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Εν τψ  Έ ξωτερ ικφ δέ παρ ’ δπαότ τοΐς 
άντιπροόώστοις Λμών.

«οΚ»»---
Σώματα πληρη του α , β , γ , 8 ', ε ', καί ς·' Ιτους εΰρίσχονται 

παρ ημιν χαι παρ άπχσι τοΐς άντιπροσώποις ήμών

Δια τ« ανυπόγραφα αρθ 
ευθυνεται ή συντάχτις αυτών 

(Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝζ

Τά πεμπο'μενα ήμΐν χειρό- 
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δέν Ιπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα χαι μή δηλοϋντα , 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
Χοΰσης δέν είναι δεχτά. — 
Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταδάλλουσαι διευβυν- 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημων 50 λεπτών 
πρδς έχτύπωσιν νέας ταινίας.

Διά τά άνυπόγραφα δρθρα εύθΰνετα ι ή ό υντάκττς αυτώ ν
κυρ(α ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή πολιτική χαΐ αί γυναίκες. — Ό τυφλός (υπό 8ος Κατίνας ’Αλέ

ξανδρου). Σμαραγδα Καλλιμαχη.— Ή.ποίησις χατα τον μέσον αιώνα 
(υπο χ. Βασιλικής Κυριακιδου).— Αποδείξεις περι ’Αθανασίας τής 
ψυχής, έχ των του Chateaubriand (υπό δος Κατίνας Αλεξάνδρου).’
— Υπέρ των αδικούμενων παιδίων (ΰπό Μαρίας Νεβώ, ιατρού). —Αί 
ΰπέρ τοΰ Βρεφοκομείου εισπράξεις.—’Έναρξις διαρκούς Βιοτεχνικής
ΚχΟεσεως. Εκορομη του συλλογου των Φιλοτέχνων εις Ελευσίνα.

— 11 ύπέρ του άνδριάντος του’Αθανασίου Διάκου αγορά —Συνταγαί. 
Ειδοποιήσεις. Έπιφυλλίς.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙ Γ Γ Κ Α ΙΚ Ε ό
ΒαΓυσημαντοι είναι οί λόγοι, ου; ο πρίγκηψ Βίσμαρκ άπηύ- 

θυνε προς επιτροπήν έκ γυναικών, ήτις παρουσιάσθη προς αυ
τόν προ ολίγων ήμερων, ι'να έπικαλεσθή τήν βαρύτη.-α καί τό 
κύρος τής γνώμης του Ιν σχίσει προς τό έν Γερμανία άναπτυ - 
χθεν κατ’ αΰτάς μετά τόσης ζωηρόςτητος γυναικεΐον ζήτημα.

Ό άκαμπτος καί άπολύταρχος πολιτικός έκάμφθη. Ό σκλη 
ροτράχηλος σίδηρους άνήρ έκυψε τον αύχενα. Ό άλλοτε άμει- 
λίκτως καταδίωκα; την προοδευτικήν πορείαν τη; γυναικός καί 
οψωσας διά νόμου άδικου σιδηρούν τείχος πρό των πυλών τού 
Επιστημονικού κόσμου, έπί τού οποίου έχάραξε τάς λέξεις : 
^α,ς μη ά\ημ οεν εινε όεκτός, επικαλείται σήμερον τήν συν
δρομήν τής γυναικός.

Και δεν περιορίζεται εις την συνήθη φρασεολογίαν, ήν με
ταχειρίζονται οί πλευστοί τών άνδρών, οσάκις θέλουν νά έξάρουν 
τήν δυναμιν καί υπεροχήν τής γυναικός. Λεν πρόκειται ενταύθα 
*ΕΡΕ τής παιδαγωγικής αυτής δυνάμεως, άλλ’ ούτε περί τής 
γοητευτικής αυτής επιρροής έπί τού άνδρός. Πρόκειται καθα- 
ρωτατα καί σαφέστατα περί τής άναμίξεως τής γυναικός εις 
Την πολιτικήν τής I ερμανίας. «Λυπούμαι, είπεν ό πρίγκηψ

Βίσμαρκ, δτι δέν έπιτρέπεται πλέον εις τό γυναικεΐον φύλον ή 
έζασκησες έπιρροής τίνος έπί τής πολ.ιτικής καταστάσεως».
Εαν αί έκλογαί ήμών, λέγει κατωτέρω, ένηργοϋντο ύπό μεί— 

-,ονα γυναικειαν έπιρροην θά άπέβαινον καλλίτεραι καίήθικώ- 
τεραι. Και περαίνων προσθέτει: Ή τής γυναικός συμπάθεια
είναι δια τά πολιτικά ήμών συστήματα ίσχυρότερον άλεξιτή- 
ριον η όσον θά ήτο τό κατά τών εγκληματούν των—έννοεΐ τούς 
σοσιαλιστάς — νομοσχέδιον κτλ.

Ιδου οτι καί οί σοβαρώτατοι καίμεγαλοφυέστατοι τών πο
λιτικών άνδρών, οί μέχρι τής χθες παραγκωνίζοντες καί κα- 
ταπολεμούντες τήν γυναικειαν δύναμιν, οί μετά μειδιαμάτων 
είρωνικώι ομιλούντες περί χειραφετήσεως, οί καταδικάζοντες 
την γυναίκα εις τήν διά τού μαγειρείου καί τού όψοφυλακίου 
οπισθοδρομ,ικην και δουλικήν υποταγήν, ιδού, ότι καί αυτοί πρό 
τού κίνδυνου, σοβαρωτερον καί πατριωτικώτερον έξετάζοντες 
τα πραγματα άναγνωριζουν τήν ανάγκην τής γυναικείας συμ- 
πράξεως.

*0 πρίγκηψ Βίσμαρκ διά τού λόγου του αυτού πρός τάς γυ
ναίκας τής Σιλεσιας άρνειται εαυτόν, άρνεΐται τάς άρχάς καί 
πεποιθήσεις επι των οποίων άλλοτε βασιζόμενος Ε*ΧΕ ΧαΡ^ΕΕ 
τό πρόγραμμα του εν σχεσει προς τά περί τής γυναικός έπί τής 
παντοκρατοριας του θεσπισθεντα. Τοτε ήθελε τήν γυναίκα δε- 
ξιάν κατασκευάστριαν τού fan kuchen καί άσκουμένην εις τό 
νά έμβαλώνη μετά τέχνης τά ξεσχισμένα φορέματα. Σήμερον 
την θελει με δεζιον πολιτικόν νούν, μέ μ,έγα πατριωτισμόν 
και μέ ειδικήν έπιτηδειότητα, εις τό νά συγκρατήσΥ) διά τών 
ασθενών χειρών τη; τό εις έρείπια μεταβληθέν καί καταπιπτον 
πολιτικόν οικοδόμημά του.

Αλλ άραγε δεν θά εδικαιούντο νά απαντήσουν »ί Γερμάνι
ο;; πρός τον Βίσμαρκ δ,τι αί γυναίκες τών πλείστων όπισθοδρο- 
μικών λαών δύνανται νά εί'πυυν πρό; τούς πολιτικούς τής χώ
ρας των : Πώς θελετε νά έπιδράσωμεν ήμεΐς έπί τής πολιτικής



ΕΦΗΜΕΡΙΑ TûN KYÏ>îüN

τοϋ τόπου μας Επωφελώς, άφοϋ ή στοιχειώδης καί περιωρι- 
σμένη άνάπτυξις, ε’ς ην μας κατεδικάσατε δεν μας Επιτρέπει 
νά Εννοήσωμεν ποία ή πρός τό συμφέρον τής πατρίδος μας ύ- 
γιεστέρα πορεία ; Πώς θέλετε νά εί'μεθα καλαί πατριώτιδες, 
άφοϋ ή πατρίς αύτή μόνον καθήκοντα δουλικά και ύποχρεώ - 
σεις αδίκους μας Επέβαλε μέχρι σήμερον, ούδεν δε προνόμιον, 
ούδεν δικαίωμα, ούδεμίαν ηθικήν τουλάχιστον μας παρέχει α
μοιβήν; Πώς θέλετε αί χεΐρες αύταί, αΐτινες μόνον είς τόν χει
ρισμόν τής βελόνης, κατά τούς νόμους σας, κατεδικάσθησαν, νά 
δύνανται σήμερον νά συγκρατήσουν τό Επί τών σαθρών βά
σεων τής άνισότητος καί αδικίας ίδρυθεν πολιτικόν οικοδό
μημά σας ;

Ά λλ ’ αί γυναίκες μεγαλόψυχοι, γενναίας προωρισμέναι α
ληθώς διά τό καλόν τής άνθρωπότητο;, δεν μνησικακοϋν, δεν 
Εκδικούνται, δεν στρέφουν τά νώτα πρός τούς μέχρι τής χθες 
αδίκους διώκτας των. Προπαρασκευάζονται διά τόν μέγαν α 
γώνα τής σωτηρίας, με τήν σημαίαν τής αγάπης καί τής όμο- 
νοίας άνά χεΐρας.

Αί Γερμανίδες αί είς δουλικώτερον ίσως, μετά τάς Έλλη- 
νίδας, πασών τών άλλων γυναικών ύποβληθεΐσαι βίον, Εξηγέρ · 
θησαν σήμερον σύσσωμοι. Τόσον δ’ Επαισθητώς Επέδρασ·ν ακρι
βώς ενεκα τοϋ δουλικού βίου των ή Επέμβασίς των είς τάς πο- 
λιτικάς τύχας τής πατρίδος των, ώστε αυτοί οί δημιουργοί τής 
καταστάσεως ταύτης νά προσποιούνται άγνοιαν πρός τοϋτο καί 
νά Εκλιπαρούν σήμερον τήν ύποστήριξίν των Εν ταΐς ίδέαις, άς 
αυτοί υποστηρίζουν καί είς τά κόμματα, άτινα συνεχίζουν τήν 
ιστορίαν τοϋ πολιτικού αύτών προγράμματος. Το πάθημα τών 
Γερμανών πολιτευτών, &ς χρησιμεύση ώ; μάθημα πρός τούς 
νομιμόφρονας έκ τών ήμετέρων. Ό τι αί γυναίκες αποτελούν 
μεγάλην Εν παντί τόπφ δύναμιν, καί αυτοί βεβαίως τό ανα
γνωρίζουν. "Ας Εργασθοϋν λοιπόν καί ύπερ τής γυναικός, Εάν, 
ώς αληθείς πατριώται, τήν θέλουν Επωφελή παράγοντα ύπερ 
τής προόδου τής χώρας. Όπως τή Επέτρεψαν νά άκολουθήση 
είς τόν συρμόν, είς τάς Εθιμοτυπίας, είς τάς ματαίας Επιδείξεις 
τήν Εν Ευρώπη ομόφυλόν της, ας τή Επιτρέψουν νά Εργασθή ώς 
Εκείνη, &ς τήν προστατεύσουν όπου οί καθιερωθέντες νόμοι τήν 
αδικούν, άς άντιτάξουν είς τά Επιβαλλόμενα αύτή καθήκοντα 
ανάλογα προνόμια καί δικαιώματα. Οι παλαιοί θεσμοί Εγήρα- 
σαν πολύ διά τάς νέας κοινωνίας, Επί τών οποίων άνεπαισθήτως 
πνέει πνεύμα νεωτεριστικόν, πνεύμα προόδου καί αλληλεγγύης. 
"Ας μή λησμονούν τοϋτο οί πολιτικοί μας.

Καί είς τά πολιτικά προγράμματά των καί είς τού; συντασ- 
σομένους προϋπολογισμούς των, καί είς τά; τροποποιουμένας 
νομοθεσίας των άς μή λησμονήσουν καί πάλιν τό ήμισυ ακρι
βώς τοϋ ‘Ελληνικού πληθυσμού, τό όποιον κρατεί είς τάς λε
πτοφυείς χέΐράς του τάς τύχας τοϋ Ετέρου ήμίσεος αύτοϋ.

