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: Η διευθύντρια τής Εφημερίδας των Κυρίων κ. Κ. 
Παρρέν κακοδιαΟετοΰσα αναγκάζεται επί τ ινα ς ημέ
ρας νά άπόσχη πάσης πνευματικής καταπονήσεως. 
ΠαρακαλοΟνται δθεν αί κυρίαι συνδρομήτριαι, άντα- 
ποκρίτριάι και άνταποκριταί τής Έφημερίδος των 
Κυριών νά άπευθυνωσι τάς έπιστολάς των, ώς και οΐαν 
δηποτε αποστολήν χρημάτο>ν προς τήν δεσποινίδα 
Αθήναν Σιγανού, είς ήν ανατίθεται προσωρινώς ή 

διευθυνσις του γραφείου τής «Έ φημερίδος των Κυ
ριών.»

Αί
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γυναίκες πρέπει να χειροκροτώσιν εις τό βέατρον ; — Αί 
. ¡>ϊ! (νπ ί χ Καλλιόπης ΚινΣύνη). — ’Αδελφική αγάπη (δπό 

νος Μαλβίνας Μαλατάχη). - ‘Ο Πύργος τής Κόρη; (δπό δος 
Δεινομά/ης Πανχγιωτίδου).—Έ ςετάσεις.— Νροσφώνησις χ. Α σ πα 
σίας Βλ. Σχορδέλη. — ’Αλληλογραφία. — Συνταγή. — Συμβουλή.— 
Κπιφυλλίς.
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Μ ΓΓΝ1ΙΚ8Ϊ ΙΙΡίΙΙΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΎΝ ΕΙΣ 10 ΟΕΑΤΡΟΝ ι
Πολλαί των συνδρομητριών μας ερωτώ σιν ημάς δ ι ’ επ ι

στολών, εάν επ ιτρ έπετα ι εις κυρίας νά χειροχροτώσιν ή άπο· 
«κιμαζωσι τού; ηθοποιού; χατά  τας θεατρ ικά ; παραστάσεις. 

Τά χειροκροτήματα, ά τ ινα  άποτελοΰσιν έκδήλωσιν εύγε- 
νων αισθημάτων, ενθουσιασμού, ίκ τ ιμ ή σεω ;, επ ιδοκ ιμασίας, 

*ν δύνανται νά θεωρηθώσιν άπάδοντα πρός τήν καλήν άγω· 
Τέτ, άλλ ούτε πρό; τήν έθ ιμοτυπ ίαν. Έ ν  τούτο ι; δέν άπό- 
ίιτα ι εις τάς κυρίας νά δ ίδωσι τό σύνθημα των χειροκροτή

σεων, αποφευγουσχι ουτω τά ς  επικρίσεις τών αϋστηροτέρων. 
? Α λ λ  όταν ο ενθουσιασμός διαδοθή άνά τό έξ άνδρών άκροχ- 

^ηριον, επί τή έκτελέσει ωραίας μουσικής στροφής, ή τή ά π α γ -  
Υ*Μα ευφυούς χαί μεστού δραματικής η κωμικής άξίας μέ 

τίς δυναται νά έμποδίσή τήν γυνα ίκα  \ά αΐσθανθή τήν

καρόιαν της παλλουσαν, του ; οφθαλμού; ύγραινομένου; κα ί 
δ ιά  τώ ν χειροκροτημάτων της έκδηλώσή τόν θαυμασμόν, τήν 
έκτίμησ ιν, τήν εύχαρίστησίν της ε ίτε  υπέρ του ηθοποιού, η τού 
μουσουργού, ή τοΰ συγγραφέως ; Δ ια τ ί αυτή ή κ α τ ’ εξοχήν 
ευαίσθητος, θά αποποιηθή είς τόν ηθοποιόν έν γεννα ΐον ευχα
ριστώ, έν μέγα  ευγε , διά τήν εύάριστον συγκ ίνησ ιν , ήν ή καλή 
α π α γ γ ελ ία , ή εύστοχο; στάσ ις, αί επ ιτυχ ε ίς  κινήσεις, τέλος 
η π ίσ τη  ερμηνεία μ εγά λη ; τινός καί ω ρα ία ; ιδέας ένεποίησαν 
είς τήν ψυχήν της ;

Ο χι. Δέν άρκεΐ να πληρώση τις τήν έν τώ θεάτρω θέσιν 
του, οπως θεωρήση ω ; εξωφλημ.ένον π ά ντα  μ ετά  τών ηθο
ποιών, η δραματουργών, η εξόχων μουσικών λογαριασμόν του.
Ο ταν έκαστος τούτων εξεγείρη έν ήμ ίν κόσμον ολον ωραίων 

καί ευγενών α ισθημάτω ν, όταν χάρις εις τήν μεγαλοφυίαν ή 
καλλ ιτεχ ν ική ν  τούτων δεξιότητα παρέχετα ι ημίν έν μ ια  
σ τιγμ ή  άπόλαυσις αντιστοιχούσα πρό; βίον ημερών όλων, όταν 
μ α ; τέρψωσιν, εξυψώσωσιν ε ί ; σφαίρας ίδανικάς τό πνεύμα 
κα ί την όιανοιαν ημών, τότε άνδρες ή γυνα ίκες δφείλομεν α υ 
το ί; ιο; ελαχ ιστον φόρον ευγνωμοσύνης τά χειροκροτήματα 
καί τήν επ ιδοκιμασίαν μας. Τά χειροκροτήματά [Λ,οες, ά τ ινα  
έκδηλοΰσιν ότι έκτιμώ μεν, άναλόγως τής αξίας του, παν τό 
καλόν, τό μ έγα , τό τέλειον.

"Ο χι, δέν άρκοΰσιν ¿ λ ίγ α  χρήματα , t ia  έξοφλήση τ ις  
π ά ντα  λογαριασμόν του μ ετά  τοΰ συγγραφέως ή τών ηθο
ποιών. Ύ πάοχουσ ιν  έξα ιρ ετικα ί ό λω ; περιστάσεις διά τά ς 
προνομοιούχου; κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ά ; εξοχότητας, κ α θ ’ â ;  παρά τήν 
τών λο ιπών κοινών άνθοώπων τής συναλλαγής συνήθειαν, τό 
χρήμα,αί εισπράξεις, τά  κέρδη ουδεμίαν ή έλαχ ίστην σημασίαν 
εχουσι. Ουτοι εχουσιν α ξιώ σεις έπί τής έκτιμήσεως, τή ; α γ ά 
πης, τής συμπαθ-ίας μας,τού αισθήματος τούτου, όπερ Ivôvtj 
ομάδα ανθρώπων ξένω < καί ά γνω στω ν κα τά  τά ; επισήμους 
σ τ ιγμ ά ς , καθ ’ άς ή ψυχή σ υ γκ ιν ε ίτα ι, σ υγκλονίζετα ι 6πό λ ύ -
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■πης η χαράς, συγκινήσεις πάντοτε εύγενεϊ; καί γενναίας, δΓ 
ίς  όφείλομεν -χάριτας είς τού; ηθοποιού;.

Ύπάρχουσιν έν τούτοις μιέρη τινά τής κωμωδίας η τού 
δράματος, εξοχα καθ’ έαυτά, άλλ’ ευτράπελα η λιαν ζωηρά 
καί άκράτητα έκδηλοϋντα πάθη. Είς τοιαύτας παραστάσεις 
δέν όδηγοϋσι βεβαίως ποτέ νεάνιδας. Αί έγγαμοι δέ καί πα- 
ρήλικες γυναίκες όχι μόνον άποφεύγουσι νά χειροκροτώσιν, 
άλλά συγκρατώσι καί τόν γέλωτα η καί αυτα ετι τά μει
διάματα των.

Καί άφοϋ δ λύγο; περί θεάτρου προτθέτομεν, ότι αυτόθι 
ώς πανταχού καί πάντοτε έκαστος άνθρωπος έχει καθήκοντα 
τινα νά έπίτελέτη απέναντι των λοιπών. *Ότι οφείλουσι νά 
μή ένοχλώοι τούς πλησίον των είτε δι* απρεπών κινήσεων, 
είτε καπνίζοντες παρά τό πλευρύν κυριών, είτε φλυαροϋντε; 
καθ’ ήν στιγμήν οί ηθοποιοί ευρισκονται επί τής σκηνής, είτε 
κρίνοντες καί έπικρίνοντες κατά τά διαλείματα του; λοιπού;. 
Αί κυρίαι καί ίδία αί νεάνιδες δέν εγείρονται ποτέ ορθιαι καί 
στρέφουσαι τά νώτα είς τήν σκηνήν διευθύνουσι τά διόπτρά 
των είς οίον δήποτε σημείον. Είς τό θέατρον οφείλομεν όχι 
μόνον νά σεβώμεθχ τά δικαιώματα τών άλλων, αλλα να 
λησμονώμεν εντελώς τά ίδια. Δεν αρκεί η δικαιοσύνη, απαι
τείται αύταπάρνησις. Διότι ή άληθής χρυσή τής ανθρωπότη- 
τος εποχή Οά σημάνη μόνον, δταν Ικαστος θά αφοσιοϋται 
υπέρ τής έν πάσει περιστάσει ευδαιμονίας του πλησίον του.

Διά τά υπαίθρια θεάματα δέν απαιτείτα ι ένδυμασία τό
σον έπιμεμελϊ,μένη όσον διά τά κλειστά. Φόρεμα του περίπα
του η τών επισκέψεων φέρεται επίσης καλώς ως καί φόρεμα 
πλουσιώτερον ή άνοικτόχρουν.

Ά λ λ ’ έλησμονήσαμεν τήν δευτέραν έρώτησιν. Έάν δηλ. 
επιτρέπεται είς τά ; κυρίας νά αποδοκιμαζωσι ποδοκροτοΰσαι 
η συρίζουσαι. Πλήν ότι οί συριγ'μοί ουδέποτε καί εν ουόεμιά 
περιπτώσει επιτρέπονται είς τάς γυναίκας, εν τώ θεατρω η 
διά συριγμών καί ποδοκροτημάτων αποδοκιμασία είναι απρε* 
«ής καί διά τά ί γυναίκας καί διά του; ανδρας.

01 ηθοποιοί δέν είναι άνθρωποι τών τριόδων. Είναι 
καλλιτέχναι, άνθρωποι τυχόντε; αγωγής καί μορφώσεως. 
’Αρκεί ή σιωπή τοϋ ακροατηρίου, όπως άποδείςη αυ· 
τοίς τήν ψυχρότητα καί αποδοκιμασίαν τοϋ κοινοϋ, περιττή 
δέ πάσα έκδήλωσις βάρβαρος καί σκληρά, πληγονουσα ανιλεώς 
τόν άτυχή καλλιτέχνην καί προδίόουσα αισθήματα ποταπα 
καί άνατροφήν εντελώς παρημελημένην.

ΑΙ ΝΥΜΦΑΙ
*Η φαντασία τοϋ λαοϋ, καί ίδία τοϋ ελληνικού, πολλά 

έπλασε κατά διαφόρους έποχας. Πολλακις μικρά τις αίτια 
ήοκεσε νά έξαψη τήν φαντασίαν έπί τοσοϋτον, ώστε να πλάση 
σκηνάς καί συμβεβηκότα, ών ουδέ τό έκατοστόν ελαβε χώραν. 
Διά τόν “Ελληνα άπασα ή φύσις ήιο ανεξάντλητο; πηγή μύ
θων- ή θέα, ιδίως, τής άπεράντου θαλάσσης, έπενήργει τά 

^μέγιστα επί τή; ζωηρά; αύτοϋ φαντασίας. Οί αρχαίοι Έ λ λ η 
νες ήταν κυρίως λαός ναυτικός καί έπομένως άκαταπαύστως 
εΰρίσκοντο εί; έπαφήν μετά τή ; θαλάσση;· δ δέ καλλιτεχνι
κός αυτών οφθαλμός, έπί τη θέα αυτής, άνεκάλυπτε πληθύν

θεαμάτων, άτινα ή φαντασία καί δ ποιητικός αΰτών'λόγος 
έγίνωσκον νά διαγράφωσι καί άπεικονίζωσι μετά χάριτος. Τά 
λαμπρά χρώματα, δι* ών δ ήλιος άνατέλλων περιέβαλλε τήν 
διαυγή έπιφάνειαν τής θαλασσής, αι ιΉότροποι αυτής κινή- ,, 
σεις, δ λευκός άφρός τών κυμάτων, πάντα ταϋτα, τό δημιουρ
γικόν πνεύμα τών Ελλήνων εθεοποιησε καί ονόματα απέδω.  ̂
κεν είς αυτά. Κατά δέ τήν έκφρασιν διασήμου συγγραφέως 
έκαστον όνομα ήτο καί μ ία  ε ίκ ώ ν . Τοιουτοτρόπως έγεννήθη 
καί τό θελκτικόν σύμπλεγμα τών π ε ν τ ή κ ο ν τ α  Ν ηρη ΐδω ν.

