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ΑΝΗΡ και ΓΥΝΗ,
Αναφορά αύτών φυσιολογική καί 

ψυχολογική.
Αναγκαία διαφορά περί τήν έκπαίδευσιν.

Άπεστ'άλη ήμϊν πρός δημοσίευσιν έκ Βραΐλας ύπ 
άνδρός έπιστήμονος πραγματεία διερευνώσα τά ζή
τημα της φυσιολογικής καί ψυχολογικής διαφοράς 
τοΰ άνδρός καί τής γυναικός, ζήτημα πολλάκις, ώς 
γνωστόν, καί πολλαχοϋ τεθέν καί συζητηθέν, τά μά
λιστα δέ πάντας ενδιαφέρον, καθό άμε'σως συνδεόμε- 
νον μετά τοϋ έπίσης σοβαρού παιδαγωγικού ζητήμα
τος τής άνατοοφής καί έκπαιδεύσεως τών κορασίων, 
έφ’ ού πλάναι καί ύπερβολαί καί γράφονται άτυχώς 
καί έφαρμόζονται άπό τίνος παρ’ήμϊν. ’Ασμένως δη- 
μοσιεύοντες περαιτέρω τήν έν λόγφ σύντομον πραγ
ματείαν, έπιλαμβανο'μεθα τής εύκαιρίας δπως προ- 
ααταρκτικώς ύποδείξωμεν διά βραχέων όποΐαί τινες 
θεωρίαι ΐσχύουσι καί έφαρμόζονται σήμερον παρ’ ήμϊν 
ένταΰθα, πώς δέ κρίνουσι περί τοϋ ζητήματος τής 
έκπαιδεύσεως τής γυναικός άνδρες ειδικοί τά παιδα
γωγικά έκ τών ήμετέρων, άναβάλλοντες είς άλλην 
ευκαιρίαν τήν παράθεσιν τής γνώμης καί πολλών άλ- 
λών σοφών άρχαίων τε κκί νεωτέρων. Τάς ίσχυούσας 
σήμερον θεωρίας εν πολλοίς τών άνωτάτων παρ’ ήμϊν 
έκπαιδευτηρίων τών θηλέων συνεκεφαλαίωσεν έσχάτως 
ό αξιότιμος ιατρός κ. Ξενοφών Ζωγράφος έν λόγω δν 
άπήγγειλεν εν όημοσία σχολική πανηγύρει ένώπιον πο
λυπληθούς καί εκλεκτού ακροατηρίου. Εξάγεται καί 
δηλοϋται σαφώς έν τω λόγω τούτω δτι, κατά τήν 
γνώμην αύτού, ή κλασική παιδεία καί ή διδασκαλία 
τών θετικών έπιστημών έστίν αναγκαία έν τοϊς παρ
θεναγωγείου τής μέσης έκπαιδεύσεως είς 'ίσον βαθαόν 
ώς έν τοΐς γυμνασίοις τών άρρένων, ούδεμία δέ δια
φορά έν τη έκπαιδεύσει άνδρός καί γυναικός υποδει
κνύεται ώς άναπόφευκτος συνέπεια τής διαφοοκς τών 
γενών. Τήν άρχήν ταύτην βλέπομεν άτυχώς πράγ
ματι έφαρμοζομένην έν τοϊς προγράμμασι τών ά
νωτάτων ήμών παρθεναγωγείων. Άφ’ έτέρου δέ, ή 
παιδείας κάτοχος καί άξια διευθύντρια τοΰ Παρθε
ναγωγείου τής ΠαΛΛάδος κυρία Σαπφώ Αεοντιάς έν 
τω κατά τό λήξαν σχολικόν έτος άπαγγελθέντι ύπ’ 

αύτής λόγω εύρίσκει άνεπαρκή τήν διδομένην σήμε
ρον τοΐς κορασίοις παίδευσιν καί έλπίζει δτι ή γυνή 
θά φθάσγ] κατά τό μέλλον εις πολλώ άνωτέρας βαθ
μίδας έπιστημονικής παιδεύσεως.

"ίδωμεν νύν πώς κρίνουσι περ: τού ζητήματος τού
του άνδρες, έκ τών ήμετέρων, τόν βίον αόιών κατα- 
ναλώσαντες είς τήν διαπαιδαγώγησιν τών νεωτέρων 
γενεών καί έν τή πράξει πολυχρονίως τήν άξίαν εκάςης 
τών άντιθέτων θεωριών, έπισταμένως σπουδάσανι^ς. 
Τοιοϋτος έστιν άναμφιλέκτως ό ειδικός τά παιδαγωγι
κά καί πολλών διδασκάλων διδάσκαλος, ό σεβαστός 
καθηγητής κ. Κ. Ξανθόπουλος, δς, τά πορίσματα 
τής πολυετούς αύτού πείρας διά μακρών καί μετ' έμ- 
βριθείας καί άπαθείας διετύπωσεν έν είδικαϊς πραγ- 
ματείαις δημοσιευθείσαις πρό δεκαετίας έν Άθήναις 
έν τόμω φέροντι τήν έπιγραφήν ; «.Πρώτη χαι μέση 
ίχπαίόευσις χαι περί άχατροφης χαι έχπαιΰενσέωζ 
τώχ χορασι'ωχη. Έν τω τόμω τούτφ εύρίσκομεν πολ
λάς καί σοφάς ύποθήκας περί έκπαιδεύσεως τών παί- 
δων έν γένει, ύποθήκας έρειδομένας έπί τών έκ γρα
νίτου θεμελίων τής έπιστήμης, έπί τής φωτοπαρό- 
χου πείρας καί έπί τής έμβριθούς’μελέτης τοϋ εθνι
κού χαρακτήρος τών ήμετέρων παίδων. Λυπούμεθα 
δέ διότι αί πα.δαγωγικαί αύται μελέται δέν άνεγνώ- 
σθησαν, φαίνεται, έπαρκώς ύπό τών έπιτετραμμένων 
τά τής παιδείας, καθότι άλλως πολλάς ώφελείας ή
θελον βεβαίως ούτοι άρυσθή πρός έπανόρθωσιν ούκ 
ολίγων παραπτωμάτων έν τώ δ.οργανισμώ τών έκ- 
παιδευτηρίων.

Δέν έπιχειρούμεν, τό γε νύν έχον, μακράν περίλη- 
ψιν τού δλου πονήματος τού κ. Κ. Ξανθοπούλου, δ
περ συνιστώμεν άπλώς εις τήν μελέτην τών γονέων, 
τών διδασκάλων καί τών έφορων τών καθ’ ήμάς σχο
λείων. Επιφυλασσόμενοι νά έπανέλθωμεν καί αύθις 
είς τάς σπουδαίας ταύτας μελέτας, άρκούμεθα σήμε
ρον νά ύποδείξωμεν ότι αί έν τώ παιδαγωγική τούτω 
πονήματι άναπτυσσόν.εναι θεωρίαι περί τής έκπαι- 
δεύσεως τής γυναικός είσιν ούσιωδώς διάφοροι έκεί
νων, αΐπερ, ώς ε’ίδομεν, κηρύττονται καί έφαρμόζον
ται σήμερον έν τοΐς άνωτάτοις τών θηλέων έκπαι- 
δευτηρίοις.

Ό κ. Ξανθόπουλος άρχόμενος άπό τοΰ ζητήματος 
τής διαφοράς τού άνδρός καί τής γυναικός, καί έξε- 
τάζων τούτο ψυχολογικώς, φυσιολογικώς καί ίστο- 
ρικώς, συνδιαλλάσσει προσφυέστατα τά; δύο άντι-
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τασσομένας αντιθέτους θεωρίας, ών ή μέν καταβι- 
βχζει τήν γυναίκα εις τά ταπεινά καί μικρά θεωρού
μενα τής οικονομίας έργα, ή έξ εναντίας ούδεμίαν 
σχεδόν παραδεχόμενη διαφοράν, ώς κοινώς λέγεται, 
δικαιωμάτων, αναβιβάζει ταύτην εις τό αύτό ύψος 
ηθικόν τε καί διανοητικόν, δπου καί ό άνήρ. Τάς δύο 
ταύτας ύπερβολικάς θεωρίας ό δεξιός παιδαγωγός 
διαλλάσσει άποδεικνύων τά έξής : Α'. Έν τή καθόλου 
ιδέα τής άνθρωπότητος ή γυνή ό'ντως δέν διαφέρει 
τοΰ άνδρός. Β'. Έν τή έκφάνσει καί ενσαρκώσει αύ
τής τής ιδέας τής άνερμηνεύτου καί άνεςηγήτου, τό 
θήλυ ή ή γυνή διαφέρει τοΰ άνδρός καί διαφέρει όχι 
κατά ποσόζ, άλλά κατά ποιόν, όσον διαφέρει έκά- 
τερος τών πόλων έκατέρου, ήν διαφοράν καί άντίθε- 
σιν παρατηρεί ή έπιστήμη καί παραδέχεται δι’ όλης 
τής δημιουργίας διήκουσαν καί τών φαινομένων καί 
τοΰ κόσμου ταύτην γενέτειραν άναγράφουσα.

Περί τής διαφοράς ταύτης ό κ. Κ. Εανθόπουλος 
παρατηρεί τά έξής ί

< Πρώτον μέν λοιπόν αί κυριώταται ήθικαί ή ψυχολογι 
καί διαφοραί είνε πάντη άνάλογοι τών φυσικών και σω
ματικών- κατά ταΰτα; δή ό μέν άνήρ εχει μάλλον τό αύ- 
τενεργόν καί αύτόθυμον, ή δε γυνή τό δεκτικόν καί τη- 
ρητικο'ν, ό μέν παράγων καί παρέχων, ή δέ συντηρούσα 
καί οικονομούσα· εΐναι δέ έκατε.ωθεν αί ιδιότητες αυται 
τοεαϋται είς έκίτερον τό φίλον, ώςτε συνενούμενα: ν’ ά- 
ποτελώσι θαυμασίαν καί χαριτωμένην αρμονίαν, ήτις 
χαθιστφ τόν βίον τελειότερου.

’Αλλά καί διανοητικώς παρατηρείται διαφορά τις βα
θμιαία· δτι ύ μέν άνήρ πολλφ ταχύτερον μεταβαίνει άπο 
τών μερικών καί ατομικών παραστάσεων εί; τά; καθόλου 
έννοιας καί άρχάς, διό καί αρχιτεκτονικός άν χληθή θά 
ήνε ορθόν ή δέ γυνή έξ εναντία; εμμένει μάλλον φύσει 
είς τάς μερικά; παραστάσεις καί τά καθ’ έ’καστα διό καί 
αδυνατούσα μάλλον νά συλλάβη καί διαμορτιώση γενικόν 
τι καί ολον, είνε μάλλον ΰπηοετιχή».

Εισερχόμενος είτα είς τό ζήτημα τής μορφώσεως τής 
γυναικός, καί έξαίρων τήν κοινωνικήν καί πολιτεια
κήν σημασίαν τοΰ οίκου έπάγεται τάδε :

«.............. Έκ τούτων συνάγεται οτι ή κόρη κεκλημίνη
εικότως διά τά τοΰ οίκου καί τήν οικονομία: άνάγκη πάσα 
νά μορφωθή καί πνευματικώς καί ήθικώ; αναπτυσσόμενη 
καί πεπαιδευμένη δεόντως, ί’να έπαξίως χχτέχη τήν ύψί 
στην καί εθνικήν αυτής κλήσιν έν τφ ίερφ τής οικία; 
άδύτφ>.

Περί τής πλημμελούς δέ έκπαιδεύσεως τής γυναί
κας ό κ. Εανθόπουλος, παρατηρεί τά λυπηρά μέν, 
άλλά άληθή τάδε;

«. . . Αί γυναίκες ήμών οί άναθρέψασαι και γαλακτου- 
χήσασαι τήν μεγαλουργόν γενεάν ήσαν έν πάση τή 
άγραμματωσύνη αύτών ευσεβείς καί θρησκευτικοί, καί 
σεμναί καί σεμνοπρεπείς περί τε τόν ιματισμόν και τ-ύ; 
τρόπους, καί τής εποχής ταύτης σώζονται τινε; έτι καί 
νΰν ώς υπόδειγμα. Α: δέ νΰν έν τοϊς σχολείοις γραμμα- 
τιζόμεναι θυγατέρες ήμών, αί μάλα έπιπόλαιον μάθησι 
καί σκιάν καπνού Ίραμματωσύνης και σοσίας προςκε- 

χτημεναι, την Οε θρησκευτικήν αόρφωσιν καί άνάπτυξιν 
>α”ΖΡι όογου ήσκημένα: οήλαι δή είς πάντα; τυγχάνουσιν 
ουσαι οσον συνωστίζονται περί τον νεώτερον έκάστοτε 
καλλωπισμόν τού σώματος, δςτις έκ δυσμών ώς ή τρυ
γία τού έκεϊ πολιτισμού πρός ημάς έδώ καθ’ έχάστην έκ- 
φορτίζετάι. Καί τί βλέπετε τώρα παρ’ ήμϊν είς τάς 
πλείστας οικογένειας ; κενοσπουδίαν πολλήν συνδυασμέ - 
νην μέ θρησκευτικήν αδιαφορίαν ή λόγου άναξίαν δεισι
δαιμονίαν, ε: τις άνάγκη- κλέος πολύ έπιδιωκόμενον παρ’ 
άνδράσι διά τούτο ή έκεϊνο τό έξέχον είς τήν αΐσθησιν 
έν ένί λόγφ κακοδαιμονίαν τηλικαύτην, ώ;τε δυσπρόσιτος 
αποβαίνει ό γάμος, ώ; πρόοπτος κίνδυνος καί οφθαλμο
φανής έν ταϊς πόλεσιν ό δέ οικογενειακός βίος έρημος 
πάσης σπουδαίας άπόψεως, κενός παντός θείου συναισθή
ματος, όσήμέραι κενότερος γίνεται καί μάταιος. Πόσοι 
ποθούσι τήν άρχαιοτέραν έκείνην οικοδέσποιναν, τήν σε
μνήν εκείνην χριστιανήν, ήτις καί καλή οικοκυρά ήτο 
καί καλή σύζυγος καί φιλόστοργος (μήτηρ καί φιλάδελ- 
φος παρθένος, καί δέν τής έλειπε καθόλου είπεϊν και ίκ- 
παίόευσις χαϊ άνάπτν(ις άι-ά-Ιογος. Άλλ’ ήλθεν αυτή ή 

γραμμάτω-ις, άπό τριακονταετίας ήδη συγκεχυμένη καί 
άρρυθμος, ηλθεν ώ; άλλη πανδώρα τού μύθου πρό; τούς επι
μηθείς ήμάς, καί ούδένα λόγον τού ήθους καί τών εθίμων 
ποιουμένη, τήν δ’ άνάπτυςιν καί έδώ τού νοητικού πάση 
άμεθσδίχ και πάση σπουδή άνευ έπιγνώσεως έπιδιώκουσα, 
παρέλυσε μέν τό σεμνόν καί αίδήμον τού κορασίου ήθος, 
έψύχρανε τήν καρδίαν είς όφελο, δήθεν τού νοός καί πα- 
ρέλυσεν οΰτω κατά μικρόν καί κινδυνεύει δλως νά παρά
λυση τά καλά ήθη καί συναισθήματα, τύφον είς κεφαλάς 
καί δή γυναικείας πολύν καταντλούσα, καί οΰτω τόν σπου
δαίου οικιακόν βίον, έξ ού άρύονται τά έθνη ζωήν καί 
ακμήν, ci; μαρασμόν φέρουσα».

Περί τών παρθεναγωγείιον έν γένει, ών τήν ΰπαρξιν 
παρ’ ήμϊν άνάγει είς τό παράδειγμα τών Εύρωπαίων, 
ποώτων είσαγαγόντων τήν γενικήν τοΰ γυναικείου 
φύλου παίδευσιν καί άνάπτυξιν είς δημόσια καί ιδιω
τικά σχολεία, άποφαίνεται ό πεπειραμένος καθηγη
τής ώς έξής :

«Πλήν ένφ δ οργανισμό; ούτος εϊνε αληθώς ακάθεκτος 
άμετασαλεύτου χαταστάσης τής πεποιθήσεως οτι καί αί 
γυναίκες δέον νά γραμματισθώσ: καί μορφωθώσι και άνα- 
πτυχθώσιν, ώ; λέγεται κοινώς, τών γονέων τινές, ΰσοις 
μέλει μάλλον τό ήθο; καί ή γυναικεία αρετή παρά τά 
γράμματα καί ή μάθησις, παρατηροϋντε; οτι διά τή; είς 
τά σχολεία φοιτήσεώ; των τά κοράσια εί μηδέν άλλο προ- 
σέλαβον κακόν, άπεξενώθησαν ό’μως τού οίκου καί τού 
οικιακού βίου καί ύπέρ τό δέον έξηνοίχθησαν, ότι σπα- 
νιώτατον κατέστη πράγμα τό ερύθημα τή; αίδούς και το 
σχήμα τή; ευπρεπούς περιστολής, θά έπροτίμων καί θά 
έπεθύμουν μάλλον τήν κατ’ οίκον παίδευσιν. Καί καλλί- 
τερον έχω, λέγει τις, νά μένη ή κόρη μου αγράμματο; 
παρά νά φοιτφ εί; σχολεϊον, διερχομένη καθ’ έκάστην ο
δού; καί άγυιά; μόνη πολλάκις καί μετά διαφόρων τάςεων 
μαθητριών άναστρεφομένη. Παρετηρήθη δ’ έπί τούτοι; καί 
ίσως όρθώς, δτι ή φοίτησις αΰτη τών κορασίων εί; κοινά 
σχολεία καί ή εντεύθεν γραμμάτωσι; κα’ι επιπόλαιο; παί- 
δευνσι; πολλαχοΰ αΰτη έγένετο ή κυρία αιτία τή; τών οί- 

κιακών ηθών καί έθίμων εκείνων τών απλών και άθώων 
άνατροπή; καί κατά μέγα μέρος τή; θρηνουμένη; νΰν έξ 
αλλοιώσεω; τού γυναικείου χαρακτήρα;, τοΰ χαρκκτηρί- 
ζοντο;, ώ; έρρέθη, τήν πάλαι οικοδέσποιναν τήν σεμνήν 
καί ευσεβή · διότι άν ή ήμιμάθεια πάντοτε είνε έπιβλαβε- 
στάτη καί όλεθρία καί πολλφ τής άμαθεία; χείρων, εί; 
τά; γυναίκας ή ψευδοπαιδεία, γράμματα δίχως τής βαθύ
τατη; προπάντων θρησκευτική; καί ηθικής μορφώσεως 
εινε πανολεθριώτατον πράγμα, διότι ευκόλως ή ψευδοπαι 
δεία αΰτη θά συνηγορή εί; άποπλάνησιν τοΰ αισθήματος 
άνευ έλπίδος σωτηρίας, επειδή ή γυνή δέν σκέπτεται 
άλλ* αισθάνεται καί ύπό τοΰ ήθους καί έν τφ ήθει 
άγεται. Τό σκέπτεσθχι είνε άνερευνφν καί άκολουθεϊν τήν 
σειράν τοΰ αίτιου καί αίτιατοΰ, νοεϊν καί ε’ρίσκειν παν
τός τόν λόγον τόν άποχρώντα, άνάγειν τό μερικόν είς τό 
καθόλου, καί τό δ’ τ ι είς τό δ ι ό τ ι».

