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ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΑΛΟΝΙΑ
Β'.

Τήν εβδομάδα αύτήν οπου ή εκλογική κίνησις έχει φθά- 
σέι είς μεγίστην ζωηρο'τητα, όπου τά  στόματα τών υ π ο 
ψηφίων ρητορεύουν παντού, οπου οί φίλοι τούς περιστοιχί
ζουν καί οί εχθροί προσπαθούν μέ κάθε θυσίαν νά τούς ε 
ξοντώσουν, τήν εβδομάδα αύτήν καί αί γυναίκες επί τ έ 
λους ηλεκτρίζονται, συγκινοΰνται, καί λαμβάνουν μέρος έ- 
νεργότεοον είς τήν εκλογικήν πάλην.

Αί αί'θουσαι έν τούτοις μένουν καί πάλιν κλεισταί, τά  
έπιπλα  καλώς προφυλαγμενα καί τά  διάφορα ζαχαροπλα
στεία μεθ’ δλην τήν άποκρηάτικην κίνησιν αργούν σχεδόν. 
Τά κέικ καί το τσάϊ αντικαθιστά τό ρετσινάτο καί τά οι
νοπωλεία είναι τά  ζωηρότερα κέντρα τής πολιτικής κινή- 
σεως. Αί γυναίκες τών πολιτευόμενων αδειάζουν έπί τέλους 
καθ’ ολοκληρίαν τήν είσοδον τοΰ σπιτιοΰ των καθώς καί 
ενα δύο άπό τά  προχειρότερα δωμάτια, ένοικιάζουν πρό
στυχα καθίσματα, ένδύονται μέ δ,τι έ'χουν πλέον μ,εταχει-  
ρισμένον καί παλαιόν, κρεμοΰν εις τούς τοίχους λιθογοαφη- 
μενας εικόνας τών συζύγων καί τών μ ε τ ’ αύτών συνδυα
σμένων, έ'χουν έπάνω είς ενα μεγάλο τραπέζι τής μέσης 
τούς δημοτικούς καταλόγους καί δύο τρία δοχεία μέ κα
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πνόν καί έκεϊ δέχονται.

II εςωθυρα είναι δ ιαπλατα  ανοικτή, καί δύο τρεις λοΰ-  
στροι πωλοΰντες εικόνες καί σύμβολα τριγυρίζουν παρά τήν 
είσοδον. Αυτο είναι κατα τά έννέα δέκατα τό πολιτικόν 
σαλόνι τής νεωτερας Έλληνίδος, ήόποία έ'χει πολλήν έ-  
πιτυχιαν, εαν ενθυμ,ήται τά όνόμ,ατα τών έπισκεπτομένων  
εκλογεων, ως και τά  ονόματα τών γυναικών καί τών παι-*  
διών των. Τι κάνεις Γιώργο; τί νέα Δ η μ ή τρ ι; ΓΙώς είναι 
τα  παιδια, κυρ Νικόλα ; II κόρη σου ή Μαριγούλα είναι 
ωραία κυρ Γιάννη, ίδου ποΰ περιστρέφεται περίπου ή πο 
λίτικη συνομιλία τής κυρίας υποψηφίου. Καί οσον ή ημέρα 
τής κρισεως πλησιάζει,  οί διάφοροι κύρ Γιάννηδες έ'ρχονται 
πολλοί μαζή, περιφέρονται έντός τών δωματίων καί τών 
διαδρόμων μ,ε τά  καπελλα είς τό κεφάλι καί μέ τό τσ ιγά 
ρο είς τό στόμα,' ομιλοΰν, συζητοΰν, απαριθμεί ό καθένας 
ες αυτών τας ψήφους, ας διαθετει, ύπενθυμ-ίζουν τόν νεκρόν 
θειον ή αδελφόν, οί όποιοι κατά τά  Ε λλη νικά  έθιμα, έξα -  
κολουθοΰν να έ'χουν καί μετά  θάνατον ψήφον καί ή κυρία 
σημειόνει δλα αύτά, παρακολουθεί τάς σκέψεις καί τάς ι
δέας των, χωρίς καμμια, μ.ά καμμία άπόστασις νά τούς 
χωρ’.ζγι πλέον εις τόν τρόπον τής άντιλήψεως τών πολιτικών 
καθηκόντων καί υποχρεώσεων.

Είς μερικάς έπαρχίας καί μικρούς δήμους . αί κυρίάι τών 
υποψήφιων φθάνουν καί μέχρι καπηλειού άκόμη, έάν πρό
κειται να προσηλυτισθγ εκει κάποιος κομματάρχης δυσα-  
ρεστημενος. Σύρουν τόν χορόν είς τό αλώνι, έάν υπάρχη κα-  
νεν πανηγύρι τάς ημέρας τών έκλογών καί αναλαμβάνουν 
με την μεγάλειτέραν τοΰ κόσμου εύκολίαν υποσχέσεις, τάς  
όποίάς, έάν ολοι οί υποψήφιοι έπραγμ,ατοποίουν, δέν θά ή'ρ- 
κει ό'χι ή ιδία των περιουσία, άλλά καί ολόκληρος ή Ε λ 
λάς νά τωληθή.
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Αυτή είναι περίπου ή είκών των πολιτικών σαλονιών 
και των πολιτευόμενων κυριών με εξαιρέσεις πολύ, πολύ ο- 
λίγας.  'Υποθέτω δτι τά  σαλο'νια αυτά δέν έ'χουν τίποτε  
κοινόν ούτε μέ τά γνωστά πολιτικά σαλόνια, τά  όποια δι-  
ηύθυναν και ¿ζωογονούσαν αί κ. κ. R oland  και Noecker 
καί Σ τάελ  καί L am bert της Γαλλίας, ούτε με τά  π ο λ ι 
τικά σαλόνια τά ίδικά μας της εποχής του ’Όθωνος, εις 
τ ά  όποια ¿πρωτοστατούσαν γυναίκες, ως ή Καλλιόπη Π α-  
παλεξοπούλου του Ναυπλίου, αί άδελφαί Ζαίμη, αί άδελ-  
<ραί Λοιδωρίκη καί άλλαι πολλαί της ¿ποχής ¿κείνης γυ - 
ναΐκες καί μητέρες καί άδελφαί πολιτευόμενων. Ό λ α ι  αύταί  
αί Έ λληνίδες των παλαιών καλών χρόνων, ¿τηρούν πρωτί-  
στως την πατροπαράδοτον αρχοντιάν τών οικογενειακών των 
παραδόσεων, καί ¿πέβαλαν τον σεβασμόν καί τόν θαυμα
σμόν εις τόν μικρόν λαόν, ό όποιος τάς έθεοποίει.

Τά σπίτια των ήσαν ανοικτά κατά  τρόπον πολύ διαφο
ρετικόν του σημερινού, ανοικτά διά τό φαγοπότι του λαου, 
ανοικτά δ ι’έλεημοσύνας, αί όποιαι ¿δίδοντο εις τούς πτωχούς  
καί διά νουθεσίας καί συμβουλάς φιλικάς, αί όποιαι ¿δίδοντο 
εις τούς νοικοκύριδες. Τά σαλόνια, τά  όποια δεν ήσαν τότε  
άπό παρκέτο, ά λ λ ’ ουτε από βελούδινα έ'πιπλα, τά  σαλό
νια συνεκέντρωναν τούς ¿κλεκτούς του τόπου, εις τους ο 
ποίους αί γυναίκες ώμίλούν καί διηγούντο την ιστορίαν τών 
πατέρων των, την δράσίν των εις τόν πόλεμον της έθνικής 
άναγεννήσεως καί ανέπτυσσαν πολιτικά προγράμματα εις 
τά  όποια πρωτοστατούσα καί διεπουσα ήτο ή Μεγάλη  
'Ιδέα , ή ιδέα μιας μεγάλης Ε λλά δ ος ,  άνταξίας της Ε λ λ ά 
δος του παρελθόντος.

Ή  νεολαία τών χρόνων ¿κείνων ήτο ένθουσιώδης καί π α 
τριωτική, ήτο πρόθυμος εις κάθε θυσίαν, είχεν όνειρα καί 
έλπ ίδ α ς  καί ιδανικά, διότι γυναίκες τοιαύτης περιωπής την 
έν έπνεαν καί την ¿φανάτιζαν όχι μόνον κατά τάς ημέρας τών 
έκ λογών, αλλά πάντοτε καί παντού καί εις κάθε περίστασιν.

Ή  αοίδιμος Πηνελόπη Παπαηλιοπούλου, ή όποία ήτο 
ανεξάντλητος εις αφηγήσεις της πολίτικης ζωής τών χρό
νων ¿κείνων, ¿γνώριζε την πολιτικήν ιστορίαν όχι μόνον τής 
Ε λ λ ά δ ο ς ,  άλλά καί τών μεγαλειτέρων Ευρωπαϊκών κρα
τών, όπως δεν τήν γνωρίζουν σήμερον ούτε αυτοί οί διπλω-  
μάται μας. '11 Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου ύπηρξεν ή κ. 
R oland της Ε λλά δ ος  κατά τήν μεταπολίτευσιν. ΤΗτο ό 
πυρρήν της Έπαναστάσεως, ήτο ή ψυχή αυτής καί δεν ύ
πηρξεν έπαναστάτης τών χρόνων ¿κείνων, ο Οποίος νά μην 
ύπετάχθη εις τάς διαταγάς της ύπερόχου καί μεγαλοφυούς 

αύτης γυναικός.
Ά λ λ ά  τότε τά αναγνώσματα τών κυριών δέν είχαν τ ί 

ποτε τό κοινόν με τά σημερινά. Ή  ιστορία τής Ελληνικής  
Έπαναστάσεως, ή ιστορία της Γαλλικής Έπαναστάσεως, ή 
ιστορία της Αικατερίνης της Μεγάλης ιδού ή βιβλιοθήκη 
άπό τήν όποιαν άνεπτύσσοντο τά  πνεύματα καί έμορφω- 
νοντο αί πολιτικαί ίδέαι τών γυναικών της έποχής αύτης. 
Καί ί δού πώς τότε μέ τήν άσυγκρίτως’ κατωτέραν μόρφω - 
σιν του λαου, ή πολιτική ευπρέπεια ήτο άνωτερα της ση
μερινής καί ή πολιτική ζωή πλέον ειλικρινής καί πατριω
τική καί άδολος άπό σήμερον.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Α Η  Τ Η Σ  Π Ϊ Θ Α Γ Ο Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  Θ Ε Α Ν Ο Τ Σ
Κ Α Τ Α  ΤΗΣ ΖΗΑΟΤΓΙΙΙΑΣ

Θεανώ προς Νικοστράτην , χαίρεη1.

