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ΚαΛ ή μου  <ρΜη.

Σήμερον αληθώς έπόθησα μέ δλην μου την ψυχήν νά σέ 
είχα έδ ώ, διά νά Θαυμάσγις μαζή μου τό ώραιότερον των

τιμητών θησαυρών ενδιαιτήματα. Καί μοί έφάνη μετά τάς 
σκέψεις μου αύτάς τόσον πενιχρά ή άνθρωπότης καί τόσον 
ταπεινή καί ασήμαντος ή προσωπικότης μου, καί τόσον άτε- 
χνον καί άκαλαίσθητον τό πρωινόν μου ένδυμα καί τόσον 
τρωγλώδες το μικρόν χωρικόν οίκημα, έν ω διαμένω, μέ τους 
λευκοχρωματισμένους τοίχους του, καί τάς από κόκκινον ώς 
έκ βοείου αΐματος βαμμένας κιγκλίδας του εξώστου του, ώστε 
δέν ήδυνήθην νά κρατήσω ένα στεναγμόν έξ εκείνων, οί όποιοι 
έξωτερικεύουν ώς άγριος συριγμός άνεμου τάς είς τήν ψυχήν 

μας καταιγ ίδας. *
Πόσον ποιηταί καί ερωτευμένοι μέ τήν φύσιν θά ήσαν ό

σοι έφαντάσθησαν τήν μέλλουσαν τών ανθρώπων κατοικίαν 
είς τούς ουρανούς καί πόσον καλλιτέχναι καί φιλόδοξοι θά 
ήσαν διά νά φαντασθοΰν ότι τά σαπφειρόκτιστα καί όπά- 
λεια ΰψη έκτίσθησαν διά νά φιλοξενήσουν τάς άναμαρτήτους 

τών ανθρώπων ψυχάς.
Ά λ λ ’ επειδή έγ ώ δέν έχω πολλάς ελπίδας νά φθάσω

πανοραμάτων, τά όποια ή φύσεις αμελέτητος καί εκ του ποτέ είς τό άτελεύτητον εκείνο υψος, επειδή φοβούμαι ότι
προχείρου δημιουργεί καί εναλλάσσει πρό τών οφθαλμών μας. 
Γόνιμος, φίλη μου, ή παντάνασσα αυτή είς καλλιτεχνικής 
εμπνεύσεις καί εκτελέσεις. Σήμερον τό πρωί πρό του πανο
ράματος της, τήν έφανταζόμ,ην μίαν μεγάλην απείρων δια
στάσεων νύμφην, ή όποια πέρνα τόν καιρόν της ώς επί τό 
πολύ ζωγραφίζουσα καί κεντώσα, συχνά ψάλλουσα, συχνά 
λουομένη είς μύρα, ελάχιστα δέ άσχολουμένη είς οικιακά 
έργα. Καί έζήλευσα φοβερά τήν τύχην της, όταν άνελογίσθην 
πόσα χρώματα καί πόσα πινέλλα καί πόσην όίραν θά έχρεια- 
ζόμην εγώ, ίνα αντιγράψω έν τόσον δά μικρόν κομματάκι, 
¡¿'.αν μιχράν γωνίαν τοΰ πανοράματος αύτοΰ. Πόσον πλούτον 

έχρειαζόμην, ίνα από τής πρωίας μέχρι τής εσπέρας εναλ
λάσσω άνά πάσαν στιγμήν τόσας τριχαπτωτάς ή αερώδεις 
¿σθήτας, τόσα έκ πολυτίμων λίθων κοσμήματα, τόσα έξ ά-

άπό, πλησίον θά χάνη ίσως δ,τι κερδίζη άπό μακράν θεωμένη 
ή θεία αύτή κατοικία, διά τούτο περιορίζομαι είς τό νά τήν 
απολαμβάνω όσον δύναμαι περισσότερον καί καλλίτερον άπό 
τά ταπεινά βάθη είς τά  όποια ζώ, καί νά μεταδίδω και εις 
σέ τάς έκ του θαυμασίου αύτοϋ θεάματος εντυπώσεις μου.

'Έ ν  π α νόρ α μα  φνόικδν

Λοιπόν έξύπνησα σήμερον μέ πολλήν άθυμίαν, διότι άμφι- 
βάλλ'·', αν έκοιμήθην μίαν καν ώραν ολην τήν νύκτα. Έρρί- 
φθην άπό τής κλίνης μου μεμψιμοιροΰσα και μουρμουριζουσα 
διά τήν άδεακρισίαν τών σκνιπών καί τών ψύλλων, απο τών 
όποιων, δά,ήμπορουσεν ίσως ή δυστυχισμένη άνθρωπο ης να εί
ναι άπηλλαγμένη. Ειχον σχεδόν έτοιμον κατηγοοητήριον περ). 
έξοχικών καί παραθαλασσίων διαμονών νά σοί διαβιβάσω,



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ KTPIÜN ΕΦΗΜΕΡΙΕ TON ΚΥΡΙΩΝ

όταν ήνοιξα την πρός τον εξώστην θύραν του κοιτώνός μου. 
Ή  μάγισσα φύσις μέ μίαν στιγμ,ιαίαν μονοπινελλιάν της μέ 
καθήλωσεν έκεΐ άφωνον, γοητευμένην, έ'κθαμβον, αδύνατοΰσαν 
νά σκεφθώ, αδυνατούσαν νά κινηθώ, κρατούσαν την αναπνοήν 
πρό τ·75ς «¡Αψητου είκόνος, ητις άμφιθεατρικώς καί προς τά 
επάνω καί προς τά κάτω έξετυλίσσετο προ των οφθαλ

μών μου.
Τό άμφιθέατρόν μου άπετελεΐτο άπό μίαν άλυσιν βουνών 

υψηλών, κανονικώς ύψουμένο>ν από τά εμπρός προς τά όπίσω, 
μέ μαλακάς στρογγυλο'τητας, μέ κορυφάς, άλλοτε πυραμι
δοειδείς, άλλοτε όμαλώς καί κανονικώς καμπύλας καί άλ
λοτε οξείας, πάντως όμως συμμετρικάς. Τό σύνολον έν τ*/3 
γενική άπόψει του σοί έ'διδεν ιδέαν αρχαίου τινός αμφιθεά
τρου γιγάντων, κυκλώπων καί τιτάνων, τών οποίων θρονιά 
ήσαν αί ώς έξ αχάτου καί σκοτεινού πορφυρίτου βαθουλαί 
τών βουνών έσοχαί, ενώ τό ό'πισθεν μέρος έκάστου τών θρο
νιών τούτων, ό έπικλιντηρ, ώς θά ελεγον οί αρχαίοι, έποί- 
κιλλε καί κατά τό ποιόν τής υλης καί κατά τό σχ-?ίμα καί 
κατά τό μέγεθος καί κατά τον πλούτον τών γραμμών καί 
στολισμών. Καί ουτω έχομεν τά τής πρώτης σειράς ώς εκ 
ροδινοφαίου λίθου, επί τών οποίων τό φώς τής μόλις άνατει- 

λάσης ημέρας σκορπίζει τάς ποικίλας διακυμάνσεις καί απο
χρώσεις του, ώσεί κάλυμμα ανατολικών σχεδίων έκ τών 
πλουσιωτέρων εις σύζευξιν καί ενωσιν χρωματισμών. Ά λ λ ’ 
έκεΐ πρός τό βάθος εις θρόνος μένει όλος σκοτεινός, πενθών 
ίσως, τό τραύμα του αίωνίουσκότους, εις τό όποιον ο Όδυσσεύς 
έβύθισε τον κύριόν του.

Ή  δευτέρα σειρά είναι ίοκυανέρυθρος, μαλακωτέρα της 
πρώτης, έν πολλοΐς άναμιμνησκουσα τόν βυζαντινόν ρυθμόν 
μέ τά τρουλοειδη πρός τά άνω σχήματα, καί ώσεί κεκαλυμ- 
μένη υπό γάζης, ητις εις τάς γραφηκάς πτυχώσεις της άφίνει 
νά ζωγραφίζηται όφιοειδώς κατά ποικίλας διευθύνσεις στρε- 
φομένη η ίρις, διά τής οποίας οί αρχαίοι θεοί ή'ρχοντο εις 
συνεννόησιν μεταξύ των άπό τά ύψη τών ουρανίων οικημάτων 
των. Ή  τελευταία καί ύψηλοτέρα σειρά είναι όλη ώς άπό 
κυάνειον λίθον πελεκημένη, μέ που καί που διακλαδώσεις έκ 
σαπ®ειρίτου, μέ πλαίσιον ώς έξ άφροΰ λευκαργύρου του Καυ- 
κάσου, διά του όποιου σκαλίζονται καί λαξεύονται έκεΐ έπάνω 
τρίχαπτα, καί καμεοπροτομαί, πρό τής τελειότητος τών ό
ποιων οί μεγάλοι του μεσαιώνος τεχνΐται θά συνέτριβον τάς 
σμίλας καί τά γλύφανά των. ”Ω ! ή τελευταία αυτή σειρά 
δέν φέρει έπί τών νώτων της θρόνους τιτάνων, αλλά θρόνους 
θεών ! Καί διά τοϋτο συχνά-πυκνά άφομοιοϋνται, συγχέονται 
μέ τόν ουρανόν, ή κρύπτονται ό'πισθεν παλλεύκων νεφών, 
όμοιαζόντων μέ γιγαντείους λεύκάς περιστεράς αί όποΐαι κυ- 
νηγοΰνται έκεΐ έπάνω έρωτοτροπουσαι. "Ισως κρύπτουν οπι- 
σθέν των την πο'οστάτιδα θεάν των, την άπό τοϋ ύψους έ- 
κείνου θρηνούσαν τό έκλιπόν μεγαλεΐόν της καί τό άνεπι- 
στρεπτεί κατερειπωθέν καί ύπό τό μαΰρον τών αιώνων χώμα 
ταφέν έκεΐ ύπό τούς πόδας της βασίλειόν της.

Ό  ούρανός, ώσεί έντρεπόμενος, ώσεί μετά δειλίας άποδε- 
χόμενος τά πύρινα φιλήματα του άπό τών στέρνων τής θα
λάσσης ώς άπό πυρίνου ποταμού έξελθόντος του κόσμου μας 
κατακτητοΟ, είναι όλος σπεπασμένος μέ !ν ώχρορρόδινον 
χρώμα, πρό του όποιου όλοι οί άμέθυστοι καί οί ροδίται καί

τά  ρουβίνια καί τά  σπάνια τής Κάπρης ώχρορρόδινα κοράλλι« 
χάνουν την αί'γλην καί την στιλβηδόνα των. Καί κάτω άπό 
ολα αύτά, έδώ εμπρός μου, άρχόμενος άπό τόν έξώστην μου 
καί φθάνων έως τάς βάσεις τοϋ άπέναντι θεάτρου εις κρύσταλ
λος ό̂ ς έξ άπεράντου μονολίθου πλακός έκτείνεται εις πλά

τος καί εις μήκος άτελείωτον, πρόχειρον έκεΐ κάτοπτρον έντός 
του όποιου άντανακλώσι τά βουνά την έπιβάλλουσαν καί 
πομπώδη μεγαλοπρέπειάν των καί ό ούρανός την άγνήν καί 
χαριτωμένην διαύγειαν τών χρωμάτων του.