Έξεταζομένου δε τοΰ βαθμοΰ τής σπουδής τής 
προγονικής γλώσσης, είς δν δέον ν’άφικνήται ή έκπαι- 
δευομένη κόρη, ό κ. Εανθόπουλος φρονεί ότι δέον τό 
πρόγραμμα αύτής νά γ, ίκανώς μέτριον, περιοριζόμε- 
νον μέχρι τοΰ Εενοφώντος, τοΰ Αυσίου καί τοΰ Όμή- 
ρου. Έπί τούτου δέ λέγει τάδε :

«Ερωτώ λοιπόν άπλούστατα άν ή νεάνις δύναται νά 
έγκύπτη «ί; τού δεινού και εμβριθέστατου Θσυκυδίδου τά; 
δημηγορίας, οςτι; ού πάσι βχτός, νά είσδύη εί; τάς τών 
είς άκρον διανοητική; άναπτύξεω; και πολιτικής ακμή; 
έληλακότων άνδρών ήθικοπολιτικά; γνώμα; καί έπινοίας, 
ας μέ τηλικαύτην τέχνην καί δεινότητα έξέθηκε καί συν- 
ύφανε μετά τοσαύτης λογική; λεπτότητο; δ χατάπυχνσς 
τήν λέξιν Θουκυδίδη; ; Καί δέν είνε πολλά τών Θουκυδι- 
δείων λόγων καί τών δεινοτέρων αλγεβρικών προβλημάτων 
δεινότερα ; ”Η θά έννοήση ποτέ αληθώς καί θά αίσθανθή 
τό κοράσιον τόν βήτορχ Δημοσθένη, ούτινο; ή μεγάλη ψυ
χή βλέπουσα κινδυνεύοντα τόν άκρον πολιτισμόν τή; πα
τρίου; έκ βορρά μετά ΰψηλοΰ καί μεγαλόφρονος θάρρους 
καί άκαταπλήκτου παρρησίας διά πυρώδους εύγλωττία; 
καί όλων τή; άκαταμαχήτου βητορικής τέχνη; τών οπλών 
νά ύπεραγωνίζηται άνέλάβεν ; Είνε δυνατόν νά είσέλθη 
ή νεάνι; έν τή φαντασίμ τη; εί; τήν έκκλησίαν τοΰ δή · 
μου καί νά προαισθανθή πω; τό πολιτικόν διάφορον τών 
λόγων του καί νά ήλεκτρισίή ύπό τών άπό τού βήματα; 
καταβροντώντων έκείνων κεραυνών ; ε’νε πρό; θεού κα
ταληπτόν ή φυσικόν τό τοιοΰτον, ή μήπως εί; στρατη
γού; καί πολιτικού; καί καθόλου είπεϊν πολίτας θά προα- 
σκήσωμεν τά κοράσια ; Άλλ’ οί νέοι ύπέρ τών κοινών 
καί ιδίων αγαθών μέλλοντες έν τφ έξωτερικφ βίφ ν* άγω- 
νισθώσι καί εις τοΰτο προσκαλούμενοι δέον νά προακονι - 
σθώσιν όπωςδήποτε έν τοϊς τοιούτοις.

Άλλά μήπω; τον Ίσοκράτην τόν πολύν καί περιεκτι - 
κώτατον τούτον τή; ρητορική; τέχνη; διδάσκαλον, όςτι; 
αύτό τοΰτο πολιτικού; άνδρα; καί άγαθυύ; πολίτα; διά 
τόν βίον νά διαπλάση καί έξκσκήση έπηγγέλλετο, μήπω; 
αύτον σπουδίζον καί άνελίττον τό κοράσιον θ’ άποφέρη 
καρπόν εί; τόν γλυκόν τοΰ οίκου βίον ; Άλλά πότε θά λάδη 
αφορμήν νά όητορεύη ή γυνή, ήτις ώ; είρηται πρό; ρη
τορείαν ούτε πέφυκεν ούτε καλείται έπ’ άγαθφ· εικότως 

διότι δ οικιακό; βίο: δέν χοήζει ρητορική; ; Άλλ’ ούδέ- 
οι διάλογοι τού Πλάτωνα; πλήν τοΰ Κρίτωνο; δέν ήρμο- 
ζον διά τήν κορκσιακήν παίδευσιν διότι οί μόνοι συνειθι- 
ζόμενοι καί έγκρινόμενοι μεγάλοι έκεϊνοι διάλογοι δ Γορ
γία; καί δ Φαίδων, ώ; γνωρίζουσιν οί είδότε;, πολλά; και 
μεγάλα; έχουσι δυςχερεία; καί πολλήν προαπαιτούσε 
διανοητικήν άνάπτυξιν καί ικανήν περί τήν γλώσσαν 
εμπειρίαν Όχι μόνον, άλλά καί εί; τόν σκοπόν τή; κόρα ■ 
σιακή; παιδεύσεων τή; κατά τήν φύσιν καί τήν κλήσίν 
τη; άντίκειται καί άπφδει ή καθόλου διαλεκτική τοΰ 
θείου τούτου φιλοσόφου έρευνα τή; άληθείας.

Έάν δ’έντεΰθεν μεταβώμεν εί; τούς πο-.ητά;, καί έδώ 
όμοια θ’ άπαντήσωμεν κωλύματα ανυπέρβλητα, όταν θέ- 
λωμεν νά μή κενολογώμεν μηδέ νά κενοσπουδάζωμεν κτλ.

Τχ χνωτέρω νομ.ίσχντες ωφέλιμον νχ ύπομνήσωμεν 
έν έποχή κχθ’ ήν χνεκινήθη αύθις τό ζήτημα τής γυ
ναικείας έκπαιδεύσεως, θεωροΰμεν άναγκαϊον νά ση- 
μειώσωμεν κχί τόδε, ότι προφανή; πλάνη έστιν ή ιδέα 
τινων, κα’ι μάλιστα γυναικών, ισχυριζομένων ότι τό 
άποδέχεσθαι διαφοράν έν τή ανατροφή καί έκπαιδεύ- 
σει τής γυναικός έστιν άρνησ.ς τής έν τή καθόλου 
ίδέζ τής ανθρωπότητας ένυπαρχούσης ΐσότητος τής 
γυναικός πρός τόν άνδρα. Ή γυνή δι’ αύτών καί μό
νων κεκοσμημένη τών πνευματικών προσόντων, δι’ ων 
έπροικίσθη ύπό τής φύσεως, έστιν ϊση (καίπερ όιά^ο- 
ροςJ τφ άνδρί, δυνάαεθα δ’ είπεϊν ότι καί άνωτέρα 
τούτου κεϊται διότι προώρισται ού μόνον νά συμβασι- 
λεύ-/) έν τφ ο'ίκφ, άλλά καί νά λατρεύηται, νά θαυμά- 
ζηται, νά έξυμνήται καί ν' άγαπκται ύπό τοΰ άφω- 
σιωμένου άνδρός έπί ταϊς πολλαϊς καί θεοσδότοις 
αύτής άρεταϊς καί χάρισιν, αίτινες άποτελοΰσι τήν 
εύτυχίαν τοΰ άνδρός.

Ιδού δέ και ή έκ Βραΐλας άποςαλεΐσζ ήμϊν διατριβή :

Κνριε Συτνάκτα τον Κύαμον.

Τήν 12/24 παρελθόντος ίουνίου ή δεσποινίς Susan 
Anthony καί ή κυρία Elisabeth Cady Stanton, έκ 
Νέας Ύόρκης, έλάλησαν έν Αονδίνφ ένώπιον πολυ
πληθούς άκροατηρίου περί τής θέσεως τών γυναικών 
έν ’Αμερική, είποϋσαι πολλά τε καί καλά, όσα οί έν- 
διαφερόμενοι καί οί συνήγοροι ύπέρ τών πελατών των.

Αί άγορεύσεις τών ’Αμερικανίδων τούτων καί τό 
καθήκον, δ έκαστος εχει, όπόταν πρόκηται περί ζη
τημάτων γενικού ένδιαφέροντος, τοΰ συντελεϊν τό 
κατά δύναμιν είς διαφώτισιν καί ορθήν αύτών λύσιν, 
μέ παρεκίνησαν νά ποιήσω παρατηρήσεις τινάς είς τό 
περί έκπαιδεύσεως τής γυναικός άρθρον, τό έν τφ 
ΚόαμΜ πρό τίνος δημοσιευθέν, ίνα, χν έγκρίνητε, δη- 
μοσιεύσητε αύτάς1.

1 Σημ. Σ. Κ.—Ό γράφων άναφέρεται εί; τό ύπό τοΰ 
χ. Ν. Φωτιάδου δη'χοσιευθέν άρθρον ύπό τήν έπιγραφήν : 
Ή γυναικεία εκπαίίενσιζ ετ 'Αμερική (*Ιί« Κόσμον 
Τεΰχο; ΚΒ'. σελ. 351).

Ό άρθρογράφος διατείνεται ότι «έν ’Αμερική τά 
ζήτημα τοΰτο θεωρείται πρό πολλοΰ λελυμένον», 
καί είτα έξακολουθεϊ, «Οί πρακτικοί τοΰ μεγάλου έ- 
κείνου έθνους άνδρες άντί νά πλανώνται είς θεωοίας
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άφηρημένας καί είς συζητήσεις πλατωνικής, ήνοιξαν 
πρωίμως πάσας πάντων τών έκπαιδευτηοίων τάς θύ
ρας είς τήν γυναίκα παρέχοντες αύτή ίσον τώ άνδρΐ 
δικαίωμα τού μετέχειν τής σπουδής πασών τών επι
στημών καί τής ύψηλής φιλολογίας, καταλείποντες 
είς τόν χρόνον καί είς τήν πείραν νά κατάδειξη άν 
συμφέρον ή άσύμφορόν έστι τή κοινωνία ή τή γυναικί 
χορηγηθείσα απόλυτος ελευθερία τής έκπαιίεύσεως 
ΊΙ δέ πείρα απέδειξε ν δτι ή έκ παραλλήλου αυτή άμ· 
φοτέρων τών φύλων αγωγή καί παιδεία θαυμζσ.α 
παρήγαγε τά αποτελέσματα έπ* ώφελεία τής κοινω
νίας.»

’Άν παρατηρήσεις μεταγενέστεραι δέν ήλθον άναι- 
ρούσαι (δπερ ού πιθανόν) τό έζαγόμενον τής μέχοι 
πρό ολίγων έτών έπί τούτω έν ’Αμερική πείρας, αί 
πληροφορίαι τού άρθρογράφου πόρρω άπέχουσι τού 
είναι ακριβείς. Τώ δντι ή πείρα άνδρών αρμοδίων 
καί πεπειραμένων τείνει νά καταδείξτ) ού μόνον τό 
άνέφικτον τού έπιδιωκομένου σκοπού, άλλά καί τάς 
ολέθριας συνέπειας, είς άς τό σύστημα τούτο άγει, 

Ό όσημέραι αύξάνων αριθμός τών γυναικών ια
τρών, δικηγόρων, έφημεριδογράφων, δημοσίων υπαλ
λήλων κλπ. ούδέν σημαίνει καθ* εαυτόν, έάν μή πα- 
ραβζλληται πρός τόν δλον άριθμόν τών μαθητριών 
και τήν έπιρροήν, ήν ήτε μαθητεία καί ή έξάσκησις 
τών διαφόρων επαγγελμάτων καί έργων έχουσιν έπί 
τής ύγιείας καί τής πνευματικής εύεξίας αύτών. Τοι- 
αύται έρευναι καί συγκρίσεις κατέληξαν καί σταθερώς 
θά κατάλήγωσιν εις λίαν διδακτικά συμπεράσματα. 
Ό έκ Λονδίνου ιατρός Lionel Beal έκφράζων τήν πε- 
ποίθησιν δτι οί φέροντες τήν εύθύνην τού πλημμε
λούς συστήματος τής εκπαιδεύσεως τών γυναικών 
θά άνανήψωσί ποτέ έκ τής πλάνης αύτών, τελευτά διά 
τών επομένων πολυσήμαντων λέξεων, τοσούτφ μάλ
λον πολυσήμαντων δσω προέρχονται έκ τού στόματος 
ιατρού πεπειρακοτος καί έξοχου φυσιολόγου: «άλλά», 
λέγει, «όπόσα άτυχή πλάσματα θέλουσιν ύποστή τήν 
δοκιμασίαν καί όπόσων θά καταστραφή ή ύγιεία πριν 
ή οί ίθύντορες τού νοός μεταπεισθώσι, τσομάζει τις 
άναλογιζόμενος !»

Πριν αναφέρω τάς έπί τού προκειμένου γνωμοδο
τήσεις ολίγων έκ τών πολλών, αϊτινες έξεφράσθησαν 
εν τώ αύτώ πνεύματι, κρίνω καλόν νά προτάξω ολί
γα τινα περί τε τής διακρίσεως καί τής συγκριτικής 
φυσιολογίας τών φύλων. Καί πρώτον ύπου.ιμνήσκω 
γεγονός, ούτινος τήν σπουδαιότητα δέν δύναταί τις 
νά παριδγ) προκειμενου περί διακρίσεως τών φύλων, 
είνε δε δτι κατά τήν άνάπτυξιν τού έμβούου έαοα- 
νίζεται, χαρακτηριστικότατα καί πρώτιστα πάντων, 
ή διάκρισις τών φύλων, ώς εί ήθολεν ή φύσις νά 
μ.άς διδάζη δτι αί μετά ταύτα ομολογία». έν τοίς 
οργανισμοϊς τών φυλών δεν πρέπει νά συγχέωσιν δ,τι 
αύτή άπ’ αρχής έποίησε κεχωρισμένως. Τίπτοντες 
δε ταΧύ βλέμμα έπί τών φύλων κατά τήν έξωαή- 
τριον αύτών ζωήν παρατηρούμεν δτι καί είς αύ
τήν έτι τήν πρό την ηλικίαν προφανή μορφολογικά 
χαρακτηριστικά διαστέλλουσι τό άρρεν τού θήλεος 
και τζ χαρακτηριστικά ταύτα αναπτύσσονται μετά 

ταχύτητος είς τό άρρεν, ένώ είς τό θήλυ φαίνονται 
οίονεί χωλαίνοντα· καί ούτω μέχρις ού, έπιστάντος 
τού χρόνου, έπέλθη ή μεγάλη έκείνη μεταβολή, ή 
τής ηβικής ηλικίας, ήτις εύλόγως θεωρείται ώς αλη
θής μεταμόρφωσις τού οργανισμού. Έάν έν τη περιόδω 
ταύτη, καθ’ ήν τελειούνται αί τής φύσεως έργασίαι 
πρός καταρτισμόν τών φύλων, παραβάλωμεν αύτά 
μεταξύ των, εύρίσκομεν άληθές χάσμα χωρίζον αύτά. 
Καί όντως άρχόμενοι άπ’ αύτής τής βάσεως τής 
όργανόσεως βλέπομεν δτι τά οστά τού άνδοός είνε 
μείζω, ογκωδέστερα καί στερεότερα τών τής γυναί
κας, άποτελούντα ούτω σκελετόν στερεότερον καί εύ- 
ρύτερον ώς μέλλοντα νά παράσχη βάσιν έδραίαν είς 
ισχυρά κινητικά όργανα· τό μυϊκόν σύστημα τυγ
χάνει πολλώ πλέον άνεπτυγμένον καί ισχυρόν είς τόν 
ανδρα παρά είς τήν γυναίκα* 1.

Ούδέν άπο τού ζεύγους υπάρχει κεκρυμμένον, 
Ούδέν δε τη δυχδι τό άπηγορευμένον.
Τάς χεϊρας συγκρατ^ύντες οί σύντροφοι περώιι 
Τόν κόσαον, κχί τάς τρίβους αύτού διερευνώσι. 
Ό εις διά τόν άλλον ’ςτόν κόσμον έγενντ’θη,. 

'Ο είς ινα τόν άλλον λατρευη έποιήθη·.

I Cerise, Introduction au Systeme physique et 
morale de la femme par Roussel

2 *0 συγγραφεύς λαμβάνει ώς τύπον τήν γυνχϊχα
τών χνωτέρων τάξεων.

Ώς πρός τό έζωτεριχόν δέ παρατηρούμεν δτι ή α
θλητική μορφή τών διαφόρων τού σώματος μεοών 
τού άνδρός παριστζ εικόνα στερρότητος καί δυνζ- 
μεως, εν ω ή γυνή μή ύπερβαίνουσα έν τή πλήρει 
αύτής άναπτύξει τά όρια τής νεανικής ηλικίας δια
τηρεί μετά τής τρυφερότητος τήν ταύτη συμφυή α
δυναμίαν. Ή φύσις, ίνα δόση τή γυναικί αβρότητα, 
κομψότητα καί χάριν, πρός τή θαυμασίζ συμμετρία 
τών μελών αύτής έτήρησε τήν λεπτήν υφήν τής 
παιδικής ηλικίας καί έπλήρωσε μετ’ άμιμήτου καλλι
τεχνικής έμπειρίας απαλού τίνος ιστού, τού κυψελώ
δους, όλα τά ύπό τό δέρμα μέρη τού σώματός της. 
Αλλά τών προσόντων τούτων άχωριστος είναι, ώς 

ερρεθη ανωτέρω, ή τής σαρκός άτονία, ήτις καθιστά 
τήν γυναίκα υποδεεστεραν τού άνδρός κατά τήν σω
ματικήν ρώμην5.

