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Συνδρομηταί έγγράφονται είς τό Γραφεΐον 
τής· «ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΝ ΚΤΡΙΟΝ* 

καί παρά τφ βιβλιοπωλείο» ΒΙΛΜΠΕΡΓ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΟΛΟΣ ΜΟΥΣΩΝ κ*1 ΒΟΥΛΗΣ.

Γραφε ΐ ον  άνοικτόν καθ’ έκάστην
άπό 10 — 12. Π. Μ.

Π ΕΡΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α
I έζευτελεσμοΟ, 3< διά τής αναφανδόν τιμωρίας αύτη ύπέστι*,.

Πλήν τούτου ή περιωοισμένη τών μικρών  πόλεων καί 
Αί Κυρίαι δημοδιδάσκαλοι τιμωρούμενοι.— Ό χορός Οπό όγιεινήν | έπαρχιών κοινωνία άντί νά θεωοή την διδάσκαλον ώς τύπον

Ιποψ'.ν (ύπό Λώρας Γίλβερτ).—’Αντί ερειπίων Εκπαιδευτικά καταστή- έντελείας καί άπομιμήσεως,υποβλέπει αυτήν,την καταφρονεί,
ματα.— Τό παιδίον (δπό Ειρήνης Λαχανδ).— Επιστολή (ύπό Μαρίας ^υρ(α ξσο( κατ’ αυτής έκστομίζουσα, άτινα  σπανίως διαφεΰ- 
Γουλιμή). Μυθολογικά (υπο Αθηνϊς Σ.). Η λαιμητόμος ύπό Σο γ 0υ5ι τ ή Υα\ διορατικόν τής μαθητοίας.
βίας Σ.—Έδδομαδιαΐον Δελτίον.—Ποικίλα. — Αλληλογραφία. Νο- λ » ι>„ .  , ,  . . .  Δια τους ανωτέοο» λοιπόν λόγους ευγομευα, οπως ο ουα-στιμα. Συμβουλή. — Έπιφυλλίς. Τ ' , , , ,  , ,

| εφαρμοστός ουτος νόμος μεινη μονον έπί τοΟ χάρτου αν*-
γεγραμμένος, άντί δέ τούτου νά όποβάλλ&>νται αί τά καθή-

ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑ!

Κατά τόν νέον περί κατωτέρας έκπαιδεύσεως νόμον αί 
Κυρίαι δημοδιδάσκαλοι, αί μή έκτελοΰσαι τά  καθήκοντα 
των, υποβάλλονται εί; ποινάς.

ΜεταΕό άλλων αναγράφεται καί ποινή παύσεως άπό δέ
κα ήμερών εως τριών μηνών. Είναι άρα έφαρμόσιμος ί  πο ι
νή αύτη ; Ύποτεθείσθω ότι δημοδιδάσκαλός τις διωρισμένη 
Ιν τενι τών άπωτάτων τής 'Ελλάδος πόλεων τιμωρείται διά 
προσωπικής παύσεως Ινός ή δύο μηνών.

Ποία διδάσκαλος θά άποφασίση δι’ ενα ή δύο μήνας νά 
μεταβή εις τήν άπωτάτην ταύτην πόλιν πρός άντικατάστα- 
σιν τής τιμωρηθείσης, καί πώς δύναται εύδοκίμως νά συνέ
χιση τό εργον εκείνης κατά τό δλιγοχρόνιον τούτο διάστη
μα’ έκτος έάν άποφασίσωσι νά κλείσωσι τό σχολεΐον καί ά- 
πλοποιοΰντες οΰτω τό δύσκολου τούτο ζήτημα παράσχωσιν 
είς μέν τάς μαθήτριας μικράν άνάπαυσιν, είς δε τό ταμεϊον 
Οικονομίαν 100 ή 200 δρ. καί είς τήν διδάσκαλον τόν τρό
πον καί τά υ,έσα τής διοοθώσεως.

κοντά αύτών παρορώσαι είς υποβιβασμόν θέσεως, άλλά τούτο 
μετά τό τέλος τού διδακτικού έτους, ή εις υποβιβασμόν μι* 
σθοδοσίας, Τνα καί αυται βελτιόνωνται καί τό διδασκαλικόν 
γόητρον τηοηθίί είς τήν ίμπρέπουσαν αύτώ θέσιν.

Ο ΧΟΡΟΣ ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

Ή  πλήρης μόνον ένέργεια άπάντων τώ ν μορίων καί δρ- 
γάνων τού ανθρωπίνου σώματος δύναται τήν τελείαν άφο- 
μοίωσιν τών τροφών,—όρον άπαραίτητον τής όλης ζωικής 
λειτουργίας— νά προάζη καί τά μέγιστα νά όποβοηθή.

#Ινα τό σώμα κανονικώς άναπτύσσηται, δέον νά κατα- 
βάλληται κατά τρόπον προσφορώτερον ή άπαιτουμένηφροντίς 
διά τήν άδιάλειπτον άνανεωσιν τών τροφών, τήν μεταλλα
γήν -καί άφομοίωσιν αύτών. Ούσιώδης όρος πρός τούτο είναι 
ή διηνεκής άσκησις τής μυϊκής ένεργείας, καθότι τό μυϊκόν 
σύστημα είναι τό μόνον στοιχεΐον έν τφ  άνθρωπίνψ οργανι- 
σμώ, δπερ είς μέγιστον βαθμόν κέ/.τηται τήν ιδιότητα τής 
μεταπλαστικότητος, καίζδιά τούτο ζωηρότατα Προάγει τήν

Μετά τήν λήξιν τής ποινής τά πράγματα επανέρχονται | μεταλλαγήν τών τροφών. Έάν δ' έφ’ έξής σκεφθώμεν ότι
είς τήν ποοτέοαν αύτών κατάστασιν, α ί δέ μαθητριαι μέ ε ι
ρωνικά μειδιάματα καί σαρκαστικά βλέμματα υποδέχονται 
ΐ ήν διδάσκαλόν των,καί ή παιδική φαντασία των ή τά πάν- 

μεγαλοποιούσα, αποδίδει είς τήν ταλαίπωρον ταύτην δ ι
δάσκαλον παντός είδους κακίας καί ελλείψεις,δ ι’ άς καί τήν 
δέουσαν αύτη ύπέστη τιμωρίαν. ’Αδύνατος δ’ έν τ φ ’ μέλλον- 
πΐ καθίσταται υπό τής διδασκάλου ταύτης ή διαπαιδαγώγη- 
βΚ τών μαθητριών Ινεκα τής ήθικής καταπτώσεως καί τού

τό μυϊκόν σύστημα διάκειται είς στενοτάτην σχέσιν μετά 
τού νευοικού συστήμ.ατος/έκ τού οποίου προδήλως έζήρτηται 
ή σωματική ήμών εύεξία, ακολούθως τήν έπιρροήι? ήν άσκεϊ 
ή μυϊκή ενέργεια έπί τής αύζήσεως τής στερρότητος τών δ
οτών καί έπί τού μηχανισμού τών άρθρώσεων, εύκόλως θά 
κατανοήσωμεν ότι μεθοδική άσκησις τών μυών όρος άπα- 
ραίτητος είναι πρός άκμαίαν δίκτήργσιν τής ύγείας.

Δέν δυνάμεθα νά θαυμάσωμεν έάν ό χορός έν γένει υπο-



ΕΦΗΜ ΕΓΙΣ

λιαμβάνεται μόνον ώ ; διχσκεδαστικόν μέσον, έάν Ιν αύτφ 
ούδένα εύγενή σκοπόν διαβλέπωσι, καθότι καί εις πολλά 3λε· 
γα  μ,έρτ ώ ; τέχνη Ιπιμελεϊτα ι. Ό λω ς άλλοίαν ιδέαν λαμοά- 
ν«ι τις περί χοοού. τής σημασία;, τή ; άξία ; καί τού σκοποί 
του έκεϊ. ένθα διδάσκεται καί εκγυμνάζεται καθ’ όλου; του; 
άπαιτουμένου; κανόνα; τή ; τέχνη;. Ο χ·ορί>; δϊ,ν πρ-π..^ 
μεταβάληται εί; μ-ίαν απλήν μόνον διασκέδασιν τή ; νεολαία;, 
νά ηναι στρόβιλό; τ ι ;  Ιπισπερχή;. άσκοπο;,τή υγεία επιβλα
βή;. λ, πηδήματα άτακτα , άλλα πλήρη; ρύθμισι; τών κ ι ν ή 

σ ε ω ν ,  κατά την λειτουργίαν διαφόρων μυϊκών συμπλεγμά
των, σύνημα δε τή Συνοδεία τή ; μουσική; έπί τή ; παιδικής 
διαθέσεως μία Ιξόχω; εύάρεστο; διέγερσι; του νευρικού συ-

στήματο;.
Ούχί μόνον οϊ μϋ; των κάτω άκρων, άλλα και οί των 

άνω τού θώρσκο;. καί Ιν γένει όλου τού κοομού δέον νά ύ·
ποβάλλωνται ε ί; ασκησιν.

Έξαιρέτου σημασία; διά τή,ν σωματικήν διάπλασιν τυ γ -
χάνουσι τά στοιχεία τού χορού' οΐον, αί στάσεις, οί βηματι
σμοί, αί εύρυθμοι κινήσεις, ή μετάβασι; άπό έλαφροτέρων 
ειδών χορού έπί τά  δυσκολύτερα. Καί ή καλλαισθητική επί
ση; διάπλασι; τού σώματο; έπιρρωνύει τό μυϊκόν σύστημα, 
βελτιοΐ τήν στάσιν τού σώματο;, δίδωσιν ε ί; τα ; κινήσεις 
στερρότητα καί χάριν, καί προάγει τή,ν φυσιολογικήν καί ρω- 
μαλέαν άνάπτυζιν τών μελών σύμπαντος τού όργανισμού. 
Μεγάλη-' σημασίαν άπέδωκε πρό τίνος χρόνου επιφανή; τις 
χειρούργος εις τήν εςοχον ιαματικήν έπίδρασιν τή ; μυϊκής 
άσκήσεως, διά τής δποίας Ιτελεϊτο  εντελής άφομοίωσις τών 
τροφών, καί συνεπώς Ιπήρχετο εστιν ότε εζυγείανσις και 
αυτών τών βαρυτέοων νοσημάτων' δυστυχώς όμως πολλή 
¿λίγη προσοχή είσέτι δίδεται είς τήν εύεργετική,ν^ ταότην έ- 
πιρροήν. ήν τοιαύται μυϊκαί ασκήσεις Ιπί τού οργανισμού 
παοάγουσι.

’ "Οθεν κρίνω έπάναγκες, πριν ή τάς όλίγας ταότας γραμ- 
μάς καταστρέψω, θερμότατα νά συστήσω τον μεθοδικόν χο
ρόν είς άμφότερα τά φύλα, εϊς τε τό ήμέτερον καί τό ισχυ
ρόν φύλον,'κα ί είς μέν τό ήμέτερον, διότι παρ’ ίμΧν δύνα- 
ται νά άναπληρώστι τήν γυμναστικήν, άξιόλογον έπιρρωστι- 
κόν μέσον τής υγεία ;, καί ε ί; τό δεύτερον, διότι έπιπροσθέ- 
τει ε ί; του; άσκηθέντα; Ιν τγ; γυμναστική χάριν καί κομ

ψότητα.
Έν ΓΙαρισίοι; τή 6 Μαίου 1887.

