
■· X
Έτος 17ον Έν ΆΘΗΝΑΙΣ τγ, 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1903 Άριθ. 700

φ κ ρ ε ρ ι ς τω ν υ ρ ι ω ν

Υ Ν Δ Ρ  0WH ΕΤΗ ΣΙΑ
κ Π ΡΟ Π ΛΗΡΩ ΤΕΑ
j J i à  τό Έ σωτερix à r  Αρ. 5 
r J t à  τό 'Ε ξωτερικόν Φρ.χ· &

'  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η  δ Τ ε Υ 0 Υ Η Σ Ε Ω Σ
27-όδος Πανεπιοτη|Λίου-27

Γ ρ α φ ε χ ο ν  ανο ιχ τό ν  κ α β ’ 
¿ κ ά σ τ η ν  ά.τό 1 0  — 1 2  π . ¡ λ .

\> _ — ; , ,
Λ Π άσα  π αρ α τή ρ η σες έπ ΐ 
/ τ ή ς  απο στο λής τού φ ύλλου  
ν γ ίν ε τ α ι  δ εχ τή  μόνον εντός 
^ 'ό κ τώ  ήμ ερ ω ν.

Ε Β  Α Ο Μ Α Λ Ι  A I  A
ΣΤΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ ΚΤΡΙίΙΝ

— -  ·

%

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ HAPPEN

« ------

Διά τ«  άνυπό'γραφα άρβρ 
;ε5θύνετα ι ή συντάχτις αό

Κ “  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Η ;

Σ υ ν δ ρ ο μ η τ α χ  έ γ γ ρ ά φ ο ν τ α χ  ε ί ς  τ ό  Γ ρ α φ ε ' ο ν  τ ίχ ς

'Ε ^ η μ ε ρ έ ^ ο ς  τ ώ ν  Μ υ ρ ε ώ ν

Έ ν  τ ώ  Έ ξ ω τ ε ρ χ κ ώ  δέ  π α ρ ’ ά π α Ο ι το χ ς xc.ic. 
ά ν χ χ π ο ο δ ώ π ο χ ς  Λ μ ώ ν .

Σ ώ μ α τα  π λή ρ η  π αρ ελθόντω ν ετώ ν εύρ ΐσ χ ο ντα ι παρ ' ή μ ίν  
κ α ί π αρ ’ άπ α σ ι τοΓς χ .χ . αντιπροσώ ποις η μ ώ ν .

Τ α  π ε μ π ί μ ε ν α  ή μ ί ν  χε ιρό  Y 
I γ ρ α φ α  δη μ ο σ ιε υό μενα  ή μη δσί 

έ π ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι .  — Ά ν υ π ό γ ρ »
I χ α ι  μ ή  δηλοΟντα  τή ν  δ ια μ ο ν ή  
| τ ΐ) ς  ά π ο σ τ ε λ λ ο ύ σ η ς  δέν ε ί ν ί  
1 δ ε χ τ ά . - Π ά σ α  ά γ γ ε λ ί α  ά φ ο ρ ώ Κ  
' ε ί ς  τ ά ς  Κ υ ρ ία ;  γ ί ν ε τ α  δ ε χ τ ή ;

Αί μ ε τ α δ ά λ λ ο υ σ α ι  δ ιε ύβ υν ?
! σιν όφείλουσι ν ’ άποστέλλω σί 
) γραμματοσημον 50 λεπ τώ ι 
; πρός έχτύπω σιν νέας ταινίας.?

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
Λ ΐ γυναΓχες χαι ο! π ολ ιτ ιχ ή  IV . — Οί πρώτοι βασ ιλείς τή ς  Ε λ

λάδος. (ύπό χ. Π ηνελόπης. Π απαηλιοπούλου). — ’Από τό τ α ς ιιδ ι  
μου. Περί τόν νεχοόν τοϋ Πάπα. — Ή  χ. G eoffcin . (ύπό 0 . Ε ι
ρήνης Ν ιχολαιδου). — Τό νέον Σ υμβόλαιο '·. — ’ Α λ λ η λο γ ρ α φ ία . 
Σ υμβουλα! κα ί Σ υντα γα ί. — Ε ιδοποιήσεις.

ΑΙ ΓΐΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
« .Π ατάγατε  τά ς  γυνα ικε ία ς  επεμβάσεις μ ι  ο.Ιην σας την  

όύ> αμιντι μοϋ γράφει μεταξύ άλλων xat εις αποτυχων δη 
μοτικός σύμβουλος. "Αλλος, ούόεποτε, ως λεγει, ζητησας 
τάς ψήφους κανενός, κατακρίνει τήν γυναικείχν έπεμβασιν 
καί έξυμνεΐ τήν ποιητικήν γυναίκα των παλαιών καιρών, η 
όπο ια  εΐζενμε να  σ ιγ ά  xai r à  χ έ ιμ ίζετα ι μ ό ν ο ν  τή ν  ή.Ια- 
κάτηντ ι. Καί αί γνώμαι άποτυχόντων και μη όιασταυροϋν- 
τα ι είς έπιστολάς καί συζητήσεις, εις ας εόωκεν αφορμήν 
τό άρθρον μου τής παρελθουσης Κυριακής-Εις Π10Π(1Π1Π, ως 
υπογράφεται, τελειόνει ενα ολίγον παράδοξον γραμμα του 
ως έ ξής : Είς τάς κυρίας έπιτρέπομεν να ακολουθούν τόν 
πολιτισμόν, άσχολούμεναι είς τα γραμματα,είς τας επιστη- 
μας, είς τάς καλάς τέχνας, είς τά  διάφορα sports, είς 
κάθε είδους τέρψιν καί άπόλαυσιν, ά λλ ’ όχι καί είς τήν πο
λ ιτ ική ν. Καί δεσποτικώτατα τελειώνει : έκεϊ μόνον θά ταΐς 
είπωμεν : Στόπ\

Τό Σ τό π  αυτό μέ διεσκέδασεν ύπερβολικά. Ούτε σκύλοι 
ού'τε νευρόσπαστα αν ήσαν αί γυναίκες, βεβαίως δεν θα τους 
εκοπτε τό πολιτικόν βήμα μέ έν στόπ  όλιγώτερον εξευτε
λιστικόν ό κύριος αύτός,ό όποιος έχει τήν άξίωσιν, δτι είνα 
καί άνθρωπος του κόσμου.Καί ό όποιος, προσθέτει,ότι μ ετέ
βαλε τήν ιδέαν, ήν είχε περί έμοϋ, άφοϋ έπείσθη ότι δέν 
ζητώ τήν πολιτικήν χειραφέτησιν τής γυναικός.

Είς τόν κύριον αύτόν, καθώς καί είς τους όμοφρονοΰντας 
του άφιερόνω τά  γραφόμενά μου. Καί πρώτον τον βεβαιώ, 
ότι καί αν αυτός δέν τό έπέτρεπεν, αί γυναίκες θά επεδι- 
δοντο είτε εις τά  γράμματα, τάς έπιστήμας καί τάς κα 
λάς τέχνας, ε ίτε  είς τάς διαφόρους σωματικας ασκήσεις. 
Καί διότι είς τόν αίώνά μας δεν γεννώνται πλέον όοΰλαι, 
προωρισμέναι διά γυναικωνίτας καί δι αποκλειστικήν του 
είδους διαιώνισιν καί του άνδρός τέρψιν, καί διότι η μεγάλη 
μερίς τών φρονίμων ανθρώπων ήννόησεν ότι συμφερει και είς 
τόν άνδρα καί είς τήν οικογένειαν νά χρησιμοποιήται, δια 
τό καλόν όλων, ή τέως άχρησιμοποίητος καί ανεκμετάλλευ
τος δύναμις τής γυναικός.

"Επειτα τόν βεβαιώ ακόμη, ότι καί άν όλαι αύτα ί αί 
περιστάσεις δέν συνετέλουν είς τό νά άναγνωρισθγ εις τας 
γυναίκας κάποιον κύρος καί κάποια ανθρώπινα δικαιώματα, 
τό Σ τό π  του έκεϊνο θά ή'ρκει, αν είχε τήν δύναμιν νά το 
θέση είς εφαρμογήν, όπως φέργι άκριβώς τό άντίθετον του 
ποθουμένου αποτέλεσμα.

Ή  παράδοσις τών πρωτοπλάστων, όσον καί άν είναι α 
πηρχαιωμένη, δίδει όμως τό μέτρον τής γυναικείας, δυνά- 
μεως, όταν μαλιστα αυτη έχν) ώς έλατήριον τήν άπαγο- 
ρευσιν.

’Επειδή δέ βλέπω ότι,ή  δέν άνέγνωσε τό άρθρον μου έως 
τό τέλος, ή  δέν άντελήφθη τ ί έγραφα, σπεύδω νά τόν κάμω 
νά άλλάξν| πάλιν γνώμην περί έμοϋ, διότι δέν είπα ότι α 
ποκρούω τήν έπέμβασιν τής γυναικός είς τήν πολιτικήν,άλλ 
οτι άποδοκιμάζω αυτήν, ώς γ ίνετα ι σήμερον.

Καί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τής κακώς πολιτευο- 
μένης γυναικός καί τής άδιαφορούσης έν γένει διά τήν πο
λιτικήν τής πατρίδος της κατάστασιν,Καί ή  μία καί ή άλλη 
είναι έξ ίσου έπ ιζήμ ια ι, μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι ή  πρώτη 
ζγ καί δρα καί εργάζεται, έν ω ή  δευτέρα ούτε εργάζεται,
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ούτε δργ, άλλά φυτοζή μόνον εις ένχ κύκλον μικρόν, έγω ϊ- 
στικόν, ταπεινόν,τον όποιον δεν έμψυχόνει καί δεν ζωογονεί 
κανέν ιδανικόν και καμμία ιδέα γενική εθνικόν μεγαλείου.

Εις την Ε λλάδα απαντούν βεβαίως καί οί δυο αύτοί τ ύ 
ποι της γυναικός, ίσως ό δεύτερος εις μεγάλητερον αριθ
μόν, Γσως ό πρώτος εις μικρότερον καί ταπεινότερον. "ίσως 
ό δεύτερος εις τάξεις καί εις στρώματα κοινωνικά άνώτεοα 
και ο πρώτος εις κατώτερα. Καί μόνον ό τύπ >ς της έννοαύ- 
σης οτι εχει καθήκον και υποχρεωσιν νά προσρέρν) καί αύτή 
κατι εις την πατρίδα της καλόν καί ώραΐον καί μέγα, μό 
νον ο τύπος αύτός σπανίζει πολύ, τόσον μάλιστα, ώστε νά 
μην ύπάρχγ) ακριβής ιδέα καί ορισμός αύτοΰ

Καί δεν πταίουν βεβαίως αί γυναίκες εις τούτο. Εις τό
πον, δπου ό.τύπος αυτός άπαντα τόσον αραιά εις τάς άν- 
δρικας τάξεις, εις τόπον, οπού η πολίτικη γ ίνετα ι διά τούς 
πολλούς επάγγελμα κατά τό μάλλον καί ήττον προσοδοφό- 
ρον, εις τοπον οπου τά πολιτικά ιδεώδη περιστρέφονται εις 
τας φιλοδοξίας τών ατόμων καί όχι εις άρχάς καί ιδέας ώ 
ρισμένας, δεν υπάρχει καμμία ευκαιρία καί κανέν περιβάλ
λον, το οποίον νά δημιουργήσν) την γυναίκα, την εννοούσαν 
οτι οφείλει νά πολιτεύετα ι, όχι διά νά καταρρίπτγ τό ιδεώ 
δες της πατρίδος εζς' έξυπηρέτησιν ατομικών συμφερόντων, 
άλλα να εζυψωνν) αύτό εις ώραίαν καί υψηλήν περιωπή/.

