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Εν τφ Έξω τερικφ δέ παρ ’ άπαδι τοϊς 
άντιπροδώποις ήμών.

ΓΡΑΦΕΙΟΗ ΑΙΕΥθΥΝΕΒΔΪ 
11 Ό δ ό ς Μ ο υ σ ώ χ ΐΐ  

’Απέναντι Νέας Έφηρερίδος

Γ ρ α φ εΐΟ ν  ανοιχτόν χαθ’ 
έχάστην άπ.ό .10— 12  π. μ .

Ιΐάοα π*ρατήρησις έπί τής 
αποστολής τοΰ φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον ίντός Ο Κ Τ Ω  

ήμερων. Σ ώ μ α τ α  π λ ή ρ η  τοΟ β ή  β ’,  γ  , δ , καί ς  έτο υ ς εύρισχοντα ι 
π α ρ ’ ή μ ΐν  καί π α ρ ’ απασι το ϊς άντιπροσώ ποις ή μ ω ν .

μαθήματα ήρχισαν άπό τής πα- 
ρελθούσης Τετάρτης.

Καί ιδού εγώ, φίλη μου, ίδρύ- 
τρια τής σχολής αυτής. Μή έκ- 
πλαγής, μή παραξενευθής, μ.ή ά- 
πελπισθής δι’ αυτό. Δέν πρόκει
ται βεβαίως νά άφήσω το δημο
σιογραφικόν εργον μου, άλλ’ ούτε 
την ιστορίαν μου ημιτελή, άλλ' 
ούτε νά άποκόψω έντελώς τάς 
πτέρυγας του Πηγάσου μου, διότι 
θά διαθέτω καί όλίγας ώρας μου 
είς τάς τόσον πεζάς καί πρακτι- 
κάς αΰτάς εργασίας. Πρόκειται 
νά αποδείξω άπλώς καί έμπρά- 
κτως τον ισχυρισμόν μου, οτι γυνή 
άνεπτυγμενη,γινώσκουσα νά ποιή- 
ται καλήν χρήσιν τοΰ χρόνου της, 
δύνατ&ι καί νά εργάζεται πνευμα- 
τικώς καί νά άσχολήται είς τά 
οικιακά, εργα, άφοΰ διά τής σχο- 
λής αυτής θά ασχολούμαι βεβαίως 
έγώ ύ ιερ πάσαν άλλην οικοδέ
σποιναν είς οικιακά εργα. Και ά- 
νέλαβον έγώ δλην αυτήν τήν ευ
θύνην καί τήν φροντίδα καί τήν 
δαπάνην, διότι ήρχισα νά άπελ- 
πίζωμαι, ότι είναι δυνατόν είς τόν 
τόπον αυτόν νά πράξη τις κάτι 
σοβαρόν καί άξιον λόγου καί ωφέ
λιμον είτε έν τή φιλανθρωπίφ, 
είτε έν τή πολιτείιγ, χωρίς νά πο-

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
'Ε λ έν η  Ά ρ μ έν η  Μοτσενίγου. Εί-  

χών. Καθημεριναί εντυπώσεις. Η α-
, ~  Λ »

νάγχη τής  σ υ τ τ α ϊ ε ω ς  τη ς  υεχοχυρι- 

χής ζ Σ χ ό λ η ς .  — Αί άμαζόνες τής 

Κούβας (ΰπό χ. Μαριάνθης Ηλιοπου- 
λου). —  Καλλιτεχνιχαί σελίδες. 'Ο  

Κορρέγιος χαί τό εργον του (Κατά τήν 
Μαργαρίταν Μηνιάτη.— Τόάρωμα τής 

Γαζίας (ΰπό δος Ξανθίππης I .  Καλο- 
στύπη). —  Μή γράφης πειά (ποίημα 

υπό δος Ζαβιτσάνου.) —  Αΐ γυναίκες 
τής  ‘ Ρόδου. ’Ή θ η  καί έθιμα) ΰπό δος 

Μαριάνθης Βρισιμιτζάκη. — Συνταγαί.
Αλληλογραφία. Έπιφ υλλίς  : Βοιιι·-  

ετβί : Σαϊδά.

ΚαΛή μυυ γ ί ΐ η ,
6  Ιδού τέλος πάντων ότι τόπρο- 
ί  σφιλέστερον τής ζωής μ.ου ό’νειρον,
1 ή μεγαλητέρα μου φιλοδοξία, ό 

|.. . εύγενεστερος πόθος μου έκπληροΰ- 
έ ται. Ό  άγων, τόν όποιον έπί δε- 

ί  . καετίαν ήδη διεξάγω ΰπέρ τής 
ή πρακτικωτέρας τοΰ φύλου μας μορ- 
ί> φώσεως, ύπερ τής συστηματικής 
Γ; έπιδόσεως τής γυναικός καί είς τά 
ι οικιακά εργα καί είς τάς γύναι

ο κιίας τέχνας, ιδού τό όνειρόν μου 
I  αυτό λαμβάνο< ζωήν καί σάρκα, 
| είς τήν Οίκοκυρικήν καί Έ τα γ γ ελ -  

| ματικήν σχυλήν, τής οποίας τά

Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ
Κ ι ρ χ ν ρ α ί α .
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τισθή ¡/Λ πολλά; πικρίας καί νά ύποστή πολλά; απογοητεύ
σει; καί νά γείνη το άντικείμενον τή; σκοποβολή; όλων των 

φυγοπόνων καί Ιγωϊστών, οΐ όποιοι περί Ιαυτών j/,όνον μερι- 
μνωντες, εί; ίκανοποίησιν των ιδίων παθών μόνον άποβλεπον- 
τες, δεν δειλιοϋν νά ψέγωσι παν πραγμα ωφέλιμον καί ευεργε
τικόν καί, έξ ίδιων κρίνοντε;, νά έπεζητοϋν εις τά ; πράξεις των 
άλλων τά ;  ιδία; βλέψεις καί τά ίδια αισθήματα.

"Επειτα δεν σου κρύπτω ότι είχον άπελπισθή πλέον νά περι
μένω ότι ή πολιτεία Οά επραττε τι οριστικόν καί άποτελεσμα- 
τικόν ΰπ'ερ τον» ζητήματος του'του. Παρελθόν ήδη πέντε του
λάχιστον ετη, άφότου ηρχισα νά συνεννοϋμαι «,ετά τών κατά 
καιρού; ύπουργών της Παιδεία; καί νά συνεργάζωμαι μετ’ αυ
τών επί του τόσον ξωτικού αύτοϋ διά τό φΰλόν μα; ζητήμα- 
το;.  Μελέται επί μελετών,συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων, κατά- 
στρωσις νομοσχεδίων εί; τά ; εφημερίδας καί αποτέλεσμα τί
ποτε.

Η «"Ενωσι; των Έλληνίδων» ή οποία περιλαμβάνει εί; 
το ευρύ πρόγραμμά τη ; την τελειοποίησιν πάντων τών κλάδων 
τη ; γυναικεία; αγωγής, πάντων τών σημείων, τών άναγομέ- 
νων εί; τον κύκλον τη ;  γυναικός, έχει ώ ; καί άλλοτε, σου εί- 
πον, και τμήμα Οικοκυρικον και ’Επαγγελματικόν, του οποίου, 
μοί έκαμαν την τιμήν νά με εκλέξουν πρόεδρον. Τό Οΐκοκυρι- 
κον λοιπον καί Επαγγελματικόν τμήμα τη ;  «Ένώσεω; τών 
Ελληνίδων» θα ηδυνατο νά άναλάβη ίδίαι; δαπάναι; την ΐδρυ- 

σιν τη ;  σχολή; αυτής, έάν τό έκ τών συνδρομών τών μελών 
τη ;  προκύπτον χρηματικόν ποσόν, τό άναλογοΟν εί; τό τμήμα 
τοϋτο, έπή.κει εί; ΐδρυσιν καί συντήρησιν αυτής. Ά λ λ ’ έπειδή 
τό ύπάρχον χρηματικόν ποσόν δεν ήτο επαρκές, ήγνόουν δέ εάν 
τά έκ τών διδάκτρων τών απόρων αυτή; μαθητριών είσπρατ- 
τομενα θά έπήρκουν εί; συντήρησίν της, έπροτίμησα νά άνα- 
λάβω έγώ ίδίαι; δαπάναι; την ΐδρυσιν τής έν λόγερ σχολής, 
ήτι;  έν τούτοι; ανήκει εί; τήν «Ένωσιν τών Έλληνίδων» καί 
διευθύνεται καί έφορεύεται παρά συμβουλίου, άποτελουμένου 
έκ τών μελών του Οίκοκυρικοϋ καί ’Επαγγελματικού Τμήμα
τος τή; «Έ ν ώ σεω ;.»

Τοιουτοτρόπως φέρουσα έγώ καί μόνη την υλικήν ευθύνην 
τή ;  σχολή; αυτής, εχω έλεύθερον στάδιον ένεργεία; νά πράξω 
ό,τι ή μακρά μελέτη του κλάδου τούτου καί ή πείρα, ήν άπέ- 
κτησα έκ τή; έπισκεψεω; τών καλλιτέρων τοιούτων σχολών 
άνά τόν κόσμον όλον, μοί έπιβάλλει.

