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Β '

Ή  βροχή είχεν ήδη καταπαύσει,καί οί ουράνιοι κρουνοί έξαν- 

τληθή. Τ ο  στερέωμα δέν παρίστα πλέον τό ώραϊον καί γρα 

φικόν θέαμα του ενάστρου ούρανοΰ, ά λ λ ’ ούτε οί κο'σμοι διέ

σχιζαν πλέον άνά τό κυανοϋν άπειρον τά ς προαιωνίως δια- 

γραφείσας τροχιάς των. "Εν μέγα  κενόν, μία μεγάλη καί α

πέραντος άβυσσος, ιδού τί είχεν άπομείνει άπο τό θαυμάσιον, 

τό άναρχον καί μέχρι τή ς  χθές άτελεύτητον έργον τής δη

μιουργίας.
Καί ή έοημία καί ή μόνωσις, ή όποια έβασίλευεν είς τούς 

κόσμους τών θνητών, ειχεν άρχίσει νά έπηρεάζγ καί τούς κό

σμους τών άθανάτων. Τ ά  άσματα τών άσωμάτων πνευμά

των είχον εντελώς καταπαύσει καί αί χρυσαΐ άρπαι καί τά  

άθάνατα ό'ργανα τά  εκ ρουβινίων καί τοπαζίων καί σμαράγ- 

δων κατεσκευασμένα έμεναν βωβά καί άλαλα, έρριμμένα πρό 

τών άδαμαντοκολλήτων θρόνων του 'Τψίστου. Ό  πρωτοστά

της τών άγγέλων Μιχαήλ εϊχεν άφίσει τήν ρομφαίαν του έν 

άχρηστία καί ό Γαβριήλ άνεπαυετο ήδη επί ημέρας καί μή

νας άεργος. Αί μυριάδες δέ ψυχαί τών άθανάτων περίλυποι 

έθεώντο τήν επί τών κόσμων έρήμωσιν καί έδέχοντο είς τ ά  

■δψη τής αθανασίας των τής έτιθανατίου πνοής τήν παγεράν 

. αύραν.
Καί ό Θεός, ό μέγας του νεκροϋ σύμπαντος άρχων, ειχεν

αίσθανθή έν τή  ψυχή του τήν ύπερτάτην οδύνην τής έκμη- 

δενίσεως του τεραστίου έργου του καί σύννους ήδη καί άγρυ

πνος παρεσκευάζετο διά τό μέγα τής άναγεννήσεως δημιούρ

γημά του.
Καί συνεκάλεσε τάς λεγεώνας τών άγγέλων του είς θείαν 

καί μεγάλην καί έπίσημον τελετήν. Καί συνήθροισε τά ς  φ ά 

λαγγας τών άθανάτων του είς ύπερτάτην τής θείας κα τοι

κίας του πανήγυριν. Καί οί ουρανοί άπήστραψαν δχι πλέον 

άπό τά συγκρουόμενα καί διαπληκτιζόμενα νέφη τών κόσμων, 

ά λλ’ άπό τόν άναλελυμένον άργυρον καί χρυσόν καί τούς 

ρύακας τών άδαμάντων καί όπαλίων καί άμεθύστων, οίτι-  

νε; έσκέπαζαν τ ά  άπέραντα ύψη τοΰ ουρανίου σύμΛαντος. 

Καί ύπεράνω του κάλλους καί τής αέγλης αυτής, ύπεράνω 

τής ένθέου πνοής, ήτις έζωογόνει τά  χρυσόπτερα π λ ά σ μ α τα ,  

ΰψοΟτο περίλαμπρος καί άπαστράπτων ό θεΤος θρόνος, π λη

ρών τό σύμπαν καί ζωογονών τό μέχρι πρό ολίγου νεκρόν ά

πειρον. Ό λ η  ή ζωή τής έκλειπούσης φύσεως συνεκεντροΰτο 

ήδη περί τόν θρόνον του άνάρχου άρχοντος. Κ α ί παρ’ αύτόν, 

είς τά γ μ α τα  πυκνά έτάσσοντο οί ά ποστάται άγγελοι τής 

πρώτης δημιουργίας καί οί είς κόλασιν καταδικασθέν-,ες π α -  

ραβάται τών θείων έντολών του.

Καί τ ό τ ε  έν ύπερτάτη κατανύξεως στιγμή, ό Θεός ά π η- 

ρίθμησε τά πάθη καί τά ς  όδύνας, είς άς ό έπί τής γής προσ- 

κολληθείς θνητός άνθρωπος ύπέκειτο ώς έκ τής άτελείας τής 

φύσεώς του καί ώμολόγησεν οτι τό πρώτον εργον του ήτο έρ

γον δοκιμασίας, καί οτι ό πρώτος άνθρωπος υπήρξε τό θΰμα 

τοΰ έκλιπόντος ήδη παρελθόντος.

Καί άμέσως διέγραψεν άπό του πρώτου βιβλίου τής δη

μιουργίας τόν χρυσόν καί τόν άργυρον καί τούς πολυτίμους λ ί 

θους καί παν δ ,τ ι  έθεωρήθη δυνάμενον νά διατιμήστ) τήν 
άνθρωπίνην ευτυχίαν. Καί διέγραψεν άπό τ ά  πάθη τ ά  άν- 

θρώπινα τήν όργήν, καί τήν σκληρότητα καί τήν οί'ησιν καί
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τόν εγωισμόν. Και έταξε τούς άρρενας καί τούς θηλεις άγ-ι 

γέλους του εις τήν αυτήν βαθμίδα καί τούς αμαρτωλούς 
των δύο φύλων παρ’ αυτούς. Καί άνεγνώρισεν εις τήν γυ
ναίκα μείζονα δύναμιν καρτερίας καί στοργής καί είς τον 
άνδρα μείζονα δύναμιν γενναιότατος καί ψυχής.

Καί έστάθμισεν είς τήν χρυσήν τής δικαιοσύνες πλά
στιγγα τάς άρετάς του άνδρός καί τά χαρίσματα τής φύσεως 
τής γυναικός. Καί είδε τήν πλάνην του πρώτου έργου του 
καί ίσοζύγισεν ήδα κατά το δίκαιον καί το ορθόν. Καί αντί 
κατάρας καί οργής, καί αντί σεισμών καί καταιγίδων, ό 
Θεός ενώπιον των λεγεώνων των αθανάτων στρατιών του καί 
ύπό τούς ήχους των ύμνων τής άναγεννήσεως καί τής ζωής 
εθνικε τά νέα θεμέλια καί συνέταξε τούς νέους καί αναλ
λοίωτους καί άπαραβιάστους νόμους του, σύμφωνα μέ την 
φύσιν, ήί άρχοντα καί κύριον άνεγνώρισε τον άνθρωπον. Καί 
συνήνωσε τότε τάς ψυχάς των άκάκων αγγέλων του μέ τά 
πνεύματα τά υπέροχα των μεγάλων αμαρτωλών καί άποστα- 
τών τοϋ έκλιπόντοςσύμπαντος.Καίπαρήλασαν ούτω αδελφωμέ
νοι πρό του θρόνου του οι μεγάλοι των αιώνων φιλόσοφοι καί 
οί μεγάλοι των κατά καιρούς θρησκειών μάρτυρες, ’οί μεγά
λοι αρωες τής άγάπας καί τής ζωής και τοδ θανάτου, οί Σ ω - 
κράται καί οί Πλάτωνες, οί Φαραώ καί οί Μωϋσεΐς, καί αί 
Άσπασίαι καί αί Κλεοπάτραι καί οί Μωάμεθ καί οί Νέρωνες 
καί αί Σεμιράμιδες καί αί Εύδοκίαι καί οί Λούκουλοι, οί Κα- 
λιγοΟλαι καί αί Αίκατερίναι καί οί Άλέξανδροι καί οί Να· 
πολέοντες καί οί Τσάροι καί αί μεγάλαι βασίλισσαι καί οί 
μικροί καί βί άσημοι καί πάντες, οί άντιταχθέντες είς τού; 
νόμους του, ή οί θυσιάσαντες τήν ζωήν των ύπέρ αύτών.

Καί έκ των έξοχων δώρων καί πλεονεκτημάτων δλων τού
των κατεσκεύασε τόν νέον άνθρωπον, τόν όποιον έφωδίασε 
με τάς λεύκάς πτέρυνας των αγγέλων του.

Καί διέταξεν είς τό νέον τοϋτο τής θείας έπινοίας δη- I 
μιούργημά του, είς την ίσόπαλον καί ισοδύναμον νέαν άνθρω- 
πίνην δυάδα του,νά βασιλεύσγ επί των τελειοποιηθέντων κό
σμων του, άκολουθοδσα έν τω μέλλοντι τούς θείους νόμους, 
οδς ή επί των κόσμων αντιπρόσωπος τοδ Θεού κραταιά καί 
παντοδύναμος φύσις επέβαλε. Καί μέ μίαν πνοήν του άνά τό 
άπειρον άνέζησαν πάλιν οί κόσμοι καί έπανέλαβον τόν προ- 
αιώνιον περί τούς φωτεινούς αστέρας δρόμον των οί περί τούς 
απειραρίθμους ήλιους περιστρεφόμενοι πλανήται. Καί αί ά- 
περαντοι τής ξηράς εκτάσεις έσκεπάσθησαν μέ χλόην αει
θαλή καί δένδρα καρποφόρα καί οί προαιώνιοι ψάλται τών 
κόσμων ήρχισαν νά τονίζουν καί πάλιν όίσματα χαράς.

