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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή φιλανθρωπία είς τα Σχολεΐας. Αΐ φίλαι της Μόσχως. Επιστολή 
αύτών πρός τήν πρόεδρον το3 ’Ασύλου των ’Ανιάτων.— Κυριακούλα 
Κ ριεζήΒ ’ . (ύπό κ.Σωτηρίας Ά λιμπέρτη).—Έ λληνες ποιηταί.Κάλ- 
βος (ύπό κ. Εύφρασίας Ινετσέα). — ’Α π ’ ’Αθηνών είς Σικάγον. Η- 
μερολόγιον Έλληνίδος ταξειΒιώτιδος. — Καλλιτεχνικά! εσπεριοες. 
Συνταγή. Ειδοποιήσεις. Έπιφυλλίς.

Διά τά Ανυπόγραφα άρθρα εύθύνετα ι Λ ά υντά κ τ ις  α ύτώ ν  
Κυρία καλαιρροιι παρρεν.

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Ε ΙΣ  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α1 ΑΑΕΑΦΑΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Ή  άγάπη καί ή φιλανθρωπία είναι το πρώτον μάθημα, τά 
όποιον τό σχολεϊον ώφειλε νά διδάσκη είς τά  πα ιδ ία . Είς τάς  
δύο αύτάς άρετάς συνοψίζεται ή θρησκεία του Χρίστου, καί 
παρ’ αΰτών έξαρτάται ή ευδαιμονία τώ ν ατόμων και τών κοι
νωνιών.

Ή παιδαγωγικά επιστήμη έποιήσατο βεβαίως μέχρι τοΰδε 
μεγάλας προόδους, καί οί παιδαγωγοί ΐξψκειώθησαν εις τήν 
ιδέαν, ότι πρε'πει εις πάσαν θεωρίαν νά προηγήται πράξις έλ- 
κύουσα το ενδιαφέρον καί εξοικειούσα συγκεκριμένως τήν ιδέαν, 
ήν θεωρητικώς θέλομεν νά άναπτύξωμεν.

Οΰτω προκειμένου νά διδαχθή το μάθημα τής φυσικής 
ιστορίας, ό διδάσκαλος εφοδιάζεται μέ καρπούς καί άνθη καί 
φύλλα, καί οΰτω το παιδίον συλλαμβάνει ιδέαν τών ιδιοτήτων 
τών πραγμάτων, βλέπον, όσφραινόμενον, άπτόμενον, γευόμε- 
νον αύτών. Τό αυτό συμβαίνει δι’ όλα τά  μαθήματα, πλήν 
του θρησκευτικού, του μόνου δυναμένου νά μορφώση ηθικώς 
τον άνθρωπον, διά τής εμπράκτου άσκήσεως του παιδός είς 
τάς άρετάς, ας τό Εύαγγέλιον διδάσκει.

Εις τό ζήτημα αυτό ή παιδαγωγική επιστήμη άποδεικνύε- 
τα ι οίκτρώς όπισθοδρομική, ή οί έξασκοΰντες αυτήν άνθρωποι

ελάχιστα εννοοΰντες τήν εύεργητικήν επιρροήν τής ηθικής έπί 
τής ευτυχίας του άνθρώπου.

Ή  ιστορία τών Ε βραίω ν μετά τής ξηράς διδασκαλίας τής  
Νε'ας Διαθήκης εξακολουθεί πάντοτε νά άπασχολή τόν μικρό- 
κοσμον τών σχολείων, οΰδεμία δ’ έμπρακτος εφαρμογή τών 
θρησκευτικών θεωριών έκτελεϊται είς ούδέν.έξ αύτώ ν. ’Ε ντεύ
θεν καί ό εγωισμός, ή σκληρότης τής νεότητος προς πάντας  
καί π άντα , καί αί πονηραί δέ σκέψεις των καί ή άσέβειά τω ν, 
κατά τό πολύ. Πράξεις φρικώδεις καί άποτρόπαιαι, ώς ή ά -  
δελφοκτονία —  ϊδε φόνον "Αβελ —  ό έμπαιγμός τώ ν γονέων 
παρά τώ ν τέκνω ν—  ό Νώε καί οί υίβί το υ— κα ί τόσα άλλα, 
τά  όποια ούτε νά φαντάζω ντα ι ώς δυνατά, επρεπε τά  π α ι
διά, άποτυποΰνται είς τήν μνήμην τω ν, ένφ ή θεωρία τού Α 
γά π α  τ i r  π λ η σ ίο ν  σου, μένει δ ι ’ α ύτά  νεκρόν γράμμα, άφοΰ 
άνά πάσαν ώραν πράττει καί βλέπει πράττοντας τούς περί 
αύτό όλως τό εναντίον.

’Ιδού δ ιατί δεν εϊμεθα πολύ φιλάνθρωποι, καί όταν εϊμεθα, 
κατά τό πλεϊστον χάριν έπιδείξεως μάλλον ή εκ καθήκοντος, 
έξ ίκανοποιήσεως ηθικής άνάγκης πράττομεν τούτο.

’Εάν εϊμεθα παιδαγωγοί καί άπεφασίζαμεν νά συγγράψω- 
μέν ποτε παιδαγωγικόν τ ι εργον, θά έθέτομεν εις τό πρόγραμα 
τής διδασκαλίας τού θρησκευτικού μαθήματος, ώς άπαρα ίτη- 
τον όρον : Ν ά εθ ίζω ντα ι τά  π α ιδ ιά  νά  παραχω ρούν εν ίο τε οί· 
χειοθεΛως τό όπωριχόν τω ν  ε ίς  άπορα το ια ϋτα . "Α παζ ή á le  
τής ίδδομάδος νά  δίδουν τή ν  μερ ίδα του χρέατός τ ω ν  ε ίς  
π τ ω χ ά , τά  όποια δ εν τρ ύγο υν  ούτε ά π α ξ  του μ ηνάς, Ν ά ο ί-  
χονομοϋν τά  μ ικρά  τω ν  χεφά .Ια ια , ' ir a  άγοράζονν χα ϊ προσ
φέρουν ενδύματα  ε ίς  τά  π τ ω χ ά .

Κ αί έπί τών πράξεων τούτων νά διδάσκηται ή περί εύ- 
ποιίας διδασκαλία τού Χριστού, καί ή αύταπάρνησίς του καί 
εθελοθυσία ΰπέρ τής εύτυχίας τής άνθρωπότητος. ’Εννοείται 
ότι θά κατηργοΰμεν όλην την παλαιάν διαθήκην, καί τά  άρ- 
χαιόγλωσσα τροπάρια, καί τούς ψαλμούς τού Δαυίδ, εκ τώ ν
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όποιων ούτε λέξιν εννοούν, ούτε συμπέρασμά τ ι  εξάγουν, οϋτε 
ωφέλειαν πορίζονται τά  εις άποστήθισιν αύτώ ν’ καταδικασμένα  
δυστυχή μικρά.

Α ύτά  θα έπράττομεν ήμείς, καί θα είχομεν βεβαίως πολ- 
λάς οπαδούς εις τάς σκέψεις μας αύτάς. Ή δη δείγματα της  
το ιαύτης των ιδεών συμφωνίας, μας παρέχει ή διευθύντρια 
του έν Γιουργέβψ Ελληνικού Παρθεναγωγείου δις ’Ολυμπία  
Κωνσταντινίδου. 'Έμαθεν, έκ της «Έφημερίδος των Κυριών», 
δτι υπάρχει εις ’Αθήνας Νοσοχομεΐον Ά η ά τ ω ν  T v ra ix & r, 
ανέγνωσε την περιγραφήν τών έν α ύτφ  πασχουσών, συνεκινήθη 
δια την φρικτην κατάστασιν της άτυχους παραλυτικής καί ε
π ιληπτικής καί ήκρωτηριασμένης κόρης Μόσχως,καί έν τή  δι- 
δασκαλίγ του θρησκευτικού μαθήματος έφερεν αύτήν ώς π α 
ράδειγμα του 7t.li\clor προς τας μικράς μαθήτριας της.

Α ί καρδίαι τών μικρών, αί φύσει τρυφεραϊ καί ευαίσθητοι 
συνεκινήθησαν. Ή  κάτωθι επιστολή τών κορασίδων αύτών πρός 
την καλήν πρόεδρόν μας κ. Ν αταλίαν Σούτσου, συνοδευομένη 
καί ΰπό γενναίου χρηματικού ποσού, είσπραχθέντος έκ τού λ α 
χείου τω ν, προδίδει τήν επί τής ψυχής και τού πνεύματός των 
έμπνευσθεΐσαν έντύπωσιν, καί τήν κατανόησιν τών πρός τόν 
πλησίον καθηκόντων τω ν, δια τής φιλανθρωπίας καί τής ά -  
γάπης.

ScSaarr] Κνρία.

Δειλαί, οσωκα; περιχαρείς, έπιχειρούμεν να γράψωμεν πρός'Τμας, 
ζητοϋσαι συγγνώμην, διότι τολμώμεν να σας ίνοχλήσωμεν. Είμεβα 
βέβαιαι δμως δτι θά μας συγχωρήσητε, άφοϋ μάθετε τδν σκοπόν μας.

Φιλτάτη Κυρία, έμάθομεν παρά τής αγαπητής ήμών Κας Διευθυν- 
τρίας, εν τινι μαθήματι τής ηθικής ήμών διδασκαλίας, οτι προεδρεύετε 
έν τώ Άσύλω τών ’Ανιάτων,παρέχουσα στοργήν καί θάλπος έκ τής με
γάλης ήμών καρδίας πρδς τόσας δυστυχείς υπάρξεις. Έμάθομεν, δτι 
έν αύτφ δπάρχουσι πλάσματα άτυχή, καταδεδικασμένα εις στόνους καί 
πόνους διηνεκείς, δτι υπάρχουν καί μικρά καί ασθενή κοράσια τρυφερά 
ώς ήμάς, τα όποια δμως δλιγώτερον ευτυχή στερούνται τής πολυτί
μου ΰγιείας. "Ω ! πόσον έκλαύσαμεν καί έλυπήθημεν τας μικρας άδελ- 
φάς μας, ιδίως τήν γλυκεϊαν καί άτυχή μας Μόσχω, περί τής όποιας 
έμάθομεν περισσότερα. Δεν είναι δμως άρκετά τά δάκρυα, όπότε υ
γιείς ήμείς καί πλήρεις σφρίγους ήδυνάμεθα καί άλλως να δείξωμεν 
τήν πρός αυτήν συμπάθειάν μας έργαζόμεναι ύπερ αυτής. Τούτο έ- 
σκέφθημεν, Σεβαστή Κυρία, καί έν άγάπη άδελφική έτέθημεν εις 
έργασίαν υπέρ τής άδελφής μας.

Διωργανώσαμεν μικρόν Λαχεΐον έπί έργοχείρου, τό όποιον μετά 
ζήλου ειργάσθημεν καί περιεφέραμεν άπό οικίας εις οικίαν, ί'να εϊσπρά- 
ξωμεν τό μικρόν ποσόν, τό όποιον σας άποστέλλομεν καί σας παρα- 
καλοΰμεν να διαθέσητε, δπως νομίζητε κάλλιον υπέρ τής άγαπητής 
μας Μόσχως.

Πόσον άγαπώμεν αυτήν, Σεβαστή Κυρία, να σας περιγράψωμεν ά- 
δυνατούμεν. Αυτή μας έφώτισε πρώτη τήν καρδίαν μας διά τού γλυ
κερού φωτός τής συμπάθειας πρός τόν πλησίον, αυτή μας έπλήρωσε 
τήν καρδίαν άγνώστων παλμών χαράς, όπότε υπέρ αυτής είργαζόμεθα, 
αυτή έπί τέλους μάς κατέστησε πολύ ευτυχείς.

