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Συνορορ,ηταί Ιγγράφοντα ι  εις το Ι'ραφείον 
τής «ΕΦΙΙΜΕΡΙΛΟΣ TÍÍN KVIMSIX ·

καί παρά τώ βιβλιοπω λ ε!φ ΒΙΛΜΠΕΡΓ
Γ ρ α <ρ ε ι ο ν άνοικτον καθ'1 έκάσττ,ν

■ ά >10 —  42.  Π.  ιΜ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κ λειοοκυμβαλίστριαι ?, οίκοόέσποιναι — Ό  σύζνγο?-τά τέκνα (ΰπο 

ίΖαχαρούλα? Λ αμνή) — Ηταίουν οί διδάσκαλοι ; —  Ή ΰτ.οοο/ή τοο 
&«οόχου (δπό Ύ π α τ ία ς  Στάμπα) —  Λ". Ά γ γ λ ίο ε?  έλλην'στρ ιαι, 
τ,μεΐς δε τ ί;  (ΰπο Σοφίας Σ ). ’Εξετάσει? (ύπο Κ λειούς Μ ). —  
"Υγιεινή των παίδων (6πδ "Ολγα? Ί β ά ιω φ . Ποικίλα. Έ βδομα- 
«διαίον δελτίον. - ’Α λληλογραφία. — Συμβουλή.— Σ υντα γή .— Έ π ι-
«υλλί?.

Κ Α Ε Ι Δ Ο Κ Τ Μ Β Α Λ 1Σ Ϊ Ρ ΙΑ 1  Ί  ΟΙΚΟΔΕΣΠϋΙΝΑΙ;
; Πολλαί τών αναγνωστριών μας έζήτησαν την γνώμην ημών 
επ ί της θεσεως, ήν δέον νά έπέχη εν τή, ανατροφή και τή μορ
φώσει τής κόρης ή μουσική.
; Λίαν προσφάτους ό διάσημος παιδαγωγός καί ιδία επιδο

τ ε ίς  εις τήν μόρφωσιν τής θηλείας νεολαίας κ. Κάμιλλος Σήη 
¿δημοσίευσε σχετικόν άρθρον έν τή εκπαιδευτική έπιθεωρή- 
τει, ής διευθυντής τυγχάνει, εις άπάντησιν των ζητησασών 
¿τ ί του θέματος τούτου τήν γνώμην του μητέρων. Τήν άπάν- 
τησιν αύτοΰ παραθέτομεν αυτολεξεί ώδε : «Διδάσκουσι τό 
»κλειόοκυμβαλον προς τάς νεάνιδας ωσει επρόκειτο νά έπιδο- 
»θώσιν αδται εις τήν διδασκαλίαν αυτού. Καταναλίσκουσι 
Λάλείστας τής ημέρας ώρας εις μελέτην καί έξάσκησιν, έπι- 
ϊτυγχάνουσαι διά τούτου τήν μηχανικήν τών δακτύλων έκγύ- 
υίμνασιν, τον εκνευρισμόν αυτών τε καί τών περί αύτάς, θυσιά- 
0)ζουσαι ούτω τον πολύτιμον καιρόν, Ον ηδύναντο νά χρήσιμο
ί-οιησωσιν εις αναπτυξιν τού πνεύματος καί πλουτισμόν τών 
»γνώσεων αύτών.Νομίζομεν,λέγει, ότι δέν είναι άνάγκη τοιαύ- 

ασκήσεως, όπως δυναταί τ ις  νά άναγινώσκη μουσικόν τε- 
»μάχιον, καί έννοή τά αριστουργήματα τών έξοχων τής μου- 
»®ικής εργατών. Επί τού ζητήματος τούτου προεκαλέσαμεν 
»τήν γνώμην τού διασήμου διδασκάλου Ch. Gounod. Προσ- 
»καλούμεν δέ τάς κ. μητέρας, ϊνα μελετήσωσι τήν ώς εξής 
»εχουσαν άπάντησιν του :
Β ((’Α γαπ η τέ  Κ ύ ρ ιε .
I-’ > y ' / *: »Λητείτε την γνώμην μου έπί τής θέσεως, ήν οφείλει νά
Ρκα ·εχη η μελέτη τού κλειδοκυμβάλου έν τή, άνατρουή τών
»ό,αρών δεσποινίδων μας· ή άπάντησις μοί φαίνεται άπλου- 
•β’.άτη. Ο λ ιγ ώ τ ε ρ ο ν  ω ;  ο ίό ν  τ ε  χ ρ ό ν ο ν  ΐ ΐ ι ’ έ χ ε ί·

))ΐας, αιτινες ?!έν είναι προωρισ.Αέναε δ ιά  τό  τής  
))μ.ουσεκί»Πεδασκάλ«*υ ερ γ ο ν . Λύτη είναι ή οριστική 
»γνώμη μου, ήν άφίνω εις τήν κρίσιν σας Ύμέτερος

C h . G o u n o d .»

Ή  έν Ευρώπη δημοσιογραφία κάτοχος γενομένη τής έπ ι- 
στολής ταύτης έκρινε καί έπέκρινε πολυειδώς τά έν αυτή.

Ευρίσκουσιν έν γένει ότι ό κ. C h . Gounod έφά-,η ολίγον, 
υπερβολικός καί ότι είναι άδικον νά μ.ή ένθαρρύνωσι τά τών 
εύπορων οικογενειών κοράσια, τά  υπό τής φύσεοος προικι. 
σθέντα διά μουσικής ιδιοφυίας, όπως διά μακροχρονίου καί 
κεκανονισμένης μελέτης τελειοποιώνται έν τή, μουσική.

’Αλλά κατά τήν περίστασιν ταύτην όπάρχουσικαί πολλοί,
οιτινες δέν κρυπτουσι την ευχαριστησιν, ήν προζενεΐ αυτοϊς 
ή απαλλαγή τής υπό νεαρών κορασίων μουσικής έν συνανα- 
στροφαΐς έκτελέσεως, τής άφανιζούσης κυριολεκτικώς τά α
κουστικά ημών όργανα.

Ά λλα  τ ί πρέπει λοιπόν νά κάμ.ωσιν α: μητέρες έκείναι, 
τών οποίων τά τέκνα έφθασαν εις ηλικίαν, καθ’ ήν ή έξις έ- 
πιβάλλει καλλιτεχνικήν τινα μ.ελέτην ; Είναι λοιπόν έπά- 
ναγκες νά διαγράψωσι τό κλειδοκύμβαλον *η μάλλον τήν 
μουσικήν έκ τού προγράμματος τής διδασκαλίας ; ’Ό χ ι, 
βεβαίιο;· διότι ή μουσική χρησιμ,εύουσα εις ΰγιά τού πνεύ
ματος έκγύμνασιν αποβαίνει λίαν ένωρίς είδος πνευματικής 
καί ηθικής ψυχαγωγίας, έάν μάλιστα ή μαθήτρια έχ r, ποιάν 
τινα μουσικήν διάθεσιν. Ά λλά  όσον έπιδοκιμάζομ.εν τούς 
γονείς εκείνο >ς,οιτινες υποβάλλονται εις στερήσεις καί θυσίας 
ϊ\α παράσχωσιν εις τάς θυγατέρας αυτών τά μεσα τής έκυ.α 
θήσεως τής μουσικής, τής έναρμονίου καί μαγευτικής ταύτης 
τών εύγενών τής ψ)/ής αισθημάτωνέκδηλώσεως, ότανπά τέκνα 
ταύτα κατανοώσιν, ότι αι θυσ ία ιαΰτα ι τών γονέων είναι ή η
θική αμοιβή τής εις τά μαθήματα έπιμελείας κ α ί‘καλής αυτών 
συμπεριφοράς, τόσον καταμεμφόμεθα τών γονέων έκείνων, ot- 
τινες έξ άνοήτου έγωϊσμοΰ καί μικροφιλοτιμίας έννοούσι διά 
τήςβίας καί διά παντός άλλου τρόπου νά σκοτίσωσι καί 
ΰπερπληρώσωσι τάς κεφαλάς τών τέκνων αύτών διά πολύ
πλοκων και δυσνόητων μουσικών συνθέσεων, συνεπαγομένων
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οΰ μόνον τόν κάματον και έξάντλτ,σι/ τών διανοητικών αύτων I 
δυνάμεων, αλλά καί τήν πρός τήν τέχνην των θεών καί ¡/.ου
«ών αποστροφήν.

Έ ν ένί λόγω ήθέλομεν εΰχηθή, όπως ή μουσική επιβαλ- 
ληται <ί>: ψυχαγωγόν μέσον καί ουχ_ί ως μαρτύριαν. Ειδομεν 
νεάνιδας προετοιμ-αζομένας διά μουσικούς συναγωνισμού; η 
εσπερινά; συναυλία;, δΓ ά ; τό κλειδοκύμβαλον μετεβαλλετο 
ε ί; βασανιστήριον όργανον. Κχθηλωμέναι επί τής έδρας των 
επί όκτώ η καί δέκα τής ημέρας ώρας, έζευγμέναι, ουτιος 
ε ι π ε ί ν ,  δίκην βοός εις το άροτρον, εμενον εκεί. μεχρις ού ο; 
δάκτυλοι αΰ τών άποκαμόντες ήρνούντο καί τήν έλαχι- 
«την κίνησιν, οι δε νεφροί αυτών απεποιοΰντο εις τό σ.νμα 
πάσαν καθεστικήν τάσιν· καί τούτο διά νά εχγρ η μητηρ τη/ 
κούφον ικανοποίησή τού να ακουση την θυγατέρα αυτή, ε- 
πευφηκουμίνην καί χειροκροτουμένην.

Εις τοιαύτην περίστασιν ή μουσική ακοάν του νά άνταπο- 
κρίνητα’ εις τον οκοπόν τη ; καταστρέφει τάς τε σο/ματικας 
καί πνευματικά; δυνάμεις. Συνεπώς ή νεάνις απηυδισμενη 
καί κεκοπιακυία, μ ετ’ εύχαριστήσεω; άπαλάττετα ι τής οχλη
ράς ταύτης ένασχ*λήσεως από τής επαύριον τού γάμου αυτή, 
ημέρας, καθ’ ήν ή μ.ήττρ δεν εξασκεί πλέον τάς τυραννικά; 
επ ’ αυτής αουτικάς αξιώσεις τη ;.

