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Έν τφ  Έξωτερικφ δέ παρ’ δ,παόχ τοις 
άντιπροδώποις τιμών.

Σώματα πλήρη του α', β ,  γ' καί δ' έτους εύρίσκονται παρ’ ήμΓν 
καί παρ’ άπασι τοΓς αντιπροσώποις ημών.
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ι τε λ ε υ τα ίω ν  μ η νώ ν .

Β Ε Ν Ε Τ Ι Α  Κ Α Ι  Ε Ν Ε Τ Ι Δ Ε Σ
Γ'.

Μεθ’ ημέραν κοπιώδη, άλλ’ άμέτρως απολαυστικήν, καθ’ ήν 
ή από μουσείου είς μουσεϊον, ή από ναού είς ναόν μετάβασίς 
χαί επί ώρας δλας ορθοστασία έξήντλησεν, έκούρασεν, έξησθένη- 
τεν απαν τό μυϊκόν μας σύστημα, καταφεύγομεν είς εν τών ω
ραίων ζαχαροπλαστείων τής πλατείας του 'Αγίου Μάρκου.
, Ο ήλιος αποκλίνει ήδη περί τήν ούσιν του. Α ι αμφίβολο 

Χαι ολονέν ώχριώσαι άκτϊνές του προσπίπτουσαι έπι τών χρυ
σών σφαιρών, αϊτινες κοσμοϋσι τους έπϊ τής στέγης του ναού 
τταυρούς, μεταβάλλουσι ταύτας είς κολοσσιαίου μεγέθους καί 
Χαμ-ρότητος άδάμαντας. Οί καλλίτεχνοι και διάτρητοι πυργί- 

ί  ®χοι, οϊτινες άνά ώρισμένας αποστάσεις υψουνται έπι του οοον- 
τωτοϋ τής στέγης κορυφώματος μετά τών έν αυτοις μαρμάρινων 

■Λγίων άπεικονίζουσιν έν τή πάλη ταύτη τού φωτός πρός τό σκό- 
την πλέον γραφικήν καί φαντασμαγορικήν αποθεωσιν, ήν

ή ανθρώπινη φαντασία ήδυνήθη ποτέ νά συλλάβη. Τό ουρανο- 
αήκες κωοωνοστάσιον, ακριβώς απέναντι του ναοϋ κείμενον, 
φέρει είς εκατόν μέτρων από τής πλατείας ύψος άγγελον γ ί
γαντα,—πέντε μέτρων μήκους—δστις φαίνεται, υπό τόν ολονεν 
έξαπλούμενον τής νυκτός μανδύαν, ψαύων διά τών πτερύγων 
του τά ουράνια δώματα. ’Ακριβώς απέναντι του κωύωνοστασιου 
τούτου παρά τήν άριστεράν πλευράν τού ναοϋ ο πύργος του ωρο
λογίου διαγράφει άνά τόν ορίζοντα τήν είς αιχμηρόν τοξον απο- 
λήγουσαν κορυφήν του, ένω μονοτόνως δύο υπ αύτό έκ χαλκού 
“Ηοαιστοι κτυπώσιν εναλλάξ καί ρυθμικώς τας ωρας, οι ων 
άναμετρεϊται ή τού βίου τών θνητών ταχεία πάροόος. Οι με
ταξύ τής κυρίας τού ναοϋ προσόψεως καί τής πλατείας υψου- 
μενοι, δίκην ιστών, τρεις στύλοι, έφ’ ών ή άλλοτε θαλασσοκρα- 
τωρ και άκμάζουσα Βενετία άνήρτα τάς σημαίας τών τριών 
υποτελών αυτή βασιλείων τής Κρήτης, τής Κύπρου και τής Πε
λοπόννησου, συμπληροϋσι τόν γραφικώτατον έκ κιόνων τής 
πλατείας διάκοσμον-

Μάτην λοιπόν έζητήσαμεν ένταϋθα μικράν από τής θεαματι
κής άπολαύσεως άνάπαυλαν. Μάτην οί οφθαλμοί ζητοΰσι γωνίαν 
τινά τής προ ημών εκ,τάσεως άσημαντον,ϊνα δώσωσι καρόν εις 
τό πνεύμα, είς τήν άντίληψιν νά ταξινόμηση τάς πολυειοεις 
καί ποικίλας τής ημέρας έντυπώσεις. Μάτην ήλπίσαμεν υπό 
τήν άμαυράν τού ερέβους χλαμύδα άνάπαυσιν τών αισθήσεων. 
Τό ώραϊον, τό μεγαλοπρεπές, τό πλούσιον, τό καλλίτεχνον, 
δέν επισκιάζονται, δέν κρύπτονται, δέν άμαυρούνται ϋπό τό 
σκότος τής νυκτός. 'Η δύναμις τής φύσεως αναγκάζεται ένταϋθα 
νά παραδώση τά όπλα, νά ύποκύψη ήττημένη είς τήν άκαταμά- 
χ η τον δύναμιν τού καλού, είς τό εκπαγλον μεγάλε ιοντής Τέχνης.

Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον ή άλυσις τών έκ τών τριών πλευ» 
ρών περιβαλλόντων την πλατείαν εμπορικών καταστημάτων φω
τίζεται δι’ ηλεκτρικού φωτός. Αί ρνοα ιχαΜ β, ήτοι ή σειρά τών 
μεγάρων, άτινα έξένιζον άλλοτε υπό τήν στέγην των τούς 
ισχυρούς τής ημέρας, μετεβλήθησαν σήμερον είς τόσα μουσεία 
τής συγχρόνου Βενετικής βιομηχανίας, καθ’ ήν ή έπεξεργασία 
τού κρυστάλλου τόσον έτελειοποιήθη, ιοστε έν σκεύος άριστο-
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τεχνικόν νά τιμάται σήμερον όσον έτιμώντο τότε αι εικόνες έξε- 
χόντων ζωγράφων.

Οί σύγχρονοι Βενετοί είναι λαός λίαν καλλαίσθητος· εν 
βλέμμα μόνον έπί τής διατάξεως τών ύελωμάτων τών κατα 
στημάτων των έν ώρα νυκτός, αρκεί ινα πείση πάντα περί τής 
άληθείας ταύτης. Α ί κλιμακηδόν καί άμφιθεατρικώς τεταγμέ- 
vat προθήκαί των, έπεστρωμμέναι δι’ έπιχνόου κυανού καίρο- 
δίνου κατ’ εναλλαγήν, ή ερυθρού καί λευκού, τά επ’ αυτών 
έν αρμονική συζεύξει τεταγμένα σκεύη έκ κρυστάλου, ή πολύ
τιμα  κοσμήματα, ή έκ ξύλου γλυπτικά αραβουργήματα, η δια
φόρους τής πόλεως τοποθεσίας άπεικονίζουσαι εικόνες, μετά της 
καταλλήλου οωτοσκιάσεως άποτελούσι θέαμα ώραΐον, ποικίλον 
πως καί άναπαύον τήν άντίληψιν από τής θέας των τόσων θαυ
μάσιων τής φύσεως καί αρχαίας Τ έχνης.

’‘Εδώ έκτυλίσσουσι τούς θησαυρούς τής αριστοτεχνικής πα
ραγωγής των τά αρχαιότερα εργοστάσια τών κρυστάλλων καί 
μωσαϊκών, άτινα ύπερηφάνως άναγράφουσι τήν σεβαστήν έκ 
τριών, ή τεσσάρων ή πέντε αιώνων ηλικίαν των παρά τήν με- 
γάλην πλωτήν διώρυγα, ήν κοσμούσιν επίσης πλουσίως δσον 
καί τά αρχαία τών Φωσκόλων καί Κόρνερ μέγαρα.

'Γπό τούς ψηφιδωτούς θόλους καί τούς άσθματικώς μυκωμέ- 
νους φούρνους τών εργοστασίων τούτων ή εργασία μέ μϋς νευ
ρώδεις καί ισχυρούς, με θρόμβους ίδρώτος έπί τού μετώπου, 
με χείρας τυλώδεις ύψοί υπερήφανος τήν σημαίαν τού θριάμ
βου, τής ευτυχίας καί τής ζωής, ένώ τά ακατοίκητα καί εύρω- 
τιώντα τών Ικλειπόντων δουκών μέγαρα παριστώσι τήν έκ τού 
τρυφηλού καί μαλακού καί έκτεθηλυμένου βίου ψυχράν τής 
καταπτώσςως καί τού θανάτου εικόνα.

Καί εις τήν κατάπτωσίν τούτων καί εις τήν θαλεράν εκείνων 
ζωήν ή γυνή ύπήρξε καί είναι είς τών κυριωτάτων μοχλών, 
είμή τό μόνον καί αποκλειστικόν έλατήριον. 'Ο Ένετικός Λαος 
προαχθείς είς τό ύπατον τής δόξης σημείον ώς έκ τού ηρωικού 
σθένους καί τής αύταπαρνήσεώς του έπελάθετο έν ταίς θριαμ- 
βευτικαίς αυτού πορείαι, τού πολυτίμου παράγοντος καί συνεταί
ρου του έντφ  βίω : τής γυναικός. ’Εν τοϊς άγώσιν, έν τοϊς κινδύ- 
νοις, έν ταίς πικρίαις έκείνη συμμετέσχε πλήρης αυταπαρνή- 
σεως καί αγάπης. Έν τώ θριάμβφ, έν τή χαρά, έν ταίς νίκαις 
παρηγκωνίσθη, έγκατελείφθη, περιεφρονήθη. Ούτε τό πνεύμά 
της άνεπτύχθη διά τών ευεργετικών τής παιδείας δώρων, ούτε 
ή καρδία της διεπλάσθη διά τών υγιών τής αρετής καί τής α
γάπης αρχών. 'Ως σύζυγος είδε τά εύγενέστερα καί άγνότερα 
τών αισθημάτων της καταπατηθέντα ύπό τούς πόόας εταίρας, και 
τά τέκνα της όρφανούμενα τού πατρικού πλούτου και της στορ
γής, ήν ό άνήρ αφειδώς έσκόρπιζεν έν τφ  βορβόρω τής δια
φθοράς. 'Ως κόρη είδεν Ιπιβουλευομένην τήν τιμήν της καί ύπό 
τών βασάνων τής προδοσίας καί έγκαταλείψεως σπαρασσομένην 
τήν καρδίαν της. 'Έν ύπήρξε τό σφάλμα της: δεν είχε τον ή- 
ρωϊσμόν τού μαρτυρικού θανάτου.Ένόμιζεν δτι έκδικειται πα- 
ραδιδομένη είς τήν ακολασίαν, είς τήν πολυτέλειαν, είς τον 
άσωτον βίον, έν ω τόσον ένηβρύνετο ό σύντροφός της άνήρ.