Τώρα όλη αυτή ή φλυαρία μου δέν λέγει τίποτε δυνάμενον 
νά δώσν) ιδέαν μέ ο,τι βλέπω. Ά λ λ ά  τί νά σου κάμω; Τοι- 
αΰτα κάλλη μόνον "Ομηρική γλώσσα ή μάλλον ομηρικός 
χρωστήρ ήμπορεΐ νά ζωγραφίσ7). Μή λησμονής ομως ότι ό 
μοναδικός αυτός ψάλτης καί ζωγράφος τών καλλονών τής 
Ελληνικής φύσεως έχασε τέλος τήν ορασιν, διά νά τιμωρηθή 
ί'σως διά τήν άσέβειαν, μεθ’ ής έζωγράφιζε καί άπεκάλυπτε 
τά μυστικά κάλλη τής δκμιουργίας πρός τούς άναξίους νά τά 
απολαμβάνουν θνητούς. "Ε κτοτε ,  φίλη μου, ολοι οί ζωγράφοι 
γεννώνται ολίγον μ.ύωπες, ή μάλλον άδύνατοι νά μεταδίδουν 
ού'τε πολλοστημόριον κάν τών όσων βλέπουν. Φαντάσου λοι
πόν έμέ, ή όποία δέν ζιογραφίζω άλλά μόνον ασθενέστατα 
κατορθόνω \ά τραβώ μολυβιές, φαντάσου, λέγω, τήν άδυ- 
ναμίαν νά σοϋ άναπαρασ.ήσω ο,τι αισθάνομαι.

Ή  εν ό έβ εια  τών χω ρικώ ν μας

Ά πό τήν έ'κστασίν μου μέ αποσπά παρέλασις χωρικών 
γυναικών, αί όποΐαι μεταβαίνουν εις τήν έκκλησίαν, καί άλ
λων αί όποΐαι έπιστρέφουν άπό τό χωριό ; φορτωμέναι μέ 
τά βαρέλια, καθ’ όν τρόπον οί άχθοφόροι τής Κων)πόλεως φορ- 
τόνονται διά σχοινιών τά έπί τής ράχεώς το>ν βάρη. Άνο- 
μοιότης τής τύχης, θά ύποθέσγς καί έδώ. Ή  πλούσια μέ τά 
έορτινά της εις τόν ναόν, ή πτωχή μέ τό βαρέλι της εις την 
βρύσιν. ’Ό χι.  Εις τό ζήτημα τής έργασίας διακρίσεις πλού
του καί κοινωνικής θέσεως δεν ΰπάοχουν. Μόνον διάκρισις η
λικίας, πολύ δικαία, πολύ ορθή, πολύ λογική. Τό γήρας προσ
εύχεται, ή νεότης έργάζεται. Μήπως καί ή, έργασία δεν 
είναι προσευχή ; Μήπως καί αυτή δέν ένδυναμόνει τό σώμα, 
ώς έκείνη ένισχύει τόν νοϋν καί τήν ψυχήν ; Μήπως δι" αυτής 
καί μόνης δέν άποκτώμεν πλήρη τά άπέναντι άνθριόπων και 
θεοΰ δικαιώματά μας ;

Τόσον μάλιστα αί χωρικαί έδώ αισθάνονται καί έννοοϋν, 
ώς έξ ένστικτου τήν άλήθειαν αύτήν, ώστε αί νεάνιδες χ ω 
ρίς νά ύπάρχγ κανείς λόγος, καμμία ειδική παράδοσις," δεν 
μεταβαίνουν ή δίς ή τρις τοϋ έ'τους εις τήν έκκλησίαν.

—  Διατι σύ δέν πηγαίνεις εις τήν έκκλησίαν ; είπον εί? 
τήν Μαρίαν, τήν εύ'μορφήν μου οικοδέσποιναν.

—  Διότι τά κορίτσια- δέν πηγαίνουν εις τήν έκκλησίαν, μ’Ο» 
είπε. Καί ώς συμπληροϋσα τήν φράσιν της προσέθηκε : Λον- 
Λεύονν. ΤΗτο άπαράλλακτα ώς νά έλεγε : Προσεύχονται εις 
τό σπίτι. Καί δέν ισοβαθμεί μέ προσευχήν ή φροντίς νά στο
λίσουν τούς γονείς καί τά αδέλφιά των διά τήν μετάβασιν 
άων εις τόν ναόν* Νά εύτρεπίζουν καί τακτοποιούν το οί'κημ*) 
όπως καί αυτό φανή έορτάζον. Νά ετοιμάσουν καλόν φαγη- 
τόν, ¡/αγειρευμένον πρός τιμήν τής ημέρας. Νά πήοξυν γαλ*, 
τό όποιον δέν θά πωληθγ σήμερον, άλλά θά χρησιμεύσγ ως

έπιδόρπιον του γεύματος. Νά φέρουν έγκαίριος νερόν άπό τό 
£<ι>ρώ καί μετά τήν πλήρη τών καθηκόντων αυτών έκτέλεσιν 
νά πιριβληθοΰν καί αύταί τό έορτινόν των έ'νδυμα, τό άπαστρά- 
STov έκ λευκότητος καί διαγράφον χαριτωμένας τάς ώραίας 
καί παρθενικάς τοϋ σώματός των γραμμ.άς ; 
r  Ιδού, φίλη μου, ή έκκλησία τών νέων. ’Ιδού ή προσευχή 
των. Ή  ειδική περιποίησις τών οικείων, τοϋ οίκου καί έαυ- 
τών.Ό,τι ήμεΐς κάμνομεν καθ' ημέραν,ή χωρική κάμνεικάθε 
Κυριακήν μόνον. Ού'τε τό σπίτι, ούτε αυτή, ούτε ή οικογέ
νεια της καθαρίζεται, συγυρίζεται, τρώγει φαγητόν μαγει- 
ιευμένον τάς καθημερινής. ’Εάν υπάρχουν έξαιρέσεις τινές, 
αύταί βέβαια είναι ευάριθμοι. Ζοΰν καί συγχρωτίζονται τό- 
οιν πολύ μέ τήν φύσιν. άγωνίζονται καί παλαίουν τόσον μ ετ ’ 
κϋτής, άπορροφοϋν τήν εις αύτήν διακεχυμένην ζωήν τόσον 
άγνήν, τόσον ίσχυράν, τόσον άδολον, ώστε τό σώμά των νά 
άρκήται εις τήν φυσικήν αύτήν καλοπέρασιν, χωρίς νά αί-

?εθάνηται τήν άνάγκην τής κανονικής διαίτης καί εύμαρείας, 
ιάνευ τής όποιας ήμεΐς εις τάς πόλεις θά άπεθνήσκομεν.

Καί διά νά καταστήσω, φίλη μου, εις σέ τήν raffinée τήν 
ιδέαν μου αύτήν πλέον καταληπτήν, προσθέτω ότι αί γυναΐ- 

I χε: αύταί, αί όποΐαι δέν κτενίζονται ή άπαξ τής έβδομάδος, 
δέν λούουν ποτέ τό σώμά των, δέν πλύνουν ποτέ μέ ψύκτραν 
καί μέ ούδεμίαν σκόνιν ή όδοντόμ.ιγμα τούς όδόντας των καίχατα τά  παιδικά των έ'τη δέν πλύνουν ή σπανίως καί αύτό 

ή πρόσωπον, έχουν ώραίαν καί πλουσίαν κόμην, εύμ,ελή και 
λαξευτά καί λευκά σώματα, καί όδόντας τόσον ώραίους καί 
τόσον θαυμασίως λευκούς, ώστε τό μειδίαμα καί ό γέλως των 
νά άποτελή έποποιίαν όλην τόσον στίλβουν καί λάμπουν καί 
άχτινοβολοϋν,αί ώς έξ άλαβάστρου άνάγλυφοι συστοιχίαν, άς 
χρύπτουν εις τό στόμ.α .Ό,τι συμβαίνη διά τό κάλλος, συμβαί- 
νει καί διά τήν υγείαν. Ό  οργανισμός των είναι χαλύβδινος.
, Τώρα θά μοΰ είπγς, οτι όλα αύτά είναι πράγματα ολίγον 
άκατανόητα, καί οτι αί ύπό τών ύγιεινολόγων έπιβαλλόμ-εναι 
εις ήμ.άς δίαιται είναι ούτοπίαι,ή τούλάχιστον ότι αί χωρικαί 
είναι κατεσκευασμέναι άπό άλλην άργιλλον, άφοϋ παραβαί
νουν στοιχειώδεις τής έπιστήμης κανόνας καί είναι πολύ ύγιέ- 

: στεραι καί ¿Ααιότεραι ημών.
Σπεύδω λοιπόν νά σέ έξαγάγω τοιαύτης πλάνης.Μέ τήν αύ 

την ζύμην έπλάσθησαν καί έκεΐναι,ώς καί ήμεΐς.Μέ τήν αύτήν 
βμιλην έλαξεύθησαν ύπό τής φύσεως τά  μέλη καί ό έσωτερι- 
*ος μηχανισμός έκείνων ώς καί ήμών. Μόνον ή ύπό τής έπι- 
ττημης κκί τής φύσεως κανονισθεΐσα δίαιτα διαφερει. Καί ή 
διαφορά αύτή μοί ένθ’υμίζει τά θαυμάσια άνάγλυφα καί τήν 

ε  Καρυάτιδα, τήν οποίαν φιλοξενεί τό Βρεττανικόν Μουσεΐον 
τοϋ Λονδίνου. Ενθυμείσαι τήν οργήν καί τήν κατάπληξίν 

■ Ρ·ου, όταν εις τήν άπό κοινοΰ έκεΐ έπίσκεψίν μας άντίκρυσα 
τ*  μαυρισμένα μ,άρμ.αρα καί τήν ώς πενθηφορούσαν εκεί Κα
ρυάτιδά μας, τήν όποιαν δέν θά άνεγνώριζαν βέβαια ποτέ 

^ Β ρ έδ ώ  άπό τοϋ ύψους τής Άκροπόλεώς λουόμεναι καθ’ έ- 
Χαστην μέ το φώς καί τήν θερμότητα τοϋ Ελληνικού ουρα- 

/ νοΰ άδελφαί της; Δέν τής λείπει βέβαια έκείνης έκεΐ ούτε ή 
-ροφυλαξις, ούτε ή περιποίησις, ούτε ή εις τά μαρμάρινα ά- 
|«λματα έπιβαλλομένη δίαιτα. Ά λ λ ά  τής λείπει τό φώς 
**ι ό άήρ, ό όποιος λείπει καί άπό ήμάς, τάς εις τάς πόλεις
δ

