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Α'.
Ώς δίδυμοι άδελφοί, μίαν καί τήν αυτήν θωπεύοντες 

καί έναγκαλιζόμενοι τρυφερώς μητέρα, εχχύνονται όμαλώς καί 
είς πλουσίας άναδιπλοΰσι ιττυχάς τά γαλανά ρείθρα των ό Σχ- 
ρωνιχός καί ό Άργολικός κόλπος. Έ φιλάρεσκος Κορινθία νω· 
χελώ; έξηπλωμένη καί υπερήφανος διά τάς θωπείας καί τά φι
λήματα, άτινα νυκτδς καί ημέρας άποτυποΰνται έπί των οδον
τωτών κρασπέδων της έγκατοπτρίζει είς τά θαλάσσια βάθη τάς 
κορυφάς των «γυμνοδένδρων όρέων της, ών αί πολυπληθείς άκραι 
άποτελούσι τήν γραφικωτάτην των περιφερειών τής ’Ανατολι
κής ‘Ελλάδος.

Παρά τήν δεξιάν καί μεσημβρινήν πλευράν αυτής κεΐνται με- 
γαλοπρεπώς έσπαρμέναι, δίκην ανωμάλου τής θαλάσσης ποικίλ
ματος, πολλαί νήσοι, ¿ον άξιολογιόταται αί Σπέτσαι, ή ΊΓδρα, 
Χαί ό Πόρος.

Ή νοτιώτερον κειμένη νήσος Σπέτσαι έπισπάται ιδία τήν 
προσοχήν μας καί διά τό ήρωϊιόν μέρος, όπερ τό ναυτικόν αυ
τής διεδραμάτισε κατά τον υπέρ τής άνεξαρτησίας ημών 
άγώνχ καί διά τάς έν αυτή γεννηθείσας δυο έξοχους γυναι
κείας προσωπικότητας : τήν Λασκαρίναν Μπουμπουλίναν καί 
Τήν Ελένην Άλταμουρα.

Ή πρώτη έγεννήθη πρό τής ελληνική; έπαναστάσεως, 
ίεμασε δέ καί σπουδαιόταχον διεδραμάτισε μέρος κατ’ αυ

τήν, ένώ ή δευτέρα, μεταγενεστέρα εκείνης, κατά τούς πράι- 
τους χρόνους τής εθνικής ημών παλιγγενεσίας νέαν δλως 
έταμεν οδόν καί νέους ορίζοντας διήνοιξε διά τό μετά δειλίας 
έτι άποσεΐον τάς σιδηράςτής δουλείαςάλύσειςγυνχικεΐον πνεύμα.

'Η πρώτη, ής τήν βιογραφίαν άλλοτε έδημοσιεύσαμεν, δι- 
εγράφη άπό πολλών ήδη χρόνων έκ τού βιβλίου τής ζωής, 
ένω ή δευτέρα έτάφη σχεδόν ζώσα άπό δεκαπενταετίας είς 
τήν δίκην φεουδαλικοϋ μεγάρου πατρικήν αύιής εν Σπέτσαις 
οικίαν. ’Εκείνη έγένετο θύμα πολιτικών παθών καί δολοπλο- 
κων ζητημάτων οίκογενειακή; τιμής, πεσοΰσα υπό επίβουλον 
δολοφόνου χεΐρα. Αυτη ερμαιον τύχης κακοζήλου, άπορφανι- 
σθείσα τέκνων λατοευομένων καί άδελφών προσφιλών διάγει 
βίον έρημον καί μονήρη. Φαίνεται λησμονήσασχ τόν κόσμον, 
οστις μέ τόσας πικρίας έ ;ότισεν αυτήν καί ζώσα μόνον μέ 
άναμνήσεις καί είς διαρκή μετά τών προσφιλών αυτής νεκρών 
πνευματικήν επικοινωνίαν.

Καίτοι έχ φήμης έγνι.ρίζομεν τήν ‘Ελένην Άλταμουρα 
καί ήδυνάμεθα ίσως έκ τών συλλεγεισών παρά διαφόρων φίλων 
καί γνωστών της πληροφοριών νά καταρτίσωμεν τήν βιογρα
φίαν αυτής, προετιμήσαμεν νά μεταβώμεν αυτοπροσώπως εις 
Σπέτσας, νά βιάσωμεν, εΐ δυνατόν, τάς άδυσωπήτω; κλειομέ- 
νας ενώπιον πάντων θΰρχς τού εξοχικού απομονωτηρίου της, καί 
ουτω; έξ έφόδου, ά-,ευ προοιμίων καί εισηγήσεων, ν̂  ΰποκλέψω- 
μεν εκ τού λάθρα εκπεμπομένου σπενθήρο; τών υπό τών δα
κρύων άποσβεσθέντων όρθ αλμών της τό μέγα τής ιδιοφυίας μυ
στήριον, οπερ άνέφλεγέ ποτε τά στήθη καί διηόθυνε τήν χεΐρα 
τής πρώτης Έλληνίδος ζιογράφου. Ί ?

Μετά συγκινήσεως λοιπόν έχαιρετίζομεν άπό τού άτμο 
πλοίου τήν παρελθούσαν Τρίτην τήν υοραίαν τών Σπετσών νή
σον, ής αί οικίαι ομαλώτατα έκτείνονται έπί τής βορειοανατο
λικής παρόχθιου πλευράς. Λευιαί ώ; άγναί παρθένοι, μόνον 
έξωτεβικάν αυτών κόσμον φέρουσι τά μαγικώτερα καί πλουσιώ-
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τερα πλαίσια έξ όλων των άποχρώσεων του πρασίνου χρώ
ματος, δι’ ού δ Θεό; ένόμισεν δτι ήδύνατο νά στολίση τήν 
χέρσον έπιφάνειαν του μικρού μας πλανήτου. Κήποι λοιπόν 
μικροί, άλλα χλοεροί καί μυροβόλοι άποτελοϋσιν απαραίτητον 
πάση; σχεδόν οικίας εξάρτημα, άναπαύοντες διά των σκιερών 
καί σμαραγδίνων σκιών των τήν έκ τού λευκού ομοιοχρόου τών 
οικιών καταπονουμένην ορασιν.

Δέν διατέμνουσι τήν νήσον μεγάλαι καί ευρύστερνοι δδοί, 
μαρμάρινα πεζοδρόμια καί λεωφόροι μεγαλοπρεπείς, αλλ ουτε 
νέφη εκ κονιορτού αποτυφλούσι τόν διαβάτην. Μόναι κανονικαι 
δδοί δόνανται νά θεωρηθώσιν ή ήδη κατασκευαζομένη προκυ
μαία, καθ’ δλον τό μήκος τής παραθαλασσίου πλευράς υπό 
τού φιλοπροόδου δημάρχου τής πόλεως κ. Άνδρέου Κυριάκού 
καί οί εις τήν θάλασσαν προεκτεινόμενοι δύο βραχίονες, οϊτι- 
νες σχηματίζουσιν ώραίον όρμον. Ουτοι ως και ο τής νήσου κομ
ψός φανός κατεσκευάσθησαν όαπάναις τού εκ Σπετσών βου- 
λευτού καί μεγαλοδώρου τής ναυτικής νήσου τέκνου κ. Γουδή, 
παρά τής εύγενούς καί πατριωτικής καρδίας τού οποίου πολ 
λαχώς ή νήσος καί οί άποροι αυτής κάτοικοι ευεργετούνται.

Ή γενική τής νήσου έντύπωσις είναι ευχάριστος ως εκ 
τής απανταχού έπικρατούσης καθαριότητος. Αί πλείσται τών 
οικιών Ιχουσιν ωραίας εισόδου; έπεστρωμένας διά χαλίκων, 
καλλιτεχνικά άπεικονιζόντων σχέδια. Πρό τού οικου δέ τής 
ήρωίδος Μπουμπουλίνας, ώς καί άλλων ναυτικών διαγράφεται 
ώραία καί μεγαλοπρεπής έκ μελανολιθαρίων άγκυρα. Ή πόλις 
εν γένει είναι ήσυχος καί σιωπηλή , ουόεμία όε σχεδόν κινησις 
παρατηρεϊται έν αυτή, δπόθεν και άποόεικνύεται οτι αί γυ
ναίκες ολιγώτερον τών άνδρών θορυβούσιν, αφού,ως γνωστόν, αί 
Σπέτσαι άριθμοΰσι πολλώ πλείονας κατοίκους εκ τού ωραίου η 
έκ τού ισχυρού φύλου. Οί Σπετσιώται είναι θαλασσινοί, τό 
πλεϊστον δέ τού χρόνου άπουσιάζουσι τής οικιακής αυτών 
έστίας.

Άγνοούμεν, άν ή από τής οικίας απομάκρυνσις τού άνδρός 
συνετέλεσεν, όπως ο γυναικείος χαρακτέρ τών Σπετσιωτίδων 
διαμορφωθή αύστηρώς, άν ή ανάγκη τής υπό τής γυναικός έκ- 
τελέσεως τών ανδρικών καθηκόντων έπέβαλεν αΰταΐς μόρφωσιν 
άνωτέραν, λογικωτέραν καί έποικοδομητικωτέραν, ή ή μόνω- 
σις καί έλλειψις διασκεδάσεων, καί ποικιλίας βιωτικών μερί
μνων ώθησεν αύτάς εις βίον πνευματικώτερον.

Τό βέβαιον όμως είναι ότι εισερχόμενη εις τάς Σπετσιω- 
τικάς οικίας ήσθανόμην εκ τής πρώτης απόψεως τήν επικρα
τούσαν έν αύταϊς αρμονίαν καί τάξιν εν τε τώ ηθικώ, κοινω 
νικώ καί πνευματικω βίω τής τε οικοδέσποίνη; καί τών λοι 
πών τής οικογένειας μελών. Ή γυνή δεν φέρει ματαίους καί 
άσκόπους στολισμούς, άλλα σεμνή, εμβριθής, γλυκεία καί 
ευπροσήγορος διαθέτει εύνοϊκώς καί ευαρέστως παντα επι
σκέπτην υπέρ αυτής. Ό οίκος αυτός, ού ή γυνή βασιλεύει, 
τό Ιερόν τέμενος, ού αυτή αγιάζει τούς βωμούς καί πληροί 
αγνού θυμιάματος τό θυσιαστήριον,φέρει τύπον δλως διάφορον 
τού παρ’ ήμϊν.

Είναι δ οίκος τής παλαιάς εποχής, άνταποκρινόμενος είς 
τάς φυσικά; τών κατοικούντων αναγκας καί ουχί εις επιδει
κτικήν καί άσκοπον πολυτέλειαν επί βλάοη τής υγείας και 
στενοχώρω ένδιαιτήσει τών έν αυτώ. Οίκος, αριθμών ηλικίαν 
ήμίσεως καί πλέον αίώνος, καθ’ 8ν ό υίός διαδέχεται τόν

πολιότριχα πατέρα, καταλαμβάνων τήν είς τόν φιλοστόργως: 
τείνοντα τού; μακρούς αυτού βραχίονας έκείνου κάρυνον 00 - 
ψάν θέσιν, καί άναμιμνησκόμενος άνά παν βήμα καί ση- 
μείον εκείνον, ού ή πατρική μέριμνα τά πάντα άρμονικώς 
διέταξεν.