’Εννοήσατε λοιπόν, ώ μητέρες, ότι ή μουσική είναι τέχνη, 
ήν διά νά ι/.άθη ή κόρη οφείλει να εννοηση καί άγαπήσρ αυτήν 
ότι ΐνα μελετά αυτήν ¡/.εθ’ ηδονής, οφείλει νά εχν> έν αυτή 
τον θειον εκείνον τής μουσική; σπινθήρα, δΓ ού ο Ορφεύ; 
έαάγευε καί τά άγρια αυτά θηρία. Τό νά ύποβάλλητε τήν 
κόρην σας, εις μηχανικήν των δακτύλων έκγύμνασιν, δεν επε- 
τα ι οτι θά καταστήσητε αυτήν καί μουσικόν προτιμήσατε να 
τήν άφήσητε νά ένδύη καί ράπτη τάς κούκλα; τη;· ή ασκησις 
αύτη αποβήσεται αυτή λυσιτελεστέρα.Είναι εσφαλμένη ή ιδέα 
εκείνων,οίτινε; φρονούσιν ότι πάσα κόρη καλώς άνατεθραμμένη 
οφείλει νά άναγινωσκη τους κλασικού; διδασκάλου; και να 
έκτελή τα πλέον περίπλοκα μουσικά τεμάχια. Κατ’ έμήν 
κρίσιν ή νεάνις, δύναται βεβαίως νά είναι καλλιστα α να .ι-  
θραμμ.ένη, καίτοι αδυνατούσα νά άναγνώση τόν Ε οο ίΐΐο νοη  
καί τόν £ οίΗΐηίαηΐ). Τά προσόντα άτινα έξχσφαλίζουσι την 
ευδαιμονίαν τών τε τέκνων καί τού συζύγου καί εκτιμώνται 
παοά νέων σόβαρών καί μεμορφωμένων, ζητούντων γυ 
νκίκκ, είναι παν άλλο η δάκτυλος ελαφρό; και ευκίνητο, και 
ταχεία τής μουσική; άνάγνωσις καί έκτέλεσις.

’Αλλά μήπως ή μουσική καί μόνη αποτελεί τήν εσφαλμέ- 
νην ποοείαν τής ανατροφή: των κορασίων ; μήπως αί νεαραί 
γυναίκες εφοδιάζονται διά των προσόντων εκείνων, ών δέον
τα ι, όπως έκπληρώσωσι τόν μόνον παρ’ ήμΐν άνεγνωρισμένον 
προορισμόν χυτών : τον τής συζυγου και μητρος. Ω; κα. άλ
λοτε είπομεν ή μάθησις τής Γραμματική;,Γεωγραφία;, Ιστο
ρίας, Φυσικής κλπ . δέον νχ συνοδεύηται καί συμβαδίζη μετά 
τής θεωρητική; καί πρακτικής έξασκήσεως πάντων τών άφο- 
οώντων ε ϊ; τήν μόρφωσιν τή ; γυ/αικός ω ; οικοδεσποινη;, συ
ζύγου καί μη το ο;. ’Ά ;  μιμηθ ομ.εν κατά τούτο του; πρακτι-
κωτάτους Γεοαανού;, ο ίτινε; διδάσκουσι καί τάς νεαράς αύτάς 
άοιστοκρά τιδα ; ε ί; τά τή ; διευθύνσεως τού οίκου, τήν Οεω 
οητικήν καί πρακτικήν οικονομίαν, τήν νοσηλευτικήν, τήν 
ραπτικήν, κοπτικήν, μαγειρικήν, τούς διαφόρους τής πλυντι-

κής τρόπους, τό σίδηρον, τέλος παν όπερ πάσα οίκοδέσποινκ- 
οφείλει νά γνωρίζη, ίνα προσηκόντω; διανέμ,η τήν εργασίαν· 
καί δ ιατάττη τά τού οί'κου.

Εις έπισφράγισιν τής ΰπό πάντων τών άνδρών χνεγνωρι— 
σμένης άληθείας ταύτης, παραθέτομ.εν ώδε τήν άπάντησιν· 
γνωστού ήμϊν πατρός πρός τήν τόν μηνιαίον έλεγχον αποστει— 
λασαναύτώ κόρην του. Ή  επιστολή αυτής είχεν ώς εξής: «ΓΙά— 
τερ μου. Ε λπ ίζω  ότι εισθε ευχαριστημένος έκ τών βαθμών,, 
οΰς έλαβον καί κατά τόν μήνα τούτον, όστις είναι και ο τε
λευταίος τών σχολικών μου σπουδών.

'Ιερά, άριστα. Ε λληνικά, λίαν καλώς. Μαθηματικά, άρι
στά 'Ιστορίαν, άριστα. Γεωγραφίαν, κάλλιστα. Φυσικήν, λ ία ν  
καλώς. Π αιδαγωγικήν, άριστα. Μουσικήν φωνητικήν, άριστα— 
Μουσικήν οργανικήν, λίαν καλώς. Γυμναστικήν, άριστα. Ζω
γραφικήν, άριστα καί ποικ ιλτικήν, λίαν καλώς.

Ε ίπετέ μοι λοιπόν Ιν εύγε καί δέχθητε τήν πρό; υμάς: 
πολλήν αγάπην τής θυγατρός σας.»

Ά πάντησις τού πατρός : (.{“Ε χει κα2ώς τέχ νον  γι ο ν  e'-C 
επ ιτ έΧ ισ ιν  δε τών π ερ ί  της  ρ,ιΛ.Ιούσης 8 v¿a i ¡ io r ia^  
/τόάω*' μου ,  ή πατρι/.η χ α ρ ό ία  μ ο υ  σο\ ε ύ χ ε τα ι  τ ή χ  α π ο -  
χ τ η σ ι τ  συζύγου ε ίάήμο^ος ε ις  τ α  τίις ο ίχ ια χή ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς r  
μ α γ ε ιρ ικ ή ς ,  ρ α π τ ικ ή ς ,  ή μά.ΙΛον εμβαΛ ωμαζ ικής , π ,Ιυντ ι— 
χ}ς κ α ι  α θ η ρ ώ μ α τ ο ς ,  οπως  ά/τό xotro'j ή μ ε ν  δ ι α  της π ο— 
,1υμαθε:.ας,ο δέ διά τώ ν  ο ικ ιακώ ν  α ύτοϋ  γνώ σεω ν !! !  ί^ασφα— 
,Ησητε τ ή ν  τε t d i a v  χα\ τ ή ν  τώ ν  τέκνων ύμώ ν  ενδαιμο~  
r iav j )

Ο  ΣΥΖΥΓΟ Σ — Τ/Α. ΤΕ ΕζΙΙΝΙ
(Συνέ-ρεια· και τ ίλ ο ;) .

’Αλλ.ά δεν θέλουσι νά συμ,φωνήσωσι μ.ετ’ εμού αί μητέ— ι 
ρεε, διότι φοβούνται τήν στενοχώριαν, ήν επιβάλλει ή ιερά' 
άγνότης τής παιδικής ηλικίας, διότι δέν θέλουσι νά παύσωσ>- 
νά σ“αταλώσιν έκτος του οικου τον καιρόν, οστις εντός αυτου* 
θά ήδύνατο τοσούτον καλώς νά χρησιμοποιηθή. ’Έχουσαι τας 
θυγατέρας των έν τώ οίκω τοον, υποχρεοΰνται νά έπαγρυπνώ— 
σιν έο’ όλων τών λόγων των καί έφ’ όλων τών πράεεών το/ν· 
αναγκάζουσιν, ούτως είπεϊν, έαυτάς νά κυριεύωσι τών ελ
λείψεων καί έπιθυμιών των, ίνα μή διακινδυνεύσωσι τήν μη—- 
τρικήν έζουσίαν, καθιστώσαι τά τέκνα των κριτάς των.

Λύναταί τις ένταύθα νά υιοί άπευθύνη σπουδαιαν αντι
λογίαν καί νά διατείνηται δικαίως ότι, έάν όλαι αί μητέρες 
δύνανται νά δώσωσι τήν ηθικήν ανατροφήν, ε ΐ; τά ; θυγατέ
ρας των, μόνον ολίγαι αυτών εχουσι τάς αναγκαίας γνώσεις,, 
όπιο; δώσωσιν εις αύτάς τόν κατά τούς ήμετέρους χρονους: 
άπαιτούμενον βαθμ,όν διδασκαλίας. Βεβαιιυς, δεν υπάρχει· 
δε καί έπ ί τού σημείου τούτου απόλυτο; κανών.

Πλήν όμως πολλών άλλων μ.έσων δυναμένων νά βοηθήσωσι- 
τήν μητέρα εις τήν έξάσκησιν τού καθήκοντος αυτής τούτου, 
υπάρχει έν, ούτινος θά μνημ.ονεύσω ένταύθα.

Δύο αξιόλογοι κυρίαι, διάσημ.οι διδασκάλισσαι διόασκου^ 
σαι έν ΓΙαρισίοις καί ών ή επιτυχία έ'φθασεν εις μ,έγιστον· 
βαθμόν, εσχον τήν λαυ.πράν ιδέαν νά έλθιοσιν αποτελεσμα
τικός εις αρωγήν τών μητέρων, αϊτινες έπιχειρούσι τό πάν
τοτε έπίμ,ονον έογον τού διδάσκει·/ μόναι τάς θυγατέρας των.·
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,Αιενοήθησαν ν’ άναπτύξωσι τήν παρ’ αυτών έφαρμοσθεϊσαν 
•μέθοδον τής ανατροφής, έξ ής προέκυψαν λαμπρά άποτελέ- 

-συ,ατα, έν έβδομαδιαίω δημοσιεύματι, έκδιδομένω ΰπό τον 
τίτλον ff'// ¿ r  τή  ο ικ ο γέ νε ια  α ν α τ ρ ο φ ή ».

Τό δημοσίευμα τούτο διαιρείται εις διαφόρους βαθμούς 
διδασκαλίας· εις στοιχειώδη, προκαταρκτικήν, κατωτέραν, 
άνω τέραν, ήτοι περιλαμβάνει πάσας τάς γνώσεις, ά ; όυνχται 
V απόκτηση μ.ία γυνή, από τών στοιχείων τών όιαφορων 
τούτων γνώσεων, γαλλικών, ιστορίας, γεωγραφίας, γραμ,μα- 

■τολογίας, μαθηματ.ικιών, μ-έχρι τή ; πραγματικής καί σοβαρά; 
μαθήσεως έκαστου τών κλάδων τής έκπαιδεύσεως.

'Ο τρόπος 0ν άπεδέχθησαν αί Κυρίαι Fabre καί l icntil- 
Komme, συγγραφείς τής μ.εθόδου ταύτης, είνε λελογισμέ- 

- νη καί δεδοκιμ,ασμένη ονοματολογία ποσού ύλης, ήν1 δεον 
τά διδάσκηται καθ’ έκάστην — υπό τόν τύπον μαθημάτων 
-και καθηκόντων —- τά τέκνον άναλόγως τής δυνάμεως καί 
τής ηλικία ; του. Κατώρθωσαν αύται νά έγχαράττωσιν 
,έσαεί έν τα ΐ; ν,εαραίς μνήμαις, παν ό,τι παρίσταται αυταίς, 
κατοίρθωσαν δέ τούτο διά μονού τού τροπου, δι ου at επ ι- 
τήδειαι εκείναι διδασκάλισσαι άνεύρον τό ποσόν τ;ον γνώσεων, 
, ί ;  δέον καθ’ έκάστην ν’ άποκτώσιν αι εις τάς μερίμνχς_των 
κέμπεπιστευμέναι νεαραί έκείναι διάνοιαι.

