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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
. Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν

Πασα παρατηρησις έπί της 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον εντός ο κ τ ο  

I ήμερων.

ΣυνβρομηταΑ έγγράφονται ε ίς  τό Γ ρ α φ ε ιο ν  τ η ς

Έ φ η μ , β ρ ε δ ο ξ  τ ώ ν  Κ υ ρ ε ώ ν
χαΐ π α .ρ ±  τοΤς Βιβλιοηωλείοις Βέλμηεργ χαΐ “ Έβτέας.

Έ ν  τ φ  Έ ξω τ ερ ικ φ  δέ παρ* &πα<ίι το ις  
ά ντιπ ροδώ π οις ημώ ν.

w Διά τά ανυπόγραφα άρθρα  ̂
Q ευθύνεται ή συντάχτις αύτων , 
ο Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.
Q Τα πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 

ypa?« δημοσιευόμενα ή μή 
V δέν έπιστρέφονται.— *Α.νυ- 
Q ^όγραφα χα\ μή δηλούντα 
<> την διαμονήν τής άποστελ- 
y  λούσης δέν είναι δεχτά. — 
λ  Πασα αγγελία άφορώσα είς 
<> τας Κυρίας γίνεται δεχτή.

Λ Αί μεταβαλλονσαι διεύθυν- 
6 σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
0  γραμματόσημων 50 λεπτών 

προς εχτύπωσιν νέας ταινίας. I

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Διατί ποοτιμώμεν του; υίους των θυγατέρων μ α ;;— ’Ιωάννα Σωβεν (υπό χ· 

Ελένης Μωρέλ.— Ό  περί ημάς κόσμο;. Ή  σκιυρία.— Φιλία καί ερω; (υπό 
κ Ανθιππης ΙΙαλαμήδου). —  Θεατρον.— Αλληλογραφία. — Συμβουλαί.— 
Συ'Ταγή.—Ειδοποιήσεις.— Έπιφυλίς. Μία άληθης ιστορία.

1Ι1ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΙΙΕΙ ΤΟΙΣ ΐΙΟΓΣ ΤΜ ΒΪΓΑΤΕΡΑΒ;
Αγνωστον διοτί έπεκράτησεν ή συνήθειο να. θεωρήται δυ

στυχής ή μήτηρ θυγατέρων — έάν μάλιστα δέν είναι πλούσια — 
ευτυχής δέ ή μήτηρ υιών, αδιακρίτως των μέσων καί της κοι
νωνικής αυτής θέσεως.

Είναι καί αυτή μία ίκ των αδικαιολογήτων εκείνων προ
λήψεων, αίτινες εκ παραδόσεως μεταβιβάζονται άπό γενεάς είς 
γενεάν, καίτοι δέ στηριζόμεναι έπί σαθρών καί πεπλανημένων 
βάσεων, έπικρατουσιν έν τούτοις παντός λογικού επιχειρήματος 
καικατέχουσιν έν τώ  βίω μας κύρος ισχυρόν και άδιαφιλονεί- 
κητον.

Ισως ή ιδέα αΰτη έχει την άρχήν της είς τους σκοτεινούς 
"Τής άμαθείας καί βαρβαρότητος χρόνους, καθ’ οΰς ό υιός ή 
μισθούμενος ή εργαζόμενος πλησίον τού πατρός του εις τούς 
■αγρούςάντεπροσώπευε διά την οικογένειαν κεφάλαιον, άποφέ- 
ρον εισόδημα έπ’ ώφελείχ αυτών τών γονέων. ’Ίσως προέκυψεν 
ή πλάνη αΰτη έκ τής μκτχίας ίδέας, καθ’ ήν μόνον ό υίάς 
κληροδοτεί τό όνομα τής οικογένειας καί διχιωνίζει αυτό έν 
ολη τή ταπεινή άσημότητι καί άφανεία του.

Μόνον τοιούτοι συλλογισμοί καί τοιαύται σκέψεις δικκιολο- 
γούσι την πεπλανημένην ταύτην ιδέαν, ήτις ώς έκ τού καθ ’ 
ϊκάστην βίου άποδεικνύεται παν άλλο ή όρθή καί δίκαια είναι.
Τ’ 'Τ '  ί * . ι ^10 ζήτημα τής προικίσεως, όπερ έθεωρήθη παρά τινων ώς δυ- 
Υκμενον νά δικαιολήση την ιδέαν ταύτην δέν δύνχτχι νά ληφθή 
νκ  όψει, διότι πολύ περισσότερα δαπανώσιν οί γονείς είς άνχ- 
τροοην καί επιστημονικήν μόρφωσιν τών υιών τω ν, ή εις προί- 
κισιν τών θυγατέρων των. ΙΊολύ μεγαλήτεραι περιουσίαι έχου-

έξοφονισθή καί καταστροφή έκ τού ασώτου βίου τών υιών,

ή^διχτεθή είς προίκισιν τών θηλέων τέκνων μιάς καί τής αύ- 
τής οικογένειας.

Έάν δέ ψυχρός καί άμερόληπτος παρατηρητής θέληση νά 
παρακολούθηση έν τή μητρική στέγη τήν έκ παραλλήλου άνα- 
τροφην τών αρρένων καί θηλέων τέκνων,τούς κόπους,τάς θυσίας, 
τας στενοχώριας, καί τούς αγώνας, ους ΰφίστανται οί γονείς 
εν τή αναπτύξει τών μαμμοθρέπτων υιών,τήν έγκατάλειψ ιν καί 
τήν ψυχρότητα, ήτις άντί αμοιβής διαδέχεται ώς έπί τό πολύ 
τους κοπους καί τας θυσίας των ταύτας, τά άνευ περιθάλψεως 
γήρας, τήν έρήμωσιν του οίκου τω ν, τήν μόνωσίν των έν πάση 
του βιου καταιγίδι καί συμφορά άντί τής μέχρι τού τάφου 
παρακολουθοΰσης αύτούς τρυφεράς στοργής τής θυγατρός, *θε 
λει πεισθή, οτι ή ιδέα αΰτη αποτελεί μία έπί πλέον αδικίαν 
κατα της δυστυχούς γυναικός, ήν καί αυτοί οί γονείς, ΰπό τήν 
άγνοτέραν καί θειοτέραν τής κόρης εικόνα άστόργως καί άδι- 
καιολογήτως ταπεινοΰσι καί πχραγκωνίζουσι.

Επιστολή μητρός υιού καταστραφέντος καί κχταστρέψαν- 
τος τήν οικογένειάν του, άπευθυνθείσα πρός ημάς έρχεται είς 
έπίρρωσιν τού ορθού τών ιδεών μχς καί άποδεικνύει άπαξ έτι 
ότι ή έμμονή μας είς παραλόγους προλήψεις πολλών κακών γ ί
νεται ήμίν πρόξενος.

« Ενόσω ήτο μικρός, γράφει ή δυστυχής μήτηρ, ήτο ό χα ϊ- 
δευμένος τής οικογένειας. Δ ι’ έμέ, διά τον πατέρα του, διά 
τάς μικράς αύτάς άόελφάς του, τό πχιδίον τούτο ήτο άντικεί- 
μενον έςαιρετικής λατρείας. Δ ι ’ οίϋτόν τό καλλίτερον γλύκυ- 
σμα, ό ώριμώτερος καρπός, τά ώραιότερον παίγνιον. "Οταν 
ήρχισε νά σπουδάζη, όποίχ λαμπρά διά τά μέλλον του σχέδια ! 
Δέν υπήρχε στάδιον διά τά όποιον ό μονάκριβος ούτος υιός 
μας δέν ήτο προωρισμένος. "Ί^τον τήν παραμονήν τού νέου 
έτους έλαβεν ώς δώρον έν ξύλινον όπλον, καί έφαίνετο χοίρων 
δια τήν αποκτησιν αυτού, ή καρδίχ μου μοί έλεγε χαμηλοφώ- 
νως, ότι ήμερον τινά θά έγίνετο ίσως ανώτερος τού στρατού 
αξιωματικός, ως έν σκιαγραφώ δέ διέκρινο ηδη έπι τώς ώμων 
του το χρυσά τού βοθμού του σήμοτα, έπί τής πλευράς του 
τήν σπάθην κοί έπί τού στήθους του τά  ποράσημο, οτινο είς
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σειράν ηρωικών [χαχών ήθελε κερδίσει. Καί ήσθανόμην την καρ
διάν μου, ώσεί πιεζομένην έπί τη ιδέα τών ¡χαχών, εις άς υπε
ρασπιζόμενος την πατρίδα, θά έξέθετε την ζωήν του.

Ά λ λ ’ όταν παρήλθεν ό πρώτος προς τό ξύλινον έκείνο 
δπλον ένθουσιασμός, ένόησα δτι είχον άπατηθή. Ό χι ! ό 
υιός ¡χου δεν είχε κλίσιν προς τό στρατιωτικόν στάδιον. 
Ή το  ταπεινός, μετριόφρων, ήγάπα καί συνεπόνει τούς δυ
στυχείς. Θά έγίνετο καλάς έπιστήμων. Καί έν τή οικογένεια 
απηριθμοΰμεν έκάστοτε τά  πλεονεκτήματα ¡χιάς έκάστης τών 
επιστημών καί έζητούμεν τά  όνόριατα τών έξοχοτήτων, α ϊτ ι- 
νες διέπρεψαν καί άπεθανάτισαν έν αΰταίς τά  όνόριατα των. 
Βεβαίως καί ό υιός [χου, διενοούμην, θά καταταχθή ίσως ήμέ- 
ραν τινά μεταξύ τών ριεγάλων τούτων ευεργετών τής άνθρω- 
πότητο ς.

« Έ ν τω  μεταξύ εκείνος διήρχετο τάς γυρινασιακάς τάξεις, 
|άν δ[χως δέν ήρίστευεν ή ουτε καν διεκρίνετο, ή ¡χητρική καρ- 
δία ¡χου καθίστα υπευθύνους εις τούτο τούς καθηγητάς του,τον 
τρόπον τής έκπαιδεύσεως, την ευπαθή κράσίν του, ούδέποτε 
δέ την φυσικήν οκνηρίαν καί νωθρότητα τού πνεύματός του.

«Συνεπλήρωσε τέλος (χετά πολλούς ¡χόχθους καί θυσίας τάς 
γυρινασιακάς του σπουδάς. Τάν έστείλαριεν εις την πρωτεύου
σαν, ϊνα συνέχιση, την ριάθησίν του έν τώ έθνικω Πανεπιστή
μιο). Όποία οδύνη, όποιος σπαραγριός διά τάν άποχωρισριόν 
τούτον ! Έ νφ  έγώ έκλαιον, αυτός άνυποριόνως εχαιρεν, ήτο 
ευτυχής, διότι, ώς έλεγεν εις τάς άδελφάς του, θά έξη έπί τέ
λους εις την πρωτεύουσαν έλεύθερος καί ανεξάρτητος, ¡χακράν 
τής πατρικής αύστηρότητος καί τών ¡χητρικών παραινέσεων. 
’Αντί τών άναμενομένων προόδων του, ά υιός ριου έκαμε χρέη. 
Βραδύτερον ϊνα πληρώση τά  χρέη ταύτα μετέβη εις τά χαρ- 
τοπαίγνιον. Έκεί έχασεν. Ήναγκάσθη νά πλαστογραφήσω 
την υπογραφήν τού πατρός του ϊνα λάβγι χρήριατα. Αί κακα! 
συναναστροφαί, ό έκδοτος βίος, αί παραλυσία·, συνετέλεσαν εις 
καταστροφήν τής υγείας του. ’Ήδη άσθενής καί κατεστραμμέ- 
νος ηθικώς εύρίσκεται εις τάς φυλακάς. Ήτίριασεν όνομα άκη- 
λίδωτον. Κατέστρεψεν δχι ριόνον τήν άναλογοΰσαν αύτώ με- 
ρίδα τής πατρικής περιουσίας, άλλά καί τήν προίκα τών άδελ- 
φών του. Έ γώ  δέ τηκομένη έκ τού πόνου καί τών τύψεων τής 
συνειδήσεως διά τήν ήν ανέκαθεν διέπραξα πρός τάς θυγατέ
ρας ριου άδικίαν, παραγκωνίζουσα αύτάς χάριν τού υιού ριου, 
καί παρ’ αύτών καί ¡χόνων σήμερον συντρεχομένη καί άνακου- 
φιζομένη, θεωρώ καθήκον μου νά διαμαρτυρηθώ κατά τής μω- 
ράς παραδόσεως, ήτις μάς κάμνει τούς μέν υιούς μας νά άπο- 
θεώνωμεν πρός δυστυχίαν καί έκείνων καί ήμών, τάς δέ θυγα
τέρας μ α ς ,—παρ’ ών, φεύ!καί μόνον δυνάμεθα νά προσδοκώιχεν 
παρηγοριάν καί άνακούφισιν —  άδίκως καί σκληρώς παραγκω- 
νίζομεν».