Λώρ% Γίλβδρτ.

ΑΝΤΙ ΕΡΙΠΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Εϊπομεν αρκετά περί τών Ιρειπίων Παρθεναγωγείων και 
έν γένει περί τών Ικπαιδευτικών καταστημάτων μ α ;. Σή
μερον λέγομεν πώ ; ωφειλον ταύτα νά ήναι, δπω; 5 άνωτέρω

τίτλος έΕαλειφθή. #
Έπαναλαμβάνομεν ότι δεν είναι ανάγκη πλουτου, οπως

έκαστη «6λις ή Ικαστος δήμο; άποκτήστρ σχολεϊα ανάλογα 
πρός τόν σκοπόν, 8ν ή Ικπαίδευσις επιδιώκει.

Στοιχειώδεις όροι πρός Τδρυσιν Ικπαιδευτικού καταστή
ματος μικρού ή μεγάλου, εύπόρου ή μή εϊσιν, ά. τοποθεσία 
βύάερο; καί εύήλιος, ώς καί τρόπος διαρκούς Ιν αύτίδ άε-

ρισμού, β*.καλός φωτισμός καί άπολυτο; πάντων καθαριότη;
’’Οσον μεν άφορά τήν εξωτερικήν τού σχολείου όψιν, ή- 

θελέ τις έπιθυμήσει αυτήν γελόεσσαν καί επιμεμελημένην, 
οΰχί βεβαίως πολυτελή ώς πλουσίου μεγάρου, άλλ ουτε 
μονότονον ώς στρατώνος. Τό σχολεϊον πρεπει να ηναι περι- 
εστοιχισμένον υπό κήπου, διηρημενου εις μικρά τμήματα, 
ενός εκάστου τών οποίων ή, καλλιέργεια να ανατίθηται εις 
μίαν τών μαθητριών καθ’ ωρισμενην τή ; ημε?*ί ωοαν, δι 
ής καί τό σώμα τών παίδων άπαλλαοσεται τού άκινητου 
καί καθιστικού Ικείνου βίου, τού θανατηφόρου δια την ΰγειαν 
αυτών, καί τό πνεύμα αυτών τέρπεται δια τής μελετης 
καί Ιζετάσεως τών διαφόρων φυτών καί άνθέων, τή ; διαφό
ρου τή ; γή ; καί τών στρωμάτων αυτή ; καταστασεο);, τής 
μελέτης τών ατμοσφαιρικών φαινομένων και εν γενει παν
τός άφορώντος ε ί; τό άπειρον καί άνευ άρχή; καί τέλους 
βιβλίον τής φύσεως.

Καί άληθώς τ ί μάθηαα δεν διδάσκεται εντός κήπου καί 
διά τίνων ύμνων νοήμων καί πεπαιδευμένο; διδάσκαλο; δεν 
δύναται νά ΐΕυμνήσγι τήν παντοδυναμίαν τού πλάστου και 
αισθήματα άγια έμπνευση είς τούς μαθητάς ή τάς μαθήτριας 
αυτού. Ό  σοφώτερο; τών διδασκάλων τ ή ; άρχαιότητο;, δ 
πρόδρομο; τού Χριστού, Σωκράτη; Ιδίδασκεν έν ύπαίθρφ 
καί ούχί έν στενα ϊ; καί πληκτικα ΐς αίθούσαις, ενθα τό σώ
μα άσφικτιών καί ταλαιπουρούμενον ήκιστα προθυμοποιείται 
νά έζυπηρετήσγ] τό πνεύμα. Έ ν τή βιογραφία αυτού άναγι- 
νώσκομεν ότι φιλοσοφία είτε εγχώριο; είτε άλλοδαπη ηκμα- 
ζε μόνον παρά τά ; δχθας τού Ιλισσοΰ, η δε ρητορεία ουδα- 
μού άλλοθι άνεπτύσσετο καί ΐσχυε τοσούτον δσον Ιν τή  
Πνυκί.

Μεταβώμεν ήδη είς τό Ινδότερον τού σχολείου καί Ιξε- 
τάσωμεν τίνι τρόπω τούτο δύναται νά άποβή προσφιλές 
το ϊ; παισίν Ινδιαίτημα. Καί πρώτον κλιμαζ ευρεΐα καί μεγά- 
λη,θύοαι έπίσης μεγάλαι καί πολλαί κλείουσαι Ιζωθεν, δπως 
έν καιρώ πυρκαίάς ή δυστυχήματος τίνος, αί μαθήσριαι ά- 
σφαλώς Ιζέρχωνται. Δωμάτια ευρύχωρα, ευάερα, καλώς άε- 
ριζόμενα, μέ υψηλήν έροφήν, παράθυρα μεγάλα καί καλώς 
κλειόμενα, δπως μή ρεύματα σχηματίζονται, διάδρομοι εύ- 
ρεϊ; καί μεγάλοι με σανιδώματα βεβαμένα, Τνα ευκόλως καθ 
έκάστην πλύνωνται καί καθαρίζονται, καί κατάλληλα,δπως 
άντικαταστήσωσι κατά τάς βροχεράς ημέρας τόν κήπον θρα
νία καί γραφεία υψηλά καί άναπαυτικα δια τών οποίων προ
λαμβάνεται καί ή όσημέοαι πρός τήν μυωπίαν τών έλλη,νο- 
παίδων τάσ ι;, περιλαμβάνοντα ενα και μόνον παϊδα, οπω; η 
προσοχή τή ; ή τού διδασκάλου δύναται επι ένό; έκαστου 
έξ ίσου νά διανέμηται.ΓΙρό παντός ή μή συσσώρευσις πολλών 
μαθητών ή μαθητριών έν τώ  αύτώ δωματίιρ, διότι τούτο 
καταστρεπτικόν αποβαίνει δια τε την υγείαν καί την προο- 
δον αυτών* ουδέποτε 5 αριθμός τούτων νά μή ύπερβαίνη τόν
3 5 - 4 0 .

Ή  προσοχή τών αρμοδίων δέον,έπαναλαμβάνομεν, νά έφι- 
στάται έπί τή ; καθαριότητος τών τε παίδων και τού κα τα 
στήματος. "Ας χορηγώσιν αΰτοίς άφθονον ύδωρ καί καθαρόν. 
"Ας καθαρίζονται καί ζεσκονίζωνται έπιμελώς θρανία, κα
θίσματα, παράθυρα καί θύραι* άς πλύνω ντα ι παντα ταύτα 
καθ’ έκάστην* διότι έν τώ κονιορτώ καί τα ίς άκαθαρσίαι«
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γεννώνται καί αναπτύσσονται αί έπιδημίαι, ών Ιπιτηδειό- 
ταο; άγωγό; είναι τά μικρά έκείνα τού κονιορτού μό·

I  ρΐα, περί τών όποιων τόσον όλίγην πρόνοιαν λαμβάνουσιν έν 
‘Ελλάδι οί άρμόδιοι.

Ά ς  περικοσμήσωσι δέ τό Ινδότερον τής Σχολής δι ευ
τελών μέν, άλλά καλλαισσητικών αντικειμένων συντε- 
λούντων, δπως καί τό καλλαισθητικόν τού παιδός αίσθημα 
άναπτύζωσι καί τή,ν σχολή,ν τώ οίκω αυτού άφομοιώσωσι 
ααί ούχί ώς παρά το ϊ; πλείστοι; καθιερώθη ώ ; μόνη, δια- 
κόσμησι; τή ; κλάσεω; ό μαύρος πίναΕ, τά  μαύρα γραφεία 
καί τά μαύρα μελανοδοχεία. Ταύτα παντα καθιστώσι τό 
σχολεϊον απευκταίου καί μαύρον, ο δε μικρό; η ή μικοα 
παϊ; μετ’ άποστροφή; καί άηδίας Ιπανέοχονται ε ί ;  αυτό.

Ά ;  διακοσμώνται λοιπόν οι τοίχοι δι εικόνων, έστω 
καί ευτελών, αλλά παριστανουσών ιστορικά πρόσωπα, φυ
τά ή άνθη' ά ; τοποθετώνται ε ί; ανάλογο·' υψο; μικρά ά- 
γαλμάτια γύψινα, πτηνά τεταριχευμένα, άνθη φυσικά άο
σμα καί ίδ ίω ; χλόαι άς Ιπιφορτισθώσιν αί μαθήτριαι με 
τήν καθημερινήν τών άνθέων τούτων ανανέωσή καί Ιπιμέ- 
λειαν, άς συνειθίσωσί νά θεωρώσι πάντα ταύτα ίδικά των 
καί ένασχολώνται κατά τά ; ώρα; τής σχολή; ε ί; διευθέτη- 
σιν καί καθαριότητα τούτων, οπω; ό έν τή σχολή βίο;, 
τά τρία τέταρτα δηλ. τού παιδικού καί νεανικού βίου, μή 
παρέρχωνται Ιν Εη?? καί άπελπιστικ^ μονοτονία, άντικει- 
μένηι ττ̂  τε φύσει καί τώ  προορισμώ αυτού.

Μόνον ύπό τοιούτου; δρου; τό σχολεϊον δύναται νά άν 
ταποκριθη, είς τόν σκοπόν, 8ν έπιδιώκει, διαθέτον άλλως τε 
εύνοΐκώ; υπέρ αυτού διδασκούσα; καί διδάσκοντας, διδασκο- 
μένα; καί διδασκομένους άνευ τής σωματικής εύεΕίας καί 
εύημερείας τών οποίων αδύνατος ή πνευματική τών διδα- 
σκομένων άνάπτυζις καθίσταται.

Χ Ο  I I  Α Ι Λ Ι  Ο  Λί
(Συνέχεια Ίδε προηγούμενον φύλλον)

: '
’Απαισιόδοξοι παρατηρηταί διαβλεπουσιν ηδη παρα τώ 

παιδίψ τή,ν κακ ίαν τού ανθρώπου. Ό  ιερός Αύγουστϊνος έν 
συναισθήματι υπερβολικής συντριβή; κατηγορεί εαυτού ώς 
διαπράξαντο; μέγα αμάρτημα κατά τή,ν βρεφικήν ηλικίαν, 
έπειδή έδηΕε τή,ν θηλάζουσαν αύτόν καί λαμβάνει τούτο, ώ ; 
άφετηρίαν, Πα προσβάλη, τήν αθωότητα τών παιδίων !

Ιΐ Πλή,ν υπάρχει κα τ ’ αυτού έτέρα αύθεντία καί πρό ταύτη ; 
δέον νά υποχώρηση τό ίδιον αυτού κύρος. Ίδοό αδτη- * Ά -  
φετε τά παιδία καί μή, κωλύετε αυτα ελθεϊν πρό; με .ών 
γάρ τοιούτων έστίν η βασιλεία τών ουρανών» καί «Έάν μή 
στρχφήτε καί γ έ ν η , σ θ ε ,  ως τα παιδια ταύτα, ου μή εισελθη* 
τε ε ί; τή,ν βασιλείαν τών ουρανών».

