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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΑΙ
ΚαΛή ¡ιον ψί-Ιη,

'11 διακοπή τών επιστολών μ,ου, πριν ή συμ.πληρωσω την 
περιγοαφήν ολων τών εορτών τών άγωνων και τών πρόσω- 
πων,άτινα ετϊρο>ταγο)νΐ'7ΤΥ)'7<κν εις αυτους,εχ.ιντ)'7ε οιχ,αιως ττ]ν 
έκπληξίν σου. Οΰτω τά παράπονά σου, ώς καί τών καλών 
άναγνωστριών μ.ου, αίτινες διαμ,αρτύρονται διά τήν ημιτελή 
αυτήν, ώς πολύ φυσικά την ωνομασες, εργασίαν, είναι πολυ 
δικαιολογημένα, ό'χι όμ.ως καί ή ύπόθεσις ότι ήδυνάμην νά 

σάς άφήσω είς το μ.έσον.
Καθώς είδες αί έπιστολαί μου αύται είχον καταντήσει 

πολύ μακροσκελείς Προς συμ.πληρωσιν δε τών εκ τών αγω

νων εντυπώσεων μ.ου δέν θά μ.οι ή’οκουν ισως πεντε η ες τοι- 
ται ά π α ν τ α  γ οναα/, τών οποίων έκαστη θα κατελαμβανε τα 
τρία τέταρτα τής «Έφημ.. τών Κυριών». ’Αφίνω ότι θα εφη- 
κολούθουν νά ομιλώ διά τούς άγώνας και τον προσεχή ισως 
Ιούλιον άκόμη, θέμ.α ολίγον παράκαιρον τότε πλέον. Έκτος 
όμως αύτοΰ ή «Έφηαερίς τών Κυριών», ΐνα άνταποκρινηται 
μέ τον τίτλον της, άνάγκη νά παρακολουθώ τά ζητήματα τής 
ήμέρας καί είς αύτά νά κρατ-η ένημέρους τάς άναγνωστρίας 
η ς .  Οΰτω το ζήτημ.α τών «Ρραφουσών Ελληνιδων» δεν η- 

δΰνάτο νά μέ άφήση άδιάφορον, ώς καί τ ό . ζητημα τοϋ Διε-

θνοΰς Συνεδυίου τών Γυναικώνκαί τό τής συστασεως τοΰ Παι- 
δικοϋ Νοσοκομείου παρά τής πριγκιπισσης Σόφιας, ητις 
πρό μηνός όλου μοί είχεν άναθεσει να γράψω και να προσκα- 
λέσω ύπό τάς σημαίας της δσας θέλουν να εργασθοΰν δια τα 
μικρά καί τήν οποίαν ολαι αί γυναίκες μέ καρδιάν οφείλουν νά 

βοηθήσουν είς τό ώραϊον αύτό έ’ργον της.
Άπεφάσισα λοιπόν νά έκδώσω είς ιδιαίτερον βιβλίον τάς 

περί ’Αγώνων έπιστολάς μου, έν αίς θά ί'δης ό'χι μόνον τήν 
συνέχειαν καί τό τέλος τών εορτών, αλλα και τας εικόνας 
όλων τών νικητών καί πρωταγωνιστών καί τά άτεχνα στιγ
μιότυπα, τά όποια ¿σκιαγράφησα κατά τό δοθέν σοι ή'δη υπό
δειγμα μιάς ή δύο φυσιογνωμιών, ό)ς τής τοΰ κ. Φιλήμ,ονος 

καί τοΰ κ. Βικελα.
Ώ σ τ ε  ιδού ότι λύεται εύκόλως καί τό ζήτημα αύτό διά 

τό όποιον τόσας ή'κουσα διαμαρτυρίας καί παράπονα. Τώρα, 
καλή μου φίλη, έπειδή βλέπω ότι σοί αρέσει αύτό τό είδος 
τής άλληλογραφίας, μέ άνοικτάς έπιστολάς καί ότι τήν γνώ- 
μ.ην σου συμ.μ.ερίζονται τοσαι αλλαι ακόμη, θα εξακολουθήσω 
νά σέ κοατώ ένήμεοον τών άπασχολούντων τον γυναικεΐον 
κύκλον αας ζητημάτων ώς καί των οπωσδήποτε άξιων λογου 
καθημερινών έντυπώσεων μου διά τοΰ τροπου τουτου.

Τήν συνήθειαν τών τίτλων δέν θά μ.οί άφαιρέσης, άν καί 
πρώτη έγώ αναγνωρίζω πόσον άνάρμοστον είναι να υποβαλλη 
τις τό έπιστολικόν ΰφος του είς τοιοΰτο άκαταλογιστον συ- 
στηυ.α. ’Αλλά μόνον διά τοιούτου τρόπου, μόνον διά τοιου- 
του χαλινοΰ, είς τήν άχαλίνωτον φαντασίαν μ.ου θά κατορθώ- 
σης νά έ'χγις πλήρη τήν εικόνα μιάς οίασδήποτε κοινωνικής 
σελίδος, ήν θά θελήσω νά σοί περιγράψω.

Καί μίαν άλλην συμ.φωνιαν άκομη. Δεν θα απαίτησης βε
βαίως κατά σειράν καί ήμερομ.ηνιαν να σοι εκθεσω τα διατρε- 
χοντα. Ούδέποτε υπήρξα άπόλυτος τής μεθοδικής τάξεως ο
παδός, άλλ’ ού'τε τών άριθμών καί χρονολογιών λάτρις. "Οταν
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ήμην μαθήτρια* τούς βαθμούς μου κατέστρεφε πάντοτε εν 
σχεδόν καλώς τής άριθμητικής καί μία στραβή γραμμή τής 
ιχνογραφίας μου. “Υστερον αύταί αί χρονολογίαι καί αί ήμε- 
ρομνινίαι δεν είξεύρω καί έγώ εις τί μας ώφελοΰ'. Να με- 
τρώμεν τον χρόνον, ό όποιος δέν έχει τέλος όταν πονώμεν 
καί ό όποιος πετά όταν εύτυχώμεν ; Να μή λησμονώμεν ότι 
ή ζωή μας είναι καί αυτή μετρημέν·/) μαθηματικώτατα καί 
ότι έφ’ οσον παρεοχωνται αί ήμέραι, πλησιάζομεν πρός τό 
γήρας μέ τάς άπαισίας ρυτίδας του καί τούς άπαισιωτέοους 
πόνους του καί πρός τόν τάφον επειτα με τήν μαύρην καί ύ- 
γράν καί πλήρη σκωλήκων βρωμερών συνοδείαν του ; Βλέπεις 
ότι οί μή άγαπώντες τήν αριθμητικήν καί τήν απόλυτον με- 
θοδικότητα τής ζωής έχουν καί αυτοί τάς έλαφρυντικάς πε
ριστάσεις των.

Έ ά ν  δεν έφοβούμην μάλιστα οτι ή περί άριθμών παρέκβα- 
σίς μου θά άπέβαινε πολύ μακρά, θά προσέθετα ότι οί αριθμοί 
αυτοί, με τάς άτελευτήτους καμπύλας των καί τά ώς φονικάς 
συσκευάς εντόμων οξείας ή άγγιστροειδεΐς κορυφάς των, ομοιά
ζουν, παρατασσόμενοι, μέ άλυσιν, εντός τής οποίας αλύπητα 
δε σμεύεται ή ελευθερία καί των ατόμων καί των κοινωνιών. 
Μέ αυτούς δεσμεύεται ό χρόνος ό ατελεύτητος, ι/έ αυτούς ή 
ηλικία, μέ αυτούς οί opot τής ζωής, μέ αυτούς ή ευτυχία, μέ 
αυτούς καί ή υπαρξις, μέ αυτούς καί ό θάνατος. ’Ιδού διατί 
δέν τούς άγαπώ, άλλ’ ού'τε έννοώ νά ύποδουλο)θω εις τά όρια, 
τά όποια χαράττουν παντού καί πάντοτε, τουλάχιστον κατά 
τάς ώρας, καθ’ οίς συνομιλώ μαζή σου.

'Η π ρώ τη  Μαΐον

Καί εδώ αριθμός ως έπικεφαλίς. Καλά λέγει ή παροιμία, 
«δέν αποφεύγει τις ποτέ ό,τι φοβήται». Ά λ λ ’ ή πρώτη 

αυτή Μαίου, τό έλάχισον αυτό του χρόνου πολλοστημόριου, 
μας ενθυμίζει τουλάχιστον πάντοτε μίαν ώραίαν στιγμήν τής 
ζωής, μίαν επίσημον εορτήν του κόσμου τών χρωμάτων καί 
τών αρωμάτων, του κόσμου τών άνθεων, εις όν ή φύσις έξήν- 
τλησεν όλην τήν τελειότητα τής αισθητικής δυνάμεώς της, 
ολην τήν καλλιτεχνικήν της γονιμότητα. Δέν είξεύρω ποιος 
ήτον ό εγωιστής, όστις είπε πρώτος, οτι ό άνθρωπος εί/αι 
τό τελειότερου δημιούργημα του κόσμου.

’Εγώ , εάν έζητεΐτο ή γνώμη μου, θά άπεφαινόμην άναν- 
τιρρήτως ύπέρ τών άνθέων. Σκορπίζουν εύτυχίαν, αγνότητα, 
κάλλος, ευωδίαν. Στεφανόνουν τήν χαράν μας, ανακουφίζουν 
την λύπην μ.ας, όταν επί προσφιλών νεκρών καί επί προώρως 
άνοιχθεντων τάφων καλύπτουν μέ τήν ώραίαν καί άσπιλον 
καί ευώδη παρουσίαν των τήν μαύρην, τήν ψυχράν, τήν άπαι- 
σίαν του θανάτου εικόνα.

Λοιπόν τήν π ρ ιό την αυτήν του Μαίου τήν άγαπώ πάντοτε 
καί μοί αρέσει νά τήν διέρχωμαι, όσον τό δυνατόν πλησιέ- 
στερα με τήν φύσιν καί μακρύτερα άπό τόν κόσμον καί τήν 
κίνησιν καί τήν ζωηρότητά του.

Ά λ λ ’ οί κήποι καί τά προάστεια τών Αθηνών, κατά τήν 
ημέραν αύτήν, πλημμυοοϋν άπό ανθρώπους, οί όποιοι επισκιά
ζουν τό κάλλος τής εξοχής, καταπατούν άπόνως τά έορτά- 
ζοντα άνθη, θερίζουν ανηλεώς καί άπορφανόνουν τούς μίσχους 
καί τά στελέχη των άπό τά ωραιότερα στολίσματά των.

