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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦίΛη μον,

Διατελοΰμεν άαόμη ολοι μας εδώ ύπό τό κράτος τής ύπεο- 

τάτης συγκινήσεις τής δολοφονικής κατά τοϋ Βασιλέως άπο- 
πείρας. Τό πρα^μα ένεποίησε το'σον μεγαλειτέραν κατάπλη- 
ξιν,οσον ούδείς τό έπερίμενε και ούδείςέφκντάσθη ότι θα εύρί- 
σκετο Έ λ λ η ν  πολίτης, οστις, εις τήν κρίσιμον αύτήν στιγ
μήν, ήν διατρέχομεν ώς έθνος καί ώς λαός, θά έτόλμα νά ύ- 
ψώσ·/) χεΐρκ δολοφόνον κατά τοϋ βασιλέως του.

Βεβαίως ή ιστορία δλων των λάών έχει τούς 'Αρμοδίους 
καί τούς Άριστογείτονάς της. Ά λ λ ά  σημείωσε δτι τά ξίφη 
εκείνων διηυθόνοντο κατά τό πλεΐστον εναντίον τυραννίσκων 
ή κραταιών τυράννων, ποτέ δέ κατ’ αρχόντων, οίτινες θεω
ρούν τούς υπηκόους των ώς μίαν μεγάλην οίκογένειάν των 
καί εις συμβούλια καί συσκέψεις μ ετ ’ αυτής καί δι’ αύτής κα
νονίζουν τον τρόπον τής ύπάρξεως καί τής δράσεώ; της, ώς 
καί τής προστασίας των ιδίων της συμφερόντων.

Ή μεΐς εδώ, λ αός άναγεννηθείς μόλις προ ολίγου, ύστερον

εις άλλον νά κανονίσγι τήν ζωήν μας, νά όδηγήση τά βήματά 
μας, νά διαγράψγι τό νέον τής ζωής μας σχέδιον. 'Ο άλλος 
αυτός θά ητο φυσικά ό άρχων τοϋ έλευθερωθέντος τόπου μας. 
Τόν πρώτον, δστις άνέλαβε τό έργον αυτό, τον άτυχή τής 
Ελλάδος Κυβερνήτην, έδολοφονήσαμεν. Τόν δεύτερον, δστις 
έδοκίμασε νά θέσγ φραγμούς εις τήν άσκοπον κατάχρησιν, ήν 
έποιούμεθα των ελευθεριών μας, εις τήν επιβλαβή αυτών έκ- 
μετάλλευσιν, τόν άτυχή "Οθωνα, τόν έξεδιωξαμεν ως κα- 
κοΰργον, τόν έξωρίσαμεν ώς εχθρόν. Σήμερον, εκείνον, δστις 
μας άφήκεν ελευθέρους νά κανονίζωμεν τήν τύχην μας, νά δι- 
ευθύνωμεν μόνοι τό άκάτιον μας εις τό τρικυμιώδες πελ,αγος 
τής εσωτερικής πολιτικής· εκείνον τόν όποιον έθεσαμεν εκοντα 
άκοντα επί τής κεφαλής τοϋ καταστρεπτικού πολεμικοΰ κι
νήματος, καί τόν όποιον δεν άναγνωρίζομεν ώς άρχήν, ή έφ’ 
δσον ίκανοποιή τάς φιλάρχους καί έγωϊστίκάς αξιώσεις μας 
καί άνταποκρίνεται διά τών πράξεων του εις ικανοποιησιν 
των μικροσυαφερόντων μας, εκείνου τήν ζωήν επιβουλευομεθα, 
εκείνου τό αίμα ζητοΰμεν εις εξιλασμόν τών αμαρτημά

των μας.

Διότι δέν είναι μόνος ό Καρδίτσης καί ό ηλίθιος σύντρο
φός του οί δολοφόνοι σήμερον τοϋ βασιλέως. Αύτοι οι δυο 
αμαθείς καί χυδαίοι άνθρωποι είναι τά  θύματα τής επιβολής, 
είναι τά νευρόσπαστα τής πλήρους δολοφονικοΰ ηλεκτρισμοϋ 
ατμόσφαιρας,τήν όποιαν πνέομεν καί εις την οποίαν πλεομεν 

κατά τά τελευταία αυτά έτη.
Καί τήν άτμόσφαιραν αύτήν έδημιούργησεν δχι ο Ε λ 

ληνισμός σύμπας, δχι ό δικαιούμενος νά ονομάζεται ε λ λ η 
νικός λαός, ό εργαζόμενος, ό μοχθών, ό άγωνιών, ό πληρω- 
νων, ό φορολογούμενος, ό προάγων τό 'Ελληνικόν Έμποριοναπό τόσων αιώνων μακράν δουλείαν, ύστερον άπό τόσον σκό

τος, δστερον άπό τόσας πιέσεις, μέ τό σώμα άσθενικόν διά ■ καί τήν Ελληνικήν γεωργίαν καί τήν Ελληνικήν βιομηχα- 
τήν μακράν άδράνειαν, μέ τό πνεϋμα νωθρόν διά τήν μακράν ' νίαν, εις πραγματικού; καί πολυτίμους παράγοντας τής ζωής 
πίεσιν, τρεκλίζοντες άκόμη, δέν ήθελήσαμεν νά άναθέσωμεν καί τής προόδου τοϋ έθνους, δχι οί άνδρες οί μοχθοΰντες πώς
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Aί μητέρες, αί γυναίκες, αί άδελφαί S ,  έμπνέωμεν εις τούςνά διοικήσουν τον τόπον αύτόν, άλλ’ ή μικρά μερίς των άρ- 
γολόγων, των οκνηρών, των θεσιθήρων, των μικροφιλόδοξων, 
των ημιμαθών, των διεστραμμένων «ρύσεων και χαρακτήρων, 

οΐτινες προσκολλώνται ώ ; παράσιτα εις την λειτουργίαν τής 
πολίτικης μας μηχανής και καταστρέφουν τούς τροχούς της 
καί λυμαίνονται τά ;  ζωτικάς ικμάδας της καί ρυπαίνουν τόν 
ορίζοντα της καί θολώνουν την άτμόσφαιράν της. Καί ουτω 
εις το γενικόν αύτύ θο’λωμα αυξάνουν καί πολλαπλασιάζονται 
καί υποσκάπτουν θρο'νους καί καταρρίπτουν πολιτικά θεμέλια 
καί δηλητηριάζουν πάντα τά πριν ύγια στοιχεία καί παρα-, 
σύρουν εις τον κατηφορών ο) ας τάς ιδεώδεις φύσεις, δλα τά 

ευφάνταστα πνεύματα, τά όποια πλανώμενα, καί θορυβού
μενα, περιπίπτουν εις το έ'γκλημα, θύματα αύτοί πρώτοι, 
αύτοκτόνοι καί πατροκτο'νοι ακούσιοι καί ανεύθυνοι.

Διο'τι τόν Κ αρύ ίτσηγ  αυτόν, τον όποιον ή Ε λ λ ά ς  ολη ά- 
ναθεματίζει σήμερον άπό άκρου εις άκρον, έγώ, φίλη μου, 
οίκτείοω μόνον καί θεωρώ, ώς θΰμα πλανημένων ιδεών καί 
εισηγήσεων, του όποιου ή διάνοια έξηρεθίζετο καθ’ ημέραν 
παντοιοτρόπως, δστις ίφαντάσθη την πατρίδα του προδιδο- 
μένην καί έν τή νοσηρά φαντασία του νομίζων οτι την σώζει, 
άνεπέτασσε δολοφόνον δπλον ύπέρ αύτής. Ό  Καρδΐτσης ε ί
ναι, δεν αμφιβάλλω κατά την γνώμην καί πεποίθησιν καί 
αύτοϋ του βασιλέως, άθωότερος πολλών άλλων, οι όπςϊοι έξ- 
εμεταλλεύθησαν την αθλιότητα, εις ην μας περιήγαγεν ό πό
λεμος, ό παρ’ αύτων τούτων υποκινηθείς, καί ήθέλησαν νά 
ιδρύσουν επί των ερειπίων καί των καταστροφών τής παρ’ 
αύτών δημιουργηθείσης καταιγίδος τούς ίδιους των ανδριάν
τας ώς μεταρρυθμιστών καί άνακαινιστών του έθνους.

Ά τυχώ ς διά τον τόπον μας, άνυχώς διά την Ε λλ ά δ α  του 
δεκάτου έννάτου αίώνος, ούδείς μεταξύ των αύτοτιτλοφορου- 
μένων ανακαινιστών, παρουσιάζεται προ τής σκηνής του πο
λίτικου μας βίου μέ τύ παράστημα καί τούς μυς καί τούς ώ 
μους καί τούς βραχίονας καί το μέγα σώμα καί την μικράν, 
αλλά γεμάτην φρόνησιν, κεφαλήν ενός Ήρακλέους ή ενός Θη
σέως. Καί οίίδικοί μας σταΰλοι τής πολιτικής έχουν ανάγκην 
νά καθαρισθουν. Καί ή Λερναία, ή πολυκέφαλος πολίτικη 
υδρα νά μείνη μέ όλιγωτέρας, αλλά καί λογικωτέρας κεφα- 
λάς. Καί οΐ διάφοροι Σκείρωνες καί Προσκροϋσται νά ριφθοϋν 
μακράν πάσης εθνοκτόνου δράσεως^καί νά καταποντισθοϋν ύπό 
τά κύματα τής λαϊκής καί εθνικής μας οργής.

Ά λ λ ’ ό γίγας, οστις θά έπιτελέση τό θαΰμα τοΰτο δέν 
φαίνεται πουθενά. Καί αΰταί δε αί εις τά δάκτυλα μετρού 
μεναι σεβασταί καί έπιβάλλουσαι φυσιογνωμίαι τής /ώρας 
μας σβύνουν ή μία μετά την άλλην, ή δηλητηριάζονται έν 
τή ζωή θύματα έν πάσι τής έκτροπου καί έκρυθμου αυτής 
καταστάσεως,καί έν τφμεταξύήνέα μαςγενεάμόνον νάνους πα
ρουσιάζει, μικρούς, ασθενικούς, ού'τε κάν προς τάς σκιάς κα'ι 
τά φαντάσματα τών άρχαίων δυναμένους νά άναμετρηθοΰΛ 
Μεχρις ότου λοιπόν ό τοιοϋτος γίγας δέν παρουσιασθή μέ/ρις 
δτου τοιουτο θαύμα δέν σημειωθή εις τόν κοινωνικόν μας ο
ρίζοντα, μέχρι; δτου ό αναμενόμενος αυτός Μεσσίας δέν 
άναφανή είς την πολιτικήν μας σκηνήν, Ας ένωθώμεν όλοι 
καί δλαι, ίνα συνδράμωμεν έκείνους, είς τούς οποίου; έπιβάλ- 
λεται τό βαρύ καί έπίμοχθον έργον τής συγκρατήσεως του 
καταρρεοντος πολιτικοΟ μας οικοδομήματος.

