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ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
Συνδρομηταί Ιγγράφονται είς το γραφειον της  

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ο Ϊ  TUN  Κ Υ Ρ Ι 2 Ν  » καί παρα 
τοΐς βιβλιοπωλείοις Β1λ.ρ.περ καί Μπέκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΤβΤΝΣΕΩΣ  
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Γ ρ α φ ε ι ο ν άνοικτδν καθ’ έκάστην
άπο ΊΟ —  Ί2 . Π. Μ.
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ίππό 
Συμβουλ

Ή κ’Εοϊΐΐλερίς τών Κυριών» λογίζετα ι ευτυχής, άξιωθεΐσα νά κοσμήσν, τάς στήλας αυτής διά ^πολυτίμων συμβουλών 
.. διασήμου δημοσιογράφου καί συγγραφέως Κας Ίουλ ιέττας Ά δ αμ , τής γνωστής εν τω κοσμώ των γραμμάτων και υπο

" λ  -  g \  -  ε°τ- τ1 / ό αε θ α ,^πρό ^  ή ν ανωτέρω εξοχον Κυρίαν, ζητούσα-, τήν συνδρομήν αΰτής ΰπέρ τού ήμετέρου φΰλλου, είχο- 
ν πλήρη τήν πεποίθησιν, ότι ή παρακλησις ημών ήθελε τύχει εΰμενούς υποδοχής και ήθελε πληρώσει χαράς τήν ευγενή

¡¿εν

““ •Η Κ α Έ υ λ ιέ τ τα  Ά δάμ  εχουσα κύριον μίλημα τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος καί ώς ιδιαιτέραν φροντίδα τήν άνά-
π τ υ ξ ιν  τή-γυναικός, δεν ^ ο  β ε β α ίω ς  δ υ ν α τ ό ν  ν ά  μ ή  χαρή, βλέπουσα Ιν βήμα προόδου τής Ελληνίδος γυνα ικός,^ και να μή
ένισχύση τό βήμα αυτής τούτο διά τών έξόχων αΰτής φώτων, « ν  τα - 
λας αυτής ή ((Έφημερίς τών Κυριών.»

PAR.IS, le  3  avril 1887 .
M a d a m e .

Rien, me venant de la chère Grèce, ne pouvait me 
causer une joie plus haute que la nouvelle de la créa
tion d’un journal des femmes destiné à élever le ni
veau moral et intellectuel de la femme grecque.— Ce 
que vous me dites de l ’accueil reçu par vos premiers 
numéros complète ma satisfaction et me prouve que 
les Grecs n’ont pas l ’esprit étroit et comprennent que 
le meilleur moyen de se développer pour 1 homme est 
d’intruire sa compagne, de 1 initier à ses découver tes 
à ses travaux, à ses recherches, enfin de ne pas la 
traiter . . .  à la turque ! Une race où la femme pro
gresse. progresse* Celle ou la femme est abaissee, 
s’abaisse et périt. — Elle peut se maintenir par le 
courage, par le mépris de la mort, elle s épuise mal
gré tout parce qu’elle dédaigne celle qui lui donne la 
vie : la femme.

Tous mes voeux, chère confrère, pour vos succès. 
Disposez absolument de moi, je vous suis entière
ment acquise.
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ών τά προϊόντα μεθ’ υπερηφάνειας θέλει δέχεται είς τάς στή-
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Κ υ ρ ί α

Οΰδέν άλλο έκ τής προσφιλούς μοι Ελλάδος προερχόμε
νου ήδύνατο νά μοι προξενήση, μεγαλητέραν άγαλλίασ ιν, όσην 
ή αγγελία τή ; έκδόσεως ’Εφημερίδας τών Κυριών, σκοπόν 
έχούσης τήν ηθικήν καί πνευματικήν άνύψωσιν τής Έλληνίδος 
γυναικός.

Εκείνο όπερ μοί λέγετε περί τής υποδοχής, ής οί πρώ
τοι αριθμοί τού φύλλου υμών έτυχον, συμπληροί την χαραν 
μου καί με πείθει, οτι οί Έ λληνες δεν είναι περιορισμένου 
πνεύματος, καί ένοούσι κάλλιστα, οτι τελεσφορώτερον μέσον 
είς άνάπτυξιν τού ανδρός είναι η υπ αυτού εκπαιδευσις τής 
συντρόφου του, ή μύησις αυτής ε-.ς τας ανακαλύψεις του, εφευ
ρέσεις καί εργ- του, καί τέλος τό νά μή μεταχειρίζηταί αΰ
τή ν... . à la Turque ! *

Ή  φυλή έκείνει προοδεύει, έν ή ή γυνή προοδεύει. Φυλή 
έν ή ή γυνή καταπ ίπ τε ι, κα ταπ ίπ τε ι καί φθίνει. Δύναται 
Ϊσω5 νά διατηρηθή διά τής ισχύος, διά τής περιφρονήσεως 
τού θανάτου, μεθ’ ολα όμως τχύτα εςχντλεΤταί, διότι κα
ταφρονεί εκείνην, ήτις δίδει αυτή τήν ζωήν; τήν γ υ ν α ίκ α .

Δέχθητε, άγαπητή συνάδελφος, τάς υπέρ τής προόδου τού 
φύλλου σας εΰχά; μου. Ε ίμαι όλως ίιμετέρα καί είς τήν πληοη 
διάθεσίν σας.

ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΑΔΑΜ
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CONSEILS DE Mme JULIETTE ADA.Μ

AU «JOURNAL DE DAMESs

Ne craignez pas de donner des leçons pratiques à 

vos lectrices. Ayez une chronique de l ’élégance qui 
apprenne aux femmes de toutes les classes l ’hygiène, 
la propreté, la grâce. Il faut que la femme reste tou
jours femme. Sa masculisation est un produit abom- 
minable des race·, qui n’ont point de tradition.

Ayez une chronique du ménagé dans toutes les 

classes. Lue la paysanne, que la bourgeoise, que la 

grande dame apprennent à s ’occuper de la maison et 
prennent goût comme vos mères antiques pour les
quelles le foyer tenait la première place et qui sa
vaient le consacrer par toutes les vertus du travail.

Ne tombez pas dans l'erreur de ceux qui veulent 
donner à la femme une instruction éxagérée qu’elle 
apprenne à t o u t  c o m p r e n d r e ,  mais non à 
tont savoir, à moins qu'elle n ’ait des facultés spécia
les qu’il faut lui laisser la liberté de cultiver. La 

femme en général comme l’homme en général, sont 
faits pour constriure la personne sociale Ni l’un ni 
l ’autre ne doivent s’a c h a r n e r (ni pour leur bon
heur, ni pour le jeu regulier des institutions) à être  
tous exceptionnels. Ils se doivent le bonheur et ils 

doivent à leur pays d’assurer sa securité et son bien 
être, ils ne lui doivent pas d’être tous célébrés. L’in
struction à outrance est dangeureuse en ce moment. 
Elle fait croire que la société doit à ceux qu’elle 

instruit des situations correspondantes à leur instru
ction ; or si la société distribue énereusement le 
premier bienfait de l’instruction, elle ne peut pas en 
créer vis-à-vis d’elle des exigeances qu’elle ne peut 
satisfaire. 11 faut donc qu’en créant une force nou
velle. elle en calcule l ’impulsion et le bienfait défi
nitif.

Ah, Madame, que de choses à dire, que les femmes 
seules peuvent dire, cf,r  elles n'ont pas, elles, d’am
bition à ménager et d’électeurs à satisfaire.

ΣΥΉΒΟΥΑΑΙ Τ Β Σ  Κα« ΙΟΥΛΙΕΤΤΑΣ ΑΔΑΉ

ΠΡΟΣ

xuisr ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΥΠΛΧΤ

Χορηγείτε πρακτι·/.ά μαθήματα εις την Έ λληνίδα γυ
ναίκα. Άσχοληθήτε εις την άνάπτυξιν του αισθήματος τής 
φιλοκαλίας αυτής εν άπάσαις ταΐς τάξεσ ι, διότι δ ι’ αυτού 
επ ιτυγχάνεται ή πραγματοποίησης των περ'ι καθαριότητας, 
εΰκοσμίας και υγιεινής όρων.

Ή  γυνή οφείλει νά μένη πάντοτε γυνή· προσπαθούσα ν’ 
αφομοιωθή πρός τον άνδρα, ήτοι νά árdpiatfrj ,  παρουσιάζει έκ- 
τρωματικόν τ ι προϊόν φυλής μή έχούσης ιστορίαν.

Καταχωρίζετε έν τή ’Εφημέριοι υμών πάντοτε δελτίον 
«φορών εις τα του οϊκου και άποβλέπον εις όλας τάς τά ξε ις , 
ΐνα τοιουτοτρόπως καί ή χωρική καί ή άστή καί ή μεγάλη 
τής αριστοκρατίας Κυρία μάθωσι ι νά καταγίνωνται ευχαρί
στως έν τουτω, όπως αί άρχαϊαι μητέρες υμών, δ ι’ άς ή εστία 
κατείχε τήν πρώτην θέσιν, ήν αύται έγίνωσκον νά έξαγιά- 
ζωσι διά τών αρετών τής εργασίας.

