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Κ α λ ή  ρ ο ν  φίλη,

Θά συμβάίνη βέβαια καί είς σέ τήν τόσον θετικήν, τόσον 
μετρημένην, τόσον άκοιβολόγον είς τας σκεψεις και τα αι 
σθήματά σου νά έρχωνται στιγμαί κατα τας οποίας βαρυ- 
νεσαι όλίγον τά πράγματα τά όποια αγαπάς. Τό β α ρ ύ τ ε -  
σ α ι  αυτό δεν είναι ή κατάλληλος ίσως λεζις, αλλ αδια- 

φορον.
’Εγώ αγαπώ υπερβολικά τάς ’Αθήνας, όχι ό)ς συνήθως ά- 

γαπώμεν ή άρεσκώμεθα είς μίαν πόλιν, άλλ ως αγαπώμεν 
ζών τι καί ύπαρχον καί δρών προσφιλές προσωπον. Αλλ ως 
με οσους πολύ συνδεώμεθα καί πολύ αγαπώμεν, δυσαρεστου- 
μεθα καί όργιζόμεθα ενίοτε, ούτω και εγω ευρισκομαι θυμω
μένη, μαλωμένη, ήγανακτημένη με τάς ’Αθήνας μου κατα 

τάς ημέρας αύτάς.
Καί ό θυμός μου φθάνει είς σημεΐον, ωστε θα τας αφηνα 

ευχαρίστως καί θά άπεμακρυνόμην όσον τό δυνατόν ταχυτε- 
ρον άπό τάς πολύ θερμάς, τάς πολυ εκνευριστικας περιπτύ
ξεις των αύτών τών ημερών. Οπου αποδεικνυεται η αλή
θεια οτι πάν ώραΐον πράγμα έχει τάς ασχήμιας του, έχει 
*αί τά σκιερά σημεία του, έχει καί τήν κακήν οψιν του. Καί

αί Άθήναι αί ώραϊαι, αί ίοτεφεϊς Άθήναι, ή προνομοιου- 
χ’ος τής Παλλάδος καί τών Όλυμπειων πόλις, αποκαλύπτον
ται αύτάς τάς ημέρας ύπό τ ή ν  κακήν την ασχημον, την αηδή, 
τήν άνιαράν οψιν των. Θά ένόμιζε τις οτι ο Ηφαιστος εξε- 
θρόνισεν άπό του Παρθενώνος τήν πολιούχον κόρην και ότι 
απρόσκλητος ένεκατέστησεν εδώ το έκ πυοος και σίδηρου βα- 
σίλειόν του. Καί σφυρηλα ι-ών τά βουνά μας και τους βρά
χους μας μετέβαλλε τήν πόλιν είς ηφαιστειον, εις κάμινον 
σιδηρουργού, άπό τού πυρακτωμένου σιδήρου τού οποίου 
έκπέμπεται λευκός, πυρωμένος άηρ, άχνιζων δια μυριων στο
μάτων καί καταφλέγων πάντα καί πάντας. "Ω ! φιλη μου ! 

Τ ί ασφυξία, τί στενοχώρια !
Ουδέποτε τό λευκόν χρώμα μοί έφάνη είδεχθεστερον άπό 

αύτάς τάς ημέρας. Ό  ουρανός μας λευκός, σκεπασμένος απο 
τήν λευκήν ατμόσφαιραν, τήν οποίαν ο πυρονων ήλιος σχη
ματίζει περί τήν γην Ό  αιθήρ, ό όρίζων, οι δρόμοι, αι οι- 
κίαι, όλα λευκά, πάλλευκα, ολα αχνίζουν, ολα καιουν. Νο
μίζεις ότι αί Άθήναι μετεβληθησαν εις μιαν απεραντον Σα
χάραν, τής οποίας αί πού καί που πρασινιζουσαι οάσεις α
δυνατούν νά ελαττώσουν τήν θερμότητα. Τα  καϋμενα τα 
άνθη καί τά φυτά μας. "Ολα με ερριμενα τα χωρίς ζωην 
φύλλα των πρός τά κάτω, έτοιμα νά άποσπασθούν τών μί
σχων των, ώσεί λιποψυχουντα. Πρό ολίγου άκομη παρεστην 
είς τό τελευταϊον ψυχορράγημα ενός άνθους, τό όποιον τόσας 
ήμερα τώρα έκαμάρωνα έπί ενος θαυμάσιου φυτού, αναρριχω- 
μένου μεγαλοπρεπώς εις τήν θύραν τού γραφείου μου. Και 
ήτο λευκοοοόδινον, ώσεί έκ κηρού κατεσκευασμενον με ελα- 
φρόν άρωμα, τό όποιον με έμεθυε. Σήμερον τά στιλπνά, τα 
ρόδινα πέταλά του είχαν χάσει τήν ζωηρότητά των, ή έκ- 
φραστική, ή ζωντανή φυσιογνωμία του εΐχεν άλλοιωθή. Ε -  
νόμισα οτι όλίγον υδωρ ισως θα το εσωζε. Και με λεπτόν 
σπόγγον έλαφρά, έλαφρά, προσεπάθησα νά δροσίσω τόν μί-
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σχον του, νά το επαναφέρω εις την ζωήν ή οποία έφαίνετο 
οτι το άφηνε. Τό πτωχόν άνθύλλιον. Ούτε την θωπείαν της 
ύγράς σταγόνος δέν ήδυνήθη νά ροφήσγ. Καί άπεφυλλίσθη 
έκεΐ υπό τό ύστατον τής ζωής ράντισμα, ως άνθρωπος ά- 
ποθνησκων, δια τον οποίον ούδεν φάρμακον, ούδέν τονωτικόν 
ισχύει πλέον.

Καί δμως μέ δλην αυτήν την ζέστην όσοι καί οσαι γρά
φουν είναι υποχρεωμένοι νά εξακολουθούν τό έ'ργον των, νά 
ευρίσκουν μάλιστα καί ζητήμ.ατα κάπως φλογερά, ύποκινοΰν- 
τες οδτω διά τής ο'μοιοπαθητικής αυτής μεθόδου τό ενδια
φέρον των αναγνωστών των.

Το Γυναικ εϊον ζ ή τ η μ α

Δεν είξευρω έάν εις την άρχήν αύτήν ύπείκουσα καί ή φίλη 
Ακροπολις, εθεσε κατά τας ημέρας αύτάς τό Γυναικεΐον ζή 

τημα επί του τάπητος, διά σειράς δημοσιεύσεως κυρίων άρ
θρων, τά όποια, εάν έγράφοντο από γυναίκα καί μάλιστα 
άπό την άρ χ η γ ον  τον γυναικείου  ζητήματος, ώς μ.έ όνομ.ά- 
ζουν, θά έπροκάλουν άναντιρρήτως την εξορίαν μου εκ των 
’Αθηνών. Ευτυχώς δτι ό γράψας ήτο άνήρ, καί δτι μέ την 
υπογραφήν Ρ ιζοσ π ά στη ς  εδικαιούτο νά μελετήσν) τό ζήτημ.α 
ώς τό έμελέτησε, νά τό πραγμ.ατευθή, ώς τό έπραγματεύθη 
χωρίς ούδένα νά διατοέξγ κίνδυνον.

Καί τό έπραγματεύθη en m a ître ,  ώς θά έλεγες συ ή αιω
νίως γαλλίζουσα, μέ δύναμιν λόγου καί επιχειρημάτων άκα- 
ταγώνιστον, μέ ευρύτητα ιδεών καί θεωρίας πολύ τολμηράς 
βεβαίως, άλλα καί πολύ βάσιμους, τέλος μέ πνεΰμα καί άο- 
χάς, αί όποΐαι άποδεικνύουν, οτι οί άνδρεςέν Έ λ λ ά δ ι  ασχο
λούνται, μελετουν, βασανίζουν τό ζήτημ.α αύτό τό αιώνιον 
καί άτελείωτον καί προκατακλυσμιαίων τής γυναικός μέ πολύ 
περισσοτέοαν ευρύτητα βλέψεων άπό τούς άνδρας τής Δύ- 
σεως.

Δέν εννοώ μέ τοΰτο δτι συμφωνώ καθ’ δλα μέ τόν Ριζο
σπάστην κύριον, τόν όποιον μ,αντεύω υπό τούς πιθηκοάνδρας 
καί τάς πιθηκογυναΐκας, αΐτινες του έξέφυγον εις τήν φοράν 
του λόγου. 'Υπάρχουν μ,άλιστα ίδέαι του, αί όποΐαι άπλώς 
ριπτόμεναι, βλάπτουν μ.άλλον παρά νά ωφελήσουν τό ζή
τημά μας. Δέν παραδέχομαι αί'φνης τήν θεωρίαν του, καθ’ 
ήν αί γυναίκες είναι έλαφραί καί πετεινόμ,υαλοι διότι φέρουν 
πίλους μέ άνθη καί μ.έ πτερά καί φορέματα μέ τρίχαπτα. 
Οί άοχαϊοι Έ λλ ηνες ,  οί όποιοι υπήρξαν οί σοφώτατοι τών 
άνθοώπων έστεφανόνοντο συχνά μέ άνθη, έφερον /δέ καί πο
λυτελή ενδύματα, χωρίς διά τοϋτο νά ήσαν όλιγώτεοον σοφοί. 
Οί μεγάλοι Έρρΐκοι καί Λουδοβίκοι έφερον επίσης στολάς 
μ.έ τρίχαπτα καί μέ κεντήματα καί μέ κροσσούς, καί πίλους 
μέ πτερά γιγάντεια καί ψιμμύθιον καί έρυθράς βαφάς εις τό 
πρόσωπον, χωρίς διά τοϋτο νά ύπήοξαν όλιγώτερον μ.εγάλοι. 
Καί ό Μέγας Ναπολέων καί ό Βίσμαρκ καί οί πανσθενοΐς 
Τσάροι τών Ρωσσιών φέρουν βεβαίως πολυτελείς στολάς, εν 
αίς ό χρυσός καί οί πολύτιμοι λίθοι καί τά χρώμ,ατα καί τά 
πτίοωτά λοφία παίζουν μέγαν ρόλον, χωρίς διά τοϋτο νά έκρά- 
τησαν καί νά κρατοΰν όλιγώτερον σθεναρώς τήν πολιτικήν 
τής Ευρώπης καί τοΰ κόσμου ό'λου εις τάς χεΐράς των.

