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ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
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ΑΙΑΤΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ;
Λέν ποοβαίνομεν ενταύθα είς ψυχολογικήν άνάλυσιν των 

ατυχών εκείνων πλασμάτων, ών ή απώλεια συνετελέσθη ως 
εκ τής έγκαταλείψεως, των κακών συναναστροφών, τής εν- 
δείας καί τής αεργίας. ’Ενόσω ΰπάοχουσι πτωχοί καί 
εγκαταλελειμμένοι, άστεγα καί πεινώντα ορφανά, ενόσω 
ή κοινωνία όχυοούται όπισθεν αδικαιολογήτου έγωϊσμοϋ, αί 
δυστυχείς αύται υπάρξεις θά έξακολουθήσωσι έκτρεπόμεναι 
τή; ευθείας όδού καί κυλιόμεναι έν τώ βορβόρω τής κα
κοήθεις καί διαφθοράς. Ενταύθα δθεν έπιχειρούμεν ψυχο
λογικήν μελέτην κακού, έ'χοντος τάς ρίζας του έν αυτή τή οι
κογένεια τή εύπόρω καί ανεπτυγμένη, ώς έπί τό πολύ, τή 
π̂ο τούς άσφαλεστέρους όρους καταρτιζόμενη καί (άπειρα 

*Χ*7γυα βίου εύίαίμονος προοιωνιζούση.
Νεάνις ευειδής, χαρίεσσα, αγαθή, φιλόστοργος, εύπορος 

νομφευεται μετ’ άνδρός νοήμονος, ευπόρου, καλώς άνατεθραμ- 
Η·ενου καί ανεπτυγμένου. Λαμπρόν συνοικέσιον ! ο γαμβρός 
*?ίβει τάς χείρας εξ ηδονής, ή δέ νύμφη προσμειδιά πρός τό 
ωραιον μέλλον, δπερ ώς έν άπομεμακρυσμένη όπτασίφ δια- 
Λέπει. Μέλλον πλήρες έρωτος, άγάπης καί άφοσιώσεως άμοι- 
*ι*ς, βίος λατρείας στοωννΰμενος κατά τάς πρώτας ήμέ- 

Ρ*? τού γάμου υπό ρόδων καί ίων. Ούδκμού άκανθαι- μ ή ο 
ρ̂οΐΚριλης σύζυγος δεν έξομαλύνη πάσαν παρουσιαζομένην 
’̂ χερειαν, μή ή γ υνή δεν άοίνεται νά φέρηται υπό τού προσ
φιλούς τούτου άνδρός ώς μικρόν παιδίον άφελής καί εύπι-
-Γ0’ > Η·1! ό λόγος του δεν είναι νόμος καί ή παοάκλησίς 
■°·ί διαταγή !

Μετά εν έτος συναντάτε την πρό ολίγου έ'τι εΰδαίμονα ε 
κείνην καί χαρίεσσαν νεαράν γυναίκα. Φέρει ίσως πολυτελή 
καί βαρύτιμον έσθήτα, φέρει αδάμαντας καί πολυτίμους λ ί 
θους. ’Αλλά τό μειδίαμα έσβέσθη άπό τά χείλη αυτής. Είναι 
ώχρά, άφτ,ρημένη καί μελαγχολική. Ή  εξωτερική εκείνη πο
λυτέλεια κρύπτει την γυμνότητα τήςκαρδίας αυτής, καλύπτει 
τά ώχρά καί μαραμένα τού σώματος της μέλη. Ή  ευτυχία 
της διήρκεσεν άκριβώ; όσον καί ή Σελήνη τού μέλιτος. Μόλις 
ή ψυχή αυτής διηνοίγετο εις τα εύγενέστερα καί υψηλότερα 
τών αισθημάτων, μόλις ήρξατο κατανοούσα την ευτυχίαν τής 
άφοσιώσεως καί άγάπης, μόλις έπειθετο δτι εν τή αδυναμία 
της εύρεν ισχυρόν στήριγμα καί ιδού ταύτα πάντα ιός άτμ.ός 
καί πομφόλυγες αίφνης καί άνευ λόγου διελύθησαν.

Ναί ήτο καλή, πιστή καί ένάρετος ή νεαρά εκείνη γυνή. 
Ό  άνήο έκείνος, δστις θρόνον πολυτελή είχεν υψυύσει εν τή 
καρδία αυτού, όπως την προσφιλή σύζυγον τοποθέτηση έν 
αύτώ, ο διανοίξας αύτή πάσας τάς τού παραδείσου θύοας, δ 
έντρυφήσας μετ’ αυτής εις λειμώνας άφάτου ευδαιμονίας, ό 
άναλαβών νά όδηγήση τα άσθε.ή αυτής βήματα, ό άνήρ, λέ- 
γομεν, κοοέσας τά πάθη του, έξαντλήσας πάσαν πηγήν τών 
εύγενών αυτής αισθημάτων έγκα~έλειψεν αυτήν μετά τον 
μήνα τού μέλιτος εις την τύχην της, ζητών νέας κατακτή
σεις, νέας συγκινήσεις, νέα μειδιάματα; νέα όνειρα, νέαν 
ζωήν. Λησμονεί ούτος δτι πλήν τού άρτου, τής στέγης καί τού 
ονόματος, άτινα μετά τόν κόρον εκών άκων χορηγεί αυτή,αϋτη 
έχει δικαιώματα καί έπί τής άγάπης, τής ηθικής ένθαρρύν- 
σεως καί άφοσιώσεως αυτού. Ό  σύζυγος δέον νά ή ουχί ε
ραστής ολίγων μηνών ή ημερών, άλλ ενθερμος και πιστός λά 
τρης καί εΰγενες καί ισόβιον στήριγμα τής γυναικος.

Ό  άνήρ συνήθως νυμφεύεται δταν βαουνθή τάς κατά κόρον 
ήδονάς καί άπολαύσεις.Ό άνήρ σχηματίζει, ους έπ ί τό πολύ, 
τήν περί γυναικος γνώμην του καί ρυθμίζει την πρός αυτήν 
συμπεριφοράν του συμφώνως ποάς τάς φοβεράς καί άποτρο- 
παίας εντυπώσεις, ας ένεποίησεν αύτώ ή έταίοα, μεθ’ ής συνέ- 
ζησε τήν οοοαιο τέραν τΛ  βίου αυτού εποχήν.
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Ό  άνήρ τέλος νυμφεύεται, ίνα ήίυχάσφ. Ένώ ή γυνή’
νυμφεύεται, ίνα ζήση , ίνα δράση καί αύτή, ίνα άγαπήση, ίνα
άγαπηθή. Ή  ευτυχία της είναι βραχεία. Δεν παρατείνεια ι
πέραν ενός ή δύο μηνών, τό πολύ ένό; έτους. Ττν λατρείαν
του συζύγου, τήν διάπυρου αυτού άγάπην διαδέχεται μικρόν
καί κα τ ’ ολίγον ψυχρότης, πικρία, τελο; τό αόριστον εκεινό
τ ι , οπερ αποκαλύπτει εις τήν άτυχή γυναίκα την ηθικήν
αυτής καταστροφήν.

Τής ψυχολογική; ταύτης στ ιγμή ; δράττονται συνεχώς
πολλοί κακοήθεις, όπως την άτυχή εκείνην κρημνίσωσιν εις τό
βάραθρον τής κακοηθείας καί διαφθοράς. Ουτοι προσφερονται
προθύμως νά παρηγορήσωσιν αυτήν καί ή δυστυχής π ίπ τε ι
πολλάκις εις τήν παγίδα , ήν τόσον έπιτηδείως στήνουσι
κατά τής τιμής της.

Συνετή όμως καί καλώς άνατεθοαμμένη γυνή ρίπτεται
ίσως εις την σπατάλην καί πολυτέλειαν ζητούσα έν αυτή 
τήν λήθην καί παρηγοριάν, ουδέποτε όμ.ω; και τής ευθείας 
παρεκκλίνει όδού. Ά λλα  συνεταί δεν είναι πάσαι, διό και 
αί παρεκτρεπόμεναι δεν είναι ευάριθμοι. Μή αίτιάσθε λοιπόν, 
Κύοιοι, τήν γυναίκα πάντοτε, άλλα εξετάσατε πρακτικώτερον 
τήν συνείδησίν σας, βέβαιοι οντες ότι παρ’ αυτή; θέλετε 
μάθει άληθείας, άςήμείς άδυνατούμεν νά ονομάσωμεν.

Πάσα νεάνις έχουσα υπ ’ όψιν τούς καθιερωθέντας τούτους 
τών άνδρών νόμους, μή άποδιδη μεγαλην σημασίαν εις τάς 
ποώτας εκείνα; αυτών διαχύσεις καί θερμά; εκδηλώσεις, μή 
θεωοή ους ηθικήν αυτών όποχρεωσιν τήν παράτασιν τού βίου 
τούτου, εάν έπιθυμή νά υποστή μετά γενναιότητος καί ψυ
χραιμίας τήν έπερχομένην ψυχρότητα, άδιαφορίαν, έσθ’ ότε
δέ καί έγκατάλειψ ιν.

Ή  γυνή ή έθισθεΐσα νά άρκήται εις έαυτήν, ή γυνή η
γνωρίζουσα νά άντλή ηθικήν δύναμιν έν τή μεγάλη καί 
εύγενεϊ αυτής καρδία, ή γυνή ή έν τή, βιβλιοθήκη τ ν ;  ευρί- 
σκουσα ψυχαγωγόν ένασχόλησιν, όπως διέρχηται τάς μακράς 
τού χειμώνος εσπέρας, ας τινες τών συζυγών συνεχώς διέρ
χονται προσηλωμένοι επι πράσινης τραπεζης, η μετά φίλων 
άμφοτέρων τών φύλων, ή γυνή, λέγομεν,εκείνη άνθίσταται εις 
τόποώτον τούτο πολλάκις δέ καί θανατηφόρον ’τής καρδία; 
τραύμα, χωρίς νά παραπονήται, γογγύζη καί άπελπ ίζητα ι. 
Ποοϊόντος δέ τού χρόνου ή μετριοπάθεια καί υπομονή αυτής 
συνκινούσι τον άνδρα μάλλον ή οί θρήνοι, αί σκηναί καί τά 
παρόμοια. Ή  ανθρώπινη καρδία είναι παράδοξος. 'Ο χαρα- 
κτήρ τού άνδρός καί τή ; γυναικό; καθόλου παρουσιάζει
ανωμαλίας άκατανοήτους.