’Ερχόμενοι δέ νύν είς τό νευρικόν σύστημα παρα- 
.τηρούμεν άμέσως δτι ό όγκος τού έγκεφζλου τής γυ- 
ναικος είναι απολύτως έλάσσων τού τού έγκεφάλου 
τού ανυρος. Αλλά υπάρχει καί άλλη πολλώ σπου_ 
δαιοτέρα άνατομική διαφορά, ήτις έπομένως έχε,, 
καί φυσιολογικήν άνάλογον. Οί γύροι τού έγκεφάλου 
καί κατ’ έξοχήν οί τών έμπροσθίων λοβών τών ήμιΐ 
σφαιρίων, είς τήν φαιάν ούσίαν τών οποίων τελούν

I Έ< τών ίσχχτως, τούτέίτι τό τρέ/ον έτος, γενομέτ 
νων εν Παοισιοις πειραμάτων περί τή; συγκριτική; μυϊ
κής ίυνχυεω; τών φύλων προκύπτει οτι ή σωματική ^5ώ- 
μη τή; γυναικός ί'στατχι πρός τήν τού άνδρός ώς 3 : 5. 
Έπί τή βχσει βεβχίω; τής διχφορχς τή; σωματικής δυ- 
νχμεως του χρρενος καί θήλεος έγένετο έτ/χτως πρότα- 
σι: εν τψ χγγλιχψ κοινοβουλίω, ώ; συμπλήρωμα σχετι
κού νόμου, όπως άπαγορεύηται τού λοιπού εις κοράσια 
κχτω τών 14 έτών νά έργάζωνται εις τά μέρη εκείνα 
τών εργοστασίων, είς τχ οποία απαιτείται δύναμις ανώ
τερα τή; εαυτών.

2 «ΤΙ γυνή βχίνουσα πρ’ς τήν ηβικήν ηλικίαν φαίνε
ται ηττον τού άνδρός άπομχχρυνομένη τής χοχικής αυτής 
κατασκευής. Λεπτοφυής και τρυφερά διατηρεί πάντοτε 
κάτι τι τής είς τούς παϊοας ίδιαζούσης χράσεως. Ή δφή 
τών οργάνων της δέν αποβάλλει πάσαν αυτής τήν άρχι- 
χήν απλότητα. ΤΙ χνάπτυςις, ήν επιφέρει ή ηλικία είς 
πάντα τά μέρη τού σώματός της δέν δίδει αύτοϊς τήν* 
αύτήν στερεότητα ήν λαμβχνουσιν είς τόν χνδρα». Rous
sel. Systeme physique et morale de la femme. 

ται αί ύψηλότεραι ψυχικαί λειτουργίαι, είσί πλείυυς 
καί βαθύτεροι είς τόν ζνδρα παρά εις τήν γυναίκα, 
παρέχοντες ούτω εύρυτέραν επιφάνειαν, ευρυτερον χώ
ρον πρός εύρυτέραν ενέργειαν.

Ά»ά κ«ΐ δλχ ταϋτα άν έλειπαν, Οζ ^ζουν 
ποός διαστολήν τών φύλων ύπο βιολογικήν ·ν γενει 
εποψιν τά ειδικά έκζστω άνατομικά στοιχεΐζ και ή 
διάφορος λειτουργική αύτών ενότης.

Άλλζ, ήδύνατο τις έρωτήσαι, εκ τής οργανικής 
διαφοράς τών φύλων έπεται ώς αναγκαία η διαφορά 
έν τη δλη σφαίρα τών ψυχικών αύτών ενεργειών; 
Ναί, άπαντώμεν Διότι έκαστος οργανισμός μετά τής 
ανεξαρτήτου ύπάρξεως κέκτηται και σφαίραν ίδιαν 
ένεργειών άπορρέουσζν, <ός είπείν, εκ τής ανατομι
κής όργανόσεως καί τών φυσιολογ.κών αύτού ιδιο
τήτων^ .

Ποιο; δέ είναι ό χαρακτήρ τής εύρυτέρας εγκεφα
λικής ένεργείας τού άνδρός ; Αί έρευναι τών σοφών 
κατέληξαν είς τό συμπέρασμα ότι ό νούς τού ανδρος 
είνε, ούτως είπείν, πεπλασμένος ίνα έπιτελή έργα 
αύστηρότερα, διαρκέστερα καί ενεργή μετά λογικής 
μείζονος ή ή γυνή.

Άλλά τότε ποια είναι ή θέσις τής γυναικός απέ
ναντι τού άνδρός II θεσις τής γυναικός απέναντι 
τού άνδρός είναι οία ή τού άνδρός άπέναντι τής γυ- 
ναικός. ΤΙ φύσις διά τής ποικιλίας καί τών άντιθέ
σεων ποιεί τάς πληρεστέρας καί θαυμασιωτερας τών 
άοαονιών. Ό συνδυασμός τών άνίσων τού πνεύμα
τος διοργανισμών (έπιτραπήτω ή φράσις) τών φύ
λων άποτελεί τήν ηθικήν εκείνην αρμονίαν, ανευ της 
οποίας άδύνατος άποβαίνει πάσα κοινωνική ανα- 
πτυξις, οίαδήποτε πρόοδος καί έπίδοσις τής άν- 
θρωπότητος2 *. Άλλ’ είς τήν αρμονίαν ταύτην ή γυνή

1 Οίαδήποτε παράβ χσις τού θεμελιώοου; τούτου νο
μού τής φυσιολογίας εσται τιμωρητέα. διότι με’χςυ των 
οργάνων τυγχάνει ούτω στενή σχέσις, ώστε χνευ της αρ
μονική; χαί πλήρους όλων όμού συνεργασίας αδύνατον εΤ- 
νχι νά τηοηθή έν τή ολη σφχίρχ τών λειτουργιών ή 
ισορροπία εκείνη, είς ήν συνίσταμαι ή κατά φύσιν κχτά- 
στασις, ή ύγιεία, ή ευεξία τού οργανισμού, και διότι με
ταξύ τών λοιπών οργάνων χαί συσκευών αφ ενός χαι του 
εγκεφάλου άφ’ ετέρου ύφίσταττι τοιαύτη αλληλεγγύη καί 
άλληλεπίορασις, ώστε οίαδήποτε διχτάραζις τού ενός μέ
ρους συνεπάγεται χνχποοράστως άνάλογον διαταραχήν και 
είς τό ετερον

2 «Τήν διάταξιν ταύτην τή; ανθρώπινης φύσεως, τήν 
άπ* άλλήλων δηλονότι έξάρτη-ιν τών φύλων, δι’ ης η 
πρόοδος τού ενός έςήρτηται έκ τής προόδου τού ετέρου, 
τήν άρίστην άνάπτυξιν τού αρρενος χαι θήλεος εγχεφχ 
λου πεπλασμένων όπως χλληλοβοηθώνται χαί οιτινες ηνω 
μένοι δύνανται νχ άπο<αλύψω:ι τά μυστήρια τού σύμ- 
παντος, εκφράζεται Οχυμασίως ό Emerson όιχ γλώσσης 
μεστής φυσιολογικής αλήθειας οσον καί ποιητικής καλ 
λονής.

From the twins is nothing hidden ;
To the pair is naught forbidden ;
Hand in hand the comrades go
Every nook of Nature through ;
Each for other they were born.
Each can other best adorn.

συμβάλλεται διά πλεονεκτημάτων, z ή φύσις έν τη 
σοφία αυτής ούκ έδωρήσχτο τώ άνδρί.

ΙΙοία δέ είναι τά πλεονεκτήματα ταύτα ; Είς τήν 
έρότησιν ταύτην άφίνομεν ν’ άπαντήση συγγραφεύς 
άοαόδιο;1. «Τά προσόντα, ών ή άνάπτυξίς έστι 
τοσούτφ σημαντική παρά ταίς γυναιζί, περί ών πρό
κειται2, συνοψίζονται άπαντα είς εν μόνον, είς τήν 
ζκραν εύαι σθη σί αν ».

«Είς την λεπτοτάτην αύτής αισθητικότητα ή γυ
νή οφείλει τά κυριωτερα αύτής θέλγητρα καί τάς 
μεγαλ ειτέρας αύτής άρετζς»..........................................

«Έκ τής ζκρζς εύαισθησίας τής γυναικός γεννώνται 
ή /άρ·ς τών κινήσεων, ή λ-πτοτζτη αύτή; καλαι
σθησία, ή θζυμασία χύτης δεκτικότης περί τήν τέ
χνην τού έκφρζζεσθαι, ή εντελής αύτής άφή, ή οξυ
δέρκεια, ή φιλόστοργος αύτής πρόνοια, ή τρυφερά καί 
υ.υστικη αύτής εύσέβεια, ή άνεξζντλητος αύτής φ:· 
λελεηυοσύνη, καί μέχρι τής ετοίμου καί γοργής έ
κείνης νοημοσύνης, ήν ή κζρδία, εστία πάντοτε φλέ
γουσα, ηλεκτρίζει καί ύποθζλπε?.»...............................

·«»····· · · ··· ♦············ ···· · ·
«Άλλ* έν τίνι χαρακτήρι άναγνωρίζει τις τήν λε

πτήν ταύτην ευαισθησίαν τής “γυναικός, έξ ής άπορ- 
ρέουσιν έν ταύτώ αί χαριτες, αί άρεταί καί τζ τού 
νοός προτερήματα αύτής;» ΊΙ ευαισθησία αύτη τής 
γυναικός άναγνωρίζεται έζ. «τής εξαίσιας αύτής δε- 
κτικότητος τού συγκινείσθαι».

Άλλ’ «ή δεκτικότης τού συγκινείσθαι καθό με
γάλως άνεπτυγμένη είς τήν γυναίκα καταντά ευκό
λως ύπερβολική. ΊΙ δέ υπερβολική ευπάθεια αύτη πε
ριλαμβάνει τρεις τάξεις γεγονότων, ζτινα κατέχουσι 
σημαντικήν θέσιν έν τω χαρακτήρι τής γυναικός. Είνε 
δε τά επόμενα: Γν παντοίαι συγκινήσεις ταχέως 
διαδεχόμεναι άλλήλας, 2’7 ή άνάγκη τού ζητείν νέας 
καί όσον οίόν τε ζωηρζς, 30ν τό κράτος, όπερ αί διά
φοροι αύται συγκινήσεις έξασκούσιν έπί τών ιδεών, 
τών συλλογισμών καί τής κρίσεως. ΊΙ ταχεία διαδο
χή τών μζλλον άντιθέτων συγκινήσεων συνεπάγεται 
τήν τα/είαν διαδοχήν τών πλέον άντιφατικών ιδεών. 
Αι δέ ίδέαι παριστάνουσαι τά άντικείμενα και τά 
συαβεβηκότα ύπ’ όψιν ομοιόμορφον τή ταραχή, ήτις 
τά γεννζ καί συχνάκις μετά φανταστικών χρωμά
των, άποβαίνουσιν έκ περιτροπής πηγή άνεξζντλητος 
συγκινήσεων άνζλόγων. Ούτος έστιν ό μοιραίος κύκλος 
έν τώ όποίω παλαίει ή ζκρα ευαισθησία τής γυναί
κας. Η ταχεία αύτη διαδοχή τών συγκινήσεων, ή- 
τις έστί βάσανος φοβερά ζμα καί επιτακτική άνζγ-
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κ/], είναι ο σκόπελός, κατά τού οποίου συχνότατα 
συντρίβονται ή άνάπαυσις, ή ύγιεία χαί αί φρένες αύ- 
~ήί· Επειδή δε αι συγκινήσεις αντηχοΰσιν εις τά βά- 
θΖ τού οργανισμού, τοιαύται συγκρούσεις ούτω συ- 
χνώς έπαναλαμβανόμεναι καί τοσούτω ποικιλοτρό- 
πως παραγόμεναι ταράττουσι τήν αρμονίαν καί άλ 
λοιοΰσι τάς λειτουργίας αύτοΰ».

« Ες όσων άρτι ελεχθησαν περί τοΰ μάλα ραδίως 
συγκινεϊσθαι την γυναίκα, καί μάλιστα περί τοΰ κρά
τους, δπερ ή ευπάθεια αύτη έξασκεϊ έπί τών ενερ
γειών τοΰ νοός αύτής, ή λογική δέν θά ήτο ή επι
κρατούσα ιδιοτης τής άξιεράστου συντρόφου τοΰ άν- 
δρός. Άλλ’ ή λογική είναι απαραίτητος, όπο'ταν έ- 
1ϊιΧ6’·?ί τι» εργον σπουδαίο ν, είτε πρόκηται νά έξα- 
γάγγ ές αρχής τίνος άπαντα αύτής τά συμπεοάσμα 
τα, είτε πρόκζται νά ύψωθή διά τής έξετάσεως τών 
γεγονότων εις τήν άνακάλυψιν καί άπόδειξιν άρχής 
τίνος. Τό έμμεσον ν.ργγς τίνος εΰρζται έν ανοικτή 
παύ.γ πρός την αστάθειαν τών συγκινήσεων φοβεί
ται τις, και δικαίως, τόν θρίαμβον τοΰ εύμεταβόλου 
στοιχείου έπί τοΰ στοιχείου, δπερ ούδόλως πρέπει 
νά μεταβκλληται».

1 Robin. Dictionnaire Encyclopedique des s ien - 
ces medicales. Sexe.

2 Ήλο;. Ίδε Τεΰχος MZ '.

«Δέν πρέπει τις νά άπαιτή χάριτας, αίτινες άπο · 
κλειουσιν αλλήλας- δέον ο άνήρ νά άφίνη είς τάς 
γυναίκας τάς προνοητικά; καί ετοίμους αποφάσεις, 
άς το αίσθημα αυτοσχεδιάζει, ή δέ γυνή οφείλει νά 
παραιτή εις τούς άνδρα; τά σοφά καί έπίπονα βου - 
λεύματα, άτινα καθιεροΐ ή λογική».

Διά τών ολίγων τούτων ήθελήσαμεν νά φέρωμεν 
εις γνώσιν ουχι τών πλειω γινωσκόντων, οίτινες πολ
λοί εισι, άλλά τών καί ταΰτα άγνοούντων, ότι ή νεω- 
τέρα επιστήμζ, ήτις δέν τέρπεται φερομένη έπί τών 
πτερύγων τής φαντασίας, άλλ’ έπαναπαύεται έπί τής 
άπλής και θετικής αλήθειας, οίαδήποτε καί άν η 
αυτζ, θεωρεί τήν γυναίκα ανίκανον νά λειτουργήσει 
οργανικά; καί ψυχολογικώς ώς ό άνήρ.

Πάσα λοιπόν απόπειρα έκ μέρους τής γυναικός, δ
πως αντικαταστηση τον άνδρα έν τώ κοινωνικφ βίω, 
θά έληγε φυσιζώς είς τήν έκφύλισιν αύτής. Πρόχειρα 
παραδείγματα παρέχει ήμίν ό βίος τών τε πεπολιτι- 
σμένων καί βαρβάρων λαών, καθώς επίσης άτέλειαι 
καί παθολογικοί καταστάσεις τοΰ οργανισμού πείθου- 
σιν δτι δταν τό έν φύλον προσεγγίζη τό έτερον άπόλ- 
λυσι τά ίδια χαρακτηριστικά. Δύναται ή γυνή ώς έκ 
τοΰ βίου αύτής νά καταςή ρωμαλαία καί ν’ άποκτήση 
ήθος άνδρικόν, άλλ’ άεί έπί ποινή τοΰ στερζθήναι τών 
σωματικών και πνευματικών αύτής προτερημάτων 
δύναται διά μελε'τζς ένδελεχοΰς νά άποκτήση γνώσεις 
εύρειας, αλλ’ επί βλάβη τής έαυτής υγείας καί έπί 
κινδύνφ νά καταστή άνίκανος τοΰ έπιτελέσαι τά 
καθήκοντα, ά τη επιβάλλει ο ύψηλός αύτής προοοι 
σμος. Ναι, θαυμάζομεν τά έργα γυναικών ούκ ολί
γων, έργα αληθώς εφάμιλλα έργων ενδόξων άνδρών 
αλλ αύται ποιούσιν εξαίρεσιν. Άλλά, ώς ό Cerise 
λέγει επί τοΰ προκειμένου, «αί έξαιρέσει; ούδόλως 
αποτελοΰσι τον κανόνα δσω πολυάριθμοι κ£ν ώσιν». 
‘Ο δέ Ch. Robin1 2 άποφαίνεται οΰτω- «Καί αύται αί

εξαιρέσεις τής διανοητικής υπεροχής τών γυναικών 
επι τών ανδρών είναι τοσούτω σπάνιαι καί τοιαύται 
ώστε δύναται τις είπεϊν άνευ ούδεμιάς υπερβολής ότι 
προσάγουσιν αποδείξεις ύπέρ τού κανόνος. Προσέτι, 
έκτος τών μαθηματικών, ή ύπεροχή αύτζ ούδέποτε 
είναι έπιστημονικής τάξεως».