"Επειτα ή μέλαινα περισκελίς, τό ά/)δές καί άσχημον αύτό 
ένδυμ.α, τό όποιον άποτελεΐ εν τών ιδανικών του έν τγί άφο-

| μοιωσει τών δυο φύλων, είναι τόσον γελοΐον, ώστε θά ήτο 
προτιμότερον διά τούς άνδρας νά βάλουν φορέματα γυναικεία 
παρά νά παρακινοϋν ημάς νά τούς άκολουθήσωμεν εις τό 
άκαλαίσθητον αύτό ένδυμά των. Δέν είξεύρω διατί νομίζει ό 
ριζοσπάστης κύριος, οτι δταν γείνωμεν σοβαρώτεραι, πρακτι- 
κωτεραι, λογικώτεραι, πρέπει άπαραιτήτως νά γείνωμεν καί 
«αχημοτεραι. Εγω νομίζω, ότι αύτό δέν θά γείνγ ποτέ καί δτι 
ή γυνή ή λογική, ή πρακτική, ή εργατική θά μείνγ ώς είναι έν 
ταυτώ γυνή φιλόκαλος, καλαίσθητος, άγαπώσα τήν αρμονίαν 
έν πάσι, ώς είναι άλλως καί σήμερον όλοι οί άνεπτυγμένοι καί 
άληθώς υπέροχοι άνδρες τοΰ κόσμου. Νομίζω δτι περισσότερα 
άνθη κοσμοϋν τάς κομβιοδόχας τών μεγάλων πολιτικών άν- 
δρών τής Εύρώπης, μή έξαιρουμένης καί τής μικράς χώραί 
μας, παρά άνθρωπων άμαθών καί ταπεινών τάξεων. Πολλοί 
περισσότεροι έξ αύτών τηροϋν πιστούς τούς συρμούς καί τάς 
εθιμοτυπίας ή άνθρωποι άμαθεΐς καί άπαίδευτοι. Δέν υπάρ
χει δέ κίνδυνος δτι ή γυνή, ή όποια επιδιώκει τήν τελειο- 
ποίησίν της διά τών τεχνών καί επιστημών καί έν γένει διά 
τής έργασίας, θά έξανδρισθή διά τοΰτο, άλλ’ ούτε θά περί- 
φρονησγ ακριβώς τό ώραιότερον προνόμιον, τό όποιον ή φύ- 
σις τ/] εδωρησε ι το κάλλος. Αφοϋ μάλιστα τοϋτο οχι μόνον 
δέν παρακωλύει τήν πρόοδον, άλλ’ είναι ό πρώτος καί μέγι
στος αύτής παράγων.

Αύτή, φίλη μου, είναι μία μεταξύ τών πολλών ασυμφω
νιών μας μετά τοΰ γράψαντος τά  ριζοσπαστικά έκεΐνα περί 
τοΰ γυναικείου ζητήματος άρθρα του εις τήν «Άκρόπολιν». 
Έσπευσα  νά σημειώσω αύτήν πρώτην, διότι αγαπώ πολύ 
τα καλα και εύμορφα πραγματα καί ή ιδέα, δτι, ένδεχόμε- 
νον νά έπηρεασθοΰν αί άναγνώσασαι τάς ιδέας αύτάς καί θε- 
λήσουν νά άνδρίζουν κατά τήν ένδυμασίαν, μέ άνησυνεΐ φο-Λ f Jm f Μ Κ  ̂ J Α Γ
οερα. Μια η όυο ετόλμησαν νά κάμ,ουν τοιοΰτον νεωτερισμόν 
εως τώρα,— πολύ πρό τοΰ γράψαντος, είναι αληθές,— καί 
κατήντησαν τόσον γελοΐαι, ώστε θά είναι φρικτόν,έάν ή πρόο
δος της  γυναικος περιπέσγ εις τό γελοΐον άπό αύτής τής 
πρώτης έξελίξεώς της.

Τώρα καί δι’ άλλας άσυμφωνίας μας θά σοί γράψω έπίσης 
προσεχώς, έπειγομένη σήμερον νά ιιεταπηδήσω έστω καί φαν- 
ταστικώς άπό τά καυστικά χώματα τών ’Αθηνών εις τήν κο
ρυφήν τοΰ Ακροκορινθου. Η άναμ,νησις μόνον τής ώραίας καί 
δροσεράς πρωίας, ην διήλθον εκεί, θά με άναζωογονήσγ τό

σον, ιυστε να δυνηθω να σου μεταδωσω δσον τό δυνατόν πι
ο ,οτερα το θέαμα, το οποίον απηλαυσα τάς όλίγας ¿ίρας τής 
έκεΐ έπισκέψεώς μου.

‘Ο Ά κ ρ ο κ ό ρ εν θο ς

Τι κρΐμ.α οτι ο Πήγασός μου δέν ήδυνήθη νά παρακολου- 
θήση τόν άρχαΐον πρόγονόν του εις τά αιθέρια υψη. θ ά  μέ 
έφερεν ουτω άκόπως εις τήν κορυφήν τοΰ Άκροκορί\θου, χ ω 
ρίς να υποστώ την εξαντλητικήν άνοδον μιας ολοκλήρου ώ
ρας, επι ανωφερειας τόσον τραχείας καί άποτόμου, ώστε μό
νον με αναρριχητήρας τών "Αλπεων θά ήδύνατό τις κάπως 
άκοπιότερον νά άνέλθη εως έκεΐ.

Ω ! φιλη μου ! ωραία τά υψη, άλλά πόσαι δυσκολίαι, 
πόσος κόπος ίνα άναρριχηθγ τις μέχρις αύτών. Διά τοΰτο βέ
βαια οι περισσότεροι μ.ενουν εις τό μέσον τοΰ δρόμου, ή προ-
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τιμοΰν εις τήν ζωήν νά άκολουθοΰν τούς κατήφορους, έστω 

καί όταν ουτοι όδηγοΰν εις άβύσσους καί εις κρημνούς. Εύτυ- 
χώς οτι δέν άνήκω εις τήν κατηγορίαν αύτήν, δτι άγαπώ νά 

άγωνίζωμαι καί νά παλαίω μέ άνηφόρους, χωρίς νά χάνω ποτέ 
. τήν έλπίδα δτι έπί τέλους μέ πολύν κόπον καί πολλήν θέλη- 
σιν φθάνει τις δπου καί άν θελήσν). Καί αύτήν τήν φοράν ή 
επιμονή καί ή θέλησις ύπερίσχυσαν. "Αν καί έξησθενημένη 
άπό τά λουτρά, δν καί διατελοΰσα ύπό ιατρικήν άπαγόρευ- 
σιν διά κόπους καί καταπονήσεις, έν τούτοις έπέμεινα. Οί 
σύντροφοί μου είχον άρχίσει νά μεμψιμοιροΰν. Καλός τις φί
λος πλοίαρχος, θηρίον άτρόμητον τής θαλάσσης, άλλ’ άσυνεί- 
θιστος νά άναβαίνγ δψη μεγαλείτερα τής σανιδίνης κλίμακος 
τής γεφύρας τοΰ άτμοπλοίου του, άπομάσσων συνεχώς τόν ί
δρωτα τοΰ προσώπου του καί άσθμαίνων διεμαρτύρετο έναν- 
τίον μου, διότι μέ τήν εύπετή, λέγει, φαντασίαν μ.ου τόν 
παρέσυρα εις τά  κατσικόβραχα έκεΐνα, εις τά  όποια μόνον αί
γες, άλλ’ δχι άνθρωποι ήδύναντο άκ^νδύνως νά άναοριχώνται.

Πό σον έγέλασα μέ τό άναρριχητικόν αύτό όλων μας άγώ- 
νισμα καί μέ τήν ποικιλίαν τών διαμαρτυριών καί μ,εμψιμοι- 
οιών, αΐτινες συνώδευον τήν άνάβασίν μας έκείνην. ’Αλλά καί 
πόσον έκουράσθην. Δέν είξεύρω, δν ό ναός αύτός τής ’Αφρο
δίτης είχε πολλάς προσκυνητρίας καί προσκυνητάς, άλλά βε
βαίως οί μέχρι τοΰ ΰψους έκείνου άναρριχώμ.ενοι έρασταί. τό
σον άσχημοι καί έξηντλημ-ένοι καί κάθυδροι θά έφθανον έκεΐ 
επάνω, ώστε πολύ φοβοΰμ.αι δτι τό πΰρ, τό όποιον θά τούς 
έφλεγε τά στήθη, δταν θά ήρχιζαν τήνέκδομήν των, θά έξητ- 
μίζετο πολύ μετά τόσην ίδρολουσίαν καί τόσην ρευστοποίη
σή. Ά λ λ ’ άρά γε πεζή άνήρχοντο πάντοτε ϊω ς  έ κ εΐ ;  Καί 
έάν παραδεχθώμεν τό τοιοΰτο, βεβαίως ό σήμ,ερον κατη- 
ρειπωμένος βράχος, άλλην τότε θά παρουσίαζεν οψιν. Διότι 
όσον καί δν έλατρεύθη ή Αφροδίτη έδώ, βεβαίως οί Κο- 
ρίνθιοι καί παραδόσεις ίστορικάς είχον καί μέ θεούς άλλους 
έγειτόνευον καί ήρωας ήρίθμουν πολλούς εις το άρχαιότατον 
παρελθόν των, όπως άλλοι πολλοί ναοί καί ηρώα καί άγάλ- 
ματα ύψοΰνται εις τόν βράχον τοΰτον, δστις θά άπέβαινεν 
ουτω κοινόν τών θεών καί τών ηρώων μεγαλοπρεπές μαυσω- 
λεΐον. Καί δρέπει νά ομολογήσω, δτι διά νά αίσθάνωμαι ό
λιγώτερον τόν κόπον, κατιορθουν έφ’ δσον άνηρχόμ.ην νά άνε- 
γείρω διά τής φαντασίας τά κατερειπωθέντα τεμένη καί ά- 
γάλματα καί νά τά τοποθετώ εις τάς θέσεις, άς έφανταζό- 
μην καταλληλοτέρας δι’ έκαστον; νά περιεργάζωμαι τό κάλ
λος καί τήν τέχνην των καί νά λησμονώ ουτω τήν κούρασίν 
μου. Ώραΐον πράγμα ή φαντασία, φίλη μου "Εστω καί δταν 
τάς παραπλανήσεις της συνοδεύφ πικρία τις καί άπογοήτευ- 
σΐς· τοΰτο δέν έμποδίζει νάμάς κάμνγι νά λησμονώμεν πολλάς 
«νιαράς τής ζωής στιγμάς, καί πολλά άσχημα πράγματα νά 
ττεριβάλλγι καί παρουσιάζν) ύπό δψιν έπάγωγον καί θελκτικήν.

