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Δροσιά, δροσιά, δροσιά ! Τέλος πάντων 
άιαπνέω αέρα καί όχι ατμόν χλιαρόν, 
ο π ω ς  εί/ε καταντήσει έσχάτως είς ’Αθή
νας. ^ Α ν α π ν έω  αέρα δροσερόν, αγνόν, ζωο
γόνον, αέρα σκορπίζοντα άνά τό άπειρον 
άρώματα καί ευωδίας, άγνωστα είς τας 
πόλεις μέ τούς πυκνούς συνοικισμούς και 
τήν σκόνιν και τά μολύσματα, τους αχώ
ριστους αύτούς συντρόφους τών θερινών 

μηνών.
Δέν είξεύρω, έαν ποτε ήσθανθης, ως αι

σθάνομαι εγώ, τήν ήδονήν αυτήν, τήν μέ- 
θην, τήν άπόλαυσιν του καθαρού και του 
δροσερού τής έξοχης άέρος, ό όποιος εισόυει 
είς τούς πνεύμονας, άποκομίζων μαζή του 
ολας τάς θωπείας καί τά φιλήματα και 
τήν αουσικτν τού ψιθυρισμού τών δένδρων, διά τού πυκνου 
φυλλώματος τών οποίων διϋλίζεται καί καθαρίζεται καί ροφα 

τήν μαγικήν ζωήν, ήν σκορπίζει γενναιότατα παντού.
Πρό πέντε όλων ήμεοών Απολαμβάνω τήν γλυκείαν αύτήν 

ζωήν, μεθώ τήν μέθην τών αισθήσεων, τήν όποιαν οί σοφοί

δέν κατέταξαν άκόμη είς ώρισμένην τάξιν φυσιολογικής κατα- 
στάσεως, ί'σως άκριβώς, διότι άποτελεϊ τόν υπέρτατου τρόπον 

τής εύγενοΰς καί άγνής άπολαυσεως τής ζωής.
’Απέναντι εδώ, άπό τοϋ παραθύρου, τό όποιον μοΰ χρησι

μεύει ώς γραφεΐον, έχω ώραΐον Αναπεπταμένου ορίζοντα, τον 
πλαισιούμενον κάτω πέραν έκεΐ άπό μακράν άλυσιν λοφί

σκων, οί όποιοι έζαπλωνουν τας γυμνάς 
ράχεις των μέ τά πλέον γραφικα και ελα
στικά καί εύκαμπτα καί χαριτωμένα σχή
ματά των. Ό  ουρανός αύτήν την στιγμήν, 
όπου ό ήλιος είναι υψηλά, δέν είναι ουτε 
γαλανός, ουτε λευκός, άλλ’ ουτε κάν εν 
νέφος διακόπτει τήν άχρουν σχεδόν διαφα- 
νειαν τού αιθέρας, ό όποιος τόν περικαλύ
πτει. Είς τό νεκρόν αύτό καί άχρουν συν- 
ολον τού ουρανού καί τών λόφων σκορ
πίζει τούς ζωηρούς τόνους όλης τής κλί
μακας τού πλησίου χρωματισμού του τό 
πράσινον άπό τού ανοικτού κίτρινου, τού 
λευκοκιτρίνου σχεδόν μέχρι τού σκοτεινού 
φαιοπράσινου, τό όποιον μακράν πέραν έφ’ 
όσον τά ύψικόρυφα δένδρα ζητούν ταλαν
τευόμενα νά φθάσουν είς τό ΰψος τού α
πείρου, σκουραίνει, τονίζεται και χρωμα
τίζεται σχεδόν μαύρου, ωσει η καλλιτε-
χνις φύσις έκεΐ είς το τέλος τής εικονος
της άνεκάτεψε τά χρώματα της και ε-

μουντζούρωσε τά πινέλα της. ^
Ά λ λ α  τό κάλλος τής είκόνος δέν έγκειται^ μονον εις τήν 

πλουσίαν καί ποικίλην τών χρωμάτων έναλλαγήν. Τό κάλλος
της έγκειται είς τάς γραμμάς, τάς οποίας ή χλόη καί οί
θάμνοι καί τά δενδρύλλια καί τά δένδρα σχηματίζουν, έφ’
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070ν απομακρυνων ται ~ρος του; λόφου; και προ; τό άπειρον, 
εις είδος επικλινούς χρωματιστού άμφιθεάτρου, ¿στρωμένου μέ 

τους πολυτελέστερου; τάπητας, τού; οποίους τόσον αρμονικά 
εξυφαίνει ή φύσις, ή γο'η7α των χρωμάτων καί των γραμ
μών νύμφη.

Νά αποπειραθώ νά σου μεταδώσω καν άμυδρώς καί άτε
χνος αντιγραμμένων την εικόνα αΰτή.ν μου φαίνεται τόλμημα. 
Αρκιΐ iz. σοΰ ειτω orí ενφ εμπρός μου μόλις σκεπάζειται τό 

έδαφος απο τα δειλά των λαχανικών φυλλώματα καί που καί 
που σκιάζεται με την σκιάν ενο; οπωροφόρου δένδρου, πέραν 
εφ’ όσον προχωρώ τα δένδρα συμπυκνόνονται καί καταλή
γουν εις πυκνότατον ελαιώνα, εις τα άργυρόφαια φυλλώματα 
του οποίου ό ή'λιος προσπίπτων μέ τάς ταλαντεύσεις του α

νέμου, απαστράπτει καί σκορπίζει μεταλλικάς άναλαμπάς λευ- 
καργύρου καί άναλελυμένου ένταυτώ μολύβδου.

Νομίζει κανείς οτι ή δροσερά χλόη καί αί μεθυστικαί άμ
πελοι και τα δενδρύλλια, τά μικρά καί τρυφερά ακόμη, καί 
αυτα τά όπωροφόρα δένδρα, τά όποια εις' ποικιλίαν σχημά
των σκορπίζουν την σκιάν των επί της νεοεσκαμμένης γης, έ 
ταξαν έκεΐ πέραν φρουράν χαλυβδοσκεπασμένην τάς συστοι
χίας τών γηραιών ελαιών, αί όποΐαι πυκναί, συμπαγείς εδώ, 
ύψηλαί καί Εύκαμπτοι έκεΐ έκτίνουσαι τούς στιβαρούς βραχίο
νας των εις μεγάλην κυκλοτερή έκτασιν, κυμαίνουν μεγάλο· 
πρεπως όφιοειδώς εις ελιγμούς ηδονικούς, εις κινήσεις φιλαρέ- 
σκου σιλφίδος την άργυρίζουσαν κόμην των, ή; έκάστη κίνησις 
γέννα: καί φρικίασι», έκάστη αναστροφή αποτελεί καί μεγα
λοπρεπή τής φύσεως θωπείαν.

Και μένω ώρας πολλάς ουτω, άπολαύουσα του θεάμα
τος τής ωραίας αυτή; σκηνογραφίας, τής οποίας τά κάλλ^Ι 
ύμνει ακούραστος άπό πρωίας μέχρις εσπέρας ό τέττιξ, τό 
πλέον λάλον έ'ντομον τής δημιουργίας, ό όποιος γενναται, ζγ 
και άποθ'-ησκει, ψάλλων ακούραστος τό μονότονον ασμά του 
το όποιον καταναλίσκει ολόκληρον τήν υπαρξίν του.

Καί μου φαίνεται οτι εδώ εις τήν άπομεμακρυσμένην αύτήν 
του Αμαρουσίου γωνίαν, τή,ν σκεπασμένη άπό προαιώνιους 
λεύκας και γιγάντεια πεύκα καί μεγαλοπρεπείς πλατάνους 
ευρισκομαι εις άμεσον μέ τον θεόν συνάφειαν, χωρίς νά παρεμ
βαίνουν ποσώς μεταξύ μας αί κακίαι καί 'μικροπονηρίαι τών 
άνθρώπων.

Μία α γ ρ ο τ ικ ή  οικογένεια

Μη νομισγς διά τούτο οτι έγεινα μισάνθρωπος καί ότι καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τής ημέρας δέν άντικρύζω κάν ψυχήν ζώ- 
σαν. Είξεύρει; βτι εις τάς έξοχάς τών Αθηνών ό συνοικισμός 
τό θέρος είναι πυκνότατος, καί ότι ή πόλις ολόκληρος σχεδόν 
μεταφερεται δι’όλιγας τουλάχιστον ώρας εις τήν εξοχήν. Ά λ λ ’ 
ή ιδική μου γωνία είναι άπομεμακρυσμένη άρκετά τοΰκέντρου, 
είναι κρυμμένη εις άπέραντον κήπον, τόν όποιον καλλιεργεί 
από  ̂πρωίας μέχρις έσπέρας ή πλέον πρωτότυπος αγροτική οι
κογένεια, την οποίαν εϊδά ποτε.

Ως ολοι οί άνθρωποι, οί όποιοι πκλαίουν μέ τήν γήν καί 
απολαμβάνουν μέ τόν ιδρώτα του προσώπου των τά ευεργετικά 
δώρά τη»:, ο κηπουρός μου καί ή σύντροφός του άν καί νεώτα- 
τατοι έχουν ήδη άποκτή,σει ήμίσειαν περίπου δωδεκάδα παι-

J δια, τών οποίων καύχημα καί κορωνίς είνε εις μικρός μονογε- 
I νής υιός.

II πρώτη μου σκεψις, ευθυς ως ε’λαβα την εύχαρίστησιν νά 
I γείνω σύνοικος τών καλών αυτών άνθρώπων, ήτο νά τούς οί- 
I κτειρω διά την πολυμελή των οικογένειαν καί διά τήν βασα- 
I νισμενην ζωην, την οποίαν ζοϋν. Α λλ’ έφόσον αί ήμέραι πα- 

I Ρ^ρχωνται καί μελετώ περισσότερον τόν τρόπον τής ζωής των,
I τόσον πείθομαι ότι ή πραγματική ευτυχία βασιλεύει εις τό 
I απεραντον αύτο περιβόλι τών άγροτών, τών όποιων τά παιδιά 

αυξάνουν καί άναπτύσσονται ζωηρά, υγιή, εύσταλή, ως τά 
I λαχανικα του κήπου των, τά όποια μετ’ί'σης έπιμελείας καλ·
I λιεργοΟν.

