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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Η ΕΞΕΛΛΗΝ1ΣΤ1ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗ Σ Μ ΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

Κ Α Ν Ο Β Α Σ .
ΚΣυμπασα μέν ή Ιταλία μάλιστα δέ πάντων ή πρωτεύουσα 
*βί 3,1 “-εγαλοπόλεις αυτής Ρώμη, Νεάπολις. Φλωρεντία καί 
βίνετία άμιλλώνται πρός άλλήλας τίς πρώτη νά οίκειοποιηθή 

. μέγαν καλλιτέχνην Κανόβαν, καί νά πολιτογράφηση αυτόν 
£ *  Χ°?*ι<¥ ’ ων εΰγενών τέκνων τή: τέχνη; καί τή; επιστήμης. 

π*ρχουσιν ίδέαι καί αισθήματα του βίου των λαών, ατινα η 
λαλουμένη καί γραφομένη γλώσσα άδυνατει νά παρασ-ιήση καί 
 ̂ ' 1 α. λεςει; όέν είναι δυνατόν νά παριστώσι την εικόνα 

κρατών πραγματικήν καί διότι ερμηνεύει ταύτα; έκαστο; καί 
·- m ]  κατ* ™  β»9μόν τή; ηθικής καί διανοητικής αΧού 
^Βρώσεως, τή; κλιματική; ιδιοσυγκρασίας, τών τοπικών λό- 
Κ “ f 1’ άν * χ ψ * τ ί ζ ε τ α ι  συνήθως καί δογματίζεται ό έθνι- 
®*«βιος· ενώ ή διά τών εικαστικών τεχνών λαλουμένη γλώσσα 
^»«λλοίωτον τηρούσα τήν αρχικήν τού δημκουργήσαντο; αντί- 

ίήε“ν, διαφυλάττει ασφαλώς πρός τοίις νεωτέρους 
7 ν μυχιον καί άληθη ηθικόν καί διανοητικόν βίον τών ig -  

ρω v.
Τά

l j  * των οίθχνάτων ήυ.ών προγόνων τά άσφαλ'ή
ΗΡ*« εκπολιτιστικά στοιχεία τών κοινωνιών πολλάκι; δι' έλ- '

λειψιν ταΰτότητος καί ένότητος αντιλήψεω; παρερμηνεύονται 
εν τοΐς σπουδαιοτάτοις. Η δέ τών μνημείων αυτών γλώσσα 
έπιοάλλεται τη άντιλήψει τών νεωτέρων άκεραία, περισώζουσα 
τά; ιδέα;, αισθήματα καί διανοήματα τού αρχαίου βίου άλώ- 
βητα, όιά του; λόγου; τούτου; οί δια τών μνημείων τής τέ
χνη; εξελληνιζόμενοι καλλιτέχναι τής νεωτέρα; ιστορία; άφή- 
καν ημιν εικόνα βίου αληθώς ελληνοπρεπούς καί περισπούδα
στου. Τοιουτο; είναι ό μυσταγωγός τής αρχαίας τέχνης τών 
πατέρων ημών ’Αντώνιος Κανόβας. Ό τήν ’Ιταλίαν διατρέ- 
χων οδοιπόρο; 'Έλλην καί έν τοΐς Μουσείοις άναζητών τήν 
εαυτού πατρίόα εννοεί βέλτιον καί αισθάνεται βαθύτερου τήν 
άληθή συγγένειαν τού άνδρός τούτου πρός τά ήμέτερα καί 
τούς αρχαίους ημών καλλιτέχνας, δι* ών παν πρόβλημα τέ
χνης εφάπαξ έλύθη πρός πάσαν τήν ανθρωπότητα.

Ό ’Αντώνιο; Κανόβας έγεννήθη τώ 1857 έν Possagno μι
κρά πόλει ει’ς τού; προποδα; τών Βενετικών νΑλπεων κειμένη. 
Ο πατήρ καί ο πάππος αυτού ήσαν οί περιφημότεροι τών 

συγχρόνων γλυπτών, ύπηρετήσαντες πολλαχώς τήν θρησκείαν 
καί διακοσμήσαντε; πολλά; τών εκκλησιών διά τών έργων 
τής τέχνης. Ο ’Αντώνιος εμεινεν ορφανός τριών Ιτών, μετά 
δέ τόν δεύτερον τή; μητρός του γάμον, παρέλαβεν αυτόν η 
θεια του Αίκατεοίνα Geccato, ήτις καί άφιερώθη εις τήν ανα
τροφήν τού ευφυέστατου παιδιού. Παρά τω πάππφ αυτού έδι- 
δάχθη Ιπιμελώ; τάς άρχάς τής πλαστικής τέχνης, ήτοι τήν 
τεχνικήν ικανότητα περί τήν κατεργασίαν τού λίθου, δπερ 
ετέθη ώς ασφαλής βάσις τή; μελλούση; πορείας αυτού. ’Αγα
πηθεί; όε υπό τού Φαλιέρου συνεστήθη 6π’ αΰτΐιύ %ις τόν καλ
λιτέχνην Giuseppe Forreti ανεψιόν τού αρχαίου μεγάλου καλ
λιτέχνου Forreti· αλλά ταχέως ό θάνατος άπεχώρησε τόν 
προσφιλή μαθητήν τού αγαπητού αυτού διδασκάλου, καί έμει- 
νεν ό Κανόβας ανευ οδηγού. Μετέβη λοιπόν εις Βενετίαν καί 
ενεγραφη μεταςυ τών μαθητών τής ’Ακαδημίας τών ότραίων
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τεχνών εργαζόμενος ¡Αετό πολλών καλλιτεχνών δι’ ών παρε- 
σκευάζετο νέα τις τέχνης ακτινοβολία έν ’Ιταλία. Εύρε δέ 
ουνεργάτην καί φίλον αυτού θερμόν τόν Ferrari άνεψιόν του 
Forreti μεθ' ού κατεκόσμησε του; κήπους τη; καλλιτέχνου 
καί περκρήμου Casu Fiepolo διά τών έργων του, μετά Si 

παρέλευσιν έτου; έμεινε καί πάλιν μόνο; καί άφιλο; έπιδοθείς 
όλοψύχως εΐ; την μελέτην 'τών άρχα·οτέρων γλυπτών τη; 
’Ιταλία;.

Ή πρώτη αυτού έλευθέρα τεχνική απόπειρα κατά τα; 
μελέτα; τής κλασική; τέχνη; ην τό ώραιότατον σύμπλεγμα 
τού Όρφέω; καί τη; Ευρυδίκης, εις μέγεθο: φυσικόν, ένθα ό 
16ετής παϊς άπετύπωσε πάντα τά όνειρα αυτού καί διέγραψεν, 
ούτως ει’πεϊν, τήν μέλλουσαν τής τεχνοτροπίας αυτού πορείαν.
*0 ’Απόλλων μ,ετά τής Δάφνης, ό Δαίδαλος μετά τού ’Ικά
ρου έπεσφράγισαν μετ’ ολίγον τού; υψηλούς αγώνας τού εξελ- 
ληνιζομένου καλλιτέχνου. Διάσημο; S i γενόμενος μεταξύ τών 
Ομοτέχνων αυτού καί θαυμασθείς υπό τών αρχόντων τή; πο- 
λεως, παρωρμηθη να έπισκεφθή τήν Ρώμην καί τά μουσεία 
αύτής πρό; μελέτα; γονιμωτέρα; έπί τών κλασικών τών πα
τέρων ημών μνημείων. Τά μουσεία τή; Ριόμης καί τού Βατι 
κανού ήνέοιξαν τά; πύλα; πρό; τόν μυσταγωγέα τούτον τή; 
τέχνης Siά τού έν τώ Βατικανώ πρεσβευτού τή; Βενετίας, ή 
αίθουσα τού οποίου άπετέλει τό κέντρον τών έν Ρώμη σπου- 
δαζόντων καλλιτεχνών καί αρχαιολόγων τής έποχή; έκείνη; 
μεταξύ τών όποιων ό'ιεκρίνετο ό ζωηρός καί ευαίσθητο; Κα- 
νόβας άπολαύων άπλήστω; έκ τών συνομιλιών καί τών συζη 
τήσεων αυτών. Τά πρώτα αυτού προπλάσματα προσείλκυσαν 
πεοί αΰτον καί συνέδεσαν πρό; αυτόν ένθουσιωδώ; τούς έξο
χου; άνδρας Cadeo, Voulpiato, Bettoni. Hamilton. Pue- I 
cini, καί πολλούς άλλους καλλιτέχνα; καί κριτικούς, οΐτινες 
ένίσχυον καί 'ένεθάρρυνον αυτόν μεγάλως, πάντε; όμοφώνω; 
συνιστώντε; αύτώ θερμώς τήν σπουδήν τών πλαστικών τών 
αρχαίων Έλλή/ων έργων. Διότι διά τής σμίλη; τούτου προέ- 
βλεπον ότι ή ελληνική τέχνη ήθελεν άναγεννηθή έν Ίτα 
λία."Οθεν άφ’ή; ημέρα; άφίκετο εί; Ρώμην μετ’ένθουσιασμού, 
προσοχής έντόνου καί αΰστηρότητο; έσπούδαζε τά έργα τών 
προγόνων μα; έν τοΐς μουσείοις τής Ρώμης καί μάλιστα έν 
τώ Βατικανώ. Έθαύμαζε δε μεταξύ όλων τών τεχνοτρο- 
π.ών τήν Φειδιακήν τέχνην, διότι ένταύθα καί μόνον ή πλα
στική είναι’υψηλή, άγνή, έπιβάλλουσα καί άπλή. Πλήν τών 
μουσείων καί τών μνημείων έν Ρώμη συνετέλεσαν εί; τήν προα
γωγήν αυτού πλειά; σοφών καί γενναίων φίλων καί συγγρα
φέων, οίτινε; άπετέλουν τά; πηγάς τών γνώσεων αυτού. Έ- 
προστάτευσαν αυτόν γενναίω; Κάρολο; ο Γ', ό φιλόκαλο; 
ήγεμών, έν Νεαπόλει, Πάπας Βενέδικτος ό XIV, Κλήμης, ό 
XIV, Πιο; ό VI, Valenti Colbert, è Albani, ôZelada,/ai
άλλοι διεφώτισαν τήν διψώσαν αυτού διάνοιαν at μελέται 
τού Mazzochi Bayarti. Galliani, Venuti Maffei κτλ. at 
άνασ/.αφαί τής Ήρακλείας, at περιηγήσεις τού \\ heeler, 
τού Spon, τού Sluarl, τά έργα τού Piranesi, έπί τών μνη
μείων τής Ρώμης, τά τού Bisconii καί \\ inkelmann. Ai 
ίδιωτικαί συλλογαί τού Hamilton, τού Ajincourt καί τά 
έργα τού Franciscani- Ό Κανόβας εΐργάζετο έπί πορίνων 
λίθων· πρώτος Si ά εΰγενής Zulian τώ έδωκε μέγα τεμά- 
χιον μαρμάρου οπω; κατεργασθή έπ’ αυτού δ,τι αυτώ ήτο

