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Γ '·

ϊ χ ο λ ε ϊ ο ν  τ ω ν  τ υ φ λ ώ ν .
Εάν λαμπρός καί φωτοβόλος ό ήλιος σκορπίζή τάς άργυρας 

του ακτίνας ανά την ώραίαν ταύτην γην, εάν τά μυριόχροα 
*αί ηδύπνοα άνθη στολίζωσιν αυτήν δ ι’ έσθήτος γραφικής, 
εάν τά στοιχεία ήρεμώσιν η συνταράσσωνται, ή σκότος πυκνόν 
αμαυροί πάσαν την τής φύσεως καλλονήν, ή τυφλή τά αγνοεί. 
Η γεννηήεΐσα εν αιώνια νυκτί αγνοεί τάς γοητείας, τά θέλ
γητρα, τάς απολαύσεις του φωτός. Δ ιά τήν τυφλήν, τήν 
πτωχήν ταύτην τής ευδαιμονίας απόκληρον, δέν ύπάρχουσι 
χρώματα καί στολισμοί, με ιδ ιάματα  καί χάριτες, ευδία καί 
*αταιγΙς; νύξ καί {¡μέρα.

- Κάθειρκτος έν τή σκοτεινή τών οφθαλμών της φυλακή, 
ισοβίως κατάδικος, στερείται τής χαράς ήν ή  φύσις δ έ ν  άπο· 

-_$?ιείται καί εις τά  ατελέστατα  τών όντων. Γένναται ο ρ φ α ν ή  

¡ιαίτοι «νατρέφεται εις τούς κόλπους φιλοστόργων γονέων, οδς
* °Τε ε’·^εν’ αδυνατεί νά φαντασθή. Τό μητρικόν μ ε ί

γμα δέν εθεομανέ ποτε τά παιδικά της στήθη, διότι όσην 
^Ίναμιν καί πόνον καί αγάπην καί έάν περικλείή αδυνατεί 

διασχίσνι τον πυκνόν πέπλον, νά διαλύσή τό σκότος, όπερ 
Χρίζει τήν μητέρα άπό τοϋ τέκνου της.
^ Στερείται ή άτυχή; μικρά πασών τών άπολαύσεων τής 
**ιδική. ηλικίας. Τά πα ίγνιά  της δέν έχουσιν ούτε χρώμα,

ούτε σχήμα, τού; δύο άπαραιτήτους ορισμούς εξ άν άποτε- 
λε ίτα ι ή εκ τών παίγνίων προκύπτουσα χαρά. Ή  άντίληψις, 
η προσοχή, αι δυο αύτα ι διανοητικαί δυνάμεις, αί ει’σάγουσαι 
τον άνθρωπον εις τόν νοητόν κόσμον, μένουσιν άδρανείς παρά 
τή στερουμέ'Υ) όράσιως.

Κ αί όταν προϊόντος τού χρόνου,— όστις διά τάς υπάρξεις 
Γαυτας παρέρχεται μακρός, μονότονος, σκοτεινός, άτελεύτη- 
τ °ί> ή μήτηρ θελήση νά έμπνευση είς τό τυφλόν τέκνον της 
αγαπην, σέβας, π ιστιν πρός τόν Θεόν, τόν δημιουργόν τού 
παντός, τον πανάγαθον καί πολυεύσπλαγχνον, ή ψυχή, ο 
νοϋς, η διάνοια εκείνου αόυνατεί νά συλλάβη την έλαχίστην 
περί τοϋ υπέροχου τούτου όντο; ιδέαν. ’Α λλά πώς νά τόν 
φαντασθή αγαθόν, αφοϋ απεστέρησεν αυτό πάσης χαράς, 
πασης ευτυχίας ! Πώς νά τόν φαντασθή υπέροχον πάντων, 
αφοϋ ουδεμιαν δύναται νά συλλάβη περί τών θείων δημιουρ
γημάτων του ίόέαν ; Αυτό £ν μονον εϊδεν, εν γνωρίζει : τό 
σκότος. Πλάστην δε καί δημιουργόν τοϋ σκότους δύνατα ι ευ- 
κολώτερον να φαντασθή τις  κακοποιόν τ ι πνεύμα η άγαθοερ- 
γόν δύναμιν.

Π λάσματα λοιπόν δυστυχή, άνευ έλπίδος καί παοηγο- 
ρίας, μισανθρωπα καί μισόθεα ήθελον καταστή  οι τυφλοί, 
εαν μή {■ φιλάνθρωπος επιστήμη δέν προσήρχετο καί τούτοις 
άρωγός. Έ αν μή διά τεχνητών μέσων δέν κατωρθούτο τό θαυ-  
μασιώτερον τών θαυμάτων, ή διάνοιξις τών* οΓθ .λμ ώ ν τής 
ψυχής καί τοϋ πνεύματος, καί ή δΓ αυτών έπ.κοινωνία τών 
τυφλών μετά  τε τοϋ φυσικοΰ καί νοητού κόσμου.

Ναοί ιεροί, εν οίς τελε ίτα ι τό θειότε^ον καί άγιώτερον 
τών μυστήριων δύνανται νά θεωρηθώσι τ ά  άουλα, έν οίς τυ 
φλά π α ιδ ία , πάσης κοινωνικής τάξεως, περιστοιχιζόαενα υπό 
τής φιλοστόογου καί τρυφερά; μερίμνης φιλάνθρωπων άπολαμ- 
βανουσι τών θειων καί φωτεινών δώρων παιδείας υγιούς. Ε ν 
ταύθα 9 νούς μετά γιγάντειον κατά τής παντοδυνάμου φύσεως
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πάλην εξέρχεται νίκη Ή;. Τό σύστημα τής έκπαιόεύτεω; των 
τυφλών, αποτελεί την ΰψίστην καί τελειοτάτην εικόνα τής 
δυνάμεως του ανθρωπίνου πνεύματος, καθοδηγουμένου καί έν· 
ισχυομένου υπό αγαθής καί εύγενούς ψυχής.

Τό ενταύθα σχολείον των τυφλών κορασίδων είναι δη 
μιούργημα γυναικείας άγαθότητος καί φιλανθρωπίας. Εύπορος 
Άγγλίς, η λαίδη Στρακάν, διέθεσεν εκατόν χιλιάόας φρ. εις 
ϊδρυσιν τού παρθεναγωγείου τούτου, έν ώ έκπαιόεύονται καί 
διαιτώνται αί τυΌλχί νεάνιδες. *0 δήμο; ποοσήνεγκεν αμισθί 
τό κατάλληλον ενδιαίτημα, άλλο. δέ φιλάνθρωποι εΐτε όιά 
κληροδοτημάτων, είτε διά δωρεών, προσέρχονται εκάστοτε 
αύτώ αρωγοί.

Άδελφαί τού Ελέους προίστανται τής σγολής ταύτης, 
εις αύτάς δ’ είναι ανατεθειμένη ή διδασκαλία καί μητρική 
περίθαλψις τών τυφλών. ’Ενταύθα καί πάλιν δύναταί τις νά 
έξάρη την αύταπάρνησιν τών γυναικών τούτων, αίτινες όδη- 
γούσι μετ’ αγάπης καί υπομονής τά κλονιζόμενα τών τυφλών 
βήματα, αΐτινες άναλαμβάνουσι τό επίμοχθον καί δυσχερές 
έργον τής διαφωτίσεως καί έκπαιδεύσεως αυτών.

Ή διευθύντρια ΊταλΙς, νέα έτι, είσήγαγεν ημάς μ,ετ’ εύ 
γενούς προσηνείας, είς την άνωτέραν τών παραδόσεων κλάσιν, 
συναδευομένη καί ΰπά μικράς πενταέτιδος τυφλής, ήτις κατ’ 
ούδένα λόγον ένόει νά άπομακρυνθή τής καλή; ταύτης θετής 
μητρός της. Είκοσι περίπου νεαοαί κόραι, φέρουσαι ομοιόμορ
φον στολήν, αί πλεισται ευειδείς, μέ πρόσωπα ζωηρά ροδό- 
πλαστα, χαρωπά, μέ όψιν άνθηροτάτην, ήσαν παρατεταγ- 
μέναι έπί τών θρανίων τής τάξεως. 05 οφθαλμοί αυτών, πλήν 
δύο, ήσαν ανοικτοί, περιστρεφόμενοι άπλανώς εντός τών κογ
χών, προσηλούμενοε άναισθήτω; καί άποτελούντε; επί τών 
ευειδών εκείνων νέων προσώπων σκληροτάτην ειρωνείαν τής φύ· 
σεως. Πόσον άρα πύρ θά άπέπεμπον, πόσας καρδίας θά Ισα- 
γήνςυον, πόσην χαράν καί συγκίνησιν καί μειδιάματα θά 
προύκάλουν, έάν αί άκτΐνες τού φωτός ήδύναντο νά διασχίσωσι 
τόν άφανή πλήν σκοτεινόν πέπλον των ! Ένόησαν έκ τών βη
μάτων μας ότι ξέναι προσήρχοντο εις έπίσκεψίν των καί ά· 
πασαι ήγέρθησαν πρός δεξίωσίν μας.

Ή διδάσκαλος τής τάξεως μάς παρουσίασε τότε μέγα 
βιβλίον τών τυφλών, οΰ οί χαρακτήρες έσχηματισμένοι διά τής 
αιχμής τής καρφίδος εξείχόν πω; έπί τού χάρτου. Μάς πα- 
ρεκάλεσε νά ύποδείξωμεν τήν σελίδα, έφ’ ή; έπεθυμούμεν νά 
άναγνώση ή έξεταζομένη, προ; ήν έγνώρισε τήν επικεφαλίδα 
τού κεφαλαίου ώ; καί τήν σελίδα, τήν όρισθεΐσαν πρός άνά- 
γνωσιν. Ή τυφλή έφυλλομέτρησε τά βιβλίον της, εύρε τήν 
σελίδα, ψαύσασα πάντοτε τόν χάρτην διά τών δακτύλων της 
καί ήρξατο άναγινώσκουσα. Ή χειρ της έτρεχεν επί τού έστι- 
γματισμένου χάρτου μετά θαυμασίας ταχύτητος, έν φ οί 
απλανείς οφθαλμοί της, ό'ργανα άχρηστα, έμενον προσηλωμένοι 
εις τό κενόν. Ή γλώσσα ήκολούθει τάς κινήσει; τής χειρός, 
αί λέξεις έροεον άπροσκόπτως, ή άνάγνωσις έγίνετο μετ’ έμ- 
φάσεως καί ύφους, ή ερμηνεία τών λέξεων, ή γραμματική καί 
συντακτική άνάλυσις μετά θαυμασίας επιτυχίας. Άφού κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον έξητάσθησάν τινες εις τήν άνάγνωσιν, ή 
διδάσκαλος παρουσίασεν είς τινας μέν τούτων τά άβάκια τών 
τυφλών, εις^άλλας δέ χάρτην καί γιαφίδα.