I Έν τή έξαιοέτω ταύτη ταξινομήσει τών καθηκόντων καί 
τών μαθημάτων ενούντχι καί πρακτικαί συμβουλαί, τή βοη- 
'•θεία τιών οποίων ή εφαρμογή τή ; ¡/.εθίδου καθίσταται τοσού
τον άπλή, ώστε δέν εινε ανάγκη νά είνε χύτη ή μήτηρ τελεί
ως πεπαιδευαένη, όπως διευθύνη τήν ανατροφήν τών θυγατέ

ρων της.
ί ,  ’Εννοεί τ ις  ευκόλως τήν σ που δα ιό τη τα τής ΰπό τών συγ
γραφέων τούτων άποδοθείσης υπηρεσίας. Ή  εν  τή  ο ικ ο γ έ 
νεια ά ,α τροφ ή  τιθεμένη έν ταϊς χερσί νοήμονος γυναικό;, 
μητοός ή παιδαγωγού άντικαθίστησιν αυτήν τήν παίδευσιν, 

:κατά μείζονα δέ λόγον τήν πείραν.
ρ' Ποοστίθημι δε ότι ή έν  τή  ο ικ ο γ έ ν ε ια  α να τροφ ή  περιέχει 
•μ μόνον τήν καθ’ αυτό λεγομένην διδασκαλίαν, αλλά καί 
τήν διδασκαλίαν τής μουσικής. 'Η Κα F ah re  ήδυνήθη —  

•με μεγάλην έπιτηδειότητα — νά κατατάξη τά ; μουσικά; 
’¡μελέτα; κατά τοόπον, όύστε καί αετοία μουσικό: νά δύναται 
■νά κάμη λαμπρά; μ,αθητρίας, χάρις εις τήν μεγάλην σαφή- 
•νειαν τών θεωρητικών της επεξηγήσεων, εις τάς επί τού μη
χανισμού πρακτικά; συμβουλά; της,, έπ ί τής έκτελέσεως τών 
■γυμνασμάτων, τών ,μ.ελετών άς υποδεικνύει, έπί τού τρόπου 
τον εκοράζεσθαι τήν ¡/.ουσικήν, τού δίδε ιν τόν χαρακτήρα, τό 

•αίσθημα τών κλασικών ή άλλων τεμαχίων, άτινα διδάσκει 
'■*’·; τήν μαθήτριαν.
ΒΤο'ίτο φαίνεται σχεδόν αδύνατον καί όμως είνε αληθές.

Δεν εϊχον δίκαιον, άφ’ού εϊτον τήν ίδεαν μου έπί τής. άνα- 
Κ*φοοής τών νεανίδων νά ΰποδείξο» καί τόν ΰπ’ έαού γνωστόν■ff. *
Β^ρακτικόν τρόπον, τόν ικανόν νά ΰποστηρίςη τό ορόνημά μου 
Γ*«'· νά παράσχη μ.εγαλείτερον αποτέλεσμα ή όσον μία θεωρία ;

τας αναγνωστρια; μου αποκειται ή κοίσις· αλλ’ ειαί βε- 
fe » * ’ α: “ '’.είσται αυτών θά μ’ εύχαριστήσωσιν ένδομύχως, 

t ’· ϊ'.σήλθον εις τάς λεπτομερείας ταύτας.
I Κκ τνυ Γαλλικού) Ζ χχαρούλα  Μιχ· Λχμ/ή-

ΤΤΤΑΙΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ;
Έν τώ ΰπ ’ αριθμόν 17 φύλλω ημών έδημοσ.εύσαμεν άρ- 

θρον καυτηριάζον πιυς τά ; έκ τής έλλειπούς καί πλημμελούς 
διδασκαλία; τόν 'Ελληνικών σχολείων χαινούσα; πληγάς, 
σρμώμεναι εκ τή ; έπισκέψε ··; ημών κατά τα ; προφορικά; 
εξετάσεις τής Ε'. Έλλη/ική; σχολή:. Ε πειδή όμως δέν έπ ι-  
θυμούμεν νά φανώμεν κρίνουσαι μεροληπτικώς ή έκληφθώμεν 
ώ ; αδίκως έπιτεθεϊσαι καθ’ ενός κ>ί μόνου διδασκάλου,αφού 
άλλως τε τό κακόν γενικόν τυγχάνει, έζητήσκμεν νά εξε
τάσω/εν καί μελετήσωμ,εν βαθύτερο·/ τού; λόγου:, δΓ ους 
ή έν γένει τών 'Ελλη·, σχολείων πρόοδος χω λα ίιε ι. ίνα μή 
είπωμ.εν έν οικτ:α  διατελεϊ καταστάσει.

Προμη,θευθεϊσαι τά σχετικά τού ΰτουργε ου προγράμματα 
καί διατά- ματα τά άφορώντα ε’ς τα ελληνικά τού κράτους 
σχολεία, μελετήσασαι δέ καί ακριβώς έξετάσασαι τά έν αύ- 
τοίς, έπείσθηρεν δυστυχώς, καί άνενδοιαστως έκφέρομεν τήν 
πεποίθησίν μας τχύτην, ότι «ά.τό τη ν  χεφο . ΐήν  β ρω μά  το 
ψ ά ρ ι » ώς λέγει δημώδη; τις παοοιμία.

Καί ερχόμεθα ε’ς τάς λεπτομερείας, άρχόμ,εναι άπό τής 
έξετάσεω; τού σχετικού προγράμματος τή ; α '. ελληνικής τά- 
ξεως, έπιφυλαττόμ-εναι νά πραγυ,ατευθώμεν καί μελετήσωμεν 
τό όλον πρόγραμμα έν όλοκλήρω σειρά άρθρων, θεωρούσαν 
τούτο καθήκον ημών διότι ¿>ς καί άλ/.οτε είπομεν η έκπαί- 
δευσι; τών τε θηλέων καί άρρένων τήν γυναίκα ΰπέρ πάντα 
άλλον αποβλέπει, ώς άποτελούσα άναπόσπαστον μέρος τής 
εις αυτήν ανατεθειμένης τών τέκνων μορφώσεω; καί αγωγής.

Έ ν τή α'. λοιπόν λεγαμένη τάξει, τού ελληνικού σχο
λείου τό πρόγραχ.μα διαλαμβάνει τήν διδασκαλίαν έκ τής 
γραμματική; ολοκλήρου τού τ υ π ικ ο ύ  μέρους. Τυπικόν ! ! ! 
τού-.έστιν έν έ'τει 1887 τίθετα ι έν τώ προγ'ράμ.ματι τώ ΰπό 
τής έπί τών εκπαιδευτικών τού κράτους επιτροπής συντα- 
χθένσι, ή δ ιάταξις διδασκαλίας τή ; γρανμ.ατικής τυπικώς. 
Συντάσσεται δε τό πρόγρημμα τούτο ΰ.τό άνδρών άσχολή- 
θέντων βεβαίως έν Γερμανία ε ί; τά τή ; πα ιδαγωγική ; έπι- 
στήαης καί άποκομ.ισάντων έκεϊθεν ιδ ία ; καί πολυμ,άθειαν, 
ών άνευ δέν θά εκρίνοντο κατάλληλοι τών ΰψηλών θέσεων, 
ας κατέχουσιν.

Έρωτώμεν λοιπόν καί ημείς αι αγράμματοι (καθ’ 8 γυ- 
ναΐκε.) πού τών νεωτέρων Γραμματικών υπάρχει ιδιαίτερον 
τμνμα’ τυπικόν, 'ίνα τούτο ό διδάσκαλος διδάξη, καί πώς 
μορφόνονται κατά τούς παιδαγωγικού; κανόνας, αί διανοη- 
τικα ί δυνάυ.ει; τών έν/εατών ή δεκαετών μαθητών διά τής 
έκυ.αθήσεως πάντων τών τύπων τής ελλ. Γραμματική;· τού- 
τέστι τύπους ονομάτων ομαλών τε καί άνωμάλιον, συνηρη
μένων ολοπαθών καί ολιγοπαθών, αττικών τε κκί μ.ή, αντω
νυμιών, ρημάτων, βαρυτόνων, περισπωμένων καί εις μι ομα
λών τε καί άνωυ,άλων, σειοάν ίδιοκλήτων ρημάτων ώς τών 
f/αί, ειμ ι, tημτ, οιδα, κείμαι κ. ά. προθέσεις, επιρρήματα, 
συνδέσμους, επιφωνήματα καί παρόμοιας πα^ι:ζάύ ας, χωρίς 
νά μάθωσι τού: λόγους, δΓ ού; τούτο σχηματίζεται ούτω 
καί εκείνο άλλως.

Δεδομένου λοιπόν οντος, ότι ή μ.ηχάνική τών τύπων έκ- 
μάθησις αποβαίνει αδύνατος, έστω καί θαυματουργόν μνήμην 
έάν παοαδεχθώμεν εί; τού; παϊδα;, ο πτωχό; διδάσκαλος
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κ α τ ' ανάγκην θά διδχξη κκι τ·Λ; κχνόνχς, h x  διά τή : λο- I 
γικής τούτων άνχπτύξεως ύποβοηθουμενο ή μνήμη αποτυ- 
πώση έν αύτή τους διάφορους τυπους. , |