Ουτω άναρριχωμένη κατώρθουν νά λησμ-ονώ τόν κόπον 
μου, νά ανευρίσκω τήν θέσιν εις ήν ύψοΰτο έπιβάλλον καί 
αυστηρόν τό μνημεΐον τοΰ σοφοΰ Περιάνδρου, τοΰ μ-εγάλ.ου 
τουτου βασιλέως τής Κορίνθου, δστις ώσεί ΐνα διαψεύσγ τά 
περί τής παροιμιώδους τών Κορινθίων έλαφρότητος λεγόμενα, 
εγενετο τόσον τέλειος, ώστε ήξιώθη τής τιμής νά ταχθή με- 
Ταξύ τών επτά τής Ελλάδος σοφών. Ά λ λ ’ δστις μεθ’ δλην 
'ϊήν σοφίαν του περί τό τέλος μάλιστα τοΰ βίου, δχι μόνον

εις τόν ναόν τής Αφροδίτης προσήλθεν ικέτης, άλλά καί έξι- 
λεών την θεάν τοΰ κάλλους διά τό αύστηοόν παρελθόν του, 
αύιήν τήν ιδίαν σύζυγόν του Μέλισσαν έθυσίασεν εις τόνβω- 
μ.όν της, δολοφονήσας αύτήν, ΐνα έλεύθερος παραδοθή εις γε
ροντικούς έρωτας. Καί άναλογιζομένη, φίλη μου, τό τρομερόν 
καί άπαίσιον τής άτυχοΰς Μελίσσης τέλος, ήννόουν διατί οί 

Κορινθιοι παρίστανον τήν Άφροδίτην των οχι μόνον μέ κε- 
στον, άλλα καί ένοπλον. Δέν άρκεΐτο μόνον είς τάς άφανεΐς 
πληγάς, τάς όποιας τά τόξα τοΰ πονηροΰ υίοΰ της κατέφε- 
ρον είς τά στήθη καί τάς καρδίας τών θνητών. Δέν τής ήρ- 
κουν αι λεγεώνες τών γυναικών, αί όποΐαι άπηρνοΰντο τήν άρε- 
τήν,τήν τιμήν, τήν αγνότητα καί άφιέρουν τόν βίον των είς 
την αποκλειστικήν λατρείαν της. Δέν τήν ίκ.ανοποίουν αί 
λέαιναι καί αί βακχίδες αί ολόγυμνοι καί έν όργίοις τελοΰσαι 
άνά τούς βωμούς καί τά τεμένη της τάς άπαισίας παννυχί
δας των. Δια τας έναρετόυς συζύγους, τάς άγνάς παρθένους, 
τας αρνουμενας νά άναγνωρίσουν τήν κυριότητά της καί έοη- 
μ.ουσας τους ναούς της άνδρών έπιφανών ήτο άνΟ>εής καί 
αμείλικτος. Ο ,τι  το βέλος τοΰ υίοΰ ήδυνάτει νά πράξγ) -κατ’ 
αύτών, τό έπραττε τό έγχειρίδιον τής μητρός, δι’ ου ώπλί- 
ζετο ή χειρ τοΰ συζύγου.

Συνοδευομενη άπό τάς σκέψεις μου αύτάς έφθασα τέλος 
είς τήν κορυφήν, ένθα εκπαγλον, καταπληκτικόν, μοναδικοΰ 
κάλλους μ.έ άνέμενε θέαμα.

Νήσος καιομένη, φλεγομένη έκσφενδονισθεΐσα ώς έν ύπερ- 
τά τγ  έκρήξει είς μίαν άκραν τοΰ άπειρου καί παν τό περί 
αύτήν μέ τάς χρνσάς φλόγας της πυρπολοΰσα μ.οί έφάνη ό 
προβάλλων κατά τήν στιγμήν έκείνην ή'λιος. Ό  Σαρωνικός 
καί ό Κορινθιακός πλαισιούμενοι άπό ούρανομήκεις άλύσσεις 
όρέων, άντηνάκλων είς τά βάθη τών άκινήτων θαλασσών των 
δλην τήν άνταύγειαν τοΰ πυρίνου έκείνου γιγαντείου σώμ.α- 
τος. "Ηρεμα ώσεί άποκρυσταλλωμένα τά  νερά, ώσεί πτοη- 
θεντα έκ τοΰ μεγαλοπρεποΰς θεάματος, ώσεί φοβούμενα μ.ή 
διαταράξουν τήν αρμονίαν τής δλης είκόνος, έδέχοντο τάς πυρι
φλεγείς θωπείας, άγνά άκόμη άπό τά πρωινά τής αύρας φιλή
ματα, άμ.όλυντα άπό τάς δροσεράς τών Ζεφύρων στοναχάς, 
άδολα άπό τάς τρικυμιώδεις τών καταιγίδων έξεγέρσεις. Ού- 
δεμία τοΰ κόσμου άρχιτεκτονική, ούδέν τής τέχνης ιδεώδες 
κατασκεύασμα θά ήδύνατο έστω καί μίαν γωνίαν τής είκόνος 
αύτής νά άποδώσφ. Ου'τε κάν διενοήθην τήν στιγμήν έκείνην 
δτι ή πρό έμοΰ μαγική σκηνογραφία άπετελεΐτο άπό δρη καί 
θαλάσσας, τόσον οί πεζοί αύτοί γεωγραφικοί τίτλοι καί ορισμοί 
ύπεβίβαζον είς τούς οφθαλμούς μου τό κάλλος τοΰ δλου, θεά
ματος, τήν άριστοτεχνικήν έξέλιξιν τών γραμμών. Τί ό'ργια 
τί μέθη, τί πλοΰτος, τί πολυτέλεια, τί φιλαρέσκεια ήτο έ -  
κείνη! Προς τά άνω άπετέλουν ιδεώδους τέχνης παρυφάς τοΰ 
ούρανοΰ, πρός τά κάτω δέ μετά διακυμ.άνσεις καί πτοχώ- 
σεις καί καμπύλών θαυμασίων άναπαλμούς κατέληγον είς 
σχεδιάσματα άμιμήτου γραφικότητος, τά όποια νομίζεις δτι 
είχε χαράξει ό κρύσταλλος, ό έκεΐ ήπλωμένος καί έφ’ δσον 
ό ήλιος ύψοΰτο άπό έρυθρόχρυσον είς ρόδινον καί ίοκύανον με
ταβαλλόμενος. Θεών κατοικίαι άπ’ έ δ ώ !  Μουσών καί νη- 
ρηΐδων άσυλα άπ’ έκεΐ. Τόν ούρανόν οί άρχαΐοι ευρισκον πολύ 
μονότονον, πολύ άπομακρυσμένον τόπον, όπως χρησιμεύσφ ώς 
πατρίς τών θεών καί τών ημιθέων. Καί ιδού δτι ή καλλαι-

ν
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σθησία των εδρεν ώραιοτέρας καί του ούρανοΰ ριας άκόμα διά 
τούς θεούς των πατρίδας.

Είναι αί παστάδες των Μουσών αί έκεΐ πέραν εις τόν Έ -  

κωνα άνασύρουσαι έ<ρ’ δσον ό ήλιος ύψοΰται τά έξ ίριδοειδών 
κρεπίων έμπετάσματά των. Είναι εδώ ή γαλανή αύτή στενή 
ταινία, ή έκ σαπφείρων πελεκημένη γέφυρα δι’ ής ό θεός 
των πόντων καί των θαλασσών Ιπεκράτησε των χερσαίων 
συναδέλφων του. Αυτήν διαπλέουσαι αί νηρηίδες τοϋ Σαρω- 
νικου επί μαργαριτοφόρων κογχών θά έπισκεπτωνται τάς εις 
τον Κορινθιακόν εδώ αντίζηλους των. Ε π ’ αυτής ό Ποσει- 
δών ύψοΐ την απέραντων διαστάσεων τρίαιναν του, ώς υπέρ
τατης ειρωνείας καί υπεροχές τρόπαιον προς τά πέραν εκεί επί 
του ίεροϋ τής Άκροπόλεως βράχου ερείπια τοϋ ναοΰ της Παρ
θένου, τά ώς κιγκλίδωμα χρυσοΰν μιάς γωνίας τοϋ ούρανοϋ 
διαγραφόμενα. Ένίκησε τότε εκείνη καί οί Έ λληνες  διά τής 
σοφίας καί μεγαλοφυίας των έγένοντο κυρίαρχοι τοϋ κόσμου. 
’Αλλά την άνταπόδοσιν της νίκης έδωκαν εϊς τόν Ποσειδώνα 
μετά δύο χιλιάδας έτη ο ί ’περιάγοντες την γαλανήν σημαίαν 
μας άνά τά πέρατα τοϋ κόσμου, οί θησαυρίζοντες πλούτον 
καί πυρπολοϋντες στόλους πρός αναγέννησή τής παλαιας δό- 
ξνις καί τοϋ σβεσθέντος μεγαλείου.

Έ δ ω  που υπό την ώς έκ λευκοϋ αναγλύφου πέπλου σκε- 
πασμένην της Κυλλήνης φαλακράν κορυφήν, άπό την δροσε- 
ράν εδώ τής γεννησεώς του γην ό Ερμής καί πάλιν μηχανο- 
ραφεΐ τούς δόλους του καί στήνει τάς πλεκτάνας του. Δι’ 
αύτών άποσπά άπό τάς γειτονικάς τοϋ ώράίου καί τοϋ με
γάλου θεότητας τούς ’Αχαιούς καί Ήλείους καί Κορινθίους 
θνητούς, τούς οποίους τάσσει υποτελείς εις τό βασίλειόν του.

Μόνη ή ’Αφροδίτη έξωρίσθη καί άπό τά εδώ ιερά της, ά- 
τινα είς άμορφους κατάκεινται λίθους καί άπό τά επί τής 
νεόκτιστου εδώ που πόλεως γήινα τών συγχρόνων θνητών εν
διαιτήματα. Ρακένδυτος, πενιχρά, λιπόσαρκος, περιάγει βα- 
ρυαλγής τά λείψανα τοϋ κάλλους της, άνά τάς χλοεράς τών 
βουνών ράχιες καί άνά τά δροσερά καί βρυοσκεπή τών σπη
λαίων άσυλα. Έ κ ε ΐ  οί ποιμένες τονίζουν τούς υμνους της είς 
ιούς περιπαθείς τής φλογέρας των στόνους ’Εδώ αί ώραίαι 
ποιμενίδες, αί μόναι φέρουσαι τόν κεστόν της, κρύπτουν τόν 
πόνον καί τά δάκρυά των, οταν τά βέλη τοϋ τέκνου της πι
κράνουν την ζωήν των καί σβύσουν τής χαράς των τό μει

δίαμα.

ΠΑΣ Π ΡΕ Π Ε Ι ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΓΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Α'.

ΙΙόσον παράδοξον ήθελε φανή τοΐς πάσι, πόσον άτοπον καί 
γελοΐον τό νά είσάξωμεν τά παιδία, καί πάσης ηλικίας παι
δία είς τάς'παραδόσεις τοϋ Πανεπιστημίου, είς τάς ποικί
λας εργασίας τών ενηλίκων, είς τά χρηματιστήρια, είς τάς 
λέσχας καί είς άλλα παρόμοια ! Πόσον γελοΐον θά μάς έφαί- 
νετο, εάν τά μικρά μας έφόρουν ιματισμούς τών μεγάλων, 
φορέματα συρόμενα κατά γής, έπενδύτας μακρούς, πίλους 
κυλινδρικούς! Πόσον δέ ήθέλομεν άνησυχή ει, εάν έβλέ- 
πομεν τά παιδία μας παοακαθήμενα είς τράπεζαν, παρα- 
σκευασθεΐσαν διά μεγάλους, τρώγοντα καί πίνοντα τάς με
ρίδας τών δι’ εκείνους όρισθέντων εδεσμάτων καί ποτώ ν! 
Πόσον τέλος ήθέλομεν άγανακτήσει καί ταραχθή, εάν έ.βλέ-

πομεν τά παιδία μας παίζοντα χαρτοπαίγνια επί χρήμασι, 
μεθύοντα κ .τ .λ .  κ τ .λ .  Διά τί καί (λόνη ή άπαρίθμησις τών 
τοιούτων φαίνεται ήμΐν άτοπος, καί διά τί εί'μεθα έτοιμοι 
νά θεωρήσωμεν παραλογιζόμενον πάντα νομίζοντα, καί πρός 
στιγμήν άκόμη, δτι είναι δυνατόν νά έπιτραπή είς τά παι
δία καί εν μόνον τών άνωτέρω ; Ή  άπάντησις είναι εύ'κολος, 
διότι ή έκ πάντων τούτων άφευκτος διά τά παιδία βλάβη 
είναι καταφανής, είναι ψηλαφητή.