'Η πτώσις αυτής συνεπάγεται τήνπτώσιν τής τέως κραταιας 
πόλεως. Οί μέχρι τής χθες ακατάβλητοι ήρωες, ο ίτήν έπικιν- 
δυνωδεστέραν θέσιν έν ταίς μάχαις διεκδικοΰντες Δόγαι, με
ταβάλλονται είς Συβαρίτας, διερχόμενοι τάς νύκτας των έν συμ- 
ποσίοις καί χοροίς μετημφιεσμένων καί κυλίοντες τάς πορφύ
ρας καί άλουργίδας των έν τώ βορβόρω τής ακολασίας καί τής 
κραιπάλης. Πρό, ενός Μοροζίνου άναφαινομένου από καιρού είς 
καιρόν, ώς οίήμέτεροι "Αρατος καί Φιλοποίμην, δπως ανανέωση 
διά τού ηρωισμού καί τών θριαμβευτικών νικών του τήν άρ- 
χαίαν δόξαν, λεγεώ'η όλη φαύλων τυραννίσκων ταπεινούσι καί

έξευτελίζουσιν όσημέραι τό Ένετικόν μεγαλείον.
Καί ή τέχνη αυτή άρχεται καταπίπτουσα, άφ’ ής τό άννόν 

παρθενικόν τής κόρης μέτωπον στέφει διάδημα πολυτίμων λί
θων, άνθ’ ών άντήλλαξε τήν παρθενίαν, τήν σεμνότητα καί τήν 
άθωότητά της. Με τον Παδοβιάνον καί Πάλμαν τον νεώτερονή 
ζωγραφική καταπίπτει. Α ίγραμμαί χαλαρούνται, ό όγκος καί ή 
ύλική εύσαρκία διαδέχεται τήν λεπτοφυά κατατομήν. Τό αί
σθημα καί τό ιδεώδες άντικαθιστώνται ύπό τής ψυχρότητος καί 
τού κυνικού εγωισμού.

Αί Παναγίαι, ή είκών δηλ. τής τελείας γυναικός, αντικαθί
σταται ήδη ύπό τής είκόνος τής εταίρας, ήν παριστώσιν άφυ- 
πνιζομένην με τό μειδίαμα τού κόρου έπί τών χειλέων καί τής 
άντανακλάσεως τού σαρκασμού έν τώ βλέμματι. ’Αλλά τά σαρ
κώδη ταύτης χείλη ύπόσχονται ήδονήν καί ό άνήρ έκθαμβος, 
πυρέσσων τήν λατρεύει, τήν θυμιάζει μετά παραφοράς καί 
φανατικής μανίας, ήν οί τής Παναγίας άλλοτε λατρευταί ουδέ 
καν έφαντάσθησαν.

Φάγωμεν, πίωμεν, εύφρανθώμεν είναι τό έμβλημα τών νεω- 
τέρων τούτων Επικούρειων. Κατά τον 18ον αιώνα, δύναταίτις 
νά παρσβάλη τούτους πρός τούς κατοίκους έκείνους τής θηβαί- 
δος, οίτινες συτεναιρίζοντο "να σπαταλήσωσιν άπό κοινού τά 
πλούτη των καί εκληροδάτουν είς τούς συμπότας των, άποθνή- 
σκοντες έν συμποσίοις, τά τυχόν άπολειφθέντα. Αί έρωμέναι 
τών εύγενών ήρχοντο μέχρι τών θυρών τού 'Αγίου Μάρκου, 
"να παραλάβωσιν αυτούς ευθύς μετά τό πέρας τής τελετής. Οί 
δούκες καί οί σύμβουλοι τής επικράτειας άνταλλάσσουσιν άπό 
τών παραθύρων τών μεγάρων των φράσεις κυνικής αναίδειας 
μετά τών απέναντι των κατοι/.ουσών γυναικών τού συρμού. 'Ο 
σύζυγος ειδοποιεί άνερυθριάστως ότι θά γευματίση παρά τή 
έρωμένη του καί διατάσσει αυτήν νά άποστείλη τούς έκλεκτο- 
τέρους οίνους καί τά λαμπρότερα εδέσματα τού οικογενειακού 
όψοφυλακίου.

'Η σύζυγος άφ’ ετέρου άποζημιοΰται. 'Η μή έχουσα όημο- 
σίφ εραστήν θεωρείται γελοία. Ούδείς τάς μέμφεται διά τούτο, 
αρκεί νά είναι έγγαμοι. 'Ο σύζυγος ουδέποτε έξέρχεται μετά 
τής γυναικός του, χωρίς νά θεωρηθή άξιόμεμπτος. Τον αντικα
θιστά πάντοτε ό πρόθυμος φίλος της, όστις ορίζεται, ένίοτε, έν 
αύτώ τφ  περί γάμου συμβολαίω. Έ ρχεται λίαν πρωί, λαμβά
νει μετ’ αυτής τον καφφέν του, τήν συνοδεύει πάντοτε, και υ- 
πείκει είς τά νεύματά της μετά δουλικής, όντως, προθυμίας- 
Αί εύγενείς, αί πλούσιαι δέσποιναι είχον τέσσαοας η πεντε 
τοιούτους ίππότας. Πάντες έσπευδον είς υπάντησίν της, οταν ε- 
ξήρχετο τού ναού, καί είς τον μέν έδιδε τον βραχίονα, εις τον· 
άλλον τό έπανωφόριον, είς τον τρίτον τό ρινόμακτρον ή τα χει
ρόκτιά της καί ούτω καθεξής.

Τοιούτος βίος, τοιαύτη έκλυ'σις ηθών δεν ήδύνατο η να επι- 
φέρη τον πολιτικόν θάνατον τής χώρας. Ή δουλεία, ή υπο
ταγή είς γείτονας λαούς ισχυρούς ύπήρξεν ή έπισφράγισις των 
κατορθωμάτων τών τελευταίων τής Βενετίας αρχόντων.

Πταίουσιν αί γυναίκες, πταίουσιν α ί Βυζαντιναί πριγκίπισ- 
σαι, αίτινες είσήγαγον τήν πολυτέλειαν, άνακράζουσιν έν χορω- 
οί χρονογράφοι καί ιστορικοί τών χρόνων έκείνων. Πταίουσιν 
οί άνδρες, λέγομεν ήμεϊς, οίτινες δεν έφρόντισαν νά μορφω" 
σωσιτάςγυναίκάς των,οίτινες έγκατέλειψαν αΰτάς έν τή άμαθει?
καί τή πλάνη, οίτινες άπεξένωσαν αύτάς τής δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς  του
οικογενειακού πλούτου, οίτινες πρώτοι έπρόδοσαν τήν προς αυτα* 
πίστιν, οίτινες άπεθέωσαν τήν ήδονήν έπί βλάβη τής άρετηί·

Παρά τό πλευρόν έντούτοιςτών μεγάρων έκείνων, έν ο ι?ειί 
παντός είδους απολαύσεις έρρεεν είς ρύακας ό χρυσός, ύ ψ ο υ ν τ ο ·  
άσημοι τότε καί ταπεινοί οίκίσκοι, έν οις ή εύεργετική ^
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εις τήν πατρώαν γήν τον έκ δάφνης στέφανον καί άφιερώση 
αυτόν υπερήφανος είς τον βωμόν τής πατρίδος.

Τήν Έλληνίδα φιλόλογον δεν γνωρίζομεν πρώτην ήδη φο
ράν είς τάς άναγνωστρίας μας. Η «Έ φημερίςτών Κυοιών» π ι

εις τόν προορισμόν καί τό πρόγραμμά της δεν έλειψεν 
ού πρώτου έτους τής έκδόσεως αύτής νά άφιερώση στήλας 

^ Λ λ ο υ ,  των ψηφιΟωτων καί των ενετικων τριχαπτων. είς τήν δεσποινίδα Καλλισπέρη. Εύχαρίστως ένίσχυσε
| Γ  υυνεκράτησαν τήν μεγίστην τού λαού μερίδα είς τήν τήν κόρην, ήτις μετά τόσου θάρρους άπεδύθη είς τόν πολύμο- 
Κ'δον τής έντιμου έργασίας καί έγκαρτερήσεως, έθρεψαν δέ καί | χθον άγώνα πλήρους έπιστημονικής μορφώσεως. Πλέον ή άπαξ

Β Γ ^ ΐίας θεά έχει πήξει τήν φωλεάν της. Ιπό τήν άγίαν^αυ- 
9κ,.άν, αί κατορθώσασαι νά διαφύγωσι τό δέλεαρ τού ό.- 

Ι& οού βίου καί τών εύκολων απολαύσεων, αι διατηρησασαι 
Β *  σή ψυχή αύτών τό άλώβητον αίσθημα της αρετής και τής αύ-

-απάονήσεως, έπεδόθησαν παρά τό πλευρόν έντιμων επίσης συ· στη εις 
ίζύγων καί αδελφών είς τήν βιομηχανίαν τής ύέλου, τού κρυ- από το 
Β ι  ΐη,ι τιώυ ΑηΦίδωτών καί τών ενετικών τριχαπτων. Αυ- [ ολας ει

κλήρους
χαί κατέπιπτον. γοήτρου εργα^ομενην κόρην.
Γ'Τπό τήν στέγην αύτών μέχρι σήμερον λεγεών όλη κορα- "Οταν πρό ημερών ό Γαλλικός τύπος σύσσωμος μετ’ ένθου-
Εσίδων καί γυναικών τού λαού εξακολουθεί έπεξεργαζομένη σιχαμού άνήγγελλε τήν θριαμβευτικήν έπιτυχίαν τήςδεσποινί-

Μία συνέντευξις

πλαίσια καί κοσμήματα καί σκεύη οφείλονται έπίσης είς τήν βλητον καί άπόρθητον τής επιστήμης πανοπλίαν, θά ^έργασθη 
- φυσικήν δεξιότητα καί λεπτοφυίαν τών γυναικείων δακτύλων, | βεβαίως παρά τό'πλευρόν ήμών, έν διαφόρω μέν κλάδφ, προς

είς τό έμφυτον τή γυναικεία ψυχή αίσθημα τού καλού. 
ρ Ε ίς τάς ταπεινάς ταύτας καί άσήμους γυναίκας όφεειλει η
ή βιομηχανία τής Ένετίας τήν έν τοιαύτη περιωπή άνύψωσιν 

Ιύαύτής', οφείλει ίσως ό Ένετικός λαός τήν μή πλήρη καί έν- 
Γ τελή έξαφάνισίν του καί τήν σημερινήν ενωσίν του μετά τών 

λοιπών άδελφών του Ιταλών.

ΜΙΑ ΕΛΛΙ1ΧΙΣ ΗΤΪΧΙΟΪΧΟΣ ΤΗΣ ΣΟΡΒΩΧΗΣ

Δέν παρέρχεται ημέρα σχεδόν τού έτους, καθ' ήν ή Ελληνικη 
,δήμοσιογοαφία δέν αναφερει και ανα τα περατα της γης δια-

όν αύτόν όμως ον καί ήμείς σκοπόν ,ήτοι τήν τελειοτέραν τών 
Ελληνίδων μόρφωσιν.