/Κ Ό ιερό; Αυγουστίνο; περιπίπτει ε ί; λεπτολογίαν, ΐνα έρ- 
μη,νεύσφ τό τελευταΐον τούτο χωρίον, διίσχυριζόμενο; δτι 
σημαίνει, δτι οί άγιοι ίφείλουσι νά γείνοισι σμικροί δια τη,; 
ταπεινοφροσύνη;, ώ ; τά παιδια είναι σμικοα κατα σώμα.

Ά λ λ ’ αύτη ή διύλισμένη, ουτω; είπείν, ερμηνεία οΰδένα 
έχει λόγον καταστρέφει τό θέλγητρον χωρίου έκ τών έΕαι- 
σιωτέρων τού Ευαγγελίου, έχει κατ αυτή; την παράδοσιν, 
τήν μαρτυρούσαν περί τή ; αγάπη; τού ’ Ιησού πρό; τά πα ι-

δία καί έ τ ι πρός έναντιούται τγ| φύσει, η τ ι ;  ωθεί ημάς ε ί ;  τί> 
ν’ άγαπώμεν τά  πα ιδ ία , ούχί μόνον ίνεκ.α τ ή ; ερασμιότητος, 
τή ; χάριτο ; καί τ ή ; φα ιδρότητο ;, ά λλ  ιδίως ενεκα τ ή ; α - 
πλότητος, τ ή ; άθωότητο; καί τ ή ;  α γνε ία ; αύτών.

Δέ ' διατείνομαι δτι ουδέποτε τό παιδίον πράττει τό κ α 
κόν κα ί δή Ινίοτε έκ προαιρέσεω;' α λλ  υπαρχουσι διάφορά 
στάδ ια  κατά  τήν πα ιδ ικήν ηλικ ίαν καί εοχεται έποχη καθ 
ήν ή έννοια τού καλού καί τού κακού αναπτύσσετα ι έν 
δ ιανο ία  τού πα ιδό ; καί μετά τ ή ; έννοια; ταύτη,; εισδύει, ί 
σως, έν τή ψυχή αυτού καί ποια τ ις εκούσια κα-κία. Η ε
ποχή αύτη επέρχεται μάλλον ή ηστον βραδέως, αναλόγως 
τ ή ; φύσεω ; τού παιδιού, είνα ι άναντίρρητον δμ ω ; δτι ά πα ν
τα  τά πα ιδ ία  κατά  τήν πρώτην αύτώ ν ήλικ ίαν είναι δλως 
αθώα κα ί ά πλά , δν δ’ ένίοτε πράττωσι τό κακόν, έπανα 
λαμβάνομεν, δτι πράττουσι τούτο έΕ άγνο ια ; ή τουλάχιστον 
άνευ συνειδήσεως, -καί δ ιότι όεν εννοούσι δ ια τί είναι κακόν 
τό πράττειν τό κακόν. ΠράΕι;, ή τ ι; ήθελε νομισθή χειριστή 
ύπό ένηλίκου διαπραττομένη, ουδόλως πρέπει νά χαρακτηοι- 
σθή ώ ;  τοιαύτη καί παρά τού παιδιού κα ί αν Ιτ ι έκ προθε- 
σεως διέπραξεν αυτήν, διότι τό παιδίον στερείτα ι τώ ν ήθι- 
κών άοχών καί τών φώτων, άπερ ο ενήλικο ; κατεχει. Ο όε 
Ά γ ιο ;  Αυγουστίνος, δστι; έν τ α ϊ ;  ΈζομοΑογήσεσi r  αυτού 
π ικρώ ; έλέγχει έαυτόν καί μ ετά  συγκ ινητική ; δντω ; μ ετα 
μέλειας, ώ ; κλέψαντα  απ ιδ ιά  τινα  μ ετ ’ άλλω ν μικρών πα 
νούργων κατά  τήν παιδική,ν αυτού ήλ-κιαν, μεγαλοποιεί τό 
σφάλμα αυτού,διότι, προφανώς, δεν προσηρμοζε τότε τή κλο
πή έκείνγ έννοιαν, οποίαν 5 εξ επαγγέλμ ατος κ λ έπ τη ;.

’Αληθώς, έστιν δτε, πράΕει; παιδικαί έχουσι μείζονα σπου- 
δαιότητα, ώ ; ή ύπό τού I. I. Ρουσώ μνημονευμένη (επίσης 
é r  t a c e  Έ ζομοΛ ογήσεσ ίτ  αυτού) κλοπή μανδυλίου, έφ’ $ ά - 
φήκε νά κατηγορηθ^ πτωχή υπηρέτρια. Ένυπήρχεν Ινταύθα 
χαρακτηριστικόν δντο>ς βδελυρον, καί τούτο ην κάκιστος οιω
νός διά τό μέλλον, άλλ’ b ’Ιωάννης Ιάκωβος Ρουσσώ μόλις 
Ισχε παιδικήν ηλικίαν, ώς ό ίδιος ομολογεί, ούδ’ είναι δίκαι
ον νά κριθ-Ji αδτη έκ τινων παιδίων Ικτάκτων έν τε  τώ άγα - 
θώ καί τώ κακώ, ούδ’ έκ μεμονομένων πράΕεων.

’Ανάγκη νά όμολογήσωμεν έν τουτοις, οτι ή παιδική, ηλ ι
κία, εί καί άθώα, δεν στερείται έλαττω μάτω ν. Διακρίνομεν 
δ’ έν αυτή δύο ειδών Ιλαττώ ματα , ήτοι τά έμφυτα τοϊς 
παιδίοι; γενικώς, κ α ίτά  μή φύσει ίδιάζοντα τή παιδική η 
λικία , άλλά προερχόμενα !κ  κακώς εύθυνομένης αγωγής ή 
έκ φυσικής τίνος διαθέσεως λίαν υποθαλπόμενης. Τα πρώτα 
δεν άφαιρούσι πάντοτε τό θέλγητρον τών παιδίων. Έχομεν 
καθήκον βεβαίως νά πολεμήσωμεν αύτα μετα μεοιμνης, έ
νίοτε δμω; είναι άναπόφευκτον νά υποφέρ&)μεν αυτά μετα 
διπλωματικής πολιτικής. Τά Ετερα ομως παρεισάγον
τα ι ώς έπί τό πλεΐστον έν τή ψυχή τού παιδιού υπό τό 
προσωπεϊον τής χάριτος, ταύτα δε, καί ιδίως ταύτα , δέον 
ν’ άποβάλωμεν καί νά έκριζώσωμεν. Παρα τισι μεν παιδιοις 
φαίνονται ένίοτε τά  Ιλαττώ ματα  ταύτα φυσικά^ αλύ. επειδή 
ήμεϊ; Ιν γένει παρέχομεν αύτοϊς τα κακα παραδείγματα, 
ήμεϊς άς μεριμνήσωμεν καί ν’ άπαλλαξωμ.εν αυτα τούτων.

Μή κρίνωμεν τά μάλλον ένοχλοϋντα ημάς τών παιδικών 
ελαττωμάτων, ώς τά σπουδαιότατα. Παιδίον ακάθαρτον 
άληθώς άπαρέσκει,'άλλ’ Ιάν σκεφθώμεν καλώς, θέλομεν έν-
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■νοήσει δτι άπαρέσκει, διότι ή άκαθαοσία τών π α γ ίω ν  πρού- 
ποτίθησι συνήθως την τών γονέων,. ^

Τό παιδίον δυσκόλως εννοεί την σημασίαν, ήν άποδιδο- 
μεν τη προσωπική εύπρεπεία καi τή εύκοσμίρρ τών ενδυμά
των, τό δε παίγνιον θεωρείται ύπ αύτού υποθεσις μεί,ονος
βπουδαιότητος.  ̂ ( .

Ή  κομψότης τών τρόπων ομοίως, φαίνεται τφ  παιοίω 
βάσανο;, ής αδυνατεί νά έννοήση τον "λόγον. Σημειώσατε 
ότι τό παιδίον υποχοεοΰται να προσφερηται τοίς πάσιν ε^- 
γενώς, ένώ ούδείς ΰποχρεούται ν’ άποδίδη αύτφ τα ισα, δ- 
θεν Ιλλείπει αύτφ ό κυοιώτατος τών λόγων, δ καθιστών I- 
κάστω καταληπτήν τήν άνάγκην τής εύγενείας τών τρόπων, 
ήτοι ή χοησιμότης τής άμοιβχίας έν τή κοινωνία τιμής. 
Τούτου ένεκα το παιδίον θεωρεί την έθιμοταξία» ζυγόν καί
ούδέν πλέον. (

Πολλάκις ή Ιλλειψις τής εύγενείας παρά τοις παιόίοις 
πηγάζει έκ δειλίας. Άναγκάζουσιν ενίοτε παιδίον νά προσέλ- 
θϊΐ καί χαιοετίση έν μεγάλω κύκλω έκαστον τών ξένων ιδ ι
αιτέρως,*και άν τοΰτο άρνήται, το έπιπληττουσι,^διότι^ νομί- 
ζουσιν, ότι παρακούει, ότι επαναστατεί, άλλ’ ούχί τό τα 
λαίπωρον ! 'Απλώς έκ συγχύσεως καί δειλίας άρνεΐται.

Μη τις τυμπεράνη έκ τούτου, ότι θεωρώ περιττόν νά έ- 
θισθή τό παιδίον εΐζ  την ευγένειαν τών τρόπων, τουναντίον, 
φρονώ, ότι ή εΰκοσμία ε’ ναι άπαραίτητος όρος του κοινωνι 
κού βίου, άλλ’ ώμεν έπ ιεικεΐ;. διότι τό μικρόν πλάσμα μη
δόλως έννοουν την ανάγκην τών κοινωνικών τούτων ύπο- 
χρεώσεων σφάλλει άκουσίως. ( Ακολουθεί).

Δεν ονομάζομεν έπίτηδες τό ήκιστα άνδρικόν έκείνο φύλ- 
λον, όπερ κατά συνέχειαν τάς τρεϊς τελευταίας ημέρας επ ι
τίθεται κατά τής «Έφημεοίδος τών Κυριών·. Μή δυνάμε- 
νον να παλαίση κατ’ άνδρών, ένόμισεν εόκολον τόν αγώνα 
κ α τ ά  γυναικών. "Ας ηναι βέβαιον δτι ή μελάνη ημών δεν 
θά τώ  χρησιμεύση ώς ρεχΧάμα. ’Ανθρώπους οίτινες δεν δό- 
νανται νά ποάξοισιν ούτε καλόν ουτε κακόν : «Non ragio—
niam di lor, ma guarda e p a s sa · .

" Α λλη  άπάντιτ4βες ε ίς  το  ά ρ β ρ ον «εάν ηναε δο-  
στύχημ.'Χ νά γεννηθή τες γυνή.»