άνδοας καί τούς υιού; μας την πρός τούς νόμους τή ; πατρί- 

δος των υποταγήν καί εύπείθειαν καί ώς άλλαι Καρυάτιδες 
άς στηριξωμεν επί τών κεφαλών καί τών ασθενών ώμων'μας 
το βαρυ επιστέγασμα τοϋ αρχαίου ναοΰ, τόν όποιον νέαι ί- 
δεαι καί πεποιθήσεις, νέαι δοξασίαι καί θρησκεύματα ζητουν 
σήμερον νά κατεδαφίσουν.

Κ ο ύ κ λ α  ά ν τ ι  γ υ ν ο ι κ ό ς .

Κούκλα ! ’Ιδού, ώς λέγεις, ή πρώτη πικρά λέξις την ο

ποίαν έζεστόμισεν ή πενθερά σου έναντίον σου, καί την όποιαν 
ήκουσες χωρίς νά τό θέλης. Καί ή λ εξις άπήχησεν ώς ήχώ 
πένθιμος είς την αίθουσαν, την κυανήν, είς την όποιαν την 
πρωτην ημέραν τοϋ γάμου σου τόσην είχες ονειροπολήσει ευ
τυχίαν.

Ά λ λ ’ είναι άοά γε δικαιολογημένος ό τίτλος ούτος, τόν 
κοσμητικόν αύτό έπίθετον, τό όποιον τόσον σέ έπίκρανε. τ ό 
σον σέ έθορύβησε, τόσον σέ έκαμε δυστυχή ; Μήπως δέν ήμ- 
πορεΐ νά ήτο καί θωπεία,ώς έπεκράτησε νά ονομάζεται πολύ 
συχνά κούκλα, γυνή κομψή, ώραία καί μέ καλαισθησίαν έν- 
δυομένη. Καί αί παρισιναί γυναίκες, πλησίον τών όποιων ά- 
νετράφης καί έυε ζάλωσες δέν ονομάζονται χοΰκΛες άπό δλον 
τόν κόσμον καί δέν είναι πραγματικώς τοιαυται. ’Εάν δέ 
θελήσωμεν νά ψυχολογήσωμεν ολίγον έπί τών ζωντανών καί 
τών κηρίνων κουκλών,θά ευρωμεν δρα μεγάλην διαφοράν μ ε 
ταξύ τούτων καί έκείνων ; Μήπως ώς αύταί έκτίθενται είς 
τάς ύαλίνους προθήκας διά τήν τέρψιν τών μικρών παιδιών, 
με τά ώραϊα των φορέματα, καί τά γλυκά των αυτόματα 
μειδιάματα, καί τάς νευροσπαστικάς τών βλεφάρων καί τής 
κεφαλής καί τών χειρών κινήσεις, δέν έκτίθενται καί αί με- 
γάλαι εις τά θέατρα καί τάς συναναστροφάς μέ τά ίδια φο
ρέματα καί τά ίδια μειδιάματα πρός τέρψιν τών μεγάλων ; 
Μήπως σύ ή ιδία καί ή μητέρα σου καί ό κύκλος σας,ό κοί- 
ιωνικός έν γένει, δέν έννοεΐται πάντοτε τήν γυναίκα,κατά τό 
μάλλον ή ήττον κούκλαν ; Καί ό μέγας δραματικός "Ιψεν 
είς τό σ π ίτ ι  τής χούχ-Ιας του  δέν δίδει πλήρη καί τελείαν 
τήν εικόνα τής συγχρόνου γυναικός τών αιθουσών καί του κό
σμου του ίδικοϋ σου άκριβώς ; Διατί λοιπόν νά σέ λυπήση 
τόσον ό τίτλος αύτός καί νά σέ διάθεση, ώς λέγεις, τόσον 
κακά, τόσον δυσάρεστα κατά τής πενθεράς σου.

Το δυσάρεστον είναι οτι σύ θερίζεις σήμερον δ,τι ή μητέρα 
σου έσπειρεν άσκόπως καί άπροσέκτως είς τόν μικρόν σου, τόν 
παιδικόν κήπον. Καί δχς μόνον ή ιδική σου, άλλ ’ ολαι 
περίπου αί μητέρες τοϋ καλοϋ λεγομένου κόσμου, δπως καί 
τά σχολεία καί αί παιδαγωγοί καί αί διάφοροι μέθοδοι τό 
αυτό πράγμα έπιδιώκουν, τήν κουκλιστικήν τής κόρης Ανα
τροφήν, τό πώςζαύτή θά φιγουράρη περισσότερον είς τόν κό
σμον, θά άρεση είς τούς ξένους καί άδιαφόρους, είς τούς τ υ 
χαίους διαβάτας, τούς όποιους θά συναντήσή είς τόν δρόμον 
τής ζωής της καί δ/ι είς τόν κύκλον τόν στενόν τόν ίδικόν 
της, τοϋ νέου συζύγου της καί τής νέας οικογένειας, τήν ο
ποίαν νυμφευόμενη δημιουργεί. Ένθυμοΰμαι οτι άλλοτε, μοΰ 
είχες είπει οτι ή μητέρα σου είχεν έπίτηδες προσλάβει διδά
σκαλον διά νά σέ μάθη νά υποκλίνεσαι καί νά χαιρετης μέ
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χάριν, ώς έπλήρωνεν αδρότατα δι’ δλας τάς ξένας γλώσσας 
καί τό πιάνο καί τό βιολί καί δλα αυτά τά εί'δη τή ;  πολυ
τελείας τής ανατροφής, άπό τά όποϊα ούτε έν καν ήδυνήθης 
νά χρησιμοποιήσης σήμερον διά τόν σύζυγον καί τήν νέαν σου 
ζωήν. Καί τό χειρότερον, ώς ή ιδία ομολογείς, δέν είξεύ- 
ρεις καν τήν γλώσσάν σου, δέν έχεις κδν τήν χαράν καί τήν 
ευτυχίαν, νά αισθάνεσαι τήν έαυτήν σου κατά τοΰτο ύπερο- 
/ωτέοαν έκείνης, ή όποία σοϋ διεκδικεΐ τά πρωτεία καί εις 

τόν οίκόν σου καί είς τήν καρδιάν τοϋ άνδρός σου. Καί μέ 
τήν άνατροφήν σου αυτήν καί μέ τά έφόδιά σου αύτά, ό οί- 
κός σου ό νέος ομοιάζει μέ κράτος, τό όποιον φιγουράρει είς 
τόν Ιξω κόσμον μέ λαμπρόν ύπουργεΤον Εξωτερικών, άλλά 
τοϋ οποίου ή έσωτερική μηχανή λειτουργεί περίπου ’σάν τοϋ 
ίδικοϋ μας κράτους, μέ τά χάλια άκριβώς καί τάς άθλιό— 
τητας, αί όποϊαι μας έφεραν είς τήν κατάστασιν αυτήν.

Λοιπόν ή πενθερά σου καί εάν έχη ελλείψεις, καί εάν δέν 
σέ άγαπιή, είναι όμως γυναίκα παλαιοτέρων χρόνων καί επί 
πλέον νησιώτισσα, τό όποιον θά είπη οικοκυρά πρώτης δυ- 
νάμεως καί Έλληνϊς γνησία. Λοιπόν κράτησε δι’ εσέ τάς 
έξωτερικάς υποχρεώσεις, άλλά άνάθεσέ της άμετακλήτως 
τήν δ:εύθυνσιν τοϋ έσωτερικοΰ μηχανισμοΰ τοϋ σπιτιοΰ σου. 
Ή  τάξις, ή καθαριότης, ή οικονομία, οί ύπηρέται, τό συγύ 
ρισμα, τά έπιπλα, τά σκεύη σου, δλαΆά τεθοΰν ώς ύπό άσφά- 
λειαν ύπό τό άγρυπνον βλέμμα της καί τήν πεπειραμένην 
άντίληψίν της. Δέν σοΰ'λέγω νά άποξενωθής άπό τό ’σπίτι 
σου, άλλά νά τήν άφίσης έπί τοϋ παρόντος νά τό διευθύνη, 
νά παρακολουθής τό έργον της καί νά διδάσκεσαι άπό τήν 
πείραν καί τόν πρακτικόν’ νοϋν της.

Νομίζω δτι διά τοϋ τρόπου τούτου αί μεταξύ°σας παρα
νοήσεις θά άρθοϋν εκείνη θά άφήση ολίγον τό crochet, άφοϋ 
θά έχη τόσας άσχολίας^καί δέν*θά βλέπη πλέον τό ξηρόν 
καί ρικνόν πρόσωπον τής νταντάς σου,τής Άγγλίδος, είς τήν 
όποιαν έδοκίμασες νά έμπιστευθής τά κλειδιά καί τά οικο
νομικά έν γένει ζητήματα. Δέν θά άκούη τά αιώνια καί ά- 
τελείωτα y es  καί bien καί δλην τήν βαβέλ τών γλωσσών 
τάς όποιας δέν έννοεϊ καί θά πεισθή δτι τό σπίτι της είναι 

; δ,τι ήτο καί πρό τοϋ γάμου τοΰ’ τέκνου της καί δτι μέ τά 
έκατομμύριασϊυ δέν έφυγαδεύθησαν οί θεοί τής πατρίδος της, 
άλλ’ ούτε ή έναρμόνιος ποίησις τής γλώσσης, είς τήν όποιαν 
ένανούρισε μωρό τό παιδί της καί έμοιρολόγησε τον άωρον 
θάνατον τοϋ ναύτου'συζύγου της. Τότε δεν θά σέ όνομάζη 
πλέον κούκλαν, διότι τό νά άποδείξης δτι έχεις συναίσθησιν 
τής άδυναμίας σου καί τής άπειρίας σου καί νά ζητήσής τήν 

> συνδρομήν της,άποδεικνύεις δτι είσαι τόσον σοφή, δσον καί ό 
μέγας φιλόσοφός μας τής άρχαιότητος, ό όποιος έ)εγε πάν- 

I τοτε δτι είξευρε μόνον άσφαλώς δ,τι δέν εί'ξευρε τίποτε.

