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Κα.Ιΐ] μου ιρίΛη I 
Ή  σιωπή μου τής παρελθούσης έβδομάδος σε ανησύχησε 

Ιεβαίως εγώ ή τόσον ταχτική είς την αλληλογραφίαν μου δεν 
)το δυνατόν νά μη γράψω άνευ σπουδαία; αιτίας.^ Και η αι- 
:ία αυτή μέ τό νά είναι πολύ κοινή δεν είναι όλιγωτερον π *  - 
Γης άλλης ισχυρά καί έπιβάλλουσα.

Εΐ,ον ήδη άοχίσει ώς συνήθως τήν έπιστολην.μου, οτ 
κίονης αί μα'ραι γραμμαί, τάς όποιας αφινει^ό πενα μου εις 
τόν δρόμον τεης ήρχισαν νά μοί φαίνωνται κοκκιναι, Και το 
φαινόμενον αύτό ήρχισε νά διαδέχεται άλλο, επίσης παράδο
ξον. Τό γράΊιαόν μου, τό συνήθως στρωτόν και κανονικόν ηρ- 
νισε νά μοί φαίνεται, οτι μετεβάλλετο είς εν είδος γραφής 
ιερογλυφικής μέ τά παράδοξα εκείνα καί ιδιότροπα σχήματα, 
τά όποια βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον έφαίνοντο ζωογονούμενα 
καί γοοοπηδώντα είς τό χαρτί, ώς μικρά  ̂ ανθρωπακια και 
ζώα 'καί πουλιά παντός χρώματος καί σχήματος. Είχον εν 
τούτοι; τήν πεποίθησιν, βτι έγραφα γράμμα καί οτι δεν ζ ω 
γράφιζα διόλου ούτε άνθρώπους, ούτε άλλα χρωματιστά αν
τικείμενα. ’Ήρχισα νά ανησυχώ. "Αλλως τε άπο δυο ήμερων 
μοί έφαίνετο ώς νά έ’φερον διαρκώς τριγυρισμενον σφιγκτα εις 
τό μέτωπόν μου εν στεφάνι σιδηρουν,τό όποιον ιδια μου επιε-
ζεν ανυπόφορα τους κροτάφους. , , Q ,

Ό λ α ς  αύτάς τάς παραισθήσεις μοι τας εςηγησε το ερμ 
μετρον, τό όποιον είς μόνην τήν έπαφήν τής χειρος μου ανηλθ* 
πολύ υψηλότερα, παρ’ βσον θά τό άνεβίβαΐ,ον οι κυνικωτεροι 
τής Αφρικής καύσονες. Τάς συνεπεία; τής τοιαυτης καταστα- 
σεως σου τά ; παραλείπω. Ό λ α ι  καί βλοι τας εχομεν κατα 
τό μάλλον καί ήττον αίσθανθή’ "Αλλως τε ως ολα τα πολυ 
δυσάρεστα πράγματα είχα καί £ν αρκετά ευχαριστον επακο

λούθημα,τήν άλλαγήν τής ζωής και τ η ν  υποχρεωτικως επ η 
θεΐσάν μοι ησυχίαν ήμερων τινων, είς διαμονήν παρα την θα 
λασσαν', τήν μεγάλην αυτήν πανακειαν παστός κακού, η 
κραταιάν μάγισσαν, ή όποία δι’ εμέ εξαιρετικώς, νομίζω,ιδια 
ένει θέλγητρα καί κάλλη ή διά τόν άλλον κοσμον.  ̂ ^

Καί εύρίσκομαι εδώ άπό τριών ήδη ήμερων με το απεραν- 
τον κυανούν εμπρός μου, τό όποιον κάτω, μακραν είς το ß -  
θος, έκεΐ άκριβώς 5που κλείει ό όριζών, ενώνεται με τον ουρα
νόν αρμονικά, γραφικά, άπαλά, ως να ητο μια μεγα η ρ 
κουάζ προσηρμοσμένη τεχνικά εις μιαν υαλινην πυζιδα.

Καί είς τό σύμπλεγμα αύτό, είς τό ούράνιον αυτο δεσιμον 
δέν είξεύρω τί μοί άρέσκει περισσότερον, τί με συγκινει ισχυρο- 
τερον, τί θέλγει μέ μεγαλειτέραν έντασιν, τί συγκλονίζει κα 
δοΐεί τάς άπαλωτέρας χορδάς τής ψυχής μου και ^καμνε 
άγαθήν, καλήν, άφελή, άπλοϊκην ως ολοι οι άνθρωποι,, ο 
όποιοι ζουν πλησιέστερον μέ τήν φυσιν και μακρυτερα απ

τούς ανθρώπους. , , ,ν -.
Τώοα άν σοί εί'πω Sri ώρας ολοκλήρους μενω εκει εξηπλω- 

αένη 'είς £ν άναπαυτικόν κάθισμα, καί ροφωσα δι όλων των 
αισθήσεων, δι’ όλων τών πόρων του σώματος μου^την ηδονην, 
ήν ή θάλασσα σκορπίζει πέριξ της, τήν δροσααν με την οποίαν 
λούει τό στερέωμα, τήν ζωήν, τήν ήρεμον, την γλυκειαν την 
γεμάτην άπό ποίησιν καί άπο μυστήριον και απο μεγαλειον, 
τήν οποίαν, λέγεις, διοχετεύει, παντού, Sv σοι ειπω οτι μονον 
α ί  στιγμαί αύταί θεωρώ βτι είνε άξιαι να μας αποζημιώνουν 
δι’βλας τάς πικρίας καί τάς άπογοητευσεις, μέντας οποίας κα 
ημέραν μάς ποτίζει ό κόσμος, θά με θεώρησης και παλιν
υπερβολικήν καί φαντασιόπληκτον. ,

'Οπωσδήποτε έν τούτοις καί &ν κρίνης τον μεγαν μου αυ
τόν έρωτα πρός τήν θάλασσαν, τούτο δέν θα με εμποδιση να 
τήν άπολαμβάνω βσον τήν άπολαμβάιω την σήμερον, και να 
αένω πάντοτε ώς μαγευμένη, ηλεκτρισμένη ενώπιον της 
χ,αί νά ψάλλω τά κάλλη της, έφ’ όσον εύρισκω λεξεις ωραίας 
καί μουσικά; δυναμένας νά άποδώσουν ο,τι αισθανομαι δι 
αυτήν, καί νά τήν θεωρώ ώς τό μεγαλοπρεπεστερον και πλου-
σιώτερον εγκαλλώπισμα τής δημιουργίας. ;

Ευρίσκω άλλως τε τόσον φυσικόν νά αγαπωμεν ημείς αι 
γυναίκες τήν θάλασσαν, ημείς, τάς όποιας μαγεύει τοσον το
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χρώμα, τας οποίας ηλεκτρίζει τοσον ή λάμψις καί ό φωσφο- 
ρισμός του άδάμαντος καί του σαπφείρου καί του χμεθύστου 
καί του σμαράγδου, τά; ότοίχς συγκινεΐ καί εμβάλλει εις 
πειρασμούς εν μαλακόν όλοσηοικόν ύφασμα καί θέλγει μία 
ταινία κυματιζουσα είς ωραίους κόμβους, ευρίσκω τόσον φυσι
κόν, λεγω,νά την άγαπώμεν αύτην την σειρήνα καί την ναϊα- 
δα,την άδαμαντοστολισμένην χαίτην μεταξοσκεπχσμένην αιω
νίως, αύτην ή οποία από στιγμές είς στιγμήν, από δευτερο
λέπτου είς δευτερόλεπτον με νέας παρουοιάζεται εύχρωμάτους 
στολάς, μέ νέους στολισμούς πολυτίμους, τούς οποίους ούτε 
κάν έφαντάσθησάν ποτε τά ορυκτά του γηίνου κόσμου βασί
λεια.

Επειτα την θαλασσαν, νομίζω, την καθισταί έξόχως άγα_ 
πητην ή μυστηριώδης ζωή, η όποία φέρεται απαλά* άπαλά 
και νανουριστικά υπερ αύτην, ή γλώσσα εκείνη ή μυστική και 
μάγος, η οποία τόσα λέγει είς πάντα τόνον καί πάσαν μου
σικήν κλίμακα και η οποία εις όλιγας μόνον καί έκλεκτάς καί 
προνομοιούχους φύσεις απευθύνεται. Καί έφ’ όσον ακούω την 
γλώσσαν αυτήν και εφ όσον απολαύω την αρμονίαν έκά- 
στης λεξεως της,επι τοσοΰτσν πείθομαι δτι ή παράδοσις, καθ' 
ήν ό Δημοσθένης έδώ είς τάς Φαληρικάς άκτάς κατήρχετο, ΐνα 
άσκηται είς την ρητορικήν, είς ήν τόσον προσέκοπτε ένεκα 
φυσικής της γλώσσης άτελείας, παν άλλο ειχεν έλατηριον η 
τόν τόσον διαφημισθέντα σάλον καί τόν έκ τούτου ποοκύ- 
πτοντα θόρυβον. Ό  Δημοσθένης βεβαίως κατήρχετο είς την 
Φαληρικην ακτην, οχι όπως εζοικειουται είς τόν θόρυβον τών 
κυμάτων, άλλ οπως λαμβάνη μαθήματα ρητορικής άπό τ/]ν 
μεγαλην αυτήν και ευγλωττον ρήτορα, άπό την γόησσαν αύ
την λάλον, την αιωνίως θελγουσαν καί σαγηνεύουσαν μέ τήν 
ίδικην της την μυστηριώδη καί μοναδικήν γλώσσαν.

Καί έπωφελήθη σπουδαίως τών μαθημάτων αύτών ό γλυ- 
κυς και μυστηριώδης ρητωρ καί απέκτησε την έξιν νά θέλγγι 
ως εκείνη καί νά γοητεύγ ως αύτη καί νά περιβάλλη με τό 
άρρητον κάλλος του ύφους τη; την γλώσσαν του καί νά δα
νείζεται δλην την μουσικήν αρμονίαν τών λέξεων της. Καί ώς 
έκ θαύματος ό βραδύγλωσσος καί άξεστος φύσει του λόγου 
εργάτης μετεβλήθη είς τόν μόνον ψάλτην του πεζού λόγου, είς 
τόν μόνον ρήτορα τής εποχής του, είς τόν δημοτικώτερον ολων 
οσοι μέχρι τών χρόνων εκείνων καί έκτοτε μέχρι σήμερον έχει 
ρίσθησαν μετά μεγαλειτέοας τέχνης τό εύγενέστερον, ένταύτω 
δε καί τό δυσχερέστερον τών οργάνων.