Μή περιπίπτητε είς τήν πλάνην, εις ήν πολλοί μέχρι σή
μερον περιέπεσαν, έπιδιώξαντες διά τήν γυναίκα έκπαίδευσιν 
άνωτέραν του δέοντος. Ή  γυνή άς μάθη νά έννοή τά  πάντα 
καί άς μην γινώσκη τά πάντα, εκτός έάν αυτή έχη εξαιρετικήν 
τ'.να ιδιοφυίαν καί ιδιαιτέραν πρός τι κλίσιν, ότε δέον νά 
άφινηται έλευθέρα πρός καλλιέργειαν αυτού. Καί δ άνήρ καί 
ή γυνή καθόλου έπλάσθησαν ΐνα καταρτίσωσι τόν κοινωνικόν 
άνθρωπον. Ουδέτερος όμως τούτων έχει τήν υποχρέωσιν νά 
έντείνρ, υπέρ τό δέον τάς εαυτού δυνάμεις (ού-ε προ; ιδίαν 
ευτυχίαν, ούτε πρός έπ ίτευξιν τής κοινωνικής προόδου καί 
κανονικήν αυτής λειτουργίαν) όπως κατέχνι διακεκριμένην έν 
τή κοινωνία θέσιν. Πας τις οφείλει νά έργασθή υπέρ τής εαυ
τού ευτυχίας ώς έπίσης οφείλει έργαζόμενος νά συντελέσφ 
καί είς τήν έξασφάλισιν τής ευημερίας τής χώρας αυτού· 
αλλά δέν έχει καί τήν υποχρέωπν νά άποτελέσν) έν αυτή 
διακεκριμένον πρόσωπον.

Ή  μεγάλη έ'.παίδευσις καί πολυμάθεια είναι σήμερον 
έπικίνδυνος, διότι κάμνει νά πιστεύη τις ότι ή κοινωνία οφεί
λει εις έκείνους τούς οποίους έκπαιδεύει, νά πρσφέρη καί 
άξιώματα ανάλογα καί άνταποκρινόμενα πρός τήν άνάπτυξιν 
αυτών.

’Εάν ή κοινωνία διανέμω δαψιλώς τά έκ τής έκπαιδεύ- 
σεως άπορρέοντα άγαθά, δέν δύναται ούχ ήττον νά δημιουρ- 
γήσγ καί απέναντι αυτής αξιώσεις, άς άδυνατεΐ νά ίκανο- 
ποιήση. Ή  κοινωνία δημ.ιουργούσα νέαν δύναμιν, οφείλει νά 
ύπολογίζη τήν όρμήν τής δυνάμεως ταύτης καί νά σταθμίζη 
αυτήν πρός άντάξιον αποτέλεσμα.

"Ο ! Κυρία μου, πόσα πράγματα υπάρχουσι τά οποία μό
νον ή γυνή δύνατχι νά εΐπτ,, διότι αυτη ούτε φιλοδοξίας έχει 
νά έξοικονομήση, ούτε τάς ψήφους τών εκλογέων νά προσελ- 
κύση καί έξασφαλίση.

10ΥΛΙΕΤΤΑ ΑΔΑΜ.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ένεβαθύνατέ ποτε, φίλη άναγνώστρια, εις τήν μελετην 

τών δύο τούτων λέξεων, τήν περιέχουσαν πολυσέλιδον αγ
γελίαν χαράς διά τό ά'θρώπινον γένος, άφού δ ι’ αυτών επ ι
σφραγίζεται ή συμφιλίωσις τού πατρός μετά τών τέκνων, 
τού δημιουργού μετά τού δημιουργήματος ;

Εις τίνα δέ πάλιν άνεκοινώθη τό πρώτον ή χαρμόσυνος 
αγγελία ; Εις γυναίκας. Τίς δέ ό χρησιμεύσας ώς όργανον 
διά τήν ένανθρώπισιν τού Σωτήρος καί τήν έκ τής ένανθρω- 
πίσεως ταύτης προκύψασαν συμφιλίωσιν τού ανθρώπου μετά 
τού Θεού ; Ή  γυνή. 'Η. απλή έκείνη καί άκακος παρθένος 
έξ ής ό Χριστός έγεννήθη, παρ’ ής άνετράφη καί εις τά στήθη 
τής όποιας ήντλησε τήν άπειρον αυτού πρός τήν ανθρωπό
τητα αγάπην, διά τήν οποίαν καί επαθεν, έμαρτύρησεν υπο- 
στάς σταυρικόν θάνατον, καί τέλος άνέστη άπαλλάξας τό 
ανθρώπινον γένος τής προπατορικής άμ.αρτίας.

'Η ημέρα λοιπόν αύτη θεωρείται δικαίως παρά πάντων 
ώς έπισημοτέρα τού έτους, καί λαμπρώς δέον νά πανηγυρί- 
ζηται υπό τού χριστιανισμού. Μετά λύπης όμως παρατηρού- 
μεν, ότι έν Έ λλάδι έκδηλούται πολύ ψυχρότερον ή αλλαχού 
η χαρά αυτη· διότι, άφού έξαιρέσωμεν τούς συνήθεις πυρο
βολισμούς, τούς συνεπαγομένους πάντοτε δυστυχήματα καί 
πένθη προκαλούντας, ή ήμ.έρα τού Πάσχα παρέρχεται μονο- 
τόνως καί ψυχρώς, άνευ ζωηρότητος, άνευ ψυχαγωγίας, άνευ 
τέλος τών έξωτερικών έκείνων πομπών καί έπιδείξεων, δ ι’ ών 
συνήθως πανηγυρίζονται αί χαρμόσυνοι διά τήν άνθρωπότητα 
ήμέραι.

’Ήθελέ τις τή άληθεία πιστεύσει, ότι ημείς πανηγυρίζο- 
μεν τό Πάσχα κατά τήν ημέραν τών Παθών καί τά νάπα λ ιν  
άφού τήν μέν μεγάλην Παρασκευήν περιβαλλόμεθα ώς επί τό 
πολύ πλουσίως καί πολυτελώς, όπως έπισκεφθώμ,εν τούς έν 
ταΐς έκκλησίαις ’Επιταφίους, μ,ετατρεπουσαι τήν πλήρη πέν
θους καί θλίψεως ταύτην ήμέραν είς ημέραν χαρμόσυνον καί 
πανηγυρικήν, άφού άπό έκκλησίας είς έ^κλησίαν μεταβαίνο- 
μεν μετά χαράς καί ζωηρότητος άσυνήθους, ύποκλέπτουσαι 
ή καί άγοράζουσαι τών ’Επιταφίων τά άνθη, δ ι’ ών κοσμού· 
μεν ώς έπί τό πολύ τά στήθη ημών, χαοιεντιζόμ.εναι, εύφυο- 
)ογούσαι καί τάς σημασίας τών άνθέων πολλάκις έν αύτοΐς 
μελετώσαι· τήν δέ νύκτα τού Πάσχα, τάς πτωχοτέρας καί 
άπλουστέρας τών έσθήτων ημών ώς έπ ί τό πολύ περιβαλλό
μενα!, έρχόμεθα είς τήν εκκλησίαν, ΐνα πανηγυρίσωμεν τήν 
τού Χριστού άναστασιν. Δ ιατί νά μή μιμώμεθα τάς έν Ρωσ- 
βία άδελφάς ημών Χριστιανάς, α ΐτινες κατά μέν τήν μεγάλην 
Παρασκευήν πένθος βαρύ πενθούσι καί διημερεύουσιν έν τφ  
ναώ τού Θεού μελανειμονούσαι, προσευχόμεναι, μετανοούσαι 
καί θρηνούσαι διά τά πάθη τού Κυρίου ήμων ’Ιησού Χριστού, 
καί οόχί άπό ναού είς ναόν ώς άπό πανηγύρεως είς πανήγυριν 
χαρμοσύνως καί έπιδεικτικώς μεταβαίνουσαι, τήν δέ ημέραν 
Τού Πάσχα πανηγυρίζουσι μετ’ εξαιρετικής έπισημ-ότητος,

άνταξιας τής πολυσημάντου ταύτης ημέρας διά τήνάν.θρωπί- 
νην παλιγγενεσίαν ;

Εΰχόμεναι δέ καί έπιθυμούσαι, όπως καί παρ’ ήμΐν ή η
μέρα αύτη περιβληθή υπό τής άρμ-οζούσης α ίγλης, θέλομεν 
προσπαθήσει νά σκιαγραφήσωμεν έστω καί άτελώς εικόνα 
τινά τού Πάσχα έν Ρωσσία, έφ’ όσον αί κατά τήν έκεΐ δια- 
κονήν μας εντυπώσεις καί άναμνησεις μ.ας βοηθώσιν ημάς 
είς τούτο.

Ι Ι Λ Ϊ Χ Α  ΕΛΪ Ρ ΐ ί ϊ ΐ ΐ  ν

’Αφού καθ’ όλην ,'τήν εβδομάδα τών Παθών οί Ρώσσοι 
καί αί Ρωσσίδες έκτελέσωσιν αύστηρώς τά θρησκευτικά αυ
τών καθήκοντα, τό μέγα Σάββατον πάσα καλή οικοδέσποινα 
άσχολεΐται άποκλειστικώς είς τήν κατασκευήν τών λεγομένων 
«Π ασχών», είδος Τουρτών ισοϋψών, τό άνω μέρος τών 
όποιων διακοσμείται υπό ζακχαρίνου έξ άνθέων στεφάνου 
καί έν τώ μέσω τών όποιων έξέχει λευκός άμνός, φέρων έπ ’ 
ώμων τήν έρυθράν τής νίκης σημαίαν, τό σύμ.βολον τούτο τής 
άθωότητος κα ί άκακίας, τό άπό τής προπατορικής αμαρτίας 
άπαλλάξαν τό άνθρώπινον γένος.

