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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Tb ΙΙμερολόριον τή ς  « Έ ρ η μ . τω ν Κ υριών» έξεδόθη .— Το Νόστιμον 

Ημαρ. Δ ιήγη μ α  (ΰπο κ. Ά νβ ίπ π η ς  Π αλαμήδου). — Ά ν θ ία  Οικονό
μου ωοη ΑνΟιας Οικονόμου προς τόν αύτοκράτορα τής Ρω σσ ίας.—  ’Α π ’ 
Α θηνών εις Σ ικαγον. Τα εμπορικά καταστήματα . — ’Α ναγνώ σμ ατα  

Παρνασσού. Θ ρησκευτικοί όμ ιλ ία ι. —  Ειδοποιήσεις. —  Έ πυρυλλ ίς .

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΑΣ
Εν συνοόειχ πλούσια και μεγχλοπρεπεί, με τάς έπισημοτέ- 

ρας γυναικείας του κόσμου προσωπικότητας, μέ τήν ώραίαν 
**! άδαμαντοστόλιστον πρόεδρον τής Γυναικείας Έκθέσεως του 
Σικάγου κ. Πόττερ-Πάλμερ, με τήν Πρόεδρον τής Διεθνούς 
Ενωσεως τών Γυναικών κόμησσαν Aberdeen, καί μέ ακο

λουθίαν όλην εξοχοτήτων ποιείται κατά τό ετος τούτο τήν έμ- 
9*νισίν του τό f Η η ε ρ ο λ ό γ ιο ν  τής α 'E y  η μ . τ&ν Κνριώντ).

Από τής πρώτης αυτού μέχρι τής τελευταίας σελίδος,αλη- 
δες πανόραμα μέ απειροπληθείς καί ποικίλως έναλλασσούσας 
«ικόνας εξελίσσεται πρό του άναγνώστου. Μεταιρέρεσθε άκόπως 
Ηίτόν Νε'ον Κόσμον, χωρίς νά διέλθητε ώκεανόν, χωρίς νά I 
*θστήτε τάς ανησυχίας καί τάν εκνευρισμόν τοιούτου μακροΰ |

ταξειδιου. Ζήτε τόν ασυνήθη, τόν πολυθε'λγητρον, τον απο
λαυστικόν, τον περίεργον βίον τού νέου, σρριγώντος καί προς 
την πρόοδον άλματικώς βαίνοντος λαού τούτου.

Καί ένω τέρπεσθε, διδάσκεσθε ταύτοχρόνως πολλά καί ώρέ- 
λιμα πράγματα έκ του ταξειδιου αύτου. Βλέπετε πώς οι άν
θρωποι εκείνοι δημιουργούν τάς κολοσιαίας καί μυθώδεις πε
ριουσίας των, πώς εξασραλίζουν τήν οικογενειακήν των ευτυ
χίαν, πώς ανατρέρουν τά  τέκνα των, πώς καθιστούν τάς συ
ζύγους των εΰδαίμονας, πώς αί γυναίκες των αποβαίνουν ευερ
γετικοί του οίκου παράγοντες, πώς αί θυγατέρες των άποκα- 
θίστανται χωρίς προίκα, πώς οί υιοί εξασραλίζουν λαμπρόν 
μέλλον, πώς μορροΰνται καί διαπλάσσονται λαοί υγιείς πλή- 
ρεις ζωής, πλήρεις άκμής, λαός μέ παρόν καταπλήσσον καί 
θαμβοΰν, μέ μέλλον μέγα.

Και εις τό ώραϊον τούτο λεύκωμα περιλαμβάνεται Ινταυτω 
συλλογή θαυμασία μελετών περί κάλλους, περί υγιεινής, πεοί 
ανατρορής τέκνων, περί οικιακής διαίτης καί μαγειρικής μετά 
πληθύος συμβουλών καί συνταγών. Έλληνίδες καί Εύρωπαίαι 
λογογράροι καί ποιήτριαι έπισρραγίζουσι τήν επιτυχίαν τού 
Ημερολογίου, τό οποίον έξεδόθη ήριθμημένον μέ πρώτον άριθ-
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μόν κερδίζοντα μετοχήν λαχειοφόρον τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, με τους λοιπούς εκατόν αριθμούς κερδίζοντας 
άνά εν μικρόν άντικείμενον.

Τιμή ώρίσθη δι’ έκαστον άντίτυπον 2  δ ρ ,  διά τήν ‘ Ε λ 
λ ά δ α ,  2  φ ρ .  *£». διά τό Έ ξ ω τ ε ο ικ ό ν .

Ν Ο Σ Τ Ι Μ Ο Ν  Η Μ Α Ρ
Α'.

Καταταχθείς ώς εθελοντής κατά τάς είς ’ Ιταλίαν, Κρι
μαίαν, Μεζεκόν καί Άλ.γερίαν εκστρατείας καί διακριθείς είς 
αύτάς διά τής άνδρείας του έπανεΐδε τήν πατρικήν εστίαν με 
τον βαθμόν άνθυπασπιστού καί τό στρατιωτικόν μετάλλιον 
επί του στήθους.

Μετά τήν εκπλήρωσιν του προς τήν πατρίδα καθήκοντος 
του ’εσκέφθη νά νυμφευθή, τό μέν, διότι ήτο εκ των πρεσ- 
βευόντων οοτι ό άνθρωπος δεν δύναται νά ζή μόνος.» 
κατά τήν Α γ ία ν  Γραφήν, άλλά πρά παντός, διότι ζωηροτά- 
την είχε διατηρήσει τήν άνάμνησιν τής Λευκής, συμπαθε- 
στάτης γειτονοπούλας του, πρός ήν είχε δώσει ύπόσχεσιν γά 
μου. Καθόσον, έστω καί τούτο πρός γνώσιν σου, χαρίεσσά μου 
άναγνώστρια, ό Ιππόλυτος Μορλέ ήτο έξ εκείνων, οΐτινες 
γνωρίζουσι νά τνιρώσι τάς υποσχέσεις των.

'Απλούς καί εύθυς τον χαρακτήρα ώς ήτο, είχε παραλά- 
βει καί έφερε πάντοτε επί τής καρδίας του διαοκούντος του 
πολέμου, είτε είς τά  χαρακώματα τής Σεβαστουπόλεως εύ- 
ρίσκετο, είτε είς τάς πεδιάδας τής Α λγερ ίας, τήν εικόνα τής 
εκλεκτής τής καρδίας του. Μολονότι δε τό τιμαλφές αυτό 
όμοίωμα είχεν ύποστή πολλάς κακουχίας τριβεν υπό τήν 
διηνεκή επαφήν του άμπεχόνος κα ί ύχριάσαν υπό τήν ε π ί ' 
δρασιν του καύσωνος τής Α λγερίας, οΰχ ήττον διετήοει πά ν
τοτε τά  προσφιλή χαρακτηριστικά εκείνης, τήν οποίαν ή 
απουσία καθίστα αύτω ετι προσφιλεστεραν.

Τήν στιγμήν, καθ’ ήν έπρόκειτο νά μιταβώσιν είς τό Δη- 
μαρχεΐον πρός τέλεσιν του πολ,ιτικού των γάμου, ή Λευκή 
χαριεστάτη υπό τόν λευκόν πέπλον της είπε πρός τον μελ
λόνυμφόν της.

—  Τώρα που θά γίνωμεν σύζυγοι καί θά εϊμεθα στό σπη _ 
τάκι μας δεν θέλω νά μου άναφε'ρετε πλε'ον διά τάς έκστρα _ 
τείας σας, μοί τό ύπόσχεσθε ;

—  Καί διατί ή άπαίτησις αυτή , δεσποινίς Λευκή ; Τόσω 
λνΟεπόν σάς τρομ.άζει ό πόλεμος ;

—  Ό χ ι. Ά λ λ ’ αρκετά ύπέφερα ένεκα τής άπουσίας σας, 
άστε δεν θε'λω του λοιπού νά έπανέρχωμαι είς τά  θλιβερά 
αυτά  συμβάντα. ’Εκφράζω εννοείται τήν επιθυμίαν μου μ.’ 
όλην τήν δυνατήν έπιφύλαξιν, εάν δηλ. ή άπαίτησίς μου 
δεν δυσαρεστή πολύ τόν καλόν μ,ου σύζυγον...

—  Άρκεΐ δεσποιν... Κυρία, δύναμαι νά είπω, άφ’ ού μετά 
μίαν ώραν !. .

Καί επωφελούμενος μιας στιγμής καθ’ ήν έμειναν μόνοι, ό 
Μορλε ήρπασε τήν μίαν των χειρών τής Λευκής, τήν όποιαν 
δεν είχε προφθάσει αϋτη νά καλύψη διά τού χειροκτίου τη , 
καί έκάλυψεν αυτήν διά θερμοτάτων ασπασμών.

—  "Οχι, ποτέ ουδέποτε πλε'ον θά σάς ομιλήσω διά μάχας. 
Έ άν ομω- ί  / καλό πρωί είναι ανάγκη νά πολεμή . ωμ: .  πά

λιν. Ά  ! μ.ά τού Χριστού τήν π ίστιν τήν αγίαν, έκτος μό
νον έάν μοΰ έχουν παοαλύσει χε'ρια και πόδια, θά υπάγω. 
Καί άκόμη περισσότερον έάν τό πολεμικόν έμβατήριον μάς 
έλθν) άπό τά  σύνορα, διότι ή πατρίς είναι ο ,τι ίερώτερον 
ποάγαα έχει κανείς είς τόν κόσμον.

"Οπως καί είς τά  παραμύθια οί νέοι σύζυγοι έζησαν καλά 
καί άπε'κτησαν... πολλά τε'κνα. Τε'σσαρα τόν αριθμόν έκ των 
οποίων τά  δύο αγόρια, καί τ ί  αγόρια ! όπως τά  ώνειρεύετο 
ό Μορλε'. Μεγαλόσωμα, γερά, εύρωστα. Παιδιά μιά φορά, 
έλεγεν ό πατήρ κομπάζων. Θά είναι καλά διά τό τάγμα  
των θωρακοφόρων, ό Ρολάνδος μου. μάλιστα. ‘Ο Ρολάνδος 
ήτο ό πρωτότοκός του είς τόν όποιον όχι άσκόπως βεβαίως 
είχε δώσει τό όνομα τού γνωστού πλανοδίου μεσαιωνικού 
ήρωος, τού άπαθανατισθε'ντος διά τής άνδρείας του.

Β λ

Αίφνης έξεροάγη ό πόλεμος τού 1870.
Μετά τό Sairebriick , τό Woertli καί R eisclo ffen ...
Ό  Μορλε όταν έπληροφορήθη τήν πανωλεθρίαν αΰτήν 

έγεινεν άλλος έξ άλλου.
— Μάθε, είπε προς τήν Λευκήν, ότι έάν δεν πάρω τό 

τουφικι θά άποθάνω άπλούστατα άπό λύσσαν ή μαρασμόν.
Προκειμένου λοιπον ή ούτως ή άλλως νά ευρω τόν θάνα

τον. θα ητο προπιμοτερον νά άποθάνω μ.έ τό όπλον άνά χείρας.
—  Δυστυχή ! ΓΙο·'α δίψα αίματος σέ κατέλαβε ; δεν σκέ

πτεσαι λοιπόν τά  παιδιά σου ;
—  Τά παιδιά μου ; αυτά  άκριβώς σκέπτομαι, θέλω νά 

τοϊς δώσω εν καλόν παράδειγμα.
—  Δεν σε εμ.ποδίζω, άφ’ ού το ιαύτη  είναι ή άπόφασίς 

σου. Κάμε τό καθήκον σου, ύπαγε νά πολεμήσγς, τό ίδικόν 
μου καθήκον είναι πλησίον των τέκνων μας.

