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Ιΐαοα τϊ^ρατήρησις επι της 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεκτή μόνον Ιντός ΟΚΤΩ 

| ήμερων.
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’ ΣύνδρομηταΛ έγγράφονται είς τό Γρ αφ ε ΐο  ν τΛς
Έ φ η μ ε ρ έ δ ο ς  τ ω ν  Κ υ ρ ι ώ ν
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Εν τφ Έξωτερικφ δέ παρ ’ δπαόι τοϊς 
άντιπροόώποις ήμών.

Σώματα πληρη τβϋ α , β , γ , δ ' , ε ' ,  χαί ς '  ϊτους εύρίσχονται 
παρ ήμϊν και παρ ’ απασι τοϊς αντιπρόσωποι; ήμών

ω Διά τά ανυπόγραφα άρθρα 
ευθύνεται η συντάχτι; αυτών / 

^Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΪΤ ΑΡΡΕΝ)

X Τά πεμπο'μενα ί|μΤν χειρό- 
>< γραιρα ¡) δημοσιευόμενα ί) μή 
ι) δεν έπιστρέφονται. — Άνυ- 
X πόγραφα χαι μή δηλοϋντα 
X τήν διαμονήν  ̂ τη; άποστελ- , 

λούσης δεν είναι δεχτοί. — I 
( ΓΙασα αγγελία άφορώσα εϊ;
X τά; Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταδάλλουσαι διεδθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςίχτύπωσιν νίας ταινία;.

Διό τά άνυπόγραφα άρθρα εΐιθ ΐινετα ι ή ό υ ντά κ τ ις  α ΐιτώ ν 
κυρία καλλιρροη happen.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
: Και άλλαι όπερ των γυναικών νομοθετικά! μεταρρυθμίσει;.—Μαρία 
Ράδου Α' (ΰπδ κ. Σωτηρία; Άλιμπέρτη). — Ά π ’ ’Αθηνών εί; Βώ
λον Δ'. —Αί τέσσαρε; έπο/α! (ΰπδ κ. Κρυσταλλία; Χρυσοβεργη). — 
θαλασσα - Καρδιά ύ̂πο Δόμνα; Θωμά).— Υγιεινή του γήρατο;. — 
Συνταγή. — Ειδοποιήσει;. — Έπιρυλλί;.

ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΠΕΙΓ0ΓΣΑ1 ΤΠΕΡ ΤΜ ΓϊΠΑΐΚΜ
Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ

Οσον προοδευτικωτέραν, καί αληθώς υπέρ τού κοινού κα
λοί! εργαζόμενον, θεωροΰμεν τήν νέαν Κυβέρνησιν, τόσον άπαι- 
στίτικώτεραι θά εί'μεθα ώς πρός τό μεταρρυθμιστικόν αυτής 
ρόγραμμα έν σχίσει πρός τό γυναικεΐον ζήτημα.
| Ο οργανισμός τής νομοθετικής εξουσίας, ώς έχει σήμεοον, 
5ϊθλλα παρουσιάζει τρωτά σημεία, πολλάς ιδία περιέχει δια
τάξεις μή [όασιζομένας οΰτε επί τόΟ φυσικοϋ καί ηθικού δί
κ ιο υ , ούτε επί τής λογικής. Ή  γυνή κατά τούς τέως νομο- 
ετας είναι πάντοτε ύπαρςις ανίκανος, τάσσεται δέ προκειμέ- 

B9U περι προνομίων εις την αυτήν κατηγορίαν μέ τούς άνηλί- 
ΤΟυ’ ^ ‘θιους καί τούς εγκληματίας. ΙΙροκειμένου ομως 

^*δωση αυτή λόγον παρανόμου τινός πράξεώς της, προκειμέ- 
I;*1 ν* καταθιωχΟή ποινικώς, ή γυνήύφίσταται τάς αύτάς ποι- 

τ̂άς άναγραφομένας εις τόν ποινικόν κώδικα, άς καί ό λο- 
ΒΧωτερος αυτής και εν πάσι προνομιούχος άνήρ.
I  ® νομοθετης ενταύθα ευρισκεται εις προφανή πρός εαυτόν 
Ρ^ψασιν. ”11 ή γυνή είναι πραγματικώς ανίκανος καί ο'μοία 

τ"'1ν διανοητικήν κατάστασιν πρός τούς άνηλίκους καί ή- 
|ρους, οτε ό διά τό; άνδοα ισχύων ποινικός νόμος δεν δύνα- 
f  VZ ε®»:?μοσθγ ε’π’ αυτής έγκληματούσης, ή είναι λογική

καί ισοδύναμος ηθικώς καί πνευματικώς πρός τόν άνδρα, οτε 
και των προνομίων,άτινα ή πολιτεία ύπέρ αύτοΰ διαθέτει, οφεί
λει να είναι καί αυτή κοινωνός, ώς καί των ποινών καί κατα-
> ' Υοιωςεων.

Και λεγουσαι προνόμια, δεν θεωροΰμεν ώς τοιαΰτα μόνον τό 
δικαίωμα τής γυναικός ύπέρ τής πολιτικής ψήφου. Δέν ζη- 
τοΰμεν όιά τάς Έλληνίδας τοιούτο προνόμιον, επί του παρόν
τος, διότι δεν επιθυμούμεν νά ί'δωμεν τήν γυναίκα κατερχο- 
μενην εις τον πολιτικόν αγώνα άπροπαρασκεύαστον, ώς κατήλ- 
θον όια τής καθολικής ψηφοφορίας τά εννέα δέκατα" τοίν άν- 
όρών.Έάν ημέραν τινά,μετά παρέλευσιν βεβαίως ετών, κατορ- 
Οωθή και παρ’ ήμϊν ή πολιτική τής γυναικός χειραφέτησις,θά 
εύχηθώμεν ή γυνή νά είναι τότε τοιουτοτρόπως προπαρεσκευα- 
σμένη, ώστε νά μετριάσν) τάς παρεκτροπάς καί τάς αθλιότη
τας, άς ή καθολική ψηφοφορία μέ λαόν άμόρφωτον καί άααθή 
επέβαλλεν εις τά σύγχρονα πολιτεύματα.

Δέν πρόκειται λοιπόν σήμερον περί τής πολιτικής τής γυ- 
ναικός ψήφου. Πρόκειται άπλώς περί προστατευτικών μέτρων, 
τά όποια ή πολιτεία οφείλει νά λάβγ ύπέρ τής άδικουμένης 
γυναικός εις αύτό τό άδιαφιλονείκητον βασίλειόν της, τόν οί- 

, προς ύπεράσπισιν τών υλικών καί ηθικών συμφερόντων καί
αυτής καί τών τέκνων της

Πρόκειται περί τής νομοθεσίας, ήτις κανονίζει τήν διαχεί- 
ρισιν ειντε τής περιουσία; τής γυναικός, εί'τε τού εκ τής έργα- 
;ιας της προσποριζομενου κέρδους. Καί ναι αέν είςεύρομεν δτι 
* νομοθετης αφηκε πληρη ελευθερίαν εις τούς γονείς τής κό
ρης να συντάττωσι τό προικώον συμβόλαιον κατά προαίρεσιν, 
είτε μέ δικαίωμα επί τής διαχειρίσεω; εΓτε μέ απαγορευτικόν 
οιούτο. ’Αλλά ποια κόρη κατά τάς παραμονάς τού γάμου, δτε 
μνηστήο παρίσταται δλος τελειότης καί αγάπη καί στοργή 

θα επετρεπεν εις τόν πατέρα νά κατέλθγ εις τάς ταπεινά; 
αύτάς συμφεροντολογικά; συζητήσεις ;
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"Οσον δέ ό άριθμός των εξ αύταπαρνήσεως καί άβρότητος 
άπαλλοτριουμενων έκ τής ιδίας περιουσίας γυναικών είναι ανώ
τερος, τόσον μάλλον άναοίθμητα είναι τά θύματα καί. τόσον 
περισσότεραι πολυμελείς οικογένεια', καταστρέφονται, διότι a 
άνήρ ειτε εις έπιχειρήσεις άτυχεΐς διεκινδύνευσε τήν τής γυ
ναίκας περιουσίαν, εί'τε εις έξυπηρέτησιν ιδίων παθών και έλατ- 
τωμάτων κατεσπατάλησεν αύτήν.

Ό νομοθέτης λοιπόν ώς ό φυσικός προστάτης τών συμφε
ρόντων των αδυνάτων, οφείλει διά νόμου ειδικού νά άφαιρέσγ 
καί από τόν πατέρα αυτόν τό δικαίωμα νά άναθετν) την δια- 
χείρησιν της προικός της κόρης εις τον γαμβρόν καί μόνον.Άο- 
κεϊ οτι ουτος δύναται νά έκμεταλλεύηται τό είσόδηκα τών κε- 
φαλ,αίων αύτής, καί πολλάκις συμβαίνει, ώστε κόρη πλουσιω- 
τάτη διά τών ιδίων κεφαλαίων άναδείξασα τόν άνδρα, νά στε- 
ρήται του δικαιώματος νά διαθέσγ πέντε η δέκα δραχμάς δι' 
δίας άνάγκας, χωρίς νά δώσν) λόγον περί τούτου εις τόν αύ- 
θέντην καί κύριόν της.

Εκτός τούτου η γυνή δέν θεωρείται κατά τόν νόμον ό φυ
σικός κηδεμών τών τέκνων της, άφοΰ ό σύζυγος διά της δια
θήκης δύναται νά τή άφαιρέση τό δικαίωμα τοΰτο. Εις τά οι
κογενειακά συμβούλια η γυνη, ό πρώτος της οικογένειας στυ- 
λοβάτης, δέν δύναται νά λάβν) μέρος.Εις πάσαν συμβολαιογρα
φικήν πράξιν η γυνη δεν δύναται νά χρησιμεύστ) ώς μάρτυς, 
ενώ ό τυχόν διαβατικός αχθοφόρος έχει πλήρες τό δικαίωμα 
τοΰτο.

Ή ’Ιταλία, ητις δέν τάσσεται βεβαίως εις την πρώτην βαθ- 
μιόα του πολιτισμού, από δεκάδων η'δη ετών ¿τροποποίησε 
τούς αδίκους τούτους καί παραλόγους νόμους ύτέρ της γυ
ναίκας.

"Ολα τά πεπολιτισμένα έ'θνη από πολλοΰ ηϊη χρόνου έπε- 
ληφθησαν της ριζικής μεταορυθμίσεως τών νόμων τών αναγό
μενων εις την γυναίκα. Είναι καιρός νά έννοηθή καί παρ’ 
ημΐν οτι η γυνη δέν είναι κόσμημα η σκεύος τοίί οΓκου, ώς 
πολλοί άρεσκονται νά την ονομάζουν, άλλ’ είναι όν λογικόν, 
με συνείδησιν, μέ εύφυίαν, μέ ίσα πρός τόν άνδρα δικαιώματα 
επι τής προστασίας καί της άντϊλήψεως της πατρίδας καί τών 
νόμων αύτής.

ΜΑΡΙΑ ΡΑΔΟΤ
Α'.