Τό σπιτάκι των είναι μικρόν, πολύ μικρόν, μ^λις εν. δωμά - 
τιον. ’Αλλ’ εις τί τούς χρησιμεύει τό δωμάτιον αύτό, είμή 
ΐνα διέλθουν μέσα έκεΐ ώρας μόνον τινάς τής νυκτός; Καί μέ 

I ποίας πολυτελείς αίθούσας, μέ ποια μεγαλοπρεπή μέγαρα δύ- 
ναται νά συγκριθγ τό πρασινοστρωμένον καί πρασινοσκεπα- 
σμένον ύπαιθρον, εις τό όποιον οί άνθρωποι αυτοί περνούν τά 

I τρια τέταρτα του βιου των; Ποια άρώματα καί μύρα σκορ
πισμένα εις τόν τεχνητόν βίον τών αιθουσών μας ήμπορουν νά 
I συγκοιθοΟν μέ τόν άέρα τών πεύκων καί τής δάφνης, τόν ό

ποιον αί ούράνιαι άκτϊνες σκορπίζουν περί τάς αυτοσχεδίους 
κλίνας τών μικρών άγροτοπαίδων, όταν ως άλλοι Σαρδανά
παλοι έξαπλόνωνται κατά τάς μεταμεσημβρινάς ώρας εις τά- 

I πητας άληθινούς άπό λεβάντας καί χλόην,- Ποιον decor υπνο
δωματίου ύπήρξέ ποτε πολυτελέστερον, ποια παραπετάσματα 
πολύτιμα άπέκρυψαν μέχρι σήμερον τάς άκτΐνας του ήλίου καί 

¿σκόρπισαν τήν δροσεράν σκιάν των εις τά πέριξ καί έξεκού- 
I ρασαν τό βλέμμα, καί εστόλισαν τούς τοίχους μέ όσην πολυ

τέλειαν οι άνά τούς τοίχους καί τούς κορμούς τών δένδρων ά- 
ναρριχώμενοι καί πλουσίως άποστίλβοντες μέ τό ώραΐον φύλ
λωμά των κισσοί καί αί εύκαμπτοι καμπανέλλαι καί τά λε- 
I πτιπιλεπτα γιασεμιά, τα όποια εις τόσα άναρτώνται καί εκτυ

λίσσονται καί περιπλέκονται θαυμάσια δικτυωτά, καί τόσον 
χυνουν χυμόν ζωής καί τόσον σκορπίζουν σφρίγος καί τόσην 
I μεταδίδουν ζωογονον ευοωστίαν εις τόν άνθρωπον;

Και ποια ορχήστρα, ποία μουσική συμφωνία ήμπορεϊ νά 
άποδώσγ τήν γλυκύτητα καί τήν μέθην τών μονωδιών τής 
άηδόνος, καί τών χορικών κοντσέρτων, τά όποια κάθε πρωί 
τονίζουν αί ύπολαίδες καί οί σποϊνοι καί αί χελιδόνες πρός 
τήν αύγήν τήν ροδοσκεπασμένην, τήν προσπαθούσαν νά κρύψγι 
υπό τά πύρινα παραπετάσματά της τόν τολμηρόν τής νυκτός 
διώκτην, τόν ύπεραιθέριον αύτόν έραστήν της, ό όποιος μέ τά 
φλέγοντα βελη του θερμαίνει καί άναφλέγει καί αυτήν τήν 

I νέκραν φύσιν ;

Και ποια τών οφθαλμών άπόλαυσις, ποία έορτή καί πανή- 
γυρις, ποια τεχνητή φαντασμαγορία ήμπορεϊ ποτε νά συγκριθή 
με τό θέαμα ολων τών πτερωτών τής δημιουργίας εντόμων, 
απο τας πολύχρωμους πεταλούδας καί τάς χρυσοκανθαρίδας, 
τας θωρακισμένας μέ τά ωραιότερα μεταλλικά χρώματα καί 
τας μεγαλοπρεπώς βομβούσας μέλισσας καί όλην τήν χορείαν 
τοΟ πτερωτού μικροκόσμΟυ, ό όποιος άπό πρωίας μέχρις έ- 
σπερας οογια ατελεύτητα άλματα καί στάσεις καί ε’ρωτικάς 
όρχιάσεις άνά τό αιωνίως θάλλον καί αιωνίως σαπφείρινον 

", φύλλωμα τών φυτών ;
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ΙΙώς θέλεις λοιπόν εις τόσην τής φυσεως πολυτελείαν, εις 
Τήν οποίαν οί άνθρωποι αυτοί πλέουν κυριολεκτικως, να αι_ 

σθάνωνται τάς ελλείψεις τής τεχνητής, τής ψευδοϋς, τής ε’ψι- 
μυθιωμέν/ις μας ψυχής ; Πώς θέλεις τα μικρά αυτα τών ά
γροτών παιδιά νά μή μεγχλόνουν ροδοκόκκινα, μέ τόσην ζωήν 
εις τάς κινήσεις τοσν, μέ τόσον φώς εις τα μάτια των με τό
σην άγνήν καί άδολον χοεράν εις τάς παιδικά-ς ψυχάς των ; 
Πώς θέλεις τό μαΰρον ψωμί, τό όποιον τρώγουν, τό άκαθά_ 
ριστον, τό πιριέχον δλα τά ζωικά στοιχεία του, το τονώνον 
τούς μΟς καί σκληρύνον τάς σάρκας περισσότερον από δλα τα 
ζυμαρά καί τάς πτωμαΐνας τών κρεάτων, τας οποίας κατκνα 
λίσκουν τά άρχοντόπχιδά μας νά μή είναι ολα υγεία και ζωη, 
νά μή είναι περισσότερον άνθρωποι άπό τάς μεταξοφορεμένα- 

μαριονέττας μας τών πόλεων ;
Καί οί γονείς, οί όποιοι βλέπουν τά παιδιά των νά μεγα- 

λόνουν οΰτω ζωηοά καί άκοπα, χωρίς πολλας φροντίδας, χω^ 
ρίς έξοδα καί μέριμνας, χωρίς άσθενείας καί άγρυπνίας, οί ό_ 
ποιοι συνεργάζονται μέ αυτά, εύθυς ως αρχίσουν να έχουν 
τήν δύναμιν νά έργασθοϋν, αύτοί οί όποιοι άν καί κοπιάζουν) 
άποκτοϋν δμως καί τήν δύναμιν νά άντέχνουν εις τους κό
πους, αύτοί οί όποιοι άδελφόνονται εις δλα, πιστοί, άγαπημε- 
νοι τίμιοι, άδολοι, ειλικρινείς εις τά αισθήματα των, πώς νά 
μήν είναι εύτυχεϊς, εύτυχέστεροι άπό ημάς, οί όποιοι ζώμεν 
σκλάβο·, τών τύπων πάντοτε μέ έν οίονδήποσε προσωπεΐον εις 
τό πρόσωπον, μέ μειδιάματα, τά όποια ομοιάζουν μορφασμούς, 
μέ λόγια μεγάλα διερμηνεύοντα συνεχώς μικρά και τεχνητά

καί επιτηδευμένα αισθήματα ;
’Ιδού διατί ζηλεύω τήν ζωήν των τήν φυσικήν, τήν άληθι- 

νήν καί τέρπομαι μέ τήν συντροφιάν τών μικρών των, τα ο
ποία εδώ εις τήν θάλλουσαν έξοχήν συμπληροΰν τήν ώραίαν ει
κόνα, ή όποία καί Θεόν άκόμη άναδεικνύει άδολώτερον, ά- 

γαθότερον καί πλέον ειλικρινή.

’Α φ α ν ε ί ς  Λ ρ ω ϊ δ ε ς

’Εννοείς δτι δσον καί άν γσθανόμην μεγάλην καί έπείγουσαν 

τήν άνάγκην τής αλλαγής τής ζωής, ούχ ήττον ν^ανόμην 
καί τήν ύποχρέωσιν νά μένω εις τήν πόλιν,παρεχουσα την συν
εργασίαν μου εις τό έργον τής «Έ νώ σεω ς,»  τό όποιον εξακο
λουθεί πάντοτε ευεργετικόν καί μέγα καί θαυμασια δια τό 

μέλλον προοιωνιζόμενον καλά.
’Αλλά καί εις τούτο μέ ¿βοήθησαν πολύτιμοι φίλαι και συν- 

εργάτιδες, μεταξύ τών όποιων μίαν μόνην βοηθόν μου θά σοι 
γνωρίσω σήμερον, τήν δεσποινίδα Ειρηνην Νικολαίδου, /ιτις 
άπό τής συστάσεως τής « Ένωσεως,» ουτε μιαν κάν ημέραν ε- 
παυσε παρέχουσα τάς πολυτίμους υπηρεσίας της εις τό εργον, 
άκάματος άνεξάντλητος, άφωσιωμένη εις το καθήκον χωρίς 

μεμ.ψιμοιρίας, χωρίς δισταγμούς.
’Ανήκει ή κόρη αύτή εις τήν τάξιν τών άνθρωπων, οί ο

ποίοι έγεννήθησαν προωρισμένοι νά έργάζωνται καί δημιουργούν 
τήν ευτυχίαν τών άλλων,λησμονοϋντες εντελώς έαυτους.Πρόσ
φυγες Κρήτες, οϊκογένειαι έφεδρων, πρόσφυγες Θεσσαλοι, τραυ- 
ματίαι, νοσοκομεία, γραφική εργασία έν ή, πολυτίμους επίσης 
παρέσχεν εκδουλεύσεις ή δις Μαρία Μαντζαβίνου,παντού πρω- 
τηγωνίστησεν άληθής του καθήκοντος στρατιώτη;, εις πάντα 
είναι πρόθυμος, τάς δυσκολωτέρας καί μάλλον επιπόνους άνα-

λαμβάνουσα πάντοτε εργασίας, έτοιμη νέα έκάστοτε να άνα- 
λχμβάνγι καθήκοντα, νέα νά παρέχγ δείγματα τής μεγάλης

