοϋ υίοϋ 
της -βιατοσλάου. Οί κάτοικοι τοϋ Κοροοθέ- 
νους συναισθανόμενοι δτι είναι οί μάλλον ένο
χοι, αγωνίζονται μετά πάσης δυνάμεως* ό πό- 
λευ.ος διαρκεί ολόκληρον τό θέρος, ή δέ Ολγα 
καταφεύγει εις νέον τέχνασμα. Πρός τ ί  άπο- 
στέλλει αύτοϊς, ή πεισματώδης αύτη άμυνα 
υμών, άφοϋ πασαι αί λοιπαί πόλεις υμών τε- 
λοϋσιν ήδη ύπ’ έμέ·, Μ ή φοβείσθε πλέον 
τήν έκδίκησιν μου, ίκανώς έκόρεσα αύτήν έν 
Κιοβία καί περί τόν τάφον τοϋ άνδρός μου ! 
Οί Δρέβλοι τότε προετεινον αύτνί φόρον μέ- 
λιτος καί δερμάτων. Η δέ ήγεμονίς προσπο-.ου- 
μένη γενναιότητα, άπεκρίθη, δτι ήρκείτο 
εις μόνον τρία στρουθιά καί εν περιστέριον 

ές έκάστης οικίας. Οί πολιοοκούαενοι δεΗάαε-‘ i  ̂ I
νοι τό προταθέν, προσδοκώσιν άνυπομόνως 
τήν άπό τών τειχών τής πόλεως άποχώρησιν 
τοϋ στρατοϋ τής Κιοβίας* άλλά μόλις έπήλθεν 

ή έσπέρα, καί άπασαι τής πόλεως αύτών α ί 
οϊκίαι έγένοντο παρανάλωμα τοϋ πυρός. Η Ολ
γα  προσδέσασα άνημμένην ήσκαν εις τούς πό- 
δας, ών έλαβε πτηνών, άπέλυσεν αύτά, άτινα 
έπιστρέψαντα εις τάς οικίας, ένέβαλον παντα- 

χόσε τής πόλεως τήν πυρκαϊάν. Εκπληκτοι 
οί κάτοικοι επί τώ άπροσδοκήτωκακώ, έτράπη- 
σαν εις φυγήν έπ έλπίδι σωτηρίας, ά λ λ ’ ένέ- 
πεσαν εις τάς χεΐρας τών στρατιωτών τής 
Ολγας, ών τούς μέν έπισημοτάτους έν στόμα- 
τ ι  μαχαίρας έξώλεσε, τούς δέ ήχμαλώτισεν 
έπιβαλοϋσα έπαχθεστάτους φόρους.

Τιαύτη ή διήγησις τοϋ Γίέστορος περί τής 

Ολγας κατά τοϋ έθνους τών φονέων τοϋ άν
δρός αύτής ίγώρος. Τοϋ δ ’ έπιόντος έτους ή 
Ολγα άφήκε τόν ΐβιατοσλαϋον έν Κιοβία, και 
άνεχωρησεν είςέπισκεψιντής αρκτικής Ρωσσίας, 
τούτεστι τής επαρχίας Νοβογορόδης. Εν τνί 
περιοδεία ταύτη  ή ό λγα  διεΐλε τήν χώραν 

εις δικαστικά τμήματα καί κοινότητας, επρα- 
ζε παν ό ,τι ήν τότε δυνατόν πρός τό καλόν
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:χνη προνοητικοτάτης φρονήτεως. Μετά εκατόν ΐ 
πεντήκοντα έ’τη ό λαός ένθυμεϊτο ε ίσέτι μ ε τ ’ 
ευγνωμοσύνης τήν περιοδείαν έκείνην τή ς  ό λ 
γας, καί ό Νέστωρ βέβαιοί ημάς οτι επ ’ αύτοϋ 
οί Κ ιοβΐτα ι διετήρουν τόν χαμουλκόν αυτής 

ώς πολύτιμον λείψανον. Ουτω <3 ε καί ή Ολγα  

έςασφαλίσασα τήν ησυχίαν καί τήν ευημερίαν 

τού κράτους αύτής, άπεσύρΟη τελειωτικώς εις 

τήν Κιοβίαν οττου έζησεν ένιαυτούς τ ινας έν
είρηνη και ησυχια, εχουσα περι εαυτην ένθεν
μεν φιλοστοργον υιόν, ένθεν όέ λαόν εύγνωμο- 
νούντα.

Η Ολγα είχε φθάσει είς τήν ηλικίαν, καθ’ 
ήν οί άνθρωπο·, βλέποντες τόν θάνατον εγγύ
τερον, συνορώσι τήν ματαιότητα τών επιγείων 
πραγμάτων. Τότε οέ ή θρησκεία όρέγει αύ- 
τοΐς χεΐρα αρωγόν, καί έρχεται νά γλυκάνη 
διά τών παρηγοριών αύτής τήν πικρίαν τών 
σκέψεων, ας γεννά τό τής ανθρώπινης ύπάρ- 
ζεως εύθραυστον. 'II Ολγα η τον εϊόωλολατρις, 
άλλά καθ’ άπαταν τήν Κιοβίαν αντηχούν 

ήδη τά είς τιμήν τού παντοδυνάμου θεού ψαλ
λόμενα άσματα. Καθ’ ημέραν έβλεπε τά ; τε- 
λετάς τών χριστιανών, καί έπλήρου ϊσω; τήν 
περιέργειαν αύτής συνερχομένη καθ’ έκάστην, 
καί συνοαιλοϋσα υ.ετά τού ποιμνίου τή ; όρ- 
θοδόςου εκκλησίας. Ή Ολγα δέ, φύσει εχουσα 
τόν νούν δεξιόν, γοητευθεϊσα δέ έκ τής λάμ- 

ψεως τών ακτινών τού νέου τούτου φωτός, 
άπεφάσισε νά προσέλθη είς τήν χριστιανικήν 
ό:ί;ύδο;ον κοινωνίαν, έο’ ώ καί άπήλθεν είς' 1 7 ι »
τήν πρωτεύουσαν τής Αυτοκρατορίας καί τής 
Ελληνικής θρησκείας, δπως άντληση αύτή ε
κείνη άπό τών καθαρωτάτων πηγών τή ; 
πιστεως. Αυτό; ό πατριάρχης κατήχησε καί 
έοά-τιιεν αυτήν έν έτει 9 5 5 , άνάδοχος δ ’ 
αύτής έγένετο ό αύτοκρά·;ωρ Κωνστατΐνος ο 
Πορφυρογέννητος. Μετ’ ού πολύ ή Ολγα άπε-
Λ / , t , , , , tοτ .̂τ,σεν εν ειοτ,νη τ::ο; Κυαον. Ατ:τ,γοοευσε 
δ ί ρητώ; οίανδήποτε έπ’ αύτής έπιηκήδειον 
~ελετήν, όπως συνείθιζον οί ειύωλολατραι, 
ν·χ'· ε”άφη τταρά χριστιανού ίερέως, έν ώ τόπω

κατέχει;εν αύτή εκείνη. Τόν θάνατον τής ήγε- 

αονίδος ταύτης έθρήνησεν ό υιός καί οι εγγο- 

νοι αύτής' σύμπας δέ ό λαός κατεβοεςε τον 

τάφον αύτής διά τών δακρύων τής εύγνωμο- 

σύνης αύτοϋ. Κ αί παρά μεν τής παραόοσεως 

(λέγει ό ιστορικό; Καραμσϊνος) είς τή ν  Ολ
γαν έδόθη τό ονομα πακοΰργος:  παρά δέ τής 
εκκλησίας ά ρ α ,  καί παρά τής ιστορίας σογή. 

Μέχρι τής βασιλείας τής Ολγας, οί Ρώσσοι η
γεμόνες ήσχολοϋντο μόνον περί πολέμους, 
αύτή  δέ πρώτη είσήγαγε τήν αληθή διοίκη- 

σιν είς τήν Ρωσσίαν- έπί τής Ολγας πρώτον ή 
Ρωσσία ήρχισε νά γ ίνετα ι γνωστή καί εις τα  α 
π ώ τα τα  κράτη τή ; Εύρώπης. Οί γερμανοί ίς-ο- 
ρικοί άναφέρουσι πρεσβείαν τ ινά , πεμφθεισαν 

παρ’ αύτής πρός τόν Αύτοκράτορα τής Γερμα
νίας δθωνα τόν Α. ίσως, λέγε ι ό ιστορικός 

Καραμσΐνος, μαθούσα ές ακοής τά  ηρωικά κα 
τορθώματα τοϋ όθωνος, έπεθύμησε νά γνωρί- 
ση αύτόν, δτι καί αύτή ητο αρχηγός μεγάλου 

λαού, καί ίσως έπεμψε τους πρεσβευτά; πρός 
συνομολόγησιν συνθήκης τίνος συμμαχίας. Εν 
τέλε ι δέ ό Νέστωρ λέγει περί αύτής, οτι 11 ή 

Ό .Ι γ α  ύχήρ£εν ή Ή ω ς  x a i τό άστροΥ τής 

σω τη ρ ία ς  ε ις  τη ν 'Ρ ω σ σ ία ν ,  επειδή αύτής 
τό παράδειγμα έπενήργησιν είς τόν Β λαδίμη
ρον, καί παρεσκεύασε τόν έν τή  ήμετέρα πα-  
τρίδι πλήρη θρίαμβον τής άληθοΰς θρησκείας ».

Π ΑΓΑΠΙΙ ΚΑΙ II ΑΓΑΘΟΤΗΣ,

ΤΙ1Σ ΓΤΝΑΙΚΟΣΗ ΚΤΡΙΩΤΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕ.

Αν πάσα γυνή κατενόει καί συνησθάνετο, 
δτι ή θεία αύτής αποστολή έν τώ  κόσμω είναι 
ή ενεργητική αγάπη καί άγαθότης, όπότον ή 
ιδέα αύτη ήθελεν εμπνέει αύτή θάρρος και δυ- 
ναμιν ϊνα ύποφέρη γενναίως καί άγογγύστως 
πολλά προσωπικά δυστυχήματα! Αί κάλλι- 
σται άλλά συνάμα καί κινδυνωόεσταται αύ>ό-, 
ιδιότητες, ή ευαισθησία καί ή φαντασία, ήθελον
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πάντοτε τότε ευρίσκει σωτήοιον τροοήν, καί 
. , _ , , 1 * 1 
Λ &κ τη ; αργίας πηγά,ουσα συνήθως άηδία
του βίου, ό /.όρο; καί τό τη ; καρδία; κενόν, 
/ίΟ-λον εισθαι τότε αύτή κακά δλω; άγνωστα' 
καθότι τό ρ.εγ-.ς-ον αερος τών κακών, ά Ο—οφέ - 
poy.iV αι γυναίκες, πηγάζει άναντιρρήτως εκ 
τ/;ς παρακρούσεως τή ; πρακτικής ημών έν τώ  

κοσμώ τούτω αποστολής, καί τής άγνοια; τών 
άληθων Ο'./.χιωΐΛχτων καί καθηκόντων τοϋ φύ
λου ημών.