Ο  Τ Υ Φ Λ Ο Σ
Κατά τόν Νοέμβριον τοϋ 188..., ό κ. Ναΰ, αρχαίος καθη

γητής τής μουσικής Εν Τουλούζη, ήλθε μετά τοϋ υιού του Ερ
ρίκου ΐνα Εγκαταστή είς Mentón.

Ένψκίασεν είς εν τών τελευταίων προκστείων Ισόγαιον οί
κημα, ούτινος τά παράθυρα ήνοίγοντο Επί τής λίωρόρου καί 
συγχρόνως πρός τήν Εκτου δρους κατερχομένην όδόν. Ή κατά

τό μέρος τοϋτο τής πόλεως βασιλεύ'.υσα- ήρεμία, ό καθαρό; 
καί βαλσαμώδης άήρ, καί ούχί ή καλλονή τής τοποθεσίας εί- 
χον παρορμήσει αύτόν ε’ς τήν Εκλογήν ταύτην. Ό ’Ερρίκος 
Ναύ ήτο τυφλός.

Κατά τό 15 ετος τής ήλικίας του, ή όρασίς του, εως τότε 
Εξαίρετος, ήρξατο έξασθενοϋσα βαθμηδόν. Όμίχλη όσημέραι 
πυκνοτέρα Εκάλυπτε τού; οφθαλμούς του, μετ’ ολίγον δε ήναγ- 
κάσθη νά Εγκατάλειψη τήν μελέτην τή; νεωτέρας μουσικής. 
Ό ’Ερρίκος καίτο’ νέος, ήτο έ'ςοχος βαρβιτιστής. Τέλος νύξ βα- 
θεία Επεσκίασε τά βλέφαρά του. Πρωίαν τινά ίστάμενος απέ
ναντι τοϋ άνατέλλοντος ήλίου άνέωξεν ύπερμέτρω; τούς οφθαλ
μούς του. Διέμειναν ατενείς καί αναίσθητοι. Έπανέκλεισε τού
τους, καί δύο δάκρυα ερρευσαν διά τών βλεφαρίδων του.

Ό πατήρ τότε λαβών τό τέκνον του τής χειρός, άνεχώρησε 
πρός άναζήτησιν ιατρού. Συνεβουλεύθησαν άπαντα; τούς δια- 
σήμους ειδικού; όφθαλμίατρού;, οΐτινε; όμοφώνω; άπεφάνθη- 
σαν, ότι ή τύφλωσις δεν ήτο μεν ανίατος, άλλ’ ή αναγκαία Εγ- 
χείρισις θά άπέβαινεν Επώδυνος καί κινδυνώδη;. Ό κ. Ναύ 
φοβηθείς δεν ετόλμησε νά λάβη ούδεμίαν άπόφασιν. Δ'.ά τοϋ 
δισταγμού άλλως τε διεκινδύνευεν ή Επιτυχία τής Εγχειρίσεως. 
Πρός τούτοι; ή πρόωρο; άνάπτυξις τοϋ νοός τοϋ τέκνου του 
ώρ·'μαζε ταχέως, καί ό πατήρ Εσκέφθη δ,τι ήμέραν τινά ήθε- 
λεν αποφασίσει ό υιός του.

Έν τούτοις μετέβαινον άπό πόλεως είς πόλιν, ταξειδεύοντες 
σχεδόν χωρίς νά Ενδιατρίβουσί που. Ό Ερρίκος, τοϋ οποίου 
καί αί Ελάχισται Επιθυμίαι Εξετελοϋντο, ήσθάνετο Εαυτόν πα- 
ρασυρόμενον διά τής ακαμάτου Ενεργητικότητος τοϋ τυφλοί 
Επιθυμούντο; νά άλλάσση πόλιν, Επί τή Επιμόνω έλπίδι &ν ούχί 
τής τελείας Επανακτήσεως τής όράσεως, τούλάχιστον ποιας 
τίνος βελτιώσεως. Πέντε ετι διέρρευσαν ούτω.

Έν M e n t o n  εζησαν λίαν άπομεμονωμένοι, Εξερχόμενοι μό
νον τό εσπέρας. Ή πρωία άφιεροϋτο είς τήν ανάγνωσή ΰπό 
τοϋ πατρός, τό δ’ Εσπέρας είς τήν μουσικήν. Ό γηραιός κα
θηγητής συνώδευεν οπωσδήποτε είς τό κλειδοκύμβαλον διά τών 
σκληρών αύτοϋ δακτύλων τά σπινθηροβόλα αύτοσχεδιάσματα 
τοϋ υιού του. Ή μόνη χαρά τοϋ νεανίου ήτο νά άφίηται Επί 
ολοκλήρους ώρας είς τάς ιδιοτροπίας τής φαντασίας του. Οί 
μουσικοί φθόγγοι άφίπταντο ύπότό τόξον του ώς ηχηρός στρό
βιλος κονιορτοϋ, όταν επαιζε μακράς καί μελαγχολικάς ριμβιρ- 
δία; ( r o m a n c e s )  δΓ ών Εθρήνει τούς πόθους τοϋ άπολεσθέντος 
θησαυρού. Κατά τάς δροσερά; Εσπέρας Ερειδόμενος Επί τοϋ βρα- 
χίονος τοϋ πατρός του, διηυθύνετο πρός την θάλασσαν. Έκά- 
θητο Επί τής αμμώδους ακτής καί εμενεν Εκεΐ ακίνητος, συγκεν- 
τρώνων τήν προσοχήν του επί τών άτελευτήτων ροθων τών κυ
μάτων, ζητών νά διακρίνη άπ’ άλλήλων τους αναρίθμητους 
στεναγμούς, οΐτινες άποτελοϋσι τήν μονότονον αρμονίαν τής θα
λάσσης.

Ήμέραν τινά διηυθύνθησαν πρός τό πλησίο· δάσος διά τή; 
όδοϋ, ήτις περιέζωνε τήν οικίαν. Μετά Ενός τετάρτου τής ώ
ρας πορείαν, ό Ερρίκος ίστη. Μήπως αισθάνεσαι κάματον, 
πάτερ ;

— Όχι, τή άληθείμ, άπήντησε ζωηρώς ό γέρων.
— ΔΕν άπατώμαι, Επανέλαβεν ό τυφλός μειδιών. Ή βα

κτηρία σου κτυπα τό έδαφος άνά παν βήμα. Εύτυχώς Εφθά- 
σαμεν ακούω τόν άνεμον πνέοντα διά τών φύλλων.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ
g ......... .... —· g Γ- -- I

— Όχι άκόμη. Διερχόμεθα τάς κιγκλίδας μεγάλου άλσους, 
ούτινος τά δένδρα κινοϋσι τά Επί τής όδοϋ φύλλα. Τή στιγμή 
Εκείνη αντήχησαν Εν τ-ή ήρεμία τής νυκτός φθόγγοι κλειδοκύμ
βαλού. Είτα μετά τινα σιγήν ό αόρατος μουσικός έπαιζε τήν 
ρεμβφδίαν τοϋ ’Αστέρος τοϋ T a n n h a e u s e r .

Ό Ερρίκος εστη, λαβών Εκ τοϋ βραχίονας τόν πατέρα του. 
Έξερχόμεθα Εκ τοϋ μέρους ενθα λάμπει τό φώ; ; ήρώτ/]σεν. 
Θέλεις νά άκούσωμεν ολίγον ;

— Εύχαρίστως !
Τήν ρεμβωδίαν τοϋ ’Αστέρος διεδέχθη αίφνης κατά παρά

δοξον φρενοτροπίαν στρόβιλος τοϋ C h o p i n  παίζόμενος μετά 
θέρμης τοσαύτης καί σπουδής ώς Εάν άπέλιπεν αύτή ό χρόνος 
πρό; περάτωσιν αύτοϋ. Μετά τόν στρόβιλον ήκολούθησε νυ- 
κτψδία ( n o c t u r n e )  Ελεγειακού μέλου;, φέρουσα τόν τύπον β χ -  

θείας απελπισίας τοϋ αύτοϋ μουσουργού. Είτα Επηκολούθησε 
ταϋτα σιγή καί σκότος. Τό φώ; Εξηφανίσθη.

— Είναι αληθής καλλιτέχνης, είπεν ό κ. Ναΰ.
Ό Ερρίκο; δεν άπεκρίθη, άλλ’ Εσκέπτετο. Άναμφιβόλως 

είναι γυνή !
Μετά τή; όξυνοίας δε τυφλού, τοϋ οποίου ή άκοή κέκτηται 

θαυμασίαν εύαισθησίαν, άνεγνώρισε τήν γυναίκα Εν τή λεπτό- 
τητι τής Εκτελέσεως καί Εν τή Ενδομύχω συγκινήσει τής Εκ- 
φράσεως. Έμάντευσε μάλ στα ταυτην πάσχουσαν ώς Εκ τής 
ίδιοτρόπου Εκλογής τών τεμαχίων, τών αιφνίδιων μεταβολών 
τής χαραςκαί τής λύπης, καί Εκ τών κυμάνσεων τής άνακρού- 
σεως. Τήν Επαύριον Ερωτήσας τήν υπηρετούσαν αύτόν γραΤαν 
εμαθεν, ότι ή επαυλις άνήκεν είς τόν κ. Βαλκγκουρ Εκ Πα- 
ρισίων, ήν ούτος ε7χεν αγοράσει διά τήν θυγατέρα του Μαγδα- 
ληνήν, άτυχή κόρην, ήτις Εφαίνετο πάσχουσα λίαν. Τήν Εσπέ
ραν ό Ερρίκος δεν εκαμε λόγον ΐνα Επιστρέψη είς τό κιγκλιδω- 
τόν άλσος. Έδήλωσε μόνον τήν Επιθυμίαν του νά λάβη μεθ’ Ε
αυτού τήν βάρβιτόν του καθ’ ήν περίπτωσιν τφ ήρχετο ή εμ.- 
πνευσις νά αύιοσχεδιάση κώμον τινά ( s é r é n a d e )  πρός τά άστρα. 
Άπό τής ημέρας δε ταύτης ό Ναύ μετά τοϋ υιού του διήρχοντο 
τάς Εσπέρας παρά τήν άκτήν.

— Πηγαίντμεν σήμερον ε’ς τό δάσος ; λέγει πρωίαν τινά ό 
Κ. Ναό. Είναι πολύ πλησίον, καί θά Επιστρέψωμεν ταχέως, 
καθόσον οί νύκτες καθίστανται δροσεραί. Ό νεανίας ύπεμει- 
δίασε. — Ναί, άς πορευθώμεν ε’ς τό δάσος, άπήντησεν άφελώς. 
Ότε τό Εσπέρας εφθασαν πλησίον τής Επαύλεως, ή Μαγδα- 
7ηνή μόνη έν τώ δωμαιίω της, ήτο παρά το κλειδοκύμβαλον 
ώς συνήθως καθ’ Εκάστην, καί κατά τήν αύτήν ώραν πριν ή 

κατακλιθή, παίζουσα τήν Ελεγείαν τοϋ E r n s t .

Ό ’Ερρίκος όρθός Επί τής όδοϋ καί φρίσσων Εκ ψυχικής τα
ραχής, Εδράξατο α’φνιδίως τής βαρβίτου του, άπαντών ώς 
'βχω είς τήν μελωδίαν, ήν ή'κουε.

Ε’ς τού; πρώτους φθόγγους τής βαρβίτου ή Μαγδαληνή όλως 
έκπληκτος, ήγέρθη βιαίως, άπεστράφη καί έκλεισε τό παράθυ- 
ρον.— Με βλέπουσιν, Εσκέφθη, Ερυθριώσα.

