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Διά τά ανυπόγραφα άρβραι 
ίεΰβύνεται ή συντάχτις αυτών; 
[Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ HAPPEN^

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό- 
γραφα δημοσιευόμενα ή μ+ά 
δέν ίπιστρέφονται. —  Ά ν υ -(  
πόγραφα χαι μή δηλοΰντα; 
τήν διαμονήν τής άποστελ-; 
λούσης δέν είναι δεχτά. — ( 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις Κ  
τας Κυρίας γίνεται δεχτή. X

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν-ί 
σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσίι 
γραμματόσημον 50 λεπτών I 
πρδςίχτύπωσιν νέας ταινία;.;
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ωργιάδου. Α ί  μ η τέρες  του παρελθόντος*— Ειδοποιήσεις- Έ πιφυλλις .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ! Ε Β ΐ ϊ Π Μ Σ

ΚαΛή μου ψΙΛη,

Είνε τό τελευταΐόν μου γράμμα, τό όποιον κλείει σήμερον 
την αλληλογραφίαν μας τής θερινής περιόδου. 1 πεικουσα εις 
τήν «άνάγκην, ή όποια μοι επεβχλλε την μηνιαιαν πασης γρα_ 
φικής έργασίας διακοπήν καί τήν πλήρη άνάπαυσιν ενος μη
νάς καθ’ άπαν τό έτος, όχι μο’νον τήν έκδοσιν τής «Έφημερι- 
δος τών Κυριών» διακο’πτω ώς πάντοτε τόν Αύγουστον, άλλα 
καί έσέ άφίνω εντελώς ή'συχον νά απόλαυσης τά κάλλη τών 
Πυρρηναίων, εί; τά όποια, ώς μοι γράφεις, μεταβαίνεις κατ’ 

αύτάς.
’Εγώ θά μείνω ένα μήνα ακόμη έδώ εις τό γραφικόν Μα

ρούσι, τό όποιον δέν παρουσιάζει βέβαια τά θέλγητρα τών 
Ευρωπαϊκών έξοχών, άλλ’ είς τό όποιον δύναταί τις νά ζήση 
ζωήν εντελώς αγροτικήν, ζωήν φυσικήν, μέσα είς τήν όογιώ- 
σαν φύσιν, ή όποία γόνιμος, πλουσία, ανεξάντλητος εί; κάλ
λη καί πλούτον ζωικόν ανακουφίζει, τόν έξαντληθεντα εκ τής 
καταπονήσεως καί εκ τόσων αλλεπαλλήλων συγκινήσεων όρ-
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γανισ[/.όν [/.ου.
Λυπουμαι διό« όσα καί άν σου εΐ'πω δέν θά ήμπορεσης 

ποτέ νά έννοήσης τήν ηδονήν, ήν αισθάνομαι γράφουσα σοι 
ύπό τήν σκιάν μεγάλων δένδρων, τάς ρίζας τών οποίων φιλεϊ 
σήμερον άπό πρωίας τό κρυστάλλινον νερόν ενός τεχνητού ρυ

ακίου,τό όποιον ορμητικά, με μικρού; γραφικούς κυματισμους, 
ρέει, ρέει άκούραστον, συμπαρασύρον εί; τόν δρόμον του άλ
λοτε τά φύλλα, τά όποια τινάσσει άπό τών άνω ή πυκνόφυλ
λος λεύκη καί άλλοτε τά μικρά έντομα, τά όποια έν τη φι- 
λαρεσκεία των, κατοπτριζόμενα είς τά άβαθή νερά του, εύρον 
τόν θάνατον. Τούτο δεν εμποδίζει τας τρελλας πεταλούδας, 
λέ τά λευκά των πτεράκια καί τά χρυσά των σωματακια, να 
κυνηγώνται υπερήφανοι ύπεράνω τής κοίτης του καί νά στο
λίζουν τό μικρόν ρυάκιον μέ τό άσύλληπτον κάλλος των, και 
νά φαίνωνται ώ; ήλεκτριζόμεναι άπό τό δροσερόν του κελα- 
ρισμα, τό όποιον, ΰποθετω, θα αποτελή όια τα λεπτά ακου
στικά των δργανα τήν ώραιοτέραν τοΰ κόσμου συναυλίαν.

Είνε ή είκών αύτη τής αμέριμνου νεότητος καί τής αίωνίας 
του καλοϋ λατρείας, ή είκών τής ζωής και τής κινησεως, η 
είκών τής εορτής καί τής χοεφ^ς, είς την υπερτατην και τ ε -  
λειοτάτην έκδήλωσίν τη ; .  Είς τήν μικοάν, τήν στενήν αύτην 
λωρίδα ένός ρυχκίου δέν περικλείεται άρα ολόκληρον τό μυ
στήριον τής δημιουργίας ; Κοψε τον δρομον του νεροϋ, το ο
ποίον άγνοουμεν πόθεν έρχεται, στέγνωσέ το διά μιαν στιγ
μήν καί ιδού ολος αύτός ο κοσμος του πράσινου καταδικασμέ
νος είς μαρασμόν καί ιδού ή γή άπό παραδείσου μεταβαλλό
μενη είς ξηράν καί άγονον έρημον. Ό  συριγμός του τέττιγος 
θά παύση άμεσως, τό πρωινόν άσμα τών πτηνών θά σιγήση, 
ό βόμβος τών μελισσών θά λείψη τό πέταγμα τής πεταλού
δας θά σταματήση, τό βέλασμα τών προβάτων καί αύτη του 
άνθρώπου του κραταιοΰ καίύπερτάτου άρχοντος τοΰ κόσμου ή 
φωνή θά νεκρωθη. Καί άντί τής χαράς τής ζωής ό θάνατος 
θά βασιλεύση καί ή γή θά άποτελέση τήν άπαισιωτέραν εικόνα 
τής κολάσεως, τήν όποιαν ούτε οί έθνικοί τής άρχαιοτητος, 
ούτε οί καλόγηροι τοΰ μεσαίωνος, ούτε αύτός ό Δάντης ήδυ- 

νήθη νά φαντασθη καί άπεικονιση.
Ό  Ούγκώ, νομίζω είς τό σχονΛιχι του, τό φιλοσοφικωτα-
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τον αύτό ποίημά του, τάσσει το μικρόν αύτό καί δυσειδές καί 
απεχθές έντομον ώς το α  καί το ω τη ;  δημιουργίας. Ύ π έρ- 
τερον του θανάτου αντλεί έξ αύτοΟ την ζωήν του καί μετα
βάλλει εις απαίσια ράκη παν δ,τι θάλλϊ], παν δ, τι άποτελγ 
τδ χάρμα καί την υπερηφάνειαν του κόσμου.

Ό  μέγας ποιητής, προσηλωμένος εις την εικόνα τής άπο- 
συνθέσεως καί καταστροφής, λησμονεί διά μιάν στιγμήν τήν 
εικόνα τής ζωής.

Άπερροφημένος από τήν ιδέαν του ολέθρου, του οποίου ή'ρως 

αήττητος ήτο καί είναι ό σκ ύληξ,λησμονεί τά βάθη των ρυα- 
κίων καί τών λιμνών,λησμονεί τόν κόσμον των ύδάτων,τόιΐ ζωο- 
γονοΰντα τό σόμπαν, τόν κρατούντα εις τάς αδαμαντίνου; στα
γόνας του τήν ισορροπίαν τής ζωής, τόν δίδοντα τήν δύναμιν 
τής καταστροφής καί εις αυτόν τόν σκώληκα, τόν έμποδι- 
ζοντα τήν άναφλεξιν του πλανήτου μας, τόν έξωραίζοντα τόν 
αιθέρα καί στολίζοντα δχι μόνον τάς εκτάσεις τής γής, άλλα 
καί τά άπέραντα πλάτη του ούρανοΰ με τήν άπαράμιλλον 
ποικιλίαν τόσων χρυσοκεντημενων καί άφροσχεδιασμένων 
νεφών. Εις τάς ιδέας αύτάς μέ έ'καμε νά άποπλανηθώ καί νά 
λησμονήσω σχεδόν δτι γράφω επιστολήν καί νά ένθυμηθώ του 

Οΰγκώ τό αριστούργημα, μικρά συνοδεία πρασίνων σκωλήκων, 
οί όποιοι προσβάλλουν τήν γλοιώδη καί δακτυλωτήν μορφήν 
των ακριβώς κάτωθεν τής ύγρας χλόης, ή όποια πλαισιεϊ τό 
ρυάκιόν μου από τάς δυο πλευράς του. Μέ τάς έλικοειδεϊς κι
νήσεις των σχηματίζουν μίαν οδοντωτήν πρατίνην άλυσιν, καί 
ένφ αηδώς σύρονται καί έρπουν, άφίνουν όπίσω των τά υγρά 
τής διαβάσεώς των ί'χνη εις αληθινόν σχέδιον εντελώς πρωτό
τυπον, τό όποιον άποδεικνύει τήν έκ του αόσμου τών Ομβρων 
καί τώνύδάτων καταγωγήν των.

Άσυναισθήτως δέ χωρίς νά τό θέλω, κατεδίκασα ώ; βλά- 
σφημον τό ποίημα του έξοχου ποιητοΰ, του όποιου ή μεγαλο- 
φυί'χ δεν έζήτησεν εύγενέστερον καί ώραιότερον τάφον του σύμ- 
παντος από τό μικρόν καί ρυπαρόν τής δημιουργίας έντομον. 
Π.ιητικώτεροι αύτοΰ οί Εβραίοι τής Γραφής έδωκχν τάφον 
τοΟ κόσμου τό άπέραντον τών ωκεανών καί θαλασσών, φαντα- 
σθέντες μόνον τόν κατακλυσμόν τών ύδάτων, δυνάμενον νά ε
ξαφάνισή τήν επί του προσώπου τής γής βασιλεύουσαν ζωήν.

Τό αιώνιον αορεν

"Από τάς σκέψεις μου αύτάς μέ άποσποΟν αί φωνκί δύο 
μικρών, τά όποια μαλόνουν καί διαπληκτίζονται δι’ ενα λίθον, 
χρησιμεύοντα ως κάθισμά των,τό όποιον το εν τούτων,μικρά καί 
γυμνόπους κορασις, διεκδικει πρός νεώτερον αδελφόν της, νή- 
πιον μόλις δύο ετών. Έ δ ώ  εις τούς αγρούς αϊ περί γυναικός 
καί κόρης ίδέαι είναι εντελώς διάφοροι εκείνων μέ τάς όποιας 
μας ναναρίζουν οί ποιηται καί οί συγγραφείς τών πόλεων. 
Έ δ ώ  τό τρυφερόν καί χαΐδευμένον πλάσμα,από τό όποιον μό
νον τά πτερά λείπουν διά νά μεταβληθή εις άγγελον, είναι 
τό αιώνιον άρρεν, ό κύριος αυτός καί τύραννος δλου του θη- 
λυκοΟ κόσμου.Οί άνθρωποι τών αγρών, ειλικρινέστεροι τών άν 
θρώπων του μεγάλου καί πολιτισμένου κόσμου, έχουν τό θάρρος 
νά λέγουν εις τήν γυναίκα άφοβα: Θε,Ιω ν ά  ά ρ χ ω  νά
υ π ο τ ά σ σ ε σ α ι · θέλω νά ά ια τ ά σ σ ω  καί σύ νά νπχχοντ)ς· θέλω 
τά π ά ν τ α  δΓ έμέ και ίΛ ά χ ισ τ α  δΓ εσέ.