"Εγραψαν άλλαι μέν διά στιγμών κατά τό σύστηαα τών

τυφλών καί άλλαι διά γραφίδος άπαραλλάκτω; ώ; ημείς γοά- 
φομεν. Ούτε έν ορθογραφικόν λάθος, ούτε τήν έλαχίστην ανω
μαλίαν περί τήν γραφήν παρετηρήσαμέν που. Τά μαθήματα 
τής ιστορίας, τής γεωγραφίας έπί τής σφαίρα; τών μαθημα
τικών έξητάσθησάν μετά πολλής «ΰστηρότητος, άνεδείχθησαν 
δ’ αί τυφλαί άριστα καί έγκυκλοπαιδικώτατα κατηρτισμέναι, 

Ή έξέτασις τής γεωγραφίας παρέσχεν ήμίν ίδιάζον έν-; 
διαφέοον. Ήξεύρετε, ήρωτήσαμεν, μίαν τών εξεταζόμενων πού 
ευρίσκεται μικρά τις χώρα ο.ομαζομένη 'Ελλάς; Ή νεάνι; 
έμειδίασε μειδίαμα τυφλής, έ'θηκε τήν χείρα έπί τού χάρτου, 1 
έφ’ ού ώς έν άναγλύφω έσημειούντο τά διάφορα Ευρωπαϊκά 
κράτη. ’Ιδού, μάς είτε, θέσασα έπί τέλους τήν χείρα εις τό 
νότιον μ-έρος τού χάρτου. ’Αλλά, μάς παρετήοησεν, ή Ελλάς 
δέν είναι μικρά, άφού ύπήρξεν ή μήτηρ τών φώτων καί τού 
πολιτισμού. Μάς ώνόμασε τήν πρωτεύουσαν, πόλεις τίνάς, πο
ταμούς καί τά κυοιώτερα όρη. Περί Όλύμπου μάς εϊπεν δτι 
ήτον ή κατοικία τών θεών, οδς ώνόμασε μετά χάριτος καί 
γλυκύτητος ουρανίας. Μάς ώνόμασε τούς έξοχωτέρους άνδρας 
τής άρχαίας Ελλάδος, τροκαλέσασα τήν έκπλν.ξιν καί τόν 
θαυμασμόν μας. Έσημείωσε τήν γραμμήν άπ’ ’Αθηνών εις 
Νεάπολιν, πάντοτε διά τής χειρός της δεικνύουσα τάς θα- 
λάσσας άς διασχίζει τό άτμιπλοιον, τάς πόλεις είς άς προσ- 
σεγγίζει.

Εις άλλην κλάσιν ευρομεν τάς τυφλάς έργαζομένας. Αί 
μέν έρραπτον, άλλαι έ'πλεκον δι’ άγκυστρωτής βελόνης διά
φορα τρίχαπτα καί άλλαι έκέντων έπί καναβά. Αύο τούτων 
τή προσκλήσει τής διδασκάλου έτοποθετηθησαν πρό τού κλει- 
δοκ υμβάλου, τρίτη πρό οργάνου, αί λοιπαί δέ έν χορώ έψαλ
λαν τη συνοδεία τών οργάνων τούτων διάφορα άσματα καί 
προσευχάς. Γνωρίζουσι τήν μουσικήν θεωρητικώς, η μία δέ 
έκ τών παιζουσών εϊνε καί αξιόλογος συνθέτις. Οί δάκτυλοί 
των έπέτων έπί τών πλήκτρων μετ’ έλαφρότητος αξιοθαύμα
στου. "Έπαιζαν μέ πάθος, μέ αίσθημα, μέ πόνον. "Ηθελέ τις 
πιστεύσει δτι τό παράπονον τής ψυχ_ής των έπί τού αψύ
χου οργάνου, στένον καί κλαυθμηρίζον απέδιδε πιστώ; τά 
τήν καοδίαν εκείνων κατακλύζοντα αισθήματα. Μικρά τυφλή, 
ανάπηρος δέ και κατά τά λοιπόν σώμα αλλά εύφυεστάτη ετή- 
ρει τόν χρόνον τής μουσικής διά τής χειρός καί τής κεφαλής, 
μετά συγκινήσεω; καί προσηλώσεως, ήν ουδέποτε ήθελέ τις 
φαντασθή εις μικρόν παιδίον. *Ω ! ! θά μάθω καί έγώ νά 
παίζω, κυρία, μοί είπεν. Εϊνε τόσον ώραΐον πράγμα ή μουσική. 
Μοι φαίνεται δτι οί άγγελοι καταβαίνουν σιγά σιγά διά να 
μάς συνοδεύσουν είς τό άσμά μας. Έγώ δέν βλέπω τούς αν
θρώπους, αλλά βλέπω τούς αγγέλους, έξηκολούθησε καί ήρ· 
ξατο περιγράφουσα χωρίς νά παραλείψη ούτε τό χρώμα τής 
κόμη; των, ούτε τήν γλυκύτητα τών οφθαλμών τοιν, ούτε τό 
άνά τάς ουρανία; εκτάσεις πτερύγισμά των. Θά σο! θεραπεύ
σουν τούς οφθαλμούς, τή εΐπον καί θά βλέπης καί τούς ανθρώ
πους εντός ολίγου. ((’Όχι, δχι, δέν θέλω, διότι τότε δέν θά 
υ,είνω έδώ, πλησίον εις τάς καλά; άδελφάς καί δέν θά μάθω 
μουσικήν. Οί γονείς μου είναι πτωχοί, μά πολύ πτωχοί·0 
*Τπάρχουσι λοιπόν πλάσματα, είπον κατ’ έμαυτήν, τόσον δυσ
τυχή, ώστε νά προτιμώσι πρό τής άνοίςεω; έ'τι τού βίου των, 
τό σκότος, τό αιώνιον σκότος τής τυφλότητος μάλλον ή τ*| 
στεοήσει; καί αγωνίας βίου αθλίου. Τις οιδεν, έάν η παιόι-
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| ¿χε(νη δέν προαισθάνεται έν τή αθώα καί αγγελική ψυχή
δτι τό μέλλον της θά ήτο σκοτεινότερον, ότι ό βίος της 

θά διήρ/ετο έν οδυνηρά άθλιότητι πλησίον γονέων ϊσώ; κακών, 
¿»άοδων ίσως, έάν ή αναπηρία της δέν άπεμάκρυνεν αύτήν 
τή; μητρική; στέγη;.
- Καί άληθώ; μή αί τυφλαί αύται δέν είναι μυριάκις εύτυ 

χέστεραι τών δυστυχών εκείνων θυμάτων τής ένδειας καί έγ- 
χβταλείψεως, άτινα δι’ Sv τεμάχιον άρτου καί δι’ Ιν ράκος 
χυλίονται είς τόν βόρβορον τής ατιμίας καί διαφθοράς.

Τυγχάνουσαι αί τυφλαί ηθικής μορφώσεω; καί πνευματι
κές άναπτύξεως πλήρους, δέν εύρίσκουσιν αρα είς τήν άνά- 
γνωσιν ηθικών βιβλίων, είς τήν μουσικήν, τόν καλόν τούτον 
διερμηνέα καί σύντροφον τή; ψυχής, είς τήν έργασίαν, άνα- 
κοόφισιν, παρηγοριάν καί θάρρος, άτινα είς μάτην ζητεί ή. έν 
ταίς τοιόδοις τόν άρτον της ποριζομένη έκπεσούσα γυνή. *Η 
προσευχή άλλω;, ή πρό; τόν θεόν ακράδαντο; πίστις, ήν μετά 
τόση; εύΧαβείας διδάσκουσιν αύτχί; αί τρυφερώς αγαπώσαι 
χύιά; άδελφαί δέν εϊνε ή ύψίστη τών παρηγοριών διά τά; 
τρυφερά; τών τυφλών τούτων κορασίδων καρδίας; . . . . . .

Άπήλθομεν τή; σχολής ταύτης άποκομίζουσαι έντυπώ- 
σεις, συγκινούσας τήν ψυχήν καί ΙμβχλΧούσχς τό πνεύμα εις 
σκέψεις διαφόρου;. Δέ ύπάρχουσιν άρα καί παρ’ ήμϊν τοιαύτα 
απόκληρα τή; τύχη; πλάσματα, υπέρ ών οΰδεμία ποτέ έλή- 
φθη πρόνοια ; Δέν ύπάρχουσι τυφλαί, κωφάλαλοι, άνάπηροι, 
έρμαια τών φυσικών τούτων αθλιοτήτων πρός ά; ούδείς, ού- 
δεμία έξ ημών έτεινέ ποτε χείρα βοηθείας, έ'στρεψε βλέμμα 
συμπαθεία; καί ενδιαφέροντος ! Πόσαι περιουσίαι κολοσσιαϊαι 
διατίθενται άσκόπω; καί χάριν έπιδείξεω;, ενώ θεία πλάσματα 
ώ; ήμεί; στερούμενα φωτό; καί φωνής μένουσιν έγκαταλελειμ- 
μένα είς τήν τύχην τοιν ! 'Απανταχού τού πεπολιτισμένου 
κόσμου ή γυνή πρωτοστατεί, προίσταται, λαμβάνει τήν πρω
τοβουλίαν έπί τή; ίδρύσεω; τοιούτων ασύλων. Χιλιάδες γυναι
κείων χειρών τείνονται αρωγοί, έργάζονται, μοχθούσιν υπέρ 
τών ήδικημένων τούτων αδελφών μας. Αί γυναίκες τή: Νεα- 
πόλεω; έάν δέν άριθμώσιν είς τάς τάξεις αυτών εξόχους με- 
γαλοφυίας, έάν δέν έχωσι δόκτορας τής ιατρικής καί τή; 
νομικής, έχουσιν όμως τάγματα αδελφών μοναχών, άφωσιω- 
μένων είς πάντα δυστυχή καί πάσχοντα, καί άναλαμβανου 
σών μετά παραδειγματικής αΰταπαρνήσεως τήν προστασίαν 
’"ών άπροστατεύτων καί έγκαταλελειμμένων τούτων.

'Η θρησκεία οδηγεί τήν Νεαπολιτανίδα γυναίκα είς τήν 
μονήν, ήτι; δέν κρατεί αυτήν δεσμίαν είς τά άπόρθητα τείχη 
ση;. Αυτη τήν παραδίδει εις τήν φιλανθρωπίαν, ήτις έξαγνί- 
ζει τήν διάνοιαν καί έξευγενίζει τήν ψυχήν, ήτις μεταβάλλει 
αυτήν είς λειτουργόν καί αντιπρόσωπον τού 'Τψίστοϋ. Έν 
Ελλάδι δέν ύπάρχουσι σχεδόν μοναί γυναικών, άλ,λά ή φι
λανθρωπία αριθμεί έπί τών δακτύλων τάς άφωσιωμένας αυτή,

εκπληρούσας έπί τή; γης τό θεϊον κ>.1 εύγενές τή; εύ- 
ποιΐας επάγγελμα.