’Ή κ ουσα νά γίνεται λόγος διά τήν τρέλλαν του άνδρός 
σου καί τήν ίδικήν σου. Εκείνος έχει έρωμένην καί σύ τόν 
ζηλεύεις. Έ γ ώ  λοιπόν, ώ φίλη, ¿γνώρισα πολλούς άνδρας, 
οΐτινες έπασχον άπό τήν άσθένειαν αυτήν. Γοητευμένοι, 
φαίνεται, άπό τάς γυναίκας αύτάς. γίνονται σκλάβοι των 
καί δέν ήμποροΰν νά άντισταθοΰν εις τήν γοητείαν των. 
Σύ έ'χασες τό θάρρος σου, βασανίζεσαι καί συνομοτεΐς κάτι 
έναντίον του συζύγου σου. ΔΓ ¿σε, ώ φίλη, ή άρετή έν τώ 
γάμω έ'γκειται όχι εις κατασκοπείαν του συζύγου σου, 
ά λ λ ’ εις συγκατάβασή ποός αυτόν. Καί ή συγκατάβασις 
συνίσταται εις τό νά ύποφέργς τήν πλάνην του. ’Εάν συ- 
χνά ζγ  παρά τ γ  εταίροι, αυτη είναι δΓ ηδονήν, ένω ή σύ
ζυγος είναι διά τήν αλληλοβοήθειαν, ή όποία συνίσταται 
όχι εις άνταπόδοσιν κακών πράξεων άντί κακών, ά λ λ ’ ουτε 
εις άνταπόδοσιν τρέλλας άντί τρέλλας. Τά λάθη αυτά, φί
λη, ή γκρύνια τά  έρεθίζει εις υψιστον βαθμόν, ένω ή σιωπή 
τά ησυχάζει καί καταπραύνει. “Ό πω ς ή φωτιά, σβύνονται 
καί αυτά άπομ.ονούμενα. ’Εάν μέμφεσαι τόν άνδρα σου δι’ 
δ,τι ήθέλησε νά σου κρύψγ, τόν άναγκάζεις νά άποκαλύψγ 
τά  πάθη του καί τότε θά σέ προδίδει άπροκαλύπτως. ’Εν
νόησε λοιπόν δτι έπισκέπτεται τήν έταίραν δΓ άπλην δια-  
σκέδασιν, ένω μαζη σου ζγ  καί θά ζήσν) πάντοτε ζωήν κοι
νήν καί σέ α γα π ά  μέ λογικήν, ένω ¿κείνην ά γα π α  μέ π ά 
θος. Ή  ίδική της έπιρροή είναι έφήμεοος, διότι τό πάθος 
διαδέχεται ταχέως ό κόρος καί ή ψυχρότης. Σύζυγος, ό ό
ποιος δέν είναι έντελώς έκδοτος, συνέρχεται ταχέως. Διότι 
υπάρχει τίποτε ματαιότερον άπό τό πάθος, τό όποιον γεν-  
να ή άδικία ; Ό  σύζυγός σου θά έννοήσγ δτι άδικεΐ τήν τ ι 
μήν του, άφοϋ ούδείς φρόνιμος άνθρωπος έπιμενει εις έκου- 
σίαν τρέλλαν. Άναγνωρίζων λοιπόν τά  δικαιώματά σου καί 
σκεπτόμενος τόν ί'διον έξευτελισμόν, θά σέ έννοήσγ καί θά 
μετανοήσγ, μή ύποφέρων τήν κατακραυγήν της κοινής γνώ 
μης. Ζησε λοιπόν, ώ φίλη, χωρίς νά παλαίης καί νά ζητγς  
δικαιοσύνην άπό τάς εταίρας, διακρινομένη διά τάς προσ
πάθειας ύπέρ τού συζύγου σου, ύπέρ της ευημερίας του οίκου 
σου, διά τάς καλάς σχέσεις σου, διά τήν προς τά  παιδιά  
σου στοργήν. Μή γίνεσαι άντίπαλος της εταίρας, διότι η 
άμιλλα μόνον μ ε τ ’ άνθρώπων έναρέτων έπιτρέπεται.

Τοιαύτη άμιλλα θά σέ διαθέσν) εύνοϊκώς εις τήν συμφι- 
λίωσιν, διότι τά καλά ήθη μάς κάμνουν έπιεικεΐς πρός τούς 
εχθρούς μας, ώ φίλη, καί ή ύπόληψις είναι έργον τής τιμής  
καί μόνης. Διά νά δύναται ή γυναίκα νά έπιβάλλεται κά
πως εις τόν άνδρα, πρέπει νά τον τ ιμ γ  μάλλον, παρά νά 
τόν ύποβλέπγ ώς έχθοόν. "Οσον περισσότερον ό άνδρας σου 
θά τιμάται άπό σέ, τόσον θά έρυθριά δι’ εαυτόν καί θά 
θέλγ νά συμφιλιωθγ μαζή σου, καί τόσον θά σέ ά γ α π α ,  ά 
ναγνωρίζων τάς πρός σέ άδικίας του καί τήν φρόνησιν τής 
ζωής σου καί άναμετρών τήν δύναμιν τής πρός αυτόν στορ
γής σου.
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"Οπως οί πόνοι τού σώματος κάμνουν γλυκυτέραν τήν 
θεραπείαν, ού'τω καί τάς διαφοράς τών φίλων διαδέχονται  
ειλικρινέστερα', συμφιλιώσεις. Ά ν τ ίτ α ξ ε  λοιπόν τάς τοιαύ-  
τας άποφάσεις εις τά πάθη του συζύγου σου. "Αν τό τρελ-  
λόν πάθος του σε κάμγ  νά παραφερθής άπό τήν λύπην,  
καί ή έλλειψις τής άξιοπρεπείας του σέ κάμει νά χάσγς τήν 
ίδικήν σου, καί ή οικονομική σπατάλη του σέ κάμει έπί-  
σγς σπάταλον τότε θά φανγ δτι καί σύ έξέπεσες ώς αυτός 
καί θά είσαι άξιοκατάκριτος όσον καί ¿κείνος. Καί έάν, 
χωριζομένη αύτοΰ, λάβεις άλλον άνδρα, παρόμοιον μέ τόν 
πρώτον καί τρίτον ομοιον του δευτέρου ! Διότι διά νέαν γ υ 
ναίκα ή χηρεία είναί τι άνυπόφορον. Έκτος έάν θά ζήσγς  
μόνη, χωριζομένη άπό τόν άνδρα σου. ’Α λλά  τότε θά χ ά -  
σγς καί σπίτι καί σύζυγον καί θά άναγνωρίσγς άμέσως 

: πόσον ή ζωή ύπό τοιούτους δρους είναι δυσάρεστος.
Ά λ λ ά  θά έκδικηθής τήν έταίραν. Θά σέ άποφύγγ διά 

τήν άσφάλειάν της, άλλά καί αν έκδικηθής, μία γυναίκα  
σεμνή είναι άδεξία εις τοιαύτην πάλην. Ά λ λ ’ είναι άρα 
ώραίον νά άγωνίζεταί τις καθ’ έκάστην διά τόν σύζυγον ; 
Καί τί θά κερδίσγ, άφοϋ αί φιλονεικίαι καί αί ύβρεις οΰτε 
τήν διαφθοράν περιορίζουν, ού'τε τήν έχθρότητα παύουν. 
Ά λλά θά συνομώσγς έκδίκησιν έναντίον του j "Όχι, φίλη. 
Ή  τραγωδία μας διδάσκει νά νικώμ.εν τήν ζηλοτυπίαν,  
εις τήν σύνθεσιν του δράμ.ατος τής έγκλημ.ατούσης Μήδειας.  

-Μην έμμένεις λοιπόν καί μήν έντρυφάς εις τήν λύπην, δπως 
δέν πρέπει νά έγγίζωμεν μέ τό χέρι πονοϋντας οφθαλμούς. 
Διότι ύποφέρουσα μέ καρτερίαν τήν λύπην σου, θά τήν κα-  
ταπραόντις μόνη σου τ χ γ έως.

Έ λ έ ν ι ι  Γεωργιάδον

ΑΠΟ ΤΟ Τ Α ΞΕ ΙΑ Ι  M O T .  Η  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α
ΙΔ'.

Τα περιστέρια τής Βενετίας ! Έ χο υ ν  καί αυτά την ιστο
ρίαν των άνά μέσον τών αιώνων τής άκμής καί τής παρακ
μής, δπως έ'χουν τήν ιστορίαν των δλα τά  πράγματα  τής 
μοναδικής αυτής χώρας.Καί είναι ή ιστορία δόξης καί μ ε γ α -  
λείου, είναι ιστορία συνδεδεμ.ένη μέ -yciv ηρωισμών καί τήν 
άνδρε ίαν τών ναυτών της, ή ιστορία τών περιστεριών τοϋ Ά 
γιου Μάρκου,τά όποια συνεχίζουν καί αυτά μίαν φυλήν ηρω
ικών περιστεριών, τών πρώτων ί'σως έξ δσων έχρησιμοποιή-  
θησαν ώς άγγελιοφόροι πολεμικών ειδήσεων.