Δοκιαάσατε, νεαραί μου φ ίλα ι, σείς αί έν ταίς πρώταις 
τού συζυγικού βίου άπαγοητεύσεσι δ ιατε'ούσα ι, καί θέλετε 
πεισθή ότι υπάρχει τρόπος νά διασκεδάσητε τήν θλΐψιν σας 
χωρίς νά παρεκκλίνητε τή ; ευθείας όδού, άνακτήσητε δέ πολ
λάκις τήν αγάπην καί τρυφερότητα εκείνου,δι’ Óv ή καρδία

ή : γ υ ν ή :

ΕΝ Τ Η ι Α ΡΧ Α ΙΑ ι Τ ΡΑ ΓΩ Δ ΙΑ ι
(Σ υνέχεια  ίόε προηγούμενου φ ύλλο υ).

Ά ν  όαω; ό ¿νήο έκεϊνο; δέν είχε τήν άοκούσαν πα ιδωγι- 
κήν δύναμιν, διότι καί αυτός ώς έπί τό πλεΐστον δέν ήτο

άρκούντως ή καί παντάπασι πεπαιδαγωγημένο; καί μεμορ- 
φωμένος τότε δέ ή ταλαίπωρος εκείνη ή εμενεν, ως τ ι ΰπο- 
ζύγιον, σύγγνωτέ μοι είπειν, προσδεδεμένον εις τήν εγω ιστι
κήν καί αυτόχρημα τυραννικήν εξουσίαν καί αυθαίρετον κυ
ριαρχίαν τού άνδρός, έκτελούσχ κατά γράμμα τήν άλλως 
σπουδαιοτάτην παραίνεσιν τού μεγάλου δημαγωγού : κούδ’ 
»επ ’ ελάχιστου περί άρετής ή ψόγου έν τοίς άρσεσι κλέος 
))έπιδιοικούσα» ' ή τ ί δεινότερου, άλλα καί τ ί συνεχεστερον, 
μοί φαίνεται, άν ή άγαθή κόρη είχεν όπωσούν φύσιν ζωη- 
ράν καί συναισθητικόν οργών καί ευερέθιστου, παρεξετρεπετο 
ούχί άπόνιυς εις δυσάρεστα.

Καί έντεύθεν συνέβαινον ίσως ούχί σπανίως σκηναι υπό τήν 
οικιακήν στέγην παρέχουσαι άφορμάς εις τούς τραγικούς, ίνα 
παρουσιάζωσιν έπί τού τραγικού κοθουρνου απηνείς Κληται- 
μνήστρας, καί φρικώδεις έν τή ζηλοτυπία Μήδειας καί υπό
πτου; Διηανείρας καί Φαίδρας καί Ίοκάστας.

Ταύτα; δέ τάς σκηνάς βέβαια ο μέν αυστηρός τά ήθη Αι
σχύλος μετά θλίψεως βαθείας άπήντα καί μεγαλοφωνότα-.α 
διετραγώδει- ή δέ εύγενής τού Σοφοκλέους καρδία άπετρο· 
πιάζετο καί μετά τής προσφιλούς αύτώ συμμετρίας έσπευδε 
νά άπεικονιζη έν τοίς δραματικοί; αυτού προσώποις. 'Ο δέ 
στυφνός καί μισόγελω; τής σκηνής φιλόσοφος μετά πικρού 
μειδιάματος ¿στιγμάτιζε καί εξήλεγχε διά τής καυστική; 
αυτού δραματικής ρητορείας.

’Αλλά δέν έπέρανα έτι τά α ίτ ια  τής τοιαύτης έν τή αρ
χαία τραγωδίμ παραστάσεως τή ; γυναικός. 'Υπολείπεται 
αοι ε ίπ ε ιν  κα ι τα εςνις .

Έ ν εκείνη τή άΛλω ; περικλείω εποχή, καθ’ ήν ή Τραγω
δία ε ί; τήν άκυ.ήν αύτής είχε φθάσει, ό'που ο διανοητικός και 
καλαισθητικό; πολ.ιτισμός τού Ελληνικού πνεύματος, ήν θαυ- 
υ.αστός καί πεείβλεπτος- καί τά μεγάλα αυτού καί περικαλλή 
προϊόντα διά πάντων τών αιώνων τής δυνάμεως εκείνης *«' 
τελείφθησαν άνεξίτηλα σημεία, δ ι’ ά καί τοίς τότε καί τοι; 
έπειτα έθαυμάσθησαν οί πρόγονοι έκείνοι ημών, ώς προφητικοί 
τώ τόνω ό υιός τού Ξανθίππου άπεφήνατο· τοσούτον όμως 
ή τών ηθών έκλυσις καί κατάπτω σ ι; όσημέραι εις τό χείρον 
έβαινε, διά λόγους, ούς ούκ’ έστι τού παρόντος είπειν. ’Εν
τεύθεν οί συζυγικοί δεσμοί έχαλαρούντο όλονέν ετι μάλλον 
καί τά οικογενειακά συναισθήματα έκνευριζόμενα συνετελο«11 
ε ί; τόν ήθικοπολιτικόν καί θρησκευτικόν όλεθρον. Ό  « νΤι? 
σύζυγος ούδεμίαν ευρισκεν έν τώ οϊκω τέρψιν καί χαρίεσσ*ν 
συμβίωσιν μετά τής άπαιδεύτου έκείνης καί άμορφώτου συ
ζύγου, οι'α ήν τότε ή Ά τθ ίς  καί ή Θηβαία καί άλλη γ«ν* 
οικοδέσποινα. Ένησμενίζετο καί καθηδύνετο νυχθημερόν ν* 
διατριβή έν τα ίς αίθούσαις τών κοινών έκείνων φίλων γυναι
κώ ν,'α ΐτινες, όις άλλαι Κίρκαι καί Καλυψοί, έγοήτευον α ύ « ’1 
διά τε τής σωματικής αύτών λάμψεως, τή ; πνευματικής ^  
φυΐας καί εύμουσίας καί τής γλωσσικής αύτών χάριτος ** 
γλαφυρότητος.

Τί τό παράδοξον λοιπόν άν αί ατυχείς ε*εΐναι τών ^Ρι 
ωοαστών χ.αί σοφίστιώντων εχεινων Αθηναίων σύζυγοιΤν ” , Λ χτ > «Α}
ζοντο δικαίως καί μένεα επνεον κατά τών ανόρών. Π-«'· 
άναφέρεται ότι καί αύταί συνώδευον αύτούς εις τάς τών γ  
ναικών έκείνων φιλοσοφικάς συνδιατριβάς, περιεφρονοδ»!
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όιιως. ώς ήν επόμενον υπό τών άνδρών θαυμαζόντων έκείνας 
καί εις τά θέλγητρα τών στομύλων καί εύφυών έκείνων σει
ρήνων άφωσιωμένων ; Καί άν αί γυναίκες έκείναι εις τά Κλυ- 
τχιμνήστρεια κακά καί τήν Ίοκάστειον άσέβειαν δέν έξε- 
τρέποντο, διετίθεντο όμ.ως υπό τοιούτων τινων αισθημάτων 
καί βουλημάτων κατά τών εύτραπέλων έκείνων καί πολυε- 
ράστων συζύγων, καί είκάς ήν δ'τι ήθελον ένεργήσει τοιαύτα 
τινα, εί τό ρεύμα τού βίου, μή ήν τότε άλλοΐον τού κατά 
τούς ηρωικούς χρόνους ρέοντος, καί εί ήδύναντο έχειν τά μέ
σα, άπερ αί ήρωίδες έκείνων. Ένδομύχως ό'μως, ούδαμώς πρέ
πει ν’ άμφιβάλλωμ,εν ότι ώρέγοντο έκδικήσεως,
Υ  Ά λλ ’ έν τούτοις καί ό πολύ; έκείνος περιορισμός τής* γυ- 
ναικός έν τώ οίκω καί ή στέρησις πάσης συμμετοχής αυτής 
έν τοίς κοινωνικοί; έργοις, ούδαμώς είσί μικρά α ίτια  τής έν 
τή αρχαία ημών τραγωδία φαινομένης κακότητος αύτής ¿>ζ 
ιιητρό; καί <υς συζύγου. Καί δή δέν οδύρεται υ.έν πάντοτε ή 
γυνή έκείνη κατά τής μελέας τύχης της· διότι αύτη υπό 
τού νόμου καί τού εθίμου τή έπετάσσετο- άλλ’ ήσθάνετο βε
βαίως κατά τού άνδρός ενδόμυχόν τ ι μίσος, βαθείαν καί βα-
ριϊαν τινα αγανακτησιν, και τοιούτον τ ι αίσθημο •-ρεφεν,
οίον ό δούλος προς τόν δεσπότην άρχοντα, καί οίον ήτο έπό- 
μενον ότι βαθέως καί οδυνηρώς κατέτρωγε τήν πράς τά χα- 
ρίεντα έργα τής κοινωνικής άγ.άπης θεόπλαστον γυναικείαν 
καρδίαν της. Διά ταύτα ή Μήδεια αγανακτεί (Εύρ. 244), 
διότι ό σύζυγος αισθάνεται άηδίαν έντός τών 4 τού οίκου 
τοίχων, ώς ή γυνή, λέγει. Έ ν ώ έξερχόμενος έλευθέριος τής 
οικίας άνακουφίζει τήν καρδίαν αύτού. «Πέρας δέ αύλειος θύ- 
ρα έλευθέοα γυναικί νενόμιστ’ οικίας»· κατά τόν Μένανδρον.