Δειλαι καί ράθυμο-, μετά τυράννων, δύσκο
λοι και ίόιότροποι μετά  δούλων, εναλλάξ έ ;  
ά(?χής έγενομεθα η δοϋλαι τοϋ ετέρου φύλου, 
η τύραννοι. Εντεύθεν δε καί α ί διάοοροι καί 
παντνι αντίθετοι κρίσεις καί κατακρίσεις κατά  
καιρού; τοϋ φυλου ημών, 0ττο τών ύποστάντων.
/ι επιοαλοντων ηι/,ϊν τόν Γυνόν.

* 1 1
Η γυνή φύσει ουσα ή εταίρο; καί ή σύντροφος 

τοϋ άνδρός, δεν ττρέ-ει καί δεν δύναται νά 

ηναι ουδε ό δεσπότη; ούδε ό δο.ϋλο; αύτοϋ. 
Τοσοϋτον υψηλή καί τοσοϋτον ταπεινή θέσι; 
δεν αρμόζει ες ίσου εις τήν γυναίκα, Q φυσι
κός αυτής οργανισμός, καί αί ήθικαί αύτής 
καί διανοητικά; ιδιότητες δεικνύουσιν, ό'τι ή 
ΐ'υνη οϋυ ανώτερα ούδε κατώτερα δύναται νά 
ΟοωρλΘ/ϊ τού άνδρός, άλλά μόνον διάφορο;. 
Προωρισμενη έκ φύσεω; εί; τήν προαγωγήν,
• /;ν συντήρησιν, τήν έξημέρωσιν, τήν παραμυ
θίαν και τήν βελτιωσιν τοϋ ανθρωπίνου γένους, 
^εν δύναται νά έκπληρώση άλλως τά  σπου- 
<-'ϊ .χ ταϋτα καθήκοντα αυτής, ή διά μόνης 
•ή; άγαθςτητος καί τη ; άγάπης. ό  δε δη
μιουργός τών όλων, συμύηφίζων τήν αδυναμίαν 

*·*’· τ *’ φυσικάς οδύνας τής γυναικός διά 
"Ο'-ούτων πλεονεκτημάτων καί προνομίων, πα- 
f-^^εν ί'αως αύτή τό δικαίωμα νά θεωρήται 
~° ~?°νομιοϋχον κτίσμα αύτοϋ.

Γυνή τ .-5 ε·Λ T̂ jv διασημοτερων τοϋ αίώνος 

εϊτεν, ό'τι ή αγά-η  είναι άπλοϋν έπεισό 
j/ -·, τόν βιον τών άνδρών, τούναντίονδέ εις

• γυναίκα; είναι ή [COpia τοϋ όλου βίου αύτών.

°ντωί τή ; “ρονομιούχου ταύτης καί

άϋιαφιλονεικήτου τή ; γυναικός ϊδιότητος του  
άγαπάν, πηγάζει άποκλειστικώ ; ήδύναμις τής 

ακρας αυτής άφοσιώσεως κα ί έcόyoυ αύτα -  

παρνησεως. Πάσαν άρα τήν ιστορίαν τής  
γυναικός πρέπει ν' άποτελή ή άγάπη, ή 

ά γ ά -η  τής οϊκογενείας, συνδεόμενη μετά  

τ^> άγαττης τής πατριό ος, καί ή άγάπη τ ή ;  
ανθρωπότητας, συγχεομένης έν τή  ά γ ά -η  τοϋ 

θεοϋ, ή τις άγνίζει καί αγ ιά ζε ι π ά ντα  τά  α ι
σθήματα. Ταϋτα τοϋ βίου τής γυναικός τά
κεφάλαια δεν είναι κοινωνικώς κατώτεοα - ΐ -» * ·'*
επιστήμης, τής κατακτήσεω ς, τής εξουσίας 
και τής δύζης, ες ών ά π ο τελε ϊτα ι ή ιστορία 

τώ ν εςόχων άνδρών. Τό φύλον, ό'ττερ ελa y εν 

ώς κλήρον αύτοϋ τήν μητρότητα, δεν ά τεκ λη -  

ρωθη άρα ύ~ό τής φύσεω;. Επαγωγός ο ιά  τώ ν  

6-λγητρων της, συγκινητική δ ιά  τής φ ιλα ν 
θρωπίας της, άςιαγαστος δ ιά  τών οικιακών 
άρετών της, ισχυρά διχ ττ,ς άφοσιώσεώς της, ή 

γυνή φαίνεται ασθενής, άπόκληρος, κα ί τοϋ άν- 
δρος κατώτερα, μόνον όταν d^spyομ.ενη έκ τοϋ 

κυκλου της αγάπης, εντός τοϋ οποίου, ή φύσις- 
περιεκλεισε πάσαν τήν ύπαρξιν αύτής, πειραται 
νά σφετερισθή τήν ύπαρξιν,. τά  δ ικα ιώ ματα > 
τόν ριψοκινόυνον βίον, καί τά  παράτολμα σyέ- 

δια  τοϋ άνδρός. Η φύσις άπένειμε κατ’ εξο
χήν εις τήν γυναίκα τήν άρετήν τής παθητι
κής εκείνης ανδρείας καί γενναιότητος, ήτις 
ανέχεται καί υποφέρει τήν θλίψ ιν, τήν ιδ ιο
τροπίαν, καί τήν άδικίαν. Η γυνή μόνη γ ινώ - 
σκει, δ ι’ εύφυοϋς τινός καί αξιέπαινου τεχνά
σματος, νά έπισύρτ] έφ’έαυτήν τήν μομφήν τών 

σφαλμάτων τών προσώπων, ά άγαπα. I] Οπε
ροπτική καταφρόνησι; της εύτυχίας, ή ειρωνεία 
τ ή ;  επ ιπολαιότητα:, αύτή ή άηδία τών ουσι- 

κών κακών καί τών λοιμωδών μιασμάτων, δεν 
τήν άποκάμνει ούδε τή νάπ οθαϋύνε ι, όταν ποό-‘ * * ' k
κειται νά παραμυθήστ) καί .ανακούφιση πρό
σωπα, έξαιτούμενα τήν άγάπην της ή δικαιού
μενα εί; τήν συμπάΟειάν της. Η γ υνή έχει έν 
έαυτή ένς-ιγμά τ ι οίκτου καί ελέους, συνεται- 
ριζον αυτήν πρός τά δεινά τών όααίων της.
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Ανακουφίζουσα αύτοϋ;, ανακουφίζεται αύτή /.αί 
παύει νά ΰποφέρτ;. II γυνή p.ovvj είναι ικανή ε·.; 
τάς άφχνεϊ; μεν άλλά μεγάλα; εκείνα; Ουσία;, 
αϊτινε; μάρτυρα εχουσι μόνην τήν συνείόησιν, 
τήν οε αμοιβήν αύτών άπλώ; εύρίσκουσιν εν- 
τό; τή ; καρδιά;.

Κ ατά πάσα; τά ; περιόδου; τού βίου αύτοϋ 

ό άνήρ, ε ί; μόνην τήν γυναίκα ευρίσκει άληθή 

χαράν, ήΟικήν άνάπαυσιν, θάόρο; κα ί παρα
μυθίαν. 'Οποία ξγΐοά καί άγονο; ΰπαρ ςι; ήθε- 
λεν εισθαι ή ΰπχρξις τοϋ ανθρώπου εκείνου, 8- 
στ ι; ούδέποτε έν τώ  βίω αύτοϋ άπήλαυσε τή ; 
φιλο^όργου θεραπείας τής μητρός, ή τ ή ;  θωπευ- 

τή ; καί γλυκεία ; μερίμνης τή ; συζύγου, τή ;  
αδελφή;, ή τή ; φίλης! II γυνή έςίσου προστά- 
τις τή ; νεοτητος καί τοϋ γήρως, είναι άρα 
τό  καθαρόν καί εύγενε; τοϋ άνδρό; συμπλήρω
μα , έκ τοϋ κόλπου αύτή ; αντλούντο; τά  

πρώτα σπέρματα τών μεγάλων αύτοϋ συλλή
ψεων, τών νενναίων ιδεών, τών αννών πεποι-ι 7 » J ι

θησεών, /.αί τή ; αγάπη; πρό πάντω ν τ ή ;  άν- 

θρωπότητο;. "Αν έν τώ  κόσμω τούτο) βλέπω- 

μέν ποτε νέον τ ινά , παρέχοντα τό κ α τ ’ άρχά; 
μεγάλα ; έλπ ίδα ;, κατόπιν δε μηδενιζόμενον 

ή καταστρεφόμενον διά τοϋ έγωϊσμοϋ καί τή ; 
ματα ιότατο ;, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ή οτι 
ποτε δεν ήγάπτ.σεν, ή οτι ύπήρςεν ά τυχ ή ; εί; 
τήν εκλογήν τή ; πρώτη; αύτοϋ α γά π η ;. Η 

ιδέα αύτη άνεζαιρέτω; σχεδόν βεβαιοϋται καί 
έκ τοϋ βίου πάντω ν τών μεγάλων άνδρών 

τή ; τε αρχαιότητα; κα ί τών νεωτέρων χρό
νων. Οί εύγενεΐ; εκείνοι αρχαίοι Γράκχοι, 
τά  δύο τα ϋτα  φωτεινά άστρα τ ή ;  κοινωνική; 
ελευθερία; τή ; αρχαία; Ρώμη;, έθήλασαν τά ;  
εύγενεΐ; έκείνα; ιδέα; αύτών έκ μόνη; τή ; 

μητρός τω ν, πεπαιδευμένη; έλληνικώ ;, καί άνα- 

τεθραμμένη; έλευθερίω;' ό θεμελιωτή; τ ή ;  
δό'η; τοϋ εθνου; εκείνου, οπερ σήμερον κινεί 
τόν θχυαασαόν τοϋ σΰαπαντο; κοσαου, καίi i ι ’  k '
εγείρει έν ή'ΛΪν τά  ζωνχότατα αίσθ/ματα τή ; ά- 
ϊάπ η ς  καί συμπαθείχ; ημών, τοϋ έθνους εκεί
νου, ού ό ενθουσιώδη; καί ό άκρχ-ο; φ ιλελλη-
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νισμο; είναι άπόδει;·.; αύτή ταΟ' έαυτήν τή ; 
εύγενεία; καί τοϋ ύψους τώ ν αισθημάτων του, 
τ ή ;  δόζης, λέγομεν, τώ ν ήνωαένων πολιτειών 
τή ; βορείου ’Αμερική; ό θεμελιωτής καί ό 
π λά στη ;, ό μ έγα ; εκείνο; Ούάσιγ/.των, εί; τήν 