Και επειδή ή φωνη τής Λευκής είχεν άλλοιωθή τήν σ τ ιγ 
μήν, καθ ήν επροφερε τας λέξεις ταύτας, ό Μορλέ καί αύτός 
ομοίως εις ακρον συγκεκινημένος έξηκολούθησεν.

—  Υποφέρω σκληρώς, πίστευσόν με, διά τήν θλΐψιν, τήν 
οποίαν σοι προξενώ, αλλα θά ητο αδύνατον νά ζήσω έν απρα
ξία , καθ ον χρονον άλλοι εκεί κάτω τοέχουν όπου τούς κα- 
λεϊ ή φωνη τού καθήκοντος. Ειδοποίησα τόν προϊστάμενόν 
μου, ενα λαμπρόν άνθρωπον, όστις έχει υπηρετήσει είς τόν 
στρατνν καί δυναται νά εννοήσγ τά  αισθήματα υπό των 
όποιων έμφορούμαι. Διαρκούσης τής άπουσίας μου ό μισθός 
μου θά σοι πληρόνεται παρ’ αύτού τακτικώς, καί έάν ... τ ίς  
ηξευρει ήτο γραπτόν νά μην επανέλθω ! . . .  έσο ήσυχος, πάσα 
φροντίς περί τού μέλλοντος σας έχει ληφθή !

Ολίγας ήμερας μετά τάς ανωτέρω εξηγήσεις ό Ιπ π ό λ υ 
τος Μορλέ είχεν αφήσει τούς ΙΙαρισίους καταρτίσας μετ’ άλ
λων σωμα ελεύθερων σκοπευτών, τό όποϊον θά μετέβαινεν 
είς επικουρίαν τού ΰπό τόν στρατηγόν Faidherbe στρατού,

Έ ν τή αρχή ή σύζυγός του έλάμβανε τακτ ικώ τατα  ειδή
σεις του, άλλ αίφνης ή άλληλογραφία των διεκόπη. Οί ΓΙα- 
ρίσιοι διετελουν εν πολιορκεία συνεπώς πάσα συγκοινωνία 
μέ τούς έξω έπαυσε,1 πού καί πού μόνον καμμία άγγελιαφό- 
ρος περιστερά άψηφούσα τάς σφαίρας τού εχθρού εκόμιζε σύν
τομόν τ ι επιστόλ.ιαν ώς έκείνο, τό όποιον ό 'Ιππόλυτος όλί- 
γας ήμερας πρά τού βομβαρδισμού είχε πέμψει πρός τήν σύ- 
ζ ,γ ό ; το·: κα’· έν τώ  ότοίω π:ρ·Γχοντο τά  έξly : .Ζ ύ ο λ ιο -
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μαι μεταξύ των ζεόντων. ’Ελπίζω προσεχώς νά συναντη- 
θώμεν».

Τούτο ήκολούθησεν έντελής σιγή.

Γ\

Έ πήλθε τέλος ανακωχή, τό πρώτον βήμα πρός τήν ει
ρήνην.

Οί έχθροί είχον είσέλθει είς Παοισίους, άλλά  τ ί ειχεν άπο- 
γείνει ό Μορλέ ;

Εσπέραν τ ινά  ή Λευκή έπέστρεφεν έξηντλημένη, διότι 
ματαίως είχε τρέξει καθ’ όλην τήν ημέραν άπό γραφείου 
είς γραφείον ζητούσα είδησίν τινα  περί τού συζύγου της.

Δεν είχε προφθάσει νά άφαιρέσν) τόν πίλον καί τό έπώμιόν 
της,ότε ήκουσε κρουομένην τήν θύραν τού διαδρόμου-έσπευσε 
νά άνοέξγι καί εύρέθη άντιμέτωπος τού συζύγου της.

—  Ζωντανός ; έκραξε ριπτομ.ένη είς τόν τράχηλόν του.
—  Ζωντανός ναί, γυναικούλα μου, καί τά  παιδιά μας ;
—  Κοιμώνται, θά τά  ίδής αύριον ! Φαντάσου τήν χα

ράν των ! . . .
Καί πόθεν έρχεσαι ;
—  ’Από το spandan όπου ήμην καθειργμένος καί όπόθεν 

πάσα συγκοινωνία μέ τούς έξω μοί είχεν αυστηρότατα άπα- 
γορευθή άκόμη καί δι’ έπιστολής. ”Ω ! αύτό ήτο τό μεγα- 
λείτερον μαρτύριόν μου, διότι τό άλλο ...

—  Τά άλλο ; τ ί έννοεΐς ;
—  Δέν παρετήρησες λοιπόν ότι έπέστρεψα μέ ενα μόνον 

βραχίονα. Καί όσον μέν άφορά έμέ,τό πράγμα δέν μοί έκαμε 
τόσφ μεγάλην αίσθησιν, άφ ’ ού μοί μένει ό δεξιός βραχίων 
πρέπει νά είμαι εύχαριστημένος, τώρα είναι άνάγκη νά τό 
συνειθίσγς καί σύ.

—  Έ γώ  ; . . .  μετά τό πάθημά σου σέ άγαπώ άκόμη πε
ρισσότερον,

—  Ά ς  δοξάσωμεν τόν Θεόν, διότι τόσον εύθηνά τήν έγλύ- 
τωσα. Έ άν ήξευρες γυναικούλα μου, πόσα δάκρυα μέ έκαμε 
νά χύσω ή οκίψις ότι ήμπορούσα νά μή γυρίσω πίσω. Ά λ λ ’ 
άς άφήσωμεν τήν θλιβεράν αύτήν ιστορίαν. Αύριον άναλαμ- 
βάνω πάλιν τήν θέσιν μου, ώς έμείναμεν σύμφωνοι μετά τού 
προϊσταμένου μου.

—  Λαμπρός άνθρωπος μά τήν άλήθειαν ό προϊστάμενός 
σου, είχε τόσην βεβαιότητα ότι θά έπανήρχεσο, ώστε μοί 
έλεγε πάντοτε. «Ό  Μορλέ δέν είναι ά π ’ έκείνους π οΰ άπο- 
θνήσκουν, θά μάς έπανέλθη». .

Προ τού ό Μορλέ λάβγ οίανδήποτε τροφήν ήθέλησε νά 
ίδή τά  τέκνα του. Μεταβάς είς τό δωμάτιόν των έπλησία- 
σεν ακροποδητί τάς μικοάς αύτών κλίνας καί έ-έθηκεν άσπα- 
«μόν έπί τού μετώπου ενός έκάστου, μεθ’ ό ώδηγήθη ύπά 
τής συζύγου του είς τό έστιατόοιον όπου ειχεν αύτη παρα
θέσει τό λιτόν αύτών δεΐπνον.

—  Τώρα ήμπορεΐς νά μοί όμιλής όσον θέλεις διά τόν πό
λεμον, τω  είπεν ή Λευκή, όέν τόν φοβούμαι πλέον, άφ’ ού 
μοί έπανήλθες σώος καί άκέραιος.

Ακέραιος ; . . .  οχι καθ ολοκληρίαν, αφ ού άφήκα ^ίς 
Πρωσσίαν τόν ενα μου βραχίονα. "Οταν ό Ρολάνδος μου 
ΐλ ικ ιω θή  θά ύπάγ-ρ νά τόν ζητήση.

( Έ κ  « δ  Γ α λλ ικ ο ύ) Ά ν δ ίπ π η  I. Π α λ α ψ ιή δ ο υ

ΑΝΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ
Α ’ .

Πριν ή αί Έλλικωνιάδες έξορισθώσιν εντελώς τής Ε λ λη 
νικής γής, ανέστιοι άπό όρους εις όρος και άπό λειμώνο; είς 
λειμώνα διητώντο. Περιερχόμεναι τάς άπεράντους καί σμαρα- 
γδοσπάρτους τής Θεσσαλίας πεδιάδας Ιτόνιζον ύμνους καί 
περιπαθείς ώδάς, άς οί χριστιανοί τότε ποιμ,ένες έξελάμβανον 
ώς ΰμνιρδίας των άγγέλων κα! αίποιμενίδες μέ τήν είδολολά- 
τριδα ψυχήν ώς άσματα νηρηίδων καί μαγίσσων.

Τό κύκνειον εκείνο άσμα τών ύπό τών βαρβάρων όρδών εκ
διωκόμενων θεοτήτων άντήχει έπί αιώνας πολλούς άνά τάς 
θεσσαλικάς εκτάσεις, πιστή δ’ ή ήχώ θεματοφύλαξ τών ουρα
νίων εκείνων μελιρδιών γενομένη έπί μακράν σειράν χρόνων 
έβαυκάλιζε διά του θεσπεσίου τούτου μέλους τόν ύπνον τής 
θεσσαλής παιδίσκης, τά  όνειρα τών μελλόντων ηρώων καί έθνε- 
γερτών τής παρά τόν ’Όλυμπον χώρας.

Του μέλους τούτου ένωτισθείς ό Ρήγας Φεραίος ήσθάνθη 
τήν ψυχήν του άναλυομένην είς πατριωτικόν παράπονου, 
ήσθάνθη τήν καρδίαν του πάλλουσαν τούς εύγενεΐς τής ελευ
θερίας καί έπιστήμης παλμούς. Τού μέλους τούτου ένωτίσθη- 
σαν καί πάντες οί έξοχοι άνδρες, οίτινες μέγαν καί άπεριόρι- 
στον ετρεφον θαυμασμόν πρός τήν σοφίαν τών προγόνων μας, 
καί έπί τά  ίχνη εκείνων βαδίσαντες κατώρθωσαν βραδύτερου 
τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας των.

Τελε υταΐαι αί μούσαι έναπομείνασαι άντιπρόσωποι τών έθνι- 
κών θεοτήτων ένέπνευσαν τόν πρός τήν έλευθέραν πατρίδα 
ένθερμον ένθουσιασμόν πρός τούς λειτουργούς τής νέας θρη
σκείας, πρός τόν ελληνικόν κλήρον τού άνατέλλοντος τότε XIX 
αίώνος, πρός τόν κλήρον τόν άριθμούντα μεταξύ τών έπιλε— 
κτων του τούς Γερμανούς καί Άθανασίους Διάκους καί τούς 
Γρηγορίους καί όλην τήν χορείαν τών ήρώων τής πίστεως καί 
πατρίδος, οίτινες μετέφερον άπό του ναού είς τά έχθρικόν 
στρατόπεδον τό ιερόν θυσιαστήριον καί οίτινες μέ τόν σταυρόν 
τής πίστεως καί τήν σημαίαν τής έλευθερίας προσήνεγκον τήν 
ιδίαν ζωήν υπέρ τής πατρίδος ολοκαύτωμα.

Τοιοΰτος τής θρησκείας λειτουργός καί τής πατρίδος ιερο
φάντης άνεδείχθη κα! ό Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονό
μων, ό τόσους παρά τών έχθρών ΰποστάς διωγμούς, ό είς τά 
άνήλια καί υγρά τών φυλακών βάθη ριφΟείς, ό είς ξένην χώραν 
έν τή ύπεοτάτιρ τών σφαγών καί λεηλασιών στιγμή καταφυ
γών καί έκεί σώσας τήν πανταχόθεν καί ύπό μυρίων κινδύνων 
άπειλουμένην ζωήν του.