Η βάρβιτο; Εσίγησεν . . .
Η νεάνι; μετά τινα στιγμήν ύπανέωξε τά παραπετάσματα 

Και προσεπάθησε νά διακρίνη τι Εν τώ σκότει, δπερ Εκάλυπτε τά 
δένδρα τοϋ άλσους. Ούδεν όμως ήδυνήθη νά ΐ3η. Τοϋ πρώτου 
φόβου παρελθόντος, έξηγέρθη Επί μάλλον ή περιέργειά της.

Τίς άρά γε νά είναι | ήρώτησε καθ’ Εαυτήν.
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Ό  Ερρίκος Ναύ Επανέκαμψεν οίκαδε δυσηρεστημένος καθ’ 
Εαυτού, Εννοών κάλλιστα, ότι Εθορύβησε μονάζουσάν τινα. Έν 
τούτοις Επανήρχετο άπάσας τάς Εσπέρας μετά τής βαρβίτου του. 
Είς τάς αύτοσχεδίους Εμπνεύσεις προσεπάθει, ώς Εάν οί φθόγ
γοι του θά Εγένοντο καταληπτοί, νά ζητή συγγνώμην καί νά 
Εκφράζη τά αίσθήματά του, άτινα ήρξαντο διαθερμαίνοντα αύ
τόν. Έν τή Επαύλει όμως Εβασίλευε βαθυτάτη σιγή. Ή Επί« 
μονος αύτη σιγή τόν άπήλπιζε. —'Τετέλεσταε ! είπε καθ’ Εαυ
τόν ήμέραν τινά, τήν δυσηρέστησα. Άκόμη καί σήμερον τό 
Εσπέρας διά τελευταίαν φοράν είτα θ’ αναχωρήσω Εντεύθεν... 
Πόσον αί ώραι τής ημέρας τοϋ Εφάνησαν μακραί ! Έπελθου- 
σης τής Εσπέρας, εσυρε τόν πατέρα του, δστις εύπειθώς Ενέδι- 
δεν είς παν ό,τι Εθεώρει ποιητικήν φρενοτροπίαν. Ό ’Ερρίκος 
προανακρούσας, ήρξατο παίζων τήν Ελεγείαν τοϋ E r n s t .  Ή 
μελωδία τήν οποίαν επαιζε κατ’ άρχάς ώφειλε νά είναι ό απο
χαιρετισμός του. Οί Εκφραστικοί καί κλαυθμηρίζοντες φθόγγοι 
τής βαρβίτου, διεχέοντο Εν τή σιγή τής ύπνωττούσης φύσεως. 
Τό προσεκτικόν ούς τοϋ μουσικού ούδένα έτερον ήχον άντελαμ- 
βάνετο.

Αίφνης έφρικίασε σφοδρώς, τό δε τόξον του ολίγου δεΐν διέ
φευγε τών δακτύλων του. Άφατος χαρά διεχύθη Εν αύτώ. 
ΤΠχοι κλειδοκυμ-βάλου συνεζευγνύοντο μετά τής βαρβίτου, κατ’ 
άρχας μεν δηλώς, είτα όμως εύκοινέστερον μετ’ Εκείνων τής 
βαρβίτου. Ήτο ή Μαγδαληνή, ήτις Ενθαρρυνθεΐσκ ολίγον κατ’ 
ολίγον συνώδευε τήν Ελεγείαν. Ή διωδία θά παρετείνετο καθ’ 
όλην τήν νύκτα, Εάν ό κ. Ναύ δεν παρενέβαινεν. Ό Ερρίκος 
ώφειλε τέλος νά Επανακάμψη οίκαδε. Καθ’ όδόν ήτο σιωπηλός 
καί σοβαρός. Ηύχήθη καλήν νύκτα είς τόν πατέρα του διά φω
νής θλιβερωτέρας τής συνήθους. Ό ’Ερρίκο; είχε μεταμεληθή. 
Δεν Εκοιμήθη καθ’ όλην τήν νύκτα. Ένώ δε αί ώραι διέρρεον, 
άνεπόλει τά; αναμνήσεις τής παιδικής του ήλικίας, καί προσε« 
πάθει νά σχηματίση ιδέαν τινά περί τοϋ τόπου ενθα κατώκει ή 
Μαγδαληνή καί πρό πάντων ΐνα τήν απεικόνιση. Πώς αύτη 
ήτο αρα ; Άνεζήτει Εν τή μνήμη του τήν εικόνα τών νεανίδων 
άς είχεν ίδεΐ. Τήν Εφαντάζετο ότε μεν ξανθήν καί ραδινήν, α
κίνητον καί έλαφράν ώς πνοήν, ότε δε μελάγχρουν μετά κατα
τομής μεταλλίου καί φλογερών οφθαλμών τώ Επήλθε δε ή 
ιδέα, ότι ήτο τελείως ώραία. Τήν Επαύριον ό πατήρ του είσήλθε 
λίαν πρωί είς τό δωμάτιόν του. — Πάτερ ! τοϋ λέγει, άπεφά- 
σισα Επιτέλους. Γράψατε είς τόν κ. D e s m a r r e s .  — Θά ριψο
κινδυνεύσω άπεκρίθη. Τί χειρότερον δύναται νά μοί συμβή ή 
νά μείνω Εν ή  εΰρίσκομαι καταστάσει ; . . Άλλως τε άπεφά- 
σισα, προσέθηκε μετά τόνου ευσταθούς.

Ό κ. Ναύ Ετηλεγράφησε πάραυτα τήν άπόφασιν ταύτην είς 
τόν ιατρόν D e s m a r r e s .  Τήν μεθεπομένην ό νεαρός καί διαπρε
πής οφθαλμίατρός άφίκετο είς M e n t o n .

— Πότε θά άναβλέψω, ιατρέ ; ήρώτησεν ό Ερρίκος.
— Έντό; οκτώ ήμερών ! ’Επί οκτώ ήμέρας θά μείνητε κα- 

τάκλειστος Εν τώ δωμ,ατίω τούτω Εν άπολύτφ σιγή, σκότει καί 
αναπαύσει, άλλά μετά ταϋτα . . .

— Μετά ταϋτα . . .  θά δυνηθώ νά ίδω τήν Μαγδαληνήν ! 
Εσκέφθη ό ’Ερρίκος, χωρίς μάλιστα νά άκούσή τό τέλος τής 
φράσεως τοϋ ιατρού.

Τήν Εσπέραν Εκείνην καί τήν Επαύριον ή Μαγδαληνή άνέμενε 
ματαίως. Τήν τρίτην ήμέραν κατέστη μελαγχολική. Ό άγνω-
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στο; άρα μουσιχο; όστι; εξ ολοκλήρου συνεμερίζετο τά αισθή
ματα τη; άπηυδησε J Μήπως έγκατίλιπε την χώραν | ’Αλ
λόκοτοι σκέψεις την έτάραττον . . Οΰχί, δεν άπηύδησεν, άλλ' 
ουτε άνεχωρησεν. Η νοσος του στηθου; ύφ’ η; ήτο προσβεβλη
μένη επεσκιασε την φαντασίαν τη;, απαίσιοι δε προαισθήσεις 
κατελαβον αυτήν. Διηρχετο «πάσα; τά; εσπέρα; προσμένουσζ 
μετ «γωνία; την ώραν καθ’ ήν ό μ,υστηριώδη; (ρίλο; τη; ώ 
φειλε να ελθγι. Επερχομένη; τη; ώρα;, έκάθητο προ του κλει
δοκύμβαλού, άνακρούουσα μετά ταχύτητο; τά; προσφιλείς αυ
τή; μελωδία;- ειτα ηνοιγε το παράθυρου, εκυπτε προ; τα εξω, 
και ηκροατο ατενιζουσα πρό; το σκοτος τη; νυκτό;. ‘Εσπέραν 
τινα ενομισεν, ότι ηκουσε βήματα έπί τη; όδοΰ. Χωρί; νά άνα- 
λογισθή την πράξιν τη;, χωρί; νά ρίψγι τι έπί των ύπό έλαφρού 
μονον εκ μουσελινη; έπωμίου κεκαλυμμένοον ώμων τη;, κατηλ- 
θεν άσκεπη; ει; το άλσος, ολισθαί^ουσα ώ; σκιά έν τοΐ; υγροί; 
διάδρομοι;, καί ύπανέωξε την θυρίδα. ’Εργάτη; τι; διηρχετο 
έπιστρεφων έκ τήςέργασία; του φέρων την σκαπάνην έπί του 
ώμου. Κατ’ αυτήν την στιγμήν έτόνιζε φαιδρόν άσμα, ουτινο; 
ή επωδό; έσβεννυτο έν τώ άπείρω. Ή Μαγδαληνή εμεινεν έκεΐ 
έρειδομένη έπί του τοίχου, πυρέσσουσα τού; κροτάφου;, τό δέ 
βλέμμα Ι'χουσα άπλανές. Δεν ήσθάνετο τον δροσερόν άνεμον 
τη; εσπέρα;, ουτε την υγρασίαν των δένδρων, ήτι; ώ; ύεπτή 
βρ°Χγ1 επιπτεν έπι των ωμων τη;. Θλιβερά ιδέα τήν άπερρόφα. 
«Δεν θά ελθη πλέον!»

Αίφνης σφοδρόν ρΐγο; τήν έκλόνισεν έξ ολοκλήρου. Εΐσήλθεν 
ει; την οικίαν λιπόθυμο;, συντετριμμένη, βαρυαλγή; τήν καρ· 
δίαν, καί έξηπλώθη έπί τη; κλίνη; τη; πυρέσσουσα σφοδρώ;..

Δέκα ημέρα; μετά τήν άπαισίαν αυτήν εσπέραν, ό Ερρίκο; 
Ναυ έγκαθειογμένο; έν τφ δωματίω του οΰτινο; τά παραπετά
σματα ησαν εισετι κεκ.λεισμ,ενα, άνεμενε τήν έπίσκεψιν του ια
τρού του M e n t o n ,  εί; ον ό ιατρό; D e s m a r r e s  μετά τήν έκτέ- 
λεσιν τη; έγχειρίσεω; καί πρό τη; ε’; ΙΙαρισίου; άναχωρήσεώ; 
του ειχε δώσει τά; οδηγία; του. Ή έγχείρισι; εΐχεν έπιτύχει. 
Ό ’Ερρίκο; δεν ήτο πλέον τυφλό;. Ά λλ’ ώφειλεν ολίγον κατ’ 
ολίγον νά εξοικείωση, τού; οφθαλμού; του πρό; τό φώ;. ’Από 
τινων δέ ήμερων ό έπίδεσμο; δεν έφηρμόζετο πλέον. Κατ’ εκεί
νην τήν ποωΐαν ό ιατρό; εϊχεν άπομακρύνει τά βαρέα παρα
πετάσματα των παραθύρων, υποσχόμενο; ει; αύτόν νά έπανίδη 
τήν ημέραν,τόφω; του ήλίου και τήν λαμπρότητα του οΰρανοϋ.

*0 ιατρό; εΐσήλθεν ακολουθούμενο; ύπό του κ. Ναό.
Βαθεΐα συγκίνησι; έτάραττε τόν ’Ερρίκον. *0 πατήρ του 

ελαβε τήν χεΐρά του και τόν ώδήγησε πρό; τό παράθυρον, οπεο 
ό ιατρό; ήνοιςε βραδέω;. ΓΙαρατήρησον, τω λέγει.

Ό ΈρρΤκος έξίπεμψε κραυγήν, καί έκλεισε τού; οφθαλμού; 
θαμβωθεί;. Έπειτα τού; ήνοιξε πάλιν καί κύψας πεοιέπτυξε 
δι’ έκτεταμίνου βλέμματο; ολόκληρον τόν ορίζοντα. Έζήτησε 
πάραυτατήν όδόν τήν πρό; τήν έπαυλιν άγουσαν. Έπί τέλου; 
θά ίόω τήν Μαγδαληνήν ! . . έσκέφθη.