Αλλου, εις λαούς, εις τούς οποίους ή πολιτική έξυπηοε - 
τε ΐ έθνικάς καί όχι προσωπικάς φιλοδοξίας, αί γυναίκες κα 
ταρτιζονται εις τρόπον, ώστε νά δύνανται νά παρέχουν με 
γίστας εις αυτήν υπηρεσίας. Ή . Ρωσσία διά τήν εις τήν 
Ανατολήν προπαγάνδαν της έχει στρατολογήσει γυναί

κας επιστήμονας, αί όποίαι μαζύ μέ τά ιατρικά βότανα καί 
με τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν,τήν οποίαν παρέχουν, ε ξ 
υπηρετούν τελείως καί τά  πολιτικά συμφέροντα της άπε- 
ράντου αύτοκρατορίας. Ή  ’Α γγλία  εις τάς ’Ινδίας καί εις 
τας άλλας άνά τόν κόσμον κατακτήσεις της, μέ γυναίκας 
ιεραποστόλους επεκτείνει τό έ'δαφος της επιρροής της. Καί 
η μικρά ακόμη, η χθεσινή Βουλγαρία, μέ τάς εις τά  Ρωσ 
σικά Ινστιτούτα  άνατραφείσας γυναΐκάς της, έ'καμεν εις τήν 
Μακεδονίαν εντός μιάς δεκαετίας πολιτικήν εργασίαν, τήν 
οποίαν ουτε ο κλήρος ρατ, ούτε αί διπλωματικαί μ.ας ένέρ 
γεια ι ένος σχεδόν αίώνος ήμπόρεσαν νά ελαττώσουν.

Ημείς εδώ μέ ιστορίαν τόσον γόνιμον εις γυναικείαν πο 
λιτικην δρασιν, με παρελθόν άκόμη χθεσινόν γυναικών ή 
ρωϊκών, αί όποίαι έφεραν τόσον ύψηλά τό λάβαρον τής πα- 
τριδος,ώστε εις τήν θέαν αύτοϋ νά κάμνουν νά σιγά,μέσα εις 
τά  στήθη των, ό μητρικός πόνος, ημείς εδώ. ώπισθοδρομή 
σαμεν τοσον, ώστε οί άνδρες μας ή νά κωμφδωποιοΰν τή/ 
ίδεαν τής σοβαρές πολιτικής δρασεως τής γυναικός, ή νά 
περιβάλλωνται στολήν ίπποδαμαστοϋ καί μέ τό μαστίγιον εις 
τό χέρι νά κραυγάζουν ο τ ό π  ή νά τάς μεταχειρίζωνται 
όργανα τυφλά τής πολιτικής των φιλοδοξίας.

01 ΠΡδΤΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
Έν τή Συνελεύσει τά  πράγματα δέν έ'βαινον πλέον όχα- 

λώς· ή Τριανδρία, ή Κυβεριώσα τόν τόπον, διεσπάσθη,
« ί  στρατιωτικοί άπαιτήσεις διά τό πραξικόπημα εγένοντο

ήμερα τή ημέρα καταφανέστερα-., καί ε’ν γένει μία πολι
τική ομίχλη έβάρυνε τά  πνεύματα Βασιλεύς δέ ούδαμοϋ.
Κλ Ι εις τά μικρότερα κράτη τής Γερμανίας άπεποιοϋντο 
τό άτυχον Στέμμα. ·

Τοτε τό όνομασθέν υπό τών άντιπάλων ύπουργε ΐόν  τον 
α ίματο ς ,  δέν έδυνήθη νά μείν·/) άπκθές είς αυτήν τήν ύπεο- 
πληρωθείσαν πικριών καρδίαν τοΰ Έθνους καί οί άποτε- 
λουντες αύτό, άφήσαντες τήν έξορίαν των, συνήσχοντο Ρ  
όλων τών άκρων τής Ελλάδος είς ’Αθήνας, όπως συσκε- 
φθώσι περί του πρακτέου. Καί όπως είς τό «όσοι πιστοί 
προσέλθετε» του ίσταμένου έπί τής Ίεράς Πύλης Ίερέως, 
προθύμους οί πιστοί προσήρχοντο έξ όλων τών Επαρχιών 
εις Αθήνας και αποβαλόντες πάσαν υπομονήν καί συγκα- 
ταβασιν πρός τούς έπιβουλευθέντας τόσον οίκτρώς τήν ειρή
νην του Έθνους, όμοφώνως καί έν πλήρει άρμονί* άπεφά- 
σισκν τήν επάνοδον του Όθωνος. Καί έξέλεξαν σεβαστόν 
πρόσωπον, μή άνήκον είς ούδεμίαν άπόχρωσιν, καί συμ
παθές πρός τούς Βασιλείς, νά άπέλθγ είς Γερμανίαν καί 
ύποβάλλγ είς τόν Βασιλέα Όθωνα τήν αί'τησιν τής συγκα-
ταθεσεως του είς τάς ένεργείας των ύπέρ τής Παλινορθώ- 
σεως.

Συγχρόνως όμως, κατά παράδοξον σύμπτωσιν τής Ειμαρ
μένης, ενώ οί άποφασίσαντες τήν επάνοδον του Όθωνος 
συνεκεντρωνοντο έν Άθήναις, ό'πως άναμείνωσι τήν άπάν- 
τησιν του^ Οθωνος και καθορίσωσι τάς ένεργείας των συνωδά 
τή έπ ιθ υμ ίγ  Αύτοϋ, έσχηματίζετο-καί άλλο κέντρον ένερ ■
γείας πρός τόν αύτόν σκοπόν, ούχί ύπέρ τοΰ Όθωνος ά λλ ’ 
ύπερ τοΰ έπιδόξου Διαδόχου Λουδοβίκου.
, °  Β* υ*Ρ0« πρεσβευτής Ό μπεση, αδέξιος διπλωμάτης
εντελώς καί ούδέποτε έννοήσας τόΈ λληνικόν πνεΰμα, όπως 
καί πάντεςοί προκ άτοχοι του, υπό στενών δέ ιδεών καί θρη- 
σκευτικοΰ φανατισμοΰ έμπνευόμενος, ένόμισε κατάλληλον 
τήν έποχήν, 0τε βασιλεύς άκόμη δέν έφαίνετο ούδείς έπι- 
θυμών τόν θρόνον τής Ελλάδος, καί αί πολιτικαί έριδες 
ηυςανον με δλην τήν έ'ξοχον πατριωτικήν δράσιν τών κατά 
μήνα έρχομένων είς τήν Προεδρείαν τής Έθνοσυνελεύσεως 
έντιμων καί υπέροχων άνδρών, νά είσπηδήσ·/, είς τόν κενίν 
θρόνον, φέρων τόν πρίγκηπα Λουδοβίκον έπ ’αύτοΰ, άνευ τής 
αλλαγής τοΰ θρησκεύματος.

Καί ο ίτω , δολίως φερόμενος ό πρεσβευτής Ό μπεση, καί
βαναύσως συλλογιζόμενος,ένόμισεν, ότι, ρίπτων διά τοΰ πα ■
ραθύρου χιλιάδας τινας σψάντζεχες  (άργυροΰν νόαισοια τής
έποχής έκείνης άξίας 95 λεπτών) είς τό πλήθος διά τοΰ
ΙΙρο;ένου τής Βαυαρίας Μπερνάου, έξησφάλιζε τήν κατοχήν
τοΰ θρόνου είς τόν ΓΙρίγκηπα Λουδοβίκον. Άφρων κεφαλή
έκ τών ιδίων κρίνουσα τά  άλλότρια, δέν έφαντάσθη ούδέ-
ποτε,^ότι υπάρχει είς τόν κόσμον λαός, ώς ό Ελληνικός
θεολόγος καί υπεοήφανος, περιφρονών τό χρήμα, λατρεύων
το μεγαλεϊον τής πατρίδος του καί τήν ηθικότητα' τών 
κυοερνωντων αυτόν.

Έσχηματίσθησαν οότω δύο κέντρα, τά  όποια κατά τό 
φαινόμενον είχον τόν ί'διον σκοπόν, ένώ ήσαν έντελώς άντί- 
θετα πρός άλληλα, καί έντελώς άσχετα, καί τά οποία δι
καίως έν τα ίς ένεργείαις των έπέσυραν τήν ανησυχίαν τής 
έθνοσυνελεύσεσεως. Καί οί ύπουργοί φοβηθέντες νέας ταρα-
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χάς καί πλχνηθέντες μεταξύ τώ/ δύο κέντρω/ τοΰ,μεν σκο- 
ποΰντος έν πάσγ νομικό τη τι καί ήσυχίμ τήν επάνοδον τοΰ 
Βχσιλέώς Όθωνος κκτά τήν έπιθυμίαν τοΰ λκοΰ, όστις κπ - 
ηλπίζετο άνχμένων νέον Βασιλέα, καί όστις ήρχισε πλέον 
άνυποκόνω; νά φωνή <ι Βασιλέα καί ά ; εΐνε από ξύλο» τοΰ 
δέ σκοποΰντος,έν κρύπτω καί πχρχβ/στω τήν καταπάτησ ιν 
τής επιθυμίας τοΰ λαοΰ δΓ ορθόδοξον γενεάν Βασιλικήν,κατά 
τούς νόμους τοΰ Κράτους, καί έλπίζοντος να δ-.λεχσθή τό 
πλήθος έκ τή ; παρεχόμενης χρηματικής γενναιοδωρίας,απε- 
φάσισαν νά καταδιώξωσι ποινικώς πάντα, ένεργοΰντα τήν 
έπάνοδον τής Δυναστείας, ήτις είχε κηρυχθή έκπτωτος. 
Καί ήρχισαν αί συλλήψεις τών υπόπτων, μεταξύ τών όποιων 
καί σημαίνοντα πρόσωπα. Έκ Δωρίδος μετεφέρθησαν δέσμιοι 
ώς λν,σταί είς τά ς’Αθήνας ό γερουσιαστής Πχπαπολίτης καί 
ό βουλευτής Α . Λιδωρίκης καί ένεκλείσθησαν είς τόν Μεν- 
δρεσέ, μέχρι τής μεταφοράς καί τώ/ λοιπών υπόπτων,μετά  
τήν οποίαν θά έγίνετο καί τακτική άνάκρισις. Καί άνεμέ- 
νετο ό Πετροπουλάκης εκ Μεσσηνίας, ό Χατζίσκος έκ Λα
μίας, διεθρυλεΐτο δέ καί ή σύλληψις τοΰ Λυκούργου Λογο- 
θέτη άρχιερέως. Ευτυχώ; έπισυμβκσκ όλως τυχαίως σκηνή 

'α σ τε ία  καί τραγική συνάμα,έφερεν εις φως τάς ζοφερας ένερ
γείας τοΰ πρεσβευτοΰ Ό μπεο ΐΐ ολως αντιθέτους τοΰ Ό θω- 
νικοΰ πυρήνος, καί τήν ταπεινήν ένέργειαν αύτοΰ,διά δωρο 
δοκιών έκλιπαροΰντος τήν θελησιν τοΰ Έθνους. Ά λλά  καί 

