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11 αία π»ρ«τήρησις επί τής 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντός ΟΚΤϋ 
ήμερων.
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ΚαΛή [ίου φί2η,
§

Φοβούμαι, οτι θά άρχίσης νά με βαρύνεσαι μέ τούς χωρι
κούς και τάς χωρικάς μου εντυπώσεις. Ά λ λ α  τί θέλεις νά 
σου γράψω άπό την μικράν αυτήν εξορίαν μου ή δ,τι έ'χω άνά 
πασαν στιγμήν έμπρο'ς μου ; Έ π ε ιτ α ,  νομίζω δτι, ώς ή φύ- 
σις είναι το ώρα.ιότερον και πλουσιωτερον βιβλίον του κο'σμου, 
άπύ του οποίου δύναταίτις νά άντλήσγ θαυμάσια διδάγμ.ατα, 
ούτω καί οί άνθρωποι εδώ, οί ζώντες πλησιέστεοον μέ τήν 
μεγάλην αυτήν διδάσκαλον, δύνανται μεθ’ δλην τήν άγροι· 
κίαν καί άμάθειάν των νά μας χρησιμεύσουν είς πολλά ώς 
εξαίρετα πούς άπομίμησιν παραδείγματος

Τ)σον δέ τούς μελετά τις, τδσον προβάλλει είς εαυτόν τήν 
ερώτησιν: —  Ά ρ ά  γε ή προ'οδος καί ό πολιτισμός κατέστησαν 
τον άνθρωπον εύτυχέστερον, ή τουλάχιστον τόν κατέστησαν 

καλλίτερον του χωρικού, του απολίτιστου καί όπισθοδρομικου} 
Διστάζω νά άποφανθώ αμέσως επί του ζητήματος, αύτοΰ. 

Δεν δύναμαι δμως νά άποφύγω τόν πειρασμόν νά σοί άπει 
κονισω μίαν δεκαπενταέτιδα μόλις παιδίσκην, θυγατέρα τοΰ 
έδύ οικοδεσπότου μου, τήν οποίαν μελετώ άπό τής ημέρας

Τά πεμπόμεν* ήμΐν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μήλ 
δέν Ιπιστρέφονται. —  ’Ανυ-ί 
πόγραφα χαί μή δηλοΰντ«/1 
τήν διαμονήν τής άποστελ-λ 
λούσης δέν είναι δεχτά. — [ 
Πασα αγγελία άφορώσα εις Λ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή, ο

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν-ί1 
σιν οφείλου σι ν’ άποστέλλωσιί, 
γραμματόσημον 50 λεπτώνΐ 
πρόςίχτυπωσιν νέας ταινίας./

 Αν—   —νν—νν—νν—·ν—-ν  ντ—

τής εδώ άφίξεώς μου. Ή  μ ε τ ’ αυτής γνωριμία λύει κατά τό 
ήμισυ τήν απορίαν μου. Είναι ωραίος τύπος μελαγχροινής, 
μέ γραμμάς άπό του στόματος καί επάνω καθαρώς έλλη- 
νικάς. Μέτοιπον πλατύτερον ΐ'σως ή μάλλον ύψηλότερον|τοΟ 
δέοντος, τό· όποιον σκεπάζει άπό τά δύο πλάγια κακοκτενι- 
σμένη ή μαύρη, ή καταμέλανος κόμη, είς σχήμα ήμιδιπλω- 
μένων πτερύγων πτηνού καταπίπτουσα. Τών όφρύων τά τόξα 
διαγράφονται λεπτά καί μόλις κυρτούμενα είς τήν βάσιν τής 
ρινός, ήν φαίνονται συγκρατουντα, τόσον τό μετωπικόν όστοϋν, 
τό πλαισιοϋν τούς ωραίους, μαύρους οφθαλμούς, διαγράφει εύ- 
κρινώς τήν καμπύλην ταύτην.

Τήν μύτην τής χωρικής μου ευρίσκεις είς τό πρόσωπον 
όλων τών άρχαίων άγαλμάτων, τά όποια φιλοξενούν τά Πα
ρισινά μουσεΐά σας, ώς καί τό όμαλ,όν, τό άνεπαίσθητον τών 
παρειών στοογγύλευμα. Ά λ λ ’ δτι δέν είκονίζεται ούτε μέ τά 
ζωηρότερα χρώματα είναι τό φώς τών οφθαλμών. Σέ παρα
καλώ νά προσέξγις είς τόν χαρακτηρισμόν αύτόν.

Δέν είπα ή θερμότης, ή ζωή, άλλά τό φώς. Τ ά  ’μάτχα τών 
χωρικών έν γένει γυναικών εί'τε εύμορφα, εί'τε μή, είναι ’μά
τια έξαιρετικώς' φωτεινά, άλλά δχι θερμά. Νομίζω δτι είς 
τό σκότος κατά τάς άσελήνους νύκτας, εάν συνοδεία άπό τάς 
εδώ χωριατοπαύλας έξήρχετο είς τό ύπαιθρον, θά άπετέλει 
έν ει δος φωταψίας,ή όποια ήρέμα καί όμαλώς θά διέλυε τήν 
μονοτονίαν του σκότους, χωρίς κίνδυνον νά άνάψτ) τήν έλαχί- 
στην φλόγα καί είς τήν πλέον ευπαθή καί εύέξαπτον καρ- 
δίαν. Ή  ψυχική κατάστασις τής χωρικής, φίλη μου, διατυ- 
ποϋται θαυμάσια είς τούς όφθαλμ,ούς της. Ά πό μικρά, πολύ 
μικρά,, παλαίει μέ τήν ζωήν, γνωρίζει τάς χαράς καί τάς πι
κρίας της, ζή περισσότερον μέ έαυτήν καί άφ’ έαυτής, οπως 
ούτε πάθη θερμά, ούτε στοργικαί μεγάλαι συγκινήσεις συγ
κλονίζουν τά στήθη της. Χωρίς νά έχη, ίσως, συνείδησιν εί
ναι μεγάλη φιλόσοφος, τήν όποιαν ελάχιστα συγκινεΐ καί ή
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μεγάλη χαρά καί η μεγάλη λύπη. Λ1·’ χύτην εκπλήξεις και 
αποκαλύψεις, ρ.υστήρια και απόκρυφα δέν έχει η ζωή.

Εις τον καθημερινόν συγχρωτισμόν της μέ τούς προς όλα 
τά στοιχεία της φύσεως παλαίοντας γονείς της, μέ τούς άρ- 
ρενας της ηλικίας της, μέ τά πρόβατα καί τάς αιγάς της, 
των οποίων είναι ό φύλαξ καί σύντροφος, η μικρά χωρική συν- 
ειθίζει νά παλαίν) πρός την ζωήν, νά άναγινώσκη ένωρίτατα 
εις ολας τάς σελίδας του βιβλίου της φύσεως. Ού'τε πρό των 
κινδύνων δειλιμ, άλλ’ ού'τε έρυθριά καί καλύπτει τούς οφθαλ
μούς, δι’ δ,τι αί έμπειρότεραι της ζωής εξ ημών θά άπέστρε- 
φον το πρόσωπον.

Καί όμως τά ζώα αύτά, ώς μέ-τόσην περιφρόνησιν τάς τ ι 
τλοφορείς, είναι πολύ αγνότερα καί ήθικώτερα καί τιμιώτερχ 
των περισσοτέρων κορασίδων των παρθεναγωγείων μας, μη 
εξαιρούμενων καί εκείνων, άς εις τόν τόπον σου ανατρέφουν 
αί ευσεβείς του Χρίστου άδελφαί.

Μη εξοργίζεσαι, σε παρακαλώ, διότι τόσον υποβιβάζω την 
μορφωτικήν καί ήθικοποιητικήν ικανότητα τών αγίων αυτών 
γυναικών, εις τάς οποίας οφείλεις δλην την σοφίαν σου, άλλα 
καί δλον τόν εγωισμόν σου. Μη μέ δνομάσης πάλιν άσεβή 
καί άγνωμονα πρός τάς πνευματικά; αύτάς μητέρας, αί όποΐαι 
δι’ ολίγον καιρόν υπήρξαν καί ίδικαί μου τοιχύται.

Σέβομαι βέβαια την αύταπάρνησίν τοιν, άλλα δέν δύναμαι 
νά τάς θαυμάζω δσον τάς χωρικάς. Αύται άντιμετωπίζουν 
την ζωην μέ ολας τάς πικρίας καί τούς άγώνάς της, καί πι- 
στχί εις τόν άνθοώπινον προορισμόν των δημιουργούν οίκους, 
έστω καί πτωχικούς καί μαοτυροϋν πολλάκις, ΐνα δώσουν εις 
την πατρίδα άκμαίους καί σφριγηλούς άνδρας καί ίσχυράς ώς 
αύτάς μητέρας. Αί άλλαι με τό μέλαν ένδυμα καί τό σχοινί 
εις την ζώνην, εις την πρώτην άπογοήτευσιν τής ζωής, εις 
τόν πρώτον δυσυπέρβλητον άγώνα τού κόσμου, ό όποιος είναι 
¿σπαρμένος μάλλον μέ άκάνθας παρά μέ ρόδα, διακόπτουν 
τάς σχέσεις των μ ετ’ αύτοΰ.

Ή  α δελφ ή  τ η ν  Χ ο ιό τ ο ν .  Ή  κόοη τον  
πολιπηίιιον

Δέν θά λησμονήσω σ.οτέ την έντύπωσιν, ην έπροξένησεν εις 
την ψυχήν μου μία τυχαία σύμπτωσις,ή οποία έκαμε νά παρευ- 
οεθώ εις την ιεροτελεστίαν τού χρίσματος μιας καθολικοί; 
άδελφής. Πρό τεσσάρων άκριβώς ετών έταξείδευον εις την βό
ρειον ’Ιταλίαν, διήλθον δέ καί ημέρας τινάς εις τό Μιλάνον. 
Ειχον καί άλλοτε έπισκεφθη τό Dome, τόν θαυμάσιον αύτόν. 
γοτθια.όν Μητροπολιτικόν ναόν, τού όποιου ή έκ μυριάδων 
οδοντωτών μαρμάρινων ποικιλμάτων στέγη άποτελεί έν τών 
καταπληκτικωτέρων άριστουργημάτων τής γοτθικής άρχιτε
κτονικής. ’Αλλά καί τό εσωτερικόν τού ναού αυτού μέ τάς έκ 
μαρμ.αρινων στύλων συστοιχίας του μοί ήρεσε τόσον, ούστε 
οσάκις διηοχόμην έκεΐθεν είσηρχόμην καί έκαμνα ενα γύρον. 
Τούτο μ.έ διέθετε καλά καί αρμονικά δι’ δλην την ημέράν.