Τώρα διακινδυνεύω βεβαίως διά τήν άπόφασίν ¡, ου αυτήν 
ποσόν τι χρηματικόν. ΆΘΛά μήπως, όταν προ τετραετία; 
μετέβαινον εί; ’Αμερικήν, ΐνα μή άφήσω τά ;  Έλληνίδα; άνευ 
άντιπροσώπου εί; τό μέγα εκείνο τών γυναικών όλου του κό
σμου Συνέδριον, καί ΐνα αντλήσω έκεΐθεν ό,τι καλόν ήδυνάμην 
υπέρ τή; προόδου του φύλου μας,δεν έδαπάνησα δέκα όλα; χ ι
λιάδα; φρ. χρ. χωρίς ούδεί; ουδέποτε νά έσκέφθη πόσον βα
ρεία ήτο ή άφαίμαξι; αυτή διά τό πενιχρόν μου βαλάντιον ; 
Μήπως όταν προ οκταετία; μετέβην εί; Παρισίους, προσκλη- 
θεΐσα παρά τής Γαλλική; Κυβερνήσεω; εί; τό ύπό τήν προε- 
δρείαν του ’Ιουλίου Σίμωνο; συγκληθέν τότε γυναικεϊον συνέ- 
δριον, δεν έδαπάνησα έπίση; έξ ιδίων, ύπείκουσα εί; τόν πόθον 
νά μή άφήσω νά φιγουράρή ή Βουλγαρία διά γυναικό; άντι 
προσώπου, άποσταλείση; αυτή; δαπάναι; τή ;  βουλγαρική; 
Κυβερνήσεω; καί ή Ελλά; νά λάμπη διά τή ; άπουσία; τη; ;

Λοιπόν ό,τι έ'πραξα τότε, θυσιάζουσα εκ τών ιδίων ύπέρ τής 
ιδέα; ήν έταξα ώ; πρόγραμμα του βίου μου, δέν δύναμαι, νά 
πραξω καί σήμερον, άφοϋ μάλιστα πρόκειται περί τόσον εΰερ. 
γετικοϋ καί διά τήν έλληνικήν οικογένειαν καί διά τήν ελ
ληνικήν κοινωνίαν νεωτερισμού ;

Ή  ανάγκη της ύττάρξεως τοοαύτης αχολ^ς.
ΤΗτο τοσον αισθητή ή ανάγκη τή ;  συστάσεω; τοιαύτης 

σχολής, ωστε ευθυ; άπό τή; πρώτη; ήμέρα;, καί αί έπί δι- 
δάκτροις εύποροι καί αί δωρεάν πτωχαί, αί διψώσαι νά μά
θουν συστηματικώ; γυναικείαν τινά τέχνην, έσπευσαν εί; πυκνά; 
τάξεις, παρακαλοϋσαι νά γείνωσι δεκταί εί; τά μαθήματα τή; 
Οίκοκυρική; Σχολής. Εις τό πρώτον μάθημα καί ή τάζις τή; 
μαγειρική; καί ή τάξι; τή ;  κοπτική; καί ραπτική; ήσαν πλή
ρεις. Θά υπέθετες, έάν εΰρίσκεσο έκεΐ, ότι τό Σχολεΐον έλει- 
τούργει ήδη τακτικώ; άπό πολλοϋ, τόσον άποφασιστικώ; πά- 
σαι αί μαθήτριαι έπεδόθησαν εί; τό έργον.

Καί δ ιά νά αρχίσω άπό τήν μαγειρικήν, σοί γνωρίζω οτι τό 
καλόν παράδειγμα τή ;  οίκοκυρωσύνη; εδωκαν πρώται αί κυ- 
ρίαι τών άνωτέρων μα; τάξεων. Τακτικαί μαθήτριαι έγγρα- 
φεΐσαι πολλαί έξ αυτών έσπευσαν νά καταλάβουν τά ;  πρώτα; 
πλησίον εί; τά φουρνέλα θέσεις, άπαράλλακτκ ώ; κάμνδυν εί; 
τά θέατρα. Καί τό θέαμα μαγειρευομένων φαγητών, έάν δέν 
είναι έξ "σου καλλιτεχνικόν, ώ ;  τό θέαμα θεατρική; παραστά- 
σεως, εχεε όμως άναντιρρήτω; τήν ποίησίν του καί τήν γραφι
κότητά του, άφοϋ έκ τή ;  ζωογόνου έκείνη; τοϋ πυρό; εστίας 
έξαρταται ή υγεία καί ή ευμάρεια τή ;  οικογένειας, κατά τό 
πλεΐστον δε καί ή άρμονία καί ή ευδαιμονία καί τών συζύγων 
καί τών τέκνων.

Ή  διδάσκαλος τή ;  μαγειρική; c o r d o n  b l e u  πρώτη; δυνά- 
μεως, μέ τά όπλα καί τά  εφόδιά τη;,  παρατεταγμένα εί; ζη
λευτήν τάξιν, άπαστράπτοντα καί λαμποκοποϋντα έκ καθαριό- 
τητος, μέ τήν λευκήν σκουφέταν τη ; έπί τή ;  κεφαλής, δίδει τό 
πρώτον τη; μάθημα, έκτελοϋσα συγχρόνως τό φαγητόν, τό 
όποιον έδίδασκε ύπό τήν έποπτείαν τών κ. κ. έφορων ’Ισαβέλ
λα; Ψύχα, Ραλλους Ξυδάκη καί Σμαράγδα; Κουρή. Έθεσεν, 
ώ ; είπε, τά ; βάσεις τή ;  μαγειρική; τέχνης, έξήγησε πώ; γίνε
ται ό ισχυρό; ζωμός κρέατος, πώ; άφαιρεΐται ό χυμό; καί αί 
θρεπτικαί οΰσίαι αύτοϋ, καί φυλάσσονται έπί έβδομάδα όλην 
ώς βοηθητικά Si’ όλα τά φαγητά τού; ζωμού; καί τά έμ- 
βλήμματα.

"Επειτα, βοηθουμένη άπό δύο μαθήτριας, κατεσκεύασε δύο 
ώραϊα φαγητά καί έν γλύκισμα. Καί έν«3 εί; τό μαγειρεΐον ή 
τάξι; τών κυριών ήσχολεϊτο εί; τήν μαγειρικήν, εί; τήν τάξιν 
τής κοπτική; καί ραπτικής, αί έργάτιδε; πολυπληθείς περί τά; 
τραπεζα; των είργάζοντο τακτικώ; ήδη ύπό τήν έφορείαν καί 
έπί βλεψ ιν τών δεσποινίδων ’Αμαλία; Παπαηλιοπούλου καί Εί 
ρήνης Νικολαίδου, έρασιτεχνίδων τή ;  ραπτική; καί ύπό τά; 
οδηγίας κοπτρίας πρώτης δυνάμεως, τ ή ;  όποία; τό φημισμέ- 
νον έργοστάσιον άλλοτε, πριν ή αύτη παοαιτηθή τή; ραπτικής, 
ή.ίθμει μεταξύ τών πελατριών τη ; καί τήν Αύλήν αυτήν.

Τό πραγμα ήδη κανονισθέν βαίνει τακτικώ;, όμαλώ; διά τά 
πρώτα στοιχειώδη ταϋτα μαθήματα,τών οποίων ή εναρξις άπή- 
τει μεγαλητερα; δυσκολίας, διά τού; δύο αυτού; ακρογωνιαίου; 
λίθους τοϋ οίκοκυρειοϋ: τό μαγειρεΐον καί τό ράψιμον, τά απα
ραίτητα διά πασαν γυναίκα πάσης κοινωνική; τάξεω; έφόδια.
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’Επειδή δέ διαφορετική απαιτείται μόρφωσι; διά τά ;  προω- ! 
ρισμένα; είδικώ; διά τά έπαγγέλματα ταϋτα καί άλλη διά τά ; 
χυρία; καί δεσποινίδας τών καλών τάξεων, διά τοϋτο πάντα 
τά μαθήματα τούτων γίνονται εί; ιδιαιτέρας ώρας, τακτικά, 
χκνονικά, άνιυ τής έλαχίστη; ανωμαλίας. ’Από τής προσεχοϋ; 

έβδοαάδο; είσάγονται δύο άλλα ακόμη τό τοϋ σιδηρώματο; 

καί τής αγγειοπλαστική; μέ διδασκάλου; καί αύτά πρώτη; 
διινάμεως, έξασφαλιζούσης ίσην έπιτυχίαν καί εί; τού; δύο 

τούτου; κλάδους.
Τώρα, φίλη μου, έλπίζω ότι έκ τών διδάκτρων τών εύπο

ρων θά καλυφθοϋν καί τά έξοδα, τά όποια απαιτεί ή διδα 
σκαλία τών απόρων, τών οποίων ό άριθμό; είναι ήδη ύπερδι- 
πλάσιο; τών έπί διδάκτροις. Εϊχον άπόφασίν νά δεχθώ μονον 
ώρισμένον άριθμόν τοιούτων, Ά λ λ ’ είναι τόσον πικρόν, τόσον 
οδυνηρόν νά άρνηθή; εί; μίαν πτωχήν ορφανήν ή εί; μίαν πρόσ
φυγα τόν έντιμον άρτον, τόν όποιον θά κερδίζη διά τή ; έργα- 
σία; τη ; εί; τό μέλλον, ώστε καί έδώ, ώ ;  μοΰ συμβαίνει πάν
τοτε, άφήκα τήν φωνήν τή ; καρδία; νά έπ*κρατήσιτ> πάση; 
βχεψεω; οικονομολογικής. Καί δέν μετανοώ. Ή ζημία μου έκ 
τούτου δέν θά είναι βεβαίως πολύ μεγάλη, ένώ τό καλόν τό 
όποιον γίνεται αποτελεί ύπερτάτην δΓ έμέ ηθικήν ίκανοποίησιν.

’Ιδού, φίλη μου, νέαι άσχολίαι καί νέαι φροντίδες καί νέοι 
κόποι, ιδού νέον στάδιον δράσεως, τό όποιον μέ έλκύει καί μέ 
ευχαριστεί μεγάλως, διακόπτει δέ καί ολίγον τήν μονοτονίαν 
τών δημοσιογραφικών καί συγγραφικών ασχολιών μου.

ΑΙ Α Μ Α Ζ Ο Ν Ε Σ  Τ Η Σ  Κ Ο Υ Β Α Σ
Ά πό διετίας περίπου ή νήσο; Κούβα έπανεστάτησε κατά 

τών ’Ισπανών, ή έπανάστασι; δ αυτη παρατείνεται μέχρι 
σήμερον καί οί έπαναστάται πολυπλασιάζονται χάρις εί;  τόν 
πατριωτισμόν καί τήν αύταπάρνησιν τοϋ ιθαγενούς στοιχείου, 
τό όποιον είναι άποφασισμένον νά έκλείψη'μάλλον παρά νά 
ΰποταχθή καί πάλιν άπό τήν ’Ισπανικήν κυριαρχίαν.

Αί γυναίκες τ ή ;  Κούβα; οχι μόνον αί τοϋ Ίθαγενο"; στοι
χείου, αλλά καί πλεΐσται έκ τών έκεΐ εγκατεστημένων ’Ισπα
νίδων διεδραμάτισαν μέγα μέρος ε ί ;  τήν έπανάστασιν αυ
τήν, καί συνετέλεσαν μεγάλως, οπω; εί;  τά ;  λαϊκά; τάξει;  
¡ιεταδοθή ή ιδέα τ ή ;  άνάγκη; τής μεταρρυθμίσεω; τοϋ πολι
τικού καθεστώτος τ ή ;  χώρα; των.