αρεστόν. Μετ’ όλίγον δέ χρόνον έξέθορεν έκ τού άμορφου ,τού- ··' 
του όγκου τό περίφημον αυτού έργον έ θησεύ; φονεύων τόν 
Μινώταυρον δι’ ου κατεκόσμησεν ό πρεσβευτής τής Βενετία; 
τό μέγαρόν του έν Ρώμη ευρισκόμενον, σήμερον δέ έν Βιέννη 
έντό; δημοσίου κήπου. Λέγεται μάλιστα ότι προσκληθέντε; 
κριτικοί άνδρε; περί τό έργον έξέλαβον τούτο ώς άρχαΐον τή; 
’Ελλάδος μνημειον όπως δέ τού; πείση έ πρεσβευτή; ότι όν
τως είναι έργον τού Κανόβα ώδήγησεν αυτού; εί; τό έργα- 
στήριον οτου έκειτο τό πρόπλασμα τού καλλιτέχνου. Έκεϊ 
πάντε; άνωμολόγησαν τόν θαυμασμόν αυτών πρό; τόν νέον 
Φειδίαν τή; ’Ιταλίας, ώστε ό θησεύ; αυτού οΰ μ,όνον τόν 
Μινώταυρον ένίκησεν άλλά καί τού; συγχρόνου; καλλιτέχνα; 
καί κοιτάς, άπό δέ τή; στιγμής ταύτης άρχεται νέα περίο
δο; βίου διά τόν Κανόβαν. Εφεξής αί ίδέαι του άπασαι ά- 
ποβαίνουσι κλασικαί, ή δέ τέχνη του ακολουθεί εύλαβώς τού; 
κανόνας τής τέχνης τών πατέρων ημών, (ό; μαρτυρούσι τούτο 
τά έξης εργα :

Ή Ψυχή, ό "Ερως, ό "Ερω; καί ή Ψυχή, ή "Ηβη, ό Ι1ερ· 
σεύς, ό Μονομάχος, ό Δαμόξενο;, έ 'Ηρακλής καί Λίχα;, ό 
Παλαμήδης, αί Όρχούμεναι, ό "Εκτωρ, ό Αίας, ή Τερψι 
χόρη, Πολύμνια, αί Νύμφαι, ή ’Αφροδίτη καί ό "Αρης. ’Επί 
τών έργων τούτιυν αί έλληνικαί ίδέαι καί αντιλήψεις τή; άρ- 
χαιότητο; κατά τά; συνθήκα; τή; έποχή; ταύτης λαμβάιβ 
νουσι σχήμα έπιβάλλον, άπλούν, άπέριττον καί εύσεοές. 'Η 
προτομή τή; Ελένης, τή; Καλλιόπη;, τής Κορίννη; καί τή; 
Έρατού; είναι έργα δι’ ών αρπάζεται ή φαντασία εί; κόσμοι); 
πόθων καί ονείρων τής κλασικής πατρίδος. Εί; δέ τόν κύκλον 
τών θρησκευτικών αυτού παραστάσεων ουδέποτε έπιλανθανε- 
ται τών αυστηρών κανόνων τής κλασικής τέχνης. Τις δένϊστα- 
ται έν ένθουσιασμώ ψυχής καί εύλαβεία καρδίας πρό τού μνη-, 
μείου Κλήμεντο; τού XIV έν τώ ναώ τών άγίων ’Αποστολών 
τής Ρώμη; ; 'Η έγκράτεια έν αυτώ ήτι; παρίσταται διά τού 
ωραίου κλασικού αγάλματος γυναικός, διά τήν ένότητα τή; 
τέχνης, τήν απλότητα, τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν αρετήν 
ήτις διακοσμεί τήν παράστασιν, αποτελεί την Φειδιακήν με
γαλοπρέπειαν καί μεταφέρει τών όρώντα πρό; τήν ώραίαν έπο- 
χήν τή; πόλεως τών ’Αθηνών, άπαθανατίζουσα ουτω ού μόνον 
τόν καλλιτέχνην άλλά καί τόν πάπαν Κλήμεντα.

*0 "Ομηρος παρέχει αύτώ πηγήν άφθονον νεων παραστά
σεων- ό Πλάτων εξελληνίζει τά; ιδέας αυτού, τάς όποιας έπί 
αναγλύφων χαράττει μετά χάριτο; καί ισχύος ό Κανόβας. Οι 
θάνατος τού Πριάμου είναι έργον θαυμάσιον, ή προσφορά τών 
Τρωϊχδών προς τήν Άθηνάν, ό θάνατος τού Άδώνιδος, ό Σω
κράτη; πρό τών δικαστών αυτού, ό Σωκράτης πίνων τό 
κώνειον, δ Σωκράτη; νεκρός, προκαλούσιν ού μόνον σόν 
θαυμασμόν προς τήν τέχνην του, τήν εύγνωμοσύνην ημών 
πρό; τόν έρωτα τού άνδρό; διά τήν άρχαιότητα, άλλ 
έξεγείρουσι δικαίως καί τήν απορίαν, πώς ήδυνήθη ο ξένο; ου- 
το; τοσούτου; αιώνας άπεχων τών ήμετέρωι καλλιτεχνών να 
πολιτειογραφηθή ούχί εις τάς σχολάς Περγάμου, Ρόδου, ’Αλε
ξάνδρειάς, άλλ’ έν αύταίς ταΐ; Άθήιαις έν τή Φειδιακή 
σχολή ένθα οί πρόγονοι ημών τοσούτον ήσαν αύστηροί προ; 
τού; ξένους. ’Εφεξής δέ ώ; "Ελλην κατ’ έμπνευσιν καί τέχνην 
εύσεβής δέ κατά τά; χριστιανικά; αυτού δόξας περιβάλλει 
πάσα; αύτού θρησκευτικά; ιδέας μέ τό σχήμα καί τήν μο?'

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

ή̂ν τών Ελληνικών συνθηκών, ένόνων ούτω άδιασπάστως καί 
¿δελφοποιών τό παρόν πρός τό παρελθόν, τά; πολυθεϊκά; άν- 
θρωπομορφικάς άνιλήψεις, πρός τάς χριστιανικά; μονοθ-ιϊιάς 
παραστάσεις. Καί ένταύθα κεΐται ή τρίτη τού καλλιτεχνικού 
αό-ού βίου περίοδο;, τή; δπο'ας τά έργα καί οί αυστηρότεροι 
κοιτικοί, καί οί μάλιστα κακόβουλοι τών ομοτέχνων δέν ήδυ- 
νήθησαν νά προσβάλωσιν έπί τεχνοκλοπία.

Κ αλλιόπη Κ εχαγιά .

II Α Λ Ε Φ Α Ν Τ Ω
Τή 23 7βρίου τού πρώτου έτους, τού ιερού τής έθνεγερσίας 

άγώνο;, ό Ισμαήλ Γιβραλτάρ Πασσάς, είσελθών εί; τόν Κο 
ριιθιακόν >ό)πον, ¿πυρπόλησε τήν έν τή άριστεοά παραλία 
τού Κρισσαίου πόλιν τού Γαλαξειδίου. Ήνάγκασε τότί τού; 
έ* τής έπιρροία; τού χρόνου έξησθεννμένους γέροντα; νά άν- 
τιρετωπισωσι τάς άγριας όρδά; τών πιστών τού Μωάρεθ 
οπαδών, καί τάς έκεϊ ευρισκομένας γυναίκας, νά τραπώσιν εις 
ασφαλή καί απροσπέλαστα μέθη. Δέν έτολμησεν ό πολέαιος 
νά καταδίωξη αύτάς έν τοϊς κρησφυγέτοις των, γνωρίζων τήν 
μυθώδη άνδρίαν τών γυναικών τού Γαλαξειδίου καί άναλογι- 
ζόμενο; ότι θά έπλήρωνεν, ίσιος, πολύ άκοιβά τήν παοάτολ- 
μον άπόφασίν του.

Τινές τούτων έλαβον τότε τήν άγουσαν πρός τάς άσυλον 
παρεχούσας τοις καταδιωκομένοις ΰπερασπισταϊς τής Ά για ; 
τού Χριστού θρησκεία; Τονίου; νήσους. Άλλοι δέ όπου ένό- 
μιζον ότι άσφαλέσ'ερον ήδύναντο ν’ άποφύιοσι τήν οργήν 
καί τόν σίδηρον τών μαινομένων στιφών τού κατακεοματιζο 
μένου κατακτή τού.

. Έκ των άποστεγασθέντων θυμάτων τή; οργή; τού Αιγυ
πτίου πασσα, ή Άλεφάν-ω Ζανιά. ή; ό σ>ζυγος κατά τόν 
Μαϊον τού 1821 έφονεύθη έν τώ παρά τή Κυλλήνη νησιδίω 
Καυκαλίδα, πνραλαβούσα τό μι οόν αύτή; θυγάτριον. εφθασε 
μεθ ίκανά; περιπλανήσει; καί παντοίου; κινδύνου;, εί; τό 
παρά τή Ά  ία Μαύρα νησίδιον Κάλαμον. Ενταύθα διέμει- 
νεν έπί τινα μόνον χρόνον, καταφλεγομένη υπό τού πόθου νά 
προσφέρη καί αύτή τήν συμβολήν τη; εί; τό μέγα τής άπε- 
λευθερ; ΰσεως τής δούλης πατρίδας έργον.

Τό Μεσολόγγιον ήυ κατά τήν έποχην εκείνην ή έστία, έξ 
ή; διεόίδετο άνά πάσαν τήν άγωνιζομένην Ελλάδα τό πο
λεμικόν πύρ. Ή Άλεφάντω δέν έδίστασε νά μεταβή αύτόσε 
μετά τού θυγατριου της, καί έντο; ολίγου άνεδείχθηΐώς μία 
των όιασημοτιρων καί εξοχωτέρων ήρωίδων τής ενδόξου εκεί 
'η; έποχή;.
|: ΪΙεριοληθεισα τή< φουστανέλλαν καί όπλισθείσα δια τουρ- 

Κοκτονων όπλων, άνεφαίνετο εν -οί; πρώτοι; εί; τού; στίχου; 
'ών ανδρείων πολεμιστών τή; ήρωίτση; εκείνη; -υρουράς. Ένε- 
αρρυ'-ε διά τών ηρωικών ασμάτων και τού - ε ναίου παραδείγ- 

μ* r6; τ-η; τού; λιποψυχούνε y ς καί ένέσπειρε πρό; πάνταςέλπίδα 
θαρρο; διά τή; περί τή; άπελευθερώσεω; ήαών άκραδάν- 

' π®πο θήσεώ; τη;. Εί; πάσαν έρρωμένην άντίστασιν τών πο- 
λιορκουμένων, κατά τών σθεναρίιν επιθέσεων τών στρατευμά
των του Κιουταχή, το καρυοφύλλι τής Άλεφάν-ω; ύπερηφά- 
ν(0; κροτούν διέσπειρε τόν θάνατον  ̂ τοΐ; έχ θροΐ; τής πίστεω; 

δ.ελάλει τήν άκαταμάχη-ον άνδρίαν τή; ά τραμ ή του Γ α- ί

i λαζειόκοτιδος. Συχνακις αναφαίνεται έπισκοπούσα τά πε'ριξ 
¡ μέσω τού καταπίπτοντο; ύετού τιών έχθρικολν σφαιρών καί πα- 
: ρέχουσα πολυτίμου; δια τών κατοπ-εύσεών τη; πληροφορίας 

τοί; συμπολιορκουμένοι;. Ουτω διήνεν η Άλεφάντω ακάμα
το; ως γενναίο; στρατιώτης, καί ακαταμάχητος ώς ήρωίς. 
Τούτο δέν τήν ημπόδιζε νά μεριμνά φιλοστόργως περί τού μο
νογενούς θυγατείου της, όπερ περιπαθέστατα ήγάπα.