Κόρη μου,
Έκόρτωσα υπό τό βάρος τών Ιτών και δεν βλέπω ϊ, την γην έξ ής 

Ιλήφθην, καί ητις όσώραι με άναμένει. Έν τώ δικαιώματι δ’ε τοΰ λυ- 
γροΰ γήρατος, όπερ «πάντα τάλλα άφαιρουν προστιθηαι την Ιπιστη- 
μην» τολμώ να είσίλθω, έάν ηναι καί δι’ έμε άνοικτή ή θυρα εις την 
άγαβήν, καθ’ Ησίοδον, έρ-.ν. ήν δια τής Έφημερίδος τών Κυριών προε- 
καλέσατε Ιπί τοΰ θέματος «είναι άτύχημα να γεννηθή τις γυνή;»

Συγχωρήσατέ μοι την γεροντικήν άδυναμίαν καί ιδιοτροπίαν. Εις 
την περί ής πρόκειται εριν δεν εισέρχομαι φερουσα όπλα ταγάντια, τό 
ι̂πίδιον καί τάς συνήθεις τής Ιποχής φιλοφρονήσεις και άδροτητας, 

άλλ’ ένδεδυμένη την όσον άφελή καί άπέριττον τοσοΰτον κομψήν καί 
ευπρεπή περιβολήν τών συγχρόνων μου ’Αθηναίων γυναικών θα κρατώ 
είς τάς τρεμούσας χείράς μου τό μαστίγιον τοΰ εΐλικρινοΰς Ιλέγχου.

Δεν έιοοδήθην, ούδ’ έμίσησα, κόρη μου, έκείνους ο"τινες ώς άπο τής 
χορυφής τοΰ Όλύμπου υπερτεινόμενοι διαφιλονεικοΰσι περί εύγενείας 
χαί πρός αυτόν τόν Δία καί ώς οί Βοριάδες φερόμενοι έπί τών νεφε
λών ζητοΰσι τήν εαυτών γενεαλογικήν άρχήν, όχι έν τώ πηλώ τοΰ 
χεραμέως, άλλ’ έν τώ ούρανίω ΰποθετικώ κόσμψ τοΰ Καρτεσίου.

Οί άνθρωποι ουτοι άδικοΰσιν Ιαυτοός καί όχι τους άλλους, ών τό 
μειδίαμα μόνον προκαλοΰσι. Δεν έθεώρησα τοσον έπιζημίους τους θρα
σείας καί άποτόμως έλέγχοντας τα άμαρτήματα τών άλλων. Έμίσησα 
καί άπεστράφην πάντοτε τους ψοφοδεείς έκείνους κόλακας, οιτινες 
«ύτόκλητοι ή καί προκαλούμενοι δεν ΰποβάλλουσι τήν γνώμην των 
είλικρινώς καί άνεπιφυλάκτως, ώς κατά καθήκον όφείλουσιν, άλλα καθ’

δπαγόρευσιν τών ίδιοτελών αύτών σκοπών καί ευτελών αισθημάτων 
γενόμενοι οΰτως ανυπολογίστων ζημιών πρόξενοι τοις εχουσι την μω
ρίαν νά πιστεΰωσιν αυτούς άνεξετάστως.

Συνωδά τοις ανωτέρω συγχωρήσατέ μοι νά συνάψω μικράν τινα μά
χην μεθ’ υμών πρώτον καί εΤτα νά εισέλθω εις εύρύτερον συζητησεως 
πεδίον περί τοΰ «έάν ηναι άτύχημα νά γεννηθή τις γυνη». Εάν σάς 
νικήσω, φιλτάτη, ή νίκη μου εσται Καδμεία'διότι καί εγω ε.μαι εκ της 
πλευράς τοΰ Άδάμ" αν δέ νικηθώ, τήν ήτταν μου ταυτην Οεν θα θεω
ρήσω καταισχύνην, διότι άπεναντ! μου είχον άπειρον μεν, άλλα γεν- 
ναιον μαχητήν.

*0 άναλαμδάνων τήν άνάπτυξιν θέματός τίνος, καί μάλιστα τοΰ κοι- 
νωνικοΰ, πρέπει νά γινώσκη στρατηγικήν. Νά έκλέγη καταλλήλως το 
θέμα, ώς ό στρατηγός έκλέγει τήν πολεμικήν θέσιν" νά έξασφαλίζη αυτό 
πανταχόθεν διά τής ΰπό πάσαν εποψιν άναπτύξεώς του, ώς ό στρα
τηγός εξασφαλίζει τήν πολεμικήν θέσιν φρουρών τά περιξ αύτής δια 
τής άνεγέρσεως οχυρωμάτων καί λοιπών άμυντικών μέσων. Δεν πρέ
πει νά λέγη καί γράφη χωρίς νά άποδεικνύη, ώς ό στρατηγός δέν πρέ
πει νά καταναλίσκη άσκόπωςκαί άνευ άποτελέσματος τάς σφαίρας, καί 
τελευταιον δεν πρε’πει νά άναλαμδάνη τήν άνάπτυξιν θέματός τίνος 
χωρίς νά α’.σθάνηται έπαρκείς τάς δυνάμεις αύτοΰ, όπως φθάση είς αί- 
σίαν τινά λύσιν, ώς ό στρατηγός δέν πρέπει νά έπιτίθηται κατα τοΰ 
έχθροΰ άκαίρως καί άνευ τών άπαιτουμενων δυνάμεων έκτιθεμενος 
οΰτως είς προφανή κίνδυνον τό στράτευμά του.

'Υμείς, κόρη μου, έχετε όλα τά προσόντα, ώς όύναταί τις νά κρίνη 
έκ πολλών άνυπογράφων άρθρων υμών, ένός γενναίου πολεμιστοΰ. άλ
λα συγχωρήσατέ με νά σάς εάπω ότι δέν γνωρίζετε στρατηγικήν. Τό 
πρώτον, όπερ εχετε, δέν κτάται διά τής διδασκαλίας καί συνήθειας, έάν 
δέν συντρέχη ιδιαζόντως ή φύσις, καί διά τοΰτο είναι έπίζηλον τό δέ 
δεύτερον είναι έπίκτητον καί προσιτώτατον τή δεξιφ υμών φύσει- άλλ’ 
έλθωμεν έπί τά πράγματα.

«Εϊναι εύτύχημα νά γεννηθή τις γυνή». Ιδού τό ΰπό συζήτησιν 
θέμα υμών ιδού ή δάσις έφ’ ής άνηγέρθη τό οικοδόμημα. Ά λλ’ ένώ, 
φιλτάτη, λαμβάνουσά τις τήν Εφημερίδα τών Κυριών είς χειρ®« ζη
τεί νά είσέλθη είς τήν περί τοΰ άνωτέρου θέματος συζήτησιν, νά πα- 
τήση έπί τής βάσεως,ήν έρρίψατε διά τοΰ τίτλου τοΰ άρθρου υμών καί 
άσφαλεΐ βήματι φθάση είς τό συμπέρασμα, αίφνης άπαντά ώς τηλαυ
γές πρόσωπον τό άρθρον τοΰτο «έάν ήσθε άνήρ, κυρία μου», όπερ, ώς 
λέγετε, έγραψε πρός υμάς κύριός τις καί τό όποιον άποτελεί όλως 
διάφορον καί άνεξάρτήτον θέμα συζητήσεως, όπερ ό άναγνώστης θέλει 
άκολουθήσει έπί τήπροσδοκία πάντοτε ότιθά φθάσηείς σχετικήν λύσιν.

Ό γράψας ύμΐν κύριος, «ώ! έάν ήσθε άνήρ κυρία μου,» βεβαίως ήν- 
νόει οτι ή φύσις έδωρήσατο ύμΐν έξαιρετικώς τοιαΰτα προσόντα δια 
τήν καλλιέργειαν τών οποίων έπρεπε νά έχητε έλεύθερον στάδιον 
ένεργείας. 'Υμείς δέ ή θέσασα ώς τίτλον τοΰ άρθρου δμών «είναι άτυ- 
χημα νά γεννηθή τις γυνή!» βεβαίως είχετε 6π’ υψιν ότι ή φύσις δέν 
έδείχθη μάλλον εύνους τώ άνδρί ή τή γυναικί καί ότι οΰτος δέν δύ- 
ναται νά εύδοκιμήση τής γυναικός περισσότερον έν ταίς τέχναις καί 
ταις έπιστήμαις, ότι δέν δικαιούται νά κατεχη κρεισσονα έν τή κοι- 
νωνία θέσιν καί τέλος δέν δύναται νά λογισθή ευτυχέστερος τής γυ- 
ναικός.

Μεταξύ τών άνωτέρω δύο θεμάτων ύπάρχει, ώς βλέπετε, διαφορά 
καί επομένως καί ή λύσις έκατέρων αύτών έσται διάφορος. Ά λλ’ ή ύμε- 
τέρα λύσις συνοψιζομένη έν τούτω «ότι δέν λυπεϊσθε, διότι εγεννηθητε 
γυνή, καθ’ όσον αδτη σήμερον κατέλαβε έν τή κοινωνία καλλιτεραν 

| θέσιν παρά τήν όποιαν είχεν έν τή άρχαιότητι, καί ότι επίσης κ«ί 
| ή γυνή έχει σπουδαία νά έκπληρώση καθήκοντα» δέν άνταποκρίνεται. 

ούτε πρός τόν έπί κεφαλής τοΰ άρθρου τίτλον, ούτε πρός τόν έν άρχή 
αύτοΰ έπίσης τοιοΰτον.

Άλλ’ ένώ ή ύφ’ ύμών λύσις δέν άνταποκρίνεται, ώς είπομεν, πρός 
| ούδέτερον τών τοΰ ύμετέρου άρθρου τίτλων, είναι περιπλέον καί τά 
[ μαλιστα βεβιασμένη, διότι, ένώ τό ήμισυ τοΰ έν λόγω άρθρου άφορφ, 

καί όχι πολύ σχετικώς, είς τάς ΰβρεις τάς όποιας ή φιλαυτία τοΰ άν- 
δρός λίαν άσμένως πάντοτε έφιλοδώρησε τή γυναικί, τό έ'τερον ήμισυ 
έρείδεται έπί τής γνώμης τοΰ Πλάτωνος, ητις, ένώ δέν δίδει τήν προ-
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¿ήκουσαν λύσιν, έξετάζεται ούχ’ ήττον ύφ’ δμών όχι καί πολύ έμβρι- 
4)ώς, καί τοΰτο, διότι αί γνώμαι τών τοιούτων άνδρών, οίος ό θείος 
Αλάτων, μονομερώς έξεταζόμεναι, δέν δίδουσι άσφαλή καί πλήρη τοΰ 
-πράγματος λύσιν. Έπί τοΰ προκειμένου,λόγου χάριν, ό Πλάτων έν τώ 
πέμπτω βιβλίω τής πολιτείας αύτοΰ, ένώ άνεγνώριζεν ότι αί γυναίκες 
Απολείπονται τών άνδρών κατά τήν τοΰ σώματος ρώμην, ούχ’ ήττον 
.¿εν ελαβεν δπ’ ο'ψ.ν τήν φυσικήν ταύτην μεταξύ τοίν δύο φύλων δια
φοράν, ώς καί τήν έν τή ψυχή έμφυτον ύπάρχουσαν τοιαύτην καί 
άπομένως δέν έκανόνισε τά περί τής άγωγής τών γυναικών καί περί 
τών άρμοζόντων αύταΐς έργων, έφ’ ω κατεκρίθη δπό τε τοΰ Άριστο- 
τέλους καί άλλων. Έάν λοιπόν, κόρη μου. έλάμβανες δπ’ όψιν τάς 
γενομένας περί τούτου παρατηρήσεις πρός τόν Πλάτωνα, πρός δέ καί 
τί έσκόπει διά τής πολιτείας του ταύτης ό Πλάτων,δέν ήθελες ένστερ- 
-νισθή τήν περί τών γυναικών ιδέαν του ώς πραγματικήν διότι ή πο
λιτεία αύτοΰ, καθ’ α ό ί’διος λέγει, «άνάκειται έν ούρανώ παράδειγμα 1 
τφ βουλομένω όράν καί όρώντι εαυτόν κατοικίζειν». Ήθέλησε δηλαδή 
νά θέση πρό τών όφθαλμών ήμών τήν ιδέαν ήτοι τύπον τινά τής 
•δπερτάτης έκείνης τελειότητος, ήν δύναται μέν ή ψυχή διά τοΰ πνευ
ματικού αύτής όφθαλμοΰ νά δποπτεύση, ήτις όμως ούδαμοΰ τής γής 
καί ούδέποτε έγένετο. (έπεται συνέχεια)