’Ανεξάντλητος εις εικόνας επιφανών Έλληνίδων άποβαίνει 
η ’Ιταλία της 1Η καί Ιθ' έκατονταετηρίδος. Έν τή ιστορική; 
ημών έρεύνή, έν τή άναδιφήσει εγγράφων πηγών καί συγχρό
νων προφορικών παραδόσεων νέαι καθ’ έκάστην προβάλλουσι 
σεμναί καί θελκτικαί μορφαί, έκπροσωποΰσαι τό πνεύμα, τό 
κάλλος, ο, τι εύγενές καί έ'ξοχον η γυναικεία καρδία δύναται 
νά παραγάγγι καί έπιβάλλουσαι θαυμασμόν, αγάπην, λατρείαν, 
ευγνωμοσύνην.

Μετά την παρά τώ Άδρία έν Βενετία φαεινήν διάδα, ’Ισα
βέλλαν Θεοτόκη ’Αλπρίτζη καί Μαρίαν Πετρεττίνη, μετά τάς 
παοα τώ Αρνω εν Φλωρεντία διδύμου; έν πνεύματι άδελφάς, 
Αώραν Ίστριαδα καί Μαργαρίταν Άλβάνα Μηνιάτη, διαλάμ- 
πουσιν εν τή κυματοπληκτω Λιβόρνω αί μουσοφίλητοι ’Αγγε
λική Πάλλη καί Μαρία Σπανού Ράδου.

Καλλιτέχνις έκ γενετής ή Μαρία πρωιμως έξεδήλωσε διά 
του χρωστήρος καί της λύρας τό έν αυτί) δεσπόζον αίσθημα 
-τής ζωγραφικής καί μουσικής. Άφοσιωθείσα εις την λατρείαν 
τών καλών τεχνών προσεπέλασε διά του πνεύματος καί του αι
σθήματος τόν του Ραφαήλου καί Κορρεγίου, Ροσσίνη καί Μό» 
ζαρτ ιδεώδη κόσμον, έν ω διέπλαττεν εικόνας ώραίας καί έτό- 
νιζεν ήδύμολπα άσματα.

Καί άνεπτύσσετο καί έ'θαλλε τό έν τή ψυχή της έμφυτευ- 
Οέν υπό του Πλάστου σπέρμα του καλοΰ της Τέχνης ύπό τάς 
αναλαμπάς καί την αύραν διαυγοΰς ατμόσφαιρας, διότι ή. 
χωρα καί η έποχή, έν η διέορευσαν τά πρώτα της νεότητάς 
της έτη, ήτο έξοχως καλλιτεχνική. Έγεννήθη ένΛιβόρνιρ, άρ- 
χομένης της παρούσης έκατονταετηρίδος οτε ποίησις καί αου- 
σικη, γλυπτική καί ζωγραφική ήκμαζον έν ’Ιταλία.

Ύπήρχον περί αυτήν τόσαι πηγαί έμπνεύσεως, τοσαύτη δα- 
ψιλεια καί ποικιλία πνευματικής ζωής ! ’Εν πάση ’Ιταλική 
πόλει Άκαδήμειαι καί¡βχρλαί τών Καλών Τεχνών, πινακοθή- 
και, θέατρα καί ωδεία, όμιλοι φιλοτέχνων καί φιλομούσων. 
Πανταχοΰ ή ορχήστρα άνέδιδε τούς γλυκείς τόνους του μελο
δράματος, τό θέατρον άντήχει άπό τούς σοβαρούς ή'χους τών 
τραγωδιών του Άλφιέρη καί τών μεθυστικών κωμωδιών του 
1’ολδόνη. Ύπό τούς θόλους τών περικαλλών ναών της τό 
όργανον συνώδευε τά έκκλησιαστικά άσματα καί τούς θείους 
ύμνους του Παλλεστρίνα, τούς μεγαλοπρεπείς θρήνους τής αου- 
σικής του Περγολέση καί Ροσσίνη έν τώ S t a b a t  M a t e r .  '

Ώμοίαζεν ή ώραία ’Ιταλία τούς μαγευτικούς κήπους τής 
Άρμίδος. Αί.πηγαί τών ποταμών της, τά κρυσταλλοφανή υ- 
δατα τών λιμνών της, έκελάρυζον τάς μελωδίας του Κιμαρόζα 
καί Βελλίνη, οί άοιδοί τών δασών της έπανελάμβανον τούς πε
ριπαθείς λυρισμούς τής Μαλιβράν καί Πάστας. Τά ανάκτορα 
καί αί έπαύλεις της έκαλλωπίζοντο τώ χρωστήρι τών μεγά
λων διδασκάλων της.

Ύπό τήν έπίδρασιν του γραφικού καί μελωδικού τούτου κό
σμου ή πνοή τής έμπνεύσεως, ή ιερά φλόξ του ένθουσιασμοΟ 
ένεψυχου τάς χορδάς τής λύρας καί τόν χρωστήρα τής Μα
ρίας· καί έγραφεν ή είκόνιζεν έπί τής οθόνης, έπαιζεν ή έ
μελπε μετά άφοσιωσεως καί τέχνης τοιαύτης, ώστε έξέπληττε 
τούς προσφιλείς αυτής γονείς, τούς άρίστους αύτής διδασκά
λους, τόν διάσημον ζωγράφον καί διδάσκαλόν της D e m p o n i ,  

πρός ον εϊχεν αφιερώσει τά πρώτά της έ'ργα· τόν έξοχον κλει- 
δοκυμβαλιστήν I J e c l l i  καί τόν δεινόν διδάσκαλον τής ωδικής
N o u c i o .

Εϊχε λεπτόν καί γλαφυρόν τόν χρωστήρα, ως ήτο γλυκύς 
καί εύγενής ό χαρακτήρ της, καθαράς τάς γραμμάς τής γρα- 
φίδος, ώς ήσαν σαφείς καί διαυγείς τής φαντασίας της αί 
συλλήψεις, φαιδρόν τόν χρωματισμόν τών εικόνων, ώς ήτο ά
σπιλος καί διαφανής ώς ό άδάμας ή καρδία της.

"Η ψυχή της έκλεκτική έπεζήτει παντού τό ιδανικόν κάλ
λος, σύμφωνον πρός τόν υψηλόν κόσμον τής διανοίας της. Αί 
ΙΙαναγίαι του Ραφαήλου, του Γουΐδου καί του Ρένι έξήσκουν 
τήν μεγαλειτέραν έπίδρασιν έπί του πνεύματός της.

Τά περισωθέντα έκ τών έργων της μαρτυροΰσι μεγάλην καλ
λιτεχνικήν δεξιότητα καί δημιουργικότητα. ’Εάν έζη πάντοτε 
έν Ίταλίρ: ήθελε βεβαίως άνέλθει τάς άνωτέρας βαθμίδας τήί 
ζωγραφικής καί μουσικής.
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Αί σχολαί τών καλών τεχνών θά συγκατέλεγον μίαν έτι έ- 
ςοχον γυναικειαν προσωπικότητα τής έποχής της, ή δ’ Ελλάς 
τήν πρωτην μεγαλην καλλιτέχνιδα μετά τήν ’Αναγέννησιν. 
Άλλ’ ή ελευθερωθεΐσα Πατρίς, ή νεοσχηματιζομένη ελληνική 
κοινωνία, ο έθνικώς άναμορφούμενος βίος θά ¿στερείτο έκ του 
κύκλου τών διαπρεψασών γυναικών έν Έλλάδι, κατά τού; 
χρόνους έκεινους, μίαν έτι Έλληνίδα ανεπτυγμένου πνεύματος, 
μίαν άριστην συζυγον καί έξοχον μητέρα, καί ή 'Ελλάς τότε, 
ώς καί νυν, είχε καί έχει μεγίστην ανάγκην μητέρων εύπαι · 
δευτων, ευσεβών καί έναρέτων.

Νεωτατη ή Μαρία διέπρεπεν έν Τοσκάνγ ώς καλλιτέχνις, 
άμιλλωμ,ενη προς πολλάς τών συγχρόνων αυτής· ήτο άλλη 
τις Le B r u n ,  ητις έν ηλικία δεκαπενταετεΐ έγραψε θαυμα- 
σίαν εικόνα .τής έαυτής μητρός καί βραδύτερον τήν άρίστην 
εικόνα τής Ισαβέλλας Θεοτόκη καί πλείστας άλλας, δι’ ών 
προσεκτησατο φημην ευρωπαϊκήν. Διεφιλονείκει τήν δάφνην 
καί προς αυτήν τήν έν Φλωρεντίμ διάσημον Άγγλίδα Lih- 
mâck ητις μόνη ήδυνήθη τελείαν νά γράψή εικόνα τής Μαρ 
γαρίτας Άλβάνα. Καί πρός άλλας διακεκριμένας ζωγράφους 
διηγωνιζετο ή Μαρία, ώς κατέδειξαν τά έκτεθέντα αύτής 
έργα έν τή καλλιτεχνική έκθέσει τής Φλωρεντίας τώ 1828 
τυχόντα του πρώτου βραβείου. Ή δε χρυσή βίβλος τών ζωγρά
φων ανέγραφε τό ονομά της έν τοΐς άθανάτοις αύτής σελίσιν·

Έν τή μουσική καί ωδική ή Μαρία θαυμασίως έπέδιδε. Τό 
κλειδοκύμβαλου ένεψυχοΰτο ύπό τούς μάγους δακτύλους της- 
Άνεγίνωσκε μετά πολλής εύχερείας, έπαιζεν έκ μνήμης κα1 
εξετελει μετά ιδιαζούσης καλαισθησίας καί έμπνεύσεως τά  ̂
πολυειδεΐς συνθέσεις τών μεγάλων μουσουργών.
■ Οί κρυσταλλώδεις φθόγγοι τής φωνής της, χείμαρροι μελω

διών, έσκορπίζοντο άνά τόν αιθέρα. Διά του άσματος ¿πτερύ
γιζε τό πνεΰμά της εις τάς ουρανίας σφαίρας, διερμηνεϋον τούς 
μυχίους πόθους καί τάς σκέψεις της. Έψαλλε μετά πάθους, 
μετ’ έκφράσεως δραματικής τέχνης, ώστε οί καθηγηταί αύτής 
την προσωμοίαζον πρός τάς συγχρόνους της έξοχους τής ’Ιτα
λίας άοιδούς πρός Περσιάνη καί άλλας.
4 Πολλάκις ή Μαρία ένώπιον έκλεκτής όμηγύρεως έν τή έρα- 
τεινή έπαύλει τής οικογένειας της έψαλλε μετά τών γλυκυ- 
φθόγγων αδελφών της τούς θουρίους καί παιάνας του Ρήγα, 
τα άρματωλικά καί τά πατριωτικά άσματα, ών τά πλεΐστα 
ειχον μελοποιηθή τότε ύπό τών άριστων μουσικών τής Έσπε- 
ρίας.
ί Πόσοι πόθοι, πόσαι ίδέαι άνεκάίοντο, οταν έψαλλεν ή Μα
ρία τά έθνικά άσματα ! Πόσαι γλυκόπικροι αναμνήσεις άνήρ- 
χοντο εν τή διανοίγ τών έν τή αίθούσχι παρευρισκομενων Ε λ
λήνων καί πόση λύπη έκράτει ! Τό λειβόμενον δάκρυ καί ο[ 
*ναπεμπόμενοι στόνοι, φερόμενοι έπί τών πυρίνων πτερύγων 
τοΰ ασματος τής Μαρίας πρό του θρόνου του Πλάστου, ώς θυ
μίαμα καί λιβανωτός έξηγίαζον τούς αγώνας τών ηρώων καί 
επεζητουν τό έλεος καί τήν χάριν ύπέρ τής δεδουλωμένης καί 
αγωνιζομένης γλυκείας πατρίδος.