Ά λ λ ’ ώς ούτος τών μουσών έγένετο θρέμμα, ώς τήν ψυχήν 
καί τό πνεύμα είς τά  νάματα τής Κασταλίας πηγής έλουσε, 
ώς ή γλώσσα του έρρεε μέλι, τό όποιον ώς μέλισσα έπιμελώς 
συνέλεξε έκ τών μυροβολων πνευματικών άνθώνων τής άρ- 
χαιότητος,ούτω καί είς τά  τέκνα του μετά τού μεγάλου καί έν
δοξου όνόματός του έκληροδότησεν δλας τάς άρετάς τής ψυχής 
καί τά φυσικά τού πνεύματός του χαρίσματα.

’Ασπασία τής νεωτέρας Ελλάδος ήδύνατο νά όνομασθή 
ή θυγάτηρ αύτού Άνθία Οικονόμου διά τήν εύφυίαν καί πο- 
λυμάθειαν καί καλλιτεχνικήν φύσιν της. έάν τό όνομα τής 
σοφωτάττς τού Περικλέους συντρόφου δέν έσκίαζον παραδό
σεις κακόβουλοι καίκατά τό πλεϊστον πεπλανημέναι.
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Ή  Ά νθία , ή σοφή αύτη Έλληνίς του XIX αίώνος, ή λα- 
λούσχ καί γράφουσα την ώραίχν των αρχαίων προγόνων (λας 
γλώσσαν μετ’ ευκολίας, ήν καί αύτός ό διασημότερος των 
Ελληνιστών Φίλιππος Ίωάννου έθαύμαζε, γή Ά νθία  ή ‘Ομη
ρική ποιητρια, ή εμπνευσμένη μούσα, ή Άνθία ή έξοχος λα- 
τινίστρια, ή Ά νθία  ή απαράμιλλος τοϋ Κωνσταντίνου Οικο
νόμου του έξ Οικονόμων ζωγράφος, η Ά νθία  ή πολύγλωττος 
υπήρξε τύπος εύγενοΰς καί έναρε'του γυναικός, αποτελεί δέ 
την κορωνίδα της ΙΙλειάδος των έν τοΐς γράμμασι καί τή τέ
χνη επιφανών Έλληνίδων, αΐτινες άνεφάνησαν κατά τάν π α 
ρόντα αιώνα.

Χωρίς νά γεννηθή καί να άνατραφή εις την χώραν, έν η 
αί μοϋσαι επί σειράν αιώνων διητώντο, καί ή φιλοσοφία ίδρυσε 
τάς περίφημους άνά την οικουμένην σύμπασαν σχολάς της, 
ή Άνθία Οικονόμου ύποτυποΐ σαφώς τό πνεύμα, την αγχί
νοιαν, την καλλιτεχνον λεπτότητα της ’Αττικής μελίσσης, τού 
άπαραμίλλου μαθητοΰ τού Σωκράτους Ξενοφώντος.

Αί Έλικωνιάδες εκδιωχθεΐσαι των ιερών αυτών διαιτημά- 
των καί πλανώμεναι επί αιώνας ανέστιοι άνά τά  θεσσαλικά 
όρη καί τάς φάραγγας, έφιλοξενώντο έν τη πατρική αύτής 
στέγη, καθ’ ην στιγμήν ή Άνθία έμειδία τό πρώτον της 
ζωής μειδίαμα. Εύγνωμονούσαι αύται προς τον μέγαν καί 
ε-ξοχον άνδρα, τόν παρασχόντα αύτα ϊ; άσυλον κατά τάς τρο- 
μεράς τού διωγμού καί τών πολιτικών καταιγίδων ημέρας, 
γενναία προσήνεγκον δώρα εις την προσφιλή κόρην.

Ό χ ι λοιπόν την ηλακάτην καί τόν ιστόν μόνον μετά δε · 
ξιότητος έχειρίζετο ή Άνθία, άλλά πίστη εις τάς αιθέριας ά- 
ναδόχους της τά  γράμματα ιδία καί τάς καλάς τέχνας καί 
την επιστήμην μετά θρησκευτικής εύλαβείας καθ’ δλην την 
ζωήν της έθεράπευσεν.

Μικρά καί άσημος κώμη τής Θεσσαλίας Τσαρίτσαινα, έν ή 
ή κόρη τού Κ· Οικονόμου έδέχθη τό πρώτον τού ήλίου φ ί
λημα’ άλλά δοξασθείσα διότι υπήρξε πατρίς τοιούτου έξοχου 
τού Ελληνισμού τέκνου, τού έπιφανεστέρου ίσως τών Ε λλή 
νων λογιών ρητόρων τής Εκκλησίας, τού μοναδικού σκαπα 
νέως τών Ελληνικών γραμμάτων καί τής αρχαίας σοφίας, 
τού θαυμασίου άνδρός, όστις εις έποχήν καθ’ ήν ή Ε λλάς 
σύμπασα διετέλει ΰπό δουλείαν, αυτός έτίμα όσον ούδείς άλ
λος τό Ελληνικόν οναμα καί κατήγε θριάμβους τιμής καί 
δοξης, έφάμιλλος τών προκατόχων του Χρυσοστόμων καί 
Γρηγορίων.

Τόν περιπετειώδη καί πολυσήμαντον τού πατρός της βίον, 
μετά τών διωγμών καί πολέμων καί συκοφαντιών καί ραδιουρ
γιών, ών ούτος έγένετο άντικείμενον, ή Άνθία ώς άφωσιωμένη 
θυγάτηρ συνεμερίσθη. Έν ταϊς δοκιμασίαις ταύταις τού βίου 
ή ψυχή της έπεξεργασθεΐσα άπέβη άδάμας πολύτιμος, άπο- 
δίδων την άπαστράπτουσαν αίγλην του άνά τόν πατρικόν 
οίκον, ού αύτη έγένετο τά κυριώτατον καί πολυτιμότατον κό
σμημα.

Παρακολουθούσαι την άνάπτυξιν καί έν τοΐς γράμμασιν 
έξαιρετικήν έπίδοσιν τής Άνθίας Οικονόμου, παρακολουθοΰ- 
μεν έν τφ  παιδαγωγικω καί διαπλαστικω έργψ Του τόν πρώ
τον καί ύπατον τών Ελλήνων σοφών διδασκάλων καί πα ι
δαγωγών, τόν ιδρυτήν τών Άκαδημα'ύωτέρων γυμνασίων 
τών Ελληνικών μεγαλοπόλεων Σμύρνης καί Μιτυλήνης, τόν 
ένεργητικώτάτον τών εταίρων τής Φιλικής Εταιρίας, τόν έρ-

γασθέντα καί υπέρ τής επιστήμης καί υπέρ τής πατρίδος καί 
υπέρ τής εκκλησίας, ώς Ιγίνωσκον νά έργάζωνται οί μεγάθυμοι 
άνδρες τών χρόνων εκείνων.

Διδάσκαλος αύτάς τής ιδίας θυγατρός γενόμενος εις τάς δύω 
άρχαίας γλώσσας, την Ελληνικήν καί Λατινικήν, τοσοΰτον 
εΰμεθόδως καί συστηματικώς εϊργάσθη, ώστε ένωρίτατα ή 
Άνθία ήσθάνετο δλην την γλυκύτητα, δλον τό άρωμα, δλην 
την επαγωγόν χάριν τής σπουδής τών άρχαίων συγγραφέων 
καί προσφκειώθη τόσον τό έπίχαρι καί μελίρρυτον εκείνων 
ύφος, ώστε καί νά λαλή καί νά γράφη μετά τελείας καλλεε- 
πείας καί γλαφυρότητος, ώς καταφαίνεται έκ τών περισωθέν- 
των αυτής χειρογράφων καί τινων έπιστολών, ών περικοπάς 
θά δημοσιεύσωμεν κατωτέρω.

Οταν βραδύτερον περί τά 1819 ά πατήρ της έκλήθη εις 
Κωνσταντινούπολή παρά τού έθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρη- 
γοριου, διορισθείς παρά τούτου καθολικός ίεροκήρυξ τής Με
γάλης τού Χριστού Εκκλησίας καί έμυήθη ενταύθα τά  τής 
Φιλικής Εταιρίας, ή Άνθία καίτοι άγνοοΰσα τά  κατά την 
Εταιρίαν ταύτην έννόησεν έν τούτοις μέ την χαρακτηρίζουσαν 

αυτήν άγχίνοιαν τ ! υπέρ τής έλευθερίας τής πατρίδος έσχεδιά* 
ζετο. Σεβόμενη όμως τά μυστικόν, τό όποιον ό πατήρ δεν τή 
ένεπιστεύθη, προσεποιεΐτο παντελή τούτου άγνοιαν, ένφ άφ’ 
ετέρου έπραττεν έν τφ  κύκλιρ της δ,τι ήδύνατο, δπως διευκο
λύνει τά μέγα καί εύγενές τού πατρός καί τών λοιπών εταίρων 
έργον.

Αί ένέργειαι τής Φιλικής Εταιρίας έπέτυχον καί ή θεά 
’Ελευθερία κατέρχεται πάνοπλος καλοΰσα εις τά  δπλα πάντα 
"Ελληνα. Οί αρχηγοί τής ’Εκκλησίας άπηνώς καί άνΛεώς 
καταδιώκονται, μεταξύ δέ τών πρώτων άναζητεΐται, ΐνα άχθη 
είς τήν αγχόνην ό μάγος τής ’Εκκλησίας ρήτωρ, έκεϊνος δστις 
επιτηδείως διά τών θρησκευτικών αλληγοριών του είχεν υπέρ 
πάντα άλλον έξάψει καί έξερεθίσει τά πνεύματα τών Ε λ λ ή 
νων επαναστατών, καί δστις διά τών ώραίων καί εΰφραδε- 
στάτων έπιστολών του έθέρμαίνε τάν πατριωτισμόν τών άπχ - 
θεστέρων έτι τής Φιλικής Εταιρίας οπαδών.

Προλαβών ούτος δραπετεύει λάθρα καί αποβιβάζεται οίκο- 
γενειακώς είς ’Οδησσόν, ένθα καί τυγχάνει φιλοξενίας παρά 
τών Ρώσσων, ιδρύει δέ μετά τών έκεϊ μεταναστευσάντων Ελ
λήνων τήν καί μέχρι σήμερον σωζομένην έν τή πόλει ταύτη 
Ελληνικήν έμπορικήν σχολήν. Ή  υπέρ τών ομοεθνών του έν 
τούτοις πνευματική ενταύθα τού άνδρός ένασχόλησις καί αί 
ύπέρ τής ευτυχούς έκβάσεως τού άγώνος ένέργειαί του δέν άρ- 
κοΰν νά διασκεδάσωσι τήν θλΐψιν καί τά πένθος τής βαρυαλ- 
γούσης ψυχής του διά τάς συμφοράς τών έν Κωνσταντινουπό- 
λει αδελφών καί συναθλητών του. Μόνη τότε ή Ά νθία ,ή  στορ
γική καί προσφιλής αύτη κόρη, ή διά τών χαριτων τού πνεύ
ματος άληθής πνευμαπκή τού πατρός φίλη καταστάσα, κα- 
τορθοϊ_μετά τού άδελφοΟγτης Σοφοκλέους Οικονόμου, τού έπα- 
ξίως τό έργον τού πατρός συνεχίσαντος νά άνακουφίσωσι τήν 
καταπεπονημένην αύτοΰ καρδίαν καί νά ένισχύσωσιν αύτόν, 
δπως καί έν τή ξένη έξακολουθήση τόν εΰγενή ύπέρ τής π α 
τρίδος καί τής άνυψώσεως τού Ελληνικού ονόματος άγώνα.