μητέρα αύτοϋ κατά  μέγα μέρο; οφείλει τά  
εζοχα αύτοϋ έκείνα π ολ ιτ ικά  καί ηθικά πλεο
νεκτήματα συνδέουσι τό όνομά του μετά άπά-  
ση; π ολ ιτική ; καί κοινωνική; άρετή;. Τούναν- 
τίον δε ό μέγ ιστο ; τώ ν άνδρών τοϋ αίώνο; 
τούτου, ήθελεν εισθαι πρώτο; καί κατά  τ ά ;  
κοινωνικά; άρετα;, ώ ; υπήρςε πρώτο; κατά  
τό πνεύμα, άν παρά τή ; γυναικός έμάνθανε νά 

αγαπά καί νά σέβηται τού; ανθρώπου;, ώ; έ- 
γνοιριζε νά δεσπόζη καί διατασσνι αύτου;* 

Ταυτό δύναταί τ ι ;  νά εΐπν·, καί περί πολλών 

ετ ι άλλων, τοϋ Ρουσσω, φερ’ είπεϊν, τοϋ Mt- 
ραβώ, τοϋ Βύρωνος κ .τ .λ . ών αί ένοχοι δ ια- 
νοητικαί δυνάμεις έμειναν ασυμπλήρωτοι καί 
ά τελεί;, μόνονδιότιεσχον ούτοι τόμέγα ατύχημα  

νά μήέννοηθώσιν, ένθαρρυνθώσι καί άγαπηθώσι 
παρά γυναικός, ά ς ία ; τή ; έξοχου αύτών καί 
μεγάλη; ψυχή;. Μετά μεγ ίστη ; δε άκριβεία; 
καί άληθεία; έρρέθη τό λόγιον, οτι οί μ ε ν  

ά ντρ ες  χ .Ιά ττο υσ ι τους νόμονc, α ί (U γ υ ν α ί 

κες π .Ιά ττο υσ ι τ α  ήθη. Κ αθότι άν ό άνήρ 

διοική τόν κόσμον δ ιά  τοϋ κράτου; τής ευ
φυ ΐα ; καί τής δυνάμεως, ή γυνή διοικεί τόν 
άνδρα δ ιά  τής υπεροχής τή ; αγάπης καί τοϋ 

αισθήματος.
’Α λλ ’ ή μεγάλη αΰτη ροπή τής γυναικός 

έπί τή ; τύχη ; καί τή ; εύδαιμονία; τή ; άνθρω
πό τητο;, α ντ ί νά έγείρη τήν υπερηφάνειαν καί 
άλαζωνείαν τη ;,  πρέπει νά έμπνέη αύτή του
ναντίον φρίκνιν διά τήν εύθύνγ.ν, ήν φέρει έν έχυ
τή  έ'ερχομένη τοϋ κύκλου τή ; ενεργεία;, ην 

προώρισεν αύτή ό θεό; πρό; τήν εύδαιμονίαν 

τής άνθρωπότητο;!
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ΟΙΚΙΑΚΓΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΗΤΟΙ

Α ι  χ ν ρ ι ω τ α τ α ι  ζ η ς  γ ν ν α ι χ ' ο ς  c i x t a x a l  ά γ ε τ α ι

Η οικιακή οικονομία είνα ι τ ι ;  έκ τω ν κυοι- 

ω τάτω ν και θεμελιωδών άρετών, α ιτ ινε ; άπο- 
τελουσι τήν αγαθήν μητέρα κα ί οικοδέσποιναν, 
ούσα ή αχώριστο; και αναπόσπαστο; σύντρο
φο; τη ; γυνα ικεία ; αγαθότητο; καί άγάπη;, 
καθό χορηγούσα τά  μέσα πρό; ίκανοποίησιν 
τω ν γενναίων διαθέσεων εύγενοϋ; τ ινο ; καί 
ωραία; ψυχής. II οικιακή οικονομία περιλα’Λ- 
λαμβάνει σύνολόντι μερικών ιδ ιοτήτω ν, πασών 

έ ,  ίσου αναπόφευκτων ε ί; την ιδέαν τ ή ;  άλη - 

θοϋς γυναικό;. Α υτη δε είναι κυρίως ή τάξις, 
η καθαριότη;, ή οικονομία, κα ί ή πρακτική
γνώσις παντός, δ ,τ ι άφορα τήν τοϋ οίκου διοί- 
κησιν.

Η τα ς ι;  έν πασιν είναι ό όρος τ ή ;  συντηρή- 
σεω; η καί αυτή ; τή ; ύπάρξεως. ό  άνήρ ό 

μάλλον φιλόπονος καί οικονόμος, δεν δύναται 
να έπανορθώσν] ποτέ τ ά ;  καταστροφάς, άς 
έπιφερει εν τώ οίκω ή ά τα ξ ία , ή αμέλεια  καί 
■ή αδιαφορία τής γυναικός. Η ανατροφή τών  

κορασίων δέν τελειοϋτα ι τοσούτω ευκόλως 

κα ι ταχέως, δσω πολλοί δυστυχώ ; ύποθέτου- 

σιν. Ουδέ τό τέρμα τού βίου είναι τό δριον 

τ ή ;  ανατροφή;. Όπόσον άρα σφάλλουσιν αί 
πλουσιαι μητέρες, πιστεύουσαι, δτι κατώρθω- 
σαν ηδη τήν άνατροφήν τών θυγατέρων αύτών, 
εγκλείσασαι α ύτά ; άπλώς επί δ ιετίαν η τριε- 
τιαν εις τ ι  εκπαιδευτήριο·/, εντός τοϋ οποίου 

προσκτώνται κα τεσπ ευσμ ένη  τινάς επ ίκτη 
τους χάριτας η γνώσεις, μάλλον η ήττον θε- 
τικας. Οποσον επίσης άμαρτάνουσι καί αί 
■■ -ωχαι, φρονουσαι δ'τι ήσφάλισαν ηδη τήν ευ
τυχ ίαν τών θυγατέρων των, μανθάνουσαι ά- 
<·λώ; α υτά ; μίαν τ ινά  γυναικείαν τέχνην,έκτό ; 
τ ή ;  όποία; είναι μτ.δέν. Κ αί α ί μεν /.αί α ί δε, 
λησμονοϋσιν, δτι ττρο παντο; άλλου όφείλου- 

σ'ν η^η α " νά μυήσωσι τ ά ;  κόρας αυ
τών εί; π άσζ; τά ; οικιακά; λεπτομερείζ;, δι'

ών μόνων θέλουσι κατασταΟή ποτε. εί; οίαν- 

δηποτε κοινωνικήν ευρισκόμενα·, θέσιν, καλαί 
οίκοδέ^ποιναι.

Πάντοτε όφείλομεν αί γυναίκες νά έχω'χεν 
τούτο ύπ' όψιν ήμών, ό'τι τά  θέλγητρα τοϋ 

σώματος, τά  χαρίσματα τοϋ πνεύματος, τό  

ΰψος τ ή ;  ψυχή;, ή τρυφερότης τή ; καρδία;, 
δυνανται μεν νά έμποιήσωσιν ά ληθή καί ε ιλ ι
κρινή εί; τόν άνδρα έρωτα, πλήν δυστυχώ ;,
δεν είναι ικανά μόνον τα ϋτα  καί ν ά  τον δία- 

/ ,
τηρησωσιν εν τώ  γάμω. J:ί ;  τήν ςύσιν τών 

πραγμάτων έγκειτα ι νά θέλη πάντοτε ό άνήο 

ινα ή γυνή αύτοϋ ή μάλλον άγαθή καί φ ιλό
πονο;, η χαρίεσ-α καί πνευματώδης. Κ αί ό 

πλούσιο; καί ό πτωχός, καί ό σοφός καί ό ά -  

παιδευτος, και ό έ'ξοχοςάνήρ καί ό περιορισμέ
νος καί άμαθής, πάντε; προτιμώσι τά ; πραγ- 

μ α τ ικ α ; αρετάς η τά ς χάριτας, πάντες προ- 
κρίνουσι τάς άληθεϊ; τ ή ;  άγάπ η ; μερίμνα;, η 

τού; πνευματώδει; χαριεντισμού;.
ί ΐ  ωραιότατη καί κ α λ λ ίτ τη  γυνή θέλει ϊδεΐ 

μετ ού πολυ τήν ο ικ ιακήν ευτυχίαν αυτή ;, βε- 
βαίω; κατας-ρεφομενην κα ί διαφεύγουσαν, διά  
τήν άγνοιαν τούτων τώ ν λεπτομερειών τή ; 
οικιακή; όιοικησεω;. ’Από τή ; πρώτη; ημέρα; 
τοϋ γάμου αυτή ; θέλει άρχίσει ή οικιακή δυ
σαρέσκεια, και μ ά λ ισ τα  ό'ταν άναγκασθή ό 
άνήρ ν’ άναμιχθ?, ε ί; τ ά  εσωτερικά τοϋ οίκου, 
άτινα  πρεπει νά μενωσι ξένα διά παντό; εί; 
αύτόν. Ο άνήρ βλεπων τήν γυναίκα αύτοϋ ά- 

νίκανον κα ί άμαθή ε ί; τ ά  ίδ ιάζοντα προσόντα 

τοϋ φυλου τϊ,;, δεν θέλει ποτε καν σκεφθή νά 

συμοουλευθί) αυτήν εί; τ ά ;  εξωτερικά; ύποθέ- 
σεις του. ’Εντεύθεν δέ έξ ανάγκης ή δυσπ ι
στία , ή έ'ρις, και τελευταίο·/ ή διάλυσις.

Η δέ καθαριότης είναι άναντιρρήτως μ ία  τών 
εράσμιοι τερών, ώφελιμωτέρων καί πολυτιμω - 
τερων ίό ιοτήτων τή ; γυναικό;.