Αί χωρικαί μας δέν λούουν τό σώμά των ούτε μέ γάλα, 
ούτε μέ άρωματισ’μένας ρίζας άλλ’ ούτε με άπλοΰν ύδωρ. 
Ά λ λ ά  τάς λούει άπό τό πρω  ̂ έως τό έσπέρας εις τόν έν ύ- 
παίθρω βίον των, τό φώς καί ό ή'λιος καί ό άήρ, ό μέ όξυγό- 
νον καί ίώδιον έφωδιασμένος καί άπό άρωμα θύμ,ου καί πι
κροδαφνών καί σχίνων καί πευκών μυροβολημένος. Τούς πό
ρους τοϋ σώματός των δέν σφραγίζει ό ρΰπος, διότι τό δέρμα 
των, τό όποιον άχνίζει έκ τής ολοημέρου έργασίας καί τής 
άπαύστου τών σωματικών με">ών άσκήσεως, διατηρεί άμείω- 
τον καί εις μεγάλην μάλιστα έ'ντασιν τήν λειτουργίαν τής 
άδήλου διαπνοής. Τά  δόντια των δέν τά λευκαίνουν όδον- 
τοκόνεις καί μίγματα, διότι ό ξηρός μαύρος άρτος, οστις ά
πο τελεί τήν κυρίαν τροφήν των, είναι τό άγνότερον καί ύγιει- 
νότερον όδοντόχιγμ.« τοϋ κόσμου. Τήν άναπνοήν των δέν τήν 
μολύνουν κακαί άναθυμιάσεις τοϋ στομάχου καί τών στομα
τικών κοιλοτήτων, διότι ή τροφή των, ψυχρά, κατά τό π λ εΐ-  
στον φυτική, άδολος καί άκαρύκευτος πάντοτε, δέν παρέχει 
στοιχεία πρός σηπεδόνα, όποιαν δημιουργεί ή παχυτάτη ά- 
νατολική μαγειρική μας, άλλά καί ή με τόσας σάλτσας καί 
έμβάμματα κληρονομηθεΐσα εις τούς δυτικούς λαούς ύπό τοϋ 
νβίβΐ τοιαύτη.

’Ιδού, φίλη μου, τό μυστήριον τής διαίτης τών γυναικών 
τών άγρών, αί όποΐαι τόσον μέ άπησχόλησαν σήμερον, ώστε 
νά μή μοΰ δώσουν καιρόν νά σοϋ συμπληρώσω τά  τής έκδρο- 
μής μου εις τόν Άκροκόρινθον, περί ής είχον άρχίσει νά σοϋ 
γράφω προχθές. Βλέπεις ότι, όταν σοί έ'λεγα ότι τά γραφό- 
μενά μου δέν θά έ'χουν ποτέ σειράν δέν τό έπίστευες. Εις σέ 
τήν τακτικήν καί μεθοδικήν άπόκειται νά τά ταξινομ^ς μέ 
τόν νοϋν σου καί νά άκολουθής ουτω μεθοδικώτερον τήν ά- 
συνάρτητον καί άκατάστατον αύτήν έπιστολογραφίαν μου.

1 Ί Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι *
Σ Τ ' .

Άναντιρρήτως λοιπόν ό παΐς κατά πάντας τούς βαθμούς 
τούτους, μέχρις επτά έτών, πρέπει νά ένασχολήται μέ παί- 
γνια μόνον καί έλαφράς έργασίας, ούχί δέ μέ μαθήματα. 
Ά πό επτά δέ έτών καί πέραν τά παίγνια καθίστανται σπου
δαιότερα, αί έργασίαι βαθμηδόν δυσκολώτεραι, τά δε προσ
τιθέμενα διδακτικώτερα στοιχεία τής άναγνώσεως καί τής 
γραφής πρέπει νά πεοιβάλλωνται έπίσης χαρακτήρα παιδιάς 
καί τερπνής ένασχολήσεως. Τοϋτο μάς ύποδεικνύει ή φυσις, 
τοϋτο μ,άς λέγουσιν ό Πλάτων καί οί λοιποί, τοϋτο έμπρά- 
κτως μάς κατέδειξεν ό Φρόεβελ.

Κατά τάς αύτάς άρχάς ή Σωκρατική λεγομενη μέθοδος, 
δηλ. ή διαλεκτική, καθ’ ήν, άντί τυπικής άποστηθίσεως τών 
διδασκομένων, ό παΐς οδηγείται διά τών έρωτησεων τοϋ δι
δασκάλου νά εύρίσκγι αύτοθύμως τάς ζητουμενας άληθειας, 
έφηρμοσμένη εύστόχως εις πάντα τά μαθήματα, καθιστά την 
διδασκαλίαν αύτών έπαγωγόν καί τελεσφορωτέραν πάσης άλ
λης μεθόδου. Τά δέ παίγνα τής νηπιακής ηλικίας μεταβάλ
λονται διά τήν μ.ετέπειτα ηλικίαν εις κυρίως γυμναστικας 
καί ρυθμικάς ασκήσεις καί εις τήν κυρίως δρχησιν, ως καλλι- 

! τεχνίαν ήδη καλλιεργουμένην. Ούτω καί αί έν τή νηπιακή 
[ ηλικία άρξάμεναι φροεβελιαναί χάρτιναι, διά τό εύκολώτερον
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ργασίαι καταλήγουσι κατά την έφηβικήν ηλικίαν εις την 
καλλιέργειαν πάντων των ειδών των καλών τεχνών.

Έ ν  τούτοις η μανία τής πρωίμου διδασκαλίας, ού μόνον 
τάς μητέρας, αλλά καί τούς διδασκάλους άμφοτέρων τών φύ
λων παρορμόέ καί αύτάς ακόμη τάς πρός τά παιδία συνδιαλέ
ξεις των νά πεοιβάλλωσι μέ υφος διδασκαλίας (καί σχολα
στικής μάλιστα πολλάκις!). Πολλαί δέ έκ τών έπιπολαίως 
μόνον άντιληφθεισών το φροεβελιανόν σύστημα, καί όνόματι 
μ.όνον φροεβελιανών παιδαγωγών η νηπιαγωγών, καί αυτά τά 
φροεβελιανά παίγνια κατώρθωσαν να μεταχειρισθώσιν ώς ποι
κίλα μέσα τυπικής διδασκαλίας.

Ά λ λά  τότε χάνουσι τον υψηλόν αυτών προορισμόν, την 
θαυμασίαν αυτών ενέργειαν καί καθίστανται διάφορα μόνον 
μέσα συνήθους μηχανισμοΰ καί εξίσου επιβλαβούς τυπικότη- 
τος. «’Ά φετε τά μικρά νά παίζωσιν έλευθέρω; καί αύτοθύ- 
μως, διεγείρουσαι μόνον διά τών ερωτήσεων σας την παρατη
ρητικήν αυτών δύναμιν, ταχύτερα δέ τότε καί τελειότερα 
θελετε ί'δϊ] τα αποτελέσματα της τοιαύτης δράσεώς σας. 'Ο
δηγείτε αυτα εις το παιγνιον, η μάλλον μ.ετά χαράς καί ά- 
γαπης παίζετε μ,ετ αυτών, οΰτω δε θελετε ασφαλώς ακολου
θεί την άρίστην τών μεθόδων »

Καί αυτός ό ’Άγγλος παιδαγωγός Έρβέρτος Σπένσεο λέ
γει, ότι τό μηχανικόν παίγνίον κουράζει τά παιδία όσον η ύ- 
περβολικη εργασία. Είναι δε πολύ λανθασμένη η έπικοατοΰσα 
ιδέα, οτι η παρατεταμένη σωματική άσκησις ωφελεί καί εάν 
ακόμη δέν εύχαριστή. «Τό πρός τό παίγνιον ενδιαφέρον καί 
ή έκ τούτου χαρά είναι άφευκτοι δροι πρός την έκ του παι- 
γνίου σωματικήν καί ψυχικήν ωφέλειαν, είναι δέ, ούτως ει-  
πεΐν, ή πνευματική άρτυσις τών σωματικών άσκήσεων, άνευ 
τής οποίας αύται μ-ένουσιν ατελείς.»

Ουτω, χάριν παραδείγματος, καί αί νηπιαγωγοί μας της 
νυν παλαιάς καλουμένης μεθόδου, αί έπιτυχώς στρεβλώσασαι 
καί φοβεράν καταστήσασαι την νηπιαγωγικην μέθοδον τής 
Γαλλίδος Ραρβ-ΟαΓρβηίίθΓ, δλως άνωφελώς έξετέλουν γυ- 
μναστικάς δήθεν άσκησεις, ας έρρύθμιζον διά του οχληρού 
κτύπου του κροτάλου (οΙηςυοίΓ) η του μονοτόνου ή'χου της 
συρικτρας. Δυστυχώς ύπάρχουσι μέχρι της σήμερον παρ’ ημιν, 
καί ιδίως έν ταΐς έπαρχίαις τής τε  έλευθέρας καί της δού
λης Ελλάδος, νηπιαγωγεία, έν οϊς άριστον θεωρείται τό οτι 
η νηπιαγωγός 'κατορθώνει, όλαι αί κινήσεις τών μικρών εκεί
νων νευροσπάστων νά ρυθμίζωνται διά προσταγμάτων. « Έ -  
γερθήτφ, εν, δρθια, στρέψατε την κεφαλήν δεξιά, αριστερά, 
άνω, κάτω. Τάς χεΐρας όπισθεν, έπί της κεφαλής, έπί τών 
ώμων, καταβιβάσατε τάς χεΐρας, καθίσατε.» Καί καθ’ έκά- 
στην τά  αυτά, με την αυτήν σειράν· μεθ’ δ διά προστάγμα- 
τος πάλιν ασκούνται εις την σιωπήν, κρατούντα τόν δάκτυ
λον έπί του στόματος, έν οσω ή διδάσκαλος έξακολουθεΐ νά 
συρίζη ή νά κρούη τό άφόρητον κρόταλον.

Λίχαιτ&ρένη ΛασχαρίδοΏ

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Ι  Σ ΙΜΩΝ
Τό ό'νομα του ’Ιουλίου Σίμωνος αντήχησε κατά την εβδο

μάδα ταύτην πέραν τών θαλασσών καί τών ωκεανών. ’Εφη
μερίδες γαλλικαί καί έφημερίδες ξέναι άφιεροΰσι στήλας όλο-

κληρους, έν αίς έξυμνουνται αί άρεταί καί ή μεγαλοφυία τοΟ 
εις την αιωνιότητα μεταβάντος φιλοσόφου. Τό Έθνος έθεώ- 
ρησε τιμήν του νά κηδεύση μετά μεγάλης έπισημότητος τόν 

άνδρα, του οποίου τό φέρετρον ήκολούθησαν μέχρι του τάφου 
πάσαι αί έπιφανεΐς της Γαλλίας προσωπικότητες 'Ωραίος 
θάνατος, έπιστέφων ώραίαν ζωήν.

