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Δια τά ανυπόγραφα αρθρα 
εύθύνεται ή συντάκτις αύτών 

^Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ^

Τά πεμπομιενα ήμιν χειρό
γραφα $] δημοσιευόμενα μή 
δέν Ιπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα και μή δηλουντα 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν είναι δεκτά. 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις , 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςέκτύπωσιν νέας ταινίας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή εΐχοστή πέμπτη Μαρτίου χαι τα θαύματα τής επιστήμης. 

Μαργιώρα Μαυρογένους Β '.— ’Ολυμπιακοί αγώνες Ε '. (ύπό χ. Καλ
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Ή  εικοστή πέμπτη Μαρτίου, ή ήμερα δηλαδή, χαθ ην το 
πρώτον έσήμανεν ό κώδων τής ελευθερίας τοϋ έθνους ημών 
συμπίπτει σήμερον μέ άγγελμα εύάρεστον δια μεγάλην δυστυχή 
μερίδα τής άνθρωπότητος.

Ή  συμπτωσις είναι ευοίωνος, έάν μάλιστα ληφθή ΰπ ’ δψει 
βτι ή ΚΕ' Μαρτίου είναι διά τήν πάσχουσαν έν γένει ανθρωπό
τητα, ή ήμερα τής διά τήν σωτηρίαν τοϋ ανθρώπου ένανθρω- 
πήσεως τοϋ Θεοϋ.

Μέχρι πρό τίνος θαύματα μόνον υπερφυσικά προσεδόκα 
Ελληνικός Χριστιανισμός παρά τής ήμέρας ταύτης. Πολλοί 
ανάπηροι, τυφλοί, κωφοί καί ύπό παντοίων τής φύσεως δεινών 
κατατρυχόμενοι συνηθροίζοντο εις τόν έν Τήνιμ ναόν τής Ευαγ
γελίστριας, προσδοκώντες τήν έξ ύψους βοήθειαν, οπως θερκ· 
ττευθώσιν αί νόσοι των, άνοιχθώσιν οι οφθαλμοί των, άπο· 
τφραγισθωσι τά  ώτά των καί λυθή ή γλωσσά των. 
γ  Σήμερον παρά τά θαύματα τής θρησκείας ή επιστήμη, άρι 
®Τος όιερμην«ύ; τής έν τω άνθρώπω ένυπαρχούσης θείας έμπνεύ 
®£<Λ?, διά τών λειτουργών αύτής κηρύσσει άνά σύμπαντα τόν

Ελληνισμόν τό χαρμοσυνον άγγελμα τής ίδρυσεως φιλανθρω
πικών ιδρυμάτων, σκοπουντων να αποδωσωσιν εις τους έκ γε
νετής κωφαλάλους φωνήν καί λαλιάν.

Μεταξύ τών ύπερφυσικών θαυμάτων τής επιστήμης, άτινα 
άνέδειξαν αύτήν νικήτριαν τής ένιοτε άπονου και δύστροπου φυ- 
σεως, πρωτίστην βεβαίως κατέχει θΙσιν η παροχή τοϋ πολυτι- 
κου δώρου τοϋ λόγου εις τούς κωφαλάλους.

Έάν ύπολογίσωμεν τήν άνιαν, εις ήν καταδικάζεται ο κω
φάλαλος ευρισκόμενος πάντοτε μόνος έν τω  μέσω τής τύρβης 
τής ζωής καί τοϋ κόσμου, μή δυνάμενος νά μεταδιδη τας σκέ
ψεις καί τά  αισθήματα του, άλλ’ ούτε νά μετέχη ίή ς  ηθική; 
καί πνευματικής τών άλλων ζωής, υποβαλλομενος πάντοτε εις 
αιώνιον σιγήν, βεβαίως έξανιστάμεθα κατά τής μητρυιάς φύ- 
σέως, τής τόσον σκληρως βασανιζουσης τας ατυχείς αυτας 
υπάρξεις. Ούδείς ήχος έρρυθμο;, ουδεμια μουσική αρμονία, ου- 
δείς τής ζωής παλμός εισδύει ποτε μεχρτ τής εις ισόβιόν σκο- 
τος καταδικασμένης ψυχής των, άλλ’ ουτε ποικίλλει την μο
νοτονίαν τής ζωής, εις ήν μοιραιως καταδικάζονται τα άτυχη 
αύτά πλάσματα.

Ό  κωφάλαλος είναι εν είδος καταδίκου, οστις γνωρίζει τήν 
ζωήν, άλλά δεν δύναται νά άπολαύση τό ύψιστον και πολυτι- 
μότατον αύτής δώρον, έκεΐνο ακριβώς όπερ διακρίνει τον άν
θρωπον άπό τά  οντα τής κατωτέρας αυτου περιωπής. Είναι εν 
είδος ισοβίου δεσμώτου τοϋ οποίου ή ψυχή καί το πνεϋμα εχει 
τήν δύναμιν νά πτερυγίζγ πρός σφαίρας ύψηλοτερας, άλλα την 
οποίαν κρατεί δεσμιαν ώς έν σιδηοοφρακτω ειρκτή η αμείλι
κτος τοϋ λόγου καί τής άκοής αδυναμία.

Πώς λοιπόν νά μή άποκαλύπτηταί τις πρό τής κοαταιάς και 
πανισχύρου έπιστήμης, ητις ελυσε τά δεσμ.ά, κατερριψε τας 
σιδηράς κιγκλίδας τοϋ σκοτεινοϋ δεσμωτηρίου καί παραλαβοϋσα 
άπό τής χειρός τόν δυστυχή δεσμώτην εισάγει αύτόν εις τον 
κόσμον τής ζωής, άποκαλύπτουσα τούς παραδείσους τοϋ πνευ-
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ματικοϋ βίου και άνατεταννύουσα προ αυτού ευρεις και άπε- 
ράντους τούς ορίζοντας των πνευματικών και ψυχικών άπο- 
λαύσεων ·,

Κατ’ άρ/άς ή έπιστήμ.η εί? πρώτα βήματα της βαι- 
νουσα καί ότρηρόν αύτής εργάτην τον Abbé de 1 Ερββ εχουσα 
κατώρθου μόνον την διά νευμάτων γραφήν καί άνάγνωσιν να 
διδάξη, καί οΰτω εγκυκλοπαιδικήν να παρέχη εις τούς ·,·.ωφα- 
λάλους μόρφωσιν. Διά τής γραφίδο; καί τών βιβέίων έκοινω- 
νουν τότε οί κωφάλαλοι μετά του λοιπού κοσμου. Ά λλ ’ ή 
έπιστήμη δεν ήρκέσθη ε’ς τό λαμπρόν αυτό κατόρθωμά της. 
Ακάματος καί ανεξάντλητος δεν οπισθοχωρεί, προκειμένου να 
παρέξη καί τήν έλαχίστην συνδρομήν της ε’ ς τήν πάσχουσαν 
ανθρωπότητα.

Έξοχος τής επιστήμης μύστης ό Samuel Hernicke έφεϋρε
τον τρόπον νά λύη τήν δεσμευμένην τών κωφά·) άλων γλώσσαν 
καί άντί τών τέως άνάρθρων καί άλογων ηχων, οι κωφάλαλοι 
διδασκόμενοι καταλλή) ως δύνανται νά λαλώσιν άπταίστως καί 
να έννοώσι τούς μεθ’ ών συνδιαλέγονται μόνον έκ τής άπλής 
τών χειλέων εκείνων κινήσεω·.

’Αλλά τό μέγα τοϋτο τής επιστήμης εύεργέτημα, ή ύπερ- 
τάτη αύτη τών αποκλήρων κωφαλάλων άνακούφισις καί ευτυ
χία δεν είναι προσιτή μέχρι σήμερον μόνον ε:ς τούς Έλληνό- 
παιδας τών δύο φύλων, διά τον άτλούστατον λόγον, ότι ούδέν 
έν Έλλάδε ίδρύθη μέχρι τοϋδε κωφαλάλων μορφωτήριον, ού- 
δεμία παρ’ ούδενός μέχρι τοϋδε ε’χε ληφθή ΰπερ αυτών πρόνοια.

Κατά στατιστικήν τής Κυβερνήσεως εις χιλίους εκατόν α 
νέρχονται μόνον οί έν τή ελευθέρια Έλλάδι κωφάλαλοι, πολύ δε 
μεγαλήτερος βεβαίως ό αριθμός αυτών ε’ ς τόν καθ’ άτασαν 
τήν ’Ανατολήν διεσπαρμένον Ελληνισμόν. Καί όμως πάντες 
ούτοι έγκατελείφθησαν άπόνως μέχρι σήμερον εις τήν τύχην 
των, διά τήν ελλειψιν πρωτοβουλίας καί αποφασιστικότητας, 
μέχρι πρό τίνος δε καί προσώπου καταλλήλως παρεσκευασμ-έ- 
νου, ΐνα άναλάβη τό εύγενες εργον τής μορφωσεως αϋτών.

Ά λ λ ’ ήδη καί οί ίδικοί μας κωφάλαλοι θά λαλήσουν, καί 
αυτοί θά χαροϋν καί θά απολαύσουν τό ώραϊον καί ευεργετικόν 
τής επιστήμης δώρον, καί εις αυτούς θά άναπετασθώσιν εύ- 
ρεϊαι αί πύλαι τής πνευματικής καί κοινωνική; ζωής.

Ε’ς τόν κ. Δανιήλ Σουρμελήν άρχαΐον τής πόλεώς μας πα ι
δαγωγόν καί διευθυντήν επί μακράν σειράν ετών Λυκείου καί 
Παρθεναγωγείου ιδιοσυντήρητου οφείλεται ή πρωτοβουλία τής 
συστάσεως Παρθεναγωγείου κωφαλάλων, ώ ; εις τόν κ. Α. Δ. 
Γραφειάδην, τόν υποδιευθυντήν του ’Ορφανοτροφείου Χατζή 
Κώνστα, τόν σπουδάσαντα έν Γερμανία τήν μέθοδον του Sa
muel Heiuicke ή ΐδρυσις άρρεναγωγείου τοιούτου.

"Ωστε οί ατυχείς γονείς, οΐτινες μ.έχρι σήμερον είχον τήν λύ 
πην νά ΰφίστανται τόν αντίκτυπον τής μαρτυρικής τών τέκνων 
των παθήσεως, άπό σήμερον δύνανται νά έλπίσωσιν εις μέλλον 
αίσιώτερον δΓ αυτά.

Επειδή όμ.ως ή φιλανθρωπία δεν ήννόησε μέχρι τοϋδε τήν 
ανάγκην καί τήν ύποχρέωσιν νά στρέψη τήν προσοχήν της καί 
πρός τας ατυχείς αότάς υπάρξεις, αΐτινες άπό αχρήστων μαρ
τύρων δύνανται νά μεταβληθώσιν εις εύέλπιδας καί επωφελείς 
τής κοινωνίας παράγοντας, διά τοϋτο οί ίδρυταί τών εκπαιδευ
τηρίων τών κωφαλάλων εύρίσκονται εις τήν ανάγκην νά ορίσω - 
σι δίδακτρα καί τροφεία διά τούς μαθητάς των, μή ύπερβαί-

νοντα άλλως τε τα δια τούς υγιείς καί κοινούς ύποτροφους τών 
διδακτηρίων τοιαϋτα.