Ένετικής καταγωγής οί άπώτατοι καί προαιώνιοι πρό
γονοί των είχαν άκολουθήσει τόν στόλον τής Δημοκρατίας 
εις τάς άλλεπαλληλους κατά τής ωραίας νήσου της Μεσο
γείου πολιορκίας του. Τά όβούζια καί τά  πυροβόλα, τά  δο-  
λοφόνα καί άνανδρα αύτά δπλα, ήσαν τότε άγνωστα εις τήν  
πολεμ.ικήν τέχνην. Καί δι’ αυτό ή ηρωική Κρήτη δέν ύπετάγη  
καί δέν ήττήθη ώς αί άλύ.αι πόλεις καί τά κράτη, τά  οποία 
δέν ήμπόρεσαν νά άντιστουν εις τάς γενναίας έπιθέσεις τοϋ 
ναυμάχου αύτοϋ λαοϋ. Εις τόν ηρωισμών τοϋ πολιορκητοϋ 
κντετάσσετο τοιοΰτος ηρωισμός τών πολιορκημενων, ¿ίστε ό 
®τόλος κ α τ ’ έπανάληψιν έπέστρεψεν άπρακτος διά νά ζη -

τησγ νεας επικουρίας καί νεας οδηγίας άπό τήν κυρίαρχον 
άρχήν.

Καί δσον ή Κρήτη δέν έ'πιπτεν, ή Δημοκρατία δέν είχεν  
εις χείρας τά κλειδιά τής Α νατολή ς καί ή κυριαρχία της 
εις τήν Μεσόγειον διέτρεχε κίνδυνον. Άδιάφοοον άν ή Ε λ 
λάς ολόκληρος άπό άκρου εις άκρον έβενετοκοατεΐτο, 
έάν τό Βυζάντιον ύπετάσσετο καί εάν τό Άδριατικόν^καί 
τό Αίγαΐον ήσαν κτήμα άναφαίρετον τών Βενετών άρχόν- 
των. Ή  Κρήτη άντέτασσεν ηρωικήν άντίστασιν καί έ'μ,ενεν 
άπόρθητος καί άπροσπέλαστος εις άξιοπρεπή καί ύπερήφα-  
νον άμυναν.

Καί ή Βενετία μ,έσα εις τούς θριάμ.βους τής δόξης καί εις 
τήν χαράν τοϋ μεγαλείου έ'τρεφε τήν άγωνίαν αυτήν τής  
άντιστάσεως καί τήν άνησυχιαν καί τό πείσμα δΓ ενα μ ι-  
κρόν λαόν, ό όποιος τήν ¿κούραζε καί τήν έξήντλει εις θυ
σίας άγονους. Καί ό Δόγης άπό τό φωτοπελεκημ.ένον π α 
λάτι του έξήταζε κάθε πρωί τόν ορίζοντα καί έ'βλεπε μ.α- 
κράν εις τήν σμαραγδοστρωμένην θάλασσαν καί εις τόν γ α 
λανόν ουρανόν της, ώς νά έζήτει ά π ’ έκεϊ τό ά γγελμ α  τής 
νίκης.

Πρωι καί βράδυ ό Δόγης μ.έ τά  "δια του τά χέρια ¿σκόρ
πιζε  κριθάρι άφθονον εις τήν πλατείαν τοϋ Α γ ίο υ  Μάρκου, 
ένω μέσα εις τήν ώραίαν έκκλησίαν έψάλλετο ιδιαιτέρως 
δέησες διά τήν πτώσιν τής Κρήτης.

Ό  κόσμος παρηκολούθει τάς δεήσεις τής έκκλησίας, δέν 
έννοοΰσεν ομως τί έζητοϋσεν ό Δόγης άπό τήν πλακόστρω-  
τον πλατείαν,  τήν οποίαν έννοοϋσε νά διατηρώ πάντοτε  
κριθαροσπαρμένην ’σάν άγρόν.

Τά έ'τη παρήρχοντο μέ τήν ιδίαν πάντοτε στενοχώριαν 
τής Δημοκρατίας, μέ τήν αυτήν μανίαν τής μ.υστηριώδους 
καί ώς συνθηματικής ιερουργίας τών παλαιών μ.υθικών μυ
στηρίων τής Έλευσίνος.

Έ ν α  πρωί γενική κωδωνοκρουσία δ’λων τών ναών τής Β ε 
νετίας έκάλει τόν λαόν εις λιτανείας καί προσευχάς. "Ολοι 
έζήτουν τήν έξήγησιν τής αιφνίδιας χαράς εις τήν θάλασ
σαν, δλοι έφαντάσθησαν, δτι ό στόλος θά είχεν έπανέλθει  
ν ικ η τ ή ς .Ά λ λ ’ ή 6 1 ΐ ^ β ( ^  ήτον ή'συχος,χωρίς κανέν πλοίον, 
ούτε πολεμικόν, ούτε ναυτικόν νά έ'χν) προσορμ,ισθή κατά ' 
τήν νύκτα ¿κείνην εις τόν άπέραντον λιμένα της. Ό  τ η 
λέγραφος ήτον άγνωστος τήν έποχήν ¿κείνην, ή διά ξηράς 
συγκοινωνία δύσκολος, δλοι λοιπόν έμεναν εις άπορίαν καί 
δλοι έτρεξαν εις τήν πλατείαν τοϋ Ά γ ιο υ  Μάρκου διά νά 
μάθουν τί συυ,βαίνει.

'Ο Δόγης, οί άρχοντες, οί ρΚΚ^Ι^ίΟΓΪ δλοι εύρίσκοντο 
πρό τοϋ ναοϋ, εις τήν πλατείαν τοϋ όποιου πλήθος περιστε-  
ριών μέ κόκκινες ταινίες εις τόν λαιμόν καί μέ μικρά χ α ρ 
τάκια κρεμασμένα άπό αύτάς ¿πτερύγιζαν, έ'τρωγαν, ¿γουρ
γούριζαν, εύθυμα καί ευχαριστημένα.

Ί Ι  σαν αί ποώτοι άγγελιοφόροι περιστεραί, τάς όποιας οί 
Βενετοί είχαν γυμνάσει καί έξαπολύσει άπό τήν Κρήτην 
διά νά άναγγείλουν τήν πτώσιν της. 'Υπό φόβου μ,ήπως 
μία ή δύο άποπλανηθοΰν καί χαθοϋν, οί Βενετοί έγύμ.νασαν 
πολλάς μαζί καί τάς έξαπέστειλαν. Καί έ'φθασαν δλαι, χ ω 
ρίς νά λείψϊ) μία, φερουσαι εις τόν Δόγην τό ά γγελμ α  αη



4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡίΩΝ

Κρήτη επεσεν καί έξηγοΰσαι συγχρόνως το μυστήριον της 
καθημερινής μεταβολής της πλατείας εις αγρόν.

Από τότε τα  περιστέρια εκείνα μετεβλήθησαν εις ίεοά 
πτηνά , δικαιούμενα να <ροΟν ύπό την σκιάν του 'Αγίου 
Μάρκου, να κτίζουν τάς φωλεάς των, εις τάς στέγας των 
Ρ Γ Ο Ο ^ ί ί β β  να πτεριγίζουν, να παίζουν καί να ψάλλουν 
την αγαπην των μ.εσα εις την ώραίαν πλατείαν καί νά 
τρεφωνται απο τον δημόσιον θησαυρόν, αλλά καί από δώρα 
των ξένων, οι οποίοι δια νά τα  ίδοΰν από κοντά, τους προ
σφέρουν εις κάθε ώραν της ημέρας κριθάρι καί τροφήν.

Και από τότε αι διαδεχθεΐσαι αυτά γενεαί, δεν λαμβά-  
νουν πλέον μ,έρος εις μ,άχας, δεν επιχειρούν πλέον ταξείδια  
μακρεινά άνά τάς θαλάσσας καί τούς πόντους, ά λ λ ’ ήσυχα, 
ειρηνικά καί τρυφηλά καί αυτά δπως καί οί απόγονοι των 
μεγάλων θαλασσομάχων, άρκοΰνται νά ψάλλουν τόν έ'ρωτα, 
νά επιδεικνύουν τό κάλλος των εις τάς πλατείας καί νά 
τσιμπώσι την τροφήν των από μέσα από τά  άβρά καί τρυ- 
φερα χέρια των Ά γ γ λ ίδ ω ν  καί ’Αμερικανίδων περιηγητριών.

ΑΙΙΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ
Τ Ω Ν  Τ Υ Φ Λ Ω Ν  Κ Α Ι  Κ Ω Φ Α Λ Α Λ Ω Ν

Γ .

Μ α ο ί α  H e u r t i nw
Κ ατά  τά  τελευταία έ'τη παρόμοιον θαΰμα μέ τό τ ή ς - Έ -  

λενης Κελλερ έγινε καί εις την Γαλλίαν εις τό Λάρναϋ, 
εις τό πρόσωπον της Μαρίας ITeurtin νέας τυφλής καί κω
φαλάλου, ή οποία σήμερον είνε δέκα εννέα ετών. Τό θαύμα 
τό οποίον έ'γινε εις την Γαλλίαν είνε περισσότερον άξιοπε-  
ρίεργον από τό της Αμερικής,διότι ή Λόρα B rid gm an  καί 
η Έλενη Κέλλερ ηλθον εις τόν κόσμον μέ ολας τάς αισθή
σεις τους. Η Μαρία H eu rtin , μόνη, είνε τυφλή καί κ ω 
φάλαλος εκ γεννειής. Εις αύτην τό σκότος καί η σιωπή 
είνε απολύτως αιώνια.

’Ιδού τί διηγείται εις τό ώραΐον βιβλίον του : Φυλακι
σμένη ζωή,  ό κύριος L oilis  A m o u ld 2 ό άφωσιωμένος καί 
διαπρεπής ιστοριογράφος της Μαρίας H eu rtin  :

«Κατά τό πρωί της 1ης Μαρτίου 1 8 9 5 ,  τρείς ταξε ι-  
διωται, οι οποίοι ειχον αποπλανηθη την προηγουμένην, 
περνώντες τό πολύγωνον τοΰ πυροβολικού του Πουατιέ,έφθα- 
σαν εις τό ώραΐον κατάστημα του L arnay, τό όποιον δι
ευθύνουν αί «άδελφαί του ελέους». Έ σ α ν  ένας βαρελοποιός 
από τό V erton  καί η θεία του,οί όποιοι έ'σπρωχναν εμπρός 
τους ενα κοριτσάκι δεκα χρόνων, του οποίου η ζωώδης φυ
σιογνωμία μαρτυρούσε φύσιν ά γρ ία ν  δεν ώμιλοΰσε καί δέν 
ή'κουε : ήτο από τότε οπού εγεννηθη τυφλή καί κωφά
λαλος.