Καί ομως δέν ύπήρξεν άνθρωπος μέ παρελθόν μάλλον πε
ριπετειώδες του ’Ιουλίου Σίμωνος. "Ηρχισε τό καθηγητικόν 
στάδιόν του ταπεινός καί πένης, ΐνα βαθμηδόν καί κα τ’ ολί
γον καταλάβη τάς ύψίστας τών κοινωνικών θέσεων. Εις την 
πολιτικήν άνήλθε ταχέως, άλλά καί ταχέως κατέπεσε, διερ- 
χόμενος την ζωην του διά μέσου φρικωδών έπαναστάσεων καί 
έπικινδυνων πολιτικών κρίσεων Σήμερον δημοτικώτατος καί 
προσωποποιών τό ιδανικόν του έ ’νους καί την έπαύριον οί- 
κτρώς καταπίπτων πρό τών δμμάτων του κοινού. 'Υπερί- 
σχυσε τών αντίξοων της τύχης περιστάσεων, έργαζόμενος 
πάντοτε.

Τό γήρας ήλθε τέλος· γήρας ήρεμον καί μεγαλοπρεπές, 
πλανωμενον τόσον ύψηλά, ώστε νά είναι σεβαστόν καί α
πρόσβλητον κατά πάντων. Ουτε έπιθέσεις, ού'τε έπικρίσεις, 
ουτε ειρωνικά έπιγράμματα έ'φθανο- πλέον μέχρις αύτοϋ. Ή -  
γαπάτο, έτιμάτο, ητο σεβαστός παρ’ όλων, είχεν έπικληθή 
πατήρ Σιμών,ως ο πατήρ Ούγκώ κ,αί άπεξεδέχετο ευχαρίστως 
τον τίτλον τούτον, τόν όποιον ή άφοσίωσις καί στοργή τοΟ 
Εθνους του άπενεμεν. Έφθασεν εις τόν τίτλον του Πατριάρ- 

χου, διότι συνεδεσε την υπαρξίν του μετά τής έργασίας.
Δέν είναι βεβαίως δεδομένον εις πάντας νά γηράσκωσιν. 

Ά λ λ ’ έπιβάλλεται εις πάντας νά προπαρασκευάζουν την 
ζωην των ώσεί είχον βεβαιότητα οτι θά ζήσουν μέχρι γήρα
τος. Γήρας ώς τό του ’Ιουλίου Σίμωνος έ'νδοξον καί μεγαλό
πρεπες δεν άπβτελεΐ βεβαίως τόν κλήρον τών πολλών, άλλ’ 

έπιτρέπεται εις πάντας νά έργάζωνται καί νά φιλοδοξώσι 
έντιμον καί ευτυχή τής ζωής συμπληρωσιν. Επιβάλλεται εις 
πάντας νά ζοΰν καί υπάρχουν έργαζόμενοι. Δέν συμπληρώ καν 
την φρασιν μου με την λεξιν τ ιρ ίω ς , διότι έχω τόσην έμ.πι- 
στοσυνην εις την έκ τής έργασίας προκύπτουσαν άρετην, ώστε 
να θεωρώ έντιμον πάντα έργαζόμενον άνθρωπον.

Το γήρας του ’Ιουλίου Σίμωνος υπήρξε θαυμάσιον, καί θαυ- 
μασιως ευτυχες. Ε ίχε καταστή είδικότης εις πάντα τά κοι
νωνιολογικά και φιλανθρωπικά ζητήματα. Δέν υπήρχε φιλαν
θρωπικόν σωματεΐον, του οποίου δέν ητο ή έπίτιμος ή τα 
κτικός πρόεδρος, κατορθών νά έργάζηται ύπέρ δλων μετά 
δραστηριοτητος. Ούδεποτε προσεκλήθη εις συνεδοίασιν καθ’ 
ην δεν ελαβε τον λόγον, ώς ειδικός έπίσης ρητωο τών έπισή- 
μ.ων ευεργετικών συναθροίσεων.

Ποσάκις δέν έθαύμασα καί έφθόνησα την ευκολίαν τοΰ 
λόγου του καί την χάριν τής φράσεώς του· ή πειθώ έρρεεν 
άπό τών χειλέων του. ’Ήρχιζε πάντοτε μέ φωνήν ασθενή καί 
μόλις άκουομενην, ήτις είλκυεν αμέσως την προσοχήν καί 
εδικαιολογεΐτο λεγων οτι ήτο πάσχων, γέρων, έξηντλημένος· 
Αλλ αίφνης εφ’ δσον ώμίλει, τό πΰρ τής έμπνεύσεως κατήρ- 

χετο άπό τής κεφαλής εις τό στήθος του, ό κυρτωμένος θώ- 
ραξ ανηγειρετο· η φωνη καθίστατο ισχυρά, καί ήχήεσσα καί 
ως χείμαρρος τότε αί ιδέαι διεδέχοντο ή μία τήν άλλην σα
φείς, διαυγείς,ποικιλλόμενα! μέ πληθύν προσωπικών άναμνή-
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σεων καί ανεκδότων, άρτυόμεναι μέ ευφυολογίας ευστοχώ- |
τάτας. "Ητο γόης ομιλητής καί ό γοητευτικώτατος τών |

/γοητων.

Άγορευτής ύπήρξεν άπό τής νεαρωτάτης του ηλικίας. Δη- | 
μοσιογράφος έγένετο βραδύτερον περί τό τέλος τοΰ βίου του, 
μόλις έξηκοντούτης· άλλ’ ύπήρξεν έκ τών πρώτων δημοσιο
γράφων. Ό  ’Ιούλιος Σίμων έζησε μέγας καί άπέθανε μέγας, 
διότι είργάσθη. Ό  βίος του άποτελεΐ παράδειγμα, τό όποιον 
πάς άνθρωπος οφείλει νά άκολουθήση. Πας άνθρωπος έκτος 
έκείνων, οίτινες έργάζονται επί τώ σκοπώ νά άναπαυθοΰν μίαν 
ημέραν, ώσεί μή τοΐς ήρκει εις άνάπαυσιν ή πέραν τοΰ τά 
φου αίωνιότης. Ή  άνάπαυσις διά τούς πολύ έργασθέντας αν
θρώπους είναι καί πάλιν ή έργασία. Ό  ’Ιούλιος Σίμ.ων έ- 
νόήσεν καί έφήρμ-οσεν ένωρίς τήν άλήθειαν ταύτην καί διά 
τοΰτο έζησε μέγας καί άπέθανε μέγας.

( Έ κ  του Γαλλικού) Ά θ η ν ά  Ειγανοΰ

ΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ TÛN ΓΓΝΑΙΚΩΝ
( Ά τ τ α π ό κ ρ ισ ις  έχ Π α ρ ισ ίω ν J

Δ '.

Εις τό πρόγραμμα τών συζητήσεων τής τρίτης ημέρας ώ- 
ρίζετο τό περί Π οΛ ιτιχω τ Α /κ α ιω ράτω ν  Trjç Γ ν ν α ικ ό ς  θέμα. 
Τό περίεργον δέ είναι οτι περισσότεροι ρήτορες άνδρες ή γυ
ναίκες έλαβον τόν λόγον έπί τοΰ θέμ.ατος τούτου. Πρώτος 
δλων ό κ. Ju les Bois, πρώην βουλευτής, οστις ύπεστήριζεν 
ότι ή γυνή πρέπει νά γείνν) έκλέξιμ.ος πριν ή γείν/] έκλογεύς, 
ΐνα έκ τής διαχειρίσεως τών κοινών πραγμάτων κατανοήσγ 
τήν βαρύτητα τής ψήφου της καί τήν άμερόληπτον χρήσιν, 
ήν οφείλει νά ποιήτα-t αυτής.

Ή  κ. Vincent λαμβάνει πρώτη γυνή μ.ετά πολλούς άνδρας 
ρήτορας τόν λόγον καί διεκδικεΐ διά τάς γυναίκας μόνον τά 
πολιτικά δικαιώματα, τά όποια έξήσκουν καί άλλοτε έν 
Γαλλία.

Κατά τό άρχαϊον γαλατικόν πολίτευμα αί γυναίκες αλη
θώς είχον μ,εγάλα καί απεριόριστα δικαιώματα. 'Ως τιμα- 
ριοϋχοι καί άρχόντισσαι ήσαν άπεριόριστοι κυρίαρχοι άνά τάς 
άπεράντους τών κτήσεών των έκτάσεις.

Αύται άνευ τής έπεμβάσεως τών άνδρών έδίκαζον καί κα- 
τεδίκαζον, έχουσαι απόλυτον δικαιοδοσίαν έπί τής ζιυής πάν
των τών υποτελών των. Είχον τό δικαίωμα τής χαράξεως 
ιδίων νομισμάτων, έπί τών όποιων έφαίνετο ή προτομή των 
καί τά σύμβολα του οίκου των.

Καί ύπέμνησεν ή ρήτωρ τήν ιστορίαν τής δουκίσσης d’Ai- 
guillon, ή’τις έλαβε παρά του Λουδοβίκου ΧΤΙΙ τόν τίτλον 
τής συμβούλου τοΰ ΓαλλικοΟ Στέμμ-ατος, μέ τήν διακριτι
κήν παρατήρησιν οτι τό δικαίωμα τής κληρονομικότητος τών 
συμβούλων θά μετεβιβάζετο έν τώ  μέλλοντι έξ ίσου εις τούς 
θηλεις ώς καί εις τούς άρρενας κληρονόμ.ους.

Ίσω ς εις τοΰτο μοί παρατηρήσγ τις οτι αύταίήσαν γυναί
κες εύγενεΐς, μ.εγάλαι τής Γαλλίας δέσποιναι. Ά λ λ ά  μήπως 
εις τά λαϊκά σωματεία αί έργάτιδες δέν είχον τά αυτά μ.έ 
τούς άνδρας των δικαιώματα; Μήπως δέν έξελέγοντο είρηνο- 
δίκαι καί ένορκοι; Μήπως δέν διώριζον άπεσταλμένους των 
εις τά Γενικά συμβούλια τοΰ κράτους ;

Μήπως αί γυναίκες δέν έξελέγοντο έπίσης μέλη τών δη- 
μ.οτικών συμ.βουλίων ; Καί δεν διηύθυνον καί διεχειρίζοντο 
αυτοπροσώπως τάς περιουσίας τών φιλανθρωπικών -καταστη
μάτων; Λοιπόν, σάς έρωτώ, είπε, περαίνουσα τήν ώραίαν 
άγόρευσίν της ή ρήτωρ, δέν δύνανται άρα νά μ.άς παραχω
ρήσουν μετά τόσα έτη πολιτισμού καί προόδου τά δικαιώ

ματα αύτά καί σήμ.ερον ;
"Ας μάς παραχωρήσουν τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν καί έκ- 

λέγεσθαι κατά τάς δημοτικάς έκλογάς, κατά τά κηδεμονικά 
συμβούλια, κατά τάς άγροτικάς έποπτείας. "Ας μάς ονομά
σουν δέ κατά προτίμησιν συμ.βούλους καί διαχειριστρίας όλων 
τών δημοσίων φιλανθρωπικών καταστημ.άτων. "Εχουν άνάγ- 
κην γυναικείας καρδίας καί γυναικείων χειρών, 'ίνα καθαρι- 
σθοΰν άπό τά αίσχη τών’ίδιοτελών καί τών κομματικών έκ- 
μεταλλεύσεων.