Βραδύτερον μετά τήν εις ’Οδησσόν μεταφοράν τού νεκρού 
τού Πατριάρχου Γρηγορίου, ό Κωνσταντίνος Οικονόμου έξε- 
λέγη νά έκφωνήση τόν έπιτάφιον αύτοΰ λόγον. Ή  ήμερα 
έκείνη ΰπήρξεν ήμέρα άποθεώσεως διά τόν κηδευόμενον μάρ
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τυρα, άλλά καί ήμέρα άθανασίκς διά τάν τονίσαντα τάς γλυ- 
αυφθόγγους χορδάς τής λύρας του ρήτορα Κωνσταντίνον Οι
κονόμου. Ό  Δημοσθένης θά άνεσκίρτησεν άναντιρρήτως κατά 
τήν ήμέραν εκείνην έξ ένθουσιασμού έντάς τού τάφων του, ώς 
συνεκλονίσθη έκ τών λόγων έκείνων σύμπας ό πεπολιτισμένος 
της Ευρώπης κόσμος, οί σοφώτεροι τών γραμμάτων άνδρες, 
οίτινες είς πάσαν γλώσσαν μετέφρασαν τά ρητορικόν τούτο 
άριστούργημα, δ ι’ ού ό Κωνσταντίνος Οικονόμου άπεκαλύφθη 
καί ώς γνώστης βαθύς τής διεθνούς πολιτικής καταστάσεως 
«τής ’Ανατολής.

Η φήμη τού πατρός τής Άνθίας άντήχησε καί μέχρι τών 
χρυσοτεύκτων άνακτόρων τού κραταιού τής Ρωσσίας αύτοκρά- 
τορος Αλεξάνδρου, δστις μετεκάλεσε τόν έξοχον άνδρα είς 
Πετρούπολιν καί άνέθηκεν αύτφ τήν συγγραφήν έργου, μαρ- 
τυρούντος τήν σχέσιν καί συγγένειαν τής Ελληνικής καί Σλα- 
βορρωσικής γλώσσης.

‘Η έκτακτος αύτη αύτοκρατορική εύνοια συνετέλεσεν, δπως 
ό Κ. Οικονόμου έξασφαλίση καί έαυτφ καί τή οίκογενεί^: του 
βίον εύμαρέστερον. Α γαπών δέ τά τέκνα του φιλοστόργως 
καί έπιθυμών, ΐνα ή έκπαίδευσίς των καταστή άρτια καί πλή
ρης, άποστέλλει τήν σύζυγόν του Ελένην μετά τών τέκνων 
Άνθίας καί Σοφοκλέους καί τού άδελφού του Στεφάνου είς 
Βιέννην.

’Ενταύθα ή σοφή Έλληνίστρια έπιδίδεται είς σπουδήν τής 
Γερμανικής γλώσσης, ώς καί τών ώραίων τεχνών.

Ή  φυσική εύφυία της συνεπλήρωσε τό έργον τής μελέτης 
έντός σχετικώς έλαχίστου διαστήματος, θύσω  κατά τήν έν 
Βιέννη διαμονήν της ή Άνθία Οικονόμου τελειοποιείται εις 
τήν Γερμανικήν γλώσσαν, σπουδάζει τήν Γαλλικήν, Αγγλικήν 
καί τήν ’Ιταλικήν, άσκείται είς τήν ζωγραφικήν, ώστε ώραίας 
νά γράφη έκ τού φυσικού εικόνας, έν αίς είς φυσικόν μέγεθος 
δΓ έλαιοβαφών καί τήν τού ίδιου πατρός της καί έπιδ ίδει είς 
τήν σπουδήν τής μουσικής, συμπληρώσασα ούτω τήν άρχαιο- 
μαθή μόρφωσίν της καί καταστάσα μία τών έν τοΐς γράμ- 
μασι καί τή φιλολογία γυναικείων έξοχοτήτων τών χρόνων 
«κείνων.

Ό  άδελφός της Σοφοκλής, υιός τού πατρός άναδειχθείς I 
άντάξιος, ήσχολείτο ταύτοχρόνως είς τήν σπουδήν τής ιατρι
κής, καταστάς είς τών διασημοτέρων ιατρών καί μετά ταύτα 
συνεργασθείς μετά τού πατρός του καί βοηθήσας αύτόν είς 
τήν έκδοσιν τών πολύτομων καί σοφών συγγραμμάτων του.

Έ ν Βιέννη ή Άνθία άπορφανούται κατά τό 1831 τής 
προσφιλούς μητρός της καί τού έκ μητρός θείου, οίτινες έπε
σαν θύματα τής έπιπολαζούσης τότε έκεί χολέρας. Ή  Άνθία 
έν τή μελέτη καί σπουδή άντλεϊ παρηγοριάν, έν τή μεγάλη 
ταύτη τού βίου της συμφορά. Φαίνεται δέ καί κατά τήν έν τή 
ξένη διαμονήν της άρεσκομένη νά λαλή καί γράφη ύπέρ πά
σαν άλλην γλώσσαν τήνΈλληνικήν,γνησία τήν καρδίαν καί τό 
πνεύμα Έλληνίς διαμείνασα, χωρίς νά έπηρεασθή ύπο τών 
ευρωπαϊκών νεωτερισμών, τών ξένων ήθών και έθίμων.

Ενταύθα φαίνεται γράψασα καί τήν κάτωθι ώδήν πρός τόν 
δεαδεχθέντα τόν Αλέξανδρον Α ' αύτοκράτορα τής Ρωσσίας 
Νικόλαον, ήν έκ τού σωθέντος χειρογράφου της άναγράφο- 
μεν. Οί στίχοι ούτοι μαρτυροϋσι τό . ποιητικόν τάλαντον τής 
γυναικός, καί τήν καταπληκτικήν εύχέρειαν, μεθ’ ής έγραφε 
τήν άρχαίαν γλώσσαν, ήν άμφιβάλλομεν, έάν καί οί σύγχρονοι

καθηγηται τού Πανεπιστημίου μας δύνανται νά γράφωσι τό
σον τελείως σήμερον.

Ά λ λ ’ δ,τι ιδία συγκινεί τόν άναγινώσκοντα τούς ωραίους, 
γλαφυρόυς καί καλλιεπιίς τούτους στίχους, είναι ό πατρ ιω
τισμός τής νεαράς έλληνίδος, ήτις ύμνεί θεσπεσίως τήν δόξαν, 
τά μεγαλεΐον, τήν ίσχύν, τήν παντοδυναμίαν καί τόν πλού
τον τού Ρώσσου άνακτος καί ικετεύει αύτόν.

«ΙΙέρψε λινοπτερ’ οχήματα ναυτίλων μεγάθυμων 
«Παντοΰ ερευγόμενα θεσιτιδαές ¡¿άλα πϋρ. 
ο Γών δη τηλεφανη έργ* άγλαοττμων έο9λών 
« Ελλήνων παΤδε; μνήοονται ίς id .

Τήν άποστολήν τού ποιήματος πρός τόν πατέρα της συνο
δεύει διά τών κάτωθι γραμμών :

Περικλείω δέ είς ταύτην μου τήν έπιστολήν καί στιχίδια 
τινά, τά όποια έποίησα υμνούσα τάς πράξεις τού κραταιού 
αύτοκράτορός μας, τάς όποιας πάς εύαίσθητος πρός τά  καλά 
πρέπει νά θαυμάζη, πολλφ δέ μάλλον έγώ, ήτις έχουσα προ 
οφθαλμών καί τάς ιδιαιτέρας τού Τρισαυγούστου Μονάρχου 
αγαθοεργίας πρός τήν ΰμετέραν κορυφήν...κ .τ.λ .

ΏΓ>ίι είς· Ν ικ ό λ α ο ν  τ ό ν  γ α λ ι ι ν ό τ α τ ο ν  
τ ώ ν  Ρ ώ ό ι ίω ν  Λ ν τ ο κ ο ά τ ο ο α .w Ü

Νικόλεων Πρώτον βχσιλεύτατον αρχομ αείδεον 
Κοίρανον θεστεφέα, ευσεβή; πρόμτχον 
Τρισσιν Έρισθενέως Ήπείροισιν μεδέοντα,
Ίθυδίχην αγαθόν, όρθόπολιν χρατερόν 
'Ιμερτής σοφίης χεν επισταμενον μέγα μέτρον 
Μουσάων υ' Ιτάρων, χΰδος άναχτορίης 
Τδμοσυνών φίλον, ήδ’ επίκουρον υπέρμεγαν* Ιργω 
Κουροτρόφον Χαρίτων, πάσιν άειοομένων 
Έσθλόν, μειλίχιον, χαρίεντά τε ήδυεπή τε 
Βουλαΐς· βχθύτατον και σταθερόν ξυνέσει,
Χάρμα τε άφθιτον, ήδ1 ερκος Ρώσσων μενεχάρμων
Σκηπτου/ον βασιλέα, φέοτατον ηγεμόνων
"Ος πόλλ’ ουρεα Ιχ·ι, πόλλ’ άστεα, πολλά μέλαθρα
Μυριάδας κωμάων, Ιρνεσι λαμπομένων
’Ένθα τε ναιετάουσι μυρία εθνεχ φωτών
ΓΙαντοίης σοφίης, ήδ’ αρετής τρόφιμα
Τών πάντων κοατέει μεγαλώνυμος εϊρηνάρχης
Παυλίδης, Ρώσσων άκρον άωτον έπι
Τ ώ  οί, πασαν επ’ αίαν γ 1 Ιδραμε γλώσσα μυρία
’Ήχησάν τε πόλοι, άκοα γαίης θαλερής.
Και ζαμενής Βορέας, βίητι Νότου κελάδιντος 
ΙΙνεΐαν μέλποντες πράντορα θειοφιλία 
Κύματα τε τροφόεντα μέγ* ήα/ον κυρτά έόντα 
Ά κταΐς υψηλαΐς πίπτοντ1 εμμελέως 
Αύτίκα, γής επέβαν μεγαλήνορες, άργυροχαΐται 
[Ιάλλευκοι, βριαροι πώλοι άλός κυανέης 
Οΐδμα, τεμόντες άπείριτον ώμοισιν φορέοντες 
Κοίλην άρτιπαγή άντυγα δοιδαλέην 
Τήν Τρίτωνες ε'τευξαν άλιθρέπτου άπό Κόχγης 
Τής έπι ΙΙοντομέδων ήστο ΙΙοσειδάων 
Ραιήοχος τρίαιναν έχων στιβαραΐς μετά, χερσ'ν 
Ρώσσων δεινοβίων χράντορι ευμενέτα 
Σχήπτρον Κοιρανίης πόντου μεγάλου μάλα φέρων 
Άφνειοΐς Λαέσσι λαμπόμενον μεγάλως.
Σειρήνες τ ’ άνέδυσαν υπ’ εξ άλός άτρυγέτοιο 
^Αδουσαι εργα^χράντορος ήγαθέου.
Τ6ν μέν Παντοχράτωρ, ός υπέρτατα δώματα νχίει 
ΠολλοΤς θήχε φαός τειρομένων μερόπων