’Εάν μάλιστα ληφθώσιν ΰπ ’ οψει τα έξοδα, άτινα άπαιτοϋν- 
ται διά τήν ΐδρυσιν εκπαιδευτήριου τροφίμων μαθητών και δια 
τούς άσυγκρίτω τώ λόγω μ,είζονας κόπους, εις ούς υποβάλλον
τα ι οί τήν έκπαίδευσιν τών κωφαλάλων άναλαμβάνοντες, εκ
πλήσσεται τις πώς μόνον άντί εκατόν τριάκ.οντα πεντε δρ. χαρ. 
άναλαμβάνωσι πάσαν δαπάνην τροφής, συντηρήσεως και διδα
σκαλίας οί ίδρυταί τών σχολείων τών κωφαλάλων.

Βραδύτερον εάν ή φιλανθρωπία τείνη πρός τους κυρίους τού
τους άρωγόν χεΐρα, τότε θά δε/θώσιν ευχαρίστως καί άπορου? 
παΐδας έκ τών δύο φύλων δωρεάν.

Καί εις μέν τό Παρθεναγωγεΐον γίνονται δεκται μαθητριαι 
κωφάλαλοι άπό τεσσάρων 'έως δέκα τεσσάρων έτών, εις δέ το 
τών άρρένων άπό 7— 1 ί έτών.

Μ Α Ρ Γ ΙΠ Ρ Α  Ν· Μ Α Υ Ρ Ο Γ Ε Ν Ο Υ Σ

Τό γένος Σκαναι/ή 

Β '.
"Οπως αί δόξαι καί αί τιμαι δεν έπηρέασαν ποσώς τόν αό

ρατόν χαρακτήρα τής Έλληνίδος πριγκηπισσης, ουτω και αι 
καταδρομαί τής τύχης δεν ίσχυσαν εις τό νά μειώσουν το θάρ
ρος της καί νά έξαντλήσουν τήν υπομονήν της. Αί Έλληνιδες 
τών χρόνων έκείνων ειχον μορφώσει χαρακτήρα, άνάλογον προς 
τόν πλήρη κινδύνων καί περιπετειών βίον τοϋ τότε Ελληνισμού. 
Αί ’επιφανείς μάλιστα κατέχουσαι θεσεις, αί μετ’ ισης ταχυτη- 
τος καί ευκολίας άνερχομεναι μετά τών συντρόφων των τας 
βαθμίδας τών πολιτικών άξιωμάτων ώς καί τάς πρός την άγ- 
χόνην άγουσας ειχον άποκτησει τό σθένος, την μετριοπάθειαν 
καί τήν καρτερίαν, δι’ ών άντεμετωπιζον τας φρικοιδεστερας 
τών δυστυχιών καί άνεδίχοντο τάς άντιστροφους τής τύχης 
μεταβολάς.

/ * - ' ' '*Οταν ό άνηρ ε<υπτεν ανίσχυρος εν τη  παλΥ) και προς τους
ομοεθνείς καί πρός τούς έ/θρους άντιζηλους και διωκτας, όταν 
θϋμα τοϋ δόλου καί τοϋ καθήκοντος ’εκαλείτο να πλήρωσή δια 
τής κεφαλής καί τοϋ αίματός του τον προς την δουλην πατρίδα 
φόρον, ή σύζυγος ώφειλε νά ζήση και νά μεταδωση είς τα  ά- 
πορφανούμενα τέκνα τήν πολύτιμον παρακαταθήκην τής θρη
σκείας καί έγκαρτερήσεως, δι’ ών έκυοφορεΐτο και άνεπτυσσετο 
ή ιδέα τής έθνικής ήμών παλιγγενεσίας.

Ό  Νικόλαος Μαυρογένης ύπέκυψε καί αΰτίς εις τήν κοινήν 
περίπου τύχην τών πλείστων έκ τών ήγεμονευσάντων Ελλή
νων, άφοϋ δια τής πολ.ιτικής δεξιοτητος καί τοϋ άκαταμαχη- 
του θάρρους του έπανειλημμένως ήμπόδισε τάς εισοολάς τών 
Αυστριακών ε’ς τήν χώραν του καί ύπηρήσπιτε δια τοϋ ςιφους 
του σπιθαμήν πρός σπιθαμήν τό έδαφος τών παριστριων ήγε- 
μ,ονιών.

Ευθύς ώς αί ταραχαί καί ή έμπόλεμος τής χώρας κατάστα- 
σις ήπείλουν τήν ησυχίαν τής ο’κογενείας του, ό Νικόλαος 
Μαυρογένης άπέστειλεν αυτήν μετά πολυπληθοϋς άκολουθίας 
ε’ς Κ)πολιν πρός μείζονα τής ζωής καί ησυχίας των άσφάλειαν. 
Έν τή μέθη τής δόξης έλησμόνησεν,ότι ό κίνδυνος άκριβώς ήτο 
έκεΐ, καί ό,τι έφοβεΐτο παρά τών δεδηλωμένων πολεμίων του 
Αυστριακών, ώφειλε νά άναμένη άκριβώς παρ’ έκείνων είς τήν
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ΰπηοεσίαν τών οποίων κατηνάλωσε τά ωραιότερα και άκμαιο- 
τερα τής ζωής του έτη.

Πολλοί καί έν τή περιστάσει ταύτη κατεμέμφθησαν τους 
Φαναριώτας ηγεμόνας, διότι ύπερησπιζον τα συμφέροντα τοϋ 
δεσπότου καί κυριάρχου τής πατρίδος των κατά τών χριστια
νών Αυστριακών Ά λ λ ’ αρα έν τή πολιτική όξυνοία των οί άν- 
δρες έκεΐνοι δεν έννόουν, ότι άπονέμουν έκδούλευσιν μεγάλην είς 
τήν ιδίαν πατρίδα, άπομακρύνοντες τήν πρός αύτήν γειτνίασιν 
λαοϋ ’επικινδύνου διά τό πολιτικόν μέλλον της, λαοϋ, όστις τοι- 
αύτην έρρωμένην άντέταξε βραδύτερον άντίστασιν ε’-.ς τήν απε-
λευθέρωσιν αυτής ;

"Οπως δήποτε ό Μαυρογένης άφοϋ μετά τας άλλεπαλλη- 
λους νίκας του έλαβε τόν ΰπέρτατον κληρονομικόν τίτλον τοϋ 
ήγεμόνος τής Βλαχίας και Μολδαυΐας, άφοϋ ήξιώθη καί τοϋ 
βαθμοϋ τοϋ γενεκοϋ στρατάρχου τών τε ’Οθωμανικών και Βλα
χικών στρατευμάτων, εί; τήν πρώτην κατά τώ# ηνωμένων Α υ 
στριακών καί Ρώσσων ήτταν διεβλήθη προς την Οθωμανικόν 
Πύλην ώ ; προδότης καί κατεδικάσθη είς τον δι άποκεφαλισμοϋ 
θάνατον, έπισυμβάντα τον ’Οκτώβριον τοϋ 1/90 εις Βελιναν 
τής Βουλγαρίας, έπί τής βασ λειας του Σουλ,τανου _̂ ελιμ. III.

"Εκαστος έννοεί τήν τρομεράν θέσιν τής ατυχούς έκπτωτου 
ήγευ.ονίδος, τή ; άπορφανωθείσης τοιουτου συζυγου μετα τών 
εννέα άνηλίκων αύτας τέκνων. Δεν ήτο μόνον ό σπαρακτικός 
πόνος τοϋ αιφνίδιου καί μαρτυρικού θανάτου τοϋ συντρόφου τοϋ 
βίου της, τόν όποιον δεν είχε τουλάχιστον τήν ευτυχίαν νά πα- 
ρηγορή καί έησχύη κατά τας τελευταίας τής ζωής του φρικω- 
δεις στιγμάς, άλλ’ ό κίνδυνος ον διέτρεχον τά όρφανά της,όστις 
Ιπληττεν έτι όδυνηρότερον τήν καρδίαν τής δυστυχούς μητρός. 
Ενταύθα ή Μαργιώρα Μαυρογένους άναδείκνυται άληθώς με
γαλοφυής γυνή καί έξοχου στοργής καί αΰταπαρνήσεως μήτηρ.

Γινώσκουσα έκ πείρας, ότι αί πλεΐσται καταδιώξεις τών Φα- 
ναριωτών είχον ώς έλατήριον τήν δήμευσιν τοϋ μεγάλου αυτών 
πλούτου, έσκέφθη νά άφοπλίση τούς διώκτα; τοϋ συζύγου της, 
οΐτινες πιθανόν νά έπεξέτεινον τήν άκειλικτον καταφοραν των 
καί κατά τών κληρονόμων τσϋ μεγάλου ’εκείνου πλούτου. Πά
ρε/ ώρησε λοιπόν οίκε.οθελώς άπαταν τήν κινητήν καί άκίνητον 
περιουσίαν της είς τό ταμεΐον τής Οθωμ,ανικής Πύλης, και 
οΰτω ήδυνήθη νά έξασφαλίση τουλάχιστον τόν άνεκτίμητον δΓ 
αύτήν πλούτον, τήν ζωήν τών ορφανών τέκνων της, μετά τών 
όποιων κατά τά  πρώτα τής χηρείας της έτη έζησεν έν στερήσει 
καί άθλιότητι.

Ά λ λ ’ ή Μαργιώρα δεν έχασε τό θάρρος ττς, ά λλ ’ ούτε π ά 
σαν έλπίδα νά ίδη τά τέκνα της συνεχίζοντα τό έργον τοϋ πα- 
τρόςτων. Έμενεν έν τή άφανεία, έφ’ ότον ένόμιζεν άδύνατον 
τήν νίκην, κχί άφινε τό όνομα τοϋ άδικηθέντος συζύγου διασυ 
ρόμενον καί προπηλακιζόμενον, έφ’ όσον οί εχθροί αύτοϋ διηύ- 
θυνον τάς τύ^ας του ’Οθωμανικού κράτους.

Ευθύ; οαως ώς ο προκαλεσζς την καταττροφην και τον θά
νατοί τού Μαυρογίνοος Εουρ^ττουκ^η πατα ; υττείνετεν εις δυτ 
μενειαν, ή Μαργιώρα εσπευσε νά διεκδικητή παρά τού Σουλ
τάνου το δίκαιον τού συζύγου της, εκθετουσα δι αναφοράς της 
την εναντίον αυτού εζυφανθεισαν δολοπλοκίαν. Την αναφο^αν 
ταύτην εδωκε προς τον νεωτερον τών υιών της, παιδίον το.ε 
μικρόν, και καθ’ ην στιγμήν ο Σουλτάνος έπανηρχετο εκ τού 
προσκυνήματος, φίλος τις τής οικογένειας ΰψι· σε τόν μικρόν

έπί τών βρα/ιόνων του, ούτο; δε εγειρων υπερ την κεφαλήν 
του τό έγγραφον είλκυσε τήν προσοχήν τοϋ Σουλτάνου.

Δεν έβράδυνεν οΰτω νά άποδοθή πλήρης δικαιοσύνη παρά 
τοϋ κυριάρχου πρό; τήν Έλληνίδα ήγεμονίδα και νά διατρα
νωθούν έπισήμω; τά  αισθήματα τής μεταμέλειας αυτου πρός 
τήν οικογένειαν τοϋ άδίκως ύποστάντος τον σκληροτερον και 
άτιιιωτικώτερον τών θανάτων. Ά π ασ α  ή παρ’ αυτής παρα- 
/ωρηθεΐσα περιουσία τή έπεστράφη σχεδόν άθικτος καί προ ■ 
στασία άληθώς πατρική άπενεμήθη παρά τής 'Υψηλής Πύλης 
πρός τά άπροστάτευτα τής ήγεμονίδος τέκνα.

