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Διά τά ανυπόγραφα 
εύθύνεται ή συντάκτις αΰτωνΙ 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Π ΑΡΡΕΝ ^

Έ ν  τφ Έξωτερικφ δέ π α ρ ’ άπαόι τοΐς 
άντιπροόώποις ήμών
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Σ ώ μ α τα  πλήρη του α ' ,  β ’, γ ' ,  δ ' ,  ε ' ,  κ α ις · ' ετομς εΰρίσκονται 
π α ρ ’ ήμϊν και π α ρ ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις η μ ώ ν.

Τά πεμπομενα ήμϊν γιιρό-', 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή>: 
δέν ¿πιστρέφονται. —  Ά νυ-λ  
πογραφα καί μή δηλοΰντα 
τήν διαμονήν τής άποστελ-λ 
λούσης δέν είναι δεχτά. — > 
Πασα αγγελία ςάφορίδσα εις I 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν-Ι 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι?' 
γραμματόσημου 50 λεπτών!; 
πράςίχτύπωσιν νέας ταινίας.^

Διά τά άνυπόγραφα άρθρα. εύθΥινεται Λ όυντάκτις αϋτών ήμ,ποροΰν η νά τηροΰν εύγνώμ,ονα, άν δχι προσφιλή άνάμνησιν 
κυρία Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν . , τ ο ο  τ ό π  υ , ¿ ν ω  ή  χαλαρωθεϊσα ύγείοι' των ανέκτησε νέας

δυνάμεις, έν ω ό καταστραφείς όργανισμ.ός των -απέκτησε 
νέαν αντοχήν, έν ω οί φυσι/.οί πόνοι των έμ.ετριάσθησαν, ά-

Π E P I E K C M E N A
’Εντυπώσεις έκ  Λουτρακιού. Αί θέρμαι. 'Η  λευκή οπτασία. "Ανο

δος εις ’Αχροκόρινθον. Ε τα ιρ ία  των ζωόφιλων. —  Α ί πρόοδοι των 
’Αμερικανίδων (ΰπδ κ . Ευτέρπης Σ ω ρέλ), έκ Β οστώ νη ς.— Α ί λεπ το

φυείς νεάνιδες (ίιπο κ.Μαρίας Π εραλ, ιατρού).— Προγνωστικόν των μ η 

νών.—  'Ωραιαι χείρες καί ώραΐοι πόδες. —  Γυναικείος Κ όσμ ο ς.—  Ε ξετά 
σεις. ’ Αλληλογραφία. Σ υνταγή. Ειδοποιήσεις. Έ πιφ υλλίς.

ΚΑΒΗΜΕΡΙΝΑΙ Ε Π Γ Π Δ Ζ Ε ΙΖ  ΕΚ ΑΟΤΤΡΑΚΙΟΪ
Κ α 2 ή  μου (f/Ι.Ιη,

*0 τίτλος μου δέν άνταποκρίνεται πλέον προς τά γραφό
μενα μου. ’Ό χ ι  έντυπώσεις, άλ,λ’ άναμ.νήσεις μόνον σοί γρά
φω σήμερον άπό τοΰ γραφείου μου των ’Αθηνών καί όχι 
πλέον άπό του κυανου δωματίου, του οποίου ή έπίπλωσις 
περιωρίζετο είς τρία καθίσματα, μ.ίαν τράπεζαν καί μίαν 
κλίνην.

Καί δέν μ.έ συνοδεύει πλέον γράφουσαν ό μελωδικός τοΰ 
κύματος ρόχθος, άλλ’ ο έκνευριστικός τριγμός των τραμ καί 
των αμαξών καί των κάρρων οί απότομοι τροχισμοί καί άπό 
καιροϋ είς καιρόν«»! νεκρικοί ψαλμοί των άπό της οικίας μου 
διερχομένων κηδειών.

Εννοείς βέβαια άπό τάς όλίγας μόνον αύτάς λέξεις μου, 
δτι τώρα άγαπώ ακόμη περισσότερον τήν ήσυχον ζωήν, τήν 
όποιαν έζησα είς τάς παρά τήν διώρυγα τής Κορίνθου θέρμας 
*«'· άληθή άπόλ.αυσιν αίσθάνομ.αι ομιλούσα καί πάλιν μαζή 
σου περί τών έκεΐθεν έντυπώσεών μ.ου.
ρ  Επειτα δλαι καί όλοι οί μεταβαίνοντες έκεΐ, καί έκεΐνοι 

Β?*όμη, δσοι άντλοΰν τήν ευτυχίαν έκ του έδώ θορυβώδους 
βιου, έκ τής έδώ πυρεττώδους κινήσεως τών Φαλήρων καί 
τοΰ Ζαππείου καί τών υπαιθρίων θεάτρων καί πλατειών, δέν

νεκουφίσθησαν ή καί έξέλιπον καθ’ ολοκληρίαν.
Είναι αί θέρμαι αύταί άληθώς θαυματουργοί καί έάν ό 

χριστιανισμός διετέλει άκόμ,η είς τήν πρώτην φανατικήν φά- 
σιν τής έξελίξειός του, ή έάν εξυπηρετείτο έν Έ λλ ά δι ύπό 
τοΰ τά πάντα γινώσκοντος νά έκμεταλλεύηται καθολικού 
κλή-ου, ούδεμ.ία υπάρχει άμφιβολία δτι ό παρά τούς βράχους 
τών θερμ,ών τοΰ Λουτρακιού άναρριχώμενος σήμερον έρειπιώ- 
δης ναΐσκος τής Παναγίας θά ήτο νέα εκδοσις ναοΰ τής Notre 
Dame de Lourdes, καί ή παρ’ αυτόν ρέουσα πηγή θά μετε- 
βάλλετο είς άγιασμα άνεξάντλητον, είς άγιασμα τοΰ οποίου 
ή θαυματουργός έπίδρασις ούδεμίαν περί τής άγιότητος τοΰ 
τόπου θά άφινεν άμ.φιβολίαν είς τούς έκεΐ λουομ,ένους πά- 
σχοντας.

Είξεύρεις τί θά ει'πτ), φίλη μου, νά μεταβάλλωνται αί'φνης 

οί νεφροί σου είς λατομ.εΐα ή είς αποκρυσταλλωμένα ορυχεία, 
χάρις είς τήν ποσότητα τής άμμου, ήν οί κατά καιρούς δή- 
μ.αρχοι τών πόλεων έφοδιάζουν ώς έκ τής άδιαφορίας των 
τό ύδωρ· νά αισθάνεσαι πόνους οδυνηρούς είς τήν όσφυακήν χώ
ραν, συγκλονισμόν καί άναστάτωσιν πλήρη τοΰ έσωτερικοΰ 
οργανισμού σου \ Καί νά σκέπτεσαι οτι μ,όνον ή σμίλη τοΰ 
χειρουργού δύναται νά σέ άπαλλάξγ τοΰ φορητοΰ τούτου λί
θινου βάρους, μ.ετ’ αύτοΰ δμως συχνότατα καί τής ζωής ! 
Είξεύρεις τί θά εί'πν) νά διέρχησαι ώρας υπέρτατης καί ενα
γώνιου οδύνης έπί τής κλίνης σου· νά μή δύνασαι νά κοιμη- 
θγς, ούτε νά φάγγς, οΰτε νά βαδίσγς, ούτε νά κάθησαι, ούτε 
νά στέκεσαι· νά βλέπγς ό'λα μαΰρα, δλα τρομ-ερά, δλα άπαί- 
σια, δλα σκεπασμένα μέ τον σκοτεινόν πέπλον, τον όποιον ή 
όδύνη καί ή στενοχώρια καί ή άπόγνωσις υφαίνουν ύπεράνω
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πάσης γηίνης 75Ρ«? ‘'/-0£'1 άπολαύσεως ; Είξεύρεις τί θά εί'πγ) 
νά γελ^ η φύσις με τον λάμποντα ήλιον της, ώς πολυέλαιον 
άπέοαντον, φωτίζοντα τάς χαράς καί τάς πανηγύρεις τής 
δημιουργίας· νά μειδι$ ή γη με τά ωραία άνθη της· νά 
ψάλλγ μέ τά >άλα πτηνά της· νά θερμαίνγ την απανταχού 
έσπαρμένην ζωήν μέ την ζωογόνον καί μυροβόλον καί θέρμην 
άποπνοην της καί σύ μόνον νά ριγγς υπό τάς ψυχράς σινδό- 
νας, αΐτινες καλύπτουν τό άλγοΰν σώμά του, νά άκούγς τό 
άίσμα ώς μ.οιοολόγι της οδύνης του, νά βλέπγς τό μειδίαμ,α 
ώς εί'ρωνα της ζωής μορφασμόν καί τό φως άντανακλών τάς 
τκοτεινάς της πονεμένης ψυχής του καταιγίδας;

Σύ η τότον θαυμ,ασίας υγείας ύπαρξις δεν δύναται βεβαίως 
νά έννοήσης πότον υπέρτεροι είναι οι Φυτικοί πόνοι πάτης άλ
λης οδύνης τής ζωής καί πότην εύγνωμ,οσύνην αισθάνεται ό 
πάτχων καί μάλιστα ύπό τότον όδυνηράς παθητεως προς τον 
φέροντα τήν άνακούφιτιν, την άπαλλαγήν, την σωτηρίαν. Καί 
μάλιστα όταν ό σωτηρ ούτος σοί παοίτταται δχι ύπό την 
μορφήν ρεδιγκοφορούντος δόκτορος η έστω καί συμπαθούς δο- 
κτορέττης μέ συνοδείαν άνοστων φαρμάκων καί ατελεύτητων 
περιορισμών καί άπαγορεύτεων καί αιχμηρών εργαλείων, άλλ’ 
άπλούστατα ύπό μίαν εξοχικήν γωνίαν πευκοσκιασμένην καί 
πύ,αισιουμένην ώς σου την εχω -¿¡δη περιγράφει καί ύπό ένα 
ώριτμένον άριθμόν λουτρών καί καθημερινές ύδροποσίας. "Ω ! 
τό εύλογημ.ένον αυτό υδωρ! τό τόσω έλαφρόν καί τόσω ίτχυ 
ρόν συνάμα, τό θωπεδον ευχαρίστως τό σώμ,α καί μ.εταβαλ 
λόμ.ενον έν αυτω εις τόσα διαρρηκτικά μηχανήματα, εις τό
σην ποσότητα δυναμίτιδος, δι’ ής κατασυντρίβονται οί λίθοι 
καί διασπώνται οί κρύσταλλοι καί αναλύεται η άμμος καί 
ό άνθοιυπινος οργανισμός απαλλάσσεται από τό εντός των 
σπλάγχνων του έγκατεστημένον ούτω άποόσκλητον ορυκτόν 
αυτό βασίλειον; "Ω ! τό εύγενές, τό ευεργετικόν ρευστόν ! Εις 
ποίας άρα τιτανείους θεότητας οί αρχαίοι άπέδιδον την μα
γικήν δύναμίν του. Καί ποίας οί απέναντι οίκοΰντες άριστο- 
κράται τότε  της γης Κορίνθιοι θά διέβλεπον εις τά άνά τά 
έγκατα των βράχων τούτων λαξευτά σπήλαια μαγίσσας καί 
νηρηΐδας, τελούσας έν αύτοϊς τάς δαιμόνιους εις την θεάν Υ 
γείαν παννυχίδας των;

Ά λ λ ’ ώς ή Κόρινθος κατεστράφη έκ θεμελίων, ώς τό αρ
χαίου μ,εγαλεϊον κατεπόθη, λεγεις, ύπό την γην, ώτ ούδέν 
πεοιεσώθη, ώς οί πάντες καί τά πάντα έφυγαδεύθησαν από 
τά Σόδομα αύτά του αρχαίου Ελληνισμού, ούτω καί αί σχε
τικά! πρός τάς πηγάς ταύτας παραδόσεις διεσκεδάσθησαν 
ώς ό αδιόρατος ατμός, ό έξατμίζων τάς πηγάς καί έξασθενών 
την ίσχυράν των ύδάτων αυτών αλκαλικήν δύναμιν.