Αί γραμμαί αύται μητρός παθούσης είναι,νομίζομεν, ά καλ
λίτερος καί αληθέστερος υπέρ τών θυγατέρων συνήγορος. Υ π ο 
λείπεται ήδη εις τάς μητέρας, έάν μεν είναι άποροι νά κατα- 
στήσωσιν αύταίς προσιτήν έπικερδή τινα έργασίαν διά καταλ
λήλου άπά τής μικράς των ηλικίας έξασκήσεως έν αυτή, έάν 
δέ εύποροι νά διαπλάσωσι τά ήθος καί τήν καρδίαν των έν σε
μνή μετριοφροσύνη καί άγάπη, όπως καί έαυτάς καί έκείνας 
καταστήσωσιν ευτυχείς.

Ι Ω Α Ν Ν Α  Σ Ω Β Ε Ν
(Άνταποκρισις εκ Παρισίων)

Ευειδής μάλλον, κομψή, χαρίεσσα ώς όλαι αί γαλλίδες, καί 
νεωτάτη, μόλις είκοσι δύο έτών, προσήλθεν ένώπιον τής Νομι
κής Σχολής τών Παρισίων, όπως ύποβληθή εις τήν έξαστικήν 
δοκιμασίαν.

Οι συμπολίται καί συμφοιτηταί της οί τόσον άβρώς παρα- 
κολουθούντες έν ταϊς σχολαίς τών Παρισίων τήν άνωτέραν έπι- 
στημονικην μόρφωσιν γυναικών ξένων έθνικοτήτων, συνταράσ- 
σονται πάντοτε καί έξεγείρονται, προκειμένου περί συμπατριω- 
τίδων τω ν, προωρισμένων βεβαίως νά έργασθώσι καί δράσω- 
σιν έν Γαλλία. Τούτο άποδεικνύει άπαξ έτι ότι ά πολεμ-ών τήν 
πρόοδον τής γυναικάς άνήρ, πράττει τούτο, όχι διότι κ α τ ’ άρ- 
χήν φρονεί ότι ή δράσις τής γυναικάς συμφέρει εις τήν άνθρω- 
πότητα νά περιορισθή εις τά στενά τού οίκου όρια, άλλά διότι 
φοβείται έν τω  προσώπω αύτής έπικίνδυνον άνταγωνιστήν, 
με'λλοντα ίσως διά τής φυσικής άγχινοίας καί φιλεργίας του 
νά ύποσκελίση αύτόν έν ταίς έπιστήμαις καί ταϊς τέχναις.

Οί συμφοιτηταί λοιπόν τής δεσποινίδας ’Ιωάννας Σωβέν 
άντί νά συνοδεύσωσιν αυτήν μετά συμπάθειας καί άγάπης καί 
έμπνεύσωσιν αυτή θάρρος κατά τήν ήμέραν τής εξεταστικής 
δοκιμασίας της, συνήλθον εις συλλαλητήριον καί έν σώματι. 
μεταβάντες εις τήν Νομικήν σχολήν διεμαρτυρήθησαν κατά 
τής Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, ήτις δέχεται πρός έξέτασιν 
γυναίκας έν έπιστήμη άποκλειστικώς άνδοοπρεπεί, έπιτρέπουσα 
ούτω, όπως ή γυνή είσπηδώσα εις παν στάδιον παρακωλύω τήν 
πρόοδον τού άνδρός, καί αποβαίνει όσημέραι επικίνδυνος τού
του άνταγωνιστής.

Έρυθριώμεν άληθώς — εις βάρος, έννοείται, τού ισχυρού 
φύλου— γράφουσαι τάς λέξεις ταύτας. ’Αποτελεί αίσχος διά 
τάν πολιτισμόν, δΓ αυτήν τήν ανθρωπότητα, δΠ αυτό τό 
πνεύμα καί τάν σκοπόν τής έκπαιδεύσεως, ή όλονέν έπιτεινο- 
μένη άνδρική ιδιοτέλεια καί άπληστία, ή τά  πάντα υπέρ τού 
άνδρός διεκδικούσα, τά  πάντα υπέρ αυτού έκμεταλλευομένη, 
ρίπτουσα δε ώς ύβριν καί όνειδος κατά τού προσώπου τής 
γυναικός, τάς έντιμους προσπάθειας αύτής, όπως μορφώση τό 
πνεύμά της, όπως καταστή ικανή νά άνέλθη εις τάς ΰψηλάς 
τού πνευματικού κόσμου σφαίρας διά καταλλήλου έπιστημονι- 1 
κής άναπτύξεως, όπως τέλος κερδίση τάν άρτον της όχι μόνον 
ώς άποχειροβίωτος εργάτης —  όπερ τή έπιτρέπεται ευχαρί
στως παρά τού άνδρός — άλλ’ άξιοπρεπώς διά τής έξασκή- 
σεως έπαγγέλματος εύρύτερον διανοίγοντος στάδιον, άνετώτε- 
ρον δέ καί μάλλον σύμφωνον πρός τήν λεπτοφυά αύτής ιδιο
συγκρασίαν.

Εύτυχώς οί καθηγηταί τής Νομικής τών Παρισίων Σχο
λής, μ ετ’ αύτών δέ καί πάς δίκαιος καί πεπολιτισμένος άν
θρωπος άπεδοκίμασαν τήν διαγωγήν τών γάλλων τελειόφοιτων 
τής Νομικής. Ένεκεν όμως τού προκληθέντος θορύβου καί τής 
άναστατώσεως, καθ’ ήν στιγμήν ή δεσποινίς Σωβέν ήρξατο 
άναπτύσσουσα τό θέμα της, ή Σχολή ήναγκάσθη νά διακόψω 
τάς έξετάσεις καί όρίση άλλην ήμέραν, παρέχουσα ούτω εις 
τήν νεαράν θεμιστοπόλον τάν χρόνον νά συνέλθη έκ τής άπο- 
γοητεύσεως καί ταραχής, εις ήν πολύ δικαίως ένέβαλεν αύτήν 
ή απρεπής διαγωγή τών συμμαθητών της.

Ή  δεσποινίς ’Ιωάννα Σωβέν δέν άπεθαρρύνθη προ του
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πραξικοπήματος τούτου τών κυρίων νομοθετών τού μέλλον
τος, άλλ’ έννοήσασα τούναντίον ότι έν τφ  προσώπφ αύτής 
κατεπολεμοΰντο πάσαι αί πρός έπιστημονικήν μόρφωσιν οργώ- 
σαι γυναίκες τής Γαλλίας καί έπιθυμοΰσα νά δώση εν καλόν 
μάθημα πρός τούς ταραξίας, κατέστησε γνωστήν διά τών 
εφημερίδων τήν ήμέραν τής έξεταστικής δοκιμασίας της. Μόνη 
•δέ, εις ούδένα τών συγγενών καί φίλων της έπιτρέψασα νά 
τήν συνοδεύση, μετέβη εις τήν σχολήν. Διήλθεν απαθής καί 
ατάραχος τούς ομίλους τών πρά τής σχολής συνηθροισμένων 
συναδέλφων της, καί είσήλθεν εις τήν διά τήν έξεταστικήν δο
κιμασίαν προωρισμένην αίθουσαν.

Τά θέμα της «ή Γυνή έν τή νομοθεσίγ άπά τών άρχαίων 
μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων» ανέπτυξε μ ετ’ εύφραδείας καί 
χάριτος θαυμασίας, προσελκύσασα τήν ένθουσιώδη έπιδοκιμα- 
σίαν τών καθηγητών της, οϊτινες παμψηφε! άνεκήρυξαν αύτήν 
•διδάκτορα τής Νομικής, τυχοΰσαν τρίτην, μεταξύ όγδοήκοντα 
τριών έξετασθέντων καί τεσσαράκοντα όκτώ μόνον γενομένων 
δεκτών.

Παψέσ&οι Ε λένη Μωρέλ.

Ο  Π Ε Ρ Ι  Η Μ Α Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Η ΣΚΩΡΙΑ

Ό παρακάμπτων διά τού άτμοπλοίου τά Σούνιον εύρίσκε- 
τα ι αίφνης αντιμέτωπος πρός πόλιν νέαν παραθαλάσσιον, έν 
τφ  λιμένι τής όποιας πολλά σταθμεύουσιν άτμόπλοια καί ιστιο
φόρα καί ζωηρότης άναπτύσσεται μεγάλη έν σχέσει πρός τήν 
εκτασιν αύτής.

Ή  πόλις αύτη προ τριακονταετίας ούτε υπήρχε, ά λλ ’ ούτε 
ούδείς διενοεϊτο νά οικοδομήσω «ύτήν. Άπετέλει συνέχειαν τής 
ερήμου βουνοσειράς τού Σουνίου, λύκοι δέ καί άγρια ζώα διν]- 
τώντο εις τά  δάση αύτής.

Εις τί οφείλεται ή ίδρυσις, ό συνοικισμός, ή ζωή, ή άκμή, 
η τόση έν αύτή κίνησις ; Εις τάν ταπεινόν καί άσημον τούτον 
λίθον, εις τό άγενές τής σκωρίας μέταλλον. ’Αλλά μήπως εις 
αυτήν ταύτην τήν σκωρίαν δέν οφείλεται μέγιστον μέρος τής 
δόξης τού άρχαίου Ελληνικού πολιτισμού ; Μήπως ό Περι
κλής ό υπέρ πάντα άλλον ένισχύσας τάς τέχνας έν Άθήναις, 
ό κληροδοτήσας εις τήν αιωνιότητα τά  περιφανέστατα τών 
καλλιτεχνικών μνημείων καί άγαλμάτων, ό άναδείξας τον Φει
δίαν ώς τάν μέγιστον τού κόσμου άριστοτέχνην καί τήν πόλιν 
τής Ιίαλλάδος εις καλλιτεχνικόν μουσεϊον πολιτισμού μεταβα- 
λών, μήπως δέν οφείλει καί ούτος τούς θησαυρούς, ούς αφει
δώς έδαπάνα, εις τήν σκωρίαν αύτήν τήν λαυρεωτικήν, ήν 
εκτοτε οί "Ελληνες έξεμεταλλεύοντο ;

Δέν υπήρξε δέ διά τάν άρχαϊον καί μόνον πολιτισμόν ήμών 
Χ σκωρία πολύτιμος παράγων, άλλά πάντοτε καί καθ’ όλην 
τήν τών μακρών αιώνων συνέχειαν άνεδείχθη πολυτιμ-ότερος 
τού χρυσού, τών άδαμάντων καί πάντων τών άνεκτιμήτου ά- 
ζίας λίθων. ’Αφού τά μαΰρον τούτο ορυκτόν άνήγειρε μνημεία 
διά τούς ένδοξους νεκρούς, ναούς διά τάς άθανάτους θεότητας 
καί πόλεις όλας διά τούς κοινούς θνητούς, έπροίκισεν αύτάς καί 
διά δωρεών γενναίων καί εύεργετικών.

Ανευ αύτοΰ αί όδοί μας θά ήσαν βυθισμέναι εις αιώνιον

σκότος καί οί τίμιοι καί φιλήσυχοι άνθρωποι θά έπιπτον θύματα 
τών κακούργων καί δολοφόνων. Τά πλοία άτινα διασχίζουσι 
τούς ώκεανούς, οί σιδηροδρομικοί συρμοί, δι’ ών τά έθνη άν- 
ταλάσσουσι τον πλούτον τής βιομηχανίας καί παραγωγής των, 
αντλοΰσιν έκ τού μετάλλου τούτου τήν καταπληκτικήν ταχύ- 
χητά των. Ή  ’Αγγλία,ής μ,ικρόν μέρος τού κολοσσιαίου στό
λου μάς τηρεί έτι έν συγκινήσει καί ίλίγγω, δέν είναι παντο
δύναμος ή διά τής σκωρίας αύτής. Τό Βέλγιον οφείλει εις αύ
τήν τάν πλούτον καί τήν έλευθερίαν του. Χάρις δ’ εις αύτό 
τά άνθρακοειδές μέταλλον δέν ύπάρχουσι πλέον όρια διά τήν 
μεγαλοφυίαν, ής τά  προϊόντα ίπτανται ώς σπινθήρες φαεινοί 
άνά τά  τέσσαρα τού όρίζοντος σημεία.