Τήν είδομεν τό πρώτον έν τή αιθούση τού ξενοοοχείου έν ω 
είχομεν καταλύσει. Μελαγχροινή, άνθηροτάτη, μέ οφθαλμούς 
σπινθηροβολούντας, μέ μέτωπον, δπερ εύρυχώρως ηδύνατο νά 
περιβάλλη έντός τών ύπ’ αύτό έγκεφαλικών γύρων καί άλλον 
κλάδον έπιστήμης καί άλλην σορείαν γνώσεων, ή δεσποινίς 
Καλλισπέρη είναι γνήσιος τύπος γυναικός Έλληνίόος. Ζωηρά, 
ενθουσιώδης, ομιλητική, ειλικρινής,πατριώτις άφελεστάτη, και 
άγνή, θυγάτηρ στοργική, θρηνούσα πατέρα, ού τό χάρμα και 
σέμνωμα ύπήρξεν, ή νέα φιλόλογος ελκύει ευθύς εκ πρώτης

7ν.Λ̂ϋ/ν.λΙ̂   ̂Ιρ Λ-Λ\Ι ~ ρ· — * — - »^  ---- ■ ' - -Τ | » - ι--- » I ' 4
Βνωστών τών Ε λληνικών έφημερίδων μετά συνοδεία; κοσμη- I ύφος, τήν φυσιογνωμίαν αυτής. Τό πρόσωπόν της ομοιάζει το 
τικών έπιθέτων κατά τό μάλλον καί ήττον άνταποκρινομένων I διαυγές ύδωρ λίμνης, ήν ό ζωογόνος καί άνέφελο; ήλιος λούει 
π ρ ό ς  τήν πραγματικήν άξίαν των κυρίων τούτων. | απλετως, και εις τον πυθμένα της οποίας διακρίνει τις ακοπως

αύτής, ώςτό σέμνωμα καί καύχημα τής ιστορίας τών Ελλήνων· I δέν έπλάσαμεν έν ταις αίθούσαις τού ανώτερου τούτου παιΟαγω- 
I σπουδαστών καί έπιστημόνων. I γικού παιδευτηρίου, καί πόσαι εύχαί δέν διετυπώθησαν καί
Κ  Ή δεσποινίς Σεβαστλ Καλλισπέρη, ή ; τήν εύφυίαν καί έκ- I πόσοι πόθοι δέν εξεδηλώθησαν ύπερ τής βελτιώσεως τής παρ 
Β-τακτόν πρός τήν έπιστήμην έπίόοσιν πλέον η άπαξ έξήρεν η I ημ ιν παιδαγωγικής κινησεως !
Γ «Έφημεοίς τών Κυριών», ανεκηρύχθη ύπό τής Σορβώνης άξία I 'Η δεσποινίς Καλλισπέρη άπουσιάζουσα ήδη πρό έπταετίας

Μόνον οί άποπειραθέντες νά άκολουθήσωσιν έπιστημονικά I έπιτυχίας. Φρονεί οτι η πατρις η μάλλον οι οιευθύνον- 
I μαθήματα έν Σορβώνη καί ó είς ή δύο έκ τών κατορθωσάντων I "ύχας αυτής οεχονται τά ύπο τού ποθου τού καλού^και τ ΐ  
ρ-Ελλήνων σπουδαστών νά τύχωσι πτυχίου γινώσκουσιν είς I οόου φλεγομενα τέκνα της ανοικταίς αγκαλαις και παρε

φιλολογία
μάλλον οί διευθύνοντες τάς 

τής π^ο-
>χωσι πτυχίου γινώσκουσιν εις | οοου φ/,εγομενα τέκνα ./  ̂ αννικιαι,ν κα, .,αρεχουσιν

■ οίους κόπους έδέησε νά ύποβληθή ή Έλληνίς φοιτήτρια, οποίαν I αυτοις πάσαν συνορομην και ένισχυσιν έπ αγαθώ παν.ο.ε .ής 
δύναμιν θελήσεως έδέησε νά άναπτύξη, μέ όποιον άδαμάντινον I τε κοινωνίας και πολιτείας, 

ί-ιχαρακτήρα ήν έφωδιασμένη, όπως κατορθώση νά φθάση αισίως | Διήλθον, μάς ελεγε, νύκτας ολας άγρυπνος, υπο το υποτρεμον 
ϋν

‘ Ουμενον τό φιλόδοξον όνειρόν της, όπως νι

ί  | ----------- I* '  *  —  -  .  ι '  I -  4 '  ■ ·

■Εΐ; τό τέρμα τών εύγενών πόθων της, όπως ίδη πρα^ ματοποι- I φ ώ ς  τού λύχνου μου,μελετώσα και αντλονσα]γνώσεις και μάθη- 
“ ■ ούμενον τό οιλόδοξον όνειρόν της, όπως νικήτρια άποκομίση | σιν έκ τών άθανατων έργων τών κλασικών τής άρχαιοτητος συγ-

I
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γραφέων. ’Έμεινα ημέρας ολας νήστις και τρέμουσα έπί των 
μελετητηρίων της Σορβώνης, ίνα κερδίσω καί αύτάς τάς τού 
προγεύματος μου στιγμάς. Έγνώρισα ημέρας άποθαρρύνσεως 
και καμάτου, επί σειράν δλην ετών στερη θείσα της οικογενεια
κής περιθάλψεως, τής τρυφεράςτων γονέων μου στοργής, των 
φροντίδων καί τής αγάπης,ών ή κόρη τόσην εχει ανάγκην κατά 
τλν ηλικίαν ταΰτην. Ή ιδέα ότι ημέραν τινά θά ήδυνάμην 
νά ιοανώ χρήσιμος εις τήν πατρίδα μου, ότι αυτή ηθελεν ανα
γνωρίσει τούς μόχθους καί τάς θυσίας μου, οτι ηθελεν αναθεσει 
εις τάς χεϊράς μου την διάπλασιν τού πνεύματος καί ήθους γε
νεάς δλης θυγατέρων -της, μοί ένέπνεεν έκάστοτε νέαν δύναμιν 
καί θάρρος προς έγκαρτέρησιν έν τψ βαρεϊ άγώνι, ον ειχον 
άναλάβει—

Δέν έτολαήσαμεν, δεν έσχομεν τό θάρρος νά άνεγείρωμεν τον 
ιδεώδη πέπλον, ύφ’ δν ή Έ λληνίς φιλόλογος διαβλέπει την πα
τρίδα, διότι έφοβήθημεν μη ή είκών τής άνηλεούς πραγματι- 
κότητος τήν άπελ,πίση. Δέν έτολμήσαμεν νά κατακρημνίσωμεν 
τό είδωλον, δπερ μετά τόσου ενθουσιασμού λ,ατρεύει καί τή 
άποκαλύψωμεν τήν έκ πηλού ΰπόστασιν αυτού. Τήν άφήκαμεν 
νά τό νομίζη έξ άγνού ασπίλου Πεντελικού μαρμάρου καί ίσως 
ό άγιος υπέρ αυτού ενθουσιασμός της παράσχη αΰτή τήν δύνα- 
μιν νά παλαίση καί νά έξέλθη του άγώνος νικήτρια.

Έσκέφθημεν άλλως, οτι ίσως προ τής άρτιας επιστημονικής 
μορφώσεώς της, προ τής τιμής, ήν τό όνομά της θά προσοώση 
εις τό άνώτατον παρθεναγωγείου, ούτινος ή διεύθυνσις έλπίζο- 
μεν ότι θέλει τή άνατεθή, θά υποχώρηση πάσα προσωπική συμ
πάθεια, παν πάθος, πάσα ταπεινή καί άντιπατριωτική ιδιοτέ
λεια των διοικούντων αυτό.

Δέν υπάρχει άλλως, φρονούμεν, Έ λλην, όστις δέν ηθελεν 
άγανακτήσει καί έξεγερθή κατ’ έκείνων, οϊτινες τήν παχυλήν 
άμάθειαν καί τον μισελληνισμόν ύποθάλποντες, μεταβάλλουσι 
τά παρ’ ήμ ίν φυτώρια τής γυναικείας παιδεύσεως εις άσυλα α
πόρων ξένων καί άλλοεθνών, ένφ τοιαύται γυναικειαι εξοχότη
τες τιμώμεναι καί γεραιρόμενοι παρά των σοφωτερων τής Ευ
ρώπης άνδρών δύνανται στιβαράχειρί νά άναλάβωσι τά ηνία τής 
έκπαιδεύσεως τού φύλου μας και ευεργετικώς επιόρασωσιν επι 
τής καθόλου οικογενειακής μορφώσεως τής Ελληνικής κοι
νωνίας.

Λ Ο Γ Ο Σ  Α Π Ο Χ Α Ι Ρ Ε Τ Η Τ Η Ρ Ι Ο Σ
τής κ. ΣΛΠΦΟΥΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΣ

π ρ ό ς τη ν  Σ ρ ,υρνα ϊκ ΐιν  κ ο ιν ω ν ία ν

Ή σεβαστή ψΟ.η χαι εύγενής συνεργάτις ημών χ· Σαπσώ Λεοντιά;, ή από 
τεσσαρακονταετίας περίπου έργαζομε'νη Ιν Σμύρνη και Κωνσταντινουπόλει πρός 
δεάδοσιν της 'Ελληνικής παιδείας και ηθικήν διάπλασιν γενεάς δλης Έλληνί- 
3ων, παρητήθη τής διευβύνσεως τοΰ έν Σμύρνη δ.δασκαλείου των θηλέων. 
Ή Σμύρνη σύσσωμος έξηγέρθη κατά τής άποφάσεως ταύτης τής διαπρεπούς 
παιδαγωγού. Πλήν ούτε παρακλήσεις των Έβο'ρων. ούτε δάκρυα των διδα- 
σκαλισσών και μαθητριών κατίσχυσαν τής άπουάσεως, ήν ή μητρική καρδια της 
συνέλαβεν.

Έπι τή ευκαιρία των διδασκαλικών εξετάσεων τών μαθητριών της ή λόγια 
κυρία απήγγειλε άπο/αιρετητήριον λόγον πρός τε τάς μαθήτριας και την 
Σμυρναϊχήν κοινωνίαν, ής απομακρύνεται, ινα εις τους κόλπους τής έν Κων- 
σταντινουπόλει άποχατεστημένης μονογενούς θυγατρός της ζήση.

Έχ τής ωραίας ταύτης προσφωνήσεώς της δημοσιεύομεν κατωτέρω περιχο- 
πάς τινας, αϊτινες όπέρ παν άλλο χαραχτηρίζουσι τήν έν τή ’Ανατολή δρα- 
σιν τής γυναίκα;,ώ; και τήν αγάπην καί λατρείαν μεθ’ ής συμπασαή Σμυρναίκή 
κοινωνία περιέδαλεν αυτήν.

’Ήδη μεταβαίνω εις τό δεύτερον μέρος τού λόγου μου. Έν 
αύτώ θά είπω ολίγα περί τής άποχωρήσεώς μου άπό τής έν τω 
άγαπητώ μοι τούτοι Κεντρικώ Παρθεναγωγείο) έκπαιδευτικής

δράσεώς μου, άπό τής φίλης μοι Σμύρνης. Καθόσον πολλ.οί μά. 
λίστα άπορούσι καί έρωτώσ'. πώς καί δ'.ατί άπεφάσισα τούτο. 
Ναι, αγαθοί μοι φίλοι Σμυρναϊοι, έχετε δίκαιον άπορούντες 
περί τής άποχωρήσεοΰς μου. Διότι γινώσκετε πόσον καί άπό πό
σου χρόνου άγαπώ τήν Όμηρομήτορα Σμύρνην, τήν φιλογενή, 
τήν φιλόξενον καί φιλόμουσον αυτής ομογενή κοινωνίαν, χαή 
πόσον άνταγαπώμαι ύπ’ αυτής. Ούχ ήττον γινώσκετε πόσον 
ήδιστον καί άναπαυτικόν οικογενειακόν βίον διήγουν ήδη εί; 
τού; κόλπους πεφίλημένων μοι άδελφών καί τώνγλυκυτάτων μοι 
αυτών τέκνων καί μάλιστα τής πολ,υφιλήτου μοι θυγατρός των, 
τής δλης πνευματικής μοι τροφίμου. Γινώσκετε επομένως πόσον 
είμ ί συνδεδεμένη μετά τού με |·άλου τουτου Κεντρ. Παρθεναγ. 
έκ πολυετούς καρποφόρου εργασίας, ως τις μήτηρ πρός τέκνον, 
άπό κοιτίδος γαλουχήσασα αύτό καί έκθρέψασα καί εις ήβην 
άγαγούσα.