Τ* χρυσά έπη τής Μαρίας κατεπράϋνον έπίσης τό άλγος 
*αί τήν θλΐ ψιν του λεοντοκάρδου Σουλιώτου, του βραδύτερον 
νιρωος τής Κλείσοβας, τοΰ Κίτσου Τζαβέλλα, οστις πρό τής 
γενικής έξεγέρσεως αντί ξίφους καί λόγχης, ράβδον ιεραποστό
λου του άγώνος φέρων ώδήγει τά εύ'τολμ-α βήματά του πρός

τούς έν τή ξένγ φιλοπάτριδας Έλληνας. Καί τόν φίλτατον 
αύτοΰ συμπατριώτην Σπανόν έπεσκέψατο πολλάκις έν Λιβόρνω, 
ίνα τόν έναγκαλισθή, ώς έλεγε, πράγματι δέ οπως τόν μυήσγ, 
εις τά τής Έπαναστάσεως καί λάβν) παρ’ αύτοΰ γενναία χ ρ η -  

ματικα ποσά πρός ένίσχυσιν τοΰ άγώνος.
Φαιδραί καί λαμποαί ήνέτελλον αί ήμέραι έν τώ πλουσίω 

οΓκω τής Μαρίας, οτε ό Κίτσος Τζαβέλλας ή άλλος τις ομο
γενής έπεσκέπτετο τήν οικογένειαν αύτής, καί έτι πλέον οτε έκ 
τής δούλης πατρίδος έλάμβανον ¿πιστολάς, έν αίς χρυσαΐ ένε- 
κλείοντο έλπίδες διά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ ’Έθνους.

Ή οικογένεια τής Μαρίας άντεπροσώπευσεν έν Ίταλίμ έπι 
έκατονταετηρίδα ό'λην τόν άκραιφνή ελληνικόν οικον καί τόν 
ελληνισμόν. ΤΗτο δευτερότοκος θυγάτηρ τοΰ έξ Άσπροποτά- 
μου τής ’Ηπείρου Έλληνος Ίωάννου Σπανοΰ, οστις άν δεν 
άνεδείχθη έξοχος πολιτικός νοΰς, άν δέν έδρεψε δάφνας έν τώ 
ίερώ άγώνι, ήτο βμως άληθής πατριώτης, καί έν τοΐς στέρνοις 
αύτοΰ έπάλλετο καρδία εύγενής καί γενναία καί πάντοτε έδωκε 
τρανότατα φιλοπατρίας τεκμήρια.

Έρρεεν εις τάς φλέβας τής Μαρίας μητρόθεν γνήσιας Σπαρ- 
τιάτιδος αίμα. Ή μήτηρ της είλκε τήν καταγωγήν έκ τών 
Μελιγκών τής ήρωοτο'κου παρά τάς ύπωρείας τοΰ Ταΰγέτου 
άκμασάσης περιλαλήτου έκείνης χώρας τοΰ Ζ ν γ ο ϋ  τής Με- 
λ χ γ κ ο ϋ .

Τά χιονόβλητα ό'ρη, οί άπρόσιτοι βράχοι τής Μελιγκοΰ, 
ένδιατριβή άνέμων καί καταιγίδων, νηρηίδων καί ημιθέων, έγε— 
νοντο κατά τάς έπαναστάσεις οί προμαχώνες τής ’Αναγεννή
σεως, ή παλαίστρα αιματηρών άγώνων ύπέρ τής έλευθερίας καί 
ή κοιτίς άνδρίας καί δόξης ήρωί’δων γυναικών.

Χρυσαΐ άκτΐνες φωτίζουσι τής ένδοξου πόλεως τοΰ Ζυγοΰ 
τής Μελιγκοΰ τά άνακείμ,ενα σήμερον έρείπια καί κλώνοι δά - 
φνης στέφουσι τήν μνήμ,ην τών ήρωϊκώς πεσόντων κατά την 
έπί Όρλώφ τω 1770 άτυχή έκείνην έπανάστασιν, έν ή, πρω- 
τηγωνίστησεν ή μεγάλη γενεά τής Μαρίας. Τήν δν;ωσιν καί 
τόν σίδηρον τών έπιδραμόντων ’Αλβανών πρός κατάπνιξιν τής 
έπαναστάσεως ταύτης διαφυγών ώς έκ θαύματος ό πάππος 
τής Μαρίας κατέφυγε μ,ετά τής οικογένειας αύτοΰ εις Ζάκυν
θον, οπου έγεννήθη ή μήτηρ τής Μαρίας. Βραδύτερον ή ο;κο- 
γένεια Μελιγκοΰ άποκατέστη έν Τεργέστγ καί διεκρίθη έπί σει
ράν έτών μεταξύ τών ομογενών διά τά άκραιφνή ελληνικά 
φρονήματα, τήν άγάπην καί συμπάθειαν, ήν έξεδήλου πρό; 
πάντα ομογενή καί τήν ίεράν άνάμνησιν, ήν διέσωζε διά τήν 
γενέτειραν.

Έν Τεργέστη έγένετο ό γάμος τής θυγατρός τών Μελιγ- 
κών μετά τοΰ πλουσιωτάτου Σπανοΰ καί έντεΰθεν οί γονείς 
τής Μαρίας ήλθον καί άποκατέστησαν έν τή τότε άκμαζούσγ) 
πόλει τής Λιβόρνου έν ή πολυπληθής ήτο ή ελληνική παροικία.

Ή έν όδω Άγιου Ίωάννου έπαυλις τοΰ Σπανοΰ,έκ τών με- 
γαλοπρεπεστέρων τής Λιβόρνου, έγένετο τό έντευκτήριον τής 
έκλεκτής κοινωνίας τής πόλεως έκείνης, τό κέντρον τών φιλο- 
πατρίδων Ελλήνων έν αύτή κοινός τις πόθος συνήνου "Ελλη
νας καί ’Ιταλούς : ή άπελευθέρωσις τής Ελλάδος, καί ή ένό- 
της καί άνεξαρτησία τής ’Ιταλίας.

Έν τώ έλληνικωτάτω οΓκιρ τοΰ Σπανοΰ έπέπνει ή αύρα τής 
φιλοπατρίας καί γενναιοφροσύνης, δι’ ών άνεστηλοΰτο τό έθνι- 
κόν φρόνημα καί έκραταιοΰτο τό μίσος κατά τής τυραννίας καί
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του δεσποτισμού. Η οικογένεια τής Μαρίας ήτο μεμυηυ,ένη 
εις τα τής Φιλικές Εταιρίας και πολλά ύπερ αύτής συνεισέφερε 
ποτά.

Σωτηρία Άλςμπέρτη

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΒΩΛΟΝ
Δ'.

Είναι περίεργος η ψυχολογική ¡/.ου κατάστασις από της πρω
ίας ταυτης. Ο Βώλος πλέον Si’ εμέ δέν είναι ξένη τις πόλις 
κ*ι άγνωστος, αλλ ούτε αισθανομαι εν αυτή τό ψυχρόν εκείνο 
της ςενιας αίσθημα, το οποίον συχνά καταλαμβάνει πάντα 
ταξειδεύοντα.

Ά φ ’ οτου είδον την φίλην μου εδώ, πλησίον ¡λου, έγκατε- 
στημενην με την οικογένειαν της, με τάς συνήθειας του τόπου, 
αιτινις εγενοντο και ιδικαι της, γσθανθην και εγώ άνεξήγητόν 
τινα δετικόν, φυτικήν τινα συμπάθειαν, ιδιαίτερόν τι ενδιαφέ
ρον προς την πολιν ταυτην. Οί δεσμοί εκείνων τούς οποίου: 
αγαπώμεν γίνονται ολίγον καί ίδικοι μας καί αί συμπάθειαι 
εκείνων έχουν μεγαλην επιρροήν επί των ίδικών μας τυμπα ■ 
θειων. Η ψυχη μου ηίη κούφη, εύθυμος άπεκδέχεται πάσας 
τας έκ των πραγμάτων και προτωπων εντυπώσεις μέ ίδιάζου- 
ταν τινα στοργήν, είναι έτοιμος να δικαιολογή πάσαν παρα- 
τηοουμενην ελλειψιν η ατέλειαν, νά συνηγορώ σχεδόν ύπέρ 
παντός ό,τι χθες ακόμη αυστηρότατα έκρινεν. ’Άλλως τε καί 
η επι το δροτερωτερον μετατροπή του καιρού συνετέλεσε με- 
γάλως εις την έν γένει μεταβολήν των διαθέσεων μου. Τό 
δωματιον μ,ας μοι φαίνεται σήμερον πολύ ώραιότερον, ό μι
κρός υπηρέτης του διαμερίσματος μας, μεθ’ ολην τήν άτημέ- 
λητον περισολην του, πολυ συμπαθητικός καί άυρότερος άναν- 
τιρρήτως πολλών φρακοφορων της πρωτευούσης συναδέλφων 
του, η τροφή ιδιαζόντως γευστική καί νόστιμος, τό νερόν ψυ
χρόν καί διαυγέστατον. "Οταν ή ψυχή γελγ, ολα γελούν. "Ο
ταν ή ψυχη προεξοφλή προσδοκωμένην τινα χαράν, μεγάλην 
τινα απολαυσιν ό άσημαντότερος λόγος, τό κοινότερον πράγμα 
δίδει αφορμήν εις ευθυμίαν καί τέρψιν, εις αληθή ενθουσιασμόν.

Συνετελεσεν άλλως τε εΐ; τήν ψυχιαήν αυτήν ευθυμίαν μου 
και ή ίδεα οτι σήμερον αμέσοις θά έπεσκεπτόμην τό Πήλιον. 
Αλλα δεν θά μεταβώμεν εις τήν ΓΙορταριάν κατά τά προ- 
συμφωνηθέντα. Μόνον εις τά Λεχωνιά, τήν ώραν μόλις άπέ- 
χουσαν του Βώλου, μικράν ταυτην κώμην, θά διαθέσωμεν τάς 
μεταμεσημβρινάς μας ώρας.

Ή άμαξα είναι πρό τής θύρας. Μας αναμένει ή καθήκοντα 
πλέον εογενοΰς φιλοξενίας άναλαβοΰσα απέναντι μας φίλη καί 
σύνεργά τις μας κ. Ιίαλαμήδου μετά τού νεαρού αδελφού τη: 
J o h n  Μουσούρη. ’Αληθής ιππότης ό νέος αυτός κύριος, μέ 
τρόπους αβρούς, μέ συμπεριφοράν καί λεπτότητα τελείου 
ευπατρίδου, καθαυτό' άρχοντόπουλον, τό όποιον ούδέν άλλο 
προδίδει την εις επαρχίαν διαμονήν του ή τό ώραίον καί εύγε- 
νες τής φιλοξενίας αίσθημα.