Τοιοϋτο μάλιστα υπήρξε τό πρός τά τέκνα τής έκπτωτου 
ήγεμονίδος ’ενδιαφέρον τοϋ Σουλτάνου, ώστε λέγεται,ότι ο γ ά 
μος τής πρωτοτόκου Ουγατρός της Σμαράγδας μετα τοϋ πριγ- 
κηπος Σκαρλάτου Καλλιμάχη οφείλεται είς αύτήν τήν πατρι
κήν τοϋ Σουλτάνου μέριμναν. Ούτος έκάλεσε παρ’ αύτώ τον 
νέον πρίγκηπα καί τώ ύπεσχέθη τόν θρόνον τής Μολδαυΐας, εαν 
έλάμοανεν ώς σύζυγον τήν νέαν καί ώραιαν ήγεμονόπαιδα, ήτις 
όπως έντός έλαχίστου χοόνου έγένετο ήγεμονίς τής Μολδαυΐας 
καί σύζυγος ένός τών ένδοξοτέρων καί εύεργετικωτερων ηγεμό
νων, τοϋ Σκαρλάτου Καλλιμαχη·

"Αξιόν δέ ιδιαιτέρας παρατηρήσεως καί άριστον ίσως συστα
τικόν ΰπερ τής Μαργιώρας Μαυρογένους ε’ ναι ή εξαιρετική ανά
πτυξες καί μόρφωσις τών \\ θυγατέρων αύτής, αΐτινες κατελα- 
βον ύψηλάς καί δ.ακεκριμένας θ ’σεις έν τή κοινωνία τών χρό
νων έκείνων. Ένω οί υιοί τη ; ΰπερ τή ; άγωγής καί μορφωσεως 
τών οποίων ιδιαιτέραν βεβαίως ό ήγεμών είχε λάβει προνοιαν 
εζησαν κα! άπέθανον άσημοι, τής οικογενειακής εύκλειας και 
δόξης συνεχισθείσης διά τών θυγατέρων, πράγμα ολίγον άσύνη- 
θες διά τήν ιστορίαν τών δυναστειών.

Κατορθώσασα δέ οΰτω διά τής λογικής αΰταπαρνήσεως καί 
τοϋ θάρρους τη ; νά άνεγείρη έφ’ όσον ήτο δυνατόν τον εκπε- 
σόντα ήγεμονικόν οίκόν της καί νά άντικαταστήση τήν έπί τών 
παριστριων χωρών έπιρροήν τοϋ συζύγου της δια τής των ^ήγε
μονευσάντων γαμβρών της Σκαρλάτου Καλλιμαχη και Κ Νεγρη, 
τών όποιων ό τελευταίος ύπήρξε καί είς τών φανατικωτέρων 
οπαδών τής Φιλικής εταιρίας καί τών πρωτομαρτύρων τή ; Ελ
ληνικής έπαναστάσεως, ή Μαργιώρα Μαυρογένους έξησφάλισε 
δΓ έαυτήν ώραίαν έν τή ιστορία τών Ελληνιδων ήγεμονι ων 
σελίδα, ήν έπαξίως έσυνέχισαν αί θυγατέρες αυτής.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ς · .

Καί ήδη αετά τό πέρας τών ιερών άγώνων έκαστος έπέστρε- 
φεν είς τά  ίδια. Ύπό τά σύσκια τής ίεράς Ά λτιος δένδρα δέν 
ά.τήχουν πλέον οί γέλωτες καί αί έπευφημίαι τοϋ πλήθους . . .̂ 
"Ακρα σιγή έπεκράτει άνά τήν πεδιάδα τής ’Ολυμπίας και μ.ό- 
νον οί τών θεών ύπηρέται περιεφέροντο άνά τούς πολυπληθείς 
βωμούς προσφέροντες θυσίας τώ τών Θεών πατρι . . . .

Ά λ λ ’ όμως ή ιερά πόλις δέν εμενεν έπί πολύ έρημος. Μετ’ 
ολίγους μήνας άλλαι θρησκευτικά! πανηγήρεις προσείλκυον προσ- 
κινητάς. Ά νά  πενταετίαν έτελοϋντο έορται προς τιμήν τής 
άρχαίας πολιούχου θεάς τής Πίσης, τής "ίΐρας, έξ ού καί 
Ή οα ϊα  ώνομάσθησαν. Κατά τόν Παυσανίαν τά Η ρ α ία  έσυ- 
στησεν ή ’ Ιπποδάμεια διά νά ευχαρίστηση οΰτω; ειπεΐν την
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"Ηραν διά τούς μετά τοϋ Πέλοπος γάμους αύτής. Κατ’ άλλους 
έσυστήθησαν έπί τυράννου Δαμοφώντος, ότε ίριδες ήγέρθησαν 
μεταξύ "Ηλιδος καί ΙΙίση;· τή μεσάτε ίγ δε δέκα εξ Ήλείων 
γυναικών έπήλθεν ή συμφιλίωσις.

Εις τάς έορτάς ταύτας έτελοϋντο αγώνες δρόμου, οί όποιοι 
περιωρίζοντο μόνον ε’ς τάς ’Ηλείας νεάνιδας. Διηροϋντο δ’ αύται 
καθ' ηλικίας—αί νεώταται ήγωνίζοντο πρώται, καί κατόπιν αί 
κατά την ηλικίαν δεύτεραι. Αί άγω\ιστρίαι προ τής εορτή; 
έκαθαρίζοντο εν τή Πιέοα κρήνη καί έθυσίαζον χοιρίδιον. ’Έτρε - 
χον δε λυσίκομοι, φέρουσαι βραχύν χιτώνα μέχρι τοϋ γόνατος 
καί τόν δεξιόν ώμον γυμνόν εχουσαι. Ή  νικήτρια Ιλάμβανεν 
ώς βραβεΐον στέφανον ελαίας καί τεμάχιον βοός έκ τής τή "Η:α 
θυόμενης· έπετρέπετο δ’ αυτή ν ’ άναθέση την εικόνα αυτής γε- 
γραμμενην έν τώ ίεοώ τής Ή ρας.

Κομ,ψός ναός παρά τούς πόδας λόοου τινός τοϋ Κρονίου ορούς 
ήτο αφιερωμένος τή βοώπιδι θεγ, Ή ραϊον κληθείς, θεωρείται 
δε ώς ό αρχαιότερος πάντων τών έν Έλλάδι ευρισκομένων 
ναών. Έν τώ μέσιρ τοϋ ναοϋ, έπί θρόνου έκ χρυσοϋ καί έλέφαν- 
τος έκάθητο ή θεά καί παρ’ αυτήν ΐστατο ό τοϋ Όλυμπου βα
σιλεύς. Τό άγαλμα τής θεάς έκάλυπτεν αραχνοειδής πέπλος, 
ον ΰφαινον δέκα εξ Ή λεΐαι γυναίκες έκ τών έγκριτοτέρων καί 
ό όποιος άνειεοϋτο καθ’ έκάστην έορτήν. Αί γυναίκες δ’ αύταε 
ώρίζοντο ώς Έλλανοδίκαι εις τούς αγώνας καί έξελέγοντο έκ 
τών δέκα έξ φυλών τής Ηλείας. Κατά δέ τάς έορτάς έξετέλουν 
διαφόρους χορούς.

Εις τόν σηκόν τοϋ Ηραίου έναπέθετον τά άγάλμ.ατα, τά 
όποια εφερον ώς αναθήματα· έπίσης ούτος έχρησίμευε καί ώς 
θησαυροφυλάκιον τοϋ ’Ολυμπίου Διός. Ένταϋθα εκειτο ό κο- 
λοσσαΤος έκ χρυσοϋ Ζεύς, ός ΰπό τοϋ Παυσανίου άναφέρεται 
καί πλεΐστα άλλα χρυσελεφάντινα καί έξ άλλης ύλης θεών 
αγάλματα. Έν αύτω τώ Ή ραίφ εύρίσκετο τέλος καί τό περί— 
φημον τοϋ Έρμοϋ άγαλμα.— « Έ ρ ιιη ν  λ ίθου , Δ ιόνυσον δε 
ψέρει νή π ιο ν , τέχ νη  δέ έ σ η  Π ρ αξιτέλο υς» .— Τό άγαλμα 
τοϋτο άνευρεθη τώ  1877 καί θεωρείται ώς τό κάλλιστον τών 
έν Όλυμπίρι ευρημάτων, είναι δέ θαυμα-τίως διατετηρημένον. 
Ό  θεός, νεανίας χαρίεις, άκουμβά έπί κορμοϋ δένδρου, έπί τοϋ 
όποιου είναι έρριμμένος ό μανδύας αύτοϋ'έπί τοϋ άριστεροϋ βρα- 
χίονος τοϋ Έρμοϋ κάθηται ό Διόνυσος πα~ς, ος τήν μίαν χεϊοα 
εχει έπί τοϋ ώμου τοϋ θεοϋ, τήν δ’ άλλην ΰψωμένην ποός άν- 
τικείμενόν τ ι, τό οποίον ό Ερμής τώ  δεικνύει. Τό αντικείαενον 
τοϋτο θά ήτο ή σταφυλή ή βαλάντιον, σύμβολον τοϋ Έρμ.οϋ, 
τό όποιον ούτος έκροτάλιζεν, ϊνα διασκεδάση τό παιδίον. Τήν 
κεφαλήν τοϋ θεοϋ, ώς εικάζεται, έκόσμει μετάλλινος στέφανος 
εις δέ τήν άριστεράν χε~ρα φαίνεται, ότι έκράτει τό κηρύκειον. 
Τό αριστούργημα τοϋτο τής αρχαίας γλυπτικής, ό Έ ρμης, 
δεν είναι έκ τών καλλιτέρων έργων τοϋ ’Αθηναίου καλλιτέχνου. 
όποια λοιπόν θά ήσαν τά αριστουργήματα αύτοϋ ώς ήτο ή 
’Αφροδίτη τής Κνίδου ! Κατά τήν τών αρχαίων Ελλήνων γνώ 
μην, αύτός υπέρ πάντα άλλον προσήγγισε προς τήν άληθή τής 
φύσεως άποτύπωσιν. Έκέκτητο τήν δύναμιν, ώς ούδείς έν τή 
άρχαιότητι, ν’ άποτυπώνη εις τάς κεφαλάς ή τά πρόσωπα δ·.’ 
ά ιδίως έθαυμάζετο, τά τής ψυχής πάθη . . . .

Οί ’Ολυμπιακοί αγώνες, οί τοσαύτην έν τή άρχαιότητι φή
μην άποκτήσαντες κατηργήθησαν διά παντός έπί τοϋ αύτοκρά- 
τορος Θεοδοσίου, κατά τό δέκατον έκτον ετος τής βασιλείας

του, τώ 394 μ. X. Μετά τήν έποχήν ταύτην τό θαυμάσιον 
έκεΐνο άγαλμα τοϋ ’Ολυμπίου Διός μετέφερον ·ε’ς Κωνσταντι · 
νούπολιν οί δέ βάρβαροι έπυρπόλησαν τόν μεγαλοπρεπή ναόν. 
Σεισμός συνεπλήρωσε τό εργον τών βαρβάρων κατακρημνίσας 
τά έναπομείναντα έρείπια. Τήν τελείαν δέ καταστροφήν έπέ- 
φερεν ό ’Αλφειός ποταμός έξελθών τής κοίτης του καί κατα- 
πλακώσας τά έρείπια. Χάρις όμως ε’ς τάς άνασκαφάς τών Γερ
μανών θαυμάζομεν νϋν τά έρείπια τών ναών καί τών πολλών 
έν αύτοΐς αριστουργημάτων !