Ούδείς, νομίζομεν, ούτε οί μνημονευθέντες συγγρα
φείς, ούτε άλλος τις δύναται ν’ άρνηθή τή γυναικί 
λογικήν αύστζρότητα· παρατηρητέον δέ μόνον δτι ό 
βαθμός τής λογικής ταύτης αυστηρότητας είναι φυ- 
σικώ τώ λόγω ο αρμόζων αύτή. Όσον δ’ αφορά τάς 
επιστημονικά; γνώσεις, πεπείσμεθα δτι ή γυνή θά 
ποιήσηται μεγζλας προοδους εν άπάσαις ταίς άνθρω- 
πίναις γνώσεσι καί δτι είς μέλλον ούχ: λίαν άφ’ ή
μών αφεστώς εν πολλοϊς καί ού σμ.ικροΐς θά έργάζη- 
ται παρά τώ ανδρί καί μετ’ αύτοΰ έπ’ ώφελεία τής 
κοινωνίας. Άλλ’ οί τά πάντα διέποντες αναλλοίω
τοι νόμοι πείθουσιν δτι έν τή αναπτύξει τοΰ ανθρω
πίνου πνεύματος αι σχεσεις τών φύλων ού μ.εταβλη- 
θησονται. Ουδόλως δ’αμφιβάλλομεν δτι έλεύσεται 
ήμαρ, ότε η γυνή θ αποβάλη ώς χιμαιρικήν, έπι- 
σινή καί άσύνετον πάσαν ιδέαν τοΰ παοαβιάσαι τά 
ύπό τής δημιουργικής δυνάμεως τεταγμένα, καί δτε 
γνοΰσα εαυτην θά τηρή ζηλοτύπως τήν περιωπήν, 
εις ην και μονήν οι άνδρες ου παύσονται έπιδαψι- 
λεύοντες αύτή τιμάς καί άποδιδόντες πάνθ’, όσων ή 
φύσις κατέστησεν αύτήν άξίαν.

Προσεχώς θέλω πέμψει ύμϊν τάς έπί τοΰ ζητήμα
τος τούτου γνωμοδοτήσεις γυναικών τινων καί άν
δρών διαπρεπών, συγκεφαλαιούσας, ούτως είπεϊν, ή 
πιστώς παριστανούσας τό φρόνημα πολυαρίθμων άν
δρών καί γυναικών επίσης διακεκριμένων. *

'ErBpat.la Δ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ.
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Οί άγαθοΐ καί απλοϊκοί εκείνοι Γάλλοι είδον τό
τε έπί τρεις συνεχείς μήνας πολλά καί διάφορα. Τή 
προτεραία τής τελευταίας ήμέρας προητοιμάσθη ή 
μέλλουσα πρωινή έπίθεσις. Έδόθη προςταγή νά χω- 
ρισθώσιν εις δύο μέρη, καί μικρόν πρό τής ήλίου 
ανατολής ν’ άρξηται τό πΰρ.

Τή πεμπτρ εωθινή ώρα, μία μέν φάλσγξ πρός 
νότον καί άνατολάς προςέβαλε τήν πύλην τοΰ φρου
ρίου, έτέρα δέ τήν πρός νότον καί δυσμάς. Ή δευτέ
ρα αυτή φάλαγξ, εν μ,ονον έχουσα ορειβατικόν κανό- 
νιον, διά τριάκοντα άνδρών τοΰ σκοποΰ επέτυχε.

Έν τώ φρουρίω άκρα σιωπή. Λόγχαι τινές φαίνον
ται ύπέρ τά προχώματα, άλλ’ ούδεμ’ία ακούεται βο
λή, ούδεμία εχθροπραξία. Πάντες οί πολιορκούμενοι 
φαίνονται κοιμώμενοι.

Άλλ’ αύτοί μέν είνε στρατιά, οί δέ Γάλλοι όλι-

ραλυθέντες ύπό τής ήττης, τρέμοντες πρό τοΰ θανά
του καί καταβεβλημένους τούς εαυτών αρχηγούς βλέ- 
ποντες, έζέλιπον δίκην σκιών.

Αί δύο ένωθείσαι φάλαγγες πάραυτα συνεκρότησαν 
πολεμικόν συμβούλιου. Κατέλαβαν πάσας τάς πύ- 
λας, έξέπεμψαν αξιωματικούς προς κατάληψιν δ jo 
χωρίων στρατηγικών καί άπέστειλαν περιπόλους εις 
τά έσω τοΰ φρουρίου.

Πάντα έρημα εύρέθησαν, πλήν δέ τινων ένοπλων 
ζωγρηθέντων, έν οί; καί τρεις ή τέσσαρες στρατιω
τικοί μανδαρίνοι καί οί δύο υιοί τοΰ περιβόητου Φαγ- 
γταντζιάν, ούδείς τή πρωία, έκείνη έφαίνετο έν τώ 

φρουρίφ έχθρός.
Άλλ’ είς αντάλλαγμα πανταχοΰ πολλά έπλανών- 

το ζώα κατοικίδια, κύνες, όρνιθες, χοίροι και νήσσαι, 
έντρομα έκ τής ταραχής έκείνη: καί τής αιφνίδιας 
άπελεύσεως τών εαυτών κυρίων. Προ πάντων δι ο: 
κύνες ήσαν πολυάριθμοι- έτρεχον ρινηλατοΰντες, όρ- 
θοΰντες τά ώτα, τήν σοβην συστέλλοντες κκί έτοι
μοι νά δήξωσι. Ωρυόμενοι δέ καί συναγελαζόμενοι 

έζήτουν τροφήν.
Τότε οί θηρευταί τούς κύνας μετεβαλον εις θηρά

ματα, θλιβερά μέν, άλλ’ ών ό θάνατος, χάριν τής ύ- 
γιείας, ήτο αναγκαίος. Πλείστους λοιπόν εφόνευσαν 
καί τά πτώματα έρριψκν πέραν τών οχυρωμάτων.

Πλήν δέ τών κυνών κκί πτηνών τής αύλής, οί 
άνναμϊται είχον καί τινας κομψούς μικρούς ίππους 
καί μέγκν έλέφαντα, μεγαλοπρεπώς περιφερομενον εν 
τώ φρουρίω. Ταΰτα τά κτήνη καταλαβόντες οι Γάλ
λοι, μετά δύο ώρας έπανήλθον είς τό γενικόν στρα- 
τηγεΐον.

Έν τω μεταξύ, ό αρχηγός τής έκστρατείας μετά 
τών ακολούθων αύτοΰ καί άνναμιτών έρμηνέων, έ- 
ποαξεν δ τι άπ-ήτει ή σύνεσις καί ή τών πραγμάτων 
άνάγκη.

Οί κάτοικοι τού φρουρίου είχον απελθει, ή ως 
μΰς έκρύπτοντο. Άλλ’ έάν έν τώ φόβω αύτών κατέ- 
λιπον παν δ τι είχον, οί Γάλλοι δμως ύπελαβον δτι 
θκττον ή βραδύτερον οί φυγάδες θ’ άνεφαίνοντο, 
ποός ζήτησιν τής ούσίας αύτών, είτε ως επιθετική 
στρατιά^ είτε έν ειρήνη, άλλ’ ούχ ήττον επικινδύνως 
ταράττοντες τήν τάζιν. Εύει Λο’.ζον νχ παρχ^κευα· 
σθώσιν οί Γάλλοι κατά παντός ένδεχομένου καί άμα 
τή άρχή νά έλκύσωνται τήν εύνοιαν άνδρών, δυνα- 
μ.ένων έσω τε καί έζω ν’ άπειλώσι τήν ταζίν.

"Οταν τά συοφετώδη πλήθη άμ.οιρώσι φιλοπατρίας 
καί πολιτικής, άγνοοΰντα τήν άληθή νόμιμον έλευ- 
θεοίαν, τότε ο’ίκοθεν ε’ίκουσι τώ ισχυροτέρω, και μά
λιστα όπόταν ό νικητής σέβηται τήν ιδιοκτησίαν..

Ταΰτα έγίνωσκε σαφώς ό αρχηγός τών Γάλλων 
καί διά τοΰτο άμέσως πκσιν εδήλωσεν διά προκηρύ
ξεων ότι ή περιουσία καί πάντα κινητά τε καί άκί- 
τα, άνήκον τοίς κυρίοις αύτών όσοι δέ τών ιθαγε
νών ήθελον νά ύπηρετήσωσιν ύπό τήν σημαίαν τών 
Εύρωπαίων, θά έλάμβανον διπλάσιον μ.,σθόν.

Μετά τήν προκήρυξιν ταύτην πάντες οί Άνναμϊ- 
ται ώρμησαν νά λάβωσιν έκ τοΰ φρουρίου τά εαυτών 
ύπκρχοντα. Τινές έφαίνοντο έκ τής γής άναδυόμε-

γαριθμότατοι. *Π στρατιά κρύπτεται όπισθεν μεγάλων 
τειχών, οί ολίγοι Γάλλοι εύρηνται έν άνοικτώ πεδίω.

Ζητείται τολμητίας τις, ΐν’ άναβή τήν πύλην και 
άνοιξη τήν οδόν. Τριάκοντα έμφανίζονται, πρόθυ
μοι ν’ άποθάνωσι. Ό πρώτος υποδειχθεί; αδιστα- 
κτως άναβαίνει καί επειδή τους τολμηρούς η τύχη 
βοηθεΐ, ή πύλη ανοίγεται καί ή οδός εΐν’ έλευθέρα.

Άλλά τότε έξηγέρθη ό εχθρός, καί τό πΰρ ήρξατο. 
Άνάγκη νά βυθισθή καί ή δεύτερα πύλη, σκληροτα 
τη ούσα καί δυσκαταγώνιστος. Μόνον τό κανόνιον ί 
δύναται νά καταθραύστ) αύτήν. Πεντε άνδρες προς- 
άγουσιν αύτό, δέκα μέτρα μακράν τών προχωμάτων. 
Οί λοιποί πάντες έγε'νοντο πυροβοληταί, καί μετ’ ά
κρας άκριβείας αί βολαΐ αύτών πίπτουσιν επί πο
λυαρίθμων πολεμίων. Αί άνναμιτικαΐ βολαΐ ούδένα 
Γάλλον προςέβαλον. Έν τέλει η πύλη εθραυσθη ύπό 
τής εύθυβολίας τών Γάλλων, υπέρ ών και ή Νίκη 
έκρινε. Πάντες διά τοΰ ρήγματος είςώρμησαν, πα- 
τοΰντες έπ’ι πτωμάτων και ψυχορραγουντων. I ο αιμα 
ρέει ποταμηδόν καί οί φυγάδες πολλαπλασιάζονται.

Άλλ’ αίφνης κατά τών διωκόντων Γάλλων χά
λαζα έβλήθη βολών, έκ παρεννοήσεως αύτής ταύτης 
τής γαλλικής έφεδρείας. Ικανή έπήλθε σύγχυσις, έως 
ού ήχησεν ή σάλπιγξ καί ή παρεννόησις επαύθη. Τό
τε ή μικρά στρατιά έχώρησεν πρός τά πρόσω, οι 
πολέμιοι έπιπταν πολυάριθμοι καί οί τραυματία: έ
τειναν τά όπλα τοϊς νικηταϊς. Μέγας μανδαρίνος, 
προςβληθείς τήν πλευράν, παραδίδωσι τό ξίφος αυτού 
πρός τόν ιατρόν, δςτις θέλει νά περιθάλψγ τόν πεσόν- 
τα. Ούτος ήτο ό γηραιός στρατηγός, έκ τών πρώτων 
βληθείς ύπό τών πυροβόλων ήμών, απερ χτυ.κοναι 
όίς, κατά τήν γραφικήν φρά.σιν τών Άνναμιτών.

Οί διώκοντες συνήγον καθ’ οδόν τά πολύτιμα 
τών φυγάδων δπλα, κομψάς σπάθας, τετορευμενα 
πυροβόλα καί άλλα λάφυρα. Άνευ τινός άπευκταίου 
οί Γάλλοι τέλος ήνώθτσαν πάντες πρός νότον καϊ 
δυσμάς, δπου ή αύτή νίκη τά δπλα αύτών έστε- 
ψεν, άνευ τινός άπωλείας.

Ή έφοδος ήρξατο τή 6 ώρα, καί τή ογδογ το 
τεσσαράκοντα JI περιφερείας φρούριον, λαμπρώς έςω- 
πλισμένον καί τοσαύτας έχον τροφάς, κατελήφθη 
ύπό τών έπαράτων εκείνων Βαρβάρων. Ο τέως ή
συχος καί αγέρωχος στρατηγός ήγωνία ήδη, έχων έν 
τή πλευρά τμήμα σιδήρου. Ή τρίχρους σημαία εκυ- 
μάτιζεν έν τή κεντρική τού φρουρίου σκοπιά, πάσιν 
άγγέλλουσα τήν τών Γάλλων νίκην.

Ζ'·
Διλ μέσου τοΰ φρουρίου. - Οί ηλανώμενοι κύνες—‘Ο 

έλέφας. - Μετοικεσία: Κουγεντριφοϋ — Σωματεία 
καί συνοικία: Χανόης—‘II παγόδα τοΰ Bargar— 
ΊΙ παγόδα τών καταχθονίων βασανων.— Σκέψεις.— 
Γ:γάντιον έργον· Μεταβολή τών ίγκοσμίων πραγ
μάτων.
Ή ήμέρα τής άλώσεως Χανόης ού μόνον άπέδει- 

ξεν ήρωικάς πράξεις, άλλά καί παράδοξα πράγματα 
ήγαγεν είς μέσον. Πλέον ή άπαξ έγέλασαν οί Γάλλοι, 
καίτοι τών πραγμάτων ή κατάστασις ήτο θλιβερά.

Προςβληθέντες άπροόπτως οί Άνναμϊται καί πα-
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ναι. δπου ο,τω; ήσχν κεκρυμμένοι έκ τού ποοτέρου 
φόβου.

Έπί πολλά; ώρα; διήρκεσεν ή παράληψις τών 
πραγμάτων καί περί ήλιου δύσιν έπανήλθεν ‘ ή ήσυ- 
χία.^ Ιοτε αυτού ετάχθη φρουρά πεζικού καί οί ναύ
ται άπήλθον.

ΊΙ νύξ παρήλθε ν άδιατάρακτο;, καί κατά τά; 
επελθούσα; ημέρα; οι Γάλλοι εζήλθον εί; έπισκόπη- 
<>ιν . ή; Χανοη; καί τών περί; I ό γενικόν στρατη
γείο ν έστάθη έν τή άκροπολει.

Π αποθήκη τών τροφίμων περιείχε πλείστην όρυ
ξαν καί το ταμιεΐον 100000 φράγκων, ετι δέ καί 
τμήματα χρυσού και αργύρου. Ταύτα έφύλαττεν αυ
στηρά φρουρά. Έν τω οπλοστασίω ύπήρχον παλαιά 
όπλα και πορτογαλλικά κανόνια, άπερ πάντα μετά 
μ ep ίμ νη ς προεφυλ άχθη σα ν.

Και οί ιατροί δε δραστηρίω; φζχντο ίργχζόμζνω, 
περιθάλποντε; χχι ^epxr.e'j^ie^ τού; άνναμίτας τραυ
ματία;. Όμέγα; στρατηγό; ήτο έκ τών βαρέω; 
τραυματισθέντων άλλά τό ηθικόν αύτού τραύμα ητο 
καιριώτερον, και έπειδή είχεν όμόσει νά μή έπιζήσγι 
τη; άτιμίας αύτού, προςεπάθει ν’ άφέλη τού τραύ- 
[χατο; τόν έπί^σ;ζ<>ν. οπότε Siv εβλεπον αύτόν οί 
ιατροί. Ούτω, μετά πολλάς καί μακράς oSovac, ό 

’Νουγεντριφοϋ, ό τής χώρας πατήρ. παρέίωχ,ε τήν 
μεγαλοφρονα αύτοΰ ψυχήν τώ BooSz, έπικαζεσζμενος 
άμα κατα τών νικητών· τού ουρανού την έκδίκησιν.

Εν δε τούτφ τώ μεταξύ έν ταΐ; γωνίαι; τού φρου
ρίου και τής πόλεω; άνεκαλύπτοντο πολλά καί πε
ρίεργα, οι δε Γάλλοι έπεσκέπτοντο άπλήστω; τών 
βιομηχάνων καί τεχνιτών τά εργαστήρια. Άλλά κζί 
οί ποθούντε; μελέτα; και παρατηρήσει; ηθών καί 
ίθιμων, εύρύ πρό αύτών είχον τό στάδιον. Βαθμηδόν 
τό φρούριον έπληρώθη ύπό παντοίων άνθροίπων, έυ.- 
πορων, εργατών, στρατιωτών καί άλλων, ερχομένων 
νά ύπηρετήσωσι τοι; Εύρωπαΐοι;. Πάντε; εύχαρίστω; 
δεκτοί έγινοντο, οί δε χάριν στρατιωτικών έργων 
ελθοντε; προςελήφθησαν ύπέρ τών μελλουσών άναγ- 
κών. Καί έργζται Se καί έργζτιίες παρεσκεύαζον τάς 
τοΐς Εύρωπαΐοι; αναγκαία; οικία;, καί άμα μετεκό- 
μίν,ον τροφά; καί παν χρήσιμον έφόδιον. IIτο άξιο- 
θεατό; ή προθυμία καί κίνησις τών πτωχών έκείνων 
άνθρώπων.

Ο τά έργα όιευθύνων ύπαξιωματικό; ούδέ γρύ έγί- 
νωσκε τής άνναμιτική; γλώσσης, πάντα δέ κατώρ- 
θου διά χειρονομιών, καί ούδέποτε χρήσιν έποιήσατο 
ή; έκράτει μάστιγος. Έλεγε δέ πολλάκις- «Αύτη 
δίνε τό λεξικόν μου. Όσάκις δέν με καταλαμβάνει, 
τήν λαμβάνω διά τής δεξιά; καί τούτο άρκεί».

(ναί άληθώ; τό λεςικόν τού άςιωματικού έμεινε πα- 
ροιμιώδε; παρά τοΐς εί; Τογκίνον άπελθούσι Γάλλοι;.

ΊΙ κυρίως Χανόη, πόλις μή πολεμική, έχει ιδίαν 
τινα πρωτοτυπίαν. Διήρηται εί; πλείστα; άπ’ άλλή- 
λων άπεχούσα; συνοικία;, χωριζομένα; διά θυρών, 
αίτινε; κλείονται εύθύ; μετά τήν δύσιν τού ήλιου. 
Εκαστην συνοικίαν κατέχουιιν άνθρωποι ενός καί τού 

αύτού έπαγγέλματο;, ούδέ δύναται ό άλλο τι μετερ- 
χόμενος έργον νά έγκατχστή έν άλλη συνοικία.