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Π ΙΤΤΑΔΑΚΗ
’··, Τά πρώτα τής νηπιότητός της έτ* διήλθεν έν Σύριρ οπου 
**Ρ’· τά τέλη τού έτους 1827 είχε καταφύγει ή οικογένεια

τού πατρό; της, διασωθείσα ώ; έκ θαύματος άπό τήν σπαρα
κτικήν καταστροφήν τή; αίμοβχφού; πατριδο; των Κρήτης.

’Εκεί έσπούδασε κατά πρώτον εις τό έκπαιδευτήριον τού 
εύπαιδεύτου καί εύεργετικωτάτου κ. Κόρη, θν διεδέχθη κατό
πιν ό επίσης ελλόγεμος καί γενναιόφρων άνήρ κ. Χίλνερ, υπό 
τήν δεςιάν διεύθυνσιν καί έπιμελεστάτην διδασκαλίαν τού 
οποίου έπερχίωσε τά σπουδάς της, κατά τήν τότε έπικρατού- 
σχν τάξιν τών μαθημάτων, καί έλαβεν έν τώ αύτώ εκπαιδευ
τηρίου θέσιν διδασκαλίσσης, μ' όλην τήν μικράν ηλικίαν της, 
ώ; αμοιβήν τής πεοικοσμούτης αυτήν αρετής, καί τή; έκτα
κτου πρό; τήν παιδείαν έπιδόσεώ; της· διδάξασα δέ έν αύτώ 
έπί δύο έτη πάνυ έπιτυχώς, έπεσπάσατο τά ζωηρά ευχαρι
στήρια καί τήν αγάπην τών τε σεβαστών αυτής προϊσταμένων 
καί ολοκλήρου τή; κοινωνίας τή; φιλοξένου νήσου.

Κατά τού; χρόνους τών σπουδών της, μεταβάντος είς Σύ
ρον τού αειμνήστου Ίωάννου Καποδιστρίου, καί έπισκετθέντος 
τά έκπαιδευτήριον έν φ έδ.δάσκετο, τοσούτον έθέλχθη έκ τε 
τής κοσμιότητος τού εύγενοϋ; ήθους καί τών εΰστόχων καί 
εμβριθών απαντήσεων της, ωστε τήν έπήνεσεν ένώπιον πάν
των τών παρευρεθέντων, βρχβεύσας αυτήν δι’ αργυρού μεταλ
λίου φέροντος έπί τού ενός μέρους τό ό'νομά του καί επί τού 
έτέρου κλάδον φοίνικος, οπερ δι’ ερυθρά; ταινίας άνήρτησεν 
άπό τού λαιμού της, έπευχόμενο; αυτή νά δρέπή πάντοτε 
ευθαλείς στεφάνους δάφνης, είς τό εύγενές στάδιον τών 
γραμμάτων καί τής προόδου· ή δέ δλως πατρική καί έγκάρ- 
διος αύτη ευχή έξεπληρώθη πληρέστατα εις τόν μετέπειτα 
βίον της.

"Ο:ε δέ κατόπιν ήλθεν είς ’Αθήνας έξ ’Αμερικής ο αίδέ- 
σιμος κ. Χίλλ μετά τής έναρέτου καί εύπαιδεύτου συζύγου 
του, καί συνέστησαν τήν έπί τοσαΰτα έτη λίαν καρποφορώ; 
έργασθεϊσαν πρός ηθικήν καί πνευματικήν διάπλασιν τού γυ
ναικείου φύλου, σχολήν, καί έμαθον τάς άρετάς τής έν λόγω 
διδασκαλίσσης, μ,ετέβη τώ 1832 είς Σύρον ή κ. Χίλλ κατά 
τάς ημέρας τών έξετάσεων του εκπαιδευτηρίου Χίλνερ, άς 
παρακολουθήσασα μέχρι τέλους καί έκτιμήσασα έπαξίως τά 
έ'ξοχα αύτής πλεονεκτήματα, έζήτησε παρά τού κ. διευθυντού 
τήν επί διδασκαλική ίκανότητι καί σεμνοπρεπεία διακρινο- 
μένην Ελένην Πιτταδάκη, δπω; διδάξη έν τώ ύπ’ αύτής διευ- 
θυνομένω παρθεναγωγείου τήν έλλην. γλώσσαν.

Ό σεβαστός καί φιλόστοργος αύτής προστάτης κ. Χίλνερ, 
έλυπήθη πολύ διά τούτο· πλήν ήναγκάσθη νά υποχωρήσ  ̂
απέναντι τών έπιμόνων παρακλήσεων συναδέλφου εΰγενούς 
καί σεβαστής οϊα ή κ. Χίλλ, καί ή; τό άρτισόστατον έκπαι- 
δευτήριον είχεν ανάγκην τής συνδρομής παντός εύγενούς τής 
προόδου φίλου, καί νά παραχωρήση μετά πολλή; του στενο
χώριας καί θλίψεως, τόν μαργαρίτην τούτον τού εκπαιδευτη
ρίου του, ώ; πάντοτε άπεκάλει αύτήν· συνοδίύσας τήν πρός 
τούτο άδειάν της μετά λίαν συγκινητικού ευχαριστηρίου, εν φ 
έξεθείαζε τήν διαψίλειαν τών χριστιανικών αρετών καί τήν έκ
τακτον διδασκαλικήν Ικανότητα τής προστατευομένης του, 
έπευχόμενο; αυτή ϊνα ή Θεία Πρόνοια σκέπη »αί ενισχύη είς 
τό επίμοχθον καί άκανθώδες στάδιον είς δ είσήρχετο.

Παραλαβούσα δέ τότε μεθ’ έαυτής ή αείμνηστο; κ. Χίλλ 
τήν εκλεκτήν της θυγατέρα, ώ; άπ’ αρχής ώνόμασε καί άπε- 

• κάλει πάντοτε, συναιρέσει τών γονέων της, οΐτινε; καί τήν πα-
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οηκολούθησαν έγκατασταθέντες εις Αθήνας, έπανέκαμψεν 
ύπερχαρής είς ’Αθήνας, όπου τή ανέθεσε τήν διδασκαλίαν 
τών έλλην. μαθημάτων καί τήν επίβλεψιν τών χε ροτε/νημά
των εις τά δποΐα μετά ίδιαζούσης καλαισθησία; καί λεπτό
τητα; κατεγίνετο.

Μη καταβαλλομένη δέ έκ τών πολυειδών κόπων καί α
σχολιών ούς τά νέα αυτής καθήκοντα τή έπεβαλλον, άλλά 
πάντοτε ακμαία καί ακάματος, ώ; η τον επιμελής καί φιλότι- 
τιμοί, δέν άφινεν ούδ’ αύτάς τάς ολίγας τής άνέσεώς της 
ώρας νά παρέρ/ωνται μάτην άλλά Ισπούδαζε καί κατεγί
νετο εις την έκμάθησιν τής γαλλικής καί αγγλικής γλώσσης, 
εις άς καταπληκτικά; έποίει προόδους* έφ’ ώ καθ’ ί.κάστην 
έγίνετο προσφιλέστερα τή κ. Χίλλ ή εκλεκτή αυτής θυγάτηρ, 
ής τήν πρός παν ευγενές καί υψηλόν έργον άπρόσκοπτον επί 
δοσιν άνεκοίνου μετά ζοιηοάς εύχαριστήσεως πρός τάς λογίους 
καί άξιοτίμους αυτής φίλας.

"Οταν ήλθεν δ αείμνηστο; βασιλεύς "Οθων εις τήν 'Ελ
λάδα καί άπεφασίοθη κατά τό 1834 έτος ή σόστασις τού 
πρώτου δημοτικού σχολείου τών κορασίων εις Ναύπλιον, δ τότε 
υπουργός τής ΙΙαιδείας κ. Ψύλλας, έξελέξατο τήν 'Ελένην 
Πιτταδάκη, ώς τήν μόνην κατάλληλον ό'πως τή έμπιστευθή 
τό "Εθνος, τό πολύμοχθον καί δυσχερέστατον κατά τήν επο
χήν εκείνην έργον τής συστάσεως καί διευθύνσεως σχολείου 
τών κορασίων* οθεν μετέβη αυτοπροσώπως παρά τή σεβ. καί 
εΰγενεστάτη διευθυντρία κ. Χίλλ καί τήν παρεκάλεσε θερμώς, 
ΐνα παραχωρήση τήν εκλεκτήν αυτής καί φιλτάτην θυγατέρα, 
εις τό "Εθνος, οπεο εις τάς παρ’ όλων άνεγνωρισμένα; έξοχους 
άρετάς, τήν άδιαφιλονείκητον διδασκαλικήν ικανότητα καί 
μητρικήν έπαγρύπνησιν αυτής, ήθελε νά έμπιστευθή τήν ήθι 
κήν διάπλασιν καί πνευματικήν δια μόρφωσιν τών μελλουσών 
μητέρων τής Ελλάδος.

Μετά κεραυνοβόλου καταπλήξεως καί ψυχικού άλγους 
ήκουσεν ή φιλόστοργος προστάτις τής 'Ελένης Πιτταδάκη τήν 
παράκλησιν ταύτην τού κ. Ψύλλα, προς 8ν πλείστας ώφειλον 
χάριτας σπουδαίως συντελεσάσας, δπως ΰπερνικηθώσιν αί πολυ- 
ειδεΐς δυσχέρειαι, αΐτινές είσιν άναπόφευκτον παρακολούθημα 
πάσης υψηλής καί εύτολμου έπιχειοήσεως* διό ευρεθείσα εις 
τήν άναπόφευκτον ανάγκην τής υποχωρήσεως, ΐνα μή δυσαοε- 
στήση τόν πρώτον τής Ελλάδος υπουργόν, καί πολύτιμον οι
κογενειακόν φίλον, έδωκε τήν άίειαν νά άπέλθη τού εκπαι
δευτηρίου της, μετά διετή εν αύτώ διδασκαλίαν, ή Πιττα- 
δάκη, μετά βαθυτάτης θλίψεως ήν ουδαμώς έπεχείρει ν’ άπο- 
κρύψη. Ό δέ αιδέσιμος καί ρ.εγάτιμος κ. Χίλλ δστις ιδια
ζόντως έτίαα τά έξοχα πλεονεκτήματα τής ‘Ελληνίδο; διδα- 
σκαλίσσης τού εκπαιδευτηρίου του, προσέφερεν αυτή ώ; ενθύ
μιου, πολύτιμον κόσμημα,συνωδευμένον υπό περιποιητικωτάτου 
εγγράφου ζωηρών ευχαριστήσεων καί έξακολουθών μέχρι τού 
θανάτου της νά τιμά καί αγαπά αυτήν μετά τής εναρέτου 
συζύγου, ώ; ιδίαν εαυτών θυγατέρα.

Μεταβάσα ή Ε λένη Πιτταδάκη εις Ναύπλιον μετά τής 
οικογένειας της, συνέστησε καί διωογάνωσε τήν πρώτην δημο 
τικήν σχολήν τών κορασίων ή; οί καρποί τοσούτον ευηρέστησαν ; 
πάντας, ώστε ή δημοτική άρχή κατενθουσιασμένη προσέφερεν 
αυτή μετά τό πέρας τών Εξετάσεων στέφανον δάφνης μέ τα ι
νίας λεύκάς καί κυανά;, συνοδευόμενον υπό λίαν ενθουσιώδους

ευχαριστηρίου. Τρία δλα έτη διηύθυνε τήν σχολήν ταύτην, 
κατά τά διάστημα τών οποίων έλαβε διάφορα ευχαριστήρια 
έγγραφα τής τε έλλην. κυβερνήσεως καί τής δημ,οτικης άρχής 
Ναυπλίου εις τό τέλος τών δποίων ή έλλην. κυβέρνησις τή 
έζήτησε τόν κατάλογον τών ονομάτων τών κορασίων τής άνω- 
τάτης τάξεως, έξ ώ/ έκλέξασα 6, τά επιμελέστερα καί ευ
φυέστερα, έγραψεν εις τήν διευθύντριαν καί τήν δημ, αρχήν 
Ναυπλίου, νά συ<εννοηθώσι μετά τών γονέων τώνειρημένων κο
ρασίων, κατά τάς ιδιαιτέρας αυτών οδηγίας, νά τά παραλαβή 
μεθ’ έαυτής, καί νά μεταβή εις ’Αθήνας, άφίνουσα διάδοχόν 
της εις τήν έν Ναυπλία σχολήν έκ τών μαθητριών της έκεί- 
νην ήν ήθελε κρίνει άξίαν τής εμπιστοσύνης τη;· διό έκλέ
ξασα, άφήκε τήν εύφυά καί έπιμελή μαθήτριάν της, Πολυσί- 
μην Κουσκούρη διά τήν έκπαίδευσιν καί μόρφωσιν τής δποίας 
μετά μητρικού όλως ένδιαφέροντος είχε κοπιάσει.

Ή δημοτική άρχή μετά θλίψεως ειδε τήν έκ τής έν λόγα> 
σχολής άποχώοησιν διευθυντρίας, ή τι; τοσούτον έτίμησε τήν 
Ναυπλιακήν κοινωνίαν διά τού σεμνοπρεπούς καί έμβριθοϋς 
χαρακτήρός της, καί τής οποίας ή άκάματος καί ύγειεστάτη 
διδασκαλία τοσούτους άπέφερεν αγλαούς καρπούς, έφ’ ω καί δι’ 
έκτενούς εγγράφου της τή έξέφρασε τόν βαθύν σεβασμόν καί 
τήν άπειρον ευγνωμοσύνην ήν τή ώφειλεν ολόκληρος ή κοινωνία 
Ναυπλίου, διάπούς άτρύτους κόπους ους μετ’ αγγελικής αύ- 
ταπαρνήσεως κατέβαλε πρός διορνάνιυσιν καί τακτικήν λει
τουργίαν τής σχολής, ιδία δέ διά τήν μητρικήν έπαγρύπνη. 
σιν καί χριστιανικήν παιδαγώγησιν τών έμπιστευθέντων αυτή 
κορασίων. Συγκινητικωτάτη καί πανηγυρική υπήρξεν ή έκ 
Ναυπλίου άναχώρησις τής είοηχένη; διδασκαλίσσης διότι ά- 
παντες οι γονείς συνώδευσαν αΰτην μέχρι τής παραλίας δακρύ- 
οντες καί έπευχόμενοι αυτή τά καλόν κατευόδιον.

Παραλαβούσα τά έκλεχθέντα 6 κοράσια, ήλθεν εις ’Αθή
νας δπου έπιτροπή έκ Σεβ. καί λογίων άνδρών συνισταμένη, 
ύπεδέχθη αυτήν μετά ζωηρών ένδείξεων έκτιμήσεως καί σε
βασμού, καί τή έδήλωσεν δτι προσεκλήθη ΐνα διά τών φώ
των καί τών θείων αυτής άρετών θέση τόν θεμέλιον λίθον 
τού ’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου, πρός τόν σκοπιν τού οποίου 
είχον καί ούτοι έκλέξει άλλα 12 κοράσια άτινα μετά τών 
έκ Ναυπλίου έλθόντων ήθελον χρησιμεύσει ως βάσι; τής δ- 
πάρξεο̂ ς τής έ/ αύτώ διδασκαλίας.

Τής διδασκαλίας της δέ ήρξατο έν τή πρός τούτο ένοι- 
κιασθείση οικία τού αρχαιολόγου κ. Πιττάκη (κατά τήν συν
οικίαν Χουρμαδιά.) έτειδή δέ ηύξάνετο ταχέως ο αριθμός τών 
φοιτωσών μαθητριών ήναγκάσθη έπανειλημμένω; ή έπι-ροπή να 
ένοικιάση εΰρυχωοότερα οικήματα πρός άπρόσκοπτον λειτουρ
γίαν τής διδασκαλίας καί ώς τοιαύτα έμίσθωσε τά τών κ.κ. 
Λογοθέτου, Βενθύλου καί Δοσίου· έν τώ Άρσακείω δέ διη- 
τώντο τότε καί υπότροφα κοράσια 20 μέν τής κυβερνήσεως, 
φιλομούσων δέ ιδιωτών 23* καί ούτω ήρχισε τή άόκνω φρον- 
τίδι καί δεξιά διευθύνσει τής μακαρίτιδος, καί τής άξιοτίμου 
έπιτροπής, νά λειτουργή κανονικώς καί βαδίζη δγιώ; καί 
ασφαλώς προοδεύον τό Άρσάκειον Παρθεναγωγεϊον.

Έν τώ μεταξύ δέ ή αείμνηστος τής Ελλάδος άνασσα 
’Αμαλία, άφορώσα εις τήν ταχυτέραν άνάπτυξιν τών έκ δου
λείας τότε είς οΰχί εύάρεστον πνευματικήν κατάστασιν ευρι
σκομένων Έλληνίδων, ποοσεκάλεσε, διά τών οικείων άρχών,
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12 κοράσια, άνά £ν έξ έκάστου τών 12 Νομών τής Έλλά 
f e  ¿πως τά έκπαιδεύση έκ τού ιδιαιτέρου αυτής ταμείου, 
¿ναθΐσασα τήν παίδευσεν αυτών, εις τήν πρός τούτο κληθεί- 
ββν έξ Ευρώπη; Γαλλίδα διδάσκαλον Barmerand* άλλ’ 
επειδή αυτη δέν ήδυνήθη ν’ άναταποκοιθή είς τόν εύγενή 
τήςάνάσσης σκοπόν περιέπεσεν είς τήν δυσμένειάν της. Τότε 
έσκέφθη νά έμπιστευθή τήν παρακαταθήκην ταύτην εις τήν 
'Ελένην Πιτταδάκη, ώς τήν μόνην άξίαν τοιαύτης υψηλής 
Ιμπιστοσύνης- δθεν προσκαλέσασα τήν ’Επιτροπήν τού ’Αρ
σάκειου, έδήλωσεν αυτή τήν σκέψιν της ταύτην, καί τήν 
πσρεκάλεσε νά γνωστοποιήση τούτο είς τήν έν λόγω διευ 
ήύντριαν, καί τή προτείνωσι νά δεχθή καί άναλάβη τήν 
διδασκαλίαν καί μόρφωσιν τών ρηθέντων 12 κορασίων, άτινα 
θέλει έμι ςιστευθή ή άνασσά της εις τήν άνεξάντλητον καί 
άκαταπόνητον αυτής μητρικήν έπαγρύπνησιν καί διδασκαλι
κήν έπιμέλειαν καί φροντίδα.

Ή αξιότιμος έπιτροπή τού Άρσακείου, -/¡τις ιδιαιτέρως 
έτίμα αυτήν καί έθαύμαζε τήν δεξιάν καί συνετωτάτην διορ- 
γάνωσιν καί διεύθυνσιν τού έμπιστευθέντος αυτή ίεοού καθι- 
δρύματος, μετά πολλής λύπης ένέδωκεν είς τήν επίμονον επι
θυμίαν της άνάσσης, ήν άνήγγειλεν είς τήν Πιτταδάκη μ,ετά 
βαθεία; θλίψεως, Άπερχομένη δέ δπως άναλάβη τό βάρος 
καί τήν ευθύνην τών νέων αυτής καθηκόντων, έλαβε θεομότα- 
τον ευχαριστήριον παρά τής Έπιτροπής τού ’Αρσάκειου, έν 
πολυτελεΐ πλαισίω πεοιεστεμμένω κλάδοι; ικύρτου καί έλαίας, 
τεκμήοιον βαθείας καί άπαραγράπτου μ,νήμης καί ευγνωμο
σύνης.

Άτυχώς άπαντα τά ιερά καί πολύτιμα ταύτα κειμήλια 
τών πνευματικών άγώνων τή; πολυετούς διδασκαλικής υπη
ρεσίας της άπωλέσθησαν κατά τόν πρόωρον καί άπροσδόκητον 
θάνατόν της, μετά τή; πλούσιας καί σπουδαία; βιβλιοθήκης 
Της καί δέν άπέμεινεν ήυ,ϊν έκ τής πολυκλαύστου ταύτης καί 
«<Χ ου διδασκαλίσσης (ή ή γλυκεία άνάμνητίς της.

Άναλαβούσα τά νέα αυτή; καθήκοντα ή άκούρχστος καί 
μίτριόφρων Πιτταδάκη προσείλκυσεν έντός βραχυτάτου χρό- 
»»  διά τής συνήθους αυτή αύταπαρνήσεως έπιμελείας καί 
ζήλου, τήν εύνοιαν καί έκτίμ.ησιν τής άνάσσης, ή'τις ώς ένδει- 
ί»ν σή; εύνοίας καί εύαρεσκείας της τή έπεμψε κατά τήν η
μέραν τή; επετείου εορτής της, πολύτιμον δακτύλιον, μετά 
πιριποιητικωτάτου ευχαριστηρίου έν ώ σύν τοϊς άλλοι; τή πα- 
ρεχώοει τήν άδειαν νά δεχθή δσα ήθελον τή έμπιστευθή καί 
ίδιώται κοράσια πρός διδασκαλίαν γενομένη; γνωσΥής τής 
άδείας ταύτης προσήλθον έντός ολίγου τόσα κοράσια, ώστε 
*γένετο τέλειον ιδιωτικόν Παρθεναγωγεϊον υπό τόν άμεσον 
■προστασίαν τής άνάσσης, καί έν ώ έδίϊασκον οΐ σεβαστότεοοι

ελλογιμώτεροι καθηγηταί καί διδάσκαλοι τού τότε χρόνου.
: Μετά τό πέρα; τής έκπαιδεύσεω; τών ρηθέντων 12 κορα- 

L®«v, ατινα λαβόντα διδασκαλικά πτυχία άπήλθον άλλα ώς 
διδασκάλισσαι είς τάς έπαρχίας των, καί άλλα έπανήλθον είς 
■*ς εστίας -σων, τό ώ; εΐρηται Παρθεναγωγεϊον έξηκολούθει 
λειτουργούν καί άκμάζον, έχον έσωτερικάς καί εξωτερικά; μα- 
^τρια; πολλάς. "Οτε, ό τότε διευθυντής τών σχολείων κ. 
Χρυσοβέργης, μετά τού συλλόγου τής έπιτροπής, τήν παρεκά- 
λ»σαν θερμώς, νά μή άρνηθή τήν πολύτιμον μητρικήν της 

δαγώγησιν καί είς τούς μεγίστην έχοντας ανάγκην αυτήςπαι

αδελφού; ΙΙειραιεϊς* άλλά νά κατέλθη είς Πειραιά και άνα- 
λάοη καί έκεΐ τήν ιδρυσιν δημοτικής σχολής τών κορασίων, 
έ πει δ ή εως τότε ό Πειραιεύ; έστερεϊτο τοιαύτης, πλήν ή μα- 
καοΐτις έχουσα τότε πολλάς οίκοσίτους μαθήτριας, καί επο
μένως εΰθύνας καί υποχρεώσεις απέναντι τών γονέων, ήρνείτο 

τήν νέαν ταύτην μετατόπισιν, άλλά, ούτοι κατώρ-
θωσαν επί τέλους συνεννοηθέντες μετά τών γονέων τών έν λό- 
γω κορασίων, νά τήν ι.είσωσι νά παραλάβη άπαντα τά οίκό- 
σιτα κοράσια της, καί νά κατέλθη είς Πειραιά δπου συνέ
στησε καί ύιωργάνωσε τό πρώτον καί έκεΐ δημοτικόν σχολεϊον 
τών κιρασίων, διδάσκουτα έν αΰτώ μέχρι τής άποκαταστά- 
σεώς της, ό'τε καί πάλιν μετεκαλέσατο έκ Ναυπλίου τήν α 
γαπητήν αυτής μαθήτριαν Πολυτίμην Κουσκούρη, πρός ήν 
παοέόωιε τό έν Πειραιεΐ σχολεϊον, ύπανδρευθεϊσα τόν έμπορον 
Δημητριον Κορφίτην- πλήν υπήρξε λίαν άτυχή; κατά τόν 
γάμον της, συνδεθεϊσα μοιραίω; μετ’ άνθρώπου δλως άνικά- 
νου δπως γνωρίσφ καί έκτιμήσφ τάς άρετάς καί τήν άξίαν τής 
συζύγου του.

Καί μετά τήν άποκατάστασίν της δέ, δέν έπαυεν ή δη
μοτική άρχή Πειραιώς καί οί γονείς τών πολυπληθών μαθη
τριών τη;, νά τήν παρακαλώσι κάί ίκετεύωσ. νά άναδε/θή αύ- 
θις δημοσίαν υπηρεσίαν καί νά έπανέλθφ έν τώ μέσα) τών μα
θητριών τη;· αύτη δέ ένδώσασα έπί τέλου; είς τά; αδιάλει
πτου; παρακλήσεις των, μετά τή; χαρακιτριζούση; αυτήν 
αγγελικής αύταπαρνήσεως, έπανήλθε πάλιν έν τή συναινέσει 
τού συζύγου της, είς τάς προσφιλείς αύτη ένασχολήσεις, άνα
λαβούσα τήν διεύθυνσιν τής δημοτικής σχολής Πειραιώς, έξ 
ής ή Πολύτιμη Κουσκούρη άπηλθε μετατεθεϊσα είς ’Αθή
νας, καί έν ή έξηλολούθει έπί τινα χρόνον έργαζομένη μέ 
τόν αύτάν ώς καί πρότεοον ζήλον καί έπιμέλειαν, άλλά 
κατά τόν χρόνον τούτον έπήλθεν ό θάνατος τού φιλοστόργου 
αύτής πατρός, ούτινος  ̂ απώλεια καιριώτατα επληξε τήν 
εύαίσθητον καί φιλοστοργωτάτην αύτή; καρδίαν, δι’ § άσθε- 
νήσασκ ήναγκάσθη νά μεταβή είς Αθήνας πρός άνάρρωσιν καί 
έκεΐ άπροσδοκήτως άπέθανε τήν α'. Ίανουαρίου τού έτους 
1855, καί ούτω έσβυσεν ό σελαγίζων ούτος άστήρ δ διαφώ
τισα; καί καθαδηγήσας είς τήν δδόν τής άρετής καί τών 
φώτων τάς πρώτας μητέρας τή; έκ τή; μακρά; δουλεία; άνα- 
γεννωμένη; Έλλάδο;.

Έν Χανι'οις. 'Ελένη Μιχ. Γιχνναχάκη.

ΚΙΝ4ΥΝ0Ι  ΕΚ « Τ » ! 0 Τ Η Τ 0 ί  ΚΑΙ Ι Ϊ Ε Ρ Ι Ε Ρ Π Α ί
'Η Μαρία κατοικεί έν Τριπόλει, έξηπλωμένη δ’ έπί διβα

νίου έμφαίνει τήν κατέχουσαν αύτήν δυσθυμίαν μακράν τού 
νά έχη τόν νούν προσηλωμένον είς τό βιβλίον δπερ κρατεί 
φαίνεται δλως άφηρημένη. 1

Τά παράθυρον είναι ήμίκλειστον, δ δέ ήλιος τού ‘Οκτω
βρίου ρίπτει δι’ αύτοϋ τάς γλυκερά; άκτΐνάς του.

Ή Μαρία έναπολεΐ τά παρελθόν- άναμιμνήσκεται τού μό
λις πρό τινων μηνών τελεσθέντος γάμου της- Ενθυμείται μίαν 
πρός μίαν τάς ημέρας αΐτινες έκτοτε παοήλθαν καί ΰψοΐ τούς 
ώμους.

Ή Μαοία δέν είναι κομψή, καί έν τούτοι; βλέπων τις αύ
τήν αισθάνεται δτι είναι αξιαγάπητος.
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Κχί δμως αίί:η 5έν αγαπά. Δ ιατί; Ή αυτή πάντοτε 
ιστορία. Εύπορος άστή, ’Αθηναία, έθαμβώθη έκ των αιθουσών 
των υψηλών λεγομένων κύκλων καί £έν κατενόει ότι ό σύζυ
γος αυτή; Γεώργιος Δούκας, καίτοι ζών εν έξοχή τους ίέκα 
¡χήνας του έτους, τή προσέφερε τίριιον όνορια, αγαθήν καρ ί̂αν 
καί σρριγώσαν νεότητα. *Ω ! εάν ήτο άνθρωπος του συρμού, 
εάν α: γυναίκες εκρυφομίΧουν περί της τρέλλας του, τότε ή 
νεανίς μας θά ι̂έκρινε την εκ των κυανών οφθαλμών του έκ- 
πεμπομένην ειλικρίνειαν καί θά ώπλίζετο μέ. περισσοτέραν 
πρός αυτόν συμπάθειαν. Ήγνόει ότι έν Άθήναις δ χνήρ $ια 
τρέχει τόν κίνδυνον νά μη αγαπά καί ότι η έρηυία καί ή αΰρα 
των δασών είναι οί καλλίτεροι σύμβουλοι τής καρδίας. 'Υπό 
την διαύγειαν τής ρύσεως, πέραν τής τύρβης των πόλεων, έν 
ταίς άθώαις άγροτικαΐς μερίμναις, ότε ή γή παρέχει την αμοι
βήν τών κόπων μας, ότε δταγελώσιν επ’ αυτής η πρασιά, τά 
άνθη, οί καρποί, τά δένδρα, ναί, τότε συναυξάνει καί ό έρως 
καί ή συζυγική ά ¡'άπη !

Άλλα τούτο πολλαί άγνοούσι γυναίκες.
Εΐ; τήν κατηγορίαν ταύτην ΰπήγετο καί ή Μαρία.

Β\
*Ηδη ρεμβάζει· ο ήλιος έδυε καί αί υσταται αυτού φω- 

τοβολαί άντανακλώσαι επί τών ποικιλοχρόων ταπήτων μόλις 
προσέψαυον αυτήν, ότε ώς άφυπνισθεΐσα σπεύδει νά κλείσγ τά 
παρχθυρόψυλλα. Πλησίον τού παραθύρου έκειτο μικρόν έπιπλον 
συνήθως κλειδωμένου. Τήν ήμέραν ταύτην, τό κλειδίον έμει- 
νεν απ' έξω καί έντός τού ενός ήμιανοίκτου συρταρίου του ή 
Μαρία διέκρινε δέσμην ¿πιστολών επ’ όνόματι τού Γεωργίου.

Ή λεπτή καί έλαρρά γραρή ένέραινε γυναικεΐον χαρα
κτήρα. έν άκρα δέ σιγή καί κεκλεισμένων τών θυρών, σγεδόν 
έν σκότει, έλυσε τό δέιχα καί ήρ/ισε τήν άνάγνωσιν.

Πρώτη έπιστολή.
«’Α γαπητέ μοι,

«Μή συλλογίζεσαι ! Σοί έζήτησα δέσμην ρόδων καί συ 
μοί στέλλεις ρόρτωμα άνθέων. Σέ συγχωρώ, άλλ’ έσο Φρό
νιμος εις τό εξής.

Ά θη νά .»
Δέσμη ¿πιστολών είναι ώς βιβλίον. Έπιθυυεΐ τις νά τάς 

ρυλλομετρήση πριν ή προσεκτικώς τάς άναγνώση. Ή Μαρία 
εκ τού μέσου τής δέσμης άνέσυρε γραμμάτιου περιβεβλημένον 
ράκελλον κοσμούμενου ΰπ’ αργυρού μονογράμματος. Δέν είχε 
μέγεθος πλειότερον τού άλλου, πλήν έλεγε κάτι περισσότερον.

Έτελείονε διά τών ακολούθων λεξεων. «Νυμρεύσου αυτήν 
άρού τήν άγαπας !» ώς ϋπογραρή έρέρετο Άθηνά.Άπό τούδε 
ή άνάγνωσις καθίστατο άρευκτος καί έπί πολύ κατέγεινεν είς 
τούτο ή κομψή περίεργός μας.

Συνεκινήθη δ’ ίκανώς, αί χείρες αυτής έτρεμαν, κυρίως 
καθώς έξεδίπλονεν έκάστην έπιστολήν· έρρίγησε μάλιστα υπό 
θυμού καί είτα έγένετο ερυθρά.

