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Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δέν Ιπιστρέφονται. — ’Ανυ
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Πάσα αγγελία άφορώσα εΐ; 
τά; Κυρία; γίνεται δεχτή.
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ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΑΣΙΑΖΟΥΣΑ
Ούδεν ώραιότερον καί ένθουσιωδέστερον τής φιλοτίμου καί 

υπερήφανου φοιτητικής νεολαίας, ώς ουδεν συγκινητικωτερον τής 
δμοθύμου έξεγέρσεω; αυτής, οσάκις πρόκειται η να υπεράσπιση 
την προσβληθείσαν αξιοπρεπειών της η να ικανοποίηση τινα 
των άδικηθέντων διδασκάλων της.

Πολύ δικαίως ώνόμασαν τού; φοιτητάς άνοιξιν τών έθνών. 
Βεβαίως είναι δ,τι άγνοτερον, δ,τι ώραιοτερο/, δ,τι θαλερωτε- 
ρον εχει νά επίδειξη έν έθνος. Είναι τα καλλίμορφα ανθη, τα 

1 τρυφερά δενδρύλλια, έν οίς συγκεντρούνται δλαι αί ελπίδες 
πλούσιας εθνικής συγκομιδής· Μέχρι προ ίλιγου ετι την ανοιζιν 
*ύτήν τήν εθνικήν άπετελουν μόνον νέοι άνδρες. Εις την γυ
ναίκα άπεποιοϋντο τήν τιμήν ταυτην οι τεως έν πασι τα σκή
πτρα τής υπεροχή; κρατούντες και εις εαυτους παντα τα δι
καιώματα έπιφυλάσσοντες.

Μετά πολυετείς αγώνας, μετά υπεράνθρωπους προσπάθειας, 
μετά σειράν δλην ειρωνικών επιγραμμάτων και εμπαιγμών και 
δημοσιογραφικών πολέμων καί σφοδρών έπιθέσεων, κατωρθωθη 
τέλος νά καταπέσουν αί προλήψεις καί αί θύραι του έθνικού 
Πανεπιστημίου μας ήνοίχθησαν εύρείαι προ τής γυναικος.

Δειλαί κατ’ άρχάς ή μία μετά τήν άλλην αι φοιτητριαι μας 
προσήλθον, καί εύγενείς, ίπποτικωτατοι οι συνάδελφοι των τας 
ύπεδέχθησαν μετά τού σεβασμού καί τής άβρότητος, ήν έπι-

βάλλει είς πάντα έντιμον άνθρωπον ή ευγενώς και άςιοπρεπώς 
επιζητούσα τήν μόρφωσίν της γυνή.

Ή  τόσον φημιζομένη ζωηρότης τών φοιτητών έκτος τού Π α
νεπιστημίου κατέπεσεν ύπό τήν ίεράν τού πνευματικού τούτου 
μορφωτηρίου στέγην, καί ή έν αυτω φοιτωσα νεανις υπηρξεν η 
αδελφή, ή σύντροφος έν τή πνευματική εργασία, ή διά τής πα 
ρουσίας της έπιβάλλουσα καί συγκρατούσα τον φύσει σφοδρώς 
αίσθανόμενον καί σφοδρώς έκδηλούντα τά αισθήματα καί τάς 
ιδέας του νέον φοιτητήν.

Δέν ένθυμούμεθα πλέον ποιος έκ τών σοφών τής Ευρώπης 
καθηγητών ειπεν, ότι «έάν αί γυναίκες δεν έπεζητουν την εις τα 
Πανεπιστήμια εισαγωγήν των, επρεπεν ημείς να τας οιθησωμεν 
είς τούτο, τόσον ή παρουσία των συντελεί εις τηρησιν τής τα - 
ξεως, τής άβρότητος, καί τής καλής προς πάντας συμπεριφο
ράς τών φοιτητών». Ή  φοιτήτρια ευτυχώς παντού, είς δλα τά 
Πανεπιστήμια τού κόσμου είχε τήν φρόνησιν καί τήν νοημοσύ
νην νά μείνη γυνή. Νά τηρήση το γόητρον τής σεμνότητος, τής 
άγνότητος τών ιδεών καί αισθημάτων, τής ταπεινοφροσύνης, 
τής καλαισθησίας καί όρθοεπείας έν πάσι. Μετα τών συνα
δέλφων της ανέπτυξε τήν εύάρεστον έκείνην καί σεμνήν οικειό
τητα, ητις ένώ άφ’ ένδς προδίδει τήν πρός αυτούς έκτίμησιν 
καί έμπιστοσύνην της, άφ’ έτέρου διαγράφει καί τά δρια, ’εν
τός τών οποίων οφείλει νά περιορισθή ή οίκειότης αύτη.

Διά τούτο απαρατήρητος σχεδόν παρέρχεται άπο το πολυ 
κοινόν ή φοίτησις γυναικών έν τώ ήμετέρω Πανεπιστημίω, μέ
χρι πρό τίνος δέ ετι τό όνομα τών φοιτητριών άνεγράφετο είς 
τάς ’εφημερίδας μόνον οσάκις έπρόκειτο νά άπονεμηθώσιν είς αυ
τά ; έπαινοι τών καθηγητών των διά τάς μετά τόσης έπιμελείας 
διεξαγομένας σποιδάς των.

Άπό τίνος όμως καιρού τά πράγματα ήρχισαν νά μεταβάλ
λουν όψιν καί τινες τών φοιτητριών νά λησμονώσι τό φύλόν 
των. Είς δύο στάσεις — πολύ δικαιολογημένα; άλλως τε έκ μέ
ρους τών φοιτητών— ενεργόν μέρος ελαβε καί μία φοιτήτρια,
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κατ’ έπανάληψιν δε έγράφη, ότι έπί κεφαλής των φοιτητών 
αύτη μετεβη έδώ και εκεί, ΐνα διατυπώσγ) παράπονα και δια
μαρτυρίας.

Νομίζομεν, δτι τόσοι νέοι καί ακμαίοι άνδρες δεν είχον ανάγ
κην ούτε της πρωτοβουλίας της συμφοιτητρίας των, οΰτε της 
αρχηγίας αυτής, ΐνα διεκδικήσωσι τδ δίκαιόν των και κατα- 
στήσωσε σεβαστήν την γνώμην των. Νομίζομεν μάλιστα ότι 
φυσικώτερον, άξιοπρεπέστερον και ίπποτικώτερον θα ήτο, Ιάν 
ή φοιτήτρια έκείνη ένεπιστεύετο την ύπεράσπισιν καί των ΐδι- 
κών της ιδεών καί δικαιωμάτων προς τούς συναδέλφους της, 
άντί νά έξανδρίζεται περιφερόμενη επί κεφαλής των φοιτητών 
καί δίδουσα άφορμάς εις σχόλια καί επικρίσεις όχι πάντοτε 
πολύ κολακευτικάς. ’Έπειτα φαντασθήτε τί γελοΐον πράγμα 
θά ητο εάν αίφνης, ώς συνέβη εις άλλας άρχαιοτέρας έποχάς, 
ή κυβέρνησις ένόμιζε καλόν νά διάλυση τούς φοιτητάς διά μιας 
Γλης ιππικού, η διά μιας γενναίας καταβρέξεως. Φαντασθητε 
τότε την αρχηγόν τρέχουσαν άνά τούς οδούς λυσίκομον καί 
διάβροχον, καί μετά δυσκολίας οικονομούσαν τάς πολυπτύχους 
έσθήτάς της καί την θυμηδίαν των συ/τρόφων της επί τώ 
θεάματε τούτω. "Η υποθέσατε παράφορόν τινα παρεκτροπήν 
των νέων ή των άντιφρονούντων αυτών, άνταλλαγάς ύβρεων 
ή καί ραβδισμών καί την φοιτήτριαν άκούουσαν ό,τι δέν 
θα έπρεπε επ’ ούδενί λόγω νά άκούση, ή καί δεχομένην 
καί άποδίδουσαν ξυλοκοπήματα. Τό πράγμα αποβαίνει πο^ύ 
δυσάρεστον, πολύ, πολύ έπικίνδυνον όχι μόνον δι’ αυτήν, — 
διότι έπι τέλους 'έκαστος εΐναι ύπεύθυνος διά τάς σκέψεις καί 
πράξεις του, —  αλλά διά τήν ολότητα τών φοιτητριών, διά 
τό μετά τόσους αγώνας έπιτευχθέν αποτέλεσμα τής έλευθέοας 
φοιτήσεώς τών γυναικών εις τό ΓΙανεπιστήαιον.

'Ημείς, αΐτινες πρώται ήγωνίσθημεν τον αγώνα τής πνευ
ματικής ίσότητος τής γυναικός, ημείς, αΐτινες έτάχθημεν συν
ήγοροι του φύλου μας έν πάσι, δικαιούμεθα νομίζομεν νά ύπο- 
δείξωμεν τον κίνδυνον όπου ύπάρχη καί νά συγκρατήσωμ.εν τήν 
Ικ στιγμιαίου ενθουσιασμού καί κακώς εννοούμενου θάρρους 
παραφερομένην κυρίαν εις διάβημα, τό όποιον, ενδεχόμενον εΐ
ναι, νά στοιχίση πολύ, πολύ ακριβά εις πάσας τάς δι’ άνωτέ- 
ρας σπουδάς προοριζομένας γυναίκας.

Τό γόητρον τής φοιτήτριας διατρέχει τον κίνδυνον νά κα- 
ταπέση, άφ’ ής στιγμής αυτή πρώτη λησμονεί, ότι κυριώτατον 
έφόδιον αυτής εΐναι ή εις τό φύλόν της προσιδιάζουσα μετριο
πάθεια καί μετριοφροσύνη, καί ότι εις τούς συναδέλφους της 
μάλλον άπόκειται νά γίνωνται διερμηνείς τών ιδεών της καί 
προστατεύουν τά φοιτττικά συμφέροντά της προκειμένου μά
λιστα περί εξεγέρσεων κατά κυβερνητικών αποφάσεων.

Η  Χ Α I  Δ Ω
Εις τάγματα άριθμεΐ ό πεπολιτισμένος κόσμος τάς γυναί

κας, αΐτινες ώπλισμέναι με τον σταυρόν τής πίστεως καί τήν 
πρός τούς πάσχοντας αϋταπάρνησιν καί αγάπην παρακολου
θούσε τούς στρατούς εις τά πεδία τών ιιαχών.

Αί νοσοκόμοι, αί τροφοδότιδες, αί οίνοχόοι τών στοατών 
εΐναι παντού γυναίκες. Φέρουν μαζή των όλίγην ειρήνην, 
όλίγην φιλανθρωπίαν, όλίγην άγάπην, αντιπροσωπεύουν τό

καλόν καί ιδανικόν, έν τώ μέσιφ τών αποτρόπαιων φρικαλεο
τήτων τού πολέμου.

Ά λ λ ’ εις τον περί άναγεννήσεως πόλεμον τής Ελλάδος ή 
γυνή κατήλθεν ένοπλος εις τον αγώνα, όχι, διότι έδίψα αίμα 
άλλα διότι ησθάνετο ποσον πολύτιμος ήτο μία περισσότερον 
χειρ, Ιν επί πλέον όπλον. Ή σαν τόσον δυσανάλογοι αί δυ
νάμεις τών διαμαχομένων, ώστε όσαι εΐχον τό θάρρος νά άκο- 
λουθησωσι τούς άνδρας εις τά όρη, έλησμόνουν τό φύλον, ΐνα 
μονον την πατρίδα ενθυμούνται καί ύπέρ αυτής προσφέρουν τό
αιμα των.