«"Εν οϊδα δτι ονδέν βίδα»

Καί άφοϋ μοΰ τό ζητείς ώς χάριν, άφοϋ τό θεωρείς ύπερ- 
τάτην άνάγκην νά κάμωμεν υ.αζή καί εις τα πετακτα, ου- 

Γ τως είπεΐν, τήν μελέτην μερικών σελίδων φιλολογικών τών 
άρ/αίων μας λαμπρών τής φιλολογίας καί τέχνης χρόνων, 

[ άφοϋ είξεύρεις δτι μόνον π*ν δ,τι άναφέρεται είς τήν δοξα- 
r σμένην τής πατρίδος μας έπο/ήν ήμπορεΐ να σοϋ διδη οπλα 
k ύπερασπίσεως κατ’ έκεινων, οι οποίοι μάς υβρίζουν και τα

πεινώνουν σήμερον διά τήν ήτταν μας, ευχαρίστως θά άφιερώ 
αερικάς τής Αλληλογραφίας μας σελίδας εις την Ελληνικήν 
σοφίαν, ή όποία έφώτισε τήν γήν δλην καί επολιτισε τον κο-

σαον συμ.παντα.
Μή περιμείνης δμως ούτε υφος σοβαρον, εμπρεπον εις τον 

κλασικόν χαρακτήρα τής έποχής εκείνης, ουτε ακρίβειαν με
γάλην περί τήν άνάλυσιν τών ιδεών, ούτε τήρησιν αύστηοάν 
τής έθιμοτυπίας, είς ήν δικαίως μάς υποβάλλουν τοσον μεγα- 
λαι καί έπιβλητικαί φυσιογνωμίαι. Έ κτος  ώρισμένου άριθ- 
μοΰ φιλολόγων κυριών, αί όποιαι ξενυκτοΰν άναφυλλίζουσαι τά 
λεξικά καί τάς βιβλιοθήκας καί ζητοΰσαι είς τά σχόλια τών 
Ελληνιστών τόν τοιοΰτον ή τοιοϋτον χαρακτηρισμόν μιάς 
φράσεως ενός μεγάλου συγγραφεως μας, ολαι ημέΐς αι αλλαι, 
δσον καί Αν άγαπώμεν τά γράμματα καί τούς γράφοντας, 
μόνον en bloc καί είς τάς γενικάς των γραμμάς εύχαριστού- 

μεθα νά τούς παρακολουθοΰμεν.
Λοιπόν καί έγώ δ,τι θά σοϋ είπω διά τόν μέγαν αυτόν 

φιλόσοφον μας, άπό τόν όποιον σε συμβουλευω να δανει- 
σθής καί νά θέσης είς χρήσιν τό λόγιον αύτό οΐιία
δτι ov ö ir  οΐύα»  θά συνοψισθή είς τάς γενικάς καί τάς μάλ
λον έξεχούσας γραμμάς τής φυσιογνωμίας του. Καί ό Θεός 
είξεύρει, έάν δέν ήσαν περισσότερον τοϋ πρέποντος έξέχουσαι 
αί γραμμαί αύταί, κατά τά περισωθέντα προπλάσματα καί 
Ανάγλυφα καί τάς περί τής τερατώδους άσχημίας τοϋ άν

δρός περισωθείσας περιγραφάς.
Ά λ λ ’ έλθωμεν είς τήν φιλολογικήν φυσιογνωμίαν τοϋ Σ ω -

κράτους'καί εις τήν φιλολογικήν σχολήν, τής όποιας αύτός 
έθηκε τά θεμέλια καί ή όποία έστρεψε τό πνεΰμα τοϋ ύλι- 
σμοϋ, τήν νατουραλιστικήν φιλολογίαν, ώς θά έλέγομεν σή
μερον, είς φιλολογίαν καθαρώς ιδεώδη, καθαρώς ίδεαλιστικήν. 
Αί πρό αύτοϋ σχολαί έμελέτων τήν φύσιν, καί έζήτουν είς 
τούς κόλπους αύτής τό μυστήριον τής ζωής καί τής θεότητος. 
Οί πρό αύτοϋ σοφοί’ διήνυον άκριβώς τό στάδιον τής συγχρό
νου έν Εύρώπη φιλολογικής καί καλλιτεχνικής κινήσεως, διη- 
ρημένοι είς f ομάδας, είς αιρέσεις, είς σχολάς, άντλουντες έκ 
τής φύσεως τά πρότυπά των καί είς τήν φύσιν άποδίδοντες 
πάσα-v δύναμιν, πάσαν άρχήν καί τέλος.

Ό  Σωκράτης, ό υιός αύτός ενός μαρμαρά καί μιάς μαμ- 
μής,— ώς θά έλεγον σήμερον περιφρονητικώς οί άρχοντίσκοι 
μας μέ τό κυανοΰν αίμα,— ύψωσε είς τά  χονδρά καί τιλώδη 
χέρια του μίαν σημαίαν, έπί τής οποίας έσημείώσε τό Γ νώ θ ι  
σ αύ τότ ,  τό άλφα αύτό καί τό ώμέγα τής σχολής τοϋ ιδεώ
δους. Μέ τό γτ&θι σ αν τόν  έλεγεν είς τούς μεγάλους καί μ ι
κρούς σοφούς’ τής έποχής του : ’Αφήσατε λοιπόν πλέον ήσυχον 
τόν ούρανόν καί τήν γήν καί τούς άνέμους καί τήν θάλασ
σαν. ’Αφήσατε τήν μελέτην καί τήν λατρείαν τών φυσικών 
φαινομένων καί Αποδώσατε είς τόν ηθικόν άνθρωπον τήν με
γάλην έπί δλων τών στοιχείων δύναμιν καί ύπεροχήν του. 
Μελετήσατε δ/ι πλέον τήν Ανατομίαν τοϋ σώματος καί τά 
κάλλη τών γραμμών καί τάς γοητείας τών σχημάτων, άλλά 
τό έν αύτώ ηθικόν δν, τό πνεΰμα αύτό τοϋ Ανθρώπου, τήν η 
θικήν αύτοϋ δύναμιν, ήτις τόν διακρίνει δλων τών άλλων ό'ν- 
ων τής δημιουργίας. Καί έζήτει τήν τροπήν αύτήν πρός τόν 
ιδεώδες ό Σωκράτης, διότι διέβλεπεν είς τήν μελετην τής 
συνειδήσεως τοϋ Ανθρώπου τόν έξαγνισμόν αύτοϋ καί είς την
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συναίσθησιν τές  ύποκειμενικές αύτοϋ έρεύνης τον περιορισμόν 
τοϋ εγωιστικού ύλισμοϋ, δστις είχε φθάσει εις σημεϊον επι
κίνδυνον δι’ αυτήν τήν πολιτικήν των Αθηναίων άνεξαρτησίαν.

"Οπως οί ’Ιουδαίοι είχοιν φθάσει εις τό καιακόρυφον τές  
αμαρτίας, δηλ. του ύλισμοϋ, δτε ό υιός του Θεοΰ κατέλθεν 
εις τον κο'σμον, ίνχ δια των ιδανικών αρχών του τούς σώσγ, 
ουτω καί ό Σωκράτης, ό έκ ταπεινών καί άσημων γονέων 
γεννηθείς, έγένετο ό έμπνευσμένος τών αυτών ιδανικών θεω
ριών διερμηνεύς, ίνα συγκράτηση τούς συμπολίτας του από 
τ έ ς  πλήρους καταπτώσεως, ητις δεν έβράδυνε να έπελθη εύ- 
θύ; μετά τον θάνατόν του. Εκείνος έΧέγετο υιός θεοΰ, διότι 
θεϊαι αληθώς ήσαν αί άρχκί καί τό πνεύμα της διδασκαΧίας 
του” Ούτος εΧεγεν δτι έκοινώνει μόνον μετά του δαιμόνιου, 

τ έ ς  θείας δηλαδή άποκαλυπτικές δυνάμεως, διότι δεν ήθελε 
νά άποδώση είς εαυτόν θείαν τεΧειότητα, άντιβχίνουσαν ποός 
τό αρχικόν πνεύμα τνίς θεωρίας του ι·ίν οιδα δτι ουδόν ο ι δ α ι .

Ούτος ως καί Εκείνος ύπέρξεν άπΧοϋς, ταπεινός, μετριό- 
φρων, άδιαφορών διά τάς ίδιας άποΧαύσεις, διά την ιδίαν 
ζωήν. Ούτος ως καί Εκείνος ¿δίδασκε παντού καί τούς πάν- 
τας, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι ήρίθμει μεταξύ τών ισχυρών 
καί ανεπτυγμένων άνδρών τνίς εποχές εκείνης στενούς φί
λους, συμμεριζομένους τά αισθήματα καί τάς ιδέας του, καί 
άναΧαβόντας νά χρησιμεύσουν ώς άπόστοΧοι του ωραίου καί 
μεγάΧου έργου του. Ούτος ώς καί εκείνος ούδέν άφέκε γρα
πτόν μνημεΐον τών Χόγων του καί μόνον είς τούς σοφωτέρους 
τών μαθητών καί φίΧων του, τον ΠΧάτωνα καί τον Ξενο- 
φώντα,όφείΧομεν καί την συστηματοποίησιν τνίς σχολές του 
καί την άνάπτυξιν καί μέχρι τών ημερών μας διάδοσιν τών 
αρχών καί ιδεών του. Ούτος ώς καί εκείνος ¿πάταξε την άοι- 
στοκρατίαν του γένους καί του πΧούτου, ταχθείς άπροκαλύ- 
πτως υπέρ τνίς / ιε σ α ΐα ς  Χεγομένης τάζεω ς  τνίς έποχές του, 
υπέρ τών χαΖ&ν ώς ¿Χέγοντο τότε οί εύπαίδευτοι καί ανε
πτυγμένοι άνθρωποι καί δχι ύπέρ τών άγ αθώ ν  ρ/όνον,ώς έλέ- 
γοντο οί έκ καταγωγές εύγενεΐς.

Ή  είς θάνατον δέ καταδίκη αύτου όφείΧεται είς την 
έπικράτησιν ακριβώς τ έ ς  πολιτικές μερίδος τών αριστοκρα
τών του γένους καί είς την πεποίθησιν δτι ό Σωκράτης ήτο 
είς τών μάλλον έπικινδύνων υποκινητών της νέας αριστοκρα
τικές τάξεως, ητις έξηΧεγχε τον βίον καί τάς πράξεις τών 
χρυσών ανδραπόδων, ώς ονομάζει πάντας τούς διά τον πλοΰ- 
τον καί την καταγωγήν των μό ον έπιφανεΐς.

Δέν ύπέρζε Χοιπόν ιδρυτής μόνον νέας φιλολογικές σχολής 
άλλα καί πολιτικέ; μερίδος, διότι είς τάς ίδικάς του ιδέας 
καί θεωρίας καί άρχάς περί ανώτερου πνευματικοΰ καί ηθι
κού βίου, ώφείλετο τό ίδρυθέν τότε κόμμα τών άριστοιρα- 
τών τοϋ πνεύματος.

Κατά έν μόνον ό Σωκράτης διαφέρει τοϋ ίδρυτοΰ τές  Χρι
στιανικές Θρησιείας,δτι ούτος ¿νυμφεύθη· ύπεβλήθη δηλαδή 
είς δλα τά καθήκοντα καί τάς υποχρεώσεις καί τάς ηθικάς 
δοκιμασίας,είς τάς οποίας δύναται νά ύποβληθή ό άνθρωπ-;.