Καί άλλαχού τής τραγωδίας ταύτης ό Τραγικός φιλόσοφος 
ποιεί τήν Μήδειάν του έξισούσαν τόν κλήρον τών άνδρών προς 
τόν τών γυνα ικών καί άποφαινομένην ότι μάτην οί άνδρες 
άροβάλλουσι τήν εντός τού οίκου άκίνδυνον ζωήν μας* άγα- 
πητότερον εις έμέ, έπιφωνεί. ή πολύμητις τού Ίάσονος δά- 
μαρ τρις νά σταθώ έν τώ πεδίω τής μάχης, ή άπαξ νά υπο
φέρω τάς ωδίνας τού τοκετού. ’Ακούονται λοιπόν ύποκώφως 
Η-εμψιμοιρίαι τοιαύται άπό τής σκηνής, σπάνιαι μέν, άλλ’ 
υποδηλούσαι ότι έντός τού οίκου κατά τήν περίκλειον £*είνην 
εποχήν, ούχί κατά τήν ηρωικήν ό ισχυρός έκείνος περιορι
σμός δέν ήτο εύάρεστος τή γυναικί. Ύπέμενεν αύτόν μετ’ 
«γωνίας ή ύπανδρος έκείνη γυνή και δέν ήτο επόμενον νά 
«γαπά είλικρινώς καί ένδομύχως τόν ούτω περιτειχίζοντα 
*«ι ως έν κλωβώ καθειογνύντα αύτήν άνδρα. Διότι ούδεμία 
«νθρωπίνη ψυχή άγαπά τήν δουλείαν καί τήν έπιβάλλουσαν 

|· τ*ύτην δύναμ ιν φόβον καί δέος δύναται νά αίσθάνηται καί 
Β ICav αλλο αίσθημα δουλικόν ή άγάπην καί συμπάθειαν.

( Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α )  Σ α π φ ω  Λ ε ο ν τ ι α ς

ΕΛΑΙΙΝΙΣ T A K T 1 K U  Φ ΟΙ Τ ΗΤ ΡΙ Α Τ Η Σ  Σ Ο Ρ Β Ο Ν Η Σ
τ η ςΠώς ! Έλληνις καί φοιτήτρια τής Φ ιλοσοφικής σχολή 

ν-ιορβοιης 1 πι55 έξεπαιδεύθη, έρωτάτε, αύτη, όπως εν 
Άή Σορβόνη ώς τακτική φοιτήτρια κχταταχθή. Έ ν Έ λλαδ ι 
“τέλειον Γυανάσιον διά τάς γυναίκας θεωρείται πολυτελεία,

κατά συνέπειαν Έ λληνις ’Αθηναία φοιτήτρια άνωτέρου τής 
Γαλλίας Πανεπιστημίου άποτελεί άνωμαλίαν παράδοξον.

Ποία είναι λοιπόν ή κόρη έκείνη ή ύπερπηδήσασα διά θε- 
λήσεως σιδηοάς καί εύφυίας έκτακτου τούς άνυπερβλήτους 
φραγμούς, τούς προ τής προόδου τή ; γυναικό; παρεντιθεμέ- 
νους υπό τής έκδεδηλωμένης άκηδίας καί άναλγησίας πάν- 
το>ν ώ ; ποός τήν ηθικήν καί πνευματικήν αύτής ιχόοφωσιν ; 
Ή  ήρωίς αύτη ονομάζεται Σεβαστή Καλλισπέρη είναι δέ κό
ρη οικογένειας κατανοούσης τήν ευθύνην, ήν ή τών τέκνων 
μ,όρφωσις καί άνατρορή συνεπάγεται.

Ή  κόρη αύτη άπό τής παιδικής αύτής ηλικίας μεγάλην 
έδείκνυε κλίσιν ποός τά γράμματα. Διακούσασα δέ τά προκα
ταρκτικά έγκυκλοπαιδικά μαθήματα έν τώ ΓΙαρθεναγωγείω 
Χ ίλλ, έπεσπάσατο δικαίως τήν έκτίμησιν καί άγάπην τών 
τε καθηγητών καί τή ; άοιδίμου διευθυντρίας τού Παρθενα
γωγείου κυρίας Χ ίλλ. Δέν περιωρίζετο εις έκμάθησιν τών μα
θημάτων της μόνον, άλλ’ εις σοβαρά; έκτοτε έπεδίδετο 
μελέτα ;, ένδιατρίβουσα ιδία εις έμβριθή μελέτην τών άο- 
χαίων συγγραφέων. Τήν Α γγλ ικ ή ν  γλώσσαν έξέμαθεν έν τώ 
Παρθεναγωγείω τούτω ώ; τάχιστα, μετά θαυμασμού δέ καί 
πολλών έπαίνων διάσημοι ’Αμερικανοί κχθηγηταί παρεπιδη- 
μούντε; κατά τήν εποχήν έκείνην εις Α θήνας, έςεφράζοντο 
υπέρ τής νεαρά; κόρης τής έγκυπτούσης είς τήν μελετην τής 
Α γγλ ικ ή ς  φιλολογία; καί μετά θαυμαστή; ευθυκρισίας ά- 
ποφαινομενης περί τών έργων τών κλασιικοτερων τής Α γγλίας 
συγγραφέων.

λ ίετά  τήν άποτεοάτοισιν τών σχολικών ένταύθα σπουδών 
της ή δεσποινίς Καλλισπέρη, έςηκολούθει μελετώσα καί ερ- 
γαζομένη κατ’ οίκον, μετά μικράν δε χ_ρόνου παρελευσιν, ά- 
νεκοίνωσε πρός τούς οικείου; αυτής τήν άμετάτρεπτον αυτής 
άπόφασιν, οπω; μεταβή εις Παρισιού; καί έπιδοθή εις άνω- 
τέραν επιστημονικήν παίδευσιν. 'Ο πατήρ της κχ ιτοι κατα- 
νοών τό δίκαιον καί ορθόν τής επιθυμίας της, εόισταζε να 
συγκατατεθή, μή ων άλλως τε εύπορος, ως χρηματίσας επί 
πολλά ετη τίυ.ιος καί εύσυνήδητο; υπάλληλος.

Ή  κόρη ούχ ή ττ .ν  έπέμεινεν. ΈπαρουσιάσΟη πρός τε τόν 
βασιλέα καί τήν βασίλισσαν, οί τινες έξεπλάγησχν έπί τη Ικ - 
τάκτω εύφυ'ία αύτής· προσηνέχθη μάλιστα η Α. Μ εγαλειοτης 
νά συστήση αύτήν είς το εκπαιδευτικό'' του Αρσάκειου συμ
βούλιου, όπως δαπάναις αύτού άποσταλή αύτη είς Εύρώπην, 
έπανελθο%σα δέ εργασθή, εν τώ εκπαιόευτηριω τουτω.

Δυστυχώς τό Προεδρείου τού ’Αρσάκειου έκρινεν άσύμφορον 
τήν άποστολήν αύτής ε ί; Εύρώπην, άποφανθέν μάλιστα ότι 
δέν συυ.φέοει είς τό ’Αρσάκειου να  έπ$  τών ώμων
του διδάκτορας Κυρίας, α ΐτινες βεβαίως δέν ήθελον άνεχθή 
νά έργασθώσιν ώς νευρόσπαστα υπό τά νεύματα και τάς 
Π αιδαγωγικά; έμπνεύσεις "Γθύ Συμβουλίου τούτου, συνισ- 
σταμίνου υπό εμπόρων, ιατρών, Τραπεζιτών η Τραπεζιτικών 
υπαλλήλων, καί διευθυνοντων εική και ως ετυχε την ηθικήν 
καί πνευματικήν μόρφωσιν τόσων χιλιαόων κορασιων.
'Ο πατήρ τής κόρης άπεφάσισε νά ύτοβληθή εις θυσίας άνω- 
τέρας τών δυνάμεών του πρός επ ιτευειν  τού ιερού πόθου τής 
καλής θυνχτρός του. Συνεκληθη λοιπόν Συμτουλ ιον εκ 
καθηγητών τού Πανεπιστημίου καί γυμνασίου, οϊτινες έξε-
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τάσαντες αυτήν είς άπαντα τχ γυμνασιακά μαθήματα εδω- 
καν αυτή ενδεικτικόν μετά του βαθμού ’ Αριστα·· Εν Παρι- 
σίοις ή δεσποινίς Καλλισπέρη έδέησεν εϊς νέας να υποβληθή 
έξετάσεις, καταταχθή δέ εις την Σορβόνην, ένθα επι τριετίαν 
ήδη τακτικώς φοιτά αυτη, διακρινομένη μεταξύ των λοιπών 
συμφοιτητριών κα ί συμφοιτητών της.

Ή  δεσποινίς Καλλισπέρη είναι κόρη θελήσεως σιδηράς 
καί επίμονης πρωτοφανούς. Ούδείς την ένεθάρρυνεν ούδεις 
την ύπεστήριξεν. Έπαρουσιάσθη πρός τόν κ. Τρικούπην έξαι- 
τουμένη μικράν υποτροφίαν, πλην τη εδοθη ή ζηροε απαντη- 
ν .ς α ή κ υ β έ ρ ν η σ ή  t f i r  εχε ι χ ρ ή μ α τ α ))— διά μόρφωσιν βεβαίως 
γυναικών, αφού εύποροι νεοι αποστελλονται καθ εκαστην 
δαπάναις τής κυβερνήσεως πρός τελειοποιησιν τών σπου
δών των— .

Λάβετε, Έ λληνίδες, ώς τύπον την εύφυά ταύτην καί ευ- 
παίδευτον συμπολίτιδα ημών την πολλώ μάλλον αξιέπαινου 
καί αξιοθαύμαστου τών έν Ευρώπη ομοφύλων ημών, υπέρ 
τής πνευματικής χειρχφετήσεως τών οποίων τόσοι ευγενείς 
καί σοφοί άνδρες, τόσοι εμβριθείς και μεγαλονοες πολιτευ- 
τα ί εΐογάσθησαν καί εργάζονται μετ’ ακραιφνούς ζήλου. Έ ν 
Έ λλάδ ι ή δεσποινίς Καλλισπέρη δέν εϋοε γυμνάσιον, ϊνα 
καταρτισθή, άλλ’ ούτε πανεπιστήμιου έν ω νά εντρυφηση 
είο τάς προσφιλείς της φιλολογικας μελετάς. Αί κυοερνησεις 
εν Έ λλάδι είναι σκληραί μητρυιαί τού γυναικείου φύλλου. 
Άπωθούσι την όργώσαν πρός τά γράμματα νεάνιδα, θεωρού- 
σαι την παιδείαν ώς αποκλειστικόν τού άνδρός προνόμιον. 
Ή  Έ λληνίς ή ορεγομένη ανωτέρας παιδείας δεον να εκπα- 
τρισθή, δέον νά προστρέξη εις τό έλεος τών ξένων, πλήν πεπο- 
λιτισμένων λαών.