Κατά τήν νύκτα τής 10ης Απριλίου τού 1826 καθ’ ήν 
εγέ-ετο ή μοναδική εις τά χρονικά τής Ελλάδος έξοδος, ή το- 
σουτον κλείσασα τό θάρρος καί τήν άπόφασίν τών Ελλήνων μα
χητών,καί μέ ο ίδιον περιβαλούσα τούτους αΐγλην, ή Άλεφάντω 
καρτερώς παλαι’ουσα καί τόν ύστατον ύτέρ τής ελευθερίας άγω- 
νιζομενη αγώνα '^χμαλωτίσθη, άφ’ Ά  τό λαιμητόμον γιατα
γάνι της πολλοϋ; τών εχθρών προεπεμψ&ν εις τά ούρικάτοικα 
τών πιστών τού προφήτου ενδιαιτήματα. Δέσμια ήδη, άοπλος, 
τό τρυφερόν θυγάτριόν της, ώς μό·ον τή5 δουλείας της σύν
τροφον εχουσα, υπερήφανο; καί έν αύτή τή οδυνηρά τύχη της 
εντεμετώπιζε τόν κυρίαρχόν της αύθαδώς, προκλητική καί 
ανυπότακτος μέχοις εσχάτων. "Ηθελε δ’ ίσως προτιμήσει τόν 
θανατον μάλλον τού άτιμου έξανδραποδισαού, θν ύφίσταντο 
οί εις ’Αλεξάνδρειαν άπαχθέντες τότε αίχμάλεοτοι, εί μή ό 
εχθρό; εις πάσαν άντίστασίν της ήπείλει αυτήν ότι μαρτυρι
κόν θά έπέβαλλεν εις τήν προσφιλή καί περικαλλή νεαράν κό
ρην της θάνατον.

Άπαχθεϊσα εις ’Αλεξάνδρειαν ύπέστη μετά τών λοιπών 
αιχμαλώτων, τήν φρικώδη τύχην τής άναμενούσης αυτήν δου
λείας.

"Αγνωστον εάν ή άτυχή; ήρωίς ζή είσέτι. Πρό εικοσαετία; 
όμως γραία ήδη, μέ στυγνόν υπό τή; οδύνης καί άπογοητεύ- 
σεω; πρόσωπον κατέλιπε τήν δευτέραν τή; ίξισλααισθείση; 
θυγατρός τη; πατρίδα ’Αλεξάνδρειαν, ϊνα τό ύστατον ε’πι- 
σκεφθή τήν γεννέτειοαν πόλιν καί φιλήση τήν ύπό τού αίματος 
τών - ονέοιν καί συγγενών τη; ποτισθείσαν ίεράν τή; πατρί- 
δο; τη; γην. "Εκτοτε ούδεμία πλέον περί αύτή; έλήφθη ει- 
δησις. "Ισως b θάνατο; άπόλλαξεν αύτήν βίου οδυνηρού, έν 
ώ συνεδυάζετο μεγάθυμον καί ήροιϊκόν παρελθόν μετά τών φρι- 
κωδών συ-επειών τή; υποδουλώσει·.; καί τού έξανδραποδισμοϋ 
αυτή; τε καί τής ώραίας θυγατρός της.

------------ ■ n am · ---------
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Εις τά βόρεια έθνη καλούσι τάς νύμφας ταύτας τής ξηράς 
El f e s .  Ο! Elfes είναι λίαν μικρόσωμοι- τό άνάστη,αα 
αύτών δέν υπερβαίνει τά πέντε έκα*οστά τού μέτρου. *Εν 
άπίδιον, έν μήλον είναι δι’ αύτούς φορτίον βαρύ. Ά λ λ ’ όμ,ως 
δπόταν θέλωσι δύνανται ν’ άνασηκώσωσιν όλοκλήροδς βράχους, 
καί κλονίσωσιν οικίαν. Φοοοϋσιν υάλινα ύποδήμ,ατα καί σκού
φον, άπό τού άκρου τού οποίου κρέμαται κωδωνίσκος. Οί Elfes 
τόν χειμώνα κρύπτονται εις τό εσωτερικόν τών άρέων καί 
περισυνάγουσι τά πλούσια μέταλλα. Μόλις ομώς εή άνοιξις 
άοχίζη νά προβάλλη, εξέρχονται τών σπηλαίων των, καί τρέ- 
χουσιν εις τούς λόφους καί τά δάση. Τήν πρωίαν εισέρχονται 
εις τόν κάλυκα ένό; άνθους, όπως κοιμηθώσιν ή ό'πως βλέπωσι 
τούς δ αβάτας. Ά λ λ ’ άμα έπέλθη ή νύξ εξέρχονται τού κά.
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λύκος, τρέχουσιν είς τού; λειμώνας καί εκεί συναθροιζόμενοι 
χορεύουσι καί τραγωίούσιν υπό τό φώ; τη; σελήνής. Δυστυ
χώς όμως.μόνον εκείνοι, οιτινε; γεννώνται την Κυριακήν τού; 
βλέπουσιν. Οί Elfes εχουσι καί μυστηριώδη βιβλία, ά'τινα 
δανείζουσιν είς τους εύνοουμένου; των καί δι’ αύτών ττρολέ- 
γουσι τό μέλλον. 01 βόρειοι λαοί πιστεύουσιν ότι υπάρχει 
μεγάλη συγγένεια μεταξύ των Elfes και τών δένδρων, καί 
εις . τήν περίστασιν ταύιην άντιστοιχοΰσιν ουτοι πρός τάς 
Δρυάδας τών αρχαίων Ελλήνων. Εις την Νορβηγίαν υπάρχει 
δάσος, έν ω τήν μέν ημέραν βλέπει τις πεύκα καί σημύδας, 
τήν δέ νύκτα οι κορμοί των κινούνται καί άναλαμβάνουσι τήν 
προτέραν αύτών μορφήν. Τά δένδρα, άτινα οί Elfes άγαπώσιν, 
είναι ή άκταία, ή φιλύρα καί ή κλήθρα. Τάς Νηρηίδας τών 
Ελλήνων είς τα βόρεια έθνη καλοΰσιν υπό τό γενικόν όνομα 
Ε I f ΐ n e S* καί οί μέν “Αγγλοι όνομάζουσιν είσικώτε- 
ρον αύτάς Μ e r m a i d s, οί Γερμανοί N i x e n  καί οί 
Γάλλοι N y m p h e s  d e s  e a u x .  Ή Elfine κατοικεί 
εις τό βάθος τών ΰδάτων· παριστάνουσι δ’ αυτήν ώς γυναίκα 
ώραίαν, ταλαντευομένην επί τών ΰδάτων, κατοπτριζομένην 
εντός αυτών καί πλέκουσαν υπό τάν ή'λιον τους χρυσούς αύτής 
πλοκάμους. “Αλλοτε πάλιν παρίσταται ¿>ς νέα αΐδήμων καί 
τρέμουσα έκ τού ψύχους, ήίις έρχεται νά θερμανθή πλησίον 
του πυρός, τό οποίον οί ποιμένες άνάπτουσιν εις τούς λειμώ
νας. Έν τή Βαλτική θαλάσση παρίσταται ΰπό τήν μορφήν 
ίππου. Ά λ λ ’ ώς επί τό πλείστον ή Elfine είναι πάντοτε 
νέα ωραία καί διά τής θελκτικής φωνή; της μαγεύουσα τους 
ανθρώπους. Στενάζει τό εσπέρας παρά τόν αίγιαλόν, προξενεί 
τόν ψίθυρον τών καλάμων καί τόν μελαγχολικόν φλοίσβον τών 
κυμάτων, άτινα έκπνέουσιν εις τήν άκτήν, έκθαμβοι επίσης τό 
τού άλιέως βλέμμα, τόν αναγκάζει νά πίπτη εντός τών κυ
μάτων καί τόν οδηγεί εις τό βάθος τών κρυστάλλινων σπη
λαίων της. Ενίοτε δεν διακρίνουσι τήν Elfine, άλλ’ έκ τού 
ποταμού ακούεται τοιαύτη ελκυστική μουσική, ώστε είναι 
αδύνατον νά μένη τις απαθής εις τούς γλυκείς αυτής φθόγ
γους. ’Επί τών οχθών τού γραφικού Ρήνου ΰψούται βράχος 
άπόκρημνος, τού οποίου τό ονομα είναι Λορλάϊ (Lorelei)· 
*0 βράχος ούτος ήτο ή κατοικία μιας Elfine, ήτις έφ’ όλης 
τής ήμέρας έτραγώδει θελκτικά άσματα. Άλιεϊς τινε; κα 
τώρθωσαν νά διακρίνωσιν αυτήν καί ένεκωμίαζον τήν καλλο
νήν της. Ό υιός ενός οροκόμητος, ένθουσιασθείς έξ όσων ή- 
κουεν, άπεφάσισε νά υπάγτρ είς τό καταφύγιόν της, όπως τήν 
ϊδη καί τήν θαυμάση. Ημέραν τινά, λοιπόν, εισέρχεται έντός 
λέμβου, διαπερα τόν Ρήνον καί φθάνει πλησίον τού βράχου· 
επιχειρεί νά πηδήση εξω, άλλ’ αποτυγχάνει· πίπτει εντός 
τού ποταμού καί γίνεται άφαντος. “Οτε δ πατήρ εμαθε τό 
δυστύχημα τού υίού του, πάραυτα αποστέλλει πολλούς άνδρας 
ώπλισμένους, tva αίχμαλωτίσωσι τήν Elfine. Ή νέα νύμφη 
ήτο έπί τού βράχου· δ άξιωματικός δ επιφορτισμένος παρά 
τού οροκόμητος τήν προστάζει νά παραδοθή. Ά λ λ ’ ή Elfine 
αντί πάσης άπαντήσεως ποοσηλοί τά βλέμαατά της έπί τού 
ποταμού λέγουσα* «Γρήγορα, γρήγορα, πατέρα μου, στείλέ 
μου γρήγορα τά άσπρα σου άλογα». Αίφνης δ Ρήνος έξογκού- 
ται, μυκαται· δύο λευκά κύματα πηδώντα ώς δύο ταχύποδες 
ίπποι, ΰψούνται μέχρι τής κορυφής τού βράχου, άρπάζουσι 
μετά προσοχής τήν Elfine, καταπίπτουσι μετ’ αυτής καί

τήν άποκρύπτουσιν άπό τά βλέμματα τών παρισταμένων. 
Οί στρατιώται έκπεπληγμένοι έπιστρέφουσι καί εΰρίσκουσι τόν 
υιόν τού οροκόμητος είς τήν οικίαν τού πατρός του. Άλλ* όμως 
άπό τής εποχής εκείνης ή Elfine δέν έφάνη πλέον.