’Ιδού διατί εις στενώτατον κύκλον οικείων άπεφασίσθη νά 
διημερεύσωμεν τήν πρώτην του Μαίου αύτοΰ εις Πεντέλην. 
Ά λ λ ά  τί αλλόκοτος, τί περίεργος αυτή ή Πρωτομαγιά. Ή  

φύσις, φίλη μου, έ'φερεν ογί τό σύνηθες φόρεμα τής άνοίξει»ς, 
τό όποιον τόσον πολύ έψαλαν οί ποιηταί, άλλά χειυ.ερινήν 
εντελώς στολήν, ύπό ουρανόν σχεδόν μολύβδινον. Έ κ ε ΐ  μά
λιστα επάνω εις τάς τοπικώς φαιάς καί τοπικώς λεύκάς ρά- 

χεις του ΙΙεντελικοΟ, εκεί εις τήν μικράν τοϋ-βουνοϋ χαρά
δραν, εις τήν όποιαν ή Μονή,μέ τό μικρόν δάσος της καί τούς 
ολίγους καλ-γηρους τη ;,  είναι έρριμμένη, τό ψύχος ήτο τόσοι 
δριμύ, ¿ύστε μόνον μέ δίπλα χειμερινά επανωφόρια ήδύνατό 
τις νά έπιχειρήσν) άκίνδυνον έκ του μοναστηριού έ'ξοδον.

Τά καϋμένα τά άνθάκια τών αγρών ! Τί μελαγχολικήν 
εορτήν είχον φέτος. Τά ερυθρά νομίζεις ότι είχον γείνει με
λανά άπό τό ψϋχος. Τά  ίόχροα καί τά κυανά καί τά ρόδινα 
καί τά λευκά είχον όλα τό υπωχρον εκείνο χρώμα, τό όποιον 
ζωγραφίζει τό πρόσωπον άναιμικής καί έξηντλημένης παιδί
σκης."Ελειπε καί άπό αύτά ή θερμότης, καί ή ζωή, τήν όποιαν 
ό ψυχρός, ό παγερός βορράς τοϊς άφγρει. Καί έκλιναν πρός 
τά κάτω τάς μικράς κεφαλάς των, παραπονεμένα, λυπημένα, 
συγκρατούμενα άπό τών μικρών μίσχων των μέ άληθή αγω
νίαν. τόσον ορμητικός έπνεεν ό άνεμος καί τόσον ή κατα
στρεπτική πνοή του τά άνέστρεφε καί τά έσπρωχνεν άλύ- 
πητα πότε άπ’ έδώ καί πότε άπ’ έκεΐ. Σέ βεβαιώ, φίλη μ,ου, 
ότι εις κάθε άπότομον κυματισμόν των, εις κάθε δηλητη
ριώδη ·ών μαινομένων στοιχείων συρ’.γμόν, σκορπιζόμενον άνά 
τό άπειρον, ως σάλπισμα κινδύνου, ήσθανόμην άληθή φρικία- 
σιν καθ’ ολον μου τό σώμα. Καί μηχανικώς έκλειον τούς 
οφθαλμούς, ίνα μή ΐδω κατά τήν στιγμήν έκε’νην άποσπώ- 
μενον σκληρά καί έκσφενδονιζόμενον μακράν κανέν λεπτεπί- 
λεπτον καί τρυφερόν μικρόν κόσμημα άπό τήν σμαραγδίνην 
πυξίδα τής μεγάλης αύ'ής μητρός φύσεως.

Ή  φίλη μου — διότι εννοείς, είχε λάβει μέρος εις - ήν εκ
δρομήν αύτήν,— ήτο βεβαίως μακράν άπό του νά στενάζν) καί 
νά μ.υρολογή διά τό άτελείωτον αυτό καί άγωνιώδες ψυχορ- 
ράγημα τών άνθέων. Τό ονειροπόλημά της περιεστρέφετο εις 
μίαν καλώς καίουσαν θερμάστραν καί εις έν πυριφλεγές 
σαμοβάρι,άπό του όποιου, ως νέκταρ ζωής καί θερμότητος, θά 
έξεχύνετο τό ύποχρυσίζον, τό διαυγές τέϊον, τό ποτόν τοϋτο 
τών βορείων λαών, τό άναπληροΟν τήν άπό του ήλιου των 
έλλείπουσαν θερμότητα. Τό ισχυρόν ήμισύ μου, τό όποιον 
κατά τά τελευταία αύτά έτη έχει γίνει πολύ ποιητικώτε- 
ρον άφ’ όσον τό ¿γνώριζες, έφαίνετο μετέχοντής μελαγχολίας 
τής φύσεως. του πόνου τών άγρών, του στεναγμού τής τόσα 
μυστήρια άγνώστου γλώσσης άντιλαλούσης ήχους. Καί μόνον 
αί άντιπροσωπεύουσαι τήν ζωηράν τής "Ηβης θεότητα, έμε
ναν άδιάφοροι εις ολα καί δι’ όλα, τρέχουσαι άμέριμνοι, ά- 
γωνιζόμεναι εις τόν δρόμον καί εις το άλμα, γελώσαι, θορυ- 
βοϋσαι, άδουσαι.

Τό γεΰμα κατά τήν καθιερωθεΐσαν συνήθειαν τής πρώτης 
Μαίου παρετέθη εις τό ύπαιθρον μέ όλον τό ψϋχος καί μέ 
λον τόν άνεμον. Άνεκαλύψαμεν, φίλη μου, μετά πολλάς το- 

πογραφικάς μελέτας καί συνδιασκέψεις έν μικρόν τοπίον, πε- 
ριεστοιχισμένον άπό άιραΐα δένδρα καί θάμνους, καί έκεΐ, έπί 
τής καταπρασίνης χλόης, ήπλώθη τό λευκόν τραπεζομάνδυ-
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χον, του όποιου ή χιονώδης αίγλη διέγοαφεν εις ωραίας γρκμ- 
μάς τό όλοπράσινον γύρω μας πλαίσιον.

Μάγειρος— ίΐηιιοιίιογράώος
Βλέπεις οτι δέν προτίθεμαι νά σοί ομιλήσω διόλου περι 

φιλολόγων καί συγγραφέων γυναικών, διότι φοβούμαι μήπως 
ταράξω νά νιϋρα κανενός μεγάλου ή καί μικρού κριτικού ! 
Τουναντίον θά σοί παρουσιάσω τήν φίλην σου, ή όποία άπό 
δεκαετίας τώρα τακτικώς καί άνελλιπέστατα μελανόνει χαρ
τιά, ύπό τήν άλλην μορφήν, διά τήν όποιαν άληθώς σεμνυ- 
νεται: τήν μορφήν τής μαγείρου. Σέ παρακαλώ νά μή συνο- 
φρυοϋσαι καί νά μή σοί φανή καθόλου οτι τό γράμμα μου 
αύτό άποπνέει άλλην οσμήν ή τήν του εύνοουμενου μου άρω- 

ματος, τής ι'ριδος.
Είμαι, φίλη μου, ή μάγειρος τών έκτάκτων περιστάσεων. 

Τών έκδρομών, τών έπισήμων γευμάτων, τών μεταμεσονυ
κτίων δείπνων. Έ κ ε ΐ  άπαιτεΐται τέχνη μαγειρική, εις τήν 
όποιαν καί τά καλλίτερά μας cordon bleu μένουν πάντοτε 
¿π ίσω .'Έ κεΐ ή οικοδέσποινα οφείλει νά βά.ΐτ) χ έ ρ ι  κατά τό 
κοινώς λεγόμενον.

Τώρα δέν ε ’.ξεύοω άν όλατ, οσας ήκουσας έσχάτως νά φω
νάζουν πρός όλον τόν κόσμον, οτι είναι ύπέρ του οίκοκυριοϋ 
καί ότι θέλουν τήν γυναίκα οικοκυράν, δέν είξεύρω άν ποτέ 
των, 3ν δχι εις τάς έκτάκτους άλλά καί εις τάς μή έκτά- 
κτους περιστάσεις έβρασαν έστω καί έν αύγόν.

’Εκείνο τό όποιον είξεύρω είναι, ότι μία νοήμων καί πρα
κτική οικοδέσποινα δύναται νά μάθr¡ νά μαγειρεύγ έντός ενός 
μηνός τό βραδύτερον, καί ότι, ή άληθώς έννοοϋσα νά κανο- 
νίζγ καί διαθέτη) καλώς τόν καιρόν της, εύρίσκει καιρόν νά 
επισκέπτεται έναλλάξ καί τό γραφεΐον, καί τό μαγειρεΐον 
καί τό καλλιτεχνικόν έργαστήριον καί τήν αίθουσαν.

Τό έξοχικόν μας γεϋμα λοιπόν ήτο ολον έργον τών χειρών 
μου καί υπήρξαν οί άποφανθέντες ότι ήδύνατο νά κάμη τιμήν 
καί εις τήν έπιστημονικωτέραν μάγειρον.Σέ βεβαιώ δέ ότι κρι
τική τοαύτη, άπό στόματος άνδρών μή μ,αγείρων έκφερομενη, 
μοί έφάνη πολύ είλικρινεστέρα άπό όλας τάς κριτικάς τών 
γραφόντων, τάς όποία; άνέγνωσας βέβαια αύτάς τάς ήμ.ερας 
εις τά κομα^τάκια τών έφημερίδων, τά όποια σοί έστειλα.

Τό γεϋμά μας συνοόδευσε μαϋρος χωρικός άρτος, δηλαδή 
ζυμωμένος μέ χεΐοας γυναικείας καί κατεσκευασμ.ένος άπό 
γνήσιον καί άδολον σίτον. Δέν είξεύρεις, φίλη μου, πόσην γευ- 

στικότητα, πόσην ζωτικότητα, πόσην γλύκαν έχει τό ψωμ.ί 
αύτό. Σέ βεβαιώ ότι έάν δέν ύπήρχον τόσα άλ">α πράγματα, 
τά όποια ημείς αί γυναίκες τών πόλεων έχομ.εν νά ζηλεύ- 
ωμεν άπό τάς χωρικάς, τό ψωμί των θά ή'ρκει ίνα κινήση 
τόν φθόνον μ,ας. Ή  έξωτερική βέβαια δψις του δέν παρου
σιάζει τό ώχρορρόδινον έκεΐνο χρώμ.α, τό όποιον ώς ψυμιθί- 
ωμα έχουν τά ζυθοζυμωμ.ένα ψωμ.άκια τών γερμ.ανικών φούρ
νων. Ά λ λ ’ ουτε ροκανίζεται, ώς τραγανόν παξιμ.άδι, ό γϋρός 
σου καί ή ψίχα του δέν έχει τάς μεγάλας έκείνας λεύκάς 
τρύπας, αί όποΐαι προδίδουν τήν παντελή έλλειψιν γνησίου 
σιταλεύρου. Δέν είναι τέλος πάντων,μία φούσκα ροδοκόκκινη, 
γεμάτη άέρα, ώς είναι όλα τά ψευδή, τά νόθα πράγματα μέ 
σα όποια οί έκμεταλλευταί του πολιτισμού κολακεύουν τάς 
χαίδευμένας αισθήσεις μας, έπί βλάβη πάντοτε τών στομά
χων καί τών θυλακίων μας.