Καί όμως άφόβως, άνευ τής έλαχίστης ανησυχίας, άπ’ 
έναντίας μετά σπουδής καί πυρετώδους πολλάκις άμ.ίλλης, 
είσάγομεν τά άθώά μας παιδία, καί πάσης ηλικίας παιδία, 
είς τάς παντοειδείς διασκεδάσεις τών μεγάλων, είς χο
ρούς, εις θέατρα είς υπαίθρους συναυλίας τών καφφενείων 
(caffés chantan ts) ,  είς τάς νυκτερινάς συναθροίσεις τοϋ Φ α 

λήρου.
« Ά ς  διασκεδάσουν καί αυτά τά καϋμένα», λέγουσιν οί 

μέν. «Τί πειράζει νά διασκεδάσουν ολίγον καί τά μικρά», 
λέγουσιν οί δέ.— «Πρέπει έκ μικράς ηλικίας νά συνειθίσωσι 
νά φέρωνται εύγενώς καί άφελώς έν ταϊς συναναστροφαϊς», 
λέγουσιν οί σοφιστικώτεροι. Ούδείς βεβαίως άντιλέγει είς τό 
δτι τά παιδία πρέπει νά διασκεδάζωσι καί πλειότερον άκόμη 
τών μεγάλων, άφ’ ού, κατά τά νεώτερα μάλιστα συστήματα 
τής παιδαγωγίας καί ιδίως τό φρεβελιανόν, καί αυτή ή δι
δασκαλία τής πρώτης ηλικίας βασίζεται έπί τής τέρψεοκ 
καί τό πλεΐστον διά παιγνίων καί τερπνών ασχολιών έκτε- 
λεϊται. Τό ζήτημα είναι μόνον οποία οφείλει νά είναι ή δια- 
σκέδασις τών παίδων, καί έάν τοϊς είναι ώφέλιμεν νά συμμε- 
τέχωσι τών διασκεδάσεων τών μεγάλιυν.

Εί καί ή έκ τούτων βλάβη δεν είναι άμέσως καταφανής, 
είναι δμως δυστυχώς πολύ μεγαλητέρα καί διαρκεστέράς 
έχει τάς κακάς συνεπείας. Πολλοί κατά τούς λεγομένους χο
ρούς τών παίδων καταθέλγονται, βλέποντες τήν χαράν τών 
μ,ικρών, ήτις ομως, ώς έπί τό πλεΐστον, είναι μάλλον νευ
ρική έ'ξαψις ή αφελής χαρά· είναι πυρετώδης πολλάκις τα 
ραχή, υποκούπτουσα άπ’ αύτής τής μικροτάτης ηλικίας τά 
ποικιλώτατα ψιχικά φαινόμενα. Καί αυτοί δέ οί έπιπολαιό- 
τατοι τών τοιούτων θεατών ήθελον καταθλιβή βεβαίως, ήθε- 
λον τρομάξει, έάν ήδύναντο νά ί'δωσιν οποίων παθών έξέγερ- 

σιν τοσοϋτον προώρως έπιφέρει πολλάκις ή τοιαύτη σ τ ιγ 
μιαία τέρψις, ή μάλλον ή ματαιότης τών γονέων. Διότι, έάν 
εί'μεθα ειλικρινείς, θά όμολογήσωμεν, οτι ούχί οί τών παί
δων πόθοι, άλλ’ ή τών γονέων ματαιότης, ή καί ή άγνοια 
αύτών είναι πρόξενοι τών τοιούτων.

Λ ΐκ α -» ρ ίν η  Λ α σ χ α ρ Ιδ ο υ

H A R R I E T T  B E E C H E R - S T O W E
'Π συγγραφεύς τής «Καλύβης τοϋ μπάρμπα Θωμά»,ή γυνη 

ή-ις έ'ρριψε πρώτη τήν ιδέαν τής άπελευθερώσεως τών δού
λων, άπέθανεν είς Νέαν Ύόρκην, είς ηλικίαν όγδοήκοντα 
τεσσάρων έτών. ’Ιδού γυνή, ήτις δύναταί νά όνομασθή με- 
ταρρυθμίστρια τής άνθρωπότητος καί άναγεννήτρια τής κοι
νωνίας. ’Ιδού γυνή, ής τό έργον ύπήρξεν οχι μόνον κ α τ’ έξο- 
χήν φιλάνθρωπον καί χριστιανικόν, άλλά κ α τ ’ έξοχήν έκπο- 
λιτιστικόν καί σωτήριον. Ίδουγυνή, ήτις κατείχε τήν δύσκο- 

1 λον τέχνην νά όμιλή είς τάς καρδίας τών άνθρώπων, νά συγ-
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κλονίζν) καί συγκινή αύτάς εί; βαθμόν τοιοϋτον, ώστε χωρίς 

νά φερν) οδτε δπλα, ούτε σταυοόν άνά χεΐρας, νά κηρυσσηται 
άρχηγός πανίσχυρος καί ύπό τάς σημαίας της νά τάσσωνται 
άνά χιλιάδες άντισκλαβιστών, καί δι’ άληθών ήδη οπλών νά 
διεκδικοϋν τήν έλευθερίαν καί τήν ισότητα τών ύπό τήν δου
λείαν στεναζόντων μαύ:ων.

Βεβαίως ούδέν σύγγραμα, ούδέν φιλολογικόν έ'ργον έ'καμε 
νά χυθώσι τόσα δάκρυα, άλλά -καί τόσον αϊαα, οσον ή Καλύβη 

τοϋ μπάρμπα Θωμά τής H arrie tt  B e e ch e r  Stow e· ’Αλλά καί 
ούδέν άλλο, άφ’ ής υπάρχει είς τόν κόσμον φιλολογία, άριθμεί 
τόσας ’εκδόσεις, μετεφράσθη είς τόσας γλώσσας, διεδόθη είς 
τόσον κόσμον, έκίνησε τόσον θόρυβον καί τόσας έξεγέρσεις, 
συνετάραξε τέλος έκ θεμελίων τήν μεγίστη» τών πέντε ά
πειρων, οσον αύτό.

Πρό τής συγγραφής τοϋ έ’ργου τούτου ή H arrie tt  S to w e  
ήτο άγνωστος έντελώς. Έ ζ η  είς τήν μικράν και άσήμαντον 
πόλιν A ndover είς ήν ό σύζυγός της Calvin S to w e  κατείχεν 
έδραν καθηγητοϋ τών θρησκευτικών μαθημάτων. Γυνή μέ με
γάλη» καί εύγενή καρδίαν, παρηκολούθει μέ δμμα ψυχολόγου 
παρατηρητοΰ τήν όδυνηράν θέσιν καί τόν πλήρη βασάνων βίον 
τών παρά τών Άαερικανών ύποδουλωθέντων μαύρων . Καί τάς 
έκ τών παρατήσεων αύτών έντυπώσεις της έδημοσίευσεν είς 
διαφόρους μελέτας, άρχικώς άσυνθέτους, ώς έπιφυλλίδα είς 
τό μικρόν ριζοσπαστικόν περιοδικόν «National E ra»

Ά λ λ ’ ό υπερασπιζόμενος τόν δεινοπαθοΰντα, άνακηρύσσε- 
ται φυσικά πολέμιος τοϋ αιτίου τοϋ κακοϋ Καί είς τό ζή
τημα τών σκλάβων, είς τόν φρικώδη βίον, δν οί δυστυχείς 
αύτοί διήγ ον, ηθικώς ύπαίτιος ήτο ή πολιτεία, ήτο ή κυβίρ- 
νησις, ή άνεχομένη καί προστατεύουσα τόν βάρβαρον τής 
δουλείας θεσμόν. Αί μελέται λοιπόν τής συγγραφέως, έν αίς 
είκονίζοντο τά δεινοπαθήματα ενός δούλου, άπετέλουν συγ
χρόνως ύπερτάτην κατηγορίαν κατά τής πολιτείας, κατά τοϋ 
καθεστώτος έν γένει, έναντίον τοϋ οποίου ή συγγραφεύς μετά 
πειστικής άπαραμίλλου δυνάμεως έξήγειρε τήν μεγάλη» καί 
ύγιεστέραν μερίδα τοϋ Αμερικανικού λαοϋ.

Τό περίεργον δ’ είναι δτι αί πρώτον δημοσιευθείσαι μελέ- 
ται της δέν άπετέλουν τήν άοχήν τοϋ έ'ργου της, άλλά τό 
τέλος αύτοϋ, δηλαδή τόν θάνατον τοϋ μπάρμπα Θωμά. Τ ό
σην δ’ αί'σθησιν καί συγκίνησιν παρήγαγον αυται, τόσον ζωη
ρά» ένεποίησαν έντύπωσιν, ώστε ή συγγραφεύς προέβη άμέ
σως, προκληθεΐσα έπιμόνως ,είς τοΰτο, είς περιγραφήν τοϋ 
βίου τών δούλων, πάντοτε ύπ’ δψιν έ'χουσα τόν ήρωά της. 
Καί ουτω τά άσυναρτήτως δημοσιευθέντα έδώ καί έκεί άπε- 
τέλεσαν, συνδεθέντα καταλλήλως,τούς δύο τόμους,οίτινες έξ- 
εδόθησαν τό πρώτον είς βιβλίον τό έτος 18ύ2· ’Εντός τεσ
σάρων μηνών τό βιβλίον έξηντλήθη, άνατυπωθέν είς τριακο- 
σίας πενήντα χιλιάδας άντιτύπων. Συγχρόνως δέ έξεδίδετο 
καί είς Αγγλίαν είς εν δλον έκατομμύριον άντιτύπων. ’Εντός 
τοϋ αύτοϋ έτους μετεφράσθη είς τήν Γερμανικήν, ’Ιταλικήν, 
Γαλλικήν, ‘Ρωσσικήν, Δανικήν, Σουϊδικήν, 'Ολλανδικήν καί 
Πολωνικήν γλώσσαν. Καί άπανταχοΰ έντός όλιγίστου χρόνου 
ήρίθμει πολλάς έκδόσεις.