, άλλο έπεισόδιον συνετέλεσεν είς τήν άποφυλάκισιν τών δύο 
προφυλακισμένων είς τον Μενδρεσε Κ. ΙΙαπαπολιτη και Λ ι- 
δωρίκη. Οί έν Άθήναις συγγενείς των φοβηθέντες διά τήν 
υγείαν τοΰ γέροντας Παπχπολίτου, μεταξύ τών ρακενδύτων 
φυλακισμένων τών ρυπαρών καί όζώντων ρακής,παρεκάλεσαν 
τόν'Τπουργόν ΆνδρέανΑυγερινόν νά μετχθέσν) τούτους εί'ς τ ι 
καθαρώτερον μέρος, όπως μή έπέλΟγι δυστύχημα είς τόν γ έ 
ροντα. ’Αμέσως ό 'Υπουργός διέταξε τήν μεταφοράν των 
είς τό κατάστημα τής χωροφυλακής, οπου ητοιμασθη δω 
μάτιον μέ δύο κλίνας, καί φρουρός έτέθη έξωθεν τής θύρας. 
Ό  φρουρός χωροφύλαξ ήτο έκ Σμύρνης καί έπομένως ούδε
μίαν έντύπωσιν τω  έκαμε, άν οί φυλακισμένοι ούτοι· ώνομά- 
ζοντο Παπαπολίτης καί Λιδωρίκης. Ά λ λ ’ όταν ήλθεν ή ωρα 
τής αλλαγής τοΰ φρουροΰ, Δωριεύς χωροφύλαξ αντικατέστησε 
τόν Σμυρναΐον, καί έρωτήσας ποιοι οί καθειργμένοι έμαθε 
τά ονόματα των «Βρέ μίλα καλά ,» λέγει ό Δωριεύς, μή 
γκάνεις σιακάδες (αστειότητας). Ό  δυστυχής Σμυρναΐος 
επαναλαμβάνει,Άτι ούτω ονομάζονται οί προφυλακισμένοι. 
Ό  Δωριεύς δέν έχασε καιρόν· .συνάζει πάντας τούς χώρο- 
φύλακας τούς Δωριείς, οί όποιοι άπετέλουν καί τόν μεγα- 
λείτερον αριθμόν τής χωροφυλακής, και με τόν άερα τον 
άντιπειθαρχικόν, ό'στις έπνεε κα τ’ έκείνην τήν έποχήν έπί 
ολου τοΰ στρατοΰ καί μέ τήν πεποίθησιν οτι έκαστος δύνα- 
τα ι νά έχγ τήν γνώμην του καί νά την επιβάλλν) μετά τήν 
έξωσιν το ¡ ¡Τ υ ρά νν ο υ ,  τεθείς έπ ί κεφαλής αύτών, εισέρχεται 
είς τό γραφεΐον τοΰ Μοιράρχου καί τω  αποτείνει λακωνι
κήν προσλαλιάν άνευ διατυπώσεων καί ίεραρχικών κανόνι- 

σ[λών.
α'Αχού δ ώ ,  Κ υρ  Μ ο ίρ α ρ χ ε  ;  έ χ ο υ ν  τούς άψεντάδες  μας  

<γυ.Ιαχή· πές τους σύ , χύρ Μ οίραρχε, σέ χεινους ζ ο ΰ  τούς

ßA.Uav- : ά τ  πρω ί σούρου.τα Skr τούς β γ ά λ ο υ ν ,  ψ εύγομεν  
ο-Ιοι μ α ζ ί  μ έ  δαύτους ά ζά υω  σ τ α  β ο υ νχ  σ τα  Βαοδοΰσα χι
άς έρθουν νά  μα ς  βρονντ> ■

Κρύος ίδρώ; περιέχυσε τόν Μοίραρχον. Ά λ λά  νοήμων καί
άντιληφθείς τών περιστάσεων, λεγει αυτοΐς, οτι βεβαίως 
κάποια παρεννόησις θά έλαβε χωράν, και oTt αμέσως θα 
είδοποιήσϊΐ τόν 'Υπουργόν, ό όποιος διατελεϊ είς αγνοιαν 
ίσως τοΰ τ ί έγεινε διά τούς άγε ν τα δ τ ς  και π ιστεύει οτι θα 
άποφυλακισθώσι. Α ποστέλλει λοιπόν ιδιαιτέραν έπ ιστολή - 
είς τόν Υπουργόν, ότι απειλείτα ι στάσις, έάν δέν προλά
βουν τό ταχύτεοον νά ανακρίνουν τους κατηγορουμένους και 
βτι άπεξεδύετο' πάσης εύθύνης, μή δυνάμενος νά έγγυηθγ
διά τήν τάξιν. , ,

Ή το  ένδεκάτη μ. μ- ότε έλαβε τήν έπιστολην ο Υ 
πουργός Άνδρέας Αυγερινός' άπέστειλεν άμέσως είς άνα- 
ζήτησιν τοΰ Άνακριτοΰ, μέ τήν διαταγήν να πορευθί) πχ - 
ραυτα, όπως άνχκρίνη τού; κατηγορουμένους, οΐτινες έκοι· 
μώντο τόν ύπνον τοΰ δικαίου. Τούς άφυπνίζουσι, τους ανα- 
κρίνουσι καί έρχεται είς φώς ή αλήθεια . Οτι ουδεμιαν 
γνώσιν έχουν τών τεκταινομένων, καί ότι πρό πολλοΰ κ α ι-  
ροΰ δυστυχώς δέν υπάρχουν σψάντζ ιχες  εις τα βουνά των, 
οτι δέν έκρυψαν ποτέ ούτε τό κρύπτουν, ότι άνήκουσιν είς 
τόν Βασιλέα Ό θωνα, καί ότι κκτακρίνουσι τήν Μ εταπολί
τευσή, ά λλ ’ οτι καί είς ούδεμίαν προβαίνουσι προσπάθειαν 
ή ένέργειαν έναντίον τοΰ καθεστώτος, απο πνεΰμα ειρηνης 
καί ησυχίας τοΰ τόπου. Ό τ ι θά προβώσι τότε μόνον είς 
ένεργείας, ότε πεισθώσιν ότι κίνδυνος αναρχίας έπαπειλεΐ 
τήν χώραν, μή ευρισκομένου καταλλήλου βασιλεως» . Αλλ 
έως ου γίνωσιν αί δέουσαι ανακρίσεις καί έως ου κατορθωθή 
νά εύρεθή ό μίτος τής διπλής αύτής ύποθέσεως καί χωρι- 
θώσ.ν οί σκοπ/ί τών εύγε/ών προθεσεω/ τώ/ λεγομένων 
Όθωνιστών, έμμενόντων είς τήν έπάνοδον τοΰ Οθωνος μό
νον έν περιπτώσει απελπισίας, καί τών άλλων, οιτινες δια 
δωροδοκίας καί απατηλών υποσχέσεων ενηργουν υπερ του 
Διαδόχου καί τής Βαυαρικής Δυναστείας, εφθασεν η χ α 
ραυγή καί τό πλήθος τών Δωριέων γαλαταδων εζωσε τό 
Γραφεΐον τής Χωροφυλακής,έτοιμον πρός υπεράσπισή τών 
ά ψ ε ν τά δω ν .  Ό  δέ ανακριτής έξερχόμενος καί ίδών τήν ά- 
γρίαν οψιν τών Δωριέων, γελών εκ καρδιας, είσερχεται π ά 
λιν είς τό δωμάτιον τών κατηγορουμένων καί λεγει : εγω
οας εχτιρυζα ¡¡δη αθώους, ά.1.1 εμε ποιος θα σωση εχ τώ ν  
γε ιρών τώ ν  γ α λ α τ ά δω ν  ;
Έδέησε λοιπόν ό Ά . Λιδωρίκης νά κατέλθτρ όμοΰ μέ τόν 
ανακριτήν καί ί’δωσιν ότι οι άφενταδες  εινε ελευθοροι.

Τό πραγμα όμως είχε τόν αντίκτυπον είς τήν Βαυαρίαν. 
Ή  Βαυαρική Κυβέρνησις λίαν έταράχθη διά τήν άδεξιό - 
τητα  τοΰ πρεσβευτοΰ της, εμ,πιστευθεντος λεπτήν π ο λ ιτ ι
κήν ύπόθεσιν είς τόν πρόξενον Μπερνάου, άπλοΰν έμπορον, ό- 
στις ούτε τόν τόπον έγνώριζεν,ούτε τήν διέπουσαν πο λ ιτ ι
κήν. Ό  πρεσβευτής Ό μπέοΐΐ ύπέπεσεν ουτω είς δυσμέ
νειαν καί άνεκλήθη υπό τοΰ Βασιλεως Μαξιμιλιανοΰ, οστις 
πάντοτε ήκολούθησε τήν Α γγλ ική ν πολιτικήν είς τά  συμ
φέροντα τοΰ βασιλείου του καί δεν έπεθυμει να δυσαρε- 
στήσγι τήν Α γγλ ικήν Κυβέρνησιν, είς έποχήν καθ’ ήν τόσον 
στενοχωρημένη ,εύρίσκετο διά τήν εύρεσιν ήγεμόνος τής
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Ελλάδος. Πολύς δέ λόγος εγένετο περί τούτων εν τή Έ -  

9νικγί ^υνελευσει και πολλοί προέτειναν αυστηρά; ποινάς 
διά τού; ταράξαντας τό κχθεστώ;- καί είκοσαμελής ε π ι
τροπή έφ/)φισθη να μεριμνά και νά βοηθή τήν ερευνάν τώ 
Εύεργετίδων Δυνάμεων πρός εόρεσιν βασιλέως. Ά λλά  μέ 
ολα ταΰτα  καί με  τ ήν φρόνησιν, ήν έπεδε'ξατο ή ’Εθνική 
—υνελευσι, εις πάσας τάς πρζ;εις της, ό σπόρος της ά ντι- 
πειθαρχιας είχε ριφθή, αί ,στρατιωτικαί αξιώσεις έλάμβανον 
καταφανείς διαστάσεις καί ό παραμικρό; σπινθήρ άναποφεύ- 
κτως θα ¿φλόγιζε τάς ’Αθήνας.

Και οι μεν Όθωνισταί άπαλλαχθέντες τοΰ εφιάλτου των 
δολοπλοκιών του πρεσβευτοΰ της Βαυαρίας, έβαινον ήσύχως 
προς τον κοπύν τής παλινοοθώσεως, ό δέ λαός έννοήσας 
την πλεκτάνην αυτών έρριψεν εις τήν λήθην παν τό άφορών 
την ύπόθεσιν ταύτην, σημείωσα; τήν εποχήν μόνον υπό τόν 
τ ίτλον «Τά Μ χερνα ϊν ι  κιλ ή σ φ ί χ τ ζ ι χ ι ς » .

Πηνελόπη Παπαπλιοπούλου

Α Π Ο  Τ Ο  Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι  Μ Ο Τ

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ ΤΟϊ ΠΑΠΑ
Μεγαλοπρεπής καί επιβλητικός, καί εις τόν θάνατον α υ

τόν ακόμη, με μιαν σκιάν αύστηρότητος εις τό κχτισ/νον καί 
άπωστεωμένον πρόσωπον, μετά τά  κατχκόκκινχ *κχί πολύ 
τιμα ενδύματα του, μέ την ολόχρυσον βασιλικήν τιάραν επί 
της κεφαλής, με τας χεϊρχς εις στάσιν προσευχής, ό Πάπας 
φαίνεται ω ; ακουμβισμενος μάλλον ¿πάνω εις τό νεκρικόν 
του φέρετρον.