Τάς Πάσχας ταύτας φέρουσι τήν νύκτα είς τό προαύλιον 
τής έκκλησίας, ένθα δ ίερεύς μετά τήν Άναστασιν αγιά 
ζε ι αύτάς ψάλλων έπ ’ αυτών τό Χριστός βάς κρές. Κατά 
τό μεσονύκτιον δέ, τήν ώραν άκριβώς καθ’ ήν καί παρ’ ήμΐν 
τελείτα ι ή τής Άναστάσεως τελετή , αί Κυρίαι πασών τών 
τάξεων ένδύονται τήν έπίτηδες διά τό Πάσχα προετοιμα- 
σθεΐσαν πλουσίαν λευκήν έσθήτα, μετά τών ταύτη παρεπο
μένων λευκών χειροκτίων, υποδημάτων κ. ά. καί ουτω ώς 
λευχειμονοΰσαι νύμφαι πλημ.μ-υροϋσι τήν έκκλησίαν, συνοδευο- 
μ,εναι υπό τών έν έπισήμω έπίσν,ς περιβολή συζύγων, πατέ
ρων καί άδελφών καί άποτελούσαι ώραιοτάτην καί εΰοσμον 
έκ λευκανθέμων άνθοδέσμην, ής ή θέα μόνη πληροί χαράς, 
σεβασμού καί ένθουσιασμού τόν πρώτην φοράν βλεποντα αυ
τήν ξένον άλλως τε καί οί καθ’ ολον τό διάστημά τής τε 
λετής ήχούντες τόν βαρύν έκείνον, μονοτονον και επιβλητικόν 
ήχόν των κώδωνες, ή αρμονική συναυλία τών εκκλησιαστι
κών μουσικών, τό βαθύφωνον, μεγαλοπρεπές καί επιβλητικόν 
τών ιερέων καί διακόνων εμπνεουσι σεοασμον ^.ατρειας και 
χαρμοσύνου έκστάσεως καί τόν πεπωρωμενην καρδιαν εχοντα 
άνθρωπον.

'Τ π ’ άληθούς κατελήφθην μαγείας, οτε τό πρώτον εύρέ- 
θην έν τή έπισήμω ταύτη παννυχ ίδ ι, καθ*·ήν ¿πλείους τών 
χ ιλίων ψυχών συνωστίζοντο εντός μεγαλοπρεπούς ναού. Μετα 
τοσούτου δέ προσείχον είς τήν θειαν τελετήν σεβασμού, 
τοιαύτη σιγή καί τάξις έβασίλευον, ώς τε δικαίως ήδύνατό 
τις  νά εΐπη, ότι τό σύνολον τών άνθρώπων τούτων άπετέλει 
£ν καί μόνον σώμα, ούτινος ή ψυχή άνερχομένη μετά τών
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θυμιαμάτων καί τή ; θείας μελωδίας ρ-έ/ρι του θρόνου του
Τ ψ ίστου , άφήκεν έν τή γή σώματα άνευ πνοής.

Αί 'Ρωσσίδες, προσφιλής άναγνώστρια, δέν έρχονται εις 
την εκκλησίαν, διά να μάθωσιν ειδήσεις, άλλ’ οΰτε, ϊνα τα 
κάλλη των καί τα πολυτελή των ενδύματα έπ ιό ε ιξω σ ιν  έρ
χονται, ίνα συνομιλήσωσι μετά του θεού, δν βλέπουσι δια του 
ίερέως, καί ού την μελωδικήν άκούουσι φωνήν διά τής θείας 
καί άρμονικωτάτης μουσικής έξυμντσεως της τεΛειότητος 

αυτού.
'Η  μέχρι πρό ολίγου εις τ -ς  τριόδους κυλισμένη μέθυσος 

του λαού γυνή μεταβάλλεται έντός τής εκκλησίας ιΐς  σε
μνήν ιέρειαν καί αληθώς μετανοούσαν χριστιανην θρην„ι α
ληθώς καί μετανοεί διά τας παρεκτροπάς της. ΙΙόσαι τού
των δέν έπιβάλλουν είς έαυτάς καί τάς σκληροτέρας τίννκα
κουχιών, ϊνα τόν Θεόν έξευμενίσωσι καί τύχωσι διά του ίε- 
ρέω; τής θείας συγγνώμης ! Ά λ λ ’ εξετράπην εντελώς . οϋ 
θέματός μου-

Μετά τό τέλος λοιπόν τής Άναστασεως επιστρέφουσιν εις 
τάς οικίας αυτών, έ.θα μεγαλοπρεπής και πλουσιωτατα δια- 
κεκοσμημένη τράπεζα αναμένει τους εν οικογενειακή δια- 
χύσει συνεορτάζοντας γονείς μετά τέκνων, συγγενών καί 
φίλων. Οΰτε οί ύπηρέται εξαιρούνται τής γενικής ταύτης 
καί χαρμόσυνου οικογενειακής διαχυσεως. Κατά την ημέ
ραν ταύτην ό υπηρέτης έν τώ προσωπω τού αυθέντου καί 
τής κυρίας βλέπει γονείς, οί δέ κύριοι έν τώ προσώπω τού 
υπηρέτου τέκνον· δ ι’ δ καί τό έρυθροΰν ώόν μετ’ αυτού 
τσιγγρίζουσι καί τεμάχιον άμνού η χοιριδίου ^διοτι παρά 
τοΐς Ρώσσοις τά χοιρίδια κατά τό Πάσχα είναι έν μεγά
λη, χρήσει) έκ τής τραπέζης τού υπηρέτου λαμβάνουσι, καί 
άδελφικόν έν τώ Χριστός Άνέστη ασπασμόν μετ’ αυτού άν- 
ταλλάσσουσιν.

Μετά μεσημβρίαν δέ τής αυτής ημέρας άρχονται αί πα- 
νηγύρεις, α ϊτινες διαρκούσιν οκταήμερον ολόκληρον, τοΰτέ- 
στι μέχρι τής Κυριακής τού θω μά. Εκαστη τών ημερών 
τούτων έχει καί τήν πανήγυριν της ως καί^τον το,,αν . ής 
πανηγύρεως. 'Η  κατωτέρα τάξις αληθώς διασκεδάζει διά 
διαφόρων χορώ/ έ ι  ύπαίθρω, παιδιών, κουνημάτων επ ί τρο- 
μ.ακτικού ύψους αιωρών, ενθα άνα ζεύγη συστρέφονται ανερ- 
χόμενοι καί κατερχόμε/οι. Κατα τας πανηγυρεις ταυτα ; γ ί
νονται οί πλεΐστοι έν Ρωσσία γάμοι. 'Η  μεσαία δέ καί ή α- 
νωτέρα τάξις επίσης διασκεδάζουν, επισκεπτόμεναι τάς δ ια 
φόρους τού λαού πανηγύρεις καί έπισφραγίζουσαι, ούτως εί- 
πεΐν, τήν κατά τάς ημέρας ταύτας άναπτυσσομένην μεταξύ 
αυτών καί τού λαού ισότητα.

Παρά τή μεσαία καί τή άνωτέρα τάξει καθ’ ό'λην τήν 
εβδομάδα δίδονται γεύματα πλούσια καί μεγαλοπρεπή 
μεταξύ φίλων, συγγενών καί ξένων, διοργανίζονται οίκο- 
γενειακαί συναναστροφαί, ίδ ιω τικα ί καί δημόσιαι θεατρι- 
καί παραστάσεις, τέλος άναπτύσσεται ζωηρότης έκτακτος 
καί άσυνήθης, ήν έπιθυμούμεν καί έλπίζομεν, φ ιλτάτη ά- 
ναγνώστρια, νά ίδωμεν εΐσαγομένην καί παρ’ ήαΐν διά 
τάς έορτάς τού Πάσχα, ας εύχόμεθα νά διέλθητε έν υγεία 
καί ευτυχία.

ΤΤΠΟΓ Γ Ϊ Ν Α Ι Κ Ο Σ  Ε Κ  T E S  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Τ Ρ Α Γ Β Α Ι Α Σ

λ ' .  ΜΑΚΑΡΙΑ

( Εύριπίδου Ή ρακλείδαι)

’Εκ τών αρχαίων τραγικών ποιητών 'α Ευριπίδης είναι ο 
γονιμ,ώτατος εις παραγωγήν γυναικείων χαρακτήρων εν τοϊς 
δράμασιν αυτού. Ά λ λ ’ οί τύποι τών γυναικών τού Εΰριπίόου 
άφίστανται πολλάκις έκ διαμέτρου άλλήλων.

*Αν αί ήρωίδες αυτού Μήδεια, Φαίδρα, Έομιόνη, Εκάβη 
κτλ . παριστώσι τήν γυναίκα έν τή πτωσει αυτής, οτε υπο 
τού πάθους κυριευομένη (είτε μίσος, είτε ερως, είτε ζηλοτυ
π ία , είτε έκδίκησις είναι τούτο) έξαγριούται, μεταβάλλει φύ- 
σιν καί φέρεται άκατάσχετος εις τό έγκλημα, σύρουσα έαυ- 
τήν καί τούς περί αυτήν εις τον δλεθρον καί τήν συμφοράν.

Καί περιγράφει ό ποιητής ζωηρώς καί ε’κονίζει μετά μεγί
στης λεπτότητας καί τέχνης τόν συνταράσσοντα τήν ψυχήν 
ηθικόν σάλον καί παρίστησι τήν βιαίαν πάλην τού πάθους 
πρός τήν συνείδησιν, καθ’ ήν τό δρών πρόσωπον ήττάτα ι 
καί π-.πτει βαρεΐαν ηθικήν πτώσιν. Ο: τύποι ούτοι δικαιο- 
λογούσι τά τού ποιητού «ώς γυνή κακόν μέγα».