Καί τό ανθρώπινον ζεύγος, ώραΐον, αρμονικόν, ήγαπημέ 
νον,ύπεΐκον είς τόν προαιώνιον νόμον τής φύσεως,έπολλαπλα- 
σιάσθη καί συνώκισε τάς απείρους εκτάσεις, χωρίς νά υπο
βάλλεται είς πειρασμούς, χωρίς νά ύποπίπτν) είς αμαρτίας, 
χωρίς νά ύπόκειται είς^ποινάς.Καί τοΟτο,διότι ό άργυρος καί 
0 ΧΡυ®ύς καί οί πολύτιμοι λίθοι δέν ήσαν πλέον προϊόντα των 
κατωκημίνων κόσμων, αλλά συνηντώντο μόνον είς τάς ακτί
νας του φωτός, δΓ ού ό Θεός ¿στεφάνωνε καί έζωογόνει τά 
κτίσματά του Οί δ’άνθρωποι οί φέροντες πτέρυγας δέν έμεναν 
πάντοτε καθηλωμένοι είς τήν γήν, άλλ’ ίσταντο άπό καιοοδ 
είς καιρόν είς τά αιθέρια ΰψη, δπου έκοινώνουν μετά του 
Θεοδ, τοδ ύπερτάτου άρχοντος καί δημιουργοδ των.

'ΤπνοδΛτις

Α Λ Η Θ Ι Ν Η  Α Γ Α Π Η
Περπατούσαμε μέ τάς τελευταίας λάμψεις τής ημέρας, 

τά χέρια μας ενωμένα καί χωρίς διόλου νά μιλούμε· ή ψυχή 
μας ήταν βυθισμένη στην ί'δια μελαγχολία.

Ή  Ψυχή ξάφνου έλυσε την σιωπήν.
—  Διηγήσου μου, είπε, ενα λυπητερό παραμύθι, — μά 

τόσο λυπητερό ποδ νά μέ κάμη νά κλάψω, γιατί, μ ’ αυτήν 
την μελαγχολικήν βραδειά θέλω νά δοκιμάσω την εύχαρίστησι 
ποδ δίνουνε τά δάκρυα.

Ξανάπα τότε στην Ψυχήν αύτό τό παραμύθι ποδ θυμό
μουνα καί ποδ νόμισα πως ήταν σύμφωνο μέ δ,τι έπιθυμοδσε:

«Δύο νειοί θαυμάσιοι καί πολύ άπλοι, μία μέοα συναπαν- 
τήθηκαν καί κυτάχτηκαν μέ άμοιβαΐο θαυμασμό. Δέν γνώ
ριζαν διόλου τό κόσμο, οΰτε τής υποκρισίες του, οΰτε τής 

συνήθειές του· γελάσανε ό ένας στόν άλλο καί αγαπη
θήκανε.

Ό  νειός είπε στη νειά. —  Πως σέ λένε;
Τ ’ άποκρίθηκε. —  Θέκλα.
Ή  νειά ’ρώτησε τό νειό: Πώς σέ λένε ;
Τής άποκρίθηκε; Κλέτης.
Ό  Κλέτης είπε τότε στην Θέκλα:
—  Σ ’ αγαπάω πάρα πολύ ! Είσαι τόσο ώμορφη ποδ καμ- 

μιά δέν είναι σάν καί σένα· πόσο μ’ ενθουσιάζουνε τά μά- 

τιά σου ποδ μέσα τους βρίσκω άντανάκλασες τοδ φεγγαριοδ ! 
Πόσο είναι γλυκό τό στόμα σου ποδ μοιάζει σάν τη φράου
λα ! Πώς θαυμάζω τά δόντιά σου ποδ είναι ώμορφότερα άπό 
μαργαριτάρια. Καί βέβαια ή αγαθότητα τής καρδιάς σου 
θά είναι πολύ μεγάλη' οσοι σέ γνώρισαν, πάντα θά σ’ εύλο- 
γοδνε.

Ή  Θέκλα είπε ’ς τόν Κ λέτη  :
—  Μήπως μπορώ καί εγώ νά μη σ’ αγαπήσω ; Ή  ώμορ- 

φιά σου είνε τόση, ποδ κάθε γυναίκα θά σ’ αγαπούσε, ή 
καλοσύνη σου είνε τόση, ποδ σέ κάνει σάν αρνάκι. Καί 
βέβαια σέ κανένα δέν έκανες ποτέ τίποτα κακό· τόσο 
εύγενικιά είνε ή καρδιά σου ποδ ή μεγαλείτερη χαρά της 
είνε νά κάννι σ’ βλους τό καλό. ’Αληθινά μπορώ νά μη σε 
λατρέψω ;

Ό  Κλέτης είπε τότε της Θέκλας :
—  "Αφησε τόν πατέρα σου καί την μητέρα σου καί ακόμη 

τά πολυαγαπητά τ ’άδέλφια σου. Θ ’άφήσω καί εγώ τόν πα
τέρα μου καί τήν μητέρα μου καί τά πολυαγαπητά αδέλφια 
μου. Θά σέ πάω σ’ ένα μέρος ποδ θά βροδμε νέα ζωή. Ποτέ 
δέν θ’ άκούσης πικρά λόγια, μονάχα τά πολύ γλυ/ά καί 
χαϊδευτικά καί τά χείλη ποδ θά φιλοδνε τά δικά σου θά 
είνε τρυφερά σάν τό στοματάκι σου. Ή  άγάπη μας θά είνε 
άδολη καί γλυκειά καί γιά νά διασκεδάζγς, τά χεράκια σου 
θά φαίνουνε τά ώμορφα φορέματα ποδ θά στολιστνίς, καί τά 
ροδχα τά δικά μου. Θά γνέθγς τό μαλλί καί τό λινάρι, καί 
για νά σέ βλέπουνε νά δου^εύγις σάν τής παλγές βασίλισσες, 
τά πουλιά ποδ είνε στά δάση θά τρέξουνε, καί άλλα γιά νά 
σοδ κάνουνε εύχαρίστησι θά ψάλλουνε τά ποειό γλυκά τρα
γούδια τους, καί άλλα θά σοδ δείχνουνε τήνλάμψι που έχουνε 
τα φτερά τους. Η ποταμίδα θά σοδ ψάλλν) τραγούδια τής 
αγάπης, ό κότσιφος θά σφυρίζν) τά ποειό εκλεκτά τραγουδά-
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χια του καί τό παγώνι μέ τέχνη θά σοδ παρουσιάσν) τά  ά- 
τί'αητα πετράδια του, σμαράγδια, τουρκουάζες καί ζαφείρια

’Από τό ξανθό στάρι θά κάνω αλεύρι άσπρο, γιά νά ζυ
μώνουμε τό ψωμί μας. Καί θά μαζεύω τά κεράσια καί τά 
μοδρα καί ολο ς τούς άλλους καρπούς ποδ θά σ’ αρέσουν. Θά 

*όψω ακόμη λεβάντες, μυρτιές, καί δλα τ ’ αγριολούλουδα 
ποδ θά πιθυμήσνίς γιά ν’ αρωματίσω τά  μαλλιά σου.

Κ ’ έτσι ή αύγή θά μας φαίνεται πώς είναι γειτόνισσα μέ 
τή δύσι, καί ή νύχτα ποδ θά συναντιοδνται τά όνείρατά 
μας θά μάς φαίνεται πώς περνάει σάν ονειρο.

Ή  Θέκλα είπε στό Κλέτη'.
—  Πάρε τό χέρι μου καί φέρεμε σ’ αύτό τό τόπο, ποδ τά 

μάτια μου δέ θά βλέπουνε παρά σένα μονάχα, ποδ ή καρ
διά μου δέ θάχγι άλλη φίλη άπό τή  δική σου.

Πήγανε σέ τόπο μακρυνό, μά τόσο μακρυνό ποδ κανείς 
δέν είχε πατήσει ακόμη, οΰτε γ μοίρες των  παλγών χρόνων. 
Θεόρατα δέντρα καί πάντα καταπράσινα τόν στόλιζαν, πο
ταμάκια πολύ καθάρια καί άπό κρύσταλλα τόν πότιζαν καί 

αέρας μυρωμένος καί φωτόλουστος τόν φώτιζε.
"Ενα πρωί ό Κλέτης καί ή Θέκλα κάθονται κοντά σέ μιά 

λ ίμ νη  καί κύτταζαν τό χορό ποδ είχαν αρχίσει πανου άπ’ τα 
βροδλα καί τά νερολούλουδα τά διάφορα έντομα, δταν ή Θέ 
κλα είδε μιά χρυσή πεταλούδα. Τόσο ώμορφη ήταν αύτή ή 
χρυσή πεταλούδα, ποδ ή Θέκλα ποτέ της δέν είχε δεϊ άλλη 
νά τής μοιάζν).

—  "Αχ ! είπε θέλω νά πιάσω αύτή τή πεταλούδα.
—  Ά σ τ η  νά πετάγ καλλίτερα, τής άποκρίθηκε ό Κλέτης.
Μά ή Θέκλα τή ζητοδσε· τότε ό Κ λέτης γιά νά τήν εύ-

χαριστήσνι σηκώθηκε καί άρχισε νά κυνηγάν) τή πεταλούδα, 
έτρεξε, καί κουράστηκε στά χαμένα.

Καταχνιά άκόμη σκέπαζε τή λίμνη καί μέσα σ’ αύτή τή 
καταχνιά ή πεταλούδα χάθηκε. Ο Κλετης την ακολού
θησε καί ως έκεϊ καί χάθηκε καί αύτός.

Ή  Θέκλα ξάφνου άκουσε μιά φωνή, μίά φριχτή φωνή ά- 
πελπισιάς. Φώναξε άμέσως, ξαναφώναξε. μά κανείς δέν τής 
άποκρίθηκε παρά ή ήχώ τής φωνής της. Πήγε τότε με πό
δια τρεμουλιαστά κοντά στή λίμνη, μά δεν είόε τίποτα παρα 
τά σταχτόμαβρα σύγνεφα νά φεύγουνε σιγα-σιγα, σδν νεράι
δες δταν πρωτοξυπνανε.

Ή  Θέκλα άρχισε τότε νά βογκά'/) καί νά κλαίνι τόσο πολύ 
ποδ οποίος τήν άκουγε, ραγίζουνταν η καρδια του* εκλαιγε 
πολλές ωρες έτσι.