> \ o f /και χριστιανικής αυταπαρνησεως της·
’Αλλά καί πόσαι άλλαι κυρίαι καί δεσποινίδες δέν έπεδει- 

ξαν αύταπάρνησιν καί άληθή ηρωισμόν εις το έργον τής « Ε- 
νώσεως» ! Πόσαι μέχρι τής χθες αβροδίαιτοι, δέν μετεβληθη- 
σαν άπό τής μιας ημέρας εις τήν άλλην ειςηρωιδας,εφάμιλλους 
εκείνων, αί όποΐαι μέ τόν Σταύρον έπι του στήθους και απαρ- 
νούμεναι τόν κόσμον άναλαμβάνουν ύπερ τής πασχουσης αν

θρωπότητας τό μέγα του παρηγόρου έργον.
Ή  δεσποινίς Σοφία Β χλτα τζή ,  κορη ε ;  αρχοντικού κατα- 

γομένη φαναριωτικοϋ οί’κου, δεν προσήλθεν εκ τών πριοτων εις 
τάς τάξεις μας καί άκούραστος, ακαταπόνητος δεν είργασθη 
πάντοτε είς τήν πρώτην καί επικίνδυνον γραμμήν, άναλαβοϋσα 
τό έργον άπλ.ής νοσοκόμου εις τα νοσοκομεία Βώλου, Ααμιας 
καί Βονίτσης, καί καταστασα ό παρήγορος άγγελος τών δυ
στυχών τραυματιών, οίτινες μετ’ άγαπης και ευγνωμοσύνης 
αναφέρουν μέχρι σήμερον τό όνομά της ; Καί τώρα οτε ό τ ύ 
φος, ή επικίνδυνος αύτη μεταδοτική νόσος, ήρχισε να θερίζν) 
τούς είς τά σύνορα άνδρας, δέν προσηνέχθη μεταξύ τών πρώ
των νά μεταβνί έκεΐ καί άναλάβγ τήν σύστασιν νοσοκομείου, 
διακινδυνεύουσα καί τήν ζωην της ακόμη είς τα νεκ αδοξα 
θύματα τής εθνικής μας συμφοράς ; Καί δέν ¿θαύμασαν και 
θαυμάζουν οί έκεΐ ιατροί τήν αύταπάρνησιν καί αυτής καί 
τής ισοτίμου είς τό καλόν συντρόφου καί συνεργάτιδος της, 
δος Ελένης Σούτσου, ή ¿ποία μετ’ ί'σης αύταπαρνήσεως καί 
άγάπης είργάσθη πάντοτε μέ τόν ταξειδιωτικόν σάκκον έτοι
μον, πάντοτε πρόθυμος νά μεταβαίντι όπου ό κίνδυνος καί ό 

πόνος καθίστα άναγκαίαν τήν παρουσίαν της;
Καί είς τό εδώ άκόμη νοσοκομεΐον πόσαι κυρίαι και δεσποι

νίδες δέν είχον έγκαταλείψει καθ’ όλοκληρίαν τάς έργασίας 
των καί τάς συνήθεις οίκιακάς άσχολίας των, ίνα άπό πρωίας 
μέχρις έσπέρας καί καθ’ όλην τήν νύκτα παρέχουν τάς φρον
τίδας καί υπηρεσίας των είς ¿κείνους, οί»όποΐοι έχυσαν τό 

αιυ.ά των πρός ύπεράσπισιν τής πατρίδος ;
Αί κ. κ. Φανή Ζαλοκώστα καί Μαρία Π. Σκούζε και Πο

λύμνια Καμάρα μετά τών θυγατέρων της καί Βρυζάκη καί 
Ό λ γ α  Γ .  Όρφανίδου καί Έ λίζα  Λουριώτου καί «ί δεσποινί
δες Ράλλη καί Παπουτσοπούλου καί Δρακονταειδή καί Δεϊ- 
λάκη καί τόσαι άλλαι, ών τά ονόματα λησμονώ τήν στιγμήν 
αυτήν δέν έπετέλεσαν τό καθήκον των μετά θαυμαστής αύ- 

ταπαρνήσεως ;
Καί αί νεαραί φοιτήτριαι τής ιατρικής δες Κατσιγρα και 

Άντωνιάδου δέν υπήρξαν επίσης πολύτιμοι τών χειρουργών 
βοηθοί είς όλα τά νοσοκομεία τής α'Ενώσεως», παρασχουσαι 
άληθώ; άνεκτιμήτους καί πολυτίμους είς τό νοσηλευτικόν έρ- 

γον TYfc (( ΐ)7ΓΥΐρε7ΐοεζ .
’Αλλά όσα ονόματα καί άν άναφέρω δεν θά ήμπορεσω ποτέ 

νά σου άναπαραστήσω τί καλόν έγεινε καί είς πόσας γυναι
κείας καρδίας όφείλεται ή εύγενής καί ευεργετική 'αύτή δρα- 
σις του φύλου μας, ή όποία άποτελεΐ τήν ώραιοτέραν σελίδα 
τών άτυχών αύτών ημερών του έθνικοϋ μας βίου.

 —- . ■ —  —---------------------------
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Ο ΒΙΡΓΊΛΙΟΣ
Είναι βεβαίως 6 τυχερότερος μεταξύ των μεγάλων ποιητών. 

Αί τρεϊς τόσον διάσημοι καταστάσαι φράσεις του, αί τόσον 
ώραϊαι καί παρά πάντων [κεχρί σήμερον άναφερόμεναι, διατη
ρούν την μνήμην του άγήρω : M ag n u s  a b  in teg ro  s e c lo r u m  

n a s c i t u r  o rd o  είναι ή πρώτη. δηλ. Ν έ α  επ οχή  Α ρχετα ι .  
Ό  Βιργίλιος, γράψας τυχαίως δλως το στίχον τούτον κατά 
την έποχήν τής γεννήσεως του Χρίστου, άνεκηρύχθη παρά του 
μεσαίωνος χριστιανός, προφήτης καί μάγος. Σοφοί καλόγηροι 
προσηυχήθησαν διά την ψυχήν του. Ό  Δάντης τον έξέλεξεν 
ως οδηγόν του εις τον άλλον κόσμον καί μέχρι των πυλών 
του παραδείσου.

Ή  δεύτερα περιώνυμος φράσις του είναι: S u n t  la c r y m a e  

r e r u m ,  τό όποιον κατά τούς ρομαντικούς μεταφράζεται : 
Κ α ι  τ α  π ρ ά γ μ α τ α  α ύ τ ά  έχ οο ν  δάκρυ α  η κατά τό υφος του 
Οΰγκώ: Τ ά  δάκρυα  των π ρ α γ μ ά τω ν  υ π άρ χουν ,  τό όποιον εί
ναι παρεμφερές πρός τον στίχον του Λαμαρτίνου: "Αψυχα άν -  
τ ιχε ίμενα,  έ χ ε τ ε  Λοιπόν ψυχήν ;  Καί βεβαιοΟν μετά φαι
νομενικής τουλάχιστον λογικής δτι όλη ή ποίησις του δεκάτου 
ενάτου αίώνος εμπεριέχεται εις τάς τρεις αύτάς λέξεις του 
Αίνείου.

Τέλος ό Βεργίλιος είπεν: "ΟΛα κουράζουν. Μόνον ν ά  εν
νοώ δ εν  κουράζομα ι ποτέ .  Λέξις θαυμαστή αξία του Ρενάν 

καί του Lainte -  Beuve καί ήτις φαίνεται τό ειδικόν έμβλη
μα του διλετταντισμοϋ ή καί τής φιλοσοφίας ακόμη. 'Ο Βιρ
γίλιος δέν ήγνόει άλλως ούδεμίαν έκ των μεγάλων θεωριών 
τής εποχής του, αί όποΐαι είναι μέχρι σήμερον σχεδόν καί τής 
ιδικης μας εποχής. Ο γέρων Άγχισης όμιλεΐ ώς καλός παν
θεϊστής εις τό έκτον βιβλίον τής Αίνειάδος καί ό'Σειληνός 
του δέ φαίνεται μεμυημένος εις την θεωρίαν τής έξελίξεως.

Ουτω ό χριστιανός καί δλη ή ποίησις καί όλη ή σοφία 
περιέχονται εις όλίγας λέξεις του Βιργιλίου, ώς αγρός ρόδων 
εντός φιαλιδίου, ό θόρυβος τοΟ ωκεανού εντός κογχυλίου καί ό 
ουρανός ιίς μίαν σταγόνα υδατος.

Καί όμως τό m a g n u s  s e c lo r u m  n a s c i tu r  o r d o  δέν εί
ναι ή υπερβολικόν ολίγον έγκώμιον στίχων φιλοφρονητικών, 
γραφέντων επί τή εύκαιρεία νεογεννηθέντος υΙου πλουσίου 
προστάτου τοΟ Άσινίου Πόλιου.

Διά τά δάκρυα τών πραγμάτων δέ τί νά είπωμεν ; "Οταν 
ό Αινείας, βλέπων εις τόν έν Καρθχγένγ ναόν τής "Ηρας ει
κόνα, παριστώσαν την πολιορκίαν τής Τρωάδος λέγγ: S u n t  

a c r u m a e  r e r u m ,  τούτο σημαίνει άπλοόστατα : Ή  άπήχη- 
σις λοιπόν τών ατυχιών μας έφθασεν έως έδώ, ωστε καί έδώ 
αι συμφοραί μας νά προκαλοϋν τά δάκρυα,ώστε ή άποδιδομένη 
εις την φράσιν αύτήν έννοια είναι ακαταλόγιστος Ή  τελευταία 
δέ φράσις του ούδαμοϋ εις τό έ'ργον τοΟ Βιργιλίου άπαντμ, απο
δίδεται δέ μόνον εις αύτόν από τόν σχολιαστήν του Servium.