Αί γυναίκες συνηνωμέναι, αδελφωμένα ι, ήσθάνθησαν ίσχυ- 
ρότερον τών άνδρών τόν πόνον τών ομοφύλων των ιθαγενών, 
τών όποιων οί άνδρε; καί τά τέκνα τόσα; ύφίσταντο πιέσει; 
καί στερήσεις παρά τοϋ ξένου κατακτητοϋ, δίκαιαι δέ καί 
αμερόληπτοι, δέν έδίστασαν αν καί ’Ισπανίδες νά ταχθούν 
παρά τό πλευρόν τών γυναικών τών ιθαγενών, νά διοργανώ- 
τουν ταύτας εις σωματεΐον, τό όποιον κατέστη ίσχυρότατον 
ύπό τόν τίτλον «."Ενωσις των θυγατέρω ν  της Κ ο ύ β α ς » κα, 
δι’ αύτοΰ νά συντελέσουν εί; έξέγερσιν τοϋ λαοΰ.

Ή  Ένωσις αυτη εχει ώς πρόεδρον τήν κ. G o n z a lo  de 
Quesada νέαν καί ώραιοτάτην γυναίκα,"μέ θέλησιν καί δρα
στηριότητα μοναδικήν εί; τά γυναικεία ιστορικά χρονικά.Αν
τιπρόεδρος, γραμματείς, ταμία ; ολαι ανήκουν εί;  τά ;  ανε
πτυγμένα; τάξεις τών ’Ισπανίδων κυριών, είναι δέ άπίστευ- 
τοι αί θυσίαι, εί ;  άς ύπεβλήθησαν πρός άπελευθέρωσιν τής

νήσου, ήν εξέλεξαν ώ ; δευτέραν πατρίδα. Πάσαι σχεδόν κα
τέθεσαν τάς ίδίας περιουσίας εις τό επαναστατικόν ταμεΐον 
των, πολλαί έπώλησαν καί αύτά τά έπιπλα καί καλλιτε
χνικά των αντικείμενα, ΐνα εφοδιάσουν μέ όπλα τούς μαχο- 

κένους.
Αί πλεΐσται είναι συγγραφείς καί ρήτορες πρώτης δυνάμεως 

Η κ.Βαρά εκπλήττει τούς πάντας διά τής εύφραδείας καί τών 
>ητορικών λόγων της, οΐτινες εξεγείρουν τά πλήθη ύπέρ τής 
ελευθερίας. Ά λ λ ά  δέν περιορίζονται μόνον εί;  λόγους καί εις 
εισφοράς χρηματικά;, άλλά καί είς τόν άγώνα έτι κατήλθον, 
άποτελέσασαι ί'διον σώμα εί; τόν επαναστατικόν στρατόν 
τής Κούβας, σώμα άποτελούμενον παρά χιλίων πεντακοσίων 
γυναικών, αΐτινες πρό τοϋ πολέμου άνήκον είς τήν έκλεκτο- 
τέραν καί πλουσιωτέραν τάξιν τής Κούβας. Οΐ σύζυγοί των 
έφονεύθησαν, αί οίκίαι των έπυρπολήθησαν, αί περιουσίαι των 
έδημεύθησαν, δέν ταΐς έμενε λοιπόν ή τό πεδίον τής μάχης, 
όπως έκεΐ έκδικήσωσι τήν έπελθοϋσαν είς τούς οΓκους των κ α 
ταστροφήν.

Μεταξύ τών ήρωΐδων τούτων πρωταγωνιστεί ή κ. A d e la  

A z e u v  d e  P i l o t o , ήτις φέρει τόν τίτλον λοχαγοϋ εί; τόν ιθα
γενή στρατόν. Είναι νέα καί γοητευτική γυνή, τή ;  όποιας 
οί γονείς έδολοφονήθςσαν, ή περιουσία έδημεύθη καί αύτή δέ 
έσώθη, χάρις είς τήν έκτακτον άνδρείαν της. Έ ζώ σθη  τό ξί
φος καί άπέδειξεν είς τό μικρόν χρονικόν διάστημα τοϋ στρα
τιωτικού της σταδίου, οτι γυνή Κουβαία δύναται νά συγ- 
κριθή μέ τόν ήρωϊκώτερον άνδρα στρατιώτην.

Κ ατά τό γαλλικόν Μ α φ ίά ν θ η  ’ Η λ ιο π ο ύ λ ο υ .
 ^  «---------------

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ι  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

0 ΚΟΡΡΕΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΪ
Δ'

Ό  διαχειριστής τής μονής M o n t in o  d e l la  R o z a  δΐ|βίβασεν 
είς τόν Κορρέγιον τήν επιθυμίαν τής ήγουμένης, ΐνα διακο
σμήσει δι’ ωραίας τοιχογραφίας τό ιδιαίτερον έντευκτήριόν 
της. Τόν παρεκάλεσε δέ νά μεταβή είς τήν μονήν, οπω; συν- 
ενοηθή μετ’ αυτής. ΓΙάς άλλος είς τήν θέσιν του θά έσπευδεν 
αμέσως, ΐνα έλκύση οϋτω τήν εύνοιαν καί εξασφάλιση τήν 
προτασίαν τής πανισχύρου μοναχής.

Ά λ λ ’ ό καλλιτέχνης δέν ήθελε νά ύποχρεώνη τούς άλλους 
νά τόν ύποστηρίζουν καί ύπό φόβου μή παρεξηγηθή, έφαίνετο 
σχεδόν αδιάφορος πρός πάντα προσφερόμενον νά τόν ένισχύ- 
ση είς τό έργον του. *Ητο φύσις ύπερήφανο; καί απλοϊκή έν 
ταύτω, κραμα ύψηλοφροσύνης καί γλυκύτητος, τέλος ύπερο
χο; ΰπαρξι;, έξ έκείνων αΐτινες ελκύουν τάς συμπάθειας, χω 
ρίς ποσώς νά έπιδιώκουν τό τοιοϋτον.Ή άδολος άγνότης τών 
μεγάλων ψυχών είναι τ ι  τόσον σπάνιον καί τόσον έκτακτον 
διά τού; ανθρώπου; τοϋ καλοΰ κόσμου, ώστε τοΐς έπιβάλλε- 
ται καί τού; γοητεύει χωρίς \ά τού; προσβάλη. Οΰτω φαν- 
ταζόμεθα τόν καλλιτέχνην μετά τών αρχόντων καί τών με
γάλων κυριών τής έποχή; του εύπροσήγορον καί φιλομειδή, 
άλλά πάντοτε επιφυλακτικόν καί πάντοτε έπιθυμοΰντα νά 
πεισθή οτι ο,τι έπραττε ήτο σύμφωνονμέτήν ιδίαν του έπιθυ- 
μίαν Δέν μετέβη λοιπόν εί;  Πάρμαν άμέσω;, άλλ’ έπωφελήθη 
τή ;  ευκαιρίας βραδύτερον, οταν,παρακληθεί; παρά φίλου του,
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όπως χρησιμεύσγ ώς άνάδοχος του τέκνου του, μετέβη έκεΐ, 
οπως έπισκεφθή καί τήν ήγουμένην τοΰ 'Αγίου Παύλου.

. Αύτη φαίνεται οτι άντελήφθη αμέσως ποία καλλιτεχνική 
πρ.οσωπικότη; ύπεκρύπτετο εις το απλοϊκόν καί αφελές εξω
τερικόν του νέου άνδρός,όπως ούτος ένο’ησεν άμέσως τάς απαι
τήσεις τής πριγκιπικής καλαισθησίας καί ζωήρας φαντασίας 
τής εύγενους μοναχής. Ή  εργασία του ήτο δυσχερής, άφοΰ 
ώφειλε νά εύχαριστήσγ μέν τήν γυναίκα, χωρίς όμως νά έκ- 

θέσΥ) τήν μοναχήν νά ζωγραφήσγ) παραστάσεις επαγωγούς 
καί θελκτικάς, χωρίς όμως νά κάμγ) τούς τοίχους τής μονής 
νά έρυθριάσουν, διότι αί καλογραϊαι των χρόνων εκείνων δεν 
έκοκκίνιζαν εύκόλως. Έ ν  μιφ λέξει ώφειλε νά διακοσμήσνι 
τήν αίθουσαν κοσμικής μοναχής, άγαπώσης τήν μυθολογίαν, 

άλλ’ ήναγκασμέντις νά τηρή μέχΡ1 τ “ ν ενδοτάτων του εν
τευκτηρίου τ η ;  αύτοΰ τήν υπό τής θέσεώς της έπιβαλλομένην 
αύτή αύστηρότιητα.

’Αλλ’ άς άφήσωμεν τήν μοναχήν καί τό έ'ργον περί τού 
οποίου θά όμιλήσωμεν βραδύτερον καί άς έπανέλθωμεν εις 
τόν καλλιτέχνην. Ό  Κορρέγιος υπήρξε ταύτοχρόνως φιλόσο
φος, καλλιτέχνης καί πιστός. Ψυχή, νους, φαντασία εύρί- 
σκοντο έν αυτφ εις πλήρη αρμονίαν. "Οταν λέγωμέν πιστός, 
δεν έννοοΰμεν οτι άνήχεν εις δόγμα τι  άφγρημένον καί από
λυτον, άλλ’, τήν συνάφειαν τής ψυχής μετά τοΰ ιδεώδους 
τη ;,  τό όποιον εις ουτω δι’ αυτήν αποβαίνει πραγματικότης- 
'Ο αγαπών πιστεύει καί χαίρει. Ή  άμφιβολία είναι απόρροια 
ψυχών αδυνάτων, αί όποιαι κατά τό ημιτυ μόνον αγαπούν 
καί ζώσι με τόν αιώνιον φόβον τής άπογοητεύσεως. Αί με- 
γάλ.αι ψυχαί πιστεύουν εις έαυτάς καί ή πίσπς των μεταδί
δεται εις τούς άλλους. Τοΰτο συνέβη εις τόν Κορρέγιον καί 
είς άλλα εξοχα πνεύματα. Ένέπνευσε πίστιν μεγάλην καί 
αγάπην άπειρον είς πονεμένην ψυχήν, ήτις έμαραίνετο χωρίς 
στοργήν ώς άνθος χωρίς ήλιον.