Ό ί^χρι Λεχωνίων περίπατός μας τελείται ύπό ολου; τούς 
ό'ρους τών εξοχικών περιπάτων οΐας δήποτε εις φυσικά κάλλη 
προνομιούχου μεγαλοπόλεως. 'Οδός αμαξιτή πολύ καλή, ά
μαξα αναπαυτική διασχίζουσα έν καλπασμω τήν ώραιοτάτην 
παραλιακήν πεδιάδά των Λεχωνκον, Απο το έν μεοος τά ή—

ρεμα του Πελασγικού κόλπου κύματα κυλιόμενα μαλακά-μα- 
λακα επι τής αμμώδους ακτής, μέ θωπείαν τρυφεράν εις πά- 
σαν των προσοχθισιν, μέ στεναγμόν μ,ουσικώτατον εις πάσαν 
των από τής ακτής άπώθησιν. Ό φλοίσβος των ό δειλός, ό ρυθ · 
μικος, ο κανονικώτατος, ομοιάζει πρός παρατεταμένην πολ
λών φιλημάτων άπήχησιν, σβεννυμένην ύπό πέπλον ολον ά- 
δαμάντων, ούς ή άντανάκλασις του ήλιου έκκοκίζει επί τής 
γαλανής καί δροσερής τής θαλάσσης έπιφανείας.

Απο τό αλλο μέρος μεγάλη κατάφυτος πεδιάς, ήν καλύ
πτουν άμπελοι με θαλερα φυλλώματα, καί σκεπάζουν δένδρα 
..λουσια εις καρπούς ποικίλους. Βερύκοκκα μεγάλα ώς μήλα 
καιροδοκιτρινα ως πυρίκαυστα τοπάζια. Τά κεράσια από τού 
κατερυθρου μέχρι του άποστίλβοντος μέλανος ώς βότρυς πυ
κνοί και λαμποντες μεθυστικώς ύπό τόν ή'λιον άναρτώνται 
πλουσιως εις ποίκιλα συμπλέγματα, ενώ οί κλάδοι κάμπτον
ται υπό το βαου φορτιον των, το οποίον μεταφέρεται μετά τήν 
συγκομιδήν εις πολλούς τής Μεσογείου λιμένας.

Ολίγον περαιτέρω ολόκληρος έλαιών μέ τό άργυρόφαιον 
φύλλωμα του, το οποίον εις πάσαν του ανέμου πνοήν φρικιά 
και μεταβάλλει χρώματα. ’Από του πρασινόμέλανος μέχρι του 
αργυροφαιου, όλη η κλιμαξ τών σχετικών άποχεώσεων εκτυ
λίσσεται εδώ, καί μακρόθεν ύπό τάς αλλεπαλλήλους τών φω
τοσκιάσεων έναλλαγάς νομίζει, τις οτι απέραντος άργυροΰφαν- 
τος οθονη κυμ.ατιζει εκεί εις μεγάλην εκτασιν. Εις πάσαν τής 
άμάξης στροφήν καί νέα τής είκόνος θελκτική μεταβολή. ’Εδώ 
ρυακια κυλιοντα ήρεμα τά άφρίζοντα αυτών νάματα, καί κα
τωτέρω σπευδοντα νά ρίφθώσι παταγωδώς εις τούς γαλανούς 
κολπους του Παγασητικοΰ. Εκεί πλάτανοι καί λεύκαι παχύ- 
σκιοι παρα καλυβην άσβεστόχριστον αγροτικήν, πρό τής θύ
ρας τής οποία, ευτραφέστατα αλλά ρυπαρά καί γυμνόποδα 
μικρά διακόπτουν τα παιγνιά των, ΐνα μέ περίεργα βλέμματα 
παρακολουθήσουν την νεφη κονιορτου άνατινάσσουσαν επί τών 
κεφαλών των άμαξαν μας.

«Ιαι ης  μέν πάσης τό Πελασγικόν "Αργος εμεινον» 
είχεν εΐ'πει έν τή άρχαιότητι τό μαντείαν τών Δελφών. Άλά  
δεν ητο βεβαίως ανάγκη νά είναι τις Πυθία, ΐνα θαυμάσγ τόν 
πλούτον και την γονιμότητα τών θεσσαλικών πεδιάδων Ή 
τών Λεχωνιών μκλιστα είναι ή ύπό τού Δικαιάρχου φημιζό
μενη ώς ή μεγίστη, καί λασιωτάτη ρίζα τού Πηλίου. Είναι 
η πλουσιωτατη καί γόνιμος πεδιάς, ήν ό δεσπότης Μιχαήλ 
κατα τους Βυζαντινούς χρόνους ύπεσχετο ώς προίκα πρός τόν 
πριγκηπα τής Αχαίας Βιλλαρδουίνον, πρός ον προσέφερε και 
την χεΐρα τής περικαλούς θυγατρός του ’Αγνής. Φαίνεται oTt 
η αςια τοιαυτης προικος ήτο μεγάλη, αφού αντ’ αυτής άνε- 
κτα την συμμαχιαν τού γαμβρού κατά τού τότε αύτοκρατο- 
ρευοντος Αασκάρεως Ίωάννου ΙΊαλαιολόγου.

Το Πήλιον, ως τείχος γιγάντειον, ώς φρούριον, τό όποιον ή 
καλλιτεχνος φυσις ύψωσεν έκεΐ καί έστόλισε μέ τόσην-φιλα- 
ρεσκειαν καί χάοιν προφυλάσσει τήν κώμην τών Λεχωνίων μετά 
τών άπεράντων περιοχών της από τούς σφοδρούς ανέμους καί 
τας παγερας χιονας. 1 πο τας γιγαντίους πλατάνους μικράς 
τίνος τού χωρίου πλατείας έσταθμεύσαμεν. Ό κορμός ενός 
τών γηραιών τούτων δένδρων κοιλωθείς κατά περίεργον τρό- 
πον, σχηματίζει κάθισμά, είδος θρόνου, έπί τού όποιου ό δια
βατής δύναται καί νά άναπαυθή έν άνάγκγ. Έκαθίσαμεν έ-
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αεί ύπό τήν δροσεράν καί ευεργετικήν του σκιάν, ής τό ποιη 
τικόν ψιθύρισμα, συνώδευε παταγωδώς τό από μικρού ύψους 
άποτόμως κρημνιζόμενον ύδωρ.

Τό (ίχολεϊον το ν  ^ωονοϋ

Ή φλυαρία μας έπαυσεν. Τόσον ή μεγαλοπρέπεια τής φύ- 
σεως μάς έπεβαλε σεβασμόν καί κατάνυξιν, τόσον αί ψυχαί μας 

ή ύψούντο ύπέρ τάς βιωτικάς ιδέας καί σκέψεις.
Αίφνης φωναί μικρών παιδιών ψαλμωδώς από κοινού άπαγ- 

γέλλουσαί τι έπέσπασαν τήν προσοχήν μας. ’Απέναντι μας α
κριβώς ύψούται παλαιός άσβεστόχριστος οίκίσκος, από τού ο
ποίου έφαίνοντο έξερχόμέναι αί παιδικαί φωναί, τή συνοδεία 
βαρυτέρας ανδρικής τοιαύτης. Έπλησιάσαμεν σχεδόν άκροπο- 
δητεί, άνήλθομεν τάς ήμικρηανισμένας δύο πετρίνας βαθμίδας 
καίέστημεν έξωθεν τής ήμιανοικτής θύρας.

Πες το, παιδακι μου Και σύ, ήκούσθη λέγουσα μέ γλυ- 
κύτητα καί χρωματισμόν ύπερτάτης στοργής ή ανδρική φωνή. 
Προετείναμεν ολίγον τήν κεφαλήν καί διά τού ανοίγματος τής 
θύρας είκών συγκινητική παρουσιάσθη πρό τών οφθαλμών 
μας. Υπέρ τά δέκα θρανία στοιχηδόν παρατεταγμένα, έ'φερον 
έπί τών σαθρών καί σκωληκοβοώτων νώτων των τριάκοντα έως 
τεσσαράκοντα παιδάκια από έξ έως δέκα έτών. Άγοράκια 
καί κοιιτσάκια άναμίξ. Πτο/χοενδεδυμένα, πολλά ανυπόδητα, 
άλλα όλα ήμερα, εύχαριστημένα, μέ πρόσωπάκια έ'ξυπνα, 
ζωηρά, μέ μειδίαμα εις τά χείλη, μέ έν είδος αγάπης εις τό 
βλέμμα, τό όποιον δλα είχον προσελκύσει πρός νεαρόν άνδρα, 
ισχνόν, ισχνόν, μέ διηυλακωμένας παρειάς, μέ πενιχρόν, αλλά 
καθαρώτατον ένδυμα καί μέ οφθαλμούς γλυκείς, έκφραστικούς, 
καί φλόγας έκπέμποντας. ΤΗτο ό διδάσκαλος τού χωρίου μέ 
τους μικρούς μαθητάς καί μαθήτριας του. Τίποτε έκ τών γνω
στών πολιτισμένων διδασκάλων τών μεγαλοπόλεων. Ούτε ύ
φος β α σι β ο υ ζ ο υ κ ι κ ό ν, ού'τε άγρια βλέμματα, ούτε άρειμανίως 
εστριμμ.ενοι μύστακες, ούτε φωνή κυοφορούσα κεραυνούς καί 
καταιγίδας, ούτε ράβδος ή βούρδουλας άνά χεί;ας. "Ημερος, 
γλυκυς, τρυφερός, ¿>ς μεγαύείτερος καλός αδελφός τών μικοών, 
απήγγειλε μετά πυρετώδους ένθουσιασικού, αλλά καί μ.ετά 
τέχνης ωραίος πατριωτικόν ποίημα, τό όποιον τά παιδάκια εν 
χορώ έπανελάμ.βανον.
?' Εζητησαμεν τήν άδειαν νά είσέλθωμεν. Δειλός ολίγον, 
αλλα με τούς λάμποντας πάντοτε ώς πεπυρακτωαένους άν
θρακας οφθαλμούς του μάς ύπεδέχθη. Μέ τήν έμ.φυτον εις 
παντα άνθρωπον, αίφνης πρό κυριών ευρισκόμενον φιλαρέσκειαν, 
διηυθυνετο πρός ημάς διορθών λάθρα καί έν σπουδή τόν λαι 

δέτην του, τήν ολίγον άτακτον κόμην του, τό μέ κοντοτέ- 
ρας τού δέοντος περιχειρίδας ένδυμά του.
: Μάς προσεφερε τό μοναδικόν του κάθισμα καί έξηκολούθησε 
το μάθημά του. Τά παιδάκια ομως δέν έπρόσεχον πλέον ό/ς 
,5?ιν· Από του κόσυ,ου τών όνείοων καί τού ένθουσιασικού, έν
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¥ τα είχε μεταφέρει ό ποιητής καί ή τεχνικωτάτη τού διδα- 
®*αλου απαγγελία τά άπεσπασεν αιφνίδια ή έπίσκεψίς μας. Ή 
ροσοχη τών μικρών ομοιάζει πτηνόν δυσκόλως συγκρατούμενον 

|Ι̂ Τον κλωβόν. Η ελάχιστη ρωγμή, τό στιγμιαΐον έστω άνοιγ-
κρκεϊ, οπως τό πτηνόν πετάξγ. Τό έν μετά τό άλλο τά 

μικρά μάς περιιιργάζοντο λάθρα. Αί μικροσκοπία αί μαθήτριαι 
ρέταζουσαι ί*·57* στεριεργείας τά φορέματα καί τούς πίλους

¡/άλλον, ή ημάς, οί μαθηταί ημάς μάλλον ή τά φορέματά 
μας. Ουτω εκ τού πρώτου βλέμματος τών μικρών αυτών αγρο
τών διαφαίνεται τό διακριτικόν ένστικτον τών δύο φύλων. Ή 
κόρη ρεπουσα πρός τούς στολισμούς ιδία, τό άρρεν πρός τήν 
γυναίκα.