Ή  αντιπρόσωπος τής Σουηδίας κ. Hilda Sachs έλαβε 
τόν λόγον, ίνα διαμαρτυρηθή κατά τής μεγάλης καταχρή- 
σεως καί πομ-πής, ήτις γίνεται περί τόν τίτλον τής γυναικός 
ώς μ.ητρός. Ά λ λ ά  δέν είναι ούτος τίτλος, διά τόν όποιον 
έξαιρετικώς πρέπει νά ύπερηφανευώμεθα καί νά σεμ.νυνώμεθα 
ήμεΐς αί γυναίκες, είπεν. Έ χ ω  πολλά παιδιά, ευρίσκω 
τήν μητρότητά μου σύμφωνον μ.έ τήν άνθοωπίνην φύσιν μ.ου, 
άλλά δέν νομίζω διόλου οτι έκαμα κανέν μέγα κατόρθωμ.α, 
άλλ’ ουτε οτι ή άνθρωπότης οφείλει νά μ.οί γνωρίζν) χάριν. 
Εις τήν κατάστασιν δέ τήν πνευματικήν καί ηθικήν, εις τήν 
όποιαν εύρίσκονται σήμερον τά τρία τέταρτα τών μητέριον, 
νομίζω οτι πολύ κακάς έκδουλεύσεις απονέμουν εις τήν κοι
νωνίαν.

Καί ή αντιπρόσωπος τής Σουηδίας περαίνει τόν λόγον της, 
ζητοΰσα ύπέρ τής γυναικός τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν καί 
έκλένεσθαι.

ΓΤαρίσιοι. Μ α ρ ία  Μ α ρ τ ε ν

 *—

ΕΝ ΜΑΘΗΜΑ Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ
Α\

Ευχαρίστως δημοσιεύομεν κατωτέρω τό έναρκτήριον μάθημα τή ς 
υγιεινής, του δποίου τήν διδασκαλίαν άνέλαβεν έν τώ  Παρθεναγωγείο) 
τή ς  δος ’Ασπασίας Σκορδέλη ή τελειόφοιτος τή ς  ιατρικής τοΰ ή μ ε-  
τέρου Πανεπιστημίου δις ’Α γγελική  Γ .  Παναγιωτάτου.

Τήν διδασκαλίαν τή ς  έντδς ολίγου νεαρας δόκτορος χαρακτηρίζει 
αβρά γλαφυρότης καί καλλιέπεια συνηνωμέναι μ ετά  πλούτου έμβ ριθε- 

στάτων επιστημονικών γνώσεων καί μεθοδικότητος εξαιρετικής περί 
τήν κατάταξιν καί διαίρεσιν τή ς  ύλης.

Α ισ π ίο ίό ε ς ,

Τήν Ύ γ ιε ιν ψ ·  περί τής όποιας σήμερον γενικώς θά δυιλά- 
βωμεν ύπό δύο διαφόρους έπόψεις δυνάμεθα νά έξετάσωμεν. 
Τό μ.έν περιορίζουσκι αυτήν έν τή έτυμολογία μόνγι τής λέ— 
ξεως καί έξετάζουσαι τά μ.έσα, ών δεόμεθα πρός διατήρησιν 
τής ύγείας δηλ,. πρός αποφυγήν τών ασθενειών, τό δέ έρευ- 
νώσαι αυτήν ύψηλότερον καί εύρύτερον, δτε ό σκοπός δέν είνε 
άπλώς αμυντικός, άλλ’ άποβλέπει εις πάν δ,τι δύναται νά 
έξευγενίση τήν κατάστασιν τοΰ άνθρώπου, νά έδρχιώση τήν 
φυσικήν καί ηθικήν αύτοΰ ευεξίαν καί νά άνυψώση τήν σωμα
τικήν καί πνευματικήν αύτοΰ δράσιν.Ούτω πο)ς θεωρουμένη ή 
ύγιεινή ταννύει τάς πτέρυγάς της πέραν τών περιωρισμ.ένων
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ορίων, η δε βιολογιχ, η ανθρωπολογία, ή νομοθεσία, ή ίστο- 
ρια ολοαληρος της άνθρωπότητος ένοϋνται, ΐνα σχηρικτίσωσι 
το έδαφος καί την επικράτειαν ούτως είπεΐν της επιστήμης 
ταύτης.

Παν ο , τι αφορά εις τον άνθρωπον ανήκει εις τον ύγιεινο- 
λόγον. Περί ούδενός 5 ’ ανθρωπίνου έ'χει το δικαίωμα να αδια
φορώ καί δυ'ναται νά οίκειοποιηθγ την σκέψιν ποιητου τίνος : 
«Ούδέν ανθρώπινον δύναμαι νά θεωρήσω ξένον άπ’ εμου». Τά 
της ε ·ασ i /¡μ.ης ταυτης πεδιον εινε ευου καί δελεαστικόν. 
Εδελεασε τους μ,εγαλειτερους των φιλοσόφων από του Πλά

τωνος μέχρι του Fourier, ό δέ σκοπός αύτ-ης εΓνε εύγενης 

και ύψηλος, διο'τι συντάττει τούς νόμους τής προόδου καί του 
πολιτισμού. Ημείς ομως ως έκ των περιστάσεων καί του 
βραχέος χρονικού διαστήματος, τό όποιον επιτρέπεται ημΐν 
νά διαθέσωμεν, άναγκαζόμεθα νά έγκαταλείψωμεν τούς εύ- 
ρεϊς αυτούς ορίζοντας καί νά περιορισθωμεν εις τά  άμεσα καί 
πλησιαίτατα προβλήματα, άτινα προ των οφθαλμών ημων 

παρουσιάζονται καί των οποίων ή λύσις δέν εΓνε όλιγώτερον 
σπουδαία καί δύσκολος.

Ο υγιεινολογος ως και ο φιλοσοφος ένα κοινόν σκοπόν προ- 
τίθενται· την [όελτίωσιν τοϋ ανθρωπίνου γένους. Τά μέσα 
μόνον διά των οποίων εκάτερος τούτων ζητεί νά πραγματο
ποίησή τόν σκοπόν του διαφέρουσιν.

Ερευνών τις τούς νόμους οίασδηποτε των επιστημών δέν ευ
ρίσκει αυτούς σταθερούς, απολύτους, αιωνίους, καί αύτοί οί 
της δικαιοσύνης νόμοι άναλόγως των κλιμάτων, των λαών 
καί τών εποχών ποικίλλουν. Ά λ λ ’ εάν τις, έστω καί πρός 
στιγμήν, σκεφθγ τό εύμετάβλητον του ανθρώπου, βεβαίως δέν 
θ απόρησα] περι τοϋ ευμετάβλητου τών νομ,ων, τών διεπόντων 
τας σχεσεις τών ανθρώπων πρός άλληλους καί πρός τά περι- 
στοιχουντα αυτούς.

Ας ΐΑΤ) εςετασωυ.εν το ζγ)τν)^α υπο γενικήν εττοψιν, δς τ:ζ- 
οιορισθώμεν είδικώς εις τά της 'Υγιεινής. Όποΐαι βαθειαι καί 
απόλυτοι διαφοραί τών νόμων ταύτης παρατηρούνται άναλό
γως τών χρόνων, τών τόπων καί τών κλιμάτων ! Οί όροι της 
Υγιεινής του Ευρωπαίου δέν εΓναι βεβαίως οί αύτοί μέ τούς 
τοϋ κάτοικου τών τροπικών εδώ εγκράτεια καί νωχέλεια, 
εκει γενναία τροφή καί άπαυστος δρασις, άποτελοϋσι τά αναγ
καία στοιχεία πρός συντηρησιν της υγείας καί τής ζωής. Οί 
αρχαίο εροι λαοι, νομάδες και πολεμικοί, ώς εχοντες άλλ ας 
ανάγκας και άλλα ένστικτα, άνεγνωριζον υγιεινήν διάφορον 
εκείνης των νεωτέρων λαών, τών ύπό άλλοίους όλως ό'ρους 
βιουντων. Ά λ λά  καί αυτά τά ποικίλα τής σήμερον επ α γ γ έλ 

ματα μ.ηπως όεν έγκαθιδρυουσι μεταξύ τών δια©όρων άτόμ.ων, 
μεταξύ ημών αύτών διαφοράς, αίτινες θά έφαίνοντο εις ημάς 
ακαταλόγιστοι, εαν δεν είχομεν έξοικειωθή ύπό τής καθημε
ρινής παρατηοησεως ; . Ό  άνθρωπος τής μελέτης καί τής πνευ
ματικής εργασίας τρέφεται, εργάζεται, πάσχει διαφόρως η ό 
άνθρωπος τής σωματικής, τής χειρωνακτικής εργασίας· ή 
υγιεινή τοϋ ανθρώπου τών γραμμάτων διαφέρει τής τοϋ χω- 
ρικοϋ, η δε τελευταία αυτη διαφέρει τής τοϋ ναύτου, τής τοϋ 
στρατιώτου. Έ κ  τούτου ή παράδοξος επιπλοκή, έκ τούτου 
επίσης η δυσκολία τής πλειονότητος τών μεγάλων προβλη
μάτων, άτινα παρουσιάζει ή έπιστημη αυτη καί-τών οποίων 
η λύσις εξαρτάται έκ πληθύος δεδομ-ένων άπείρως ποικίλων.

Άπλοΰν βλέμμα, ριπτόμενον έπί τής όδοϋ, ήν έχάραξεν ή 
έπιστημη αυτη διά μέσου τών αίών'ων, θά δείξγ εις ημάς 
καλλίτερον τάς ποικίλας φύσεις ύπό τάς όποιας αναφαίνεται, 
ακολουθούσα βήμα πρός βήμ.α καθ’ όλας τάς μεταβολάς αύ- 
τής την πορείαν καί την έξέλιξιν τής άνθρωπότητος.

’ Αγγελική Γ . Π α ν α γ ιω τά το » . 
(τελειόφοιιος τής ιατρικής)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Π αρθ εναγ ω γ εΐογ  ΧΙΛΛ. ’Επιτυχέστατα ήρχισαν καί διε- 

ξηχθησαν αί έςετάσεις τοϋ άρχαιοτάτου τούτου τής πόλεώς 
μας παρθεναγωγείου, τό όποιον κατά τά τελευταία ταΰτα 
ετη, επί νεων ολως βάσεων μ.εταρρυθμ,ισθέν, μ,ετά παραδειγ
ματικής άποτελεσματικότητος είργάσθη διά την πνευματι
κήν καί ήθικην μόρφωσιν τών εις αύτό έμ.πεπιστευμένων κο- 
ρασίων.

Καί έδρεψαν ήδη καί αί μαθήτριαι καί τό μ.ετά τόσης φι- 
λοπονιας καί αύταπαρνήσεως έργασθέν προσωπικόν τοϋ σχο

λείου άφθονους τούς καρπούς τής έτησίας παραγωγής, άπο- 
κομίζουσαι κατά τούς δύο αύτούς θερινούς μήνας τής άνα- 
ψυχής καί άναπαύσεως την εύχάριστον συναίσθησιν τής έκ- 
πληρωσεως τοϋ καθήκοντος καθ’ δλον τό διαρρεΰσαν έ'τος.

