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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Αϊ γυναίκες καί ή πολιτική άνατροφή. — ’Από τήν Στοκόλμην.— 

Ά νά  τούς δρόμους. Ό  Έρως.— Ή νεότης τοΰ Jean-Jacques Rous
seau (από διάλεξιν του ’Ακαδημαϊκού Jules Lem aitre).—Λέκα έννέα 
έτών (Françoise Sarsey). —Συναυλίαι.— ’Αλληλογραφία.— Συνταγή. 
Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς.

AI Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ι  Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Τ Ρ Ο Φ Η
«Πολιτική άνατροφή έ'πρεπε νά δίδεται εις τάς Έ λληνί- 

δας όλων των τάξεω ν», μας γράφει ενας άπόμαχος τής δι
πλωματίας, ώς υπογράφεται. Δεν είναι μόνον αί σύζυγοι των 
προξένων καί των διπλωματικών υπάλληλων, αί όποΐαι πρε- 
πει να αντιπροσωπεύουν εις τάς ξένας χώρας καί τήν υπό
δουλον Ε λλάδα , τήν ίδεαν τής πατρίδος aat ο,τι αυτη εχει 
εύγενέστερον καί άβρότερον. Διότι ή σύζυγος αυτή, οσον καί 
αν είναι εμπνευσμένη καί μεγαλοφυής δεν δύναται να έπη- 
ρεάσγ παρά μόνον εις τήν εξωτερικήν, ούτως είπεϊν, ζωήν 
τούς γυναικείους πληθυσμούς μιας κοινότητος».

’Εγώ είχα μερικεύσει το ζήτημα, άπαντώσα εις τήν επ ι
στολήν τής κυρίας, ή οποία παρεπονεΐτο διά τάς γυναίκας 
των εις τύ εξωτερικόν προξένων μας. Καί ώμίλησα είδικω- 
τερον περί τής τάξεως αυτής των γυναικών, αί όποΐαι, φυ
σικά, καί υψηλήν εθνικήν αποστολήν έχουν καί την ελευθεραν 
πατρίδα αντιπροσωπεύουν εις μόρφωσιν και άναπτυξιν και 
πολιτισμόν.

ΙΙροκειμένου όμως περί πολιτικής ανατροφής έν γενει, τότε 
δεν είναι μόνον αί γυναίκες, αί όποΐαι πρεπει να ύιόασκων- 
τα ι αυτήν καί εις τό σχολεΐον καί άπο τους γονείς. Αλλα 
καί οί άνδρες ιδίως καί κ α τ ’ εξοχήν, οί άπολαμβάνοντες όλα
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τά  προνόμια τής πολιτείας καί μονομερώς καλούμενοι, είτε 
αμέσως, είτε εμμέσως εις εφαρμογήν του πολιτεύματος.

Εις τόν Νέον Κόσμον, εις τούς βορείους λαούς,εις τήν Ά γ -  
λίαν, εις ολην σ/εδόν τήν κεντρικήν Ευρώπην οί μικροί μα- 
θηταί καί μαθήτριαι μ.αζή μέ τήν θρησκευτικήν Κατή- 
χησιν, τή/ οποίαν διδάσκονται εις τά  δημοτνκά σχολεία, 
διδάσκονται καί τήν Εθνικήν των Κατήχησιν, καί μ,αν- 
θάνουν νά αποστηθίζουν ώς ομολογίαν εθνικής πίστεως π ί- 
στεως τόν δοκον τής πατρίδας. Ό πω ς δε ενώπιον του 
Θεοϋ διδάσκονται νά είναι δλοΐ -αδελφοί, αγαπημένοι, 
ουτω καί ενώπιον τής πατρίδος καί έν όνόματι άύτής κάθε 
έχθρα καί κάθε κοινωνικός φραγμός καταπ ίπτει καί δλοι έξ 
ίσου άνδρες καί γυναΐκε^ ορκίζονται πίστιν καί αυτοθυσίαν 
υπέρ του μεγαλείου αυτής.

Καί δέν περιορίζεται, φυσικά, ή πολιτική άνατροφή τών 
παιδιών εις τήν Κατήχησιν αυτήν τήν εθνικήν καί εις τήν 
άποστήθισιν τοϋ ίεροϋ δρκου τής πατρίδος. Ό λη  ή άνατροφή 
καί ολη ή έκπαίδευσις τείνει εις τήν έξύψωσιν τών εθνικών 
αναγκών, τών κινδύνων, τών άμυντικών μέτρων, καί τών 
μέσων, τά  όποια σύμφωνα μέ τήν καταγωγήν καί μέ τά 
εθνικά ιδεώδη έκάστου λαοΰ, άνάγκη νά άναπτύσσωνται διά 
τήν εθνικήν αύτου προαγωγήν καί άσφάλειαν.
. Οί γεωγραφικοί χάρται, αί νεώτεραι ίστοριαι, ή πραγμα

τογνωσία, ύπό τό πνεύμα αύτό γράφονται καί διδάσκονται. 
Δέν υπάρχει αίφνης χωριό Σουηδικό, εις τό όποιον ό χάρ
της του δημοτικού σχολείου, τοϋ υποχρεωτικού καί κοινού 
δι ’ άγόρια καί κορίτσια, δέν σημειόνει τούς δρόμους τών κατά 
καιρούς κατά τής Σουηδίας έπιτεθέντων εχθρικών στρατευ
μάτων, τούς τόπους τής συμπλοκής καί τούς-λόγους τής νι-



2
L—

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

κης ή της ή'ττης του ¿χθροϋ. Μικροσκοπικαί σημ-αΐαι των 
διαφόρων εθνικοτήτων κυματίζουν εις τάς επάλξεις των συν 
ρων εκάστου λαοΐί καί εις τήν παιδικήν ψυχήν άποτύποϋται καί 
άποκρυσταλλόνεται ή ιδεα της ύπερασπίσεως της χώ/ας άπό 
τούς διαφόρους εχθρούς, οί οποίοι ήμπορούν νά ¿πανέλθουν 
και πάλιν.

Έδώ όση προσοχή δίδεται, δπως ζωγραφίζεται εις τόν 
χάρτην και όπως διδάσκεται η τοπογραφία της Αφρικής, 
διδάσκονται καί τά  σημεία των συνόρων, εις τά  όποια ήτ- 
τηθη ό Ελληνικός στρατο'ς.

’Όχι τά  παιδιά καί τά  κορίτσια, άλλ ’ ούτε οί στρατίώ- 
τα ι καί οί αξιωματικοί γνωρίζουν σαφώς, καθαρώς, δπως 
πρεπει την τοπογραφίαν της χώρας μας, την σημασίαν τής 
υπεροχές μας εις τάς υποδούλους άκο'μη χώρας, τάς θυσίας, 
εις τάς όποιας ό καθείς καί η κάθε μία άπό ήι/.άς οφείλει νά 
ύποβληθή υπέρ της εθνικής μας άποκαταστάσεως. Ή  πατρίς 
διά τούς περισσοτέρους καί περισσοτέρας από ημάς έχει 
πολυ στενά δρια. Αί Άθήναι διά τούς ’Αθηναίους, ή Σύρος 
διά τούς Συριανούς, ή Κέρκυρα διά τούς Κερκυραίους. Αυτοί 
οι πολιτευόμενοι, αυτοί οι διοικουντες δεν ήμπορουν νά χει
ραφετηθούν από τόν στενόν, τόν αποκλειστικόν αυτόν τοπι- 
κισμ.ον, εις τόν όποιον ή ίδεα τής πατριδο; καταποντίζεται, 
ναυαγεί, θυσιάζεται εις τόν τοπικόν ανταγωνισμόν. Φίλοι, 
συγγενείς, αδελφοί, γίνονται εχθροί άσπονδοι, πολεμουνται 
λυσσωδώς, όυχνά άλληλοσκοτώνονται. Γνωρίζω εις μ,ίαν ε
παρχιακήν πόλιν, εδώ κοντά εις τάς ’Αθήνας, δύω άδελφάς 
συζυγους πολιτευόμενων, άνηκόντων εις αντίθετα κόμαατα. 
Οί σύζυγοι, άνθρωποι δήθεν ανεπτυγμένοι,δήθεν πολιτισυ.ένοι, 
έχουν άπογορεύσει αύστηρώς είςτάς δύω άδελφάς’νά βλέπων- 
τα ι, νά όμιλουν,νά χαιρετώνται.ΙΙρό τοιαύτ/ις πολιτικής ανα
τροφής των άνδρών, τ ί ήμπορουν νά κάμουν αί γυναίκες ;

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΟΚΟΛΜΗΝ
ΙΙΓ.

Μία ημέρα άμόμη είχε περάσει* χωρίς νά έπανέλθωμεν 
εις το Μουσεΐον. Η Όπερα, μουσεϊον καί αυτή εις τό είδος 
της, μας είχε κάμει νά άλλάξωμεν πρόγραμμα, ως καί ό 
ωραίος ήλιος, καί ή θαλπερά έν γένει ημέρα, μία από τάς 
σπανιωτέρας εις διαύγειαν όρίζοντος καί λαμπρότητα φωτός.

’Ίσως άλλως τε άντελήφθημεν δλον αυτά τό κάλλος του 
Σουηδικού φωτός, διότι έξήλθαμεν πεζή, καί διότι τά  ’μά
τ ια  μας έχόρτασαν, 'συνανεστράφησαν, έμελέτησαν τό φώς 
αύτό μέσα εις τάς εικόνας του Larson. Μέσα εις τήν ύυ- 
χην μου καί εις τό πνεΰμά μου καί εις τά  ’μάτια μου είχε 
ίΐ,λημμυρησει το φώς αυτο, ειχε μείνει η ωραιότης εκείνη 
τής Τέχνης. Καί δταν έπειτα  έξήλθα εις τόν ανοικτόν ορί
ζοντα, η προκυμαία και η θαλασσα και τά  νησάκια καί ή 
αντικρυνη παλαιά πόλις μου έράνησαν ωραιότερα, ποιητι- 
κω.ερα, κάπως είςιδανικευμενα, στολισμένα ως ήσαν από τήν 
κρυσταλλίνην διαφάνειαν καί άπό τήν άέρινην αβρότητα του 
¿/ραίου φωτός.