*Η καθ’ αυτό προσωποποίησις τής θαλάσσης ήτο ο Νη- 
ρεύς, «δ γέρων άλιοςν κατοικών είς τά βάθη τών υδάτω» καί 
ίδία τού Αιγαίου Πελάγου;. Τόν Νηρέα πχρίστων ώς έχοντα 
τό στήθος καί τήν κεφαλήν ανθρώπου, τα δέ επίλοιπα μέρη 
τού σώματος ώς τά τοϋ ιχθύος. Συζυγος αυτού ητο η Δωοίς, 
ή θυγάτηο τοϋ ’Ωκεανού καί τή; Τηθύος, τέκνα δέ αί νύμ. 
φαι τής θαλάσσης, αϊτινες έκαλούντο εκ μέν τοϋ πατρός Νη- 
ρ η ΐδ ε ς , έκ δέ τής μητρός Δ ω ρ ίδες. Αί Νηρηΐδες κατώκουν 
είς τά βάθη τής θαλάσσης μετά τού πατρός των έντός άν
τρου άργυροφεγγοϋς. έν ω υπάρ/ουσι γυναικεία έργα καί ιδίως 
χρυσή ήλάκατη. Έ κ τών Νηοηίίων κυριώτεραι είναι αί κατω
τέρω· έκ τούτων δέ πάλιν τα πρωτεία κατέχει η Αμφιτρίτη, 
ή σύζυγος τοϋ θεού τοϋ Πόντου Ποσειδώνος, ή·ις κατ’ άοχάς 
ήτο αυτό τό στοιχείον τής θαλάσσης, μετά τών έξωργισμένων· 
κυμάτων καί βαθυτήτων αυτής, εν οίς κατοικοϋσι τα θαλασ- 
σια τέρατα. "Η ’Αμφιτρίτη παρίστατο υπό τής τέχνης ω; 
εχουσα τήν κορυφήν τή; κεφαλής εστεμμενην δια καρκίνων. 
Κατόπιν έρχεται ή λευκόπους Θέτις, ή μήτηρ τοϋ ταχύποδος 
Ά χ ιλλέω ς, ήτις άντεπροσώπευε τά ΰδατα, κατά τήν γνώμην 
μεταγενεστέρων ποιητών. Ή  Νησαιη εσημαινε την δια νήσων 
πεποικιλμένην θάλασσαν ή Λιμνωρεια, η Ακταία επρόσωπό-· 
ποίουν τήν θάλασσαν θωπεύουσαι καί περιβρεχουσαι επιχαρί- | 
τως τόν αίγιαλόν. *Η Γλαύκη, ή Μελίτη, η Γαλατεια, ^1 
Θάλεια, ήτοι τό κυανούν κύμα, τό επίχρυσον ώς τό μέλι, τό 
λευκόν ώς τό γάλα καί τό ϋποπράσινον ω ; το φύλλωμα. Αλλ 1 
αίφνης τό χύμα ϋψοϋται ισχυρόν, άγέρωχον είναι ή Δυνα- 
μένη καί ή Ά γαύη· είς άμφοτέρας δ ’ αρμόζει ή τοϋ άνέμου· 
καί τής θυέλλης σφοδρά ένέργεια, όπως τάς μεγαλύνη καί 
άναπτύξη τήν μεγαλοπρεπή αύτών καλλονήν. Η Κυμοδοκη 
δίχως, τρέμουσα είσέτι έκ τής τρικυμίας, κυμαίνεται άθορυοως 
έως ού έπαναφέρη την Πανόπην, ήτοι τήν γαλήνην. Αί Νηρη* 
ίδες παριστάνονται ώ ; νεάνιδε; ευειδείς καί ρχδιναί χορεύου- 
σαι πέριξ τοϋ Νηρέως παρά τόν αίγιαλόν. Αύται εισίν αί 
Νύμ φαι τής Μεσογείου θαλάσσης καί ιδίως τοϋ Αίγαίου πε- 
λάγους, διότι, ώ; εϊπομεν, δ πατήρ των Νηρεύ; ήτο θεός τού 
Αίγαίου πελάγου;, όπου καί κατωκει.

Ώ ν .εα ν ίδ ες  έκαλούντο αί νύμφαι τοϋ ’Ωκεανού, θυγατέρες: 
τοϋ ’Ωκεανού καί τής Τηθύος· αύται ησχν τρεις χμλιαόες. Αε| 
νύμφαι τών γλυκέων ΰδάτων έκαλούντο Νοιϊίΐόεξ. Αί χαρίεσ· 
σαι αύται νύμφαι κατώκουν έντός σπηλαίων, ενθα ανέολυζον 
πηγαί. Έ ν Ιθάκη άπέδιδον εις αύτάς ιδιαιτέρας τιμάς. Έν 
τή πόλει ταύτη υπήρχε βωμός τών Νκΐάδων εις τήν κορυφή*· 
βράχου τινός, έξ ού πηγή κρυσταλλώδης άναβλύζουσα έρρε* 
διευθυνομένη εϊ; τ ι δάσος λευκών. Αί νύμφαι κατώκουν έντός 
άντρου κειμένου πλησίον λιμένος τινός τή; ’ Ιθάκης. Τό άντρο* 
τούτο είχε δύο εισόδου;, καί ή μέν άντικρύζουσα τόν Νότο*
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ί :0  χωρισμένη διά τού; θεούς, ή δέ τόν Βορράν διά τούς 
θνητούς. Εί; τό δροσερόν καί ήρεμον τούτο άντρον ρέει ρύα, 
διαυγή;’ ή μ έ^σβ* έναποταμιεύει τό μέλι αύτής- δ δέ οφθαλ 
μό; τούποιητοϋ παρατηρών τούς σταλακτίτας^ τού σπηλαίου 
ανακαλύπτει κρατήρας, αμφορείς καί ιστούς, έφ’ ων αί Ναϊά- 
5ε; ¿φαίνουσιν οθόνην πορφυροβαφή. ’Ιδού πώς περιγράφει ο

“Ομηρο; ?ό * ντΡον το'5το-
«Αύταρ έπ'ι κρατδ; λιμένος τκνύφυλλο; έλχίη, 
ί ϊ χ 6Ίι ο’ αυτή; άντρον ίπήρχτον ήεροειδες,
¡ρόν Νυμφάων α’ί νηϊχδες κχλέοντχι 
έν *1 χρητήρές τε κχί άμφιφορήες Ιασιν, 
λάΐνοι· ενθχ δ’ έπειτχ τιθχιαώσσουσι μέλισσαι. 
ίν δ’ ίστο'ι λίθεσι περιμήκεες, ένθχ τε νύμφαι 
φάρε’ ΰφχίνουσιν χλιπόρφυρα, ΟχΟμχ ΐδέσθαι·
¿ν δ’ ΰδχτ’ άενάοντχ" δύω δέ τε αί Ούρχι εισίν, (
αί μέν πρό; Βο:έχν κχτχιβχτχι άνθρώποισιν, 
αί δ’ αύ πρό; Νότον εΐσί Οεώτεραι' οΰδέ τι κείνη,
5νδρες εσέρ/οντχι, ά λ λ ’  άθχνχτων όδός έστιν».

(Ό δυσ . Ν. — 102 - 1 1 2 ) .

Τήν σήμερον ναός χριστιανικός αντιπροσωπεύει τόν βωμόν 
τών Ναϊάδων, ή δέ πηγή φαίνεται ακόμη. Οί κάτοικοι τής 
νήσου έτίμων αύτάς διά θυσιών δ δέ βασιλεύ; αυτών Όδυσ- 
σεύ; εθυσίαζεν ε’ς αύτάς καί εκατόμβην. Αί νύμφαι τών πη 
γών καθίστων πολλούς μανιακού;· παρίσταντο δέ έπί υδριών 
κρατούσαι στεφάνου; έκ καλαμών. Αί Ναΐάδε; διαιρούνται είς 
Π ο τ α μ ί δ α ς ,  λαμβανούσας τά ονόματα αυτών έκ τών (ορισμέ
νων είς αύτάς ποταμών, ώς αί Ά χελω ίδες, αί Ισμηνίόες, εις 
Κρηναίας ή Π η γα ία ς  καί είς νύμφας λ.μναζόντων υδάτων, 
τάς καλουμένας Λ ίμ νά δ α ς . Είς τήν Πιερίαν οί Θράκες πα- 
ρατηροϋντε; τόν βραδύν ή ταχύν ροΰν τής πηγής, τόν μελαγ
χολικόν ή χαροποιόν κελαρυσμόν αύτής, »¡θέλησαν νά παρο- 
μοιάσωσι ταύτα πρός τήν άνθρωπίνην φωνήν καί συνδεσωσι 
ταύτην πρό; τήν έμμελή συμφωνίαν τών υδατων. Δι αυτού; η 
πηγή,  ̂ Ναϊάς, άπέβη έμπνέουσα Μούσα καί πιθχνώς αί 
Μοϋσαι ούδέν άλλο ήσαν ή ίμπνέσυσαι πηγαϊαι νύμφαι· καί οί 
μέν έμπνευστικοί μάντεις εκαλούντο υίοί τών Νυμφών, οί όέ 
ύπό παραφοράς καταλαμβανόμενοι μάντεις νυρ ,ψ ό λη κ το ΐ. Α| 
Νχιάίες θεωρούνται καί ώ; παρέχουσαι τροφήν εις του; ανθρώ
πους καί τά ζώα, διότι ένεκα τή ; υγρασίας τών πηγών, τά 
άνθη, τά λάχανα καί έν γένει πάν φυτόν αυξανουσιν- επίσης 
καταλέγονται μεταξύ τών σωτήρων θεών, καθ ότι μεταλλι- 
καί τινες πηγαί εχουσιν ιαματικήν δύναμιν. Περιπλανώνται 
δέ είς τού; λειμώνας χορεύουσαι φαιδρώς καί βνδεόυμέναι 
πορφυρά ίμάτια.

Αί τών άλσεων καί δρυμών θεότητες καλούνται Δ ρ ναόες 
καί Ά μ α δ ρ υά δ ες . Ή  πυρετώδη; φαντασία τοϋ Έλληνος 
εφαντάσθη τό δένδρον ώ ; εχον ζωήν· έξέλαβε τα ανθη αυτού 
ω; γαμήλιον στέφανον παρθένου, τοϋ; καρπούς αυτού ω ; τέ
κνα, τό φύλλωμά του ώ ; κόμην καί τόν ψίθυρον ω; στεναγμόν. 
Έφαντάσθη, ότι έντός αύτοϋ κατοικεί νύμφη, ή Δ ρυάς.

Ή  Δρυάς πχράγεται εκ τή ; λέξεω; δ ρ ΰς , διότι τό ωραΐον 
καί αειθαλές τούτο δένδρον διαρκεί πλειοτερον χρόνον τών 
άλλων, καί τούτου ή περιωρισμένη ζωή τών θεοτήτων
τούτων ήτο μακροτέρα τών λοιπών θνητών και οτι αι Δρυαδες 
απέθνησκον. Ό  Ησίοδο; αναφέρει ότι αί Δρυάδες εζων ετη 
^33, 120, άν όμως δέν συνέβαινέ τι είς αυτάς δήλα δή άν

κατεσπαράττοντο υπό αγρίου θηρίου, αν δέν εκεντώντο υπό 
όφεως, ώς ή σύζυγος τοϋ Όρφέως Ευρυδίκη, η κατεκόπτοντο 
υπό βαρβάρου τινός. Οί αρχαίοι ποιηταί καί ίδια ό ’Οβίδιο; 
συνέχεον τάς Δρυάδας μέ τάς *Αμα.δρυάθα£. Αλλα κατα 
τούς αύστηρού; ιστορικούς τών θεών αί Άμαδρυάδε; ήσαν πε- 
φυλακισμέναι έντός τών δένδρων καί δέν ηόυναντο να εξέλ- 
θωσιν αύτοϋ, άλλ’ εζων καί άπέθνησκον μετ' αύτοϋ. Έ ν ω 
τούναντίον αί Δρυάδες ήσαν έλεύθεραι, εξηρχοντο τής κατοι
κίας των, καί περιεπλανώντο είς τά αλση καί τους δρυμους, 
χορεύουσαι πέριξ τών δένδρων τών οποίων τό στελεχος τα ί; 
έχρησίμευεν ώς καταφύγιον ή διά νά κοιμηθώσςν ή διά νά 
προφυλαχθώσιν έκ τής καταιγίδος. Αί Δρυάδες καί αί Ά μ α- 
δρυάδες ήσαν εύπροσήγοροι καί λίαν εύεργετικαί είς τούς σε- 
βομένου; τάς κατοικίας των- άλλ αλλοίμονον εις του; μη δί
δοντας ούδεμίαν προσοχήν καί κατακόπτοντας αύτάς διά τοϋ 
πελέκεώς των! Ώ ς παράδειγμα Ιστω δ δρυοκόπος Έρυσίχθων, 
ό όποιο; κατεδικάσθη είς άκόρεστον πείναν. “Οταν ό πέλεκυς 
έκοπτε δένδρον έντός τοϋ οποίου κατωκει Άμαδρυάς, ήκούοντο 
στεναγμοί καί έρρεεν αίμα. Έ π ί τών δένδρων ανήρτων ως αφιε 
ρώματα τών Δρυάδων στεφάνου; καί άλλα δώρα.