Μαρία Γουλιμή

[Συνέχεια- ϊδε άριθ. 9]

Ά λ λ α ι έοοταί τελούμεναι είς τιμήν τής θεας Άθηνάς ή
τταν τχ  Κεραμεικά,είδος Παναθηναίων τελουμένων μετά λα μ 
παδηφορίας κατά τό Κεραμεικόν. Τά Χαλκεία, δι’ων έοημαί- 
-νετο δτι ή θεά είχε διδαχθή καί τήν μεταλλουργικήν. Τάς 
•θυσίας ταύτας έξετέλουν οί νέοι Λακεδαιμόνιοι δπλιζόμενος 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών ειςτιμήν τής Χαλκιοίκου Άθηνάς. 
'Τά Νικητήρια πρός άνάμνησιν τήςΆθηνας νικησάσης τόν Πο· 
βειδώνα. Τά Παμβοιώτια,ήτοι τά  ΓΙαναθήναια τών Βοιωτων, 
βυναθροιζομένων πρός τούτο είς Κορώνην’ τά  ΓΙροχαριστήρια, 
ίτ ινα  έπανηγυρίζοντο είς ’ Αθήνας κατά τήν άνοιξιν, πρός 
•έξευμένισιν τής θεας, ΐνα τυντελέτη είς ευφορίαν τών έλαιών.

Κατά τάς Ιορτάς ταύτας άφιέρουν αυτή τό εύνοούμενον 
•δένδρον τής ελαίας, ή τήν γλαύκα, ώς σύμβολον τών νυκτε
ρινών καί σιωπηλών αύτής μελετών καί σκέψεων. Ή  Άθηνάί 

, Τυγχάνουσα τών ανωτέρω τιμών ώφειλε κατά φυσικόν λόγον 
κά εχη καί άναλόγους ναούς. 'Ο περιφανέστατος δέ πάντων 
ην δ μέχρι σήμερον έν τ-ή Άκοοπόλει σωζόμενος Παρθένων. 
"Έν τώ ναώ τούτο» ήν έστημέ/ον τό έκ χρυσού καί έλέφαν- 
πος τής θεας άγαλμα,τό κατασκευασθέν τή διαταγή τού Πε· 
ρικλέους υπό τοΰ διάσημου καλλιτέχνου Φειδίου. Τό άγαλμα 
"τούτο εΤχεν είκοσιν ίξ  ποδών δψος, διό καί ή περικεφαλαία 
•αύτοΰ έφαίνετο έκ τών παρά τό Σοόνιον πλεόντων. Ό  πε

ι ρικαλλής ούτος ναός ήν κεκοσμημένος διά πληθύος δλης ά- 
ίγ ^ιστουργημάτοιν γλυπτικής, έπεξεργασθέντων ύπ’ αύτοΰ τού

του τού Φειδίου, ώς καί υπό τών υπό τήν διεύθυνσιν αύτοΰ 
Εργαζομένων διασήμοιν τής εποχής έκείνης καλλιτεχνών. Έ 
τερος έπίσης περικαλλής ναός αύτής ίδρύθη έν Τρωάδι. Τού
τον κατεσκεύασεν "Ιλυς δ δισέγγονος τού Δαρδάνου,ο οίκοδο- 
^ήσας καί τήν πόλιν αυτήν τής Τρωάδος,-ητις κατά χρησμόν 
τινα έθεωρείτο άπόρθητος, ώς φυλάττουσα έν τφ  ναφ τούτιρ 
τόπερίφημον έκεΐνο Παλλάδιου, δπερ ό πολόμητις Όδυσ- 
τεύς μετά τοΰ Διομήδους όπεξ^ρεσαν πρό τής άλώσεως αύ

τής καί παρέδωκαν είς τόν Δημοφώντα υιόν τοΰ Θησέως καί 
βασιλέα τών ’Αθηνών, δστις καί μετεκόμισεν αύτό εις ’Α
θήνας.

Τό Παλλάδιον τούτο κατεσκευασμένον έκ τών ύστών τοΰ 
Πέλοπος, πρώτου βασιλέως τής Πελοπόννησου, ήτο τό άν- 
τικείμενον άληθούς λατρείας, ού μόνον έκ μέρους τών Τρωα- 
διτών, άλλά καί έκ μέρους τών Άργείων, Ρωμαίων καί Λ α- 
βινίων, οιτινες διΐσχυρίζοντο δτι κατεΐχον τό δίίπετές λε
γόμενον παλλάδιον.

Τέλος ή Άθηνα ήν τό κατ’ έξοχήν άντικείμενον τής λα 
τρείας τής εποχής έκείνης. Ό θεν καί μετά τήν έν Μαραθώνι 
μάχην αυτήν καί πάλιν οί Αθηναίοι έδόξασαν, κατασκευά- 
σαντες είς τιμήν της άγαλμα έκ χαλκοΰ κολοσσιαίων όντως 
διαστάσεων. Α. Σ.

II Λ Α Ι Μ Η Τ Ο Μ Ο Σ

Είς καί πλέον αιών παρήλθεν άφ’ ής πρώτος καί ύπό τ?> 
κράτος τής δεσποζούσης τότε τυραννίας έπετέθη κατά τή ς 
θανατικής ποινής δ Καίσαρ Βεκκαρίας, άποδείξας δι’ άκατα- 
μαχήτων έπιχειρημάτων δτι ή ποινή τού θανάτου ού μόνον 
άναγκαία καί ωφέλιμος δέν είναι, άλλά καί ΰπό πάσαν εποψιν 
έπιβλαβής. Οί λόγοι τού μεγάλου έκείνου άνδρός τόσον έπ έ-  
δοχσαν Ικτοτε, ώστε ή ποινή τού θανάτου, έάν δέν διεγρά- 
φη έπισήμως έκ τού ποινικού κώδηκος δλων τών έθνών, π ε - 
οιήλθεν ούχ ήττον είς άχρης·ί*ν σιωπηρώς καί μόνον έν έκτα 
κτο ι; δλως πεοιστάσεσιν έκτελεΐτα ι τανύν αυτη. Καί παρ’ 
μΐν ευτυχώς έφ’ ικανά Ιτη τελευταιον έχει παόσει ή έν όνό- 
ματι τού νόμου καί τού δικαίου ! !  ένεργουμένη αδτη ανθρω
ποκτονία’ άλλ’ δτε ήρξατο λησμονουμένη ή άπαισία καί φρι- 
κώδης τής λαιμητόμου δψις, οί δέ έλληνόπαιδες δέν ακούον
τα ι πλέον τραγορδοΰντες έν τα ίς έπαρχίαις τό θλιβερόν αύτής 
ασμα ·τήν κιρμαπόΧα. φ ί ρ χ η  στά  πράσινα, ¿νόομένη  κλπ . - 
ιδού καί πάλιν αδτη έτοιμος νά σταθή έν τή πρωτευούση 
καί άλλ αχού διά νά χωρίση,έν ίνόματι πάντοτε τού δικαίου, 
άνθοωπίνους κεφαλάς άπό τών βασταζόντων αύτάς σωμάτων. 
’Ιδού καί πάλιν τά άνθρωπόμορφα εκείνα τέρατα, άτινα δή
μιοι καλούνται, πεοιβεβλημένα έξουσίη, ήτις τφ  θεφ καί μό- 
νω ανήκει, άνεσχουμπώθησαν  διά νά ρίψωσιν έπί τής γής 
τάς κεφαλάς τών προγοαφέντων καί λάβωσι δι’ Ικάστην τού
των τήν νενομισμένην άμοιβήν. Φρίττομεν τι) άληθεία έπ ί τή 
ίδέρ: καί μόνη δτε ή κοινωνία άντιποιείται τήν υπηρεσίαν 

I τού Χάρωνος ! Έν τίνι δεκαιώματι καταρρίπτει έντός τής 
| άνυπαρξίας δν ζών καί κινοόμενον, δπερ αύτή δέν έπλασε ;
1 Τί συμβαίνει πέραν τού τάφου, ή τί πέραν αύτοΰ έλπίζομεν, 