Δεν είχα λοιπόν θάρρος νά άφήσω τό ύπαιθρον, ά λ λ ’ούτε 
ήθελα νεα εργα τέχνης, νέαι εικόνες νά συνχισθουν μέσα 
εις την αντιληψιν μ.ου μέ τάς εικόνας του Λάρσον. Εις τοι- 
ουτου είδους απολαύσεις κάμνω ¿/ς ό φιλάργυρος υπολογι
σμούς και εφευρίσκω πάντοτε τόν τρόπον νά μή χάνω τ ί 
ποτε απο τους θησαυρούς, τούς οποίους αποταμιεύω μέ κά-

Λ  \  ί  / . . .

ηνποιαν μεθοδικοτητα μ,εσα εις τό πνευμ,α καί εις τήν ψυχ.,. 
μου. Γό ύπαιθρον τήν ημέραν εκείνην έσυνέχιζεν άπλούστατα 
και π ιστότατα ο,τι είχα ίδεΐ καί θαυμάσει εις τάς τοιχο
γραφίας του Λάρσον.

Η φυσις επερνουσε μιαν άπό τάς πλέον φαιδοάς καί χα- 
ρωπας στιγμας της, καί ό ή’λιος, χωρίς νά καίγ πολύ καί νά 
τυφλωνγ, έμειδιουσε μέ διαμαντένια καί όπάλινα καί σμ.α- 
ραγδενια μ.ειδιάματα εις τά  νησάκια καί τούς άγρούς καί 
την θαλασσαν. Ο κόσμος καί εδώ φυσιολάτρις, δπως παν
τού οπου υπαρχουν ουρανοί ωραίοι, είχε πλημμυρίσει τούς 
δρομους και τας πλατείας, καί τά  βαποράκια έχώνοντο έως 
την στεφάνην των μεσα εις τό νερό,παραφορτωμ.ένα μέ κόσμ.ον, 
ό όποιος μετεφερετο εις τάς έξοχάς νά περάσή τήν ώραίαν ε
κείνην ημέραν. Απο τά  πλοϊα οί ναΰται ¿πηδούσαν νά κολυμ.βή- 
σουνεις την θαλασσαν,ο ενας μετά τόν άλλον, άπό τά  ΰψη τών 
ιστών, και τα  ωραία και εύκαμπτα σώματα έστροβιλίζοντο 
εις τον άερα, γυμνασμ.ενα θαυμασίως, ελαφρά, ελαστικά, σώ
ματα έφηβων, εξ εκείνων τών όποίο/ν ή άρχαία μ.όνον Τέχνη 
μας εφυλαξε προτυτα. Δια μιαν στιγμήν έπίστευσα ότι θά 
/¡το ίσως έορτη· τόσον ή κινησις μου έφάνη ζωηροτέρα καί 
ο κοσμος εν γενει εύθυμότερος καί μέ κάποιαν πολυτέλειαν 
=.ις τα  ενδύματα.4 Εορτάζει ο ήλιος καί ό ουρανός, μου άπήν- 
. /¡σον /] κ. Κλαρα Σμ.ιθ, καί εις τάς τοιαύτας έορτας ό Σου
ηδικός λαος δεν μενει ποτε άναισθητος. Καί τάς έορτάς αύ- 
τάς τάς έχομε/ συχνότατα, τόν χειμώνα μάλιστα, δταν 
ολη ή φύσις είναι στολισμένη μέ τά  άσπρα της φορέματα 
και ο ήλιος δι ’ όλίγας ώρας σκορπίζει τήν πολυτελή ύπερ- 
βόρειον πορφύραν του εις τό λευκόν σύμπαν. Τότε δέν μένει 
άνθρωπος εις τό σπ ϊτί του. Μωρά καί γέροντες, δλοι εννοούν 
νά άπολαύσουν τό ώραΐον θέαμα καί νά λουσθοϋν μέσα εις 
τήν φωτοβολίαν τής φύσεως, ή όποία πλέει μέσα εις όργια 
φο/τός και χρωμάτων. Τότε αί πλατεία ι καί αί λίμναι καί αί 
θάλασσαι μεταβάλλονται εις κέντρα διασκεδάσεων καί άντί 
τών βαποριών, τά  όποια τώρα κυκλοφορούν παντού, άνθρω- 
ποι κάθε ηλικίας χορευουν μέ πατέν επάνω εις τά  κρυσταλ
λωμένα νερά. ΙΙραγματικώς τότε άξίζει ή ζωή εις τήν Στο- 
κόλμην και τότε ζή καί άπολαμβάνει τελείως τήν ζωήν ό 
αθλητικός αυτός λαός, ό όποιος αν καί ζή εις τούς άντίποδας 
των μεσημβρινών, άν καί τό κλίμάτου είναι δριμύ καί άγριον, 
ομως λατρεύει τό ύπαιθρον καί δέν εννοεί νά κλεισθή καί νά 
ζήσν) τήν ζωήν τών κλειστών σαλονιών τής Πετρουπόλεως 
'/.χι του Λονδίνου.

Ολο .ο α<υογευ[Λα [Λας το εττερασα^εν εις ενα <ρλανάρισ|Λα 
εις τούς δρόμους, καί εις τούς κήπους καί εις τά  υπαίθρια κέν
τρα. Μου έφαίνετο διά πρώτην φοράν ότι είχαμεν καί ημείς, 
ως άνθρωποι του υπαίθρου καί τών ωραίων ουρανών, κάποιαν 
συγγένειαν μέ τήν ξανθήν αυτήν φυλήν, οτι εις τό σημεϊον-
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αυτό τής φυσιολατρείας, τουλάχιστον .συνηντώμεθα επί τ έ 
λους, δτι καί εκεί, ως καί εδώ, πάσα διάθεσις πρός εργασίαν 
καί πρός μελέτην καί πρός σκέψιν παρέλυε, ευθύς ως ό ή'λιος 
έμειδιοϋσεν άπό τά  ύψη του. ’Εκείνοι μάλιστα, φανατικότε
ροι του υπαίθρου θαυμασται, έπενόησαν τούς κρεμαστούς κή
πους καί τής υψηλές ταράτσες τών καφφενείων των, αί όποΐαι 
τάς ωραίας ημέρας καί τάς ωραίας νύκτας ήσαν πάντοτε γ ε 
μάτες κόσμον. ’Α λ λ ’ επειδή αί ο/ραΐαι νύκτες συχνά δέ καί 
αί ώοαίαι ήμέραι ήσαν ψυχραί, ή ¿ψύχραιναν άποτόμως άπό 
τήν μίαν στιγμήν ως τήν άλλην, ¿συνδύασαν τήν ταράτσα του 
καφενείου μέ τής κουβέρτες, μέσα εις τής όποιες τυλισσονται 
άπαθέστατα δλοι, καί ύπό τάς όποιας αί άριστοκρατικωτεραι 
κυρίαι κρύπτουν νταντέλες πολύτιμες καί διαμ.αντικά μεγά
λης άξίας. Παρά νά θυσιάσωμεν τό ώραΐον θέαμα καί τό 
καθαρόν καί άδολον άέρα, μου έλεγεν ή κ. Κλάρα Σμίθ, 
σιάζομεν τό θεαματικόν μέρος τής ένδυμ.ασίας μας. Τωρα ή 
νέα ’Όπερα έχει ταράτσες πρός τήν Βαλτικήν, καί ταράτσες 
πρός τά  νησάκια του λιμένος καί τής χειμερινές βραδειές μέ 
βαθμούς είκοσι καί τριάντα ύπό τό μηδέν, αί ώραίαι Σουη- 
δαί εις τά  διαλείμματα μιας όπερας του Βάγνερ, θά άπο- 
λαμβάνουν μέσα εις τής γούνες καί τής κουβέρτες των τό 
ώραΐον θέαμα τών σεληνολαύστων νυκτών του παγωμένου 
άπειρου.

Ώρισμένως καί εις τό ζήτημα αύτό οί Σουηδοί μάς υπερ
τερούν· καί άναδεικνύονται άπείρως άνώτεροι μας. Τά ίδικά 
μας καφενεία τόν χειμώνα είναι ερμητικώς κλεισμένα, ευ
θύς ως τό βαρόμετρον κατέλθη ολίγον. Καί ενώ ό ή'λιος έξω 
όργιά εις λευκά θάλπη καί δύσεις φανταστικώς ¿/ραίας, οί 
περιπατηταί του Ζαπείου μετροϋνται εις τά  δάκτυλα καί τά  
δύω Φάληρα φαίνονται έρημα σχεδόν μέσα εις τό ζαφειρέ- 
νιον άπειρον, τό όποιον λούει μέ τόσην αρμονικήν πολυτέλειαν 
τάς γραφικάς άκτάς τω ν.

Πλησιέστερα μέ τήν κεντρικήν Ευρώπην, ή όποια το πλεί- 
στον του έτους σκεπάζεται άπό μολυβένιους ουρανούς, ¿κλη
ρονομήσαμε·/ τάς συνήθειας ¿κείνων, καί ¿νώ έξω ό ήλιος όρ
γιά αί μεταμεσημβρινά! διασκεδάσεις μέ τά  τεχνικώς φω
τισμένα σαλόνια είσήχθησαν εις τήν ζωήν μας, δπως καί τά  
τέία  καί τά  πράσινα τραπέζια τών μαουσιστών καί ποκε- 
ριστών.