'Η Ίερονύμη Μερλίνη —  είναι τό ό'νομα τής κόρης, ήτις 
έγένετο σύζυγος τού Κορρεγίου — ήτο έκ των εύαισθήτων εκεί
νων καί λεπτοφυών πλασμάτων, τά όποια φαίνονται προορι- 
ζόμενα νά ζήσΟυν είς άλλους κόσμους. Ή  μακρυνή οπτασία 
άλλη; ζωής φαίνεται γοητεύουσα τά δειλά ταϋτα πλάσματα 
καί τά έλκύει μακράν έκεϊ, έ'νθα τοΐς μειδκγ ή ελπίς μέλ
λοντος φαεινοτέρου. Είς τοιαύτην ψυγολογικήν κατάστασιν 
διετέλει ή νέα Ίερονύμη, καθ’ ήν στιγμήν συνήντησε τόν 
Κορρέγιον. Τό βλέμμα του τής μετέδωκεν ακτίνα ζωής, τήν 
όποιαν ουδέποτε είχεν αίσθανθή μέχρι τής στιγμής εκείνης. 
Καί άπό τής ημέρας εκείνη; έζωογονήθη, τά χρώματα έπα- 
νήλθον εί; τάς παρειά; τη ;  καί τό σβεσθέν μειδίαμα ήνθισε 
καί πάλιν επί των χειλέων της· Τό ήμίκλειστον άνθος ήνωρ- 
θώθη επί τοΰ μίσχου του καί ή'Οίξε τά πέταλά του είς τόν 

ήλιον τής αγάπης- .
Ό λίγας μετά τήν πρώτην ταύτην συνάντησιν ημέρας ό 

νέος καλλιτέχνη; έζήτει τήν χεϊρα τής νέας κόρης, ήτις καί 
τφ έδόθη μετά μικρά; ποοικός και μέ τούς τίτλου; τής οικο
γενειακής εύγενείας καί αγάπης. Ό  γάμος των ύπήρξεν εύ- 
τυχέστατος.Άνταπεκρίθη είς ολουςτούς πόθους, είς ολην τήν 
επιθυμίαν του διδασκάλου καί τής νεαράς συζύγου του. Τέσ- 
σαρα τέκνα, είς υιός καί τοεϊ; θυγατέρες έπεσφράγισαν τόν 
γάμον τούτον. Ό  έρως των υπήρξε διαρκής καί ό οίκογενεια-

κός βίος των έν τφ μέσω των τέκνων των άπετέλεσε τήν 

εικόνα τής έντελεστέρας ευτυχίας. Ή  είκών τής συζύγου 
τοΰ Κορρεγίου δέν περιεσώθη, δυνάμεθα έν τούτοις ν’ ά- 
νεύρωμεν ταύτην είς τούς χαρακτήρας των γλυκυτέρων εικό
νων τής Παναγίας, ας έζωγράφησε μετά τόν γάμον, του. 
Λεπτοφυής καί ασθενική, μόλις δεκαπενταέτις, όταν ένυμ- 
φεύθη, θά ύπετύπου τόν τέλειον τύπον τής άβράς καί διακε
κριμένη; παρθένου. Οί οφθαλμοί της, μεγάλοι ¡καί καστανοί, 
τρυφεροί καί φωτεινοί, έπλεον είς γλυκείς ρεμβασμούς. 'Η 

μύτη τη ;  λεπτή καί άναπαλλομένη, τό στόμα τη ; έρυθρόν 
ώς άνθος, μέ αιώνιον έπί των χειλέων μειδίαμα, τό μέτω - 
πόν της υψηλόν καί εύγενές, αληθής εστία εύρυτάτων σκέ
ψεων, ιδού .πώς φανταζόμεθα τήν γυναίκα του Κορρεγίου. 
Κατά παράδοξον δέ σύμπτωσιν ό γάμος τών δύο νέων ό'χι 
μόνον δέν έχρησίμευσεν ώς τάφος τοΰ έρωτός των,αλλά παρέ- 
τεινε τούτον μέχρι τοΰ θανάτου των.

Τοιοΰτοι γάμ.οι ένισχύουν τό ιδεώδες καί περικαλύπτουν- 
τήν ζωήν διά τής κυμαινομένη; καλύπτρας τής Μ α ία ς ,  ήτις 
άπέδιδεν είς πάντα τά ύπ’. αυτήν άντικείμενα τάς άποχρώ- 
σεις καί τό έπαγωγόν κάλλος τής αύγής. Μόνος μεταξύ τών 
καλλιτεχνών ό Κορρέγιος είχε τήν ευτυχίαν ταύτην.. Ό  τρα

χύς καί μεγαλοπρεπής Μιχαήλ "Αγγελος (ονειροπόλησε καί 
αύτός τόν εύγενή καί περιπαθή έρωτα, άπευθύνων πλατωνικά 
δίστιχα είς τήν κυρίαν τών σκέψεών του, τήν ώραίαν Β ικτω
ρίαν Κολόννα. Ό  γλυκύς Ραφαήλ ήγάπησε περιπαθώς, αλλά 
μέ συνειθισμένον έρωτα μίαν γυναίκα. Ό  ώραιος L e o n a r d ,  

ό τόσον έξοχος καί θαυμαστός έ'ζητεν ώς σφίγξ ανεξήγητος, 
χωρίς ούδείς νά διεισδύσγ ποτέ είς τά άδυτα τής ιδιωτικής 
του ζωής. Φιλήδονος καί ακόρεστος ό Τισιανός έπινεν έπί 
μακρόν χρόνον είς τό μαγικόν τής ζωής ποτήριον, χωρίς σο
βαρότητα καί χωρίς ιδεώδες. Ή  σύζυγος τοΰ Τιντορέτου 
σκιάζεται όλη ύπό τήν εικόνα προσφιλοΰς θυγατρός, τής 
όποιας ό πρόωρος θάνατος έπροξένησεν ανίατον πληγήν είς 
τόν πατέρα. Ά λ λ ’ ή σύζυγος τοΰ Κορρεγίου ύπήρξεν ό άγγε
λος τής εστίας, ή μειδιώσα τής ζωής του θεματοφύλαξ, δια- 
μοιοαζομένη μ ετ ’ αύτοΰ πάσαν θλΐψιν κα> πάσαν χαράν. 
Καί εί; τά μικρά καί είς τά μεγάλα ταξείδιά του ό Κορρέ
γιος η*ολουθεΐτο άπό τήν γυναΐκά του. Πλήν τής τέχνη; 
του, αύτή καί τά τέκνα του υπήρξαν ή μόνη τή ;  ζωής του 
χαρά.

Κ α Ά  τό Γαλλικόν της Μ α ρ γ α ρ ίτα ς  ’Αλβάνα Μ η ν ιά τη

Τ Ο  Α Ρ Ω Μ Α  Τ Η Σ  Γ Α Ζ Ι Α Σ
’Αγαπώ τήν γαζίαν,διότι μοί άναμιμνήσκει θλιβεράν ιστο

ρίαν τής παιδική; μου ήλικίας.

— Διέρρευσεν ολόκληρος δεκαετία καί τι πλέον άπό τής 
έποχή; έκείνης καί όμως μένει πάντοτε ένώπιόν μου αναλ
λοίωτος ή περικαλλής εκείνη κόρη, ητις έσχε τήν ευτυχίαν νά 
έπικληθγ «τό άνθος τής γειτονιάς».

Τήν ένθυμοΰμαι πάντοτε άνευ τινός παραλλαγής μέ τήν 
γαλακτόχρουν μορφήν της, μέ τήν άφθονον καί βοστρυχώδη 
καστανήν κόμην της, ήτις μετά ποιητικής αταξίας έστεφε 
πάντοτε τό γαλήνιον καί κομψόν μέτωπόν της.

Ένθυμοΰμαι πάντοτε καί αισθάνομαι καί νΰν βαθεΐαν συγ- 
κίνησιν διάτό μαγευτικόν καί γλυκύτατον έκεινο βλέμμα τών
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§υο καστανών οφθαλμών της, απεο ένόμιζέ τι ;  ότι ώλίσθαι- ; σαν άπό τοΰ παραθύρου, άλλα πόσον ισχνήν, Θεέ μου, καί ήλ- 
νεν ή?έμα μετά τής ήδύτητο; σεληνιακής άκτΐνος μέχρι του | λοιωμένην.Ήτο πάντοτε ώραία, άλλ’ είχε τώρα τήνκαλλο
βάθους τή ;  καρδίας. I νήν θνήσκοντο; άγγέλου.
* Νομίζω ότι άκούω έναυλον πάντοτε είς τά ώτά μου τήν I Έπλησίαζε καί πάλιν ή έποχή τής άνθήσεως τής γαζίας, 
μελωδικήν φωνήν της, ήτις έξήρχετο μελιστάλακτο; τών κ ο- I Χωρίς νά λέγω τίποτε είς τάς άλλας, πρώτην φοράν εί; 

ραλλίνων χειλέων τη;· I Τ^ν ζωήν μου έφάνην κρυψίνου; καί πω; υπουλος.Έκαραδόκουν
Ήτο θαυαάσιον πλάσμα, διεγεΐρον παντός τόν θαυμασμόν | μ ετ ’ άνυπομονησίας τά πρώτα άνθη τής γαζίας.

καί τήν συμπάθειαν, διότι ήτο τόσον αγαθή όσον καί ώραια, 

καί διότι ήτο πάντοτε μελαγχολική.
Ούδείς τήν είχεν ί'δει φαιδράν π οτέ .Έ μειδία  συνήθως,άλλα 

τό μειδίαμά τη ;  συνεκίνει πλειότερον τών δακρύων της. . . · 
τοιαύτην ένεΐχε μελαγχολικήν ήδύτητα.

'Η μελαγχολία έκείνη, καθ’όσον ήτο γνωστόν,ώφείλετο είς 
μυρίας τραγικάς περιπετείας τής οικογένειας της, η τι ;  λίαν

Είχον τό σχέδιόν μου· ήθελα πρώτη έγώ νά φέρω κατά 
τό έτος τοΰτο γαζίας είς τήν Αυγήν.

Ουτω εν δειλινόν, έν ω έπαίζομεν, άθορύβως πλέον, διότι 
ή Αυγή έπασχεν, έγώ διέφυγον λάθρα καί είσεχωρησα εί; 
τόν κήπον.

Κραυγή άγαλλιάσεως έξήλθε τών χειλέων μου. Δέκα ή δώ
δεκα γαζίαι ήσαν άνεωγμέναι, διαχέουσαι ήδύτατον άρωμα.