ΙΙαρά τοΐς νεωτέροις “Ελλησιν αί Νύμφαι τών αρχαίων 
άντικατεστάθησαν ΰπό τών Νεράιδων. Αί φανταστικαί 
παραδόσεις τών Νεράιδων ποσάκις δέν μάς έτερψαν κατά 
τάς μακράς τού χειμώνο; εσπέρας εν τή παιδική ημών ηλικία 
όταν μάς τας διηγείτο γραίά τις διά τού σοβαρού εκείνου τό
νου, Öv μό^αι αί γραϊχι γνωρίζουσι νά δίδωσιν είς τοιαύτας 
διηγήσεις ! ποσάκις δέ δέν Ιτείνομεν τά ώτα καί δέν ήνοί- 
γομεν τούς οφθαλμούς, ΐνα άκούσωμεν τήν περιγραφήν τής 
καλλονή; των, τού; χορούς των καί ένίοτε τά; κακά; αυτών 
πράξεις, οταν άφήρουν τού ενός τήν δμιλίαν καί τού άλλου
εξήρθρουν τόν ποδα ! ................ Αί Νεράιδες κατοικούσιν είς
όρη, αλση, ρυάκια, ερήμους τόπους, καί είς ΰγρά σπήλαια, τά 
δποϊα ονομάζονται Νεραΐδόσπηλα· πολλαί δέ θέσεις συχνα- 
ζόμεναι ΰπό Νεράιδων λαμβάνουσιν εξ αυτών τάς ονομασίας 
των ώς Νεοαϊδολίμνη, Νεραϊδολάγκαδο, κτλ. Ιδίως δ λαός 
πιστεύει οτι αί Νεράιδες χατοικοΰσιν είς πηγάς ιαματικών 
υόατων καί οί θέλοντες νά θεραπευθώσι πηναίνουσιν είς τήν 
πηγήν χωρίς νά προφέρωσιν ουδέ λέξιν, ινα μή αί Νεράιδες 
πάροι/ν την ψω νήν τω ν. Αί Νεράιδες θεωρούνται ώραιό· 
-αται· έχουσιν οφθαλμού; αμυγδαλωτού; καί μακράν μελα
νήν κόμην. Είς τινας δέ νήσους τών Κυκλάδων νομίζουσιν 
αυτά; ζανθοκόμους. Ή ενδυμασία των-άποτελεΐται έκ λευκής 
ποδήρους έσθήτος, ή'πς αυξάνει τήν καλλονήν των. “Ενεκα 
τούτου τάς όνομάζουσιν ά(λπροψόραιό. Αί Νεράιδες είναι 
τοσούτον ώραίαι, ώστε όταν θέλη τις νά έκφράση μεγάλην 
ωραιότητα λέγει « ’σάν Νεράιδα είναι !» οί δέ αρχαίοι έλε
γαν «Νύμφη» άντί ώοαία. Τό κάλλος τών Νεράιδων εξυμνεί
ται είς δημοτικά τινα άσματα, ώς λόγου χάριν ;

Νεράιδα είσαι ’ςτό κορμί κΓ άτέριαστη ’ςτά κάλλη 
κ. τ. λ. κ. τ. λ.

Αι Νεράιδες θεωρούνται έν γένει ώς δαιμόνια κακοποιά, 
αλλά πολλάκις παρέχουσιν είς τού; άνθρώπου; πλεϊστα όσα 
ευεργετήματα καί διά τούτο τάς όνομάζουσι καλοκυράδας 
η κυραοας άπλώς. Λούονται είς τάς πηγάς τών ποταμών 
κατά τό μεσονύκτιον, όταν κοιμούνται τά νερά, καί διά 
τούτο ούδείς τολμά νά πλησιάση κατ’ εκείνην τήν ώραν τάς 

■πηγάς ή νά πίη έξ αύτών ύδωρ, ίνα μή γείνη νυμφόληπτος(1)· 
“Οταν γίνεται ανεμοστρόβιλος, δ λαός πιστεύει ότι διαβαί· 
νουσι Νεράιδες καί διά τούτο λέγουσι σιγαλή τή φωνή, καί 
ιδίως αί γραϊαι, όπως μή βλαφθώσιν έξ αύτών, «μέλι και 
γάλα ’ςτό δρόμο σας, φέρτε και μά πάρετε, τό χρυείό 
μηλαράκι ςτό }ζέρι Οας» (Κυθνιακή παράδοσις). Έκ τής 
προλνίψεω; ταύτης προήλθε καί τό «Νά Οε πάρμ δ άνε
μος.» Είς τήν “Ηπειρον τάς όνομάζουσι ξουθεια ίς ήτοι 
έξω τίκα ΐς. Αί Νεράιδες, όπως καί αί Νύμφαι των αρχαίων, 
ΰφαίνουσι καί κλώθουσι, συνοδεύουσαι τήν εργασίαν των μέ 
τήν μαγευτικήν φωνήν των. Επειδή δέ καί αί θεότητες αί έπι- 
στατούσχι επί τής ζωής τού ανθρώπου παρίστανται ότι κλώ-

( ι ) ”Ι?ε Ν. 1'. Πολίτου. Νεοελληνικήν Μυθολογίαν. ΐόμ. Αύ 
> σελ. i 00.
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θουσι, καταλέγουσι τάς Νεράιδας μέ τάς Μοίρας. Γνώρισμα 
τ ώ ν Ν ε ο ά ϊ δ ω ν  είναι, ότι, όταν γελώσι πίπτουσι ρόδα καί όταν 
κλαίωσι μαργαριτάρια. Ή πυιητικωτάτη αυτη ιδέα εΰρίσκε- 
ται καί είς τού; γαλλικούς καί γερμανικούς μύθους. Ή προσ
φιλής αύτών διασκέδασις είναι δ χορός* χορεύουσι δέ τήν νύ
κτα πλησίον τών ποταμών ή έπί τών όρέων πέριξ γιγαντιαίας 
πυοάς, συνοδευόμεναι ΰπό τής λύρας νυμφολήπτου τινός. Τους 
χορούς τούτων τών Νεράιδων μόνον οί Σαββατογεννημένοι 
βλέπουσι καί ώς έκ τούτου ονομάζονται άλαφρόσκιωτοι ή 
άλαψρόΰτοιχοι. Μακάριοι λοιπόν οί Σαββατογεννημένοι ! ! 
’Αλλά πάλιν ούτοι ένίοτε παραφρονοΰσιν ή καταλαμβάνονται 
υπό επιληψίας όταν βλέπωσι τάς Νεράιδας, καί τότε λεγου- 
σΐν ότι δ άνθρωπος εκείνος ’λαβώθηκε. Αί Νεράιδες, πολ
λάκις, λαμβάνουσιν ώς συζύγους θνητούς. Είς τήν πατρίδα μου 
Κύθνον υπάρχει είσέτι οίκογένειά τις καταγομένη άπό Νεράι
δας, ής ή ιστορία έχει ώς εξής :

«Ποιμήν τις νέος, ώραίος, Μπουονοφίλιος (τουτέστι καλός 
υιό;) ύνόματι, ώδήγει τό ποίμνιόν του εις τι άπόκεντρον μέρος 
Χάλαρα καλούμενον, ένθα ΰπάοχο,ισι σπήλαια, Νεραϊϊό 
σπηλα. *0 νέος ούτος ήτο άλαψρόσκιωτος καί έβλεπε καθ’ 
έκάστην νύκτα ή μεσημβρίαν τάς Νεράιδας, αίτινες έχόρευον. 
Παρεκάλουν δ αύτόν να τάς συνοδεύη διά τού ποιμενικού 
του αύλού, καί ενίοτε τόν ήνάγκαζον νά λάβη καί αύτός 
μέρος είς τόν χορόν. Περί τήν αύγήν, δτε οί πετεινοί κρά 
ζουσιν, ήρώτων αύτόν· — «τί πετεινός κράζει;»—όταν εκείνος 
απήντα «άσπρος»,— «έ, άκόμη, ενωρίς είναι» — έλεγον· ότε 
όμως τοΐς έλεγε «μαύρος» τότε έκραζον— «φεύγετε νά φευ- 
γωμεν» — καί πάραυτα ήφανίζοντο. Ό ποιμήν διηγείτο όσα 
έβλεπεν είς τού; κατοίκους τής νήσου, καί προ πάντων έλεγε 
πολλά διά μίαν Νεράιδαν, τήν ώραιοτέοαν όλων. Γέρων δέ 
τις συνεβούλευσεν αύτόν τότε νά κλέψη, εί δυνατόν, τά κά
λυμμα τής κεφαλής αύτής, τήν καλουμένην μπόλχαν, βεβαιώ- 
νων αύτόν ότι αυτη έξ άπαντος θά τόν άκολουθήση. Μίαν 
φοράν λοιπόν, ένω ή Νεράιδα έλούετο είς ρύακά τινα, δ ποι
μήν αρπάζει τήν μπόλιαν της, ήν ειχεν ουρήσει είς μίαν 
πέτραν καί φεύγει· δπισθέν του τρέχει ή Νεράιδα νά πάρη 
τήν μπόλιαν της, άλλ’ είς μάτην, διότι δ ποιμήν εΐχεν είσέλθει 
πλέον έντός τής χώρας. Τέλος τήν ελαβεν ώς σύζυγον καί 
δζων καλά. Μετά παρέλευσιν ετών συγγενής τις τού Μπουονο- 
φιλιο έπρόκειτο νά νυμφευθή* ή Νεράιδα σύζυγός του έπεθύ- 
μ$ι να παρευρεθή είς τόν γάμον καί παρεκάλεσεν αύτόν νά τη 
δωση τήν μπόλιαν, όπως τήν φοοέση, λέγουσα συνάμα, ότι 
δέν ητο σκληοά νά εγκατάλειψη αύτόν καί τά τέκνα της. *0 
ποιμήν τέλος πείθεται καί δίδει τήν μπόλιαν. Ά φ ’ούέγεινεν 
άγαμος «έβγαλαν τόν χορόν», ώς λέγουσιν οί κάτοικοι, (ΰπάρ 
Χ,ει δε συνήθεια είς πολλά; νήσους νά χορεύωσιν είς τό ύπαι
θρον, εις πλατεΐάν τινά) ήλθε καί ή σειρά τής Νεράιδας νά 
χοοευση· καί έν ώ έχόρευε λίαν έπιχαρίτως, αίφνης γίνεται 
ανεμοστρόβιλος καί ή Νεράιδα γελώσα σαρκαστικώ; γίνεται 
αφχντο;, πρός μεγάλην έκπληξιν τών παρισταμένων. Δέν 
έλησμόνησεν όμως τήν οίκογένειάν τη;· έκαστον Σάββατον, 
οποταν άπαντες οί πρεσβύτεροι έκ τής οικογένειας τη; είχον 
'Ργασιαν καί ώς έπί τό πλείστον ήσαν έκτάς τής οικίας, αυτη 
{πήγαινεν είς τήν οικίαν της, έτακτοποίει αύτήν, έζόμωνεν, 
Ε*τένιζε τά μικρά τη; τέκνα καί άπήοχετο πάλιν χωρίς ούδείς

νά τήν βλέπη. Έκ τής οικογένειας ταύτης σώζονται είσέτι 
δύο γυναίκες διακρινόμεναι επί άκρα καθχριότητι.