Τήν αυτήν στιγμήν παρετήρησε κατά τήν καμπήν τη; όδοΰ 
ιερέα έν ίεραττκφ άμφίω κρατούντα σταυρόν άργυρούν" έπειτα 
του; παΐδα; του χοροϋλ μετά συνοδίας έκ γυναικών του χωρίου, 
φερουσών την σορον ύπό λευκοϋ ΰφάσματο; κεκαλυμμένην. *0- 
πισθεν λευχειμονούσαι νέανιδε; έκράτουν κηρία, τέλο; δέ εϊπετο 
συν ο δια μζ'.ρα σιγηλη και σοβαρά. *0 Έρρϊ'.ος ήσθάνθη φρι- 
κώδη πίεσιν έν τήι καρδία του .

— Ιατρέ, λίγει, μηπω; κηδεύουσε νεάνιδά τινα ;
Μάλιστα, άπηντησεν ούτο;, θελκτικήν καί δυστυχή κό

ρην, φονευθεισαν υπο τή; φθισεω;. Φαντασθήτε ότι άπεβίωσε 
προ του κ > ειδοκυμβάλου τη;, παιζουσα τήν διάσημον έλεγείαν 
του E r n s t .  Ώνομάζετο. . .

Μαγδαληνη ! λεγει ο ΕρρΤκο; μετά φωνή; πνιγομένη;.
Την έγνωρι,ε; ; ηρωτησεν ό Ναυ, όλω; έκπληκτος.

— ’Όχι, έψιθύρισεν ό νεανία;, άλλά... τή\ ήγάπων !
(Έ* του γ*λλιχοϋ) Κατίνα Ά λεξάν δρου.

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΛΛΙΜΑΧΕ
Ή ώραια καί συμπαθή; φυσιογνωμία τή; Σμαράγδα; Ιναλ- 

λιμάχη, μέ τήν παράδοξον άμφίεσίν τη; καί τόν έτι παραδο- 
ίςοτερον κεφαλόδεσμον, μα; δίδει πλήρη ιδέαν του τύπου τή; 
βασιλοπούλα; και πριγκηπίσση;, οποίαν τήν έφαντάζοντο οί 
επινοηται παραμ,υθιων κατά τά; τελευταία; δεκαετηρίδα; του 
παρελθόντο; αίώνο;.

Η δουλ.η τοτε Ελλα; δέν είχε νά έπιδεικνύγι ή δούλα; γυ
ναίκας. Ανα τα; παραδουνάβιου; λοιπόν χώρα; ώφειλ.ον νά 
ζητησωσιν οι τοτε περιπλανωμενοι "Ελλη.ε; τροβαδούροι τού; 
τυπου; των ιδεωδων εκείνων βασιλισσών καί ήγεμονίδων, αΐ· 
τινε; έτρελλαινον με τά κάλλη των τά βασιλόπουλα τού Βορρά 
και τή; Δυσεω;, και ων την χειρα άπέκτων δι’ υπερφυσικών 
ηρωικών κατορθωμάτων.

Ό Σκαρλάτο; Καλλιμάχη; ήτο καί αυτό; τόκνον τή; Δύ- 
σεω;, άπογονο; περιφανού; Φλωρεντιανή; οικογένεια;,ήτι; διε 
δραμάτισε μέγα μέρο; καί έν Γερμανία, ένθα εί; Καλλιμάχη; 
υπήρςεν ο ιδιαίτερο; γραμματευ; καί πιστό; σύμβουλο; τού 
αύτοκράτορο; Λεοπόλδου.

Τύπο; άληθού; ευπατρίδου ό πρώτο; έκ τών εΐ; τήν Τουρ
κικήν υπηρεσίαν προσληφθέντων περί τά μέσα τού παρελθόντο; 
αίώνο; ’Ιωάννη; Καλλιμάχη;, διωρίσθη ήγεμών τή; Μολδαυια; 
κατά τό 1758, κληροδοτήσα; ούτω εΐ; τήν βαθμηδόν καί κατ’ 
ολίγον έκφαναριωτισθεΐσαν γενεάν του τό ήγεμονικόν αξίωμα,

Ά λλ’ έπειδή ή ιδιοτροπία μάλλον τού κυριάρχου ή τά κλη
ρονομικά επι των θρόνων τών παρνδουναβείων χωρών δικαιώ
ματα έκανόνιζον πάντοτε τήν θέσιν τών ήγεκόνων καί τών δια
δόχων αύτών, διά τούτο έλαχίστα; είχεν έλπίδα; ήγεμονία; ό 
Σκαρλάτο; Καλλιμάχη;, έάν δέν έπενέβαινεν ή ωραία πριγκη- 
ποπούλα Σμαράγδα Μαυρογένου;, ή; τίμημα έτέθη ό τόσον 
περιπόθητο; οικογενειακό; θρόνο;.

Ουτω ό κυρίαρχο; τού ’Οθωμανικού κράτου; ικανοποίησε καί 
τόν μέγαν τών Μαυρογενών οίκον, τόν τόσον παρά τού πρόκα· 
τόχου του άδικηθέντα καί άνεβίβασεν εΐ; τόν ήγεμονικόν θρό
νον άνδρα περίβλεπτον, έχοντα αναμφισβήτητα κληρονομικά 
δικαιώματα έπ’ αυτού καί όστι; ευεργετικά; διά τόν λαόν του 
έπήνεγκε μεταρρυθμίσει; εΐ; τήν νομοθεσίαν τή; Μολδαυια;.

Η Σμαραγδα Καλλιμάχη, ήτι; άπο τή; παιδική; ηλικία; 
τη; υπεστη τα; μάλλον αντίθετου; τή; τύχη; μεταβολά;, ήτι? 
τά παιδικά τη; έτη διήλθεν έν τή ανατολική χλιδή καί πολυ - 

, τελεία, δοξαζομένη καί τιμώμενη ώ; βασιλόπαι;, ί'να νεάν; 
1 βραδύτερον δοκιμάσγι όλα; τά; πικρία; καί τά; στερήσει; τή; 
, όρφανία; καί τή; άθλιότητο;, δικαίω; έθεώρησε τόν άνδρα,

ΕΦΗΜΕΠΣΟτ    ..... ----------- _ — --- ---
όστι; τή προσέφερεν μίαν μεγάλην καρδίαν καί 'ένα θρόνον ώ; 
άληθή σωτήρα καί ευεργέτην τη;.

Ή προ; αυτόν λοιπόν άφοσίωσι; καί λατρεία τη; δεν εΐχεν 
όρια. 'Υπήρςεν ώ; σύζυγο; καί ήγεμονί;, άλλά καί ώ; θυγά- 
τηρ και αδελφή πρότυπόν θαυμαστή; τελ.ειότητο;. Τόσον εύνοϊ 
κώ; ή άγαθοτη; καί ευγένεια τή; ψυχή; τη; διέθεσαν ύπέρ τού 
γυναικείου έν γενει φύλου τόν Σκαρλάτον Καλλιμάχην, ώστε 
είναι ο πρώτο; και ο μόνο; έκ τών ήγεμόνων τών παραδουνα- 
βειων χωρών, όστι; έν τή νομοθεσία του ελαβεν ύπ οψει καί τάς 
γυναίκα;, έξασφαλίσα; ισοβίου; συντάξεις καί άποζημιώσει; προς 
τα; συζυγου; τών ευγενών καί βογιάρων, ών ούτω έπέσπασε 
τήν δικαιαν αγάπην καί ευγνωμοσύνην.

Την άδικω; καί προωρω; άπορφανωθεΐσαν οικογένειαν τη;, 
αυτη δια τού γάμου τη; τούτου έξήγαγεν έκ τής άφχνείας,ε’; 
ήν είχε καταδικασθή, συμπαραλαβούσα εΐ; Ίάσιον τά; άδελφά; 
τη; Ευφροσύνην καί Σουλτάναν καί τόν αδελφόν τη; Πετοον, 
ων το μέλλον εςησφάλισε καί εί; ά; άπέδωκε τήν διά τών ένερ- 
γειών τού ηγεμονο; συζυγου τη; άνακτηθεΐσαν πατρικήν περι
ουσίαν.

Ή Σμαράγδα Καλλιμάχη δέν ύπήρξεν έν τούτοι; ουτε ή- 
ρωι; πολιτικών κατορθωμάτων, αλλ’ ούτε μεγαλοφυΐ’α; υπέρο
χου γυνη. Κατείχε τήν σπανιωτάτην τών αρετών νά καθιστά 
το άςιωμα τού συζυγου τη; όλ.ιγώτερον έπαχθέ; εί; τού; δου- 
λοκρατουμενου; απολίτιστου; λαού; τών χρόνων έκείνων καί ά- 
νεκουφι,ε τούτον άπο τα; άκροσφαλεΐ; καί επικινδύνου; περιπέ
τειας, α; η περίβλεπτο; θέσι; του καί αί ραδιουργία'. τών άν 
τιζηλοη/ του εδημιουργουν αΰτφ. ‘Υπήρξε πολύτιμο; σύντροφο; 
και κυριώτατο;παράγων τή; δημοτικότητο;, ήν ό ήγεμών έ- 
χαιρεν έν Μολδαυια, χωρί; ποσώς νά άναικιχθή εί; τά; ραδιουρ
γία; και τα πολιτικά σκάνδαλα, τά όποια παρέσχον εΐ; πάσαν 
εποχην στάδιον ένεργεία; εΐ; τά; γυναίκα; τού υψηλού κόσμου.

Αλλως τε έάν έν γένει έπισταμένω; μελετήσωμεν τόν βίον 
τής γυναικο; τού 18ου αίώνο; άνά τήν Δυτικήν καί Βόρειον 
Ευρώπην, και θελησωμεν νά συγκρίνωμεν αυτήν πρό; τήν Έλ 
ληνίδα, είτε τήν Φαναριώτιδα τήν έν ταΐ; Παραδουναβείοι; 
χωραι; ήγεμονεύουσαν καί έν τή ’Ανατολική χλιδή καί πολυ
τελεία. διαιτωμένην, είτε τήν τή; μεσημβρινή; Έλλάδο;, τήν 
«φανώ; ζώσαν, άλλά κυοφορούσαν τόν ήρωϊσμόν καί άμυνο- 
Ι̂ ενην ύπέρ τή; πίστεω; καί τιμή;, θέλομεν κατανοήσει πόσον 
-ψηλότερα ϊσταται ή Ελληνί; πασών τών συγχρόνων τη;, καί 
ποσα εί; τήν άθορυβον δράσιν τη; οφείλει ό Ελληνισμό;.

Η γυνή τή; Δύσεω; καί τού Βορρά, εστεμμένη βασίλισσα, 
κραταια πυργοδεσποινα ή άπλή τού ό’χλου άστή γίνεται κατά τό 
πλεΐστον το έπικινδυνωδέστερον όργανον διά τού οποίου οί έπι- 
τηδειοι, οι φιλοδοςοι και οί ραδιούργοι άναρριχώνται εί; τά ύ 
ψιττα άξιώματα τή; πατρίδο; των. Ό δυτικό; κλήρο;, ό μί- 
γ*? ουτο; τών χρόνων έκείνων κοσμοκράτωρ τύραννο;, έχει τήν 
γυναίκα υπο την άμεσον καί άνεξέλεγκτο’ν δικαιοδοσίαν του, εις 
τ*; άποτροπαιοτιρα; δε τών έμπαθών καί φανατικών πράξεών 
του ή γυνη, τυφλόν καί άσυνείδητον ή πονηρόν καί άπεσκλη- 
ρυμενον όργανον, άπαίσιον διαδραματίζει μέρο;.