Ό  ερ ω ς
Τήν ώραίαν αυτήν ημέραν, δπου δλα μαζη, άνθρωποι και 

φύσις, έπλεαν εις ένα φώς άγάπης καί χαράς, μεσα εις την 
κίνησιν τών ρ,εγάλων δρόμων καί τών υπαίθριων ταρατσών, 
¿ζήτησα νά άνακαλύψω καμμίαν άπό τάς τόσας εξωτερικας 
¿κδηλώσεις του έρωτος. ΙΙαντου καί πάντοτε οι ερωτευμε1 
ζωηρεύουν καί γίνονται διαχυτικώτεροί μεσα εις ένα περιβάλ
λον έρώσης φύσεως, καί εις ένα βλέμμα ωραίων ματιών, εις 
έναμειδίαμα φωτεινόν, εις μίαν άπό τάς μυριας άθωας φιλα- 
ρεσκείας οί έρωτευμένοι κάμνουν άκουσιως των, ενώπιον του 
κόσμου τήν έκμυστήρευσιν του πάθους των.

Εις μίαν άποβάθραν μικρών βαποριών, οπου εστεκοντο καί 
έπερίμεναν πλήθος νέων άνδρών καί γυναικών έσκέφθην δτι 
ίσως θά ευρισκα δ,τι ¿ζητούσα. Έπεριμενα εκεί τρία περι-

οπου 
οϋ,

που τέταρτα . Τά πλήθη ή'ρχοντο καί έφευγαν, τά  βαπόρια 
έφερναν καί έπερναν διαρκώς νεα άνθρώπινα φορτία, πρόσωπα 
νέα, νόστιμα, φρέσκα ως τριαντάφυλλα, έπερασαν άπ ’ ¿μ
προς μου πολλά, άλλ ’ ό πτερωτός θεός δέν έφάνη πουθενά, 
εις κανένα βλέμμα γαλανόν, εις κανένα μειδίαμα φωτεινόν. 
Άκολουθήσαμεν τά  πλήθη αυτά μ,έσά εις ένα μικρόν θαλάσ
σιον γυρον,έζητήσαμεν εις τά  βαποράκια μέσα τό φώς εκείνο 
που σκοοπίζει ό έοως δπου καί αν εύοίσκεται. Ά λλά  τίποτε καιί - ι Τ ν
έδώ.Τά κορίτσια ¿κρατούσαν προσηλωμένα τά  βλέμματα εις τό 
ωραίον άπειρον καί οί νέοι ¿κάπνιζαν άδιάφοροι,άπαθείς, ομι- 
λοϋντες περί γυμναστικής, ή γράφοντες σημειώσεις ¿πάνω εις 
φύλλα ΜοΟ-ηοίΘβ. ‘Εις τήν ταράτσαν ένός καφφε/είου δτ 
έπήγαμεν πρός τό βράδυ,σύγκέντρωσις καίέδώ κόσμου πολλου 
άλλά φώς έρωτος πουθενά. Μερικοί ξένοι νταντήδες, έφαι- 
νοντο διατεθειμένοι νά άπευθύνουν βλέμματα θερμά πρός μιαν 
συντροφιάν ¿/ραίων κοριτσιών, ένας ίδικός μας έδοκιμαζεν εις 
μίαν ομιλίαν θαυμασμού πρός τό κάλλος νά ρίψν) δυω τρεις 
λέξεις είσηγητικάς πρός θέμα πάθους, άλλά καί αυτός καί 
¿κείνοι ¿ματαιοπονούσαν.

'Ωρισμένως λοιπόν ό έρως έχει φυγαδευθή άπο τον τόπον 
αύτόν. ’Ιδού έπί τέλους μία άτέλεια , μία φυσική άδυναμια, 
περί τής όποιας άμέσως τό ίδιο βράδυ ώμίλησα πρός τήν κ. 
Κλάραν Σμίθ. ΓΙου είναι λοιπόν, τής είπα, οί έρωτευμένοι 
σας; Που κρύπτονται τά  σπάνια αυτά πτηνά του παραδεί
σου τής άγάπης, καί τ ί ονειροπολεί ολη αυτή ή ξανθή καί 
άνθηρά νεότης σας, ο/στε πουθενά νά μήν ήμπορή κανείς νά 
άντιληφθή, νά συλλάβγ ένα βλέμμα όνειροπόλον τουλά
χιστον ̂

Ή κ. Κλάρα Σμίθ μέ έκύτταξε μέ τά  μικρά στακτερά 
’ματάκια της, τά  όποια έφωτίσθησαν έξαφνα άπό ένα φώς 
ως σβυσθέντος καί άναφλεχθέντος έξαφνα σπινθήρος άγά
πης, ¿κίνησε τό κεφάλι της καί μου είπε :

Ξέρετε έδώ οί νέοι καί αί νέαι δέν τολμούν . . . Ή μπο- 
ροϋν νά άγαποϋν πολύ, ήμπορουν νά θαυμάζουν, ά λ λ ’ επειδή 
ό έρως δέν έννοεΐται, χωρίς νά έχν) φυσικήν συνέπειαν τον 
γάμον, ¿άν δέν γνωρισθουν πριν πολύ καί δεν μελετησν) ο 
ενας τόν άλλον καί δέν πεισθουν δτι ήμπορουν νά ζησουν μα- 
ζή, δέν έπιτρέπουν εις εαυτούς άσκοπους αισθηματικότητας. 
’Έ πειτα  ή συγχρώτισις τών νέων εις τά  σχολεία,ή κοινή εκ- 
παίδευσις καί άνατροφή τούς συνειθίζει νά βλέπουν οί μέν 
τάς δέ έλεύθερα, δπως βλέπονται καί συνειθίζονταί μεταξύ 
των οί άδελφοί, οί οικείοι, οί φίλοι. Ό  κοινός πνευματικός 
άγων τής έκπαιδεύσεως τούς κάμνει νά προσέχουν περισσό
τερον εις τήν πνευματικήν ωραιότητα τής γυναικός παρά εις 
τήν σωματικήν.

"Ωστε έχουν δίκαιον, τής είπα, όσοι φρονούν δτι ή πολυ 
τελεία  πνευματική άνάπτυξις τής γυναικός θά επιφεργ τόν 
θάνατον του έρωτος.

Ή  κ. Κλάρα Σμίθ έγέλασεν, ως νά ήκουε τό πλέον π α 
ράξενο πράγμα του κόσμου. ’Έρωτα ! άλλά που καί πώς ζή 
τώρα ό έρως,καί τ ί ονομάζουν έρωτα καί εις τήν ώραίαν Ελ
λάδα σας καί εις τήν Γαλλίαν καί Γερμανίαν, δπου έζησα 
καί ¿γνώρισα άνθρώπους καί αισθήματα άπό κοντά; Η έλα-
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λ * »>* » Λ. > /«V 7 ' /χι<7τη στιγ|Μ%ιχ εςαψις του εγκεφάλου εις την συνάντησή 
δύω νέων ονομάζεται κάτω έκεϊ έρως. ’Από της μιάς όμως 
ημέρας εις την άλλην ή έξαψις αύτή ώς επί το πλεΐστον 
κανονίζεται σύμφωνα με τά  συμφέροντα καί μέ την κοινωνι
κήν θέσιν τοΰ νέου η της νέας. Ό  νέος θά σκεφθή, εάν η νεα 
είναι πτωχή : Είναι εύμορφη καί μου άρέσει. Είμεθα νέοι, 
πρέπει νά άγαπώμεν καί νά διασκεδάζωμεν. Καί πιστεύει 
οτι άγαπά διά νά διασκεδάζγι καλλίτερα. Ή  κόρη άγαπά ίσως 
καί πιστεύει καί ελπίζει. ’Αλλά ώς επί το πλεΐστον α ί ελ
πίδες της διαψεύδονται. Μετά εν έ'τος, το πολύ, ό νέος ό 
όποιος μετεχειρίσθη, διά νά διασκεδάσγι καί νά προδώσγ την 
αθωότητα της κόρης, το ιερόν όνομα του έ'ρωτος, εΰρισκεται 
εις άναζήτησιν γυναίκας, της οποίας η προίκα καί ή κοινω
νική θέσις συμφωνεί με τά  περί μέλλοντος φιλόδοξα σχέδιά 
του,άδιάφορον αν τά  α ίσθήματάτης δεν συμφωνούν μ ετά  ίδι- 
κά του.Και, έξηκολούθησεν ή δοκτορίνα, ονομάζουν έκεϊ κάτω 
την έξαψιν αυτήν την στιγμιαίαν τοΰ εγκεφάλου, τόν δυνα- 
τώτερον αύτόν φωσφορισμόν του αίματος, τό ένστικτον αύτό,
τό όποιον ολα τά  ζώα αισθάνονται, έοωτα ! Τι ίεοοσυλία / /  1 ν καί τ ι εντροπή!

Δ ι’ εμέ δ ,τι έλεγε δεν ήτο νέον. Έν τούτοις ή άγανάκτη- 
σίς της μοΰ έκαμεν έντύπωσιν. Έδώ αγαπούν, διότι αισθά
νονται θαυμασμόν καί λατρείαν, διότι τό κάλλος της ψυχής 
καί του πνεύματος είναι εις αρμονίαν μέ τό κάλλος καί μέ 
την νεότητα τοΰ προσώπου, τό όποιον άγαποΰν.

Ιδού πώς άγαποΰν έδώ, όταν δέν ελπίζουν, μοΰ είπεν ή 
Κλάρα Σμίθ, ή όποια έτρεξε καί έφερεν από τό δωμάτων 
της έ'να μικρόν βιβλιαράκι μέ εκλεκτά ποι η ματάκια μεγάλων 
Σκανδιναυών ποιητών. Τό έφιλομέτρησε μέ κάποιαν πυρε- 
τώδη ταχύτητα, αύτη ή όποια πάντοτε έφαίνετο φόσον ψυ
χρά καί απαθής, καί έσταμάτησεν εις μιαν σελίδα, την ό
ποιαν καί μοΰ άνέγνωσεν εις μετάφρασιν.