'Η  3 ,ε υ κ η  ο π τ α σ ί α

Μ=θ’ ολην έν τούτοις την έξαφάνισιν τής άφνειού τού πα
ρελθόντος μεγαλουπόλεως, δέν κατώρθωσα ού'τε διά μίαν 
στιγμήν, άντικρύζουσα από τού έξώστου μου τόν ύβον Ά -  
κροκόρινθον, νά φαντασθώ έκλιπούσαν καθ’ ολοκληρίαν την 
πολυκύμαντου έκείνην ζωην, νεκρωθέν διά παντός τό πλήρες 
κάλλους καί έ'ρωτος καί μέθης καί οργίων, καί πλούτου καί 
άπολαύσεως μεγαλείου έκεϊνο. Ού'τε καν τό έφανταζόμην τό 
παρελθόν αυτό τόσον μακράν, τόσους αιώνας όπίσω, οσον 
είναι πραγματικώς.

"Ισως διότι οί αιώνες, οί χωρίζοντες ημάς από τής έκλάμ- 1

πρου της Κορίνθαυ έποχής, είναι αιώνες σκότους, βαρδαρότη- 
τος καί δουλείας καί η ανθρώπινη διάνοια, η εις τό φως μό
νον καί την χαράν έντουφώσα, άντιπαρέρχεται απαρατήρητους 
τάς μαύρας αύτάς σελίδας της έθνικής ημών ζωές.

’Εάν δέ, ώς σοί προέγραφον, δέν είχον έπισκεφθέ την άρ- 
χαίαν Κόρινθον καί τόν Άκροκόρινθον, βεβαίως θά έξελάμβα- 
νον τά έπί τ έ ς  κορυφές αυτού πλανώμενα πάντοτε, δίκην δι- 
κτυωτού λευκού, νεφύδρια, τά όποια ό ουρανός φαίνεται άπλό- 
νων έκεί έπάνω, ώς πολύτιμον έκ τριχάπτων βαλεντιανών 
έμπέτασμ.α, ώς πρωτοφανούς πολυτελείας καί λαμποοτάτου 
Κορινθιακού ρυθμού ύψηλόν κιγκλίδωμα, έν τώ μέσω τού ο
ποίου ύψούται ό ναός τές  θεάς, ητις ουδαμού αλλού τ έ ς  Ε λ 
λάδος τόσον άποκλειστικώς έκυριάρχησεν, τόσον έλατρεύθη 
καί ύμνήθη οσον έδώ.

Ά λ λ ’ η σκληρά άνάμνησις, φίλη μου, μέ έπανέφερεν εις 
την προ διετίας έκεϊ έπίσκεψίν μου, εις την έν μέσοι μαύρης 

καί σκοτεινές νυκτός έφιππον μέχρι τ έ ς  λευκές εκείνης κο
ρυφές έκδρομήν μ,ου.Καί ούτω η φανταστική οπτασία διελύθη 
καί ό ναός μέ τά διάτρητα ώς έκ λευκού κρυστάλλου γείσα, 
μέ τάς διά μαρμάρινων άνθέων διηνθισμένας αψίδας του, καί 
μέ τάς έκ πολυτελών στηλίσκων καί αρμονικών πανάγνων 
κιόνων συστοιχίας του, τάς στολισμένας μέ τόσας ευθυτενείς 
ραβδώσεις καί τόσην τές  γλυπτικές τέχνης πολυτέλειαν, 
καθ’ ήν τό μ,άομαρον έπακανθίζεται καί νομίζεις φρικιρί καί 
έδώ μέν έντείνεται ιίς ζωην τό ψυχρόν καί άψυχον αυτό καί 
έκεϊ άνθεϊ ώς φυτόν πάλλευκον, ώς λευκάκανθα τών αγρών, 
ητις άπλοΰται καί περιελίσσει τό κιονόκρανα καί στεφανόνει 
τάς αιχμηράς καί οξείας κορυφάς μέ τά άνθη καί μέ τάς 
άκάνθας της έν ταύτω.

“Όλον αυτό τό μαρμάρινον κάλλος, ολη αύτή ή παρθενική 
αίγλη κατέρρευσε, φίλη μου, ώς σποδός άγενούς τινός ύλης, 
ώς δημιούργημα οχt ημιθέων, άλλ’ αμαρτωλών καί κολασμέ
νων ψυχών. Δέν θά λησμονήσω ποτέ είς την ζωην μου την 
ίεράν συγκίνησιν, ητις είχε καταλάβει την ψυχήν μου, την 
άσέληνον έκείνην νύκτα τού Αύγούστου, καθ’ ην άνέλθον είς 
τόν Άκροκόρινθον, καί την όδυνηράν πικρίαν, έν ■̂ <τθοςνο(χ·η,ν 
κατερχομένη ύπό τό άπλετον καί αναιδές τού ήλίου φώς. 
Είναι αί στιγμ κί αύταί τές  ζωές έξ έκείνων, αί όποΐαι με
τρούν καί κατανέμουν την ύπαρξιν τού ανθρώπου, ώς ηθικού 
καί πνευματικού δ'ντος, τασσομένου βαθμΐδάς τινας ύπεράνω 
τών ύλικων δημιουργημάτων τ ές  φύσεως.

Καί θά σοί τάς διηγηθώ τάς στιγμάς αύτάς έν πληρει λ ε 
πτομέρεια, ώς σοί τό ύπεσχέθην, διότι είξεύρω πόσον σέ θέλ
γει καί σέ συγκινεϊ παν δ,τι σχετίζεται τ *1ν άρχαίαν
Τέχνην καί πρός τό Κάλλος, τού οποίου πάντοτε ύπέρξες 
φανατική λάτρις.

’Ά ν ο δ ο ς  εϊς Ά κ ρ ο κ ό ο ιν θ ο ν
Πρέπει νά εγγ,ς ύπ’ ό'ψει σου, φίλη μου, δτι καίτοι οί Έ λ 

ληνες δέν ύπηρξαμέν ποτε ήλιολάτρης άποκλειστικώς λαός, 
έν τούτοις άγαπώμεν τόν ήλιον, τό φώς του, τάς άκτϊνάς 
του, τάς άποτελούσας την μεγίστην εορτήν καί πανήγυριν 
τών οφθαλμών. ’Ιδού πώς έξηγεϊται η αθώα μανία όλων μας 
νά έγειρώμεθα πρωΐ, ΐνα ποοφθάσωμεν την χρυσέν τού ήλίου 
ανατολήν καί νά άναρριχώμεθα είς τά  πλέον απόκρημνα 
βουνά, ίνα θαυμάζωμεν την πυριφλεγέ δύσιν του.
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,. Είς την αδυναμίαν αύτην πρέπει νά άποδώσγς καί την ά- 
πόίΐασιν εμού καί τών συνοδών μου νά έκκινησωμεν από την 
ΙΙαλαιάν Κόρινθον την δευτέραν μετά τό μεσονύκτιον ώραν, 
{να εύρεθώμεν έπί τ έ ς  κορυφές τού Άκροκορίνθου πρό τές  α 
νατολής τού ήλίου.

Οί ίπποι μας, συνειθισμένοι είς τάς αποτόμους αύτάς καί 
βραχώδεις άνωφερείας, είς τάς άγριας αύτάς νυκτερινές έκδρο- 
μάς, τάσσονται ήσυχοι καί πράοι είς γραμμήν πρό τής αύλής 
τού οίκίσκου, είς τόν όποιον διενυκτερεύσαμεν, καί ήμεϊς λαμ- 
δάνομεν τάς έπ ’ αύτών θέσεις μας. Ή  άνυπομονησία μου έ- 
καμε νά εύρεθώ πρώτη έπί τού πρώτου ίππου καί πρώτη έπί 
τές γραμμής τ·ης συνοδείας. Δέν σοί κρύπτω δτι τό έφίππιόν 
μου ήτον άπλούστατα ξυλόφρακτον χονδροειδές σάγμα καί 

ότι ή έπ ’ αύτοΰ σωματική άνάπαυσις άπέβαινεν ολίγον προ
βληματική άλλά τούτο θά ήτο μηδέν, έάν έλειπον αί μεμ- 
ψιμοιρίαι τών άγωγιατών, οί όποιοι έπέμενον νά μέ -είσουν 
νά ιππεύσω άνδ.ικά. θ ά  άναβώμ,εν κρημνούς, μοί έλεγαν καί 
έάν τό άλογο τρομάξγ), θά σάς ρίψγ κάτο).

’Εγώ έμεινα είς την θέσιν μου, ώς ήθελα, καί ήρχισα νά 
προπορεύωμαι, συνοδευομένη κατά πόδας άπό τόν ιερέα τές  
άσημου ήδη μ.ικράς κώμης, ιερέα σχετικώς άνεπτυγμένον καί 
κάτοχον δπωςδήποτε στοιχειωδών τινων γνώσεων, άναφερο- 
μένων πρός τό παρελθόν τής Κορίνθου. Τό σκότος ήτο άρκετά 
πυκνόν καί ή έ'φιππος συνοδεία μας, διαγραφομένη είς μ.ελα- 
νοτερα άκόμη σχήματα μέ που καί που ένα λευκόν ίππον ή 
ένα λευκοφοροΰντα άναβάτην, ώμοίαζεν άκολουθίαν φαν
τασμάτων, σκιών ί'σως, άς τό μ.έγα έκεϊνο τού παρελθόντος 
νεκροταφεϊον άπέδιδε κατά τάς νυκτερινάς ώρας είς την 
ζωήν.

Αί όλίγαι καλύβαι έ'μειναν ήδη όπίσω, καί δσον οί ίπποι 
μας προχωρούν είς ύψος, τόσον σαφέστερον διαγράφεται ώς 
ακοίμητος τού θανάτου φύλαξ ή κιονοστοιχία τού ναού τές  
Χαλινίτιδος Άθηνάς, ής τά χρυσίζοντα κιονόκρανα στίλβουν 
αμυδρώς, άραιώς ύπό τό που καί που σκορπιζόμενον φώς τών 
άστερων, ώς πυγολαμπίδες τελοΰσαι, είς πείσμα τ έ ς  θεάς 
τής φρονήσεως, τές  πάντοτε έδώ περιφρονηθείσης, τάς έρω- 
τικάς παννυχίδας των.

Ού'τε στέγη πλέον άνθοωπίνου ένδιαιτήματος έπιφαίνεταί 
που, ού'τε καλύβη, ούτε σκύλων ύλακαί, ούτε κρωγμός νυκτό
βιων πτηνών άκούεται. Ή  σιγή ή έρήμωσις είναι σιγή καί 
ερημωσίς τάφου, θ ά  έλεγέ τις δτι ό θάνατος μέ εν πτερύ- 
γισμά του έσβυσε τήν ζωήν πάση; έδώ ζώσης ύπάρξεως. 
Οδτω είς σωρείαν έκεϊ άκανονίστων λίθων νομίζεις δτι δια
γράφεται άπολιθιυθέν ποίμνιον· είς μικρά έπί τών βράχων 
πτερωτά μαύρα σχήματα, πτηνά πληγέντα καθ’ ήν στιγμήν 
ετόνιζον τόν έπιθανάτιον τ έ ς  Κορίνθου ΰμ.νον· είς τήν ύπό 
τούς πόδας τών τετραπόδων έγειρομένην λευκήν κόνιν, τό 
υπολειφθέν έκ τές  ζωές τών έντόμων σκελετώδες τούτων ο
μοίωμα. Ό  Άκροκόρινθος προβάλλει ήδη άπαισίως μαΰρον 
καί σκοτεινόν τόν κωνοειδέ δγκον του, ώς άπεράντων δια
στάσεων δράκοντα, δστις έν ύπερτάτγ τών αισθήσεων μ,έθν] 
κατέπιεν ί'σως εντός τών σπηλαιωδών στέρνων του καί τούς 
θεούς, ούς έφερεν έπί τών νώτων καί τούς θνητούς, ούς έπρο- 
στάτευεν ύπό τήν γιγαντώδη σκιάν του.