ΊΙ βιομηχανία αύτών είνε έπίσης πρωτότυπο;, αί 
νέχναι είςέτι έν τοί; σπαργάνοι; καί πλήν τών έγ- 
κεκολλημένων έργων, ών μοναδική ή τελειό της, τά 
προϊόντα τή; πρωτευούσης Τοξίνου ούδέν τό λόνου 
άςιον έχουσι.

Καί μνημεία δέ μνεία; άζια δέν άπαντώσιν έν τή 
πόλει, πλήν τή; ^αγόόας τών χαταχθοπων βασά
νων καί τή; παγόδας Βαινάν. έντό; τή; άκροπό- 
λεω;. 41 παγόδα αύτη είνε βουδιστών ναίδιον, έκτι- 
σμένον έν τώ κοιλώματι γιγαντώδου; βανιάνου. Τό 
ναίδιον τούτο, άπό πολλών έτών φυλαττόμενον ύπό 
γραία; ιε-εια;, ϊσωτ εκατοντούτιδο;, οντω; εΐνε θαυ
μάσιου, διότι κεΐται έν μέσω άληθού; δασου;, δπερ 
αποτελείται ύφ* ενό; καί μ.όνου δένδρου.

Κατά τά; πρώτα; ώρα; τή; άλώσεω; τού φρου
ρίου, ή ιέρεια τού Βανιάν μόνη έν αύτώ εύρέθη. Οί 
κυνηγούντε; τού, κύνα; Γάλλοι αίφνη; εύοέθησαν ε
νώπιον τή; ταλαίνη; γραία;, προςκυνούση; τώ θεώ 
αύτή; καί έπικαλουμένη; βοήθειαν.

ΊΙ δέ παγόδα τών καταχθονίων βασάνων είνε αξία 
ίδια; περιγραφής. Τό κτίριον έχει περίπου δέκα έω; 
δώδεκα μέτρων μήκο;, έπί πέντε ή έξ μέτρων πλά
τους Δύο χωρίσματα συγκοινων.ύσιν άλλήλοις, καί 
τό μέν πρώτον, είκών τού παραδείσου, κατέχουσιν 
άγιοι, παντό; μ,εγέθου; καί χρώματο;, έχοντε; τό 
ηθο; εύγενέ; καί μακάριον. Έν μέσω δέ τού δευτέ
ρου, πέριξ πυραμιδοειδούς πέτρα;, μυρ άδε; μικρών 
ανθρωπάριων ύπάρχουσι, παριστώντων τού; καταδί
κου; τού Βούδα.

1 α εν τώ απαισιω τουτω τοπω παριστά^χενα, έξε- 
ταζόμενα λεπτομερώς, θά ήρκουν είς βεβκίωσιν, έάν 
υπΖιρχεν αμ.φιβολια, οτι αι πλείσται τών θρησκειών 
μάλλον ή ήττον άντέγραψαν άλλήλας. Καί όντως 
έν τή παγόδα έκείνη εύρίσκεις πάντα τά έν τώ άλλω 
κοσμώ τον κακόν χριστιανόν άναμένο>τα άγαθά. Ό 
κατάλογο; είνε πλήρη;. Άπό τή; άθλία; φλογο;, 
ήτι; έπί αιώνα; αιώνων θά καίγι ήμάς, μέχρι τών 
μ.άλλον εμπεριστατωμένων βασάνων, τού τροχού, του 
ζέοντος έλαίου, τή; έσχκρας, τών τριαινών τού δια
βόλου, τών χοανών, αίτινες βυθίζονται εί; τόν φά- 
ρυγγα καί δι’ ών δέν χέεται βεβαίως άμβροσία, ού
δέν παρέλιπεν ό εύσυνείδητο; τεχνίτης, ό κατα- 
σκευάσας καί άνεγείρας τήν όλεθρίαν έκείνην πέτραν. 
Νομίζεις ότι ευρισκεσαι εν χ^ώρα καθολκίκών καί α
κούεις ιεροκήρυκας, δ..ά τού δικαστηρίου τής μετα- 
νο.ας και ποινής εκφσβούντο; καί τάς άσθενείς ψυχά; 
καί τάς τεταραγμένα; συνειδήσεις.

ΊΙ θ=α τούτων πάντων διεγείρει οδυνηράς σκέψεις. 
Άρά γε ό άνθρωπος είνε τόσον κακότ, ώςτε, ΐν% μέ- 
ντ) έν τ/ί τρίβω τού αγαθού, δέον άδιακόπω; ν’άπει- 
ληται καί νά βλέπγι πέραν τού τάφου ποινάς, ών τό 
άτελεύτητον δέν είνε άνάλογον προ; τήν ούσιωδώς 
άτελή καί πεπερασμένην αύτού φύσιν;

Άλλω; δε δέν είνε άφρων ύπερηφανία τό νομ.ίζειν 
ήμάς αύτούς, τού; τοσούτον εύτελείς, άξιου; τοιαύ- 
της οργής καί τοιαύτη; ποινή; ; νΑρά γε ούτω δέν 
σμικρύνομεν τήν άπειρον καί άκατάληπτον έκείνην 
δύναμιν, έξ ή; πάντα έκπορεύονται καί εί; ήν πάν

τα έπανακάμπτουσι ; Δέν είνε ύβρις κατά τού θεού 
τό λέγειν ότι είνε τόσον εκδικητικός; 1 αύτα δο δο- 
ζάζοντες, δέν καταστρέφομεν τού πλάσματος αύτού 
τήν αξίαν καί τήν δύναμιν τών αγχθων αύτού έργων ,

Ό ύπό τού φόβου τής ποινής άγόμενος δέν πράτ
τει τό άγαθόν χάριν αύτού καί μόνου. Μαθητής ων 
έν τώ βίω αύτού, διηνεκώς ένεργεί φοβούμενος τήν 
μαστίγωσιν. Έκ τουτου απερρευσαν αι παρζδο^οι ε 
ζεϊναι πράξεις καί αί μυριαι τελεταί, αίτινες βαθμη
δόν κατέστησαν τήν θρησκείαν τού ’Ιησού, ^θρησκείαν 
ούσαν πίστεως, έλέου καί κρίσεως, πολύ όυςοάστακτον 
είς εκείνους, ών ή πίστις, μαχομένη κατά τού λόγου, 
δέν είνε τόσον στερεά, όσον ή τού απαίδευτου. . . .

Μετά τινα; ημέρας τά έν τώ φρουρίω έπερατωθη- 
σαν καί ό εγχώριος κατηρτίσθη στρατός,^ χάρις και 
τή συνδρομή τών ιεραποστόλων. Τότε ο αρχηγός τής 
έκστρατείας έκρινε τήν ώραν εύθετον πρός παρζτασιν 
τών στρατιωτικών έργων καί εξακολούθησιν τής 

κατακτήσεως. ,.
Εκτατέ έγένοντο, έπί πολλάς έβδομάόας, αοιζ- 

λειπτα ανδραγαθήματα.
’Ολίγοι άνδρε; κυριεύουσιν ολόκληρα καί πολυά

ριθμα φρούρια. Εις τις μετά επτά ναυτών άμαχητει 
είςήλθεν είς τά τείχη τής Νιμβίν, καθήλωσε τά κα
νόνια, έζώγρησε τόν διο κητήν, καί δτε τινές τής 
φρουράς, έκ τής έκπλήξεω; συνελθόντες, ήθέλησαν νά 
έπιτεθώσι, ήτο ήδη άργά καί ό έχθρος ύπηγόρευε 
τούς νόμους αύτού, κατασχών τό φρούριον.

Τό θαύμα τής Ίεριχούς έπαναλαμβάνεται, πόλεις 
υποτάσσονται είς τήν φωνήν τών Γάλλων και πάντες 
ακάματοι πληρουσι το καθήκον.

Μετά τήν Χανόην ύπετάγησαν ή Φουλή, ή Χχι- 
τζούγη, ·ή Φουτουόγζ, ή Νιμβίν καί ή ΝιαΧίν. Οΰ- 
τω St’ έκατόν ίέκα ναυτών καί στρατιωτών κατί- 
σ/έθϊ) απέραντος χώρα καί κατηρτίσθη πειθαρχικώς 
εγχώριος στρατιά, έξ 100000 ιζαχητών. _ _

Σηριερον τό Τογκίνον ανήκει τώ πο\ιτισ[ζώ, οϋ 
εργον εΐνε ή [ζε”λλουσα τής χώρας έπίδοσις.

MAURICE DUBARD.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

OCTAVE FEUILLET.

Δ'.
Ή Βχστβίλ·λη, κτήρια πατρικόν τής οικογένειας Si 

Λουκάν κεΐται εγγύς τής θαλάσσης έπι τής 5υτικής 
άκτής τής νορμαν5ικής Φινιστε'ρης· εΐνε αγροτικόν 
■οίκημα ύψηλόστεγον, εχον εζώστας σ^ηροτεύκτους, 
οίκο5ομηθέν έπί Λουδοβίκου τοϋ 1Β'. έπί τών έρειπίων 
άρχαίου πύργου, ού λείψανά τινα κοσμοΰσιν είσέτι τόν 
εύρύν αύτού κήπον. Κρύπτεται έντός πτυχών γής 
x^uSivSpou, άγει Si πρός τό οίκημα ό5ός, ής εκα
τέρωθεν φαίνεται SεvSpoστoιχία γεραιτάτων πτε
λεών. Μόνωσις και μελαγχολία εΐσίν αί Sύo έντυπώ-

1 *1δί τεύχος ΜΖ*.

σεις, άς ή θέχ τού μέρους έκείνου έμποιεϊ έ^εκχ τού 
πυκνού δάσους, όπερ περικυκλοϊ αύτό πάντοθεν. Εί; 
τό συνηρεφές δ’ έκεϊνο σημεΐον τής χερσονήσου εζεδη- 
λώθη ή ύπερτάτη φυτική δύνχμις τής νορμανδική; 
γής. Τό βλέμμα τού παρατηρητού, έξερχομένου τού 
δάσους, έκτείνεται α’ίφντς έπί τών ευρυτχτων πεδιά
δων, αίτινες μορφούσι τό τριγωνικόν οροπέδιον τού 
ακρωτηρίου Αά-Χάγκ· πεδία κατάφυτα έκ παλιούρων 
καί Μ.υρικών, πεοιτειγίσματα έκ λίθων ακόλλητων, 
σταυοοί ένταύθα κχκεΐσε λίθινοι, οεζια και αριστερά 
οί απώτατοι κυμχτισμοί τού ’Ωκεανού, ταύτα πάντχ 
άπχρτίζουσι τήν σκυθρωπήν μέν, άλλά καί μεγαλο
πρεπή τοπογραφίαν τήν έπεκτεινομένην αϊφνη; ύπό 
τήν παμφαή λάμψιν τού ήλιου.

Ό κ. δέ Αουκάν έγεννήθη έν Βχστβιλλγ Αι παι- 
δικχί ποιητικαί αναμνήσεις άναφυρόμεναι έν τη φαν
τασία αύτού μετά τής φυσικής ποιήσεως τού εικονι- 
σθέντος τόπου, καθίστων τούτον προσφιλή αύτώ. χΗρ- 
χετο έκεΐ ώς προσκυνητής καθ’ έκαστον έτος προφχ- 
σιζόμενος κυνηγεσίαν, μόνον δέ άπό τή; ήμερα; τού 
γάμου του παρήτήθη τής προσφιλούς αυτώ έζεω, ίνχ 
μή έγκατχλίπγ τήν Κλοτέλδην μόνην, κρατουμένην εν 
Παρισίοις ύπό τή; θυγατρός της* άλλ’ όμω; είχον ά- 
ποφασίσει νά ταφώσιν αμφοτεροι εν τή μονώσει ταυ- 
τη άαα ώ; ήθελον άνακτήσει τήν ελευθερίαν αύτών. 
Τήν Βαστβίλλην έγίνωσκεν ή Κλοτίλδη μόνον έκ 
τών ενθουσιωδών περιγραφών τού συζύγου αυτή;, η- 
γάπχ δέ τό κτήμα μονον επι καλή τή πίστει ζ.αι ε- 
θεώρει τούτο έκ προτέρου ώ; τόπον μαγικόν. Έν τού
τοι;, ότε ή άμαία, ή; επεβη απο τού σταθμού, πρου- 
χώρησε περί λύχνων άφά; μεταζύ τών καταφύτων 
λοφίσκων έν τή ζοφερά καί κατωφερεΐ όδώ τή άγού- 
ση είς τήν έπαυλιν, κατελήφθη ύπό έντυπώσεω; 
δυσαρέστου.

— Θεέ μου, είπε γελώσχ, ό πύργος σου εινε πύρ
γος έρημίας !

Ό Αουκάν ήγωνίσθη, όσον ήδυνήθη, νά σ^νηγορηση 
ύπέρ τού πύργου του, άλλ* έδήλωσε συνάμα ότι πρό
θυμό; ήτο νά τόν έγκχταλίπγ) άμέσω;, έάν, άνχτελ- 
λοντο; τού ήλιου τής έπιούση;, δέν εύρισκεν αύτόν 

τερπνότερον.
ΊΙ Κλοτίλδη τάχιστα έγένετο θαυμαστή; τού κτή

ματος, ή δ’ εύτυχία αύτής, τέως περιστελλόμενη, 
κατά πρώτον ήδη εκορυφώθη ελευθερως εν τή ερημίκ 
ταύτγ και κατέστησεν αύτήν θελξίθυμον. Έπόθησε 
μάλιστα νά διαχειμάσ·/) εκεί καί νά αναμειν/) , τήν 
’Ιουλίαν, ήτις έμελλε νά έπανέλθη εί; Γαλλίαν εντός 
τού επομένου έτους. Ό Αουκάν άντέστη τό κατ αρ
γά; φρονών ότι τοιούτο σχέδιον προτεινόμενον υπό 
δεσποίνη; Παρισινής ήτο ήρωϊσμό; ύπέρμετρος· α^λ 
έπί τέλους κατένευσεν, εύτυχή; λογιζόμενο; έπί τω 
ότι τον μυθικόν εκείνον τόπον έμελλε νά συνδέσγ με
τά τού μύθου τών έρώτων του. Έπιθυμών άλλως τε 
νά καταστήσν) ήττον σκυθρωπήν τήν έν τώ κτήματι 
Stxfzoviiv της’ ΚλοτίΰΛης κατώρθωσε νά συνάψτι σχέ
σεις τινάς πρός τούς γείτονας, συνάμα S’ έπέτυχεν ό
πως καί ή [ζήτηρ αύτής έπισκέπτηται ταύτην ενίοτε. 
Ή κυρία Si Πέρς εύχαρίστως έ5έξατο τήν προτασιν

97.
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ταύτην, καίπερ είπούσα δτι έν γένει μέν άποστρέφε- 
ται την εξοχήν, ιδία Se την Βαστβίλλην, ήν θεωρεί 
άπαισίαν, διότι, ώς διετείνετο, ήκουσε κρότους τινας 
έντός τών τοίχων της οικίας και στόνους γοερούς έν 
ώρα νυκτός έν τω δάσει. Δέν ήδύνατο νά κοιμηθή, 
είχε δέ πάντοτε άνημμένον τό κηρίον έν τω κοιτώνι 
αύτής. Οί έγγύτατα κείμενοι ύψηλοί καί μεγαλοπρε
πείς βράχοι, ούς μετά θαυμασμού τγ έδείκνυον, πρού- 
ξένουν αύτη έντύπωσιν αλγεινήν.

— Ωραίοι είνε! έλεγεν, ώραιοτατοι, άγριώτατοι ! 
Δέν δύναμαι δμως νά τούς βλέπω· νομίζω δτι εύρί- 
σκομαι έπί τών ύψηλών πύργων τής Παναγίας τών 
Παρισίων. *Επειτα, τέκνα μου, ό έρως είνε ό τά πάν
τα καθωραΐζων, έννοεϊται S'e κάλλιστα διατί ύμεϊς 
είσθε ένθουσιασμένοι· άλλά θά μέ συγχωρήσητε βέ
βαια άν έγώ δέν συμμερίζομαι τόν ένθουσιασμόν σας! 
Ούδε'ποτε θά μέ θέλξη δ τόπος ούτος!. . . .’Αγαπώ 
τήν εξοχήν, άλλ’ αύτή δέν είνε έξοχή, είνε έρημος, 
είνε ή Πετραία ’Αραβία, είνε. . . .κ* έγώ δέν ήξεύρω 
τί είνε. ..Καθόσον δ’άφορά τό κτήμά σας. είνε, 
φίλε μου, καί λυπούμαι λέγουσα τ:ύτο, είνε οίκος 
κακουργημάτων. . .’Εξετάσατε καλά καί θά ε’ίδητε 
δτι κάποιον έφόνευσαν έδώ.

—- ’Όχι δά, φιλτάτη μου κυρία, έλεγεν δ Αουκάν 
γελών* κάλλιστα γινώσκω τήν ιστορίαν τού οίκου 
μου, καί έμπορώ νά σας έγγυηθώ. . .

— Έστέ βέβαιος, φίλε μου, δτι κάποιον έφόνευ
σαν εδώ. . .άλλοτε. . . Γινώσκετε πόσον εύκόλως άλ
λοτε οί άνθρωποι έκακούργουν!

Ή Ιουλία συνεχώς έγραφε πρός τήν μητέρα της, 
αί δ* έπιστολαί της ήσαν μακρόν ημερολόγιου περιη
γήσεων, δαιμονίως γεγραμμέναι είς ύφος δλως πρω
τότυπον, περιγραφικαί ζωηροτάτων έντυπώσεων φέ- 
ρουσαι τό ίόιάζον αύτή ύφος τής άγερώχου ειρωνείας. 
Περί τού συζύγου αύτής ή ’Ιουλία έγραφε λακωνικώς, 
άλλά πάντοτε εύνοϊκώς, συχνότατα δέ προσέθετε 
καί ύστερόγραφον σύντομον μέν, άλλά κολακευτικόν, 
άφορών είς τον κ. δέ Αουκάν.