«Μέ τά  καστανά μάτια  της, έκύτταζε προς όλα τά  μ έ 
ρη, αλλά δέν έ'βλεπε : ητο τυφλή. Φαίνεται ότι η φύσις 
από την πρωτην στιγμήν ητο εναντίον της, διά νά την 
καταδικασ/] να στερηθ*/) καθε συγκοινωνίας μ.έ τόν εξωτερι
κόν κόσμον».

ΤΙ ζωή της μικράς Μαρίας H eurtin  εις ηλικίαν δέκα

ετών ώμοίαζε περισσότερον μέ την ζωήν ζώου παρά ανθρώ
που. ’Επειδή ή μόνη αί'σθησις όπου είχε ή το ή γεΰσις, δεν 
εσκεπτ,ετο τίποτε ocWo άπο t v j v  τροφήν τγ)ς.

Κτυπουσε μέ λύσσαν μέσα εις τό πιάτο της, όταν αύτό 
ητο άδειο. Μίαν ημέραν μία γειτόνισσα της έβαλε γλυκό 
επάνω εις τό ψωμί της· κατώρθωσε τήν έπομένην νά έ π α -  
νευρν) τον δρόμον εως εις τό σπίτι της, καί άρχισε νά φω- 
ναζη με αναρθρες φωνές εμπρός εις τήν πόρτα ενώ έπερνοΰσε 
τό ψωμί της άνάμεσα από τά κάγκελα, διά νά της δώσουν 
και παλιν γλυκό. ”11 ακόμη, ευρισκε μέσον νά π χ γ  έως εις 
τό βαρέλι του κρασιού τοΰ πατέρα της καί ν’ άνοίξν) τήν 
κανουλα δια να πινγ μ.έ τήν ησυχίαν της

Είνε βεβαίως αύταί πρ.άξεις κάποιας νοημοσύνης, άλλά  
νοημοσύνης ολως διόλου ζώου, τάς όποιας κάμουν καί αυτά  
διά νά ζητήσουν τήν τροφήν των ή νά κλέψουν κάτι όπου 
τους αρεσει. Οταν ευρισκε άντίστασιν άρχιζε νά φωνάζν) 
μ.ε τέτοιες φωνές, ώστε τήν ήκουαν από ολο τό τετράγω-  
νον. ’Ό χ ι  μόνον δέν έπαυσαν όταν ήλθεν εις τό σχολείον 

του L arnay, άλλά καί έδιπλασιάσθησαν. ’Επειδή δ,τι ή'γ- 
γιζε  ευρισκεν ότι ήτον αγαπητόν καί ξένον μέ ο,τι είχε  
συνηθίσει εις τήν πατρικήν οικίαν, έθύμωνε φοβερά, καί ή 
κατάστασις αυτη διήρκεσε δύο μήνας.

Ενα τοιοΰτον ον η αδελφή Μαργαρίτα ή'οχισε μέ άπό-  
φασιν κατά τήν μέθοδον του ιατρού H ow e νά διδάξγ.  
Α λλα τό εργον της απλής αύτής αδελφής ήτο πολύ πλέον 

δύσκολον διότι αί δύο ’Αμερικανίδες δέν είχαν γεννηθή τυ-  
φλαι καί κωφάλαλοι, καί διότι οΐ γονείς των ήσαν πολύ 
έξυπνοι καί μορφωμένοι άνθρωποι. 'Υπήρχε καί εις τάς δύο 
αύτας αταβισμός, ό οποίος δέν εύρίσκετο εις τόν αύτόν βα
θμών εις τους γονείς της γαλλιδος,τούλάχιστον όσον αφορά 
την πνευματικήν μ,όρφωσιν. Τέλος ή ανατροφή τών μικρών 
Αμερικανίδων ηρχισεν εις ηλικίαν ε π τά  ετών, ενώ της Ε 

λένης H eu rtin  εις ηλικίαν δέκα ετών.

Ή  αδελφή Μαργαρίτα έγνώριζεν ότι ήδύνατο νά τό έπι-  
ΤυΧΘ μεθοδικώς, και μ.ε πεποίθησιν, καί έζήτησε νά 
εξυπνήσνι τήν νοημοσύνην της μικράς, διότι ήτο βεβαία ότι 
η φυλακισμένη εκείνη ψυχή θά τήν εννοούσε τέλος.

Ηρχισε μ.ε τα απλουστερα μ.εσα : έζήτησε νά τήν κάμ,η 
να εννοήσν) οτι υπάρχει ένα σημείον ιδιαίτερον, μέ τό ό 
ποιον σημειόνομεν κάθε πράγμα οπού μεταχειριζόμεθα.

«Βλεπουσα ότι ή Μαρία αγαπούσε ιδιαιτέρως ένα μικρό 
μαχαιρακι της τσέπης, τό οποίον είχε φερει μ.αζη της από 
τό σπίτι της, της τό έπήρε. Ε κείνη  έθύμωσε. Της τό έ -  
δωκει όπισω όιά μίαν στιγμήν καί της έβαλε τά  χέριά της 
τό ένα επάνω εις τό άλλο εις τρόπον, ώστε τό ένα νά κό- 
πτν) τό άλλο, τό όποιον είνε διά τούς τυφλούς καί κωφαλά
λους το σημείον του μαχαιριού, έπειτα της τό έπηρε πάλιν. 
Το παιδί έθύμωσε, άλλά μόλις έμαθε νά κάμν·/) μόνη της 
το σημείον, τό οποίον της ε'μαθαν, της έπέστρεψεν όριστι- 
κώς τό μαχαίρι.  Ί ό πρώτον βήμα έγεινε, τό παιδί έννόησεν 
ότι υπάρχει κάποια σχέσις μεταξύ τοΰ σχήματος καί τοΰ 
άντικειμένου.

Ε πίσης έμαθαν εις τήν μικράν, οτι έπρεπε νά κάμγ μέ 
τά  χέριά της τό σημείον τοΰ αύγοΰ, διά νά τής δώσουν ένα
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αυγό, τοΰ πηρουνιοΰ διά νά έχη ένα πηροΰνι κ .τ .λ .  ’Εντός 
ολίγου μετεχειρίζετο όλα αυτά τά σημεία κατά τήν ώραν 
τοΰ γεύματος καί τής έδιδον πάντοτε ό,τι ζητοΰσε. Έ ν  
τούτοις μέχρι τής ώρας αυτής δέν ήμποροΰσαν νά συνεννοη- 
θοϋν μέ τήν μ.ικράν παρά διά τά  πράγματα , άλλά διά τάς  
ιδιότητας τών πραγμ.άτων πώς νά τήν κάμουν νά τάς έν-  
νοήσν) ; Η αδελφή Μαργαρίτα καί αύτό τό κατώρθωσε διά 
τάς συγκεκριμένας ιδιότητας τάς όποιας ευκόλως τό χέρι 
ήμπορεϊ ν’ άντιληφθή, καθώς τό σχήμα, τό βάρος, τήν έκ-  
τασιν κτλ. άλλά πώς νά τήν κάμγ νά έννοήσγ τήν πτώ -  
χειαν, τήν δυστυχίαν, τήν νεότητα, τό γήρας; Πώς νά κά
μουν τήν νέαν αυτήν ψυχήν, ή όποία μόλις έξυπνά νά έν- 
νοήσν) τάς τρεις αύτάς μεγάλας έννοιας : τήν πτώ χειαν, τό 
γήρας, τόν θάνατον ;
• Δια να τής δώσουν την ίδεαν τής πτω χείας τήν έκαμαν 

νά εγγισγ μιαν πτω χήν, ή όποία φοροΰσε κουρέλια καί είχε  
εις τήν πλάτην κρεμασμένο ένα βρόμικο σακκοΰλι, καί κ α τ’ 
άντιθεσιν ενα άλλο πρόσωπον καλά ντυμένο καί στολισμένο 
με κοσμήματα και το οποίον είχε ολίγα χρήματα εις τήν 
τσέπην του. Τότε τό παιδί έξανέστη έδήλωσεν ότι δέν θέ
λει να εινε πτω χή  και οτι ο πατέρας της είχε χρήματα  
καί έδειξεν όλην τήν άποστροφήν της διά. τούς ζητιάνους 
καί τούς πτωχούς. Κατέβαλλον δέ πολλούς κόπους διά. νά 

"τήν ησυχάσουν.
Ό τ α ν  ήδυνήθη νά έννοήσγι τό γήρας,αύτό τής έκαμε τήν 

φοβερωτεραν έντύπωσιν· μετεχειρίσθησαν δ ι ’ αύτό μίαν 
γργάν κωφάλαλον όγδοήντα δύο έτών, όνομαζομένην ’Ονο
ρίναν. Ή  Μαρία τής ήγγισε τό πρόσωπον, έψαυσε τάς  
ρυτίδας της καί τό κυρτόν σώμά της καί έκαμε τήν σύγ-  
κρισιν μέ τό ίδικόν της πρόσωπον καί σώμα. Ή  άδελφή 
Μαργαρίτα τής είπε ότι καί αυτή μίαν ημέραν θά γηράσν] 
καί ότι θά έ'χτ) ρυτίδας όπως ή Όνορίνα. Ή  έξέγερσίς της 
ήτο τρομερά, έφώναζεν ότι δέν θέλει καί ότι αύτό δέν θά 
γίνν) όταν θά γηράσν) δέν θ’ αφήσν) ποτέ νά καμπουργιάσγ.

Διά νά τής δώσουν τήν ιδέαν τοΰ θανάτου, τούς έχρη-  
σίμευσεν ό θάνατος μιάς άδελφής κωφαλάλου, ό όποιος συ
νέβη αίφνιδίως : ή Μαρία τήν άγαποΰσε πολύ καί έκείνη
είχε άρχίσει νά τής πλέκν) ένα ζεΰγος κάλτσες. Ή  άδελ
φή Μαργαρίτα ώμίλησε μέ γλυκύτητα διά τόν θάνατον εις 
τό παιδίον λέγουσα ότι ήτο πλαγιασμένη, ότι δέν θά ση- 
κωθγ πλέον, ότι δεν θά έργασθή πλέον : «Καί τής κάλτσες  
μου, πότε θά τίς τελειώσν] ; ήρώτησεν ή μικρά. Τής έ-  
πρότειναν νά πλησιάσν) τήν νεκράν, ά λ λ ’ εύθύς ώς τήν 
εύρε ψυχράν έσυγκινήθη καί τήν έσύγκρινε πρός τόν π ά 
γον. Καί όταν τής είπαν ότι καί αυτή θά άπέθνησκε μίαν 
ήρ,έραν ή'ρχισε νά κλαίγ καί νά οργίζεται.