Γινώσκετε τέλος πάντες πόσον ε ίμ ί άφωσιωμένη εις τον πο- 
λύαθλον άγώνα τής έκπαιδεύσεως τής θηλείας τού έθνους ημών 
νεότητος, καί μάλιστα τής έξερχομένης έκ τών σπλάγχνων τού 
λαού,τού εύγενούς τούτου πυρήνος τής δλ.ης έθνικής ημών ζωής.

Καί βλέπετέ με άκόμη, καίτοι διά λόγουςύγείας άποχωρούσαν 
εγουσα; δ|λως 3υνάρ.εις καί σίοιχατος και πνεύματος, ινα εντι^ 
άγώνι τούτω τής έκπαιδεύσεως έπί πολ.ύ είσέτι διαθλήσω. 
Και άπορε ντε διά ταυτα παντα, απορείτε πώς αποχωρώ.

Ά λλα  δέν ενθυρ-είσθε, αγαθοί μοι φίλοι, οτι ε ίμ ί καί μητηρ 
μονογενούς θυγατρός, καί εις μτ,τρικην καρόιαν και μαλιατα 
ολίγον ποιητικήν καί φαντασιωοη, οχωριαμος απ αυτής χατα 
πάσαν στιγμήν θανατηφόρον πληγή'/φέρων !

Διαβεβαιώ υμάς, άριστοί μοι φίλοι Σμυρναϊοι, δ τ ι έπί 2 ήδη 
έτη συλλογίζομαι τούτο, τήν άποχώρησίν μου δηλ. άφ’ ύμων, 
καί πολλάκις ολοκλήρους νύκτας ήγρύπνησα παλαίουσα μεταξύ 
τών συγκρουομένων έν τή καροια μου συναισθημάτων τής μη- 
τρικής στοργής καί τής στοργής εν γενει προς τάς υπ εμοό 
παιδαγωγούυιένας ά^απητας νεανιδας* μεταζυ του οικογενειακού 
καθήκοντος καί τού πρός τό έθνος, πρός τήν πατρίδα. Τέλος δέν 
ήτο δυνατόν νά άνθέξω έπί πλέον. Έγένετο άνάγκη νά υποχω
ρήσω εις τά πρώτον συναίσθημα. Ή ηθική αύτη άγωνία καί 
μετά τής πολλής σωματικής έκ πολλής έργασίας κοπώσεως 
συνηνωμένη κατέβαλε τάς σωματικά; μου δυνάμεις καί νευρική 
ευπάθεια έπέσυρε την διαταγήν τών άσκληπιαδών, έν οίς μάλι
στα ό έπί θυγατρί φίλτατος γαβμρός μου, ίνα άναπαυθώ άπό- 
τών πολλών μόχθων πλησίον τών τέκνων μου.

’Ιδού λοιπόν τά αίτια τής παραιτήσεώς μου, ήν καί οί αξιό
τιμοι έφοροι μετά λύπης μέν πολλής, άλλά καί ευχαρίστως, 
κηδόμενοι έμού, διετέθησαν νά παραδεχθώσι' καί ήν ό φιλο- 
μουσος καί μουσοτραφής Αρχιερευς με ολους τους κατα.νεισπι 
κούς ευαγγελικούς λόγους του, και πολλοί άλλοι άγαθοι πο 
λίτα ι, δέν ήδυνήθησαν νά μέ κάμωσι νά άποσύρω. Έκτος αν 
ήτο δυνατόν νά έφαρμοσθή μέτρον τ ι προταθέν δπερ δμως αφ 
έ'ώς μέν ως προσωρινόν ήθελεν είνε ανωφελές, αφ έτέρου - 
καί εις τή) Σχολήν άν ήθελεν είνε συμφέρον, εις έμέ όμως κα. 
σωματικώς καί ψυχικώς πολύ βλαβερόν, διότι ήθελον α,ων^ 
έπί 4 —5 μήνας νυχθήμερος ύπό τάς μακρόθεν φροντίδας^·«7 
φιλτάτων μοι τούτων πνευματικών θυγατέρων, ως αγωνιω £ 
τής άπομακρύνσεώς μου άπό τής φυσικής θυγατρος ρ·ουγ  ̂

Ά λλά κα ίέγώ , ώ φιλτάτη Σμύρνη, άποφασίσασα τούτο *α 
άποχωριζομένη σού λυπούμαι καί άλγώ κατά μεσην καρ^ι* 
πρώτον διότι μετά πολλών συμπάθειας δεσμών ειμ ιάπό τοι* _·; 
ρελθόντος καί έν τω παρόντι μετά σού συνόεδεμενη κα. *  ̂
ώραν ταύτην, ώς καί την στιγμήν τής άναχωρήσεώς μο». 
ένός φωναί περιπαθείς καί γλυκόπικροι άπό τού στήθους
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„¿μεναι θά λέγωσιν εις τήν καταλγούσαν καρδίαν μου : 
ν *̂Λγ.-ις λοιπόν άνεπιστρεπτί καί κόνιν προσφιλεστάτων σοι ύ- 

«¿-ξεων καταλείπεις εις τήν γήν ταύτην ! άφ’ έτέρου δέ πρόσ- 
Wfogx κατατεθλιμμένα καί οφθαλμοί πλημμυρούντες εις δάκρυα 

^-σφιλεστάτων μοι άδελφών καί άδελφιδών περιφιλήτων καί 
τόσων πνευματικών θυγατέρων καί φίλων τόσων ειλικρινών, 

^■^,άπαιτώσιν ¿.πό τής σπαραττομένης καρδίας μου αλγεινόν 
αποχαιρετισμόν, ένθυμίζοντά μοι δτι ουδέποτε πλέον θά συν- 
οιατρίύω μετ’ αυτών !

Ναι, λυπούμαι προσέτι, ώ μουσόφιλης Σμύρνη, οιότι απο
χωρούσα καταλείπω τό καλλίφυτον τούτο τής κορασιακής σου 
παιδεύσεως φυτώριον, δτε ήδη άρχεται νά παράγω τούς καρ
πός τών 4ετών τούτων μόχθων έμού τε καί τών μετ’ έμού 
συνκνωνισαμένων ’Εφόρων παλαιών καί νέων, Καθηγητών, Δι
δασκάλων, καί ομοιάζω πρός τον γεωργόν, δστις ενεκεν άκατα- 
ραχήτων λόγων αναγκάζεται νά καταλίπη τον προσφιλή του 
αγρόν κομώντα εις στάχεις καί έτοιμον πρός θερισμόν. Διότι 
άλλος ό σπειρών καί άλλος ό θερίζων, κατά τον νόμον τής φύ- 
σεως, δν ύποτυποϊ ό θείος ημών Σωτηρ. Έπί τούτοις πάσι λ υ 
πούμαι πλέον νύν ή δτε προ 14 έτών άπεχώρουν διότι τότε 
έκαλούμην, ίνα έογασθώ εις εύρύτερον κύκλον έργασίας, καί 
άνώτερον άγώνα νά ύποδυθώ, άλ,λά νύν άπέρχομαι, ίνα άνα
παυθώ, άνευ τής έργασίας, μεθ’ ής συνεζεύχθην, ούτως είπείν, 
ίπί 42 ήδη έτη. Διά τούτο άν άκούστ,ς περί έμού, ω φίλη 
Σμύρνη, θάττον ή βράδιον δτι άνεδέχθην πάλιν τοιαύτην εργα
σίαν, παρουσιασθεϊσάν μοι, μή ξενισθής, άναλ,ογιζομένη δτι 

» άνευ τής συνήθους μοι έργασίας δέν θά δυνηθώ έπί πολύ νά 
Κήσω ευχαρίστως. Ά λλά  καί δικαίωσόν με, διότι θά κάμω 
τούτο πλησίον ούσα τών πολ.υποθήτων τέκνων μου. 
ί: ’Αλλ’, δ) φιλ,τάτη Σμύρνη, καί συναισθήματα ευχάριστα 

■μετά τών ρηθεισών λυπηρών συγκινήσεων συναναμίγνυνται έν 
τή καρδία μου καί κατά τήν νύν άποχώρησίν μου- πρώτον διότι 

Βίοφίλτατάν μοι τούτο Κεντρ. Παρθεναγωγειον, δπερ κατά τήν προ 
¡ή 14ετίας άναχώρησίν μου κατέλιπον καλώς μέν διατεταγμένον 

ίσωτερικώς, ά.νευ όμως υλικής καί ηθικής εξωτερικής υπο- 
(Ρ στηρίξεως, καί ταλ.αντευόμενον ίνα καταπέση, νύν τό άφίνω 

άΐήμα προσφιλέστατου τής κοινωνίας δλης, καί ύπό την αληθώς 
ενάρετου προστασίαν τού μεγάλου τής Σμύρνης ευεργέτου, πολ
λά μέν ήδη ευεργετήματα εις αύτό παρασχόντος, καί δή τό μέ- 
γιστον, τήν περιφανή ταύτην οικοδομήν, πολ.λά δέ καί εις τό 
επών έν τή χριστιανικωτάτη αυτού μετριοφροσύνη, έξ άπαντος 
όπέρ αυτού βουλευομένου. (*)

Καί δεύτερον ευχαρίστως διατεθειμένη αναχωρώ, (ύ φίλη 
Βίόρνη, διότι καί κατά τάς τρεις ήδη περιόδους τής ύπό τον 
βγλαόν ουρανόν σου διατριβή; μου έξεπλήρωσα έντελ.ο>ς πλ,έον 
"ππρός σέ έκπαιδευτικά καθήκοντά μου. Διότι, φαίνεται, μοί ήν 
'βρισμένου ύπό τής θείας προνοίας τό ήμισυ και πλ,έον τής πο- 
λαΐμόχθου ύπερτεσσαρακονταετούς εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας
p u  νά διανύσω έν σοί καί τούς περισσοτέρους πόνους καί άγώ- 
να; να όιέλ.θω έν τφ  έκπαιδευτηρίφ σου τούτω διά νά καταρ
τίσω αύτό άναλ,όγως τών περιστάσεων άξιον τής φιλ.ομουσίας 
ρ ί  φιλοπροόδου διαθέσεώς σου, καί νά άφήσω έπί σού ζωηρό- 
ίγϊτα σημεία μαρτυρούντα πόσον έπί τού εύγόνου σου στήθους 

π̂ίμελ,ώς έκαλ,λιέργησα τό καλλ,ίφυλ,λον καί καλλιανθές τής 
»ναικειας παιδεύσεως δένδρου.
Διά τούτο, φιλτάτη τού 'Ομήρου πόλ.ις, καί τήν προκάτοχον 

όνεστώσης ’Εφορίας ευγνωμονώ, διότι προσκαλέσασά με εις

τήν νέαν ταύτην διευθέτησιν καί διεύθυνσιν τού κεντρικού παρ
θεναγωγείου συνετέλεσεν ινα εϊ τινα είχον πρός σέ έκπαιδευτι- 
κήν οφειλήν, έκπληρώσω αυτήν καί τά έλ.λ,είποντά μοι άναπλη- 
ρώσω.