*Τπέρ τα έξήκοντα έτη αριθμεί ή οικία τού δημάρχου 
κ. Κυριάκού, άνδρός ρέκτου καί δημοφιλούς συνδυάζοντος τά 
άφελές καί ειλικρινές τού χαρακτήρος τών άνδρών παρελθούσης 
έποχής, μετά τής πνευματικής άναπτύξεως καί άνωτέρας εγκυ
κλοπαιδικής μορφώσεως, άπαραιτήτων εφοδίων διά τά τιμητι
κόν άξίωμα, δπερ άγαθή τών συμπολιτών του τύχη κατέχει 
έν τή ίδια αυτού πατρίδι.

*Εν βλέμμα αρκεί νά ρίψη τις επί τών καλαισθήτως 
έλαιογραφημένοιν τοίχων τής αιθούσης όπως πεισθή δτι 
ό ιδρυτής τού οίκου τούτου, καίτοι άνθρωπος απλούς ίσως̂  
ήτο δμως φύσει καλλιτέχνης καί έμερίμνα περί τής αισθητι
κής τών τέκνων του μορφώσεως μετ’ ίσης στοργής, μεθ’ ής 
καί περί τής φυσικής αύτών εύμαρείας. Έπί τής περιβαλούσης 
τό ΰπόστεγον λωρίδος καί κατά τήν μακράν αυτής περιφερή έκ- 
τασιν ανελίσσονται ώς επί ταινίας τοπογραφικοϋ χάρτου διάφο
ροι μαγικαί,γραφικώταταΓτοποθεσίαι τής πόλεως τών Ίωαννί- 
νων, υπό δεξιάς χειρός καλλιτέχνου γραφείσαι. Νομίζει τις 
έκ τής βασιλευούσης έν πάσιν αρμονικής προβλέψεως, ότι ο γέ
ρων πατήρ ζή είσέτι μετά τής καλή; συντρόφου τού βίου του,, 
ότι υπό τά νεύματα αυτών κινείται καί νύν ή διοικητική 
τού οίκου μηχανή.

Τό παρελθόν φαίνεται τεΐνον προσεκτικόν οδς πράς τό 
παρόν, οί γονείς παρακολουθούντες μετά προσοχής πάσαν 
πράξιν καί σκηνήν τού βίου τών τέκνων. Χωρίς νά γνωρίσω 
ποτέ τούς ανθρώπους εκείνους, ών μόνον τάς έλαιογραφημένας 
εικόνας είδον άνηρτημένας από τού τοίχου τού εστιατορίου, 
μοί έφαίνετο δτι θά ήκουον τήν φωνήν των, δτι θά εβλεπον 
προβαίνουσαν τήν σεβαστήν τού γέροντος ναύτου μορφήν, μει- 
διώσαν τό άφελές εκείνο καί τίμιον τής έποχής του μειδίαμα, 
τήν χαροπήν τής γηραιάς μητρός φυσιογνωμίαν, ζωογονου— 
μένην υπό τών παιγνίων τής μικρά; έγγονής της. Μοί έφαίνετο 
δτι θά Ιβλεπον τεινομένας πρός με τάς έρρυτιδωμένα; αύτών 
χεϊρας, αϊτινες δέν έφερον ίσως ποτέ χειρόκτια, άλλ’ έγνώρι- 
ζον νά άγων^ζωνται τόν έντιμον τής έργασίας καί ελευθερίας 
άγώνα, καί νά πληρώσι τό βαλλάντιον τής απόρου χήρας καί- 
τού άπροστατεύτου ορφανού.

Ή σεμνή καί γλυκεία τής νέας οίκοδεσποίνης μορφή καί 
συμπεριφορά, αί άνευ αξιώσεων καί αυθαιρέτου αύθεντικότητος 
έκφερόμεναι έμβριθείς αυτής ίδέαι, ή άνά πάν τής οικίας ση- 
μεϊον βασιλεύουσα τάξις, ή έπί τού προσώπου άπεικονιζομένη 
ηρεμία τής ψυχής, ή φιλόστοργο; μέριμνα, μεθ’ ής άπό κοινού 
μετά τού εΰγενούς καί συνετού συντρόφου αύτής περιβάλ- 
λουσι τήν άνάπτυξιν πενταετούς χαριεστάτου θυγατρίου, 
είναι τόσοι συνδετικοί κρίκοι συνέχοντες άδιαρρήκτως τήν νέαν 
μετά τής προγενεστέρας γενεάς καί έν αυτή έτι τή υπό τού 
νεωτέρου πολιτισμού παρεισδυσάση νέα ζωή.

Δέν έφερε ταινίας καί τρίχαπτα τό μικρόν μονογενές 
θυγάτριον τής κυρίας Κυριάκού, ¿>ς κατήντησε νά φέοωσι 
σήμερον έν Άθήναις αί θυγατέρες καί αύτών τών πλυν- 
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σήν χαρίεσσαν αυτού φυσιογνωμίαν, έπέτρεπεν αύτώ νά παίζη 
ααί πηδά έλευθέρως καί άνέτως άπολαμβάνον τά θέλγητρα 
τής ωραίας ηλικίας, υγιές, ροδόχρουν, καί εύκαμπτον.

Καί τάς κούκλας τη; έκδύω τών πλουσίων εσθήτων, δι’ 
¿V περιβάλλονται, έλεγεν ήμϊν μετ’ άφελεία; ή καλή άλη- 
θώς μήτηρ. Πρός τί να έξοικειοϋται πρός τήν πολυτέλειαν 
καί νά μή δύναται νά παίζη έλευθέρως καί άφόβως ! Πόσαι 
.¿ρα παρ' ήμϊν μητέρες έκ τών έπιδεικτικώς περί τής άνα- 
τροφής τών τέκνων όμιλούσαι δέν θεωρούσιν ιεροσυλίαν καί 
δέν τιμωρούσι τά μικρά θυγάτριά των έπί τή άφαιρέσει μιάς καί 
μόνης ταινίας έκ τού πολυτελούς τής κούκλας των στολισμού;

Ύπό τοιαύτας διατελούσα έντυπώσεις μετέβην είς τήν οι
κίαν τής χήρας Μωριάτη. Καί έδώ ή αυτή άρμονία, τό αυτό 
καλαισθητικόν έπιπνέει πνεύμα άπό τής έξωτερικής τής̂  εισ
όδου θύρας μέχρι τών έσωτερικών ένδιαίτημάτων. Αυλή χα- 
λικόστρωτος, αρμονικά σχηματίζουσα σχέδια, φέρει έν τώ 
μέσω αύτής κολοσσιαίαν κυκλοτερή ανθοδέσμην, ήν μόλις 
τρεις ευρύστερνοι άνδρες δύνανται νά περιβάλωσι διά τών 
βραχιόνων των. Τό ώραίον τούτο έκ λευκών μαργαριτών σύμ
πλεγμα άποτελεϊται υπό ενός καί μόνου φυσικού θάμνου, δυ- 
ναμένου άναντιρρήτως νά προκαλέση τόν θαυμασμόν καί τήν 
έκπληξιν. Πρός τά άριστερά έκτείνεται ό άπαραίτητος διά 
τόν οίκον κήπος, μέ τά ¿πωροφόρα καί μή δένδρα του, δεξιά 
δέ κλϊμαξ, άγουσα είς τά ένδιαιτήματα τής οίκογενείας.

Κυρία ύπερβάσα τήν μέσην ήλικίαν καί φέρουσα γραφικώ- 
τατατό νησιωτικόν τής κεφαλής κάλυμμα δεξιούται ημάς μετ’ 
είλικρινεστάτης χαράς καί οδηγεί είς τήν αίθουσαν. Τά πάντα 
καί ένταΰθα άποπνέουσι τό άρωμα τής ειρήνης καί άγάπης, 
τής άφελείας καί ειλικρίνειας. Ή οικοδέσποινα, ήν ίσως ή 
Άτθίς τών μαρμαροκτίστων μεγάρων μας φαντάζεται άλβα- 
νόγλωσσον—διότι ή άλβανική γλώσσα είναι σχεδόν ή λαλου
μένη έν Σπέτσαις, 'Τδρα καί Πόρω,— δμιλεϊ τήν καθαρεύου
σαν ελληνικήν μετά ζηλωτής καλλιεπείας. Πάσα φράσις, πάσα 
λέξι; αύτής έμπεριέχει καί ωραίαν ιδέαν. Εισθε ευτυχείς, μάς 
λέγει, σείς αί ζώσαι είς τήν Πρωτεύουσαν. Ό βίος έκεϊ είναι 
άνώτερος, πνευματικόιτερος. Ζήτε είς τό κέντρον πάσης πνευ
ματικής καί φιλολογικής κινήσεως.

Δέν ήδυνάμην νά συνέλθω άπό τήν εύχάριστον έκπληξιν. 
Είς πόσας αρ* έκ τών θαμιστριών τής οδού Σταδίου ήθελεν 
έπέλθει ή ιδέα νά όμιλήσωσι περί φιλολογική; καί πνευματι
κής κινήσεως, μέ τόν άληθή καί άδολον πόθον τής ευγενούς 
κυρίας, ής ή φαντασία ίνδαλματοποιεί τήν ιοστεφή πρω
τεύουσαν καί πολλάς τών ελαχιστα περί πνευματικής κινη- 

11 «εως διαφερομένων Άτθίδων,
Τυχαίως έστρεψα τό βλέμμα πρός τήν οροφήν. Γλυκύ καί 

συγκινητικόν θέαμα ύπέπεσεν είς τό υπό πατριωτικής συγ- 
κινήσεως ύγρανθέν ομμα μου. Ό χρωματισμός αυτής απε- 
τέλεε λευκοκύανον έλληνικήν σημαίαν. Ούτε αί ώραιότεραι 
εικόνες τού 'Ραφχήλου καί τού Van-Dick ήδυναντο νά γεν- 
"''ήσωσιν έν τή ψυχή μου τήν έκστασιν καί συγκίνησιν, ήν 
τό έν τώ άπλώ καί άπερίττω χρωματισμώ του ΰπόστεγον 
εκείνο. Τό πατριωτικόν αίσθημα, τόζέθνικόν φρόνημα τών αν
θρώπων τής έκλειψάσης ηρωικής έκείνης γενεάς έκδηλούται 
οότω καταφανώς είς πάσαν λεπτομέρειαν τού ιδιωτικού αύ- 

: τών βίου.

Εύτυχή τά τέκνα, άτινα άνερυθριάστως δύνανται νά άτε- 
νίζωσι τό παρελθόν τοιούτων γενναιοφρόνων πατέρων καί 
μελετώσιν υπερήφανα τόν άνά πάν σημεϊον έκδηλούμενον 
ΰπέροχον έκείνων πατριωτισμόν καί αισθηματικότητα. *Ας 
φωνάζωσιν όσον θέλουσιν οί ΰλισται το γνωστόν εκείνο 
Μετ’ έμέ γα ϊα  πυρ ί μιχθήτω. Είναι τερατώδες κυο- 
φόρημα φαντασίας άθλιου υιού, άθλιεστέρων γονέων. Ουδείς 
άνθρωπος μέ καρδίαν καί νούν δύναται νά εμμενη εν τοιαυτη 
πλάνη. Τό παρόν είναι ή ηχώ τού παρελθόντος, καί είς τό παρ
ελθόν τούτο, ώς έν διαυγεϊ κατόπρω άναγινώσκει τις συνεχέ
στατα τό μέλλον. Τά πάντα έν τώ κόσμω συνέχονται και 
συνδέονται έν ομαλή άλληλουχία.

