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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε  ΝΑ
"Αλλοτε καί τώρα.— Προς την ίδιαν Β' (ύπό δος Καλλιρρόης Ά δα- 

μιάδου, διδάκτορος της Φιλολογίας). — Ή μελοδραμματική σχολή του 
Συλλόγου ’Απόλλωνος. Τό όρατόριον του Haydn. — Ή δις Καλογε- 
ροπουλου.—Ή ανεμοευλογιά (ύπό δος Άνθης Βασιλειάδου, ιατρού).— 
Τό μαραμμένον κρίνον (μυθιστόρηαα κ. Κ. Παρρέν), — Έπιφυλλίς : Αί 
δύο όψεις του νομίσματος.— (μετάφρασις δος Ειρήνης Νικολαίδου).

ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Έάν είνε αληθές, δτι αί γυναίκες καμνουν τούς άνδρας 

ενός λαού, βεβαίως οί άνδρες μας τού μέλλοντος, οί άνδρες 
της αυριον θά υπερβαίνουν πολύ τούς άντρας τού παρελθόντος.

’Ό χ ι, διότι αί γυναΐκές μας της χθες ήσαν κατώτεοαι της 
εποχής των, άλλ ’ ού'τε διότι μεταξύ αυτών δέν υπήρξαν φυ
σιογνωμία! έξέχουσαι, των οποίων ή κοινωνική δρασις είναι 
άναξία προσοχής.

Ή  διαφορά είναι δτι ή εποχή μας είναι άλλη, δτι αί άρ- 
χαί καί αί ΐδέαι, αί όποϊκι έκανόνιζαν τά  της οικογενειακές 
¡ανατροφής καί πνευματικές μορφώσεως μετεβλήθησαν, δτι 
εκείνο τό οποίον χθές έθεωρεΐτο τολμηρόν καί άνάρμοστον, 
ίσως, σήμερον χαρακτηρίζεται, ως είναι καί ποαγματικώς, 
φυσικόν καί άναγκαίον.

Αί νέαι ίδέαι έκέρδισαν κατά την τελευτά !αν αυτήν π ε
ρίοδον πολύ έδαφος καί τά  κορίτσια διά τάς πλείστας των 
ανεπτυγμένων τάξεων μας δέν είναι πλέον απλώς στολισμός 
τών σπιτιών ωραίος, καί ασθενικά καί τρυφερά άνθη θερμο
κηπίων κατά τούς ποιητάς τές  ρομαντικές εποχές.

Παρασκευαζόμενα! διά τό ρόλον τές  μητέρας καί τές

> Διά τά ανυπόγραφα ά'ρθρα '
? εύθύνεται ή συντάκνις αυτών \
) Κ.  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Κ  (
ϊ Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- { 
ί γρα̂ >α δημοσιευόμενα ή μή  ̂
ί δεν έπιστρέφονται. — Ά νυπ ό - / 
ι γραφα καί μή δηλοϋντα τήν ) 
[διαμονήν τής άποστελλούσης )
) δέν είναι δεκτά.— Πασα άγ- | 
¡γελ ία  άφορώσα εις τάς Κ υ- {
[ ρίας γίνεται δεκτή.
' Αί μεταβάλλουσαι διεΰθυν- \
) σιν όφείλουσι ν’ άποστελλωσι ^
) γραμματόσημον 50 λεπτών ί 
(πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. )
#  #

οίκοδεσποίνης, παρασκευάζονται συγχρόνως ως άνθρωποι, οί 
οποίοι έχουν εις τήν ζωήν τήν ύψηλοτέραν καί δύσκολον απο
στολήν νά δημιουργούν την ευτυχίαν τών ίδικών των διά 
συμμετοχές ενεργού καί πολυτίμου εις πασαν δρασιν, από 
τές  πολιτικές μέχρι τές  οικογενειακές, αλλά καί τές  κοι
νωνικές καί άλτρουιστικής, τές  άνταποκρινομένης δίς τό 
σημερινόν καθεστός, τό οποίον τείνει εις τήν πνευματικήν 
καί ηθικήν ίσοπέδωσιν δλων τών κοινωνικών τάξεων.

Καί ή προπαρασκευή αυτή γ ίνετα ι σοβαρά, εμβριθής, άντα- 
ξία τών καθηκόντων καί τών βαρυτάτων εύθηνών, τάς οποίας 
τά  τόσον έγκωμίαζόμενα άλλοτε άβρά χέρια προορίζονται 
νά άναλάβουν.

Τό εύχάοιστον δέ είναι, δτι τό πραγμα γ ίνετα ι συγχρόνως 
από δλας περίπου τάς κοινωνικάς τάξεις, εις τάς οποίας 
από τίνος ή άνωτάτη έχει, ίσως, τό ΓβΟΟί’ά καί δίδει τό 
ώραίον σύνθημα μιας ειρηνικής έπαναστάσεως κατά τού 
παλαιού καθεστώτος.

Ν εώτατα κορίτσια, οίκονομικώς ανεξάρτητα, χωρίς νά 
έπιδίδωνται εις ελευθέρια επαγγέλματα , τελειοποιούν τάς 
γνώσεις των δι ’ ιδίας εργασίας, αναλαμβάνουν τήν διαχεί- 
ρησιν τού οικογενειακού των πλούτου, τήν δύσκολον διοίκη- 
σιν μεγάλων σπ ιτιώ ν, μέ αύτά δέ καί μίαν δρασιν άλτρουΐ- 
στικήν πολύ ευεργετικήν.

Ό ,τ ι  άλλοτε έθεωρείτο καθήκον καί εργον τών ωρίμων μό
νον γυναικών, σήμερον γ ίνετα ι από τήν νεότητα, ίσως πρα- 
κτικώτερα, άποτελεσματικώτερα καί άπλούστερα. Εις τήν 
φιλανθρωπικήν δρασιν τής Έλλ.άδος, αί νέαι ήρχισαν νά κα
ταλαμβάνουν μίαν θέσιν έξέχουσαν. Προχθές άκόμη άπήντησα 
δύο νέα καί χαριτωμένα κορίτσια, τάς δας Γαβριηλίδου καί
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Δοσίου, αί όποΐαι ¿πήγαιναν, άπλούστατα ένΧυμένχι εις την | 
Κηφισσιάν, νά μοιράσουν μπιλιέτα  Χιά μίαν ευεργετικήν των 
Ά γχιαλτώ ν.

Καί αί Χύο αύται μεταξύ άλλων είναι ατό τάς Χραστηριώ- 
τερον έργαζομένας ύπέρ των προσφύγων.

Εις την Έ νωσιν των ΈλληνίΧων Χέν είναι ολιγαι αί έρ- 
γαζόμεναι καί αί έχουσαι εις τό ενεργητικόν των ¡αίαν Χρά- 
σιν εξαιρετικήν. 'Η Χίς Ειρήνη ΝικολαΐΧου ώς γραμματεύς 
της ’Επαγγελματικής Σχολής είναι μεγάλος στυλοβάτης τού 
έργου, δπως ή Χίς Βιργινία Σιμοπούλου ώς γραμματεύς των 
Φρεβολιανών νηπιαγωγείων. Ή  τελευτα ία  κατορθώνει νά 
συνΧυάζ-/) την άλτρουϊστικήν υπέρ τν5ς προόΧου εργασίαν της 
μέ τάς πολύπλοκους άσχολιας του πολίτικου οίκου·τοϋ πα- 
τρός της.

Καί Χέν είναι γνωστή ή εντός του οίκου ωραία Χράσιςτής 
νεαρές κόρης του ύπουργοϋ μας των Εξωτερικών, Χος Μα
ρίας Σκουζέ. Είναι ίσως ή όλίγώτερον φαινομένη καί ά- 
κουομένη, αλλά καί ή περισσότερον Χρώσα. Ν εωτάτη, λ ε
πτοφυής τόσον καί άβρά, οσον ολιγαι, κρατεί εις χείράς της 
τά  ηνία της εσωτερικής Χιοικήσεως ένός σπιτιού πολίτικου καί 
άρχοντικοϋ συγχοόνως, τής περιωπής του οίκου του ύπουργοϋ 
Ά λ . Σκούζε.Είναι ή πολύτιμος συνεργάτις μιας μητρός κα
λής καί εύγενοϋς, αλλά καί ένός πολίτικου άνΧρός, ό όποιο; 
Χέν θά φρονή βέβαια σήμερον περί των γυναικών δ,τι έφρό- 
νει ό πάππος του καί δ,τι ακόμη έφρόνουν οί πολιτευταί του 
παρελθόντος.

Γλωσσομαθής, δσον κανείς ίσως από τούς ακολούθους καί 
τιτλούχου; τοΰ υπουργείου ί του πατρός της, γνωρίζουσα καί 
τήν Ρωσσικήν ακόμη, τήν Χυσκολωτέοαν από δλας τάς 
νεωτέρας γλώσσας, είναι βεβαίως ή πολύτιμος ίΧιαιτέρα 
γραμματεύς, άλλά καί ή πλέον αγαπητή, καί ή όλίγώτερον 
έπιΧεικνυομένη εις τό πολύ κοινόν.

Εις άλλην εποχήν καί μέ παλαιοτέρας ίΧέας, τό νέον 
αυτό κοριτσάκι θά έθεωρει προορισμόν του μόνον πώς νά 
ΧιασκεΧάζν), νά στολίζεται καί νά χαίΧεύεται. Θά είξευρεν 
ολίγα γράμματα, ολίγα γαλλικά, ολίγο πίάνο καί θά ήτο 
άπλώς μία περιζήτητος προίκα.

Τώρα είναι, εκτός του πλούτου καί τής άρχοντικής κατα
γωγής της, μία προσωπικόχης, ενα εγώ ισχυρόν καί έπιβάλ- 
λον, ένας στυλοβάτης λεπτοφυής, άλλά χαλύβΧινος τής 
ευτυχίας τών ίΧικών της, άλλά καί τών πολλών οί όποιοι 
έξαρτώνται άμέσως ή εμμέσως άπό τήν εύρυτάτην άκτΐνα 
τής οικογενειακής καί κοινωνικής περιωπής του οίκου Σκου- 
ζέ. Είναι σήμερον άπό τάς όλίγας, αί όποϊαι αΰριον θά γε ί-  
νουν πολλαί, καί αί όποίαι θέτουν υψηλότερα άπό κάθε ευ
μάρειαν καί άνάπαυσιν καί κοσμικήν άπόλαυσιν τήν εύχα- 
ρίστησιν νά γίνωνται χρήσιμοι ύπό οίανΧήποτε παοουσιαζο- 
μένην ευκαιρίαν, καί νά είναι Χυνάμεις παραγωγικαι καί 
δχι άπλώς καταναλώτριαι.