Εντεύθεν εξάγεται δ «  τό μεγαλήτερον μέρος τής δόξης 
του βασίζεται εις παρανόησίν Ttva φιλοφρονη'σεως, εις άκα- 
ταλόγιστόν τινα ύπόθεσιν καί εις άβεβαίαν παράδοσιν. 
Σπεύδω νά προσθέσω δτι ό Βιργίλιος είναι άξιος τής εκτάκτου 
ταύτης τύχης, καί ούδέποτε πλάνη υπήρξε προσφορωτέρα 
εκείνης, ής τόσον έπωφελήθη τοιοΰτος ποιητής. Διότι βλον τό 
έργον του δίδει εις ύπέρτατον βαθμόν την ιδέαν μεγάλου

πνεύματος, ένταύτώ δέ καί ψυχής τρυφερά; καί μελαγχο
λικής.

Εικόνες χαριτωμέναι, πολύ ίσχυραί ή πολύ τραγικαί, δια
γράφονται εις τά ποιήματά του καί άποτυποϋνται εές την 
μνήμην διά πολύν καιρόν καί δταν έτι δέν τόν άναγινώσκο- 

μεν. Εις τάς EglogUOS του άπχνιο* ό γλυκύς εξόριστος Πελι- 
βεος καί μεθ’ οσα καί άν είπα τό μαγικόν λίκνον του παιδιού 
Σωτήρος καί ή ύπό ένθέου έλπίδος συντασσομένη γή. Εις τά 
Γ ε ω ρ γ ικ ά  του  αμίμητος είναι ό 'Υμέναιος του Διός καί τής 
Κυβέλης, ή ιερά τής άνοίξεως μέθη, ή άδελφοποίησις τών φυ
τών, τών ζώων καί τών ανθρώπων, ή ευεργετικά άγνότης τής 
αγροτικής ζωής καί ή απελπισία του συμβολικού Όρφέως, του 
αιωνίου Όρφέως,κλαίοντος την αίωνίαν του Εύουδίκην.Είς την 
Αίνειάδα του ό έ'ρως τής έκ Τύρου ΔιδοΟς, τής τριακονταετούς 
γυναικός, ήτις περιπαθώς ήγάπασε καί πολύ έβασανίσθη, εί
ναι επίσης θαυμάσιον, δσον ή ερυθρά λάμψις τής επί τής θα
λάσσης πυράς καί ή άφωνος του φαντάσματος φυγή άνά τάς 
ώχράς ήλυσείους μυρσίνας. ’Αλλά καί ή ’Ανδρομάχη του Έ -  
κτωρος, γονυπετής επί κενού τάφου καί τηρούσα έρωτα καί πί- 
στιν καρδίας έν τή άκουσίω άπιστίρ: του σώματός της, ώς δού- 
λη ς . . . .  Καί παντού ή σκιά τής μεγάλη; Λυκαίνης, του με
γαλείου του Ρωμαϊκού λαοΰ, του κανονίζοντος καί είρηνοποι- 
ούντος τόν κοσμον, τό συναίσθημα τής αποστολής του, του 

γήινου προορισμού του, τό όποιον έσεβάσθη πάντοτε ώς δόγμα 
θρησκευτικόν: Excudent alié. . . .

Ό λ α  αύτά μαζή, συγκεντρωμένα, συντεθειμένα εις έκλε- 
κτάς φράσεις, μέ συντομίαν βαθυτάτης σημασίας, μένουν καί 
άπηχούν επί πολύ καί ίσχυρώς καί εις τήν καρδίαν καί εις
τήν φαντασίαν. Ούδείς έγραψε στίχους μέ περισσοτέραν ψυ
χήν, δσην περιέχουν εκατοντάδες τινές έκ τών στίχων του.

Τό λοιπόν τού έργου του είναι συμπλήρωσις τής τέχνη; 
ι'σως μάλιστα καί τεχνάσματος. Ούδέν όλιγώτερον αύτέμ- 
πνευστον. Ό  Βιργίλιος είναι ό πρώτος ποιητής του δωμα
τίου. ’Αναστρέφει καί συνδυάζει τόν Όμηρον μέ τόν 'Ησίο
δον τούς "Ελληνας τραγικούς, Άπολλώνιον, Θεόκριτον καί 
Λουκρήτιον, είναι έν μι^ λέξει έπίσημος ποιητής, στεφανω

μένος ποιητής, είς Tennyson.

Ή  Αίνειάς είναι θαύμα καλλιτεχνικής δεξιότητες, έξόχου 
δυνάμεως έργον. Είναι ποίημα εθνικόν, συντεθέν μετά πί-
στεως, άλλά καί κατά παραγγελίαν. Τό πρόγραμμα ήτο δύσ-
κολον. Έπρεπεν είς τό έπικόν αύτό διήγημα νά περισφιχθή 
σύμπασα ή 'Ρώμη, από τής ίδρύσεώς της μέχρι τής μάχης 
του Άκτίου, ή πχράδοσις τών γηρκιών φυλών, αίπνες πρώ- 
ται είχον συνοικίσει τό ’Ιταλικόν, έδαφος, έπρεπε νά άποτε- 
λέσγ τοϋτο τό χρυσούν βιβλίον τής εΰγενείας, ήτις έλεγεν δτι 
κατήγετο από τούς συντρόφους του Αίνείου. Ό λ η  ή Ρωμαϊ
κή θρησκεία, οί ιθαγενείς θεοί, οί έκλατινισθεντες “Έλληνες 
θεοί, αί άρχαΐαι τοπικαί θεότητες, τά ιδιωτικά καί δημόσια 
ήθη καί έθιαα' του ρωμαϊκού λαού. . . .  Ό  Βιργίλιος έπέ- 
τυχεν. Ή  Αίνειάς είναι μουσικόν αριστούργημα, έκτελεσθέν 
παρά του ύπομονητικωτέρου έκ τών αλεξανδρινών ποιητών.

Ό  Βιργίλιος είργάσθη τριάκοντα έτη, δπως μάς άφήσγ 
δώδεκα χιλιάδας στίχους. Είς τά μέρη του έργου του, τό ό
ποιον όλιγώτερον άναγινώσκομεν, ή ποίησις του είναι έξαισίως
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γραφική καί πλαστική, ήν έμιμήθησαν δύο έκ τών νεωτέρων 
ποιητών ό Leconle de Lisle καί ό Heredia. Ό ,  τι τρυφερόν, 
φαίνεται τρυφερώτερον, δ, τι συγκινητικόν συγκινητικώτερον, 
δ,τι ανθρώπινον άνθρωπινώτερον, δ,τι άπλοΰν άπλούστερον 
είς σύνθεσιν τόσον δογματικήν καί τόσον πολυσύνθετον. 
’Ενίοτε είς τάς διηγήσεις, τά δάκρυα μεταβάλλονται είς πο
λυτίμους λίθους. Είμεθα πολύ περισσότερον συγκεκινημένοι 
δταν, μεταξύ τών πολυτίμων βιογιλιανών κοσμημάτων, είς 

λίθος κινήται, τρέμή, ζή, είναι δάκρυ, καί μάς κάμνη νά 
ένθυμούμεθα δτι ό έπίσημος ούτος ποιητής, ό δαφνοστεφανω- 
μένος ούτος ποιητής καί ό βασιλεύς ούτος τών παρνασσεων 
έγένετο άξιος διά τήν γλυκύ τη τά του νά όνομασθή νεάν ις .

Κατά *cbv Jules Lemaîlre
'Ελένη Γβωργιάδου

01 ΦΟΒΟΙ ΚΑΙ Α Ι Α Ι Μ Α Ι Ί Ή Β  ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ
Π Α Ρ Α  Τ Ο ΙΣ  Ν Ε Ϊ Ρ Α Σ Θ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Σ

Είς τήν συνήθη ταύτην ασθένειαν έδόθη παρά τών ιατρών 
τό ό’νομα νευρασθένεια, λέξις έμφαίνουσα νεύρωσιν. Έ κ  τών 
μάλλον ένδιαφερουσών ένδείξεων τής νευρασθενείας είνε οί φό
βοι, αί δυστροπίαι, αί άποδιδόμεναι είς τήν νευρικήν ατονίαν 
καί αί άγωνίαι τής αμφιβολίας, αίτινες χαρακτηοίζουσιν ένίοτε 
τήν κατάστασιν ταύτην.Οί φόβοι ούτοι αποτελούνται έκ συν- 
αισθήσεως συγκινήσεως, φρίκης ή τρόμου αδικαιολογήτου, ό- 
λίγιστοι δέ οί νευρασθενικοί οί μή αισθανόμενοι κατά διαφόρους 
βαθμούς τούς φόβους τούτους. Οί ιατροί, καίτοι διαγνώσαντες 
τήν νόσον, δέν ήδυνήθησαν νά διαγράψωσι ταχύτερον τάς φυ- 
σικάς ταύτας αταξίας, διότι οί έξ αυτής νοσουντες πρόθυμοι 
πάντοτε είς τό νά έκθέτωσι μετ’ άρεσκείας τά πολυάριθμα 
έπίπονα συμπτώματα τής νόσου, οίον κεφαλαλγίαν, οσφυαλ
γίαν, αϋπνίαν, δυσπεψίαν, έσχάτην σωματικήν κόπωσιν, δυσ
κολίαν είς τό νά έπιδοθώσιν είς οίονδήποτε έργον, παρετηρήθη 
δτι πάντες ρέπουσιν είς τό νά ύποκρύπτουσι τάς ταραχάς ταύ
τας τού πνεύματός των. Ό  Bóard διηγείται δτι πολλοί τών 
πελατών του ή'ρχοντο μέχρι τής θύρας του καί άνεχώρουν δ -  
ότι δέν είχον τήν θέλησιν νά σημάνουν. «Είς έκ τών ασθενών 
μου, λέγει ό ίδιος, επί μίαν εβδομάδα άνήρχετο καθ’ έκάστην 
μέχρι τής θύρας του οικήματος μου, χωρίς νά άποφασίσγι νά 
είσέλθγ. Τήν τελευταίαν στιγμήν, παρά τάς ένστάσεις τής 
συζύγου του, εΰρισκε πάντοτε^ πρόφασίν Ttva ίνα άναβάλή διά 
τήν αυριον τήν ιατρικήν έπίσκεψιν».