Δέν άγαπώμεν μόνον τήν Μόσχω, άλλα καί τήν εύγνωμονοΰμεν.
Γιούργεβον τή 4 Φεβρουάριου 1894.

Διατελούμεν μετά σεβασμού αί μαθήτριαι τής άνωτέρας τάξεως 
τού Ελληνικού Παρθεναγωγείου 

Ταρσία Πεταλούδη 
Ελένη Βυζάντη 

Μαρέα Παουνέσκου 
Μαρία Παπαντωνάτου 
«4ραν£α ΧταΟάτου 
Μαρίνα 2η&θη

Θά ήτο ευτύχημα, εάν καί αί λοιπαι συνάδελφοι της έν 
Γιςυργέβφ εύγενοΰς διευθυντρίας, έξωμοιούντο να διδάσκωσιν

ούτω τό θρησκευτικόν μάθημα εις τας μικράς μαθήτριας τ ω ν . 
Κ αί εις αύτάς θάέδίδετο ούτω ή εύκαιρίβςνά έκτιμήσωσι τούς  
έν τή  παιδική ψυχή έγκλειομένους θησαυρούς άγαθότητος, νά  
συμπαθήβωσι, νά άγαπήσωσι τά  παιδ ιά  αύτά , μετά τώ ν ό
ποιων διέρχονται τό περισσότερον μέρος τή ς ζωής τω ν, καί έ- 
κεϊνα θά άπέκτων τήν καλήν συνήθειαν νά αγαπήσουν τό κα 
λόν καί εξοικειωθούν εις τήν εφαρμογήν αυτού.

Κ αί διά νά παράσχωμεν ευκαιρίαν καλήν εις όλας τάς κυ
ρίας διδασκάλους, αί όπ»ΐαι επιθυμούν νά εισαγάγουν τά νέον 
τούτο σύστημα ήθικής μορφώσεως εις τά  σχολεία τω ν, γνω ρί- 
ζομεν αύτα ϊς ότι τήν Κυριακήν τών Β αίω ν τελούνται αί έξε- 
τάσεις τών απόρων έργατίδων τού Κυριάκού Σχολείου, καθ’ 
άς άντί βραβείων διανέμονται πρός τά  π τω χ ά  αύτά  πα ιδ ία  άνά 
έν φόρεμα διά τό Πάσχα, θ ά  είναι ώραίον καί εύγενές, εάν αί 
εύτυχεϊς καί εύποροι μαθήτριαι τών άλλων σχολείων τών έν 
Ά θήνα ις , επαρχιών καί τού έξωτερικοΰ,έκ τών μικρών οικονο
μιών των κατορθώσουν νά βραβεύσουν τάς μικράς εργάτιδας, 
τάς δυστυχείς αύτάς αποκλήρους, α ίτινες άπό τής τρυφερές 
τω ν ήλικίας αγωνίζονται τόν τρομερόν τής αύτοσυντηρήσεως 
άγώνα.

Πάσα προσφορά εί'τε εις χρήματα, είτε εις είδη γίνεται δε
κτή μέχρι τής δεκάτης ’Απριλίου εις τό γραφείον τής « Έ .  
φημερίδος τώ ν Κ υρ ιώ ν». Τά ονόματα τώ ν τε διδασκαλισσών 
καί τών δωρητριών μαθητριών θέλουν δημοσιευθή έν τα ίς  στή- 
λαις τής «Έ φημερίδος τών Κ υριών».

Εύγνωμόνως γίνεται δεκτή πάσα προσφορά φίλων καί ά -  
ναγνωστριών τής « Έφημερίδος τώ ν Κυριών» έπί τώ  σκοπφ 
το ύτφ .

Κ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Τ Λ Α  . Α  Κ Ρ Ι Ε Ζ Η
Β '.

Ή μυροβόλος αύρα τής ’Ελευθερίας έπιπνεί εις τήν γήν τής 
Ελλάδος, ό κυανούς ούρανός της ακτινοβολεί, τά α ΐματόβρε- 
κτον έδαφος της σμαράγδινος χλόη στολίζει. Παντού άναγέν- 
νησις, φαιδρότης, ζωή.

Άθρόοι, ώς τά  έπανακάμπτοντα έαρινά πτηνά, ώς τά  άν- 
θίζοντα τής άνοίξεως φύλλα σπεύδουσι καί συμπυκνοΰνται έν 
τή  έλευθέρα πατρίδι τά  τέκνα τής προσφιλούς Μητρός, ά τινα  
έπί πολλά πολυστένακτα έτη έζων μακράν τής θαλπεράς α γ 
κάλης της.

Πατρίς, Πολιτεία, Βασιλεία, είσί τά  τιμαλφέστερα άγαθά, 
περί ά συστρέφει τόν άξονα τού νοΰ καί τής καρδίας ό ελεύ
θερος Έ λλην. Θρησκεία, Οίκος, Κοινωνία, τριάς άγ ια , σύμ
πλεγμα θειον, μουσική αρμονία, ή έμπνέουσα τήν ψυχήν τής  
Έ λληνίδος.

Εις τήν μεγάλην τού "Εθνους πανδαισίαν τό εύδαιμον ζεύ
γος τών συζύγων Κριεζή, άφίνει τήν γενέτειραν καί μ ετα β α ί
νει εις τάς παλαιφάτους ’Α θήνας.’Αληθής πατρ ιώ της, ειλικρι
νής τής Βασιλείας θιασώτης, ό ένδοξος ναυμάχος καί έχων 
νούν ισχυρόν καί χαρακτήρα πρφον καί δίκαιον, εις τά  ύπατα  
τής πολιτείας καί τής Αύλής άνυψοΰται αξιώ ματα . Κ λείζεται 
έν τή νεοσχηματιζομένη ελληνική κοινωνίιγ ή σύζυγος τού Γ ε- 
ρουσιαστοΰ, ’Αντιναυάρχου, Πρωθυπουργού, Αύλάρχου τού
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Βασιλέως "Οθωνος καί τού ’Επιτίμου Ύ πασπιστοΰ τού Ά -  
νακτος Γεωργίου. Κεκτημένη ιδιοφυίαν λεπτών αισθημάτων 
ήθικής απαράμιλλου καλλύνει δΓ αύτών τόν βίον τη ς, καθ’»- 
λας αύτού τάς εκφάνσεις καί εξωραΐζει τούς δύο μεγάλους οί
κους Βούλγαρη καί Κριεζή.

Έ ν τώ  μέσω τής καταπληκτικής κοινωνικής δράσεως, τής  
πνευματικής καί ήθικής άναμορφώσεως, έν τ φ  μέσφ τών νεω 
τεριστικών ιδεών, τώ ν αντιθέσεων καί μεταβολών παριστά ή 
άοίδιμος Κυριακούλα, τόν ιδεώδη τύπον Έ λληνίδος τών αυ
στηρών πατριαρχικών άρχών έν θαυμασίιρ συνδυασμφ τών η
θών καί εθίμων τής έποχής της. Σταθερώς έμμένουσα εις τάς  
δοξασίας καί ιδέας τού γένους της, καί τάς αξιώσεις καί ευθύ- 
νας τής κοινωνικής θέσεως συναισθανομένη, δρα έν τ φ  οίκιρ 
καί τή κοινωνίιρ μετά πολλής συνέσεως, μετ’ίδιαζούσης ύψηλο- 
φροσύνης, εύπροσηγορίας καί γλυκύτητος έφέλκουσα την εκ- 
τίμησιν καί συμπάθειαν πάντω ν. *0 οίκος τώ ν συζύγων Κριε· 
ζή άποβαίνει τά κέντρον τώ ν αγωνιστών καί πολιτευομένων, 
τό έντευκτήριον τών έκλεκτοτέρων δεσποινών, ο φαιδρύνει ή 
παρουσία τών εύγενών υιών, τώ ν θελκτικών θυγατέρων της.

Ή  σύζυγος είναι πολλάκις ή μεσάζουσα Χάρις προς τόν π α -  
νίσχυρον υπουργόν ή άδικουμένη χήρα τού άγωνίστοΰ, το λη -  
σμονηθέν τέκνον τού άγώνος εΰρίσκουσι περίθαλψιν καί στή 
ριγμα παρ’ αύτή. Πάντες ευλογοΰσι το σεβαστόν ονομα της·

Πόσαι δέσποιναι κατά  τούς ώραίους έκείνους χρόνους έγέ- 
νοντο ή ήθική καί αναμορφωτική δύναμις! Η έπιδρασίς τω ν 
καί έπί τού πολιτειακού βίου ήτο ευεργετική. Δ ι αυτής πολ
λάκις κατηυνάζετο ό σάλος τώ ν παθών, ατινα  διηγειρον α ί 
κοινωνικά! προλήψεις, αί απαιτήσεις τής φιλοδοξίας, τού γέ
νους καί τών δαφνών τού ’Αγώνος.

Ή  Έ λληνίς τής έποχής έκείνης π ιστή εις τά  π άτρ ια , θρη
σκευτική, φιλόπατρις, έχουσα νοημοσύνην πολλ,ην, καρδιαν 
στοργικήν δρα υπέρ τού καλού καί αγαθού, ανευ επιδειξεως 
καί δόκησισοφίας, άνευ αξιώσεων τ ίτλω ν, ανευ υπεροψίας. Εις 
τά  σπουδαιότερα τού Έθνους καί τής Πατρίδος της ζη τή μ α 
τα  δέν είναι ψυχρά καί εγωιστική, άδιάφορος καί ξένη. Ενεκα 
τούτου αί έπιφανεϊς έκείναι δέσποιναι άποτελεσματικώς είργά- 
σθησαν, καί φώς καί α ϊγλην διέχυσαν περί εαυτάς.Πόσοι σπου
δαίοι άνδρες δέν έπσιδαγωγήθησαν ΰπό τοιουτων ευσεβών μ η 
τέρων καί αδελφών καί σοβαροί πολιτευταί και γενναίοι πο- 
λϊτα ι άνεδείχθησαν !

Τοιαΰται δέσποιναι περιέβαλλον καί τον θρόνον τώ ν Β ασιλισ
σών τής Ε λλάδος. Ή  ιερά άγάήη καί άφοσίωσίς τω ν, ή φ ι 
λοπατρία καί έχεφροσύνη των έπηύξανον την εκτιμησιν περι τής 
Έλληνίδος. Α ύτα ι έγένοντο καί πολλών έργων και πράξεων 
έθνωφελών καί σπουδαίων θερμαί συνήγοροι. Α υτα ι έν τα ίς  
μεγάλαις καί έθνικαϊς τελεταϊς άνταπέδιδον, ώς πολύφωτοι ά -  
δάμαντες, τήν άνταύγειαν τού έθνικοΰ ήμών βίου καί τής ελ
ληνικής κοινωνίας.