εύ'πορο; καί πολυμελή; έτι πρό μικροΰ,’ τότε δέν ήρίθμει η όυο | Τάς έδρεψα μετά σπουδής καί, κ ατασκευάσασα έξ αύτών μι 
μόνον μέλη, τήν μητέρα τ η ;  δηλαδή καί αυτήν, έν ω ύπο I κράν δέσμην, έτρεξα είς τόν οίκον τής Αύγής καί τήν προσέ- 
ύλ.ικ.ήν έποψιν δέν ήτο πλέον άνθηρά, ώς άλλοτε ή κατάστα- 1 φερον είς αυτήν. Ουδέποτε άνέμενον τοιαύτην θλιβεράν έπι-

σις των.· τυχιαν,
Ώνομάζετο Αυγή καί ήτο ή λατρεία τοΰ μικροκόσμου τής I —  Γαζίαι, άνεφώνησε, γαζίαι, φεΰ ί

συνοικίας, άποτελουμένου έκ τής άδελφής μου, έμοΰ καί δυο I Ήρπασε τήν μικράν άνθοδέσμην μεθ’όρμής καί τήν έθλψιε-

άλλων φίλων μου.
"Ω ! τ ί  μάγος, τί άλησμόνητος έποχή έκείνη

πυρεττωδώς είς τά χείλη της, έν ώ ώχρότη; έπεχύθη είς τήν 
πόσαι I θελκτικήν μορφήν τη ;  καί δάκρυα έπλημμύρησαν τούς γλυ-

άθφαι τέρψεις. . . . πόση φαιδρότη;· Ή μ εις  αί τέσσαρες έση- I κυτάτους οφθαλμούς της. Έκλινε τότε περίλυπος τήν κεφα- 
κώναμεν τήν γειτονιάν είς τό πόδι μέ τά άσματά μα; καί τά | λήν της έπί τοΰ στήθους της καί διέμ,εινεν άφωνος καί σκε- 

παιγνίδιά μας. Μία άπό τάς μεγαλειτέρας μας τέρψεις ήτο I πτική.
νά βλέπωμεν τήν ώραίαν Αυγήν, νά τήν άκούωμεν λαλοΰσαν I Είχον άρχίσει νά μετανοώ ήδη διά τήν πράξίν μου, βλε-

καί νά δεχώμεθα τάς θωπείας της· πουσα οτι λύπην μάλλον ή χαράν προύξένησα είς τήν πολυφι-

Ώ  ! πόσον ή παιδική ήλικία είνε φίλη τοΰ καλοΰ καί τοΰ I λητον κόρην, καί τοΰτο έθεώρησα ώς δικαίαν τιμωρίαν διότι 
ωραίου- ίσως διότι εύρίσκεται άκόμη είς τήν περίοδον έκείνην I είχον έξαπατήσει τάς φίλας μου. Δάκρυα μεταμελείας μάλι- 
τής άθωότητος, ήτις έλκύεται άσυναισθήτως πρός τό ώραϊον, I σ τα ύγραναν τούς οφθαλμούς μου, ότε αίφνης η Αυγή, άνα-

νήψασα τής θλιβερά; ρέμβη; τ η ; .
— Ευχαριστώ μικρούλα μου, μοί είπεν, ευχαριστώ, καί

άντιλαμβανομένη αύτοΰ πλειότερον παντος άλλου.
Πόσον άληθώ; ήγαπώμεν τήν Αύγήν καί ποιαν τερψ 

σθανόμεθα νά τή προξενώμεν εύχα ρίσττ,σίν τινα καί νά βλέ— I έναγκαλισθεϊσά με περιπαθέστερον η άλλοτε, με,ή'τπασθη
ιν η-

πωμεν μειδιώντα τά ρόδινα χείλη τ η ; . θερμώς έπί τοΰ μετώπου.
Μίαν ημέραν άνεκαλύψαμεν οτι ή ώραία Αύγή ήγάπα καθ’ I Παράδοξον συναίσθημα συνεκλόνισε τάς αισθήσεις μου ώς 

υπερβολήν τάς γαζίας. Τί εύτυχία . . . άκριβώς είς τήν αύ- I τά ροδινά χείλη τής νεάνιδος ήγγισαν τήν έπιδερμιδα μου. 
λήν τών φίλων μου, έντός μικροΰ κήπου εύρίσκετο ύπερμεγέ- | ’Οδυνηρόν ρϊγος διέτρεξετάς φλέβας μου,εύθυς ως με ητπασθη 

θης γαζία.
Ευρομεν ήδη ένασχόλησιν, είς ην έθυσιάζομεν άρκετόν χρό

νον έκ τών παιγνιδίων μας, νά κατασκευάζωμεν δηλα δή δέ 
σμας έκ γαζιών, όταν αύται έθαλλον, άμιλλώμεναι τ ί ;  νά την 
κάμγ ώραιοτέραν, καί νά τάς προσφέρωμεν είς τήν άγαπν- 
μέν-/)ν κόρην, ητις τάς έδέχετο μετά χαράς

καί αί'σθηυ.α άφάτου μελαγχολίας είσέδυσεν είς τήν καρδιαν 
υ,ου. Άπήλθον έκεΐθεν μέ βεβαρημένον τό στήθος. Μάτην αί 
φίλαι μου καί ή άδελφή μου μέ έκάλουν, ΐνα λάβω μέρος είς 
τά παιγνίδια των' τάς άπέφυγα καθ’ όλον τό έπίλοιπον τής 
ήμέρας, πλανωμένη σύννους καί μελαγχολική. Καί αύτην 
τήν νύκτα άκόμη ήμην τόσω τεταραγμένη,ώστε δεκάκις τού- 

Ά λ λ ά  πόσον διαρκεΐ ή χαρά τοΰ άνθρώπου, έστω καί αύ- I λάχιστον άνετινάχθην τής κλίνης μου, άναμιμνησκομένη πάν
των τών παιδίων! Ή  γαζία δέν είχε πλέον άνθη πρό πολλοΰ I τοτε μ ετ’ αίσθήματος ρίγους τόν επί τοΰ μετώπου μου ασπα-

άποφυλλισθεΐσα, οπότε μίαν ήμέραν θλιβερά εί'δησις διεδόθη I σμόν τής Αύγής.
είς τήν συνοικίαν. I Τήν πρωίαν ήμην ήδη άπό πολλοΰ έξυπνος έπί τής κλίνη;

δωλόν μας.Οί'μοι! αί εύχαί μα; δέν επέπρωτο νά είσακουσθώ- I μου, ότε αί'φνη; γοεραι κραυγαι αντηχη^ 
σιν. Ή  Αύγή έσώθη μέν έκ τοΰ κρυολογήματος, άλλ’ ήγέρθη | κείμενη; οικίας τής Αυγής, 
τής κλίνη;, διατηρήσασα τό σπέρμα άπαισία; καί άνιάτου 
νόσου, τής φθίσεως

ι ·
Έντρομ.ος καί ύπό θλιβεροΰ καταληφθεϊσα προαισθήματος 

ένεδύθην έν σπουδή καί λάθρα έξελθοΰσα τής οικία; μας ε-

Εί'δομεν καί πάλιν τήν περικαλλή μορφήν τη ;  προκύπτου- ! σπευσα είς τής Αύγής τό οίκημα-Άνήλθον απνευστί την κλί-
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μ χ κ χ ,  διέσχισα τρέχουσα τόν διάδρομον κα'ι ακολουθούσα 
την όρμην τής καρδίας μου εϊσήλθον εις τον θάλαμον τής 

νεαρας κο'ρης, άλλ’ επί τής θύρας τούτου έστην ακίνητος καί 
κατάπληκτος.

Γονυπετής παρά την κλίνην τής Αυγής, ητις ήτο κάτωχρος 
καί ακίνητος έπ ’ αυτής, ή ταλαίπωρος μητηρ της έτιλλε τάς 
τρίχας τής κεφαλής καί έθρήνει γοερως.

Ή  Αυγή ήτο νεκρά. Ήσύχως προ' τινων λεπτών ώς μικρόν 
πτηνόν εϊχεν έκπνεύσει πριν ή μήτηρ της άντιληφθή τό επι
κείμενον τέλος της.Ιδού διατί μοί είχε προξενήσει τό ψυχρόν 
καί θλιβερόν εκείνο συναίσθημα ό ασπασμός τής Α υ γ ή ς .Έ π έ -  
πρωτο αυτός νά είνε ό τελευταίος άσπασμός τής νεαρές κόρης.

“Ώρμησα ποός την κλίνην μετά λυγμών, άλλ’αΓφνης γλυκύ- 
τατον άρωμα, πολύ γνωστόν πρός εμέ μέ περιέβαλε, καί τό 
βλέμμα μου προσηλώθη έταστικόν επί τίνος ά-ντικειμένου,δπερ 
έθλιβεν επί του στήθους της ή Αυγή.

Φευ ! ήσαν αί γαξίαι μου, αΐ γαζίαι, άς τή είχον προσφέ
ρει την παρελθοΰσαν δείλην. Άπέθανε θλίβουσα αύτάς επί 
τής καρδίας της καί ροφώσα δΓ ύστάτην φοράν τό άρωμα 
του άγαπωμένου άνθους.