Η Ελληνι; τουναντίον, ή μέν τών κατωτέρων τάξεων θω- 
ρκκισμενη μ£ τόν άπροσπελαστον θώρακα τή; τιμή; καί τή; 
θρησκεία; κατορθοΤ σωση άμφοτέρα; άπό τού πχντοειδώ; 
Ττιδιώκοντος τήν καταστροφήν τη; αμείλικτου κυριάρχου. Ή

δέ άρχόντισσα καί εύγενή; εΐναι τό πρότυπον τή; άγάπη; καί 
άρετή; καί ό ένθερμο; συνήγορο; καί προστάτη; πάντων τών 
δυστυχών και καταδυναστευομένων. Ούτω έν τω μέσιρ τών σκο
τεινών έκείνων τού φόβου καί τή; τυραννίας χρόνων,αΰται τεί- 
νουσαι πρό; εκείνα; τάς χειρ«;, άποτελούσι τήν γέφυραν δι’ ή; 
διεκπεραιούνται εΐ; τήν φαεινήν τή; έλευθερία; άκτήν οί παρά 
τοιουτων μητέρων γαλουχηθέντε; καί διά μέσου τόσων κινδύ
νων καί περιπετειών διασώσαντε; τόν έθνισμόν καί τήν θρη
σκείαν των Έλληνες.

Ή Σμαράγδα Καλλιμάχη, μήτηρ τριών τέκνων,τού’Αλεξάν- 
δρου Καλλιμάχη καί τή; Ραλλού; καί Ευφροσύνη;, γυναικο; 
πολυμ.αθεστάτη; καί έκ τών πρώτων Έλληνίδων τού αίώνο; 
συγγραφέων, δέν άπέφυγε τήν σκληράν τή; μητρό; τη; τύχην. 
Καί αυτή; ό σύζυγο; θεωρηθεί; ύποπτο; κατά τήν έθνικήν ήμών 
έξέγερσιν, άφού έξωρίσθη εΐ; Παφλαγονίαν, άπηγχονίσθη έκεΤ 
κατά τό 18 ’21. Φαίνεται όμως, οτι βραδύτερον άπεδόθη εί; 
τήν χήραν αυτού καί τά τέκνα του ή έν Ίασίω περιουσία, άφού 
έκεΐ Ιζησεν αύτη καί έκεΐ άπέθανε. Σώζεται δέ μέχρι σήμερον 
εΐ; τήν έκκλησίαν Γκόλια τού Ίασίου ό τάφο; της φέρων έπί 
λευκού μαρμάρου τήν έξή; επιγραφήν:

Τάφος καΧόητει Σμαράγόατ Μavpoytrovc 
Συ(νγογ Δομγαν ΣχαρΧάτον ΚαΧΧιμάχον, 
του ήγομονενσαπος εττά ετη εν πάση ενσεβεία,
Ενζασθε πάττες συγγενείς τε xal φίΧοι 
εύρεΤν εΧεος εν zrj μεΧΧούση χρίσει 
την χοιμηθεισαν εν ταντη πατρίόι.
Τω χιΧιοσrSJ οχτα,χοσιοστΐρ ετει επτά 
συν τριάχοντα) μην ι Μαρτίω 

τη είχοστη ε6δάμη.
ΚεΊ ται πΧησίον χαι ό εγγονος ταντης 
ΣχαρΧατος} νιος ΆΧεχου ΚαΧΧιμάχον.
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Η ΠΟΙΕΙΣ ΚΑΤΑ TOS ΜΕΣΟΝ ΑΙΜΑ!.
Β'.

Καθ’ όλην τήν περίοδον άπό'τή; έγκαθιδρύσεω; τών βαρβά
ρων εί; Γαλλίαν καί τή; βασιλεία; τού Αγίου Λουδοβίκου, ή 
μονη ενασχολησις τών φεουδαλικαΡ ιπποτών ήτο ό πόλεμο;. 
Τά τεμάρια άτινα διά τού ξίφου; κατέκτησαν, ύπεχοεούντο, 
να υπερασπιζωνται διά τού ξίφους, είτε κατά τών πατρι
κίων είτε κατά τή; άρπαγή; τών τιμαριωτών. 'Η Γαλλία ήτο 
πληρη; πύργων μέ έπάλςει;. Δέν υπήρχε πόλις ή χωρίον, όπερ 
όέν ίδρύθη εί; όχυράν θέσιν, καί αυτά τά μοναστήρια εΐχον ώ; 
αι ύψηλαί κατοικίαι, τάφρου;, πολεμίστρας, καί περιαιρετά; 
γέφυρα;. "Οπου δήποτε καί αν προσέσχε τι; τό ού; δέν ή'κουεν 
ή ηχον τών θραυσμένων λογχών, προκλήσεις εί; μονομα
χίαν, έφόδου;, έορτά;, άγώνα; τών εύγενών. Ή σκοτεινή αύτη 
έποχή, ύπήρξεν ή σιδηρά έποχή τών χωρικών, καί ή ήρωϊκή 
τών ιπποτών.

Βαθμηδόν μετά τάς φοβερά; ταραχά; τού δεκάτου αίώνο;, 
τά ήθη έπραΰνθησαν. Λάμψεις τινέ; πολιτισμού καί ειρήνη; 
διεφώτισαν, τήν φρικτήν σκοτίαν, ήν οί δυστυχεί; ούτοι καιροί 
αφηκαν επι τη; Γαλλία;' ηρχισαν ν’ άγαπούν τήν άνάπαυσιν 
καί τά; τέχνα;. Τότε άνεφάνησαν οί ποιηταί. Άλλ' οί πρώτοι 
άναπαλμοί τή; μούση; ύπήρξαν πολεμικαί ώδαί. Έπαυσαν νά 
πολεμούν διά ν’ άκούουν διηγήσεις μαχών.



ΕΦΗΜΕΡΪΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Έάν ή κακία εΤνε απλώς συνέπεια φυσική τού οργανισμού ήμών,

ΕΦ1ΠΜΕΒ1Σ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Τότε μεταξύ τών αναμνήσεων άς ή φαντασία τών άοιδών, 

Ιφεύρε διά νά ευχάριστή τάς άγριας αΰτάς ψυχάς, ή κοινότερα, 
ή ζωηρότερα ήτο ή τού Καρολομάγνου, τού μεγάλου αυτοκρα- 
τορος. Ή βασιλεία του άφήκε θάμβος εις τά πνεύματα. 
’Αόριστός τις ανταύγεια τής δόξης του ήκτινοβολει έπι μακρον 
έν μέσω τού σκότους τών μετέπειτα εποχών, όμοία με τήν λάμ- 
ψιν τού λυκόφωτος, ήτις χρωματίζει είσέτι τον ορίζοντα μετά 
τήν δύσιν τού ή"1 ίου. Έπήνουν τήν δύναμιν του· υπερεςετεινον 
τάς κατακτήσεις του· καί οί ποιηταί έκ τών διάφορων περί 
αυτού διηγημάτων συνέθεσαν σειράν δλην έπών κληθεΐσαν, 
«Κύκλους Καρόλου». ’Αλλά μέ τήν πάροδον τών έτών, τών 
αναμνήσεων καθισταμένων άραεοτέρων, ήνοίχθη εις την φαντα
σίαν εύρύτερον στάδιον καί ό χαρακτήρ τού ήρωος μετεσχημα- 
τίσθη. Έκάστη γενεά, έπεξειργάσθη τά χαρακτηριστικά τής 
μεγάλης ταύτης φυσιογνωμίας καί τήν άνεσχημάτισε, καθοσον 
βαθμηδόν ό Καρολομάγνος καθίστατο ή ιδανική πορσωπικοτης, 
όλων τών έποχών τής φεουδαλικής ζωής. Και καθ όσον ηφε- 
ουδαλική άρχή έστηρίζετο έπί τών έρειπίων τών έξοχωτερων 
βασιλέων, τών περιπεσάντων εις τήν περιφρονησιν τών λαών, ο 
ήρως άπόλλυσι τήν υψηλήν αυτού μεγαλειότητα καί κατέρχε
ται εις τήν τάξιν τών υποτελ ών. 'Ο Ρενω Μονδοβάν, ο Μογης, 
ό Ούών τού Βορδώ, Όζιέ ό Δανός, όλοι κύριοι τού εδάφους 
δικαιώματι τού ξίφους, παίζουν το πρώτον μέρος εις τά ασματα 
τών ποιητών, ώς παίζουν καί εις τήν ιστορίαν. Η φιλολογία 
τότε είναι ή πιστή εκφρασις τής κοινωνικής καταστάσεως. Οι 
μεγάλοι τιμαριούχοι, αποκρούουν τάς είσβολάς, κατακτούν την 
Σικελίαν καί τήν ’Αγγλίαν καί μέλλουν νά εξαγοράσουν τον 
τάφον τού Χριστού κ»ί νά ιδρύσουν Κράτος εί; Κωνσταντινού
πολην, ένώ οί βασιλείς διαλέγονται μετά των κληρικών και 
ψάλλουν εις τό άναλόγιον τής εκκλησίας.

Δέν θά επιχειρήσω ν’ αναλύσω τά μνημεία τής γοτθικής 
ταύτης ποιήσεως. ’Ατρόμητοι άρχαιολογοι άνεσυραν την κονιν 
ήτις έκάλυπτεν αυτά άπό αιώνων θαυράσωμεν την υπομονήν 
των. Έξέθαψαν καί έκθάπτουν καθ’ έκάστην, επη μεγαλα, έκ 
δέκα,είκοσι, τεσσαράκοντα χιλιάδων στίχων άναφιβολως πληρη 
ενδιαφέροντος, διά τον άρχαιολογον καί τον ιστορικόν, άλλα 
πολύ ασήμαντα διά τό πολύ κοινόν.

Βυθίζονται εις τήν άνάγνωσιν τών μεγίστων αυ :ών συνθε 
σεων ώς οδηγός εις τινα νεκρόπολιν καί λέγουν τώ αναγνώστη, 
«’Ακολουθεί με.» Άλ λ ’ ό αναγνώστης οπισθοδρομεί,^καί εχει 
δίκαιον. Κρίνοντες τά φιλολογικά εργα, πρέπει νά θυσιάσωμεν 
τήν εθνικήν φιλαυτίαν και νά λέγωμεν έλευθέρω; τήν αλήθειαν 
Διά τούτο λέγομεν, δτι οί ποιηταί μας εκείνοι στερούνται τέ
χνης καί πνεύματος, ελλείπει άπ’αυτών ή ποιητική εμπνευσις.

Έκ του Γαλλικού). Βκσελεκή Κ. Κυριχκίδου.

ΕΚ TÜN TOT GHATEAUBRIAND

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗ Σ  ΨΥΧΗΣ
Ή συνείδησις παρέχει σαφεστάτην άπόδειξιν τής αθανα

σίας τής ψυχής. ΙΊάς άνθρωπος φέρει έν τή καρδία αύτού δι- 
καστήριον, έν ώ άρχεται κρινόμενος άφ’ έαυτού καί άναμίνε 
τήν έπικύρωσιν τής άποφάσεως άπό τού ύπερτάτου Κριτού

πόθεν ό φόβος ό ταράσσων τάς ήμέρας ενόχου ευπραγίας; Διατί 
ό έ’λεγχος τού συνειδότο; είναι τοσούτο δεινός, ώστε προτιμά, 
τις μάλλον νά ύποστή τήν πενίαν καί πάσαν τήν χαΉποτητα 
τής αρετής ή νά κτήσηται παράνομα καί άδικα άγαθά ; Διατί 
υπάρχει φωνή τις έν τώ αίματι, λόγος έν τω λίθφ ; Η τιγρις 
κατασπαράσσει τήν λείαν της καί καθεύδει- ό άνθρωπος φο
νεύει καί αγρυπνεί.