Καί μέ τήν ιδέαν αυτήν γενναται καί ανδροΰται ό μικρός

τών αγρών μείραξ καί ή άνδρίζαυσχ κατά τούς μυς καί τήν 
άντοχήκ σύντροφός του. Καί τήν ιδέαν αύτήν είδα έν δλϊ] σή 
έφαρμογν) της εις τό άγέρωχον ύφος, μέ τό όποιον ό μικρός 
μου διετής ήρως είπεν εις τήνμεγαλειτέραν κατά δύο έτη 
αδελφήν του- μωή, σήκω συ, ν άχ άτσ ω  έγω.  Καί ή μικρά γυ
μνόπους παιδίσκη, άν και κλαίουσα καί διαμαρτυρομένη, ή- 
ναγκάσθη νά σηκωθή καί παραχωρήσϊ) καί αυτήν τήν μικ:άν 
επί τής πέτρας θέσιν της εις τόν καλτσοφορεμένον καί πα- 
πουτσωμένον πάντοτε μικρόν αδελφόν τη ς .Ά λ λ ω ς  τε ή ιστο
ρία αύτή επαναλαμβάνεται άνά πάσαν τής ημέρας ώραν, καθ’ 
ήν τέσσαρες άδελφαί από τής πρωτοτόκου δεκαέτιδος περίπου, 
μέχρι τής τετραετούς μικρας οφείλουν πάντοτε καί εις δλα νά 
ύποτάστωνται είς τόν μικρόν αδελφόν καί νά έργάζωνται, νά 
ζοΰν, νά υπάρχουν σχεδόν διά τήν αποκλειστικήν του μικοοΟ 
ήρωος υπηρεσίαν.

Διά τόν μικρόν αί ακτίνες του ήλίου καίουν, φαίνεται, πε

ρισσότερον, καί διά τοΰτο έν «τκιάδιον πλατύγυρον σκεπάζει 
πάντοτε τήν κεφαλήν του, ένφ απροφύλακτα καί εκτεθει
μένα είς δλας τάς ατμοσφαιρικά; μεταβολάς εύρίσκονται από 
πρωίας μέχρις εσπέρας τά μέτωπα τών αδελφών του.

Ό  καλλίτερος καρπός, τό φρισκότερον αύγόν τής δρνιθος, 
τό ολίγον γάλα τής κατσίκας, τό διά τόν πατέρα προοριζό- 
μενον καλλίτερον τής τροφής μερίδιον, θά διαμοιρασθή μέ τόν 
μικρόν, διά τόν όποιον ή ζωή μόνον μειδιάματα και θωπείας 
έχει, ένφ κλήρος τών αδελφών του είναι ονειδισμοί καί επι
πλήξεις καί κόποι καί δάκρυα. Διά τού; πόδας νοΰ μικρού 
ή γή έχει άκάνθας καί αιχμηρά λιθάρια, τά όποια θά έ- 
πλήγωναν τό τρυφερόν δέρμα του, ένφ ισχυρά, ως χονδροπε
ταλωμένη ή πτέρνα τών κοριτσιών, διασχίζει γυμνή από τό 
πρωί έως τό βράδυ τόν άπέραντον κήπον, τούς αγρούς, τού; 
πρασινοσκεπασμένους πάντοτε.

Καί θά τό πιστευσγις, ότι έγω, ή σχιζομένη και-ά τών αδι
κημάτων, τών όποιων θΰμα είναι πάντοτε ή γυνή, άκουσίως 
μου παρασύρομαι είς τήν προτίμησιν αύτήν, ή όποίκ φαίνεται 
νόμος βασιλεύων είς τήν μικράν αγροτικήν γωνίαν μας. Καί 
αί ίδικαί μου λοιπόν θωπεϊαι καί προτιμήσεις γίνονται διά τό 
χ,ικρόν αύτόν μελαγχροινόν Μκρουσιοτόπαιδον, του όποιου τά 
λευκά δοντάκια ήδύναντο νά χρησιμεύσουν ώ; ή δελεαη\κωτέρα 
ρεκλάμα ολων τών όδοντοκόνεων τοΰκόσμου καί τά μαύρα μα
τάκια άντανακλώσι τό φώς καί τήν λάμψιν έκείνην, τής ό
ποιας τό μυστικόν κατέχουν μόνον τά μάτια τών χωριατοπαί- 
δων, τά όποια ζοϋν αμέριμνα καί αναπτύσσονται αδελφωμένα 
μέ τήν φύσιν, τής όποιας είναι τό ωραιότερον έγκαλλώπισμα.

Δέν θέλω νά κλείσω τάν παροΰσάν μου, χωρίς νά απαν
τήσω εις τήν τελευταίαν σου έρώτησιν περί τής ολικής δρά— 
σεως τής «Ένώσεως τών Έλληνίδων». Ιδού λοιπόν ή άνακε- 
φαλαίωσις του κύκλου τών έργασιών της καί τών ποσών,άτινα 
περίπου διέθεσε τό «Εθνικόν Τμήμα» αύτής από τής ένάρξεως 
τής τελευταίας έπαναστάσεως τών Κρητών καί καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής περιόδου τών έθνικών ημών ατυχημάτων.

Πρώτον της έργον ύπήρξεν ή περίθαλψις τών προσφύγων 
Κρητών, τούς όποιους αύτή πρώτη έσπευσε νά διαθρέψη καί 
ένδύση, χορηγήσασα έπί εβδομάδας καί συσσίτιον καί άρτον, 
μέχρις ού ή Κυβέρνησις άνέλαβε τήν διατροφήν των. Ευθύς ώς
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ή διατροφή των έξησφαλίσθη ή«Ένωσις» έμεριμνησε περι ενοι
κίων καί χρηματικών βοηθημάτων, κχτχβχλοΰσα προς τοΰτο 
έκ του ίδιου της ταμείου ποσόν, ύπερβαϊνον τάς έκατον χιλ. 
δραχμών. Τήν περίθαλψιν τών προσφυγών όιεδεχθη η παροχή 
χρηματικών βοηθημάτων εις τας άπορους οικογένειας τών ε
φέδρων, ύπέρ τών όποιων διετέθησαν έπίσης υπερ τας έκατον 
χιλ. δραχμών. Συγχρόνως με τας πρωτας ενεργειας της υπερ 
τών Κρητών πρ·έβη καί είς σύστασιν τής σχολής τών νοσοκό
μων,έν ή ήκολούθησαν μαθήματα νοσηλευτικής υπερ τας εκα
τόν τακτικαί μαθήτριαι καί ισάριθμοι ακοοατριαι. Επειδή δε 
έν τώ μεταξύ ό πολιτικός ημών όρίζων ή'ρχισε να θολώνιρ και 
ό πόλεμος έπέκειτο άφευκτος ή «Ένωσις» προέβη αμέσως είς 
τήν διοργάνωσιν πολεμικών χειρουργείων και νοσοκομείων,κα- 
ταρτίσασα τοιαϋτα τέλεια έζ,ήτοι έν είς Βολον,αλλο εις Λα
μίαν, άλλο είς Δομοκόν, δύο είς Βόνιτσαν καί έν είς ’Αθήνας. 
Είς τά νοσοκομεία ταΰτα ένοσηλευθησαν η και ετυχον τών 
πρώτων ιατρικών βοηθημάτων περί τούς χιλίους τραυματιαι. 

Αί στερήσεις καί ή έλλειψις ένδυμάτων του στρατού συνεκινησε 
τάς κυρίας τής« Ένώσεως»,αίτινες καί μεταξύ τών πρώτων έ -  
σπευσαν νά άποστείλουν είς τά σύνορα ασπρορρουχα άξιας αν- 
ερχομένης είς δέκα χιλιάδας δραχμών. Μεταξύ τών πρωτων 
φροντίδων τής «Ένώσεως» ύπήρξεν έπίσης ή ϊδρυσις εργαστη
ρίων καί ή έξασφάλισις έν αύτοϊς έργασίας διά τε τας πρόσφυ
γας καί τάς γυναίκας τών έφεδρων Περί τας χίλια; πεντακόσια; 
γυναίκας είργάσθησαν διαρκώς έπί πεντε ολους μήνας εις τα 
έργαστήρια ταΰτα, τών όποιων ο κύκλος τών χρηματικών εισ
πράξεων άνήλθεν είς τεσαράκοντα περίπου χιλ. δρ. Συγχρόνως 
μέ τά έργαστήρια ή«Ένωσις» ποοέβηείς σύστασιν καί δύο νη- 
πιαγωγικών ασύλων, παρακειμένων είς τά έργαστήρια. Εις 
ταΰτα διημέρευαν καί έπρογευμάτιζαν τά νήπια τών εργαζο
μένων είς τά έργαστήρια προσφύγων,έδιδασκοντο δε συγχρόνως 

κατά τήν Φρεβολιανήν μέθοδον.
Έ ν  τώ μεταξύ αί πρόσφυγες τής Θεσσαλίας κατεκλυσαν τας 