Καί άλλης κόρης πολιτευόμενου, μεταξύ πολλών βεβαίως, 
μοϋ έρχεται τήν στιγμήν αυτήν τό δνομα, Χιά τήν ώραίαν 
καί σοβαράν μόρφωσίν της καί Χιά την λαμπράν Χρασιν, Χιά 
τήν οποίαν προορίζεται.

’Ενθυμούμαι ότι πρό Χύω ετών είχα συναντήσει εις Βε
νετίαν τόν πολιτευτήν ’Αττικής κ. Γουναράκην μετά τής 
θυγατρός του. ΤΗτο κοριτσάκι, μόλις Χεκαπέντε χρόνων τότε, 
τό όποιον ό πατέρας του συνώΧευεν εις Ε λβετίαν Χι’ άνω- 
τέρας σπουΧάς. ’Ολιγόλογος, άλλ ’ άποφασιστική, έξεφρά- 
ζετο μέ πολλής έλπίΧας Χιά τό μέλλον. Σήμερον, μετά Χύω 
άκριβώς έτη, ή κόρη εκείνη προσέρχεται εις Χιαγωνισμόν Χιά 
τήν τελευταίαν τάξιν του Baccalauréat άνωτέρου Γυναι
κείου Λυκείου του Neufchâtel, μέ τριάντα ΓαλλίΧας καί 
ΓερμανίΧας, καί έρχεται πρώτη μεταξύ δλων εις τό σύνολον 
τών άποτελεσμάτων. ΓΙρέπει νά σημειωθή δτι αί εξετάσεις 
εκεί είναι τόσον αύστηραί, ώστε έκ τών τριάντα υποψηφίων 
αί Χέκα μόνον έγγράφονται εις τήν τελευτα ίαν τάξιν Χιά 
τήν άπόκτησιν φιλολογικού Χιπλώματος.

Καί πρέπει νά προστεθή άκόμη καί τοϋτο, δτι Χέν πρό
κειτα ι άπλώς περί παπαγαλισμοϋ μαθημάτων, Χιότι εις τό 
Λύκειον αυτό Χέν γ ίνετα ι χρήσις βιβλίων, άλλά ΧιΧασκαλίας 
άπλώς προφορικής. “Ώ στε μ ε τ ’ ολίγους μήνας επανέρχεται ή 
κόρη αύτή κατηρτισμένη, μορφωμένη, μέ γερό μυαλό καί 
ισχυρήν ψυχήν, Xtà νά άγωνισθή είτε πλησίον του πατρός 
της πρός πραγματοποίησιν τών πολιτικών ίΧεωΧών, άπό τά  
όποια οφείλει νά έμφορήται κάθε τίμιος πολιτευτής, άλλά 
καί Χιά μίαν οικογενειακήν καί κοινωνικήν Χρασιν σοβαράν, 
λογικήν καί άνταξίαν του ύψηλοϋ γυναικείου προορισμού της.

ΓΙρός τό παρόν τιμά  τό Ελληνικόν ό'νομα εί; N eufeh â- 
t e l  καί ΧίΧει καί πρός άλλας τής τάξεως καί ηλικίας της 
ένα ώραΐον καί ευγενές παράΧειγμα πρός άπομίμησιν.

'Ο πατέρας της, τόν όποιον συνέχαιρα προχθές Χιά τόν 
ώραιον αυτόν καί φωτεινόν Χρόμον τής έξελίξεως τής θυγα
τρός του, ή όποία θά ήΧικείτο, εάν τής ήρνοΰντο τά  μέσα 
νά προαχθή καί άναΧειχθή,μοϋ άπήντησεν : Είξεύρετε, είμαι 
έξ εκείνων, οί όποιοι Χέν άγαποϋν νά γ ίνετα ι λόγος Χιά τά  
κορίτσια των,ούτε περί καλού ουτε περί κακού.

"Ας μοΰ έπιτρέψη ό κ. Γουναράκης καί μαζή μέ αύτόν ό 
κ. Ά λεξ . Σκουζές, καί δλοι οί γονείς τοιούτων κοριτσιών, οί 
όποιοι θά είναι άναντιρρητως τής αυτής γνώμης, νά μή συμ
φωνώ μαζή των.

Αύτό τό ρητόν έφηρμόζετο καί είχε τήν θέσιν του Χιά τάς 
γυναίκας τοΰ άπωτάτου παρελθόντος. Σήμερον τά  πράγ
ματα ήλλαξαν πολύ, καί εις τόπον, ώς τόν ΐΧικόν μας, ό 
όποιος έχει άνάγκην δλων τών Χυνάμεών του άνΧρικών καί 
γυναικείων Χιά νά όρθοποΧήσν) καί βαΧίσν) πρός τά  εμπρός, 
είναι άνάγκη μεγάλη τό καλόν νά γ ίνετα ι γνωστόν, δταν μά
λιστα έρχεται άπό τάς άνω τάξεις, τάς οποίας μέ τόσον φα
νατισμόν παρακολουθούν καί άπομιμοϋνται αί κατώτεραι.

Καί τό παράΧειγμα τής Χος Γουναράκη, ώς καί τής έκα- 
τομμυριούχου κόρης τού ύπουργοϋ τών ’Εξωτερικών, ώς καί 
τών άλλων, θά κάμγ βεβαίως πολλάς τών μεσαίων καί κα
τωτέρων τάξεων νά κοκκινίσουν, Χιότι θεωρούν ¿ντροπήν τήν 
εργασίαν καί άποκλειστικόν προορισμόν των τήν ματαίαν καί 
άσκοπον άπώλειαν χρόνου πολυτίμου Χιά τήν ευτυχίαν καί 
αύτών καί τών άλλων.
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ι ν .

Ή  άτραπός τήν οποίαν ήκολουθοΰμεν έστρεφεν άποτόμως 
άνερχομένη πρός τά  άνω. Οί βράχοι οίτινες ύψοΰντο άνωθεν 
τών κεφαλών μας έφαινοντο θεώμενοι ημάς μέ τήν άμείλι- 
κτον άπάθειαν τών αιωνίων πραγμάτων, ενώ ύπό τούς πόΧας 
ημών έξηκολούθει ό αυτός μονότονος ψίθυρος τού Χάσους τών 
πτελεών. Ό  κ. Δ. παρετήρησεν ολίγον πρός τά  άνω καί 
άπήντησε συνεχίζων τήν ΐΧέαν αύτοΰ :

—  *Οχι, εξευτελίζετε τήν τέχζην, ζητούσα παρ ’ αυτής 
τήν έκφρασιν αισθημάτων άνθρωπίνων. .

Έ ν άντιθέσει πρός ύμάς επιθυμώ τήν τέχνην, άΧιάφορον 
εντελώς πρός τά  άνθρώπινα αισθήματα, δπως ό βράχος αυτός 
εϊνε άναίσθητος εις τόν φλοίσβον τού κύματος καί εις τόν 
ψίθυρον τοΰ Χάσους, ό όποιος σβύνεται πρό τών ποΧών του. 
"Ο,τι ¿θαύμασα περισσότερον είνε ή τέχνη τού 'Ραφαήλ καί 
τοΰ ΦειΧίου. ΙΙαρατηρήσατε πώς καί εις τά  ολίγα σωζόμενα 
Χείγματα τής τέχνης τοΰ τελευταίου φαίνεται ή βαθεΐα γ α 
λήνη τού πνεύματος. Τά σωζόμενα άντίτυπα  τών άγαλμά- 
των του, ή πομπή τών ΙΙαναθηναΐων, ή Άθηνά με την 
άπάθειαν τής έπιβλητικότητος καί τής ισχύος, μοΰ έΧωσαν 
τάς ίσχυροτέρας καλλιτεχνικά ; συγκινήσεις,τάς οποίας ήσθάν- 
θην ποτέ.

*Η πομπή τών Παναθηναίων είνε εις κόσμος Χιαρκώς άνα- 
νεούμενος, άνεξάντλητος εις τρυφερότητα, μελαγχολίαν καί 
γλυκύτητα.

Οί θόρυβοι τής ζωής φαίνονται έκπνέοντες πρό τών οπτα
σιών του. Μία λάμψις ύπερφυσική, σχεΧόν θεία, γλυκεία καί 
ήρεμος φωτίζει τάς εύγενεΐς μορφάς, κατά τάς ώραίας σκη- 
νάς,κατά τάς οποίας Χιέρχονται αί θεωρίαι τών παρθένων.

ΙΙρό αύτών ήννόησα πράγματι δτι ή τέχνη, άντί νά 
είνε άπόροοια τών καθημερινών εντυπώσεων, έν τάλαν- 
τον τό όποιον έξυπνα Χι ’ αύτών,τουναντίον είνε ό θειος σπιν- 
θήρ, ό ΧιΧόμενος εις ημάς Χιά τήν Χημιουργίαν ένός κόσμου 
ύπερφυσικοΰ. Εις τά  έ'ργα τοΰ άθανάτου καλλιτέχνου τής 
άρχαίας ΈλλάΧο; ήσθάνθην τήν άληθή γαλήνην τού πνεύ
ματος. Ή  μεγάλη άπλότης τών γραμμών, ή μακρυνή, μά 
τόσον μακρυνή άπομίμησις τής φύσεως, ώστε έλέχθη περί 
τών θείων αύτοϋ μορφών δτι Χέν είχον τίποτε τό άνθρώπινον, 
μέ αίρει ύψηλότερον τής γής. Λησμονώ τά  βάσανα τού κα- 
θημεοινού βίου,ύψώνομαι μέχρι τών αιωνίων ίΧεών, μέχρι τού 
άθανάτου κάλλους τής αίωνιότητος. Ά ντ  ’ αύτοϋ τ ί έχει 
νά έπιΧείξϊ] ό καλλιτεχνικός πραγματισμός ; Μορφάς έρρυτι- 
Χοιμένας, οίκτρά καί κλαυθμηρά άνθρωπάρια.-Πιστός ε ί; τήν 
άντιγραφήν τής φύσεως Χέν ύποχωρεϊ ούΧέ πρό τού άσχημου 
έν αύτή. Έ ν θραύσμα άρχαίου άγάλματος άντί δλης τής 
κλαυθμηράς λιτανείας τής νεωτέρας τέχνης.