Μετά τά ’Ολύμπια κατά δεύτερον λόγον ή'ρχοντο τά "Ισθμια 
τελούμενα άνά παν τρίτον ετος έν τω Κορινθιακω Ίσθμω, έν- 
τός τοϋ τεμένους τοϋ ΙΙοσειδώνος. Κατ’ άρχαίαν παράδοσιν τά 
"Ισθμια ήσαν έπικήδειοι αγώνες διά τόν υιόν τής Ίνοϋς Μελι- 
κέρτην. Κατόπιν δέ ό Θησεύς μετέτρεψε τούς αγώνας προς τ ι
μήν τοϋ Ποσειδώνος. Οί νικηταί έστεφανοϋντο διά στεφάνου έκ 
σελίνων, άργότερον δέ έδίδετο καί κλάδος φοίνικος.

Κατά τρίτον λόγον ήσαν τά Πύθια· ταϋτα έτελοϋντο τό 
τρίτον ετος έκάστης Όλυμπιάδος, προς τιμήν τοϋ ’Απόλλωνος, 
τής Άρτέμιδος καί τής Λητοϋς εις τό Κρισσαΐον πεδίον κεί
μενον πλησίον τών Δελφών. Τούς αγώνας τούτους 'ίδρυσεν α ύ
τός ό ’Απόλλων άφ’ού έφόνευσε τόν οφιν Πύθωνα.Εις τά Πύθια 
προΐσταντο οί μουσικοί αγώνες, καθ’ οΰς οί νικηταί έλάμβανον 
στέφανον έκ δάφνης.

Ή έτέρα τών τεσσάρων μεγάλων εορτών τών αρχαίων Ε λ 
λήνων έκαλεΐτο Νέμεα. Ταϋτα έτελοϋντο άνά παν τρίτον ετος 
εις τ ι δάσος κείμενον μεταξύ τών Κλεωνών καί Φλιοϋντος προς 
τιμήν τοϋ Ήρακλέους φονεύσαντος τόν Νεμαΐον λέοντα- κατ’ 
άλλους πάλιν προς τιμήν τοϋ Διός. *0 νικητής έλάμβανε στέ
φανον έξ έλαίας, βραδύτερον δέ έκ σελίνου χλωροϋ.

Τοιοϋτοι έν συντόμω οί έθνικοί τών άρχαίων Ελλήνων άγώ- 
νες, οίτινες άνύψουν τό φρόνημα, έξηυγένιζον τήν καρδίαν καί 
προητοίμαζον γενναίους μαχητάς.

Κ α λ λ ι ό π η  Α· Κ ι ν δ ί ν η

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΕΑΝ ΚΟΡΗΝ
Μοί έζήτησας, ακριβόν μοι τέκνον, νά συνεχίσω τήν αλλη

λογραφίαν μας. Λέγεις, ότι εχεις ανάγκην συμβουλών. Φρονείς, 
ότι είναι έπωφελές νά γνωρίζης τά τυχόν παρεισδύσαντα σφάλ
ματα έν τή ανατροφή, τήν όποιαν ελαβες. "Οντως, τό νά δι- 
δάξη τις εντελώς τόν βίον ε’ ς μίαν νεάνιδα,είναι πράγμα τόσον 
πολύπλοκον, ώστε είναι συγγνωστέοι οί παιδαγωγοί αύτής &ν 
παρέλειψκν μικρολογίας τινάς, ενίοτε ύπερβολικάς, τοϋ βιωτι- 
κοϋ κώδηκος.

Εις τών ϊσχυροτέρων παραγόντων, ό χρησιμεύων εις τό 
νά βλαστάνη, ούτως εΐπιΐν τό άνθος τής καλής ζωής, 
είναι άναμφιοόλως ή άγαθότης. Ή  γυνή οφείλει νά είναι άγα · 
θή, οφείλει νά είναι άπείοως άγαθή, ΐνα είναε αρκούντως 
τοιαύτη. Δέν πρέπει όμως νά συγχέωμεν τήν καλωσύνην μέ 

I τήν ευήθειαν.Οί νοήμονες άνθρωποι, οί πεπαιδευμένοι καί άνα- 
, τροφής υπέροχου τυχόντες είναι σχεδόν πάντοτε έξαίρετοι καί 
. λιαν έπιεικεΤς. Τό αντίθετον είναι έξαίρεσις Ούτως αί γυναίκες,
, αι φύσει αγαθαί δεν δυσκολεύονται ποσώς νά ύποκύπτωσιν εις 
i τους νομούς τοϋ κοσμου. Τό έκ φύσεως διαγνωστικόν αυτών 

βοηθουμενον ύπό τοϋ ποθου τοϋ νά φανώσιν ευάρεστοι καί άξια-
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γάπητοι, ταΐς καθιστά ευχερείς τάς υποχρεώσεις, άς ’επιβάλ
λει ή ανατροφή ατόμων καλώς άνατεθραμμένων. "Ινα τηρώσι 
τήν άξιοπρέπειάν των, δέν εχουσι, ούτως ε’πεΐν, ειμη να με- 
νωσιν εις τό σημεΐόν των. Ευτυχείς έκεϊναι όσας η ήθικη και 
φυσική ισορροπία προεφύλαξεν άπό τάς νευροπάθειάς, τους θυ
μούς καί τό εϋόργιστον, ψυχικάς ιδιότητας καθιστωσας την 
ύπαρξιν άηαράν. Καί αναπτύσσονται τά πάθη ταϋτα κατ 
’εξοχήν έν τή συναφείς προς τούς υποδεεστέρους, ήτοι τους ύπη- 
ρετοϋντας ημάς, όταν ή ανατροφή μας είναι μάλλον έπιπλα- 
στος ή καλή.

Πόσας γυναίκας ε'δομεν εύγενεστάτας, λίαν άγαπητας προς 
τάς κυρίας τής τάξεώς των, νά συμπεριφέρωνται έξαφνα ΰπε- 
ροπτικώς πρός τούς τών κατωτέρων τάξεων και να καθίσταν
ται όργίλαι καί δύστροποι πρός τους θεοάποντας. Εις το κακόν 
τοϋτο ιδία υποπίπτουν αί όψιπλουτοι και αι τυχοδιωκτικώς j 
άνερχόμεναι τάς κοινωνικά; βαθμίδας.

Προκειμένου ήδη περί θεραπόντων συμφωνώ, ότι οι πλεΐστοι 
είναι κακοϋ χαρακτήρος ή είναι καλοϋ καθ υπερβολήν, άλλα 
ζωηροϋ, άκριτου, άπερισκέπτου. Τοϋτο πηγάζει κυρίως εκ τής 
έλλείψεως άνατροφής και προπάντων μαθησεως. Ουδεν εμαθον, 
επομένως είναι συγγνωστοί. *0 βιος των έλαχιστα παρουσία,ει 
θέλγητρα, πολλήν δέ άνίαν καί βάσανα. Έσο λοιπον καλή και 
έπιεικής πρός αυτούς, άλλά είξευρε νά τηρής καί τήν θέσιν σου,
νά συμπεριφέρησαι μετ’ έξαιρετικής εύγενειας κ α ιν  άποφευγης 
πάσαν οικειότητα. Έν τοσούτω, άν εις τον οικον σου ή εις τον 
τών γηραιών γονέων σου εύρίσκεται άρχαια τις θεράπαινα πίστη 
άλλά μεμψίμοιρος, τήν όποιαν αί πολλαί έκδουλευσεις εταςαν 
εις θέσιν καλής φίλης, θά πράςης καλώς άν παραιτηθής τής 
έπ’ αύτής εξουσίας. Παρομοίαν παρατήρησιν ποιοϋμαι καί διά 
τινας ’εργατικούς ανθρώπους τής οικογένειας σου,οιτινες σ εγνω- 
ρισαν έξ απαλών ονύχων και τους οποίους θα εκινόυνευες να 
ψυχράνης εις τά  καίρια, συμ.περιφερομενη άγερωχως. Ουτοι 
κέκτηνται τό προνόμιον τής ηλικίας, έπομενως όφειλομεν να 
τούς σεβώμεθα.

©ά σοί ομιλήσω ιδία σήμερον περί τών σχέσεων με τους συν
ήθεις θεράποντας, τούς όποιους λαρ.βάνομεν και εγκαταλει- 
πομεν, ώς μάςζλαμβάνουσι καί μάς έγκαταλειπουσιν ανευ έλπι- 
δος διαρκείας. Μετά τούτων αί κυρίαι όφείλουσι νά τηρώσι 
τήν θε'σιν των καί νά συμ.περιφέρωνται μετ’ άκρας εύγενειας, 
προσοχής καί εύμενείας, ούτως ώστε ν’ άπαιτώσι παρ’ αυτών 
τό όφειλόμενον σέβας. Ούδέν δεινότερον ή τό ν’ άκουη τις προ
σταγήν τραχεΐαν, έξερχομένην έκ στομ-ατος γυναικείου «Κάμε 
τούτο, Δός μοι εκείνο,» ό τρόπος αύτός είναι βάρβαρος.

Όσάκις είναι κοπιασμένοι ή πάσχοντες, μια λεξις γλυκεία η 
συμβουλαί διδόμεναι σχετικώς πρός τήν υγείαν των είναι πράγμα 
εύάρεστον. “Τνα τηρή τις τήν θέσιν του, δέον ν ’ άποφευγη τας 
συνομιλίας, άλλ’ αί νεαραί κόραι πάσαι είναι φλύαροι. Όθεν 
είναι σπάνιον εις οίκογένειάν τινα &ν συμ-πέση νά ύπηρετή νέκρα 
θεραπαινίς καί ή κόρη τοϋ οικου νά μ.ή γελή καί άστειευηται 
μετ’ αύτής ένίοτε ! Συμφέρει πρός τούτοις νά μή συχνάζωμεν 
πολύ εις τό μαγειρεΤον καί γινώμεθα ένοχλητικαί, είμη έν άπο 
λύτω ανάγκη. Δέν λέγουσί ποτε εις μίαν υπηρέτριαν, «είσαι 
ρυπαρά, ζώον, ήλιθία». Ποτέ γυνή καλής άνατροφής δέν άφίε- 
ται εις τάς παρεκτροπής ταύτας τής γλώσσης. Λέγει άπλώς : 
«Τό δωμάτιον τοϋτο είναι ήχελημίνον, σέ παρακαλώ νά το κα-

θαρίσης». "Αν ποτε συναντηθής μεθ’ υπηρέτριας εις την κλι- 
μ.ακα ή ε’ς τήν πάροδον, προσαγόρευσον αύτήν μειδιώσκ. Τοϋτο 
άρκεϊ.