Ιδού αυτολεξεί,δπως μοΰ τάς μετέφρασε γαλλ ικά , αί ώ-
ραϊαΐ στροφαί τοΰ Ε ^όπ^οη, αί όποΐαι πραγματικώς εις
μίαν όλιγόλογον εικόνα ζωγραφίζουν μέ τόσον τραγικήν δύ-
ναμιν την ψυχήν τών άγαπώντων, χωρίς νά ελπίζουν, βο
ρείων.

Έ κάθητο κ α ι τ ί ι ν  έβλεπε.
’Ε κείνη  έστρ ιψογύρ ιζεν  ε ίς  τόν ¿(ορόν τη ς .
Έ μειδιοϋα'εν άπό ήδονήν.
Ε ις όλους ε ίς  δλας.
Ή  {δική του καρδιά ήτο έτο ιμη νά  ραγισθνί
’Α λλά κ ά ν ε ις  δέν τό έγνώ ο ιζε .

Έ κρ ύπτετο  τό Βράδυ.
"Οταν ήλθεν  εκ ε ίνο ς νά  το υς  άποχα ιρετίση
Έ π ε σ εν  ή σ υχ α  κα τά  γ η ς
Πικρά έκλαυσε
Τ ην χ α μ ένη ν  έλπ ίδα  τή ς  ζω ή ς τη ς .
’Α λλά κ α ν ε ίς  δέν τό ε ΐξευρε .

Ά ό γά  ’πέρασαν Λ ήμερες.
Έ ν α  βράδυ, έκ ε ϊνο ς έπ έσ τρ εψ ε :
Α υτή  δέν έπασχε πλέο ν .

Εις τόν αιώνιον ϋπνον 
Ή ¿τελευταία σκέψεις της ήτο δ ι’ αύτόν. 
’Αλλά κανείς δέν τό εΐξευρε.
—  ’Αλλά δ ιατί νά σιωποΰν, δ ιατί νά μην είξεύρνι ό ένας 

δτι ελατρεύετο άπό τόν άλλον καί δ ιατί ή τρομερά αύτη λύ- 
σις ; είπα, δταν έτελείωσεν η μετάφρασις.

—  Διότι δέν ¿τόλμησαν νά τό είποΰν. Διότι θά τούς έ- 
χώριζαν άνυπέρβλητα προσκόμματα........

Έ να  μικρό βιβλιαράκι, γυναικός συγγραφέως, τό όποιον 
φέρει τίτλον ό ένθουσιασμός, καί είς τό όποιον μέ πολλην 
αφέλειαν καί απλοϊκότητα ζωγραφίζεται ή γυναικεία ψυχή 
τών βορείων, θέτει είς τό στόμα της ήρωίδος τοΰ έργου τόν 
έξης μονόλογον:

« Ό  πατέρας μου με συμβουλεύει νά ομιλήσω ολίγον μέ 
τόν κ. Η]α1ΐϊΐαΐ\ ’Ελπίζει οτι θά μοΰ άρέσγ καί δτι η γνω
ριμία μας θά καταληξν) είς άμοίβαίαν συμπάθειαν, διότι ό 
νέος είναι πολύ καλός καί εύχάριστος. Θά ήθελα πολύ νά 
μη λυπήσω τόν πατέρα μου, αλλά καθήκον μου είναι νά
προτιμήσω την πατρίδα μου. Αί συμπάθειαΐ τοΰ αίματος 
έρχονται τελευταίοι».

"Ωστε ή γνώμη τοΰ πατρός καί τών γονέων έν γένει είς 
την ζωήν τών νέων καί είς τόν γάμον έ'ρχεται τελευτα ία , ή 
μάλλον δέν λαμβάνεται ύ π ’ όψιν.

Ή  κόρη προσφέρεται είς την πατρίδα της, θυσιάζει τόν 
εαυτόν της είς την επιστήμην, είς τό καλόν της ανθρωπό
τητας, δταν νομίζν) δτι δέν δύναται νά ευρτρ την εύτυχίαν, 
την όποιαν αύτή ονειροπολεί είς τόν γάμον. Καί τοΰτο όχι 
διότι είναι ψυχρά καί αδιάφορος πρός τόν έρωτα, όχι διότι 
δέν έχει την δύναμιν νά άγαπησν), όχι διότι δέν ημπορεϊ νά 
θυσιασθή, αλλά διότι τό μοιραΐον την καταδιώκει, η τύχη 
φαίνεται δυσμενής πρός αύτήν. Διότι δέν τολμά καί δέν έ- 
τόλμησε, διότι είναι δειλή, καί ό άνθρωπος τής εκλογής της 
ύπήρξεν επίσης δειλός καί άτολμος.

Είς τό ίδιον βιβλιαράκι, δπου υπήρχε τό ώραϊον καί τρα
γικόν ποιηματάκι τοΰ Β ρ ί ’ηβοη, ή δοκτορίνα μοΰ μετέφρα
σαν ένα άλλο, γυναικός ποιητριας, άφιερωμένον είς μίαν ξέ- 
νην. ’Εδώ είκονίζεται ειλικρινέστατα δλος ό πόνος καί ή φλο
γερά αίσθηματικότης τής γυναικός τοΰ βορρά,ή όποία δι ’ ένα 
λόγον ή δι ’ ένα άλλον,έμεινεν ανέραστος καί άνυμέναιος κατά 
την ώραίαν τής ’Αντιγόνης στροφήν.

» Ξεύρεις, έσύ, τ ί ε ίνα ι νά  στενάζης 
» Όπίσω άπό εύτυχίαν πού δέν έρχεται; 
» Συ ή  όποία χωρίς πάλην 
» Έψθασες δ,τι ¿πόθησες ; 
» Ξέρεις τ ί ε ίνα ι νά ονειρεύεσαι πάντα  
» Καί νά έξυπνας είς τό μέσον τών ονείρων σου 
» Συ, ή  όποία κοιμάσαι άμέριμνα 
» Μέσα είς την πραγματικότητα τών εύτυχισμένων 

ονείρων; 
» Συ, ποϋ ζής άπό ένα μεγάλον έρωτα 
» Ή καρδιά .σου λυώνει άπό εύγνω μοσυνην; 
» Ξεύρεις τ ί ε ίν α ι: ή ά ρ ν η σ ι ς  
» Ή άπαγόρευσις τής στοργής ;
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» Νά άπαρνηθής, νά σκορπίζης μέ ψοΰχτες γεμάτες 
ΐ) Τό χρυσάψι πλούσιας καρδιάς. 
» Καί νά έχης θησαυρούς αμέτρητους· 

. » Ξέρεις τί ε ίνα ι νά τουρτουρίζης 
» Σύ ποϋ κάθεσαι είς τόν ήλιο 
» Καί δέν λυπεΐσαι αύτήν ποϋ τρέμει, 

, » Μόνη καί κουρασμένη μέχρι θανάτου;
"Οταν έδιάβασα τούς στίχους αύτούς, ή μάλλον όταν τούς 

ήκουσα άπαγγελλομένους άπό τήν ήρωϊδα <κύτήν τής επιστή
μης, εννόησα διατί είργάζετο μέ τόσην λύσσαν, διότι έζή- 
τει είς τόν κόπον καί τήν έξάντλησιν τ,οΰ σώματος τόν λή - 

θηνμιάς ψυχής, άπογοητευθείσης άπό τήν ζωήν καί άπό 
τον έρωτα.

’Εγνώριζα τήν τραγικήν λύσιν ενός γάμου έξ έρωτος άτυ
χους καί όταν ή δοκτορίννα ¿τελείωσε τήν μετάφρασιν αύ
τήν μοΰ έφάνη κουρασμένη καί εξηντλημένη μέχρι θανάτου. 
’Εσεβάσθην τόν πόνον της, τόν όποιον ή ψάλτρια εκείνη τής 
ερήμου ψυχής τής γυναικός τόσον καλά διερμήνευε. Καί ή 
ομιλία μας έτελείωσεν, έσβυσε μέ τάς λέξεις αύτάς, αί 
όποΐαι είχαν άπηχήσει είς τό κενόν, ώς επικήδειος ωδή είς 
τόν έρωτα, ποΰ όσημέραι διά διαφόρους λόγους έκεϊ ώς καί 
έδώ χρεωκοπεϊ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΛΙΛΕΣ
Αί περιπλανήσεις τοΰ Jean-Jacques Rousseau ¿ις στε- 

φάνιυμα τής υπερευαισθησίας καί υπερηφάνειας τοΰ Rous
seau είναι ή άγάπη του πρός τήν μόνωσιν, πρός τούς οκνη
ρούς ρεμβασμούς, πρός τήν άνεξαρτησίαν, πρός τήν πλάνητα 
ζωήν, πρός τό ρεμπελιό μέ μίαν λέξ ιν .

Τό ρεμπελιό είναι δ ι’ αύτόν σωστόν πάθος. Τοΰ άρέσει νά 
ζή άφημένος είς τήν τύχην. Μαθητευόμενος είς συμβολαιο- 
γραφεΐον, ξυλοσκαλιστής, υπηρέτης, θαλαμηπόλος, σεμινα- 
ρίστος, υπάλληλος, μουσικοδιδάσκαλος, ήμποροΰμεν νά εί- 
ποΰμεν οτι είς τά  μακρά διαλήμματα τών διαφόρων αύτών 
ασχολιών του, έπανέρχεται είς αύτάς καί πάλιν τάς άφίνει.

"Οταν δραπετεύγ) άπό τήν Γενεύην δέκα εξ έτών, γρά
φει : ή άνεξαρτησία, τήν όποιαν ένόμιζα οτι είχα άποκτή- 
σει, ήτο τό μόνον αίσθημα, τό όποϊον μέ ένεθάρρυνε.Είσηρχό- 
μην μέ βήμα άσφαλές είς τόν κόσμον».

Άλλοΰ πάλιν λέγει ο,τι «ότι άγαπά είς τούς μοναχικούς 
περιπάτους του, είναι ή θέα τής έξοχής, ή έλευθερία τής τ α 
βέρνας, ή άπομάκρυνσις άπό όλα όσα τόν σκλαβόνουν είς 
τήν πόλιν».Ε ίναι τέλος ρεμβάζων οκνηρός. Τόσον δέ άρέσκε- 
τα ι είς τήν ζωήν αύτήν, ώστε ένω περιμένει νά τοΰ ευργ ό 
άββάς Jouven μίαν άξιοπρεπή θέσιν είς καμμίαν πρεσβείαν 
•—καί δέν είναι άκόμη δεκαοκταετής— έγκαταλείπει τά  
πάντα διά νά άκολουθήσ·/] ένα αλήτην B ach  έκ Γενεύης, 
τόν όποϊον θαυμάζει, καί με τόν όποϊον διατρέχει τήν χώραν, 
έπιδεικνύων μίαν μηχανήν φυσικήν διασκεδαστικήν; τήν πη
γήν τοΰ Ίέρωνος.

Ίδιάζων άκόμη χαρακτηρισμός του είναι ό εύ'κολος καί

άστατος ένθουσιασμός. Θαυμάζει τόν Bach, βπως θαυμάζγ 
άργότερα τόν τυχοδιώκτην μουσικόν Venture καί έπειτα  
τόν Grimm, τόν Diderot καί τόσους άλλους. Αισθάνεται 
ίσχυράν τήν άνάγκην νά άγαπά καί έχει τόσην πίστιν είς 
όλα καί είς όλους, ¿>ςτε νά άφοσιώνεται άρχικώς με βλην 
του τήν ψυχήν. Ά λ λ ’ ή έμπιστοσύνη του αύτή δέν διαρκεϊ 
πολύ καί ή δυσπιστία τυραννική τήν διαδέχεται. Πρώτον, 
διότι ευρίσκει, εύθύς ώς μελετήσν) τά  είδωλά του, πολύ κα
τώτερα τής φανταστικής τελειότητος, τήν όποιαν ή ένθου- 
σιώδης φαντασία του είχε σχηματίσει περί αύτών. Ή  άκόμη 
διότι ή ύπερηφάνειά του τόν κάμνει »% φοβήται μήπως οί λα - 
τρευόμενοι παρ ’ αύτοΰ δέν τοΰ άποδίδουν ϊσην άγάπην, ή 
μήπως τόν άπατουν....

Είς τήν ζωήν αύτήν τοΰ πλάνητος είς μιαν άπό τάς ώ- 
ραιοτέρας χώρας τοΰ κόσμου, είς τήν ζωήν αύτήν · τών ρεμ
βασμών καί τής άνησυχίας οφείλει ó Rousseau τήν εύφυά 
άνάπτυξίν του, τήν άγάπην του πρός τήν φύσιν καί τήν έπ ι- 
νόησιν τής ρομαντικής ποιήσεως.

Αί ¿ξομολογήσεις του είναι γεμάτα ι άπό άναμνήσεις ώ- 
ραίων τοπείων καί είς τό δεύτερόν του βιβλίον, όμιλεΐ ήδη, 
όπως θά όμιλήσγ άργότερα ό René του, « ’Ήμουν άνήσυχος, 
άφνιρημένος, ρεμβώδης· έκλαια, έστέναζα, έπεθύμουν εύτυ 
χίαν, τής όποιας δέν είχα ιδέαν καί τής όποιας όμως ήσθα- 
νόμην τήν στέρησιν».

Καί όάλήτης αύτός τών μεγάλων δρόμων θά γράψνιάργότερα 
τάς θαυμασίας εικόνας καί τά  λυρικά μέρη τής Νέας Έ λοί- 
ζας καί τών Ρεμβασμών ενός μονάζοντος περιπατητοΰ.

Ό τι οφείλει άκόμη ó Rousseau είς τά  έτη αύτά τής 
τεμπελιάς, είναι δ,τι έγνώοισεν άπό κοντά τούς ταπεινούς 
καί τούς δυστυχείς, ώς καί τούς ζώντας πλουσίως —  υπήρξε 
δίς θαλαμηπόλος είς πλουσίαν οικογένειαν— καί ότι ή πικρία, 
ή όποϊα τοΰ έμεινεν άπό τήν ζωήν αύτήν έξεχύθη έπειτα  είς 
θαυμασίαν εύγλωττίαν. Είς τό παρελθόν αύτό σταματά πολύ 
ολίγον, διότι αί άναμνήσεις αύταί τοΰ είναι ιδιαιτέρως όδυ- 
νηραί, όδυνηρότεραι άκόμη καί άπό μερικάς ολίγον υπόπτου 
τιμιότητος πράξεις του. ’Αλλά μαντεύομεν τ ί  θά ύπέφερεν 
ό υπερήφανος αύτάς έφηβος με τό λαμπρόν αύτό πνεΰμα ύπό 
τήν λιβρέαν τοΰ θαλαμηπόλου καί όταν άκόμη τοΰ έπέτρε- 
παν νά μή φορή τά  σήματα τής οικογένειας. Ά λ λ ’ όσον 
καί άν όμιλή ολίγον διά τήν ζωήν του αύτήν, υπάρχουν λό
γ ια , τά  όποϊα τοΰ διαφεύγουν καί άποκαλύπτουν τήν άγα- 
νάκτησίν του.

«Ε ίς τό τέλος, λέγει, όμιλών περί τής κ. de Vercelles, 
παρά τή όποία είχε θέσιν υπαλλήλου εύνοουμένου, δέν μοΰ 
ώμίλει παρά διά τήν υπηρεσίαν της. Μέ έκρινε βλιγώτερον 
δ,τι ήμην, άπό ότι αύτή μέ είχε κάμει, καί έπιμένουσα νά 
μέ θεωργ πρόσωπον τής υπηρεσίας της, μέ έμπόδιζε νά πα 
ρουσιάζομαι είς αύτήν δ,τι ήμην. πραγματικώς. Νομίζω ότι 
ήσθανόμην έκτοτε τήν ίδιοτελή ύστεροβουλίαν τών άλλων, ή 
όποία τόσον μέ έβασάνιζεν είς δλην μου τήν ζωήν καί μοΰ 
ένέπνευσε μίαν φυσικήν άποστροφήν είς τήν ιεραρχίαν, ήτις 
τά  δημιουργεί »

! Καί ουτω δέν υποφέρει τούς περί τήν κ. de Vercelles,
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οί όποιοι δέν τής άφιναν καιρόν "να τον προσέχγ) πλέον και 
νά τον διακρίνγι. "Οταν δέ, υπηρετών του; GouvOC-Solat, 
εξηγεί εις τον γέροντα κόριητα τό έ'ρ,βληρ.α των S o la t : "Ο
πο ιος δεν φονεύει χάνεται, κινών τον θαυ[Λασ[Λ0ν όλων, 
λέγει : Ή  στιγριή αύτή υπήρξε βραχεία, άλλα απολαυστική 
ύπο πάσαν έ'ποψιν· ήτο ρία άπό τάς σπανίας στιγρ,άς, αί 
όποΐαι επαναφέρουν τα  πράγματα εις τάς φυσικά; θεσεις 
των καί εκδικούνται την αξίαν, την οποίαν εξευτελίζουν αί 
άδικίαι της τύχης.»

Καί φαίνεται ότι δν ό τυχοδιώκτης έ'ρ,ελλε νά γράψη τό 
θαυρ,άσιον πέρ,πτον κεφάλαιον τού ΡεμβαΟμοΟ, ό παλαιός 
θαλαμηπόλος θά γράψη τόν Λόγον επί της Άνισότητος καί 
θά ίδρύσγ έπι της ίσότητος την θεωρίαν του Κοινωνικού Συμ
βολαίου.

Αυτός είναι ό άνθρωπος —  ”Ω, ρ,έ πολλήν αγνότητα καί 
καλωσύνην καί ρ.έ βλέψεις κοινωνικών μεταρρυθμίσεων,— 
τοιοϋτος ó Rousseau, παιδί, έφηβος ρ.έ κακίας, απειθάρχη
τος, τυχοδιώκτης,ψεύστης καί ολίγον λωποδύτης—την τελευ- 
τα ίαν φοράν έκλεψε κρασί εις ηλικίαν είκοσι οκτώ ετών,—  
διαρ.αρτυρόρ.ενος με καθολικά; άδυναρ-ίας, άονησίπατρις καί 
αρνησίθρησκος, πολύ έκφυλος, νευρασθενικός, υποψήφιος φρέ
νο κορ.ειου, τοιοϋτος ό άνθρωπος, ό όποιος είκοσι εννέα ετών 
πηγαίνει νά ζητησγι τύχην εις τό Παρίσι, καί ό όποιος ολίγα 
έτη αργότερα άνέλαβε την άναδιοργάνωσιν της κοινωνίας καί 
κατέστη αυτοδικαίως ό καθηγητής τής ηθικής.

( Ά πό την διάλεξή του Ακαδημαϊκού Jules Lem aitre, 
περί Rousseau).

Ε Π  Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Η ΣΤΑΚΤΗ TOT ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΑΑΟΤ
I

Σήμερον τό πρωί ήμουν διαθέσεως πολύ τρυφερας, διότι ΐή ν  προη- 
γουμένην είχα ακούσει μίαν κόρην, που έρελλε νά παντρευτή, νά τρα- 
γουδή εις τό πιάνο της ένα παθητικό τραγουδάκι, τό οποίον έψαλλε τούς 
έρωτας του τριαντάφυλλου ρέ τής πεταλούδες. Καί τό πεοιβόλι εις τό 
οποίον έκανα τόν περίπατόν ρου, ήτο τόπος κατάλληλος διά νά ρέ κρα- 
τήση εις την εύχάριστον αυτήν διάθεσιν του πνεύματος’ δέν ύπήρχε τ ί
ποτε εις αυτό τό άγριον καί απεριποίητου’ ρέ τούς άνθώνάς του όπου 
αί γαλάζιαι, κόκκιναι καί ύποκίτριναι βαλσαμιναι ήσαν φυτευμέναι ρέ 
τόσην κανονικότητα, ρέ όσην ένας επαρχιώτης θά έτοποθετούσε επάνω 
εις ρίαν εταζέρα, φλυτζάνια της Sevres καί άγαλρατάκια Saxe’ ρέ 
την ποικιλόχρωρον άρρον του εις τάς δενδροστοιχίας, επάνω εις τήν 
όποιαν τό φως του ήλιου περνών διά ρέσου των φύλλων έσχηράτιζε δι
άφορα αραβουργήματα, ρέ τά ρεθυστικά αρώματα των διαφόρων λου- 
λουδιών του, εν γενει ρέ τήν χλιαρότητα της καλοκαιρινής άτροσφαί-  
ρας του μ ’ εκρατοϋσε εις σκέψεις ευχάριστους καί ρέ έκαρνε νά όνει- 
ρεύωραι κόσρους ίδειόδους χαρας καί ευτυχίας.