« Ό  έπίμονος ούτος έν τώ ίατρικώ σπουδαστήριο) δισταγμό; 
τών νευρασθενικών συνοδεύεται πάντοτε ύπό πολλών απο
σιωπήσεων καί αμηχανίας, μόνον δέ μετά πολλάς έρωτήσει; 
άπευθυνομένας, μετ’ ευφυΐας καί έπιμονής, άποφασίζουσι νά 
όμολογήσωσι τήν έλλειψιν τής θελήσεώς των καί νά άναγνω- 
ρίσωσι τό έσφαλμένον τών κρίσεων αυτών» Berillon

Ό  αγωνιώδης καί άλογος φόβος τών νευρασθενικών κατα
τάσσεται μετά τών άνεξηγήτων φαινομένων, οίον τής ί'λιγγος, 
τής αγωνίας, τής δυσφορίας, μεθ’ ών ένοΰται συνήθως ή νό
σος αυτη άδικρρήκτως.

Ό  ασθενής γινώσκει καλώς τό άτοπον του φόβου του 
; άλλά γνωρίζει ομοίως δτι τόν αύτόν φόβον θά αίσθανθή καί

πάλιν άμα ώς εύρεθή πρό περιστάσεων άναλόγων καί δτι ή 
θέλησίς του θά είνε άνίσχυρος ΐνα κατευνάσγι τόν παροξυσμόν 

τής άγωνίας του.
Παρά τούς τρόμους καί τάς άγωνίας υπάρχει καί άλλη η ς  

ψυχική ταραχή, ήτις χωρίς να υπαγηται ιδιαζόντως εις τους 
νευρασθενικούς, απαντάται συχνακις παρ αύτοις, αφινουσα εζ 
άλλου άθικτον τό λοιπόν μέρος του νοητού μηχανισμού, οστις 
έξακολουθεϊ νά λειτουργά μετά τής κανονικότητος και ακρί
βειας τής φυσικής καταστάσεως. Έ ν πρωτοις θα ομιλησωμεν 
περί τής άγωνίας τής αμφιβολίας, ήτις. άζιοπαρατηρητον φαι- 
νόαενον, ώ; καί ή τοΟ φόβου, απαντάται πλειότερον είς τά 
διακεκριμένα πνεύματα, τά λαβόντα μεγιστην καλλιέργειαν, 
οίον τών δικαστικών, τών αξιωματικών, τών καλλιτεχνών καί 
ποιητών, τών ιατρών, τών μεγάλων βιομηχάνων καί έμπορων.

Ό  έξέχων χαρακτηρισμός τής νοσηράς ταύτης καταστά- 
τεως είναι ή ταραχή του νοός. «Τό αληθές αίτιον τής ψυχι
κής ταύτης ταραχής, λεγει ó J .  Falret, είναι γενική τις δια- 
θεσις τών φρένων ΐνα έπανέρχωνται άδιαλείπτως είς τάς αύ
τάς ιδέας ή πράξεις, ΐνα αίσθάνωνται τήν συνεχή ανάγκην του 
νά έπαναλάβωσι τάς αύτάς λέξεις καί νά έπεξεργάζωνται τά 
αύτά έργα, χωρίς ποτέ νά εύχαριστηθώσιν ή νά πεισθώσι περί 

τής έντελείας αύτών».
Ή  εξής παρατήρησις, ήν δανειζόμεθα εκ του καθηγητοϋ 

Ball, θέλει χρησιμεύσει ήμΐν ώ; τύπος :
«Νεαρός τις σπουδαστής, καταπεπονημένος άναμφιβόλως έκ 

τών σχολικών του έργασιών, κανονικώτατος είς τάς έξεις του,
I παρευρέθη ημέραν τινά είς συναναστροφήν ένθα ήκουσεν άστεϊ- 

ζομένου; τινας έκ τών φίλων του περί τής ολέθριας επιρροής 
τού αριθμού 13 .  Παρευθύς παράλογος ιδέα διήλθε του πνεύ
ματός του : εάν τό 1 3 είναι απαίσιος αριθμός, είναι λυπηρόν, 
δτι ή λέξις Θεός κάμνει 1 3 ,  ό ούρανός 13, τό άπειρον 13, 
ή αίωνιότης 13,  καί διά νά άποφύγγ τό κακόν τούτο έσχημκ- 
τιζε καθ’ έκάστην στιγμήν έν τώ πνεύματί του προσευχήν έν
θερμον κατά τόν εξής τροπον : Θεος 13 ! η καλλιον . το άπει
ρον 13  ! ή αίωνιότης 13 ! Καί δμως συνγσθάνετο καλώς δτι 
είναε παράλογον νά φαντάζεται τόν Θεόν ως 13, έστω και 
πρός στιγμήν, άλλ’ έπανέπιπτε πάντοτε είς τό αύτό λάθος. 
Καταδιωκόμενος ύπό του πειρασμού τουτου, αδιαλειπτως ενο
χλούντο; αύτόν, έπανελάμβανε καθ’ έκάστην στιγμήν τήν έγ- 
κάρδιον προσευχήν του και κατεληξεν εις το να κκτασταθή 
ανίκανος πρός έξακολούθησιν τών σπουδών του ή είς τό νά 

έπιδοθή είς έργον rt σοβαρόν».
’Ιδού καί άλλη παρατήρησις ανάλογος τής παραφροσύνης 

τής αμφιβολίας, ήν έξάγομεν έκ τών ήμετέρων σημειώσεων :
« Ό  κ. X . ,  πνεύματος διακεκριμένου καί ανεπτυγμένου 

άλλά καταπεπονημένου, έξηντλημένου έκ τών άμέτρων έργα- 
σ-ών, είσήρχετο κατά το μεσονυκτον εις την οικίαν του. IIα- 
ρετήρησε γαλήν είσδυσασαν εν τω δωματιω και την συνελα- 
βεν ΐνα τήν άποδιώξή άλλ’αυτη, όρμήσασα,τώ κατέφερε κτύ

πημα είς τήν χειρ* διά τ ών ονυχών της. Ο κ. X , .  ζωηρώς 
συγκινηθείς έσχε τήν έπομένην νύκτα εφιάλτην καί κατελει- 
φθη ύπό σπασμών. Έ κ τ ο τ ε  φοβείται άδιαλείπτως μή τυχόν 
άναφανώσιν έπ’ αύτού συμπτώματα λύσσης, ώς άνέγνωσε την 

I περιγραφήν.
1 "Εχει φόβους έν τή τρχπέζή καί μετά φρίκης βλεπει τήν
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ώραν του φαγητού φθάνουσχν. Νομίζει δτι δεν δύναται πλέον 
να καταπίνη και διισχυρίζεται ο τι πάσχει πραγματικώς συ
στολήν του φκρυγηος εκ των μάλλον σοβαρών τήν νύκτα έχει 
επιθυμίαν του δάκνειν, οι δέ μϋς τη·; σιαγόνος του συστέλλον

ται βιαίως.
Καί άλλα συριπτώριατα άνεφανησαν μετ’ ού πολύ· έσχε 

ύδροφοβίαν· δεν ήδύνατο να διελθη έκ. τοΟ Σηκουάνα καί έπά- 
λαιε επί μακρον κατά του εόδους τούτου της υδροφοβίας προ 
τής διαβάσεώς του διά τής γέφύρας.

Την πρωίαν ό κ. X. είναι άρκούντως ήσυχος, αλλά την 

νύκτα οί τρόριοι διπλασιάζονται· \ορκίζει πάντοτε οτι απει
λείται έκ τίνος μεγάλης άσθενείας η δυστυχίας. Διηγείται τάς 
φανταστικής οδύνας του, τάς αμφιβολίας του μετά θλιβεράς 

πεποιθήσεως καί διατείνεται δτι η άβεβαιο'της τόν κάμνει νά 
ύποφεργι μαρτύρια.

Ή  κατάστασις αυτη,παραταθεϊσα έπί πολλά έτη, έξηφανί- 
σθη μεθ’ δλων των λοιπών συμπτωμάτων τής νευρασΟενείας 
του, μετά την κατάλληλον θεραπείαν.

Ή  αλλόκοτος αυτη ταραχή του πνεύματος είναι ανεξή
γητος.

Κ α τ’ άοχάς ό ασθενής συλλαμβάνει ύπονοίας καί αμφιβο
λίας παραδόξους δι’ ολα· άναγινώσκει Ιπανειλημμένως παν 
δτι γράφει καί λαμβάνει άτελευτήτους φροντίδας ϊνα μή λαν- 
θασθί).

’Ιατρός τις,προσβεβλημένος έκ τής αγωνίας τής αμφιβολίας 
άφου έξήταζε μετά μεγίστης προσοχής τούς ασθενείς, οίτινες 
ή'ρχοντο νά τόν συμβουλευθώσι, τοΐς έδιδε συνταγάς μετά με
γίστης έπιμελείας γεγραμμένας άλλά μόλις ό πελάτης έξήρ- 
χετο του σπουδαστηρίου αύτοΰ έτρεχε καί ήρπαζε τό χαρτίον 
έκ τών χειρών του, φοβούμενος μή έκαμε λάθος τι, μή έγραψε 
τοξικήν τινα δόσιν φαρμάκου ή μή έλησμόνησε τάς οδηγίας 
τής θεραπείας.

"Όταν ή ασθένεια προχωρήσγ μεγάλως, αί ΐδέαι ώς καί αί 
πράξεις λαμβάνουσι τά παραδοξότερα σχήματα καί ή παρα
φροσύνη, ή φρενΐτις δέν γνωρίζει πλέον ορια. ’Ιδού πώς ο κα
θηγητής Ball ταξινομεί τούς έκ τής αγωνίας τής αμφιβολίας 
προσβεβλημένους ασθενείς.

Παραχωρώ τήν πρώτην θέσιν εις τούς μετχφνοιχονς.  Ούτοι 
είνε έκείνοι οίτινες ασχολούνται άδιακόπως εις τά μεγάλα 
προβλήματα άτινα έμειναν άλυτα διά τήν φιλοσοφίαν. Έρευ- 
νώσιν άπαύστως περί του θεού, του σύμπαντος, περί τής δη
μιουργίας του κόσμου, περί τής καταγωγής τής γλώσσης καί 
τής αθανασίας τής ψυχής.