οιΔεν ύπήρχον λοιπόν είςτά  ελληνικά στρατόπεδα,ούτε έ 
σταυροί, ούτε γυναίκες τροφοδότιδες καί οίνοχόοι, ούτε κ&ν 
φορεία διά τούς πληγωμένους.

Μίαν μόνον έξαίρεσιν άποτελεΐ εις τήν όλην ιστορίαν τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως ή Χάϊδω. Ή το ή μ,όνη γυνή, ήτις 

καιτοι πάνοπλος δέν κατήρχετο εις τον άγώνα μόνον διά νά 
λάβη μέρος εις τήν μάχην, άλλ’ ιδία νά περιποιηθή τούς πλη
γωμένους, νά διδ·/) ύδωρ εις τούς έκ τής μάχης εξαντλημένους. 
Ητο τοσον ώραια ή Χάϊδω καί έχειρίζετο τόσον δεξιώς τά 

οπλα, ώστε μονη ή παρουσία της εις τό στρατόπεδον ένεψύ- 
χωνε τους μαχομένους καί έξήπτε τήν άμιλλαν τών πολλών 
θαυμαστών, οΐτινες ώς γέρας τών άγώνων των έφιλοδόξουν 
τήν χεΐρά της.

Τά δημώδη άσματα τών Σουλιωτών, άπαθανατίζουν τό 
ονομ,α τής Χάϊδως καί δι’ ολίγων λέξεων προδίδουν τον ύπέρ 
αυτής ενθουσιασμόν τών ήρώων τού Σουλίου.
»'Άς έρθουν πόλ εμον  νά  ίδοΰν  χα ΐ Σουλ ιω τών τουφέκια 
■οΝά μάθουν  Λάμπρου τά σπαθ ί ,  Μ πότσαρη  τά τουφέκι 
»Τά ά ρμα τα  τών Σουλιωτών, τής ξακουσμένης Χάϊδως.

"Ωστε τά όπλα τής Χάϊδως έχαιρον φήμην ιδιαιτέραν με
ταξύ τών άλκίμων εκείνων άνδρών καί αυτής δί τό όνομα 
άνεφέρετο μεθ’ όσου ενθουσιασμού τό τού Μπότσαρη καί τού 
Τσαβέλλα.

Ή το καί αυτή έξ εκείνων, αΐτινες ’ενέπνεον πανικόν εις τον 
εχθρόν, καί μόνον τό όνομά της ήτο άπειλή κατ’ εκείνων, οΐ
τινες Ιπεβουλεύοντο τήν τιμήν καί τήν άνεξαρτησίαν τής 
πατρίδος.

Καί όμως εάν άπό στόματος εις στόμα δέν πεοιεσώζετο ή 
ιστορία της, εάν τά δημώδη ασματα δέν άνέγραφον τό όνομά 
της, τό όνομα τής Χάϊδως θά έλησμονεΐτο, ώς θά έλησμο- 
νήθησαν, τις οΐδε πόσων άλλων ήρω'ίδων γυναικών ονόματα.

Οί ιστοριογράφοι μας οί σύγχρονοι δέν ήδυνήθησαν νά εξοι
κειωθούν μέ τήν ιδέαν, ότι ή γυ;ή  όσον καί αν εΐναι γυνή, εχει 
δικαιώματα επί τής τιμής καί τής ευγνωμοσύνης τής πατρίδος 
της,άφ’ ής στιγμής ύπέρ αυτής ήγωνίσθη καί ίπαθεν όπως καί οί 
άνδρες. Εΐναι μάλιστα άξια μείζονος θαυμασμού καί περισσο
τέρων τιμών,^διότι κατερχομένη μετά τού άνδρός εις τον άγώνα 
καί μαχομένη παρά τό πλευρόν αυτού δέν ύπείκει ούτε εις διά
ταγμα τής πατρίδος ούτε εις νόμον τής φύσεως. Ή  πατρίς ά- 
ποποεεΐται τήν τιμήν τών όπλων εις τήν γυναίκα, ώς τή άρ- 
νεΐται πάν δικαίωμα πολίτιδος. Ή  φύσις τήν έπροίκισε μέ καρ- 
δίαν εύγενή καί μεγάλην, μέ αισθήματα άγνά καί τρυφερά, 
ΐνα άποστρέφεται τάς αιματοχυσίας καί πονή προ τής άπαι- 
σίας είκόνος τού θανάτου, τού άναποσπάστου τούτου τών μα
χών καί πολέμων συνοδού.
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Καταπατεί λοιπόν πάν αίσθημα, άποπνίγει πάσαν τής καρ- 
δίας της εύγενή ορμήν άπέναντι τής άγάπης πρός τήν π α 
τρίδα, χωρίς ούδεμία άμοιβή, ούδέν άξίωμα, ούδεμία τιμή νά 
άπονέμεται εις αυτήν.

Ή  Χάϊδω, ή Σουλιώτις άμαζών μέ τήν χρυσήν φέρμελην 
καί τά άπαστράπτοντα έξ άργύρου όπλα, ή πετώσα άπο βρά
χου εις βράχον, ενώ αί έχθρικαί σφαΐραι έ’πιπτον, ώς βροχή 
περί αυτήν, ή άναζωπυρούσα τό θάρρος τών άγωνιστών καί 
βρέχουσα διά δροσερού ύδατος τά φλέγοντα χείλη τών έτοιμο 
θανάτων συντρόφων της, εΐναι ή μόνη Έλληνίς, ήτις κατενο- 
ησεν, ότι εν όπλον περισσότερον δέν άντιστοιχεΐ ποτε μέ εν 
βλέμμα συμπάθειας, μέ μίαν γλυκεϊαν λέξιν, μέ έν ποτήριον 
ύδατος, μέ 'ένα έπίδεσμον έπί χαινούσης άλγεινής πληγής. Έν 
τή απλοϊκή άμαθεία της εΐναι ή πρώτη μεταξύ τών Έλληνί- 
δων ή αίσθανθεϊσα τήν άνάγκην τών έν τώ πολέμφ νοσοκό
μων καί άδελφών τού έλέους γυναικών, καί χωρίς σταυρόν έπί 
τού στήθους καί σχοινίον περί τήν όσφύν, χωρίς τήν πεποίθη- 
σιν, οτι Ιχθροί καί φίλοι θά τήν σεβασθώσιν ήκολούθησε τούς 
Σουλιώτας εις πάντας τούς μάκρους και πολυετείς άγώνας 
των καί υπήρξε πάντοτε ό καλός καί παρήγορος άγγελός των. 
Είναι ή μόνη, ήτις μετά προμελετημ.ένον σχέδιον, χωρίς ού- 
δείς έ'κτακτος'κίνδυνος νά τήν ώθήσγι, μετέσχε τούν κακουχιών 
καί στερήσεων τού πολέμου, όχι διά νά φονεύση, άλλά δια να 
σώση άπό τού θανάτου καί νά καταστήσγι όλιγώτερον όδυνη·· 
ράς τάς φρικώδεις περιπετείας τών έν άπογνωσει άγωνιζομενων 
συντρόφων της.

ΑΙ ΓΪΝΑΙΚΕΣ ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΟΑΓΜΠΙΑΚΟΓΣ ΑΓΩΝΑΣ
Β'.

Ή  Σπαρτιάτις Κι/νίσΊεα ελαβε μέρος εις τούς άγώνας κατά 
παρακίνησιν τού άδελφού αυτής ’Αγησιλάου, βασιλεως τής 
Σπάρτης. Έπραξε δέ τούτο ό ’Αγησίλαος, ΐνα άποδειςγι εις 
τινας Σπαρτιάτας, έναβρυνομ.ένους διά τους ίππους αυτών, ους 
είχον προωρισμένους διά τούς άγώνας, ότι ή έπιτυχια δεν εζ- 
αρτάται έκ τής άτομικής ισχύος, άλλ’ έκ τών μέσων, τα ό
ποια ήδύνατό τις νά διαθέσν) πρός διατροφήν ίππων. Ούτως η 
Κυνίσκα άποστέλλει τούς ίππους της καί νικά· λαμβάνει ώς 
βραβεΐον στέφανον, άπλούν κλάδον έκ τής παρα την ιεραν Αλ- 
τιν έλαίας, όστις όμ.ως έθεωρεΐτο υπο τών Ελλήνων πολυτιμο- 
τερος καί αυτού τού βασιλικού διαδήματος ! Ζωηρώς περιγρά
φει ό πατήο τής ιστορία; Ήροδοτος· το υψηλόν τούτο φρόνημα 
των Ελλήνων έν τή άκολούθιρ περιστάσει: Ό  βασιλεύς τών 
Περσών Ξέρξης ήρχετο έναντίον τής Ελλάδος και ευρισκετο 
ήδη έν Θεσσαλία, ότε παραδίδονται εις αυτόν Αρκάδες τινες. 
Οι περί τον Ξέρξην ήρώτων αυτούς τ ί επραττον οι Ελληνες 
*ατ’ έ/είνην τήν έποχήν οί ’Αρκάδες άπήντησαν, ότι έτέλουν 
έν ’Ολυμπία άγώνας. Ποιον δ’ εΐνε τό βραβεΐον τών άγώνωι 
τούτων ■ έρωτώσιν οί Πέρσαι· «Στέψα.νθ£ ¿A.cnciC® "̂ τ0 η * ' 
παντησις. Άκούσας τότε εις τών περι τον βασιλέα, οτι ως 
βραβεΐον έδίδετο άπλούς έξ έλαίας στέφανος καί ουχι χρημ-ατα, 
στρέφεται πρός τον αίτιον τού πολέμ.ου Μαρδονιον: «Πατιαι

■ Σαρδόνιε, πο ιους έ π ’ άνδρας ή γ α γ ες  υαχυσΌ υενους ύ -  
ρέας, οι ού περι χρημάτων τον άγώ να  πο ιούντα ι άλλα  
π ερ\ άρετης». Τό ταπεινόν δέ καί συνάμα άνεκτίμητον τούτο 
βραβεΐον έδόθη τό ποώτον κατά τήν έβδομην Ολυμπιάδά,

καθ’ ήν ένίκησεν ό Μεσσήνιος Δαϊκλής. Μέχρι τής Ολυμπιαδος 
ταύτης έδίδετο χρηματική άμοιβή.

Ή  Κ υνίακα ειπομεν θριαμβεύει, οί συμπολ,ΐται αυτής τή 
άνεγείρουσιν έν Σπάρτγι άνδριάντα, έκεινη δε ευγνωμονούσα ά- 
νατίθησιν ε ΐ; τον Όλύμπιον Δια ίππους εκ χαλκού. Και αλ- 
λαι γυναίκες ήκολούθησαν το παραδειγμα τής Κυνισκας. Η 
Ε ύρυλεω νίς , συμπολΐτις αυτής ήξιωθη βραβείου εις τους ά 
γώνα; καί άνδριάντος έν Σπάρτν). Μετα ταύτα δε ουκ οηγαι 
έκ Μακεδονίας συμμετέσχον τών άγωνων κ.αι εξήλθον νικη- 
τριαι.