Μια πεταλούδα που πετούσε, όροία ρέ δύο φύλλα άνθους, τά όποία 
ρ α̂ πνοη αερος ειχε αποσπάσει άπό αύτό ήγγισεν εις τό πέτααά 
τηςτό χερι ρ,ου, καί άφησεν έπάνω του μ>ά σκόνη πολύ λεπτή.

— ’Άσπρη πεταλούδα,της είπα,(ή άνάρνησις του τραγουδιού ρέ πα- 
ρεκίνησε εις τήν συνοριλίαν αυτήν), άσπρη πεταλοίίδα, ρήν βιάζεσαι 

διόλου νά φύγης, άλλά καλλίτερα κάθισε έπάνω εις αύτό τό φύλλο,— 
εάν ητο άνθος θά σέ απασχολούσε πολύ, — καί άποκοίσου εις ρίαν

Τ Ο Σ Ο Ν  Ν Ε Α

Α γαπητή  μου έξαδέλφη.

Μία απόπειρα αυτοκτονίας ένός κοριτσιού δέκα εννέα ετών, 
ή όποία άνεγράφη εις τάς εφημερίδας τήν εβδομάδα αύτήν, 
με συνεκίνησε καί μέ άπεγοήτευσε περισσότερον άπό δέκα 
φυσικούς θανάτους εις αύτήν τήν ηλικίαν.

Δεκα εννέα χρόνων ! Εις τήν ώραίαν ηλικίαν των ονείρων, 
εύρέθη μία μικρούλα ψυχή, τόσον άπογοητευμένη διά νά 
άφήσγι χωρίς δισταγμόν ο,τι ήγάπα εις τήν ζωήν. Τόν ή'λιον, 
την φύσιν, τόν έρωτα, τήν εργασίαν, τούς συγγενείς, τούς 
φίλους.

Καί συμ-βαίνει τό άκατανόητον αύτό ; μία ζωή δέκα εννέα 
ετών, παλλομένη άπό σφρίγος καί άπό άνθηρότητα, νά δια- 
τρανώσν) εις μίαν πράξιν θανάτου, όλην τήν ενεργητικότητα, 
τήν οποίαν θά διέθετε εις μίαν μακράν καί ώραίαν, ισως, 
ζωήν. Δέκα εννέα ετών, ένα κορίτσι, οικειοθελ.ώς, μέ μίαν 
σφαίραν ταχείαν πιστολιού, έ'σβυσε τήν λάρ.ψιν δύω ’μ.ατιών, 
τήν θερμότητα μιας νέας καρδιάς καί τήν χάριν, τήν λύπην, 
τούς πόνους, τήν εύτυχίαν καί ο,τι άλλο αάμνει τήν ωραιό
τη τα  τής ζωής.

Πρό τής ειμαρμένης, γεμάτης άπό μυστηριώδη ερωτημα
τ ικ ά , τό κοριτσάκι αύτό έτρόμαξε, καί παρά νά άντιτάξνι 
άγώνα εις τόν άγώνα, ¿προτίμησε νά άποθάνγ άμέσως εις τά  
δέκα εννέα της έτη με τήν άπελπισίαν εις τήν ψυχήν. Ό  
λόγος τού θανάτου της, άδιάφορος ! Μία οίαδήποτε άποτυ- 
χία εις τήν ζωήν. Ή  πρώτη ίσως, χωρίς καν τήν δικαιολο-

έρώτησιν, τήν όποιαν επιθυμώ νά κάμω εις σέ, ή εις μίαν άπό τάς ό
μοιας σου.

Ή πεταλούδα έκάθησε έπάνω εις τό φύλλο.
’Ακούω μού είπε.

Διατί, τάχα νά μην άπαντήση άφού τής ώμίΛούσα ;
— Ά π ισ τη  ερωμένη των κρίνων καί τριανταφύλλιυν, τήν έλαφράν 

αυτήν σκόνην την όποιαν τινάζουν τά πτερά σου, ένώ πετας άπό τό 
ένα άνθος εις τό άλλο, άπό πού τήν έπήρες ; πες μου. Σείς μόναι, ώ 
πεταλούδες, έχετε τήν χάριν αύτήν.

Ή πεταλούδα μού άπήντησε :—Περίεργε.
Ά λ λ ’ επειδή δέν είχεν άλλην έργασίαν, κατεδέχθη νά άπαντήση εις 

την έρώτησιν μου’ νομίζω ότι θά έμανθάναμεν πολλά πράγματα, 
τά όποία δέν ύπάρχουν μέσα εις τά βιβλία καί τά όποία δέν γνοιρίζουν 
ούτε οί σοφοί, άν συνομιλούσαμεν συχνότερα μέ τά έντομα των δασών 
καί των άγρών.

II
«Ό ταν ή ξανθομχλλοϋσα Εύ'α έγεννήθη καί ίφθασεν εις τά δεκαέξη 

έ'τη της, μέσα εις τήν θχυμασίχν Έδέμ,τήν πλήρη ζωής καί νεότητος, 
έμεινεν έκστατική έμπρός εις τόσην τελειότητα’ δέν ήσθάνθη καμμίαν 
έπιθυμίαν. Πριν μάλιστα νά καθρεφτισθή εις τήν πηγήν ήτο όλως διόλου 
άδιάφορος’ άλλά άπό τήν ημέραν έκείνην όπου είδε τήν εικόνα της μέσα 
εις τό νερό, ήσθάνθη κάποιον οίκτον διά τά πράγματα καί τούς άνθρώ- 
πους. Βεβαίως ή χαίτη τού λέοντος, όταν τήν έκινούσεν,ήτο θαυμάσια 
ύπό τό φως τού ήλιου, άλλά τά μαλλιά τής Εύ'ας εξαπλωμένα εις τούς 
ώμους της, έλαμπαν περισσότερον ! Ό  ούρανός ήτο γαλανός, άλλά τό 
χρώμα των ματιών της ητο ποόο καθαρό καί ποιό φωτεινό. Διατί νά ζη- 
λεύση τούς κύκνους, άφού ό λαιμός της καί τά χέρια της ήσαν άσπρα 
σαν τό χιόνι ; Υπερήφανη λοιπόν έβλεπε τήν νέαν φύσιν λέγουσα: «Βε
βαίως είνε πολύ ώραία, άλλά μόνον αύτά είνε ;» Καί τό παιχνίδι όπου 
τήν διεσκέδαζε περισσότερον, ήτο νά κάθεται άπό κάτω άπό ένα
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γίαν ένός τρελλοϋ, μωρού, έξω φρένων πάθους. Ά πέτυχεν 
εις τάς σπουδάς της, τήν είρηνεύθησαν διά τήν άμ.άθειάν 
της, τής έκλείσθη ίσως μ.ία θύρα πόρου ζω ή ς ! Άδιάφορον ! 
Τούτο ή'ρκεσε νά τήν κάμ.η νά ξαπλωθή εις ενχ  άσπρο κρεβ- 
βάτι, νά σφίξη εις τά  χεράκια της ένα φονικόν παιχνιδάκι, 
διά νά σκοτώστ) τήν εύμορφιά της καί τήν νεότητα καί ότι 
είναι άξιον λατρείας εις τήν ηλικίαν αύτήν : τήν μαγικήν, 
τήν θαυμασίαν ελπίδα.

Ά λλ  ’ είναι δυνατόν εις τήν ψυχήν καί τό πνεύμα ενός κο
ριτσιού δέκα εννέα ετών, νά έχτ) μαρανθν) τόσον ή πίστις, ή 
ωραία αύτή εμπιστοσύνη εις τήν νεότητά, ή όποία ποδοπα- 
τεΐ κάθε έμπόδιον διά πετάξγ πρός τόν ούρανόν ;

Εις τήν ηλικίαν αύτήν, όπου όλοι οί άνδρες φαίνονται κ α 
λοί καί ωραίοι, όπου τό μέλλον λάμπει μακρυά ως ήλιος, εις 
τήν ηλικίαν όπου αί λύπαι είναι τής στιγμής καί όπου τα  
δάκρυα έχουν μειδιάματα, εις τήν ηλικίαν οπου αγαπούν,
πιστεύουν, κλαίουν, γελούν δέν επιτρέπεται νά αύτο-
κτονοϋν !

Ήμπορεΐ, βέβαια, νά ύποφέργ τις εις τήν ηλικίαν αύτήν. 
Ά λ λ ’ είναι τρέλλα νά λιποτακτή τόσον άνανδρα εις τό πρώ
τον γύρισμα τού δρόμου· ό όρίζων ήμπορεΐ νά φωτισθή, ό 
έ’ρως νά άστράψτ), όταν τό άγνωστον τής αύ'ριον μένν) α ινιγ
ματικόν μέ τάς ελπίδας, αί όποΐαι τό περιβάλλουν.