Ή Ιλαχίστη πράξις τού άνθρώπου είναι σπόρος ριπτόμε- 
νος είς τήν γήν, ου τους καρπούς θά δρέψωσι τά ίδια ή τά 
τών υίών καί θυγατέρων τέκνα. Καί αί σκέψεις αύταί δέν 
θνήσκουσι μετά τών ανθρώπων. Είναι ώς λεπτόν άρωμα δια- 
χεόμενον άνά τόν άέρ* καί μένον έν αύτώ, εισχωρούν ανα 
τούς ψυχρούς καί άψύχους λίθους, άνά τάς χαράδρας καί 
τούς κατεσκληκότας πόρους τών έπιζώντων τού άνθρώπου πα
λαιών τής οίκογενείας σκευών καί έπίπλων.

’Ιδού διατί ή ύπό τοιαύτην πατρικήν στέγην γεννώμενοι, 
άνατρεφόμενοι καί γηράσκοντες διατηρούσι τό αίσθημα και τά 
φρόνημα ακέραιον καί άκμαϊον. 'Ιδού διατί τά πολυτελ.ή μέ
γαρα τής νεοκτίστου τών ’Αθηνών πόλεως δύνανται ίσως' νά 
θεωρηθώσιν άριστουργήματα άρχιτεκτονικής καί πλούτου, ή 
έν αύτοίς όχως διαμονή ικανοποιεί μόνον τήν ορασιν, χωρίς ού- 
δέν νά λέγη είς τήν καρδίαν.

Η ΔΕ Κ ΑΕ Ξ ΑΕ Τ Η Σ Η Λ Ι Κ Ι Α

Ήτο νέα καί ώραία. Άπεικονίζετο έπί τού προσώπου 
αύτής ή ανθηρά τού ρόδου ώχρότης. Άπέπνεε δροσερά καί 
λεπτά άρώματα, προσομοιάζοντα πρός ήρωματισμένην χιόνα, 
έάν ό Δημιουργός διενοεϊτό ποτε νά αρωματίση αύτήν. Διερ- 
χόμενός τις πλησίον της έστω καί κατά τάς ώρας τού ψυχρού 
καί παγερού χειμώνος ένόμιζεν ότι διή,ρχετο παραπλεύρως 
’Απριλίου μηνός.

Καί όμως ή Μαρία ήτο σύννους, σχεδόν σκυθρωπή διερχο- 
μένη πρωίαν τινά τήν έξωτερικήν τού δασου; γραμμήν, ένώ 
δ ήλιος έχρόσονε τήν φιλαρέσκως κυμαινομένην δρόσον τής 
πρωίας μεταξύ τών αραιών άναδενδράδων. ά; σχηματίζει τό 
αεικίνητον τής αίγείρου φύλλωμα. Συγκινηθείσα έπί τή με
λαγχολική αύτής όψει ή εν τώ παρακειμένους κελαρύζοντι ρύακι 
διαιτωμένη άμαρυλλίς, έξήγαγε τήν μικράν ώς μαργαρίτην 
κεφαλήν της κάτωθεν πρασίνου τινός φύλλου, τυχαίως παρά 
τήν όχθην πεσόντος, καί είπε μέ φωνήν γρύλλου Ιξασκηθέν- 
τος αίφνης είς τό άνθρώπινον ιδίωμα.

—*Ε ! Μαρία ! τί συλλογίζεσαι ; Είμαι έγώ ή παραστα- 
θεϊσα κατά τήν στιγμήν τή; γεννήσεώς σου)καί ¡ ι̂λοδωρήσασά 
σοι πάν ό,τι δύναται νά ποθήση κόρη έπί τή* γής. Κόμην 
χρυσήν, οφθαλμούς μέ κληματίδος χώμα, παρειάς, αϊτινες ά- 
ναμιμνήσκουσι τά γάλα, έν φ τις ανέλυσε μυροβόλον χαμοκέ- 
ρασον τό έλαφρό* άλματικόν τού πτηνού  ̂βάδισμα καί τήν 

I χαράν τέλος τού νά ακούη; όπόθεν διέρχεσαι*παρά τών Ικστα-
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τι*ών νέων : "Ω ! ! τι εΰτυ/ία έάν ήθελε νά γείνη σύ
ζυγός μου.

Ή Μαρία Ιστέναξε χωρίς νά άπαν-ήση.
'Ισως, είπεν ή καλή νηρηίς, εΤ̂ ες εις τά καταστήματα 

τίίί πόλεως βελούδα καί λειοσηρικά, ανθ’ ών επιθυμείς να 
άνταλάξης τό χονδροειδές χωρικόν φόρεμά σου, καί μεταξι- 
νας χρυσοποίκιλτους έμβάδας, εντός τών όποίιυν ό μικροσκο- 
πικός πούς σου θά είχε γραφικήν καί θελκτικωτατην χαριν.

Ή Μαρία έστέναξε καί πάλιν.
"Ισως έβαούνθης νά άρτύης τόν κριθινον άρτον σου μέ τα 

άγρια βατόμουρα, άτι να άφίνουσιν έπΐ τών κοράλλινων χειλέων 
σου τά άσχηρον καί καταμέλανόν χρώμά των. "Ισως επιθυμείς 
νά γευθής τά εξ άφρογ'άλακτος καί βανίλιας δίπυρα, ατινα κο- 
σμούσι τάς τραπέζας τών στομαχαλγούντων πλουσίων. "Ισως 
έγεινες φιλόδοξος καί έπεθύμησας αντί του γεωργού πατρός 
σου νά είσαι θυγάτηρ κοχταζού μονάρχου, υπηρετούμενη και 
θυμιαζόμενη παρά πολυαρίθμων κυριών καί δεσποινίδων τής 
τιμής καί χορεύουσα έν μαγικαΐς αίθούσαις, μετά ενδόξων αυ- 
τοκρατόρων καί πριγκίπων.

Ή Μαρία έφάνη λαβούσα αίφνης θάρρος. *Οχι, καλή μου 
προστάτις, είπε. Ζηλεύω τά άνθη, τά οποία είναι πολυ ωραιό
τερα από εμέ. Επεθύμουν νά ήμην ίον.

Αί νηρηίδες, ώς γνωστόν, έχουσι μαγικήν δύναμιυ. ‘Η 
μικροσκοπική προστάτις τής κόρης Ικτύπησε διά λεπτής χρυ
σής ράβδου τήν γήν, λέγούσα· «γεντνθτιτω ώξ θελεΐ£» 
καί ή Μαρία μετεβλήθη εις ίον, υπό τάς ελαφοάς άναδεν- 
δράδας καί τήν δροσεράν τών αΐγείρων σκιάν.

* * ν
Είχε τόσω γλυκεϊαν ευωδίαν, ώστε καθ’ δλην τήν εκτασιν 

τών άγρών δέν εΰρισκέ τις αδελφόν αυτής άνθος· εκρύπτετο 
μεταξύ δύο ριζών χαμοκεράσων, δέν ήδύνατο όμως νά έμπο- 
δίστι τό άρωμά της νά ευωδιάζϊ) τόν αέρα. Αι ψυχαί καί α! 
μέλισσαι, υπό υεθυστικοϋ καταληφθεϊσαι έρωτος διεφιλονκουν 
πείσμα τωδώς τά ήδύπνοα άρώματά της.

Καί όμως δέν έφαίνετο καί πάλιν ευτυχής. "Εκλινε μα- 
οαινομένη πρός τόν λεπτοφυά μίσχον της και αί σταγόνες τής 
πρωινής δοόσου, αίτινες έβρεχον άνά πάσαν πρωίαν τήν καλλί- 
μοοφον στεφάνην της ώμοίαζον πρός θερμά δάκρυα. Θλιβο- 
μένη έπί τή νεα ταύτη λύπη της ή προστάτις νηρηίς προ- 
έβαλε καί πάλιν τήν μαργαριτώδη κεφαλήν της όπισθεν λεπτο
φυούς στελέχους χλόης καί είπε μέ τήν γρυλλώδη φωνήν της ;

—"Ε ! αικοόν μου ίον! τί σέ θλίβει λοιπόν καί πάλιν; Μή
πως δέν σοί έδωκα ό,τι μοί εζήτησας. Δέν είσαι τό ώραιότε 
ρον ίον τού άπεράντου αυτού δάσους.

Το ίον ίστέναξεν, ώς στε'άζουσι τά άνθη.
"Ισως, είπεν ή καλή νηρηίς, δέν ευχαριστείσαι μένουσα 

οΰτω άγνωστος, κεκρυμμένη από τά ομματα τών ανθρώπων 
καί έπιθυμεΐς νά άνθής έλευθέρω; υπό τά; λαμποάς *ού ή
λιου ακτίνας. "Ισως έ-ουράσθης έκ τού άφωνου έρωτος τών 
λατρευουσών τά κάλλη σου ψυχών καί μελισσών, καί έπε- 
θύμησας νά αίσθανθή; τήν θωπείαν χειρός έρωτολήπτου, 
ζητούντο; νά ΰποκλέψη τό άρωμά σου, όπως άρέσκη εις τήν 
ώραίαν του. "Ισως, φοβούμενον μή από στιγμής εις στιγ
μήν καταπατηθής υπό τού βρωμερού καί χονδροειδούς ΰποδή-

ματος υλοτόμου τινός, προτιμάς νά προσελκύσης τά θαυμαστικά, 
βλέμματα τής προνομιούχου τών ανθρώπων τάξεως, ανθούν 
εντός πολυτίμου κινεζικού δοχείου, έφ’ οι» εικονίζονται πνεύ
ματά μέ χρυσούν γένειον καί αΰτοκράτειραι οκλαδόν καθήμεναι 
6πό τάς αερώδεις καί λειοσηρικάς πορφύρας έσθήτάς των.

Τότε τό ίον ένθαρυνόμενον άπήντησε.
"Οχι, καλή μου προστάτις ! Άλλά μοί φαίνεται οτι τό 

ίον είναι άνθος μελαγχολικόν μέ τό πένθιμον χρώμά του καί 
τό κοινόν πλέον καταστάν άρωμά του. Ενθυμούμαι ότι συνε- 
λεξα άλλοτε, όταν ήμην κόρη μεταξύ άλλων άνθέων καί ενώ 
νεοανοιχθέντα υάκινθον, τού οποίου τό χρώμα καί τό άρωμα 
ήσαν εξ ίσου απαράμιλλα.

Ή νηρηίς τήν μετέβαλε πάραυτα εις υάκινθον, άνθοϋντα 
έν τώ περιβάλλοντι τόν ρύακα χλοερώ άνδήριρ.

* \

*

’Αλλά καί πάλιν δέν ήτο ευτυχής. ’Από υακίνθου έγένετο 
κρίνον. Οί κρίνοι ταχέως τή έφάνησαν πολύ λευκοί, ήθέλησ* 
νά γεινρ ρόόον χωρίς καί πάλιν νά είναι ευτυχής.

—"Ε ! ωραία μου ροδή, είπε καί πάλιν ή προστάτις νύμφη.- 
Τί λοιπόν καί πάλιν θορυβεί τό λογικόν σου καί ταράττει 
τήν καρδίαν σου ; Ποιος μύχιος πόθο; κλονεί τά έγκατα 
τής παρθενικής ψυχής σου ;

Καί ή Μαρία άφού έστέναξεν, άπεκρίθη ; Καλή μου 
νύμφη, επεθύμουν νά είμαι τόσον ώραϊον και εντελές άνθος, 
άστε οΰδέν άλλο εις τόν κόσμον νά δύναται νά συγκριθή μετ’ 
έμού. "Ανθος ώραιότερον καί άρωματικώτερον άπό τά ία, καί 
τούς υακίνθους, καί τούς μήκωνας, καί τά κρίνα, καί τά ρόδα 
αυτά έτι!