Εργάτης άκαταπόνητος τά άγενές τούτο μέταλλον θέτει 
εις κίνησιν μυριάδας όλας χαλύβδινων βραχιόνων, οϊτινες ώς 
πειθήνια αύτόμ,ατα νήθουσι τήν μέταξαν καί τάν λινόν, γλύ- 
φουσι τον χαλκόν καί τά ξύλον, μετασχηματίζουσι τούς λίθους, 
έπιτελούσι τέλος μετά θαυμασίας άκριβείας, τά  πλέον γιγάν- 
τεια ώς καί τά  πλέον λεπτά καί καλλίτεχνα ’έργα.

Ή  ώραία κυμαινομένη έσθής ήν φέρομεν, ήτις φαίνεται 
χύνουσα έκ τών πτυχών της όλους τούς τόνους τών χρωμά
των τής ϊριδος, τά  βαθύ κυανούν, τά  έρυθρά ώς πορφύραι, 
τά λάμποντα κίτρινα, οί θαυμάσιοι έν γένει χρωματισμοί οί 
κάμνοντες τά φυσικά άνθη νά ώχριώσι καί νέαν έκάστοτε ζωήν 
εις τήν βιομηχανίαν προσδίδοντες, εις τ ί άλλο άφείλουσι τήν 
ύπαρξίν των ή εις τήν σκωρίαν αύτήν ; Καί τά μέλαν έκείνο 
τής άνιλίνης, όπερ άνεξιτήλως άποτυποί έπί τού χάρτου τήν 
φωτογραφικήν εικόνα, καί ή μελάνη, ήν χρησιμοποιοΰσιν έν τή 
λιθογραφία καί τυπογραφία, καί τά  λεπτεπίλεπτα έκείνα άρώ- 
ματα, άτινα υπό τήν μορφήν τής νιτροβενζίνης δίδουσιν εις 
τά  σιρόπια καί τούς σακχαροπήκτους καρπούς μας τήν γεΰ- 
σιν τών φυσικών, άρωματίζουσι τούς σάπωνας καί τά  κοσμη
τικά νερά μας τί άλλο είναι ή σκωρία, ά καταπλήσσων ούτος 
ΓΙρωτεύς, ύπό διαφόρους έκάστοτε μορφάς καί σχήματα ;

Ά λλά  μήπως ή βιομηχανία μόνη άπολαμβάνει τών εύεργε- 
τημάτων τού άγενούς τούτου ορυκτού ; Μήπως ή υγιεινή καί 
ή θεραπευτική δέν θεωρούσιν αύτήν ώς πολύτιμον πανάκειαν ; 
Μήπως έκ τής πίσσης τής σκωρίας δέν έξάγουσιν οί χημικοί 
τό φανικάν όξύ, τάν μέγιστον τούτον παράγοντα τής άπολυ- 
μάνσεως, δι’ ού πάσα οργανική άποσύνθεσις σταματά, δι’ ού 
προφυλαττόμεθα άπά τάς μεταδοτικής νόσους, δ ι’ ού έν τέλει 
καταστρέφομεν πάν παράσιτον, πάντα σκώληκα ύπεισδύοντα 
εις τάν οργανισμόν μας ;

'Υπό τοιούτων σκέψεων κατεχομένη κατήλθον πρό τίνος εις 
τά  υπόγεια φρέατα τού Λαυρίου, άτινα άποτελοΰσι πόλιν υπό 
πόλιν, περίκλείοντα εις τούς σκοτεινούς καί υγρούς κόλπους 
των, άνθρώπους πάσης ηλικίας καί τάξεως, οϊτινες μ,αυρισμε- 
νοι, ώς έπί τά πολύ, άμοιάζουσι π^ός φαντάσματα, παλαίον- 
τας εις τά  βάθη τού "Αδου τούτου μετά τών δαιμόνων τής 
κολάσεως. "Οταν ά Δάντης απεικόνιζε τήν κόλασίν του δέν είχε 
βεβαίως έπισκεφθή τούς καταχθονίους τούτους τόπους, δέν 
είχε φαντασθή τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τών άνθρώπων 
έκείνων, οϊτινες άνά πάσαν πρωίαν* άποχαιρετίζουσι τάν ήλιον 
καί τήν ζωήν, καί άσπάζονται τά  τέκνα των τάν τελευ^αϊον 
ϊσως τού θανάτου ασπασμόν. Δέν είχε φαντασθή ποτέ σύμ
πλεγμα άνθρώπων νέων, σφριγώντων έξ υγείας καί ζωής, εύ- 
φυών, ανεπτυγμένων ίσως, άγαπώντων καί άγαπωμένων, οϊτι-
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νες σπαίρουσιν παλαίοντες τον ύστατον του θανάτου σπαραγ
μόν εις τά  βάθη ταΰτα τά  σκοτεινά, ευθύς άμα τή αιφνίδια 
άναφλέξει στοιχείων ετερογενών καί δηλητηριωδών.

Διότι τά πολύτιμον τούτο μέταλλον, τά τόσψ εύεργετικάν 
διά την ανθρωπότητα δεν άποσπάται τών σπλάγχνων της γης 
ευκόλως καί άνευ κινδύνων. Έ φ ’ όσον αυξάνει ή καταπληκτική 
τής σκωρίας κατανάλωσις, ή ζωή του άποσπώντος αυτήν άπά 
τήν γην μ.είζονας διατρέχει κινδύνους. Αί μεταλλικαί φλέβες 
εξαντλούνται, νέαι υπόγειοι καί πολυδαίδαλοι στοαί διαδέχον
τα ι άλλήλας, είσχωρούσαι βαθύτερον εις τά  σπλάγχνα τής 
γής. Ί να  άποσπάστ; τά μέταλλον έκ τών άνευ άέρος άβύσσων 
τούτων ό ζών θαπτόμενος εργάτης οφείλει νά παλαίστ, κατά 
εχθρών επικινδύνων, πολλάκις δέ άηττήτων.

Ή  αύτόμ.ατος άνάφλεξ'ς τής σκωρίας, ή ασφυξία, ή από
τομος πτώσις στοάς ή τοιχώματος, τό ύδωρ, τά πυρ, πάντα 
ταυτα  τά τυφλά στοιχεία άπειλοΰσιν άπαύστως τόν δυστυχή, 
όστις έπί προφανεϊ τής ζωής του κινδύνω ζητεί εις τά  βάθη 
τ ήξ γή? τά πολυτιμότατου καί ζωοπαραγωγότατον τών με
τάλλων. Οποία θλιβερά καί είρων άντίθεσις, ή έν παραλλήλω 
τάσσουσα τήν έπιστήμην τής ζωής μετά τής του θανάτου καί 
από μ,ιάς καί τής αυτής αιτίας παράγουσα δύο διάφορα καί 
ολως αντίθετα άποτελέσματα.

Από τάς θλιβεράς ταύτας σκέψεις μία μόνη ιδέα ανακουφί
ζει καί παρηγορεί. Ή  βήμασι γιγαντιαίοις πρόοδος τής επι
στήμης. Αύτη προείδε τήν στιγμήν, καθ’ ήν οί μεγάλοι θη
σαυροί του ύπά τήν γήν πολυτίμου μετάλλου ήθελον έξαντλη- 
θή. 'Όταν δέ τά  εργοστάσια του μέλλλοντος, θά έχωσιν α 
πορροφήσει διά τών άπειραρίθμ,ων στομάτων τών φούρνων των 
καί άποδόσει εις τήν ατμόσφαιραν, εις χειμάρρους άτμοΰ, τούς 
θησαυρούς οΰς ή γή έκράτει εις τά  στέρνα της άπά τής συστά- 
σεως τών κόσμων, όταν έν μικρόν ψίγμα σκωρίας θά είναι μάλ
λον περιζήτητου τού μεγαλειτέρου άυάμαντος, ά άνθοωπος θά 
έχ·η καθυποτάξει εις τήν θέλησίν του τάς κινητάς δυνάμεις 
του άέρος, του ήλιου, τής θαλάσσης, τών ποταμών.

Τις δεν ενθυμείται τήν απελπισίαν εις ήν ένέβαλλον οί γεω 
λόγοι πρά ετών τινων τόν κόσμον, βεβαιούντες ότι ή έν τή γή 
εΰρισκομένη σκωρία θά έξηντλείτο έντάς δύο αιώνων .καί ότι 
μετά ταϋτα ελλείψει γαιανθράκων καί του έκ τούτων παραγο- 
μένου αερίου, αί πόλεις μας θά έβυθίζοντο τήν νύκτα εις διαρ
κές σκότος. Σήμερον φώς πολύ λαμπρότερου καί θαυμασίως 
ακτινοβολούν, τό φώς τής αστραπής καί τού κεραυνού, τό 
φώς τού ήλεκτρισμού άναπληροί ήδη τάς άμυδράς ακτίνας τού 
φωταερίου, τού όποιου ή άνακάλυψις τόσον είχεν έκπλήξει 
τούς πατέρας μας. Ταχύταται άμαξοστοιχίαι κινούνται ήδη 
άνά πάσας τάς άδούς τής ’Αμερικής ώθούμεναι μόνον υπό τής 
δυνάμεως τού έν αύταίς πεπιεσμένου άέρος.

Η ήλιακή θερμότης έναποθηκευομένη εις συγκεντρωτικά 
ένοπτρα δίδει ζωήν εις καταπληκτικού όγκου μηχανάς.

Δυνάμεθα λοιπόν νά έλπίζωμεν, ότι χάρις εις τάς κατακτή
σεις τής άνθρωπίνης διανοίας, οί ακάματοι σοφοί θά έκμεταλ- 
λευθώσιν έκ τού ύδατος, τού άέρος, καί τού ουρανού πάσας 
τάς απαραιτήτους διά τήν ευμάρειαν καί τήν ζωήν εύεργετι- 
κάς πηγάς, καί θά χρησιμοποιήσωσι πάσαν δύναμιν άνά τό ά
πειρον έγκατεσπαρμένην.

Φ Ι Λ Ι Α  Κ Α Ι  Ε Ρ Ω Σ

Α '.

Έν Κερχύρα τη 3 Μαίου 1S86.
Φ ιλτάτη 'Α γλα ΐα .

Πρά μιάς έβδομάδος εΰρισκόμεθαενταύθα έν φαιδρω κύκλω. 
Θά έκπλαγής βεβαίως μεγάλως διά τούτο σύ, ήτις γνωρίζεις 
πόσον δυσκόλως άφίνω τάς άγαπητάς μου ’Αθήνας καί τήν 
παρά τά Π. Φάληρου έξοχικήν μας οικίαν, έν τή όποια είχον 
σταθεράν άπόφασιν νά διέλθω τήν άνοιξιν καί όλον το θέρος. 
Η έκπληξίς σου μάλιστα θά αύξήσιρ όταν πληροφορηθής ότι. 

τού νά μεταβάλω γνώμην εις τήν παρούσαν περίστασιν σύ καί 
μ.όνη υπήρξες ή αίτια. ’Αλλά πώς τούτο; θά μέ έρωτήσης. 
Ακουσον καί θά τό μάθης.

II αγαπητή έπιστολή σου περιήλθεν εις χείράς μου ανή
μερα τού Αγίου Γεωργίου, τήν ήμέραν δηλ. τών γενεθλίων 
μου. Ως γνωρίζετε, δεσποινίς, είμαι ήδη ένήλιξ, συμπληρώ- 
σασα τά εικοστόν τής ήλικίας μου έτος πρά 11 άκριβώς ήμε- 
ρών. Τούτο όμως δεν έμποδίζει διόλου τόν πατέρα μου νά μέ 
μεταχειριζηται πάντοτε ώς μωρό παιδί καί νά με τιτλοφορή, 
αιωνίως μ ικ ρ ο ν λ α ν  του. Ά λ λ ’ ας έλθωμεν εις τό προκείμενον. 
Τά επί τή ευκαιρία τής έπετείου τής γεννήσεώς μου δώρα. 
ήσαν πολλά καί ώραία, κανέν όμως τούτων, πίστευσον, δεν 
μοί ¿προξένησε τήν εύχαρίστησιν, τήν όποιαν μ ’ έκαμε νά αι
σθανθώ ή τρυφερά καί ώραιοτάτη έπιστολή σου.