Το παρεκκλησιον του Αγιου ΙΙετρου,εις τό όποιον ό μέ- 
γας νεκρός εινε ¿κτεθειμενος είναι εν άπό τά  πλόυσιώτερα 
και πολυτελέστερα εις έργα τέχνης καί πολυτέλειαν αρχιτε
κτονικής καί διακοσμήσεως.

Εν κιγκλίδωμα έπίχρυσον χωρίζει τό παρεκκλησιον τοΰτο 
από τόν δεξιόν του κολοσσιαίου ναου νάρθηκα. Είναι τό με- 
σαΐον ακριβώς μεταξύ τής σειράς τών παρεκκλησίων,τά όποια 
πολυτελή καί ώραϊα διαδέχονται εις άτελείωτον άλυσιν τό 
εν τό άλλο,ώς αϊ'θουσαι μαγικαί, εις τάς όποιας ή θρησκευ
τική πολυτέλεια έχει συλλέξει άτιμήτους θησαυρούς τέχνης 
και κάλλους καί πλούτου.

Μέ τό ημίφως τών τρεμοσβυνουσών λαμπάδων αί όποίαι 
περιβάλλουν τόν πολυτελή θρόνον, έφ’ού στηρίζεται τό φέ 
ρετρον καί μέ τήν ανταύγειαν τών χρυσών στολών τής εύγε- 
νοΰς τιμητικής φρουράς,ή όποία ειναιπαρατεταγμένη περί τό 
ικρίωμα, τό θέαμα προσλαμβάνει μίαν φανταστικήν μεγαλο
πρέπειαν επισήμου μεσαιωνικής εορτής, καθ’ ην τά χρυσά 
κράνη με τους πολύχρωμους θυσάνους καί τά  άπαστράπτοντχ 
ζιφη και αί λόγχαι αί στίλβουσαι ώς νά ήσαν άπό άδάμαν-. 
τας άδελφόνονται μέ σταυρούς καί μέθρησκευτικά λάβαρα καί 
με θρησκευτικάς συνοδείας καρδιναλίων καί επισκόπων καί 
άσημων εφημερίων.

★
_ , , , , * * 

ϋ<πι τρεις τωρα ημέρας παρηλασχν προ του παρεκκλησίου
αύτοϋ κατά σειράν συνεχή καί άτελείωτον δλοι οί πιστοί
καθολικοί, άλλά καί οί άθεοι καί οί έλευθερόφρονε; καί όλοι

I ¿κείνοι άκόμη διά τούς οποίους μία θρησκευτικ ή εορτή, έστω 
I και πένθιμος, εστω καί επικήδειο; είνα ι διασκέδασις ύπ ε?- 
I τάτη, είναι άπόλαυσις όφθχλμώ/ καί πανήγυρις άνέξοδος,
I η οπο.α ερχεται να ποιιιλγ] καί να φαιδρύνη τήν ζωήν.
I Κατατην τελευταίαν αυτήν στιγμήν,καθ’ήν μόνον εις τού; 
I έκλεκτοΤί,ρους επιτρέπεται η είσοδος δ ι’ ειδικών εισιτηρίων,
I ο ναός δεν εχει πλέον τήν μορφή/ άγοράς, ά λλ ’ ούτε τό πλή- 
I θος άπατελεϊ πλέον τόσην μεγάλην άντίθεσιν πρός τήν γύρω 
I πολυτελή μεγαλοπρέπειαν του Ά γ . Πέτρου.

Κατα τήν στιγμήν αύτήν ή Ρωμαϊκή Καθολική άριστ ο- 
κρατια και ό κλήρος κάθε τάγματος καί κάθε κατηγορίας, 
και οί πρεσβευτχί τών ξένων κρατών, οί παρά τή 'Α γία Έ -  
δρρ: άπεσταλαένοι, καί ο ,τι έν γένει έκλεκτόν έχει νά έπ ι- 
δειξγι ο διεθνής τήν στιγμήν αυτήν πληθυσμός τής Ρώκης, 
συγκεντρώνεται εις τον κολοσσαϊον ναόν,τόν όποιον φωτίζουν 
μ- wV φως ήοεμον και γλυκυ οι απο την οροφήν εις αρμονικά 
συμπλέγματα σκορπισμένοι ώς άστερισμοί πολύμορφοι μικροί 
ηλεκτρικοί λαμ,πτήοες.

Τα μαΰρα ενδύματα καί αί μχΰραι άμφιέσειςτών κυριών μέ 
τους μαυρους πέπλους εις τάς κεφχλάς άποτελοΰν τό πέν- 
θιμον σημεΐον τής στιγμής. Ή  έκκλησία λάμπει βλη μέσα 
εις τούς χρυσούς στολισμούς καί εις τά  οργιά τών λευκών 
μαρμάρινων άγαλαάτων τη ; καί εις τά ; συστοιχίας της του 
κοοινθιακοΰ καί ίοντκοΰ καί κάθε ρυθμοΰ κιόνων της καί τώ·< 
ταντελωτων αψίδων της, καί εις τήν μέθην τών χρωμάτων 
τών πολυτίμων εικόνων της,

Ο Αγ. Πέτρος κολοσσιαίος πάντοτε μέ.τούς βραχίονας 
του τους νερώδεις, οί όποιοι φαίνονται νά φέρουν μέ άγωνίαν 
τό γιγάντιον κλειδί του Παραδείσου, μέ τό βλέμμα του τό 
συνωφρυωμένον καί τό έπιβλητνκόν, δέν φαίνεται' νά ήνοιξεν 
ακόμη τας Ουράς καί νά ήτοίμασε τήν θέσιν τήν έκλεκτήν, 
την οποίαν θα καταλάβν) εις τόν παράδεισον ό διάδοχός του, 
ο οποίος ήγωνίσθη καί έπολέμησεν άνδρείως, άλλά καί ήτ- 

I τηθη, φευ ! εις τά κυριαιχικά του έπί τής 'Αγίας ΓΙόλεως- 
I δικα ιώ ματα .

Αί μαρμαριναι μάρτυρες, αί ώρχϊαι αύταί γυναίκες μέ τού; 
κορμούς των τών ύπερηφάνων Καρυατιδών, μέ τάς στάσεις 
των τάς πλαστικά ;, μέ τά κάλλη των τά  άδολα καί άγνά 
φαίνονται ώ ; νά άναμέναυν μέ τά  θρηκευτικά σύμβολα άνά 

I Χε’·?χ» τγ1ν παρέλασιν τοΰ μαρτυρήσαντος μεγάλου φυλακ ι
σμένου του Βατικανοΰ, ό όποιος, 3ίν δέν είδε ζωντανό; τά 
μέλη του νά άκροτηοιάζωνται άπό τάς χεϊρας δημίων, ώς τά 

I ιδικχ των, ειδεν όμως τήν έξθυσίαν του νά κερματίζεται και 
το κράτος του νά χαλαροΰται καί τήν έπιρροήν του νά κατα - 
στρέφεται και ύπέσ,τη τήν οδύνην καί τήν άπαγοήτευσιν 
τοΰ πικροΰ αύτοΰ μαρτυρίου έπί είκοσι πέ-τε 5λα έτη .

Αι  ̂εις ποίκιλα συμπλέγματα καί παραστάσεις ώραΐαι 
παρθένοι, αι όποϊαι εξαπλώνουν τά γυμνά των κάλλη μέ' 
στάσεις καλλ ιτεχνικά ; γυναικών τής χαράς καί τή ; ηδονή;

I μάλλον, επάνω εις σαρκοφάγους Παπών καί εις μνηαεϊα 
εύγενών, δλαι αύταί αί Λαίδες τοΰ Χριστιανισμοΰ, τάς ό 
ποιας οι νεωτεροι Φειδ.αι καί Πραξιτέλεις άδέλφωσαν μέ 
τήν θρησκείαν τής άπλότητος καί τοΰ μυστικισμοΰ,' μένουν 
ακίνητοι ε ι; τά ; θέσεις των, κόσμο; ωραίο; καί γραρικός
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καί πλαίσιον άληθινοΰ κάλλους εις τήν έπικηδείαν παρέ- 
λασιν.

Ά λ λ ’ εφ’ όσον αί σπ γμ α ί παρέρχονται ό ναός μεταβάλ
λει δψιν. Βραδέως καί μεγαλοπρεπούς άρχίζουν νά έμφχνί- 
ζωνται άπό τάς μετά τοΰ Βακτικανοΰ συνεχομένας θύρας 
τάγματα καί συντάγματα στρατοΰ Παπικοΰ. Καί πρώτον 
ερχεται ή φρουρά τών εύγενών §ΙΧύΓιϋαΐ1(Λ 1ϊ, όλοι μέ λ εύ 
κάς στενάς σκελέα;, μέ υποδήματα στενά μέχρι τών γονά
των, μέ όλοχρύσου; στολάς, σχήαατος φάρκου, μέ χρυσά; 
ίλύσεις διχστκυρουμένχς επί τοΰ θώρακος, μέ πληθύν πχ 
χσήμων έπί τοΰ στήθους, μέ μακρά ξίφη, μέ περικεφα

λαίας άπχττρζπτούσκ; τάς όποία; σκεπάζει πλούσιος θύσα* 
«ς άπό μαΰρα πτερά. Είνε δλοι αυτοί ή χρυσή νεολαία 
τοΰ καθολικοΰ κόσμου, πρίγκηπες καί δοΰκες καί μαρκήσιοι 
καί κόμητες. Έ π ε ιτα  άπό αυτού; έρχονται οί μέ βύσινον 
γρώμα θωρακοφόροι, οί λεγμόενοι άκόλουθοι τής έδρας 
τοΰ Πάπα οί άκόλουθοΰντες αύτόν, δταν εξέρχεται μέ τό 
φορεΐόν του. "Επειτα έρχονται οί σωματοφύλακες, αυτοί μέ 
λεύκάς καί μαύρας στολά; καί τελευτα ία  ή φρουρά τώ/ 
'Ελβετών μέ τά  δόρατα τά  υψηλά άνά χεϊρας, μέ τάς ολ ί
γον άολεκινικάς, στολάς τάς έρυθράς, καί κιτρίνας καί μαύρα; 
καί μέ τούς σκούφους τω ν, τούς υψηλούς καί ογκώδεις τών 
Ουσάρων, τού; όποιους σκεπάζει γύρω-γύρω πλούσιος λευκό; 
ύσχνος. Αυτοί είνα ι πολυαριθμότεροι, δλοι ύψηλο', ωραίοι 

καί εκλεκτοί άνδρες, βχδίζοντες άνά δύο όπό τάς διαταγάς 
τοΰ άρχηγοΰ τω ν  καί τών άξιωμχτικών δλων χρυσοφορε- 
ικένων.