’Αθήνας. Ή  «Έ ν ω σ ις» παρέσχε καί είς πάσας τάς έκ Θεσ
σαλίας οικογένεια; ένδύματα, άσπρόρρουχα και κλινοσκεπά
σματα, διαθέσασα καί ύπέρ αύτών υτερ τας τριακον ra χιλ. 
δραχμών. Ά λ λ ’ ό πόλεμος έληξε καί οί ξένοι, οί έλθόντες νά 
προσψέρωσι τήν ζωήν των ύπέρ τής μεγάλης ιδέας πής έλευ- 
θεοίας,έπέστρεψαν ύπό τόν αρχηγόν των Γαριβαλδην, μη τυ- 
χόντες ής ώφειλον νά τύχουν ύποδοχής. Η « Ενωσις τών Ε λ -  
ληνίδων» δέν ύστέρησε καί κατά τήν περίστασιν ταύτην νά 
δώσγι δείγματα τής εύγνωμοσύνης της πρός τούς άνδρας, οί- 
τινες άπεγοητευμένοι άπηρχοντο εις τας έστιας των. Και 
άνθη καί καπνόν καί στεφάνους προσέφερε πρός τούς άνδρας 
του Γαριβάλδη, τών όποιων ή δυσαρέσκεια μετεβλήθη είς έν- 
θουσιασμόν ύπέρ τής χωράς, ής αι γυναίκες ήςευρουν να τι
μούν ουτω τούς ανδρείους. Ά λ λ α  και εις του; εν τοις νοσοκο- 
μείοις της νοσηλευθέντας,ή« Ενωσις» παρεσχε κατα την ανα- 
χώρησίν των καί ένδύματα και μικοα χρηματικά βοηθήματα. 
Καί διά τά τέκνα δέ καί τάς χήρας τών φονευθέντων ή « Έ ν ω -  
σις» έμερίμνησεν, εισόδημα δε αποθεματικου κεφαλαίου αυτής 
έξ εκατόν πεντήκοντα περίπου χιλ. δραχιοών επι του παροντος 
θέλει χρησιμεύσει πρός ανατροφήν καί διατήρησιν ώρισμένου 

άριθμοΰ ορφανών καί συντήρησιν χηρών.
*0  κύκλος τοΰ ποσοΰ, τό όποιον διετεθη εις χρήματα και

είς είδη διά πάντα; τούς άνω κλάδους τής « Ενωσεως»ανέρχε
ται είς δρ. επτακόσιας χιλιάδας περίπου, αί κυρίαι δέ αί λα- 
βοΰσαι ενεργόν μέρος είς τήν καταπληκτικήν αύτήν δρασιν τής 
«Ένώσεως» ανέρχονται είς τριακόσια; περίπου. Ουδεις ανηρ 

άνεμίχθη ή έλαβε μέρος ένεργόν ούτε είς τήν διοργάνωσιν τής 
« Ένώσεως », ου τε είς τήνέκτέ) εσιν τοΰ προγράμματος της,πλήν 
τών χειρούργων ιατρών τών νοσοκομείων αυτής,εις ους οφείλε

ται ή fappaot; θερμής εύγνωμοσύνης δια την αυταπαρνησιν 
μεθ’ ή ; είργάσθησαν, έγκαταλείψαντες οί πλεϊστοι τούτων την 
ιδίαν έκαστος πελατείαν καί τήν ιδίαν διακινδυνευσαντες ζωην 

ύπέρ τής έκπληρώσεως τοΰ πρός τήν πκτρίόκ καθήκοντος.
Πρώτοι μεταξύ τούτων τάσσονται οί διαπρεπείς χειρουργό 

κ. κ. Νούλη; καί ΚαντΧς, οί έργασθέντες είς το εν Βόλφ χ ε ι 
ρουργείου τής «Ένώσεως» άπό τής ποωτης ημέρας τής συστα- 
σεως καί συνεχίσαντες τό ύπέρ τών τραυματιών έργον των ο 
μέν κ. Καντας είς τά έν Βονίτσν) νοσοκομεία τής «Ένώσεω ς», 
ό δέ κ. Νούλης είς τό έν ’Αθήναις τοιοΰτον. Τήν διεύθυνσιν 
τών έν Βονίτσϊ) χειρουργείων άνέλαβεν αυτοπροσώπως ο καθη
γητής τής χειρουργικής καί ήδη πρύτανις τοΰ Έθνικοΰ Πανε
πιστημίου έπιφανής Έ λ λ η ν  χειροΰργος κ. Σπ. Μαγγινας, ο 
όποιος έσυνέχισε τό ύπέρ τών τραυματιών εργον του και εις 
τό έν Αθήναι; νοσοκομείου μας. Ό  κ. Μπαλανος, διαπρε
πής έπίσης τής πόλεώς μας χειροΰργος, ό όποΓος είργασθη είς 
τό έν Άθήναις νοσοκομείου μας ως πρώτος χειροΰργος απο 
τής συστάσεως αύτοΰ. Ώ ς  βοηθοί δε ακαταπόνητοι οι κ. κ. 
Τριανταφυλλίδης, Μύλλερ καί Bonar διά τά έν Βόλφ καί έν 
Βονίτσν) νοσοκομεία καί οί κ. κ. Παπάς, Κουτσορόδης και 

Καντζουράκης διά τό έν Άθηναις.
Πάσα ή λοιπή έργασία διεξήχθη παρά κυριών, άπό τής 

προέδρου τοΰ Έθνικοΰ τμήματος κ. Ελένης Γρίβα, εύγενοΰς 
τής πόλεώς μας δεσποίνης, ήτις άνταπεκριθη πληρέστατα εις 
τό βαρύ καί επίμοχθον έργον το οποίον ανελαβε,εργασθεϊσα μετ 
αύταπαρνήσεως καί ζήλου πατριωτικοΰ,ανταξίου τών ευγενών 
παραδόσεων καί τοΰ οίκου είς όν άνηκει και* τοΰ ονοματος το 
όποιον φέρει· τών άκαταπονήτων αντιπροέδρων κ.κ. Ευανθίας 
Όρφανίδου καί Μαρίας Κεφαλα, τής μετά τόσων μόχθων καί 
οικονομίας, καί φροντίδων διεξαγαγούσης τό ακανθώδες καί 
έκνευριστικόν έργον τής ταμίου κ. Πηγής Παππά και τής βοη- 
θοΰ αύτής κ. Ραλλοΰς Κοΐμτσόγλου καί τών λοιπών συμβού
λων, αί όποιαι είργάσθησαν ακάματοι έπί ολόκληρον πεντά
μηνον έκάστη είς τόν ίόιον κλαδον μετ άφοσιωσ&ως και αυ- 

ταπαρνήσεως αξιοθαύμαστου.
Καί δέν ήτο δυνατόν νά μή έπιτύχϊ) ή «Ένωσις» είς τό 

κατ’ έξοχήν έθνικόν καί φιλανθρωπικόν πρόγραμμά της, άφοΰ 
έταξεν ώς αρχηγόν του δλου έργου της την βασίλισσαν Ολ
γαν, τήν ένσαρκοΰσαν τήνίδέαν τής φιλανθρωπίας υπό την ευ- 
ρυτάτην αύτής έννοιαν καί ώς ύπαρχηγόν τήν ήγεμονίδα Σο
φίαν τήν συνδυάζουσαν νοΰν πρακτικόν μ ετ ’ αισθημάτων συμ

πάθειας ύπερόχου.
Τό δυστύχημα είναι, δτι μεθ’ δλας τάς θυσίας καί τήν εύ- 

γενή αύτήν γυναικείαν δρασιν ούδεμιαν άλλην εχομεν ικανό- 
ποίησιν ή δτι έπετελέσαμεν τό καθήκον μας καί οτι κατωρθώ- 
σαμεν νά έπουλώσωμεν τάς πληγάς καί νά καταστήσωμεν 
ήττον οδυνηρά τά τραύματα, άπνα ό άτυχής αύτό; πόλεμος 

κατήνεγκε κατά τής πτω χή; πατρίδος μας. Ή  μοϊρα δεν
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μας έπεφυλαξε την ύπερτάτην των ικανοποιήσεων καί αμοιβών 
να χαιρετίσωμεν ήμεΐς αί νικήτριαι έν τώ σταδίφ τής φιλαν
θρωπίας την νίκην των Ελληνικών όπλων καί νά στεφχνώ- 
σωμεν μέ στεφάνους δάφνης τα μέτωπα των άντρων καί άδελ- 
φών (χας, οΰ; η πκτρις εταςεν ω; θε^Αχτορύλαχας τ^ς τΐ(χης 
τ>]ς γ.χι χ7υε\εοθερωτ<ζζ το>ν δουΧων τέκνων τγ]ς.

Ώ ς  επίλογον ήδη εις ολην αύτήν την περί «Ένώσεως» πε
ριληπτικήν άφήγησίν μου ήδυνάμην να έρωτήσω : που είναι 
ολοι ο« μεγαΛ οι πατρι,ώται  και αί σορα ί  χε^α.έαΐ, αί όποϊαι 
εϊχον έξεγερθή εναντίον μου, ευθύς ώς έπελήφθην τής συστά- 
σ^ως και διοργανωσεως της « Ενωσεως», την οποίαν μόνον 
οτι δέν ειχον χαρακτηρίσει ώς μέλλουσχν νά διαφθείρν) τάς 
Ελληνιδας , Τι καλόν έκαμαν όια τον πτωχόν τόπον των 

αυτοί, οι οποίοι επι ενα μήνα όλον έπερριπτον τούς αβλαβείς, 
ευτυχώς, μύδρους των κατά τής κεφαλές μου ; Ποίας προσέ- 
φερον εκδουλεύσεις αυτοί, οί παν τό καλόν έπικοίνοντες, πο- 
λεμουντες καί έμπαθώς καταδιώκοντες ;

Εις εμέ μόνην πκρέσχον μίαν, άλλα μεγάλην έκδούλευσιν.
Να παλαισω εγώ μονη ενάντιον ολοκλήρου τ·ής σπείρας των
ανδρείων αύτών καί νά φέρω εις πέρας ευτυχές τό έργον, τό
όποιον άπετέλεσε την ύπερτάτην του βίου καί της δρασεώς
μου φιλοδοξίαν .· Νά αποδείξω διά των πραγμάτων την Έ λ -
ληνίδα τής σήμερον άνταξίαν των γυναικών τών ένδοξων τής
Ελλάδος εποχών καί μέγαν παράγοντα τίίς προόδου της χ ώ 
ρας μας.

Παρα τοΰ έν Χ ί ω Έ λ λ η ν ο ς  ιατρού κ. Ν .Α .Ψ α λ τ ά χ η  μ α ;  άπεστάλη 
ή μετάφρασις τή ς  κάτωθι μελέτης ,  Βημοσιευθείτης είς -rb Ά γγλιχλν  
Περιοδικόν παρά τή ς  Ά γγ λίδος  νοσοκόμου κ. R id e r  περί τών 

Έλληνίδω ν  νοσοκόμων έν χαίρω πολέμου. Την δημοσιεΰομεν μ ε « ’ 

υπερηφάνειας, ώ ς  χαρακτηριστιχωτάτην τής  λαμπρας διαγωγής 
τδν  Έ λληνίδω ν  νοσοκόμων κατά τας ήμέρας τής  εθνικής ήμών δο- 
χιμασίας.