Ό  Ευριπίδης ¿κακολόγησε πολύ τήν γυναίκα και προσε- 
κτήσατο τήν φήμην μ,ισογύνους.  ’Ίσως ό άτυχης άνήρ είχεν 
ιδιαιτέρους λόγους πρός τούτο.

Έ ν τούτοις ώς άληθής ποιητής καί φιλόσοφος, δέν είναι 
πάντοτε μεροληπτικός. Αυτό; ό μελετήσας καλ.λίτερον παντός 
άλλου ό άνατεμών βαθύτερον τήν άνθρωπίνην ψυχήν δέν ή- 
το δυνατόν νά παρίδη τήν άλήθειαν, δέν ήτο δυνατόν νά μή 
άναγάγη είς φώς τόν πλούτον, δν έγκρύπτει ή καρδία τής 
γυναικός, τόν πλούτον τής άγάπης, τής άφοσιώσεως, τής αυ
τοθυσίας.

'Η  πρός άφοσίωσιν καί θυσίαν όρμή τής γυναικός είναι 
τόσω ισχυρά, ωστε θά ελεγέ τ ις , δτι άποτελεΐ τό κύοιον γνώ · 
ρισμ-α τής ψυχής αυτής. Γυνή μη γινώσκουσα νά θυσιάση έαυ- 
τήν χάρον τών φ ιλτάτων δέν είναι γυνή, είναι προβληματικόν 
ον. Ή  όρμή αύτη άποτελεΐ τόν στέφανον, τήν δόξαν αυτής* 
αύτη μεγεθύνει αυτήν καί τή δίδει τά ψυχικόν σθένος, δ ι’ 
ού προβαίνει εις πράξεις ήοωΐκάς ή εις τό μαρτύριον.

Τό μέγα λοιπόν τούτο κίνητρον τής γυναικείας ψυχής 
δέν ήτο δυνατόν νά διαφύγφ τόν λεπτόν καί ¿ξύνουν παρα
τηρητήν. Ό  Ευριπίδης έξεμεταλλεύθη τόν θησαυρόν τούτον 
καί ¿δημιούργησε χαρακτήρας γυναικών μεγάλους, ευγενείς, 
άνωτέοους. Τοιαύται είναι αί ήρω'ίδες αυτού, Μακαρία, Ά λ -  
κηστις, Ευάδνη, ’Ανδρομάχη, ’Ιφιγένεια κτλ . άληθεΐς γυναι- 
κείαι φύσεις, γλυκεϊαι καί συμπαθείς, πλήρεις άφοσιώσεως καί 
λήθης έαυτών.

Οΰτω ή μακαρία είναι άδελφή ψυχή τής ’Αντιγόνης, είναι 
άξία τής γραφίδος τού Σοφοκλέους.

Ά λ λ ’ έλθωμεν είς τήν ύπόθεσιν τού δράματος,ού τυγχάνει 
αΰτη ήρωΐς.

Τά τέκνα τού 'Ηρακλέους φέροντα έτι τό άδιάλλακτον 
μίσος τού Εύρυσθέως κατά τού μεγάλου αυτών πατρός, έξε- 
λαύνοντα πανταχόθεν τής γης καί υπό τήν οδηγίαν τού π ι
στού πατρός αυτών παραστάτου, τού γέροντος Ίολάου, έρχον-
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ται ε ί ' ’Αθήνα: καί προσφεύγουσιν είς τούς βωμούς τών θεών, 
ζητούντες άσυλον καί φιλοξενίαν. Ό  Δημοφών, ό εύγενής υιός 
τού Θησέως, βασιλεύων τότε έν’Αθήναις, δέχεται τους πρόσ
φυγας καί ύπ ισχνεΐτα ι αυτοΐς ξενίαν κ/ι άσφάλειαν.

’Αλλά μετ’ οΰ πολύ άφικνεΐτα ι κήρυξ έκ μέρους τού Ευ- 
ρυσθέως, άπαιτών τήν παράδοσιν τών προσφύγων. Ό  Δημο
φών πρός τήν αυθάδη τού κήρυκος γλώσσαν άποκρινεται μετ 
ανδρικής καί βασιλικής άξιοπρεπείας καί δέχεται τήν πρό- 
αλησιν τού κήρυκος, άπειλήσαντο; πόλεμον κατ’ αύτ0^  Ό  
λαός εξοπλίζεται, τά άναγκαία είς πόλεμον μέτρα λαμβανον- 
ται, καί ό άργεΐος στρατός καταφθάνει.

Πλήν ό γηραιός Ίόλαος παρατηρεί νέφος συννοίας έπι 
τού μετώπου τού εϋγενούς Δημοφώντος καί έρωτα , τήν 
αιτίαν. Φεύ ! όμορώνως οί χρησμοί τών ίεροθυτών κελευουσι 
νά  σφαγή τή Δήμητρι παρθένος κόρη έκ πατρός ] εύγενεστά- 
του· καί μόνον ύπό τόν σκληρόν τούτον δρον ή νίκη μέλλει I 
νά  χορηγηθή ! "Οσω προθύμως καί άν ύπερασπίζφ ό Δημο
φών τά δίκαια τών άσθενών, δέν δύναται νά θυσιάσή την 
ιδίαν αυτού θυγατέρα, ουδέ ν’ άναγκάσφ τινά τών άστών είς 
τούτο* καί τούτου ένεκα ή πόλις είναι άναστατος, και άπει- 
Δεΐται εμφύλιος πόλεμος, διότι πολλοί μέν έγκρίνουσιν τήν 
εόγενή πραξιν τού βασιλέως, πολλοί όμως κατηγορούσι τήν 
μωρίαν αυτού.

'Ο Ίόλαος, κλαίων τήν τύχην ουχι αυτού, άλλα τών πε- 
πιστευμένων αΰτώ τέκνων τού φίλου καί τής γηραιάς Αλκμή
νης τής μητρός τού ή'ρωος, ϊνα σώσηι αυτούς και τήν ευεργε- 
τιδα πόλιν έκ τής καταστροφής, προτείνει τώ Δημοφωντι να 
παραδώση, αυτόν είς τόν Εΰρυσθέα. Ά ς  κορέσφ «επ’ αυτού ] 
τήν άσβεστον δίψαν τού μίσους, δπερ κατά τού^φίλου αυτού 
Ιτρεφεν.

Ό  Δημοφών υπομιμνήσκει αΰτώ, δτι ούχί αυτόν τόν γέ- I 
ροντα καί άσθενή, άλλά τού; νεαρούς καί πλήρεις ζωής υιούς 
τού ήρωος θέλει ν’ άποκτείνφ ό Εΰρυσθεύς, ών η υπαρξις άπει- 
λ ε ί τόν ίδιον αυτού θρόνον.

Ά πό τών ένδον τού ναού ηκουσεν 7] Μακαρία, ή πρεσβυ- I 
τέρα τών θυγατέρων τού ’Ηρακλέους, η κόρη τής άτυχούς I 
Δηίανείρας, τούς στεναγμούς τού γέροντος καί, υπο συμπα- I 
θείας καί ελέους όρμωμένη, παραβλέπει τα έθιμα, τα  υπο- I 
χρεούντα τήν νεάνιδα είς τόν εγκλεισμόν, και εξέρχεται, ίνα I 
κοινοινήσηι τής θλίψεως τού Ίολάου, τού θετού αυτής πα.- | 
τρός. Ά λ λά , βλέπουσα τούς παρισταμένους ξένους, ζητεί 
■συγγνώμην διά τήν τόλμην αυτής και ομολογεί, δτι αγυ- 
ναικί σιγή καί τό σωφρονεΐν κάλλιστον εισω δ ήσυχον μ.έ- I 
νειν δόμων» άλλ’ ή άνησυχία αυτής κατενίκησε τήν φυσικήν 
συστολήν. Μή νέα έπ ίκειτα ι συμφορά ; Τίς η α ίτια  τής θλι-
ψεως τού γέροντος ;

Ό  Ίόλαος πληροφορεί τήν Μακαρίαν περί τών διατρε-
χόντων.

(Έ πετα ι συνέχεια.) Ειρηχη Λ αχΑχα.

ΑΙ ΑΕΚΑ Τ ΡΕΙΣ ΙΠ ΙΙΟ ΤΙΙΕΣ
Ό  διάσημος Ερρίκος Σένα εδημοσιευσε κα .α .0  ̂ παρελ , 

θόντα Οκτώβριον άρθρον τ ι εύφυέστατον περί παρασημοφορίας 
τών γυναικών, δπερ έν περιλήψει αεταφέρομεν ενταύθα.

I Δ έν θά άπαλλαγώμεν λοιπόν άπο τάς προλήψεις, λ έγ ε ι. 
Ένιύ άπαιτούμεν πολλά παρά τή ; γυναικός, τ ίν ι τρόπω άν- 
ταμείβομεν αυτήν ; δ ι’ ύποκλίσεων, ψευδοπεριποιήσεων καί 
κολακειών,ορονούντες, δτι τοιουτοτρόπως ικανοποιείται ή φι
λαυτία αυτής. Α π ά τη  1 !