Ό τα ν  πέρασε πειά ή καταχνιά καί ή λίμνη εγεινε  καθά
ρια σάν ασημένιος καθρέφτης, ή Θέκλα πήγε παλι κοντά 
γιά νά καλοκυττάζν) τά ήσυχα νερά- μά δεν είδε τίποτα 

άλλο άπό τήν εικόνα τοδ γαλάζιου ούρανοδ.
Ή  Θέκλα έζησε καταλυπημένη. Γλήγορα— γληγορα τα 

ξανθά μαλλιά της γείνανε κάτασπρα, καί τό προσωπακι της 

γέμισε ζαρωματιές.
Ό π ω ς  άλλοτε έ">αμπε άπό νειάτα, έτσι τώρα φαίνονταν 

ρημαγμένη άπό τά χρόνια.
Σκυμένη καί λυπημένη πήγ«ινε πάντα άναμεσα στους α 

γρούς, ά διάφορη μέ τά λούλουδα άν κ.αι αυτα ητον λυπ η
μένα, κουφή στά στραγούδια τών πουλιών άν και ψαλλανε 
λυπητερά, χωρίς διόλου νά βλεπγ τήν ωμορφια τοδ τοπου 
ποδ περνούσε άν καί ήτον θαυμάσιος.

Πάντα τά μάτια της φαίνονταν σάν ν’ άκολουθοδσαν μιά 

άσάλεφτη εικόνα καί τά αύτ,ιά της νάκουγανε μιά μυστική 

φωνή*
Ή  θέκ λ α  στάθηκε μιά βραδειά κοντά στή λίμνη ποδ τ ’ 

άγεράκι έπαιζε μέ τά καθάρια νερά της.
Είδε τότε νάρχεται κοντά της ενα φάντασμα ντυμένο 

μέ κάτασπρα καί τό φάντασμα αύτό τής είπε :
—  Είμαι ’κείνος που σ’ άγάπησε τόσο πολύ καί ποδ δέν 

μπορεί νά ύποφέρτ) μακρυά σου.
Ή  Θέκλα γεμάτη άπό συγκίνησι τοδ είπε άμέσως:
— Μακρυά σου είμαι πολύ, πολύ δυστυχισμένη, ή ζωη είνε 

βαρυά γιά μένα σάν μυλόπετρα. Γιά μένα δέν είνε πειά εύ- 
τυχία άλλη παρά μέ τή φα/τασία νά σ’ έχω κοντά μου, ά

γάπη μου.
Τό φάντασμα τότε τής άποκρίθηκε.
— Χάνουμε νά σέ περιμένω, μονάχα σύ θά μοδ ξαναδώ- 

σγ,ς τήν εύτυχία.
Καί χωρίς νά τήν περιμένν) έφυγε περνώντας πάνου άπό τά 

βροδλα καί τά νερολούλουδα σδν μιά σκιά.
Ή  Θέκλα θέλησε νά κρατήσϊ] τ ’ άγαπημένο φάντασμα- 

προχώρησε μέσα στήν καταχνιά καί χάθηκε καί αύτή-
Έ π ειτ α  άπό λιγάκι άκούστηκε μέσα άπ’ τά  ήσυχα νερά 

τής λίμνης χαρούμενος ήχος καμπάνας. Καί σήμερα άκόμη 
’κείνος ποδ πάει κοντά στή λίμνη, άμα άρχίσν) νά βραδιάζη, 
άκούει τή χαρούμενη αύ'ή αρμονία άπό τούς ήχους τής καμ
πάνας καί νομίζει πώς κόσμος φανταστικός είνε ’κεϊ κάτου 
καί γιορτάζει τούς γάμους δυό ποδ άγαπήθηκαν άληθινά».

Ή  Ψυχή κατασαγηνευμένη καί μέ τά μάτια λαμπερά σάν 
κάρβουνα, είπε ; —  ΤΩ ! βέβαια άλλη ζωή θά είνε, ποδ θ’ 
άνθέξγ ή μεγάλη καί άθάνατη άγάπη εκείνη, ποδ οΰτε ό θά
νατος δέν μπορεί νά χαλάσ-/)· δέν νομίζεις καί σύ έτσι ; Πές 
μου πώς αύτός ό παράδεισος υπάρχει ;

—  Μήπως τό ξέρω ; Μά τί μάς μέλλει, άφόδ ή φαντασία 
μας μπορεί νά κάνγ ?να τέτοιο παράδεισο καί μέσα f ’ αύτόν 
νά ζοδμε· ας χαροδμε μ’αύτόν χωρίς,νά συλλογιζώμαστε πώς 
μπορούμε νά τόν χάσουμε.

(Ά π ό  τή Ψυχή του Jacques Daurelle).
Ε ΐρ ή νη  Χικολα ΐδου

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΕΝ ΤΗι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑι

Α'.

Ή  δόξα, δι’ ής ό Θεός έπλήρωσε τόν άνθρωπον έν τγ  δη 
μιουργία του, είναι μεγάλη. Τόν έπλασεν εύγενή, γενναιον καί 
αγνόν, τόν έπλασε δυνατόν καί άνδρεΐον, ηγεμόνα τών κτι- 

σμάτων καί βασιλέα.
’Αλλά κατά τήν πρώτην ημέραν, ό βασιλεύς ουτος τής 

φύσεως εύρίσκετο μόνος καί σιωπηλός έντός τής εύρυτάτης 
Ιπικρατείας του, ως έντός έρήμου· μόνος, χωρίς νά δύναται 
νά συνομιλίί μετά τίνος όμοιου του, άνευ άδελφικής αισθη
μάτων άνακοινώσεως, άνευ άμοιβαίας βοήθειας, άνευ έλπίδος 
απογόνων, μή γνωρίζων είς τίνα νά μεταβιβάζϊ] έν τω  μ έλ-  
λοντι καί μετά τίνος νά μερίζηται έν τφ  παρόντι τήν δόξαν 
καί τάς εύτυχίας, άς έλαβε παρά τοδ δημιουργού, οΰτε είς
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τίνα νά έμπιστευθή τά αισθήματα της προς τον Θεδν άγά- 

πης του.
Καί λοιπόν ! Ό  Θεός έγνω ότι η έρημία αυτή ουδόλως 

ήτο άξια του πνεύματός του καί της καρδίας του.
"Αλλως τε δέ ό άνθρωπος είχε πλασθή ουτως’ωστε, ατελής 

ων έν τή προσωπικότητι αύτοΰ δεν ήρκεΐτο εις εαυτόν, ορθό~ 
τερον δ’ είπεΐν ειχε πλασθή ούτως, ώστε ουτε αί συνδιαλέ
ξεις του μετά των αγγέλων, πλασμάτων άνωτέρων καί άνο- 
μοίων αύτω, ουτε καί αί μ ετ ’ αύτοΰ, του Θεοΰ συνεντεύξεις 
του ύπδ τάς σκιάς τής Έ δ έ μ ,  οπού ό Θεός έδεικνύετο τόσον 
πατρικός καί οικείος πρός αυτόν, δέν τώ ήσαν επαρκείς. Τω 
έλειπεν εν έτερον εγώ, δν τι ομοιον αύτω, οπερ δέν θά ■?)το 
αυτός ό ΐ'διος. "Ον τ ι ,  οπερ θά συνεπλήρου αύτόν καί θά τω 
ήτο γλυκύς σύντροφος, ένταυτω δέ βοηθός καί στήριγμα.

‘Υπήρχεν έκεΐ έπχισθητή τις ανάγκη πρός συμπλήρωσιν 
τής φύσεώς του· απέναντι της μονήρους αύτοΰ ευδαιμονίας θά 
ύφίστατο άτέλειά τις εις την υπαρξίν του, οδύνη τις έν τω 
βίω του, εάν ό Θεός ήθελεν έγκαταλείψει αύτόν έν ταύτγ 
τή  απομονώσει του. Διά τούτο, γνωρίζων κατά βάθος ό Θεός 
την ψυχήν ταύτην του ανθρώπου, τόν όποιον έπλασεν, είπεν: 
«Ού καλόν είναι τόν άνθρωπον μόνον· ποιησωμεν αύτω βοη
θόν κατ’ αύτόν». Άπεφάσισε νά δώσγι εις τόν έρημίτην έκεΐ- 
νον σύντροφον.

Καί ήδη ποιον είνε τοΰτο τό νέον πλάσμα, οπερ αί'φνης 
έμφανίζεται έπί τής σκηνής τής δημιουργίας, ποία είνε αΰτη 
ή Εύα, ήν ό άνθρωπος περιέμενε ; Ποία ήτο ή συμπλήρωσις 
καί τελειοποίησις αΰτη τής ύπάρξεώς του, ή γλυκύτης καί 
τό θέλγητρον του βίου του ; Καί πως έπλάσθη ; Έπλάσθη 
ως ό άνήο, μετά βαθεΐαν σκέψιν τής θείας σοφίας, δυνάμεως 
καί αγάπης ;

«Ποιησωμεν αύτω βοηθόν».
*Η αλήθεια, ή καλλονή, καί ή άγαθότης θά ήνε τό κάλ

λος καί αίγλη του νέου τούτου πλάσματος, μ ε τ ’ ίδιαζόντων 
καί έξοχων προνομίων.

Ή  ψυχή τής γυναικός ύπήρξεν’έπίσης έ'μπνευσις του θείου 
έμφυσήματος, πλασθεΐσα κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν του Θεοΰ, 
ως ή του άνδρός, έλευθέρα, νοήμων, ένεργός, γενναία.

’Αλλά πρέπει νά παρατηρήσωμεν, *δτι τό σώμά της δέν 
έπλάσθη ως τό του Ά δ ά μ , έξ άκατεργάστου πηλοΰ. Ό χ ι ,  
δέν παρήχθη έκ του κόλπου τής γής, άλλ’ έκ τοΰ κόλπου του 
άνδρός, έξ αύτής τής ούσίας του άνδρός, έν τω μυστηριώδει 
έκείνω ΰπνω, περί ού λαλεΐ ή Γραφή.

Ή  ιστορία του γεγονότος τούτου είνε έξοχος.

"Εκ τίνος' περισσεύοντας όστοΰ του άνδρός ό Θεός μετά 
παντοδυνάμου χειρός επλασεν, έμόρφωσε καί ωκοδόμησεν 
έκείνην, ήτις ώφειλε νά ήνε ή σύντροφος του άνδρός, καί βα
σίλισσα ούσα νά μετέχη έπίσης πάντων των άγαθών του 
κράτους του σύμπαντος.

'Ωχοδόρησε.  ’Ιδού διά τίνος παραδόξου έκφράσεως ό Πλά
στης ήθέλησε νά δείξή εις ημάς έν τω νέω τούτω άριστουρ- 
γήματι τής άγαθότητος καί αγάπης του, μεγαλοπρεπές τι, 
τέλειον καί θαυμάσιον οικοδόμημα, έν ω ηύδόκησε νά έπι- 
δαψιλεύσγ εύγένειαν, χάρον, αγνότητα, κοσμιότητα καί άπα- 
σαν την γλυκύτητα, άπαν τό θέλγητρον των θαυμασίων 
αναλογιών, άς έξοχος καλλιτέχνης ήδύνατο νά δώσγ εις τό

ωραιοτεοον των έργων του.
Οΰτως, δτε ό Θεός παρουσίασεν εις τόν άνθρωπον τήν 

σύντροφον ταύτην, ό άνήο έξαλλος εκ τής χαράς καί του 
θαυμασμού άνέκραξε : Τοντο r ü r  όστοΰυ έχ r á r  όστεω ν μου  
xal σ ά ρ ζ  έχ τής σαρχόζ μ ο ν  αΰτη χΛηθήσεται γυνη δ η  έχ 
τοΰ árdpbc; avrrjc έΑήφθη αϋ τη ν .  Οί βραχείς άλλά θεόπνευ
στοι ούτοι λόγοι καθιέρωσαν άπαξ διά παντός τήν ενότητα, 
τήν πίστιν, τήν τρυφερότητα, τό θρησκευτικόν σέβας καί τόν 
φυσικόν καί άναγκαΐον νόμον τής συζυγικής ένώσεως καί ώ- 
ρισαν δ,τι έπρεπε διά παντός νά διαμένν] βαθύ, ένδόμυχον, 
ιερόν καί άδιάροηκτον έν τή μεταξύ άνδρός καί γυναικός 
συμβιώσει.

Οΰτως έγεννήθη ή Εύ'α καί οΰτως έδόθη εις τόν Ά δ ά μ . 
Πλασθεΐσα διά τής λεπτής έκείνης ένεργείας του Θεοΰ καί 
παραχθεΐσα έκ φύσεως καί σώματος, οπερ είχεν ή'δη έξέλθει 
των χειρών του Δημιουργού, ώφειλε νά έχή, ώς έκ τής εύγε — 
νεστέρας αύτής καταγωγής, όλιγωτέραν τάσιν, ή ό άνήρ, εις 
τάς ύλικάς απολαύσεις καί περισσοτέραν εύκολίαν εις τό νά 
αίσθάνηται βαθέως τήν καταγωγήν της καί ν’ άνυψοΰται 
πρός τό ιδανικόν καί άπειρον. Όμοια πρός τόν άνδρα, άλλ’ 
έπίσης διάφορος, έχει μ ετ’ αύτοΰ κοινά γνωρίσματα, άλλ’ 
έχει συγχρόνως χαρακτηριστικά καί φυσιογνωμίαν ιδίαν, ή'τις 
τήν διακρίνει. Λεπτοφυής καί πλούσια ή γυναικεία αΰτη φύ- 

σις, ή τόσον άσθενής, κατά βάθος τόσον ένεργητική, έχει 
μετά του άνδρός καταπληκτικάς άντιθέσεις, άλλ’ έχει έπί
σης έν τγ διαφορά των ιδιοτήτων καί των δώρων θαυμασίας 

υπερτερήσεις.
Έξωτερικώς κέκτηται προσόν τι γλυκύτερον τοΰ άνδρός, 

εύκαμ.πτότερον, εύστροφωτερον, χαριέστερον, έλαφρότητά 
Ttva κατά τό βάδισμα τοιαύτην, ώττε μόλις έγγίζει τήν 
γήν, άξιοπρέπειάν τινα καί μεγαλεΐον κατά τό παράστημα, 
δι’ ών εύκολώτεοον δύναται να ύψοΰται μάλλον πρός τόν 
ούρανόν, κάλλος λεπτότερον καί περιπαθεστερον, άλλ’ έξ 
έναντίας όλιγωτέραν ίσχύν· είνε δέ τό κάλλος της θελκτικώ- 
τέρον, διότι αύτό άκριβώς είνε τό άντιστάθμισμα τής άδυ- 
ναμίας αύτής, έξ ής άντλεϊ συχνάκις τήν μεγίστην της δύ- 

ναμιν.
Ά λ λ ά  φευ ! Είνε τοιαύτη ή άδυναμία τής γυναικός, ώστε 

ένίοτε τό πήν καταστρέφεται έν τγ  εύθραύστω ταύτγ φύσει. 
Καί πόσον ό άνήρ κατεχράσθη τής τοιαύτης αδυναμίας ! 
Γνωρίζομεν έν τγ  ύπερμέτρω άποτυφλώσει τής άσεβείας των 
έθνικών, πώς τό έξοχον τοΰτο καί γλυκύ πλάσμα κατέστη 
τοσοΰτον ταπεινόν, τοσοΰτον ούτιδανόν πράγμα, ώστε μετά 
πολυαρίθμων αιώνων εξευτελιστικήν δουλείαν υπήρξε τέλος 
άνάγκη μιάς θείας άποκαλύψεως, ενός Ίησοΰ Χρίστου, υίοΟ 
του Θεοϋ, μιάς Παρθένου Θεομήτορος έπί τής γής καί ενός 
Σταυροΰ, ίνα άνυψώσωσιν αύτήν καί διδάξωσιν έκ νέου τό 
άνθρώπινον γένος, έν τίνι τιμή καί άξία είχε πλασθή έν 
άρχγ τής δημιουργίας ή σύζυγος, ή αδελφή, ή θυγάτηρ καί 

ή μήτηρ του άνθρώπου.
(Κατα το γαλλικόν) Μερόπη Μαρίνου
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ANATOLE FRANCE
A'.

Μία έκ τών προσφιλεστέρωι σκέψεων του Montaigne είναι 
τό οτι δέν δυνάμεθα έπί ούδενός άντικειμέ ου νά έχωμεν βε- 
βαίαν γνώμην, άφοϋ ούδέν μένει άμετάβλητον, ού'τε τά 
πράγματα, ούτε τά πνεύματα καί δτι άμφότερα φέρονται εις 
άδιάλειπτον μεταβολήν. Μεταβλητοί ήμεΐς, παρακολουθοΰ- 

' μεν τόν πάντοτε μεταβαλλόμενον κόσμον. ’Ιδού διατί δια- 
τρέχομεν τόν κίνδυνον νά μή υάς άοέσκγ σήμερον, δ,τι μάς 
ήρεσε χθές, έστω καί έάν τοϋτο ούδεμίαν ύπέστη μεταβολήν, 
ήν δμως άπό χθές έως σήμερον ένδεχόμενον νά ύπέστη τό 
πνεδμά μας.

Κρίνομεν έν τούτοις καλόν δ,τι άγαπώμεν, μέ τήν διαφο
ράν δτι άλλοι άγαποΰν πάντοτε τά ίδια πράγυ,ατα,^νω άλ
λοι μεταβάλλουν συ.εχώς τό άντικείμενον τών συμπαθειών 
των. Άφοϋ λοιπόν τά πράγματα έ/ojv οΰτως καί άφοϋ ά- 
κόμη τά πάντα είναι ματαιότης, δς άγαπώμεν τά βιβλία, 
τά όποια μας άρέτουν, χωρίς νά μάς μέλγ, έ<ν άρέσουν ή 
δχΐ εις τούς άλλους καί δς πχρκκολουθουμεν τούς συγγρα
φείς, οί- όποιοι μάς τέρπουν, άδιάφορον έάν ή κριτική έπιδο- 
κιμάζγ ή όχι τήν Φιλολογικήν έργασιαν των.

Εις έκ τών μάλλον συμπαθ;στέρων μου συγγραφέων είναι 
καί ό κ. Anatole F ia n c e ,  του όποιου ή πλούσια διάνοια 
παρηγαγεν άφθί.ον καί ώραίαν πνευματικήν συγκομιδήν, ήν 
διακρίνει σπχνίχ καί πρωτοφανής αίσθηματικότης.

Πώς ή διά/οιχ αυτή διεπλάσ'ΐη οΰτω καί βαθμηδόν έπλου- 
τίσθη μάς τό μανθάνουν τά έ'ργα αύτά του συμπαθούς συγ- 
γραφέως.

Συμπεραίνω ό-ι θά έγεννήθη εις παλαιάν τινα οικίαν τής 
συνοικίας τών παλαιοβιβλιοπωλών. Παιδί προώρου άναπτύ- 
ξεως, νευρικόν, άσθενές, χαίδευμένον, ήγάπησεν ένω.ίτατα 
τάς εικόνας καί τά βιβλία, πριν ή ακόμη oívxt εις κατάστα- 
σιν να τά φυλλομετρή καν.

Ένωρίτατα συνείθισε νά παοατηρή τά διάφορα άν-ικεί- 
μενα, τά σχήματα, τάς γραμμά; καί τά χνώματά των, νά 
αισθάνεται τό κάλλος καί τήν πλασ ικότητα τών παλαιών 

πραγμάτων καί νά ένδιαφέρεται διά τό παρελθόν Τό μ,ικρόν 
εκείνο παιδάκι έγεννήθη υιός τής ιστορίας καί τής πολυ- 
μαθείας.

Ό  πατήρ του παιδιού αύτοΰ υπήρξε βεβαίως άγνός καί 
σοβαρός άνθρωπος, ένταυτω δέ καί χαρακτήρος άναλυτικοΰ. 
Ή  μητέρα του υπήρξε γλυκεία, καλή, λεπτή καί έξόχως 

. στοργική.
Καί τό παιδί βραδύτερον έφερε τήν σφραγίδα του πατρός 

καί τής μητρός του.
Καί διά τοΰτο έξηγών, τόν Όμηρον καί τούς τραγικούς 

ποιητάς τής άρχαίας Ελλάδος, έφρικία φρίκην ίεοάν καί 
έζησε τήν ζωήν του καί γσθάνθη ώς έκεΐνοι τό πλαστικόν 
κάλλος καί ένόησε τήν μαγείαν τών λέξεων καί ήγάπησε 
τών φράσεων τήν αρμονίαν καί διά τόν γλυκύν ήχον των καί 
διά τάς εικόνας, δς παοίστων εις τήν εΰφλεκτον φαντα
σίαν του.

Τά παιδικά του έτη διέρρευσαν εις έκκλησιαστικόν τι σχο- 
λεΐον πρός μεγάλην του ωφέλειαν, διότι ή ψυχή του διεμορ- 
φώθη γλυκυτέρα καί τρυφερωτέρα. Καί έπειτα διήλθε τά 
νεανικά του έτη πτωχός, στερούμενος όλων, μέ έρωτας άνοή- 
τους, μέ πόθους υπερβολικούς, μέ έμ.πνεύσεις παραλόγους, 
με άπογοητεύσεις, μέ πικρίας. -‘Υ πέστη έναλλάξ φανταστι
κούς καί πραγματικούς πόνους, ώς συμβαίνει εις ολας τάς 
ευαίσθητους ψυχάς καί έξήλθε τής μακράς ταύτης πάλης 
γλυκύτερος καί έπιεικέστερσς καί πρός τού; άνθοώπους καί 
προς τήν ζωήν. Μετά ταϋτα εΐσήχθη εις τόν κύκλον τών παρ- 

νασσεων, οπου συνεπλήρωσε τάς γνώσεις του πρός τήν λα
τρείαν τοΰ πλαστικού κάλλους.

’Έμαθε νά βλέπν) καλλίτερα καί νά άπολαμβάνν) τελειό- 
τερον τάς γραμμάς καί τά σχήματα. Καί μ ε τ ’ άλλων νέων 
έπελήφθη τής τέχνης του νά έφευρίσκν) ώραίας λέξεις πρός 
παράστασιν ώραίων εικόνων. Συγχρόνως έμυεΐτο εις τά μυ
στήρια πάσης νεωτέρας φιλοσοφίας. Οί πρώτοι του στίχοι 
ένθυμίζουν τόν Λουκρήτιον άναγεννηθέντα, τόν Darw in καί 
τόν Leconte  de Lisle.

Ύπήρξεν έπίσης είς έκ τών φανατικότερων νεοελληνι
στών. Η ενθουσιώδης άγάπη τής ζωής, τής θρησκείας καί 
τής ελληνικής καλλονής ύπήρξεν έν τών σημαν*ικωτέρων αι
σθημάτων τής τελευταίας ποιητικής γενεάς. Καί ένώ ό R e 

nan συνέγραφε καί παρηκολούθει τήν έξέλιξιν τής ιστορίας 
τών άρχών τοΰ χριστιανισμού, ό Anatole F ra n c e  έγραφε 
τούς Κορινθιακούς Γάμους.

Καί ώφειλε νά τούς γράψν). διότι ή έμφάνισις του Χρι
στιανισμού άποτελεΐ διά τού; λαού; τής Δύσεω; τόν δεσμόν 
τοΰ μεγάλου δράμ,ατος τής άνθρωπότητος.

Πνεύματά τινα έθεώρησαν τό συμβεβηκός τοδτο ώς μεγά
λην συμφοράν, δι’ έμέ όμως ψυχή πλούσια καί έντελώς άν · 
θρωπίνη ώφειλε νά είναι είδω'Όλάτρις καί χριστιανική συγ
χρόνως. Καί τήν ψυχήν αύτήν ευρίσκει τις είς τό ώραϊον 
αύτό ποίημα τών Κορινθιακών Γάμων, τό όποιον έμκνεν Ιν 
άγνωστον σχεδόν αριστούργημα. Είς αύτό ευρίσκει τις ζωη- 
ροτάτην άντίληψιν τής ιστορίας καί ύπερτάτην δόσιν συμπά
θειας. Είναι δ ’ άμφίβολον έάν ήδυνήθη τις νά έκφράσγ ίσχυ- 
ρότερον τήν νηπιώδη κατάστασιν τών ψυχών, αί όποΐαι λα
τρεύουν τήν έπίγειον ζωήν χωρίς διά τοΰτο νά θορυβοΰνται 
πρό τής άποθεώσεως τής φύσεως, άλλ’ οΰτε πρό τής μυστη
ριώδους άβεβαιότητος, έξ ής έγεννήθη ή νέα θρησκεία.

Ά λ λ '  ό Anatole F ra n c e  ήγάπησεν ιδία τάς ώραίας αμαρ
τωλάς τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου αίώνος τοΰ Ρωμαΐκοΰ 
κράτους, τάς έξηντλημένα; έκ τών ηδονών, τών ότοίων ή 
ψυχή, έπιζητοΰσα άγνώστους συγκινήσεις, άνεζήτει έν τί! Α 
νατολή τήν αγάπην θεών μελαγχολικών, τήν λατρείαν τρα
γικών θρησκευμάτων.

Καί ήμεΐς μ ε τ ’ έκείνου άγαπώμεν τάς αμαρτωλάς αύτάς 
καί διότι ή θρησκεία τοΰ Χριστοΰ τάς έπαρηγόρησε καί τάς 
παρηγορεΐ άκόμη καί διότι ή θρησκεία αύτή έξακολουθεΐ νά 
έμπνέή καί είς τούς μή πιστεύοντας άκόμη τρυφερήν καί άκα- 
τάβλητον στοργήν. Αισθανόμεθα είς τό Εύαγγέλιον, άγνοώ 
όποιον βαθύ, όποιον μυστηριώδες γόητρον. Τό άγαπώμεν διά 
τήν ιστορίαν τής Σαμαρείτιδος καί τής Μαρίας τής Μχγδα- 
ληνής, διότι otvxt τό πρώτον βιβλίον, τό άποπνέον καλοσύνην,
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οίκτον, συμπάθειαν διά τους πλανωμένους εις την ζωήν, αί
σθημα παγκοσμίου πόνου καί σχεδόν άνευθύνου τ ί  ν αμαρ
τωλών. Καί ακόμη άπολαμβάνομεν μ ετ ’ ευχάριστητεως το 
βιβλίον τοΰτο, το παράδοξον, το διδάσκον ημάς διά τρόπου 
τόσον έτεοοδόξου. *Η περιέργεια τών θρησκειών, ήτις αποτε
λεί διά τον αίώνα τούτον εν έκ των αρίστων καί (/.άλλον δια
κεκριμένων αίσθ/,μάτων μας συνεκΕησε τον Anatole F ran ce  

υπέρ πάντα άλλον καί του ένέπνευσεν έργα ΰπερτάτης δυνά 
μεως. Καί έκ των έργων του προκύπτει η έντύπωσις οτι ή 
ζωή είναι ό'νειρον καί δτι ό Θεός, ό γνωοίζων δτι είναι το δ- 
νειρον δλοιν, θά άπολαμβάνγ άπληστωι την ύπεοτάτην ταύ- 
την εύχαρίστησιν.

* 0  Anatole F ra n c e  διά των ηρώων τοϋ φιλολογικού έργου 
του βλέπει τον κόσμον καί καταπλησσεται ως οι άπείοως μι
κροί, άλλα δεν επανέρχεται είς την κατάπληξίν του η διερ- 
χόμενος δι’ δλων των σοφών καί φιλοσόφων, άφου άντιληφθή 
τον κόσμον ως σύνολον φαινομένων ανεξηγητών, απαράλλα
κτα μέ το αίσθημα τών παιδιών, άλλα διά λόγων καί περι
στροφών, τάς οποίας τά παιδιά δεν έννοοϋν. Είς ήοως του ό 
Sylvestre Bonnard λέγει που : Λεν υ π ά ρ χ ε ι  δ ι εμε ε ίς  τόν  
κόσμον τ ίποτε  ά λ λ ο  ή λύζεις ,  τόσον  ε ίμ α ι  φιλόλογος. *Ε κ α 
στοι: χάμνει τά δνειρόν του τής ζωής ώς τό επ ιθυμεί.  Έ γ ω  
ονειρεύομαι είς  τήν βιβλιοθήκην μου.  ’Αλλά τό είς την βι
βλιοθήκην γινόμενον δνειρον, αν καί πλουτιζόμενον μέ τά 
όνειρα πολλών άλλων, δεν παύει διά τοΰτο νά είναι προσω
πικόν Διά τοΰτο αί διηγήσεις του Anatole F ran ce  είναι προ 
παντός διηγήσεις μεγάλου σοφού, καί ί'σως ό ορισμός τον θά 
ήτο ακριβής ώς σοφοϋ καί τρυφεροΰ ούμοριστου, λατρευ'οντος 
τό άρχαιον κάλλος, προϊόν άγνόν καί άδολον τής μεγάλης 
Ελληνικές καί Λατινικές παραδόσεως. Τά  βιβλία του 
Anatole F ran ce  είναι έξ εκείνων, τά  όποια θά έφιλοδόξουν 
νά είχον γράψει εγώ ό ίδιος. Τά εννοώ καί τά  αισθάνομαι 
άπολύτως, άλλά τά άγαπώ τόσον, ώστε νά μη δύναμαι νά 

τά αναλύω άνευ ανησυχίας.
( Έ κ τ ω ν  του Ju le s  L em aître) ’ Ελένη Γεωργιάδου.

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ TOT ΕΡ ΝΕΣΤ Ο Τ  PE N A N
Θά σας μεταδώσω οσον τό δυνατόν πιστότερον έν άνέκδο- 

τον, μίαν ιστορίαν, ήν ό Έρνέστος Ρενάν είχε διηγηθή είς 
κύκλον λογίων φίλων του, χωρίς βεβαίως νά δυνηθώ νά απο
δώσω τόν τόνον, τάς χειρονομίας, την φυσικήν αφέλειαν 
τοϋ μεγάλου φιλοσόφου.

«Ή μνν, λέγει, είς εν ταξείδι μου άνά την Συρίαν."Εμαθα 
δτι είς έν μοναστήρι εύρίσκετο καλογραϊά τις, ητις εκαμνε 
θαύματα. Είχεν ιδίως έκτακτον ειδικότητα διά τους εξορ- 
κισμούς. Έ ζη τη τα  νά την ίδω, διότι η θαυματουργία μέ 
ενδιέφερε πάντοτε είς μέγαν βαθμόν.

«Μέ ¿παρουσίασαν είς την εύτεβη εκείνην γυναίκα, ώς ά- 
σθενή κυριευόμενον άπό λεγεώνα πονηρών πνευμάτων. "Εσπευ- 
σεν άμέσως νά μέ έξορκίσγι μέ τόν έπισημότερον τρόπον καί 
εννοεί αι δτι ό έξορκισμός της έπ·.ασε.

«ΤΗτο πολύ εύμορφη καί είχε τό υφος γυναικός έντελώς 
αγίας. ’Αγνοώ μέχρι τίνος σημείου έφθανε πραγματικώς η 
έξορκισ ικη τις δύναμις, άλλά παρετήοησζ δτι είς τάς αί- 
θούσας, εις άς είσηρχετο, συναπεκόμιξε θαυμάσιον άρωμα καί

ευωδία θυμιαμάτων διεχύνετο άμέσως περί αύτήν καί δλη ή 
άτμόσφαιρα ήρωριατίζετο χωρίς ούίαμοΰ νά καίηται λιβανω· 
τός, ά λ λ ’ ού'τε θυμιατήρια νά μυρίζουν τόν άέρα. Έ  άρω- 
ματικη αυτη ίδιότης τής άγιας γυναικός μέ κατέθελξε καί 
μου υπενθύμιζε την ’Ελισάβετ τής Ουγγαρίας καί τά μυρι- 
σμένα νεκρά σώματα τών αγίων παρθένων, τά άποπνέοντα 
τό άγνόν άρωμα τής άθωότητος, τών παρθένων τών χρυσών 
του μεσαίωνο; παραδόσεων.

« ’Αλλά μετά τινα έτη, δέν είξεύρ-υ πω; καί συνεπεία τ ί .  
νων περιστάσεων,τό μοναστήρι εκείνο κατηδαφίσθη καί άνε- 
κάλυψαν μέσα είς τούς τοίχους ολόκληρον σύστημα άγωγών, 
όμοιων πρός τά τών συγχρόνων calorifères. Τά άρώματα 
προετοιμαζόμενα εις τό υπόγειον τοϋ μοναστηριού διωχετεύ- 
οντο ουτω εις τάς αίθούσας, είς άς ένεφανίζετο ή ώραία θαυ
ματουργός.

α ’Η άνακάλυψις αυτη μέ άπηλπισεν».
Καί ό μέγας ίδεολόγος προσέθηκε : «Μη κατεδαφίζωμέν 

ποτε. Τά ερείπια άποκαλύπτουν τούς σωλήνας, οίτινες διο
χετεύουν τόν λιβανωτόν».

Δέν είναι συμβολική ή άφηγησις αύτη καί δέν δυνάμεθα 
νά άντλησωμεν έξ αύτής μαθήματα διά την ευτυχίαν μας;

(Κατά το γαλλικόν). Μαριάνθη Παπαηλιοπβύλου

ΤΟ ΟΙ ΚΟΚ Τ Ρ Ε Ι Ο
Τό οίκοκυρε^ είναι ή ιστορία τής καθημερινής ζωής, ή ι

στορία τή ;  ιδιωτικής ζωής τών άτόμων, τής τέχνης τής οι
κιακής διευθύνσεως. Είναι επιστήμη, ήν αί μάμμαι μας κα- 
τεΐχον είς βαθμόν δψιστον καί οητις ώφειλε νά άποτελή μέ
ρος άναπόσπαστον τής γυναικείας άγωγής, διότι ή τέχνη 
τής οικιακής διοικησεως διδάσκεται, ώς διδάσκονται τά 
γράμματα, ώ; διδάσκονται αΐ καλαί τέχναι.

Το οίκοκυρειό είναι έπιστημη σύνθετος, ητις απαιτεί ποι
κίλας καί πολυειδεΐς γνώσεις,ώς τήν τής θρεπτικής άξίας τών 
τροφών, τήν τής ποιότητος αύτών, τήν τής καταλλήλου χρή- 
σεως, τήν τής καθημερινής υγιεινής, τήν τής οικιακής οικο
νομίας, τήν τοΰ προϋπολογισμού έν σχέσει πρός τάς εισπρά
ξεις καί τόσα άλλα, τών οποίων δέν υπάρχει άριθμός.

Τό ζήτημα τ ή ;  διατροφής είναι έκ τών κυριωτάτων, διότι 
τρώγομεν καθ' έκάστην καί πολλάκις τής ημέρας. Ή  δα
πάνη πρός διατροφήν είναι συνεχής, άδιάκοπος καί δέν υ
πάρχει οικονομία μεγαλητέρα καί μάλλον ουσιώδης τής προ- 
κυπτούσης έκ τής καλής Ικλογής καί έκ τής καταλλήλου 
καί έπικαίριυ χρήσεως τών θρεπτικών ουσιών.

Τό ζήτημα τής διατροφής, αυτή ή υγιής συντήρησις τής 
οικογένειας, έξαρτάται έκ τοΰ μαγειρείου.Διά τοΰτο ή διδα
σκαλία τής μαγειρικής οφείλει νά είναι ριζική, πρακτική καί 
θεμελιώδης· οφείλει νά στηρίζεται έπί ώρισμένων θ ετ ικώ ν  

γνώσεων καί δ'χι έπί τής μνχανικής κατασκευής ολίγων έδε- 
σμάτων καί ζυμαρικών, τ ά  όποια φέρουν ώς μοναδικά έφόδι* 
αί πλεΐσται νεάνιδες, αί προοριζόμεναι διά τό'μέγα έργου 
τής οίκοδεσποίνης.

Κατά τόν Brillât Savarin γεννάταί τις ζαχαροπλάστης 
άλλά μορφώνεται μάγειρος. Καί είναι απόλυτος άνάγκη τής 
τοιαύτης μορφώσεως, διότι δι’ άτελοΰς μαγειρικής ό στόμα
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χος έζασθενεΐ καί καταστρέφεται, ό νοΰς καταπονείται, καί 
αί διάφοροι άσθενειαι κυοφοροΰνται. ’Ενώ καλή μαγειοική το- 
Μύνει τήν ορεξιν, ήτις άποτελεΐ τήν πρώτην άνάγκην τής δια- 
τηρήσεως τής υγείας καί υπερτάτην άπόλαυσιν, ο-αν δύνα 
τ*ί τις να τήν ικανοποίηση. Έ π ε ιτ α  ή καλή μαγειοική στοι
χίζει όλιγώτεοον άκριβά τής κακής, διότι ούδέν έξ αύτής πε
ρισσεύει, ούδεν ρίπτεται, άλλά τά πάντα χρησιμοποιοΰνται. 
Πολλαι γυναίκες θεωροΰν καύχημα τήν παντελή άγνοιάν ~ων 
είς τής γαστρονομικής τέχνης τά μυστήρια Κα όμως τοΰτο εί
ναι στοιχειώδης έλλειψις τής γυναικείας άνατροφής, ήτις ύπο 
σκάπτει λάθρα τήν οικογενειακήν εύδαιμονίαν.

Ιδου διατι επιβάλλεται η μετα τήν άποπεράτωσιν τής έγ- 
κυκίοπαιδικής παιδεύσεως τής κόρης επίδοσις αύτής είς πρα 
κτικήν μόρφωσιν καί διατί ή έδώ ίδρυσις τής έπί τής όδοΰ 
Νίκης Οικοκυρικής καί Επαγγελματικής σχολής άναπληοοΐ 
μέγα κενόν,-καί εξυπηρετεί υπερτάτην κοινωνικήν άνάγκην.

Εαν μαλιστα ληφθη υπ οψιν, οτι πλήν τής μαγειρικής 
τέχνης είς τό σχολεΐον αύτό διδάσκεται τελείως πάσα κόρη 
πως νά κόπτη καί νά ράπτη τά φορέματά της· πώς νά κατα- 
σκευάζη τούς πίλους της· πώς νά έργάζεται είς πάσαν γυ- 
ν«κειαν τέχνην, ή όποια δύναται νά τής χοησιμεύση καί ώς 
επάγγελμά δια το μέλλον, εάν ληφθή ύπ’ οψιν οτι δύ/αται 
νά μάθγ νά μετοιβάλλη τόν άπλοΰν πηλόν είς ώραϊα καί πο
λυτελή δοχεία, τά όποια νά άντικαταστήσουν ξένην είς τόν 
τόπον μας βιομηχανίαν δτι έν γένει είς πάν χρήσιμον καί 
άναγκαΐον καί βιοπαραγωγόν στάδιον καταρτίζεται τελεία, 
καί τοΰτο διά μέν τάς άπορους δωρεάν, διά δέ τάς εύπορους 
άντί δέκα πέντε δρ. τό μήνα, τότε ούδεμία θά μείνη κόρη 
εύπορος ή άπορος, άδιάφορον, ή όποία νά μή φιλοδοξήσγ) έν 
δίπλωμα τής σχολής αύτής,ή όποία νά μή Θεωργ5 ώς υπέρτα
του τίτλον τιμής τήν είς αύτήν φοίτησίν της.

Οίκοκυρα

ΤΟ ΩΡΑΙ ΟΝ Δ Ε Ρ Μ Α
Πάν-ο-ε καί πανταχοΰ τό «ρΰλόν μας έπεζητητε να εξω· 

ονΐτν καί προστατ^ύση τό δέριια του έπιπάσσον το προσω- 
-ον μέ όουζόκονιν Παρά τοϊς Ρωιιχίοις ή συνήθεια αυτη 

είχε τόσον έκτροχιασθή, ώστε αί περισσότεραι γυναίκες εμε- 
ναν είς τό σπίτι μέ τό πρόσωπον σκεπασμενον απο παχεα 
στρώματα πάστας Καί τό προσωπείου τοΰτο ω ομα,αν συ

ζυγικόν πρςσωπεΐον .
Σήμερον, οπού αί οικογενειακά! τέχναι ελεπτυνθησαν, ως 

ολα τά άλλα πράγματα, αί γυναίκες άρκοΰνται με την πού
δραν, ή όποία είναι ή άληθής βασίλισσα είς τά συνεργεία τής 
γυναικείας κοκεταρίας. Καί καταναλίσκονται σήμερον φορτία 
ολα όρυζαλεύρου, τά όποια ούδέν άλλο έχουν άπο ρυζι η μο- 

νον τό δνομα.
Αί πεοισσότεραι άπό τάς πούδρας αύτάς είναι αληθινά 

ψιμμύθιχ, κρυπτόμενα υπό τόν εύφημισμόν τής πούδρας. Τά 
συνήθη συστατικά των είναι ή κιμωλία.τό βισμουθίου, ο αλά
βαστρος, τό όξείδιον τοΰ τζίνκου κ. ά. Είναι λοιπον ποΰδραι 
μεταλλικαί, εν γένει αβλαβείς, διότι άντιθέτως πρός τά ψιμ- 
μύθια, σπανίως έμπεριέχουν τοξικάς ούσίας.

Καί παρουσιάζεται έπιβάλλουσα σχεδόν ένίοτΐ η χρήστ-ς 

τής πούδρας, είτε διότι τό δέρμα είναι πολύ παχύ καί γυα
λίζει, εί'τε διότι κατόπιν άλλαγής κλίματος, ή συνεπεία τα- 
ξειδίου τό δέρμα καταστρέφεται ξηραινόμενον. Μεγάλως συν
τελεί είς τήν άποξάρανσιν τοΰ δέρματος καί ή συνεχής πλύ- 
σις τοΰ ποοσώπου, άδιάφορον έάν μέ χλιαρόν ή μέ ψυχρόν ύ
δωρ, μέ ύδωρ Κολωνίας ή μέ διάφορα vinaigre, τά όποϊα 
έχουν τήν ιδιότητα νά ξηραίνουν τόν υπό τήν έπιδερμίδα 

έλαιώδη ιστόν τοΰ δέρματος.
"Αλλως τε υπάρχουν καί φύσει ξηρά δέρματα, είς τά όποια 

συνιστάται ή χρήσι; τής λανολίνης, ητις διά τών ύγρομετρι-

Ε  Π  Ι Φ Υ Λ Λ 1 Σ

JULES LAUDEAU

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ Α Η  ΤΟΤΣ ΠΤΩΧΟΥΣ
Εκτοτε έπροχωρήσαμεν πολύ είς τήν μουσικήν.

I  Τό βέβαιον είναι δτι ή φιλανθρωπία δεν είχε καί πολύ μέρος εις 
την συναυλίαν ταΰτην, ήτις έχρησίμευεν ώς πρόφασις, δπως δλοι ίδουν 
την μυστηριώδη πυργοδέσποιναν, ώς παγίς, ήν έστησαν πρό αύτής οί 

περίεργοι καί οί μωροί, οί όποιοι ήσθάνοντο χαιρεκακίαν τινα άναμι- 
μνήσκοντες εις τόν κ. χόμητα έπί τή εύχαιρίφ ταύτη δτι είχε νυμ- 
φευθή άηδόν καί ΐνα τώ αποδείξουν δτι έγνώριζον τό μυστικόν τοΰ

¡(γάμου του.

I I Πρεσβεία λοιπόν έκ τών έπιφανεστέρων είχε μεταβη εις τήν έπαυ- 
άιν, χωρίς δμως νά κατορθώση νά εισχώρηση μέχρι τής κομήσσης, 
«ντί τής όποιας έπαρουσιάσθη ό κόμης, δστις καί ύπεσχέθη τήν συμ- 
μετοχήν τής συζύγου του εις τήν έν λόγω συναυλίαν. Ή  ειδησις 

®ντη, διαδοθεΐσα εις τε τήν πόλιν καί τά περίχωρα, είχε προκαίέσει 
τήν συγχέντρωσιν τόσου κόσμου εις τήν συναυλίαν αύτήν.

Ρ Δεν έπρεπε καν νά σχεφθώ δτι θά ήτο δυνατόν νά πείσω τόν φίλον 
μευ Ιάκωβον νά έλθη εις τήν συναυλίαν. ’ Ακριβώς τήν ογδόην ήτο 

ήόη έτοιμος νά χοιμηθή, ένώ έγώ , ακολουθών τό πλήθος, μετέβαινον

περιχαρής είς τό θέατοον Ή  αίθουσα ήτο ήδη πλήρης. Οί μουσικοί 
μέ τά ό'ργανά των κατεΐ/ον ήδη τάς θέσεις των είς τήν σκηνήν, 
ήν έστόλισαν άνθη καί πολυέλαιοι. Ούδεΐς έλειπε πλήν τής κομήσ
σης, ής ή απουσία είχεν ήδη άοχίσει νά σχολιάζηται Μετά ώρας 
δλως ματαίαν προσδοκίαν, έπειδή ψιθυρισμοί ανυπομονησίας ήρχισαν 

νά κυκλοφορούν άνά τήν αίθουσαν ή ορχήστρα ήρχισε μέ εισαγωγήν 
τής C aravane. Εύρον τήν έκτέλεσιν τελείαν καί τό αποτέλεσμα μα

γικόν. Φλάουτα, βιολιά, κλαρινέτα κατέβαλον υπεράνθρωπους ένερ- 

γείας, καί έγώ ήγωνίων μετ' αύτών καί δέν άνέπνευσα έλευθέρως, 
είμή δταν φρενιτιώδη χειροκροτήματα έπεσφράγισαν τήν πρώτην 

έκτέλεσιν. Μετά τό προανάκρουσμα τοΰτο δλων οί όφθαλμ,οί έφαί- 
νοντο ζητοΰντες τήν κόμησσαν, ήτις ούδαμοΰ καί πάλιν έφαίνετο.

Μετά στιγμών τινων διακοπήν κύριός τις, χονδρός καί κοντός, μέ 
ένδυμα μαΰρον καί λευκήν κοαβάταν, έπροχώρησεν έπί τής σκηνής, 
έχαιοέτισεν έπιχαρίτως τό κοινόν, έξήγαγε του θηλακίου του τρία 

τέσσαρα καλάμια, συνηρμολόγησε τό έν έπί τοΰ άλλου καί άνήγγει- 
λεν, οτι διά τοΰ λεπτοΰ αύτοΰ οργάνου ήθελεν άπομιμηθή τό ατμα  
δλων τών πτηνών άπό τής άηδόνος μέχρι τοΰ κόρακος. * 0  κύριος ού- 
τος ήτο ό πρώτος πλαγιαυλιστής τοΰ T arascó n  Ά π εμ ιμ ή θη  πρώτον 
τό κελάδημα τής άηδόνος, καί μετά μιας ό'Χης ωρας συνέχισιν τοΰ 
άσματος τών τε άδόντων καί οίκοσίτων πτηνών, ό κοντόχονδρος κύ
ριος έπανέβαλε τό πολύτιμον δργανον είς τό θηλάκιόν του καί άπε< 
σύρθη, χειροκροτούμενος ύπό τοΰ κοινοΰ.

Τοΰτον διεδεχθη άλλος κύριος λεπτός ούτος καί υψηλός. Ά ν ή γ -  
γειλεν δτι μέ μόνον τό βιολί του θά έμιμείτο όλα τά όργανα άπό τοΰ 
αύλοΰ μέχρι τοΰ τυμπάνου. Καί άληθώς έπαιξεν ολα τά όργανα πλήν



Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

κών ιδιοτήτων της εισδύει εις τούς πόρους, ρι,αλακόνει τδ 
δέρμα, γεμίζει τάς σχισμάς, καταστρέφει τά σκασίματα καί 
επιφερει τδ βελούδινου εκείνο καί άνθηοόν, τδ τόσον θαύμα 
ζόμενον παρά πάντων. 'Η γλυκερίνη υπολείπεται πολύ τής 
λανολίνης, διότι είναι ερεθιστική καί ιδίως διά τά πολύ ευ
αίσθητα καί εύπαθή δέρματα. Μόνον κατά τον χειμώνα δύ- 
ναται νά γίνεται χρήσις τής γλυκερίνης, διότι ουτε εξατμί
ζεται εις τδν άέρα. ού'τε παγόνει.

Φιλόκαλος

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι
Κα,τα zrjc π ο ί ν σ α ρ χ ί α ς  *Η διατροφή ίπί εικοσιτετράωρον των πο

λύσαρκων ανθρώπων ανάγκη να περιορίζηται εις τα ακόλουθα : άο- 
τον 6 5  δρ. 1 αύγόν, κρέας 8 0  δρ, βούτυρον 10 δρ. χόρτα καί καρ
πούς 1 5 0  δρ. καί νερόν 1 δκάν. Τδ ΐόδιον καί ή ίοδοΰχος ποτάσσα 

εις δόσεις δριζομένας ύπδ του ιατρού ίσχναίνη επίσης.
Π S e  α φ α ιρ τ ϊ τ α ι  το  γ ι ά ΐ ι ο μ α  rS5r π α Λ α ιΆ ν  ε γ / ν μ ά τ ω χ .  ’ Α πελπι

στικόν τό γιάλισμια των ενδυμάτων, τό δποϊον πρωτίστως π τρα τη - 

ρεϊται εις τα περιλαίμια καί τα μανίκια των κυρίων. Τρίψετε τδ για -  

λίζον μέρος τού ενδύματος με έλαφρόπετραν, την οποίαν διαλύετε έν- 

τδς μιας δόσεως άναλύσεως θειούχου αρσενικού καί δύω δόσεων 5-  
δατος.

Τούρτα  ά μ ν γ ί α ΐ α . Ψιλοκόψατε 150  δρ. ψύχα αμύγδαλα, προσθέ
σατε 70  δρ. φαρίνα, 15 άσποα αύγών κτυπημένα εις άφρόν. τδν φλοιδν 

ένδς λεμονιού ξυμένον, καί μισήν δκ ζάχαριν ψιλήν. Ζυμώσατε ολα 

μαζή είς καλήν ζύμην καί στείλατε εις τδν φούρνον.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι
ΓΛνχο φ ρ ά π α .  Καθαοίζετε ταΐς φράπες σας καί άφαιρεϊτε τδ έξω 

κίτρινον τάς βράζετε εις άφθονον νερον, τάς εξάγετε αύτοΰ καί τάς 

βυθίζετε είς αφθονον ψυχρόν. Τάς πλύνετε δύω τρία νερά καί έπειτα  

τάς βάζετε είς τδ λεμόνι. Μετά ταΰτα τάς βράζετε, τάο στί- 
βετε άνά έν κομμάτι χωριστά, καί τά άπλόνετε επάνω είς πιατέ
λας. Πριν νά τάς βράσητε τάς ζυγίζετε. Διά μίαν οκ. φρ. λαμβάνετε 
τρεις άκ.ζάχαριν. Τήν βράζετε, τήν σουρώνετε, ΐνα καθαρίση καλά

βιολιού. Τούτον διεδέχθη τρίτος, αληθής ‘ Ηρακλής, οστις έτοποθε- 
τή θη  πρδ τού πιάνου καί ήρχισε νά ψάλη μέ ολην τήν δύναμιν των 

πνευμόνων του. Ά λ λ ’ ή κόμησσα δεν Ιφαίνετο πουθενά καί ή έμ -  
φάνισις των διαφόρων ερασιτεχνών δεν ικανοποιεί ποσώς τάς απαιτή
σεις τού πολυπράγμονος κοινού. Αίφνης δ διευθυντής τής ορχήστρας, 
δ διευθύνων έν γένει τά τής πανηγυρικής εκείνης έσπερίδος, άνήλθεν 
επί τής σκηνής καί άφοΰ ύπεκλίθη τρις πρδ τού κοινού έγνωστο- 
ποίησε πρδς αΰτδ επιστολήν, ήν είχε λάβει κατά τήν στιγμήν εκεί
νην παρά τής κομήσσης, ήτις ¿δικαιολογείτο διά τδ αδύνατον τής 
συμμετοχής της είς τήν συναυλίαν καί παρεκάλει τήν επιτροπήν νά 
δεχθή χιλίας λίραο, ας έθετεν είς τήν διάθεσίν της υπέρ τών πτωχών 
τής πόλεως.

“Εκαστος σκέπτεται τήν σκληράν άπογοήτευσιν τού κοινού καί 
ιδίως τών μοχθηρών, οϊτινες ήλπιζαν οτι ουτω θά κατώρθουν νά τα
πεινώσουν τδν κόμητα. Διά τούτο τήν άνάγνωσιν τή ς επιστολής διε- 
δέχθη θορυβώδες πανδαιμόνιου καί κρίσεις καί επικρίσεις έξηνέχθη- 
σαν κατά τής άτυχούς κομήσσης, . κατά τής δποίας αυθωρεί μυρίαι 
διεδόθησαν συκοφαντικαί διαδόσεις. Βεβαίως ήτο γραία καί άσχημος 
έλεγαν οί μέν. Ά λ λ ’ ουτε έχει πλέον φωνήν έλεγαν άλλοι Καί ή 
άργή έμαίνετο άπδ στιγμής είς στιγμήν μάλλον αύξάνουσα καί ή συν
αυλία τών πτωχών διέτρεχε τδν κίνδυνον νά μεταβληθή είς συναυ
λίαν ύβρεων καί αντεγκλήσεων καί διαπληκτισμών.

Ή τ ο  δύσκολον νά προιδη τις τάς συνέπειας τοιαύτης έξεγέρσεως, 
όταν αίφνης αί φωναί έπαυσαν καί ή ταραχή έχόπασεν, ώσεί δ δά
κτυλος τού Θεού νά ειχεν επιβάλλει ειρήνην καί ησυχίαν.

?έέα ξένη ειχε πετάξει σχεδόν,— τόσον κανείς δεν είχεν άντιληφθή

♦  _
καί σχεδδν τήν δένετε. Τήν καταιβάζετε καί τήν αφίνετε νά κρυώση 
καί τότε ρίπτετε τά κομμάτια τής φράπας σας μέσα καί τά αφήνετε 
1 0 -1 5  ωρας Μ ετά ταΰτα τάς βράζετε έως ·ού δέσουν καί τάς αφή

νετε πάλιν μέχρι τής ίπαύριον, όπου τάς ξαναβράζετε μέχρις ού ή'δη 

δέσουν δοιστικώς.

Είς τήν έκφράσασαν τήν επιθυμίαν εν τώ έξωτερικώ κυ
ρίαν να άποκτήσγ τήν πολυμαθή Έλληνίδα, τήν δυναμένην 
να διδάξή τήν Ελληνικήν, Γαλλικήν, ’Αγγλικήν γλώσσαν, 
ώς καί το κλειδοκύμβαλου τελείως, λεγομεν, οτι δύναται νά 
κατορθωθή τούτο, εάν έν συνενοήσει μ ε τ ’ άλλων Έ λ λ .  Οικο
γενειών έξασφαλίσή αυτή παραδόσεις είς οιανδήποτε έκ τών 
άνω άναφερομένων γλωσσών.

Παρακαλοΰνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί κα
θυστερούσα*. μέ/ρι σήμερον τάς συνδρομας των να σπεύ- 
σουν έπ ί τέ.Ιους νά άποστείλουν αύτάς. Τήν αύτήν πα- 
ράκλησιν άπευθύνομεν και προς τάς κ. άνταποκριτρίας 
ώς καί προς τούς κ. άνταποκριτάς μας νά επισπεύσουν 
τήν είσπραξιν καί άποστολήν τών καθυστερουμένων,διότι 
ή αταξία αυτή τών εισπράξεων καταντρί ανυπόφορος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ- ΤΣΑΜΗΣ
ΥΠΟ ΔΗ Μ ΑΤΟ ΠΟ ΙΟ Σ

Τής Λ . Τ .  του Α ιαύόχηυ Κ ω ν στα ν τ ίν ο υ  χαί τής Α· Τ  τής 
Πριγχηπίσσης Σοφίας

ΑιαΗτουοωΗιο οδών Σταδίον καί 
Γεωογίον Χταύρου όριθ. 1

"Εναντι ’Εθνικού Τυπογραφείου

Ό  κ. Τσάμης έκόμισε πλουσίαν συλλογήν, κομψότητας καί 
καλαισθησίας του Παρισινού συρμού. Έπλούτισε το κατάστημά 
του διά τών τελειότερων δερμάτων τής Παρισινής λεπτότητος. 
’Επίσης δέ έκόμισε καί σχήματα διά μπόττες αξιωματικών.

πώς άνήλθεν αυτή έπί τής σκηνής— καί έτοποθετήθη πρδ τού κλει- 

δοκυμβάλου είς τήν θέσιν, τήν προοριζομένην διά τήν κόμησσαν, ώς 
άγγελος κατελθών έκ τδν ουρανών. Καί δέν ήτο άληθώς άγγελος ; 
Ν εω τάτη, παιδίον σχεδόν, ’έφερεν έτι έπί τής φυσιογνωμίας της τήν 

άφελή παιδικήν χάριν. Ά λ λ ’ ήδη ή αίγλη τής μεγαλοφυίας έξή- 
στραπτεν έπί τού μετώπου της καί άπδ τών οφθαλμών τη ς. Έ κ ά τ  
θητο σοβαρά καί άφελής άνευ στενοχώριας αλλα καί άτολμος μέ τδ 
στόμα ΰπομειδιών. Είς τήν έμφάνισίν της τδ παν έσίγητε. Ποια 
λοιπδν ήτο ή γυνή αυτη ; Ούδείς τδ έγνώριζεν. "Ολων οί οφθαλμοί 
ήσαν καρφωμένοι έπάνω της, ένώ έκείνη μόλις έφαίνετο άντιλαμβα- 
νομένη τί συνέβαινεν εις τό πρδ αυτής κατάπληκτου πλήθος. Ελυσε 
τάς ταινίας τού λευκού πίλου τη ς, τδν δποϊον έβγαλε καί άφησεν 
άμελώς παρά τούς πόδας τη ς. Τδ χτένισμά τις ήτο χαμηλόν, μέ τά 

μαλλιά της χωρισμένα είς τό μέσον τού μετώπου καί πίπτοντα έπί 
τών κροτάφων μαύρα καί στιλπνά ώς πτέρυγες κοράκων. Εβγαλε τα 
γάντια της καί τά χεράκια της επέταξαν είς τά πλήκτρα μέ μεγάλην 

ευκινησίαν. Μετά μικράν προεισαγωγήν ήρχισε νά ψάλλη.
"Α γγελοι καί Σεραφείμ, μέ τάς φρικιώσας πτέρυγας, σεϊς οί παι- 

ζοντες παρά τούς πόδας τού Δημιουργού τάς χρυσας άρπας σας, πδς 

λοιπδν ψάλλετε, ω άρμονικαί φάλαγγες είς τούς ουρανούς, έάν ουτω 
ψάλλουν έπί τής γής ; Ή κ ουσα κατάπληκτος, χωρίς άναπνοήν, άκι- 
νητος, καί όλοι ήκουσαν μαζή μου. "Ο ,τι έγώ ήκουσα, ούδείς δύνα- 
ται νά τό έκφρασθή ούδείς λόγος νά τό διατυπώπη. "Εψαλλεν εις 

τήν γλυκεΓαν γλώσσαν, ήν αί γυναίκες χαί τά παιδιά τραγωδοΰν παρα 

τάς όχθας τού Ά ρνου .
(α κολουθεί)