Βέβαια ή μικρούλα αύτή δέν θά είχε γνωρίσει τήν αγά 
πην μητέρας, ή όποία πονεΐ καί οδηγεί μ.έ τρυφερότητα τά 
αδύνατα βήματα εί; τά  ακανθοσπαρμένα μονοπάτια τής 
ζωής. Δέν είχε γύρω της τό παράδειγμα ανθρώπων, οί ό

δένδρον καί νά φιλή, γελώσα, τά νύχια των λεπτών της δακτύλων.
Ά λλά μίαν ημέραν είδεν ένα τριαντάφυλλον.

III
Τό ά'νθος ήτο εκεί έμπρός της μόλις τριανταφυλλί, Γ σχεδόν άσπρο, 

μέ την θριαμβευτικήν χάριν του ! "Ανοιγε καί έλαμπε όπως άνθος τό 
όποιον θά ήτο άστρον! ’ Ητο άκτινοβόλον όπως άστρον, τό οποίον θά ήτο 
γυναίκα ! Μιά τίγρις όπου έπερνούσεν, έκλαυσε άπό περιπάθειαν βλέ- 
πουσα αύτό.

Τότε ή Εύ'α ήσθάνθη ταραγμένη. ’Εννόησε ότι είχε διά παντός ένα 
άντίπαλον ! Όσον ώραία καί άν ήτο, τό Τριαντάφυλλον δέν ήτο όλι- 
γώτερον. "Αρωμα πλησίον αρώματος, μειδίαμα πλησίον μειδιάματος, 
σάρκα άνθους πλησίον σαρκός γυναικός,βεβαίως θά είχε μέχρι τέλους των 
ήμερών της κάποιον νά παλαίη. Ματχίως οί ποιητχί, ενθουσιασμένοι θά 
προσπαθούσαν νά τής περιγράψουν τήν παρακυ-ήν τού άνθους’ ή Εύ'α 
δέν έπίστευε, πάντοτε το τριαντάφυλλον θά τήν ενοχλούσε,θαυμάσιον καί 
θριαμβεύον, καί έθεωρούσε παντοτεινήν ταπείνωσιν τής γυναικός τήν 
συγκεισιν αύτήν.

Μιά λύπη μεγάλη τήν κατέλαβε, καθώς καί όλα τά άλλα πλάσματα 
τής δημιουργίας καί εις τήν οποίαν δέν έλάμβανε μέρος μόνον ένα άν
θος. Δέν τής ήρεσε πλέον νά καθρεφτίζεται εις τό νερόν των πηγών, 
να κυττάζη τούς κύκνους, όπου έπαιζαν, όλιγώτερον άσπροι άπό αύτήν, 
επάνω εις τά γαλάζια νερά τών λιμνών, καί τής συνέβαΐνε νά ονει
ρεύεται νύκτας ολοκλήρους, κάτω άπό τά αδιάφορα αστέρια, καί έμενε 
μακράς ώρας καθισμένη κάτω άπό ένα δένδρον χωρίς νά φιλή τό τριαν
ταφυλλί καί λεπτό νύχι τού μικρού δακτύλου της.

Τόσον ύπέφερεν, ώστε τέλος άπεφάσισε νά καταστρέψη τό άνθος, τό 
οποίον τής διαφιλονικούσε τόν θρίαμβον νά είνε ή ασύγκριτη ομορφιά. 
Καί βεβαίως τό έγνώριζε καλά, οτι ένα νεκρόν τριαντάφυλλον δέν ήτο 
ή γενική καταστροφή τών τριανταφύλ,λων’ θά άναγεννώντο κάθε άνοι
άν, κάθε φθινόπωρον, κάθε καλοκαΤρι ώραιότερα. Ά λλά τουλάχιστον

ποιοι ξέρουν νά θέλουν καί ξέρουν νά νικούν. Δεν είχε μεσα 
της τόν άγιον σπινθήρα τού ενθουσιασμού, με τον οποίον εις 
τόν άγώνα τής ζωής,όσον καί άν δυσκολευθγΐ τις,όμως δεν απο
θαρρύνεται καί δέν νικάται.Τ ί κρίμα, ότι τά  περισσότερα κο
ρίτσια αγνοούν άπό ποίκν ζύμην είναι πλασμένη η τυχη . 
’Εάν ήθελαν νά τήν προσέξουν,ή άν είξευραν νά τά  οδηγήσουν 
εις αύτό, θά έβλεπαν ότι άπό κάθε συμφοράν, δίδεται ενα 
μάθημα, τό όποιον φέρει εις τήν εύτυχίαν, ότι ’πισω άπό 
κάθε σκόπελον δυσκολίας άκτινοβολεΐ ενας ήλιος '/χοχς. Οί 
άνθρωποι, πρός τούς οποίους συνήθως ή τυχη μειδι^ δεν ελο- 
γώριασάν ποτε διά τίποτε τάς λύπας καί τους κοπους, αλλ 
ού'τε άποθαρρύνονται. Δέν σταματούν ποτε εις τήν όδυνηραν 
άνάμνησιν ένός παρελθόντος,τό όποιον δέν θά επκνελθη ,άλλα  
ζητούν νά βελτιώσουν τό παρόν καί νά προετοιμάσουν τό μέλ
λον. Όμ,οιάζουν πρός τούς γενναίους στρατηγούς, οί οποίοι 
όχυοώνουν τά  φρούρια, ξεφεύγουν τάς έπιθεσεις 7.xι νικούν εις 
τά  π ετακτά  τά ςν ίκα ς. Ή  τύχη είνε ένα είδος νίκης συνεχούς 
κατά τής ατυχίας τών ανθρώπων καί τών πραγμάτων.

Λυποΰμ,αι τάς άτυχεΐς, διότι μόναι των παρασκευάζουν 
τήν άτυχίαν τω ν. Καί εις αύτό πταίουν οί γονείς και το σχο- 
λεΐον, οί όποιοι δέν μανθάνουν άρκετά εις τά  παιδχα των,πώς 
νά διευθύνουν τήν τύχην των, καί νά αγαπούν τήν ζωην των 
όπως είνα ι,άπλώς, φυσικώς κάί μόνον διότι είναι η ζω η’και οχ1 
νά φοβούνται, τό άγνωστον τάς τρομάζει,νά μ.ήν είξευρουν νά 
σκεφθούν,ουτε νά λάβουν άπόφασιν.Φοβούνται την σκιάν των, 
τρέμουν πρό οίας δήποτε εύθύνης, μέ τήν πρωτην δυσκολίαν

Εύ'α θά είχε έκδικηθή τήν πρώτην προσβολήν, δέν θά είνήχετο ¡α ν  θρί
αμβον αντιπάλου ! Έσκέφθη κατ’ άρχάς νά καταξεσχίση τόν εχ
θρόν, νά τον δαγκάση, νά τον κχτχπχτήση μέσα εις τήν σκόνην, καί 
έπειτα έτσι κατεστραμμένο νά το πετάξη εις τόν φοβερόν αέρα πού 
περνούσε. Καί όμως άπεφάσισε νά ύποβάλλη τόν εχθρόν της εις άλλου 
είδους μαρτύρων’ μέ ξηρά χόρτα έκαμε έπάνω εις τήν άμμον ένα σω
ρόν καί τά άναψε, πετάξασα έπάνω εις αύτά μία πυγολαμπίδα, τότε 
έκοψε τό άνθος καί τό έρριψε άνάμεσα εις τάς φλόγας. Ώ  ! πώς έτρε
μαν τά λεπτά πέταλα καί πώς ήρχισαν νά [καίωνται μέ παραπονιάρι
κου; τριγμούς ! Πόσην λύπην προξενούσε καιομένη ή όμορφίά εκείνη, 
τό άρωμα, τά θέλγητρα, ή ζωή των.

Τέλος δέν έμεινε πλέον έπάνω εις τήν μισοσβύνουσαν φωτιά, παρά 
λιγάκι άσπρη σκόνη,—ήτο ή στάκτη τού τριανταφύλλου,— καί ή γυ
ναίκα ήδη άγρια, ήτα ευχαριστημένη.

' IV
Ά λ λ ’ ή απελπισία όλων τών πεταλουδών τής Έδέμ ήτο μεγάλη. 

’Αγαπούσαν τό Τριαντάφυλλον τό οποίον έμισοϋσε ή γυναίκα. Πώς ; 
δέν ήτο πλέον εις τήν ζωήν; λοιπόν τρέμουσαι άπό έκστασιν δέν θά 
ήδύναντο πλέον νά φιλήσουν τά ώχρά πέταλά του καί δέν θά ψαύσουν 
μέ τά πτερά των τά μυστήρια τής μυρισμένης καοδιϊς του ; ’Ενώ τό 
ά'νθος άπέθνησκε σιγά, σιγά, έπάνω εις τήν πυράν, έκείναι επετούσαν 
σαν τρελλαί ολόγυρα εις τήν άσπλαγχνη φωτ,ίά’ ή Εύ'α δέν τάς παρετή- 
ρησεν άφιερωμένη εις τήν εκδίκησίν της. Τώρα άπεμακρύνετο θριαμ- 
βεύουσα, καί έκείναι έκύτταξαν έπάνω εις τόν μικρόν σωρόν τού σβυ- 
σμένου χόρτου, τά ώχρά λείψανα τού πολυαγαπημένου των. Τουλάχι
στον θά φυλάξουν άπό έκείνο παν ό,τι ήδύναντο νά πάρουν !

Πολυάριθμοι, μέ θόρυβον, όλαι ή ή μία μετά τήν άλλην έπεσαν ε
πάνω εις τά πολύτιμα λείψανα της, έκυλίσθησαν έσκεπάσθησαν... Καί 
ή λεπτή σκόνη, τήν όποιαν άφήνουν άπό τά πτερά των, άπό την επο- 

ί ήχ.ήν έκείνην ή πεταλούδες, είναι ή στάκτη τού Τριανταφύλλου.
I (Catulle Mandés)
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τά  χάνουν, ή πρώτη αποτυχία τα ; φέρει εις τον τάφον. Εί
ναι δυστυχείς διότι δεν έχουν π ίστιν.