Τό μόνον, τό όποιον είς τήν έκστασίν μου πρός τήν θάλασ
σαν θετει σκιερόν τι σημειον είναι ο ξένος στόλος, οί μαύροι 
αύτοί θωρηκτοί όγκοι, οί περιάγοντες είς τά χαλύβδινα στέρ
να των τόσον θάνατον, όσην ζωήν έγκλείει είς τούς μ,εγάλους 
κόλπους της ή θάλασσα. Μοί ένθυμίζουν οί μαύροι καί σκε
λετώδεις γίγαντες με τά ακανόνιστα σώματά των, τά μαύ
ρα του θανάτου όρνεα, τά όποια πετουν υψηλά είς τόν 
όπάλινον ορίζοντα, έτοιμα νά όρμήσουν, οπου χύνεται αίιια 
καί νά κατασπαράξουν με τούς άρπακτικούς όνυχάς των, δ ,η  
εύοουν άσθενες καί άνυπεράσπιστον. Καί μου φαίνεται οτι τά 
βλέπω παοατεταγμένα είς άλλην έπίσης γαλανήν καί έπίσης 
ώραίαν θάλασσαν καί σκοπεύοντα άπό τά πύρινα στόματά 
των τήν ζωήν τόσων ανθρώπων άγωνιζομένων διά τήν ελευθε
ρίαν των. Καί οί βροντεροί ήχοι τών πυροβόλων των μοί φαί

νεται δτι ομοιάζουν πρός τούς αγρίους κρωγμούς τών κορά~ 

κων και η απαίσια μορφή των μοί ενθυμίζει πάντοτε τήν ά_ 
θλιότητα τής ανθρώπινης έπινοηπκόίητος, ήπ ς έπί τόσον 
θεωρείται προοδεύουσα καί ανεπτυγμένη, έφ’ δσον ευρίσκει τε
λειότερα καί αποτελεσματικοί τέρα μέσα, οπως σκορπίζει τήν 
καταστροφήν καί τόν θάνατον.

Όλαι αύταί αί σκέψεις έπέροωσαν έπί μάλλον τάς μισάν
θρωπους ιδέας μου καί ηύξησαν έτι περισσότερον τόν πρός τήν 
θαλασσαν ενθουσιασμόν μου καί μέ έκαμαν, ένπρά ρμα νά ποθώ 
υπερ παν άλλο και νά εύχωμαι, πώς νά ζήσω δσον τό δυνατόν 
περισσότερόν μακρυτερα τούτων καί πλησιέστερα εκείνης.

Τ ό  ε ρ γ ο ν  σ τ ρ ο κ ό π τ ε ι .

Και θα εκπλήττεσαι βέβαια πώς ευρίσκω καιρόν νά θαυ
μάζω τόσον τήν θάλασσαν καί νά μένω ώρας δλας είς άφω- 
νον έκστασίν καί λατρείαν προ αύτής, δταν τό έργον μας ό
λων εδώ σήμερον είναι έργον περισυλλογής καί περιθάλψεως 
καί άνακουφίσεως καί παρηγοριάς, δταν δ,τι άπαξ μετά τό
σης προθυμίας καί αύταπαρνήσεως άνελάβομεν πρέπει νά άχθή 
εις αΐ'σιον πέρας.

Το εργον έπιτελεϊται μετά του αύτού πάντοτε ζήλου, καί 
μονον απο καιρού είς καιρόν αί πολύ καταπονούμ,εναι εξ ήμών 
λαμβάνομεν στιγμών τινων αναψυχήν. Τό έργον έπιτελεϊται 
μετά τής αύτής πάντοτε επιτυχίας καί ή μία μετά τήν άλ
λην πρόσφυγες τής Κρήτης καί γυναίκες έφεδρων καί πρόσφυ
γες τής λεηλατουμένης καί συλουμένης σήμερον Θεσσαλίας καί 
τών αποτεφρωθεντων χωρίων τής Ηπείρου έτυχον τής συνδρο
μής και προστασίας τής Ενωτεως μας, ήτις καί πάλιν κατά 
τό τελευταϊον μόνον δεκαπενθήμερον διένειμε δεκα χιλ. δρ. 
εις τας άπορους τών Θεσσαλών οικογένειας καί πέντε, είς τούς 
εξ ’Ηπείρου πρόσφυγας, τούς καταφυγόντας είς ’Άρταν καί 
Βόνιτσαν.

Δεν υπάρχει βεβαίως πλέον ή πυρετώδης έργασία τών 
πρώτων ημερών τής έμπολέμου ήμών καταστάσεως, καθ’ ήν 
το έν μετά τό άλλο τά νοσοκομεία τής Ένώσεως παρηκο- 
λούθουν κατά βήμα τούς άγωνιζομένους άνδρας μας καί αί 
κυοίαι μας περισυνέλεγον ατρόμητοι τούς τρχυματίας είς τά 
πεδία τής μάχης.

Σήμερον δτε τά όπλα έσίγησαν καθ’ όν τρόπον έσίγησαν, 
δτε ή μεγάλη πληγή τής πατοίδος μένει χαίνουσα,χωρίς ούτε 
δλου του γυναικείου πληθυσμού τής Ελλάδος αί χεΐοες νά 
έχουν τήν δύναμιν νά τήν έπουλώσουν, σήμερον δτε τά όνειρα 
καί τήν αισιοδοξίαν καί τούς εύγενεϊς πόθους διεδέχθη ή λύπνι 
καί ή άπογοήτευσις, τό έργον τής περιθάλψεως αποβαίνει κο- 
πιωδέστερον καί αί καταβαλλόμεναι προσπάθειαι τόσον έπί- 
πονοι δσον καί αλυσιτελείς. Τούτο δέν μάς εμποδίζει ό/ι μό
νον είς τό παρόν νά προσερχώμεθα αρωγοί πρόθυμοι, άλλα καί 
διά τό μέλλον όλων αύτών τών θυμάτων τού πολέμου νά 
μεριμνώμεν μετ’ ,ίδιαζούσης πάντοτε στοργής.

Καί όλονέν συμπληροΰται ή ύπάρχουσα έργασία καί όλονέν 
τελειοποιείται ή έπιδιωχθεΐσα είς πάντα κλάδον καίπάν τμή-

υπερ άνακουφίσεως τών ίυ'Ττυχών ενέργεια.
Τά έργαστήρια τών προσφύγων συμπληρούνται σήμερον 

διά τής ίδρύσεως καταστημάτων, έν οίς θά πωλήται ή παρά 
τών γυναικών έκτελουμένη έργασία. Ούτω νέα βιομηχανία, ή
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τών ετοίμων φορεμάτων γυναικείων και παιδικών και επάνω- I 
ίιορίων καί όλων τών χρησίμων εύθυνών ειδών δια τήν ττω- I 
γολογιάν ιδίως εύεργετική, άνεπτύχθη διά τής ‘Ενώσεως καί 
οφείλει τήν ΰπαοξιν τη; καί τήν λειτουργίαν της εις αυτήν. I 

Είς έν δέ τών καταστημάταν τού θεάτρου Συγγροΰ είναι I 
ή8η άπό έβδομάδος έκτεθειμένα καί έξοδεύονται μετ’εύοιώνου 
ταχύτητος τά παρά τόσων έκαντοντάδων γυναικείων χειρων I 
επεξεργαζόμενα είδη,είς τά όποια εντός ολίγου θά προστεθούν 
χκίτά είς τάς επαγγελματικά; σχολάς τής Ένώσεως μέλ- I 
λοντα νά κατασκευάζωνται τελειότερα και μάλλον επιμεμελη- I 
μένα είς τό είδός των, παρέχοντα καί αύτά τά μέσα ζωής καί I 

■ μέλλοντος έντίμου,είς τόσα άπορφανωθέντα τού πολέμου θυμα- I 
τα. Διότι είς αύτά θά συγκεντρωθή σήμερον, δτε τά νοσοκο
μεία τού πολέμου κλείουν τό έν μετά τό άλλο και οί πόνοι 
τών τραυματιών δέν αποσπούν πλέον δάκρυα, είς αυτα θα 
συγκεντρωθή πλέον πάσα ή φροντίς καί ή μέριμνα τής Ε 

νώσεως.
: Καί φαντάζεσαι πόσον μέγα καί έπιβάλλον έσται τό έργον
της,δταν μετά πάροδον χρόνου αί σήμερον πεοισυλλεγεϊσαι 

Ιγυμναί καί άνυπόδυτοι όρφαναί, αί στερούμεναι και του άρ
του ακόμη, θά δύνανται αξιοπρεπείς καί υπερήφανοι, νά έ- I 
παρκοΰν μόναι διά τής έντιμου εργασίας των εις τας άνάγκας I 
τής ζωής καί νά προσέρχωνται ίσως βοηθοί είς τας δοκιμαζο- 
μένας σήμερον οικογένειας των.