Ά'ς δέ τό θαυμάσιον τοΰτο σύγγραμμα τόσους έδημιούο- 
γησεν είς τήν συγγραφέα φανατικούς οπαδούς, φυσικώτατα 

. έξήγειρε καί πολεμικήν, έπακόλουθον πάντοτε καί συνοδόν

τών μεγάλων έργων καί ιδεών. Ουτω ή συγγραφεύς έναλλάξ 
άπεθεώθη καί έχαρακτηρίσθη ώς παράφρων. ’Εναλλάξ έτυχε 
έγκωμίων, θυμιάτων, άλλά καί ύβρεων καί προπηλακισμών. 
Καί οί έχθροί της δέν ήρκέσθησαν είς τήν καταπολέμηση/ 
τών ιδεών καί άρχών τής συγγραφέως, άλλά καί είς τήν φι
λολογικήν έτι τοϋ έργου της άξίαν. Ή  Γεωργία Σάνδη, 
ήτις έθαύμαζεν ύπερ πάντας τήν έξοχον Αμερικανίδα καί 
ήτις ήγανάκτει, άκούουσα τόσον γελοίας καί άδικους κρίσεις 
περί τής φιλολογικής ιδιοφυίας τής συγγραφέως τής Κ αΛ ύ- 
6 ης τον μ π ά ρ μ π α  Θ ωμά, έλεγε τότε δτι συμβαίνει είς τήν 
Stowe μέ τη/ας κριτικούς, ο,τι είχε συμβή άλλοτε είς τόν 
La F on ta in e  μέ τόν Βολταϊρον. Ούτος μανιώδης διά τήν φή
μην τοϋ μυθογράφου, έλάμβανε τό βιβλίον του άνά χεΐρας καί 
άπευθυνόμενος πρός τόν φιλολογικόν κύκλον τών οικείων του, 
έλεγε : τώρα θά ίδητε πόσας άνοησίας θά σάς εύρ’ω είς τά 
άνούσια αύτά μυθολογήματα. Καί άνεγίνωσκεν ένα μϋθον. 
J A !  αυ τός  t ir â t  υποφερτός, προσέθετεν. Ά λ λ ά  περιμένετε ό 
άμέσως επόμενος θά είναι άναντιορήτως γελοίος. Ά λ λ ’ αέ- 
φνης τόν δεύτερον εύρισκε καλλίτερο» τοϋ πρώτου. Καί ή 
άνάγνωσις τών μύθων έξηκολούθει κατά τόν αύτόν τρόπον, 
μέχρις ου άπελπιζόμενος νά ευργι τι άξιον ψόγου, έοριπτε 
μακράν τό βιβλίον καί μ ετ ’ άφελοϋς πείσματος, άλλά καί 
ειλικρίνειας προσέθετε : Δέν είναι παρά εν σύφυρμα άρι-
στουργημάτων.

Φαίνεται δτι είς τοιοϋτο δίλημμα κατέληγον οί κακίζον- 
τες τήν Harriett Stowe ό'χι τόσον διά τό φιλολογικόν έργον 
της, είς τό όποιον οφείλει τήν άθανασίαν καί τό όποιον διή- 
ρεσε τούς Αμερικανούς είς δύο άντίθεται στρατόπεδα καί 
είς λυσσώδη έμφύλιον πόλεμον, ένταυτώ δέ καί είς άπε- 
λευθέρωσιν τόσων χιλιάδων δούλων, άλλ’ είς άλλα μεταγε
νέστερα τούτου. Διότι όλίγαι γυναίκες ή μάλλον ολίγοι άν
θρωποι έγραψαν τόσα πολλά δσα ή διά τοιαύτης εργασίας 
φθάσασα είς τό ογδοηκοστόν τέταρτον έτος τή? ηλικίας της 
Άμερικανίς συγγραφεύς. "Ηρχισε τό συγγραφικόν στάδιόν της 
άπό κοινωνικά άρθρα καί μελέτας είς διαφόρους εφημερίδας 
καί κατέληξεν είς μυθιστορήματα, είς ώρα ία διηγήματα, είς 
μονογραφίας, είς βιογραφίας. Μεταξύ τών μυθιστορημάτων 
της ή N ir a  Γόρδω ν  καί ή Μ νηστη τον 'Τ π ουργοϋ  θεωρούν
ται τά ώραιότεοα. Ή  Hariett Stowe είναι ή βιογράφος τής 
λαίδης Βύρωνος. Είς τά ύπό τόν τίτλον η άΛηθης ισ τορ ία  
της Λαίδης Βύρωνος καί ή Λαίδη Βύρωνος, εκδικημένη  δύο 
βιβλία της δέν έφείσθη τοϋ ποιητοΰ τής « Κ όρης των  ’ Α θη 
νών»  τοϋ άθανάτου ψάλτου τοϋ Childe-Harold, δστις δέν 
υπήρξε βέβαια πρότυπον καλού καί πιστού συζύγου. Ή  
Stowe είς ολα τά έργα της υπήρξε πάντοτε ό ένθερμος τών 
άδικουμένων συνήγορος, άναζητοϋσα τά θύματα τών ίσχυ · 
ρών, δχι μόνον είς τά κατώτερα τής κοινωνίας στρώματα, 
άλλά καί ύπό τήν μέταξαν καί τούς πολυτίμους λίθους, ύπό 
τούς όποιους συνεχώς κρύπτονται όδύναι καί θλίψεις πολύ 
μεγάλαι καί πολύ ίσχυραί. 'Υπήρξεν εκ τών φανατικωτέρων 
πρωταγωνιστριών τοϋ Γυναικείου Ζητήματος καί τό όνομά 
της είναι άδιαρρήκτως συνδεδεμένον μέ τής λαίδης Cady 
Stanton καί τής Suzan Antony, τών δύο επιφανών τούτων 
γυναικείων προσωπικοτήτων τοϋ Νέου Κόσμ.ου.
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Η ΜΑΑΓΑΡΗ
Α .

Εις πάλκιάν, πολύ παλατάν εποχήν, γέρων βασιλεύς μά
κρυνες χώρας καί μέγας ποίησης έψαλλε παρά την ακτήν 
τ·ης θαλάσσης ποίημα μαγευτικο'ν. Το ί' ι̂ον αύτοΰ ^σμα τόν 
συνεκίνησε μέχρι δακρύων καί τά δάκρυα του ρεύσαντα έντό 
του ώκεαναΰ έγένοντο μαργαρϊται.

ΙΙρδ τριακοσίων περίπου ετών άλιεύς τις έφερε τον ώραιό- 
τερον αύτών, τον έχοντα σχήμα καρδιας, εις τόν δόγην της 
Ένετίας· ούτος δέ τόν προσεφερεν εις την Αύτ-ής Εξοχότητα  
την Κανταρίναν Κανταρίνη, σύζυγον ενός των εύγενεστέρων 
αρχόντων τ^ς Δημοκρατίας. Νέα, ωραία, πλούσια καί ενά

ρετος ή δέσποινα Κανταρίνη δεν $το ευτυχής Πάσα χαρά 
έξέλιπε δι’ αύτην άφ’ δτου άπώλεσε τέκνον λατρευτόν, την 
μονογενή αύτης θυγατέρα κατά τό τρίτον από του γάμου της 
έτος· έκτοτε δέ είχον παρέλθειδώδεκα έτη καί ουτ’εκείνη οό'τε 
ό σύζυγός της έτόλμων πλέον νά έλπίσωσιν οτι ό Θεός ·ήθελε 
τούς στείλει άλλον άγγελον, οπως τούς παρηγορησγ.

Ημέραν τινά, ένώ ή δέσποινα Κανταρίνη έξηρχετο της 
γονδόλας της, οπως είσέλθγ) εις τόν ναόν του 'Υψίστου, 
πτωχή γυνη, χειραγωγούσα δύο ωχρά καί αδύνατα νήπια, 
ένδεδυμένα ράκη τγ έζητησε, κλαίουσα, ελεημοσύνην.'Η Καν- 
ταρίνα τγ έδωκε χρυσοΟν νόμισμα καί η έπαΐτις έν τγ  ορμγ 
τ·ης εύγνωμοσύνης άνέκραξεν :

—  Ό Θ εός  νά εύλογησγι την Εξοχότητά  σου καί τά τέκνα 
σου! 'Η Παναγία νά δίδν) χαράν εις ολην την οίκογένειάν σου !

Τεταραγμένη ή εύγενης κυρία είσ-ήλθεν είς τόν ναόν πλην 
κ α τ ’ εκείνην την στιγμήν ίεροκήρυξ, διδάσκων περί των κα
θηκόντων τής γυναικός, άνέφερε τό ανέκδοτον τής 'Ρωμαίας 
Κορνηλίας, ήτις δεικνύουσα τούς υίόύς της έλεγε : « ’Ιδού τά 
ίδικά μου κοσμήματα.»

—  Ά  ! έσκέφθη τότε δακρύουσα ή δυστυχής γυνή, πόσον 
έπεθύμουν αντί του πολυτίμου μαργαρίτου, όν μοί προσέφερεν 
ό δόγης νά είχον ακόμη τόν άποπτάντα άγγελόν μου.

Μετά τήν λειτουργίαν ή Κανταρίνα, έπανερχομένη εις τό 
μέγαρόν της, άπεκοιμήθη εντός τής γονδόλας της πλήν άφυ- 
πνίσθη έντρομος, άκούσασα εύκρινώς τάς ακατάληπτους ταύ- 
τας λέξεις.

—  Έαν δεν θέλγς νά τήν χάσιρς, προφύλαξον αυτήν από 
τήν μουσικήν καί τήν ποιησιν.

’Εν τούτοις ή γονδόλα προσωρμίσθη κάτωθεν του μεγά
ρου. Κατεχομένη είσέτι ή δέσποινα υπό τής έκπλήξεως καί 
τής ταραχής, ήν τγ  ¿προξένησε τό παράδοξον ό'νειρον, άνηρ- 
χετο τάς βαθμίδας τής κλίμακος, δτε ή'κουσε μέγαν θόρυβον· 
οί ΰπηρέται της έφιλονίκουν δτε δέ τήν εΐδον έδραμον δλοι 
προς αύτην όμιλοΰντες συγχρόνως τόσον, ώστε ή Κανταρίνα 
μετά δυσκολίας ήδυνήθη νά εννοήσγι περί τίνος έπρόκειτο 
Κατηγοροϋντο άμοιβαίως δτι άφήκαν τήν εξώθυραν άνοικτήν, 
δτι άνθρωπός τις είσήλθεν απαρατήρητος είς τό μέγαρον, δτι 
είσεχώρησεν είς αυτόν τόν θάλαμον τής Αύτής Έξοχότητος 
καί άφήσας έκεΐ β:έφος έξηφανίσθη· δτι τέλος, οδηγούμενοι 
εκείνοι υπό των κλαθμυρισμών παιδιού, τό ευοον κατα- 
κεκλιμένον είς τήν άργυράν κοιτίδα, τήν άπό δωδεκαετίας 
κενήν. Ή  Κανταρίνα, άκούσασα ταΰτα, άφήκε κραυγήν καί

άπωθήσασα διά τής χειρός αυτούς έδραμεν είς τόν θάλα
μόν της.

