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Ιΐασα παρατήρησις έπί τη; 
άποοτολης του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντός οκτω 
ημερών.

’Εν τφ Έξωτερικφ δε παρ ’ δπαδι τοίς 
άντιπροδώποις Λμών.

Σώματα πλήρη του α ', γ ',  8 ', χαΐ ç ' έτους εύρίσχονται
παρ’ ήμϊν χα'ι παρ απασι τοΐς αντιπροσώποις ημών.

Δια τά ανυπόγραφα άρθρα 
ευθύνεται η συντά*τις αύτών 

^Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ^

Τά πεμπόμενα ήμϊν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα μή 
δέν Ιπιστρέφονται. — Α νυ
πόγραφα και μή δηλοΰντα , 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν εΤναι δεκτά. — 
Πάσα αγγελία αφορώσα εις ( 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταδάλλουσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ αποστΑλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςέκτύπωσιν νέας ταινίας.
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Διά τά Ανυπόγραφα άρθρα εύθύνεται Λ όυντάκτις αύτών
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αί εξετάσεις του Κυριάκου Σκολείου. —  Ελληνιδες πριγχήπισσαι. 

Μαργιώρα Μαυρογένους Α ’ .— ’Ολυμπιακοί αγώνες (υπο κ. Καλλιόπης 
Κινδύνη). — Ή  ’Αφροδίτη (έκ τών τοΟ Flammarion ΰπδ κ. Βασιλι- 
χής Κυριακίδου). — Συμβουλα'ι πρδς μητέρας (υπο κ. Μα-ίας Νεβω, 
’ιατρού. Άνταπόκρισις έκ Γαλλίας). —  Εσπερίδες και Σύλλογοι.— Β ι
βλία.— ’Αλληλογραφία.— Ειδοποιήσεις.— Έ πιφυλλίς.
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Πυκναί συνωθούνται εις τά εδώλια του Κυριάκού Σχολείου 

αί μικραί έργάτιδες καθ’ όλας τά ; Κυριακά; τού έτους, πυκνό- 
τεραι δέ καίμετά μείζονο; προθυμία; κατά τά ; ήμερα; ταύτα;. 
Η ήμερα τού άγώνό; των πλησιάζει, ή ήμερα τή ; έξελέγξεως 

τής έτησίας εργασία; των εύρίσκεται ε’.; τά πρόθυρα.
Εις τόν αύτόν μέ όλα τά παιδία τού κοσμου υποβάλλομε- 

ναι καί αύταί νόμον, αισθάνονται κατά τά ; παραμονα; τών 
εξετάσεων ποιάν τινα συγκίνησιν καί ανησυχίαν, δια το απο
τέλεσμα τής δοκιμαστική; εργασία; των. Ή  μονη διάφορά μ ε- 
ταξύ τούτων καί έκείνων εΐναι, ότι ούτε δζανυκτερεύουν καθα- 
ρογράφουσαι τετράδια, ούτε ξηραίνουν τόν λαιμόν των εί; πο- 
λυωρον μελέτην, ούτε ύφίστανταε τήν ατμοσφαιρικήν πίεσιν 
τού φοβερού καύσωνο; τή ; συνήθους τών έξετάσεων έποχής.

Αέν μελετούν διά τόν άπλούστατον λόγον, ότι πλήν τού β1 
βλιου τής άναγνώσεω; ούδέν άλλο έχουν τοιούτο, τά πάντα 
πΡ*κτικώς διδασκόμεναι. Δέν καθαρογράφουν διότι δεν ύπάρ 
χει ανάγκη έπιδείξεω; τή ; ίκανότητός των, ώ ; δέν θά ΰπήρχεν 
β^αγκη καί εξετάσεων, άρού μάλιστα τά ; έπί τού θέματος 
τουτου ιδέα; μας κατεστήσαμεν ήδη γνωστά; διά σειράς όλης 

• άρθρων.
Αλλ’ αί έργάτιδες υπάγονται είς ιδιαιτέραν τινά κατηγο

ρίαν, όλω; ξένην πρός τά ; τών Παρθεναγωγείων μαθήτριας. 
Διά τάς έργάτιδας τό Κυριάκόν Σχολεΐον, δεν είναι ό,τι δια 
τά εύτυχή παιδία τό καθημερινόν Παρθεναγωγεΐον. Δεν άπο- 
τελ.εΐ τήν μοναδικήν εργασίαν καί προορισμον των το Σχολεΐον 

ίτο. Τούναντίον άφαιρεΐ τά ; μοναδικά; ώρα; τή ; άνεσεω; 
και αναψυχή; ολοκλήρου τής έβδομάδο; των. Είναι μια επι 
πλέον αγγαρεία προστιθεμένη είς τόν ήδη άρκετα κοπιώδη και 
ανιαρόν βίον των. Ά λ λ ’ αγγαρεία αναγκαία, αγγαρεία έπιβαλ- 
λοαένη παρά τε τού ανθρωπισμού καί τή ; φιλανθρωπίας, άφού 
συντελ,εΐ εί; τήν μοναδικήν στοιχειώδη μορφωσιν της^υχή ; και 
τού ήθους τών νεανίδων αυτών.

Εύτυχώς αί πλεΐσται τών έργατίδων, έςοικειωθεΐσαι εκ τή ; 
δυστυχία; προώρω; νά εννοούν καί αίσθάνωνται ποιον το δυ- 
νάαενον νά συντελέση είς τήν εύτυχίαν των, πρόθυμοι σπεύ
δουν νά έπωφεληθώσι τή ; έν τφ  Κυριακώ Σχολείω παρεχο- 
μένης διδασκαλίας.

"Ινα όμως Ινισχύωνται διά τήν προθυμίαν των αύτήν, διά 
τήν θυσίαν τών μόνων ωρών τή ; διασκεδάσεω; καί άνέσεω; 
των, διά τήν έργατικότητα καί επιμέλειαν καί χρηστήν δια
γωγήν, ανάγκη καί δημοσία νά έπιδεικνύωνται αί προοδοι των, 
αί προκαλούσαι άληθή κατάπληξιν καί δημοσία νά έπαινώνται 
και άμείβωνται διά παροχή; πραγμάτων απαραιτήτου ανάγκη;.

Έ ν καινουργές φόρεμα διά τό Πάσχα, εν ζεύγος νέων υπο
δημάτων πόσον δέν εμψυχώνει τήν πτωχήν έργάτιδα καί δέν 
τήν ενισχύει είς την επίμοχθον οδον του καθήκοντος,ήν μετατο- 
σου ήρωϊσμού άναλ.αμβάνει άπο των πρωτων αμέσως τη ; ^ωη; 
της χρόνων.

Αί εξετάσει; λοιπόν σκοπόν έχουν τήν αμοιβήν καί ένίσχυ- 
σιν έν τή εργασία καί όχι τήν καταπόνησιν τών μικρών έρ
γατίδων. Έάν παρά τό πόρισμα τή ; κκταβληθείσης εύσυνειδή- 
του έργαιία; τάξωμεν τήν αμοιβήν, έξοικειούμεν την έργάτιδα 
νά αγαπά τήν έργασίκν, άφού πάντοτε ποτλυτρόπω; αμείβεται
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αύτη, καί πολ.υτρόπως άποβαίνει ευεργετική. Και η άγαπη 
της έργασίας άποτελ.εΐ διά την έργάτιδα την ευτυχίαν, τη ' τ ι 
μήν, την έξασφάλισιν του παρόντος και του μενλοντος αυτής.

Εις τοϋτο άνέκαθεν άπδ της συστάσεως του Κυριάκου Σχο
λείου πολυτίμους έτύχομεν αρωγούς τας φιλ.ανθρωπου; κυρίας 
καί δεσποινίδας της πόλεώς μας, αΐτινες ημιλλώντο τις πρώτη 
να άποστείλη εν φόρεμα η εν οιονδήποτε χρήσιμον άντικείμε- 
νον διά τάς πτωχάς έργάτιδάς μας. Άπδ του παρελθόντος 
μάλιστα έτους μαθήτριαι παρθεναγωγείων, σωματεία και Σ ύλ
λογοι νεαρών δεσποινίδων συστηματικώτερον μας έβοήθησαν, 
άποστείλασαι ήμΐν μεγαν άριθμον καινουργών δια το Πασχα 
φορεμάτων.

Καί κατά τδ ετος τοϋτο καλήν απαρχήν έποιήσατο τδ Παρ
θεναγωγείου τής κ. Μαρίας Βελλή διά τής ευεργετικής παρα- 
στάσεώς του, έξ ής είσεπράχθησαν διακόσιαι είκοσι δρ, διάτων 
οποίων θά προμηθευθώμεν πεντήκοντα περίπου φορέματα. Φι
λάνθρωπος επίσης καί φιλόπα-ρις ομογενής έκ Σφάξ τής Τύ- 
νιδος, ό διά τάς τόσας πρδς τήν έκεΐ 'ελληνικήν κοινότητα εκ
δουλεύσεις του διακρινόμενος, ό ιδρυτής ελληνικών ναών κα\ 
αναγνωστηρίων, κ. Νεοκλής Θεοδωρίδης μας άπέστειλεν ’επίσης 
εκατόν φρ·χρ· διά των οποίων θά προμηθευθώμεν περί τά τεσσα
ράκοντα επίσης φορέματα διά τάς άπορους έργάτιδάς μας. 
Ά λ λ ’ ό αριθμός των άνέρχεται εις τριακοσίας περίπου καί εχο- 
μεν ετι ανάγκην μεγάλου άριθμοϋ φορεμάτων πρδς συμπλή - 
ρωσιν. Έλπίζομεν, δτι καί τά Παρθεναγωγεία καί οί Παιδικοί 
Σύλλογοι καί αί φιλάνθρωποι κυρίαι και δεσποινίδες τής πό- 
λεώς μας θά συνεχίσωσι τήν τόσω καλώς Ιγκαινιασθεϊσαν ή'δη 
συνήθειάν των. Καί οΰτω τήν προσεχή Κυριακήν θά έχουν τήν 
εΰχαρίστησιν, παρευρισκόμεναι εις τάς έξετάσεις μας νά έκτι- 
αήσωσι τήν αξίαν τών καλών έργατίδων μας καί νά μετάσχωσι 
τής χαράς καί ακτινοβολίας του βλέμματός των, καθ’ ήν στιγ
μήν θά βραβεύωνται αύται διά τών δωρων, άτινα θα όφείλων- 
τα ι ε’ ς τήν γενναιότητα τών φιλάνθρωπων άναγνωστριών καί 
αναγνωστών μας.

EU1IJEX ΙΜΗΠΙΣΜ TOT XIIX XII Μ Ü M
Πάντες σχεδόν οί Έλλ.ηνες οί συγγράψαντες ιστορίαν έθεώ 

ρησαν τήν άπδ τής πτώσεως τής Κ|πόλεως μέχρι τής Ε λ λη 
νικής ’Αναγεννήσεως εποχήν ως μίαν τών σκοτεινότερων διά τδν 
Ελληνισμόν έν γίνει καί ιδία διά τδν έν Β/ζαντίω τοιοϋτον. 
Εσχάτως μάλιστα γνωστότατος ιστοριογράφος έν μαθήματι 
αδτοϋ έν τώ  «Παρνασσω» περί τής Έλλην.δος τής Αναγεννή
σεως καίτοι έμνημόνευσεν, έν παροδω, τών μετα την πτώσιν 
τής Κ/πόλ.εως χρόνων, άπεφάνθη δμως, δτι ούδείς δύναται νά 
γείνη λόγος περί τής Έλληνίδος τών χρόνων έκείνων, διότι αύτη 
ήκολούθησεν έν πάσι τδ παράδειγμα του άνδρός, τδ όποιον ούτε 
άξιοζήλευτον, ά λλ ’ ουτε καν, ώς έπί τδ πολύ, άξιότιμον είναι.

Ήυιεϊς δεν έπιχειροϋμεν νά άντιτάξωμεν γνώμην εις τά παρά 
του κ. καθηγητοϋ λεχθεντα. Ώ ς ιστοριογράφοι δμως του 
φύλου μας δεν δυνάμεθα νά άφήσωμεν νά καλυφθή διά λήθης 
έποχή, κατά τήν οποίαν οί διαπρέψαντες τότε Έλληνες 
καίΈλληνίδες έάν δεν έδρασαν καί δεν είργάσθησαν άμέσως υπέρ 
τής δούλης τότε πατρίδοςτων, συνετελεσαν δμως πρδς διατήρη- 
σιν τής γλώσσης καί τής θρησκείας εις πάσας τάς υποδούλους

έλλ.ηνικάς χώρας, ε’ ς έξύψωσιν του γοήτρου .του ελληνικού ονό
ματος, και οπερ κυριώτατον εις μετρίασιν τών δεινών τών ΰπο 
τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν κυπτοντων τοτε άδελφών των.