Τούθ’ δπερ υπόχρεοι αύτόν νά διδάξη ολόκληρον τό 
Y P »jjljj.»T 4äÖv τη ; Ελληνικής γλώσσης ¡κερος, εν οκτάμη
νοι διαστήματι είς κλάσιν συνισταμένην έξ έβδομήκοντα η 
ογ^οήκοντα μαθητών. ΙΙαρατηρούικεν λοιπόν τοΐς τά τοιαυτα 
προγράμματα συντάξασιν,ότι ή γρα;κ«κα τικ f. διδάσκεται κατα 
τό υπ ’ 'αυτών εν τοϊς δημοτικοί; σχ’ολείοις-’ εΐτα^θέν αύ- 
βτη;κα, το και παραδεκτό/ γινόμενον υπό παντός έχέφρο- 
νο; ανθρώπου, ούχί μηχανικώς καί τυπικώς, άλλα λογικώς, 
δΓ S καί ή σύνταξις, ή ορθότερου λογική λεγομένη άνάλυσις, 
προηγείται πάντοτε της διδασκαλίας τών γλωσσ κών λεγομέ
νω ν  β' ότι τά γλωσσικά ταύτα διδάσκονται επίσης λογικώς 
καίοΰχί μηχανικώς,ατινα δέον νά συνοδεύωνται πάντοτε κατα 
την υπό του γυμνασιάρχου κ. Άντωνιάδου έκπονηθεϊσαν 
κατά τό Γερμανικόν γραμματικήν, υπό θεματογραφίας εν ή 
οί διάφοροι τύποι εφαρμόζονται πράς πρακτικήν του παιδος 
ευκολίαν καί πρός αποφυγήν ακριβώς τυπικής και μηχανικής 
έκμαθήτεως. Παρατηρούμε δέ αύτοΐς, ότι διαπράττοοσιν εγ- 
κληαα έπιβάλλοντες τοιαύτης φύσεως προγράμματα, όπως
έφαρμοσθώσιν έπί μαθητών,, περιπιπτόντων είς σόγχυσιν.νού, I
ένεκα τού κυκεώνος, έν ώ ρίπτει αυτούς ή ως έκ της αναλγη
σίας καί άξιομέμπτου αδιαφορίας αύτων προκύπτουσα συγκε
χυμένη καί αν ευ' σκοπού καί λόγου διδασκαλία· διότι ό ά 
ποφοιτών τής δ ', τάξεως τών, κατά τό πρότυπον, δημοτικών 
σχολείων εσυνείθισε νά έργάζηται λογικώς καί έσκεμμένως· 
μεταβαίνούν δε εις τό Ελληνικόν, κρίσις, νούς διασκεπτικος, 
γνωστικαί δυνάμεις τίθενται έν παρέργω, ό'πως απολύτως 
έπιτευχθή ή μηχανική λειτουργία τής μνήμης και μόνης, 
ήτις, ώς έκ τ ή ς  αποτόμου τής π ρ ό ς  άποτύπωσιν επ’ αυτής 
έπισωρεύσεως τής ύλης, κάκιστα λειτουργεί, ΐνα μή είπωμεν,
καθ’ ολοκληρίαν παραλύει.

Έ κ τούτου η φαινομενική τού μαθητου δύσνοια, τό μαρ- 
τύοιον τού μή εις τά  τοιαύτα έμβαθύνοντος διδασκάλου, ο- 
<7τις ύποχρεούμενος νά έκτελέση τά έν τώ προγράμματι ορι
ζόμενα, μή δυνάμενος δέ καί πάσχων ως έκ τού μή αποτελε
σματικού καί καρποφόρου τής διδασκαλίας, άπόλλυσι τή,ν υ- 
που-ονήν, έρχεται εις άπόγνωσιν καί παρεκτρέπεται πως κατα 
φυσικόν λό-'ον τών διαγεγραμμένων υπό τών παιδαγωγικών 
νόμων όρίων, ώ ; ό τής έ. 'Ελληνικής Σχολής διδάσκαλος, 
8ν λίαν αύσαηρώς όμολογουμένως έκριναμεν, εκλαβοισαι^ έκ 
τών πρώτων ημών εντυπώσεων τήν φυσικήν άλλως τε ανυ- 
που.ο.ησίαν αυτού αντί συστηματικής κα ·ά .ώ ; ,.α.δων έ ,.ι 
θέσεως, ένώ ό>ς μετά τούτο έπληροφορήθημεν, ό Κύριος 
ούτος είς έκ τών μάλλον ευσυνείδητων τυγχάνει καί υπέρ 
πάντα άλλον προσεπάθη,σε νά ουμβιβάση τή,ν λογικήν^των 
παίδιον εξάσκησιν πρός τήν ύπό τού προγράματο; έπιβαλ- 
λομέντ,ν αύτώ τυπικήν διδασκαλίαν.

"Αλλως τε ο: διδάσκαλοι ούτοι ηρωτή,θησαν ποτέ, εάν 
διδάσκωσι νή,σ:εις ή πληρώσαντες τάν στόμαχόν των διά 
ξηρού άρτου καί έλαιών; Γνωρίζομεν δέ πόσον συντελεί είς τή,ν 
ευδιαθεσίαν παντός άνθρώπου, ό τρόπος τού διαιτάσθαι καί 
η ποός ίδιοσυντηρησίαν άένναος μέριμνα.

'Ο πτωχός διδάσκαλος πείνα. Διότι οί Έλλτ,νοδιδάσκα-

λοι αριστούχοι μεν λαμβάνουσι μηνιαϊον μισθόν 140 δρ. δευ
τεροβάθμιοι 110 καί τριτοβάθμιοι 90· οί άνευ πτυχ ίω ν δέε 
βοηθοί μόνον 80.

Έρωτώμεν τούς γενναιότατα μισθοδοτουμένους, -έσκέφθη— 
σαν ποτέ, ότι ό λούστρος τρέφεται καλλίτερον τών Ελ
ληνοδιδασκάλου· διότι οί λούστροι κερδίζουσι 4 — 5 όρ.- 
τήν ημέραν, ένώ ό Ελληνοδιδάσκαλος κερδίζει 3 μόνον, εκ. 
τών όποιων ά ντ ί 1 δρ. πληρόνει ενοίκιον ενός όοιματίου, 1 
δρ. θέλει επίσης δΓ ενδύματα, -υποδήματα, πίλους, ασπρό
ρουχα κ .τ .λ . τώ υπολείπεται λοιπον 1 δρ. έκ τής οποίας: 
15 λεπτ . χρησιμεύουσι δΓ ένα τουλάχιστον καφφέν, δ έκ* 
πέντε διά καπνόν· τά ΰπολειπόμενα δέ έβδομ.ηκοντα ακριβώς: 
δ ι’ ένα άρτον καί 50 ύ.επτ. έλαιας η τυρόν έν περι— 
πτώσει έννοείται, καθ’ ήν δεν άσθενηση καθ όλον τό έ
τος, καθ’ ήν είναι άγαμος, ή δέν έχει γραίαν μητέρα καί α
νηλίκους άδελφάς νά διαθρεψη, καθ’ ήν τέλος όεν πλύνει καί- 

I σιδηρόνει μόνος του τά εσωρρουχά του. Πως θελετε ο δυστυ
χής αυτός ά'θρωπος νά έχη υπομονήν, νά είναι ευσπλαγχνοςΓ 

I γενναίος καί φιλόστοργος, αφού όεκάκις τής ημέρας αί δια
μαρτυρήσεις τού στομάχου του ΰπενθυμίζουσιν αυτώ, ότι δέν 
υπάρχει δικαιοσύνη, ότι δέν ΰπά(χ_ει ευσπλαγχνια, οτι δέν 
υπάρχει στοργή.

"Ισιος παρατπρήσωσιν ήμίν, ότι οί Κύριοι διδάσκαλοι δυ- 
νανται πλή,ν τής πενταώρου ή έξαώρου έν τή σχολφ όιδα- 
δασκαλίας νά άναλάβωσι καί εζοιτερικας παραδόσεις. Ελ
λείψει θέσεων όλίγιστοι δύνανται νά έπιτύχωσι το ιαυτας, 
άλλά καί οί έπιτυγχάνοντες δύνανται άρα νά διδάξιοσιν επί· 
9 'ή 10 ώρας τής ημέρας; τούτο άλλως τε άντίκειτα ι εις τούς 
περί διδασκάλων νόμους τών πεπολιτισμενων κρατών, εν οις 
οοισττκώς μόνον πεντάωρος η τό πολύ εξάωρος επιτρέπετατ- 

I παοά τού αυτού διδασκάλου ήμερησία αποτελεσματική δι
δασκαλία, άφού οί ιατροί άναγνωρίζουσι καί είς αυτούς έρε- 
ρεθισμον νευρικού συστήματος, έξάντλησιν . δυνάμεων, ευπά
θειαν,όπως καί είς τούς λοιπούς τών ανθρώπων.

Έ κ τών ανωτέρω λοιπόν δύναται τις να κρίντ, τ ις πταίε* 
I διά τήν έκουθμον τών σχ ολείων μ.ας καταστασιν.

0  ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΙΙΝΩΑ
ΕΝ Μ Α ΓΧΕΣΤΡΙΑ

Συνέχεια

ΤΕΤΑΡΤΗ τη, 55)7 Ίουλίρυ 1887.
Κατά τό όρισθεν πρόγροίμμα δοξολογία έμελλε νά ψαλνί 

έν τώ ναώ πρός τιμήν τού Διαδόχου είς ήν θά πνρευρίσκετ» 
καί έκεΐνος. Πρός τον σκοπόν τούτον ό ναός ή,το κα λλ ιτεχ ν ι- 
κώτατα διακεκοσμημένος δ ι’άνθέων, τά  πλεΐστα των όποιων 
ήσαν διεσπαρμένα έπί τού έδάφους, άποτελούντα ούτω λαμ
πρόν ποικιλόστικτον τάπητα καί έν γένει ή όλη διακόσμη,σις 
τού ναού έμαρτύρει τή,ν ύπό τών έπιτρόπιον τής Έ κκλησιαί 
καταβληθεΐσαν φροντίδα, όπως γένητα ι αύτώ καί έν τώ ναο> 
ή πρέ πουσα ύ πο δ οχ ή ·

Ποό τή : άφίξεως τού Διαδόχου ή ’Εκκλησία ή,το ήδη πλή
ρης Κυριών καί Κυρίων, ο ϊτινε; άνυπομόνως άνέμενον νά χ α ι-  
ρετίσιυσι τόν προσφιλή αυτών Διάδοχον.
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Περί τήν Ι.ΐτ,ν π . μ. έπευφημίαι, καί ζητωκραυγαί έξωθεν 
-οϋ ναού προανήγγειλαν τήν έλευσιν τού Διαδόχου, οί ιερείς 
δέ-περιβεβλημένοι τά άμφια έξήλθον πρός ποοϋπάντησίν ,του.

Καθ’ όλον τό διάστημα τής τελετής, οί δακρύβρεχτοι ύφ- 
θαλαοί πάντων ήτένιζον μετ’ αγάπης καί υπερηφάνειας τόν 
μέλλοντα βασιλέα τής Ελλάδος. Τό θέαμα ήτο έπιβλητικόν 
καί συγκινητικόν.

Μετά τό πέρας τής δοξολογίας ό ιερεύς τού ναού διά τρε- 
μούση; καί ύπό λυγμών διακοπτόμενης ,φωνιήςέξέφρασεν Αύτώ, 
οποίαν χαράν καί υπερηφάνειαν ήσθάνθηταν οί έν τφ πόλει 
ταύτη, Έ λληνες έπί τη άφίξει του. ,

Μετά ταύτα ή τριμελής έθνική έπιτροτό έ πλησίασε τόν 
Διάδοχον, προσφέρουσα Αύτώ τή,ν έκ μέρους τής Έ λ . κοινό
τητα; ποοσ-υώνησιν. ήν ό κ. Κ. Πολιτάκης διά λίαν συγκεκ ι- 
vnuivn; φωνής άνέγνιοσεν.