Ή  δεσποινίς Καλλισπέρη έν Γαλλία έκτιμάτα ι καί άγα- 
πάτα ι παρά πάντων διά τόν άκαματον αυτής ζήλον. Είναι 
καλή, ευσεβής καί φιλόστοργος η μετ ου πολυ νεαρα τής 
φιλολογίας διδάκτωρμας, μ ετ’ έθνικής δέ υπερηφάνειας χαράτ- 
τομεν υπέρ αυτής τάς γραμμάς ταύτας, εύχόμεναι ό'πως τό 
καλόν αυτής παράδειγμα άπομιμηθώσι καί άλλαι συμπολί- 
τιδες ήιχών, διαρρηγνύουσαι ούτω τά δεσμά τήςάμαθείας έπ ’ 
άγαθώ τής έν γένει ηθικής καί πνευματικής γυναικείας μορ- 
φώσεοος τών ελληνιδων.

Ε Ν  Β Λ Ε ΜΜ Α  Ε Π Ι  T U N  Γ Α ΛΛ Ι Κ Η Ν  ΙΝΤ ΟΡΙ ΑΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΛΟΥΑ

(Σ υνέχεια  ”5Ε προηγούμενου φύλλου).

Τρεις μήνας παρέμεινε παρά τώ αίχμαλώτω δυνάμει ιδ ι
αιτέρου διαβατηρίου, ού κατώρθωσε νά τυχη επί (ορισμένη 
προθεσμία καί κατά τό διάστημα τούτο προσεκτήσατο τήν 
συμπάθειαν τής ’Ισπανικής αυλής.

ΛΉτο ακαταμάχητου τό θέλγητρον, οπερ έξήσκει επί τής 
εύγενοϋς καί γενναίας ψυχής τών ’Ισπανών ιπποτών καί δεσ
ποινών ή τρυφερά καί μεγαλόψυχος άφοσίωσις καί ή άρρητος 
χάρις καί έρασμιότης τής Γαλλίδος ήγεμονίδος. Καί αυτός 
δ Κάρολος έδεικνύετο ευμενής πρός αυτήν.

ΗΙτο πλούσιος εις δόλους δ μ.έγας αύτοκράτωρ.

Έ ν τούτοις βλέπων μετά πείσματος καί δυσπιστίας τήν 
καθ’ ημέραν αυξουσαν έπίδρασιν τής Μαργαρίτας επί τών 
περί αυτήν καί φοβούμενος μή άπωλέση ώφελείας τινάς κατά 
τάς περί τού αιχμαλώτου του διαπραγματεύσεις, έμελέτησε 
νά συλλάβη καί ταύτην άμα τη λήξει τής προθεσμίας τού 
διαβατηρίου αυτής, έπί τή προφάσει ότι δήθεν ένήργει διά 
κρυφίων μέσων τήν άπόδρασιν τού Φραγκίσκου.

Ά λ λ ’ ή Μαργαρίτα έπληροφορήθη παρά τών φίλων της 
τούτο έγκαίρως καί διά τής χαρακτηριζούσης τήν γυναίκα 
έπιτηδειότητος κατώρθωσε νά διαβή τά σύνορα τής ’Ισπα
νίας κατά τόν υπό τού διαβατηρίου δρισθέντα χρόνον.

Καί δ Κάρολος έσχε τήν αισχύνην νά ίδη άποτυγχάνουσαν 
τήν γελοίαν δολοπλοκίαν κατά γυναικός, ής τά ώραϊα προ-

t \ \ *ν y «*» f /σοντα και ο ευγενης σκοπος της εν τω κρατεί αυτου ελευ- 
σεως, έδει νά έπιβάλη εις πάντα άνδρα ακραιφνέστατον σε- 
βασμ.όν.

Πλήν δύναταί τις νά είναι μέγας βασιλεύς, αλλ όχμ καί 
κέγας άνήρ.

'Ο Φραγκίσκος άπελύθη βοαδύτερον διά τής έν Μαδρίτη 
συνθήκης, έν τούτοις διά τής ειρήνης ταύτης δέν έληξε καί ή 
πάλη μεταξύ τών δύο άδιαλάκτων εχθρών, ών δ μεν εις 
ήγωνίζετο υπέρ κατακτήσεως καί κυριαρχίας, δ δέ υπέρ τής 
ακεραιότητας καί ανεξαρτησίας τού ίδ’ίου κράτους καί ίσως 
τής ανεξαρτησίας καί ισορροπίας όλης τής Ευρώπης, ήτις μή 
εννοούσα καλώς τούτο πολλάκις συνεμ.άχησε κα τ’ αυτού.

Καί άναλογιζόμ,ενός τις τήν σπουδαίαν ταύτην έντολήν 
τού Φραγκίσκου, οφείλει νά μή λησμονή ότι έν ταΐς δειναΐς 
ήμέοαις τής αιχμαλωσίας καί τού κινδύνου έσωσε την πολύ
τιμον αυτού ζωήν ή γενναία στοργή καί ή τρυφερά περίθαλ- 
ψις τής Μαργαρίτας.

νΩ ! βεβαίως δέν έπήλθε τότε εις τόν νουν τού Φραγκίσκου 
ή σκέψις, ήν έν τή έλαφρότητι αυτού πα ίζων έχάραξε ποτε 
δ ι’ άδάμαντος έπ ί τίνος ΰάλου :

Souvent femme varie 
fou qui s’y fie.

“Ό χ ι! ήρκει ή πιστή άφωσίωσις τής εύγεναύς έκείνης γυ- 
ναικός, ϊνα καταρρίψη τοιούτον παράδοξον όσον καί ψευδή 
ισχυρισμόν.

Έ ν Χ αλαίδ ι, τή 17 Ίχνουχρίου 8 /.

Ε ι ρ . Λ α χ α ν α

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
’ Α,πό σήμερον άρχόμεθα όημοσιεύουσαι υπό τόν τ ίτλ ο ν  α τ  ί έ π ι -  

τ ρ έ π ε τ α ι  κ α ι  τ ί ο υ ; »  διαφόρους π ρα γμ ατε ία ς  περί τω ν  τρό
π ω ν τοΰ ιοέρεσθαι, ά π α ντω σ α ι ούτω ς ά π ας διά π αντός εις τάς π ο 
λ υπ λη θ ε ίς  έρω τήσεις, α'ίτινες κ αθ ’ εκάστην απ ευθύνοντα ι ήμ ΐν.

Χ Ο Ρ Ο Σ
Ό  Φεβρουάριος είναι βεβαίως δ κα τ ’ εξοχήν μήν τών 

χορών. Χορός  ! λέξις άπειρα καί διάφορα διεγείοουσα α ι
σθήματα. Διά τούς οίκοδεσπότας ή λέξις χορός ηχεί πενθί-
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μως εις τό βαλάντιον αυτών, διό καί μετά ποιάς τίνος άθυ- 
μίας υποδέχονται οί κύριοι ούτοι τόν Φεβρουάριον μήνα.

Διά τάς μητέρας ή λέξις αυτη ηχεί μονότονος καί πλη
κτική. Πέντε ή ί ζ  ώραι ακινησίας έν κύκλω ακινήτων καί 
σεβαστών δεσποινών δέν προσμειδιώσι βεβαίως ούτε εις τάς 
δπό άρθρίτιδος προσβεβλημένας τοιαύτας. ’Εάν εις τήν άνίαν 
ταύτην προστεθή ή έκ τής άεννάου μουσικής προκύπτουσα 
κεφαλαλγία καί ή άσφυκτική τών αιθουσών ατμόσφαιρα, δέν 
■θά έκπλαγήτε μανθάνουσαι, ότι αί γυναίκες αύται είναι ή- 
ρωί'δες άντάξια ι μαρτυρικού στεφάνου.

Διά τάς ωρίμους πως Κυρίας ή λέξις χορός ηχεί ώς ή 
σάλπιγξ εκείνη ή καλοΰσα τούς στρατιώτας εις τά. όπλα 
πρός καθαίρεσιν τού βαθμού αξιωματικού τίνος. Είναι ή πέν
θιμος σάλπιγξ τής ύποχωρήσεως εις τ ά  γήρας.

Διά τάς νεαράς δέσποινας ή λέξις χορός ηχεί εύθύμως καί 
τερπνώς.

Διά τάς νεάνιδας όμως. . . . ώ ! διά τάς νεάνιδας ή λέξις 
χορός ηχεί ώς μουσική ουρανία, ώς άγγελος έλπίδος καί ευ
δαιμονίας. Εις αύτάς δ χορός υπόσχεται ευδαιμονίαν έν θελκ
τικόν παραδείσω, είναι ποίησις έν έφαρμογή, είναι γλυκεία 
παραφροσύνη έν ή λησμονοΰσι πρός στιγμήν τήν πραγματι
κότητα τοΰ βίου μετά τών μυρίων εκείνων αντιθέσεων, α ίτ ι-  
•νες συνεχώς βασανίζουσι τήν εικοσαετή ηλικίαν.

Πόσαι καί οίαι συγκινήσεις διά τάς προετοιμασίας τών 
χορών τούτων, διά τήν είσοδον έν ταΐς ώραίαις καί μυριοφώ- 
τοις έκείναις αίθούσαις.