’Ενώ ημείς έψυχολογούσαμεν έπί τών μικρών, ό διδάσκαλος 
παρετηρει επίσης οτι άπεβαινε δύσκολον νά τόν ακολουθήσουν. 
Τον παρεκαλεσαμεν νά έπιτρέψν) εις μίαν τών μαθητριών νά 
μάς είπη μόνη της έν ποιηματάκι «Είξεύρουν ολα τά παιδά
κια δεκα εως δεκαπεντε τοιαύτα», άπήντησε μετά γλυκύτητος 
ο καλός παιδαγωγός, θετών τήν χεΐρά του μαλακά καί θω
πευτικά επι τής κεφαλής μικράς τίνος· θέλεις σύ νά μάς εί- 
πγς τίποτε;

Πολλαι μικραι χεΐρες ύψωθησαν, είς σημεϊον προθυμία:, όπως 
παντα είπωσι τι. ’Αλλά ημείς άπεφασίσαμεν οπως παιδίσκη 
!Λε̂ ’:ΖΡοιν  ̂ 'Μ εροθρόν φορεματάκι προτιμηθή. Τό παιδίον ή- 
γερθη καί ήρχισε νά άπαγγέλγ συγκινητικώτατα τό ποιημά- 
τι°ν του μικρού ορφανού. Έφ’ δσον ή απαγγελία έπροχώρει 
προς τα συγκινητικωτερα τού ποιηματίου μέρη, οί όφθαλοιοί 
τού διδασκάλου επληρούντο δακρύων.

Παρεσυρετο και αυτός υπο τής απαγγελίας τής μικράς 
και χαμηλοφωνως την παρηκολούθει. "Ολος καρδιά καί φαν
τασία, ηγαπα τα παιδάκια τού χωρίου του ώς ήγάπα τούς 
καλούς και ενθουσιώδεις στίχους, ως ήγάπα τήν ώοαίαν του 
πατρίδα με τάς θαυμασίας φυσικάς της καλλονάς. Πάντοτε 
μειδιών στοργικώς εςετελει έν τή τρωγλν) έκείν/) τού μικρού 
χωρίου τήν θείαν αποστολήν του μετ’ αύταπαρνήσεως καί εν
θουσιώδους ζήλου, ήν ελάχιστοι συνάδελφοί του αδρότατα ά- 
με.βόμενοι ήσθάνθησάν ποτε.

’Εκ τής τυχαίας αυτής έπισκέψεως άπεκομίσαμεν γλυκυ- 
τατας εντυπώσεις. Ο Γεώργιος Δημόπουλος—αύτό είναι τά 
όνομα τού διδασκάλου—ήτο μία ένθαρρυντική άποκάλυψις, 
μια μικρά καί ζωογόνος όασις έν τή έρήμω τού διδασκαλικού 
σχολαστικισμού, ύπό τόν όποιον μαραίνεται τό μόγα μέρος 
τών έν Έλλάδι παιδικών πληθυσμών.

Α ϊ  Ε Π Ο Χ Α Ι
Eire tr¡r aro ζ ι ή γη σπη^μ^-η με JovÁoúS¡a·

Ζωή *α i re t-ir η χ ’ ώ ιπμψχά μαγεύουνε τό μάτι,
Έ ''ώ π α π ά κ ια  τε.ίαϊ)ονν, ’χεί τζαίΐ,οντ άγγε.Ιούάια, 

Κ’ είτε δμοσιά χαί μνμωδιές ή σψαΐμά μας γεμάτη.

"0.1ο χαμά V’ ό ούρανόη' ή Θά-Ιαασα γεΛάει- 
Μοιάζει ή aro/ζι φαιδρό, ό Ιό fa r  θο παιδάκι,

Χρυσή αυγή πού 'ντροπαλή τόν κόσμο χαιρετάει, 
ΝυφούΛα ΛευχοστόΛιστη, ω/ορφο κοριτσάκι.

Γοργά περνά ή ανοιζι τό χα.Ιοχαίρι ψτάνει·
Ό  ή/ιος χαίει δυνατά , τό μήΛο ωριμάζει,

Τό δρ'σερό τριαντάψυ.ΙΙο τά χρώματά τον χ ά νε ι, 
Νά ’νε σπαρμένο μάλαμα κάθε χωράφι ‘ιιο ιάζει,
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Σάν πρώτα τό γλυκόφωνο δέν χελαϊδεΐ αηδόνι- 
Ά ντρας γεμάτος δύναμι είνε τό χαλαχαϊρι,

Γ ννα ΐχα  ή νύφη γ ίνετα ι, ή χόρη μεγαλώνει,
R a l τήν αύγοϋλα τη γλυκειά διώχνει τό μεσημέρι.

Ά ^λά χι αυτό, άλλοίμονο, 'ς αν αστραπή διαβαίνει' 
“Οπως τά ρόδα 'πέρασαν περνούνε καί τά μη J a , 

'Αναστενάζει δ i '  ή γη 'ς  rd πένθιμα 'ντυμέ·η,
Τά χελιδόνια φεύγουνε xal πέφτουνε τά φύλλα.

Η γαλανή μας θάλασσα βουρχώνει, φουρτουνιάζει· 
Χ λωμιάζ' ό ήλιες, θλιβερά ό ουρανός δαχρύζει,

Τό σχιθρίύπό φθινώπορο αχ ! με τη δε ίλη 'μοιάζει,
Μά xal τ ' άνθρώτου ή παραχμή τό δειλινό αρχίζει.

Μά φεύγει, φεύγει γλήγορα χ' ή έποχυ εκείνη· 
Σφυρίζει άγριος βορεχάς, ή χειμανχά πλαχώ νιι,

Ό  ήλ ος είνε σχοτεινός, δε φα ίνετ ' ή σελήνη,
R a l ολ ή γη τυλίγεται σε κάτασπρο σεντόνι.

Τρίζουν τά δέντρα, τά γυμνά, ή θάλασσα β ιγγά ει,
I  η λα αστράφτει χαϊ βροντά χαί τά στοιχειά ούρ/χάζουν.

Βραδιάζει. Ή  'σέρα ή γλυχειά έπέρασε χαί πάει,
R a l τ ' άχαρα γεράματα με τό χειμώνα  ’μοιάζουν !

Εν Άγυια Κρυσταλλί* Υρυσοβέργη Υασχαλοπ ,ύλου

Θ Α Λ Α Σ Σ Α — Κ Α Ρ Δ Ι Α
Παρήλθεν η άνθοστεφής καί ροδοστόλιστος άνοιξις καί αετ’ 

αυτής εςελιπον βαθμηδόν χαί αί πλεϊσται τής φύσεω; καλλο- 
ναι. Εμαρχνθησαν τά ρόδα, έξηράνθησχν τά άνθη, έκιτρίνισεν 
7) χλοη, ωχριασε το μειδίαμα της έξοχης. Ή τέως ευχαρις

καί δροσερά φύσις άπώλεσε την νεο'τητα, την καλλονήν καί 
μετ’ αυτών φυσικώτχτα καί τους λά τρεις καί θχυμαστάς της. 
Εις άλλην καλλονήν ακακίαν στρέφουσιν ήδη ουτοι τό βλέμμα, 
εις αλλλην προσφέρουσι την αγάπην καί την λατρίαν των.Εις 
τα κράσπεδα της γαλανής καί μαρμαιρούσης θαλάσσης σπεύ- 
δοντες δλοι ζητούσιν απ’ αύτης ζωής ικμάδα διά τά έκνευρι- 
σθέντα υπό τής καυστικές θερμότητος μέλη των, αναψυχήν 
διά την αποναρκωθεΐσαν καρδίαν των. Καί εκείνη ήρεμος 
καί μεγαλοπρεπής φιλεϊ ήσύχως την άκτην. Καί τό μαγευ
τικόν της δέ καί ύγρόν εκείνο φίλημα μας ζωογονεί, καί εις 
έκστασιν θείαν μας έμβάλλει.

Όπο'σην πράγματι καλλονήν, οποίον τερψίθυμον μεγαλεΐον 
ενέχει η αχανής καί κρυσταλλώδης αυτη έ'κτασις, ή περιβάλ- 
λουσα ώς μητρική αγκάλη την γην, ή εγκατοπτρίζουσα τόν 
ουρανόν, ή κατακεραατίζουσα τόν ήλιον εις μυριάδας άδα- 
μάντων, ή άποσπώσα έκ τής σελήνης έκατομμύρι α ψηγμάτων 
χρυσού, ή κυλίουσα επί τής αεικινήτου έπιφανείας της τούς 
παμπληθείς αστέρας ώς τόσους πολυτίμους λίθους !

Ή την αναψυχήν ποθούσα καρδία άοκείται εις τήν έκ τής 
θέας τής θαλάσσης γλυκεϊαν άπόλαυσιν ένω ό αδάμαστος καί 
ανυπότακτος νους ό μετ’ αστραπιαίας ταχύτητος διατρέχων 
τας χοονικάς καί τοπικάς αποστάσεις καί έκ τής θέας σα
θρού τεμαχίου ξύλου παραφερομενος ύπερπηδ  ̂αμέσως τά όρια 
του χρόνου καί των έκτάσεων. Φαντάζεται ουτω τήν ήδη 
γαληνιώσαν καί μαρμαίρουσαν θάλασσαν, ταραττομένην, μυ- 
κωμένην, μανιωδώς πλήττουσαν, καί παραφόρως κατακερμα- 
τίζουσαν τό πλοΐον, ούηνος τά σεσηπότα συντρίμματα λικνίζει 
ή'δη νωχελώς έτί τής γαλανής αυτής έπιφανείας. Άναπαρι- 
στγ ζωηρώς τούς φοβερούς αυτής πρός τόν κόσμον των ναυτών 
αγώνας, οπότε ουρανομήκη καί άφροστεφή ύψοΟσα κύματα α
πειλεί δι’ αυτών τό παν νά καταστρεψη. Διαβλέπει υπό τήν 
διαυγή καί ακτινοβολούσαν ταύτην επιφάνειαν βυθούς άπαι-
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Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
Έπανήλθεν, ένω ητοιμάζετο να ¿ξΑθτ), και μετά τίνος προσπαθείς ηνοιξαν 

τον σύρτην ενθα τά γαρτία ησαν έν τάξει τοποθετημένα."0:αν άντ(γειρεν η Έ- 
στΑλα την κεφαλήν,εΐ5ε τό πλαίσιον :ό όποιον περιέβαλε την Φωτογραφίαν της 
κενόν ό Μιχαήλ άναχωρών του μεγάρου, όπως τοποθέτηση ώς φύλαξ εις τά 
κτήματα των Βωράνδ, είχε θέσει τά πάντα εις τήν θέσιν των.