Εις τάς πανελληνίους έορτάς τών ’Ολυμπίων πλήθος πολυ 
συνέρρεεν. Ή το  τό έντευκτήριον ούτως ειπεΐν τής ευφυΐας και 
τού πλούτου. Έκεΐ παρευρίσκοντο φιλοσοφοι, ποιηται, στρα
τηγοί, πολιτικοί, καλλιτέχναι, έμποροι, βιομηχανοι. I ψιστα 
φιλοσοφικά καί πολιτικά ζητήματα συνεζητούντο υπο τών φα
εινών άστέρων τής άρχαίας Ελλάδος, τού Σωκρατους, του 
’Αναξαγόρα, τού Πλάτωνος, ^ού Δημοσθένους, τού Πινδάρου, 
τού Θεμιστοκλέους. Πολλοί δέ τό πρώτον καθίστων έκεΐ γνω 
στά τά έργα των.

Διάφοροι πόλεις τής Ελλάδος εκ των άπωτατων μ,ερων ε- 
πεμπον εις τούς άγώνας τούτους τούς άντιπροσωπους των, 
τούς καλουμένους θεωρούς. Οί θεωροί εφερον προσφοράς με
γάλης άξίας έκ μέρους τής πατρίδος αυτώ ν ήσαν δέ πολυτε
λέστατα ένδεδυμένοι, άπαστράπτοντες έκ τών εκ χρυσου και 
πορφύρας στολών αύτών.

Προστάτης τών ιερών τούτων άγώνων ήτο ό πατήρ τών 
θεών Ζεύς. Ό  πρός τιμήν του έν ’Ολυμπία ναος ήτο εν εκ 
τών άριστουργημάτων τής καλλιτεχνίας τών άρχαιων Ελλή
νων έκ πολυχρώμου μαρμάρου καί ρυθμού Δωρνκοϋ. Εις το 
μέσον τού ναού εκειτο τό ύπο του Φειδιου γλυφεν άριστουρ- 
γημα τής άρχαίας γλυπτικής, το χρυσελεφαντινον άγαλμα τού 
’Ολυμπίου Διός. Ή το τεσούτον υψηλόν, ώστε αν καί ό κρα- 
ταιός θεός έκάθητο έπί θρόνου, ή κεφαλή αυτού ήγγιζε^ σχεδόν 
έπί τού θόλου τού ναού. Ό  θρόνος ήτο κατεσκευασμένος έξ έ- 
βένου καί πεποικιλμ.ένος χρυσω και πολύτιμοι; λιθοις. Επι του 
μοναδικού καί λαμπρού τούτου θρονου έκάθητο ό τών θεών πα
τήρ έπιβάλλων καί μεγαλοπρεπής, κρατών εις τήν άριστεράν 
χεΐρα σκήπτρον, έφ’ οΰ ΐστατο άετος, εις την δεςιαν δε τετα-. 
μένην ΐστατο ή Νίκη Χρυσελεφάντινη καί πρός αυτόν άτενί- 
ζουσα. Τά σανδάλια τού άγάλματος ήσαν χρυσά, έπίσης καί ό 
έπί τών γονάτων έρριμένος μανδύας, επι του οποίου πολιτιμοι 
λίθοι παρίστανον ζώα καί άνθη. Περί τού άγάλματος τούτου
ελεγον οί άρχαΐοι :

«Ή  θεός ήλθ’ έπί γήν έξ ουρανού εικόνα δείξων Φειδία ή
σύ γ ’ εβης τον θεόν όψόμενος».

Κ α λ λ ιό π η  Κ ινδ ύ νη

Η Ε Τ Τ Τ Χ Ι Α !
(Έ κ  τώ ν τού Λέοντος Τολστόη). 

Α '.
Ό  Χριστός μάς άποκαλύπτει τήν άλήθειαν. Έαν η αλή

θεια ύφίσταται θεωρητικώς, οφείλει νά ΰφίσταται καί πρακτι- 
κώς. Έάν ή έν Θεώ ζωή εΐναι άληθής καί εύτυχής, οφείλει
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καί έν τή) πραγματικότητι έφαρμοζομένη νά είναι τοιαύτη. 
Διότι η ή πραγματική ζωή πρέπει νά δύναται να έφαρμοσθήι 
εις τά δόγματα του Χρίστου, ή ή του Χρίστου διδασκαλία - 
είναι ψευδής.

*0 Χριστός, μας καλεΐ εκ του σκότους προς τό φως, καί ! 
ούχί έκ του φωτός προς τό σκότος. Εύσπλαγχνίζεταε τούς 
ανθρώπους, καί μεταχειρίζεται αυτούς ώς πρόβατα απολω
λότα. Τοίς υπόσχεται, διά νά τού; έλκύση, καλόν ποιμένα 
καί παχείαν βοσκήν. ’Άλλως τε, προειδοποιεί τούς οπαδούς 
του πάντας, όσοι θά ύποφέρωσε διά τά διδάγματά του καί 
τούς έξορκίζει νά είναι ακράδαντοι. ’Αλλά δεν λέγει, ότι άκο- 
λουθούντες αύτόν θά ύποφέρωσι περισσότερον ή άκολουθούντες 
τά  εγκόσμια. Λέγει, ότι ή ήθική των ανθρώπων τούς καθιστμ 
δυστυχείς, ένώ οί οπαδοί αϋτοϋ θά εύρωσι τήν ευτυχίαν !

Είναι πλέον|ή βέβα.ον ότι ή διδασκαλία αύτη είναι του Χρί
στου- ή σαφήνεια των λόγων του, ή γενική έννοια του δόγ
ματός του, ό βίος αύτού καί ό των μαθητών του είναι ίκαναί 
άποδείξεις.

Παραδέχονται πάντες, ότι οί του Χριστού οπαδοί είναι ευ
τυχέστεροι εκείνων, οΐτινες εις τά τού κόσμου ύποκύπτουσι- οί 
πρώτοι πράττοντες τό καλόν, δεν προκαλούσιν οΰδέν μίσος ! 
δεν είναι ’εκτεθειμένοι παρά εις τάς καταδρομάς καί προσβολάς 
μόνον τών κακών. Οί ζηλωταί τών εγκοσμίων, αυτοί εχουσιν 
ώς κανόνα τού βίου των, τον νόμον τής πάλης καί άλληλο- 
τρώγονται. Έ ξ άλλου αί ανθρώπινοι δοκιμασίαι είναι αί αΰταί 
δι’ όλους. Ά λ λ ’ ένω οί τού Χριστού οπαδοί, τάς ύποφέρουσι 
μετά γαληνης, καί τάς κρίνουσιν αναγκαίας, οί τού κόσμου 
οπαδοί έξανίστανται δι’ όλων αυτών τών δυνάμεων καί άγνοοΰσι 
διά τί πάσχουσι.

Ά ς  άνακαλέση έκαστος τάς δυσκόλους στιγμάς τοΰ βίου 
του, άς ένθυμηθή) τά φυσικά καί ήθεκά αυτού δυστυχήματα 
καί άς έρωτήση εαυτόν, έν όνόματι τίνων άρχών, ΰπέφερε τόσα 
κακά ; Έν όνόματι τών άρχών τού Χριστού ή τού κόσμου ; Ό 
ειλικρινής άνθρωπος άς διέλθηι κατά διάνοιαν όλην τήν διάρ
κειαν τής ζωή; του. Θά ΐδη, ότι ποτέ δεν ΰπέφερε, διότι ήκο- 
λούθησε τά δόγματα τού Χριστού, άλλα τό πλείστον τών δυ
στυχημάτων αυτού προήλθε, διότι, άνθιστάμενος εις τήν συ- 
νείδησίν του, ήκολούθησε τήν ήθικήν τού κόμου.

Εις τον βίον μου, ευτυχή ύπό τήν εποψιν τού κόσμου, δ 
άριθμός τών άτυχημάτων άτινα ύπέφερα διά τόν κόσμον, θά 
ήρκει ίνα καταστώ μάρτυς διά τόν Χριστόν. Ό λα ι αί κακίαι 
αί μολύνασαι τόν βίον μου, άπό τής μέθης καί άκολασίας 
τών ετών τών σπουδών μου, μέχρι τών μονομαχιών, άσθενειών, 
καί τού άτάκτου καί επιπόνου βίου, ον παλαίω, όλα ταύτα 
είναι μαρτύριον προσφερόμενον επί τού βωμού τού κόσμου. Καί 
δέν ομιλώ ή περί τού προσωπικού βίου μου, έςαιρετικώς ευτυχούς 
κατά τήν κρίσιν τού κόσμου. Ά λλά  πόσα θύματα τού κόσμου, 
τών οποίων δέν δύναμαι νά φαντασθώ τά  άτυχήματα !

Είμεθα πεπεισμένοι, ότι αί δυστυχίαι, ών είμεθα παραίτιοι 
είναι οί κανονικοί όροι τής ζωής Οΰτω δέν δυνάμεθα νά έννοή- 
σωμεν ότι ό Χριστός μάς λέγει ν ’ άπέχωμεν τού κακού καί 
νά ζήσωμεν ευτυχείς. Μελετήσατε λαόν τινα καί κατά προ- 
τίμησιν λαόν τών πόλεων· εξετάσατε τά πρόσωπα ταύτα τά 
καταπονημένα, τά άνήσυχα, τά έκ τών παθών ήφανισμένα. 
Άναμνήσθητε τού βίου σας, ή καί έκείνους ους έγνωρίσατε έκ

τού πλησίον, Ινθυμήθητε τούς βιαίους θανάτους, τάς δολοφο
νίας περί ών ήκουσατε νά ομιλούν, καί έρωτήσατε τό αίτιον, 
όλων αυτών τών κακών. Καί θά ίδητε, δσω παράδοξον καί 
άν φαίνηται τούτο, ότι έννέα έπί τοίς δέκα, παραίτιος τών 
άνθρωπίνων άτυχημάτων είναι ή κοσμική ζωή, ότι ταύτα είναι 
άνωφελή, ότι ήδύναντο νά μή ύπάρχωσι, καί ότι τό πλείστον 
τών άνθρώπων είναι μάρτυρες τών κοσμικών ιδεών. ’Εσχάτως, 
έν βροχερά Κυριακή τού φθινοπώρου διηρχόμην τροχιοδρόμων 
τήν άγοράν, τήν παρά τόν Πύργον ,ΤοΐιΙΠιβΓβν. Έ πί έκτά- 
σεως ήμίσεως χιλιομέτρου, ή άμαξα διέσχιζε τό πεπυκνωμένον 
πλήθος, όπερ όπισθεν ήμών συνηνούτο πάλιν. Άπό πρωίας 
μέχρις έσπέρας, αί μυριάδες αΰται τών άνθρώπων, οί πλείστοι 
πειναλέοι, καί ένδεδυμένοι ράκη, ώθούσι καί ώθούνται εις τόν 
βόρβορον, φιλονεικούν, άπατώσι καί άπατώνται, μισούμενοι 
άμοιβαίως. Τούτ’ αυτό συμβαίνει εί; όλας τάς άγοράς τών 
άλλων μεγαλοπόλεων. Οί άνθρωποι οΰτοι θά διέλθωσι τάς 
έσπέρας αυτών είς τά  καπηλεία, καί θά διανυκτερεύουσι εις 
τάς άθλίας καί ρυπαρά; τρώγλας των. Ή  Κυριακή εινε ή 
καλλιτέρα των ημέρα. Τήν Δευτέραν έπαναρχίζουν τήν έπά- 
ρατον αυτών ζωήν. 'Υπολογίσατε πώς ζούν οί άνθρωποι αυτοί, 
τί άφήνουν καί τί έπιζητυύν. Παρατηρήσατε είς ποιον είδος 
έργασίας παραδίδονται καί θά ίδητε, ότι είναι μάρτυρες.