Ή  λατρεία αυτη τών δασών κατά τό φχινόμενον μηδα
μινή ένείχέ τι το λίαν ενδιαφέρον, ώς έμπαδίζουσα τόν άκρω- 
τηριασμόν τών δένδρων καί έπαγρυπνοϋσα είς τήν διατήρη- 
σιν αύτών, τοσοϋτον άναγκαίων διά τόν καθαρισμόν τής ατμο
σφαίρας. Είθε δέ καί τήν σήμερον νά υπήρχε παρ’ ήμίν τοιαύτη 
πρόληψις, ήτις θά εσωζε τόσα ώραία δάση άστόργω; κατ’ 
έτος κατακαιόμενα. ! — Διά νά κοπή δέ δένδρον τι έπρεπε 
νά ληφθή ή άδεια ίερέως. — Οί άρχαΐοι παρίστων τάς Δρυά
δας ώ ; νεάνιδας υψηλού αναστήματος, έχούσας τήν δψιν ζωη- 
ράν, κόμην λυτήν καί κυματίζουσαν ύπό τήν πνοήν τοϋ άνέ
μου, τό μέτωπον εστεμμένου διά στεφάνου έκ βχλανοφόοου 
δουός καί τά άκοα τοϋ σώαατο; άπολήγοντα ε ί; περιπεπλεγ-
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μένους κλάδους, ώ ; εϊνε το στέλεχος καί αί ιδιότροποι ρίζαι 
τών δένδρων. Πρός τούτοίς έκράτουν άνά χεϊρας πέλεκυν, 
διά τού οποίου άπεμάκρυνον τούς πλησιάζοντας τό άσυλον 
αύτών. Ό  Ησίοδο; τάς άποκαλεΐ Μελίας νύχφας καί θεω
ρούντο δέ κακοποιοί. — Αί Δρυάδε: τέλος άποτελοϋσι τήν
συνοδείαν τής κυνηγέτιδος θεάς Άρτέμιδος. Συγγενείς τών 
Δουάδων ήσαν αί Ν α πα ΐο ΐ, διατρίβουσχι ε ί; κοιλάδαςι 7
καί φάραγγας καί αί Ά λ ΰ η ΐδ ε ς ,  είς άλση καί δρυμούς. Αί 
έπί τών ύρέων κατοικοϋσαι νύμφαι καλούνται Ό ρ ε ίά δ εξ . 
Διά τόν απλοϊκόν λάτρην τής φύσεως τό όρος, τό μετά το- 
σαύτης ύπερητιανεία; ύψούμενον καί θέλον όιά τής αγεοώχου 
αύτοϋ κεφαλή; νά πλησιάσιι τοϋ; ούρανοϋς, εινε πνεύμα ισχυ
ρόν, εϊνε νύμφη ορειάς. Αί Όρειάδες λαμβάνουσι καί ιδιαίτερα 
ονόματα έκ τών άφιερωμένων είς αύτάς όρέων, ώς αί Π ηλ ία - 
δ ες έκ τού Πηλίου, αί Κ ίΟ αίρωτήδες ¡ κ το0 ^ίιθαιοώνος, αί 
Δΐκταϊκα\ έκ τής Δίκτης. Είς τά ; Όρειάδας άνήκει ή νύμφη 
’Ηχώ, ή θκγάτηρ τού Άέρος καί τής Γής. Αυτη έτιμωοήθη 
υπό τής “Ηρας νά μή δύναται ούτε πρώτη νά δμιληστι, ουτε 
οταν άλλο; τις όμιλή νά σιωπά. Ή  ’Ηχώ άγαπ£ τάς έρημίας 
καί ζωογονεί αύτάς, εϊνε φίλη τών κυνηγών, τού ξυλοτόμου 
καί τοϋ πτωχού ποιμένος, έπαναλαμβάνουσα πάντοτε τους 
τελευταίους ήχους τού ποιητικωτάτου αύλοϋ του.

Καλλιόπη Α· Κινδυν· .̂
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ΑΔΕΛΦΙ ΚΗ ΑΓ ΑΠΗ

Τά αίσθημα τό συνδέον τού; γεννηθέντας ίχ. των αΰτών
γονέων δύναται νά θεωρηθή ώς 6 ίσ/υρότερος τών άθρωπίνων
δεσμών. ενυπάρχων καί είς αΰτά τά άλογα ζώα. Τά μικρά
πτηνά τά εν τή αΰτή φωλεά τραφέντα, πολλάκις καί ότε ά-
κόμη εγκαταλείψωσιν αΰτήν, ζώσιν ηνωμένα καί άνταγαπών- 
ται· αΰτοί οί πίθηκοι ώς καί άλλα μαστοφόρα ζώα αίσθάνον 
ται καί ταύτα τό αδελφικόν αίσθημα, άν καί αί αδελφότη
τες αύται είναι ασθενείς καί ολιγαρκείς· τό ποροβόλον του 
σκληρού κυνηγού, αί μεγάλαι άπομακρύντεις, αί νέαι γνωριμίαι, 
καταστρέφουσι ταχέως τούς δεσμού; τής αδελφότητος αυτών, 
καί εντός ολίγων μηνών, εντός ολίγοιν ήμερων κάποτε, οια- 
δήποτε σύνδεσις αίματος διαλύεται καί άπόλλυται, τά δέ 
αδέλφια ταΰτα κατασκεοάζοοσιν Ικ νέου άλλας φωλεάς, συν· 
άπτουσιν έρωτας αΐμομ'κτους, η καί κάμ-νουστ πολέμους ΐονι- 
κιοτάτους, Παρατηρείται δέ δτι καί μεταξύ τών ανθρώπων τό 
ιερόν τούτο τής αδελφότητος αίσθημα συχνότατα ώχριά καί 
ασθενές μόνον δεικνύει ενδιαφέρον τά διάφορα σπέρματα τά" 
ριπτόμενα έντος τής οικογενειακής φωλεάς, αί άντιπάθειαι 
καί αί συχνότατα άναφαινόμεναι αντιθέσεις τών χαρακτήρων, 
καίτοι τής αυτής οικογένειας, ή πάλη τών αντιθέτων συμφε
ρόντων, αί παρατεταμέναι άπουσίαι αί έπιβαλλόμεναι υπό τών 
μεταβολών τής ζωής, ταύτα πάντα δύνανται νά χαλαοώσωσι 
καί έζασθενήσωσι τάς άδελφικάς άλύσεις. Παρατηρείται προσ
έτι ότι μεταξύ δύο δμοφύλων αδελφών αναπτύσσεται συνή
θως ποιά τις δυσμένεια προερχομένη έκ τής άμίλλης καί έκ 
τού πρός τάς ματαιότητας ζήλου, ή δέ δυσμένεια αύτη δύ- 
ναται πολλάκις νά καταστή πολλώ μάλλον έπιβλαβεστέρά 
η ή ρίνη τών ίσχυροτέρων παθών. Έ νεκα τούτων όλων, ή 
άληθής καί βαθεΐα αδελφική αγάπη είναι σπανία, σπανιώ 
τατα ι επομένως καί αί έξ αυτής θεΐαι εκστάσεις. Τολμώ μά 
λίστα εΐπεϊν, οτι, εκτός ολίγων τινών εξαιρέσεων, ή αδελφική 
αγάπη δέν μας παρέχει συγκινητικά καί υψηλών αισθημάτων 
δείγματα, η ότε τό αδελφικόν αίσθημα κρατύνεται μεταξύ 
τών δύο αντιθέτων φύλων όθεν ή βαθεΐα αδελφική αγάπη 
μεταξύ δύο αδελφών είναι σπανία, σπανιωτέρα δέ μεταξύ 
αδελφής καί αδελφής, ενώ τουναντίον μεταξύ αδελφού καί 
άδελφής άληθής αγάπη απαντάται πολύ συνηθέστεοον.

Ό τα ν  αδελφός καί άδελφή άγαπώνται αληθώς, άγαπών- 
ται ίσχυρώς, τό αίσθημα όπερ συνδέει αυτούς είναι είδός τι 
φιλίας, πλήν φιλίας διαπύρου ό>ς έκ τής ταύτότητος τού αίμα
τος, καί δύναται νά φθάση εις τοσούτον δψος καί εις τοσαύτην 
ίδανικότητα, ώστε νά πλησιάζνι πρός έρωτα πλατωνικόν. Εί 
ναι δύο όντα άτι να, έξελθίντα έκ τών αΰτών σπλάγχνων καί 
κοινόν εχοντα τό αίμα εις τάς φλέβας των, λαβόντα τό πρώ 
τον φίλημα έκ τών αΰτών χειλέων, θηλάσαντα έκ τού αΰτού 
κόλπου, τό τεοον τούτο αίμα, όπερ θεωρείται άλλος ετι 
Ιερός δεσμός, δέν δύνανται ν’ άγαπηθώσι δ ι’ ερωτο;· τά όντα 
ταύτα άναπτυχθέντα υπό τήν αΰτήν στέγην, άνέπνευσαν έπί 
πολύ τόν άέρα τής αΰτής φωλεάς, άνεπαύθησαν έντός τών 
τοιχών τής αΰτής οικίας, ποοσηυχήθησαν ύπό τόν θόλον τής 
αΰτής έκκλησίας, έκλαυσαν πολλάκις όμού, διεμοιράσθησαν 
τούς παιδικού; φόβους, συνευθύμησαν είς τάς πανηγύρεις τής 
παιδικής ηλικίας, όμού δέ ύπέστησαν τάς θυέλλας της έφη

βικής καί τας τής πρώτης νεότητος· πώς λοιπόν δέν ήθελον- 
άγαπηθή τά δύο ταύτα όντα, άτινα διορώσιν έξ υπαμοιβής^ 
μέρο, τού εαυτού των καί έν τή καρδία καί έν τή φαντασία, 
τού ετέρου ; Αι κοιναί αναμνήσεις είναι συγγένεια τών καρ- 
όιών, εξ αΰτών δέ άρκεϊ μία μόνη έκφρασις, είς λόγος, ?ν μει
δίαμα, ίν ’ άνασκευάσνι τά νοερά εκείνα ποιητικά ταξείδια, καί 
ζωηρώ; νά μάς έπαναφέρουν είς άθώαν παρελθοΰσαν εποχήν./ 
Τά οΰτω συνδεδεμένα ταύτα άτομα, πιθανόν νά διήνυσα» 
όμού τό ήμισυ τής ζωής τοιν, πιθανόν μάλιστα καί νά παρε- 
σκεύασαν όμού τόν τάφον τού γέροντος πατρός των, ημέραν« 
όέ τινα νά προσέλθωσι, καίτοι μακράν ευρισκόμενα καί νά συν-’ 
αντηθώσιν άνωθεν τού αΰτού μνημείου πρός έκπλήρωσιν κοι
νού καθήκοντος. Πώς λοιπόν τά δύο ταύτα πλάσματα, δέν θά 
ήγαπώντο ; δέν θά ήγαπώντο ίσχυρώς ; δέν θά ήγαττώντ», 
αιωνίως;

Έν τώ προσώπω τής άδελφή; ημών εΰρίσκομεν τήν ιδίαν- 
ημών ενσαρκωσιν είς φύλο» διάφορον τού ήμετέρου, καί ότε έν 
αυτή παρατηρώμεν άντανακλωμ.ένην τήν μορφήν ημών, άποτυ·; 
πουμένην τήν αΰτήν τού σώματός μας στάσιν, έκδηλουμένας 
τάς αΰτάς ψυχικάς διαθέσεις, μειδιώμεν εΰφροσύνως λέγοντες- 
έάν ήμην γυνή, θά ήμην αΰτη !