θ ιςα σ α ι ήδη καί άλλαχοϋ τό περί τή ; κα
θαριότητα; σπουδαιότατο·/ ζή τη μ α , εξετάζο
με·/ ενταύθα μερικώτερον τήν καθαριότητα  

Οπό τήν εποψ>ν τή ; γυναικείας κ α τ ’’ εξοχήν
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αρετής. Πρό πάντων οφείλει ή γυνή νά κρύ
πτη  άπο τά  6ij.-j.x- x τοϋ άνδρός πάτα ; τάς 
λεπτομέρειας, αί'τινες είναι συνέπεια άμεσος 
στενή- τίνος συγκοινωνίας. II αποστροφή καί 
0 αντιπάθεια γεννά-.αι πολλάκις μεταξύ άν- 
δρος καί γυναικός, έκ τής λήθης ταύτης τής 
επιφυλάςεως, καί τής πεποιΟήσεως, ήν έμπνέει 
δεσμός δυσδιάλυτος. Πρέπει ομως νά μή λη- 
σμονωμεν ποτε, οτι παν τ ι,  δπερ άναπολεϊ τάς 
ανθρωπίνους αδυναμίας, καταστρέφει τήν φαν
τασίαν, ή'τις αποτελεί έν πάσι τό μέγιστον 
θελγητρον. II γυνή ά'ρα έν τώ  γάμω οφείλει 
ν άνταλλάςη τόν πέπλον τής άθωότητος διά 
τοϋ πέπλου τής εύσχημοσύνης. Πάντοτε δέ 
Οελει προσπαθεί νά παρουσιάζη τό άποτέλε- 
σμα μόνον των περί τό σώμα αύτής φροντίδων.

Και τοι ομως άναγκαιοτάτη είναι αύτη ή 
επιφυλαςις καί ή άκρα καθαριότης, καθήκον 
ομως αύτής έξ ετέρου είναι ή πρόθυμος έκτέ- 
λεσις παντός, δ,τι απαιτεί τοϋ ασθενούς άν
δρός ή θεραπεία καί άνακούφισις. Ουδέποτε 
όμως πρεπει ν’άπχιττί καί παρά τοϋ άνδρός τήν 
δυσάρεστον ταύτην αμοιβαιότητα, καί πάντοτε 
π?επει ν αποφεύγη νά βαρύνη αύτόν διά φορτικών 
διηγησεων φυσικών κακών, α  δέν δύναται νά 
θεραπεύση ή άνακουφίση, εχουσα διηνεκώς ύπ’ 
οφιν αύτής, δτι εις μόνην τήν γυναίκα δύνα- 
τα ι ό οίκτος νά έμπνεύσν) αγάπην.

ΐ ί  δε φιλοπονία καί ό έ'ρως τής εργασίας εί
ναι ,ό άλ/ιθες, ούτως είπεΐν, τής οίκογενείας 

παλλαδιον. II εργασία, ως ή κοινωνικό της, είναι 
ό δρος αυτής τής ανθρώπινης ύπάρξεως. Καί- 
περ ομως ουσης τοιαύτης, ό άνθρωπος τόν έ
ρωτα αυτής αποκτά διά μόνης τής εξεως. II 
οικοδέσποινα ά'ρα δύναται νά έμποιήση τήν

t y '
ε ;ιν  ταυτην εις τά τέκνα αύτής, διά μόνου τοϋ 

παραδείγματος της, διά τής αγάπης καί προ- 
C-χσιας, ήν άπονεμει πρός τούς φίλεργους, καί 
διά Τής καταφρονήσεως αύτής πρός τούς οκνη
ρούς καί αργούς. Αργή τις καί οκνηρά μήτηρ 
ουόεποτε Οελει δυνηΟτ, νά πείση τά  τέκνα αύ- 
τ?,ς, οτι ή εργασία είναι καθήκον καί έν τζύτώ

| ήδονή, καθόσ,ν ου μόνον διασκεδάζει τάς λύ-

' ' α?> α λ λ ϊ  κχ1 τά ’ Χα?άς καθίστησιν ετι χα- 
ριεστέρας. ΛΙεΟ' όποιας χα?ας καί εύχαριστή- 
σεως παραδίδεται ό άνθρωπος είς τή ν ϊια σ κ έ-  
όασιν, δταν ή ψυχή αίσθάνηται τ ή., άνάνκην 

είδους τινός άναπαΰσεως έν τώ  μέσω δύο’ έρ- 
γασιών! ’Α λλ’ ή εργασία αναπτύσσει πρός τού- 
τοις πάς αγαθοποιούς καί φιλανΟρώπους. 
δυνάμεις τής ψυχής, ως περιέχουσα τά  μέσα 
τοϋ νά ωμεν ώφέλιμοι καί προς τούς όμοιους 
ημών. II εργασία διατηρεί τήν υγείαν, τήν 

νεότητα, καί τήν γαλήνην καί ίλαρότητα τής 
ψυχής. Τουναντίον δέ ή αργία καί οκνηρία διά 
τών απατηλών αύτής θέλγητρων στιγματίζει 
τήν ψυχήν, ναρκόνει τό πνεύμα, αποξηραίνει, 
τάς συμπαθείς όυναμεις τής ψυχής, έκτίθησι. 
τόν άνθρωπον είς πάντα ς τούς κινδύνους, πηγή, 
ούσα πάντοτε τών φυσικών καί ηθικών·κακών, 
καί πάντων τών δυστυχημάτων, οσα έπ’ αΰ- 
τους ενσκήπτουσι τούς όλοιωτάτους οΓκους. 
ίΐύτυχής έκεινη ή μήτηρ, ή δυναμένη μεθ’ ϋ-- 
περηφανειας νά ειπη, ώς ποτε ή μάμμη τοϋ» 
Μιραβώ, « Τέκνα μου ούδεν είσήγαγον είς τόν 
πατρικόν σας οίκον,άλλ’ ούδέν επίσης κατέστρε
ψα έν αύτώ. » Τοιαύτη μήτηρ είναι βεβαίως 
τού οίκου αύτής τό παλλάδιον.

Χαρίεις τ ις  καί κομψός συγγραφεύς εύηρε- 
στήθη νά γράψη ποτέ, δτι τρία πράγματα έκ 
τοϋ παραθύρου αί γυναίκες πετώσι, τόν γρό- 
ro r , γ?)κ υγε ία ν  καί τά  χρήμ ατα  αυτώ ν. 
Δεν σκοποϋμεν ενταύθα ποσώς ν’ άνακηρύξω- 
μεν έν γένει τό φϋλον ημών ώς τό πρωτότυ
πον τής αύστηροτατης οικονομίας, καθότι 
πολλά ύπαρχουσι ό υστυχώς πανταχοϋ παρα
δείγματα τούναντίου, δυνάμεθα δμως τούτο 
μετά πασης πεποιΟήσεως νά εϊπωμεν πρός 
τούς αυστηρούς τιμητάς τής γυναικείας σπα- 
ταλης, οτι ώς πρός τό κεφάλαιον τούτο οί 
τί.Ιεϊστοι άνόρες είναι. γυνα ίκ ες .

Εγκαταλείπουσαι δε καθ’ ολοκληρίαν τήν 
άργήν καί δυσδιάλυτον ταύτην συζήτησιν, ό- 
φείλομεν ενταύθα νά συζητήσωμεν έτερόν τι
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■πρακτικώτερον οίκογενειχκόν άντικείμενον, ά- 
φορών ιδίως τήν οικιακήν εργασίαν έν ταϊς ήν.ε- 
ραις τών έοοτών. ’Αμαρτάνει τάχα ή γυνή καί 
προσκρούει είς τήν θρησκείαν, εργαζόμενη έν 
τώ  οί'κω κατά τά ; έορτάς^

Τό ζήτημα τοϋτο θέλε·, λυθή ϊσοος άφ’ έαυ- 
τοϋ, όταν λάβωμεν 0 ούι ν τϋ;; θρησκείας 

ημών τά  δόγματα έπί τή ; εργασίας καί τής
«ον.αςk ι 1

Κ αί πεώτον ή έονασία θεωοεΐται ύπό τών » » » »

ιερών ημών καί θεόπνευστων γραφών ώς κα 
θήκον απόλυτον τοϋ ανθρώπου. « ΓΙχρακα- 
λούμεν δέ υμάς αδελφοί, λέγει ό απόστολος 
Παύλος πρός τούς Θεσσκλονικεϊς, περισεύειν 
μάλλον . . . καί έργάζεσθαι ταϊς ίδίαις χερσίν 

υμών!» Α. Θεσσαλ. 3 , 1 0 ’ καί πάλιν «ό κλε
πτών μηκέτι κλεπτέτω, μάλλον δέ κοπιάτω 
εργαζόμενος τό άγαθόν ζα ΐς  χεραίν, ϊνα έχη 

μεταδιδόναι τώ χρείαν ε·/οντι. » Πρός Έφεσ. 
4 , 28 . Λύτός ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός, 
ϊνα προτρέψη τους μαθητάς του είς τ>.ν φιλο- 
πονίαν καί τήν εργασίαν, εκφέρει ένώπιον α ύ
τών τό παράδειγμά του, λέγων, « Ος εάν 
θέλει έν ύμΐν μέγας γενέσθαι, έστω υμών δ ιά 
κονος, ώς περ ό υιός τοϋ ανθρώπου ούκ ήλθε 

διακονηθήναι άλλά διακονησαι 11. Ματθ. 2 0 ,  
2S . « Ούκ έφάγομεν δωρεάν άρτον, λέγει ό 
Παϋλος πρός τους Θεσσαλονικεϊς, ά λλ ’ έν 
κόπω καί μό^θω νύκτα καί ήμεραν έργαζό- 
μινοι, πρός τό μή έπιβαρύναι τινα υμών, ϊνα 
εαυτούς τύπον δώμεν ύμΐν είς τό μιμεϊσθαι 
ήμας* τούτο παραγγέλλομεν ύμΐν, οτι η  α ς  
c · ΰέ.Ιει έργά ΐεσθα ί ηηόέ έσθιέτω  °. Πρός 
Θεσσαλ. Β. 3, 7 — 10.

Αί δύο κάλλις-αι καί έκφραςΊκώταται π α 
ράβολα ί  τοϋ Χριστοϋ, τοϋ μεν εργατικού αν
θρώπου πρός τόν δούλαν τόν δ ιπλασιάσαντα  
°·ά της εργασίας του τά  κεφάλαιά του, τοϋ 
οε αργού και οκν/ιρου προς την άκαρπο ν συκην, 
-•ναι μεγίστη άπόδειξις, ότοίας ό Ίησοϋς Χρι- 

Γ-~'κ είy εν ιδέας περί τής φιλοπονίας καί ερ · 
Πρός μεν τόν εργατικόν καί φιλόπο-

νον λέγει Π Ευ δοϋλε άγαθε καί πιστέ, έπ:. 
ολίγα ής πιστός έτ ί πολλά σε καταστήσω' 
είσελθε είς τήν χαράν τοϋ κυρίου σου! ·» ΜατΟ. 
2ο , 1 4 — 3 0 . Πρός οέ τόν αμπελουργόν, έν 
τώ  άμπελώνι τοϋ όποιου ύπήρχεν άγονός τις 
καί άκαρπος συκή, έμβλημα τοϋ όκνηροΰ καί 
άργοϋ άνθρώπου, λέγει « ’ΐδοϋ τρία έτη έρ
χομαι ζητών καρπόν έν τή συκή ταύτη, καί 
ού/ ευρίσκω* έκκοψον αύτήν,ϊνα τ ί  καί τήν γήν 

καταργεί·, Λοκ. 1 3 ,  6 — 9.
Τόν οκνηρόν καί άργόν παραβάλλει ή γρα

φή πρός τά  είδωλα τών εθνών, οίς ούτε ορα
μάτων χρήσις είς ορασιν, οΰτε ρΐνες είς συνολ- 
κήν άέρος, οΰτε ώτα άκαύειν, ούτε δάκτυλοι 
χειρών είς ψηλάφισιν, καί οί πόϊες αύτών αρ
γοί πρός έπίβασιν « Σοφ. Σολ. 1 5 ,  1 6 .