Είχε δέ ουτω.
Πρόν τήν A. Β. Ύ ψ. Διάδοχον Κ ω νσταντίνον

Ύ ψ ηΛ όζα τζ  1
«Μ ετ’ άνεκλαλήτου χαράς καί έθνικής ύπερ-ηφανίας ή έν- 

ταύθα Ε λληνική  άποικία υποδέχεται, τήν Σή,ν Υ ψηλότητα . 
Οί ένταϋθα "Ελληνες, μακράν τής φίλης Πατρίδος ζώντες^ 
ουδέποτε παύουσιν άτενιζοντες πρός τήν χμόραν έκείνην τήν 
μικοάν μέν τόν χώρον, μεγάλην δέ τό πνεύμα, τή,ν απόγονον 
ενδόξου παρελθόντος καί τήν κοίτην τών φώτων καί του πο. 
λιτισμού, τήν αείποτε ποτισθείσαν ύπό μαρτυρικού αίματος, 
δπερ κατά διαφόρους έποχάς έχυσεν έπί τού βωμ.ού τής έλευ. 
θεοίας.i

«Τής χώρας ταύτη ; Σύ είσαι 'Υ ψηλότατεγνήσ ιο ς γόνος. 
Αύτή Σ’ έγέννησεν έν τοϊς κόλποι; της, αύτή Σ’ άνέθρεψεν 
έν τα ί; άγκάλαις της, ύπεοηφάνως δέ καί πιποιθότως είς Σέ 
ατενίζει, όπως έπί τών βημάτων τού Σεπτού Πατρός Σου βα 
δίζων, όδηγήση,ς αύτήν ποτέ είς τό ύψος τού αρχαίου καί έν
δοξου μεγαλ-ίου της.

«Είς τό υψηλόν καί φιλόπατρι τούτο έργον Σέ προετοιμά
ζει ό Σεπτός Πατήρ Σου καί προσφιλής Βασιλεύς ημών, έχων 
παντού άκάματον συνεργόν τήν αγάπην τού λαού του, όστις 
μέχρις αίματος θέλει περιφρουρεί τόν θρόνον, θεωριών αύτόν 
τό κέντρον τών ελπίδων του. Ζήτωσαν ο: Σεπτοί Βασιλείς 
ήμών ! Ζήτω ό Διάδοχος ! Ζή,τωσαν ο: προσφιλείς Αύτοΰ ’Α
δελφοί μετά τών Χαριτοβρύτων ’Αδελφών Του.»
!γ Ή  A. Β. 'Υψηλότης άπή,ντησε δΓ ηχηρά; κ α ί ’ καθαρά; 
φωνή; τά έξής :

(('Ο Βασιλεύς μέ έπιφόρησε νά σάς δ ι α δ ι β ά σ ω  τούς χ α ι .  

ρετισμούς Του. Σάς φ έ ρ ω  τ α ύ τ ο χ ρ ό ν ω ς  κ α ί  τούς χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς  

τής προσφιλούς Ή μών Ελλάδος. 'Ως "Ελλην χ α ί ρ ω ,  Κύριοι, 
β λ έ π ι υ ν  'Υμάς ένταύθα, έ'νθ* διά τής ε ρ γ α σ ί α ς  τ ι μ ά τ ε  τό 
Ελληνικόν Ο ν ο μ α .  «

Ρ «Διά τής υποδοχής σας ταύτης ά τ.εδείξατε,ότι καίπερ ζή- 
βαντες έπί πολλά έτη μακράν τής πατρίδος δέν έλησμον/,- 
*«τε αύτήν καί ότι είσθε καί θά ήσθε πάντοτε Έ λληνες. Ή  
Πατρίς εχει ανάγκην όλων τών τέκνων Της, ΐνα έκπληρώση 
τά ιστορικά της καθήκοντα.
t  Εγώ δ έ  θ ’  αποκομίσω τή,ν πεποίθησιν.ότι ό'που όμ ιλεΐτα ι 

ή 'Ελληνική γλώσσα έκεί απα ντά τα ι καί ή Ε λλά ς .
Ζήτω ή Πατρίς !»

Τόν λόγον τού Διαδόχου έπη,κολούθησαν ενθουσιώδεις ζη
τωκραυγαί, α ίτινες καί παρετάθησαν, μέχοις ού έπιβάς άμά- 
ξης καί περιστοιχιζόμενος ύπό λαμπρά; συνοδείας άνεχ ώθησε 
πρός έπίσκεψιν τής ένταύθα έκθέσεως.

Έν τη έκθέσει ύπεδέχθησαν τή,ν A. Β. 'Υψηλότητα τά  
διάφορα μέλη τής έπιτροπής τής έκθέσεως, γενομένων δέ- 
τών διαφόρων συστάσεων μετά τής άνηκούσης έπισημότητος 
ό Διάδοχος έδαπάνησε τόν χρόνον του περιεργαζόμενος τά  
πάντα μβ??ά μεγάλης προσοχής,ιδίως όμως ένδιέτριψεν έν τή  
πινακοθήκη.

Έ ν τώ μεταξύ μεγαλοπρεπές πρόγευμα παρετέθη, είς θ 
παρεκάθησε καί ή λοιπή συνοδεία.

Έπισκεφθεις καί τό κατάστημα τών αδελφών Ράλλη, έ -  
πέστρεψεν είς τήν κατοικίαν τού κ. Χατζοπούλου, ένθα αμέ
σως έδέχθη δύο πρεσβείας τήν τών ’Αρμενίων καί τήν τών 
κατοίκων τού Salford.

Τών τελευταίων ή προσφώνησις εχει ώς έξής.
«Πρός τήν A. Β. 'Υψηλότητα διάδοχον τής Ελλάδος.

Οι ύποσημειούμενοι κάτοικοι τής πόλεως Salfo rd  σπεύ- 
δομεν νά έκφράσωμ,εν τάς έγκαοδίους ευχαριστίας ήμών έπί τη 
πρώτη έπισκέψει ύμών έν τή πόλει ταύτη.

Ή  μεγάλη καί σπουδαία άποικία τών συμπολιτών Σου, ή 
διάμένουσα έντάύθα, ανέκαθεν ύπεστήριξε τάς άρχάς τής έ— 
λευθερίας καί δικαιοσύνης, ή διάδοσις τών οποίων ύπήρξε πάν
τοτε ό σκοπός ήμών καί έν πολλαϊς περιστάσεσιν έδειξε τή,ν 
πρός ήμάς συμπάθειάν της διά πολυτίμου συμπράξεως.

'Ημείς παρηκολουθήσαμεν μετά συντόνου ένδιαφέροντος 
τούς,υπέρ ανεξαρτησίας αγώνας τού Έ λλ . έθνους καί χαίρο- 
μ.εν έπ ί τή έπιτυχία  αύτών.

Βλέπομεν δέ μετ’ εύχαριστή,σεως τήν τακτικήν καί ειρη
νικήν α νά πτυξή  Συνταγματικής κυβερ νήσεως διά θεσμών 
πχοεχόντοιν τώ θρόνω ασφάλειαν καί έμπεδούντων τή,ν π ίστιν 
καί εύνοιαν τού έλλ. έθνους.

Τή Αύτοϋ δέ Μ εγαλειότητι τώ έπιφανεΐ πατρί ύμών ει’λ ι- 
κρινώς εύχόμεθα μακράν εύτυχή καί εύδαίμονα βασιλείαν.

'Υμΐν δέ βίον χρησιμότητος καί τιμής καί έν οφειλοριένω 
χρόνω άσπιλον καί άμείωτον κληρονομιάν μετά διηνεκούς 
ύγείας καί ισχύος καθώς καί τή,ν σταθεράν άφοσίωσιν εύημε- 
οούντος έθνους καί τήν ύποστήριξιν αυτού προ; έκπλήρωσιν 
τών ύψηλών και βαρέων καθηκόντων Σου.»

Τήν εσπέραν καί ταύτη ς τής ήμέρας ο κ. Χατζόπουλος 
παρεθηκε δεϊπνον, είς 6 πλή,ν τώ ι Έ λ ΐήνω ν παρεκάθησαν 
καί πολλοί "Α γγλοι καθώς καί λαμπρά φωταψία έγένετο.

Τήν ακόλουθον ήμέρχν ο Πρίγκηψ άνεχώρησε διά Λύβερ- 
πουλ έκφράσας πολλά; εύχαριστίας διά τήν πρός αύτόν γε- 
νομένην ειλικρινή καί ένθουσιώδη ύποδοχήν. «τιίατία Στάμηα.

ΑΙ Α Γ Γ Α Ι Δ Ε Σ  Ε Λ Λ Ι 1 Ν 1 Π Ρ Ι Α Ι  ΑΙ Δ Ε  Ε Λ Α Η Ν Ι Δ Ε Σ  Τ Ι  ·,
Αί νεαραί μαθή,τριαι τού Λυκείου B 6 d fó rtt έν Λονδίνο» 

ύπεκρίθησαν κατ’ αύΐάς έπ ιτυχέστατα  τή,ν « Ί φ ιγ έ ν ε ια γ  ε τ  
Τ α ΰρ ο ις » τού Εύρυπίδου είς άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν. 
Πλήθος σοφών φιλελλήνων άνδρών τε καί γυναικών παρευρέθη 
είς τή,ν παράστασιν ταύτη,ν, χειροκροτή,σαν μετά φρενήρους έν- 
θουσιασμού τάς νεαρά: Έλληνιστρίας, ών ήέπιτυχής ύπόκρισιί
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ήν τρανωτάτη ένδειξις τής προόδου των νεαρών Α γγλικών 
είς τάς νέκρας πλέον ταύτα ; διαλέκτους. Τόσον δε καλώς 
διδάσκεται προ; τάς Ά γγλ ίδ α ς  ή άρχαια Ελληνική και 
τοσούτον έμβριθώς μελετώνται ύπ ’ αυτών τά αριστουργή
ματα τών άρχαίων ημών συγγραφέων, άστε ονειρον αυτών 
πραγματοποιούμενον κατά τό πλεΐστον τυγχάνει ή επίσκε- 
ψις τών άγίων εκείνων μερών, ένθα τοιοΰτοι έζησαν ανδρεί 
τοιαύτα έγένοντοήρωΐκά κατορθώματα.