Η ψυχή μου καταλαμβάνεται ύπό παραδόξου συγκινήσεως,

όμοίας πρός έκείνην, ύποθέτω, ήν θά ήσθάνετο, έάν παρί- 
στατο πρό τής καταρρεύσεως, τής κατασυντριβής, τού έκμη- 
δενισμοΰ καίτού καταποντισμού τής γές· Ό  ποδοβολητός τών 
ίππων, τών άγωνιωδώς άναρριχωμένων έπί τών μόλις είς 
πλάτος σπιθαμές που καί που έξεχουσών έκ τού βράχου λί
θινων τινών όμαλωτέρων βαθμιδών, μέ τήν άβυσσον έκ τού 

ενός μ.έρους καί μέ τά  σκελετώδη τού βουνού υψη έκ τού άλ

λου, άντηχεΐ πενθίμως είς τήν άκοήν μ.ου.
Δέν κρυόνω καί δμ-ως ριγώ. Δέν πυιέσσω καί δμως ιλιγ- 

γιώ. Δέν φοβούμαι καί δμως οί όδόντες μου συγκρούονται. 
Δέν πονώ καί δμως νομίζω δτι εϊμ,αι μωλωπισμένη. Δέν δι
ψώ καί δμως φλέγομαι. Είναι αί μαΰραι τών βραχωδών έξο- 
χών σκιαί, όμ.οιαι πρός τά  σκελετώδη εκείνα τών κολασμέ
νων τού Δάντου φαντάσματα, πρό τών όποιων ή ψυχή κα- 
ταπλήσσεται, τό πνεΰμ.α θορυβείται, ή διάνοια σκοτίζεται. 
Μέ μ.όνην τήν διαφοράν, δτι έκεΐνος τά έφαντάσθη είς τά έ- 
ρεβώδη Τάρταρα τού “’^.δου, καί έδώ προβάλλουν τούς ά- 
παισίως ειδεχθείς σκελετούς των ύπό τήν ήρεμ.ον, τήν γλυ · 
κειαν άνταύγειαν τού ώς σκοτεινού σαπφείρου θόλου τού ου
ρανού, τού ύπό τό σκότος καί τό φώς άναλλοιώτως ώραίου, 
τού άτενίζοντος τάς μαύρας καί λιποσάρκους αύτάς σκιάς μέ 
γαλήνην έξόχως θλιβεράν καί έξόχως ειρωνικήν.

Ό  ίππος μου έξακολουθεΐ νά άναρριχάται κατάκοπος ό 
δυστυχής καί άσθμαίνων, άλλά ταχύτερος τών συντρόφων του, 
τούς όποιους έχει άφίσει πολύ όπίσω. Τό εύγενές ζώον, πό
σους καταβάλλει αγώνας, ίνα μ.ή δλισθήσν) άπό τό φυσικώς 
κλιμακωτόν έκεϊνο καί άπόκοημνον υψωμ.α καί ποιους μαθη
ματικούς ύπολογισμούς πρέπει νά κάμνγ, πόσον σαφέ ιδέαν 
τών νόμων τής βαρύτητος πρέπει νά εχν), διά νά κατορθοϊ νά 
τηρή τήν ισορροπίαν πότε έπί τών δύω μόνων οπισθίων πο- 
δών στερρώς στηριζόμ,ενον καί πότε τόν μέν άριστερόν πρόσθιον 
κρατών έναέριον καί μέ τόν δεξιόν άναζητών κατάλληλον 
έδαφος, δπως άκινδύνως προχωρήσγ] καί άναρριχηθή. Αισθά
νομαι έαυτήν τόσον άσφαλέ έπάνω είς τήν εύρεϊαν ράχεν του, 
ώστε ούτε έπί στιγμήν έπτοήθην πρό τού κινδύνου, ούτε ό 
ύπό τούς πόδας μ.ου κρημ-νός μ.έ άπησχόλησεν άλλως ή διά 
τήν μ.εγαλοπρεπή καί έπιβάλλουσαν άγριότητά του.

Εί'μεθα ήδη πρό τού πυλώνος τού φρουρίου, πυλώνας άπε- 
ράντου, τόν όποιον ούδείς άγρυπνος φρουρός φυλάττει πλέον, 
ούδέν οχύρωμα, ούδέν μαύρον καί φονικόν τηλεβόλου στόμ.ιον 
χαίνει πρό τού έλευθέρως εισερχομένου είς αυτό ξένου. Καί 
έφαντάσθην διά μ,ίαν στιγμήν πόσαι περικαλλείς γυναίκες 
διέβησαν μ,ετά τών εκλεκτών τής καρδίας των τό κατώφλιον 
τούτο, ίνα προσφέρουν εις τήν θεάν τού έρωτος ζεύγος περι
στερών καί έξαιτήσουν τήν χάριν της. Πόσαι συνοδεϊαι βακ- 
χών έξάλλων θά άνερριχήθησαν λυσίκομοι, μ.έ τάς άνημμένας 
δοϊδάς των, έπισκιαζομένας ύπό τήν λάμψιν τών πυρίνων,τών 
άσελγών βλεμμάτων των καί πόσοι σάτυροι θά έτρεχον ο'πι- 
σθέν των, κυκλοΰντες ώς λεγεώνες κολασμένων πνευμάτων τόν 
ιερόν έκεϊνον χώρον.

Ά λ λ ά  τό πυκνόν τής νυκτός σκότος διεσκεδάσθη ήδη, καί 
χωρίς νά φανή κάν έρυθραινόμενος ό ούρανός, γλυκύ ημίφως 
καλύπτει τούς ύπό τούς πόδας μας άγρούς, ώς καί τά έρεί- 
πια τού φρουρίου, ένώ έναλλάξ τόσα έθνη κραταιά έκυριάρ- 

| χησαν, τόσαι ποικίλαι καί διάφοροι ίδέαι καί παραδόσεις έ-
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πεκρατησαν, τόσαι γλώσσαι καί ίδιώματα ξένα δλως καί ά
σχετα μεταξύ των διεδέχθησαν άλληλα.

Και ενώ κατέρχομαι τοϋ ίππου μου τοΟ πεοιρρύτου άπό 
ίδρωτα, καί άδυνατοΰντος νά προχωρήσγ εις τήν άπότομον 
έκείνην μέχρι τής κορυφές άνωφέρειαν, τό παρελθόν καί πά
λιν, διασχίζον ώς βέλος τούς μακρούς αιώνας, κατακλύζει τήν 
φαντασίαν μου καί τό χαμαί νεϋον τετράποδόν μου, τό μόλις 
στηριζόμενον εις τούς ισχνούς καί οστεώδεις πόδας του, μοί 
φαίνεται άποσπώμενον ελαφρώς του εδάφους, καί έν τ δ  μέ
σω φωτεινού νέφους λαμβάνον τήν άνά τό άπειρον πτερωτήν 
πτήσίντου. Φαντάσου, φίλη μου, τί θαύματα κατορθοϊή ευέ
ξαπτος φαντασία και εις ποιας οφθκλμαπάτας ύποκείμεθα 
ολαι ημείς αί μέ την άρχαίαν μυθολογίαν βαυκαλισθεΐσαι 
κατά τά τρυφερά της νηπιακης καί παιδικής μας ήλικίας 
ετη. Φαντασου οτι ο το αροτρον βεβαίως σύρων ίππος των 
ημιαλβανών χωρικών τ·7ίς Παλχιάς Κορίνθου, ό εις έξαιρετι- 
κάς μόνον περιστάσεις άξιούμενος της τιμής νά ίππεύηται 
παρ ανθρωπων και μαλιστα κυριών, έ'λαβεν έκεΐ πρό τών ονει- 
ρευομένων οφθαλμών μου την μορφήν του Πηγάσου, ον ό η- 
ρως Βελλεροφόντης, θϋμα γυναικός έρωτοτρόπου γενόμενος, 

συνελαβε και εδαμασεν εδώ πρό τριών όλων, νομ.ίζω, χιλιάδων 
έτών.

Αλλ άς αφησωμεν τον Πήγασόν μου νά χραιυ.ετίζη είς 
τα υπορρούινα ηδη υψη τοϋ αιθερος, άς τόν άφίσωμεν νά βυ- 
θιζ/) την αστραπας εξακοντιζουσαν οπλήν του είς τά στέρνα 
τοΟ μεγαλοπρεπούς τουτου βράχου έκ τοϋ τραύματος τοϋ ό
ποιου άνεβλυσεν η μέ τόσην ποίησιν καί γοητείαν περιβε- 
βλημενη Πειρηνη κρηνη· άς αφησωμεν δι’ άλλην επιστολήν 
την συνέχισιν τής εκδρομές μου αύτής καί ας έπανέλθωμεν 
δια μιαν στιγμήν εις τους πεζούς, τούς κοινούς ίππους μ,ας, 
οι όποιοι χωρίς νά έχουν ούτε πτερά, ούτε χρυσάς όπλάς, 
τόσας παρέχουν ευεργεσίας είς την ανθρωπότητα, ώς καί τά 
λοιπά ζώα, τα τοσον σκληρώς καί αδίκως άμειβόμενα παρ’ 
αύτης.

ΙΤοοίίτατεντικη ί'κέρ τώ ν ζώ ω ν εταιρία
Μαλιστα, εχομεν και ημεϊς άπο προχθές πλήοες κατηρ- 

τισμένον σωματεΤον, άποτελούμενον από ο,τι εύγενές έχεινά 
επιδειζν) η πόλις μας εις άνδρας τών γραμμάτων καί τών 
οπλών και τοϋ πλουτου και τής κ,αταγωγής καί είς κυρία: 
της αυτής περιωπής μέ πολύ εύγενή αισθήματα καί έξ ίσου 
μεγαλην καρδιαν. Αύταί ως καί εκείνοι συνήλθον, συνηνώθη- 
σαν εις σωματεΐον προστατευτικόν τών δυστυχών αυτών 
ζώων, τά όποια τόσον συχνά πίπτουν θύματα της σκληοότη- 
τος και θηριωδίας του θεωρούμενου εύγενεστερου τούτων αν
θρώπου. Ο χώρος, φίλη μου, δέν μου επιτρέπει νά εκταθώ 
σήμερον περισσότερον είς τό τόσον ενδιαφέρον τοΰτο κεφά- 
λαιον, αφοΰ άλλως καί αί τακτικαί τοϋ σωματείου έργα- 
σιαι μονον απο τοϋ προσεχοϋς ’Οκτωβρίου θά αρχίσουν. Πε
ριορίζομαι σήμερον νά σοι γνωρίσω δτι ή πρωτοβουλία της 
ίδρυσεως τοιαύτης φιλανθρωπικές έταιρίας οφείλεται είς γυ
ναίκα, σοι σημειωσω δε και τα ονόματα τοϋ προσωρινοϋ έκ- 
λεχθεντος προεδρείου καί τών επιτροπών, είς άς θά άνατεθή 
η δια τών εφημερίδων, τών σχολείων καί τών διδασκάλων 
μορφωτική εργασία, δι’ ης ό λαός θά έξοικειωθή νά άγαπγ. 
καί περιποιήται τά ζώα.