Ζητεί τούς ’ερήμους τόπους, καί δμως ή έρηρία τον κατα
πλήσσει· σύρεται περί τούς τάφους, καί έν τούτοις οί τάφοι έμ- 
ποιούσιν αΰτφ φόβον. Τό βλέμμα του είναι άστατον καί άνή- 
συχον δέν τολμά νά άτενίση εις τον τοίχον τού εστιατορίου, 
φοβούμενος μή ίδη άπαισίους χαρακτήρας. Αί αισθήσεις του 
καθίστανται οίονεί όξύτεραι δπως τον βασανίζωσιν βλέπει έν 
τω σκότει τής νυκτός λάμψεις απειλητικάς· τόν περιβάλλει 
πανταχού ή έκ τής σφαγής οσμή· ανευρίσκει τήν γεύσιν τού δη
λητηρίου έν αύτώ ετι τώ έδέσματι, δπερ ό ίδιος παρεσκεύασεν 
ή άκοή του, παραδόξως όξυνθεΐσα, αντιλαμβάνεται θορύβου, 
ένθα πάντες άνευρίσκουσι τήν σιγήν, καί ΰπό τό ένδυμα τού φί
λου,δστις τόν περιπτύσσεται, νομίζει δτι αισθάνεται έγχειρίδιον 
κεκρυμμένον.

ΤΩ συνείδησις ! μήπως είσαι πλάσμα κενόν τής φαντασίας, 
ή ό φόβο; τής έκ τών ανθρώπων τιμωρίας; Καί έν τή άπορί$ 
μου ά το τείνω τήν έξής έρώτησιν πρός εμέ αυτόν: «Έάν ήδύ- 
νασο διά μονής τής επιθυμίας ν’ άποκτείνγ,ς τινά έν τή Σινική 
καί νά κληρονομήσεις τά άγαθά αύτού έν τή Ευρώπη, μέ τήν 
ύπερφυσικήν πεποίθησιν δτι ούδείς ποτε θά έγνώριζέ τι περί 
τούτου, θά συνήνεις νά συλλάβης τοιαύτην επιθυμίαν ;» Μά- 
την μεγαλοποιώ τήν έμήν ένδειαν μάτην θέλω νά σμικρύνω τήν 
ανθρωποκτονίαν ταύιην, ΰποτιθείς δτι διά τής έπιθυμίας μου ο 
Κινέζος θνήσκει αίφνης άνωδύνως, δτι ούδένα εχει κληρονόμον, 
δτι έτι, κατά τόν θάνατόν του, ούδ’ εις τό κράτος θέλουσι 
περιέλθει τά υπάρχοντά του· εις μάτην φαντάζομαι τόν αλλοε
θνή τούτον καταπεπονημένον ύπό νόσων καί θλίψεων εις μάτην 
λέγω εί; έμαυτόν δτι ό θάνατος είναί τι αγαθόν δι’αύτον, ότι 
καλεί αυτόν αύτός ούτος, δτι δέν υπολείπεται πλέον αυτώ ή 
μία στιγμή βίου· παρά τάς ματαίας ταύτας προφάσεις μου, 
ακούω εις τό βάθος τής καρδίας μου φωνήν, ήτις βομ τοσού- 
τον Ισχυρώς καί κατ’ αύτού ετι τού διαλογισμού τοιαυτης υ- 
ποθέσεως, ώστε ούδ’ έπί στιγμήν δύναμαι ν’ αμφιβάλω περι 
τής πραγματικότητος τής συνειδήσεως.

Είναι λοιπόν οίκτρά άνάγκη νά άρνηθή τις τήν συνείδησιν, 
δπω; άρνηθή τήν αθανασίαν τής ψυχή; καί την ΰπαρξιν θεού 
έκδικητού. ’Αλλά δέν άγνοούμεν δτι ή άθεΐα, πιεζομένη, κα- 
τέφυγεν εις τήν αίσχράν ταύτην άρνησιν. Ό σοφιστής, έν τώ 
παροξυσμώ τής κατατρυχούσης αύτόν άρθροίτιδος, άνεφώνει: 
«ΤΩ άλγηδών ! ούδέποτε θά όμ.ολογήσω δτι είσαι κακόν τι !» 
Καί αν αληθώς ΰπήρχον άνθρωποι τοσούτο δυστυχείς ώστε να 
κατασιγάσωσι τήν φωνήν τής συνειδήσεως, τι εντεύθεν θα προ- 
έκυπτε ; Μή κρίνωμεν τόν εχοντα τήν χρήσιν τών ιδίων του 
μελών διά τού παραλυτικού, δστις δέν κάμνει χρήσιν τών εαυ
τού- τό έγκλημα, κατά τόν έσχατον αύτού βαθμόν είναι α
σθένεια τής ψυχής, ήτις τήν καυτηριάζει· άνατρεπομένης τή? 
θρησκείας, καταστρέφεται τό μονον φάρμακον το δυνάμενον να 
έπαναφέρη τήν αισθητικότητα εις τά νεκρά μέρη τής καρδίας

Ή έξαίσιος τού Χριστού θρησκεία ήτο είδος τι συμπληρώματος 
τού έλλείποντος εις τήν ανθρωπότητα. Καθίστατο τις ένοχος 
ΐ ΐ  υπερβολής, ές ΰπερμέτρου εύπραγίας, έκ βιαιότητος χαρα 
κτήρος ; Παρίσταται αύτη ειδοποιούσα ήμάς περί τού εύμετα- 
στρόφου τής τύχης καί τού έκ τής παραφοράς κινδύνου. Ή- 
γετό τις τούναντίον εις απώλειαν, έξ έλλείψεως, έξ ένδείας α
γαθών, έξ ολιγωρίας τής ψυχής, αΰτη έδίδασκε τήν περιφρό
νησή τού πλούτου, άναθερμαίνουσα συγχρόνως τήν ψυχρότητα 
ήμών, καί, ούτως είπεΐν, έμβάλλουσα έν τή ψυχή μας πάθη. 
Πρός τόν εγκληματίαν πρό πάντων τό φιλόστοργον αύτής ήτο 
άνεζάντλητονούδένα,κατεπεσόντα ήθικώς,άπώθει μετανοούντα· 
καί τού βδελυκτοτάτου λεπρού ήπτετο διά τών άγνών αύτής 
χειρών. Ως πρός τό παρελθόν, ούδέν άλλο εζήτει ή έλεγχον· 
ώς πρός τό μέλλον, αρετήν. «Ου δέ έπλεόνασεν ή αμαρτία, 
ύπερεπλεόνασεν ή χάρις» (πρός Ρωμ. Ε'. 20). Έτοιμος πάν
τοτε προς νουθεσίαν τού αμαρτωλού, ,ό Υιός τού θεού κατέ
στησε τήν έαυτού θρησκείαν ώς δευτέραν τινά συνείδησιν διά 
τόν ένοχον, δστις θά είχε τό ατύχημα νά άπολέση τήν έκ φύ- 
σεως συνείδησιν, συνείδησή εύαγγελικήν, πλήρη ελέους καί 
πραοτητος καί εις ήν ό Σωτήρ τού κόσμου άπένειμε τό δικαί
ωμα τού παρέχειν συγγνώμην, ού στερείται ή πρώτη.

Είποντες περί τού ελέγχου τής συνειδήσεως τού επομένου τώ 
έγκληματι, περιττόν νά ειπωμεν περί τής ηδονής ήτις συνακο
λουθεί τήν άσκησιν τής αρετής. Ή ένδόμυχος εύφροσύνη, ήν 
συναισθάνεται τις πράττων εργον τι αγαθόν, δέν είναι πάντως 
συνδυασμός τις τής ύλης, δπως ό έλεγχος τού συνειδότος έπί 
κακή πράξει δέν είναι ό φόβος τού νόμου. Έάν δέ σοφισταί τι- 
νες διατείνονται δτι ή άρετή δέν είναι ή φιλαυτία μετημφιε- 
σμένη, δτι ή συμπάθεια δέν είναι ή αύταγάπη, άς μή έρωτή- 
σωμεν αυτούς έάν ούδέν ούδέποτε ήσθάνθησαν έν τώ βάθει τής 
καρδίας των, άνακουφίσαντες δυστυχή τινα, ή έάν είναι ό φό
βος μή άνανηπιευθώσιν ό καθιστών αύτού; συμπαθείς προς τήν 
άθφοτητα τού νεογνού. 'Η άρετή καί τά δάκρυα είναι διά τού; 
ανθρώπους ή πηγή τής έλπίδος καί ή βάσις τής πίστεως· δθεν 
πώς θά έπίστευεν εις θεόν ό μή πιστεύων ούτε εις τήν πραγ
ματικότητα τής αρετής, ούδ’ εις τήν αλήθειαν τών δακρύων;

Φρονούμεν δέ δτι θά προσεβάλλομεν τό αίσθημα τών άνα- 
γνωστριών ήμών, Ινδιατρίβο. σαι εις τό νά καταδείξωμεν τίνι
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, Την ήρπασε, τήν συνέσ:ριξεν εντός τής παλάμης του, τήν έξεσφενδόνισεν εις 
πυρ, χα\ τήν παρηχολούθησε δ·.ά τών βλεμμάτων χαιομένην.
Αίφνης ήγέρθη,ήρπασε μετά παραφοράς τήν φωτογραφίαν τής Έστέλλας χαί 

ήρχισε νά τήν φιλή ώς τρελλο'ς. Ά λλ’ ευθύς ώσεί ή επαφή τής εΐχο'νος έ<εί- 
νης τώ ’έχαιε τά χείλη, τήν άπεμάχρυνε χαι άφοϋ τήν ήτένισεν,ώς έπιχαλούμε- 
νος βοήθειαν, τήν έσχισεν εις πολλά τεμάχια. ’Ήνοιξι τότε έ’ν συρτάριον, έξή- 
ΐ*γεν ές αύτοϋ έν ζεύγος πιστολίων, ίπλήρωσε τό έν χαι χρατών αυτό μετά 
«ταθερότητος, διηυθύνθη πρός τήν είχόνα τού πατρό; του. Τήν ήτένισεν έπί τι- 
νας οτιγμάς μέ έχφρασιν στοργής χαί πόνου. Έν ω δέ έν άλλοφροσύνη πυρε
τού ησθάνετο τούς οφθαλμού; του πληρουμένους δακρύων, Ιστήριξε τό όπλον 
**ί τής χαρδίας χαι πυροδολήσας έπεσε νεκρός μέ τό όπλον εις τήν χείρα.

Πρώτος ό Μιχαήλ έδραμεν εις τό δωμάτιον. Πριν άχόμη χαταπαύση ό 
κρότος τού πυροδόλου, ειχεν ΐδει τόν λοχαγόν του πίπτοντα. Γονυπετής πλη
σίον αυτού έθεσε τήν χειρ® έπι τής καρδίας και τήν άπέσυρεν αιμοσταγή μετά 
«υγχινήσεως, καταβεβλημένος, άφωνος.

Η χ. Μονχλάρ χαι ή Έστέλλα εισήλθον ταύτοχρόνως έλπίζουσαι, δτι 
•εν ήτο τίποτε, μέ τήν έμπιστοσύνην τών ευτυχών ανθρώπων, οΓτινες δέν πι
στεύουν εις τό απρόοπτον. Έπι τή θέα τού ανεψιού της έςηπλωμένου, ή χ. 
Μονχλάρ εσχηρίχθη έπ! τού παραστάτου τής θύρας αδυνατούσα νά χινηθή.
. Π Έστέλλα, έποίησε δύο ή τρία βήματα χαι έσταμάτησε, ένεά πρό τού 
,ατου, δν τό πρώτον έδλεπε. Μετά τήν πρώτην στιγμήν τού τρόμου έπλη- 

σίασε δειλή χαι έχυψεν έπί τού Ραύμόνδου. Είναι μόνον πληγωμένος δέν έχει 
ουτοη Μιχαήλ ; ή ρώτησε χαμηλοφώνω;· ά; χαλέσωμεν ιατρόν.