Ό  Σωκράτης ώς «ίύζνγος

Ά Χ Χ’ ό γάμος ύπέρξεν ακριβώς τό σημεϊον είς τό όποιον 
έφάνη η ανθρώπινη ατέλεια καί ανεπάρκεια του άνδρός. Ό  
γάμος του είναι τό σκιερόν τές  ζωές του μέρος, διότι έάν ά-

νεδείχθη μέγας σοφό; καί διδάσκαλος τών συμπολιτών 
του είς πάντα τά ζητήματα, ύπέρζεν δμως άνικανός νά έ- 
φαρμόση τάς ιδέας του, τάς σοφάς είς την ιδίαν του οικογέ

νειαν- ύπέρξεν ανίκανος νά έξασφαλίση ¿άν δχι την ευτυχίαν, 
αλλά τουλάχιστον τόν άρτον τές  άτυχους συζύγου καί τών 
μικρών τέκνων του.

Καί ύπέρξε μέν πρόθυμος η ιστορία νά δικαιολογηση τήν 
τοιαύτην τοϋ μεγάΧου φιλοσόφου άδυναμίαν, έπιρρίπτουσα τήν 
μομφήν είς τήν πτωχήν καί πολυπαθέ Ξανθίππην. Έ άν 
δμως άμερολήπτως κοίνη τις τά πράγματα, πείθεται 
δτι ή Ξανθίππη ύπέρξε θυμχ, ώς ύπέρξαν θύματα τά  μικρά 
της, τά όποια, ώς αύτή ή ιστορία πάλιν άναφέρει, πολλάκις 
έκοιμήθησαν νηστικά, σπανίως δέ συνέβαινε νά είχον φορέ
ματα καί υποδήματα, τά όποια νά τά έπροφύλαττον άπό τό 
ψϋχος καί τήν υγρασίαν.

Ά πό της έπαύριον του γάμου της ήρχισεν ό δοκιμαστικός 
τ ές  Ξανθίππης βίος. Διότι ό Σωκράτης μετά σοφών άμέσως 
συναναστρεφόμενος καί είς τήν φιλοσοφίαν άσχολούμενος, έ- 
κάλει μέν είς γεύματα τούς φίλους του, δέν έπέτρεπεν δμως 
είς τήν γυναϊκά του νά τόν άπασχολήσγ οΰτε έπι στιγμήν, 
ζητούσα χρήματα διά τήν άγοράν τροφές καί διά τάς άνάγ- 
κας έν γένει τοϋ νέου του οίκου. Καί τό άποτέλεσμα τό φυ
σικόν είς τήν έκρυθμον καί άνώμαλον αυτήν οικογενειακήν 
κατάστασιν,ητο ή πολλάκις έπαναλαμβανομένη νηστεία τές 
Ξανθίππης, καί ή συχνή έστίασις τοϋ συζύγου της είς τάς 
οικίας τών πλουσίων φίλων του. Τοϋτο καί μόνον θά ήρκει 
διά νά δυσφημήσή τήν ταλαίπωρον γυναίκα άπό τάς συμπο- 
Χιτίδάς ’ της Αθηναίας τών χρόνων εκείνων, τών όποιων ή- 
γλώσσα έτροχίζετο ιδίως, οσάκις έπρόκειτο νά κακολογήσουν 
άλλας όμοιας των. Έ ν  τούτοις φαίνεται δτι ό θαυμασμός 
της πρός τήν σοφίαν τοΰ’ άνδρός καί ή πρός αυτόν άγάπη της 
τήν έκαμε νά ύποφέργ άγογγύστως δλας αύτάς τάς στερή
σεις κατά τά πρώτα έτη τοϋ γάμου της. "Όταν δμως ή οι
κογένεια ηύξησε καί τά δάκρυα τών πεινώντων μικρών ¿πλή
γωναν τήν καρδίαν τές  μητρός, τότε ή Ξανθίππη, άγρία 
πλέον καί άκράτητος, έξέσπχ τήν οργήν της κατά τές  ά- 
σπλαγχνίας τοϋ συζύγου, δστις ¿δίδασκε μέν τά άριστα, έ
πραττε δέ είς τήν ιδιωτικήν του ζωήν τά κάκιστα.

Διότι ό Σωκράτης πλήν τ έ ς  άδιαφορίας του διά τάς άνάγ- 
κας τών τέκνων του, ύπέοξεν άνθρωπος φιλήδονος, καί έοω- 
τόληπτος. Είναι δέ γνωστόν δτι δσον καιρόν τοϋ άφηνεν 
έλεύθερον τό βέμα τ έ ς  άγοράς διήρχετο αυτός είς τάς φιλο- 
Χογικάς αίθούσας τών εταιρών, είς τάς οποίας κατεποντί- 
ζετο καί ένχυάγει ή συζυγική πίστις καί ή άγάπη πρός τήν 
νόμιμον γυναίκα. Έ ν  γένει ό ιδιωτικός βίος τοϋ άνδρός πα
ρουσιάζει πολλά σκοτεινά σημεία καί τάσσει αυτόν είς βαθ
μίδα πολύ ΰποδεεστέραν τοϋ μεγάΧου ίδρυτοϋ τές  χριστιανι
κές θρησκείας, ό όποιο; είχε τήν ύπερτάτην καί θείαν αλη
θώς δύναμιν νά έφαρμόσν) πάσας τάς ιδεώδεις άρχάς καί θεω
ρίας του μ ετ ’ αύταπαρνήσεως, ητις τώ έξησφάλισε τήν έπί 
πάντων τών πρό αύτοϋ καί μ ετ ’ αυτόν υπεροχήν.

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΕ  ΤΩ Ν  ΚΥΡΙΩΝ

ΣΤΗ ΖΑΚΥΘΟ
I J . l t ià  στη ζωή δ εν  θά πατή  τό δ ύσ τυ χ ο  π ιδ ά γ ι ,
Τ αΐς  ά γ ια ις  δ χ θ α ις  π  ον ήγγιζα  σ ι ά  χ ρ ό ν ια  τ ά  χρυσοί,  
“Ω ποθητή ρ ο υ  Ζ ά χ υ ν θ ι ,  που π ά ν το τ ε  ρ ε  jptyi 
Σ τό  χϋρα χαθρεφ τίζεσα' ,  'στà  Έ Λ .Ιηνιχά  νερά .

Κι' ά π ό  έχει ρ έ σ α  ύ.Ιό.Ιαρπρη ή 'ΠψροδΙτη ίβ) ήχε 
Κ ’ εχ α ρ ε  p i  τό γέ.Ιοιο τη ς γ ό ν ιρ α  τ ά  νησιά,
Που άπ ερ ίγ ραφ τα  ό .έαρπρός ό σ τ ί  γος δόν άψυχε  
Τ ά  νέψη σου τ ά  δ ιάφ ανα ,  τά  δένδρα τ ά  πνχνά .

Του ποιητή που ίψ α .Ιε  τά  δ ιάφορα i ζορ ία  
Τής ρ ο ΐ ρ ι ς  τ' Λγρχα χ ύ ρ α τ α ,  που τό μικρό νησί 
Ό  Ό δ υ σ σ ε ϋ ς  έφΙ.Ιησε τρανό ς  στη  δ υ σ τ υ χ ία .

Ά γ  τό  π α ιδ ί  σου τ' ά χ α ρ ο ,  ω ρητριχή  ρ ο υ  γή, 
θ ά  Λάδης τό τραγούδι του ρόνη  συν συ> τρ ο φ ία .
Σ' έμ ένα  ή ρ ο ϊρ ά  ρ ο υ  ε γράψε άδάχρντη  ταφή.

Έ χ  των το5 Οίζου Φωαχόλου Στίφ . Μ αρτζώ *ης.

ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΙΣ
Χτρα πρό δύο μηνών, ή κυρία Νεϋλίν, είχε μεταβέ μετά 

τές  μονογενοΰς θυγατρός της Έ δίθ  είς τήν ώραίαν των 
επαυλιν τοϋ Montretout, δπου άπελάμβανον τήν μονοτόνως 

μεΧχγχολικήν ηρεμίαν τές  ¿Εοχές-
‘Η Έ δίθ  ήτο δνειρον χάριτος, δροσερότητος καί λ ε π τ έ ;  

ξανθές καλλονές. Μικροκαμωμένη, λεπτοφυές, μέ σώμα 
έξόχως έλαστικόν καί εύκαμπτον, μέ μαλλιά, τά  όποια 
¿στεφάνωναν ώς χρυσή άκτίς ήλίου τό εύμορφόν τ η ;  πρόσω
πο;, μέ δύο μεγάλα υγρά μάτια, τά όποια άλλοτε ήσαν 
γαλανά καί άλλοτε φαιά, πάντοτε δμως θωπευτικά και 
ολίγον πονηρά ύτό τάς μεταξίνας βλεφαρίδας των, ή Εόιθ 
ήτο δέκα επτά έτών, είς τήν ηλικίαν δηλ. ¿κείνην τ έ ς  

άνθηρας νεότητος τοϋ σώματος καί τές  άγνότητο; τές  ψυχές, 
ήτις δέν έγνώρισεν ακόμη δλα τά άσχημα πράγματα τές

ζωές.
Κάθε πρωίρς Έ δ ίθ  μετέβαινεν είς τό παλαιόν κοιμητήριον 

τοϋ χωρίου, είς τό οποίον άνεπαύετο ό πατήρ της. "Εν 
δάκρυ δtà τό παρελθόν, μία προσευχή διά τό μέλλον καί ή 
νεανις έπανηρχετο ήρεμος, μέ τήν καρδίαν έλχφροτέοχν.

Μίαν ημέραν ή μήτηρ τ έ ;  Έ δίθ  έδέχθη αίφνης τήν έπί- 
σκεψ.ν τοϋ έφημερίου τοϋ χωρίου. ‘Ο καλός ίεοεύς, κατά 
τήν συνήθειαν τών παλαιών καιρών, έφερε συνοικέσιον διά 
την μικρά; ένορίτιδά του. "Ηρχετο ¿κ μέρους ένός τών έκλε- 
κτοτέρων αξιωματικών τοϋ έκεί άποσπασματος κ. Guy de  

Hauteroche, δστις είχεν έρωτευθέ τήν νεάνιδα καί έζήτει 
την χεϊρά τη ;  παρά τές  μητρός της. Μετά τότης δέ θέρμης 
καί ζωνρότητος ό^αλό; άββας έσυνηγόρησεν ύπέρ τοϋ προ- 
στατευομέ.ου του, τοϋ οποίου άλλως τήν οικογένειαν ¿γνώ
ριζε καλώς ή κυρίκ Νεϋλίν, ώστε αυτή έπείσθη νά δεχθή

τήν έτίμα διά τές. έκλογης του. 'Η μέχρι τοϋδε τόσον μο

νότονος υπαρξις τές  κόρη; μετεβλήθη άπό τ έ ;  μι®ς τ ήν 
άλλην στιγμήν. Περιέργειά τις άφύπνισεν είς τήν καρδίαν της 
αέσθημα άγνωστον μέχρι τ έ ς  ώρας ¿κείνη; καί μετά κακώς 
συγκοατουμένης άνυπομονητίας άνέμενε τήν έπκύριον.