Παρά τούς μεταφυσικούς κατατάσσει τούς ρεαΛ ιστάς ,οίτινες 
ασχολούνται εις μηδαμινά καί χυδαία ζητήματα. Είς 'Ρώσ- 
σος ποίγκηψ ήρώτα διατί οί άνθρωποι νά μή είνε μεγάλοι ώς 
αί οίκίαι. “Έτερος ασθενής ήρώτα διατί ή εστία στηρίζεται 
έπί τοΟ τοίχου αντί νά ίσταται έν τώ μέσω του δωματίου. 
Τρίτος τις ήρώτα διατί δέν υπάρχουσι δύο σελήναι αντί μιας.

Οί τυπικοί  οίτινες άπευθύνουσι έπιπλήξεις καί μεμψιμοι- 
ρουσι διά παν πράγμα, κουράζονται πάντοτε έκ τής άαρας 
προσοχής, ήν καταβάλλουσί διά τήν ακρίβειαν τών λόγων καί 
πράξεων αυτών καί φοβούνται πάντοτε δτι δέν εϊπον τήν α
κριβή αλήθειαν.

Οί π ερ ιδ εε ίς  λαμβάνουσι άνά πασαν στιγμήν μεγάλας 
προφυλάξας καί ζώσιν έν διηνεκέϊ άνησυχία. Καλλιτέχνις 
τις γυνή, εύφυεστάτη, δέν έξήρχετο ποτέ εις τήν οδόν χωρί; 
νά φοβήται δτι θά ίδγι πίπτοντά τινα έκ παραθύρου είς τούς 
πόδας της.

Τέλος ή πέμπτη τάξις περιλαμβάνει τούς ά ρ ιθ ρ η τά ς .  Ουτοι 
είνε άσθενεϊς οίτινες ασχολούνται άπαύσιως περί τόν αριθμόν 
τών αντικειμένων. “Οδηγούμενοι έν τώ σπουδαστήριο) του ια
τρού, αντί νά προσέχωσιν είς τάς συμβουλάς του,άριθμουσι τόν 
αριθμόν τών κοσμημάτων ή κομβίων,άτινα φέρει έπί του έσω- 
καρδίου του ή τά βιβλία,άτινα είναι διεσπαρμένα έπί τής τρα- 
πέζης του.

“Έτερος έπί τής ύδου αριθμεί δλους τούς κορμούς τών δέν
δρων, ή τάς στήλας δσας άπαντ^ καί στρέφεται όπίσω νά μή 
έλανθάσθη είς τόν αριθμόν. Ό  Ναπολέων είχε τήν ίδιάζουσαν 
μανίαν νά άριθμή κατά ζεύγη τά παράθυρα τών οικιών δι’ ών 
διήρχετο.Ό Ναπολέων, ευερέθιστος, παράφορος, πάντοτε δυσ- 
ηρεστημένος έκ τής τύχης του, θηρεύων άπαύστως τί τό νέον, 
πάντοτε άνήσυχος, ήτο θαυμάσιος τύπος νευρασθενικοί!.

“Υπάρχουσι καί άλλαι ποικιλίαι ασθενών, άς αδύνατον νά 
κατατάξωσιν είς είδη. ’Άνθρωπός τις οσάκις έξήρχετο ή είσήρ- 
χετο είς οικίαν τινά έδοκίμαζε είδός τι ακατανίκητου άντιςτά- 
σεως ή'τις τόν ήμπόδιζε νά υπερπηδήση τό κατώφλιον. “Έτερος 
ήσθάνετο μεγίστην αποστροφήν είς τό νά έγγίση μερικά αντι
κείμενα.

Έ ν  συντόμω βλέπει τις δτι αγωνία τής αμφιβολίας είνε είδος 
τι εγκεφαλικού κνισμοϋ, δν ούδέν δύναται νά κατευνάσγι καί 
κατανοουμεν ευκόλως δτι ή έπανάληψις τώ/ αύτών πράξεων, 
τών αύτών έρωτήσεων καί σκέψεων είναι φαινόμενον οργανικόν, 
δπερ οδηγεί πάντοτε τόν άνθρωπον είς τάς αύτάς έντυπώσεις.

Ή  διάγνωσις τών φυσικών τούτων ταραχών ούδέν ενέχει 
τό σπουδαϊον, συνήθως χαρακτηριστικώτατον τής νευρικής έξ- 
αντλήσεως, είναι ή αδυναμία του πράττειν . ·ή μή πράττειν 
τί, έν ω εύρίσκεται βεβυθισμένος ό ασθενής.

( Έ κ τοϋ Γαλλικοί!) Μ α ρ ίκ χ  Κ. Φιλιππίδου

Κ Α Λ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α
Ή  καλαισθησία είναι τέχνη μετέχουσα τής γλυπτικής, ώς 

έκ του κάλλους καί τής πιστής τών γραμμών έξεικονίσεως καί 
τής ζωγραφικής, ώς εκ τής αρμονίας τών χρωμάτων. Είνε έν 
άλλαις λέξεσι κράμα ιδιοτροπίας καί χάριτος. ‘Υπάρχουσι 
πολλοί ύψοΰντες τήν καλαισθησίαν είς περιωπήν τέχνης. Πόσοι 
έπιπλοποιοί, ράπται, ράπτριαι καί γυναίκες ακόμη τής κα
λής λεγομένης τάξεως, δέν άνεδείχθησαν έκαστος είς τό είδος 
του, αληθείς καλλιτέχναι, διά τής φιλοκαλίας των, τήν ο
ποίαν άναπτύσσουσι τόσον είς τήν έσωτερικήν διακόσμησιν οι
κίας, δσον καί διά τής περί τό ένδύεσθαι χάριτος αύτών.

“Υπάρχουσι πλείσται γυναίκες, αίτινες μέ μόνην τήν έμφυ
τον φιλοκαλίαν των καί χωρίς νά είναι ώραΐαι κατορθώνουσι 
νά άρέσκωσιν. Αί Παρισιναί δμως όμολογουμένως κατεχουσι 
τό σκήπτρον τής γυναικείας χάριτος καί κομψότατος, είς αυ- 
τάς ή καλαισθησία είναι έ'μφυτος Τεμάχιον υφάσματος δύναν- 
ται νά μετατρέψωσιν είς έξαίρετον καί θαυμάσιον στόλισμα, 
δέν βλέπομεν καί άπλάς έργάτιδας νά ένδύωνται καί κτενίζων-

ται μέ τέχνην; Καί ποσάκις κυρίας τής υψηλής τάξεως νά 
διευθύνωσι διά τής φιλοκαλίας των αύτάς τάς ραπτρίας ;

“Υπάρχει δμως καί πολύ μεγαλείτερος αριθμός γυναικών, 
αίτινες έ'χουσιν ανάγκην οδηγιών καί συμβουλών. ’Εάν είναι 
πλούσιαι, καταφεύγουσιν είς τάς μεγαλειτέρας παρισινάς καλ- 
λιτέχνιδας, αίτινες άπαράμιλλοι είναι είς τήν τέχνην τοΟ συν- 
δυάζειν τό καλόν μετά του θαυμάσιου, ’εάν δέ στερώνται τών

•μέσων, άντιγράφουσι πιστώς τά έν τοΐς περιοδικοΐς του συρμοί!
πολυειδή σχέδια

» ·
Είς τήν μεσαίαν τάξιν αί γυναίκες προθύμως ένασχολουν- 

ται είς τήν τακτοποίησιν τών οικημάτων των. Ενίοτε δμως 
ΰπερβολικώς άκολουθουσαι τόν συρμόν μετατρέπουσι το οίκημά 
των είς έμπορικόν κατάστημα, ούχί δμως καί είς ένδιαίτημα 
κατάλληλον είς τέρψιν καί ευμάρειαν. Ή  καλαισθησία επεται 
τή εύαισθησία, έγραφεν ή κυρία Μεντενών, καί τολμώ νά 
είπω ώς μέγιστος τις συγγραφεύς, έάν ή εύφυΐκ ήτο κοινή, 
τίποτε δέν θά ήτο εύκολώτερον ή ή καλαισθησία.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι
Κ ατά  των  σ π ε ρ μ α τ σ έ τ ω ν , τ ά  ό π ο Ί α τ ρ έ χ ο υ ν .  Τ ά  σπερματσέτα μερικά 

τρέχουν καί καταναλίσκονται γρήγορα καί λεοόνουν παντοΰ. Λ ο ι 
πόν δια νά μή τρέχουν τά κεριά τά έμβάπτουν εις τήν έξης διά- 
λυσιν:

Ήμίσειαν όκ. νεροΰ.

Θεϊκήν μαγνησίαν 5 δρ.
καί Δελτρίναν 2 ».

Το τέ ϊον  κ α ι  οί  οδο ντόπ ονο ι .  "Οταν πάσχητε άπό οδονταλγία; 
νευρικά;, άνακουφίζεσθε μεγάλως, έάν καιασκευάσητε σιγάρα άπό 

φύλλα τείου καί καπνίσητε αΰτά. Ά ν επ ο Ίσ θ ή τω ;  δ πόνο; έλαττοΰται 
χαί τέλ ο ;  καταπαύει κ α θ ’ ολοκληρίαν.

ι Οί κ ίν δ υ ν ο ι  τών βέΧ ω ν.  Ε ι ;  ’Αμερικανό; οφθαλμολόγο; διατείνεται 
°τι ή χρήσι;  του βέλου έλαττόνει έπαισθητώ; τήν οξύτητα τ η ;  δρά- 

σεω; καί επιφέρει κεφαλαλγίας,ζάλα; καί ναυτιάσει;.  Τ ά  αποτελέσματα

ταύτα προκύπτουν δ’χι μόνον από την εντασιν, ην καταβαλλει ο οφθαλ
μ ό ;  νά διακρίνη τά αντικείμενα άπηλλαγμένα τών γραμμών, ά; σ χ η 

ματίζει  ή παρέμβασι; του βέλου άλλά καί άπό τά διάφορα σχέδια τών 

τουλίων.