Ή  συνήθεια άπαιτεΤ ωσαύτως ν ’ άποφεύγωμεν πάντα έγγυ- 
κτικό·· υπαινιγμόν έμπροσθεν τών υπηρετών, ως παραδείγματος 
χάριν, προκειμένου περί προσώπων γνω στώ ν «"Εχει φυσιογνω
μίαν υπηρέτριας, ή είναι αύθάδης ώς ηνίοχος». Να μην όμι- 
λώμεν περί αύτών εις τήν τράπεζαν, δτεδυνάμεθα ν’ άκουσθώ- 
αεν καί ν ’ άποφεύγωμεν νά διηγωμεθα τα σφαλματα των ε·ς 
άλλα πρόσωπα Είναι κανών τοϋ βιου μας να οικονομώμεν την 
άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν, καθότι είναι το μ.ονον μέσον τοϋ ν 
άποκτήσωμεν τόν σεβασμ-όν τών άλλων.

Πρέπει, αγαπητό μου μικρά, νά συνη^ίσης άπο τοϋδε εις τα 
τοϋ οίκου, ΐνα κατόπιν, άφοϋ νυμφευθής, δύνασαι να διοικής.Να 
μάθης πόσας εργασίας δύναται νά έκτελεση μια θεραπαινίς και 
νά δίδγ ς διαταγάς δικαίας καί λογικάς. Αί διαταγαι δεν πρεπει 
νά δίδωνται συγχρόνως, συμφερει δε να διδωνται σαφείς, άφου 
πρότερον διευκρινίσωμεν τον χρονον και τι πρεπει να εκτελεσθή. 
Νά μήν ένοχλώμεν τούς ΰπηρέτας δια παραμικρα πραγματα. 
’Από πρωίας κανονίζονται αί έργασιαι τής ημέρας και δίδονται 
αί διαταγαι διά τά φαγητά. Νά διατίθενται δε ούτως αί εργα- 
σίαι. ώστε νά έκτελώνται οίονεί μεθοδικώς, δια να μενη και εις 
αύτούς μία ώρα διαθέσιμος. Ά ν βραδύτερον, άγαπητον μοι 
τέκνο ν, άποκτήσης πολλούς θεράποντας, μη δωσης ποτέ άκροα- 
σιν εις τάς άργολογίας των, μήτε εις τάς προσωπικας των δια
φοράς. Είναι γνωστόν, ότι ζηλοτυποϋνται μεταξύ των. Πρε- 
πει ν’ άπαιτώμεν παρ’ αύτών νά μάς άποτεινωσιν ευγενώς τον 
λόγον καί νά μήν άνεχώμεθα λογομαχιας οικειοθελώς.

Έν τέλει, ΐνα μήν έγείρωνται παράπονα, θα ένασχολήσαι 
ένίοτε καί διά τάς άνάγκας των, διά τήν τοποθετησιν τών 
χρηυ,άτων των καί θά ε’σαι δι’ αύτούς πρόξενός παντος άγα- 
θοϋ, άναλογοϋντος μέ τήν τάξιν καί τάς έκδουλεύσεις των. Ή  
καλή οικοδέσποινα είναι σπάνιος θησαυρός καί οφείλει πλησίον 
τών γονέων της νά μορφώνη τόν χαρακτήρά της, διά να είναι 
πάντοτε διαθέσεως τοιαύτης, ώστε νά μή όωση ποτε το πα- 
ραμ.ικρότερον ένδόσιμον εις υποδεέστερον αυθαδείας, και οργής. 
Τούς ανθρώπους οίτινες δέν μάς εύχαριστοϋσεν είναι ευκολον ν 
άποβάλλωμεν. Ούτω δύνασαι ν’ άποκτήσης τό σέβας καί ισως 
τήν τύχην νά μόρφωσης θεράποντας, οίτινες θα ζησωσι χ.αι θ
άποθάνωσι πλησίον σου.

(Έ κ  τοϋ Γαλλικού) Μ4αιγχ* Α. Π αλαμ«

Η  Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η
Γ’ .

Έάν αί άκτΐνες αί τόσον λαμπραί τή ; Αφροδίτης άπαιτοϋν 
2 λεπτά 17 δευτερόλεπτα διά νά φθάσουν μέχρι; ημών, η 
μεταξύ τών δύο πλανητών ελξις μεταδίδεται ταχύτερον ακόμη, 
διότι δέν απαιτείται πρός τοϋτο ούτε έν δευτερολεπτον. Και 
οι ον θαϋμα ! Έάν ΰποθέσωμεν εις 41 εκατομμύρια χιλιόγραμμα 
τήν μυστηριώδη έπιρροήν τής ’Αφροδίτης, αίσθανομεθα,οτι διέρ
χεται όχι μακράν ημών, καί έγκαταλείπομεν πρός στιγμήν τήν 
κανονικήν περί τόν ήλιον τροχιάν μας, διά νά πλησιάσωμεν την 
νλυκεΐαν αύτής ακτινοβολίαν, έλκυόμ,ενοι έκ τής έπαγωγοϋ 
αύτής 'έλξεως, *Η τοϋ ούρανοϋ μηχανική αριθμεί τόν έκτοπι*
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σριόυ τούτον, καί κρχτεΐ λογαριασμόν περί αύτοϋ εις τού; ορι
σμούς αυτής.

Έάν ό ήλιος δεν ήτο ό δυνατώτερος, οί δυο πλανήται, αΐ 
δυο άδελφαί, ή Γή καί ή ’Αφροδίτη θά έπλησίαζον συχνά ή
μια την άλλην, καί θά εφθανον μέχρι τού σημείου νά έπιψαυγι
ή μεν την δ=, ώς δυ'ο νυμφαι εις τάς απείρους εκτάσεις τού 
ουρανού. Ά λ λ ’ ευτυχώς δι’ ήμας ό 'Ηλιος αναλαμβάνει τ α 
χέως τά δικαιώματά του καί τδ παν έπανερχεται εν τή προ- 
τερα τάζει.

Το ετος τής ’Αφροδίτης δεν είναι ή 227 ήμερων. Πολύ 
βραχύ ! άλλ’ εις αντάλλαγμα φαίνεται, ότι αί ήμίραι εκεί 
είναι πολύ μακραί, ή, διά νά είπω καλλίτερον αίώνιαι. . . τά 
νεφη αυτής μας ενοχλούν οΰσιωδως, ώστε δεν δυνάμεθα νά 
παρατηρήσωμεν την περί τον ίδιον άζονά της περιστροφήν. 
Καί ένω γνωρίζομεν ακριβώς την τού άλλου γείτονος πλανή
του, τού ’Άρεως, ήτις είναι 24 ώρ 37 λ. 22 δευτερ. καί 63,
δι’ αυτήν οΰδεν ακριβώς γινώσκομεν. Πολλοί τών αστρονόμων 
συνεπεραναν ότι θά ήδυνατο νά στρεφιρ τό αυτό ήαισφαίριον 
σταθερώς προς τον Ή λιον. ’Εάν ήτον ούτως —όπερ προσεχώς 
θα μάθωμεν--θά υπήρχε μία αιώνιος ήμερα άπό τού ενός μέ
ρους καί μία αιώνιος νύξ άπό τού έτερου. Τούτο β.βαίως θά
ητο εις πολ.υ παραόοςος κοσμος.

’Από τού ενός μέρους, ή θερμότης, ή ζωή, τό φώς· έκ τού 
άλλου, ή νύφ καί τό παγερόν ψύχος τού θανάτου. Θά ήδυ- 
ναντο τοτε νά έκλεζωσιν άλλοι διά διαμονήν διαρκή τον ήλιον, 
άλλοι άντιθετως ίσως την νύκτα φωτιζομενην διά τεχνητού 
ήλ,εκτρικού φωτός, άλλοι τό ήμίφως τής τού ή*) ίου δυσεως ή 
το λυκόφως καί τό λυκαυγε’ς. ’Π ’Αφροδίτη τότε θά είχεν εν 
ήμισφαίοιον αιωνίως νυκτερινόν, καί εν ήμερινόν άΐδιον. Οΐα 
παραδοζότης ! Πόσον οί κόσμοι δεν όφείλουσι νά διαφερουσι με
ταξύ των, κατά τήν θεαν, τό σχήμα, τόν οργανισμόν, ααί τήν 
φυσιν τών κατοίκων ! Ά λ λ ’ ό,τι μας προσεγγίζει είναι ή αί 
μεταξύ των σχέσεις, γειτονικαί τε καί έλκυστικαί.

Ούτω κατά τήν εποχήν ταύτην ό Ήλιος μας δεικνύει τόν 
άνώτατον όρον τής ενεργεί«; διά τών κηλίδων του, όπερ φαι
νόμενου αναφαίνεται καθ’ έκάστην περίοδον 11 ετών καί όπερ 
δεν θά έπανίδωμεν εί κατά τό 1905. Καί λοιπόν! επί τής
Γης εις 149 εκατομμύρια χιλιομέτρων άπόστασιν, ή μαγνη-
τική βελόνη, μας δεικνύει συγχρόνως τόν άνώτατον όρον τής 
ενεργείας έν καταστάσει γήινου μαγνητισμού, καί μας φε’ρει εί? 
τό συμπέρασμα, ότι τό αυτό συμβαίνει καί διά τόν Άρην και 
τήν Άφροδίτην, αν καί εκεί δεν θά είναι δυνατόν νά ΰπάρχη 
μαγνητική βελόνη, κατασκευασθείσα διά νά ΰποδεικνύνι τήν 
μαγνητικήν ταύτην δύναμιν.

Ή  επιστήμη τών άστερων, μάς άνοίγει διαρκώς, άπειρους 
ορίζοντας, άπροσδοκήτους διά τήν γηΐνην ζωήν, ούτως είπείν. 
Ή δη γινώσκομεν ότι ή Γή, ή Αφροδίτη, ό Άρης, είναι τρεις 
πατρίδες έν τφ  αίθερι κυμαινόμεναι, διευθυνόμεναι διά τών ιδίων 
δυνάμεων, κυβερνώμεναι διά τής αυτή; 'έλξεως, καί λικνιζό- 
μεναι έν κυματισμοΐς τού αύτού μαγνητισμού. *Τπό τού; όρους 
τούτου: θεωρούμενη ή ’Αφροδίτη είναι άκόμ,η μάλλον ένδια- 
φε’ρουσα δι’ ήμάς ή όσον υπήρξε κατά τούς μυθολογικούς χρό
νους. Ή  γνώσις τών ουρανίων αυτών συμπαθειών, δεν είναι 
άοα ό πρώτος σταθμός,ον έφθάσαμεν κατακτώντες τού; άλλ.ου; 
ουρανίους κόσμους ;

(Έκ των τον φλαμμαρίονος.) Β α σ ι λ ι κ ή  Κ· Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ .
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Τό ύπερτατον καθήκον τών γονεών είναι ν’ άναγνωρίζωσιν εις 
τά  τέκνα των χαρακτήρα καί δικαιώματα. Τό δικαίωμα έπί 
τής ζωής, τής άναπτύξεως, έπί τή ; έλευθερας βουλήσεως.

Πας γονεύ; προνοών περί τής μελλούσης ευημερίας τών τέ 
κνων του, θ’ άναγνωρίσή ότι πάσα άγωγή παρεμποδίζουσα τά 
δικαιώματα ταύτα άπορρεει ϋπό τού πατρικού έγωΐσμού.

Ό ταν ή οικογένεια είναι πολυάριθμος, τά παιδία δικαιούν
ται νά βλέπωσι σεβόμενα τά δικαιώματά των, έπίσης ώς καί 
όταν ΰπάρχν) εν καί μόνον παιδίον εις τόν οίκον, έπί τού οποίου 
συγκεντροϋται πάσα ή άγάπη τού πατρός καί τής μητρός.