δ’ άρα, παμφανόων άστήρ γλυχερώς άμαρεύσει 
-Φέγγος είους φάεσ' άπλετον, άέναον,
Τ ίς Κράντωρ έπέλαμψεν άγων στρατόν, όβριμοερ γόν
‘’Ή μα χείνω ότε άντάρτων όμιλος
<0έμενος άργαλεον νόον, ήδ* όλοόν μάλα βίη
Δάμνασθαι ρώσσολν ήσυ/ίην όσίην
Τούς τε διεσχέδασεν τά/α, άρχμενος μέγα χυδος
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Αργαλέον τε πόνων πατρίδα, λυσάμενος 
Αυτήμαρ τέρμ αργαλέον πολέμου τελ.έσαντες 
Θαύμα ρε'γα θνητοί; χάρμα τ' Ιποορανίοι;
Ειδ’ αγε Φοίβε πολύχρυσ’ ’Απόλλων, εννεπε τ ’ άνδρα 
Κρουων ερρελέω; φόρμιγγα ουρανίων 
Μοϋσαι Ολυμπιάδες τε^άμειβόμεναι όπ’ι χαλή 
Εχ στομάτων καθαρών μέλπετε τηλεφανή 

Κράντορο; ήγαθίου αγαθού ράλα έργρατα πατρο'ς. 
Ό ;περ  αεξεν άγαν ε’ρπορίην θαλερήν 
Ρωσσίην χοσμησέ τε, αγλαίαις νεοθαλλαίς 
Θϊ,πί τε χοιρανίην ρείζονα φαιδροτόρην 
Γ .ία ν  απειριαιην χεν αμαρτοεπών Περσιών 
Σεέμματι αθανατω Ρωσσηίω άγαγών 
Υόριν τ εχθοδοπών Τούρκων τε'ρπ’ άλλοποοσάλλως 

Π ιστ« τε, ή δ’ δρχια εννορα τηρούσαν 
Ρωσσιανών|οπλων βαρύγδουποι χρο'τοι άγχι 
Βύζαντο; γεραροϋ χλάγξεν έρισθενε'ως 
Τάρβησε χρατερως όμιλος Μέχχης φυγόμαχος 
Κίνδυνον έξοράων πάσιν άειρύρενον 
Πέμψε τε χήρυχας ειρήνην ποθέων, τη τ ’ άναξ 
Νευσε ταχ’ ου πόλεων οϋδε γαίης χα τ.ων,
Ελλάδα τ ’ άμμορονΆργαλέω πολεμώ βεβριθειαν 
Σώσε ταχ’ ό'ρχαμος, φχίδιμος άθλοφόρος 
Πιστά ταρών Καρόλω γεραρω, Γάλλ.ων όρχάμω,
Ηδε Γεωργίω χοιράνω Βρεττανών 

Πόμψε λινόπτερ ’ ¿γέρατα ναυτίλων ρεγαθύρων 
Παντοθ ¿ρευγορενα θεσπιδαέςΡμάλα πυρ.
Των Οη τηλεφανή έργα άγλαοφήμων έσθλών 
Ελλήνων παϊδες μνήσονται ε; αεί.

’Αλλά τ’ άναξ τεά εργρατα τ ί; χεν άφίσει πάντα 
Ου γόνετ’ ου εστα!, εύσεβίης πρόμαχε !
1 ψοΐ σών άρετών κίονα χράντωρ ’Αθάνατε 
Εστησα; πάσιν όλβιε ρεγάθυυε 

Χαίρε ρίγα χράντωρ πινυτόφρον είρηνάρχα 
Ρώσσων χαί ’Αχαιών χλείο; άείζωον.

Α Π ’ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΙΣ  ΣΙΚΑ ΓΟ Ν

ΗΜΕΡΟΑΟΠΒΝ ΕΑΑΗΝΙΑΟΣ ΤΑΞΕΙΑΙΑΤΙΑΟΣ
ΙΕ ’

Περίεργος, ά σ υνη θγεντελώ ς ή ψυχ;κή κκτάστα,σις εις ην 
εΰρίσκομαι. “Mot φαίνεται ότι άπό χθες ζώ άλλην ζωήν, ότι 
μετεβληθησαν οί όροι τής ύπάρξεως, καί ή άνθρωπότης σύμ- 
πασα νε'αν διέρχεται φάσιν, πολλφ άνωτε'ραν, πολλω τελειο- 
τε'ραν τής παλαιας.

Διατελώ είσέτι ύπό τάς εντυπώσεις τής θαυμασίας χθεσινής 
μαγικής συμφωνίας. ’Έναυλοι ετι με'νουν εις την ακοήν μου 
οι εναρμόνιοι ήχοι καί στόνοι των είκοσι ταύτοχρόνως άνακρουο- 
μένων αρπών, καί ώς εν πανοράματι εχω είσε'τι προ τών οφθαλ
μών μου την εκπαγλον, την έξαισίως γραφικήν εικόνα, τό ¿ μ ι 

μητόν έκ κάλλους καί άνθηρότητος καί γραμμών καί σχημάτων 
καί χρωμάτων σύμπλεγμα τών άποτελουσών την όρχήστοαν 
εκείνην νεανίδων.

Η άναρθρος, αλλά μελψδική τής ορχήστρας ταύτης γλώσσα 
ή έν έξάρσει θαυμασία διερμηνεύσασα τον θρίαμβον καί την 
χαράν, έν περιαλγεί καί θρηνωδεί μελαγχολία την λύπην καί 
τον πόνον, έν ψιθυρισμφ δειλω καί ώσεί υπό τού έρυθήματος 
τής αίδοϋς χρωματιζομένω τον πρώτον παλμόν τής καρδίας 
του ερωτευμένου παιδός, ή μουσική έκείνη ή άποπνέουσα παρ 
θενικήν άγνότητα, ή λαλοϋσα ώς οί άγγελοι καί παίζουσα ώ ; 
τα παιδια^ καί γελώσα ώς ή χαρά, με άπεμάκρυνεν ήρεμα 
καί ασυνειδήτο,ς έκ τής σφαίρας τών θνητών μέ τα πάθη καί 
τάς φιλοδοξίας καί τήν κακίαν καί τόν φθόνον των, καί ύπε-

. γειρουσα μιαν πτυχήν του πέπλου του άπειρου καί τής αιώνιό— 
I τητος, μοι άπεκάλυψε τόν κόσμον τών ονείρων, τόν ιδεώδη 

τής τελειότητος κόσμον.
Τί ευτυχία, τί ήδονή, τ ί τέρψις, τ ί μαγική άπόλαυσις, τί 

I ψυχική και πνευματική ηρεμία ! Εάν ήτο δυνατόν νά παρα- 
ταθή έπ ’ άπειρον ή κατάστασις αύτη ! Έάν ήδυνάμην νά 

I άνακόψω εις τόν δρόμον της πάσαν ιδέαν, πάσαν σκέψιν, π ϊ -  
σαν βιωτικην μέριμναν, προωρισμένην μοιραίως νά μέ άπο- 

I σπάοη του ήρέμου λήθαργου, τής ψυχικής ηδυπαθούς νάρκης 
I εις ήν τόσον απολαυστικώς έντρυφώ !
I Δυστυχώς οί δεΐκται του χρονομέτρου άνηλεώς καταμε- 
I τρουν τας στιγμάς, ας έν τή παραδεισιακή έκείνη άπολαύσει 
I ^ιε'ρχομαι κ*ί ταχέως, γοργώς, άνυπομόνως έκτοπιζόμενοτ 
I δέν μοί παρέχουσι πλέον ούτε έλπίδα στιγμιαίας καν ετι π α -  
I ρατάσεως τής ώραίας έκείνης έκστάσεώς μου.

’Αγνοώ άν αϊ μορφινομανεις καί πάσαι αί εις τεχνητά δηλη- 
I τηριώδη μέσα καταφεύγουσαι προς άπόλαυσιν στιγμιαίας άπο- 
I λαυστικής έκστάσεώς, ήσθάνθησαν ποτέ ό,τι έγώ ήσθάνθην 
I £ωί· σήμερον. Οπως δήποτε είμαι εΰτυχεστάτη
I διότι εις το παθητικόν τών μεμετρημένων πάντοτε ώραίων τής
I £ωήί μου στιγμών, καταλέγεται τό ουράνιον τοΰτο δωδε- 
I κάωρον.
I Λ τα κ 1 r z a r  ! είναι τό ώρολόγιον, τό όποιον μοί ύπεν- 
J θυμίζει, ότι εις την ’Αμερικήν ό κόσμος έγείρεται ένωρίς, ότι 
I εν δύεται ταχέως, ότι έξέρχεται σπεύδων, καί ότι τρέχει, τρέ- 
I Χ£(» Δς να διωκηται απο λεγεώνας όλας κακοποιών πνευμά·
I των. Είναι τό ώρολόγιον τό όποιον μοί υπενθυμίζει ότι όλαι 
I αί ωραι τής ημέρας μου είναι διατεθειμέναι καί ότι έάν δέν 
I σπευσω, ώς όλαι καί όλοι πράττουν θά άναγκασθώ νά άθε- 
I τήσω πολλάς υποχρεώσεις μου, νά στερηθώ ίσως τής εΰκαι- 

ρίας του να απολαύσω, να διδαχθώ, νά μελετήσω, τις οίδί· 
πάλιν, πόσα νεα καί θαυμάσια πράγματα, τά  όποια θά δυ- 
νηθώ νά χρησιμοποιήσω έν τφ  μέλλοντι.

Τό περίεργον δ’ είναι ÓTt έγώ, ήτις εις τάς ’Αθήνας τρι
γυρίζω τουλάχιστον δύω ώρας τής πρωίας άνά τό δωμά
των καί τό καλλωπιστήριόν μου, ήτις μετά βραδύτητος πα 
ραδειγματικής συμπληρώ τήν πρωινήν άμφίεσίν μου, ήτις 
σπανιώτατα προ τής όγδοης καί ήμισείας άρχίζω τήν έργασίαν 
μου, έδώ έντός ήμισείας ώρας άπά τής έξεγέρσεώς μου εύρί- 
σκομαι έπί τής όδοϋ πάνοπλος μέ τά  χαρτιά καί τά  βιβλία, 
μου και τά  σημειωματάρια καί τά  κονδύλιά μου.

Η πρώτη μου ώρα είναι προωρισμένη δι’ έπίσκεψιν τώ ν 
έμπορικών καταστημάτων. Χειρόκτια, τρίχαπτα καί άσπρόρ- 
ρουχα, ιδού τ ί σημειουται εις τά σημειωματάριόν μου. Εις τδ 
πρώτον μετά τό ξενοδοχεϊον μας τετράγωνον υπάρχει παμμέ- 
γιστον έμπορικόν κατάστημα, εις τάς προθήκας του οποίου- 
καθ’ έκάστην θαυμάζω ώραίας έκ κηρίνων προπλασμάτων κυ* 
ριας, αΐτινες πολυτελείς καί βαρυτίμους περιβεβλημέναι αμφιέ
σεις μειδιώσιν εις τούς διαβάτας, ή καί αίφνης κατηφεϊς καί 
μελαγχολικαί γίνονται.