Ή  άδελφή ημών δέν μάς όμοιάζει μόνον είς τήν όψιν τού 
προσιόπου, η είς τάς κινήσεις τού σώματος, άλλά καί τήν αΰτήν-. 
μέ ημάς έχει κλίσιν, τάς ιδίας ήμών έχει άδυναμίας δ ι’ άς 
κάποτε ΐφείλομεν νά έρυθοιώμεν, θέλοντες δέ νά έπιπλήξωμεν- 
αΰτήν. εαυτούς πρώτον πρεπει νά έπιπλήττωμεν.

Ή  τρυφερά άδελφή μας, (διότι τρυφερά είναι ή άδελφή 
πάντοτε όπότε άληθώ; άγαπάται,) ή τρυφερά λοιπόν άδελφή 
μας προσομοιάζει πρός αΰτήν τήν μητέρα μας, ώστε δύναταΓ 
τις είπεΐν οτι είναι αΰτή ή μήτηρ μας νεάζουσα. Αΰτη αίσθά- ί 
νεται δ ι’ ημάς μητρικόν φίλτρον, έκδηλοΐ μητρικήν επιείκειαν·] 
δύναται νά μάς έναγκαλισθή καί νά μάς άσπασθή καί όπόταν· 
αδτη καταστή γυνή· όπόσον είναι άγαθή και περιπαθής ! Εί; 
αΰτήν δυνάμεθα ν’ άνοίξωμεν τήν καρδίαν μας, νά έξομολο- 
γηθώμεν τά μίση μας· μετ’ αΰτής δυνάμεθα νά μοιρασθώμεν 
τάς πικρίας προσβληθείσης φιλοτιμίας, καταπεσούση; άξιοπρε·,.| 
πείας διαψευσθεισών έλπίδιον. Αδτη δέν μάς φθονεί, διότι 
άληθώ; μάς άγαπά· αδτη δέν μάς έμπαίζει ούτε θά θελήση 
νά μάς παρηγορήση διά μομφής, ώς υπαιτίους τών συμφορών 
μας. Αΰτη είναι γυνή, άλλά πλησίον μας έχει θέσιν μητρός* . 
καμμία έκ μέρους αΰτής έπίπληξις ή άπλή παρατήρησις μή 
άποβλέπουσα είς τήν βελτίωσιν ή είς τήν θεραπείαν ημών. 
Δυνάμεθα νά ώμεν μεγαλείτεροι αΰτής κατά τήν ηλικίαν, 
άλλ ' αΰτη φέρεται πάντοτε πρός ημάς ώς πρός μικρά παιδία, 
δυναμένη καί έπί τών χειρών της ετι νά μά; βαστάση.

Ή  άδελφή ρίπτεται είς τάς άγκάλας τού αδελφού αΰτής, 
ώς δέν δύναται νά πράξη τούτο είς τάς άγκάλας κανενός 
άλλου άνδρός· είς τάς άγκάλας τού συζύγου συστέλλεται, είς 
τάς άγκάλας τού πατρός αισθάνεται σεβασμόν, είς τάς τού 
υίού δέ θέλει νά ήναι συντηρητική· ό δέ αδελφός δέν είναι 
οδτε σύζυγος, οδτε πατήρ, οδτε υιός, άλλά, μετέχει έξ όλων . 
τούτων. Ούτο; είνα ι άνήο, καί ή άδελφή δύναται νά στη- 
ριχθή επ ’ αυτού ώς είς δύναμιν, ήτις προστατεύει καί όπερ*' 
σπίζει είναι ανήρ αλλά ποτέ δέν δύναται νά γίνη αΰστηεός 
κριτής είς τά παραπτώματα τή; άδελφής αΰτού, προσπαθών
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αύτός δ ίδιος νά διορθώση τό παράπτωμα καί νά σμικρύνη 
τήν θλϊψιν· ή άδελφή είναι βεβαία ότι δ άδελφός αΰτής ήθελε 
σφάλλει ώς καί αυτη, έάν ούτος ήθελεν εΰρεθή ύπό τά ; αΰτάς 
περιστάσεις, ώστε είναι βεβαία ότι θέλει τύχει τής άπολύτου 
έπιεικείας του, θέλει προκαλέσει συμπάθειαν τοιαύτην οίαν δ 
’Ιησούς Χριστός ήμών έδείκνυε.

Ή  αδελφική άγάπη είναι αίσθημα πολυτελείας, έφ* όσον 
τό αίσθημα τούτο είναι ασθενές καί ολιγαρκές καθώς είς τά 
άλογα ζώα, τοιούτο δέ παρουσιάζεται ώς έπί τό πλείστον είς 
τάς κατωτέρας τάξει: τής κοινωνίας, καί είς τάς ταπεινά; 
ψυχάς. Τά τής πολυτελείας αίσθήματα, είναι τά μάλλον συγ
κεχυμένα, ώς έχοντα τά όρια αΰτών άσαφή, είς τρόπον ώστε 
ευκόλως συγχέωνται ταύτα μέ άλλα τοιαύτης φύσεως αισθή
ματα. Ή  άληθής αδελφική αγάπη, (τό είπομεν ήδη), φθάνει 
μέχρι τού πλατωνικού έρωτο;, ανέρχεται είς τό* ΰψιστον ση- 
μεϊον τής είλικρινεστέρας φιλίας, τούτο δ’ έπιμαρτυοούσιν οί 
έκ τού στόματος δύο αληθώς άγαπωμένων φίλων συχνότατα 
έξερχόμενοι λόγοι, θελόντων νά έκφοάσωσι τήν ψυχικήν αΰτών 
σύνδεσιν : Σέ αγαπώ περισσότερον άδεΑψοΰ. Είσσι μάλ
λον άδελψός μου ή φίλος μου. Ή φιλία Λμών είνα ι 
άδελψότης τών φυχών μας. Ή μεις δέν είμεθα φίλοι 
είμεθα αδελφοί!

Επίσης εκ δυο άληθώς άγαπωμένων άδελφών άκούει τις 
έκφραζομένου; τού; λόγου; :

Ή μεταξύ ημών άγάπη είναι φιλία ιερά. Ή μεις καί 
άνευ τών δεσμών τού αίματος θά είμεθα επιστήθιοι φίλοι.

Εάν μοι επετρέπετο να χωρίσω τόν ιδιαίτερον χαρακτήοα 
τών φιλικών εκστάσεων άπό τόν τύπον τής ποιητικής άδελφι- 
κή; αγάπης, ήθελον άποδείξει ότι είς τήν πρώτην περίπτωσιν 
υπάρχει μεγάλη συγγένεια ψυχών, ήτις άνυψοΐ ημάς ύπεράνω 
τής ύλης, ενώ εις την δευτέραν, ή φωνή τού αίματος συγκρα
τεί ήμάς ίσχυρότερον πρός τήν οικογενειακήν εστίαν, καί συν- 
«τώς μάς διαθέτει θεομότερον πρός αΰτήν, πλείονας συγκινή- 
«εις δι αυτήν αίσθανόμεθα, περισσοτέραν τρυφερότητα πρός 
αΰτήν τρέφομεν. Είς τάς εκστάσεις τή; φιλίας κυρίως ή φαν- 

■· τασία επενεργεί, άλλ αί τής άδελφική; άγάπης έκστάσεις έκ 
των σπλάγχνων άπορρέουσι. Κατά τήν πρώτην περίπτωσιν ή 
διάφορά τού φύλου διαταράττει καί άλλοιεί τάς φιλικά; έκ 
στάσεις μετάγουσα ταύτας είς τάξιν όλως διάφορον, ενώ κατά 

. τήν δευτέραν η διαφορά τού φύλου είναι σχεδόν πάντοτε άναγ 
καία̂  καί αρκούντως συμβάλλει ίνα καταθερμάνη τάς καρδίας, 
ϊνα εζευγενίση, λεπτύνη καί συγκινήση τάς ψυχάς αίτινες με 

καρσιοϋνται ομού εις τόν υψηλόν τών αισθημάτων 'Ολυμπον.
, Πλεΐϊτα παραδείγματα ύπάρχουσιν άδελφική; αγάπης, 
αφοσιωσεως καί αΰταπαρνησίας, άτινα θά ήδύναντο άρκούσα«· 

Η| ωσωσιν εμπνευσιν είς τε τόν καλλιτέχνην καί είς τόν ποι- 
Αλλ εαν τις απεπειοάτο νά περιγράψη πάσας τάς άν- 

ΗΜΜπίνου; εκστάσεις, θά προσέκρουεν εί; τοιαύτην έπιχείρησιν, 
τ» «»ισχύος πάντοτε καί άνεπαρκή; καθίσταται πάσα άν- 

ρωπινο; δύναμις, πρός τελείαν καταμέτρητιν τού ψυχολογι
*ού σύμπαντος.

Κκ τών ττύ Montegszza.
Μ ϊ λ δ ί ν »  Μ α λ α τ ά κ η .

0 ΠΓΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ
Ή το εσπέρα· b ήλιος άπεχώρει παραλίω ν είς τα σκότη τήν 

φρουρησιν τής γής καί εξαφανιζόμενος έν τή εύσει συχνά ποοέΙαλλε 
οια μέσου τών βράχων τήν ανήσυχον καί ξανλήν κεφαλήν του. δτως 
επιολεφη και ύστατον της χωράς, άς κατέλειπεν εις τήν ειάκ-ισιν 
της απίστου νυκτός, ητις πο/λάκις έν τή βραχειοι πα:ό?ω της συν 
τελεί καταστροφας οι’ ας έπί αιώνας διστάζει ή ήμέρα. * '

Ο αυτοκρατωρ ’Αλέξιος δ Κομνηνός έχάΟητο έπί τοϋ 9ρόνου του 
Βυζαντίου, χχι b Αλή-Μεληχ άκχτάσ/ετος ύπέταττε τάς νώρας τγς 
Μιχρας ’Ασιας, μόλις πρό τής ίσχυρας καί μεγάλης τών'Κομάνων 
πο/εως ανακοτεις τήν ορμήν.

Ιίιχεν όποστή πολ/ήν φθοράν καί κόπον, όπως κυριεύση τάς δύο
Ο ι ι  y  V rturt'y * τ -r.r ir/ie/.»/· ι · « . . » .  _ Λ.. _ ία ^ - ,

i ^  ύ ϊ»  ^χρε^ω-Γχν τον ιερόν c
μη πρώτον εκάλυψ αν αυτόν οια τω ν  ήρω ίκώ ν π τω μ ά τω ν  τω ν 

, ή 5»! άνεπαύετο  έκ τώ ν μόχθων δ Ά λ ή  Μ ελήκ, λυμαινόμενος
τχ π ερ ίχω ρα ,  ̂κα ι έστρατοπεοευμένος υπό τή ν  σκ ιάν τ ώ ν  α να το λ ι
κώ ν τ ε ιχ ώ ν , ευ/,επε^ πρό αύτοϋ τή ν  πό λ ιν  έγείρουσαν όπερηφάνως μ έ
χρι νεφ ελώ ν , τά έπί βράχων έκ τ ισ μ ένα  φρούρια τή ς  Κ υ ρ α ς H ύ- 
ο ο χ ί α ς ,  χα·. περιφρονοϋσαν ώς μηρμηχ ιάν τά  α τελ εύ τη τα  στίφη  
του εχθρού τη ς , βχΟέως ό π νώ ττο ντα  έν τή  σ ιγή  τής άσελήνου ν'υ- 
χ το ς^ ενω  ες( άλλου μ ία  πύλη  λάθρα ήνο ίγετο  πρός ανδρα έφ ιππον 
σπευόοντχ να εςελΟη.
, Πο3 άπή?/.ετο έν το ιαύτη  νυχτ! δ δ ιο ικη τή ς, χ α τα λ ε ίπ ω ν  πρό του 
εχθρού τη ν  πολιν ανευ αρχηγού : Πού έπορεύετο μετά  τοσαύτης τα- 
γ ύ τη το ς , μη έπηοεαζόυενο ί οΰδ’ υπό

, ■* τ , Τ ς - τι ιον ουρανον, ο^τις
εφα ίνετο  κχτα τη ν νύχτα  εκ ε ίνη ν  πλειότερον τοϋ συνήθους άπομεμχ- 
κρυσμενος τής γή ς , ώ σκν να εφρικ ίασε καί άπεστρχφη έπ ί τή  θέα 
τώ ν  σπαραγμώ ν καί τής άθλιότητός της- ά λλ ’ έτρ εχ εν , έτρεχ'εν 
α π νευσ τ ί, ένω οί βραχνοί κρωγμοί τώ ν νυχτοκοράχων κ η 'ευό ντω ν  τά 
π τώ μ α τα  τώ ν γεννα ίω ν  ιαοναχών, α ντηχούν άνά παν βήμα τη ς  ί π 
που, μη έγγιζούσης πλέον τό έδαφος έκ τής τα χ ύ τη ιο ς , ή υόνον'δπως 
τό απώ θηση . 1

Είς άπόστασ ιν τρ ιώ ν ώρών, μακράν πάσης δδοϋ, μ ετα ξύ  άποτόμων 
βράχων, έκ ε ιτο  δ Πύργος τή ς Κόρης, έπ ί υψ η λή ς  * α! άπορρώγος π έ 
τρα ; ορθούμενος. Ζοφερός καί άφωνος εν μέσω  τή ς ά π ε ιλη τ-κ η ς  σκο- 
τίας,περι^εβάλλετο ύπό άγρίου μ εγαλείο υ , καί μόλις δποτοέμον τ ι  φώς 
λαμπον εν τ ιν ι  τώ ν  όψηλοτέρω ν αύτοδ παραθύρων, παρεΓχεν έλπ ίδ* 
παρήγορον ε ίς  τύν  π λά νη τα  δδίτην.