Καί πώς κάμνετε τήν είσοδόν σας έν τοίς χοροΐς, Κυρίαι 
μου, σείς αί τρισευδαίμονες αι άξιούμεναι τής ευτυχίας 
ταύτης ;

Παράδοξος έρώτησις καί όμως δεδικαιολογημένη. Δέν άρ- 
κεΐ νά είσέλθη τις έν τή αιθούση στηριζομένη εις τόν βρα
χίονα τού ίδιου Κυρίου ή τού οικοδεσπότου. Προσέξατε έπί 
τού ζητήματος τούτου, όπερ σάς έξασφαλίζει εύχάριστον ή 
δυσάρεστον εσπερίδα.

Έάν είσθε ισχνή καί λεπτοφυής, εισέλθετε πάντοτε κα
τόπιν κυρίας ισχνής καί σκελετώδους, εΐ δυνατόν.·— Έάν 
είσθε ευτραφής, είσέλθετε κατόπιν Κυρίας βαρελοειδούς λ,επ- 
τότητος. —- Έάν είσθε ξανθή είσέλθετε μετά μελαγχροινήν. 
Έ άν φέρητε άπλήν καί ευτελή περιβολήν, είσέλθετε μετά 
Κυρίαν φερουσαν έσθήτα σκοτεινού· χρώματος. — Φυλαχθήτε 
πρά παντός άλλου τού νά είσέλθητε κατόπιν γυναικός ¿νραίας, 
πλουσίως, κομψώς καί επιχαρίτως ένδεδυμένης. Μή λησμο
νάτε ότι οί πρώτης τάξεονς αστέρες άμαυρούσιν έντελώς τούς 
περί αυτούς.

Ά φετε λοιπόν νά παρέλθη ή έκ τής έμφανίσευνς εκτά
κτου καλλονής προκύπτουσα συγκίνησις, μετά τούτο δέ είσέρ- 
χεσθε.

Έλθωμεν ήδη εις τάς κυρίας τού χορού νομοθεσίας, περί 
•ων κατά τάς δύο τελευταίας εβδομάδάς πλείους τών εκατόν 
επιστολών έλάβομεν.

Διά τούς κυρίως χορούς καί ούχί διά τάς μουσικάς καί 
■ρίκογενειακάς εσπερίδας απα ιτε ίτα ι διά τε τάς δεσποινίδας 

νεας γυναίκας έσθής ανοικτού χρώματος.
Αί προσκλήσεις γίνονται οκτώ ακριβώς πρό τού χορού ήμέ-

ρας, ΐνα αί Κυρίαι προπαρασκευασθώσιν άναλόγως. Ό  οι
κοδεσπότης οφείλει νά έπιστήση τήν προσοχήν του εις τήν 
μουσικήν, προσκαλών πρό παντός άλλου έξησκημένον κλειδο- 
κυμβαλιστήν ή μικράν ορχήστραν. Έ άν ό χορός παρατεινηται 
μέχρι προκεχωρηκυίας ώρας, τότε απαραίτητος αποβαίνει ο 
δεϊπνος συνιστάμενος ώς έπί τό πολύ υπό κρύων φαγητών, ή 
sandw ich , άτινα παρατίθενται μόνον τήν Ιην— 2αν μ. μ. 
Μέχρι τήςώοας ταύτης προσφέρετε, Κυρία μου, πρός τούς προσ
κεκλημένους, κατ’ αρχήν μέν τό τέϊον συνοδευόμενον όπό 
διπύρων, ρουμίου ή γάλακτος, έκ διαλειμμάτων δέ βυσσινά
δας, σομάδας καί γλυκίσματα. Ουδέποτε έπιτρέπετα ι νά 
κρατήτε ξένους μετά τήν Ιην ώραν, χωρίς νά προσφέρητε αύ- 
τοίς δεϊπνον.

Κατά κανόνα ε’ίμεθα έναντίον τών έκτετραχειλισμένων έ- 
σθήτων. Προσθέτομεν δέ ότι ή καλή ανατροφή καί ό συρμός 
ά πα ιτε ί, όπως μή παρουσιάζωνται νεάνιδες καί ήλικιωμέναι 
γυναίκες μέ έσθήτα έκτετραχειλισμένην. 'Η  συνοδεύουσα νέας 
θυγατέρας μήτηρ ουδέποτε φέρει έσθήτα ανοικτού χρώματος, 
περιοριζομένη εις έσθήτας σκοτεινάς, αλλά βαρυτίμους. 'Η 
Κυρία χορεύει μόνον μετά τών Κυρίων, οΰς τή έσύστησαν. 
Τού κανόνος τούτου έξαιρούνται οί στρατιωτικοί.

Δέν έπιτρέπεται νά άποποιηθή τις χορευτήν τινα , τόν αυ
τόν δέ χορόν χορεύση μετ’ άλλου. Αί νεάνιδες αφού χορεύ- 
σωσι δέον νά έπανέλθωσι πρός τάς μητέρας αυτών, ουδέποτε 
δέ νά μεταβαίνωσιν εις τό έστιατόριον ή εις άλλην αίθουσαν 
μετά τού χορευτού των. Ουδέποτε νεάνις χορεύει μετά τού 
αυτού χορευτού τρεϊς χορούς, διότι τούτο δύναται νά σχο- 
λιασθή.

'Υμείς δέ,αί νεαραί γυναίκες, μή λησμονήτε ότι αφού άρε- 
σκετε πρός τόν σύζυγόν σας άφελώς φερόμεναι, πολλώ μάλ
λον πρός τούς ξένους, οΐτινες ούδέν άλλο άποστρέφονται όσον 
τάς προσπεποιημένας καί έπιτετηδευμένας έκείνας αξιώσεις, 
ή τήν ΰπεοβολικήν ζωηρότητα, ήτις στερουμένη τής παρθενι- 
κής αθωότητας μεταβάλλει τήν νεαράν γυναίκα εις Βακχίδα 
αχαλιναγώγητου.

Παρά ταΐς αίθούσαις υπάρχει πάντοτε δωμάτιον, έν ω 
υπάρχει ράπτριά τ ις , κάτοπτρου, αρώματα, ύδωρ, σάπων, 
κτένια κ. ά. Μικοά έπίσκεψις έν τώ δωματίω τούτω απο
βαίνει από καιρού εις καιρόν απαραίτητος. Α ποφεύγετε νά 
έπιφέρητε κρίσεις έπ ί τής καλλονής ή ένδνμασίας τών άλλων 
Κυριών, διότι τούτο είναι πάντοτε απόρροια έγωϊσμού καί ζη 
λοτυπίας. Μετά τόν χορόν έντάς τής ά. έβδοχάδος άπαντες 
έπισκέπτονται τήν οικοδέσποιναν.

Κυρία καλώς άνατεθραμμένη ουδέποτε έτ^κρίυει τάς έν 
τώ χορώ προσκεκλημένας Κυρίας, οίαι δήποτε καν ώσιν αύ- 
τα ι. Ά λ λ ’ ούτε φαίνεται δυσηρεστημένη διότι τινές 
αυτών είναι ώραιότεραι καί έπιδεικτικώτεραι έκείνης. Αί 
ώραΐαι είναι πάντοτε ώραϊαι, όσον καί αν φθονρίσιν αύτάς αί 
μή τοιαΰται. Συμμεριζόμεναι έπί τού ζητήματος τούτου τήν 
γνώμην τών άλλων, κερδιζουσιμάλλον ή χάνουσιν.

Α. Σ.
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Έ α ω τε ρ ε κ ά .

Σ υναυ .Ι ία ι κα ί χορο ί. Κατά τό έτος τούτο υπάρχει έν 
τή πόλει ημών ζωηρότης έκτακτο;. Οί χοροί διαδέχονται 
τάς συναυλίας καί τάνάπαλιν. "Οταν δέ οί πλούσιοι όιασ- 
κεδάζοντες λαμβάνωσιν υπ οψει και τους πτωχού,, ό .αν αί I 
διασκεδάσεις τούτων γίνωντα ι πρόξενοι ποιας τίνος εκείνων 
άνακουφίσεως, τότε ή διασκέδασις αύτνι μεταοαλλε .α ι .ις I 
αγαθοεργίαν ευεργετικήν, υπέρ ής οί μοχθούντες ανώτεροι 
παντός επαίνου καθίστανται.

Εις τοιαύτην υπέρ των πτωχών μ,ουσικην εσπερίδα προσ=.- 
κλήθημεν τήν παρελθούσαν Τετάρτην έν τη φιλοξενώ γει- 
τονι του Πειραιώς πόλει, έν ή κόσμος πολύς καί εκλεκτός ες 
’Αθηνών καί Πειραιώς παρήν.

Ή  προπαοασκευή καί διακόσμησις ήν’ άοίστη, έπιτυχεσ- 
τάτη δέ ή έκτέλετις τών προαγγελθέντων έργων, δ ι’ 8 και 
επανειλημμένοι; έχειροκροτήθησαν πάντες οί έν αυτή λαοον- 
τες μέρος. ’ Ιδιαιτέρας έπιδοκιμασίας έτυχον α ί δεσποινίδες 
Κάκκια καί Ελένη 'Ρ ετσ ίνα , Έ λ ίζα  Παραμυθιώτου καί 
"Ολγα Πικοπούλου, η τό κοινόν μαγεύσασα διά τού θελκτι
κού άσματός της.

Ή  δέ πτωχοί, υπέρ ών ή έσπερίς, συμμετέσχον τής γενι
κή; ταύτης χαράς λαβόντες ποσόν τ ι ,  δ ι’ού θέλουσιν οικονο
μήσει τάς μικρά; άνάγκας των. Αί εισπράξεις υπήρξαν άςια ι 
λόγου, διεκοίθησαν δέ πάλιν έπί γενναιότητι καί φιλανθρω
πία  ο κ. καί ή κ. Συγγρού προσενεγκόντες υπέρ τών πτω 
χών φρ. 500 . !

Συγχ αίρομεν τόν φιλάνθρωπον δημ.αρχον τής γειτονος πο- 
λεως διά την εύγενή ταύτην πρωτοβουλίαν του.