Είναι άσχημον, άκομ-ψον, έξωτερικώς μαϋρον καί βαρύ 
καί ογκώδες τό χωρικόν ψωμά, άλλ’ ένέχει δλην τήν θρεπτι
κήν του σίτου ούσίαν, ολην τήν γλυκύτητα καί τήν αγνότητα 
του λευκοϋ εκείνου χυμοϋ, τόν όποιον δυ-'άμεθα νά όνομά- 
σωμεν γάλα του σίτου. 'Ομοιάζει ολίγον τό ψωμί αύτό μέ 
τούς χωρικούς μας. Έξωτερικώς άξεστοι, άκαλλώπιστοι, ά- 
περιποίητοι, άλλ’ έσωτερικώς όλοι καρδιά καί καλωσύνη, 
όλοι ειλικρίνεια καί άγάπη.

Ή  Α ύτοκράτειρα εις τη ν  β ιβ λ ιο θ ή κ η ν .

Βλέπεις ό περί άταξίας πρόλογός μου είναι πολύ καλά δι
καιολογημένος. Ά π ό  τήν Πεντέλην καί τόν άγροτικόν βίον 
έως τήν Βιβλιοθήκην τών Κυριών καί τήν Αύτοκράτειραν 
Φρειδερίκου, τό άλμ,α είναι τολύ μ,έγα. Ά λ λ ά  μ,ή λησμο- 
νής ότι τά άλματα είναι εις τήν ήμ,ερησίαν διάταξιν. "Ε 
πειτα δεν βλέπω κατά τί δύναται νά βλάψη ή νοερά αύτή 
άπό τά βουνά εις τάς πόλεις περιπλάνησίς μας. “Υστερον 
μάλιστα, άπό τό ψϋχος έκεΐνο τής Πεντέλης, νά έπισκέπτε- 
σαι μίαν μικράν αίθουσαν, μέ Αγγλικήν εύμ,άρειαν διεσκευ- 
ασμένην, άιτό τό βάθος τής όποιας άκούεται πάντοτε ό ποι
ητικός ψιθυρισμός τοΰ κοχλάζοντος υδατος καί τών τεϊοφόρων 
κυπέλλων καί κοχλιαρίων αί μουσικαί συγκρούσεις, άποτελεΐ 
άντίθεσιν εύχάριστον καί πολύ, πολύ έπαγωγόν

Λοιπόν, φίλη μου, ή Αύτοκράτειρα Φρειδερίκου, ή μεγάλη 
αύτή σύζυγος ενός μεγάλου έστεμμένου ήρωος καί μ,άρτυρος, 
εύρίσκεται εις τήν πόλιν μ,ας άπό μηνός ήδη. Βλέπεις ότι 
όσον ύψηλά καί άν κάθηται μία γυνή, όσον φωτεινή καί αν 
είναι ή αίγλη, ήν έκπέμπει τό διάδημ,α τό όποιον φέρει έπί 
τής κεφαλής, είναι προ παντός ύποτεταγμένη εις τούς νόμους 
τής φύσεως. Καί οί νόμοι είναι οί αύτοί δι’ ολας, έξ ίσου έ- 
πιτακτικοί, όταν μάλιστα άπορρέουν άπό τό μητρικόν φίλ— 
τοον.

Ή  αύτοκράτειρα λοιπόν μάς ήλθεν άποκλειστικξις διά νά 
εχη) τήν χαράν νά δεχθή πρώτη εις τάς άγκάλας της τήν 
μ,ικράν κόρην τής θυγατρός της καί διά νά συμμ,ερισθή τούς 
οδυνηρούς πόνους τής μητρότητος τής πριγκιπισσης Σοφίας. 
Μάλιστα νά τούς συμμ,ερισθή. Διότι αί μητέρες πονοΰν πάν
τοτε μαζή μέ τά παιδιά των καί αί όδύναι τούτων είναι 
πολύ μ.ετριώτεραι, όταν τό καταπονημ,ένον σώμά των στηρί
ζεται εις τήν μητρικήν άγκάλην.

Δέν εύρίσκω, φίλη μου, σοφιοτέραν ιδέαν καί ώραιοτέραν 
φράσιν έκείνης, ήν έξεστόμισε γυναικεΐον στόμα καί έγραψεν 
ό κάλαμος, τής μεγάλης έκείνης έπιστολογράφου Σεβινιέ, 
άπευθυνομένης πρός τήν πάσχουσαν κόρην της: πονώ εις  τό 

στήθος σου .
Λοιπόν άφοϋ ή ήγεμονίς μας δέν πονεΐ πλέον καί ή μικρά 

νεογέννητος πριγκίπισσα κοιμάται παχουλή καί μέ έσφιγμ.έ- 
νουςτούς ροδινούς γρόνθους της μέσα εις τά άφρώδη τρίχαπτα, 
ώς δύο μικρά ήμιανοιγμένα ρόδα έντός διατρήτου χαρτοθήκης, 
ή έστεμμένη μάμμη ευρίσκει καιρόν νά περιφέρεται άμέριμ.νος 
εις τήν πόλιν καί νά έπισκέρτεται ο,τι καλόν, ό,τι εύ'μορ- 
φον, ό,τι προοδευτικόν έ'χομεν νά έπιδείξωμ,εν.

Φυσικόν ήτο νά έπισκεφθή καί τήν βιβλιοθήκην τών Κυ
ριών, άφοϋ μάλιστα ή έτέρα τών διευθυντριών της είναι Ά γ -  
γλίς καί άφοϋ τόσον δαψιλώς καί πλουσίως άντιπροσωπεύε-
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ται έν αυτί) ή Α γγλική  φιλολογία. Ά λ λ ’ η έπίσκεψίς της έ- 
γινενέντελώς άνεπισήμ.ως, άπλούστατα, αφελέστατα ώς της 
πρώτης τυχούσης άστής. Έπληροφορήθη μ.ετά πολλοΰ ενδια
φέροντος περί παντός δ,τι ανάγεται εις την βιβλιοθήκην ταύ- 
την καί έξέφρασεν αληθή θαυμασμόν διά την πλουσίαν των 
εκλεκτών συγγραμμάτων εκλογήν καί την τόσω ταχεΐαν 
προ'οδον των εργασιών της βιβλιοθήκης. Ή  τιυ.ή βεβαίως τής 
επιτυχούς ταύτης λειτουργίας οφείλεται εις τάς διευθύντριας, 
άλλα καί εις τό ’Αθηναϊκόν κοινο’ν, τό όποιον πάντοτε ενι
σχύει καί υποστηρίζει παν καλο'ν.

Άλλ.’ ή αύτοκράτειρα δεν ήρκέσθη μ.όνον είς επαίνους κα^ 
συγχαρητήρια, πράγματα ολίγον άφγρημένα δν καί βαρύ- 
νοντα μεγάλως επί της έκτιμήσεως του κοινού· Θά σάς στεί- 
λω καί εγώ βιβλία, εάν μοι δίδητε την άδειαν, ειπεν, εν
νοούσα νά καταστήσγ μάλλον άπτήν, μάλλον συγκεκριμένην 
την πρός την βιβλιοθήκην συμπάθειάν της.

Καί ουτω εις τό μέλλον ή βιβλιοθήκη των Κυρίων θά πε
ρί βάλ,λε ται μέ την προστασίαν καί ύποστήριξιν της μάλλον 
σοφής καί άνεπτυγμ.ένης των έστεμμ.ένων της Ευρώπης γυ
ναικείων κεφαλών. Καί ήμεΐς θά έχωμεν την τιμήν νά άνα- 
γινωσκωμεν βιβλία, τά όποια αί χεΐρες τής Αυτής Μεγα- 
λειότητος ¿φυλλομέτρησαν καί επί των οποίων ή μεγάλη διά- 
νοιά της έφιλοσο'φησεν.

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α !  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι  

Γ ' .

Δεν πρόκειται βεβαίως ένταΰθα περί ιστορικής έπιθεωρή- 
σεως τής διατηοήσεως των αρχαίων παιδαγωγικών αρχών, ε
πιθυμούσα όμως νκ καταδείξω διά ποιους λόγους οί νεώτεροι 
παιδαγωγοί ήναγκάσθησαν ν’ άναζητήσωσι καί ν’ άνεύοωσιν 
αυτας εκ νεου, αφού προϋπήρχον γνωσταί, συνοπτικώτατα α
ναφέρω, δτι επί μακράν σειράν αιώνων αί άλήθειαι αύται ού 
μονον δεν εφηομόζοντο αλλά καί ολω; έλησμονήθησαν. Διε- 
φυλάχθησαν όμως ευτυχώς, τεθαμμέναι μετά των περιεχόν- 
των αύτάς χειρογράφων, εντός των κελλίων των Μονών, ως 
καί τοσοϋτοι άλλοι θησαυροί τής δόξης των προγόνων ημών.

"Όπως δέ μετά την δύσιν του ήλιου επέρχεται ό ζόφος τής 
νυκτ.ός, ουτω, μετά την έξαφάνισιν των ζωογόνων εκείνων α
ληθειών, επήλθε το βαθύ ¿'κείνο σκότος των μ.έσων αιώνων 
καί ή κατά πάντα όπισθοδρόμησις, ήν παρηκολούθησεν ή δια
φθορά καί ή βαρβκρότης, δηλ. ή στρέβλωσις καί παράβασις 
δλων των νόμων τής φύσεως.

Έ ν  τούτοις έξ αυτών των ταπεινών κελλίων τών Μονών 
ή'ρχισε πάλιν νά ύποφώσκ·/] τό λυκόφως τής υ.αθήσεως καί ν’ 
άποκαλύπτωνται βαθμηδόν οί αίόίνιοι νόμοι καί αί έν αύτοΐς 
θεϊαι άλήθειαι εις τά κατά την έποχήν ¿κείνην άναδιφώντα 
τά χειρόγραφα έκλεκτά πνεύματα.

Ήοχισαν τότε νά σπουδάζωσι την φύσιν, αλλά παραδό- 
ζο>ς πώς, εν μονοις τοΐς χειρογράφοις, άνευ τής έλαχίστης έ- 
φαομογής εις τά καθ’ έκάστην περί αυτούς ζωηρότατα έαφα- 
νιζόμενα φυσικά φαινόμενα.

Συνεπεια της τοιαυτης μελετης ήτο, δτι την έποχήν του 
σκοτους και τής αμαθειας διεδεχθη ή τής ύπερτιμήσεως τών

γραμμάτων, έξ ής έπήλθε διά τό πολύ πλήθος ή έποχή τής 
ήμιμαθείας καί τής σχολαστικότητος.