0  οκνηρός καί αργός παραπέμπεται πρός 
τόν μύρμηκα καί τήν μέλισσαν, ϊνα έξ αύτών 
διδαχθτι τουλάχιστον τ ί εις έαυτόν οφείλει ό 
άνθρωπος. « Ιθι πρός τόν μύρμηκα, ώ οκνηρέ, 
καί ζήλωσον ίδών τάς οδούς αύτοϋ καί γενοϋ 

εκείνου σοφώτερος* έκείνω γάρ γεωργοϋ μή 
ύπαρχοντος, μηδέ τόν άναγκάζοντα εχων, 
μηδέ ύπό δεσπότην ών ετοιμάζεται θέρους 
τήν τροφήν, πολλήν τε έν τώ άμητώ ποιεί
τα ι τήν παράθεσιν. J3 πορεύθητι πρό; τήν μ έ
λισσαν καί μάθε, ώς έργάτις έτί, τήν τε εργα
σίαν ώς σεμνήν εμπορεύεται, ή ; τους πόνου; 
βασιλείς καί ΐδιώται πρός υγείαν φέρονται, 
ποθεινή δέ έστι πάσι καί επίδοξος. Εως τίνος 
οκνηρέ κατάκεισαι·, πότε δε έξ ύπνου έςεγερ- 
Οήση·, ’Ολίγον μέν ΰπνοΐς, ολίγον δε κάθησαι, 
έναγκαλίζη χερσί στήθη' tl~ έμπαραγίγνεταί 
σοι ώσπερ κακός όδοιπορος ή πενία καί ή 
ένδεια ώσπερ αγαθός δρομεύς. * Παρ. Σολ. 6, 
6 — 1 1 .  Τέλος δέ τήν εργατικήν καί φιλόπο- 
νον οικοδέσποιναν θεωρούσα ή γραφή ζιια ω ζέ-  
p a y  Λίθων πο.Ινζε.Ιών^ περιγράφει κατά τόν 
έξήςποιητικώταταν τρόπον. « Εγένετο ώσεί ναϋς 
έμπορευαμένη μακρόθεν, συνάγει δέ αύτής τόν 

βίον καί άνίσταται έκ νυκτών, καί έδωκε 

βρώματα τώ οικω καί έργα ταΐς θεραπαίναις’
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θεωργισασα γεώργιον έ—ρίατο, άπο δέ καρπών 
χειρών αύτής κατεφύτευσε κτ?μα' Άναζωσα- 
μενη ισχυρώς τήν όσοΰν αύτή:, ήρεισε τους 
βραχίονας αύτής εί; εργον' έγεύσατο δε ότι 
καλόν εστι τό εργάζεσθαι, /.αί ούκ άποσβένυ- 
τα ι όλην τήν νύκτα ό λύχνος αύτής. Τάς χεϊ- 

ρας αύτής εκτείνει εις τά  συμφέροντα, τούς δε 
πήχεις αύτής έρείδει είς άτρακτον. Χεϊρας δε 
αύτής διήνοιξε πένητι, καρπόν δέ εςέτεινε 
πτωχώ. Ού φροντι,ει τών εν οίκω ό άνήρ αύ
τής δταν που χρονίζη’ πάντες γάρ οϊ παρ’ αύ- 
τή ένδιδύσκονται δίσσα- χλαϊνας έποίησε τώ 
άνύρί αύτής, εκ οε βύσσου /.αί πορφύρας έαυ- 
τή ενδύματα ». Παροιμ. 3 ! ,  10 .

ΟΜΟΙΟΤ11ΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΘΙΙ 

ΤΙ1Σ ΨΓΧΗΣ.

 ̂“α?χει χρονικόν τ ι διάστημα έν τώ  βίω 
~~j άνθοώπου, καθ’ 3 ή διαφορά τών φύλων 
ε·να· μηδαμηνή. 6  άνήρ καί ή γυνή κατά τά  
•·Γώτα ετη τής ύπάρςεως αυτών, εκτός τοϋ 

Οί,ν όιαφερουσι ποσώς άπ’ άλλήλων. 
Α λοότεροι σας αύτας αισθάνονται άνάγκας, 
/·2'· τάς αύτάς προδίδουσι τάσεις, πρός τάς ά- 
■-‘χ, τ·?,ς νηπιακής αυτών ηλικίας διασκεδά- 
·-·■» ‘-μφότεροι εχουσι τήν αύτήν τών ιστών 
. Λ··ακο. /ίσα, την αυτήν τών μελών εύλυγι- 

·ό αύτό βάόισμα, καί τόν αύτόν τόνον 

• Ούδέν είς τήν ψυχήν τοϋ Οεατοϋ
■ Γ'-^ροι ΐύιάζον εγείρουσιν αίσθημα' άλλά  

"* *r?:v '/-αι τό θήλυ ές ίσου συνιστώνται 
■·.) φυχτ,ν ήμών διά τής τρυφεράς συμ- 
··'·■> εκείνης, ην αείποτε εγείρει εντός ήμών 
■ ’ -‘‘ΐ άθωότητος καί άδυνααίας. ’Αδιά-V -,, , »

• 1 u /'Χ'· «υ·εμονωμ·νον εκάτερον τών φύλων,
- ·'· μόνον δι’ εαυτό. II υπαρξις αύτών κα- 
' Χ~ομική καί απόλυτος, ούδέν εμφαίνει 

~Τμΐΐον τών σχέσεων, αίτινες καθιστώ-

σιν εις -q μέλλον αύτοϋ; άπ ’ άλλήλω ν καθ’ 
ο λ α  εςοττ,μένους. Αν ομως έςεταση τ ις  αύ- 

τους άκριβέστερον καί π:οσεκτικώτε;ον. εύ:ί-‘ V i ι y »

σκει ήδη τό μεν ά'ρρεν ζωηρότερο ν,. καί θορυβώ- 
όεστερον* τό θήλυ τούναντίον γλυκύτερον, δει- 
λότερον, καί ήδη φιλαρεσκότερον. Κ ατά τήν 
εφηβικήν ό'μως ηλικίαν, αί ιδιότητες τών φ ύ 
λων άρχονται ήδη νά γίγνωνται έπαισθηταί, 
καί καταφανείς. 0  άνν,ρ εύθϋς δεακρίνετας 
διά χαρακτηριστικών, άναγγελλόντων ήδη τόν 
προορισμόν του’ τά  μέλη αύτοϋ άποβάλλουσί 
τήν απαλότητα τών μαλακών εκείνων μορφών, 
αί'τινες μέχρι τούδε έςίσου άαοότεοα τά  εϋ-·» **-· i l k  *
λα έχαρακτήριζον. Οΐ μϋς, τά κυριώτερα ταυ-· 
τα δογανα τής ζωικής δυνάμεως, καθίστανται 
πλέον ισχυροί καί έξέχοντες, παρέχοντες διά 

τούτου εις έκαστον οργανον μορφήν μάλλον 
διεκεκριμένην καί ώρισμένην. Δέν είναι πλέον 

ό αύτός άνθρωπος' τό αμαυρόν τοϋ ποοσώπου 
χρώμα, ή σκληρότης καί ή δασύτης τοϋ δέρ
ματος, ή ισχυρά αύτοϋ καί βαρεία φωνή, έμ- 
φαίνουσιν ήδη προσθήκην δυνάμεως, άναγ- 

καιαν αύτω προς τό προσωπον, δ μ.έλλει νά 
διαδραματίσω προσεχώς έν τώ κόσμω. II δει
λία τής νηπιακής ηλικίας αντικαθ ίστατα ι δ ι’ 
ένστιγματος, φεροντος αύτόν ν’ άψηφή καί ' 
καταφρονίί τούς κινδύνους.. Ούδέν φοβείται, 
δ ιότιαίμ.αζεον κυκλοφορούν είς τάς φλέβας του, 
καίώθοϋν αύτόν άκαταπαύς-ως είς τόναύπερβϊ) 
τους περιορίζοντας φραγμούς, έμποιεΐ αύτω  
τήν πίστιν, ό'τι τό παν δύναται νά πράςη. Τό 
υψηλόν άνάστημα, τό ύπερήφανον βάδισμα, αί 
άσφαλεΐς κινήσεις, αί νέαι αύτοϋ τάσεις καί 
ορέξεις, τό παν έν αύτω διαγράφει τήν ει
κόνα τής ισχύος καί τής δυνάμεως, καί 
φέρει τόν τύπον τοϋ φύλου, δπερ μέλλει όσον 
ουπω νά προστατεύση, ϊνα μ ή είπωμεν ύ- 
ποτάςνι το ετερον.