Βεβαίως πολλά έγράφησαν καί έλεχθησαν κατά τών Φανα- 
ριωτών, πολλά κατά πάντων όσοι μετά τήν πτώσιν τής Κ]πό- 
λεως έδέχθησαν θέσεις έν τή Αυλή καί τή οθωμανική διοι
κήσει. Ά λλ ’ εις ήμάς δεν έπιτρεπεται νά συμμεριζώμεθα τήν 
γνώμην έκείνων, άφοϋ είμεθα εις κατάστασιν νά έννοοϋμεν πό
σου καλοϋ πρόξενοι διά τήν έθνικήν ήμών άποκατάστασιν εγε- 
νοντο οί Φαναριώται. Εις ήμάς δεν έπιτρεπεται νά στιγματί- 
ζωμεν τήν μνήμην έκείνων, οΐτινες ήναγκάζοντο ΐνα σώσουν την 
ιδίαν καί τήν τών οικείων κεφαλήν να υποδυοσνται τους πιστούς 
καί άφωσιωμενους εις τον κατακτητην, ένώ άφ έτερου δια τών 
χρηματικών άπολαυών των ΐδρυον ναούς ελληνικούς και σχο
λεία έλληνικά απανταχού τής δούλης Ελλάδος προς διατη- 
ρησιν τής γλώσσης καί τής θρησκείας μας, τών δυο τούτων 
κυριωτάτων παραγόντων τής Ελληνικής Αναγεννήσεως. Εις 
ήμάς δεν έπιτρεπεται νά άναθεματίζωμεν τήν μνήμην έκείνων, 
ών οί πλεΤστοι διά τής ζωής και του αίματος των επληρωσαν 
τδν πρδς τήν κοινήν πατρίδα φορον, και άπο τα σπλαγχνα των 
οποίων έγεννήθη καί προήχθη εις φως η Φιλική Εταιρεία, εις 
ήν οφείλει κατά μέγα μέρος ή Ε λλάς τήν σημερινήν αόθυ- 
παρξίαν της.

Υπάρχουν λοιπόν ονόματα έπιφανών Ελληνιδων και κατα 
τήν περίοδον ταύτην του έθνικοϋ ημών βιου· υπαρχουν ε,ο 
χοι γυναικεΐαι προσωπικότητες και κατα τον 18ον και 1 ·3ον 
αιώνα, ε’ ς άς  οφείλεται ή ελληνοπρεπής μόρφωσις οικων και 
τέκνων τιμώντων τδ Ελληνικόν ονομα.

Μόνη ή άνατροφή καί πληρεστάτη Ελληνικη εκπαιόευσις 
τώνΈ λληνίδών τούτων, μόνη ή έπίδοσίς των εις άνωτέρας φι- 
λολογικάς σπουδάς καί τών ήθών των η αυστηροτης, και ο ..ρος 
πάν έλληνικδν σεβασμός των θά ήρκει βεβαίως ινα επιφανή 
αύται καταλάβωσι θεσιν εν τή ιστορία τής Ελληνίδος τών
νεωτέρων χρόνων.

Ά λ λ ’ αί άρεταί των δεν περιορίζονται εδτυχώς εις τδν στε
νόν τούτον κύκλον καί ή δράσίς των δεν υπήρξε βεβαίως άρ- 
νητική. Καί ϊνα σήμερον μίαν μόνην φαναριωτικήν γενεαλογίαν 
λάβωμεν ύπ’ δψει,τήν τών Μαυρογενών, θα άριθμησωμεν πολλά 
ονόματα γυναικών έξεχουσών, άπδ του τής συζύγου του Νικο
λάου Μαυρογένους Μαργιώρας, του γένους Σκαναυή, ήτις καί 
έν τή εύτυχίμ καί δόξη καί έν τή καταστροφή καί καταδιώξει 
τοϋ συζύγου της άνεδείχθη πρότυπον συνετής καί έξοχου μη- 
τρδς καί συζύγου, μέχρι τοϋ τής διασήμου ήρωίδος Μαντοϋ; 
Μαυρογένους, ήτις καί ώς άρχηγός διέπρεψεν εις τδν υπέρ τής 
άπελευθερώσεως ήκών άγωνα, και ως χορηγος τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως κατηνάλωσεν ολόκληρον τήν μεγάλην αυτής πε
ριουσίαν καί ώς σοφή έξέπληξεν δλον τδν πολιτισμένον κόσμον 
διά τών γνώσεων καί τής πολυμαθειας της.

ΜΑΡΓΙΠΡΑ Ν· ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Τό γ ένο ς  Σ καναι/ñ 

Α’ .
Ή  Μαργιώρα Μαυρογένους δέν είναι βεβαίως έκ τών έπι- 

οε'εστερωνγυναικών του μεγάλου και ευγεν¿υςοικου τ ω ν  Μαύρο
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γ£,ιον. Προτάσσομεν τήν βιογραφίαν αυτής τών λοιπών, διότι 
ύπήοξε^ ή σύζυγος τοϋ Νικολάου Μαυρογένους, δστις εκλέϊσεν 
ύπέρ πάντας τούς λοιπούς τδν οίκον τοϋτον καί δστις δύναται 
νά θεωρηθή ώς κυρίως άνιδρυτής τοϋ μετά τήν πτώσιν τής 
Κ]πόλεως άνασυσταθέντος εύγενοϋς τούτου οίκου.

Πολλοί καί ιδίως Φαναριώται, μεταξύ τών όποιων και ό 
άσπο'  δος εχθρός τοϋ Ν. Μαυρογένους Αλέξανδρος ϊ  ψηλαντης 
άρνοϋνται εις τδν οίκον τών Μαυρογενών τήν τιμήν νά όνο- 
μάζωνται Φαναριώται. Κατά τδν ΡοΐκμαβνΠΙβ δμως ή οικο
γένεια τών Μαυρογενών είναι άρχαιοτάτη βυζαντινή εύγενής 
οικογένεια, διατηρήσασα καί μετά τήν πτώσιν τής Κ/πόλεως 
ίχνη τής άρχαίας αυτής δόξης.

Κατ’ άλλους δέ έν οίς καί ό ιστοριογράφος Κούμας οί Μαυ- 
ρογέναι κατήγοντο έκ τών ηγεμόνων» τής Ένετίας Μοροζινών, 
οΐτινες ώς καί δ Νικόλαος Μαυρογένης ύπεγοάφοντο Λατινιστί 
ΜανΓΟΟβηΐ. Τοϋτο δέν είναι έπαοκής ενδειξις τής ένετικής κα
ταγωγής των, άφοϋ μάλιστα ό άνεψιό; τοϋ Ν. Μαυρογένους 
Στέφανος μέμφεται έν Ι\|πόλει τοϋ θείου του— ηγεμονεύοντας 
τότε έν Βλαχία -  δτι τόσον άκαταλόγιστος εγεινεν,ώστε νά υπο
γράφεται ΜάνΓΟΟβηί καί νά λέγη δτι κατάγεται έκ τοϋ οικου 
τοϋ Μοροζίνη.

Όπως δήποτε καί άν εχη τδ πράγμα ή Μαργιώρα Μαυρο
γένους είναι γνήσιας καί άδιαφιλονεικητου φαναριωτικής κατα
γωγής, θυγάτηρ τοϋ έκ Μουδανίας τής Μικρά; Άσίας Σκα
ναυή καί άδελφή τοϋ Πέτρου Σκαναυή,τδν όποιον ό 'Ρήγας ά- 
ναφέρει ε’ς τά ποιήματά του.

Οί χρονογράφοι τής έποχής ’εκείνης έλαχιστας διδουσι πλη
ροφορίας περί τής Μαργιώρας Μαυρογένους. Εαν δμως κρινη 
τις τήν μητέρα έκ τών θυγατέρων, βεβαίως η Μαργ.ωρα υπήρξε 
γυνή μεγάλη; άςίας, άφοϋ έν τω περιπετειωδει βιευ τη ; τοι- 
αύτην κατώρθωσε νά δωση άνατροφην εις τας θυγατέρας της, 
ώστε νά διακρ'θώσι μεταξύ τών γυναικών τής εποχής των δια 
τε τήν εΰρυτάτην μάθησίν των, τήν άρετην και την άπειρον 
εδσέβειάν των

Άλλως τε καί ώς σύζυγος άνδρος βεβαίως υπέροχου και 
τάς ύψίστας τών πολιτικών θέσεων καταλαβόντος, άλλά διά 
τοϋτο καί έλάχιστον δυναμένου νά αφιεοοι χρονον εις την ευτυ
χίαν τής οικογένειας του, άνδρός δστις πολλούς έδεησε να κα
ταβάλει άγώνας καί πολλάς νά ύποπτη πικρίας μέχρις ου κα- 
ταλ.άβη τδ ήγεμονικόν άξίωμα, δστις εις πάν προς τα έμπρος 
βήμά του είχε νά έξουδετερώση παντός είδους σκευωρίας και 
πλεκτάνας, ή Μαριώρα ύπήρξεν άπαράμιλλος σύντροφος και 
ενισχύτρια καί παρήνορος.

Ένυμφεύθη πεοί τά 1760 περίπου πριν η ο συζυγος της 
διορισθή είσέτι μέγας καί έξ άποροήτων τοϋ ναυάρχμυ τοϋ Τουρ 
κικοϋ στόλου Δζεζαερλί Γαζή Χκσσάν ΙΙασσά. Μετέσχε λοιπόν 
πσσων τών δοκιμασιών καί συνεμερισθη δλας τας άγωνιας και 
Ολους τού; κινδύνους, ε’ ς οδ, ήτο έκτεθειμένος πας Ελλην και 
χριστιανός υπάλληλος τής ’Οθωμανικής Κ’.βερνήσεως.

Εδτυχώς ό Ν. Μαυρογένης διά τής ευφυΐας καί πολυμα- 
θείας του κατώρθωσε νά έλκύση τόσον τήν έκτίμησιν καί ύπο- 
ληψιν τοϋ ’Οθωμανού ναυάρχου, ώστε ενωριτατα να καταστή 
ο απαραίτητος σύμβουλ.ος κ.αί όδηγος του και ο άχωριστος 
φίλος καί σύντροφός του.

Ν. Μαυρογένης έπί τοϋ πνεύματος τοϋ Χασάν ΙΙασσά οφεί
λεται βεβαίως ή σωτηρία τών ελληνικών νήσων τοϋ Αρχιπε- 
λάγου καί ιδία τών Ψαρών μετά την υποκινηθεΐσαν παρα τής 
Τσαρίνα; Αικατερίνης τή ; Β\ έπανάστασιν αυτών του 17/0
κατά τών Τούρκων.

Ό τ ι δέ ή Μαριώρα συνετέλεσεν εις τήν σωτηρίαν ταύτην 
τών έλληνικών νήσων, άποδεικνύεται έκ τή ; θερμή; υποδοχής ην 
αύτη έποιήσατο πρδς τούς άπεσταλμενους τών Ψαρών Ιωαν- 
νην Κλασογιάννην καί ’Εμμανουήλ Ινουτεπαν, οΐτινες μετεβη- 
σαν εις Κ|πολιν, ϊνα έπικαλεσθώσι τήν μεσολ.αβησιν τοϋ μεγά
λου διερμηνέως πρδς τδν άποφασισαντα την καταστροφήν των 
Έλληνικών νήσων ’Οθωμανόν ναύαρχον.

Ά φ ’ ενός ένισχύουσα τούς δυστυχείς άπεσταλμενους, και 
άφ ’ έτέρου μετά δακρύων ίκετεύουσα τον συζυγον της υπερ τής 
σωτηρίας τόσων έλληνικών Ο'κογενειών κατόρθωσε να τω εμ- 
πνεύση τήν αδτοπεποίθησιν και το θάρρος, δι ων επολ.εμησε τον 
έκδικητικδν καί μνησίκακον χαρακτήρα τοϋ Χασαν Πασσά και 
τδν επεισε νά συγχωρήσει τους Έλληνας νησιωτας.

Ά λλω ς καί αυτός ό ίδιος Μαυρογένης ένδ-.εφέρετο μεγάλως 
διά τάς Κυκλάδας, διότι έκτδς τοϋ δτι είχε γεννηθή εις τήν 
Πάρον, ενθα καί εμενον οί γονείς του "και εις τας νήσους ετι 
Νάξον καί Μύκονον πολ.λού; είχε συγγενείς και πολλην κτη
ματικήν περιουσίαν ο άνεκαθεν πλουσιωτατος οικος των Μαυ
ρογενών .