Εις τό παιδίον τούτο άμφισβητούσι τό δικαίωμα τού νά ζή 
ώς άτομον. Ή  θερμή άγάπη τής μητρός θέλει νά ένστερνισθή, 
ούτως είπείν, όλας τάς σκέψεις καί τάς πράξεις τή ; μικράς 
αυτής ζωής Κουράζει τό παιδίον δι’ ερωτήσεων, διά θωπειών, 
διά φροντίδων, εις β κθμόν τοιούτον, ώστε τό μικρόν δεν έπιθυ- 
μεί άλλο ή νά έκφύγν) έκ τή ; πάρα πολύ τρυφεράς ταύτης 
άτμοσφαίρας.

Ό ,τ ι κατ’ άρχάς ει»αι παρά τή μητρί έπιθυμία σφοδρά εις 
τό νά διεισδύη εις έκάστην μυστικήν σκέψιν, έκαστον όνειροπο - 
λημα τού παιδίου, καθίσταται βαθμηδόν είδος εγωιστικής μη
τρικής ζηλοτυπίας. Τίτοτε δεν έρεθίζει τόσον εν παιδίον,όσον ή 
άδιάκοπος μέριμνα,ήν δεικνύουσι δι’ έκάστην τών κινήσεών του. 
Ά φετέ το νά έμπιστεύηται είς υμάς, έάν έπιθυμή τούτο, άλλα 
μή τό βιάζετέ ποτε.

Τά παιδιά άμφοτέρων τών φύλων δεν γνωρίζουν σχεδόν 
ένίοτε τόν σκοπόν τών ποάξεών των. Έάν τοίς ζητήσωσιν έξη- 
γήσεις ή έάν πρέπή νά δώσωσι λόγον ή καί νά τάς διηγηθώ- 
σιν άπλώ ;, ή ζωή δι’ αυτά καθίσταται άνυποφορος. Έάν συμ
παθεί; σχέσεις συνδεθώσι μεταξύ τών γονέων καί τών τέκνων, 
ή έμπιστοσύνη θέλει, είσθαι αυθόρμητος. Μήτηρ όμως ήτις έπι- 
μένει ν’ άναγνώση έπιστολήν άπευθυνομένην πρός τήν θυγατέρα 
αυτής, καθίσταται ένοχος ύβρεως άπέναντι αυτής, διότι ό τρό
πος ούτο; τού ένεργείν υποδεικνύει, ότι τήν υποπτεύεται, καί 
ή νεάνις δεν άργεί έν τή περιστάσει ταύτγ, νά τήν άπατά καί 
νά κρύπτηται άπ’ αυτής, κρύπτουσα έπί μάλλον καί μ-άλλον 
εις τά  μύχια αυτή; τάς σκέψεις της.

"Αλλη πλάνη τής άγωγής, είναι τό νά χωρίζωνται τά παι
δία άπό τών ομηλίκων αυτών. Ό  άνήρ καί ή γυνή δεν σκέ
πτονται άρκούντως, ότι καθιστάμενοι γονείς άνθρωπίνου όντος, 
συνδέονται ήθικώς μετ’ αύτού καί οφείλουν νά άναθρέψωσι τό 
παιδίον εί; τρόπον κατάλληλον διά τάς περιπετείας τής ζωής. 
Πόσαι μητέρες έχουν άδικον λέγουσαι : « θ ά  κρατήσω πλη
σίον μου τό τέκνον μου, όσψ τό δυνατόν περισσότερον δυνηθώ. 
Δεν δύναμαι νά τό βλέπω πλησίον κακώ; άνατεθραμμένων παι
διών. Mot φαίνεται ότι δεν είναι ίδικόν μου. Αύτό μέ σπαράσ· 
σει νά τό βλέπω μακρυνόμενον έμού».

Ούτως ό μικρός παίς καί ή μικρά κόρη εΰρίσκονται μεμακρυ- 
σμένοι τών άλλων. Έχουσιν ώς σύντροφον τόν πατέρα των, 
τήν μητέρα των καί τήν τροφόν,ήτις τά οδηγεί εί; τόν περίπα
τον. Εΐδομεν πολλά έξ αυτών τών παιδιών, τά όποια ή είναι 
πολύ αυθάδη ή είναι πολύ δειλά.

Où δεν χειρότερον ή νά στερώμεν τά μικρά τής κοινωνίας μετά 
τών ομηλίκων των. Ούδέν καλόν προκύπτει έκ τής άδαημ,οσύ-
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νη; των ταύτης. Δεν εχει άξίαν ό άγνοών τό κακόν καί διά 
τούτο μή πράττων αύτό, άλλ’ εχει έκείνος όστις έν μέσω τών 
δυστυχιών, τών θλίψεων καί τών κοινωνικών άδικιών ήξεύρει 
πώς νά κάμ.νγ) τό καλόν.

Τό μέγιστον καθήκον τό οποίον απαιτείται έκ μέρους τής 
ικητρός, δεν είναι ό ζήλος καί ή τρυφερότη; καί αί φροντίδες 
πρός τό τέκνον της, άλλ’ ή άρνητική θυσία καί αύταπάρνησις 
χάριν τής εύτυχίας τού τέκνου της.

Μαρία Νεβώ ιατρός

Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ Α  Α Ι Ι Α Γ Λ ί ί ϊ Μ Α Τ Α

Ά ν ί γ ν ω σ μ α  τ ή ς  5 ο ς  Σ ε β α σ τ ή ς  Κ α λ λ ι σ π έ ρ η .  Ή επανάληψης 
του αναγνώσματος τής 5ος Σεβαστής Καλλισπέρη έγένετο τήν παρελ- 
θοΰσαν Τετάρτην έν τή αιθούση του Χημείου, ενώπιον εκλεκτού α
κροατηρίου, έν ζηλευτή τάξει καί ησυχία.

Έπί μίαν περίπου ώραν ή δεσποινίς Καλλισπέρη έκρατησε τό α
κροατήριων της έν γοητεία δια τής γλαφυρά; καί καλλιεπούς περί Ο
λυμπίων καί ’Ολυμπιακών αγώνων μελέτης της.’Εξέθηκεν εν συντόμω 
περιλήψει τδ ίστορικδν τής ίδρύσεως τών έν ’Ολυμπία μνημείων, αί 
εικόνες τών όποιων έπεδε'κνυντο έκάστοτε δια προβολών ηλεκρικού φω- 
τός.Περιέγραψεν έν λεπτομερεία τούς’Ολυμπιακούς αγώνας,τόν σκοπόν, 
το πνεύμα, καί τήν έπίδρασιν αυτών καί έςήρε τόν ήθικομορφωτικόν 
χαρακτήρα, έκφράσασα πατριωτικώτατα τήν ευχήν, όπως καί οί σύγ
χρονοι "Ελληνες έπί τα βήματα έκείνων βαίνοντες, τήν πατρίδα υπέρ 
παν άλλο τιμώντες καί άγαπώντες, καταστώσιν ήμέραν τινα έκείνων 
έφάμιλλοι καί αντάξιοι απόγονοι.

Τήν δα Σεβαστήν Καλλισπέρη έχειροκρότησεν ένθουσιωδώς τδ έκ- 
λεκτδν άκροατήριόν της καί συνεχάρη θερμώς δια τδ ώραϊον καί άςιό- 
λογον ανάγνωσμά της.

’Α ν ά γ ν ω σ μ α  τ ή ς  κ. Κ α λ λ ι ό π η ς  Κ ε χ α γ ι ά .  Τήν παρελθοϋσαν 
Παρασκευήν ή γνωστή λογία κυρία Καλλιόπη Κεχαγιά ανέγνωσεν έν 
τή αιθούση τού «Παρνασσού» μελέτην αυτής περί Μνημείων τής 
Τέχνης. Περί αυτής προσεχώς.

‘ II Κ Ε '  Μ α ρ τ ί ο υ  έν  τ ή  « Ε τ α ι ρ ί α  τ ώ ν  Φ ί λ ω ν  τ ο υ  Α α ο ΰ » .  Με- 
γαλοπρεπώς έωρτάσθη ή Κ Ε ' Μαρτίου παρά τής «Εταιρίας τών Φί-
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Άπεφάσισα νά βεβαιωθώ. Και πρός τούτο κατεφυγον είς μ,έιον ασφαλές.Θά 
τη άνήγγελλον τ̂  επαύριον εγώ αυτός την άναχοίρησ'ν μου. Θά εβλεπον, ο
ποίαν εντύπωσιν θά προυξένουν αυτη οί λόγοι μου. Και έκ τούτου θά ώόη- 
γούμην. ·

Καθ’ Ικάστην πρωίαν ίππεύομεν. Όλίγον πρό της συνήθους ώρας κατηλθον 
εις τήν αί'θουσαν, δπου ευοον τήν πυογυόε'σποιναν διαλεγομένην μετα του υίου 
της.Άμφότεροι έφαίνον:ο σκυθρωποί. Είς τήν έμφάνισίν μου έσιώπησαν κα- 
ταναγχαστικώς. Μετά τήν ανταλλαγήν τών συνήθων Ικατέρωθεν ειλικρινών 
χαιρετισμών εΐπον;

«Αέν επιθυμώ νά καταχρασθώ περισσότερον τής χαριεστάτης φιλοξενίας 
®«ς, εΐπον τή κυρία δέ Μπρέολ. Ή  αδελφή μου διαμαρτύρεται· καί μεθ’ ό- 
λην τήν λύπην, τήν όποιαν αισθάνομαι, διότι απέρχομαι, είμαι ήναγκασμένος 
ν αναχωρήσω τήν Πέμπτην.

Αντί τών επιμόνων καί θερμών παρακλήσεων, αιτινες συνήθως μοί άπευθυ- 
νοντο Ιν τοιαύτη περιστάσει, όπως επιβραδύνω τήν άναχώρησίν μου, ή μήτηρ 
του φίλου μου μοί είπεν άπλώς :

«Λυπούμαι πολδ βλέπουσά σε άναχωροϋντα τόσον ταχέως. Εννοώ καλώς 
την έπιθυμίαν του νά συναντηθής μετά τής οικογένειας σου. Τούτου ένεκεν δέν 
σε κρατώ επί πλειότερον χρόνον».
 ̂ Στιγμάς τινας κατόπιν είσήρχετο ή Όδέττη ένδεδυμένη έσθήτα άμαζόνος.
Ενηγκαλίσθη τήν μητέρα της κα1 άνεχωρήσαμεν.

Τή πρωία εκείνη ήτο έξαιοετικώς φαιδρά, εύθυμος καί ίγέλα ώς οίκότροφος 
διαφυγοΰσα τό μοναστήριον.

«Ήζιύρετε μοί είπεν α’φνιδίως, ότι έπεθύμουν πολύ νά έγνώριζον τήν ά
δειαν σας.”Οταν θά τή γράψητε δμιλήσατέ την λοιπόν δι’έμέ, καί είπέτε της

λων τού Λαοΰ».Έ ν μεγάλη συρροή εκλεκτού κόσμου δ κ. Πετρόπου- 
λος ’έπλεξε τδν πανηγυρικόν τής ημέρας, χειροκροτηθείς καί δεχθείς 
τά συγχαρητήρια τών παρισταμένων.