—  ^Προσεύχεται τό εύσεδές κοράσιον. έψ ιθύρ ισεν δ δ ιο ικη τή ς, Χ*ί 
φΟας εκρουσε τή ν  π ύλη ν .

'Η  λάλος -ώ ν  βράχων ή χώ  έπανέλαβε π ενθ ίμ ω ς τόν κοότον τοϋ 
ρόπτρου, και μορφή τ ις  διεγράφη έπ ί τώ ν χ ιγκλ ίο ω ν τοϋ φω τεινού  
παραθύρου, φωνή δέ γ υ να ικ ε ία  ήκούσθη έρωτώσα·

—  ΠοΓος κτυπη  ;
-  ’Εγώ , Ε ιρήνη, δ δ ιο ικη τή ς, θέλω να σο: δ υ ιλή σ ω .

Π ερ ιμ εινον. οπως κα τελθω , ε ιό τ ι οί άνθρωποί μου έχοιμήθησαν.
, Μ ετ*  τ ι ν ϊ  λε7ΓΤ  ̂ οί «ιβηροΓ μοχλοί έκρότησαν, καί ή 3αοεί'χ πύλη  
ηνο ίχθη  υπό γυνα ικό ς  κρατούσης λύχνον τοΰ δποίου ή λάυ.ψ ,ς έφ ώ τ ιζε  
μορφήν, δ ι’ ή ν  πασα περ ιγραφή έστα ι π ερ ιττή  καί α νω φ ελή ς έάν 
γ νω ρ ίζω μ εν , 3τι ή Κόρη τοΰ Π ύργου, ύπό π ά ντω ν  άνωμολογεΓτο ώς 
η περ ικαλλεστερα κσρη, ου μόνον τώ ν  Κ ομάνων, άλλά  καί ολων τώ ν 
πέρις πόλεω ν.

Ειρηνη, τεκ νον μου, πώ ς δέν φοοεΓσαι κα ι α νο ίγε ις  μόνη τ ή ν  
θύραν ε ις  το ια ύτη ν ώραν ;

—· Ά φ ίε μ α ι είς τή ν  προστασίαν τοϋ 'Γ ψ ισ το υ · μή έάν ύ π ’ άλ
λου άνο-χθή ή θύρα, δέν θά έκτελεσθή  καί π ά λ ιν  τό πεπρωμένον ;

— Καί δ ια τ ί, κόρη μου. δέν έρχεσαι ε ίς  τή ν  πόλ ιν . οπου τοσάκις 
σ έεκα λ εσ α  ; πρός τ ί νά μ ένης έδώ έκ τεθ ειμ ένη  είς τρύς χ.νδύνους 
μονη και μέ η νάγκασες νά έ θω αυτοπροσώπως & :ω , σέ κα ταπείσω  ;

— Κ αι μ ήπω ς θά ε ίμ α ι άσφαλεστέρα έκεΓ ; τ ις  θ ’ άναχαλύψη  
τόν εντός τώ ν  βράχων μεμακρυσμένον τοΰάον πύργον ; όλίγ-στο ι 
γνωρίζουσι τη ν  θέσιν του . καί οΰδείς θέλει μέ πρ0?ώσ«·. Α ιέπ -α 'ε ς  
μ εγ ίσ τη »  α π ερ ισ κ εψ ία ν , αρχον,ν’ άφήσης τή ν  πό λ ιν  είς το ια ύτη ν νύ 
κτα- οεν εφοοήθης μη τή ν  κυκλώ ση δ εχθρός καί μ ε ίνη ς  έκτος ;

— Ά λ λ ά  δέν ήδυνάμην νά σέ άφήσω , δ \ Α ή  -Μ ελήκ ήκουσε περ ί 
σου,  ̂ κα ι ως μαν ιω οης ζ η τ ε ί ν ’ ά νακαλύψη  τό καταφύγ ιό ν σου' έγώ  
δε, υπ εσχεθη ν ε ις  τόν πατέρα σου θνήσκοντχ. \ά σέ προστατεύσω  
ως ιδ ία ν μου θυγα-έρα· άλλως τε ή πόλις ο ύ ίένα  δ ιατρέχει κ ίν-

ον άφήκα ά ντ  εμοΰ τόν α νεψ ιό ν μον, καί ώς στρατηγόν τόν Μ α- 
ήλ· γ νω ρ ίζε ις , ε ινε μ έγας πολέμαρχος δ ανδρείος ούτος νέος.
— Ο ιμοι, έξέφε ε μ ελαγχολ ικώ ς ή κόρη τώ ν  β ρ ά χ ω ν  ήδύνατο νά

Ουνον
νουή
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είνε μέγας πολέμαρχος εις άλλον αιώνα, είς τήν εποχήν μας δμω; 
μέγας μ άρτος μόνον δύνχτχι νά γίνη , στρατηγός χνευ στρχτοΰ! . . . 
Εινε γεννχΓος δ Μανουήλ, άλλα φοβούμαι τόν ανεψιόν σου οστις δι- 
χονοει πρός αύτόν.

— Ναί, διότι νομίζει δτι τόν εύ,οείς" γνωρίζεις δτι σέ ήγχπχ, 
αχι ήθελε νχ σέ ν-,μφευθή, οιχτί ήρνήθη; ;

— Δέν εϊνε εποχή γάμων ή εποχή μας' δ νομιρεοόμενο; σήμερον, 
γεννρΕ αίχμχλώτοος Stx τόν βάροχρον.

— Τώρα προσηλώθη εις νέον έρωτα, πρός τή» κόρην τοΟ διοικη 
του τής Σινώπης· γνωρίζων δε ότι εγώ ουδέποτε θά συγκατανεύσω εις 
τοιοίτον γάμον, εόρίσκετχι απησχολημένο; και δεν τά έχει τόσον 
καλά μ ί τόν Μανουήλ.

'Οπλή ίππου άνερχομενου τόν βράχον διέκοψε τόν διοικητήν* άγ- 
γελιαφόρος ήρχετο κομ ζων πένθιμον είδησιν καταστροφής.

— Τα Κ,όμα έπροδόΤηιχν. Ό  στρατηγός χΜχνουήλ έπγηγώθη.
— Τχ Κ,όμχνχ έπεσαν ! οφείλω νχποθάνω χαί εγώ, δέν Ouvxrxt 

νχ έπιζήση δ διοικητή; τής πόλεω; ! . . . Ά λλα τό^ τεχνον μου ; 
Θεέ, ή κόρη μου ;

— Φέρε την έόϋ όμοΰ μέ όσους διχσωθώσιν ! έφώνησεν^ή Ειρήνη 
πρός τόν έξορμήσχντχ τοϋ πύργου καί δρομχίως απερχόμενον διοι
κητήν, είτα δέ γονυπετήσχσ,ι ήρςχτο πρόσευχομέν-η υπέρ των ψυχών 
τών θνησκόντων.

Τήν πρωίαν περί τήν ανατολήν του ήλίου, έφχνη άνερχόμενος 
πρός τόν πΰσγον ό στρατηγός Μανουήλ πληγωμένο; μετά τών λ ε ι
ψάνων τοϋ στρατού του, βέρων μεθ’ εαυτού οσας ήουνήΟη να δ ιά
σωση γυναΓκας, έν α ΐ; καί τήν θυγατέρα τοϋ διοικητοΰ προφθάσχν 
το; να φονευθή έν τή πόλει, άφοϋ ειόεν έςασφαλισΟείσαν τήν σωτη
ρίαν τοϋ τέκνου του, έφερε δί πρό; τούτοι; καί λεπτομερεστέρας 
πληροφορία; περί τοϋ τρόπρυ τής άλώσεω; τής πόλεως.

*0 ανεψιός τού διοικητοΰ πρό ήμερων συνεννοούμενος μετα τοϋ 
Άλή-Μ ελήκ,τήν παράδοσιν τών Κομάνων έπι τώ δρω να συνεργήση 
οΰτο; εις τόν πολούμενον μετα τής Ουγατρός τοϋ διοικηνοΰ τής Σινώ
πη ; γάμον του, εις ον άνθίστχτο ό θείό: του, λαβών υπόσχεσιν, 
παοέδωκε τήν πόλ ιν  πλήν ακολούλω; φοβούμενος μή μετα τήν κατο
χήν αυτής ό βάρβαρο; αθέτηση τάς υποσχέσεις του, περιέγραψε τήν 
Κόοην τοϋ Πύργου, πεοί ή ; έκ τών προτέρων ειχε πολλά ακούσει 
b άγριο; /.ατακτητής, δια τών δελεαστικωτέρων χρωμάτων, έξαίρων 
τήν ευγένειαν τοϋ βασιλικού αίματός τας, τό απαράμιλλου κάλλος 
καί τας γνώσεις της, προσθέτων δέ ότι ήθελε τόν όόηγήση ε ί; τό 
άγνωστον κρησφύγετου της, άμα ώ ; ένυμφεύετο τήν ερωμένην του.

'Ο απόγονο; τοϋ Ά λπ-Ά οσλάν, εξημμένος τό πνεύμα έκ τών 
διαφόρων περιγραφών τής διασήμου έπι καλλονή κόρης, κα! χχτει- 
ληιαμένος έκ τοϋ κατά φαντασίαν έοωτος, όστις είναι b σφοδρότερος 
κα! έμπαθέστερο; πκντό; άλλου δια χαρακτήρα άγοιον καί δρμητι- 
κόν, άναπτυχθέντα μέσω αίματων και φόνων, οϊος ητο b τοϋ Ά λή- 
Μελήκ, έμεσίτευσεν, ήπείλησε. διέταξε, και έντό; όλιγίστων ήμε
ρων ένύμφευσε τόν προδότην, όστις, μή δυνάμενος ή νά φανή συν
επής εί; τήν δοθείσαν υπόσχεσιν πρός θηριώδη τύραννον, ώδήγησεν 
αΰτόν ε ί; τόν Πύργον τής Κόρης, ένθα οί φυγάδες ανέμενον τήν 
άνάορωσιν τοϋ στρατηγού, όπως άπέλθωσι τοϋ επισφαλούς εκείνου 
καταφυγίου, πρός του; έν Οινόη συγγενείς των.

Μόλις έφάνη δ Μελήκ μετά τοϋ στρατού του,δ γενναίος Μανουή·, 
καίτοι πάσ/ων, έξήλθε μετά τών άνδρειοτέρων στρατιωτών του 
“να μαχόμενο; απασχόληση τόν έχθρόν, και παράσχη τόν άπαιτού 
μενον καιοόν ποό; τού; έντό; τού πύργου, δ-ως δρχπετεύσωσι διά 
κρυφία; υπογείου διόδου διηκούσης μέχρι] τή« πέραν τών βράχων 
έκτεινομένης πεδιάδος.

Πολλάκις έφώρμησεν δ εχθρός πρό; άνοδον, άλλ’ άπεκρούσθη 
κρατεοώ;, με/οι; οΰ δ Μανουήλ, πληγείς θανασίμω; παρά τδ χείλος 
τοϋ κοημνοϋ, ώλίσθησε και έκυλίσθη νεκρός έν αύτω.

Γενικής τότε έπικρατησάση; συγχύσεω; και σφαγής, ή θέσις πα- 
ρεδόθη και οί εχθροί έπετέθησαν μανιώδεις κατά τοϋ πύργου.

Ή  Ιδϊρήνη παοαφυλάττουσχ, καί ΐδοϋσα τά γενόμενα. έπέσπευδε 
τήν δοχπέτευσιν τών έν απολειπόμενων άλλ’ οτε παρεβιάσθη ή 
πύλη, όπως περισπάση τήν προσοχήν τοϋ έχθοοϋ καί διευκολύνη 
τήν άπόδρασιν τής βυγαπρό; εκείνου, όστις χάριν αυτής τά πάντα 
έθυσίασεν. ή ήρωίκή κόρη διελθούσα ώ ; ακαριαία άκτ!ς πρό τών 
ομμάτων τοϋ έκφοονος έκ θοιάμβου καί πόθου ΤΜελ-ήκ, έ'ραμε πρός 
τήν έν τώ κεντρω τού κυκλοτερούς πύργου έλικοειδή κλίμακα τήν 
άγουσαν μέχρι τοϋ έπιστέγου. καί άνήρχετο αυτήν έν φανταστική 
ταχύτητι.

*0 Ά λή-Μ ελήκ εις τήν άστραπιαίαν εκείνην λάμψιν άνεγνώοισε 
τήν κόρην τής φαντασίας του, ήν μάτην μετά τοσαύτης λύσσης 
ανεζήτησε μέχρι τοϋδε, φρίσσων δέ καί βρυχώμενος έρρίφθη κατό
πιν της. 'Π χρυσή κόμη τη ; ήπλοϋτο κυματίζουσα εί; τόν χέοχ έν 
τή ταχεία άνανάσει, καί δ άγαλματώδης τράχηλό; της προίβαλλε 
πάλλευκο; υπό τήν έχφεύγουσκν πορφύοαν. Δύο μόνον βαθμίδες τόν

απεχώριζον καί έμαίνετο μή δυνάμενος νά ΰπερβή τήν μηδαμινήν 
έκείνην απόστασεν. -χ

“Εφθασαν ε ί; τό έπίστεγον καί τό επίπεδον τοϋ εδάφους συνέδραμε 
τήν χχταδίωίιν κκτέφθχσεν αυτήν παρά τάς πολεμίστρας καί τείνας 
τούς βραχίονας τήν συνέλαβε μεΟύων καί λιποψυχιών.

Ά λλ ’ εκείνη μή ίιχκόψκσα τήν δρμήν ήτις τήν έφερε τρέχουσχν, 
έτινάχθη εις τήν άβυσσον τοσοΰτον άκχριαίως, ώστε δ Άλή-Μελήχ 
πιστεύων ότι τήν έχράτει, έθλιψεν έστί τοϋ στήθους του τό κενδν έν 
τή πορφύρφ, ήν εκείνη άπέλιπεν εις τους βραχίονα; του.

Ταχέως όμως άφυπνισθείς έκ τής διαψεύσεως τών προσδοκιών 
του, είδε την χιονώδη έσθήτά της κυυατίζουσαν, τήν κόρην κρη- 
μνιζομένην άπό τοϋ άκαταμετρήτου ΰψους τοϋ πύργου, καταπεσοϋ- 
σαν έπι τοϋ βραχώδους χείλους τοϋ κρ μνοΰ, όλισθήσασαν έν τώ 
αιματι τοϋ Μανουήλ, καί κατόπιν κυλισθείσαν εις τά βάθη τού 
βαράθρου, ένθα έκείνος τήν άνέμενεν.

'Ο Ά λή-Μ ελήκ, παράγρων έκ τής δεινής αποτυχίας, έδραμε πρός 
τόν κρημνόν, όπως νεκράν καν τήν κυριεύση.

Τήν είοεν υπέρ ποτε περικαλλή κα! ουρανίαν έν τώ ήρωισμώ της, 
άναπαυομένην έπι τοϋ γενναίου στήθους του συμμάρτυρός της, καί 
παράφορος εις τήν θέαν έκείνην, διεπέρασε διά τής λό/χης του τά 
δύο πτώματα μετά τριμερών κραυγών διχτά;χς νά κρημνισθή δ 
πύργος έπ’ αυτών καί νά τ ’ άποκρύψη από τήν όψιν του.

Πλήν τοϋτο δέν ήρκει όπως ικανοποίηση τήν λύσσαν τής καρ
διάς, καί πριν συντέλεση τό έργον τής καταστροφής άπήλθε ζητών 
νά πνίξη έν τή βοή τών πολέμων τοϋ άπολεσθέντος ονείρου τόν ανία
τον πόθον. Ά λ λ ’ έκτοτε οΰδεμίαν επιτυχίαν ή'υνήθη νά δρέψη. Εις 
τήν άμέσω; μετά ταϋτα συναβθείσαν πρός τους ΟινοεΓς μάχην ήτ- 
τήθη κατά κράτος, καί αδυνατών νά εξάλειψη έκ τοϋ πνεύματός του 
τήν άνάμνησιν τοϋ φάσματος τής Κόρης τοϋ Πύργου, άπέθανε* 
έντός ολίγου, δ δέ τάφος του δεικνύεται έτι σωζόμενος ,'κκρά τήν 
χω’χόπολιν Νεοχαισάρειαν.

Τήν σήμερον εν μόνον έρείπιον τείχους απέμεενεν έκ τοϋ πύργου, 
καλούμενον υπό τών έγχωρίων Κήζ Καλεσί, (Κόρης Πύργος), καί 
πχρ’ αϋτό χαίνει ή οπή τής υπογείου διόδου, δθεν έδραπέτευσαν οί 
φυγάδες τών Κομάνων.

Τοιαύτη διασώζεται πχρά'Όσις περί τοϋ Πύργου καί τοϋ τρόπου 
τής άλώσεως τών Κομάνων, λέγεται δέ ότι ΰπήρ/εν έν Οινόη τουρ
κικόν τι έγγραφον ιστορούν ακριβώς τά τής πκρχδόσεως τής πόλεως, 
βπερ άναζητήσασα δέν εύρον* άλλ’ έπληροφορήθην, 8τι ηγόοασεν 
αυτό “Ελλην τις όπως δημοσιεύση μετάφρασίν του. Αγνοώ έαν τό 
επραξε μέχρι τοϋδε* όπως δήποτε, τό χειρόγραφον τοϋτο εσται ή 
Λυδία λίθος τών έμών πληροφοριών έάν ώσιν αληθείς ή ου, διότι 
τα ; ελαβον παρ’ αγραμμάτων όλως προσώπων.

Α ε ι ν ο μ ά χ η  Π α ν α γ ι ω τ ί δ ο υ ,

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ
Λ Σ  II Λ ü  I V Ü ΒΛ* Σ Κ Ο Ρ Δ Ε Λ Ι Ι

*Από τής παρελθούσης Κυριακή; άρζάμεναι αέ εξετάσεις 
τοϋ άρίστου τούτου Παρθεναγωγείου εξακολούθησαν Si' όλης 
τή; é ? S ομά^ος. Σήμερον S ' a i  μαθήτριαι εξετάζονται τήν 
’Ω ίικήν καί τήν Γυμναστικήν.

’Ασφαλώς δύναται νά είπη τ ι; δτι τδ Παρθεναγωγείον 
τή; δεσποινίδο; Σκορ^έλη αντιπροσωπεύει ώρισμένα; παιδα
γωγικά ; άρχάς, καί ταύτας δι* εκλεκτού προσωπικού καί δι’ 
εργασίας συστηματική; πραγματοποιεί.

Έν ταϊς άποκρίσεσι τών μαθη*ριών έβλεπε τις τήν φυσι
κήν καί κανονικήν άνάπτυξιν τοϋ πνεύμ-ατο; αύτών, |ιω τά 
ποικίλα καί έντεχνα χειροτεχνήματα καί τά έργα τής ιχνο
γραφίας, ζωγραφική; καί άνθοποικιλτικής, έλκύσαντα τδν θαυ
μασμόν πάντων, μαρτυροϋσι τήν πρακτικήν τάσιν, ήτις δίδε
ται ε ί; τάς παιδευομένας.

’Αλλά τό ’Αστικόν Παρθεναγωγείον εχει καί τοϋτο 
τό ίδιαζον, δτι αύτό καθ’ αυτό παραδειγματίζει τάς μαθή
τρια; του, δταν αύται βλέπωσι τάς τρεις νεαρωτάτα; δεσποι
νίδας Σκορδέλη μετά ζήλου καί άκαμάτω; δ ι’ δλη; τής ήμέ* 
ρας Ιργαζομένας έν αΰτώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Χάριν τών άναγνωστριών ημών δημοσιεύομεν τό λογίδριον 
τής διευθυντρίας Δο; ’Ασπ. Σκορδέλη διά τάς έν αύτφ υγιείς 
*αί γενναίας σρχ«ς·

Π Ρ 0 Σ Φ Μ Η Σ 1 Σ  Κ*« Α ΣΠ Α ΣΙΑ Σ ΣΚΟΡΔΕΛΗ
Φιλο^ιουσος και αεβαστίι όμήγι/ρις,

Εκείνο, τό όποιον διακρίνει τοϋ; νεωτέρους χρόνους πάν
των τών προγενεστέρων αίώνων, είναι ή μεγάλη πρός τήν γε
νικήν έκπαίδευσιν τάσι; τών κοινωνιών. Αύτη δέ ώ ; καί πάσα 
άλλη πρόοδος χαρακτηρίζει κατ’ έξο/ήν τοϋ; χριστιανικού; 
λαούς, καί δικαίως, διότι διά τής καθολικής παιδεύσεως έπι 
ζη τιίτα ι, καί δΓ αυτή; μόνης, δύναται νά έπιτευχθή ή υψ ί- 
στη καί θειοτάτη τοϋ Ευαγγελίου διδασκαλία τής ισότητος 
καί τής άγάπης.

Πολλαί και ποικίλαι διαφοραί υλικαί δύνανται νά χωρί- 
ζωσι τους ανθρώπου;. Αλλα διά τή ; πνευματική; μορφώσεως 
χαί ηθικής άνυψώσεως τών ανθρώπων άποκαθίσταται ή ισό 
της μεταξύ αυτών καί έπομένως ή άϊελφότης. Διότι ή πνευ
ματική ανάπτυξις καθαιρεί πάσας τάς διαφοράς καί συνάπτει 
του; ανθρώπους ε?ς μίαν οικογένειαν πατέρα έχουσαν τόν ου
ράνιον πατέρα.

Αυτή καθιστά τόν Διογένη, μόνην περιουσίαν έχοντα τήν 
πήραν καί τόν πίθον, ίσον πρός τόν μέγαν ’Αλέξανδρον «*Αν 
δέν ήμην Αλέξανδρος, ήθελα νά είμαι Διογένης,» είπεν ό μέ
γιστος τή; ιστορίας άνήρ.

Τά αλλα άγαθα γεννώσι διαφορά;, πολλάκις έριδας, πο
λέμους, καταστροφας. Πλούτος, δόξα, ρώμη, κάλλος, ίσχύ; 
θεωρούνται αγαθά καί δύνανται νά είναι τοιαύτα* άλλ ’ ε ί 
ναι αγαθά άνισότητο;, κινούνται πάθη καί μίση, καί ουδέποτε 
δύνανται νά γείνωσι κοινόν κτήμα απάντων. Μόνη ή παίδευ- 
« ;  είναι αγαθόν, στερεόνον τήν ισότητα, αυτάρκη; καθ’ έαυ
τήν, ανεξάντλητος καί δυναμένη νά μεταδοθή ε ι; πάντα ;, 
ως έκ τουτου δέ οχι μόνον ούόέν χάνουσα, άλλα μέγιστον 
πορίζουσα εις την ανθρωπότητα κ/ρδο; κοινή γινομένη.

Ε  Η τάσις λοιπόν αδτη ποός γενικήν διάδοτιν τής παιδείας 
είναι καρπός τή ; ευαγγελικής διδασκαλίας. Τοιαύτη δέ παί-

δευσις είναι ή ¿ ν  φό6ω κα\ νουθεσία Κυρίου, ή παίδευ- 
σι; η φωτίζουσα τόν νούν καί έξευγενίζουσα τήν καοδίαν.

’Αλλά τήν υψηλήν ταύτην έννοιαν λαμβάνει ή ' πρός τήν 
παίδευσιν τάσις, όχι όταν αΰτη θεραπεύηται η καί έπιβάλ- 
ληται υπό τών κυβερνήσεων μόνον, άλλ’ όταν βλέπωμεν πρός 
τάς κυβερνήσεις νά συναμιλλώνται ή κοινωνία, ή κοινότης, ή 
οικογένεια^, υποστηρίζουσαι καί ένισχύουσαι ιδιωτικά έκπαι- 
δευτήρια ή ίδρύουσαι αΰταί τοιαύτα .

Έν καιροί; κρίσιμοι; τί κάμνουσιν οί φιλοπάτριδες πολϊ- 
ται ; Αυθόρμητοι έρχονται ε ΐ; έπικουρίαν κοί είς έπίρρωσιν 
τής πολιτείας. Σχηματίζουσιν ες ιδίων έθνοφρουράς, συγκρο- 
τούσι σώματα έθελοντών, ό'ιοργανίζουσιν έπιμελητείας καί νο
σοκομεία. Ουτω καί εν καιροί; ειρηνικοί; οί πολΐται σπεύδου- 
Gtv επικουειαν τγ,ς πολιτείας πρός κοινήν 5ιά(ϊοσιν υνιοΟς 
παιδεύσεω; υτοστηοίζοντε; ιδιωτικά έκπαιδευτήρια, εις τά 
δποΐα ώ ; ει’;  οικογενειακά παιδαγωγεία άναθέτουσι τήν 
χριστιανικήν αγωγήν καί τήν ήθικήν παίδευσιν τών φιλτάτων 
τέκνων των.

Ουτω τά ιδιωτικά παιδευτήρια οφείλονται εις τήν ιδ ιαι
τέραν τών οίκογενειών μέριμναν υπέρ τής εΰρυτέρας διαδόσεω;, 
παιδεύσεως τελειοτέρας καί αάλλον έξηκριβωμένης. Πολλά’ 
χοϋ δέ της Ευρώπης πρό πάντων δέ ε ί, τά ; πολιτείας Τής 
’Αμερικής τά ιδιωτικά έκπαιδευτήοα ΰπερτερούσι πολύ κατά 
τόν αριθμόν τά δημόσια. Ή  δέ πολιτεία διά τών άρμοϊίων 
οργάνων τη ; άσκούσα τήν ύπερτά την έποπτείαν έ π ’ αυτών, 
παρέχει ε ί; αυτά τό ηθικόν κύρο; καί τά περιθάλπει μέ τήν 
μητρικήν ύποστήριξίν τη ;.

Καθώ; δέ εί; πόλιν εΰρυάγειαν καί λαμπράν κόσμον μέν 
περιποιοϋσιν αί καλαί πλατείαι καί οί καλλίδενδροι' δημό
σιοι κήποι, συνεπαυξάνουσιν ομω; τήν καλλονήν καί τήν ύγι- 
εινότητα οί κομψοί ίδιωτικοί κήποι καί οί πολυανθεΐ; παρά ■ 
δεισοι, ουτω τά ιδιωτικά έκπαιδευτήρια έπιρρωνύουσι τήν 
δημοσίαν έκπαίδευσιν καί πολλαπλασιάζουσι τοϋ; καρπούς 
αυτής.

Πολλά καί σπουδαία επιβάλλονται καθήκοντα είς τά τοι- 
αϋτα εκπαιδευτήρια ως εξ αυτής τής τοιαύτη; καταγωγής 
των. ’ Αλλά πάντα δύνανται νά συγ/.εντροιθώσιν εί; μίαν εν-

Γ-.· ^U ST ID IF L IÉ  T E Î E X J F L I E T

ΜΙΑ ΤΤΧΗΡΑ

πνευούε.'ς :
— ΚΤί ίδέχ ! Δέν λαυβάνομεν τήν συσκευήν τής ’Ιωάννης !»

*· Τ' I* . νεϊ νι ς,  περιχαρής καί πλήρης εύτυχίας ’έσπευσε

υμχσχν τή PVjT

t i  πο)υτΐ(10ν όώρον καί τή έπουένη τό ώραίον χρυσού-, καλλιτέχνημα 
ϊλλί ° Χε ·βμέναν, βεβαίω^ ές απροσεξίας. έκεΓ, «που κα! τά

lV εντός τή : σκευοθήκης του έστιατοείου.

g ? ,  ή ουσκευή υ.ου».
 ̂ « Λ ναμφ,^ ίως, άναμφιβόλως,» άπεκοίνχτο δ θείος, ((είναι πάν- 

ιοικη σου, ’ Ιωάννα, μόνον μας τήν δανείζεις. . . Δ ίν λαμβάνεις

τό χχφεν σου επάνω* δέν είναι αληθές ; Τότε δέν είναι κχλλίτερον 
ή συσκευή να εύρίσκεται έντχΰθα, ή νά σκωριάζη είς τό βάθος τοΟ 
κιβωτίου σευ ; τούλάχιστόν έδώ δυνχσαι νά τήν βλέπης ! . . . » 

θύσεις πλέον λόγος έγένετο καί ή Ιωάννα συνεφώνησεν άναστε- 
ναζουσα. Εςηκολούϋουν εέ να π} η ρω σι ν αύτήν δώεων, ατινα έλάμ- 
βχνον δλχ άνεπαισΟήτως τήν αύτήν δδόν, τήν δποίαν είχε λάβη ή 
συσκευή τοϋ καφέ καί δ θείος έςηκολούΟει νά διακηεύττή «τι δυσ- 
κόλως ηδύνατό τις νά εύρη δμοίαν οικογένειαν καί «τι ή άνεψιά αύ- 
τοΰ ητο πολύ ευτυχής παρ’ αΰτώ ! . . .

«»Ιδωμεν,» έλεγον πρός αύτην είς παρηγοριάν, «πρός τ! νά λυ- 
πήσαι . I νωριζεις καλώς, δτι δέν δυνασ-αι νά ΰπανδρευΟτς καί δτι 
δέν έπλάσΟης ώς αί άλλαι . . . . »

«Γνωρίζω, γνωρίζω.» εψιϋυριζεν ολολυζουσα, γνωρίζω δτι είμαι 
καταδεδικασμένη νά ζώ μόνη. Ά λλά αύτό δή τοϋτο δέν είναι ήττον 
σκληρόν. . . Νομίζετε δτι δέν ’έχω καρδίαν, ώς αί 5/λαι ; . . . »  
Οποσον είναι δυστυχείς αί νεάνιίες, αΐτινες είναι προωρισμένχι νά 

γηράσχωσιν άγαμοι ! 'Οποίαι λυπηρά! καί σιωπηλά! τραγικαί σκέψεις 
και αισθήματα άνακινοϋνται έν τώ βάύει τής ψυχής ' αύτών ! . . . 
Ά φ ’ ενός τό( θρησκευτικόν καθήκον, δ πρός εαυτάς καί τούς κοιΙωΙ 
νικους θεσμούς σεβασμός, άφ’ ετέρου τό ένστικτον τής μητρότητος 
καί ή ανάγκη του αγαπάν παλαίουσι καθ’ Ικάσ-ην π^ός άίλη/α έν 
αυταίς. ‘Οποίαι φοβέρα! επαναστάσεις δυσχατάβλητοι ! Οϊα λυπηρά 
αυταπάρνησις αφόρητες! Όπόσον οφείλει τις νά συγχωρή είς έκεί- 
νας, αΐτινες παροργίζονται καί άποτραχύνονται καί δπόσον οφείλει 
να Οαυμάζη έκείνας, αΐτινες αν καί επιον μέχρι τέλους τό πικρόν 
ποτήριον, έμειναν δμως άγαύαί! * %

Κατά τήν ενηλικιότητα τής ’ Ιωάννης δ θείος εδωκεν είς αυτήν 
τόν λογαριασμόν τζς κηδεμονίας, άλλ’ ή ’ Ιωάννα, αν καί έγένετο 
κάτοχος τής μικρας^ αΰτήε περιουσίας καί τοϋ ές αυτής έκ τριών 
χιλιάδων φ-άγκων εισοδήματος, κατώκιι πάντοτε μετά τοϋ θείου.
, «Ά λλα  καί ποϋ Οά ύπάγής :»  έλεγεν έν υπαινιγμοί; ή θεία, «είνα ι 
απρεπές νεα τής ηλικίας σου νά κατοική μόνη έν ίίίρι κατοικί^. Καί
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νοιαν, τήν μ ιχ τρ ικη ν έπίβλε»|;ιν καί ο το ρ γ ή ν . Νχί· έξ 
α ΰ τή; άπορρεουσι πάντα τά πλεονεκτήματα καλοΰ Ιδιωτικού 
έκπαιό'ευτηοίου.

Παν σχολείον τόσον καλλίτερον είναι, δσον περισσότερον 
πλησιάζει πρό; τόν οϊχον, πλησιάζει $έ προς τον οϊχον, δταν οί 
μέν λειτουργοί του σχολείου όποκαθιστώσι &ιά τη; φιλοστορ 
γ ία ; καί τού ένό'ιαφέροντο; τού; γονείς, οί παι-ίευοαενοι 
άνβτρέφωνται ώ; τέχνα μεγάλη; οικογένεια;. Διά τά ; παρθέ
νου; ό'έ ετι μεγαλειτέρα άναγχη είναι δπω; ή δλη αγωγή 
περιβάλληται οικογενειακόν χαρακτήρα, ιϊ-.ότι δ οικο; είναι τό 
κατ’ εξοχήν στάίιον τή ; γυναικεία; ίράσεως.

Έ κ τοιούτων άρχών έρμωμένη ή Διεύθυνσι; τού ’Αττικού 
Παρθεναγωγείου, πρό; αυτά; πάσαις ¿υνάμετι προσπαθεί νά 
τυμμορφούται και νά κανονίζγ τήν δλην ενέργειαν τη;, ε· 
χουσκ ύπ* οψιν δτι "Ελληνιία; παιδεύει, όψίστην φιλοδοξίαν 
τη ; θεωρεί νά παρασκευάσιρ τή πατρίδι μητέρα; άξία; μέν 
τού ονόματος τό όποιον φέρουσιν έχούσας δέ κοινόν γνώρισμα 
πρό; τα ; τετιμημένα; μητέρα; των πεπολιτισμένων εθνών 
οχι τό ψέλλιομα ¿λίγων ξένων φράσεων, καί τήν έπίπλαστον 
μόρφωτιν τρόπων έξωτερικών, αλλά τά; άνυψούσα; τήν γυ
ναίκα άρετά;, τήν ευσέβειαν, τήν οικονομίαν καί τά πνεύμα- 
τικά χαρίσματα, τά όιτοία πα ίίευσ ι; υγιή; καί διάπλασι; ευ- 
γενή; τή; καρδία; παρέχουσι· διότι μόνον άγαθαΐ καί πεφω 
τισρέναι μητέρε; δύνανται νά άναπλάσωσι τήν κοινωνίαν. 
*Ανευ μητέρων λείπει τό θεμέλιον, λείπει αυτό τό εδαφο;, 
επί τού όποιου δύναται νά ίδρυθή τό οικοδόμημα εύκοσμου, 
εΰνομουμένη; καί εΰδαίμονο; πολιτεία;.

Τή; τοιαύτη; δράσεω; τού Παρθεναγωγείου έν έλαχίστιυ 
μόνον μέτρω δυναται νά δοθή έλεγχο; κατά τά: εξετάσει;, έν 
α ί; μόνον τού τί γινώσκουσιν αί μαθήτρ.αι πείραν δίδουσιν. 
Η ηθική ομω; αζία τού ανθρώπου πρέτει νά κρίνηται δχι έξ 

ων γινωσκει άλλ’ έξ ών βούλεται, ήτοι έκ τή; μορφώσεω; τού 
ηθικού χαρακτήοο;. Τούτου δέ καθημερινοί κριταί καί έλεγ- 
κταί είναι οί γονεί;, οττινε; καί ένισχύουσιν ήιιά; ε ί; τήν έκ- 
πλήρωσιν τού όυσχερού; καθήκοντο, διά τή; εύμενοϋ; κρίσεω; 
καί τή; εμπιστοσύνης των.

Αί έξετάσει; άρχονται από τού Νηπιαγωγείου.