δέν έζετάζομεν έπί τοΰ παρόντος. Διά τόν νόμον ό|έως δ τά
φος είναι τό απόλυτον μηδέν, ή δέ ζωή τό πάν έν τώ παντί. 
Ούδενί δέ έπιτοέπετχι ν’ άμβλυωπή πρός τήν άμέτρητον 
ταύτην μεταξύ ζωής καί θανάτου διάστχσιν καί νά παίζη 
ώς άφρων παίς μέ τήν ζωήν καί τόν θάνατον.* 'Η  ζωή καί 
δ θάνατος εΐνε άποκλειστικόν δικαίωμα τού θεού καί διά 
τής παντοδυναμίας αύτοΰ παράγει καί διατρέφει, τόν άνθρω
πον καί αύτφ μόνι^ δέδοται νά όρίση τ ι περί τής τύχης αύ- 
τού. *Η έν ¿νόματι τοΰ νόμου έπιβάλλουσα τήν θανατικήν
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ποινήν δικαιοσύνη πρέπει νά λείψη μάς λέγει, ο φονευσας 
τον όμοιόν του, διότι αυτός κατέστη άνάξιος πλέον τής λο
γικές αύτού φύσεως, κατέπεσεν άπό τής τάξεως των άν- 
θρο>πων εις την τάξιν τών ζώων. Δεν άρνούμεθα βεβαίως 
την άνάλογον καί κατάλληλον τιμωρίαν. Ό  έγκληματίσας 
πρέπει νά τιμωρηθή έπαξίως· άλλά  σύ ό άπό του βάθους του 
σπουδαστηρίου σου έξαγγέλλων ταύτας τάς γνώμας που ήσο 
δτε ό σήμερον φονεύς έλάμβανε παίδευσιν καί άγωγήν. Διατί 
δέν έδίδασκες καί ένετύπους εντός τής ψυχής αυτού την 
ηθικήν : Τί Ιπραττεν ή κοινωνία αδτη ή τους δημίους αδρό
τατα  μισθοδοτούσα πρός άποκοπήν ανθρωπίνων κεφαλών · 
Πού έγκατέλιπε τό περί την ήθικήν καί πνευματικήν διά- 
πλασιν τών τέκνων αυτής καθήκον. Παντός διαπραττομένου 
έγκλήματος μέρος τι τής ευθύνης φέρει καί ή κοινωνία έν η 
έτράφη καί έπαιδεύθη καί ηυξησεν ό έγκληματίσας· καθότι 
ή ό πατήρ καί ή μήτηρ αυτού παράδειγμα βίου καί διαγω
γής αύτώ έχρησίμευσαν, ή δ διδάσκαλος κακώς έδίδαξεν ή 
δ ίερεύς την χριστιανικήν αυτού αγωγήν παρημέλησεν ή ή 
κυβέρνησις δλιγώρως περί αυτού έμερίμνησεν, ή δ διαβάτης 
ήονήθη αύτιΤι άπό τών πολλών περισσευμάτων τόν δβολόν 
τού έλέους. Κ αί δμως έν φ πάσαι αυται αί άσχημίαι καί 
άθλιότητες άναντιρρήτως μαστίζουσι τάς κοινωνίας, τολ- 
μώσι θανάτω να κατμδικάζωσι τόν έν αύταΧς τραφένοα καί 
πολλάκις έξ ανάγκης κακουργούντα, εΐ καί σύζυγος καί πολ
λών τέκνων πατήρ τυγχάνη ουτος. Ώ  ! εάν ένήργει άμέσως 
έν τώ κόσμω τούτω δύναμίς τις άνωτέρα τής κοινωνικής,δι
καίως ήθελε πικρώς καταμεμφθή αυτής τής θανατούσης τόν 
πατέρα καί λεγούσης πρός τα άθώα ορφανά, ύ π ά γ ι τ ι  χαζά  
χρημνοϋ χα ΐ ό.Μθρου ! èazi χατηραμένα  διά zàr γ ε ν ν ή σ α ν 
ε α ύμάς  ! là où φάγεζε xal π ίεζε ζ6 α ίμ α  έξ oS έβΛασζήσα- 
c t  I ό f jMoç â i v  φωτοβολεί χΛεον dC ύμάς, ή γή  άρνε ίζα ι 
ύμ ΐν  τροφήν ! Δέν πρέπει να πλανώμεθα πρός άνεπανόρθω- 
τον βλάβην τής άνθρωπάτητος. Τήν άνθρωπίνην ψυχήν κινεί 
μάλλον έπίτασις παρά ή Ικτασις τής ποινής· διότι εύκολώ- 
τερον καί μονιμώτερον ερεθίζεται ή αισθητική ημών δύναμις 
υπό τών έλαχίστων άλλεπαλλήλων συνεχών τύπων παρά 
άπό τών σφοδρών, άλλα προσωρινών διαθέσεων. Ά λ λ ’ εν & 
δέν πρέπει νά πλανώμεθα κατά τούτο δέν πρέπει καί νά λη· 
σμονώμεν συγχρόνως δτι τό πλανάσθαι τυγχάνει ανθρώπινον 
καί Επομένως δτι δύναταί να καρατομηθή καί ή άθωότης | 
Διά τους λόγους τούτους καί ήμεΧς ώς άντιπροσωπεύουσαι 
τάς εύαισθητοτέρας καρδίας, δέν ήδυνήθημεν ού μόνον νά 
μείνωμεν άπαθεΧς πρό του άπαισίου ακούσματος, δτι πολλά 
δ ιατάγματα πρός έκτέλεσιν θανατικής ποινής υπεγράφησαν 
άλλα καί φωνήν παρακλητικήν νά έγείρωμεν πρός τόν ύπο- 
γράψαντα τα ύτα  σεπτόν ημών "Ανακτα δπως ματαίωση την 
έκτέλεσιν αύτών.

Πρός τούτο δε άναφερόμεθα εις τά  εύγενή καί φιλάνθρω- 
πα αισθήματα τής Σεπτής καί χριστιανικωτάτης Βασιλίσ- 
σης ημών καί μετά δακρύων ίκετεύομεν αυτήν, έν όιόματι 
τών μελλουσών χηρών καί δρφανών τών είς θάνατον κατα- 
δικασθέντων, δπως μεσιτεύση παρά τώ σεπτώ ίμών άνακτι 
καί άνακαλέση, εί δυνατόν, τάς άποφάσεις ταύτας, ών μόνη 
ή φρικώδης αγγελία δι’ άγωνίας θανατηφόρου βασανίζει καί 
σκληρώς δηλητηριάζει τάς δλίγας ύπολειπομένας ημέρας τών 
άτυχών καταδίκων. Σοφία Σ.

ΙίΒΔΟ.ΜΑΔΙ^ΙΟΛί ΔΕΛΤΙΟΛ'

ΕΛΛΑΣ.— Προχθές πέμπτην άνεχώρησε διά τό είς τή ν  
άλλοδαπήν ταξείδιον ή Λ.Μ. δ Βασιλεύς ήμών μετα τής σε
πτής ημών Άνάσσης καί τού διαδόχου Κωνσταντίνου. Απε- 
χαιρέτισαν αύτους έν τώ σιδηροδρομικώ σταθμω οι υπουργοί 
μετά τών Κυριών αύτών καί άλλοι εκ τών τα πρώτα παρ η- 
μίν φερόντων. Σ υγκινητικωτατη ίδια υπήρξεν η στιγμή, καθ 
ήν ή τροφός τής Α Ύψηλότητος τού διαδόχου έν έγχωρίω 
στολή καί δακρύουσα διέσχισε τό πλήθος, Τν άσπασθή την 
χεΧοα αυτού καί εύχηθή αυτώ τό κατευοδιον.

Κατά τή ν  Εβδομάδα ταύτην συνήλθεν ή έξ άντιπροσώπων 
τών ίσω καί έξω γυμνασίων επιτροπή καί συσκεφθεΧσα άπε- 
φάσισεν, Τνα μέχρι τέλους τού μηνός Φεβρουάριου υποβάλη· 
υπθ[/.νη|Λατα πεοί της χ,αταστάσεως τών υ π  αυτους γυανχ- 
«τίων καί ποοτχσεις πεοί τών β ε λ τ ιω τε ω ν  τών επενεκ,τέων είς- 
τά τ*·7ΐς (/.έσης έκ,πχ'.δεύτεως είς επιτροπήν, αποτε’Χουμ.ένην 
εκ. τών γυμνασιαρχών’Αθηνών χ.αΙ Πειραιώς, /. .̂ηθώσι δε υ . αν 
κ.ατά μήνα Ιούλ ιον καί Αύγουστον του Ιλευσομενου έτους, 
πάντες οί διευθυνταί τών εσω και εςω γυμνασίων προς γε~ 
νίκην συζητησιν τών προτάσεων τούτων.

ΓΑΛΛΙΑ— Καθ’ δ Παρισινή τις συνάδελφος άναγγέλ- 
λει ή Γαλλική κυβέρνησις έξετάζει, έάν δύναται νά άναβλη- 
θή διά τό έτος 18 9 0  ή έναρζις τής παγκοσμίου έκθέσεως. Ό· 
κ. Έτιέν διωρίσθη υφυπουργός τών αποικιών.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ—Ό  Αύτο*ράτωρ τής Γερμανίας κρυολογή- 
σας έπαθεν ύπό ελαφρού τών ¿φθαλμών καταρράκτου. Ο 
δόκτωρ Μακένζη έποίησε νέαν εγχειρησιν τώ αυτοκρατο- 
ρικώ πρίγκηπι τής Γερμανίας, άφαιρέσας μέρος τών εν ταΧς 
φωνητικαΧς χορδαΧς υπαρχόντων υγρών. Η εγχείρησις έπέ- 
τυχε πληρέστατα. ‘Ο πρίγκηψ άναχωρεΧ δια ΛονδΧνον συνο- 
δευόμενος καί ύπό τού κ. Μακένζη.

— ΑΓΓΛΙΑ -  Αί παρασκευαί διά τήν γενησομένην έν- 
Λονδίνω έορτήν τής βασιλίσσης Βικτωρίας διεξάγονται δρα- 
στηρίως. ’Επί τή έορτή ταύτγι άναμένονται αντιπρόσωποι έξ 
όλων τών χωρών. *0 βασιλεύς τής Ελλάδος θελει Εενισθή 
ύπό τού πρίγκηπος καί τής πριγκηπίσσης τής Ουαλλίας.

ΡϋΣΣΙΑ — Ό  Τσάρρος ή Τσαρίνα καί ή Αύτοκρατορι*ή 
οικογένεια μεταβήσΟνται είς Κοπεγχάγην πρό τού μηνός Σε
πτεμβρίου. Τό συμβούλιον τής Ρωσσικής αυτοκρατορίας ένέ- 
κρινε τάς άναγκαιούσας πιστώσεις διά την ταχεΧαν έπέ- 
κτασιν τού 'Τπερκασπίου σιδηροδρόμου μέχρι τ ή? ΒλοολΓ— 
030(1 διά τής Βοχάρας. ’Εγκύκλιος τού υπουργείου τής παι
δείας διατάσσει, έν ταΧς ΒαλτικαΧς έπαρχίαις η διδασκαλία 
νά γίνηται εις Ρωσσικήν γλώσσαν.

ΤΟΤΡΚΙΑ— Διαδίδεται ότι ή Τουρκία θά παραχωρήσντ 
όριστικώς τήν Κύπρον είς τήν ’Α γγλίαν αντί άντισηκώματός 
τίνος. Ά φ ίκετο  είς Κωνσταντινούπολην ή έκ Χριστιανών τής  
Κρήτης έπιτροπή, όπως ύποβαλη τή Πυλη τας αιτήσεις τών· 
Κρητών. Οί έν Κρήτη ’Οθωμανοί άπέστειλαν επίσης επ ιτρο
πήν, όπως άντικρούσή τάς δικαίας των Χριστιανών αιτήσεις- 
Μεγάλαι διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ του Μεγάλου Βε- 
ζύρου καί τού Σαίδ Πασσα. Βασιζόμεναι επί τό φιλοδίκαιον 
τής Α Μ. τού Σουλτάνου έλπίζομεν ότι α ί δίκαιαι τών Χρι* 
στιανών τής Κρήτης απαιτήσεις θέλουσι γίνει παραδεκταί-
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XIΟΙΚΙΙ-Λ.^
Κατά’ τά φαινόμενα μικράν έχει έπιρροήν ή δυσαναλογία 

τής ήλικίας μεταξύ άλληλοεκτιμωμένων συζύγων.
Ό διάσημος κ. Λεσέψ ήγεν ήδη τό 68ον έτος τής ή- 

Ιικίας του καί ήτο πατήρ μεγάλων υιών, ότε έγνωρίσθη με
τά οικογένειας τινός Κοεόλων, εν η πλείονες ήριθμούντο τών 
τριών ή τεσσάρων θυγατέρων.

"Εν τ ι ν ι  μ ε τ ’  α ύ τ ώ ν  σ υ ν ο μ ι λ ί α  τ ο υ  ό Λ ε σ σ ε ψ  δ ι η γ ε Χ τ ο  

τήν α π ο σ τ ρ ο φ ή ν ,  ή ν  ε Τ χ ε ν  έ μ π ν ε ύ σ ε ι  π ρ ό ς  τ ο ύ ς  "Αραβας τ ή ς  

Π α λ α ι σ τ ί ν η ς ,  δ ι ό τ ι  κ α τ ώ ρ θ ο υ  ν ά  ζ ή  ά ν ε υ  σ υ ζ ύ γ ο υ .