Έξημέρωσεν έπί τέλους ή έπαύριον αύτή, ή άναμενομένη 

αυτη Κυριακή. Μετά τήν έκκλησίαν ή Έ διθ  πάλιν κατά τήν 
συνήθειάν της μετέβη είς τό κοιμητήριον, ώραιοτάτη μέ τό 
μ.χΰοόν τη ; ώπλούστατον φορεματάκι καί τό ψάθινόν της 
σκιάδιον. ΤΗτο πρωία χωρίς ήλιον, μέ βαρεϊχν άτμόσφαιραν, 
προάγγελον καταιγίδος. Ά λ λ ’ ή Έ διθ  τόσον ήτο άπησχο- 
λημένη μέ τάς νέας σκέψεις της, ώστε ουτε κδν έπρόσεξεν 
είς τόν καιρόν. Περιπατοΰσα έκαμνε μέ τόν νοΰν της τήν 
εικόνα τοϋ ύποψηφίου μνηστέρός της, τόν όποιον έφανταζετο 
ύψηλόν, λεπτόν, μέ τό ΰφος ύψηλόφρον, άπείρως κομψόν, φι- 
λόκαλον, διακεκριμένον. Καί τά ίδικά του μάτια ήσαν κυα- 
νόφαια ώς τά ίδικά της, πολύ μεγάλα καί έκφραστικά καί 
ειλικρινή, άλλά καί πολύ γλυκά. Τά μουστάκια του, ώταϊα, 
¿στριμμένα πρός τά ¿πάνω, τοϋ έδιδαν κάποιαν ειρωνικήν, 

κάποιαν φιλοπαίγμονα έκφρασιν.
Ά λ λ ά  έσκέφθη αίφνης, άν δταν ό νέος αύτός μέ "δγ άπό 

κοντά, μέ εδρη άσχημον ή άνόητον, ή χωρίς χάριν Καί ώσεί 
διά νά ήσυχάσν) έστρεψε τό βλέμμα είς τήν ύαλίνην προθή
κην ένός άνθοπωλείου, τό όποϊον εύρίσκετο είς τόν δρόμον 

τοϋ νεκροταφείου καί άπό τό όποιον ήγόοαζαν τά διά τούς 
νεκρούς άνθη των οΐ διαβάται. Εμεινεν ουτω έξετάζουσα 
έπιμελώς έαυτήν στιγμάς τινας, δτε αίφνης τό πρόχειρον έ- 
κεΐνο κάτοπτρον, πλήν τές  ίδικές της είκόνος τ έ ς  ¿παρου
σίασε καί νέου τινός άξιωματικοϋ τών δραγόνων, ό όποΓο; 
μέ τό σιγάρον είς τό στόμα, έφαίνετο σκανδαλισθείς διά τό 
άντικείμενον τές  είς τήν ύαλίνην προθήκην προσηΧ.ώσεως τές  
κόρης. Εκείνη ώσεί είχε συλληφθέ πράττουσα κακήν τινα 
πράζιν, έξηκοΧούθησεν άμέσως μετά ζωηρότητος τόν δρό
μον της. Πρό τ έ ς  θύρας τοϋ κοιμητηρίου είδε καί πάλ^ν μετά 
μεγάλης της έκπλήξεως τόν αυτόν νέον, δταν δέ έγονυπέτησε 
πρό τοϋ τάφου τοϋ πατρός της, είδε καί πάλιν αύτόν ολίγα 
βήματα μακράν της, μέ τό πιλίκιον είς τήν χεΐρα καί ώσεί 

προσευχόμενον.
"Οσον πυρετωδώς καί λάθρα καί άν τόν ήτένισεν ή κόρη, 

έξεπλάγη δμως εύροΰσα εί;  τήν φυσιογνωμίαν του τήν ει
κόνα, ήν είχε κάμει πρό ολίγου μέ τήν φαντασίαν της ύπέρ 
τοϋ ύποψηφίου της. Ά λ λ ’ ένώ έσκέπτετο ταΰτα μία με
γάλη άστραπή διέσχισε τό άπειρον καί τρομερά βροντή έπα- 
κολουθήσασα τήν άστραπήν έδωκε τό σύνθημα είς άληθέ 
κατακλυσμόν βροχές· Ή  Έ δίθ  μόλις έπρόφθασε νά άνοίξτ) 
τήν όμπρέλλαν της, καί χωρίς νά τό θέλγ έσκέφθη τόν ώ- 
ραΐον ¿κείνον νέον, δστις είς δύω βτμάτων άπ’ αυτές άπό- 
στασιν θά ¿βρέχετο. Καί τοϋτο, διότι αί γελοϊαι προλήψεις 
τοϋ κόσμου δέν τγί έπέτρεπον νά τόν προφυλάξη ύπό τήν 
στέγην τές  όμπρέλλας της στιγμάς τινας.Πιθανόν νά βραχέ,  

νά κρυώσν) καί νά άποθάνγ, έσκέφθη, καί συναθροίζουσα 
εί; τά δυό της χέρια μαζέ μέ τά φορέματά της καί δλον τηςτόν νέον τήν μ.ετκμ.εσημβοίχν τές  έπαύριον είς άκρόασιν.

"Οταν ή Έδίθ  εμχθε παρά τές  μητρός της τήν είδησιν τό θάρρος έστράφη πρός τόν άξιωματικόν ; Κύριε, τώ είπε, 
ταύτην ήρχισε νά βασανίζγ] τόν νοϋν της, προσπαθούσα νά θέλετε νά φυλαχθέτε ύ τό τήν όμπρέλλαν μου, εως δτου πε- 

μαντεύση ποιος ήτο ό νέος ούτος, ό όποιος τήν ¿πρόσεξε καί ράσγ ή πρώτη όρμή του κατακλυσμοϋ τούτου]
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Πόσον καλή εϊσθε, δεσποινίς. ’Αλλά ^ιά νά δεχθώ, δώ
σατε μου νά κρατήσω εγώ τήν ομπρέλλαν και νά σας προ
φυλάγω. Και οί δύο νέοι άρχισαν νά συνομιλούν αφελέστατα 

ως παλαιοί φίλοι, διά τήν βροχήν καί τον εύμετάβλητον 
καιρόν. Αίφνης ή Έδίθ  άποτόμως και χωρίς καμμίαν είσή- 
γησιν ήρώτησε τον συνοδόν της 5 Κύριε, γνωρίζετε ?να ά -  

ξιωματικόν, ό όποιος ονομάζεται Guy de Hautereche;
Ναί, δεσποινίς, ήμεθα συστρκτιωται.

Καί πώς είναι ό κύριος αυτός; εύμορφος, άσχημος;
Αυτό έξαρτάται άπό την κρίσιν έκαστου. Ό π ω ς δήποτε 

ούτε τό έν ούτε τό άλλο. Είναι άνθρωπος του εί'δους μου 
περίπου.

”Ω ! ώστε θά είναι πολύ καλός· καί ώσεί διορθοϋσα την 
φράσιν της, θά τον ευρίσκουν πολύ καλόν. Ή  βροχή έξηκο- 
λούθει καί ό νέος, ενθαρρυνθείς έκ των λόγων τής κόρης, ήρ- 
χισε νά γίνεται διαχυτικώτερος.

Ή  Έ δίθ  διά πρώτην φοράν εις τήν ζωήν της ήσθάνετο 
νά πλημμύρα τήν ψυχήν της αίσθημα γλυκύ, αίσθημα τρυ
φερόν καί ασυνήθες. Ή  ιδέα δε ότι ή γνωριμία της μέ τόν 
νέον εκείνον δέν θά παρετείνετο πέραν τής καταπαύσεως τής 

βροχής τ ^ν έστενοχώρει καί ήρχισε νά αισθάνεται μέγάλην 
λύπην νά συσφίγγη τήν καρδίαν της. . .

Μέ τί υποσχέσεις καί τρυφεράς εκφράσεις άπεχωρίσθησαν 
οί δύο νέοι, είναι άγνωστον. ’Εκείνο τό όποιον είναι βέ
βαιον, είναι οτι ή Έδίθ , εύθύς ως έφθασεν εις τό χωρίον, 
άπεμακρύνθη μόνη πρός τήν διεύθυνσιν τής έπαύλεως Δέν 
είπε τίποτε πρός τήν μητέρα της διά τήν τυχαίαν αυτήν 
συνάντησίν της· έπρογευμάτισεν άφηρημένη, άπεσύρθη εύθύς 
αμέσως εις τό δωμάτιόν της καί έξηπλώθη εις τήν κλίνην 
της, σκεπτομένη τόν νέον του νεκροταφείου. Καί νά μήν 
είξεύργ ούτε τό όνομά του ! Τοΰτο δέν τήν ήμπόδισε νά 
κάμνγι ρόδεινα δ'νειοα, άπό τά όποια τήν άπέσπασε δειλόν 
κτύπημα τής θύρας. ΤΗτο ό υπηρέτης, όστις τή άνήγγειλεν, 
ότι ή μητέρα της τήν άνέμενεν εΐ; τήν αίθουσαν, οπού εΰρί- 
σκετο καί ό εφημέριος.

’Αδιάφορος εντελώς, χωρίς κάν τώρα νά διορθώσγ τά έκ 
τής κατακλίσεώς της άκατάστατα μαλλιά της, ή Έ δίθ  
κατήλθεν. Ά λ λ ’ ή θύοα τής αιθούσης ήτο ήμιανοικτή καί ή 
νεανις δι’ αύτής άνεγνώρισε τόν νέον τής πρωίας. Ναί, ήτο 
εκείνος !

Έμεινεν έκεϊ καρφωμένη, χωρίς νά ήμπορή νά προχωρήση, 
ότε ό καλός εφημέριος έξήλθε, τήν έλαβεν άπό τό χέρι καί, 
αγαπητόν μου παιδί, τής είπε, έλα γρήγωρα νά σου παρου
σιάσω τόν κ. Guy de Hauteroche.