Ό κ. δέ Μοράς ήτο φειδωλός έν ταϊς περιγραφαϊς, 
έφαίνετο δέ μή βλέπων άλλο τι έν ’Ιταλία είμή τήν 
συ,υγον του, ής υπερεςυμνει την καλλονήν, προσε- 
παυξηθεϊσαν, ώς έλεγε, διά τής θέας πλείστων άρι- 
στουργημάτων καλλιτεχνικών, έν οίς έκείνη ένετρύ- 
φα, έπήνει όέ καί τήν έκτακτον αύτής φιλοκαλίαν, 
τήν νοημοσύνην κκί αύτόν ετι τόν χαρακτήρά της. 
Ύπό τήν έποψιν δέ ταύτην ή Ιουλία— έγραφεν δ 
Μόρας — έμορφώθη έντελώς, κατέστη δέ σοβαρά καί 
συνετή ύπέρ τήν ηλικίαν αύτής. Αί λεπτομερείς αύται 
πληροφορία», κκτέθελγον τήν Κλοτίλδην καί συνεπλή- 
ρουν τήν άρςαμένην νά έδρεύη έν τή καρδία αύτής 
ειρήνην, ής ούδε'ποτε άχρι τούδε άπήλαυσεν.

Τού κόμητος αί έπιστολαί ήσαν έπίσης εύέλπιδες 
όιά τε τό μέλλον καί διά τό ένεστώς. *Εγραφεν δτι 
δέν ένόμιζε μέν καλόν νά έκβιάση τήν Ιουλίαν πρός 
διαλλαγήν μετά του πατρυιού αύτής, άλλ’ έβλεπε 
ταύτην εύόιάθετον πρός τούτο, έφ’ ω καί τήν προη- 
τοίμαζε βαθμηδόν ομιλών αύτή έπιτηδείως περί τής 
αρχαίας φιλίας τής συνδεούσης αύτόν μετά τού κ. 

δέ Αουκάν, περί τού παρελθόντος αύτών βίου, καί 
περί τών κοινών αύτών περιηγήσεων καί κινδύνων. 
Τάς άφηγήσεις ταύτας ή ’Ιουλία ού μόνον άνευ δυσ
αρέσκειας ήκουεν, άλλά καί προύκάλει ταύτας ένίοτε, 
ώς εί μετεμελήθη διά τήν προτέραν αύτής προκατά- 
7/ηψιν καί ώς εί έζήτει άποχρώντας λόγους ϊνα τήν 
λησμονήση :

— ’Έλα, Πυλάδη, λάλησόν μοι περί τού Όρέ- 
στου, έλεγεν αύτώ.

Διαμείναντες έν ’Ιταλία καθ’ δλον τόν χειμώνα καί 
μέρος τής άνοίξεως, δ κύριος καί ή κυρία δέ Μοράς 
έπεσκέψκντο τήν 'Ελβετίαν, άγγείλαντες δτι πρού- 
τίθεντο νά μείνωσιν έκεϊ άχρι τών μέσων τού θέρους. 
Ό κύριος καί ή κυρία δέ Αουκάν διενοήθησαν νά με- 
ταβώσι καί εΰρωσιν αύτούς έν 'Ελβετία, ϊνα ούτως 
έπισπεύσωσι τήν προσέγγισιν, ήτις έφαίνετο πλέον 
τυγχάνουσα άπλούν ζήτημα όιατυπώσεως. Ένώ ή 
Κλοτίλδη ήτοιμάζετο νά καθυποβάλη τό σχέδιον τού
το πρός τήν θυγατέρα της έλαβε παρ’ αύτής πρωίαν 
τινά τού Μαίου τήν επομένην έπιστολήν γεγραμμέ- 
νην έκ Παρισίων :

«·Αγαπητή μήτέρ,

«Δέν είμεθα πλέον έν Ελβετία!. . . Έκορέσθημεν 
τής Ελβετίας ! Ιδού έγώ έν Παρισίοις ! ’Αλλά μή 
άνησυχήσης. Γινώσκω πόσον άγαπάς τήν Βαστβίλ- 
λην* θά έ'λθωμεν κατ’ αύτάς νά σέ εΰρωμεν έκεϊ καί 
θά έπανέλθωμ.εν μετά ταύτα πάντες δμού κατά το 
φθινόπωρον. Παρακαλώ μόνον ν' άναμείνης ήμέρας 
τινάς δπως προετοιμάσωμεν ένταύθα τό μέλλον ή
μών οίκημα.

» Κατελύσαμεν έν τώ «Μεγάλω Ξενοδοχείο». 
Δέν ήθέλησα νά καταλύσωμεν έν τή οίΐιίκ σου διά 
πολλούς καί διαφόρους λόγους, άλλ’ ούτε παρά τή
προμήτορί μου, ήτις λίαν εύγενώς μέ προσεκάλεσεν 
είπούσα ήμϊν περίπου τά εξής: «θεέ μου ! Είς τό 
» ξενοδοχείου; !. . . .Είνε άδύνατον ! Είνε άνάρμο- 
» στον! Θά κακοπεράσητε! Θά ήσθε ώς είς στρατό- 
» πεδον! Έλθετε είς τόν οίκον μου!. . . ’Αγνοώ καί 
» έγώ πώς θά σάς ξενίσω, διότι ή μέν μάγειρός μου 
» είνε κλινήρης, δ δέ αμαξηλάτης μου δ άνόητος έ-
»
»

χει πονόμματον! Δέν έρχονται οί άνθρωποι τύσφ 
αίφνιδίως! 'Ως κεραυνός ένεσκήψατε έπί τής κεφα-

» λής μ.ου! Είνε άπίστευτον! Είσθε πολύ καλά, φίλε
» μου . . . Δέν σας έρωτώ . . . Αύτό φαίνεται. . . Και
» σύ, μικρούλα μου!. . . Είσαι ώραία ώς άστρον. . . 
» Κρύφθητι, διότι μού έθάμβωσες τούς οφθαλμούς!.
» ’Έχετε μαζή σας έφόδια;. . . Τά θέτομεν έν τή 
» αίθούσγ. . . Διά σας δέ, σας δίδω τόν κοιτώνά μου. 
» Θά παραλάβω μίαν ύπηρέτριαν καί ένα άμαξηλά- 
» την άγοραϊον. . .Δέν θά μέ στενοχωρήσητε διόλου, 
» διόλου, διόλου...........

η Έν ένί λόγω δέν έόέχθημεν.
» Άλλά πώς έγένετο ή αιφνίδια ήμών έπάνοδος 

είς Παρισίους; ’Ιδού πώς:—Δέν σέ πλήττει, φίλε μου, 
ή Ελβετία; ήρώτησα τόν σύζυγόν μου.—Ή Ελβε
τία μέ πλήττει, άπήντησεν ούτος ώς πιστή ηχώ.—

Τότε λοιπόν, άς άπέλθωμεν. —Καί ούτως άπήλθομεν.
» Διατελώ πλήρης εύχαριστήσεως καί βαθυτάτης 

•ψυχική; συγκινήσεως έπί τή έλπίδι δτι θά σέ κατα- 
σπασθώ. ’ιουλία.

» Υ. Γ.— Παρακαλώ τον κ. δέ Αουκάν νά μή 
μοί έμποιήση τρόμον.

'Η Κλοτίλδη διήλθεν έν ήδυτάταις ένασχολήσεσ^ 
τάς μετά ταύτα ήμέρας. ’ΐδίαις χερσίν ήνοιγε τά καθ 
έκάστην άφικνούμενα κιβώτια τής Ίουλ'ας καί ίδίαις 
χερσίν, ώς φιλόστοργος μήτηρ, έταζιθέτει τά έν αύ· 
τοϊς περιεχόμενα, έλίσσουσα, έςελίσσουσα καί θωπεύ- 
ουσα τάς έσθήτας τής ’Ιουλίας, τούς στηθοδέσμους, 
τά λεπτά καί’ μεμυρωμένα λευχείματα, άτινα ήσαν 
ήδη δι’ αύτήν ώς αύτή ή πνοή, αύτό το σώμα τής θυ- 
γατρός της. Ό Αουκάν, ζηλοτυπών πως, συνελάμβα- 
νεν αύτήν έπ’ αύτοφώρω, ρεμβάζουσαν έν μητρική ά- 
γάπη πρό τών κομψών τούτων ιματισμών. *Η Κλο
τίλδη μετέβαινε καί είς τό ίπποστάσιον ϊνα ίδη τόν 
ίππον τής ’Ιουλίας, άποσταλέντα άμέσως μετά τά κι
βώτια, καί εδιδεν αύτώ ζάκχαρι άποτείνουσα αύτώ 
τόν λόγον, έπλήρου δέ άνθέων καί εύθαλών κλώνων 
τούς θαλάμους τούς δρισθέντας διά τό νεαρόν ζεύγος.

Αίσιον τέρμα έδόθη μετά μικρόν είς τόν αίσίαν 
ταύτην άνυπομονησίαν. Μετά οκτώ ήμέρας άπό τής 
άφίξεως αύτής είς Παρισίους ή Ιουλία έγραψεν δτι αύ 
θημερόν τό εσπέρας προύτίθετο έκείνη καί ό σύζυγος 
αύτής ν’ άπέλθωσιν, καί δτι τήν πρωίαν τής έπαύριον 
έμελλον νά φθάσωσιν είς Χερβούργον, τόν έγγύτατον 
τή Βαστβίλλη σταθμόν. Ή Κλοτίλδη προητοιμάσθη 
κατά φυσικόν λόγον ϊνα μεταβή έφ’ άμάξης καί παρα- 
λάβη αύτούς, ό δέ κ. δέ Αουκάν, συνδιαλεξάμενος 
μετά τής Κλοτίλδης, δέν ένόμισεν άναγκαϊον νά τήν 
συνοδε’υστ). Έφοβεϊτο μή διαταράξη τάς πρώτας έπί 
τή έπανόδφ χαρμοσύνους καί άβράς αυτών έκδηλώ- 
σεις, άλλά καί μή έπιθυμών νά δώση άφορμήν δπως 
ή ’Ιουλία έξηγήση τήν άπουσίαν του ώς έλλειψιν προ
θυμίας, άπεφάσισε νά μεταβή έφιππος πρός συνάντη- 
σιν τών έρχομένων οδοιπόρων.

ε;
Έσαν αί πρώται τού ’Ιουνίου ήμέραι, δτε ή Κλο

τίλδη άπήλθε λίαν πρωί πρός συνάντησιν τής Ιου
λίας φαιδρά καί γελόεσσα ώς ή ήώς. Μετά όύο ώρας 
άπήρχετο καί ο Αουκάν έφ’ ίππου χλωρών βραδέως. 
Κατά τήν ώραν ταύτην τού έτους αί νορμανδικαί οδοί 
είσί τερπνόταται. Αί έκ παλιούρου φραγαί άρωματί- 
ζουσι τήν έξοχήν, σπείρουσαί που καί που εκατέρωθεν 
τής οδού τήν ροδίζουσαν αύτών χιόνα. Άφθονοι θαλε
ροί θάμνοι πεπασμένοι άγρίοις άνθεσι καλύπτουσι τάς 
πλευράς τών τάφρων. Πάντα δέ ταύτα, ύπό τόν 
φαιδρόν τής πρωίας ήλιον καθηδύνουσι τήν δρασιν. 
Καί δμως ό κ. δέ Αουκάν, παρά τήν έξιν αύτού, έλά- 
χιστον προσεϊχεν είς τό θέαμα τής γελώσης φύσεως, 
μ,εριμνών είς μέγιστον βαθμόν, έκπλητταντα καί αύ
τόν τούτον, περί τής προσεχούς συναντήσεως αύτού 
μετά τής προγόνης του. 'Η έκ τής ’Ιουλίας εντύπω- 
σις, έντύπωσις σφοδρά ύπερβολική, ίσχυρώς επέδρα- 
σεν έπί τού πνεύματός του κκί άπησχόλει τόν νουν 

του άναποδράστως. Μζτην προσεπάθει νά περιορίση 
τήν έντύπωσιν ταύτην έντός τών πραγματικών αύ
τής ορίων, καί νά παραστήση τήν ’Ιουλίαν δ,τι καί 
μόνον άληθώς ήτο, παιδίον δηλονότι πρώην μέν έξαλ
λον, νύν δέ ύποστρέφουσαν ώς ο άσωτος υιός. Ή φαν
τασία αύτού τή έξει ύπείκουσα άπέδιδεν αύτή οντό
τητα μυστηριώδη κκί δύναμιν τινα μοιραίαν, ής ήδυ- 
νάτει νά τήν άπογυμνώση. Έγέλα καί ήγανάκτει έπί 
τή εαυτού άόυναμίκ, άλλ’ ήσθάνετο ταραχήν τινα άνά- 
μικτον περιεργείας καί αορίστου άνησυχίας έφ’ δσον 
προσήγγιζεν ή στιγμή καθ’ ήν έμελλε νά ίδη κατά 
πρόσωπον ταύτην τήν σφίγγα, ής καί μόνη ή σκιά 
έπί πολύ έτάραξεν άλλοτε τόν βίον του καί ήτις ήρχε- 
το νύν νά έγκαταστή αύτοπρόσωπος έν τή οικία του.

"Αμαξα άνοικτή, έφ’ ής έφαίνοντο άλεςήλια γυναι
κεία, ώφθη μακροθεν άνω τής παραλίας. Ό Λουκάν 
είδε κεφαλήν κλίνουσαν καί ρινόμακτρον σειόμενον έ'ςω 
τής άμάξης· πάραυτα έκέντησε τόν ίππον του δστις 
έδραμε καλπάζων· τήν αύτήν περίπου στιγμήν ή ά
μαξα έστη κκί γυνή νεαρά έπήδησεν απ’ αύτής έλα- 
φρώς είς τήν οδόν, στραφεϊσκ δέ άπηύθυνε λέζεις 
τινάς πρός τούς έν τή κμάξη συνοδοιπόρους της κκί 
προύχώρησε πρός τόν Αουκάν. Οντος, άνθαμιλλώ- 
μενος έπί αβροφροσύνη, έπέζευσεν έπίσης, παρέόωκε 
τόν ίππον του είς τόν άκολουθ ώντα υπηρέτην κκί 
κκτευθύνθη μετά σπουδής πρός τήν νέκραν γυναίκα, 
ήν δέν άνεγνώρισε μέν πάραυτα, άλλ’ ήτις προδή- 
λως ήτο ή ’Ιουλία. Αύτη ήρχετο πρός αύτόν άνευ 
σπουδής, βηματίζουσα έρρύθμως καί ταλαντεύουσα 
άνεπαισθήτως τό εύκαμπτον αύτής άνάστημκ. Ένφ 
δέ προσήγγιζε, άπέβκλε δ.ά ταχείας τής χειρός κι- 
νήσεως τόν έπί τού προσώπου της πέ-πλον, καί τότε 
δ Αουκάν άνεγνώρισεν έπί τής νεαράς έκείνης μορφής, 
είς τού; μεγάλους έκείνους καί πως άγριωπούς οφθαλ
μούς, είς τό έπίμηκες καί εύγραμμον τόξον τών όφρύ- 
ων, χαρακτήράς τινας τού παιδίόϋ, δπερ έγνω άλλοτε.

"Οτε τό βλέμμα τής ’Ιουλίας καί τού Αουκάν συν- 
ηντήθησκν, ή ωχρά αύτής όψις έπορφυρώθη. Ούτος τήν 
έχαιρέτισε χαμηλοφώνω; μέ μειδίαμα έπιχάριτος οι
κειότητας, είπών αύτή άγγλιστί «Καλώς ήλθετε».

— Εύχαριστώ, (είπεν ή ’Ιουλία μέ φωνήν, ή. ο εύ- 
μελής καί σοβαρός ήχος έξέπληξε τόν Αουκάν)· — 
είμεθκ φίλοι, δέν είνε άληθές ; — Καί έτεινεν αύτώ 
άμφοτέρας τάς χεϊρκς μετ’ εύτολμίας χαριεστάτης.

Ό Αουκάν εϊλκυσεν αύτήν άνεπαισθήτως δπως τήν 
άσπκσθρ· άλλ’ αισθανθείς έλαφράν τινα άντίστασιν 
τών βραχιόνων τής ’Ιουλίας ήρκέσθη νά άσπασθή τόν 
καρπόν τής άνευ χειροκτίου χειρός της. Είτα προσ- 
βλέπων αύτήν μετά θαυμασμού φιλόφρονος, αλλ’ ειλι
κρινούς, είπεν αύτή γελών :

— Χρήζω άληθώς νά μοί εΤπητε πρός τίνα έχω 
τήν τιμήν νά δμιλώ ;

— Μέ ευρίσκετε άνεπτυγμένην σωματικώς;
— Τά μέγιστα, είπεν δ Αουκάν, καί κατανοώ 

πληρέστατα τόν Πέτρον.
— Ό τάλας Πέτρος! είπεν ή Ιουλία, σας άγαπά 

πολύ. Μάς αναμένει έκεϊ, καί άς σπεύσωμεν, άν επι
θυμητέ, ι
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Κατευθύνθησαν τότε πρός τήν άμαξαν, πρό τής 
οποίας ό κ. δέ Μοράς άνέμενεν αύτούς, ένω δέ έπο- 
ρεύοντο παρ’άλλήλους, ό επόμενος συνήφθη διάλογος·

— Χώρα μαγευτική! είπεν ή ’Ιουλία. Καί ή θά
λασσα είνε εγγύτατα ;

— ’Εγγύτατα.
— Δεν θα περιέλθωμ,εν τόν τόπον έφιπποι μετά 

τό πρόγευμα ;
— Λίαν εύχαρίστως· άλλά θά αίσθάνεσθε βεβαίως 

μεγίστην κόπωσιν, αγαπητόν μου τέκνον............Συγ
γνώμην!. . .αγαπητή μου. . . ’Αληθώς, είπατε μοι 
πώς θέλετε νά όνομ.άζω ύμζς;

— ’Ονομάζετε με κυρία...ΊΙμην κακόν παιδίον!...
Ί αΰτα ειποΰσα ήρξατο νά γέλα δλαις δυνάμεσι 

τον αιφνίδιον εκείνον καί χαριέστατον, άλλ’ αινιγμα
τώδη πως γέλωτα, δς ήν οικείος αύτή. Είτα δέ άνυ 
ψούσα τήν Φωνήν;

— Έλθέ, Πέτρε, ό φίλος σου είνε και φίλος ο.ου !
Κζταλιπούσα τούς δύο φίλου; τείνοντας άλλήλοις 

τάς χεϊρας μετά φιλικής εγκαρδίου περιπαθείας, είσε- 
πηδησεν εις την άμ.αξαν, καί άναλαυ.βάνουσα τήν 
παρά τή μητρί αύτής θέσιν;

— Μήτερ μου, τή είπε κζταφιλούσα αύτήν, τά 
πράγματα άπέβησζν λίαν καλώς. . . Δέν είνε άληθές, 
κύριε δέ Λουκάν ;

:— Κάλλιστα, εΐπεν ο κ. Λουκάν, πλήν μικρών 
τινων έζαιρέσεων. . .