Πρός τάς διευθυντρίας τοϋ Παρθεναγωγείου τούτου κ. κ. 
Μπέσσην Μάσσονος καί Ύπατίαν Στάμπα, αΐτινες, άδελφι- 

κώς και μ ε τ ’ άγάπης έργασθεΐσαι εις τοιοΰτο εύάρεστον κα
τέληξαν άποτέλεσμα, άπενεμήθησαν παρά 'τών εύγνωμονούν- 
των τών μαθητριών γονέων καί κηδεμόνων θερμότατα εύχα- 

ριστηρια καί μεγάλαι εκδηλώσεις εύγνωμοσύνης καί σε
βασμού.

'Υπέρ πάντα όμως ταϋτα ή τε κ. Μπέσση Μάσσονος, ή 
μητρικώς καί θεία αγάπη καί εύσεβεία οδηγούσα τάς μαθή
τριας της εις την οδόν τής άρετής καί ή νέα συνδιευθύντρια 
καί συνεργάτις της κ. 'Υπατία Στάμ.πα, ή είδικώτερον την 
πνευματικήν τών μ-αθητριών μόρφωσιν έντεταλμένη, μεγί— 
στην αύτών ίκανοποίησιν θά λογίζωνται την άπόδοσιν εις την 
κοινωνίαν παρθένων, αΐτινες διά τών έπιζήλων χαρίτων τοϋ 
πνευμ.ατος καί τής ψυχής, καί διά τής καταλλήλου μορφώ- 
σεως τοϋ ήθους θέλουσιν άπ .βή άληθές τών οικογενειών σέ
μνωμα καί έγκαλλώπισμα, βραδύτερον δέ καί μητέρες έκ τών 
σπανιωτάτων.

Τάς εξετάσεις έπεσφράγισαν αί σωματικαί άσκήσεις, διε- 
ξαχθεϊσαι μ,ετ’ άπαραμίλλου γραφικότητος καί έπιτυχίας 
καί κινήσασαι τόν άληθή τών θεατών ένθουσιασμ-όν.

Αί μ.αθήτριαι άπό τών νηπιαγωγικών τάξεων μέχρι τών 
άνωτάτων άνεδείχθησαν ουτω μέ εξίσου ήσκημένον σώμα 
ώς καί πνεϋμ.α, μ.έ άνάλογον πλοΰτον σωματικής ρώμ.ης, 
εύκαμψίας, αντοχής καί χάριτος, άριστα προπαρεσκευασμέ- 
ναι, δι’ όν ή φύσις τάς προώρισεν άγώνα τής ζωής.

Ώοαιοτάτη δέ ή ιδέα τής παραστάσεως όλων τών μαθη
τριών τών άνωτάτων τάξεων έν λ.ευκαΐς περιβολαϊς. ΕΓναι 
τόσον ώοαΐον, τόσον αγνόν τό λευκόν, όταν μάλιστα άποτε- 
λγί τόν μόνον τής παρθένου στολισμόν, ώστε ή έκ τής λευκής 
αύτής οπτασίας έντύπωσις ύπήρξεν άληθώς άπαράμιλλος.

Ώμοίαζον αί λευκαί αύταί παρθένοι, αί κανονικώς άσκού- 
μ.εναι καί περιστρέφουσα τούς βαρυτάτους αλτήρας καί τάς
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κορύννας μ ετ ’ εύκαμψίας καί έλαφρότητος θαυμαστής, πρός 
νύμφας τής άρχαιότητος, τελούσας έορτάς καί πανηγύρεις ύπό 

τά σύσκια δένδρα, ών τό πράσινον χρώμα τόσον θαυμ,ασίας 
-¿πλαισίου τάς άγαλματώδεις αύτών στάσεις.

Την τελετήν τής τελευταίας ήμ.έρας έπεσφράγισεν ό εθνι
κός "Ύμνος, ό ψαλείς ύπό τήν σκιάν τών πτυχών τής κυανο- 
λεύκου, ην αί μ,αθήτριαι ε©ερον ύπερήφανοι, έννοοΰσαι οτι ά- 
ποτελοϋσι καί αύταί άπό τής ημέρας τής εις τόν κόσμον ει
σόδου των έν σώμ.α άγωνιστών τοϋ έθνους, έπίσης πολυτί
μων καί άπαραιτήτων διά τήν εύημ,ερίαν καί τήν πρόοδόν 
του, όσον καί ό ταχθείς πρός ύπεράσπισίν του στρατός.

Π αρθεναγω γιΐοΥ  Σ χορδέ.Ιη . Καί τοϋ άρίστου τούτου Παρ
θεναγωγείο» αί εξετάσεις ήρχισαν κατά τήν παοελθοϋσαν έ- 
βδομ άδα. Δέν έληξαν όμως, διότι τό Παρθεναγωγεϊον Σκορ- 
δέλη εΓνε πλήρες διδασκαλεΐον, κα τ’ άνάγκην λοιπόν καί τά 
έξεταζ όμ.ενα μ.αθήματα εΓναι πολλά καί ή έν αύτώ τελου- 
μένη τών τάξεων τοϋ διδασκαλείου δοκιμασία γίνεται έν πάση 
λεπτομερεία. Περιγραφήν έκτενή τών έκ τών έξετάσεων του 
άοίστου τούτου διδασκαλείου έντυπώσεών μας θέλομεν δη
μοσιεύσει εις τό προσεχές φύλλον.

Σήμερον περιοριζόμεθα νά έξάρωμεν τήν ώραίαν καί πα
τριωτικήν έμ.πνευσιν τής ίσαγγέλου διευθυντρίας αύτοΰ Δος 
Σκορδέλη, ήτις διοργανοΐ τήν εσπέραν ταύτην εύεργετικήν 
εσπερίδα ύπέρ τής άγωνιζομ,ένης Κρήτης.

Κατά τήν εσπερίδα ταύτην θά δοθή ή Μερόττη τοϋ κ. Βερ- 
ναρδάκη παρά τών νεαρών καί άριστα πρός τούτο ήσκημένων 
μαθητριών τοϋ Παρθεναγωγείου, εις τάς ψυχάς τών οποίων 
μετά τών άλλων ωραίων αισθημάτων, άτινα καλλιεργεί ή 
γλυκεία διευθύντριά των, πρωτίστην κατέχει θέσιν τό τής 
συμπάθειας πρός σφαζομένας άδελφάς καί τό τοϋ πατριω
τισμού.

Ουτω μορφονώυ.εναι αί Έλληνίδες αύται θά καταστώσιν 
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—  Δέχομαι επίσης τήν τιμωρίαν, δεσποινίς. ’Α λλ1 εσφαλον άσυναισθή- 
τως ! εζαλίσθην, έκ τής απροόπτου  Ιμίφανίσεώς σας και εχάρην συγχρόνως ! 
Γνωρίζετε δέ ότι όταν ζη τις μετ’ άνθρώπου ίδιοτρόπου ενεκα μακρας ασθέ
νειας, πάντοτε μεταβάλλεται.

Και λαβών τόν βραχίονα τής Εδγενείας διήλθε τήν κιγκλιδωτήν θύραν του 
χήπου, άποθαυμάζων μετ * αυτής τήν εξεγειρομένην φύσιν, τήν χλόην τά 
ανθίζοντα ήδη δένδρα, τήν μυροβόλον απόπνοιαν του δάσους άπλήστως άνα- 
«νέων και άναφωνών εν συμφωνία μετ’ ¿κείνης, «οποία μαγεία!» Τό παν 
*ερι ήμας, δεσποινίς ψάλλει, Ιφόσον ευρισκώμεθα εις τόν περίβολον τούτον 
Ιλεγ εν ό Πατρίκιος. Ά λ λ * όταν Ιξέλθωμεν τής $ύραζ έκείνης, και τά δένδρα 
χαι ή φύσις ε*ναι ξηρα πραγματικόχης, άνευ φύλλων, άνευ αρώματος, άνευ 
γοητείας !

Η Ευγενία τον ήκουσε, νεύουσα πρός τήν γήν, και όταν ’¿παυσε νά όμιλή, 
ίρρίγη σεν, άνετινάχθη και είπε αετά σοβαρότητο; καί γλυκύτητος.

—  Περίεργον I σεις νά ομιλήτε περί ονείρων και φαντασίας, άφού ερχεσθε 
εκ τών κατ’ εξοχήν τόπων τής πραγματικότητος.

Ναί, δεσποινίς, Ιξηκολούθει λεγων ό Πατρίκιος, καί ήμικλείων τους 
οφθαλμούς, ώσεί θέλων νά έπανίδη άπωτάτην οπτασίαν, διατρε'χων τά παρ- 
¿̂να εκείνα καί επιβλητικά δάση τών τόπων, οΰς άποκαλεΤτε τής πραγματικό- 

ΐΊΧΟς. Έ ν  τω μέσω τής σφριγώσης έκείνης βλαστήσεως καί τής όλης, τήςμε-

άναντιρρητως εφάμιλλοι τών έξοχων γυναικών, αΐτινες καί 
τό φΰλόν μ.ας έτίμησαν καί τήν άνθρωπότητα εύηργέ: ησαν.
Ο σκοπός τών ύπέρ τής πολύπαθου: νήσου άνερχομένων τήν 

έσπεραν ταύτην άπό τής σκηνής κορασίδων εΓναι τόσον εύγε
νης καί ίερός, ώστε δέν νομίζομεν καν άναγκαΐον νά συστή- 

σωμεν εις πάσαν άναγνω’στρίαν μας νά προμηθευθγ έγκαίρως 
εισιτήρια, τιμώμενα αντί 3 δυ.

Η εύεργετική αυτη ύπέρ τής Κρήτης παράστασις θά δοθή 
εις τό Παρθεναγωγείου Σκορδέλη τήν 9ην ώραν μ. μ. τής 
σήμερον.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Ή  Θεατρική κίνησι? μόλις αρχίζει να έκόηλοϋται ζωηρότερα μέ 
τα νέα δράματα, άτινα κατα τήν διαρρευσασαν εβδομάδα άνεβιβάσθη- 
σαν άπδ τή ς  σκηνής. Πρώτον τοιοΰτον ήτο τό ύπό τον τίτλον Γ ν -  
Υ α ιχ α  του κ . Π . Δηρ.ητρακοπούλου τοϋ γνωστού συγγραφέως τή ς 

«Μ αρκέλλας», τδ δποίον Ιδόθη παρά τοϋ θιάσου τή ς  κ. Π αρασκευο- 
πούλου.