Είχε  τό αί'σθημα τής εύμορφιάς καί τής φιλαρεσκείας. 
Ό τ α ν  έξήταζε καμίαν φίλην καί τήν ευρισκε ώραίαν καί 
στολισμενην, ήσθάνετο πραγματικήν άπόλαυσιν. Ή  φιλα- 
ρεσκειά της έφάνη μίαν ημέραν περισσότερον, όταν διά τής 
άφής άντελήφθη, ότι ό γιακάς μιάς άλλης μαθήτριας ήτο 
καλλίτερο» σιδερωμένος άπό τόν ίδικόν της. Έθύμ.ωσε καί 
καταζάρωσε τόν γιακά τής άλλης.

Άφοΰ άπαξ ή Μαρία έμαθε τά σημεία τά  όποια άνα-

φερονται εις κάθε άντικείμενον καί εις κάθε ιδιότητα τοΰ 
άντικειμένου, εις κάθε ιδέαν καί κάθε πράξιν καί αί'σθημα 

ήδύνατο νά συνομιλή περί όλων. Ό τ α ν  θέλγ ν ’ άκούσγ 
πιάνει τό χέρι τής άδελφής Μα.γαρίτας καί παρακολουθεί 
όλας τάς κινήσεις όπου κάμνει έκείνη μέ τά δάκτυλά της,  
διά τάς λέξεις τής συνομιλίας. Ό τ α ν  θέλν) νά όμιλησγ κά-  
μνει αυτή ή ιδία τά  σημεία μέ τό χέρι της. Καί ουτω διά 
τής μιμικής γλωσσης συνεννοείται τελείως.

Ά λ λ ’ αύτό δέν ήτο άρκετόν διά ν’ άποκτήσν) τελείαν  
μόρφωσιν, διότι δέν δύνανται νά μεταβάλλουν τά σημεία  
τόσες φορές όσες λέξεις έχουν άνάγκην. ’Έ πρεπε ν ’ ά π ο -  
συντεθοΰν αί λέξεις εις γράμματα καί τότε μέ τά  2 4  αύτά 
γράμματα ήδύνατο νά σχηματίστ) λέξεις καί νά έκφράσγι 
0λας τάς ιδέας καί αίσθήματά της. ’Έ π ε ιτ α  διά τής μ ε 
θόδου τών τυφλών καί κωφαλάλων τήν έμαθαν νά γράφν) 
καί ουτω τήν ημέραν όπου έγνώριζε νά γράφν) καί νά δια-  
βάζγ, ή'ρχισε ν ’ αποκτά πλήθος νέων γνώσεων1

Περιττόν νά εΐ'πωμεν ότι ή άνάγνωσις είνε ή μ ε γ α λ ε ιτ ε -  
ρα της διασκέδασις, έχει όμως καί άλλας. Διασκεδάζει 
παίζουσα ντόμινο μέ τήν άδελφήν Μαργαρίταν. Μ ετα χ ει 
ρίζεται τήν γραφομηχανήν καί έμαθε άκόμη νά γράφν] ό
πως όλοι κοινώς γράφομεν, επάνω εις τόν μαυροπίνακα. Τά  
ταξείδια τήν διασκεδάζουν πολύ, ενεκα τών διαφόρων αι
σθημάτων όπου αισθάνεται εις τήν θάλασσαν, εις τόν σι
δηρόδρομον ’Α γ α π ά  νά πηγαίνγ  μέ τό αύτοκίνητον
όπου τόν δρόμον ευρίσκει «πολύ ταχύ καί πολύ εύχάρι-  
στον». Καί ουτω ή φυλακισμένη αύτή ψυχή είνε σήμερον 
έλευθέρα, καί κοινωνεϊ, μέ τόν κόσμον, όπως κάθε άρτιος 
άνθρωπος.

(Κατά τ’ο γα λλικόν).  ΕΙρνινιι Ν τκολαΐδοιτ

ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τό γραφείον έπωλήθη, τό άντίτιμόν του ώς καί μέρος 

τής άλλης κληρονομιάς τής Σόνια; έξυυδεύθη διά νά 
τελειώσν) τάς σπουδάς του ό .’Αλεκος Δήμος εις τό Παρίσι, 
όπου είχε μεταβή μέ τήν Σόνια καί μέ τήν μητέρα της, 
ά λ λ ’ ό γάμος του δέν έγινεν.

Καί εις μέν τάς δύο γυναίκας έλεγεν, ότι ήθελε νά έξα-  
σφαλίσν] πρώτα τό στάδιόν του όπου θά ήτο δυνατόν τοΰτο, 
καί έπειτα  νά κάμν) τόν γάμον του. Πραγματικούς όμως μέ 
τάς αναβολας αύτάς ήθελε νά κερδίζν) καιρόν, καί νά έπι-  
διωξν] μ,ελλον άνετωτερον μέ κανένα γάμον πλούσιον, ό ο
ποίος θά του έπέτρεπε νά πραγματοποιήσν) τά  Φ ιλ ό δ ο ξ α  

σχέδιά του.

Εφυγε λοιπον διά τάς ’Αθήνας, έφωδιασμένος μέ χρή-  
μ.ατα, τά  όποια τοΰ έδωκεν ή πενθερά του, μέ ώραία κο
στούμια καί μέ συστατικά γράμματα, τά  όποια τοΰ είχαν  
δώσει , διάφοροι Έ λληνες  έκ τών ίσχυόντων εκεί, τούς ό
ποιους είχε κατορθώσει νά γνωρίσν). Καί ήλθεν εις τάς ’Α 
θήνας, όπου δέν έβράδυνε νά ευργ τήν πλουσίαν νύμφην, 
ποΰ είχεν ονειροπολήσει εις τήν κόρην ενός ’Αθηναίου μ ε-  
γαλοκτηματίου, τοΰ κύρ Σταύοου τοΰ Μηνά, όπως ήτο



Η Ε λ έ νη  Μην« δεν ητον ώροεία, ητον όμως νόστιμη,  
έξυπνη καί πολύ μορφωμένη. ’Επειδή πολύ μικρά είχε χ ά 
σει την μητέρα της, ό πατέρας της την έ'κλεισε μαζή  μέ 
την μικροτέραν αδελφήν της εις τό σχολεΐον των Καλο
γραιών, διά να άνατραφοΰν, ώς ελεγεν ,  ευρωπαϊκά καί νά 
μ-αθουν γαλλικά καί πιάνο.

Ο γέρων Μήνας επί των ζητημάτων της ανατροφής των 
παιδιών^του είχεν ώρισμένας ιδέας. Τούς υιούς του δεν τούς 
ηΟελεν επιστήμονας. Δο'ξα τώ Θεω ειχεν άρκετά χρήματα ,  
ώ σ ,ε  να μην ευρισκοντο εις την ανάγκην νά κυνηγούν τύ 
δίδραχμον ώς γιατροί καί δικηγόροι, έ'λεγε. Ν ά έμάνθαναν 
γραμματα, οσα τους εχρειάζοντο γιά  νά πολιτευθοΰν. Τούς 
/¡θελε δημοτικούς συμβουλους, βου/,ευτάς καί 6 Θεός είχε  
και οι ανώτερα.

Τα κοριτσιά του δεν ήθελε νά γίνουν δασκάλες, ά λ λ ’ 
ούτε νά σπουδάσουν εις τό Άρσάκειον. Την γλωσσά του ό 
καθένας την ξέρει άπό την μητέρα του. "Αμα μάθγι καί νά 
την γράφτ) χωρίς λάθη, είναι δ,τι χρειάζεται. ’Ενώ τά  γ α λ 
λικά ! ω ! αυτα τα γαλλικα τού είχαν βγάλει την ψυχή. 
Πο’σα θα ειχε κερδίσει άπο τά άρχαϊα που είχεν εύρει εις 
τα  διάφορά Οικόπεδα του, αν πριν νά του τά  άνακαλύψγ 
η Ελληνικη Κυβερνησις,αυτός εί'ξεοε γλώσσα νά συνενοηθη 
μ.ε τους ξένους. Ε πειτα  τώρα οπού είχε πλουτίσει, ήμπο-  
ρούσε και δήμαρχου κάλπην νά έκθεση καί μέ τον μεγάλον

_  Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ  Ι Σ  

ΕΝ Δ Ι Η Γ Η ΜΑ  ΑΠΟ Τ Ω Ν  Η Μ Ε Ρ Ω Ν  Τ Ο Υ  Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ
Ο  Ν Ε Ο Σ  R A B B I

Την ερώτησιν όμως αυτήν δέν έκαμε μόνον ό σκώπτων Μ α λα 
χ ία ς ,  άλλα καί πολλοί ά'λλοι. Π ού  ήτο ; που ήτο ; Τό πρός αύτόν  
μίσος ε ίχε  φθάσει εις το ζενίθ. * 0  θάνατος δέ του Λαζάρου , ή ά'ρ- 
νησίς του τά να έλθη πρός τον θνήσκοντα φίλον, ήρέθισε τά πνεύ 
μα τα  ύπερμέτρως. Έ νίσ χυσ ε  τούς εχθρούς του, ένέβαλε φόβον καί 

αμφιβολίαν εις την  ψ υχήν  των οπαδών του. ’Επωφελούμενοι τής  

περιστάσεως οι άσπόνδως μισοΰντες αύτόν συνεδρίασαν, άποφασίσαν-  
τες όμοφώνως νά τον ύποδείξωσιν είς τήν καθεστώσαν άρχήν  καί 
τους Σαναδρινους ώς δημ αγω γόν , ώς ταραξίαν, έχο ντ α  πολιτικούς  
σκοπούς, καί μή  άποβλέποντα  ε’ις ά'λλο, ή είς τήν  αρπαγήν τής δυ
ναστείας- Δέν εχομ εν  ανάγκην αποδείξεων, έκραύγαζαν συνεδριάζον-  
τες· ήθελε σώσει τον φίλον του άν είχε  κά'ποιαν δύναμιν. Έ κ  συικ- 
φώνου άνεφέρθησαν είς τάς άρχάς καί κα τή γγ ε ιλα ν  αυτόν ώς ύ π ο 
πτον  επαναστάτην καί καθαίρεσην του καθεστώτος. Διά  τούτο οί 
όλίγιστοι πιστοί του έκ τού όχλου  έσπευσαν νά έμποδίσωσι τήν  ά'φι- 
ξίν του εις Ιερουσαλήμ, γνωρίζοντες είς αυτόν τά διατρέξαντα.