Τούναντίον δέ ή γυνή, τό λεπτόν τοϋτο καί 
ευθραυστον κτίσμα, διατηρεί πάντοτε τά  ίχνη 

τής ίάιας τή παιδικΫί ηλικία κατασκευής. Τά 
μελη αύτν,ς μικρόν άποβάλλουσι τής αρχικής
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μαλακότητος* τό δέρμα αύτής ύιατηρει- 

τα ι λεΐον και διαφανές. Αφθονος τ ις  π υελ-  

λώδν,ς ιστός στρογγυλαίνει έπιχαριτως τά  
μέλη της, α ίμα άφΟανον κυκλοφορεί τα χ ύτε-  

οον εις τό σώμά της, τά  νεϋρα αύτής είναι 
παχύτερα, ά λ λ ’ ήττον ισχυρά τοϋ άνδρός’ τό 

μυϊκόν σύστημα τ,ττον εττιστ,ς άνεπτυγμενον, 
τ ά  όργανα της πέψεως όλ'.γωτερον όγκωδη και 

όλινώτεοον εύεοέθιστα.I λ *
Α ί έξωτερικαί αυτχ ι διαφοραί άντιστο ιχοϋ-  

σιν άκοιβώς πρός τας εσωτερικας κα ι τάς ή· 
θικάς διαφοράς άμφοτέρων τώ ν φύλων. 'Ο 

μέν άνήρ αντέχει μάλλον εις τόν κόπον, ή δέ 

γυνή υποφέρει κάλλιο ν τού; πόνους. Ο άνηρ 
είναι τολμτρός καί επίμονος, ή γυνή τουναν
τίον δειλή και ιδιότροπος. Θαρρών επ ί τή δυ
νάμει του, ό άνήρ είναι ειλικρινής, επ ιτακτικός  
και βίαιος" ή δέ γυνή τουναντίον ώς ασθενής 

μέν είναι όλιγώτερον ειλικρινής, ώς δειλή δε, 
μάλλον περίεργος. Τό κύριον πάθος τοϋ άν
δρός είναι ή φιλοδοξία, τής δέ γυναικός ό ε- 

ρως, ων δ ι’ αυτήν άνάγκη μάλλον τής καοδιας 

η τών αισθήσεων. Είς τό νευρικόν ό αύτής 

άναντιρρήτως σύστημα, μάλλον εύερεθιστον 

καί εύαίσθητον, ή στερεόν και συμπεπηγός, 
οφείλει τέλος πάντων ή γυνή τήν λεπ τότη 
τ α  εκείνην τοϋ αισθήματος και την ό,υδερ- 

κειαν τοϋ πνεύματος, δ ι ών α ντ ιλ α μ ο α ν-τα ι 
ταγέως μυρίων λεπτομερειών, διαφευγουσών 

τόν πλέον πεφωτισμένον άνδρα. Είναι μεν α 
ληθές ό'τι αύτή αύτη , ώς λεγουσιν,ήακρα ευαι
σθησία, δ ι’ ής ή γυνή αντιλαμ βάνετα ι δ ιά  μιας 
πλείστων δσων αντικειμένων, είναι καί ή α ί
τ ια , δ ι’ ήν δεν αντιλαμβάνετα ι τούτω ν πολ- 

λάκις όρθώς, κα ί δ ι’ ήν δέν δύνατα ι έπι μα- 

κρόν νά προσηλώση τό πνεϋμα της έπί μιας 
τίνος ιδέας, δτι ύτείκουσα άποκλειστικώ ς είς 
τάς έξωτερικάς εντυπώ σεις, προσηλουται 
άποκλειστικώς είς τάς αμέσους α ίτ ια ς  τας 
παραγαγούσας αύτάς, άδυνατουσα ουτω νά 

ύψωθή είς τό σημεΐον, οθεν δύνατα ι νά συμ 

ριλάβη πάσας δ ια μ ιά ς ' δτι προσκεκολ·λημενη

άπαύστως είς τάς τελευ τα ία ς  εντυπώσεις, 
λησμονεί εύκόλως τάς πρό αύτώ ν, και ούτως 

άδυνατεϊ ν’ άντιληφθή τάς σχεσεις κυτών, και 
τό σύνολον' δ τ ι ίκανωτέρα εις τό αισθάνεσθαι, 
ή τό φιλοσοφεΐν, έςεχει μεν ε ις τα  <·-/α7 
τά  άπαιτοΰντα  τό αίσθημα κα ι την χαριν, κ α 
θυστερεί δε είς τάς τολμηράς κ α ί ύψηλάς συλ
λήψεις τοϋ πνεύματος. Α λλ ’ ες αύτώ ν τούτων  
τώ ν αδυναμιών ημών, ϋποτιθεμενων οιά  

μιας άνευ εξαιρέσεων, γεννώνται τά  μειλ ίχ ια  

έκεϊνα καί συμπαθή α ισθήματα , τά  άποτε- 

λοϋντα  ιδίως τόν χαρακτήρα τή ς γυναικός. Εκ 

τοϋ αισθήματος τής αδυναμίας της, γεννάται 
ή διάθεσις αύτής τοϋ νά τα υ τ ίζη  τήν τύχην  
της πρός τούς δυστυχείς, ό έμφυτος τούτ^σ 

εκείνος τής γυναικείας φύσε ως οίκτος κα ί 
έλεος, δστις είναι ή βάσις πασών τώ ν κοινω
νικών αρετών. Διά τοϋτο αι ιδ ιότητες τής γυ- 

ναικός, καί περ μή εχουσαι τήν α ϊγλην τών 

άνωτέρων δυνάμεων, άς θαυμάζομεν είς τόν άν
δρα πολλάκις, είναι όμως πολύ πλέον εύχρη
στοι είς τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν. Πάντες 

όοείλουσι νά όμολογήσωσιν, ό'τι ή ηθική τών  

γυναικών είναι μάλλον πρακτική, ή όε τών  

άνδρών μάλλον θεωρητικη.
Α ί γυναίκες πράττουσιν ήδη τό άγα- 

θόν, δ οί άνδρες προαιρούνται άπλώς ή δ ια -  
βουλεύονται. Οί μέν άσχολοϋνται εις τά  μελ- 

λοντα μεγάλα  κακά, α ί δε θεραπευουσι και ά- 

νακουφίζουσι τάς παρούσας ήδη δυστυχ ίας!
Κ ατά  τό τελευταΐον στάδιον τοϋ βιου, δ 

χαρακτήρ τής γυναικός κα ί τοϋ άνδρός απ ο
β ά λλε ι μέν τά  θεμελιώδη αύτοϋ γνωρίσματα, μέ
νει δμως π άλ ιν  διακεκριμένος καί χωριστός. 
II γυνή άδ ιαλείπτω ς αίσθανομένη τήν άναγ- 

κην τοϋ άγαπάν, άποστρέφουσα τάς όψεις αύ
τής άπό τών γήινων, συγκεντρόνει πχ-αν τήν  

λατρείαν αύτής πρός τόν θεόν τοϋ έλεους, $; 
ούδέποτε θέλει έγκαταλείψει αύτήν, έν τή ά- 

πείρω άγάπνι καί τή  μακροθυμία αύτοϋ.
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ΤΊΕΡΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Παροιμίαι καί γνώμαι άτ.'ο τώ ν άρχαιοτά- 

ήδη χρόνων μέχρι τής σήμερον άπαντώ ντα ι 
εις πάντα  τά  έθνη, τ ά τ ε  βάρβαρα κ α ι τά  ρ.άλ- 
λαν πεπολιτισμένα. Η δ ιά  συμβόλων ομως καί 
εμβλημάτων ποιητική συστηματική εκφασις τών 

ιδεών, άνήκει ε ί; ώρισμένην τ ι  νά ιστορικήν επο
χήν τώννεωτέρων χρόνων. Είναι μεν άλεθες οτι 
κα ι έν τη  Ελλτ,ν.κη άρχ_αιότητι εύρίσκονται 
μεμονωμένα τ ινά  παραδείγματα. ό  Αγαμέμνων 

π .χ . εφερεν έπΐ τής άσπιλος αύτοϋ κεφαλήν 

λέοντος μετά  τής επιγραφής. 11 Α υτή  τών αν
θρώπων ό τοόαος.» Α ί άσπϊδες τώ ν επ τά  έπι\ * i J
Οήβαις εφερον εμβλήματα μετ' επιγραφών κ.λ. 
Κ αι έν τή  συμβολική τώ ν πρώτων χρόνων τής 
εκκλησίας άπαντώ ντα ι εμβλήματα , ώς φερ’ 
είπεϊν, ό ιχθύς,ό λαγωός, τό Α καί τό  Ω. κ.λ. 
Ταύτό δ ύ να τα ίτ ις νά  εϊπη καί. περι τής υπ ο τα 
γής τής Α ίγυπτου, έμβληματικώς έκφοαζομέ- 

νηςέπί νομισμάτων τινών τοϋ Αύγούστου, 
έφών α π αντά τα ι Κροκόδειλος εις φοίνικαπροσ- 

δεδεμένος μετά  τής επιγραφής, « Ούδείς με 

έδέσμευσεν Εν τούτοις τα ϋτα  κα ι ά λ λ α  τινά  
παρόμοια παραδείγματα ΐσ τα ντα ι έν τνί ιστο
ρία μεμονωμένα. Πρώτον δέ μεταςϋ  τοϋ δεκά- 

του πέμπτου κα ί δεκάτου εβδόμου αίώνος, 
τών εμβλημάτω ν ή χρήσις κα τέστη  κοινή, 
και τοσοϋτον άοΟονος και περιεκτική, ώστε 

ούδεμία σχεδόν ιδέα, ούδέν α ίσθημα ούδέν 

πάθος ψυχής έ'μεινεν έστερημένον συμβολικής 

καί έμβληματικής παραστάσεως. Δεν θέλουσι 
δέ δυσαρεστηθή ϊσως α ί άναγνώστριαι ήμών, 
μανθάνουσαι ένταϋθα τ ίν ι τρόπω ό αιών τοϋ 
μεσαιωνικού ίπποτισμοϋ έν τνί εσπερία Εύρώ- 
π·/); παρέστησε συμβολικώς τό πάθος έκεϊνο 

τής ψυχής, ο μετά  τής θρησκείας ήν τότε τό 

μόνον σχεδόν έλατήριον τών εύγενεστερων ιδεών 

και τώ ν πράςεων.
Εμβλήματα τοϋ έρωτος.

Φύλλον κισσοϋ, μ ετ'επ ιγραφής θγήσχω οθι 

χροσ·/.ο,1.1αψαι.
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Είκών γυναικεία, μετ’ επιγραφής, το rcdr 

νπερ αυτή ς, ονόεγ αγευ αύτής, π.Ιήγ τ ις  ε ιγα ι 
αυτή ;

Βαλσάμου θάμνος έκ τής τομής τοϋ οποίου 
σταλάζει μϋρον, μετά  τής έπιγραφής, τ ιτρ ώ 
σκει οπως Οεραπεύσ-rj.

Ηλιοτρόπον μετ' έπιγραφής, ά να μ έγω  ΧΟΥ 

ή.Ιιόγ μ ο υ , η , ιιόγον πρός ζ ύ γ  ή.Ιιογ.

Μέλισσα, μετ’ επιγραφής, γ ,Ιυχυ  τό δήγμ α .
’Αηδών, μετ’ έπιγραφής άδονσα  θέ.Ιγει.

Ζυγός, μετ’ έπιγραφής, γ .Ιυχύς.
Καρδία περικυκλωμένη υπό βελών, ές ών 

εν μόνον διέρχεται ταύτην, μετ’ έπιγραφής, έ’γ  

μ ε ε τ ρ ω σ ε !
Καρδία φλεγομένη, μετ’ έπιγραφής, γ .Ιέγ ε -  

σ θ α ι κ α ι σ ιω πά Υ .
Κλάδος δάφνης εντός πυρός, μ ετ ’ έπιγρα

φής, Ά δ υ Υ α τω  r a  κ α ίω  κ α ι r a  σ ιω π ώ .