Ό  κόσμος τών κοινών θνητών παραμερίζεται ολίγον, πριν 
ή άτακτος κυκλοφορία τοΰ πλήθους τακτοποιείται καί όστρα- 
τος παρατάσσεται είς τρόπον, ώστε νά διέλθν) δ ι’ αύτοΰ ή 
συνοδεία τοΰ κλήρου. Ή  συγκίνησις τοΰ πλήθους, τοΰ ώ ; 
πρό ολίγου άδιαφόρω; συζητοΰντος, άρχίζει νά γ ίνετα ι α ι
σθητή.
| Αίφνης μία μελωδία μουσική άκούεται έξερχομένη άπό 
τό άντικρυνόν παρεκκλήσιον, τό άντιμέτωπον πρός τό τοΰ 
νεκροΰ, μία κίνησις παρτηρείται πρός τήν πλευράν εκείνην 
καί ό χορός μέ τούς θαυμάσιους άοιδ/ύς τοΰ Α γ ίο υ ’Πέτρου, 
εμφανίζεται πρώτος διασχίζων τόν ναόν κατά πλάτος, άπό- 
στασις, εννοείται, μεγάλη, λαμβανομένων ύπ ’ δψιν τών άπι-,. 
στεύτων διαστάσεων τοΰ Α γίου Πέτρου. Οί μικρότεροι άοι 
0οί τοΰ χοροΰ κοατοΰν μικρά τύμπανα, τών όποιων ομω; δέν 
γ ίνεται χρήσις.

Ή  συγκίνησις τοΰ πλήθους αύςάνει άκόμη περισσότερον. 
Άπό ’όλων τά  στόματα άκούονται αί λέξεις : ο ί κ α ρ δ ι 
ν ά λ ι ο ι  ! Καί πράγματι οί καρδινάλιοι τριάκοντα τέσσα- 
ρες, νομίζω, εμφανίζονται, ό είς όπίσω άπό τόν άλλον μέ 
τόν καρμελίγκον Όρέλια επ ί κεφαλής, μέ τόν υψηλόν καί 
νεώτατον Ρχμπόλλχ δια '.ρινόμενον μεταξύ τών ά λλω ν δλοι 
Χχτχκκόκινοι μέ τούς μχκρού; ώς πορφύρας μανδύας των, 
μέ τού; κόκκινους σκούφους τω ν, μέ τά  κόκκινα καί καλο 
θρεμμένα πρόσωπά των, μέ τάς όψεις των τάς άπαθεϊς καί 
¿διαφόρους ώς νά διευθύνωνται είς καμμίαν εορτήν. Δύο ή 
τρεις ισχνοί καί λεπτοφυείς καί γέροντες, αυτοί φαίνοντα. 
ολίγον νευρικοί. Ίσως είνε άπό τού; υποψηφίους. Ό  κχρ- 
δινάλλιοςΌρέλιχ φρικτή καί κ/τιπαθητική μορφή.Ένα στό

μα σφ.κτόν, κακόν, έπίκονον, κάτι τό άτυμβίβαστον καί τό 
στρυφνόν θά έξεοχετχι βέβχια άπό τό στόμα αύτό. Ό  Ρ χμ 
πόλλχ βιαστικός, "σω; δι’ αύτό, διότι είξε/ρει νά β ιά ζ ε τα ι, 
κατώρθωσεν άν καί νεώτεοος τών άλλων νά είνε δ/ι αόνον 
υποψήφιος, άλλά νά έχη καί ελπίδας επ ιτυχ ία ς . “Οπισθεν 
τών καρδιναλίων είνε οί άρχιεπίσκοποι μέ λ ιλά  κύτοί μαν
δύας καί λιλά σκούφου; καί όπίσω πάλιν αύτών οί επίσκο
ποι καί οί ιερείς τής Ρώμης. “Ολοι αύτοί όμιλοΰν, συζητοΰν 
καί οί νεωτεροι έ'χουν μίαν ακικτητον εύθυμίαν, γελώντες 
υ.έ τό τίποτε καί ώ ; άτακτοΰντχ παιδία, συγκρατούμενοι εύ- 
θύς ώς άντιληφθοΰν δτι πχρατηροΰνται.

Τέλος ή κίνησις στακατα . Ή  μουσική άκούεται έντονω- 
τέρα, αία δέησις ψάλλεται, ό νεκρός μετακινείτα ι. Ποιοι 
τόν ¿σήκωσαν δέν διέκρινχ άκριβώς, τόσον πυκνοί είνε περί 
τό φέοετρον οί στρατιώται μέ τ ά ; θυσανωτά; περικεφα
λαίας. Ή  περιφορά γ ίνετα ι άπό τό άνω μέοος διά τών αψ ί
δων τοΰ ναοΰ, διέρχεται πρό τοΰ κεντρικοΰ νάρθηκας, δλου 
φ ωτισμ.ένου μέ λαμπάδας, στρέφει διά τής αψιδωτής σειράς 
τή ; αριστερά; πλευρά; καί έρχεται είς τό άοιστερόν κεντρι
κόν παρεκκλήσιον, δπου θά ψαλή ή επικήδειος άκολουθία.

’Εδώ πλέον ή συγκέντρωσις τοΰ πλήθους είνε άσφικτική. 
Εύτυχώ; κατορθώνω νά ταχθώ μεταξύ ενός καρδιναλίου 
κα ί ενός επισκόπου καί χωρίς νά τό θέλω φέρομαι μόνη 
εγώ καί μία πεπλοφόρος Ρωμαία μέχρι τής θύρας τοΰ παρ
εκκλησίου. Ή  κυρία,εύγενής βεβαίως, γνωρίζει τόν επίσκο
πον καί όμιλεΐ μαζή του, εγώ προσκολλώμαι είς αύτήν, οί 

φρουροί δέν τολμοΰν νά μάς εμποδίσουν καί κατορθώνομεν 
νά μείνωμεν εντός τοΰ κύκλου, τόν όποιον σχηματίζουν οί 
θωρακοφόροιπρό τοΰ παρεκκλησίου.

Τό παρεκλήσιον, μεγάλο, ώς αί ίδικαί μ.ας έκκλησίαι,δεν 
έχει κανένα π ένθιμον στολισμών . Φ ωτίζεται άπλέτως καί 
τό φέρετρον τοποθετείται είς τό μέσον, περιβαλλόμενον άπό 
τό κατακόκκινον πλαίσιον τών καρδιναλίων. Μετά τάς πρώ
τα ; δμως εύχάς οί καρδινάλιοι μεταβαίνουν είς τά  καθίσματα 
τ ω ν  καί τότε ό νεκρός περιστοιχίζεται άπό τήν φρουράν τών 
εύ γενών.Α ί εύχαί ψάλλονται άτελείωτοι καί έπ ί τέλους κά
ποιος καρδινάλιος κάτι λέγει, χωρίς ν’ άκούεται. Τότε οί 
ψαλμοί παύουν καί άρχίζει τό οίκτρόν θέαμα τής καλύ 
ψεως τοΰ νεκροΰ καί τοΰ καρφώματος τών τριών φερέτρων, 
ε ίς  τά  όποϊα είσάγεται καί καρφόνεται άπό έργάτχς κακο- 
ενδεδυμένους ό μέχρι τής χθές ισχυρός καί παντοδύναμος.Εί 

κών ζω ντανή καί άληθινή τής ματαιότητας τοΰ κόσμου αύ 
τοΰ Οί καρδινάλιοι, οί όποιοι έως χθές έτρεμαν ενώπιον του. 
τώρα άδιάφοροι καί άπαθεϊς όμιλοΰν καί συζητοΰν χωρίς καν 
νά προσέχουν τυπικώς είς δ ,τι γ ίνετα ι. Κάποιος κάπου έκεΐ 
μουρμουρίζει μίαν εύχήν, χωρίς κανείς πλέον νά τόν.προσέχγι 
Καί επ ί τέλους μετά παρέλευσιν ώρας δλοι οί έγτός έξέρχον ■ 
τχ ι, καθ’ ήν είχαν είσέλθϊ) σειράν, ό πρό ολίγου ευρύς έκεϊ 
κενός χώρος γεμ ίζει καί τό φέρετρον σύρεται τώρα διά τρο- 
χ ών πρός τά  έξω .

Πλήν τοΰ κλήρου είς τόν χώρον αύτόν λαμβάνουν θέσεις 
ο ί διπλωματικοί άντιπρόσωποι, διάφοροι πρίγηπες Ρωμαϊοι 
μέ τάς κυρίας των καί μερικοί εύγενεϊς, οί όποιοι είσάγονται 
παρά φίλων χ/ωτέρω/ ά ',ιωματ.κών τή ; φρουράς.



G Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Τ Ρ Ι Ω Ν

Προς την δεξιάν πλευράν του πχρεκχλησίου υψόνεται άπό 
αγενείς δοκούς καί σανίδας ένα ικρίωμα χσχνιμιν, άχχνόνι- 
στον χχ ι  άπχίσιον την θέαν Κάμνει τοιχύτην χντίθεσιν μέ 
τους κομψούς κίονχς, τού; άπό πορφυρίτην λίθον, οί όποιοι 
στηρίζουν την αψίδα της πλευρκς αυτής κχί με τά  άγάλ- 
μχτα, τά  όποΐχ στολίζουν τήν άντικρυνήν πλευράν του τοί- 
χου ·

Από την φρικώδη αυτήν σκαλωσιάν είνε κρεμασμένα χον 
δρά σχοινιά, τά  όποια ύπό τον άμυδοότερον κάπως φωτισμόν 
του μέρους εκείνου φαίνονται ώςό'φει; κκί έρπετάάηδή,έτοιμα 
νά επιτεθούν ε ’ς τό θϋμά των. Εις το ΰψο; εινε άνογμένη 
μικ οπή τετράπλευρος,μέτκ ε ί; την όποιαν θά τεθή το φέ 
ρετρον, το όποιον περικλείει τον νεκρόν του Πκπκ Λέοντο;
XIII.

Οί ψχλμοί άρχίζουν κχί πάλιν, ό χορό; τονίζει έπ ιταφ ί- 
ους μελωδίας κι όποΐαι όμοιάζονν προ; τού; ψκλμού; του ί-  
δικοΟ μκς έπιτκφίου, άλλά μέ μουσικήν πλέον έξευρωπχΐ- 
σμενην, το φορεΐον δένεται έν τώ  μεταξύ μέ τκ  χονδρά εκείνα 
σχοινιά, έργάτκι άπαίσιοι άναρριχώνται ό ενκς μέτκ τόν 'άλ- 
λον εις το ίκρίωμ.κ, άλλος πηδί: μέσκ εις τον χκίνοντκ επί 
του τοίχου τάφον κκί τόφορεΐον σύρεται προς τάχνω μέ δυσκο 
λικν, μέ κόπον. Ά πό κκιροϋ εΐςκχιρόνή ανύψωτι; σταματά,ο ι 
εργκτκι·μ.ε τκ  ρχκώδη των ένδύμκτχ σκουπίζουν τόν ιδρώτα 
του προσώπου των, ένω οί ώοχΐοι ψχλχοί ακούονται έντονώ ■ 
τερον, ώς διά νά μετριάσουν τήν εικόνα τήν άποκχρδιωτική ι, 
την οποίκν πκρουσιάζει τό θέχμχ χυτό Οί επίσκοποι κάτω 
έχουν κουρασθή πλέον κκί άνυπόμονοι μουρμουρίζουν: μάπότε 
θά τελειωσνι ή ιστορία αυτή ’ Σκάνει κανείς έδώκχί ήόρθοστκ - 
σικ χύτη των τριών ωρών είνε άνυπόφυρος.

Κκί τό φορεΐον κμείλικτον κνκβκίνει σιγά, σ ιγά, αίωρού- 
μενον κκπω ; απειλητικά περί τά ; κεφχλάς τών κκρδινχλίων, 
κχί οί έργάτκι σύρουν όλονέν καί τέλος μετά ώρχν περίπου 
το φερετρον φθάνει εις τό επάνω μέρος του ικριώματος.

’Εδώ αρχίζει έργχσίκ εντελώς τεχνική, σκνίπες τοποθε
τούνται κκί δοκοί μεταξύ ικριώματος κχί του τάφου, το 
φορεΐον ώ θεΐτκ ι, σπρώχνεται, κυλιέτα ι, αλλά χωρεΐ. °Όλοι 
κκτω παρακολουθούν κκί χάνουν τήν -υπομονήν. Οί περισ
σότεροι έκ τών επισήμων φρκκοφο'ρων προσπκθοΟν νά φυ
γουν, ά λλ ’ ή έξοδος από τού; πυκνούς στοίχους του κο'σμου 
εινε αδύνατος.

Τέλος τά  σχοινιά άφαιροϋντχι κχί μέ μίαν τελευτκίκν 
προσπάθειαν το φορεΐον χάνετχι μέσχ εις τήν τρύπαν εκεί
νην τήν ανοικτήν, όπου θά μείνγι δύο έ'τη διά νά έξχχθή καί 
πάλιν καί νά μετχφερθή εις τον "Αγιον Ίωάννην του Λ κτε- 
ράνου, όπου θάπτονται οί ΙΊάπχι. Αύριον το πρωί τό ανοι
κτόν στόμιον θά εγ γ  κλείσει μέ τήν επιτάφιον πλάκα, εις 
τήν όποιαν έχει ή'δη χκρχχθή ή προτομή του νεκρού μέ τό 
όνομα καί τού; τίτλου ; της αρετής κχί τη ; άγαθότητός του.

Οί έργάτκι θά έργχσθοϋν όλην τήν νύκτα κκί κύριον ό 
ωραίος ναός δέν θά πκραυσιάζ») πλέον κκνέν ίχνος θανάτου.

Ό  Π κπκς Λεων ό IΓ" θά άνήκτρ πλέον εις τήν ιστορίαν 
κκί οί υποψήφιοι Καρδινάλιοι θά αρχίσουν τά ; πυρετώδεις 
ενεργεία; των διά τήν έπ ιτυχίχν των εις τήν νέαν πχπικήν 
εκλογήν. Τό CoilclilVC θά συνέλθτρ τήν 2κν Αύγούττου, 
δηλαδή τό προσεχές Σάββατον κκί υπάρχουν πολλχί ε λ π ί

δες ότι δέν θά πχρατκθή πολύ. Ό  αποκλεισμός του Βχ- 
τικκνου από κάθε τηλεφωνικήν κχί τηλεγραφικήν συγκοι
νωνίαν έγεινεν ή'δη κχί οί Κχρδενάλιοι αν καί συννενοημέ · 
νοι εκ τών προτερων κχί επηρεασμένοι φυτικά από τάς φ ι
λ ικά ; κχί πολιτικά ; κχί κοσμικά; ακόμη έπιρροάς,εΐςτάς ό
ποιας, ώ ; λεγετχ ι μέγα μέρος διαδραματίζουν αί γυναίκες, 
θχ τηρητουν έν τούτοι; τού; τύπου; κχί θά φχνοϋν άνεπη . 
ρεχστοι εις τήν εκλογήν κκί θά κλειτθοϋν εις τά  δωμάτιά 
των, όπου ύποτίθετχι ό'τι ε ί; τήν μόνωτιν καί τήν προσευ
χήν θά λάβουν τήν έ ; ύψου; έ'μπνευσιν διά τον έκλεκτόν 
του Ύ ψίστου.

Η Κ Τ Ρ Ι Α  G I O F F R I N  
ΤΟ ΙΝ ΕΓΑΛΕΙΤΕΡ ΟΝ SALON Τ Ο Υ  XVIII ΑΙΩΝΟΣ
Ή  κυρία Goof í l ’ in  ήτο σχεδόν μεγαλοφυής γυνή, διότ 

εκαμε εργον, το οποίον θ ’ άναφερουν πάντοτε μέ κάποιαν 
υπερηφάνειαν και θαυμασμο'ν. Ή  μικρά αυτή καί άσημος ή- 
θελησε νκ γ ινγ η μεγαλειτερα κυρία τής Ευρώπης καί του 
αιώνος, Ινχι τό επετυχε- αυτή την όποιαν ώνόμασαν ϋ -  
πουργυν  του χα.Ιοϋ χ ίσ μ ο υ .  ΙΙρέπει νά σηκειωθ/j ότι τό σα
λόνι τη ; κ. G eoffrin  δεν ήτο μόνον συγκέντρωσις λογίων, 
ώς εις την αύτην εποχήν τά  σαλόνια τής μαρκισίαςδέ Λαμ- 
περ και τη ; κυρίας δε la  ΡορβΙϊΐΐΐβΓΟ, έξύπνων κκί μορφω
μένων γυναικών, αί οποΐαι ευρισκον μεγάλην εύχαρίστησιν 
μέ τήν συναναστροφήν τών λογίων. Ή  κυρία G eoffrin  είχε 
την μεγάλην φ ιλοδοξίαν νά κάμνη τήν οίκίχν της τό -εντευ- 
κτηριον ολων τών έπισημοτήτων τής Εύρώπης καί ολαι αί 
επισημότητες έδεχθησκν τυϋτο. Κόρη ένός υπηρέτου τής Αύ 
λής, ώνομάζετο Μαρία Τερέζα R o d et. Έγεννήθη τό 1699 
κχί μόνον μετά τόν γάμον της,εις ήλικίχν 14έτών τό 1713 
μέ τόν Πέτρον Φραγκίσκον GeolTrin άπλοϋν κκί σιωπηλόν 
αλλά ιδρυτήν έργοττκσίου καθρεπτών, ή Μαρία Τερέζα αρ
χίζει νά μα; ένδιαφέρη πολύ.

¿ή  πολυ καλά με τόν σύζυγόν της κκί ένω έκεΐνος έργά- 
ζετκ ι κκί πλουτίζει, έκείνη έ'χει τήν ιδέαν της. Ή  Μαρίχ 
Γερε,κ προσκχλεΐ ε ις  τό σπ ίτ ι της καλλιτέχνας καί φιλολό
γους, δεχεται κχί δίδει γεύματα . Ό  αριθμός τών προσκε
κλημένων αυξάνει κκί ό κύριος G eoffrin  δέν ήξεύρει πώ ; ν’ 
αντισταθή εις αυτό. . . αί δχπάναι αύξάνουν μαζή μέ τόν 
χριθμον τών φίλων. Έκεΐνος τού; θεωρεί ώ ; παρασίτου;, 
αλλά δεν σκέπτεται νά φχνή φιλάργυρος. Αυτός ό όποιος ά- 
γαπμ περισσότερον από κάθε άλλο τά  χρήματά του κκί τήν 
ησυχίαν του, κκτεδικάσθη νά τά  χ χ σ γ  καί τά  δύο μαζή. 
Ητο ευχαριστημένος νά εινε έντιμος έργοστασιάρχης καί νά 

μην χρεωστή τίποτε εις κανένα, ύπεχρεώθη όμως νά γίνγι 
ενκ ; κπο του; έπισημοτέρους τών Πκρισίων κκί ν ’ άφήσν) 
τ ’ όνομά του εις τήν ιστορίαν. Εινε αλήθεια οτι τά  έκλη- 
ροδοτησε χωριςχαράν κκί μάλιστα λέγουν,ότι εις τά  γεύμα · 
τχ  όπου έδίδοντο είςτόσπίτι του, πχρευρίσ/ετο ώς άγνωστος, 
πολύ ξένος μέ όλους τούς προσκαλεσμένους. Δέν είχε ούτε 
την περιέργειαν νά διαβάζγι τά  βιβλία τών συνδαιτημόνων 
του. Εδοκίμκζαν νά του δώσουν νά διαβάση έργα τινά ιστο
ρικά, άλλά του έδιδαν πάντοτε τόν πρώτον τόμον,χωρίς νά 
το πχρατηρησν). Τότε ύπέφερε τό μχρτύριόν του καί έλεγε:
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«Τό βιβλίον εινε ένδιαφέρον, -άλλά νομίζω ÔTt ό συγγρκφεύς 
επαναλαμβάνει πολύ τά  αυτά πράγματα». ’Ά λλοτε πάλιν 
του είχον δώσει ένα τόμον τη ; Έ γκυκλοπχιδείχς, τυπωχέ- 
νον εις δύο στήλας,έδιάβχζε τήν σειράν τής πρώτης στήλης 
μαζή μέ τήν σειράν τής δευτέρας καί φυσικά δέν έννοϋσε τ ί 
ποτε.Δέν έξεπλήσσετο όμω; κχί έλεγε άπλώς όπως πάντοτε: 
«Τό βιβλίον εινε πολύ ένδιαφέρον άλλά τό ευρίσκω άφνιρη- 
μένον»#

Ήμποροϋν νά είπο’Υν δ ,τ ι θέλουν, τό βέβαιον όμως εινε 
οτι ό κύριος G eoffrîn , έφάνη έξυπνος,τουλάχιστον μίαν φο 
ράνεις τήν ζωήν του: άπέθκνεν . έγκχιρως! "Επειτα άπό ό 
λίγον καιρόν έ'νκς ξένος έρωτοΰσε τήν κυρίαν G e o lir ili : « Γί 
έγινε λοιπόν ό γέρων έκεΐνος κύριος, ό όποιος άλλοτε πκ 
ρευρίσκετο τακτικά εις τά  γεύμκτα κχί τόν όποιον δέν βλέ 
πομεν π λέο ν ;... τΗτο ό σύζυγό; μου, άπεκρίθη έκεΐνη, μέ 
μεγάλην απλότητα- άπέθανε !»

’Αληθώς ή βασιλεία τής κ. G eoffrin  έξησφχλίσθη χάρι; 
εις τόν κχλόν κχί προβλεπτικόν G e o f ir in , ό όποιος άφησεν 
εί; τήν γυνχΐκκ του 150 ,000  εισόδημα καί έ'να μέγαοον 
με όλα τά  χρειώ δη . Τό μέγαρον αυτό έκειτο εις τήν όδόν 
P a in t  H o n aré . Αύτά ή σαν διά τήν φιλόδοξον aupiavGeof- 
ir in  τά  όργανα τής βασιλείας τη ς.

"Ητο όμως τελεία  νοικοκυρά κκί ή'ςευρ ε νά μεταχειρισθή 
την περιουσίαν τη ς, ώστε νά διαρκέσνι περισσότερον καιρόν. 
ΙΙάντοτε έφρόντιζε μεθοδικώ; νά διοική τό σ π ίτ ι της καί 
νά κάμνν) τάς δυνατά ; οικονομίας.

Είχε πολύ γούστο κχί αυτό φχ ίνετα ι άπό τόν λεπτόν 
τρόπον τής έπιπλώσεως, τό αρμονικόν σύνολον τής μεγάλης 
αιθούσης καί τής βιβλιοθήκης .

τΗτο παρισινή εις τόν «νώτατον βαθμόν ήτο- άπό τά 
χαριτωμένχ έκεΐνχ πνεύμχτχ, τά όποΐχ κάμνουν τήν ζωήν 
νχ φαίνεται ώρκιοτέρα εις έκείνου; όπου ζοΰν πλησίον τω ν. 
Δέν έφυγενάπό τό Πχρίσ; παρά τά 1766 εις ηλικίαν έξήντα 
επτά έτώ ν,'δ ιά  νά ύπάγ/) ε ί; τή/ Βχρσοοιχν, νά χαιρετήσν) 
τόν μεγάλον φίλον της, τόν νέον βκσιλέκ τής ΙΙολωνίας. 
Ουδέποτε έγκατέλειπε τήν πόλιν κχί δ τκ/ έπήγχινε νά έ- 
πισκεφθή κανένα φίλον εις τήν εξοχήν, έπέστρεφε πάντοτε 
τό βράίυ, λέγουσχ ότι δεν υπάρχει καλλίτερος άέρκς άπρ 

| τών Πκρισίων .
Καί είχεν βεβαίως άληθινήν υπεροχήν διά νά βκσιλεύσν) 

πολύν καιρόν εις τήν παρισινήν κοινωνίαν,άν κχί γρκίκ . Ή  
κυρία G eo fM n  ένεφχνίσθη γρχία άπό τήν άρχήν τής με 

ι γάλης δόξης καί τοΰτο εινε ή α ϊτ ίχ  τή ; κοινωνικής καί 
κοσμικής δυνάμεώς της. Δέν ποοσεπάθησε νά διχτηρήσν) ό- 

i σον ήδύνατο τήν νεότητά της· πολύ ενωρίς άφησε νά φαήν 
[■οτι έγήρασε- ένω πολλαί γυναίκες καταβάλλουν πχσαν 
Y προσπάθειαν διά ν’ άναβάλουν τό γήρας, ή κυρία G eoffrîn  
ι έκαμε άκριβώς τό έναντίον. Ή  κυρία S u a rd  έγραφε: ’Εμ
πνέει τόν σεβασμόν μέ γλυκύτητα , μ.έ τό υψηλόν της άνά - 

! τημα, μέ τά  ψαρρά μαλλιά της τά  σκεπασμένα μέ μία
κούφια,ή όποία δένεται κάτω άπό τό σαγόνι, άπό τήν τό 

Ε ον ευγενικήν φορεσιά της καί τό ΰφος της τό σκεπτικόν καί 
5κκλόν».

Ό  D idero t έγραφε : «Θαυμάζω πάντοτε τό κπλοϋν κχί 
εύ'γενι κόν γοΰστον μέ τό όποιον ένδύεται ή γυνχΐκα α υτή » . 
Ιδού λοιπόν τό μυστήριον τής τόσης δυνάαεως ! Ή  κυρία

.G eo ffr in  έγινεν άμέσω; μίκ νέα γρηχ. Λεν έδέχετο πλέον 
τκ  χαριτολογήματα, τχ  οποικ έχουν σονηθειαν να λέγουν 
εις τά ; νέας γυνα ίκα ;. Ή  κυρία G eoffrin  είχε τήν ηλικίαν 
εκείνην ή μάλλον ήθελενά φαίνεται ότι τήν έχει, ή όποίχ 
αρμόζει εΐ; ε'νχ υπουργόν  του, χαΛοϋ χόσμου το  sa ló n  τής 
κορίχς G eoffrin  είνε τό τελειότερον άπό όλα, τελειότερο» 
άπό τής κυρίχ; D effand , άπό τό όποιον ή φίλη τη ; έλε ι- 
ποτακτησεν, τελειοτερον άπό τό τής δεσποινίδας L csp i- 
n asse . γΗτο τό κέντρον τής συναθρσίσεω; όλων τών έπιση 
μοτήτων τοΟ X V III αιώνος, κκί ήτο τόσον καλά διωργανο 
μενον, ώστε όλοι -ηρχοντο μέ μεγάλην εύχαρίστησιν. Κατά 
τήν έποχήν αυτήν όπου τόσον πολύ ώμιλουσκν διά πολιτι 
κήν καί -θρησκείαν, αυτή άπέφυγε τήν όμιλίκν αυτήν. Εί; 
τήν οικίαν τη ; συνηθροίζοντο μόνον συγγράφει; καί κα λλ ι- 
τέχ νχ ι. Έ διδε τακτικά γεύματα δύο φορές τήν έβδοχάδκ, 
καί εις αυτά παρευρίσκετο μία μόνον κυρίχ, ή δις D esp i- 
nasee. Η κυρία G eoffrin  είχε παρατηρήσει ότι πολλαί 
γυναίκες εις έ'νκ γεύμα κάμνουν τού; συνδαιτυμόνχς νά μή/ 
προσέχουν καί ή συνομιλία χχλαροϋται, καί διά τόν λόγου 
αύτόν ε ί; τόν αιώνα τής γυνχικός άποκλείετχι αότη άπό τό 
S a lo il αυτό, τό όποιον είναι ή πιστοτέρχ είκώυ τή ; έπο - 
χής. Ή  γυναίκα, είνε άλήθειχ έμφκνίζεται εις τάς έσπερί- 
δχς, διότι ή οικία τή ; κ. G eoffrin  εξακολουθεί νά μένγ, 
άνοικτή κχί τό εσπέρας.

Ή  δόξα της διήρκεσεν είκοσι πέντε έτη . Πώς λοιπόν 
μία άπλή γυναίκα του λαου, πλούσια, ά λλ ’ άσημος, ήδυ 
νήθη νά φθάση καί νά μείνγ εις την πρώτην σειράν εις κο ι
νωνίαν πολύ άριστοκρατικήν; Αυτό έγινε διότι ήτο υπομο
νετική καί έπιδεξία ή Μαρία Τερεζα G eoffrin . Έγνώριζε 
να θελγι, και να θελγι πολυν καιρόν. "Επειτα ήτο χαρ ιτω 
μένη οικοδέσποινα καί άγαποΰσε τήν απλότητα. Είχε τή» 
άρχήν νά μην όμιλή αυτή ή ίδίχ παρά όταν ήτο μεγάλη ά- 
νάγκη, καί τότε μ-ετά μεγάλης φρονήσεως.

Ή θελε οί φίλοι της νά είνε κχί ολίγον σκλάβοι της καί 
κανείς δέν άπεφευγε τήν δουλείαν αυτήν. Έγνώριζε νά είνε 
τόσον καλή, καί ήσθάνετο τή» άνάγκην νά προστατεύη π ά ν 
τοτε κάποιον. Κατά τχ τελευτα ία  έτη τής ζωής της έσκ- 
τυρίσθη ώς νά ήτο υπουργός. Τό 1776 έξεδόθη μία κωμω 
δία μέ πέντε πράξεις: Τό γραφεΐον του I lveú jiaxot; ,  τή ; 
όποιας ή ύπόθεσις άνεφέρετο εις τήν οικίαν τής κυρίας 
G eo lfr in . Η κυρία G eo ffr in  παρουσιάζεται ώς μία γε- 
λοίχ σχολαστική, ή όποία καθ’ ημέραν έπαναλαμβάνει τά 
ίδια λογοπαίγνια. Καί εις αυτήν τήν όίκίχν της άκόμη ή 
κυρία G eoffrin , έχλευάσθη, καί άπό ποιον; άπό Χυτήν τήν 
κόρην της, ή όποια έμεινε χήρα εις ήλικίχν είκοσι δύο έ 
τών του Μαρκισίου d e le  T e r té -Im b au 'lt  καί ήτο έξυπνη 
καί ιδιότροπος. Ευρισκε οχληρού; τούς φίλου; τής μητΓό; 
της καί τό 1771 έσχημάτισεν ίδικόν της κύκλον, ό όποΐ,ς 
θά ήτο πολύ εύθυμ,ότερος.

Ή  κυρία. G eoffre il, είχε κατά τόν ΥΧ111 αιώνα τήν 
δόξάν, διότι είχε πνεύμα καί θέλησιν καί ή εξουσία της 
υπήρξε μακρά, ένδοξος, παγκόσμια. Σήμερον δέν είνε δυνα
τόν νά υπάρξουν SalonS ώς τό ιδικόν της ά λλ ’ αί άπόγονο. 
της δύναηται νά μελετήσουν, έπιμελώς όπως δήποτε τά πα 
ράδειγμα τής άλησμονήτου Μαρίας Τερέζας G eo ffrin .

Ειρήνη Αικολαίόον.

Τ Ο  N E O N  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Ν
— ’Έχεις δίκαιον. Έλησμονήθην. Βλέ πεις μέ τάς εδώ ιδέας 

καί προλήψεις ήρχισχ κχί έγώ νά ζυμόνωμχι καί νά συνει- 
θιζω. ΑΓφνης είχα εντελώς λησμονήσει ότι διά νά είναι 
κανείς . τίμιος δεν πρέπει νά δανείζεται τόν τίτλον αυτόν 
άπό τήν διαγωγήν τής γυναικός του.



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ TÜN Κ Γ Ρ Ι Ω Ν

1

Ή  Ά ννα  ,δέν ήιεπόρεσε νά κ,ρατήση έν άδιόρατον fxst— 
St αμα. *

— Διά νά είναι ισχυρός, έξηκολούθησεν ό Νίκος,Sev είναι 
ανάγκη νά έχει μόνον φωνήν βροντεράν,άλλ’ οΰτε γρόνθους 
δυνατούς.Είναι ανάγκη νά έχη τήν δύναμιν νά νικά τά  πάθη 
καί τάς άγριας ορέξεις, αί όποιας τόν άφομοςόνουν ριέ τά  
κτήνη----

Ή  ’Άννα τώρα έμειδία φανερά. Ό  τρόπος, (Χε' τον ό 
ποιον ό άνδρας της ¿δικαιολογείτο διά τάς παρεκτροπάς 
του, την διεσκέδαζεν. Δεν είχε πάρει τό ζήτημα υπό την 
τραγικήν του οψιν, καθ’ ολον δέ τό έτος αυτό, τό όποιον 
είχε θέσει ώς χρονικόν διάστηαα δοκιμασίας καί διά τούς 
δύω των, είχεν αποκτήσει τήν συνήθειαν νά φιλοσοφη έπ. 
όλων των επεισοδίων, άτινα ή τύχη, αί κοινωνικά! α π α ι
τήσεις καί αί συνθηκαι της ζωής παρενέβαλαν εις τάς μ ε 
ταξύ αύτης καί του άνδρός της σχέσεις.

— Δέν ¿λησμόνησα έν τούτοις,ότι τό Συμβόλαίον τοϋ ίδι- 
κΰϋ μας γάμου είχε τεθή έπί βάσεων πολύ διαφορετικών 
από τούς συνειθιζομένους έδώ γάμους, όπως δέν έπαυσα νά 
αναγνωρίζω ότι μεταξύ σου καί των γυναικών, τάς οποίας 
εις τό μεταξύ αυτό έτυχε νά γνωρίσω, δέν δύναται νά γίνγ 
καμμία σύγκρισις. Είσαι η τελεία μεταξύ τών έντελεστέ- 
οων καί η ωραία μεταξύ τών ώραιοτέρων.

Ή  ’Άννα γελώσα, τόν ηύχαρίστησε διά την φιλοφρό- 
νησιν.

— Καί είσαι τελεία , διότι είσαι ειλικρινής, θετική καί μέ 
τό φιλοσοφικόν σου πνεϋμα άλτρου'ίστρια πρώτης τάξεως 
Έ χω  ύπ ’ οψιν μου τό σημειωματάριόν σου, τό οποίον από 
καιρού εις καιρόν αφήνεις άκλείδωτον καί εις τό όποιον έχω 
τήν άδιάκριτον περιέργειαν νά ρίπτω εν βλέμμα. Λοιπόν 
έκεΐ μέ κρίνεις ώς αληθής φιλάνθρωπος. Έ κεΐ έκθέτεις καί 
τήν ψυχικήν σου κατάστασιν μέ διαύγειαν, τήν όποιαν θά 
σου ¿ζήλευαν οί μςγαλήτεροι ψυχολόγοι του κόσμου. Ά λλά  
και μέ ειλικρίνειαν μοναδικήν, "ϋ’να ορισμόν σου περί γ ά 
μου αντέγραψα καί τόν κρατώ έδώ, ώς τόν σοφώτερον ορι
σμόν έξ όσων έδόθησαν εις τόν γάμον μέχρι σήμερον. Εις 
τήνποώτην του περίοδον,τήν μή παρατεινομένην πέραν τών εξ 
μηνών, είναι, λέγεις, συνεταιρισμός αισθηματ ικός '  εις τήν 
δευτέραν, συνεταιρισμός ηθικός κα ι ο ικογενε ιακός,  εις τήν 
τρίτην συνεταιρισμός μόνον φιλικός, όταν δέν έχη έκτραπή 
εις εχθρικόν».

Διανύομεν, "Αννα, τήν δευτέραν περίοδον, από τήν ό
ποιαν σύ μέν έξέρχεσαι, αν. καί δοκιμασθεΐσα, αξία πάντοτε 
σεβασμ-οΟ, έγώ δέ ήττημένος.

Κατά τό συμβόλαιόν μας του γάμου ό ισχυρότερος οφεί
λει νά έπιβάλλεται καί ό ήττημένος νά ύποχωρή. Είμαι ό 
ασθενέστερος. Σέ άφίνω λοιπόν κυρίαν νά κανονίσης τά  τής 
ζωής ι/.ας καί τά τής τύχης μου, όπως νομίζεις καλλίτερα.

Τήν στιγμήν ¿κείνην ήκούσθησαν εις τήν θύραν δύω κτυ
πήματα βιαστικά. Δέν έπρόφθασαν κάν νά απαντήσουν, ό
ταν ώρμησε καί προς τούς δύω μέ τάς άγκάλας ανοικτάς ό 
Κοκός, τό θετόν αύτό παιδί τής "Αννας, τό όποιον πρό 
δέκα μηνών είχεν αναχωρήσει εις Αμερικήν μέ τούς συζύ
γους Λάϊν.

Τό ένηγκαλίσθησαν καί οί δύω μέ πολλήν αγάπην, τό έ- 
μ.άλωσαν μέ καλωσύνην, διότι δέν τούς ειδοποίησε περί τής 
έπιστροφής του, καί, λησμονήσαντες τ ή ν  τόσον σοβαράν συ ■ 
νομ λίαν τω ν, ¿κάθισαν εις έν μικρόν καναπεδάκι, εις τό ό- 
ποΐΐον μέ στενοχώριαν ¿χωρούσαν καί οί τρεις, μ.έ τό μικρόν 
μεταξύ των.

’Αντίκρυ των έ'νας απέραντος καθρέπτης, ό οποίος ¿σκέ
παζε τόν τοίχον όλον, άνταπέδωκεν αμέσως τήν εικόνα τήν 
αρμονικήν τοϋ ώραίου των συμπλέγματος, είς τήν όποιαν τό

ολίγον χλωμόν και πενθηφορούν μικρόν, εδιδεν ένα τόνον 
τρυφερότητας καί στοργής.

Και οι όυο εφάνησαν ώς νά έξεπλάγησκν εύχαοίστως είς 
τ ο  θέαμα τής είκόνος, ήν άπεδιδεν ό καθρέπτης, καί τών 
δυο τα  βλέμμαατα συνηντήθησαν άμέσως ε ις  μίαν σκέψιν 
κοινήν καί εύάρεστον.

Τό παιδί εκείνο, διά το οποίον ή ζωή ήτο μέλλον α 
κόμη, το παιδί εκείνο, τό χλωμό καί ασθενικόν καί τό άπρο- 
στατευτον,το οποίον δεν είχε πλέον μητέρα διά νά τό άγα- 
π ?  κο£'· πατέρα, τοΰ οποίου νά φερν) τό ό’νομα, τό παιδί 
εκείνο, το οποίον αφυπνίζετο είς τήν ζωήν ύπό περιστάσεις 
τοσον τραγικές και τοσον θλιβεράς ή'ρχετο πάλιν εις μίαν 
αποφασιστικήν τής ζωής των στιγμήν, νά άναπαύση τήν 
πονοϋσαν ψοχην των είς τό σπ ίτι των, τό όποιον άλλοτε 
ώνόμαζεν άσυλον χαράς.

Και ησθανθησαν οτι είχαν τήν ύποχρέωσιν καί οί δύο νά 
αφοσιωθοϋν εστω και δ ι’ ολίγον καιρόν είς τήν ευτυχίαν 
του μικρού αύτοΟ θύματος τής τύχης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
II ώ ς β γ α , , ε τ ε  τ ή ς  σ κ ο υ ρ ι έ ς .  Πολύ συχνά  κ α -  

τα σ τρ εφ ετα ι έν ώραίον φόρεμα ή έν πολυτελές άσπρόρουχον, δ ιότι 
μ ια  κόπ ιτσα  ή μ ία  καρφ ίτσα  τά  έγέμ ισε σκουριές είς τή ν  π λύσ ιν . Διά 
να  αφαιρεθή ή σκουριά κόπτετε μ ία ν  καλήν φέταντοϋ ξεινοΰ το ϋ λ ε
μ ο νιο ύ ,τη ν θετετε εις τό στρωσιμον το ϋ σιδηρώ ματος καί επάνω εις 
αυτή ν  τό σκουριασμενον μέρος τοΰ υφ άσματος,-ό  οποίον π α τά τε  κ α τ ’ 
έπ α νά λη ψ ιν  με θερμόν σίδηρον. ’Ε πειδή ή σκουριά βγα ίνε ι είς τό σ ί
δηρον,τό καθαρ ίζετε με ολίγο κερ ί,τά  σκουπ ίζετε  κ α ί έξακολουθε ίτ  
μέχρις ού ή σκουριά άπλώ σει κα ί άναλύσει καλά . Τότε ξεπλύνετε τό 
μέρος εκείνο μέ ζεστό νερό καί καθαρ ίζε ι ε ν τελ ώ ς .

ΣΥΝΤ ΑΓ ΑΙ
Δ ι a  τ  ή  ρ η σ ι ς τ ο μ α τ ώ ν δ ι ά  σ α λ ά τ α  ν . Α ύτάς  

τας εκλεγετε αώρους, τάς σκουπίζετε καί τάς βάζετε ε ’ις ξε ίδ ι, όπως 
τα  συνή θη  τουρσ ιά .

Κ α ί α λ λ ο  ε ΐ ^ δ ο ς  δ α τ  η ρ ή σ ε ω ς  τ ο μ ά τ α ς ,  
llpewet η  ήοματα να ηνε ώριμος,νά μ ή ν  έλη τ ή ν  έλα χ ίσ τη ν  ρωγμήν 
η κ η λ ιο α . Γα; πλυν«τε μέ προσοχήν, τας στεγνόνετε, κ α ί τά ς  βά-  
ζετε μεσα είς π ήλινο ν τσ ουκ άλ ι, αέ χλιαρά νερό τόσον, ώστε τό ή -  
μ ισυ  να  η να ι από^ τομάτες καί τό άλλο ή μ ισ υ  νερό. Τάς βάζετε έπάνω  
εις μετρ ια ν φ ω τ ιά ν . Ό τ α ν  π λη σ ιάζο υν  νά βράσο'-ν ή  το μ ά τες  ά να -  
οαίνουν εις τή ν  έπ ιφ άνειαν, όπόταν κ α ί μέ κουτάλαν τρ υπ η τή ν  προσ- 
εκτικα^ τας βγάζετε καί τας βάζετε μέσα είς λεκάνη ν, ‘ γ εμ ά τη ν  κούο 
νερό Εαν χ α λά σ η  κ α μ μ ία  δέν τή ν  μεταχειρ ίζεσθε . Ό τ α ν  κρυώσουν, 
τας βάζετε ειτε εις τενεκεδες, ε'ίτε εις δοχεία γ υά λ ινα , τα  οποία 
εχετε γεμ ίσε ι μέ τή ν  άκόλουθον σάλτσαν : ' Είς μ ίαν λ ίτραν νερό, 
βράζετε 2 °  δρ- ά λ ά τ ι τή ς  κουζίνας, 1 κρεμμύδι μέτριον όλ’ να γαρύ
φαλλα,δάφνην, θυμάρι καί δ .τ ι άλλο άρωμα θέλετε. Κ α τα  τα ς  άνα-  
λογιας αύτάς βράζετε^δσον ποσόν χρειασθήτε. τό περνάτε, τό  κρυό- 
νετε και γεμ ίζετε  τα  δια τα ς  το μ ά τας προωρισμένα δοχείά σας. Ά -  
φαιρείτε^ τόν άερα, άφοϋ βράζετε τά  μέ φελους σκεπασμένα  δοχεία 
σας εντός μ εγά λη ς  χύτρας μέ νερό (b a in -m a rie )  τά ς  σφραγίζετε και 
τα ς  φυλ ά ττετε . Τάς το μ ά τα ς α ύτά ς  μεταχειρ ίζεσθε διά π αραγεμ ιστάς

Τά μ α θ ή μ α -α  τή ς  Έ π α γγ μ α τ ικ ή ς  καί Ο ίκοκυρικής Σχολής έρχον
τ α ι από τή ς  1ης 8(βρ ιθυ. Μ αθητρια ι επί διδάκτρος διά τό τμ ή μ α  
τώ ν τεχ νιτρ ια ώ ν ραπτριών έγγράφοντα ι μέχρι 1ης 8(βρ ίου. Δ ιά ‘τά  
ιδ ια ίτερ α  μαθήματα^ τή ς  οίκοκυρικής μέχρι 15ης 8)βρίου.

Ο κατάλογος τω ν δωρεάν εισαγομένων έκλεισε σνμπ ληρω θέν-  
τος του αριθμοΰ α υτώ ν .

Δ ίδακτρα δια τας τεχ νιτρ ιας δρ 8 Ôta τή ν  κοπτικήν καό ρ απτικήν  
μόνον. Δρ. 15  δι ολα τά  μ α θ ή μ α τα . Δ ιά τά  κ α λλ ιτεχ ν ικ ά  μ α θ ή -  
τα ) δ ια  τό σίδηρον κα ί_τήν μαγειρ ικήε 1 δρ. τό μ ά θη μ α .

Κυρία πολυ ανεπτυγμένη καί κατέχουσα διακεκριμένην 
θεσιν ζητεί έν καλόν μάθημα εις οικογένειαν. Είναι άνωτέρα 
πάσης συστάσεως καί θά είαι έξαιρετικώς τυχηρά ή μαθή- 

τρια ήτις θα διδαχθη παρ’ αυτής. Περισσοτέραι πληροφο
ρίας παρ’ ήμϊν.

«