Έ λ λ η ν ί δ ε ς  κιτρίαν καί νοσοκόμοι τον  νοείοκο- 
μ είον « Ενώίίεως τών Έ λ λ η ν ί δ ω ν »  ύπο άγ-  

γ λεδ ο ς  vodOKouoir έν Ά β ή ν α ις

Κατά την εναρξιν του 'Ελληνοτουρκικοί! πολέμου ίδρύθη 
ή «Ένωσις τών Έλληνίδων» ( ' )  γυναικών, περιλαμβάν^υσχ 
πλέον τών έκατόν(¥*) κυριών τής ύψίστης κοινωνικής τάξεως, 
υπό την άμεσον προεδρείαν τής βασιλίσσης καί τής πριγκη- 
πισσης Σόφιας. Αι κυριαι τής « Ενωσεως» ίδρυσαν νοσοκομεία 
είς μερν] έπικαιρα. Τα δε ΰπ’ αύτών συντελεσθέντα έργα καί 
ό τρόπος καθ’ον ταϋτα έξετελέσθησάν είσιν άξια πολλοί! θαυ
μασμού. Εις την « Ενωσιν των Έλληνίδων» κυριών συμπερι- 
εληφθησαν και δυο Αγγλιδες νοσοκομοι, παρατυχοΟσαι κ α τ ’ 
εκείνην την έποχήν έν τή Ανατολή καί πολλην έχουσαι πεί- 
ρχν περί το νοτηλευειν εν τω έζωτερικω. *Ήδγ] δέ κατά τ*/)ν 
Βην ’Απριλίου ή κυρία Ράλλη, ή κ. Πάλλη, ή δεσποινίς Ή -  
λιοπούλου,ή διδάκτωρ Μαρία Καλαποθάκη, ήδεσποιν;ς Τάα- 
πάρ και ή δεσποινίς Rider άνεχώρησαν έξ ’Αθηνών έπί τής 
βασιλικής θαλαμηγού «Σφακτηρίας» διά Βόλον, όπου είχε πα-

(*) Σ .  Ε .  Κ. Ή  « Έ ν ω σ ι ς  τών Έ λληνίδω ν»  εϊχεν ίδρυθή τρεις 
μήνας προ τής  εναρςεως του Ελληνοτουρκικού πολέμου.

J "  “Οχι εκατόν, «λλ ’ ύπ'ερ τα χίλια μ έλη  περιελάμβανε τότε ή 
« Έ ν ω σ ι ς « ,

ραχωρηθή οϊκός τις είς την πρεγκήπισσαν Σοφίαν διά την έν 

αύτώ έγκατάστασιν του νοσοκομείου τής «Ενωσεω ς». Ά μ α  
αφιχθεϊσαι ειςΒολον ευρομεν τον διά νοσοκομείου προωρισμένον 
οίκον τοσον πολυτελώς διακεκοσμτμένον,ώττε έφάνη ήμϊν ότι 
ητο κρίμα νά μεταχειρισθώμεν αυτόν διά νοσοκομείου. Ά λ λ ’ 
ελλείψει καταλληλοτερας οικοδομής ήναγκάσθημεν νά κάαω- 
μεν χρήσιν αυτού. Κατά την Ι3ην ’Απριλίου τά πάντα ήσαν 

ηδη έτοιμα προς υποδοχήν τών τριών πρώτων ασθενών, «τα
λέντων παρα του ιατρού κ. Γαλβάνη, διευθυντου του Ερυθρού 
Σταυρου Καθ ολην την εβδομάδα εί'μεθα λίαν άσχολημέναι 
τοποθετοΰσαι τάς στρωμνας, άνατινάζουσαι τάς όθόνας καί 
προετοιμαξουσαι τους θαλαμους και έν γενει διευθετοΰσαι καί 
διοργανίξουσαι τά πάντα πρός την τέλεσιν τών έγκαινίων του 
νοσοκομείου και προς υποδοχήν τών έξ ’Αθηνών αναμενομένων 
νοσοκόμων. Καί τφόντι μικρόν προ τών έγκαινίων άφίκετο έξ 
Αθηνών η πριγκηπισσα Σοφία μετά ε ;  Έλληνίδων νοσοκόμων 

και τής δεσποινίδος Βϋΐΐ,αίτινες πάσαι εϊχον καταταχθή έθε- 
λονται νοσοκομοι· ταυτοχρόνως δέ έφθασαν καί επτά τραυμα
τισμένοι έπαναστάται. Έκρατήσαμεν δυο Άγγλίδας νοσοκό
μους, παρέμεινε δέ καί ή αδελφή Francis Dunbar έκ Σύρου, 
αι δε λοιπαι τρείς ’Αγγλιδες νοσοκόμοι καί ή δεσποινίς Bull 
μετεβήσαν την επαύριον εις Λαρισσαν διά τό έκεί στρατιωτικόν 
Νοσοκομείου. Τοσον πυκνοί ήρχοντο οί τραυματίαι είς Βόλον, 
ώστε εδεησε να τηλεγραφησωμεν είς ’Αθήνας, έξαιτούμεναι 
επικουρίαν παρά τών κυριών τής «Ένώσεως»). Κατά την 16ην 
Απριλίου τέσσαρες νοσοκόμοι άνεχώοουν έξ ’Αγγλίας καί περί 

την 23ην εφθασαν είς Βόλον, όπου καί έπεδόθησαν είς τό 
εργον αυτών εν τφ στρατιωτικό) Νοσοκομείο) συνορεύοντι πρός 
το ημετερον νοσοκομείου ούτως, ωστε εΓχομεν κοινόν τό κατά
λυμα. Η δεσποινίς Boyd, Άμερικανίς τό γένος, σπουδά- 
ζουσα την αρχαιολογίαν έν Άθήναις, ήλθεν έπίσης είς Βόλον 
καί είργάσθη γενναιότατα καί κατάμονος έν άλλή μεγάλη 
οικοδομή, προωρισθείση διά στρατιωτικόν νοσοκομείου. Ά λ λ ’ 
αι σοβαρωτεραι περιπτώσεις έκομίζοντο είς τό νοσοκοαεϊον τών 
κυριών, καθόσον ήτο τό μόνον όπερ εϊχεν έγχηοιστικήν αίθου
σαν, έξ αύτοΟ οί ασθενείς ταχέως έστέλλοντο διά θαλάσ- 
σης εις Αθήνας, οπου υπήρχε χώρος πάντοτε πρός υποδοχήν 
τών αναμενομένων νέων τραυματιών, τού; οποίους ήαεϊς αί 
τής « Ενωσεως τών Έλληνίδων» κυριών άνεμένομεν έν τώ σι
δηροδρομικό) σταθμώ με τά φορεϊά μας καί πάσαν ιατρικήν 
ευμάρειάν Ητο δε λικν οίκτρόν θέαμα ή πχρέλχσις τώνχωλών 
καί άναπήρων τραυματιών, ών πολλοί μετεχειρίζοντο τά όπλα 
των διά βακτηρίας, μετά τήν άφιξιν του συρμού έκάστην ε
σπέραν, καθοσον ουδεν ευρισκετο εν Βο)ω  όχημα, πάντων 
προαποσταλεντων είς Λάρισσαν. 'Τπήρχον οκτώ νοσοκοαεϊα 
έν Βώλο), έκτός τών οτηθεισών σκηνών, καί τά πλείστα τού
των ύπήγοντο υπό τάς στρατιωτικάς άρχάς, ή δέ έν αύτοϊς 
νοσηλεία έτελεϊτο υπο τών άνδρών του στρατεύματος λίαν 
άτελώς.

Μετά παρόλευσιν έβδομάδος από τής άναχωρήσεω ς τών 
νοσοκόμων είς Λάρισσαν, ημέραν τινα περί τήν χαραυγήν εόδο- 
μεν πρός μεγίστην ημών εκπληξιν κανονικήν φυγήν οχημάτων, 
φορτηγών αμαξών, ΐππων καί ήμιόνων, κατάφορτων έξ αν
θρώπων καί σκευών, κατευθυνομένων πάντων πρός τόν Βόλον 
όσον ήδύναντο τάχιον καί άμέσως έφθασε κ α ί  συρμός έκ Λα-
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ρίσσης, κομίζων τούς ιατρούς καί τάς νοσοκόμους του «ΈρυθοοΟ 
Σταυροϋ» μεθ’ολων τών Ασθενών α ύ τώ ν , έξ ών οί πάσχοντε: 
έσωτερικάς νόσους έτοποθετήθησαν έντός συνορεύοντος άγροϋ 

πρός τό νοσοκομεϊόν μας,όπου άνέμενον μέχρι τής έγκαταστά- 
σεως τών σκηνών.

Ό  έν Βόλω πρόξενος συνεβούλευσε τάς Άγγλίδας νοσοκό
μους ν’ άναχωρήσωσιν άμέσως είς Αθήνας, καθόσον ή έν 
Βόλω παραμονή δεν έφαίνετο άσφαλής καί συνεπώς πασαι αί 
έκ Λα ρίσσης έλθοΟσαι ’Αγγλιδες νοσοκόμοι καί αί του έν Βόλφ 
στρατιωτικοί! νοσοκομείου μετέβησαν είς τό έν τώ λιμένι ναυ- 
λοχοΰν πλωτόν νοσοκομεϊον. Τοσοΰτον δέ μέγας ήτο ό πανι
κός έν Βόλω, ώστε τό πλοίου ύπερεπληρώθη μέχρις άποπνι- 
γμοϋ, άναρριχωμένου πολλοί» όχλου έκ τών πλευρών του 
πλοίου, ουδέ ήτο δέ δυνατόν νά μεταφερθώσιν ολοι οί τραύμα- 
τίαι έπί του πλοίου,ώστε πολλοί έξ αύτών έδέησε νά έπιστρέ- 
ψωσιν είς τά νοσοκομεία αύτών. Ουτω δέ μόνον τό προσωπι
κόν του νοσοκομείου τών Έλληνίδων κυριών παρέμεινεν έν 
Βόλιφ πρός έπιτήρησιν τών ύπολειφθέντων ασθενών καί τραυ
ματιών καί ή δεσποινίς Boyd,1#«^ θαρραλέα παρέμεινεν έν τή 
θέσει αύτής, άφ’ οτου δεν έπέτυχε νά έπιβιβάση έν τώ πλοίο) 
τινάς έκ τών άσθενών αύτής. Παρεκτός του κυρίου ήμών έρ
γου ό έλάχιστος ύπολειπόμενος ήμών χρόνος κατηναλίσκετο εις 

τό νά περιερχώμεθα καθ’ έκάστην τάς σκηνάς, παρέχουσαι 
τροφήν καί πεοίθαλψιν πρός τούς άσθε.εΐς, καθόσον οί πλεΐστοι 
τών υπηρετών μάς ειχον έγκαταλείψει, τό δέ έ'ργον ήμών έν 
ταΐς ήμέραις έκείναις ήτο λίαν έπίμοχθον. — ’Αλλά τό μάλλον 