< ' Τότε πάσαι αί μοχθ.ύσαι σήμερον πρός έπίτευξιν τού με- 
\ γάλου τούτου έργου θά δύνανται μετά χαράς νά άνακηρύτ- 

τουν. οτι ή Ένωσις αποτελεί τήν δύναμιν, έστω καί του φη- 
μιζομένου κατ’ έξοχήν όΛ αδυνάτου καί ασθενούς φυλου.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ TAIN
Είναι πολύ μέγας. Είναι ί'σως ό μέγιστος νούς τού αίώ- 

νος, ό έναποθηκεύσας καί ταςινομήσας μετ άκριοολόγου αυ- I 
στηρότητος τά περισσότερα πράγματα. Έκαστη έκ των I 
«ιστοριών» του καί τών «.περιγραφών» του —  περιγραφή άν- I 
θρώπου, φιλολογίας, τέχνης, κοινωνίας, εποχής, χώρας ό- ι 
μοιάζουν πρός στερεά; καί γιγαντώδεις οικοδομάς. Ί  πό τάς I 
περιπλεκομένας προτάσεις, αί πορεϊαι τών γεγονότων άναφαι- I 
νονται, ώς οί άλλεπάλληλοι ογκόλιθοι μνημείου. Ό  T a in e  

είναι θαυμάσιος κατασκευαστής πυραμίδων.
Ούδείς έφήρμοσεν αύστηροτερον αύτού καί είς τά πλέον 

■■·. διάφορα αντικείμενα θεωρίας στενωτερον καθοριζόμενα;. Αλλ 
έπειδή ή πεϊρα τού σοφωτάτου τών ανθρώπων είναι πάντοτε 

?■ πολύ περιωρισμένη, πάσα έξηγησις μεγάλου οπωσδήποτε συν- 
ί: όλου φαινομένων αποβαίνει εργασία δημιουργική. Γό πνεύμα, 

κατ’ άρχάς, υποβάλλεται είς τάς δόσεις τής πραγματικοίη- 
τος, τάς όποιας ήδυνήθη ν’ άντιληφθή. Αλλ οταν πρόκειται 
περί τής όλότητος τής πραγματικότητος, τότε αυτή ύποβάλ- 
λεται είς τούς νόμου; τού ήμετέρου πνεύματος, το όποιον 
συμπληροΐ καί άναπλάττει τά γινόμενα και υποθετει σχεσείς 
μεταξύ αύτών, ίνα δικαιολογήσει τούς νομούς, εις οΰς τα υπο
βάλλει. Πάσα φιλοσοφία αποβαίνει ουτω ποιησις.

Διά τούτο ούδείς άλλος οσον ó T a in e  έπραξε πάν άλλο 
πράγμα ή δ,τι ένόμιζον δτι πράττει. Ουδεις άλλος ειργασθη

μέ περισσότερον αί'σθημα καί φαντασίαν, ενώ έπίστευεν εΐλι- 
κρινώς δτι έμελέτα, παρετηρει, αντέγραφε και εταξινόμει.

Έν τή ιστορία ό Τ8Η1Θ γίνεται πολλάκις θυμα. Ή  ακρι
βόλογος άντίληψίς του δίδει άπαραιτητως συμπεράσματα α- 
πογοητευτικά, οίαδήποτε καί άν είναι ή χωρκ και η εποχή 
την όποιαν μελετίρ. Διότι ανερχ.εται πάντοτε δια τής αναλυ- 
σεως είς αίτια συγχεόμενα μέ τό ζωϊκαν ένστικτον. Ούτως άν- 
τελήφθη έξ ίσου μισητά καί θλιβερά τό τε άρχαΐον πολίτευμα 
καί τήν έπανάστασιν. Ή  άρχαιότης και ο μεσαίων, εάν ανέ
λυαν το παρ’ αύτού κατά τόν αύτόν τρόπον θά τώ εφαινοντο 
έπίσης απαίσια. Τό κάλλος καί αυτού ακόμη τού αίώνος τού 
Περικλεούς, έάν ό Ταϊηθ ήδύνατο ν’ άναδιφήσν) δλα τά αθη
ναϊκά αρχεία, δέν θά έσώζετο άπό τήν άνάλυσιν ταύτην.

Παραμορφώνει τά πράγματα μόνον διότι τα ταξινομεί χω
ρίς νά τά γνωρίζν) ολα. Ά γ * π $  πολύ ολίγον τήν έξέλιξιν, 
αφού άπό τού μηχανισμού τής έργασιας του δασχυρίζεται οτι 
αποκλείει τό μυστήριον καί έν τοΐς νομοις τής εξελίξεως 
υπάρχει μυστήριον. Λησμονεί τό αόριστον, τό κυμαινόμενον, 
τό ανακριβές, τήν άλλοίωσιν καί την απώλειαν τών πραγμά
των. Άκινητεϊ τό πραγματικόν διά νά το μελετησγ, ώστε 
δ,τι αελετά εκφεύγει πλέον τών ορίων τής ποαγματικοτητος.

’Ίσως υπάρχει μυστική τις σχεσις μεταξύ τών αντιπερισπα
σμών τού έργου τού Taine καί τών αντιθέσεων, άς μαντεύει 
τις είς τόν χαρακτήρα καί είς τό πνεύμα του. Ο λογικιστης 
αύιός είναι ποιητής. Ό  έκκαθαριστής αύτό; έχει τό πλέον 
συγκεκοιμένον υφος, τό όποιον δύναταί τις νά ί'δγι. Ούδείς συγ- 
γραφεύς έξεφράσθη περισσότερον αυτού διά μεταφορών ζωηρο- 
τεοον χρωματισμένων ούτε λεπτομεοέστερον ανεπτυγμένων, 
ούτε άκριβολογωτέρων καί είς τάς έλαχίστας τών λεπτομε
ρειών καί δέν κατέληξεν είς τά σύμβολα καί τάς παραβολάς, 
οσον αύτός. Καί καταντά νά φοβήταί τις μήπως ή καταπλήσ- 
σουσα τελειότης τών εικόνων δέν παρασύρη ένίοτε*τήν αλή
θειαν κχί ό θετικολόγος αύτός δέν άφήκε ν’ άπατηθή άπό 

ί τάς λέξεις.
Ό  άνθρωπος αύτός ό μέ τόσον ίσχυράν καί φιλόσαρκον 

φαντασίαν —  άναμνήσθητε τάς εικόνας του έπί τής Αναγεν
νήσεως καί έπί τής φλαμανδικής γραφικής —  έζησε ζωήν α- 
σκητού καί βενεδικτίνου. Ό  μέγας αύτος άποστολος τής εκ 
τού φυσικού μελέτης έζησε πολύ άπομακρυσμένος, πολύ ακοι
νώνητος, νομίζω, μέ ανθρώπους άλλης τάξεως πλήν τής ιδι- 
κής του. Καί ό μέγας αύτός συλλέκτης έντυπώσεων έζήτησε 
κατά τό πολύ τάς εντυπώσεις του αυτας εις τα βιβλία.

Ό  καθοριστής αύτός, οστις θεωρεί την ιστορίαν ως ανκ- 
πτυξιν αναλλοίωτων γεγονότων καί οστις έδοκίμασε πολλακις 
ώς καλλιτέχνης τάς έκδηλώσεις τής δυνάμεως, έταράχθη και 
άνελύθη είς συμπάθειαν άκοάτητον, εύδύς ώ; άντελήφθη ολί
γον έκ τού πλησίον τό αίμα καί τάς αθλιότητας. Θά ητο 
έπιεικής πρός τόν Σύλλαν καί.πρός τόν Καίσαρα, ενώ ύπήρξεν 
αμείλικτος διά τόν Ροβεσπιερον και τον Ναπολεοντκ.

Ό  έχθεός ούτος τού κλασικού πνεύματος υπεταζεν εις την 
ανάγκην τής ένότητος τό πραγματικόν είς τάς πλέον επιβλη
τικά; απλοποιήσεις καί γενικότητας. *Η φιλοσοφία του έπα- 

| νευρίσκεται δραυ.ατοποιημένη είς τό φυσικόν μυθιστόρημα,
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το όποιον εντούτοις άπγχθάνετο.
’Επειδή είχε πολύ άντιληφθή είς την ιστορίαν την ανθρω

πίνων κτηνωδίαν είχε καταντήσει να φοβάται τούς ανθρώ
πους. Κατά τα τελευταία έτη ή συμπάθεια του πρός άρχάς 
αντιθέτους των ίδικών του ήτο εντελώς καταφανής και δΓ 
άρετάς άκόμη τάς οποίας ή φιλοσοφία του άπεκήρυττεν.

Ό  άνθρωπος αυτός, ό μέ τόσον τολμηρά; καί αδιαλλάκτους 
σκέψεις, είχε καταντήσει υπερβολικά συντηρητικός. Καί οχι 
μόνον άπεποιήθη κηδείαν πολίτικων, των μόνων συυιβιβαζομέ- 
νων μέ τάς ιδέας του, άλλ’ οπερ σπουδαιότερον έξέλεξεν , ίνα 
συνοδευθή εις τόν τάφον μέ ιερείς προτεστάντας,θρωσκείας ωης 
δεν άνήκε *άν είς τούς πατέρας του. Ούδέποτε ήσθάνθην με- 
γαλωτέραν πνευματικών μελαγχολίαν ή κατά την ψευδή αυ
τών τελετών.

Τοΰτο δεν επηρέασε ποσώς τό συγγραφικόν έργον του Taine, 
όστις υπήρξε μέγας διδάσκαλος. Ή  πραγματική περίοδος της 
φιλολογίας μας, ητις ήρχισε το 1855 καί συμπληροϋται σή
μερον, τωρεΐ βαθέως άποτυπωμένων των σφραγίδα του πνεύ
ματός του.

Ό  T a i n e  είναι ό συγγραφεύς, δστις μας έκαμε νά αίσθαν- 
θώμεν καί νά έννοήσωμεν ίσχυρότερον τό ζώον καί των μηχα- 
ννίν, έξ ών άποτελεϊται ό άνθρωπος. Είναι αδτη αλήθεια, την 
οποίαν βλέπομεν άπό πολλοΰ ήδη καί ω όποια τείνει νά έκ 
τοπισθγ ύπ’ άλλων νεωτέρων. Διά τούτο καί ó Tai ne, ως όλοι 
οί μεγάλοι έφευρέται ω άναδωμιουργοί ιδεών, θά έγκαταλει- 
φθγ διά τριάντα τουλάχιστον έτω, ίνα καί πάλιν τον άπολαύ- 
σωμεν διά των αίωνιότωτα.

Κατά τόν Jules Lemaître
’ Β λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ιά δ ο υ

ΠΡΟΑΙΣΘΗΜΑ
—  Οΰτω λοιπόν είπεν ό Ιάκωβος μετά σοβαρότητος, ητις 

μάς έξέπληξε, δεν πιστεύετε τάς προαισθήσεις, δεν πιστεύε
τε τό προγνωστικόν, δέν πιστεύετε . . .