Όλοι έγκατέλειπον, τούς άγρούς των, τάς οικίας των, 
τούς πατέρας, καί τούς άδελφούς των. Άπηρνήθησαν καί τάς 
συζύγους καί τά  τέκνα των, διά ν’άποκτήσωσιν ό,τι ό κόσμος 
νομίζει άναγκαίον. “Όλοι είναι έκεΐ- άπό τού έργάτου τών 
’εργοστασίων, τού άμαξηλάτου, τής ραπτρίας, τής διεφθαρ
μένης γυναικός μέχρι τού πλουτισθέντος έμπορου, τού υπαλ
λήλου, χωρίς νά συμπεριληφθώσιν είς τούτους οί μυριάδες τών 
δυστυχών, οΐτινες έχασαν τό παν, καί ζώσι έπαιτούντες πίνον- 
τες καί διανυκτερεύοντες είς τά τής νυκτός άσυλα.

Διέλθετε τό πλήθος τούτο- άπό τού πτωχού μέχρι τού 
πλουσίου- ζητήσατε ενα άνθρωπον, όστις θεωρεί εαυτόν ίκανο- 
ποιημένον καί νομίζει ότι κατέχει ό,τι ό κόσμος θεωρεί ώς 
άναγκαίον, δέν θά εΰρετε ούτε ενα μεταξύ τών χιλίων. Ό λοι 
προσπαθούν ν’ άποκτήσουν ό,τι ό κόσμος έπιβάλλει, καί ούτι- 
νος ή ελλειψις διά τόν κόσμον τούτον άποτελεΐ τήν δυστυχίαν. 
Ά λ λ ’ ευθύς μετά τήν άπόκτησιν τού όρεγομένου καλού, ο 
κόσμος, παρουσιάζει κάτι άλλο άκόμη, καί ή έπίμοχθος αύτη 
έργασία τού Σίσυφου διαρκεΐ αιωνίως. Παρατηρήσατε τήν 
κοινωνικήν κλίμακα άπό τού άνθρώπου όστις έξοδεύει 300 ρού
βλια μέχρες έκείνου, όστις έξοδεύει 50 ,000  θά ίδητε ότι όέν 
υπάρχει εις, όστις δέν έργάζεται ύπερβολικά διά ν’ άποκτήση 
400 ρούβλια, έάν εχη 300, 500 έάν εχη 400  καί οΰτω καθε
ξής. Ουδέ είς όστις ε’χων 500 επιθυμεί νά κατέλθη είς την 
θέσιν έκείνου τών^400, καί έάν ό αυτός άνθρωπος περιορί
ζεται έκουσίως ε’ ς 400 ρούβλια, ποιεί τούτο διά νά συνά
θροιση καί θησαυρίση περισσότερα.

Σήμερον ό άνθρωπος ούτος κατέχει έν ένδυμα τού συρμου 
αύριον θά θέλη εν ώρολόγιον μετά τής άλύσεως αυτού, μεθαύ- 
ριον έν οίκημα μετά διβανίων καί πολυελαίων, τάπητας δια 
τήν αίθουσαν, παραπετάσματα καί βελούδα έπειτα οικίαν με- 
γάλην, ίππους, εικόνας. Τέλος μετά τόσην φυσικήν έξάντλη- 
σιν άσθενεί βαρέως καί άποθνήσκει. Έτερoςj εξακολουθεί το 
εργον του καί τελειόνει τήν ζωήν του έπίσης χωρίς νά γνωρίζή
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$ιατί έκοπίασε τόσον. Ά λ λ ’ ίσως ή ζωή αΰτη αΰτή καθ’

έαυτήν είναι ευτυχή., ; , -
0ά συγκρίνωμεν αυτήν προσεχώς μέ ό,τι οί άνθρωποι εννοου-

fftv ευτυχίαν, καί θά ίδωμεν, ότι είναι ύπερμέτρως δυστυχής.
(Έ* τον Γαλλικού) Β α σ ιλ ικ ή  Κ υρ ια κ ίδ ο υ .

Η Δ Υ Ν Α Μ Ι Σ  Τ Η Σ  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Σ
Ή 2 Φεβρουάριου είναι διά τάς Πάτρας ήμέρα εορτής έπι- 

σήμου, μεγαλοπρεπούς. Δάφναι, μυρσίναι, άνθη πολύχρωμα 
χατακλύζουσι τήν αίθουσαν τού Συλλόγου τών Καλαβρυτινών 
διά τά ’εγκαίνια τού όποιου φέρεται έκ τής μονής Ά για ς Λαυ 
ρας ή πολύτιμος σημαία τής έπαναστάσεως. Συγκίνησις ακρα 
έπικρατεί πανταχού, καί είς τά όμματα πάντων τών κατοίκων 
διακρίνεται ίδιάζουσα άγαθότης, άνυπόκριτος εόσέβεια, υπερή
φανος χαρά καί ανυπομονησία υπέρμετρος.Έχουσι δίκαιοr  θα 
ίδωσι μετ’ ολίγον τήν σημαίαν, ήτις εδωκε τό σύνθημα τής ε
λευθερίας μας. Περιμένουσι τού Γερμανού τό Λάβαρον δικαίως 
λοιπόν γραίαι κυρίαι, νεαραί δέσποιναι καί άβραί παρθένοι σπευ- 
δουσι νά καταλάβωσι θέσεις είς τούς έξώστας καί τάς όδους, 
ένω τό πλήθος έν άσφυκτικώ συνωστισμώ χωρεΐ προς την πα
ραλιακήν οδόν καί αί γαλανόλευκοι σημαΐαι έν εύσεβεί παρα
τάξει άμιλλώνται τις πρώτη νά χαιρετίση ύποκλινώς τήν προ- 
μήτορα'αυτής, ήτις έρχεται δι’ ιδιαιτέρας αμαξοστοιχίας τήν
Τρίτην καί ήμίσειαν. ^

Καί πώς μέν ύπεδέχθησαν τήν σημαίαν μας δέν προτίθεμαι 
νά είπω ένταύθα- πολλοί περί τούτου ώμίλησαν. Εκείνο όμως 
όπερ δέν θά λησμονήσω ποτέ, είναι ότι ηύτύχησα νά ίδω  ̂τήν 
ημέραν έκείνην καρδίας άληθώς έλληνικάς, ψυχάς ενθουσιώδεις 
και εΰγενεΐς, μέ θρησκείαν, μέ αίσθημα πατριωτικόν, έτοιμους 
νά πράξωσιν όλα; τού Ευαγγελίου τάς θεωρίας, έτοιμους να 
θυσιασθώσιν ύπέρ τού καλού. Διά μίαν ημέραν ήθικοποιήθησαν, 
διά μίαν ώραν έξηγνίσθησαν, διά μίαν στιγμήν έξηγιάσθησαν. 
Πάν αίσθημα εύγενές άφυπνίσθη καί ελαβε θεσιν έν τη, καρδιγ 
ενός έκαστου. Καί ιδού άνδρες, γυναίκες, παιδία κλίνοντες τό 
γόνυ προ τού ιερού Λαβάρου, προ τού κειμηλίου τής πατριδος, 
άσπάζονται εΰλαβώς, δακρύοντες, τό κράσπεδον τής χρυσοκέν
τητου Σημαίας, ήν ευσεβείς μοναχοί κρατούσιν ύποτρεμοντες έκ 
συγκινήσεως.

Ή  Σ η ι ια ία .
Ή  Σημαία ή άνυψωθεΐσα τήν 25 Μαρτίου 1821 ύπό τού 

Γερμανού είναι εργον χρυσοκέντητον καλλιτεχνεκωτατα ειργα- 
σμένον, άριθμούν 350 περίπου ετη: Άπεσταλη υπο μοναχού 
τίνος διαμένοντος είς Πρίγκηπον τού Βυζάντιου, όστις κατωρ- 
θωσε νά κατασκευάση ταύτην τή) συνδρομή διάφορων ομογενών 
εύρισκομ-ένων είς Κωνσταντινούπολιν.

Τινές όμως λέγουσιν, οτι έστάλη υπο τής Αικατερίνης τής 
μεγάλης αύτοκρατείρας τήςΡωσσίας, ήτις και αλλα βαρύτιμα 
δώρα επεμψεν είς τήν Μονήν, ώς Ευαγγέλιον κοσμουμενον υπο 
χιλίων διακοσίων λαμπρών άδαμάντων με άγιους άριστης τέ
χνης, ώραΐον σταυρόν καί πλείστας χρυσοϋφάντους εικόνας καί 
τεχνικωτάτας προσωπογραφίας άγίων. Ή  Σημαία έχρησιμευ- 
σεν έν άρχήι ώς κάλυμμα τής ώραίας Πύλ.ης, παριστά δε έπι 
τού μετάξινου χρυσοειδούς ύφάσματος τήν Κοίμησιν τής Θεο- 
τοκου καί τήν μετάστασιν αύτής· Νύν φυλάσσεται επιμελώς
έντός ναΐδίου εύρισκομένου έν τω μέσω τής Μονής.

Έν Πάτραις Β α σ ιλ ική  Τ ζ4νη

ΤΟ ΧΡΤΣΑΝΘΕΜΟΝ
Ό  μικρός πρίγκηψ ήτο ετοιμοθάνατος.
Οί ιατροί άπεφάνθησαν τήν προτεραίαν, ότι η έπιστημη των 

ήτο πλέον άνίσχυρος, καί ό αυτοκράτωρ διεταζε να τους φυ- 
λακίσωσιν όλους, όμνύων έπί τού χρυσού στέμματός του, ότι 
τήν έπαύριον θά τούς άπεκεφάλιζε.

Κατόπιν προσεκάέ εσεν άλλου;· ταχυδρόμοι άνεχώρησαν καθ’ 
όλας τά ; διευθύνσεις, καί έπέστρεφον όδηγούντες λευκότριχας 
γέροντας, οΐτινες έκίνουν τήν διά κίτρινων μεταξωτών σκούφων 
κεκαλυμμένην κεφαλήν των καί έψιθυριζον λογους ιερούς· τ α 
χέως όμως άνεγνώριζον τήν άνικανότητα αυτών. Ουδεποτε ε- 
τυχε νά καταπολεμήσωσι παρομοίαν άσθενειαν, και δεν εΰρι· 
σκον φάρμακον, ούτε είς αΰτάς τάς ίεράς βουδδικας γραφας, 
τάς οποίας έμελέτων καθ’ όλον αύτών τόν βίον οίτε έντός τών
ναών, οίτε ύπό τά ιερά άλση.