Τοϋ προεδρείου μετέχουν μόνον άνδρες, μέ πρόεδρον τόν 

κ. Δ. Μεσσαλάν, κλειδοϋχον της βασιλίσσης, μέ άντιποόε- 
δρον τόν κ. Εύγ. Ραγκαβην, με γενικόν γραμματέα τόν κ. 
ΓΙ. Ζαίμην, μέ ειδικόν τοιοϋτον τόν κ. Π. Καλογερόπουλον 
μέ ταμίαν τόν κ. Σπ. Μαϋρον, μέ συαβούλους τούς κ. κ. Ε. 
Βαλτατζήν Μ. Νεγρεπόντε, Γ .  Μελαν, Κ. Παπαμιχαλόπου- 
λον, Γ .  Πιλάβιον καί μέ δικηγόρον τόν κ. Σ . Εύκλείδην.

Αί έπιτροπαί άποτελοΰνται παρά τών κ. κ. Ρωξάνης 

Σουτσου, Μαρίας Παπαρρηγοπούλου καί Καλλιρρόης Παρρέν. 
Καί η τών κυρίων παρά τών κ. κ Άρ. Βαλέττα , Θ. Ά νί-  
νου, Βλ. Γαβριηλίδου καί Γ .  Δροσίνη.

’Αγαπώ τόσον τά ζώα, ώστε δέν ήδυνήθην νά άποποιηθώ 
επί τοϋ παρόντος τουλάχιστον την τιμήν, ήν τά μ.έλη τοδ 
σωματείου τούτου μοί έκαμαν, έκλέγοντες με μ.έλος τής γυ
ναικείας επιτροπές, καί ελπίζω νά άνταποκριθώ είς άς άνέ- 
λαβον υποχρεώσεις, μεθ’ δλας τάς πολυειδεΐς ασχολίας ύπό 
τών οποίων, ώς είςεύρεις, περιστοιχίζομ.αι.

ΓΓ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ  ΑΡΑΣΙΣ ΕΝ ΑΜ ΕΡΙΚΗ
’Εν προηγουμένγ έπιστολήμου, γράφουσα περί τών ένταΰθα 

καταβαλλόμενων προσπαθειών προς εντελή τής γυναικός χει- 
ραφέτησιν, δι’όλίγων άνέφερα περί της ύποστηρίξεως, ης αΰτη 
τυγχάνει υπο πολλών εξοχων πολιτικών άνδρών. Δυστυχώς 
όπως έν πολλαϊς άλλαις χώραις ούτω καί ένταΰθα ύπάρχουσί 
τινες, οί νομίζοντες δτι η γυνή έπλάσθη διά τά οικιακά αύ
τής καθήκοντα καί ούχί διά την πολιτικήν. Οί τοιοϋτοι βε
βαίως είναι τόσον ευάριθμοι, ώστε έν έκάστη πόλει δύνανται 
να μετρηθώσιν έπί τών δακτύλων, άλλά τό βέβαιον είναι δτι 
ούτοι, έν πολλοϊς άντενεργοΰντες, συντελοΰσιν οπωσδήποτε είς 
μ.αταίωσιν τών γυναικείων προσπαθειών. ’Εάν ύπάρχν) χώρα, 
έν */ί η γυνη έδρασεν, αΰτη είναι υπέρ πάσαν άλλην ή Ά μ ε -  
ρικη, διότι έν αύτή η άλλοτε θεωρουμ-ένη ασθενής καί κατα
βεβλημένη γυνη έθαυματούργησεν ώς δικηγόρος, ώ-ς ιατρός, 
ώς μηχανικός καί έν τέλει ώς θεολόγος καί καθηγητρια. Πέντε 
πόλεις ήδη έν ταϊς νοτίαις πολιτείαις διοικοϋνται ύπό γυναι
κών, έν αίς αύται διακρίνονται ώς δήμαρχοι, δικασταί, δη- 
μ.οτικοί σύμ.βουλοι καί άστυνόμ.οι. Είς τάς γυναικείας συμ- 
βουλάς ύπείκων ό πρόεδρος της έν Βασιγκτώνι βουλές της 
Συμπολιτείας κ. Ρήδ άπηγόρευσε τό κάπνισμ,α έν δλοις τοΐς 
παραρτημασι τοϋ βουλευτηρίου, δι’ οπερ απέκτησε την εύ
νοιαν δλων τών έκλογέων γυναικών έν ταϊς πολιτείαις, έν αίς 
αύται χειρίζονται την ψήφον, ήτοι έν W yom ing, Colorado, 
Ltah και Kansas. Ο άνήρ ούτος είναι είς τών υποψηφίων 
διά την προεδρείαν τών Ηνωμένων Πολιτειών καί θά έξε- 
λεγετο βεβαίως, άν αί γυναίκες είχον δικαίωμ.α ψήφου καθ’ 
δλας τάς πολιτείας, άλλά μη έχουσαι τοϋτο, ούδέν ήδυνήθη- 
σαν νά πράξωσι, διότι ώς φαίνεται ό έτεοος τών πολιτεια
κών υποψηφίων καί γνωστός δασμ,ολόγος κ. Μακίνλεϋ θά ύ- 
ποσκελίσ-/) αυτόν έν τώ συνεδρίω τοϋ κόμ.ματος.

Ώ ς  προηγουμένως είπον η γυνη έν Αμερική έδρασεν. *Η 
γυνη τώ ό'ντι έθαυματούργν,σεν, ουτωδέ ποάξασα έγείρει πάν
τοτε φωνήν ύπερ τών δικαιωμάτων της, ύπενθυμίζουσα τώ 
ιτχυρώ λεγομένω φυλω την δράσίν της. ’Εάν άναδράμ.ωμε'1 
είς την έποχην τοϋ έμφυλίου πολέμ-ου, θά ί'δωμεν έν ταϊς
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_ πισήμοις έκθέσεσιν δτι κατά τό τετραετές διάστημα της ! 
διάρκειας αύτοϋ, αί γυναίκες είργάσθησαν ού μόνον ώς νοσο
κόμοι καί ύπερησπίσθησαν τό δίκζιον δι’αύτών τών δπλων, 
άλλά πάντα τά νοσοκομεία ύπ’ αυτών διωργανώθησαν. Αί 

■γυναϊκες κατεσκεύαζον τά ένδύματα τών στρατιωτών, πρός 
τόν σκοπόν δέ τοΰτον καί πρός περίθαλψιν τών τραυματιών 
συνέλεξαν 5 4 , 0 0 0 ,0 0 0  δολλαρίων, δαπανησασαι αυτά μ,ετά 
της δεούσης οικονομίας καί συνέσεως. Αί γυναίκες έπετέλε-  
σαν τόν καλλωπισμόν τών πόλεων. Αί γυναίκες έπήνεγκον 
την ιδρυσιν τόσων ξενοδοχείων, έν οίς άπαγορεύονται τά 
μεθυστικά ποτά. Αί γυναίκες κατακραυγάζουσι κατά τής 
χρησεως τών τοιούτων ποτών καί αί γυναίκες τέλος έπιφέ- 
ρουσι την άπαγόρευσιν αυτών έν πολλαϊς πόλεσιν. Είς τάς 
γυναίκας έπίσης οφείλεται ή ίδρυσις πάντων σχεδόν τών φι
λεκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών καταστημάτων καθ’δλην 
την έκτασιν της Συμπολιτείας. ’Εάν ύπάρχωσί τινες τυ- 
φλώττοντες πρός τά έργα ταΰτα τής γυναικείας δράσεως, ύ- 
πάρχουσι καί πολλοί, δύναυ.αι νά εϊπω οί πλεΐστοι τών άν
δρών, οί έκτιμώντες την άξίαν τής γυναικός, διότι κατά τάς 
τελευταίας έκλογάς τής πολιτείας Μασσαχουσέτης 3 0 ,0 0 0  
άνδρών, ώς υποτίθεται, έψήφισαν ύπέρ τής έντελοΰς αύτής χει- 
ραφετησεως.

Ό  Σύλλογος τών Κυριών τής Νέας ’Αγγλίας, δστις έδραν 
αύτοϋ έχει την Βοστώνην, άπηύθυνεν θέρμην έκκλησιν πρός 
τούς εκλογείς, ίνα κατά τάς προσεχείς προεδρικάς έκλογάς 
ψηφίσωσιν ύπέρ τών δικαηομάτων τής γυναικός. Ή  έκκλησις 
θερμώς υποστηρίζεται ύπό τοϋ γερουσιαστοΰ κ. Hoar, τοϋ 
πρώην κυβερνήτου της πολιτείας Μασσαχουσέτης κ. Louy, 
τοϋ δημάρχου τής Βοστώνης κ. Quincy, έγγόνου τοϋ κατά 
τό 1822-*27 δημάρχου Quincy, τοϋ κατά τοσοΰτον συντελέ- 
σαντος πρός άποστολην βοηθημάτων είς τούς προγόνους μ,ας 
κατά τόν μέγαν ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνα καί πλείστων άλ
λων πολιτικών άνδρών. Έ ν  δλαις ταϊς γυναικείαις έφημ.ερίσι 
δημοσιεύεται ή έκκλησις αΰτη καψ έλπίζεται δτι θά έπιφέρν) 
τά προσδοκώμενα άποτελέσματα.

Ώ ς  υποψήφιος διά την θέσιν τοϋ κυβερνήτου τ·ης πολιτείας 
W yoming πρόκειται νά έκτεθγί η δεσποινίς Reed, νΰν ύπουρ- 
γός τνίς παιδείας τ·ης αύτ-ης πολιτείας. Αΰτη ώς υπουργός 
είργάσθη μ,ετά μεγάλης ίκανότητος καί δοαστηοιότητος καί 
έλπίζεται δτι θά έπιτύχγ κατά τάς έκλογάς καί θά είναι ή 
πρώτη γυνη ητις θά καθέξγ θέσιν κυβερνήτου πολιτείας έν 
Άμερικγί, διότι ώς γνωστόν η δύναμις της γυναικός μέχρι τοϋ 
δημαρχικοϋ καί βουλευτικοΰ άξιώματος άφίκετο έν τα ϊ:  πο- 

. λιτείαις άλλ’ ούχί μέχρι τοϋ^ κυβερνητικού η βουλευτικού 
διά την μεγάλην της Βασιγκτώνος βουλήν, γενικώς δμως πι
στεύεται δτι ή επιτυχία της γυναικός ταύτης θά έξασφαλί- 
σγ μετ’ ού πολύ είς τάς ομοφύλους της υψηλότερα τών νΰν 
δι’ αύτάς άξκομάτων, δηλαδη τών δημαρχιακών, δικαστι- 

1 ,*ων καί άλλων έν πολλαϊς πολιτείαις.
B otüü5v7), Ιο ύ ν ιο ς . Ε υ τ έ ρ π η  Σ ω ρ έ λ

ΑΙ ΛΕΠΤΟΦΥΕΙΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ
I  Πλεΐστοι γονείς, προκειμένου περί τ· ς̂ υγείας τών τέκνων 
των, δταν μάλιστα αύτά είναι άσθενικά,' άπευθύνονται είς 

; τους ιατρούς, διαπυνθανόμενοι τό αίτιον, διότι μεθ’ δλας τάς

προσπάθειας δέν κατορθοΰν νά τά καταστήσουν ύγιη. Κατά 
γενικόν κανόνα, η άρχικη άδυναμία τ^ς κράσεως τών τέκνων 
μεταδίδεται άπό τοϋ πατρός καί της μ,ητρός, ώς καί ή προ- 
διάθεσις εί'ς τινας άσθενείας, προεοχομένας έκ τνίς κακής ποιό
τητας τοϋ αΐματος, έξ αντιθέτων πρός την υγιεινήν συνη
θειών. Τών άσθενειών τούτων τό σπέρμα ύφίσταται έν τγ κρά 
σει τοϋ παιδός καί πολλάκις έκδηλοΰται προοώρως. Διά τής 
κληρονομικότητος ταύτης οί γονείς προπαρασκευάζουσι διά 
τά τέκνα αύτών καί ίδίγ τά  θήλεα, ?| πρόωρον θάνατον, ή 
ζωήν πλήρη πόνων. Αί τοιαύτης κράσεως νεάνιδες σπανίως 
ύπερβαίνουσι τό εικοστόν έτος, ύποκύπτουσαι είς τό μοιραΐον 
τέλος άπό τοϋ δεκάτου τετάρτου, διότι παρεμποδίζεται ή 
ορμή τής άναπτύξεως αύτών.