Ή Κυριακούλα Κριεζή ΰπήρξεν εις τών στιλπνών άδα- 
μάντων έν τή  ’Ανακτορική Αύλή. Ή  λεπτότης τών αισθημάτων, 
τό ειλικρινές τού ήθους, ή νοημοσύνη της άνέδειξαν αύτήν καί 
έφείλκυσαν τήν έκτίμησιν καί εύνοιαν τής αειμνήστου Βασιλίσ- 
σης ’Α μαλίας, ή τ ις  καί διά τού υψηλού τήν έτίμησε τίτλου  
«’Επίτιμος Κυρία τώ ν ’Ανακτόρων», τίτλου, όν ολιγισται 
Έλληνίδες ετυχον κατά  τούς πρώτους χρόνους τής Βασιλείας. 
Εις τάς έπισήμους ύποδοχάς καί τελετάς ή κυρία Κριεζή πε·

ρίβλεπτον κατείχε θέσιν. Α ύτη  ήνοιγε καί τούς ’Ανακτορικούς 
χορούς, χορεύουσα μετά τού Βασιλέως "Οθωνος τήν Πολονέ- 
ζαν. Δ toc τής ίδιαζούσης τα ύτη ς  τ ιμής, ή Βασιλεία άπέδιδε 
καί τήν δικαίαν έκτίμησιν εις τήν Έ λληνίδκ  ‘Υδραίαν, ήν 
εκπροσωπούσα ή κυρία Κριεζή, εφόριι πάντοτε έν τή  Α ύλή, 
καί μετά πολλής υπερηφάνειας τό τοπικόν της ένδυμα, π λη 
ρούσα οϋτω καί πόθον τής Σεπτής Ά νάσσης της. ‘Υπό τό 
κρήδεμνον (μπουλέτσι), δ ι ’ ού τόσον έπιχαρίτως έκαλλώπιζε 
τήν κόμην της, άνεδεικνύετο έτι μάλλον ή λεπτή αύτής καλ
λονή. Μελάγχρους καί θελκτική τήν μορφήν, είχε το μέτωπον 
εύρύ, σκιαζόμενον ΰπό έβενώδους κόμης, τό μειδίαμα γλυκύ. 
Οί ώραϊοι καί έκφραστικοί αύτής οφθαλμοί έξέπεμπον βλέμ
μα άγαθότητος· σπινθήροντες έν βαθυσκίψ άποχρώσει άπέδι- 
δον λάμψιν θωπευτικήν. Κ α ί τό εύλύγιστον άνάστημά της  
διεγράφετο ΰπό τήν ποδήρη εσθήτα, τό πλούσιον κοντογούνι, 
τόν λευκόν μεταξοΰφαντον στηθόδεσμον καί τήν πολυποίκιλτον 
ζώ νην.

Α ί Κυρίαι τής Αύλής έφερον τότε τάς τοπικάς των ενδυμα
σίας κ α τ ’ άπαίτησιν τής άειμνήστου ’Α μαλίας, καί μάλιστα  
τήν λεγομένην ελληνικήν, ήν καλλιτεχνικώ τατα  περιεβάλλετο 
αύτή ή Βασίλισσα. Κ αθ’ υψηλήν Της εντολήν έγένετο έν δαγ- 
γεροτυπίιγ εις ώραίον καί αρμονικόν σύμπλεγμα ή εικών τών 
’Επισήμων Κυριών τών ’Ανακτόρων Χρυσηίδος Α . Μ αυρομι- 
χάλη, Κυριακούλας Α . Κριεζή, Φωτεινής Γ. Κολοκοτρώνη 
καί ’Αγγελικής Μονάρχιδου, ψαριανής, μετά τών Κυριών τής  
Τιμής τής βαρωνίδος Πλουσκώφ καί Ραϊνεμκόφ, άμφοτέρων 
Γερμανίδων, τής Φωτεινής Μαυρομιχάλη καί Ε λένης Μπό- 
ταση, τής έκ Σπετσών. Έ κάστη τών Έ λληνίδων Κυριών φέ- 
ρουσα τό τοπικόν της ένδυμα έκπροσωπεΐ τήν Ελληνίδα τών 
επισημοτέρων πόλεων καί νήσων τής Ε λλάδος. Τής ιστορικής 
ταύτη ς είκόνος, παριστώσης τήν ελληνικήν Αύλήν άντίτυπον 
θά περιλαμβάνη τό εκδοθησόμενον Λεύκωμα.

Ό  Ά γ γ λ ο ς  ιστοριογράφος Gaston έξιστορών τ ά  κατά  τόν 
ιερόν άγώνα, τά  ήθη καί έθιμα τής έποχής, τόν κοινωνικόν 
βίον, τάς φυσικάς καλλονάς τής Ε λλάδος, παρενειρει εις την 
συγγραφήν του καί πολλά συμβκντα, ανέκδοτα, εικόνας εκ 
τού ιδιωτικού βίου είλημμένας· καί περί τού εύδαίμονος οίκου 
Κριεζή ώραίον πλέκει έγκώμιον καί θελκτικήν παριστά  τήν ει
κόνα δεσποίνης Έλληνίδος.

«Ή  κυρία Κριεζή διατηρεί καί εις τήν Αύλήν τό ΰδραϊκόν 
ένδυμα. Αύτη είναι τά πρότυπον εύγενείας καί δεσποίνης Υ 
δραίας. Λεπτοφυής καί θελκτική έκδηλοϊ τήν καλήν αύτής 
χα,ταγωγήν. Γυνη ωραία, ως απασαι α ι Tôpaiat, αετινες υ 
ψηλά! καί εύπλαστοι όμοιάζουσι τάς ώραίας Ρ ω μαίας τού 

Ά λβάνου καί Βελλέτρι·.·
»Ούδέποτε εύρέθην πρό χαριεστέρου καί συγκινητικωτέρου 

θεάματος ή τής οικογένειας Κριεζή. Οϊ υιοί καί θυγατέρες ά -  
ποτελοΰσι μοναδικόν σύμπλεγμα μετά τού πατρός καί τής μη
τρός· ούτοι μέν έκπροσωποΰντες τά  προγονικά καί πατριαρ
χικά των ήθη, τά  τέκνα δέ τάς άρχάς καί ιδέας τού καλού 
πολιτισμού καί τήν πρόοδον τής έποχής. Ό  πατριωτισμός άμ
φοτέρων τώ ν συζύγων είναι πανθομολογούμενος. Οί ξένοι Δ ι- 
πλω μάτα ι μετά θαυμασμού καί άγάπης όμιλοΰσι περί τού 
Πρωθυπουργού τού νεοσυστάτου Βασιλείου της Ελλάδος».

Ή φιλοπατρία, ή υψηλή τού Έ θνους ιδέα, ή άπελευθέ- 
ρωσις τού υποδούλου Γένους ένέπνεε τάς σκέψεις καί τά  α ί-
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σθήριατα τω ν συζύγων Κριεζή καί έφαντάζοντο μεγάλην την 
άναγεννωμένην Ε λλά δ α , καί ίσχυράν και κραταιάν του μέλ
λοντος ναυτικήν Δύναμιν, δεομένην επί το ύτφ  πολλών καί δε
ξιών βραχιόνων' όθεν καί τούς τέσσαρας των υιών των εις τό 
ναυτικόν της αφιέρωσαν. Ά ποστέλλετα ι ό πρωτότοκος Γεώρ
γιος, μ ετ’ άλλων νέων/ί υιών αγωνιστών, ύπό του βασιλέως 
“Οθωνος εις Μόναχον καί έκεϊθεν εις Βρέστην, εις την να υτι
κήν σχολήν πλήν βάσκανος μοίρα άποκόπτει του εύέλπιδος 
νέου τό νήμα τής ζωής, άμα επανήλθε να δράση έν Έ λλάδ ι, 
ώς καί του τρίτου Ίωάννου,ξ σπουδάζοντος ίν τφ  άγγλικφ  
ν α υ τ ικ φ .Ά λ λ ’οί έτεροι, Δημήτριος καί ’Επαμεινώνδας, άφθό- 
νως συνεισέφερον τόν α μ η τό ν  εκλεκτοί σήμερον του Ναυτικού 
αξιω ματικο ί, διακρίνονται δ ιά,τό  ειλικρινές καί άρίζηλον του 
χαρακτήρος, ό μέν πρώτος καί ώς ύπασπισαής του ήμετέρου 
Ά να κ το ς , ό δέ δεύτερος καί ώς βουλευτής “Υδρας καί υπουρ
γός. Τ ιμά ομοίως καί τό διπλωματικόν στάδιον ό νεώτατος 
υιός Κωνσταντίνος, ώς επιτετραμμένος τής Ε λλάδος έν Γ αλ
λ ία . ’Α λλά  καί τά ς  θυγατέρας των έμορφωνε καί έξεπα δευεν 
ή ανδρεία τό φρόνημα^Κυριακούλα εν πνεύματι εύσεβείας'καί 
πίστεω ς, έν έλληνοπρεπεί αγωγή, ακολουθούσα άμετασαλεύ- 
τω ς τά ς  άρχάς καί τά  φρονήματα τού ενδόξου συζύγου της, 
όστις έρωτώμενος ύπ ’ αυτής ¡οποίαν κληροδοσίαν άφίνει εις τάς  
θυγατέρας τω ν, ών την περιουσίαν ύπέρ τού άγώνος προσέφε- 
ρεν άπεκρίνατο : ’Εγώ μέν ήγωνισάμην ύπέρ τής ΙΙατρίδος, 
άλλά τό “Εθνος μου θέλει φροντίσει ύπέρ αυτών. Έ ν το ιούτψ  
οϊκφ έμορφώθησαν αί ευσεβείς Έ λλληνίδες καί διαπρεπείς δέ- 
σποιναι Ε λένη  Ή πίτου, Μαρία Άλεξανδροπούλου,Α γγελική  
Ό ρλώ φ καί Ζωή Λ . Νάκου, α ϊτινες εΰλαβώς τηρήσασαι τήν 
ίεράν παρακαταθήκην, γονέων αγαθών καί γεναίων,είς τά  τέ
κνα αύτών παραδίδουν τάς οίκογενειακάς άρετάς.

ΙΙολλά γράφονται κατά καιρούς περί τής δράσεως τής Έ λ 
ληνίδος έν τή  κοινωνία, καί τής ύπ ’ αυτής έξασκουμένης υψη
λής φιλανθρωπίας· πολλά δέ καί περί τών Γυναικείων Σ υλ
λόγων καί τώ ν φιλανθρωπικών Σωματείων τώ ν Κυριών, ώσεί 
ή ευεργετική αύτών δράσις είναι νεωτερισμός τ ις  κ α τ ’ άπομ ί- 
μησιν έξωθεν, ή δέ τής φιλανθρωπίας συστηματική έξάσκησις 
ξένον τ ι  καί παρείσακτον. ’Απεναντίας ούδεμία άρετή έξη— 
σκήθη τοσοΰτον καί τήν ύψίστην κατέλαβε θέσιν έν τή  καρ- 
δίρ: καί τή  διανοίρι τής Έ λληνίδος, όσον ή φιλανθρωπία, έ- 
χουσα τήν αρχήν της εις αυτούς τούς άρχαιοτάτους χρόνους. 
Ά λ λ ’ ενεκα λόγων έθνικών, κοινωνικών καί πολιτικών κατά  
διαφόρους έκφάνσεις έξησκείτο. ’Από τής Παλιγγενεσίας δ’ α 
ναφαίνεται ή Έ λληνίς συνεχίζουσα τό ύψηλόν εργον τώ ν μη
τέρων τη ς . Ά λ λ ’ έλευθέρα έν κράτει έλευθέρψ δρφ ούχί μο- 
νομερώς, ά λ λ ’ έν άλληλεγγύη καί ένότητι, συνιστώσα φ ιλάν- 
θρωπα σωματεία, φιλανθρωπικά άσυλα.