Έξαλλος τότε έξ οργής ό αυτοκράτωρ διέταξε, νά περιφε- 
ρωσιν αύτούς δεδεμένους έν τή πόλει, νά προηγούνται αύτών 
έφιπποι ώπλισμένοι κήρυκες κραυγάζοντες πρός τό γονυκλινές 
πλήθος, ότι, όσοι λέγονται άγιοι καί σοφοί καί δέν δύνανται 
νά σώσωσι τόν υιόν τού Ουρανου, θα άποθανωσιν ατιμον θά

νατον.
Ά λ λ ’δ,τι αυτοί δέν ήδυνήθησαν να πράξωσι θα το επραττεν

* Γ ·αυτός.
Καί ήδη, φέρων στέμμα έπί κεφαλής, χρυσούν θώρακα και 

μέγαν άκινάκην παρά τό πλευράν του, ΐστατο πλησίον τής 
κλίνης τού ψυχορραγούντος παιδος, καί κρατών την χεΐρα αυ
τού άδακρυς περιέμενε. Τω έφαίνετο άδυνατον, ότι ο θανατος 
θά έτόλμα νά έγγίση τόν υίον του, ένω αυτός ητο έκεΐ, αυτός, 
ό κύριος.

Πέριξ τής κλίνης διέταξε νά καταταχθώσιν οί στρατιώταί 
του μέ τά  διπλά αύτών ξίφη- άκίνητοι έν τή) μελανή) πανοπλία 
των έπί τής οποίας ήσαν σχεδιασμένα τά δώδεκα συμβολικά 
ζώ α- διέταξε νά άνάψωσι καθ’όλον τό μήκος τής μεγά\ης μαρ
μάρινης κλίμακος τάς λυχνίας, αΐτινες έκρίμαντο έκ του ράμ
φους όρειχαλκίνων πελαργών.

Ιππείς φέροντες κράνη παριστώντα άπειλητικάς χίμαιρας, 
τήν λόγχην είς τήν χείρα, έφρούρουν πέριξ τού παλατιού. Επι 
τών δωμάτων, τοξόται πολεμικώς ένδεδυμένοι ερριπτον βέλη 
κατά τών συννέφων, καί οί ιερείς διετάχθησαν νά έξακολουθή- 
σωσι παίζοντες τά  τύμπανά των. Έαν ό θανατος διηρχετο έ- 
κείθεν, ό θόρυβος, τό φώς, τά  ξίφη, τά βέλη καί αί λόγχαι 
θά έμπόδιζον αύτόν βεβαίως νά πλησιαση.

Έν τή) πόλει ή ζωή πάντων έφαίνετο άμφίβολος- τά πλοία 
εχοντα συνεπτυγμένα τά τετράγωνα αύτών ιστία, εμενον άκι- 
νητα είς τήν άκτήν. Τά έργαστήρια ήσαν κεκλεισμένα- ένώπιον 
δέ κολοσσιαίου λιθίνου Βούδδα, καθημένου έπί φύλλου λωτού 
και εχοντος τάς χείρας ήνωμένας έπί τών γονάτων του, γυναί
κες καί άνδρες ύπό τήν λάμψιν τών πυρσών καί τόν θόρυβον 
τών κροτάλων έκραύγαζον, καί έκτείνοντες τάς χείρας προσεκύ-
νουν έδαφιαίως.

Έν τω  αύτοκρατορικώ δωματίω ύπό τόν χρυσόν καί τήν μέ- 
ταξαν, εχων ύπεράνω τής κεφαλής του δυο ιερούς λευκους δρά
κοντας, κρατούντας μεταξύ τών άργυρών αύτών ονύχων άν- 
θοδέσμας χρυσανθέμων, ό μικρός πρίγκηψ έξηκολούθει ψυχορ^ 
ραγών. Τό ισχνόν στήθος του άνυψούτο μετα κοπου. ΙΙαραόο-
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ξος πνοή Ιξηρχετο διά ¡/.εσού τών συγκ,ρουορεενων όδόντων αΰ
τοϋ, καί από καιρού εις καιρόν αί ¡λίκραί συνεσπασριεναι χεΤρες 
του εφαίνοντο ώς νά Ιζητουν να άποθησωσι αόρατόν τι πράγρ,α, 
όπερ τον Ιβάρυνε καί τον επνιγεν.

Έν τοότοις εις τό γειτονικόν δωρ,άτιον, έν τδ  ¡λίσφ τής τε
θλιμμένης συνοδιας της, ή αυτοκράτειρα γονυκλινής ώλοφύρετο. 
Καί τοι δε τό δωμάτιον ήτο επεστρωμενον διά μετάξης καί αί 
θύρατ χάλκινοι, οί λυγμοί της εφθανον μέχρι του μικροϋ ασθε
νούς· Τοτε ούτος, βραδέως στρεφόμενος πρός τον πατέρα του 
καί παρατηρων αυτόν προσεκτεκώς διά των μεγάλων εκφραστι
κών αΰτοϋ οφθαλμών, ήρώτα διατί ε'κλαιον εκεί’ διατί ή αΰτο- 
κράτειρα μητηρ δεν ήτο πλησίον του, καί διατί πάντες οί εκεϊ 
εύρισκόμενοι στρατιώται με τα μεγάλα αυτών ξίφη δεν επρατ- 
τον τι όπως μή ύποφερτ) !

Εις εν τοτε νεϋμα του αύτοκράτορος, οί Ιππείς έκίνουν τάς 
λογχας των, οί τοξόται εριπτον βροχήν βελών περιξτοϋ παλα
τιού, καί ό θόρυβος τών τυμπάνων ηΰξανε. Μετά ταϋτα πα- 
ρατηοών τόν υίόν του, ελεγε : «Κοψηθητι μικρέ πρίγκηψ, οί 
στρατιώται σου θά έπαγρυπνώσιν επί σου.» Ά λ λ ’ οί οφθαλ
μοί του παιδός εμενον ΰπερμετρως ήνεωγμενοι, καί ή πνοή του 
καθίστατο όλονεν όλιγώτερον ευκρινής.

Αίφνης κάτωθεν τής μαρμάρινης κλίμακος ήκουσθη θόρυ
βος. Ό  αΰτοκράτωρ εστράφη ευθύς. Τις απερίσκεπτος έτόλ- 
μησε νά διελθγι τό κατώφλεον του παλατιού του ; Καί ή χείρ 
του άφήσασα τήν του υίοϋ αΰτοϋ, έδράξατο άπό τής λαβής τόν 
άκινάκην του.

’Αλλά στρατιώτης τις ίφάνη εί; τήν θΰραν του δωματίου, 
καί πεσών παρευθύς γονυκλινής, προσεκύνει έδαφιαίως.

Όμίλει, εΐπεν ό αΰτοκράτωρ, τίς τολμά νά ελθη μεχρις 
έμοϋ ;

Εις γέρων, άπεκρίθη τρόμων ό στρατιώτης, πάντοτε γονυ
κλινής, ζητεί νά σάς ομίλησα).

Νά ΐΛοί ομίλησα) ! Μά τούς θεούς καί τούς προγόνους μου, 
δεν γνωρίζω τί δύναται νά με εμπόδισα) άπό του νά διατάξω νά 
κοπή ή κεφαλή σοΰ καί τών συντρόφων σου. Έπίστρεψον εις 
τήν θεσιν σου- θ ’ απαντήσω κατόπιν.

Ά λ λ ’ αίφνης, εις τό άνω άκρον τής κλίμακος, έφάνη γε'ρων 
τις Μακρά χιονόλευκος γενειάς εφθανε μέχρι τής ζώνης του· 
εφερεν Ισθήτα μεταξίνην, τής όποιας τό αρχικόν χρώμα είχον 
μεταβάλει ό χρόνος καί ή χρήσις, ύπό δε τούς γυμνούς πόδας 
αΰτοϋ, ίφερε σανδάλια, τών όποιων αί όπαί έδείκνυον τό μή 
κος τής διανυθείσης όδοϋ. Καί διά μεν τής μιάς χειρός έστη- 
ρίζετο h c i  ράβδου έξ ίνδοκαλάμου, διά δε τής άλλης έκράτει 
ξηρόν χρυσάνθεμον.

Ό  αΰτοκράτωρ εξέβαλε κραυγήν θυμοϋ καί λυ'σσης· άλλά 
πριν ή ούτος κάμη νεϋμά τι, ό γέρων εκτείνας τήν χεΤρα, 
.είπε : Moi έπετρεψαν νά είσέλθω ότε τοίς είπον, ότι ήλθον διά 
νά σώσω τόν υίόν σου ! Καί ό γέρων έπροχώρησε πρός τήν 
κλίνην, χωρίς οί φρουροί, προσβλέποντες τώρα τόν αΰτοκράτο- 
ρα, νά όιασταυρώσωσι τά ξίφη ενώπιον του.

Ό  αΰτοκράτωρ τόν ήτένιζε :
Μά τόν άνατέλλοντα "Ηλιον, εΐπεν, εάν ψεύδεσαι, θά δια

τάξω να φονευθώσι διά βέλους, εκείνοι, οϊτινες σε άοήκαν νά 
είσέλθγις, καί θά απαιτήσω παρά τών δημίων μου νά έπινοη- 
σωσι διά σε τρομερώτατα βασανιστήρια !

*0 γέρων έμειδίασε : Εις τήν ηλικίαν μου, ύπέλαβε, τό 
νήμα τό συνδέον τήν ψυχήν με τό σώμα είνε λεπτότατον καί 
πολύ εφθαρμένον, καί ό σίδηρος τών δημίων σου, δεν θά β*, 
σανίσα] ή εν πτώμα. Φθάνω εγκαίρως, προσέθεσε, παρατηρών 
τόν παΐδα, δστις ήδη ακίνητος έφαίνετο βλέπων ποοσεκτικώς 
αοράτους σκιάς. Έάν οί στρατιώται με έμπόδιζον νά είσέλθω, 
κα τ ’ αΰτήν ακριβώς τήν στιγμήν, ό υιός σου θά εΐχεν άποθάνει!

*0 αΰτοκράτωρ άνεσκίρτησεν- οί λακωνικοί λόγοι τοϋ γέρον- 
τος ίνεποίησαν αΰτώ έντύπωσιν.

Καί τό φάρμακόν σου ; ήρώτησε.
Τοϋτο τό χρυσάνθεμον, τό όποιον μόλις θέσω επί τής καρ

διάς τοϋ υίοϋ σου, τό αιμά του θά άρχισα] έκ νέου νά κυκλο- 
φορή καλώς καί θά τώ ίμφυσήσγι ζωήν ! Ά λλά πρέπει πρώτον 
νά γνωρίζω, τί θά μοί δώσα,ς εις ανταλλαγήν !

Ό  αΰτοκράτωρ εκ δευτέρου εκαμε κίνημα θυμοϋ. "Αθλιε, 
άνέκραξεν, όστις φιλονεική; τό τίμημα τοϋ φαρμάκου σου, ενώ 
λέγεις, ότι ό κίνδυνος είναι άφευκτος ! Αγνοείς ότι είμαι ό 
κύριος ;

Τής ζωής μας Γσως, τής θελήσεώς μας ποτέ, εΐπ-ιν ό γέρων, 
χωρίς νά ταραχθή περισσότερον.

’Εκεί ος όστις κείται εκεί είναι υιός τοϋ αΰτοκράτορός σου, 
υιός τών θεών, οϊτινες βασιλεύουσιν έν τώ μέσω τής νεφέλης !

Οΰδέν παιδίον θνητών δύναται νά όνομασθή υιός Οΰρανοϋ· 
καί έάν σύ ό ίδιος ήσο θεός, δεν θά είχες ανάγκην τής βοή
θειας ενός γέροντος.