Ως εν ολίγοι; είδομεν, όλοι σχεδόν οί λαοί έχουσι κατά 
τό μάλλον και ήττον παραδόσεις περί πνευμάτων άναλόγους 
προς τάς τών Νηρηίδων τών καθ’ ήμάς χρόνων. Ποιητικώ- 
τεραι όμως καί ποικιλιότεραι είσίν αί παραδόσεις τών Ελλή
νων, αποτέλεσμα τής ζωηράς αύτών φαντασίας !

Κ αλλιόπη Λ. Κ ινδύνη .

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΛΟΝ

Πρωί, πρωι έξύπνησε, σα 5ροσερή παιξοϋλα,
Τής άνοιξις ό βασιλέας μέ νάζι, μέ καμάρι

Καί χαιρετάει χαρούμενος τήν ώμορφη αΰγουλα.
"Οπου προόαίνει ’ντροπαλή και σόένει τό φεγγάρι.

‘Υψώνει μέ χαμόγελο τ ’ δλόξανθο κεφάλι,
Καί γύρω, γύρω του πετα ’περίφαν’ ή ματιά του- 

Δέν έχει άλλο λούλουό; τα τόσα του τα κάλλη,
Τή ζηλεμένη νώτη του καί τή γλυκεία θωρή του.

Ό ήλϊος τής αχτίδες του τής πρώτες του χαρίζει,
’2 τά πέταλά του λάμπουνε δροσιάς διαμάντια χίλια,

Τό αεράκι τ’ αλαφρό γλυκά τό νανουρίζει,
Τ’ άλλα λουλούδια τό θωροΰν καί κλαΐν’ άπό τή ζήλ^α.

Μαγεύτ’ άπό τή μυρωδιά κΓ άπ’ τό πολύ του νάζι,
Μεά πεταλούδα ώμορφη μέ βελουδένιο χνούδι,

Πετρΐ ’ς αυτό χαρούμενη, μ’ άγάπη τό κυττάζει 
Καί τό τριαντάφυλλο φιλεΓ τό φτερωτό λουλούδι.

’Αλλά ή ’μέρα πέρασε, δ ήλ,ίος μας άφίνει,
Καί τδ ξανθδ τριαντάφυλλο, τ ’ άνθος τδ μυρωμένο

Μέ μ̂ ά ’μισόσνυστη ματ^ά τήν κεφαλή του κλίνει 
Κ’ ή μαύρη γή τδ δέχεται άχνδ καί μαραμένο.

Μια μέραμύνο έζησε ’περήφανο, ώραίο,
Τώρα ’ς τό χώμα τό ψυχρό άμέριμνα κοιμάται"

’2 τή θεσι του θά ’3ρ’ ή αύγή έν άλλο ρόδο νέο 
Καί τό φτωχό τριαντάφυλλο κανείς δέ θά θυμάται.

’Αλλοίμονο κ,ί’ ό άνθρωπος αέ τό λουλούδι μοιάζει 
Γεμάτος νΐότη κι’ ώμορφΛ ένα πρωι γεννιέται

Μά γρήγορα περνίΐ δ καιρδς σά ’μέρα πού βραδιάζει.
Μαζί του σούνεται κ̂ ’ αυτός, πεθαίνει, λησμονιέται.

Κ ρυσταλλέα Χρυσοβέργη.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς  δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ω ν  γ υ ν α ι κ ώ ν .

Έν Νέα 'Τόρκη τής Αμερικής, ένθα πληθύ; δημοσιογράφων γυναι
κών ΰπιρχει, άπεφασίσθη, οπως άπας τού μηνδς αί κυρίαι αύται 
συνεδρτάζωσι καί συσκέπτωνται περί καταλλήλων μέτοων ποός εύ- 
δόκιμον έπιτέλεσιν τών δημοσιογραφικών καθηκόντων των.

Σημειωτέον δέ οτι, πλήν τών άποκλειστικώς ίδια φυλ.λα κα! είς 
γυναικεία περιοδικά εργαζομένων κυριών, υπάρχει μέγας άριθμδς 
συντακτοιών τών μεγίστων άυερικανιχών εφημερίδων. Ή Νβντ- 
ΥθΓΕ-ΗβΓα1(1 αριθμεί μόνον δκτώ κυρίας μεταςύ τών συντακτοιών 
της. *0 «Χρόνος» τής Νέας ‘ Τόρχης έχει, πλήν άλλων γυναικών 
υπαλλήλων, καί κυρίαν ταμίαν. *

'Η γ υ ν α ι κ ε ί α  ά ν ά π τ υ ς ι ς  ή λ ά τ τ ω σ ε ν  ή η ΰ- 
ς η σ ε  τ ο ύ ς  α ρ ι θ μ ο ύ ς  τ ώ ν  γ ά μ ω ν ; Τό ζήτημα έτέθη, *
έάν ή ά'ωτέρα πνευματική μόρφωσις τής γυναικός έλαττοί παρ’ 
αύταίς τήν πρός τόν γάμον κλίσιν, ή έμποδίζη τούς άνδοας νά τάς 
νυμφεύωνται. Κατόπιν δέ άχριόεστάτης στατιστικής άπεδείχθη βτι
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ή χνωτέρχ έκπχίοευσις τής γυνχικός ηΰ’ησε χαταπληχτικώς τούς 
αριθμούς τών γάμων.

Γ υ ν ή  ι α τ ρ ό ς  τ ή ς  λ έ π ρ α ς .  Γυνή τις ιατρός και φι/άν
θρωπος έντχύτώ ή κ. Κάτε Μάρίοεν ποιείται από έτών ήδη έ ί - 
στημονιχάς μελετάς έπΐ τής τρομερά; νότου >έπρχς. Ή Ι’ωσσχ 
δπήρξεν ιδία ή χώρα, ή πχρχσχοϋσχ αυτή ευρύ εις τοιχύ-χς μελέτχς 
στχδιον. Ή κυρία χίίτη κατόπιν διαφόρων πειραμ.άτων έσχηματισε 
τήν πεποίθησιν 8τι δια τής έμόολικαεως ή δυνατό νά πιολάύη τις τήν 
επιδρομήν τής νότου -χύτης ή και -·ά χνχχόψη έστω και προσωρινώς 
την πρόοδον αυτής. Μετέβη εις Πχρισίους, ένθχ ετυχε δύο συν
εντεύξεων παρά τω δι σήμω ΐατρω τής λύσσας ΙΙχστεο, οστις όμως 
δέν πχρ;δέ/9η τήν γνώμην χυτής επ’ του έν λόγω ζητήματος. Τοΰτο 
δέν χπεθάρρυνε τήν φιλάνθρωπον επιστήμονα, ήτις Ιτέστρεό). ν εις 
Ρωσσίαν πρός εξχκολούθησιν τών μελετών της. Πρός τήν κυρίαν 
ταΰτην ατένειμε κατ’ αύτάς ή αΰτοκράτει α τής Ρωσσίχς τό παρά 
σημον τοϋ Έρυθροΰ Σταυρού, δ à τάς κατά τόν Ι’ωσαοτουρχιχόν πό
λεμον παρασχεθεί σας παο’ χύτης εις τόν στικτόν βοήθειας.

δ η μ ό σ ι ο ν  γ υ ν α ι χ ε ί ο ν  à ν ά γ ν ω σ μ. α. Ή γνωστή 
καθ’ άπχσκν τήν Γεομχνίαν λογία συγγραφευς και φίλη συνάδελφος 
κ. Δίνα Μόργενστειν άνέγνωσε κατ’ αύτάς ίμοιιθεστάτην αυτής 
μελέτην, περί της ανατροφής τον α .όρων κορασίων, εν τή αιθούση 
τοϋ δ μζρχείου του Βερολίνου. Τό ώρχΓον τοΰτο άνάγνωσμ'α έχει- 
ροκροτήθη ενθουσιωδως τχρά τοϋ εκλεκτού και πολυπληθούς άκ ο- 
ατηρίου της.

Ι Ιως  θα π ε ρ ι σ τ α λ ή  ή ύ τό τ ου  ν ό μο υ  α ν α γ ν ω ρ ι 
ζ ό μ ε ν η  ά ν ά γ χ η  γ υ ν α ι κ ώ ν  ε λ α φ ρ ώ ν  ή 9 ώ ν. ‘ Απαν
ταχού τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου ΰπάρχουσι σύ/λο^οι ααδοών και 
γυναικών καταδιιόκοντες τήν νόμιμον σύστασιν ιδρυμάτων, έν ο’ς 
θάπτεται δια παντός ή τιμή και ή εις τήν άοετήν επάνοδος ώοισμέ- 
νης τά’ εως γυναικών ελευθερίων ήθών.

Κατ’ αύτάς έτελέσθη μέγα συνέδριον τοιουτων σωματείων έν ίΝέμ 
Τόρκη οι διασημότεροι δέ ηθικολόγοι άπεφάνθησαν ότι επείγουσα 
ανάγκη είναι να καταδιωχθώσι ριζικώς τα αίτια, άτι να ώθοϋσι τήν 
γυνχΓκα εις τό κακόν. Πρώτιστον δε τούτων έθεώρησε τήν δυστυχίαν. 
“Όθεν έξελέγησαν έπιτροπαί, σκοποΰσαι τήν χορήγησιν άνέτου έρ--χ- 
σίας και ηθικής μορφώσειυς εις -à; γυναίκας και -ά κοοάσια τών 
ένδεεστάτων κοινωνικών τάξεων.

Κ ω φ ά λ α λ ο ς  π ο ι ή τ ο ι α .  Δέν βλέπει καί δεν ακούει 
και ό’μως βλέπει μ.έ τους οφθαλμούς τής ψυχής αυτής ωραιότερα 
τών δσων βλέπομεν ήμεΓς, καί ακούει τας ένδομύχους φωνάς τής 
καρδίας της, τά; πλήρεις μ.υσ-ηριώδους αρμονίας. Και S.τι βλέπει 
και δ,τι ακούει εις τό πείσμα τών τυφλών καί τών κωφών αισθή
σεων της τό έκφράζει μέ τόσην χάριν, μέ τόσον αίσθημα, μέ τόσην 
φιλοκαλίαν, εις του; ωραίους στίχους της, άστε μαγεύεσθε καί 
πιστεύετε εις τήν απόλυτον παντοδυναμίαν τής ψυχής, εις τήν 
μεγάλην υ εροχήν τοϋ πνευματικού ανθρώπου έν σχέσει πρός τόν 
αισθητικόν άνθρωπον.