Καί δή,τούτου γενομένου,ευχαρίστως άπέρχομαι, καί σέ απο
χαιρετίζω, φιλτάτη μοι τής ’Ιωνίας νύμφη, σέ άποχαιρετίζω φι- 
λ.ικώτατα καί περιπαθέστατα, καί εύχομαι καθώς παραβάλλ.ουσα 
τήν νύν εκπαιδευτικήν διά τά; θυγατέρας σου κατάστασίν σου 
πρός έκείνην, εις rv  σέ εύρον δταν κατά πρώτον προ 30 έτών σέ 
έγνώρισα, δύναμαι νά σέ ονομάσω γνησίαν τού Χριστιανικού 
Ελληνισμού έν τή Ανατολή ιέρειαν, ούτω καί μετά ετη 
έάν ό Θεός εύδοκήση νά διαβώ διά σού έκτελέσουσα τό μόνον 
μοι μέν ον έπί γής ευκταίου ιερόν ταξείδιον, νά σέ εύρω θύου- 
σαν έκατόμβην έπί τού βωμού τής γυναικείας παιδεύσεως, καί 
τας θυγατέρας σου έξερχομένας έκτε τού περιφανούς 'Ομηρείου 
σου καί έκ τού άγλαού τούτου Παρθενώνός σου, τάς μέν έστεμ- 
μένας διά τής άειθαλούς δάφνης τής Επιστήμης, τάς δέ διά 
τής εύοσμου μυρσίνης τής τέχνης καί καλλιτεχνίας, καί ίκανάς 
εις πάσαν αγαθήν δράσιν εν τε τή οικογένεια, τή κοινωνία καί 
τή άνθρωπότητι έν γ έ ν ε ι· ..............................................................

Ά λλά, κυρίαι καί κύριοι, δότε μοι ίνα καταστρέψω τον τό
σον μακρόν γενόμενον τούτον λόγ-ον μου εις τό 4ον αυτού μέ
ρος, δπερ είναι ν ’ αποτείνω τάς τελ,ευταίας μου ύποθήκας καί 
συμβουλ.άς πρός τάς προσφιλείς μου μαθήτριας τάς τε άπολ.υο- 
μένας καί τάς άπολειπομένας έν τή σχολή.

Πρός υμάς, φίλ.ταταί μοι πνευματικαί θυγατέρες, οΰδέν άλλο 
έχω είπείν καλλίτερου καί λυσιτελέστερον ταύτην τήν σπου- 
δαίαν ώραν ή δ,τι καί πρός τάς πέρυσιάπολυθείσας συναδέλφους 
σας ειπον ; δτι, φίλταται, έξερχόμεναι νύν καί άποχωριζόμε- 
ναι τής θρεψάσης σας ταύτης καί μορφωσάσης σας σχολής εις 
τον έκτος βίον, είτε ώς μέλη τής οικογένειας μόνον έστέ προω- 
ρισμέναι νά διανύσητε αυτόν, είτε ώς παιδαγωγοί καί διδάσκα
λοι τών τέκνων τής κοινωνίας, είτε δέ καί σπουδάς έτι νά συνε- 
χίσητε, οΰδέν άλλο νά ποιήτε σάς συμβουλεύω, ή νά έ ρ γ ά- 
ζη  σ θ ε φιλοπόνως καί έκ καρδίας καί νά ε ΰ σ ε βή  τε ένδελε- 
χώς καί άλ,ηθώς. Μάλιστα μετά μείζονος έντάσεως καί συντο- 
νωτέρας καρτερίας καί άφοσιώσεως θειοτέρας νά έμμένητε έν τή 
φιλεργία καί εΰσεβεία ή μέχρι τούδε. Καθόσον ό έκτος τής σχο
λής βίος, εις ον άπό τούδε αί πλεϊσται είσέρχεσθε, δέν είνε ώς 
ό μαθητικός άπλ.ούς, ήρεμαϊος καί γαλήνιος, άλ,λ.ά ποικίλος καί 
μεστός παντοίων περιπετειών καί συμβαμάτων τών πλ.είστων 
αντίξοων.

Έργάζεσθε λοιπόν καί εύσεβεϊτε· φιλεργία καί ευσέβεια νά 
ώσι διαπαντός αί αχώριστοι σύντροφοί σας, αί έπιστήθιοι φίλαι 
σας, οί δύο σωτήρές σας άγγελ,οι- ή μέν θά άποόιώκη μακράν 
σας, πολύ μακράν σας τήν πενίαν, ττ,ν ένδειαν, τήν περιφρόνη- 
σιν τών άλλ,ων, την ταπείνωσιν, τον έξευτελισμόν καί θά σάς 
ΰψοΐ, θά σάς πλουτίζη, θά σάς άναδεικνύη χρησίμους εις τήν οι
κογένειαν, εις τήν κοινωνίαν, εις τό έθνος, εις τήν ανθρωπότητα. 
Επομένως θά σάς κάμη νά συντελέσητε καί σείς, ώστε νά άνα- 
δεικνύηται ή γυνή καί δυνάμει καί ένεργεία ίση τώάνδρί. Ή δέ 
ευσέβεια ή αληθής καί έγκάρδιος περικοσμούσά σας διά πασών 
τών συμπαρομαρτουσών αυτή αρετών θά καταβιβάζη τό'/θεόν 
συναντιλαμβανόμενον ύμ ϊν καί συμβοηθούντά σας καί εύλο- 
γούντά σας- καί τό μέγιστον, ή θαυματουργός αύτη αρετή θά σάς 
βοηθή ώστε καί έν τώ προσώπω σας,δσον ένεστιν ύμ ϊν, ν ’ άναδει- 
κνύηται ή γυνή έστιν δτε καί υπερέχουσαι τού άνδρός.

Ταύτας λοιπόν τάς δύο βαρυσημάντους λέξεις έχετε έπί πάν
των τών τόσων αγαθών διδαγμάτων καί τών τόσων αγαθών συμ

I Ουτος 5'να! ό Δ. Κιουσετζογλους μ,ετί ιών όμοιων αύτώ μεγάλων εΰερ- 
Νι Συυία; «οελοη; αΰτο'ΰ κϊί Λεσποίνη; εξαδέλοης Κιουκετζόγλου.
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βουλών καί νουθεσιών, άς ηχούσατε παρ’ έμού καί παρά τών 
σεβαστών Καθηγητών σας καθ’ δλον τον μαθητικόν βίον σας. 
Και υπό του άγιου πνεύματος τών αρετών τούτων συνοδευόμε- 
ναι πορεύεσθε τον βίον, ΐνα εύδοκιμήσητε συν Θεφ έν αΰτώ και 
εις άλλους ευδαιμονίας πρόξενοι καταστητε. Καί χαίρετέ μοι, 
προσφιλέσταται θυγατέρες, ώς μετά συγκινήσεως γλυκυπίκρου 
θά ένθυμώμαι καί θά αγαπώ περιπαθώς, ώς μήτηρ τό τηλύγε- 
τον τέκνον της, άν τά τελευταία, (δπερ απεύχομαι) της πνευ- 

. ματικής μου τεκνογονίας εσεσθέ μοι γεννήματα καί θρέμματα 
Καί πρός σάς δέ τάς λοιπάς μαθήτριας πάσας καί ιδία τάς 

•τής Γ . τάςεως ούδέν άλλο λέγω πρώτον καί ύστατον η νά μέ 
ένθυμήσθε δι’ ούδέν άλλο, φίλταται. ή διά νά γίνησθε οσν,μέ 
ραι επιμελέστερα'., εύσεβέστεραι, ευπειθέστεροι εις τούς περ 
Υμάς έν τε τή Σχολή καί έν τώ οίκω, καί εγώ δέ θά σάς έν 
θυμώμαι δι’ ούδέν άλλο ή διά νά εύχωμαι νά σάς ένισχύγ, ο 
Πανάγαθος Θεός νά σάς ένισχύη έν τή έπιμελεία, έν τή ευπει
θείς, έν τή εύσεβεία, έν πάση χριστιανοπρεπει καί Ελληνο- 
πρεπεί αρετή. Γένοιτο!

ή : Π Η Γ Η

Έ κει ’ς  τά  π ό δ ια  το ύ  βο υνο ύ , σέ ά κ ρ ’ άνθοσπ αρρ ιένη , 
Κ ο ντά  σέ λ ίμ ν η  θ ελκ τ ικ ή  
Ε ίνα ι π η γ ή  μ α γ ε υ τ ικ ή  
Μ έσ’ ’ς  τ η ς  μ ν ρ τ ια ις  κ ρ υ μ μ ένη .

’Α πό β α θ ε ιά — βα θειά  σ π η λ η ά  δρο σά τη  ά ν α β λ ύ ζ ε ν  
Κ ρ ύα  σ ά ν  κ ρ ύ σ τα λ λ α  νερά  
Κ υ λ ά ε ι με π ο λ λ ή  χαρά  
Κ α ι σ ιγ ο ψ ιθ υ ρ ίζ ε ι:

« Ά χ !  πόσο  ε ίμ α ι ε ύ μ ο ρ φ η ! τ ’ ά φ ρ ά τα  μ ο υ  τά  κ ά λλ η ,  
Τά ν ε ιά τα  μ ο υ  τά  δροσερά,
Τά κ ρ υ σ τα λ λ έ ν ια  μ ο υ  νερ ά  
Π ηγη δέν έχει ά λλ η .

Ή τα ν  βα θύ, π ο λ ύ  β α θ ύ  μ έσα  ’ς  τη  γ η  σ κ ο τά δ ι- 
Τ ώρα ελεύθ ερ η  π ετώ  
Κ α ί μέ ά γ ά π η  χ α ιρ ετώ  
Τό π ρ ά σ ινο  λε ιβ ά δ ι.

Ό  ί ίλ ιο ς  τ η ς  ά κ τ ϊν έ ς  το υ  ’ς  τ η ν  κ ο ίτη  μ ο υ  β υ θ ίζ ε ι- 
’Α ν τ α ν α κ λ ά τ α ι γ α λ α ν ό ς  
’Σ τό  ρέμμ α  μ ο υ  ό ο ύ ρ α νό ς  
Κ α ι χρώ μ α  μ ο υ  χ α ρ ίζε ι.

Τ ην όχ θη  μ ο υ  σ τ ο λ ίζ ο υ ν ε  χ ιλ ιά δ ε ς  λ ο υ λ ο υ δ ά κ ια - 
Κ α ι ’ς τά  κ α θά ρ ια  μ ο υ  νερά  
Σ β ύ νο υ ν  τ η  δ ίψ α  τω ν  φ α ιδ ρ ά  
Τά ζώ α, τά  π ο υ λ ά κ ια .