"Ορισον τότε, σύ ό ίδιος, τό ποσόν τοϋ χρυσοϋ, τό οποίον 
θέλεις νά λάβαις. Θά σοί δοθή αμέσως.

Τάπλούτη εΐναι μάταια, καί άν έπεθύμουν χρυσόν, τά ιερά 
βιβλία θά με εΐχον διδάξει πώς νά αποκτήσω. Εις τό βάθος 
τοϋ σπηλαίου όπου έζησα, μή ίχω ; πρός διατροφήν ή ολίγους 
κόκκους πιπεοορίζης καί νουφάρου καί διαυγές ύδωρ ενός ρυα- 
κίου, υπήρξα πάντοτε πλουσιώτερός σου, όσω πλήρες καί άν 
είναι τό αΰτοκρατορικόν θησαυροφυλάκιόν σου !

"Ακουσον τότε, εΐπεν ό αΰτοκράτωρ, δράτταν αΰτοϋ τήν 
χείρα. Θά σοί ανεγείρω μεγαλοπρεπέστατον ναόν. Εκατόν 
όρειχάλκινοι ’επίχρυσοι κίονες θά ύποβαστάζω*Ί τήνκολοσσιαίαν 
στέγην· χίλιοι φανοί σίδηροί καί λίθινοι θά καίωσιν έν αΰτφ 
νυχθημερόν. ’Εν τώ μέσω θά ανεγείρω τό άγαλμά σου· ίερεΐς 
θά ερχωνται νά σέ έξυμνώσιν έν όργάνοις, καί θά τιμωρήσω μέ 
θάνατον έκεΐνον, όστις δεν θά σέ προσκυνήσν).

Οί ναοί έκτίσθησαν, εΐπεν ό γέρων, διά νά στεγάζωσι μόνον 
τά αγάλματα τών θεών, καί οΰδείς άνθρωπος δικαιοϋται νά 
υποχρεών/ι άλλον άνθρωπον νά προσκλίνα) ένώπιόν του.

Τί ζητείς λοιπόν ; θέλεις τό ήμισυ τοϋ βασιλείου μου 5 τό 
παλάτιόν μου, τούς τοξότας μου, τούς θωρακοφόρους ιππείς μου;

Ά λ λ ’ ό γέρων ήονεΐτο πάντοτε. Αίφνης τό παιδίον εξέβαλ- 
λεν παρατεταμένον στεναγμόν, έξέτεινε τάς χείρας, εκλινε τήν 
κεφαλήν καί ήνέωξε τό στόμα ώς διά νά φωνάξη· άλλ’ οΰδείς 
ήχος έξήλθεν αΰτοϋ.

Άπέθανεν, άνέκραξεν ό αΰτοκράτωρ, καί ρίπτων τό σκή- 
πτρόν του εις τούς πόδας τοϋ γέροντος : λάβε το, προσέθεσεν, 
έάν θέλορς τήν ύπερτάτην ίσχύν, αΰτό δέν μοι χρησιμεύει πλέον 
εις τίποτε άφοϋ δέν δύναμαι νά έμποδίσω τόν θάνατον άπο 
τοϋ νά άρπάσα] τόν υίόν μου !

Καί γονατίσας, εθεσε τά χείλη του έπί τών ψυχρών χειοών
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Τοϋ παιδός, καί οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν δακρύων. 
ν Οί στρατιώται έκπληκτοι, βλέποντες τον αυτοκράτορα αυ
τών κλαίοντα, έγονυπέτησαν καί αΰτοί, καί ό θόρυβος τών 
τυμπάνων έ'παυσεν αίφνιδίως. Άκρα σιγή έπεκράτει ήδη έν τή 
άπεράντω αιθούση μέ τά  έξ άνθέων λωτοϋ καί κωδωνίσκων 
χρυσών πεποικιλμένων παραπετασμάτων, όπου μονος ϊστατο, 
|ν τώ μέσω τών άλλων γονυκλινών, ό λευκοθριζ γέρων. Ο ή 

λιος είσήρχετο άπλέτως έν τώ δωματίω, ρίπτων φαίδρας ακτί
νας έπί τών χαλύβδινων αρμάτων καί τοϋ χρυσοϋ τών κεντη
μάτων, καί τά πτηνά Ι'ψαλλον έπί τών καμελιών και ΐνδοκα- 
λάμων τοϋ αΰτοκρατοοικοϋ κήπου.

Τότε ό γέρων έκτείνας τήν χείρα δι’ ής έκράτει τό χρυσάν- 
θειμον, εψαυσεν ήσύχως δι’ αΰτοϋ τά χείλη τοϋ παιδος, και 
κατόπιν τό εθεσεν έπί τής καρδίας αΰτοϋ. Πάραυτα δέ ή καρ ■ 
δία ήρχισε νά πάλλα) έκ νέου, τά χείλη έχρωματίσθησαν καί ό 
μικρός πρίγκηψ άνορθώσας τήν κεφαλήν έξεπλάγη, βλέπων ό- 
λον αΰτό τό πλήθος νά γονυκλινή, καί είπε : Διατί κλαίεις κύ
ριε πάτερ μου ; δέν εΐναι ή ώρα καθ’ ήν συνήθως καταβαινω 
μετά τοϋ παιδαγωγοϋ μου εις τόν κήπον ;

Ό αΰτοκράτωρ άνέκραξε μεγαλοφώνως :
Θαϋμα ! τό τέκνον μου ζή ! Καί όρμήσας προς αυτο το ε- 

λαβεν εις τάς άγκάλας του καί τό κατεκάλυψε διά παραφορών 
φιλημάτων. Στραφείς δέ μετά ταϋτα πρός τούς στρατιωτας, 
οϊτινες ειχον άνεγερθή :

Ειδοποιήσατε τήν αΰτοκράτειραν είπε, καί περιέλθετε την 
πόλιν λέγοντες εις όλους, ότι θέλω νά χαρώσιν. Ό  πρίγκηψ έ- 
σώθη ! ’Απόψε νά φωταγωγήσωσι τήν πόλιν· οί θησαυροφύλα- 
κές μου νά δεέλθωσι ρίπτοντες εις τόν λαόν χρυσόν καί άργυ
ρον, όλοι οί κώδωνες νά ήχήσωσι, καί εις όλους τούς ναούς οί 
ίεοείς παίζοντες τά κρόταλα, νά ΰμνώσι τούς προστάτας θεούς. 
Καί σύ, προσέθεσεν, αποτεινόμενος προς τον γέροντα, ησυχει, 
δέν θά σέ λησμονήσω. Εις τό εξής θά κάθησαι έκ δεξιών μου,
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ΠΡΩΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ
Παρήλθον τρεις μήνες, καθ’ ους, Ινφ ή Σέρτη προσεκτάτο τιμάς, έμάνθανε 

άπό τό ΙΙενολέυ δτι ή Κόννη καθίστατο ημέρα τό ήμέρ* ισχνοτέρα και ώχρο- 
τέρα, άπολέσασα ολην τήν ζωηρότητά της, ό δέ Ροβέρτος άνεχώρησε διά τήν 
Βιέννην μεμψίμοιρων.

«Κινδυνεύει ή ζωή τοϋ τέκνου μου, έγραφεν 6 εφημέριος, έταξείδευσα οπως 
ίδω τήν αδελφήν μου, άλλ’ άνευ αποτελέσματος. Ά ς  ύπανδρευθή ή κόρη σουΙ 
άνέκραξεν, άφοϋ δέν δύναται ανευ τής συγκαταθέαεώς μου. τότε λοιπόν θά εύ'χε- 
ται νά μέ ίδη έν τω τάβω.Χριστιανικιύτατον τούτο. Ή Σέρτη είναι αρκετά ευ- 
τυχή; άγαμος, διατϊ δέν είναι και αύτή ; ”Α, έάν έζη ό ανεψιός τοϋ άγαπητοϋ 
μου Οϋγου, δέν θά Ιγίνετο αύτή ή καταδίωξις τών χρημάτων πτωχής γραίας, 
Ιάκωβε έπρεπε νά έντρέπεσαι διά τόν Ιαυτόν σου.»

«”ήνόησα, προσέθεσεν 6 αίδέσεμος Μέλμωθ, οτι έπροξένουν μάλλον βλάβην 
ή δφελος, ώστε ούδέν είπον πλέον. ’Οφείλω ομως \ά ομολογήσω, οτι η θεία 
οας Γρέϋ δέν Ιφέρθη πρός ύμάς τά τέκνα μου, δικαίως.

Λιχαίως ! κάθε άλλο, ουδέποτε ειχεν εϊπει λέξιν περί τοϋ «Προίτη ή  
μεγάλη.» ξως 0ύ ή Κόννη είχε ζητήσει τήν συγκατάθεσίν της νά νυμφευθή τόν 
Ροβέρτον. Φαίνεται ευτελές καί αισχρόν τέχνασμα, έσκέφθη μετ’ άγανα- 
χτήσεως ή Σέρτη, καθημένη έν τω οικήματί της τοϋ Λονδίνου. Είνε ώς νά 

ν ’ άπολαύση ολην τήν δόξαν'τοϋ νά μάς καταστήση κληρονόμους της 
χωρίς νά δώση τίποτε. ’Ίσως άν έζήτουν τήν συγκατάθεσίν της πρά τής Κόν- 
**11, τό ρητόν της θά ήτο, «ή νεωτέρα πρώτη,» καί τίς οιδε ; πιθανόν^μεθ’ 
ολ» ταϋτα νά κάμη νέαν διαθήκην. Ώστε δύο πράγματα^ είνε φανερά, ότι ή 
Κοννη και ό Ροβέρτος δέν δύνανται νά νυ|χφευθώιι μέ μόνον τον μισθόν τοο 
Ροβέρτου· καί ή Κόννη, τό καϋμένο τά παιδί, δέν πρέπει ν ’ άφεθή νά τήκεται. 
Τί πρέπει λοιπόν νά γείνη ; ώ βεέ μου ; προσπαθούσα δέ ν’ άνακτήση τήν 
ευθυμίαν της. άνεφώνησε. Κανείς δέν θέλει νά μέ νυμφευθή ; κανείς δέν θά 
μ  ζητήση ; ώ Θεέ μου, τί νά πράξω ; όχι βεβαίως νά νυμφευθώ τόν Λώνς. 
Αδύνατον.

έπί τοϋ θρόνου ¡¿ου, καί ή Iλαχίστη επιθυμία σου θά εΐναι δια 
ταγή δι’ όλους.

Ά λ λ ’ ό γέρων ριειδιάσας, εΐπεν : Οΰδενός εχω χρείαν, καί 
δεν ζητώ ή εν πραγρ/.α, νά έπιστρέψω έκεΐ όπόθεν ήλθον, καί 
όπου δέν θά αργήσω νά κοιυ.ηθώ τόν αιώνιον ΰττνον. Ά λ 
λως τε δέν έσωσα εγώ τόν υίόν σου, άλλά σύ' διότι προσέφε- 
ρας εις τούς αθανάτους θεούς τά  δύο ριόνα πράγριατα, τά ο
ποία δύνανται νά κινήσωσι τήν άτελεύτητον εΰσπλαχνίαν αΰ- 
τών. Έγονυπέτησα; καί εκλαυσας. Άναχωρών δέ διά ρεέσου 
τών στρατιωτών, οϊτινες καταβιβασρ/.ένα εχοντες τά  ξίφη, έ- 
χαιρίτων αΰτόν, ήνωρθώθη επί τοϋ κατωφλιού καί υψών τήν 
χείρα προσέθεσεν. Ένθυριοϋ πάντοτε, ότι ύπεράνω σοϋ ΰπάρχει 
ανώτατος άρχων καί ότι εις τήν αίωνίαν πλάστιγγα, εν δάκρυ 
βαρύνη περισσότερον τών όπλων τών πολεμιστών σου, τοϋ δέρ
ματός σου καί όλων τών θησαυρών σου. Καί ό αΰτοκράτωρ 
κλίνων τήν κεφαλήν, εΐπεν. Εΰχαριστώ, πάτερ μου !