Τά προσωπικόν του καταστήματος τούτου πολυπληθέστα- 
τον. Τό ύπερέχον στοιχεϊον παιδία θήλεα καί άρρενα άναμίξ 
απο δέκα έως δέκα τεσσάρων έτών. Ανδρες ολίγιστοι, μόνον οί 

διευθύνοντες τμήματα ιδίως άνδρικών ειδών. Ταμίαι παντού 
κυρίαι.

Ίά  παιδία πωλουσιν όλα τά ψιλικά. Τά θήλεα μένουν πρδ
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-σών προθηκών, διόουν τά  ζητούμενα έμπορεύματα καί τά άρ
ρενα οδηγούν τούς άγοραστάς εις τά  ταμεία. Κυκλικώς άνά 
-πάσας τας τραπέ,ας καί πάντα τά κατά σειράν παρατεταγ · 
μένα δέματα τών διαφόρων ειδών υπάρχει έν είδος σύρματος 
εναερίου, τό όποιον άφοϋ έκτείνεται άνά παν σημεϊον καί πά 
σαν διευθυνσιν  ̂ τού καταστήματος, άνέρχεται πρός τόν άνω 
όροφον, προς το τμήμα έν ώ δένονται τά άγοραζόμενα είδη εις 
δέματα και όπόθεν παραλαμβάνονται καί διαμειράζονται δ ι’ 
αμαξών εις όλην τήν πόλιν. Έ νφ  έξήταζον έν ζεύγος χειρο
κτίων, αίφνης άκουω υπέρ τήν κεφαλήν μου θόρυβον ώς κινου- 
μένης μηχανής. Στρέφω τά βλέμμα. Είναι διάφορα είδη έα- 
-πορευμάτων έντός μικρού κανιστριδίου, τό όποιον τρέχει δρο
μαίος επί τού έναερίου σύρματος μετά ταχύτητος άστρα- 
πιαιας. Νομίζει τις ότι τό κινεί πολλών ίππων δύναμις, ότι 
άκράτητον ώς τρέχει θά συγκρουσθή μετ’ άλλου έκ παραλλή
λου σύρματος διευθυνομένου πρός τό αύτό τής συναντήσεως 
σημεϊον. Εντός ολίγων στιγμών, δεκάδες όλαι τοιούτων κανί- 
στριδιων άνεβοκατεβαίνουν, θορυβούσαι καί ώς ύπό μυστη
ριώδους δυνάμεως ώθούμεναι, φαίνονται ώς μικρά παράδοξα 
ποικιλόχροα έμψυχα οντα, τούτο εχοντα κοινόν μετά τών έν 
τφ καταστηματι υπαλλήλων, ότι καί αύτά τρέχουν, τρέχουν 
βιαστικά, ακρατητα δ ι’ έργασίαν.

Δ'ά τής έναερίου ταύτης μεταφοράς τών ειδών οί ’Αμερι
κανοί έμποροι οικονομούν προσωπικόν καί χρόνον, ένφ έγώ 
απωλεσα τον ίδικόν μου μετά παιδικής έκστάσεώς περιερ- 
γαζομένη την νέαν ταύτην καί περίεργον έπινόησιν.

Οί μικροί καί α| μικραί έμποροϋπάλληλοι έκτελοΰν τό έρ- 
γον των μετά παιδικής σοβαρότητος καί χάριτος θαυμασίας. 
Εκ τού βλέμματός σας εννοούν τ ί θέλετε, μετά ταχύτητος 

δε και προθυμίας μόνον εις τοιαύτην ηλικίαν άναπτυσσομένης 
εκτελούσι πάσαν διαταγήν.

Αί τιμαΠ ίναι ώρισμέναι, πάντες οί υπάλληλοι έχουν ποσο
στά έπι τής καταναλώσεως. Τά παιδία εκείνα, αί μικραί 
«υται κορασίδες, αί έκτελοΰσαι ό,τι παρ’ ήμϊν μυστακοφόροι 
αρειμάνιοι άνδρες, στεροΰντες τήν γεωργίαν καί τήν βιομη- 

τόσ-ους ισχυρούς καί πλουτοφόρους βραχίονας, τά 
παιδία εκείνα κερδίζουν ύπέρ τά  τριάκοντα δολλάρια’τόν μήνα, 
δηλαδή εκατόν πεντήκοντα χρυσά φράγκα.

Ο τρόπος δι ου ένεργείται ή πληρωμή καί ή έξέλεγξις Ιν- 
ταυτώ τών ταμείων είναι πρακτικώτατος. ’Αντί τού ποσού, 
τό όποιον οφείλετε σάς δίδεται ύπό τής πωλητρίας ύπαλλή- 
λου μετάλλιον — έν εϊδει νομίσματος — έφ’ οΰ σημειούται έν- 
τύπως τό ποσόν τό όιτοΐον οφείλετε νά καταβάλητε. Τούτο 
παρουσιάζετε εις τήν ταμίαν, πρός ήν καί καταβάλλετε τό ση- 
μειούμενον άντίτιμον Ή  ταμίας τότε σάς τά άνταλλάσσει δι’ 
άλλου διαφόρου σχήματος καί χρώματος, τά όποιον επιστρέ
φετε εις τήν ύπάλληλον.

Ά νά  πάσαν εσπέραν, ή ταμίας οφείλει νά έχχι εις τό τα -  
,μεϊον της ποσόν άνταποκρινόμενον πρός τά  μετάλλια, ατινα 

εξήγαγεν έζ αυτού, τά όποία πάλιν οφείλουν νά άντιπροσω- 
πεύουν τα υπο τών ύπαλλήλων άποσταλέντα εις τό ταμείον, 
Η έπί τής έξελέγςεως τού ταμείου ύπάλλη'ος κερδίζει πάν

τοτε διπλάσιον ποσόν τής τυχόν παρ' αυτής άνακαλυφθησο- 
μένης καταχρήσεως.

Εφοδιασθείσα με τά είδη, ών είχον άνάγκην — πάντα άσυγ- 
κρίτως άκριβώτερα τών ευρωπαϊκών— άπήλθον άναλογιζομένη 
ότι ό χαριέστατος Ερμής, ον μόνον ή γραφίς τού κ. Φιλα- 
δελφέως άπεθανάτισε εις τήν σύγχρονον Ελλάδα ό πτερωτός 
θεάς τού έμπορίου, έδώ μόνον άληθώς κατενοήθη,έδώ ύψούνταε 
αύτφ βωμοί μεγαλοπρεπείς, έδώ όριστικώς καί άμετακλήτως 
απεκα.εστη, σκορπιζων ο πονηρος εν αφθο^ΐιγ τον χρυσόν, τήν 
μεγάλην ταύτην καί άκαταγώνιστον δύναμιν, εις τους φέροντας 
πτερά οχι μόνον εί; τούς πόδας ώς έκείνος, άλλά καί εις τάς 
χεϊρας καί εις τόν νούν,δι’ ών τόσον ύψηλά άνήλθον καί τόσα 
έντός ολίγου χρονικού διαστήματος κατώρθωσαν.

/ ‘ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ,,
Νεον φυλλον ημερήσιον πολιτ ικόν . Ε ίνα ι ή πρό δεκαπενταετίας ύπο 

του άοιδήμου Ε π.Δ εληγιιυργη  Ικδιδομένη και προωρισμένη νά  ζήση 
μακράν β ίον. Κ αί τοϋτο οφείλεται εις τούς δεδοκιμααμένους χαλάύ 
μους, έξ ών άποτελείτα ι ή σύνταξίς του

Μόνον τό όνομα του Δ ιευθυντου ώ ς κα ί τό τού αρχισυντάκτου κ . 
’Α γγέλου Βλάχου καί τώ ν συντακτώ ν κ. κ I. Δ αμβέργη , ’Α λεξάν
δρου Φ ιλαόελφέως, καί άλλω ν, αποτελούν άρίστην ύπερ τού νέου φ ύλ
λου σύστασιν.

Α νεξαρτήτω ς τή ς  πο λ ιτ ική ς  ή ν ή «Έ φ η μ ε ρ ίς  τώ ν Σ υζητήσ εω ν» 
ακολουθεί, ώς Ικ τή ς  πο ικ ίλης ύλη ς καί τώ ν  γλαφυρώ ν, κα λλ ιεπώ ν
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. Μόνον ό Άνδρέας, δστι; Ιξηχολοΰβει διατηρών πολλήν έπ’ αύτοϋ Ιπιροοήν 
,πε.θεν αυτόν Ιν'οτε νά Ιξέρχηται ε ί; τό 8άσο; χαί τόν ήνάγχαζον ο υ τ φ  νά 

ολίγον χοθαρόν άέρα. **
— Ήμπορώ νά τόν άφίσω εις τήν χατάστατιν εις τήν όποιαν εινε ; οιελο- 

χιζετο νυν χατεχόμενος όπό μεγίστης άνησυχ ία ;..."Οχι δέν είναι δυνατόν.
Καί^οπω; χαθησυ-χάση δήθεν τήκ συνείδησίν του, προσέθεσεν.

- — Ά λ λ ω ς  τε εις Παρισίους, θά έπαναλάβω τόν παρελθόντα βίον μου, χαί 
επειδή έχει δέν θά διατελώ πλέον ε ίς ’ στενάς σχέσεις μετά τής δεσποινίδος’ Γο- 
•εοελ, θά συνέλθω χαί χινδυνος δέν θά ύφίσχαται πλέον.

Εις Παρισίους,πράγματι, 6 Άνδρέας έδήλωσεν δτι Ιπεθύμει ν’ άναχτήση ττ,ν 
ελευθερίαν του, χαί δέν Ινεφανίσθη πλέον ούτε εις τήν τράπεζαν, ούτε ε ις  
Τός οίχογενειαχάς έσπερινάς ώρας.

.Α λλ’ αί Ινοχλήσεις τού Χριστιανού δέν ήλαττούντο , χαί τότε ή Τερέζα ύπό 
παντοίας προφάσεις μετέδαινε συνεχώς ε’ις τό γραφεϊον τού πατρό; τ τ ς ,  διά

μανθάνη, ώς έλεγε, πώ ς ήτο.
’Εχει συνήντα τόν Άνδρέαν, τώ  ώ μ ίλει, πολλάχις έρριπτεν έπί τού δαπέδου 

ΙΜχράν ίοδεσμίδα.
Μόλις αύτη άνεχώρει δ νεανίας έλάμβανε τήν μιχράν δέσμην τώ ν  λεπτώ ν 

*’'θεων χαί έθλιβεν αυτήν ώ ; τ ι πολυτιμότατον Ιπ ϊ τοϋ στήθους του. "Οταν 
ήεο μόνος, έχάλυπτεν αυτήν διά φ ιλημάτων.

_Οπως δήποτε ήτο τότε εύτυχής έπί δλόχληρον ήμεοαν.
Π οίχειότη η -τ  μ.ν ή |ν ΡοεεύΛ , ·ί),λ ’ δ ,τ ί > Ανδο'χς ά .,-άλ=·

κίνδυνον ηδξανεν όσημεραι ά ς Ιξ αύτοϋ τούτου τοϋ φραγμού, δν προσεπάθει 
νά έγείρη μεταξύ τής Τερέζας χαί αύ-.οΰ, οστις^έξήπτε μέχρι παραφροσύνης 
τόν άχαταδάμαστον χαρακτήρα τής νεάνιδος. -

Δ ιά νά χατορθώση νά συγχρατήση έαυτήν εϊργάζετο, έν τούτο ι; αδτη πάντοτε 
μετά τής Σ ιβύλης, ά λ λ ’ είχε λίαν εΰέξαπεα τά νεύρα, χαί διά τό τίποτε ώρ- 
γ ίζετ» καί έφιλονείχει μετά τής αδελφής της χαί τής Σ ιβύλης, Ινώ  άφ’ έτέρόυ 
μετά εής Ναδίνας ειχ3 παρά ποτε φοβερά; σχηνάς.