'Ημείς δε αί τά  άρχαια τών αθανάτων ημών -προγόνων 
έργα μεταχειριζόμεναι κατά το έπικρχτήσαν τών σοφών μας 
σύστημα, πρό; γραμματικήν τών λέξεων αυτών αποκλειστι
κήν άνατοχίαν καί άναζητούσαι έν αυτοί; του; ακανθώδεις 
καί δυσπέστου; πυρήνας άντί τού γλυκυγευστου χυμού τού 
χρυσότεύκτου τούτου καρπού, μενομεν ω ; αι μωραι παρθένοι 
έξωθεν τού πρό τών ποδών μας νυμοωνος, παραχιορούσαι τήν 
θέσιν μαςπρόςτάς έξ "Αρκτου καί Δυσμάς κατερχομένας μεγα
λοφυείς ξένα;. Πόσαι έξ ημών τών έν Άθήναις ίδουσών τό 
τού ήλιου φύς καί τελειόφοιτων τών άνωτάτων Παρθεναγω
γείων μας, δεν έχουσιν έτ ι έπισκεφθή ούτε τήν Ά * ρ ι»π < ι-  
>.ιν αυτήν ; Πόσαι έξ ημών άγνοούσι πού κεΐνται αί Πλα- 
τα ια ί καί πού ο Μαραθών ; Δεν καταμεμφόμεθα τών Κυριών 
τούτουν, άφού έξ ιδίας γνωρίζομεν άντιληψεως και πείρας, οτι 
σπανιώτατα διδάσκονται πρός ημάς τά  τών προ ρόνων ημών 
αθάνατα έργα ώς έδει νά δ.δαχθώσιν, ινα εμπνευσωσιν ημΐν 
τόν ιερόν έκεΐνον καί άγιον ενθουσιασμόν, οπως ευχάριστο); εις 
τά κα τ’ αυτού; ένδιατρίβωμεν.

Μ ή άρκεσθέντε; δέ οί αρμόδιοι είς τήν άμάθειάν μας 
ταύτην, άπό πολλού, ώς λέγετα ι, σκέπτονται χρόνου, τίνι 
τρόπω Οέλουσι δυνηθή νά περιστείλωσιν έ τ ι, είμή εντελώς 
καταργήσωσι τήν διδασκαλίαν τών άρχαίων συγγραφέων. 
Έλπίζομεν ότι άντ’ αυτών θά είσαχθή η εκμαθησις τής 
Β ο 'Α γ χ  ήτις, τ ι ;  οίδε, ένδεχόμενον νά μ α ; χρησι-

-Λr-r > ' 1 ρς,υσΤί . · ·

Έ ν ΣΥΡΩ, την 30 ’Ιουνίου 1887.

Ά ζ ιό τ ιμ ο ς  Κ υρ ία .
"Ένεκα τή ; τέω ; παντελούς δυστυχώ; έλλείψεως εφημε 

ρίδο; τών Κυριών πολλά πράγματα ας,ια δημοσιευσεως 
κα ί έπαίνου, άφορώντα δέ ε ί; τό γυναικεΐον φ 'λον έμενον 
άγνωστα, δ.ότι ώ ; γυναίκες έδυσκολευόμεθα νά δημοσιεύσω- 
μεν έπ ’ όνόματί μας έν τα ΐ; συνήθεσιν εφημερισιν. ΙΙδη 
όμως ότε άνέτειλε τοιούτο; φαεινό; άστηρ διά τό γυναικεΐον 
φύλον, ή αξιόλογο; υμών «Έφτ,μερίς τών Κυριών» έξ η; 
πολλά αγαθά άντλεΐ καί δ ι’ η? συνεπληρώθη, έπαισθτ,τόν 
κενόν, έρχομαι καγά  καθόσον αί δυνάμεις μοί επιτρεπουσι, 
νά ρίψω λέξεις τινάς έν αύτή, δίδουσα τόν κατά δύναμι 
μικρόν έρανον ε ί; τό προσφιλές μοι, ε ι; ό ανήκω φύλον. Οεω 
ρούσα τούτο άλλως τε καθήκον απαραίτητον καί Ινα μή 
παρέρχονται πολλά πράγματα σπουδαία, άξια έπαίνου καί 
θαυμαστά απαρατήρητα η μένωσι τεθαμμένα, άλλα γί_ 
νωνται γνωστά το ΐ; ένδιαφερομένοις, μάλιστα δέ τό εί; 
τήν αγωγήν τών κορασίων μας άφορών ζήτημα. Πρό τούτου 
όμως σπεύδω νά έξαιτή,σωμαι τήν συγγνώμην υμών διά τήν 
ένόχλτ,σιν ήν ποιούμαι ύμϊν, ή ; όμως πέπεισμαι ότι θά τύχω,

καί συνάμα παοακαλέσω υμάς θερμώς όπως ή παρακατιούσα 
διατριβή μου γένητχι αποδεκτή μ ετ ’ εύμενείας, άφ’ ενός 
μέν χάριν τή ; άληθείας, ή; π ιστό; οπαδός τυγχάνετε, άφ’ 
έΐέρου δέ χάριν τής πα ιδείας, μ,ορφώσεω; καί αγωγής τοδ 
γυναικέίου φύλου, ου δεινό; ωσαύτως τυγχάνετε ΰποστηρι— 
κτής καί υπερασπιστής καί έκ τής μορφώσεως τού Οποίοι» 
έξαρτάται ή ευημερία, ή δό;α καί τό μεγαλείον τού δυ
στήνου έθνου μας. Τέλος δέ χάριν μιας τών διασημοτερων 
πόλεων τής Ε λλάδος τής 'Ερμουπό.Ιεως, έν ή πολλά 
καλά ΰπάρχουσι, μένουσιν όμως άγνωστα καί νέκρα.

Καθήκον, λέγω , έπιτελούσα, κ ο θολού μέν ώς γυνή ιδία 
δέ ιός μήτηρ ευγνωμονούσα απονέμω δημοσία τούς δ ικα ί
ους έπαίνους, τά συγχαρατήρια καί ευχαριστήρια έμού τε 
καί πολλών άλλων μητέρων, ών εντολήν έκπληρώ, τη, αξιο
λογώ νεαροί πλήν πολυμαθεΐ καί περισπούδαστοι, ευμ.εθόδω 
καί έμπείρω κυρία Ζη,'οβίκ Α.Καμπάνη, Διευθύντρια τού κρα- 
τίστου έν Σύρω τελείου καί άληθοϋς μορφωτικού Ιδ ιω τ ικού  
Παρθεναγωγείου, άποτελονμένου νύν μ.ιν εκ τού Φραβελια- 
νού Ν ηπιαγωγείου καί τετσάρων τάςεων Δημοτικής σχο- 
λής, από δέ τού Σεπτεμβρίου προστεθ/,σομένου καί πλήρους, 
ελληνικού σχολείου, άμιλλωμένου πρός τά κράτιστα τών 
’Αθηνών, διά τήν έκτατον πρόοδον τών έν αύτφ παιδευομέ- 
νων νηπίων καί κορασίων.

Τήν 21 ’ Ιουνίου παρέστημεν είς τάς εξετάσεις τού Παρ
θεναγωγείου τούτου, ένθα πλήθος άπειρον, τό πλεΐστον εξ 
έλλογίμων καί διακεκριμένων τής Σ όρου προσώποον άμφοτέ- 
ρων τών φύλων καί τών μάλ.λον πε τα ιό: υμένων συνερρευσεν, 
οπως ϊδγ, καί άκροασθή τό μέν ώς γονείς τά τέκνα των, τό 
δέ όπως πεισθώσι περί τής άληθείας τού τοσούτω φη,μιζο- 
μένου πνευματικού τούτου ενδιαιτήματος. II πρώτη δέ γενο- 
μ,ένη παρατήρησι; παρ’ απάντων καί άπασών ήτο ή όλως 
έκτακτος, ερωτότυπσς καί ευφυέστατη διακόσιαησις τού 
Παρθεναγωγείου, ήτις όχι ¿λίγον συντελεί εις την μόρ- 
φωσιν υπό την έποψιν τής καλαισθησίας.

Την 9ην ώραν π . μ. έτελέσθη ίεοοτελεστεία, μεθ’ ήν τά  
κοράσια έψαλλον έν άρμονικωτάτη, δυωδ.α δύο άσματα θρη
σκευτικά καί ύμνον πρό; τόν Διάδοχον. Ιοίτα ειεφωνήθη 
πασά τή ; Διευθυντρίας κ. Ζηνοβία: Α. Καμπάνα, λόγος πα
νηγυρικός καί όλως παιδαγωγικός, έν ώ άνεπεύχθησαν λίαν 
έπιτυχώς τρία σπουδαία θέματα· τό περί Φροεβέ.Κανον  
Ν ηπ ιαγω γε ίου ,  τό περί ít iu d íΰσεως χ α ϊ  ά γ ω γ ϊχ  t r  γ έ ν ε ι  
καί τείτον ιδία περί ά γω γ ί/C *-- ί μοργώ σεοκ  τών κορασίων 
ώ : παρθένω ν ,  μ η τ έ ρω ν  χα\ σ υ ζ ύ γ ω ν■ Διά τού σημαντικού 
τούτου λόγου κατεδείχθη ή άξια έ/.άστου τών θεμάτων τού
των καί συνάμα τ ι :  ό υριστος και ιερόςσκοπος καί προορισμος 
τού Παρθεναγωγείου. Μετά τόν λογον εγενοντο αι εξετάσεις 
τών δ.δαχθεντων μαθη,μάσω κατά τό νέον παιδαγωγικόν σύ
στημα. Αί έρωτή,οεις καί άπαντήσε-ς είναι σχςεΐς, ή δέ έν 
γένει έπίδοσις έξοχος. Τέλος κατεδείχθν, οτι τά κοράσια 
μα: παιδεύονται έν τω παρθεναγωγείο) τουτω αληθώς Ορη- 
σκευτικώς, έθνικώς καί οικογενειαν.ώς. Τά θρησκευτικά μα
θήματα, τά  γλωσσικά (διεξαχθεντα καθ’ υπαγόρευσιν επ ί 
τού μ,ελανοπίνακος γραμματικώς καί συντακσΐ/.ώς αλανθα- 
στιος), τά ιστορικά, τά φ »σικομαθηματι ιά , τά τεχνικά , τά  
δ ιδακτικά (γαλλικά  καί οικιακή οικονομία, ά-.ινα έν τούτο»
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τώ Παρθεναγωγεία) διδάσκονται καί ώς δεί) κλπ . μα
θήματα διδαχθέντα εύμεθόδως και μετά συνειδήσεως κατέ
στησαν κτήμα τών τέκνων μας, όπερ εξεδη,λιόθη διά τών εύ
στοχων καί μετά λόγου καί γνοισεως άπαντήσειυν συνοδευο- 
μένων υπό τών έζαγομένων ηθικών καί πρακτικών συμπερα
σμάτων (καρπών) καί τής έφαρμογής αύτών. *0 δέ μ ειλ ί
χιος καί μητρικός τρόπος τή ; τε διευθυντρίας καί τών διδα- 
σκαλισσών κατεγοήτευσαν πάνσας καί πάσας. Έ ν γένει δέ 
ή έκτακτος πρόοδο; τού παρθεναγωγείου έκίνηησε τόν θαυ
μασμόν απάντων καί άπασών. Διό και πάλιν συγχαίρομεν 
άπό καρδίας τήν άξίανκαί άνιυσεραν παντός έπαίνου κυρίαν 
Ζηνοβίαν Α. Καμπάνη Διευθύντριαν εύχόμεναι αυτή τούς 
«ΰτούς καί έν τώ μέλλοντι καρπούς. "Οτι δέ πολλά άγαθά 
προσδοκά η Έρμούπολις έκ τού Παρθεναγωγείου της εινε α
ναντίρρητου* ώσαύτοις συγχαίρομεν τόν τε σύζυγόν τη,ς κ. 
Ά ν τ . Καμπανών καί τάς λο.πάς διδασκαλίσσας, διίότι ά - 
καμάτως μετ’ αυτή ; συνειργάσθησαν.