Ένεννήθησαν αί ατυχείς, δπως ένδυναμωθώσιν, άναπτυχ- 
θώσιν, αύξανομένων καθ’ έκάστην τών ζωτικών αύτών δυνά
μεων, διά τής υγιεινής δέ καί τών κανονικών συνηθειών, 
ήθελον κάμει προμήθειαν δλην ρώμης καί θά ήδραίονον ύγιεΐς 
σχέσεις μετά τοϋ έξωτερικοϋ κόσμου, άλλ’ ενεκα τών γο
νέων των ή δέν ζώσιν ή ζώσι κακώς.

Βεβαίως οί γονείς, προσπαθοΰσι παντί σθένει ν’ άναπτύσ- 
σωνται καί αύξάνουν τά τέκνα των υγιή καί εύτυχή, άλλ’ 
άντιπράττουσι πρός τόν σκοπόν των, θυσιάζοντες αύτά είς τάς 
άφγρημένας κοινωνικάς συνθήκας. Έάν κοοκσίς τις είναι λ ε 
πτοφυής, οί γονείς άληθώς προθυμοποιούνται νά δώσωσιν 
αύτή άνάλογα φάρυ,ακα, καί πλειότερον νά φοβώνται έκεΐνα, 
άτινα ήδύναντο νά συντελέσωσιν είς τήν έδραίωσιν τής υγείας 
τοϋ τέκνου των.

Πολλάκις ήκούσαμ,εν μητέρας νά λέγουν:« Ή  κόρη μ,ου δέν 
είναι δυνατή, καί έν τούτοις έχει τάσεις νά έξέρχηται αιω
νίως, νά έκτίθεται είς δλους τούς καιρούς καί νά παίζν) παί- 
γνια κοπιιόδη. Προσπαθώ νά τή  έμπνεύσω όλίγην λογικήν 
καί νά τήν συγκρατώ, άλλά δέν τό έπιτυγχάνω καί ποτέ δέν 
θά γείνγι γυνή καλής άνατροφής καί άριστοκράτις».

Ένώ λοιπόν ό δρόμ,ος, τό τρέξιμον, τά παίγνια, ή γυμνα
στική καί ή έξάσκησις τοϋ σώματος έν γένει είναι άπαραί- 
τητα διά τήν σωματικήν εύεξίαν τών άνθρώπων καί δια- 
τάσσονται παρ’ δλων τών ύγιεινολόγων είς τάς άσθενικής 

κράσεως κορασίδας, πολλαί τών μητέρων θεωοοϋσι ταΰτα ώς 
εμπόδια τής άριστοκρατικής καί λεπτής τών θυγατέρων αύ
τών μορφώσεως καί παρακωλύουσι τήν έκτέλεσιν αύτών.

"Αφετε τά  άναιμικά τέκνα σας νά ζώσιν είς τό ύπαιθρον. 
*Αφετε νά γυμνάζονται είς τό ΰπαιθρον. Ένθαρρύνατε νά 
ζώσι τό πλεΐστον είς τό ΰπαιθρον. ’Ωθείτε αύτά νά εξέρχον
ται. Συνοδεύετε αύτά έπί πολλάς ώρας είς τό ΰπαιθρον.

’Ιδού δτι είς τήν σύγχρονον υγιεινήν τό ΰπαιθρον παίζει 
μέγαν ρόλον, διότι ό καθαρός άήρ άποτελεΐ σήμερον τό ήμισυ 
πάσης θεραπείας.

Ούδέν έτερον παραπλεύρως τούτου· ούδέν σημαντικώ- 
τερον.

*Άμα ώς τό ιήπιον άρχίζγ νά σύρεται, έκδηλοΐ τήν τάσιν 
τοϋ νά έξέλθγ τοϋ οί'κου, μετά κόπου δέ πολλάκις, άμα 
έξελθγ, πείθεται νά έπανέλθγ. ’Εφόσον δε αύξάνουν αί δυνά
μεις αύτοϋ, έπί τοσοΰτον ή κλίσις πρός τό έξέρχεσθαι επιτεί
νεται.

’Από τοϋ ένδεκάτου μέχρι τοϋ δεκάτου έκτου έτους ή έξά-
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σκτισις καθίσταται αναγκαιότατη, καθο'σον κατά τα ετη ¡ 
ταΟτα εκτελοΟνται αί ριζικώτεραι ¡/.ετατροπαί τοϋ οργανι- j 
σριοΟ και η άνάπτυξις τελείται ταχύτατη. ’Απαραίτητον 
λοιπον κατά την περίοδον ταύτην νά ρ/.η καταπονηται ο νους 
της νεάνιδος. Οί γονείς οφείλουν νά ριεριρινώσι περί των ασχο
λιών των τέκνων αυτών, καί άναγκάζωσι σάς άσθενικάς κο
ρασίδας νά διέρχωνται πολλάς ώρας εκτός του οίκου, νά έν- 
θαρρυνωσιν αύτάς εις δλα τά εί'δη της γυμναστικής, νά πα- 
ρεχωσιν εις αύτάς τά άπαιτούμενα μέσα, καί παρακολουθούν 
κατά γράμμα πάσας τάς διατάξεις τνίς υγιεινής, όπως σώ-

ι /σωσι το τεκνον των.

Τό ζη τημα της ενδυμασίας των άσθενοΰς κράσεως νεανί- i 
δων είναι επίσης σπουδαΐον. Διά τον δρο'μον, τά παίγνια, τάν 

γυμναστικήν, απαραίτητα τά άπλα καί πλατέα ενδύματα, 
ινα μη δυσχεραινωνται αΐ κινήσεις αυτών, ή κυκλοφορία, τοϋ 
αίματος τελά)ται ακωλυτως καί τό στήθος καί οί βραχίονες 
κινώνται ανετως' εν κακοκαιρία δέ νά προστίθεται ελεύθερος 
επενδυτής, ως μια πελερίνα, χειρόκτια, καί θερμ,ά υποδή
ματα, ινα προφυλάττωνται οί πο'δες από τ^ς υγρασίας.

Επαναγκες η κεφαλή νά είναι πάντοτε κεκαλυμμένη, 
?νεκα των ατμοσφαιρικών επιρροών.

Δια τας άσθενικάς κορασίδας καί τά παιδία έν γένει, ό 
ύπνος καταλεγεται μ.εταξύ των συντελεστικωτέρων φαρμά
κων, ευεργετών άληθώς τον οργανισμόν διά τ^ς ένδυναμώ- 
σεως των νεύρων. Διά τούτο οφείλουν νά κατακλίνωνται ενω
ρίς, άλλ’ ούχί επί στρωμάτων ν) προσκεφαλαίων έκ πτίλων, 
άτινα καταστρέφουσι τό νευρικόν σύστημα· ταύτα δέον νά 
πληρώνται  ̂ έξ άχύρων, τριχών, ^ καί θαλασσίων φυκών, 
τα  δέ δωμάτια αυτών νά άερίζωνται καλώς- ΙΙαν Ινδυμα, 
χρησιμεύον την ημέραν, όφείλει νά άποβάλληται κατά την 
νύκτα, ταύτα δέ νά κρεμώσι καί άερίζωσι πριν η έκ νέου έν- 
δυθώσιν αυτά.

Ή  κυρία τροφή τών παιδιών έν γένει κατά τά δύσκολα 
ταύτα ετη τνίς άναπτύξεως, (11 έως 16) οφείλει νά είναι 
ό'σπρια, καρποί, λάχανα, καί ολίγιστον κρέας, διο'τι τούτο 
έξάπτει τά νεύρα καί καθίσταται έπιζημιον κατά την πε
ρίοδον τ·ης άναπτύξεως.

Επιβλαβή προσέτι είναι ό καφές, τό τέϊον, καίτά  καρυκεύ
ματα. Τ ά  γεύματα αύτών νά διακρίνωνται διά την έλαφρο'- 
τητα  καί νά λαμβάνωνται δύο ώρας προ της κοιμησεως.

Μ α ρία  Περάλ, ιατρός

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ Π ΡΟ Λ Η Ψ Ε ΙΣ
Πολυάριθμοι προλήψεις περικυχλαΰν τό λίκνον τοϋ παιδιού’ πολλοί 

φαντάζονται ότι εάν παιδίον, τήν στιγμήν τή ς  γεννήσεώς του μετά  
τήν πρώτην κραυγήν, ύψωση τήν μίαν χεΐρα, έγεννήθη ινα διοι- 
κή . “Α λλοι πρεσβεύουν οτι είναι ατύχημα νά μή ζυγισθή το παιδίον 

πριν ένδυθή τό πρώτον. Ένδύοντες τό παιδίον τήν πρώτην αΰτοϋ 
ενδυμασίαν, διισχυρίζονται οτι δεν πρέπει νά περώσι τά ενδύματα ά

νωθεν τή ς κεφαλής, άλλ’ άπό τών ποδών, διότι τοϋτο φέρει ευτυχίαν. 

Τήν πρώτην φοράν καθ ’ ήν έκβάλωσι τό παιδίον έκ τοϋ δωματίου έν 
ω έγεννήθη, πρέπει ν ’ άναβιβάσωσιν αμέσως αυτό εις ανώτερον ό’ρο- 

φον καί δχι νά καταβιβάσωσιν αύτό, '¿να διανύση τό στάδιόν του έν 
τ ΰ  κόσμω , άνεργόμενον.

Έ ν  πάση περιπτώσει πρέπει νά τό άναβιβάσωσι κλίμακά τινα ή ( 

εις όδόν, άλλ όχι νά καταβιβάσωσιν αύτό, κ α θ ’ ήν στιγμήν δ ιά π ρώ - I 
την φοράν περιδιαβάζουσιν αύτό έν τ ή  όδω. (

Εν Α γγλία και Σ κω τιφ  φρονοΰσιν ότι φέρει δυστυχίαν εις τό 
παιοιον η άποκοπη τών. ονύχων, ή τή ς κόμης αύτοϋ πρό τή ς  παρε- 
λεύσεως 12 μηνών.

"Οταν γεννηθή τό παιδίον Δευτέραν, γίνετοι ώραίον. "Οταν γεννηθή 

Τρίτην, πληροΰται θείας χάριτος. "Οταν γεννηθή Τ ετά ρ τη ν , γίνεται 

άγαθωτατον. Οταν γεννηθή Π έμ π τη ν , είναι φαιδρόν καί εύ'θυμον.
Οταν γεννηθή Παρασκευήν, είναι πλουσίως πεπροικισμένον. "Οταν 

γεννηθή Σάββατον, οφείλει νά έργάζηται έπιπόνως διά νά ζή σ η . "Ο 
ταν γεννηθή Κυριακήν, ουδέποτε θά ΰποστή στερήσεις.

Ιδου τά κυκλοφοροΰντα εν όλω τω  κόσμω, μ έ έλαχίστας μεταβο- 
λάς, περί τή ς ήμέρας τή ς γεννήσεώς τών παιδιών.

Την Τρίτην και την Π έμ π την  διατείνονται ότι υπάρχει ώρα τις 
δυστυχεστάτη, πρό τή ς άνατολής τοϋ ήλιου.

Ευτυχές θα είναι καθ άπαντα τον βίον του τό γεννηθέν τήν πρω
ίαν τοϋ Νεου έτους, τό δέ γεννηθέν τήν ήμέραν τοϋ Πάσχα ουδέποτε 

θά γνωρίση τήν μέριμναν, τήν άνάγκην καί τήν θλίψιν.