Ά λλω ς τε καί τίς πτα ίει έάν ό καρδινάλιος Richellieu 
δέν έσκέφθη νά όρίσΤί θέσιν τινα είς τήν Ακαδημίαν δια τας 
διασήμους συγγραφείς ; Μήπως προέβλεπε καί ούτος τήν  ̂έμ- 

I φάνισιν τής Γεωργίας Σανδη, η Ιουλία, Λαμ,.ερ η δέν α,.ε 
στρέφετο άρκούντως τήν γυναικείαν φιλολογίαν, δπως μή εις

I τοιούτον περιπέσφ σφαλρ.α.
Ό  αύτοκράτωρ Ναπολέων διεκήρυττεν, δτι ή μήτηρ πολ

λών τέκνων έν Γαλλία (ιδίως υιών) είναι άνωτέρα πάσης υ- 
πολήψεως· ούδέποτε δμως έσκέφθη νά άποστείλμ τό έκ μίλ- 

I του παράσημόν του ε ί; εΰρωστόν τινα χωρικήν, ητις και δεκα 
πολλάκις υιούς έγέννησεν, έθήλασε καί άνέπτυξε. Συστημα- 
τικώς λοιπόν καί Όύτος είχεν ορίσει τήν σταυροφορίαν ώς κό
σμημα άποκλειστικόν τής άνδρικής έξοχότητος.^ ^

Σήμερον δμως, δτε τά ήθη κατέστησαν  ̂ ήπιώτερα, δέν α- 
παξιούν πλέον νά κοσμήσουν τήν κομβιοδόχην τής γυναικείας 
έσθήτος, δπως καί τήν τού άνδρικού ένδύματος,^ διά μικρού 
τίνος τεμαχίου τής έρυθρας έκείνης τα ινίας, δ/ b  τόσαι

Ό  άριθμός τών παρασημοφόρων έν Γαλλία Κυριών ανέρ
χεται είς δέκα ϊξ· προκαλώ τόν δυνάμενον νά μοί άποδε^ιζή, 
δτι δέκα έξ μόνον γυναίκες είναι αξια ι βραβεύσεως έν Γαλ- 

i λ ία , ενθα ή γυνή πολυειδώς καί πολυτρόπως ευεργετεί την

πατρίδα. , .  β
Καί δ ιατί τάχα ή γυνή, ϊνα άξιωθφ τού κατωτέρου βαθ-

I μού τού παρασήμου, ¿φείλει νά πράξή ύπερανθρώπινα και 
ύπερφυσικά ' κατορθώματα, έκ τών δποίων ώς έκ θαύματος 
μόνον σώζει τήν ζωήν της, ένώ ό άνήρ ύπάλληλος η αξιω
ματικός, δςτις έπί τινα χρόνον έφθειρε τήν στολής του προσ- 
τριβόμενος έπί τών γραφείων τών ύπουργείων, ονομα,εται 
άπαοαιτήτως ού μόνον ιππότης τή ; Λεγεώνος τής Τιμής, 
άλλά καί ταξιάρχης, καί τούτο δικαιωματικως κατά ιεραρ
χικήν οίκτράν τινα άτυχή συγκυρίαν ; Δ ιατί ή αδικία αυτη 
είς τήν γυναίκα ; Θά είμαι ευγνώμων, λέγει ο συγραφευς, 
είς εκείνον δςτις ήθελε λύσει τήν άπορίαν μου ταύτην.

Σήμερον δημοσιεύομεν τήν βιογραφίαν μιας τών παραση
μοφόρων γυναικών, έπιφυλαττόμεναι νά δημοσιεύσωμεν προ

σεχώς καί τάς τών λοιπών.
POZA ΜΓΤΟΝΕΡ

Ή  δεσποινίς Μαρία Τ όζα  Μπονέρ έγεννήθηεν Bordeaux 
' καί έδιδάχθη τά  τής τέχνης αυτής παρά τού διρσήμου ζω 

γράφου πατρός της ’Ραϋμόνδου Μπονέρ. Τό πρώτον μετάλ- 
λιον ελαβεν αΰτη κατά τήν παγκόσμιον Ικθεσιν τού 1845, 
τό δεύτερον κατά τό 1848 και τά δύο άλλα κατά τά 1855 
καί lSne. Ή είκών αυτής, ή παριστώσα τή-i καλλιέργειαν, 
τά άριστούργημα τούτο, δπερ ήγοράσθη παρά τής γαλλικής 
κυβερνήσεως καί διακοσμεί τό μουσεΐον Λουξεμβούργου, η- 
νάγνασε τήν κυβέρνησιν νά τιμήστ, αυτήν διά τού παρασή
μου τής Λεγεώνος τής Τιμής. _

Α ΰ τ η  ¿χρημάτισε μετά ταύτα καί διευθύντρια τής έθνι-
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σχολής των Ζωγράφων γυναικών εν Παρισίοις. 'Η παγ
κόσμιον χαιρουσα φημην ίιάσημος αύτη ζωγράφος, ή μόνη 
μετά τού Βίκτωρος Οΰγκώ άπολαύσάσα ζώσα !τ ι  τήν άπει
ρον ευτυχίαν του νά παρασταθή εις τήν ι ίία ν  αυτής απο
θέωσή καί να τύχη τιμών, οϊων ούίεμία άλλο σύγχρονος αυ
τής, εθαυμασθη ου μόνον άπό των συμπατριωτών της άλλα 
καί υπό τών ξένων· ί ιό τ ι  καί τό Βέλγιον καί τό Μεξικόν 
και η Ισπανία εόειξαν τόν πρός αυτήν Θαυμασμόν των, ονο- 
μασασαι αυτήν ίπ π ό τ ιία  τών ταγμάτων τού Λεοπόλίου, 
τού Αγιον Καρόλου, καί Ισαβέλλας τής Καθολική;.

Π. Ρ.

ΜΝΗΣΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ
Εν τιν ι τής Κωνσταντινουπόλεως προαστειιρ εσπέραν 

τινά πλήθος πολυ συνωθεΐτο έξωθεν τής θύρας οικίας λευ
κής, περιεστοιχισμένης υπό πυκνοτάτης σειράς ίέ ν ίρ ω ν, έπε- 
κτεινοντων τους μεγαλοπρεπείς κλάδους αυτών επί τής στέ
γης, ήτις περικεκαλυμμένη ώς ήτο ¿ομοίαζε μέ μέγα άλεξι- 
βοόχιον.

Ο συνωστισμός τού πλήθους πέριξ τής οικίας ταύτης
προϊ,κυψεν εκ τίνος ίυστυχήμ.ατος, οττερ είχε συμβή εις τον
οικοόεσποτην αυτού, ευγενή καί ώραΐον νεανίαν, προ ολίγου
μόλις άποπερατώσαντα έν Παρισίοις τάς πανεπιστημιακός
αυτού εν τη ιατρική σπουίάς, καί μετά προθυμίας έξυπηρε-
τούντα απο τής αυτοσε αφίζεώς του τή< πάσχουσαν ανθρω
πότητα.

Από τής παιδικής αυτού ηλικίας οί γονείς του είχον 
μνηστευσει αυτόν μεθ ουραίας καί έξ εύγενούς οίκου κατα
γόμενης νεανικός, πλήν ορφανής καί πτωχής, όνόματι Σαπ- 
φ >>-. II καλλονή αυτής ήν εκ τών σπανίων έκείνινν τελειο
τήτων, α ιτινες κατα τόν αιώνα ημών αναφαίνονται, όπως 
δια υευσωσι τους μωρούς τού Λαρβιν οπαίους, τούς φαντασθέν- 
τας τόν άνθρωπον καταγόμενον από τού γένους τών πιθήκων.

Λυνασθέ ποτε, φ ιλ—. αναγνώστρια, νά φαντασθήτε νέαν
υψηλήν καί χαρίεσσαν γυναίκα, μέ λευκόν ώς κρίνον μέτω-
πον, περιστρεφόμενον υπό πλούσιας ξανθοχρύσου μετάξινης
κόμης, ός οι μεγάλοι κυανοί οφθαλμοί απαστράπτουΉ πυρ
καί φλόγας, ής ή ρίς είναι κανυνικωτέρα τής τής Ά φροίίτης,
ό, ·α ερυθρά και ως ροία όιανοιγόμενα χείλη φέρουσιν εις
φώ; σειράν μαργαριτωίών οίόντων, ής 5 λαιμός ίιαφ ιλο νι-
κεί τήν λευκότητα καί χάριν πρός τόν τού κύκνου· ίύνασθε,
λεγω , νά φαντασθήτε καλλονήν τοιαύτην έλκουσαν τό γένος 
απο πιθήκων ;

I ποθετομεν, οτι ο; ευρεθεντες εις τήν ανάγκην νά συγγρά- 
ψωσιν ολοκλήρους τόμου; πρός καταπολέμησιν τής Δαρβινείου 
ταύτης θεωρίας, ίέ ν  έσχον τήν ευτυχίαν νά γνωρίσωσι τήν 
ήρ'Λία μας, άλλως τε καί άπλή ταύτης σκιαγράφησις ήρκει 
δπως καί τόν Δάρβιν αυτόν άναγκάσή νά άνομολογήση τήν, 
οίκτράν τής φαντασίας του πλάνην.

Εννοείται λοιπόν τόν ίιάπυρον τού Γεωργίου Λεκώ έρω
τα πρός τήν άγνήν τών π α ιίικ ώ ν  αυτού χρόνων μνηστήν. Τήν 
ημέραν ί έ  καθ’ ήν προ τής οικίας αυτού βλέπομεν συνωστι- 
σμένον πλήθος, ό ίυστυχής Γεώργιος, ασχολούμενος έν τώ 
•πουίαστηρίω αυτού εις επιστημονικά πειράματα καί άναμι-

γνυων καί συσκευάζων πρά; τούτο τάς χημικάς ύλας, άπώ- 
λεσε τούς οφθαλμούς του ί ιά  τής άναφλέξεως αυτών.

Κ ατ’ ούίέν συνετέλεσαν αί προσπάθειαι τών ίιασημοτέ- 
ρων χειρούργων καί ιατρών, δπως κατορθώσωσι νά άπο ίώ - 
σωσι τό φώς εις τόν φωστήρα τούτον τής επιστήμης, τόν όλο* 
καύτωμα προςενεχθέντα εις τόν βωμόν ταύτης.

'Ο Γεώργιος έμεινε τυφλό;. Έ βλεπε πάντοτε φαεινότε- 
ρον παντός άλλου ί ιά  τών οφθαλμών τού πνεύματος καί τής 
ψυχής, πλήν τό άνευ όίηγού έναπομεΐναν ταλαίπωρον σώμα 
του είχεν ανάγκην τοιούτου. Μετά μικράν άνακούφισιν τών 
όίυνηρών πόνων, οδς ό ταλαίπωρος Γεώργιος άφίστατο, 
πρώτη αυτού φροντίς ήτο, νά γνωστοποιήση εις τήν μνηστήν 
του τό ίυστύχημά του καί απαλλάξη αυτήν τού δρκου καί 
τής υποσχέσεως, ίΓ  ής μ ετ’ αυτού συνείέετο.

Περαίνων ί έ  τήν καθ’ άπαγόρευσιν του γραφομένην πρός 
αυτήν επιστολήν, παρεκάλει καί έξώρκιζεν αυτήν, δπως μή 
ζητήση πλέον νά τόν ϊ ίη . Σέ έξορκίζω, έγραφε πρός τήν 
μνηστήν του, εις τήν ιεράν τών γονέων σου μνήμην, εις τά 
ωραία τής πα ιίική ς ημών ηλικίας όνειρα, εις τόν άγνάν καί 
περιπαθή έρωτά μας, εις τήν μέχρι τής χθες ονειροπολουμέ- 
νην ευτυχίαν μας, άκουσον τήν τελευταίαν πρός σέ παράκλη- 
σίν μου, καί μή ζητήσης νά καταστρέψης τήν έν τή καρίία  
σου προσφιλή εικόνα τού μνηστήρος σου ί ιά  τής ρέας τού 
έξηλλοιωμένου καί τετυφλωμένου προσώπου του.

'Τπόθες, οτι εφονεύθην εις μάχην, αφού θύμα έγενόμην 
τού υπέρ τής επιστήμης άγώνος· πένθησόν με, κλαΰσόν με,, 
καί τέλος λησμόνησόν με, ί ιό τ ι  οί νεκροί λησμονοίνται.

Ή  αι’φ ν ιίία  καί κεραυνοβόλος αυτη ε ίίησ ις  έπέτρωσεν,. 
ούτως εΐπείν, καί συνεκράτησε πρός στιμήν τά ίάκρυα τής 
άτυχούς κόρης, μέχρις οό ή λύπη, ίικ η ν  κοατήοος τά στήθη 
αΰ ;ής καίουσα, έξερράγη καί έξητμίσθη εις ίάκρυα.

Παρήλθεν ή στιγμή τών ία  κρύων, καί ή κόρη ή ά ντ ιτά τ -  
τουσα πρός τήν καταίρομήν τής τύχης μ ε ιίία μ α  περιφρονή- 
σεως καί σαρκασμού, συνέλαβεν άπεγνωσμένην άπόφασιν.......

’Ενώ ί έ  ό ταλαίπωρος νέος, τυφλός επί τού ά,νακλίνταου 
καθήμενος, έρρίπτετο εις ρεμβασμ.ούς μαύρης μελαγχο
λία ς, και εναγωνίως άνέμενε νά μάθη όποιαν έντύπωσιν ένε- 
ποίησεν ή άπαισία καί ερικώίης τού παθήματος του ε ίίησ ις  
εις τήν μνηστήν του, αίφνης άκούει κρουομένην τήν άσφα- 
λώς κεκλεισμένην θύραν αυτού πρός άποφυγήν πάσης έπι- 
σκέψεωι, καί τήν μελω ίικήν ένείνης φωνήν ηχούσαν εις τά  
ώτά του ί ιά  τών λέξεων «άφήσατέ με, θά εις έλθω, θά εις- 
έλθω)). 'Ο ίυστυχής εγείρεται, καί προτείνων τάς χεΐρας κα ί 
προκρούων πρός πάν τό προ αυτού προστυχάν, έφθασε μετά 
σπουίής εις τήν κρουομένην θύραν, ήν ί ιά  τών χειρών και 
τού σώματος έκράτει, δπως μή ή μνηστή του ει’σέλθη.

Μετά μικράν έπελθούσαν σιγήν, κατόπιν τής πάλης ήν 
έίοκίμασεν ή κόρη, δπως άνοιξη τήν θύραν καί ϊ ίη  τόν μνη- 
στήρά της, όποία φρικώίης Ιπηκολούθησε σκηνή . . .

Έ ν άπογνώσει καί απελπισία ίιατελούσα, ή ταλαίπωρος 
εκβάλλει έκ τού θηλακίου αυτής φ ιαλ ίίιο ν πλήρες υγρού καί 
ίΓ  αυτού άποτυφλούται. Οίον οικτρόν θέαμα παρίσταται πρό 
τών οφθαλμών τών υπηρετών ! ’Οποίας φρ ικώ ίεις λέξεις ά
κούει ό ί ιά  τών χειρών κρατών τήν θύραν έσωθεν μνηστήρ 
αυτής ! ’Άνοιξόν μοι πλέον· είμαι τυφλή οις σύ.
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Ό  άτυχής μ-νηστήρ φρικιών έπ ί τφ  άκούσματι τουτω, α ι
σθάνεται παραλελυμενας καί πιπτούσας τάς χεΐρας αυτού, 
ί ι ’ ών έκράτει τήν θύραν. 'Η θύρα άνοίγει, καί όρμεμφύτως 
άμφότεροι όίηγούμενοι, ευρίσκονται έν τρυφερά άλλά καί 
άπελπιστική περ ιπτύξει. Ε. Σ.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ν  Λ Ε Α  Ι ΙΟ Λ Ι
ΕΛΛΑΣ. — Αί έργασίαι τής Βουλής ίιεκόπησαν άπά τής 

•παρελθούσης τετάρτης, άφού συνεζητήθησαν καί έπεψηφί- 
-σθησαν όπ’ αυτής τά  περί φορολογίας οίνων, έπ ιτη ίευμά- 
των καί προϊόντων τής γής \ομ.οσχέίια. Έψηφίσθη πρός του- 
τοις εις β'. καί γ '.  άνάγνωσιν τό περί τού λιμένος Κατα- 
αώλου νομοσχέίιον.

ΙΤΑΛΙΑ. — Ή  πολιτική τού νέου ιταλικού υπουργείου 
είναι ειρηνική· πάσαν ί έ  θέλει τό άπουργεΐον τούτο κατα
βάλλει προσπάθειαν πρός έξομάλυνσιν τών μεταξύ Γαλλίας 
Γερμανίας καί ’Α γγλ ίας ίιαφορών.

ΡΩΣΣΙΑ. —  Δ ιαψεύίεται ή είίησ ις περί νέας άποπείρας 
κατά τού Τσάρου. “Όσον ί ’ αφορά εις τήν περί Βουλγαρίας 
πολιτικήν τής 'Ρωσσίας, αύτη εξακολουθεί νά ήναι λίαν επι
φυλακτική. Αί περί νέων περιπλοκών έν ’Αφγανιστάν ε ιίη -  
σεις ήσαν άληθεΐς* οί Γ ιλζέ ένίκησαν τούς ’Αφγανούς και 
κατέλαβον τήν Γουσνή, ήτις ίιακόπτει τήν άπό Καοουλ μ.ε- 
χρι Κανίαχάοης όίόν.— Ή  συνεννόησις τής 'Ρωσσίας μετα 
τής ’Α γγλίας ποάς ίιακανόνισιν τών Ά φγανικών συνόρων επε- 
τεύχθη κατ’ άρχήν. 'Η  έπί τού “Οξου άξίωσις τής Ρωσσίας

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

θέλει άναγνω ρισθή, υτο τον οοον ν’ αποζημίωση αύτη
σύνορο τής επιτροπήςτούς ’Αφγανούς ί ιά  ίιορθώσεως τ 

κανονιζούσης τάς λεπτομ.εοείας.
ΑΓΓΛΙΑ. — Μεγάλη πολιτική ίια ίή λω σ ις  εγενετο εν 

Ha.d6-Pa.rk τού Αονίίνου κατά τού νομοσχείιου περι κατα
στολής τών έγκλημ.άτων έν Ίρλανίία . 'Η  ίια ίή λω σ ις , κ.αθ ήν 
παρευρέθησαν 150,000 άνθρώπων, ίιεξήχθη έν άκρα τάζει.

Κυρίαν Μ. Λ. Π ε ι ρ α ι ά. Τό ά π ο σ τα ίενδ ίν  θέλειδημοσιευθή,διότι 
παρόμοιον σχεδόν έόημοσιεύθη ήδη. 'Αποστείλατε νέον τι. Καν Α.. Γ. Ζ. 
’Α θ ή ν α ; .  ΕύχαριστοΟμεν, προσεχώς θέλομεν δημοσιεύσει αύτά . 
Καν Ε. Μ. Φ. Π ε ι ρ α ι 2. Ευχαριστώ άπά καρδία;. Φύλλον άπο- 
σταλήσετα ι τακτικ® ;. Καν Α. Γ. Κ έ ρ κ υ ρ α ν. Χρήματα έλή- 
φθησαν, αποδείξει; άποστέλλονται. Κον Α. Κ. "Α ρ γ ο ;. Φύλλον 
εστάλη , άποστείλατε συνδρομήν. Κ αν Α Γ. Κ. Κ ι ί  τ ο ν Χρή
μ ατα  έλήιρθησαν, αποδείξει; άποστέλλονται. Κον Α. Μ. Χ α λ κ ί δ α .  
Εί; τά περί πολυτελεία; ζήτημα θέλομεν έπανέλθει. Κον Σ. Σ. Π. 
Αεν δεχόμεθα έργα άνδρ«»ν. Κον Α. Σ. Α ο ν δ ί  ν ο ν. Εύχαριστοΰ- 
μεν διά κολακευτικωτάτας καί εύμενεστάτα; κρίσεις. Καν Μ. Ρ. 
Π ά τ ρ α ; .  Κυρία έγγαμο; δέ είναι άνάγκη \ά έγερθή, δπως χαιρε- 
τίση νέον Κύριον.— Κυρίαν μεμνηστευμενην. 'Ο μνηστήρ προσφέ
ρει άνθη. 'Η μνηστή ποτέ" αύτη προσφέρει έργόχειρον.