Πράγματι εντός τής αργυράς κοιτίδος είδε βρέφος λευκόν 
ώς ό αλάβαστρος με οφθαλμούς κυανοΰς ώς τό χρώμα τής 
θαλάσσης, τό όποιον είς τήν θέαν της έπαυσε τούς κλαθμυ- 
ρισμούς καί έτεινε προς αυτήν τούς μικρούς του βραχίονας. Ή  
Κανταρίνα παρετήρησεν αμέσως δτι ή κοσμηματοθήκη της 
ήτο ανοικτή καί δτι ό περίφημος μαργαρίτης του δόγη έλει- 
π ε ν  ένόησε τότε δτι ό Θεός είσήκουσε τής προσευχής της 
καί οτι αντί του κοσμήματος τής έστειλε τήν τοσοΰτον επι
θυμητήν κόρην. Παράφρων έκ χαράς ένέδυσε τήν μικράν διά 
τών ενδυμάτων του άπολεσθέντος τέκνου της καί προσεκά- 
λεσε τόν σύζυγόν της, ίνα τώ  διηγηθή τήν ευχήν τής έπαί- 
τιδος, τήν έν τώ ναω παράκλησίν της καί τό θαΟμα, δπερ 
έγένετο εν τή.οικία των.

Ή  Αύ του Έξοχότης ό ’Ιωάννης Κανταρίνη τή παρετή
ρησεν δτι πιθανότατα κλέπτης τις ηρπασε τόν μαργαρίτην, 
άφησας άντ’ αύτοΰ τό βρέφος, άλλ’ ί^ών τήν σύζυγόν του 
τοσοΰτον ευτυχή συγκατετέθη ευχαρίστως νά υίοθετήσωσιν 
αυτό· πρός τιμήν δέ τής Ά γ .  Μαργαρίτας, ής τήν μνήμην 
έώρταζον κατ’ εκείνην τήν ήμίραν, ή μικρά ώνομάσθη Μαρ
γαρίτα. πλήν δτε ήρχισε νά όμιλή, έπρόφερε τό δνομά της 
Μαλγαρή καί δλοι συνείθισαν νά τήν όνομάζωσιν ουτω.

Ή  Μαλγαρή έμεγάλωνε ταχέως καί θά ήτο ή ώραιοτέρα 
παιδίσκη τής Βενετίας άνευ τής εκτάκτου ώχρότητός της. 
Οί ΰπηρέται τοΰ οί'κου Κανταρίνη καί αί δέσποιναι τής Β ε 
νετίας, ζηλότυποι διά τήν ωραιότητα καί τάς χάριτας του 
παιδιού, ύπεστήριζον πάσγι δυνάμει δ*ι ή ώχρότης αυτη ήτο 
ένδειξις δτι αίμα βοεμών καί κλεπτών έρρεεν είς τάς φλέβας 
του, πλην οί χαρακτήρες του προσώπου του, οί τόσον εύγενεΐς, 
ή γλυκεία φο>νή του, οί χαρίεντες τρόποι του καθίστων γε- 
λοίαν τήν ύπόθεσιν ταύτην. Ή  Μαλγαρή ήτο είς άκρον φαι
δρά πλήν καί είς άκρον ευαίσθητος.Άπό πρωίας μεχρις εσπέ
ρας έπαιζεν,ό δέ άργυρόηχος γέλως της, δστις ώμοίαζε τ ε -  
ρετισμόν πτηνοϋ, διέχυνεν χαράν είς δλην τήν οικίαν.Άλλ’ εάν 
ή'κουε λόγον σκληρόν ή άπρεπή, εάν έβλεπε πράξιν βάρβαρον 
ή κακήν, εάν τή διηγούντο θλιβεράν τινα ιστορίαν, εάν συν- 
έβαινε νά φιλονικήσωσιν οί γονείς της ενώπιον της, καί προ 
πάντων εάν έλέγετο ψευδός επί παρουσία της έξέλειπε πα
ρευθύς πάσα εύθυμία της καί κατελαμβάνετο ύπό μελαγχο
λίας βαθείας καί σιωπηλής.

Διήνυεν ήδη τό έκτον τής ηλικίας της έτος, δτε κατά θερι
νήν τινα νύκτα λέμβος διήλθε τήν προ του μεγάρου των δ ιώ 
ρυγα, φέρουσα ψάλτην συνοδευόμενον ύπό κιθάρας. Ή  Μαλ
γαρή,ήτις έκοιμάτο πλησίον τής μητρός της,άφυπνίσθη ευθύς, 
ήγέρθη τής κλίνης καί έστη πλησίον του παραθύρου άκίνη- 
τος, γοητευθεΐσα ύπό τοΰ μσματος, δπερ άπεμακρύνετο ολί
γον κα τ’ ολίγον, δτε δέ τούτο έσβέσθη εντελώς, έπεσε λιπό
θυμος επί τοΰ εδάφους.

Συνελθοΰσα είς έαυτήν εξέφυγε τής μητρικής άγκάλης, 
ίνα έπιστρεψγι είς τό παράθυρον καί άκούσν) είσέτι τήν μου
σικήν καί τό ήσμα· εΐτα κατελήφθη ύπό σφοδρού πυοετοΰ 
καί επί τρεις ημέρας καί τρεις νύκτας είς τά παραληρήματά 
της έπανελάμβανεν άκαταπαύστως δτι κάποιος τήν έκάλει 
καί έπεθύμει νά ύπάγχ) είς αυτόν, δτι δεν ήτο Βενετή καί
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δτι είχεν άκούσει τήν φωνήν τής πατρίδος της. Έναγκαλιζο- 
μενη δέ την άπηλπισμένην Κανταρίναν, τή έλεγε.

Μαμμα, μαμμα, φερε με πάλιν έκεϊ.

Τότε ή Κανταρίνα άνεμνήσθη τό δνειρον καί βεβαία ούσα 
δτι έν Βενετία θά ήτο άδύνατον νά προφυλάξγι άπό τήν μου

σικήν άν δχι άπό τήν ποίησιν τήν κόρην της, παρεκάλεσε 
τόν σύζυγόν της νά έγκατασταθώσιν είς Σύρον, μικράν νήσον 
του Αιγαίου πελάγους, δπου είχον παλάτιον τής θαλάσσης 
έν μέσφέλαιών πορτοκαλεών καί ροδοδαφνών. Ή  Αύτοΰ έξο
χότης τή άπήντησεν δτι ήτο τρελλή καί ότι έκεινος δέν ή- 

δυνατον απομακρυνθή τής Βενετίας·ή σύζυγός του δμως έπέ- 
μεινε καί άνεχώρησε μόνη μετά τής Μαλγαρής.

Αίφνης άπηγορεύθη είς τούς κατοίκους τής Σύρου νά άδωσι 
και να παιζωσι μουσικά όργανα· άπηγορεύθη άκόμη νά κρού- 
ωσι καί αύτούς τούς κώδωνας τών ναών, διότι τήν εσπέραν 
τής εις έκεΐ άφίξεώς της ή Μαλγαρή συνεκινήθη μεγάλως, 
άκούσασα είς τήν έρημίαν έκείνην τόν ήχον αύτόν κατά τήν 
εσπερινήν δεησιν. ’Αλλά τό παιδίον δέν έπανεΰρε πλέον τήν 
προτέραν εύθυμίαν του·σπανίως έπαιζε καί σχεδόν δέν έγέλα. 
Η μεγαλειτέρα αύτοΰ εύχαρίστησις ήτο νά κατακλίνεται 

επί τής άμμου είς τήν παραλίαν καί έπί ολοκλήρους ώρας νά 
ακροάται την μεγάλην τής Μεσογείου φωνήν.

Προχωροΰσα είς τήν ηλικίαν έπεδόθη μετά πάθους είς τήν 
άναγνωσιν και σχεδόν δλας τάς ώρας της διήοχετο είς τήν 
μεγαλ/)ν βιβλιοθήκην τοΰ παλατιού, δπου ή μήτηρ της τήν 
ευρεν μίαν ημέραν άναγινώσκουσαν τόν Τάσσον μέ τούς οφ
θαλμούς λαμποντας εκ τοΰ πυρετοΰ καί μεθύουσαν τρόπον 
τινά έκ τών ποιημάτων αύτοΰ. Παρευθύς ή δέσποινα Καντα
ρίνη διεταξε να καυσωσι, καί νά έξαφανίσωσι πάντα τά έργα 
τών ποιητών δσα εύρίσκοντο έκεΐ.

Κρυσταλλία Ααακαλοπούλου (Χρυσοβέργηί
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ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΟΜΑ$

Θεέ μου ! ανέχραξεν εκείνη, τόσον ολίγον μέ Ιχτιματε ; ούδ’ ώς σκύλον 
οέν μέ θεωρείτε, δν θωπεύουσι διά τελευταίαν φοράν πριν ή δώσωσιν αύτόν 
εις άλλον; ’Αναχωρείτε χωρίς νά μοί άπευθύνητε μίαν λέξιν γλυκεϊαν, χωρίς 
να συλλογισθήτε οτι όπάρχουσι κα! γυναίκες αύτοχτονοΟσαι; ’Αναχωρείτε ; 
Δεν θά σας Ιπανίδω ;

Εις τήν τιμήν μου θά μέ έπανίδητε αύ'ριον, ειπεν ό Πατρίκιός.
- Και διήλθε τον ούδο'ν, συναποφέρων τήν περιεσταλμένην εκείνην χαρωπήν 
κραυγήν, ήν ήκουσε·

Τετέλεσταί I

Συνεχώς άναμιμνησκόμενος έκτοτε τάς βασάνους τής μαχρας ε’χείνης ήμι- 
«ειας ώρας ό Πατρίκιος Ό -Φ άρελ, Ισχέπτετο ότι έάν έγνώριζεν αύτάς προη
γουμένως, δέν θά τάς αντιμετώπιζε· θα έξηφανίζετο άφίνων τά γεγονότα νά 
«υντελεσθώσιν άφ έαυτών, αλλά τό νά ψευσθή μετά τοσαύτης σχληρότητος, 
ήτο αμείλικτος βαρβαρότης, δι’ ήν Ινόμιζεν έαυτόν ανίκανον !

; Ενφ η Ευγενία 2κλαιε πιχρώς τήν μόλις άναθάλλουταν νεότητά τ η ς  χαι 
νυν ύπό τών περιστάσεων νεκρουμένην, ό δήμιος αότής, διπλασίως άξιολύπη- 
νος, απεμαχρύνετο μέ χεχυφυίαν τήν κεφαλήν, διατρέχων χωρ'ις ούδέν νά βλέ- 

0*8 τ*  βουλεβάρτά, κτύπων έπί τών αμαξών, προσκρούων έπ'ι τών ανθρώπων, 
ν έ γ ε ιρ ε  τήν άγανάχτησιν και άψηφών τά τακερά βλέμματα τών ώραίων 

| ν*ιΧ(ον, ανίκανος ουδεν νά άντιληφθη, άλλά προσπαθών νά φθάση οΓκοι το

Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ν Η  Ε Ι Κ Ω Ν

Τ Ο  Κ Υ Μ Α ...........