Í1PAIAI Χ Ε ΙΡ Ε Σ  ΚΑΙ ΑΡΑ ΙΟ Ι ΠΟΑΕΣ
Λιαν ενδιαφέρουσα είναι ή σπουδή τή ς  χειρός καί του ποδός, παρά 

τοίς διαφόροις πεπολιτισμένοις λαοίς καί μέχρι σημείου τινός ε ’ις τά 
διάφορά ατομα, καθαρίζουσα καί χαρακτηρίζουσα νοερώς καί φυσικώς 
αυτά.

Η  λεπ τή  χειρ τή ς  Κ ελ τική ς φυλής, διατυποΐ διά τή ς  χάριτος καί 
συμμετρίας αυτής, την οξύτητα τοϋ νοός, τήν λεπ τότη τα  τών αισθη
μάτων και την προς τήν καλλιτεχνίαν έτίδοσιν.

Τουναντίον ή χειρ τοϋ Βορείου Σάξωνος βραχεία, χονδρή καί σ κ λ η 

ρά, άκαμπτος δέ καί βραδεία εις τάς κινήσεις αρμόζει κάλλιον πρός 
τας βαναύσους έργασίας.

Η πρώτη χειρίζεται τόν λεπτόν άκινάκην τοϋ Σαλαδίνου, ή δέ 

δεύτερα την βαρείαν σπάθην Ριχάρδου τοϋ Λεοντοκάρδου. Ή  χειρ 
τή ς Κ ελτική ς φυλής υποδεικνύει τήν έκφανσιν τοϋ πνεύματος, διά 

θελκτικών κινήσεων, ή δέ Σαζωνική τήν σταθερότητα τών άποφά- 

σεων καί τήν κυνικήν έπιμονήν, ε ίτε 4ν καλώ , είτε εν καχώ . Έ ν ώ  

δέ ό Κ έλ τη ς  κάμνει χρήσιν τοϋ λεπτοΰ ξίφους καί τοϋ αιχμηρού έ γ -  
χειριόίου, ό Σάξων προτιμά τήν στιβαράν πυγμήν του, ί'να κανονίζη 
καί τάς έλαχίστας δυσκολίας καί διαφοράς τοϋ βίου αύτοϋ.

Κ α τα π ληκτική  έπίσης είναι ή διαφορά μεταξύ τοϋ Κ ελτικοΰ καί 

τοϋ Σαξωνικοΰ ποδός. Ό  πρώτος είναι μικρός, έλαστικός, ταχύς· ό 
δεύτερος μέγας, ισχυρός καί σταθερός.

Ο Γάλλος είναι ζωηρός, χορεύει δ ι’ όλης τή ς  νυκτός μετά  μέθης, 

αλλ αποθαρρύνεται εις τό πρώτον παρουσιασθησόμενον πρόσκομμα.
Ο Ά γ γ λ ο ς  βαρέως φέρει τόν όγκον τοϋ σώματός του, κινούμενος 

βραδέως, άλλά σταθερώς καί διά βήματος βεβαίου. Έ κ  τούτου ή 

ισχύς τής διά ξιφολόγχης ’Α γγλικής έπιθέσεω ς, άποδίδεται εις τήν 

ακρίβειαν τοϋ οφθαλμού, τήν σταθερότητα τού ποδός καί εις τό στι- 
βαρόν τών βραχιόνων.

Οι Αραβες θεωροΰσιν ώς καλλονήν τοϋ ποδός τήν καμπυλότητα 
αυτοΰ καί παραδέχονται ώς σημείον νοθεύσεως τοϋ σχήματος τόν πόδα 
ύφ’ 8ν δέν δύναται νά διαρρεύση ύδωρ. Α ί παραδόσεις τών νενοθευ- 
μενων φυλών, δεικνύουσιν ότι ή διάνοια καταπίπτει έφ ’ όσον ό ποΰς 

έξαπλοΰται' φυλή δέ έχουσα πεπλατυσμένον τόν πόδα, είναι φυλή 
κατωτέρα.

Έ κ  τών χειρών καί ποδών, τών τήν διάνοιαν έξυπηρετούντων, 
δύναταί τις νά έξαγάγη συμπεράσματα περί τή ς  νοερας καταστάσεως 
και τών παθών εκείνου, τοϋ όποιου είναι τά όργανα ένεργείας.

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Τό λευκόν βασιλεύει έφέτος. Τό λευκόν τό αΐθέριον, τό άγνόν, τό 

παρθενικόν, τό προσδίδον νεότητα καί εις τάς μαραμμένας παρειάς. Τό 
λευκόν είς μουσελίνας, εις μάλλινα λεπτά  υφάσματα, εις π ικέδες, εις 
βατίστας, εις γάζας αερώδεις, είς κρέπια κινεζικά, τό όποιον δέν φ έ

ρουν μόνον αί νεάνιδες καί πολύ νέαι γυναίκες, άλλά καί ΰπερτεσσα-
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ρακοντουτιδες τοιαϋται. 'Ωραίος αύτόςό συρμός τών λευκών, τά όποία 

προσδίδουν πάντοτε είς τήν γυναίκα ύ’φος άγγελικόν, άθωότητα παρ- 

θενικήν.  ̂ Ε π ειτα  τό λευκόν αρμόζει καί είς όλας τάς φυσιογνωμίας καί 

αναδεικνυει νεώτερα τά πρόσωπα. Ξανθαί, μελαγχροιναί, κασταναί ή 
έρυθρότριχες πλαισιοΰνται θαυμάσια μ έ τό λευκόν χρώμα, τό όποιον 
δεχεται χωρίς φόβον αποχρωματισμού τάς ήλιακάς ακτίνας καί τόν 

αλμυρόν τή ς  θαλφσσης αέρα. Ευθύς ώς ρυπανθή, καθαρίζεται διά γ ε ν 

ναίας πλυσεως καί σιδηρονόμενον καλώς γίνεται καί πάλιν καινουργές. 

Ω στε υπαρχουν πολλοί λόγοι συνηγοροΰντες έκθύμως υπέρ τοϋ λευκοΰ.
Ως ύφασμα φαίνεται προτιμώμενος ό λευκός πικές. 'Ο μολογώ οτι 

θεωρώ τόν νεωτερισμόν τούτον εντελώ ς άσύμφορον,· διότι τό ύφασμα 

του π ικέ, πυκνόν καί σκληρόν, ούτε πτυχοΰται όμαλώς καί ευκόλως, 

ούτε στολίζει καλώς τό πρόσωπον, τό όποιον πάντοτε αδικείται προσ- 
λαμβάνον χροιάν κιμωλίας.

Μονον μετά  τήν χρήσιν τοϋ νέου ύφάσματος θά κατανοηθή πόσον 

ασχημίζει τοϋτο τάς φερούσας αύτό, αϊτινες δι ’ αύτοϋ κατασκευάζουν 

όλοκλήρους ένδυμασίας, μέ βέστας άμεριχανιχάς λεγομέ/ας, ή καί 

άπλως ζακέτας τας όποιας φέρουν έπί φορέματος άλλου υφάσματος. 

Η χρήσις τοιούτων βεστών είναι ίσως έλαφρά καί δροσερά, άλλ ’ δχι 
καί σύμφωνος πρός τούς κανόνας καί τάς άπαιτήσεις τή ς αισθητικής.

Τά μανίκια τών φορεμάτων έγειναν πολύ λογικώτερα. Οί νιγάντειοι 
εκείνοι ογκοι ύπεχώρησαν, έναπέμεινε δέ έξ αύτών μικρόν μόνον φού
σκωμα, περιοριζόμενον ακριβώς άπό τών ώμων καί κά τω , άλλά λ ή -  
γον πολυ υψηλότερα τοϋ άγκώνος.

Τα περιλαίμια είναι άκομψα. Ο ύτε έκλαιμισμένα, ουτε ύψηλά. ”Η 
μάλλον τό περιλαίμιον άφαιρείται καί ό λαιμός κόπτεται τετράγωνος, 
®χηματίζων έν είδος καρέ κλειστού, τό όποιον μόνον, έάν περιέκλειε 

λαιμόν άρχαίου άγάλματος, θά ήτο ύποφερτόν. Ά λ λ ά  τό έκλαίμισμα 
δεν δύναται να γεινη μεγαλήτερον, διότι τά φορέματα τοϋ περιπάτου 
θα μεταβληθοΰν τό τε είς φορέματα χοροΰ.

Δια τα υψηλά περιλαίμια συνειθίζεται πολύ ru ch e  ή τρίχαπτον, ά- 
νοφτωμενον εκ τών ανω προς τα κά τω . Τοιοΰτος λαιμ,ος ίσως στολί
ζει τό πρόσωπον, αποβαίνει όμως πολύ θερμός.

Τα φορέματα ηρχισαν νά στολίζωνται καί πάλιν ολίγον. Φραμπα- 
λαδακια π τυ χω τά  καί φουσκωτά έξαρτήματα άπό τών γονάτων καί 
κατω είναι παλιν εις την ημερησίαν διάταξιν' δέν τά συμβουλεύομεν, 
διότι οεικνυουν τό σώμα πολύ κοντόν.

Φιλόκαλος
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Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο Ν  Σ Τ Ο Μ Α
  --

Εννοώ. Έπρεπε νά τόν χατευνάσωμεν, νά χερόίσοιμιν καιρόν, εΓγετε 
δίκαιον- Ιλπιζω δέ ή τρέύλα αυτή νά είναι περιοδική και οτι θά τής όποδεί- 
ξητε οτι τοιοϋχον συνοικέσιον είναι δυσεκπλήρωτον.

’ Ά λ λ ’ ούχί καί αδύνατον, είπε βραδέως ό Ό -Φ ά ρ ελ . 'Υμείς δέν άγα- 
I  τ° Χαί αυτός σας απαλλάσσει τοιαύτης τυραννίας. Σάς παρέχει

Ονομα έντιμον, άιροσίωσιν απεριόριστον.,..

ί, . Εζ οσων ακούω, διέκοψες ή Εόγενία, σαλεύει τό λογικόν μου καί α
γνοώ τί ν ’ απαντήσω ! Οόδέποτε θά Ιφανταζόμην οτι θά ΰφίστατο Ιν τώ

κόσμω άνθρωπος, πράττων ώς σεΐς.

Καμνιο παν ο,τι θά έπραττεν άφωσιωμένος πρός άμφοτέρους φίλος· 
Υπερασπίζομαι δέ πλειότερον τήν θέσιν τοϋ Γοδεφρουα πρός εότυχίαν του, 
*>ότι μοι αφιέρωσε δέκα-πέντε τής ζωής του έτη, διότι τω οφείλω τό παν, 

«οντήρησίν μου, τήν υπαρξίν μου, τό παράδειγμα τής τιμιότητος καί του 
ρρους δπερ μο! όπέδειξεν.Έάν ε’ ξεύρατε, πόσον υποφέρει, πόσον είναι δυσ- 

και έγκαταλελειμμένος !
— Δέν ’έχει ΰμας ;

Δι εμοδ ¿γνώρισε τήν φιλίαν, δΓ υμών τόν Ιρωτα· άνευ έμοϋ δέν πά-
®χει, ανευ ύμών θ’ άποθάνη καί τοϋτο δέν πρέπει νά συμβή.
Ι ί  Εξαλλος ή Εύγεν/α έξ άγανακτήσεως, έγερθεΐο’α ανέκραξε.

— Λοιπόν οϋδείς φροντίζει περί ¿μου ; ’Εγώ δέν δύναμαι ν ’ αγαπήσω;
Φαι Λυιπον άνευ καρδία,; Είμαι αφιερωμένη είς τήν αύταπάρνησιν, καί

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ ι δ α σ χ α λ ε ΐ ο ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς .  Άπό τή; παρελθοΰσης έδδομάδος έγέ- 

νετο ή έναρξις τών εξετάσεων του Διδασκαλείου Πειραιώς, τοϋ διευθυνομένου 
παρα τής δος Αικατερίνης Διαμαντοπούλου, τής άρίστης καί αυμπαθεστάτης 
παιδαγωγού τής γείτονος πόλεως.