Ε ίμ α ι μ ικ ρ ή , ά λ η θ ιν ά - μ ά  π ά λ ι π ο ιο ς  τό  ’ξεύρ ε ι, 
’Ά ν  τ ή  σ η μ ε ρ ιν ή  π η γ ή  
Μ έγα π ο τά μ ι ή α ύ γ ή  
Ή α ύ ρ ιο ν  δεν εύρ η .

’Ί σ ω ς  σέ λ ίγ ο  δ υ ν α τά  τά  χ έρ ια  μ ο υ  ’ξα π λ ώ σ ω  
Σέ βράχους, π ύ ρ γ ο υ ς  κ α ί β ο υ νά  
Κ α ί μέ φ ιλ ή μ α τα  ά γ ν ά  
Α ύ τά  π ερ ικ υκ λώ σ ω .

"Ισως σέ ο λ ίγο  μέ άφρό λευκ ό  θέ ν ά  σ το λ ίσ ω  
Κ ο ιλά δ α ς, π ό λ ε ις  κ α ί χ ω ρ ιά  
Κ α ί μέ χ α ρ ο ύ μ ενη  καρδ ιά  
Τά π ό δ ια  τω ν  δροσίσω .

’Ί σ ω ς  θά  π λ έψ ο υ νε  ποτέ κ α ρ ά β ια  ε ύ τ υ χ ισ μ έ ν α ,  
’Σ τό ρέμμα μ ο υ  τό  γ α λ α ν ό  
Κ α ί πέρα  ’σ το ν  ’Ω κεανό  
Τά φέρω  δ οξασμ ένα» .

Μέ τέτο ια  ό νε ιρ α  τρ ελ λ ά  τό  δρόμο τ η ς  το ν  κ ά νε ι 
Ή ζη λ εμ μ έν η  μ α ς  π η γ ή  
Κ α ί τρ έχ ε ι, έρχετα ι γ ο ρ γ ή - 
Κ ο ντά  ’σ τή  λ ίμ ν η  φ θά νε ι.

Μά μ έσα  ’κε ϊ κ ρ η μ ν ίζ ε τα ι, β υ θ ίζ ε τα ι κ α ί σ β ύνε ι. 
Κ α ί έ τσ ι μ έν ε ι τα π ε ιν ό ς  
Ό  μ έλ λ ω ν  γ ίγ α ς  ό κ λ ε ιν ό ς  
Κ α ί ά σ η μ ο ς  π εθ α ίνε ι.

Κ ρ υ σ τα λ λ ία  Χρυσοδέργη

Τ Α  Λ Ο Υ Τ Ρ Α  Κ Α Ι  Η  Τ Γ Ε Ι Α  Μ Α Σ
Α'.

Προοδεύομεν έν πάσ',ν. Έχομεν έν Γαλλίς σχολεία δημοσία, 
άτ'.να όμο',άζουτιν ανάκτορα. Έχομεν δημοσίαν παίδευσιν υπο
χρεωτικήν, καί ό νόμος ύποχρεοΐ έπί αυστηρά ποινή παντα άν
θρωπον, άνδρα ή γυναίκα, «διάφορον, νά μανθανη γραμματα. 
Πότε άρα θά έχωμεν καί λουτρά δημόσια, καί η καθαριοτης 
θά καταστή υποχρεωτική ; Πότε θά ριπτώμεθα εις τούς λουτή
ρας ωθούμενοι συγχρόνως παρά τής συνήθειας καί παρα των 
διαταγμάτων τού κώδηκος;

Έν τή ύμετέρς πατρίδι, έν ή τά σοφώτερα τών διαταγμάτων 
έθεσπίσθησαν, καί παρ’ ής έξεπέμφθησαν αί άκτίνες τού πολι
τισμού καί τής προόδου άνά την υφή λ'.ον πάσαν, οι λοντηρ-? 
άπετέλουν άναπόσπαστονπαντός οίκου διαμέρισμα καί πάς άνθρω
πος εις οίανδήποτε καν ανήκε κοινωνικήν τάξιν έθεώρειτήν κα
θαριότητα τού σώματος έπίσης άναγκαίαν ώς καί την διάθρεύιν 
καί άσκησιν αύτού. γ ·

’Εάν δέ παρ’ ύμίν δεν έγένετο έτι υποχρεωτική η δημοο'·® 
παίδευσις, έάν στερήσθε μεγάρων, έν οίς δημοσίαις δαπαναις 
μοοαόνεται ό νούς καί διαπλάσσεται τό ήθος τών νεωτέρων Ελ* 
ληνοπαίδων, τό κακόν δεν είναι τόσον μέγα, όσον έάν στερή®®ε 
δημοσίων λουτρώνων, καί έάν ήκολουθήσατε έν τουτω το 
ραίον καί άξιομίμητον τών προγόνων σας παράδειγμα.

Ό αιών μας πλήν τών άλλων τίτλων, ούς μέχρι σημερον 
τφ  άπένειμαν, δέον νά όνομασθή καί αιών του ύδατος. Αι* ·* 
θερμά μάλιστα κλίματα οι φίλοι τών λουτρών, τών ψοχΡων 
ιδιαίτατα, έξασφαλίζουσιν έαυτοίς ζωτικότητα κατά τρι*Χ0 
έπί τοίς εκατόν μείζονα τών έχθρών τού ύδατος.

Πάσα ύλη δε ή ούσία, πλήν τού άέρος, έν ή βυθ'^°ίΑι)ν )° 
σώμά μας δύναται νά όνομασθή λουτρόν. Ά λλα  συνήθως αι 
σίαι αύται είναι εις κατάστασιν ρευστήν, ένίοτε δμως σπανΛω 
τερον τοϋτο—καί εις στερεάν, ήτοι εις γην, χώμα, ψάμΡ°ν’

ί
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ί αποδίδεται τοίς λουτροϊς τούτοις τό ιδιαίτερον όνομαδτε κα

ΚΛίι λουτρά μας, έάν δεν είναι θαλάσσια, συνήθως λαμβάνο
υ ν  εντός λουτήρων, ών ή χωρητικότης οφείλει νά άνέρχηται 
-ίντοτε εις βάθος μέν ενός μέτρου καί τεσσαράκοντα εκατοστών 

ίκο; τριών καί ήμίσεως μέτρων καί πλάτος δύο μέτρων, οπως 
ό ίντός τοϋ λουτήρος δύναται νά κινήται έλευθέρως καί νά πλέη 
» §υνα-όν. Τό ύδωρ διά πάντα λουόμενον πρέπει νά άνανεώτσι 

ίκάστοτε, άλλως τό λουτρόν αποβαίνει μάλλον έπιβλαβες η 
ωφέλιμον.

Είτε ψυχρόν, είτε χλιαρόν είναι τό υδωρ οφειλομεν να ρι- 
πτώμίθα άνενδοιάστως έν αύτφ, χωρίς νά βρέχωμεν τούς πό- 
5ας μόνον καί βαθμηδόν είσάγωμεν καί τό λοιπόν του σώματος. 
Τούτο δύναται νά προκαλέση συνώθησιν του αίματος εις την 
χαρδίαν καί δυσάρεστα δέ έπιφέρει διά την ύγείαν αποτελέ
σματα.

’Εντός τού λουτροϋ ανάγκη νά κινώμεθα διαρκώς, νά έντρί- 
£ωαεν τούς βραχμονας, τάς κνήμας καί τό στήθος, ιδιαίτατα 
δετά πάσχοντα του σώματος μέλη. Έ  διάρκεια τού λουτροϋ 
διά πρόσωπον άσθενοϋς κράσεως ή κακής ύγείας, δεν πρέπει 
νά παρατείνηται πέραν τών πέντε λεπτών. ’Ανάγκη νά συντο- 
μεύηται έτι μάλλον, έάν οί δάκτυλοι μένωσιν ωχροί καί ύπο- 
μέλανες, ή έάν αί σιαγόνες συγκρούωνται σπασμωδικώς.

Ό Σίγγελ κανονίζει ώς εξής τήν διάρκειαν ψυχρού λουτροϋ: 
Άοκεί νά έξαγάγητε ένα βραχίονά σας, λέγει, έκτος τού ύδα- 

Κίς.Έάν τοϋτο έξατμίζηται πάραυτα έπί τοϋ δέρματος καί ό βρα 
γιων φαίνηται ώσεί στεγνός, τότε δύνασθε νά διαμένητε άκιν- 
δόνως έντός τοϋ λουτρού σας. Έξερχόμενός τις τού λουτροϋ 

¡ ν̂άγκη νά στεγνού ση τό σώμά του διά σινδόνος ουτε υγράς, 
άλλ’ ούτε θερμής, καί νά έντρίβη καλώς τό δέρμα άνά πάσας 
αύτού» τάς διευθύνσεις.Έ ένέργεια τού λουτρού εΰκολύνεται διά 
τού περιπάτου ή τής γυμναστικής, εί δ’ άποβαίνη δύσκολος 
ή έκτέλεσις τούτων τότε έπιβάλλονται αί γενναίαι έντοίψεις.

Τά ψυχρά λουτρά άποβαίνουσιν έπιβλαβή διά τούς προσβε-

Ε  Π  I Φ  Τ Α  Λ  I Σ

PIE R RE D ECO U RCELLE

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ
Ηηζ »

— Ναι,είπεν ή Μαγδαληνή.’Αλλ’ ό Γοελάν μέ Ιβοήθησε.Μοί έ’δωσε 
κασας τάς οδηγίας αυτός, οστις έγνώριζε τόν Τρημερογ..........
*  Η έσπερίς διήλθεν έν αρμονική '/.αρα. ”Η ένδεκα ιη έσήμανεν. Ό 
*θμθο*αιογράρος ήγέρθη.

. -  Πεμ μενε, 'Αρδουέν, θά σε συνοδεύσω, ειπεν ό Κερμαδέκ.
; Μέ τον άθλιον αύτόν καιρόν;

— Ή χιών έπαυσε πίπτουσα καί ή βραδυά είναι αληθώς θαυυ,ασια. 
κΑλλως τε θά υπάγω έως τήν λέσχην. Απόψε έγίνετο λόγος εις τό
|ίρ*ΐματιστήριον περί φυλακίσεως του διευθυντοΰ της Τραπέζης τών 
Ααφιλειών καί θέλω νά μάθω, έάν ή εΐδησις είναι αληθής.
—_ Ωστε ή εταιρία είναι εντελώς κατεστραμμένη; ’Ελπίζω, δτι 

ιεν είσαι μέτοχος τής καταστροφής ταΰτης.
■— Έπωλησα ο,τι είχον, άπήντησεν ό Κερμαδέκ, καταβάλλων ύ- 

*ερανθρωπίνους δυνάμεις, ί'να φανή ήρεικος και απαθής.
Λοιπόν καλήν νύκτα, φίλε μου, είπεν ή κ. δέ Κερμαδέκ άποσυ- 

ρομένη.
, Καλήν νύκτα, πατέρα μου, είπεν ή Μαλαληνή, τείνουσα αύτώ 

1 μετωπον πρός ασπασμόν.
" Υγιαίνοιτε, προσφιλείς μου, είπεν ούτος μέ φωνήι, ήτις ώμοί- 
1·»* μοιρολόγιον, καί σφιγγών αύτάς έπί του στήθους του.