Διά νά άποφύγω τά  κατά τήν ήμέραν έκείνην καθήκοντα 
τής εθιμοτυπίας, ώς και τάς εκδηλώσεις σεβασμού καί άφο- 
σιώσεως, τάς όποιας οί υφιστάμενοι τού πατρός μου δεν θά. 
έλειπον άναμφιβόλως άπά τοΰνά θελήσωσι νά καταθέσωσι πρά
τών ποδών τού ε ιδώλου τον προ ϊσ ταμένου  τω ν ,  ώς τινες
τούτων μέ άποκαλούσι,—τόν έπεισα νά έορτάσωμεν τήν 
23ην Απριλίου εις τήν V illa μας τού Φαλήρου.

Από τής προτεραίας λοιπόν εί'χομεν μεταβή έκεί μετά τής- 
νταντάς μου κ,αι ενός υπηρέτου, καθ’ ον χρόνον έτερος, γραμ- 
ματοκομιστού χρέη έκπληρών, διένειμεν άνά τό άστυ τής: 
ΙΊαλλάδος άπό τά γνωστά σοι εκείνα ευώδη ¿πιστόλια, τά  
οποία γαρνιρισμένα διά τών απαραιτήτων ορνιθοσκάλισμάτων~  
μου  είχον προορισμόν νά προσκαλέσωσι τάς στενοτέρας τών έν 
Άθήναις φίλων μου εις garlen party έν τω  παρά τήν Φα- 
ληρικήν άκτήν παραδείσω μας.

« Οταν θέλω ήξεύρω νά γίνωμαι irresistib le» μοί είπες 
πολλάκις. Έ τσ ι σοί φαίνεται, διότι μέ άγαπας Αυτήν τήν 
φοράν μολαταύτα κατώρθωσα— κατά μέρος ή μετριοφροσύνη, 

νά γίνω irresistib le  με τά ο ρ ν ιθ οσκαλ ίσ μα τά  μ ο υ , διότι 
κατά την προσδιορϊσθείσαν ώραν όλοι έσπευσαν εις τήν πρόσ- 
κλησίν μου. Οΰτω περί τήν τετάρτην τής άπομεσημβρίας εί- 
μεθα συνηγμένοι έν όλω 15 άτομα ύπό τήν ώραίαν τού κή
που μας σκιάόα. ΙΙάντες και πάσαι ευθυμοι καί ζωηραί διε- 
σκεδά,ομεν αλλαι μ.έν άδουσαι, άλλοι δέ τίίΐίζοντες έκλεκτά 
μουσικά τεμάχια.

Ή  διασκέδασις ήμών έξηκολούθει έν άδιαπτώτω φαιδρό- 
τη τι, έγώ έν τούτοις, ή όποία παρώτρυνον τούς άλλους εις 
ευθυμίαν καί έφαινόμην ίσως όσον καί ούτοι φαιδρά καί ευχα
ριστημένη κατά βάθος ήσθανόμην φοβερά τήν έλλειψίν σου. 
Μοί έφαίνετο ότι τά πάν έκτοϋ κύκλου μας έλειπεν, άφ’ ου έλει
πες σύ. Μή δεν ήσο τωόντι καί είσαι τό πάν δΓ έμέ; "Οσίμ
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μακράν καί άν άνατρέξω εις το παρελθόν δεν ήμπορώ νά φαν- 
•τασθώ τήν μίαν μας χωρίς τήν άλλην. ’Από τής νηπιακής 
ήλικίας μου πού έγνωρίσθημ.εν καί ήγαπήθημεν,μή δεν κατεί
χες πάντοτε έν τή καρδίο: μου τήν πρώτην μετά τόν πατέρα 
μου θέσιν; λέγω ρ ε τ ά ,  κάμω λάθος. Σέ ήγάπων καί σέ άγαπώ 
όσον καί έκεϊνον. Η πράς σέ άγάπη μου είναι συμπλήρωσις 
τρόπον τινά τής άπειρου υί?.κής στοργής, ήν δ ι’ αύτάν αισθά
νεται ή καρδία μου. Σέ άγαπώ ώς ήθελον άγαπήσει άδελφήν 
ή μητέρα, έάν είχον τοιαύτας. Ά ς  μή σέ φανή παράδοξος ό 
τοιοΰτος διϊσχυρισμ-ός μου. 'Η μεγάλη έπ’ έμέ σωματική καί 
πνευματική υπεροχή σου έκαμεν, ώστε νά λαμβάνχις πάντοτε 
μαζή μου προστατευτικόν, μητρικόν, κάλλιον είπείν, ύφος, 
προς τό όποιον τόσω καλώς συνωκιώθην. “Ωστε λέγω τήν πά
σαν αλήθειαν, ομολογούσα τι σέ άγαπώ λιγάκι καί ώς μι- 
κράν μητερούλαν, όπως σύ, άν άνιχνεύσγ,ς καλώς έν τή καρ- 
δίγ σου θα εύργς έν αυτή, είμαι βέβαια, δόσιν μητρικής δΓ 
έμέ στοργής. “Γστερον άπό αύτό τις νά φαντασθή ποτέ ότι 
έγώ, ή τοσούτσ ιχη  τό σώμα, είμ,αι κατά τρείς μ,ήνας μ.εγα- 
λτ,τέρα σου. Οπως δέ ότε εϊμ,εθα παιδία δεν άπεφάσιζον νά 
μάθω τό μάθημ.ά μου ή νά λάβω τό ιατρικόν μου παρά μόνον 
όταν σύ απήτεις τούτο παρ’ έμοΰ, ούτω καί τώρα ούδέν δύ
ναμαι άνευ σοΰ, ούτε νά σκεφθώ ούτε νά πράξω τ ι καλόν. 
Σύ δτήνοιξας καί διανοίγεις καθ ’ έκάστην τούς οφθαλμούς μου 
εις ό,τι ώραίον, άληθές, υψηλόν ! Ή  μεγάλη αύτη διανοη
τική υπεροχή σου, τήν όποιαν άνομολογώ καί στεντόρεια τή 
φωνή κηρύττω, έπιδρά έπ ’ έμοΰ ώς άληθής s u g g e s t ¿ o n , ΰιά. νά 
μεταχειρισθώ τήν γλώσσαν τού συρμού.

Τοιαΰται καί παρόμοιαι τούτων σκέψεις μέ άπησχόλου^ έν 
μέσιρ τών ευφυολογιών, ασμάτων, καί γελώτων τών προσ
κεκλημένων μας, ότεήχηρά κρούσις τού τής έξωθύρας κώδωνος 
μέ έκαμε νά άνασκιρτήσω έξ ευάρεστου καταληφθείσα προ
αισθήματος. ΤΗτο ά Μπάρμπα Θωμάς, ό θυρωρός τού έν 
Αθήναις μεγάρου μας κομίζων, κατά ρητήν διαταγήν τού 

πατρός μου, τά  εις όνομά μας τηλεγραφήμ,ατα καί ¿πιστολάς. 
Μεταξύ αύτών υπήρχε καί ή μετά τοσαύτης άνυπομονησίας 
αναμενόμενη φίλη γραφή σου. Λαβοΰσα τήν πράς τούτο άδειαν 
τών περιεστώτων άπεσφράγισα αυτήν άμέσως. Κ ατ’ άρχάς 
ανεγίνωσκον κατ’ ίδιαν, έντρυφώσα εις τάς εύχάς καί τρυφε- 
ρας έκφράσεις σου, φθάσασα όμως εις τήν τρίτην σελίδα, ένθα 
αρχεται ή περί Κερκύρας περιγραφή άνέγνωσα μεγαλοφώνως. 
Τί έξαισία περιγραφή ! Τί λαμπρόν καί άπέριττον συνάμα 
ύφος ! Άληθές εις πεζόν ποίημα ! Δμίτι εις τ ί, ωφελεί, σέ 
παρακαλώ, ή ομοιοκαταληξία όταν αί ώραίαι ίδέαι, ή χάρις 
τού λόγου λείπωσι; Τού ένθουσιασμοΰ μου άναγινωσκούσης 
(«τείχε καί όλον μου το άκροατήριον, ούτως, ώστε ότε ¿τε
λείωσα μία φωνή έξ όλων τών στομάτων ήκούσθη «Νά ΰπά- 
γωμεν καί ήμείς εις Κέρκυραν». Ά μ ’ έπος, άμ’ έργον τρεις 
"Όμερας μετά ταΰτα άπεβιβαζόμεθα καί οι 15 εις τήν περι
καλλή τού Ίονίου Ιίελάγους θυγατέρα, ζητοΰντες νά άπο- 
θαυμάσωμεν ιδίοις όμμασι τάς ύπό τοιούτου χρωστήρος άπει- 
κονίσθείσας καλλονάς της. Μετά τούτο σέ έρωτώ. Μή είσαι 
μαγισσα καί κάμεις τοιαΰτα θαύματα; Ά λλά  πώς νά άμφι- 
βάλλω, ά φ ’ ου τοιαύτην μαγικήν . . . γραφίδα .έχεις άνά

Θ κύκλος μας· ένταύθα ηύξήθη διά τής προσθήκης δύο έτι 
■•ροσωπων τής Κας Φαρμακίδου καί τού υιού αύτής Γεωργίου,

διδάκτορος τής ιατρικής, πρά μικρού έπανακάμψαντος έξ ’Ε
σπερίας. Η κ. Φαρμακίδου συνεδέετο διά στενής μετά τής 
καϋμένης τής μαμάς φιλίας, (ήξεύρεις ότι ή μαμά ήτο Κερκυ- 
ραια) και διά τούτο άμα ήλθομεν έδώ, ό πατήρ μου έπήγεν 
εις άναζήτησίν της. Είναι υψηλού άναστήματος, πεντηκον- 
τούτις περίπου, μελαχροινη μέ έλληνικωτάτην κατατομήν, έν 
ένί λόγω ώραία έτι ύπά τά  κατάλευκα σχεδόν μαλλιά της. 
Μοι φαίνεται μαλιστα ότι αι λευκαί τοιχες τή ποοσδίδουσ'ν 
ιόιαιτερον γοητρον, καθιστώσαι ζωηροτέρους τούς μεγάλους 
μέλανας οφθαλμ,ούς της. Απολαύει ένταύθα φήμης άγιας γυ— 
ναΐκός, εις αγαθοεργίας αποκλειστικώς κατατρίβουσα τόν και
ρόν της. Ο υιός της δεν είναι όσον ή μήτηρ ώραίος, έχει 
μόνον τά ανάστημα καί τούς οφθαλμούς της, ρίνα μεγάλην 
και έλαφρώς κεκυρτωμε'νην, χείλη λεπτά συνεχώς συστελλό
μενα εις λεπτόν αδιόρατον σχεδόν ειρωνικόν μ.ειδίαμα' τό σύν- 
ολον λίαν διακεκριμένον καί σαγηνευτικόν. Αρκετά σήμερον 
περι τών δύο τούτων προσώπων, είναι μάλιστα καιρός νά κλεί- 
σω την επιστολήν μου, διότι νέαν διωργανώσαμεν πάλιν εις 
τά πέριξ έκδρομήν|καί έντάς ήμισείας ώρας οφείλω νά είμαι 
έτοιμη.

Φίλησε μου τήνξάγαπητήν σου μητέρα, θλίβουσα άπό μέ
ρους μου την δεξιάν τού σεβαστού σου πατρός. Ό πατήρ μου 
σε άσπάζεται επί τού ώοαίου μετώπου σου.

Ιγια ινε, φίλων φιλτάτη, δεχόμενη τούς γλυκυτάτους 
άσπασμούς μου.

Ε ΐρ ή νη .

1 . Γ. Γράφε μου συχνά' τήν τελευταίαν έπιστολήν σου τήν 
έχω αποστηθίσει σχεδόν. Ελησμόνησα νά σοί είπω ότι ό κ. 
Γεώργιος είναι παθολόγος, είδικώς σπουδάσας περί τών πνευ
μόνων καί στηθικών νοσημάτων, τό forte του μέ άλλους λό
γους είναι τά μικρόβια. Γι φοβερόν πράγμα αύτά τά μικρό- 
βια ! Εγώ χωρίς άλλο θά εχω τά μικρόβιον τής φλυαρίας, 
τής Λίμας , ώς λέγει ό μπαμπάς.

ή  α ύ τ ή .
Έ ν  Κεοχύρα τη 25η Μαϊου 1886.

Ε ιρήνη πρός τή ν  'A p la tα ν .
Δ'-ατί νά μή λάβω έπιστολήν σου; Μοί είχες ύποσχεθή νά 

μοί γοάψης άμα τή εις Γενεύην άφίξει σου. Άπαυδήσασα νά 
άναμένω νεωτέρας ειδήσεις σου καί αισθανόμενη τήν άνάγκην 
νά συγκοινωνήσω νοερώς μετά σοΰ, σοί γράφω έκ νέου, διότι 
εχω πολλά νά σοί εΐπω.

Εν πρώτοις σοί λέγω ότι πρά δεκαπέντε ήμερών εύρίσκομαι 
έδώμονη μετά τού πατρός μου.Οί λοιποί συνοδοιπόροι καί συα- 
πλωτήρες μας έπέστρεψαν εις Αθήνας, διότι είδον, ώς είπον, 
ό,τι είχον νά ίδωσιν' ήμείς όμως εύρίσκοντες τήν ένταύθα δ ια
μονήν πλέον ή εύχάριστον άπεφασίσαυ,εν νά μείνωμεν ολίγον 
ακόμη. Επειτα ή ζωη τού^πρωτου δεκαπενθημέρου μας ήτο 
πολύ κουραστική δΓ έμέ καί μέ έξ-^ντλησεν άρκετά, είχον ά
νάγκην ολίγης άναπαύσεως, ο λ ίγη ς  οκνηρ ία ς , τ ής όποιας ή 
άπόλαυσις δεν μοί έπετρέπετο έν Φαλήρω, όπου, ένεκα τού 
μεγάλου κύκλου τών σχέσεών μας, Ικόντες άκοντες-δεχόμεθα 
πολύν κόσμον, ά λλ ’ ούτε τού ξενοδοχείου ή ζωή συμβιβάζεται 
πράς τοιαύτας διαθέσεις, διά τούτο έκρίναμεν εύλογον νά έν- 
οικιάσωμεν οικίαν. Τοιαύτην εύρομεν, έγκριθείσανάσμένως υπό 
τού πατρός μου, ά<μ' ού ηρεσεν εις εμέ, παρά τήν θέσιν 
«Κανόνι». Είναι αύτη είδος ελβετικού chalet κεκαλυμμένη 
σχεδόν έξ ολοκλήρου υπό κισσού καί άναρριχωμένων φυτών,
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περιβαλλόμενη δέ ύπο χνθοΰντος μυροβόλου κηπαρίου. ’Εκτός 
του διαμερίσματος τών υπηρετών έχει πέντε δωμάτια. Μίαν 
μικράν αίθουσαν, το εστιατόριον, το ύπνοδωμάτιον του πα- 
τρός μου και δύο ετερα τά  ωραιότερα καί μεγαλήτερα, άτινα 
έτέθησαν είς τήν διάθεσιν τής ήμετέρας "Υψηλότητας. Δ ι’ έμέ, 
βλέπεις, πάντοτε ή μερίς τού λέοντος. Σπεύδω όμως νά σε 
πληροφορήσω ότι την τοιαύτην διανομ-ήν τήν έκαμ,εν ό πατήρ 
μου, διά νά μή φαντασθής ότι 'έχω καί τό μικρόβιον του εγωι
σμού. Τό ύπνοδωμάτιον μου ώς καί ή μικρά μ.ας αίθουσα 
έχουσιν έξοδον είς ώραίαν veradna, έξ ής ή έξελισσομένη θέα 
είναι μαγευτικωτάτη ! ’Εκεί καθ’ εκάστην πρωίαν λαμβάνο- 
μεν τά καφέγαλά μας, είσπνέοντες τά έκ τού κήπου άνερχό- 
μενα παντοειδή αρώματα !

Ελησμόνησα νά σοί είπω ότι άμα άπεφασίσαμεν νά παρα- 
τείνωμεν τήν ένταΰθα διαμονήν μας καί νά στήσορεν  ro ix o -  
χνρ ιο  έτηλεγραφήσαμεν άμέσως είς ’Αθήνας νά έλθη ή Κατίνα 
καί ό Πέτρος, παραλαμβάνοντες μεθ εαυτών πάντα τά  προς 
εύμαρή βίον χρειώδη,ήξεύρεις ότι έγώ όπως-όπως δέν ήμπορώ. 
Ά π ’ εναντίας δέν έννοώ τίποτε νά μοί λείψη, δι’ αύτό ίσως 
δέν πολυαγαπώ καί τά  ταξείδια, ούτε τήν hamac μου έλη- 
σμόνησα. Κατάλληλον διά τήν προσφιλή αιώραν μου θέσιν 
ευρον εν τώ  κήπω μας μεταξύ δύο ώραίων πορτοκαλλεών ώς 
οί ’Οκνηροί δέ τού Ευγενίου Σύη, διέρχομαι ώρας ολοκλήρους 
λικνιζομένη εν αυτή. Ά ν  μέ έβλεπες άπό κανέν μέρος ουτω 
νωχελώς ήμικεκλιμένην, μέ χαύνους έκ τής ρέμβης οφθαλμούς, 
σύ, ήτις τόσφ μ.έ άπέτρεπες πάντοτε τών ρεμβασμών, θά μέ 
έμάλωνες άναμφιβόλως. Πολύ φοβούμαι μάλιστα μή ώς άλ
λος Μέντωρ έν τώ «Τηλεμάχω» μοί άπηύθυνες κατά τήν πα 
ρούσαν περίστασιν τό fuuyns cette torre, cette ï l e em b a u m é e  
ou Γ ou ne respire que la volupté». Ά λ λ ’ ΐλεως, ΐλεως 
γενοΰ, γλαυκώπις Άθήνη, άφ’ οΰ μάλιστα σοί έξωμολογήθην 
τό παράπτωμά μου, διότι κατά τό ιταλικόν γνωμικόν p e c c a -  
to c o n f e s s a t o  mezzo p a r d o n a t o  ! Εξέρχομαι έντούτοις ενίοτε 
τής τοιαύτης καταστάσεως, ήτις άριστα χαρακτηρίζεται ΰπά 
τών φίλων μας πάντοτε τών ’Ιταλών, i l  d o l c e  f a r  n i e n t e  
όπως έπισκεφθώ μετά τής κ. Φαρμακίδου κανέν τών τής πό- 
λεως φιλανθρωπικών καταστημάτων ή κάμωμεν όμοΰ θαλασ- 
σιαν τινά έκδρομήν. Ό  Γεώργιος καί ό πατήρ μου μάς συν- 
οδεύουσι πάντοτε.

Τώρα θά σέ είπω κάτι, τά όποιον θά σε κάμη νά γελάσης. 
Ευρίσκω ότι ό κ. Γεώργιος έχει ομοιότητα μαζή σου. Τό έλε- 
γον προχθές είς τον πατέρα καί έξεκαρδίσθη νά γελά. Με είπε 
δέ ότι, έπειδή σέ έχω πάντοτε είς τόν νουν μου, βλέπω παν
τού τήν εικόνα σου. Ό  πατήρ δέν μέ ένόησεν ή δέν ήθέλησε νά 
μέ έννοήση. Δέν διϊσχυρίσθην ότι έχεις τά  αύτά μ ετ’ εκείνου 
χαρακτηριστικά. Πώς ήτο δυνατόν νά είπω τοιαύτην παραδο
ξολογίαν ; Σύ έχεις γλαυκούς οφθαλμούς, εκείνος μέλαινας, 
σύ κόμην έκ γαγάτου, έκείνος είναι καστανός, σύ είσαι άπό ρο- 
δοζάχαριν, εκείνος σιτόχρους, ή ρίς σου είναι μικρά καί κανο
νική, εκείνου μεγάλη καί έλαφρώς κυρτωμένη, σύ τέλος έχεις 
δροσερά ώς κάλυκα ρόδου χείλη, εκείνος λεπτά'καί μολαταύτα 
ομοιάζετε, μάλιστα, έπιμένω νά τό λέγω, είς τήν διαγραφήν 
τού μετώπου καί τό εύσταλές τού αναστήματος ομοιάζετε πο 
λύ, ά λλ ’ εκεί ένθα ή όμοιότης καθίσταται καταφανεστέρα ε ίνα ι 
ή έκφρασις τών οφθαλμών. Τής τοιαύτης όμοιότητος ουδέ σύ 
ή ιδία θά ήδύνασο νά άντιληφθής, διότι πώς νά ε’ξεύρης λ. χ.

όποιαν έκφρασιν λαμβάνει ή φυσιογνωμία σου όταν όμιλής, έν- 
θουσιρίς, συγκινήσαι ; τό «γνώθι σαυτάν» έν.παρομοία περιστά- 
σει μοί φαίνεται σχεδόν αδύνατον. Τρίτος μόνον δύναται νά 
αντίληφθή όλων τών μικρών αύτών λεπτομερειών, αϊτινες ώ - 
ραϊζουν πολλάκις τό μόνον ήδικημένον πρόσωπον έξιδανικεύου- 
σαι τό αληθώς ώραίον. Δέν φαντάζεσαι πόσον τοιαΰται περι 
φυσιογνωμιών παρατηρήσεις κινούσι τά ενδιαφέρον μου. ’Εξ 
όλων τών κλάδων τής ζωγραφικής, εάν έπρόκειτο νά εκλέξω, 
θά έπροτίμων άναμ,φιβόλως τήν προσωπογραφίαν, προσωπο
γραφίαν όμως είκονίζουσαν καί τόν έσωτεοικόν ούτως είπείν ά ν
θρωπον, τάς διαφόρους φάσεις τής ψυχής. «Une artiste man
quee» θά εϊπης γελώσα μ.ετά τήν άνάγνωσιν τών ανωτέρω 
γραμμ,ών ! Δυνατόν.

Ό  μπαμπάς διά νά μέ πειράξη—ήξεύρεις, τ ί πειρακτήριον 
είναι,— μοί είπεν ότι θάκαταστήση κοινωνάντών περί όμοιότητος 
παρατηρήσεών μου τόν κ Γεώργιον διά νά γελάση, λέγει, καί 
έκείνος. Κχτεταράχθην ότε τά ήκουσα καί έσπευσα νά τόν ά- 
ποτρέψω. Ευτυχώς οΰδέν είπε, διότι δέν ήθελα δ ι’ όλον τ£ν 
κόσμον νά μάθη, ότι τόν παρατηρώ τόσον έπισταμένως, ά φ ’ ού 
εκείνος πολύ ολίγον φαίνεται προσεχών είς τό άτομόν μου. Δέν 
λέγω ότι τφ  είμαι εντελώς αδιάφορος, άλλά κάτι άλλο συμ
βαίνει, τά όποιον μεγάλως πειράζει τήν φιλοτιμίαν μου, ότι 
δηλ. μέ μεταχειρίζεται ώς παιδίον μάλλον ή ώς κόρην μεγά- 
λην πλέον καί ενήλικα ! Πρέπει νά τώ  είπω χωρίς άλλο ότι 
είμαι είκοσι έτών,ένόςμηνός, καί δύο ημερών, τότε θά άφήση, 
πιστεύω, κατά μέρος το διδακτορικόν αύτό ύφος, τό όποιον 
λαμβάνει, τελευταίως ιδίως μαζή μου, καί θά άλλάξη θέμα 
ομιλίας. Τώρα αί φράσεις του καταντούν στερεότυποι. « Δ ε 
σποινίς, (τό λέγει μ ’ ένα τρόπον αύτό τά Δεσποινίς  ώς νά λέγτ, 
«πα ιδάκι μου, πρόσεξε μή πέστ,ς καί κτυπήστρς » ) πρέπει νά 
προφυλάττησθε από τά  ρεύματα. Πρέπει νά τρώγητε περισ
σότερον, ή σάς παρακαλώ νά λαμβάνητε τακτικώς τά κατα
πότια σας, καί τά παρόμοια. "Ολα δέ αύτά, διατί νομίζεις ; 
διότι έμεινα έπί τρεις ημέρας κλινήρης έξ ελαφρού προσβλη- 
θείσα κρυολογήματος.