Τά ποιήματα τής κωφής και τυφλής γυναικός έςε'όθησαν τελευ
ταίου έν ϊόιχιτέοω τόμω, τοϋ οποίου τόν πρόλογον έγραψε μία 
βασίλισσα, ποιήτρια καί αυτή, ή Κάρμεν Σύλοα, ή Ίίλισάδετ τής 
Ρουμανίας. ’Εκ τοϋ προλόγου αύτοΰ μανθάνομεν τα κατά τήν άπλήν 
καί συγκινητικήν ζωήν τής ?υστυ/οϋς μουσολήπτου· μανθάνομεν 
δτι, αν καί κωφήν και τυφλήν, τήν ήγάπησε, σάγηνευθεΐς έκ τών 
χαοισμάτων της, καί τήν ένυυφεύθη εις ένθουσιώδης αοχιτέκτων 
8τι εγεινε μήτηρ καί ότι άφωσιώθη πχση ψυχή εις τήν ανατροφήν 
τοϋ τέκνου της, τό όποΓον ποτέ δέν κφινεν από τα χέρια της* δτι 
τό τέκνον της άνηρπάγη υπό τοΰ θανάτου, κχ δτι ή πτωχή, ή κωφή 
καί τυφλή μήτηρ καί ποιήτρια έμάντευσε τήν στιγμήν τοϋ θανά
του τοϋ τέκνου της πριν τής τό εϊπουν οΐ άλλοι, οί βλέποντες.
Πλήν τών στίχων της συνέγοαψεν αύτή καί δράμα πλήρες ά οε- 
νωπών αισθημάτων.

Ή κ ό ρ η  τ ο ϋ  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς .  Ή κόρη τοϋ Συντάγματος, 
la fille du regiment, υπάρχει έν Ρωσσία. κλλ’ όχι πλέον ή θεα
τρική εκείνη κόρη τοϋ με οδράματος τ̂ Ο Δονιζέτη. αλλά πιαγμχ- 
τική, ζυσα, χαρίεσσα καί γλυκιΓα δεσποινίς. 'Ιδού τι γοάφουσι περί 
τής κόρης ταύτης αί έφημεοίδες τής Βχρσουίας :

Μεταξύ τών τροφίμων, αίτινες άπεπεράτωσαν κατά τό έτος τοΰτο
τό λύκειον ' Αλεξάνδρ. Μχριώσχιη ίν Βαρσοοία, είναι καί ή κόρη τοΰ 
έπ’ όνόματι τοΰ αύτοχράτορος της Αυιτρίας τιμωμένου συντάγματος 
τών γρεναδιέρων Κεξγόλμσκαδο, ή νεχνις Μαρία Κεξγόλμσχχγιχ. 
Κατά τόν τελευταΓον ρωτσοτουρκικόν πόλεμον εΰρέθη πατά τών 
ά’ ·ωυατικών τοΰ συντάγματος έγκαταλελειμμένη εις έρημωθίν χω- 
ρίον τής Βουλγαρίας. Τήν παιδίσκην έλαδεν δπό τήν προστασ'αν 
του τό Σύνταγμα, έπί κειραλής τοΰ όποιου λ γ τ ο ό στρατηγός Πχνοΰ-

κιν ή οε μικρά Βουλγαρις, χάρ·ς εις την ΰποστήριξιν, ήν 1'ο,κεγ 
αυτή το σύνταγμα, άπεπερατωσεν ή ’η τάς σπουδάς της έν τω μνη- 
μονευθέντι λυκείω κχί ειερχομένη αύτοΰ θά έγκατασταθή έν τω οίκω 
του στρατηγοΰ ΙΙχνιοΰχιν. Εις ανάμνησιν τής σωτηρίας χΰτής καί 
ια την υποστήριςιν, ήν έδωκεν αύτή τό ηρωικόν σύνταγμα, ή VI*. 

ριχ Κεςγόλμσκαγιχ διότι έ αδεν ώς έπώνυμον τό όνομα τοΰ συν- 
τα,ματος προσεφερ:ν εις τό σύνταγμα τοΰτο καλλιτεχνικώτατο» 
βελούδινου προσκέφαλου, έπι τοΰ όποιου διά μετχξας χιυσ ΰ καί 
αργύρου εκέντησεν χίίτη κα: αί φίλχι της τα διάσημα, ατινα προσ- 
εφέρθη-χν τω συντά-μχτι υπό. τοΰ χϋτοχιχτορος κχά τό 1 7 ! 0. δτε 
ηρίστευσε τό σύνταγμα τοΰτο, κάτωθεν δέ τών διχσήυων τούτων 
ετέθη ή έξής επιγραφή: «Μαρία Κεξγόλμσκαγίχ, μαθήτρια τοΰ 
Μ. \. Λυκείου 1 878», ( έτος καθ’ δ εδρέθη δπό τών στρατιωτών τοΰ 
συντάγματος) ((7 Ιουνίου 1890», (Ιτος καθ’ 3 άπεπεράτωσε τά μχ- 
θημ,ατά της). Τήν 8 Ιουνίου έν τχΓς αιθούσαις τοΰ συντάγματος έγέ- 
νετο μικρά εορτή επι τω γεγονότι τών ευάρεστων έ'ετάσεων τής κό
ρης τοΰ συντάγματος, καθ'ήν έκτός τόσων άλλων σημαινόντων προσ
ώπων ειχον κληθή καί αΐ συμμαθήτριαι τής Μαρίας.

Η νεν.νις είναι εύειδεστάτη κα λίαν πνευματώδης. Παρ’ δλου 
ε τοΰ συντάγματος δπερχγχπχτχι. Κίς άπάσας τάς εορτας αύτοΰ δέν 

ύπαρχοι περίσ-ασις, καθ’ ήν δέν προέπιον δπέρ αυτής αμέσως μετά 
την δπέρ τοΰ διοικητοΰ πρόποσιν, δτε δέ ήσθένησεν άπαξ συγκίνη- 
οις γενική διέτρεξεν άπάσας τάς τχξεις τοΰ συντάγματος, καθ’ έκά- 
οτην δέ μετεδίδοντο εις τούς στρατιώτας πληροφορίαι δπό τών έπι- 
λοχιών περί τής άσθενούσης αδελφής των. ( υτω ή Μαρία έν τώ 
συνταγματι επεχει θέσιν, ήν ειχον μεγαλομάρτυρες τινες ε’ς Τά συν
τάγματα τών ιπποτών και τών σταυροφόρων, μέ τήν διαφοράν, Sri ή 
κόρη τοΰ ρωσσικοΰ συντάγματος έλήφθη ούχ'ι έκ τοΰ συναξαριού, αλλ’ 
είναι πραγματική συζυμωθεΓσα έν τώ στοατώ δΓ αλγεινών αναμνή
σεων και δι’ αιωνίου εύ ·νωμ.οσύννς.

Ι ΙΡ Ο Σ Ε Χ Ε Τ β ΤΑ ΜΙ ΚΡ Α
Ή μεγάλη Θνησιμότης τής παιδικής ηλικίας παρατηρεϊ- 

ται ίίια  κατά τού; θερινού; μήνα;. ‘Ω, εξάγεται έξ ακριβούς 
στατιστι-ή; ή θνησιμότης αΰτη ϊξικνεΐται είς τό ύπέρτατον 
αυτής δριον ·ϊιά παίίας ήλικία: από Ιξ μέ/ρι 5έ/α πέντε 
μηνιυν.

Τούτο απο'ϊοτεον εις τήν οίοντοφυΐαν, ήτις άρχετνι από 
τού έκτου μηνός, καί καθ’ ήν ό παίς ιαεταβαίνει εις νέον στά- 
ί.ον βίου. Τροφή στερεωτέρχ άργεται βαθμηδόν καί κατ’ ολί
γον αντικαθιστώσα τήν όλως ρευστήν, ή φυσική θεομοκοασία 
τού σώματος αυξάνει καέ ώ; έκ τού κόπου εις θν υποβάλλεται 
ό παιδικός στόμαχο; ιϊιά τήν πέψιν στερεοιτέρων τροιών καί 
ίιά  τόν γενικόν ίρεθισμόν τόν έκ τής όίοντοφυίας προκύπτοντα. 
Ή θερμοκρασία τής ατμόσφαιρας επαυξάνει τήν γεν.κήν τοϋ 
σώματος κακοδιαθεσίαν, εις ήν συντελεί κατά πολύ καί ή πα
ροχή κρέατος καί άρτου, έστω καέ εις λεπτότατα τεμάχια 
συντετριμμένου.

Ή διά '̂ρεψις τοϋ μικροϋ μετά τόν έκτον μήνα διά -ρα
φών στερεών, πριν ή εΐσέτι τούτο άποκτήση τού; διά μάσησιν 
οδόντας, ήτοι τούς τραπεζίτας. άποδεικνύει ό'τι ή μήτηρ δέν 
ακολουθεί τάς έδηνίας τή; φύσεως, ήτις παρέχει τά όργανα 
τής λειτουργίας ταύτης, μόνον εις ηλικίαν, καθ’ ήν η οικονο 
μία τοϋ σώματος έχει ανάγκην στ-ρειοτέρας τροφής. Όλίγα 
ψυχία άρτου, οι’ ού τό μικρόν άρέσκεται νά άσκή τούς πρώ
τους αυτού οδόντας—κοπτήρας— ελάχιστη δόσις ψιλοκομ.μέ- 
νου κρέατος ή όπωρικοϋ επιφέρει φοβερόν ε’ρεθισμόν τοϋ στομά- 
μάχ.υ καί τών έντίρων, εντεύθεν δέ καί τάς κατά τήν οδον
τοφυΐαν παρατηρουμένας διάρροιας, αίτινες έξασθενούσι, π'.λ- 
λάκις δέ καί εις τόν τάφον όδηγοϋσι τά μικρά.

Μόνον όταν τό μικρόν άποκτήση οδόντας τραπεζίτας, 
προσφέρετε στερεάν τροφήν, ολίγον κρέας, αλλά καί πάλιν
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έκ νρυφερού άρνίου ή ορνιθιού, ουδέποτε βόειον, καί οΰχί καθ' 
εκάστην, αλλ’ άνά πάσαν όευτέραν ημέραν. Δέον νά έννοηθή 
καλώς παρά τών μητέρων ότι ή διάρροια δέν eívat φυσική 
συνέπεια τής οδοντοφυΐας, άλλά τής εναλλαγής τών τροφών, 
καί ή μεγάλη τών μικρών θνησιμότης προκύπτει πάντοτε έκ 
τής αδαημοσύνη; καί τής απειρίας τής μητρός περί τήν κατά 
τήν εποχήν ταύτην ό'ιάθοεψιν τοϋ μικρού.

Καί άφού ό λόγο; περί τής ηλικίας ταύτης προσθέτομεν
¿:ι νέα μάστιξ λυμαινομένη τήν φυσικήν τού παιδικού σώμα
τος εΰρωστίαν είναι αί μικραί παιδικ.αί άμαξαι, έντός τών 
όποίωι όδηγούσιν αυτά εις περίπατον. "Η θέα μόνον τοϋ 
μικρού έντός τών άμαςιδίων τούτων προξενεί οίκτον. Ή μι- 
κρά κεφαλή των ταλαντεύεται έντός τής μικροσκοπ.κής άμά-
ξη; από τοϋ ένό; πρός τό ετερον σημείον. ’Εν μια στιγμή δι’
αποτόμου κινήσεως κλίνει πρός τά εμπρός, ϊνα άναρριφθή πρός 
τά οπίσω. ευθύ; ώς ή άμαξα έκ τή; ανωμαλίας τής όδοϋ 
άλλάξη διεύθυνσιν. Τό άτυχέ; μικρόν οΰδαμοϋ δύναΐαι νά 
προσηλώση το βλέμμα, αισθάνεται δέ δυσαρέστως τοϋ; τιναγ
μούς, οίτινες συγκλονίζουσιν όλον του το σώμα. Επειδή δέ 
ή σπονόυλική αυτού στήλη δέν είναι είσέτι αρκούντως ισχυρά, 
όπως στηρίζη το σιύμα του, τό μικρόν κυρτούται |ν τή άιαάξη 
του, παραμορφούν ουτω βαθμηδόν καί κατ' ολίγον τό τρυφερόν 
σώμά του. Πλήν τούτου τά διάφορα αυτού μέλη ώς Ικ τής 
διαρκούς τοϋ σώματος εις τήν αυτήν θέσιν έμμ.ονής αίμοδιά- 
ξουσιν, οι μϋ; μένουσ-.ν ακίνητοι καί κατά συνέπειαν δέν ανα
πτύσσονται ποσώς.