(Ghislaine) 'Ελένη Γεω ρ γ ιίδ ο υ
 --------------------------   ~ ιι ----------------------

H KA DE GIRARDIN
Ή  κ. Ζιραρδέν ή οποία κ α τ ’ άρχάς έγραφεν ύπό τό ψευ

δώνυμον Delphine Gay ήτο ή σύζυγος του διασήυου Αιμί
λιου Ζιραρδέν. Έγεννήθη τώ 1 8 0 1 ,  καί άπέθανε τώ i 8 5 Γ>

Ή  κ. Ζιραρδέν είμπορεΤ κανείς νά είπή ότι μυθιστόρημα 
δέν έγραψε Διά νά γράψω άναλυτικώτερα σημειώνω ότι ό ρϋ- 
ίός τη ;  ήτο εις βλα τά έογατης πολύ άτυχής,τό δέ ιστόρημα 
δηλ. το ρεαλιστικόν μέρος, εντελώς με τήν πραγματικότητα 
«σύμφωνον.

Κατά τήν ίδικήν μου γνώμην, τό άριστούργημά της είνε 

ό Μαρκήσιος του Ποντάνζ. Μά πώς αυτή ή γυνή, ή όποία 
δέν έγραψε μυθιστόρημα, έχει καί άοιστουργήματά ;

Ναί. Ό  μΰθος καί πάλιν άτυχης, αί περιστάσεις μετα
βάλλονται εις συμπτώσεις εντελώς άπεχούσας τής άληθείας. 
“Εργον άτεχνον, πλοκή άδεξία, λύσις άπελπιστική. Καί όμως 

είνε όχι μόνον τό άριστούργημά της, άλλά καί άριστούργημά 
άπλούστατα.

Ό  μάλλον «πλοϊκός οφθαλμός, βλέπει τό έργον νά όλι- 
σθαίνγι,άλλά δέν άποστρέφεται άπό τών σελίδων του βιβλίου 
τής κ. Ζιραρδέν καί παρακολουθεί μέ ενδιαφέρον καί άνέκφρα- 
στον θέλγητρου τήν άνάγνωσιν.

Τί συμβαίνει;
Ή  κ. Ζιραρδέν ψυχολογεί.
Γνωρίζει τήν γυναίκα — τήν γυναίκα τής εποχής της καί 

τής κοινωνικής τά ξεω ς— όπως ούδείς τήν έγνώρισε. ’Ανα
λύει, άνατέμνει, όχι πτώμα, άλλά σώμα μέ καρδίαν πάλ- 
λουσαν. Τίποτε δέν διαφεύγει άπό τούς παρατηοητικούς οφ
θαλμούς τής κ. Ζιραρδέν. Τίποτε. Ό λ α ι  αί κοινωνικαί τά
ξεις ζωγραφίζονται τελειότατα.

Ή  άριστοκράτις, ή γυνή μέ τάς παραδόσεις τάς οίκογε- 
νειακάς, ή γυνή του βιομηχανικού κύκλου, ή πλουσία κόρη, 
ή όποία έλαβε σύζυγον άριστοκράτην (καί ή όποία έμεινεν 
εκείνη ή όποία ήτο, διότι τήν άριστοκρατίαν, τόν κύκλον 
του συζύγου της, τήν δέχεται μόνον κατά τάς ημέρας τής 
υποδοχής, ενώ ό συνειθισμένος της κύκλος είνε αί παλαιαί 
γνωριμίαι της). Ό λ α ,  όλα πιστότατα, άληθέστατα· νομί
ζει τις ότι προέτρεξε τής εποχής της τόσον εις τά εργα τη; 
φαίνεται ή έξοχος παρατηρητικότης τών σημερινών συγγρα
φέων. Καί όπου θελγ νά σατυρίσγι λιγάκι, είνε πολύ χαριτω
μένη. Αί δύο φιλολογικαί επισημότητες εις τό τραπέζι τής 
Δουκίσης, τί χαριτωμένα ποίί άκροβολοΰνται !

’Από τήν Μαργαρίταν της άπό όλα εν γένει τά έργα της 
τά παραφορτωμένα μέ συμπτώσεις, σας έρχεται ν’ άποσπά- 
σετε τάς σελίδας τής ψυχολογίας της καί παρουσιάσετε ώς 
τέλειόν τι καί άφθαστον.

Εις τό Croix de Berni, ή κ. Ζιραρδέν συνεργάζεται μετά 
τριών άλλων συγγραφέων μεταξύ τών όποιων λάμπει διάτής 
παραττρητικότητός της, άλλά τούς όποιους οδηγεί εις όδούς 
σκολιάς καί τοιουτοτρόπως χάρις εις τά σφάλματά της, διότι 
εκείνη άοχίζει τό έργον ό σαρκαστικός καί σπινθηροβόλος Γω - 
τιέ ό περιπαθής Σενδώ καί ό ποιητικός Μερύ γράφουν καί 
σχηματίζουν ένα τερατάκι.

Εκείνη όμως ζωγραφίζει καί πάλιν.Μερικαί άπό τάς ¿πι
στολάς της, ιδία εκείνη είς τήν όποιαν περιγράφει τόν Γω - 
τιέ, είνε άμίμητος· καί ποτέ ό τύπο; του συγγραφέως, του 
λάτριος τοϋ καλοΰ, δέν άπεδόθη μέ τόσην σκληράν ειλικρί
νειαν.

’ Αλεξάνδρα Π α παδοπούλαν
   ----------------

Μ Α Θ Η Μ Α  Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η Σ
II μαγειρική είναι ή τέχνη, ήτις μάς διδάσκει πώς να 

μ.αγειρεύωμεν τάς διαφόρους τροφάς, πώς νά άρτύωμεν αύτας 
καί νά τάς καθιστώμεν όρεκτικωτέρας, πώς νά τάς σερβίρω- 
μεν, πώς νά τάς καθιστώμεν εύπέπτου; καέ ευκόλως άφο-
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μοιουμένας πρός τά ζωτικά στοιχεία τοϋ σώματος, οπω; δΓ 
«ύτών κατά μέν τό γήρας άνακτώμεν δυνάμεις,άπολεσθε.σας, 
χατά δέ τήν νεότητα καί τήν παιδικήν ηλικίαν συντελώμεν 

διά τών τροφών εις ύγιά άνάπτυξιν τοϋ σώματος.
Ή  μαγειρική άκόμη μάς διδάσκει πώς νά εύρύνωμεν τόν 

κύκλον τών τροφών μας, όπως έν στιγμή έλλείψεως ή λιμοΰ 
άναπληρώμεν άκινδύνως αύτάς δι’ εκείνων η εν περιπτωσεε 
άσθενειών περιοριζώμεθα εις τάς όλιγωτερον δια την υγείαν 
μας επιβλαβείς.

Ή  μαγειρική άκόμη συντελεί είς άνάπτυξιν τοϋ έθνικοϋ 
πλούτου πάσης χώρας, διευκολύνουσα τήν κυκλοφορίαν πάντων 

τών έμπορευσίμων τροφίμων.
Ή  μαγειρική διαιρείται είς τρεις κατηγορίας. Α . Εις την 

επίσημον μαγειρικήν, τήν όποιαν χρησιμοποιοϋμεν είς τάς 
εκτάτους έθνικάς ή διεθνείς έορτάς, είς τά επίσημα πολιτικά 
συμπόσια, είς τάς αύλάς καί τάς διπλωματικά; ευωχίας.

Β'.  Είς τήν ήμιεπίσημον μαγειρικήν τήν οποίαν χρησιμο- 
ποιοϋμεν είς τά φιλικά καί οικογενειακά γεύματα καί δι’ ή; 
συσφίγγονται οί οιλικοί καί συγγενικοί δεσμοί, διατηροΰνται 
αί οίκογενειακαί καί έθνικαί παραδόσεις· δι’ ή ; τέλος επισφρα
γίζονται αί έκτακτοι περιστάσεις τή ;  ζωής μας, ώς αί έορ- 
ταί, αί γαμήλιοι τελεταί καί αί βαπτίσεις.

1 \ Είς τήν οίκοκυρικήν μαγειρικήν, τήν καθημερινήν, ήτις 
σκοπεί πρωτίστως νά διατηρή τήν υγείαν μας είς καλήν κα- 
τάστασιν, νά συνενώνη δί; τουλάχιστον τής ημέρας πάντα τά 
μέλη τής οίκογείας περί τήν κοινήν τράπεζαν, νά συντελή είς 
τήν ευθυμίαν καί ευδιαθεσίαν αύτών, νά ένισχύη τήν άγάπην 
τοϋ συζύγου καί τών τέκνων πρός τήν μητέρα, ύπό τάς οδη
γίας καί τήν έπιτήρησιν τής όποιας δέον νά κατασκευάζων- 
ται αί τροφαί, όπως φέρουν τά στοιχεία τής καθαρ ότητος 
καί τής έπιμελείας, άνευ τών οποίων ό υγιεινός σκοπός τή ; 
μαγειρικής άποτυγχάνει πάντοτε.

4 Ε  Π  I Φ Τ Α  Λ Ι  Σ  *

ΕΝ ΘΥΜΑ
Λ

Εις τα μειδιάματα τοϋ άρκωτοϋ δικαστηρίου και τόν χακώς^συγ- 
κρατούμενον γέλωτα τοϋ κοινού, διαβλέπει αμφιβολίαν ^περί τής^ εις 
τόν Τσάρον ορθοδόξου πίστεώς του καί 4  ̂ π λή ρ ες  πλέον συγχυσει 
γλώσσης καί φρένων διαμαρτύρεται. Ναί". πιστευειμι; τον Τσάρον και 
έχει τήν έπί τοϋ χάρτου χρωμολιθογραφημενην εικόνα του, ήν ή γ ό- 
ρασεν αντί δέκα ρουβλίων εις τήν πανήγυριν, έντδς τή ς αγίας εικονο- 
θήκης.Τήν λιβανίζει πρωίαν καί εσπέραν,καί τήν τσεσαρακοστην,οταν 
μόνον βότκαν πίνει καί νηστεύη ελαιον, κάμνει τεσσαράκοντα ολας 
γονυκλισίας κ α θ’ έκάστην εσπέραν πρό αυτής. ^

Τό κοινόν πλέον μεθ ’ δλον τόν πρός τό ορκωτόν δικαστηρίου σε
βασμόν του γελα θορυβωδώς Μόναι αί κυρίαι απησχολημεναι αποκλει
στικές με τό εξωτερικόν τοϋ κατηγορουμένου παραστημα, ευρίσκουν 
καιρόν νά άνταλλάξωσι μετά τών πλησίον των σκέψεις τινας περί αυ- 
τοϋ. Αύτός κιβδηλοποιός,αύτός κοινός εγκληματίας,ακούεται λεγουσα 
νεαρά μελαγχροινή πρός τόν σύζυγόν της. ’Αδύνατον. Ή μπορώ  να 
στοιχηματίσω όλους μου τους άδάμαντας ότι ό άνθρωπος αυτός είναι 
θδμα. ’Ολίγον άπωτέρω κομψευόμενος γεροντονεάζω* κύριος, ελεγε  
πρός εύφυεστάτης φυσιογνωμίας γείτονάς του. Πόσον τόν ζηλεύω *.