— Άπλούστατον, είπεν ή νύμφη κτυπούσα καί πάλιν 
έπί τού έδάφους τό λεπτόν μαστίγιόν της. Καί τότε ή Μαρία 
έγένετο καί πάλιν ωραία καί νέα ώς καί πρότερον. Άπεικονί- 
ζετο έπί τού προσώπου αυτής ή άνθηρά τού ρόδου ώχρότης.. 
Άπέπνεε δροσερά καί λεπτά αρώματα, προσομοιάζοντα πρός 
ήρωματισμένην χιόνα, έάν ό Δημιουργός διενοεΐτό ποτε νά 
άρωματίση αυτήν. ! Δ'.ερχόμενός τις πλησίον της, έστω καί 
κατά τάς ώρας τού ψυχρού καί παγεοού χειμώνος, ένόμιζεν 
ότι διήοχετο παραπλεύρως ’Απριλίου μηνός.

Έκ του Γαλλικού Ίθηνϊ Σιγανού.

Π Α  Σ Τ Α  Σ
(Έξ ανεκδότου κ̂Περι Κρητικών Γάρων» συγγράμματος τοδ 

κ. Ναύλου Γ. Βλαστού).
*0 παστός, παρά παλαιοί; παστάς, εκαλείτο ό θάλα

μος τών νεογάμων ή παστόν τό πρό τού θαλάμου πεποικίλ- 
μένον δωμάτςον η, ή έκ παραπετασμάτων ποικίλων κατα- 
σκευαζομένη σκηνή. Καί αύτό 0έ τό όνομα καί τό πεποικιλ- 
μένον δωμάτιον τών νυμφίων διετήρησε μέχρι σήμερον ό λαός 
τής Κρήτης Δύο παστάδες (παΰτοχ) γίνονται σήμερον παρά 
Κρησίν έν τώ γάμω, μία μέν έν τώ οϊκω τού γαμβρού, ή έτέρα 
έν τώ τής νύμφης ώς έξης εΰτρεπιζόμεναι κατά τήν παραμο
νήν τού γάμου.

Προσκαλούμεναι προσέρχονται' άπαοαι αί νεάνιδες τού χω
ρίου «καλοφοοεμέναιϊ φέρουσαι άνθη τού κήπου καί τού άγροϋ,
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ενίοτε φυτά, ευώδεις κλώνας, καί βλαστούς καί βάτου έν ή 
δύο κλώνας όποδηλοΰντας τήν δςά τού βίου άχώριστον συζυ 
γίαν καί ένωσιν προσέτι δέ εΰτεκνίαν καί γονιμότητα τών 
νυμφευομένων αί λαμβάνουσαι μέρος εις εύπρεπισμόν τής πα- 
στάδος ανάγκη νά ώσιν άν οΰχί πολυτελώς, τουλάχιστον κα 
θαρώς καί φιλοκάλως ένδεδυμέναι· εις τήν τυχόν μή τοιαύτην 
λέγουσι συνήθως :

((Τρέχει ή λίγδα ’ς τόν παστόν.» ( 1 )

Κατασκευάζεται δέ ή παστάς ώς εξής : ’Εντός θαλάμου 
καθαοωτάτου καί ώς οίόν τε καταλλήλως ηΰπρεπισμένου. άνε- 
γείρουσιν οίονεί βάθρον, δπερ κυκλοτερώ; περιβάλλουσι διά κλά
δων δάφνης, μυρσίνης η ροιάς (ώς έν τή επαρχία Μυλοποτά- 
μευ). ’Εν άλλαις έπαρχίαις η παστάς κατασκευάζεται εις γω 
νίαν τινά τού άντιθαλάμου, σκάμνου (σοφά == στιβάδος κατ’ 
Άθήναιον) πεζούλας παρά Κρησίν, ή ανακλίντρου· άναρτώσι 
δέ καί προσκολλώσιν επί -ού τοίχου μεγάλην λευκήν σινδόνα, 
έν τώ μέσω τής οποίας ερράπτουσι κυκλοειδώς κλώνα βάτου 
πρός τά κάτω. αλλαχού δέ, ώς έν χωρίω Γερακάρι Άμα  
ρίου ( Πάνακρον ) κλπ.. ή βάτο; λαμβάνει τό σχήμα σταυρού* 
έπειτα προσκολλώσιν έπί τής σινδόνης άνθη (μικράς άνθοδέσμας) 
σποοαδικώς, κατά δέ τό διάστημα τής προςκολλήσεως τών συμ
βολικών τούτων σημείων πλήρεις χαράς αί παρθένοι διά τόν 
γάμον τής συντρόφου τών παιδικών χρόνων των εΰχόμεναι διά 
τής φράσεως «ΚΟΛ ’ς τά δικά Οου» ή μία πρός τήν άλλην 
άδουσι τά έξης δίστιχα : ,

"Οτε έρράπτουσι τόν βάτον.
Εις τήν επαρχίαν Άμαρίου.
Έβάλαμε τό βάτο, τό βιζιμιό δενδρό·

σαν βάτο νά ^ιζιριώση, (2) ή νύφη κι’ 4 γαμπρός.
Εις άλλας επαρχίας τής Κρήτης.
Χίλια καλώς έκόπιασεν δ ^ιζιμιός μου βάτο;,

κ’ ήρθεν δ νοΰς μου μετά ’μέ δποΰ τονε φευγατο;.
*0 βάτος εινε δροσερός· χλωρός, ξερός, μπερδένει, 

βουηθατε, μοίρες τού γαμπρού, πάντα του νά κερδαίνη.
Μετά τής βάτου έρράπτουσιν έπί τής σινδόνος σποράδ ην 

καί διαφόρων άνθέοιν είδη καί κλώνων εΰόσμων βλαστούς, 
ί̂δουσαι δι’ έν έκαστον τούτων κατάλληλον δίστιχον π. χ. 

διά τόν βασιλικόν ;
Βασιλικέ μου πράσινε, φέρε τή μυρωδιά σου, 

νά πάρ’ ή νύφη κι’ δ γαμπρός κ’ ’έχε κ’ ή γιαφεδιά σου.
Φέρετε τούς βασιλικούς κΓ όμορφους καντιφέδες, 

καί τόν παστό στολίσετε ρόδα κα! μενεξέδες.

Σ η μ. Ό Σκαρλάτος Βυζάντιος έν τω λεξικω του τής καθ’ ημάς 
Έλλ. διαλέκτου λέγει οΰτω". Παστάς=δ κοιτών τών νεονύμφων κτλ. 
Τήν λέξιν μόνον εις τήν παροιμίαν ((β,τι πάρ’ ή νύφη ’ς τό παστό 
παστά; (ή) νυμφών, θάλαμο; ((lit nuptial.» Έκ τούτων κατά τήν 
μαρτυρίαν του έξ 8σων ημείς γνωρίζομεν καταφαίνεται 8τι τό πράγμα 

Ρ ίέν διεσώθη έν τή Έλλάδι, άγνωστον δ’ ήμΓν αν διεσώθη κα! ϊν  Tivt 
τών άλλων νήσων τού Έλλ. ’Αρχιπελάγους, ένταύθα όμως κα! τό 
πράγμα ετι κα! σήμερον διασώζεται γινόμενον περίπου ώς ή παρά 
τοί; πάλαι "Έλλησιν.

(1) Οί Κρήτες λέγουν ((“Ό ,τ ι ίδή ή νύφη ’ς τόν παστό, κα! τό 
παιδ! ’ς τό λουτρό.»

(2) "Η κατ’ άλλους : Πού νά πολυχρονήση, κτλ. ή, σ ά ν βά 
το ς  νά  ρ ι ζ ώ σ η ,  ή, σ ά ν  β ά τ ο ς  ν ά  ξ α π λ ώ σ η, ή, 
νά δ α σ ώ σ η  κτλ.

Βασιλικό κΓ άρισμαρί, νεραζανθούς κα! ρόδα, 
φέρετε νά κρεμάσωμεν εις τού παστού τή ρόδα.

Εις κισσόν·
'Σάν τόν κισσόν όπου κολλά ’ς τό δένςρο κα! ξαπλώνει, 

νά σμίξ’ ή νύφη τό γαμπρό κα! νά ριζοσκελώνη.

’Επίσης έπί τής σινδόνος άναρτώσι καί διάφορα κολλύρια 
έκ σησάμη;, ορμαθούς σταφίδων, αμυγδάλων κλπ. μδουσι·

Βάλετε σπούρδες τού παστού, αμύγδαλα, σταφίδες, 
κα! τά κουλούρια τού γαμπρού χρυσές μου κορασίδες.

Σήμερο κάνουν τόν παστό μέ ροδαριαίς κα! τέχνη,
κα! τού καιρού ’σάν σήμερον νά ’ρθούνε κ’ οί συντέκνοι.

Κατά τόν αυτόν τρόπον κατασκευάζεται καί ή παστάς 
τού γαμβρού ύπά τών παρθένων τού χωρίου το>ν, εις τήν κατα
σκευήν τής όποιας άδουσιν επίσης παρόμοια άσματα. Μετά 
τήν κατασκευήν τής παστάδος τής νύμφης λαμβάνει αδτη τήν 
έπ’ αυτής θέσιν της, δεξιά δέ καί αριστερά παρθένοι φίλαι 
καί συγγενείς ώςπερ βασίλισσαν κατά τήν στιγμήν ταύτην 
θεραπεύουσι παρακαθήμεναι. Έν τή θέσει ταύτη καθημένη 
ή νύμφη κατά τήν ώραν τής άφίξεως τής ακολουθίας τού 
γαμβρού, ήτις ακολουθία καί «γ α μ η λ ίώ τα ί» καί εήτίκΐ» 
καλούνται, αναμένει.

((Γύναι, γυναιξ! κόσμον ή σιγή φέρει.»

Πρό τής άναχωρήσειος όμως τής ακολουθίας τού γαμβρού, 
ετοιμάζεται καί ή εις πάντα γάμον απαραίτητος σημαία έκ 
καλάμης ή ιστού άποτελουμένης καί ενός μανδηλίου, επί τής 
κορυφής τού όποιου άναρτώσιν ανθοδέσμην καί καρπόν ροιάς 
καί κολλύριον (κουλούρι (ϊηΰα'μωτόν). Πολλάκις άντί μαν
δηλίου άναρτώσιν έπί τού ιστού σημαίας, άς οί οπλαρχηγοί 
φέοουσιν εν πολέμω· Ιτεραι δέ καί σημαίας τουρκικά;, λάφυ- 
ρον νικηφόρου πολέμου, φέρουσιν έν τώ γάμω κειμήλιον πολύ
τιμον τού άνδρείου λαφυραγωγού· εις τήν περίπτωσιν όμως 
ταύτην ή τουρκική σημαία ή φέρεται μόνον υπό τού ευτυχούς 
καί γενναίου κατόχου πρός τιμήν, δόξαν καί έπίδειξιν αύτού 
ή παραχωρεϊται είς Ιτερον, άλλά μόνον διά γάμον τού χωρίου 
αυτού. Ό σημαιοφόρος ανάγκη νά ή πάντοτε ώκύτατος πάν
των ώς καί έν πολέμω ή επ' άνδρεία όνομαστός* προπορεύεται 
δέ πάντοτε τής άκολουθίας πεζός, φέρων τό ιερόν τού γάμου 
σόμβολον, ώσπερ εν πολέμω φέρει τήν παοαδιδομένην αΰτω 
ίεράν παρακαταθήκην.