Ασβεστος δι’ ϋδατος διαλελυμένη, μετ’ έπ ι
γραφής, κα ι ψ υχ ρ ά  μ ε ά ταφ Μ γει.

Δύο χεϊρες ελκουσαι τά  άκρα ένός κόμβου, 
μετ’έ πιγοα ψ ^ ή δ ιά σ τ α σ ιςσ υ ν δ ε ε ι σ τ  εγώτερογ.

Πανσέληνος, μ ετ ’ έπιγραφής, π ά τ τ ε ς  προς 

εμ έ , εγώ  προς t ra .
Μ αγνητική βελόνη,μετ’ έπιγραφής,προς iVa.

Ψυχή ίπταμένη περι τό φώς, μετ’ έπιγρα

φής, υποφέρω οπω ς νικήσω .
Αΐθίωψ λατρεύωντόν Ηλιον, μ ετ ’ επιγραφής, 

.Ιατρεύω  του χα τα γα .Ι ίσ χο ντά  μ ε .
Σελήνη, μετ’ έπιγραφής, π ά γ ιε ς  γιγωσν.ουσι 

τ ις  με φ,Ιογίΐ.ει·
'Αδάμας, μετ’ έπιγραφής, π α Υ τα ς  τ ιτρ ώ σ κω

εμέ ούδείς.
Θυμίαμα καιόμενον, μ ε τ ’ έπιγραφής, καίω

κ α ί Λατρεύω .
Ή γα ίσ τε ιο Υ  π υ ρ ίπ νο υ ν , μ ετ ’ έπιγραφής, 

τ ις  γ ινώ σ χ ε ι τΙγος εΥεκεν ·,
Ανεμος πνέων είς φλόγα μ ετ’ επιγραφής, 

ά ν ά π τ ω  <ζ6εγγύω.
Δύο καθρέπται άντίον κείμενοι, μετ' έπι·· 

γραφής, ό ε ϊς  «V τω  έτέρω .
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ο  ΙΑΤΡΟΣ ΈΡΛΣΙΣΤΡΑΤΟ'

Τί; ή σχέσι; τοϋ συμπαθούς ημών κα'ι οί ■ 
κτίρμονο; φύλου πρό; τήν σκληράν ιατρικήν, καί 
τόν άπάνθρωπον του τον Ιατρόν Ερασιστρατον, 
τόν άνατέμνοντα ζώ ντα; ανθρώπου?, όπω; 
σπουδάση κχλλιον τά ; ένεργεία; τών σπάγ- 
χνων, ίσω; είπωσιν έκ προοιμίου νεανιόε; τινες ή 
κα ι δέσποινα'., κρίνουσαι έκ τοϋ τίτλου τά  
πράγματα. 'Hast; θέλομεν άπλώς ο ,τι, έν- 
οιαοέιει «.όνον τό ώοαϊον ήυ.ών οϋλον, ίστο-» » t > » · '
ρίας τρυφερά; καί επαγωγού; διηγήσεις, άσμα- 
έρώτων καί περιπετείχς ιπποτικάς. Μή σπεύ
δετε φίλα-, δέσποιναι καί νεάνιδες άγαπηταί* 
τόν ιατρόν τοϋτον πολύ θέλετε μετά μικρόν 
αγαπήσει. Λεν είναι οϋτος έκ τών άσπλαχνων 

εκείνων καί υλιστών ιατρών, οίτινε; τό ώραΐον 
τιμών σώμα καταβασανίζουσικαί άκρωτηριάζου- 
σι διά τοϋ σιδήρου καί τοϋ πυρός, όπω; θερα- 
πεύσωσιν άσθενεία?, χρηζούσας απλώς λόγων 
συμπαθών καί γλυκεία; παρηγορίας. ’Ακούσα
τε άρα τήν έξής ιστορίαν καί κρίνατε τότε περί 
αύτοϋ. Σέλευκος ό έπικαλούμενο; Νικατωρ 

βασιλεύ; τή ; Συρία; έν ετει 3 0 4 . ΠΧ. ειχεν 
ενα υιόν μονογενή τόν Αντίοχον, τον γνωστόν 
έν τή ίστοοία κατόπιν γενόμενον ύπό τό έπί-* k » i k
θετόν Άντίοχο; Σωτήρ, ώ; σώσας τήν ’Ασιανήν 
Ε λλάδα άπό τή ; επιδρομή; τών Γάλλων, ου; 
έν μάχη μεγάλη καί φοβερά κατετρόπωσεν. 
Ό  νέο; διά μ ια; έν πλήρει υγεία, έν τώ μέσω 
της ακμή; τή ; ηλικ ία ; αύτοϋ ύπεπεσεν εί; 
άσθένειαν, ήτις άπό ημέρα; εί; ημέραν προχω
ρούσα έπί τό χείρον, ήπείλε: τήν ύπαρζιν αύ
τοϋ, καί μετ’ αύτή; πάσχς τ ά ; έλπίδας τής 
μεγάλη; έκείνη; καί ένδόςου Ελληνική; δυνα
στεία; τών Σελευκιδών, ή ; θεμελιωτής ΰπήρ- 
ςεν ό πατήρ, μόνος δέ διάδοχο; ό ’Αντίοχο; 
ουτος. Πάντες οί ιατροί άλληλοδ-.αδόχως έ- 
πισκεφθέντες τόν έπιφανή ασθενή, άπηλπίσθη- 
σαν περί τή ; θεραπεία; τής άσθενεία;, βαθεω; 
κρυπτομένης ε ί; τής ψυχή; του τά  άύυτα. 
Μόνο; δε τέλο; ό Ερχσίστρχτος άνεκάλυψεν

ό'τι τό νόσημα τοϋ ’Αντιόχου ήν τό μένα πά^ο; 
τού ερωτο?. ΙΙν ήδη βέβαιο; ό ’Ερχσίστρχτος, 
δτι έξ εοωτο; δεινού ένόσει ό υιό; τοϋ Σελεύ- 
κου. Οί ασθενεί; οφθαλμοί, ή φωνή, ή χροιά 
καί τά  δάκρυα, ήσαν ήδη αύτώ αναντίρρητος 
τούτου άπόδειξι;* τ ί όμως ήν καί τό αντικείμενο·* 
τοϋ δυστυχούς ερωτο; του, επι πολυ υπήρςεν 
αύτώ νά συμπεράνη άδύνατον. Πάσαι αί ερωτή
σεις, αί πληροφορία-., α ί εξετάσει; υπήρξαν μά
ταια-.. Οθεν έπί τέλους έμηχανεΰθη τό έςή;. 
Η.αίραν τινά δηλονότι προσεκάλεσε πάντα; 
τούς έν τη αύλή άνδρχ; καί γυναίκα; ϊνα διέλ- 
Οωσι δ ιά  τού θαλάμου τοϋ ασθενούς* αύτός 
δε βλέπων τόν ’Αντίοχον είς τό πρόσωπον καί 
κρατών τούς σφυγμούς του, παρετήρει μετά 
προσοχής πάσα; τάς σωματικάς καί ηθικά; 
αύτοϋ αλλοιώσεις, έν ττ, διαβάσει ταύτνι τοϋ 
έκλεκτοϋ έκείνου καί ώραίου πλήθους. Εί; τήν 
θέαν τοσούτων καλλονών ό ’Αντίοχο; εμεινεν 
έπί πολύ ήσυχος καί ολως ατάραχος, ώστε 
ήδη ήρχ-.σεν ό ιατρός ν’ άπελπίζηται περί 
τής επιτυχίας τοϋ στρατηγήματος του. Ά λ λ ’ 
οτε αίφνης προσήλθε καί ή Στρατονίκη ή μη
τρυιά του, πάντα εύθύς περί αύτόν έγίγνον- 
το τά  τής Σαπφοϋ; έκεϊνα, φωνής έπίσχεσις, 
έρύθημα πυρώδες, όψεων υποδείςεις, ίόρώτες 
όξεϊς, αταξία καί θόρυβος έν τοΐς σφυγμοϊς, 
τέλο; δε τής ψυχής κατά κράτος ήττωμένης, 
άπορία καί θάμβος καί σύγχυσις. Ούδεμια 
πλέον ύπήρχεν αμφιβολία είς τόν ’Ερασίστρχ- 
τον, οτι τής Στρατονίκης ήρατο ό τοϋ βασι- 
λέως υιός, διό καί έν τνί σιωπή αύτοϋ άνεκαρ- 
τέρει μέχρι θανάτου. Δεινή μετά την άνακά- 
λυΆιν ταύτην ήτον ή θέσις τοϋ ιατρού. Τίνι 
τρόπω νά τολμήση νά έξομολογήσνι τώ βασ-.λεϊ 
τήν αλήθειαν } Τέλος όμως, πεποιθως εις την 
παας τόν υιόν αγάπην τοϋ πατρός, προκινδυ- 
νεύσας ειπεν είς τόν βασιλέα, δτι τοϋ Αντιόχου 
τό πάθος ήτον ερως, άλλ’ ερως αδύνατο; καί 
ανίατος. Έκπλαγέντος δέ τού πατρός καί ερω- 
τήσαντος τόν ιατρόν, πώς ανίατος} διότι, ει- 
πεν, ό υιό; σου, Βασιλεύ, έραται τής γυνχι-
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χός μου. Κ:<ί προτιμάς, Έ ρασίστ:ατε, τοιοϋ- I 
τος ων έμοϋ φίλος νά χαθτΐ ό υιός μου, έφ’ ού 
πάσα ή Ε λ λ /■,*/>.'/.ή Ασία στηρίζει τάς έλπίοας 
αύτ·?,ς, μ*/·, συγκατανεύω·/ είς τόν μετά τ ι ς  
γυναικός σου γάμον τοϋ υίοϋ μου·, Κ α ί, β«' 
σιλεϋ, άπήντησεν ό ιατρός, δ ιό τι κ α ί σϋ το 
αύτό 7,0ελες πράξει, καί περ ων πατήρ, εάν, 
τυχόν, ό υιός σου ήγάπα τήν Στρατονίκην τήν 
γυνα ίκα σου. Είθε, Έρασίστρατε, θεός τις ή 
άνθρωπος μετέτρεπε τό πάθος τοϋ υίοϋ μου 
έπ ί τήν Στρατονίκην τήν γυνα ϊκά  μου! Καί 
ταύτην καί πάσαν τήν βασιλείαν μου ήθελον 
παραχωρήσει είς τόν υιόν μου. Τ αϋτα  δε σφό- 
δοα έαπαθώς καί υ.ετά πολλών δακρύων τού

k t ^ i ,  Λ  \
Σε λεύκου λέγοντος, ό Έρασίστρατος έμοαλών 
αύτώ  τήν δεξιάν εϊπεν. Ούδεμίαν έχεις ήύη, 
βασιλεϋ, τοϋ Έρασιστράτου ανάγκην. Σΰ ων 
πατήρ άμα καί άνήρ καί βασιλεύς, είσαι καί 
ό άριστος έν τνί περιστάσει τα ύτη  ιατρός τής 
οικίας σου. Ταϋτα άκούσας ό Σέλευκος εύθύς 
καταλείπει τω  υίώ καί γυνα ίκα καί βασιλείαν’ 
αύτός δε μεταβάς είς τήν Β αβυλώ να, έθεμε- 
λίωσεν όαώνυαον αύτώ  πόλιν τήν μεναλην Σε- 
λεύκειαν, όθι μετά  χρόνον άπέθανε κα ίέτά φ η .