' “Ηθελα νά ήμαι εις τήν θέσιν του μόνον,ί'να αξιωθώ εν εκ τών βλεμ
μάτων σας αύτών.

Μόνη εις τό βάθος τή ς αιθούσης με πυκνοτάτην χχλύπτραν κεχα- 
λυμμένον εχουσχ τό πρόσωπον, μέ σκοτεινού χρώματος ενδυμασίαν

Αί τρεις αυται κατηγορίαι τής μαγειρικήςδέν συντελούν είς 
τόν «ύτόν βαθμόν είς διατήοητιν τής αρμονικής ευεξίας καί 
υγιεινής τοϋ σώματος. Ή  πρώτη πολύ ήρτυμένη καί πολύ 
«ζωτοΰχος είναι ερεθιστική καί πολύ θερμαντική Ή  δευτέρα 
άν καί όλιγώτερον ταύτης ήρτυμένη eîvatt έν τούτοι; κουρα
στική διά τόν στόμαχον ένεκα τής ποικιλίας τών φαγητών.

Μόνον ή τρίτη ή άπλουστέρα καί στοιχειωδεστέρα, άλλά 
καί πλέον θρεπτική διατηρεί είς τό νευρικόν μας σύστημα ο- 
λην τήν έλαστικότητά του είς τό αίμα τήν άναγκαίαν τονο- 
τικότητα, είς τόν έγκέφαλον τήν διαύγειάν του, είς τό οποίον 

οφείλει νά τείνγι πάσα περί τής υγείας τοϋ σώματος μέριμνα. 
«Πνεύμα υγιές είς σώμα ύγιές»έλεγον οί πατερες μας καί δεν 
είχαν άδικον.

Ά λ λά  παρά τήν άναλόγως τών περιστάσεων διαίρεσιν τής 
μαγειρικής, έχομεν κμί έτέρχν διαίρεσιν αύτής· τήν τής ’Α 
νατολική; καί Εύρωπχϊκής μαγειρικής. Ήδυνάμεθα νά εί-  
πωμεν τήν τή ;  ’Ανατολική; καί Ελληνικής μαγειρικής, διότι 
ή ευρωπαϊκή μαγειρική ούδέν άλλο είναι ή ή μαγειρική τών 
προγόνων μας. Ό λ α ι  αί σάλτσαι καί τά πουρέ, αί όποία κα
τέστησαν τόν Wattel, τόν ρέγαν αυτόν ιδρυτήν τής λεγομέ- 
νης γαλλικής κουζίνας, διάσημον, ούδέν άλλο είναι ή τά όνο_ 
μαστά έμβάμματα τών αρχαίων καί οί πολτοί καί τά άλλα 
καρυκεύματα, είς τά όποία -τά υδνα, τά άγνωστα σχεδόν είς 
ημάς, αί truffes τών Γάλλων, τόσον έπαιξαν ρόλον.

'Ημείς ένεκα τής μακράς καί πολυετούς κατακτήσεως τής 
χώρας μας παρά τών Τούρκων έκληρονομήσαμεν μεταξύ άλ
λων ίδικών των έθίμων καί παραδόσεων καί τήν μαγειρικήν 
των, τήν όποιαν τιτλοφοροΰμεν σήμερον Έ λ λ η  ικήν. Εύτυχώς 
δέν είναι Ελληνική, διότι δέν υπάρχει μαγειρική πλέον θερ
μαντική, πλέον έρεθιστική τοϋ στομάχου, πλέον έξεγερτική 
τών νεύρων, πλέον αντίθετος πρός τό θερμόν μας κλίμα άπό 
τήν ’Ανατολικήν αυτήν μαγειρικήν,ή όποία,είρήσθω έν παρό_

καί μέ δύο οφθαλμού; ομοιάζοντας πρός άνημμένους άνθρακας καί 
έξουδετουροΰντας τό πρό αύτών τοιχαπτοειδές κάλυμμα, κάθηται γυ
νή , ήτις φαίνεται νέα καί ωραία. Φαίνεται επίτηδες βυθισθεΐσα είς τήν  
γωνίαν έχείνην, ΐνα απαρατήρητος παραχολουθήση τήν έξέλιξιν τή ς  
δίκης, ήν παρακολουθεί μ ετ ’ άληθοϋς αγωνίας.

♦ **
Τοϋ; κτηνώδεις τύπους τών χωρικών μαρτύρων διαδέχεται ό αριστο

κράτης κύριος, δν πρό ολίγου συνηντήσαμεν έπί τής όδοΰ Αικατερίνης. 
Είνε εύθυτενής, ώχρός,φέρων έπί τοϋ προσώπου τά ίχνη παννυχίδων έν 
κραιπάλη καί όογίοις. Μετά τάς τυπικά; έρωταποχρίσεις άρχεται κατά 
τής τοϋ κατηγορουμένου μαρτυρίας.Είναι δ κινδυνωδέστερος μάρτυς· ή 
ο’ιχία, έν ή  κατοικεί ό κατηγορούμενος είναι ίδική του, κατοικεί καί 
αύτός εις έν διαμέτρισμά τη ς , κ α τ’ άτυχή δέ, ώς λέγει, συγκοιρίαν 
ούτος είναι καί οίκογενιαχός φίλός του. Είναι αύτός τό πρώτον θδμα 
τοϋ κατηγορουμένου, άφοΰ πάντα τά τραπεζιτικά γραμμάτια, δι ων 
μέχρι σήμερον ό κατηγορούμενος έπλήρωσε τό ένοίκιόν του ησαν 
κίβδηλα. Καί με ψυχραιμίαν θαυμαστήν έξάγει χρηματοφυλάκιον πο
λυτίμου ρωσσιχοΰ δέρματος, άπό τοϋ όποίου αποσύρει δεχχδα όλην 
ρωσσιχών χαρτονομισμάτων, όμοιων πρός τά έπί τ ή ; τραπέζης κεί
μενα.

Οί ’Ένορκοι, δ πρόεδρος καί δ είσαγγελεϋς συνέκριναν όλα εκείνα 
τά νομίσματα καί έφάνησαν ούδεμίαν ’έχοντες άμφιβολίαν περί τής έ
νοχή ; τοϋ νέου κατηγορουμένου. Ούτος ώχρδς πάντοτε, αλλ’ απαθής 
Ιφαίνετο ότι δέν έπρόσεχε κάν είς τά περί αύτόν διαδραματιζόμενα, 
ώς ξένος έντελώς εις τό τραγικόν δράμα, τό όποιον έξετελίσσετο έ-  
κεί. Αίφνης ή φωνή τοϋ προέδρου τόν άπέσπασεν άπό τήν άδιαφο- 
ρίαν του. ’Εκαλείτο νά άπολογηθή διά τό άποδιδόμενον είς αύτόν έγ
κλημα. 'Η  προσοχή όλων τών παρισταμένων έκορυφώθη, ευθυς ώς δ 
νέος ήγέρθη καί μέ φωνήν τρέμουσαν έκ συγχινήσεως, χωρίς περί
στροφά; καί πολυλογίας άπήντησεν είς τήν έρώτησιν τοϋ Προέδρου : 
Κατηγορούμενε ! Τ ί εχεις νά άπολογηθής διά τό άποδιδόμενόν σοι
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δω, δέν διειηρησε μέχρ’· σήμερον πζρ’ ήμϊν, είμή είς όλίγοες 
οικογένειας, τήν λεπτότητα τής τέχνης, τήν οποίαν ά
παντα τις είς τάς μεγάλας τουρκικάς οικογένειας τής Κων- 

στινουπό,· εως.
Καιρός λοιπόν είναι οί τίτλοι καί τά ονόματα νά λάβουν 

τάς άρμοδίας θέσεις καί αί Έ λλ η ή δ ες  οίκοδεσποιναι καί νεά 
νιδες νά μυηθοΰν είς τά μυστήρια τής τέχνης, ή όποία τόσον 
μέγα μέρος διαδραματίζει καί είς τήν υγείαν καί είς τήν συ
ζυγικήν αρμονίαν καί είς τήν οίκογειακήν μας ευμάρειαν κ«ι 
ή όποία διδάσκεται άνά πάσαν Τρίτην καί Πέμπτην είς τήν 

μαγειρικήν σχολήν.

Ε Μ Α Φ Ε Ρ Ο Γ Σ Α  Ε ΙΛΒ2ΙΣ  Λ ΙΑ  ΠΑΣΑΝ Γ Γ Η Α ΙΚ Τ
Χάριν τών κυριών καί δεσποινίδων, αΐτινες δέν διαθέτουν 

ώρας πρωινάς, οπως παρακολουθούν τό μάθημα τής μαγειρι
κής συνεστάται άπό τής 1ης Φεβρουάριου και μαθημα μα
γειρικής μεταμεσημβρινόν άπό τής 3ης μέχρι τής ί>ης μ. μ. 
είς τήν έπί τής όδοϋ Νίκης άριθ. 11 Οίκοκυρικήν καί Ε π α γ 
γελματικήν Σχολήν.

Τό μάθημα τοΰτο θά δίδεται άνά πάσαν Τρίτην διά τάς 
κυρίας καί άνά πάσαν Πέμπτην δια τας υπηρέτριας.αι οποΐαι 
έπιθυμοΰν νά καταρτισθοΰν καλαι μαγειρισσαι. Αι επιθυμου— 
σαι νά Ακούσουν τά μαθήματα ταυτα παρακαλουνται νά δη
λώσουν τοΰτο έντός τής έβδομάδος ή εις τό κατάστημα τής 
Σχολής ή είς τό γραφεΐον τής «Έφημερίδος τών Κυριών*. 
Δ ι’ έκαστον μάθημα ώρίσθη δρ. 1 διά τάς κυρίας καί λ επ τ .  
5 0  διά τάς υπηρέτριας.

Είς τήν αύτήν σχολήν διδάσκονται μαθήματα κοππκής 
καί ραπτικής φορεμάτων, πιλοποιίας, άνθοποιίας, Αγγειο
πλαστικής (barbotine) διπλογραφίας μόνον ä r z i d p .  16  τ ör  
f i i ira  δλα τά άνω μαθήματα.

Σ Υ Ν Τ Δ Γ Α Ι
Ά γ ρ ι ό π α π ι α ι  σ α ΐ τ α α. Άφαιρεϊτε τά έντόσθια, τά καθαρίζετε και 

τά  ψιλοκόπτετε. Μετά ταϋτα κόπτετε δύο πορτοκάλια και με τδ 
κάθε μισό άπδ αύτά αξεφλούδιστο, τρίβετε έσωτερικώς την παπία,και 
έπειτα τήν παραγεμίζετε μέ τάς φέτας ένδς πορτοκαλιού.Τοτε την α-

έγκλημα· καί έξέθηκε κατά τους συνήθεις τύπους τήν εγκληματικήν 
τοϋ ενόχου πραξίν.