Το δωμάτιον ίπληρώθη υπηρετών. ‘Ο Ββηοίδέ εισελθών, Ιπανέφερε τήν 
»« »• δίχως ιά  ζητήση τήν ζωήν εις τό σώμα έχιΐνο τά άνήγειρε χαί τά άπέ- 
■*·** επί τής κλίνης. Δύο άνθρωποι έστάλησαν εις δύο διασήμους χειρούργους

τρόπω ή αθανασία της ψυχής καί ή ύπαρξις τού θεού υποδει
κνύονται διά τή; ενδομύχου φωνής, ήν κα/ούαεν συνίδησιν. «Έ· 
στιν έν τώ άνθρωπιρ, λέγει ό Κικέρων, δύναμίς τις, ήτις άγει 
μέν προς τό καλόν, άποτρέπει δέ τού κακού, ού μόνον προγε- 
νεστέρα τής γενέσεως τών λαών καί τών πόλεων, άλλά καί τό
σον αρχαία όσον αύτός ό θεός, δι’ ού ό ουρανός καί ή γή ύ- 
φίστανται και κυβερνώνται, διότι ό λόγος είναι προσόν ουσιώδες 
τού ύπερτάτου ό'ντος, καί ό λόγος ούτος, ό ών έν τώ θεώ, 
όρ'ζει άναγκαίως τί έσπν άρετή ή κακία».

(Έχτού Γαλλικού) Κ α τ ί ν α  Β. ’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ

ΓΠΕΡ ΤΩΝ ΑΑΙΚΟΓΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
Μή ανησυχητε, έάν το τέκνον σας φαίνεται όπισθοδρομικώτερον εις 

τας σπουδάς του, άπό αλλα παιδία τής ηλικίας του, χαί δέν συμβι
βάζεται μέ τούς συμμαθητάς του. Τον φριχτόν τίτλον τής ανοησίας 
τόν όποιον του αποδίδουν αδιαχόπως, καί τό αίσθημα, δ’περ ό'λοι οί 
συμμαθηταί του τρέφουν δι’ αύτό τό απογοητεύουν.

Προσέχετε μή άποθαρρυνθή τό παιδίον. Έάν δέν εχη τήν ικανό
τητα δι’ ο,τι μανθάνουν οί άλλοι, άναμφιβόλως έχει ικανότητα δι ’ 
άλλα πράγματα πλέον άξια λόγου. Ζητήσατε μετ’ αύτου τήν όδόν, εις 
ήν ή φύσις τό καλεί.

Καλόν βεβαίως ή άπό κοινού διδασκαλία, άλλά τό σύστημα, δπερ 
επικρατεί εις τά σχολεία εμποδίζει τήν άποκάλυψιν τών ατομικών 
πλεονεκτημάτων. “Ολα τά παιδία υποβάλλονται εις τούς αυτούς τύ
πους καί οί διδάσκοντες ούδένα κρατούν λογαριασμόν διά τήν ιδιοσυγ
κρασίαν, τάς τάσεις καί τήν άτομικήν ικανότητα έκάστου. Ό κίνδυ
νος είναι άμεσος διά παιδίον, τοϋ όποιου τήν ιδιοφυίαν δέν δυνάμεθα 
νά έννοήσωμεν ευκόλως.

Έάν τό παιδίον άδιαφορή διά τινα μελέτην, ή είναι ανίκανον δι’ 
άλλας, τό φρονιμώτερον είναι νά άφήσωμεν ταύτας, καί νά τό ΐθύνω- 
μεν πρός έκείνας, αϊτινες άρέσκουν αύτώ, καί έν αίς, έάν δέν δύναται 
νά διακριθή,ούχ'ήττον θέλει έπιδείξει τά πλεονεκτήματα, άπερ κατέ
χει Έάν χάνη τάς δυνάμεις του, διά νά μάθη δ,τι ή κεφαλή του α
δύνατη νά περιλάβη, δέν θά δυνηθή πλέον νά ευδοκίμηση εις τίποτε 
καί νά καταστή ωφέλιμον.

Γενικώς οί μεγάλοι άνδρες, διεκρίθησαν άκολουθήσαντες τας ιδίας 
εαυτών τάσεις δέν ήδύναντο πάντοτε νά μάθουν δ,τι τούς έδίδασκον, 
καί ώδευσαν τήν όδόν, ήν διά τής ιδίας ίκανότητος έχάραξαν.Έάν τό 
τέκνον σας δέν προοδεύη, ώ; τά άλλα, άφετέ το ν ’άκολουθή τήν ιδίαν 
ικανότητα, καί ν ’ άναπτύξη τά ίδια αισθήματα, καί έστέ βέβαιαι, δτι 
τό σύστημα τοϋτο δέν δύναται ή νά έπκρέρη ευάρεστα αποτελέσματα.

Μόνον άπό τοϋ 7ου ’έτους τής ήλικιας αρχίζετε τήν έκσιαίδευσιν

χαι οί λοιποί τών υπηρετών άπήλθον ε’ις τάς εργασίας των. Όταν αί δύο γυν- 
ναΐχες έμειναν μόναι μετ’ αύτού, ή χ. Μονχλάρ τόν ήρώτησε ;

— Κ οιμάται Κ ύριε ;
‘ Ο Ββηοίεό έσεισε θλιβερώς τήν χεταλήν.
— Δέν κοιμάται- εισθε χαι αί δύο εις θέσιν νά μέ άκούσητε· δ Ραϋμόνδος 

άπέθανε- μένει νά μάθωμεν, χαί ίσως ν' άποχρύψωμεν τήν αιτίαν τού θανάτου 
του. Συμβεβηχάς τυχαίον, έψιθύοισεν ή X. Μονχλάρ, θάχνουσα τάς χεΤρας. 
Βιβχίως ΐυχαιον συμβεβηκός έπέφερε τόν θάνατον τού παιδίου τούτου- ήτο 
τρελλός !κ χαράς. — Είμαι τρελλός, μ’ έλεγε θεία μου, τρελλός άπό τήν χα
ράν χαί τήν ευτυχίαν μου.

‘Η Έστέλλα δέν έλεγε τίποτε. "Ιστατο όρθια έν μέσιμ τού δωματίου παρα
τηρούσα τόν σύζυγόν της μέ οφθαλμούς πλη'ρεις οίκτου. ‘Ο Βθηοΐδί, τήν πα- 
ρετήρει έχπληττόμενος διά τήν ηρεμίαν της.

— Καί «εις Κυρία τήν ήρώτησε, πιστεύετε, οτι είναι Επλή σύμπτωσις ;
’Έστρεψε τούς ό»θαλμού; πρός αυτόν. Έλαφοά φριχίασις έχαμε νά τρέμη

ή έσθής της ή μετάξινη, οταν προσέβλεψε τό Ιρωτηματιχόν βλέμμα, τό σχε
δόν οχληρόν, ώσεί θέλον νά εϊσδύση εις τά βίθη τής συνειδήσεώς της.

‘Η Έστέλλα έδραμε χαι ένηγχαλ'σθη τήν θείαν της, γονυπετή ήδη πρό τής 
κλίνης τού νεκρού ανεψιού της. Θεία μου, χαλή μου θεία, δι’ αγάπην αυτού, 
Ιστέ υπομονητική . . .

— Βιηθήσατέ με Κύριε, είπε στραφεί®® πρός τόν ΒθηοΪ3ί, νά τήν μετα- 
φέρωμεν, εις τά άνάχλιντρον. Καί τούτου γενομένου. Έάν συγχατατίθεται νά 
τήν άπομαχρύνωμεν εντεύθεν, χαλάν θά ήτο· Ιγώ θά μείνω Ιδώ . . . είμαι ή 
σύζυγός του· χαί βλέπουσα αύτόν νά τήν παρατηρή ασκαρδαμυκτί προσέθεσε 
μέ ΰφος όψηλόφρον : Έχπλήττεσθε διότι δέν μέ βλέπετε χλαίουσχν ; δέν δύ
ναμαι νά χλαύσω, δταν είμαι πολύ συγχεχινημένη. Ευτυχείς οί έχοντες τά δώ- 
ρον τών δακρύων.

‘Υπηρέτης τις ανήγγειλε τόν Ιατρόν. Δέν ήτο ουτο; έκ τών διασήμων χει- 
ρούργων άλλ’ ιατρός τις τής συνοικίας, ον υπηρέτης τις μετεχάλεσεν. Έπλη- 
σίασε τήν κλίνην, έψηλάφησε τήν πληγήν χαί στρεφόμενος πρός τόν Ββηοίβί 
ε'πεν : Ή σφαίρα διετρύπησε τήν χαρδ’αν, δ θάνατο; ύπήρξεν ακαριαίος.

— Ευχαριστώ κύριε, εΤπεν ό Ββηοίδί μέ υφος -αλήνιον. Φρονώ δτι πρέ
πει νά εΐόοποιηθή ή αστυνομία.

— Άλλά βεβαίως Κύριε. Ό ιατρός είχεν άχούσει νά όμιλοϋν περί τού γάμου 
τούτου, έν τη συνοικία- χαί μολονότι δέ ήννόει τάς λεπτομέρειας, αμφέβαλλεν
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■παιδιών νευριχών και λεπτής χράσεως. Μη λησμονήτε, οτι κατα μεγχ 
μέρος ένέχεσθε εις τα ελαττώματα, ατινα εκ τής ιδιοσυγκρασίας σ ς 
έκληροδοτήθησαν εις τδ τέκνον σας, και υπομένετε άναλογως τάς ελ
λείψεις αΰτοΰ. Πασαι, οσαι ανατρέφετε μικρά παιδία, όμιλεϊτε όρ^ώς 
καί εύγενώς προς αύτά.Ευκολωτερον διατηρούν τας λεζεις εν τη μνημη 
ή παν άλλο πραγμα.

Μ αρία Νεβώ ιατρός

il ÏDEP TOT ΒΡΕΦΟίΟΙΕΙΟί ΕΙΪΠΡΒΙΖ
Ή ΰπέρ του Βρεφοκομείου ’Αθηνών §οθ;~σα ευεργετική πα

ράστασή άπέφερε καθαρόν κέρδος έκ δρ. 1814.  Έν κοινή συ- 
σκέψει τό Άδελφάτον μετά τής «Επιτροπής των Κυρίων» ά- 
πεφάσισε νά διάθεσή το ποσόν τοϋτο εις άνακαίνισιν τής ιμα
τιοθήκης τοϋ Βρεφοκομείου.

Προς τοϋτο περεκλήθη ’εκ των μελών τής επιτροπής ή κ Σε- 
βαστή’Ανδρίοποΰλου νά μεριμνήση περί τής ανακαινίσεις ταυ- 
της. Έξεπλήρησε δε την άνατεθεϊσαν αυτή εντολήν μετά τής 
χαρακτηριζουσης αυτήν δραστηριότητος καί φΟ.ανθρώπου προ
θυμίας· δι’δ καί θερμάς άπονέμουσιν αυτή ευχαριστίας αί
λοιπαί κυρίαι τή ς ’Επιτροπής.

Τα άγορασθέντα είδη μετά των σχετικών εεοφλητικών 
λ/σμών των έμπορων παρεδόθησαν προς το Αδελφάτον και 
τήν Διευθύντριαν του Βρεφοκομείου,ήτις θέλει φροντίσει διά τα 
περαιτέρω.

Η ΎΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 
ΑΓΟ ΡΑ

Παρά φιλοπροόδων νέων τής πόλεώς μας έξελέγησαν έπι 
τροπαί έκ κυριών καί κυρίων, προς διοργάνωσιν ευεργετικής 
αγοράς υπέρ τής συμπληρώσεως καί τοποθετήσεως τοϋ άνδρι-
άντος τοϋ ’Αθανασίου Διάκου.

Μετά πολλής προθυμίας πασαι καί πάντες άπεδέχθησαν να 
συντελέσωσι προς όσον έ’νεστι τελειοτέραν έπιτυχίαν τής αγο
ράς ταυτης. Επιτροπή έκ τών κ. κ. Φανής Πρετεντερη, Κα- 
λογεροπούλου καί Σεβαστής Καλλισπέρη θά παραλαμβάνη τά 
διάφορα αντικείμενα, τά προωρισμενα διά τήν άγοραν ταυτην.