Ό  πατήρ μου όστις είναι φοβερά δειλός όταν περί τής π ο - ' 
λυτίμου υγείας μου πρόκειται, τά έκαμε πλέον caso pensato, 
προσεκάλεσεν άμέσως τόν κ. Γεώργιον, παρά τού όποιου έπι- 
μόνως άπήτησε νά μέ στηθοσκοπήσει, τό αποτέλεσμα δέ τών 
μετ αυτού συμβουλίων καί διαβουλίων του υπήρξε. Ιον ότι 
οφείλω νά υποβληθώ εις αυστηράν δίαιταν ώς προς τήν τροφήν 
γάλα και beafstak saignant, beafstak saignant καί γάλα, 
2ον δέν έχω τό δικαίωμα νά έγγίσω τήν άρπαν μου, διότι τό 
άσμα ρητώς μ.οί άπηγορεύθη : Καί όλα αύτά διά. μίαν έλαφρο- 
τάτην άδιαθεσίαν ! ’Ακριβώς ώς έάν ήμην άπό ζάχαριν. Ά λ λ ’ 
ακουσον τό νοστιμώτερον. Ά φ ’ ού έπί τρεις όλας ημέρας 
έμεινα είς τό κρεββάτι, τρεις δέ άλλας έντός τού δωματίου μου, 
ερμητικώς κεκλεισμενων θυρών καί παραθύρων, μοί παρεχω- 
ρήθη τέλος ή άδεια νά έξέλθω ολίγον είς τόν κήπον, δύο δέ 
άπό τής εξόδου μου ημέρας κατώρθωσα νά τούς πείσω. . . . 
τούς, ποιους ; τόν μπαμπάν, ιατρόν μου, καί Κυρίαν Φαρμα
κίδου, διότι ελησμόνησα νά σοί είπω ότι, διχρκούσης τής ασθέ
νειας μου καί κατά τήν άνάρρωσίν μου έτι, ή σπχνία αληθώς 
γυνή αύτη δέν έλειψεν ούδέ στιγμήν άπόξπλησίον μου, τούς 
έπεισα λοιπόν νά ϋπάγωμεν ολίγον μέ τήν λέμβον. "Οταν έφθά- 
σαμεν είς τό γνωστόν νησάκι, τό όποιον μετά τοσχύτης χάρι-
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τος μοί περιέγραψας έν τή επιστολή σου ώς καί τήν έπ ’ αύτοΰ 
μονήν, έζήτησα νά άποβιβασθώμεν είς τήν ξηράν, ή ιδέα αύτη 
ίαειδίασε πρός όλους. Έκάμαμεν λοιπόν ένα πολύ ώραίον πε
ρίπατον, έμου μέν προπορευομένης είς τόν βραχίονα τής σεβα
στής μου φίλης, παρακολουθούντων δέ τών συνοδών μας. Δέν 
ύπελόγισα έν τούτοις καλώς τάς δυνάμεις μου, διότι κατά τήν 
έπιστροφήν τοιαύτην ήσθάνθην κόπωσιν, τοιαύτην έξάντλησιν, 
ώστε μοί ήτο έντελώς άδύνατον νά προχωρήσω, δύο έτι βή
ματα καί θά έπιπτον. Έδέησε λοιπόν νά μοί κάμωσι σχαρναχ ι  
— μή γελάς— ά κ. Γεώργιος καί ό μπαμπάς καί νά μέ μετα- 
φέρωσι διά τού όλως πρωτοτύπου αυτού τρόπου είς τήν λέμ
βον μας. Ή  άστεία αύτη ιδέα ήτο, ώς ευκόλως μαντεύεις, τού 
πατρός μου.

Τό συμπέρασμα δέ τής ομιλίας μου είναι ότι, άφ ’ ού ούτος 
μέ μεταχειρίζεται κατ' αυτόν τόν τρόπον, δίδει φυσικώς καί είς 
τούς άλλους τό δικαίωμα νά μέ έκλαμβάνωσιν ώς κορασίδα 
15 —16 έτών τό πολύ. θά είπης ότι ε(ς τήν παρούσαν περί- 
στασιν δέν εϊχομεν τήν εκλογήν τών μέσων. Είς τούτο, ούδέν 
αντιλέγω, άλλως τε σύ καλώς γνωρίζεις ότι όλα αύτά λέγον
ται άπό χαράρ ι .  "Αλλως θά ήμην πολύ άχάριστος, τό άχαρι- 
στότιρον πλάσμα τού κόσμου, άλλ’ έπειδή ό λόγος περί τού π α 
τρός μου, άς άφήσωμεν δι’ όλίγην ώραν τά  άστεία καί άς ό- 
μιλήσωμεν σοβαρώς.

Ό  καύμένος ό πατήρ μου αυτόν τόν καιρόν κάτι έχει, τό 
όποιον μοί κρύπτει καί τό όποιον δεν δύναμαι νά έννοήσω. 0 -  
μιλει ώς άλλοτε, γελά, αστεΐζεται, γελά μάλιστα, άν θέλγις, 
περισσότερον, δέν είξεύρω όμως διατί ό γέλως του μοί φαίνεται 
βεβιασμένος. Προχθές έκάθητο μόνος εις τήν τραπεζαρίαν, δι- 
ιρχομένη έξωθεν τόν παρετήρησα διά τής ανοικτής θύρας, 
έκράτει είς χείρας εφημερίδα καί ύπέθετον ότι άνεγίνωσκε,διότι 
μοί έστρεοε τά  νώτα. Έσκέφθην τότε νά τώ  κάμω άπό τά 
συνειθισμένα μου εκείνα άστεία, τά  όποια τόσω νοστιμεύεται, 
νά τόν πλησιάσω δηλ. ακροποδητί, νά τώ  κλείσω τούς όοθαλ- 
μούς καί, άφ’ ού τόν τυραννήσω αρκετά, μέ έν γλυκό φιλάκι 
νά τώ είπω τό όνομά μου. "Οτε όμως τόν έπλησίασα έςεπλά- 
γην, έαεινα έμβοόντητος άπό τήν έκφρασιν τού ποοσώπου του. 
Έκ ράτει, ώς είπον, τήν έφημερίδα είς χείρας, άλλά δέν άνε-
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ΜΙΑ ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
’Εγεννηθη ώραίαν τή ς  άνοίξεως ή μ έρ αν , καθ ’ ήν τά  ρόδα κ α ί οί κρ ίνο ι Ιν 

άδελφιχοΐς α υ μ π λ έ γ μ α ιι  μ εγά λη ν  έώρταζον έοοτήν Ή  γτ, Ιφερε τή ν  ί*  σ μ α - 
ράγδο« ώραίαν στολήν τη ς , ήν Ιγκα ιέσπειρον έν ε ΐδ ίΐ  ά κτινο δό λω ν άδαμάντω ν 
αΐ άπειροπληθείς κα ί ύποτρέμουσα ι σταγόνες τή ς  π ρ ω ινή ς  δρόσου. ΓΗ άταό- 
σφαιρα εμυροβόλει τά  μεθυστικ ιότερά  τη ς άρώ ματα . Τά π τη νά  ο ιεχ ννο ν  τά  
κατακλυζοντα  τά  στήθη τω ν α ισθήμ ατα  ίρω τος είς οργιά μ ελω δικώ ν ή γ ω ν ,  
άποληγόντων είς άτονους- ό ή λ ιο ς  ίσ α ιζ ε  ιριλαρεσκως με τή ν  ιευσιν χ ύνω ν  έπ ί 
τ ή ;  γης δλα τά  π ύρ ινα  τ ή ;  φαρέτρα; του βέλη ώ ς χρυσήν βροχήν δ ιά  μέσου τώ ν 
λεπτών φ ύλλω ν  τώ ν  δένδροσν. Τ έλο ς δ κόσμος τή ν  ήμέραν έκ είνη ν  παρ ίστα  έν 
τέλειον καί θαυμαστόν κ α λ λ ιτ έχ νη μ α  κα ί ό θεός έφαίνετο χ α ιρ ετώ ν  τά  δη- 
μ ισυογηματά  το υ , όχ ι σύνοφρυς κ α ί κ α τη φ ή ς , ά λ λ ’ ευ τυχ ή ς  κα ί η ύ χ α ρ ισ τη -  
μένος.

Τή έδόθη ονομα δκνεισθέν άπό τά  κάλλη  τ ή ;  φ ύσ εω ς , άπό τόν ροΰν τού 
Ιρωτύλως κελαούζοντο ; ρύακος, άπό τά  άρώματα τώ ν άνθέων, άπό τή ν  αρμο
ν ία ν  του έν τω  άπείοω  έγκατεσπαρμένου καλο ύ .

Δέν δ ιήλθε τά  π α ιδ ικά  τη ς έτη ώ ; δλα τά  τ ή ς  η λ ικ ία ;  τη ς  π α ιδ ία . Δέν
κνεπτύσσετο έν τω  ίπ ιχ α μ ίτω  κα ί σκληρώ έκείνω  έγω ϊσ μ ώ , δστις χαρκτηρ ίζε ι
■τήν η λ ικ ία ν  τα ύτη ν  κα ί δ ι’ ού α ί άσθ ινε ΐς κα ί μ ικραί ύπ ά ρ ξε ι: μ ετα βά λλο ντα ι 
ε’ις ανηλεείς τού οίκου τυραννίσκους. 'Η μικρά π α ΐς  ε ίχ εν  α ισθήμ ατα , ά ν τ ιλ ή -  
Ί - ι ; , ίδιας μ εγάλης κα ί ωρίμου ήδη  κόρης. Δέν έπα ιζε θορυβωδώς, δέν έγέλα , 

όν ε.λα-.ε, δέν ήτο επ ίμονος κ α ί ίσχυρ ο γνώ μ ω ν. Δέν ή γά π α  τά  τραγήμ ατα  
τους καρπούς, τα  γ λ υ κ ά  ώ ; α ί δ μ ή λ ικ ες  τη ς , διά τ ά ;  όποιας ή  έκ της γ ε ύ -
°εως ηδονή ε ίνα ι π ά α η ; ά λ λ η ς  έπ ικρατεστέρα .

γίνωσκε. Τά ’μάτια του προσηλωμένα έπί ενός σημείου έξέ- 
φραζον τοιαύτην άνησυχίαν, τρόμον σχεδόν, ώστε έντρομ,ος καί 
έγώ έρρίφθην είς τάς άγκάλας του καί θερμώς τόν παρεκάλουν 
νά μοί εϊπη τ ί έχει. Έ π ι τή θέα μου έφάνη ταραχθείς έτι 
μάλλον, οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν δακρύων, άλλά προσε- 
ποιήθη τόν φαιδρόν καί θωπεύων μου τρυφερώς τήν κόμην μοί 
είπε : «Σύ είσαι, μικρούλα ; Μ ’ έτρόμαξες ;»  Έ γώ  έπέμενον 
νά μάθω τ ί είχε, τ ί έσήμ,αινεν ή συγκίνησις, τά είς τούς οφθαλ
μούς αύτού δάκρυα. Αί ερωτήσεις μ,ου αύται έθεσαν αυτόν έν 
ποοφανεϊ άμ.ηχανία, μοί άπήντησεν έν τούτοις ότι τραγική τις 
αυτοκτονία, περί ής άνέγνωσεν έν τή « Άκοοπόλει», είχε προ- 
καλέσει τήν συγκίνησίν του. Λέγων ταΰτα έθετε συγχρόνως τήν 
έν λόγω έφημερίδα είς τά θυλάκιόν του, έπί τή προφάσει ότι 
τήν άνάγνωσιν τοιούτων τραγικών συμβάντων θεωρεί λίαν ά- 
άκατάλληλον διά τά  υπερευαίσθητα νεΰρά μου. *Ητο τούτο 
αλήθεια ; ήτο υπεκφυγή ; Δέν έβράδυνα νά τό μ,άθω. Κατ’ έ
κείνην τήν στιγμήν έν τούτοις έφάνην καθ'όλοκληρίαν ίκανοποι- 
ηθεϊσα έκ τής άπαντήσεώς του, κατόπιν όμωςλαβοΰσα μέ τρό
πον τήν έφημερίδα έβεβαιώθην ότι ούδέν περί τραγικής αυτο
κτονίας έν αύτή περιείχετο. Τώρα είπε μοι, σέ παρακαλώ, τί 
συμπεραίνεις σύ έξ όλων τούτων ; διότι έγώ αδυνατώ νά εύρω 
τήν λύσιν τού αινίγματος. Κλαίει, άνευ προφανούς τουλάχι
στον αιτίας, έκείνος, τόν όποιον άλιγίστας φοράς μέχρι τοΰδε 
είδεν κλαίοντα. Λέγει ψεύδος, έν ώ ουδέποτε άλλοτε, πιστεύω, 
έψεύσθη. Ά λ λ ’ άκούω τά  βήματά του καί φοβούμαι μή άν εύρτ] 
τήν έπιστολήν μ,ου ανοικτήν θέληση νά τήν άναγνώση. Έ π ι-  
σφραγίζουσα οθεν τά ανωτέρω διά τρυφερού καί παρατεταμέ- 
νου έτι τών ώραίων οφθαλμών σου ασπασμού κλείω έν τχχει 
τήν παρούσάν μου. ·ή ση

Ά ν δ ίπ π η  Π χλο ιμ ,ήδου . Ε ιρ ή νη .