“Οθεν κατά  τήν επιδημίαν τής βροτολοιγοΰ χολέρας τού 
1 8 8 5 ,  ότε τόσοι ήρημώθησαν οίκοι καί τόσα άπωρφανώθησαν 
τέκνα, πλειάς επιφανών Έ λληνίδω ν, Μαρία Ύ ψηλάντου, 
Ζο»ή Σούτσου, Κυριακοΰλα Α . Κριεζή, ’Ανδρομάχη Μ. 'Ρε- 
νιέρη καί Λουκία 'Ρίζου ένοποιούσαι τήν δράσιν τής φ ιλαν
θρωπίας καί αγαθοεργίας συνιστώσι τή  πρωτοβουλία καί γεν
ναιοδωρία τής πριγκηπίσσης Μαρίας 'Υψηλάντου τήν πρώτην 
έν Έ λλάδ ι Φιλανθρωπικήν Ε τα ιρ ία ν  Κυριών καί ϊδρύουσι τό 
έν Ά θήνα ις « “Ασυλον» τών θηλέων, έν φ  τά  ορφανά εύρί- 
σκουσι περίθαλψιν καί προστασίαν. Χριστιανικής αγάπης καί

πατριωτισμού πνεύμα έπιπνεϊ έπί τού έργου αύτών, έπισπά 
τάς εύχάς τού Έ θνους,καί τήν Υ ψ η λήν Προστασίαν τής Β α-  
σιλίσσης ’Α μαλίας. Αί εύγενεις δέσποιναι δίδουσαι αύτα ί πρώ- 
τα ι τόν »βολόν τω ν, διοργανοΰσι λαχεία, έκζητούσι τάς συν
εισφοράς τών ομογενών, έργάζονται άνενδότως,καί θέτουσι τε -  
λεσφόρως τ ά  ισχυρά θεμέλια τού « ’Ορφανοτροφείου». Έ ν τ φ  
κα τασ τα τ ικφ  καί κανονισμφ, ον συντάσσουσι διακρίνεται άκρα 
μετριοφροσύνη, σύνεσις καί ό αληθής τού έργου σκοπός. Κ αί 
τό δίπλωμα τή ς έκλογής τώ ν κυριών, ή τ ις  εγένετο καθ’ ύψη- 
λήν μέριμναν τής Βασιλίσσης εμπερικλείει τήν μεγάλην τής έκ- 
τιμήσεως καί τού καθήκοντος ιδέαν.

Ε λ λ η ν ι κ ό ν  Α ν ^ α ο χ ε ϊο ν .

Πρός τ'ητ Κ υρ ίαν  Κυρ ιαχοϋλαν Α. Κριεζή.

Ή  Α . Μ. ή Βασίλισσα, κατά  τό 3ον άρθρον τού διοργα- 
νισμοΰ τής Φιλανθρωπικής Ε τα ιρ ία ς  καί τού Ά μαλιείου  ’Ορ
φανοτροφείου, ηύδόκησεν ίνα Σάς διορίση έπί τριετίαν Μέλος 
τής Διοικούσης ’Επιτροπής, σκοπόν έχούσης την διευθέτησιν 
τού έν Ά θήναις συσταθέντος Ά μαλιείου  ’Ορφανοτροφείου.

Ή  Α ύτής Μεγαλειότης γνωρίζουσα τά  φιλάνθρωπα Υ μ ώ ν  
αισθήμα, έχει πλήρη τήν πεποίθησιν ότι θέλετε δείξει πάντα  
ζήλον καί δικαιώσει ούτω κατά  π άντα  τήν εύμένειαν τής Α . 
Μ εγαλειότητος καί τάς ελπίδας τώ ν ορφανών καί τού κοινού.

Έ κ τών ’Ανακτόρων τή  20  ’Ιουνίου 1 8 5 5 .
Κ αθ’ υψηλήν διαταγήν τής Α . Μ. τής Βασιλίσσης.

Ό ΑυΧάρχης 
H . Ν ο τ α ρ α ς .

Τό εύεργετικόν « “Ασυλον», όπερ έν τή  ιδρύσει του στέγην 
είχε σχετικώς μικράν διά τόν μέγαν αύτού προορισμόν, σήμε
ρον ύψιρεφές Μέγαρον, ύπό τήν Προστασίαν τής άγγελομόρφου 
Ά νάσσης “Ολ^ας, άναπεπταμένας έχει τάς θύρας τής φιλαν
θρωπίας, προσδεχόμενον ύπό τήν εύρύκολπον στέγην του τό 
ορφανόν καί τά άπορον τού “Ελληνισμού τέκνον.

Ά ναθυμ ατική  δέ στήλη έν τή  αιθούση αύτού χρυσοίς ά να-  
γράφει γράμμασι τήν εύεργετικήν δράσιν τής Κυριακούλας 
Κριεζή.

Ά λ λ ά  ποιον παράδειγμα ιύσεβείας καί εύποιίας παριστα ό 
ιδιωτικός βίος αύτής ! ’Αληθής ορθόδοξος χριστιανή έφοίτα  
ανελλιπώς εις τήν έκκλησίαν, μή εμποδιζομένη ύπό τών γ ή ι
νων καί κοσμικών καθηκόντων, ένετρύφα εις τά  εκκλησιαστικά 
άσμ ατα  καί τήν ίεράν ’Ακολουθίαν, καί επανερχομένη οϊκα,δε 
προσεκάλει π αρ ’ αύτή τά ς  πτω χάς τής ενορίας καί ώς άλλη  
ιέρεια τής θρησκείας εξήγει εις αύτάς τό ιερόν Εύαγγέλιον καί 
δέν άπεχωρίζετο αύτώ ν, ή άφοΰ τα ίς προσέφερεν ή ιδία τόν 
καφέ- ή αγαθή της καρδία έγνώριζε νά έπιχέη γλυκύ βάλσα- 
μον στοργής καί εύποιίας. Τοιοΰτον ύψος Χριστιανικής άρε— 
τής δέν διέφυγε τά πατρικόν όμμα τού Σεβαστού Μητροπολί
του Θεοφίλου, όστις εύλογών καί ένθαρρύνων αύτήν, τή προσ
έφερεν ώς εύχητήριον δώρον, βιβλίον θρησκευτικόν, Koptaxo- 
δρόμιον, μετά τής εΐκόνος τ ·υ , έφ ’ ής έπέγραφε τά  εξής :

Τή Εύγενεστάτη Κυρίιγ Κυριακούλιγ Α . Κριεζή, Ναυάρχου 
άνδράς ’Ενδόξου, Ά γω νιστοΰ καί Εύεργέτου τής Πατρίδος.

Ίδ ιον Εύγνωμοσύνης καί Σεβασμού τεκμήριον 
Ό  Μητροπολίτης ’Αθηνών 

§ ε ό δ ιλ ο ς .
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Ύπό το ιαύτας έμπνεύσεις, ύπό το ιαύτα  α ισθήματα διήνυσε 
τόν βίον αύτής· Διό έν πανδήμω θλίψει καί μετ’ έκτάκτου τ ι 
μής ή Βασιλεία, ή Πολιτεία, καί άπασα ή Ε λληνική  κοινω
νία περιστοιχίζουσα τό φέρετρόν της έν έτει 1 8 7 6  άπέδιδεν 
τάς ενδείξεις σεβασμού καί αγάπης πρός αύτήν, ή τ ις  ύπήρξεν 

ευτυχής σύζυγος καί μήτηρ, καί ό ιδεώδης τύπος Έλληνίδος 
τής μεγάλης γενεάς τών μητέρων τού 1 8 2 1 .

Ά ν  τά  παράσημα τού άγώνος καί τής δόξης κοσμούσι τά  
ήρωϊχά στήθη τού ένδοξου ναυμάχου ’Αντωνίου Κριεζή, π α -  
ράσημον ώραϊον καί στέφανος αμάραντος στέφει τήν κεφαλήν 
τής επιφανούς Έ λληνίδος Κυριακούλας. Τόν στέφανον τούτον 
ςί ηθικοί τής άνθρωπότητος νόμοι πλεκουσι δ ι’ άειθαλλών 

άνθέων.
Σ ω τη ρ ία  Ά λ ιμ π ε ρ τ η .

Σ Υ ΓΧ ΡΟ Ν Ο Ι Ε Λ ΛΗ Ν Ε Σ Π Ο ΙΗ ΤΑ1

ΑΝΑΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ
Ό  Άνδρέας Κάλβος έγεννήθη έν Ζακύνθω τό 1 7 9 6 . Σ υμ 

πολίτης καί σύγχρονος τού Σολωμοΰ έσπούδασεν επίσης εν 
’Ιταλία, άλλά βαθύτερον εκείνου" ό Σολωμός δύναται νά χα-  
ρακτηρισθή διά μόνου τού εύγενοΰς τίτλου τού ποιητοΰ. Εις 
τόν τού Κάλβου δέον νά προστεθή καί ό τού λογίου.

Φίλος τού Φοσκόλου, όστις ήτο επίσης συμπολίτης του, ό 
Κάλβος προσεκολλήθη εις αύτόν. Γενόμενος γραμματεύς α υ 
τού τόν ήκολούθησε, πρώτον εις Γενεύην τ φ  1 8 1 6 ,  μετά δέ 
ταύτα εις Λονδίνον τ φ  1 8 1 9 .  Ά λ λ ’ έπήλθεν αίφνης ρήξις 
μεταξύ τών δύο ποιητών.

Ή νευρική αύτών όξυθυμία ή τό εύερέθιστον τού χαρακτή- 
ρός των, ύπήρξεν ή άφορμή τώ ν πρώτων αυτών διενέξεων' 
άφοΰ δέ πολλάκις συνδιηλλάγησαν, τέλος διέλυσαν όριστικώς 
τήν πρός άλλήλους φιλίαν τφ  1 8 2 1 .

*0 Κάλβος νυμφευθείς έν Λονδίνψ νέαν Ά γ γ λ ίδ α  έχρησι- 
μοποίησε τάς γνώσεις του διδάσκων τά  ελληνικά. Έν Ά γ ·  
γλίμ έχαιρε τήν φήμην λογίου, πριν ή άποκτήση όνομα ώς 
“Ελλην συγγραφεύς. Ούδέποτε ποιητής έπροικίσθη δια πλειο* 
τέρας δυνάμεως καί πρωτοτυπίας. Ή έμπνευσις αυτού είναι 
υψηλή, ή εκφρασις πλήρης πάθους, ή φαντασία  του ευρεϊα, ή 
δέ διατύπωσις αύτής διαπεπονημένη. Έ χ ει ύφος όλως ίδιον, 
η γλώσσα αύτού ούτε ή χυδαία διάλεκτος είναι, ουτε ή τότε 
έν χρήσει παρά τοϊς λογίοις. Ή  άρχαία Ε λληνική, ήν έδίδα- 
σκεν, έξήσκησεν έπί τού ύφους καί τού ρυθμού αυτού το ιαυ-  
την επιρροήν, ώστε περιφρονεϊ τάς αξιώσεις τού κοινού, 
*ϊς ό άποτείνεται. Ά ψ η φώ ν τά  άρέσκοντα εις τούς συγχρόνους 
αυτού επιζητεί ύπεροπτικώς ίδιάζοντα τύπον προς έκφρασιν 
τών ιδεών του. Ό  Κάλβος έπινοεϊ ίδιον μέτρον, ούτινος τό 
βεβιασμένον μαρτυρεί τήν προσπάθειαν τής έφευρέσεως.

Έ ν Έ λλάδι ό λαός δέν εννόησε τόν ποιητήν τώ ν ωδών. 
Μόνοι οί λόγιοι θαυμάζουσι τήν δύναμιν,την τέχνην τών ποιη
μάτων τού Κάλβου. ’Εάν ό Ζακύνθιος ποιητής έζη εις τήν 
πατρίδα του όμιλών καθ’ Ικάστην τήν ζώσαν γλώσσαν του 
περιοριζόμενος ν ’ άνευρίσκη είς τάς νέας λέξεις τήν ομοιότητα 
αύτών πρός τάς άρχαίας, ό Κάλβος θά έγίνετο ό πρώτος τών 
ποιητών τής Ε λλάδος.

Έ δει πρός τούτο νά είχεν άκούσει, ώς ό Σολωμός έν Ζα
κύνθω, τόν Τρικούπην λέγοντα: ψάλλε μετά τών Ε λλήνω ν, 
έάν θέλης νά ψάλη τούς στίχους σου ή Ε λλά ς ! !