«Ραββί,  νυν έζήτουν σε λιθάσαι οί ’Ιουδαίοι, καί πάλιν  ύ πά -  
γεις έκεί  ;»

Είνε πονηρός άνθρωπος, έλεγε  μέ στεντορείαν φωνήν ό Μ αλα-  
χ ια ς ,  δραττόμενος τής ευκαιρίας "όπως έπανακτήση τή ν  επιρροήν του 
επί των συμπολιτών του. Ε ίχα  δίκαιον ή όχι 8ταν σάς έ λ ε γ α ( αύτός 
δέν είνε ά'λλο, παρά άνανδρος καί ουτιδανός αγύρτης ! Καί ένώ έπα-  
νελαμ βα νε  δια τριτην φοράν μ ε τ ’ ερ,φάσεως τήν τελευταίαν του φρά-  
σιν, εις τήν εν τώ μέσω τού' δρόμου συνάθροισιν, ιδού ό Βαρούχ καί 
η Α ριελλα σπευδοντες εις την  οικίαν Σιμωνος τού λεπρού, υγιείς,  
ευτυχείς,  κρατούμενοι από των χειρώ ν.

κόσμον να σχετισθή, άν εί'ξερε γαλλικά.

Τα παιδια του λοιπον έ'πρεπε νά μ.άθουν γαλλικά, αφού 
αυτα ησαν τό κυριώτερον γνώρισμα τής καλής κοινωνίας. 
Γαλλικα και πιάνο θα είπη άνθρωπισμο'ς, πολιτισμο'ς, αρ
χοντιά, έ'λεγεν ο' κύρ Σταυράκης, δταν ώμίλει μέ ένα Π λα-  
κιωτην παλαιόν του φίλον καί σύντροφον. Τί βγαίνει νά 
είσαι πλούσιος, νά έ'χης χρήματα, καί νά μένης βουβος, 
δταν βρεθής με ανθρώπους πολιτισμένους. Ή  κο'ρες του λοι
πόν δια να παρουν άνδρας καλής τάξεως έ'πρεπε νά μ.άθουν 

γαλλικα και πιάνο. Ά λ λ ’ επειδή ό κ. Μηνάς ή γά π α  καί 
την οικονομίαν, επεθύμει ή κόρες του νά γίνουν καί καλές  
νοικοκυρές. Η  καλογρηές τού είχαν ύποσχεθή καί τό ένα 
και το αλλο καί ό κύριος Σταυράκης Μηνάς, ώς ώνομάζετο,  
αφοτου ειχε πλουτησει, άφησε τά  κορίτσιά του, κλεισμένα  
έξ έτη εις το Καθολικόν σχολείον.

Ητο καλοκαίρι, όταν ό Άλεκος  Δήμος έπέστρεψεν από  
το Παρίσι. Αι Άθήναι ε’ρημωμέναι από τον καλόν κόσμον, 
πλεουσαι μ.εσα είς σύννεφα σκόνης, ψηνόμεναι ύπό ήλιον 
τροπικόν,καθε άλλο παρά διαμ.ονή ευχάριστος ήσαν διά τόν 
νεον, ο οποίος είχε ζησει εως τότε είς δύο ώραίας πόλεις  
εις την ’Οδησσόν καί τό Παρίσι.

Επειτα  ο Αλεκος Δήμος δεν ήρχετο είς τάς ’Αθήνας, 
ούτε διότι η γα π α  τον ωραΐόν των ουρανόν, ού'τε διότι έπ ε -  
θυμει νά έπισκεφθή τά  ώραΐα καί δοξασμένα των μνημεία.  
Ο ουρανος ητο δι αυτόν ωραίος παντού όπου ήμποροΰσε 

να εξασφάλιση πλούσιον μέλλον, καί ή χώρα ένδοξος καί

Π αρατηρήσατε αυτους τούς δύο! έφώναξεν ό εκ Γεθσημανής Ά -  

μως, όστις ητο εις τ ην  συνάθροισιν επίσης,  καί στρεφόμενος πρός τόν  
Μ αλαχίαν  : ’Ιδού ή άπάντησις  είς τήν  δημηγορίαν σου !

Και τι σκέπτεσαι συ περί τού διαβήματος αυτού τού Ν αζωεαίου  
να μη ν  ελθη εις βοήθειαν τού φίλου του ; ε ίπεν άλλος έκ τού οχλου .

Δεν γνωρίζω τας βουλας αυτού, άπήντη σεν  ό Ά μ ώ ς .  Έ ν  μόνον  

γνωρίζω καλώς, οτι τα εργα τα όποία έως τώρα μάς έδειξεν είνε 

θεία, ύπεράνθρωπα, ώς τά βλέπετε καί σείς, οί κραυγάζοντες. Τούτο  
μέ άρκεί.

Μα την αλήθειαν εσυ δεν είσαι δύσκολος" καλόγνω μος άνθρωπά-  
κος, εφώναξε τρίτος μέ σκωπτικόν γέλω τα .

* **

, Π «ρήλθεν ή νύκτα αύτή , έφάνη τό φως τής τετάρτης άπό τού  
ενταφιασμού ημέρας, εύρόν τ ήν  Μαρίαν είς τήν  αυτήν θέσιν.

Αίφνης ακούονται είς τόν άντιθάλαμον φωναί διάφοροι καί τά β ή 
μα τα  τής Μάρθας ζωηρά, όχι οπως είς τας τρείς παρελθούσας η μ έ 
ρας, κατευθυνόμενα πρός τό δωμάτιον τ ο ύ  θανάντος. Εισέρχεται έν 
αυτω και βαλλουσα μετά αητρικής στοργής τάς χείράς της έπί τής  
ερυθροκαστανής μετάξινης πλούσιας κόμης τής αδελφής της λέγει:

Μαρία, εγέρθητι" ό ’Αβραάμ έφερε μίαν χαροποιάν εϊδησιν : ό
Διδάσκαλος έρχεται" καί ό Έ ν ώ χ  προσέτι τόν εΐδεν. Έ φ ά ν η  μετά  τών  
μαθητώ ν εις τήν  ’Ιεριχώ, ερχόμενος πρός τήν Βηθανίαν. ’Εγέρθητι  
γρήγορα, να ύπά γω μ εν  είς προϋπάντησίν του.

Ή κούσθησαν τότε λυγμοί συνοδεύοντες τά δάκρυα τής Μαρίας" 
δέν ήδύνατο ν ’ άπαντήση  πρός τήν άδελφήν της, διά τής δεξιάς της  
εκαμε μόνον σημείον  : π ή γαινε  σύ" ύψώνουσα τήν  κεφαλήν είς σ η -  
μειον αρνήσεως. "Οχι, έγώ δέν έρχομ αι.  Είνε άργά πλέον .

'Η  Μάρθα δέν έπερίμεινε νά άκούση περισσότερον" εφυγε βια
στική είς προϋπάντησίν  τού Διδασκάλου. Ή  Μαρία έμεινεν  ¿ Ά ρ ο -
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μεγάλη, παντού ό'που ο ί'διος ήμποροΰσε νά γίνη μέγας καί 
ένδοξος.

Ά π ό  τό παράθυρον τού δωματίου του είς τό ξενοδοχείου 
τών Ξένων, εις τό οποίον είχε μείνει, τό πρώτον πράγμα  
ο που άντίκρυσεν ήτο ό Παρθενών, ό όποιος έπλεε μέσα είς 
μίαν άποθεωσιν χρυσοκόκκινων φλογών. Τό θεαμ.α τόν έ'τεο- 
ψεν, αλλά δεν τόν συνεκίνησε. Καί δέν έχασεν ού'τε στ ιγ 
μήν είς αίσθηματικάς εκστάσεις, οπως ώνόμαζε κάθε θαυ
μασμόν και καθε προσηλωσιν είς οίονδήπτε ώραΐον πράγμα.

’Εκείνο, το οποίον τον άπησχόλει την στιγμήν αυτήν πολύ 
δυσαρεστως ήτο η ερημωσις τού ξενοδοχείου του, ή ζέστη  
καί ή σκόνη. Ό  Άλέκος Δήμος είχε, κανονίσει τό πρό
γραμμα του καί δεν ήτο άπό εκείνους, πού χάνουν καιρόν. 
Άλλως τε καί τά  μέσα δέν τού έπέτρεπαν νά περιμένη.

Έζητησε λοιπον πληροφορίας περί τών θερινών κέντρων  
καί ό υπηρέτης τού ξενοδοχείου τού άνε'φερε τά  δύο Φά- 
ληρα, την Κηφισσιαν καί τά  διάφορα θερμά λουτρά τής 
Ελλάδος, μεταξύ τών οποίων ιδιαιτέρως του συνέστησε τήν 

Αιδηψόν, μέ ζήλον, εξηγούμενου άπό τά  ποσοστά, τά  
οποία είχεν έξασφαλ,ίσει διά κάθε ξένον, τόν όποιον θά 
έστελλεν είς τό εκεί ξενοδοχείον.