έκπλήσσον τόν παρατηρητήν εϊναι οτι αί Έλληνίδες αύτα1 
κυρίαι καί δεσποινίδες, αΐηνες διέτρεχον μείζονα κίνδυνον από 
τάς Άγγλίδας νοσοκόμους, παρέμειναν είς τάς θέσεις των, 
προσενεχθεΐσαι θαυμασίως κατά τάς πλήρεις δοκιμασιών ταύτας 
ήμέρας καί έκτελοϋσαι τελείως τό εργον των. Μόλις τρεις ή
μέρας κατόπιν κατέπλευσεν ετερον πλοΐον,όπως έλαφρώση ήμάς 
έκ του πλείστου μέρους τών άσθενών καί καθώς δύναταί τις 
νά φαντασθή ό άγων ήμών ήτο καταπληκτικός, τόσον μάλλον 
βσον από στιγμής είς στιγμήν άναμένετο ή κάθιδος τών Τούρ
κων έν Βόλφ .— Δέν δύναταί τις νά είπη πολλά πρός έπαινον 
τών άγγλων ανταποκριτών, οΐτινες είλικρινώς έπίστευον, ότι 
όταν οί Τούρκοι έφθανον, ήθελον σπεύσει κατ’ εύθείαν είς τό 
νοσοκομεϊον νά πράξωσι οτι δυνατόν δι’ ήμάς καί τούς ασθε
νείς μ α ς .— Τάς έπομένκς δύο εβδομάδας έδεχόμεθα τραυμα
τίας έκ Φαρσάλων καί Βελεστίνου, όπου οί "Ελληνες ειχον 
υποχωρήσει έκ Λαρίσσης, έπρεπε δέ νά διαφυλάττωμεν καί 
τούτους μέχρι τής έπανόδου τών πλωτών νοσοκομείων έξ ’Α 
θηνών, όπου μετεφέροντο οί τραυματίαι διά νά έχωμεν πάν
τοτε χώρον έπαρκή διά νέας άφίξεις τραυματιών. Ό  Βόλος 
ύπέστη πολλούς πανικούς κατά τήν έποχήν ταύτην καί ήμεϊς 
πολλάκις είδοποιήθημεν τηλεγραφικώς έξ ’Αθηνών νά συσκευά- 
σωμεν τάς άποσκευάς μας καί έπανακάμψωμεν. Ά λ λ ’ ή ύπο- 
χώρησις ήτο άδύνατος ώς έκ του έργου περί ό ένησχολούμεθα 
καί καθά ύστερον άπεδείχθη ή ύποχώρησις ήμών δέν ήτο α 
ναγκαία κατά τήν έποχήν εκείνη) καί μόνον τήν παραμονήν 
τής εισόδου τών Τούρκων έν Βόλω έπεβιβάσαμεν είς τά πλοία 
τούς τελευταίους ήμών ασθενείς, συναπήλθον δέ καί αί κυ- 
ρίχι τής Ένώσεως καί ή δεσποινίς Boyd μετά τών αποσκευών 

τής «Ένώσεως».

Αί δέ τέσσαρες έναπομείνασαι Άγγλίδες παρέμειναν έπί 
μακρότερον υπό τήν έπιτήρησιν τοί! κ Νοέλ (εύγενοΰς "Αγ
γλου προσελθόντος τή Έταιρίγ τοί! «Έρυθροϋ Σταυροί!)» διά 
πάσαν ένδεχομένην περίπτωσιν, καθ’ ήν ήθελον τυχόν έλθει 
καί άλλοι τραυματίαι έκ Βελεστίνου καί πρός διάσωσιν τών 
στρατιωτικών άποθηκών, εί δυνατόν, καθόσον δέν εΓχομεν 
λησμονήσει ότι έν τή έκ Λαρίσσης υποχωρήσει αί πολύτιμοι 
άποδήκαι τοί» νοσοκομείου, περιλαμβάνουσαι 1 0 0  φορεία, έρ- 
γαλεϊα, βάμβχκα, έπιδέσμους, φάρμακα,κλπ. έπεσαν είς χεϊ— 
ρας τών Τούρκων, καί ή έπομένη ήμερα κατηναλωθη είς πε
ρισυλλογήν τών πολυτιμοτέρων πραγμάτων έκ τών άποθηκών 
τών διχφορων στρατιωτικών νοσοκοαείων, πολλήν παρασχόν- 
των πρός τούτο συνδρομήν τών έν Βόλφ παραμεινάντων δύο 
εύπατριδών ’Άγγλων. Έ ν  ήρεμωτέροις καιοοΐς ικανήν θυμη
δίαν ήθελε προκαλέσει ή παρέλασις τών ’Άγγλων καί τών 
νοσοκόμων, μεταφερόντων σκηνάς, πασάλους καί διάφορα έ
πιπλα νοσοκομείου έντός αύλής συνορευούσης πρός τό Α γ γ λ ι
κόν προξενεϊον καί ήτις έτέθη ύπό τήν έποπτείαν ενός φύλα
κας. Τήν έποαένην ήμέοαν έπετύχομεν ιστιοφόρου έπί άδργ 
αμοιβή, όπως μεταφέρω πάντα είς Στυλίδα, όπου ήδρευον οί 
στρατιωτικοί ιατροί, καθ’ άπαντα δέ τόν χρόνον τούτον έ- 
βλέπομεν τήν ταχεϊκν προέλασιν τών Τούρκων έκ τών λόφων 
πρός τήν πόλιν καί καθ’ ήν στιγμήν ό πλοίαρχος τοΰ ιστιο
φόρου άντελήφθη τήν προσέγγισιν αύτών, φοβηθείς, άπέδρα ά- 
φήσας τό υπόλειμμα τών άποθηκών ήμών έν τή άκτή, ώστε 
έδέησε νά συνάξωμεν τά πράγματα καί μεταφέρωμεν ύπό τήν 
έπιτήρησιν τού προξένου καί τοΰ φύλακος αύτοΟ. Πιθανώς ή- 
δυνάμεθα νά καταφύγωμεν έπί τοί! πλοίου καί άπέλθωμεν· 
άλλ’ εΓχομεν ύποσχεθή είς τούς ύπολειφθέντας χωρικούς έν 
Βόλω, οΐτινες διετέλουν έντρομοι έπί τή προσεγγίσει τών 
Τούρκων ότι ήθέλομεν παραμείνει.

Ά μ α  τή άφίξει τών Τούρκων έξεκινήσαμεν πρός συνάντη- 
σιν αύτών. τΗσαν λίαν εύτακτοι καί έπροθυμοποιοίίντο νά δει- 
ξωσιν οτι ούδαμώς έσκόπουν νά πκραβλάψωσι τούς ένοικους 
καί έν γένει έδείκνυον καλήν διαγωγήν. Παρεμείναμεν μετ’ 
αύτών τρεις ήμέρας έν Βόλφ καί έτύχομεν παρ’ αύτών πάσης 
εύλαβείας. Ή  έρυθρά ήμισέληνος (Τουρκικά φορητά νοσοκο
μεία) προσεκάλεσαν ή«άς, όπως παράσχωμεν τήν άρωγήν μας 
πρός νοσηλείαν τών 2 0 0  τραυματιών, ούς μετήνεγκον έκ Λα
ρίσσης είς τά κενωθέντα νοσοκομεία ήμών. 'Ημείς μόλα ταυτα 
ούδεμίαν έδείξαμεν προθυμίαν νά ΰπακούσωμεν, καθόσον αί 
συμπάθειαι ήμών ήσαν μετά τών Ελλήνων καί φυσικά έπε- 
ζητοΟμεν έναγωνίως πάντα τρόπον, όπως έλθωμεν είς συνάν- 
τησιν αύτών. Καί τήν τρίτην, ήμέραν πρός χαράν ήμών κα- 
τωρθώσαμεν νά συναντήσωμεν * μικρόν ίστιοφόρον, όπερ άρτι 
εϊχεν έπκνακάμψει είς Βόλον,έπχνχφεοον τήν πρώτην χωρικήν 
οικογένειαν, ήτις εϊχεν αρκετόν θάρρος, όπως διακινδυ
νεύσει τήν εις τό πάτριον έδαφος του Βόλου έπάνοδον. 
ΆφοΟ διήλθομεν είκοσι τέσσαρας ώρας έν τώ άνοικτφ τούτφ 
άκατίφ έφθάσαμεν εί; Στυλίδα, χαίρουσαι καί άγαλλόμεναι 
ότι εύρισκόμεθχ καί πάλιν έν μέσφ τών Ελλήνων. Ό  δό- 
κτωρ Βελλίνης,ό έδώ στρατιωτικός άρχίατρος διέταξε τά καθ’ 
ήμάς, όπως μεταβώμεν είς Δομοκόν, όπου άναμένετο ή έναρ- 
ξις τής μάχης· άλλ' ό πρίγκηψ Διάδοχος άντέστη είς τούτο 
καί συνεπώς ήρκέσθημεν ΰπηρετούσαι έν τώ στρατεωτικώ νο-
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^οκ,ομειω Λαμίας, διχρκούσης τής χπχισίχς έκείνη; ®ν
Δομοκω. Ή  άζιοθρήνητος κατάστασι; έν γ μετεφέροντο προς 

ή μ ας οί πτωχοί στρατιώται είναι Απερίγραπτος· πολλοί έζ 

αύτών παρελήρουν ν$η καί πολλοί έζ αυτών ήσαν άσιτοι επί 
δυο ίο καί τρεις ήμέρχς* έπειδή δέ πάντες το'τε άπό στιγμής 
εις στιγμήν άνέμενον την έμφάνισιν των Τούρκων έν τ·»5 πόλει, 
έθεωρηθη έπάναγκες να μετακομίσωμεν οσον τάχιον τους α
σθενείς. Ή  κυρία Κασσαβέτη, ητις μετέβη καί εις Δομακόν 
κατά την μάχην καί αί συ/εργάτιδε; αύτής, π *  σκι Έλληνί
δες τής Ένώσεως έκτος τής δεσποινίδος Boyd, ή τις συνήν- 
τησεν αύτάς μετά την έκ Βόλου άναχώρησιν, ύπέστησαν τα 
πάνδεινα, διότι το νοσοκομειον αυτών ήτο υπερπλήρες και 
άμα διετάχθησαν να κλείσουν αυτό, οΐ πολλοί βαρέως νοσοΰν- 
τες δυσχερώς ήδύναντο να μεταφερθώσιν εις τον λιμένα, όπου 
διάφορα πλοία άνέμενον νά παοχλάβωσι τραυματίας, τινάς 
μέν διά το έν Χαλκίδι νοσοκομειον τών Ή μ ίρη σΙω ν  Χ ρ ο η -  
x&r, ύπδ την διεύθυνσιν τοΰ κ. Abot, τούς πλείστους δέ είς 
Ά θή-ας, οπού έμελλον νά εύρωσι πασκν ευμάρειαν ού μόνον 
εν τοΐς στρατιωτικούς νοσοκομείοις όπου ύπηρέτουν καί πλεΐ- 
σται τών Άγγλίδων νοσοκόμων, άλλά καί είς διαφόρους ά λ 
λους μεγάλους οίκους, διασκευασθέντας είς προσωρινά νοσοκο
μεία ύπό τών κυριών τής Ένώσεως, υπό τής Εταιρίας του 
«Έρυθροΰ Σταυροΰοκαί άλλων κυριών ίδιωτώ^,όπου οί ασθενείς 
ένοσηλεύοντο μ ετ ’ άφοσιώσεως ύπό τών κυριών αύτών, τών 
Έλληνίδων δηλ. τής Ένώσεως, αιτινες άφησαν καί τέκνα 
καί οίκον, όπως βοηθήσωσι τους ταλαίπωρους συμπολίτας αύ
τών καί εργάζονται νυχθημερόν, όπου ήθελετό καλεσει ή 