Δέν θά κρίνωμεν τό δράμα, διότι δ χώρας ελλείπ ει σήμερον. “Εν 

μόνον παρατηροϋμεν ότι δ τίτλος δέν άνταποκρίνεται ποσώς πρδς τήν 

ΰπόθεσιν. Δέν πιστεύομεν άλλως τε δ συγγραφευς, ό οφειλών τήν 

ζωήν καί εν έντιμον δ'νομα εις γυναίκα βεβαίως, νά δποθέτη ότι εις 
τό δράμα του δίδει εικόνα τή ς γυυαικός, ΰπδ τήν γενικωτέραν σημ α 

σίαν τή ς λέςεω ς. "Εν έπίθετον κατάλληλον ήδυνατο νά συυπληρώση 
την ιδέαν τοϋ συγγραφέως καί άνταποκριθή ε’ις τήν κοινωνικήν σε
λίδα, ή» ούτος ή θέλησε νά σαραστήση.

“Ετερον νέον δράμα είναι ή ’Α ντιόπη τοϋ κ. Βερναδάκη, τό δποίον 
εδόθη παρα τοϋ θιάσου τής κ . Βερώ νη. Ά λ λ ά  καί περί τούτου έκ 
τενή κρίσιν εις τδ προσεχές φύλλον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δα Α γ γ . Σ . Χ αΛ χΙδα .  ’Επιστολή σας μετά  δρ. 21 έλήφ θη. Ε ύ -  
χαριστοϋμεν δ ι ’ εύγενή φροντίδα. Διάλογοι Ξενοπούλου Ιστάλησαν. 
Γράφομεν.— Καν Ε ι . Π . Ο ί. Κ ρ αβ α σ α μ α .  Ο υδέποτε έλάβομεν παρά 

τίνος συνδρομήν σας. — Καν Α ι. Δ . Λ ι6όρνογ.  Ά λ λ ά  έχομεν καί τό -

γαλοπρεποϋς έκείνης έρημίας θά ?3 ιδον τό παν νά έ'βλεπον άναθρώσκουσα 
αΐφνιδίως πρό έμοϋ τήν σκιάν σας I τήν εικόνα σας! Σάς έκάλουν ίσως, διατί 
δέν ήρχεσθε; Ά λλά θ ’ άπέθνησκον έκ μέθης, συναντών έν τω μέσω του Πα
ραδείσου εκείνου τήν Ευαν τής καρδίας μου, καί θίγων διά τών χειλέων μου 
τό ακρον τών δακτύλων αυτής !

’Εξαπτόμενος τοιουτοτρόπως ό Πατρίκιος έλησμόνει βεβαίως οτι καί άλ
λος τις είχε θέσει τόν πόδα έν τή Έ δ έμ  εκείνη, Ιλησμόνει τόν ασθενή, τόν 
παρακολουθουντα σκυθρωπώς τήν πορείαν τοϋ πρό τής κλίνης του ωρολογίου, 
καί ήττηθείς ΰπδ τής αύξούσης μέθης τής περί αότούς μονώσεως του παρά τό 
πλευράν του αιθέριου οντος, έγονυπέιησε πρό αΰτου, μέ ηνωμένας τάς χεΓρας, 
μέ τους οφθαλμούς πλέοντα, εις ωκεανόν έκστάσεως καί λατρείας. Ά λ λ ’ ή 
Εΰγενία, συνελθοϋσα, ειπε διά ψιθύρου μάλλον ή φωνής, Ιπαναφέρουσα έπί 
τών ώμων αυτής τήν διφθέραν της : —  Πρέπε νά χωρισθώμεν, είναι ήδη ώρα.

—  Ευχαριστώ, άπήντησεν ή Ευγενία, προτιμώ νά άφήσω τάς ψυχράς χ εϊ- 
ράς μου έντός τής μηλωτής μου, καί άνελθοΰσα έν τή άμάξη, δδός Βιέννης, 
είπεν, ένώ άσκεπής ό Ό -Φ άρελ ήνοιγεν ήδη τήν θυρίδα προσκλίνων.

Μειδίαμα εΰτυχοΰς γυναικδς ΰπήρξε τδ μόνον εΰγίαινε», όπερ άπηόθυνεν 
αΰτφ.

Ό  Ό -Φ άρελ Ιξήλθε τυδ δάσους, καί βχδίζων άσκόπως έφθασε πρό τής οι
κίας τοΰ Γοδεφροά, ουδόλως αισθανθείς ότι δέν έ'λαβε τδ τραΐνον ΐνα είσέλθη 
ε’ ς Παρισίους. "Οτε ήνοιξε τήν θύραν του δωμαιίου τοΰ ασθενούς, σχληρώς 
έπληξεν αυτόν ή άντίθεσις τών μερών. Έγκατέλιπε τδ φώς, τόν μυροβόλον καί 
χλιαρόν άέρα, καί τό άρωμα τοΰ χόρτου, καί εΰρέθη προ βαρέων παραπετα
σμάτων καί εις τήν οσμήν τών φαρμάκων. Έ κ εΐ ή Ευγενία, ή εύχαρίστη- 
σις τό Ιδανικόν, έδώ δ Γοδεφρουα, τό καθήκον, ή πραγματικότης.

— Π ώ ς; σ είς ; Τόσον τα χέω ς; -άνεφώνησεν ή μήτηρ Σωβάλ.
Φαίνεται ότι δέν ’έλαβε καιρδν νά έδραιώση τά σχέδιά της, διενοήθη ό νέος

καί διηυθόνθη πρός τον φίλον του, ούτινος έσφιγςε τήν χεΐρα.
—  Πώς είσαι; τόν ήρώτησε.
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σας άλλας ασχολίας. “Ο πως δήποτε ή συνέχισις ηρξατο. ’Α μέσω ς 
μετά  τήν ’Ινδήν γυναίκα Θα δημοσιεύσωμεν τόν τόμον, τον περιλαμ- 
βάνοντα τήν 'Ιστορίαν τή ς  Έλληνίδος Γυναικός. Δεν θα έκδοθή ώς 

ό a ’ τόμος άνα τεύ χ η , άλλα κατά τόμους. 'Ο  πρώτος τοιουτος εσται 
έτοιμος τόν προσεχή ’Οκτώβριον. —  Δα Ε . Δ . Π ά τ ρ α ς .  Πλήν των 

πρώτων 1 0 0  έλήφθησαν καί 4 5  έτ ι. Σας εύχαριστώ θερμότατα δ ι ’ 
εύγενή φροντίδα. —  Δα 0 .  Μ . Ά γ χ ία Χ ο ν .  Χ ρήματα έλήφθησαν. 

Εΰχαριστουμεν. — Κον Α . Σ τ . N e a r  'Ύόρχην.  Ευγνωμονώ δι’ άπο- 

σταλέντα. 0 α  άνκσκευάσω τα  χρήζοντα ανασκευής.— Κον Γ .  Οι. Κυ
δ ω ν ιά ς .  ’Επιστολή σας έλήφ θη . Ευχαριστώ  θερμότατα δ ι’ εύγενή 
πάντοτε προθυμίαν. Λυπούμαι διότι τόσον έβράδυνεν ή αποστολή των 

παιγνίων. Γράφω συμφώνως δδηγίαις σας. —  Κον Α . Μ . Γ ιονρ γεθο ν .  

Καί έγώ  εξεπλάγην. “Ο πως δήποτε θά δοκιμάσω και πάλιν. Ε υ χ α 
ριστώ θερμώς διά καταβαλλομένην εύγενή φροντίδα Γράφω. —  Δα 

Ά γ γ .  Μ . Μύκονον.  ’Επιστολή σας μετά  δρ. 2 0  έλήφ θη. Πολλάς, 
πολλάς εύχαριστίας.— Καν Δ .Σ . Μ α γ χ ε σ ζ ρ ί α ν . Φρ. χρ . 1 0  μετά  συν

δρομής σας έλήφ θη. Συμμορφούμεθα δδηγίαις σας. Σ χετική ν  άπόδει- 
ξιν θα λάβητε παρά τή ς  αύτόθι αντιπροσώπου μας κ . Δρ. πρδς ήν 

ήδη είχομεν άποστείλει τάς αποδείξεις. —  Κον I .  Β . Γ ύ θ ε ιο ν .  ’Ε π ι
στολή σας μετά  δρ. 15  έλήφ θη. ΕύχαριστοΟμεν. — Δα Ζ . Κ . Φ ιΑιπ·  
π ο ύ ποΑ ιν .  Συνδρομή έλήφθη έγκαίρως. Β ’ άπόδειξις έξεδόθη και ά- 
πεστάλη έγκαίρως. —  Καν P .  X .  Ν . Κ άρυ στο ν .  Καλή έπιστολή σας 

μ ετά  δρ. 15 έλήφ θη . Εύχαριστώ θερμώς δ ι’ εύγενή προθυμίαν. Ζ η - 
τούμενον φύλλον ά π εσ τά λ η .— Καν Ε ύ . Ρ .  Μ ασσ αΧ ίαν .  Β εβ α ίω ς τηρώ 

τήν ΰπόσχεσίν μου. Α ί έπιστολαι περί ’Αγώνων συνεπληρώθησαν καί 

ή έκτΰπωσις ήρχισεν. Ά π είρ ω ς εύχαριστώ δια κολακευτικω τάταςκρί
σεις. Βεβαίω ς δύνασθε έλευθέρως να μεταφράσητε δ ,τι θελή σ η τε. Έ α ν  
τα γραφόμενά μου είχον αξιώσεις φιλολογικάς, θα σας έλεγα  οτ 
m on b ag ag e  litté ra ire  ώς τδ ονομάζετε est à votre d isp o s itio n .—  
Μ. Κ . Τ ρ ίχ χ α Χ α .  ’Ε πιστολή  σας μετά  δρ. 30 έλήφ θη. Εύγνωμονώ 

δι’ εύγενή προθυμίαν. —  Μ . Κ  Κ τ ή μ α  Πάψον.  Φρ. χρ. 24  μ ε τ ’ επ ι
στολής σας έλήφθησαν. Σας εύχαριστώ. —  I . Δ . Ζ α γ ο ρ ά ν .  Έ π ισ το λ ή  

μ ετά  χρημάτων έλήφ θη . Εύχαριστώ θερμώς δ ι ’ εύγενή φροντίδα.—  
Α . Μ. Ό Χ ζ ε ν ι ζ ζ α ν .  ’Επιστολή σας μετά  φρ. χρ . 67 έλήφ θη. ’’Α 
πειρον εύγνωμοσύνην δι’ εύγενή φροντίδα. Γρά φ ω .— Καν Π . Δρ. Λά
τρας. Σας ευγνωμονώ δια κολακευτικωτάτην έπιστολήν. “Ίσ ω ς προ