—  Ναί, άλλά τά  πρόσωπα τοΰ ΦειΧιου είνε θεοί, καί οί 
θεοί τής άρχαίας ΈλλάΧος είνε αί α ίώνιαι ίΧέαι.

Ό  Ζεύς παρουσιάζει εις ήμάς τήν ίΧεαν τής άπολύτου 
Χυνάμεως,ή Άθηνά τής σοφίας,ή ΆφροΧίτη τού κάλλους καί 
ούτω καθεξής. Δέν ύποπίπτουσιν εις τήν άντίληψ ινείνε κα

ταληπτοί μόνον Χιά τής φαντασίας,ήτις ύλικώς άναλαμβάνει 
νά παραστήσή αύτούς. Πάσα έπαφή μετά τής κοινής πρα- 
γματικότητο ; ή τών έννοιών τής πραγματικότητος ταύτης 
θά κατέστρεφεν εντελώς τήν γοητείαν τών προσώπων τού
των,Χιότι ολόκληρον τό θέλγητρον αύτών βασίζεται επί τού
του δτι είνε προσιτά μόνον εις τήν φαντασίαν.

Παρετηρήσατε όμως τά  άλλα Χημιουργήματα τής αύτής 
έποχής καί τού αύτοΰ χαρακτήρος καί τότε θά ϊΧητε δτι 
έχετε άΧικον νά χωρίζητε τήν τέχνην άπό τού άνθρωπίνου 
αισθήματος. Έπροσέξατε εις τό Κεντρικόν Μουσείον ’Αθη
νών τήν μακράν σειράν τών έπιτυμβίων πλακών ;

Παρά τό υψος τής έμπνεύσεως καί τήν βαθεΐαν έντύπωσιν 
τού ίΧανικοϋ,ήτις καταλαμβάνει έκ πρώτης ό'ψεως τήν ψυχήν, 
βραΧύτερον γ ίνετα ι κουραστική ή μονοτονία τής έκφράσεως 
καί τών χαρακτηριστικών τού προσώπου. Αί στάσεις,αί σκη- 
ναί είνε Χιάφοροι, ά λ λ ’ ή έκφρασις τών προσώπων είνε ή α ύ
τή . Τό αύτό αύστηρόν στόμα, ό αύτός τύπος τής ρινός καί 
τών οφθαλμών. Είνε πάντοτε τό ϊΧιον cliché τό όποιον στε- 
ρεοτύπως επαναλαμβάνεται. Ά ντ ί νά είνε τό έξευγενιστι- 
κόν ίΧανικόν, τό όποιον ¿θαυμάζατε πρό ολίγου, είνε κάτι 
άψυχον έντελώς καί κατά συνθήκην, έν τοιχογραφικόν κό
σμημα.

Καί Χιά τούτο, ώς βλέπετε, άφοϋ τό Ελληνικόν ΧωΧεκά- 
θεον έξηντλήθη,οί "Ελληνες καλλιτέχναι, οί όποιοι Χέν άντέ- 
γραφον άλλήλους, άλλά είργάζοντο χάριν τού καλλιτεχνικού 
αισθήματος τού βασανίζοντος αύτούς, άφήσαντες τούς θεούς 
έτράπησαν εις τήν παράστασιν τών άνθρωπίνων αισθημάτων 
τής χαράς ή τής οΧύνης. Πρώτος ό Πραξιτέλης έν τώ  άθανά- 
τω  αύτοΰ ‘Ερμή, έγκαταλείπων τόν παραΧεΧεγμένον τύπον 
τής ρινός έΧωσεν εις αύτόν τύπον πλησιάζοντα περισσότερον 
πρός τήν φυσικήν Ε λληνικήν κατατομήν.

Καί έπειτα Χιατί όμιλεΐτε μετά τόσης περιφρονήσεως περί 
τοΰ άνθρωπίνου αισθήματος ;

Λ έγετε δτι αί μορφαί έκεΐναι παριστώσι Χι ήμάς τήν τ ε 
λείαν γαλήνην τού πνεύματος. Έ πιτρέψατέ μοι νά σάς εϊπω 
δτι καί ό ΦειΧίας Χημιουργών τούς άθανάτου; τύπους αύτού 
ύπήκουε καί αύτός εις έν αίσθημα, τό θρησκευτικόν. Νεώτε- 
οαι έρευναι άπέΧειξαν δτι τό ήμέτερον πνεύμα ούΧαμοϋ Χύ- 
ναται νά έμφανισθή άνευ τού αισθήματος, ά λ λ ’ ύπό μιαν ή 
ύπό άλλην μορφήν τό αίσθημα έξασκεϊ μεγάλην έπιρροήν έπί 
τής σκέψεως. Δέν ύπάρχει εύγένεια αισθημάτων άνευ ύψη— 
λών ίΧεών,καί άντιστρόφως τό πνεύμα ΧένΧύναται νά ύψωθή, 
έάν Χέν συνοΧεύηται ύπό εύγενοϋς καρΧίας. Τό αίσθημα τό 
όποιον ένέπνεε τόν ΦειΧίαν,ήτο βεβαίως δ,τι ύπάρχει εύγενέ- 
στερον καί ύψηλότερον έν ήμίν, ά λ λ ’ ήσθάνθητέ ποτε κατά 
βάθος τό υψος τών αισθημάτων, άτινα έμφανίζονται έν τή 
απλή καθημερινή ζωή ; 'Η γενεά ύμών περιεφρόνει τόν άν
θρωπον, Χιότι Χέν έμελέτα αύτόν κατά βάθος. ’Ενώ, τούναν- 
τίον, τό ένΧιαφέρον δλων τών πνευμάτων σήμερον στρέφεται 
πρός αύτόν. Είνε τό κυριώτερον αίνιγμα τό άπασχολοΰν τους 
πάντας. Αί άντιθέσεις τών αισθημάτων του, αί ποικιλίας 
τών Χιανοιών, αί Χιαθέσεις εις τά  άτομα, τούς λαούς, τάς 
φυλάς. *Η τέχνη, ήτις ύπήρξεν άχώριττος άπό τής άνθρωπί-
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νης ψυχής, '/¡το αδύνατον να μείνν) άνεπηρέαστος άπό των 
τάσεων αύτών του αίώνος. Ή  ποικιλία των αποχρώσεων 
και των αντιθέσεων της ανθρώπινης ψυχής είνε κάτι το οποίον 
απασχολεί παρά πολύ το ανθρώπινον πνεύμα, ώστε να μη 
άφησν) τά  ίχνη αύτής καί επί της τέχνης. ’Ά λ λ α ι γενεαί 
έζήτησαν την καλλιτεχνικήν τέρψιν εις ωραίους συνδυασμούς 
χρωμάτων καί μορφών. Ή  σύγχρονος ψυχη, βαρεία αληθώς έκ 
των αισθημάτων των συνταρασσόντων αύτήν και έκ των 
προβλημάτων, άτινα την άπασχολοΰσι, ζητεί έν τή τέχνν) 
την έκφρασιν των αισθημάτων τούτων. Καί η τέχνη, ήτις 
υπήρξε πάντοτε πίστη έκφρασις του χαρακτήρος μιας εποχής, 
θά έψεύδετο,έάν δεν εξέφραζε τάς αμφιβολίας καί την ανη
συχίαν της ήμετέρας γενεάς. “Οπως έκ του ωκεανού μακράν 
διαδίδει ή ηχώ τόν σάλον, ομοίως καί η τέχνη θά διασώσν) 
έπί πολύ την σοβαράν σκέψιν καί τήν βαθείαν ανησυχίαν της 
συγχρόνου γενεάς.

“Εστην πρός στιγμήν κουρασθεϊσα έκ του μακροΰ διαλό
γου. Ό  κ. Δ. παρετηρησε πρό αύτοΟ ολίγον σύννους, ολίγον 
δυσηρεστημένος διά τήν ανασκευήν των ιδεών του, καί 
έπειτα  είπε :

— Λησμονείτε όμως τόν κυριώτερον σκοπόν τής τέχνης. 
ΙΙλήν τής έκφράσεως τών αισθημάτων, άτινα βαρύνουσι τήν 

' ψυχήν ημών έχει καί τόν άνώτατον σκοπόν τής ηθικής. Δι
ότι τά  καλλιτεχνικά αριστουργήματα έχουσι τήν δύναμιν νά 
φερωσιν ημάς εις μίαν ψυχολογικήν κατάστασιν άνάλογον 
πρός αύτά . Ω ραία είκών, ωραία μελωδία, ώραΐον ποίημα, 
δέν έμπνέουσι μόνον δύναμιν εις τήν ψυχήν μας. ΙΙαοασύρου- 
σιν ημάς καί μάς φέρουσιν εις μίαν ψυχολογικήν κατάστασιν 
άνάλογον πρός αύτά. Διότι τά  καλλιτεχνικά έργα διεγείρου- 
σιν εικόνας έν τή  ψυχή ημών. Αί δέ εικόνες άσκοΰσι διευθυν
τικήν δύναμιν έπί τής ήμετέρας ψυχής, κατά τήν θεωρίαν 
νεωτέρου φιλοσόφου,τόν όποιον πρό ολίγου άνεφέρατε. Αί δι 
ανοητικαί εικόνες μεταβάλλονται εις ελατήρια τών πράξεων, 
έχουσι μεγάλην τάσιν νά πραγματοποιηθώσι. Είνε κ ιν η τή ρ ιο ι 
Άχτχ τήν έκφρασιν του Foreillée. Διά τοϋτο βλέπομεν οτι 
τά  πολεμικά άσματα καί ό ήχος τών τυμπάνων έμπνέουσι 
τόν ηρωισμόν εις τήν καρδίαν τών πολιτών.