Εννοείτε τώρα, διατί αγαπώ μετά λατρείας τό άνθος τής
γαζίας ; Διατί τό άρωμα τής γαζίας με θέλγει καί μέ συγ- 
κινεϊ ;

Ε α ν θίπ π η  I . Κ α λ ο σ τ ύ π η

Μ Η  Γ Ρ Α Ψ Η ι Σ  Π Ε Ι Α  !! !
Α Φ ΙΕ Ρ Ο Υ Τ Α Ι ΤΗι Κα Β .  ΤΣΙΜ Α ι  

Μου ε ίπες—  αάπ'τούς  σ τ ίχ ο υς  σου , τά τα π ε ιν ά  ΛουΛούδια, 
Α ησμόνησε την πνίησιν, μή γράψης π ε ιά  τ ρ α γ ο ύ δ ια . ’»
Τ ά  Λόγια σου β α θ ε ι ά — β α θ ε ιά ,  πΛηγώσαν την κ α ρ δ ιά  μου.  
R a í  τώ ρα , που ε ίμ α ι  μ ο ν άχ η  εδώ στην κ ά μ α ρ ά  μου, 
Τ 'άναμ ετρώ  κ έπ ιθ υ μ ώ  μ αζή  σου νά μιΛήσω,
Με στ ίχους  τ 'άσπ ρο  μου χ α ρ τ ί ,  Κ υ ρ ία ,  ν ά  γεμίσω.
Ε ίπ έ  μου , σ α ν  τά  μ ά τ ι α  μου σ τόν  ουρανό γυρίζω.
Κ α ι  τό φεγγάρι,  τ 'ά στ ρ α  του, τό χ ρ ώ μ ά  του ,  άντικρύζω ,  
Η  σ ά ν  κυττώ στη θάΛ ασσα  με μ ά τ ι  πΛανεμένο  

Ν α  πα ίζη ,  η να  δ έρ ν ετα ι  τό  κΰμα τ 'άφ ρ ισuívo,
Η τη βαρκοϋΛ α του ψ αρά  σ τό  πέΛας ν ’άρμενίζη,

"Η σ ά ν  θωρώ στην *Α νο ιζ ι ,  την Φύσι μ α ς  ν ά ν θ έ ζ η ,
Κ α ί  εις τα  δ ένδρα  τα  ψηΛά κα ί  τ ά  π ρα σ ιν ισ μ έν α  
Ν ά  κεΛαϊδοΰν κα ί  νά  πετοϋν  που .Ιάκ ια  τ α ιρ  α σ μ έ ν α ,  
Μ πορώ νάμ α ι  στη θέα  τους άδιάφορη καί  ζένη,

Κ χ ι  στην  κ α ρ δ ιά  μου οί σ τ ίχ ο ι  μου νά  μένουνε θαμμένοι ¡ 
Μ ές τής ΕΛΛάδας τ ά  κ ακ ά ,  τά  β ά σ α ν α ,  τ ά  πάθη,
Τ ώ ρα που η κάθε ¿Λπίδα της έσθ ύστηκε κ έχάθη ,
Γ ι α τ ί  μ ε  σ τ ίχ ο υ ς  ν ά  μή πω τό μ α ϋρ ο  τόν  καϋμ ό μου ,
Γ ι α τ ί  ν α  μη τόν τραγουδώ τόν πόθο τόν κρυφό μου j 
Η  δ τα ν  εχ ω  στην κ α ρ δ ιά  κανένα  μ α ϋρ ο  πόνο,

Μ πορώ  να μη τόν τραγουδώ  καί  νά την ζεΛαφρόνω ¡
Ο χ ι  ! κι άς  μου τό Λέη α ύ τό ,  Κ υρ ία  άγαπημένη,
Ο χ ι  ! κι α ς  ήναι οί σ τ ίχ ο ι  μου π τ ω χ ο ί ,  ταπε ινω μένοι ,

Ε ίν α ι  γ ια  μ έ ν α  κ α τ ι  τ ι ,  τους β γ ά ν ω  α π ’ τήν κ α ρ δ ιά  μου,  
Τους τρέφω μ ε  τους πόθους μου κ α ί  μ ε  τά  όνειρά  μου.
Ε ιπ έ  σ τό  έΛενθερο πονΛϊ π ε ιά  νά  μή κε.Ιαϊδήση,
Ε ίπ ε  στό  κϋμα τό τρεΛΛό τήν αμ μ ουδ ιά  ν'άφήση ¡

5)10)97 Ε ιρ ή νη  Ζαβιταάνου.

Η ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ
Ηθη καε έθιμα.— Αί γυναίκες 

Γ
Τ̂ Τ0 Κυριακ  ̂ το5 Πι*<τχα 18 9 7 .  Εις τό χωρίον ΚοσκινοΟ 

τό εαρ είχεν επιφανή μεθ’ όλης αύτοϋ τής φαιδρο'τητος. Ή  

φυσις είχε περιβληθή περικαλλεστάτην στολήν. Αί χελιδόνες 
έτερετιζον άθρόαι, ξητουσαι τήν παλαιάν κατοικίαν τ ω ν .Α 
μνοί έβέλαζον εις τάς πλησίον πεδιάδας σκιρτωντες επί τής 
χλόης. Πανταχοϋ άσμα, χαρμονή καί μειδίαμα.

Παρά τινα ατραπόν έντί) είσόδω του χωρίου φαίνεται θύρα, 
εφ ης αιγόκλημα άνθηρόν περιελίσσεται· είτα μικρός περί
βολος καί οικία, ή; ή πρόσοψις ώραίζεται δΓ άναρριχωμένων 
ροδών. Τ π ό  ευφυλλον δρϋν από πρωίας κάθηται ή Μαρία καί 
στενάξει κατηφης εις τόν ήχον τών κωδώνων. Τά ώά τοϋ 
Πάσχα ήσαν έπί τής τραπέζης άθικτα. Οί ώραΐοι αύτής ό- 
φθαλμοι είναι έρυθροίέκ τών δακρύων τήν νύκτα είχε κλαύ- 
σει πολύ.

Τι έχεις καί κλαίς, Μαρία ; άνησύχως έρωτ<£ ή μή- 
τηρ της.

Τίποτε μαννα. . Είδα απόψε κακό όνειρο γιά τό Φώτη..
Τής γραιας αι τρίχες ήνωρθώθησαν.

Κακό όνειρο ; Παναγία μου Καθολική μου· (4) μή κακό
του !

★
« * *
Η Μαρία ήτο μνηστευμένη μετά του Φώτη πρό πέντε 

ετών. Ουτος ήτο νέος είκοσι καί επτά έτών, άγαθός, φίλερ
γος, εχων αρρενωπήν καί γλυκεΐαν φυσιογνωμίαν πρός δέ καί 
μικραν πνευματικήν άνάπτυξιν. Εκείνη ήτο είκοταέτις,θελ
κτική, ξανθή, μέ ωραίους γαλανούς οφθαλμούς. Άμφότεροί 
ηγαπώντο και ήγαπώντο όσον δέν άγαπώσι πλέον έν τώ πα- 
ρόντι καιρώ τής ιδιοτέλειας οί έρώντες. Αίσθημα ολως ιδα
νικόν καί σφοδρόν κατείχε τάς καρδίας των. Πρό πέντε έτών 
ηγαπώντο, άλλ’ ή Μαρία δεν είχε δώσει έτι τό πρώτον φί
λημα. Εις τάς εμπαθείς του μνηστήρος εκφράσεις άπήντα ότέ 
δΓ ερυθήματος, ότέ διά μειδιάματος, ή δέ καρδία της, καί- 
τοι διεκαίετο, δέν έπέτρεπεν έν τούτοις ν’ άνέλθη εις τά χείλη 
ουδεμία έξομολόγησις. Κ α τ ’ έθος απαγορεύεται εις τάς νεά- 
νιδας νά έκφράζωνται έλευθέρως εις τούς μνηστήράς των. Ή  
αιδώς του χωρίου είναι αυστηρά . .Συχνάκις έβλεπε τόν Φώ- 
την νά χορεύη μέ άλλην νέαν τάς Κυριακάς, έχοντα έπί 
του στήθους τό άνθος, δπερ τώ προσέφερε τό Σάββατον/Ητο 
ευτυχής δΓ έν βλέμμα, έν μειδίαμα, ένα ασπασμόν ε ί ;  τό 
άνθος της. Ήρυθρία καί άπεσύρετο άποταμιεύσασα άρκοϋσαν 
ευτυχίαν έπί όκτώ ημέρας.

Τό ζήτημα τών γάμων έτέθη έπί τοϋ τάπητος υπό τών γο
νέων. Αί προπαρασκευαί λοιπόν ήρχισαν δραστηρίως. Είχον 
προσδιορίσει τήν τέλεσιν αυτών κατά τό Πάσχα. ΕΓς μήν έτε 
καί οί έρασταί θά είνε πανευδαίμονες. Ή  Μαρία ήτοίμαζ1 
τήν νυμφικήν έσθήτά της· ό Φώτης παρήγγειλεν εις τόν ρά
πτην κομψήν ένδυμασίαν καί ήγόρασε περικνημίδας έκ με- 
τάξης.

( ’ ) Υ π ά ρ χ ε ι  εις τό χωρίον «Κρεμαστή» αξιόλογος ναός ονομαζό
μενος ·. «Παναγία ή Καθολική».
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Δεκαπενθήμερον πρό του Πάσχα Κυριακήν τινα. αγωνιώδης 
ό Φώτης φθάνει εις τήν οικίαν τής Μαρίας. Αότη δροσερά ώς ή 
αδγή καί φαιδρά ώς πτηνόν του Μαΐου τόν ύπεδέχθη.

—  Καλή ’μέρα, Μαρία !
—  Καλή σου ’μέρα, Φώτη. Τ ’ είναι ;
Βραχεία σιγή συγκινήσεως έμεσολάβησεν.
— Σήκωσε ’ψηλά τά ’μμάτια σου, Μαρία καί ’δ έ ς μ ε . .  . 

Άφίνω σου τήν υγειά.
Ή  Μαρία ώχρίασε- Τόν ήτένκτε'τότε κατά πρόσωπον ίκε- 

τευτικώς. Ουτος .·
—  Πάω στον πόλεμο κχ' 3ν θέλη ό Θεός στόν γυρισμό. . 
*Η φωνή αύτοϋ διεκόπη, λυγμός τήν κατέπνιξε.
—  Στήν Ε λ λ ά δ α  ;
—  Ναί !
—  Καί αγαπάς τήν Ε λ λ ά δ α  τόσιρ πολύ ;
—  Σένα κ’ έκείνη αγαπώ στόν κόσμο. Ουτε κοιμούμαι, οότε 

τρώγω "ψωμί· όλο διαλοοϋμαι από τά προχτές καί έγένηκα 
κακά !

Ή  κόρη έλησμόνησε τήν συνήθη έπιφύλαξιν αυτής* έλαβε 
τήν χεϊρά του καί τήν έλουσε μέ τα δάκρυα της.

— Φώτη, άγαπημένε μου, μή κάμγ,ς αυτό τό κακό ! 
Στεναγμός βαθύς άπήντησεν εις τήν παράκλησίν της. Έ -

νόησεν ότι δέν θά δυνηθή νά τόν έμποδίσνι.
— Πήγαινε στό καλό ! ! Ό  Θεός μαζή σου μέσα σ’ έκείνη 

τή φωτιά ! Καί τόν ήσπάσθη.
Τό πρώτον φίλημα έδόθη περιπαθές, πύρινον, όδυνηρόν. . 
Ό  Φώτης άπεμακρύνθη. Άπεχαιρέτησε τούς λοιπούς φί

λους του καί άνεχώρησε μετά του φίλου του Γερολύμου. Μεί- 
νασα|μόνη ή Μαρία προσηύχετο, ήλπιζε καί άνέμενεν· αλλά 
τό Πάσχα είδε κακόν ό'νειρον. . . .