Τυχαίως λοιπόν είσελθούσα περί την μεσημ-βοίαν ενός Σαβ
βάτου είδον τόν ναόν έξόχως διακοσμημένον, ηκουσα μουσι
κήν συμφωνίαν ένόργανον, η όποια εύθύς άπό τής θύρας κα- 
τεπλημμύρησε την ψυχήν μου άπό μεγάλην συγκίνησιν καί 
ενώ, πατούσα επί τών άκρων τών δακτύλων, ώς πράττομ.εν

οσάκις αίσθημα σεβασμού η φόβου η κατανύξεως μας κυριεύη, 
έπροχώρουν, ήρωτήθην παρά ρ,έγαλοπρεπώς ένδεδυμένου τε
λετάρχου εάν ημην συγγενές. Άπηντησα, σοί τό ομολογώ, 
χωρίς νά έρυθριάσω, t a i , άν καί ηγνόουν έντελώς περί τίνος 
έποόκειτο. Έ π ί  τέλους δέν έ'πραττον έ'γκλημα. Τό νά θέλω νά 
παρευρεθώ εις μίαν ώραίαν ιεροτελεστίαν, την όποιαν ή θαυ- 
μασίχ εκείνη μουσική μετέβχλλεν εις άληθη της άκοης πανή- 
γυριν, βέβαια δέν ήτο αμάρτημα.

Λοιπόν έποοχώρησα, έ'λαβον θέσιν μετά της άδελφνίς μου 
εις δύο καθίσματα καί ήρχισα νά υποθέτω δτι έπρόκειτο περί 
κηδϊίας έπιφανούς τίνος, τόσον η στάσις τών ολίγων κοσμι
κών παοισταμένων καί τών πολλών μοναχών έκ τών δύο φύ- 
λω/, μοί έφαίνετο περιαλγής καί συγκινητική. Μάτην ¿ζή
τησα τό έπίμηκες καί στενόν κιβώτιον, έν ω έγκλείεται, ΐνα 
μετχβγί εις την τελευταίαν κατοικίαν του ό αρχών τού κό
σμου άνθρωπος. Αίφνης μέ περιπαθέστατον finale τού άνα- 
κρουομένου οργάνου καί μετά τούς τε)ευταίους άναπαλμούς 
της φωνής τού ύψηφωνου, οστις έφαίνετο έν ύστάτω λυγμφ 
άποχαιρετίζων την ζωην, προσήλθεν εις τό μέσον τού νάρ- 
θηκος νεαρά παρθένος, ή'τις πρό ολίγου είχε θυσιάσει εις τούς 
πόδας τού Εσταυρωμένου την <υς δέσμ.ας χρυσές μετάξης μα
κράν κόμην της, μ ε τ ’ αύτής δέ καί δλον τό κοσμικόν παρελ
θόν της καί δλους τούς δεσμούς, οΐτινες την συνέδεον πρός 
την ζωην. Ή τ ο  μελαγχροινη, ωχρά καί, τά έπί τών οφθαλ
μών το,ς μόλις διαγραιρόμενα λεπτά τόξα, έ'διδον εις τό πρό- 
σωπόν της καταπληκτικήν ομοιότητα πρός την νέαν μου εδώ 
χωρικήν

Είξεύρεις, φίλη ρου, ποΐαι σκέψεις ¿κυοφορούντο εις την 
κεφαλήν μου την στιγμήν καθ’ ην έκείνη ύπέσχετο νά λησμό
νησα) τόν κόσμον 5 Μέ τί παρωμοίαζα την μικράν, την ώραίαν 
καί τρυφεράν έκείνην παρθένον, ητις ύπέσχετο νά ζησν) μο- 
νάζουσα καί προσευχομένη · Μέ τόν νεοσύλλεκτον στρατιώ
την, τόν εις την τρυφήν καί μαλθακότητα τής ζωής έξωκειω- 
μένον καί εις την πρώτην μάχην στρέφοντα τό δπλον, τό ό
ποιον τού έδωκεν ή πατρίς, ΐνα την ύπερασπίση(, κατά τής 
ιδίας του κεφαλής. Παοά νά άγωνισθγ, παρά νά άψηφήσγι τάς 
φονικάς σφαίρας τού έχθρού, αΐτινες πίπτουν ώς χάλαζα κύ
κλω του, παρά νά ύποστή την πείναν καί την γυμνότητα καί 
τάς στερήσεις τού βίου τών μαχών, παρά νά άναμετράται 
καθ’ ημέραν καί κάθε ώραν μέ τόν κίνδυνον καί μέ τόν θάνα
τον. προτιμμ νά άποθάνν), προδίδων καί τά πρός την πα
τρίδα καί τά πρός την οικογένειαν καί τά πρός τόν θεόν κα- 
θηκοντά του.

Ή  μικρά μου έδώ χωρική, αν καί λεπτοφυεστέρα καί νεω- 
τέρα της καθολικής έκεινης νεοσυλλέκτου, μοί φαίνεται άναν- 
τιρρή. ω; ηρωΐκωτέρα, εύγενεστέρα, σοφωτέρα έκείνης. Καί ό 
σκοπός τού βίου της μοί φαίνεται μυριάκις σκοπιμώτερος, 
άπείρως εύεργετικώτερος της ώραίας έκείνης νύμφης τού Χρι
στού, ητις ομοιάζει τό άνθος τού θερμοκηπίου τού νεωτέρου 
πολιτισμού, άπό τού όποιου έλειψε διά μίαν στιγμήν η θαλ
περά άτμοσφχΐρα τής τεχνητής, ζωής τού οποίου τά πέταλα 
έψαυσεν άδιχκρίτως είσδύσασα μέχρι της ρίζης του η πρώτη 
ί'σως τού βορρά παγερά πνοη.

Καί τό άνθος αυτό, τό όποιον δέν έπρόφθασε καν νά pt" 
γησγ, κδν νά φρικιάσν), άφηκε νά άποσπασθγ άπό τής ρίζνίς
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-ου, άσπλάγχνως, άπόνως, ΐνα προστεθγ εις την ώχράν καί 
ραραμένην άνθοδέσμην, ητις στολίζει τούς πόδας τού ’Εσταυ

ρωμένου.

Ή  χ ω ρ ικ ή . Ή  κόρη τ η ς  φύείεως

·' Ή  χωριατοπούλα μου είναι τό άνθος τής άμυγδαλής, τό 
όποιον πρόωρα άνθίζει καί πολλάκις πριν νά σχίσουν καν τούς 
μίσχους του αί άκτϊνες τού ήλιου, δ ’χεται έπί της τρυφεράς 
ό π ά ρ ξεώ ; του τάς τελευταίας νιφάδας της χιόνος, ητις φαί
νεται ώς πρωτότοκός του άδελφη. Καί παλαίει ουτω  τρυφε
ρόν έτι μέ τά ψύχη, μέ τάς βροχάς καί μέ τάς καταιγίδας, 

:. χωρίς τό ώραΐον έκεΤνο λευκορρόδινον χρώμ.ά του νά άλ)οιω- 
ίγ, χωρίς ή εύωδία του νά έλαττωθγί Καί τέλος μετά τόσον 
τρικυμιώδη ΰπαρξιν, άλλά καί τόσον κάλλος καί μυροβόλημα,

: τό όποιον σκορπίζει εις τούς άγρούς, τούς στολιζομένους Αατά 
την άνοιξιν μέ την παρθενικην καί άγνήν εύμορφιάν του καί 

Ιίΐοσην πανήγυριν τών έντόμων καί τών ψυχών άνά τά μελι- 
στάζοντα σπλάγχνα του, τό τρυφερόν άνθύλλιον δένεται εις 
καρπόν ώραΐον, τού όποιου τό χρώμα γενν^ την έλπίδα, ένω 

1;έ πυρην καί ώς τροφή έξαισία καί θρεπτική καί ώς φάρμακον 

; δύνάται νά χρησιμοποιηθώ·
ι Τούτο δέν ¿μποδίζει βέβαια σέ μέν νά θαυμιάζης τό άπο- 
χρωματισμ.ένον άνθύλλιον τού θερμοκηπίου καί έμέ νά καμα- 

ρόνω τό της άγριαμ.υγδαλ’σς μου χωρ’ς νά χορταίνω νά τό 
Ρλέτω. ’Εάν μάλιστα δέν έφοβούμ.ην μ.ηπως οί λεπτοφυείς 
Αριστοκρατικοί ρώθωνές σου δέν γσθάνοντο πολύ ισχυρόν τό 

|·άρωμα τού άκαλλιεργητου άνθους μ.ου, θά σοί έκαμνα σημε- 
■ον πληρεστέραν την άνάλυσιν τίϋν ζωογόνων στοιχείων του, 

θά «σοί έδιδα, οδτο)ς.είπεϊν, έκτενεστέραν την ψυχολογικήν πε
ριγραφήν του.
ί Σέ παρακαλώ, καλή μ.ου φίλη, νά μη γελόσς διόλου διά τάς 
ρεταφοράς μου αύτάς. Τά  άνθη μ.εθ’ οσα καί άν λέγγι ό κό- 

I 5μο; έχουν ψυχήν. Διά νά συμ.πληρώσω ι<.άλιστα την ιδέαν 
μου, προσθέτω οτι έχουν ψυχήν πολύ εύωδεστέραν καί καλ- 
λιτέραν τ^ς άνθρωπίνης. ’Εάν έχγις άμφιβολίαν, ρίψε έν 
ΡΛεμμ.α γύρω σι^, καθ’ ην ημ,έραν η μητηρ σου δέχεται εις 
"άς πολυτελείς αίθούσας της τόν άριστοκρατικόν κόσμον της. 
ένάπνευσε έπί ώρας τινας καλά την άτμ.οσφαΐραν αύτην καί 
μετά ταύτα πήγαινε νά διέλθγς ί'σας ώρας μ.όνη εις τόν κη- 
ίϊόν σας, έστιο καί εις τό θερμ.οκηπιόν σας. Καί έπειτα σέ 
“αρακαλώ νά μ.οΰ είπγς πόθεν έξηλθες καλλιτέρα, άγνο- 
τέρα, χωρίς κακάς σκέψεις, χωρίς καταπόνησιν σωματικήν, 
λωΡ’-ς καν άνίαν.