Ή ΚΕ' Μαρτίου έωρτάσθη καί έν τή «Φοιτητική Λέσχη» μετά 
μεγάλης έπιτυχίας. Ό  καθηγητής τού Δικαίου κ. Ν. Καζάζης απήγ
γειλε τδν πανηγυρικόν τής εορτής τής έθνικής ημών έξεγέρσεω:, δε
χθείς τά συγχαρητήρια τού πολυπληθούς αυτού ακροατηρίου.

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι! Κ Γ Ρ ΙΑ Κ Ο Γ  ΪΧ Ο Λ Ε ΙΟ Γ

Σήμερον τήν 3ην ώραν μ μ. τελούνται έν τή αιθούση τής « Ε τα ι
ρίας τών Φίλων τού Λαού» αί εξετάσεις του Κυριάκού Σχολείου τών 
έργατιδων.

Παρακαλούνται νά προσέλθωσιν εις αΰτάς πασαι καί πάντες οί εν
διαφερόμενοι διά τήν πρόοδον τών θυγατέρων τού λαού.

Υπέρ αυτών διά τά συνήθως άντί βραβείων άπονεμόμενα αύταίς φο
ρέματα διά τδ Πάσχα άπεστάλησαν ήμιν παρά φιλανθρώπων κυριών 
τά έξης :

Παρά τών μαθητριών τού άρίστου καί προοδευτικωτάτου Παρθενα
γωγείου Σκορδέλη 240 πήχεις τσίτι.

Παρά τής κ. Γ. Πασπάτη 40 πήχεις τσίτι.
Παρά τού Συλλόγου τών Φιλοβρέφων, ού προίσταται ή δεσποινίς 

Κούπα 40 πήχεις τσίτι.
Παρά τής κ. Ναταλίας Σούτσου 30 πήχεις τσίτι καί 9 πήχ. φόδρα.
Παρά τών κ.κ. Μαργαρίτας Οικονόμου καί Ελένης Ε. Πάλλη 35

πήχεις βαμβακερόν ύφασμα.
Παρά τών δων Φωτεινής καί Ά ννη ς  Χρυσούλη 20 πήχεις βαμβα

κερού υφάσματος.
ΙΙαρά τής κ. Κλεομένους 9 πήχεις τσίτι.
Παρά τής κ. Σωτηρίας Άλιμπέρτη 9 πήχεις τσίτι.
Παρά τής κ. Μαρίας Άλεξανδρίδου 9 πήχεις τσίτι
Παρά τής κ. ’Ιωάννας Γεωργιάδου 2 σινδόνια μεταξοβάμόακα καί 

35 μικραί εικόνες τής Θεοτόκου.
Παρά τής κ. Σοφίας Λαμπρίδου 8 πήχεις τσίτι.
Παρά τών εμπόρων αδελφών ’Ακριβού 26 πήχεις τσίτι.
Παρά τής κ. ’Ισμήνης Βλάχου 18 πήχεις τσίτι.

οτι τήν αγαπώ, χωρίς νά τήν γνωρίζω, δΓ όσα ήκουσα δι’ αυτήν άπό τόν 
Ίωάννην.

« Ή  αδελφή μου συχνάκις μοί έπανέλαβε τό αυτό, τή άπήντησα άναζητών 
τό βλέμμα της.Ή έντολή, δι’ ης μέ έπευορτιζετε, θέλει τήν καταστήσει λίαν 
εύτυ·/ή. ’ Ελπίζω νά τήν ιδω τήν Παρασκευήν· καί τούτο θά είναι τό πρώτον 
πράγμα τό οποίον θά τής εί'πω.
- Μέ ήτένισεν άσχαρδαμυχτεί, μέ τούς μεγάλους έχπεπληγμένους οφθαλμούς 
της, ειτα γενομένη χάτωχρος* «άναχωρεΐτε;» ήρώτησε μετά τρεμούσης ολί
γον τι φωνής.

ο— Ναι τήν Πέμπτην».
Έστράφη καί ίσχυρώς μαστίσασα τόν ίππον ϊφυγεν έν καλπασμώ.
Τήν ήχολουθήσαμεν Ιν άποστάσει. Ό  ’ Ιωάννης έφαίνετο σΰννους. ’Ολίγον 

κατόπιν συνηντήθημεν. <
Είδον τότε μέ βαθεΐαν συγχίνησίν μου, ότι α! μιχραι βλεφαρίδες της ησαν 

ύγραί.’ Επί τού ε’χ μέλανος Ιριούχου περιστηθίου της, δάκρυα ώς σταγόνες, ϊ-  
λαμπον είς τόν ήλιον.

_  F ü lle—de—l ’air I ! αληθώς μοί αξίζει τό όνομα τούτο !
«Πιστεύω, κύριοι, ότι πολύ έκοπιάσατε, ειπεν άνακαγχάσασα ίσχυρώς»
Κατά τήν διάρκειαν τού ύπολοίπου τής έκδρομής ύπήρξεν εύ'θυμος, ίνίοτε δά

κρυα Ιπλήρουν τούς οφθαλμούς της, αλλά τά δποία αυτή ύπερηφάνως κατώρ- 
θου καί άπέχρυπτε.

ΤΩ χαρίεσσα ! ώ γλυκεία εκδρομή !
Ποίαν συγκίνησιν δέν ήσθάνθην βλέπυ>ν τάς προσπάθειας τής Όδέττης, ό

πως μοί κρύψη ότι δέν ήμην μόνος ό χγαπώη! Είς τό πρόγευμα ή έπίπλα- 
στος εόθυμία της έξέλιπεν. ΟΙ οφθαλμοί της ήσαν ξηροί, άλλ’ ήτο θανασίμως 
ωχρά.—Τό Ισπέρας δέν Ιφάνη.Ημικρανία τις, μοί εΐπον, τήν ήνάγκαζε νά 
μένη έν τω δωματίφ της.

Ή  κυρία δέ Μπρέολ, μετά τό δείπνον μετέβη παρά τή Όδέττη, ό ’Ιωάννης 
κ’ Ιγώ έμείναμεν έν τή αιθούση.

— Στενογωρία τις ήνώ/λει άμφοτέρουτ.Έκείνος ώμίλει μέ φράσεις διακεκομ- 
μένας· τω άπήντων ομοίως, ώς έάν ήθέλομεν ν’ άν-αλλάξωμεν τού; στοχα
σμούς μας. _ , , ,

—  Αιφνιδίως παρετήρησα τον φίλον μου χαλω; χχ:χ προσωπον η ωραία 
κεφαλή του έστηοιγμένη έπί τού έρησινώτου τού ανακλίντρου εφωτΐζετο ύπό 
τού φωτότ τού πολυελαίου.

— Ποτέ άλλοτε δέν άντανεκλάσθη έν τή μορφή τού Ίωάννου,ή άραθή ψυχή



ΕΦΗΜΕΡΕ! ΤΩΝ ΚΤΡΪΩΝ

Π Ο ΙΚ ΙΛΑ .
’Έκθεσιφ έργοχείρων κυριών Έ ν  Χαλχίδι συνέστη έπιτροπη εχ Κυ

ριών, φιλοτεχνήσασα και συλλέξασα διάφορα εργόχειρα, δι ων κατηρτίσθη 
άξια λόγου καλλιτεχνική έκθεσις.

Πάντα τά εργόχειρα ταϋτα θα πωληθώσιν Ιν ένεργηθησομένη προοεχώ» 
άγορα, τό δέ εΐσπραχθησόμενον ποσόν θά διατεθή υπερ τής Φιλαρμονικής Χαλ- 
κίδος.

Είναι εύχάριστον ότι καί αί κυρίαι των επαρχιών ήρχισαν νά λαμβάνουν 
ενεργόν μέρος, προκειμένου νά ένισχύσωσι τόν άγώνα του καλοϋ.

Ή  αξία των συλλεχθέντων έργοχείρων ανέρχεται, ώς πληροφορούμεθα εις 
2 χιλ. δραχμάς.

  'Η  αΰτοκράτειρα τής Κίνας ίδρυσε -¡ιγαντιαΐον έργοστάσιον μεταξουφαν-
τικής εις τό όποιον θά δίδεται Ιργασία εις χιλιάδας γυναικών και νεανίδων.

Τό έργοοτάαιον τοϋτο είναι έγκαθιδρυμένον εντός αυτών των περιβόλων 
του παλατίου, από τούς οποίους, κατά τό κινεζικόν έθος, δέν επιτρέπεται εις 
τήν αύτοχράτειραν νά εξέλθη.

 ΤρεΤς χιλιάδες κοράσια, κατά τό παρελθόν έτος, έδιδάχθησαν εις τά
σχολεία του Λονδίνου κολυμβητικήν.

  Ή  κυρία Β . ’Άστωρ έχει τήν ώραιοτέραν συλλογήν δακτυλιδίων εις
τόν κόσμον.

Πολλά τών κοσμημάτων τούτων άνήκον εις τήν πρώην αύτοχράτειραν Ε υ 
γενίαν.

"Εν τών δακτυλιδίων μιμείται τά είδος μιχροϋ δφεως, και είνε τόσον 
έπιτηδείως χατεσχευασμένον, ώστε φαίνεται ώ; ζωντανός δφις.

  Τότε δικαιοϋταί τις νά προβαίνη εις Ικδίχησιν διά τό-πρός αυτόν γινό
μενον άδίχημα, Ιάν ή έχδίχησις αυτη φέρη ώς αποτέλεσμα ωφέλειαν χρησι- 
μεύουσαν εις μιλλούσας περιπτώσεις, άλλως έκδίκησις έπΐ μόνω τώ σκοπώ 
νά βλάψη τόν άδικήσαντα είναι αίσθημα άγροΐκον και αγενής τής ψυχής παρόρ- 
μησις. Έάν 6 πράξας τά αδίκημα έχει συνείδησιν, άρκοϋσα δι’ αύτάν τιμωρία 
θά είναι ή συναίσθησις τής αδίκου πράξεώς του, έάν τουναντίον έ/η έλαφρόν 
τόν χαρακτήρα, εις μάτην αποβαίνει πάσα έκδίκησις, ήτις ού'τε τόν αδικού
μενου ώφελεΐ.

 Τά προτερήματα δέν άπαλλάττουσι τόν άνθρωπον άπά τάς προσβολά; τής
τύχης, ού'τε άποκρύπτουσιν αύτόν από τό κακεντρεχές τών κακιών ομμα, άλλά 
βοηθοϋσιν αύτόν, τάς μέν τής τύχης έναντιότητας νά ύποφέρη γενναίως, τάς 
δέ κακίας τών ανθρώπων ν’ άποκρούη μετά φρονήσιως.

Υ Π Ε Ρ  Τ Ο Υ  Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε ΙΟ Υ  Τ Ω Ν  Α Ν ΙΑ Τ Ω Ν
’Ανώνυμος φιλάνθρωπος κυρία έκ Βατούμ φρ. χρ. 20
Ή κ. Ε λένη Κομβερ δρ. 12.10

του, δσον κατ’ εκείνην τήν στιγμήν. Οί κυανοί οφθαλμοί του έξέφραζον τήν 
ειλικρίνειαν καί χαλοκαγαθίαν του. Καί πρός στιγμήν ήσχύνθην, διότι άπέκρυ- 
πτον άπ’ αΰτοϋ, δατις με άφηνε ν άναγινώσκω έν τή συνειδήσει του, ώς ε’ις 
βιβλίον τά μεγαλείτερον πλήν καί αγαπητότερου μυστικόν μου. Παραλείπων 
πάσαν εθιμοτυπίαν, καί μή ένθυμούμενος άλλο τι ή τήν παλαιάν μας φιλίαν 
καί τήν άμοιβαίαν έμπιστοσύνην μας, έκλινα πρός αύτόν.