—- Ά ! είσθε πολύ δύσκολος ! είπεν ή ’Ιουλία πε- 
ριτυλισσομένη είς τάς μηλωτάς αύτής.

Ό κύριος δε Λουκάν έκάλπαζεν έ'φιππος παρά τήν 
θυρίδα τής άμάζης, έν ώ οί ταύτης έπιβαίνοντες 
τρεις οδοιπόροι συνήψαν διάλογον λαλίστατον, ώς 
συμβαίνει οσάκις δυσχερές τι οικογενειακόν ζήτημα 
αισίως επιλυθή. Ή Κλοτίλδη κατέχουσα τοϋ λοιπού 
πάντα τά προσφιλή αύτή όντα έπλεεν έν πελάγει 
εύδαιαονίας.

— Είσαι ώραιοτάτη, μήτερ μου, είπεν αύτή ή ’Ιου
λία, καί είναι κρίμα ότι έχεις κόρην τόσφ μεγάλην. 
Ταΰτα δε λέγουσα κατησπάζετο τήν μ.ητέρα της.

Ό Λουκάν, ένφ μετείχε τής συνδιαλέξεως καί έδεί- 
κνυε τή ’Ιουλία τάς φυσικάς καλλονάς τών περιχώ
ρων, άνεκεφκλαίου ταύτοχρονως έν έαυτώ τάς έντυ- 
πώσεις, άς ενεποίησεν αύτώ ή άρτίως γενομένη συνέν- 
τευζις. ,’Εφρόνει καθόλου, καθάπερ κκί ή προγόνη του, 
οτι τά τής συνεντεύζεως έγένοντο άριστα, άν αή καί 
έντελέστατα.

Ίά πράγμ.ατα θά ήσαν είς τήν έντέλειαν μόνον έάν 
ή Ιουλία προσήρχετο ώς γυνή άφελεστάτη τό ήθος, 
και περιπτυσσου.ενη τόν πατουιόν αύτής έ','έλα υ.ετ’ 
αυτού επί τώ ότι ώς παιδίον κακότροπον έδοαπε’τευ- 
σε τού μητρικού οίκου. Άλλ’ ή Ιουλία έδειζε τρόπους 
ολως τυπικούς, ούς ουδκμώς παρ’ αύτής άνέυ.ενε· 
προσηνέχθη έν τή περιστάσει ταύτη συμφώνως τώ 
χαρακτήρί της- έδείχθη έπιχχρίτω; προσηνής, άλλ’ 
έδωκεν εις τήν πρώτην ταύτην συνέντευξιν χοοιάν 
δραματικήν καί χαρακτήρα έπισημότητος. ΊΙ Ιουλία 
προσήλθε έχουοα ήθος παράδοξον, δπερ ούδαμώς ά- 
πηρεσε τώ Λουκάν, ό’ντι περίπου όυ.οίου αύτή.

Ό Λουκάν άφ’ ετέρου έξεπλάγη ήδέως έπί τή έξό- 
χω καλλονή τής κυρίας δέ Μοοάς. Οί έξόχως κανο
νικοί χαρακτήρες τοΰ προσώπου, ή βαθεϊα λάμψις 
τών γλαυκών οφθαλμών άκτινοβολούντων διά αέσου 
μακρών μελαινών βλεφαρίδων, ή ύπερβάλλουσα άο- 
μονία τών γραμμών, δέν ήσαν ούτε τά μόνα, άλλ’ 
ούτε τά πρώτιστα αύτής γοητευτικά προσόντα· είχε 
σπάνιάν τινά καί ίδιάζουσαν δλως μαγευτικήν ίσχύν 
οφειλομένην είς μοναδικήν τινα χάριν άνάμικτον 
μετ’ εύκινησίας καί δυνάμεως, χάριν καθιστώσαν γοη
τευτικήν πάσαν αύτής κίνησιν. Οί μ.ορφασμοί τού 
προσώπου, τό βήμα, καί αί κινήσεις αύτής έξέφραζον 
τήν ηγεμονικήν κυριαρχίαν γυναικός έχούσης πλήρη 
βεβαιότητα περί τής ανελλιπούς καλλονή; της, κι
νούμενης δέ, δρώσης καί άποκαλυπτομένης μετά τής 
αύτής έλευθερίας, μεθ’ δση; βρέφος έν λίκνφ, ή έν 
τώ δάσει πτηνόν- Τοιούτον έ'χουσζ κάλλος εύχεοέ- 
στατα ένεδύετο καλώς, καθότι τά άπλούστατα τών 
ένδυμάτων προσηρμόζοντο αύτή τοσούτφ κομψώς 
ώστε ή βαρωνΐς δέ Πέρς συνεχώς έλενε περί αύτής 
διά τού ίδιάζοντος αύτή ύπερβολικού καί πζραδόξου 
ύφους δτι δύναται νά έ»δυθή καί μέ εν άπλούν 
ρινόμακτρον.

( Ακολουθεί·j.

Η ΜΛΓΧΊΙΪΙΆ.

ΊΙ παρατιθεμένη κατωτέοω είκών είνε ή τής έν τή 
Έλάσσονι ’Ασία πόλεως Μαγνησίας τής ύπό Σιπύλφ, 
καλουμένης σήμερον τρουκιστί Μαπ,σσά. Ή Μα
γνησία ήτο πόλις τής Λυδίας, κείμενη παρά τούς 
πρόποδας τού όρους Σιπύλου καί έπί τών οχθών τού 
ποταμού "Ερμου, έκτίσθη δέ ύπό άποίκων τής έν 
Θεσσαλία Μαγνησίας. ’Εγγύτατα αύτής, Άντίοχος 
ό Γ'. βασιλεύς τής Συρίας κατεπολεμήθη ύπό Σκι- 
πίωνος τού ’Ασιατικού κατά τό έτος 190 π.Χ. Οϋ- 
τω δέ ή Έλάσσων Άσσία. ύπέκυψεν είς τόν Ρωααϊκόν 
ζυγόν. Καταστραφείσα βραδύτερον ύπό σεισμού, άνε- 
κτίσθη πάραυτα έπί τοϋ Αύτοκράτορος Τιβερίου. ’Ε
γένετο επί τινα χρόνον καί πρωτεύουσα τών ’Οθωμα
νών Σουλτάνων, ίδρυσάντων έν αύτή καί νομισματο- 
κοπείον, εν φ έζετυπώθησαν νομίσματα φέροντα τήν 
εικόνα τής πόλεως. Νόμισμά τι κοπέν ύπό Σαρουχάν 
καί φέρον λατινικήν έπιγραφήν έξεδόθη ύπό τοΰ νομι- 
σματολόγαυ κ. II. Λάμπρου. Πρό τού 14 53 ή Μα
γνησία ήν επισκοπή ύποκειμε'νη τώ Μητροπολίτη 
Σμύρνης, νϋν δέ έδρα έστί τού Μητροπολίτου ’Εφέ
σου. Ό πληθυσμός αύτής συμποσούται είς 70,000 
ψυχών, έξ ών 20 περίπου χιλιάδες ’Ορθοδόξων όαο- 
γενών διατηρούντων σχολαρχεϊον, παρθεναγωγεία, νη
πιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, νονοκομεΐον καί σύλ
λογον φιλεκπαιδευτικόν. Είνε σταθμός τού άπό Με- 
νεμένης είς Κασσαμπαν σιδηροδρόμου τής Σμύρνης,, 
έδρα δέ διοικήσεως έπαρχίας (μουτεσαριφλικίου) τού 
νομού Άϊδινίου. Ύπάρχουσιν έν αύτώ άξιοθέατα 
διάφορα τεμένη καί λουτρά, έτι δέ τό λεγόμενον 
«’Αγαλμα τής Νιόβης» έπί όρους έγγύς τής πόλεως.

Ή Μαγνηαΐα.
’Εκ ταύτης έκλήθη ό έξαγόμενος έν αύτή μαγνήτης 
λίθος, δς έν άρχή έκκλεϊτο .Ηθος 'Ηράκλεια, κατόπιν 
δέ μαι νήσιος Λίθος, μάγνης καί μαγήντης.

ΊΙ A. Α. Μ. ό Σουλτάνος ξενίζει άπό τινων ημε
ρών έν τή βασιλευούση τήν A. Υ. τόν Ηγεμόνα τού 
Μαυοοβουνίου Νικόλαόν Α'. ώ προσηνε'χθησαν ώς 
κατοικία κατά τήν ένταύθα διαμονήν του τά έαρινά 
ανάκτορα τού Γκιόκ-Σουγιού. Τώ ήγεμόνι έγένετο 
ύπό τοΰ σεπτού Μονάρχου δεζίωσις έγκαρδίως φι
λική καί φιλόφρων, τιμαί βασιλικαί άπενεμήθησαν τή 
Α. Ύψ , δείπνα δ’ έπίσημα έν τοίς Άνακτόροις καί 
έν τισι τών πεεσβειών έδόθησαν πρός τιμήν Αύτής.

Τόν ΊΙγεαόνα έπεσκέψατο έκ προσώπου τού Οι
κουμενικού Πατριέρχου ό σεβ. Γέρων ζγ. ’Εφέσου κ. 
’Αγαθάγγελος, δ; προσεφώνησε τή A. Υ. έλληνιστί 
διεοαηνεύσαντος τού έκ τών γραμματέων τοΰ Δ. Ε. 
Μικτού Συμβουλίου κ. Μι) τ. Βασιλειάδου. Είτα δέ ό 
άγ. ’Εφέσου συνδιελέζατο μετά τού ΊΙγεμόνος σερβι- 
στί, κάτοχος ών τή; γλώσσης ταύτης.

Ποοχθές δέ, πέμπτην, ό Ίίγεμ.ών μεταβάς εις Φα- 
νάοιον έπεσκέψατο τήν Α. Θ. Π. τόν Οικουμενικόν 
Πατοιάρχην, πρός όν, μετά πολλής εύλαβεία; άσπα- 
σάυ,ενος δίς τήν δεζιάν Αύτού, ύπε'βαλε τόν ένθερμ,ον 
αύτού σεβασμόν.

Επίσημος καί δημοτελής έγένετο έν τοϊς Πατρι- 
αρχείοις ή δεζίωσις τής Α. Ύψηλοτητος. Τόν Ηγε

μόνα άνέμενεν έν τώ ναώ ό Οίκουμ. Πατριάρχης,μ.ετά 
τών Σ. Συνοδικών ’Αρχιερέων έν μεγάλη στολή, πρό 
τού ναού δέ ήσαν τεταγμένοι οϊ ιερείς μετά τών εςα- 
πτερύγων καί ιεροψαλτών, άπειρον δέ πλήθος λαού 
έπλήρου τόν ναόν καί τήν αύλήν τών Πατριαρχείων.

Έν τή είσόδφ τού ναού έγένοντο προσφωνήσεις τής 
Α. Θ. Π. καί τοΰ ΊΙγεμόνος, ,είτα δέ σύντομος τε
λετή, ής πεεί τό τέλος ό λαός έπευφήμησε διά ζητω
κραυγών ύπέρ τής A. Α. Μ. τού Σουλτάνου και υπέρ 
τής Α. Ύψηλοτητος.

Άπό τού ναού ό ΙΙγεμών άνήλθεν είς τά Πατριαρ
χεία όπου, έν τή αιθούση τού Θρονου, εγ'ενοντο αι 
δέουσαι φιλοφρονήσεις καί συστάσεις. Μετά ημ,ισειας 
δέ περίπου ώρας διαμονήν έν τή πατριαρχική αιθούση 
ό Ήγεμών άπήλθε έν μέσφ τού συρρεύσαντος εν τώ 
περιβολφ πολυπληθούς λαού, δς μεγάλην έπεδειζατο- 
περιέργειαν όπως ίδη τόν Μαυροβουνιον ΙΙγεμονα.

Χθες δέ ή Α. θ. Π. ό Οίκουμ. Πατρ.άρχης, συνο- 
δευόμενος ύπό πέντε Αρχιερέων καί τού Άρχοντος 
Μ. Λογ'οθέτου άντεπεσκέψατο τόν Ηγεμόνα.

Ό ΊΙγευ,ών τού Μαυροβούνιου Νικόλαος Α . Πέτρο- 
βιτς Νγεγκός, άγει τό 42'·’ έτος γεννηθεί; τή 7 ’Ο
κτωβρίου 18'11, άνηγορεύθη δέ ήγεμών τή 14 Αύγ. 
1 860, άμα τώ θανάτφ τού θείου αύτού ΊΙγεμόνος ί α- 
νιήλ Α'. (γ 13 Αύγ. I860). Συνεζεύχθη τήν 8 9βρίου 
I860 τή πριγκηπέσση Μιλένα Πετρόβνζ Βουκοτι- 
τσοβζ, ίγεννηθείση τή 22 Απριλίου 1847) θυγατρι 
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τοϋ Πέτρου Βούκοτιτς, γερουσιαστού, βοεβόδα καί άν- 
τιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας. ’Απέ
κτησε επτά θυγατέρας, ών ή πρωτότοκο, πριγκηπέσσα 
Ζόρκα, έγεννήθη τώ 1864. Πέμπτος κατά τήν τάξιν 
τής γεννήσεως έστιν ό υιός αύτοϋ πρίγκηψ Δανιήλ 
Αλέξανδρος, γεννηθείς τή 29 ’Ιουνίου 1871.

Ό ήγεμών Νικόλαος όμιλεϊ καί γράφει πάσας 
σχεδόν τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας καί πάσας τάς δια
λέκτους τής Σλαβωνικής, είνε δέ ποιητής άριστος 
καί στρατηγός έκ τών δοκίμων, όμιλών αείποτε 
μετά θαυμασμού καί συμπάθειας περί τής ανδρείας 
καί καρτερίας τού Αύτοκρ. ’Οθωμανικού στρατού. Ή 
A. Υ. διατελεϊ ουσα δημοφιλής έν τή Ηγεμονία καί 
απολαύει πολλών συμπαθειών έν Εύρώπν) έπί τή συνέ- 
σει καί γενναιοφροσϋνη Αύτής.

Λίαν άγαθήν ενεποίησεν έντύπωσιν τώ καθ’ ήμάς 
δημοσίω ή τηλεγραφικώς πρό τινων ημερών άγγελ 
θεισα ε'ίδησις τής οριστικής λύσεως τοϋ πατριαρχικού 
τών Ιεροσολύμων ζητήματος διά τής παμψηφεί έκ- 
λογής, ώς Πατριάρχου, τοϋ ’Αρχιεπισκόπου θαβωρίου 
κ. Νικοδήμου, έκπροσωποϋντος τέως τόν θρόνον τής 
Σιωνίτιδος έκκλησίας έν Μόσχα. Διά τής εκλογής 
ταύτης ού μόνον λαμ-βάνουσι τέρμα πολλά καί ποι
κίλα σκάνδαλα, άτινα έτάραξαν, ώς μή ώφελε, καί 
έλύπησαν άπαν τό ορθόδοξον πλήρωμα, άλλ’ άναοι- 
βάζεται έπί τοϋ θρόνου άνήρ ιεροπρεπής καί σεβά
σμιος, πολυετείς προσενεγκών ύπηρεσίας τή Ίεροσο- 
λυμητική Άδελφότητι, κεκοσμημένος δέ άρεταϊς καί 
ίκανότητι παρ’ ούδενός διαφιλονεικουμέναις. Ούδα- 
μώς δέ διστάζομεν ότι ή Α. Μακαριότης ό νέος Πα
τριάρχης 'Ιεροσολύμων πρός ούδέν έτερον άποβλέψει 
εΐμή πρός τά συμφέροντα τοϋ θρόνου, έφ’ δν έκλήθη, 
έργασθήσεται δέ μετά τής διακοιν.ύσης αύτόν συνέ- 
σεως καί δραστηριότητας πρός άποκατάστασιν τής 
διασαλευθείσης τάξεως και τοΰ κύρους τής έν Παλαι
στίνη, αγίας τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας.

Τήν έκλογήν τού νέου Πατριάρχου ή 'Εχχ.Ιησια- 
στιχή Ά.Ιήθιια άγγέλλει ώδε :

«Ό νέος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων έξελέγη τή πα- 
ρελθούσν) πέμπτη ύπό τής άγιοταφικής Αδελφότη
τος, διαμηνυσάσης τήν έκλογήν τηλεγραφικώς πρός 
τε τό οικουμενικόν πατριαρχεΐον καί τόν ένταϋθχ άν- 
τιπρόσωπον τοϋ ιεροσολυμιτικοϋ θρόνου. 'Ο έν Μόσχα: 
διατριβών άρχιεπίσκοπος Θαβ^ριογ Νικόδημός ά- 
νεδείχθη παμψηφεί πατριάρχης τής άγίας Σιών ύπό 
τών δεκαοκτώ μελών τής έκλογικής συνελεύσεως. 'Ο 
έψηφισμένος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων έκ νεαρής ήλι- 
κίας έν τοΐς κληρικοΐς τοϋ ιερού θρόνου τοϋ Άδελφο- 
θέου κατατεταγμένος υπηρέτησε μετ’ άφοσιώσεω; τά 
συμφέροντα τής έκκλησίας Ιεροσολύμων είτε ώς έ- 
πίτροπος τών έν Κισνοβίω κτημάτων τοϋ Παναγίου 
τάφου, είτε ώς δραγουμάνος τοϋ θρόνου, είτε τέλος 
ώς ηγούμενος τοϋ έν Μόσχα: άγιοταφικοϋ μετοχιού, 
συντελέσας πρό διετίας καί είς τήν είς τάς κυριάρ
χους μονάς καί τά προσκυνήματα άπόδοσιν τών έν 
Καυκάσφ κτημάτων τοϋ 'Αγίου τάφου, τοϋ Σινά καί 

τών έν "Αθω μονών Ίβήρων καί Φιλοθέου. Κατά 
Οκτώβριον τοϋ 188! έξελέγη ύπό τής έν Ίεροσρλύ- 
μοις ίεράς συνόδου αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου, καί έ- 
χειροτονήθη έγγράφφ άδεια, ώς ε’ίθισται, τοϋ αοιδί
μου 'Ιεροσολύμων 'Ιεροθέου ύπό τοϋ σεβασμ. Πετρου- 
πόλεως ’Ισιδώρου, τή 3 ίανουαρίου 1882.