Αίφνης, ακούει ρωνή.ν κράζουσαν αυτήν έξωθεν. Ήτον ό 
σύζυγός της όστις Ιπανήρχετο. Εκείνη έκλεισε τό συρτάοιον, 
έδραμεν είς τήν κλίμακα καί ευρέθη πρόσωπον πρός πρόσωπον 
απέναντι τού Γεωργίου

Ήν έκεί ορθός, τό πυροβόλον άτημελώς έπ’ ώμου, τόν πί
λον άνά χείρας, ολίγον κονιαρτισμένος, άσθμαίνων. άλλά νέος, 
ισχυρός καί χαρίεις.

Ή ημέρα ήτο καλή καί κατά τήν συνήθειάν του διηγείτο 
τά τού κυνηγίου.

Ή Μαρία έθεώρει χωρίς ν’ άνοίξτι τά στόμα, καίτοι δέ 
τόν παρετήρει καί ήκουε τήν παλλομένην καί καθαράν αυτού 
φωνήν, ενόμιζεν ότι ακούει άλλου ρωνήν, γλυκυτέραν, γυναι- 
κός, ητις τω εψιθύριζεν είς τό ούς. «Είσαι ωραίος.»

— Αποκρίθητί μοι λοιπόν ! τη, είπε τέλος ο Γεώργιος, 
Τρεις φοραΐς τό ίδιο ζήτημα. Θέλεις νά φάμε σέ μισή ώοα ; 
Έπέθαν’ απ’ τήν πείνα. Θέλεις ;

— Πολυ καλά ! Πολύ καλά ! είπεν έκείνη έξεργομένη τ«  
αναισθησίας της.

Εν ώ εκείνος χνέβαινεν είς τό οίκημά του, αυτη έμεινεν 
εις την άναβάθραν, θωπεύουσα διά τής νευρικής χειρός της τήν 
κεφαλήν τού Ποσειδώνος, τού εΰνοουμένου κυνχοίου της. Τί νά 
όιελογίζετο ακόμη ; Μετά τινων στιγμών αμφίβολον στάσιν, 
ανήλθο ζωηρώς τήν κλίμακα.

Ρ .
Εν τω κ πνιστηρίω, απέναντι τού συρταρίου τού αυτού 

σκεύους περί ού ώμιλήσχμεν, ή Μαρία έπανέλαβε τήν διακο- 
πείσαν αναγνωσιν- ανοίγει τήν τελευταίαν τής δέσμης έπι
στολήν.

«Φίλτατέ μοι
«Λέγουσιν ότι ή άρρχβωνιαστική σου είναι χαριεστάτη 

καί γνωρίζω ότι τήν αγαπάς. Σάς εύχομαι ευτυχίαν. Ά λ 
λως τε όέν έχει τήν ευτυχίαν ήν λαμβάνει παρ’ έμού ; Τό 

ηξεύρει τουλάχιστον ότι είναι ευτυχής ;
αΧαερε. «Ά θηνά».
'Ήτο ή μήτηρ του.
Η Μαρία επανεδίπλωσε τάς έπιστολάς καί τάς έκλεισεν, 

έπειτα έκαθησεν εις τό παρά τό παράθυρον έδώλιον σκεπτο- 
μένη . . .

ΙΙαρηοχετο δ’ ή ώρα καί αυτη ήτο τοσούτο βεβυθισιχενη 
εις τά έν έγρηγόρσει ονείρατά της ώστε δέν ένόησεν ότι ήλθεν 
ο Γεώργιος, όστις στηριχθείς έπί τού όπισθεν μ.έρους τού εδω
λίου είπε τελών-ί

— Κυρία είν’ έτοιμον !
Η Μαρία ύψωσε πρός αυτόν τούς οφθαλμούς βεβρεγμένους.
— Κλαίεις ;
— *0 /1, είπεν έγειρομένη καί θλίψασα τάς χείρας αυτού 

είπεν :
— Είσχι ανεκτίμητος σύζυγος, ίδού τό πάν !
Ή Μαρία έξήχθη- τής απάτης. Αί γυναίκες πρέπει νά 

συνταυτίζωσι μετ’ ε’λικρινείας καί άδολου αγάπης τήν τύχην 

αυτών πρός τήν τού άνδρός των καί τής οίκονενείας των, νά 
μή έκθαμβώνται δέ έκ τών έπιπλάστων καί φθοροποιών μεγα
λείων όταν ταύτα έξ ανάγκης δέν περιλαμβάνονται έντός 
τού κύκλου τής ένεργείας των.

Μ αρία Τοπάλη.

ΤΗ ι Β Ρ Ε Φ ΙΚ Η * Μ Ο Γ  Ε ΙΚ Ο Ν Ι

Ά νεπ ισ τρ επ τε ί παρήλθες, βρεφική μου ηλικία ,
Ώ ς  καπνός λυθείς είς νέφη, ώς φαιδρά τις οπτασία ! 
’Έ φυγες, ώς φεύγει πτίλον είς εύρέα νώτ’  ανέμων.
Κ ’ έν ριπή έξηφχνίσθης, ηλικία μου ευδαίμων.
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0ύ?5* τώρα ενθυμούμαι, ψυχρά λήθη σέ καλύπτει'
•Η σχ'ά τού πχοελθόντος άπό τ ’ ομμχ μου σέ κουπτει . . .
Μάτην έρευνα ή μνήμη ^  τό σκύτος, ούδέν βλέπει . . .
Άδιάοοηκτος, φιΰ ! πέπλος παν τό παρελθόν μου σκεπει.

Καί ξαχρύουσα ψελλίζω, ώς έν πυρετώδει ζάλη·
Ά ο ά  -ε μή δέν υπήρξα νήπιον καθώς οί άλλοι ; . . .
Λιάτί δ*έν ενθυμούμαι άν υπήρξα κ’ έγύ  βρέφος : . . .
Διχτι τήν κεφαλήν μου τήν σκοτίζει μέλχν νέφος . . .
Ή  είχών αυτή τί είναι ; . . . .  μή σκληοα οφθαλμαπάτη :
Μή τι; πλάνη ; · · όχι, είναι ή ε ίκ ώ γ μου ή φιλτάτη !
βΚ’ αύτό τό έκμαγείον τής αγνής μου ηλικίας,
£ΐν’ ή ζώσα νηπιότης, ή είκών τής Βιργινίας !

Πλήν άπέθανε τό βρέφος, δέν θά έπανέλθη πλέον,
<0 ¿στήρ του ήμαυρώθη καί έσβέσθη τελευταίον.
Ήφανίσθη Ιξαλείψας καί παν ϊ/νος τού νηπίου,
•Η σχιά του μόν’ είσέτι ζή είς τέμαχος χαρτίου.
Χαί:ε ήλιχί’ άθώα ! ώ, δέν θέλω σ’ έπανίδει !
Είς τό μέλλον μέ προσμένουν παρακμή καί τάφος ήδη.
Νυν. ας εΐπ’ ό’τ ’ ήσο φροΰδον όνειρον καί διελΰθης, ι
"Ινδαλμά τι ιδεώδες άφεθέν έντός τής λήθης.

Β ι ρ γ ι ν ί α  Π. Ε ύ α γ γ ε λ έ δ ο χ »

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Δ ι ε θ ν έ ς  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  ν τ ώ ν  Ά μ ε  ρ ι κ α ν ο λ ό γ ω  ν. 

ϊ ή  14 τού προσεχούς ’Οκτωβρίου κατά τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον 
Ε  θέλε! συνέλθει έν ΓΙαρισίοις τό έκ πολλών σοφών καί διακεκριμέ

νων χνδρών άποτελούμενΟν Διεθνές Συνέδριον, τών Ά μερικανολό- 
γων. υπό τήν επίτιμον προεδρείαν τού έκπτωτου Αύτοκράτορος τής 
Βοχσιλίχς Αόν Πέτρου Δ ’ Ά λχαντάρα, ό'περ προτιθεται νά έξετάση 
τάς διαφόρους φάσεις καί έπιρροάς τού πολιτισμού εΐ’ς τε τήν Βό- 
οειον κχί τήν Νοτίαν ’Αμερικήν, τήν πρό τού Κολόμβου κατάστα- 
σιν τού τόπου καί μ ετ ’ αύτόν, τήν έπίδρασιν τών Ευρωπαίων, ίδίμ 
των ’ Ισπανών κχί ίδια τών Ά γγλοσχξώ νω ν. Είς τό Συνέδριον τούτο 
προσεχλήθη ΰπό τού προεδρείου καί ή διευθύντρια τής «Έφημερίδος 
τών Κυριών)) Καλλιρρόη Παρρέν.

Παρισινή τις γράφει περί τών έκ τών παραθύρων κχθαριζομένων 
ταπήτων: «Αιχαίως γίνεται λόγος περί τού κονιορ ιού όστις εγε ί
ρεται τήν πρωίαν είς τάς όδούς καί τόν οποίον παντοιοτοόπως εκ· 

ώχουσιν έκ τών κατοικιών. Ά λλά  διατί δ έκ τού τινκγμ.οϋ τών 
■ήτων προερχόμενο; παραβλέπεται ; Τ ί χρεωστούσιν αί κεφαλαί
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ΜΕΡΟΣ Α'·

II
Τε/ος άνεχώρησαν. Τό άτμόπλοιον δπερ τούς άπήγ^γεν εΐχέν 

η ανελκύσει τήν άγκυραν, καί μόλις διεκρίνετο μακρόθεν ή σκιά 
ενω εγω εςηκοΛούθουν νά μένω έπ! τής παραλίας, παρακσλουθών 

_  ι? φαντασίας εκείνην, πρός ήν ή κχρδία μου άνήκεν ήδη όλο- 
*Χ»ρώ:. Από τής ημέρας εκείνης δέν ήδυνάμην νά αναγνωρίσω 
πλιον έμαυτόν. Ένόησα ευκόλως ότι πάσα απόπειρα πρός χατανί- 

^  τού πάθους μου άπέβαινε ματαία. *Η καρδία μου, ήν ένόμιζον 

νεκ?*ν5 χ χ · έπαλλεν ΰπέρ ποτε ϊσχυοώς, άνήκουσα 
* ^παντός εις εκείνην, ήτις είχε κατορθώσει τό θαύμα τούτο.

Κ ά   ̂ ^νοώ, =αν εν τή μετά τού κ. Ραμελέν άλληλογραφίμ μου, άφήχα 
*'·αγνωσθή οπ’ αύτοΰ ή πρός τήν ανεψιάν του συμπάθειά μου.'Ό - 

^ηποτε πρό 8ύο ακριβώς μηνών Ιλαοον παρ’ αυτού έπιστολήν έν 
Β ρ * ό ι Ιλεγε : Αέν μοί είπετέ ποτέ τι ούτε σείς, ούτε έκείνη. Αέν 

ί θτώτησα, άλλά έμάντευτα ’Έλθετε. Σας άνχμένουσι α ετ ’ άνυ-
-τμονησίας)).

Η Κ υ  υ διατί, αγαπητέ Γεώ ργιε, μέ εΰρετε είς τό πρακτορείον τής 

Τ ΙνΤ£^ υ έταιοίας. ζητοϋντα είσιτήριον διά τήν Γαλλίαν, καί

μας : Συνοδεύουσα τήν τροφόν μου είς τήν άγοοάν, κατά τήν ε π ι
στροφήν, πάντοτε σχεδόν παρατηρώ, ιδία μέχρι τής μέσης, ίχνη 
υλών ευτρίπτων μικρας μ.εκαίνας κηλιΟας, εαν φέρω ένδυμχσίχν 
χρώματος ανοικτού, κόνιν ή κροκίδια λευκά έάν έχω ®όοεμα 
σκιερόν . . . ;)

*11 κυρία έχει δίκαιον καί μάλιστα έάν αναλογισθή τις ότι οί 
είς τάς όδούς τινασσόμενοι τάπητες άνήκουσιν είς φθισικούς. διιοθε- 
οετικούς κτλ. Ά λ λ ά  πού νά έζη είς Α θήνας !

Γ υ ν α ί κ ε ς  ο ι δ α κ τ ο ρ ε  ς·-—Πρό τινων εβδομάδων νεάνις 
Ρουμανίς, ή δεσποινίς Σαρμίνα Βελτσέσκο, όπεστήριξεν ενώπιον τής 
Νομικής έν Παρισιοις Σχολής τήν θέσιν αυτής 'Η  δεσποινίς αδτηειναι 
ή πρώτη^ήτις έτυχε τού βαθμού διδάκτορος τού δικαίου έν Γαλλίμ.

Ά λ λ ά  κατά τά μέσα τού παρελθόντος μηνός έσχομεν τελειόφοι
τον τής αυτής σχολής, Γαλλίδα ταύτην, τήν νεάνιδα Σωβέν, ήτις 
επίσης πρό τίνος έγένετο τελειόφοιτος τής Φιλολογίας.

ΣυνεξητάσΟη δέ μετά τού αδελφού της. Δεν σκοπεί όμως νά 
/.άυη άδειαν τού δικηγορείν καί τοι τούτο θά προεκάλει έκ νέου τό 
ζήτημα τής παροχής τοιούτων άδειων είς κυρίας, άποβλέπουσα μό
νον εις την κτήσιν τού διδακτορικού τίτλου. Οΰτω δ ’ αΐίτη έσεται 
ή πρώτη Γαλλίς τά νομικά διδάκτωρ.

Α  ¡ γ υ ν α ί κ ε ς  κ α ί  ή ε ί ρ ή ν η . —Ή  επιτροπή τών κυτιών 
τής υπέρ τής παγκοσμίου έίρήνης καί διαιτησίας εταιρίας συνήλθεν 
εσχάτως είς ένδιαφέρουσαν συνεδρίασιν. ‘ ι! κ. Πράτ συνεχάρη τάς 
κυρίας έπί τή  κατανοήσει τής έπιρρο-ής ή ν δύνανται νά έξασκήσωσιν 
έπί  ̂ τών τυχών τού κόσμου συμβάλλουσχι είς τήν αποτροπήν τού 
πολέμου καί ε’ ς τήν διατήρησιν τής ειρήνης.

Είς τό εν Λονδίνω λχβόν χώραν συνέοοιον, 1 4 — 1 9 ’Ιουλίου, 
η κυρία Belva Lockwood ύμνησε τα εκ τής ειρήνης αγαθά καί 
περιεγραψε τό συντελεστικώτατον μ,έρος όπερ αί γυναίκες δύνανται 
λάβωσιν είς τήν ειρηνικήν κίνησιν.

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α

Τ ό Λ ά γ χ ο Ά  ρ ν ί.
Πανηγυρική όλως έδίδετο παράστασις τήν εσπέραν τής πχρελθού- 

°θς Πέμπτης από της σκηνης τού θέατρου Παραδείσου Διά πρώτην 
φοράν χνεοιβάζετο τό ποιηχικώτχτον μελοδραμάτιον τού δικηγόρου κ. 
Ν. Παπαλείανδρ'ή, τό «Λάγιο Ά ρ νί)). Ά π ε ιρ ο ν  πλήθος έξ άμφοτέ- 
ρων των φυλών είχε συρρεύσει διψών όπως ίδη τέλος έργον καθαρώς 
ελληνικόν, οΰ ή ΰπόθεσις άναγομένη είς τήν εποχήν τών άρματωλών 
και κλεφτών κα; ποικιλλοιεενη μέ όκχ σχεδόν τά κ λ έ φ τ ι κ α

διατι έδεχθην μετά χαρας τήν φιλικήν πρόσκλησιν, όπως διαπορθ- 
μευθώ εν Γαλλία μετά τών αγαπητών υμών φίλων. Βλέπετε έν Ιυ,ο! 
άνθρωπον, ό'στις αφού ΰπέφερεν έπί πολύ, έπιστρέφει είς Γαλλίαν 
αποκ/,ειστικώς όπως χαταστή ευτυχής. ’Ίσως ευρίσκετε τόν τρόπον 
μου τού σκέπτεσθαι πολύ απλοϊκόν, έν τούτοις όμολογώ ό,τι αισθά
νομαι ευχαρίστως καί ανερυθριάστως. Ε ίμ α ι έτοιμος νά λατρεύω τήν 
γυναίκα καί τά τέκνα μου. Είναι καί αύτή μ ία  ιδέα ώ ; πασα άλλη 
κα: δέν είναι βεβαίως γελοιωδέστερα τής τού συρμού, καθ’ ον κχ- 
ταστρεφομεν τήν περιουσίαν, μας πλουτίζοντες γυναίκας ελαφρών ή- 
θών και φονευομ,ενοι ύπό τό πρόσχημα ανθρώπων γνωριζόντων νά 
ζώσι.

III

"Οταν ό νεανίας έπέρανε τήν διήγησίν του, ό Γουσταΰος Βαλέν 
ήγερθη τής θεσεώς του· κα! άφού έβηξε μετά ποιας τίνος έπισημό- 
τητος, είπε :

Κατηγορούμενε Γραμπρέ ! Τό δικαστήριον, άκροαρθέν τής ΰπε- 
ρασπίσεώς σου καί τής άφηγήσεως τών διατρεξάντων, σέ άνακηρύτ- 
τει άθώον καί σέ άπχλλάττει πάσης κατηγορίας. Προσθέτω μάλιστα 
ότι θά ήτο εύτύχημα, έάν ήδύνατο νά σέ μ ιμηθή . Atdτι μοί Φαίνε
ται ότι οί πολύ διασκεδάζοντες, χάνουσι πασαν άντίληψιν καί α’ισθη- 
σιν τών αγαθών απολαύσεων. Πίνω λοιπόν, αγαπητέ φίλε, είς τήν 
ευτυχίαν σου ώς καί είς τήν τής έντός μικρού κυρίας Γραμπρέ. Κ α ί 
ΰψών τό ποτήριόν του ό Γουσταΰος συνέκρουσεν αύτό πρός τό τού 
φίλου του, ένω πάντες οί λοιποί μιμούμενοι τό παράδειγμά του, έ- 
σπευσαν νά εκδηλώσωσι τήν πρός τόν νεα:όν διπλωμάτην Φιλίαν καί 
συμπάθειάν των.
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τ ρ α γ ο ύ δ ι α  τής εποχής έκείνης δεν ήτο δυνατόν παρά να έν- 
θουσιάση μέχρι δακρύων 'τό. πολ.υπληθές κοινόν. Και ένόμιζέ τις 
ά'ηθώς ίτ ι εΰρίσκετο εν μέσω ορέων και βουνών βλέπων έπι τής 
καταλλήλως διεσκευχσμένης πρός τούτο σκηνής τριακοντάδα άρμα- 
τωλών και κλεφτών απάντων λεβέντηδων μέ ταΓς παλαις και τα κα
ρυοφύλλια των, μετά τοϋ άρχηγοΰ των, του φοβεροϋ Βλαχαρμάτα, 
δν τόσον έπιτυχώς ΰπεκρίνετο δ κ. Κοτοπούλης, διαπραττόντων τα 
πάντα, υπέρ άγιου δμως σκοπού, τής άπελευθερώσεως των αδελφών 
των. Ό ευφάνταστος ποιητής τοϋ ((Λάγιο Άρνιοΰ» δέν παρέλειψε 
να επίδειξη και τήν δράσιν των γυναικών των ορέων τής εποχής 
εκείνης ώ; καί τά κατακλύζοντα τήν καρδίαν των πατριωτικά αι
σθήματα, έν οϊς ού μικρόν κχτεΓχε μέρος και δ ερως ! Οδ’τως έχο- 
μεν τό έπεισόδιον μεταξύ ενός έκ των π/ληκαοιών τοϋ Βλαχαρμάτα 
και τής ποιμενίδος Γκόλφως, Ουγατρός τοϋ Τσέλιγκα, πλουσιωτέρου 
τοϋ χωοίου, δ ερ καταλήγει εις τήν ενωσίν των, τελουμ.ένην διά 
χορών και άσμάτων, και παρισταμένων απάντων των χω.ικών και 
άρμχτωλών. "Απαντα τά πρόσωπα τοϋ θιάσου έφιλοτιμήθησαν όπως 
άνχδείξωσι τό έργον οιον ήτο, ιδία δέ ή καλλικέλαδος κ. Θάλεια Λα- 
λχούνη, ώς ποιμενϊς Γκόλφω, διά τής εύστροφου και μελιρρύτου φω
νής της, δκχίως άπέσπασεν έπανειλημμένως τά χειροκροτήματα τοϋ 
πλήθους, ’Επίσης ήρεσαν και έν τω χορω διεκρίθησαν αί κ. κ. Άρ- 
νιωτάιη, Κοτοπούλη και Καζούρη ώς καί εκείνη ή τις διηύθυνεν αυ
τόν και ής τό ονομα άγνοοϋμεν.

ΒΙ ΒΛΙ Α ΚΑΙ  ΠΕΡΙ ΟΔΙ ΚΑ
Κλελία Βερτίνη Άττίλη. — Ή  καρδία μου. — Έν Ρώμη.
Έξέδωκε κομψόν τυμίδιον έν σαφεί κα! ρεούση γλώσση, έν ω 

συνέλεξεν ή συγγραφεύς διαφόρους αυτής συνθέσεις έκ των κα λι- 
τέρων ας έδημοσίευσεν εις πλείστχ περιοδικά κα! επιθεωρήσεις. Έ- 
γραφησαν δέ κατά μ-έγα μέρος, τοΰθ’ δ'περ κινεΓ τόν θαυμασμόν, 
ούχι έν μελέτη, άλλ’ έκ τοϋ προχείρου. Έφ’ ώ ή κυρία Βεοτίνη Ά τ 
τίλη, κατά δίκαιον λόγον τάσσεται μεταξύ τών πρώτων αΰτοσχεδιο- 
γρ φ ον, τό δέ περί ου πιόκειται τομί^ιον. εμπεριέχει παν 8,τι τρυ
φερόν και αισθηματικόν δύνχται νά παραγάγη γυναικεία ευφυΐα, έ· 
ξχιρετικώς ποιητική, τρχφείσα έν τή άγά-η τοϋ άληθοϋς, τοϋ ώοαίου 
και τοϋ κχλοΰ. αύιός δ’ δ τίτλος τοϋ ποιήματος είναι δ κχτχλληλό- 
τεοος και αποδίδει τόν οφειλόμενον φόρον εις τό χαλλιεργημένον και 
χαθαοόν πνεϋμά της.

«Νικόλας Σιγαλός.» Έξεδόθη κοι τό τ-ιλευταίον τεΰχος τοϋ κα- 
λοΰ τούτου μυθιστοοήμα-ος τοϋ κ. Γρ. τενοπούλου, δπερτοσονάπ ή- 
στως αναγιγνώσκεται δπό πασών κα! πάντων.

Ή είσοδος ενός αξιωματικού τοϋ πλοίου, δ'στις είπε λέ;εις τινάς 
εις τό ούς τοϋ άμφιτρύονος, διέκοψε τήν πρόποσιν. Κύριοι, είπε τότε 
δ Νερβίλ, μοί άναγγέλλουσι τήν άφιξιν τοϋ μέλλοντος νά μάς είσα· 
γάγη εις τόν λιμένα.

Τότε δλοι εις τό κατάστρωμα, άνεφώνησεν δ τρομερός Γουσταΰος.
Μίαν στιγμήν. Μετά ήμίσειαν ώραν σάς αποβιβάζω εις τήν Χά- 

βρην. ’Αλλά θά μο: δποσχεθήτε ο:ι θά έπανέλθητε 8 !οι νά γευμα- 
τίσητε μετ’ έμοϋ. Είναι τό τελευταίον γεΰμά μας έπι τής Βελλέ- 
δας 'Γπόσχεσθε δ'τι δεν θά λείψη κανείς ;

'ΐποσ/όμεθα, άπήντησαν έν χορω καί οί τέσσαρες νεανίαι. ’Αλλά 
δέν θά έκαμνες καλά; είπεν δ Γουσταΰος, έάν προσεκά'εις καί τούς 
έν Χάβρη φίλους μας Χαμαλιέρ καί Άπρεμόν εις τό αποχαιρε- 
τιστήριον γεΰμα ;

’Έχεις δίκαιον, είπεν δ Νερβίλ. Ά λλ’ έχω νά δώσω είσέτι δια- 
ταγάς καί νά τακτοποιήσω λογαριασμούς ένταΰθα. Λάβε λοιπόν τήν 
καλωσύνην, Γουστκΰε, νά τούς είδοποιήσης σύ. ©ά τούς συναντήσης 
άναμφιβόλως εις τήν λέσχην.

"Έστω, είπεν δ Γουσταΰος. ’Έχω τήν καλωσύνην νά δεχθώ, υπό 
τόν Spov δμως 8τι θά μέ συνο?εύση τις έκ τών κυρίων τούτων . . Βα- 
ρύνομκι μόνος. Έρχομαι μαζύ σου, Βαλέν, είπεν δ Ίά-.ωβος. Συγ 
χρόνως θά δώσω εν τηλεγράφημα διά Παρισίους.

Κατά τήν στιγμήν έκείνην, ή Βελλέδα ήγκυροβόλει προ τοϋ λι- 
μένος. "Οσοι εξέρχονται αμέσως, άς κατέλθωσι διά τής έφολκίδος, 
ήτις αναμένει παρά τήν κλίμακα. 'Ο ’Ιάκωβος Γραμπρέ καί δ Γου
σταΰος Βαλέν, εσπευσκν νά τοποθετηθώσιν έν αύτή. ινα μετ’ ολίγα 
λεπτά άποβιβασθώσιν έπι τής βριθούσης ανθρώπων προκυμαίας.

Εμπρός, είπεν δ Γουσταΰος, είς τό τηλεγραφείου ! Είναι δ δρόμος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Α. Π. Σ μ ύ ρ ν η ν .  Ζητηθέντα_ φύλλα απεστάλησαν.—=-Κον 
Α. Ρ. Ό δη σ σ ό ν. Συναλλαγματική ?'θΟ φρ. έλήφθη. Εύχαριστοϋ- 
μεν· Κ-αν Α Π. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .  Συνδρομή υμών έλήφθη, 
χαριστούμε ν. Καν Φ. Κ. Ά  θ ή ν α ς. Ή περί τής Στούαρτ μετχ- 
φρασις έλήφθη. —Καν Ε. Σ. Ν 6 π  ρ ο γ  ( Αμερικανικόν πεντχ- 
φραγκον καί γραμματόσημα έλήφθησαν. Σάς άπεστείλκμεν τά έκδο- 
θεντα ί τεύχη.^ Εύχαριστοϋμεν. —Κον Σ. Σ. Μ α γ ο υ ρ έ λ ι ο ν. 
Έλήφθησαν παρά τοϋ κ. Τσοκά φρ. χρ. 150. Εύχαριστοδμεν.—Καν 
Α. Μ. Κέ ρ κ υ ρ α ν .  Ζητηθέντα άπεστάλησαν. — Καν Μ. Σ. Π ά- 
τ ρ α ς. Χρήυ,ατχ έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. — Καν Μ. Ε Κ α-
β ά λ λ α ν. Συναλλαγματική έκ φρ. 64 έλήφθη. Κύχαοιστοϋμεν _
Κον Α. IV. Λ ε ω ν ί δ ι ο ν. Δρ. 1 5 έλήφθησαν. Εύχαοιστοΰμεν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΙΙώς αί όκνηραί όρνιθες γεννώσι καθ’ εκάστην.— Πολλά! δρ- 

νιθες γεννώσιν άτάκτως καί σπανίως. "Ινα εχητε καθ’ έκάστην |ν 
ώόν, αναμιγνύετε είς τήν τροφήν τής δρνιθος'ξηράν ή και τρυφεράν 
τσικνίδα, ^ν κόπτετε πολύ ψιλήν. ’Άλλος τρόπος συνίσταται εις τό 
άσβέστωμα τής τροφής των, δηλ. θερμαίνετε 4 όκάδας δδατος εις τό 
δποιον διαλύετε 180 δρ. άσβεστου μή καεΐσαν. Είς τήν διάλυσιν ταύ- 
την αναμιγνύετε τήν χριθήν η τά πίτυρα, τά αφήνετε νά ξηρανθώσι 
καί έξ αύτών τοέφετε τάς όρνιθάς σας, αίτινες οίΐτω γεννώσι καθ’ 
εκάστην ! ! !

ΣΥΝΤΑΓΗ
Ορτυγες ρτΰκια) όπταί.—Μα'ίσατε, άφαιρέσατε τά έντόσθια, 

χωοίσατε αυτάς δ ά τομής επί τής ράχεως, έπιπάσσατε καλώς διά 
γαλέτας κοπανισμένης καί ψήσατε έπι τής έσχάρας, μεταστοέφουσα 
αΰτάς συνεχώς καί έπιπάσσουσα έκάστοτε διά γαλέτας. "Αλλος τρό
πος- Ετοιμάσατε ώς ανωτέρω, ρίψατε αύτάς εντός χαλχίνης χύτρας 
μετ ελαίου, φύλλων δάφνης, άλατος καί πεπέρεως. "Αφετε νά σιγο- 
ψηνωνται έπι άσθενεστά-ης πυράς· αμα είναι κατά τό ήμισυ έψη- 
μεναι έκβάλετε τής χύτρας, έπιπάσσατε διά γαλέτας, τηγανίσατε είς 
δυνατήν πυράν, οπως καλώς κοκκινήσωσιν. Είς δέ τήν έν τή χύτρφ 
εναπομεινασαν σαλτσαν ρίψατε άνάλογον ποσότητα ζωμοϋ κρέατος, 
αφήσατε νά βράση καί σερβίρετε μετά τών ορτύγων.

ΑΤΑΑΣΚΑΛΙΣΣΑ έλληνίς πεπειοαμένη κάτοχος καί τής γαλλικής 
ζητεί θέσιν έν σχολείωή κα! παρ’ οίκογενείο. ΓΙληροφορίαι παρ’ ήμΓν·

δν θά λαοωμεν καί διά τήν λ,έσχην. Δέν ειχον δ’ εισέτι πεοχωρή- 
σει ουτε εκατόν βήματα, οτε στρέφοντες γωνίαν τινά εύρέθησαν αν
τιμέτωπο: πρός δύο διαβάτας, οιτινες ταΰτοχρόνως έστησαν άναφω- 
νοϋντες μετ’ έκπλήψεως. Πώς ! σεΓς έδώ !

Έρχόμεθα είς αναζήτησίν σας.
Κα! πότε έφθάσατε είς Χάβρην ; ήρώτησαν οι δύο νέοι, άφού 

θερμότατα έδεξιώθησαν τούς νεοαφιχθέντας.
Πρό μιάς ώρας, καί έπεφορτίσθημεν παρά τοϋ Νερβίλ νά σάς 

ποοσκαλέσωμεν διά τό άποχαιρετιστήριον γεΰμα. Δέχεσθε ;
Μετ ενθουσιασμού. Παρήλθον δύο μήνες χωρίς νά γελάσωμεν 

κάν. Σάς άνεμένομεν. ’Αλλά τί δυστυχία, αγαπητέ ’Ιάκωβε, νά μή 
δύνασαι νά συμμετάσχης τοϋ συμποσίου ;

Πώς ! μήπως δέν μέ θέλετε, είπε μειδιών μετ’ έκπλήξεως 6 Γου
σταΰος.

Άλλά σύ δέν ήμποοείς νά μείνης. Καί μή χάνης μάλιστα καιρόν,
διότι δ-άοχει φόβος μή δέν πρυφθάσης τήν ταχείαν αμαξοστοιχίαν.
και τοτε δέν θά συνυπογράψης ε:ς τό συμβολαίου τοϋ φίλου σου Ρο
βέρτου.

Τί συμβόλαιον ! ειπεν ό ’Ιάκωβος. Ό Ροβέρτος λοιπόν νυμ
φεύεται ;

Άλλα βεβαίως καί είναι αδύνατον νά μή σέ ειδοποίησε περί τοϋ 
γάμου του, δστις έχει δΓ έσέ διπλοΰν ενδιαφέρον, άφοϋ μελλόνυμφός 
του είναι η νεα καί ώραία χήρα τού άγαπητοϋ σου προστάτου μα?" 
κησίου δέ Βαλερί.

Αύτή ! σύζυγος τοϋ Ροβέρτου ; ήρώτησε μετ’ αγωνίας δ ‘ Ιά κ ω β ο ;· 
Και λέγετε 8τι τό συμβόλαιον υπογράφεται σήμερον; Πρέπει 

: φύγω αμέσως, αμέσως, ποοσέθηκε λίαν τεταραγμένος.
(Ακολουθεί).
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