Τό χ υρα  ζαφ ειρόχ ρω ρο , « '  ά φ ρ ο σ τερ ρ έν α  χάΛΛη 
σκορπ ούσε π ο ιχ ιΛ όχρω ρα δ ια μ ά ν τ ια  στ' άκρογ ιάΛ ι

και χ ά ν δ εν ε  την ά ρ ρ ο υ δ ιά .  
Κ Τ  ά π ό  ψ ιι .Ιά ά π  τ'ουρανού τά  γαΛ ανά π α Λ ά τια  
στη γη ρ ε  πόθο 'έστρεψε τά  φωτερά της ρ ά τ ι α

Της ν ύ χ τ α ς  ή β α σ ίΛ /σ σ α .

Τ ό κ ΰ ρ α  ζαφ ειρόχ ρω ρο  στην ά ρ ρ ο υ ό ιά  ρτΛυϋσε 
χΤ έ.Ιεγε Λόγια ρ υ σ τ ιχ ά , έν ώ γΛυχά γεΛονσε

ή άστερόφ ω τη β ρ α δ ε ία ,  
πον την στεφ άνω νε σ ερ ν α  ρ  όΛ άργνρες ά χ τ ίδ ε ς ,  
σ ά ν  φως άγνης π α ρη γ ορ ιάς  που χύνουν  α ί  έΛ πίδες,

Τ ής ν ύ χ τ α ς  ή β α σ ίΛ ισ σ α .

Το χ υ ρα  ζαφ ειρόχ ρω ρο  στην άχ τιδοΛ ουσρένη , 
στή  ρ α γ ικ η  άκρογ ιαΛ ιά  ρ ε  χ ά ρ ι  ζηΛερρε’νη

έδ ιν ε χ ίΛ ια  δυο φιΛιά.
Κ α ί σ ά ν  π α ρθ έγ α  ντροπαΛ η χ< ιρώ τανε ή φύση, 
χατ  ά π ’ τό φως πον σκ όρπ ιζε  χ ω ρ ίς  νά τήν ζυπνήση

Τής ν ύ χ τ α ς  ή β α σ ίΛ ισ σ α .

Σ  αυ τό  τό ζαφ ειρό χ ρω ρο  ά φ ρ οσ τερ ρ έν ο  χ υρα  
πού π α ίζ ε  ι στην άκρογ ιαΛ ιά  ρ έ  χ ά ρ ι  δ ίχ ω ς  έν ν ο ια ,

ρ έ α ’ τής β ρ α δ ε ία ς  τή σ ιγ α Λ ιά , 
ά χ ! πώς ποθούσα ναν ρ ισκα  έν α  δ ρ ο σ ά το  ρ ν ή ρ α ,  
πον ν α  το Λουζ α ιώ ν ια  ρ έ  Λά.ρ.ό:/ άρ γ ν ρέν ια

Τής ν ύ χ τ α ς  ή β α σ ίΛ ισ σ α .
3 α ν 0 ίπ π η  I .  ί ί α λ ο β τ ύ π η

ταχύτερου. Μ ετ’ ολίγον εΰρίσχετο Ιν τώ σπουδαστηρίω του Γοδεφρουα, τόν 
οποίον είιρε φιλομειδή, ευ'χαριν καί άναζωογονημένον.

—  Μάντευσε τήν άπάντησιν 1 άνέκραξεν ό μουσικός, άμα ώς εΐδεν αύτόν.
— Την μαντεύω έκ τοΰ ΰφους σου !

—  ’Αναβάλλει ε’πί οχτώ ημέρας τήν οριστικήν άπάντησιν, ώς μέ διεβε- 
βαίωσε και χαθησύχασεν ή μήτηρ της, ή προσοιποποιημένα αδτή άγαθότης ! 
Αισθάνομαι δέ τόσον μεγάλην τήν εδτυχίαν μου, ώστε άδυνατώ νά έμβαθύνω 
εις αδτήν. ’Εννοείς μόνον τί ύφίσταμαι, άφοΰ σοι ε’παναλαμβάνω τάς λέξεις ; 
ή εκείνην, ή αδτό· καί διά του δακτύλου έδείκνυεν έν πυρετώδει κινήσει πε- 
ρίστροφον. Και ήδη θέλεις νά μάθης τά σχέδιά μου ; ίξηχολούθησεν δ άσθενής.

Και Ιξέθηκεν εις τόν Πατρίκιον τά περί μέλλοντος όνειρά του και τήν ά- 
ποχώρησιν αύτών είς Βεάρν, ένθα ή κυρία Σωβάλ ήτο κάτοχος έπαύλεώς τίνος, 
έν^ή θά διήρχετο βίον ήρεμον, ε’πί τινα καιρόν, πρός πλήρη άνάκτησιν τής β
γει ας του και Ιπιμέλειαν του λίαν ήδη παρημελημένου έκείνου κτήματος.

—  Εγκαταλείπεις λοιπόν την μουσικήν ;
—  ̂ Ω ! τήν μουσικήν ! άπεχρίθη βραδέως ό Γοδεφρουα, ίνώ οί οφθαλμοί 

του ανέδιδον τάς άλλοτε φλόγας· τώρα θά άρχίσω τήν μόνην άληθή μουσικήν 
του βίου μου. . ’Εάν πρέπη νά πιστεύσω νυν είς τόν Θεόν, οδτοι είναι μέγας !

Όταν ό Ό -Φ άρελ είσήλθεν έν τώ κοιτώνί του και άπεμονώθη, ήρξατο 
σχεπτομενος και δι’ έαυτόν. Είς άκρον άπογοητευμένος, κατάκοπος δέ τό τε 
σώμα καί τήν ψυχήν, έβλεπεν έαυτόν διαιρεθέντα είς δύο μέρη. Τό έν του Πα
τρικίου μέρος άφωσιώθη είς τόν Γοδεφρουα καί τήν Εύγενίαν, είς τήν εθελοθυ
σίαν καί είς έπωδύνους σπαραγμούς, τό έτερον ήτο ό τής πραγματικότητος του 
βίου Πατρίκιος, ό μέλλων νά σκεφθή άνευ άναβολής περί τών χυδαίων ά- 
ναγκών του ύλιχοϋ βίου, άπαιτουσών τήν σύντονον αδτοϋ μέριμναν. Ή δη μυ- 
χίως εθλίβετο, διότι είχε πωλήσει τήν νήσον του και ήδυνάτει ν' άποσυρθή ε’- 
κεΤ προς τελείαν απο των φίλων του άπομάκρυνσιν·

Την Ιπαυριον ή μήτηρ Σωβάλ, έκ τής σωματικής καταπτώσεως τής θυγα- 
τρός της, έννοήσασα οτι ό Πατρίκιος κατέστη ακίνδυνος καί ότι ισχυρόν αί’-
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’Ολίγοι "Ε λλη νες γινώσκουσι το ovojí-ot τη ς  Α ιμιλίας Σανιβσκας, 
•ητις «πέθανεν έν ήλικία. τεσσάρων καί ένενήκοντα έτών έν τω  έν τη  
πρωσσικη Πολωνίόρ χ τή μ α ΐί τη ς . Καί όμως ή Πολωνίς αΰτη δέον να 

συγκαταλεχδη εις τήν χορείαν τών μεγάλων φιλελλήνων. Κληρονο- 

μήσασα έν ήλιχίφ οχτωκαίδεχα έτών μεγάλην περιουσίαν, ιδρυσεν έν 

Πολωνία φιλελληνικήν Ε τα ιρ ία ν , εΐργάσθη πάση δυνάμει ΰπ'ερ ΐοϋ 

Ε λλ η ν ικ ο ύ  άγώνος καί επεμψεν έξ ίδιων πολλάκις γενναία εις 'Ε λ 

λάδα ποσά. Κατά τήν πολωνικήν έπανάστασιν του 1831  κατηρτισεν 
Ιδία δαπάνη σύνταγμα ίππικοΰ καί σπεόσασα εις τα πεδία τή ς μάχη? 
περιέθαλπεν ιδία χειρί τούς τραυματίας. Καταδικασθεΐσα ύπό τών 

πρωσσικών δικαστηρίων, ήμνηστεύθη βραδύτερον.
'Hp&or Γ ν ν α ιχ Ζ τ .  Ε ις τάς εύγενεΐς έκείνας γυναίκας, τάς ήρωίδας 

τών Νοτίων Π ολιτειών, αί’τινες έθυσίασαν τα πάντα υπέρ του άστό- 
χου πολέμου οστις ¿λίγου δείν κατέστρεφε τήν συμπολιτείαν, ώς καί 

εις τους δούλους μαύρους, οΐτινες κατά τήν διάρκειαν τού ανθενωτι
κού πολέμου έμειναν πιστοί εις τους κυρίους τω ν , ηγερθη μεγαλοπρε
πές μνημεϊον έν F o r t W il l  τής Νοτίας Καρολίνας, άποκαλυφθέν μετά 

μεγάλης πομπής πρό τινων ήμερώ ν.
Γυνή ίερενς .  *Η κυρία C elia  P a rk er W o o ley  προσεχλήθη να ά 

ναλάβγι χρέη ίερέως και ίεροκήρυκος έν τη  έκ κ λ η σ ή  τών «Φ ιλελευ
θέρων ανεξαρτήτων τουΣικάγου». Και εις αυτήν θα κηρυξητδν πρώτον 

αυτής λόγον εις τό ποίμνιύν τη ς .
Γυνή r a v u x o ç .  Ή  μις Ρουβίνα Μπαρτάν ύπέβαλεν εις την ναυ

τικήν σχολήν του Μελβούρνου αϊτησιν, οπως γείνη δεκτή  εις τας ές ε -

τάσεις τών δοκίμων,
Έ χ χ Α η σ ια σ τ ιχ ο ε  Π οόηΑ ατ ιχος  "ΟμιΑοζ. Ά φοϋ εχομεν πλω τά θέα 

τρα, έσκέφθη δ αδελφός του πρυτάνεως τοΰ έν Ν έα Υόρχη πανεπι- 
στημείου C o lu m bia , καί άφοϋ ή χρήσις του ποδήλατου έπί τοσοϋτον 

έγενικεύθη, διατί δχι καί εκκλησίας έπί τροχών, αΐτινες να άκολου- 
θώσι τους ποδηλάτας καί τας ποδηλάτιδας εις τας εκδρομας αυτών , 
Τδ λογικόν τοϋτο συμπέρασμα έτέθη  αμέσως εις ένέργειαν καί έσ χ η - 

ματΐσθη αυθωρεί « Ε κκλησια στικές Π οδηλατικές "Ο μιλος» οστις κα- 
τεσχεύασεν ήδη τήν «Ποδηλατικήν ’Εκκλησίαν», πληρούσαν χενέν 

κατά τα φαινδμενα, τ έ  δποΐον πρέ πολλοϋ ήσθάνθησαν οί ευσεβείς π ο- 
δηλάται καί αί εύσεβέστεραι ώραϊαι ποδηλάτιδες τή ς απέναντι τής 

Νέας 'Υ όρκης L o n g  Is lan d .