(Έκ τοϋ γαλλικού) Κυριακή Ρούσση

Τ Ο  Ρ Ο Δ Ο Ν  Σ Ο Υ ·  ··
Μ 'ά ρ ί σ ' ό  xp lro ç  ô Λευχός, ¡ ι  αρέσει χα ϊ τ ό <poih , 
Κ αι εχεΐνο δπον χρύκτετα ι τό ρυρωρέχο γιούΛι.
TlÀr\r, c à r  τό ρόδο τό ώχρό που Λάμπει άνθ ισμένο,
Στήο  p à r r a ç  του την  ά γ κ α λ ιά  με δρόσον σ τ ο λ ισ μ έ ν ο .
Αύτό xal μ ό ν ο ν  προτ ιμΖ  γ ια τ ί  οτά πέ τα λά  του,
Κ ’ ά ν  νεκρωμένο σκορπισθρ θά χύντ) r ’ άρωμά το».

★
» *

Γ ιά  αύτό  λ ο ιπ ό ν  τό ρόδον σου ήν προσφ ιλές  σέ μ ένα  
Κ α ϊ τ' αγαπώ  δ ιπ λ α ΐς  φοραΐς  γ ια τ '  ε ίν α ι  άπό ε σ έ ν α !  ! !

Έν Πύργω τή 13 ΙΟβρίου 1894.
□ α ν α γ ιω τ ο ΰ λ α  Γ ιο ΰρ δ η .

Μιτά τινα καιρόν, ό έφημέριος καί ή Κόννη παρετήρησαν έν ταΐς !πι«τολαΐς 
τής Σέρτης, συνεχώς άναφερόμενον κάποιον κ. Έόμόνδον Νεδερσόλ· ή Κόννη 
έχαιρέτησε τό πράγμα μετά χαράς, έκρότησε τάς χείρας, άνακτήσασα σχεδόν 
πάλιν τήν προτέραν ευθυμίαν, καί αύτός δέ ό έφημέριος συνεφώνει μετ’ αύτής 
οτι τοϋτο ήτο ύποπτον παρελθουσών ήμερών τινών, έπιστολή έφθασεν έκ μέ
ρους τής θείας Γρέυ, έν ή ήρώτα. «Ποιος είνε ό Έδμόνδος Νεδερσόλ ; Δη
λαδή γνωρίζω ότι είνε νέος ιατρός μέ καλήν πελατείαν, ώς μοί λέγουσιν αί 
έπιστολαί τής Σέρτης, άλλά διατί τόν αναφέρει πάντοτε; Ά ,  Ά  ! μήπως μεθ’ 
ολα τά Δικαιώματα τής Γυναικός, καί τά λοιπά κοροφέξυλα, ηλθεν έπί τέλους 
εις τά σωστά της; δέν είνε πλέον όμφακες αί σταφυλαί τοϋ γάμου ; είπέ εις 
τήν Κόννην μετά τών ασπασμών μου νά έλπίζη.»

Ό λαι αί ακόλουθοι έπιστολαί τής Σέρτης έπεβεβαίουν τήν εικασίαν ταύτην, 
καί έπί τέλους ήλθεν ή κατωτέρω άπάντησις εις τήν έοώτησίν των, στέλλουσα 
τήν Κόννην εις τόν έβδομον ουρανόν τής χαράς.

«Μ’ έρωτάτε έάν έδωκα υπόσχεσιν ; μάλιστα, δέν δύναμαι έπί τοϋ παρόν
τος νά εκταθώ εις τά καθέκαστα, άλλά θά τό πράξω βραδύτεοον.

Τό «βραδύτερου» δέ τοϋτο ϊφερεν εις τήν θείαν Γρέϋ φάκελλον, περιέχοντα 
έπισκεπτήριον οέρον τά δύο ταϋτα ονόματα. «Κος, καί Κα. Έδμόνδου Νε
δερσόλ καί τάς'λέξεις. «Υγιαίνετε ! άναχωρώ εντός τής Ιβδομάδος, κατευθυ- 
νομένη διά Κωνσταντινουπόλεως εις τάς ’Ινδίας.

ΣΕΡΓΗ
Πρός τόν έφημέριον δέ ήλθεν επίσης έπιστολή περιέχουσα τάδε :

«Φίλτατε πάτερ,
«Άναχωρώ έντός τής Ιβδομάδος, διά τάς ’Ινδίας, συμπεριληφθεΐαα ε’ς τήν 

Γυναικείαν ’Αποστολήν. Γνωρίζετε ότι τούτο ύπήρξεν ή φιλοδοξία τής ζωής 
μου, επειδή συμπαθώ τόσον πολύ τάς δυστυχείς Ίνδάςγρναΐκας-μεγάλως έπε
θύμουν, νά σάς ί'δω όπως καί τήν Κόννην προτού ν’ άναχωρήσω, άλλά γνω
ρίζω ότι δέν δύνασθε ν’ άφήσητε τά καθήκοντά σας, έγώ δέ δέν τολμώ. . . 
ή μάλλον δέν έχω τόν καιρόν, δστις δέν άνήκει πλέον εις έμέ, νά έλθω πρός 
υμάς· Δέεσθε 6πέρ έμοΰ άμφότεροι, ίκετεύοντες τόν θεόν νά μοί δώση έπιτυχίαν 
εις τό έ’ργον μου, καί νά συγχωρήση όλα μου τά αμαρτήματα.

Άσπάζομαι τήν Κόννην, πρός 'ήν νά ει’πητε, ότι ευτυχής λογίζομαι τόρα, 
ότε ευτυχεί εκείνη.

Ή δπεραγαπώσα ίιμάς τιλόστοργος θυγάτηρ
ΣΕΡΤΗ
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Ε Ο Ρ Τ Η  ΤΟΥ Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε ΙΟ Υ  Β Ε Λ Η

Τό έκ τής παραστάσεως των μαθητριών τοΰ Παρθεναγωγείου 
κ. Μαρίας Βελή είσπραχθ'εν καθαρόν κέρδος ανέρχεται εις δρ. 
220 . Οΰτω αί μικραί μαθήτριαι Μαρία Κονταράτου, Πηνε
λόπη Άργυροπούλου, Μαρία Χαριτάτου, Καρτερία Βελή, Ά ο- 
τεμις Πκντοποΰλου, Βασιλική Γιαννέλη, Ελένη Βούλγαρη, 
’Αγγελική Βαΐτσα καί Φωτεινή Κοτοπούλη, αί τόσον έπιτυχώς 
ύποκριθήσαι τά μέρη των συνετελεσαν, όπως τουλάχιστον πε
νήντα έκ τών μαθητριών τοΰ Κυριάκου Σχολείου άποκτησωσιν 
έν φόρεμα διά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα. Καί αί μαθήτριαι καί 
ή ποοοδευτικωτάτη διευθύντριά των κ. Μαρία Βελή είναι α- 
ξιαι θερμών συγχαρητηρίων διά τήν ώραίαν καί αγαθήν πρά- 
ξιν των.

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α
Καρτερία μαχρά διά πάντα έντιμον σκοπόν και ποιά τις παραδοχή τής 

γνώμης τών άλλων, δύνανται νά προλάβωσι τάμαχά καί τάς ’έχθρας πολύ 
πλέον εόχολώτερον, παρ’ οσον θέλει δυνηθή τις νά έμποδίση καί νά περιστείλλη 
ταυτα, αφοί άπαξ συμβώσι.

Ή αλήθεια πρέπει νά προβάλληται εις πάντα, καθώς τό φως τοί 
χωρίς νά έπιβάλληται εις κανένα· εξαρτάται άπά τήν σονείδησιν ένάς ί  
νά τήν παραδεχθή.

Ηλιου,
Ιχάστου

Ή εργασία πρέπει νά θεωρήται ο νόμος τής ζωής χαί ή ύπομονή απαραίτη
τος όρος τής ύπάρξεώς μας, αλλα τό ήρεμον χαι γλυκύ το ί χαραχτήρος, μετα 
τής άπαιτουμένης δραστηριότητος, ή πηγή τής έν τω κόσμω τούτω ευδαιμονίας.

Μαλβίνα Κ. Μαλατάκη

Β Ι Β Α Ι Α
λ α κ ω ν ικ ά  Περίεργα. Παρά τής δος Ευαγγελίας Καπετανάκου ε’ξεδόθη 

ύπό τόν άνω τίτλον ώραιότατον βιβλιάριον, περιέχον πρωτοτύπου; μελέτα; τών 
Μανιατιχών ήθών χαί εθίμων χαι περιγραφάς διαφόρων λαχωνιχών πόλεων, 
χωρίων χαί τοποθεσιών.

Τό Ι’ργον τή/ δος Καπετανάχου χαρακτηρίζει γλαφυρο'της καί καλλιέπεια 
βφους, ώς καί πιστή καί έν ταϊς Ιλαχίσταις λεπτομερείαις της άπόδοσις τών 
χαρακτήρων καί αισθημάτων τών Μανιατών. Τιμαται δρ. 1.50.

ΕΙκόνες συγχρόνω ν άνδρών. ΓΙαρά τοί κ. Γεωργίου Ν. Καλλισπέρη 
ήρξατο έχδιδόμενον είς φυλλάδια σύγγραμμα ύπό τόν τίτλον « Ε ι κ ό ν ε ς  
σ υ γ χ ρ ό ν ω ν  ά ν δ ρ ώ  ν».

Πρώτος έν τή σειρά τών βιογραφουμένων τάσσεται ο Β. ΟιιωνομίΟης εις 
Ικ τών διαποεπίστέρων νομομαθών τής συγχρόνου Ελλάδος. Ο κ. 1 . Καλ. 
λισπέρης Ιπελήφθη Ιργου μεγίστης σπουδαιότητος, εάν δέ χατορθωση αμερολή- 
πτως καί έν μέτρω νά φέρη αυτό είς πέρας θά προσθέση εις τήν ιστορίαν τής 
συγχρόνου πενιχρά; φιλολογίας μας μίαν ιόραίαν σελίδα καί μ.αν εικόνα πολύ
τιμον εκ του συγχρόνου παρ’ ή μεν επιστημονικοί βίου,

Ε Κ Φ Ρ Α Σ ΙΣ  Ε Υ Γ Ν Ω Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ
Είς τήν άπαραμύθητον συμφοράν μας έπί τή άπωλείφ τοί λατρευτοί μας 

’Α  χ ι λ  λ έ ω ς Π α ρ ά σ χ ο υ, ίση πρός τήν άληκτος οδύνην μας Ιχχειλίζει 
ή ευγνωμοσύνη μας έπί τή συμπαθεστάτη πανδήμιρ Ικδηλώσει εις την ασθε- 
νειάν του. τόν θάνατόν ‘του, τήν κηδείαν του χαί τήν^άφθιτον μνήμην του. 
Καί τήν εύγνωμύσύνην μας ταύτην, μή δυναμενοι κατ ιδίαν, εκπέμπομεν  ̂σή
μερον δημοσία, πρός πάντα; τούς συμπενθήσαντας, πρός τους διάφορους 
συλλόγους καί Σωματεία’Αθηνών,Πειραιώς καί τών επαρχιών,πρός την ευγενή 
νεότητα τοί Πανεπιστημίου, ήτις τόσον ενθουσιώδη στοργήν διεοήλωσε, προς 
τήν δημοσιογραφίαν, πρός πάντας, πρός πάντας. Ό  θεός άς τούς εύλογή.