Ο Ά λεκος Δήμος έσκεπτετο καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού 
γεύματος πού ήτο προτιμότερου νά περάση τον μ,ήνα τής 
μεγάλης ζέστης. Είς τό Φάληρου, είς τήν Κηφισσιαν ή είς 
τά λουτρά τής Αιδηψού ί "Ενα ζεύγος γερόντων, οί όποιοι 
έτρωγαν είς ένα τραπεζάκι πλησίον τού ίδικού του, τού έ-

μένη. Ά λ λ ά  διατί νά μήν ύπ ά γη ,  όπως καί ή άδελφή της, καί τ ό 
σοι άλλοι,  ά μ α  ήκουσαν, οτι ό νέος Ρ αββί προσήγγιζεν  είς τό μ έ 
ρος" αυτή ήτις  έδειξε πάντοτε  τόσον σεβασμόν καί πίστιν  πρός τούς 

λόγους του ; ήτο ένδειξις παραπόνου, διότι ό Διδάσκαλος δέν ήθέ-  

λησε νά  έλθη. όταν έστειλαν πρός αυτόν, ζητούσαι τό έλεός του διά 

τόν α γ α π η τό ν  άδελφόν ; ήπίστει άρά γέ τώρα πλέον  καί αύτή πρός 
τήν θαυματουργόν του δύναμιν ;

Γοργοί τώ βήμ ατι έσπευδεν ή Μ ά ρ θ α .Ά π ή ν τ η σ ε  τόν Διδάσκαλον  
εις τόν δρόμον, ήμίσειαν ώραν μακράν τού οι'κου της.  Ά μ α  ώς ει-  
δεν αυτόν άπό μακράν, άνελύθη είς θερμά δάκρυα, καί είπε μ ε γ α 
λοφώνως : ’Εάν ήσο εδώ, δέν θά άπέθνησκε. Καί ή πίστις της όμως 
μενει σταθερά πρός τόν Διδάσκαλον. «’Α λ λ ά  καί νύν οίδα ότι. όσα 
«ν αιτήση τόν Θεόν, δώσει σοι ό Θεός» λέγει ό Ε υα γγελ ισ τή ς ,  ε π α 
ναλαμβάνουν τάς λέξεις,  άς μετεχειρίσθη, ίδοϋσα αυτόν.

Ε ίχε  παρέλθει μία ώρα σχεδόν άφ’ ότου είσήλθεν είς τό δω μά
τιον τού θανόντος, ειδοποιούσα τήν άδελφήν της περί τής άφίξεως 
του Ραββί ,  οτε καί πάλιν  έφάνη έν αύτώ, άσθμαίνουσα καί λέγουσα  
πρός τήν  ιδίαν : Σπεϋσον, ό Διδάσκαλος ήλθε καί κράζει σε" πρέπει  
να ελθης καί σύ. Ά ν ε υ  δευτέρου λόγου τήν  φοράν αυτήν εοριψε τόν 

πέπλον της έπί τής κεφαλής ή Μαρία καί έφυγε ταχέω ς μετά  τής  

αδελφής της, τάς όποιας παρηκολούθησαν καί όλοι οί τυχόντες  έξ 

Ιερουσαλήμ καί τών πέριξ έν τώ ο’ίκω των πρός παραμυθίαν των,  
ωί ήρχοντο καθ’ έκάστην,  κατά τό θρησκευτικόν των εθιμον, όφεί-  
λοντες κατά καθήκον νά έξακολουθήσωσιν έπί μ,ίαν εβδομάδα.

Ό  ’Ιησούς δέν ε ίχεν  είσέλθει είς τήν κώμην" έμεινε υ,ετά τών  
μαθητών περιμένων αύτάς είς τό μέρος,  όπου ά πή ντη σεν  αυτόν ή 
Μαρθα τό πρώτον.

'Ως είδεν αύτόν καί ή Μαρία, έπεσε γονυκλινής πρό τών ποδών  
σου καί ήκούσθη συντετριμμένη ή φωνή της καί γοερά, λέγουσα έπ ι-  
σης, ότι άν ή ρ χ ετο  δέν θά άπέθνησκεν ό αδελφός της. Ή σ α ν  φλό
γες οι λόγοι τ η ς ,  έξερχόμεναι τών χ ε ιλ έω ν ,  τά όποία  ε ίχον  κλεισθή

φανησαν άνθρωποι πλούσιοι καί καθώς πρέπει. Ή  γραία κυ
ρία εφοροΰσε μ εγάλ α  διαμάντια είς τά  αυτιά καί είς τά  
δάκτυλά και ο γέρων κύριος, έφαίνετο νά εχη όλην τήν 
εκτιμησιν τού υπηρέτου. Κ ατά τάς ιδέας τού Άλέκου Δ ή 
μου, αυτα ησαν χαρακτηριστικά ασφαλέστατα τής υψηλής 
περιωπής τών δυο άγνωστων Είς τό καπνιστήριου έ'πειτα 
οταν ο γέρων κύριος ήθέλησε νά ανάψη τό πούρο' του ό 
Αλεκος Δήμος ευοεθη άνάπτων καί τό ίδικόν του. Τώ 

ετεινε με πολλην εύγενειαν τό άναμ,μένο σπίρτο του πριν 
να αναψν) ο ί'όιος καί τούτο ή'ρκεσε διά νά ανταλλαχθούν αί 
πρώται φιλοφρονήσεις ρ,εταξύ των.

Η γραία κυρία επλησίασε τούς δύο άνδρας, βαρυνομένη 
και αύτη την μονότονον συντροφιάν τού συζύγου της. Ό  Ά 
λεκος εσπευσε νά τήν περιποιηθή καί μ ετά  δέκα λ επ τ ά  οί 
τρεις αυτοί άνθρωποι ήσαν σχεδόν φίλοι.

Άφοΰ ωμιλησαν διά τήν σκο'νην καί τήν ζέστην, ήλθεν 
ή σειρά καί τών εξοχικών κέντρων. Οί δύο γέροντες θά 
έ'φευγαν τήν άλλην ήμέραν διά τήν Αιδηψόν, όπου τά λου
τρά ήσαν θαυματουργά καί ή ζωή περισσότερον άπό ε υ χ ά 
ριστος. "Ολαι αί οίκογένειαι πού έμποδίσθησαν τό έ'τος 
εκείνο ένεκα τών εκλογών νά φύγουν διά τά Α’ίξ καί 
τό V ich y  ήσαν είς τήν Αιδηψόν. Κάθε βράδυ οί νέοι ¿χό
ρευαν καί οί γέροντες έ'παιζαν. Δύο τρεις γάμοι έψιθυρί- 
ζοντο άπό γνωριμίας συναφθείσας εκεί.

Ό  Ά λεκος  Δήμος, όταν μάλιστα ή'κουσεν ότι καί συνοι
κέσια έγίνοντο είς τήν Αιδηψόν, έπήρεν αμέσως τήν άπ ό-

άπό τού θανάτου αυτού όλοτελώς : «Κύριε, εί ής ώ ίε ,  ούκ άν ά π έ -  

θανέ μου ό αδελφός»" λέγει  ό Ευαγγελιστής ,  περιγράφων τήν  άφ ι-  
4ίν  της. ο

* **

Πρός τό Νότιον μέρος τής  Βηθανίας, όχι μακράν τού κεντρικού 
δρόμου, εις ένα βράχον έξ ασβεστόλιθου εύρίσκετο ό οικογενειακός  
τής Μάρθας καί Μαρίας τάφος. Πρό δύο χρόνων ό Λάζαρος είχεν  

έπισκευάσει οιύτάν, έξωραίσας καί καταβαλώ ν πολύν κόπον ό ίδιος, 
μέ σκαλίσματα έπί τών λίθων καί στολισμούς,  όσον έπέτρεπεν  ή 
θρησκεία. Καί ήνοιξεν ή θύρα αυτού διά πρώτην φοράν, όπως δ εχθ ή  
τόν έήωραίσαντα αύτόν άρχιτέκτονα. Τό όλον οικοδόμημα Ισκιάζετο  
ύπό τών έλαιοδένδρων, τ ά  όποία ήσαν φυτευμένα πέριξ.

Ή  ημέρα ήτο φωτεινή, θα'λπερά, προμηνύουσα τό έαρ έξ εκεί
νων, αί όποίαι ύπενθυμίζουν τήν  ζω ήν,  καί έχουν τήν δύναμιν νά 
φέρουν λήθην διά τόν θάνατον. Ό  ουρανός γλαυκός" ή ατμόσφαιρα  
άρωματώδης, ύπό τήν γλυκείαν  τού Ζεφύρου πνοήν.

Ά π ό  τού ένός είς τόν ά'λλον ή φήμη  διεδόθη ώς αστραπή είς 
τήν  κώ μην, ότι ό Ναζωραίος ήλθε καί έβάδιζε πρός τό μ νημ είον  
τού Λαζάρου" ώστε πολλοί πρό τής αφιξεώς του είχον . ήδη συναχθή  
έκεί  άλλοι έκ συμπάθειας, άλλοι εκ μίσους, καί πλείστοι έκ περιέρ
γειας, ύπέρ τούς εκατόν. Ό  Μ αλαχίας  εύρίσκετο έπί κεφαλής καί 
π α ρ ’ αύτώ ή Ά γ α ρ .  'Ο Β α ρούχ  καί ή Ά ρ ι ε λ λ α  μετά τής μητρός  
των Ρ α χ ή λ  έκ τών πρώτων επίσης,ώς καί ό εκ Γ εθσηυανής Ά μ ώ ς .  
'Ο αρχαίος Χ ε λ ιά χ  έξ Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ .  'Ο υπηρέτης τοϋ θανόντος ’Α 
βραάμ, κλαίων πικρώς. 'Ο νεαρός μαθητής ’Ιωάννης καί ό γηραιός  
Πέτρος προεπορεύθν,σαν τών λοιπών συνάδελφων των, λέγοντες ,  ότι 
ό Διδάσκαλος ή ρχετο  μετά  τών δύο αδελφών καί τών συλλυπουμ έ-  
νων αύτάς.

( Έ π ε τ α ι  τό τέλος) .



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

φοοσίν του. Θά έ'λθω καί εγώ εκεί, διά νά γράψω μ.ίκν μ ε 
λέτην διά τά  ελληνικά λουτρά και νά την στείλω εις το 
«F igaro» εις τό Παρίσι.

Ό  γέρων κύριος έφάνη συγκινηθείς. Είσθε ανταποκριτής  
του «F iga i’O» ; ήρώτησε μέ κάποιον σεβασριόν.