Χορος δημαρχε ίο υ .  Καί έ'τερος υπεο τών πτωχών άγγελ· 
λετα ι χορός, τή πρωτοβουλία τού δημοτικού Συμβουλίου 
’Αθηναίων. Πρός τόν σκοπόν τούτο παρεχωρήθη υπό τού 
’Υπουργείου τό Βαρβάκειον, ούτινος έντος μικρού άοχεται ή 
διακόσμησις.

X opoç  Calicot. Όχοοός ούτος καί τοι ιδιωτικός, εχει και 
τό ευεργετικόν του μέρος. 'Η  κ.Μ. υχα προσκαλει εν τώ μεγαρω 
αυτής κυρίας καίδεσποινίδας,περιβεβλημένας δ ι’έσθήτων μόνον 
βαμβακερών. Τα πολυτελή όλοσυρικα, βελούδα και τρ ιχαπ .α  
καταργούνται διά μίαν μονον δυστυχώς εσπέραν, καθ ην 
όμως αί κεκλημέναι πάρακαλούνται να προμηθευθώσι τάς 
βαμβακεράς αυτών έσθήτας έκ τού καταστήματος τών άπο
ρων γυναικών. Έμ.μεσως λοιπον αι Κυοιαι αύται ευεργετούσι 
τάζ άπορους γυναίκας5 προσίρερουσαι αυταις εογο^ιαν, 
σως δέ τα βαλάντιά των έξοδεύουσαι έλάχιστα πράγματα 
■πρός κατασκευήν έσθήτος, ήν καθ όλον το θεοος θελουσιν αύ- 

• τα ι φέρει. Εύφυεστάτη καί έπιτυχεστάτη ή ιδέα αύτη τής 
εύγενούς δεσποίνης,πρός ήν άπειρα έκφράζομεν συγχαρητήρια.

Χορος μετεμφ ιεσμένω ν .  Την παρελθούσαν Δευτέραν 
έδόθη έν τώ μεγάρω τής Αυστριακής Πρεσβείας ό προαγγελ
θείς χορός μετεμ-φιεσμένων. Έ ν τώ χορώ τουτω παοήσαν

ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα, μετά τής χαριτοβρύτου πριγ- 
κηπίσσης ’Αλεξάνδρας, περιβεβλημένης γραφικωτάτην άμφίε- 
σιν ποιμενίδος, καί λαμ.πούσης υπό μαγευτικού κάλλους και 
νεότητος. 7Ην ή αληθής βασιλις τού κάλλους , καί τοι τό 
άνθος τών ώραιοτέρων τής πόλεώς μας δεσποινίδιυν κατε- 
πλημ-μύοει τάς πολυτελείς αίθουσας τής κ. Kosjeh. 'Ο Β α
σιλεύς έφερε στολήν Αυστριακού αξιωματικού, ή δέ ¿»ραία 
Βασίλισσα μας στολήν Βογιαρίνας τού ΙΕ'. Αίώνος. Τό κάλ
λος τής Βασιλίσσης μας έλάμβανε τήν αύστηράν εκείνην, 
υπερήφανου καί μ.εγαλοπρεπή σοβαρότητα τών υπερήφανων 
βογιαρίνων υπό τόν άδαμαντοκόλλητον καί περικαλλή κε- 
κρύφαλον, δστις έ'λαμπεν ύπέρ τό κρινόλευκου αυτής μετώ
που. Ή  ένδυμασία της συνεπληοούτο διά μεγαλοπρεπούς 
κυανού μ.ανδύου μετά πλούσιας λευκής μηλωτής, άρμοζούσης 
κάλλιστα εις τήν απαράμιλλου αυτής καλλονήν.

Δέν θά άποπειραθώμεν νά περιγράψωμ,εν τάς γραφικωτα- 
τας καί επ ιτυχείς αμφιέσεις τών διαφόρων κυριών και δε
σποινίδων, ών τό σύνολον άπετέλει θέαμ-α έπίχ_αρι και μα
γευτικόν. Πόσοι ζωγράφοι καί καλλιτέχναι ήδύναντο νά εμ- 
πνευσθώσιν έκ τής θέας τών καλλιμόρφων τούτων μαγισσών 
έργα δέθαυμ,άσια νάέπιτελέσωσιν."Απαντες οι λαοί,αι εποχαι, 
αί εθνικότητες, αί κοινωνικαί τάξεις καί τά έπαγγέλματα 
άπεικονίζοντο έν ταίς πολυποικίλαις ταύταις άμφιέσεσιν, ώς 
έν πανοράμ.ατι δέ έξετυλίσσοντο πρά τού έκπλήκτου οφθαλ
μού έν τώ έγκύκλω, δστις ήν υπό πάσαν έποψιν επιτυχής.

Εις τόν έγκυκλον μετ’ έκπλήξεως μεταβληθείσης εις άφα
του ίλαρότητα προσείδον οί κεκλημένοι μ.ικράν χαριεστάτην 
άοκτον, έμβαλσαμομένην μέ τροχίσκους εις τούς πόδας, συρο- 
μ.ένην πλησίον τών βασιλέων καί παοακολουθουμένην υπό τής 
χαριτοβρύτου οίκοδεσποίνης, ήτις διένειμε τά ΰπά τής άρ
κτου φερόμενα χαρτοπαράσημα. Τήν έκπληξιν ταύτην επηκο- 
λούθησεν έτέρα. Κώδων άναχωρούντος τραίνου άντήχησεν εις 
τού; διαδρόμους· τούτον διεδέχθη ό βραγχνός έκείνος ήχος 
τής κερατίνης τού οδηγού συρήκτρας, καί έν τή αιθούση φέ
ρεται μετά φυσικωτάτης κινήσεως τραίνου άνθοφόρτιστον 
μ,ετά καπνοδόχου άνθινης καί θαλλεράς, ή; αι περικαλείς 
καί μυροβόλοι άνθοδέσμ.αι διενέμοντο πρός τε τάς κυρίας 
καί κυοίους. "Απαντες οί κύριοι διαδοχικούς προσέφερον τάς 
άνθοδέσαας αυτών πρός τήν χαριεστάτην οικοδέσποιναν, ή- 
τ ις  μεθ’ δλων τών Κυρίων τούτων άλληλοδιαδόχως έχόρευ- 
σεν εις τόν έγκυκλον.

Οί Βασιλείς έμειναν μέχρι τής 4η; πρωινής ώρα; καί 
απαντες οί κεκλημένοι, οίτινες θερμότατα έξέφρασαν ευχαρι
στήρια πρός τήν εύγενή οικοδέσποιναν διά τήν ούραίαν ταύ- 

I την καί πρωτοοανή έν τή πολει μας εσπεριοα, ής ωραιοτα- 
την άνάανησιν διε-.ήρησαν πάσαι καί πάντες οί παρευρε- 
θέντες.

-x .-x .-v  Χ.-Χ.Χ.

Έ σπερ ίς  δ ιεθνούς Άσύ.Ιου. Τήν παρελθούσαν Πέμπτην 
έδόθη έσπερίς θεατρική καί μουσική υπό τών ένταύθα παρε- 
πιδημούντων άποίκων Γερμ.ανών, τή πρωτοβουλία καί ευγε* 
νεί οοοντίδι τού προέδρου τού άσύλου τούτου κ. Δέοπφελ- 
Τά άσυλου τούτο (Home international) ίδρύθη ενταύθα έπί 
τώ  σκοπώ τού νά χορηγή περίθαλψιν καί προστασίαν πρός
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τάς έκάστοτε παρεπιδημούσα; ένταύθα διδασκαλισσας καί 
-παιδαγωγού; ξένας.

Χορός μεΛετώμενος. ’Α γγέλλεται και αλλο; χ,ορός μελ- 
1ων νά ένθουσιάσν, καί ευχαρίστηση πάσας καί πά ντα :, πλήν 
περί τούτου προσεχώς πολλά.

Ε ξ ω τ ε ρ ικ ά .
Ενεργετιν.ος χορός ύπ'ερ του συνδέσμου  τών γυνα ικώ ν  

ζης Γα.Μ ίας. — Ό  χορός ούτος έλαβε χώραν τήν 14 Ι α 
νουάριου μ.ετά λαμπρότητος απαράμιλλου εις τας μεγαλο
πρεπείς αίθούσας τού Hôtel-Continental.

Ή  υπόστε"ος τού ξενοδοχείου αυλή είχε μετατραπή εις 
-μαγικόν κήπον, έν ώ τό άρωμα, τά φώτα καί οι τεχνητοί 
πίδακες παρίστων θέαμα λαμπρόν εις τούς πολυπληθείς κε- 
κλημ.ένους.

Ή  κ. Καρνόο ή άποδεχθεΐσα έσχάτως τόν τίτλον έπιτίμου 
ποοέδρου τού συνδέσμ.ου τών γυναικών τής Γαλλίας συμμε- 
τέσχε τή ; έσπερίδος ταύτης, συνοδευθεΐσα υπό τού συζύγου 
αυτής, ποοέδρου τής Γαλλικής δημοκρατίας κ. Καρνώ. Κατά 
τήν είσοδον αυτών ή ορχήστρα άνέκοουσε τόν εθνικόν ύμνον. 
Μέγας άριθμ-ός γερουσιαστών, βουλευτών, στρατηγών, δημο- 
τικών συμβούλων καί άλλων ανωτερων τού κράτους υπάλλη
λων παρήν έν τή μεγαλόπρεπε: ταύτη έσπερίόι.

’Εμπορική σχο.Ιη γυνα ικώ ν. 'Η  κ. ’Ιωάννα Τούρβερ γυνή 
¿πιδοθεΐσα μετ’ έπιτυχίας εις έμπορικάς έπιχειρήσεις, ιδρυ- 
σεν ίδίαις δαπάναις έν Βοστωνη εμπορικήν σχολήν γυναικών.