Η11®» φιλεϊς άπόψε, πατέρα ; είπεν ή Μαγδαληνή, εκπλη- 
*ιθς διά τήν τόσω θερμώς έκδηλουμένην στοργήν τοϋ πατρός της.

—■ Μήπως δέν είναι ή έορτή μου σήμερον ; άπήντησεν εκείνος, χω- 
Μ* νά προδοθή.

βλημένους ύπό έγκεφαλικών ή πνευμονικών συμφορήσεων, ώς 
καί πάντας τούς πάσχοντας ύπό χρονίων νοσημάτων τών πνευ
μόνων τής καρδίας καί τού ήπατος. Τουναντίον είναι οκφελιμςυ- 
τατα δ ι’ άσθενείας προκυπτούσας έκ γενικής έξαντλήσεως, ώς 
αιμορραγίας παθητικάς, χοιράδας, ραχιτισμόν, γενικήν αδυνα
μίαν τού νευρικού συστήματος, αναιμίαν, χλώρωσιν, νευροπά
θειαν. ’Ιδιαίτατα τά ψυχρά λουτρά άρμόζουσιν εις γυναίκας, 
διότι σπανιώτερον πάσχουσιν αύται ύπό οργανικών παθήσεων, 
συνεχέστερον ομως τουναντίον πάσχουσιν ύπό γενικών καί μα
κροχρονίων κακοδιαθεσιών καί ατονιών.

"Γπάρχουσιν έν τούτοις νευροπαθείςτινες. οί υστερικοί ιδία, 
άδυνατουντες νά ύποφερωσι τά ψυχρά'λουτρά. Ουτοι εν τούτοις 
έξοικειούνται βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον διά τής χρήσεως χλ ια 
ρήν λουτρών, ών ή θερμοκρασία καθίσταται όσημέραι άραιο- 
τέρα. Μαρία Πιερ, ιατρό;

Γ Ια ρα κα λοϋντα ι θερμ ώ ς α ί α ξ ιό τ ιμ ο ι α υ νδ ρ ο μ ή τρ ια ι 
τ ή ς  « Έ φ η μ ερ ίδ ο ς  τώ ν  Κ υρ ιώ ν»  ώ ς κα ι ο ΐ έν τ α ϊς  έπαρ-  
χ ία ις  κ α ι τώ  εξω τερ ικο ί ά ντ ίπ ρ ό ο ω π ο ι ή μ ώ ν  ο ι κ α θ υ  
Ο τερούντες μ έχ ρ ι σ ή μ ερ ο ν  τά ς  σ υ νδ ρ ο μ ή ς  το ϋ  τρ . ε. 
ν ά  σ π εύσ ο ισ ι ν ά  ά π ο σ τε ίλ ο ισ ιν  ώ ς  τά χ ισ τα  α ύ τα ς . Γό 
ά ν τ ίτ ιμ ο ν  τή ς  σ υ νδ ρ ο μ ή ς  ε ίν α ι τόσω  εύτελ ες , ώ στε  ε ί
ν α ι ά δ ικο ν  ν ά  ύπ ο β α λ λ ώ μ εθ α  ε ίς  μ α κ ρ α ν  ά λ λ η λ ο γ ρ α -  
φ ία ν  π ρ ό ς ε ΐσ π ρ α ξ ιν  α ύ τώ ν .

Πρός τάς φιλάνθρωπους

Οικογένεια πολυμελής, στερουμε’νη και αυτου τοϋ άρτου υφίσταται κατα τάς 
ημέρας ταύτας φρικώδες αληθώς μαρτΰριον. Τεσσαρες θυγατέρες τής άτυχους 
ταΰτης οικογένειας προσεβλήθησαν εκ τύφου. Αι ύυο παλαιουσι προς τόν θάνα
τον εν τω πολιτικώ νοσοκομείω και αί αλ.λαι ουο εν τω πτωχικω οικισκω των, 
στερούμεναι ζωμοϋ, φαρμάκων καί πάσης νοσηλείας Δέν άμφιβάλλομεν οτι ή 
άθλιότης τών ταλαίπωρων τούτων άδελφών μας θά συγκινήση πολλάς άναγνου- 
στρίας μας, αΐτινες θέλουσιν ευχαρίστως προσελθει αύταΐς πρόθυμοι άρωγοι. 
Ή διεόθυνσις τής άτυγοϋς οικογένειας είναι: Οοός Βαλτετζιου αριθ. 32.

I I

Ο Τ Α Μ ΙΑ Σ  T O T  Ο ΙΚ Ο Τ Κ Ε Ρ Μ Α Α Ε Κ

Ό κ. Κερμαδέκ έζήλθε μετά τοϋ συμβολαιογράφου ευθύς ώς αί δύο 
γυναίκες άπεσύρθησαν. Διερχόμενοι δια της αυλής, ειδον φως εις τα 
γραφεία. , ,

— Τις λοιπόν εργάζεται εις τοσω προκεχωρημενην ουράν εις τό γρα- 
φείόν σας ; ηρωτησεν ο κ. Αρδουεν.

 Βεβαίως ό ταμίας μου, οστις κλε;ει τά βιβλία τοϋ μηνάς,άπήν
τησεν ό Κερμαδέκ. Στραφείς δέ πρός τόν συμβολαιογράφον, είπε ; 
Δέν είναι αληθές, οτι είσαι πάντοτε, ΆρΒουέν, πιστός καί ειλικρινής 
μου φίλος;

 ’Αλλά δέν νομίζω νά σοί έδωκα αφορμήν νά άμφιβάλλης περί
τούτου, άπήντησεν b συμβολαιογράφος, έκπληκτος διά την άπευθυν- 
θείσαν αύτώ έρωτησιν.

 Δύναμαι λοιπόν νά ελπίζω, δτι, έάν μοί συμβη δυστύχημά τι,
ή σύζυγός μου καί τό τεκνον μου θά εϋρισκον έν σοί αγαθόν προστά-
την καί φίλον.  ̂ κ , >-i»

  Βεβαίως, αγαπητέ μου. άπήντησεν ό συμβολαιογράφος. Άλ/?ά
διατί ή παράδοξος αίίτη έρωτησις . Διατί το πένθιμον τοϋτο ύφος 
καί τί σέ κάμνει νά σκέπτησαι δυστυχίας, ένώ ή ευτυχία καί ή χαρά 
σοί μειδιώσιν.

 Ο ύδ έν !.... ’Αλλ’ ή έσπερίς αίίτη, ήν διήλθον έν τή θερμή
στοργική εκδηλώσει τών προσφιλών αύτών υπάρξεων^ ή χαρά! το  ̂
τέκνου μου διά τήν εύχάριστον έκπληξιν, ήν μοί προύξενησεν, ολά 
αύτά μέ κρατοΰσιν έν κατανυκτική σογκινήσει. Τό πνεϋμά μου, δι- 
ατελουν ετι ύπο τας προσφάτους εντυπώσεις της καταστροφής της 
εταιρίας τών ασφαλειών, αγνοώ διατι, ρε κα^νει να σκεπτωμαι την 
τύ^ην του διευθυντου της εταιρίας ταΰτης·. · Χθες ετι ο άνθρωπος 
αύτός έτιματο καί έσέβετο παρά πάντων, ήγαπάτο δέ̂  ώς εγώ παρά 
τής συζύγου καί τών τέκνων του, τών όποιων τόν βίον περιέβαλλε 
μετά τόσων φιλόστοργων φροντίδων,μετα τόσης πολυτελείας και πλου-
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ΕΠΙ ΤΗ'. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ
ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΗΜΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΤΡ1ΑΣ

Σ ·  Κ.  Λ Ε Ο Ν Τ Ι Α Δ Ο Σ

Τις ήΛπιζε πώς σήμερον άυγα ι βαρυαΛγοΰσαι
J Υστατον θά προσέΛθωσι νά σ ’ άσπασθουν θρηνονσαι·,

__
Περίλυποι νά ΐστανται, νά πάΛΛη ή χαρδχά τους,
Τά όάχρυα νά ρέωσι, νά τρέμη ή ΛαΛχά τους·.

Φεύγει. . . νά Λέγουν Λυπηρώς, σχ.Ιηρά πραγματιχότης! 
Οΐμοι ! 'Οδυνηρά στιγμή  ! μαχράν ήμών φαιδρότης !

Φεύγει ! . . . και την Σχο.Ιήν ήμών παντέρημον άφίνει ! 
Τά.Ιαινα  ! τή έπέπρωτο ώς ορφανή νάμείν η !

Φ εύγει!. . . κ α ί ή καρδιά της, τό ζεύρομεν, ΛυπεΙται, 
ΆΛΛ' έτι χαι μαχράν ήμών, να ι, θά μάς ενθυμήται.

  4
Εύτύχει / προσφωνούμεν σοι, και /¡μάς στον νοϋν σου φέρε! 
Θερμώς σοι άποτείνομεν δακρύβρεχτοι το χα ϊρε  !

Χαιρε ! καί ένθυμοϋ συχνά 'ς την ήένην μεταβάσα,
'Ότι την στέρησιν την σήν θρηνεί ή Σμύρνη πάσα  !

Μ αρία Ζ α χα ρ ίο υ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Λ. Ε. Φ ιλ ιπ π ο ΰπ ο λιν . Επιστολή μετ’ αποδείξεων ελήφθη. Συμ- 

μορφούμεθα ευχαρίστως όδηγίαις σας. Άποστείλατε άν;υ αναβολής. Καν 
Δ. Κ. * Λ εβα δεία ν . Ή διεύθυνσις μεταβάλλεται εύ/αρίστως. Άντίτιμον έ- 
λήφθη Θερμά συλλλυπητήρια.—Καν Φ. Ν. Κ. Φιλιατρά. Τήν ώραν της 
στε'ψεως οφείλετε ν’ άπορρίψητε παν πένθιμου ένδυμα. Θά φέρητε βεβαίως λευ
κήν εσθήτα καί λευκά άνθη ώς συνήθως. Μετα τήν τελετήν δμως του γάμου, 
άφοΰ τό πε'νθος σας είναι τόσω πρόσφατον, Οά ίπαναλάβητε αυτό, αν ολ/ι ώς 
ήδη τουλάχιστον κατά τό ήμισυ. Δεν θά φέρετε πλέον κρέπια, άλλ’ ο/ι καί 
/ρώματα ανοικτά. ’Εσθής φαιοΰ σκοτεινού /ρώματος δυναται νά σάς /ρη-

νος

σιμεύση ώ; οδοιπορικόν ένδυμα, μέλαινα δε έκ μετάξης τοιαύτη καί οαιό- 
ή με’λας πίλος διά τάς πρώτας Ιν τή νέα πατρίδι σας επισκέψεις. 'Οπωσδήποτε 
λάβετε όπ’ όψιν καί τάς συνήθειας του τόπου εις δν μεταβαίνετε ώς καί 
διαθέσεις του συζύγου καί τής οικογένειας του. — Καν Π. Λ. Λεμηβσόν* 
Άποστείλατε παρακαλούμεν αμέσως και ανευ άναβολί); εΐσπρα/θέντα. —
Αί Δ. Διδυμότειχου. ΙΙάσα επί πλέον αναβολή αποβαίνει λίαν έπιζήμ!0.
11 αρήλθεν ήδη ολόκληρος ή πρώτη Ιξαμηνία. — Καν Ε. Μ. Κων)πυλιν