Καθ’ δλον τδ διάστημα τών μετά τοϋ οθωμανικοϋ στολ.ου 
άποδημιών τοϋ συζύγου της ή Μαργιώρα Μαυρογένους εζη πε- 
ριωρισμένη εις Κ/πολιν μετα των τέκνων της, εις την έκπαι- 
δευσιν καί άνατροφήν τών οποίων έπιδοθή μετα πολλου
ζήλου, διερχομένη τδν χειμώνα εις τδ έν Φαναριω μεγαρόν της 
καί τδ θέοος εις τήν μεγαλ,οπρεπή επαυλιν εί; Θεραπεία.

"Αγγλος περιηγητής έπισκεφθείς κατ,ά τήν έποχην έκείνην 
τήν Κωνσταντινούπολην έραιρει έν έπιστολή του την φιλοςενον 
εις Θεραπειά επαυλιν τοϋ Μαυρογένους καί τήν πολυτελή και 
μεγαλοπρεπή έπίπλ.ωσιν αυτής, έν ταυτώ δε και τους άορους 
καί θελκτικούςτρόπους τής Έλληνίδος οίκοδεσποινης.

Έπραγματοποιήθη τέλος μετά πο/λάς δυσκολίας το φιλο- 
δοζον ονειρον τοϋ Ν. Μαυρογένους και η έκλογη του ως ηγε- 
μόνο; τής Βλαχίας έπεκυρωθη τήν Ιην ’Απριλίου 1/76 δια 
αύτοκρατορικοϋ φιρμανίου, χάρις εις τήν μεγάλην υποστηριςιν 
καί ποοστασίαν τοϋ Χασάν Παπά.

Ή  νέα ήγεμονίς έδέχθη τάς ύπερτάτας τιμάς τοϋ ήγεμονι- 
κοϋ άξιώματος, μετά τής μετριοφροσύνης και άγαθοτητος, ήτις 
υπήρξε πάντοτε τδ κυριώτατον τοϋ βιου της χαρακτηριστι
κόν. Ούτε αί έκτακτοι τιμαί, αΐτινες έξαιρετικώς έπιδαψιλεύ- 
θησαν παρά τοϋ Σουλτάνου εις τδν ήγεμονα συζυγον της κατα 
τήν άνάρρησίν του εις τον θρονον τής Βλαχίας, ουτε η πομπώ
δης καί πανηγυρική έξοδος αυτοϋ έκ Ι\/πολεως, ην μετα κα- 
ταπλήξεως καί θαυμασμοϋ οί πρεσβευταί τών ξένων Δυνάμεων 
περιέγραψαν πρδς τά ; κυβερνήσει; των, έξήψαν τήν υπερηφά
νειαν καί έκέντησαν τήν ματαιοφροσύνην τή ; νεαρά; δεσποίνης.

Κατά τά ήθη μάλιστα καί έθιμα τών χρόνων έκείνων ή δό
μνα Μαργιώρα Μαυρογένους άπέφευγε νά φαίνεται συνεχώς 
πρδ τοϋ κοινοϋ καί περιωρίζετο ύπέρ ποτε άλλοτε εις το να 
μορφώνη καί παρασκευάζη τά τέκνα της, ΐνα φέρωσιν έπαξιως
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Έάν ληφθή μάλιστα ύπ ’ οψιν ή μεγαλαπρέπεια καί ό πλού
τος της ηγεμονικής αΰλής της Βλαχίας, καί ή παντοδυναμία 
του ηγεμόνας του λαοϋ τούτου, βεβαίως αί Έλληνίδες ήγεμο- 
νίδες των χρόνων εκείνων ελκύουν τον θαυμασμόν καί την έκτί- 
μησιν διά την μετριοπάθειαν, ήτις έκανόνιζε πάσαν πράξιν καί 
πάντα λόγον των καί την συστηματικήν αποχήν των άπό τά 
σκάνδαλα και τάς ραδιουργίας τής πολιτικής.

Καθ’ήν εποχήν αί σύγχρονοί των ήγεμονίδες καί πριγκίπισσαι 
τής Δυτικής Ευρώπης ώς καί του γείτονος πανσθενοϋς κράτους 
έπλήρουν τον κόσμον όλον με τήν σκανδαλώδη καί έλαφράν 
διαγωγήν των καί διέπνιραν τον τρόμον καί τήν καταστροφήν 
πολλάκις δε καί αιματοχυσίας καί εμφυλίους στάσεις με τήν ά- 
λαζόφρονα έπέμβασίν των εις τά πολιτικά τής πατοίδος των,αί 
παρά τον Δούναβιν ήγεμονεύουσαι Έλληνίδες έπεσυρον τάς εΰ- 
χάς καί ευλογίας του λαοϋ των επί των ηγεμονικών οίκων των 
διά τής έξασκήσεως των μεγίστων γυναικείων αρετών : τοϋ έ- 
λίου καί τής φιλανθρωπίας.

Είς τήν Δόμναν Μαριώραν προσέφευγον πάντοτε μετ’ έλ- 
πίδος ή τοϋ συνομότου μήτηρ καί ή τοϋ ταραξίου άστοϋ σύ
ζυγος, εις αυτήν ό καθαιρούμενος ίερεύς, εις αυτήν ό πολιτι
κός τοϋ συζύγου αντίπαλος. Είξευραν ότι οΰδεν ήδύνατο νά 
μαλάξη τήν μέχρι σκληοότητος ενίοτε άφικνουμένην καρδίαν 
τοϋ εύερεθίστου καί ίσχυρογνώμονος άνωτάτου άρχοντος, ότε 
οΰδείς άλλος ήδύνατο νά μετατρίψη τήν άπόφασίν του, όσον ή 
γλυκεία καί καλή καί φιλάνθρωπος σύζυγος. Ούτω μόνον διά 
τής τοιαύτης έπεμβάσεώς της κατώρθου καί τούς ασπονδότε
ρους τοϋ συζύγου της εχθρούς νά άφοπλίζγι καί τάς κατ’ αΰτοϋ 
συνωμοσίας νά καθιστά άνισχύρους.

Δεν ήδύνατο εν τούτοιςνά άποφύγη τήν έπιβαλλομένην είς 
τάς συζύγους των ήγεμόνων πολυτελείαν, διότι είς τά περιω- 
ρισμενα των αμαθών τότε βογιάρων πνεύματα είς ήγεμών θά έ- 
χανε τό γόητρόν του, εάν ή άκολυθίκ του δεν ήτο πολυπλη
θής καί εάν δεν περιεβάλλετο ύπό μυθώδους χλιδής καί πολυ
τελείας

Ένταϋθα παραθετομεν περικοπάς τινας έξ επιστολής τής 
Άγγλίδος συγγραφέως καί περιηγητρίας λαίδης Craven, έπι 
σκεφθείσης τήν Αυλήν τοϋ ήγεμόνος Νικολάου Μαυρογενους 
μετά τήν εις Βλαχίαν έγκατάστασίν του.

Ή  A . U . ή ήγεμονις εύηρεστήθη νά μοί παράσχη άκρόασιν. Τήν 
εύρον καθημένην είς χαμηλόν τουρκικόν ανάκλιντρον μετα των τριών 
θυγατέρων της, των όποιων ή πρεσβυτέρα μόλις ήτο ένδεκα έτών. 
*Η ήγεμονις έφαίνετο τριακοντοΟτις περίπου, είχεν ώραιότατον πρό- 
σωπον, όμοιάζον προς το τής δουκίσσης Γόρδων — ή δοΰκισσα Γορ
δών ήτο έκ των ώραιοτέρων γυναικών τής Α γγλίας —  μέ χαρακτήρας 
καί φυσιογνωμίαν γλυκυτέραν, μέ χροιάν πολΰ λευκοτέραν και μέ κό
μην μάλλον ςανΘήν.Μοι έτεινε τήν χεΐρα καί μέ έκάθισε πλησίον της . .

«Είς τήν α’ίθουσιν τής . υποδοχής παρίστχντο είκοσι περίπου κυρίαι 
τής ακολουθίας της, τών ό-Τοίων μία μόνη έφερε διαφορετικόν κεκρύ- 
φαλον έκ μηλω τής ζυβελίνης, τοποθετημένον ίδιοτρόπως επί τής κό
μης της. Ή  κόμμωσις αΰτη ήτο χαριεστάτη, ώς δέ μοι είπεν ή ήγε- 
μονΐς, ή φέρουσα αυτήν ήτο έκ Βλαχίας, καί τό κτένισμά της έγχω- 
ριον. Ή ήγεμονις μοί άπηύθυνε διαφόρους άφελεστάτας έρωτήσεις, 
ιδίως περί τής ένδυμασίας τών γαλλικών συρμών, τους οποίους μέ ή- 
ρώτησεν, έάν ακολουθώ. Προσέθηκε δέ, « τ ι Θά έλογίζετο πολΰ εύτυ- 
χής, έάν έγίνωσκε τ ί  έπρεπε νά πράςη διά νά μέ πείση να μείνω έν 
έτος πλησίον της είς Βλαχίαν. Ό  ήγεμών έφάνη έπιθυμών τοϋτο μεθ’ 
οσης καί ή σύζυγός του εύχαριστήσεως, άλλ ’ έγώ ήναγκάσθην νά ά -

ποποιηθώ λέγουσα, ό'τι μόνον είκοσι τέσσαρας ώρας ήδυνάμην νά μείνω 
είς Βουκουρέστιον. Τότε μοί έπρότειναν νά δειπνήσω πλησίον των, 
πραγμ ’ δπερ έδέχθην μετά πολλής εύχαριστήσεως. . . . . . .

Τό δείπνον παρετέθη πολύ εΰρωπαϊκώτερον παρ ’ οσον τό έπερίμενα. 
*0 ήγεμών έκάθητο έπί τής κορυφής τής τραπέζης, ή σύζυγός του 
είς τά δεξιά καί έγώ είς τά αριστερά του. Πσλλαί άλλαι κεκλημέναι 
ώς καί ό συνοδεύων με κ. Vernon παρεκάθσηαν είς τό δεΐπνον. ’Εν
νέα ακόλουθοι τής ήγεμονίδος παρετάσσοντο δπισθεν της προσφέρου- 
σαι αυτή διάφορα έδέσματος. Τά περισσότερα σκεύη τής τραπεζης ώς 
αί άλατοδό/αι, τά έλαιοδοχεία κτλ . ήσαν έέ αργύρου, ποοφανώς αγ
γλικής εργασίας. Τέσσαρα πολύφωτα κηροπήγια έξ αλαβάστρου μ ετ ’ 
αναγλύφων άνθέων έκ ρουβινίων καί σμαράγδων μοί έκαμαν ίδιαιτάτην 
έντύπωσιν. Τό δλον τής τραπέζης τεχνικω τα-αν καί ώραΐον...............

Ή  επιστολή αΰτη τής λαίδης Craven οΰσα πολύ μακρά καί 
διεξοδική, ώστε νά αναγραφή ολόκληρος ένταϋθα, περιγράφει 
τάς έκ τής Βλαχικής Αυλής έντυπώσεις τής περιηγητρίας. Τό 
περίεργον δ’ είναι ότι ένώ τάς έκ τής καθολου εξεως καί τοϋ 
βίου τών Βλάχων έντυπώσεις της περιγράφει μεθ’ ικανής ειρω
νείας, μόνον είς τά κατά τήν συνέντευξίν της μετά τή ; ήγεμο
νίδος καί τά κατά τό παρατεθέν αυτή δεΐπνον οΰδίν ευρίσκει 
νά έπικρίνη ή νά σκώψη.’Απόδειξις ότι ή νοημοσύνη καί ή καλ- 
λαισθησία τής πριγκιπίσσης άνεπλήρου πάσαν ένδεχομενην ά
γνοιαν τών ευρωπαϊκών ήθών καί εθίμων καί ίδιο: τής γνωστής 
τών ’Άγγλ.ων περιφρονήσεως προς παν ό,τι δεν είναι ίδικόν των.

’Εν γένει ώς καί έξ άλλων περιγραφών έξάγεται ό βίος τής 
ήγεμονίδος έν Βουκουρεστίω ύπήρξεν έντελώς οικογενειακός. 
Ούτε μετά τών κυριών τών εύγενών βογιάρων, ούτε μετά τών 
οικογενειών τών έν Βλαχίρι αντιπροσώπων τών ξένων δυνάμεων 
ή Έλληνίς ήγεμονις συνεχρωτίσθη τόσον, ώστε καί άκουσίως 
της έστω νά μετέχη τών μικοοραδιουργών καί κακολογιών τών 
αιθουσών, αΐτινες κατά τά ετη εκείνα άπετελουν τήν κυριω- 
τέραν τών γυναικών ένασχόλησιν.’Αρχόντισσα αληθής, μέ καρ- 
δία άν δχι μέ πνεϋμα ύπέροχον, μέ μόρφωσιν τής ψυχής καί 
τοϋ ήθους έπίζηλ.ον εγνω νά άποφύγη πάντα σκόπελον, καί νά 
μείνη αγνή, γενναία καί άδολος έν τφ  μ ίσφ κοινωνίας κατά τό 
πλεΐστον διεφθαρμένης καί ανήθικου. Τό ηγεμονικόν στέμμα 
της έλάμπρυ··αν οί πολυτιμότατοι καί ανεκτίμητοι κόσμοι τής 
αρετής, σωφροσύνης καί πίστεως, ών βραδύτερον τόσην είχεν 
ανάγκην, όπως μετά καρτερίας καί μεγαλοπρεπείας ΰποστή 
τάς αμείλικτους τής τύχης καταδρομάς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ε\

Τό Παγκράτιον ήτο έκ τών προσφιλεστίρων αγώνων, συν
δυασμός πάλης καί πυγμής' έν αΰτώ κατεδεικνύετο ή ρώμη 
μετά τής έπιτηδειότητος— έτύγχανε δέ ό δυσχερέστερος πάντων. 
Ευτυχείς οί άθληταί οί νικηφόροι έν τώ παγκρατίω ! Ώς κο
ρυφαίοι άναφέρονται ό Θάσιος Θεαγένης, υιός τοϋ Τιμασθένους 
ή κατ’ άλλην παράδοσιν υιός αΰτοϋ τοϋ ’Βρακλέους. Παΐς έτι 
ών εδωκε δείγματα τοϋ ισχύος αΰτοϋ' έπέστρεφέ ποτε είς ηλι
κίαν εννέα έτών έκ τής σχολείου καί διερχόμενος τής αγοράς 
ήρπασε χαλκοϋν άγαλμα θεοϋ τίνος, εθεσεν αυτό έπί τών ώμων 
καί τό έ'φερεν είς τον πατρικόν οίκον Ό τε ήνδρώθη κατέστη ο 
φοβερώτερος αντίπαλος έν τώ παγκρατίω. Κατά Παυσανίαν 0 
Θεαγένης έδρεψε χιλίους τετρακοσίους στεφάνους. Ένεκα τούτου
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({ς τήν πατρίδα του έτιμάτο ώς ήρως. Περι δέ του έτερου ά- 
τοοάήτου παγκρατιστοϋ, τοϋ έκ Σκοτουσο; τής Θεσσαλίας ΙΊο -  

λυδάχαντος, ό Παυσανίας διηγείτο θαυμασιώτερα ή περί τοϋ 
Μίλωνος. Έ ν Όλύμπω ποτέ περιπλανώμενος κατέπνιξε διά 
τών χειρών του, ώ ς ' άλλος 'Ηρακλής, λέοντα. "Αλλοτε πάλιν 
είσήλθεν είς ά^έλην βοών καί άρπάσας ταϋρον έκράτει αυτόν εκ 
τών οπισθίων κνημών τόσον ίσχυοώς, ώστε αί χηλαι άπεμεινα; 
είς τάς χεΤράς του. Ή  φήμη του εφθασε μέχρι τών Σουσων, 
όπου ό Δαρεΐος τον προσεκάλεσεν, όπως έκ τοϋ πλησίον τον 
ίδη ύπισχνούμενος αΰτώ δώρα πολλά. Αλλ’ ο δυστυχής Πολυ- 
δάμας, ό απτόητος αθλητής, έπέπρωτο νά ΰποστή την τοϋ 
Μίλωνος τύχην, κατασυνετρίβη έκ τής πτωσεως σπηλαίου, το 
όποιον ήθέλεισε νά ύποβαστάση διά τών χειρών του. Ιδου πώς 
διηγείται τοϋτο ό Παυσανίας :

«Είς σπήλαιον γάρ οί τε άλλοι τών 'συμποτών καί ό Πολυ- 
δάμα; είσήλθεν ώρα θέρους, καί πως οΰ κατά τινα αγαθόν δαί
μονα ή κορυφή τηνικαϋτα τοϋ σπηλαίου κατερρηγνυτο και δήλά 
ήν ώς αΰτίκα έμπεσεΐσθαι καί χρόνον οΰκ έπί πολύ έμελλεν άν- 
θέξειν γενομένης δέ αίσθήσεως τοϋ έπιόντος κακοϋ καί τρεπο- 
αένων είς φυγήν τών λοιπών, παρέστη καταμεΐναι τώ  Πολυ- 
δάμαντι, καί άνέσχε τάς χεΐρας ώς έπιπίπτοντι άνθέξων τώ 
σπηλαίω καί οΰ βιασθησόμενος ύπό τοϋ ορούς. Τουτω μεν έν-
τα"θα έγένετο ή τελευτή».

’Αλλ’ όμως *τό μεγαλοπρεπέστερον και λ.αμπροτερον θεαμ,α 
παρεΐχεν ό άγων τών τρεχόντων αρμάτων' ητο ο μάλλον άρε- 
σκων άγων τοΐς προνομιούχοις τής τύχης,ή δ’ έν αυτώ νικη ητο 
λίαν έπιθυμητή. «Ουδόν θέαμα ένεθουσια μάλλον τους θεατας, 
ώ; ότε τά άρματα έρρίπτοντο όρμητικώς και συνεκρουοντο έν 
τώ ίπποδρόμω, οί δ’ ίπποι έκμανεΐς άνορθουμενοι έπι τών οπι
σθίων ποδών περιειλίσσοντο περί τον μυστηριώδη ορον, ενθα έ
κρυπτε το ό δαίμων Ταράξιππος, το φοβητρον τών ίππων.(*)
Ό "Ομηρος έν τή Ίλιάδι περιγράφει ζωηρότατα μ.ε την άπεριτ- 
τον καί μ.ελίρρυτον αΰτοϋ γλώσσαν τας αρματοδρομιας εις τους 
επικήδειους τοϋ Πατρόκλου άγώνας. *0 Σοφοκλής δε παλιν 
μετά περισσής χάριτος καί συγκινητικωτατα άφηγεΐταιτους σφο
δρούς τούτους άγώνας, έν τή Ήλέκτρρι, ότε τή άγγελλεται ο 
θάνατος τοϋ άδελφοϋ αΰτής Όρεστου. Αλ.λ η πτώσις του ά - 
ναβάτου δέν έλαμβάνετο ΰπ ’ οψιν. Το γέρας άνήκεν εις τον 
ίππον φθάνει μόνον οΰτος νά έξηκολουθει τον δρομον εις τον 
προς ον όρον μετά τήν πτώσιν τοϋ άναβάτου. Ούτως,άναφερει 
ο Παυσανίας, ή ίππος τοϋ έκ Κορινθου Φειδωλά, η πτερωτή 
Αυρα, άφ’ ού κατεπεσεν ό άναβάτης, έπετάχυνε τον δρομον της 
καί εστη προ τών Ελλανοδικών άφ’ έαυτής. Οί Ηλεΐοι άνη- 
γόρευσαν τον Φειδώλαν νικητήν— άγαλμα δέ τής ίππου άνη- 
γερθη ύπό τά σκιερά τής "Αλτιος δένδρα. Ετερος ίππος τοϋ 
Φειδωλά ό άτρόμητος Λύκος, νικμ δις έν Ολυμπία, και άπαξ 
έν Ίσθμια, τό δ’ άγαλμα αΰτοϋ άνηγέρθη παρά το τής Αύρας 
με τήν εξής επιγραφήν :

αΏ κνδρόμοΐ Λύ&ος "Ιοθμι άπαξ, δνο 
ό' έγθάδε ν ίχη ις  

ΦειδώΛα πα ίδων ¿στεφάνωσε δόιιους.

Οί νικηφόροι δ’ οΰτοι ίπποι πολλάς τιμάς άπήλαυον παρά 
τών κυρίων των. Έκτος τών άγαλμάτων ήξιοϋντο και μεγα-

'·;■(*) μετάφρασις κ. Κ,

λοπρεπών τάφων. Άναφέρεται, ότι οί ίπποι τοϋ Κιμωνος έτα- 
φησαν πλησίον τοϋ οίκογενειακοϋ αυτοϋ τάφου,

Ώς πρώτος νικήσας κατά τάς άρματοδρομίας άναφέρεται 
ό έκ θηβών Παγώνδας. *0 τών Συρακουσών τύραννος Γελων, 
ό άδελφός αΰτοϋ Ίέρων, ο ’Αλκιβιάδης, ό Κίμων, ό Ευαγόρας, 
ή ¿κ Μακεδονίας Βελεστίχη θριαμβευυον εις την εκ πωλων συ 
νωρίδα, ώς καί ό Θεσσαλός Θέρσις· ο Πίνδαρος δε άπηθανα- 
τισε τον ψαϋμ ιν , Καμαριναΐον και Αγησιαν.

Οΰχ ήττον οί είς τό Πένταθλον νικώντες εθεωροϋντο ως οι 
άνώτατοι πάντων. «Οί πένταθλο·, κάλλιστοι, ότι πρός βιαν 
καί πρός τάχος άμα πεφύκασι»» λέγει ό διάσημος Σταγειρί- 
της φιλόσοφος. *0 άγων οΰτος έθεωρεΐτο ω ; το άνθος τών ά- 
γώνων ό μάλλον σύνθετος καί χαριέστατος. Ό  άθλητής ώ φ ίΐ-  
λε νά νικήσγι είς πέντε άγώνας, τον δρόμον, τήν πάλην, τον 
δίσκον, τό άκόντιον καί τό άλμα. ‘Οποία σώματος έλαστικό- 
της άπητεΐτο,όπως πηδήση ό άθλητής ύπερμέγεθες διάστημα. 
Καί πάλιν έκ Κρότωνος άνεδείχθη ό πρώτος έν τώ άλματι, ό 
περίφημος Φάϋλος,ό όποιος,λέγεται ,έπηδησε 55 πόδας, Επί
σης άναφέρονται ώς Όλυμπιονΐκαι οί Ρόδιοι Διαγορίδαι, οί έξ 
’Αθηνών Άλκμαιωνίδαι καί άλλοι. ’Ενίοτε τινες ένίκων κατά 
τούς άγώνας χωρίς ν’ άγωνισθώσι· συνέβαινε δέ το τοιοϋτον, 
οσάκις ό άνταγωνιστής δέν παρουσιάζετο έγκαίρως ή ότε ό ά- 
θλητή; είχεν άποκτήσει τοιαύτην φήμην έκ προτερων νικών, 
ώστε οΰδείς άντίπαλος έτόλμα νά παρουσιασθή. Τον στέφανον 
έλάμβανε τότε άχονετΙ.ΚΙς άπαντας τούς νικητάς, ώς είπομεν, 
άνήγειρον άνδριάντας, οΐτινες έκαλλωπιζον το πεδιον τής Ο
λυμπίας όμοϋ μέ τά άπειρα καλλιτεχνήματα, ήτοι τούς βω- 
αούς, τά ιερά, τά έκ χαλκοϋ, χρυσοϋ, άργύρου καί έλέφαντος 
κατεσκευασμένα. Τό πεδίον εκείνο εκειτο εις μέρος μαγευτι- 
κώτατον ή φυσική καλλονή άναμιγνυομενη τή τεχνική άπετε
λουν θέαμα, όπερ ήν άντάξιον τής εΰφοίας και χάριτος τοϋ 
Ελληνικού ’Έθνους.

Κ α λ λ ιό π η  Α· Κ ινδ ίνη

Η  Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η
Β '.

Ή  ’Αφροδίτη δέν είναι δι’ ήμάς άλληγορικόν σύμβολον, 
άπολεσθέν πλανώμενον άνά τά νέφη καί βασιλεϋον είς τάς δε- 
σμευμένας καρδίας. Ή  Γή δέν είναι πλέον κατοικητήριον ύπο- 
δεέστερον, ύπεΐκον είς τάς οΰρανίας έπιρροάς· ό όρίζων έμεγα- 
λύνθη, ό πλανήτης ημών είναι ’ελεύθερος καί πλεει είς το άπει
ρον. Ή  ’Αφροδίτη κατέστη ή γή τοϋ Οΰρανοϋ, άδελφη και 
γείτων ημών, καί τά  πεφωτισμένα βλέμματα, άτινα τήν άτε- 
νίζουν σήμερον, δέν βλέπουν πλέον εν αυτή, ως ο Ομηρος, 
’ένα λαμπρόν φωστήρα, λάμποντα άνωθεν τών κεφαλών μας 
καί άνακινοϋντα τά  αισθήματα τών καρδιών, διά τών παλμών 
τοϋ αίματός μας, άλλά κόσμον άνάλογον πρός έκεΐνον, όν κα- 
τοικοϋμεν, περιστρεφόμενον ώς ό ίδικός μας πέριξ τοϋ αΰτοϋ 
ήλίου, ζώντα έκ τής αΰτής θερμότητος καί τοϋ αΰτοϋ φωτός, 
καί έν θέσει ώς ό ίδικός μας κοοφοροϋντ* γενεάς λογικών όντων 
δι’ άς έπίσης ή Γή έν ή εύρισκόμεθα, είναι καί αΰτη έν άστρον 
τοϋ οΰρανοϋ.

* ★
¥

Ή  άττοονοαία έπεφυλά'ττβτο μίαν των ωραιότερων κατακτά- 
σεών της, καταστήσασα τόν άνθρωπον πολίτην τοϋ οΰρανοϋ,

/
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Ό  πλανητης, δν /ατοικοϋαεν εινατ άστηρ ώςκα'ι ή ’Αφροδίτη,
ό Ά ο η ; και ό Ζίυς, καί μ,ακράν του νά κατεχη τδ κεντρον τής
* , Μ , ,  ̂ , * . ' Δημιουργίας, κειται εν τφ  ατειρω ως και οι ριακροτατοι α ττε -
ρες επί του Γαλαξίου. ‘Η λαμπρά αϋτη ’Αφροδίτη δεν κατέ
χει αυτή καθ’ Ιαυτήν περισσότερον φως ή ή Γή ¡μας· λαρι,βάνε1 
άπλουστατα τάς άκτίνκς του Ήλιου καί τάς άντανακλα εις 
τδ άπειρον, ώς ή Σελήνη. Λάβετε, φερ’ είπε~ν, τδ έοπερας εν 
¡μικρδν τηλεσκόπιου, διευθυνατε το προς την Άφροδίτην και θα 
ΐδητε αυτήν εν σχήιματι ημισελήνου. Δεν εΐναι πλέον ’Αφροδίτη, 
είναι ή ’Άρτεμις.

Λάβετε εν τηλεσκόπιου δυνατώτερον θά παρατηρήσετε, οτι 
τδ άκρον τής ημισελήνου ταύτης δεν είναι κανονικόν, και οτι 5 
προς νότον πόλος εχει στρογγυλήν αμβλύτητα, ένω ό προς βορ- 
ράν εχει αυτήν όξεΤαν. Αυξήσατε τήν δυναμιν του τηλεσκο
πίου σας καί θ’ άναγνωρίσητε τήν άτμ,όσφαιραν άπο την δια
γραφήν τής γραμμής, ήτις χωρίζει τδ φωτισμένου ημισφαίριου 
άπδ του σκοτεινού, καί άπδ τά λαμπρά νέφη ή τάς έλαφρας 
σκιάς, αΐτινες κηλιδοϋσι τδνλεπτδν δίσκον τη:·

’Εάν προχωρήσητε μακρότερον, καί έάν λάβητε δχι τον κο- 
πον, άλλά τήν ευχαρίστησιν νά κάμητε μερικούς αστρονομικού; 
υπολογισμούς πρακτικως, θά εύρητε, δτι ή διάμετρος τής σφαί
ρας ταύτης είναι ακριβώς ή αυτή τή διαμέτρω τής Γής— 5/£· 
δδν κατά τδ χιλιοστημόριου—άλλ’ ή’Αφροδίτηείναι ελαφρότερα 
ημών, τήςπυκνότητος αυτής οϋση; Ιν άναλογίιγ προς τά 8)10 
τής ήμετέρας, έξ ου προκύπτει—ότιτά αντικείμενα βαρύνουσιν 
όλιγώτερονέπί τής έπιφανείας αυτής."Εν χιλιόγραμμου μεταφε- 
ρόμενον έπ'ι τής ’Αφροδίτης ζυγίζει μό· ον 802 γρκμ· επί του 
"Αρεος βαρύνει όλιγώτερον, 376 γροομο. καί άκόμη όλιγωτερον 
επί τήςσελήνης 174 γρσμ. Έδώ κάτω ειμεθα πολύ βαρείς.

Ή  αστρονομία μας μανθάνει επίσης,δτι ή νέα αύτη αδελφή 
του ήμετέρου πλανήτου, αναλογεί πρδς ήμάς οχι μόνον διά του 
φωτός, άλλά καί διά τής ελζεως, καί δτι τδ άπειρον, μακράν 
του νά χωρίζη τούς κόσμους τούτους, είνατ αληθής δεσμός, εν 
αόρατον ένωτικδν σημείου. Ούτω λόγου χάριν, ή άποστασις 
ήτις μας χωρίζει τής ’Αφροδίτης είναι κατά τήν εποχήν ταύ- 
την εν 'εκατομμύριου χιλιομέτρων. Διά νά διέλθη τήν άποστα - 
σιν ταύτην τδ φώς διανύει δύο λεπτά καί 17 δευτερόλεπτα Είνα1 
τοϋτο σοβαρά άπόστασις. Εις Παρισίους εν τηλεγράφημα μεθ 
όλην τήν σημασίαν του όνοματός του, απαιτεί πλέον τής μιας 
ώρας διά νά μεταβιβασθή εις έκατοστύας μέτρων. ’Εάν ποτε 
οί αστρονόμοι ήδύναντο, νά έγκαθιδρύσωσι τδν τηλέγραφον έν 
τώ  οΰρανώ, θά συνεκοινώνουν ταχύτερου πολύ άπδ του 'ενός 
κόσμου εις τδν 'έτερον, ή άπδ τής. μιας συνοικίας εις τήν άλλην 
τής νεωτέρας Βαβυλώνος. Μία φίλη τής προοδου ή Κυρία Γού- 
σμαν έκ Βορδώ, εσχε τήν φρούδην ιδέαν νά κληροδοτήση, 
10 0 ,000  φράγκα εις τήν ’Ακαδημίαν τών Επιστημών διά 

νά δοκιμασθή ή μεγάλη αύτη τρέλλα οπτικής επικοινωνίας 
μεταξύ τής Γής καί των ούρανίων'αύτής γειτόνων. Ένόμιζον 
δτι θ’ άπεδέχοντο τδ κληροδότνμα, ώς έποίησαν καί διά τήν 
θεραπείαν τής χολέρας, ύπδ τδν δρον νά έκμεταλλεύωνται τούς 
τόκους, περιμένοντες τηύ άνακάλυψιν, καί ένθαρρύνοντες τούς 
παρατηρητάς πρδς πλήρη γνώσιν των πλησιεστέρων κόσμων. 
Ή  άκαδημία ένόμισε καθήκον της ν’ άρνηθή. Τδ κληροδότημα 
θά μεταβιβασθή βεβαίως εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

(’Β* Τ$ν τον <$>)α|ΐ|χοφίωνος)* Κ

ΣΓΜΒΟΓΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
"Οταν το παιδίον φθάση εις ηλικίαν έπτά μηνών, δυνάμεθα να 

ραιώνωμεν το γάλα αύτοΰ με κριθαρόνερον, καί όταν φθάση τδ έτος 
να τώ δίδωμεν ολίγον άρτον μ ; βούτυρον, ζωμόν, αυγα μελάτα. 
Σφάλλονται μεγάλως αί δίδουσαι εις μονοετή ή διετή νήπια κρέας καί 
χόρτα.

Εις τους πόνους τής κοιλίας εν κοχλιάριον ασβεστόνερου εις ολίγον 
γάλα θεραπεύει αυτούς.

Έαν τα  παιδία πάσχουν τους οφθαλμούς, πλύνομεν αυτούς μ’Ε 
χλιαρδννερδν έν ω διαλύομεν ολίγον βορικδν οξύ.

’Εαν τδ δέρμα των είναι σκασμένον, τδ πλύνομεν με χλιαρδν ίιδωρ 
μεμιγμένον μέ αλευρον αμυγδάλων.

Τδ γάλα αυτών πρέπει πάντοτε να βράζηται όπως τα  έν αυτώ μι. 
κρόβια έξουδετερωθώσιν.

Τδ παιδίον πρέπει νά τρώγη εις τακτικας όίρας, καί έάν τδ συνει- 
θίσωσι νά τρώγη,δσάκις φωνάζη, τότε βεβαίως τώ γίνεται κακή έξις, 
έξ ής προέρχονται δυσπεψίαι και τά έπακόλουθα αυτών.

Νά τδ έγείρωμεν έκ τής κλίνης, όταν θέλη νά π ίη καί, πάλιν νά 
τδ κατακλίνωμεν, όταν πίη.

Νά μή τώ άφήνωμεν τδ θήλαστρου (μπιμπερδν) έντδς τής κοιτιδος 
του, διότι έκτδς του ότι δύναται ν ’ άποκοιμηθή, τδ γαλα έπισης ψυ
χραίνεται' καί έάν τδ γάλα περισσεύη δεν πρέπει νά τδ θερμαίνωμεν 
καί πάλιν, άλλ ’ έκάστοτε τδ γάλα νά είναι νωπόν.

Ά π δ  τής γεννήσεώς του τδ παιδίον δεν βλέπεω Ειδικός τις ιατρός 
άποφαίνεται, ποιήσας παρατηρήσεις έπ'ι του ίδίου του τέκνου, δτι ή 
δύναμις του παρατηρεΐν τδ φώς παρ’ αΰτοΐς, προέρχεται, μάλλον εκ 
τής αΐσθήσεως ή έκ τής όράσεως. Τδ νεογνδν κλείει τους οφθαλμούς 
μηχανικώς, έάν εΰρεθή έκτεθειμένον εις πολυ ζωηρόν φώς. 41ς 
πρδς τήν πραγματικήν θέαν, τδ βλέμμα μέχρι τής δέκατης ημε· 
ρας, δεν φαίνεται δ ι ’ ούδ μιας κινήσεως, ότι προσηλούτας ώρισμενως 
έπί τίνος αντικειμένου. Τδ βλέμμά του λαμβάνει ζωήν άπδ τής δέκα
της ήμέρας. Τινές γνωμοδοτοΰν,ότι τά πα'δία ώς πρδ τοϋτο διαφερου- 
σιν ά π ’ άλλήλων. Είναι φανερδν έν τούτοις ότιτδ αίσθημα τής δρα. 
σεως δεν ενεργεί έντελώς ή μετά πάροδον δύο ή τριών εβδομάδων-

‘Β γυνή οσας έργασίας καί αν εχη δεν πρέπει νά αμελή εαυτην. 
Ά ς  είναι πάντοτε ένδεδυμένη άπλώς, άλλά καθαρώς. Τά ένδυματ* 
της ας είναι άνετα' ας μή άκολουθή κατά πάντα τδν συρμόν, αλλ 
ώς ένδύεται άναλόγως, καί ας διακοσμή έαυτήν έν αρμονία με τδ α
νάστημά της, τδ χρώμα καί τήν φυσιογνωμίαν της.

'Η χάρις καί τδ θέλγητρου, άσφαλίζουσιν εις τήν οικογένειαν τδ 
καλόν ΰφος, τήν τάξιν, τήν ευθυμίαν, τήν άνεξικακίαν πρδς τους 
άλλους, τήν άλληλεγγύην, καί άγάπην.

Έ κ τοιούτων μικρών πραγμάτων, επέρχεται ή ευτυχία, και τδ 
μέλλον έξαρτάται ένίοτε έξ άπειρων αιτίων, ων ουδέ τήν ΰπαρξιν φαν- 
ταζόμεθα.

‘ Β υγιεινή , άποκαλυπτομένη προσέθεσε θέλγητρου εις την οικίαν 
δΓ έκαστον καί δΓ ολους. ”Ας περιποιιί'μεθα τδ σώμα, έστω καί *ν 
γηράσκωμεν, καί ιδίως τότε, όπως τδ ένδυναμώνωμεν καί τδ προφυ- 
λάττωμεν· άς τδ περιποιηθώμεν ένόσω είμεθα νέαι, όπως διδωμεν εις 
αύτό τήν αϊγλην τής καθαριότητος καί τής υγείας.

Μ αρία Ν·6ώ ’Ιατρός

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΦιΛοΛογιχη Έσπερίς Soc Σεβαστής ΚαΛΑεσπερη. Τδ προπαρελθδ» 

Σάββατον έν συρροή πολλοϋ κόσμου ή δεσποινίς Σεβαστή Καλλι- 
σπέρη άνέγνωσεν έν τή  αιθούση τής Νομικής του Έθνίκοΰ Πάνε- 
πιστημίου μελέτην περί ’Ολυμπιακών άγώνων. "Ενεκα του έκ του 
μεγάλου συνωστισμού έπικρατήσαντος θορύβου καί του πολυ διεξοδικού 
τής μελέτης ή δος Καλλισπέρη ήνκγκάσθη νά παράλειψη πολλά μέρη 
έ ί  αυτής. Ώ ς όμως ευχαρίστως πληροφορούμεθα ή δις Καλλισπέρη 
θά διαιρέση τήν πραγματείαν της ταύτην εις δύω ή τρία μέρη^καί θα 
άναγνώση προσεχώς αυτήν ε’ις καταλληλοτέραν αίθουσαν, έν ή  ή ε!* 
σοδος θά έπιτρέπηται μόνον δ ι’ εισιτηρίων.

Ενεργετιχη παράστασις Βρεφοκομείου Άβηνων Τήν παρελθοΰσαν 
Δευτέραν έδόθη έν τώ Μεγάλιρ Θεάτρω ή προαγγελθείσα ευεργε·
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' ιταράστασις υπέρ τοϋ βρεφοκομείου ’Αθηνών παρά του θιάσου 
Παντοπούλου—Κορδοβίλλη. Ουδέποτε τδ Μέγα Θέατρου υπήρξε τοσον 
, .  „ εή ’ όλην τήν ύπερτίμηστν τών εισιτηρίων, άλλ’ ουτε^ποτέ

”όσον έκλεκτδς κόσμος είχε συγκεντρωθή έν αύτώ , όσον κατά τήν
έσπέραν ταύτην. _ , ,

Ή ,Υίκη του Λεωνίδα έχειροκρήθη πολύ, ό κ. Παντοπουλος δε ως 
Λεωνίδας κατήγαγεν άληθή καλλιτεχνικόν θρίαμβον. Α ί  ̂εισπράξεις,

> έξακριβωθεϊσαι έτι, υπολογίζονται άνερχόμεναι εις τρείς χιλιαοας. 
Η ’Επιτροπή τών Κυριών ευγνωμονεί τδ ’Αθηναϊκόν^ κοινόν δια 

τήν ύποστήριξιν, ήν τοϋτο παρέσχε εις τήν^ υπέρ τών άτυχων καί 
Ιγκαταλελειμμένων υπάρξεων τοϋ Βρεφοκομείου δοθεϊσαν έσπερίδα ώς 
χαί τδν θίασον τδν τόσιρ εύγενώς προσενεχθέντα καί πάντας όσοι όπως 
δήποτε συνετέλεσαν εις τήν έπιτυχίαν τής παραστάσεως.

'Β έσπερίς άλλως τε αΰτη υπήρξε πρόδρομος μεγάλης δωρεάς εκ 200  
ytX. δραχμών, προσενεχθείσης υπέρ τοϋ βρεφοκομείου ’Αθηνώ ν ^παρά 
του αληθούς φιλανθρώπου κ. Α . Συγγροΰ. Τοιαυται πράξεις δέν ’έχουν 
ανάγκην έγκωμίων. Προδίδουν άρκούντως καί τά ύπαγορεύοντα αύτας 
αισθήματα, καί τήν ήθικήν άμοιβήν, ήν έξ αύτών άντλεί ό δωρητής, 

ΣννανΜα Φί ίομοΰσων.  Σήμερον τήν εσπέραν ό "ΟμΔος των Φι- 
λομούσων τελεί τήν ΙΑ ', συναυλίαν τής χειμερινής περιόδου, μέ πρό
γραμμα καί πάλιν ποικιλότατου καί ώραϊον, μέ συμμετοχήν καί πάλιν 
νέας κυρίας τής δος Πεντζίκη, ήτις θέλει ψάλλει μετα τοϋ κ .Ρ ω κ εις 
δυωδίαν τδ Crucifix τοϋ ,Τ. Fauré καί la Forya del Destino τοϋ 
Verdi.

Πόσος καί πάλιν θά συρρεύση έκεϊ έκλεκτδς κόσμος είναι ευκολον 
νά μαντεύση τις καί πόσας θά άντλήση τδ κοινόν καλλιτεχνικας άπο- 
λαύσεις έκ ττις μουσικής αυτής πανδαισίας τοϋ προοδευτικωτάτου 'Ο 
μίλου μας. ( t , , ,

ΚαΙΛιτεχηχη Έσπερίς ΰπερ των Φι^ τεχνών. Σήμερον την εσπέ
ραν δίδεται έν τώ Θεάτρω τών Ποικιλιών καλλιτεχνική Έ σπερίς παρα 
τοϋ θιάσου Ταβόυλάρη καί Ά ρνιω τάκη  υπέρ τοϋ σκοποΰ τών Φιλο
τέχνων. Ή έσπερίς αυτη έσται ποικιλοτάτη καί προμηνύει πληρη 
επιτυχίαν.

Β Ι Β Λ Ι Α
Φαϋστα. Τδ ώραίον ’έργον τοϋ κ. Λ. Βερναρδάκη, ή ποιητική και 

εις στίχους άπαρααίλλου κάλλους λαξευμένη Φαϋστά του, ή συγκινη- 
σασα καί συνταράξασα όλον τδν φιλολογικόν κόσμον, ή εις την τόσην 
δραματικήν άγονίαν καί στειρότητα τής τελευταίας αυτής δεκαετηρί- 
δος έπιχύσασα ολίγον φώς καί όλίγην ζωήν έξεδόθη φιλοκάλως εις 
ώραίον βιβλίον.

Ή εκδοσίς της είναι άληθές ευεργέτημα δι όσους δεν την ηχού
σαν καί δέν τήν είδαν άπό τής σκηνής, άλλά καί δι όσους ακόμη 
Τήν ηχούσαν καί τήν είδαν. 'Η Φαϋστα είναι έκ τών έργων έκείνων, 
τα όποια οσον άναγινώσκει τις καί άγκπα πλειότερον, τα οποία νανου-
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ΦΙ ΛΙ ΑΣ Τ Ε Λ Ο Σ
ς·

Διέμεινα ολίγον έν Γαλλία. Τό σύνταγμά μου κατόπιν Ιστάλη εις Αφρικήν. 
Καί δίν είχον άκόμη παρέλθει ές μήνες άρ ’ ότου είιρισ-όμην εκεί, οτε ^λαμ- 
οάνω επιστολήν του Ίωάννου, δι’ ής μοί λε’γει νά τώ εϋ.ω τινα τή αιτήσει 
τοϋ ̂ οποίου έναλλάξ νά μετατεθή, όπου ήμην καί έγώ. Τό πράγμα, ώς (δλόπει 
τι> η* ινκολώτατον, χαί μιτά παρέλευσιν Ινός μηνός ό Ιωάννης εόρίσκετο^εις 
τά, αγκαλας μου Έπανελάβομεν τότε άμφότεροι ώ; συνήθως τον βίον τής αλ- 

στε. Ω! πώς έζωμεν I αμέριμνοι, ευτυχείς. Καί άπό ήμέρας εις ημέραν ατε- 
*ωτ ρον συνεδεόμεθχ' αί σχέσεις μας όλοέν καί τρυφεριύτεραι καθίσταντο- αλ- 
οκοτος ειμαρμένη, κακή τύχη έφαίνετο συμπράττουσα εις τούτο, ώσεί ινα κα- 

ταοτήση τό Ιγκλημα, δπερ μοιραίως μοί έπεβλήθη καί διέπραξα, άκόμη φρι- 
πωοέστε̂ ρον, καί σπαραχτικώτερον.
, ί ΕΙχον παρέλθει όντως δύο έτη, καθ’ ά διαμένομεν έν ’Αφρική, οτε λα- 

ττες αΟεταν έξ μηνών διεπεραιώθημεν όμου εις Γαλλίαν.
~~ ί-ν τιΓ) σχολε'ω καί μάλιστα εις τάν "Αγιον Κϋοον διερχόμεθα τας παυ- 

(*ί!ι *̂5’ οτ  ̂ εις Νορμανδίαν οπου χατώκει ή θεία μου, ήτις είχ_εν ανα- 
Ρεφει την Ραίύμόνδην, ότέ δέ εις τήν έπαυλιν τοϋ Βαλλέ, τήν όποίαν εκέχτηντο 

5^  Οοέρνην 5̂  μήτηρ καί ή άδελφή τοϋ Ίωάννου. 
η 7  , ,χ* Μπρέολ ήτο έκ τών γυναικών έκείνων τών έξαιρέτως αγαθών.

ΡΟς̂ αυτην̂  παιδίον 'έτι όρμεμφύτως ήσθάνθην έμαυτόν έλκυόμενον. Τήν ηγα- 
Λ ν θκ^ηγά^ων τήν μητέρα μου. άν έζη. Διότι φεϋ ί άπέθανεν οτε ήμην 
το ?  χκ;°ίον. Αϋτη δέ πάλιν άφ’ έτέρου μοί άπεδείκνυε στοργήν όλως μη- 

3 ’εεριόδαλλε διά τής αυτής μερίμνης μεθ ή; καί τδν υιόν τη . Έ - 
Τ* ν*·ο ούτως αποζημιοϋσάμε διά τάς θωπείας, τών όποίων ό θάνατο; τής μη- 
Ρ ’ ®®τ Ρ̂,ί®εν.

ΊΜίυ ’ _Ε**στον έτος διηρχόμην έξ εβδομάδας ε’ις Βαλλέ. Μετά τήν έξοδόν 
, ΕΧ "λ- σχολής τοϋ Άγιου Κόρου, τέσσαρα έτη κατόπιν δηλαδή,διάφοροι

ρίζουν γλυκύτατα τήνψυχήν, ένώ άναστατώνουν καί συγκλονίζουν βα
θύτατα τήν καρδίαν, έγείροντα έν αύτη κατακλυσμούς όλους ΰπερτά- 
των αισθημάτων καί συγκινήσεων.

Ή  Φαϋστα θά άπο-ελέση εν τών πολυτιμοτέ ων έγχαλλωπισμά- 
των πάσης Ε λλη ν ικ ή ς  βιβλ'ιοθήχης, μίαν τών ώραιοτέρων αν μή τήν 
ώραιοτάτην σελίδα τής συγχρόνου δραματικής ποιήσεως.

Περί φυΛαχΆν. Παρά τοϋ γνωστοΰ λογίου καί δημοσιογράφου κ. 
Γ.Φραγκούλη έξεδόθη εις έπίτομον βιβλίον ή περί φυλακών άναγνω- 
σθείσα μελέτη αύτοΰ.

Ό  κ. Φραγκούλης άφοΰ έπεσκέφθη τάς κυριωτέρας έν Γαλλία φυ- 
λακάς καί έμελέτησε τελείως τδν οργανισμόν αυτών επεσκε^θη χαί 
έμελέτησε καί τάς ΐδικάς μας. Έ ν τή  δημοσιευθείση δέ διαλεξει του 
ποιείται άρίστην χαί πλήρη περιγραφήν τής τελειότητος εκείνων, ως 
καί τής άτελείας χαί τών έλλείψεων καί αθλιοτήτων τών ΐδιχών μας 
χαί διά γλώσσης σθεναρας άληθοΰς πατριώτου, πονοΰντος καί συναι- 
σθανομένου τά έκ τής ολιγωρίας των αρμοδίων προκυπτοντα κακα δια 
τδ έθνος όλόχληρον, έπεχαλέσθη εις τοϋτο τήν σύντονον προσοχήν 
πάντων τών δυναμενων οπως δηποτε να εργασθωσι και συντελεσω- 
σιν εις καλλιτέρευσιν τής καταστάσεως ταύτης.

Ώ ς δ ’ ευχαρίστως πληροφορούμεθα οί λόγοι τοϋ κ. Φραγκούλη 
ήρχισαν νά λαμβάνωνται ύπδ σπουδαιοτάτην έποψιν, προσεκλήθη δέ 
νά μετάσχη καί τής Επιτροπής, ήν εξελεςεν η Α . Μ. η Βασίλισσα, 
όπως έργασθή περί τοϋ κανονισμοΰ χαί τής ^διατάξεως τοΰ^έν τή  πό- 
λει μαςδαπάναις τοϋ όμογενοΰς κ. Ά βέρω φ άνεγειρομένου Έ φηβείου.

T h e  A r e n a .  Ύ πό τδν τίτλον τοΰτον έξεδόθη έν Βοστώνη τε -  
τραχοσιοσέλιδον ε’ικονογραφημένον σύγγραμμα,^τή συνεργασία πολλών 
λογίων περιέχον ωραίας κοινωνιολογικας και επιστημονικας μελετάς.

Πρώτην έκ τών μελετών τούτων άναγινώσκομεν τήν τοϋ άγα- 
πητοϋ έν Βοστώνη φίλου καί συναδέλφου κ. Σαμουήλ Βάρρους, πραγ- 
ματευομένην περί τοϋ φλέγοντος καί παρ ’̂ ήμϊν ζητήματος τής με- 
τχρρυθμίσεως τών φυλακών χαί περί τών έντυπώσπων, άς άπεχόμισε 
παρά τής έν Εύρώπη περιοδείας του.  ̂  ̂ ^

Διά τήν Ε λλάδα  άφιεροϊ γραμμμάς τιναςλέγω ν,οτι έάν αί Κυβερνήσεις 
ούδεμίαν λαμβάνουν περί τών φυλακών πρόνοιαν, μεγάλοι εύεργέται 
τής άνθρωπότητος ήρχισαν καί έν Έ λλάδι νά μεριμνώσι περί αύτών 
καί ΐδρύωσιν οικοδομάς άνταποκρινομένας πρδς τδν ήθικοποιητικδν
τών φυλακών προορισμόν.  ̂ _

Σύγχρονος Ιστορία  της ΒενεζονεΛας. Παρα τοϋ κ. Εδουαρδου 
Πέππερ έξεδόθη ή κατά τά τρία τελευταία έτη πολιτική, ιστορία τής
Βενεζουέλας ίσπανιστί.

ΤριανταφνΛΛια χαί Πεϋχος. Παρά τοϋ γνωστοΰ^ποιητοΰ τής Λαϊόως 
κ. II. Μελισσιώτου έξεδόθη ύπδ τδν άνω τίτλον έμμετρος αλληγορία.

ΙΟί στίχοι του είναι χαριεστατοι και περιπαθείς και η ιδεα τής ολης 
συνθέσεώς του πολύ πρωτότυπος. Τδ βιβλιαριον τ  μαται λεπτ. 50.

Revue des écoliers, des écolieres et de la famiüe. Παρα τοϋ κ. 
Κώνστα ΓιαννίοΟ έξεδόθη ύπδ τδν ανω τίτλον γαλλιστί παιδιχδν έβδο-
πεοιστάσεις, άνεξάρτητοι της ΘΑήσεώ; μου, με ημποδισαν νά εκτελΑιω την 
συνήΑη δι’ Ιμέ περιήγησιν ταύτην, τοσοϋτον πλήρη προσφιλών αναμνήσεων. 
"Ηλπιζον κατά τό έτος τοϋιο νά Ιπαναλαβω τά; παλαιας μου συνήθειας, καί 
άνέμενον ανυπομονώ; τήν πρόσκλησιν τοϋ Ιωάννου.  ̂Πρός^μεγίστην μου ο - . 
μως έκπληξιν ούδέν τοιοΰτον συνέβη. Ου μόνον δέ ούδένα έόειξεν υπαινιγμόν 
κατά τήν εις Όόέρνην έλευτίν μου, καθ' οσον άφεώοα τοϋτο, άλλ’ εφ*ίνετο 
άποφεύγων νά όμιλή περί τής μητρδς καί τής άδελτής του. Με υπεσχέθη μό
νον Ινδούς εις τάς'θερμάς μου παρακλήσεις νά ίλθη εις Νορμανδίαν Ημην 
συόδρα έκπεπληγμένος Ικ τής προφανούς ταύτης ψυχρότητος τοϋ φ^ου μου 
τον εγνώοιζα ού/ ήττον πολυ κχλώ;, ώττε ο/̂ ι νά πιστέύσω ουτε να φαντα- 
σθώ καν ότι ή πράς εμέ άροτίωσ'ς του ήλαττώθη^άλλ’ άορίστως ησθανομην 
ότι έλλειψις τυχόν Ιμπιστοσύνης παρ’ αύτοΰ, δέν ήδύνατο νά μέ άφήση αδια- 
φορον.

«Καθώς λοιπόν είχομεν συμφωνήσει, ό ’Ιωάννης ήλθεν, οπως διέλθη ^παρά 
τή θεία μου ήαέρα; τινάς τοϋ Αύγούστου.’Ήλπιζον πάντοτε οτι θα με επρο- 
τεινε νά τάν συνοδεύσω εις Βαλλέ.Άλλ’ απαξ έτι διεψευσθην εν ταΐς προσΟο- 
κίαις μου, έχωρίσθημεν δάντες συνέντευξιν εί; Μασσαλίαν Ικ τή; Οποιας βφεί- 
λομεν νά έπιβιβασθώ'μεν διά την Αφρικήν. Κατά τάς άρχάς τοϋ Σεπτεμ.μετέ- 
βηνπρός τινα τών οίλων μου κατοικοϋντα εις Βουρβοννέ,την παραμονήν τής α- 
ναχωρήσεώ; μου τήν στιγμήν καθ’ ήν άπεχαιρίτων αυτόν, αιφνιδ.ως μοτ 
λέγει :

Κατέστην σχεδόν ό γείτων τή; κυρίας δέ Μπρέολ, διότι άντί τών έξ ωρών, 
τάς οποίας έχρειάζετό τις, ίνα ΰπάγη εις Βαλλέ δέν θά χρειαζομεθα πλέον ή 
δύο διά τοϋ σιδηροδρόμου.

Δύο ώρας μακράν τής έπαύλεως ! ήμην λοιπόν τόσον πλησίον τών φίλων 
μου 1 . . '. Καί ήδυνάυ,ην νά μή υπάγω νά καθυποβάλλω τή η. δε̂  Μπρίολ τα 
σέβη μου καί τή διαβιβάσω συγχρόνως, ότι τά αισθήματα τής ευγνωμοσύνης 
μου, τά όποια τή άπένεμον έν τή παιδική μου ηλικία, διετηροϋντο ακόμη ζω
ηρά, όπως και άλλοτε ; >

Τή επαύριον λοιπόν άντ’· ν’ αναχωρήσω διά Παρισίους ήμην ήσύχω; έξη- 
πλωμένος ένιός άααξοστοιχίας, ήτις ήκολούθει διεύθυνσιν όλως αντίθετον. 
Διηυθυνόμην εις Όβέρνην. Διήνυσα πεζή τά διάστημα τό χωρίζον τον σταθ
μόν άπό τοϋ πύργου. Ειχον σκιρτήσει έκ χαράς διακρίνας τας επάλξεις τας 
διαφαινομένας μέσω τών υψηλών δένδρων, τά όποια εφαίνοντο ηδη με χιλίας
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μ,οιδιαιον περιοδικόν, άνταποχρινόμενον πληρέστατα εις τόν προορισμόν 
του. Συνδρομή έτησία διά τάς ’Αθήνας και τάς επαρχίας δρ. 6 διά 
τό εξωτερικόν φρ. χρ. 6.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Γ. Οι. Κνδωγίας. Α ί συμβουλαί σας όρθόταται καί πρακτικαί. 

Θά προσπαθήσωμεν νά συμμορφωθώμεν. Εύγνωμονοϋμεν δι ευγενες 
ενδιαφέρον. —  Καν Π. Λ . Αεμησσο'γ. Προηγούμενη μετά χρημά'ων  
έλήφθη, ώς καί τελευταία. Βεβαίως αί εικόνες έν Ευρώπη έπεξεργα- 
ζόμεναι θά είναι πολύ ώραιότεραι. Γράφω προσεχώς. —  Δα Π. Μ. 
¿xotSrapi. Ουδέποτε έζητήσατε λ)σμόν. Γράφομεν. — Δα Δ .Σ . M a n 
c h e s t e r .  Ά ν τ ί  νά σταλώσι πρός ΰμας έστάλησαν εις Βιέννην. 
Γράφομεν έκεΐ, όπως σας διευθυνθώσι. Ε πειδή Sk δεν υπήρχε τόμος 
Διαπλάσεως 1894  δεμένος, σας έστειλαν τό 18 9 3 .— Δα Ε ύ.Κ . Μΰχο- 
υου. Έ άν έγκριθή θά δημοσιευθή ευχαρίστως. —  Καν Ε. Μ. Θ. Ζε'ρ- 
xvpar.  Πάντα τα  ζητούμενα άπεστάλησαν. ’Αντίτιμου αύτών 4 δρ. 
καί 20 λεπτ. —  Κον Π. Δρ. Tartar .  "Εχετε δίκαιον. — Δα "Ο. Κ. 
ΜάΑταγ. Έ στάλησαν ολοι οι τόμοι επί συστάσει. Έ προτιμήσαμεν νά 
τά βαρύνωμεν μέ τήν μικράν δαπάνην τής συστάσεως, πρός ασφάλειαν. 
— Καν Ε. Γ. Κ. Άσμονχ. Εύχαριστοΰμεν θερμώς δ ι ’ αποστολήν 
χρημάτων καί εγγραφήν νέας συνδρομητρίας. Πλήν ή έν Έ λλάδι 
συνδρομή είναι μόνον 5 δρ. "Ωστε άντί υπολοίπου σάς στέλλομεν πρός 
άμφοτέρας άνά 'έν ήμερολόγιον Δος Λεσβίου καί πρός τήν ανεψιάν σας 
έν ήμερολόγιον « Έ φημ . Κ υριών».— Καν Έι.Γί.ττηροχώριοχ. Έ π λη-  
ρώσατε 94 ; πότε ; — Καν Κ . Α . Αάρισσαχ. Ή  αλλαγή τοΰ ονό
ματος είχεν επιφέρει αταξίαν.— Δα Π. Λ . Πνργογ. Εύγνωμονοϋμεν 
διά συγχαρητήριον τηλεγράφημα. — Καν Λ . X. Γ. ΣονΑινα. Εις Ρου
μανικόν χαρτονόμισμα εντός συστημένης επιστολής.— Καν M. I. Β. 
Γενεύην. Ή  συνδρομή σας μάς άπεστάλη καί έκ Βάρνης. "Ωστε άν- 
τίτιμον εις τήν διάθεσίν σ α ς — Καν II. Π. Γ ΚεφαΑΑητίαχ. Έ χετε  

δίκαιον. ΤΗτο λάθος τής διαχειριστρίας μ ας.— Καν Τ. X . Ν. Κάρυ
στον. Βεβαίως ε’ις τό δνομα. Εάν δεν συνεχισθή διά τό Β ’ . έτος θα 
έπιστραφή. — Καν Α ί. 0 .  Α . Τσαγγαράδα— Μ. Κ  ΆργαΛαστην.— 
Ε. Σ. Barrage.— Θ. Α . Π. Κέρκυραν.— M. Κ . Γαύριον.— Δ. Σπ. 
Αεχαινά.—Α . Π. Σ. Σύρον.— Π. Οι. B ilbeis.— Ε. Σ. Σπάρτην.—  
Λ . Γ. Ιθ άκ η *·— Μ. Εΰ. ΚαβάΑΑαχ.— Κ. Γ. Π. Κάρυστον.—A .N .Δ. 
" Ανδρον.—  Κ . Α . Οΐ. Βεπσσονεφ.—  Κ. Δ. ΈΛάζειαν.—  "Ολ. Η. 
AayxaSia.— Ά γ .  Φ. Αρυωπίδα.— Αρ.Λ . BSiAor.— At. Εφ. Ζαγαζίγ. 
— Κρ. Θ. Χρ. Λαμίαν.—  Εύ Σκ. ΒραιΑαν.— Α. Γ. Σ πάρτην.— Α . 
Σ. ’Άνδρον.—  Π. Δ. N avxAior.— Ε. Π. Ξηροχώριον.—  Ν. Ξ Β. 
Θήραν.— Ε. Δ. Σ ύρον—  Π. Κ . Ά χαίαν .— M. Κ. I. ”Αγιον Γεώρ- 
γ ίον . — Ε. Κ . Σ κλ. ΆργοστδΑιον.— Ε. Κρ. Σπάρτην.— Ξ. Δ. Αμα- 
Αιάδα.— Στ. Π. "Ύδραν.— Π. Β. Κ . Αίγιον.— Λ . Ε. ΦιλιππούποΑιν. 
— Εΰ. Οι- ΆργοστόΑιον.—  Κ λ. Π. ΦιΑιατρά.— E. X . Στ. Φιλ ιπ -  
πούποΑιν.—  I. E. Κ . KeyaAAr\riar.—  Μ. Ν Ζ. ΆργοστόΑιον. —  
Α . Φ. Εβ. ΚεφαΑΑηνίαν.— Π. I. Αρ. Χασχιοί.— E. I. 0 ! .  ΚαΑάμας.

δ____________________________________ΕΦΗΜΕΡΠ2 Ί

παραλλαγάς χρωμάτων τοϋ φθινοπώρου·'Ολόκληρον περιχαρές παρελθόν έκι- 
λινδώθη ενώπιον μου. Τό παν μοί ένεθύμιζεν ηδονήν, εύχαρίστησιν.

’Εδώ ό ποταμός έπί τοϋ όηοίου έρρίπτομεν τά ώραΐον πλοιάριον τό φέρον 
τό|δνοματής δεσποινίδος δέ Μπρέολ.’Εχει ό δενδρώδης λοφίσκος έπί τοϋ έποίου 
έφόνευσα τόν πρώτον μου λαγωόν ! . . .

«"Αλλοτε μέ άγχάλας ανοικτάς, μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη μέ ύπεδέ-
χοντο ε’ις τήν φιλόξενου ταύτην σηέγην.

Σήμερον, εφθανον ώς ξένος! Θά Ιιραινόμην άρά γε αδιάκριτος ; "Η ή κ. δέ 
Μπρέολ θά μοί έ'λεγεν ώς άλλοτε, «Ιάκωβε είσαι καί σύ υιός μου».

«Αί υλακαί κυν.ς μέ άπέσπασαν των σκέψεών μου. Παρετήρησα καί είδον 
παρά τους πρόποδας τοϋ λοφίσκου, έφ’ ου ίστάμην, νεαράν κόρην, ήτις διά 
τής φωνής καί των χειρονομιών της πχρεκίνει μεγαλοπρεπή κύνα, ισχυρόν 
καί εύφυίστατον νά ριφθή εις τό πρό των ποδών της ρεϋμα. Τό ζώον έορίφθη 
πρός τά έκεΐ, κατά τήν ύποδειχθεΐσαν διεύθυνσιν, καί Ιπανέφερεν όλω; εϋθυμον 
τό ραβδίον, τό όποιον τω ειχε ρίφει ή κυρία του. "Επειτα αίφνιδίως Ιστάθη.
ήνώρθωσε τά ώτα καί ώς όσφραινόμενος τόν έκ τοϋ μέρους μου άέρα, ήρξατο
ύλακτών μετά δευτερόλεπτά τινα·

Οιωνός απαίσιος.
Ή νεάνις έστράφη ζωηρώς ζητοϋσα διά τοϋ βλέμματος τήν αιτίαν τής ανη

συχίας τοϋ πιστοϋ συ τής φύλακος
Μολονότι άλλοίωσις τελεία έπήλθεν ε’ις αυτήν καί μέ όλον τό διάστημα, 

τό όποιον μάς έχώριζεν, οΰχ ήττον άνεγνώρισα έν τή ώραία καί υψηλή νεά- 
νιδι, τήν δεσποινίδα δέ Μπρέολ.

— Έπλησίασα. Μέ παρετήρησε προσεγγίζοντα, χωρίς ν’ απόκρυψη βαθεΐαν 
έκπληξιν.  ̂ _

— «Μ’ έλησμονήσατε παντελώς λοιπόν, Όδέττη ; τή ειπον χαιρετών αυ
τήν. Δέν μ’ αναγνωρίζετε πλέον ;

Ήρυθρίασεν έλαφρώς. Κ«ί-αύθορμήτως μοί έτεινε τήν ώραίαν της χειρα.
—|«ΤΩ ! να ί! είσθε ό Ιάκωβος, ειπεν απλώς, Διατί δέν μας ειδοποιήσατε 

περί τής άυίξεώς σας, Ήθελήσατε νά μάς προξενήσητε ευχάριστου έκπληξιν, 
δπως δτε εισθε μικρός."Ας εΐσέλθωμεν γρήγωρα. Ή μήτηρ μου καί ό ’Ιωάννης 
θά είναι πολύ ευτυχείς νά σας "δουν. Γί καλήν Ιδέαν είχατε, νά έλθητε. Σας 
άγαποϋν τόσον έδώ ! . .  .

Ή κυρία δέ Μπρέολ καί ό υίός της, συνδιελέγοντο, όταν προηγουμένης τής 
Όδέττης,εΐσήλθον είς τήν αίθουσαν ένθα ευρίσκοντο. Ό  ’Ιωάννης μέ παρετήρησε

ΚΥΡΙΩΝ

  Κ . Ε. Δ. Λαμίαν.— Α . Αρ. ΆργοστόΑιον.—  Α ’ι Π ΆγουΑινί.
τσαν.— I. Δ. Γεϊσχ — Εί. Ν. Κ Μύκονον. — <ί>. Ε. Γκ. Πόρτ-Τεφίχ.
 Αί. Π. Τούχ.— Μ. Κ . Β. Ζαγαζίγ .—  I. Γρ ΣεβαστούαοΑιν. — Κ.
Δ. Π. ΝαύπΑιον.— Σ. Σ. ΝαύπΑιον.— Μ. Μ. ΤρίποΑιν.— Κ  Οι· 
Καφρ-Ζαγιάζ. -  Κ . Σ. θεσσα.Ιονίχη*·— Χρ. Κ . Τρ. Άγρίνιον .— Εΰ 
Κ. Πάτρας.— Π. Ρ. Κυμην. -  Θ. Κ . ’Οδησσόν.— Αύ. Α  ΚεφαΑΑη- 
r í a r .—  Μ. Θ. Ύ ρ .ΚεφαΑΑηνίαν.—  Μ. Κ. Κζημα Πάφον. — Μ. Δ. 
Άμφισσαν.— Α . Γ . Φ. ΚεφαΑΑηνίαν.—Α. Κ. Α  Βοράοσάνη.— Χρή
ματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν θερμώς ώ ; καί ¿πάσας τας κ. κ· 
συνδρομητρίας, α'ίτινες διά θερμοτάτων λόγων άληθοϋς στοργής καί 
έκτιμήσεως πρός τήν ’Εφημερίδα τών Κυριών συνεχάρησαν ήμας 
έπί τή  ένάτη Ιπιτηρίδι αύτής. Παρακαλοϋμεν δέ πάσας ών ή συν
δρομή εληξενά άποστείλωσιν εγκαίρως τήν τοΰ Νέου ’Έ τους, ινα μή 
διακοπή αύταΐς ή αποστολή τοΰ φύλλου ■_________________ _

Κ α τ ά  τ υ π ο γ ρ α φ ικ ό ν  λ ά θ ο ς  οέν έ τ ε θ η  έ π ι τ ή ς  ε π ικ ε -  
φ α λ ίο ο ς  τ ο ΰ  φ ύ λ λ ο υ  τ η ς  π α ρ ε λ Ο ο ύ τ η ς  έβόο ιαάοος Ε τος  

θ ' ,  ώ ς  ώ -ο ε ιλ ε . Π α ρ α κ α λ ο ϋ ν τ α ι  „α ί κ .  κ .  α υ ν δ ρ ο ρ ιή τρ ια ι  
ν ά  ο ια γ ρ ά ψ ω σ ι  τ ο  Η . κ α ι  ν ά  θ ε τ ω τ ι  το  θ  . ό ια  τ η ν  

τ ά ζ ι ν .  Ι

ΓΑΑΑΚΤΟΠϋΛΕΙΟ,Ν Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Παρά τά  λαυτε ια , νπο το ζενοδοχεΊον η ΒΟΙΩΤΙΑ

Ή  θεραπεία τοϋ γάλακτος εινατείς τήν ήμερησιαν διάταζιν. 
Το γάλα είναι ή αληθής πανάκεια διά τά  παιδιά, τάς γυναί
κας καί τούς άνδρας στάσης ήλικίας. Άναιρ,ικοι, καχεκτικοι, 
στάσχοντες άστό παθήσεις τοϋ λαιριοϋ, τοϋ στομάχου, τών νε
φρών, τών έντερων, νευρασθενικοί ή καί άπλώς νευρικοί, ολοι 
θεραπεύονται διά τοϋ γάλακτος. Τά μικρά μέχρι τοϋ δέκατου 
έτους τής ήλικίας των πρέπει νά πίνουν χάριν τής υγείας των 
τουλάχιστον ήμίσειαν όκάν γάλακτος τήν ήμεραν.

Ά λλά  ΐνα το γάλα ώφελή, άνάγκη νά είναι άγνον, αρωματι
κόν, άδολον, ενγευστον Καί τοιοϋτον μόνον τό παρά τά Χαυ- 
τεΐα Γαλακτοπωλειον τοϋ κ. Δ. Β ούλγαρη, τό ύπό τό ςενο- 
δοχεΐον ή Β ο ιω τ ία  κείμενον δύναται νά προμηθευση.

Τό πρόβατά του καί αί άγελ.άδες του διαιτώνται εις τον Υ
μηττόν. Διά τοϋτο τό γάλα του άποπνέει όλον το άρωμα του 
θυμαριοϋ καί όλην τήν γλυκύτητα τών άνθέων τοΰ άγροϋ.

Τό μέλι του επίσης τοϋ Ύμηττοϋ είναι άπαράμιλλον ως 
καί οί λουκουμάδες καί ή μπουγάτσα, ήν ειδικός τεχνίτης έ< 
Κων)πόλ.εως κατασκευάζει. "Ολα αυτά είς τιμάς ευθηνοτατας

μέ ΰφος ανθρώπου άμφιβάλλονςος διι διαιελεΐ εν Ιγρηγορσει, έπεετα δι Ινος 
άλματος έπήδησε περί τόν τράχηλόν μου.

— «’Αγαπητέ [αοι φίλε, είπε αειά πάθους, ποσον ειοαι χα^ος οχεπτομενος 
ήμάς . . .  Ή έγχάοδιος υποδοχή τής πυργοδεσποίνης μοί έδωκε νά Ιννοήσω  ̂
οτι είχον άδικον ύποπτευθείς, οτι θά καθιστάμην αδιάκριτος. Μαλιστα, οτε τή 
ειπον ότι έπρόκειτο νά λάβω τό τραΐνον τής έσπίρας μεμπέπληξε^ τοσοϋτον φι- 
λοστόργως, ώστε συγκατετέθην μετ’ ευχαριστήσεως νά αναοαλω επί τινας ημί- 
ρας τήν άναχώρησίν μου.  ̂ ,

— «Ό  Ιωάννης, μας είπε καλώς, προσέθηκεν, δτι θα̂  εΰρεΟήτε̂  αρκετα 
έστενοχωρημένος κατά τήν ένταϋθα διαμονήν σας, μετά τάς Ικ̂  τών θαλασσίων 
λουτρών απολαύσεις.’Εν τοσούτω, άγαπητέ μοι Τάκωδε είμαι άρχετα φίλαυτος, 
έπιθυμοϋσα νά σέ κρατήσω ώς δεσμώτην έπί τινας ήμέρας^έπί τών ορέων μ*ς·

Νά στενοχωρηθώ παρ’ αύτοΐς ! παρά τοΐς φίλοίς μου, οίτινες μετά^την αδελ- 
®ήν μου ήσαν δ,τι προσφιλέστερου είχον ! Πλήν πώς ό ’Ιωάννης ήδυνήθη να 
συλλαβή παρομοίαν Ιδέαν! Τόν παρετήρησα . . . Ήρυθρίασε καί έστρεψε την 
ομιλίαν. > Τ i

’Οκτώ, δεκαπέντε ήμέραι, ακολούθως εις μήν παρήλθε· Δεν απεφασιζον ν 
άπέλθω. Ή ζωή, ήτις μοί έφαίνετο πλήρης γελοεσσών έλπίδων, ήτομώρα χι· 
λιάκι; λαμποοτέρα καί ώραιότέρα. Α ΐ ευτυχείς αναμνήσεις τών παιδικών μου 
χρόνων, ή μητρική στοργή τής κυρίας δέ Μπρέολ, ή φιλία τοϋ Ιωάννου, 
πάντα ταϋτα ήσαν δι’ έμέ άρκοΰσα έξήγησις τής ευτυχίας τχύτης. , ,

« Ά λ λ ’ έν τώ βάθει τής χαρδίας μου, ώραίαν τινά πρωίαν χατενόησα «πορ- 
ρητόν τι, άνεϋρον τήν αληθή αιτίαν τής γοητείας, ήτις μέ έδέσμευεν, εξ ής «* 
πασχον. Προήοχετο ΐκ τών άϊθαλμών έκείνης, τήν όποιαν άστειευόμενος εκ*' 
λουν μικράν αδελφήν μου.  ̂ ^

Δέν προσεπάθησα νά τό άποχρύψω. Ήγάπων τήν Όδέττην · · · · , . ,  .
Ά λ λ ’ ή δεσποινίς δέ Μπρέολ ήσθάνετο αρά γε δι’ έμέ δ,τι καί έγώ δι *υ- 

τήν ; άλλο τι παρά φιλίαν κοινήν, συνήθη ;
Τοϋτο ποό παντός έπόθουν νά μάθω. -» (
Κατ’ άρ/άς μέ μετεχειρίζετο ώς καλόν φίλον μετά τής ολίγον άγρίας «***;■ 

τητός της, ήτις όμως παρ’ αύτή ήτο μία έπί πλέον χάρις. Ά λ λ ’̂  ολίγον κ «  
ολίγον καθίστατο έπιφυλαχτικωτέρα, όλιγώτερον^ διαχυτική. Οι παιδικό πη 
τρόποι έξηλείφθησαν καί άπό ήμέρας είς ήμέραν άπέδαινε σοδαρωτέρ*· Δι* 
ή Όδέττη έρέμβαζεν ; Διατί ώνειροπόλει ; Μή ήννόησε τήν συμπάθειαν, γ  * 
μέ ώθει πρός αυτήν,καί άνταπεκρίνετο είς αυτήν έν μυστικότητι; (ακολου ε