46 Ε Π I Φ V Λ Λ I Σ

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Το α ίσ θη μ α  έκεΤνο, δπ ιρ  εις ούοένα έξεμυστηρεύθη , ο ιεχύθη , ο ύ

τω ς είπεΐν, έν τή  ψ υ χ ή  α υτή ς . Τήν α γά π η ν ήν όεν επετρεπετο  α υτή  
νά αϊσθάνθή οι’ ϊ . α  χαί μόνον άνθρω πον, α'ύτη ησθανθη  Οι άπαοαν  

τ ή ν  ανθρω πότητα.
ΓεννηθεΤσα διά τή ν  ευτυ χ ία ν  τώ ν  ά λλω ν  μ ιχ ρ ι θ υσ ία ; τή ς α τ ο 

μικής αυτής ευτυχ ία ς  ή Σοφία δέν ήρκεΤτο πλέον παρηγορούσα κ α ι 
,θεραπεόουσα τούς φυσ ικούς κ α ι ήθικούς πόνους εκείνω ν, ο ίτινες  
νκατά τύχ η ν  εύρίσκοντο π α ρ ’ α ύ τη , άλλ επεΟιωκε τή ν  π ερ ίπ τω σ ιν  

καθ’ ήν ήδύνατο  νά  ένεργήση.
Τέλος τό α ίσθημα  τοϋτο  τη ς  εύπ ο ιΐα ς θελησασα  η Σ οφία νά 

θέση ώς σκοπόν τοϋ βίου α υτή ς άφιέρεσε τή ν  νεό τη τα , τό μέλλο ν, 
τόν βίον τ η ;  τέλο ς  εις βίον μοναχικόν 'Η Σ οφία ήτο  ύπερ ποτε  
ώραιοτέρα, κα ί ούδεις έολεπεν άνευ συγκ ινήσεω ς τή ν  νέαν έκεινην  
γυναίκα διαχέουσαν περί α υ τή ν  τή ν π αρηγορ ιάν, τή ν  έλπ ίοα  κα- 
τ ή ν  ζω ήν, ένσαρκον, ούτω ς ε ίπ ε ΐν , εικόνα τή ς  ευεργετικής έπο χ ής, 

"ής τό όνομα ^έφερεναϋτη.

Τ Ε  Λ Ο Σ

Ε φημερ ίδ ες .  Ή  πρόοδος κράτους τίνος καί ή άνάπτυξις 
αυτού καταφαίνεται έκ τής άναλογίας τών έκδιδομένων έφη- 
μ.ερίδων πρός τού; κατοίκου; αυτού. Κατά τελευταίαν τινα 
στατιστικήν ή αναλογία αύτη έχει ώς εξής : Ή νωμέναι Πο
λιτεία'. ’Αμερικής, 1 έφ. πρός 4 ,433  κατ. Ε λβετία  1 έφ. 
πρός 5 ,073  κατ. Δανημαρκία 1 έφ. πρός 6 ,022  κατ. Βέλ- 
γ ιο ν  1 έφημερίς πρός 6 ,059  κατ. Γαλλία 1 έφ. πρός 8 ,642  
κατ. Γεομανία 1 έ©. μερίς πρός 9 ,47 4  κατ. Σοοηδία 1 έφ. 
πρός 13 ,120 κατ. Αυστρία 1 έφ. πρός 14 ,832 κατ. ’ Ιταλία 
1 έφ πρός 2 0 ,3 5 6  κατ.. Ουγγαρία 1 έφ. πρός 24 ,343 κατ. 
Ρωσσία 1 έφ. πρός 109,611 κατ.

Γυνή δ ιευθυντής  α σ τυ ν ομ ία ς .  Ή  δεσποινίς ’Ά δα Λέε εΐ- 
σαγγελεύς τή ; πόλεως Port-Hurson διωρίσθη διευθυντής 
τής άισονομίας έπί τριετίαν έν τή πόλει ταύτη.

Γυνη κ εν τρ ικ ό ς  τ α μ ία ς .  Έ ν τή πόλει του WinsCOLTSin 
η κ. Ε. Goff διωρίσθη κεντρικός ταμίας, μεθ’ ό'λας τάς δυ
σκολία:, α ίτ ινε ; παρενετεθησαν εις τόν όιορισμ.ον αυτής.

Γυνη γ εν ικ ή  ε π ό π τ ρ ια  τών δημο τ ικώ ν  σχ ολ ε ίω ν .  Έ ν 
Νέα Ύόρκτι ή δεσποινίς ’Αλίση Πεέν είναι ή πρώτη γυνή, 
ήτις έξελέγη κατ’ αύτάς γενική έπόπτρια όλων τών δημοτι
κών σχ ολείιον τού κράτους.

-χ,-̂ -χ χχχ

Χ ειραφέτησ ις  τών  ’Ι ν δώ ν  γ ανα ικώ ν .  Τοιαύτας προόδους 
έποιήσατο κατά τά τελευταία ταύτα ετη ή ΰπερ τής χειρα- 
φετήσεως καί άληθού; πνευματικής άναπτύξεω ; τών γυναι- 
κών ιδέα καί εις τά ; μάλλον άποκέντρους πόλ,εις τών Ινδιών

— 1 — Ε Π IΦ Τ Λ  Λ  I Σ — 1 —

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔ0ΥΙ
υπό Α· ΜΑΤΤΗΕΥ 

I
Ό  καιρός ήτο μελαγχολικος καί βροχερός.— Αι οδοί ησαν 

βορβορώδεις.— 'Η οικία ήτο παλαιά και σκοτεινή.
'Ο  άνθρωπος οστις κατεσκόπευε περί τήν οικίαν ταύτην, 

ήτο ήδη βεβρεγμένος μέχρι τού μυελού τών όστέων, ρυπα
ρός, έξηντλημένος, περιβεβλημένος ράκη. Δυω ωραι μ. μ. ει- 
χον ήδη σημάνει. Εύρίσκόμεθα εις τόν μήνα Σεπτέμβριον του 
1880. ’Από τής πρωίας έκείνης ή βροχή έπ ιπτε συνεχής και 
αονότονος, τέλος ήτο ήμέρ* έκείν&^ν, καθ ^ας ή ατμοσφαι
ρική υγρασία εισχωρούσα μέχρι τού μυελού των όστεων, φερει 
τό ρίγος έκείνο οπερ αισθάνεται τ ι ;  περιβάλλον καί την ψυχήν
αυτού έτ ι. _ . . .  ,

'Ο άντο περί τού όποιου είπομ.εν. ήτο υψηλού αναστήματος,
ισχνός καί οστεώδης, μέ ένδύματα έφθαρμένα, με πρόσωπο« 
έξηντλημένον. "Ιστατο υπό τήν στέγην (1 εγ^λης αυλειου θυ- 
ρας, ώσεί έζήτει νά προφυλαχθή υπό τής παρατεταμένης έ
κείνης βροχής- „ .

Πίλος μαλακό; έξ έριούχου βεβυθισμενος επι του στενού
μετώπου του άφινε κάτωθεν αυτού όφρείς πυκνά; καί μαύρας, 
όπό τάς οποία; ελαμπον δύο οφθαλμοί ζωηρότατοι και κινού
μενοι μετ’ ανησυχίας, πλήρεις πονηριά; καί κυνισμού.
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ώστε εν τή πολει Β β ΐΐΐγ  τό δημοτικόν, συμβούλιον ¿ψή
φισε ποσόν πρός διατήρησιν και διορισμόν γυναικος ιατρού 
εν τω νοσοκομείω τής πόλεως ταύτης ’Επίσης ή Κυοερνησις 
της πόλεως Βεγγάλης προσέφερεν 20 ,000  Ρούπ ι  προς ΐδρυσιν 
τεχνικής σχολής γυναικών. ’Επίσης η κυβερησις τής Β&6- 
Ιί'η^Γ ίδρυσε δαπάναις αυτής έν τή πόλει BaΓoda όυο γ υ 
μνάσια τέλεια γυναικών: τό έν διά τας Μωαμεθανιδας και 
τό έτερον διά τάς Ίνδάς. Ίθαγενις Κυρία ονοματι ^ Γ νΐΐη ίί-  
B ai-P ovar έκπαιδευθεϊσα εν τή Ίδ ική  πόλει Μαχράτα δ ιω - 
ρίσθη διευθύντρια άμφοτέρων τών σχολών τούτων.

Σ. Σ. Ταΰτα πάντα, κύριε έπί τής παιδείας υπουργέ, δέν 
είναι παραμύθια ινδικά, αλλ αληθειαι χρησιμευουσαι οος ειρω
νεία εις τάς προοδευτ ιχάς  τά σ ε ις  καί τό φιΛε.Ιεύθερνν π ν εϋμ α  
τω ν  νεωτέρων 'ΕΛΛήνων.

Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι  Π ΕΡΙΟ ΔΙΚΑ
Έ ξεδόθη ϋπό τοϋ κ. Α. Μ ακράκη 6 Β\ τόμος τω ν Ψ αλμ ώ ν του  

Λαυίο, περ ιέχω ν τη ν  ερμηνείαν τή ς Β'. πεντηκοντάδος. Γ ιμ δ τα ι οιά 
μεν τούς συνδρ. δρ. 3 , διά δε τούς μή το ιουτους Ορ. 4 .

■Χ.'Χ.·*. -ν-νχ. %«ν
Τό έν Λ ε ιψ ία  έκδιδόμενον άςιόλογον είκονογραφημένον περιοδικόν  

ύπ ό  τόν τ ίτλ ο ν  αΚ λ ε ι ώ »  είσήλθεν ϋπό α ίσ ιω τά το υς  οιωνούς είς τό 
δ', από τής έκδόσεως αύτο ΰ έτος, έπενεγκόν πλείστας^ βελτιώ σεις, 
κ α ί ύπασχόμενον μ εγά λα ς νά π αρ ά σχ η  εκδουλεύσεις πρός τούς α να -  
γνώ ττα ς  αύτοΰ διά τή ς κατα χ ω ρ η σεω ς μελετώ ν κα ί δ ια τρ ιβ ώ ν τ δ ν  
μ ά λλο ν  δ ιακεκριμένω ν κα ί γλα φ υρ ώ ν κ α λ ά μ ω ν  της συγχρόνου^ Ε λ- 
λη νική ς φ ιλο λο γίας. Έ τη σ ία  συνδρομή φρ. χο. 20  ή το ι δρ. 2 ο.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Α X . Ρόδον.— Σ ώ μα κ α ι ημερολόγια  ά π ο σ τέλλο ντα ι Καν 

Ε. Κ. Ιναβάλλαν. Σ ώ μ ατα  ά π ο σ τέλλο ντα ι, γράφομεν —  Κον Σ. Β. 
Αεόοαν. Σ ώ μα κ α ί ημερολόγια  ά π ο σ τέλλο ντα ι. Καν Σ Κ. Κ )..ολιν

Τό σύνολον τού ανθρώπου τούτου υπό τήν πενιχράν αυτού 
ενδυμασίαν έμαρτύρει παρελθόν πολλώ ευτυχέστερου του πα
ρόντος.