»Ή έκλογή τοϋ πατριάρχου Ιεροσολύμων ένέπλησε 
πάντας εύχαριστήσεως, ώς τιθεϊσα πέρας είς τά 
σκάνδαλα, καθ’ ών ήγωνίζετο ή έκκλησία τής αγίας 
Σιών, ή εύχεται πά; ορθόδοξος όπως άπροσκόπτως 
άπό τοϋδε ημερών ειρηνικών μετέχουσα έπιδιώκη τό 
άγιαστικόν αύτής έργον, είς νομάς σωτηρίους οδη
γούσα τό τοϋ σωτήρος ποίμνιον. Τά αίσθήυ,ατα ταϋ
τα έξεδήλωσεν ή Μ. έκκλησία τηλεγραφικώς πρός 
τήν έν Ίεροσολϋμοις σύνοδον, εύχομένη ύπέρ εύστα- 
θείας τής αγίας έκκλησίας ταύτης».

’Εκ τοϋ έν προηγουμένφ τεύχει τοϋ Κόσμου δημο- 
σιευθέντος άρθρου ήμών περί τής έν Χάλκη Έλ. ’Εμ
πορικής Σχολής άφορμήν λαμβάνων δημοσιεύει τις 
έν τώ ΝεοΛόγω τής παρελθούσης τρίτης διά τριαστέ- 
ρου ύπογραφής διατριβήν διατυπούσκν ιδέας τινάς ά- 
ζίας προσοχής. Ό γράφων έπί δοκιμάζει τά ύπό τοϋ 
Κόσμου προταθεντα, ήτοι τήν συμπλήρωσιν τής Ε
φορίας διά πλειόνων μελών (συμπεριλαμβανομένου 
καί τίνος έπιστήμονος) καί τήν παραδοχήν έξωτερι- 
κών μαθητών, προστίθησι δέ ώς άναγκαια μέτρα, 
πρώτον μέν τήν κατάργησιν τοϋ έπιστημονικοϋ τμή
ματος, δεύτερον δέ τήν παρά τοϋ ’Εμπορικού Σώμα
τος τής πόλεως ήμών ύλικήν ύποστήριξιν τής Σχο
λής διά ποσοστού τίνος έπί τών έμ.πορευμάτων. Τό 
τελευταΐον τής τακτικής προσφοράς τοΰτο μέτρον θε- 
ωροϋμεν κατά πάντα άξιοσύστατον καί λίαν εύχερώς 
κατορθούμενον, άμα ώς ή ’Εφορία τής Σχολής όεόχ- 
τως συμχΛηρουμέχη, ώς ε’ίπομεν, καί tor ίσο.Ιογι- 
σμόχ τώχ χροσόάωχ χαι άαχαχώχ αυτής Λεχτομερώς 
όημοσιεύουσα, άποταθή διά τών δραστηρίων αύτής 
μελών πρός τούς άξιοτίμους έμπορους τής πρωτευού- 
σης, ή συγχαΛέση τούτους είς γεχιχήχ συχέ.Ίευσιχ. 
Πράγματι δέ ή βεβαίωσις άσημάντου έλλείμματος έκ 
300 λιρών έν καταστήματι περιλαμβάνοντι διαχείρη- 
σιν έχταχισχι.ίίωχ Λιρώχ ύποδεικνύει ότι μικρά τις 
έτι προσπάθεια δύναται ού μόνον τούτο να συαπλη- 
ρώσγ, άλλά καί σπουδαΐον περίσσευμα νά δηυ.ιουρ- 
γήση έκ τών τακτικών τής σχολής προσόδων.

Άγνοοϋμεν τί περί πάντων τούτων σκέπτεται ή 
άξιότιμος διμελής ’Εφορία τής Σχολής. Βλέπομεν 
μόνον ότι ή κοινή γνώμη ένδιαφέρεται ύπέρ τής βελ- 
τίονος αύτής διοικητικής διαρρυθμίσεως, ούκ ολίγοι 
δ’ είσίν οί έκφράσαντες ήμΐν έπιδοκιμασίαν έπί τοΐς 
δημοσιευθεΐσιν, ώς έπίσης ούκ ολίγοι άναμένουσιν, 
ώς πληροφορούμεθα, τήν άπόφασιν τής ’Εφορίας περί 
τής παραδοχής μαθητών έξωτερικών. Περί τοϋ μέτρου 
δέ τούτου μ.ανθάνομ.εν ότι Ί) ’Εφορία ένδοιάζει μόνον 
ένεκα τοϋ φόβου τών έπιδημιών. ’Αλλά διατί άοα 
ό φόβος ούτος δέν κωλύει καί πάντα τά λοιπά έν 
Κων/πόλει οικοτροφεία τοϋ νά δέχωνται φοιτητάς έ
ξωθεν, ένώ μάλιστα ή πόλις μάλλον τής έξοχής ύ- 

πόκειται είς έπιδημικά νοσήματα ; Ούχ ήττον, 
νομίζομεν ότι ή ’Εφορία δικαιούται άείποτε νά κλείγ 
τάς πύλας τής Σχολής είς τούς εξωτερικούς μαθητας, 
άμα ώς ήθελε βεβαιωθή περί επιδημικού τίνος κρού
σματος έν τή νήσω. Το μ,ετρον τής παραδοχής μαθη
τών έξωτερικών έπί διδάκτροις υπο τοσουτων επιβάλ
λεται ισχυρών λόγων, ώστε ούδαμώς πιστευομεν οτι η 
διοίκησις τής Σχολής θά έπιμείνη μή λαμβάνουσα ύπ’ 
όψει τήν εύλογον ταύτην τής κοινής γνώμης άξίωσιν, 
ήτις, ώς ε’ίπομεν, καί τή Σχολή καί τή Νήσω ωφέ
λειαν μάλλον ή ζημίαν άναντιρρήτως προξενήσει.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Μακρόθεν-

Άσμα κατά τό «Ah si. ben mio. 
coll’ essere io too · Troratore di Verdi.

Που ra χ.ίαχασαι άραγε 
Ήγαχημέχη χόρη ;
Άχ ! ράς χωρίζουχ θά.Ιασσαι 
Πιχραι χαι μαΰρα όρη. 
Οι στεναγμοί μου σβύχουσι 
Πριν φθάσουχ εις τό ους σου, 
Αέχ χαταχτφ τό άάχρυ μου 
"Οχου χετα ό χοΰς σου, 
Ά.Οΐ όμως σε άχο.ίουθεϊ 
Ό χ.Ιαχηθείς μου νους 
Με μαηώιίη έρωτα 
Jia τοϋ άχαχοΰς.

• Έόΐυ τό Xar μαραίνεται 
Ήφύσις εχεχρώθη- 
Πυχνη ως μαύρος θάraτoς 
Νυζ χρύα έ0,ηχ.1ωθη 
ΈΜε ra Λάμψης- yororrai 
Οί όφθα.ίμοί μου μάτηχ- 
'Λχτΐς φωτός der φαίχεται 
Πρός βάσατοχ εσχάτηχ. 
Άχέχσμα ό όυστυχης 
Είς τάχους σχοτειχοϋς 
Ζηΐώχ ως φώς την όψιχ σου 
Jia τοΰ άχαχοϋς.

. Μη όαχαχφς τό β.Ιέμμα σου 
Έχί τοΰ ζεχου χόσμου 
Τό όι εμε χαρήγοροχ 
Ώς η.Ιιος, ώς φώς μου. 
"Αχ τώρα ειχ’ άόύχατοχ 
Με τό xpai σου β.Ιέμμα 
Τό άσβεστου χά σ6όσης χΰρ 
Τό φΛέγοχ μου τό αίμα, 
Μετ’ ου χοΤυ δ ευτυχής 
’Αχό τους οΰραχους 
Θ’ άχομυΐ,ώ τό β.Ιέμμα σου 
Jia τοϋ άχαχοϋς.

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ·

Παράδοξος Εΐδοποίηοις.
Ό έπί τών ποικίλων ειδήσεων συντάκτης Βιεν- 

ναίας τινός έφημερίδος, ός έποιήσατο άλλοτε μετά 
τής συζύγου αύτοϋ περιοδείαν έν Αμερική, άφηγεϊ- 
ται ότι, κατά τήν πρώτην τής άφίξεως αύτών είς 
Νέαν Ύόρκην ήμέραν παρετήρησεν έν μ.ια τών άρι
στων οδών τής πόλεως δύο στρατιώτας ένοπλους 
ώθοϋντας πρό αύτών διά τρόπου βιαιοτάτου όύο 
δεσαώτας άλύσεσι καί πέδαις δεδεμένους. Οί δυ
στυχείς ούτοι έβάδιζον μετά πολλοϋ κόπου ύπείκον- 
τες είς τήν βίαν, έσυρον δ’ όπισθεν αύτών σφαίραν 
βαρυτάτην. «ΤΙ σύζυγός μου, προστίθησιν ό δημο
σιογράφος, ίδοϋσα τήν ωμότητα ταύτην τών στρα
τιωτών ολίγου δεϊν έλιποψύχει. Άλλά μετ’ ολίγον 
στραφεϊσα καί ίδοϋσα τήν ράχιν τών καταδίκων, 
άνέγνω έπ’ αύτής είδοποίησιν χρυσοϊς κεντητοϊς 
γράμμασι λέγουσαν τάδε : «Απόψε έν τώ θεάτρω τοϋ 
Απόλλωνος διδαχθήσεται Ό ’Αθώος Αεσμώτης, 
δράμα συγκινητικώτατον» κτλ.

Δίκη καί άπόφασις πιρίιργος
Έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής δια

τηρείται άχρι τοϋ νύν καθάπερ καί έν Αγγλία, ή 
ποινή τής μαστιγώσεως. Εσχάτως έν Βιλμιγκτώνι 
καταδικασθέντος τινός είς τήν ποινήν ταύτην, ό δή
μιος έν τή έκτελέσει τής ποινής άμαρτήσας είς τήν 
άρίθμησιν, κατήνεγκεν έπί τού καταδίκου μίαν μα- 
στίγωσιν πλέον τού όρισθέντος ύπό τοϋ δικαστηρίου 
άριθμού. 'Ο τιμωρούμενος, καίτοι φρίττων έκ τού 
πόνου, όμ,ως έμέτρει άκριβέστατα τόν άριθμόν, άμα 
δέ τή άποπερατώσει τής έκτελέσεως, έποιήσατο ά
μέσως μήνυσιν κατά τοϋ άρχιδικαστού, δν ένήγαγεν 
ώς ύπεύθυνον έπί τή δοθείση αύτώ·πέραν τοϋ ώρισμέ- 
νου άριθμ.οΰ μαστιγώσει. Άλλά τό δικαστήριον άλ
λην ίκανοποίησιν δέν παρέσχεν αύτφ είμ.ή τήν εξής, 
άπεφάσισε δηλονότι όπως, όπόταν ό ήδη τιμωρηθείς 
καταδικασθή έκ νέου είς μαστίγωσιν, λάβγ δύο μα
στιγώσεις έλαττον τοϋ νομίμου άριθμού πρός άποζη- 
μίωσιν έπί τή πρός αύτόν έκδηλωθείση έκνόμω γεν- 
ναιοδωοία τοϋ δημίου.

---------- --------------
ϋΛΤΑ.ΧΊΓΑ.ΤΙΚ.11.

Ύπολονίζεται ότι ή καθ’ ύλην τήν οικουμένην κα
τασκευή τοϋ χάρτου έπασχολεΐ 192,000 άνθρώπους, 
άνδρας γυναίκας καί παιδία.

Διά τούς ύποβρυχίους καλώς, ών τό μήκος έν συ- 
νόλω ύπολογίζεται είς 64,000 άγγλικά μίλια, βε- 
βαιούται κατά προσέργισιν δτι έδαπανήθη τό ύπέ- 
ρογκον ποσόν 40 έκατομ. λιρών στερλινών.

Τό έκ Κίνας έξαχθέν κατά τό 1881 ποσόν πρα
σίνου τει'ου άνήλθεν εις 27,851,000 λίτρων. Εκ



ο Ο ΚΟΣΜΟΣ

τοΰ ποσού τούτου, άφαιρουμένων τών 7,46,300, 
τό λοιπόν, ήτοι λ 20,388,000 είσήχθησχν είς, 
τας 'Ηνωμένας Πολιτείας.

Τριάκοντα δύο και τρία δε'κχτα τοϊς εκατόν έκ 
τών ψηφοφορούντων έν ταϊς μεσημβρινά!; Πολιτείαις 
τής ’Αμερικανικής 'Ομοσπονδίας είσιν αναλφάβητοι. 
Έκ τούτων οί 69.7 άνήκουσιν ε’ς τάς όιχφόρους 
φυλάς τών μαύρων, οί δέ 30.3 είσί λευκοί. Άλλά, 
παρά πάσας τάς καταβχλλομένας προσπάθειας ύπέρ 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, ό αριθμός τών άνραμυ α
τών ψηφοφόρων έν ταϊς είρημέναις χώρζις έπηυ,ήθη 
κατά 187,67 1 ανθρώπων άπό τού 1 870 υ.ε'χρι τού 
1880.

r\QMA I ΚΑΙ ΙΙΑΡΟΙΜΙΑΙ ΪΙΑΙΙΚΑΙ.
ΛΛΛΛΛΛΛΑ

* * Έάν θελομεν νά συγκινηθώμεν, δε'ον νά μετα- 
βαίνωμεν, ούχί είς τά θέατρα, άλλ’ είς τόν οίκον τών 
πτωχών καί τών δυστυχών, όπου διά τών δακρύων 
ήμών άπομάσσομεν τά δάκρυα τούτων.

'Οποία άφατος ηδονή τό διδόναι ! ’Άν πάν
τες οί άνθρωποι ήσθάνοντο ταύτην, δέν θά ύπήρχον 
πλούσιοι.

* Μ* Οάς δστις, βλέπων τόν χρυσόν, μεταβάλλει δψιν, 
άναμφιβόλω; θά εκλεπτεν άν μηδείς έβλεπεν αύτόν.

* ** Τίς ό μέγιστος τών ψευστών ; Ό περί εαυτού 
συνεχώς όμιλών.

Ααλών τις πρός άνόητον, τότε μάλλον χρίζει 
ευφυΐας.

* ,* Έπί εκατόν σχεδίων, άπερ σχεδιάζει ό πλούσιος, 
τά 99 άποβλε'πουσιν είς τό νά γίνρ πλουσιότερος.

* ** 'Π άμαθεια είναι ή νύς τού πνεύματος, άλλά 
νύζ άναστρος καί άσε'λινος.

* ** ’Ή όνειρον είνε ό βίος, ή πολλοί είσιν οί όνει- 
ρώτοντες.

* #* Ό άνόητος τότε θαυμάζει έτι μάλλον εαυτόν, 
όταν διαπράζη άνοησίαν.

Τό ςταρό»· *εϋ \-oc, ά>τΐ τοΰ παρελ
θόντος Σαββάτου, ε^δίδαται σήμεροκ.—To Α . 
έτος τυϋ Κ,όσμ,ου λήγει συν τή εκδόοει τοΰ 
ΝΒ . Τεύχους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ

ΑΡ. 343. -ΑΙΝΙΓΜΑ

Σκεύος ε “χρηστόν υπάρχω- ά< εί; δύο μέ διέλης 
Δύ'ν λέξεις έγνωσμένζς ν’ άποκχταστήσης μέλλεις. 
Εί; μέν τών θ.ών ή πρώτη- τα-ότην δέ άπ,βαλών, 
“Ενδυμα μέ τήν δευτέραν θά ΰράνη; τών πολλών.

Έν ΊσΛατνίω Π Μαρίνης.

ΑΡ 3 4 4.- ΕΤΕΡΟΝ

Είς τήν κλίνην θά σέ ρ ψω. αν τυχόν έγώ σέ πιάσω, 
Άν σϋ δμω; μέ πιάτα,;, τήν κοιλιάν σου θά χορτάσω.

ό αύτός

ΑΡ 3 45.— ΕΤΕΡΟΝ.

Ήπειρόν τινα μεγάλην μεταβάλλει; είς φντόν
Έκ τών δλων μου γραμμάτων τά δ·1"' πρώτα παραιτών 

ό αύτός.

ΑΡ 3 4». -ΕΤΕΡΟΝ.

Ποιητής έκ τών αρχαίων λίγιμαι επιφανής. 
"Αν τά μέσα μου άφέλη:, μένω τότε αφανής.

ό αύτός.

ΑΡ 3 47. ΛΕΧΙΓΡί+ΟΣ

ΙΙρόθεσις ε'ν’ τό πρώτον μου, 
'Ρήμα τό δεύτερόν μου, 

Τό ολον μου έπίρρημα 
’Επίρρημα δέν είμαι.

Γρ. Βχννιέρης

ΑΡ 3 48 — ΑΟΓΟΓΡΙΦΟΣ

Ecoute moi bien, cber lecteur ;
En un seul^mot, j’ offre une fleur, 
Un royaume. puis une ville ;
Une arme dont on craint le bruit, 
Un charmant et savoureux fruit, 
Et pour fermer la liste, une lie.

Α. Γ· A.