*
• ¥
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Σ  Α Ϊ Δ Α

Αί χειρες κα! οί πόδες του έ[Ααρτύρουν τήν κατ εύθεΐαν καταγω

γήν του άπδ μακράν σειράν χωρικών και έαν το βλέμμα τών πολυ ανοι* 
κτοχρόων οφθαλμιών του εξέφραζε τιμ ιότητα και ευφυΐαν, η φωνή και 
δ γέλως του έπρύδιδον επίσης τήν φυσικήν και επικτητον τραχύτητα, 
τήν ισ^υραν αύτοπεποίθησιν του βιοπαλαιστοΰ, του ησκημενου εις 

ενεργόν ζωήν και έπιβάλλοντος ταύτην και εις τους άλλους. Τέλος 

από του πρώτου βλέμματος ένόει τις ,  δτι ήτο ό συζυγος, δ ήκιστα 
κατάλληλος διά τήν λεπτοφυά εκείνην γυναίκα, τύπος άνδροςολως αν
τίθετος πρδς τόν γυναικείον έκεΓνον τύπον. Βλεπων τό ασυμβίβαστον 
τούτο ζεύγος νά περίπατή έπί τή ς  γεφύρας παρα τό πλευρον τού φί
λου του, άνά μέσον τή ς  πολυάσχολου και ποιητικής κινησεως, τής 
προηγουμένης πάντοτε εις τδ τελευταίαν συριγμα του ατμοπλοιου κα

τελήφθην ύπδ τής αιφνίδιας πεποιθησεως, οτι η συζυγος τού ανθρώ
που αυτού, αφού συνήντησεν ήδη τδν L a u re n s  εις τήν μελαγχολικήν

ΕΓναι ’Ιούλιος του 1 8 9 7 .  Ό  Γερολυμος, μεθ ου συνετα- 
ξείδευσε κα! συνεπολέμησεν ό Φώτιος εις την Θεσσαλίαν, ε -  
πέστρεψε καί έκόμισεν εις τήν Μαρίαν τό μετάξινον μανδή- 
λιον, βπερ είχε προσφέρει είς τόν μνηστήρά της ότε άνεχωρει. 

Κηλίς αίματος ύπήρχεν είς τό άκρον.
—  Τό έ φίλησε κ ’ έΕεψύχησε, τή είπεν, άποστρέφων έν- 

δακρυς τήν κεφαλήν. Η Μαρία ουτε εξεπλαγη, ουτε εκλαυσε 
αλλά τήν έπαύριον πυρετός μετά φρενιτιδος κατελαβε την 

τάλαιναν κόρην.

Είς τό νεκοοταφεΐον τοϋ χωρίου μικρόν μάρμαρον,ως προσ- 
κεφάλαιον, κεϊται έπί τίνος νέου μνημείου καί επ αυτοΰ αι 

εξής λέξεις κεχαραγμέναι :
« Ή  Μαρία γ^ά τήν αγάπη τοϋ Φ ώ τη » .

Κων]πολις. ΜαριΑνθη Π ρ ια ιμ ιτζ ίκη .
--------------------------- — I I I I — --------------------

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ί
Σ ο ύ π α  μ τ α Λ ά κ χ α .  Σ χ η μ α τ ίζ ε τ ε  ζύμην με ολίγην φαρίναν, εν αυ- 

γόν, καί ολίγον άλας' τήν ζυμόνετε καλά, ώστε να άνοίγη φυλλον 
καί ανοίγετε Sv φύλλον, όχι πολυ λεπτόν. Τό πασπαλίζετε με  ολιγην 
φαρίναν καί τό διπλόνετε εις δύω. Κ όπ τετε  τότε με μιαν δακτυλίθραν 

τό ουτω διπλωμένον φύλλον σας ε’ις μικρά στρογγυλά ως πενταρας 
τεμάχια. Έ ν  τ δ  μεταξύ ε χ ετε  βάλλει καί βράζει εις την φωτίαν αρ

κετόν βούτυρον, ρίπτετε τά κ .μματάκία σας μεσα εις αυτό και ευθυς 
ώς βράση γίνονται ώραΐα μπαλάκια, τραγανιστα και άφρατα, τα ό

ποια άντί άλλης πάστας ρίπτετε είς τό ζουμί όταν είναι έτοιμον, χ ω 

ρίς βεβαίως νά τά βράσητε, αφοΰ είναι τηγανισμένα.
Ν ε φ ρ ά χ ια  σιατέ.  Κ όπτετε  νεφράκια μοσχαρίσια κατα μήκος εις τ εσ -  

σαρα κομμάτια έκαστον. ’Αφαιρέσατε τα πετσιά και τό πάχος των, 
κόψατε τ ε  εις λεπτάς λωρίδας κα! αλατίσατε.  Β ά λλετε  εις τό τηγάνι 
μίαν κουταλιάν βούτυρο,. όταν κοκκινήση, ρίπτετε τα νεφρακια, τα 
δποΓα άφίσατε νά μουσκέψουν εις κρασί άσπρο η μαϋρο άρητίνωτο. 

Εΰθός ώς κοκκινίσουν ολίγον τά πασπαλίζετε με ολίγον αλεϋρι και 
ε χ ετε  καύσει τό κρασί, εις τό όποιον έμούσκευσαν και τό όποιον τους 

χύνετε.  Τά άφίνετε νά πάρουν μίαν βρασιν, τα σερβίρετε, στάζουσ

ατμόσφαιραν τής  εξορίας έκείνης, άναντιρρήτως θα τόν ειχεν αγαπή

σει καί θά είχεν άγαπηθή παρ’ αύτής. Έσυμβιβαζοντο τό σ 'ν  αι δυο 
αύτών φύσεις, έξ ίσου λεπτοφυείς, έξ ίσου χαριτωμένοι καί ελαστικοί 

είς τάς κινήσεις των, καί γοητευτικοί εις τους τρόπους των. Και το 
είχον ήδη βέβαιον, άφου μάλιστα ή νεαρά γυνη εσπευσεν είς συναν- 
τησιν τοϋ φίλου μου, ό όποιος ίφαίνετο θελων να αποφυγή την συν- 

άντησιν αυτήν. Έ σ χ η μ ά τ ισ α  λοιπόν τήν πεποίθησίν μου κατα τρό
πον μάλιστα τοιοΰτον, ώ στε ευθυς ώς ό L a u re n s  με  παρουσίασεν εις 
τό φιλικόν του ζεΰγος, έζήτουν νά έξαγάγω έπιβεβαιωτικα συμπερά

σματα τής  υβριστικής μου ύποθεσεως απο τας πλέον ασήμαντους λε- 
ξεις καί τά μειδιάματα καί τάς κινήσεις τής κ. R odier  καί τοϋ φίλου 
μου. Μελετών δ ’ αυτήν έκ τοϋ πλησίον έξηκολούθουν νά τήν ευρίσκω 

τόσον χαριτωμένην καί θελκτικήν, ω στε κατελήφθην υπο ακράτητου 
περιεργείας νά μάθω τάς λεπτομερείας τής ιστορίας ταύτης,  ήν είχον 

επινοήσει.’ Επειδή δέ πρό εικοσαετίας γνωρίζω τόν Ή λία ν, είχον τήν 
πεποίθησίν ότι μ ε τ ’ έπιεικείας σχεδόν συνενόχου θά έσυγχώρει καί 
θά ίκανοποίει τήν περιέργειαν μου αυτήν. Καί αληθώς άπήντησε μετά 

τόσης καλωσύνης εις τήν έρώτησίν μου, ώστε ήρχισα νά έντρέπωμαι 

διά τάς ταπεινάς σκέψεις μου. Ά λ λ ά  πώς νά μετανοήσω, άφοΰ ή εί -  

κών τοϋ θαυμασίου εκείνου πλάσματος, τήν όποιαν έπί τινας μόνον 

στιγμάς είδα είς τό τοπίον έκείνο τών περιλάμπρων λοφοσειρών, 

τών λευκών οίκίσκων, τής  αμμώδους παραλίας καί τή ς  κυανής θαλάσ

σης ζωογονείται καί σήμερον ακόμη είς τήν μνήμην μου, μέ ζωήν 
τόσον σφριγώσαν καί τόσον άνταποκρινομένην πρός τήν πυρετώδη καί 

νευρώδη καλλονήν της.
— Είξεύρεες, είπα είς τόν Ή λίαν, ευθύς ώς ή λέμβος ή φέρουσα τό



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝΗ

ολίγας σταγόνας λεμόνια και σκεπάζουσα με μαϊντανό ψιλοκομμένο.

Ξ η ρ ο ζ η γ α ν α .  70  δράμια γαλλική φαρίνα· ζυμόνετε με  2 αύγά.
Οταν ή ζύμη είναι έτοιμη προσθέτετε 1 κουταλιάν λάδι, 1 ποτήρι 

μπορας, ολίγον χλιαρόν νερόν, 1 ποτηράκι ρούμι και ολίγο φλούδι ξυ- 

σμενο πορτοκαλιού. Δουλεύετε όλα μαζή, άφίνετε νά μείνη ολίγον 

εις μέρος θερμόν και χωρίς άέρα. "Επειτα βάζετε καθαρόν τηγάνι εις 
τήν φωτιάν, τό τρίβετε καλά μέ βούτυρον και μέ  ολίγον λαρδί, χ ύ 

νετε  όλίγην πάσταν, ώστε να πατώση δλον τό τηγάνε. “Οταν άρχίση 

νά ψήνεται,τα άνακινείτε, διά νά μη κόλληση. "Οταν κοκκινίση, την 

βγάζετε άπό τό τηγάνι καί χύνετε άλλην πάσταν καί οΰτω καθ ’έξης 
μέχρις ου τελειώ ση. Τάς σιτίζετε  μ ε  ζάχαριν ψιλήν τάς τυλίσσετε 

’ σάν καλάμια καί τάς άραδιάζετε εις πιατέλαν σκεπασμένην μέ πε

τσέταν. Έ ά ν  θέλετε ,  πριν νά τάς τυλίξητε βάζετε μέσα ολίγον γλυκό.

ΤΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ
I. Τ Σ  Α Μ Η.