Ί Ι  π α ^ α ι«  ΚόοινΟος

Καί άφού ό λόγο; περί κόσμου αιθουσών καί πλούτου καί 
Πολυτελείας, περί ψυχής άνθέων καί περί ψυχ·/): κοινωνιών, 
*9°ύ μάλιστα τόσον ό βίος τών μ,εγαλ.οπόλεων σε θέλγει καί

συγκινεϊ, άς όμ,ιλησωμεν ολίγον καί περί τού ΐδικού μ,ας 
Ι^ναλου κόσμ,ου, πεοί τών ιδικών μ.ας μ.εγαλοπόλεων, περί 
'ί? ίδικ’̂ ς μας άριστοκοατίας.
Κ,Βίεπω καί πάλιν τό γνωστόν μ.ου μειδίαμ.ά σου νά άνθ·  ̂

Β** τών χειλέ■ ν σου. Αί'! φί’ ημ.ου! ή μ·κρά πατρίς μας ή 
^μερινή δέν έχει βέβαια μεγαλοπόλεις ώς τάς έννοεϊς σύ, ,

άλλ’ ή μεγάλη πατρίς μας τών παλαιών καλών καιρών είχε 
τοιαύτας μεγαλοπόλεις, οΐας δέν τάς ώνειρεύθης καν ού'τε σύ, 
ούτε όλοι οί Παρισινοί καί ■ οί Λονδινέζοι σου. ’Εδώ άντί - 

κρυ μου, άπό τό δωμάτιον άκριβώς οπού σού γράφω, έχω την 
μακράν βουνοσειράν τ·ης Κορινθίας, ητις, διά τού πλ,ούτου τών 
καμπύλών καί τών στρογγυλοτητων της, άποτελεί τό έξ ά- 
ναγλυφων άτιμητων πλαίσιον μια; τών ¿>ραιοτέρων τού κό
σμου τοποθεσιών. Έ π ί  τών τορνευτών κλιτύων ενός τών βου
νών τούτων εύρίσκονται έσπαρμέναι έδώ καί έκεϊ έρειπιώδεις 
τινες κκλύβαι, ολίγον δέ άπωτέρω ΐστανται ώς άκοίμητοι 
φύλακες τών νεκρών αυτών καί έρημων έκτάσεων έξ ά έπτά 
κίονες δωρικού ρυθμ.ού μέ κιονόκρανα, τά όποια έδώ καί έκεϊ 
διαστίζει ό χρυσός.

Πρό δύο άκριβώς έτών διηλθον μ.ίαν νύκτα εις τόν έρημ.ό- 
τοπον αύτόν, εις τόν όποιον μόνον τά δυσειδή πτηνά τ*ης θεας 
τάς φρονησεως ηκούοντο κρώζοντα άπαισίως. Καί έφΟ,οξενη- 
θην την νύκτα έκε;νην εις τό άνθρωπινώτερον τών άνθρωπί- 
νων διαιτημάτων, παρ’ οίκογενεία χωρικού όστις έάν δέν 
άτο δήμαρχος άτο όμως άναντιρρητως ό πρώτος οίκοκύρης. 
Ό  χωρικός '/¡το κάπηλος, κτηματίας καί ποιμην συγχρόνως 
καί η οικία του ητο ολίγον άπό όλα αύτά μαζη.

Ή  σύζυγός του ητο έπίση; τό ημισυ ενός καπηλου, ενός 
κτηματίου καί ενός ποιμένος, άλλ’ οχι χωρική ώς ημείς την 
έννοοΰμεν, έξ έκείνων ών μ.ικράν εικόνα σοί έδωκα άνωτέρω.

Δέν θά σέ άπησχόλουν τόσον μέ τούς καλούς αύτούς άν- 
θρώπους, οί όποιοι έκαμαν οτι ήδύναντο, ΐνα μάς εύχαριστή- 
σουν, έάν δέν ήθελα νά σοί δώσω ιδέαν τινά τών κατοίκων 
τών ολίγων αύτών καλυβών. Καί δέν θά ήτο βεβαίως άνάγκη 
νά σχηματίσγις οίανδήποτε περί τούτων ιδέαν, έάν δέν έπρό- 
κειτο νά κάμωμεν μίαν μικράν σύγκρισιν τού παρόντος πρός 
τά παρελ,θο'ν, έάν δέν έσκόπουν νά σού αποδείξω πού άγει 
συνεχώς ό βίος τού μεγάλ,ου κόσμου καί τών μεγάλων ηδο
νών, τής μεγάλη; τρυφής καί τής άπερισκέπτου πολυτε
λείας.

Ή  Κ όρινθος πών ’Α ρχαίω ν

Είς την καλυβοσπαρμένην έρημόν μου κοιμάται, φίλη μου, 
τόν υπ.ον τής αμαρτίας καί τής διαφθοράς, τής άπωλείας 
καί τής κραιπάλης, ή πλουσιωτέρα, ή πολυτελεστέοα, ή 
καλλίτεχνικωτέρα πόλις τής άρχαίας Ε λλ ά δος .  *Οχι οί 
Παρίσιοι τής ’Ανατολής, ώς ονομάζουν έσφαλμένως την άρ- 
χαίαν Κόρινθον. Διότι έκεϊ δύναται νά ζήσγι παρά τόν πλού- 

ιον καί ό πτωχός ξένος.
Οι> Τίαντος ~rJ¿tr ιι’ς Κ όρ ινθ ον , έλεγον δικαίως οί άρ- 

χαΐοι, άποτρέποντες ουτω τούς δυστυχεί; τής ζωής παρίας 
άπό τού νά ύποστώσι τόν πειρασμόν νά ί'δουν έκ τού πλη
σίον πόσος χρυσός έδαπανάτο είς έξυπηρέτησιν άκατκλογί- 
στων ιδιοτροπιών καί έπονειδίστων παθών.

Ή  θέα τού κάλλους καί τού έρωτος έγεννήθη έπί τών ά- 
δαααντίνων τής θαλάσσης άφρών. Ά λ λ ’ ούδαμοΰ άλλοΰ δ
σον έδώ οί αντες καί οί πολύτιμοι λίθοι δυωχετεύοντο
είς ρύακας καί ποταμούς, έπί'τών όποιων πλεοντες οί ολίγοι 

ής γής προνομιούχοι άπεβιβάζοντο είς τούς βωμούς τής ά- 
κορέστου καί τυραννικής ταύτης κυριάρχου.

Τ ί  είναι, φίλη μου, τά σημερινά τών ’Ινδιών καί τής Κ ι-
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*·ας αερώδη κρέπια, εκ των οποίων ολόκληρον φορεία δύναται 
νά περιληφθγ εντός ενός φλοιού καρύου, άπέναντι των αραχνο
ειδών μετάξινων τ έ ς  Κώ, άτινα -/¡σαν λεπτότερα του αίθέρος, ' 
διαφανέστερα καί τοϋ άέρος αύτ.οϋ υπό τά όποια η Λαΐς καί * 
αί σύντροφοί της άφηναν νά φαίνωνται αί λεπταί διακλαδώ
σεις των φλεβών, αίτινες ώς ίνες σπανίου όπαλείου λίθου έ- 
τόνιζον την μαρμαρυγήν τών άγαλματωδών σωμ,άτων των ; 

Ποιαν καλλιτεχνικήν αξίαν έχουν τά Κρεμλίνα της Μόσχας 1 
καί οί "Αγιοι Πέτροι τές  Ρώριης, έν οίς ή νεωτέρα θρησκεία 

ένεθρόνισε τόν Σωτηρκ του Κόσμου, απέναντι τών αριστουρ
γημάτων της Τέχνης καί τοϋ πλούτου, απέναντι της μυθώ
δους καί κολασσαίας δαπάνης, εις ην οί Κορίνθιοι ύπεβάλ- 
λοντο διά τούς ελάχιστους βωμούς τές  ώραιοτάτης των 
’Ολυμπίων. Πόσον δ’ άκομψα καί πενιχρά θά έθεωροϋντο τά 
ανάκτορα καί αί έπαύλεις τών συγχρόνων της γές αρχόντων, 
εάν διά μαγικές τινός δυνάμεως άνωκοδομεΐτο εις την πα- 
λαιάν θέσιν του τό μέγαρον της έπιφανοϋς έταίοας, η όποία 
επατει επι χρυσής κλιμακος, οταν,ώς η προστατεύουσα αύτην 
θεότης έξηρχετο από τό θαλάσσιον λουτρόν της λευκοτέρα καί 
δροσερωτέρα τοϋ κύματος; Ποια δέ ΠβΠβίία τοϋ θεάτρου « Έ -  
δεμ» καί της μεγάλης παρισινής ό'περκς, καί ποΐαι μαγικαί 
αποθεώσεις της συγχρόνου θεαμ,ατικης τέχνης δύνκνται νά 
συγκριθοΰν μ„ε ο,τι η πόλις αύτη παντός θαυμασίου καί ύπερ- 
φυσικοΰ επενοησε και ετελειοποίησε πρός κορεσμόν καί πανη- 
γυριν τών οφθαλμών ;

Εαν ο μ.ϋθος τ έ ς  Αφροδίτης δέν ητο αρχαιότερος τ έ ς  άκ- 
μης Κορινθου, θα έλεγον άτι εδώ έπενοηθη. Άναντιρ- 
ρητως ομως και ο Ζεΰξις και ο Πραξιτέλης εδώ παρά τούς 
ποδας τών γυναικών αυτών, αίτινες συνηνουν εις τό τέλειον 
κάλλος τών γραμμών και τές  πλαστικότητος πνεΰιια λεπτόν, 
επιχαρι, φαιδρόν και ελαφρώς καλλιεργημένον, *ηντλησαν τά 
πρότυπα των, πρός άναπαράστασιν της άηττητου καί πανί
σχυρου ^*κς, 'τιτίζ ουδαμου άλλου τοσον ελατρευθη, όσον εδώ.

Πόσον νάνοι καί ταπειναί καί άσημοι θά έθεωροϋντο αί 
περιφημοτεραι ϋ,εαιναι τοϋ παρισινοϋ σου χ.όσμου ποό τών 
εδώ τυραννίδων, εις εν μ.ειδίαμ,α τών όποίιον οί βασιλείς 
εοριπτον κατα γές  τα σκέπτρα των, οί ηρωες τών πολέμων 
καί τών θαλασσών έθυσίαζον την εύτυχίαν τές  χώρας των, 
και οι δικασται επρόδιδον τούς αυστηρούς τέςθ έμ ιδ ο ς  νόμου;. 
Βιξευρεις, φίλη μου, διατί ό Εύρυπίδης έμίσησε τάς γυναί
κας καί μέ μελάνην δηλητηριασμένην έχάραξε τάς ηρω'ί'δας 
τών τραγωδιιυν του ; Είξεύρεις διατί οί σοφοί έλησμόνουν 
την σοφίαν των καί οί ποιηταί συνέτριβον τάς λύρας των καί 
οι Ασιανοί άρχοντες καί μεγιστάνες έχανον τόν νοϋν των, 
καί οί μεγάλοι της τέχνης διδάσκαλοι συνέτριβον τά γλύ
φανα καί τούς χρωστ-ηράς των ; Διότι, έπισκεφθέντες την 
Κόρινθον, ησθάνθησριν πόσον μικροί καί ασθενείς καί ασήμαν
τοι ησαν πρό τοϋ κάλλους, τό όποιον αύτόί οί ίδιοι είχον α
ποθεώσει.