Κ Α Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α - 0 Ε Α Τ Ρ Ο Ν
ΘΡύΑΤΡΟΝ Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ Σ . 'Ωραιότατα έπαίχθη υπό του θιάσου τούτου 

τό δράμα « Ό  Ραχοσυλλέκτης τών Παρισίωνν,εν ω όμολ·γουιχένως ό κ. Ά ·  
λε ι̂άδης άναδεικνύεται καλλιτέ/νης κάλλιστος της νεχς σ/ολης. 'Η απαγγε
λία του είναι φυσική, ρε'ουσα, τα·/εΐα, γ̂ ωρ’ις ύπερβολας είς τάς κινήσεις και 
τα σχήματα. Φαίνεται ένσαρκούμενος είς τόν «Ρακοσυλλέκτην» και διερμηνεύουν

Αύττ, ή γά π α  τά  άνθη κα ί τά  χρώ ματα . Μετά στοργής π ερ ισυνελεγε παν  ρά
κος, π άσαν τ α ιν ία ν , π ά σ α ν  κ λ ω σ τή ν , αρκεί νά ητο  χρώματος γλυκέος κα ί 
ζωηρού-, άρκεΐ νά  συνεδυάζετο  μ ετ’ ά λλο υ  ράκους, μ ετ’ ά λλη ς τα ιν ία ς  άρ μ ο νι- 
κή ς. 'Ο λόκληρον δ ιαμέρ ισμ α  τού μ ικρού κοιτωνίσκου τη ς  κ α τε ίχ ε  π αλα ιό ν  
κ ιβ ώ τ ιο ν , έν ω ώς ό φ ιλάργυρος κ ρ ύπ τε ι τόν θησαυρόν του , έκρυπτε τά ς χρω- 
μ α τ ισ τά ς συλλογάς τη ς , εις τ ά ξ ιν ,  είς σ υμ π λ έγμ α τα  θαυμ ασ ίω ς συνηρμολο- 
γη μ ένα . Αί π λα γγό νες  τη ς  ή σαν γ νή σ ια  δ ημ ιουργήμ ατα  τή ς  α ισθ ητ ική ς κα ί 
α ισ θ η μ α τ ικ ή ς ιδ ιοφυία ς τη ς . Δέν περιωρίζετο ώς ολα τά  π α ιδ ία  ε ί ς  τό νά 
τ ά ; Ινδ ύ η , ή  νά  κατασκευάζη  τά ς  προΐχάς τω ν . 'Α πετροπιάζετο  τά  άψυχα  
έκεΐνα  κ α ί κα κο χ ρ ω μ α τισ μ ένα  πρόσω πα  τω ν , ε ίχ ε δέ επ ινοήσει τρόπον πρω 
τότυπον κ α ί ιδιόρρυθμον ζω γρ αφ ική ς, δι* ού προσέδιδε πο ιάν τ ιν α  φυσ ικότητα  
κα ί έκφρασιν ε’ ;  τά ς  ψ υ χ ρ ά ; έκείνας φ υσ ιο γνω μ ία ς . Δέσμη έκ μ ικρών π τ ίλ ω ν  
ορνιθος ητον ό χρωστήρ τη ς . Τά δέ χρώ ματα  ή ν τ λ ε ι έκ τώ ν τα ιν ιώ ν , ή τών 
τεχ νη τώ ν άνθέω ν, ά τ ινα  τυ χ α ίω ς  ευοίσκοντο είς τή ν  σ υλλο γή ν  τη ς .

’Α λλ ’ ο ,τ ι ιδ ίω ς ή γα π χ  μετά π ά θ ο υ ;, μετά  μ α ν ία ;, μετά  παραφοράς ησαν 
τά  άνθη , τά  φ ύ λ λ α , τά  δένδρα, οί άγροί. 'Ο οίκος έν ώ έγεννήθη  κα ί δ ιήλθε 
τά  πρώτα τή ς  π α ιδ ικ ή ς  τ η ;  η λ ικ ία ς  έτη πεο ιβάλλετο  άπό μέγαν κα ί ώραίον 
κ ή π ο ν. Πόσας ώρας τό έξαετές πα ιδ ίον δ ιήρχετο  έν έκστάσει, έν μ έθη , έν μ α 
γ ε ία  προτού  έπ ιβ άλλο / το ς κα ί μ εγαλοπρεπούς σ υμ πλέγμ ατο ς τώ ν δένδρων, ώ ν 
οί κλάδο ι έφα ίνοντο  άμο ιβα ίω ς έναγκαλ ιζό μ ενο ι κ α ί υπό τό ψυθίρ ίζον φ ύ λ 
λω μ α  τώ ν όπο ιω ν δλόκληρο ; δρχήστρα έναερίων άο ιδώ ν έτόνιζε τά  γ λ υκ ά  
άσματα  τη ς . Α έγουσ ιν  δτι τά  π α ιδ ία  δέν ρεμβάζουσ ίν, δέν όνειροπολούν. 
νΕχουσιν ά δ ικο ν .

Ή  μικρά π α ίς  ή  τά  πρώτα  τή ς  ίεαίχ; ιστορίας μ αθή μ ατα  δ ιδαχθείσα  ήδη 
κα ί σ χ η μ ατ ίσ α σ α  ιδέαν τ ινα  τού παραδείσου, ώνειροπώλει ποό τού κήπου τη ς , 
έρρέμβαζεν ήδη  κα ί μετεφέρετο διά τή ς  φ α ντα σ ία ; έπ ί τώ ν π ςερύγω ν τ^»ν ά γ -  
γέλω ν είς τόν καταπράσ ινον κα ί άνθόσπαρτον έκείνον τόπον, κ α ί άπελάμ βανε 
παραδεισ ιακής αληθούς ήδονή ς. ’Απέθανέ ποτε μικρόν πα ιδ ίο ν γνω στόν τή ς 
η λ ικ ία ς  τη ς . 'Η μικρά έςεπλήτεττο  δ ιότι Ικλα ιο ν  οί γονείς το υ , ενώ  εκείνη  
έφθόνει σχεδόν τή ν  τ ύ χ η ν  το υ , δ ιότι ή  τρο^ό; τη ς  τή  ειχεν είπ ε ο τι τά  μ ι-
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τάς Ιδέας τοΰ συγγραφέω; μετχ  δο ν χ μ εω ;  χχ\ χχρ ιβε ίχ ;  θαυμαστής. Αυτά; μ ί
νας σχεδόν οογχρατεΐ ¿π' άρχη; α ί γ ρ ι  τέλους το  άχροχτψριόν του εν iv.x-.x- 
πτώτψ συγχύσει, διχαίω; δέ ΙπχνεΛημμένω; χ χ ΐ έ„θουσ;ω5ώ; Ιχειροχροτ^βη 
υπό του χοινο».

Η πχράστασις το'.οοτων έργων  επιδρά πάντοτε εύεργετιχώς επί το ν  χοινοϋ, 
χαλάν δέ θά ητο έάν τούτο ίνοει, οτ ι  τά  θέατρον Ιχ ε ι  δ ι χ μ ο ρφωτιχάν σχοπόν  
χαί έφοίτα εις τήν π χ ρ χ ι τ χ χ ι ν  τοιούτων έργων  μετά μ - ί ζ ο νο ς  προθυμίας ή εις 
τάς κωμωδίας, εις ας πάντοτε συρρέει.

Θ Ε Α 1 Ρ Ο Ν  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι ΙΟ Γ .  ’Επανελη'φθη 5] Λουκρητία Βόργια, εις 
ήν ομως εδοσχολεύθημεν να  χνχγνωρίσωμεν την χ. Παρασχευοπούλου' ένεχεν 
αδιαθεσίας, ύπά της οποίας αίφνης προσεβλη'θη.

Ο χ. Κοτοπούλης ώ; σύζυγο; της Λοοχριτίας άριστος. ’Έπαιξε μετά πολ
λής τέχνης, φυσικά, άφελέστατχ χαί αξιοπρεπέστατα. Καί τοι δέ όπεδύθη δύο 
ταύτοχρονω; πρόσωπα —  χαλάν ητο να άποφεύγωσι τά τοιαϋτα — Ιν τούτοις 
χατώρθωσεν εις άμφοτέρου; τούς χαρακτήρας νά άποδώση τόν προσήκοντα 
χρωματισμόν χαί συντελε'ση ούτω εις Ιπιτοχή διεξαγωγήν του ώραίου τούτου 
δράματος.

0 Κ Α Τ Ρ Ο Ν  Φ Α Λ Η Ρ Ο Τ . Ή  νέα υψίφωνο; χ. Οτβζία Ινεποίησε χαλλί- 
στην Ιντύπωσιν, νέαν δέ β-άαίω; θά προσδώση ζωήν είς τάν χαλάν του Φα 
λήρου θίασον, δστι; άπό τής άφίξεως τού θιάσου των 'Ολυμπίων ήρχισε νά 
2χτ) άραιότερον ακροατήριον.

ΛΛ Ι Ι Ι Λ Ο Π Μ Φ Ι A

, ^ αν·, Ε . I. Ε . Σμύρνην. Εύγνωμοναύμεν δι’ ώραίαν επιστολήν σας κα 
ευμενεστάτας περί περιγραφών κρίσεις σας. Συνδρομή ελήφθη— Κον I . 11. 
τηλεγρ. Χρήματα και σημείωσις ελήφθη, άλλα στερούμενα τής διευθύνσεως
T î \ f  T r n X p f i t f  f i n  Τ  I ICUCI  ν ι  \ . .  Γ ?  ’  - -

,  p  r · ,  I *  I |4 u f v i j v u i j  ■ U  f .  p -  w r  .

Ε πισπεύσατε εισπράξεις .— Δα Μ. Μ . Σάμον. Σ άς εύ/ αρ ισ τώ  δια τήν εύ- 
νεντι ποοθυα ίαν. χαι Άρ/nuai  n c r ’ c ù v u  n*/..,.. \r r> n

, εισπράξεις, διότι έχομιν ανάγκην χρημάτων.— Δα Μ Μ Β ρ α ΐ 
λαν. Απεστάλησαν ήδη. Ενεργήσατε, παραχαλοϋμεν. ταχείαν είσπραςιν των 
απο του παρελθόντος έτου; χαθυστ-ρουμένων. Γνωοίσατε δέ άνόυιατα άπο- 
ποιουμένων, Γνα παρευθύς διακοπή άποστολή. — Κον Δ. 0. Κ πολιν Κύγνω-
μονοΰμεν *· '■'"'··* *----- fr * ’ * ' - — · — - · - -
κυρία 
Ιπισκεί

7Χ, ®ν; αΤχπ ΐ̂α'-·— Κον Α. Μ. Γ έ ν ο υ α ν .  ’ Ε λήφθησαν. Ε να ρ ισ χ ο ύ μ ε  
και Οιά κολακευπκω τάτα ς κα ι ένθουσ ώδεις κρίσεις. —  Καν Ε U . Λ ο υ

γουσα ανευ συντρόφου Ιλκύει πάντοτε τήν περιέργειαν των θεατών. Και καλόν 
είναι να απορευγωμεν του νά Ιλκύωμεν την περιέργειαν.