Ή νεωτέρα τών δεσποινίδων τής Κρεόλου οικογένειας ή· 
φώτησεν αύτόν, διατί δέν συνήψε δεύτερον γάμον.

Διότι είμαι πολύ γέρων* μέ όλην δέ τήν λευκότριχά μου 
κεφαλήν αισθάνομαι ότι μόνον νέαν γυναΧκα δύναμαι νά α 
γαπήσω* καί τοιαύτη βεβαίως δέν θά άγαπήση ποτέ τόν γ έ 
ροντα Λεσσέψ.

Τίς οιδε, άπαντα ή νε&νις ρεμβάζουσα.
*0 κ. Λεσσέψ προσέφερεν αυτή ρόδον τι, έπονομαζόμενον 

τής Ίεριχούς, έξηγών αυτή ότι τά  ρόδα ταύτα, καί τοι μα
ραμένα, άνακτώσι τήν προτέραν αύτών ζωηρότητα, έάν θέση 
τις αύτά έντός τού όδατος.

Ή κόρη έδέχθη τό ρόδον καί μετ’ όλίγας ημέρας δεικνύ- 
■ουσα αύτώ τώ Λεσσέψ είπεν :

Δέν πιστεύετε ότι τό θαύμα, δπερ διά τού όδατος κατω :- 
Ιΐώθη επί τού ρόδου, δύναται καί διά τού έρωτος νά κατορ- 
θωθή είς προκεχωρηκυίας ήλικίας άνθρωπον;

Μετ’ ¿λίγους μήνας 5 κ. Λεσσέψ ένυμφεύθη τήν νεαράν 
Κρεολόν παρά τής οποίας άπέκτησε μέχρι σήμερον έξ νέα 
τέκνα καί μεθ’ ής ζή εύδαιμονέστατος.
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" ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Διά τής καρδίας βλέπομεν τόν διά τών ¿φθαλμόν αόρατον* 

•ίν τή άγάπη μας δέ έξηγεΧται ή υπαρξίς του.
Θαυμαστή άνακάλυψις ή ύπαγορεύουσα. πρός την μητέρα 

τήν πρός τά τέκνα της μεγάλην ταύτην αλήθειαν. * Ο π α
τήρ σου καί ή μήτηρ δέν είναι άλλο ή άντιπρόσωποι τού Θεού 
πλησίον σου’ άποθνήσκοντες δέν σας εγκαταλείπουσιν, άλλ’ 
•ουτε χωρίζεσθε διά παντός. Πορεύονται πρός τόν Πλάστην, 
ίνα λόγον δώσωσιτής έντολής των καί παρακολουθοΰσιν Ικ τού 
•ειύρανού μίαν έκάστην έκ τών πράξεων σας. Εάν πραττητε 
τό καλόν, ούτοι άγάλλονται, έάν τό κακόν, δυσανασχετούσι.
' ’Αξιοθαύμαστος θρησκεία ή λέγουσα είς ήμάς θά έπανεύ- 

^ης ήμέραν τινα πάντας όσους ήγάπησας, και δι ην ή άλη- 
θής ζωή άρχεται ούχί άπό τής γεννήσεως, άλλ’ άπό τού 
■θανάτου.

’Ιδού τ ί ή Κα Έαρος ήθελε νά έμπνεύση είς τά  τέκνα της* 
? Ιδού τί ταύτα έπίστευσαν.

Ήγάπησαν περιπαθώς τόν Θεόν, χωρίς δια τούτο να μει- 
¿σωσι τήν πρός τήν’ μητέρα των άγάπην. Ηύχαρίστων τόν

Διάσημός τις Ά γ γ λ ις  γλύπτρεα τυφλή επεξεργάζεται άρι- 
στουργήματα γλυπτικής, άτινα ¿λίγοι έκ τών τους ¿φθαλ- 
μούς έχόντων καλλιτεχνών δύνανται νά έπεξεργασθώσι.

Οί πλεΧστοι έπίστευον ότι ή Κυρία αυτη ποοσεποιεΧτο την 
τυφλήν, ΐνα  πεοισσοτέραν ώς καλλιτέχνις άποκτήση δόξαν. 
Συνάδελφός τις άνήρ άπήντησεν αυτήν είς τινα δημοσίαν 
αίθουσαν, ενθα ήν τό άγαλμα τής Άθηνάς, δπερ αδτη κα- 
τεγίνετο νά σχεδιάση* πώς είναι δυνατόν, ειπεν ουτος, να 
άπομιμήσθε τόσον έπιτυχώς ο,τι δεν βλεπετε : Οι ¿φθαλ- 
μοί μου, άπήντησεν αδτη, εύρίσκονται έπί τού άκρου τών 
δακτύλων μου" δι’ αύτών ψαύω προσεκτικώς τάς έσοχάς, 
έξοχάς καί διαστάσεις καί κρατώ ταύτας όσον δύναμαι πι- 
στώς έν τή μνήμη μου* μετά τούτο έπεξεργάζομαι τό άγαλ
μά μου, δπερ διά τής άφής καί πάλιν συγκρίνω μετά τού 
προτύπου, £ως ού τελειοποιήσω αυτο καθ ολοκληρίαν.

’Ιδού πώς τιμώνται έν Εύρώπη αί διαπρέπουσαι ήθοποιοί- 
Τά προικώα, φορέματα καί άσπρόρρουχα τής διασήμου άοι- 
δού Κας Νίλσων έτοιμάζονται είς τά  μεγαλείτερα εργοστά
σια τών Παρισίων1 τά πλεΧστα τούτων είσί πολυτελώς έπε- 
ξειργασμένα διά πολυτίμων 'Ισπανικών τριχάπτων, άτινα  
έδωρήσαντο αύτή αί Κυρίαι τής Αύλής τής Μαδρίτης* κατά  
δωδάκάδας δέ άριθμούνται οί έκ λινής βατίστης Ιταλ ικής  
μετά πολυτίμων τριχάπτων καί κεντημάτων κοιτωνΧται, οδς 
έδωρήσατο αύτϊι δ πρίγκηψ τής Ούαλλίας.Τό νυμφικόν ένδυμα 
έκ λευκού τής Γενεύης όλοσηρικού προσεφέρθη αύτή ύπό 
πλουσιοτάτης ποιγκιπέσσης Πολωνιδος. Αλουργις δέ βαρύτι 
μος ποοσεφέρθη αυτή ύπό τής Αύτοκρατείρας τής Ρωσσιας.

'Η κ. Νίλσων προσέφερε είς τά ’Ορφανοτροφεία τών θη- 
λέων τάς ίματιοθήκας της πλήρης παλλαιών δήθεν ένδυμά- 
των, μεγάλης ούχ’ ήττον άξίας, έπιθυμοΰσα, ώς λέγει, νά 
φέοη ώς προΧκα πρός τόν σύζυγόν της μόνον τά ανωτέρω 
δώρα καί τήν μ ιχ ράν  φωνήν της.

θεόν, διότι τοΧς έχάρισε τοιαύτην μητέρα* ηύχαρίστων τήν 
μητέρα των, διότι τοΧς έγνώρισε τοιούτον Θεόν.

'Ο θεός δέν έξηγεΧται άλλως, είμή διά τής αγάπης ήμών.
Ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ σ α  ο ύ χ  ή τ τ ο ν  ή  κ .  Έ α ρ ο ς  τ ή ν  ύ π ε ρ τ ά τ η ν  

δ ύ ν α μ ι ν ,  π α ρ ’ ή ς  ή  ε υ δ α ι μ ο ν ί α  τ ώ ν  τ έ κ ν ω ν  α υ τ ή ς  έ ξ ή ρ τ η τ ο ,  

ΐ ν α  έ π α ξ ί ω ς  τ ύ χ η  τ α ύ τ η ς ,  έ θ υ σ ί α σ ε ν  α ύ τ ί ί  τ ή ν  ά π ο κ λ ε ι σ τ ι -  

κ ώ ς  ύ π ο λ ε ι π ο μ έ ν η ν  α ύ τ ή  ά γ ά π η ν  τ ώ ν  τ έ κ ν ω ν  τ η ς , έ μ π ν ε ύ σ α σ α  

ε ί ς  α ύ τ ά  τ ή ν  π ε π ο ί θ η σ ι ν ,  ό τ ι  π λ ε Χ ο ν  α υ τ ή ς  ω φ ε ι λ ο ν  ν α  α -  

γ α π ώ σ ι  τ ό ν  ο υ ρ ά ν ι ο ν  π α τ έ ρ α ,  θ ν  α υ τ η  ε π ι  τ ή ς  γ η ς  α σ θ ε ν ώ ς  

ά ν τ ε π ρ ο σ ώ π ε υ ε ν *  ή  θ υ σ ί α  α υ τ η  τ ο ύ  μ η τ ρ ι κ ο ύ  ε γ ω ι σ μ ο ύ  ή ν  

ά π ό ρ ρ ο ι α  τ ή ς  μ ε γ ά λ η ς  π ρ ό ς  τ ά  τ έ κ ν α  α υ τ ή ς  ά γ ά π η ς  κ α ί  τ ή ς  

έ π ι θ υ μ ί α ς ,  ό π ω ς  μ ή  τ α ύ τ α  π ε ρ ι έ λ θ ω σ ί  π ο τ ε  ε ί ς  τ ό  ά π ε λ π ι -  

σ τ ι κ ό ν  έ κ ε Χ ν ο  σ η μ ε Χ ο ν ,  ε ί ς  8 α ύ τ ή  ε ί χ ε  π ο λ λ ά κ ι ς  π ε ρ ι έ λ θ ε ι .

Θαυμασία ή θρησκεία έκείνη ή λέγουσα είς Εκαστον έξ 
ήμών, «ό πατήρ σου καί ή μήτηρ είναι οί άντιπρόσωποι τού 
Θεού έπί τής γής» ! Θαυμασία ή θρησκεία ήτις μ*ς λέγει : 
θά έπανίδης ήμέραν τινα πάντας όσους ήγάπησας καί ήτις 
ύποδείκνυσιν ήμΧν ώς ήμέραν άληθοΰ; ζωής ούχί τήν τή ; γεν
νήσεως, άλλά τήν τού θανάτου. >