Χωρίς νά είμαι Χρυσόστομος ούτε κατά την εύσέβειαν, 
ούτε κατά την ρητορικήν καλλιέπειαν, γσθανόμην την ανάγ
κην κατά την εσπέραν εκείνην την μελαγχολικην της εις Πα- 
λαιάν Κόρινθον διανυκτερεύσεώς μου, νά φωνάξω ποός την 
άπειρον τές  σιγής ηρεμίαν, πρός τόν έρημον εκείνον ανθρώ
πων τόπον, τί έκαμε, ποΰ είχε κρύψει δλον τό μεγαλεΐον τοϋ

παρελθόντος, δλον τόν πλοϋτον καί την Τέχνην καί τούς θη
σαυρούς, οιτινες έφερον εις άπόγνωσιν καί απέλπισ αν τόσους 
Κροίσους της άρχαιότητος ;

Τό αάλλος, όπόθεν διέρχεται είτε δι’ εμψύχων είτε δ ί  
άψυχων οντων αφινει πάντοτε ίχνη της διαβάσεούς του.

Εδώ μόνον ούτε ύπέρ την γην, ούτε ύπο την γην ούδέν 
εμεινεν, ουδεν υπάρχει. Εις ετοιμόρροπος τοϋ καπηλειού ξύ
λινος εξώστης, επί τοϋ όποιου ίστάμην ώς άπολιθωμένη, εις 
ιερευς χονδρος και ρυπαρός καί ό ξεναγός μου, άνθρωπος κατά 
το ημισυ μονον, αντεπροσωπευον κατά την στιγμήν εκείνην 
το παρόν της Παλαιάς Κορίνθου.

Αλλα σκαψατε λοιπόν την γ-ην καί ταφέτε ζώντες όλοι 
σεΐς οι σκωληκες καί μηρμυκες της γης, έσκεπτόμην, ΐνα 
τουλάχιστον ελεύθερα η πνοη τοϋ θανάτου περιφέρεται εδώ 
ψυχρά και απαίσια, ίνα ανεπηρέαστος η φαντασία τοϋ έπι- 
σκεπτου δημιουργέ κα τ’ άρεσκειαν τό τέλος, τό όποιον έπε- 
φυλασσετο εις τοιοϋτρ παρελθόν. Τότε οί γυμνοί καί απέριτ
τοι εκ πωρωδους λίθου κίονες, οί άπομείναντες εδώ ορθοί έκ 
τοϋ μοναδικοΰ ναοΰ της χαλινίτιδος ’Αθήνας, της θεότητος, 
ητις τόσον περιεφρονηθη παρά τών Κορινθίων, θά έλάλουν 
την μυστηριώδη γλώσσαν των λίθων εις την ψυχήν τοϋ ένα- 
γωνίως έρωτώντος επισκέπτου. Καί μοί φαίνεται, φίλη μου, 
ότι οί λόγοι ούτοι βαρύτατοι, ηχοϋντες ώς η βαρέως επί τοϋ 
λίθου πίπτουσα άξίνη, συνοψίζονται εις τάς δύο ακολούθους 
φράσεις : Ή  Ια τ ρ ε ία  τον  πνεύμ ατος  έζασψα.Ηζει. την α ϊω π ό -  
τη τ α ,ή ά ε  Λ ατρύ α  της ν.ίης τόν  θ ά ν ατον  κα ι την ά ν ν π α ρ ξ ία ν .

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι
Ε'.

Διά τοϋ ό'ντως πρωτοφανοϋς έργου του ό Φρόεβελ «αί συν
διαλέξεις καί τά άσματα τ έ ς  μητρός» καθοδηγεί τάς μητέρας 
εις την πρώτην πορείαν τές  πνευματικές άνωνές τών βρε
φών καί τών νηπίων, συνδέων πάντοτε στενώτατα ταύτην 
πρός την σωματικήν αυτών άσκησιν, οπερ μόνον διά τοϋ παι- 
γνίου κατορθοΰται.

Πρός τόν σκοπόν λοιπόν τοΰτον ό Φρόεβελ συνηγαγε τά 
πλεΐστα τών κατά καιρούς ύπαρξάντων παιγνίων, μέ την 
σπουδαιοτάτην ομως διαφοράν, δτι μετεχειρίσθη ταϋτα σκο
πίμως πρός ώρισμένους σκοπούς. Την σφαίραν καί τάς οίκο
δομικάς υλας μετεχειρίζοντο καί οί άρχαΐοι 'Ελληνες καί 
πλεΐστοι άλλοι λαοί ώς παίγνια τών τέκνων τ ω ν  από τέζ 
έφευρέσεως δέ τοϋ χάρτου, ίσως, χρονολογοΰνται τά δι’ αύ- 
τοΰ πρός τέρψιν τών παίδων σχήματα (πετεινοί, πλοία κτλ .) .
Αλλ ο Φρόεβελ ηνωσε την τέρψιν πρός την ωφέλειαν καί 

υπέβαλε τό άσκοπον παίγνιον εις τούς νόμ,ους τών παιδαγω
γικών αύτοΰ ενεργειών.

Προ πάντων δε, παρακολουθών καί κατά τοΰτο την φύσιν, 
μετεχειρίσθη τον εκ τοϋ ενθουσιασμοΰ τοϋ παιγνίου πηγά- 
ζοντα οργασμόν όλων τών δυνάμεων τοϋ παιδός, την δι’ αύ
τοΰ πληρεστατην εςεγερσιν τές  ατομικής αύτοΰ ένεογείας, 
όπως πρωϊαίτατα αφύπνισε, την αύτενεργόν αύτοΰ δράσιν,' ώς 
πρός την χρησιν τών τε σωματικών του οργάνων καί τών ψυ
χικών αύτοΰ λειτουργιών. Έβεβαίωσε δέ διά τές  μακράς αύ
τοΰ πείρας, ότι μόνον ούτω κατορθοΰται η ασφαλής έξέγερ-

ΕΦΗΜΕΡΪΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 5

σις της ψυχολογικής συνειδησεως, ·ητις έν τώ χρόνω διά τές  
συναισθησεως καί γνώσεως τών ατομικών προσόντων καί δυ
νάμεων και τ έ ς  έναρμονίου καί αύτοθύμου χρησεως τούτων, 
πρόκειται ν’ άναγάγγ τόν παΐδα εις την πρώϊμον άφύπνισιν 
της ηθικές αυτου συνειδησεως, δι ης καί μ,όνης καταρτίζεται 
καί τελειοποιείται ό άτομ,ικός χαρακτηρ.

Τα παιγνια ταϋτα ε»εψυχωσεν ό Φρόεβελ καί προσηρμοσεν 
εξοχως εις την νηπιακην ηλικίαν, καθιστών, αύτά φαιδρό
τερα και ζωηρότερα δια τ έ ς  ένωσεως αύ,τών μετά τοϋ άσμ.α- 
τος και της ορχησεως, εξ ου τά πλεΐστα τούτων κατεστάθησαν 
ρυθμ ικά.

Ποσον τοΰτο είναι σύμφωνον πρός την φύσιν τών παίδων 
δυναται να βεβαιωσγ πας ό παρατηρών τί αύθορμητως πράτ- 
τουσιν, ως επι το πλεϊστον, τά μικοά ποός έκδηλωσιν της 
χαρας των. Χορεύουσι, κροτοΰσιν έρρύθμως τά χεοάκιά των 
και συνοδευουσι τας κινήσεις των ταύτας δι’ αύτοσχεδίου 
πολλακις άσματος, μ ε τ ’ έπίσης αύτοσχεδίου ποιήματος, έκ- 
φράζοντος την αιτίαν τ έ ς  χαράς των.

Αλλα πολλά παίγνια καί άσματα έκ τών κατά παοάδο- 
σιν διατηρούμενων δέν ησαν κατάλληλα πρός τόν παιδαγω
γικόν σκοπόν τοϋ Φρόεβελ, ώς ούδ’ άπαντες οί έθνικοί χοροί 
και τά δημώδη μσματα δύνάνται νά χρησιμεύσωσι διά τά 
παιδια. Ούτω π. χ. οί εις τά Ρ υθμ ικά Π α Ι γ η α  προσληφθέν- 
τες έθνικοί μας χοροί, Συρτός, Καλαμ,ατιανός καί οί λοιποί, 
δέν ηδύναντο νά διατηρηθώσιν ώς κοινώς παρά τώ λαώ χο
ρεύονται, ούτε τά συνοδεύοντα αύτούς άσματα, ώς είχον. 
’Εδ εησε νά ποικιλθώσι, νά τροποποιηθώσι, νά συστηματο- 
ποιηθώσιν ιδίως πρός παράστασιν άφελοΰς τίνος δράσειος, 
οπιος προσλάβωσι τόν χαρακτέρα τών .λοιπών ρυθμικών παι- 
γνίων, ών ούσιώδης σκοπός είναι η μετά σωματικές καί ά- 
θικές ώφελείας συνδεδεμένη τέρψις* τηρουμένου πάντοτε τοϋ 
ουθμοΰ, τοϋ βηματισμοΰ, καί μελωδίας αύτών, οπως μη 
άποβάλλωσι την διακρίνουσαν έκαστον αύτών ιδιορρυθμίαν

Καί περί τ έ ς  έκ τές  μουσικές καί τές  Ορχησεως έπιγινομέ- 
νης ωφελείας ν) βλάβης ό Πλάτων λέγει πολλά καί άριστα πά
λιν,θεωρών,οτι έχουσι διττηνέπιροοην έπί τόν άνθρωπον,ών έν- 
τονως αποκρούει την έπιβλαβέ, παραδεχόμενος μόνον την α
γαθοποιόν. Ούτως έπέτρεψε την νρήσιν  έκείνων μ.όνον τών 
αρμονιών, α'ίτινες,διεγείρουσαι ανδρείαν μέν έν πολέμοις, με
τριότητα δε καί καρτερίαν έν ταΤς εύτυχίαις καί δυστυχίαις, 
πειθώ δ’ έν ταΐς νουθεσίαις καί εύσέβειαν έν ταΐς δεησεσι καί 
ταΐς προσευχαΐς, καλούνται ύπό τοϋ μετά Σωκράτους διαλε- 
γομένου Άδειμ.άντου δωριστί καί φουγιστί άρμονίαι. (Πολιτ. 
γώ 3 9 8  Ε ’. μέχρι 3 9 9  β'.  καί Πολιτ. γ .· 401  Δ).

Ό  Φρόεβελ καί ώς πρός τό ζητημα τοΰτο έφάνη αντάξιος 
τές έντολές αύτοΰ, έξαγνίσας τά ρυθμ,ικά του παίγνια έκ τών 
επιβλαβών στοιχείων καί καταστησας αύτά άριστα υποδείγ
ματα διά τούς θέλοντας νά προσθέσωσιν, έν τώ αύτω πνεύ- 
ματι, άλλα παρόμοια νεώτερα.

Ό  παϊς είναι παϊς καί πρεπει νά μένγι παΐς έφ’ δσον ή φύ- 
σις ώρισε τοΰτο. "Οπως είναι έσφαλμένβν νά βιάζωμεν τό 
βρέφος νά περιπατησν; προώρως καί τιμωρούμεθα πράττοντες 
τοΰτο διά τ έ ς  κυρτώσεως τών κνημών του, έν ω άν άφησω- 
μεν αύτό έξηπλωμένον κάτω έπί τάπητος νά παίζ·/) μέ τάς 
ποικιλοχρόους σφαίρας τοϋ χ . δώρου η καί άλλων άβϋ.αβών

παιγνιων εζ ελαστικοϋ κομμεως, δεν θελομεν βοαδύνει νά ΐ- 
διομ.εν αυτό, έν καιρώ τώ πρέποντι, άνακαθηυ.ενον ποώτον 
καί άνεγειρόμενον βραδύτερον, στηριζόαενον εις τά έπί τούτω 
περιξ τεθειμένα καθίσματα καί βαδίζον ούτως ασφαλώς καί 
αφοβως, ένεκα τές μετά τών δυναιχεών του συναυξανου,ένης 
προς ταυτας πεποιθησεώς του. Κατά τόν αύτόν τρόπον η ι
δία φυσις τοϋ παιδός θέλει μάς καταδείξει βαθμηδόν πότε 
ουτος προβαίνει έξ ενός βαθμοϋ άναπτύξεως εις άλλον καί 
πώς, κατ’ ακολουθίαν πρέπει νά τροποποιώμεν τά παίγνια 
καί τάς ασχολίας αύτοΰ. συμφώνως τώ βαθμώ τούτω τές  ά- 
ναπτύξεώς του.

Αΐκκτερ ίνη  Λασκαρίδου

ΜΙΑ Η Μ ΕΡΑ ΤΗΣ Μ ΕΓΑΛΗΣ Α ΙΚ Α Τ Ε ΡΙΝ Η Σ
Γ .

Μετά τό γεϋμα τές  Μεγάλης Αικατερίνης πάντες συνο- 
μιλοϋν έπί μικρόν καί ε ΐτχ  άποσύρονται. Ή  Αίκατερίνα 
λαμβάνουσα τότε τόν ιστόν άνά χειρ <ς,κεντά —  διότι εις τό 
καλλιτεχνικόν αύτό είδος ίδιάζουσαν δεικνύει τάσιν καί έπι- 
τηδειότητα —  καθ’ όν χρόνον η Βετσκη, άναγινώσκει εις αύ
την βιβλίον τι.°Όταν δέ ¿3ς έκ τοϋ γήρατος η παλαιά αύτη 
σύντροφος χάσν) την ό'ρασιν, δέν αντικαθιστά αύτην, άλλ’ 
άναγινώσκει μόνη, μεταχειριζομένη όμ.ματοϋάλια. Ούτω πα
ρέρχεται μία περίπου ώρα, μεθ’ άγγέλλουσιν εις αύτην 
τόν γραμματέα της. Δίς τές  έβδομάδος φέρει κατά την ώραν 
αύτην μ ε τ ’ αύτοΰ καί την άλληλογραφίαν, ην άποσφραγί- 
ζουσιν αμέσως, τάς δέ λοιπάς ημέρας διαδέχονται αύτόν δ η 
μόσιοι λειτουργοί, φέροντες αναφοράς, η ζητοΰνττς οδηγίας.

Κατά την ώραν ταύτην η Αύτοκράτειρα έ'χει παρ’ αύτγ 
τα τέκνα της, μεθ’ ών συμπαίζει κατά τάς στιγμάς τών 
διαλειμμάτων καί περί την τετάρτην ώραν παρέχει έαυτη 
άνάπαυσίν τινα, άποσυρομένη εις την εύνοουμένη^ διαμονήν 
της, τό διαμέρισμα τό έπιλεγόμενον«’Ερημητηριον»,οπερ συν
δέεται μετά τοϋ χειμεοινοΰ άνακτόρου διά μακροϋ διαδρό
μου. Ό  Λανσκόϊ η Μαμονώφ, η Ζουμπούφ, συνοδεύει αύτην.

Έ κ ε ϊ  έπιθεωρεΐ τάς νέας αύτές συλλογάς. προίσταται τές  
διευθετησεως αύτών, παίζει σφαιριστηριον καί ένίοτε δια
σκεδάζει γλύφουσα έλεφαντόδοντον. Περί την εκτην ώραν έ- 
πανέρχεται εις τά δώματα τές  υποδοχές, έ'νθα θά γείνωσιν 
αύτγ νέαι παραστάσεις. Ή  Αίκατερίνα περιέρχεται βραδέως 
τάς αίθούσας, απευθύνει χαριεντάς τινας λόγους, εις τούς 
παρισταμένους καί είτα παρακάθηται εις την τράπεζαν τοϋ 
παιγνιδιού, παίζει ούίστ, πρός 10 ρούβλια τό παιγνίδιον 
οοκαμβώλ, πικέτον, η βωστών, αλλά πάντοτε εύθηνά. Οί 
άνταγωνισταί καί συμπαίκτορες αύτές είναι συνήθως ό κό
μης Ραζουμόφοσκη, ό αρχιστράτηγος κόμης Τσερνίσχωφ, ό 
αρχιστράτηγος πρίγκηψ Γκαλιτσίν, ό κόμης Βροΰκε, ό κόμης 
Στρογγονώφ, ό ποιγκηψ Όολώφ, ό πρίγκηψ Βιαζέμσκη, καί 
οί πρεσβευταί τών ξένων Δυνάμεων. Την προτίμησιν αύτές 
παρέχει η Αικατερίνη εις τούς δύο πρώτους, διότι παίζουν 
σωφιόνως καί δέν προσπαθοϋν νά κερδησουν. ’Αλλά καί αύτη 
έφισ~ρί έπί ιοϋ παιγνιδιού την προσοχήν της, ό δέ Αύλάοχης 
Τσερτκωφ, ον ένίοτε προσκαλεϊ νά λάβγ μέρος εις τό παι- 
γνίδιον, τακτικώς οργίζεται, μέμφεται την "Ανασσαν ώς κα-
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κην παίκτριαν,κ«1 ενίοτε έκ ττείσυ,ατος ρίπτει τά παιγνιόχαοτα 
ποό αυτής.

Αλλ ουδεποτε Six  τοϋτο οργίζεται εκείνη, περιοριζοριένη 
να υπεραοπιζηται οσον ^οναται καλλιον τον τρο’ττον τ/ς του 

παι',ειν, επικαλούμενη ως μαρτυρας τούς παρευοι<ϊκου.ένους. 
'Ημέραν ι ινά προοεκάλεσε πρός τοϋτο τήν μαρτυοίαν Su'o πα 

ριτταμενων Γάλλων μεταναστών. 'Ωραίους ^ιαιτητάς τροσ 
καλεϊτε, ανεφωνησε τότε ό Αύλάιχης Τσερταωφ, ανθρώ
πους, οι οποίοι έπροδωκαν τον βασιλέα τοιν ! ’Αλλά το'τε 
η Αικατερινα επιβάλλει σιγήν εις τόν άδιάκριτον και άθυρό- 
στομον παίκτην, και παρατηρεί μ ε τ ’ ενδομύχου λύπη; δτ 

δυσκολως συγκρατεΐ εν τη Αυλη αύτής, τον λεπτόν εκείνον 
σεβασμόν, "στις ώφειλε να βασιλεύη.

Μιαν άλλην φοράν, επαιζεν ούϊστ μετά του κόμητος Σρογ- 
γονώφ, του στρατηγού Άρχαρώφ καί του κόμητος Στάκελ- 
μπεργ, ό δέ Στρογγονώφ έ'χανε διηνεκως. Εις δεδομένην δέ 
στιγμήν, μη συγκρατούμενος πλέον, εγείρεται βιαίως της 
Τραπέζης καί, λησμονών πάσαν εθιμοτυπίαν, με πρόσωπον 
κατερυθρον έξ όργης διατρέχει την αί'θουσαν των Άδααάν- 
των μεγάλοις βημασιν, άφίνων Si5 ορμητικών λόγων να εκ- 
χύνηται ή οργή αύτοΰ ;

— "Ολα τά χρήματά μου θά χάσω ! Υ μ ά ς  δεν ενδιαφέ
ρει τοϋτο ί αλλ’ εγώ μ ε τ ’ ολίγον θά είμαι εις την ψάθαν.

*0 δέ στρατηγός Άρχαρώφ, εύρίσκων δτι έ'βαινεν ύπέο τά 
έσκαμμένα,''προσπαθεί να παρέμβγ, άλλ’ η Αικατερινα εμπο
δίζει αυτόν λέγουσα : ’Επί πεντηκοντα έτη είναι ό ί'διος, 
ούτε σεις ούτε εγώ θά τόν μεταβάλωμεν.

■ Τό παίγνιον διακόπτεται συνήθως περί την δεκάτην, δτε 
ή Άνασσα άποσύρεται. ’Εκτός των ημερών της υποδοχής, 
δεΐπνον συνήθως δεν παρατίθεται, αλλά καί κατά τά ;  ήυ.έρας 
αύτάς ή Αικατερινα παρακάθηται εις την τράπεζαν κατά τύ
πους. Έπανερχομένη εις τά δώματά της, μεταβαίνει αμέσως 
εις τόν κοιτώνά της, πίνει ποτηριον βραστού ύδατος, καί κα- 
τακλινεται. Τά  αυτά επαναλαμβάνονται την έπιοϋσαν άναλ- 
λοιώτως.

Κατά την εποχήν ταύτην ή Αύτοκράτειρα ητο πεντηκον- 
τοϋτις, ιδού δέ πώς ό πρίγκηψ Δέ Ligne περιγράφει την φυ
σιογνωμίαν αύτης.

Διετηρεΐτο θαύμασίως Αμέσως έκ της θέας της άντελαμ- 
βάνετό τις δτι ύττήρξε μάλλον ωραία η ευειδής* τό μεγα- 
λειον τοϋ μετώπου αύτής έμετριάζετο ύπό οφθαλμών εκφρα - 
στικών καί χα.ιεστάτου μειδιάματο , άλλά την φυσιογνω
μίαν δλην έλάμ.πρυνε τό μέτωπόν της. Έ ν  τώ συνόλω τοϋ 
προσώπου αύτης άνεγίνωσκέ τις ώς εις ανοικτόν βιβλίον καί 
χωρίς νά είνα-t Λαβάτερ μεγαλοφυίαν, δικαιοσύνην, θάροος, 
έμ,βρίθειαν, ισότητα, γλυκύτητα, ηρεμίαν, σταθερότητα, τό 
παν ένέφαινεν ή εύρύτης τοϋ μετώπου εκείνου προσέτι δέ 
ητο ή βάσις της απείρου αύτής μνήμης καί φαντασίας ! Τά 
πάντα εΰρισκον έν αύτγί θέσιν. Ή  ολίγον οξεία αύτης σιαγών 
προσέδιδε εις την φυσιογνωμίαν αύτής, άρρητον εύγένειαν. Τό 
ωοειδές τοϋ προσώπου αύτής δέν κατετέμνετο σαφώς, άλλ’ 
ενείχε τι τό άρέσκον, ή δέ ειλικρίνεια καί ή εύθυμία κατω- 
κουν έπί τών χειλέων αύτής. Έ ν  τή νεότητί της, τό δέρμ.α 
της ητο διαφανέστατον, ό τράχηλος εξαίσιας λευκότητος, 
τό στήθος έξέχον καί η όσφύς λεπτή. Ή  έκφρασις του προσώ

που της θά ήτο τελεία, έάν δέν άνέσειρεν άπό τοϋ μετώπου 
αύτης την κόμην έπί τοσοϋτον. Ούδεμίαν δυσαναλογίαν έπ έ-  
φερεν εις αύτήν τό βραχύ του άναστημ.ατός της.

Περί τής θελκτικές συνομιλίας αύτης αναφέρει ό Γκρίμ 
έν τινι επιστολή του, έξ ής άποσπώμεν τά εξής:

«’Έπρεπε νά ί'δγ τις κατά τάς εύθύμ.ους αυτής στιγμάς, 
την παράδοξον έκείνην κεφαλήν, τό κράμα έκεϊνο της μεγα- 
λοφυϊας και χαριτος, ίνα συλλάβγ ιδέαν τινά περί τής ροής 
τοϋ λόγου, ήτις παρεσυρεν αύτην, περί τών εύστοχων απαν
τήσεων,καί εύφυολογιών, αιτινες συνωθοϋντο καί συνεκρούοντο, 
ούτως είπεϊν, έφορμωσαι αί μ.έν έπί τών δέ, ώς τά διαυγή 
ΰδατα φυσικού τίνος καταρράκτου. Διατί νά μη δύναμαι νά 
περιγράψω τάς συνομιλίας της ; Ό  κόσμος θά κατείχε πο
λύτιμον δείγμα καί ίσως μοναδικόν διά την ιστορίαν τοϋ αν
θρωπίνου πνεύματος. 'Η φαντασία καί η αντίληψις συνεπλη- 
ροΰντο έξ ίσου διά τοϋ άετείου, ταχυτάτου καί οξυδερκούς 
έκείνου βλέμματος, ουτινος η ριπη άστραπιαίως διηρχετο. 
Πώς νά άντιληφθή τις έν τή καταπληκτική έκείνγ ταχύτητι 
τό σύνολον τών φωτεινών έκείνων άκτίνων, αιτινες έφευγον
α χαλίνω τοι...............

Καταληγομεν άναφέρουσαι γνωμικά τ.να καί αποφθέγματα 
της Μεγάλης Αικατερίνης.

Πώς θεραπεύονται οί ρελαγχολικοι
Λ άβ ετε τόν πειραματιζόμενον, έγκλείσα τε αυτόν εντός άμάξης με 

cúo θεσεις, περιδιαβάσατε αύτέν οΰτω κεκλεισμένον έπί άπόστασιν 
εί'χοσιν βερστίων, καταβιβάσχτε αύτον, όδηγήσατέ τον εις τήν λ ει
τουργίαν, εν η να παραμείνγ δρθιος άπό τή ς άρχής μέχρι του τέλους 

αυτής, ειτα φερετε τον να παρευρεθή εις δύο συνεδριάσεις, μ ετά  τάς 
όποιας να εκδοθή καί να γευμ κτίση  μετά  δώδεκα συνδαιτυμόνων καί 
9α ίδήτε δτι θά είναι εύ'θυμος ώς σπίνος.

*  **
Γνω ρίζετε διατί φοβούμαι τήν έπι'σκεψιν τών βασιλέων; Διότι συν

ήθως είναι άτομα οχληρά, άνοστα, μ εθ ’ ών πρέπει νά 'ισταταί τις ευ 
θυτενής καί ξηρός. ΙΙροτιμώ καί σέβομαι πλειότερον τους διάσημους 
ανθρώπους, διότι μ ετ αυτών οφείλει τις νά έχ η  πνεύμα τεσσάρων 
ανθρώπων, καί τοσούτευ πνεύματος πολλάκις κάμνω χρήσιν, ΐνα τούς 

ακροώμαΓ επειδή δέ άγαπώ τήν συνδιάλεξιν, ή ολιγόλογος τών βασι- 
σιλέων καί τυπική συνομιλία μ έ π λ ή ττει.

*  **
Δύναταί τις άτιμω ρητεί νά άποκτήση πνεύμα, ιδιοφυίαν, εξεις, α 

ρετήν, αλλ ουδέποτε δόξαν, επιτυχίας, περιουσίαν καί πρό παντός 
εύ'νοιαν.

Τό να αρη τις νίκην τινά είναι μ η δ έν  νά κατακτήση γήν είναι 
σπουδαίου, άλλά νά άποκτήση χρήματα είναι τό ταν. Διά τοϋτο οί 
πλούσιοι καταπληκτικώς έπιδρώσιν έπί τών π τω χώ ν , άφοϋ καί αυτοί 
οι βασιλείς σέβονται καί υπολήπτονται τους βαθμιαίω; πλουτήσαντας.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η β ' .

(Έ κ  του Γαλλικοό) Μαρία Γεω ρ γιά δο υ

ΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΓΓΝΑΙΚΩΝ
/ Ά ν τ α π ό κ ρ ισ ις  έχ Π α ρ ισ ιω ν )

Γ'.
Τά  πολιτικά δικαιώματα καί ή έλευθερία τής γυναικός, 

ζητήματα μεγίστης σπουδαιότητος, έτέθησαν έπί τοϋ τάπη- 
τος τήν 3 ημέραν τών έργασιών τοϋ Συνεδρίου. Έ π ί  τών 
ζητημάτων τούτων τόν λόγον έλαβον αί κ. κ. Εβοηίβ Βοιι-
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zade, Ronnevial καί Vincent καί ό κ Jules Bois. Εύχαί 
δε πολλαι εξηνεχθησαν καί ή έν τώ μέλλοντι σχετική δοασις 
τών εν τουτω πρωταγωνιστούντων έκανονίσθη

Μετα ταϋτα συνεζητηθη τό ζήτημα τής διά διεθνών διαι
τησιών επικρατησεως τής είρηνης καί καταργήσεως τών πο
λέμων. Μεταξύ τών ρη-όρων, αιτινες θερμότερου ύπεστήριξαν 
το ζητημα τοϋτο, ήτο ή άντιπρόσοιπος τών γυναικών τής ’Αρ
μενίας, ήτις μετά πολλής συγκινήσεως ήκούσθη παρά τοϋ 
πολυπληθούς ακροατηρίου, είκονίζουσα τήν φρικιόδη κατα
στροφήν τών συμπατριωτών της καί τό άθώον αίμα, τό οποίον 
αδίκως εχυθη, ένεκα τής ακαταλόγιστου αύτής έξεγέοσεως 
τών Αρμενίων.

Η Αιμιλία Μαριάνη απαγγέλλει ωραίου λόγον ύπέο τής 
παγκοσμ.ιου ειρηνης. Ο κ. Λέων Τολστόη, ό Έδμόνδος καί ή 
Ευγενία Ποντονιε Πιέρ διεκδικοΰν τό απαραβίαστου τής αν
θρώπινης ζωής καί τήν διεθνή διαιτησίαν, αναπληροϋσαν τόν 
πόλεμον.

Επί τοϋ ζητήματος τής έργασίας τής γυναικός ό κ. Le- 
fevre ζητεί τον περιορισμόν τών εργασίμων ώοών τών έν τοΐς 
τυπογραφείοις έργαζομένων γυναικών. Ά λ λ ά  κα τ’ αύτοϋ λαμ
βάνουν τον λόγον πολλαι κυρίαι ρήτορες, αιτινες άποφαίνον- 
ται οτι αί γυναίκες πρέπει νά άφεθοϋν έλεύθεραι εις τήν έρ- 
γασιαν των καί οτι είναι ταπείνωσις διά τάς έογαζομένας 
η ως προς μικρά παιδία κηδεμονευτική αΰτη έν πόέσι στάσις 
τών άνδρών

Η ρωσσίς κ. Viggishaff λέγει,  οτι συμφέρον αύτών τών 
εργατών είναι νά διευκολύνουν έν τοϊς διάφοροι; έργοστασίοις 
την εισαγωγήν καί ισότητα τών γυναικών συναδέλφων των, 
αφοΰ ολοι αύτοί μεταξύ τών έργατίδιον άριθμ.οϋν καί συζύ
γους καί θυγατέρας καί άδελφάς. Ή  κ. Gheliga διερμηνεύει 
τας διαμαρτυρίας δεκα πέντε χιλιάδων γυναικών υπαλλήλων 
τών εμπορικών καταστημάτων, αιτινες έργάζονται δέκα έξ

σουν ούτε έπί μίαν στιγμήν.

Καί ή συζήτησις έπί τοϋ ζητήματος τής έργασίας τών γυ
ναικών λήγει μέ πρότασιν τής προέδρου κ. Pagnon, καθ’ ήν 
πλήν τής Κυριακής είς τό μέσον τής έβδομάδος πρέπει νά δί
δεται μία ημέρα αναπαύσεις εις τάς έργαζομένας γυναίκας.

Παρίσιοι. Μ α ρ ία  Μ α ρ τό ν

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α
Τρο.το.τσιησις ο τ η θοόρ σμ ου .  Τούς σοφούς εταίρους τή ς ’ Ιατρικής 

Α καδημίας τών Παρισιων απησχόλησεν έν μια τών προσφάτων αύτής 
συνεδριάσεων ό γυναικείος στηθόδεσμος· ζή τη μ α , όπερ μεθ ’ ολην αΰ- 
του την απαλότητα, εινε παν αλλο η αναξιον προσοχής, καθόσον ό 

φοβερός αύτός κορσές είναι έν ταύτω τό μέγα μαρτύρων καί ό μέγας 
πόθος τοϋ γυναικείου φύλου.

Εις έκ τών ακαδημαϊκών άνέπτυξεν έν συνεδριάσει τοϋ σωματείου 
καί ανελυσε περισπούδαστου εργον περί του στηθόδεσμου, οιτερ έγράφη 
ύπό γυναικός, τή ς κυρίας Γκασεσαρρώτ, διδάκτορας τής ιατρικής 

Σ χολή ς τών Παρισιων καί ΐχτροϋ έν τώ  Μ ελοδρχματικώ θεάτρω. Ή  

κυρία αΰτη, έπιστήμω ν έν ταύτω κ α ί... γυνή, ή το  εϊπερ τις καί άλ
λος άρμοδία, νά πραγματευθή, τοιουτο θέμα. Διό καί ήκροάσθησαν 
τής αναλύσεως τοϋ ’έργου της μετά πάσης προσοχής οί σοφοί συνάδελ

φοι τ η ι . Η κυρία Γκασεσαρρώτ άποδείκνύει ότι ό έν χρήσει μεταξύ 
τών γυναικών πασών τών κοινωνικών τάξεων στηθόδεσμος είναι βλα- 

βερώτατος εις οτι αφορά εις τήν λειτουργίαν τής πέψ εως, διότι μ ε 
τακινεί τον στόμαχον κάτω τής κοινωνικής αύτοΰ θέσεω ς- βλα πτικώ - 

τατος είς τά αναπνευστικά όργανα, διότι παρακωλύει τήν άνάπτυξιν 

τοϋ θώρακος' βλαπτικώτατος είς τά νεφρά, διότι καί αύτών έπιφέρει 
μετατόπισιν. Πρός τούτοις πολλής άλλης βλάβης γίνεται πρόξενος είς 
τούς μϋς τοϋ θώρακος, είς τήν κοιλίαν, είς τά έντόσθικ, είς τήν έλευ - 
θερίαν τών κινήσεων. Και αίτια ολων τούτων ή κακή έπί τοϋ σώ μα
τος θεσις τοϋ στηθοδέσμου. βασιζόμενου έπί τή ς ύσφύος καί χατα- 
θλίβοντος τά κοιλιακά όργανα.

Ή  σοφή ιατρός προτείνει οχι έτερον είδος, ά λ λ ' έτέραν θέσιν τοϋ 

στηθοδέσμου" θέλει νά στηρίζεται ούτος έπί τοϋ όστοΰ τής λ εκ ά ν η ς
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Ο δέ Πατρίκιος έν .r¡ αν επιτηδευτώ αΰτου ά;Αα9ε'α, ήτις θα Ιξέλειπε μετ’ 
ολίγον, εξεπλάγη, ιδών δτι ό Ιρως εί'ς τιν*ς περιιτάσ: ΐζ είνϊΐ ασθενέστερος της 
ζηλοτυπίας.

Έ ν  Παρισίοις, είς περίβλεπτος ασθενές, όταν άναμένεται τδ μοιραΐον τΑ ος, 
διέρχεται διά τριών διακεκριμένων περιο'δων. Πρώτη εινε, καθ’ τό πλήθος 
εγγραφεται εις τό επι τούτω βιβλίω, αί Ιφημερίδες δημοσιευουσι τά ίατριχά 
δελ·ίαπερι της υγείας του, καί οί ειδικοί συντάκΤαι προετοιμάζουσι, διά 
πασαν περίπτωτιν, t í επικήδεια άρθρα, ιυστε νί μη ε'ρεθώσιν, έν τη άνάγχη 
Ισπέραν τινά νά μη δειπν^σωσιν. *11 δευτέρα, καθ’ ^ν, ώς ε’κ συνθέματος, τό 
μέχρι τής χθες διατυμπανιζο'μενον όνομα του άσθ.νους καθίσταται δυσανά- 
γνωστον, δυσε^ρετον καί λησμονηθέν, ώ ; τδ προ έτους άποθανόντος νεκρού. 
Καί ή τρίτη, δτε θο'ρυβος διεγείρεται περί εν ©έρετρον, ή τρ.Τς συνεϊ'αλμέναι 
γραυ,μαί εις τον τύπον, δηλουαιν δτι δ ασθενής έπχνήλθεν έν τή ζωή καί δτι 
η θέσις του δέν έ-.ενονθη εισέπ.

Απδ πολλών Ιβοο^άδων, ή δευτέρα περίοδος ε’ξηκολουθει δια τον Γοδ-- 
©ρουά. Ήμέραι ¿λόχληροι παρήρχο/το άνευ ουδεμιάς Ικ τών έξω γνωστών 
μερίμνης ή Ιπισκέψεως, ενώ δ Πατρίκιος έπέμενεν αγρυπνών καί ή μήτηρ 
Ιωβάλ Ιπολλαπλασίαζε τάς επισκέψεις αυτής, "{να δέ δ άνορρωννύων άνα- 
Λαυιηται άνετώτερον, έξήρχοντο Ιν τήν αί'θουσαν δπως συνδιαλέγωνται.

Ά λλ* ή μήτηρ Σωβάλ ήτις εί/μν ε*ννοήσει τόν έρωτα του Γουδεφρουα ποός 
την θυγατέρα της καί είχε πεισθή ότι ουδείς Ρώσ^ος πρίγκηψ Ισκέπτετο νά

ζητήση την χειρά τη :, δτι δέ δ ’ Αντώνιο.; oj καοδιχχδ; ε’λάχιστον ναιρ-'ν 
ζωής είχεν, ήοχισε νά σκέπ'εται δτι ή κόρη της ώς νέα πλούσια χήρα με
γάλου καλλιτέχνου θά Ιξησφάλ-.ζεν ί'σως λαμπρότερον μέλλον. ’Ήρχισε λοιπόν 
νά μέριμνα περί τοϋ Γοδεφρουα μετά καταθλιπτική; ά-ροσιώσεως, καί έπειδή 
ούτος έβαινεν ήδη πρός τήν άνάρρωσιν καί ήόύνατο άκόπως νά συνομιλή, ή 
αυτόκλητος νοσοκόμος Ιπεζήτει ε’πιμόνω; τάς μ ετ ’ αυτου κατ' ιδίαν συνδια
λέξεις ώς υποθαλπούσας του; κρυφίους αυ:ής σ/.οπούς.Τότε παρετήοησεν δτι ό 
Ό -Φάρελ είχε καταβληθή σοιμματικώς καί ή αλλαγή άέοος καί οί συχνοί π ε
ρίπατοι ήσαν αναγκαίοι αυ’ώ.

—  Θεέ μου ! ναί, εϊπεν ό ’Αν ώνιος, πρδ οηνός δέν έξήλθες !
—  Πώς τό γνωρίζεις; άπήντησεν δ Πατρίκιος γελών, ί'σως εξηρχόμην Ινώ

έκοιμασο.
Ό  ’Αντώνιος προσέβλεψε τόν νέον άνήσυχ^ος καί, μετά τίνος δυσπιστίας, 

είπεν : — "Ο χι, ήσθανόμην δτι ήσο πάντοτε παρά τό πλευρόν μου.
— Καί ίγώ, δέν εΙδον άκραιφνεστέοαν φιλίαν, προσέθηκε μετά στόμφου ή 

Ρουμανίς, προτβλέπουσα τόν Ιΐατρίκιον ενώ έκ·.ΐνος προσεπάθει νά διείσδυση 
είς τά; κρυπτομένας προθέσεις τών Ιπχίνων τούτων, καί είς τήν επιμονήν 
της του νά μείνη μόνη μετά του Γοδεφρουα. —  "Ισως διά τήν διαθήκην του, 
Ισκέπτετο 6 νέος, άλλ’ ευτυχώς παρεκάμψκμεν τόν σκόπελον.

—  Πού θά υπάγης ; ήρώτησε' ό ασθενής τόν φίλον του !
— Έ γ ώ  θά car συνεβούλευον νά προτιμήσητε τό δάσος, προσέθηκεν ή

Ρουμανίς, δια νά έπισκεφθήτε τό θεομοκήπιον τών τροπικών.

X I

Μετά τέταρ:ον ώρας δ Πατρίκιος διέτρεχε τήν έπί του πάγου άποσκλη- 
ρυνθεΤσαν άυμον τών ατραπών τού δάσους, βαδίζων σχεδόν μόνος καί στρέ- 
φων ενίοτε τήν κεφαλήν Γνα ί'δη παιδία τινά παίζοντα, ή αμαξηλάτην περι-
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οπερ αντέχει εις πασαν πίεσιν καί να μ.ή π ιέζη  τήν κοιλιακήν κοι

λότητα , από του στέρνου μ^χρι του ηβικού οστοϋ. Ή  κυρία Γ κ α σ ε- 
σαρρώτ υπέβαλε πλήρες και ακριβέστατου σχέδιον στηθοδέσμου, μ έ 

χρι των ελάχιστων λεπτομερειών, μηδόλως παραβλάπτοντος τός α
παιτήσεις τή ς  υγιεινής. 1 2 6  γυναίκες έν Παρισίοις φέρουσιν ήδη τόν 
νέον τοΟτον στηθόδεσμον, ανήκουσαι εις πάσας τάς κοινωνικός τάξεις, 

και είναι κατηυχαριστημέναι με αυτόν.
'Ο  ισόβιος γραμματεϋς τή ς  ’Ακαδημίας ηύχαρίστησε τήν σοφήν 

κυρίαν διά τήν σοφήν πραγματείαν τη ς , ήτις κατετέθη έν τοΐς άρ- 
χείοις τή ς ’Ακαδημίας.

Σ Τ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι

Τ ά  τραπεζομάνδυλα και τά χειρόμακτρα, λαμβάνουσιν στιλπνοτέραν 

χροιάν, δταν σιδηρωθώσι πολυ πριν ή μεταχειρισθώαεν αυτά.

Διά νά καθαρίσητε τό βούτυρον, δέσατε αΰτό έπί έλαφρας πυράς, 
καί προσθέσατε εις τέσσαρας οχ. βουτύρου, 60 δρ. κόνεως ξυλανθρά

κων, 5 δρ. κόνεως κειμωλιας, έν κοχλιάριον μ έλιτος, καί ολίγα κα- 
ρότΤα ε’ις τεμάχια . Έ π ί  ήμίσειαν ώραν άναμίξατε ολα ταΰτα μετά 

του βουτύρου, ταράσουσαι διαρκ,ώς, καί άφαιρουσαι τον άφρόυ εφόσον 
βράζει' περάτε έπειτα τό βούτυρον διά λεπ τή ς μουσελίνης, καί άφί- 

νετε νά ψυχρανθή' οΰτω παρασκευαζόμενου τό βούτυρον καθαρίζεται 
αληθώ ς, καί άποκτα γεϋσιν νοστιμωτάτην.

Ή  κόνις τδν  ξυλανθράκων άφαιρεί άπ’ αύτοΰ τά άέρια, ή κ ειμ ω - 
λία έξουδετεροί τά ένυπάρ/οντα οξέα, τό μέλι βελτιόνει τήν γεΰσιν, 
καί τά καρόττα προσδίδουν εις αΰτό υποκίτρινου χρώμα, λίαν ευχάρι
στου εις τήν θέαν.

"Οταν τό βούτυρον ψυχρανθή. εξάγετε αύτό άπό τή ς χύτρας, βρέ

χ ετε  δι’ ΰδατος ψυχροϋ, καί θ έτετε έντός δοχείου, τό όποιον τοπο
θ ετείτε εντός άλλου δοχείου μεγαλειτέρου πλήρους ΰδατος. Ά ν α μ ί- 
ξατε έντός του βουτύρου καί τεμάχιον άρτου καλώς έψημένου, οπερ 

θά απορροφύση πάσαν κακήν άσμήν αύτοΰ, καί τό οποίον άφαιρεΐτε 
μετά  τινα καιρόν διότι θά οζη . 'Α λα τίσα τε καί φυλάξατε.

ΠΛυσιμον  τών εχ  σ τ ιΛ πν ον  ¿ έρ μ ατος  χ ε ι ρ ο κ τ ί ω ν .  Διά γάλακτος 

έξ ού άφηρέθη τό ανθόγαλα, βρέχετε μικρόν καθαρόν σπόγγον, 8ν

βεβλημένου παχεΐαν μηλωτήν, καί μετά των ίππων του συνομιλοΰντα ! Έ ν  
τή έρημέ? όέ ταύτη ευρισκόμενος ό Ό -Φ άρελ είχε παραδοθή εις σκέψεις οδυ
νηρός περί τοΰ μέλλοντος ότε αίφνης φωνή γνωστότατη, έξερχομένη έκ τής 
παραπλεύρου άτραποϋ, τόν συνεκλόνισε.

—  Λοιπόν, κύριε, ελεγεν ή φωνή, τί σας έκαμαν καί έχετε τοιοΰτον ύφος 
απαίσιου καί μανιώδες ;

—  Ό  Ό -Φάρελ έστράφη κατάπληκτος προ τής Ευγενίας Σωβάλ, άλλοφρο- 
νών δέ Ιχαιρέτησεν αυτήν, λίγων.

— Τίποτε δεν μοί έκαμον, περιδιαβάζω,τυραννούμενος υπό των σκέψεων μου!
— Περιδιαβάζετε έπαναλαμβάνων τόν ρόλον του Ά μλέτου. Μήπως ημέ

ραν τινά προορίζωμαι νά σας δώσω τήν άπάντησιν ; Καί διά γλυχυ-άτης καί 
ολίγον εΐρωνος φωνής ήοξατο δίδουσα: « Ίδοό αότός' άλλ’ εις τά μέρη ταΰτα 
Ιγώ τόν Ιλχύω» ;

Καί Ισταμάτησε, παρατηρήσασα τό όδυνηοώς θλιβερόν ύφος τοΰ Π α
τρικίου .

—  Δέν έχετε ό'ρεξιν δι ’ αστειότητας, Ινώ έμέ καθιστ,α εύ'θυμον ό ωραίος 
αύτός χειμερινός ή 'ιος. ’Αλλά, πώς εισθε; —  "Ο χι καλά ! εφόσον άπαντα ή 
φυσιογνωμία σας ! Βεβαίω:, αυτά είναι τά αποτελέσματα τοσούτου κόπου. 
Γνωρίζω πόσον είσθε φίλος άφοσιωμένος κεί είμαι ευτυχής διά τοΰτο !

Κατά τήν άφιλή ταύτην τής άοιδοΰ Ιρωταπόκρισιν, ό Πατρίκιος έλαβε 
καιρόν νά συνέλθη καί περιφέρων περί αότόν τό δμμα άπό των σπινθηροβόλων 
όμμάτων τής Εύγενίας άρξάμενος καί τής Ικλάμπρου αύτής καλλονής, ειδεν 
ότι περί αότους τό παν ή το χαρά, ζωή καί ΰπόσχεσις. Ό  ήλιος έλαμπε 
χρυσοΰς καί ήυχρός, ώς α'ι τελευταιαι χειμερινά! ήμέραι άς διήρχοντο. Δέν
δρα τινά ήνθουν ήδη καί ή γή άπέδιδε τάς ΰγιεινάς άποπνοίας τής άρχομέ- 
νης άνοίξεως,

Ούδείς άνήρ, όσον κεκορεσμένος καί αν ήτο Ιξ ή δονών, δέν θά έμενεν απα
θής πρός τόσα Ισχυρά τής ζωής καί τής φύσεως θέλγητρα, πολλοί μάλλον ό 
έπί τοσαύτας ήμέρας έν άσφυκτικω κοιτώνι χεκλεισμένος Ινθουσιοίδης’Ο-Φάρελ,

προστρίβετε έπί άγνοΰ σάπωνος, καί διά του σπόγγου τούτου οΰτω 

παρεσκευασμενου, τρίβετε έλαφρώς τό χειρ'όκτιον τό όποιον φέρετε 
έπί τή ς χειρός.

Μ ετα τήν έλαφρόν αύτήν πλύσιν έκβάλλεται τό χειροκτίου, καί τό 
άπλοΰται ινα στεγνώση. Α λ λ ’ οΰτω πλυνόμενον τό χειροκτίου φαί

νεται κιταστραφέν,έάν δέν μαλακυνθή όπωσοΰν τό δέρμα. Πρός τοΰτο 
εντείνετε αυτό ολίγον κατ ' ολίγον, μέχρις ού άναλάβη τήν πρωτην 
αυτοϋ μαλο,κότητα.

* **

"Οταν πήλινου δοχείου χάση τό χρώμά του, λάβετε έτερον τεμ ά 
χιον έξημένου δοχείου λειοτριβήσατε αΰτό έντός ίγδίου, καί όταν 
γείνη κόνις λεπ τή  ώς άλευρον, αναλύσατε δ ι’ ολίγου ΰδατος, καί διά 
χρωστήρος αλείψατε έξωθεν τό δοχεΐόν σας.

Τ Ρ Ο Χ ΙΟ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  Α Θ Η Ν Ω Χ — Π Ε Ρ Ι Χ Ω Ρ Ω Ν
Γ ο ο μ μ α ι  Α θ η ν ώ ν  Π . Ν. Φ α λ ή ρ ο υ

J p o p o J ó j  cor ισ χ ν ό ν  ά π ό  τής Τ ετά ρ τη ς  3 Ά πριΛ Ιον  1 8 9 6
Έ ξ  Αθηνών 

D ’A th èn es
εις Φάληρου 
à P h a lè re

Έ κ  Φαλήρου εις ’Αθήνας 
P h a lè re  à  A th è n e s

Π. Μ. M. Μ Π . M. M. M.
6 .— 1 0 .4 0 1 2 .4 0 4 .4 0 6 .4 0 1 0 .4 0 1 2 .4 0 4 .4 0
6 .4 0 11 20 1 .2 0 5 .2 0 7 .2 0 1 1 .2 0 1 .2 0 5 .2 0
7 .2 0 1 2 .0 5 2 . — 6 . — 8 . — 1 2 .— 2 . — 6 —
8 . — 1 0 .— 2 .4 0 6 .4 0 8 .4 0 _ 2 .4 0 6 .—
8 .4 0 3 .2 0 7 .2 0 9 .2 0 3 .2 0 7 —
9 .2 0 4 . — — 1 0 .— 4 .— 8 . —

Τας Κυριάκός καί Έ ο ρ τά ς καιρού έπιτρέποντος.

M. M M. M. Μ M. M . M. M. M.
1 2 .0 5 3 .1 0 6 .1 0 1 2 . - 3 .3 0
1 2 .4 0 3 .4 0 6 .4 0 1 2 .4 0 4 .—

1 .2 0 4 .1 0 7 .1 0 1 .3 0 4 .3 0
— 4 .4 0 7 .4 0 2 .— 5 .—

2 .1 0 5 .1 0 — 2 .3 0 5 .3 0
2 .4 0 5 .4 0 3 . — 6 . —

Μ . Μ.
6 .3 0
7 . —
7 .3 0
8 . -
8 .3 0

Ε κ  Καλλιθέας εις ’Αθήνας —  K a lith é a  à  A th èn es.
Π. M. 5 .3 5  6 .1 5  M . M . 9 .1 0

Εξ ’Αθηνών εις Καλλιθέαν —  A th è n e s  à K alith éa . 
M. M . 7 .5 5  8 .3 5  9 .3 0

οστις τοσοΰτον ενεπνευσθη ωστε μικρόν εάν ώ Γε'το ήθελε λησμονήσει πάσαν 
αυστηράν τοΰ βίου αυτοΰ διαταξιν. Οπως δέ διάλυση τήν οΰτω παραφέρουσαν 
αυτόν σιγήν, είπεν:

— Λοιπόν; Ιπεριδιαβάζετε Ιπίσης ;
—  Γελώσα, άπό καρδίας, διά τήν μαθητικήν ταύτην Ιρώτησιν ή Ευγενία: 

Μάτην θά ήρνούμην τοΰτο, άπήντησεν, άφοΰ διέφυγον καί τήν προσοχήν
τής μητρος μου, παρασυρθεΐσα υπό τής προ τής θύρας μου σταθμευούσης 
αμάξης, και τοΰ ώραίου τούτου ήλιου' Ινόμιζον δέ ότι τόσον ενωρίς ούδένα θά 
συνήντων Ινταΰθα.

—  Καί β,βαίως ούδένα συνηντήσατε- Ιγώ, είμαι ούδείς δι' ήμάς τό νο- 
στιμωτερον δε είναι ότι εις τά μέρη ταΰτα Ιστάλην υπό αύτής τη; μη- 
τρός σας.

—  Μή πλάττετε ιστορίας !
Ποσώς ! ή μήτηρ σας Ιπέμενε νά Ιπισκεφθώ τόν κήπον, ό ασθενής μας 

επίσης, καί ιδού Ιγώ ! . . .
—  Παράδοξον ! καί Ιγώ έρχομαι πρός τόν αύτόν σκοπόν, τη ΰποδείξει τοΰ

πρίγκηπος Κεμενέφ, οστις ένθουσιωδώς μάς ώμίλει χθες περί αύτοΰ, λέγιυν
συγχρόνως ότι ούδένα ήθελον συναντήσει.

Η φυσιογνωμία τοΰ Ο-Φαρελ εξέφρασε δυσαρέσκειάν τινα. "Ισως θά συν- 
αντήσητε εκείνον ! Τίς είδεν ! Η Εύγενία έστη αίφνιδίωτ, έννοήσασα την
υπονοουμένην μομφήν, συνωφρυώθη καί διά τοΰ βλέμματος άνεζήτησε τήν
αμαξαν της* αλλά μεταβληθεΐσα διά τήν ένδειξιν αύτήν τής Ινοχλήσεως ειπεν' 
— Κύριε, εισέλθετε μετ’ εμοΰ I 0 ά  σάς τιμωρήσω ουτω, διά τούς λόγους 
τους οποίους έπροφέρατε. Μάθετε δέ ότι δυσκόλως δέχομαι τοιαύτας αστειό
τητας.

(ακολουθεί)

ι