Είνε ή ίδέα— δύναμις— ή'τις είσερχομένη εις τήν ψυχήν 
δεσπόζει αύτής ολοκλήρου.Μέ μίαν άκράτητον έλξιν διευθύνει 
αυτήν κατά βούλησιν. Αί πράξεις ήμ.ών κατ ’ ανάγκην θά φέ- 
ρωσι τόν τύπον αύτής. “Οσον άρα τό καλλιτεχνικόν έργον 
πλησιάζει περισσότερον πρός τήν ιδέαν,τόσον μεγαλειτέρα θά 
είνε ή έπίδρασις αύτοϋ. ’Οφείλει λοιπόν νά είνε κ α τ ’ έξοχήν 
ιδανική, νά παριστα κ ά τ ιτ ι  τό ιδανικόν καί άνώτερον έμοϋ. 
Εκείνο τό όποιον είνε ομοιον εντελώς μέ έμέ,μέ άφίνει κατά 
βάθος άδιάφορον καί δέν δύναται νά γείνγι έλατήριον.

'Ομολογώ ότι ή τελευτα ία  αυτη παρκτήρησις μέ άφήκε 
κατάπληκτον. ΤΗτο πράγμ.ατι τό σοβαρώτερον τών επ ιχει
ρημάτων αύτου. ίΐρός στιγμήν έβάδισα, σκοπούσα, προσπα
θούσα νά συγκεντρώσω τάς σκέψεις μου. Τί έπρεπε νά απαν
τήσω εις ένα τόσον σφοδρόν ύπέρμαχον του ιδανισμού έν τή 
τέχννι; Έ γκαταλείπων τήν καθαρώς καλλιτεχνικήν σφαίραν, 
έφερεν έμέ εις τό έμμεσον αποτέλεσμα τής ηθικής.

— Περισσότερον ίσως υμών, άπήντησα, παραδέχομαι τήν 
υψηλήν ηθικήν σημασίαν τής τέχνης. Άποχωρίζων τις τό 
αγαθόν από του ωραίου, νομίζω ότι θά άφήρει τήν ύψηλοτέ - 
ραν, τήν ίερωτέραν σημασίαν αύτου.

Έν άντιθέσει όμως πρός ύμάς,νομίζω ότι τό αγαθόν τοϋτο 
οφείλει νά άναζητή τις, άλλου, κάπου πλησιέστερον, εις τό 
βάθος τής ανθρώπινης καρδίας. Τήν βαθυτέραν έπίδρασιν 
άσκεϊ τό καλλιτεχνικόν έργον έπί τών άνθρώπιυν,όταν πάρι- 
στα αισθήματα ανάλογα πρός τά  ίδικά των. Έν έναντι^: 
περιπτοόσει άφίνει αύτούς άδιαφόρους, άπαράλλακτα όπως 
άφιναν άδιαφόρους τούς άρχαίους αί πληγαί τών θεών έκ τών 
οποίων δέν έρρεεν αίμα.

Κ αί διά νά άφήσωμεν τήν σφαίραν τής εικαστικής τέχνης 
διά τήν σφαίραν τής ποιήσεως, παρετηρήσατε, οτι εις τό 
άριστούργημ.α του ίδανικωτέρου τών δραματικών του Σοφο- 
κλέους,έκεί ένθα ή έντασις τοϋ χαρακτήρος θά έφαίνετο υπε
ράνθρωπος, ή ’Αντιγόνη κλαίει καί τά  δάκρυα έκείνα είνε τά  
έγχαράσσοντα αύτήν βαθύτερον εις τήν ψυχήν τοϋ θεατοϋ.

Ά λ λ ’ ού'τε πάλιν θέλω νά είπω ότι,καταγινομένη εις τήν 
έκφρασιν τών άνθρωπίνων αισθημάτων, οφείλει ή τέχνη νά 
είνε π ιστή άντιγραφή τής πραγματικότητος.

Ή  τέχνη δεν δύναται νά είνε ούτε ιδανική,ούτε πραγμα
τική άπολύτως. Είνε ό δεσμός μεταξύ τής ψυχής ημών καί 
τής φύσεως καί διά τοϋτο οφείλει νά κυμαίνηται μεταξύ τής 
ίδανικότητος καί τής πραγματικότητος. ’Ιδανική έν τή  έξω- 
τερική τελε ιό τη τ ι τής μορφής, οφείλει νά είνε άντικειμενική 
καί βαθεία έν τή έκφράσει τοϋ αισθήματος, δίδουσα εις τό 
όλον σφραγίδα ζωής καί άληθείας.

’Ιωάννινα τή  8ν) Μαίου 1907.
Κ α λ λ ιρ ρ ό η  Ά ο ι ιη ιά ΰ ο υ

Δρ. τής Φιλοσοφίας

II ΜΕΛ01ΡΛΜΛΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
“Οσον ήένόργανος μουσική καλλιεργείτα ι παρ’ήμϊν εις ση- 

μεϊον τελειότητος, ώστε νά άποβαίνν) δ'χι "μόνον άντικείμενον 
τέρψεως καί ψυχικής μορφώσεως, άλλά καί έπάγγελμα βιο- 
παραγωγόν, τόσον ή ωδική έμεινεν άποκλειστική τέρψις έοα- 
σιτεχνών.

Έν τούτοις διά τήν ψυχικήν μόρφωσιν καί τήν έξημέρω- 
σιν τοϋ ή'θους τό άσμα έπιδρά άμεσώτερον, αφυπνίζει τό αί
σθημα, συγκινεί, ηλεκτρίζει, δαμάζει καί πραΰνει καί τά 
θηρία άκόμη. Ή  ορφική παράδοσις συμβολίζει μίαν μεγάλην 
αλήθειαν, καί δίδει τό μ-έτρον καί τήν δύναμιν τήν οποίαν 
έξασκεί τό άσμα εις τήν ψυχήν τοϋ άκούοντος.

Ή  ίδρυσίς λοιπόν σωματείου, τό όποιον θά έπιδιώξη τήν 
συστηματικήν διδασκαλίαν τοϋ άσματος καί τό-όποιον θά 
δώσγ εις τήν Ε λλάδα  άοιδούς τεχνίτα ς, άποτελεΐ ένα ση- 
μ.είον προόδου, άνταποκρίνεται εις μίαν μ.εγάλην έκπολιτι- 
στικην άνάγκην καί οφείλει νά ένισχυθή άπό όλους, όσοι 
ήμ,ποροϋν νά έκτιμησουν τήν σημασίαν αύτοϋ.

Ό  μουσικός Σύλλογος ’Απόλλων, εις τόν όποιον όποιον 
οφείλεται τό τόσον τελείως καί έξόχως λειτουργούν Ώδείον 
Λότνερ, περιλαμβάνει ή'δη καί τήν ίδρυσιν μ.ελοδραματικής
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εταιρείας, τής οποίας ψυχή είναι ή κ. Νίνα Φωκά, ή ά'ντι·· 
προσωπευουσα εις τόν τόπον μ.ας τήν Τέχνην τοϋ ’Άσματος 
εις τήν τελειοτέραν αύτοϋ έκδήλωσιν.

Ή  κ. Νίνα Φωκά δέν είναι μόνον πρώτης τάξεως άοιδός, 
άριστεύσασα τοϋ Ιίαρισινοϋ ωδείου, ά λ λ ’ είναι καί διδά
σκαλος τοΰ άσματος τελεία . Εις τό ώδείον Λότνερ, εις το 
όποιον αύτή διδάσκει τό άσμα έχει καταρτίσει καί μορφώ
σει χορόν τέλειον.

ΙΙρό ήμ.ερών ή'κουσα άπό τόν χορόν αύτόν ψαλλομενην την 
Δημιουργίαν, τό γνωστόν καί τόσον φημισμένον όρατόριον 
τοϋ Haycln. ?Ητο κάτι θαυμάσιον. Έμ.εινα κατάπληκτος. 
Υ πήρχαν μεταξύ τών ψαλλόντων φωναί, αί όποϊαι θά διε— 
κρίνοντο εις τά  μεγαλήτερα ώδεία τής Εύρώπης καί ύπήρχεν 
αίσθημα καί κατανόησις τής τέχνης καί μουσικόν πάθος, τό 
όποιον μόνον εις μεγάλους καλλιτέχνας άπαντά κανείς.

Καί όλον αύτό τό πολύτιμον υλικόν έμενεν έως τιορα 
άχρησιμ.οποίητον καί εϊμεθα καταδικασμένοι νά χάνωμεν 
καί τήν όλίγην μουσικήν καλαισθησίαν μας μέ θεατρικής 
χορωδίας, τάς οποίας μάς σερβίρουν οί πλανόδιοι, ως έπί τό 
πλεΐστον, μελοδραματικοί θίασοι, τούς οποίους άκούομεν 
εις τάς ’Αθήνας.

Ή  μελοδραματική Ε ταιρεία  θά ίδρύσγι τό σχολείον, εις 
τό όποιον συστηματικώς καί έπιστημονικώς θά διδαχθούν 
όλοι οί κλάδοι τής τέχνης, οί άπαιτούμενοι διά τήν ίδρυσιν 
μελοδράματος. “Ο,τι εις τόν τόπον μας φωναί υπάρχουν 
θαυμάσιαι καί étofe άπό εκείνην, όπου γίνονται οί μεγάλοι 
τεχνίτα ι τοϋ άσματος, άποδεικνύεται άκριβώς άτό τούς δια- 
πρέψαντας εις τά  Εύρωπαίκά θέατρα “Ελληνας άοιδούς μας.

Σήμερον μέ τήν ίδρυσιν Ελληνικού μελοδράματος θά 
δοθή ένας πόρος ζωής καί προαγωγής, καί θά άνοιχθή ένα 
νέον καί ώραΐον στάδιον εις τούς εύδοκίμοϋντας εις τό άσμα 
άνδρας καί γυναίκας,θά έγκαινιασθή δέ μία νέα περίοδος καλ
λιτεχνικής ζωής ολοκλήρου τοΰ έθνους. Αύτή είναι ή σημα
σία, ή όποία ποέπει νά άποδοθή εις τήν νεαν μελοδραμα
τικήν Σχολήν, ή όποία πρέπει νά ένθαρρυνθή, νά προικοδο- 
τηθή, νά θεωρηθή ως ένα εύεργετικόν καί κατ ’ έξοχήν εκ
πολιτιστικόν ίδρυμα.

ΕΛΠΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ
Νέα, έξυπνη, χαριτωμένη, μέ φωνήν καί τέχνην, η οποία 

θά τής έξασφαλίσγ, θέσιν διακεκριμένην μεταξύ τών καλών 
ό τής Εύοώπης άοιδών, ιδού ή δεσποινίς Ε λπ ίς Καλογερο- 

πούλου, τής οποίας ή καλλιτεχνική μόοφωσις οφείλεται καί 
πάλιν εις τήν άνεξάντλητον γενναιοδωρίαν τής κ Ε μμα
νουήλ Μπενάκη.

’Απόφοιτος τοϋ Ωδείου τοϋ Μιλάνου, διακριθεΐσα εις 
αύτό, όμως κ α τ ’ επιθυμίαν καί γενναίαν χορηγείαν τής κα
λή; προστάτιδός της, μεταβαίνει καί εις ΙΙαρισίους, όπως 
λάβϊ] καί άπό τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν τό χρίσμα τής 
Γαλλικής Τέχνης. Πρό τής άναχωρήσεώς τη ; τήν προσεχή 
Τρίτην, 5 ’Ιουνίου καί ώραν ΙΟην Μ. Μ. η δεσποινίς Κ.αλο- 
γεροπούλου δίδει τήν δευτέραν συναυλίαν της εις τήν αί-

θαυσαν τοϋ Παρνασσού, τή εύγενεί συμπράξει τής δος Λ. 
Γεωργαντοπούλου καί τοΰ κ. Τ. Ξανθοπούλου.

Ιδού τό πρόγραμμα τής ώραίας συναυλίας, τής οποίας 
εισιτήρια πωλοΰνται εις τά βιβλιοπωλείου Έλευθερουδάκη, 
ώς καί εις τό γραφείνν τοΰ Παρνασσού : A ria antica (1600) 
A nt.-Vivaldi, Barcarola ( I800J Schubert, Vissi d a rte  
(Tosca) Puccini, O del mió dolce ardor, Gluck, O 
cessate di piagarmi (1700) Scarlatti, Nel cor pin 
non mi sonto Paisiello, Sogno d ’Elsa Lohengrin, 
W a g n e r .  Αύτά θά τραγουδήσει ή δεσποινίς Ε λπ ίς Καλο- 
γεροπούλου μέ παρεμβαινούσαΔ ώραίας έκτελέσεις τής δε- 
σποινίδος Γεωργαντοπούλου.

Α Ν Ε Μ Ο Ε Τ Λ Ο Γ Ι Α
Ή  άνεμοευλογία είναι μ.ολυσματική καί συχνάκις αποβαί

νει έπιδημική εις τά  σχολεία καί εις τά  νοσοκομεία καί 
ενοφθαλμίζεται όπως ή εύλογία. Μερικοί δέ ιατροί διισχυρι- 
ζονται ότι άρκεί νά ένοφθαλμίσωμ.εν τό νόσημα, έάν έν τώ  
ύγρώ τής φυσαλίδος τής άνεμοευλογίας έμβρέξωμεν τήν αιχ
μήν νιστερίου καί είτα  έπιπολαίως νύξωμεν τό δέρμ.α ύγι- 
οΰς παιδίου. Ά λ λ ’ ό ενοφθαλμισμός ούτος έπιτυγχάνει σπα- 
ν ιώ τατα . Ό  δαμαλισμός δστις άσφαλώς προφυλάσσει άπό 
τής εύλογίας δέν έπιτυγχάνει κατά τής άνεμοευλογίας.

Ή  διάδοσις τοϋ έξανθηματικοΰ τούτου πυρετού είνε με
γίστη , ιδίως εις παιδία ηλικίας άπό δύο μέχρι δέκα ετών, 
ήτις ηλικία καί παρέχει εύνοϊκόν έδαφος διά τήν γένεσιν καί 
άνάπτυξιν αύτοϋ.

ΙΙαιδίον παίζον μετά παιδίου φέροντος έτι τάς έφελκίδας 
έπί. τοΰ δέρματος ύπόκειται μεγάλως εις τόν υπό ταυτης 
μολυσμόν. Οί γονείς, οί νοσοκόμοι οί μή προφυλασσόμενοι φέ- 
ρουσιν επίσης έπ ’ αύτών τά  σπέρματα τής νόσου.

Ή  διάρκεια τής έπωάσεως τής άνεμοευλογίας είναι διο- 
δεκα έως δεκατεσσάρων ημερών. Κατά τό χρονικόν τοϋτο δι
άστημα τά  'παιδία ούδόλιος άδιαθετοϋσι. Ή  εισβολή τής νό
σου εμφανίζεται ένίοτε μετά τής έπί τοϋ δέρματος άναφαι- 
νομένης έξανθήσεως, όθεν δέν ύπάρχουσι φαινόμενα πρόδρομα 
άναγγέλλοντα τήν έξάνθησιν, ή'τις χαρακτηρίζει τήν άνεμο
ευλογίαν. Έν τούτοις ή εισβολή αναφαίνεται γενικώς διά 
μικράς ύψώσεως τοϋ πυρετού, οστις δικρκεί δώδεκα έως εί
κοσι τέσσαρας ώρας καί τοΰ όποιου τό αίτιον είναι άγνωστον.

Τό παιδίον είναι ολίγον τεταοαγμένον, στενοχωρείται, 
έχει τό δέρμα ξηρόν καί χάνει τήν ό'ρεξιν. Ά λλά  τήν έπο- 
μενην ό πυρετός κα τα π ίπ τε ι καί άναφαίνονται έπί τοϋ προ
σώπου, τοΰ στήθους, τής ράχεως, τής κοιλίας, τών άκρων μι- 
κραί βλατίδες έρυθραί μεγέθους φακής. Έ π ί τών βλατίδων 
τούτων άμέσω; σχεδόν σχηματίζεται μικρά τις  φυσαλίς, ήτις 
πληροΰται ύπό διαυγούς όρροϋ. Αί πρόσφατοι φυσαλίδες τής 
άνεμ.οευλογίκς όμοιάζουσιν ώς μικροί μαργαρϊται. Έ π ί ε ί
κοσι τέσσαρας ή τεσσαράκοντα οκτώ ώρας ή έπιδερμίς ή κα- 
λύπτουσα τήν φυσαλίδα διαρρήγνυα αι καί έμφανίζεται ά ν τ ’ 
αύτής έφελκίς υπόφαιος.

Τήν τετάρτην ημέραν αί έφελκίδες αύται άποξηραίνονται,
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κ.αί πίπτουσι τήν δεκάτην η δωδεκάτων ημέραν, άφίνουσκι 
κηλίδα έρυθράν, -/¡τις καθίσταται χαλκόχρους καί [λόνον μετά 
καιρόν εξαλείφεται. Ή  άνεμοευλογίκ δεν αφίνει στίγματα· 
δεν πρέπει λοιπόν ν ’ άνησυχώμεν καί όταν βλέπωμ.εν τό 
χρωμ.ατισμένον ίχνος των φυσαλίδων νά ¿πιμένη ενα η δύο 
μήνας. ΤΙ ¿ξάνθησις τής άνεμοευλογίας είναι συχνοίκις ά ία ιά , 
άποτελουμένη από τριάκοντα μέχρι πεντήκοντα φυσαλιδων 
διεσπαορ/.ένων επί όλου του δέρματος του σώματος.

Ή  έξάνθησις δύναται έπίσης νά είναι πυκνή, αί φυσαλί- 
δες αναφαίνονται πολυάριθμοι καί πλνισίων άλληλων κείμε- 
να ι, έμφανιζόμεναι μέχρι καί του τρι/ωτοΰ τής κεφαλές, 
του στόματος, του εσωτερικού των βλεφάρων, προκαλοϋσα 
ουτω έρυθρότητα των οφθαλμών καί δακρυόρροιαν.

Αί φυσαλίδες τής άνεμοευλογία; δέν αποβαίνουν πυκναί 
ή μετά πολλάς ημέρας, δέν έμ.φανίζονται ολαι διά μιας 
άλλα διαδοχικώς, τοιουτοτρόπως ώστε παρά τό πλευρόν των 
ήδη άπεξηραμένων παρατηρούνται τοίαΟται νέαι πλήρεις 
ύγρου διαυγούς ως ΰδωρ βράχου.

Αί φυσαλίδες παρά το'ίς παιδίοις τοίς έξησθενημένοις άπο- 
λεπ ίζω ντα ι. Ά μ α  αί φυσαλίδες άναφανώσιν, ό πυρετός, εάν 
υπήρξε τοιοϋτος, καταπ ίπτει καί τά  παιδία θέλουσι νά έγερ- 
θώσι της κλίνης καί ζητούσι τροφήν. 'Η άνεμ.οευλογία είναι 
ό πλέον καλοήθης πάντων των έξανθηματικών πυρετών καί 
ποτέ σχεδόν δέν παρουσιάζει έπιπλοκάς. Ή  μόνη θεραπεία 
συνίσταται εις τό νά περιορίσωμεν τά  παιδία εις την κλίνην 
επί δύο ή τρεις ημέρας, έμποδίζοντες αύτά ουτω νά κρυολο-

  Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

Αϊ ΑΤΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Ί ΐ  κ α λ ή .

Συρακοΰσαι, ’Απρίλιος.
’Αρχίζω ν ’ άγαπώ την έγχαταλελειμμένην αυτήν πόλιν' τά μάτ,ΐα 

μου συνήντησαν ενα πρόσωπον μέ τέτοιαν χάριν όπου μέ συνεκίνησε. 
Είνε μία νέα κόρη, νεωτάτη, μία ξένη, Άγγλίς, υποθέτω, διότι Ά μ ε-
ρικανίς ήμπορούσε νά είνε έτσι ώραία, άλλά δέν θά είχε την ποίησιν
αυτήν. Πολλάς ημέρας τώρα έχω την ευτυχίαν νά την έχω ά'ντικρύ
μου τό βράδυ εις τό τραπέζι, καί ποτέ δέν την είδα νά πιή κανένα
πνευματώδες ποτόν, ού'τε νά έγγίση κανένα ουσιαστικόν φαγητόν.