Π Ο I Κ I A  Α .

Ή  iV.cc ~ηω~οχαθεο ρ ία ς .

Α γγλ ίς  τ ις  κυρία, ής ό άνήρ κατειχεν έν Δε- 
μαράρα άνωτέραν τ ινά  δ ικαστικήν θέσιν, άπό 
τής άφίξεως αύτής είς τόν τόπον τοϋτον, εθε- 
σεν είς κίνησιν όλον τόν κόσμον δ ιά  τώ ν αξιώ
σεων αυτής τού νά εχη τήν πρωτοκαθεδρίαν 
είς πάσας τά ς  συναναστροφάς. Τήν άξίωσιν 
ταύτην, ώς εννοείται, δεν έδέχθησαν εύμενώς 
αί λο ιπαί κυρίαι, διαφιλονεικήσασαι αύτνί έπ ι- 
μόνως τοϋτο τό δικαίωμα. 0  άνηρ αύτής ελαβε 
καί ούτος είς τήν εριν ταύττ,ν άκολούθως μ έ
ρος, ύποστηρίζων τήν άπαίτησιν τής γυναικός 
του δ ιά  τοϋ κοινώς παραδεδεγμένου έν Α γγλία  
εθίμου, ό  διοικητής τοϋ τόπου εχων ώς πρός 
τοϋτο γνώμην όλως εναντίαν, άνεφέοθη έπισή- 
μως πρής τόν λόρδον Βάθουρστ, υπουργόν ό'ντα 
τότε τών άποικιών, οστις έθεώρησεν άνάςιον 
τής προσοχής του, τό σπουδαιότατο-; άντικεί- 
μενον τοϋτο. Α λλ ’ ό στρατηγός Ε λλιότ ό φρού
ραρχος τής Γιβλατάρης, έδείχθη όλιγώτερον 
περιφρονητικό?, είς τϊαρομοίαν περίατασιν,διότι

άπεφάσίσεν όριστικώς μεθ’ όλης τής επίσημό- 
τητος,ην άπήτει το ιαύτη  σοοαροτάτη ΰπόθε- 
σ·.ς, ότι ή πρωτοκαθεδρία ανήκει πάντοτε είς 
την πλέον ήλικιωμένην κυρίαν. Από τής σ τ ιγ 
μής έκείνης, ού μόνον ούδέποτε τ,γέρθη ερις 
περί πρωτοκαθεδρίας έν ταϊς συναναστροφαϊς, 
ά λ λ ’ έγεννήθη μάλ ιστα  καί σπουδαία άμ ιλλα  
εύγενοϋς φιλοφροσύνης μεταξύ τώ ν κυριών, τις  
μάλλον νά προσφέρτ) είς τήν άλλην ταύτην τήν 
τιμήν !

TparLX.br συιιβεβηχος.

Επίσημός τ ις  καί πλούσιος Αγγλος άναγ-  
κασθείς πρός καιρόν ν’ άποδημήσν;, άφήκε 
γοαΐάν τ ινα  πιστήν υπηρέτριαν φύλακα τοϋ 
οί'κου αύτοϋ έν Αονόίνω, άοοϋ πάντα  τά  έν< J  »
αύτώ  πολύτυμα άργυρά κα ί χρυσά σκεύη με- 
τέφερεν είς τ ινα  γνωστόν τραπεζίτην. Μικρόν 
δε πρό τοϋ ώρισμένου χρόνου τής επιστροφής 
του έλήφθη τ ις  έπιστολή αύτοϋ, άγγέλλουσα  
τήν άφιςίν του έν ή μέρα ρητή, καί δ ιατάσ- 
σουσα τήν μεταφοράν τών πολυτίμω ν σκευών 
του είς τήν οικίαν του, μίαν ημέραν πρό της  
άναγγελλομένης έπιστροφής του. ΙΊ γραΐα ο ι
κονόμος εφερε τήν επ ιστολήν ταύτην ποός τόν 
άδελφόν τοϋ άπόντος Αόρδου. Ούτος δε πα- 
ρουσίασεν αύτήν πρός τόν τραπεζίτην, όστις 
άναγνωρίσας τήν γνησιότητα αύτής, μετέφερεν 
είς τόν οίκον τοϋ Αόρδου πάντα  τ ά  έμπιστευ- 
θέντα αύτώ  πολύτιμα  σκεύη. Η γραΐα ό'αως 
ανήσυχος διά τήν εύθύνην, ·?,ν ε'λαβε νά φυλάξη 
εσ τω κ α ίδ ιά  μίαν μόνην νύκτα,τοσοϋτον πολύ
τ ιμ α  πράγματα,παρεκάλεσε τόν κρεωπώλην τής 
οικίας, νά τνί δώσνι τόν άγριώτερον κϋνα αϋ- 
τοϋ, 8ν εκλεισε τήν νύκτα είς τόν θάλαμον, 
όπου τα ϋτα  έναπετέΟτ,σαν. Τήν πρωίαν όαω;» ι »
είσελθόντες οί τής οικίας είς τόν θάλαμον τού
τον, εύρον άνθρωπον έν τω  μέσω κείμενον νε
κρόν, καί καθημαγμένον άπό τά  θανατηφόρα 
δήγματα  τοϋ κυνός. Ο άνθρωπος δε ούτος ην 
αύτός ό αδελφός τοϋ Αόρδου, ό πλάσας τήν 
έπις-ροφήν κα ί πλαστογραφήσας τήν επιστολήν 
καί υπογραφήν του, ό'πως κλέψη α ύτό ν ! Τό 
γεγονός τοϋτο πολΰν χρόνον έτήρησαν μυς-ικόν 
έν ’Α γγλ ία  πρός τιμήν τής οικογένειας, διαδό- 
σαντες ότι ό εύγενής κύριος, ό δ ιά  μιας γενό- 
μενος άφαντος, άπεδήμησεν αίφνης είς ’Αμερι
κήν δ ι’ υποθέσεις κατεπειγούσας!
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Ε-Ι1ΓΙΚΙ2 ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΑΡΙΩΝ.

1 όνοαατόσηαον πολυτελές με τά γράμματα SZ,’κεντώμενον διά τρυπητού άναιβατοϋ καί 
άμμοβελονιάς.

2 — 3 Μανικοτρά-/ηλον άναιβατόν.
4 — 5 Μανικοτράχηλον άναιβατόν τά  κυκλίδια γίνονται τρυπητά ό δε γύρος φεστόνιον.
6  Μανδύλιον κεντώμενον δ ι’άναιβατοϋ εις τά  διά σταυρών σημειωμένα μέρη κόπτεται τδ 

ύφασμα καί υπορράπτεται τούλιον, πέρι; τοϋ μανδυλίου ράπτεται δαντέλλα.
7  Μανδύλιον πένΟιμον γινόμενον τρυπητόν μέ γαϊτανάκιον μαϋρον έπι πατίστας.
8 S .A . Τούτου τό' δλον κενταται δι’ άναιβατοϋ αί είς τό  εσωτερικόν φαινόμενα·, γραμμαί 

γίνονται διά κλωστής ύπό την όποιαν κόπτεται τό ύφασμα.
9 Ζ.Α. κεντώμενον ώς ό αριθμός 8·

1 0 Μ.Η. Δι’ άναιβατοϋ καί άμμοβελονιάς.
-12— 13  Δύο διά αέσου σχέδια κεντώμενα δι’ άναιβατοϋ καί τρυπητού.

— 15  Μικρά σ/έδια γινόμενα δι’ άναιβατοϋ, τρυπητού καί είς τά  άκρα φεστονιού.
1 6  Β. Δι’ άναιβατοϋ τά  κυκλίδια γίνονται κομβαράκια.
1 7  Α.Τ. Δι’ άναιβατοϋ φεστονιού κα ί άμμοβελονιάς.
1 8  Μ.Β. Συμπεπλεγμένα δι’ άναιβατοϋ.
1 9  Ν.Α. Δι’ άναιβατοϋ.
20  C.C. Συμπεπλεγμένα επίσης δι’ άναιβατοϋ.
21 Τ .Α . Κεντώμενον δι’ άναιβατοϋ, αί είς τό εσωτερικόν φαινόμενα-, γραμμαί γίνονται διά 

κλωστών, ύπό τάς όποιας κόπτεται τό ύφασμα.
2 2  Ζ.Μ. Κεντώμενον δι’ άναιβατοϋ, καί τρυπητού.
23  Όνοματόσημον (έπιγραφής νομισμάτων) γινόμενον δ ι’ άναιβατοϋ καί φεστονίου, τά  κυ

κλίδια γίνονται κομβαράκια.
2 4  ’Ονοματόσημον B .J. Δι’ άναιβατοϋ καί τρυπητού.
2 5  V .J . Δι’ άναιβατοϋ.

Κ ορμόc χΜιστός ( α ) .

\ Εμπρόσθιον ) ν  ν  ν __
2  ’Οπίσθιον ) X X X
3  "Ανω μέρος τής χειρίδο; . —  . —  . —- .
4  Κάτω μέρος τής χειρίδας  ------ --------
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Μετά--τήν λήψ ιν του φυλλαδίου τούτου παρακάλοΰνταί at .κυρία* συνδρομή· 
■ριαι, αί μέν έν Έ λλάδι νά προπληροσωσι τήν έξάμηνον, at-δέ έν τω  έξωτερικώ τήν 
τησίαν αύτών συνδρομήν. v·.^-,,. - · '-%-'- . ··". ·.. £ ί/ -4  -

Αί συνδρομαΐ θεωρούνται ύποχρεωτικαΐ δι’ δλον τό έτος. Α ί δ’ έγγραοο'μεναι συν- 
ρομήτριαι μετά τόν ’Ιανουάριον, Οέλουσι λαμβάνει καί τά προηγούμενα φυλλάδια.
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