Σ Γ Μ Β Ο Τ Λ Α Ι
"Ιν,α άφαιρέσητε τάς εκ των καρπών κηλίδας, βυθίσατε τό κυλιδωθεν ύφα

σμα Επανειλημμένους εντός του γάλακτος
( ’ Εάν θέλητε νά διατηοήσητε τά άνθη σας φρέσκα πολλάς ημέρας, ρίπτετε εις 

το καθ εκάστην έναλλασσομενον ύδωρ όλίγην κόνιν σόδας.
 ̂Εαν θέλητε νά άσπρίσητε την κόμην σας, βρέξετε αύτήν καθ’ Ικάστην με 

διαλυσιν υπερο£ειδίου υδρογόνου και αμμωνίας.
Η νάφθα (νέφτηςΙ καθαρίζει τά εκ chevreau χειρόκτια, άλλά πρέπει νά 

στεγνοθώσι ταύτα μακράν τού πυράς.
Εχετε πάντοτε εις τό μαγειρειον και τάς άποθήκας σας εν κιβωτίδιον άκαύ- 

στου άσβεστου Ούτω διατηρείτε έν αύτώ τόν άέρα στεγνόν καί καθαρόν.
Καλόν φάρμακον δια τον πονόλαιμον είναι έν λευκόν ώού,έν ω διαλύετε ζά- 

χαριν και στίβετε τό όςύ Ινός λεμονιού.
Κάλλιστον θεραπευτικόν και άβλαβες μέτρον διά την δυσκοιλιότητα των μι

κρών είναι κλεΐσμα εξ ήιιισείας δόσεως ΰδατος καί γλυκερίνης.

Σ Γ Ν Τ Α Γ Η
Β ι δ έ λ ο  ν τ ο μ ά τ ε ς .  Μαγειρεύετε τό βιδέλο σας ώς καπαμά προσθέτουσα 

καί ολίγον κρόμμυον. ’Ιδιαιτέρου; καθαρίζετε τάς τομάτας, ά^αιρουσα τό άνου 
μέρος, έπιπάσσετε αέ όλίγην ζά/αριν καί τάς άρίνετε νά έψηθουσι με τό βού- 
τυρον εις πολύ σιγανήν φωτιάν. Σερβίρετε τότε τό κρέας ολόκληρον ή εις τε
μάχια καί γαρνίρετε με τάς τομάτας.

ΠΑΡΙΣΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
Επιθυμείτε νά φέοητε νά φε'ρητε έν τώ μέλλοντι παρισινά υποδήματα ; Έ -  

πισκεφθήτε εντός τής έοδομάδος αύτής τόν κ. Τσάμην, όστις αναχωρεί είς Ευ
ρώπην καί όπως άνακαινίση τό υλικόν τού καταστήματος του, καί όπως παραγ- 
γείλη εις τά άριστα των Ικεΐ εργοστασίων φόρμες διά τάς πελάτιδας καί τους 
πελάτας του. Λαμβάνει λοιπόν τα μέτρα σας μχζή του, σάς κατασκευάζει εις 
ΙΙαρισίους τήν φόρμαν του ποδός σας καί ούτω ερ’ όλην σας τήν ζωήν ύπα- 
δύεσθε με παρισινά ύτοδήματα, άλλ’ είς τιμά; εύθηνοτάτα; καί στερεότητα 
γνωστήν καί δ-δοκιμχσμένην του άρίστου τούτου εργοστασίου.

κρά άποθνήσκοντα  μεταβα ίνουν είς τόν παράδεισον. Τ α ; νύκτα ς όσάκις τό ύπο . 
τ^έμον τη ς κα νδ ύλα ς άσθενές φω ς, μόλ ις  άμυδρώς Ιχ ρ ω μ ά τ ιζε  τά  περί α ύτή ν  
« υ τ ή ν  ά ν τ ιχ ε ιιιε νκ , ή μ ιχ ρ ΐ φ ρ ίττουχχ  ποά το ϋ  σχάτους, προ τοΰ μηδενός, 
πρά τή ς είχάνος τ χ ύ ιη ς  τοΰ μαύρου, τοΰ ψυχρού , τοΰ φοβερού, τοΰ άποτρο- 
π α ίο υ , έχλειε περιδεής τούς οφθαλμούς τοΰ αώ ματος, ά λ λ ’ ή νο ιγε  πάραυτα  
το υ ; οφθαλμούς τή ς  φ ανταο ία ς χα ί μετεφέρετο δ:’ α ύ τώ ν  ε ίς  τον παράδεισον 
έχεινον, οστις ει·χε π ο λ λ ά  δένδρα χα ί άνθη χα ί νερά χα ί ζω ή ν  χα ί χρ ώ μ α τα - 
Καί άπεχο ιματο  ε ύ ιυ χ ή ς .

Ο σχολιχός βιος δεν μ ετέδαλε τόν χαρακτήρα  τ η ς , δέν έπηρέασε τά ς  κ λ ί 
σ ε ις  τη ς . Εις τή ν  Ιχλογήν τών φ ίλω ν  τη ς  συνετέλει π ο λύ  τό χαλόν έςω τερ ιχάν, 
ή  ευειδής μορφή, ή  χαλλα ίσθητος ένδ υμ κ σ ίκ . Κατά χαχήν τη ς  τ ύ χ η ν  ή τά  
πρώτα  γρ άμ μ α τα  δ ιδάξασα α ύτή ν  δ ιδάσκαλο ; ητο πχραβλώ ψ χ α ί άσχημος 
’Ώ  ! τ ί  ύπέφερε τό δ υστυχ ές πκ ιδ ίο ν  οσάκις ¿πλησ ία ζε τή ν  γ υ ν α ίκ α  έχ είνη ν ! 
Τό νευρικόν του σύσ τη μ α  δλάκληρον συνεχλονίζετο , ουδέποτε δέ κατώρθωσε 
ν α  α τεν ισ η  τή ν  διδάσκαλον χατά  πρόσωπον, μεθ’ ολας τά ς προσπάθεια ς, άς 
προς τούτο  κ α τέβ α λλε . ’Εχράτει πάντο τε έπ ιμ ό ιω ς  τούς Ο φθαλμού; π ρ ο σ η λω . 
μένους χατά γή ς , φανταζομένη  δέ μόνον τά  β λέμ μ α τα  χ α ί τη ν  μορφήν τή ς  δ ι
δασκάλου , ή σ θ ίν ετο  τό α ίμ ά  τ η ;  άνερχόμενον είς τά ς  π αρ ε ιά ; τη ς  χαί άχατα- 
ν ιχητά ν  τ ινα  διάθεσιν νά φύγη  μακράν, πολύ μακράν τοΰ τέρατος εκείνου

Ε ιχε φ υσ ική ν  ευ φ υ ΐα ν , ά ντ ίλη ψ 'ιν  γοργήν χα ί μ νή μ η ν  π ισ το τά τη ν . ’Α χόπω ; 
λο ιπον προώδευεν εις τά  γράμ ματα  χα ί διεχρίνετο μεταξύ τών σ υμ μ α θη τρ ιώ ντη ς .

Τά έτη παρήρχοντο, μεθ' ής τα χύτη τα ς διαρρέει ή ευδα ίμω ν τού β ίου επ ο 
χ ή . Τό άμέρ ιμ νον πα ιο ίο ν έγένετο ήδη ν εά ν ις . Ή το  ευειδή ς ,χω ρ ίς νά ε ίνα ι ώ - 
ρα ια . Ηρεσχεν, ε'ίλχυε τή ν  σ τμ π ά θε ια ν , δ ιότι ή  άγαθοτης τή ς  ψ υχ ή ς  τή ς  ά π ε ;-  
ν ιζετο  επ ί του προσώπου τη ς . Οί δύο μ εγάλο ι χα ί ύπο μ έλκνες οφθαλμο ί τη ς  
έξεπεμπον φ λό γας , δ ιά χ ις  τό α ίσθημ α  τοΰ καλού συνεχλόνιζε τά  στήθη τ η ς ,  
έπ ετά χ υνε  τή ς  χαρδίας τη ς  τους π α λ μ ο ύς .

Σ υμφορα ί α λ λ επ ά λ λ η λ ο ι π λ ή ξκ σ χ ι τή ν  οικογένειαν τη ς  έπέδρασαν μ εγ ά λ ω ; 
χα ί έπ ί τή ς  τύχ η ς  τή ς  χόρης. ’Εκείνη έ ,  τούτο ις ένέμ εινε π ισ τή  χα ί ά -.λώ νη - 
πος είς τά ς  άρχάς χαί τάς διαθέσεις της- Ίάςο αμνησ ίκακος, ή γ ά π χ  τόν β ίο ν ,

σ̂θάνετο καί έννόει αυτόν, όχι ώ; δλαι αί νεάνιδες, δχι ως ολοι οί άνθρωποι. 
*'Εζη ώ; Ιν όνείρω, διαπλάσασα ιύιον κόσμον, εν ώ ενετού φα, άδιαφοροΰσα 
διά παν τό περί αυτήν. 'Η παρατηρητικότης καί ή αναλυτική του πνεύματός 
της δύναμι; Ιςεδηλούντο ήδη, καταπλήσσουσαι πάντα; τού; περί αύτήν.

Έπεοόθη είς τήν τέχνην. Είς αντιγραφήν καί ψυχολογικήν άνάλυσιν τής φύ- 
σεω·, τοΰ Ιν αυτή άπλέτω; Ιγκατετπαομένου καλού, τό όποιον τόσον Ιλάτρευ— 
σεν άπο τών παιδικών της χρόνων. 'Η χρωματοπινακίς καί οί χρωστήρες της, 
ιδού οί φίλτατοι σύντροφοί της, Ιδού οί I¿μύστηοευτχί τής μεγάλης καί γεν
ναίας καρδίας της.

Τά Ιργα .ης, χωρίς νά είναι άρίστη; τέ/νης, άπέπνεον δλην τήν αλήθειαν 
όλην τήν δύναμιν τοΰ καλοΰ, δλην τήν αισθηματικότητα, μεθ’ ής άντελαμ- 
βάνετο τά; εν τή φύσει Ιναλλασσομενας εικόνας, ολην τήν λατρείαν καί τόν 
θαυμασμόν όν ετρεφε πρός τήν Ιντελειαν τής δημιουργίας.

Κατ’ άργάς ειργάζετο δι’έαυτήν καί μόνην, δι’ ίκανοποίησιν τής άκατασχέ- 
του πρός τό καλόν δομής της, ύπείκουσα εις φυσικήν καί άκατανίκητον άνάγ- 
κην Ιςωτερικεύσεω; τή; κατακλυζούση ς τά στήθη της αίσθηματικότητος. Δι 
αύτήν μία άκτίς φωτός καταλλήλως προστίπχουσα, εν νέφος ίδιοτρόπου οχή
ματος διατρέχον τό στερέωμα, Ιν άσμα πτηνού, Ιν κίνημα χαρίεν καί θελ
κτικόν μικρού ζώου ήτο εποποιία όλη, πληρούσα τήν ψυχήν της. χ^ρχς  
άπολαύσεως δλως παιδικής. Τ0 κόσμο; τού καλού τού αληθούς, τοΰ μεγάλου 
τή ήνοιγε εύρυτάτας τάς πύλα; του, ήντλει δ’ Ιν αύτώ άπλήστως τήν χαράν 
καί τάς απολαύσεις, άς ούτε νά αίσθανθώσι, ούςε νά άντιληφθώσί δύνανταί 
Ικεΐνοι,δι* ούς ή φύσι; καί ή τέχνη έμειναν βιβλίον κλειστόν,άγνιόστου περιε
χομένου.

Ά λλ ’ εζη Ιν στενώ, Ιν άστ>υκτικω κύκλω διά τήν ούτως πλουσίαν ποοικι- 
σθεΐσαν φύσιν της. Οί γονείς της άνθρωποι μετριωτάης άναπτύςεως, δέν ήδυ- 
ναντο νάΙννοήσωσι τάς ποιητικά: τού πνεύματός της Ικλάμψεις, δέν τή ΙπΙ- 
τρεπον μάλιστα νά Ιντρυφα είς τόν ίδεώδ-η έκείνον κόσμον τού καλού, θεω- 
ρούντες άπώλειαν χρόνου πολυτίμου τά; ώρας, α; αύτη διέθετεν είς μελέτας 
καί άσκήσει; της είς ττ,ν τέχνην. (άκολουθεΐ).