Αποφεύγετε λοιπόν διά τήν ύγιά τών μικρών σας άνά 
πτυξιν τάς παιδικά; άμαξας. Θυσιάσατε τήν πρός έπίδειξιν 
ματαιότητα σας εις την υγείαν καί ευγ.άρειαν τών προσφιλών 
μικρών σας. *Η ώραιοτάτη και πολυτελεστάτη δι’ αυτά. Tt 
μητικωτάτη δέ δι’ υμάς άμαξα είναι οι μητρικοί βραχίονες, 
ενόσω τό μικρόν δέν δύναται νά βαδίση. Ευθύς μετά ταϋτα 
αφήνετε νά κινήτχι καί νά φέρεται μόνον έπί τών -ποδών του, 
όπερ τόσον συντείνει εις τήν ύγιά άνάπτυξίν τι υ

ΐίαρύα Iltip (ιχτρός)

■  ^ Τ τ ή? προσεχούς Κυριακής διακόπτεται διά
δυο υ, τρεΐς εβοομάόας ή εκδοσις τής « Εφημ,ερίδος

1Λ1ΜΜΜ /»-Α ^.. _ — _Α...............Λ Υ

Ευρώπην άμεσον άναχώρησίν της, καί τήν αυτόθι 
διαμονήν έπί τρεΐς τουλάχιστον έβδομάδας.

|| Δραττομένη τής ευκαιρίας ταύτης ή διεύθυνσις 
ιής « Εφημεριδος τκον Κυριών» θέλει συνεννοηθή έν
Εΰί ' '

μεταφράσεως τοΰ συγγράμματος τούτου.
Ρ Ούκ ολίγην δέ καί πάλιν θά άρυσθή υλην έκ τής 
Ρ-ελετης του βίου καί τής δράσεως τών γυναικών ένγυ\

3ο)ν και μελετών νεα
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  ΠΑΡ0ΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ
Το Προεδρεϊον τοϋ Συλλόγου τών Κυριών αγγέλλει εις 

τό δημόσιον καί τοϋ; ενδιαφερομένου; γονείς καί κηδεμόνας 
τών σπουδαζόντων κορασίων τήν σύστασιν τοϋ Ελληνικού 
Παρθεναγωγείου τοϋ Συλλόγου αότοϋ. Μετά θάρρους δέ καί 
έλπίδο; βαίνον πρός τόν σκοπόν αυτού πέποιθεν, ότι θέλει τύ- 
χει τής προθύμου συνδρομής καί συναντιλήψεω; τών ενδιαφε
ρομένων γονέων καί κηδεμόνων.

Τό πρόγραμμα του Παρθεναγωγείου συνταχθέν καί βχ- 
σανισθέν δεόντως υπό είδότων, βάσιν έχει τήν θρησκευτικήν 
ορθόδοξον αγωγήν, καί τήν εθνικήν παίδευσιν τού γυναικείου 
φύλου. Τούτο θέλει δημοσιεύσει μετά του ¿ργανισμοϋ τού 
Παρθεναγωγείου εγκαίρως, πρό τής ενάρξεως τών μαθημάτων. 
Αί Ονραι τοΰ Παρθεναγωγείου έσονται φιλοστόργως άνοικταί 
άπό τή; 10 τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου ε. ε. πρός πάσαν βου- 
λομένην νά μαθητεύση έν αύτώ, ώ; εσωτερική τρόφιμος, ήμ.- 
τρόφιμος ή εξωτερική μαθήτρια.

Αί έγγρχφαί άρχονται άπό τή; 15η; Αΰγούστου ε. ε. 
Πάσα δέ αίτησις περί εγγραφής και εισαγωγής μαθήτριας 
δέον νά άπευθύνηται πρός τήν Κυρίαν Ναυσικάαν Ζωχιοϋ 
γραμματέα τής Κοσμητείας τού Παρθεναγωγείου, όδό; Πα
νεπιστημίου άριθ. 30.

Ή Πρόϊορο; τοΰ Συλλόγου τιϋν Κυριών.
Κ ΪΛ Ε Ν Η  ξ Γ .  ^ Κ Ο Γ Ζ Ε

Ή Γραμματεϋς
Ε\εν:ι Παααη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Κ Α Ι  ΤΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Ο Υ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛ. ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ

1) Τό παρθεναγωγείον περιέχει: α) ΝηπιαγωγεΓον. β) Προκα
ταρκτικήν τάξιν. γ) Δημοιικόν Σχολειον μετά τριών τάξεων. 3) 
Ελληνικόν Σχολείον μετά τριών τάξε ον. ε) Γυμνάσιον μετά 8ύο
ταζεων.

όυρόρπη, διά σχετικών δε dtpθρ ........  j_____ _ __
θά δοθή ζωή καί δύναμις εις τήν «'Εφημερίδα τών 
Κυριών». II οιεύθυνσις έλπίζει ότι αί φίλαι συν 1

γκαιας και οια την υγε 
Γϊΐς καί διά τήν έπί νέων βάσεων άνακαίνισιν τού 

5πρώτου καί μόνου γυναικείου τούτου οργάνου, τοΰ 
τοσον πιστώς καί εύσυνειδήτως άνταποκρινομένου εις 

γ τον σκοπόν καί προορισμόν του.

μετά τών εσωτερικών ώς καί τήν μελέτην έν τοίς σπουδαστηρίοις. 
γ) ’ Εξωτερικά; έστιώσας έξ ίδιων των έν ίδιαιτέρω έστιατοριω.

3) Αί εσωτερικά! μαθήτρ-αι προπληρώνουσαι κατά τριμηνίαν, ΰπο- 
χρεοΰνται ν’ άποτινωσι τά τροφεΓα καί τά δίδακτρα τοΰ ολου έτους 
έπί δώδεκα μήνας εϊτε έμμείνωσι μέχρι τέλους τοΰ Σχολικοΰ έτους 
είτε μή (πλήν δεδικαιολογημένης αιτίας).

4) Αί εξωτερικά', καί ήμιτιοφιμοι προπληρόνουσαι επίσης κατά 
διμηνίαν καί έπί 10 μήνας, όφείλουσι νά άποτινωσι τά.δίδακτρα τοΰ 
ολου έτους είτε φοι_ώσι τακτικώς είτε μή. ·

5) Οι γονείς καί κηδεμόνες όφείλουσι νά γν.υρίσωσι τή Κοσμ,ητείμ 
τρεις μήνας ποό τής λήξεως τοϋ έτους περί άποχωεήσεως ή μή τών 
θυγατέρων αυτών κατά τό έπιόν έτος.

6) Οί μακοάν τών ’Αθηνών γονείς όφείλουσι νά παρουσιάζωσιν ά- 
ίιοχρέους κηδεμόνας μεθ’ ών νά συναλλάσσηται δι^ίκησις τής 
-χολής.^

7) Τα δίδακτρα καί τροφεία ορίζονται ώς έξής: Τών μέν εσωτε
ρικών τροφίμων εις δ?αχ· 150 τόν μήνα (προπληρωτέας κατά τρι
μηνίαν) συμπεριλαμβανομένης τής ιατρικής περ·.θάλψ=ως. τών φαρ
μάκων, τοϋ χοροϋ. τής ωδικής και τής γυμναστικής.

8) Διά τήν οργανικήν υουσίκήν πληρόνουσιν είκοσι δραχμάς κατά 
μήνα.
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9) Οί γονεΓς καί κηδεμόνες όφείλουσι να προμηθεύωσι τακτικώς 
καί εγκαίρως τα της ένδυμασίας, τά βιβλία, καί τα των έργοχείρων.

10) Αί ήμιτρόφιμοι έξωτερικαί πλήν τών κατά τάξιν διδάκτρων 
πληρόνουσι 30 δραχ. δια τά γεύμα της μεσημβρίας και την συμμε- 
λέτην έν τοίς σπουδαστηρίοις τής σχολής μετά τών εσωτερικών.

11) Τά δ! τών εξωτερικών δίδακτρα προπληρονόμενα κατά όι- 
μηνίαν βρίζονται ώς εξής.

α) Έν τω Νηπιαγωγείω..........................................δραχ. 8 — 10
β) Έν τη προκαταρκτική τάξει . . . .  )) 15
γ) Έν ταΓς τάξεσι τής δημοτικής Σχολής . )) 20—25
δ) Έν ταΓς τρισί ταξεσι του Έλλ. Σχολ. . )) 28 — 35
ε) Καί έν ταΓς δυσ! ΓυμνασιακαΓς . . .  » 35 — 40
12) Αί έσωτερικα'ι τρόφιμοι όφείλουσι νά φέρωσι μεθ' εαυτών, α.) 

κλίνην κατά τά έν τή Σχολή υπόδειγμα μετά τών άναγκαιοΰντων β.) 
εξ σινδόνας και έξ περικαλύμματα προσκεφαλαίων. γ.) εξ προσόψια 
καί εξ χειρόμακτρα. δ.) δύο θερινά και δύο χειμερινά κλινοσκεπά
σματα. ε.) τά τών άσπρορρούχων άνά έξ και περιπόδια 12 ζεύγη 
χρωματισμένα, ς .)  τέσσαρας χιτωνίσκους έκ φλανέλλας. ζ.) δύο πο 
διαίκς κατά τά υπόδειγμα τής Σχολής, η.) είκοσιτέσσαρα βινόμα- 
κτρα. θ.) εν ζεύγος έμβάδων και δύο ζεύγη υποδημάτων, ι.) ένα 
σάκκΟν διά τά ένδύματχ. ια.) δύο κτένια, πυκνάν καί διαλυστήριον. 
ιβ.) μίαν ψήκτραν, δύο δοόντων καί μίαν ενδυμάτων, ιγ.) κοιτωνί- 
την έκ φλανέλλας κατά τά δείγμα τής Σχολής, ιδ.) κάνισιρον βα 
πτικής μετά τών άναγκαιούντων. ιε.) τά τής γραφής καί ιχνογρα
φίας. ΐ(7·) δύο καπέλλα, χειμερινόν καί εν θερινάν κατά τά ΰπόδειγ 
μα τής Σχολής, ιζ.) δύο στολάς καθ’ ώρισμένον υπόδειγμα, θέοσυς 
καί χειμώνος. ιη.) Τά του ιματισμού πράς χοήσιν καθημερινήν.