Ή  Ε λ λά ς  δέν έψαλλε τάς ώδάς τού Κ άλβου.“Οπως γείνη 
καταληπτός είς τούς πολλούς, ήτο σχεδόν άνάγκη νά  μετα- 
φρασθή, άλλ ’ ούχ ήττον ό Κάλβος κατέχει έν τή, ελληνική 
γραμματολογία θέσιν, ήν ήδύναντο καί οί δημοτικώτιροι τών 
Ε λλήνω ν ποιητών νά φθονήσωσιν. Ά ς  κρίνη τις  περί τούτου 
έκ τών έξής παραθέσεων.

'Ωδή πρώτη.
Ό όιλόπατρΜ·.

~Ω φιΧτάτη πατρ ίς ,  
θανμασ ία  νήσο ι  

Ζάκυνθος, συ μου έδωκες 
τήν  πνοήν  κ α ι  τοΰ ΆπόΧΧωνος 

τά χρυσά  δΰρα.

Ποτέ δεν σε ¿Χησμνησα 
ποτέ. Και ή τ ύχη  μ ’ tpptif-e 
μακράν  άπδ σι· μ ε  ειδε 
τον πέμπ τον  τον αι&νος 

είς ζέ'/α έθνη.

ΆΧΧά ευτυχής ή δύστηνος,
°Οταν τ)> φΆς επΧούτει 
τά βουνά κ α ι  τά κ ύμα τα  
σε εμπρός των οφθαΧμίΑν μου  

πάντοτε ε ίχαν .

Συ όταν τά ουράνια  
ρόδα με το άμαυρότατον  
πέπΧον σκεπάζε ι  ή νύκτα ,
Συ ε ίσα ι τΆν ονείρων μου  

V Xa·?“  μ ό ν η .

Το κυμα Ίόν ιον  πρώτον  
εφίΧησε το σωμ. α, 
πρώτοι οι Ίόν ιο ι Ζέφυροι, 
c χα ϊδ έυσαν  το στήθος 

τής Κυθερείας.

Κ ι ' όταν  το εσπέρ ιον άστρον 
Ό ονρανος άνάπ τη  
κ α ι  πΧέωσι γ ίμ ο ν τα  ερωτος 
κ α ί  φωνΰν  μ ο ν σ ικ ΰ ν  

θαΧάσσια ζύΧα.

ΦιΧεϊ το ίδ ιον κϋμα ,  
οι αυτο ί χα ϊδεύουν  Ζέφυροι 
το σΆμα κ α ι  το στήθος 
r S r  Χαμπρΰν Ζαχυνθίων, 

άνθος παρθένων.

ΜοσκεδοΧάει το κΧΐμά σου. 
ώ φιΧτάτη πατρ ίς  μου, 
κ α ί  πΧοντίζει το πέΧαγος 
άπο τήν  μυρωδιάν

τΆν χρυσΆν κ ίτρω ν . . .

Ή Χαμπάς ΰ αιώνιος 
σου βρέχει τ ήν  ημέραν  
τους καρπούς , κα ί  τά δακρυα  
γ ίν ο ν τα ι  τής νυχτος 

είς εσέ κρίνα.

*Ας μ ή  μοΐ> δώση ή μο ΐρά μου  
είς ζένην γ ή ν  τον τ ά φ ο ν  
ε ίνα ι  γΧυκυς ό θάνατος 
μόνον όταν χοιμωμεθα 

είς τήν πατρ ίδα .

Ή  πρώτη συλλογή τώ ν ώδών του Καλβου, «η Λ υρα», ε- 
δημοσιεύθη έν Γενεύη τ φ  1 8 2 4 .  Κ α τά  τό αύτό έτος έξεδόθη 
μετάφρασις αύτών γαλλ ιστί ύπο τού κ. btanislüs Julien. Εν 
έτει 1 8 2 6  έδημοσιεύθη έν Παρισίοις έτέρα μετάφρασις συλ
λογής νέων ωδών τού Κάλβου, μετά προσθήκης άπανθίσμα- 
τος έκ τώ ν ποιημάτων τού Χριστοπούλου ύπό τού συγγρα- 
φέως τώ ν Helléniennes, P. de G. (ήτοι τού Pauthier de 
Censay). Ά ξιοσημείωτον είναι ότι οί μεταφρασται τού Κ ά λ
βου υπήρξαν άμφότεροι δύο τώ ν άριστων συγχρόνων Σινο
λόγων.

Ό  Κάλβος θεωρεί μακρόθεν τό αιματηρόν δράμα τής έπα· 
ναστάσεως. Οί ήρωις οι περικλεείς νικώντες νίκας είναι άδελ- 
φοί αύτού- αί έπί τής Ε λλάδος ένσκήπτουσαι φοβεραί κ α τα -  
στροφαί έπισκήπτουσιν είς την πατρίδα του. Ο ποιητης δεν 
δύναται μέν νά πολεμήση ύπέρ τής άπελευθερώσεως τής πα
τρίου γής. ά λ λ ’ ούχ ήττον έξάπτει τήν καρδίαν του ό λα ϊλαψ  
τού πατριωτισμού. Ψ άλλει τήν τραγικήν έποποιίαν λαού θνή- 
σκοντος έπ ’ έλπίδι τού ν’ άναζήση. Α φ έλεια  θεια, ήτις  θα 
προκαλέση τό μειδίαμα τής τύχης !

Μετά τόν φόνον τού Πατριάρχου καί τώ ν Ε λλήνω ν πρού- 
χόντων έν Κωνσταντινουπόλει, νέα έπήλθεν είς τούς "Ελλη
νας θλίψις, έπί τή  άγγελίςε τής ολοσχερούς καταστροφής τού 
ιερού λόχου εν Δραγατσανίω τής Β λαχίας. Ό  λόχος ούτος
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περ ιλάμβανε τδ άνθος της έλληνικης νεολαίας, τους υιούς των 
άριστων οικογενειών, σπουδαστάς σπεύσαντας εζ όλων τών 
ριερών τ η ;  Ε σπερίας, όπως τεθώσιν ΰπό τάς δ ιαταγάς τοϋ 

'Υψηλάντου.
Γνωστόν είναι ότι τό πρώτον της έπαναστάσεως σύνθημα 

Ιδόθη έν Β λαχία. Σκοπός τών Ε λλήνω ν ήτο νά διαδοθή ταυ- 
τοχρόνως τό πϋρ της έπαναστάσεως απανταχού, όπως διά 
τής έπεκτάσεως προσλάβγι μεγαλητεραν δύναμιν.

Ό  Κάλβος αποτείνει εις τάν ιερόν λόγον τά ς  ωραίας τα ύ -  

τας στροφάς:
ΆΛΛ' όταν πΛησιάση 
τη ν  γην , οπού σας έχει, 
θέλει α λ λά ξ ε ι  ror δρόμον του 
S χρόνος, το θανμασ ιον  

χΐΆμα σεβάζων.

Σας αρπαξεν η τ νχη  
την ν ικ η τή ρ ιo r  δαφνην, 
κα ι  άπο μυρτιά  »Sc έπλεξε  
κ α ι  π ένθ ιμ ον  κνπάρ ισσον  

βτεφανον άλλον .

ΆΛΛ ' αν  τ ις αποθανη  
δ ια  την  πατρ ίδα , ή μύρτος 
ε ίνα ι  φύλλον άτ ίμητον ,  
κα ι  κ α λ ά  τα κ λαδ ια

της κυπαρ ίσσον .

■ Άπο την ν τ άμ να ν  χά ν ε ι  
τα ρεύματα  ïJÇc λήθης  
κ α ι  τα π άν τα  αφ α ν ίζ ε ι ’ 
χάνοντα ι  πόλε ις , χ ά ν ο ν τα ι  

Λασίλιι* κ α ι  έθνη.

Έ χ του Γαλλιχοϋ

Αυτόν, άφ ’ ο ϊ  την  άρχα ίαν  
πορφυρίδα κα ι  σκηπτρον  
βένωμεν της Έλλέ,δος, 
θε'Λει ψε'ρει τα  τε'χνα της 

πασα  μητέρα.

Καί δακρυχέονσα θελει 
τ ην  ίεραν φ ιλήσε ι  
κόνιν , κ α ι  ε ίπ ε ΐ  τον ένδοξον 
Λόχον, τέκνα  μ ιμήαατε ,  

Λόχον ηρώων I

Εΰφρασίκ Hexes*

Α Π ’ ΑΘΗΝ Ω Ν  Ε ΙΣ  Σ ΙΚ Α Γ Ο Ν

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΚ ΕΑΑΗΝΙλΟΣ ΤΑΞΕΙΑΙΛΤΙΑΟΣ

Κ θ'.
Αΰριον περί την Ιην μ .μ . θά σας άναμείνω εις την Λευκήν 

ΙΙόλιν, εις τδ M iym por τώ ν  Μ ετα λ λ ε ίω ν  διά τό πρόγευμα, 
μας είπεν όκαθηγητής W ard , ό μεγαλήτερος έκθετης τοϋ Με
γάρου τούτου, όστις συνεδειπνησε μαζή μας, φίλος και οικείος 

τής κ. Coonley.
’Από τίνος τό ονομα τής νίενκής Π όλεως μέ εκαμνε νά φρι- 

κιώ, νά καταλαμβάνω μαι ύπό αορίστου φόβου, ΰπό παραδό
ξου εκνευρισμού· Έκούραζεν άσυνήθως καί τό πνεύμα, καί 
την καρδίαν, καί τάς αισθήσεις καί τούς πόδας μου ή Έ κθε- 
σις. Ό .τ ι  εβλεπα εκεί ήτο ίσως άνώτερον τής αντιληπτικής  
μου δυνάμεως, άνώτερον τής νοητικής μου αντοχής, άνώτερον 
τοϋ τρόπου καθ’ ·ν εγώ φύσει βλέπω, αισθάνομαι, α ντ ιλα μ 
βάνομαι τον περί εμέ κόσμον. Κ α ι είναι παράδοξος, α κα τά λη 
πτος ή ιδιοφυία αυτή τής νοητής, τής πνευματικής όράσεως, 
καθ’ ον τρόπον έκαστος έξ ήμών την αισθάνεται. At εις την 
Έ κθεσιν επισκέψεις μου προύκάλεσαν την προσοχήν μου επί 
ιδιαιτέρας τινός άντιληπτικής άνωμαλίας, είς ήν άλλοτε δεν 

ειχον προσέξει.
Ά φ* ής στιγμής έπάτουν την επί τής προκυμαίας γέφυραν, 

την άγουσαν εί; τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τής Έκθέσεως, ή 
δύναμις τής άντιλήψεώς μου ήλλοιοϋτο έπαισθητώς. Τά άκρά- 
τη τα  κύματα  τοϋ μηρμυκιώντος πλήθους, τών πολυποίκιλων 
φυσιογνωμιών, τών μυριοχρόων ενδυμασιών, οι συριγμοί καί ό 
έκκωφαντικός θόρυβος τών πηγαινοερχομένων αμαξοστοιχιών,

ή παραλλήλως, επί τής λίμνης άνεμοζάλη καί ταραχή τώ ν 
κατά τό πλεϊστον μαινομένων στοιχείων, τ,ά έν αυτή  παντος 
μεγε'θους καί σχήματος ιστιοφόρα και λέμβοι καί γόνδολαι καί 
άτμόπλοια τά  τέμνοντα τδ ύδωρ κατά πάσαν διεύθυνσιν 
καί έν μεγαλοπρεπεϊ παφλασμφ πλέοντα έν τ φ  μέσψ άναπη- 
δόντων άφρών, όλαι αυτα ί αί τόσον ποικίλαι καί διάφοροι ει
κόνες, συνεπυκνοϋντο, ήνοΰντο, καί άπετέλουν δ ι’ εμε ΐν  σύνο- 
λον μέλαν καί λευκόν, καί ούδεν πλέον.