Όμοια μέ τάς πριγκηπίσσας του παραμυθιού, τρέφεται άφηρημένη 
μ ’ ένα τέταρτον πορτοκαλιού! καί μέ ένα ποτήρι νερό παγωμένο. Υ 
ψηλή, αδύνατη, έχει την εύλιγισίαν εκείνην, ή όποια διακρίνει τάς γυ

ναίκας του τόπου της, καί την όποιαν άπηθανάτισε ό Βιιτηβ -Ιοηββ μέ τάς 
ήρωίδας των εικόνων του. Παρατηρώ επίσης ότι τά χέρια της τά πολύ 
άδύνατα μέ τά μακριά δάκτυλα, ότι τά ασθενικά χέρια της τόσον είνε 
διαφανή, ώστε νομίζει κανείς ότι καί μέ την μικροτέραν κίνησιν θά 
σπάσουν. Φορεί φορέματα ελαφρά άπό μεταξωτό πλισαρισμένο, μέ χρώ
ματα άόριστα, τά όποια κυμαίνονται μεταξύ τού ώχρού, πρασίνου καί 
τού ανοικτού γαλανού' έρχεται τελευταία, διά νά ύπακούση βεβαίως 
εις την πατρικήν επιθυμίαν, άλλά ή μητέρα της την λυπείται καί πολύ 
πριν άπό τό τέλος τού δείπνου, αί δύο γυναίκες μας εγκαταλείπουν εις 
την τύχην μας, τύχην ανθρώπων καταδικασμένων νά τρώγουν διά νά 
ζήσουν.

Περίεργος οικογένεια ! ό πατέρας τύπος άγγλου αξιωματικού, μέ χρώ
ματα ζωηρά άπό τά οινοπνεύματα, μέ σώμα θαυμάσιον άθλητοΰ, τό 
όποιον φαίνεται ότι περιφρονεΐ τήν άρρώστια. Όσον διά την μητέρα

γήσωσιν. ’Εάν παραπονοΰνται διά μικράν θερμότητα καί 
καύσιν κατά τό δέρμα, τά  καταπραύνωμεν έπιπάσσοντε^; αύ
τά  διά κόνεως αμύλου.

Καλόν είναι ν ’ άπομονούται ό μ.ικρός ασθενής χωριζόμε- 
νος εντελώς άπό τούς μάκρους αύτου συντρόφους. "Αν καί ή 
νόσος δέν έχει ή έλαφράς συνεπείας πρέπει πάντοτε νά φρον- 
τίζωμεν όπως μή καταστή επιδημική· διά τούτο οί μικροί 
ασθενείς πρέπει νά παραμένωσιν έν τη οικία επί τρεις έβδο- 
μάδας. Δύνανται νά έξελθωσιν εις τό ύπαιθρον άπό τής πρώ
της έβδομάδος, άλλά δέν θέλομεν πέμ,ψει αυτούς εις τό σχο- 
λείον ποίν ή ύποστώσι καθολικόν σαπωνοϋχον λουτρόν.

ΆνΟί» Βαόιλειάδον

’Ιατρός

ΤΟ ΜΑΡΑΜΙΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια).

Τό μεγάλο Σάββατο τό πρωί έξύπνησε πολύ ¿νωρίτερα 
άπό άλλοτε. Ό  Στέφας τήν είχε διατάξει νά μείνη εις τό 
κρεββάτι, καί ή διαταγή τού Στέφα ήτο νόμος πλέον διά 
τήν ’Ά νναν. Έ κλεισ ε λοιπόν τά  μάτια της, προσπαθούσα 
νά άποκοιμηθή καί πάλιν. Ά λλά  ό ύπνος,μέ ολας τάς προσ
πάθειας της, δέν ήρχετο. Ή  σκηνή τής προηγουμένης βρα
δείας, ιδίως ή έπίσκεψις τού Σ τέφα μέσα εις τό δωμάτιόν

καί αυτή κάθε άλλο είνε παρά ιδεώδης' παχειά, πάντα στολισμένη, δέν 
εφαίνετο νά περιφρονή τά μπιφτέκια καί τό ψητό, ού'τε μερικά ποτηρά
κια ουίσκι. Πώς οί γονείς αυτοί έδωκαν τήν ύ’παρξιν εις τό άέρινον αύτό 
όν, είς τό αγγελικόν αύτό πρόσωπον του ονείρου ;

νΕμαθα ότι ήρχοντο από τό Κάϊρον : επέρασαν βεβαίως εκεί τόν
χειμώνα, μέ τήν ελπίδα ότι ό θερμός ήλιος τής Αΐγύπτου θά ήτο πολύ 
καταλληλότερος είς τόν λεπτόν οργανισμόν τής μοναχοκόρης των, άπό 
τό υγρόν καί ψυχρόν κλίμα τής ’Αγγλίας. Ά λλά  μέ τόν τρόπον όπου 
μεταχειρίζονται τό παιδί τους καί ό πατέρας, ό οποίος προσπαθεί πάν
τοτε μέ τό χαμόγελο καί μέ την γλυκύτητα νά την κάμη νά έννοήση 
ότι οφείλει νά ύπακούση είς μερικά πράγματα, καί ή μητέρα ή όποια 
μαντεύει διαρκώς καί τάς μικροτέρας επιθυμίας της καί τήν περιποιείται 
’σάν μικρό παιδάκι, αισθάνονται ότι ή ιδεώδης κόρη δέν έχει νά ζήση 
πολύν καιρόν ακόμη καί ότι ό θάνατος την έ'χει ήδη έγγίσει.

Καί φαίνεται πραγματικώς καταδικασμένη. Όσον ώχρόν καί αν είνε 
τό πρόσωπον της,'έν τούτοις τά μάγουλα έχουν ένα έλαφρόν χρώμα καί 
τά λεπτά χείλη της φαίνονται ’σάν ένα μισοανοιγμένο ώχρό άγριοτρι- 
αντάφυλλο, τό οποίον ουδέποτε θ ’άνοιξη, τά δέ ήσυχα ύγρά ’μάτΙα της 
φαίνονται ’σάν την πηγή όπου δέν καθρεφτίσθη άκόμη ό Ωραίος πρί
γκιπας,τόν όποιον κάθε νέα κόρη ονειροπολεί, άλλά τόν οποίον αυτή βε
βαίως δέν συλλογίζεται, διότι τόσον μυστήριον κάί σιωπήν έχουν τά 
σταχτοπράσινα μάτια της Τ Ιδεώδης Παρθένος, μέ τό ρόδινον μέτωπον 
καί μέ τά χέρια ’σάν λευκός κρίνος, άνθος τό οποίον έ’ζησε μέσα. σέ σέο- 
ρα καί είνε άσθενικόν, καλλίτερον θά είνε νά κοιμηθή διά παντός καμ- 
μΐά ήσυχη βραδιά τού Άπρίλι, χωρίς νά μαντεύση τό κακόν τό οποίον 
ήμπορεί νά προξενήση ή ζωή, φέρουσα μαζή της τά δροσερά παιδικά 
της όνειρα, τάς άθώας νεανικάς της επιθυμίας.

Ή Α ν ά π ο δ η .
ΤβΓΓίίβΙ. Σεπτέμβριος.
’Ιδού τώρα μία εβδομάδα όπου διασκεδάζω παρακολουθών τάς συνή

θειας τής οικογένειας ΙΙοδήΧατοτ...
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της, τής έπαρουσιάζετο αδιάκοπα εμπρός της τόσον, ώστε 
τάς όλίγας έκείνας στιγμάς τάς έξαναζοΟσεν ώρας ολοκλή
ρους. ΙΙώς έμπήκεν έ'ξαφνα ό νέος, τ ί τόνον είχεν ή φωνη 
του, οταν τήν έκάλεσε, μέ πόσον ενδιαφέρον τήν έφοβέρισεν 
οτι θά τήν ¿μάλωνε ’σάν τήν Μίνα, ποία έκφοασις τρόμου 
είχε ζωγραφισθή είς το πρόσωπον του, οταν τήν άντίκρυσε. 
Έσηκώθη, έκάθησεν είς το κρεββάτι της, άνοιξεν ολίγον τό 
παράθυρον, τό όποιον εύρίσκετο είς τό πλά ι της καί μέ τό 
φώς τής ημέρας άνεζήτει τήν θέσιν,είς τήν οποίαν είχε στα- 
θή ό Στέφας.

Για πρώτην φοράν έ'βλεπε τό μικρό εκείνο χώρισμα μέ 
τόσον ένδιαφέρον. Τής εφαίνετο ’σάν νά είχε γίνει ώραιό- 
τερον, νά ήτο πραγματικώς ίδικόν της, κτήμα της, μέρος, 
τό όποιον θά τής ήτο ιερόν, διότι θά τής ένθύμιζε πάντοτε 
μ.ίαν μεγάλην ευτυχίαν, τήν πρώτην καί τήν μόνην τής 
ζωής της.

Ναί, ήτο ευτυχής, χωρίς καί αύτή νά έννοή καλά καλά. 
διατί. “Ισως, εσκέπτετο, διότι ήσθάνετο οτι δέν ήτο πλέον 
τόσον έρημη είς τόν κόσμον, ίσως διότι έπείθετο οτι οί άνθρω
ποι δέν ήσαν τόσον κακοί καί έγω ϊσταί, οσον τούς είχε φαν-
τασθή έως τότε, ’ίσως έδώ έσταματούσεν ή σκέψις της.
Αέν ή'θελε ή αθώα ψυχή της νά άντικρύσν), νά ίδή, νά πι- 
στεύση τήν αληθινήν αιτίαν τής χαράς της.

ΊΙσθάνετο έν τούτοις οτι τής συνέβαινε κάτι εντελώς εξαι
ρετικόν. ΤΙ ζωή δέν τής είχε φανή ποτέ τόσον ωραία, όσον 
τό πρωι αύτό. Τά πρωινά κελαδήματα τών πουλιών, είς τά

όποια άλλοτε δέν ¿πρόσεχε κάν, τής έφαίνοντο τώρα πολύ 
μελωδικά. “Ανοιξε περισσότερον τό παράθυρόν της, διά νά 
ίδή τούς μικρούς τραγουδιστάς, οί όποιοι έσυνώδευαν μέ τά  
άσματά των τήν ίδικήν της ευτυχίαν. ΤΙ ψυχή της έκελα- 
δοΰσε μαζή των, έλάμβανε μέρος είς τή ν ώραίαν συμφωνίαν 
των. Ή  καρδιά της, μουσική τώρα λύρα καί αύτή , τής 
οποίας κάθε πχλλομένη χορδή εσκόρπιζεν είς ολον τό είναί 
της κύματα αγνώστου ηδονής καί έκστάσεως, έκτυπούσε, 
¿σπαρταρούσε μ,έσα της ’σάν νά ήθελε νά πετάξη μακράν, 
υψηλά . . . .