Β Ι Β Λ Ι Α
θ ρ η σ χ ε ν τ ε χ α ϊ  ¿ μ ιΑ ία ι .  Ύ π έ  τέν τίτλον τούτον δ γνωστός τή ς ’Ε κ 

κλησίας ρήτωρ κ. I .  Μοσχάχης αγγέλλει τήν έχδοσιν τών κατά και
ρούς ΰ π ’ αΰτοϋ λεχθέντω ν θρησκευτικών κηρυγμάτων, τα δποϊα κατα 

τό πολύ περιστρέφονται εις τά  καθήκοντα τή ς άνθρωπότητος πρός 
τέν θεόν, πρές τέν οίκον καί πρές τήν κοινωνίαν. ’Ιδιαιτέρως δ κ . 

Μ οσχάχης απευθύνεται συνεχώς πρές τας γυναίκας καί αί περί των 
καθηκόντων αυτών δμιλίαι του αποτελούν διδασκαλίαν πολύτιμον.

Λόγοι Έ κ χ Α η σ ι α σ τ ι χ ο ί .  Παρά τοϋ αιδισιμωτατου αρχιμανδρίτου καί 

Εεροκήρυκος κ . Ε ύ . Καββαθα έξεδόθη χαί δ γ ’ . τόμος τών έχχλησια - 

στιχών αΰτοϋ λόγων, τών δποίων τα θέματα είναι ποίκιλα, ως και 
τά διδάγματα μ εγήλης θρησκευτικής ώφελείας δια τους άναγινωσκον- 

τας. Κ α ί άλλοτε έγράψαμεν περί τή ς  δυνάμεως τοΰ λόγου μεθ ’ ής δ 

κ. Καββαθάς διερμηνεύει τήν θείαν διδασκαλίαν. Είναι 8 αληθές α

πόχτημα οί ’Εκκλησιαστικοί λόγοι του, οί πολλά διδάσκοντες.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η

Σ άΑ ζσ α  χ α Α ο χ α ιρ ιν η .  Καθαρίσατε 6 σαρδέλας, άφαιρέσατε τας α - 

κάνθας των καί λυώσατέ τας εις γουδί. Π ροσθέσατε μίαν καλήν χου- 

ταλιάν κάπαρην τουρσί καί τρίψατε την έπ ίσης, έως ου με τας σαρ
δέλας άποτελέση αλοιφήν. Π ροσθέσατε πιπέρι καί έν κρομμυδάχι, ψι- 

λοκομμένον, τό δποΐον έπίσης δουλεύετε, εως ου λυώση,^ καί μ ετ 

αύτέ ενα κρόκον αύγοΰ αψητον καί έάν θέλη τε ολίγην γαλέταν βρεγ
μένη». Έ π ε ιτ α  ένω τρ ίβ ετε ώς τήν σκορδαλιάν χύνετε ολίγον κατ 

ολίγον λάδι καί οταν άραιώση τόσον δσον τήν θ έλ ετε , π ρ ό σ θ ετε«  λ ε 

μόνι. Τήν σερβίρετε μ έ ψάρια ψητά ή μέ άστακέν βραστέν η  μ έ κο

λοκυθάκια τηγανητά.

Ή  κομψότης καί ή στερεότης τών γυναικείων ύποδημάτων τοϋ ?ν τξ ήμε- 
τέρα πόλει διακεκριμένου τεχνίτου ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Τ Σ Λ Μ Η  εις τοιαύτην προή- 
χθη τελειότητα, ώστε ή A . Υ . ή Π ρ ίγ κ ιπ α . Σοφί. «τίμησε τον Ελληνα 
τεχνίτην δια τής 'Υψηλής πελατείας της καί τής ύπεροχου τιμής « Υποδη- 
ματοποιοϋ της Αύλής τής A. Υ . τής Πριγκ.πίσσης Σόφιας».

τιον ώθει αύτδν να ποθή τήν τέλεαιν τοϋ συνοικεσίου εκείνου, άνεχώρησεν άπέ

πρωίας άφεΐσα μόνην τήν Ευγενίαν.  ̂ ,
Ό  Ό -Φ ά ρ ελ , μή λησμονών τήν δοθεΐσαν δπόσχεσιν, μετέδη παρ αυτή, 

φρίσαων έτι εκ τής άναμνήσεως τών συγκινήσεων τής προτεραίας, εξ ενές οε 
βλέμματος άντελήφθη δτι άλλοίαν τροπήν θά έλάμδανον τά πράγματα τήν ή. 

μ¿pαv Ικείντ,ν.
Ή  Ευγενία, ήρεμος κατά τό φαινόμενον, άλλά καταβεβλημμ^νη, ϊτεινεν 

αυτή τήν χεΐρα καί χωρίς ν'α ρίψη έπ' αύτοΰ βλέμμα, τω  δπέδειξε θέσ̂ ν 
κατέναντι αύτήι. Έντδς είκοσιτεσσάρων ωρών, ή φυσιογνωμία τής άτυχους 
νέας έλαβε τήν άπαισίαν εκείνην ακινησίαν, ήν προσδίδει τό βάρος τής Ιπι 
πολύ συγκραιηθείσης θλίψεως. Ό  Πατρίκιος βλέπων ότι έμελλε νά όμιλήση

πρώτη, έσίγα. .  β ,
  Μοί έπροξενήσατε χθες τοσοϋτον ’ισχυράν έκπληξιν, ειπε, ωστε απωλεσα

τό έπ ’ έμοΰ κράτος μου καί είπον λόγους, οί όποιοι θά ηύχόμην νά μή εξήρ- 
χοντό ποτε τοϋ στόματός μου, καί οΰς σάς παρακαλώ νά λησμονήσητε. ”11, 
διά νά είμαι πλέον ειλικρινής πρός ύμάς, σάς προτρέπω νά τούς ένθυμήσθε 
έάν σάς εύχαριστοϋν, άλλά νά λησμονήσητε ότι τούς έμάθατε παρ’ Ιμοϋ. ”Ηδη, 
άς όμιλήσωμεν πρακτικώτερον. Ό  χθεσινές κλονισμός μέ μετέδαλεν αίσθη- 
τώς· έσχέφθην έπί πολύ τήν νύκτα ταύτην καί ή μητηρ μου οια λογικών ι
σχυρισμών ήδραίωσε τάς άποφάσεις μου σήμερον. Ήδύνασθε μάλιστα να μή

λάδητε τδν κόπον νά ελθητε.
Τοσαύτη ειρωνεία ένυπήρχεν εις τάς λέξεις ταύτας, ώστε ο Πατρίκιος, 

σφιγγών τάς πυγμάς, άφήκε κραυγήν ύπόκωφον, είσχωρήσασαν μέχρι τών μύ
χιων τής καρδίας της νεάνιδος, ήτις διά παντός τρόπου προσεπάθει νά πεισθή 
έάν άγαπάται είσέτι. 'Αλλά βλέπουσα τήν απέναντι αύτής σφίγγα, σιγωσαν,

εξηκολούθησε. , , » ¿i «
 Τρεις δδοί ανοίγονται πρό έμοϋ· ή νά ακολουθήσω τά στάδιον μου, ή να

συζευχθώ τδν φίλον σας, ή νά άκολουθήσω εις Ρωσσίαν^τάνπρίγκηπα Κεμε- 
νέφ, δστις μοί προτείνει τοϋτο. Θά μέ χρίνητε πολύ κακώς, άλλ’ έκ τών τριών

όδών, ή πρώτη είναι δ ι’ έμέ ή ήττον Ιλκυστική, διότι οδδεμίαν έχω πρός το 
θέατρον κλίσιν. Ά λ λ η  τις δέν θά Ιδίσταζε ποσώς νά έκλέξη εκ τών έτέρων δυο

δδών. . ι
_  Στήτε ! άνεφώνησεν ό νέος έξαλλος, παίζετε οικτράν κωμωδίαν !
_  Ουδόλως ' Άποκρουσθεΐσ* εις τά αίσθήματά μου τά άληθή, οφείλω να

έκλέξω  νϋν μεταξύ Γοδεφρουα καί Κ εμ ενέφ , εις δέ μόνος άνήρ ή β ύ ν .το  να με

σώση από τόν πρίγκηπα καί αυτός 6 άνήρ δέν εινα ό Γοδεφρουα !
_  Ψεύδεσθε ! Σας γνωρίζω ! Αισθάνομαι δτι εισθε ανίκανος να διαπραξητε

α τ ι μ ί α ν  ! -, ,
Οί οφθαλμοί των δ,εσταυρώθησαν καί ή Εύγενία έοέησε να ποιησηται χρη- 

σ.ν άπάσης τής θελήσεως αύτής, όπως μή συρθή πρό τών ποδών τοΰ Πατρι
κίου καί εΰχαριστήση αύτόν διά τούς λόγους, ους επρόφερεν. Αλλ εξηκολου
θησε διά τοϋ αύτοΰ είρωνος τόνου.

_  Ευχαριστώ διά τήν καλήν ιδέαν, ήν περί έμοϋ έχετε.  ̂ Εαν δε Ιμανθα- 
νετε, δτι δ πρίγκηψ ύπερτερεΐ έν τη άποφάσει μου; Λέν θά Ιτύπτετε το

στήθος ; , , _
Ό  Πατρίκιος, έχων αληθώς τήν χεΐρα έπί τοϋ στήθους, ειπεν απλώς :

— Δέν σάς άναγνωρίζω !
_  ο ύ τ’ έγώ 1 Όλιγώτερον δέ θ’ άναγνωρίσω έμαυτήν όταν θά γείνω κυ

ρία Γοδεφρουα. Καί ύμεΐς θά ήσθε εύιυχής, _ θαυμάζων τήν εύδαιμονίαν μου
— Βεβαίως, άλλά δέν θά τήν έδω, διότι άναχωρώ.  ̂ , , .
—  Ώ  ! όχι πρό τοϋ γάμου, άνέκραξεν έπιτακτικώς ή Ευγενία^ ’Εάν ανα- 

χωρήσητε προηγουμένως, τά πάν θα ναυαγήση. ’Απαιτώ νά είσθε ό παρ«-

νυμφος.
 Αδύνατον 1 έψιθύρισεν ό Πατρίκιος. Δέν δύναμαι!
Οί όφθαΐμοί τής νεάνιδος άπήστραψαν καί μάτην άνέμενε, ζωογονουμένη 

υπό δψίστης έλπίδος, τελευταίαν τινά λέξιν, έν νεϋμα- ούδέν ε’ πε πλειοτερον

6 νέος καί εκείνη έπανέλαβεν. >
(ακολουθεί).