Ούτε σχήμα, ούτε γραμμή, ούτε άλλο χρώμα υπήρχε πλέον 
δ ι’ εμέ. Καί ή ψυχή μου συνεσφίγγετο, καί αίσθημα τ ι δέους, 
αίσθημα μεγάλου, άπείρως μεγάλου καί κενοΰ μέ συνείχε όλην 
καί με καθίστα άνικανον είς πάσαν σκέψιν.

Είσηρχόμεθα είς τήν σιδηροδρομικήν άμαξαν, συνεσπειρού- 
μην είς γωνίαν Ttvà, έκλειον τούς οφθαλμούς και κατά  τήν ή -  
μίσειαν ώραν τής άπό Σικάγον ε’ς τήν Λευκήν Πόλιν μ εταβά-  
σεώς μας κατώρθουν νά ταξινομήσω εις τήν δtàvotâv μου τάς 
διαφόρου; εικόνας, αΐτινες πρό ολίγου τόσον μέ ειχον κ α τα -  
πλήξεΐ. Είς ισχυρός συριγμδς, καί ή συνήθης εκείνη ώς σκον
ταπτική  κίνησις τής σταματώ σης αμαξοστοιχίας, μέ άπέσπα 
άπό τήν εσωτερικήν εκείνην προσήλωσίν μου.

Ό  σταθμός τής Έκθέσεως ήτο ήμ ιτελής. Μ εγάλαι σα ν ί
δες καί δοκοί καταλλήλως τοποθετημέναι διηυκόλυνον τήν είς 
τήν κλίμακατής γεφύρας μετάβασίν μας. Κατηρχόμεθα, διε- 
σχίζαμεν τήν πρώτην πρό ήμών εγκάρσιον όδόν, τήν φέρουσαν 
πρδς τό πλαίσιον τοϋ άπεράντου περιβόλου τής Έκθέσεως. 
Κ αθ’ όλον τό μήκος τής όδοΰ αύτής ήσαν πάντοτε παρα
ταγμένοι μικροπώλαι οδηγών τής Έκθέσεως, έμπορϊσκοι δ ια 
φόρων παιγνίων μηχανικών, ένοικιασταί μικροσκοπικών καί 
ελαφρών έξ ελάσματος καθισμάτων, οιτινε; εγκωμίαζαν τό έμ- 
πόρευμά τω ν καί άπετέλουν τδ προοίμιον τοϋ θορύβου, τώ ν  
φωνών καί τής κινήσεως, ήτις  μάς άνέμενεν είς τήν Έ κθεσιν.

Ε ίμεθα ήδη πρό τοϋ ξυλίνου κιγκλιδώματος, τδ όποιον π ε 
ριστοιχίζει άπδ τάς τρεις π λευρ άς τήν άπέραντον αυτήν τοϋ  
Jackslon Park εκτασιν, καί υποβαστάζει τήν κα θ ’όλον τό μή
κος τοΰτο έκτεινομένην έναέριον τοϋ σιδηροδρόμου γραμμήν. 
Ή  έξωθεν τοϋ κιγκλιδώματος τούτου έντύπωσις τής Έ κθέ- 
»εως είναι πενιχρά. Ή φυσική τοϋ εδάφους ανω μαλία εμπο
δίζει τόν είσερχόμενον νά περιβάλλτι διά τοϋ βλέμματος τό 
σύνολον τοϋ γιγαντίου τούτου έργου, τά  δ ’άμεσως άριστερά 
τής εισόδου μικρά καί άκανόνιστα τμ ή μ α τα  τής Midway 
Plaisance ποιοΰσι παράδοξον έντύπωσιν είς τόν επισκέπτην.

Είναι εδώ ή ’Ανατολή όλη έν σμικρφ, ή Άνατολ,ή ή π α -  
λα ιά , ή φυσική, ή άπέριττος, μέ τάν άρχέγονον έτι τροπον τής  
ζωής, ή ’Ανατολή μέ τούς ποικίλους αύτής λαούς καί τάς  
ιδιορρύθμους φυλάς, μέ τούς κίτρινους καί χαλκόχρους καί 
λευκούς καί μαύρους άναμίξ άνθρώπους της. Ή ’Ανατολή με 
τά  παλαιά , τά  άρχέγονα σπ ιτάκια της, τούς στενούς δρόμους 
της, τάς δι’ όναρίων συγκοινωνίας της. Ή ’Ανατολή μέ τάς  
μαλθακάς καί τρυφηλάς γυνα ΐκά; της, τά ς  ένδεδυμένας ώς αί 
Ιΐαναγ ία ι τών Βυζαντινών εικόνων, μέ πλατέα έκ ζωηροΰ 
χρώματος όλοσηρικοΰ φορέματα, μέ μαργαριτοπλέκτους έμβά* 
δας, καί κατά γής συρόμενα πιριχείρια, μέ πρόσωπα έψημυ- 
θειωμένα άνεπιφυλάκτως, μέ παρειάς ώς κακοβαμμένα ώά  
τοϋ Π άσχα, μέ όφρεις ζωγραφισμε'νας, μέ βλεφαρίδας μαυρι- 
σμένας, μέ πόδας έστρεβλωμενους καί μέ όνυχας έρυθροκιτρί-
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νους. Τέλος ή ’Ανατολή μέ τούς δούλους καί τούς αρχοντας, 
μέ τούς προνομοιούχους καί τά  κτήνη, μέ τά  καφφενεΐα καί 
τούς ναργελέδες της, μέ τά  π ιλάφ ια  καί τούς χαλβάδες της, 
καί μέ όλην τήν γλυκύτητα  καί νοστιμάδα, ένταυτφ  δέ καί 
τήν άθλιότητα καί κτηνωδίαν τοϋ βίου καί τώ ν συνηθειών 

της έξελίσσεται έδώ έν όλη τή  φυσική πρω τοτυπία  της.
Εις τδ τμ ήμα τοΰτο μάς ελκύει ό καφφες πρώ τιστα , ό 

καφφές ό ίδικός μας μέ καϋμάκι, μέ άρωμα, μέ ουσίαν. Εις 
τά  πρώτον τουρκικόν καφενεϊον, με τούς υπάλληλους όλους 
Ινδυμένους τουρκικά καί όμιλ«ΰντας ελληνικά, είσερχόμεθα, 
διότι τδ άρωμα, ή οσμή φρέσκου καφφέ άνέκοψεν άποτόμως 
πάσαν διάθεσίν μας νά συνεχίσωμεν τόν δρόμον μας. Ί ά  τρα
πεζάκια, τά  κύπελλα, οί ναργελέδες ή διακόσμησις έν γένει 
τοϋ καφφενείου ώς τών τής Κωνσταντινουπόλεως. Τέλος πάν
των, ιδού καί μία γω νία όπου λαλοϋν τήν γλώσσάν μας, όπου 
τρώγουν καί πίνουν καί αισθάνονται ώς ήμεϊς. Καλή βεβαίως 
ή πρόοδος καί οί ’Αμερικανοί, καί αί επινοήσεις καί αί εφευ
ρέσεις των αί μηχανικαί, καί ό πλοΰτός των καί ή πολυτέλειά  
τω ν  άλλά τ ί τά  θέλετε; Τήν χαράν, τήν εύχαρίστησιν, τήν 
συγκίνησιν ήν ήσθάνθην έδώ είς τά μικρόν αύτδ καφφενιϊον, 
ροφώσα ήδονικώς άπό τό μικρόν κύπελλόν μου τόν άχνίζοντα 
κ α ί μοσχοβολοΰντα καφφέν μου, δέν τήν ειχον αίσθανθή ούτε 
είς τά  έπισημότερα γεύματα τοϋ Σικάγου. Μέ τούς ΰπηρέ- 
τ α ς  έγείναμεν άμέσως φ!λ*ι. Ώ μιλούσαμεν μετ’ αύτών ώ ς  νά 
μ ά ς  συνέδεεν αρχαία γνω ριμ ία. Το υφος μας απέπνεεν αγα-  

πην, στοργήν, άληθές ενδιαφέρον.
Καί ήσαν όλοι νέοι εύσταλεΐς, ζωηροί, μέ φυσιογνωμίας 

συμπαθείς, μέ οφθαλμούς μέλανας, ευκίνητοι, άληθεϊς λεβέν- 
τηδες μέ τά  έκ κυανοχρόου εριουχου σαλοαρια των και τα  
ερυθρά έσωκάρδιά τω ν. Έκέρδιζον εν δολλάριον τήν ήμέραν 
πλήν τής τροφής,τής συντηρήσεως καί τών δαπανών τοϋ τ α -  
ξειδίου τω ν. Ό  κύριος τοϋ καφφενείου καί ξενοδοχείου αύτοϋ

ήτο ’Ιταλός, έμπορευόμενος έν Α ίγ ύ π τφ , ίπου καί αύτοί είρ- 
γάζοντο, πριν ή έπισκιφθώσι τόν Νέον Κόσμον.

Είς τό παρά τό καφφενείον διαμέρισμα ήκούοντο άνδρικαί 
«ρωναί τονιζουσαι ήσύχως περιπαθέστατον άμανβ τή  συνοδεία 
τετραχόρδου. Εϊχομεν τρεις ετι ώρας είς τήν διάθεσίν μας με'- 
χρι τής στιγμής τής συνεντεύξεώς μας παρά τ φ  κ. ^ 8 ^ .  
Έ κεϊ είς τάς πλησίον μας τραπέζας οικογένειαι ολόκληροι ’Α 
μερικανών προγευματίζουν. Τό τουρκικόν π ιλάφ ι ευρίσκουν 
έξοχον καί τρώγουν όλαι καί όλοι ζητοΰντες καί δεύτερον. Ή 
κνίσσα του ή προκλητική, ή άρωματώδης γαργαλίζει τήν 
όρεξίν μας. Φέρε μας δύο π ιλάφ ια , παλκηκάρι. Κ αί τρώγομεν 
τά  π ιλάφ ια , καί τρώγομεν καί καπαμά καί φεύγομεν άφοΰ 
έπληρώσαμεν άρκετά άκριβά, άντί τεσσάρων δολλαρίων, τήν 
ίκανοποίησιν αύτήν τώ ν πατριωτικών πόθων τής γεύσεως καί 
τής όσφρήσεως. τών δύω κατωτέρων άνθρωπίνων αισθήσεων.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ι  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

Ό νοομάντης Πίκμανν. Είς αληθή χατάπληξιν διατελεί το ’Αθη
ναϊκόν κοινόν πρό τών νοομαντικών καί ΰπνωτιστικών έκτελεσεων του 
νοομάντου Πίκμανν. Οΰτος υπερβαίνει πάντας τούς μέχρι τοΰδε έπι- 
σκεφθέντας τήν πόλιν μας συναδέλφους του κατά τοΰτο : δτι δύναται 
νά μαντεύη τά ΰπό τοϋ έπιβαλλοντος είς αυτόν τήν θέλησιν του νοού
μενα, χωρίς νά άπτηται τής χειρός τούτου, χωρίς νά τόν βλέπη, άλλ’ 
άπλώς ακολουθούμενος παρ ’ αύτοΰ. Δύναται δε νά ύπνωττίζη άπλώς 
καταφέρων άποτόμως έλαφρόν ράπισμα πρός τό πρόσωπον, τό όποιον 
θέλει νά υπνώτιση. Έξετέλεσεν άπειρα θαυμάσια πράγματα, κατα- 
πλήξας δικαίως τό πολυπληθές κοινόν, τό όποιον τήν παρελθοΰσαν 
Τετάρτην συνωθεϊτο έν άσφυκτικω συνωτισμω είς τό θέατρον τών Κω
μωδιών. 'Ημείς έθαυμάσαμεν τήν μαγικήν ικανότητά του έν στενω- 
τέρω κύκλω, έν τή  έσπερίδι, ήν ή αξιότιμος διεύθυνσις τής συναδέλ
φου « Έφημερίδος τών Συζητήσεων)) διωργάνωσεν είς τά πλησίον γρα
φεία της χάριν τών δημοσιογράφων,καί είς ήν έκ τοϋ παρηκολουθήσα-
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Η ΒΑ ΣΙΛ ΙΣΣΑ  TOT Χ Ρ Τ Σ Ο Τ