Άκράτωτος γέλως τόν διέκοψε.
—  Καί εάν σάς διωγούμων, έξηκολούθησε χωρίς νά άδω 

μονησγι διά των ίλαρότητά μας, μίαν ιστορίαν, εάν σάς έλε- 
γον τί είδον, μέ τούς ίδιους μου οφθαλμούς ;

—  Άφοΰ πρόκειται περί ιστορίας, σέ άκούομεν.
—  Δέν είναι παλαιά ιστορία, ήρξατο, μόλις του παρελ

θόντος έτους. Ό  Ίωάννως δέ Βκντέβρ καί εγώ είχομεν αρι
στεύσει είς τάς διδακτορικάς μας εξετάσεις. Αί οίκογένειαζ 
μας, αίτινες συνδέονται “διά στενωτάτως φιλίας, μάς είχον 
ύποσχεθή πληρώ ελευθερίαν ενός μηνός, καθ’ όν θά ήδυνά- 
μεθα νά κάμωμεν μόνοι τό ταξείδιον, εφοδιασμένοι έκαστος 
ημών διά του ποσοϋ πεντακοσίων φράγκων.

"Όλως μόνοι, εννοείται την άπειρον χαράν μας.
Έξελέξαμεν την Βρετανίαν.
Σάς άπαλάττω των περιγραφών. Δέν θά σάς είπω ούτε 

περί τών αποτόμων βράχων του Πινμάρω, ούτε περί τής κο
ρυφής του Ράζ, ουδέ περί τών θαυμασίων μνημείων τνίς γρα
νιτώδους αύτής χώρας. Έρχομαι είς τό προκείμενον.

τΗτο εσπέρα καί εύρισκόμεθα έν Βενοδέ, εν τη μικοά αύτγ 
πόλει τή παρά τό στόμιον του ’Οδέ κειμένγι.

Είχομεν τοποθετηθώ είς την τράπεζαν του μ,ικροΰ εστια
τορίου του ξενοδοχείου, έν τω όποίω-πλήρης σιωπή έβασί- 
λευ;ν· είς τό χωρίον ούδείς θόρυβος. Μόνον ό φλοίσβος τ% 
θαλάσσης περιβρεχούσης τούς τριχαπτοειδεϊ; βράχους τής 
άκτής είς άπόστασιν έκατοντάδος βημάτων, διέκοπτε την 
σιγήν. Έ π ί  της τραπέζης έφ’ -/¡ς η υπηρέτρια είχε θεσει τόν 
ζωμόν, δύο κηρία έρριπτον άμυδρόν φώς. ‘Ο ’Ιωάννης ήτο 
σιωπηλός. Άπό πνων στιγμών είχον παρατηρήσει ότι είδος 
προκαταληψεως τόν κατελάμβανε. Έτοιμαζόμην νά τώ έρω- 
τησω τό αίτον, οτε τον είδον αί'φ·ης νά ώχριάσγ θανασίμως 
καί νά στραφώ άποτόμως πρός τό παράθυρον.

—  Τί έχεις, τόν ήρώτησα, σπεύδων πρός αυτόν μέ αίφνι- 
δίαν κίνησιν.

’Εκείνος μέ φωνήν βραγχνην, ένω η ώχρότης του ηύξανε 
μοί άπήντησε.

— Ή  μήτηρ μου άπέθανε.
Εξεπλάγην.
— Τί ύέγεις ; τω είπον.
Ά λ λ ’ άντί άπαντήσεως, διε^ράγη είς λυγμούς, καί έκραξε 

μέ απελπιστικήν φωνήν :
—  Μαμ-ά ! μαμά !
’’Εμεινα έμβ.όντητος, άπολύτως ούδέν έννοών έξ αυτής 

τής αίφνηδίας θλίψεως, ήν ούδέν έδικαιολόγει.
—■ Τέλος πάντων, ανέκραξα δέν είσαι παιδί ! . . .  Σκέ- 

φθητι λογικώς. Δέν έλαβες καμμίαν εί'δησιν . . .
Δέν μέ ή'κουε. Μέ την κεφαλήν εντός τών χειρών του, 

έκλαιε μετά λυγμών διακοπτομένων υπό τών σπαρακτικών
κραυγών του.

Μετ’ ολίγον άνέλαβε κάποιαν ηρεμίαν.
—  Σύ δέν ηχούσες, μοί είπε μετά θλιβεράς φωνής, δχι 

δέν -/¡κουσες· αυτά τά προαναγγέλματα δέν παρατηρούνται 
ή παρ’ έκείνων είς ους απευθύνονται.

— Αλλά τί ήκουσες ;
— Ημείς είς την Βρεττανίαν, πιστεύομεν οτι ότε προ

σφιλές μας πρόσωπον άποθνήσκει μακράν τών φιλτάτων του, 
ή ψυχή του, κατά την στιγμήν όπου έγκαταλείπει την γήϊ- 
νον μορφήν της, ειδοποιεί έκείνους οΰς αγαπά. Μία λέξις 
ψιθυριζομένη είς τό ούς, είς στεναγμός άκουόμενος είς την 
σιγήν τής νυκτός, είς κτύπος έπί τοϋ σανιδώματος. Λοιπόν, 
αυτήν τήν στιγμήν έπί τής ύέλου του παραθύρου ηχούσα τά 
σηυεΐον .......

— "Ω, τι φαντάζεσαι ! θά ήτο ό άνεμος ή ή προστριβή 
τής πτέρυγος πτηνού τίνος όπερ διήρχετο.— .

— Καί ώς έστράφην άποτόμως, έξηκολούθησε, είδον.......
είδον καπνόν λευκόν άνερχόμενον.......

—  Ά λ λ ’ αυτό τό όποιον λέγεις δέν είναι λογικόν.
— Πιθανόν· άλλ’ οί'μοι ! είμαι βεβαιότατος. Ή  δυστυχής 

μου μήτηρ άιιέθανε.
— Άκουσον, μόλις είναι έκτη ή ούρα· τό τηλεγραφεΐον 

δέν είναι κλειστόν, ύπάγω νά τηλεγραφήσω είς τήν οικογέ- 
νειάν σου.

’Εκείνος έκαμε νεΰμα άδιαφοοίας, καί έπανέλαβε τήν θλι- 
βεράν του στάσιν.

Έξήλθον.
Ό  φίλος μου ’Ιωάννης έλάτρευε τήν μητέρα του. Ή  όι
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χρυφερότης του ύπερέβαινε τά όρια. Έάν ή εί'δησις ήτο

ί λ ϊ ΐ Μ ?   .

■Αλλά τί λέγω ; ΙΙοία εί'δησις ; Δεν υπήρχεν ειόησις.
I Π ρ ο α ί σ θ η μ α .  Καί τί είναι τό προαίσθημα ; ’Ό χι ! όχι ! ήτο
I φαντασίας του· καί μέ τό φώς τής πρωίας θα τω πα-

I  άοχετο  > ν
Είς τό τηλεγραφεΐον μοί είπον ότι ήτο αδύνατον να λανω

¿πάντησιν ποό τής επομένης πρωίας. Έπληροφορησα περ

*ΰτοϋ τόν Ίωάννην.
__ Τί σημαίνει ! φίλε μου. Τό τηλεγράφημά σου ούδέν θά

ϊμεταβάλ·/). Ή  μήτηρ μου άπέθανε, ιδού τό παν, τό γνω
ρίζω, είμαι βέβαιος...· Κάμε μου τήν χάριν νά φροντίσγ,ς διά 
τήν άναχώρησίν μας, διότι ώς βλέπεις έχω τήν κεφαλήν καί

. τήν καοδίαν τόσον σκοτισμένας...  ̂  ̂ L
Τήν επομένην κατόπιν φρικτής νυκτός, ήν διήλθε όδυρό- I

j μένος, ό ’Ιωάννης, ήγέρθη πρώτος.  ̂ I
Δέν είχεν ή μίαν ιδέαν είς τόν νουν του, νά έπιστρέψν) τό I 

F ταχύτερου είς τήν οικίαν του διά να ίδη απαξ ετι τήν μη- J 

τέοα του.
| -  Άνάμενον τούλάχιστον τήν άπάντησιν του τηλεγρα-

: φήματος, τώ ειπον.
Ε: __ Πρός τί ; Είμαι βεβαιότατος.

íj Ούδέν ήκουε.  ̂ f
f  Τήν στιγμήν καθ’ ήν έθέταμεν τόν πόδα είς τήν λέμβον
Si’ ής θά άνηρχόμεθα τόν ’Οδέ μέχρι Κεμπέ, είς άνθρωπος
έτρεξε πρός ημάς, σείων κυανοΰν χάρτην.
ί —  Τό τηλεγράφημα ! ανεκραςα.  ̂  ̂ I
L Έπήδησα είς τήν ξηράν, ένω ό ’Ιωάννης έξηκολουθει με j 

i  τήν μεγαλητέραν άδιαφορίαν νά τοποθετγ τάς άποσκευας μας. I 
■Διέρρηξα άνυπομόνως τήν μικράν ταινίαν ητις τό περιεκα- 

λυπτε, καί άνέγνωσα πρός μεγάλων μου έκπληξιν.  ̂ I
' Ή  κυρία δε Βαντέβρ άπέθανε σήμερον τήν πέμπτην και I

1;%ίσειαν. , „ ft, a ,
| Τήν πέμπτην καί ήμίσειαν, άκριβως την ωραν καθ ην ο

Β  Ιωάννης ήκουσε το σημεΐον επι . ή, υέλου
—  ’Ιδού διατί, τελευτών είπεν ό Ιωάννης, δεν γελώ

|  πλέον διά τάς προαισθήσεις».
Ο Ε κ τ ο ΰ Κ λ Μ κ ο ΰ )  Ό λ γ α  Κ ούζη

íj. K e p x i p a  Ι δ η  ’I o v r í o v  < 8 9 7 .

ΟΤ Λ YO ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ι
I

; Ό  Ααμπέρ καί ό Λόντ(υ δέν ήσαν διόλου εύτυχχσμένοι στήν 
οικογένεια τους· μ α ζ ύ  ήταν παιδιά π ο λ ύ  φτωχών χωρικων 
αποφασίσανε λοιπόν νά ξενιτευτυυνε γιά νά βρούνε τυχη.  ̂ να j 
ανοιξιάτικο προΛ άρχίσανε τό ταξείδι τους. Ό  Λοντρυ ητον 
δεκαπέντε χρόνων, ό Λαμπέρ δεκάξω, πολύ μικροί για τέτοιο 
ταξείδι γι’ αύτό £ν καί έφευγαν μέ μεγάλη ’ελπίδα ησαν και 
λιγάκι ανήσυχοι. Έλαβαν όμως μεγάλο θάρρος άπο κττι που 

ί τούς έτυχεν άπό τήν άρχήν του ταξειδιου των.  ̂ ^
Καθώ- περνούσανε στήν άκρη άπ’ Ινα δάσος,μια νεια ηρθε 

I  κοντά τους■ ήταν καταστόλιστη άπό λούλουδα· τραντάφυΥλα 
I  στολίζανε τά μαλλιά της καί τό φόρεμά της,ολα της *νοιξης 
I  τά λούλουδα·' τό στόμα της έμοιαζε σάν μπουμπούκι τραντα-

φυλλιάς καί τά μάτια της ’ς άν μενεξέδες.Σέ κάθε της κίνημα 
πεταλούδες πετοϋσαν άπό πάνω τη; μέσα σέ βροχή δροσιάς 
καί δέν ήτον παράξενο πώς ήτον έτσι ντυμένη γιατί ή̂τον ή 
μοίρα. Άνοιξι που φαίνεται μέ τβς πρώτες ’μέρες τ ’ Άπρίλι 
νά περνάν) μέ τό τραγούδι στο στόμα άνάμεσα στά ξαναπρα- 
συνίζοντα δάση καί ξαναλουλουδίζοντα λειβαύια.

Καλώς τους, είπε στούς δύο άδερφούς· έπειδή φεύγετε γιά 
τόσο μακρινό ταξείδι θά σας κάμω άπό ενα δώρο. Λόντρυ παρε 
αύτήν τήν μαργαρίτα καί σύ Λαμπέρ άλλη μία. Φτάνει να 
βγάζετε ένα φυλλαράκι καί νά τό ρίχνετε μακρυά καί θά κα
ταλαβαίνετε άμέσως μιά άλιότικη χαρά που θά εινε κείνη 
που θά πιθυμάτε. Πηγαίνετε καί νά προσέξετε νά μεταχειρι- 
στήτε καλά τά δώρα τής ανοιξις.

Εύχαριστήσανε πολύ,πολύ τήν καλήν αύτήν μοίραν καί ξα- 
κολου^ήσανε τό δρόμο τους. Ά μ α  φθάσανε όμως στό πρώτο 
σταυροδρόμι καί άρχίσανε νά φιλονεικοϋνε. Ό  Λαμπέρ ήθελε να 
πάγ πρός τά δεξιά, ό Λάντρυ ήθελε νά πάτρ πρός τ ’ αριστερά 
καί γιά νά παύσγ ή φιλονεικία άποφασίσανε νά κάμγ καθένας 
όπως ήθελε καί χωριστήκανε, άφοίί πρώτα φιληθήκανε. Ισως 

δέν ήσαν δυσαρεστημένοι γιά αύτό τό χωρισμό γιά νά έχγ 
καθένας τήν ελευθερία του νά μεταχειρισθή όπως ήθελε τό 
δώοο αύτό της άνθοστολισμένης νύφης.

II
Μόλις μπήκε ό Λόντρυ στό πρώτο χωριό είδε μιά νεια α- 

I κουμπισμένη στό παράθυρό της τόσο ώμορφη που μέ κόπο πολύ 
I κράτησε μιά φωνή θαυμασμού ! Ό χ ι !  ποτέ του δέν είχε δει 
I τέτοια ώμο.φιά,ούτε τοϋ ήτο δυνατόννά φαντασθγ πώς μπορεί 

νάύπάρχγ στό κ ό σ μ ο .Σχεδόν παιδί άκόμη μ’όλόχρυσα και αέ
ρια μαλλιά, μέ κρινόπλαστο μέτωπο καί τρανταφυλλενια 
μάγουλα, είχε μάτια ποϋ λάμπανε σάν δυο άστέρια και δεν 
θά ή τον χείλια ποϋ κοντά στά δικά της νά μήν επιθυμούσανε

νά είνε μέλισσες. , , .
Ό  Λόντρυ χωρίς διόλου νά συλλογιστγ εκοψε και πεταςε

μακριά τό ένα φυλλαράκι τής μαργαρίτας, ό άέρας δέν τό 
είχε άκόμη πάρει καί ή ώμορφη νειά ποϋ ή τον στό παραθύρι 
βρέθηκε κοντά του μέ τό χαμόγελο στά χείλια. Έφυγαν για 
τό κοντινό δάσος μέ τά χέρια ενωμένα, μιλώντας σιγά σιγα 

I καί λέγοντας τήν άγάπη τους, μόνο ο ήχος τής φωνής τους 
I τόσο πολύ τούς έκανε εύτυχισμένους ποϋ νόμιζαν πώς ήτον στο 

παοάδεισο. Καί πέρασαν πολλές τέτοιες στιγμές ί’διες σάν τές 
ποώτες, πολλές ημέρες έτσι γλυκές σάν τήν ώρα που πρώτο- 
γνωριστήκανε, θά  ήταν καί άτέλειωτη ή εύτυχ ί̂α του άν δέν 
πέθαινε μ ί α  φθινοπωρινή βραδιά ή κόρη, τήν ώρα κείνην ποϋ 
ό νυχτερινός άέρας σκορπίζει τά μαραμμένα φύλλα καί τά 

| κάνει νά χτυπάνε πάνω στά γιαλιά τών παράθυρών με μικρά 
χτυπήματα σάν τά δάχτυλα τοϋ θανάτου ποϋ περνάει.^

Ό  Λόντρυ έκλαψε πολύ καιρό τήν άγάπην του. Μά τά δα- 
κρυα δέν τυφλόνουν έτσι ποϋ νά μήν μπορεί κανείς νά δγ, άνά
μεσα άπ’ αύτά, μία μέρα είδε μία άλλη ώμορφη ποϋ περ
νούσε καί άμέσως έκοψε άλλο φυλλαράκι άπό τήν μαργαρίτα 
καί τό πίταξε στόν άέρα καί άμέσως φύγανε μαζύ. Άπό^τη 
στιγμή έκείνη χωρίς καμμιά φροντίδα ζητώντας σέ κάθε ώρα 
νά είνε καί μιά χαρά καί σέ κάθε χαρά νά μή βαστά περισ- 
σότερο άπό μιά ώρα, περνούσανε τό καιρό τους μέσα σέ τρελλή 
άγάπη καί άτελείωτη φιλία. Ό  άέρας δέν εόρισκε καιρό νά
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κινάγ) τά φύλλα της τρανταφυλλιάς γιατί ήτον πάντα σέ ¿ίου 
λε;ιά να πέρνν) τά φυλλκράκ;ια πής μαργαρίτας.

I I I

Ό  δρόμος τοΟ Λαμπέρ ήτον διαφορετικός, ήταν παιδί οικο
νόμο ανίκανο να πετάξη έτσι το θησαυρό του. Ά μα έμεινε μο
νάχος στο δρόμο, ¿φρόντισε μέ τό τρόπο να τόν ασφαλΐσγ. 
1 ιατι οσα πολλά και άν ητον τα φυλλαράκια τής μαργαρίτα-, 
θά ήρχονταν ήμερα που θά τελείωναν,αν τά ”κοβε μέ κάθε αί
τια. Έπρεπε νά τά φυλλάξγ γιά τό μέλλον, καί άν έκανε έ
τσι έκανε βέβαια τό θέλημα τής Άνοιξις.

’Από τήν πρώτη πόλι που πέρασε ·αγόρασε ένα πολύ στε
ρεό κουτί μέ καλή κλειδαριά καί μέσα ’κεϊ έκλεισε τό λου- 
λουδο αποφασισμένος νά μήν τό ζανακυτάξη γιατί ή'θελε νά 
άποφύγη τό πειρασμό. Δέν έκανε αυτός τή τρέλλα νά κυτάξη 
ταίς ώμορφες ποΟ ήτανε στά παράθυρα, οΰ'τε νά άκολουθάη 
τής νειές ποΟ περνούσαν στό δρόμο. Δέν αγαπούσε διόλου ’κεί
νους ποϋ περνούνε τό καιρό τους χωρίς νά φροντίζουνε γιά τ ί 
ποτα, βταν θά ήταν ανάγκη θά ήξερε βέβαια πώς νά μεταχει- 
ρισθγ τήν μαργαρίτα του. Καί όλοι οί φρόνιμοι άνθρωποι τόν 
άγαποΟσαν καί τόν έφερναν πάντα παράδειγμα κατ’ έτος αυ
τός δλο θησαύριζε δουλεύοντας άπό τό πρωί ώς τό βράδυ. 
Γιά νά ποΰμε τήν αλήθεια δέν ήτανε τόσο ευτυχής δσο ήθελε 
νά είναι, χωρίς νά τό θέλγ πάντα συλλογιζότανε ταίς χαρές 
ποΟ έχανε. Δέν ιίχε παρά νά άνοίξγ τό κουτάκι καί νά πε- 
τάξτ) ένα φυλλαράκι στόν αέρα γιά νά αγαπά: καί νά τόν α
γαπούνε ! Μά άμεσως έδιωχνε αύτές τές σκέψεις, είχε πάντα 
καιρό, θά γνώριζε τη χαρά πολυ άργά τώρα ή τον καιρέ ς νά 
έργασθή. «Υπομονή! Ά ς  μή συλλογίζομαι αυτά έλεγε 
παν τα. Τίποτα δεν ειχε να φοβηθή άφοΰ ή μαργαρίτα ήτον 
ασφαλισμένη μεσα στο κουτακι. Ή  αύρα περνόντας κοντά του 
του ελεγε «Ριζε μου ενα φυλλαράκι, ρίξε μου ένα νά τό πάρω 
καί νά γελάσγς καί ού» έκανε πάντα πώς δέν τήν άκουγε χ.χ\ 
έτσι έφευγε ό άέρας ανάμεσα στές ανθισμένες τριανταφυλλιές.

IV
Επειτα απο πολλά πολλά χρόνια, μία μέρα ποΟ ό Λαα-

πέρ πήγαινε στους αγρούς του, απάντησε στην εξοχήν ένα
άνθρωπο κακοντημένο ποΟ ¿περνούσε ανάμεσα άπό ένα αγρό 
άπό τριφύλλι.

— Ε ! Σε βλέπω ; δεν είσαι σύ άδελφέ μου Αόντρυ ;
—  Εγώ ό ίδιος του άποκρίθηκε ό άλλος.
—  Σέ τί δυσάρεστη κατάστασι σέ βρήσκω ! "Όλα μέ κά

νουνε νά πιστεύσω πώς κακομεταχειρίστηκες τό δώρο της Ά -
νοιξις.

Αλλοίμονο ! αναστέναζε ο Αοντρυ Γσως έκοψα πολύ 
γληγορα τά φυλλαράκια της μ.αργαρίτας,

—  Ά ν καί λιγάκι λυπημένος δέν είμαι καί μετανοημένος 
γιά αυτό. Είχα τόσες χαρές, άδελφέ μου !

—  Αυτο δε θα πή τίποτα ! άν ήσουνα έτσι προσεχτικός 
οπως εγω δεν θα δοκίμαζες διολου λύπες, γιατί, μάθετο 
καλα δέν έχω παρα να καμω ένα κίνημα γιά νά άπολάψω 
όλες τής χαρές ποΟ είχες.

— Είνε δυνατόν ;
— Βέβαια άφοΰ δέν άγκυξα διόλου τό δώρο τής καλής 

μοίρας. A ! ά ! μπορώ να είμαι ευτυχισμένος άν θέλω, νά 
τι θά πή νά είνε κάνεις οικονόμος.

— Πώς ! άγκυχτη, άλήθεια ;
Κύτταξε καλλίτερα είπε ό Λαμπέρ άνοίγοντας τό κουτάκι 

ποΰ είχε βγάλει άπό τήν τσέπη του. ’Αλλά έγεινε κατακί- 
τρινος, γιατί άντί τής ωραίας μαργαρίτας ηύρε μέσα στό 
κουτί ενα μικρό σειροσταχτερό, σάν στάχτη.

—  Ά  ! φώναξε καταραμμένη νά είνε ή κακή μοίρα ποΟ 
με κοροΐδεψε.

Τότε μιά νειά λουλουδοστολισμένη βγήκε άπ’ ένα χαμόδεν
τρο του δρόμου1

Δέν σέ κοροΐδεψα του είπε, ού'τε σένα ούτε τόν αδερφό σου, 
είναι καιρός νά σάς έξηγήσω τά πράγματα. Ή  δυό μαργχ. 
ριτες δέν ήτον άληθινά λούλουδα, ήτον σεις οί δύο, τά νειάτα 
σας, τα δικα σου Αοντρυ τα πέρασές μέ χαρές καί ευτυχίες 
τα δικα σου Λαμπερ τα άφησες γώε νά μαραθούνε χωρίς νά 
τα χαρής και δεν έχεις τουλάχιστον ¿κείνο που μένει στόν α
δελφό σου ! την ένθύμ.ησιν τής ευτυχίας.

(Catulle Mandés)  Ε ΐ ρ ή ν η  Ν ι κ ο λ α ί δ ο υ

Η Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ
Ή  κληρονομικότης δέν υπάρχει, ή μάλλον διά νά μή επι

σύρω τούς έμπαιγμούς τών φυσιολόγων, πρέπει νά καμνω- 
μεν ώς νά μήν ύπήρχεν. "Ou ό υιός ομοιάζει καθ’ ένα ή κατ’ 
άλλον τρόπον μέ τόν πατέρα ή μέ τόν πάππον του ή με 
τούς προγόνους του, τό πράγμα είναι βέβαιον, καί δεν είναι 
άνάγκη νά είναί τις μέγας σοφός διά νά άντιληφθή τήν αλή
θειαν αυτήν. Είναι επίσης βεοαιον, οτι ο άνθρωπος οταν γεν- 
νάται φέρει, χαρακτηριστικά τινα του προσώπου εύμορφα ή 
ένστικτα καλά ή κακά τών γονέων του. Οί φυσιολογισταί άς 
μελετούν, άς ταξινομούν, άς τιτλοφορούν ώ; θέλουν τάς ομοιό
τητας ταύτας καί άς αναζητούν έν αύταΐς τού; νόμους καί τάς 
αιτίας. Διά τούτου ευεργετούν τήν επιστήμην καί τελειοποι
ούνται εις τό έργον των.

Αλλα δια του; κοινούς άνθρώπους, τούς ύπυχοεωμένους νά 
εφαρμόζουν το σοφβν ρητόν «Λά ζμ τις πρώτον χαί ίπειτα  
να φιΑοοοψτι», το καλλιτερον είναι νά μή στηοίζωνται εις τούς 
προβληματικού; αυτου; νομούς, περί τών οποίων καί αύτή ή 
προοδευσασα έπιστημη δεν έχει ή άνεπαρκεστάτας βλέψεις.

’Ιδού αίφνης μία κόρη, ήτις διότι έγεννήθη άπό μητέρα δι- 
εφθαρμένην, έχει καί αύτή τά αυτά μέ ¿κείνην ένστικτα. Νο
μίζετε δτι είναι φρόνιμον νά τής εί'πωμεν : Καϋμένο παιδί,κατά 
του; νόμους τής κληρονομικότητας είσαι καταδικασιιένον νά 
γίνης κακός άνθρωπος Τό αίμά σου είναι μολυσμ.ένον καί σου 
είναι άδύ/ατον νά άποφύγγς τό μοιραΐον τέλος.

’Όχι μόνον τοιαύτη άπαισία βλασφημία δέν πρέπει νά λεχθή 
ποτέ εις το αθώον θΰμα, άλλ’ άν και κατά μοιραίαν σύμπτω- 
σιν άντιληφθή τών περί αυτήν, πρέπει νά σπεύση τις νά δια- 
σκεδάση πάντα φόβον της, πείθων αυτήν, οτι ούδέν άβεβαιό- 
τερον τής επενεργειας τής κληρονομικότητος έπί ποοσώπων) 
τά όποια ό Θεός ήθέλησεν ελεύθερος καί ύπεύθυνα τών πράξεων 
των. Μήπως ή μήτηρ τή; μητρός σου δέν ήτο ή έντιμοτέρ« 
τών γυναικών, μήπως ό πατήρ σου δέν ύπήρξεν ό άριστος τών 
ανθρώπων ; Διατί λοιπόν δέν θά κληρονομήσγς άπό τόν πα
τέρα σου μάλλον ή άπό τήν μάμμην σου, άπό τήν οποίαν ού
δέν έκληρονόμησεν ή μήτηρ σου ;

Το βέβαιον είναι, οτι ούδείς είξεύρει έκ τών προτέοων, πρό;

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ποιον θά όνιοιάση ήθικώ; τό γεννώμενον μικρόν. Τό αίμα τό I ημέραν καί την νύκτα αναπεπταμένα παραθυρα, όιά τήν 
όποιον ρέει εις τάς φλέβας του άποτελεΐται άπό μυριάδας καί ζωήν τέλος τών κυνικών καυμάτων, ατό τκ οποΐκ ή προστα- 
μυριάδας σταγόνας. ΙΙόσαι άρά γε μεταξύ αύτών ανήκουν εις τευτική στέγη τη; μάς σώζει, ένώ τόν χειμώνα ολως τον αν- 
τοϋτον ή εκείνον έκ τών προγόνων ; Τοϋτο είναι μυστήριον, τό | τιθετον εξυπηρετεί σκοπον
¿ποιον ή φύσις φυλάττει ζηλοτύπως καί τό όποιον είναι άμ- I Είναι η μεγάλη και δυσκολωτατη τέχνη νά ει^ευρή τις όν- 

■φίβολον, εάν θά κατορθώση τις νά τής άποσπάσγ εντελώς. | στηματικώς καί μεθσδικώς νά επιφιργ τή\ μεταβολήν ταυ-
Εκεΐνο τό οποίον εΐξεύρομεν όλοι έκ βεβαίας καί ασφαλούς την εί; τήν οίκιαν. Πολλαι οικοδεσποιναι τόσον ολίγον εννο-

ρονομικότης, όσον ό κύκλος εις τόν όποιον ό άνθρωπος άνατρέ- οουσιάζει μορφήν, τήν αυτήν στερεοτυπον επιπλωσιν και δια
ίρεσαν καί ζή. I σκευήν.

Είξεύρετε δέ διατί συχνά συμβαίνει, ώστε αί κακαί μητε- I Ή  τοιαυτη συνήθεια πρώτιστα είναι επιβλαβής εις την υ- 
ρες νά γεννώσι κακάς θυγατέρας ; Διότι τό κακόν παράδειγμα I γεία1'. Οί τάπητες, τά μάλλινα παρχπετασμκτα, τα μαλλινα 
τή; ικητρός έπηρεάζει πολύ περισσότερον τό τέκνον, άπό τό I έπιπλα έν γένει γίνονται διά τού; θερινούς μήνας έστια μικρο- 
μολυσμένον αύτής αίμα. Όσάκις δέ μήτηρ έλαφρών ηθών συ- βιούχου κονιορτοΰ. Εντεύθεν ό άηρ τής οικίας είναι πάντοτε 
νέπεσε νά άναθρέψγι τήν κόρην της μακράν της, ώς έπί τό I μολυσμένος, ή ατμόσφαιρα βαρεία καί πνιγηρά, και ή διά τών

era, κακοί τουνέων γενεών, όσον περί τών συστατικών τής ατμόσφαιρας, έν 1 φορεϊ έλευθέρω; διότι τά μάλλινα παραπέτασμα:
σω μέσω τή; όποίκ; ζοΰν. Τό παιδί ομοιάζει πρός τόν κόκκον ! ¿¿ρος αγωγοί, εμποδίζουν τήν άνετον αυτοΰ κυκλοφορίαν. Τα
τού σίτου, ό όποιος τυχαίως έρρίφθη εις γόνιμον ή εις άγονον £ττιπλα καί αύτά καίουν, καί ούτω ή θερμότης μας καταδιώ- 

ος, καί τό όποιον αύξάνει πλούσιον εις χυμούς ή άσθενι- 1 κει παντοΰ, μάστιξ άφόρησος, διαθετουσα ημάς άνιαρώς και 

κόν, χωρίς νά είναι υπεύθυνον ούτε διά τήν εύεξίαν του, ούτε I δυσαρέστως
διά τήν άθλιότητά του. I Αί άγνοοΰσαι τούς σπουδαιοτάτους τούτους τής υγιεινήςλο-

Τόν άέρα, τόν όποιον άναπνέει, τόν κατασκευάζει ό οίκος, I γου;, ώφειλον νά έχ_ουν υπ οψει των τους οικονομικούς του-
δηλαδή ή μήτηρ καί ό πατήρ καί οί οικείοι διά του πχραδείγ- I λάχιστόν, καί εάν ω; συνήθως συμβαίνει, αγαπώσι τά πρα̂ ·® 
ματος καί τής διαγωγής των. Έάν είναι καλοί, τό μικρόν J ματά των περισσότερόν από τον εαυτόν Των, χαρίν τουλάχι 
έσώθη. ’Αλλά καί οταν δέν έχουν τήν δύναμιν νά είναι τοι- 1 στον ¿κείνων νά μή άμελοΰν τήν θερινήν τής οικίας των τρο- 

άς μή εμπνέουν τούλάχιστον εις τήν νεότητα τήν ιδέαν I ποποίησιν. Έάν τά εις τήν σκόνιν μικρόβια καταβάλλου&ι 
του μοιραίου. Τό μοιραΐον άνήκει μόνον εις λαούς, οί όποιοι 1 τόν τόσω ισχυρόν του ανθρώπου όργανισμον, βεβαίως ευκολ.ω- 
δέν θέλουν νά μοχθήσουν, ΐνα γίνουν καλλίτεροι άπό ο,τι εί- I τερον καταστρέφουν αυτα τα έπιπλα και τους ταπητας και 
ναι. Διά τόν λοιπόν κόσμον μοιραΐον δέν υπάρχει, άλλ’ ούτε I τά παραπετάσματα, έν οίς ίδρυουν και τας φωλεας των. Ουτω 
πρέπει νάύπάρχγ. Δέν θέλω νά μελετγ τό παιδί τί ήτο ό πα- ί τάπης, τόν όποιον άφίνομεν καί κατά τους θερινούς μήνας ε- 
τήρ καί τί ό πάππος του, καί έάν μοιραίως θά όμοιάσχι του- ! στρωμένον καταστρεφεται ακριβώς οχι εις το ημισυ, αλλα εις 
τον ή εκείνον. Θέλω νά είξεύργ, οτι έκαστος είναι καί γίνεται I τά τρία τέταρτα του χρόνου, καθ’ ον ή'θελε διατηρηθή, εαν 
δ,τι θέλει, και«, ότι έγινε τοιοΰτος, διότι τοιουτοτρόπως ήθέ- I τό θέρος έζεστρωνετο. ’Αφινομεν οτι έζ μήνας εις το ετος δεν 
λησε. I πατεΐται, δέν sívat τεντωμένος, ώστε νά χαλαροΰται, καί νά

’Ιδού ποίας ιδέας πρέπει νά ριζώνετε εις τόν νοΰν τών παι- I φθείρηται. ’Αλλά καί δέν τρώγεται, δέν άφανιζεται απο τα 
δΐών σας, όσοι έχετε τοιαΰτα άδιαφοροΰντες άν ύπό φιλοσοφι- I φθοροποιά έντομα, τά όποια ίδίιγ τού; θερινούς μήνας ανα- 
κήν έποψιν είναι άληθεΐ; ή ψευδείς. P rim o vivere deinde I πτύσσονται καί ζοΰν. Τό αύτό συμβαίνει καί διά τά μάλλινα 
philosophai'i. I παραπετάσματα καί διά τά μάλλινα έπιπλα, τά όποια δέν

δυνάμεθα βέβαια νά κλείσωμεν εις άποθήκας, άλλά τούλάχι
στον καθ’ όλους τού; θεοινούς ικήνας σκεπάζομεν μέ λινοστο-

AI  0 1 Κ 1 Α Ι  Μ Α Σ  Κ Α Τ Α  ΤΟ ΘΕΡΟΣ Ι λάς, καί συχνότατα άπεκδύομεν ΐνα τά ξεσκονισωμεν, αερι- 
Ή  άνοιξις καί τό φθινόπωρον είναι αί δύο επίσημοι περίο- I σωμεν καί πάλιν τά σκεπάσωμεν. Τά μάλλινα παραπετά- 

οι του έτους, καθ’ άς πάσα οικοδέσποινα, όσον πλουσία καί I σματα καταβιβάζομεν, ξεσκονίζομεν καί φυλάττομεν, άρκου- 
*ν είναι, άνάγκη αύτοπροσώπως νά έπιβλεψγι εί; την τακτό- I μεθα δε εις τριχαπτωτα η στορια, τα οποία τοσον καλα μάς 
ποίησιν τών έπίπλων,ένδυμάτων καί σκευών του οί'κου. Είναι | προφυλάττουν άπό την αντηλιάν. ΙΙροκειμενου τώρα περι ανέ- 

αί ι■ί έποχαί καθ’ άς ή οικία αλλάζει,ούτως είπεΐν ένδυμα. Τωρα σεω; καί εύμαρείας νομίζομεν ότι 6λα τά μάλλινα πράγματα, 
ίνεται θερινή, τόν Όκτώμβριον χειμερινή. Τώρα γυμνοϋται I άπό τά στρώματα τών κοεββατιών μας εως εις τα ¿πανωφόρια 

θερμά μάλλινα ενδύματα της καί τά θερμοφόρα σκεύη I μας έπρεπε νά φυλάττωνται όλους τού; θερινούς μήνας. Διά 
■ε ένδύεται καί περιβάλλεται αύτά. Τώρα προετοιμά- I κλίμα ώς τό ίδικόν μας, τό μαλλί τό θέρος έπρεπε νά είναι εις 
ά τά καθημερινά λουτρά της, διά τά καθ’ βλην τήν I διαρκή εξορίαν καταδικασμένος νά πλέωμεν δέ, νά ζ ώ

*πο τα
της, τοτε 

: ζεται διά

εις
ώμεν κυ·>



Μ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤϋΝ ΚΤΡΙΩΝ

οιολεκτικώς εις τό λ ινόν.
Ή  καλή λοιπόν οικοδέσποινα εύθύς άπό τάς πρώτας ημέρας 

του Μαίου, θέτει εις ενέργειαν τάς υπηρέτριας της— εάν έχν) 
τοιαύτα;, — εαυτόν, εάν έ'χγ τήν καλήν συνήθιιαν νά εργά
ζεται fxdvvj. Καί πρώτον κάτω τά παραπετάσματα. "Εν κα 
λον τίναγρια, έν γενναϊον βούρτσισμα, μίαν πλουσίαν δόσιν 
νεφθαλίνη; καί πεπεριοϋ εις τό δίπλωμα, έν τύλιγμα εις λι
νάτσαν καί ιρύλλαγμα εις καλώς ξεσκονισμένον κιβώτιον. Ή  
πρώτε ήμέρα Six τά παραπετάσμαικ φθάνει. Ή  επαύριον διά 
τούς τάπετας. “Όλους άπό άκρου εις άκρον, άπό τούς καρφω
τούς μέχρι των πρό των κλινών καί σοφάδων κινετών καί 
τών άπό τών τοίχων άνηρτημένων. Κτύπημα εις τό ύπαιθρον 
άπό άντρας μέ δύναμιν. Πλύσιριον εις τήν θάλασσαν, εάν εϊνε 
εγχώριοι καί άντέχουν εις τούς χρωματισμούς· δίπλωμα τα
κτικόν μέ γενναίαν καί πάλιν δόσιν νεφθαλίνες— εν ευρίσκει 
τις εις δλα τά φαρμακεία—πιπεριού, τύλιγμα εις λινάτσαν 
καί φύλαγμα. Τεν έπομένεν ημέραν γενναϊον τίναγμα τών 
επίπλων, ύλίγην σκο'νιν ΐντομορφθόρον εις τάς γωνίας καί 
τάς σχισμάδας των καί σκέπασμα μέ τάς καθαράς καί ολίγον 
κολαρισμένας λινοστολάς των. Έπ ειτα  τά μάλλινα στρώματα 
καί τά μάλλινα σκεπάσματα. Κτύπεμα καλόν,ξεσκόνισμα,ολί
γον πιπέρι, δ.ότι ή νεφθαλινε διατηρεί πολύν καιρόν τεν δυ- 
σάρεστον οσμήν, καί φύλαγμα εις μέγαν σάκκον λινόν—τόν 
όποιον καί διά τάς μετακομ,ίσεις πασα οικοδέσποινα πρέπει 
νά έχνι μεταξύ τών χρεσίμων ειδών τύΰ οί'κου.

Καί τελευταΐον τά μάλλινα φορέματα, έπανωφο'ρια, γου
ναρικά. άνδρικά φορέματα, όλα αύτά πάλιν καλά κτυπη- 
μένα, καί βουρτσισμένα, μ.έ πολλήν καμφοράν καί πιπέρι σκε
πασμένα καί φυλαγμένα. Τά μάλλινα έσώρρουχα καί περι- 
κνεμίδες άς φυλάττωνται μέ τά βαμβακερά ανάμικτα Σπα- 
νίως τότε αναπτύσσεται εις αύτά τό έριοφάγον εντομον. 
Τούς θερινούς μήνας κρύπτετε έπίσες, ολα τά μικρά έτί τών 
τραπεζών κομψοτεχνήματα, τά ότοϊα σκονίζονται, άποχοω - 
ματίζονται καί καταστρέφονται.

Καί τάς επί τών τοίχων εικόνας πολλαί οικοδέσποινα ισκεπά- 
ζουν, διότι αί μυϊαι καί τά άλλα ζωύφια τάς καταστρέφουν. 
“Όσον τό δυνατόν όλιγώτερα έ'πιπλα καί πράγματα είς τό μέ
σον, συχνόν πλύσιμον του δαπέδου, τό όποιον καί δροσίζει καί 
φονεύει τά έντομα, τά τόσα ένοχλετικά. Οί ψύλλοι, οί κοριοί, 
οί κώνωπες ευρίσκουν βέβαιον θάνατον είς τό τακτικόν πλύσιμον 
είς τεν καθαοιότετα. Έάν ή οικία είς τεν όποιαν κατοικεϊτε 
είναι παλαιά ε  εχει κοριός βράζετε στύψιν, δένετε είς τό άκρον 
τής ξεσκονίστρας σας σπόγγον,βρέχετε αύτόν είς τό στυπτόνε 
ρον καί πλύνετε τοίχους, χαραμίδας, ρωγμάς. Φονεύει άλαν 
θάστως τά ώά καί ουτω ό πολυπλασιασμός ματαιοϋται. ’Ύ 
δωρ καί αήρ άς είναι τά θερινά σας σύμβολα τόσον διά τό σώ
μα, όσον καί διά τεν οικίαν καί τά ενδύματα καί τά έπιπλα 
καί τά σκεύε σας.

Έ *  τοϋ Γαλλιχοΰ Ά θ η ν ϊ  Σ ι γ α ν ο ύ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Α .  Ρ .  Βόνιτσαν επ ισ τολ ή  μ ε τ ά  χ ρ η μ ά τ ω ν  δεν έ λ ή φ θ η . —  

Καν Β .  Ε .  Δ  Φολέγανδρον άμφότεροι σύνδρομα! έλήφ θησα ν  άπειρους 

ευχαριστίας.  —  Καν Ε .  Δ .  Σ ιλ ίστριαν .  Συνδ ρομήτοια  έν ε γ ρ ά φ η τ  

φύλλα άπεστάλησαν χ ρ ή μ α τ α  σ τ ε ί λ ε τ ε  έντδς σ υ σ τ η μ έ ν η ς  επ ισ το λ ή ς

δια τοκομεριδίου ’ Ε θ ν ι κ ή ς  τρ α π έ ζη ς  τ ή ς  ’ Ε λ λ ά δ ο ς .— Καν Ε · Σ .  Βάρ

ν αν’ Νεαι συνδρομήτριαι ένεγράφησαν αποδείξεις  ά π ε σ τ ά λ η σ α ν .— 

Καν Ε .  Μ. Λ αμίαν. Συνδρομή σας έ λ ή φ θ η  πολλάς ευ χα ρ ισ τία ς .— Κ ον 

Γ .  Π ρ ω το π α πα  Δραχμάνιον έλήφ θ ησα ν  εΰ χ α ρ ισ το ϋ μ ε ν .— Καν II. X  

Σορόκαν. Συνδρομή κ. Α .  II. έ λ ή φ θ η  πολλας ευχαριστίας.  —  χ ον 
Α .  Μ . ’Οδησσόν φιλ ικ ή σας επ ισ το λ ή  μ ε τ ά  χ ρ η μ ά τ ω ν  έ λ ή φ θ η  άπεί .  

ρους καί πολλάς ευχαριστίας π ρ ο σ εχώ ς γράφομεν.  —  Κ ο υ ς  Α .  X .  Π. 

Γ . X .  Π .  Σ μ ύ ρ ν η ν .  Έ ν ε κ ε ν  εΰνοήτω ν λ ό γ ω ν  ε ί χ ε  έπ ί  τινα καιρόν 
ανασταλή α ποστολή  του φύλλου ή'δη έξα κ ο λ ο υθ ο ΰ μ εν .— Καν Α. Α. 

Μίνια χ ρ ή μ α τ α -έ λ ή φ θ η σ α ν  πολλας ευχαριστίας δ ι ’ εΰγενεΐς  σας πάν

τ ο τ ε  υπέρ τ ή ς  Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  μας φροντίδας. —  Κον Σ τ .  Β .  ’Αλεξάν

δρειαν φρ. 7 5  έλήφθησα ν εΰχαριστοϋμεν,  σ υμμορφ ούμεθα δδηγίας 

σ α ς .— Καν Μ .  Σ .  Βιέννην .  Σ υνδρομήσας έ λ ή φ θ η  διεύθυνσις  μ ε τ ε -  

β λ ή θ η  κατά  τή ν  επιθυμίαν σας εΰχαριστοϋμεν.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι
Μ α κ α ρ ό ν ια  Π ασ τ ίτ σο .  Β ρ ά ζ ε τ ε  τά μακαρόνια σας μ ε τ ρ ί ω ς  έντδς ζω

μού κρέατος.  ’Ιδ ια ιτέ ρ ω ς  κ ο κ κ ιν ίζ ετε  καί ψ ή ν ετ ε  μ έ  άφθονον ντομά

ταν τδν κημάν σας, δ όποιος ο υ τω  μ ένε ι  μ έ  π ο λ λ ή ν  σάλτσαν καί μα

λακός. Β ρ ά ζ ε τ ε  χ ω ρ ισ τ ά  καί έν μυελόν βόειον, τό  όποιον καθαρίζετε 

καί κ ό π τ ε τ ε  εις φέτας.  Ά π ο σ τ α λ ά ζ ε τ ε  καλά εις τό τρυπητόν  τά  μα

καρόνια σας, σ τρ ώ ν ετε  μ έσ α  είς βαθουλήν φόρμαν βουτυρομένην ή είς 

μικρόν τεν τ ζερ ά κ ι  τά  φύλλα σας,  τ ά  όποια αγορά ζετε  άπό τό ζαχαρο- 

πλαστείον ,  έάν 8έν είξεύρετε  νά τ ά  κ α τ α σ κ ε υ ά ζ η τ ε  ψιλά. " Ε χ ε τ ε  ξύ- 
σει  ιδιαιτέρως αρκετόν τυρί παρμεζάνας καί κεφαλοτύρι .  Θ έ τ ε τ ε  τότε 

έντός μ ε γ ά λ η ς  σουπιέρας τά  μακαρόνια σας. Χ ύ ν ε τ ε  μ έσ α  είς αύτά 

τό ξυσμένον τυρί σας, τόν κημά ν μ έ  όλην τή ν  άπό ντομάταν σάλτσαν 

του ,  τό μυαλόν κομμένον είς λ επ τ ά ς  φέτα ς καί κ τ υ π α τ ε  καί 8 — 10 

αΰγά,  τά  όποια χ ύ ν ε τ ε  έ π ίσ η ς .  ’Α ν α μ ιγ ν ύ ετε  ολα αύτα καλά, καί- 

κενόνετε  τό μ ίγ μ α  σας μ έσ α  είς τή ν  μ έ  φύλλα στρω μένην  φόρμαν 

σας. Κ α ίετα ι  αρκετόν βούτυρον.  τό χ ύ νετα ι  έ π ’ αυτών, σ κ επ ά ζετε  

μ έ  φύλλα βουτυρόνετε αύτά άνωθεν καί τ ά  σ τ έ λ λ ε τ ε  είς τόν φοΰρ- 

νον. "Ο τα ν κοκκ ινήσ η  καλά είναι έτοιμον.  Τ ό  ε ξ ά γ ε τ ε  έκ  τ ή ς  φόρμας 

καί σερβίρετε .  Ε ίναι θαυμάσιον.

Π α σ τ ίτ σ ιο  μ ε  η ο ν λ ά κ ι α .  Έ χ ε τ ε  πιτσουνάκια  ή  τσ ίχλα ις  παχειαΐς. 

Τ ά ς  καθαρίζετε  άφαιρειτε τ ά  έντόσθια καί τά ς  κ ο κ κ ιν ίζ ετε  μ έ  βού

τυρον. Έ π ε ι τ α  τά  ψ ή ν ετ ε  όλόκληρα μ έ  όλίγην ντομάταν καί τα 

άφίνετε μ έ  τ ή ν  σάλτσαν τω ν .  Β ρ ά ζ ε τ ε  ιδ ιαιτέρως είς γάλα ή  καί 

είς νερόν μακαρόνια* σ πα γγέτον ή χονδρόν φιδέ καί άποσ ταλάζετε .  

Ξ ύ ε τ ε  τυρί παρμεζάνας.  Κ τ υ π α τ ε  5 — 6 αύγά, τά  άνακατόνετε μ έ  τόν 

φιδέ σας, καί μ έ  τή ν  σάλτσαν τώ ν  πουλιών καί μ έ  τό τυρί.  Θ ε τετε  

μ έσ α  είς φόρμαν έξ έκ είνω ν,  αί όποϊαι άφίνουν είς τό  μέσον κενόν. 

Λ α μ β ά ν ετε  τ ό τ ε  άνά έν τά  πουλάκια  καί τά  τ ο π ο θ ε τ ε ί τ ε  έ κ  διαλειμ* 

μ ά τω ν ορθά είς τό μετα ξύ  του φιδέ.  Ο υ τ ω  έάν ή φόρμα σας δέν είναι 

πολύ μικ ρά, τ ο π ο θ ε τ ε ί τ ε  6 -  7 τ ά  όποια πανταχόθεν  σ κεπ ά ζοντα ι  από 

φιδέ, πλήν τώ ν  μικρών κεφαλών τ ω ν .  Τ ά  κ α ίετε  μ έ  βούτυρον και τα 

β ά ζ ετ ε  δ ι ’ ολίγα λ ε π τ ά  είς τόν φούρνον.

Τήν πκρελθοϋσχν Κυριακήν ή'ρχισκν αί εξετάσει; είς το 
[Ίαρθεναγωγεϊον τής κ. Βελή, διά τών μαθημάτων τής Γυ* 
ριναστικής. ωδικής καί οργανικής μουσικής.

Τό υπό πάντας τούς ορούς καί παιδαγωγικούς κανόνας λει
τουργούν σχοΈϊον τούτο άνεδείχθη έφάμιλλον τών άλλων σχο
λείων τής πόλεώς μας, κατά τό μάθημα τής γυμαστικής *Ιν 
έδίδαξεν ή Δις Πχπχδάοου. Αί εξετάσεις είς τά λοιπά μα
θήματα διεξχχθεΐσχι δι’ δλης τής εβδομάδας άνέδειζαν την 
εργασίαν τών μαθητριών, ίκανοποιήσασαν πληρέστατα, τους 
τε κκ. Καθηγητάς, διδασκάλισσας καί τήν έπί παιδαγωγι*? 
ίκανότητι διακρινομένην κ. Βελή.

Ή  κ. διευθόντρια έδεχθει εν τέλει τά συγχαρητήρια Τ0)ν 
γονέων.