Αί μαθήτριαι αριστα παρεσκευασμέναι παρά τών οικείων καθηγητών καί
διδασκάλων, ανταπεκρίθησαν είς τάς προσδοκίας αότών διά τών εϋστόνων ά- 
παντήσεοίν των.

Δεν ητο δυνατόν δέ νά προσδοκά τις άλλοΐον τούτου αποτέλεσμα παρά τοϋ 
ανωτέρου τούτου ιδρύματος τοϋ Πειραιώς, διότι καί τό προσωπικόν του είναι 
αριστον και η διευθύντρια αυτοϋ εκ τών ολίγων παιδαγωγών, αϊτινες εΐδικώς 
δια τον κλαδον τούτον παοεσκευασθησαν ¿ν Παρισίοις είς τό γνωστότχτον τής 
Γαλλίας άνώτερον Διδασχαλεΐον τών χαθηγητριών παιδαγωγών «É co le  N or
m ale des Fontenay aux R oses.»

Δ ι δ α σ χ α λ « ΐ ο ν  Ι Ι α τ ρ ώ ν  Έ λ ί ζ α ς  Δ ε λ ε ν ά ρ δ ο υ .  Έ ξ  άν- 
ταποκρίσεως, αποσταλείσης ήμΐν εκ ΓΙατρών, άουόμεθα τάς περί τοϋ λαμπρού 
αποτελέσματος τών εξετάσεων τοϋ έχει άριστα λειτουργουντος διδασκαλείου 
πληροφορίας μας.

Καί συμφωνοϋμεν πληρέστατα πρός τήν Ιπιστέλλουσαν, ήτις εκφράζει τόν 
θαυμασμόν της διά τήν δραστηριότητα καί αύταπάρνησιν τής δος Δελενάρδου, 
ητις χατωρθωσε και ίόιον να ίο ρύση διδασχαλεΐον καί Ιφάμιλλον τών εντελέ
στερων Ιν Έλλάδι τοιούτων νά χαταστήση τοϋτο.

Η ΓΓατραίκη κοινωνία, εχτιμώσα τήν εΰπαίδευτον ταύτην κυρίαν, ύπεστήρι- 
ξεν Ιχθυμως το έργον της, εμπιστευθεΐσα εις τάς φροντίδας της τήν ανατροφήν 
καί έκπαίδευτιν τών τέκνων της.

Ύ π ε ρ  τ ο ϋ  ν ο σ ο κ ο μ ε ίο υ  τ ώ ν  π α ϊδ ω ν  ά ν ώ ν υ μ ο ς  φρ. χ ρ . 5.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Α . Κ . 'Υπάτην. Επιστολή σας μετά δρ. 25 Ιλήφθη. Σας ευχαριστώ 

θερμώς δι εύγενή προθυμίαν. Συαμοριροΰμαι όδηγίαις σας. —  Καν Ε . Μ. 
Πειραιά. Εγω νομίζω ότι δέν αξίζει τόν κόπον νά προσέχη τις καν εις -οι- 
αύτας ανοησίας, τών οποίων τήν προέλευσιν ακριβέστατα ¿νόησες. Είναι τό- 
αω καταφανές, ώστε καί όλιγωτέραν πείραν τής όποκρισίας καί τών τεχνασμά
των τής ένδιαφερομένης, ¿άν είχομεν, πάλιν οόδεμία 6ά ύπελείπετο αμφιβολία. 
— Κον I. Β . Γαλάζιον. Πανηγυρικόν τεϋ.χος στέλλεται. Ήμερολόγιον έπίσης 
Ισιάλη, συναλλαγματική ¿ξ 80 φρ.χρ. Ιλήφθη. Εόχαριστουμεν.— Καν Μ. Π . 
Παξους. Επιστολή σας μετά Ορ. 10 ελήφθη. Εόχαριστουμεν. Θά συμμορ- 
φωθώμεν μέ τήν νέαν σας διεύθυνσιν, —  Κον Ν . Δ. Βόλον. ’Επιστολή σας 
μετά Ορ. 150 Ιλήφθη. Ευχαριστοϋμεν θεφμότατα δι’ εόγενεΐς καί συντόνους 
ένεργείας.— Καν Μ .Ν . Λονδΐνον.Είσθε τόσον καλή καί κρίνετε τόσον επιεικώς.

την θυσίαν τοϋ βίου μου ; Έ π ί ώρας μ’ έβασάνισεν ή μήτηρ μου τήν πρωίαν 
Τύΐυχην, και τωρα τον οκο ιον έφρονοον αλλοΐον^ εζαν^ρ^εσθβ νά [χέ τζιέ- 
σητε να τελβ’σω συνοικέσιον αδύνατον. Έ ά ν  μο: εφανέρου τά σχέδιά του 
πρό Ι'ξ μηνών, θά Κθιτον τήν χειρά μου μ»τ’ ευτυχίας εις τήν ’ δικήν του, 
πλήν σήμερον αί περιστάσεις ήλλαξαν.

—  Διατί ; ήρώτησε τρέμων.
—  θέλετε νά τό μάθητε ; Μή έκπλαγήτε εν τούτους διά τήν ειλικρίνιιάν 

μου. Ναί ! παλαίω και εγώ πρός υπεράσπισιν τής ευτυχίας μου και παλαίω 
μόνη ! Διότι έγνώρισα και έγώ Ι'ν άλλο αίσθημα άγνωστόν μβι μέχρι τουδε I 
Ναί I αγαπώ ! ΙΙοΤον ; 'Τμεις άναζητήσατέ τον έν τή καρδία σας !

'Ο ατυχής νέος, πρό τής αιφνιδίας αδτή- έςομολογήσεως, έφθασεν είς τό 
μεταίχμιον ! Μία μόνη τρυφερά λάμψ ς έάν έφθανεν είς τους οφθαλμούς του, 
θά υπέγραφε φεύγων έκεΐθεν -.ήν καταδίκην του φίλου του αντί νά έκπληρώση 
τήν αυστηράν αύ:οθυσίαν, ήν είχεν επιβάλλει αυτώ.

— Φρονώ, εψιθύρισεν, βτι πολλοί σάς ήγάπησαν και θά σα, αγαπήσουν 
εισέτι. Ά λλά  πάντω' είς οφείλει νά προηγήται. Έπιτρέψατέ μοι μίαν 2τι 
λέξιν ο Γοδεφοουά ούδέν έπραξε δι1 δμάς ;

Ή  Ευγενία Σωβάλ έθεώρει ένθουσιώσα τόν νεανίαν. Οί γνωρίζοντες αυτήν 
ψύχραν καί απαθή, δυσκόλως, τή στιγμή εκείνη, θ’ άνεγνώριζον σ τή ν, δι1 
ήχηράς δέ φωνής άπεκρίθη. —- ’Οφείλω αυτφ τήν μόνην χαράν του βίου μου I 
Δι’ αύτοΰ Ιγνώρισα τον άνθρωπον, ον αγαπώ καί θ’ άγαπώ αιωνίως, τόν ό
ποιον θαυμάζω πώς κατορθοΐ νά ¿γείρη εις τοιουτον υψος τό έ'μβλημί του τής 
εόγενείας ! ΤΑ ! θά έδιδον υμιν τήν καρδίαν μου, μόνον δι’ ό,τι πράττετε 
τώρα, καί έάν δέν είχατε ήδη αυτήν. Φυλάςατέ μοι τήν ιδικήν σας καί ό 
Θεός να μάς βοηθήση νά σώσωμεν τόν Γοδεφρο^ά.

Είς έκάατην τών λέξεων τής προσφιλούς έκείνης γ^ναικός, ό Πατρίκιος i-  
φρικία, ώσεί οξεΐα αιχμή εγχειριδίου έπληττεν αυτόν κατάκαρδα ! Τό μαρτύ
ρων καί ή ευδαιμονία υπερέβαινον παν ο,τι ειχε φαντασθή μέχρι τουδε. νΗρ- 
χε:ο  ινα έξουδετερώση Ιαυτόν παρά τή Ευγενία, καί Ιδου αΰτη προσεφέρετο
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Άφοΰ τόσον σάς βΰχ«ριατεΐ ή «γροτιχή «ΰτή ανταπόχρισις, θά προσπαθη'σω 
νά τήν παρατείνω. "Αλλως τε θά έ’χω προσεχώς νέας Ιντυπώσεις Ιχ νέου τα- 
ξειδίου.— Καν Μ . Δ . Πάτρας, Β . Ρ . Μεσολόγγιον, Δ . Μ . Σύρον. Ευγνω
μονώ δι' Ιχδήλωσιν θερμού ενδιαφέροντος χαι αγάπης. ’Αδυνατώ έν τούτοι? νά 
δημοσιεύω άποστελλύμενα. Τού; λόγους διά κλειστής Ιπιστολής. —  Καν II. 
Δ . Ναύπλιον. ’Επιστολή σας μετά δρ. 20 έλη’φθη. βερμοτάτας ευχαριστίας 
8Γ ει’γινή φροντίδα.— Καν Ε . Ν . Σόφιαν. Καλή επιστολή σας μετά φρ. χρ. 
40 έλήφθη. Συγγνώμην ε’αν έβράδυνα νά απαντήσω. Ά λ λ ’ ώς !χ τής απου
σίας μου ή αλληλογραφία χατ ’ άνάγχην ϊμεινεν όπισω. Σας ευχαριστώ θερμώς 
δι’εϋγενες πάντοτε ενδιαφέρον.— Καν Εύχ. ϋοηάθΓβιΙΠί. Ή  αποστολή τών ζη
τουμένων βιβλιαρίων Ιδράδυνεν ένεχα τής έξ ’Αθηνών απουσίας μου. ©έλετε 
νά σας έγγράψω εις τήν εΔιάπλασιν τών Παίδων» ή μήπως τήν λαμβάνετε 

 Αα Π . Λ . ΙΙειραια. Δέν έδημοσιεύθη Ιγχαίρως τελευτχΐον δι ’ απου
σίαν μου. Διά προηγούμενα έλπίζω ότι άφίεσθε ε’ις τήν χρίσιν μου.— Δα Μ .Τ . 
Φανάριον. Το λάθος είναι τής υπαλλήλου μου, ήτις χαι έγραψε τάς σχετιχάς 
έπιστολάς. Φαίνεται ότι τό.όνομά σας δίν διεγράφη έχ του ίδικοΰ μας κατα
λόγου, όταν μετεφέρθη εις τον κατάλογον τοΰ έχει άνταποκριτοϋ μας χαι ώς 
Ιχ τούτου συνέβη ή παρανόησις αυτή, τήν οποίαν, ώ ; ε’ σθε χαλή χαι εΰγενής, 
θά συγχωρήσητε βεβαίως.— Δα Ε . Λ- "Αρταν. Έστάλησαν ευχαρίστως πάντα 
τά ζητούμενα, ώ ; καί τά τοϋ λήξαντος Μαρτίου. — Κον I .  Μ . Ιΐλωμάριον. 
'Ωραία χαι θερμοτάτη επιστολή σας έλήφθη. Ευγνωμονουμεν δλοι μας. Γράφω 
εύθύς ώς λάβω καιρόν. —  Κον Α . Μ. ’Οδησσόν. Καλή επιστολή σας μετά 
φρ. χρ. 200 έλήφθη. Εδχαριστώ θερμώς διά σύντονον ενέργειαν. Συνεμορ- 
φώθην δδηγίαις σας. Συνεχινήθην πολύ διά|συμπεθεστάτας Ιχδηλώσεις χ. χ. 
X . χαι Ρ . χαι διά φανατισμόν σεβαστού φίλου. Ύπερηφανεύομαι δι’ ολα αύτά 
χαι σάς εύχαριστώ διότι μετά τόσης χάριτος τά διερμηνεύετε.— Καν Π . Γ . 
Βατούμ. Επιστολή σας μετά φρ. χρ. 124 και 90 ελήφθη. Θερμήν χαι απει_ 
ρ ον ευγνωμοσύνην δι’ εύγενή φροντίδα. Υπήρχον τοσαι καθυστερήσεις, ωστε, 
έάν δέν χατεβάλλοντο παρ’ υμών ώς χαι παρά τών λοιπών καλών άνταπο- 
χριτριών μας τοιαϋται σύντονοι ένέργειαι, δέν ε’.ξεύρω χαι εγώ τί θά ϊχαμνα. 
— Καν Χρ. Μπ. Κλημέντι. Είναι δυσχολώτατον νά χάμω περιγραφήν τόπου, 
τ6ν όποιον δεν έπεσχέφθην ποτέ. Εις τό Λουτράκι έμεινα τόσκς ημέρας. Ό 
ταν κατορθώσω νά έπισκεφθώ το Κλημέντι, θα γράψω ευχαρίστως χαι περ\ 
αύτού.— Καν Α. Μ. Πόρον. Συνδρομή σας έλήφθη.. Εύχαριστοϋμεν.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Κ ο Λ ο χ ν θ άχ ια  ο μ ι λ ΐ τ τ α .  Ξύσατε μέ τυροξύστην 1)2 όκ. κολοκυν 