Ή  μονομερής αυτη έν τή εκπαιδεύσει τάσις διήρκεσε μέ
χρι του Γάλλου φιλοσόφου καί παιδαγωγού Ρουσσώ (παρ’ 
ήαΐν δ’ έπικρατεΐ έ'τι καί νυν). ”Όθεν καί έν τοΐς σχολείοις 
τής έποχής έκείνης τά παιδία πάσης ηλικίας έκάθηντο επί 
πολλάς ώρας, άνευ διαλειμμάτων, έπ'ι χαμηλών θρανίων, 
άνευ τραπεζών, ώς έπί τό πλεΐστον γράφοντα έπί τών ά- 
βακίων των, άτινα, ¿σκυμμένα, έστήριζον έπί τών γονάτων 
των· τά δέ κο ράσια, έν τή αυτή έπιβλαβεστάτγ στάσει τοϋ 
σώματος έπί πολλάς συνεχώς έίρας έπλεκον ή έρραπτον. 
Καλός δε μαθητής ¿θεωρείτο ό άγογγύστως τό μαρτύριον 
τοϋτο υφιστάμενος καί πληρέστερον τήν νέκρωσιν πασών τών 
φυσικών αύτοΰ τάσεων συμπληρώσας. ’Άκρα λοιπόν έπιτυχία 
έκπαιδεύσεως ¿θεωρείτο ή έν νεαραϊς κεφαλαΐς πρώϊμος άπο- 
ταμ,ιευσις όσον τό δυνατόν πλειοτέρων γραμμάτων. Ακριβώς 
οπως παρ’ ήμ,ΐν έ’τι καί νυν θεωρείται κατόρθωμα, δταν νεαρά 
παιδια προβιβαζιυνται προώρως εις μεγάλας τάζεις καί φθά- 
σωσιν ουτω ταχέως εις τό τέρμα τής σχολαστικής παιδεύ- 
σεώς των.

Πως δεν είναι δυνατόν μή ώριμ.ος νους νά ώφελήται έκ τής 
όλως τυπικής, ώς έπί τό πλεΐστον έκμαθήσεως άκαταλήπτων 
γνωσεων } Καί πώς ή τοιαύτη μάθησις δύναται νά συντέ
λεση εις τήν αληθή μόρφωσιν του χαρακτήοος ; Πώς δ’ εύ- 
ρισκεται τό σώμα του ουτω παρά φύσιν διαιτωμένου ό'ντος, 
πληροφορουμεθα έκ τής στατιστικής τής θνησιμότητος τών 
νεαρών τουτιον υπάρξεων καί έκ τής πληθύος τών καχεκτι- 
κών κράσεων, ών τάς θλιβεοάς συνέπειας καί ήμεΐς φέρομεν 
καί έπί πολλάς γενεάς, δυστυχώς, θέλουσι φέρει τά τέκνα 
τών τέκνων ημών.

Τουτου ένεκα, έν δίκαια άγανακτήσει διά τήν εις τήν αν
θρωπότητα έπιγιγνομένην ταύτην βλάβην, ο Ρουσσώ φθάνει 
εις την άντιθετον υπερβολήν, ζητών νά θεραπεύση τά δεινά 
εκείνα διά τής έν τή έξοχή διαμονής του Αιμίλιου του, διά 

τών πολλών εν ύπαίθρω παιγνίων καί άσκήσεών του καί τής 
μελετης τής φυσεως έν αύτή τή ιδία φύσει. Διά τόν αύτόν 
δε λογον, τήν πραγματικήν άνάγνωσιν τω διδάσκει κατά τό 
1 5ον μόνον έ’τος τής ηλικίας του.

^ λ λ ’ δσον άπρακτοι καί άν θεωρώνται αί παιδαγωγικαί 
αρχαι του Ρουσσώ, βέβαιον είναι, δτι, μετά τών μεγάλων 
πνευμάτων τής έποχής του, σπουδαίως συνετέλεσεν εις τήν 
μεγαλην ¿κείνην Γαλλικήν ίπανάστασιν, δι* ής τό ανθρώπι
νον γένος ανέκτησε τά πολιτικά αύτου δικαιώματα καί μετ’ 
αυτών τά τής φυσικής καί έλευθέρας αγωγής.

Καί ό Ρουσσώ λοιπόν δυσαρέστως έ'βλεπε τά λύκεια τής 
έποχής του, έν οίς ¿ζητείτο πάντοτε έν τφ παιδί ό άνθρω- 
πος, χωρίς νά ληφθή ύπ’ δψιν τό τί είναι ό παΐς πριν ή κα- 
τασταθή άνθρωπος,

Τό μέγιστον δμως λάθος τοϋ Ρουσσώ, δπερ ευτυχώς έπη- 
νωρθωσεν ό Φρόεβελ, είναι, δτι, ένω κατακρίνει τούς σ υ γ χρ ό 

νους του διά τήν παντελή παραμέλησιν τής νηπιακής ηλι
κίας, ήν ορθώς λέγει, δτι παντελώς ήγνόουν, ουδόλως καί ού- 
δαμοΰ ώς πρός τοϋτο αποτείνεται εις τάς αητέρας !

Καί δμως αί μητέρες ασχέτως δλων τών φιλοσοφημάτων 
δλων τών έποχών, διά τής στοργής αυτών μαντεύουσιν ορθό_
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τατα πάντα τά έλατήρια τής φύσεως του πχιδός. Έ ν  πλη- 
ρεστάτη δ’ άγνοια τών Πλατωνικών αρχών του Φροεβελιανοϋ 
συστήματος, δρώσιν, ώς έπ ί τό π ίε ΐσ τ ο γ ,  συμφωνότατα πρός 
τήν φυσικήν άνάπτυξιν τών τέκνων των, άσκοϋσαι αυτά βαθ
μηδόν, δσον αρμόζει εις τάς κα τ’ ολίγον μόνον έξεγειρομένας 
δυνάμεις αυτών.

Αίχατερίνη Αασκαρίδου

ΜΙΑ Η Μ ΕΡΑ ΤΗΣ Μ Ε Γ Α Λ Η Σ  Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η Σ
Β '.

Περί τήν μεσημβρίαν ή Αύτοκράτειρα μεταβαίνει εις τό 
ιδιαίτερον καλλυντήριον, ένθα συμ.πληροΐ τόν στολισμόν της, 
άφίνουσα τήν κόμ-ην αυτής εις χεΐρας τοϋ γηοαιοΰ κομμ,ωτοϋ 
ΚοζΙοΓ Ή  άμφίεσις αυτής, έκτός τών έπισήμ,ων ημερών, 
είναι άπλουστάτη.Έσθής ανοικτή καί κυμαινομένη, έπιλεγο- 
μένη «μολδαυτκή» μετά διπλών περιβραχιονίων, τών μέν 
έσωτερικών έκ λεπτοΰ πτυχωτοΰ (ρΐίββθ) υφάσματος, διη- 
κόντων μέχρι τοϋ καρπού, τών δέ έξωτερικών έκ τοϋ αύτοϋ 
μετά τής έσθήτος υφάσματος, μακροτάτων, άνεγειρομένων 
ό'πισθεν πρός τήν όσφύν, αποτελεί τό σύνολον τής άμφιέ- 
σεώς της.

Ή  έσθής αυτη, έξ ιώδους μεταξωτοΰ συνήθως, έναλλάσ- 
σεται ένίοτε διά φαιού χρώματος. Κοσμήματα ή Αύτοκρά- 
τειρα δεν φέρει, ούδέν δ’ έμ,βλημα, δεικνύον τήν υψηλήν αυ
τής περιωπήν, κοσμεί αύτήν. Φέρει σανδάλια συνήθη, μ.ετά 
χαμηλοϋ πτςρνίου. Ίδιάζουσαν καλαισθησίαν αποδίδει ή Αι- 
κατερίνα εις τήν κόμμωσιν αυτής μόνον, φέρουσα τήν κόμ.ην 
εντελώς κλίνουσαν πρός τά ό'πισθεν, καί έξ ολοκλήρου άπο- 
καλύπτουσαν τό μέτωπον, ούτινος άρέσκεται, ΐ'σως νά έπι- 
δεικνύη τήν εύρύτητα.

Ή  κόμη της είναι πυκνή καί μακρά, δταν δέ κάθηται 
πρό τής τραπέζης τοϋ κομμωτηρίου αυτής, φθάνει αυτη μ-εχρι 
τοϋ έδάφους. Τάς έπισήμους ήμ,έρας, διάδημα πλαισιοΐ τό 
σοφόν οίκοδόμ,ημ.α, τό άνεγειρόμενον υπό τών έπιδεξίων χει- 
ρών τοϋ Κοζλώφ, καί τό χρώμ.α τής έσθήτος αντικαθίστα
ται διά πορφυρού έπιχνόου. Ουτω μεταβεβλημενηήένδυμασία, 
καί παρακολουθούσα πάντοτε σχεδόν τό αύτό άνετον σχήμα, 
άλλάσσει καί ό'νομα έπιλεγομένη «ένδυμασία Ρωσσική», ήτις 
αποβαίνει αναπόφευκτος έν τή,Αύλή καί θεωρείται ύπό τών 
νεαρών αύτής κυριών βαρυτάτη θυσία, έφόσον έπιβάλλεται 
αύταΐς ν’ άποφεύγωσι τούς χαριέντως παρισινούς συρμ-ούς.

Ή  στιγμή αυτη τοϋ πρό τουγεύματος στολισμού καλείται 
«ήμικρά έξέγερσις»,λίαν δέ στενός ό κύκλος τών προνομιούχων 
θεατών τής συμ,πληρώσεως ταύτης τοϋ στολισμού έν τω έπι- 
σήμω καλλυντηρίω. Καί έν τούτοις ό θάλαμος είναι πλήρης. 
Μεταξύ τών παρισταμένων καταλέγονται τά τέκνα τής Αύ- 
τοκρατείρας, άτινα οδηγούνται έκεΐ καθ’ έκάστην τήν αύτήν 
ώραν, οί εύνοούμενοι καί οί οικείοι τής Αικατερίνης, μεταξύ 
τών όποιων ό Λέων Ναρυκίν, ό τρελλός τής Αύλής, λ.ιαν 
φρόνιμος άλλως τε ,  ονομαζόμενος Ματρένα Δανιλέβνα, δστις 

-είναι έπιφορτισμένος νά μ,εταδίδτ) εις τνν Αύτοκράτειραν καί 
δσας νέας ειδήσεις συλλ.έξϊ). Φαιδρύνει τήν Αύτοκράτειραν 
διά τών αστεϊσμών του, καί συγχρόνως πληροφορεί αύτήν )

περί τών συμβαινόντων καθ’ δλην τήν πόλιν καί τήν Αύλ.ήν, 
καί έν ταΐς οίκογενείαις ϊ τ ι .

Ά λ λ ’ ιδού ή Αίκατερίνα, τοποθετουμένη πρό τής τραπέ
ζης τής έξ άπέφθου χρυσού πολυτελούς. Περί αύτήν συνω- 

θούνται τέσσαρες θαλαμηπόλοι, τέσσαρες παρήλικοι κόραι 
Ρωσσίδες, άς διατηρεί έν τή ιδιαιτέρα αύτής υπηρεσία από 
τής άναρρήσεως αύτής είς τόν θρόνον, καί αίτινες μ.ετ’ αύ
τής παρέκαμψαν τήν ηλικίαν τών έρώτων. Μία έξ αύτών ή 
Μαρία Στιεπανόβνα Άλεξιέβνα, ψυμμ-ίθιοϋται σκανδαλω- 
δώς. Δίδουσα τό παράδειγμ.α εις τούς υπηκόους αύτής, δπερ 
άτυχώς ούτοι δέν παρηκολούθησαν μ.έχοι σήμερον, ή Αικα
τερίνη άποκλειστικώς έχει είς τήν ύπηοεσίαν της Ρώσσους 
καί Ρωσσίδας.

Ή  Μαρία παρουσιάζει τή Αύτοκρατείρα τεμάχιον πάγου, 
δΡ ού δημοσία προστρίβει τάς παρειάς, ίνα δείξή είς τό 
κοινόν δτι ούδέν τών τεχνητών τής καλλονής μ-έσων μ ετα 
χειρίζεται, έξ δσων ή θαλαμηπόλος αύτής ποιείται χρήσιν. 
Ή  γηραιά Παλακούσκη θέτει έπί τής κεφαλής της κεκρύ- 
φαλον έκ κρεπίου, θαυμασίως προσηρμοσμένον τή φορφ ταύτγι, 
αί δύο άδελφαί Ζβιερέφ δίδουσιν αύτή καρφίδας τινάς, καί 
ουτω περατοϋται τελείως ό καλλωπισμός τής Άνάσσης. Ή  

'τ ελ ετή  αυτη διαρκεΐ δέκα περίπου λεπτά, καθ’ ά ή Αύτο- 
κράτειρα άπευθύνει τόν λόγον καί εΐ'ς τινας τών παριστα- 
μένων.

Ή δ η  με ταβαίνει είς τό έστιατόριον. Μέχρι τής έποχής τοϋ 
πρός τήν Σουηδίαν πολέμου, τό γεΰμ.α έλάμ.βανε χώραν περί 
τήν πρώτην μετά μ.εσημβρίαν· άλλ’ ή'δη αί πολυπληθείς μέρι— 
μναι, αί έπιβαρύνασαι τήν Αικατερίνην, έβράδυναν τήν ¿Spav 

τοϋ γεύματος, όρισθείσης έκτοτε τής δευτέρας. Τάς καθημε- 
ρινάς, μετά τής Αικατερίνης συντρώγουσι δώδεκα περίπου 
δαιτυμ,όνες. Τό γεύμα διαρκεΐ μίαν ώραν. Κ α τ ’ αύτό ή Αικα
τερίνη είναι απέριττος, όμ-ιλούσα έλευθέρως καί άφελώς τρώ- 
γουσα έκ παντός δ,τι προτιμά. Εύνοούμ.ενον αύτής φαγητόν 
είναι βόειον βραστόν κρέας μεθ’ αλατισμένων σικυών (άγγου- 
ρίων) καί ποτόν, υδωρ έν ω ρίπτει σιρόπιον έκ φράγκοσταφύ- 
λων. Ε ίτα , τή  συστάσει τών ιατρών αύτής, λαμ.βάνει ποτή- 
ριον οίνου τής Μαδέοας ή τού Ρήνου. Όπωρικά τινα, κατά 
προτίμησιν μ.ήλα καί κεράσια, άποτελοΰσι τά έπιδόρπια.

Μεταξύ τών μαγείρων αύτής, είς μαγειρεύει άθλιεστατα, 
έτη  δέ ολόκληρα παρήλθον,πριν ή παρατηρήσγι τήν άδεξιότητά 
του. "Οταν έπέστησαν τήν προσοχήν της έπ ’ αύτοΰ, ήρνήθη νά 
άποδιώξγ) τόν άδέξιον μ.άγειρον, διότι από έτών πολλών εύ- 
ρίσκετο έν τή υπηρεσία αύτής. Πληροφορείται δέ μόνον πότε 
άρχεται ή υπηρεσία αύτοΰ καί, καθημένη είς τήν τράπεζαν, 
άρκεΐται νά λέγη. είς πάσαν μ.ομφήν άπευθυνομένην είς έκεΐ- 
νον: Κυρίαι καί Κύριοι, ή’ρχισεν ή έβδομ.άς τής νηστείας μας. 
Δίς τής έβδομ-άδος κατά Τετάρτην καί Παρασκευήν ή Αύ- 
τοκράτειρα νηστεύει αληθώς καί τότε δύο ή τρία άτομα πα- 
ρακάθηνται είς τήν τράπεζαν. Αί δαπάναι τής τροφής τής 
Αικατερίνης είσί μετριώταται, καθόσον ή τράπεζα αύτής είναι 
λιτοτάτη, ένω τούναντίον, έν αύτοΐς τοΐς άνακτόροις, ή τρά
πεζα του εύνοουμένου αύτής Ζουμπώφ,τοϋ προστάτου τοϋ κό- 
μητος Σαλτύκωφ καί ή τής κομήσσης Μπρανίκα, ανεψιάς τού 
Πατιομκίν, είναι πολυτελεστάτη, δαπανώσης τής Αύτο· 
κρατείρας έκ τού ιδιαιτέρου αύτής ταμείου κατά τω 1792
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4 0 0  ρούβλια ( 2 ,0 0 0  φράγκων) καθ’ ημέραν, μή ύπολογιζο- 
μένων των ποτών, ών ή άξία μετά του τείου, του καφφέ και 
τής σοκολάτας ανέρχεται εις 2 0 0  ρούβλια καθ’ έκάστην, ήτοι 
εις 1000  φράγκα.

( Εκ του Γαλλικού). Μαρία Γ εω ρ γ ιίδ ο υ

Η ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΑ
Η υποχονδρία δέν συνίσταται ποσώς, ως γενικώς ύπό του 

κοινού πιστεύεται, εις το νά νομίζηταί τις άσθενής χωρίς 
πραγματικώς νά είναι.

Εαν πολλοί υποχονδριακοί άπολαύωσιν όλων τών φαι
νομένων πλήρους ύγείας, ετεροι είναι ασθενείς μέ τινας ενδοι
ασμούς και δεν πλανώνται εΐμή έν τή εκτιμήσει τής κατα- 
στάσεως αυτών. Παρά τοϊς μέν, ώς καί παρά τοϊς άλλοις, 
ΰφίσταται αταξία τής διανοίας, ήτις πλά ττει  φαντάσματα. 
Διά τούτο δύναται τις νά όρίσγ, μετά τινων συγγραφέων, 

την υποχονδρίαν μονομανίαν θλιβεράν, είδος πυρετού μερι
κού, συνισταμενου εις τό νά νομίζγ 6 πάσχων εαυτόν προσβε- 
βλημενον υπο επικίνδυνου ή άνιάτου άσθενείας.

Ο φόβος οδτος κατά τό μάλλον ή ήττον αήττητος, ύπό 
τό κράτος τού ο'ποίου τό άτομον εύρίσκεται, είναι κατάστα- 
σις όδυν-/]ρα, πραγματικωτάτη, πάθησις νευρική, ής ή εδρα 
υ,,αρχει εν αυτή τή εδρα τής διανοίας, έν τώ έγκεφάλω.

Η μεγάλη παραγωγός αιτία τ-ής υποχονδρίας, εκείνη ήτις 
δυναται να όνομασθή κ α τ’ εξοχήν αιτία, είναι η ύπερβάλ- 
λουσα πρός την ζωήν αγάπη.

Η φυσις ε'θηκεν εις έκαστον έξ ημών τό ένστικτον της 
αυτοσυντηρησεως, άλλ’ ένιοι τών ανθρώπων άφοσιουντα'· 
περισσότερον τών άλλων εις την ζωήν. * 0  άμετρος φόβος τού 
θανάτου, εΓς τινα ιστορικά πρόσωπα, ώς τόν Λουδοβίκον, 
είναι κυρίως παραγωγός άρχη πλήθους υποχονδριών.

Η υποχονδρία έκδηλοΰται κατά την μέσην ώς επί τό 
πλεϊστον ηλικίαν τής ζωής. Η παιδική ηλικία αγνοεί τόν 
θάνατον· ή νεότης περιφρονεΐ αύτόν, διότι διαβλέπει αυτόν 
εις άπώτατον ορίζοντα· τό γήρας τόν φοβείται άλλ’ αποφεύ
γει την εικόνα τούτου, προσπαθούν νά τόν λησμονηση καί κα- 
τορθοϊ τούτο, διότι η ηθική ευαισθησία εύρίσκεται έν άμβλύ- 
τη τ ι  κατά τό γήρας, ώστε αί έντυπώσεις εύκόλως διολισθαί
νουν.

’Από τού τριακοστοΰ μέχρι τού πεντηκοστού πέαπτου 
έτους φθάνει ο άνθρωπος εις την τελείαν αυτού άνάπτυξιν, 
φυσικήν τε καί ηθικήν, άναμετρεϊ την υπαρξίν του, ύπολογί- 
ζει τους περικυκλοΰντας αύτόν αινδύνους καί άσυ αισθήτως 
φεοεται εις τό σημεϊον τής ύπεραυξησεως αύτών.

Οι ανδρες ρεπουν πλειότερον εις την ύποχονδρίαν η αί γυ
ναίκες. Αί στατιστικαί σχεδόν πάσαι συμφωνοΰσιν δτι παρε- 
τηρηθησαν τρεις ύποχονδριακοί μεταξύ τών πρώτων, έπί μαάς 
μεταξύ τών δεύτερων· εύκόλως δ’ εννοείται τό αίτιον. *0  άνηρ 
ζγδιά τής διανοίας, διά της κεφαλές, διά της λογικές· η γυ
νή ζνί διά της καρδίας, καί διά τών αισθημάτων. Παρά ταϊς 
γυναιξί παρατηρεΐται τό πλεΐστον η εθελοθυσία τού βίου, η 
ψυχρά περιφρόνησις τής οδύνης καί τού θανάτου. Αί γυναίκες 
αφιερωμεναι, ούτως είπεϊν, εις τάς δυσχερείας τού βίου, καί

τας παθήσεις, συνειθιζουν τέλος καί ύποκύπτουν εις αύτάς 
άβασανίστως.

Ή  τάσις πρός ύποχονδρίαν έξεγείρεται εις τάς γυναίκας 
εις προκεχωρηκυΐαν ηλικίαν, εις έκείνην, δηλαδή, καθ’ ην, 
εκπληρωσασαι τά κοινωνικά αύτών καθήκοντα, ζώσι τού 
λοιπού, φυσικώς, πλέον δι* έαυτάς.

Πλείονας ύποχονδοιακούς συναντμ τις μεταξύ τών πλου
σίων, μολονότι αί πραγματικαί άσθένειαι έπιπολάζουν με
ταξύ τών πτωχών, έκτός έάν η έργασία εις ην οί τελευ
ταίοι ουτοι υποβάλλονται είναι ύγιεινη καί έπαοκώς άντα- 
μειβηται. Είναι δε αυτη έξαίρετον προφυλακτικόν μέτρον 
κατα των φαντασιωδών ασθενειών, τών δε πραγματικών έπι- 
φερει την ληθην, δταν αυται δεν εύρίσκωνται εις οξύ σημεϊον. 
Δια τούτο το λόγιον τών έργατών· «Δεν εύκαιρώ νά είμαι 
ασθενής, να ακροωμαι εμαυτον» ένεχει πολλην αλήθειαν.

Ο πλούσιος, άεργος, μη συναντών είμή εαυτόν κατά την 
διαβασιν του, θαήΝυνάτει νά διασκεδάσγ τάς αιωνίως όμοιας 
σκεψεις του. Διερωτάται λοιπόν πάντοτε πώς έ'χει ή ύγεία 
του καί ή άπόκρισις δεν βραδύνει νά τόν θλίψή βαθέως.

Ο διάσημος φυσιολόγος Χάλλερ είπεν δτι, έάν συγκεντρώ- 
σωμεν εν εαυτοΐς άπασαν την δύναμιν τής διανοίας μας, η θ έ - 
λομεν ευρει δτι δεν παρέρχεται ούδέ έν τέταρτον ώρας, χω 
ρίς να ύποστώμεν θλϊψιν τινα, ή αδιαθεσίαν. Τά  νοερά έπαγ- 
γελματα προδιαθέτουν εις ύποχονδρίαν περισσότερον τών βιο- 
μηχανικών· άκοιβώς διότι τά  νοερά συνεπιφέρουν ποιάν τινα 
αεργίαν, στιγμάς άναπαύσεως, καθ’ ας ό ανθρώπινος νοΰς 
αναλαμβάνει την έξέτασιν έαυτοΰ καί έπιδίδεται είς σκέ
ψεις. Ή  προδιάθεσις είς ύποχονδρίαν εύρίσκεται είς τό άκρον 
άωτον της έντάσεως παρά τοϊς σπουδασταϊς τής ιατρικής καί 
τής χειρουργικάς, οΐτινες άρχονται τού σταδίου αύτών, άλλ’ 
αυτη καταρρέει μετά τού χρόνου. Γηραιότεροι καί έμπειρό- 
τεοοι οί ιατροί φαίνονται ηρεμώτεροι προ της ιδέας τού θα
νάτου, εις ην συνειθιζουν βαθμιαίως καί άσυναισθητως.

Η φυσικώς έξημ.μένη φαντασία τών καλλιτεχνών προδια
θέτει καί αύτούς είς ύποχονδρίαν. Ό  Μόζαρτ ήτο ύποχον- 
δριακός περί τό τέλος τού βίου του· είχε προαίσθημα τού 
προσεχούς αύτού θανάτου καί έβλεπεν αύτόν μετά τρόμου έρ- 
χόμενον. Ούδέν έξασκεϊ άπαισίαν επήρειαν μεγαλειτέραν η 
αί προαισθήσεις καί τούτου έφάνησαν μυρία παραδείγματα. 
Έζητησαν παρά τού Μόζαρτ μίαν λειτουργίαν επικήδειου, 
δια σημαντικόν ποόσωπον, τού όποιου έκουπτον τό όνομα· ό 
Μόζαρτ διενοηθη αμέσως δτι ή επικήδειος λειτουργία θά 
¿χρησίμευε δι’ εαυτόν καί ούδείς ήδύνατο νά τού άποβάλη 
την ιδέαν ταύτην. Π ροέβη μάλιστα μέχρι τού νά φαντασθγ 
οτι ο άγνωστος δεν ητο σύνηθες πρόσωπον, καί δτι άπεστάλη 
αύτώ ινα τώ άναγγείλή τό προσεχές τέλος του. Ώ σ τ ε  είρ- 
γάζετο μετά πλείονος ζήλου είς την έπικηδειον λειτουργίαν 
του, ην ύπεσχέθη νά περατώσν) είς ώρισμ,ένην εποχήν. 'Αλλά 
κατά την διάρκειαν τής έργασίας ταύτης ύπέπεσε πολλάκις 
είς έπιφόβους σκοτοδινιάσεις καί δταν επανήλθον νά ζη τη -  
σωσι τό εργον κατά την όρισθεϊσαν έποχην, ό Μόζαρτ δεν 
υπήρχε πλέον.

Ισως αδίκως οί συγγραφείς κατέταξαν τάς ποοαισθήσεις 
μεταξύ τών αιτίων τής ύποχονδρίας, η πίστις δέ είς ταύτας 
θά είναι μάλλον τό αποτέλεσμα.
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Ό  άθε'ίσμός καί ό σκεπτικισμός έπιβοηθούν έπίσης την 
-άνάπτυξιν τής ύποχονδρίας, διότι έκεϊνος διά τόν όποιον ή 
ζωή είναι εύάρεστος, τρέμει μη άπολέσγ αύτην. Ό  Zinumer- 
tnann αναφέρει δύο άτομα, τά όποϊα κατέληξαν είς θλιβεράς 
ιδέας καί είς ύποχονδρίαν, ώς ¿κ της άναγνώσεως καί ένα- 
σχολησεως είς έ'ργα ύλιστού τίνος φιλοσόφου. Είναι δέ σαφώς 
άποδεδειγμένον δτι τεραστία εντασις τής ύποχονδρίας έγέ- 
νετο, είς δσους άνέγνων τάς φοληδόνους δοξασίας τού Locke, 
τού Condillac, τού Helvétius, καί τού βαρώνου D’ Holbac.

Τούναντίον δέ θέτει δριον είς την άνάπτυξιν τής ύποχον
δρίας ή σταθερά πεποίθησις καλλιτέρας ζωής.

Τό θέαμα τού άπροόπτου θανάτου πλήττει συνήθως ζωη
ρότατα, δταν πρόκηται πρό πάντων περί φίλου η συγγενούς. 
Καί τότε άφίεταί τις νά παρασυρθή ύπό τής ιδέας, δτι προσ- 
εδληθη ύπό άναλόγου άσθενείας.

Τροφή άνεπαρκης καί χονδροειδής, οΐα η τών όσπρίων, δια
θέτει έμμέσως είς την ύποχονδρίαν, διότι καθιστίρ την πέψιν 
επίπονον, δπερ συνεπώς έπιφέοει τάς θλιβεράς σκέψεις.

Χρησις άμετρος υδατος η καί άλλων ποτών παράγει άνά- 
λογον άποτέλεσμα,- παρ’ έκείνοις ιδίως, τών οποίων ό τρόπος 
τού ζήν, καταναλίσκει πολύ μέρος τών δυνάμεών των. Τό 

αύτό συμβαίνει καί είς τούς κάμνοντας κατάχρησιν τείου, 
δπερ έξασθενεϊ βαθμιαίως τά πεπτικά όργανα καί έπέρχονται 
δυσπεψίαι.

Παν δ, τι έξασθενή τόν οργανισμόν, πριν δ,τι έλαττόνγι τό 
αίμα, ώς αί άπώλειαι αύτού, προδιαθέτει είς ύποχονδρίαν. 
Καί αί έκνευριστικαί κρίσεις, έπενεργοΰν σπουδαίως είς τούτο.

Ή  ύποχονδρία, ώς πάσαι αί νευρικαί παθήσεις, έχει την 
δυσάρεστον ιδιότητα νά μεταδίδεται κληρονομικώς. Δεν μ ε 
ταδίδεται δέ άκριβώς έκ «ρύσεως άπό τούς γονείς είς τα τ έ 
κνα, άλλά πολυπληθείς περιστάσεις άπέδειξαν δτι, δταν ο[ 
γονείς ήσαν προσβεβλημένοι ύφ’ οίασδήποτε νευρικής άσθε-

ρους α6ι^ς και έπικινδύνου θέσεως. Δέν αίσθάνεσθε Ιαυτήν εν ασφαλεία πλη
σίον μου ;

— Τούτο εξαρτάτοα έκ του τρόπου, καθ’ ον ΙννοεΤτε την ασφάλειαν και 
την εμπιστοσύνην. Έ ^ ω  πεποίθησιν εις την δύναμιν σας και είς την δεξιό
τητά σας... ’Αλλ’ αίφνης παρεττ[ρησεν ότι ό Πατρίκιος έβάδιζεν άνυπό- 
δυτος.

—  Θεέ μου; ανεφώνησε, διακινδυνεύετε την ζωήν σας χάριν εμού! στα- 
θήτε ! δέν θέλω I Ά λλ1 ό νέος άνθιστάμενος έκ τού πόθου τού νά τήν σφίγξη 
είς την αγκάλην του, άπήντησε.

—  Μή άνησυχήτε περι της ζωής μου* θά έ'διδον αυτήν εύ/αρίστως Γνα 
σας απαλλάξω και άπό τήν έλαχ/στην ένό/λησιν. Πιστεύσατέ με δέ ότι σάς 
είμαι άφωσιωμένος,είς υμάς άποκλειστικώς.Και έάν τις σάς ειπε ποτέ τό εναν
τίον, αυτό είναι άπαίοιον ψεύδος ! Πρέπει νά Ιχητε πρός εμέ εμπιστοσύνην· 
Έάν είξεύρετε πώς πώς ήθελα νά ήμην φίλος σας !

Τό αξίζετε, άπόψε, ειπεν ή Εόγενία, είλικρινώς συγκεκινημένη. Άλλά, 
τίς είξεύρει ; ’Τσως τήν ώραν ταύτην συλλογίζεσθε μόνον τόν φίλον σας Γ ο - 
δεφρουά καί τήν στενοχώριαν, τήν οποίαν θά υφίστατο, έάν δέν ήδυνάμην αύ- 
ριον νά ψάλω.

Ούδείς θά Ιπαρηγορεΐτο ταχ^ύτέοον έμού, έάν ποτέ Ιπί ζωής σας δέν Ιψάλ· 
λετε ! Όλόκληρος ό οργανισμός μο; έςεγείρεται, όταν σάς βλέπω έμφανιζο- 
μένην έπί τής σκηνής, έπιδτδομένην είς τόν ένθερμον θαυμασμόν τού κοινού 
έκείνου, όπεο έπινεύει νά σάς χειροκροτή, όπερ σάς κρίνει, ώς νά ήτο άξιον 
νά έγείρη τους οφθαλμούς μέ/ρις υμών!

—  Ναί, δεσποινίς, διά τούτο δέν συχνάζω πλέον εις τήν όπεραν καί είς τό 
έξής οόδέποτε θά τό πράξω. Θά προσπαθήσω νά λησμονήσω καί αότους 
τους λίθους τής προσόψεως τού κατηραμένου αύτού κτιρίου.

—  Εισθε παράδοξος άνθρωπος, τώ είπεν, ουδέποτε σάς έφανταζόμην τοι- 
ούτον. Είσθε ό πρώτος, όστις μ1 εννοήσατε· πώς έγένετο τούτο ; αγνοώ. Καί
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— Τί νά κάμωμεν ; ανεφώνησε* θά παρέλθη ήμίσεια ώρα ?ιαί δέν θά
ψθασωμεν είς τήν οδόν τής Βιέννης· τό ολιγώτερον δέ, όπερ θά σάς συμβή,
δεσποινίς, είναι τρομερά βραχνάδα διά δέκα πέντε ημέρας.

• Εαν ή δεσποινίς μοί έπιτρέπη, προσέθηκεν ό Ιΐατρίκιος, θά τήν οδη
γήσω »t; τόν οίκόν της έντός δέκα λεπτών. Καί ό νεανίας, άφήσας τήν μη
τέρα Σωβάλ είς τήν τύχην της, Ιπλησίασε θρανίον τι τού βουλεβάρτου Μα- 
λεζέρμπ, έκάθισε στιγμάς τινας καί είτα Ιπανήλθε, βαδ ζων διά σταθερωτέ- 
ρου ποδός, ώσεί Ιπάτει έπί τάπητος δωματίου* ’Έ λθετε, δεσποινίς, είπε, 
λαβών τον βραχίονα τής Ευγενίας Ουδείς άντέστη, ώς συμβαίνει πάντοτε 
οταν ανήρ τις ένεργητικός αναφαίνεται αίφνης. Τό νεαρόν ζεύγος, άπεμα- 
Χρύνθη ταχέως, ώσεί ίστοί|Λε»ον Ιπί της όλισθηρας καί στιλπνής Ιπιφ«νείας ]

ι6· οδοϋ, εφ’ ^ς ή λάμψις τοΰ αεριόφωτος άντενακλατο Ιπί καθρίπτοο. Ά λλά  
^->ετα τινας ολισθήσεις απειλητικά; της συντρόφου του, ό νεανίας, ώς βράχος 

.αλονητος, ί’λαοε σοδαράν άπόφασιν, καί περισφίγγων τήν ευλύγιστον καί ; 
®Δκ:ικήν οσφύν αυτής διά στιβαροϋ βραχίονας, τήν παρίσειρεν, Ιγείρων σχε
δόν αύτη'ν.

• Κύριε, ϊλεγεν, ή Ευγενία, συγκεγυμίνη μάλλον ή Ιξωργισμε'νη, σκί- 
*τεσθε τί κάμνετε;

Ο χι, άπήντησεν ΙκεΤνος, χωρίς ποσώς νά βραδύνη τήν πορείαν του,
• «κόπτομαι δι’ αλλο τι, είμή πώς νά σάς έξαγάγω ταχότερον τής δυσχε- |

νειχς, τά τέχνχ είχον χχτχφχνϋ προ^ιάθετινείς ύποχονδρίαν.
Καί άλλα άναριφιοβητητα γεγονότα [Λαρτυροΰν ότι η ασθέ

νεια αυτη ¡μεταδίδεται κατ’ χ π ομ ίμ η σ ιν  σπάνιον δέ νά συν- 
αντησγι τις αύτην ¡μεριονωριένην έν ¡μέσω όμ,ίλου οίκειοτάτων 

γνωρίριων· ντούναντίον, πέριξ ύποχονδριακού τίνος, καταφα
νής ούσα η ασθένεια, άναλάριπει καί μ.εταδίδεται. Ή  πά- 
σχουσα συζυγος ¡μεταδίδει τό κακόν είς τόν σύζυγόν της, 
καί ουτος είς την γυναΐκά του, άλλά καί φίλοι ¡μεταξύ των 
¿¡μπνέονται ύπό του κακοϋ.

’Αρκεί πρός τοΰτο νά ¿'¡μείνε τό τε πνεϋρια καί τό σωμχ  
άτό[μου τινός άνεπηρεαστον, νά είναι δέ τούτο διατεθειυ-ένον 
ηθικώς η φυσικώς νά ένασχολ’ήται περί τών λόγων υποχον
δριακού τίνος· τό άτομ.ον τούτο νά είναι νευοοπαθές, εύεπηρέ- 
αστον, άφειριένον είς εαυτό, έγκαταλελειαμιένον, ούτως είπεϊν, 
¡μετά συνοιμιλίαν απελπιστικήν περί τνίς ύγείας του, έάν ¡μά
λιστα η συγκοινωνία είναι ¡μακρά καί ημ,ερησία ¡μετά τού ύπο- 
χονδριακου, οστις διά τών γνώσεων του διά τ·ής κοινωνικής 
θέσεώς του, επιβάλλεται είς τό πλησιάζον αύτόν άτομον, 
κατά μείζονα λόγον δέ, έάν τούτο είναι συμπαθές καί φιλό
στοργου, καί μέριμνα περί της ύγείας τού υποχονδριακού, ά- 
φεύκτως, θά συμμερισθγ τνίς ύποχονδρίας έκείνου, έκδηλούμε- 
νον άμ,ετακλητως υποχονδριακόν.

Γ η ρ α ι ό ;Ι α τ ρ ό ;

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Ύ α ε ρ  τη ς  ί γ χ ρ α τ ε ί α ς . Αΐ άποτελουσαι τον Σύλλογον τή ς εγκρά
τειας κυρίαι άπηύθυναν ευχαριστήριον επιστολήν προ; τον πρόεδρον 

τής βουλής κ.ΙΙβΘίΙ, άπαγορευσαντα, ώς γνωστόν, τό κάπνισμα έν ό
λοι; έν γένει τοϊς διαμερίσμασι τοϋ Κ απιτω λίου, έν ω συνέρχονται οί 
πατέρες τοϋ έθνους. Αί κυρίαι αύται εύχονται έν τή  έπ ιττολή  ίνα ά- 
παγορευθή καί ή πώλησις οίουδήποτε μεθυστικού ποτού έν τή  π ρω - 

τευούση τών 'Η νωμένων Π ολιτειών.
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Γ ν γ α ΐχ ΰ ζ  δ ή μ α ρ χ ο ι  x a l  δ η μ οτ ικ ο ί  σύμβονΛοι.  Αί πόλεις E ll is  καί 

G ag lo rd  τή ς  πολιτείας K a n sa s  δκΗχοϋνται άπό τίνος ΰπό γυναικών. 

Δήμαρχος τής πρώτης πόλεως τυγχάνει ή κυρία M . A . W a d e , άπαν 
δέ το δημοτικόν συμβούλιου αποτελεΐται ΰπδ γυναικών. Τ ή ς  δεύτερος 

δήμαρχος έξελέγη δια δευτέραν φοράν ή κυρία H a sk e ll μ ετά  του ΰ π ’ 
αυτήν δημοτικού συμβουλίου αποτελουμένου και τούτου έκ γυναικών. 

Γυναίκες ωσαύτως τυγχανουσιν, ό διευθυντής τή ς  αστυνομίας, ό δι

καστής τής πόλεως, δ άρχιγραμματεύς του δημαρχείου, πασαι δε αυ- 

ται είναι έγγαμοι.

'Τ γ ι ε ιν ή  χ α ι  χ Λ ε ιδ ο χ ύ μ β α λ ο ν .  'Η  επ ιστήμ η ερχεται έπίκουρος 

ε’ις τούς πολυπληθείς εχθρούς του κλειδοκύμβαλού.
Ό  καθηγητής V aetzold  έκ Βερολίνου υποστηρίζει έν τελευταίω  

αύτοϋ ύπομνήματι, οτι ή νευρασθένεια έξ ής πάσχουσι τοσαϋται νεά- 

νιδες, δέον νά άποδίδηται κατά τό πλεϊστον εις τήν κατάχρησιν του 

κλειδοκύμβαλού.

Έ ά ν  ήκολουθοϋντα αί συμβουλαι αύτοϋ, ώφειλον οί γονείς ν’ άπο- 
μακρύνωσι τάς κορασίδας αυτών άπό των πλήκτρων προ του δωδέκατου 
’έτους. Και μ ετά  τήν ήλικίαν ταύτην νά μή ΰποβάλλωνται εις τδ 

μαρτύρων τοϋτο, είμή αί νεάνιδες των όποιων θά έξεδηλοϋτο σαφώς 
ή προς τήν μουσικήν τάσις καί ή  υγιής κράσις αύτών θά ¿πιστοποι

είτο ύπό ΐατροϋ.

Έ π ί  εκατόν νεανίδων, καταδεδικασμένων άσπλάγχνως νά κρούωσ 

τό χλειδοχύμβαλον, αί ένενήκοντα τουλάχιστον, άφοΰ έπί μακρά ’έτη 
γυμνασθώσιν, άποκτώσι τέλος αυτόματον ευκινησίαν των δακτύλων, 
ούδέν κοινόν ’έχουσαν πρός τήν αληθή τέχνην και τήν ’έμφυτον πρός 

τήν μουσικήν κλίσιν.

Καθήκον λοιπόν τών γονέων θεωρείται ώς πρόληψις τή ς  καταχρή- 
σεως τα ύτη ς, ής έπωφελοϋνται μόνον διδάσκαλοί τινες του κλειδοκυμ- 

βάλου, αληθείς μάστιγες τών παίδων τή ς  μεσαίας κοινωνικής τάξεω ς.

Ο ΰτε άναγκαίον είναι, ούτε εύκταίον νά ΰπάρχωσι πολλοί διδάσκα

λοι μουσικής μέτριας αξίας. ’Ανάγκην ’έχομεν μάλλον νεανίδων κρά- 
σεω ς ΰγιοϋς καί εύρωστου, κατά τέ τό σώμα καί τό πνεΰμα δυναμέ- 
νων ν ’ άποτελέσωσι ρωμαλέας μητέρας.

’Εάν ή εκστρατεία, ήν επιχειρεί ό δόκτωρ W a e tz o ld  έπ ιτύχ η , θά 
κατελέγετο ούτος μεταξύ τών σωτήρων του ωραίου φύλου.

εν τούτοις προ μικρού Ιγνωρίσθημεν.
— ’Αληθώς. ’Αλλά μοί φαίνεται δτι πρό πολλοϋ σας άνήχω. Έ π ί  πολύ 

εκοιμήθην, δ ύπνος έχεΐνος ήτο ή ζωή μου. Μίαν δέ ήμέραν άφυπνισθείς ώς 
δοϋλος υπό τής χρυσής μάστιγος του αΰθέντου του, Ιξήλθον του ονείρου μου, 
Ιρρίγησα υπό τό βλέμμα σας, καί ήσθάνθην ότι ϊφερον δεσμά, τό βάρος τών 
όποιων ήγνόουν μέχρι του νυν. Πώς ; καί διατί σας άνήκω; άγνωστον. ’Ε 
κείνο δπερ δύναμαι νά ομολογήσω είναι δτι μέ κατέχετε, είναι δτι δύνασθε 
νά μέ διάθεσητε κατά τό δοκοϋν, είναι δτι καί αν ήθελον νά φύγω, μετά μι
κρόν θά εύρισκόμην πάλιν εις τούς πόδας σας, δεδεμένος διά βαρυτέρων αλύ- 
σεων.

  ΌμιλεΤτε ώς νά επιχειρήσατε όλα ταϋτα, εΐπεν έκπληκτος ή Εύγενία
έπανερχομένη πάντοτε εις τήν δυσμενή άνάμνησιν του πολυθρυλήτου δείπνου.

"Εμελλε καί αυθις νά ψευσθή καί θά τή ϊρριπτον τόν λίθον εκείνοι, οίτινες 
ούδέν τοιοΰτον σφάλμα διέπραξαν κατά τής άγιας αλήθειας, καί εις δ ώθούσι 
δύο μέλανες γόητες οφθαλμοί. Ά λ λ ’ είχον ήδη φθάσει εις τήν οδόν Βιέννης, 
καί ή Εύγενία, ήτις δέν ήτο πλέον παιδίον, Ιγνώριζεν ήδη δτι τό κέρδος δικών 
τινων είναι δταν αυται δέν φθάνωσιν εις τήν στιγμήν τής συζητήσεων 

-—  ’Εμπρός, είπε τότε, φύγετε καί ό θεός νά εύδοκήση νά μή άσθένήσητε. 
Δέν σας εύχαριστώ δι’ δ,τι Ιπράξατε, άλλ’ εξοφλώ συγχωρούσα ύμας δε’ ό- 
σας ανοησίας ακούω πρό δέκα λεπτών- θέτω δ’ αύτάς εις βάρος τού ψύχους. 
Ένθυμεΐσθε μόνον, δτι ή δουλεία κατηργήθη.προπαντός δέ εις τήν οδόν Βιέν
νης. Έσήμανε· καί τής θύρας άνοιχθείσηι, εΐσήλθεν- αλλά πριν ή άφήση τό 
βαρύ αυτής φύλλον νά κλεισθή, προσέθηκε μειδιώσα... άλλ’ ή φιλία ύφίσταται 
ακόμη καί Ιλπίζω νά σας βλέπωμεν ένίοτε.

Έ ξ  δλου τού ατόμου, δπερ ώμίλει, μόνον ή χειρ έμενεν ορατή, έπ’ αυτής ό 
Πατρίκιος έθηκε τά χείλη καί μεγάλως Ιξεπλάγη παρατηρήσας δτι τό χειρό- 
κτιον είχεν άφαιρεθή άπ’ αυτής. Ά λ λ ’ ή χειρ έκείνη δέν ήτο ψυχρά, αρα ου- 
δεμία ταραχή συνεκλόνει τό λεπτοφυές Ικεΐνο σώμα.

Ό ταν ή κυρία Σωδάλ άσθμαίνουσα έ'φθασε παρά τή Εύγενία ευρεν αύτήν

Ι Τ Μ Β Ο Γ Α Α Ι

Πωε κ α θ α ρ ί ζ ο ν τ α ι  τά χ ο ρ ά λ λ ι α . — Ε ις διάλυσιν ολίγης ανθρακικής 
ποτάτας εις μικράν δόσιν ΰδατος, βυθίζετε τό έκ κοραλλιού αντικείμε
νου οπερ ’έχ ει ανάγκην καθαρισμού. Μ ετά δύο ώρας, τρίβετε διά μα- 
λακής ψήκτρας καί σαπωνάδας, πλύνετε εις άφθονον ΰδωρ καθαρόν, 
καί στεγνώ νετε εις τόν ήλιον χωρίς νά σπογγίσητε αυτό.

'Ρενστ'η σ χ ε ν α σ ία  π ι κ ρ α μ ύ γ δ α λ ω ν . Ή  έξαίρετος αΰ’τη  ανατολική 
συνταγή, λευκαίνει τελείω ς τάς χείρας καί άταλύνει αύτάς. Ά π ο φ λ υ ι- 
ζουν 3 5 0  γραμμάρια πικραμιγδάλων, πλύνουσιν αύτά καί κοπανίζουν 
έντός ίγδίου μαρμάρινου, προσθέτοντες άπό καιρού εις καιρόν ολίγον 
υδωρ. Ό τ α ν  ταϋτα καταστώσι ζύμη συμφυής, προσθέτουν : βιζάλευ- 
ρον 2 0 0  γρ. αλευρον έκ κυάμων 80 γρ. κόνιν ιριδος 20  γρ. “Οταν 
συντελεσθή τό μίγμα προσθέτουν : ’Ανθρακικήν ποτάσσαν 15 γραμ
μάρια άναλελυμένην εις άνθόνερον.

Πρός άρωματισμόν τοϋ δλου έκχείλισμα ’ιάσμης 60 γρ. Λειοτρίβουν 
μέχρις έντελοϋς άναμίξεως, προσθέτοντες ανθόνερου.

Τ Ρ Ο Χ ΙΟ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν — Π Ε Ρ Ι Χ Ω Ρ Ω Ν
Γ ο α μ μ α ΐ  Α θ η ν ώ ν  Π . Φ α λ ή ρ ο υ

ζ/p v p o . l ô j  l o r  ι σ χ ν ό ν  ά π ό  τ ή ς  Τ ε τ ά ρ τ η ς  3  Ά π ρ ι Μ ο ν  1 8 9 6

Έ ξ  ’Αθηνών εις Φάληρον 
D ’ A th èn es à P h a lè re

Έ κ  Φαλήρου εις ’Αθήνας 
P h a lè re  à A th è n e s

Π . M. M. Μ Π . M. M. M.
6 — 1 0 .4 0 1 2 .4 0 4 .4 0 6 .4 0 1 0 .4 0 1 2 .4 0 4 .4 0
6 .1 0 11 20 1 .2 0 5 .2 0 7 .2 0 1 1 .2 0 1 .2 0 5 .2 0
7 .2 0 1 2 .0 5 ■) _ 6 — 8 — 12 — 2 — 6 —
8 — 10 — 2 .4 0 6 .4 0 8 .4 0 — 2 .4 0 6 —
8 .4 0 3 .2 0 7 20 9 .2 0 3 .2 0 7 —
9 .2 0 4 — — 10 — 4 — 8 —

Τάς Κυοιτκάς καί Έ ο ρ τά ς καιροϋ έπιτρέποντος.

M. M M. M Μ M. M . M. M. M. M. M
1 2 .0 5 3 .1 0 6 10 1 2 . - 3 .3 0 6 .3 0
1 2 .4 0 3 .4 0 6 .4 0 1 2 .4 0 4 — 7 —

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

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

Έ κ  Καλλιθέας εις ’Αθήνας —  K a lit lié a  à  A th èn es.
Π. Μ . 5 .3 5  6 .1 5  Μ . Μ . 9 .1 0

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

άναζωογονηθεισαν, περιβεδλημένην θερμόν χοιτωνίτην, μέ Ιξημμένας τάς πα
ρειάς καί τούς οφθαλμούς λάμποντας.

—  Λαμπρά ! άνεφώνησεν* ιδού εμφάνισις πυρετού.
’Α λ λ ’  ύπάρχουν, άληθώς πλεΐστα είδη πυρετών- και παροιμία τις ’Αγγλική 

λέγει δτι οί πυρετοί είναι ώς τά παιδί«- ¿μοιάζουν πάντα κατά τήν στιγμήν 
τής γεννήσεώς των.

Ούδείς Ικ τών φίλων μας, τήν Ισπέραν Ιχείνην άνεπαύθη, ούδείς εκοι- 
μήθη.

Ό τ ε  ό Πατρίκιος έπανήλθεν άσυναισθήτως εις τό οίκημά του, παρεδόθη εις 
γλυχεΐαν καί βαθεΐαν ρέμβην έξ ής έξήγαγεν αύτόν ό κρότος άνοιγομένης θύ
ρας,σπεύδει εις τόν άντιθάλαμον ί'να ύποδεχθή τόν φίλον του καί μόλις ανεγνώ- 
ρισεν αύτόν εις τό ακίνητον έκεινο πρόσωπον, δρθιον έν τώ άβεβαίω καί α- 
μυδρώ φωτί τής λυχνίας, δπερ ούδέ τήν δύναμιν καν εΤχε νά έκβάλη τόν εκ 
διφθέρας έπενδύιην αύτοϋ, τοϋ οποίου τό βάρος Ιπίεζεν ήδη τό έξησθενημένον 
σώμά του. Μεγάλοι θρόμβοι ΐδρώτος έρρεον άπό τοϋ μετώπου αύτοϋ καί έν 
τούτοις οί όδόντες του συνεκρούοντο Ικ τοϋ ψύχους. Μόλις ό Πατρίκιος ΐρ·  
ριψε τό βλέμμα έπί τοϋ άτυχούς φίλου του, καί παραχρήμα Ιλησμόνησε τόν 
αιθέριου κόσμον Ιν ω πρό μικρού Ικυμαίνετο, ίνα έπανέλθη εις τήν πρό αυ
τού θλιβεράν πραγματικότητα.

— Έ λθ έ γρήγορα νά κατακλιθής, άνεφιυνησε, θά έξυπνίσω τόν Βαπτιστήν 
διά νά θερμάνη τήν κλίνην σου.

Ά λ λ ’ ό Γοδεφρουά, δστις είσήλθε πρώτος Ιν τή αιθούση, έφάνη μή Ιννοή- 
σας τούς λόγους τού Πατρικίου. Διά κλονισμένου βήματος διελθών τό άμυ- 
δρώς φωτιζόμενου δωμάτιον άντί νά Ιπακουμβήση έπί τής Ιστίας, ής ή γλυ
κεία φλόξ ήθελε θερμάνει τά πεπηγότα μέλη του, διηυθύνθη πρός τό παράθυ
ρου καί προσεκόλλησεν επί τής ψύχρας ύάλου τά φλέγον μέτωπόν του.

(ακολουθεί,