’Ανταποκριτής δχι. Συνεργάτης ναί. *0 διευθυντής του 
είναι πολύ φίλος μου καί ενόσω ή'μουν εις τό Παρίσι έγραφα 
εγώ συνήθως τά χρονογραφήματα της Ρωσσικης ζωής. Τώρα 
παρεκληθην νά γράφω χρονογραφήματα από την ελληνικήν 
ζωήν.

Ό  τίτλος, ώς συνεργάτου του «Figaro» θά έθαυματούργει  
παντού, έσκέφθη ό Ά λέκος Δήμος, ευθύς όπου είδε την μ ε 
ταβολήν της στάσεως καί των τρόπων των δύο γερόντων.

Καί χωρίς νά χάσνι καιρόν τούς άπεχαιρετισεν, άπεσύρθη 
εις τό δωμ.άτιόν του, έζήτήσεν από τό γραφεΐον τοϋ ξενοδο
χείου τάς αναχωρήσεις των άτμ,οπλοίων διά την Αιδηψόν, 
καί την επαύριον τό πρωί εις τάς επτά  έφευγε μέ τό πρώ
τον άτμόπλοιον διά την θερινήν εξοχήν,εις την όποιαν έστρέ-  
φοντο η δη ολαι αί ελπίδες του.

Κ ατά περίεργον συμ,πτωσιν οί πρώτοι άνθρωποι τούς ο
ποίους άπηντησεν εις τό άτμ,όπλοιον ητο ό κ. Σταυράκης 
Μηνάς μ.έ την κόρην του Ε λένη ν . *0 γέρων Μηνάς έπηγαινε  
κ α τ ’ έ'τος εις τά  λουτρά τής Αιδηψού διά θεραπείαν τών 
ρευματισμών του. Έξαιρετικώς δέ την φοράν αύτην είχε 

πάρει καί την κόρην του, ή όποια είχε τελειώσει τά  μαθη-  
μ,ατά της εις τό σχολείον τών Καλογραιών καί ή οποία α 
ναιμική, ώς ητον, ειχεν ανάγκην αλλαγής άέρος καί δια-  
σκεδάσεως.

Αί γνωριμίαι εις τά  ταξείδια γίνονται εύκολώτατα. Ό  κ. 
Μηνάς εις την άρχην είχεν έκλάβει τόν Ά λέκον Δήμον ώς 
ξένον, διότι ή προφορά του ητο εντελώς ςενική καί τό ΐδιό 
τροπον ταξειδιωτικόν κουστούμι του μάλλον ξενικόν ητο. 
Ό  Ά λέκος  Δήμος πάλιν έμ-υρίσθη αμέσως την χρυσήν ευ
γένειαν του κ. Μηνά καί ή Ε λ ένη  του έφάνη ακριβώς τό 
χρυσόν μ.έλλον, τό όποιον τόσον πολύ εΙχεν ονειροπολήσει, 
άφότου όριστικώς άπεφασισε νά οοφηση την Σονια.

Ή  Ε λ έ νη  ητο νέα, συμπαθητική, νόστιμη, άβγαλτη εν
τελώς καί δειλή. Ό  πατέρας της έφαίνετο νά είναι υπ ε 
ρήφανος διά τό κορίτσι του, τό όποιον δέν ώμοίαζεν ού'τε 
αύτόν, ουτε την γυναΐκά του. Σωστή ευρωπαια ! ελεγεν  
εις τόν φίλον καί παλαιόν σύντροφόν του τόν Πλακιώτην  
καί εις τούς συγγενείς του. Αυτές ή Καλόγργ,ες τής έφράγ-  
γεψαν, δλα έκτος από την πίστι της, ελεγεν υπερήφανος. 
Έτρελλαίνετο δέ κυριολεκτικώς δταν την ή/.ουε νά ’μιλή  
γαλλικ ά  μέ την ώραίαν καί άομ,ονικην φωνήν της.

Ευθύς μετά  τάς πρωτας λεςεις οπου αντηλλαζε μ.ε τον 
Ά λέκον  Δήμον ό κ. Μηνάς ώμιλησε όια την κόρην του, 
διά τάς σπουδάς της, διά τάς γαλλικάς εξετάσεις της εις 
τάς όποιας ειχε θριαμβεύσει, δ ιάτό  μουσικόν ταλαντον της. 
Ή  Ε λ έ νη  είχε κατέβει διά μ,ίαν στιγμήν κάτω και ο π α 

τέρας της ώφελήθη την ευκαιρίαν διά νά πλέξη τό έγκω-  
μιόν της εις τόν κύριον,ό όποιος έφαίνετο εντελώς ευρωπαιος. 
Ό .τα ν  ή Ε λ έ ν η  έπέστρεψε πλησίον του, τής επαρουσιασε 
τόν νεον.

Ό μ ιλ ε?  γαλλικά ’σαν Γάλλος τής είπε.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΙΣ
’ Ι ω ά ν ν α  S i e n k i e w i c z . — Έχομ.εν λοιπόν μίαν ποιη-  

τριαν επι πλέον. Είνε πάντοτε εύχάριστον νά συναντώμεν 
νεας γυναίκας, αί όποΐαι γράφουν ωραίους στίχους.

Η δεσποινίς ’Ιωάννα SÍ6nkÍ6YVÍCZ, γράφει στίχους άο 
μ,ονικοτατους με ευκολίαν καί αίσθημα. Οί στίχοι της έ 
χουν μεγαλειον καί δύναμιν.

Τραγουδει την φυσιν, καί την τραγουδεί μ.έ δλην της 
την ψυχήν. Γελά εις τάς ώραίας έποχάς καί μελαγχολεί  
εις τάς μελαγχολικάς.

La terre va m ou rir dans sa beaute perdue;
"Son so le il est venu la bercer un in stan t,

E t la terre a lancé, m ourante, sous la nue  
T oute son âm e d ’am oureuse dans un chant !
Ή  γή πεθαίνει μέ την χαμένη ώμορφιά της 
Ό  ήλιος της ήρθε νά την νανουρίση μιά στιγμ.ή,
Καί ή γή έ'ρριξε, μισοπεθαμένη, κάτω άπό τά  σύννεφα 
Ό λ η  την ψυχή της τής έρωτευμένης μέσα σ’ ενα τραγούδι. 

Αυτό είνε μ.ικρόν δείγμ,α τών στίχων τής δος ’Ιωάννας
S ien k iew icz.

' I I  κ υ ρ ί α  J u l e s  M i c h e l e t . — Ο ί γ ά τ τ ο ι .  —  ‘Η κυ
ρία M ichelet άγαποΟσε πολύ τάς γάττας , καί 'ή άγάπη  
αυτη μάς εδωκεν ενα βιβλιον της μετά  θάνατον. Μία μ ε 
γάλη άγάπη  'διά τά ζώα αύτά την έφερεν εις έπικινδύνους 
υπερβολας. Ο κύριος M onod, ο εκδότης του βιβλίου αύτου, 
λέγει: «Οι φίλοι τής κυρίας M ichelet δέν δύ ανται νά χω 
ρίσουν την άνάμνησίν της, άπό την τών γάττων μέ .τούς ό 
ποιους ήτο πάντοτε περιτριγυρισμένη καί οί όποιοι έλάμβα-  
νον μέρος εις δλας τάς περιστάσεις τής ζωής της. Ποιός δέν 
ενθυμείται τόν ώραίον Μαρτέν μέ την έ'ξυπνη φυσιογνωμία, 
τόν όποιον έμπιστεύθη δταν έγήρασε εις μ Ε ν  παλαιάν υ 
πηρέτριαν εύρισκομ.ένην εις μ,ίαν έπαρχίαν ! Ή  κυρία M i
ch e le t έπλήρωνε διά τά  έξοδά του καί του έστελνε διά
φορα γλυκίσματα, καί ό Μαρτέν τής έδιδε τακτικά ειδή
σεις διά την υγείαν του μέ γράμματα, τά όποια υπέγραφε 
μέ τό νύχι του. Ποιός έπίσης δέν ενθυμείται την μ,ελαγ-  
χροινήν T ontouq u ain , μιά ώραία άγκοράν μέ μεγάλα  
/.άτια ;» Υ πάρχουν καί πολλαί άλλαι,  καί δσαι άγαποϋν  
τής γάττες  βεβαίως θά εύρουν εύχαρίστησιν εις τό βιβλίον 
αυτό.

Σ Τ Ν Τ Α Γ Η

Κ έ ι κ  μ έ  ά μ ύ γ δ α λ ο . —  1)2 ποτήρι βούτυρο, 2 ποτήρια ζάχαβι.  2 
ποτήρια  αλεύρι, 5 αυγά , 50  δράμια μύγδαλα ,  δύο πορτοκάλια καί 
2 κουταλάκια μπέκ ιν  πάουντερ. Δουλεύετε τό βούτυρο με την ζ ά -  
χ_αριν, έπειτα ρίχνετε τούς 4 κρόκους τών αυγών καί τό ενα όλό-  
κληρο καί τά ανακατεύετε καλά , εις άλλο μέρος κτυπάτε τά άσπρα  
σέ άφρά, έπειτα ρίχνετε τά άλεύρι, άπό τό οποίον κρατάτε λιγάκι,  
τό μύγδαλο , την  σκόνην, τό ζουμί άπό τά πορτοκάλλια, λιγάκι άπό 
τό έξω ξισμένο άπό τόν τρύφτην καί τά δουλεύετε καλά' άμα γ ί 
νουν ένα μ ί γ μ α ,  τότε άρχίζετε καί ρίχνετε τόν άφρό άπό τά 'ά σ π ρα  
καί τό άλεύρι όπου έχετε  κρατήσει λ ίγο ,  λίγο καί άμα τό όλον έ -  
νω θή  καλά, τότε έχετε  μίαν φόρμα έτοιμη καί τό βάζετε μέσα καί 
τό ψήνετε εις φούρνον δχι πσλύ πυρόν. Τό αυτό χέϊκ  αν τό περιχύ 
σετε  μέ σιρόπι άπό ζάχαρι καί κονιάκ εχετ ε  ενα ώραίο σαβαρέν τής  
στιγμής.