Χυι.».6ουλ<κέ..
Αί άκολουθοΰσαι τόν συρμόν Κ υρ ία ικα ί φέρουσαι άργυρα ψέλλια  

λεγάμενα ΓοΓίβ-ύοηΚβιΐΓ, ήρχισαν βεβαίως νά δυσανασχετ&σι ώ ; εκ 
τής άσχημιζούση; τού; λευκούς αύτων βραχίονα; μαύρης γραμμής, 
γενομένη; έκ τη ; όξειδώσεω; τού αργύρου ύπά του ίδρώτος.

Αύνανται άσιραλώς νά άπαλλαγω σι τής αληθούς ταυτης -οϋ β ,α -  
χίονος άσχημ ία ι,έάν άπό καιρού εις καιρόν καθαριζωσι τα ψελλιά  των 
διά τεμαχίου παλαιού χειροκτίου, έμβαπτομένου έν ελαίω. Μετά 
τούτο στεγνόνουσιν αύτά όι έτερου καθαρού τεμ αχ ι·υ  οερματο,, καί 
οί λευκοί καί άφράτοι βραχίονες των δέν ύ τόκεινται πλέον ε ί; τόν 
/.{νδυνον το·τον τ^ς άσχημίας.

«Ι»κ,ρ>μ.ικ»ιον κοιτά τής πτώ σεω ς τώ ν τροχών.
Χύσατε έντός ίοχειου τίνος ποσότητά τινα ρυυμίου, εν 

αύτώ ρίπτετε έν κρόμμυον ίιακεχωρισμένον ε:ς τεμάχια . 
’Αφήσατε αυτό έπι εικοσιτετράωρον έντός του ρουμίου καί 
μ.ετά τούτο άποσταλάζετε καλώς τό οούμιον, ί ιά  τού όποιου 
τρίβετε καλώς τάς ρίζας τών τριχών καί έν γένει την της 
κεφαλής ασθενή έπ ιίερ μ ίία . Άποτελεσματικώτατον και α- 
νευ ούίεμιάς οσμής πλήν τής τού ρουμίου.
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Ναι, μήτερ μ.ου· άλλά τίνα ;
Τόν κύριον Θεόίωρον.
Ε υ χ α ρ ίσ τω ς , μ.ήτερ.
’Ήτο παρ’ έμοί· ί  έν ήθέλησε ίέ  νά άπελθη πριν ζητηση 

τήν ά ίειαν νά σέ ί ίη .  Περιμένει εις τόν κήπον.
*Ας έλθη, εΐπεν ή Σοοία, καί συνχρόνιος έκλεισε τό πα

ράθυρου καί έκάλεσε τήν ότηρέτριαν, ϊνα φέρη φώς.
Μετά παρέλευτιν λεπτών τινων, ή μήτηρ έπανήρχετο 

Βυνοίευομένη υπό τού.προαγγελθέντος επισκέπτου, δστις μό
λις ίιέβη  τό κατώφλιον τής θύρας έσταμάτησε ίε ιλός καί 
κατέουθρος.

Καλήν έσπέραν, ίεσποσύνη, είπε, χαιρετών αυτήν α ίε -  
ζίιος καί μ,ετά προφανούς ίυσκ.ολίας κατορθών να προφερη 
τάς λέξεις ταύτας.

Καλήν εσπέοαν σα:, κύριε Θεόίωρε ! εισέλθετε λοιπον.1 ι 7 ι I
' 'Ο κ. Θεόίωρος είχε βεβαίως ανάγκην τής προσκλησεως 

ταύτης, ϊν ’ άποτολμ.ήση καί πρυχωρήση βήμ-ατά τινα.
Ενόσω ί έ  έπροχώρει τό φώς πίπτον έπ ’ αυτού επιτρέ

πει ήμίν νά ίιακρίνωμεν τήν φυσιογνωμίαν του, ήν έν ¿λίγοις
θέλομεν περιγράψει. # ( _

'Ο κύριος ούτος, υψηλός καί καθ’ υπερβολήν ισχνός, εί
χεν ό'ψιν άσθενο'.ς μάλλον η άγιους ανθρώπου, χροιάν χολερι
κού, μέ οφθαλμ.ου; κυανούς όελώ ίεις καί μεγάλους, οφρεΐς
α ρ ά ια ς ,  μι.έτω πον στενόν κ α ί υ ψ η λό ν , τ ρ ίχ α ς  ξα ν θ α ς  κ α ι ά -

να  α ε γ ά λ η νραιάς, κεφαλήν έπιμήκη, παρειάς κοίλας, ρίνα μεγαλην 
άλλά κανονικήν, χείλη λεπτά ήμιάνοικτα, ίΓ  ών ίιεφα ινετο
σείρά οίόντων μεγάλων καί λευκών.

Ή  αγένειος αυτη κεφαλή, υποβασταζόμενη υπό ισχνού καί
μακρού τραχήλου, περιτετυλιγμένου έντός λευκούλαιμοίετυυ,
όραοίαζε πρός τά μυστηριώίη εκείνα πρόσωπα, τά οποία
συναντά τις συνεχώς εις φανταστικά ίιη γήμ ατα .

’Ενίοτε ό οφθαλμός αυτού έσπινθηροβόλει, περιστεφομε- 
νο; άπό ερυθρού κύκλου· Τότε έξελάμβανέ τις αύέτόν ώς έπ ι- 
κίνίυνον άνθρωπον παρομοιάζοντα έχ ιίνα ν  ή νεαρόν δφιν, 
άλλ’ εν τώ άμα τό βλέμμα τούτο έλάμβανεν έκφρασιν γλυ- 
κείαν ανθρώπου άγογγύστως άποκύπτοντος εις τήν τύχην 
του* τίθελε τις ττιστεύσει, οτι δακρύων έζήτε^ συγγνώρτ,ν 

ττ,ν πρώτην έντύττωσιν τ,ν η θεα του ει·/_ε ττροζεντ,τει. 
Τέλος άπήρχον στιγμα ί, καθ' άς οί οφθαλμοί του προση- 

λούντο τόσον άτενώ : καί παοαίόξως έπί τίνος άντικειμε- 
νου, ώς τε μεγάλη επιθυμία κατελαμβανε τον πρό αυτού νά 
τραπή εις φυγήν πρό τού έπ ικινίύνου τούτου και ώς τρελλού



ΕΦΗΜ ΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Ά ρ ν Ι  τ η ς  σ ο ύ β λ α :. — Το τόσον παρ’ ήμΐν σύνηθες 

κατά τήν ήμ-ραν του ΙΙάσχα άρνί ψητόν γ ίνετα ι νοστιμώτε- 
ρον, έαν σφαγή δυο τουλάχιστον η τρεις ήμέρας  ̂πρός του 
Πάσχα. Μετά τήν πρώτην ημέραν τρυπάτε αυτό εις κολλάς 
του σώματος διευθύνσεις· κατασκευάζετε δέ σαλτσαν οι ε
λαίου λεμονιού, ενός κρομμύου, άλατος, πεπέρεως,  ̂μαϊντα
νού καί φύλλων λεμονιάς· κτυπάτε πάντα ταΰτα έν;ός δο
χείου, αναμιγνύετε εντός αυτής καί 3— 4 σκελίδας σκόρδου 
τά  όποιο τρίβετε διά τής ξύστρας· άλλείφετε κατόπιν τά 
άρνίον μέ τήν ανωτέρω σάλτσαν πρωίαν καί εσπέραν επι δυο 
ημέρας. Τήν τρίτην περνάτε αυτό εις τήν σούβλαν καί τό ψή
νετε επί μίαν καί ήμίσειαν ώραν, έπι δυνατής πυράς βρέχου- 
σαι αυτό κατά διαλείμματα διά τού υπολοίπου τής σάλτσας. 
Τό ψητόν τούτο είναι τρυφερώτατον, νοστιμωτατον και
άρωματικώτατον. 5

ΙΙοβα .ράκε 'Χ  άρνεών.==--Τσουρουφλήσατε αυτά καλώς· 
καθαρίσατε καί λευκάνετε μετά προσοχής' αφαιρέσατε τό 
μεγαλείτεροΛ οστοΰν. βράζετε ιδιαιτέρως εντός 100 δραμιων 
υδατος, έμπεριέχοντος δύο ή τρία κοχλιάρια άλευρου (φαρινης 
ευρωπαϊκή;) διαλελυμένου καί 15 δράμια οξους, 50 δράμια 
αλείμματος χοιρινού, 50 δράμ.πάχους βοειου νεφρού χωρισμέ
νου εις λεπτάς φέτας.2 κρομμυδάκια φρέσκα, δύο καρότα, 2 
ρίζας μαϊντανού, 3 καρφιά γαρουφάλου, 2 σκελίδας σκορδου, 
πέπερι άκοπάνιστον, άλας καί δυο φύλλα δάφνης- Βοα^,ε .ο 
πάντα ταύτα καλώς περνάτε αυτά από τό τρυπητόν· εντός 
δέ τή ; σάλτσας αυτής βράζετε τά έκκοκαλισθέντα ποδαρακια 
επί μικράς καί ασθενούς πυράς έπί δυο ή τρεις ώρας.