»Σύ εΐξευρες π·ΰ νά μέ «ΰρη? !
» ’Εγώ ποΰ νά σέ εΰριεχα ;
»’α ! Άνδρέα, είσαι άσυγχώρητος . . .  Να φθάσης εις τοιεϊτον δεινόν *η- 

μεΐθν, χαΐ νά μη άΧθτ,ς νά μέ ειδοποίησές! . . .   ̂ ^
— Δέν ήθελεν ή Τεριζα. Είξεύρεις δέ ότι ο ,τι.Ι ίλει είναι διαταγή δι’ εμέ.
'Η Τερεζα διέχοψε τόν συζθ[όν της.^ ^
— ΠρΙν φύγω, Φράγχα μου, σού το είχα ειαή, ότι χαϊ αντη ή έσχατη 

Ενδεια μαζή του θά ήτο ευτυχία δι’ έμέ. Μή θαρρείς πώς ήλλαξα γνώμην, 
θά άγωνιαθώ μετά τοϋ Άνδρέου μέχρι θινάτου έν άνάγχη, άλλά δέν θά δε
χθώ ποτέ ούτε τό έλάχιστον άπό άλλ’ον παρά άπ’ αυτόν ! ούτε τό έλάχιστον.

Ό Ροόέρτος εις τήν γωνίαν, ε ί; ήν άπεσύρθη διαχριτιχώς φερόμενος είχε 
τους όφθαλμούς του λάμποντας ώς άνημμένους άνθρακας.

Δέν ήδύνατο ν’ άποσπάση τά βλέμματά τον απο τής εισελθουσης, τοσοΰ- 
τον Αραίας με τους ωραίους σαπφειρίνους όφθαλμούς, τάς δαχρυδρεχτους πα
ρειάς της, χαΐ τήν γυναιχείαν γοητείαν, ή όποια άπέρρεεν άπό δλ,ου τοϋ λα
τρευτού άτόμου της.

’Επίσης ωραία ώς ή Τερέζα, ώ ! ναι ! . . , ^
Χιλιάχις πλειότεοον μάλιστα. Έν τή χάριτι αυτής καί τή άδυναμια, χαι τή 

άπελπισίφ της καί τώ πάθει της χαΐ τή οδύνη της. Τό π ϊν  έξ αύτής τόν 
είλχυε, τόν έτάραττε,'χα! ή χαρδία του έπάλλετο βιαίω; έν τώ σιήθει του.

Είς τούς λόγους τής Τερέζας ό Άνδρέας ανελογίσθη τήν άγνήν χαί άφιλο- 
*ερόή άφοσίο-αιν τού Ροβέρτου, οστι; τά παντα τοϋ ειχε δώσει. ^

— Αέν είμαι ό μόνος άπό τόν όποιον Ιδίχθης χ ίτ ι , αγαπητή μου, τη ειπε.

Λησμονεί; τόν Ροβέρτον, δ όποιος σοί έπεδαψίλευσε τόσας περιποιήσεις καί 
τόσην άγάπην, καί είς δν όφείλομεν τόσα πολλά. _ _ .

Ή Τερέζα άπηύθυνε πρός τόν γλύπτην βλέμμα τό όποιον άπεζημίωνεν αύ-
τον διά πάντα οσα είχε πράξει. τ

  "α | 4 Ροβέρτος διαφερες, ειπεν, είναι δ άδεχφος μας !
Είς τάς λέξεις ταύτας, αΐτινες έπρεπε νά προ·6άλωσιν αύτήν καιρίως ή

Φράγκα έστράφη· . . .
Λέν ιιγεν είσέτι παρατηρήσει τόν καλλιτέχνην.
Ό μέγας λαμπτήρ τού έργαστηρίου, 6 οποίος έφώτιζε τό δωμάτιον περιέ

λουε δι’ άπλετου φωτός τήν μορφήν του καί έπέτρεπε νά φαίνωνται ευκρινέ
στατα τά χαρακτηριστικά του. _

’Επί τή θέα αύτοϋ ή νεαρα κόρη συνεταραχθη, ωσει υποστασα ηλεκτρικήν

κύριος Ροβέρτοε, γλύπτης, δ ^άδελφός μας, ώς σοΰ είπεν ήδη ή Τε
ρέζα αγαπητή μου Φράγκα, «Ιπεν δ Άνδρέας παρουσιάζων αυτόν είς τήν γ υ 
ναικαδέλφην του. , , ,

‘Η νεαοά κόρη παρετήρει αυτόν^ πάντοτε μετ έκτακτου έπιμονης.
— θά' ώρκ''ζε-ό τις ότι είχεν ήδη συναντήσει αύτόν, καί ότι έχ τών μυχών 

τής μνήμης της προσιπίθει ν ’ άνελχύση όνομά τ ι, τό δποΐον ν’ άποδώση είς 
τλν τοσούιιρ ειλικρινή καί τοεούτψ συμπαθητικήν εκείνην μορφήν.

Ρ ο β έ ρ τ ο ς  τ ί ; ήρώτησε τέλος.
  <χπήΰ- Ροβέρτος, ειπεν ο Ανδρεας αμήχανων λίαν εκ των ερωτήσεων

τ?ς Φοάνκας' ουνήθως τοσοϋτον ήρέμου καί τοσοϋτον διακριτικής. Άλλά 
ϊσπευσε νά πρόσθεση ό Ροβέρτος ε'χει τήν ψυχήν μεγάλου καλλιτέχνου, έχει 
τόσ’ω καλλιτεχνικόν τ ίλαντον, δσω καί μεγαλην καρδίαν, καί θά γίνη βε
βαίως Επίσης διάσημος ώς οί Καρριέ, οί Βελλέζ, οί Φαλγιέροι, οί Καρλέ χαί 
πάντε- εκείνοι οΐτινες έν τή γλυπτική έδοξασαν ή δοξάζνυσι τήν πατρίδα μας.

Κάλλιον νά δημιουργήση τ ι« !ν όκομ* λ  νά εδρη αύτό έν τή κοιτίδι του.
*0 Ροβέοτος δστις ειχεν Ιρυθριάση είς τού; τοσοϋτον κολακευτικούς λόγους 

τοϋ πίλου ’ του, έξαίφνης ¿προχώρησε πρό; τήν ■
— Δεσποινίς, τή είπε, δια της ωραία; αυτου δλοθερμου φωνής του, ο Αν- 

δοέας είναι πολύ έπιεικήί τιρός με. Φοβούμαι πολύ δτι ούδέποτε θά πραγ- 
μ'ατοποιηθή ή καλή αυτού π-όρρησις. , ,

Έν τούτοι- ένώ δέν είμαι η άτυχές έκθετον τεκνον, άστεγον χ εγχαταλε- 
λειμαένον χαί— ποοτοϋ δ καλός μου αστήρ φέρη είς την δδόν μου τήν άδελ- 
φήν σα- χαί τόν σύζυγόν τ η ς -ή μ η ν  μόνος έντελώς εις αύτόν τδν κόσμον.
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¡asv τήνέξέλιξιν τής θαυ^ασιας νοομαντικης καί μαγνητιχής Ευνάμεως 
τοΰ δίδοντος απόψε τήν τελευταίαν παράστασίν του ε!ς το Θέατρον 
των Κωμωδιών κ. Πίχμανν.

"Ομιΐοο Φι.Ιομονσων. Ή  συναυλία τοΰ ομίλου των Φιλομουσων τής 
παρελθούσης Κυριακής διεξήχθη μετα τής αυτής λαμπρας επιτυχίας, 
μ εθ ’ ής και αί προηγούμεναι. Κόσμος πολύς και ωραίος και εκλεκτός 
εν άαφυκτικώ συνωστισμω. Θρίαμβος του κ. Bonciiolli καί τής ορ
χήστρας του καθ’ δλην τήν γραμμήν. ’Επιτυχία των ερασιτεχνών, 
οιτινες έςετέλεσαν μονομερώς μουσικας εκτελέσεις καί ενθουσιασμός 
τοΰ κοινοΰ, δπερ έχειροκοότει καί επευφημεί, άποκομίζον τάς άρίστας 
των εντυπώσεων.

Κα.ΙΑιτεχηχ'η εσπερκ  ΣιγάΛα. Καί έδώ πολύς κόσμος συμπαθώς 
πάντοτε διακείμενος προς τον ήρωα τής εσπέρας, οστις απήγγειλε 
εικοσάδα δλην εκλεκτών ποιήσεων καί μονολόγων μετά τέχνης καί 
ευκολίας αξίας έπευφημιών καί χειροκροτήσεων. ’Ιδία ό όρκος τοΰ 
Δαίμονος τοΰ αριστουργήματος τούτου τοΰ Λορμοντώφ κατασυνεκί- 
νησε πάντας. “Ο,τι ’ιδία προΰχάλεσε τήν ίλαρότητα καί τον απλετον 
νέλωτα τοΰ κοινοΰ ήτο τό μιμητικόν μέρος τοΰ προγράμματος, καθ ’ ο 
ό κ. Σιγάλας έμιμήθη έπιτυχώς τον κ. Τρικούπην δημηγοροΰντα, 
τήν κ. Παρασκευοπούλου καί τόν κ. Λεκατσαν, 8χι ομως καί τόν 
Δτιλιγιάννην. Έ ν γενει ή έσπερίς διεξήχθη έν πολλή ευθυμία, έγέ- 
νετο δε γνωστόν καί εν ποιητικόν εργον τοΰ κ. Μάτεσι. δοαματι- 
κώτατον καί πλήρες ώραιοτάτων εικόνων, άπαγγελθεν πρώτον παρά 
τοΰ κ. Σιγάλα.

——  — η»ι · ------------------------

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΖΑΧΑΡΙΝ ΑΙΑ ΣΤΑΦΙΔΙΝΗΣ

Τό ζήτημα τής ακριβής ζακχάρεως λύεται καί αί καλαί οίκοδέ- 
σποιναι Εύνανται να αναμνησθώσι τήν καλήν των εποχήν,καθ ήν τα 
ερμάρια των έβριθον γλυκών καί γλυκισμάτων. 'Ο χρυσοΰς αιών τής 
μιας δρ. τήν οκάν επανέρχεται, άλλ ’ υπό νέαν μορφήν καί νέον είδος 
ζαχάρεως : τής εξαγόμενης έκ τής σταφίδος.

'II νέα αύ’τη ζάχαρις, ή υπό μορφήν πυκνοΰ σιροπιού κυκλοφο
ρούσα ήδη άνά τά ζαχαροπλαστεία καί τάς οικογένειας οφείλεται εις 
τό εφευρετικόν πνεΰμα τών παρ ’ ήμιν βιομηχάνων ο’ινοκατασκευα- 
στών κ. κ. Zárrov  καί R o c h e .