*11 Έστέλλα ώπισθογώρησεν έντρομος. . .
— Ή εϊκών μου ; ειπε μετά φωνής ήλλοιωμένης, τίς άφήοεσε τήν εί- 

κο'να μου ;
Ό Θεόδωρος δεν άπεκρίθη. Ώς αστραπή διήλθε του πνεύματός του ή ιδέα 

οτι Γσως ή Έστέλλα ήτο ε οχος και ούτος ήπατήθη. Τά λείψανα τής είκόνος 
τά έπι τής τέφρας ευρεθέντα εδικαιολόγουν τήν ιδέαν του ταύτην ;

— Ό íPαϋμóvδoc μοί είπεν Ιχατοντάκις δτι τήν εικόνα μου τήν είχεν έπι 
του γραφείου του. Τό πλαίσιον ει'χομεν άγοράσει μαζή εις τήν οδόν Ειρήνης 
οτι ε’ξελέξαμεν τά γαμήλια κοσμήματά μου. Έγώ ή ιδία τό είχον δώσει εις 
αυτόν. Τίς άφήρεσεν Ικεΐθεν τήν εικόνα μου ; ΓΙαρετήρει τόν νέον άνδρα μέ 
οφθαλμούς μεγαλυνθέντας υπό ανησυχίας και μυστηριώδους αγωνίας. *0 Θεό
δωρος ήννόησεν δτι έπρεπε νά όμιλήιη.

— Προ του ν’ άποθάνη ό Ραϋμόνδος κατέστρεψε τήν εικόνα. Εόρον τεμάχια 
αυτής είς τήν τέφραν.

— Κύριε. · . · είπεν ή Έστέλλα μετά φωνής φοβέρας, κύριε, τούτο δέν 
ζΐναι δυνατόν.

— Είναι αληθές δμακ,άπήντησεν εκείνος συγκεκινημένος,ώσει είχε προφέρετ 
καταδίκην θανάτου.

Ή δυστυ/ής έφερε τάς χεΤρας ίπ\ των κοοτάφων της. Θεέ μου! ¿ψιθύριζε 
τί τφ είπον depot γε ; Ποία κατηγορία ετάραζε τό πνεύμά του διά νά μοι προ- 
ξενήση τόσον κακόν, είς Ιμέ ; . . . ΤΑ !

Έστηρίχθη επί τού ανακλίντρου κλονιζομένη. Ό Θεόδωρος ¿πλησίασε δια 
νά τήν υποστηρίξη.

— Είπέτε, κύριε, τίήδύναντο νά τω γράψουν ; και τί σκέπτεσθε σεις, αφ’ ού 
δεν πιστεύετε πλέον δτι έγώ. · . ·

— Κυρία, ειπεν ό Θεόδωρος μετά σταθερότητος, ά®’ ής οί οφθαλμοί μου 
άνεώχθησαν, νομίζω δτι ό φίλος μου δέ Βιυράνδ θά ειχε χάσει τόν νουν του 
διά νά σάς προξενήση τόσην μεγάλην βλάβην^και θλΐψιν. Μόνον αίφνιδία τρέλ- 
λα δύναται νά ¿ξηγήση και νά . . . δικαιολογήση τήν πράξίν του.

Ή Έστέλλα έρριψε τό βλέμμα έπι τού ήμιανεωγμένου συρταοίου. . .
— Δυστυχή Ραϋμόνόε ! ειπεν, αίφνης καταπραϋνθεΐσα και παρηγορηθεΤσα 

υπό των λόγων ους ήκουσε... υπήρχεν Γσως μυστικόν τι είς τόν βίον του . . .  
Ζητήσατε, Κύριε, τίς οιδε εάν δεν θά κλαύσωμεν επ’ αυτού, όταν γνωσθή η 
αλήθεια.

Διήλθε τότε προ τού Θεοδώρου, χαιρετώσα αυτόν διά νεύματος τής κεφα
λής και εξήλθε κλείσασα άθορύβως τήν θύραν. · . ΈκεΤ.ος τήν ήκολούθησ« δια 
των οφθαλμών, και δταν έξήλθεν άνεστέναξεν.

Άποφασιστικώς, τούς όδόντας συνεσφιγμένους, ώς υπό έσωτερικού θυμου κα· 
τεχόμενος, άνεδίφησε τά πάντα, δέμα πρός δέμα, χαρτίον πρός χαρτίον,
Τ.ην πρός σύρτην. Ό βίος όλόκληρος τού θανόντος διήλθε ολόκληρος πρό των 
οφθαλμών τού φίλου του. *Η ημέρα έ'λινε. Ό  Benoit ήναψε τό κηροπήγ^ν 
καί 'ξηκολούθησε τό έιγον του. ’Αφού έβεδαιώθη οτι τίποτε δέν τω διέφυγεν» 
έκλεισε καλώς τό έπιπλον και έθεσε τό κηροπήγιο·; έπι τής Ιστίας. Τοτ* οί 
ό ¿θαλμοί του προσηλώθησαν έπι τής είκόνος τού στρατηγού αίφνιδίως φωτι* 
οθείσης και παρειήρουν έπιμόνως αυτήν.

Ι^ρτος άταφα λείψανχ τόσων θυχάτων, κκί ¡Λυστηριώ ε̂ι, 
θηϊκυρούς̂  οΟς ούό'εττοτε 5 ;ψα  θνητού προώριστκι νά άντι- 
κρύσγ. Και ούτως ενώ η κκρ ί̂κ εντρυφώ, ό νους έξίστχται καί 
ήχυαχζει την θάλατταν καί σπεύϊει νά την άνακηρύξγ ώς τό 
ρ,εγαλε'-τερον και παρα(5ο;ότερον αεγαλούργηίΑα του Πλάστου. 
Μόνον ά άνθρωπίνη καρ&α Γόνατα-, νά συγκριθγ πρός αύτην. 
Άν και [Λίκρα και αφανής έχει δριως τάς τρικυμίας καί την 
γαληνην της, έχει τά ναυάγια καί τούς καταποντισμούς της, 
έχει τούς αχανείς πυθμένας της καί τά ανεξιχνίαστα καί μυ- 

|,στηριώ^η βάθη της. "Οταν ολέθρια πάθη σπαράττουν τήν καρ- 
ιι ίιαν καί όρμαι άτιθασσοι ώθούσιν αυτήν είς φοβέρας κακίας 
. καί καταστρεπτικά εγκλήματα, τί άλλο είναι αί άπαίσιοι έ- 

κείναι όρμαί ή φοβερός κλύίων, δστις θά κοπάστ) μετ’ ού πολύ 
καί του ̂ οποίου θά μείνουν μόνον τά 6ίκτρά λείψανα ; "Όταν 

Κ ίε αισθήματα γενναία καί ζωηρά κινούν αυτήν είς ενέργειαν 
και δράσιν μη καί τότε £έν όμοιάζτ) πρός τήν πλουτο^ότειραν 

I .θάλασσαν, τήν μεταβιβάζουσαν από τών άπεράντων εκτάσεων 
ρεύματα πλουτισμού καί εύζωι'ας ;

I  Καθώς δε δια τήν αποφυγήν τών κλυδώνων καί ναυαγίων 
■ έφευρέθησαν αί ναυτικαί πυξίδες καί ύψώθησαν οί φάροι, ούτω 

καί πρός εύπλοιαν έν τω άχανεΐ πελάγει της καρδίας στήσω- 
μεν ως φαεινόν φαρον τον πεφωτιτμένον νοϋν. 
ί  Έν Κωνίπόλει

4 ό μ ν α  θ * μ «

|  ΥΓΙΕΙΝΗ Τ Ο Υ  Γ Η Ρ Α Τ Ο Σ
| Εις γυναίκας η άνδρας ύπερβάντας τό εβδομηκοστόν έτος τ-ης 
ήλικίας απαιτούνται προφυλάξεις βλως είδικαί, ίνα διατηρηθή 
ί  ζωή Αί ζωϊκαί δυνάμεις κατά τήν εποχήν ταύτην τού βίου 

■ρκθμηδον έςασθενούν. 'Ομοιάζουν πρός γηρχιάν μηχανήν, η'τι- 
-ολύ είργάσθη, άλλά δύναται νά έργασθή ολίγον ακόμη,’

Εκαιανιάχις 6Ιχε παρ«τηρ^ε1 τά χη,ωτόν ¿χεί,ο δτ,χομ«, 8ί/ω{ 3ώ 
* 2 * κρο,οχ^· ίδλετε τόν μυστηρΐώ?η μίτον Ινός Μ γ μ α τ , ι .  Β=6 χίως 

05 Γ ,Τ ΜΟα'ίλωα£ 3 :4  τε,ευταί“ν οφθαλμούς τοο, δ,ότι
‘ς· ^  ^  ·ΐί0ν “  δΐά μΛλοντα νά

I  « ϊ  παράχληοιν ; Ή ε!χών ίγίνω-
«Ιλλ* £?0νεύ,η· Ή5ύν" °  ν’ άπ°δίίξ!> ό9ωότητα τής Έ -λλ,.; Ηθη Ικρικι νά εχδίχήοτ] τόν θάνατον τον άνίρόί, χ»! νά πρ0ϊϋ.

εχ της χατηγορίας τήν τιμήν τής γυναιχός....
Έλα6 , τ“τ. τό κηροπήγιο» ¿νά χεϊρ«ς χ,ί ¿„βμιαχρΰνθη βήματά τ,να,οπως 

Ε ό «  ’ 71 Χ /,£Ρ°ν· Ε%ίΧν° Τ0 6πατον τάν 5 «  δτι χαί 6 πατήρ
Π.-ς/£ Γ| ό Λ  υΐ° '’ Γ ίγ"νε;0' π0·ί Τ'Ύ, ο ι ί 1 3 Χ/'Ρ ή τις τόν ¿φόνευα«... 
ίχοί Ι™ ϊ ϊ  Ρ“” '~  Η ε1'ιών αί:Γ3 μοΐ πτοξενεί άνεξήγητον ΘΛγητρον, τά
«τι ί) Λ ·600’'','1” !  *λλθ' ε’ Τώρ* μ°'ν0ν έξ,)Τ“ διατΐ χαί ή χ. Μονχλάρ λέγει Κ  ελ*ϊΡ*ν«το υφ’ ολον τοϋ χόσμοο..,.

ειχωνειχε τον; οφθαλμούς οΓτινες ήχολονθονν από τίνος τόν Ββηοίβι έπι 
Κ ! ° - ν Σ ν ? γ“°ίαν * · 1 τάί ¿νειροπςολτίοεις τον, ο! μελανοί βαθείς χαί 

“Ρ^ολμοί πλήρεις τρνφερότητος χαί Ινεργητιχότητος.
■' ϋθηλθε τον δωματίου έχεινοο πλήρη; παραδόξων ίντνπώαεων, χαί «νήλ- 
ί^ μ α -ο (ν!ΧνΤΓ|αίν τίίί ΚιτΛλα?> 3τιϊ μ<!λι; τόν ιίδ«, τόν ήρώτηαε διά του

Γ 'ζ~ Τίποτε, απολύτως τίποτε.
Κ ..Η Χ· 3ε ®ωράνδ δέν Ηει' ε τ3ν έλαχίατην ανγχίνηα,ν,άλλ ’ ή άποθάρρννοις

επΐ τ ° 5 ώρβίθυ πΡ°σ(ύ^  τΚ, τό όποιον ό ΒβηοίεΙ έθεώρει μετά ; ™̂φης ονγχινήοεως.

λί*ν δ:σχολον χ«β3*ον χαί δέν ήξεύρω πόϋς νά σάς «ό. 
ί^ω.^ΓΙάσα λοιπόν Ιλπις άπώλετο.