Ή  μόνη της τέρψις ήτο νά συνοδεύη τόν πατέρα της ε ΐ ;  τόν περίπατον 
δταν ητο ωραίος 6 καιρός είτε εις τήν πλατείαν τών Α πομάχων είτε εις τό 
Κεραμειχόν.

Καί πά λ ιν  ή Τερέζα δέν ήγάπα  τούς περιπάτους τούτους, διότι δ χόμης 
δέν έξήρχετο έάν δέν έστηρ/ζετο έπί τοϋ βραχίονας τοϋ γραμ μ ατ.ω ; του.

'Η Ναδίνα, ή δποία δέν ένησχολεΐτο πλέον περί τών θυγατέρων τ η ς , δέν 
άντέλεγεν ώς πρός τάς έξόδους ταύτα ;, χαί ή Σιβύ η  ήτο ππραπολύ αγαθή 
ώστε νά μαντεύση τήν αληθή αιτίαν ή νά ψ ίξη  τήν Τερέζαν διότι έξεπλήρου 
τό χαθήχον αύτής ώς χαλή θυγάτηρ, πράγμα άλλως τε όπερ ένίοτε έπραττε 
χαί ή Φράγχα.

Περί τήν δείλην ήμέρας τινός, χαθ’ ήν έχάθηντο χαί οί τρεις έπί τίνος ξυ- 
λίνου θρονίου, εις τόν ή λ ιο ν , δ Χριστιανός είχεν άποχοιμηθή μεταξύ τοϋ Ά ν -  
δρέου χαί τής Τερέζας.

Νεαρά γυνή , έργάτρια, ηλθεν αίφνης χαί έχάθησε παρά τή Τερέζα.
Δέν έφερε π ίλον, τά μαλλ ιά  τ η ; ομω; ησαν ωραιότατα, ή ένδυμασία της δέ 

άπλή μέν άλλ,ά χαθχρωτάτη χαί άρχετά κομψή.
•Επί τοϋ άριστεροϋ βραχίονο; έχράτει λαμπρόν άγοράχι, τό όποιον περιέ

βαλλε τόν τράχηλον της διά τώ ν μικρών του χειρών.
— Συγχωρήσατέ με, χυρία, πού ήλθα καί έχάθησα σιμά σας, είπεν εις xftv 

Τερέζαν. Auto τό πα ιδί δέν 2/ ε̂τε ιδέαν τ ί β ίου που είνα ι. •χρρεϊ *ανεις πώς 
είναι άπό μολύβι. Κουράαθηκα πλέον καί κάθομαι νά άνασσάνω ολίγον. *Εχα> 
τόσην £ραν πού περπατώ !

«Σείς κυρία, Ιχετε παιδιά ;
Ί ΐ Τερεζα ήτυθρίασε. τΙΙτο χαταφανές δτι εΤχεν εκληφθή ώς σύζυγος του 

’Ανόρέα.
—  νΟ/ι, ειπεν μειδιώσα καί ευχαριστημένη. Μέ τόν καιρόν, ε/ει ό θεός ! 

έπρόσθεσε ήδέως βλεπουσα πρός τόν ’Ανδρέαν.
— Μα δέν φαίνεται νά ύπανδρεύθητε πρό πολλού, έπειδή κανινας σας δέν 

r.a.' εται ά Τ/αι γ · :ο ς . "Svvoia -ας καί θ* τά ίδττε νχ 'ά -  ? j /ω/ται κοα«-
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κα ί νευρωδών άρθρων τη ς , έξησφάλισεν ήδη μ εγ ίτ τη ν  κυκλοφορίαν και 
■πολλας, απείρους τοΰ κοινού συμπάθειας.

Προς τή ν  νε'αν συνάδελφον εύχομεθα τα βε'λτιστα καί χ ιλιάδας δλας 
συνδρομητών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Α ί παρά τ ο ΐ ς  ά ρ χ α ίο ις  " Ε σ τ ιά σ ε ις .  Ώ ραϊον το θέμα καί ή ρτυμ έ- 

νον οια πολλώ ν καί επικαίρων ευφυολογιώ ν, ακριβώς ώ ς οί αρχαίοι 
γαστρονόμοι ηρτυον δια γευστικώ ν καί δρεκτικω τάτω ν καρυκευμάτων 
τ ά  Ιμβάμματα καί τα  έδέσματά τω ν . ’Α λ λ ’ δ κ . ’Αλέξανδρος Φ ιλα- 
δελφευς μας εχει κακομάθει.Τόσον έκλεκτικός υπήρξε πάντοτε εις ο ,τι 
εγραψε καί εις ο ,τ ι ε ίπ ε , ώστε δεν έπιτρέπομεν εις τή ν  ώραίαν αϋτοΰ 
συγγραφ ικήν πανδαισίαν ουτε όλιγώτερον ού'τε περισσότερόν άρτυμα 
από δσον πρέπει.

Καί εις τδ m e n u  τή ς  παρελθούσης Τετάρτης παρεισέδυσεν 1ν έδε
σμα κάπως ανάλατον, κάπως δύσπεπτον διά τους στομάχους τω ν κυ
ριών μάλ ισ τα . "Εν έδεσμα π  α ρ 8 α λ  δ ν — τή ν  λέξιν αυτήν παραλαμ- 
βάνομεν άπδ αϋτόν τον συγγραφέα —  τδ όποιον ού'τε επίκαιρον ή το , 
ά λ λ ’ ού'τε καί άπετελεΐτο  άπδ τά  ζω ϊκά , τά  απαραίτητα στο ιχεία , τά  
όποια δικαιολογούν πω ς τή ν παράθεσιν δυσγεύστων τροφών εις έν τό
σον ώραίον συμπόσιον.

Οί αρχαίοι, κατά τδν κ . Φ ιλαδελφέα, δεν παρελάμβανον τάς γ υ 
να ίκας και θυγατέρας τω ν εις τά  συμπόσια,διότι ό πολιτισμός τω ν ά π ή - 
τ ε ι  να μενη πάντοτε ή γ υ νή , τδ παρδαλδν τοϋτο έντομ.ον, εις τδν 
γ υ να ικ ω ν ίτη ν , ώς άγαλμα έν τω  βω μ ω . Καί τδν πολιτισμδν εκείνον 
εθεωρησεν ό κ . Φ ιλαδελφεύς ύπέρτερον τοΰ χριστιανικού πολιτισμού, 
υπέρτερον του πολιτισμού τοΰ X IX  αίώνος.

Α φ ης στ ιγμ ής ό κ.Φ ιλαδελφεύς χαρακτηρ ίζει τή ν  γυνα ίκα  ώς π α ρ -  
ο α λ δ ν έ ν τ ο μ ο ν ,— τουλάχιστον π τη νδ ν— έχει δίκαιον νά τή ν  θέλη 

κλεισμένην εις τδν κλω βόν,κα ί νά  άπα ιτή  όπως αΰτη  εκ ε ί μ ό ν η  ραμφί
ζε ι τους μικρούς κόκκους τή ς  τροφής,ήν ό αναπνέω ν τον ελεύθερον αέρα 
ανηρ ευαρεστείτα ι να τν  ρ ίπ τη . ’Α λλ  ’επειδή ή θεωρία αυτη  αποπνέει ο
λίγον Α ν α τ  ο λ ι κ ι σ μ δ ν καί χρήζει σοβαρωτέρας συζητήσεω ς, έπ ι-  
φυλασσόμεθα νά τή ν μ ελετήσω μεν έκτενέστερον ε’ις τδ προσεχές φύλλον.

Ο Δ α ίμ ω ν  το ΰ  Α ερ μ ο ντώ φ . ΙΙρώτην φοράν ό κ . Ά ξ ιώ τ η ς  έπα- 
ρουσιασθη εις τδ κοινόν έν δημοσία δ ιαλέξει, άλλά  άμέριστον προσείλ- 
κυσε τή ν  έκτίμησ ιν καί τάς συμπάθειας αϋτοΰ. Ή  εκλογή τοΰ αρι
στουργήματος τοΰ Α ερμοντώφ ΰπήρξεν εύτυχ εσ τά τη , ά λ λ ’ ή μ ετά - 
φρασις και π ίσ τη  απόδοσις τώ ν ώραίων Ιδεών, τοΰ ύφους, τή ς  λαμπρό- 
τη τος τή ς  ένθέου έξαρσεως τοΰ ποιητοΰ, άνέδειξαν τδν κ . Ά ξ ιώ τ η ν  
οχι ¡αονον ώς μεταφραστήν, άλλά καί ώς πο ιη τήν πρώ της δυνάμειος 
Δέν ήμπορει τ ις  νά  άποδώση π ισ τώ ς , καλλ ιεπώ ς, γλαφυρώς ό ,τ ι δέν 
α ισθάνετα ι. Και ό κύριος Ά ξ ιώ τη ς  διά νά  κατορθώση νά  άπεικονίση 
δια τοιούτων γραμμών καί χρω μ άτω ν ,νά  παρουσιάση δ ι ’ έξελίξεω ς τοι- 
ουτω ν θαυμάσιων αρμονικών ε ικό νω ν ,ο ,τ ί ό Α ερμοντώφ είδε,ήσθάνθη  
κα ι περ ιεγραψε, ε ίνα ι βεβαίως πο ιη τ ική  φύσις όχι έκ τώ ντυχ α ίω ν .

6ολογι τα μίτρα, τδ Ι’νχ πισω απο τδ αίΧΧο . . . .  Τί οιο εύμορφο ζευγαράκι 
σάν κ ίσάς θά ήτον αμαρτία νά μή άτοχτήση παιδιά, μά τήν άλήθεια ! . . . .

Εξηχούουθησεν οϋτω μετά μεγάλης οΐχειότητος όμιλοΰσα χαι διά τούτο 
χαί δ ι ’ έ/.είνο, ή δέ Τερέζα, χαχευηαρίσΐημένη πάντοτε χαί μέ λάμποντας 
Ιχτακτως τούς δφθαλμούς, τήν ήχουε μετά προσοχής, καί ήσθάνετο άναπη- 
δώσαν τήν καρδΐαν της.

Είμποροϋσε λοιπόν νά ήτο τψόντι σύζυγός της ! . . . . ' ¡ ’Επί τινας στιγμάς 
μάλιστα έφαντάσδη δτι τοϋτο ητο άληθε’ς.

Καί ήσθάιθη τόσην γαλήνην καταλαμβάνουσαν τήν καρδίαν της, ώστε ίυ- 
νοησε δτι τοΰτο καί μόνον θά χαθίστα αυτήν ευτυχή εν τώ κόσμω τούτω 

Ο Χριστιανός Ιςηκολοΰθει χοιμώμενος, ό Άνδρέα; δέ ήκουσεν, έννοεΐται 
δλην ίχείνην τήν συνομιλίαν, χα! δσον αϋτη έφαίνετο εύχαριστουιαενη I ; αύτής 
τόοον.έχείνος ίστενοχωρείτο,

Τήν ήμέραν Ιτείνην ή Τερέζα έφέρετο πρός όλους έν γίνει τούς Ιν τώ οϊκω 
μετ’έκτάχτου ήπιότητος.