θάκια, άλατίσατέ τα και θέσατε τα εις τό τρυπητόν. Μ ετά μίαν ώραν 
τά  σ τίβ ετε , ώ στε νά χύσουν ολον τό υγρόν τω ν. Ξ ύ ετε  ιδιαιτέρως

όλοψύχως. Κρύπτων δέ τήν φοβεράν τής χαρδίας του αγωνίαν, έψιθύρισε 

πάλιν.
—  Ά λ λ ’ άπατασθε ! ουδέποτε σας είπον, οτι σας ήγάπησα.
Εις τάς λέξεις ταύτας άνεσχίρτησιν ώς λέαινα πληγεΐσα, Ιχφρασις δέ τρελ- 

λού φόβου έζωγραφήθη εις τούς οφθαλμούς της.

— ’Από οίκτον, —  έπρόφερεν ώς πνοή —  παυσατε ! . . . Έά ν Ιπλανήθην, 
τί θά γείνω ; Δέν έρρίφθητε προ έμου γονυπετής, όμολογών μοι τόν θερμόν 
έρωτά σας 1 ©εέ μου ! Προς τί παρατείνετε τό άτυχες αύτό ψευδός ;

  Δεσποινίς, είπε μετά κόπου ό Πατρίκιος, όταν αύ’ριον σάς αναγγείλουν
ότι άνεχώρησα είς τήν άχραν τοΰ κόσμου ένθα ήμην πρότερον, θά πεισθήτε οτ( 
δέν πρόκειται περί ψεύδους;

Έ π ’ι τή σταθερά ταύτη διαδεβαιώσει ή άοιδός συνέστρεφεν άπελ.πιστιχώς 
τάς χεΐρας, αναφωνούσα 1 Τί έπραξα, ©εέ μου, Γνα υφίσταμαι τοιαύτας βασά- 
νους ! Ά λλα τί έχετε χαΓ Ιμοΰ ; Τ ί μυστήριον κρύπτεται έν τή ψυχή σας ;

Μέ θεωρείτε άναζίαν ύμών ; Βεβαίως όχι, άφοϋ μέ προορίζετε διά τόν φί
λον σας, ον ύπέρ πάντα άλλον τιμάτε. ’Ή  θυσιάζεστε ύπέρ έμοΰ, ΐνα συζευ- 
χθώ άνθρωπον πλούσιον ; Έάν έπεζήτουν πλούτον, φρονείτε οτι ή περιουσία 
τού Γοδεφρουά θά μοί ήρχει;

—  Ούδέν τούτων φρονώ, άλλως θά ύπεδείκνυον εις υμάς οτι ειμ’ι πτωχός 
χαι ότι λαχνός μου είναι ή έργασία ! ’Ενώ τώρα σάς λέγω, οτι άνευ ύμών ό 
Γοδεφρουά είναι χαμένο,! Μ ετ’ αύτοΰ, σείς, θά είσθε ευτυχής. Ά ντιμετωπί- 
σατετήν αλήθειαν ώς έχει !

—  'Η  άλήθε.ια είναι ότι και έγώ έπίσης είμαι χαμένη, διότι έν έμο'ι φο
νεύετε τό πάν, τόν έρωτα ον ήλπισα, τήν φιλίαν ήν μοί υπεσχέθητε, τήν υπε
ρηφάνειαν, τήν έλπίδα τοΰ βίου. Μεθ’ ύμών, ον λατρεύω, θά έγινόμην αγία ! 
Μέ τό μίσος δέ, τήν απελπισίαν καί τήν α’ιωνίαν μνησιχακίαν, ήν γεννάτε έν 
τή καρδία μου, τΙς οίδεν οποία γυνή θά καταντήσω !

Λοιπόν άνέχραξεν, ’έξαλλος ό νεανίας, μέ αναγκάζετε νά όμιλήσω! Εόρον

50 δρ. τυρί, έάν ’έχ η τε  παρμεζάναν η και κοινόν καί τό αναμιγνύετε 
μ ε τ ά  κολοκυνθάκια. Ε ίς  αύτό προσθέτετε 12 αυγά κτυπημένα, μαϊν

τανό ώιλοκομμένο καί αναμιγνύετε. Θ έτ ετ ε  τό μίγμα σας είς τηγάνι μέ 

αρκετόν βούτυρον και άφοΰ ψηθη άπό τό εν μέρος, γυρίζετε την ο- 

μελέτταν σας μέ πιάτον, προσθέτουσαι νέον βούτυρον διά νά μ ή π ιά σ η . 

Είναι γευστικω τάτη.

Ή  χομψότης χαι ή στερεότης τών γυναικείων ύποδημάιων τού ?ν τή ήμε- 
τέρα πόλει διακεκριμένου τεχνίτου ΙΩ Α Ν Ν Ο Τ  Τ Σ Α Μ Η  εις τοιαύτην προή- 
χθη τελειότητα, ώστε ή Α . Υ . ή  Πριγχίπισσα Σοφία έτίμησε τόν Έλληνα 
τεχνίτην διά τή ; 'Υψηλής πελατείας της καί τής ύπερόχου τιμής « 'Υ ποδη
ματοποιού τής Αυλής τής Α. Υ . τής Πριγκιπίσσης Σοφίας».

ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΣ Α Θ Η ΝΩ Ν— Π Ε Ρ ΙΧ Ω Ρ Ω Ν

Γ ρ α μ μ α Ι  Α θ η ν ώ ν  Π· Ν· Φ α λ ή ρ ο υ

ΛρομοΛόγιον Ισχ ν όν  ά π ό  της Τ ετά ρ τη ς  3 Ά π ρ ιϊΙΙον  1 8 9 6

Έ ξ  Α θη νώ ν  εις Φάληρον I Έ κ  Φαλήρου είς ’Αθήνας 
D’Athènes à Phalère Phalère à Athènes

Π . Μ. Μ. Μ Π . Μ. Μ. Μ.
6 .— 1 0 .4 0 1 2 .4 0 4 .4 0 6 .4 0 1 0 .4 0 1 2 .4 0 4 .4 0
6 .4 0 1 1 .2 0 1 .2 0 5 .2 0 7 .2 0 1 1 .2 0 1 .2 0 5 .2 0
7 .2 0 1 2 .0 5 2 . — 6 . — 8 . — 1 2 .— 2 . — 6 . —
8 . — 1 0 .— 2 .4 0 6 .4 0 8 .4 0 — 2 .4 0 6 ,—
8 .4 0 3 .2 0 7 .2 0 9 .2 0 3 .2 0 7 .—
9 .2 0 4 . — — 1 0 . - 4 .— 8 .—

Τάς Κυριάκός και Έ ο ρ τα ς καιρού έπιτρέποντος.

Μ. Μ Μ. Μ. Μ. Μ. Μ . Μ. Μ. Μ. Μ . Μ
1 2 .0 5 3 . 1 0 6 .1 0 1 2 . - 3 .3 0 6 .3 0
1 2 .4 0 3 .4 0 6 .4 0 1 2 .4 0 4 . — 7 . —

1 .2 0 4 . 1 0 7 .1 0 1 .3 0 4 .3 0 7 .3 0
— 4 .4 0 7 .4 0 2 . — 5 . — 8 . —

2 .1 0 5 . 1 0 — ' 2 .3 0 5 .3 0 8 .3 0
2 .4 0 5 .4 0 3 . — 6 . —

Έ κ  Καλλιθέας εις Ά θ ή ν ac —  K a lith é a  à A th è n e s . 
Π. Μ . 5 .3 5  6 .1  5 Μ . Μ . 9 .1 0

Έ ξ  ’Αθηνών εις Καλλιθέαν —  A th è n e s  à K a lith éa .
Μ . Μ . 7 .5 5  8 .3 5  9 .3 0

έδώ την εδδαιμονίαν, ήν ούδαμού συνάντησα, αλλά ... προτιμώ τάς έρημίας 
τών δασών μου πρός ας θά καταφύγω όσον ού'πω.

*Η Ευγενία έπλήγη αΐ'φνης έκ φρίκης* τα χαρακτηριστικά αύτής συνεστάλη- 
σαν, έν τη καταστάσει δε ταύτη θα συνεκίνει καί τόν μάλλον άδιάφορον ! —  
Έ ν  τούτοις υπεσχέθητε νά ήσθε φίλος μου ! Είναι τό μόνον, οπερ θα μοι ένα- 
πομείνη έν τώ  κόσμω !

—  Έάν σώσητε τόν Γεδεφρουα, ναέ. θα είμαι πλέον ή φίλος σας ! Θά σάς 
άγαπώ ώ ;  α δελφ ή ν ήτις μ ο ι έ σ ω σ ε  τήν ζωη'ν.

— Ναί*, είπε, μέχρι τής ημέρας καθ * ήν άλλη, εύτυχεστέρα...
Ό  Πατρίκιος διέκοψεν αυτήν και μέ τεταμένην τήν χεϊρα, με τ® βλέμμα 

Ικεινο, όπερ ούδεμίαν ένέπνεεν αμφιβολίαν περι τών λεγομένων του, και με 
φωνήν γλυκεΐαν, Ιπρόφερεν ώς ύστατον αποχαιρετισμόν τάς λέξεις ταύτας:

—  Έ σ τε ήσυχος ! Ή  ημέρα αΰ'η δεν θα φθάση ποτέ ! Θά ζήσω καί θά 
άποθάνω μόνος ! Αί ώραι, αιτινες διέρρευσαν πλησίον σας, προ μικρού θά 
σηαειωθώσιν ανεξάλειπτοι εις τόν βίον μου, ώστε νά μή λησμονήσω τήν σκλη- 
ράν διδασκαλίαν των. Κατηραμένος έστω ό Ιρως, αι οδύναι και αί καταστρο- 
φαί, τάς οποίας συνεπιφέρει!

Εκείνη κατέπεσεν ώσει κεραυνόπληκτος έπΐ άνακλίντρου. Έκρυψε δέ τό 
πρόσωπον διά τών χειρών όλωλύζουσΓ·, πνιγομε’νη όπό οδύνης. Έ π ι  τη θέφ 
τής σπαρακτικής αυτής θλίψεως, μετά συγκρατουμένης κραυγής ό Πατρίκιος 
ώρμησε πρός αυτήν, άλλ’ υστάτη τής λογικής αναλαμπή άνεχαίτισεν αυτόν, 
και ήμιπαράφρων διηυθύνθη πρός τήν θύραν.

Είς τόν κρότον τών απομακρυνομένων βημάτων, ή Ευγενία άνήγειρε τήν 
κεφαλήν —  Πατρίκιε ! άνεφώνησε !

Με πρόσωπον ήλλοιωμένον υπό αγωνίας, ό νέος Ιστράφη.

(ακολουθεί).