Ή  τύχη, 'άπας ό ήλιος, χάνεται, άλλα καί γυρίζει πάν
τοτε, δ ι ’ ό'σους έχουν την υπομονήν νά περιμένουν την επ ι
στροφήν τη ς .,.’Ώ ! κοριτσάκια των δέκα επτά  και δέκα έν- 
νεα ετών, δυστυχισμένα καί μελαγχολικά, διο'τι η τύχη δεν 
φαίνεται πρόθυμος νά σάς εύνοήσγ, εάν ποτε η άπόγνωσις 
σκοτίσν) τόν νουν σας, μή μ.ιμηθήτε τό παράδειγμα της μι
κρά; αύτοκτόνου, η οποία άφήκε τόσον άδικα την ζωήν. Μη 
λησμονητε δτι, εάν" θελησετε, τά  χεράκια σας ημπορουν νά 
κτίσουν τό παλάτι τής ευτυχίας, άρκεϊ νά έ'χετε την καο- 
διά καί τό πνευμά σας ώπλισμένα μέ πίστιν καί αγάπην 
καί υπομονήν.

*Υ6όνη Σαρόαί ·

Σ Τ Ν Α Τ  Λ Ι Α Ι

Αί συναυλίαι διαδέχονται ή μία την άλλην καί εις το Ώο-ΐον καί 
εκτός του ’Ωδείου, έποχή ακριβώς μουσικής καί ασμάτων, τά όποια 
κάμνουν δλιγώτερον αισθητήν την έ'λλειψιν μελοδράματος εις τάς ’Α
θήνας.

Αυριον Δευτεραν δίδεται εις τό Ώδεΐον συναυλία των μαθητών ύπό 
τήν Οιεΰθυνσιν του κ. Clioisy. Τό πρόγραμμα πλούσιον καί εκλεκτόν 
ώς πάντοτε. Έκ τών μαθητριών αί δες Πανα καί Ευλαμπίου θά έκτελέ- 
σουν ώραία τεμάχια έπί κλειδοκυμβάλου, ή δις Σοφία Άντωνοπούλου 
επί βιολιού καί η οίς Σοφία Κορωναίου θά ψάλη τήν Chanson de 
Museite άπό τήν Bulieme του Leoncavallo.

Σ ν ν α ν λ ά α  τ ο ν  Κ α θ η γ η τ ο ΰ  κ .  L o n g o b a r d i .

Την ερχομενην πάλιν Δευτεραν, 5ην Φεβρουάριου, καί ώραν 9ην 
μ. μ. ό συμπαθέστατος έκ Νεαπάλεως καθηγητής του Κλειδοκύμβαλού 
θα Οωση την ετησιαν συναυλίαν του, πάντοτε εις τό Ώδεΐον ’Αθηνών. 
Και οι Αθηναίοι και αί Άθηναίαι θά άπολαύσουν μίαν μουσικήν βρα
διάν απο τάς ώραιοτερας της περιόδου αυτής, διότι ό κ. Longobardi 
siVi απο τους ολίγους εκτελεστας, οι οποίοι μεταδίδουν εις τό δργανον 
την ιδικην των ψυχήν καί εις τήν μουσικήν κλίμακα ζωντανεύουν κάθε 
αίσθημα καί κάθε πάθος.

Της συναυλίας του κ. LongrbarJi θά μετάσχουν εύγενώς προσφερ- 
θΑσαι η μαθήτρια της κ. Φεράλδης δις Πλέσκα διά τό άσμα, ή διπλω
ματούχος οις Γεωργαντοπουλου διά τό βιολί μέ συνοδόν εις τό πιάνο τήν 
δα Σακορράφου. Τήν Κυριακήν θά δοθη ή Γενική δοκιμή διά τάς μαθή
τριας και τους μαθητάς μέ τιμήν εισόδου διά τάς μαθήτριας 1 δρ. καί 
διά τούς ξένους 2.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Ά γ ρ ιό π α π ίε ς .  Είναι ή έποχή των. Τάς καθαρίζετε, άφαιρείτε 

τά έντόσθια, καί διά νά χάσουν τήν οσμήν του ψαριού, άπό τό όποιον 
τρέφονται, σβύνεται μέσα των ένα άναμμένο κάρβουνο καί έπειτα τάς 
πλύνετε έσωτερικώς μέ τόν χυμόν ενός πορτοκαλιού. Χωριστά κατα
σκευάζετε μίαν φάρσαν ιαέ βούτυρον, ολίγο ψιυμί τριμμένο, μαϊντανό, 
τά σικοτάκ,ΐα των ψιλοκομμένα, ολίγο λαρδί, 3—4 κάστανα βραστά, 
δύω μήλα κομμένα, ολίγη μαύρη σταφίδα, ένα κουταλάκι κονιάκ, ολίγο 
πορτοκαλόφλουδο. Κοκινίζετε όλα μαζή, τά μουσκεύετε μέ ζουμί κρέα
τος, γεμίζετε τής πάπιες σας. Τάς ψήνετε μέ βούτυρον, μέ λαρδί, μέ 
ζουμί κρέατος καί μέ ολίγο άσπρο κρασί άρετσίνωτο. ’Ιδιαιτέρως λευκέ- 
νετε άσπρες εληές, αφαιρείτε τά κουκούτσια των καί τάς ρίπτετε εις 
το τέλος, όπόταν καί δένετε τήν σάλτσα μέ όλίγην φαρίνα, ψημένη μέ 
βούτυρο.

ΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Αί Άθήναε χάρος εις τήν ιδιωτικήν δράσιν καί πρωτοβου

λίαν γίνονται ήμ,έρα τή ήμ.έρα μία αληθής πόλις προόδου, 
ά^ταποκρινομένη εις πάσαν ανάγκην τών κατοίκων της.

"Εν άπό τά  δείγματα τής προόδου' αυτής είναι καί ή 
ΐδρυσις φαρμ.ακείου διευθυνομένου ύπό του καθηγητοϋ του 
Πανεπιστημίου καί γνωστού χημικού κ. Δαάβέργη.

Ή  τελεία  λειτουργία του φαρμ.ακείου τούτου καί ή μ,εγάλη 
χρησιμότης αύτοϋ άπεδείχθη τάς ήμ-έρας αύτάς ενεκα του 
έπελθοντος άπροόπτως δυστυχήματος εις τόν άτυχή έταιροντής 
Γαλλικής Σχολής Άνδρε, του οποίου ό έξ ασφυξίας θάνατος θά 
έπρολαμβάνετο, εάν τό φαρμακείου ειδοποιείτο έγκαιρότερον. 
Άφου κατώρθωσε νά διατηρήσνι τό ασφυκτικόν τρεις ήμ.έ- 
ρας εις τήν ζωήν διά τής διά χρήσεως οξυγόνου άενάου καί 
νυχθημέρου τεχνητής αναπνοής.

Έν γένει σήμερον μ.έ τήν άνωτάτην έπιστημ-ονικήν αυτήν 
διεύθυνσιν του μεγαλειτέρου φαρμακείου τώ ν Αθηνών οί 
κίνδυνοι έκ διφθερίτιδας καί έξ όλων τών νοσημάτων, τών 
|)εραπευομ.ένων δι ’ ένέσεων καί άντιμ-ολυσματικών ορών απο
κρούονται. Διότι τό φαρμ.ακεΐον Δαμ.βέργη έχει ειδικήν νυ
κτερινήν υπηρεσίαν, διατηρούσαν πάντα ταϋτα  τά  φάρμακα 
εις τήν άναγκαίαν θερμ,οκρασίαν, όπως αποβαίνουν άποτελε- 
σμ,ατικά. Έν γένει δέ ή θεραπευτική αποκτά μ-έγα κϋρος εις 
φαρμακεΐον, εις τό όποιον υπάρχει ό υπεύθυνος έπιστημ.ων, ο 
έποπτεύων πάσαν κατασκευήν φαρμ-άκων καί έλεγχων παν- 
τας τούς έξωθεν ερχομένους τσαρλατανισμ.ούς, τούς όποιους 
όλοι μ,ας πληρώνομεν τόσον ακριβά.

Τό φαρμακεΐον του κ. Δαμ.βέργη έχει τοϋτο τό έξαιρετι - 
κώς ίδιάζον, οτι είναι συγχρόνως τό έντελεστερον χημικόν 
έργ αστήριον τής Ελλάδος, έφωδιασμ.ενον με μ,ηχανημ-ατα 
τών τελευταίων έπιστημ.ονικών ανακαλύψεων, αληθές κεν- 
τρον μελέτης, τό όποιον ώφειλαν νά έπισκεφθοϋν ολοι οι ια 
τροί καί οί φαρμακοποιοί, οι κ α τ ’ εξοχήν ένδιαφερόμ.ενοι ύια 
τήν πρόοδον αυτήν καί δυνάμ.ενοι νά ποομ.ηθευωνται επιτο- 
πίως εις πολύ άνωτέρας ποιότητας ο,τι μϊχ,ρι σήμ-ερον είναι 
ύποχρεωμ,ένοι νά εισάγουν άπό τά  μ,εγάλα ευρωπαϊκά κέντρα.

Εις τής Σπάρτης Καρασταμάτη, έπί τής όδοΰ Σταδίου 
όλα τά  πολύτιμα μεταξωτά φορέμ-ατά σας καί τής στόφες 
δ ι ’ έπιπλα καί τά  πλέον έπίσημα δώρα σας όιά κυρίας και 

δεσποινίδας.

Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ !  Ε Σ Τ Ε  Σ Κ Ε Π Τ Ι Κ Α Ι
Μην χάμνετε χρήσιν διά τήν κ ό μ η ν  «ίας καί τήν τών 

τέκνων σας ή μόνον του γνησίου h m · ·  1 1 ι*Η ΗΙΜΜ 
άντισηπτικοΰ καί άναγεννητικοϋ, U S liiiiA lU i HAM  

Πωλείται εις άπαντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεία 
χ.τ.λ. ’Αποθήκη F . V ib e r t ,  Lyon [Γαλλία!).
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