«’ Ιωάννη, τώ ειπον ούχί άνευ συγκινήσεως, με γνωρίζεις προ πολλου. Δεν 
έχεις έπί τής γής φίλον, έφ’ ού νά δύνασαι νά βασισθής, δσον έπ’ εμοΰ. Κ ’ 
έγώ ώσαύτως ούδένα τόν όποιον ν’ αγαπώ καί έχτιμώ ώς σέ. Έ  ! λοιπόν έάν 
σέ παρεχάλουν νά μεσολαβήσης παράτή μητρί σου ύπέρ έμοϋ θ’ άπεδέχεσο ;»

Καί καθώς μέ έβλεπεν έκπλήκτως προσέθεσα : «Τέλος ’Ιωάννη,έάν σοίέζή- 
τουν νά γείνης αληθής αδελφός μου θα ήθελες ;»

Τό πρόσωπόν του έσχυθρώπασεν. ’Έμεινεν έπί στιγμήν ώς χατεχόμενος ύπά 
βαθείας ταραχής. Είτα· Άλλά δέν έσκέφθης, μοί είπεν ολίγον σκληρώς, ’ Ιά
κωβε οτι είσαι πλούσιος, άπείρως πλούσιος έν ω ή αδελφή μου απεναντίας ε ί
ναι πτωχή. >

«Διατί μέ κρίνεις τόσον κακώς ; Πιστεύεις αληθώς δτι δύναταιάθλιόν τι ζή
τημα χρημάτων νά κωλύση τήν εύτυχίαν μας ;

«Διότι τέλος, φίλε μου, νά σοί τά είπω.Αγαπώ τήν αδελφήν σου καί έλ- 
πίζω, προσέθηκε διστάζων, δτι ό καλλίτερος φίλος του αδελφού της δέν τής εί
ναι δλως διόλου άδιάφορος. . .

Δέν μ’ άπεκρίνατο. Τόν ήκουσα δμως ψιθυρίζοντα :
Διατί νά ’έλθη ; είχον τήν προαίσθησιν . .  .
Πάσα ή πρός με διαγωγή τού Ίωάννου πρό καί μετά τήν εις Βαλλέ διαμο

νήν μου μοί έξηγήθη διά τής απλής ταύτης λέξεως.
Δέν ήθέλησε νά μέ προσέλκυση έκ φόβου μή κακώς διίδω οτι έν τή άγάπη 

του συνυπήρχε τά συμφέρον.
Ή  Όδέττη ήτο έξαισία.’Ήμην νέος πλούσιος.Άμφότεροι ε’ίχομεν τά αύτό 

Ιδεώδες τής ώραιότητος, τής μεγαλοπρεπείας, τής γενναιοψυχίας. Ό  Ιωάννης 
έμάντευσεν, οτι έκ τής ταύτότητος ταύτης τών αισθημάτων, άναγκαίως θα συ- 
νήπτετο δεσμός μεταξύ τών καρδιών μας. Καί δέν ήπατήθη.

Παρά τήν ζωηράν μου έπιμονήν ό ’ Ιωάννης άνθίατατο άκόμη·*Ήθελε προτού 
υπερασπίσει τήν αίτησίν μου νά δοκιμάση αν αυτη θά ήτο αρεστή τή αδελφή 
του. "Αλλως τε ή ’Οδέττη ήτο νεαρωτάτη μόλις δεκαπενταέτις.

Ήγωνίσθην νά τόν καταπείσω. Ό  έρως μου μέ ένίσχυεν.Έξ αύτοϋ ήντλησα

’ Υ πέ ρ  ά π ο ρ ο ί )  δ υ σ τ υ χ ο ϋ ς  ε ν τ α ύ θ α  ο έ κ ο γ ε ν ε ΐ α ς

ή αυτή ανώνυμος φιλάνθρωπος κυρία εκ Βατουμ φρ. 20.

ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΑΕΙΟΝ Γ .  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Η
Παρά, τά Χ α υ τ ε ΐ α ,  ν π ο  το  ζ ε γ ο δ ο χ ε ϊ ο γ  η  ΒΟΙΩΤΙΑ

Ή  θεραπεία του γάλακτος ε’ ναιείς τήν ήμερηαίαν διάταξ-.ν. 
Το γάλα ε’ναι ή άληθη; πανάκεια διά τά  παιδιά, τάς γυναί
κας και τούς άνδρας πάσιης ήλικιας. Αναιμικοί, καχεκτικοι, 
πάσχοντες άπο παθήτεις του λαιμού, του στομάχου, τών νε
αρών, τών έντερων, νευρασθενικοί η και απλώς νευρικοί, ολοι 
θεραπεύονται δεά του γάλακτος. Τά μικρά μέχρι του δέκατου 
έτους τής ήλικίας των πρέπει να πίνουν χιχριν τής υγείας των 
τουλάχιστον ήμίσειαν όκάν γάλακτος την ήμεραν.

Ά λ λ ’ ΐνα το γάλα ώφελή, ανάγκη νά είναι άγνόν, αρωματι
κόν, άδολον, εΰγευστον. Καί τοιουτον μονον το παρα τα Χαυ- 
τεΤα Γαλακτοπωλεΐον του κ. Δ. Βουλγαρτι, το υπο το ςενο- 
δοχεΐον ή Β ο ιω τ ία  κείμενον δύναται νά προμηθευση.

Τό πρόβατά του καί αί αγελάδες του διαιτώνται είς τόν Υ 
μηττόν, διά τοϋτο τό γάλα του άποπνεει ολον το άρωμα τοϋ 
θυμαριοϋ καί όλην τήν γλυκύτητα τών άνθέων τοϋ άγροϋ.

Τό μέλι του επίσης τοϋ Ύμηττοϋ εΐναι άπαραμιλλον ως 
καί οί λουκουμάδες καί ή μπουγάτσα, ην ειδεκος τεχνίτης ε< 
Κων)πόλεως κατασκευάζει. “Όλα αυτά εις τιμάς ευθηνοτατας.

Ή  κ. Άθηνά Βιτσέντζου γνωρίζει ε’ις τάς πολυπληθείς πελάτιδάς της, δτι 
αύξήσασα τά προσωπικόν τών έργατίδων καί αρχμρραπτριών της έκτελεΐ τάχι
στα πάσαν παραγγελίαν φορεμάτων καί έπανωφορίων έκ τε τών ’Αθηνών καί 
τών έπαρχιών. Α ί τιμαί τής κ. Βιτσέντζου είναι κατώτεραι παντός συναγωνι
σμού καί ή εύσυνειδησία δέ καί ταχύτης μεθ' ης έκτελεΐ πάσαν παραγγελίαν 
ε'ναι τόσα συστατικά αύξάνοντα άπά ήμέρας εις ημέραν τήν πολυπληθή πελα
τείαν της. ___________________

Κ Υ Ρ ΙΑ  έχουσα άρίστας συστάσεις ζητεί θέσιν έπιμελητρίας ή οικονόμου 
εί'ς τι Σχολειού ή καί είς καλήν τινα οικογένειαν. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν·

Πτωχή έργάτις ζητεί οικίαν έν ή νά εργάζεται έπί ήμερομισθίω. 
Πληροφορίαι παρ ’ ήμιν.

έπιχειρήματα. Ήθέλησα άρκετά νά περιμένω, άλλ’ ήτο σκληρόν νά έπιστρέψω 
είς ’Αφρικήν, άνευ ούδεμιάς έλπίδος.

’Ήμην τοσοϋτον άπησχολημένος έν τή συζητήσει, ωστε οεν είόον τό Παρα
πέτασμα ήοέμα άνυψούμενον. Είς νεϋμά τι τοϋ φίλου μου εσιώπησα παρευθνς· 
ή κ. δέ Μπρέολ είσήρχετο. Διακρίνας αύτήν έμεινα ενεος. Με περιέδλεψε όια 
βλέμματος ώς νά μάς έζήτει τήν έξήγησιν τής σιωπής, ήτις αίφνιδίως επηκο ·
λούθησεν έπί τή έμφανίσει της. ( , , „

  Παρετήρησα δτι οί άιοθαλμοί της ήσαν έρυθροι και εξωόηκότες, ω; οταν
τις έχη κλαύσει πολύ, καί άνέλαβα ελπίδα τινα.

Ό  Ιωάννης ήτο λίαν τεταραγμένος. Καί έγώ δέ δχι όλιγώτερον. Προσε- 
νώρησα πρός τήν μητέρα του, καί άοείς κατά μέρος πασαν εθιμοτυπ.αιγ έλα- 
βον τάς νεΐράς της καί γόνυ κλίνας, ώ; δτε ή'μην πα.δίον, παρα τους ποοας του 
άνακλίντρου, δπου έκάθητο : Κυρία . . . Μητέρ μου . . . είπον, βαθέω; συγ- 
κεκινηυιένος.Ό Ιωάννης άρνεΐται νά μεσολαβήση παρ' ήμΐν υπερ εμου.̂  1 οσά
κις μοί έδώχατε δείγματα τής χαλοκαγαθία; καί στοργής σας._ Θα μοι αρνη- 
θήτε σήμερον τήν μόνην εύτυχίαν, ήν έπιθυμώ ; τήν χεΐρα τής Οσ=ττης ; .

— Καί'ώς νά έφοβούμην σιωπήν, πλήρη άγωνίας : Δεν θέλετε λοιπον να
καταστώ υιός σας ; προσέθεσα ευθύς μέ φωνήν ικετευτικήν.

"Ελαβε τήν κεφαλήν μου έντός τών ώραίων τρεμουσών χειρών της.'Ο 'Ιω 
άννης μάς έπλησίασε· τόν έσυρε πρός Ιαυτήν καί περιπτυξαμένη αμ?οτ=ρους : 
«Τέκνα μου, υιοί μου, . . . εψιθύρισεν.

 «’Εάν σας καθιστώ ουτω φίλοι μου, ειπεν ο ’ Ιάκωβος απευθυνόμενος εις
τούς περί αύτόν κοινωνούς τών προσφιλεστέρων απορρήτων̂  καί τών εύτυχε- 
στέρων στιγμών τής ζωής μου, είς τοϋτο προβαίνω, ίνα καλλιον συνχισθαν- 
θήτε τό άλγος τής άπελπισίας καί τήν φρίκην τών ελέγχων μου.^Οχι μονον̂ δ 
’ Ιωάννης ήτο ό άγαπητότερός μου φίλος, άλλ ήτο συγχρόνως υιός εκείνης, η- 
τις ήτο ώς άλλη μήτηρ μου, ήτο άκόμη ό αδελφός τής μνηστής μου.  ̂ ^

— Έσιώπησεν ολίγον. Κατόπιν έξη«ολούθησε μέ φωνήν υποκωφον, ως εαν 
Ικάστη λέξις τή εποοξένει καί νέαν θλίψιν.

«Έγχατέλείψα τήν Όβέονην τήν ίπομένην Πέμπτην. Έσχόπουν νά υπάγω 
είς Νορμανδίαν, δπως άναγγείλω είς τήν θείαν μου καί τήν_αδελφήν μου το 
εύτυχές γεγονός τής μνηστείας μου. Ο ’Ιωάννης άκλονητος εν τή ισχυρογνω- 
μοσύνη του προσδιώρισε τόν γάμον μας, δια τό Ιπομενον θέρος.

(ακολουθεί)