Σ Υ Ν Τ Α Γ A I

Μ α ρ μ ιΧ άτ α  ' Ρ ο δ ά κ ι ν α .  Μία οκά ροδάκινα, μία οκάζάχαρι, μία οκά 

νερό. Καθαρίζετε γινομένα ροδάκινα καί τά βάλλετε νά βράσουν μέ τήν 

ζάχαριν καί μέ  τό νερόν, μέχ ρι ;  ου νά λυώσουν Τότε τα λυωνετε,  τα 

περνάτε άπό τρυπητόν καί τά σερβίρετε.
Π&ς κ α θ α ρ ί ζ ο ν τ α ι  οί  ψ ά θ ιν ο ι  πΤΧοι. Λαμβάνετε τεμάχιον φλανέλ- 

λ α ; ,  τό δποϊον βρέχετε έντό; άλυσίβα; καί δ ι ’ αύτοΰ τρίβετε καλώς 
τήν ψάθαν σα; μέχρι ;  ού άφαιρεθώσιν αί έπ αυτής κηλΐΟες* δι ετε-  

ρου τεμαχίου φλανέλλα; επαναλαμβάνετε τήν αυτήν έργασίαν μέ τήν 
διαφοράν, οτι ή πλύσι; τήν φοράν ταύτην έκτελεΐται διά μόνου καθα

ρού υδατος, διά στεγνού δέ υφάσματος σπογγίζετε τήν ψάθαν σας. 
Μετά τοΰτο κλείετε ερμητικώς αυτήν εντός κιβωτίου εις το βαθο; 

του δποίου ’έ χ ετε  θέσει θείον ανημμένον. Α φ ’ ου ουτω η ψαθα κ α - 
θαρισθή εντελώς, σιδερόνετε αύτήν δίδουσαι τό σχήμα τό οποίον προ-

τιματε.
Σ υ ν τ α γ ή  προς  κ α τ α σ κ ε υ ή ν  π α γ ω τ ΰ ν  χ ω ρ ί ς  ε ι δ ι κ ά  ε ρ γ α Χ ε ία .  Κ ά 

μ ετ ε  συνήθη κρέμαν (άνευ άλεύρου), άρωματισμένην κατά την δια— 

θεσίν σας, άλλά μέ πολλήν ζάχαριν' βάλετε τήν κρέμαν αύτήν εί; 
μικρόν μετάλλινον δοχεΐον ’έχον κάλυμμα έφαρμοζόμενον άκριβε- 

στατα'βάλετέ το έντό; ετέρου δοχείου εΐ ;  τό βάθος τοΰ όποιου ρίπτετε 
μία φούχτα άχυρα, δλόγυρα ε ί ;  τό δοχεΐον θέτετε πάγον κομματια- 
σμένον μέ "χονδρόν μαγειρικόν άλα;· τό δοχεΐον θέλετε κινεί μέ  ζ ω η 
ρότατα καί. άνατιναγμόν έκ δεξιών πρό; τά άριστερά καί έξ άριστερών 

πρό; τά δεξιά' άπό καιρού εί ;  καιρόν έξετάζετε τό περιεχόμενον του 

δοχείου καί άφοϋ ή κρέμα άρχίση νά προσκολλαται ει ; τά πλαγια, 
εκτοπίζετε αύτήν μέ τήν λεπίδα ένό; μαχαιριού καί διευθύνετε ει ; 

τό μέσον τό μέρος τ ή ;  παγωμένη; κρέμα;· όταν όλη ή κρέμα α π ι-  
κτήση τήν ίδιαν σύστασιν, ώ ;  τό βούτυρον περίπου, τό παγωτόν εινε
«εέτοιμον.

Ε Π I Φ  Υ Λ Λ I Σ

P A U L  B O U R G E T

Ο Δ AT I Δ

Πολλοί έκ τών φίλων μ α ;  έζήλευσαν βεβαίως τήν πολυτέλειαν του 

μικρού αυτοϋ μεγάρου τοΰ διασήμου καλλιτέχνου, οπω; έζήλευσαν 
καί τήν δόξαν του. Ά λ λ ’ δ φθόνο; μας, φεΰ ! έπιζή πολλάκι; τ ή ;  

V ευτυχίας, ή τ ι ;  τόν προεκάλεσε καί είναι πικρότερον ετ ι ,  όταν αισθά

νεται τ ι ;  τόν πόνον, δν δ φθόνο; προκαλεί, δΓ εύτυχίαν μή ΰπάρχου- 
®αν πλέον.

Ο Κλοπέ κατά τήν έπίσκεψίν μου άπουσίαζεν.

: Έ ζ ή τ η σ α  τήν κυρίαν, ή τ ι ;  έδέχετο πάντοτε τού; φίλους τοΰ συ-
;  ζύγου τη ς ,  καί ή τ ι ; ,  κατά τό ύφος τοΰ υπηρέτου τ η ;  μοί έφάνη ό'τι 

ειχεν άλλάξει τά ; συνήθεια; της .  "Εν βλέμμα διήρκεσε, μόλις είσήλ-  
®ον εί ;  τήν αίθουσαν, νά μέ πείση, οτι ή οικοδέσποινα είχεν έντελώ; 
μεταβληθή, καί οτι ή εύ τυχ ή ;  αύτή ύ'παρξις ήτιςηυξανεν ώ ;  άνθος φυ- 

| :«ική άρμονία μέ τήν γήν καί μέ  τόν άέρα καί έθαλλε πάντοτε, είχεν

άρχισει νά μαραίνεται. “Ο πόνο; είχε θίξει τό θαυμάσιον αύτό δν διά 

τ ή ;  δηλητηριώδους πτέρυγό; του. "Ητο πάλιν ωραία, άλλά ώραία 

π ληγω μ ένη ,  πονεμένη. Δύο πτυχαί διεγράφοντο είς τ ά ;  γωνίας τοΰ 
στόματός της ,  εί ;  τ ά ;  δποία; άνεγίνωσκον τήν συγκίνησιν μακρώ/ καί 
ρεμβωδών ώρών μονώσεως. Τ ά  βλέφαρά τ η ;  ήσαν κουρασμένα, ώσεί  

προσφάτω; καί έπί πολύ διυλίζοντα δάκρυα "Ολον τ η ;  τό σώμα, έ -  
φαίνετο προσβληθέν υπό τοΰ πόνου, όστι; έζωγραφίζετο εί ;  τήν φυ
σιογνωμίαν της.

Τήν είχον γνωρίσει εύσαρκον, σχεδόν βαρεΐαν, δμοίαν πρό; τά ;  άκ-  
μαία; γυναίκα; τ ή ;  Βενετία ς ,τά ;  δποία; δ Β,οιιιίαζίο καί δ Ο ίοι^ίοαβ 

έπικαλοΰνται εί ;  τά ;  άγροτικά; συμφωνία; των. “Η θλίψι; τήν είχεν 
έκλεπτύνει,  τήν ε ίχε  πνευματοποιήσει. Τ έ λ ο ;  λευκαί τρίχες έλαμπον 

άνάμεσα εί ;  τά μαΰρα τά πυκνά μαλλιά τη ς .  Έ κ ά θ η τ ο  παρά τήν εστίαν 
καί πλησίον τ η ;  έπαιζε τό μικρόν παιδάκι τη ς ,  τό όποιον έθεατο μετά 

τό ση ;  υπερηφάνειας. “Εν είδος νάνου, μέ μάτια πλατύτατα καί πολύ 
έκφραστικά εί ;  πρόπωπον ήδη γεροντικόν, άσθενικόν, επί τοΰ δποίου 
είκονίζετο άθλιότη; άπειοος,προσεικονίζουσα μέλλον ίσοβίον έξαντλή- 

σ εω ;  καί τα πεινώ σεω ς.Τριετή ; ήδη δ’ Α λβέρτο; Κ λοπέ,  δ υιό; τοΰ θαυ
μάσιου έκείνου άθλητοΰ,τόν δποϊον τόσον είχα ζηλεύσει διά τόν πλοΰτον 

τ ή ;  ζω ϊκ ή ;  του ένεργεία; καί τ ή ;  ’Αφροδίτη; αύ τή ; τ ή ;  Μήλου, τ ή ;  
τόσον ώραία; ετι έν τή  μελαγχολία τ η ς ,ε ίχ ε  μόλις τό άνάστημα εξα
μήνου βρέφους, μ έ  τόν θώρακα έξηρθρωμένον καί τήν κεφαλήν βυθι- 
σμένην έντό; τών ώμων, ώ στε  νά άποτελή οίκτρόν θέαμα. Δειλόν, 
ώσεί τρομάξαν έκ τ ή ;  παρουσίας μας, έκρύφθη σχεδόν δπισθεν τών φο
ρεμάτων τ ή ;  μητρό; του, ώσεί συναισθανόμενον οτι ώφειλε νά κρύπτη 

τήν δυσμορφίαν ό’πισθεν τ ή ;  καλλονή; έκείνης. “Η δυστυχή; μήτηρ



X ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Παρακαλουνται θερμώς οιί κ. κ. συνδρομιήτριαι α ί κ α -  

θυστεροϋσαι [λέ/ρι σήμερον τάς συνδρομιάς των νά σπεύ 

σουν επ ί τέλους  νά άποστείλουν αύτάς. Την αυτήν π α 

ράκλησή άπευΟύνο[χ·ν και προς τάς κ. άνταποκριτρίας 

ώς και προς τούς κ. άνταποκριτάς μας νά επισπεύσουν 

την είσπραξιν και άποστολήν των καθυστερουμένων,διότι 

ή αταξία αυτή τω ν εισπράξεων καταντά ανυπόφορος

ΤΜΟΑΑΤΑ ΠΑΪΑ1Α0Ϊ
'Η Παγκοσμίου φήμης τσοκολάτα Παυλίδου είναι τδ λεπτότερον 

καί ήδύτερον πρόγευμα, άνωτέρα άσυγκρίτως του καφέ ώς μή βλά- 
πτουσα ποσώς τα νεϋρα, άλλ’ απεναντίας δυναμόνουσα ταϋτα. Είνα 
ή δυναμωτικωτέρα καί θρεπτικωτέρα τροφή ώς περιέχουσα έν μ ε 

γάλη αναλογία πάντα τα πρδς θρέψιν άπαιτούμενα συστατικά.

Πωλείται άντί 5 δραχ. ή οκά ή δέ βανίλλιας δρ. 6 . 6 0  καί έκάστη 

οκά άρκεί διά τριάντα καί πλέον μεγάλα προγεύματα.