Ιδού τ ί ή Κα Έαρος έδίδαξεν πρός τά τέκναΐτης· Ηύ- 
γνομόνουν πρός τόν Θεόν, διότι τοΧς έχάρισε τοιαύτην μη. 
τέοα, ώς ηύγνωμόνουν τή μητρί, διότι τοιούτον]τοΐς έγνώρι
σε Θεόν.
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Καν Αί. Δ. Δ. Αθήνας (όδο« Σολω^οϋ πλησίον Πολυτεχνείου) εύχα- 
ρίστως δεχόαεθα, άλλά σύντομα, διδακτικά και τερπνά. — Καί Α. 
Κ. Μ. Ρ. Ε· Δ. καί λοιπάς ϋπογραψάσας έπιστολήν. Εΰγνωμονοϋμεν. 
δεν δημοσιεύομεν — Καν Ύ. Σ. Μοηηο.Ι.«*-. Χρήματα έλήφθησαν 
φύλλα άποστέλλονται καί εις Μασσαλίαν άπ’ άρχής. Γράφομεν. ’Α
ποστείλατε ζητηθέν -  Καν Γ. Δ. Κωνσταντινούπολιν. ΤΗτο άδύ- 
νατον, διέτι οί αύτόσε συνδρομηταί είναι πολλοί. Μετά την άνατύ- 
πωσιν των ΙξαντληΟέντων άριθμών άποστέλλομεν πρός  ̂πάντα«. — 
Καν Ζ. Μ. Λ. Αθήνας. Δημοσιεύομεν εύχαριστότερον θά ήτο διά τους 
άναγνώστας καί δι’ ημάς, έάν τά τδσον αακροσκελή διηροΰντο είς κε- 
χωοισμένα μικρά ά'ρθρα. θέλομεν σάς εύγνωμονεί, εάν θελήσετε νά διέλ- 
θητε έκ τού γραφείου μας, οπως περί τούτου συσκεφθώμεν.—Κοιί Ε. 
Π. καί X. Λ. Ρέθυμνον καί ’Ηράκλειον. Αί Ιπιστολαί άπεστάλησαν 
άνευ των άποόείξεων. Άποστέλλονται σήμερον. Εΰγνωμονοϋμεν συμ- 
πολίταις ήμών. — Καν Ε. Κ. ’Αλεξάνδρειαν. Χρήματα έλήφθησαν. 
Εύχαριστοϋμεν. Κον Μ. Ν. ’Αλεξάνδρειαν. Ώνομάσαμεν άντιπρόσωπον 
καί άντεπιστέλλον μέλος καί την αύτδσε εύγενή φίλην μας καί όμογε- 
νή Καν Μ. Ν. — Κον. Ο. Ν. Π. Κων,πολιν. Γραφεϊον Νεολδγου. Εύ- 
χαριστούμεν. Γράφομεν.-Κον Γ. Κ. Κ|πολ,ν Άπεστείλαμεν ήδη 10 έτι 
σώματα. Σήμερον άποστέλλομεν πεντήκοντα νέα. Υπενθυμίσατε Καν 
συνεργάτιδα παράκλησιν ήμώ ν.- Κον Β. Μ. Βούδαν-Πέστ^. Εύχαρι- 
στοΰμεν διά κολακευτικωτάτας καί εύμενεστάτας κρίσεις. Έμεις έπε- 
βυμήσαμεν την προσφιλή μικράν στείλατε την δι’ ¿λίγους μήνας εις 
’Αθήνας. -  Κον Π. Α. Βάρναν. Εΰγνωμονοϋμεν δι’ άποσταλεντα κα
τάλογον συνδρομητών. Άποστέλλονται άπαντα τά σώματα. — Καν
Μ. Ρ. Γενεύην. ‘Η διατριβή σας είναι ώραιοτάτη. άλλ’ οχι διά τα 
έδώ πνεύματα καί άρχάς. Στείλατε τι καταλληλδτερον. — Καν Α. 
Β. ΛονδΤνον. Εύχαριστοϋμεν άποστέλλομεν καί λοιπά ζητηθεντα  ̂σώ
ματα — Κον Μ. Ρ. Άντεπιστέλλον αύτδσε μέλος είναι ή κοινή ημών 
φίλη Α. 3 . Συνενοήθητε μετ’ αύτής. — Κον I. Σ. Βερδιάνσκαν. Κα
τάλογος έλήφθη" σώματα άπεστάλησαν 21 νέα. Εύχαριστοϋμεν. — 
Καν Α. Γ.Παρισίους. Δημοσιεύομεν σήμερον. Άποστείλατε ζητηθεν.—

Καν Μ. Κ. Αθήνας. Ούδέποτε νεάνις’ άποστέλλεται εις εξοχήν 
λουτρά συνοδευομένη ύπδ μδνηςξτής παιδαγωγού, έκτος έάν ήναι ύπερ- 
τριακονταέτις, διότι τότε ονομάζεται νέα γυνή. £|££9 ε -I

Γ~ Αί Ο ϊ  Τ I Μ Α '“*· I

Αξιωματικές τις προσήλθε προς τήν σύζυγον τοϋ στρατηγοϋ του., 
λέγων αύτή ότι ήτο άπδλυτος άνάγκη νά ί'δϊ) τον στρατηγόν" ό στρα
τηγός άναπαύεται.είπεν ή Κυρία" είναι ήδη μισοκοιμημενος. Το πράγμα 
Ιπείγει, Κυρία, δεν εΐναι δυν»τόν νά ομιλήσω πρ’ος τό έτερον ημισι» 
τοϋ στρατηγοϋ ! ! τό όποιον δεν έκοιμήθη ετι.

Δικηγόρος τις άποθανών έκληροδότησεν εις τό φρενοκομεϊον της π ό-

λεώς του 100, 00 φρ.
Έκέρδησα, λέγει έν τή διαθήκη του, τό ποσόν τοϋτο παρ’ έκείνων, 

οιτινες διέρχονται τό βίον των διεκδικοΰντες έν τοίς δικαστηρίοις τά 
δίκαια των, άνταποδίδω λοιπόν αύτοίς σήμερον, δ τι έκ διαλειμμάτων 
ελαβον.

ϊ υ μ . ί ο ι » λ ή

Μή τρώγητε ποτ’ε τό λευκόν τοϋ ώοΰ πηκτόν, διότι είναι δυσπεπτο- 
τατον. Τό κίτρινον τοϋ ώοΰ είναι θρεπτικώτατον καί άναμιγνυόμενον 
μετά τοϋ λευκού,οχι πολύ ξεβρασμένου, εύκολυνει μεγαλως τήν πέψιν.

ϊ υ ν τ α γ ή -  

ΚΟΛΟΚΤΝΘΑΚ1Α ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΟΪΡΝΟΝ

Μοιράζετε είς δύο αύτά κατά μήκος, κατόπιν άφαιρείτε τήν ψύχα" 
τυγανίζετε ιδιαιτέρως κυμά με κρομυδάκια, μαϊντανό, όλίγον άνιθον 
¿λίγην δρυζαν, ντομάταν, άλας, καί πέπερι καί τό σύνολον τούτων 
ρίπτετε έντός τών κοιλοτήτων τοϋ κολοκυνθακίου" μετά τοϋτο έπι- 
πάσσετε διά γαλέτας κοπανισμένης, κτυπάτε εν ώόν δι’ ού σκεπάζετε 

I τήν γαλέταν καί τά στέλλετε είς τον φοΰρνον.

Κατά τό χρονικόν τοϋτο διάστημα δ πατήρ α ίτώ ν Ιμά- 
-χετο εις τήν Ισπανίαν. Ή το  γενναίο; στρατιώτη; προκα
τειλημμένο; δπό τή ; τραχεία; έκείνη; τοϋ στρατιωτικού 
βίου φιλοσοφία;. Ή γάπα  τά τέκνα του καί ίδ ί ,  τόν υίόν του,
!ν  ώνειοοπόλει νά καταστήση σύντροφον τοϋ στρατιωτικού 
«ύτοϋ βίου, μή εδρίσκων διά τόν άνδρα εντιμότερου τούτου 
στάδιον. ΕΙχεν Ιν τούτοι; διέλθει πολδν καιρόν μακράν αυ
τώ ν, καί τοϋτο, διότι έφοβεΧτο καί έβαρύνετο τά αιώνια ε
κείνα  παράπονα καί δάκρυα τή ; γυναικό; αδτοϋ.

Ό θεν μεγάλη δπήρζεν ή Ικπληζί; του, δτε μετα πολυετή 
άπουοίαν έγένετο παρά τή ; συζύγου του  ̂δεκτό;, ουχι ως 
συνήθω;, άλλά μετά γλυκεία; εύπροσηγορία; καί άποφασι· 
σ τ ικ ό τη τ .;, χωρί; νά ζητήση παρ’ αύτοϋ ούδένα λόγον τοϋ 
παρελθόντο; καί παρουσιάζουσα προ; αυτόν τα δυο τέκνα,άν- 
τ ί  πάση; άλλη ; έξηγήσεω; έπί τή ; μεταβολή; τη ; ταυτη ;.

Ό πατήρ έξήτασε τά τέκνα του’ έννοήσα; δε τά ; θρησκευ
τ ικά ; ιδέα; αυτών άνέκραΕε μετ’ άπελπισ ία ;.

«Μήπω; σ2; διώρισαν βοηθού; τού έφημερίου ; τ ί ;  των 
δύο σχ; είναι ό υιό; μου, άφοϋ καί οί δύο όμιλεΐτε ώ ; κορα- 
σ ίδε ;;»  Καί εφυγε δρομαίω; μή έννοήσα; τύ πνεύμα καί τά ; 
«ρχά; τή ; μητρό;, ώ ; δεν εΐχεν έννοήσει καί τύ τή ; συζύγου.

Έπέπρωτο έν τούτοι; ε ί; τήν έλαφράν ταύτην κεφαλήν να 
μεταμεληθή ήμέραν τινά πικρώ;, διότι τόσον έπιπολαίω;

εκρινε μητέρα τε καί τέκνα. Ή  ήμέρα τή ; δοκιμασία; έπές·/ι- 
Ή  Σοφία ήν δκταέτι;, ό δέ άδελφό; αύτή ; Λουκιανό; εν

νεαετή;.
Περί τό μεσονύκτιον χειμερινή; νυκτό; ή Κα Εαρο; αφυ- 

πνίσθη υπό σπαρακτική; κραυγή; έζελθούση; έκ τοϋ δωμα
τίου τών τέκνων, άφυπνισθεΐσα μετά τρόμου διηυθύνθη πρός 
τήν κλίνην τοϋ Λουκιανού, ουτινο; ή αναπνοή (ομοίαζε βρόγ
χον πνιγομένου, οί οφθαλμοί ήταν ά τενώ ; προσηλωμένοι καί 
θρόμβοι ψυχρού ίδρώτο; περιεκάλυπτον τό μέτωπον αύτοϋ. 
Άνεγνώρισε τήν μητέρα του καί δπ ερανθρωπίνους καταβα- 
λών προσπχθείχ; κατώρθωσε νά ψιθυρίση τήν λ έ ;ιν  μ α μ ά .

Τί £χει;, τέκνον μου, άνέκραζεν αότη μετά τρόμου, καί 
λαβοϋσα τούτον ε ί; τά ; άγκάλα ; τη ;, τ ί έχει; παιδί μου ;

Ό  μικρό; εφερε τήν χεΧρα έπί τοϋ λαιμού, δεικνύιον διά
τούτου δτι τώ ήν άδύνατον νά όμιλήση.

Ή  Κα Έαρο; είδοποίησεν άμέσω; τον ιατρόν" μέχρι δό 
τή ; άφίζεώ; του θερμά; άνέπεμπεν ε ί ;  τόν Πλάστην δεήσεις 
ύπέο τή ; σωτηρία; τοϋ τέκνου τη ;.

*0 ιατρό; Ιφθασεν.
Ή  μήτηρ άκίνητο; καί άγωνιώσα κατέτρωγε διά τών ί-  

φθαλμών τόν άνθρωπον’ έκεΐνον,* ε ί; τού; χαρακτήρα; τοϋ 
προσώπου τού ίποίου’ έζήτει’ νά άναγνώσν, τήν σωτηρίαν ή ά- 
πώλειαν τού τέκνου τη ;. (άκολουθεΐ).