Τ ίπ ο τ ε  άπήντησεν δ νέος. Ε ίμ α ι  ένοχος  χ α ί  ά ζ ιο ς  ν α  νποστΐδ  τη ν  
ύ π ό  τον νόμον  ε π ι β α ΐ ΐ ( ¡ μ ό ν η ν  π ο ι ν ή ν ’

“Ολοι οί παριστάμενοι έμειναν ώς άπολιθωμένοι, τόσον ολίγον ε- 
περίμεναν νά ακούσουν τοιαύτην δμολογίαν. Εις δλων τα πρόσωπα 
έζωγραφίζετο ή χατάπληξις καί δ οίκτος διά τδν δυστυχή έκείνον 

νέον καί αυτοί δέ οί ένορκοι καί αύτδς δ δημόσιος κατήγορος, μεθ 
δλην τήν έκ τδν ανακρίσεων πρόκα άληψιν κατ αυτοϋ έφαίνοντο 
συμμεριζόμενοι τήν κοινήν τοϋ ακροατηρίου υπέρ τοϋ νεου συμπά
θειαν.

’ Ενώ δέ δ δημόσιος κατήγορος έφαίνετο μελετώ ν καθ’ εαυτοντους 
λόγους δ ι’ ι»ν θά έκεραυνοβόλει τήν πραξιν τοϋ νέου κακούργου, και 
τδ κοινδν έτήρει τήν φρικώδη εκείνην σιγήν, ήτις έ'πεται ή προηγεί
ται πάντοτε μιας μεγάλης διά τήν άνθρωπίνην ζωήν έκτελεσεως, α! 
φνης άπδ τοϋ βάθους τής γωνίας, έξ ής παρηκολούθει την δίκην, ή 
μέ πυκνήν καλύπτραν άγνωστος γυνή ήκούσθη λέγουσα : Ό  κ α τ η 
γ ο ρ ο ύ μ ε νο ς  ψ ε ύ δ ε τ α ι .  Ε ίν α ι  ά θ ΰ ο ς .

Καί εύθές έγερθείσα άπέσπασεν άπδ τοϋ προσώπου τη ς τήν καλύ
πτραν καί άπευθυνομένή πρδς τδν άοιστοκράτην μάρτυρα : Ο ένο
χος είσαι σύ, είπεν, δ δημιουργήσας ολην αυτήν τήν κακοήθη σκευω
ρίαν διά νά έκδικηθής τδν νέον αυτόν.

Πριν δέ τδ άκροατήριον συνέλθη άπδ τήν χατάπληξιν, καί τδ δι- 
καστήριον διατάξη τήν κατά τύπους προσαγωγήν τής νέας μάρτυρος, 
αβτη διέσχισε τδ χωρίζον αύτήν άπδ τοϋ κύκλου τοϋ καταδίκου καί 

τών μαρτύρων διάστημα καί μέ φωνήν σταθεράν προσέθηκε :
Κύριοι ένορκοι ! Τά είς^τάς χεΐρας τοϋ νέου αύτοϋ εΰρεθέντα χαρ

τονομίσματα έδωκα έγώ , ώς μοί ειχον παραδοθή παρά τοϋ έδώ παρι- 

σταμένου μάρτυρος. Τά έδωκα είς στιγμήν ΰπερτάτης ψυχολογικής

λατίζετε καίκοκκινίζετε καλά εις δυνατήν φ ωτίά 'μέ  βούτυρον.“Επειτα
ρίχνετε εις τδ τέντζερι 4 - δχρομμυδάκΐχ δλόκληρα χαίχοκκονίζετε χαί
αυτά,δένετε είς έν δεματάχι, μαϊντανό, σέλινο, χαρότο,χαί 1 φύλλον

δάφνης χαί προσθέτετε άπ’ ολίγο κόκκινο κρασί, ώς Ι ' / 2 ποτήρι χαί

<ερδ 1/ 2 ποτήρι μέ τδ όποιον σιγοψήνετε τήν πάπια σας,  άφοϋ προσ-

θέσητε τά ψιλοκομμένα Ιντόσθια. Είς τδ τέλος έχετε λευκάνει άσπρες

έληαΐς, τής ρίπτετε χαί ό'ταν είναι έτοιμον σερβίρετε μέ τήν πάπια
εις τδ μέσον χαί τής έληαίς γύρω κορδόνι. Τδ ψήσιμον δέν διαρχεϊ 
πέραν τής ώρας.

Ψ ά ρ ι  ο ρ εκ τ ικ ό ν .  Κόψατε 3 —  4 κρομμύδια ε’ς φέτες, 4— 5 καρότα, 
ολίγο σέλινο χαί βάλλετέτα νά βράσουν μέ 1 ποτήρι ξύδι, μισδ πο
τήρι νερδ χαί πιπέρι ολόκληρον άρχετήν ώραν. “Οταν είναι βρασμέ

να ρίψετε χαί τά ψάρια σας, κατά προτίμησιν χεφάλους χαί έν γένει 
σαρκώδη ψάρια. "Οταν βράζουν σερβίρετε τά ψάρια, χαί έπειτα περ
νάτε τήν σάλτσαν άπδ τδ τρυπητόν, στίβουσα ολίγον τδ έν αύτή μ ί γ .  

μα. Τήν σάλτσαν χύνετε είς τά ψάρια, προσθέτετε ολίγον λάδι ώμόν 

καί φέτες λεμόνια ώς γαρνιτούρα. Είναι νοστιμώτατον καί πολύ ορε
κτικόν.

—■---- 4·----  <-» -------------

Θ Ε Α Τ Ρ Α  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Μετά μιας έβδομάδος διακοπήν τδ Ίταλικδν Θέατρον έπαναλαμ- 

βανει και παλιν τας παραστάσεις του, μέ τδν θίασόν του συμπληρω- 
μένον, κατόπιν τής κατά τήν εβδομάδα ταύτην μεταβάσεως είς ’Ι

ταλίαν τοϋ διευθυντοΰ τοϋ θιάσου. Θά δοθοΰν πολλά νέα έργα, καί 
οΰτω ή τεσσαρακοστή βά μας παράσχη τήν μικράν αύτήν μουσικήν 
αναψυχήν.

Ηδη καί άλλον κεντρον μουσικής συγκεντρώσεως είναι τδ έπί τής 

Πλατείας τοϋ Συντάγματος νέον 'ίδρυμα τοϋ κ. Ζαχαράτου, τδ όποιον 
διεκοσμήθη μέ πολλήν πλοΰτον χαί μεγαλοπρέπειαν, συγχεντρόνει 
δέ κάθε εσπέραν τδν έκλεκτότερον κόσμον τών κυριών χαί δεσποινί
δων, ΰπδ τδ άπλετον φώς τών ήλεκτριχών λαμπτήρων του.

Αί συναυλίαι τής ορχήστρας τοϋ ψυχαγωγικού τούτου κέντρου έκ- 
τελούμεναι θαυμασίως συντελοΰν ώστε νά πέρνα τις εύχαρίστους ώ

ρας έκεΐ, μέ τήν ψυχολογικήν συντροφιάν τών μεγάλων τής τέχνης 

διδασκάλων, άπηλλαγμένος άπδ τήν μονότονον καί έκ τοϋ προχείρου 
μουσικήν τών πλανωδίων Ιταλών, οί δποΐοι καταδιώκουν μέ τά θρη
νώδη όργανά των τους είς τάς πλατείας καί τού; δημοσίους περιπά
τους φοιτώντας.

κρίσεως, είς στιγμήν καθ’ ήν δ νέος αύτδς κατεστρέφετο ηθικώς, διά 
πραξιν, ής παραίτιος καί υπεύθυνος ήμην μόνη έγώ .

Καί διηγήθη τότε πώς δ άριστοκράτης κύριος καί χηδεμών της ύ- 
ποπτευθείς δτι αί μεταξύ τοϋ νέου έχείνου άνδρδς καί αύτής σχέσεις 
ήσαν ύποπτοι καί ζηλοτυπήσας τδν προσεκάλει κ α θ’ έκάστην είς τήν 
οικίαν του είς χαρτοπαίγνιον, είς τδ όποιον ό δυστυχής έχασε ποσά 
δπέοογκα, διά τα. όποία, μή δυνάμενος νά πληρώση αμέσως, υπέγραφε 
συναλλαγαατικάς. Μίαν πρό τής συλλήψεώς του ήμέραν ό νέος ώφειλε 
νά πληρώση συναλλαγματικήν έκ δέκα χιλ. δολλαρίων πρδς τδν πλού
σιον τραπεζίτην. Τήν αύτήν ήμέοαν αύτή έλ&βε ώς δώρον ισάριθμον 
χρηματικδν ποσδν παρά τοϋ κηδεμόνος τη ς, τοϋ έπιδιώκοντος νά την 
νυμφευθή διά τήν μεγάλην περιουσίαν τη ς ,ή ς  ήτο διαχειριστής.

Ε ύθύ; ώς έλαβον τά χρήματα ταΰτα τά άπέστειλα άνωνύμως πρός 
τδν νέον μου φίλον, ¡να δι’ αύτών έξοφλήση τδ χρέος του καί τώ 
έδιδα ψευδώνυμόν τι, ΰπδ τήν διεύθυνσιν τού όποιου θά μοί τά έπε- 
στρεφε, εύθύς ώς θά ήδύνατο. Τά χαρτονομίσματα αύτά ήσαν κί* 
βδηλα, χαί ή είς τά υπόγεια δέ τής οικίας τοϋ νέου εΰρεθείσα συ
σκευή έτοποθετήθη έν άγνοίφ τούτου έκεΐ παρά τοϋ κηδεμόνος μου 
πρδς πλήρη καταστροφήν χαί έξόντωσιν τοϋ δυστυχούς αύτοϋ νέου.

Τά λοπτά γνωρίζετε, προσέθηκεν ή νεαντς, ή όποία παρεδόθη εις 
τάς διχαστικάς άρχάς μέχρις έξακριβώσεως τών λεγομένων τ η ς , τ*  
όποια άπεδείχθησαν άληθέστατα....................

Περί τήν εσπέραν τής αύτής ήμέρας αί 'Εβραΐκαί οδοί τής πόλεω? 
έβριθον καί πάλιν κόσμου καί ή άγορά είχεν άνακτήσει τήν συνήθη 
της ζωηρότητα. Οί ‘ Εβραίοι δέν διέτρεχον πλέον κίνδυνον· εις τ* 
πρόσωπά των ομως άπεικονίζετο λύπη χαί άδημονία ΰπερτάτη, διότι 
είς έκ τών έπιφανών των είχε διαπράξει τοιαύτην κατά όμοεθνοΰς 
του άδικίαν.

Τ Ε Λ Ο Σ