Μ Ε Γ Α
ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΜΑΚΑΡΟΚΟΠΟΙΕΙΟΝ

ΤΑ  Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Α
Ό δ ό ς  Κ ο λο κ ο τρώ ν η  α ρ ιθμ ός  22

Ή  μακαρονάδαείναι τδ κατ ’εξοχήν προσφιλές φαγητόν τώ ν μ εσ η μ -  

βρινών λαών. Μακαρονάδες, σούπες, πιλάφια είναι το σύνηθες άρτυμα 
τ οΰ κρέατος, πολλάκις δέ καί άναπληροϊ αύτδ διά λόγους οικονομι

κούς. Ά λ λ ’ δλα αυτά τά τόσου νόστιμα και θρεπτικά φαγητά απο
τυγχάνουν, έάν αί πάσται, έξ ών κατασκευάζονται δεν είναι πρώτης 

ποιότητος.
Τδ άτμοκίνητον μακαρονοποιείον τοϋ κ. Γ ρ .  Κωνσταντοπούλου 

κατασκευάζει πάστας πρώτης ποιότητος μέ  άλευρα ρ ω σ σ ιχ α  τά μόνα 
ειδικά διά μακαρόνια. Καί δέν ευρίσκει τις μόνον πάστες ε ις  τδ κατά
στημα τοϋτο, άλλά καί εκλεκτά ρύζια καί έλαια καί τυρία καί καφ-

έψαυσε μέ τήν λευκήν χείρά της  τάς χρυσάς τρίχας τοϋ μικροΰ, τήν 
μοναδικήν του εΰμορφιάν, μέ στοργήν περιπαθή, ζητοϋσα νά αναγνώ- 
ση εις τδ πρόσωπόν μου μέ έναγώνιον περιέργειαν,τήν έντύπωσιν, ήν 
ή Θέα τοϋ τέκνου της  μοί προΰξένησε. Δέν θά λησμονήσω δέ ποτέ 
τήν λάμψιν ήν ήκτινοβόλησαν οί οφθαλμοί της ,  όταν είδε τούς δα

κτύλους μου θωπεύοντας τούς χρυσοΰς τοϋ μικροΰ πλοκάμους καί εμέ 

ζητοΰντα νά τδν εξημερώσω καί τδν έλκύσω μέ έν «καλημέρα μικρέ 
μου Α λ β έ ρ τ ε ,  θέλεις νά μ ’ άγαπας ολίγο καί έγώ νά σέ αγαπώ 

πολύ . . . »
—  ΈνΘυμεΐσΘε τδ δνομά του : είπεν ή μήτηρ ‘Ο " Υ β  ποΰ δμι-

λεί ενίοτε περί αύτοΰ εις τά γράμματά του ;
Ή δυνάμην νά απαντήσω τήν αλήθειαν εις έρώτησιν, διατυπωθεϊσαν 

μέ τδν ίκετευτιιδν εκείνον τόνον τοϋ οποίου αι δυστυχείς μητερες κα
τέχουν τδ μυστήριον. Καί ήδυνάμην νά άντιστώ εις τήν επιθυμίαν νά 
μάθω έν λεπτομερεία τδ ήθικδν δράμα, τοϋ δποίου τά ίχνη έβλεπα ά- 
ποτυπωμένα παντοΰ επί τοϋ προσώπου τής  κ. Κ λοπέ καί τοϋ όποιου 

έμάντευα τήν αιτίαν. "Ηρχισα λοιπόν νά τδν ερωτώ, χωρίς να ΰπο- 
πτεΰωμαι ότι θά προεκάλουν έγώ αύτός έρωτήσεις έκ μέρους τη ς ,  είς 

τάς οποίας μοί άπέβαινε πολύ δύσκολον νά απαντήσω : ’Αλλά, άπήν- 
τησα ,  είναι πολύ φυσικόν νά μοί γράφη δ " Υ β  διά τδν υιόν του. Διατί 

τοϋτο σας έκπλήττει  ;

— Διατί, διατί, άπήντησεν έκείνη μέ φωνήν βαθείαν,καί άτενίζουσά 
με μέ  βλέμμα οδυνηρόν' καί τι σας λέγει  περί αύτοϋ, άπήντησεν. ’ Ε 
πειδή δέ έφάνην διστάζων νά απαντήσω, ταραχθείς έκ τοϋ είδους τής  

θλιβεράς άνακρίσεως, είς ήν ΰπεβαλόμην ί Ε ίσ θε  πολύ καλός,μοί είπε 
δέν θέλετε ,  δέν δύνασθε νά άπαντήσητε είς ο,τ ι είξεύρω. φεϋ ! τό -

φέδες καί όλα τά είδη τών αποικιακών, ω στε νά γίνεται αληθής συνα
γωνισμός μέ τά μεγαλήτερα τής  πόλεώς μας έδωδιμοπωλεία, διότι 

καί αί τιμαί του είναι λογικαί καί ή υπηρεσία πρόθυμος.

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  μέ άρίστας συστάσεις δέχεται οίχοτρόφου; !χ τοϋ έξωτε- 
ριχοΰ καί τών Ιπαρχιών μέχρι 14 ετών, μέ πιριποίησιν ε’ντε^ώς μητρικήν χα\ 
άντί μετρίας αμοιβής. Θά προγυμνή£ωνται πρυτέτι άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής 
εϊ, τήν ‘ Ελληνικήν χαί Γαλλιχήν γλώσσαν. Συνισταται θερμώς δπό τής Έ -  
βφημερίδος τών Κυριών, είς τήν διεύθυνσιν τής δποίας άς άπευθυνθώσιν οϊ 
βουλόμενοι.

ΑΝΤ· Τ Α Σ Σ Ι Α Ν  
Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Γ Γ Ν Α Ι Κ Ε Μ  Ε Ν Δ Γ Μ Α Τ ί Ι Ν  Κ Α Ι  Π Ι Λ Ω Ν

ΤΜΙΙΜΑ ΕΙΔΙΚΟΝ ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧίΑΝ  

ΑΝΔΡΟΝ,  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΝ

'Οδός Έ ρ μ ο υ  ά ρ ιθ .  8 2 .  ά π έ ν α ν τ ι  ο ικ ίας  Σ χ ον ζ έ

Πλοΰτος καί ποικιλία είς ολα τά είδη- Τιμαί εύθηνόταται, ανεπί

δεκτοι συναγωνισμού. Έσώ ρρουχα έτοιμα η κατά παραγγελίαν. "Ε τ ο ι 

μοι ή κατά παραγγελίαν γυναικείοι πίλοι. Πρόθυμος καί ταχυτάη- 

έκτέλεσις πάσης παραγγελίας. Δεκταί παραγγελίαι καί έκ τών έπαρ- 
χ ιώ ν, έπί τ ή  αποστολή μέτρων. Δεκταί παραγγελίαι προικών καί 

βαπτιστικών.

Π. ΦΑΡΑΟΪΑΗΣ και  ΥΙΟΣ
Εις Π ειραιά ,απέναντι ΔιδπροδρορικοΟ Σ τα θρ ο ν .

Κλίναι άγγλικαί ωραιότατο«, κλίνοα όδοιπορικαί κατάλ
ληλοι δΓ έξοχάς καί λουτρά, σομιέ, λίκνα άγγλικά παιδικά, 
κάτοπτρα, οξέα δια βαφάς. “Όλα αυτά είς τιμάς άνεπιδέ- 
κτους συναγωνισμού παρά τω έν Πειροαεϊ κ. Φαρδούλη καί 
Υίφ. Δέχεται παραγγελίας καί έκ τών έπαρχιών.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΊΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ~

σ·ν καλά.
—  Σας βεβαιώ,κυρία μου ,τή  άπήντησα οτι δ Κλοπέ δέν μοί ’έγραψέ 

ποτε τίποτε, τδ όποιον νά μή δύναμαι νά έπαναλάβω. Δέν είξεύρω 

ακριβώς τί  σας κάμνει νά υποφέρετε, ά λλ ’ αισθάνομαι ότι χωρίς  νά 
τδ θέλω άνέξεσα πληγήν τή ς  καρδίας σας καί σας ζ η τώ  συγγνώμην.

—  Ε γ ώ  σα; ζη τώ  συγγνώμην, είπε μόλις συγκρατοΰσα τά δάκρυά 

τη ς .  ’ Από τήν πρώτην σας έπίσκεψιν, σάς θλίβω μέ τάς θλίψεις μου, 
,τάς δποίας θά έμαντεύετε πολύ εύ’κολα,προσέθηκε θωπεύουσα καί πά

λιν μέ  τάς ίσχνάς χείράς της  τό μέτωπον τοϋ μικροΰ τδν δποίο.ν ’έ 

στειλε νά παίξη.

’Εκείνο άπεσύρθη είς γωνίαν τ ή ς  αιθούσης καί ήρχισε νά φυλλο- 
μετρή έν βιβλίον μέ εικονογραφίας μέ τήν σιγαλήν ευπάθειαν τών 

παιδιών τών όποιων τδ αιμα δέν βράζει ποτέ.
—  ’Οφείλω είς τήν παλαιάν σας φιλίαν διά τδν οίκόν μου μίαν έξή- 

γησιν, είπε μέ έπίσημον ύφος, άλλά δέν νομίζω οτι θά είχα τδ θάρρος 
νά σας ομιλήσω, έάν δέν έπερίμενα άπδ σάς έκδούλευσιν, την όποιαν 

μόνος σείς ήμπορείτε νά μάς παράσχητε, έτόνισε. Είναι μήνες όλοι, 
όπου ήθελα σας γράψω, χωρίς νά λάβω τδ θάρρος νά τδ αποφασίσω. 

Ά π δ  όλους τούς φίλους τοϋ Κ λοπέ, είσθε δ μόνος, τδν όποιον έπρο- 

τ ίμ *  πάντοτε.
’Έ π ε ι τ α  οί άλλοι δέν επισκέπτονται πλέον τά μελαγχολικδν 

σπίτι μας.
—  ’Ή λ λ α ξε  λοιπόν πολύ δ "Υ β  ; ήρώτησα.

( ’Ακολουθεί)