¿V ή νέα γυνή ή ούτως ένδεδυμένη ήτο ή νεόνυμφος· παρετήοει μετ απο
ρίας τά ήοεμον ΰφος της καί τάς ε’ισέτι χειροχτιοφόρους χεϊράς της . . .  ^

Πρέπει νά γείνη γνωστόν, εΐπεν ó Benoist, δτι ό θάνατο; του Δέ ΒορανΟ
δπήρξεν δλως τυχαίος. . . .  „ , ,

— Συγγνώμην Κύριε, ειπεν ό ιχτρος δεν πιστεύω, οτι ο θανατος είναι τυ-
Υ Λ Ι Ο > ·  · · ·  ,  ,  Β  . .

  Λιατι Κύριε; ειπεν o Benoist με υφος περιλυπον.
  ’Εξ αυτής ταύτης τής πληγής. Ό σωλήν τοϋ πυροβολου εχαυσεν το υ-

ποκάμισον, ώς παρατηρείτε, . .
Δέν είναι τυχαΐον. . . .  > t
Ό Benoist ’έθλιψε τόν βραχίονα του ιατρού, και οια φωνής παλλομένης·

εξετάζοντες καλλίτερον θ’ άναιρέσητε τά λεχθιίντχ.
Αί κυρίαι αύιαι σάς ένοχλοϋν, τό βλέπω. . .
Κυρίοα, σά; παρακαλώ ν’ άπ^λθητε . . · είναι απχρα'τητον τούτο.
'Η κ. Μονκλαρ ήγερθη μεθ’υποταγής ίόιαζούσης, ήν κέ*τηνται αί καλώ; ά- 

νατεθραμμέναι γυναίκες προς εκπλήρωσιν τοίν καθηκόντων αυτών. Η Έστέλλα 
έπέρασε τόν βραχίονα τής γηραιάς κυρίας υπό τόν ϊδικον της καί εβαοισε προς
τήν θύραν ,

  ’Όχι περιμείνατε, ειπεν ή θεία τοϋ άτυχου; νεκρού.  ̂ ^
"Αφετέ με να τόν έναγκαλισθώ . . . .  καλέ μου Ραυμόνοε, ανεψιέ μου . . · 

υίέ μου.. .
Καθώς ό δυστυχής πατήρ του . . .  το αυτο πραγμα.  ̂ ^
Π oía καταστροφή Ι’Έκυψε προς τήν κλίνην καί εκάλυψε το μέτωπον το εισ-

¿τι θερμόν διά φιλημάτων ^
— Άρκεΐ κυρία, εΤπεν ό Benoist, σύρων αυτήν εκεΐθεν:
Καί σεις Έστέλλα δεν τόν έναγκαλίζεσθε ; είπε ϋΑιβερώς η κ. Μονκλαρ,

*Ητο σύζυγός σας, τέκνον μου, σύζυγός σας, ενώπιον Θεού καί ανθρώπων...
εναγκαλίσθητέ τον. . . .   ̂ , β

Εύπειθώς, άν καί φοβερά ώχρότης διεγυθη έπι του προσώπου τητ. η  νέα 
γυνή εκλινεν επί τοϋ Ραϋμόνδου καί τόν ήσπάσθη^εϊς το μέτωπον. ’ Η :ο τό 
πρώτον δπερ παρ’ αυτής έδέχθη, καί τό όποιον καί εκείνη πρώτην φοράν^έδιδε. 
"Εδωκε καί δεύτερον επί τού προσώπου, Ινώ δύο δάκρυα έκυλίοντο εκ των 
οφθαλμών τηο επί ιών κλειστών οφθαλμών του πεσοντα.

Ό Benoist τήν παρετήρει, ό ίατρ.ς έφαίνετο έχπεπληγμένος θεωρών τόσην 
ψυχραιμίαν έν τοιαύταις περιστάσεσιν. 'Η Έσ:έλλα μή φροντίζουσα περί 
*ύτών, έλαβε τόν βραχίονα τής κ. Μονκλάρ καί απήλθε μετ αύτής.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΓ «ΣΓΑΛΟΓΟΓ TÜH .ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΝ»
ΕΙΣ ΕΑΕΤΣΙΛΑ

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν πολλά μελη τοϋ υπο την προ- 
εδρείαν τοϋ κ.’Αμπελά «Συλλόγου τών Φιλοτέχνων» έξέδραμον 
μετά τών οίκογενε.ών των μέχρις Έλευσΐνος. Έκεΐ παρα τα 
έρε’πια τοϋ Ναοϋ τής Δήμητρος ή δι; Σεβαστή Καλλισπέρη 
άνέγνωσε μελέτην της περί τών Έλευσινίων μυστήριων, ένώ 
μετ’ «ύτήν ή κ.Καλλιόπη Κεχαγιά ειπέ τινα περί τοϋ σκοποϋ, 
όν ΰπέκρυπτον τά μυστήρια ταϋτα. Μετά ταϋτα ό κ. Ηλιο- 
πουλος απήγγειλαν ωραίους τοϋ Σοφοκλέους στίχους και ο 
κουρευς κ. Μελισσιώτης εψαλε μετά πολλής τέχνη; δτμωδη 
Ελληνικά μτματα. Ιίάσαι καί πάντες οί λαβόντες τον λογον 
έχειροκροτήθησαν παρά τών παρισταμένων και η εκδρομή επε- 
σφραγίσθη δι’ ωραίου έξοχικοϋ συμποσίου καί Έλλη ικοϋ χο- 
ροϋ. Σήαερον επαναλαμβάνεται καί πάλιν ή έκδρουη αϋτη. 

 «·>--------
ΕΝλΡΕΙΣ ΑΙΑΡΚΟΓΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΗΣ

Τήν ποωίαν τής παρελθουσης Κυριακής έτελεσθη μετ έπι- 
σηυ.ότητος ή τελετή τής ένάρ'εως τής έν τω Ζαππειφ Μεγάρω 
διαρκοϋς Βιοτεχνικής έκθέσεως. Ή παρ’ ήμΤν βιοτεχνική 
Εταιρεία, ή έντός όλιγίστου χρονικού διαστήματος τόσον δρα- 
στηρίως καί τελεσφόρως έργασθεΐσα, κατώρθωσε τήν συστασιν 
τής έκθέσεως ταυτης, ήτις θά καταστή πολλών και μεγάλων 
ώφελειών πρόξενος διά τήν άνάπτυξιν τής παρ’ ήμΐν εγχωρίου 
βιομηχανίας

Τήν τελετήν τής ένάρξεως, ή; τόν πανηγυρικόν έξεφώνησεν 
ό ακαταπόνητος γραμματεύς τής Βιοτεχνικής Εταιρίας κ. 
Κυπάρισσος Στέφανος έτίμησε καί ή Βασιλική Οικογένεια ώς 
καί ή εκλεκτοτέρα μερίς τής ήμετέρας κοινωνίας.

Εις τό προσεχές ήμών φυλλον θελομεν δημοσιεύσει εκτενή 
μελέτην περί τής Έκθέσεως έν γένει καί ίδια πεοί.τών εν αυτή 
γυναικείων εκθεμάτων.

ΣΤΝΤΑΓΗ
Κεράσι άσπρο γλυκό 1 οκά κεράσι.1 οκά ζάχαρη.Ξεκουτσίζετε τα 

κεράσια μέ προσοχήν, καθαρίζετε τή/ ζάχαρην τήν στραγγίζετε και 
τήν δένετε ολίγον, ρίπτετε τά κεράσια τότε και γίνονται, άν θέλετε 
βάζετε ολίγο ροδόσταμο ή βανίλια.

Όταν ό ιατρός έαεινεν μόνος έπλησίασε ποός τήν κλίνην καί έποίησε δεο
τέραν Ιξέτασιν. Κίναι ανωφελές, κύριε, τόν διέκοψεν ό Βθηοϊεί.

Κΐχετε δίκαιον. Ά λλ’ ούδείς Ικτός ήμών, καί εκείνων, οιτινες πρέπει νά τό 
αάθοον, δέν θά γνωρίση τήν άΜ;θειαν. Δι’ όλοος θά είναι σομβαν τοχαΐον,και 
διά τοΰτο θέλω νά σας παραλάόω μαζή μοο. Στρεφόμενος δέ πρός τόν^υπη
ρέτην τω έσύστησε να μένη ¡.όνος αύιάς έκεΐ νά έπαγρυπνή καί νά μή άφήση 
ούδένα να είσέλθη.

'Ο Ββηοίδί έξήλθε μετά τοο ίατροο. "(Καν ό θόρυβός τών βημάτων τών 
κυρίων δέν ήκούετο πλέον εις τόν διάδρομον, 6 αρχαίος στρατιώτης κατέλιπε, 
τήν κλίνην παρ’ η ΐστατο, και ήρχισε προσεκτικήν έρευναν εις τό δωμάτιον.

Ή  επιστολή έκαμε τό κακόν, έσιέπτετο, εν ω οι κρόταφοί του εκτύπων δυ
νατά, εν τή δπερδολή τής έξάψεως του πνεύματός του, έαν ήδυνάμην νά τήν
ευρω. ? , ^

Λεν παρετόρει τους φακΐλλους, οιπνες ήταν εκεΐ διεσκοοπισμενοι επχ του 
γραφείου. Άνεδίφα τα χαρτια άλλ’ ουδέν ευρικεν. Επλησίασε τότε πρός τήν 
έστίαν καί παρετήρησε τα τεμάχια τής εϊκόνος τής Έστέλλας,άτινα τό πϋρ^δέν 
εί/ε καταστρέφει εντελώς. Ίόπι τή θέα ταύτη ’έμεινεν ακίνητος, άφωνος, ανευ 
σκέέιεως. Μετ’ άνηκούστων προφυλάξεων, τα συνέλεξεν έν πρός έν, τα εξήτασε 
και τά έπανέθηκεν έκεΐ.  ̂ „

Τήν αυτήν στιγμήν, είς τών υπηοετών, κληθείς θπο  ̂τής Βατέλλας, οπως 
φέρη δροσερόν υδωρ εις τήν κ. Μονκλάρ, εισήλθεν εις τό δωματιον, λέγων 
πρός αυτόν.
’ — Βίδες ; ή νεόνυμφος έχει αίμα είς τήν Ισθήτά της.

IV.
Είς μίαν τών αιθουσών του μεγάρου, μεταδληθεΐσαν εις εωος παρεκκλη

σίου, άνεπαυετο τό σώμα του Ραϋμόνδου δέ Βοράνδ, έστολισμένον διά την 
τελευτάίαν του κατοικίαν, δι* άνθέων πληοούντων τό δωματιον μυστικής τίνος 
ευωδίας. Τό ώραΐόν του ποόσωπον έφαίνετο ήρεμον. Τά δάκρυ τής^νεονύμ- 
φ·υ, είχε ξηρανθή ύπά τάς βλεφαρίδας του νεκρού, δστις θά έφαίνετο οτι εκοι- 
υάτο έάν δέν όπήρχον τά συνεσπασμένα χείλη του.

Είς ίερεύς καί δύο άόελοαι του ελέους, προσηυχοντο ’•»ρά̂  τα φέρε
τρου, καθ' ό; καιρόν ο Ββαοίβΐ, μετά τοϋ Μιχαήλ καί τοϋ κ. Άνδρέου Βολ- 
βεη, αρχηγού τή; δημοσίας άσφαλεία.-, έζήτει παντού είς τό δωμάτιον τοϋ^φμ 
λου του, τήν ύπό τοϋ δπηρέτου, ύποδειχθεΐσαν έπιστολήν ήτις κατ αυτόν 
Ιπέφερε τόν θάνατον τοϋ κυρίου του. (Άκολο.θεφ

ΕΦΠΜΕΡίΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ


