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Έ ν  τφ  Έ ξω τερ ικφ  δέ παρ ’ Δπαδι τοϊς 
άντιπροδώποις Λμών.

Σ ώ μ α τ α  π λ ή ρ η  τοΰ  α ' ,  ¡3 ', γ ’ , δ ' ,  ε ' ,  χ α ί ς '  έτους εύρίσχονται 
π α ρ ’ ή μ ϊν  χαί π α ρ ’ απασι το ϊς αντιπροσώ ποις ή μ ώ ν .

Διά τά ανυπόγραφα άρβραλ 
,εϋβύνεται ή συντάχτις αυτών) 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟ ΗΠΑΡΡΕΝ

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό-1 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή< 
δέν έπιστρέφονται. —  Άνυ-<; 
πόγραφα χαΐ μή δηλοΰνταί 
τήν διαμονήν τής άποστελ-ο 
λούσης δέν είναι δεχτά. — ο 
Πασα αγγελία άφορώσα είς π 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή. <

Αί μεταβάλλουσαι διεύβυν-) 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσιν 
γραμματόσημον 50 λεπτώνί; 
πρδςίχτύπωσιν νέας ταινίας.^
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Εαν ή Γαλλία έχη ανάγκην δια- 
τηρησεως των στρατιωτικών της δυ
νάμεων, εάν είς τόν σώζοντα τήν 
ζωην ενός στρατιώτου της όφείλη ευ
γνωμοσύνην, τί δέν οφείλει λοιπόν
» ι ^

εις την γυναίκα, ή οποία είχε πρώτη 
τν)ν ίδεαν τής ίδρύσεως σωμ,ατείου 
*ρος περίθαλψιν καί σωτηρίαν τών 
6ν τοις πολέμοις τραυματιών ;

Γϊναι τό σωματεΐον ου ίδρύτρια 
*αί πρόεδρος είναι ή κ ΚοβοΙίΙίη 
δΗπνβιΊζ ό ’Ερυθρός τής Γα .ΙΛ ίας  
Σταυρός. Άποτελεΐτας τό σωμα
τεΐον τούτο ύπό εθελοντών γυναικών,
«ιτινες έν ώρα πολέμου είναι ύπο- 
Χρεωμέναι νά προσφέρουν τάς ύπηρε- 
°ιας των είς τον στρατόν, παρακολουθούσαι αύτόν ως νοσο- 
χομοι. Φορητά νοσοκομεία, φάρμ,ακα, κλΐναι καί παν δ,τι α
παιτείται πρός περίθαλψιν πληγωμένων, τό σωματεΐον τοΰτο 

μηθεύεται έκ τιΰ  ίδιου του ταμείου, τό όποιον θεωρείται 
εν εκ τών πλουσιωτερων τών φιλανθρωπικών έν γενει σωυ,α- 
τειων τής Γαλλίας.

KOECHLIN SCHWARTZ

Τό σωματεΐον τοΰτο παρέχει καί γενναία βοηθήματα είς 
τάς χήρας τών κατωτέρων αξιωματικών καί έν γένει τών 
άνδρών τοΰ στρατοΰ, οί όποιοι φονεύονται είς τόν πόλεμον.

Πλήν τών φορητών νοσοκομείων τό σωματεΐον τοΰτο ιδρύει 
νοσοκομεία είς τάς πόλεις ή τά χωρία, τά πλησιέστερα πρός 
τά γαλλικά σύνορα. Είναι άνεγνωρισμένον παρά τοΰ υπουρ
γείου τών στρατιωτικών, αποτελεί δέ κλάδον τής ύγειονομι- 

κής υπηρεσίας τοΰ στρατοΰ.

’Εν ώρ̂ ι πολέμου, μ-όνον τό σωμ.α- 
τεΐον τοΰτο είναι διεθνές, συμπερι- 
ληφθέν είς τήν Σ ύ ρ β α σ ιν ’τής Γ εν εύ η ς , 
καθ’ ήν τά  ύπό τόν τίτλον ’Ε ρυθρές  
Σ τα υρ ός  διάφορα σωματεία θεωρούν
ται δ ιεθ ν ή . ’Ανεξαρτήτως τότε έθνι- 
κότητος πας πληγωμένος είναι διά 
τάς γυναίκας τής Γαλλίας αδελφός, 
είς τόν όποιον παρέχεται μ ε τ ’ ίση: 
αγάπης πάσα άνακούφισις, πάσα βο
ήθεια.

'Η κ. Koechlin Schwartz λ α μ 
βάνει ενεργόν μέρος ’,ν Γαλλίρι διά 
πάν δ, τι δύναται νά συντελέση είς 

τήν πρόοδον καί βελτίωσιν τής τύ · 
χης τής γυναικός. Ύπήρξεν έπίτιμος 
Πρόεδρος του κατά τό 1888 συγκλη- 

θέντος Διεθνούς Συνεδρίου τών Γυναικών.
Αί εκδουλεύσεις τής κ. Koechlin Schwartz πρός τόν γαλ

λικόν Στρατόν άντημείφθησαν διά τής πρός αύτήν άπονομής 
τοΰ παρασήμου τών ιπποτών τής Λεγεώνος τής Τιμής.

Ό λ α ι  αί γυναίκες τής Γαλλίας έπεκρότησαν είς τήν απο
νομήν τής άνωτάτης ταύτης τιμής, πρός τήν κ. Schwartz καί
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συνεχάρηταν την γαλλικήν Κυβέρνησιν διότι άντημειψε την 

αύταπάρνησ.ν της γυναικός, ης η ζωη άφαερωθη ολόκληρος εις 

παρηγοριάν κα'ι περίθαλψιν εκείνων, οΐτινες δια του αίματός 
των πληρώνουν την ύπεράσπισιν της πατρίδος των.

ΚαΛι\ ¡<ον ψί.Ιη,

Τί ζέστη ! Δεν θά πιστεύσγς ί'σως δτι το θέρος έπαν^λθεν 

εις ’Αθήνας μέ ολην την έ'ντασιν του καύσωνας των ήμερων 
του Αύγουστου. Ό  ήλιος δεν είναι τόσον άποτυφλωτικός ως 
τότε, άλλ’ η ατμόσφαιρα είναι ασφυκτική, ό ουρανός σκεπα
σμένος από φαιόλευκα νέφη, ό όρίζων θολός ωσει κυοφορών 

καταιγίδας καί κεραυνούς.
Τό φθινόπωρον εις τάς ’Αθήνας είναι ή ώραιοτέοα του 

έτους έποχη, άλλ’ ύπό τόν όρον νά μη έχωμεν τόσην ζέστην. 
Ή  φύσις ως φιλάρεσκος γυνη καταβάλλει δλας τάς προσπά

θειας της, δπως,πρίν η ό χειμ,ων ρυτιδωσν) τα κάλλη της καί 
λευκάννι την κόμην της, άναδειχθίί έν ολγ τη  ωρίμω άκμγ 
καί λαμπρότητί της. ’Έ π ειτ α  ή βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον 
έπεοχομένη έξάντλησίς της, τό ασθενικόν εκείνο χοωμάτισμα 
των δένδοων μέ φύλλα ώχρορρόδινα, έτοιμα νά κατα ρεόσουν 
μέ την πνοήν του άέρος, ή οποία άλλοτε τά έζωογόνει καί 
τά έλάμπρυνε, μου ενθυμίζει πάντοτε τάς ώχρορροδίνους πα
ρειάς των φθισικών, μέ τόν τελευταΐον μ.οοφασμ.όν του πό 
νου, ό όποιος τάς έρυθραίνει περισσότερον, ένώ ταυτοχρόνως 
αποσπά από τά στηθη των καί την ύστάτην της ζωης 

ΐκμ.άδα.
Δι’ αύτό τό φθινόπωρον ένφ είναι πολύ, πολύ εύμορφη του 

έτους έποχη, είναι ταυτοχρόνους καί πολύ μελαγχολικη. Ν ο 
μίζεις οτι παν δ,τι έθαλλε, παν δ,τι ύπαρχε ώραΐον εις τά 
απέραντα βασίλεια της φύσεως, ψάλλει τώρα εις περιπαθείς 
τόνους οδύνης καί πόνου τό κύκνειόν του άσμα. Καί τί δέν 

περικλείει τόάσμ.α αύτό;Τό παράπονον του πτηνού,τό όποιον 
βλέπει Ιρημωθεΐσαν την φωλεάν του. Την αδημονίαν των 
άνθέων, τά όποια είδαν νά πέσγ επί της γνίς έν πρός έν τά 
πέταλά των καί νά διασκορπισθη άν.ά τό άπειρον η γλυκεία 
των αρωμάτων των άποπνοη. Τό βέλασμα τ-ης άμνάδος, η 
όποια είδε καί τό τελευταΐον μικρόν της νά όδηγηθη υπό 
κακών ανθρώπων εις θάνατον. Την έξάντλησιν τ?ίς χρυσο- 
πτέρου ψυχ-ης,η όποία αισθάνεται προσεγγίζον τό τέλος της, 
διότι τά άνθη έξ ών ηντλει την τροφήν της έξηράνθησαν 
πλέον. Τόν θρηνώδη βόμβον της φΛέργου μελίσσης, η όποία 
εϊδεν έρημωθείσας τάς κυψέλας της από τό γλυκύ μέλι, τό 
ρανίδα πρός ρανίδα μέ την μικροσκοπικην προβοσκίδα της 
συλλεχθέν. Τό θλιβερόν άποχαιρέτισμα των έντόμ.ων πρός 
τόν ήλιον των καταδικαζόμενων νά ζοΰν τόν χειμώνα ώχυ- 
ρωμένα εις τά σκοτεινά της γης βαθη.

Είναι μελαγχολικη, φίλη μου, ή αποχαιρετιστήριος αύτη 
συμ-φωνία της ζωης, ή όποία δέν θά άνατείλγι πλέον ούτε 
δι’ δλους, ούτε δι’δλα. Συνέπεσε δέ νά μη έχωμεν κατά τάς 
ημ.έοας αύτάς καί τίποτε εύχάριστον, τίποτε ενθαρρυντικόν, 
τό όποιον νά διασκεδάζν) την άνά την φύσιν δλην σκορπισμέ- 

νην αύτην μελαγχολίαν.

Ό λιγο (< :εΰ ο μ εν
Ό  τίτλος αύτός θά σοϋ φαν^ ί'σως παράδοξος, θά κίνηση 

δέ την περιέργειάν σου, την κατάπληξίν σου, την αδημονίαν 
σου. Καί δμοις είναι τό ζητημα της ημέρας εδώ είς τόν μ,ι- 
κρόν μας τόπον, είναι τό εξαγόμενον τ·ης στατιστικές άπο- 
γραφης τών ημερών αύτών.

Αί άλλαι εφημ-ερίδες άνέγραψαν τά κωμικά επεισόδια τών 
ημερών αύτών τνίς άπογραφης, ¿σημείωσαν τόν αριθμόν τών 
άπογραφέντων καί παρετηρησαν δτι η αΰξησις του πληθυ- 
σμ.οΰ τών τελευταίων ετων είναι κατώτερα τές  προ δεκαε

τίας τοιαύτης.
Καί δμως ούτε πόλεμος έδεκάτισε τόν πληθυσμόν της πρω- 

τευούσης, ούτε επιδημική νόσος ενεσκηψεν ε'ς αυτήν, ουτε 
καραβάνια πρός άποικισμ.όν άλλων χωρών εξενιτευθησαν,ουτε 
καν η θνησιμότης ηΰξησεν.'Απλούστατα ό πληθυσμός τών ’Α
θηνών δέν αύξανει ως πρό δεκαετίας, διότι οί γάμοι γίνονται 
σχετικώς όλιγώτεροι κατά τά τελευταία έτη, και δεν υπάρ
χει κάν έλπις αύξησεως αύτών ύπό τούς κοινωνικούς δρους 

καί τάς συνθηκας, ύπό τάς όποιας ζώμεν σημ.ερον.
Τώρα σύ, η όποία θέλεις την γυναίκα μόνον διά νά άπο- 

ουλλίζη ρόδα καί νά σκορπη μ.ειδιαματα, ειξευρεις ύιατι οι 
γάμοι ¿λιγοστεύουν; είξεύρεις διατί οί άνδρες ζητούν χρήματα 
καί όχι γυναΐκας;είξεύρεις διατί οί πλεΐστοι έξ αύτών μένουν 
άγαμοι; ΖητοΟν χρήματα, διότι η γυνη η όποία δεν νηθει 
πλέον έρια διά νά κατασκευάζη φορέματα, άλλ ουτε ζυμονει 
διά νά κατασκευάζη άρτον, άλλ’ ούτε διέρχεται το ημισυ 
της ημέρας εις τό μαγειρεΐον διά νά έτοιμ.άζη τά φαγητά, 
άλλ’ ούτε σιδηρόνει τά  υποκάμισα του συζύγου, δεν συνεισ
φέρει πλέον είς τόν γάμον την εργασίαν της, ως έπραττον αί 
γυναίκες τών παλαιοτέρων καιρών, άλλ’ οφείλει νά πληοωνη 

είς τρίτον τό άντίτιμον αύτές είς μετρητά.
Οί δέ άνδρες, οί όποιοι δέν είνε πλέον ούτε γαιοκτήμονες, 

ούτε μ,εγαλέμ.ποροι, ούτε έπιχειρηματίαι, οί όποιοι ημποροϋν 
η δέν ημ,ποροϋν, έχουν εύφυίαν η δέν έχουν,είναι δι’ έπιστη- 
μας καί γράμματα προωρισμένοι 7) δέν είναι, γίνονται δλοι 
επιστήμονες, δλοι γραμματισμένοι, δέν κερδίζουν τόσα, ωστε 
νά δύνανται έκ τνίς εργασίας των νά επαρκούν είς τά μεγάλα 
έξοδα του συγχρόνου οικογενειακού βίου.

Μένουν άγαμοι οί άνδρες καί δι’ άλλον λόγον άκομη· 
Τό ώραΐον οικογενειακόν έθιμ,ον τών Ελλήνων, το οποίον το- 
σους εύρε θαύμαστάς καί έγκωμιαστάς,ή μεγάλη καί εύγενης 
αύτοθυσία καί αύταπάρνησις τών αδελφών οίτινες θυσιάζουν 
τά ώίαιότερα της ζωης των έτη,τόν ιδρώτα πολυετών κόπων 
πρός συντηρησιν καί άποκατάστασιν τών αδελφών του, νεω- 
τέρων -7) μη άδιάφορον, είναι επίσης είς μέγας φραγμός, εν 
μέγα πρόσκομμα κατά του γάμου.

Ό  άδελφός γηράσκει μέχρις ου κατορθώστ) νά άποκατα- 
στηση τάς άδελφάς του. Καί δταν γηράση), ο γάμος ουδενα 
πλέονέχει λόγον ηθικόν,ούδέν έλατηριον εύγενές Κουρασμ-ενος, 
άπογοητευμένος ό μάρτυς αύτός τών οικογενειακών υποχρεώ
σεων, τό θϋμα αύτό τών κοινωνικών προλ.ηψεων, ούτε το 
γλυκύ θάλπος τ έ ς  οικογένειας έχει ΐνα θερμ-ανθγ είς τό γ έ -  
ρας, ούτε τόν φυσικόν σκοπόν της ανθρώπινης ύπάρξεως φαί
νεται έννοησας καί άντιληφθείς.

Νομίζω, φίλη μου, δτι είναι καιρός νά παύσωμεν καί V)-

KA0HKEPM ΕΒ Τ Μ ΣΕΙ
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μεΐς άπό του νά θαυμάζωμεν καί έγκωμιάζωμεν την πρόλη- 
ψ,ν αύτην, η όποία άφαιρεΐ άπό τόν άνδρα τό δικαίωμ,α νά 
άγαπησν), τό δικαίωμα νά γεί/7) εύτυχης καί νά ΐ'δγ περί 
αύτόν οικογένειαν ίδικην του. Αί θυγατέρες πτωχών γονέων 
δς προετοιμάζονται καταλλήλως διά τόν αγώνα της ζωης, 
καί ας μη ΘεωροΟν τούς αδελφούς των πλασθέντας μέ την 
¿Αποκλειστικήν ύποχρέωσιν νά εργάζονται πρός έξασφάλισιν 
της ίδικές των εύτυχίας.
' Τά χ υ ρ ίτσ ια ,τ ά  ά ά ύ ν α τα  π Μ σ ρ α τ α ,είναι πλέον τίτλοι τές  

παλαιάς έποχης· τίτλοι είς τούς όποιους εδικαιούτο μόνον 
ή είς τόν γυναικωνίτην κλεισμένη κόρη· ή τοΟ κόσμου άδαης 
γυνη, ή τά πάντα παρά του άνδρός προσδοκώσα.
: Σήμερον ή κόρη ή ισότιμο; καί ίσόβαθμος πρός τόν άνδρα, 
πρός την όποιαν πάσα έπιστημη, πάσα τέχνη καί πασα έν 
γένει έργασία είναι προσιτή, δέν δικαιούται νά θωρακίζεται 
όπισθεν τ·ης ψευδοΰς άδυναμ,ίας της, άλλ’ ούτε νά καταδι
κάζει τόν άδελφόν της είς υποχρεωτικήν άγαμίαν.

Ή  τοιαύτη κόρη κατά την γνώμην μου, άντί εύεργετικοΰ 
καί κοινωνικού παράγοντος,όποιαν την έπλασεν ό Θεός, απο
βαίνει ύπαρξις έπιβλαβης, είς τόν έγωισμόν της θυσιάζουσα 
την εύτυχίαν τών στενώτατα μ ε τ ’αύτές συνδεομένων, παρα ■ 
κωλύουσα δέ καί την πρόοδον της χώρας ύπό άριθμητικην 
τουλάχιστον έποψιν.

Οι θεοί  τώ ν θα υ μ ά τω ν

. Ά λ λ ’ άς έπανέλθωμεν είς τό ζητημά μας, τό περί ναών 
συγχρόνων καί άρχαίων, τό όποιον κατηντησεν άτελείωτον. 
’Επιμένεις λοιπόν νά θεωργς άτυχη την ιδέαν μου τ·ης συγ- 
κρίσεως τών δύο παρθένων καί νά μοι λέγγς δτι είσαι απαι
τητική ώς τά μικρά παιδιά, τά όποια ζητούν νά τούς κ α τ ε 
βάσουν τά άστρα, ζητοϋσά μοι θαύματα χ ε ιρ ο π ια σ τ ά ,  ώς 
λέγεις, άπό την Παρθένον της άρχαιότητος.

Ό χ ι ,  φίλη μου, δέν μέ εμβάλλει, ώς νομίζεις, είς αμη
χανίαν ή άπαίτησίς σου, άλλ’ ούτε καταφεύγω είς θεωρίας 
περί τέχνης καί είς μυθεύματα, δπως άποφύγω τόν σκόπε
λον νά σοι δώσω σαφη έπί του ζητημ.ατος τούτου άπάντησιν. 
Πόσον πλανάσαι καί πόσον όλίγον φαίνεσαι γνωρίζουσα τόν 
άρχαΐον ελληνικόν βίον ! Είς μόνον περίπατος έως τούς πρό- 
ποδας της Άκροπόλεως μΐιί άρκεΐ, δπως έκεΐθεν αντλήσω τάς 
πλέον συγκεκριμένας, τάς πλέον χειοοπιαστάς ένδείξεις τ·ης 
θαυματουργικης δυνάμεως τών άρχαίων θεών. Τότε,  ώς καί 
τώρα ύπηρχον ναοί θαυμ.ατουργαί. Τότε, ώς καί τώρα, οί π ι
στοί έκαμναν ταξίματα είς τούς ναούς αύτούς καί άφιέρουν 
«ναθηματα έκ μαρμάρου η καί έξ άλλων πολυτίμ.ων ύλών. 
Τότε, ώ; καί. τώρα, διενυκτέρευον ύπό τάς μαρμάρινους στοάς 
τών ναών δλοι οί άπό της έπιστημης άπηλπισμένοι, δλοι οί 
υπό τ·ης υγείας ηδικημένοι.
ί Κρίμα δτι δέν έπεσκέφθης ποτέ την πόλιν μας καί δέν 
δύναμαι νά σοϋ άναπαραστησω άκριβώς ποδ έκειτο τό Ά -  
τ*ληπιεΐον, ποϋ καί σήμερον ακόμη είς σωρόν μαρμάρινων 
Τεμαχ!ων καί κιονοκράνων σώζονται τά ίχνη του ναοϋ τού- 
τυυ, που άνευρίσκει τις την μακράν στοάν τών θαυμάτων, 
6ν? διενυκτέρευον οί πάσχοντες,ποϋ τά σωζόμενα αναθήματα, 
τ* οποία κατά τοϋτο μόνον διαφέρουν τών της Τήνου δτι εί-  
ν*ι μαρμάρινα καί καλλιτεχνικώτερα. Έ κ ε ΐ  ύπό την ύψηλην

j του Παρθενώνας αιγίδα, ύπό την μ.εσημβρινην τ·ης Άκροπό- 
1 λεως πλευράν, παρά τό θεατρον τοϋ Βάκχου, σώζονται δλα 

τά ίχνη τών χειροπιαστών θαυμάτων’της άρχαιότητος. Χ ε ΐ -  
ρες, πόδες, κοομοί, κεφαλαί έκ μαρμάρων, στ·ηλαι άνεπίγρα- 
φοι, δλα αύτά άποδεικνύουν τά θαύματα του θεοϋ ’Ασκληπιού 
καί της θυγατρός αύτοϋ Υ γ ε ία ς .  Ούτε τό άγίασμ,α δέν λεί
πει. Πρός τά δεξιά τοϋ ναοϋ ύπάρχει σπηλαιώδες έπί τοϋ 
βράχου κοίλωμα, τό όποιον ό Παυσανίας ονομάζει Ά ^Ιιρρά· 
θιον  καί άπό τοϋ όποιου ρέει ρ.εχρι σήμερον μικρά, έλαχίστη 
ποσότης ύδατος ηγιασμένου, κατά την τότε παράδοσιν. Διά 
τοϋ υδατος τούτου έπλύνοντο τά πάσχοντα μέρη, έλούοντο 
τά έξηντλημένα καί άσθενικά σώματα.

Καί είναι μέν άληθες δτι ό ’Αριστοφάνης όμ.ιλεΐ μ.ετ’ άσε- 
βείας περί τών θαυμάτων τοϋ Άσκληπιοΰ καί σαρκάζει τάς 
προλήψεις καί τόν φανατισμόν τών συγχρόνων του, άλλά μή
πως ό Ζοϋά παραδέχεται τά θαύματα της Notre Dame de 
Lourdes, καί δλοι οί σύγχρονοι σοφοί μας άναγνωρίζουν ώς 
άληθνί τά θαύμ.ατα τνίς Τήνου ;

Ό τ α ν  κατά την έν Τηνω ολιγοήμερον διαμονήν μου, την 
πέμ-πτην πρωινήν ώραν άκριβώς τ-ης ημέρας τ*ης εορτής, έπε- 
σκέφθην τόν ναόν τ·ης Τήνου καί έ'βλεπον τά νυσταλ,έα πρό
σωπα τών πασχουσών καί πασχόντων, οίτινες είχον διανυ- 
κτερεύσει έκεΐ καί ηκουον την διηγησιν τών ονείρων, τά όποΐα 
αί άποκοιυ,ηθεΐσαι έκ τούτων είχον ί'δει, μοί έφαίνετο διά 
μ.ίαν στιγμήν, δτι εύρισκόμην είς είκοσιν δλουςαίώνας πρότε- 
ρον, καθ’ ους οί είς την στοάν τοϋ Άσκλ,ηπιοΰ διανυκτερεύοντες, 
εύθύς ώς τό βαθύ σκότος τ*/;ς νυκτός διεδέχετο την ημέραν 
δΐΐσχυρίζοντο δτι έ'βλεπον τόν Θεόν Άσκλ,ήπιόν καί την θυγα
τέρα του 'Υγείαν, διερχομένους καί δίδοντας τάς θαυματουρ
γούς οδηγίας τ ω ;  είς τούς ζητοΰντας αύτάς. ’Εννοείς δτι οί 
έναγωνίως την θεραπείαν των άναμένοντες άσθενεΐς κατε-  
λαμ.βάνοντο κατά την εσπέραν τών θαυμάτων ύπό πυρετοΰ 
έντελώς ύστερικοϋ, αί όπτασίαι των δέ ησαν φτοκυήματα 
μΧλλον της φαντασίας των, ίς πραγματικαί οπτασίαι. Καί η 
θεραπεία δε πολλών έκ τούτων προέκυπτε μάλλον έξ αύτοϋ- 
ποβολης καί ·?ίτο άποτέλεσμ-α μ.εγάλης καί άκραδάντου πί· 
στεως, παρά θαΰμα έκτελούμενον ύπό τοϋ Θεοϋ.

Θά μοι παρατηοησγις ί'σως δτι τά θαύματα αύτά δέν έτε -  
λοϋντο κατ’ εύθεΐαν ύπό της Παρθένου της άρχαιότητος. 
’Αλλά μήπως ή θεά Υ γ ε ία  δέν ητο καί αύτη μ.ία πρόσωπό- 
ποίησις της ’Αθήνας; "Επειτα έάν λάβωμεν ύπ’ό'ψιν δτι οί άρ- 
χαΐοι είχον την μανίαν νά διαμ,οιράζουν την έργασίαν τών 
θεών είς τόσας άλλ,ας δευτερευούσης καί τριτευούσης κατη-»  
γορίας θεότητας, έννοοΰμ.εν πώς ή πασθενης τοϋ Διός κόρη, η 
τά πάντα έφοοεύουσα καί τά πάντα διατάττουσα άνέθετε 
καί είς άλλους λειτουργούς, ούτως είπεΐν, αύτ·ης την έκτέ- 
λεσιν τών ίδικών της βουλήσεων.

’Ιδού, φίλη μου, τί είχον νά σοϋ είπω περί θαυμάτων. 
Ε λ π ίζ ω  δέδτι τέλος πάντων έπείσθης καίδτι θά μέάφησνις νά 
σοϋ συμπληρώσω τάς έκ Τήνου έντυπώσεις μου είς την προσ
εχή μου έπιστολην, χωρίς πάλιν νέας νά μοΰ φέργις έν- 
στάσεις.
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ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ
Ή  Σαββατιανή της, πράγμα παράξενο για πολίτικη άπο- 

γεματιανή, εγεινε λίγο-λίγο συναθροισις καλλιτεχνών.
Αυτή η παντοδύναμος μάγισσα, μέ το αιώνιο χαμόγελό 

της καί την ακούραστη γλωσσά της, που πάντα ελεγε τοσω 
νόστιμα πράγματα, κατωρθωσε να πειση εκειναις, που αντε- 
γραφον της τουαλέταις της, πώς ιινε τής μόόας να μιλούνε 

καί για’ τη δική μας καλλιτεχνικήν κίνησιν.
Καί επειδή ξεκίνησε απ’ τη μόδα, εγεινε ενδιαφέρον αλη

θινό καί σέ μ,ερικαίς πάθος, δηλ. άμα εβλεπον ενα άνθρωπο 
μέ πένα στο χέρι, τον ύπεθεταν εμπνευσμένο και ουρανοκα

τέβατο.
Μά αύτό τό Σάββατο τοΰ Δεκεμβρίου, τό περίμεναν μέ 

παλμούς η φανατικαίς.
Θά ήρχετο ό κ. ’Αττικός, έ-ας πολύ γνωστός καί πολύ 

άγαπημένος ’Αθηναίος δημοσιογράφος.
Εις την περασμ.ένη Σαββατιανή, η κ. Μελανοΰ επλεξε τον 

πανηγυρικό του, είπε μέ λίγα λόγια τή βιογραφία του και 
πεταχτά  πεταχτά ώμίλησε για τά έ'ργα του καί ανέλυσε με

ρικά. .
Τότε η καθε μια είπεν δτι τά ήξευρεν αύτα ολα και μια 

μΐά μάλιστα, έπωφεληθεΐσα από μια στιγμούλα, που ή κ. 
Μελανού δέν ήτο παρούσα, έψιθυρισεν οτι εκείνη εκινησε 
τής κ. Μελανού τό ενδιαφέρον, γιά την δοξασμένη αύτη προ

σωπικότητα.
*

* *

*Οκ. ’Αττικός ξύπνησε δύσθυμ.ος· δ'χι που δεν του άρεσεν η 
πόλις μας, μά επειδή άλλαξε το δωματίου του. Ητο σωστή 
σπιτόγατα, που άμα αναγκάζονταν νά μετοικήση όλο γρί- 

νιαζεν.
Ά π ’ τό βαπόρι στη βάρκα του ξενοδοχιίου καί απ’ τη 

βάρκα σ τ ’ άμάξι καί από τ ’ αμάξι στο ξενοδοχεΐον.
Αύτη ητον η γνωριμιά του μέ την πόλι μας καί όμως χω_ 

ρίς ντροπή, όπωςήτο κακοδιάθετος, έγραψε ενα φαρμακεμένο 
γράμμα στην εφημερίδα του για την Πόλιν, γιά τούς πολί- 

τιδες καί γιά της πολιτισσαις.
""Αμα έχυσε τό φαρμάκι του καί τό έστειλε στην Αθήνα, 

θαρρείς μετριάσθηκεν η κακοδιαθεσία του.
"Εφερε μάλιστα τό αελανωμένο χέρι του στό μέτωπο του, 

γιά νά διώξη καί τά τελευταία σύννεφα, μά άφηκε μ.ια μουν
τζούρα, χρώμα βιολέτας, την οποίαν είδε κ’ έγελασε.

Τ ί  κωμ.ικ/ι μουντζούρα ενα δεύτερο φρύδι. Τ ι  μουντζούρα!! .
Κατόπι θυμήθηκε τον συμμαθητή του Μελανό, που τόν 

δέχθηκε στό βαπόρι μέ άνοικταίς άγκάλαις
Ά . . .  ναί... ύποσχέθηκε νά ’πάγη σήμερα νά γνωρίσγ την 

κ. Μελανού.
 Καλέ, μέ τά σωστά του νυμφεύθηκε, τι βιασι τον ε -

πιασε ! ! Άπένταρος δέν ή τα ν  άρρωστος καθολου· αι τι , 
έρωτας. . . μπά, καί ποιος πιστεύει στά φαντάσματα ! .Κ α ί 
νά πάρη πολίτισσα...  Βέβαια μια πολίτισσα δέν μπορεί νά 
εί ε, παρά όπως της ζωγράφισε στο γραμμα του. Χα, χα, τι 
αστείος τύπος, εκείνη ή χονδρή καί παραφορτωμένη από με
τάξια καί διαμαντικά καί ή όποια γυρίζει τούς δρόμους καί

έχει γιά βαίβΙΙΗββ όλους τούς βαλαντιοτόμους του Πέ
ραν! ! ! καί ή γελοιογραφία τί επιτυχημένη! ! Μά δεν έγραψε 
ψέμματα... αύτην την γυναίκα την είδε στον υπνο του. Ας 
ήρχετο στόν υπνο του καμμιά Ούρι, να γραψη για Ούρι.

Πλύθηκε μέ δροσερό νερό καί ’πήγε στην Πρεσβεία. Ο 
πρεσβευτής μας λόγιος κι’ αύτός καί ο γραμματευς της Π ρε
σβείας ποιητής καί οί υπάλληλοι του προξενείου λογογρά
φοι ! !  ! Του ήλθε διάθεσι νά ζητήση (άμα ό νονός του έλθη 
στά πράγματα) την θεσιν προξένου στην Πολι.

—  Ναί, βέβαια θά την ζητησγι,
Μπήκε στοΰ Γ ιά ν ν η  μ ενα πολίτη φιλο του κ εφαγε ενα 

άπ’ τά φημισμένα μπιφτέκια, κ ’ έφαγε θαλασσινά της ώρας 
καί ώμολόγησε πώς η ΙΙόλις δεν είνε και άσχημος τόπος.

Κατόπιν άνέβηκεν δλο το αίμα στο κεφάλι του. Ητον η 
ώρα που μάλωνε γιά τό κόμμα του Ό  πολίτης δέν άναφτε 
καί αύτό τόν δαιμόνισε. Πώς; υπάρχουν άνθρωποι νά μην είνε 
χρωματισμένοι! ! Τί βλάκες αλήθεια οι πολΐται !

Κατόπιν παρηγορηθηκε. Αί', δς πλουτίσουν τούλάχιστον 

νά φέρουν έκεΐ κάτω στόν τόπο μας τό χρυσάφι των ! ! ! 
Θυμηθηκε τό Μελανό καί ρώτησε τον φιλο του, δν ξεργι

την κ. Μελανοΰ.
  Κ ’ έγώ γιά ’κεΐ είμαι. Σπάνα γυναίκα ! Τ ί έξυπνη !

τ ί  εύχάριστη ! καί τί άφωσιωμένη καί τί καλή οικοδέσποινα. 
Ό  κ. ’Αττικός γέλασε· θυμηθηκε τόν τύπον της πολίτισ-

σας που γελοιογράφησε.
Τ ί επιτυχημένη γελοιογραφ'α ! ! ! Θά γελάσουν έκεΐ

κάτω ! ! *
* ♦

Τό σαλόνι, τό γνωστό χαριτωμένο σαλονακι, με τα ανθη 

καί τά κομψοτεχνήματα είχε πολυ κόσμο.
*Η οικοδέσποινα φορεμένη μέ ενα μαϋρο φουστάνι μετά

ξινο ητο πολύ χαριτωμένη καί πρόσφερε τό τσάι εκείνη τη 

στιγμή.
Ό κ  ’Αττικός θυμηθηκε, ενώ χαιρετούσε την οικοδέσποινα 

καί άκουε τά ωραία λογάκια που του έλεγε, την πρωινήν 

μ ο υ ν τζο ύ ρ α .
 Ά χ !  άρα γε βγήκε ! ! "Αν δέ βγήκε ! ! τί θά σκέφθηκε

άρά γε ό πρεσβευτής ! ! Γ ι ’αύτό ήταν τόσω γελαστό τό πρό
σωπό του. Βέβαια, δέν γ ε λ *  τόσω ένας πρεσβευτής. Καί ό 
συνάδελφος ό πολίτης δι’ αύτό τόν συνώδευσε, γιά νά τόν κα- 

μαρώσγι, που θά γείνουνταν γελοίος.
Οί τοίχοι είναι βλο καθρέπται· μά εκείνος φυσικά δέν κα- 

λόβλεπε καί έπειτα έκεΐνο τό καταραμένο ημίφως τών σα- 

λονιών ! !
 'Α χ  νά !! νοιώθει, πώς ή έκ δεξιών του, ποΰ μυρίζει πα

σχαλιά κάτι λέγει καί ξεχωρίζει καί τονομά του, μέσα στα 

λόγια της.
Ή  πρός τ ’ αριστερά πάλι, ποΰ μυρίζει βιολεττα γελ^· 
Έ π ε ι τ α ,  δεν άπαντα τόν τύπον ποΰ γε) οιογράφησε το

πρωί. Τ ί  ζάλη !
Ά .  εξάπαντος, αύταίς δέν είνε πολίτισσες· είνε ξέναις.
Ή  οικοδέσποινα τόν πλησιάζει καί τόν παρακαλεϊ να 

άπαγγείλγι κανένα άπ’ τά διηγηματάκία του, που τα 
έχει φυλαγμένα σάν εύαγγέλιο στη βιβλιοθήκη της·
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’Εκείνος δέχεται καί διαβάζει ένα μεθυγραφικό, που τό 
έχει στό χαρτοφυλάκιό του. Ξέχασε τη μουντζούρα.

Διαβάζει άβίαστα, φυσικά, σάν άνθρωπος, που είνε βέβαιος 
που διαβάζει καλο/ραμμένα πράγματα.

"Αμα τελείωσε, ξέσπασαν τά γέλοια άκράτητα.Τότε ό κ. 

’Αττικός θυμηθηκε τη μουντζούρα του καί ενώ τό ακροα
τήριου ήταν άκόμη ύπό την έντύπωσιν τού διηγήματος, άνε- 
ληφθηκε,χωρίς ού'τε ή οικοδέσποινα νά τό πάρη εί'όησιν.

"Αμα συνήλθαν, είδαν, πώς ό δημοσιογράφος έλειπε.
—  Για τί,  έφυγε !
—  Δέν τό εννοείτε γιά νά μην άκούση συγχαρη-ηοια.
—  Τ ί μετριόφρων ! ! !
— Καί τί ώραΓος νέος !
—  Κάτι μάτια !
—  Καί κάτι δόντια ! !
—  ΤΑ . . . αύτό τό ξέρει καί προσπαθεί μέ κάθε τρόπο,

οταν άπαγγέλλη νά φαίνωνται τά μαργαριταράκιζ του.
*

*  ¥

Έ τ ρ ε χ ε  σάν τρελλός καί μπήκε σ’ ένα. κουρεϊον τρομαγ- 
μέ\ος.

Ό  κουρεύς ερριψε μιά ματιά καί είδε ενα δέρμα φρέσκα 
ξυρισμένο, τότε κατάλαβε.

Θά είνε ό ηθοποιός, που του είπε πώς θά ξυρίσγ, τά μου
στάκια του. Κρίμα τά μουστάκια. Αί', άφοΰ τό άπαιτεϊ τό 
επάγγελμα ! ! !

Του λέγει δύο τρία ’Ιταλικά καί ό κ. ’Αττικός κινεί τό 
κεφάλι του καί πλησιάζει τόν καθρέπτη.

Γ ελ ά .. .  τίποτε, ού'.-ε μουντζούρα! ούτε τ ίπ οτε !  Μά τ ώ 
ρα ποΰ δέν έχει νά ντραπή γιά τή μουντζούρα του, ντρέπε
ται γ^ά την πρωινή γελοιογραφία του. Νά τηλεγραφήση, νά 
μή τήν δημοσιεύσουν ;

ΤΑ, όχι. ήταν τόσω επιτυχημένη ! ! !

ΠΤΩΧΟΣ Θ ΕΟ Σ. ~ Π Λ 0 Τ Σ Ι 0 Σ  ΘΕΟΣ
Ά Ο η να ϊκ α ι έντυηώ ίίεις .

Καί αί καλλιμάρμαροι τών ’Αθηνών λεωφόροι καί αί νεό
κτιστοι ^υν/ικίαι καί τά πολυτελή μέγαρα καί οί έπιβάλ- 
λοντες ναοί καί ό πλοΰτος καί ή άπόλ;:υσις καί τό σχεδόν 
τέλειον μιας μεγαλοπόλεως έχουσι βεβαίως τό μεγαλείου 
των· τήν χάοιν όμως καί τήν ποικιλίαν δίδουσι τά στενά 
τών ’Αθηνών, αί πτωχικαί συνοικίαι μ.έ τάς άδιεξόδους 
ατραπούς των, τά ταπεινά των οίκήμ.ατα, τόν δνστυχή των 
κόσμον. Ά λ λ η  ζωή έκεΐ, άλλη πόλις αύτη, άλλαι Άθήναι.

"Αγνωστοι Άθήναι αύταί. "Αγνωστος ό κόσμος των. "Α
γνωστος ή ζωή των, αί τύχαι των, αί περιπέτειαί των. 
Παράμεροι δπως είνε, καλυπτόμεναι ύπό τοΰ όγκου τής σκιάς 
τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, "χουσι καί αύταί αί συνοικίαι 
άλλον ορίζοντα, άλλην πρωτοτυπίαν, άλλο πρόγραμμα συνη
θειών καί έξεων.

Καί έκεΐ ή χαρά· ένω νομίζει τις, άμα βλέπη τάς τρώ- 
γλας καί τάς μάνδρας τάς περιμανδριζούσας τόσον κόσμον, 
οτι μόνον δυστυχείς θά ζουν έκεΐ. Πανταχοΰ ή ποικιλία τής 
άνθρωπίνης ζωής.

Βγαλμένο από μερικάς γωνίας έρειπιων, τρυπωμένο μέσα 
εις ξένας ιδιοκτησίας, μέ δικό του μέρος έλάχιστον, έχον 
ύψος έν: ς ανθρώπου, εις τήν άκραν μιας τοιαύτης συνοικίας, 
προβάλλει χρόνια τωρα πολλά, αιώνας ίσως, ένα έκκλησι- 
δάκι. Ή  ταπεινότης του έφαίνετο δεικνύουσα, ότι έκεΐ εις 
τήν ταπείνωσιν καί τήν φτωχογειτονιάν ό Θεός δέν είνε 
μεγαλείτερος από τούς ανθρώπους καί έπειδή είνε μικρός 
δεν κατώρθωσε καί τούς λατρεύοντας αύτόν νά μεγαλώση 

’Από τήν κυμ.ατόειδή στέγην του διότι ό χρόνος τής ήλ- 
λαξε καί σχήμα, κάθε άνοιξι φυτρώνουν εύμορφα χορτάρια 
καί τήν σκεπάζουν μέ τό πράσινο φύλλωμά των, καί εύμορ- 
φαίνουν τό πολύ μ,ικρό έκκλησιδάκι. Ούτε φώτα μέσα, ούτε 
κωδωνοστάσια. Οί πλούσιοι ναοί ζητούν μέ τά πανύψηλα 
καμπαναριά των νά φθάσουν τόν Θεόν. Αύτό τό μικρό έκ - 
κλησιδάκι, ταπεινό, χωμένο μέσα ’ςτά έοείπια, ένα κομμάτι 
από τά τόσα φτωχόσπιτα, τά όποια τό σφίγγουν γύροι, δέν 
είχε από τά πλεονέκτημα-α αύτά ούδέν. Οί τοίχοι γδαρμέ
νοι, κατακαθισμένοι καί αύτοί ήσαν τοΰ αύτοΰ ρυθμοΰ καί 
τέχνης μέ τήν κυματοειδή στέγην του. Ά ν  δέν είχε τόν 
σταυρόν εις τό μέσον τοΰ τοίχου, κανείς δέν θά ένόει, ότι 
δέν ήτο άπλή χαμοκέλλα τό έκκλησιδάκι έκεΐνο, τό όποιον 
ούτε ένα σήμαντρο μικρό είχεν

Καί ό αμέριμνος κόσμος ό πολύς, ό μή καταπλησσόυ.ενος 
ή από μεγαλεΐον, από χρώματα από φατνώματα, από κι >- 
νόστυλα καί προνάους καί χρυσοΰς σταυρούς, άστοζπτοντας 
μέ τοΰ ήλίου τάς ακτίνας, περνούσε άπ’ έξω χωρίς νά ποοσέ- 
χη, χο ρίς νά λογαριάζη τό πολύ πτωχό τοΰ Θεοΰ σπιτάκι, 
ποΰ ωμοίαζε μέ όλα τά γύρω του έρείπια. Ούτε ένα σταυρό 
δέν έκαμνε διαβαίνων.

*
Λ *

Ημίφως εσπερινόν ήτο περιχυμένον, Πρός τήν δικνοιγομέ- 
νην κατά τήν δύσιν άκραν τοΰ όρίζοντος, συγκεχυμέναι, σκο- 

τειναί,μισοσβυσμέναι,ήμίνεκροι, διά τών νεφών καλυπτόμεναι 
μέ προσπάθειας έτοιμοθκνάτου ήγωνίζοντο νά ξξέλθουν καί 
ζήσουν καί φωτίσουν αί τελευταΐαι τοΰ δύοντος ήλίου α κτί
νες· τό σκότος όμως έπερχό· ενον ήτο ακράτητου. Έκυρίευε 
διαρκώς καί έκ τοΰ συναπτομένου ζγώνος βεβαίως θά ένίκα· 
τό εβλεπον αί ακτίνες καί έφευγοι.

Ώ ς  δν ήσθάνετο καί τοΰτο τό έκκλησιδάκι έφζίνετο χα ΐ-  
ρον. ’Από τό σιδηρόφρακτο παραθυράκι του, ή'οχισε νά φαίνε
ται |φώς Φώς όμως, έντεινόμενον, έπικρζτοΰν, ισχυρόν. 
Έπλήρωσε τήν έντόςζτοΰ ναΐσκου έκτασιν, τόν υπόγειον θό- 
λον του καί έχύθη εις τόν δρόμον εις μ,ακράν άπό τοΰ τετρα
γώνου παραθύρου φωτεινήν γραμμήν.

Έ  ! Ό  Θεός πλέον δέν ήτο αφανής· τό κανδήλι ολοζών
τανου καί ©ωτοβολοΰν έσκόρπιζε χρυσάς ακτίνας μέσα καί 
έξω. "Οστις διήρχετο έξωθεν έκπληκτος έσταμάτα. Προσέ- 
βλεπε διά τοΰ παραθύρου, διέκρινε τό φωτοβόλον κανδήλι εις 
τάς μαρμαρυγάς τοΰ όποιου ήστραπτε τό χρυσοΰν φόντο τής 
άγιας είκόνος, τήν όποιαν έφώτιζε, συνεκινεΐτο, έσταυροκο- 
πεΐτο καί ακράτητος έρριπτε τήν βοήθειάν του διά μεγάλης 
ρωγμής, τήν όποιαν ε’χε τό παράθυρου καί ήτις ήτο προω- 
ρισμένη διά συνδρομάς.

"Ολοι τήν ανακαλύπτουν μέ τό μικρό της κανδήλι· τήν 
άνεκάλυψα καί έγώ, τήν είδον ταπεινήν, αθόρυβου, έρειπιώδη
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την [Λίχράν έκκλγισίαν, καί έζγ)τγ)σα την συνδρορ,ην του Θεοϋ. I 
Και ηκουσε την {ύχην μου και [χέ ¿παρηγόρησε καί άνεθάρ- 
ρησα καί όταν πλέον έστα[λάτησα εις το σπίτι μου ηιιην ευ

τυχής !
Τ ί  καλός ό πτωχός Θεός !

*
¥ *

ΙΙέρασε καιρός πολύς.
Αί γνωριμίαι μου μέ τό έκκλησιδακι έγειναν τρυφερωταται 

πλέον. Αίσθημα αόριστον καί άκράιητον συμπάθειας μου 
ανέπτυξε δεσμούς λατρείας και θαυμασμού προς την μαγι
κήν τνίς διαφαινομένης είκόνος μυστηριώδη οψιν του λατρευο- 
μένου έκεϊ μέσα αγίου. ΙΊροσεπάθησα νά άνακαλύψω πώς 

ονομάζεται, άλλα μάτην ! !
Δι’ εμέ ητο ό γνωστότερος ά) νωστος Θεάς.
Ή  μικρά δμως όπη έγέμιζε από βοηθήματα των πιστών. 

"Οσοι έπαρηγορηθησαν καί έγλυκάνθησαν και ανεθαρρησαν 
εις νομίσματα διά τό πτωχικό έκκλησιδάκι διηρμηνεεον την 
εύγνωμοσύνην των. Άπεχαιρέτισα φεύγουσα πρό μηνών την 
εκκλησίαν. "Όταν έπανεΐδον τάς Άθηνας ένα πόθον ειχον: 
Νά ίδώ τό έκκλησιδάκι. Ένόμιζα οτι καί αυτό μέ ¿πεθύ

μησε.
Πάλιν απόγευμα. Γύρω, γύρω λευκά, καθαρά, καινουργή 

σπιτάκια. Ζητώ τό έκκλησιδάκι αλλά πουθενά ! ! Επι
στρέφω πάλιν είς τον οφιοειδή δρόμ,ον. Μετρώ εν προς εν τα 

σπίτια αλλά τίποτε.
Έφοβηθην. Ένόμιζον όπτασίαν τό οτι μου συνεβαινεν άλ

λοτε, καί μετά τινα ώραν άπηλπισμενη επεστρεφον. Εσκε- 
πτόμην οτι θά έτάφη ή έκκλησία. Δέν είχον δίκαιον. Ή δ η  
έβράδυασε καλά. Ό  οφιοειδής δρόμος είς μίαν γωνίαν του 

πάλιν έφωτίζετο.
ΤΗτο τό παραθυράκι της έκκλησίας ! Το έκκλησιδάκι ομως 

δέν ί)το ίδιον.
Τώρα είνε πάλλευκον, κομψόν, εύχρωμον, πολυτελές Είνε 

ακόμη ύψους άναστημ,ατος ανθρωπίνου, αλλα πλούσιον Τ -  
ψοϋμαι καί βλέπω την στέγην. Στρέφω μεσα καί βλέπω 
έπάργυρον την εικόνα του μυστηριώδους άγιου Και το καν- 
δηλι 5 λαμπερώτεοον, φωτεινότερον ¿δάνειζε καί έδανείζετο 
φώς από άλλα κανδηλια που έκαίοντο μ ε τ ’ αύτου.

Μέ έλύπησεν ή μεταμ-όρφωσίς του. Δέν ητο οπως τό ¿γνώ
ρισα, καί λυπημ,ένη ζητώ νά φύγω, θέλουσα νά ρίψω τό συνη 
θε; βοηθημά μου. Ά λ λ ’ ούτε αύτό ·ηθελε πλέον τό έκκλησι- 
δάκι. Ή  τρύπα ¿κείνη τοΟ παραθύρου έλειψε μέ τάς έπι 

σκευάς.
"Εγεινεν ό άγ νω στος  Θεάς .. πλούσιος ! Είνε καί πλούσιος 

Θεός ! Έ γ ώ  ομως ακόμη ένθυμοΟμαι τό φτωχό έκκλησιδάκι 
μέ την χλοασμένην κυματοειδή στέγην του, τούς γδαρμένους 
τοίχου; του, τό σιδηρόφρακτο παραθυράκι '.ου καί την πρω- 
την ξυλίνην εικόνα του που μέ έπαρηγόρησεν . . .

Έ υ Πειρα ΐΒΪ  τη 8  ’Οκτωβρίου ί 8 $ 6
‘ Ελένη  ’Ανδριοπούλου

Π ΕΡΙΠ Ο ΙΗ ΣΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Διά τάς έλαφράς άσθενείας τών παίδων καί ιδίως διά 

τούς άναρρωννύοντας, όλίγαι όδηγίαι άρκουσιν. ’Ενώπιον τών 
μικρών ασθενών δέν όφείλουν ποτέ νά ομιλούν περί φαρμά

κων, περί διαγνώσεως τών ιατρών, $ καί τών συμπτωμάτων 

της άσθενείας· διότι τά μικρά αντιλαμβάνονται καί άτελών 
μόνον φράσεων καί έξ αύτών πλάττουσι χιμαιρικούς φόβους, 
οίτινες πολλάκις χειροτερεύουν την άσθένειαν αύτών. "Οταν 

τά παιδία άσθενοΰν, ζητοΟσιν άδιακόπως νά πίνωσιν είς 
τοιαύτην περίπτωσιν, έλαφρά λεμ.ονάδα, διδομ.ενη είς αύτά 
καταπαύει την δίψαν, άλλ’ έπειδη προ^ιμ.ώσι τό ύδωρ, κα
λόν είναι νά ύπάρχγ) έν τώ δωματίω αύτών μικρόν ποτηριον, 
διά νά μη μεταβάληται η δόσις. Λίαν έπιζημιος είναι 
προσέτι είς τά άσθενίί παιδία η έντελης άρνησις έκ μέρους 
της μητρός $ τίίς νοσοκόμου «Δέν θά πίγς», ένώ τουναν
τίον η στιγμή ¿κείνη έπιτρέπει νά ένθυμηθ·?) τις τάς προτι
μήσεις καί ορέξεις του παιδιού, άς θά παρέβλεπεν έντελώς 

οταν είναι ύγιές.
Γ εν ιχ ά ς  χ α ν ώ ν  τά παιδία παρασύρονται μάλλον ύπό τών 

πραγμάτων, τά όποια βλέπουν παρά έξ ¿κείνων τά οποία 
γεύονται. Ή  φαντασία καί ό νούς ύπερτεροϋν είς αύτά καί 
δταν άκόμη είναι ύγιά. Τά παιδιά άποκτώσι άποστροφην 
διά διάφορα πράγματα, την οποίαν δυνάμεθα νά εξαλείψω- 
μεν, μεταβάλλουσαι η την θέαν τών άντικειμένων, η άλ - 
λάσσουσαι τό δνομα αύτών.

Τ ά  οξείας γεύσεως φαγητά, σπανίως άρέσκουν είς τά παι
διά, καί δυσκόλως συνοιχειοϋνται πρός αύτά, ένώ είναι εύ- 
κολώτατον νά δώσωμεν καί είς τά άπλούστατα τών φαγη
τών όρεκτικώτατον ύφος.

’Εάν τό παιδίον άρνηται νά πίη τό τέϊόν του, έν ώ υπάρ
χει αίμα άπεσταλαγμένον έκ του κρέατος, η την σούπαν έν τ, 
έρρίφθη κρόκκος ώοϋ ώμου, θά κατανικησωμεν την αντίστα
ση/ αύτοϋ έάν προτείνωμεν είς αύτό τόν νεωτερισμόν νά τά 

ροφησν) διά μικρού καλαμιού.
Δέν είναι μέγας κόπος νά έφευρίσκϊ) τις διά τά παιδία 

μικρά τοιαϋτα φαντασιώδη μηχανήματα, η τρόπους ένεργείας 
άσυνηθεις, οταν πρόκειται τά μέσα ταυτα νά συντελέσωσιν ' 
είς την ανάπτυξή καί έπίρρωσιν του οργανισμού του παιδός.

Άφηγησις μικράς ιστορίας θά ύποβοηθησγι άρκούντως τό 
παιδίον νά καταπίτ) φάρμακον, η νά λάβ-ιρ πλείονα δόσιν 
τροφές, ην άρνεΐται μέν, ά λλ ’ άπαιτεΐ η κατάστασίς του. 
Διά τών τοόπων τούτων έκλείπει όσημέραι ό περί τούς οφθαλ
μούς μέλας κύκλος, καί ή μητηρ άγάλλεται, βλέπουσα άνα- 
ζωογονούμενον τό τέκνον της καί τούς οφθαλμούς αύτου σπιν- 
θηροβολοϋντας καί την δρεξιν έπανερχομένην ! Τά φαγητά 
παοατίθενται είς τά ασθενή παιδία έπί ωραίων πινακίων, τά 
οποία τό θέλγουν, διότι δέν τά έγνώριζεν οταν -7)το ύγιές.

Τό άναρρωννύον παιδίον άηδιάζει έκατοντάκις πλεωτερον 
δταν ασθενή διά τάς ιδίας περιστάσεις, αΐτινες θά έπα- 
ρουσιάζοντο οταν ητο ύγιές. Ένθυμεΐσθε αύτό καί βάζετε 
πρό αύτοϋ άντικείμενα άμέμπτου καθαριότητος.

Οι*. ΐνέΙ>ο.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Θ . I . Πλ. Στενψμοχον. Καλή έπ/στολό, «ας μετά ορ. χρ. 35 έλψ- 
φθη. Μυρία; και θερμ,άς ευχαριστίας δι·’ εύγενη φροντίδα. Γράοομεν. —  Κ«ν· 
Εν. Σ . Βάρναν. Είμαι πολύ εύτυχή; διότι χαί πάλιν αναλαμβάνετε την αν
τιπροσωπείαν μου. Φρ. '/ρ. 60 έλη’φθησαν. Συμμορφούμεθα ότχγίαις σας. 
Καν Μ. Β . Σύρον. Εύχαρίστως θά σάς γράψω αυριον. Γνωρίσατέ μοι δι·
-Λ λ Α Τ Α /νλ /· II ΟΤ/-ίι·ΛΛ/νΛ»νΐ βιΑΊι/ηυ νσ'ΐΙΙ.Ι νΛΙΤΛίΊ} £χλθΥΓΐν
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αύτου.:— Καν Ευ. I. Τουριο—Μαγουρέλιον. 'I I  χαλή έπιστολψ σας μετά 
τώ» 50 χρ. φρ. έλψφθη παρά τής χ. Α . Ε λπ ίζω  οτι θά '¿χω ευχάριστα νά 
σά; άναγγείλω χατ’ αύτά;.— ’Άγνωστον Κ/πο)ιν. Πιστεύω όσα λέγετε, 
διότι ό χαιρός μοι ¡γνώρισε χάλλιον ύμών τά έν λόγω πρόσωπα. Τοιαϋται 
δημοσιεύσεις όμως δι’ε'μοϋ δέν θά γίνουν.Άποτανθήτε άλλοΰ.Τήν αγγελίαν του 
βιβλίου ελαβον. Δεν είμαι ουτε δι ’ αύτό ιό αρμόδιον πρόσωπον πρός έγγρα- 
φήν συνδρομητών. ’Απορώ μάλιστα διατί απευθύνετε πρός με τήν μαχράν αυ
τήν επιστολήν.— Καν Π . Π . Τάνταν. ’Επιστολήν σας μετά χρημάτων Ιλή- 
φθη. Εύχαριστουμεν.— Δα Α. Κ . Μυτιχα. Επιστολή σας μετά συνδρομών 
έλήφθη. Ή  χ. Φ . δέν γράοει διότι τήν απασχολούν νέα ευχάριστα χαθήχοντα. 
*Ενυμφευθη. Δα Μ . Π. Σμύρνην. Ευχαριστώ διά τάς ένθουσιώσεις κρίσεις. 
Ζητουμένη είχών άποσταλήσεται. Άντίτιμον άποσταλέντος βιβλιαρίου Ξενο- 
νοπούλοσ Ιλήφθη. Γράφω.— Καν Σ . Ν. Δρ. Σύρον. ”Εχετε πολύ δίκαιον,
αλλά καί δέν έχω πολύ άδικον. Μέ τήν μετακόμισιν χαί τήν νέαν τών γρα
φείων μας Ιγχατάστασιν έχασα τόσον καιρόν, χαί τά γράμματά μου άνεχα- 
τευθησαν, τόσον ώστε μόλις τώρα χάθε πράγμα ευρε τόν τόπον του χαί κάθε
Ιπιστολής ηλθεν ή σειρά. Έλήφθη ό,τι χαί άν έστε/λατε χαί μή άνησυχήτε.
Σάς ευγνωμονώ διά τάς υπέρ τής Έφημερίδος μου εΰγενείς ένεργείας σας.__
Καν Α ΐ. Κ . Σάμον. Χρήματα ε’λήφθησαν. Συνδρομή Φιλοκάλου Πηνελόπης 
Ιτησία φρ. χρ. 10 Καν Π . Π . 'Ηράκλειον. Ή  Άθηνά δέν Ιχδίδεται 
πλέον. Δύο τοιαΰτα περιοδικά δέν ητο δυνατόν νά ζήσουν. Νομ ζω οτι μόνον 
μεταφράσεις τής φοιτήτριας δος Ρ .  είχε δημοσιεύσει.— Κον I. Μ . Μέγα 
Χωρίον. Ώ ς  σάς προέγροψα ό Ιν Κ/πόλει άνταπο<ριτής μου ούδέν έλαβε 
μέγρι σήμερον. Ή  περιγραφή τής έξοχης σας μέ έκαμε νά σας ζηλεύσω 
χαί νά επιθυμήσω πολύ νά ζήσω έχει. Που είξεύρετε ; "Ισως σάς έπισχεφθώ 
έξαφνα. Γράφω— Κον I. Μ. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.— Δα Εύ· Μ· 
Ιθαχην. Επιστσλή σας μετά δρ. 7 0 ελήφθη. Θα λάβητε ευχαρίστως τήν φωτ. 

ήν μοί χάμνετε τήν τιμήν νά μοί ζητήτε. Σάς εύγνωμωνώ δι’ ολον τόν ενθου
σιασμόν σας διά το έργον μου χα; διά τάς εΰγενεΤς ύπέρ αυτού μέριμνας σας. 
— Καν Α. Α . Σχύρον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστουμεν.— Καν Κ .Κ . 
Καβαλλαν. Σάς εύγνωμονώ διά τήν μαχράν χαί ώραιοτάτην έπιστολήν σας, 
χαι διά τά αισθήματα συμπάθειας, άτινα τρέφετε δΓ έμέ. Γράφω προσεχέ- 
στατα. Καν Π . Ζ. Ολτένιτζαν. Αι δυο νέαι συνδρομήτριαι Ινεγράφησαν, 
Απείρους χαί θερμοτάτας εύχαριστίας.— Δα Π. Μ. Λιβερπουλ. Ή  έπιστολή 
σας μετά φρ χρ. 24 έλήφθη. Σάς εύχαριστώ θερμώς. Συμμορφοϋμαι όδη
γίαις σας, Καν Εύ. X .  Ν βι^ομεΐΐβ· Έλήφθη. Ζητούμενα άπεστάλησαν.

Καν Ε  Μ. Βενετίαν. Ευχαριστώ. "Ολας τάς σημειώσεις ταυτας ειχον 
λάβει παρά του γραμματ. τής έχε! Έ θ ν . Βιβλιοθήκης χ. Μ . χατά τήν έκεΐ 
διαμονήν μου. Και ό χ. Σαθ. μέ ειχε πολυ βοηθήσει. Έ ν  τούτοις ευχαριστώ 
διά προθυμίαν. Συνδρομήτρια νέα ένεγράφη. Φύλλα άπεστάλησαν είς Τεργέ
στην.— Κον Σ τ.  Β . ’Αλεξάνδρειαν. Επισπεύσατε εισπράξεις. ’ Αναμένω.__

Καν Μ. Σχ. Ρουστούχιον. Ούδέν έλήφθη. Σάς παραχαλώ μή άναόάλητε. 
— Κον Β . Σ τ. Σμύρνην. Χρήματα έλήφθησαν.— Κον Α . Μ . ’Ολτένιτζαν. 
Άντίτιμον άποσταλείσης σειράς γραμμαιοσήμων |λήφθη. Εύχαριστώ.— Καν 
Ν . Δρ. Κάιρον φρ. χρ. 16 έλήφθησαν. Εύχαριστουμεν.— Κον Σ . Ρ . Κάϊ- 
ρον. Α ρχίζω  νά μή έννοώ τί σημαίνει ή σιωπή σας είς τρεις έπανειλημμένα; 
¡πιστολάς μου. — Καν Αί. Π. Αιδηψόν. Συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστώ. 
— Κ . Σ τ. Δ· Μελιγαλά. Συνδρομή έλήφθη.— Κας Αί. Κ . Μασσαλίαν.—  
Ν . Δ . Λονδΐνον.— Εύ. Α. Π. Βουχουρέστιον.— Α . Κ . Α. Σύρον.— Δ . Ο. 
Κύθηρα.— Αί. Μ- Κάλυμνον.— Μ . Π. ’Αλεξάνδρειαν.— Α. Τρ, Σιχάγον.— 
Δ. Δ. Γαστούνην.— Ε Αί. Λευκωσίαν.— Λ . Π. Λ . Σμύρνην.— Α ί. Π . Αι
δηψόν.— Δ . Ξ . Αίγιον. — Αί. Θ. 'Οδησσόν.— Μ. Τρ. Ταΐγάνιον. Συνδρομαί 
έλήφθησαν. Εύχαριστουμεν.

Β Ι Β Λ Ι Α
Α χ τ ίν ε ς  έχ τής Θ εσ σ α λ ία ς .  Παρά του κ. ’Αλεξάνδρου Φ ι-  

λοτδελφεως τοϋ γνωστού έκ τόσων δημοσιεύσεων καί συγγραμ
μάτων του άγγέλλεται ύπό τόν άνω τίτλον ή έκδοσις τών 
είς σειράν μελετών δημοσιευθεισών είς την «Άκρόπολιν» έν- 
τυπώσεώσεών του έκ Θεσσαλίας.

Ή  μελέτη αυτη τού κ. Φτλαδελφέως είναι άνταξία τών 
άλλων έργων του, καί πολύ ένδιαφέρουσα διά πάντα "Ε λ 
ληνα, ίδια μ,άλιστα διά τούς Θεσσαλούς. Τό έργον τιμάται
δρ 2  50 .

Θ ρησχευτιχαί Ό μ η -ΙΙα ι. ’Εξεδόθη παρά τοϋ γνωστού ρη- 
τορος τΐίς ’Εκκλησίας κ. ’Ιγνατίου Μοσχάκη νέα σειρά τών 
Θρησκευτικών αύτοϋ 'Ομιλιών, άξια μελέτης παρά πάντων 
ίδια, όσοι δεν ηύτύχησαν νά ακούσουν τόν κ Μοσχάκην άγο- 
ρευοντα καί διδάσκοντα την αλήθειαν.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
νδωρ Γαλλικές λαβάνταφ. Οινόπνευμα 90  βαθμών 2 λίτρας. 

Σπίρτο τριαντάφυλλου 50 έκατόλιτρα. Έ κ χ είλ ισ μ α  λαβάντα; 6 5  γραμ-
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\ Ό  Πατρίκιος έξελθών τοϊ'κοιμητηρίου έ/θα άνεπχύετο ό φίλος του, διηυ- 
θυνθη προς τόν σταθμόν αφοΰ προηγουμένως δι’ απλής χειραψίας άπεχαιρέ- 
τησε τήν νεαράν χήραν, ήν ούδόλως είδε άπό τού θανάτου του φίλου του.

Η δέ Ρουμανίς, μ’ δλην τήν αντοχήν τών νεύρων της, χατά τήν κηδείαν 
δέν έπλησίαζε τό φέρετρον, χωρίς νά χαταληφθή ύπό ταραχής παραδόξου χα'! 
έπέμενεν αμέσως νά έγχαταλείψωσι τό ΓΙομεϋράς, ένψ έξεπληροΰντο αί νό
μιμοι διατυπώσεις.Θα έλεγέ τις ότι ¡φοβείτο φωνήν τινα έχ τοϋ τάφου ομιλού
σαν αύτή- έάν δέ αί άραί τών ζώντων ήδύναντο νά ταράξωσι τήν ηρεμίαν τών 

.'εκρών, ο Γοδεφρουά ήθελε διέλθει πολλάς δυσαρέστους στιγμάς έν τω τάφω 
ίου, χαταρώμενος ύπό τής μητρός Σωβάλ. Ή  Ευγενία άπολέσασα έχ τή ; 
ειλικρινούς θλίψεως, ήν ήσθάνθη, πάσαν πρωτοβουλίαν, πάν ένδιαφέρον διά 
ε* τοϋ βίου, άφέθη νά τήν όδηγήσωσιν εί, Παρισίους ανευ άντιρρήσεως.

Β Εισελθοϋσα ε’ις τό έν τή όδώ Βιέννη; οίχημά της, ή Ρουμανίς έχανόνισε 
μιτα θαυμαοτής αταραξίας τήν νέαν πορείαν των, χαι έπεδόθη μετά ζήλου εις 
'ήν Οιαχείρισ ν τής περιουσίας τής θυγατρός της, μηδε’να έπιφορτίζουσα διά 
'*5 πληρωμάς καί εισπράξεις, άλλά μόνη άρκοϋσα είς πάντα. Δ ι ’ αύτήν ούδε- 
8'α μουσική ητο άομονιχωτέρα του ήχου τών Λουδοβίκειων, οταν συνέλεγεν 
®υτα ιι; τά|ταμεία τών τραπεζών, έπιφυλ ασσομένη νά παραδώση εις τούς 
’ «γγενεΐς τ0“ γαμβρού της πάντα ταϋτα, τήν ημέραν χαθ ’ ήν ή Εύγενία θά 
εϊ^νετο πριγχήπ ισσα.

Ιί̂ ν τουτοις ατό της εις ΓΙαρισίους άρ^ξεώς της η Ευγενία ήρνεΐτο νά δε- 
χθη την έτίσκεψιν του Κεμενέρ, περί τοΟ ότοίου τη ώμίλει η μήτηρ της, 
¿ξαίρουσα την προθυμίαν του του νά τήν συναντα συνεχώς χαθ * οδόν χαι νά 
τήν έρωτα μετά πολλυυ ενδιαφέροντος περι τής Ευγενίας. Ά λ λ ’ αΰ:η στρέ- 

φουσα τά νώτα άπήρχετο χαι χλειομένη είς τόν κοιτώνα της άνελύετο είς δά
κρυα, σκεπτομένη οτι εφερε τό πένθος δύο άπόντων* του Ινος όστις άνεπαύετο 
εις Πομεϋρας χαι τού άλλου οστι* Ιχουσίως ειχε ταφή εις τό δάσος τού ΓΙε- 
λάγγ εις ’Αλγερίαν. ’ Ενίοτε άντήλλασσον Ιπιστολάς τινας, άλλ’ ή βραδύτης 
του νέου, οπως απαντα ενέφαινεν επιθυμίαν του νά παύση άλληλογραφών. 
Ιδίως προφανής ήτο στενοχωρία του δταν άγραφε περι τού Γοδεφρουά, όπερ 

ενεβαλλεν είς σκέψεις τήν Ευγενίαν.

Μετα τό πρώτον τής χηρείας αυτής έτος, ή Εύγενία Ισχέφθη οτι ήτο πλέον 
καιρός ν άποχινάξη τήν νάρκην, ήτις ειχε χαταλάβει αύτήν και ν’ άντιμετω- 
πίση ευθαροώς τό μέλλον. ’Ήδη έτρεχε τό εικοστόν έβδομον ετος τής ήλι- 
κίας της και ο)ίγαι γυναίκες ειχον τά γαρίσιιατα δι* ών ή φύσις επροίκισεν 
αυτήν Αλλ’ εις τί τής έχρησίμευεν ή καλλονή, άφοΰ ή καρδία της ειχε το- 
σούτον παραγνωρισθή, αφού άπεστρέφετο π)έον τόν κόσμον και αύτήν τήν 
περιουσίαν της, ή τις τή Ιπέτρεπεν άνετον βίον; Ή ρχισε \ά μή άγαπα και τήν 
μητέρα της και νά μή Ιχη Ιξ ένστίκτου πλέον έμπιστοσύνην εις αύ ήν, ενώ 
Ικείνη καθ’ Ιαυτήν έκαυχάτο οτι τήν ήπάτα ώς ήπάτησεν δλον τόν κόσμον.

Ό  τύπος αυτός τής πενθεράς μάλλον ή τής μητρός ύπέμνησεν ί,μέραν τινά 
εις την θυγατέρα τητ, ότι ήτο άναπόρευκτον ά̂ παρευρεθώσιν είς ΓΙομεϋράς 
κατά τό ετήσιον μνημόσυνον, οπερ ώς ορθόν παρεδέχθη ή Εύγενία, και άνε 
χωρησαν τήν επαύριον διά τόν πύργον. Οί χωρικοί συνωθουντο κατά τήν Ιπ ι- 
μνημόσυνον τελετήν Ιν τώ ναω κ*ι κατά τήν έξοδον ό πρίγκηψ Κεμενέφ άνέ- 
μενε την νεαράν γυναίκα,Γνα χαιρετήση αύτήν Ιδαφιαίως και σφίγξη τήν χεΐρά 
της. Τούτου γενομένου, άνεχώρησβ διά τό Βιαρίτζ, πρός άπερίγραπτον έκπλη- 
ξιν τής μητρός Σωβάλ, ενφ ή Εύγενία μυχίως συνικινήθη διά τήν εύγενή-αι}-
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μάρια. Έ χ χ ειλ ισ μ α  περγαμότου 2 5  γραμμάρια. ’Α φέψ ημα τοΰ tola 

5 έκατόλετρα. Τας ουσίας αύτας άφίνουν έγχυματουμένας έπί 1 5 η μ έ

ρας καί φιλτράρουν.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι

Κ οκκινογούλι*. Τα ιούλλα τών χοκχινογουλιων δίδουσι ζωμόν δρο
σιστικόν χαι μαλαχτιχα αφεψήματα.

Τα διάφορα είδη τή ς μαγειρικής τών χοκχινογουλιων δέν είναι τό 
σον έν χρήσεε π α ρ’ ήμΐν. Τρώγονται συνήθως ώς σαλάτα. Ίδου διά
φοροι συνταγαι μαγειρικής αυτών.

Λ '.  Κοκκινογούλια  σωτέ. Κοκκινίζεις μέ βούτυρον εν κρομμύδιον 
καί μίαν σκελίδα σκόρδου ψιλοκομμένα' επειτα προσθέτετε τά κοκ
κινογούλια βρασμένα καί κομμένα εις φέτας, άφίνετε έπί 3 λεπ τά , 
προσθέτετε φαρίναν, αλας, πιπέρι, μίαν κουταλιάν ξύδι καί ολίγον 
μαϊντανόν ψιλοκομμένου, βράζεται έπί δέκα λευπτά ή έν τέταρτον.

Κοκκινογούλια  κρ ίμ α  Ά φ οΰ τά ψ ήσετε εις τδν φούρνον καθαρί
ζ ετε  καί κόπτε εις ψιλάς φέτας, κοκκινίζετε μέ βούτυρον καί μίαν 
κουταλιάν φαρίναν καί ολίγον αλας. Μ ουσκεύετε μέ γάλα καί άφίνετε 
νά βράση σιγανά διά νά έχ η  σάλτσαν καλώς δεδεμένην.

Αιατήρησις κοκκινογουλίω ν. Ά φ οΰ τά βράσετε τά καθαρίσετε τα 
κόπ τετε εις φέτας καί θ έτετε εις δοχεΐον πήλινον. Τ ά  σκεπάζετε μέ 
καλόν ξύδι καί άφίνετε εις μέρος ξηρόν. Εις πάσαν ωραν έξάγετε εξ 
αύτών καί κατασκευάζετε τήν σαλάταν σας.

Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ώ Γ Ε Ι Ο Ν  

Μαρίας Βελλή δδός Ζήνωνος
"Ηρχισαν καί Ιξακολουθοϋν ταχτιχώς τά μαθήματα τού ιδιωτικού Παρθε

ναγωγείου τής χ. Μαρίας Βελλή. ’Εν αΰτφ πλήν τής διδασκαλίας τής 'Ε λ λ η 
νικής χαί γαλλικής γλώασης είσήχθη εσχάτως καί τό μάθημα τής χοπτιχής καί 
ραπιχής, ώς καί άλλων γυναικείων τεχνών.

Εις τό Παρθεναγωγεΐον τής χ. Μαρίας Βελλή γίνονται μέχρι τέλους τοΰ 
μηνός μαθήτρια! δεκταί Τά δίδακτρα πολύ οικονομικά.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕ}ΟΝ ΤΩΝ Κ Υ Ρ ΙΩ Ν
Ό  κ Φωστήρας δ διευθυντής τού υποδηματοποιείου τών Κυριών έπί τρί

μηνον σπουδάσας εκ του σύνεγγτς εΐ; τά Μέγιστα τών Παρισίων Εργοστάσια 
χαί τελειοποιήσας τήν δύσχολον τέχνην τής εφαρμογής τών υποδημάτων καί 
ώς Ιχ τούτο·· τό άνετον βάδισμα, χατώρθωσε νά έφαρμόαη τό αρχαΐον Λό- 
γιον, «και Βήμα ποδός καί γίλως όδόντων κ τ.λ .

Ποία Κυρία ή Δεσποινίς, καλαίσθητος δέν θά παραγγείλη ε’φέτος τά υποδή
ματά της εις τό τελείως οόργανισμένον ’Εργοστάσιου τών Κυριών τό άνωθεν 
τοΰ Καταστήματος τοΰ χ. Φωστήρα. Ό τ ι  δήποτε δέρμα καί δτι δήποτε σχή 
μα αν ζητήση τις θέλει εϋρει εις πλυυσιωτάτην συλλογήν.

Τό ύποδηματοποιεΐον τοΰτο τών Κυριών,τό ίπίτής οδοΰ Σταοιου αρ.55ωρι- 
σεν ώς κατωτέρω τάς τιμάς τών έν αότω κατασκευαζομένων υποδημάτων, ών 

ιυώότβς και στερεότης άαιλλαται πρός τά τών γνωστοτέρων Παρισινών.η κομψότης χαι στερεοτης
Μπόχες γυνχ'κ. Σεβρω Ραλ· 2 1 .25  '  Μέ Λουιχιένζ 2 2 .50

Δαν*ς
»
ο

Γόβες
ο

Σαγρέ 
Χρωματ » 
Σεβρώ »
Σαγρέ » 
Λοοστρίν.» 
Χρωματ. » 
Σεβρό ·
Σαγρέ » 
Λουστρίν »

18 1 19.25
92 » 2 3 .25
16 » 17.25

13.50 » 14.75
15 0 16.85
17 » 18.25
15 Β 16.25
13 » 14 .25
15 » 16.28

ι α τ ρ ο ς  κ Γ Ε Ω Ρ Γ .  Α ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Είδικώς σπουδάσας έν Ιίαρισίοις τήν Όδοντοϊατρικήν καί 

τά νοσήματα του στόματος.

Α έχ ετ α ι καθ' έχ ά σ τη τ  ά π ό  τής 9 π . μ .
‘Οδός ’Οφθαλμιατρείου άριθ. 1 δίς.

ΕίδοποιοΟνται οί έν ταϊς έπαρχίαις κ .κ . συνδρομηταί 

καί συνδρομήτριαι οί καθυστεροΟντες συνδρομας της  

«Έψημερίδος τών Κυριών» δτι αποστελλεται ειδικός 

είσπράκτωρ προς ε"σπραξιν τών καθυστερουμενων. Π α -  

ρακαλοΟνται δέ δπως ευαρεστούμενοι καταβάλλουν οσον 

τό δυνατόν ταχύτερον τήν μικράν οφειλήν των, ΐνα μη 

διά τής χρονοτριβής αύτοΟ υποβαλλομεθα εις μεγαλας  

δαπάνας.

Ρ α Πτ Ρ ΙΛ .  φορεμάτων, τελειοποιηθεΐσα παρά τή x . D e s se g n é , ζητεΐ ερ

γασίαν εΐς οί*ογενεία<. Συνιστάτα·. θερμώς χαι παρ’ ή μώ ν. Πληροφορίαι εις τό 

γραφεΐον μας.

Υ Π Η Ρ Ε Τ Ρ ΙΑ  καλή, έχουσα άρίστας συστάσεις ζητεί θέσιν θαλαμηπόλου.

*Η διίύθυνσις εις τό γραφεΐον μας. ______________

τήν υποχώρησιν. Όταν δε μετά δύο ημέρας έλθών εις Πομεϋράς κατέθηκ.ν 
εις τους πόδας τής νεαράς χήρας ό ειλικρινής αυτός φίλος, τό ονομά του, 
τήν περιουσίαν του, και τήν καρδίαν του, ή Ευγενία εδοκίμασεν ολίγην έκ- 
πληξιν χαι χωρίς νά τω δώση οριστικήν άπάντησιν, έξέφρασεν αύτώ τήν ευ
γνωμοσύνην της διά τό διάβημά του τοΰτο, τήν έκτίμησιν ήν δι * αότόν ήιθά. 
νετο χαί τό αδύνατον του νά τόν καταστήση ευτυχή, ώς Ινόμιζεν ότι δέν κα
τέστησε τοιοΰτον και τόν σύζυγόν της, άποθανόντα ’ίσως Ικ θλίψεως.

—  Δέν έξηοτάτο τοΰτο άπ* έμοΰ, προσέθηκεν, άλλ’ ορκίζομαι ότι ουδέ 
σκιά ενόχου σκέψεως μοι έπέφερέ ποτε έρύθημα, ενώπιον τοΟ συζύγου μου. 
Έ ν  τούτοις ύφιστάμην μαρτύρια και προτιμώ, αντι να διελθω εκ νέου τοιοΰ
τον βίον μετ * άλλου, νά φυλάχτω κάλλιον ποίμνια εις τό έσχατον χωρίον 
τοΰ Βεάρν.

Ό  πρίγκηψ Κεμενέφ, πλησιάσας τήν νεαράν γυναίκα, έκλινε πρό αυτής τό 
γόνυ και ήσπάθη τήν χεΐρά της.

—  Εισθε ή γυνή, ήν εφανταζόμην εϊπεν. ”Ηδη σάς αγαπώ πλειότερον. Ινα 
δε σάς όμι/ήσω άπροκαλύπτως, σάς λέγω ότι από πολλοΰ εμάντευσα το μυ
στικόν σας. Φρονείτε ακόμη ότιΙό Πατρίκιος Ό -Φ άρελ σάς σκέπτεται ;

—  Τ ι πειράζει, άφοΰ έγώ σκέπτομαι αΰτόν !
Τ ίς δύναται νά μέ άποσπάση άπό τήν άνάμνησιν τούτην ;
— Έ γ ώ  ! ! Και θά σάς εδιδον εκτός τοΟ απείρου έρωτός μου, Ικεΐνο, όπερ 

ό Γοδεφρουά δέν ήδυνήθη νά^ιάς δώση, τήν δόζαν τοΰ αριστοκρατικοΰ κο. 
σμου, ήν δύναται νά ποθήση *|υνή τής ηλικίας σας και τής καλλονής σας !

— Θά^ήμην δυστυγής και έπι θρόνου ώς έκ τοΰ χαρακτήρό; μου Ά λ λ  ίδου 
ή άπάντησίς μου* θέλετε ν’ αναμείνετε επι Εν έτος ;

—  Και μετά εν έτος θά γείνητε σύζυγός μου έάν πεισθήτε, ότι ό απών δέν 
σάς αγαπά ; είπεν ό πρίγκηψ μετά πικροΰ μειδιάματος.

—  Και έάν είμαι βεβαία ότι και υμείς μέ αγαπά* ε ακόμη. Γνωρίζετε δέ 
ότι έν περιπτώσει δευτέρου γάμου, κατά τήν διαθήκην τοΰ συζύγου μου, θά 
έλθω πρός υμάς μέ χενάς τάς χεΐρας.

Τήν αϋτήν Ιαπέραν άπέστελλεν Ιπιστολήν πρός τόν Ό -Φ άρελ, καταλήγου. 

σαν ώς έξης :
« Ιδού  λοιπόν ότι σας έξέθηκα παν ο ,τ ι μβ! είπεν ό πρίγκηψ Κεμενέφ- 

» Ό σ ο ν  άφορα είς τήν άπάντηαίν μου, άρχει νά οάς ιιπ ω  δτι ¿ζήτησα παρ 

>αυτού προθεσμίαν Ινός έτους, ινα σχιφ θώ ,—  χαί δεν θά σάς άποχρύψω ?πί- 

»σης δτι ήννόησε τήν άληθή αιτίαν τής προθεσμίας ταύτης— χαί διά νά λάβω 

«τήν περί τούτου γνώ μην σας, ήτις μοι είναι απαραίτητος εν τή περιστασει 

»ταύτη, ώς ύπήρξέ μοι σημαντική καί βαρύνουσα χαί εν τη προγενεστέρα του 

'ου μου άποφάσει.
«Τί ήδυνάμην ν’ απαντήσω ; ιισθε ό άρμοδιώτερος πάντων νά χρίνητε, 

»διότι γνωρ'ζετε ε’πίσης καί τόν πρίγχηπα, Έ γ ώ , ουδόλως ήλλαξα, και σας 
»επαναλαμβάνω σήμερον δσα σας είπον ημέραν τινά, δτι ποσώς δεν ίχανο- 
»ποιήθη ή μεγάλη ελπίς τής καρδίας μου, διά τής προσποιητής όλως προθυ- 
ομίας μεθ’ ής έσκεύσατε ν’ άπομαχρυνθήτε άπ’ εμού.

«Οϋτω, Ιάν μοί εΐπητε νά συζίυχθώ τόν πρίγχηπα, θ’ ακολουθήσω την 
»συμβουλήν σας, ήτις θά μοί δοθή Οευθέρως τή φορά ταύτη, διότι φρονώ ονι 
»μετά τοΰ πρίγκηπος δέν συνδέεσθε δι ισχυρών φιλίας δεσμών, οτι ουδ̂ ν 
«οφείλετε είς αυτόν, καί δύναμαι μάλιστα νά σάς διαβεδαιώσω δτι δεν θα αν- 
• τοκτονήση έάν άρνηθώ νά τόν συζ-υχθώ. "Ωστε ούδείς λόγο'ς σάς άναγκαζει 
»εις τό μΛλον νά μέ θυσιάσητε ε’κ νέου, έκτός έάν ό ρόλος τοΰ προπαρα- 
»σκευαστοΰ τών όλοκαυτωμάτων εισεχώρησεν εις τας κλίσεις σας. ^

«'Απαντήσατε' μοι άμα ώς σκεφθήτι ώρίμως. Ί ο  δεύτερον η 'η  κρατείτε εις 
»χείράς σας τό μέλλον καί τήν εύτυχίαν άτυχοΰς γυναικόι. Βεβα'ως τό τοι- 
»οΰτον είναι άσήμαντον άλλ’ δσον έλάχιστον καί άν σάς φαίνηται είς όποιον- 
»δήποτε παράδοξον τροχόν, έάν έτροχίσθη καί έσκληρύνθη ή καρδίας σας, Ά 
»γυνή αύτη δεν οφείλει νά είναι δ ι’ όμάς ή τυχοΰσα, εκτός έάν ό άήσ *»)< 
» ’Αλγερίας Ιφόνευσεν Ιν ύμιν καί αύτά τά μικρόβια τής άναμνήσεως».

( ’Ακολουθεί).