ανάγκη.
Λυπηρόν είναι ότι δεν έγένετο πολύς λόγος περί του θαυ

μάσιου έργου, δπερ έζετέλεσαν αί Έλληνίδες κυρίαι, διαρκοΰν- 
τος του τελευταίου πολέμου καί εκπλήσσεται τις έκ τών διη
γήσεων τών αγγλικών φύλλων, έζ ών άγεται νά υπόθεση ότι 
τά πάντα έγένοντο ΰπό τών ‘Αγγλίδων νοσοκόμων, έν ώ πάσαι 
όμοΰ δεν ύπερεβχίνομεν τον αριθμόν 2 5 . “Όταν άναλογισθή τις 

τά όσα ύπέστησαν αί Έλληνίδες αυται γυναίκες, πΧν ο, τι 
έπραζαν καί πόσον λαμπρώς έφέρθησαν ύπό σάς μάλλον δεινάς 
περιστάσεις, ούδε!ς λόγος έπαρκεΐ πρός έπαινον αυτών.

Αί Άγγλίδες νοσοκόμοι, άποσταλεΐσχι ύπό καλώς διωργχνω- 
μένου σωματείου, δεν ήτο δυνατόν νά κατανοησωσιν έπαρκώς 
τί έσημαινεν ό πόλεμος ουτος διά τάς Έλληνίδας, ών αί καο- 
δίαι έσπαράσσοντο επί τή 0ecp τής ωραίας αύτών πατρίδος, 
έμπεσούσης είς την διάκρισιν του Τούρκου καί έν γνώσει τών 
κινδύνων, είς τούς οποίους οί σύζυγοι καί ci αδελφοί αύτών 
έζετίθεντο.Πολλαί τών κυριών τούτων έθλίβοντο, διότι αί Αγ- 
γλίδες νοσοκόμοι δεν άντελαμβάνοντο έπαρκώς της όδυνηράς 
θέσεως,είς ήν είχεπεριστηή Ε λ λ ά ς  καί σύμπαν τό Ελληνικόν 
έθνος. Ό τα ν  έκλέγωνται νοσοκόμοι διά τοιαύτας άποστολάς, 
πρέπει νά έκλέγωνται διά τόν ύψηλόν αύτών χαρακτήρα, τό 
tact καί την καλήν αύτών άγωγήν, εκτός τών λοιπών αύτών 
νοσηλευτικών χαρισμάτων, αύται δε πρεπει νά προσπαθώσι 
νά ύπεισέρχωνται είς τά αισθήματα του λκοΰ, δι’ ον ύπηρε- 
τοΰσιν, ούδέ πρέπει νά λησμονώσι ποτέ ότι ή Άγγλις νοσοκο- j 
μος έν τώ έζωτερικφ είναι άντικείμενον έπικρίσιων καί ένδια- j 
φέροντος καί έάν αυτή έπιθυμη νά κρατγ ύψηλ ί̂ την εύγένειαν 
καί την άζίαν του έπχγγέλματός της καί νά κχτακτητν) την

αγάπην καί έκτίμησιν τών ζένων συναδέλφων αύτής, πρέπει 
νά διάγη οδτως, ώστε ή συμπεριφο'ρά αύτής νά έπιβάλλη τόν 
σεβασμόν καί τό έργον αύτής νά τυγχάνη πρωτίστως τής ιδίας 
εαυτός έκτιμησεως, πρέπει νά Απέχη πάσης τέρψεως καθ’ ά
παντα τόν χρόνον καί έν ανάγκη νά είναι πρόθυμος καί αύτην 
την ’δίαν ζωήν νά θυσιάση, έάν τό καθήκον τό απαίτηση.

Η  Ν Υ Μ Φ Η
Σεβασθώμεν την πρώτην ήλικίαν του κόσμου- Συγχωρή- 

σωμεν είς τούς κατοίκους τών πρώτων γεωλογικών περιόδων 
τάς παρηγοριάς καί τάς έλπίδας, άς άντλησαν έκ τοϋ κατα- 
πλησσοντος δράματος, τό όποιον παρουσιάζει τό έντομον, τάς 
περί αθανασίας σκέψεις, άς ήντλησεν έζ αύτοΰ η γηραιά Αί
γυπτος. Τό μυστήριον τοΰτο ησύχασε περισσοτέρας καρδίας, 
έστέγνωσε περισσότερα δάκρυα άπό όλα τά μυστήρια καί τάς 
Ακατάληπτους τελετάς τής Έλευσϊνος.

Ό τ α ν  ή αίωνία τΙσις, ή πενθούσα χήρ* η άναπαρισταμένη 
αιωνίως με τού; αύτούς πόνους, άπεσπάτο άπό τόν Όσυριν 
της, άνέθετε τά ; έλπίδας της είς την ίεράν χρυσοκανθαρίδα 
καί παρηγορεϊτο καί έστέγνωνε τά δάκρυά της.

Τί είναι ό θάνατος καί τί η ζωή; Τί είναι ύπνος; Δεν βλέ
πετε λοιπόν τό μικρόν αυτό θαΰμα, άφωνον του τάφου εκμυ- 
στηοευτην, ό όποιος μάς παίζει τό παίγνιον τοϋ πεπρωμένου. 
Κοιμάται έντός τοΰ ώ.ΰ, καί βραδύτερον κοιμάται έντός τής 
νύμφης. Γεννάται τρεις φοράς καί τρεις άποθνησκει ως σκω- 
ληζ, ω; νύμφη, ώς κανθαρίς. Είς έκάστην τής ζωής της φά- 
σιν, φέρει έν εαυτή τό σχήμα τής μελλουσης ύπαρζεως της. 
ΓΙροπαρασκευάζεται, γονιμοποιεϊται, κυοφορεί αύτό έαυτό. 
Ά πό τόν άηδέστερον τάφον έζέρχεται λάμπον ύπό κάλλους. 
Στίλβει έπί τής άμμου καί στολίζει μόνον αύτό τάς φαιάς 
έοηαους τής Αίγυπτου κατά τούς μήνας τής στειρότητος και 
άγωνίας των. Λάμπει, γοητεύει, έζαφανίζει ολα τά άλλα. 
Είς τά άδαμαντοστόλιστα πτερά του κατοπτρίζεται ό παν

τοδύναμος ήλιος.
ΙΙοΰ εύρίσκετο πρίν ; είς τό ρυπαρόν σκότος, είς την νύ

κτα, είς τόν θάνατον. Είς Θεός τό έζηγαγεν έκ του σκότους. 
Τό αύτό θά πράζη καί διά τόν άνθρωπον, τόν διά τοΰ θανά
του είς τό σκότος καταδικκζόμενον· γλυκεία άκτϊς έλπιδος, 
προοιωνίζουσχ καί κυοφορούσα την μεγάλην ιδέαν τής Αθα

νασίας.

Ή  χήρα λοιπόν τής Αίγυπτου θέτει παρά τόν προσφιλή νε
κρόν της τό λάμπον σύμβολον του μέλλοντος, την κραυγήν 
τής άλγούσης καί έλπιζούσης καρδίας τής γυναικός, ήτις διά 
του συμβόλου αύτοΰ φαίνεται λέγουσα : Αγαθοί θεοί ! χαρί
σατε είς αύτόν καί εις έμε ο,τι χαρίζετε είς τό έντομον. Μη 
φανήτε πρός τόν άνθρωπον φειδωλοτεροι του όσον είσθε προς 

τάς μικοάς αύτάς μυιας.
Ή  νέα έπιστήμη κατέστρεψε την άρχαίαν αύτην ποίησιν ; 

Έπανέφερεν άρα τό θαΰμα είς την φυσιν. Οί μΰσται τής επι
στήμης ταύτης άπό τοϋ S w a m m e rd a m  μέχρι τοϋ Réaumur 
άνεκάλυψαν ότι τό έντομον άπό την πρώτην μεταμόοφωσίν του, 

σκώληζ έτι, έφερεν εντός αύτοΰ τάς πτέρυγας καί τά ωά τής
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μελλούσης ψυχής. Ά ρ α  ό θάνατος δέ> παρεμβαίνει μεταζύ 
τής ζωής τών τριών μεταμορφώσεων. Ή  ζωή συνεχίζεται μία 
καί ή αύτή.

Τό φώς τής επιστήμης διέλυσε λοιπόν τό σκότος τής άμα* 
θείας ; Τό άρχαϊον μυστήριον έζηφανίσθη ; Ό  άνθρωπος άνέ- 
γνωσε τέλος τά άπόκρυφα τής φύσεως ;

Αύτοί ουτοι οί μελετηταί τής έπιστήμης δεν είναι ποσώς 
εύχαριστημένοι έκ του έργου των. Καί μήπως δεν έχουν δί
καιον ; Μήπως ή φαντασία δεν πτοήται, ή διάνοια δεν συγ
κλονίζεται όταν άνχλογισθή τις, ότι σκώληζ λεπτός ώς νήμα 
περιέχει έν έαυτώ ολα τά στοιχεία τών μελλουσών μεταμορ 
φώσεών του- ότι περιλαμβάνει τάς διαφόρους περιβολάς τοΰ 
μελλοντο:, την σκληράν θήκην τής νύμφης, τάς πτέρυγας τής 

ψυΧ^> t1® τ °ν πολυποίκιλαν οργανισμόν τής πολλαπλής ύπο- 
στάσεως της, μέ άγγεία διά νά χωνεύη καί άναπνέη, μέ νεύ
ρα διά νά αισθάνεται, με μΰς διά νά κινήται ί Θχυμασίκ Α
νατομία !