Δέξασθε κλπ.
ΚΛΕΙΩ Μ.

Αΐτ,ττρ, εκ μέρόυ; Ιμου τε και πολλών άλλων μητέρων.

Γ Γ Ι Ε Ι Ν Η  ΤΩΝ Π Α Ι Δ Ω Ν
Τό βρέφος ώς τό φυιόν ο εν ούναται να άναπτυχθη ΰγιώς άνευ φω- 

ι- ι ι  '____  ■ ιέ. -  ' »■ _

όμως θεαετε αύτά εις -ον Ιςώστγ,ν ή είς τόν κήπον, άμε’σως συνερ- 
χονται καί αναζοιογονι ΰντα ι. Λ!ή άφίνετε Xotxóv κατάκλειστον τό 
τεκνον σας.οιοτι άνααφιβόήως θα μαρανθ/] πριν ή άνθιση Ε κ λέγετε  
οι αυτο οωματιον φοιτεινον ευάερον, εύρύχο ρον καί μακραν λ ιμνα  
ζοντων υοάτων. Ι'.κ τής καλής Ι/λογής τ^ύ εω ματίου Ιν ώ ζή τοΰ 
άέρος. όν αναπνέει καί τής τροφής, ην π?ρε’χετε α ύ 'ω , Ις ιρ τά τα ι ή 
όγιτ,ς αυτού κατάστασ ις. Ανανεόνετε κατα τε τό ΟΙρος κα ί τόν ν ε ι-

τα παράθυρά του λίαν Ινωρίς τήν πρωίαν, ουτε κλείετε αύτ« λ ίαν  
άργα τό έσπέρας’ διότι ό εο ιτερινός άήρ είναι υγρός κα ί περιέχει 
μεγάλην δόσιν άνθρακικοΰ οξέος Ικπνεομένου ύπό τών φυτών τό 
εσπέρας. Ά πομακρόνετε τού δωματίου αύτού τά  άνθτ, και τά άρώ- 
μ α τα ,. διότι ταύτα  μολύνουσιτόν άέοα..

Ό λγα  Ζδαννώφ

U O IK IA A
Νεαρά γαλλ ίς διδάσκαλος, ή δεσποινίς T a l lo t ie r  όπέστη 

τάς διπλι. ματικάς αυτής έξετάσεις είς τήν δυακολωτάττ,ν 
’Αραβικήν γλώσσαν. Ή  έξεταστική έπιτροπή μετά τών δια- 
φόρόιν Καθηγητών συνέχαρησαν άπό καρδίας τήν φιλομαθή 
καί εύφυεστάτη,ν ταύτη,ν Κυρίαν, παρασχόντες αύτή τόν βαθ
μόν ά ρ ισ τ α  διά την ’Αραβικήν φιλολογίαν καί τόν βαθμόν 
λ αν καλώς διά τήν δημώδη γλώσσαν, προοθέντες πρός τού
το ι; ότι καλόν ήθελεν είναι έάν καί άλλαι Κυρίαι άπεμι- 
μούντο αυτήν πρός εύκολώτερον προσηλυτισμόν τών ιθαγε
νών κατοίκων τών διαφόρων έν ’Αφρική Γαλλικών άποικιών. 
Δύο Κύριοι υποβλη,θεντες εις τάς έξετάσεις τής αυτής γλωσ- 
ση; έτυχον άμφότεροι τού βαθμού μόνον χαΛώς.

*  *
♦

Έ κ Βαρσοβίας άγγέλλετα ι η δολοφονία νεαρά; ώραιοτά- 
της Ριοσσίδος κατασκόπου τής κατά τών μηδενιστών Ρωσ- 
σικής αστυνομίας.

Ή  γυνή αύτη άφίκετο πρό μηνός είς τήν πόλιν ¡'•u lnak i, 
ίνα έκειθεν κατασκοπεύη τάς ένεργείας τών τε Ρώσσων καί 
Πολωνών μηδενιστών. Πλ,ηροφορηθεΐσα δέ ότι αί συναθροίσεις 
αύτυν έγένοντο έν τή πολίχνη K iu e r isk i διη,υθύνθη αύτόσε, 
φέρουσα μεθ’ έαυτής μέγα χρηματικόν ποσόν.

Τήν έπομένην τής άφίξεως αυτής άνευρέθη τό πτώμά της 
εν τ ιν ι άγρώ, μικρόν τής πόλεως άπέχοντι.

Οι έπισκεφθέντες τό πτώμά της ιατροί άναφέρουσιν έν τή 
έκθέσει αύτών, ότι τό κρανίον αύτής συνετρίβη διά βαρέω^ 
¿ογάνου συνεπαγαγόντος αύτοστιγμαΐον θάνατον. Παρά τό
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Ώ ; βλέπετε ό οικογενειακά; βίος τού Μάξ απείχε τού νά 

είναι ευτυχής και ευθυμος καί εάν τό κακόν περιωρίζετο εδώ, 
[¿πομονή !

VIII
1 Βλέπετε τα ν μετ αγγελικής υπομονής εργαζομένων ταύ- 
την νεάνιδα. "Ητο 'οραία- αλλά πόσον μετεβλή,θη, φεύ ! !
[ Οί μεγάλοι κυανοί αύτής οφθαλμοί διατηρούσιν έτ ι γλυ- 
Χεΐαν τινά εκφραστικότητα, πλήν φεύ!! ή νυχθημερινή πολύω
ρος έργασία, κατέστριψε τήν ζωηρότητα καί λάμψιν αύτών, 
μέλανε; κύκλοι πρόδρομοι καμάτου καί άσθενείας πεοιβάλ- 
λουσιν αύτού.;. Ή  ξανθόχρυσος κόμη αύτής ήρξατο ήδη ά- 
ρα%υμένη· ή όψις αύτής φέρει τήν σφραγίδα τού πόνου καί 

■ τή·, δυστυχίας* δυσκολως η δυστυχής αναπνέει ώς έκ τής 
πιεσεως, ήν ή επί πολλά; όίρας έκτέλεσις ραπτικής συνεπά- 

^Τετ°ιι πάντοτε καί ελαφρός βήξ διακόπτει άπο καιρού είς 
καιρόν τήν βεβια -μένη,ν καί κοπιώδη αναπνοήν της.

ΐ:Η  δυστυχής αύτη κόρη εργάζεται άπό τής δυ,δεκαεποϋς 
*οτής ηλιαίας ούτω, συνεισφέρουσα καί αύτή τό κατά δύνα- 
“ ιν εις τό κοινόν τής οικογένειας ταμεΐον.

Καί όμως ό γέρων πατήρ, όστις ήδη κοιμάται τόν τα κτ ι
κόν ύπνον του ήτο πλούσιος, πλουσιοίτατας. Έμπορος καί 
ιδιοκτήτης πολλών έμπορ.κών άτμοπλοίων έθεώρει βεβαίως 
έξηοφαλισμένον χρυσούν διά τά  τέκνα του μέλλον. "Οτε αί
φνης δύω πτωχεύσεις καί διπλούν ναυάγιον έπέφερον τήν ολι
κήν αυτών καταστροφήν, ής αποτέλεσμα άκαριαιον ΰπήρξεν 
αποπληξία τού πατρό; καί ή έκ ταύτης άποβλάκωσις αύτού, 
άφού άλλως τε οικογενειακόν νόσημα ή,ν ή παραφοοσύν·/·,.

Ή  δυστυχής σύζυγος αύτού έκποιήσασα τά  τελευταία 
πολύτιμα αύτής κοσμήματα καί σκεύη άνεχώρησε μετά τού 
συζύγου καί τών τέκνο)ν αύτής είς Παρισίους.

'Ο Μαζ ήτο δεκαπενταετής,ή δέ Αίκατερίνα δωδεκαέτις. 
ό νεαρός υιός είχε καλώς μορφωθή, ήτο καρδία έξαίρετοςπλήρης 
θάρρους καί υπομονής* έζήτησε θέσιν τινά καί παραδόσεις.

Μετά πολλούς κόπους απέκτησε θέσιν τινα^ έν έμπορικώ 
τ ιν ι ο’ίκφ  άποφέρουσαν αύτώ εισόδημα έτήσιον έξακοσ·'ων 
φράγκων. Έ διδεν έπίση: μαθήματα τινά , έξ ών έκέρδιζεν ίσον 
πρό; τήν μισθοδοσίαν αύτού ποσόν. Ή  Αίκατερίνα είργάζετο 
έπίση; μετά τής μητρός της* αλλά ή εργασία τών δύο γυ
ναικών, ών ό καιρός άπερροφάτο καί ύπό τού γέροντος ασθε
νούς,μόλις παρεΐχεν αύτα ΐ; ενιαύσιον κέρδος 3 0 0 — 400 οραγ.

Τέλος έζων βίονπλή ρη πικριών καί αγωνίας.
Έ άν ό Μάξ ήσθένει έκ της υπερβολικής εργασίας, τ ί δά 

έγίνοντο ;
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Πολωνική τ ι-■πτώμά της εΰρέθη μηδενιστική τ ις  έφημερίς 
τλοφορουμένη «ό Προσηλυτιςμός.»

Έ ν Μοναχω τής Βαυαρίας συνέστη σο/ματεΐον αριθμούν ή
δη έξήκοντα μέλη καί σκοπούν τήν περιστολήν τής έξχπλώ- 
σεως τής διαφθοράς τών ηθών, τής λαβούσης έπ εσχάτων
κολοσσαίας αΰτόσε διαστάσεις.

* *
¥ #

’Ιδού καί άλλη μέλλουσα να παρχσημοφορνθή λιαν προσε
χώς. Ή  άρχαιοτέρα έπιζώσα διδασκάλισσα τή ; Γαλλίας κ. 
ό β ίο α ίο η  διευθύντρια τού έν Ο θΐιΙ»ηθβ  Λυκείου.