σ εχώ ς έπισκεφθώ τήν πόλιν σας.— Καν Ε .  Π . Κ ρ . Σ π ά ρ τ η ν .  ’Ε π ι

στολή σας μ ετά  δρ. 4 5 έλήφ θη . Σας εύγνωμονώ δ ι ’ εύγενή πάντοτε

προθυμίαν.— Καν Μ. Κ . ’Α θ ή ν α ς .  Δεν είναι ανάγκη να μ ε εύχαρι- 
σ τή τε , άφοϋ μόνον τό καθήκον μου επραξα. —  Καν Μ . Κ .  Κ /ποΧ ιν .  
’Αναγνωρίζω δτι ε ΐχ ετε  δίκαιον. ’Α λλά είμαι πάντοτε τόσον εύ’π ι- 
στος. Ε ύτυ χώ ς ότι δεν περιεπλέχθην εις τήν άλλην ύπόθεσιν. Γράφω 
έκτενώ ς. —  Καν Σ τ . Βρ. “Ύ δραν .  Επιστολή σας  μ ετά  δρ. 11 έλ ή 
φθη. Εύχαριστώ  ά π ε ίρ ω ς .  —  Δα Μ . Π . Κασαμπα. Διάλογοι Ξενοπού- 
λου έστάλησαν αμέσως. Μέ τδ άντίτιμον αυτών σάς έχρεώ σαμεν.—  
Καν Ο . Δ . Β .  Π αρισ ίονς .  ’Α ποστέλλω  σχετικάς μελέτα ς.·— Καν Μ . 
Δ . Π εσιστη .  ’Επιστολή σας μετά  ρουβλ. 6 έλήφ θη. ΕύχαριστοΟμεν 
θερμώ ς. Ζητούμενοι αριθμοί άπ εστά λησα ν.— Κον Ν· Ε . Μ π. ΤούΛ-  
ζ σ α ν .  Εύχαριστώ θερμώς διά δοθείσας πληροφορίας. —  Δα Τ . Κ . Τ ρ ί χ 
χ α Χ α .  Έ λήφ θησα ν. Έ ά ν  έγκριθοϋν, θά δημοσιευθοΟν εύχαρίστω ς.—  
Καν Μ . Κ . Κ α Χ ά μ α ς .  ’ Επιστολή σας μ ετά  δρ. 4 0  έλήφ θη. Εύγνω 
μονώ δι’ εύγενή προθυμίαν. Φύλλα δος Ά λ .  έστάλησαν.— Κον Ν .Ν . 
ΒΖΧον.  Έ π ισ το λ ή  σας μ ετά  χρημάτων έλήφθη. Εύχαριστώ πολύ, 
πολύ δ ι’ εύγενή φροντίδα.— Δα Τ . Κ . Μ εσοΧόγγιον . Ε ισ θ ε πάντοτε 
τόσον  καλή καί τόσον υποχρεω τική, ω στε αληθώς μ ε σκλαβόνετε. 
’Επιστολή μετά  δρ. 50  έλήφ θη . Μυρίας καί θερμάς ευχαριστίας. —  
Κας κ. Α . Ο . ’Α θ ή ν α ς ,  Μ . Φ . Θ ήραν , Μ . Τ σ . Α ίτ ω Χ ιχ ό ν , Μ. Κ . 
Β ΰΧ ον ,  Α . I I  ΒασιΑιχάχρ,  Ο . Κ . Φ ιΧ ιππ ονπ οΧ ιν , Ού. Α . Σ . Β ό ν ι 
τ σ α ν ,  Α . Δ . Ο . Ά χ Χ ά δ ι .  Χ ρ ή μ α τα  έλήφθησαν. ΕύχαριστοΟμεν.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι

Τ ρόπος  τον ν α  πρ οσ η Χ ου ν τα ι  σ τ ερ εω ς  τ ά  σ ιδ η ρ ά  χ α ρ φ ία  εντός του  
ζύΧον. “Α μα άνοίξητε τήν οπήν, σταλάξατε ολίγας σταγόνας α μ μ ω 
νίας, ήτις θά σχημα τίση σκωρείαν καί τδ έσκωριασμένον καρφίον 
δυσκόλως εξάγεται.

Λώς α φ α ιρ ο ΰ ν τ β ι  α ί  χ η Χ ίδ ες  τον χα(ρε εχ  τών ν φ α σ μ ά τ ω ν  Χε-  
πτώ ν χ ρ ω μ α τ ι σ μ ό ν .  ’Α ναλύετε κρόκκον ώοΟ έντδς χλιαρού υδατος, 
προσθέτοντες καί σ τ α γ ό ν α ς  τινάς οινοπνεύματος. Π λύνετε διά του 
μίγματος τούτου τάς κηλίδας, αΐτινες άφαιροΟνται χωρίς ν’ άλλοιωθή 
δ χρωματισμός.

ΚηΧίδες ζω μόν  Αρμονίου  1) π ο ρ τ ο χ α  ΑΑίου. “Οταν ζωμδς λεμονιού 
ή πορτοκαλλίου πέση έπί τινων ύφασμάτων, τδ χρώμα αύθωρεί μ ε 
ταβάλλεται. " Τνα άφαιρεθή ή κοιλίς αύτη , άρκεϊ νά πλυθή δ Γ  ολίγου 
αίθέρος.

Ή  χομψότης καί 5) στερεότης των γυναικείων υποδημάτων τοϊί !ν τη ή μ ι- 
τέρα πόλει διακεκριμένου τεχνίτου ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Τ Σ Α Μ Η  εις τοιαύτην προή- 
χθη τελειότητα, ώστε ή Α . Υ . ή Πριγκίπισσα Σοφία έτίμησε τδν Έλληνα 
τεχνίτην διά της 'Υψηλής πελατεία; της και τής ύπερόχου τιμής «'Υ ποδη
ματοποιού τής Αυλής τής Α . Υ . τής Πριγκιπίσσης Σοφίας».

—  Πολύ καλά, απήντησεν.
Τήν Ιπαύριον, μετά τά συμβούλιον, δ ’ιατρός ’έλεγε τώ Πατρικίω. 'Α 

γνοώ πόθεν ν’ αρχίσω. ’Απαλλάσσω τούς πνεύμονας, προσβάλλεται ή καρ- 
δία, κάί δταν αδτά συμβαδίζουν Ιν τή άνκρρώσει, ευρίσκω χλονούμενον τδν 
έγχέφαλον. Έ ν  γένει όμως θά διέτασσον αότω μακράν ταξείδιον καί έναπό- 
κειται ύμϊν νά διοργανώσητε τούτο.

Εις τάς Ιπιμόνους διά τό ταξείδιον τούτο αρνήσεις τού Γοδεφρουα, προσε- 
τέθησαν καί οί λίαν έπιδρώντες εϊς τά πνεύμά του δυσμενείς ισχυρισμοί τής 
μητρός Σωβάλ, ήτις όσημέραι κατέκτα ισχυρόν εις τάς γνώμας του έδαφος, 
ώστε οΰδεμία τού λοιπού ήδύνατο νά γείνη πρότκσις, περί τού Ιπιχινδύνου μά
λιστα θεωρούμενου ταξειδίου τούτου. Έλάμβανυν δε χώραν μεταξύ τού μου
σικού καί τής νοσοκόμου αύτού τοοούτον συνεχείς κατ’ ιδίαν συνδιαλέξεις, 
ώστε δ Πατρίκιος άκων άπήρχετο τού οίκου ίννοών καί Ικ τού πρός αυτόν 
ύφους αμφοτέρων, ότι ή παρουσία του ήτο αδτοΐς οχληρά... Έ ν  μόνον σύμ
πτωμα έθορύβει αυτόν ή μετατροπή τής Κασσάνδρας εκείνης άπά μεμψιμοίρου 
καί συρόμενης, εις ευκίνητον καί γλυκεΤαν, ώς αδελφήν τού Ιλέους, κατά τήν 
ολην προς τον ’Αντώνιον συμπεριφοράν της.

Ή  άκρα δ’ αυτής άφοσίωσις Ιδέσμευσεν έξ ολοκλήρου τόν Γοδεφρουα, καί 
τοσοΰτον υπεβλήθη εις τάς ενδελεχείς αυτής μέριμνας, ώστε γιγαντιαίοις βή- 
μασιν Ιβαινεν πράς τήν άνάκτησιν τής ύγιείας του.

"Ενεκα τής μεταλλαγής ταύτης, μυχίως ήγάλλετο ό Πατρίκιος, μ ’ όλην 
τήν πικρίαν τής καρδίας του, διότι δεν παρέμβαινε μόνος εις τήν εμπιστοσύνην 
τού φίλου του. Έ ν  τούτοις αύτη τρανότερον έξεδηλώθη, ότε ό Γοδεφρουα έπε- 
φόρτισεν αϋτον νά έξομαλύνη τά οικονομικά αυτού συμφέροντα είς λίαν άκα- 
τάστατον σημεϊον ευρισκόμενα, ινα δυνηθή πρωτίστως νά μεταβή είς εξοχήν 
τινα προς τελείαν αύτού άνάρρωσιν.

Τδ έργον τού Πατρικίου δέν ήτο ευκολον άναδιφών έπί ημέρας καταλό
γους, σημειώσεις και ισολογισμούς, πιστοποιήσεις παρακαταθηκών, άποδείζεις 
Τραπεζών, καί εξοφλήσεις δανείων, ό Πατρίκιος κατέληξεν εις τήν έξεύρεσιν

τού ολικού αριθμού τής περιουσίας τού φίλου του, άνερχομένης είς τό μυθώδεί 
διά μουσικοσυνθέτην ποσάν των πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων.

—  Λοιπόν έκέρδισας, συσσωρεύων νότες, πεντακοσία; χιλιάδας φράγκων ; 
άνεφώνησεν ό νέος.

—  Ναί, άπεκρίθη μετριοφρόνως ό μουσικός. Μόνη ή Όπερέττα μου «Τά 
δίκτυα τού Ηφαίστου» έπαίχθη εις Παρισίους πλέον τών τριακοσίων φορών, 
εκτά; τών είς τό εξωτερικόν καί τάς Ιπαρχίας, άλλως, ού'τε π,ιναχοθήκας I- 
σχημάτισα, ούτε μέγαρα, Οπηρέτας καί ίππους έχω , ούτε Ιρωμένας, Ιν μόνον 
τέκνον είχον καί αυτό πρό πενταετίας ούδέν μοί κοστίζει. Καί Ιντούτοις έ- 
φανταζόμην...

Τί ; ήςώτησεν ό Πατρίκιος. Τ ί σοί λείπει ; θά ήσο εύτυχέστερος Ιάν είχες 
Ικατομμύριον ;

X III

Τήν Ισπέραν εκείνην, μετά τόν δεΐπνον, δ Γοδεφρουα, άιτί, ώς συνήθως 
νά κατακλιθή έπί μακρού ανακλίντρου παρά τήν Ιστίαν, έκάθησεν εις τά γρα- 
φεΐον αύτού. Αί χεΐρές του έτρεμον καί τό δεΐπνον αυτού ύπήρξεν ελαφρόν 
καί άνεπαρκές.

Ό  Πατρίκιος ανήσυχος, ήρώτησε: Δέν είσαι αδιάθετος απόψε ;
— Έ χ ω  υφος καταβεβλημένον ; ήρώτησεν έστενο-χωρημένος 6 ’Αντώνιος" 

τουναντίον αισθάνομαι έμαυτόν ήδη άκμαΐον, καί μάλιστα, επιθυμώ νά σοί 
κάμω τήν Ισπέραν ταύτην σπουδαίαν άναχοίνωσιν.

(ακολουθεί)