στον αγάπης καί ΰπολήψεως τής κοινωνίας. — Καν Α. Κ. Χ α ν ία . Δημοσιεν 
θήσεται ευχαρίστως μέ μικράς μόνον καί αναπόφευκτους τινάς τροποποιήσεις. 
— Κας Κρ. Χρ. καί Α. Κ. Λ α ύρ ιον . ’Άπειρον καί θερμοτάτην ευγνωμοσύ
νην διά τακτικήν συνεργασίαν. — Καν I. Ζ. ΙΙχτοΰμ. Μή άναβάλητε επί 
πλέον αποστολήν /ρημάτων, διότι έ/ομεν μεγίστην ανάγκην. — Καν Ε. Ζ. 
Πειραιά. Εις τά ΐδικά μας κλίματα δύυασθε έπωφελέστερον μάλιστα νά χά. 
μητε τά έν Λουτραχίω λουτρά σας τάν Σεπτέμβριον μήνα. Οί θερινοί μήνες 
είνε ακατάλληλοι διότι ό καύσων καί τά θερμά λουτρά συγχρόνως έξαντλοΰσι 
τό σώμα εις βαθμόν επικίνδυνον. — Καν Α. Σ. ’ Αθήνας. Συνδρομή σας 
ελήφθη Ένεγράφητε ευχαρίστως. —Καν Ού. Δ· Σύρον Έλήφθη, άλλ’ 
ακατάλληλον. Φρονούμεν όλως τά εναντία. "Αλλως τε τοιοΰτον είδος /ειρα- 
φετήσεως ήθελεν ανατρέψει τό καθεστώς καί χαλαροίσει πάντα δεσμόν οικογε
νειακής αγάπης. — Καν Ε. Κ. Πάτρας. Νομίζομεν _οτι αι έγγραφα! θά 
έξακολουθήσωσι καί καθ’ ολον τόν Σεπτέμβριον, ώστε είσθε πάντοτε εις και
ρόν. Άφοΰ θά έλθητε μόνη θά δυνηθήτε νά κρίνητε. Δυσκολευόμεθα νά άνα- 
λάβωμεν τοι αυτήν ευθύνην.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Π ιλά φ ι α ύγο λέμ ο νο . Κάμνετε κρέας ή όρνιθα καπαμάν μέ αρκετήν σάλ

τσαν εις τομάτας. ’Αποσύρετε τό κρέας καί εις τήν_σάλτσαν αυτού προσθέτετε 
άνάλογον ύδωρ διά πιλάφι. "Οταν τό πιλάφι σας είναι έτοιμον σερβίρετε πυρ- 
γοειδώς εντός άπλάδος στρογγυλής καί έπί κορυφής σ/ηματίζετε ώραΤόν τι 
σ/έδιον μέ τά τεμά/ια τού κρέατος. ’Ιδιαιτέρους κτυπάτε 4—5 ώά εις τά ό
ποια ποοσθέτετε τό άνάλογον λεμόνι, καί βράζετε έπί τής πυράς μέ ολίγον ύ
δωρ έως ου δέση ελαφρώς. Μέ τήν λευκήν αυτήν σάλ,τσαν σας περιχύνετε τό 
έπί τής άπλάδος πιλάφι σας, οπερ καί ώραΐον είναι τήν οψιν καί γευστικώ- 
τατον.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Αιά τούς έκ συριγγίου πάσχοντας. Οί πάσχοντες έκ συριγγίου (φί

στουλα) λ.αμδάνουσα πρωίαν καί εσπέραν έν κο/λιάριον έκ τής άκολούθου δό- 
οεως : Βρωμοϋ/ου ποτάσσης 10 γρ Κιτρικόν άλα; άμμωνιακοϋ σιδήρου (ci
trate de fer ammoniacale) ÔO Ικατόγραμ. ύδωρ άπεσταλαγμένον 20 γρ. 
Σιροπιον νεραντζοφλοιών 100 γρ. Καθαριότης άμεμπτος τών περί τό σηρίγγιον 
μερών.

του,χαίδστις κατά τήν στιγμήν ταύτην συνελήφθη ώς ό έσχατος τών 
κακούργων, είναι ήτιμασμένος καί καταβιβρώσκεται υπό τής οδυνη
ρά; σκέψεως τής καταστροφής καί άθλιότητος, εις ήν τόσον αποτό
μους περιέρχονται τα τέκνα τ ο υ . . . .

— Ή θεσις σου είναι διάφορος εντελώς τής ίδικής του, αγαπητέ
μου Κερμαδέκ. Ό άνθρωπος αυτός—εάν δσα λέγουν είναι άληθή_
είναι είς τυχοδιώκτης, δστις κατέστρεψε τούς άλλους, χωρίς νά κα- 
ταστραφή ό ’ίδιος.

— Αεγουσι τοΰτο σήμερον, διότι είναι δυστυχής καί κατεστραμμέ- 
! . .  . .  Άλλά τίς οίδεν ! . . .  .

— ’Αγαπητέ μου, τό έμπόριον καί αΐ επιχειρήσεις είναι πεδίον 
μάχης, έν ω δέν άτιμάζει ή ήττα, άλλ’ ή άνανδρία. Όταν εις τ ί
μιος άνθρωπος πίπτη καί γινώσκη, ότι δέν θά δυνηθή ποτέ νά έπα- 
νορθώση τό κακόν, τό όποιον προύξένησε, δέν αναμένει νά συλληφθή 
ύπό του χωροφύλακος ώς ό τελευταίος τών λωποδυτών, άλλ’ αποθνή
σκει 1 . . . .  Τό αίμα άποπλύνει πάσαν κηλΤδα !

— "Εχεις δίκαιον,άπήντησεν ο Κερμαδέκ είς τάς πικράς λέξεις του 
συμβολαιογράφου. Άλλ’ ιδού ή λέσχη μου, ύγίαινε, φίλε μου ! . .  . .

Συνεσφιγξαν τάς χεΐρας άλλήλων καί ό Κερμαδέκ άνήλθεν εις τήν 
λέσχην. Πάντες ώμίλουν περί τής πτώσεως τής εταιρίας τών ασφα
λειών καί περί τής συλλήψεως καί φυλαχίσεως του διευθυντοΰ χαί 
ταμίου τής έν λόγω εταιρίας.

— Χάνεις μεγάλα ποσά, ώς μανθάνω ; ήρώτησε τόν Κερμαδέκ φί
λος τις πλούσιος τραπεζίτης.

— Ό χι, ευτυχώς επώλησα εγκαίρως τάς μετοχάς μου, άπήντη
σεν ουτος μετά μεγάλης προσπάθειας άποκρύπτων τήν συγκίνησίν του.

Άπώλεσε καί τήν ύστάτην έλπίδα του συμβιβασμού τής εταιρίας, 
ον έματαίονεν ή σύλληψις καί φυλάκισις του διευθυντοΰ.Τόσην ήσθά- 
νετο στενοχώριαν, ώστε έπλησίασε προς ανοικτόν παράθυρον, ίνα δυ
νηθή νά άναπνεύση ολίγον έλευθέρως.

’Ολίγα βήματα μακραν αυτού δύο άνθρωποι συνδιελέγοντο χαμη- 
λοφώνως. Ό Κερμαδέκ ήκουσε προφερόμενον τό δνομά του παρά τού 
ενός έξ αύτών καί έτεινε τό ούς μετά προσοχής.

— Σοι λέγω, ότι καί ό Κερμαδέκ είναι κατεστραμμένος με τήν 
πτώ/ευσιν τής έταιρίας αύτής, είπεν ό έτερος τών δύο. Έ  εταιρία 
τών άσφαλειών ήτο ή ύστάτη έλπις του, γνωρίζω τούτο καλώς.

— ’Αδύνατον, άπήντησεν ό έτερος.
 Άφοΰ σοι λέγω, ότι έ’/ω διδόμενα. Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα

έπώλησεν είς νομισματέμπορον, τόν’Ισαάκ Πάϊφερ,περί τάς 200,000 
φρ. είς α ξ ία ς .. ..  Είναι ο ταμίας του, δστις ένήργησε τήν πώλησιν 
ταύτην, ίνα μή έξεγερθώσιν ύπόνοιαι.

Ό Κερμαδέκ ήκουσεν άπ’ άρχής μέχρι τέλους τόν διάλογον τού
τον καί τό αΐμά του δλον είχε συνωθηθή βιαίως έπί τής καρδιας του. 
"Οτι ήτο κατεστραμμένος, τούτο ήτο άληθες, άλλ’ ότι ειχε πωλήσει 
τίτλους άντί 200,000 φρ., τούτο ήτο αισχρόν ψεύδος, τό όποΐον δεν 
ήδύνατο νά έννοήση.

— Ό  άνθρωπος αυτός ψεύδεται, διενοήθη. Άλλ’ αίφνης υπόνοια 
τρομερά διήλθε τού πτεΰματός του. Αί διακόσιαι αύταί χιΛ. φραγ·> 
άς ό άνθρωπος αυτός έλεγεν, οτι είχε πωλήσει ό ταμίας του, εαν 
ήτο ή προίξ τής Μαγδαληνής, ήν είχε δωρήσει αυτή ό θεΤός της ;

Τά χρήματα ταΰτα φυσικώτατα είχε τοποθετήσει είς τό χρθΡ·*" 
τοκιβώτιόν του. Τίς οίδεν, έάν καιάχρήσίς τις δέν είχε σύμβή 
άγνοια του! Ή σκέψις αύ’τη τόν έκαμε νά φριχιάση. Τά μέλη του 
σώματός του έτρεμον,τώ έφαίνετο,δτι παν τό πρό αύτοΰ ά ν ε τ ρ ε π ε τ ο  

ήδη. Κατελήφθη ύπό φόβου..,. Ένστίκτως ήγέρθη τής θεσεως το 
καί άσχεπής τήν κεφαλήν διηλθε τάς αίθούσας τής λέσχης τρεχων, 
κατήλθε τάς βαθμίδας τής κλίμακος καί τρέχων πάντοτε διηυθυν Ί 
πρός τήν οικίαν του. Είσήλθε διά της μικράς τού γραφείου θυρας,τι 
τις έμενεν έτι άνοικτη. Ό ταμίας δέν είχεν άκόμη αναχωρήσει.

Διήλθε τά γραφεία καί οδηγούμενος ύπό τού φωτός, οπερ e?u>Tl̂  
τήν αίθουσαν, έν ή ό ταμίας είργάζετο, διηυθύνθη κατ εύθειαν πρ 
αυτήν. Ήτο άκριβώς μεσονύκτιον. ¡

'Ο Κορβόλ, ό ταμίας,τοποθετημένος ήσύχως πρό τού γραφείου τοβ» 
είργάζετο έτι. Κατελήφθη δμως ύπό άληθούς αγωνίας επί τή αιφνί _ 
τού κυρίου του έμφανίσει καί ιδίως έπί τή άπογνώσει, ήτις έζωγρ®? 
ζετο έπί τού προσώπου του. (άκολουθει]