Είναι ογδοηκοντούτις τήν ηλικίαν, έλαβε δε μέχρι σήμε
ρον μετάλλια αμοιβής διαφόρων εθνικοτήτων· έςακολουθεϊ 
ού μόνον διευθύνουσα λαμπρώς τό ΰπ ’ αυτήν Παρθεναγω
γείου, άλλα καί συγγράφου;α καί διδάσκουσα έπι μ,ίαν τής 
ημέρας ώραν έν αύτώ.

ΕΒΔΟΜΔΔΙΔΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΕΛΛΑ.Σ. Τέλος μετά  πολυήμερον σ.ωπήν έόόθη άπάντησις έκ 

μέρους τού κ. Συγγρού εις τού; μετά τότου ένθουσιασμοΰ έκλέξχντσς  
ούτώ ν οημότχς ’ Αθηνών* ή άπά.ν.ιησις α υ :η  ήν άπροσδόκητος καί α 
συμβίβαστός πως πρός τά γνωστά αοροφρονα και ευμενή α ισθήμ α τα  
τού μεγάλου πα ριώτου. Εύτυχώς έν τή  ((Νεα Εφημεριόι» τή-,Ο ες, 
τής συνήθως κάλλ ιστα  πληροφορημένης καί άγρυπνου άνασκευα- 
στοΰ πασης έσφαλμένης διαδόσεως, τά τηλεγραφήματα ταύτα^είαίν 
ς ώ .η ω . ί ΐ ι  τ ί·νΛ σ ιιά τ ι.ιν  ένθοοϋ τίνος τού κ. Συνηροΰ. οστις ουδόλως

Λυ/ομεοα οπως η οιαψευσις α υ .ι, ΐ| ·,ν.Λ, . ..  
χαλα παρά τού χ. Λ . Συγγρού προσΟυκωσης πολιτείας. ^

Γ Α Λ Λ ΙΑ . Ό  κ. ’ Ιούλιος Φερρύ έν συμποσίω δοθέντι ΰπο τών 
Ιν.λογίων του άπήγγειλε  λόγον, έν ού προσβάλλει τούς οπαδούς τού 
στρατηγού Βουλανζέ, δατις χαί πληροιρ ρηθεί; τά κατά  τ ο / λόγον

σίους ό βασιλεύς ήμων. ον α ύ θ η μ ε ρ ό / έπεσχέψατο 6 έπι τών έξωτε 
ρικών υπουργό; τ ή ;  Γ α λλ ία ς. 'Ο Βασιλεύ: ήμών άνεχω ργσ. .η 
παρελθουσαν Π έμπτην εις Κ οπεγχάγην, ένθα τήν 1 7  Αύγουστο

μεταβήσονται δ τε αΰτοκράτωρ καί ή αύτοκρατειρα τής Ρ ω σσ ια ς.
Α Υ Σ Τ ΡΙΑ  Κ.ΑΙ ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑ. — Ο αύτοχράτωρ τής Λύστρίας 

Ιπισκεφθήσεται έν Γαστάίν τόν αύτο<ράτορ χ Γουλ.ιελμον, η κ ατά -  
στασις τής. υγείας τού ό π ο ι ο υ  είνσι άνησυχητικη

Β Ο ΓΛ ΓΑ Ρ ΙΑ . -  Λ έγετα ι, ότι ή μεγάλη  τών Βουλγάρων συ-
έλθε1. αύθις περί τά τέλη Αύγουστου. Ιοπιβ.βαιού-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ αν Μ .θ .  Α δύνατος ή δη μ ο σ ίευες ’ ά^οταΟήτε ε ί; ανόριχην 

τςνα Ιφημερίδα. —* Κ αν Ε· Ξ. Μ α νντ,σιαν. Ό  κ. Δ. αναμένει τον 
ά ” εσταλμενον σας. όπως δώση αυτώ  τα είκοσι σωι
α . * V.'__ !___  V4_______ ·

σώματα — Κον Ι.Ζ.Π .

ημέρας Ι£ "Αθηνών άπομάκρυνσίς μας έπηγαγε την μικρήν τα υτη . 
άταςίαν. Ή ελλειψ ις  ήμών άναπληρωθήσεται Ιν τώ προσεγεΐ Φύλλων

ΣΓΝΤΑΓΗ
Τοποθετείτε έντός λεπτού καί άβαθούς χάλκινου δοχείου μικρούς

ιχθύς και ίδιως μπαρμπουνακια. αφου προηγουμένως έπιπασσετε το 
δοχεΐον διά γαλέτας κοπανισμένης’ ρίπτετε αρκετόν έλα.ον καί λε
μόνι' κόπτετε καθαρ σμένον σκόροον άρκετόν εις πολύ λεπτά  τεμ ά 
χ ιά , κόπτετε μαϊντανό άι&θονον πολύ λεπτόν" τοποθετείτε επι ουνα- 
τής πυράς χύτραν πλήρη ζέοντος ύδατος. όπερ έξακολουθ ϊ  βράζο» 
ισχυρώς. έπ' αυτής δε τοποθετείτε τό ΰπό ιχθύω ν, ώς προειπομεν, 
έστρωμένον δοχεΐον σας τό όποιον σκεπάζετε. " Αμα οι μικρ ι ιχθύς  
ψηθώσι δ ι’ αύτού τού τρόπου, τότε,τοποθετείτε τό έμπεριεχον αύ- 
τούς δοχεΐον κ α τ ’ εύθεΐαν έπί τή : πυράς, όπως μεινωσιν ολίγα λε
πτά καί σχηματίσωσιν έλαφράν κρούσταν.

ϊ  V Μ Β Ο V Λ  Η
Έ άν έπιθυμήτε νά άρωματίσητε έλαφρώς τόν χάρτην των ¿πιστο

λών σας, βρέχετε καλώς δΓ άρωματικού τινός ύγρού ουο φύλλα  
άπορροφητικού χ,άρτου. έν τώ μέσω τών όποιων τοποθετείτε οεσμην 
τινά  φύλλων καί φακέλλων, π.ρικλειουσα τό όλον εντός κιβυ/τιου.

Ποοσεφέρθη αύτώ θέσις παιδαγωγού παρά τιν ι οίκογενεία, 
διαμενούστ, τόν μέν χειμώνα έν τή εξοχή, τά δέ θερο; έν Ι
ταλία ή έν ’Ελβετία.

Ό  Μάξ έδέχθη καίτοι δέν έπιθύμει νά άπομακρυνθή τής 
οικογένειας του· τ ί νά έκαμνε ; ήδύνατο να άποποιηθή τρεις 
χιλιάδας φρ. κατ’ έτος; Άνεχμυρησε λοιπον καί τακτικώ τατα  
άπέστελλε προ; τήν μητέρα του πάν δ ,τι έκίρδιζεν.

*Η οικογένεια έν ή ό Μάξ είσήλθεν ώς παιδαγωγός 
el/ε πλήν τών γονέων υιόν δωδεκαετή καί θυγατέρα ώοαιο- 
τάτην δεκαεξαέτιδα. Συνεφωνήθη οτι ό Μάξ ήθελε διαμείνει 
εξαετίαν παρά τή οίκογενεία ταύτη. Μετά παρέλ.ευσιν έςα- 
μήνου ο πατήρ μαγευμένος ΰπό τού νεαρού παιδαγωγού 
προσέφερεν αύτώ αύξησιν μισθοδοσίας 100 φρ. μετά παρέ- 
λευσιν δμως έτους ό Μάξ άπεμακρύνετο τής οίκογενεία; 
ταύτης.

Τ ι συνέβη λοιπόν ; ούδείς έμαθεν αύτό, ουτε ή μήτηρ αυ
τή, ήτις εΰρε τόν υιόν τη ; λίαν καταβεβλ.ημενον καί μελαλ,· 
χολικόν. Παρεκάλει αύτόν θερμώς νά τή έμπιστευθή τό μυ 
στικόν του, αλλ’ ό Μάξ έσιωπα. Η αδελ.φη υπήρφεν ευτυχε- 
στέρα τής μητρός, διότι πρός αύτήν ό Μάξ ήνοιξε τήν καρ
διάν του- ΰπάρχουσι μυστικά τής καρδίας, ατινα?μονον εις 
συνομήλικα; του δύναταί τ ις  νά έμπιστευθή.

Ή  κ. Hubert δέν επέμεινε νά μάθγ,τό μυστικόν τού υιού 
τη;· ανησυχούσα δμως διά τήν ΰγείάν του παρεμόνευε καί ε-

καιοοφυλάκτει έξωθεν τού δωματίου του τάς νύκτας, δτε ό 
υιός της έφαίνετο αγρυπνών εβλ.επεν αυτόν διά τής οπής 
κλείθρου, ότέ μέν περιδιαβαζοντα καί μονολογούντα, ότέ δέ 
γράφοντα μέχρι πρωίας, χωρίς ούδέ ιχνο; τών γραφομένων 
αΰτού νά φαίνηται τήν επαύριον έπί τού γραφείου του : Ή ν -  
νόησε λ,οιπόν ότι ό υιός αύτής διετήρει μυστικήν από τής 
μητρός αλληλογραφίαν, δτε εσπέραν τινά είδεν αύτόν άναγι- 
νώσκοντα μετά πάθους δ ,τι είχε γράψει. Έ κ τού ύφους αύ
τού καί τής άπαγγελ,ίας ήννόησεν δ τι το άναγινωσκόμενον ήν 
ποίημα. Έπιστήσασα έπί μάλλ.ον τήν προσοχήν της ήκουσεν 
εύκρινώς επαναλαμβανόμενον όνομα γυναικάς, δπερ επιστο- 
ποίησε τάς ύπονοίας τής μητρός. 'Ο υιός της ήράτο. Τό αι- 
σθηαά του κατέστησεν αύτόν ποιητήν πεοιπαθεστατον, διότι 
τά  ΰπ’ αύτού άναγινωσκόμενα ποιήματα ησαν τελεία .

'Η  μήτηρ έσεβάσθη τά διπλούν τού υιού της μυστικόν· οτε 
όμως έβλεπεν αύτόν ώχρότερον τού συνήθους, τώ έλεγεν* (Γμή 
άγρυπνί;; τόσον· ή μελέτη οέ καταβάλλει.»

Μ ή φόβεΐσθε, μήτερ, έλεγεν ούτο; καί ανεχώρει διά τό 
γραφεΐόν του.

Μετά τήν έκ τού ταξειδίου επιστροφήν του ό Μάξ είχε 
λάβει τήν έν τώ ΰπουργείω θέσιν του, διά τή ; μισθοδοσίας 
τουδέ ανταπεκρίνετο ε ί; τάς οικογενειακά; αύτού δαπάνας.

(ακολουθεί)