' Ο δ ό ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Σ τ α ν ρ ο ν  ά ρ ·  4 5 .
Μέ νέα δέρματα, μέ  νέα υλικά άρίστης ποιότητος, μέ κόπτην καί 

εφαρμοστήν Παρισινόν άνεκαίνισε πάλιν τό υποδηματοποιείων του ό κ. 

I .  Τσαμης, ό αριστοτέχνης υποδηματοποιός, 6 έξασφαλίσας τοιαύτην 

φημην δια την κομψότητα καί στερεότητα των υποδημάτων τέόν Κ υ 
ρίων, και καταλεγων μεταξύ πών πελατριών του, τήν έκλεκτοτέραν 
μερίδα τής  ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

Κ Υ Ρ Ι Α  μεσήλιξ, μέ ανατροφήν ΰπέροχον καί μεγάλην μόρφωσιν 
πτυχιοΰχος τής  γλώσσης μας καί γνωρίζουσα καλώς τήν Γαλλικήν 

και Αγγλικήν γλώσσαν ζη τεϊ  θέσιν οίκοδιδαδασκάλοο εις τό έξω τε -  
ρικόν.. Συνιστάται θερμότατα π α ρ’ ήμίν.

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΙΙΝΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν

Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

Ζ Α Π Π Ε ΙΟ Ν

Τό έκπαιδευτ κόν τμήμα τής Ένώσεως των Έλληνίδων 
άναγγέλλει, ότι άπό τής 15 'Οκτωβρίου έ .  έ. άρχονται τά 
τακτικά μαθήματα τής γυμναστικής.

ζεύγος Ρόδιε άπεμακρύνθη του πλοίου μας, είξεύρεις ότι έάν ήμην εις 
την θέσιν του καί έάν είχα την μορφήν καί τήν κατατομήν του καλού 
αυτου μηχανικού καί ειχα ώς σύζυγον την ώραίαν αυτήν γυναίκα δέν 

θα ήμην διόλου ήσυχος ώς πρός τάς σχέσεις αϊτινες θά είχαν άνα- 
πτυ χθή  πρό ολίγων ακόμη έτών μεταξύ τής συζύγου μου καί ένός 
χαριτωμένου διπλωμάτου τής  γνωριμίας μου ; . . . .

. — Σου ηξιζεν, είπεν δ ΗΧίας γελών, νά σου απαντήσω άπλούστατα; 
ώ περίφημε ψ-υχοΛόγε ! Καί εις τί  σου χρησιμεύει λοιπόν ή ψυχολο
γία σου αυτή, άφυΰ δέν ένόησες εις ποιον βαθμόν ή κ .  ΗοάίβΓ είναι 

ερωτευμένη μέ τον ανδρα τη ς ,  τόν όποιον έκρινες μόνον έκ του έξω- 
τερικοΟ του περικαλύμματος,  έκ τής φυσιολογικής μόνον έπιφανείαςν

Επίτρεψε λοιπόν, σοφέ μου φίλε,  διά μίαν τουλάχιστον φοράν ή δι

πλωματία νά θριαμβεόση έπί τής  φιλολογίας. Δ ώ τ ι  έγώ δέν ή π α τή -  
θην ποσώς, όταν πρό !ξ  έτών έφθασα έδώ, άν καί όλη ή έδώ γαλ
λική παροικία έπίστευε τό τ ε  ο,τι έφαντάσθης καί συ σήμερον, ό’χ ι  έν 
σχέσει πρός με ,  ό όποιος ούτε καν τους είχον τότε γνωρίσει, άλλ ’ ώς 

τό μέλλον, τό όποιον τους έπεφυλάσσετο. Καί εις τούτο πταίετε ολί
γον σείς οΐ συγγραφείς, οι' όποιοι κατωρθώσατε νά πείσητε τόσον τους 

αναγνώστας καί τάς άναγνωστρίας σας, ότι αί μεταξύ τών συζύγων 
σχέσεις κανονίζονται πάντοτε άπό τάς συμπάθειας καί άντιπαθείας τών 
ιδιοσυγκρασιών αύτών. " Ισω ς τούτο συμβαίνει πολυ συχνά, ά λ λ ’ 
υπάρχουν καί έξαιρετικαί περιστάσεις, κα θ’ άς αί σχέσεις τών συζύ

γων κανονίζονται ώς αί του ήθικοΰ καί αισθηματικού βίου, του μόνου
άξιου ενδιαφέροντος.....................

Είσαι σκληρός διά τους συγγραφείς, τ ώ  είπον’ αλλά θά άναγνωρίσης, 
φίλε μου, ότι ό γάμος του άθλητοΰ αυτού μέ αυτήν' τήν λεπ τοκα μω -

Α'.

α ) Διά παιδί* άρρενα καί θήλεα άπό 6 -  0 ετών ώρο; 
1 0 -1 1  π. μ,, άνά πάσαν Δευτέραν, Τετάρτην, καί Παραί 
σκευήν. Δίδοκτρα δρχ· 8 κατά μήνα δι ’ έν παιδίον· διά δύο 
αδελφούς δρχ. 12, διά τρεις δρχ. 1 5 προπληρωτέας.

β )  Διά κοράσια 1 0 — 14 έτών ωορι 11 -7 .12  π. μ. άνά 
πάσαν Δευτέραν, Τετάρτην καί Παρασκευήν. Δίδακρα δρχ. 
10 κατά μήνα προπληρωτέας. Διά δύο άδελφάς δρχ. 16 
διά τρεις δρχ. 18 .

γ') Διά δέσποινας καί δεσποινίδας ώρα 11 — 12 π. μ άνά 
πάσαν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον. Δίδακτρα δρ. 10 
κατά μήνα προπληρωτέας.

Β '.

’Από 1 Σεπτεμβρίου έ. έ'. ήρχισεν έν τή αίθούσή Ζαππείου 
νεα σειρά διδασκαλίας πρός μο'ρφωσιν διδασκαλισσών γυμνα- 
στικής αίτινες ύποχρεοΰνται νά φοιτώσιν έπί έν έτος καθ’ I-  
καστην, οφείλουσι νά παρακολουθώσΐν έκτός τών πρακτικών 
ασκήσεων καί τά εξής θεωρητικά μαθήματα· ‘Ιστορίαν τής 
γυμναστικής, ανθρωπολογίαν, υγιεινήν, στοιχεΤα ανάτομίας, 
ορθοπαιδικήν γυμναστικήν. Εις δέ τό τέλος του έ'τους, νξτος 
περι τό τέλος Αύγούστου, έξεταζόμεναι ενώπιον. επιτροπής, 
λαμ.βάνουσιν έπίσημον πτυχίον Γυμναστικής.

Ωραι διδασκαλίας 4 1/ 2 — 6  μ .μ . καθ’ έκάστην. Δίδακτρα 
δρ. 3  κατά μήνα προπληρωτέας.

ΑΙΘΟΥΣΑ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Υ  ΓΥ Μ Ν Α ΣΤ Η Ρ ΙΟ Υ
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Έ ν  τή ’αίθ.ύση ταύτη θά διδάσκωνται άπαντα τά ανώ
τερο) μαθήματα, πλήν τής σειράς μαθημάτων πρός μόρφωσιν 
διδασκαλισσών γυμναστικής.

Αί έγγραφα! δι’ άμφοτέρας τάς αίθούσας γίνονται έν τώ 
γραφείω τοΰ ’Εκπαιδευτικού τμήματος τής Ένώσεως οδός 
Καποδιστρίου άρ. 3 0  (γωνία όδοϋ Πατησίων) 1 0 - 1 2  π. μ. 
καθ’ έκάστην.

'Εχ τού Γραφείου  τον Έ χ π α ιδ εν τ ιχ ο ΰ  Τ μήμ ατα ;

μένην ΰπαρξιν είναι τι τόσον παράχορδον, ώ στε  οί έδώ συμπολίτα1 

μας '¡θά είχον φοβηθή τήν πυρέσσουσαν αυτήν γυναίκα, μέ τά μάτια 
μαγίσσης.

—  Δέν είπον αυτό, μέ  διέκοψε μ ετά  ζωηρότητος. Έ ν ό η σ α  αμέσως 
εις τόν τόνον τή ς  φωνής του, ότι θέλων νά άποφύγη από τοΰ να 
συνάντηση τους ΕΙοςΙίοι*, είχεν άλλην αφορμήν, ή τήν άνάμνησιν σκαν

δαλώδους έπεισοδίου τοΰ,παρελθόντος. "Ισως ήθέλησε νά άποφύγη 
άλλης φύσεως συγκίνησιν έπίσης σκληράν, τήν συνάντησιν γυναικός. 
ήτις τοΰ ήρεσκε πολύ, καί τήν όποιαν άπέφυγενά ά γ α π ή σ η , διότι δέν 

ήτο έλευθέρα ού'τε ή χειρ, οΰτε ή καρδίατης,  διότι θά ήτο πολύ ένο
χος, έάν θα έτάραττε τήν ζωήν τ η ς .................Τέλος μετενόησα διότ1
τόσον απερισκέπτως έθιξα ίσως χορδήν ασθενή καί ήρχισα νά ευχω ·  

μαι όπως ό φίλος μου διακόψη πασαν έπί του θέματος αυτου ομιλίαν.

Α λ λ ’ είχε τόσον κυριευθή άπό τήν ιδέαν ταύτην, ώστε έν ώ τό 
ατμόπλοιόν μας έξήρχετο μέ τήν μονότονον ρυθμικήν κίνησίν του 
άπό τόν λιμένα, ήρχιζε νά μοί λέγη  :

—  Δέν θά σοί διηγούμην αναμφιβόλως τήν ιστορίαν αυτήν, έάν δέν 
συνελάμβανες τήν πονηράν αυτήν Ιδέαν, άπό τήν όποιαν δέν πρέπει 

νά σοϋ μείνη ουτε σκιά ύπονοίας. Θά σέ μυήσω λοιπόν εις τό μυστι
κόν τών δύο αυτών υπάρξεων, τό όποιον δέν ΰφίσταται πλέον, χάρις 
ε’ις αποφασιστικήν τινα πραξιν τής  μικρας αυτής καί πυρετώδους μα
γίσσης ώς τήν ονομάζεις. ’Αλλά πρέπει πρώτον νά σου έξηγήσω διατί 

πρό £ξ έτών, όταν ’έφθασα ε’ις Βεϋρούτ, τό ζεύγος αύτό ήτο τό άντί- 
κείμενον τής  περιεργείας καί τών σχολίων όλων τών ξένων.

( ’Ακολουθεί) Υ