Άσυνειδήτως ήρχισε νά τραγουδή καί αύτή σιγά, σιγά. 
Ό  έρως, ό μεγάλος αύτός συνθέτης, τής ¿τόνιζε τήν άγνω
στον είς τήν παιδικήν ψυχήν της μουσικήν τής αγάπης. 
φωνή της, τήν όποιαν δέν είχεν ακούσει ποτέ της, παρά μό
νον όταν ώμιλοΰσε, τήν έξάφνισε. Πώς ! είχε τολμήσει, ένώ 
ή κ. Μοίρα έκοιμάτο είς τό πλά ι καί ή Μίνα μέσα είς τό 
διον δωμάτιον, νά τραγουδήση. Έ πιώπησε λοιπόν, άν καί 

ήσθάνετο τήν ανάγκην νά όμιλή τούλάχιστον. Τί κρίμα οτι 
δέν είχε είς 7:οϊον νά είπή τ ί α ισθάνεται, είς ποιόν νά έκμυ- 
στηρευθή τήν μεγάλην της χαράν. "Αν έξυπνοΰσεν ή Μίνα, 
θά ήμπορούσε νά όμιλήσν) μαζή της διά τήν καλωσύνην τού 
Στέφα. Ά λλά  τό παιδί έκοιμάτο άκούνητον τόν γλυκύν 
πρωινόν ύπνον τής άνοίξεως.

Είδε τό μικρό ώρολογάκι πού ήτον ¿πάνω είς τό τραπέζι 
καί άπηλπίσθη τελείως. Μόλις ήτο πέντε· τ ί θά έκαμνε 
λοιπόν έως τάς δέκα, τήν συνειθισμένην ώραν πού ήρχετο ό

’Αλήθεια, νομίζω οτι ό κατάλογος τού ξένου τούς’εχει σημειωμένους 
μέ άλλο όνομα, άλλά ποιος ήμπορεί νά μέ βεβχιώση οτι δέν είνε τυπο
γραφικόν λάθος ; Τό έπίθετον αύτό είνε τό μόνον όπου τούς άρμόζει, 
αφού άπό τό ποωί έως τό βράδι, πατέρας, μητέρα καί παιδία δέν κά- 
μνουν άλλην δουλειά παρά νά τρέχουν μέ' ποδήλατα.

Ά  ! σας βεβαιώ οτι είνε ένα θέαμα θαυμάσιον ύπό ύγιεινην έ’ποψιν 
νά παρευρεθη κανείς είς τήν άνχχώρησίν των διά τόν πρώτον περίπατον 
κατά τάς οκτώ τό πρωί. -

Τό μεσημέρι ή έκπληξις μου κάθε ημέραν είνε καί μεγαλειτέρα,όταν 
βλέπω τόν νέον κύριον καί τήν σύζυγόν του, τόσον φρέσκους καί τόσον 
εύδιαθέτους σάν νά έχουν τήν στιγμήν εκείνην, έπειτα από άκραν ησυ
χίαν, τελειώσει τήν τουάλετταν τους. "Αν καί ή δρεξίς των είνε λαμ
πρά, κανένα περιττόν πάχος δέν εμποδίζει τήν ευκινησίαν των καί δέν 
καταστρέφει τήν κανονικότητα τών γραμμών των. Ό  Κύριος μάλιστα 
είνε φοβερά αδύνατος, τρώγει όμως όπως ¿λίγοι,αύγά,(ροσμπίφ, κοτολέτ 
τες, καί ώμόν μπιφτέκι' τούς χρειάζεται πολύ τροφή διά νά καταπαύω- 
σιν τήν πεινάν των, έπειτα άπό τέτοιον περίπατον.

Έάν νομίζετε ότι μετά τό φαγητόν ή κυρία θά άνχπχυθή,άπατάσθε, 
δέν έχουν άκόμη κτυπήσει τέσσερες καί εύρίσκονται καί οί δύο σύζυγοι 
επάνω είς τά ποδήλατα έτοιμοι διά νέαν εκδρομήν’ την φοράν όμως αυ
τήν ό Κάρολος καί ή Νέλλη μένουν είς τόν κήπον τού ξενοδοχείου μέ 
τήν γρηά άγγλίδα διδασκάλισσά τους. Μέ τήν παραμάναν έκτος άπό τό 
μωρό, μένουν καί τά δύω άλλα μικρά χαριτωμένα κοριτσάκια. Ά ν  δέν 
τό γνωρίζη κανείς δέν δύναται νά φαντασθή ότι ή μανιώδης εκείνη πο- 
δηλάτρια ή λεπτή σάν κοριτσάκι, είνε ή μητέρα τόσον πολυμελούς οι
κογένειας.

Πριν άπό τάς έξη ό κύριος καί ή κυρία επιστρέφουν, πηγαίνουν κατ’ 
ευθείαν είς τά δωμάτιά των καί κάμνουν τήν τουαλέτταν των διά τό 
βράδυ. Κατά τάς έπτά καί μισή κατεβαίνει ό κύριος φρέσκος καί 
μος διά τό δείπνον, περιμένει τήν κυρίαν ή όποια φθάνει κατά τάς οκτώ 
γελαστή καί θαυμασία.

Τότε ή κυρία θα φάγη πολύ ολίγον καί έπειτα θά έπιστρέψη πάλιν 
είς τήν ταράτσα συνοδευομένη άπό τούς πιστούς θαυμαστάς της ! Τοι
ουτοτρόπως είς τάς αίθούσας τήν ημέραν τού χορού, είς τάς γαλερίας 
τήν ήμέραν τών συναυλιών, έως τό μεσονύκτιον καί καμμιά φορά έως 
είς τήν μίαν ή καί άργότερα, θά μείνη πάντοτε θαυμάσια καί άκού- 
ρ αστός.

Πόσες φορές δέν εδοκίμασα νά εννοήσω τό αίνιγμα τών καθαρών μα
τιών της νά συλλάβω μίαν σκέψιν της, ποτέ δέν ήμπόρεσα νά τό κα
τορθώσω. Ματαίως μέσα είς τά σταχτοπράσινα μάτια της, τά χωρίς 
βάθος, είς τήν λεπτότητα τού προσώπου αυτού, τό οποίον μέ τό αιώνιον 
μειδίαμά του ώμοίαζε μέ τις κέρινες κούκλες τών προθηκών τώνκουρέων, 
έζήτησα μίαν ειλικρινή σκέψιν, μίαν άληθινήν συγκίνησιν, καί δέν ήμ- 
πορούσα τά εννοήσω ποιον θέλγητρον άνεκάλυπτον οί αιώνιοι θαυμα- 
μασταί της.

Μιά τέτοια ύγεία δέν είνε διά ποιητικάς σκέψεις. ’Εκείνη τήν οποίαν 
άγαπώμεν θέλωμεν νά είνε ιδεώδης, ένώ ή κυρία Ποδηλάτου κάθε άλλο 
ήτο. Έν τούτοις, καί όι’ αύτό έχασα δύο βραδιές νά τήν παρατηρώ' 
τά μάτια της μού ενθύμιζαν άλλα μάτια, τών όποιων ή χάρις έμενε 
πάντοτε είς τήν μνήμην μου, τό πρόσωπον αύτό, τά κατσαρά αύτά ξανθά 
μαλλάά μού ενθύμιζαν άλλα ξανθά μαλλιά κτενισμένα εις bandeaux' 
ύπήρχε κάτι είς τήν γυναίκα αύτήν μέ τάς άποτόμους κινήσεις καί τήν 
τραχείαν φωνήν ώς ή καρικατούρα άλλης γυναίκας τήν όποιαν άλλοτε 
είχα γνωρίσει, ιδεώδη καί άλησμόνητον, άλλά πού άλλά πότε ;
Είχα κάποιαν άόριστον ιδέαν,τήν όποιαν δεν κατώρθωνα νά ορίσω.........

Τέλος έπειτα άπό διάφορα περιστατικά έβεβαιώθην ότι ή ποιητική 
νύμφη τών Συρακουσών, καί ή πεζή μαμμά τού Territet, δέν ητο πα
ρά ένα καί τό αύτό πρόσωπον.

Θεέ μου ! οπως ή άνοιξις'ώεν διαρκεϊ πάντα, καί τά άέρινα άνθη τής 
μηλιάς μεταβάλλονται είς ένα καρπόν ώραίον, έτσι συνέβη καί τώρα'
τί κρίμα όμως όπου ό άέρας τού βορρά δέν τά έξεφύλλισε άλλοτε !__

(Ernest Tissot)
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Στεφας. ’Ώ ! τής ήτο άδύνατον απολύτως νά μ,είνγ έκει. 
ξαπλωμένη καί ακίνητος πέντε κατα σειράν ώρας άκόμ.Υ).

"Εξω ό ουρανός της έγελουσε μ,έ τα  ωραία τριανταφυλ
λιά  χρώματα που σκορπίζει ή αύγή εις τήν έμφάνισίν της.

Είχε κάτι από την άδολον άγνο'τητα καί δροσερότητα 
της ψυχής της. Τι ωραίος που είναι, είπε μόνη της, καί τ ί 
ώραίον πράγμα η ζωή. Άνεσηκώθη επάνω εις τό κρεββάτι 
της, έ'τσι γυμ,νή, δπως ’/¡το, άκούμπησεν εις τό παράθυρον 
καί έβλεπεν έ'ξω, δεξιά καί αριστερά καί πρός τα  κάτω μ.έ 
άληθινην έ'κπληξιν. Τί είχε συμ,βή λοιπόν, καί πώς δλα 
ηλλαξαν μ.έσα εις [λίαν νύκτα; "Ολη η οδός Έρμου δπως 
ήτο σιωπηλή καί χωρίς κανένα διαβάτην την στιγμ,ήν εκεί
νην, της έφάνη μεγάλη, ευρύχωρος, καθαρά, φωτεινή. Κα
νένα άπό τά  καταστήματα δεν είχεν ανοίξει ακόμη. Καί 
δι ’ αυτό ολα της έφαίνοντο καινούργια, μεγάλα καί ωραία. 
Ή  επιγραφή του άντικρυνοϋ ζαχαροπλαστείου, την οποίαν 
δεν είχε προσέξει ποτέ της, της ε’φάνη τεραστία· τά  πεζο- 
δρόμ.ια κατάλευκα, χωρίς διαβάτας, χοιρίς καμμίαν σκιάν 
ανθρώπου, της έφαίνοντο άπό τό υψος του παραθύρου της 
ό'χι πλέον ως μέρος του γνωστού της πολυθορύβου δρόμου, 
άλλ ’ ώς μονοπάτια τά  όποια θά έδειχναν, θά ώδηγαδσαν 
εις τόν δρόμον της ευτυχίας.