’Ενταύθα πρό τής άναχωρήσεως τής ακολουθίας τού γαμ
βρού, άνάγκη καί τινα περί τού στολισμού των μελλογάμων 
νά είπωμεν σχετικά πρός τόν προκείμενον σκοπόν ώς άξια ση- 
μειώσεως. *0 γαμβρός λοιπόν λούεται, κείρεται, ξυρεϊται υπό 
τίνος, όστις παρά παλαιοί; νυμφοοίτόλος καλείται. Καί 
οί παλαιοί δέ ταότά περίπου έπραττον ώς ό Φαβωρίνος έν τώ 
λεξικω του λέγει : «Τό λ,οντοόν έκ ποταμού τάΐς νυμφίοι; 
»έκομίζετο οίωνιζομένοις τό γόνιμον . . . . » (|ν λέξ. «Κούρο 
τοόφοι», ((Λουτροφόρος», ((Νυμφικά λουτρά» κτλ.)

’Ωσαύτωςλούεται ή νύμφη τό νυμφικόν λουτρόν καλούμενον, 
όπερ έχει σχέσιν μέ τά παρά τοϊς παλαιοί; “Αθηναίοι; έν 
όμοίαι; περιστάσεσι νυμφικόν λουτρόν καί έλάμβανον τό υδωρ 
έκ τής Καλλιρρόης, εΐτα δέ κοσμείται υπό παρθένων «νυυ.- 
ψοκόμων» ή. «νυμφευτρ ιώ ν » παρά παλαιοί; καλουμένων, 
περιβάλλεται νέα όλως ενδύματα ώς καί τόν υπό τού γαμβρού
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άπο»ταλέντα νυμφικόν χιτώνα νά προσταθοΰν αί όνομασίαι 
τής στολής ενδύματα κλπ. πολύτιμα. Κατά £έ τον χρόνον 
τής κοιμιίσεως τής νύμφης αίουσιν αί παρθένοι καί όιαφορα 
άσματα.

  — ι— ΠΡ ΟΒ—  -----------------

0 ΘΕΤΟΣ ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ
Εις πτωχόν τι χωρίον τής 'Ελλάδος, παρά τους πρόποδας ορούς 

τινός, έζη χήρα νέα, αλλά τόσον πτωχή, ώστε μόλις ̂ .ήδύνατο να 
θρέψη τα πεντε ορφανά υακρά τέκνα της. Ή χχ/ύβη, ήτις μικρόν 
άτέ/ουσχ του χωρίου, συνίστατο εις εν χχ\ μόνον χώρισμα χρησι- 
μ ε ϋ ο ν  ώ; ¡XX,'ειρεΓον κχΐ κοιτών- άχυρίνη κλίνη εχρησίμευεν ώς 
κοίτη διά τήν χήραν κχί τάς δύο χύτης θυγατέρας Μχρίχν και 'Ελέ
νην, χιτινες χν κχ! τρερόμενχι έκ κρίθινου άρτου κχί τυροϋ ήσαν 
ρωμχλέαι κχί ίλχρχι ώς άηδόνες.

Στχΰλος περιέ/ων ισχνήν αγελάδα καί τρία ή τέσσχρα πρόβατα 
ήτο συνάμα κοιτών διά τούς τρεις υι'ούς τής χήρας Λάμπρον, Βασί
λην χχι Γώργην. 'Ο μεγαλείτερος αύτών ήτο τρεισχχίδεκχ ετών, δ 
δεύτερος ένδεκα, χχ' δ τρίτος οκτώ. Εις γωνίαν τινά ήσχν έρριμμένα 
φύλλα ξηροί, έπ'ι των δποίων έχοιμώντο οι τρεΓς ορεινοί αδελφοί- 
καί ευκόλως ήδύνατό τις νχ έννοήση έκ του χρώματος του εύρωστου 
αύτών προσώπου, ότι έχοιμώντο τόσον άνχπαυτιχώς έπί τών ξηρών 
φύλλων, οσον άλλοι έπί κλίνης πχχείχς κχί μχλχκής. Μόνη ή Μάρω, 
ή πτωχή χήοχ, υπέφερεν- ήτο ισχνή καί ώχοά, αν κχί έχ φύσεως 
ρωμχλέχ, πολλίκις έστερειτο καί τοΰ λιτοϋ γεύματός της, δ’πως μένη 
αύτό χφθονώτερον εις τά τέκνα της.

Τά μόνα έπιπλα τής κχλύβης ήσαν παλαιά τις τράπεζα, τρία 
ή τέσσαρα πινάκια ξύλινα και ισάριθμα  ̂κοχλιάρια. Πάντα ταΰτα 
ήσχν τόσον κχθχρά καί τακτοποιημένα, ώστε ήρκει να ρίψη τις̂  τό 
θλέμμα διά νά έννοήση ότι ή μεγάλη ένδεια δέν προήοχετο έξ ο
κνηρίας.

'Η μόνη προί: τών δύο συζύγων, νυμφευόμενων, ήτο αμοιβαία 
συμπάθειχ καί έλπίς διά τό μέλλον. 'Η Μάοω εγινεν έντδς ολίγου 
μήτηρ πολυαοίθμου οικογένειας, πρδς μεγάλην χαράν του συζύγου, 
όστις άτυχώς προσβληθείς υπό πολυχρονίου χαί πολυωδύνου νόσου 
άπεβίωσεν. 'Η Μάρω έμεινε χήρα καί μήτηρ πέντε ανηλίκων τέκνων 
μή έχουσα άλλον πόρον ζωής ή τήν μιχράν αύτών χαλύβην χχι μι- 
κοότατον χωοάφιον εις τούς πρόποδας του όρους.

Έν τούτοις οί τοεΓς αδελφοί ήρχισαν νά έργαζωντχι. Κχίτοι 
ήσαν δυνατοί χαί είργάζοντο ώς άνδρες, τους έπλήοωνχν δμως ώς 
παιδίχ" δμοίως καί ή μήτηο καί αί δύο χύτής θυγατέρες είργάζοντο 
εις τό μικρόν αύτών χωράφι ον, από πρωίας εω; εσπερας, εί, το τ&~ 
λος όμως τής έβδομάδος δ χαρπός τής έργχσίας των ή™ ελάχιστος.

Ψύχραν τινα πρωίαν του χειμώνος, ή χήρα πορευομένη εις τόν 
άγοόν μετά τών δύο αύτής θυγατέρων, παρετήρησε βήματά τινα μα
κράν τής κχλύβης των λευκόν δεμάτιον- ή 'Ελένη εδρχμε να ιδη τί 
ήτο. ν I

  0 ε ί μου ! άνέκραξεν, είναι μικρόν πχιδίον έλα, μάνα έλα ■
'Η Μάοω τχχύνχσχτδ βήμχ Ιλαβε τό βρέφος, 3περ είχεν εκθέ

σει έκεϊ χειρ άσπλαγχνος ,3εβαίως. τ Ητο παιδίον σχεδόν δύο μηνών, 
αδύνατον, ώχρόν, φιλάσθενον καί τό δπο'ον έφαίνετο τόσον πάσχον, 
0τε ή 'Ελένη άνέκραξεν.

— Λίκαιε Θεέ ! θ’ άποθάνη τό δύστηνον ας τά φέρωμεν. μητέρα, 
εις τήν καλύβην μας, διά νά τδ θερμάνωμεν εις την φωτιάν: τό χαυ- 
μένον είναι χαταπαγωμένον. ^

Ή Μάρω έφερε τό παιδίον εις τήν καλύβην, ένεθάρρυνεν αυτό, 
τω έδωκε γάλα, τό δέ βρέφος βαθμηδόν ήρχισι νά άναλαμβάνη.'

Τό εσπέρας, ότε ή οικογένεια συνηθροίσθη, τό εκθετον,  ̂ αν και 
ήτο δυσειδεστατρν, υπήρξε δι’ απαντας άντικείμενον αγάπης καί 
γχρχς,  τήν επαύριον λίαν πραη αί γειτύνιασχι μχθούσαι τα πεοι τοΰ 
έχθέτου βρέφους έλεγον πρός τήν χήραν :

—Μάοω, είσαι πτωχοτάτη,δέν θά δυνηθής νά θρέψης αυτό τό παι
δίον. Πρέπει νά τό φέ.ης εις τήν πόλιν καί νά τό δώσης εις τό Όρ 
φανοτροφεϊον.

 Άλλ’ είναι πολύ ψΰχος, άπήντα ή Μάρω. καί τό ασθενέςτοΰτο
πλάσμα δέν θά ήμπορέση ν’ άνθέξη εις τήν δδοιπορίαν.

— "Ε ! Θά αύξήση δ αριθμός τών αγγέλων, έλεγον οί ευλαβείς 
γείτονες.

— ’Ώ ! οχι μάνχ, θέν θέλομεν ν’ άποθάνη, άνέκραξαν έν ταύτώ 
τά παιδιά τής Μάρως Τήν άνοιξιν ίσως δυνηθώμεν να τό φεοωμεν 
εις τήν πόλιν.

— Τί τροφή τώ χρειάζεται διά τόν χειμώνα ; είπεν η Ελένη, 
ολίγον γάλα μόνον.

— ’Έ ! όλοι παραχωροϋμεν τό μερίδιόν μας εις τόν μικρόν μυχς 
μουσαφίρην, άνέκραξαν τά παιδία.

'Η Μάρω, ής ή καρδία ήγάλλετο διά τήν δμόνοιαν τών τέκνων 
αύτής, είπε μετά δακρύων.

— ’Έχετε δίκαιον, τέκνα μου, δέν θ’ άποθάνωμεν τής πείνης, εάν 
τό κρατήσωμεν πλησίον μας" δ Θεός θέλει μας βοηθήσει !

‘ Η άπόφασις αΰτη τής Μάρως προυξένησε μεγίστην εντύπωσιν 
εις δπαν τό χωρίον.

— ’Αξιολύπητος είνχι ή πτωχή χήρα, έλεγον διεστραμμέναι 
τινές γειτόνισσχι, δέν τή ήρκουν τά πέντε ορφανά της, ηθελεν ημί- 
σειαν δωδεχάδα.

— "Ας μήν έλθη νά δανεισθή τίποτε από ήμας, έλεγον άλλχι- 
δέν δυνάμεθχ νά τρέφωμεν άλλον ή τήν οίκογένειάν μας.

■'Έλεήμο /ές τινες έκ τών εύπορωτέρων τοΰ χωρίου, τή έπεμψαν 
άλευρον, λίκνον καί φορέματα πρός περίθαλψιν του βρέφους. Ή Μάρω 
έδέχετο πάντα ταΰτα ως νά ήσχν ο>ά τά ίδιχά της τέκνα. 'Ο εφημέ
ριος τοΰ χωρίου, αν καί ήτο πολύ πτωχός, άλλ’ αγαθός τήν καροίαν, 
τή έπεμψεν ώσχύτως βοήθειάν τινα.

'«.) χειμών παρήλθε πολύ ήπιώτερος παρ’ όσον ήλπιζεν ή πτω
χή χήρα, αλλ’ ότε ή μέν χιών ήρχισε νά διαλύηται, ότε έπανήλθεν 
ή ϊνοιξις, ή Μάρω είπεν εις τά τέκνα της ότι ήτο καιρός να φέρη 
τόνμιχ,όν Νικόλαον (οΰτω τόν οινόμασεν ή άνάδοχος αύτοΰ Ελένη) 
εις τό ’Ορφανοτροφείου.