Ρ'ον χ,^εν εΐν*' '̂'δ*Ι0ν> 6ι’Ιεν “ Θεόδωρος σχεπτιχάς. Γνωρίζετε χαλώς τόν 
ΙΟϋ ®:ρ«τηγον δέ Βωράνδ.

* , - - •{'«'ψ'ΐ
συντριοεται. Εαν όμως περιποιηθώμεν τούς τροχούς αύτνϊς,καί 
~ν γχ,νει την όιατηρησωμεν έν καλή καταστάσει, τότε ή μη
χανή δύναται νά έργασθή έπι πολύν καιρόν ακόμη.

Τά έτη δεν δεικνύουν τήν ηλικίαν. Κράσεις άντέχουσαι πα-
ρατεινουσι την ζωήν μέχρις ηλικίας όγδοήκοντα έτών, ένω ά-
σθενικαι μόλις ζούν πεντήκοντα. Τούτο δεν προέρχεται έκ τ-ής
αδυναμίας τών ίστών. 'Υπάρχουν άτομα κληρονομοΰντα έκ
των προγόνων αυτών ιδιοσυγκρασίαν καί υγείαν ήδη κατε-
στραμμενην, καί άλλα καταστρέφοντα τήν υγείαν αυτών μέ 
διαφόρους καταχρήσεις.

Πολλαί έξ ημών καταβαλλόμεθα έκ τών φροντίδων, τών 
θλιφεων καί τών συνεχών δυστυχημάτων. "Λλλαι πάλιν ύπό- 
κεινται είς τάς συνεπείας τών έλαττωμάτων αύτών, διότι ή 
αγνοούν καί τούς άπλουστέρους ορούς τής ύγιεινής, ή είναι έν 
καταστάσει κοινωνική, ήτις δέν ταίς έπιτρέπει νά τηρούν τάς 
διατάξεις ταύτας.

"Όταν έν τω γήρατι έλλείπουν οί όδόντες, άπαραίτητον εί· 
ναι νά τίθενται τεχνητοί, διότι οί γέροντες έχουν περισσοτέραν 
ανάγκην νά λειαίνουν τάς τροφάς ώς έκ τής αδυναμίας τού 
στομάχου. Τά μέλη αδυνατούν μετά τής ηλικίας καί έτι πε
ρισσότερόν ο στόμαχος, βστις άπαιτεϊ νά διευκολύνωαεν τό έρ- 
γον του. 1 Γ

Οι νεφροί, πρέπει καί αυτούς νά τούς περιποιηθώμεν είναι 
όργανα έπιτελούντα ύψίστην έργασίαν καί είναι απαραίτητον 
*αι δΓ αυτούς μεγίστη προσοχή νά καταβάλλεται. "Ατακτος 
ττεψις βλάπτει αυτούς, καί πάλιν πλουσία τροφή δυσκολεύει 
την λειτουργίαν αύτών. Τό γάλα πρέπει νά είναι ή κυριωτέρα 
τροφή είς τό γήρας.

Οι γέροντες πρέπει νά κινώνται μετρίως, άλλά καί νά έξέρ- 
χωνται καθ’ έκάστην, έάν ό καιρός τό έπιτρέπν). Πολλή τροφή 
*κι ολίγη κινησις έπιφερει την κακήν λειτουργίαν τού ενός ή

πολύ v?0? U 0λίγ0ν· '"  6 Ρ ^όνδο ; ιόν ήγάπα μειά πάθους, άλλά τάν έ'χσσε

— Π.ρ«χ*λεσ«τε τήν , .  Μονχλάρ νά οά; ε?πη δ,τι άπέβλεπε τόν άδελφόν 
της, ίσως εχειθ̂ ν άνχχχλύψωμέν τι σχετιχόν.

■Ητο όρθιος έτοιμος ν ’ άπέλθη· ή Έ ,τΑ λ« τόν]1πλη,ί„ε χ«ί τώ είπε ν » . 
μηλοφωνως: II φωτογρχφί. μ0ν ή πτωχή μου φωτογραφία. .. αυτό μοί προ- 
f V; i  » t j ,  σάς, βιδαιώ. . . .  δέν είχον έπανέλθει είς τό δ ω μ ά ΐ
«χ,ινο. . . οχ. διότι εφοδούμην. . . άλλά δέ, ήξεύρω χαί Ιγώ τί μέ οννε-
χράτει. Φρονείτε οτι ά Ραϋμόνδος άπέθανε χαιαριόμενός με ;

. , 0,^  ε!’' εν 6 Θε<ίδωΡ0« ¿χονμ-'ως έαντοο, δέν δύναμαι· σάς ε’γνώρ.ζε 
οας εξετ.μα χαί δέν άλλάσοει τις γνώμην εί ί ,  λεπτόν. Τήν έξέσχυιν ίοως’ 
χροοέθη,εν, δ,οτι δέν ε’πεθνμε, νά τήν έγγίοη τις μετά τόν θάνατόν τον... ’

Η εξήγη,ις δέν ητο άρχοϋοα, ονχ ήττον χατεπράϋνε μ.χρόν τήν άγω,ίαν 
της Στέλλας, έ τ ε ιν ε  τήν χειρ«; είς τόν πρώην εχθρόν της, χαταοταντα 
ήθη πιοτον φίλον της χαί τόν άφήχε ν 1 άπόλθη ίνεο άλλον άποχαιρετισαου.

 ̂ Ο Θεόδωρος έύεχ« τοο ύγροϋ χαιρον ε’χλείοθη είς τά δωμάτιό, τον, άλλά 
όεν ηοννήθη νά ήονχάση. Τά συμβάντα τής ήμέρας έχείνης άνεχνχώντο είς τήν 
χεφαλήν τον. Ανεμιμνήσχετο τής φωνής τον Ρανμόνδον χαί τής Έατέλλας, 
των οφθαλμών τον στρατηγόν, ονς ε’νόμιζεν δτι είχεν "δει είς πρόσωπο,.μιθ’ον 
ευρίσχετο είς σχέσεις. Είμαι ανόητος, ¿ψιθύρισε· ¿άν τοϋτο ε’ξαχολονθήση νο· 
(Αίζω 6π θα χάσω τόν vouv |xou.

Ή  χ. Μονχλάρ δέν ε’ξήρχετο σχ.δόν πλέον. Ο! ιατροί σννεδούλενσαν νά 
χαθαρίζονν ταχτιχώςατα τόν άέρα τών δωματίων της δίχως νά τήν ε’χθέτονν 
εις τας ατμοσφαιριχας μετχόολάς. Ή  δυστυχής γννή ημέρα τή ημέρα χ»θί- 
στατο^μάλλον αδύνατος χαί εαβννε μετά τάχους. Δέν θά είσαι εντελώς μόνη, 
οταν άποθάνω, έ'λεγεν είς τήν Έστέλλαν. ’Ιδού οτι οί φίλοι μας ήρχισαν νά
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τοΟ έτερου οργάνου. Ο οίνος εις αετρίαν δόσιν είναι ώφελιχ.ος.
Εις το γνήΰας το ψϋχος -ρε~ει ν’ αποφεύγεται- εχει σπου

δαίας συνεπείας. Εις καρόν ψυχρόν η υγρόν, οί γέροντες δεν 
πρέπει νά έξέρχωνται. Νά ένδύωνται οσω τό όυνζτόν υ.ε ¡χάλ- 
λινζ ενδύματα, ζτινζ έν καιρω υ.έν χειικώνος, είνζι θερ(/.ά, 
δροσερά δέ κατά τό θέρος. Φλανελλα λεπτή κατά τό θέρος 
είνζι ώφελιριωτάτν)- διότι οί γέροντες πζρζπονουντζι διά τό 
ψΰχος καί εν και ρω θερμότητας άκου. η.

Οί αισθανόμενοι αδυναμίαν εις την λειτουργίαν των έντερων 
πρέπει νά φέρουν καί εις την κοιλίζν φλζνελλαν, όπως διευκο
λύνεται η λειτουργία των οργάνων αυτής.

"Ας μη εκτιθέμεθα ζποτομως εις καιρόν κακόν καί ιδία εις 
τον αέρα, διο'τι τό αίμα ωθείται από της επιφάνειας εις τα 
εσωτερικά όργανα καί επιφέρει άλλοίωσιν εί'ς τε την κυκλο
φορίαν καί την άναπνοην. Επέρχεται συνεπώς θανατος όιοτι 
ως έκ της συνωθησεως ταύτης απαιτείται μεγάλη προσπά
θεια της καρδίας, ητις έχει εξασΟενησει καί δέν αντέχει πλέον. 
Καί δέν αποθνήσκει μέν αμέσως ό άνθρωπος, αλλά μετά τι- 
νζς ημέρας αναφαίνεται πνευμονία οφειλομένη εις την κακήν 
κατάστασιν των πνευμόνων. Ένιοτε δε καί μία καλη εί'δησις 
εις τόν γέροντα προξενεί συγκίνησιν αίφνιδίαν, καθ’ ήν τό α ί
μα άνερχόμενον εις τόν εγκέφαλον επιφέρει αποπληξίαν. Καί 
θλιβερά συγκίνησις δύναται τά αυτά νά έπιφέρ·/), απαίσια α
ποτελέσματα.

Μαρία Δομών (ιατρός).

ΠαρακαλοΟνται αί κ. κ. συυδρομιήτριαι, αί καθυστε
ρούσα'. μέχρι σιξαερον, τάζ συνορομάς τω ν, νά άποστεί- 
λωσιν αύτάς δσον το δυνατόν ταχύτερου. Ούτω μάς ά- 
παλλάττουν της άνιαράς φροντίοος νά γραφωμεν προς 
αΰτάς ¿πιστολάς, καί οιά τής προθυμίας των μάς ένι- 
σχύουν εις τό έργτν μας. Την αΰτην παρακΛησιν απευ- 
θύνομεν προς τάς κα ί τους κ. κ . άνταποκριτας μας.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Πικραμύγδαλο. Μία όκά ζάχαρη· 14 αμύγδαλα· 7 πικρά. 7 γλυκά. 

Καθαρίζεται την ζάχαρην χαι την στραγγίζετε τήν δίνετε, δοχιμάζοντες εις 
ένα πιατάχι μέ νερό, όταν τό σιρόπι σχηματίζεται κόμβος τότε είναι καλή. 
Όταν χρυώση τήν δουλεύετε χαί τότε έχετε τά αμύγδαλα καθαρισμένα ασπρι
σμένα κοπανισμένα ψιλά, τα βάζετε εΐ; ένα τουλπανάχι και τδ βνέχετε εις τό 
νερό, και Ινόσω δουλεύετε τήν ζάχαρην στίόετι μέσα τό τουλπανάχι μέ τά α
μύγδαλα έως δτου εννοήσετε ότι άρχει χαί τό σερβίρετε.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
II ΛΝΕΑΛΗΐΝΙΟΪ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

’Α ν α χ ω ρ ή σ ε ις  έκ ΙΙε ιο α ιώ ς
Δευτέρα 7 μ. μ. διά Λαύριον, Χαλκίδα, Αιδηψόν, Στυλίδα και Βώλον.
Τρίτη 7 π. μ. δια Κέαν, Κύθνον, Σϋρον, Χαξον, ’Αμοργόν.
Τρίτη 8 π. μ. διά Κύθηρα, Γύθειον, Καλάμας, Κατακωλον, Πάτρας, 

Κέρκυραν, Τεργέστην.
Τετάρτη 7 μ. μ διά Λαύριον, Χαλκίδα, Αιδηψόν, Βώλον, Σκίαθον, 

Σκόπελόν.
Παρασκευή 8 π. μ. δια Σίφνον, Μήλον, Χανία, Ρεθυμνον, Ηρά

κλειον.
Παρασκευή 9 π. μ. δια Χίον, Σμύρνην.
Παρασκευή 12 μεσημβρ. (δια τοϋ Ισθμού) διά Κόρινθον, Λουτρά- 

κιον, Ιΐατρας, Μεσολόγγιον, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, ΓΙαξούς, 
Κέρκυραν, Λευκάδα, ΙΙρέβεζαν, Σαλαώραν, Κόπραινιν και Κρα· 
βασαράν.