Μετά ταϋτα θέτετε εντός άλλης κατσαρόλας εν καλόν 
τεμάχιον βουτύρου, εν κοχλιάριον φαρίνας διαλελυμενης εντός 
ζωμ.ού κρέατος, ρίπτετε έντός αυτών τά βρασθεντα γ,ο /1 πο- 
δαοάκια μετ’ αυτών δέ *αί μανιτάρια τού κουτιού^ (καί φρέσ- 
σκα εάν έχητε) άλας, πέπεοι καί φύλλα δάφνης.^ Αφού βρα- 
σωσιν ολίγον, κτυπάτε καλώς 2 ή 3 κροκκους ωών, ρίπτετε

αυτούς έντός καί σερβίρετε. "Αμα τά φάγετε, θα με ευχαρι- 
στήσητε βεβαίως. , οΟ̂©̂Γ>-ο

ΐ ν Ο ^ Τ Ι Μ Α
Κ υρ ία  τ ις  ώ ρα ιο τά τη ,  κα ί το ι  τ εσσαραχοντοότης .  έ ν ε χ α -  

τ ε π τρ ίζ ε το  ύπερηφάνως εντός  μ ε γ α λοπ ρ επ ο ύ ς  κ ά τοπ τρου , 
έν  ω εθαύμαζε τ ή ν  ε ίσ έτ ι  καλώς δ ια τ η ρ ο υ μ έ ν η ν  κ α λ λ ο ν ή ν  
τη ς . ’Δ ποταθε ϊσα  ε ϊτ α  προς τή ν  θυγατέρα  α υ τή ς ,η τ ις  α π ε ίχ ε  
νά  τη  όμο ιάζη , ε ί π ε : Τ ί θά Μ ίδες , τ έχ νον  μου , 'ira εχης  τ η ν  
κ α λ λ ο ν ή ν  μου  ;  *Ο τ ι θά έδ ίδ ε τε ,  μ ή τ  έ ρ μ ο υ ,  ά π ή ν τ η σ ε ν  ή 
κόρη, i r a  εχητε  τ ή ν  η λ ικ ία ν  μου .

Σοφός τ ι ς  ή σ χ ο λ ε ϊ τ ο  ε ν  τώ  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α  τ ου  ε ις  τ α ς  τ α - 
χτ ικ ά ς  σ π ο υ δ ά ς  του .  Α ίφνης υπ η ρ έ τη ς  κ α τ α τ ρ ο μ α σ μ έ ν ο ς  έ ρ 
χ ε τ α ι  π ρ ο ς  α υ τ ό ν  φ ω νάρω ν .  Α ύθέντα  μ ο υ ,  φ ω τ ι ά !  φ ω τ ιά  !  
το  σ π ί τ ι  κ α ί ε τ α ι .  α "Ύ παγ ε  ν ά  ε ιδ ο π ο ίη σ η ς  π ε ρ ί  τού του  τ ή ν  
Κ υ ρ ία ν ,  ά π α ν τ ά  φ λ ε γ μ α τ ι κ ώ ς  ό σοφός · ε ιζ ε ύ ρ ε ις ,  ό τ ι  ο υ δ ο -  
Jo)Ç α ν α μ ι γ ν ύ ο μ α ι  ε ις  t a  τή ς  ο ιχ ια ς .

Γ  V ω  μ. t / ά.
'Η ευεργεσία, όΟεν δήποτε καί αν προέρχηται, δέον νά γ ίνη τα ί 

δεκτή ώς δωρον τ&ν Θε&ν. Σ ε  ̂ ε x oc ς.
*

Ή μ.ητρότ7\ς εΤναι ό πατριωτισμός τΐ,ς γυναικός και τό αιμα,^οπερ 
οί ανόρες χύνουαιν ύπερηφάνως υπέρ πατρίδας, εΐναι τό γάλα δι ου 
παρ’ ήμ®ν έτράφησαν. Μ α ρ ί α  Λ.

*
Γήρας είναι ό h  δ ιαλειμμάτω ν θάνατος.

* . . ,ι ■ « - c —Μ ή καταφρονεί τον εχθρόν σου θεώρειαυτον ελεφαντα, κανμήρμυς η.
Π. Ιί.

Ζ η το ΰ μ ε ν  σ υ γ γ ν ώ μ η ν  π α ρ ά  τώ ν  κ .κ .  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ρ ιώ ν  κ α ι  
σ υ ν δ ρ ο μ η τώ ν  ήμών ,  όσοι ε ν εχ εν  α λ λ α γ ή ς  δ ια ν ο μ έ ω ν  δ ε ν  ε -  
λ α β ο ν  ε γ κα ίρω ς  το  τ ή ς  π α ρ ε λ θ ο ύ σ η ς  Κ υ ρ ια κ ή ς  φ ύ λ λ ο ν .

βλέποντος ανθρώπου. Συνήθως δμως οι τοσας φάσεις μετα- 
βάλλοντες καί τόσον διαφόρους εντυπώσεις προξενοϋντες ο
φθαλμοί του έμενον κλειστοί, διότι τό φώς προσέβαλλεν 
άναμφιβόλως καί κατεκούβαζε τήν ασθενή αυτήν οψιν. Συμ
πληρώσατε τήν εικόνα ταύτην δι’ ώτων μεγάλων, συνεχώς ε
ρυθρών, ωμοπλατών έξεχουσών, τών οποίων τό οστεώδες δεν 
ήοκει νά άποκρύψη τό έπανωφόριον, μέ χειρας μακρας τ&τρα- 
γώνους, δακτύλους οστεώδεις μαθηματικού, ποδας ανάλογους 
τών χειρών, ενδυμασίαν καταμελαιναν από κεφαλ,ής μ.εχρι 
ποδών, τήν υποτιθεμένην ταύτην κομψοπρεπή αμφιεσιν δια 
τούς άγνοούντας νά ενδυθώσι καλλιτερον, με τήν αχωρισ.ον 
εκείνην τής γραφειοκρατίας οσμήν, καί θέλετε εχει τέλειον 
τό υποκείμενον μ.ετά τού όποιου θελομεν σάς κάμει γνωριμίαν.

Καί δμως, ινα τις άντιληφθή τών λεπτομερειών, άς ανω
τέρω έξεθήκαμ,εν, ώφειλε να ήναι εξησκημενος εις τοιουτου 
είδους αελέτας καί αναλύσεις. Έ ν συνόλω ή πρώτη έντύπω- 
σις, ή παραγομένη έκ τού τριακονταπενταετοϋς τούτου αν- 
θοώπου, παοίστα τύπον έν κατωτέρα κοινωνική καί πνευμα
τική  υποστάθμη άναγόμενον, μετά τής δειλίας τής προκυ- 
πτούσης έκ τής συναισθήσεως τής αδυναμίας αυτού, δειλίας 
μετατρεπομένης εις επικίνδυνον μίσος, δ ι’ δν τινα ήθελεν 
άποτολμήσει νά προσβάλη καί καταχρασθή ταύτης.

Τοιούτος παρίστατο εις τάς όψεις εκείνων, οΐτινες δεν 
ειχ ον λόγου:, ινα έξετάσωσι δ ιατί ό Κύριος ούτος ήτον ΐσχνό-

τερος τού δέοντος, ήτον πολύ η ολίγον πνευρ ατώδης ή δια
κεκριμένος. Διά τήν Σοφίαν, ήτοι διά τήν γλυκειαν ταύτην 
ϋπαρξιν, τήν πλήρη εύγενειας, επιεικιας καί άγαθότητος ό 
κ. Θεόδωρος ήτο άνθρωπος σχεδόν συμπαθητικός ακριβώς διά 
τήν φυσικήν δυσμορφίαν του, ή'τις γ ίνετα ι επαισθητοτερα 
πράς τάς γυναίκας ή πρός τούς άνδρας. Δεν έβλεπεν έν αυτώ 
η τον πάσχοντα καί μελαγχολικόν άνθρωπον, τον υπό τής 
φύσεως άδικηθέντα καί πρός δν έτεινε πάντοτε τήν χειρα, 
κιν^υμένη υπό αισθήματος αληθούς οίκτου και συμπάθειας. 
"Αλλως τε καί ηύγνωμόνει πρός αυτόν και διά τήν καταφανή 
συγκίνησιν ύφ’ής ούτος κατελαμβάνετο, αποτεινόμενος πρός 
αυτήν μέ ύφος ταπεινόν καί δειλόν, άνώτερον δμως παντός 
κοινού καί τετριμμένου εγκωμίου.

’Εάν ή καλή Σοφία έξήταζε μετά προσοχής τον άνθρω
πον, ήθελεν άναντιρρήτως παρατηρήσει, ότι προ αυτής η φυ
σιογνωμία του μετεβαλλετο, το βλέμμα του ελαμοανε βαθ
μηδόν καί κα τ ’ ολίγον τήν έκφρασιν υποκρύφων καί υπό
πτων διαλογισμών, καί εάν εν παρομοιαις στιγμα ΐς ενεόα- 
θυνεν ’ εις τό βλέμμα τούτο, ήθελεν άναντιρρήτως διαφύγει 
τόύ στήθους αυτής κραυγή φόβου, ώς εκ τής ανακαλυψεως 
κτηνώδους έκφράσεως έν τώ άνθρώπω, δν τόσον επιεικώς: 
άπεκάλει «άτυχή άνθρωπον.»

[Έ π ετα ι συνέχεια]·