Ή  άναστάτωσις αυτή τοΰ όργανισμοΰ έπιτελείται έν πλή- 
ρει μεσημβρίη καί άπροκαλύπτως ύπ’ αύτά τά ό'κμχτα τοΰ 

ανθρώπου. Άνηρτημένη άπό κλάδου δένδρου ή μικρά νύμφη 
μάς έπιτρέπει νά πχρακολουθήσωμεν την άζιοκατάπληκτον 
μεταμόρφωσίν της. Μικρά, ασθενής, μαλακή καί γλοιώδη;, 

Χω?'< κχΐ πόίας, έν τείνει μέ τόσην δύναμιν τού; δα
κτυλίους, έζ ών άποτελεϊται τό μικρόν σώμά της, ώστε κ χ -  
τορθοϊ νά άπεκδυθή τόν βχρύν μηχανισμόν, δστις άτετέλει 
έως χθες τό έγώ της,νά άποσπάση την κεφαλήν της,νά Απαλ
λαγή έτι καί άπό πολλά έσωτερικά της ό'ργανα.

Ούτω άπελευθερουμένη τοΰ άρχικοΰ τη ;  έγώ, πό άφίνει έκεϊ 
άνηρτημενον,έρμαιον τών άνεμων καί άσχολεϊται άποκλειστι- 
κώς μέ την νέαν της ζωή/.Τό πάν μετεβλήθη ήδη είς τό σώμα 
της.Οί πόδες οί χονδροί άντικατεστάθησαν άπό λεπτούς,Αδιό
ρατους. Τί ή κόρη αύτή τοΰ άέρος, ή όποια μόλις πετή είς

την χλόην θά κάμγ τά χονδρά έκεΐνα καί βαρέα όργανα ;

Ό τ ι  άπετέλει είς τόν σκώληκα τόν κυρίως οργανισμόν,είνας 
ο στόμαχός. Λοιπ'ν ή βάτις αύτή τής ύπάρζεώς του έζαφα- 
νιζεται. Φάρυγζ άπληστος, στόμαχος πανίσχυρος, όλα αύτά 
έζαφα ίζονται. Ή  ψυχή έχει στόμα μόνον διά στολισμόν, 
διότι ζή σχεδόν χωρίς νά τρώγγι.

Το τοιοΰτον είναι θαυμασίω; μέγα καί ού δεν θέαμα Απο
βαίνει μεγαλοπρεπέστερον αύτοΰ ! Ή  ζωή νά μεταβάλλεται 
εις τοιοΰτο σημείον, νά έπιζή νικήτρια καί άπηλλαγμένη πά
σης τοΰ παρελθόντος ίδιότητός της."  Ας είναι εύλογημένον 
τό έργον τής έπιστήμης, τό άποκαλύψαν ήμϊν τοιοΰτο μέγα 
μυστήριον.

Κ*τ* τόν Michelet ’ Α θ η ν ά  ί ι γ α ν ο ϋ

ΑΙ. Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ  ΤΟΥ Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Τ Ο Σ

Είμεθα μακράν τών χρόνων όπου αί μητέρες έθεώρουν κα
θήκον άπαραβίαστον νά θηλάζωσι τά μικρά των, καί τών χρό
νων έπίσης, καθ’ ο ς̂ οί αρχαίοι έθεώρουν έστιγματισμένην τήν 
γυναίκα, ήτις έθήλαζε παιδί ζένης.

Ή  βασίλισσα Λευκή τής Καστέλλης,ήτις έθήλασε τόν υιόν 
της Άγιον Λουδοβίκον, προσεβλήθη κατά τήν διάρκειαν τής 
θηλάσεω; ύτό ίσχυροΰ πυρετοΰ. Μία έκ τών κυριών τής Ακο
λουθίας της, ή όποία κατ’ άπομίμησιν τής βασιλισσης έθήλαζε 
τόν Γίιον υιόν της, έλυπήθη τόν μικρόν Λουδοβίκον κλαίοντα 
καί τώ έδωκε τόν μαστόν, καθ’ ήν στςγμήν ή μήτηρ του ήτο 
ά'-αίσθητος ύπό τοΰ πυρετοΰ. Ή  βχσίΉσσα όταν συνήλθε καί 
έμαθε τό γεγονός δυσηρεστήθη τόσον, ώστε προσεκάλεσε διά 
τοΰ δακτύλου της έμετόν τοΰ μικροΰ υίοΰ της, μή θέλουσα, 
λέγει, ώστε άλλη γυνή πλήν αύτή; νά έχη τό δικαίωμα,έστω

α-

Ε Π Ι  Φ  Υ Λ Λ I Σ

P A U L  B O U R G E T

Ο Δ AT I Δ

— Πολΰ,ειπεν έχείνη,χαι είξευρετε τήν α ιτ ία ν ; .  . Ε ίξεΰρετε— καί ή 
ρωνή της  εγεινεν υπόκωφος— πόσον  περιπαβώς είχε ποβήσει νά εχη  

υιόν. ΕνΟυμεισθε πώς έπερίμενε, πώς έπεριμέναμεν τό παώ'ι αύτό.
Εχτοτε έσκέφβην πολό, καί ένόησα πολλά πράγματα, τα όποια δεν 

ενόουν τότε Έ νόη σα  ό’τι ε’ίχαμεν πολύ όπερηφανευβή διά τήν νεό
τητα, τήν δΰναμίν μας καί τήν αγάπην μας ό άνδρας μου καί έγώ.
Ενόησα ότι ήμην πβλύ υπερήφανος διά τήν μεγαλοφυίαν του, καί 

εκείνος πολυ υπερήφανος— ημπορώ να τό είπω τώρα, οπου ή λυπη 
|*λεΰκανε τάς τρίχας μου— διά τό κάλλος μου. Καί δεν μας ήρκει 

•υτό. Έ ίη τ ο ό σ α μ εν  ακόμη από τήν φιίσιν τόν ιδεώδη αύτόν υιόν, τόν 

όποιον μοΰ περιέγραφε με τόν ενθουσιασμόν, τόν όποιον συνεμεριζό 
KV !-----

Εζητοΰσαμεν πολλά καί ή τύχη μας έτιμώρησε δια τήν ευτυχίαν 
Κ·*ς—  "Α  ! έπληρώσαμεν πολύ ακριβά καί δι’ ενός μόνου κτυπήμα-

τος τήν ευτυχίαν εκείνην. Ό τ α ν  είδα τόν " Τ β  να τάρη τό πτωχόν 
αύτό πλάσμα εις τα χεριά του καί να τό κυττάζη χαλά, χαλά, νά χ υ τ-  
ταζη και εμε επειτα καί νά μοΰ τό αποδώση με χίνησιν^ή όποία π α ρ ’ 

ολίγον νά μέ φονεύτη· καί σφίγγουσα τήν χείρα μου σπασμωδιχώς ή 

συζυγος τουγλυπτου προσέθηκε με τούς οφθαλμούς φλέγοντας, μέ τήν 
φωνήν έσβεσμένην,ή'ο'ησα οτ ι  ο "Τ6 ¿ μ ίσ η  ηόη τό π α ι ό ί  του .

—  Α λ λ ’ είναι αδύνατον, άνεφώνησα. Ά φ ή σ α τ έ  με  νά σας πείσω 
ότι έφαντάσθητε μόνον τοΰτο κυρία. Ε ίσθε μητέρα. Έ χ ε τ ε  τήν καρ
διάν εύγενεστέραν εύαισθητοτέραν άπό $να άνδρα... .

Οταν θα ιοητε τόν Κλουέ ενώπιον τοΰ υίοΰ του,άπήντησε.θχ έ -  
νοησητε οτι έχ ω  δίκαιον. Ακούσατε,εξηκολούθησεν άποτόμως καί μέ 

φωνήν ύπόκωφον, ώσεί φοβουμένη μή άχουσθή άπό τό μικρόν. Αύτό 
σας φαίνεται τερατώδες δέν είναι αλήθεια, πώς μία τοιαύτη δυστυχία 
δέν συγκινεί τήν πατρικήν του καρδιάν. Μήπως τό δυστυχισμένον 
αυτό εζήτησε να γεννηθή; Εγεννήθη έν τούτοις καί ή τύχη  του ή -  

θέλησε νά τό καταδικάση δι’ ολην του τήν ζωήν. Τοΰτο βεβαίως ε ί 
ναι λόγος νά τό άγαπφ κανείς πολύ περισσότερον, καί νά τό άποζημι- 
ώνη μέ τήν στοργήν του διά τήν χαράν, τήν όποιαν ή ζωή του άρ- 
νείται . . . .

Λοιπόν όχι. Ό  " Τ β  δέν ή θέλησε νά συγχωρήση ποτέ ού'τε εις τόν 
υιόν του, ού'τε είς έμέ τήν δυστυχίαν αύτήν. Ό τ α ν  εισέρχεται εις τό 
δωμάτιόν μου καί άντικρύζη τό μικρόν, το βλέμματά του εκπέμπουν 
άστραπάς μίσους. Δέν είναι τοΰτο παραφροσύνη, δέν είναι σκληρότητ, 
δέν είναι έγκλημα, νά μή άγαπα τις τό δυστυχές αύτό, τό όποιον τ ό 

σον πάσχει,  και δια τ ι ;  διότι η φαντασία μας, μας είχε κάμει νά ο- 
νειροπολήσωμεν Εν τέλειον δν.
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καί διά μίαν στιγμήν >ά τΐί διεκδίκησή το δικαίωμα τ*7)ς μη- 

τρότητος. Γνωστά είναι επίσης ά ιστορία του νεου Ρωμαίου, 
δστις επιστρεψας έκ μακρσυ ταξειδίου προσέφερεν εί; την τρο
φόν του δώρα πολυτιμότερα η προς την ιδίαν μητέρα του. «Με 
εφερες εννέα μήνας εις τά σπλάγχνα σου έξ ανάγκης, ειπεν εις 
την ταπεινωθεΐσαν μητέρα του.’ΑφοΟ όμως μέ είδες,μέ έγκα- 
τέλειψας άμέσως. Ή  τροφός μου δν καί ξένη μέ ήγάπησεν εις 
την θέσιν σου, μέ έθρεψε μέ το γάλα της καί μέ έκράτησεν εις 

τούς βραχίονας της. Της οφείλω περισσότερα η εις σέ».