— Νά στερηθώμ.εν τόν μικρόν μας άδελφόν, όστις είνε τόσον 
νόστιμος, όστις μας τείνει τούς μικρούς του βραχίονας ! ”Ω ! όχι, 
μάνα, δέν θά τά πράξης τούτο ! άνέκραξαν τά παιδία. Θ’ άποθάνωμεν 
τής λύπης, είπεν ή Ελένη. Ναι μέν εΐμεθα πτωχοί, πλήν θά έρ- 
γαζώμεθα εις τό εξής μίαν ώραν περισσότερον, πρό τής άνατολής του 
ήλιου, καί πάλιν μίαν κατά τήν δύσιν. Γεώργη, Λάμπρε, Βασίλη, 
δέν είσθε τής γνώμης μου ; θά κρατήσωμεν τόν Νικόλαον θά έργα- 
ζώμεθα πολύ καί θά τρώγωμεν ολίγον.

— Ναί, ναι, άπήντησριν τά παιδία. 'Η Μάρω ήτις μχταίως 
έπάλαιεν εναντίον τής άπερισχέπτου ελεημοσύνης, ήναγκάσθη τέλος 
νά ένδώση εις τάς παρακλήσεις τών τέκνων της, καί άπό τής στιγ
μής εκείνης δ μιχρός Νικόλαος υίοθετήθη παρ’ θλης τής οικογένειας. 
Οί κάτοικοι του χωρίου δμοφωνως κατηγόρησαν την απερίσκεπτου 
ταύτην πραξιν, έξαιρουμένου τοΰ καλοϋ εφημερίου. Οί γείτονες έ
παυσαν νά βοηθώσι τήν χήραν, άλλ’ δ ζήλος τής εργασίας ηΰξανε 
μέ τάς άνάγχας, επειδή ήγχπώντο.

Έν τούτοις δ Νιχό/αος ηυξανε χαί ή άγχίνοια αυτοΟ άνεπτύσ- 
σετο παοαδόξως. 'Η άδυνχμία τών μελών του, η χαχεςία του, δέν 
τώ συνεχώρουν νά έργάζηται εις τούς άγρούς. Μετα μεγίστης λύπης 
έβλεπε τοΰτο καί ή Μάρω. . . .  ,

Εις τών καλλίτερων φίλων τοΰ Νικολάου ητο δ εφημέριος χαι
διδάσκαλος τοΰ χωρίου- εις ηλικίαν τεσσάρων έτών  ̂ τόν έδίδαξε 
ν’ άναγενώσκη κχ· ότε έγεινεν έξαέτης τήν ηλικίαν έγραφε χάλλι- 
στα Τώ έπρομήθευσε μετά τχΰτα πχιαιάν τινα γραμματικήν ελλη
νικήν χαί λατινικήν, εις διάστημα δέ ολίγου χρόνου τό παιδίον προώ- 
δευσε τόσον, ώστε δ χαλός εφημέριος τό έθαύμαζε χαί τό ήγάπη- 
σεν δπερβολιχώς.

Μή εύχαριστούμενος όμως δ μικρός διά τήν πρόοδόν του, επεθύ-
δει νά μιμήται τούς αδελφούς του" μετεβαινεν εις τόν άγρόν, εκαλ-
λιέργει τήν γήν καί έσήχωνε μέγιστχ φορτία. Δυστυχώς τοΰτο τ̂ω 
έφερε πυρετόν τόσον σφοδρόν, ωστε ή άνχδοχος αυτου Ελένη και ή 
θετή του μήτηρ Μάρω τω άπηγόρευσαν πάσαν κοπιαστιχήν εργασίαν. 
’Ενώ απχσχ ή οικογένεια μετέβχινεν άπό πρωίας εις τόν άγρόν, δια 
νά εύχαριστήσωσι τόν δυστυχή μικρόν, ϊστις επεθυμει να φανη χρήσι
μος, τόν υπεχρέωσαν νά προετοιμάζη τό δείπνον, νχ^διατηοή τ η ν  οι
κίαν χαθαράν, νά πλέχη μαλλίνας περικνημίδας, νά βόσχη τά τέσ
σαρα πρόβατα χαι τήν γραίαν άγελάδα. > (

Εις τάς αναπαύσιμους ώρας τής ημέρας δ μιχρός Νικόλαος έσπου- 
δαζεν, δ δέ χαλός εφημέριος ήρχετο χαθημερινώς, ίνα ίιδασχη τόν 
νέον μαθητήν.

'Ο Νιχόλαος εις ηλικίαν δέκα ετών ειχεν ώφεληθή τόσον έκ των 
καλών μαθτμάτων τοΰ εφημερίου, ώστε ώμ-ιλει χαι εσχεπτετο ως 
μέγας καί σοφός άνήο. Άφοΰ δ διδάσκαλος τω επρομηθευσεν ολα 
τά βιβλία τής βιβλιοθήκης αύτοΰ. δέ- ήξευρε πλέον τινα τροφήν να 
προμηθεύση εις τήν υπερβολικήν ζέσιν, ήτις εφχίνετο κχ-ατρωγουσα 
τόν μαθητήν αύτοΰ.

'Ημέραν τινά ό καλός ίερεύςάνεχάλυψε, μετα μεγίστης χαρΜ δυο 
ογκωδέστατα β,βλία πλήρη κόνεως, δτινα πρό χρόνων έκειντο έντός 
παλαιού τίνος ερμαρίου τοΰ δωματίου του" πολλοί εφημέριοι ειχον 
κατοικήσει εις αύτό τό δωμάτιον’ άλλλ ουδεις εθιξε τα βιβ/ια. ΤΗτο 
σειρά μαθημάτων φυσιχής ιστορίας. \

— ΓΙοΓς θησαυρός διά τόν μιχρόν μου Νιχολαον ! άνεκραζεν.
Καί λαβών αύτά διηυθύνθη ε’ις τήν χατοικίαν τοΰ μαθητοΰ του.
Τοΰτο υπήρξε διά τό παιδίον αρχή νέας ζωής* η πρός την σπου-
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8ήν χλίσις του, άπ’ αύτής τής στιγμής άνεπτύχθη  ̂παραδόξως. Τότε 
ό άνά τά όρη περίπατός του έγένετο συχνότερος χαί χαρποφόρος μετά 
ζήλου χαί φιλοπονίας, ήν έθαύμαζεν δ εφημέριος, χατώρθωσε νά σχη- 
ματίση βοτανιχήν συλλογήν έκ διαφόρων άνθέων χαί σπανίων φυτών. 
Εδρών ωσαύτως εις σπήλαιόν τι μέγαν άριθιχέν Οαυμασίων απολι
θωμάτων έκαμε συλλογήν, ήν έτακτοποιησε κάλλιστα έντός φα
τνωμάτων, τά όποίχ κατεσκεύασεν έπιδεξίως επι τών παλαιών τοί
χων τής χχλΰβης. Τό παράδοξον τοΰτο κόσμημα έπεοίπαιζον οι γεί
τονες, άλλ’ ή Ελένη τό έθαύμαζε καί έθεώρει ιός ιερόν, επειδή τό 
ε’χε κατασκευάσει δ άγαπητός αύτής βαπτιστιχός, όστ,ς μετ ου 
πολύ έπρόσθεσε μέταλλά τινα ορυκτά, καί τινα κοσμήματα σπάνια, 
άνχχχλυφθέντχ εις τό βάθος τοΰ αύτοΰ σπηλαίου.

Αί ήμέραι παρήρχοντο έν τώ μέσω σχληροτάτης ενδείας. Ο πρω
τότοκος υιός τής Μάρως είχε φθάσει εις ηλικίαν άπογραφής, και ώς 
υίός χήοας, έξηρέθη, άλλ’ δ δεύτερος μεθ’ όλα τά δάκρυα τής χή
ρας μητοός, άνεχώρησεν-

Έν Γίουογέβω. Ελένη ϊ ι λ ε λ ή .
( ’Ακολουθεί.)

   Λ -   11

ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΑ
Τό χαμοκέρασου καί κοινώ; ή φράουλα είναι άναμφιβό- 

λως ό μάλλον έπιζήτπτο; καρπός καί διά τήν γλυκύχυμον 
γεύσίν του καί íta τό μεθυστικόν άρωμά του.

Μόλις άπό ολίγων ετών ήοξατο καλλιεργούμενον καί παρ’ 
ήμϊν, ένω έν άφθόνω συγκομιδή διαχέει τά ευώδη μόρα του 
άνά τάς κατωφερείας τών λοφίσκων, άνά τού; κήπους καί τού; 
λειμώνα; τών περιχοίρων τή; Κωνσταντινουπόλεω;. Εί; τήν 
Ευρώπην τό χαμοκέρασου θεωρείται ώ; τό κατ' εξοχήν οπω- 
ρικόν τών θερινών μηνών, διότι τό ψυχρόν τοΰ κλίματο; καί 
δγρόν του έδάφου; συντελεί, όπω; καθ’ ολον τό θέρο; βουνά 
χαί λοφίσκοι, κήποι καί δάση στολίζονται διά τών πορφυρών 
καί άρωματικών τούτων καρπών.

’Επειδή δμω; πλήν τή; ηδονή;, ήν αισθάνεται ό γευόμε- 
νο; τοΰ καρποΰ τούτου, άπολαμβάνει κατάλληλον ποιούμενο; 
χρήσιν καί τών ιαματικών αύτοΰ ιδιοτήτων, παραθέτομεν έν- 
ταΰθα τά; συμβουλά; τοΰ διάσημου ΰγεινολόγου Βιγουρού ώ; 
πρδς τόν τρόπον τή; καταστευή; καί τά; ώρας, καθ' ά; επω
φελώς διά τήν υγιεινήν δυνάμεθα νά ποιώμεθα χρήσιν αύτοΰ.

Αί ώραιότεραι λοιπόν καί ώφελιμώτιραι φράουλαι είναι αί 
άγριαι. ά; συνάγει τι; είς τά δάση, κατά πολύ μικρότεραι καί 
σκοτεινοτέρου χρώματος τών καλλιεργησίμων. "Ίνα διατηρή- 
σωσι τά; θεραπευτικά; αύτών, Ιδιότητας, άνάγκη νά συλλε- 
χθώσι τό έσπέρα; μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, ούδέποτε δέ τήν 
πρωίαν.

Τήν πρωίαν νήστι; δύνασθε νά φάγητε δλόκληρον μικρόν 
χάνιστρον, δπερ άποτελεί φάρμακον κατ’ εξοχήν άντιπυρετικόν 
ναί άντιφλογιστικόν. Μετά τό φαγητόν ώ; ύπωρικόν λαμβά 
νιτε τήν φράουλαν συντετιημμένην έντό; τοΰ ποτηρίου σα; μετά 
μικρά; δόσεω; ζαχάρεω; καί οίνου άρρητινώτου, ή οίνοπνεύ 
ματο; ή ρουμίου.

Ή άνάμιξι; αύτής μέ τά οίνοπνε-ίματώδη ποτά θεωρείται 
»ναγκαία πρό; διευκόλυνσιν τή; πέψεως. Τινέ; συνηθίζουσι νά 
τρώγωσι τά χαμοκέρασα συντρίβοντε; αύτά έντό; σακχαρω- 
μένου γάλακτος ή άφρογάλακτος. Έν τή άναμίξει ταύτη τό 
χαμοχέοασον άπόλλυσι πάσαν ιαματικήν αύτοΰ ιδιότητα, άπο 
α̂ϊνον μάλιστα και επιβλαβές καί δύσπεπτον. Ό διάσημο; 

γαστρονόμο; B r¡IIat-Savaria , b επινοητή; τοΰ φεοωνύμου 
γλυκύσματος, συνέτριβε τά χαμοκέρασά του έντό; χυμοΰ πορ
τοκαλιού, τά μάλα έπιβοηθητικοΰ διά τήν πέψιν.

Σημειωτέον δτι τά χαμοκέρασα δέν είναι επίσης ωφέλιμα 
διά πάσαν Ιδιοσυγκρασίαν. ’Ιδίως αί στυμφατικαί καί άσθε- 
νικαί κράσεις, αίτινε; Ιχουσι τόν στόμαχον οκνηρόν, δσον καί 
άν άγαπώσιν αύτά δέον νά τρώγωσιν ολίγα καί ταΰτα ή έν 
οϊνω ή έν οίνοπνεύματι έμβεβαμμένα. Πολλάχι; ή πρόσληψι; 
γενναία; δόσεω; χαμοκεράσων γεννά έπί τή; έπιδερμίδο; τών 
στυμφατικών μικρά έξανθήματα η παράγε· πυρετώδει; έλα- 
φρά; σπασμωδικά; κινήσεις. Τούναντίον οί χολερικοί καί αιμα
τώδεις δύνανται έπωφελέστατα νά τρώγωσιν άφθονα χα
μοκέρασα.

Σιρόπιον έκ χαμοκεράσων είναι έξαίρετον δροσιστικόν καί 
άντιφλογιστικόν διά τό θέρος, κατασκευάζεται δέ ώ; εξής ; 
Βράζετε ήμίσειαν όκάν ζαχάρεω; καλώ; καθαρισμένη; έντός 
άναλόγου υδατο; μέχρι; ού δέση. Προσθέτετε τότε 100 δράμ. 
φράουλαν καί κενόνετε έντό; δοχείου, τά οποίον καλύπτετε. 
Άφίνετε ούτω 24 ώρας. Τότε περάτε τό δλον διά τεμαχίου 
μάλλινου υφάσματος καί θέτετε έντό; φιάλης. Διαλυόμενον έν
τό; δροσερού ύδατο; είναι ΰγιεινότατον χαί δροσιστικώτατον. 
Ιδία διά τού; πυρέσσοντας.

‘ Ελένη Γεωργιάδου.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Γ ά μ ο ς  δ ι α  τ η λ ε φ ώ ν ο υ .  Νέος καί νεανις δύο διαφόρων 

πόλεων τής Ίνδιάνης ένυμφεύθησαν κατ’ αύτας διά τηλεφώνου, 
παραδόξου αληθώς καί πρωτοφανοΰς τρόπου γάμου. Προσωπιχώς οί 
δύο νέοι διετέλουν άγνωστοι άλλήλοις, ησαν δμως υπάλληλοι τηλε
φωνικής τίνος γραμμής, άμφότεροι δέ τής υπηρεσίας χατά τάς νυ- 
κτεοινάς ώρας "Οπως άπομαχρύνωσι τόν ύπνον άπδ τών βλεφάρων 
των οί δύο νέοι συνωμίλουν περί διαφόρων πραγμάτων διά τοΰ τη
λεφώνου. Εσπέρα-/ δέ τινα δ νέος προέτεινεν είς τήν νεάνιδα χάριν 
διασκεδάσεως νά τήννυμφευθη τηλεφωνικώς. Αΰτη, έχλαβοδσα τοΰ
το ώς αστεϊσμόν, έδέχθη ευχαρίστως τήν πρότασιν. 'Ο νέος τότε 
μετεκαλέσατο διά τοΰ κλητήρος τοΰ γραφείου ιερέα, δστις έτέλεσ» 
τόν γάμον, τής νεάνιδος άπαντώσης διά τοΰ τηλεφώνου είς πάσας 
τάς ερωτήσεις τοΰ ίερέως.

Μετά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου ή νεάνις υποθέτουσα δτι δ αστεϊ
σμός έξηχολούθει, ηύχήθη εις τόν άγνωστον νυμφίον της ((χαί είς 
τούς πραγματικούς του γάμους,)) δ ίερεύς δμως απήντησεν δτι δ γά
μος των ήχο έγκυρος καί δτι μόνον διά τακτικής δίκης δύνανται νά 
διαζευχθώσιν. Οί δύο νέοι ώρισαν την έπχύοιον τόπον συνεντεύξεως, 
ίνα προσωπιχώς γνωρισθώσι καί έαν μέν άοέσχωνται άμοιβαίως. συ- 
ζήσωσιν, εάν δέ οχ1, νά διαζευχθώσιν!

Π ρ ό ε δ ρ ο ς  σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ή ς  ε τ α ι ρ ε ί α ς .  
Κατ’ αύτάς συνέστη έν Τεξάς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών μεγάλη 
σιδηροδρομιχή εταιρεία, ήτις άνέλαβε τήν κατασχευήν διαφόρων σι
δηροδρομικών γραμμών. Πρόεδρος τής εταιρείας ταύτης έξελέγη 
ή χ. Χάϊν, γυνή νεαρά, μόλις τριχχοντοΰτις, φημιζομένη δμως 
διά τό επιχειρηματικόν της πνεΰμα χαί την έκτακτον αύτής 
νοημοσύνην κχί δραστηριότητα. Τό πράγμα ένεποίησεν ικανήν 
αισθησιν. Ούχ ήττον δταν κύριοί τινες παρετήρησαν είς τά 
μέλη τοΰ συμβουλίου, δτι ήδύναντο βεβαίως νά ένεργήσωσιν 
δπως ή εκλογή εκείνη άχυρωθή, οί χ. κ. σύμβουλοι άπήντησαν. 
Τοΰτο είναι οίκονομιχώς άσύμφορον είς τήν εταιρείαν. Μέ τήν δρα
στηριότητα , ήν ή γυνή αΰτη αναπτύσσει, βεβαίως θά κερδήσωμε ν 
χρόνον καί χρήματα διπλάσια ή άν θά διωκούμεθχ υπό ν̂δρός.

Γ υ ν ή  ά π ο λ ι θ ω θ ε Γ σ χ .  Δέκα εξ έτη παρήλθον άφ’ δτου ά
πεβίωσεν έν Βινιπέλη (Καναδά) τής Άμεριχής γυνή τις όνομαζο- 
μένη Άδελαίς Ρολάδ, ένταφιασθείσα είς τάφον δέχα αίλλια τής 
πόλεως άπέχοντα. Πρό τινων ημερών δ σύζυγος αύτής έχπατριζόμε- 
νοο έζήτησε νά παραλάβη μεθ’ έαυτοΰ τά οστά τής συζύγου του. 
Ά λλ’ δποία ΰπήρξεν ή έκπληξις αύτοΰ τε καί τών λσιπα̂ ν συγγενών 
άνευοόντων τό πτώμα άθιχτον διατηρούμενον θαυμασίως. χωρίς οΰτε 
θρίξ τής κεφαλής της να έχη άλλοιωθή ”Ότε δ’ ήθέλησαν νά άνε- 
γείοωσιν αύτό έμειναν ένεοί πρό τοΰ βάρους αύτοΰ, άνερχομένου είς 
200 πεοίπου όχάδας. ΔΓ έπιστημονιχής άναλύσεως τοΰ εδάφους, ενώ 
ή γυνή αΰτη είχε ταφή, άπεδείχθη δτι παρέκειτο άλκαλικής πη
γής, ής ή βοαδεΓα χαί συνεχής έπί τοΰ π-ώματος ενέργεια έπήνεγχε 
τήν έντελή άπολίθωσιν αύτοΰ.
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‘ Ι σ π α ν ί δ ε ς  ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς .  Α ί γυναίκες τής 'Ισ π α 
νίας δέν υστερούνται των Ευρωπαίων καί ’ Αμερικανίδων δμοφύλων 
των ώς πρός τήν πρόοδον. Δύο καθηγητρίας τής ιατρικής τού Π α 
νεπιστημίου σχολής αριθμεί ήδη ή ’ Ισπανική πρωτεύουσα, την δό- 
κτορα Δολώραν ’ Αλώε καί τήν Δολώραν Αεονάρ. Α ί δεσποινίδες 
’ Αμαλία και Ματθίλδη Βεγώ εινε διευθύντριαι τών δυο έν Μαδρίτη 
τηλεγραφικών γραφείων, πεντήκονσα επτα δέ νεανιδες υπάλληλοι 
τακτικοί των ανω μνημονευόμενων γραφείων. Είκοσι τέσσαρες δέ 
νεανιδες είνε διωρισμέναι εις διάφορα τής πρωτευούσης γραφεία. Αί 
ίσπανικαί έπαρχίαι εχουσιν επίσης ανοικτάς τάς θύρας τής δημο
σίας ΰπηοεσίας, εις πάσαν γυναίκα δυναμένην να καταλάβη θεσιν 
έν αΰτοίς.

Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς  π α ρ α σ η μ ο φ ο ρ ο υ μ ε ν  η. Διά δια
τάγματος του προεορου τής Γαλλικής Δημοκρατίας ή κ. Ιωαννα δέ 
Φρίνβεργ, διευθύντρια του Παρθεναγωγείου τή ςΡ ο η Ιβ η » γ-» 11χ -ΪΙθ 8β8 
ώνομασθη ιππότης τής Λεγεώνος τής Τ ιμής.

Α ί  γ υ ν α ί κ ε ς  έ ν τ ι ρ  σ υ ν ε δ ρ ί ω  τ ω ν  Ι ν δ ώ ν .
Ώ ς άλλοτε είχομεν άναφερει, του έθνικού συνεδρίου τών Ινδώ ν με- 
τέσχον δέκα λόγιαι Ίνδα ί γυναίκες : ή κ. ΓΙαντίτα Ραμαβαί, ή γνω 
στή Ίνδ ή  ρήτωρ, ήτις μετά τόσου εργάζεται^ ζήλου πρός κατάρ- 
γησιν τών ινδικών εθίμων, ών θύμα τυγχάνει ή γυνή. 'Η κ. 
Γόζαλ, ιθαγενής Ίνδ ή  διευθύντρια του γυναικείου έν Ίνδ ία ις  π ε
ριοδικοί! Βεγ/άλη . 'Η  δεσποινίς Ζεσσία Ρόϋσε Ίνδ ή  ιατρός άφω̂ - 
σιωμένη εις τήν επιστήμην, λατρευομένη ώς ευεργετική θεότης παρά 
τών κατοίκων τής πόλεως Ουμπαλα. "Αλλη ιατρός ή κ. Εμμα Ρούδερ 
ίδρύτρια τού Συλλόγου Σορύζ, το 5 μεριμνώντος περί τής ανατροφής 
καί έκπαιδεύσεως τών Ινδώ ν γυναικών. Η αυτη κυρία είναι ε π ί
σης ίδρύτρια του Τ ε χ ν ι κ ο ύ  γ υ ν α ι κ ε ί ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ ,  
του σκοποΰντος τήν εις γυναικείας τέχνας έπίδοσιν τών άτυχων 
’ Ινδών χηρών, αίτινες πολλάκις χηρεύουσι δεκαετείς.

Μ ί α  μ α ύ ρ η  έ κ π ο λ ι τ ί σ τ ρ ι α .  Μετά πρωτοφανούς 
αϋταπαρνήσεως καί ατοτελεσματικότητος ανέλχβε τόν εκπολιτισμόν 
τών κατοίκων τής Λιβηρίας (Δυτική ’Αφρική) ή κ. Ά μ ά νδα  Σμίθ 
αίθιοπίς. Έ γεννήθη δούλη έν ’ Αμερική. Άπελευθερωθεισα έξεπχι- 
δεύθη εις τά ανώτατα τής Νέας 'Υόρκης έκπαιδευτήρια, ^έγενετο 
μέλος έκπολιτιστικοϋ τίνος φιλανθρωπικού γυναικείου Συλλόγου έν 
’ Αμερική, άπό τριών δ’ ήδη έτώ νμ ετέβ η  εις ’Αφρικήν, ένθα έρ- 
γάζεται άποτελεσματικώς δπέρ τού έκπολιτισμού τών ¿τυχώ ν μαύρων.

Μ α θ η τ ε υ τ ι  κ ό ν  κ λ η ρ ο δ ό τ η μ α  . Κυρία τις άποθχ- 
νούσα έν Ζυρίχη κατέλιπε τό έτήσιον εισόδημά της έκ 65,000 
φρ. πρός δποτροφίαν μαθήτριας έπιδιδομένης κατόπιν διαγωνισμού 
έίς ανωτέρας έπιστημονικάς σπουδάς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ιΐαν Ά ρ χ .  κ. Γρ. Γ . Β ο ύ δ α — Π έ σ τ η ν. Έλήφθησαν. 
Ζητούμενα άποστέλλονται. Εΰγνωμονούμεν άπείρως. Γράφομεν.—  
Κον Σπ. Σπ. Τ α ϊ γ ά ν ι ο ν .  Τά γραφόμενα σας καταθλίβουσι 
πάσαν ελληνικήν χαρδίαν, αλλά τί ποιητέον; Συ/χαίρομεν έν̂  τούτοις 

- υμάς διά θερμά πατριωτικά αισθήματα, εύγνωμονοΰμεν δΓ εύγενή 
μέριμναν καί συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. —  Κον 11 . Μ. Γ  α λ α- 
ξ ε ί ' δ ι ο ν .  Μυρίας ευχαριστίας 3Γ  εύγενή προσφοράν φιλοξενίας 
και έκδήλωσιν φιλοφρόνων αισθημάτων. ’ Ε π ιταγή έλήφθη. Κ α ί 
πάλιν πολλάς καί θερμάς ευχαριστίας. —  Κ α ν Ε.^Μ. ’ Α θ ή ν α ς .  
Πολϋ φυσικήν εδρίσκομεν τήν έπιθυμίαν τής ισοβίου διά χηρείαν 
πενθηιοορίας, άφ’ οΰ μάλιστα ή ήλικία  είναι ήδη προκεχωρημενη. 
Ά δαμάντινον δακτύλιον ή καί ενώτια ώς καί έκ μαργαριτών δύνα- 
σθε να φέρητε έστω καί περιβεβλημενη πένθιμο / περιβολην. -Κον 
Α. Μ. Γ ι ο ύ ρ γ ε β ο ν .  Ένεγράφη. Περικάλυμμα 3ου έτους ά~ο- 
στ'ελλεται. ΕύχαοιστοΟμεν.—  Κον I . Ζ . Β α τ ο ύ μ. Συμμορφούμεθα 
όδηγίαις σας. - Κ α ν  Γ . I  Δ. Ά  ρ α β α ν ί τ α ς Σ ά μ ο υ .  Έ νεγρά- 
φητε. Φύλλα άποστέλλομεν. —  Κον Σ τ . Σ. Τ ο ύ ρ ν ο - Μ ά γ ο υ  
ρ έ λ ι ο ν. Ω ρ α ία  καί εύγενής έπιστολή σας έλήφθη. Εύγνωμονοΰ- 
μεν άπό καρδίας διά θερμοτάτην όποστήιιξιν. Συμμορφούμεθα 
όδηγίαις σας. Γράφομεν. Κ αν Ε. ©· Κ ) π ο  λ ι  ν. Ά γνοούμεν έάν 
οί ξένοι συμπεριλαμβάνωσι καί τάς Έλληνίδας εις τήν λέξιν Ιιβ- 
ν ε η ΐία ε » . Εκείνο όμως,όπερ νομίζομεν είναι οτι αί πλείσται Ελληνό- 
δες δέν ύστεροΰσιν άτυχώς πολύ εκείνων κατά τε την φιλαρέσκειαν 
καί τήν έπίδοσιν εις βίον πολυτελή.— Κ αν Θ. Μ. Π ε ι ρ α ι ά.  ̂ Δεν 
έοημοσιεύθη ε’ισέτι δ κανονισμός. Φρονούμεν ούχ ήττον ί τ ι  θά άν- 
ταποκρίνηται έν πάσιν εις τάς δικαίας δια την άγωγην τής προσφιλούς 
θυγατρός σας αξιώσεις. — Καν Α ί. Λ . Π α τ ρ α ς. Καν Στ. Κ . 
Τ ή ν ο ν .  Ό  ζητούμενος άοιθμός έξηντλήθη. Τρείς σύνδρομα! 
έλήφθησαν. —  Κον Α. I. Π. Α ί τ  ω λ ι κ ό ν. Νέαι συνδρομήτριαι 
ένεγράφησαν. Ά ν τ ίτ ιμ ο ν  έλήφθη. Μυρίας ευχαριστίας. Κ αν συν »

δρομήτριαν Μ ε σ ο λ ό γ γ ι ο ν. Ά ποτάθητε εις τόν πνευματικόν 
σας. Εΐμεθα όλως ακατάλληλοι, νομίζομεν μάλιστα οτι ανάγκη νά 
άποταθήτε εις αρχιερέα.

ΣΥΝΤΔΓΑΙ
’ Αντί οίνου δ ιά  το θέρος. ’ Επειδή ό ύπερβολικός καύσων δέν 

έπιτρέπει τήν κατά τούς θερινούς μήνας χρήσιν τού οίνου κατα τό 
γεύμα, άντικαθιστώσι τούτον διά τού ακολούθου ρευστού,δροσιστικω- 
τάτου καί ώφελίμου διά τήν υγείαν. ’Εντός μεγάλου χωμάτινου 
δοχείου θέτετε μίαν όκάν καί 100  δρ. δδατος, έν λεμόνιον κομ,μένον 
εις στρογγύλα τεμ ά χ ια , 15 0  δρ. ζάχαριν καί ήμισυ ποτήριον οξους 
άρητινώτου. Ά φ ίνετε  όλα μαζί έπ! τρείς ήμέρας, άναμιγνύουσα άνά 
πάν εικοσιτετράωρον διά καινουργούς ξυλίνου κοχλιαρίου, μετα ταϋτα 
περάτε αυτό διά λευκού καθαρού υφάσματος καί θέτετε εντός φια
λών και σφραγίζετε διά φελλών, ώς πράττουσι δΓ 3λα τά αεριώδη 
ρευστά. Ά φ ίνετε  εις τόν ήλιον έπι μίαν εβδομάδα και π ίνετε εις 
τήν τράπεζαν άντ! οίνου.

Βραστόν ορεκτικόν. Τό άπομείναν έκ τού γεύματος βόειον βρα
στόν παρασκευάζετε τήν επαύριον ώς έξης : Κόπτετε εις φέτας καί 
θερμαίνετε έντός ολίγου ζωμού, δ ι κρατείτε άπό τής προτεραίας. 
Βράζετε ιδιαιτέρως βούτυρον, εις τό δποίον προσθέτετε αρκετόν μα ϊν
τανό λεπτοκομμένον καί ολίγον δξος. Σερβίρετε τάς φέτας εν κανο
νική κατατάξει, χύνετε έπ ’  αυτών τήν ώς άνω παρασκευασθείσαν 
σάλτσαν σας καί στολίζετε τό πινάκεον μ.έ τεμά χια  πηκτών ωών, 
ελαίας καί ραπανάκια. Είναι ορε ιτικώτατον καί άναπληροί οίον δή
ποτε καλόν έδεσμα.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
(■»εραπεία όίοντοπόνου (όταν ουτος δέν προέρχηται έκ ρευμα

τισμού). Λάβε δύο μέρη στυπτηρίας εις κόνιν καί επτά μέρη ν ιτρ ι
κού αιθέρος, καί έκ τού μίγματος, έμπλησον τήν δπήν τού οδόντος· 
επαναλάμβανε δέ τούτο έκάστοτε πρός άποδίωξιν τού πόνου, καί 
ούτως έν βραχεί διαστήματι θέλει καί ό οδοντόπονος θεραπευθή, καί 
ή περαιτέρω σήψις τού οδόντος έμποδισθή.

Ο ΙΚ Ο Κ Υ Ρ Α  ίκανωτάτη προσφέρεται νά συνοδεύση ε ιςτάλου-ρα  
κυοίαν ή κύριον πρός περιποίησιν. Συνιστάται καί ’ιδιαιτέρως υφ 
ημών. Διεύθυνσις ' 'Οδός Α κα δημ ία ς, άριθ. 84.

ΕΑ Α Η Ν ΙΣ. Πολύ καλής οικογένειας άνατραφείσα έν μια  τών 
καλλιτέρων σχολών τού Βερολίνου, έχουσα άρίστας συστάσεις προϋ
πηρεσίας, παρ’ ημών δέ θεσμώς συνιστωμένη ζη τε ί θεσιν οικοδιοα- 
σκάλου. εΐ δυνατόν, έν τώ έξωτερικώ. Πληροφορείαι παρ’ ήμίν.

ΣΧ Ο Λ ΕΙΟ Ν  Κ Ο Π Τ ΙΚ Η Σ  Κ Α Ι  Ρ Α Π Τ ΙΚ Η Σ
Τό πρακτικώτχτον τούτο καί εύεργετικόν διά πασαν Έ λληνίδα 

κόρην σχολείον τής κοπτικής καί ^απτικής ήοξατο εργαζόμενον. 
’ Εντός ολίγου δέ θά φανώσι τά ευεργετικά αυτού διά πασαν οικογέ
νειαν άποτελέσματα.

*Η κ Μπενάουερ διευθύντρια αυτού, διδάσκει τα θεωρητικά και 
πρακτικά της μαθήματα μετά μεσημβρίαν. 'Οδός Α γ ίο υ  Μάρ
κου άρ. 4.

ΤΔΩΡ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
Μ ΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΘ Α Ν Α ΣΙΟ Υ ΣΤΙΝΗ

Τό υδωρ τής Κολωνίας, τό τόσω άναγκαίον καί διά τήν καθα
ριότητα καί υγιεινήν  τού σώματος καί διά πάσαν νευραλγίαν, ιδι$ι 
δέ κεφαλαλγίας, καί διά τήν άποφοράν τού ίδρώτος κατέστη απαραί
τητον διά πασαν οικογένειαν τής υγιεινής καί καθαριότητας έφόδιον.

Ποιότητος άρίστης, καί τιμής κατωτέρα, παντός συναγωνισμού, 
10  δρ. ή οκά πωλείται εις τό μυροπωλείου ’ Αθανασίου Στίνη. διός 
'Ερμού. άριθ. 7 . Οί έκ τών έπαρχιών λαμβάνουσιν αυτό άσφαλώς 
ΰπό τήν ιδίαν των διεύθυνσιν, μέ προσθήκην μιας δρ. δια τας ταχυ- 
δρομικάς δαπάνας.

ΝΕΟΣ κύριος Έ λ λ η ν  άρίστης εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως ζητεί 
ηέσιν οικοδιδασκάλου άρρένων. Πληροφορίαι παρ’  ημίν .

Π Α ΙΣ  εχων άρίστας συστάσεις, πλήν άπορος καί ορφανός ζη τε ί 
οικίαν, έν ή νά ΰπηρετή, φοιτών έν ταύτώ καί εις τά σχολείον. 
Συνιστάται θερμώς καί παρ’  ημών.

Πληροφορίαι εις τό Γραφείόνμας.
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