Διά τής ζακχάρεως αυτής κατασκευάζεται επιτυχέστατα καταίφι,

'Η Φράγκα, συνταραχθεΐσα όλη έκ τής σοβαρας καί συμπαθητικής φωνής, 
ήτις έκαμνε νά άντηχη έντός αυτής αλλόκοτος καί ούχ_1 άγνωστος, άλλ* άιτ’ 
εναντίας πολυ οικεία αύιη ή νώ  ή Φράγκα τώ Ιτεινεν αύθορμήτως τάς χείρας,

— Κύριε, τώ είπε, όποιος καί άν είσθε, έδείςατε άξιοθαύμαστβν άφοσίωσιν 
πρός τήν άίελφήν μου . . . θ ϊ  θελήσητε άρά γε νά έπιτοέψητε καί εις εμέ 
νά ημαι φίλη σας ;

'Ο νέος, ό τόσον άτολμος έκείνο; νέος, Ιτόλμησε νά κύψη πρός τήν άβράν 
•χειρ«, ήτις τώ έτιίνετ» άνευ χειροκτίου καί φρίσσουσα καί νά ίπιθίση Ιπ’ 
αυτής μετά εύλαβεία; τά χείλη του.

'Η Φράγκα επανήλθε πάλιν παρά τή Τερέζα.
— Τώρα, τή είπεν, ποΰ σέ εύρηκα, εϊτε μέ τήν άδειάν σου, είτε καί άνευ 

αυτής, από αΰριον θά έγκατασταθώ έδώ και θά σέ περιποιούμαι.
— Ναί, άλλα κ«θ’ δσον άφορα τοΰτο. δέν σέ ϊχω  άνάγκην, εϊςεύρεις ; Έχω 

έδώ διαρκώς δύο νοσοκόμους. Ό εις μέ περιποιείται τήν ήμέραν, ό άλλος τήν 
νύχτα. ’Ενίοτε ούτε βασίλισσα δέν νοσηλεύεται τόσον έτιμελώς.

— Τότε λοιπόν ! θά βοηθώ όσον ειμπορώ τόν κύριον Ροβέρτον, είπε έρυ- 
θριώσα άμα διά τήν τόλμην της ή νεανις.

Καί αμέσως κατόπιν, διά νά χρύψη τήν ταραχήν της Ιπρόσθεσε.
— Κίξεύρεις πώς θε'λω, δταν μου έπέλθη ή Ιδέα νά θελήσω τι. "Ωστε μή 

επιμένεις καί χάνεις άδικα τά λόγια σου
Ό Ροβέρτος έκ λεπτότητος έπροφασίσθη τι καί άπεσύρθη.
*11 Φράγκα έμεινε μίαν ονραν έν μέσω τοΰ Άνδρέα καί τής Τεοέζα;, ήν έκά- 

λυπτε κάθε τόσον μέ δυνατά φιλήματα, διηγουμένη άμα αυτή τά άπό τής 
άναχωρήσεώς της συμβάντα έν τώ οΤκω, καί θερμώς έκάστοτε θλίβουσα τήν 
χείρα τοΰ γαμβρού της.

Αέν ητο πλέον ή ποτέ Φράγκα, ή τόσον άτάραχος, τόσον παγετώδης καί 
πάντοτε κυρία εαυτης.

'Η Τερέζα είχεν ήδη ένώπιον, αυτής νέον δλω; άνθρωπον, εις συνεχή δό- 
νησιν έκ περιπαθοΰς στοργής δ'ατελοΰντα* μή άγαπώντα ίσως περισσότερον 
ή άλλοτε δσους ήγάπα, άλλά μάλλον ικανόν ήδη νά δίόη καταφανή τής 
αγάπης δείγματα.

— Αΰριον έπιστρέφω, είπεν δταν άνεχώρει-
»’Αλλά πριν έπιστρέψω, θά φροντίσω κάπως διά «έ, Άνδρέα, αν καί τό πι- 

θανώτεοον είναι δτι θά άποτίχω έν τή άποπείρφ μου. Έχω τοιοΰτον δικαίωμα 
ώς άδελφή, καί μάλιστα ύς άδελφή, ήτις σέ τιμά καί σέ υπολήπτεται τά μέ
γιστα . . . άδιαφορον δέ, άν ΰπακούουσα εις τήν φωνήν τοΰ καθήκοντος,

μπακλαβάς, γαλατομπούρεκο καί όλα έν γένει τά είδη τής τουρκικής 
ζαχαροπλαστικής ώς καί κομπόστα·, θαυμάσιαι.

’Ήδη εις έκ τών έν Πειραιεΐ γνωστότατων συνδρομητών μας ο κ. 
Β. Βασιλειάδης μάς άποστέλει τήν κάτωθι συνταγήν τουρκικού χαλ
βά νηστησίμου διά σταφιδίνης.

Σ ταφ ιδ ίνη  γνη ς ία  πωλείται έν τοίς γραφείοις τών κ. κ. Ζ a n n o  3 
καί R o c h e , εις τή»* μεγό .ίi¡y οικίαν Μεΐα, επ ί zr)Q nJazetaQ τον 
Νέον θεάτρου.

 — g —----

ΣΥΝΤΑΓΗ
Χα>.6£ς νη β τ ίβ η μ ο ς . ’Εκτός τών ποικίλων χρήσεων άς κάμωμεν δ ί αύ- 

του έν τή οικία ή μαγήοεισσά μας έκαμε καί λαμπρόν σαραχοστιανόν πολιτ ι
κόν λεγόμενον χαλβαν μέ έλαιον άντί βουτύρου, δστις καί γευστικός ητο και 
οικονομικός εις πό μή περαιτέρω δηλ. "Ελαιον δραμμ. 40, λεπτ. 15, Σεμίδα- 
λιν δράμμια 100 λεπτ. 15 — Σταφιδίνην δράμμια ΐ4 0 λ επ τ . 35—Κουκουνάρια 
λεπτ. 5 -  ήτοι έν 5λω μέ λεπτά 75 γίνεται μία καλή ποσότης χαλβά όπως 
γευθώσιν έπαρκώς 12άτομα.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ ^ Σ Ι Ο Ν  Γ Γ Ν Α Ι Κ Ε Ι Π Ν  Σ Ι Γ Μ Ο Ν  κ .  J A E G O E R
'Ωραίας τής άνοίξεως έσθήτας, μ»τά πολλής χάριτος καί καλλαισθησίας συ- 

νηρμολογημένας ήδύνατό τις νά ίδη έν τώ  έπί τής όδοϋ Σταδίου έργοστασίφ
τής κυρίας Jaegoer.

Τά κατάστημα τοΰτο τοΰ δποίου καί ή Ιδιοκτήτρια καί ή άρχιεργάτις ε]ναι 
Παρισινοί, έργάζεται θαυμασίως, έξασφαλίσαν τήν πελατείαν τής έκλιν.τοτέρας 
παρ’ ήμίν τάξεως. Αί τιμαί τής κ. Jaegoer σχετικώς πρός τήν τελειότητα 
τής έργασίας τη; είναι πολό συγκαταβατικαί.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΠ Τ  ΚΗ ΕΝΠΣΙΣ
Ενεργητική δια πασαν οικοδέσποιναν. Πάντα τά ποιλούμενα εν τοΤς χατα- 

στήμασι της Στρατιωτικής Ένώσεως από τών ειδών τής πολυτελείας καί τών 
ενδυμάτων μά/ρι τών του μαγειρείου, πωλούνται μέ ϊκπτωσιν 30 ο)ο.

Δι’ Ινο; οίουδήποτε ονόματος στρατιωτιωτικού προμηθεύεσθε μέ τοιαύτην 
Ϊκπτβυ’ϊ'.ν παν δ,τι άναγκαιοΤ ιις τήν οικογένειαν «ας. Όδός Έρμου . ’Ά ν ω -  
Ιιν τών καταστημάτων Κωνσταντινίδου.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΝ ΤΣΑΜΗ
Γ0 χ. Τσάμης καθιστά γνωστόν δτι ίλαβεν εσχάτως νέα δέρματα έκ Γαλ

λίας άπαρχμίλλου λεπτότητος καί στερεότητο;, δι* ό πασα νέα παραγγελία 
Ισται αληθής τελειότης τής υποδηματοποιίας.

δκαμα τας επικρίσεις μου, όταν ηχούσα οτι πρόκειται νά γεινης αδελφός μου.
Καί τούς λόγου; τούτους ποοφερουσα. τόν εφίλησεν Ιπι τών δυο παρειών.
'Η Τερέζα βλέπουσα μετά πόσης στοργής έφερετο ή Φρχγκα πρός τόν Αν- 

δρέαν, ή ο θ άνθη διαλυόμενα h  αυτή ν.αί τά ελάχιστα σωζόμενα Ιτι Τχνη μνη- 
σιχακίας. __ w r

— *Ω, να ί, νά Ιπιστρεψης, τή είπεν. Μή ψερηί ομως μα,η σου τήν Σιβυ- 
λνην, σέ παρακαλώ, ά ; Ιλθη δλίγον άργόιερα έκεινη.

— *Ρ.σ) ήσυ/ος, άπεκρίθη ή Φράγκα, χαταφιλούσα αυτήν. Ολαι σου α 
έπιθυμίαι θα έκτελώνται κατά γράμμα. f ( t

Μ·τά μίαν ώραν ή Φράγκα ερθανεν είς τήν εν δδώ Αγίου Δομίνικου οι
κίαν της.

ΤΗτο άργά, καί θά είχον δειπνήσει άνευ αυτής.

’Άν καί ή Ναδίνα δέν ετόλμα ποτέ νά κάμη αυστηρά;^ παοατηρησεις προς 
τήν Φράγκαν, όταν τήν είδε έπανερχομένην οίκαδε το τούτον άογά, κ ατελή - 
ιρθη υπό σφοδρού πείσματος, ώς νά είχε μαντευτή τόν λόγον τή ; απου
σίας της  ̂ #

Συνηντήθησαν είς τόν πρόδρομον, καθ’ ήν στιγμήν ή Ναδίνα έςήρχετο, .να 
μεταβή είς τινα Ισπε:;δα.  ̂ #

— ίΐόΐεν Ιρχεσαι ; ήοώτησεν αύτ«', τήν κόρην της. εις τοιαύτην^ μαλιστα 
ώραν, καί μόνη έντάλώς, καί χωρίς νά εχης μ»ζή <του άμαξαν τής οικίας Μ·31?»

— ’Ενόμιζα δτι αού κάμνετε τήν τιμήν νά μή φροντιζενε τ ί κάμνω, τή 
πεκοίθη ή Φράγκα. ,   ̂ ,

Ή Ναδίνα έφρικίασε, τόσον τδ ύφος, τής Φράγκας ητο αποφασιστικόν άμ* 
ν.αί προκλητικόν.

— Καλά, είπε, περιτυλισαομένη είς τήν μανδύαν τ η : ,  άλλα προσπάθησον 
νά μή επαναλη^θή αυτό.

ιΗ Φράγκα ίλαβε τότε κάπως τό υπεροπτικόν ύφος τό όποιον έλαμδανεν 
άλλοτε ή Τερέζα, καί χωρίς νά μειώση ούτε κατ’ έλάχισιον τήν Ικφρααιν 
παγετώδους περιφρονήσεω; ήτις επεφαίνετο εις τό ποοσωπόν τη ; άμα έτυγχανε 
νά εύρεθή μόνη μετά τής κυρίας δέ Ροαεδελ, ειπε. ^

— Καί !μ ω ; αυτό θά έκαναληφθη οσάκις τό κρίνω άναγκαίον, χωρίς «υδέ- 
ποτς νά α ϊ ;  αναγνωρίσω τό δικαίωμα νά άναμιγνύςσθε «ϊς τό τί κάμνω έγω.

1 ' (Άκολουθ.ι)