Πάντα δέ ταϋτα σεσημασμένα καί ήριθμημένχ.
ΣΗΜ. Έν περιπτώσει έλλείψεως χώρου αί εσωτερικά· μαθή- 

τριαι λαμβάνονται κατά χρονολογικήν τάξιν τής έγγραφής.
Έκ τού Γραφείου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν. 15. 1!. Π ά τ ρ α  ς. Διά γεύμα απλώς ούδέν προσφέρετε εις 
τά προσωπικόν τού οίκου έν ώ εισθε κεκλημένη, έάν ξενισθήτε έν τω 
οικω τούτω ημέρας τινάς τότε φιλοδωρεΓτε τούς υπηρετήσαντάς σας. 
-—Κον I. Μπ. Κ ά ι ρ ο ν. Επιστολή σας έλήφθη μετ’ αποδεί
ξεων καθυστερούντων συνδρομάς, τών όποιων τά φΰλλον διακό
πτεται. Κατά τούτων θέλουσι ληφθή κατάλληλα μέτρα. — Καν Α. II. 
Κ α τ ω χ ώ ρ ι ο ν .  "Αν έγκριθή δημοσιευθήσεται. — Καν Χρ. II. 
Χ ί ο ν .  Δυστυχώς δεν εδρομεν κατάλληλα.— Καν Κ. Κ. Λ ά ρ ι-

ς - ρ ·| - -    Γ Γ '  '  υ.

ρεθή εις τάς έν λόγω έξετάσεις ενεκεν κακοδιαθεσίας. Τά ζήτημα 
τών έξετάσεων δέν έχει τόσην βαρύτητα όσην τω αποδίδετε.— 
Καν Θ. Μ. Κ) π ο λ ι ν. Επιστολήν σας άναφερομένην δέν έλάοο- 
μεν. ’Ίσως έστάλη ανευ γραμματοσήμου' κατ’ αρχήν αί ανευ γραμ
ματοσήμου επιστολαι έπιστρέφυνται εις τά ταχυδρομεΓον χωρίς νά 
άποσφραγισθώσι. —Καν Θ. Μ. Κ έ ρ κ υ ρ α ν . '  Μετά τάν γάμον 
ή νύμφη δέν μένει ακίνητος ώς έγίνετο άλλοτε καθημένη εις χήν 
γωνίαν του σοφά. άλλά δέχεται φιλοφρόνως καί περιποιείται τούς 
ξένους μετά τού γαμβρού καί τών οικείων.— Κον Δ. Α. Ρ ό δ ο ν. 
Επιστολή μετά έννέα τοκομεριδίων έλήφθη. Ευχαριστούμεν. Συμμοο· 
φούμεθα άδηγίαις σας.— Καν. Ξ. X. 11 ύ ρ γ ο ν. Επιστολή υμών 
έλήφθη. Φύλλον δο; Ε. Ζ. διεκόπη κατόπιν παραγγελίας κ. Φ. Μ. 
Έν τούτοις επαναλαμβάνετε καί πάλιν αποστολή. ’Επιταγή έλήφθη 
εγκαίρως. Μέχρι τοϋδε τεύχη (( Ιστορίας τής Γυναικάς )) μόνον 3 
έχουσιν έκδοθή, προσεχώς τά τέταρτον Κον Π. Γ. Κ. Β ο υ κ ο υ- 
ρ ε σ τ ι ο ν. Επιστολή μετά 230 φραγ. έλήφθη. Ευχαριστούμεν. 
Προσεχώς γράφομεν.— Κον Στ. Μπ. Λ έ σ β ο ν .  Επιστολή μετά 
35 φρ. έλήφθη. Ευχαριστούμεν. Γοίφομεν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΙΙώς ψυχραίνεται τό ύδωρ ή ό οίνος έν τή φιάλη. Βρέχετε 

χονδρόν μάκτρον ή πετσέταν καί περιτυλίσσετε καλώς τήν φιάλην 
σας πλήρη. Έάν_ τά μάκτρον είναι λινόν θέτετε τήν φιάλην σας εις 
τάν ήλιον, έάν είναι μάλλινον ή βαμβακερόν θέτετε τήν φιάλην σας 
εις τάν άέρα, άλλά ύπά σκιάν. Έντάς ολίγου τά δδωο ή δ οινός σας 
γίνεται ψυχρότατος.

ΣΥΝΤΑΓΗ
’ Λ γγουράκια Τ ουρσί. Πλύνετε καλώς αύτά μέ σκληοάν μάκτρον 

καί στεγνώνετε. Άφαιρείτε τήν ούράν, έπιπάσσετε μέ άλας καί 
θέτετε κατά σειράν έντάς απλάδος μέχρι τής έπαύριον δτε καί τά 
βυθίζετε έντάς δοχείου περιέχοντας δυνατόν όξος. Μετά οκτώ ημέ
ρας άποσταλάζετε τά οξος ό'περ μετχχειρίζεσθε δι’ άλλην χρήσιν. 
Θέτετε νέον έντάς τών δοχείων προσθέτουσα μικρά κρόμμυα, φύλλα 
δάφνης, πέπεοι καί πετοοσέλινον. σκεπάζετε ερμητικώς καί θέτετε 
εις δροσερόν μέρος.

ΜΙΑ Τ Τ Χ Η Ρ Α
Τέλος δέ, έπειδή ή ’Ιωάννα έπέμενε κα· ίιπερήσπιζε τάς περί γά

μου ιδέας καί έπειδή πρώτιστον πάντων ήτο έγωϊστής, έδήλωσεν 
χύτη δτι ήτο έν ήλικία τοιαύτη, ώστε νά δύνηται νά γνωρίζη, τί 
ώφειλε νά πράξη καί οτι αυτός ένιπτε τάς χεΓρας αύτοΰ καί δτι ήδύ- 
νατο νά πράξη δ,τι ένόμιζε καλόν.

'Ο γάμος τής ’ Ιωάννας λοιπόν συνεφωνήθη. έγένετο γνωστός εις 
τους συχνάζοντας εις τήν οικίαν φίλους, καί ήδη, άφοΰ ώρίσθη κα·. 
ή ημέρα τού γάμου, ό μνηστήρ άδιαλείπτως έθεράπευεν αύτήν ώς 
μνηστήν. Έκ τούτου ή ’ Ιωάννα ένησχολεΓτο μετά πυρετώδους ένερ- 
γείας περί τήν προπαρασκευήν τής προικάς καί τών ένδυμάτων αύτής. 
Ήσθάνετο δ’ έαυτήν κατά τά ήμισυ έλαφροτέραν, επλεεν έν τή εύ- 
τυχία ήτις σχεδόν καθίστα αύτήν εύμορφον, καί είχεν δρμάς τρυφε- 
ρότητος άπεριγράπτου πράς τάν άνθρωπον, ος τοσούτον ευχαρίστως 
έποίει αύτήν κοινωνάν τού βίου, καί τών περη τού μέλλοντος αυτού 
σχεδίων. Έδέχετο δέ τά ειρωνικά σχεδόν συγχαρητήρια τών έξαδέλ- 
φων μετά τής άφελείας άγαθής κόρης καί μετ’ έρυθήματος έκ χαράς, 
δπερ θά συνεκίνει καί τάς σκληροτέρας καοδίας. Έν ώ δ’ ήδη ήσχο- 
λούντο νά συναγάγωσι τά άπαιτούμενα έγγραφα πράς δημοσίευσίν 
τού γάμου, πρωίχν τινά δ θεΓος συγκεκινημένος είσελθών εις τά 
έστιατόριον-

— ((Καλά τήν έγλύτωσες κόρη μου ! . . . )) ειπε πράς τήν ’Ιω
άνναν. «'Ωραίος κύριος δ μνηστήρ σου.))

— ((Τί τρέχει λοιπόν ;» έψιθύρισεν ή ’Ιωάννα 5λως ώχρα.
— ((Τρέχει, δτι δ Γοδάρδος ήντλει έκ τού ταμείου μου, ’ίνχ παίζη 

βακκαραν . . . Ειχον ήδη παρατηρήση ανωμαλίας τινάς έν τοΓς λο-

γαριασμοΓς καί κατεσκόπουν αύτάν καλώς από τινων ήμερων. Τά 
ενοησεν, ώς φα.ίνεται, καί χθές τά εσπέρας διά τού έκτάκτου συρμού 
τής Χαβρης άνεχώρησεν. άφ’ ού έφωδίασε τά βαλάντιόν του μέ 
πέντε χιλιάδας φράγκων. Δέν τάς λυπούμαι πολύ, άλλά πάντως έκί- 
νησα τήν χωροφυλακήν εις καταδίωξιν τού κλέπτου . . . Επάνω εις 
ρόδα θα κατεκλίνεσο, εάν μετά τάν γάμον σου άνεκά'υπτον τάν κλέ
πτην . . . Πρέπει νά ειπη τις. δτι έχεις μεγάλην τύχην . . . Λοιπόν; 
δμολόγησον . . . ))

Άλλ’ ουδεν ώμολόγει ή Ίοοάννα, διότι Λιπόθυμος, νεκρά σχεδόν 
είχε καταπέσει πρά τής έδρας έγγύς τής όποιας ιστατο καί, δτε μετε- 
κόμισαν αύτήν εις τήν κλίνην καί συνήλθεν έκ τής λιποθυμίας, ειχε 
καταληφθή ύπά φοβερού πυρετού. Εύθύς δέ προσκληθε'ς δ ιατρός έδή
λωσεν. δ'τι ειχεν έγκεφαλικήν συμφόρησιν, καί δτι ή ασθένεια ήτο 
σοβαρά. Πολύ σοβαρά αληθώς, διότι δ πυρετός έξηκο-ούθει συνεχώς 
έπ·. οκτώ ημέρας μετά τρομερών έγκεφαλικών άλγηδόνων καί ή δυσ
τυχής τέλος άπέθανεν έκ μηνιγγίτιδος.

Κατά λαμπράν δέ τινα φθινοπωρινήν ήυέοαν κλείσαντες έντάς κα- 
ταλεύκου ύπά ρόδων καί λευκών ίων κεκαλυμμένου φερέτρου ένετα- 
φίασαν αύτήν.

Ό ΘεΓος ήκολούθει είς τήν έκφοράν καί έφερε τά πένθος έπιδει- 
κνύων μορφήν λίαν κατανενυγμένην καί τεθλιμμένην καί κατάλλη
λον είς τοιαύτην περίστασιν.

— ((Δέν ήσθχνθη τάν θάνατον,)) έψιθύριζεν είς. τάν φίλον, δστις 
προσέφερεν είς αύτάν τάν βραχίονα, ((απήλθε χωρίς ν’ άναλάοη τάς 
αισθήσεις καί τούτο ήτο εύτυχία δΓαύτήν . . .)) Τέλος πάντων ιδού ή 
ζωή . . . Οί μέν άποθνήσκουσιν, οί δέ μένουσι και τούτο δέν εμποδίζει 
τάν ήλιον νά λάμπη . . . Τί λαμπρά ήμερα ! Δέν είναι αληθές ; χρυ
σός καιρός διά τάς αμπέλους ! ΊΙ δυστυχής κόρη δύναται νά καυ/ηθή 
έχεΓ έπάνω. δτι έτάφη έν ώοαία εύηλίω ήυέρα. Έστάθη τυχηρά μέ
χρι τέλους.

'Αγγελική Χατζηκώνστα.