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι
Π ορτοχάΛ ια  σ α χ α ρ ο π η χ τ α .  Βράσατε δλόχληρα τά παχύφλουδα πορ- 

τοχάλλςα σας έντός κατσαρόλας γεμάτης με ψυχρόν υδωρ. "Οταν δ 

φλοιός ΰποχωρή εις την πίεσιν καρφίτσας, τά αποσύρετε, τά άποστα- 

λάζετε καί τά ρίπτετε εις ψυχρόν ΰδωρ. Τ ά αφήνετε να κρυώσουν 

καί τότε κόπτετε έκαστον έξ αυτών εις οκτώ μέρη, χωρίς νά άφαι- 

ρέσητε τόν φλοιόν των. Ά φ α ιρέσα τε  μόνον τούς πυρήνας καί βυθίσατε 

τά τεμάχια ταΰτα έντός ψυχρού ίίδατος, έν ω τά άφίνετε είκοσι τ έσ -  

σαρας ώρας. ’Έ π ε ι τ α  τά άποσταλάζετε , τά θέτετε  έντός λεκάνης καί 

χύνετε έ π ’ αΰτών σιρόπι ψυχρόν. Μ ετά είκοσι τέσσαρας ώρας άπο

σταλάζετε τό σιρόπι, του προσθέτετε ζάχαριν, τό βράζετε πάλιν ολί

γον καί άφου κρυώση τό χύνετε πάλιν είς τά πορτοκάλλια. Τοϋτο έ -  

παναλαμβάνετε επί τρεις ημέρας, προσθέτουσαι έκάστοτε νέαν δόσιν 

ζκχάρεως ε’ις τό σιρόπι σας. Τήν  τελευταίαν ημέραν ένδ τό σιρόπ1 

κοχλάζει,  ρίπτετε μέσα τά πορτοκάλλια, προσθέτετε καί όλίγην βανί

λιαν καί άφοΰ τά άφίσητε νά βράσουν έπί τρία λεπτά, τα αποσύρετε 

καί τά 'τοποθετείτε ,  ε ’ις ΰάλινα δοχεία σας. ’Εάν θέλετε νά τά στεγνώ . 

σητε τά άπλώνετε ε’ις χαρτί έπί λαμαρίνας, τά στέλλετε  ε’ις έλαφρόν 

φούρνον, καί μετά ταΰτα βυθίζετε ε’ις καραμελωμένην ζάχαριν, τά  ά

φίνετε νά στεγνώσουν καί τά θέτετε  είς ξύλινα κιβωτίδια.

Οικογένεια άνήουσα είς άρίστην κοινωνικήν τάξιν δέχεται 
οίκοτρόφους Έλληνόπχιδας μέχρις ηλικίας δέκα I ;  ετών. Ου- 
τοι θά φοιτώσιν είς οίονδηποτε της πόλεως σχολεϊον, κατά 
την επιθυμίαν των οικείων των, θά έχουν όμως οικογενειακήν 
περίθαλψιν και θά έπιβλέπωνται υπό ειδικών παιδαγωγών, οϊ- 
τινες θά τούς προγυμνάζωσι ιδιαιτέρως κατ’ οίκον. Θά διδά- 
σκηται η Γαλλική καί οία δήποτε άλλη ξένη γλώσσα.

Τό οίκοτροφεΐον τοΰτο άντικαθιστών ύπό πάσαν έποψιν την 
οικογένειαν συνιστάται θερμότατα ύπό της διευθυνσεως τής 
«Έφημ. τών Κυριών» ητις δύναται νά παράσχγ) πάσαν σχε
τικήν πληροφορίαν καί νά άνκλάβγ πάσαν ευθύνην απέναντι 

τών γονέων τών μικρών μαθητών.

Παρακαλουνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι α ί κ α -  

θυστεροϋσαι μέχρι σήμερον τάς συνδρομής των νά σπεά · 

σουν έπ ί r e la v e  νά άποστείλουν αύτάς. Τήν αυτήν πα-  

ράκλησιν άπευθύνομεν και πρός τάς κ. άνταποκριτρίας 

ώς καί πρός τούς κ. άνταποκριτάς μας νά επισπεύσουν 

τήν εί'σπραξιν και άποστολήν τών καθυστερουμένων,διότι 

ή άταξία αυτή τών εισπράξεων καταντά άνυπόφορος.

ΤΣϋΚΟΑΑΤΑ ΠΑΓΑ Α Ο Ϊ
Ή  Παγκοσμίου φήμης τσοκολάτα Παυλίδου είναι τό λεπτότερον 

καί ήδύτερον πρόγευμα, άνωτέρα άσυγκρίτως τού καφέ ώς μη βλά- 

πτουσα ποσώς τά νεύρα, άλλ’ απεναντίας δυναμόνουσα ταΰτα. Είνα 

ή δυναμωτικωτέρα καί θρεπτιχωτέρα τροφή ώς περιέχουσα έν μ ε 

γάλη αναλογία πάντα τά πρός θρέψιν απαιτουμενα συστατικά.

Πωλείται αντί 5 δραχ. ή οκά ή δε βανίλλιας δρ. 6 . 6 0  και έκαστη 

οκά άρκεί διά τριάντα καί πλέον μεγάλα προγεύματα.

—  'Η συχά σατε ,τή  είπον. Ά φ ο ΰ .έ χ ετ ε  τόσην έμπιστοσύνην πρός με,  | 

σάς υπόσχομαι νά του όμιλήσω, νά σας τόν έπαναφέρω, νά τόν φέρω ί 
είς τόν εαυτόν του. Τόν είξεύρω τόσον γενναίον, ώστε καί έάν έγένετο | 

θύμα μιάς άνοήτου ιδέας, καί έάν ώς καλλιτέχνης άφέθη τόσον νά ; 

κυριευθή άπό τήν πρώτην του έντύπωσιν, ό χρόνος καί ή εργασία θά 

μάς βοηθήσουν. ι
— Είναι τρία έτ η  άφότου δεν έκαμε τίπ οτε ,ά π ήντησεν . 'Ο  πόνοτ της 

έζωγραφήθη έντονώτερον είς τό πρόσωπόν τής  ευθύς, ώς έξεστόμισε 

τάς λέξεις τσύτας.
— Είναι άπίστευτον άπήντησα· αυτός ό δήμιος τής  εργασίας, τρία 1 

έ τ η  χωρίς νά έργασθή.
— Καί όμως είναι αληθές. Έδο κίμ α σε καί θά δοκιμάση ακόμη. 

’ Αλλά τ ί  σημαίνει; έχει  καταληφθή άπό έν είδος άσθενείας, ή όποια 
τόν κάμνει νά βαρύνεται τήν επαύριον ο,τ ι ήρχισε χθές . ’ Α λλοτε έ- 
νόμιζέ τις δτι τά δάκτυλά του ήσαν μαγευμένα. Ουδέποτε ε ίχε  συλ- 
λάβει ιδέαν τινά, τήν όποιαν νά μήν έπραγματοποίησε. Τώρα νομίζει 
τις δτι έχασε τήν αύτοπεποίθησίν του, δτι μηχανισμός τις τής  καλ

λιτεχνικής ιδιοφυίας του έθραύσθη. Τόσον δέ άπεγοητεύθη καί έκ τής 
εργασίας του αυτής, ώ στε έζή τη σ ε  νά διασκεδάση τήν λύπην του 
κατά τρόπον ανάξιόν του έντελώς. 'Υ πήρξεν έποχή, κα θ’ ήν διήοχετο 

τάς νύχτας του είς τό χαρτοπαίγνιον.. .. Ά λ λ ’ άδιάφορον. Τού συγ
χωρώ δλα, πλήν τού μίσους του διά τό παιδί τ ο υ . . . .

—  " Ο ,τ ι  μέ  διηγεΐσθε μέ καταπλήττει,  τ ή  άπήντησα: Ά λ λ ’ έζη- 

τήσα τε νά έξηγηθήτε μαζή του. Τού ομιλήσατε ώ ;  μοί όμιλείτε ;

— Δέν ήδυνήθην. 'Οσάκις άπεπειράθην νά τό πράξω ή  μέ ένέ-
παιξε ή  ώργίσθη είς βαθμόν, ώ στε  νά μοΰ προξενή φόβον.

Καί μ ’ δλα ταΰτα, προσέθηκε. Τάς τελευταίας αύτάς ήμέρας ήρ- 
χισα καί πάλιν νά έλπίζω , διότι ήρχισε να εργαζηται πυρεττωδώς,ως 
άλλοτε,κλεισμένος άπό πρωίας μέχρις εσπέρας είς τό σπουδαστηριόν 
του. Τόσον όμως μετεβλήθησαν τά πρός με αίσθήματά του, ώ στε δέν 

μοΰ είπεν οΰτε λέξιν περί τού νέου ’έργου του, τό όποιον μοΰ κρύπτει 
έπιμελώς. Προχθές, έπειδή. μοί έφάνη καλός ώς άλλοτε, έτόλμησα 
νά τόν έρωτήσω. Ά π έ φ υ γ ε  να μοι απάντησή. Δεν θα μοΰ ειπης του
λάχιστον τήν ΰπόθεσιν τοΰ έργου σου, τ ώ  είπα — Βραδυτερον, απην- 
τη σ ε ,  άτενίζων παραδόξως τό ατυχές τεκνον μας. Ω  ! σείς οστις είσθε 

φίλος του. ‘Υ π ο σ χ εθ ή τέ  μου νά ϊδητε τό έργον του αύτό, νά τόν βο- 
ηθ ή σ η τ ε ,  νά τόν παρακινήσητε νά τό τελειώ ση.  Νομίζω δτι έάν τοΰτο 

κατορθωθή, θά σωθώμεν.
Τ ή ς  τό ύπεσχέθην ευχαρίστως. 'Η  έξομολόγησις της  μέ  ε ιχε  συγ- 

κινήσει, περισσότερον από κάθε άλλην, ήν ως μυθιστοριογραφος ψυ

χολόγος είχον ακούσει μέχρι σήμερον. "Α λλως τε  ή καταπληκτική 
άνωμαλία τών αισθημάτων, ήν άνεκάλυπτα εις τόν παλαιόν φίλον μου 
ήρκει νά κίνηση βαθύτατα τό ενδιαφέρον τής φιλοπερίεργου φ ύ σ ε ι ς  

ήτις ένυπάρχει είς πάντα άνθρωπον τών γραμμάτων Α μ έσ ω ς  έγρα
ψα είς τόν φίλον μου καί τόν παρεκαλεσα να μοί όριση ημέραν, οπως 

έπισκεφθώ τό έργαστήοιόν του και ιΟω τα νεα εργα, εις τα όποια ήρ 
γάσθη, άφότου δέν τόν είχον ΐδει. ’Α μέσως μοί άπήντησε, λέγων 
δτι μέ άνέμενεν αυθημερόν Δεν θά ίόης μεγαλα πραγματα, προσε 
θετε ,  θέλω δμως νά έ χ ω  τήν γνώμην σου έπί έργου, τό όποιον τε 
λειώνω σήμερον, τό μόνον τό οποίον έφερα είς πέρας άπό τριετίας. 

Έ γ ήρα σα, φίλε μ ο υ . . .  .καί όπεσημείωνε τάς δύο αύτάς λέξεις του.

( ’Ακολουθεί)