αυτή ή σωματική σου κκτάστασι; δέν θα σ’άπχλλάξϊ] τών επικρίσεων. 
Έ πειτα, χν ποτέ ήσθένεις, τ ι;  Θά σέ περιεποιεΓτο ; Έδώ τούλάχι - 
στον σέ περιποιούμεθχ έπιμελώ; κχί ζή; έν Θωπείχις. Χκέψχι, χν 
πο/λχ: άρφχνχ! εύρίσχωντχι έν δμοία Θέσει, χν έχυσι τοιχύτην
τύχην, ώ; σύ !»

ΆληΘώ; δαω; τήν φιλοξενίχν -χύτην αντήμοιβε γεννχίω; διά 
πλείστων δσων μικρών υπηρεσιών, χ; έκείνοι έπιδεξίω; άπήτουν 
πχρ χυτής. Διότι χχι τό βιβλίον τών εξόδων χύτή έχοχτει κχί 
λογχριχσμόν παρά τή ; μαγείρου καθ’ έκχστην Ιλάμβχνε κχ! εί; 
Πχρισίου; δια τά; υποθέσει; του Θείου κχ: τή; Θεία; μετέοχινε κχί 
έν γένει ήτο συγχοόνως καί οικονόμο; τή ; οικία; κχί φύλχξ κχί 
Θεράπαινχ τή: οϊκοδεσποίνη;. κχί, όσάκι; προύκειτο περί αγγαρεία; 
τινό;,>;πχντοτε πρό; αυτήν άπευθύνοντο.

(ί'ΕμπιστευΘήτε του το εϊ; τήν ’ Ιωάνναν,» έλεγεν ό θείο;, ((¿κείνη 
Θχ εύχχριστηΟή ύπερδολικώ;, διότι χάθητχι άργή κχί στενοχωριίτχι!»

Έχν ποτέ τ ι ;  τών έξχδέλφων χπήρχετο εί; τά; Θέομα; ή εί; τήν 
βλοετίχν, άπηλλχττετο τών μορμολυκείων, κχτχλείπουσχ αύτά υπό 

τήν έπίβλεψιν τή ; Ιω άννη;.
((Άγχπητή μοι,)) έλεγε δίοουσχ τά; τελευταία; χύτή; όδηγίχ; 

ει; την ορφανήν, (ίεισχι πολύ ευτυχής διότι δεν έχει; τέκνχ ! . . . 
Ά ν  έγνύριζες, όποίχ; κχί δπόσχ; φροντίδα; έχει τ ι; έξ α ιτ ία ; τών 
μορμολυκείων τούτων ! . . . ¡)

Ευτυχή; ! ! ! ’ Εν τούτοι; ή ’ Ιωάννα έπίστευσεν αληθώς ήμερα τινί. 
5τι ήτο ευτυχής. Ειχεν ήδη οιέλθη τό τριχκοστόν έτος κχ! είχεν 
άποδχλη πλέον πχσχν έλπίδχ, άπώθει άφ’ έχυτή; παν δνειρον περί 
μετχύολ ή; τή ; τύχη; έξ έκείνων, τα όποίχ άλλοτε ώνειρεύετο, δτε 
ήλπιζεν έτι ε ϊ; τήν ευτυχίαν ώ; αμοιβήν χντ; τοσούτων άλγηδόνων. 
Ένεχαρτέρει δ’ ή άτυχή; κχ! άνχκχλύπτουσχ λευκά; τινχ; τρίχκς 
έν τη κχστχνόχοω χύτή; κόμη έπειρχτο νά ύποφέρη μετά χριστια
νική; υπομονή; τήν μονχξίχν.Άλλχ κχτά τήν έποχήν τχύτην δ Θείο; 
χυτή;είχεΓχμίχνχγχυ.ονυπερτεσσχρχκοντχετή όνομχζόμενονΓοδάοδον. 

Ό  Γοδχοδο; δ’ ουτο; ίκχνώ; ευειδή;, κομψό; κχί εύσχημων έπε-

ΑΛΛΙΙΛΟΓΡΛΦΙ4
Kxv A. X. Γ ι ο ύ ρ γ ε β ο ν .  Χρήματα έλήφθησχν. Μυρίχ; 

ευχαριστία;.— Καν Ε. Μ. Σ τ ε ν ί μ α χ ο  ν .-  Κον I. 2. Κ α- 
ρ ύ τ α ι ν α .- -  Κον Γ. Γ. Β ο υ δ α π έ σ τ η ν .  — Καν Τ. Σ. 
M a n c h e s t e r .  — Κον Ε. Μ. 'Τ π ά τ  η ν.— Καν 2. Κ . Τ ή 
ν ο ν .—Κ. Ε. 2. Λ ά ρ t σ α ν. Χρήματα ελήφθησαν· εύχαριστοϋ- 
μεν 'Η κ. Παρρέν γράφει μετά τήν άνάρρωσί'ν τ η ; . -  Καν Ε. Μ. 
Χ α λ κ ί δ α .  Θά φροντίσωμεν.— Καν Ε. Δ. 2 0 ρ ο ν. ”Α; γράψη 
περί τούτου ή μήτηρ σας.— Καν Ν. Μ. Β ρ α ί λ α  ν. Τεύχη 'Ιστο
ρία; δι ε; συνόρομητρίχς άποστελλονται. Δώσετε αντίτιμον Κω 
Ν. Κ. άνευ άποδείξεως- σημειώσατε ονόματα συνδρομητριών πρό; 
αποστολήν οικείων αποδείξεων.— Καν Μ. A. Ν ά ξ ο ν. Επιστολή 
υμών έλήφθη.Θά φροντίσωμεν.—Καν Ε. Στ.Τ ρ ί π ο λ ι ν. Επιταγή  
ελήφθη. Άπαντήσωμεν δ»’ έπιστολή;. Μυρίας ευχαριστίας. — Κον 
Α. Εύ. Β α ρ ν α ν .  Έπιστολή σα; έλήφθη. Χυμμορφούμεθα όδη- 
γ ία ι; σας. Παραγγελία δο; 2. 2. έκτελείτχι εύχαρίστω;. — Kxv I. Ο ί. 
X υ ρ ο ν. ΤελευταΓον συρμού χρώμα κατά τά; έκ Παρισίων άντα- 
ποχρίσει; μα; είναι τό χίτρινον, περί αύτοδ έν είδικω δελτίω πλειό- 
τερα. Κον Φ. Γ. Τ φραγ. 76 έλήφδησαν. Εύχαριστοϋμεν. 
Νεαι συνδρομήτριαι ένεγράφησχν. Γράφομεν. — Καν Δ. II. Ά  6 ή- 
ν α ;. Αντί τών ζητουμένων σχεδίων ών ή έκτέλεσι; καί πολυδά
πανος και κοπιχστική, προτιμήσατε στόρια εκ μαύρου χονδρού του- 
λίου έφ’ οΰ προσαρμόζετε συμπλέγματα άνΟέων, άραβέσκα; ή κινε
ζικά πρόσωπα τά δτοίχ κόπτετε άπό κρετόν ή τσίτια  τού συεμοΰ.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Ιχόΰς^ τηγανητο ί δ ι’ άσΟενεύς. Έάν ό έν χναρρώσει ασθενής 

επιθυμή να φάγη ίχθύν τηγχνιτόν, κατασκευάζετε αΰτόν ώς έξη; : 
Βρέχετε έντό; γάλακτος μεθ’ 3 καί χωρίς νά τόν άλευρώσητε τόν 
τηγανίζετε μέ φρέσκον βούτυρο·* . Είναι τροφή γευστική καί δχι 
¡ίαρεία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
 ̂ Πώς πλΰνοντχι α ί φλανελλαι. Διαλύετε σάτωνα εντός χλιαρού 

υοατο; προσθετουσα κα: ο/ίγην σόταν μιΟ’ δ καί βυθίζετε έπανη- 
λημενω; τά; φλανέλα; ή τά μάλινα υφάσματα σα; εντός τού υδατο; 
τούτου χωρίς νά τά τρίψητε. Τώ τρίψίμρν τών μάλλινων ύφασμ.4- 
των συντελεί πολυ ε ί; τό στένουα αύ-ών τά; εξεπλύνετε λοιπόν 
επ: σχνιδο; κχ: τρίβετε χυτά; μέ βούρτσαν τριχίνην. Ξεπλύνετε 
κατόπιν έντ ί; χηιχροΰ ΰδχτο; καί δέν τά; στεγνώνετε ούτε ε ϊ; τόν 
άερχ ούτε εί; ήλιον άλλ’ εντός δωματίου. Πριν νά κόψητε οίονδή- 
ποτε λευκόν μάλλινον ύφασμα βυθίζετε προηγουμένως έντό; χλιαρού 
σαπονούδατος.

δείκνυεν ιδιαιτέραν εύνοιαν πρό; τήν ’Ιωάνναν, τή ; δποία; έφρόντιζε 
νά εϊσπράττη τά τοκομερίδια τών εισοδημάτων. Κα! ήτο μέν ολίγον 
τι φχλχκρός, άλλ χντί τούτου είχε πυκνόν ξανθόν πωγωνα, λευκού; 
οδόντα; καί γλυκυτάτου; οφθαλμού; καστανού χρώματος . . .  Ή ’Ιω
άννα δ’ ειχεν ήδη παρχτηοήση, δτι τά βλέμματα τού ταμίου έστρέ- 
φνντο πρό; αύτήν μ ετ’ ευμενούς έκφιάσε·.>; καί δτι δ Γοδάρδο; έπε- 
διωκε την πρό; αυτήν ομιλίαν κα! δτι. οσάκις συνδιελέγετο πρό; 
αύτήν, ή φωνή αύτοΰ είχέ τ ι  τό προσηνές. Τούτο έκήλει τήν καρδίαν 
αυτή; κα: κατά μικρόν ήρχισε νά άναλαμβάνη έκ νέου τό νήμα τών 
διακοπεντων ονείρων. Διότι, δσον καί αν είναι γυνή τ ι;  ώριμος τήν 
ή/ικίαν καί δύσμορφος, είναι δμω; πάντοτε γυνή. Έκ τούτου καί 
ή ορφανή ήρχισε να άσχολήτχι πλέον τού δέοντος περί τόν Γοδάρ- 
δον και αίφνιδίω; ούτο; ήμέρχ τιν: έξεδήλωσε τόν πρό; αύτήν έοωτα 
καί ήρώσησεν χύτην, χν συγκχτετίθετο νά γείνη σύζυγος χύτοΰ.

Τοσούτον δέ κχτ’ άρχά; έξεπλάγη ή Ίωάννχ, ώστε δέν ήδυνήθη 
νά εύ'ρη άπόκρισίν τινχ. Είτχ δειλώς υπέδειξε τά; δυσκολίχ; — δτι 
δεν εσκεπτετο πλέον περί γάμ,ου. δτι δέν ήθελε νά έλθη εί; γάμον 
υπχγορευόμενον ούχ! ΰπό τού έρωτος δτι δέν έφχντάζετο έχυτήν 
ικανήν νά έμπνεύση αίσθημα άοκετά σπουδαΓον, ώστε νά ίγ χ -  
πηθή — δτι κχτ’ ακολουθίαν προυτίμχ νά μείνη χγχμο;. Ά λ λ ’ ό 
Γοδάρδο; διεμχρτυρήθη, δσον ήδυνήθη, κχί εύγλώττω; μέν ώμίλησε 
περί τών ηθικών αρετών, α ΐτινε; ε’ νχι πολυτιμότεραι τών φυσικών 
προτερημάτων, διά λεπτού δέ τρόπου υπέδειξε τήν χάριν τών όφθχλ- 
μών τής Ιωάννης, δι’ εύστροφων δέ φράσεων εξήγησε τό δυνατόν 
τή ; ένώσεω; δύο ψυχών Έν γένει δέ τοσχύτα είπε πρό; τήν απλοϊ
κήν τχύτην κόρην, ώστε χΰτη λησμονήσχσχ τήν ηλικίαν έπείσθη 
περ: τη ; ειλικρίνεια; χύτοΰ. κχί έπέτρεψεν εί; χύτόν νά ζητήση τήν 
χεΐρχ της παρά τών θείων χύτή; *ί> δέ βιομήχχνο; άκούσχς τούτο 
κατα πρώτον μέν έκίνει τού; ώμους χύτού, ειτα δέ βλέπων, δτι τό 
πράγμα ήτο σπουδαΓον, ήρχισε νά όρκίζηται, δτι ή ανεψιά αύτοΰ 
παρεφοόνησε. ( ’Ακολουθεί).

“αγγελική Χχτζηκώνστ*.

»