Παρασκευή 7 μ μ. διά Λαύριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Αταλαντην, 
Αιδηψόν, Στυλίδα, Ώρεους και Βώλον.

Σάββατον 7 μ. μ. διά Λαύριον, Κύμην καί Σκϋρον.
’Α ν α χ ω ρ ή σ εις  έκ  ΙΙαποών

Πέμπτη 8 μ. μ. κατ’ εύθεϊαν διά Κέρκυραν καί Τεργέστην.

ΓΠ0ΔΗΜΑ.Τ0Π0ΙΕΙ0Ν 

Τ Η Σ  Α Υ Λ Η Σ

I. ΤΣΑΜΗ

Όόοη Γεωργίου Σταύρον.

Λερματα εκλεκτά, τέχνη και καλλαισθησια ευρωπαϊκή, τι- 
■χαί λογικαί κατέστησαν τό υποδηματοποιείου Τσαμη το κατ 
εξοχήν ευνοούμενου τω ν κυριών και αυτής τής Β. Αυλής. Ο 
κ. Τσάμης είναι διά την Ελλάδα δτι ο Παρισινός Ρίηηβ δι* 
την Γαλλίαν.

ΐν νο ο ΰν  τό λάθος τω ν . Αέν ε ίνα ι όλο ι χαχοϊ ώ ; οί άνθρωποι τού Σαιντοβέν. 
Έ χ ο μ ε ν  τόν χ. Β β η ο ίδ Ι . . ,.  δέν εδρομεν εις αύτόν άληθή  φ ίλο ν ;

Έ χ ο μ εν  χαί τή ν  μητέρα του ώ ; φ ίλ η ν , εϊπεν ή  Έ σ τέλλα  διά νά  εόγαρ ι- 
σ τή ση  τή ν  θείαν τ η ς . . .

Τ ή ν  μητέρα  του ; έχει λο ιπόν μ η τέρ α ;^ ά  ! να ! ενθυμούμα ι μ ία ν  λ α μ -  
πράν γ υ να ίκ α , ή τ ις  επ ιμ ελ ε ίτα ι τάς α μπέλους της. Αευ ε ίνα ι ές άριστοχτατιχοΰ 
γένους δ Ε β η ο ίε ΐ ούτος, ά λ λ ’ ε ίνα ι χαλώ ς άνατεθραμμένος. 'Ο Ηαϋμόνδος τόν 
έςετ ίμ α  πολύ π ο λ ύ . . . .  Ποιον έχομεν απόψε εις τό δείπνον ;

  Ή  Έ σ τέλλα  άπεχρίνετο εις δλας τάς Ιρωτήσεις τή ς  θείας τη ς  ά λ λ ’ ό
νους τη ς ήτο ά λ ία χ ο ΰ . Ό τρόπος δΓ  οΰ ώ μ ίλ ε ι ή γη ρ α ιά  δέσποινα περί 
τοϋ Β β η ο ίβ ί έπ λή γω σε τή ν  χαρδίχν τη ς ά χο υσω ς έα υτή ς . Μ ’χρ ι τούδε δέν 
έβλεπεν έν α ύτω  ή  τόν ήθιχόν άνδρα, π ρ ψ η ν αύστησον κρ ιτήν α ΰ τ ή ',  σ ή μ ε
ρον φ ίλο ν , χα ί πάντοτε φ ίλον τοϋ Ρνυμόνδου. Η Ε στέλλα  ποτέ δέν ειχεν ά- 
ξ ιώ σεις άρ ιστοχρατιχάς. Ή  μήτηρ τη ς , εύγενής ούσα , ,ένυμφεύθη  ά πλο ΰν  ά- 
γρονόμον. Ό τρόπος λο ιπόν δ ι’οδ ή χ . Μ οννλάρ ύπ ςβ ίβ νζε  τή ν  θεσιν τοΰ Ββ- 
ηοίδύ τή έφάνη τερατω δώ ; ά δ ι.ο ς  ά λ λ ’ ή  χαλή  τη ς καρδία χα ί ή φρόνησις 
τή ν  έπεισαν δτι ή  γηρα ιά  θεία τη ς  δέν εί/ εν ούδεμίαν ύστεροβουλίαν λέγουσα  
τ α ϋ τ α . Ή οθάνθη δ μ ω ; χαθ’ Ιχ υ τή ν  άφατον επ ιθυμ ία ν  ν ’ άποζημ ιώ ση τό άθώον 
θύμ α , χα ί ή  έχ τ ίμ η σ ις  ή ν  έτρεφεν πρός τόν νέσν άνδρα ηϋξησεν έχ τούτου αί- 

φν ιδ ίω ς .
Ή  χ Μονχλάο παρεχάλεσε τόν Θεόδωρον νά τά ς  έπ ισ χ ίπ τετα ι ενίοτε το έ· 

σπέρ ας .Έ πω φ ελη θε ίς  τή ς  προχλήσεω ς μετέόη παρ’ α δ τα ί. Κ υριακήν τ ινά  Ά λ λ ά  
μ ετα ξύ τω ν λο ιπ ώ ν προσκεκλημένων εύρέθη ώς ξένος σχεδόν χαί τοσοϋτον έ- 
δυοθύμ ησεν, ώστε δέν έπρόφε ε λ έξ ιν  Ή Έ σ τέλλκ  ήλθε π ύη σ ίο ν  τ< υ χ α ί τφ  
ώ μ ίλ ε ι,  π λ ή ν  έ .ε ίνο ς  μόλ ις  άπηχτα , όπερ ή ς χ ισ ,  νά  τή ν ά νησ υχ ή . Π αρ.τήρε: 
δτι τόν Ιβλετο ν  χ α ί έρυθρστης έκάλυψ ε το πρόσωπον του Μ ήπω . δ ι’ άφροσύνης 
τ ινό ς έπρόδωχε τό μυστιχόν, δπερ ή θ .λ ε  νά  χρύψη χ α ί άπό τόν ίδ ιον Ιαυτόν 
του; Τά ψυχρά χα ί αδιάφορα έχ.Τνα πρόσωπα ή .νό η σ α ν  άρά γε δτι ή γ ά π α  ώ ; 
τρ«λλός τήν χήρ«ν τού Ραϋμόνδου δέ Βωράνδ ;

Ή  σχέψις αϋτη  σχεδόν τόν παρέλυσε. . . . ΙνόμΙσεν, οτι αυεχαλύφθη χαι 
προφασισθείς ϋπόθεσιν έπείγουσαν άπήλθεν Ινωρίτερον τώ ν  ά λ λ ω ν .

Εις έχαστον πάθος ώς ε ις  έχάστην τρ ικ υ μ ία ν , π αρουσ ιά ζοντα ι περ ιστάσεις, 
α ΐτ ινες φ α ίνο ντα ι δτι χαταπραυνουν αύτό Αέν ά νη σ υχ ε ί τ ις  δ ι’ έχεϊνο δπερ τόν 
χατεβίβρωσχε τή ν  προτερα 'αν. Αί δςύτεραι θ λ ίψ ε ι ;  χ α ί τύψ ε ις  τή ς  συνειδήσεως 
κατευνάζοντα ι σχεδόν. Ούτως έζη πρό τ ινω ν  μη νώ ν ό Β β η ο ίδ ί. Τό περίεργον 
βλέμ μα γη ρ α ιώ ν  τ ιν ω ν  γυνα ικώ ν τόν έρριψεν α ίφ ν ιδ ’ω ;  εις ώχεανόν πλήρη 
θλ ιβ ,ρ ώ ν περ ιπλοκώ ν. Πρώτον έπρεπε πρό παντό ς νά  χρύψη άπά δλω ν τών 

όφθαλμών τόν άνόητον αυτόν έ ρ ω τ α . . . .

Τ υφλω θεϊσα  Ιχ τή ς  υ ίϊκ ή ς  τη ς στοργής ή μήτηρ του τώ  ώ μ ίλη σ ε  περί γά
μου. Τότε εύρε τούτο πολύ φ υσ ιχ ό ν .’Α λ λ ’ έδώ έν τώ  μεγάριμ δέ Βωράνδ ή Ε* 
σ τέλ λ α  π αρ ίσ τσ το  εις αύτόν ύπό ά λ λ η ν  μορφήν. Είδος φόβου χ α ί ά νησυχ ία ς 
τόν άπεμ ί/ .ρυνεν Ινίοτε τού μ υστικού αυτού έρωτος- ή χήρ* τού Ραϋμόνδου 
έπρεπε νά ,ίν α ι ιερά εις α ύτόν.

Δέ- ήτο ιεροσυλ ία  νά ά γαπήση  τή ν  γυνχ ΐχα  τοϋ φ ίλο υ  το υ , ευθύς σχεδόν 
μετά τόν θάνατόν του ; Τι θά έ εγεν ή Έ σ τ ιλ λ α , έάν έγνώρ ζεν ό τ ι ό Ββηοιθέ 
τή ν ή γάπ η σεν  ευθύ : άπό τή ς  ποώττ,ς ήαέρας ά - κα ί τή ν  έθεώρει ένοχον ;

Κατεοχόμενος μέχρι τού βάθους τή ς χαρδ ας του δ Θεόδωρος, διείδε τ ό «  
κατά π ρ ώ τη ν  φοράν, δτι α ί χατά  τή ς Έ σ τέλλα ς πρ ο καταλή ψ εις  του δέν Ιχρ»- 
νολογούντο  άπο τοϋ τραγικού Ιχείνου συμ βά ντο ς, ά λ λ  άπό ε ιουυς ζηλοτ^ 
π ία ι ,  έμ φυτου θυμ ού, προερχομένου έχ τού άπηγσρευμένου έρωτος, δ ' 
έ τόλμα νά δμολογήση προς έ/.είνην, ήν ό 1 αϋμόνδος ε ίχ εν έχλέξει διά συ,υ· 
γον Τήν ή γ .π ω ν  πά/ςοτε. . . διενοεϊτο· έάν δ Βωράνδ έΓ,η  θα τή ν  έμίσουν 
μεθ’ δσου έρως ο: έχείνη θα τόν ή γά π α  . . Ά λ λ α  δέ. τόν ή γ ά π α  Αέν το» 
ή γά π α  τού τό ε ίπ εν . χαί ή  τύχ η  ήθ-<ησε ώ τ τ ε  νά χ * τα σ τή  χήρ α , ένώ  
παρθένος, μέ τήν ψ υ χ ή ν  ά γ .η ν , ά -ευ . ά ναμ νή σ εω ν. άθώα κα ί συχοφαντηθεισ», 

έλευθέρα νά  έχλέξη έχ εϊνο ν , δν θά ή γά π α .