'Η οίκογένει* Άχιλλέως Παράσχου

ΓΑΛΑΚΤΟΙΜΑΕΙΟΝ Γ. ΒΟΓΑΓΑΡΗ
Παρα τα Χαυτεΐα, νπό τό ξετοδοχεΙ ο υ  ή ΒΟΙΩΤΙΑ 

Ή  θεραπεία τοΰ γάλακτος είναι είς την ήαερηοίαν διάταξιν. 
Τό γάλα είναι ή αληθής πανάκεια διά τά  παιδιά, τάς γυναί
κας καί τούς άνδρας πάτης ηλικίας. ’Αναιρκοι, καχεκτικοι, 
πάτχοντες άπό παθητεις τοΰ λαιικοΰ, τοΰ στομάχου, των^νε- 
φρών, τών έντέρων, νευρασθενικοί η καί άπλώς νευρικοί, ολοι 
θεραπεύονται διά τοΰ γάλακτος. Τά μικρά μέχρι τοΰ δεκάτου 
έτους της ηλικίας των πρέπει νά πίνουν χάριν τηςύγειας των 
τουλάχιστον ήριίσειαν όκάν γάλακτος την η[Ζ.εροιν. ^

Ά λλά  ΐνα τό γάλα Αφελή, ανάγκη νά είναι άγνον, αρωματι
κόν, άδολον, εΰγευστον. Καί τοιοΰτον μόνον τό παρά τά Χαυ- 
τεΐα Γαλακτοπωλείου τοΰ κ. Δ. Βούλγαρη, τό ύπο το ςενο- 
δοχεΐον ή Β ο ιω τ ία  κείμενον δύναται νά προμηθευση. ^

Τό πρόβατά του καί αί άγελάδες του διαιτώνται είς τον Υ 
μηττόν. Διά τοΰτο τό γάλα του αποπνέει ολον τό̂  άρωμα τοΰ 
θυααριοΰ καί ολην την γλυκύτητα τών άνθέων τοΰ άγρου.  ̂

Τό μέλι του έπίσης τοΰ Ύμηττοΰ είναι άπαράμιλλον ως 
καί οί λουκουμάδες καί ή μπουγάτσα, ην εϊδικος^τεχνιτης ε<. 
Κων)πόλεως κατασκευάζει. °Όλα αΰτά είς τιμάς εΰθηνοτάτας.

  Είχε πάντοτε ποποίθησιν είς Ιαυτήν, παρετήρησεν 6 Ιφημέριος, πταίω
δ’ Ιγώ είς τοϊτο, διότι τοιαύτην ανατροφήν τής έδωκα. Μολοντούτο, νά νυμ- 
φευθή, κκί νά άπέλθη τής γενεθλίου γης χωρίς νά μας ?δη καί νά μάς άποχαί- 
ρετήση, ουδέποτε έπίστευον οτι ήδύνατο νά τό πράξη

— ¡Βλέπεις, πατεράκη, είπε γελώσα ή Κόννη, επειδή είχε χαταστή πάλιν^φαι· 
δρά ώς σπινθηροδόλος άχτίς, τί θά είπή νά είνέ τις ισχυροίχαραχτήρος· άλλά, 
προσέθηχε μέ τούς βραχίονας περί τόν τράχηλόν του, σχεδόν πνίγουσα αυτόν, 
θά παρηγορηθήτε, διότι θά ί’δητε τόν ιδιχόν μου γάμον, χαί δέν θ' άπέλθω 
είμή μετ’ άτελευτήτοις ασπασμούς χαί θωπείας, πατεράκη μου· Ιγώ δέν είμαι 
ισχυροί χαραχτήρος, χαί δέν θά ήδυνάμην νά πράξω όπως εκείνη.

Ά  ’Αρκεί, άρχει, μικρούλα. Δόξα τω θεώ είσαι ευτυχής, είπεν ό εφημέριος’ 
άλλ’ ή αγάπη του, ώ; οϋδ’ είς Ιαυτάν ν' άρνηθή ήδύνατο, ήτο μετ’ Ικείνη; ήτις 
άπεμακρύνθη άπ' αύτοί, μόνον μέ μίαν γραπτήν λέξιν.

Τής Σέρτης όμως ή ιδιοτροπία δέν είχε τελειώσει· ότε ή θεία Γρέϋ, ύπερευ- 
χαριστημένη, Ιπειδή ή νεάνι; χατεβ/βασε τόσον ταχέως τήν σημαίαν της, προ 
τοί ’Αρχιστρατήγου "Ερωτος, άπένειμεν αύτή όπως καί τή Κοννη, τάς Ικα- 
τόν πεντήχοντα λίρας Ιτησίως, ή Σέρτη ’έγραψε χαταπληχτιχωτάτην παρά- 
χλησιν.

«Προσφιλεστάτη θεία.
«Εισθε πολύ χαλή, άλλ’ επί τοί __παρόντος. δέν χρειάζομαι χρήματα, οθεν 

σάς παρακαλώ κρατήσατέ τα, έως ού σάς τά ζητήσω, χαί τότε δύνασθε να 
μοί τά δώσητε όλα όμοί. ’Αληθώς φιλτάτη θεία, μή μέ συλλογίζεσθε, αλλ 
Ιστέ εϊνου; τή Κόννη, διότι σχεφθήτε, οτι ουδέποτε ήθελε μνηστευθή τόν Ρο
βέρτον, χαί σχεδιάσει ν’ άναχωρήση είς Βιέννην μετ’ αυτοί, άνευ της γενναίας 
υμών ύποσχέσεως νά τήν βοηθήσητε, άγνοοϊσα εντελώς ότι εί’χετε ορον, 
«Πρώτη ή μεγάλη.» ο

«’Επειδή, είπε σχολιάζουσα ή γραΐα κυρία, ύπέθετον πάντοτε_ οτι  ̂ ήθελεν 
είσθαι πρώτη ή μεγάλη αύτή ή πετεινόμυαλος Κόννη, δεν̂  είνε αξία να 
κρατή κηρί εμπρός είς τήν αδελφής της, ήτις  ̂ είνε νεάνις,  ̂νά ύπερηφανεύεται 
χάνεις δι αυτήν. "Αχ, Ιάν εζη ό άποθανών ανεψιός μου, ή μεγαλειτέρα μου 
εύχαρίστησις θά ήτο νά τούς "δω άνδρόγυνο- άλλ ’ ώς έχουσι τα πραγματα, 
χαί δεν ήτο δυνατόν τό τοιουτο, δέν ήδυνάμην νά τήν άφήσω νά περάση τήν 
ζωήν της, έν μεμονωμένη εύδαιμονία.»

Ό  Ροβέρτος λοιπόν λαβών άδειαν ήλθεν είς τήν ’Αγγλίαν όπως παρ,αλάβη 
τήν νεαράν του σύζυγον, ή δέ Κόννη ασπασθείσα με ’Απριλίου δαχρυα «τον

πατεράχην» άνεχώρησεν, άποροίσα πώ, ή Σέρτη είχε τήν δύναμιν ν’ άπέλθη 
τόσον μαχράν, είς τας ’Ινδίας, χωρίς νά δαπ.νήση στιγμάς τινας με τον

Δέν'^ίναφί ρω "τόν έαυτόν μου Ροβέρτε, παρετήρησε, μέ δυσαρέσχειαν εγω
βεβαίως δέν είμαι τίποτε. , , *

— Δέν είσαι τίποτε, είπε γελων ο νεαρός νυμφίος* πως φιλτατη, αλλ είσαι

τ° — Είς σέ, άλλ’ όχι είς τήν Σέρτην Ιχείνη είνε παρά πολύ ισχυροί χα
ραχτήρος. Λέξεις ά; Ινεθυμήθη είς τό μέλλον, χαί μεγαλως μετενόησεν.
Ρ Ό  γάμος έφερεν εύτυχί.ν είς τύ νεαρόν ζεύγος, διότι ου μονον πρδ του τέ
λους τοί έτους, ό Ροβέρτος, χάρις είς τό συνοιχεσιον του, οπερ τον 
ικανόν διά θέσιν έμπιστευτ.κήν, προύβιβάσθη εις βαθμόν «υξανοντα ουσ.ωδω 
τό εισόδημά του, άλλ’ ένεχα τοί θανάτου «πομεμαχρυσμένου συγγενούς, έλαόε
χαί μιχράν τινα χληρονομίαν. ,  „(·■>_.

Διά τήν Σέρτην όμως τά πράγματα δέν ’έβαινον τοσον χαλως· προσβλη
θεΐσα ύπό ινδικοί πυρετοί, διετάχθη νά επιστρέψη οιχαοε. >

-  ’Αλλά δέν δύναμαι νά επιστρέφω, ανέχρ«ξε· προτιμώ ν αποθανω εοω.
-  ’Ανοησία., άντεϊπεν ή χαλλ.τέρα της φίλη, μεθ ης ειχε σπουδασει πρ^ 

πει νά Ιπιστρέψης είς τήν πατρίδα. Ν’ «ποθανης ! «υτα εινε παραληρήμ« 
άχουσε Σέρτη· έαν δέν ύπαχούης ε’ις τας διαταγας, θα γράψω εγω η ιόία,
ξεύρεις θά τό π^άξω . . . χαί τοτε. . . -.-.„-νιιένη

ΙΙιεζομένη οθεν, άλλά πράγματι λίαν αχουσίως, χαι νευριχως τεταραγμ.νη, 
άφέθη νά τήν έπιβάσωσι διά τήν ’Αγγλίαν, εις έν /περωχεανειον.

-Έ σ τε ιλ α  τηλεγράφημά είς τόν χ. Μέλμωθ, οτι «πέρχεσθε ειπεν ο 
χτωο Νεδερσύλ, άφοί Ιφρόντισε δι’ όλας της τάς αναπαύσεις. Υγιαίνετε.

— 'Γνιαίνεττε, είσθε λίαν ύποχρεωτιχος· 1 ιαίνετε. _
Έφ όσον αί άχταίτών ’Ινδιών έξηφανίζοντο χατωθεν του όρίζοντο; » ί ι τ  

πλοίον Ιξαχτίζον έπλεε πρός τά στενά, «υξανον την «π ή^ων «πο-σ ^ ν
χαί μειοϊν τήν άπό τή; γενεθλίου γης, ή ύγεια τ η ς  Σ έ ρ τ η ς  ^δολως οελτιοοτ

«Τοιαίται είνε αί άσθέν,ιαι τών ’Ινδιών, παρετήρησεν ο ιατρος του πλοίο 
οΰτω χαταβάλλουσι τον άνθρωπον οτε μεν με το ηπαρ, οτε ο, με 
κατάπτωσιν.»

(ΆχολουθεΤ)