Τό Ισπίρας, συναντήσασα τυχαίως τόν ’Ανδρέχν, ί-εινε πρός αύτδν τήν 
χείρα καί χωρίς ούτε λέξιν νά είπη τω έσφιξε μετά τοσαύιης θερμότητος τήν 
ίδιχήν του. ώστε δ νέος, δλως συντα αχθείς, είπε καθ’ εαυτόν.

Α ί τετέλεσται ! . . . . πρέπει νά φύγω !

I

Σ κληρά & Λογοήτευστς

Είχε φθάσει πλέον ή άνθηρά άνοιξις.
Τά δένδρα άνε'διδον ευτραφείς κλώνους, αί αχτίνες τοΰ ήλιου ήρχισαν νά 

γίνωνται θερμαί, και ή διαύγεια τής άτμοσφαίρας διέχυνε πανταχοϋ χαράν 
καί φαιδρότητα.

— Πρέπει τδ ταχύτερου νά άπέλθετε εις Ροσεθέλ, είπεν δ ιατρός Δεζοομώ, 
έχει δέ μακράν πάσης σκέψεως καί πάσης εργασίας, με ολίγην άσχησιν καί 
-δίαιταν αύστηράν, ή χατάστασις τής ύγεϊας τοϋ κ. Ροσεβέλ θά τραπή επί τά 
χρείττω. '

Ή Ναδίνα ε ίς^ ν  διόλου δέν ήρεσχε νά άναχωρήση ε’κ Παρισίων τόσον ένω- 
ρ.ς, Ιξεφραοθη δτι έμπιστεύεται τόν σύζυγόν της εις τά περιποιήσεις τών θυ-

Τήν πο ιη τ ική ν επ ιτυχ ία ν  τοΰ κ . Ά ξ ιώ τ ο υ  έπεσφράγισεν ώραίοο 
α πα γγελ ία . Η ρέμως, φυσ ικώ ς, εντέχνους, ώσεί διηγούμενος, ώσεί δ ια - 
λεγόμενος μετά  τοΰ πολυπληθούς ακροατηρίου του δ ρήτωρ συνεκ ί- 
νησε, συνετάραςε τας εύαισθητοτέρας τή ς  καρδίας χορδάς, ιδίως τδ 
α γ α π α  μ ε  εκείνο τδ έτόνισε, τδ έχρωμάτισε τόσον θαυμασίως, ώ στΓ  
ραγδαία νά έπ ισπάση τά  χειροκροτήματα.

Θ ΡΗ ΣΚΕΥΤΙΚΑ Ι ΟΜΙΑΙΑΙ
ν πρώ της εβδομάδος τή ς  Τεσσαρακοστής έγένετο  επίσημος:
εναρςις τώ ν θρησκευτικώ ν ομ ιλ ιώ ν, το παρελθόν δέ Σάββατον —  
οτε και ημείς  κατωρθίόσαμεν να παρευρεθώμεν εις ταύτα ς— τδν λόγον 
ε ιχ εν δ κ . Μ οσχάκης.

Η περί ταπεινοφροσύνης ομ ιλία  του υπήρξε ρητορικόν άριστούρ^- 
γη μ α  κατακυλήσαν επ ί ικανήν ώραν τας άκοας του πολυπληθούς 
ακροατήριου του, ου προεξήρχε ή Α υτής Μ εγαλειδτης ή Βασίλισσα, 
η ^διόουσα πάντοτε και έν πασ ι τδ ώραιον παράδειγμα καί ένισχύουσα 
δια^τής Υ ψ η λ ή ς  Παρουσίας της τους υπέρ του καλού μοχθούντας.

% Ο * . Μ οσχάκης καταστρέφων τδν λόγον απευθύνετα ι πάντοτε πρός 
τη ν  γυνα ικειαν καρδιαν, π α ρ ’ α υτή ς δ ικαίως άπεκδεχόμενος τή ν  έςά - 
σκησιν τών^ μ εγ ίσ τω ν αρετών έν αίς καί ή μ ε τ ρ ι ο φ ρ ο σ ύ ν η  καί 
δι αυτής ελπ ιζω ν τή ν  άνά τά  ο ικογενειακά καί κο ινω νικά  στρώματα 
δ ιοχέτευσιν τού καλού.

Ι ίλ ή ν  τ ήζ έν τώ  Παρνασσώ θρησκευτικής ομιλίας του, δ κ. Μοσχά
κης, ό ακάματος ούτος καί μελίρρυτος τή ς  θρησκείας ρήτωρ ώ μ ίλησε 
τ ή ν  παρελθοΰσαν Κυριακήν έν τώ  ναώ τού ‘ Α γιου Γειυργίου, λα βώ ν 
αφορμήν έκ  ̂τού Ε υαγγελίου τή ς  ημέρας, καθ ’ ό δ πλούσιος ο φ είλε ι 
να θυσιαζη τα  πλούτη  του υπέρ τού πλησ ίο ν, έςήρε τδν σκοπδν τού· 
υπδ τού σωματείου μας ίδρυθέντος ’Ασύλου τώ ν έργατίδων καί υ π η 
ρετριών καί άνεπτυξε τά  πρδς τάς δυστυχείς αύτας υπάρξεις καθήκοντα 
τώ ν κυριών και κυρίων, στ ιγμ ατίσας τή ν αδιαφορίαν, τή ν  ψυχρότητα , 
την άστοργιαν τώ ν πολλώ ν , έν τ έλ ε ι δέ καί τή ν  κακοήθη έκμ ετά λ - 
λευσ ιν ,ω ν αί π λείσ τα ι τώ ν έργατίδων καί υπηρετριών γ ίνο ντα ι θύματα.

Δι ωραίων και θερμοτάτων λόγω ν δ κ . Μ οσχάκης έπεκαλέσθη  τά 
ευγενή  και φ ιλανθρωπα αισθήματα τού ακροατηρίου του υπέρ τού ’Α 
σύλου. Οταν οέ μέ τρεμούσας χεΐρας έτείναμεν μ ετά  τή ς  σεβαστής 
ταμ ι ου τού Ασυλου μας κ. Ν αταλίας Σούτσου τδν δίσκον ύπέρ τού 
έργου μας, πάσαι και παντες γεννα ίω ς κατέθηκαν εις αύτδν τδν όβο— 
λον τω ν ,  ̂ ενισχύουσαι ούτως ήμάς έν τή  έκπληρώ σει τοΰ πρδς τάς  ̂
ατυχείς αυτας άδελφάς μας χριστιανικού καθήκοντος.

Ί συλλεχθεν ούτω  "¿οσον έκ τού ναού τού ‘Αγίου Γεωργίου ά νή λ - 
θεν εις^διακοσιας ογδοηκοντα π έντε  δραχμάς, έφ ’ ω  καί θερμάς έκ- 
φράζομεν ^καί δημοσία ευχαριστίας καί πρδς τδν κ . Μ οσχάκην, κα ί 
προς τους επίτροπους τού ναού, καί πρδς τούς παρευρεθέντας εις τ ή ν  
λειτουργίαν καί εφαρμόσαντας αυτοστιγμεί τούς ωραίους τού Ε υαγγε
λίου λόγους.

γατίρων τη ; καί τού γραμματυως, καί ότι αυτή θα μβτεβαινε εις συνάντησίν 
των όλίγον βραδύτερον.

Έν τούτοις^ πρό^της άναχωρήσεώς των, συναντήσασα κατά μόνα; τδν Χρι
στιανόν, τω είπεν ότι ?χει νά τω άνακοινώση τι πολύ σπουδαΐον.

Φ'.λς̂  μου, τω ειπε, πολλακι; ηδη μου ¿ζήτησαν τήν πρωτότοκον κόρην 
μα;. Δέν εθεωρησα άςιον λογου τοΰτο, καί δι αύτδ δέν σου άνέφεοα τίποτε. 
Τώρα όμω; παρονσιαζεται λαμπρό; γαμπρός είς τόν όποιον δυνάμεθα νά δώ- 
σωμεν τήν Τερεζαν χωρίς νά χρειασθή νά παραχωρήσωμεν αυτή καί τήν έπι- 
καρπ^αν των κτημάτων της, ή τις μα; είναι απαραίτητος διά νά είμπορώμεν 
νά ζώμεν όπω; ζώυεν.

Από πολλοΰ ήδη χρόνου δ κόμης Ροί%βέλ ήτο συνειθισμένος νά μή βλέπη 
εϊμή διά τών όρθαλμών τή ; κομήσση; καί νά μή σχεπτηται ή νά μή ποάττη 
είμή κατά τά; εμπνεύσεις εκείνης

Ύί  γαμβρός είναι αυτό; ; ήρώτησεν.
 ̂ Είναι ό κ. δε Κομβρεμών, άνήχων είς άρ/αιοτάττ4ν οικογένειαν νομομα

θών, καί ό Γδιο; διακεκριμένος νομικός καί χατέ/ων ήδη, αν καί μόλις τρια
κονταετής, τήν θέσιν άνακ*ιτού εν Π»ρισίοις. Είναι δέ πλουσιώτατος, ώς πρω
τότοκος τής οικογένειας, καί έκληρονόμησεν έσχάτως πολλούς καί θείους καί 
θε·'ας του.

Μετά τινας μήνα; ή Τερέζα γίνεται εικοσαετής. "Ώσιε ώ ; προ; τήν ηλικίαν 
συμφωνούν. Ο κ. δέ Κομβρεμών άγαπα τόσον περιπαθώς τήν κόρην μας, ώστε 
ευχαρίστως θά τήν έπερνε μέ μόνα τά δικαιώματα άτινα αύτη θά Ιχη έν τώ  
μέλλοντι, — τό όποιον μέλλον ώ ; έλπίζομεν θά φθάση όσα) τό δυνατόν βρα- 

— έ^ί τής περιουσίας τού δόν Ζοζέ.
- βά δεχθή αυτό τό σχέδιον σου ή Τερεζα ήρώτησεν δ Χριστιανός.
Η Ναδίνα συνωτ>ρυώθη.

Τό έλπιζω δά, είπε. ”Οπιος δήποτε, θά χάμω παν ό,τι απαιτείται διά ν& 
κάμω νά τό δε/θή.

Εις τούς δφθαλμούς τής κομήσσης, ένω έπρόφερε τάς τελευταίας ταύτας λέ - 
ξεις, έφάνη λάμψις παν άλλο ή άγαθότητος.

Ο Χριστιανός οστις έφ βεϊτο νά βλέττη σκηνάς, φιλάσθενος καί απαθής αυ
τός ά θρωπος χωρίς νά ζητήση περαιτέρω διασαφήσεις, περιωρίσθη νά εΤπη 
εις τήν σύζυγυν του.

Επι τού παροντος η Τερέζα φαίνεται τόσον ύπερερεθισμένη μαζή σου, 
ωστε σέ συμβουλεύω, αν θέλη; νά έπιτύχη τό σχέδιόν σου, νά μή τή δμιλή- 
σΓιζ πεΡ̂  τούτου σύ^ή Ιδία. Νά βάλης άλλο πρόσωπον. (άκολουθε^