’Απέναντι τής θύρας, έν ή ούτος ΐστατο, υψούτο οικία 
παλαιού ρυθμού, μέ είσοδον στενήν καί σκοτεινήν καί έξώ- 
στας σίδηρους, περιβάλλοντας έλικοειδώς τά παράθυρα μετα 
τών υποκίτρινων αυτών ύέλων.

ΓΙρός τά παράθυρα ταύτα είχεν έστραμένα τά βλέμματα 
αυτού ό άνθρωπος εκείνος, οσάκις απεσπα ταυτα από .ή , ε ι
σόδου τής οικίας εκείνης.

Αίφνης φρικίασις διεχύθη έφ’ δλον αυτού τό σώμα καί τό 
πρόσωπον αυτού έζωογονήθη. Έ π ί τού κατωφλοίου τής θύρας 
εκείνης, ήν μετά τόσης επιμονής κατεσκόπευεν, έπεφάνη νέος 
ίερεύς εικοσαετής περίπου τήν ηλικίαν.Έπανωφόριον βαρύ καί 
θερμόν έκάλυπτε τό ισχνόν αυτού σώμα, τό άνταποκρινόμε- 
νον'πληρέστατα προς τήν ώχράν καί σκεπτικήν αυτού φυσιο- 
γνωμιαν.

Πριν ή πατήση τόν πόδα αύτού έπ ί τής οδού, έστη ίνα 
άνοίξρ έλαφρόν άλεξιβοόχιον, έρριψε μηχανικόν τ ι βλέμμα 
πρός τόν κατηφή ουρανόν καί μετά βήματος τακτικού έ'λαβε 
τήν πρός τήν πλησιεστέραν έκκλησίαν άγουσαν οδόν.

Τέλος πάντων ! ! έψυθύρισε μεταξύ τών όδόντων του ό 
κατάσκοπος. ’Ιδού τοεΐς ώοαι, δπου τόν φυλάττω , είμαι 
δέ βρεγμένος ώς σπόγγος. Ήκολούθησεν έν τούτοις διά τού 
βλέμματος τά ιερέα καί άφού είδεν αυτόν άπομακουνθέντα 
προσέθηκεν:

Υ π ά γ ε ι βεβαίως είς κατήχησιν τού ποιμνίου του. Θά τώ

τά  6 ιρρ. ήρκουν μόνον εις αμο ιβήν αντιπ ροσώ π ω ν κ α ί Οιανομεων 
καί ε ί; γρ α μ μ α τό σ η μ α . — Καν θ .  Π. Λ ευκω σίαν. Φ ύλλα  άποστελ— 
λο ντα ι’ εύχαρ ιστοΰμεν. — Καν Α . Π. Σ. Σύρον. Α ημοσιευθησετα ι προ
σ εχ ώ ς.— ’Α,ναβάλλομεν τά ς  πρός τάς λ ο ιπ ά : κυρίας ά π α ν τή τε ις  μας, 
διότι τό περιωρισμένον τοϋ χώρου δέν έπιτρεπειήμΤ ν τοΰτο  σήμερον.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Α ι α τ  ή  ρ η σ ι ς κ α μ  ε λ  ι ώ ν . Ύιρέρ ποτε άλλο τε  αί κ α μ έλ 'α ι 

τό ώραΐον αύτό  κ α ί σπάνιον άνθος ε ίνα ι π ο λ ύτ ιμ ο ι κ α ι επ ιθ υμ η τα ι 
κ α τά  τάς ήμέρας τα ύτα ς . ’ Εάν έ’χ η τε  τήν ε υ τυ χ ία ν  νά κόσμηση ¡.Β- 
τή ν  διά τ ινα  έσπερίδα έαθήτα σας οια φ υσ ικώ ν το ιο υτω ν άνθ=.ων, 
ά τ ινα  έπ ιθυμ ε ΐτε  νά δ ιατηρήσητε και δ ι’ άλλον -χορόν, λαμοάνετε  έν  
γεώ μ η λο ν, καθαρ ίζετε κ α ί δ ιατρυπ άτε  αύ-ο  καθ ό λα : τάς οιευθυν— 
σεις, βρέχετε καλώ ς αύτό  έντός δοχείου, περάτε τόν μ ίσχο ν τώ ν κ α -  
μ ελ ιώ ν έντός τώ ν όπών κ α ί τά  άνθος σας δ ιατη ρ εί τά  ώραΤα κ α ι  
ζωηρά του χ ρ ώ μ α τα  άνθηρότατα  επ ί π ο λ λ ά : ημέρας.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Ή
Π ο υ δ ί γ  κ α τ ή ς  π ρ ι  γ κ η π ί σ σ η ς  Β ε^α τ ρ ί  κ η ς— Κό

ψ α τε  είς τε μ ά χ ια  1 00  ορ. ξηρά ώραΤα οϋκα , 50  δρ. ψύχ  ας άρτου, 
ήν τρ ίβετε, κα ί ά ναμ ιγνύετε  μετά  τώ ν σύκω ν, 3 κ ο χ λ ιά ρ ια  τ ή ;  σ ο - -  
πας ζάκχ αρ ιν , 2 1 ) 2  κ ο χ λ ιά ρ ια  βουτύρου, \ κίαθον γά λα κτο ς κ α ί 
δύο ώ ά. Β ουτυρόσατε λ επ τή ν  φόρμαν, σκεπάσατε α υτή ν  Οια λ - ■■ -ών 
ψ υχ ίω ν  άρτου, ρ ίψ ατε  έντός τοϋ άνω τερω  μιγμα^, κ α ί θεσατε έ<Λ 
χύτρ α ς, έν ή  βράζει ύδωρ, άφηνουσα νά εψηθή Οια τοϋ ά .μ ο υ  επί- 
τέσσαρα ; ώρας.

ΓΝΩΣΤΟ ΙΙΟΙΗΣΕΙΣ
Αί έπ ιθυμο ϋσα ι έπ ί τή  ευκαιρ ία  τώ ν  εσπερίδων νά  κ,τενισθώσιν ύπό· 

κ ομ μ ω το ΰ έπ ιτη δ ε ιο τά το υ , δυναμένου έ π ιτυχ ώ ς  νά άπ ο μ ιμ η θή  ού 
μόνον κ τεν ίσ μ α τα  τοϋ συρμοϋ, ά λ λά  κ α ί οιά μετεμφ ιεσμενας π α 
σών τώ ν έποχώ ν το ια ΰτα  άπ ο τα θή τω σ α ν πρός τον επ ί τής όϋοδ 
Βουλής άρ. 2 έν τ ή  ο ικ ία  Αελούδα δ ιαμ ένοντα  κ ο μ μ ω τή ν.

ΤΡΟΦΟΣ γά λα κ το ς  δύο {.Αηνών, ύγιεστάττ^ ν,αΐ καλ-η οικοκυρά  
ζτιτεΤ ο ικ ίαν. ι ΙΙ διεύόυνσις π αρ ’ ήαΟ .

χ ρειασθώσι διά τούτο τουλάχιστον δύο ώραι. Έ χ ω  οθεν δλον 
τόν καιρόν είς τήν διάθεσίν μου. ^

Καί τότε μέ βήμα τακτικόν καί μεμετρημένον όιέοη τήν 
οδόν κατά πλάτος, διευθυνθείς πρός τήν είσοδον τής ο ικίας, 
έξ ής προ μικρού είχεν έξέλθει ο ίεοευς. Δι ενός όέ βλέμμα
τος περιβαλώ ν τόν διάδρομον διηυθύνθη πρός τήν κλίμακα.

Μικρόν τ ι  παρά τήν κλίμακα έστεγασμένον προαύλιον έπέ- 
τρεπεν είς τήν θυρωρόν νά έπιβλεπη τας εισόδους -και εζο- 
δους τών ενοικιαστών καί επισκεπτών. . , \ r

'Ο κατάσκοπος ούτος μ.έ βήμα άθόρυβον καί ελαφρόν όιε- 
οη προ τής θυρωρού, τήν στιγμήν άκοιοώς καθ’ ήν αυτη ήν 
έστραμμένη πρός τό άντίθετον τής εισόδου μέρος, εις τρόπον 
ώστε ούδαμώς ούτος παρ’ αύτής έφωράθη.  ̂ _

Φθάσας έπί τού δευτέρου πατιόματος ο άνθρωπος ̂ ούτος 
εστη, ίνα βεβαιωθή, ότι ούδείς άνήρχετο όπισθεν αύτου η 
κατήρχετο άνωθεν. Ά τφαλισθείς δέ καί έπί του ,ητηματος 
τούτου, έπλησίασε τήν προ αύτού θύραν καί έξετάσας τήν 
κλειδαριάν, έξήγαγεν τού θηλακίου τής περισκελιόος τθ’> 
ορμαθόν κλειδιών, έξέλεγξεν έν μέτριου μεγεθους, εισήγαγεν 
αύτό μετ’ εύκολίας καί μετά μικράν τούτου στροφήν η θυρ*
ήνεωγη. , » π  ν'

Μόλις τήν ώθησα, είπεν ούτος, υψών τούς ώμους. Πολι>
απρόσεκτος ο ίερεύς μου· άλλά τ ί νά ειπης είναι πολύ νεος
ακόμη. , , .

Εύοέθη λοιπόν έντός μικρού καί ψυχρού αντιθαλαμου, ου- 
ή έπίπλωσις συνίστατο ύπό έξ καθισμάτων ψιαθίνων κα ί 
ε;κόνωγ tIvcov θοτ^κευτικών,

(ακολουθεί)!