Άπό τό άλλο μέρος οπού έστράφη, η πλατε ία  του Συν
τάγματος ητο εντελώς άλλη, παρά δπως τήν ή'ξευρε. Τό 
κυκλικόν μαρμ.άρινον διάζωμα τό έβλεπε πρώτην φοράν τώρα 
νά άπλώνν] μέ τόσην γραφικότητα την καμπύλην του την 
άπέραντον, μέ τά  δένδρα του, τά  όποια έβγαιναν μικρά μ.έν, 
άλλα θαλερά καί όμ.οιόμ.ορφα επάνω άπό τά  σιδερένια κάγ 
κελά των. ΙΙώς δ,τι έβλεπε τήν στιγμ-ήν αυτήν είχε μετα- 
μορφωθγ καί έξωοαϊσθγ τόσον έξαφνα ;

ΙΙώς, εις τήν ησυχίαν καί τήν σιγήν που έβασίλευε παντού, 
αύτή άνεκάλυπτε τόσην ποίησιν καί τόσην γοητείαν ! Τά 
σπίτια  όλα τά  γύρω εις τήν πλατείαν μ.έ τά  κλειστά των 
άκόμη παράθυρα, πώς τής έπαρουσιάζοντο τώρα μέ ίδικήν 
του έκαστον φυσιογνωμίαν, μ.έ ίδικήν του σχεδόν ψυχήν; Τά 
δένδρα του κήπου, μ.έ τού; λεμονανθούς καί νεραντζαν- 
θούς των, που έσκόρπιζαν τόσο δυνατήν μυρουδιάν ολόγυρα, 
τά  έπρόσεχε διά πρώτην φοράν παραταγμένα εις στοίχους, 
ή μ,αζεμ.ένα εις συμπλέγματα, ίος να άγκάλιαζαν σφικτά τό 
έ’να τό άλλο καί νά άδέλφωναν εις λευκούς υμεναίους τά  
άνθη των, τά  σύμ-βολα αύτά τής αγνής άγάπης !

Έγίνοντο λοιπόν σήμερον, υστέρα άπό τόν θάνατον του 
θεανθρώπου καί μ.αζή μέ τήν πρώτην άνάστασίν του, δλα 
τά πράγματα ωραιότερα καί ζωντανώτερα;

Κάτω έκει εις τό άντικρυ πεζοδρόμιον, ’πίσω άπό μίαν 
βιτρίναν, άπλωναν τά  ώρχϊχ άνθισμ,ένα κλαδιά των μ,ικοές 
γλάστρες άπό καλλιεργημένες άνεμώνες καί κρινάκια καί 
πανσέδες. Τής έφάνη διά μιας ώς τά  έμορφα λουλούδια νά 
μεταβάλλοντο εις τόσα θαυμάσια ’μ,άτια, ολοζώντανα, τά  
όποια έστρέφοντο πρός τά έπάνω καί ευχαριστούσαν τόν 
θεόν, διότι τούς έχάρισε τήν ζωήν.

Τότε έστρεψε καί αύτή τό βλέμ,μα καί ειδε μέ άκοάτη- 
τον θαυμασμών καί εύγνωμ,οσύνην τόν ούρανόν, ό όποιος έλαμ- 
πεν δλος ’σάν ένα άπέραντο γαλανό διαμάντι, σκαμ,μένον

άπό τό κάτω μέρος. ’Σά.ν νά έβλεπε τό κάλλος καί τήν αρμο
νίαν αυτήν του άπειρου πρώτην φοράν· τόση ήτο ή έκστα- 
σίς της και τόσον θερμά λόγια άνέβαιναν άπό τά  βάθη τής 
ψυχής της εις τό στόμα της, τό όποιον έγίνετο εύ'γλωττον 
εις προσευχήν πρωτότυπον, αυτοσχέδιον, θερμήν τόσον, καί 
γεματην άγάπην, ή όποία έξεχείλιζεν άπό τήν καρδιά της, 
άπό τάς διψασμ,ένας εύτυχίαν αισθήσεις της, άπό δλον τό 
είναί της, τό νέον καί θαλερόν ’σάν τό άνοιξιάτιο έκείνο 
πρωί του μ,εγάλου Σαββάτου.

Διά μ,ιάς'καί ένώ άτένιζεν έπάνω, τής. έφάνη ώς ό ούρα- 
νός καί δλα τά  ‘πράγμ-ατα νά έγύριζαν. Εύτυχώς ότι έπρό- 
φθασε νά καθίσν) ή μ,άλλον νά πέσγ εις τό κρεββάτι της. 
Εις δλο της τό σώμ.ά της έτρεξε πάλιν ή άνατριχίλα του 
κρύου, άποτέλεσμα ’ τής στιγμ-ιαίας άταξίας τής κυκλοφο
ρίας, καί ή νέα καρδιά της, ή όποία τόσον είχε θερμ.ανθή καί 
δονηθή τό πρωί έκείνο εις χορδάς νέας καί άγνώστους, έκτυ- 
ποΰσε παράφορα, σπασμωδικά, τρελλά, ’σάν νά ή'θελε νά 
πεταχθή άπό τό στήθος της.

Ή  κατάστασις αύτή, αν καί δέν διήρκεσε πολύ, έξήντλη 
σεν δμ.ως τό δυστυχισμένο τό κορίτσι εις βαθμ.όν φοβερόν. 
Μετά τήν κρίσιν τόση ήτο ή άδυναμ.ία καί ή κατάπτωσις 
τών δυνάμεών της, ώστε άπεκοιμ.ήθη ή μ,αλλον έκυριεύθη 
άπό νάρκην, ή όποία διήρκεσε τρεις τέσσαρας ώρας. "Οταν 
συνήλθε καί άνοιξε τά  ’μ,άτια της, ό ήλιος είχε πλημ,μ.υρίσει 
τό δωμάτιον άπό τό άνοικτό παράθυρον.

Ή  πρώτη της σκέψις ήτο δτι ή Μίνα ήμποροΟσε νά κρυώ- 
σν), ώς έκρύωνε καί αύτή μέ τήν πρωινή δροσιά, ή όποία 
έφυσοϋσεν άπό τό παράθυρο έκείνο. Έσηκωθη δπως ήμ,πόρεσε, 
έκλεισε καί έπλάγιασε καί πάλιν. Ή  μικρά^ αύτή κίνησις 
τήν έκούρασε τόσον πολύ. "Επειτα ό ώραΐος δρόμος τής πρίν, 
ό όποιο; είχε γεμίσει άπό κόσμον καί θόρυβον τής έπανέ- 
φερε τό αίσθημα τής ζάλης. Γρήγορα έκλεισε τά  ’ματιά  
τ η : ,  καί έφραξε μ.έ τής δύο παλάμες τά αύτιά της. Δέν 
ή'θελε ού'τε νά βλέπγ, ού'τε νά αισθάνεται δ,τι τόσον γρήγο
ρα είχεν έξαφανισθγ, είχε χαθή ή ώοαιότης καί ή ήρεμ.ία 
’που τόσον έθαύμαζε όλίγας ώρας προτήτερα.

Ό  ύπνο; τήν έπήρε καί πάλιν καί δταν άργότεοα άνοιξε 
τά  ’μ,άτια της τής έφάνη ώς μία φωνή άγαπημένη νά τήν 
έφώναζε. ’Έγεινεν δλη κόκκινη ’σάν φωτιά, δταν είδε τόν 
Στέφχ ορθόν έμπρός εις τό κρεββάτι της μ.αζή μ.έ τήν Ά μ ά- 
λ ια  καί μ.έ τήν Μίναν, ντυμ.ένην, κτενισμ.ένην, έτοιμ,ην. Δέν 
εί'ξευρε τ ί νά είπή, πώς νά δικχιολογηθή. Μ ’ έπήρεν ό ύπνος, 
p a rd o n , είπεν. IΙοιός έντυσε τήν Μ ίνα;

—  Ό  ύπνος έκαμ,ε πολύ καλά νά σάς πάργ, είπεν ό 
Στέφας. Καί θά κάμ,ετε καλλίτερα νά κοιμ,ηθήτε άκόμη, άν 
έχετε ό'ρεξιν.

—  "Οχι, δέν νυστάζω πλέον, είπεν ή Ά ννα , περιμ.αζεύ- 
ουζα τό σεντόνι της καί σκεπάζουσα τά γυμ,νά καί άδύνα- 
τα  χέρια της, τά  όποια έμοιαζαν ’σάν άσπρες κέρινες 
λαμπαδες.

Κ Υ Ρ Ι Α I
Ή  καλλονή δέν έπανακτάται· συνεπώς δέον νά γνωρί- 

ζητε νά διατηρήτε έκείνο,δπερ έχετε. ΙΙρός τούτο μ,ή άλεί- 
φετε ού'τε τό πρόσωπον ούτε τάς χείράς σας παρά μόνον μ,έ 
τήν γνησίαν CREME SIMON τών ΙΙαρισίων, άνακαλυφθεί- 
σαν τώ  1860. At λοιπαί κρέμ,αι ούδέν άλλο είναι εϊ μή άπο- 
μ.ιμ.ήσεις του ύγιεινοϋ τούτου προϊόντος, δπερ δέν παοέχει 
λιπαράς ούσίας. Νά τό μεταχειρίζεσθε μ,έ λευκόν ύγρόν πα- 
νιον καί νά τό άλείφετε έλαφρώς. Ζητείτε τήν μάρκαν
Figaro.

ΤΥ1ΙΟΙΣ ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΕΩΝΗ


