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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ! ΕΒΤΓΠΑΣΕΙΣ ΕΚ ΑΟΪΤΡΑΚΙΟΪ
ΚαΛή μου ιρΜη,

Μεταξύ *τών τακτικών έπιδημ,ιών καί τών πλέον έπικιν- 
δύνων μάλιστα, αί όποϊαι ενσκήπτουν κατά το θέρος είς τάς 
διαφόρους χώρας, είναι καί μία παλαιάς, παλαιοτάτης 
άσθενείας, ή οποία δυστυχώς έ'χει ώς έδραν τον εγκέφαλον. 
Δέν πιστεύω, φίλη μου, νά ύπάρχγ άνθρωπος είς τόν κόσμον, 
ό όποιος δέν έπεσε κατ’ έπανάληψιν θύμα τής επιδημίας αυ
γής. Σύ καί εγώ πλέον ή άπαξ ταυτοχρόνως καί από κοι
νού προσεβλήθημεν από τόν εξαντλητικόν πυρετόν της καί 
υπέστημεν δλην τήν σειράν τών βασάνων καί τών αγωνιών,
ύπό τών όποιων έπιπονώτερον προσβάλλεται ή παιδική ηλι
κία.

Τοιαύτην επιδημίαν διέρχεται καί πάλιν ή πόλις μας καί 
περί αύτής ποωτίστως θά σοί ομιλήσω σήμερον. Περί τής 
επιδημίας τών εξετάσεων. Σέ παρακαλώ νά μή έκπλαγής 
διόλου, διότι τόσον ασεβώς όμιλώ περί του θερισμόν τών  
πνευματικών κ αρπ ώ ν , περι της ¿ρίψ εω ς τών μυροβόΛων ά ν -  
9έ(ύν τον π νευμ ατικόν  κήπον  καί περί όλων τών άλλων ποι
ητικών αφομοιώσεων, μέ τάς όποιας αί διευθύντριαι καί οί 
^ιευθυνταί τών σχολείων παρομοιάζουν τό ένσκύπτον έπί τής

κεφαλής των καί έπί τής τών μαθητών των κακόν κατά τάς 
ημέρας αύτάς.

Είξεύοω τήν εύλάβειάν σου πρός τάς παλαιάς παραδόσεις, 
κ»ί τάς κληρονομηθείσας έξεις, αλλά δυστυχώς δέν δύνα
μαι νά συμμορφωθώ πρός αύτήν. "Εχω , ώς είξεύρεις,τήν μα
νίαν νά μή άρκοϋμαι είς τό νά θαυμάζω καί πιστεύω δ,τι 
άνθρωποι σοφοί έκαμαν, άλλά καί νά μελετώ καί έξετάζω 
έάν τά άπαξ θεσπισθέντα καί είς νόμους κοινωνικούς μεταβλη- 
θέντα δύνανται νά έφαρμόζωνται είς πάσαν έποχήν καί έάν 
έχουν λόγους ύπάρξεως εύθύς ώς τά προκαλέσαντα αυτά αί'- 
τια έξέλιπον.

Λοιπόν, φίλη μου, καί αί έξετάσεις αί ένιαύσιδι τών σχο
λείων, όταν παρά προγενεστέρων γενεών έθεσπίσθησαν καί 
ή τέλεσίς των έπί τό πομπώδες καί πανηγυρικόν έκανονίσθη, 
είχον βεβαίως τόν λόγον των. Τότε νομίζω τά  γράμματα 
ήσαν πολυτέλεια καί δχι κοινωνική ανάγκη. ΤΗσαν προνο
μίαν ώρισμένων τάξεων καί δχι ύποχρέωσις. ΤΗσαν τίτλος 
εύγενείας καί όχι έφόδιον διά τάς άνάγκας τής ζωής. Ό  
πλούσιος, ό εύ'πορος, ό άρχων, ό τιτλούχος, ώς ήρέσκοντο νά 
παρασκευάζουν έορτάς κυνηγίων, κατά τάς όποιας έπεδεί- 

κνυον τό πλούτον τών ανδαλουσιών ίππων καί τών χρυσο- 
στόλων ιπποκόμων των, ήρέσκοντο νά επιδεικνύουν καί τόν 
πνευματικόν πλούτον τών τέκνων των.

Ή  συνήθεια αυτη είχ ε  τό καλόν της αποτέλεσμα. ’Εκεί
νοι, οίτινες άρχικώς είχον θεωρήσει τά γράμματα ώς περιτ
τήν πολυτέλειαν, όρμώμενοι ύπό τής φιλοδοξίας νά ί'δωσι τά 
τέκνα των έπιδεικνύοντα σοφίαν ώς τά τών πλουσιωτέρων, 
άπεφάσισαν νά ύποβληθώσιν είς τήν δαπάνην ταύτην. Καί 
τά μικρά δέ έπίσης βαθμηδόν καί κα τ’ ολίγον ύπό τού πόθου 
αύτοΰ τής έπιδείξεως όρμώμενα, ύπεβλήθησαν είς τήν ανάγ
κην νά θυσιάσουν τά παίγνιά των είς τόν τότε έν χρήσει α
νιαρόν τρόπον τής διδασκαλίας. Αί έξετάσεις λοιπόν είχον 
τότε λόγον ύπάρξεως, άφού αύται ήσαν τό δέλεαρ τών άμα- 
θών πρός έπιδίωξιν βίου κάπως πνευματικωτέρου. Τό σχο-
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λεΐον έπρεπε τότε νά έχν) οψιν άνηθους ναοϋ του πνεύματος, | των όποιων [/.όνος κλήρος ώφειλε νά είναι ή χοερά, τρέμοντα, 
ό όποιος έώοταζε τον θοίαμβον τής έπιτυχίας του, μ,υρσινο- ώχοιώντα καί με χείλη λευκότερα των λευκών έσθητων τωνο οποίος έωρταζε τον θρίαμβον τής επιτυχίας του, μυρσινο- 
στολισμ.ένος καί σημαιοσκεπής, απαράλλακτα ώς οί έορτά- 

ζοντες ναοί τής χριστιανικές ημών θρησκείας.
’Αλλ’ άφοϋ τοιοΰτος ήτο ό σκοπός του θεσμού των εξετά

σεων καί τοιοϋτο τό δι’ αυτών έπιτυγχανόμενον άποτέλε- 
σμα, αί εξετάσεις υπό τούς κοινωνικούς ορούς καί την έπι- 
τευχθεΐσαν σήμερον πρόοδον έχουν άράγε λόγον ύπάρξεως; Σ ή 
μερον δεν υπάρχει άνθρωπος όσον αμαθής καί άν είναι, δστις 
δέν εννοεί την ανάγκην της έκπαιδεύσεως των τέκνων του 
καί δέν φιλοδοξεί δι’ αυτά πολύ περισσότερα πνευματικά 
εφόδια των ύπό τής κατωτάτης παιδεύσεως παρεχόμενων. 
Σήμερον δέν υπάρχει πλύντρια, ητις δέν διαθέτει τό αντίτι
μου τοϋ αΐματος καί τής ζωής της, την όποιαν τής άφαιρεΐ η 
σκάφη, εις αγοράν της Ίλιάδος καί του Πλάτωνος, μεθ’ ών 
συναναστρέφεται η διά δημοδιδάσκαλον προπαρασκευαζομένη 
κόρη της. Σήμερον ό χωρικός, ό διά τοϋ ίδρώτός του άνασκα- 
λεύων την γήν των πατέρων του, την βλέπει έρημουμένην, 
έφ’ οσον τό γήρας έξαντλή τάς δυνάμεις του, διότι ό υιός 
του καλλιεργεί ήδη εις την πρωτεύουσαν ή τάς ελληνικάς 
μεγαλοπόλεις τό άπέραντον των επιστημών έ'δαφος.

Σέ ερωτώ λοιπόν, άφοϋ ό κίνδυνος τής άμαθείας καί τοϋ 
σκότους άπεσοβήθη· άφοϋ μάλιστα αί σύγχρονοι κοινωνίαι μας 
περιέπεσαν εις τό αντίθετον ακριβώς σημεϊον της πολυμα- 
θείας καί πανσοφίας, ποιον λόγον έχει έθιμον παλαιόν, δη- 
μιουργοϋν απείρους σκοπέλους εις την αγωγήν καί μόρφωσιν

ώχοιώντα καί μέ χείλη λευκότερα τών λευκών έσθήτων των 
νά άραδιάζωνται ώς κατάδικο/έπί τών ξυλίνων θρανίων καί 
νά άναμένωσιν έναγωνίως την στιγμήν της άπολογίας των, θά 
έκαμνες άναντιρρήτως ο ,τι κάμνω καί εγώ.

Θά ένθυμεϊσο δηλαδή τά παιδικά σου χρόνια, θά έψυχο» 
λόγεις επί τών τότε αισθημάτων σου καί θά έθεώρεις κα
θήκον σου νά άποκαλύψης τό κακόν, τό μέγα κακόν τό 
όποιον προξενοΰν οχι μόνον εις την υγείαν τών μικρών, αλλά 
καί εις την ψυχήν καί εις την φαντασίαν καί εις τόν νοΰν 
των αί εξετάσεις αύταί, τάς όποιας οί νεώτεροι παιδαγωγοί 
διατηρούν χάριν, λέγουν, της άμίλλης, ητις άναπτύσσεται 
μεταξύ τών μαθητριών καί μαθητών.

Δέν εΐξεύρω, φίλη μου, διατι άνθρωποι σοφοί περιπίπτουν 
συχνά εις τόσον χονδροειδείς πλάνας. Την άμιλλαν θεωρούν 
ώς έλατήριον πρός κεντρισμόν τής φιλοτιμίας τών μαθητριών. 
Τό εννοώ καί τό παραδέχομαι. ’Αλλά η άμιλλα αύτή δέν 
είναι δυνατόν καταλλήλως παρά τής οικείας διδασκάλου ή 
τοϋ καθηγητοϋ νά άναπτύσσηται καθ’ έκάστην καί καθ’ 
δλην την διάρκειαν τοϋ έ'τους ; Δέν είναι δυνατόν η άμιλλα 
νά μη εχγι ώς τελικόν σκοπόν την επίδειξιν, την ματαιοδο- 
ξίαν, τόν πομ.πώδη πρό τών ξένων καί τής κοινωνίας δυσφη- 
μισμόν τής μεν καί ταπείνωσιν της δέ ,* Καί δέν μοι λέγεις, 
σέ παρακαλώ, είξεύοεΚ σύ τί άδικώτερον, άπογοητευτικώτε- 
οον, πικρότερον καί σκληρότερου της ταπεινώσεως,είς ην κατα
δικάζεται καί πρό τών γονέων καί πρό τών μαθητριών καί

τών παιδιών καί κατασύντριβαν καί έξαντλοϋν καί έκνευρίζον 1 πρό τών ξένων μικρόν, τό όποιον εί'τε έκ δειλίας, εΐ'τε έξ

αδυναμίας τής μνήμης, εί'τε έκ φυσικής δυσκόλου άντιληψεως 
αδυνατεί, έρωτώαενον, νά άπαντήσγ καταλλήλως; Καί είξεύ- 
ρεις τι δυνάμ.ενον νά έμπνεύση περισσοτέραν οίησιν καί κου
φότητα καί εγωισμόν καί αύτάρκειαν καί μεγαλοψυχίαν καί 
ματαιότητα από την ένεκα τόλμης καί φυσικής ευκολίας καί 
πίστης μνημης ετοιμότητα περί τάς απαντήσεις ;

Δέν θά λησμονήσω ποτέ τά αισθήματα, άτινα κατέκλυσαν 
την παιδικήν ψυχήν μου εις τάς πρώτας επίσημους εξετάσεις, 
τοϋ μαθητικοΰ μου βίου. Ε π ε ιδ ή  ήμουν πολύ μικρά, μέ είχον 
άναβιβασει επί τίνος θρανίου καί τόσα ή διδάσκαλός μου μοι 
έκαμε πρό τοϋ κοινοϋ έγκώμ,ια, τόσον έπιτυχώς άπήντησα είς 
ο,τι ήρωτήθην, ώστε διά μίαν στιγμήν βλαι καί ολοι έκεΐ 
οί παοιστάμενοι μοί έφαίνοντο νάνοι, υποχρεωμένοι νά με θαυ
μάζουν. Ένθυμ-εϊσαι πόσην ταχεϊαν άντίληψιν είχον τότε καί 
πόσην εύρεΐαν καί ίσχυράν μνήμην. Χωρίς νά κοπιάσω, χωρίς 
νά καλοπροσέξω είς τό διδασκόμενου μάθημ,α, είχον πάντοτε 
βαθμ.όν άριστα καί έθεωρούμην ώς τύπος καλής μαθήτριας. 
Καί όμως αίσθάνομ.αι τώρα δτι οί διδάσκαλοί μας έπλανώντο. 
Ουδέποτε έκοπίασα, ουδέποτε έμ.ελέτησα πολύ, ούδεποτε 

ύπέστην την αγωνίαν καί την έξάντλησιν τών άλλων συντρό
φων μ.ου, καί έν τούτοις οί έπαινοι καί τά εγκώμια καί αι 
επευφημίαι μέ είχαν πείσει δτι πράγματι ήμην προσωπικότης 
τοϋ σχολείου έξέχουσα καί δτι δλαι αί άλλαι ήσαν ύποδεεστε- 
ραί μου. Ουδέποτε μοί έπήλθεν η ιδέα δτι αί γνώσεις, άς α- 
πέκτων είς τό σχολείου, θά μοι έχρησίμευον ώς έφόδιον της 
ζωής. Α π λ ώ ς  είχον πεισθή δτι ή ύπεροχή μου είχε λόγον 
ύπάρξεως μ.όνον διά νά λαμβάνω καλούς βαθμούς καί νά επι
δεικνύομαι είς τάς εξετάσεις, καί τό χειρότερον διά νά άνα-

αύτά κατά τά πρώτα της ζωής των έτη } Δέν θά σοι απα
ριθμήσω σήμερον έν πάση λεπτομερεία, ώς τό έπραξα άλλοτε 
είς σειράν άρθρων, τά βάσανα τών μικρών κατά τάς ημέρας 
αύτάς. Δέν θά θερμομετρήσω τά ισχνά καί έξησθενημένα ύπό 
τοϋ κόπου καί της αγωνίας καί τών αγρυπνιών και τοϋ καύ- 
σωνος σώματά των. Δέν θά αριθμήσω τούς παλμούς τών 
καρδιών των, κατά την τρομεράν της δοκιμασίας των στιγ
μήν, καθ’ ήν ένώπιον ψυχροϋ καί άδιαφόρου κοινοϋ προσκα- 
λοΰνται, δίκην έγκληματιών, νά δώσουν λόγον τών πράξεων 
των καί τής έτησίας έργασίας των, η όποία ουδέποτε καί 
ύπ’ ούδένα δρον ώφειλε νά χαρακτηρίζεται ώς τοιαύτη.

Έ κ ε ΐ  η έδώ, ύπό την αιγίδα σοφών ή ύπό τά περίεργα 
βλέμματα αμαθών αί έξετάσεις τόν αυτόν σχεδόν έχουν χα
ρακτήρα, έστω καί έάν σείς, περισσότερον ημών πολιτισμέναι 
κατηργησατε τό θεατρικόν, καί τό θεαματικόν μέρος, την δέ 
δοκιμασίαν, την δίκην τοϋ άνωτάτου σας παιδαγωγικού δι
καστηρίου, τελείτε  μέ κλεισμένας τάς θύρας.

Τό ζήτημα είναι δτι η δοκιμασία αύτη θεωρείται αναγ
καία έκεΐ ώς καί έδώ, δτι ή αρχική ιδέα τών έξετάσεων ύφί- 
σταται, καί δτι ο σκοπός τής έκπαιδεύσεως καταστρέφεται 
διά τής έπικρατησεως τοϋ παραλόγου αύτοϋ έθίμου

Ή  ά μ ιλ λ α

"Ισως, ©ίλη μου, εύρίσκης δτι σέ απασχολώ πολύ μέ τό 
ζητημα αυτό, τό όποιον δέν σε ένδιαφέρει, άφοϋ ού'τε μαθή
τρια, ούτε δ^δασκάλισσα έχεις την δυστυχίαν νά είσαι. Έάν 
δμως εύρίσκεσο καί σύ αύτάς τάς ημέρας έδώ καί παρίστασο 
ε ίς τό μαρτύριον τών έξετάσεων καί έβλεπες μεκρά παιδάκια,
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μετρήται δι’ αύτής ή μηδαμινότης τών άλλων. Εύτυχώς οτι 

δέν ήμην φύσει κακή καί σκληρά. Ά λ λ ω ς  νομίζω δτι τό έκ 
τής ματαίας έκείνης άνατροφής κακόν θά ήτο πολύ μέγα. 
Ενθυμούμαι δμως δτι δεκατετραέτις μόλις είχον πεισθή δτι 

ήμην τοσον σοφή, ώστε μοί έφαίνετο περίεργον πώς οί γο
νείς μου ετολμων νά μοϋ κάμνουν παρατηρήσεις καί νά με 
μαλώνουν ένίοτε.

- Είχον γείνει εν είδος μικρομεγάλης, την οποίαν βέβαια 
ούτε ήγάπων, ούτε συνεπάθουν αί άλλαι, αί όποΐαι τόσον 
έταπεινωνοντο είς τάς έξετάσεις καί τών όποιων τόσον ύπε- 
τιμάτο ή έργασία καταμ,ετρουμένη διά τοϋ βαρομέτρου τών 
ίδικών μου προόδων.

Καί πόσας πικρίας, πόσην άπογοητευσιν ήσθάνθην κατό
πιν, δταν συνγσθάνθην τάς άτελείας μου καί την ημιμάθειαν, 
είς ήν με είχε καταδικάσει τό δοκησισοφικόν έκεΐνο παρελ
θόν. Ποσον δε έκλαυσα βραδύτερου, διότι πράγματα, τά  ό 
ποια άτελώς καί μόνον διά την έπίδειξιν τών έξετάσεων εί
χον μάθει, διεγράφησαν τής μνημης μου, μεθ’ δσης ταχύτη- 
τος είχον άποτυπωθή έπ’ αύτής /

Αί ίδικαί μου αύταί έντυπώσεις αποδίδουν μόνον έλάχι- 
στον μέρος τοϋ κακού, τοϋ προκύπτοντος έκ τοϋ άστοχου καί 
παραλόγου αύτοϋ έθίμου. Περιορίζομαι έν τούτοις είς τά ο
λίγα αύτά σήμερον,διότι φοβούμαι μήπως σέ κουράσω, έπιφυ- 
λασσομένη νά έπανέλθω πάλιν είς τό ζητημα χυτό .

‘ Η ΠειρΛν« κ ρ ή ν η
Τωρα διά νά μη σε άφήσω μέ τάς σχολικάς καί διδασκα- 

λικάς αύτάς έντυπώσεις, διά νά άναμνησθώ δέ καί έγώ στιγ
μών εύτυχών, στιγμών δροσερών θά σέ παρακαλέσω νά με 
άκολουθήσης είς την Πειρηνην κρήνην, τό δροσερόν τοΰτο έν · 
διαίτημα μιας ποιητικωτάτης τοϋ Διός έγγονής, τής έρωτο- 
ληπτου νηρηίδος Πειρήνης, ή όποία ώς λέγουν,δχι είς θαλάσ- 
σας εύρείας καί άπεράντους έζητησε νά βασιλεύσγ, άλλ’είς τά 
σπλάγχνα τοϋ Εεροϋ βράχου, έπί τοϋ όποιου ή τρελλή τοϋ 
ερωτος θεότης έξέτεινεν ύπερηφανος τάς κτήσεις της.

Δεν εΐξεύρω, φίλη μ.ου, έάν κατά την έποχην τοϋ πλούτου 
καί τής άκμής τής Κορίνθου τό δροσερόν τούτο τής κόρης 
τοϋ Άσωπόΰ βασιλείου ήτο μεγαλοπρεπές καί πλούσιον. 
Έάν ή Τέχνη, ή είς τιμήν τής θεάς τοϋ κάλλους επινοήσασα 
τον ώραιότερον καί κομψότερου τών αρχαίων ρυθμών, είχεν 
υψώσει πρό τών διαιτημάτων τής ύποβρυχίου αύτής θεότητος 
προπύλαια έκ λεπτών καί χαριεστάτων στηλών, ή στοάς 
δροσολούστους, έν αΐς οί έπισκέπται τοϋ ναοϋ τής ’Αφροδί
της θά άνεπαύοντο έκ τοϋ κόπου καί τοϋ ύπερβολικοΰ τής
ϊ / /
?)[Λερκς καυσωνος.

Σημ,ερον πολύ πεζή, πολύ ταπεινή καί άσημος είναι ή 
πόλις τής ποιητικής Πειρηνης, καίτοι δ’ ή σκιά τοϋ Πή
γασου έδώ που πλανάται πάντοτε, καίτοι είσερχομ-ένη, ένο— 
μισα οτι ήκουον τήν άπήχησιν τής όπλής τών ποδών του, τό 
ποιητικόν μεγαλείου τής κρήνης ταύτης μοί φαίνεται πολύ 
απολειπόμενου τής παραδόσεως.
1 Ουτε καν τόν συνήθη μελαγχολικόν ψιθυρισμόν τοϋ υδατος, 

5|*ήν γραφικήν εκείνην ρυτίδωσιν τής έπιφανείας του βλέπει 
τις εδώ. 'Απλώς ύπό μίαν μεγάλην οπήν, ητις ομοιάζει στό- 
μιβν φρεατος, ύπάρχουν βαθμΐδές τινες, άς κατήλθομεν πεζό- 
Τ«τα συγκρατούμεναι άπό τών έρειπιωδών τοίχων. 'Τ π ’ αύ-

τας εκτείνεται μικρά λεκάνη κτίστη, ή όποία θά ύπέθετον 
οτι πληροϋται εκ των άνωθεν εισρεόντων τής βροχής ύδάτων, 
έάν ή παράδοσις δέν με έκαμνε νά πιστεύω οτι τό ύδωρ άνα- 
βλυζει, αγνοώ και εγω, απο ποιας έδώ που κρυμμένας πηγάς 
τοϋ ’Ασωπού.

Οπως δηποτε η είς τόν ύγρόν έκεΐνον λάκκον διαμονή δέν 
είναι εύχάριστος. ’Αλλ’ ούτε ή φαντασία θά ήδύνατο νά τα- 
νύσγ τάς πτέρυγάς της είς τό περιωρισμένον αύτό μ.έρος. Τό 
υδωρ είναι άπό τά κυρίαρχα τής φύσεως στοιχεία, είναι βε
βαίως δύναμις μεγάλη, άκατανίκητος, άπειρος. ’Αλλά δέν 
ημ.πορεΐ να αισθανθτ] τις το μεγαλείου τουτου, είμ,ή οπου τό 
άπειρον τοϋ ουρανού και τοϋ οριζοντος περιβάλλει τό άπειρον 
τών υδατων, όπου αυτός ο βασιλεύς τοϋ κόσμου άνθρωπος αι
σθάνεται τήν αδυναμίαν καί τήν μικρότητα του. Έ δ ώ  είς τήν 
χοντα.Ιια,Υ  αυτήν ζον νζρον, ως εύφυώς έλεγε τις έκ τών ή -  
μετέρων, ουτε νύμφας ήμπορεΐ τις νά φαντασθή διαιτωμένας 
ούτε νηρηΐδας βασιλευούσας. Έ κ το ς  έάν ή Πειρήνη αύτή 
ήτο πολύ άσχημη ή πολύ δυστυχής είς τούς έρωτάς της καί 
ήλθε νά κρύψη έδώ είς τό σκοτεινόν αύτό σπήλαιον, ύπό τήν 
σκιάν τής θεότητος τοϋ έρωτος,τήν βασανισμένην υπαρξίν της.

’Α λλ ’ έγώ,ή όποία δέν πιστεύω ποτέ δ,τι λέγουν οί άλλοι, 
δσον σοφοί καί άν είναι, έάν τά πράγματα αύτά δέν με πεί- 
σουν, δέν παραδέχομαι δτι τό μικρόν αύτό ύδραγωγεΐον εί
ναι ή Πειρήνη τών άρχαίων. Διά νά συλληφθή έδώ είς τήν 
τρύπαν αύτήν μέσα είς ίππος καί πτερωτός μάλιστα δέν 
άπητεΐτο ούτε έκτακτος άνδρεία, ούτε ιδιαιτέρα τών θεών 
βοήθεια. Σέ βεβαιώ οτι κα! εν μικρόν παιδάκι θά έκαμνεν 
εύκόλως τό άνδραγάθημ.α τοΰτο.

ΤήνΠειρήνην κρήνην έγώ άνεΰρον καί έφαντάσθην μεγαλο

πρεπή καί μαρμαροποίκιλτον ύπό έξοχήν τινα άνώμαλον τοϋ 
βράχου, είς έν φυσικόν χάσμα βρυοσκεπασμένον καίόλοπράσι- 
νον.Τούτο αποτεύεΐ θαυμασιαν καί εύμεγέθη φυσικήν στοάν, 
με το άπειρον ανοικτού πρβς τα έμπρός,μέ σκολιάν καί στενήν 
άτραπόν πρός τό βάθος, άπό τής όποιας ποιητικώτατα ψάλ
λει τό δροσερόν άσμά της πηγή διαυγεστάτου υδατος. Έ κ ε ΐ  
μέσα δροσολουομένη διαρκώς άπό τό συνεχές καί άδιάκοπον 
άογυροϋν ράντισμα τοϋ ώς ύπό πρασίνου βελούδου ύπενδυμέ- 
νου βράχου, ή νύμφη Πειρήνη θά είχε πλαίσιον άντάξιον τοϋ 
κάλλους νύμφης καί θά είλκυεν άναντιρρήτως δχι μόνον τόν 
πτερωτόν ίππον, άλλά καί τόν πτερωτόν υιόν τής άνωθέν 
της λατρευομένης κυριάρχου. Έ δ ώ  ή φαντασία μου πετρί πέ
ραν τών ορατών καί βλέπω τήν νύμφην μέ οφθαλμούς κυ- 
α.νοπρασίνους, μέ κόμην μαργαριτοπλεγμένην, μέ χροιάν τοϋ 
προσώπου δροσεράν. Τήν βλέπω μ,ικράν, μικράν δυναμένην νά 
διολισθαίνη άψοφητί είς τό έσωτερικόν τής πηγής, νά λούε- 
παι είς τό διαυγέστατα έκεΐ μέσα ψάλλον υδωρ καί νά έξέρ- 
χηται, πετώσα μάλλον ή βαδίζουσα έπί τών πρασίνων τ α 
πήτων, ουςήφύσις μέ τόσον πλούτον χρωμάτων καί συνθέσεων 
τής έστρωσεν έδώ. Καί νά προσκαλήπρός άναψυχήν καί 
ζωογόνησιν δλας τάς Εκέτιδας τής θεάς, ών οί μικκύλοι πόδες 
έπληγωθησαν καί τό πάλλον στήθος κατεπονήθη κατά τήν 
τόσον δύσκολον καί έπίπονον καί κοπιώδη έπί τοϋ Εεροϋ 
βράχου άνοδον.

"Ισως ή τοιαύτη τών ίκετίδων τής ’Αφροδίτης έδώ συν- 
άθροισις Ικαμεν, ώστε ή παράδοσις νά δώσν) είς τήν ώραίαν αύ-
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την καί σμαραγδοσκεπή γωνίαν τό ό'νομα του σπηλαίου τής 
’Αφροδίτης, ητις ό'χι μόνον τάς νηρηίδας, άλλά καί τάς θεάς 
καί τούς θεούς των πέριξ είχε καθ’ ολοκληρίαν επισκιάσει.

ΠΩΣ Π ΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΓΝ ΤΑ Π Μ ΑΙΑ
Β '.

Χωρίς νά είσέλθωμεν εις την άπαρίθμησιν των δυσάρεστων 
τούτων λεπτομερειών, άς έπάγονται αί κοσμικάί έορταί διά 
τά παιδία. άρκεΐ ν’ άνακαλέσωμεν τινας των καταφανέστε
ρων συνεπειών τής άτοπου εισαγωγής των παίδων εις τά  εί-  
δη ταϋτα των τέρψεων. Πλειστάκις καί εις τούς ενηλίκους 
άκο'μη η προετοιμασία χοροϋ'λ. χ .  είναι άφορμή έπασχολη- 
σεως καί νευρικής έξάψεως εβδομάδων, έν ω άλλως καί αύτη 
η έξις των τοιούτων, οί διάφοροι παρακινοϋντες αυτούς λόγοι 
καί έν γένει ή άνωτέρα αύτών κρίσις ώθοϋσιν αυτούς νά μη 
δίδωσι τοσαύτην σημασίαν είς τά έ'θιμα ταϋτα τών κοινωνι
κών σχέσεων.Τί δέ κατά φυσικωτάτην συνέπειαν συμβαίνει έν 
όαοίοι περιστάσει έν τί) μικρ^ φαντασία των παίδων, δι’ ά 
η έλαχίστη μεταβολή των του καθημερινού βίου δύναται νά 
άποτελέσγι σπουδαΐον γεγονός ; Οί γονείς έκείνων κάλλιστα 
δύνανται να μαρτυρησωσιν ένταϋθα περί τής άνωμ.άλου καί 
ταραχώδους καταστάσεως, έν ίί τά παιδία των εύρίσκονται 

έπί εβδομάδας ολας προ καί μετά την διασκέδασιν, ταρα
χής, ητις πολλάκις φθάνει μέχρις αύτής της συνταράξεως 
του υπνου των καί κατ’ άνάγκην τοΐς προξενεί άνεξάλειπτον 
έντύπωσιν. Όποία δέ τροφή διά την μ.αταιότητα, την φιλα- 
ρέσκειαν καί τά παρόμοια κατά την ετοιμασίαν τής ένδυμα- 
σίας ! Όποία κακία, ζηλοτυπία, φθόνος, φιλοπρωτία, λαι
μαργία κ .τ .λ .  κατά την διάρκειαν τοϋ χοροϋ καί μ ετ ’ αυτόν ! 
Ήκούσαμεν παιδία, μη δυνάμενα νά συμμεθέξωσι των το ι
ούτων, νά προτιμώσι δυστυχώς νά καταφεύγωσιν είς ψευδείς 
περιγραφάς χορών, είς ούς ούδ’ είχον υπάγει, μόνον διά νά 
μη έκληφθώσι παρά των  λοιπών ως άγενή καί μη έ'χοντα τά 
μ.έσα τοϋ νά ύπάγωσι ! Πόσα άλλα, λυπηρόν είπεΐν, άγα- 
νακτοΰσι κα τ’ αυτών τών γονέων των, διότι αί στολαί των 
δεν ησαν άρκετά κομψαί καί βαρύτιμοι, η διότι έκεϊνοι δεν 
έπιθυμοϋσι νά τά ύπάγωσιν είς τόσους χορούς, είς οσους οί 
γονείς της δείνα $ τοϋ δείνα ! Πόσαι άτοποι όμιλίαι τών 
μεγαλειτέρων παίδων έκ τών αναμνήσεων τοϋ χοροϋ, μέ 
τίνας έχόρευσαν, τί τοΐς έλέχθη, πόσον έθαυμάσθη η καλ
λονή των, οί χαρίεντες τρόποι των κτλ . Το τί δε γίνεται 
μετά ταϋτα η σπουδή των καί ή προς την μελέτην έπιθυ- 
μία των, δύνανται νά μαρτυρήσωσι πολλάκις έπί δίμηνον 
ολον διάστημα καί πλέον αύτοί οί βαθμοί τών μαθημάτων 
των καί αύτη η στενοχοιρία καί δυσαρέσκεια τών διδασκά
λων αυτών. Αί διακοπαί των μαθημ.άτων, ένεκα τοϋ καύσω
νας, είναι παρ’ ημΐν μέγισται, σχεδόν τρίμηνοι. ’Εάν είς 
ταύτας προστεθώσιν αί έστω καί τών μεγαλειτέρων μόνον 
έοοτών διακοπαί, συμποσούμεναι πάλιν έν δλαις ύπερ τον 
μήνα, τί μένει έκ τών οκτώ έργασίμων μηνών, έάν, ένεκα 
της τύρβης καί διαταράξεως τών διασκεδάσεων, πρόκειται 
ν’ άφαιρέσωμεν καί δύο μήνας ακόμη, καί έν τώ μέσω μάλι
στα αύτής τής περιορισμένης ήδη έργασίμου έποχής ! Τό δέ

ημέραν, διανοκτερεύοντα δηλ. μετά τών γονέων των, έν 
Φαλήρω, $ φοιτώντα είς τά  θέατρα, οπού, ίσως χάριν άσκή- 
σεως τών ξένων γλωσσών, βλέπουσι καί άκούουσιν δσα έν 
άλλαις περιστάσεσιν ήκιστα κατάλληλα θά έθεωροϋμεν διά 

την ηθικήν αυτών μόρφωσιν.
Κατά τάς·άρχάς της παιδαγωγικής πάντα τά περιβάλ

λοντα τά παιδία πρέπει νά είναι άγαθοποιά δι’ αύτά, οί δέ 
περιστοιχοΰντες αύτά ένάρετοι άνθρωποι όφείλουσι διά παν
τός μέσου ν’ άπομακρύνωσιν έκ της θέας καί τής άκοής αύ- 
τών πάντα, τά δυνάμενα νά έχωσιν οίανδήποτε κακοποιόν 
έπ’ χυτών  έπιρροήν. Τ ί  λοιπόν θά έλεγον ό Πλάτων καί τό- ■ 
σοι άλλοι τών ημετέρων αρχαίων, η ό Russeau, ό Φρόεβελ 
καί οί λοιποί νεότεροι παιδαγωγοί, βλέποντες τ ’ άθώά μας 
παιδία, άκροώμενα καθ’ εσπέραν σχεδόν, τών χειροτέρων 
έργων τοϋ Offenbach, τοϋ Lecocq  καί τών τοιούτων, η πα- 
ρατηροϋντες μεθ’ οποίας άγνοιας τών έπικειμένων κινδύνων 
καί μεθ’ όποιας έππτολαιότητος είσάγονται τά μικρά ταϋτα 
θύματα της ματαιότητας ημών είς τούς νυκτερινούς κύκλους 
τών μεγάλων, ασκούμενα άπ’ αύτης τής ηλικίας είς τό νά 
ποοκαλώσι τάς έπευφημίας τών περιεστώτων διά τών δήθεν 
εύφυών παρατηρήσεων αύτών, διά της έπιτετηδευμένης χά- 
ριτος καί κομψότητας αύτών, αΐτινες μάλλον έπρεπε νά θεω- 
ρώνται ώς έλαττώματα ! Όποία συσσώρευσις ολέθριων έν- 
τυπώσεων, όποία πάλιν έξέγερσις καί έξαψις τών ποικιλω- 
τάτων παθών ! Μόνα τά έστερημένα πως ή βραδύτερον ανα
πτυσσόμενα παιδία δύνανται νά διατηοώσι αύτόθι την παι
δικήν αύτών αθωότητα καί άφέλειαν ένώ τά εύφυέστερα 
διά παντός χάνουσιν αύτην, άποκτώντα δυστυχώς καί την 
τέχνην τοϋ ύποκρίνεσθαι, διά τίίς όποιας κατορθωνουσι ν’ά- 
ποκρύπτωσι τά έν αύτοις συμβαίνοντα απ’ αύτών τών γο
νέων, οΐτινες έν τγ  πλάνγ των χαίρουσι μάλιστα διά την 
φαινομένην ταύτην άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν τών τέ

κνων των !

Μετά πόσης ανησυχίας καί αύτοί οί μάλλον αισιόδοξοι 
τών διαβλεπόντων τά τοιαϋτα άτενίζουσι πρός τό μέλλον 
της Πατρίδας ημών, άναλογιζόμενοι όποιας μητέρας, όποιους 
μεγάλους άνδρας θέλει παρέξει αύτή η ούτως έλλιπώς καί 
στρεβλώς άνατρεφομένη νέα γενεά ! Οί μεγάλοι άνδρες τής 
άρχαιότητος, οί ηρωες ημών τοϋ 1821 καί οί γονείς τούτων 
βεβαίως δέν εΐχον άνατραφή κατά τον νΰν παρ’ ημΐν τελευ- 
ταΐον έπικρατήσαντα συρμόν ! Κατά τοϋτον παιδια καί έφη
βοι 5 μέχρι 16 έτών, άφ’ ού διανύσωσι τάς πλείστας τών 
θερινών νυκτών έν τοΐς θεάτροις, έν τγ αιθούση] τοϋ Φαλή
ρου καί άλλαχοϋ, παρηγοροΰνται διά την στέρησιν τών τερ-
ψεων τούτων διά τής προσδοκίας τών χειμερινών διασκεδά
σεων. Μέχρι τής έποχής έκείνης καταγίνονται είς τά μαθη* ; 
ματά το)ν ολως παρέργως καί μάλλον είς τά δυνάμενα να 
τοΐς χρησιμεύσωσι πρός πλειοτέραν έπίδειξιν έν ταΐς συνα- 
ναστροφαΐς, είς ο σπουδαίως ώθοΰνται καί ύπ’ αύτών των 
γονέων των. Τέλος φθάνει ή ποθητή έποχή τών άπόκρεων, 
καθ’ ήν τινά τών ατυχών τούτων πλασμάτων φοιτώσιν ουχι 
σπανίως είς πέντε καί πλείονας χορούς, έξαντλοϋντα ουτω
καί τάς σωματικάς αύτών δυνάμεις. Είτα προσέρχονται πα*

ε-θέρος τά πλεΐστα τών παιδίων μας άσκοϋνται είς την εξιν | λιν είς τά μαθήματα μεθ’ δλης τής ανωμαλίας αυτών, μ1 
τοϋ μετατρέπειν την ημέραν είς νύκτα καί την νύκτα είς τριάζοντα την άνίαν καί πικρίαν τοϋ σχολικοΰ η μαθητικΟζ
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βίου δι’ αύτής πάλιν τής προσδοκίας τών θερινών τέρψεων, ι ’Εν μέσω τής νυκτίας σιγής τής μυστηριώδους σιωπής, καί
  Καί ουτω μεγαλώνουσιν, έ'γοντα καθ’ έξιν καταρτίσει έν I τής γοητευτικής ηρεμίας, φθόγγοι ήδύτατοι αίφνης, ήδεΐς,
ταΐς μικραΐς αύτών κεφαλαΐς την ιδέαν τοϋ οτι προορισμός I μελαγχολικοί,μυστηριώδεις, την ψυχήν ώθοΰντες είς αιθέριους 
τοϋ ανθρώπου είναι ή έπίδειξις καί αί θορυβώδεις διασκεδά- I πτήσεις καί τήν καοδίαν κινοϋντες είς παλμούς ¿συναισθή
σεις, πρός δ καί ό'ντως έτεινε πάσα αύτών ή άνατροφή καί I του ηδονής, αίσθημα γεννώμενον έν τή καρδία, όπόταν αυτη 
έκπαίδευσις. Διότι τών σπουδαιοτέρων γνώσεων ή άπόκτη- I όργίρ είς άγνωστον εύτυχίαν, ήν αδυνατεί νά συναντήση], 
σις έθεωρήθη δι’ αύτά περιττή καί όπ’ αύτών τών γονέων I φθόγγοι μουσικοί διεχύθησαν άνά τήν μυρόεσσαν άτμόσφαι- 
των, διό τά κοράσια ιδίως καί παύουσι πολλάκις τήν σπου- I ραν από δύο άντιθέτων σημείων. Ά φ ’ ενός έκ τοϋ βασιλικοΰ 
δήν των από τοϋ 14 έτους τής ηλικίας των, δηλ. ακριβώς I κήπου καί άφ’ ετέρου έκ τοϋ πρός τήν δεξιάν πλευράν τοϋ 
κατά τήν έποχήν, καθ’ ήν διά τη :  ώοιμάνσεως τής κρίσεώς I Ζαππείου ευρισκομένου άλσιδίου. 
των ήδύναντο καί ώφειλον ν’ άναπληρώνωσι τάς προτέρας I ’Εντός τών πυκνοφύλλων δένδρων τοϋ άνακτορικοϋ κήπου, 
αύτών έλλείψεις, καί αύτοθύμως νά προβαίνωσιν είς άνωτέ- I έκεΐ είς τήν μυστηριώδη σκοτίαν, ήν μόλις αί άκτΐνες τής 
ραν μάλιστα μόρφωσιν. Ά λ λ ω ς  τε  όμως καί αί Μοϋσαι είναι | σελήνης διεπέρων, διέχεε τό μελωδικόν αύτής άσμα δυάς
ύπερήφανοι καί δεν δέχονται τους μη δεοντοις εκ μικράς ηλι
κίας παρεσκευασμένους είς τήν λατρείαν αυτών.

Αΐχατ*ρ(νν) Ααβκαρίδου

άηδόνων, έρωτευμένων ίσως. ’Εντός χλοεοάς άτραποΰ τοϋ 
άλσους έπί εδωλίου καθημένη ετέρα δυάς, νέων άνδοών, έξ- 
ετέλει έπί πλαγιαύλου, μετά σπανίας τέχνης καί γλυκύτη-
τος, διάφορα μουσικά τεμάχια έκ τής «Λουκίας δέ Λαμερ-
μούρ», τοϋ γοητευτικοΰ αύτοΰ μελοδράματος.

ΑΘΗΝΑΙΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ I Ό  έξαίσιος συνδυασμός τών μελωδημάτων τών άηδόνων 
Τίς δέν γνωρίζει τάς έξοχους νύκτας τών ’Αθηνών, τάς I καί τών μαγευτικών ή'χων τοϋ πλαγιαύλου, είς τήν νυκτίαν 

περιφήμους διά τό μυστηριώδες κάλλος καί τήν αρμονίαν, I σιγήν, ύπό τον διάστερον καί σεληνόλουστον ούρανόν, τήν 
όαοίας τών όποιων άδύνατον ν’ άπολαύσγ τις άλλαχοΰ ; I μεθυστικήν απόπνοιαν τής αύ'ρας είς τό έξαίσιον τοϋ Ζαπ- 

Έσπέοαν τοιαύτης νυκτός, περί τά τέλη τοϋ έαρος, καθ’ 1 πείου τοπίον, καθίστα τήν νύκτα τόσω θαυμασίως περικαλ- 
ήν άλησμονήτους διήλθον ώρας είς τό Ζάππειον, άναμιμνή- I "λή, τόσω γοητευτικήν, ώστε άσυναισθήτως μετεφέρετό τις
σκομαι τήν στιγμήν ταύτην καί δοκιμάζω νά τήν πεοιγράψω. I είς τούς κόσμους τών ονείρων, ούς διαβλέπει ώς διά μέσου

Πλήρης ηρεμία έπεκράτει έκεΐ ένεκα τοϋ πρωίμου τής I πυκνοτάτης ομίχλης είς έξαιρετικάς τινάς στιγμάς, καθ’ άς

έποχής. Τό έπί τής πλατείας τοϋ Ζαππείου καφενεΐον 
έλειτούργει έτι καί οί περιπατηταί έσπάνιζον.

δέν I ή ψυχή άποσπάται καθ’ ολοκληρίαν τής υλης ΐνα άνακτήση 
τόν άρχικόν αύτής προορισμόν, ζώσα έν πνευματική μόνον

Ούτω ήμεθα μόναι είς τό μαγικόν τοπίον καί έλεύθεραι I ατμόσφαιρα
νά θαυμάσωμεν έν άνέσει τό κάλλος τής έσπερας και τής 

τοποθεσίας.
τόν

Ό , τ ι  ήσθάνθην τήν νύκτα έκείνην, σπανίως δύναται νά 
αίσθανθή καρδία άνθρωπίνη καί ού'τε δύναταί τις νά αίσθαν-

Βα νθ Ιχκη  I .  Καλβατύκη

Οί άστέρες έμάρμαιρον είς τόν ούοάνιον θόλον τόν όμοιά- I έκτος τοϋ Ζαππείου καί μακράν τής έρατεινής πόλειος 
ζοντα πρός άναλελυμένον σάπφειρον έν ω, είς τό ζενίθ εύρι- I τών ’Αθηνών, ητις συνενοΐ έν έαυτή όλα τά φυσικά, πνευμα- 
σκομένη ή ωχροπρόσωπος καί μελαγχολική βασίλισσα τής I τικά καί καλλιτεχνικά θέλγητρα, 
νυκτός, διεσκ,όρπιζεν άπαράμιλλον αίγλην,τήν γλυκεΐαν εκεί
νην καί γοητευτικήν αίγλην, τήν είσδυουσαν απαλώς, ως 
μύρον ά?θέων γλυκύ μέχρι τών μυχιαιτάτων τής καρόιας, 
άργυροΰσα άφ’ ένός τήν φαληοικήν θάλασσαν, ομοιαζουσαν 
μακρόθεν πρός μέγα διαυγέστατον κάτοπτρον, και λουουσα 
άφ’ ετέρου, είς άφθονα κύματα μελιχοοϋ φωτός . την άκρο-

Η ΜΑΛΓΑΡΗ
Β '.

Ή  Αύτοϋ έξοχότης ό Κανταρίνης κα τ’ άρχάς παρωργίσθη

πολιν, ητις άπεσπάτο έκεΐ άπό τοϋ βάθους τοϋ όρίζοντος ως I δι αυτο,οπερ απεκαλει τοελλαν τής γυναικος του, ε ι ,α συνει-  
μαγευτικόν οικοδόμημα φανταστικόν, οπερ μόνον είς τούς I θισε να ζή μονος· δενήρχετο δε εις Σύρον ειμη απαξ η δις .οΰ 
μύθους τής «Χαλιμάς» άπαντα τις άνενειρόμενον έν μια νυκτί I έτους και δεν εμενε πλέον τών τριών ημερών. Η Μαλγαρη

υπο των πνευμάτων τοϋ άέρος. Γλυκεία καί μόλις αισθητή, I έθλιδετο μυστικώς δια την μεταξύ τών γονέων της ψυχρο- 
ώς άναπνοή κοιμωμένου βρέφους, έπνεεν ή αύρα, φέρουσα I τητα και πλέον η απαξ είχε παρακαλεσει την μητέρα της να
επί τών ά&οων πτερύγων της καί διασπείοουσα τήδε κακεΐσε I έπαναλαβωσι την προτεραν ζωην των, αγνοούσα το μυστικόν 
άρώματα μεθυστικά, ναρκοϋντα τάς αισθήσεις, άτινα ύπέ- I τής καταγωγής της και αποδιδουσα την εκ Βενετίας απο- 
κλεπτε χαοιέντως έκ τών φοισσόντων ύπό τό παρθενικόν αύ- I μακρυνσιν των εις την μεγιστην αυτής συγκαταβασιν προς 
τής φίλημα χλοερών φυλλωμάτων τών άλσιδίων τοϋ Ζαπ- I τάς ιδιοτροπίας παιδιού ασθενούς. Αλλ η μητηο της δια 
πείου, διαγραφομένων φανταστικώς ώς διά γρωστήρος καλ- I θωπειών και δακρύων την ικετευσε να μη επιμειντ)

λιτέχνου ζο)γράφου ύπό τό άργυροϋν τής σελήνης φώς. Ή  Μαλγαρή έπλησίαζεν εις τό δέκατον τρίτον έτος της,

Τό θέαμα ήτο θαυμάσιον* Εστάμην, θεωροΰσα, άναπνέου- I οτε υπηρέτρια τις, εκδιωχθεΐσα ενεκα τής κακής συμπεριφο- 
σα άπολαμβάνουσα ολ’ αύτά μετά μέθης, καί, ώσανεί εύρι- | ράς της καί θέλουσα νά έκδικηθή, άπεκάλυψεν είς αύτήν οτι 
σκομένη ύπό τό κράτος γοητείας, οτε ύπέστην αίφνίδιον I δέν ήτο κόρη τών Κανταρινη, αλλ εισήλθεν εις τον οικον αυ- 
ήδονικόν κλονισμόν, άποσπάσαντά με άπό τής νάρκης. | τών, έγκαταλεκρθεΐσα ύπό βοεμών. Τό δυστυνον παιδιον εγε-
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νετο λευκότερου και αύτοΰ του ¡χαργαρίτου καί δραριόν 
προς την [χητέρα του άπητηεε |χε σοβαρότητα ¡χικρόθς βασι- 
λίσσης νά τω διηγηθί) την ιστορίαν του. Ή  Κανταρίνα τότε 
τρέρυσα τί) διηγηθη τό θαΰ[χα καίτό ωραΐον καί ωχρόν προ

σώπου της παιδίσκης ηκτινοβόλησενάπό εσωτερικήν τινα λ ά [ Χ -  

ψιν, ¿¡χοίαν προς το <ρώς της αύγϊίς.

Ναι, ¡χ α [Χ [χ α ,  απηντησεν, έχεις δίκαιον' αισθάνομαι κα
λώς εγω οτι δεν είμ,αι βοεμη· είμαι ό μ,αργαρίτης πληυ είνε 
ανώφελες να το λεγωμεν, ουδείς θά το πιστεύσιρ. Τώρα έξη- 
γησου μοι, παρακαλώ, διατι ενταύθα ούδείς τραγωδεΐ, οΰδείς 
παίζει όργανα μουσικά' διατί με ημπόδισας ν’ άναγνώσω το 
ώραϊον έκεϊυο βιβλίου ;

Η Κανταρίνα δεν απεκριθη εις τάς ερωτήσεις ταύτας καί 
η Μαλγαρη δεν επεμεινεν· ενηγκαλίσθη δέ μόνον την μητέρα 
της καί τγί έψιθύρισεν είς το ούς :

—  Μαμ,μά, άς έπιστρέψωμεν είς Βενετίαν.

Το αυτο εσπερας η παιδίσκη κατέβη είς την παραλίαν, 
εκεί οπου μικρός βραχιων θαλάσσης είσεχώρει μεταζύ δύο 
μελανών βράχων καί δπου το κϋμα έκοιματο επί της λ επ τές  
καί φωτεινής άμμου, σκιαζόμενον υπό υψηλών πευκών καί 

θαλερών ροδοδαφνών διά τών φυλλωμάτων τών οποίων, διερ- 
χόμενος ο' ελαφρός άνεμος ¿ψιθύριζε σιγά γλυκύ άσμα. Ή  
Μαλγαρη ενομιζεν οτι ουδεποτε είχεν αγαπήσει τόσον την 
θαλασσαν* εζηπλωθη πλησίον, πολύ πλησίον αύτής, τόσον 
ώστε τό κϋμα ήδύνατο νά φιλή την χρυσήν αυτής κόμην καί 
τούς μικκύλους πόδας της· καί τό κϋμα ητο τόσο χλιαρόν, 
τοσο θωπευτικόν, μετα τόσης τρυφερότητος την ελίκνιζεν, 
ωστε η Μαλγαρη, ενθυμηθεϊσα την τοϋ μαργαρίτου πρώτην 
υπαρξιυ της, ηρχισε μ.ε χαμηλην, πολύ χαμηλήν φωνήν νά συν- 
ομιλή μετ αυτοΰ, να τοϋ άνοίγγ) τήν καρδίαν της καί νά 
ζητγι απο το μητρικόν αυτο κϋμα τήν άρρητον εκείνην ηδο
νήν, ην εδοκιμασε μιαν νύκτα είς Βενετίαν καί ήν επανεϋρε 
μιαν ημέραν εις την βιβλιοθήκην, άναγινώσκουσα τήν ιστορίαν 
τής Κλορινδης και τοϋ Ταγκρεδου καί μέ χαμ.ηλήν πολύ χα
μηλην επίσης φωνήν τό κϋμα τή άπεκρίνετο καί ή γλυκεία, ή 
γλυκύτατη φωνη του τή  ύπεσχετο ήδονάς Ιτι μεγαλειτέρας.

Ο ουρανος εσκοτιζετο ή'δη καί μακράν είς τον ορίζοντα 
συνεχεετο μετα τής θαλάσσης καί ή Μαλγαρή, μή γνωρί- 
ζουσα πλέον εαν είνε έξυπνος ή έκοιματο, είδε νά κινοϋνται 
προ αυτής αναρίθμητα αργυρά φώτα, άτινα ολίγον κατ’ ολί
γον ελαμβανον σχήματα ανθρωπίνων σωμάτωνσχήματα νεανί- 
δων ξανθών ή μελαγχροινών,αι οποϊαι έβυθίζοντοταχέως είς τά 
φωσφοριζοντα κύματα· καί πλήθος μικρών χειρών αίτινες έκι- 
νοϋντο, φαιδρώς ρίπτουσαι δεξιά καί αριστερά βροχήν σπινθή- 
ρωναλλα δεν εισηοχοντο είς τον κολπίσκον τής Μαλγαρής* 
διηρχοντο μονον ταχέως ε’μπροσθέν της καί τόσο πλησίον ώστε 
το φώς, οπερ διεχυνον, άντανεκλατο επί τών βράχων τής 
άμμου καί τών δένδρων, διερχομένη δέ έκάστη κεφαλή έστρέ- 
φετο και παρετηρει την Μαλγαρήν πλήν ούδεμία μέχρι τής 
τελευταίας απηυθυνε προς αυτήν λόγον· αυτη ομ,ως έστράφη 
προς τούς βράχους, είσήλθεν είς τον κολπίσκον καί έστη βή
ματά τινα μακράν τής παραλίας.

—  Τίνες είσθε ; ήρώτησεν ή Μαλγαρή.

—  Νηρηίδες.

—  Νηρηίδες \ αλλά τότε προλέγετε τό μέλλον ; είπέτε 

μοι τό ίδικόν μου.
Ή  μικρά νηρηίς τήν παρετήρησεν επί μίαν στιγμήν καί τή 

άπεκρίθτι: Είσαι γέννημα τής μουσικής καί τής ποιήσεως. 
Δ ι’ αύτάς θά άποθάνης.

Ή  νηρηίς είχε πρόσωπον παιδίου πλήν οφθαλμούς ωραίους, 
βαθεΐς καί μελαγχολικούς, οφθαλμούς τριακονταετοΰς γυ
ναίκας.

—  Θά έπανιδωθώμεν άραγε ;
—  ’Ανήκω είς τήν θάλασσαν καί σύ ανήκεις είς τόν ου

ρανόν, είπε τό μελαγχροινόν φάντασμα καί χωρίς νά προσθέσή 
άλλο τι ώλίσθησε ταχέως επί τών ύδάτων καί ήκολούθησε 
τάς άδελφάς του.

Ή  Μαλγαρή έπέστρεψεν είς τό παλάτιον πλήν δεν ώμί- 
λησε περί τών νηρηίδων, ουτε ήρώτησε πλέον διατί τήν ά- 
πεμάκρυνον άπό τήν μουσικήν καί τήν ποίησιν.

Ά π ό  τής εσπέρας εκείνης ή Μαλγαρή δεν έμειδίασε πλέον 
άλλ’ έγένετο γλυκύτερα καί εύσεβεστέρα ακόμη· ούδείς ύπέ- 
φερεν είς τήν νήσον χωρίς εκείνη νά συμμερίζεται τάς όδύ- 
νας του, χωρίς νά τω φέρή παρηγοριάν καί έλεος. Είσήρχετο 
είς τάς κατοικίας τών πτωχών εκείνων ανθρώπων καί άκτίς 
έλπίδος είσήρχετο μ ετ ’ αυτής. ’Ενίοτε τό εσπέρας έπανηρ- 
χετο είς τόν μυστηριώδη κολπίσκον, πλήν ουδέποτε πλέον 
έπανεϊδε τάς νηρηίδας.

Δεκαεξαέτις ή Μαλγαρή ήτο ήδη τελεία γυνή κατά τε 
τήν καλλονήν καί τήν κομψότητα τοϋ αναστήματος της καί 
ή Κανταρίνα ήοχισε νά σκέπτεται άν δεν έπρεπε νά φρον
τιστή, οπως τή  έκλέξν) σύντροφον τοϋ βίου της. *0  ’Ιωάννης 
Κανταρίνης προ δύο ετών δεν είχεν έλθει είς τήν νήσον καί 
σπανίως έγραφε. Έλάμβανον ¿πιστολάς του μόνον οτε τό 
πλοϊον τών έμπορων Βορσάρη, μεταβαΐνον είς Σμύρνην, προσ- 
ήγγιζεν έκεΐ.

Μίαν ημέραν όμως τό πλοΐον δεν έφερεν έπιστολήν άλλά 
τήν φρικώδη εί'δησιν ότι πανώλης έλυμαίνετο τήν Βενετίαν. 
Ή  Κανταρίνα έμεινεν ως άπολελιθωμένη, άναλογισθεΐσα τόν 
κίνδυνον, δν διέτρεχεν ό σύζυγός της καί ή συνείδησίς της 
ήρχισε νά τήν έλέγχη σφοδρώς. Μυστικόν προαίσθημα τή έλε- 
γεν, οτι ¿κείνος θ’ άπέθνησκε χωρίς αυτη νά παρευρίσκεται 
είς τάς τελευταίας του στιγμάς· άλλ’ έτρόμαξεν έτι περισ
σότερον, δτε ή Μαλγαρή μέ τήν συνήθη γλυκύτητά της τή 
είπεν οτι τό χρέος των τάς έκάλει είς Βενετίαν.

Ή  Κανταρίνα έκυψε τήν κεφαλήν ώς ήθελε κύψει αυτήν 
προ τής θελήσεως τοϋ Θεοϋ καί μετά δεκαπέντε ημέρας αί 
δύο γυναίκες είσήρχοντο είς τό έν Βενετία παλάτιόν των, είς 
τό όποιον ό’ΙωάννηςΚανταρίνης είχεν άποθάνει τήν προηγουμέ- 
νην έκ της έπιδημίας. Ή  Κανταρίνα άπηλπίσθη καί έκλαυσε 
πολύ, έπρότεινε δέ είς τήν θυγατέρα της νά άναχο)ρήσωσιν 
αμέσως. Ά λ λ ’ ή κόρη, ήτις δέν είχεν έκβάλει κραυγάς απελ
πισίας, ήτις δέν είχε κλαύσει άπεκρίθη μετά σταθερότητος 
οτι έάν ό σύζυγος καί πατήρ των άπέθανεν έγκαταλελειμ- 
μενος, τό σφάλμα ήτο ίδικόν των καί έπρεπε νά έξιλεωθώσι· 
— Τό καθήκον μας ήδη,προσέθεσεν, είνε νά άφωσιωθώμεν είς 
τούς δυστυχείς ασθενείς, τούς υπό τοϋ λοιμοϋ προσβεβλημέ
νους.

*Η Κανταρίνα ένόμισεν οτι θ’ άπέθνησκεν άλλά δέν
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¿τόλμησε νά άντισταθή, διότι ή Μαλγαρή, όμιλοϋσα οδτως, 
είχεν υφος βασιλίσσης καί άγίας συνάμα.

Ή  Μαλγαρή ήρχισεν εύθύς τό έργον, οπερ έπέβαλεν είς 

έαυτήν. Οί δυστυχείς άσθενεϊς ύπό τών ιδίων αυτών συγγε
νών έγκαταλειπόμενοι, έσύροντο είς τάς οδούς οπως άποθά- 
νωσιν εκεί. Η Μαλγαρή, μέ τήν ουράνιον αυτής ωραιότητα, 
τήν γλυκεΐαν φωνήν της καί τάς λεπτάς αυτής χεΐρας, έπε-  
δίδετο είς πάσαν έργασίαν έβοήθει, ¿νοσήλευε πάντας άνευ 
διακρίσεως, έχυνεν είς δλων τάς καρδίας τής παρηγοριάς τό 
βάλσαμον·. Πτωχοί δέ καί πλούσιοι τήν ηύλόγουν καί τήν 
άπεκαλουν άγαθον αυτών άγγελον. Μεταξύ τών άσθενών 
της υπήρχε καί ξένος νεανίας,πτωχός μουσικός, έλθών έξ Ά ρ -  
κτου ίνα έξασκήσή έν Ίταλίρ: τήν τέχνην του· ώραϊον καί 
εύγενές παιδίον οπερ περιπαθώς ( τήν ήγάπησεν· ¿κείνη συγ- 
κεχυμένως πως έπαυσεν αίφνης νά τόν βλέπη. Κατόπιν, 
δτε ή φοβερά έπηδημία παρήλθεν, έσκέφθη πολύ δι’ αυτόν 
πλήν δέν τόν έπανεϊδε πλέον.

Ή  Δημοκρατία ¿τίμησε πολύ τήν γενναίαν παρθένον καί 
ό Δόγης έπραξε πλειότερα άκόμη· τή  προσέφερε τήν χεϊρά 
του. Ή  Κανταρίνα, παρά τούς ίδιους αυτής ένδοιασμούς, 
παρά τήν ψυχρότητα τής κόρης, ένόμιζεν δτι δέν ήτο καλόν 
νά άρνηθώσι τήν προσφοράν τοϋ Δόγη καί όμως ή Μαλγαρή 
τήν ήρνήθη· άστειευομένη δέ μόνον ύπεσχέθη νά ένδώση,άν ό 
Δόγης έπροίκιζεν ολας τάς πτωχάς τής Βενετίας κόρας καί 
άν έδιδε τά  πρός τό ζήν είς ολους τούς έπαίτας αύτής. Ό  
Δόγης έδέχθη πάντας τούς δοους της καί ή Μαλγαρή, παρά 
τήν πρός τόν γάμον άποστροφήν της, βλέπουσα οτι ή άπο- 
ποίησίς της έμελλε νά στέρηση άρτου καί χοερόες χιλιάδας 
άνθρώπων, ¿νόμισε καθήκον της νά θυσιασθή καί έθυσιάσθη.

*Όπως άπομακρύνή δσον τό δυνατόν τήν ημέραν τών γά- 
μων, άπητησε τήν τελευταίαν στιγμήν, ίνα τελεσθώσιν είς 
Σύρον. *0  Δόγης συνηνεσε καί οί μεμνηστευμένοι άνεχώρη-
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— ΤΑ ! δυστυχή Γοδεφρουά I άνέκραξεν 6 Ό -Φ ά ρ ελ , καλύπτων διά τη; 
χβιρος τους οφθαλμούς.

Άλλά δι ’ έκεΐνον μή φοδεΐσθε ποσώς, ©ά σας δείξω δτι ήςιζα κάτι τι. 
Εχω ανάγκην της δπολήψεώς σας και δταν άκούσητε τον φίλον σας νά μ ’ 

έπαινή ώς σύζυγον, θά διανοηθήτε ! Τό Κπραξεν "να μοι ύπακούση· καί δταν 
θά σας γράψη, ή Εδγενία άπέθανε....

—  Πρός θεοΰ, Εδγενία, φεισθήτέ μου ! ανέκραξε περίδακρυς ό Πατρί
κιος !

■— "Εχετε δίκαιον παρ’ ολίγον νά γείνω έκ νέου αισθηματική. Ά ς  χωρι- 
σθώμεν. Δι' δστάτην φοράν τά χείλη τής Εδγενίας Σωδάλ Ιπρόφερον τό μυ
στικόν τής καρδίας της, ματαίως προδοθέν. Χαίρετε !

Οταν δ νέος άπεμακρύνθη, ή νεάνις, λαδοϋσα τήν κεφαλήν της διά τών 
χειρών καί άναμιμνησκομένη παν δ,τι Ιλέ/θη μεταξύ αδτων, ή Κλάδε χ ώ 
ραν· δέν ήδυνήθην νά τω άποσπάσω ή όλίγην συμπάθειαν έψιθύρισεν.

Ο Πατρίκιος άναχωρήσας ήρχισε νά σκέπτεται περί Ιαυτοϊ σοδαρώς, άπό- 
φασιν εχων άκράδαντον νά άναχωρήση έκ Παρισίων τήν ιδίαν ήμέραν τοΰ 
ΐαμου της. Πρός τοΰτο ώφειλε νά Κξεύρη μικράν τινα θέσιν, καί τάς δαπά- 
νας τοϋ ταξειδίου,"καθόσον, έξ αισθήματος εΰνοήτου, οδδύλως έπεθύμει ν’ ά- 
πευθυνθή πρός τόν φίλον του.

Μή έρευνήσας Ιπ'ι μακράν, ώς έκ τών αποικιακών σχέσεών του, εδρεν

σαν έπί δύο πλοίων, συνοδευόμενοι ύπό πλήθους συγγενών, 
φίλων καί υπηρετών. Κατά τήν δευτέραν τοϋ ταξειδίου των 
νύκτα, νύκτα μαγευτικήν τοΰ Αύγούστου, καθ’ ήν ή αργυρά 
πανσέληνος αντανεκλάτο φαιδρώς έπί τής ήρεμούσης θαλάσ
σης,η Μαλγαρή άνέβη μ,όνη έπί τοΰ καταστρώματος ίνα από
λαυση τής δρόσου καί θαυμάσγι τήν μεγαλοπρέπειαν τής φύ- 
σεως. Έ κάθητο είς τήν πρώραν καί μελαγχολική παρετηρει 

την θαλασσαν δτε ένόμισεν δτι ναύτης τις ή'θελε νά τή όμιλήση 
και δεν ετολμα, έστράφη ΐνα τόν ένθαρρύνη.Άλλ’ όποια ύπήρ- 
ξεν η ε'κπληξίς της, δτε άνεγνώρισε τόν νεαρόν μουσικόν δστις 
ως εκ θαύματος διέφυγε τήν θανατηφόρον νόσον! ’Εκείνος 
επλησιασε δειλακαί τή  είπεν δτι ή αιφνίδια έγκατάλειψίς της 
τον είχε λυπήσει πολύ. Καί χωρίς νά άναμείνγ άπάντησίν 
τίθζ Αρχαίε νά ψάλλγι περιπαθώς άσμα αγάπης. *Η νεάνις 
κατεληφθη υπο υπερτάτης συγκινήσεως, ώσεί μαγνητισθεΐσα 
δε ηγεοθη τής θεσεως της καί διηυθύνθη πρός τό άπώτατον 
τοϋ πλοίου άκρον.

Μ ετ’ όλίγον δταν τό άσμα έπαυσε καί οί παρςστώτες άνε- 
ζητησαν τήν Μαλγαρήν είδον μόνον μακρόθεν λευκήν σκιάν 
χανομενην είς τό κϋμα. Τό τέκνον τοϋ άσματος έζήτησεν 
εις το δροσερον κϋμα τάφον αντάξιον τής καταγωγής της.

Κρύσταλλέ« Δασχαλοποΰλου (Χρυσοδέργηί

Ε ΓΕ ΡΓ Ε Τ ΙΚ Η  Ε Σ Π Ε ΡΙΣ  ΪΈ Ε Ρ  ΤΟΝ Π ΡΟ Σ Φ Γ Γ Π Ν
Τήν προσεχή Τετάρτην, 17ην τρ. μηνός, θά δοθή έπί τής έξέδρας τοϋ Νέου 

Φαλήρου φιλανθρωπική έσπερίς ύπέρ τών ένταΰθα προσφύγων γυναικοπαιδών.
Ό  σκοπό; βεδαίως τής Ισπερίδος είναι άξιος πάσης ύποστηρίξεως, έλπί- 

ζομεν δέ δτι καί ό τρόπος κκθ ’ 8ν θά διεξαχθή ή Ιορτή αυτη Κσται ανάλο
γος πρός τήν περίστασιν.

Ή  ίκτέλεσις μουσικής, άναμιμνησκούσης τάς τρομεράς περιπετείας άλλης 
Κρητικής Έπαναστάσεως, ή απαγγελία ποιήσεων, ώς τών τοϋ άειμνήστου 
Παράσχου, έν αίς εις σπαρακτικήν εικόνα περιγράφεται ή θέσις μητρός Κρήσ- 
ση?, ης τά τέκνα έκεΐ ίνώπιόν -της τά Κν'μετά τά άλλο ζώντα διεμελίσθησαν

ευκόλως θέσιν, ήν εις ήττον δραματικά; περιστάσεις ήθελε περιφρονήσει και 
τήν οποίαν παρεδέχετο νΰν ένθουσιωδώς. Έπρόκειτο περί έκμεταλλεύσεως δα
σών εν ’Αλγερία, παραχωρηθείσης'εΐς Ιταιρίαν, διαθέτουσαν κεφάλαια έκ πολ
λών έκατομμυρίων. Οί ευτυχείς ούτοι ζάπλουτοι Ιταΐροι, μηδόλως φροντίζον· 
τες νά Ιγκαταλείψωσι τά βουλεβάρτα καί τά μέγαρα αυτών διά τάς χαράδρας 
τοϋ Ατλαντος, ευχαρίστως θά άνέθετον τήν άντιπροσωπείαν εις ικανόν τινά 
καί ειδικόν άνδρα, συνειθισμένον καί είς τά θερμά κλίματα.

"Οθεν, τρεις ήμέρας μετά τήν έπίσκεψίν του πρός τήν Ευγενίαν, ό Πατρί
κιος ήτο ήδη μετά τών'Ικατομμυριούχων εις εύνοϊκάς συνεννοήσεις, και_συμ- 
φωνίας καί ό Γοδεφρουά μόνον κατά τήν ώραν τοϋ δείπνου Κδλεπε πλέον αυ
τόν είς τόν οΐκόν του καί ή μεταξύ αυτών συνδιάλεξις ήτο τόσον έστενοχωρη- 
μένη, ώστε άμφότεροι Κσπευδον ν’ άποσύρωνται είς τά δωμάτιά των.

Έ ν  τούτοις Ιφθασεν ή ήμέρα, καθ' ήν ή Ευγενία ϊμελλε|νά δώση τήν ορι
στικήν άπάντησίν της, δι' ήν σπουδαίως ό Πατρίκιος ήγωνία.

Έπανελθών τήν Ισπέραν, εδρε τόν Γοδεφρουά τοσοϋτον Ιξωργισμένον, το- 
σοΰτον ηλλοιωμένον, ώστε πρός στιγμήν έφοδήθη ότι αρνητική τφ έδόθη άπάν- 
τησις. Καί έπειδή έδι’σταζε νά έρωτήση, ·  μουσικός, χωρίς νά τείνη αύτώ ώς 
συνήθως τήν χεΐρα, είπε κεραυνοδολών αυτόν διά τοΰ βλέμματος.

—  Πώς μέ ένέπαιξας ;
Μ ετ’ άπεριγράπτου άποθαρρύνσεως ό Πατρίκιος ήρώτησε!
—  Σοί ήρνήθη τήν χεΐρά της ;
—  ”Ω  ! οχι ! Κσω ήσυχος. Τό πάν βαίνει ώς τό διωργάνωσες ! Τήν μετα- 

μεσημδρίαν, έπί παρουσία τής μητρός της, μή Κδωκε τήν χεΐρά της, προσ- 
θεΐσα, δτι αδυνατεί νά μοί δώση πλειότερον, διότι ή καρδία δέν τή ανήκει. 
Καί έγώ I ό ήλίθιος, ό γελοίος, σ’ έπαρηγόρουν δτι πολύ ταχέως έλησμονή- 
θης ! Πόσον θά ε’γελάσατε μέ τήν αφέλειάν μου ! Ώ σ τε ύπακούουσα είς σέ, 
συναινεΐ εις τόν γάμον μας. Ά λλά  μή φαντασθής δτι σοί πλέκω στεφάνους διά 
τήν αύταπάρνησίν σου ! Άπατάσαι ! Ά λλοι θά έξηπάτων τόν σύζυγον, σείς, 
τίμιοι είς τό είδός σας, αναμένετε τά μέλλον ! Διευθετώ έγώ τά πάντα, άπο-



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

παρά τού Ιχθρού, χαί παν άλλο σχετικόν πρός ταΰτα πρέπει νά άποτελέσουν 
τήν β*σιν του προγράμματος της Ιν λόγω Ισπερίδος.

Πλήν των δέκα δραχμών της είσπράξεως παρά των χεκλημένων, χαλόν 
είναι νά εξεγερθή καταλλήλως 6 ιίχτος χα'ι ή συμπάθεια χα’ι των παρισταμένων“ 
ότιος είς γενναιότερόν τι προβώσιν ύπέρ της ταλαιπωρούμενης χα'ι ηρωικής 
μεγαλονήσου.

Τ Π Ε Ρ  ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Έ ν ομ ίσχρεν  οτι θά ά[ρκει η έπίκλησίς ¡/.χς προς τάς Έ λ -  

¿ηνιδζς, οπως εκάστη τούτων σπευΟΥ) νά άποστείλγ) τν)ν υπέρ 
των προσφυγών συνδρ®ρ.ην της προς την Κεντρικήν Ε π ιτρ ο
πήν. Δυστυχώς ελάχιστος γυναικεία ονόριατα ενεγράφησο;ν 
ρέχρι σηριερον είς τούς καταλο'γους των εισφορών, χωρίς διά 
τούτο να είναι αί Έλληνίδες ούτε ολιγώτερον των άνδρών 
φιλάνθρωποι, ούτε ολιγώτερον αύτών πατριώτιδες.

Ή  συνήθεια της έν πασι διά σωματείων γυναικείας δρά- 
σεως, τ·ης παρά ώρισριένων προσώπων συστηματικής ένερ- 

γείας έπεκράτησε το'σον πολύ κατά τά τελευταία ταΰτα 
ετη, ωττε τ) μονομερής φιλανθρωπική γυναικεία ενέργεια νά 
άποδαίνγ προβληματική. Έπείσθημεν λοιπόν δτι έφ’δσον κα
ταλλήλως καί συστηματικως δεν γίνεται ενέργεια τις, έφ’ 
δσον σωματεϊο'ν τι δεν ιδρύεται καί υπέρ των άτυχων γυναι
κοπαιδών τής αιματοκυλισμένης Κρήτης, αί Έλληνίδες ελά
χιστα δύνανται νά πράζουν υπέρ αυτών.

Ευτυχώς δτι εύρέθησαν προ'σωπα άναλαμβάνοντα τήν σύ- 
στασιν Σωματείου Κυρίων, υπέρ τών προσφύγων. Τό σωμα- 
τεϊον τοΰτο θά άσχοληθή έπί του παρόντος άποκλειστικώς 
είς προμήθειαν ενδυμάτων καί φαρμάκων, τά όποια καί εδώ 
θά διανέμωνται καί είς τήν Κρήτην θά άποστέλλωνται. Θά 
είναι έν είδος Γυναικείου Έρυθρου Σταυροΰ, έκ τών τάζεων 
τοΰ οποίου καί νοσοκόμοι θά άποσταλώσιν είς Κρήτην προς 
νοσηλείαν καί περίθαλψιν των πληγωμένων.

Τά ονόματα τών άποτελεσουσών τό σωματεΓον τοΰτο Κυ
ριών θά δημοσιευθοΰν προσεχώς. Παρακαλοΰνται ομως από 
τοΰδε πόδσαι αί βουλόμεναι νά προσέλθωσιν αρωγοί είς τούς 
πρόσφυγας, νά άποστείλωσιν είς τό γραφεΐόν μας οΐαν δήπο
τε  συνδρομήν των. Άσπρόρρουχα, φορέματα, κλινοσκευάς, 
σκεπάσματα, έστω καί παλαιά, έστω καί μεταχειρισμένα, 
γίνονται δεκτά μ ετ ’ εύγνωμοσύνης.

Τό Σωματεΐον τοΰτο θά σχηματίσγ ύποεπιτροπάς είς τά 
μεγαλείτερα κέντρα τής Ε λλάδος καί τοΰ Έξωτερικοΰ, αϊ-, 
τινες θέλουν έργασθή διά τόν αύτόν σκοπόν.

Τά όνόματα τών άποστελλουσών οίαν δήποτε συνδρομήν 
ώς καί τό είδος τής συνδρομής θά άναγράφωνται είς τήν 
«Έ φ ημ. τών Κυριών», ώς καί είς μίαν έκ τών καθημερινών 
εφημερίδων.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
θία σ ο ς Β ερώ νη. Ε ιρ ή ν η  ή Κ α ρ π ιγ η σ ιώ τ ισ σ α .  Παρά τοΰ άξιολόγου 

τούτου βιάσου άνεβιβάσθη τήν εβδομάδα ταύτην άπό τή ς  σκηνής τ^ 

βραβευθεν έργον τοΰ νεαρού συγγραφίως κ. Γ .  Ά σπριώ του.

Τό έργον τοϋεο έμπνευσβέν ΰπό άμετρου καί ενθουσιώδους πατριω
τισμού, ένέχον δέ καί μεγάλην δόσιν λυρισμοϋ συγκινεϊ τδν θεατήν 
καί προοιωνίζεται άριστον δραματικόν στάδιον διά τδν νεαρδν συγγρα

φέα του.
θέα τρον Π ο ικ ιλ ιώ ν . Ή  Τ α ι ι α ν ή .  ’Επίσης έργον καλόν, άξιόλογον , 

καλλίτερα δε μελετημένον άναντιρρήτως ολως διάφορον θά προξενήση 

έντύπωσιν. Διά τοΰτο έπιφυλλασσόμεθα να έκφέρωμεν τήν περί τοΰ 
έργου τοΰ κ . Καρακάλου κρί^ΐν μας προσεχώς.

Ή  χομψότης καί ή στερεότης τών γυναικείων υποδημάτων του έν τη ήμε- 
τέρα πόλει διακεκριμένου τεχνίτου ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Τ Σ Α Μ Η  είς τοιαότην προή- 
χθη τελειότητα, ώστε ή Α . Υ . ή Πριγχίπισσα Σοφία Ιτίμησε τδν "Ελληνα 
τεχνίτην διά τής Υψηλής πελατείας της χαί τής υπερόχου τιμής « 'Υ ποδη
ματοποιού τής Αυλής τής Α. Υ . τής Πριγχιπίσσης Σοφίας».

σείρων τήν νέαν άπό τήν σκηνήν, τη δίδω έντιμον όνομα χαί τινα χρήματα, 
δέν έχω δέ ΰφος μαχροδΐου ανθρώπου, ώστε τδ παν θά σάς μειδιά είς τό μέλ
λον ! Καί άντε ή χόμησα Ό-Φάρελ νά σΰρηται έπί τών θεάτρων οπως χερ- 
δίζη τδν άρτον της, χαθίσταται μάλλον εύπαρρησίαστος με τά όνομα τού μου
σικού Γοδεφρουά. Λαμπρός συνδυασμός I

—  Όμολόγηαον, ότι δλα ταΰτα δεν εφεύρες δ Υδιος, εϊπεν δ Πατρίχιος ορ
γωθείς· νομίζω οτι άχοΰω ομιλούσαν τήν μητέρα Σωδάλ, χαί τούτο είναι ά- 
γενέστατον, φριχώδες !

'Ο ■ Γοδεφρουά, ταπεινωθείς, άπέστρεψε τούς οφθαλμούς, δ δέ νεανίας πλη
σίασα; αότάν χαί θέσας τήν χεΐρα έπί τού ώμου του :

—  Φίλε μου, είπεν, ε’ίμεθα δυστυχεί;, διότι ή παλαιά ήμών φιλία κινδυ
νεύει νά χλονισθή ίσχυρώς, ενεχα τής εύγενεστέρας τών γυναικών, τού θειοτέ- 
ρου τών πλασμάτων, καί τοΰτο ένω δέν είμαι αντεραστής σου· τί ήθελε συμδή 
εάν πράγματι ήμην τοιούτος; Άνάγχη λοιπόν, φίλε μου, νά μείνη ή φιλία 
αυτή ακλόνητος, έπάναγχες προσέτι νά φροντίση έκαστος περί τού μέλλοντος, 
καί πρδς τούτο δέον νά χωρισθώμεν. Ούτω δέ θά μείνης, σδ μέν μέ τήν συν
είδηση/ ήσυχον ότι δέν μέ παρεγνώρισας, εγώ δέ μέ τήν ίκανοποίησιν ότι δέν 
ΰπέστην τοιοδτον αδίκημα. "Αχουσον πρός τούτοι; έάν άποθάνης πρό εμού, 
σοί δρχίζομαι οτι ουδέποτε ή σύζυγός σου θά γείνη ϊδιχή μου. Μετά τήν δια- 
δεδαίωσίν μου ταύτην, ελπίζω νά μή φρονής πλέον δτι θά κερδοσκοπήσω έπί 
τής κληρονομιάς σου χαί έπί τού θανάτου σου.

—  Οδδέποτε θά χατανοήσης, άπήντησεν δ Γοδεφρουά, έπί μάλλον έξαπτό- 
μενος χαί μή τολμών ν’ άνεγείρη τήν κεφαλήν, πόσον ταπεινόν αισθάνομαι έ- 
μαυτόν Ινώπιόν σου- "Ηδη, μόνον δ έ'ρως εναπομένει μέγας έν έμοί, μέγας, 
χαί άσπιλος, άντιχαθιστών τήν τέχνην, ήτις ύπήρξεν ό θεός μου, ή ζωή μου, 
τό παν. Ευτυχώς δέ, δέν χωρίζομαι άπό τήν Ευγενίαν δι' εγκλήματος.

—  Καί οόδέν θά σέ χωρήση, προσέθησαν ό Φάρελ, φοβηθείς διά τήν νέαν 
ταύτην έξαψιν. Μετ’ ολίγον θά σοί άνήχη· ήσύχασον. Ά λ λ ’ ίνα χαταστήσης 
αυτήν εύτυχή, ώς αξίζει, πρέπει νά είσαι, καλός χαί δίκαιος.

"Ηδη άρχούσιν αί συγκινήσεις· έκαστος Ιξ ήμών έχει Γδιον χόχλον εν ώ θά 
άσχοληθή, σύ μέν πρός ετοιμασίαν τού υμεναίου σου, έγώ δέ πρός παρασκευήν 
τών τοΰ ταξειδίου μου.

— Πότε αναχωρείς ; πού υπάγεις ; ήρώτησεν έκπληκτος ό Άντώνιοςλ
—  Υ πάγω  είς ’Αλγερίαν νά κόπτω ξύλα, άνευ δαπάνης, μεταχειριζόμενος 

αντί κεφαλαίων, τήν κεφαλήν χαί τάς χεΐράς μου. ’Αλλά τήν φοράν ταύτην, 
θά επιτύχω.

— ΤΑ ! έψιθύριζεν ό ’Αντώνιος,θλίδων τά μέτωπόν του, έγώ σέ αναγκάζω νά 
μέ έγχαταλίπης διά νά αποκτήσω τήν γυναίκα έχείνην, θυσιάζω τόν μόνον μου 
φίλον ! Πώς ονομάζεται αότό, τό όποιον πράττω ;

—  Ά λλά  σό θά μέ έθυσίαζες πρός ίκανοποίησιν τών παθών σου ;
— "Ο χι, μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεού, άπήντησεν ο νεανίας· καί αί χαμηλο- 

φώνως προφερθεΐσαι λέξεις αύται υπήρξαν τό μόνον παράπονου όπερ άπηόθυνε 
τφ φίλω του· άλλ’ όσω βραχεία καί αν ύπήρξεν ή άπάντησις αδτη, είσεχώ- 
ρησε βαθέω; είς τήν χαρδίαν τοΰ ’Αντωνίου, όστις, έγερθείς όπως χάμη βήματά 
τινα έν τφ δωματίω, έχλονίσθη χαί έστηρίχθη έπί τής τραπέζης. Τό βλέμμα 
του τότε συνήντησε τήν μειδιώσαι εικόνα τής μητράς τοΰ Πατρικίου, τήν ο
ποίαν λαδών καί εύσεδάστως άσπασθείς, παρουσίασεν τό πολύτιμον έχεΐνο τε- 
χμήριον τώ υί<3 της. Λάδε αυτήν, τω είπε, οόδέν έχω πλέον δικαίωμα νά τήν 
φυλάττω. "Ηδη άφησόν με, έχω άνάγχην νά μείνω μόνος.

Καί οΰτω συνετελέσθη ό πρόσκαιρος χωρισμός των, μέχρι τής στιγμής καθ’ 
ήν έμελλον νά χωρισθώοιν αιωνίως.

—  Τρεις παρήλθον μαχραί δι’ άμφοτέρους έβδομάδες μέχρι τής τελέσεως 
τού γάμου, καθ’ ας ό μέν μουσικός διήρχετο τάς έσπέρας του πλησίον τής Ευ
γενίας, ό δέ Πατρίχιος μερίμνων νυχθημερόν περί άναριθμήτων λεπτομερειών 
τής άναχωρήσεως χαί έγκαταστάσεώς του έν ’Αλγερία.

(άκολουθεΤ).


