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ΚΑΒΗΗΕΡΙΜΙ ΕΚ ΤΪΜ Ε1Χ
Κα.1ή μου φίΛη,

Δέν είχες δίκαιον νά πικραθγς τόσον 

δΓ όσα  σοί έγραφον περί τής επιρροής 
των έν τή ξένη άνατραφεισών Έ λλ ηνί-  
δων έπί του καθόλου έθνικοΰ μα< βίου, 
άλλ’ ούτε νά Βέλγς νά με πείσγς οτι 
καί έάν είχον τοιαύτην πεποίθησήν, δέν 

έπρεπε υά τήν εΐ'πω.
Νομίζω οτι τά παθήματα πρέπει νά 

μάς γείνουν μαθήματα, καί οτι έΐναι 
καιρός πλέον νά άρχίσωμεν νά θετωμεν 
τάς χεΐρας έπί του σημείου τών ηθικών 
καί έθνικών μας τραυμάτων καί νά έπι- 
ληφθώμεν μέ|ολην μας τήν δύναμιν τής 
θεραπείαςαύτών. Ή  μ εις αί γνναΐκες του
λάχιστον ας κάμωμεν τήν άρχήν αυτήν 

1 ημείς αί όποϊαι ούτε πολιτικά αξιώματα εχομεν να διεκδι· 
κήσωμεν, ούτε θέσεις δημοσίας νά έκλιπαρησωμεν. Εις τι 
μάς έχρησίμευσε, σέ παρακαλώ, μέχρι σήμερον ο αυτοθαυ- 

; μασμός καί ή ιδέα τής φανταστικής υπεροχής μας επι τών 
; άλλων λαών ; ’Αλλά καί είς τί θά μάς χρησιμεύσγι ή τ ε -  
, λεία απαισιοδοξία περί του αδυνάτου τής άνορθωσεώς μας, 
[ περί τής απελπιστικής θέσεως, είς ήν ,ευρισκόμεθα , Διατι

θέλεις, σέ παρακαλώ, νά καταστήσγς υπεύθυνον τής παρου- 
σης καταστάσεως καί του εθνικού καί οικογενειακού μας βιου 
τό πολύ κοινόν, τόν πολύν λαόν καί όχι έκείνου; και εκεινας, 

αί όποϊαι τόν παιδαγωγούν καί τόν διευθυνουν ;
’Ε γώ  νομίζω οτι καλλίτερος καί εύγενεστερος λαος απο 

τον ελληνικόν δέν υπάρχει. Καί δ'ταν λέγω λαόν, δεν έξαιρώ 
βεβαίως τάς γυναίκας, αί όποϊαι καί 
φυσικήν ευφυΐαν καί κρίσιν έχουν και 
έργατικαί είναι καί τό συναίσθημα τής 
ηθικής έχουν έρριζωμένον μέσα των πε
ρισσότερον άπό ολας τάς άλλας Ήθΰ κο- 
σμου γυναίκας. Έ ν  πράγμα μ ά ς  έλειψε 
μέχρι σήμερον, ή ανατροφή, ή μόρφω- 
σις ή έθνική, ή συμφωνούσα πρός τάς 
παραδόσεις καί τάς άρχάς καί τήν ιδι

οφυίαν μας ώς λαού.

Κα! οταν λέγω παραδόσεις καί άρ
χάς, δέν έννοώ βεβαίως έκείνας, τάς ο
ποίας μάς έκληροδότησαν οί Τούρκοι, 
άλλ’ ούτε τό παρελθόν τού μεσαίωνος, 
τό όποιον τόσον σκότος έσκόρπισεν είς 
τήν Ε λ λ ά δ α ,  είς τήν μεγάλην αύτήν 
μητέρα τού φωτός.

Τήν άνατροφήν αύτήν, τήν μόρφω- 
σιν αύτήν τήν έθνικήν είχον τήν άξίω- 

σιν νά ί’δω έν Έ λ λ ά δ ι  είσαγομένην παρα τών μάλλον ανε
πτυγμένων Έλληνίδων καί τοιαΰται ήσαν καί είναι βε
βαίως αί είς τήν Ευρώπην έκπαιδευθεϊσαι καί άνατραφεϊ- 
σαι. “Οτι δέ ή τοιαύτη άξίωσίς μου είναι καί φυσική, και 
δικαία, οτι έάν αί γυναίκες μας αύταί ήσαν έλληνικώτεραι 
καί πατριωτικώτεραι θά έπέδρων έν γένει διαφορετικά έπι 
τού έθνικοΰ μας βίου, άπόδειξις είναι αί ευάριθμοι Ελληνι-
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δες μητέρες καί σύζυγοι των Ύψηλαντών κα! Μουρούζων καί 
άλλων επιφανών ελληνικών έν τγ ξένη οί'κων, ci όποιοι διέ- 
μειναν μεθ’ όλον τον μετά τών ξένων συγχρωτισμόν γνήσιοι 

ελληνικοί, οί όποιοι έτίμησαν καί τιμούν καί εις την ξένην 
καί εις την Ε λ λ ά δ α  καί τό ελληνικόν όνομα καί τόν ελλη
νικόν οίκον.

Ά λ λ α  μέ αυτά δεν θέλω βεβαίως να μειώσω, ούτε κα τ’ 
έλάχιστον έστω τάς εύθύνας ημών όλων εδώ, αί όποϊαι επί 
τέλους αντί να μεταβαλλώμεθχ είς μαριοννέτας καί άμελε- 
τητω ς καί κατά προτίμησιν νά άσπαζώμεθα όλα τά ξενικά, 
ηδυνάμεθα κάλλιστα νά τραπώμεν άλλην όδόν, νά ήμεθα 
πατριωτικώτεραι,άφοδ άλλως έγεννήθημεν ύπό τόν ώραιο'τερον 
ουρανόν καί ύπό την θαυμασιωτέραν φύσιν τής ύφηλίου, καί 
άφοδ εί'χαμεν εδώ προ τών οφθαλμών μας τά αριστουργήματα 
τών μεγάλων διδασκάλων τής αρχαιότητας, τά όποια ώφει- 
λον νά εξαιρούν εις την ψυχήν μας τόν θαυμασμόν καί την 
υπερηφάνειαν καί την αγάπην πρός τά πάτρια.

Ό λ α  αυτά δεν έ'γειναν,διότι, ώς σοί είπον καί άλλοτε, ώς 
λαός ήμεθα εί? νηπιχκήν ηλικίαν ακόμη καί δεν ηδυνάμεθα 
νά διακρίνωμεν ότι παν o,Tt έλαμπε δέν ητο χρυσός. Τώρα 
ο,τι έγεινεν έ'γεινεν. Τώρα έπείσθημεν ότι πρέπει νά άλλκ- 
ξωμεν δρόμον· ότι πρέπει αί ύψηλότερον εύρισκόμ,εναι νά 
άλλάξωμεν ζωήν καί τρόπον του σκέπτεσθαι καί νά τεθώμεν 
επί κεφαλής νέας φάσεως εθνικές καί οικογενειακές κινήσεως, 
παρά τής όποιας καί μόνης δύναται νά μεταβληθγ έν γένει 
τό κοινωνικόν καί -ηθικόν μας καθεστώς. ’Εάν ό Ναπολέων 
έζήτει άλλοτε στρχτιώτας παρά τών μητέρων της Γαλλίας, 
εγώ χωρίς νά είμαι Ναπολέων θά έζήτουν πολίτας παρά τών 
Ελληνίδων. 'Ο καιρός του πυρός καί του σίδηρου παρήλθε, 

φίλη μου. Ό  καιρός καθ’ ον μόνον στρατιώται έρθουν διά 
την πρόοδον καί ύπεροχην ενός λαού έξέλιπεν.'Ημείς σήμερον 
με τόν πόλεμον αύτόν έλάβομεν πικράν του πράγματος πεί
ραν. Στρατιώτας, εάν όχι πολλούς, αλλά καλούς καί ηρωι
κούς, ειχαμεν βεβαίως. Ά λ λ ά  τί ήδύναντο αύτοί, εάν ή πο- 
λιτεία,ητις τούς ώπλισε την χεϊραδέν είχε προπαρασκευάσει 
τό έδαφος τής δράσεώς των καταλλήλως ; Καί η πολιτεία 
αύτή, ή διοικούσα, ούτως είπεϊν, τόν μηχανισμόν τής εθνικής 
λειτουργίας από ποιους άποτελεϊται καί καταρτίζεται, εάν 
όχι από πολίτας ; ’Εάν έκαστος έκ τών πολιτών είχε συναί- 
σθησιν τών καθηκόντων καί ύποχρεώσεών του πρός την πα
τρίδα, θά έπενέβαινεν άρα άσκόπως καί τυχχίως είς την εθνι
κήν ημών δράσιν, θά οίκειοποιεϊτο δικαιώματα άλλότρια, θά 
ένόμιζεν ότι άπό του οίκου του η από τούς τέσσαρας τοίχους 
του γραφείου του δύναται νά διευθύνγ την τύχην ολοκλήρου 
τοδ Έθνους ; Αύτη ή πολιπκη όλων μας πανδαημοσύνη, αύτη 
η πανσοφία τών τριόδων καί τών καφενείων καί τών τ α 
βερνών τί άλλο προδίδει ή την έπιπόλαιον μόρφωσιν τοδ πο
λίτου καί την έλαφράν συνείδησιν, μεθ’ ής διακυβεύει καί 
αύτην τήνυπαρξιν του Έθνους του είς την έπιπολαιότητά του;

Μ ε ο ι κ α ί  π ι κ ο α ι  ά λ ι ί θ ε ι α ι .

Αί άλήθειαι είναι πάντοτε πικραί, άλλά πρέπει νά ύφι- 
σταμεθα την πικρίαν αυτών, άφοδ ώς η κινίνη ήμποροδν νά 
μάς σώσουν άπό τόν ήθικόν πυρετόν, ό όποιος ενδημεί άπό 
πολλοϋ πλέον χρόνου είς την Ε λ λ ά δ α .

Λοιπόν έρωτμς σύ, διατί αιτιώμαι τάς γυναίκας, διά τά 
πολιτικά μας λάθη καί τά εθνικά μας άτιιχηματα, άφοδ εί- 
ξεύρω καλώς, ότι αυται ούδέν έ'χουν δικαίωμα πολιτικόν, 
ούδαμώς επεμβαίνουν καί άναμιγνύονται είς τά 'τοδ "Έθνους; 
Δέν θέλω νά έπαναλάβω κοινοτοπίας, άλλ’ ουτε νά έπα- 
νέλθω είς δ,τι μέχρι σήμερον όλος ό κόσμος, ό σκεπτόμενος 
καί γράφιον φρονεί καί λέγει περί τής επιρροής τής γυναικός 
επί της κοινωνίας. Θά σου φέρω μόνον εν πολύ απτόν, πολύ 
συγκεκριμένον παράδειγμα περί τοδ πώς αί πλεϊσται έκ τών 
ίδικών μας μητέρων άντελαμβάνοντο μέχρι σήμερον τόν προο
ρισμόν τών υιών των,

Ή  γέννησις υίοδ είναι βέβαια μέγα γεγονός είς την οίκο 
γένειαν, είναι χαρά ύπεοτάτη διά τούς γονείς. Θέλει; νά 
ψυχολογήσωμεν ολίγον έπί της χαράς αύτης ; Νομίζεις ότι 
άπορρέει άπό τό αίσθημα τοδ πατριωτισμού, του ότι γεννάται 
δηλαδή είς στρατιώτης ή είς πολίτης διά την ύπεράσπισιν 
της πατρίδος, ώς συνέβαινε παρά τοϊς άρχαίοϊς, οΐτινες 
άνηρτων τά πολεμικά σύμβολα άπό της θύρας τοδ άποκτή- 
σαντος υιόν ; ’’Οχι, φίλη μου. Αί τοιαϋται άρχαι καί οίκο- 
γενειακαί παραδόσεις διεγράφησαν σχεδόν άπό του οικογε
νειακού μας βίου. Τό πολύ πολύ, αίσθημα έγωϊστικόν ύπα- 
γορεύει την χαράν αύτην. Ό  υιός θά φέργι τό όνομα της οι
κογένειας. Άδιάφορον δν’η οικογένεια αύτη καί Sv τό όνομα 
αύτό είναι σκοτεινόν καί άσημον,καί δέν έχει τίποτε νά άριθ- 
μ·?ί είς τό παρελθόν. Άρκεϊ ότι θά ονομάζεται ό μικρός ώς ό 
πατήρ του· αρκεί ότι ό πατήρ θά έ'χη νά άκούγι έπαναλαμβα- 
νόμενον άνά πάσαν στιγμήν τό όνομά του. Άρκεΐ ότι θά 
άφησν) ένα διάδοχον είς τό έμπόριον η είς τήν πελατείαν του, 
έάν είναι έπιστήμων, ν είς τό δημόσιον ταμεϊον, έάν είναι 
ύπάλληλος. Αυτά άρκοϋν διά τόν πατέρα.

Τώρα θέλεις νά ψυχολογησωμεν καί την μητέρα ; Ή  γέν— 
νησις κόρης την άπελπίζει, διότι οφείλει νά την προικίσντ 
οφείλει νά διχμοιρασθν) τόν οικογενειακόν πλούτον μετά ξένου. 
Ή  γέννησις υίοδ την κχθιστ? εύτυχή, διότι όχι μόνον δέν θά 
δώσν), άλλά θά λάβγι, διότι ό υιός αύτός θά είναι πεοιζητη- 
τος, διότι θά την περιστοιχίζουν όλαι αί νύμφαι καί τό τ έ -  
κνον της θά δύναται νά έκλέξγ έκείνην, ήτις μέ τόν πλούτον 
της θά φέργι περισσοτέραν ευμάρειαν είς τόν οίκον, θά συν- 
τελέση είς την εύκολωτέραν άποκατάστασιν τών άδελφών, 
είς τό ησυχον καί άναπαυτικόν γήρας τών γονέων. Έ π ε ιτ α  
αύτός είναι άνδρας καί θά κάμν) είς τό μέλλον δ,τι θέλη καί 
θά είναι έλεύθερος, άνεξάρτητος καί οί γονείς δέν θά φέ
ρουν δι’ αύτόν οσας εύθύνας διά την κόρην.

Δέν θέλω νά εί'πω ότι όλοι άνεξαιρέτως οί γονείς σκέπτον ■ 
ται ούτω, βεβαίως όμως η μεγαλητέρα μερίς αυτών άπό τοι- 
αδτα έμ,φορεϊται αισθήματα, άπό τοιαύτας έμπνέεται άρ- 
χάς καί ιδέας. ’Εννοείς δέ ότι καί η διδομένη άνατροφη ε ί 
ναι άνάλογος πρός τ ς σκέψεις, αί όποϊαι την κανονίζουν καί 
παρά τών οποίων άπορρέουν. * 0  υιός άνατρέφεται ώς μικρός 
άρχων, μέλλων νά δράσν) έν πληρει παρά πάντων άνεξαοτη- 
σίιγ, μέλλων νά εύρη έτοιμα χρήματα άποκτηθέντα ύπό τών 
μόχθων καί τοδ ίδρώτος άλλου· μέλλων νά ζήση τέλος όχι 
ώς οφείλει καί ώς έχει καθήκον καί ύποχρέωσιν, άλλά ώς θά 
τοδ άρέσγ, καί ώς θά νομίζγ άνετώτερον καί καλλίτερον έν 
μια λέξει ό άνήρ άνατρέφεται μέ την ιδέαν ότι έχει πολλά
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δικαιώματα καί έλάχιστα έν τή ζωή καθήκοντα.
Ύ π ό  τοιοδτον δέ πνεύμα καί τοιαυτας ιδέας και αρχας 

άνατοεφόμενος δέν φέρει βεβαίως εν τή ζωή .α οθικα και 
πνευματικά έφόδια, τά δημιουργούντα τούς μεγάλους χαρα

κτήρας καί τά ύπέροχα πνεύματα, δέν δύναται νά άποβή ή 
σπανίως καί 0λως έξαιρετικώς προσωπικότης έπιβάλλουσα, 
κραταιά, άκατάβλητος, νοδς δεξιός είς αύτενεργόν δράσιν, 
χειρ στιβαρά, δυναμένη νά στρέφγ μέ άποφασιστικότητα τό 
πηδάλιον της τύχης, άδιάφορον &ν περί ιδίων η περί κοινών 
πραγμάτων πρόκειται. Δέν μορφώνεται έν μι? λέξει ο ανήρ, 
ώς άνηρ άλλ’ ώς άρχοντίσκος, ώς τυραννίσκος, διά την εύτυ- 
χίαν τοδ οποίου άλλοι οφείλουν νά έογασθοδν,άλλοι νά προπα
ρασκευάσουν τό έδαφος. Τής τοιαύτης άνατροφής τά άποτελέ- 
σματα γίνονται βεβαίως καταληπτά καί καθ έκαστην είς τόν 
ιδιωτικόν καί οικογενειακόν βίον, είς τά δυστυχή συνοικέσια, 

είς τήν άβίωτον, κατά τό πλεΐστον,ζωήν τών νέων συζύγων, 
ιδιαίτατα όμως έγέ'.οντο καταληπτά σήμερον είς τήν μεγά- 
λην δοκιμασίαν, είς ήν ύπεβλήθημεν ώς Έθνος καί ώς λαός.

Μόνη ή πληθύς τών νέων καί σφριγώντων άνδρών, οίτινες 

συνεζήτουν είς τάς τριόδους τήν πορείαν τοδ πολέμου και 
έστοιχημάτιζον περί τής προσεχούς καταλήψεως των Αθη ■ 
νών παρά του Έ τ έ μ ,  καί ύβριζαν βασιλείαν καί κυβερνήσεις, 
διότι δέν είχον προπχρχσκευκσθή καταλλήλως καί ήπειλουν 
στάσεις καί άνατροπάς, ένω άνδρες συνομήλικες των ανηκον- 
τες.είς ξένους λαού; καί ξένα έθνη ήρχοντο καί προσέφερον 
τον βραχίονα καί τό αίμα των ύπερ τής χωράς μας, μονον 
τούτο άρκεΐ, ΐνα δώση τό μέτρον τής πεποιθήσεως, ήν έχει 
σχηματίσει, κατά τό πολύ,ή νεολαία μας περί τοδ άνευθυνου 
τοδ βίου της, περί τοδ άνευ ούδεμιάς δράσεως καί αύτενερ- 
γείας προορισμού της, περί τοδ άσκοπου τήςζύπάρξεώς της.

Καί είς τούτο πταίει κατά τό πολύ 6 οίκος, πταιει η μη- 
τηρ, ήτις βασιλεύει είς τόν οίκον αύτόν καί ήτις έάν είχε σα- 
φεστέραν ιδέαν τής άποστολής της, ώς παράγοντος τής οικο
γενειακής καί έθνικής εύδαιμονίας, κατά διάφορον έντελως 
τρόπον θά διεμόρφωνε τόν χαρακτήρα καί θά διέπλαττε τήν 
ψυχήν καί τό φρόνημα τοδ υίοδ της, τοδ προωρισμένου, όχι 
μόνον νά συν|χίσν] τήν οικογένειαν, άλλά και να λαμπρυνη 
καί τιμήσγι καί δοξάσγι καί αύτήν καί τήν πατρίδα.

Ν ο σ ο κ ο μ ε ϊ ο ν  «  Έ ν ώ ι ϊ ε ω ς  ‘ Ε λ λ η ν ί Γ ι ω ν »

Δέν είξεύρω διατί δέν έπενοηθς άλλη λεξις δια τα ιδρύ
ματα, τά προωρισμένα πρός περίθχλψιν τών τραυματιών τοδ 
πολέμου τής κοινής λέξεως rnaoxofitíor·  Υπάρχει τόση με
γάλη διαφορά μεταξύ τραυματίου καί άσθενονς, ύπαρχει τοι- 
αύτη άντίθεσις μεταξύ τής φυσικής καί ψυχολογικής κκτα- 
στάσεως τούτου καί έκείνου, ώστε νά άποβαίνγ άδικαιολό- 
γητος ή ταύτότης τοδ τίτλου τών διαιτημάτων αύτών. Ό  
πόνος είναι βεβαίως ό κοινός κλήρος τοδ τραυματίου καί τοδ 
άσθενοδς, άλλά πόση διαφορά μεταξύ έκείνου, τόν όποιον 
ή φύσις έξ άδυναμίας άποστερεϊ τών άγαθών τής ύγείχς καί 
έκείνου, όστις οίκειοθελώς πρός έκπλήρωσιν μεγάλου καί εύ- 
γενοδς καθήκοντος, πρός πραγματοποίησιν εύγενοδς ιδεώδους, 
ενώ ύγιαίνει καί είναι όλος ζωή καί δράσις, θυσιάζει καί ύ- 
γείαν καί ζωήν είς τόν βωμόν αύτόν τοδ καθήκοντος.

Διά τούτο καί ή είκών τών νοσοκομείων τοδ πολέμου ει-

ναι ολως διάφορος τής τών νοσοκομείων τών κοινών άσθενών 
Έ κ  τούτων άποκομίζετε έντυπώσεις οίκτου καί συμπάθειας 
μόνον. Είς έκεΐνα καταλαμβάνεσθε ύπό ενθουσιώδους θαυμα

σμού, ύπό στοργικού ένδιαφέροντος καί σεβασμού. Ό  νεος 
τραυματίας, τοδ οποίου αί παρειαί χρωματίζονται ύπό τών 
ζωηρών χρωμάτων τής φυσικής άκμής καί ύγείας, τοδ οποίου 
οί οφθαλμοί άντανακλοδν ολην τήν ψυχικήν εύχαρίστησιν,δλην 

τήν έκ τής έκπληρώσεως τοδ καθήκοντος άπορρέουσαν ποίη- 
σιν, τοδ οποίου ή καρδία σκιρτά διά πάσαν τής ζωής χαραν, 
ένω τό σώμα άλγεϊ καί πάσχει και μενει αδρανές, ο νεος 
τραυματίας, τοδ οποίου αί όδυνηοαί πληγαί καί αί διατρυ- 
πημέναι σάρκες καί τά συντριμμενα κοκκαλα σάς ενθυμίζουν 
άνά πάσαν στιγμήν τί έπραξεν, όπως ύπερασπίσν) τήν τιμήν 
τής πατρίδος,ήτις είναι καί ή ίδική σας τιμή, άποτελεΐ πρό- 
σωπον σεβαστόν, ηρωικόν, άπεναντι τοδ οποίου παντες οί 
λοιποί, όσον όψηλά καί 5ν εύρίσκωνται καί οίουςδήποτε τ ί 
τλους καί αν φέρουν, αισθάνονται τήν μικροτητά των.

Τό αίσθημα αύτό μέ καταλαμβάνει, φίλη μου, πάντοτε 
οσάκις είσέρχωμαι είς τό ένταδθα Νοσοκομεϊον τής « Έ ν ώ -  
σεωςο,τό έγκατεστημένον είς τό μεγαλοπρεπές μέγαρον του κ. 
Μαυρομιχάλη, τό όποιον ό πρώην ύπουργός τών Εσωτερικών 
πατριω-ικώτατα προσέφερεν είς τήνσΈνωσιν» ,οπως έγκατα- 
στήσν) έν αύτώ τό Νοσοκομεϊον της. Τό αίσθημα αυτό με κα
ταλαμβάνει έξ ίσου καί πρό τοδ άπλοδ τραυματίου στρα- 
τιώτου καί πρό τοδ γαλονοφόρου άξιωματικοδ, αλλ ιδια 
πρό τοδ έθελοντοδ, όστις οίκειοθελώς καί χωρίς καμμιαν ύ- 
ποχρέωσιν ήλθε νά χύσγι τό αίμά του ύπερ τής υπερασπι- 
σεως καί τής τιμής τής χώρας μας. Ό τ α ν  δε ό έθελοντής 
ούτος άνήκγι είς  ξένον λαόν καί ξένον έθνος, όταν ούδέν άλλο 
αίσθημα τόν συνδέγ πρός ήράς ή τό αίσθημα τοδ θαυμα
σμού πρός τό άρχαΐον τής χώρας μας μεγαλεϊον, τοτε αλη
θώς μέ καταλαμβάνει ζωηρός πόθος νά γονυπετησω πρό τής 
κλίνης του ώς πρό τής είκόνος άγιου καί νά φιλήσω μετα 
θρησκευτικού σεβασμού τάς άκρας τής αιματόβρεχτου σιν- 
δόνος του, τήν οποίαν μεταβάλλει είς κειμηλιον ιερόν τό 
μετά τόσης άφιλοκερδείας καί αύταπαονήσεως χυθεν αιμα του.

Διά τούτο κατά προτίμησιν θά σοί ομιλήσω σήμερον περί 
τής αιθούσης, έν γ  νοσηλεύονται οί έκ τής Λεγεώνος τών Φι
λελλήνων καί Γαριβαλδινοί τινες, πάντες ήρωϊκώτατα άγω- 
νισθέντες καί μετά θαυμαστής καρτερίας υποφέοοντες τους 

πόνους των.
Ό λ οι των, μορφωμένοι, έν τή άκμή τής νεοτητος, παιδια 

καλών οικογενειών, εύθυμοι, ζωηροί ώς όλοι οί μεσημβρινοί 
λαοί, φύσει; ποιητικαί, ώς άπόγονοι τοδ Δαντου και τοδ Πε- 
τράρχου, άποτελοδν τούς έντελεστέρους τύπους τοδ ηρωος, 
τοδ δεχομένου έπί τοδ στήθους τόν μόλυβδον με μειδίαμα 
καί όμιλοδντος περί τοδ θανάτου μέ γαλήνην καί γέλωτας, 
καί μέ παιδικήν απλοϊκότητα καί άφέλειαν διερχομένου τήν 

ζωήν.
Ή  αίθουσά των, μία τών ώραιοτέρων αιθουσών τοδ με

γάρου Μαυρομιχάλη, είναι οβτω εν είδ'ος εύρωπαϊκοδ εντευ
κτηρίου, έν τω όποίω άντί έπίπλων πολυτελών παρατάσσον
ται είς δύω σειράς αί έκ καθαριότητας άπαστράπτουσαι κλι- 
ναι των, τοδ τελευταίου ύγιεινοδ συστήματος, με τας μικράς 
λεύκάς τραπέζας των, τάς κατάφορτους πάντοτε άπο άνθη.



4 Ε φ η μ ε ρ ις  τ ω ν  ΚΥΡΙΩΝ

’Εδώ ού'τε κατήφεια, ούτε γογγυσμοί, ού'τε μορφασμοί πό 
νου, ουτε μεμψιμοιρίαι. Πρόσωπα ζωηρά, μειδιώντα πάντοτε, 
μειδιώντα αιωνίως καί δταν πολύ πονούν άκόμη καί όταν 
πυρετός ισχυρός καίη τό ριέτωπον καί δίδη εις τα χείλη καί 
τάς παρειάς φλογισμένην δψιν, καί ξηραίνν) την γλώσ

σαν εις τό στόμα καί κάμνη να σπινθηροβολώ τό βλέμμα καί 
να θερμαίνεται καί αύτη η ατμόσφαιρα.

Ευθύς δέ ώς τούς ισχυρούς πόνους διαδεχθώ σχετική άνα- 
κούφισις, ευθύς ώς ό πυρετός καταπαύση καί τα τέως φλέ
γοντα χείλη δροσισθοϋν καί τό ό'μμα άνακτηση την γλυκεϊαν 
διάγειαν του, τό μειδίαμα διαδέχεται η ευθυμία καί ο γέλως 
καί αί συζητητεις αί φιλολογικά!, καί καλλιτεχνικαί, καί αί 
αναμνήσεις του πολέμου, καί ή άφηγησις των ηρωικών κα
τορθωμάτων τών διασημοτέρων αγωνιστών.

Έ κ ε ΐ  κάτω εις τό βάθος παρά τό πρός τόν εξώστην παρά- 
θυρον έξαπλούται μέ τόν βραχίονα τόν αριστερόν συντετοιμ- 
μένον είς μελαγχροινός νέος, ό G io v a n n i  B a t t i s ta  M o n t a o r i  

με φυσιογνωμίαν ζωηράν, εκφραστικωτάτην, μέ μεγάλα 
μαϋρα μάτια, τέκνον γνήσιον της ωραίας Νεαπόλεως, δλος 
ζωη καί σφρίγος, έρριμμένος επί της κλίνης ώς κολοσσός μέ 
τόν εντός του γύψου είς ακινησίαν καταδικασμένον βραχίονά 
του, δν αποζημιώνει διά τής άπαύστου κίνησε ως καί μετα - 
τοπίσεως ο' έτερός, ό ύγιώς έ'χων. Ζωηρός αδάμαστος, ανυπό
τακτος ποιητική φύσις, περιστοιχισμένος από βιβλία, άπό 
αγαπητούς ποιητάς, μεταξύ τών οποίων πρώτην θέσιν κ α τ έ 
χει ό A lf r e d  d e  M u sse t ,  άλλοτε απαγγέλλει ώραίους στί
χους, άλλοτε ετοιμάζεται να διοργανώση μετά*τών άλλων 
μουσικήν συναυλίαν, —  ή όπο'α όμως διακόπτεται ύπό του 

αύστηοού βλέμματος της νοσοκόμου του θαλάμου —  καί άλ
λοτε μέ λέξεις θεομάς διηγείται την νοσταλγίαν, ·ην αισθάνε
ται διά την άγαπητην του πατρίδα, la  b e l l a  N a p o li ,  μα
κράν τνίς ‘οποίας απορεί πώς ημποροΰν νά ζοΰν άλλοι άν
θρωποι.

Παρ’ αυτόν άλλη φυσιογνωμία επίσης ζωηρά καί θερμόαι 

μ ο ς ,είναι ή του S a lv a t o r e  d e  ΑΓ^βϋβ,πυρότριχυς φλωρεντινού, 
ό όποιος άποφαίνεται δτι η Ε λ λ ά ς  καί η ’Ιταλία είναι αί 
ώραιότεραι καί αί εύγενέστεραι του κόσμου χώραι, ό όποιος 
δέν βλέπει την ώραν νά πεταχθώ έξω τής κλίνης του, έν ·η 
τόν κρατεί κλινηρη τραύμα του ποδός.Την σφαίραν μόλις προ 
τίνος έξαχθεϊσαν, φυλάσσει ώς πολύτιμον του πολέμου ένθύ- 
μιον, αύτός ό όποιος είχεν έλθει νά περιηγηθνί την Ε λλ ά δ α  
καί εύθύς ώς εκηρύχθη ό πόλεμος έσπευσε νά ύπερασπισθη 
αύτην, χωρίς νά σκεφθγΐ τό μικρόν καί ορφανόν μητρός τέκνον 
του, τό διατρέξαν τόν κίνδυνον νά άπορρανωθ·/) καί τού νέου 
πατρός του.

Παοά τούτον φυσιογνωμία γνωστή, φυσιογνωμία συναδέλ
φου, ό όποιος μάς είχεν έπισκεφθή προ τής είς Θεσσαλίαν 
άναχωρησεώς του, η τοΰ G arlo  G ia c h e t t i ,  του άνταποκριτοΰ 
του Βήματος τής Ρώμης Ούτος κατηντησεν αγνώριστος 
ύπό την σωρείαν του βάμβακος καί τών επιδέσμων αί όποΐαι 
περιβάλλουν τό πρόσωπόν του άπό δλα τά σημεία. Ή  σφαί
ρα είχε διέλθει έκ τοΰ αριστερού μέρους του λαιμού καί είχε 
σφηνωθή είς την δεξιάν σ αγόνα όπόθεν έξηχθη ποό ημερών, 
ινα άναρτηθώ ώς μετάλλιον τιμής άπό του λαιμού του ηρωος 
δημοσιογράφου, οστις πιστός είς τό καθήκον του διεκινδύ-

νευσε τοσον γενναιως την ζωην του είς τό πεδίον τής τιμής 
Ο G ia c h e t t i  είναι επίσης εκ τών ζωηροτέρων,οί διάλογοί του 

δέ καί αί συζητήσεις του μέ τόν άπέναντί του B a r t o l l i ,  ξαν
θόν καί συμπαθέστατον άξιωματικόν του πολεμικού ναυτικοΟ 
τής ’Ιταλίας,είναι ατελείωτοι· Εί'ξευρε νά παρακολουθώ τάς 
F *X a «> ό'χι μόνον ώς πολεμιστής άλλα καί μέ τόν οφθαλμόν 
δημοσιογράφου. —  Ένθυμ,εϊσαι την μάχην είς τό Βελεστΐνον, 
λέγει είς τόν πλαγινόν ίου' τί ώραϊον,τί θαυμάσιον πράγμα! 
Καί αρχίζει η περιγραφή καί τό ζυ ζυ ζυ τών σφαιρών καί τό 

μπάμ, μπούμ, είς τό οποίον δλοι ένθουσιώντες μέ μάτια λαμ- 
πυρίζοντα, μέ τάς χεϊρας — δσοι τάς έχουν έλευθέρας — προ- 
τεταμένας, λαμβάνουν μέρος, μέχρις ού αύτην την φοράν έ- 
παναφερθοϋν είς την τάξιν παρά τής έποπτρίας τών κάτω 
θαλάμων δος Αμαλίας Παπαηλιοπούλου, τής γοητευτικής, 
ταύτης κόρης, η όποία τούς κρατεί πειθινίους είς τάς δια- 
ταγάς της μέ εν μόνον βλέμμα της καλόν, αδελφικόν, καί 
η οποία ακούραστος απο πρωίας μεχοι μεσονυκτίου καί ώς 
βοηθός εργάζεται μετά του χειρούργου κ. Μπαλάνου καί διά 
τα παντα φροντίζει και τόν καθ’ ένα κρατεί είς την θέσιν 
του, βοηθούσα ουτω μ-εγαλως το εργον τής διευθυντοίας καί 
εφόρου κ. Φανής Πάλλη, ή όποία έλληνικωτέρα σχεδόν 
τών Ελληνίδων καί οίκον καί τέκνα έγκατέλειψε χάριν τών 
νοσοκομείων τής«Ένώ σεως», ης άποτελεϊ σπουδαϊον καί πο
λύτιμον παράγοντα.

Μετά τόν L u ig i  B a r t o l l i ,  ίό όποιος ευρίσκει δτι είς τό πε- 
διον τής μάχης και καπνό; φρέσκος σαλάτα είναι πολύτιμος 
τροφή, οταν κανείς συνειθιση νά νηστεύη, ό όποιος ώς 
προχθές ακόμη ηλπιζεν οτι ευθυς ως κλειση ή πληγη του θά 
έπαναλάβη καί πάλιν τό δπλον του καί θά εξακολούθηση ά- 
γωνιζόμενος, έρχεται ó E r a l d o  R e s io  ύπολοχαγός Γαριβαλ- 
δινός,ήσυχος, ήμερος γλυιύς, μέ τάς δύο κνημας συντετρια- 
μένας, μέ υπομονήν καί καρτερίαν άνεξάντλητον, ó F r a n 

c e s c o  T o r l i  Ενετός, πολύγλωσσος, πεοιηγηθείς την ’Α με
ρικήν, βαρέως είς την κοιλίαν τραυματισμένος καί ό N ic o la s  

C o la u ss i  κλείουν τόν κατάλογον τών ξένων τής αιθούσης ταύ 
της, η όποία φέρει ιδίαν φυσιογνωμίαν, ί'διον τύπον, διάφο
ρον δψιν^τών άλλων αιθουσών,περί τών όποιων θά σοί γράψω 
είς την προσεχή μου.

Ε Ξ Ε Γ Ε Ρ Σ ί Σ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ
Έκτεινων τάς πλατείας ευπατρίδου χωρικού χεΐοάς του 

εις το πυρ, οπεο εκαιε ζωηρόν έν τ·η έστία, φωτίζον κάλλιον 
του λαμπτήρος εύρεΐαν αί'θουσαν έπεστρωμένην διά παλαιών 
ταπητουογτμάτων καί έστολισμένην διά βαρέων επίπλων έκ 
δρυός, ό κ. Ροτουά ηρώτησεν;—  Λοιπόν τό συνοικέσιον τούτο 
σάς άρέσκει, κυρία ;

—  Βεβαίως! Αί γαϊαι του κ. Δέ-Πρ=σινύ συνορεύουσι μετά 
τών ημετέοων, είνε κάτοχος μεγίστης περιουσίας καί έχει 
καλούς συγγενείς.

—  Καί υμείς, δεσποινίς Ματθίλδη, ητις είσθε η μάλλον 
ένδιαφερομένη, τίνα γνώμην έχετε ;

Ολως ερυθριώσα διότι έμελλε νά διατυπώση έπί του άν 
τικειμένου τούτου την ιδέαν της, η νεάνις έστρεψε πρός αυτόν 
τό γλυκύ πρόσωπόν της δπερ έφώτιζον δύο μεγάλοι γλαυκοί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ο φ θ α λ μ ο ί ,  έπιμόνως κεκλημένοι μέχρι τοΰδε έπί τοΰ κεντή
μ α τ ο ς  της καί άπηντησεν έξ ημισείας σοβαρά καί σκωπτικη : 
 Άφοΰ αί γαϊαι τοΰ κ Δέ-Πρεσινύ συνορεύουσι μετά τών

ήμετέρων. . .
 Έτε")είωσεν, είπεν ό κ. Ροτουά,άνορθών τό υψηλόν του

άνάστηαα. 'Υπάγω έσπευσμένως νά ειδοποιήσω τόν φίλον, 

οστις άνυπομονεΐ νά γνωρίση την τύχην του.
Τοΰ γέροντας άναχωρησαντος, αί δύο γυναίκες έπι 

μίαν στιγμήν είργάσθησαν σιωπηλαί, ώς άπεοροφημέναι έκ 
τή? εργασίας τής βελόνης των, είτα η κ Μάρκε, ανακλι- 
θεΐσα έπί τής έδρας της καί άφησασα τας χεϊρας να κατα- 
πέσασιν έπί τών γονάτων της είπεν ; Η αιτησις του κ. Δε-

ΙΙρεσι^ύ δέν σέ μαγεύει, κόρη μου ;
Έκπεπληγμένη η νεάνις άπεκρίθη ; Τό πιστεύεις ! Τώ 

οντι τό σχέδιον τοϋτο τής ένωσεως την ευρισκεν αδιαφορον. 
Ή μητηρ της μέ κεφαλήν άπησχολημένην προ παντός ύπό 
του υλικού βίου, την είχε μάθει νά θφωρώ τόν γάμον ώς έπα · 
κολούθημα του νεανικού βίου έν ω, άν Vi να ασχολήται με τα 
άνθη της καί τό κλειδοκύμβαλόντης, θ ’ άνελάμβανε το φορ

τίου τής οικίας, την φροντίδα νά λαμβάνη καί νά άποπέμπη 
τούς θεράποντας. Περί έρωτος, περί συζυγικού βίου καί τών 
τέρψεων αυτού η κ. Μαοκέ δέν τώ είχε κάμει τόν έλάχ>στον 
υπαινιγμόν. Κατά τάς ιδέας ταύτης, ό γάμος ητο αΰξησις 
κτηματικής περιουσίας—  τό μόνον δπερ είχεν αξίαν τινα είς 
τούς οφθαλμούς της —  τά λοιπά δέν ύφίσταντο ουδόλως. 
Άβροτέρα, άναπτύξεως τελειοτέοας, καί τοι ζώσα έν μέσω 
τής άτμοσφαίρας ταύτης, ή Ματθίλδη δέν έσκέπτετο τούτο 
καί έπεθύμει άλλο τι έν τώ σχεδιαζόμενη ενώσει ώ αΰξησιν 

πλούτου.
•   Εύρίσκω τόν κ. Δέ-ΙΙοεσινύ όύίγον χονδρόν, είπεν η

νεάνις... Ά ν  είχον τό δικαίωμα τής έκλογής θ ά  έπροτίμων

τόν Ροβέρτον Φρενεζ.
— Τόν Ροβέρτον Φρενέζ ! έκραύγασεν η μητηρ μ ετ ’ άγα- 

νακτησεως, αστεΐζεσαι ; Έ ν α  νέον οστις δέν έχει άλλο τι 

ίίμη μικράν έπαυλιν !

Ύπό νεαράν φυτείαν ζυγιών τοΰ μεγάλου πάρκου, πληοη 
σκιάς καί δρόσδυ, έν ψ σπάνιαι ακτίνες ήλιου αδιακρίτως πα- 
ρεισδύουσαι διά μέσου τών οδοντωτών έντομών τών φύλλων 
διατρέχουσιν έν εί'δει λεπτών φωτεινών γραμμ,ών έπί τής κί
τρινης άμμου, ή Ματθίλδη περιπατεϊ ησύχως διά μικρών 
βνμάτων. Παραπλεύρως αύτής βαδίζει ό Ροβέρτος Φρενέζ, 
μέ δψιν κατηφή.— Λοιπόν, είπεν αίφνης, νυμφευεσθε τόν κ. 

Δέ-ΙΙρεσινύ 5 Καί είσθε ευτυχής δ α τούτο ,
—· ’Εννοείτε καλώς δτι μία νεάνις ευχαριστείται πάντοτε 

δταν ύπανδρεύηται.
— Ά  1 είπεν έκεϊνος άπλώς.
Ά λ λ ’ η έπιφώνησ'ς αυτη ένεϊχέ τι τόσον οδυνηρόν ώστε η 

Ματθίλδη τόν παοετηρησεν έκπεπληγμενη. Έπροχώρησαν 
είσέτι σιωπη^ώς, φοβίζοντες τά πτηνά άτινα επετων πέριξ 
αύτών, έκβάλλοντα μικράς κραυγάς τρόμου, είτα ό Ροβέρτος 

προσέθηκεν έν εί'δει μονολόγου!
  Ουτω π λ ά ττετε  σχέδια δια το μέλλον, ατινα πλη-

ρούσι την καρδίαν σας χαράς καί ένθουσιασμοΰ, μεθυετε εξ

θέσει πρός τά όνειρά σας καί μένετε λίαν συντετριμμένος, 

λίαν άπατημένος.
Ή  Ματθίλδη άπεπειράθη νά γελάσγι, στενοχωρηθεΐσα έκ 

τής θεωρίας ταύτης ητις την άπέβλεπεν.
—  Τ ί μέγα δυστύχημα ! Ά λ λ ’ δταν έν δνειρον δέν πραγ

ματοποιηθώ, τό άντικαθιστά τις δι άλλου. Δεν εινε αναγκη 

νά λαμβάνγι τις τόσον τραγικόν υφος.
—  Άστείζεσθε περί τής ευτυχίας τοΰ βίου μου ητις κα

ταρρέει ! Είπε ταΰτα διά φωνής τόσον πειστικής ωστε η 
νεάνις άκουσίως έψέλλισεν! Ι Ι τω χ ε  νεε !

Ένθαρρυνθεις έκ τοΰ δείγματος τούτου τής εύσπλαγχνίας, 
τείνων πρός αύτην τάς τρεμούσας χεΐράς του, μέ χονδρά δά
κρυα άτινα βραδέως ωλίσθαινον επι των παρειών του, ειπεν 

έν παραφορά :
—  Είχον ονειροπολήσει, έγώ δστις σάς έλάτρευσα δσον 

ούδεμία άλλη γυνη έλατρεύθη, δτι ημέραν τινά, λαμβάνουσα 
συμπάθειαν διά τόν υπερβολικόν έρωτά μου, θά μέ ηγαπάτε 
καί σεϊς. Είχον πλάσει ατελεύτητα δνειρα ευδαιμονίας, 
αλλά νΰν τά πάντα έτελείωσαν... έτελείωσαν καί έντός οκτώ 

ημερών θά είσθε νυμφευμένη μέ άλλον...
—  Διατί δέν μοι εί'πατε ποτέ τούτο \
—  Δέν έτόλμων, έφοβούμην καί τό άνέβαλλον πάντοτε 

ϊά την αύριον. ΤΗλθον σήμερον διά νά σάς αποχαιρετίσω·
ποτέ πλέον δέν θά μ’ έπανίδητε.. .  Δέν δύναμαι νά παοευ- 
ρεθώ είς την ευτυχίαν τών άλλων άπαθης καί αδιάφορος... 
Ίσ ω ς  μακρόθεν η λύπη μοί φανώ 'ηττον σκληρά. Χαΐρε, 
δεσποινίς Ματθίλδη, χαΐρε ! · . .  Καί άν ποτε έν τώ νέω βίω, 
δστις άρχεται δι’ έσέ, λάβης ανάγκην ενός φίλου, δπου καί 

άν εύρίσκεσαι κάλεσέ με και θα ελθω.
Δι’ εύμενοΰς ορμητικής κινώσεως αυτη τώ έτεινε την χεΐρα 

λέγουσα:
—  Ευχαριστώ, ευχαριστώ δέν θά τό λησμονήσω ποτε.
Ή  λεπτή αυτη χειρ, τεθεΐσα έντός τής τοΰ Ροβέρτου, πα-

ρηγαγεν έπ ’ αυτού τό αποτέλεσμα ηλεκτρικού κλονισμού, 
εκαιε την πυρέσσουσαν παλαμην του και πνοη παραφροσύνης 
διήλθε τού έγκεφάλου του, μη γνωριζων δε τι πράττει την 

έιλκυσε πρός εαυτόν καί την ένηγκαλίσθη :
 Ματθίλδη, Ματθίλδη, διατι δεν μ αγαπάς ,
Ή  Ματθίλδη συγκεντρώσασα πάσας τάς δυνάμεις της, 

παράφορος, διότι εύρέθη τοσοΰτον ασθενής έν ταΐς άγκάλαις 
τού νέου άνδρός, άπηλλάγη καί χωρίς νά προφέργι μίαν λέξιν, 
χωρίς νά ρίψη έν βλέμμα έφυγε δρομαίως έκ τού κήπου.

Συντετριμμένος έκεϊνος έκ τής απελπισίας επεσεν εις τα 
γόνατα καί έθρηνησε διά λυγμών σπαρακτικών την έοωτι- 
κην θλίψιν του, ένώ άνωθεν αυτού οΐ κυανοί μελισσοφάγοι 
καί «ί άηδόνες, ένθαρρυνθεΐσαι έκ τής έπανελθούσης γαληνης, 

διερραμφίζοντο ευτυχείς.
Έπακουμβώσα έπί τού έκ σφυρηλάτου σίδηρου κυγκλιδω- 

ματος τού παραθύρου της η Ματθίλδη, έφαίνετο παρατηρούσα 
τό σκότος, δπερ έπηρχετο βαθμηδόν είς την γην. Ουρανός 
κυανού ωχρού έξετείνετο άνωθεν αύτής άνευ ούδενός νέφους· 
μακρόθεν έφαίνοντο χαράττουσαι αυτόν λεπταί ρόδινοι^γραμ- 
μαί, ασθενούς ροδίνου χρώματος δπερ ολίγον κατ’ όλιγον η- 
μαυρούτο καί έχάνετο είς τόν ορίζοντα έν εί'δει ίοχρόου άτμου.
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κΐνος μέ πράσινα χόρτα, μέ χρυσοΰς στάχεις και βαθύχρουν 
τριφύλλιον. Ελαφρά ομίχλη άνυψοΰτο περιβάλλουσα τήν 
φύσιν διά λεπτού πέπλου· αί ώραι τής άναπαύσεως θά έσή- 
μαινον μ ε τ ’ ού π ολύ .Ά λλ’ οί οφθαλμοί τής νέας κόρης προσ- 
ηλοΰντο έπ'ι τής ωραίας ταύτης είκόνος τής άναπαύσεως 
χωρίς τό πνεΰμά της νά άντιλαμβάνηται ταύτης, διότι ήτο 
o')ως κατειλημμένη έκ τής σκηνής τής δενδροστοιχίας.

Τά μήλα των παρειών της έβάφοντο ερυθρά καί το στή- 
θός της άνυψοΰτο πιεζόμενον.

Τώρα δτε εύρίσκετο εις τάς παραμονάς τοΰ γάμου της, ό 
Ροβέρτος έτόλμησε νά τή κάμγ ανωφελή ομολογίαν· έτόλ- 
μησε νά την άσπασθγ.

”Ω ! τοΰτο ήτο κακόν, κάκιστον ! Τή έφαίνετο δτι είχε 
μολύνει, κηλιδώσει έκ των προτέρων τούς δρκους της αΐωνίας 
πίστεως ήν θά ώμνυεν εις τόν κ. Δέ Πρεσινύ· ώ ! τοΰτο ητο 
κακόν, κάκιστον ! Έ ν  τή ψυχή της ομως δσον καί άν τό έπε- 
θύμει, δεν ευρισκεν ούδεμίαν μνησικακίαν κατά τοΰ άνθρώ- 
που εκείνου, δστις την είχε μεθύσει τοιουτοτρόπως, έξεγεί- 
ρων έν αύτή πάθος τοιοΰτον καί άφαιρών την ηρεμίαν έκ τής 
παρθενικής καρδίας της. "Ηδη ό μέ ροδίνας γραμμάς ώχρο- 

κύανος ούρανδς άποτόμως έσκοτίσθη.Έπί εδάφους λευκόφαιου 
πλαταΐαι αίμοβαφεις ταινίαι άνεφάνησαν, έρυθροΰ χρώματος 
τοσοΰτον ζωηροΰ, ώστε έφάνη εϊς την Ματθίλδην ως έκ των 
εντυπώσεων άς είχεν, δτι ή άθώα νεφέλη έ'φερεν αιμοσταγή 
πληγήν ως έκ τοΰ σφάλματος δπερ αυτη διέπραξεν. Μέ συμ- 
πεπλεγμένας τάς χεΐρας, μέ τούς γλαυκούς μεγάλους όφθαλ- 
μ.ούς της πνιγμένους εις τά δάκρυα, ή Ματθίλδη άνεζήτει μέ
σον, δι’ού νά επανόρθωσή την διαπραχθεϊσαν αμαρτίαν καί έ- 
φαντάσθη δτι επειδή ή συγχώρησις έρχεται άνωθεν, ό ουρα
νός θά τή  άπέδιδε την άθώαν γαλήνην της, έάν ό μνηστηρ 
της έξήλειφε την μεθυστικήν άνάμνησιν τής γλώσσης τοΰ άλ
λου, ύποτονθορίζων αύτω τάς αύτάς θερμάς καί τρυφεράς λ έ 
ξεις, δτε τά χείλη της θά έξεπλύνοντο έκ τοΰ ένοχου έκείνου 
φιλήματος, έάν εκείνος δστις είχε τδ δικαίωμα, τ·55 έδιδε φί
λημα τρελλδν καί περιπαθές. Καί άνευροΰσα όλίγην γαληνην 
έν τή έλπίδι ταύτγ τής συγχωρήσεως, ή Ματθίλδη έκλεισε 
το παράθυρον καί κατήλθεν.

(άκολουθεί)-

(Daniel Riehe ) Μαρόχα Κ. Φ ιλ ιπ π ίδ ο υ .
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Πολλοί τραυματίαι προσήλθον προς ήμάς, οί πλεΐστοι ε 
λαφρώς πληγωμένοι, πολλοί σπουδαιότερον, άλύοι δέ φέ- 
ρουσι τραύματα βαρέα καί κινδυνώδη καί τούτους έχομεν 
εις ι'διον οί'κνμα, εύάερον, προς την θάλασσαν, καί μέ κή
πον. Ή  οικία αυτη διαπνέεται υπό τής θαλασσίας αύρας, 
δροσεράς καί ζωογόνου, ήτις συντελεί εις την βελτίωσιν τής 
υγείας των τραυματιών μας. Την εκλογήν ταύτην όφείλομεν 
εις τάς κυρίας, καί μόνον εις αύτάς. Έ χομεν ήδη εις την 
διάθεσιν ημών δύο θεραπευτήρια, εν μόνιμον, εις ο ήθροίσαμεν 
τούς βαούτερον τρωθέντας, καί ετερον πρόσκαιρον, εις ο νο
σηλεύονται ολίγοι διαρκώς, οί πλεΐστοι δέ οί μικρά ή έλά- ' 
χιστα φέροντες τραύματα, καθαρίζονται, έπιδένονται, άνα- ^

παύονται, τρέφονται, καί είς ποώτην ευκαιρίαν άποστέλ- 
λονται είς ’Αθήνας.

Έάν άποβλέψω είς τούς μέχρι τοΰδε άριθμούς των όπως. 
δήποτε περιποιηθέντων άρρώστων, δύναμαι νά εί'πω δτι ή 
άποστολή ήμων έπέτυχε, διότι διήλθον διά των έδώ θερα
πευτηρίων τής «Ένώσεως» καί νοσηλεύονται έτι πάντες σχε 

δόν διακόσιοι.Δύναμαι δέ νά συγχαρώ τάς κυρίας διά τύ μέγ* 
και ευεργετικόν έργον των. Έ ά ν  δέ λάβωμεν ύπ’ δψει καί 
τας μεγίστας ένταΰθα δυσκολίας προς ευρεσιν των άναγ- 
καίων, καί πενιχρά άν ύποτεθωσι ταΰτα, νομίζω δτι κατωρ- 
θωθησαν ούκ ολίγα καί έν σχετικως όλίγω χρόνφ. Καί ήτο 
δυσκολον έν άρχή νά ρυθμίσωμεν την ολην έργασίαν ένεκα 
τής μη ταχείας συγκεντρώσεως δλου τοΰ ύλικοΰ ήμων διά 
την δυσκολίαν τής συγκοινωνίας. ’Ή δη δμως έκαστος ιατρός 
ε'χει τόν ι'διον θάλαμον, έκάστη κυρία φροντίζει διά τόν κα
θαρισμόν τοΰ θαλάμου, την τροφήν των άσθενων, την καθα
ριότητα αύτών καί άλλας τινάς προχείρους ίατρικάς έργασίας, 
των ιατρών περιοριζομένων είς τό ιατρικόν αυτιών μέρος. 
Ουτω μετά τρεις ήμέρας από τής έλεύσεως ήμων προέβημεν 
άρκούντως, καί ή'δη βλέπομεν μειδιωντα τά πρόσωπα έξ εύ- 
χαριστήσεως, άτινα πρότερον ήσαν κατηφή, j/,ηδέν προσδο- 

κώντα. Τοΰτο είναι δι’ εμέ τό βαρόμετρον, τό δεικνύον την 
βελτίωσιν των πραγμάτων καί τής έπί τό βέλτιον μετατρο
πής τής δράσεως ήμων. Παραλλήλως δέ πρός την καλήν 
ταύτην μεταβολήν έπήλθε καί ή τής ατμόσφαιρας καί έπαυ
σαν αί πρότερον συχναί καί όρμητικαί βροχαί. "Ηδη κατορ- 
θωνομεν νά συγκεντρονώμεθα καί συγγευματίζωμεν, δπερ 
παρεχει άνακούφισίν τινα έν μέσω τοΰ άλλως άνιαροΰ ήμων 
βιου. Μόνον δε κατά τάς ώρας τοΰ φαγητοΰ κατορθοΰμεν νά 
συνομιλώμεν καί ή συνδιάλεξις γίνεται είς τήν ελληνικήν, 
γαλλικήν, αγγλικήν, γερμανικήν, ένίοτε καί ρωσσικήν, ώστε 
ή συναθροισίς μας αποτελεί μικοάν τινα βαβυλωνίαν τοιου
τοτρόπως κατωρθωθη νά γνωρισθωμεν κάλλιον καί ουτω ή 
αμοιβαία έκτίμησις καί συναδελφότης έρριζοβόλησε μεγάλως. 
Εν μεσω δε των πολλών ήμων αγώνων καί κόπων, των 

μόλις κατα την νύκτα διακοπτομένων, ούδένα ήκουσα παρα- 
πονουμενον, κυριαι δε καί ιατροί άποφαίνονται έκ συμφώνου 
οτι η ίδεα τής εκπληρωσεως τοΰ καθήκοντος καί ό πρός ά- 
γαθοεργιαν ζήλος παρακωλύουσι πάσαν άλλην σκέψιν καί 
ενισχυουσι τας δυνάμεις καί άνακουφίζουσιν ήμάς από των 
περιξ ημων θλιβερών εντυπώσεων. ’Οφείλω νά όμ.ολογήσω 
οτι δεν επεριμενα τίποτε όλιγώτερον καί αίσθάνομ.αι ενδόμυ- 
χον αγαλλιασιν εν τή φιλανθρωπω καί επιστημονική δράσει 
μου μετά τοιούτων συνεργατών.

Ποσας αθλιότητας είδον κα τ’ αύτάς, είναι αδύνατον νά 
σοι περιγραψω, Είδον γέροντα πρόσφυγα τής ’Ηπείρου, 
προσελθοντα εις το θεραπευτήριον διότι έπασχε, νά ρίπτη 
βλέμματα βλοσυρά προς την τροφήν, τήν τότε διανεμομένην 
εις τους πασχοντας ημων. Ήρωτησα αυτόν αν θέλγ σούπαν' 
μ°ι είπεν δτι προτιμά άρτον νά φέργ καί είς τά πεινωντα 
τέκνα του Στρατιώτης τις προσήλθεν ως πάσχων. "Ητο ώ- 
χρος, το βάδισμά σφαλλόμ.ενον, καί έφαίνετο βαοέως πάσχων. 
Τόν ήρώτησα άν πεινγ, άπήντησε μετά-φωνής έσβεσμένη; 
οτι προ τριών ήμερων δέν έχει φάγει· τω έδωκ,α τεμάχιον 
άρτου, τό έλαβεν ευχαρίστως, δέν ηύχαριστήθη δμως έκ τής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 7

Αοσότητος,τώ έδωκα καί δεύτερον, τό κατεβρόχθισεν αυθωρεί, 
Ι*ί μετά μικρόν άκουμβήσας έπί κιβωτίου τινός άπεκο.μηθη! 

ένδύματα αύτοΰ ήσαν ελεεινά, καί τό παν έδείκνυε με- 
κακουχίαν καί καταβολήν δυνάμεων. Τοιαΰτα βλεπο- 

6ν ένταΰθα συχνότατα. Τό Σάββατον, 10  Μαίου, προσήλ
ιο, δέκα τέσσαρες στρατιώται τραυματίαι, οΰς έδέχθημεν έν 
Τδ θεραπευτηρίφ, καί τέσσαρες βαρέως πληγωμένοι, ούς έ- 
ΤΟποθετήσαμεν είς τό· μόνιμον είς ι'διον θάλαμον. Τήν πρω- 
ίχν, ήλλάξαμεν τά τραύματά των τούς έκαθαρίσαμεν καί ή 
δις Μάσσονος έδωκεν αύτοΐς τροφήν. Ά φ ’ ού δ ελαβον
χαί άλλην τροφήν μαζή των, άπήλθον είς Ζαβέοδαν, δπως 
ίπιβιβασθώσιν έπί τοΰ άτμοπλοίου καί μετενεχθώσιν άλλαχοΰ. 
Άπήλθον ούτοι βραδέως βκδίζοντες, κεκυφότες ή έπί βακτη
ριών στηριζόμενοι ή υπό άλλων φερόμενοι μέχρι των αμα
ξών, διότι έχομεν ήδη τοιαύτας ένταΰθα έ,ξ ’Αθηνών, έλαβον 
κκί καπνόν παρά των κυριών, καί αι ευχαι των και αι ανα
φωνήσεις τών ευχαριστιών των έζεδηλοΰντο μετα συγκινητι- 
χωτάτης διαχύσεως. Αισθάνομαι δέ μεγάλην εύχαρίστησιν 
ότι ό Θεός παρέσχεν ήμΐν τήν εύκαιρίαν νά φκνώμεν χρήσι
μοι, έστω καί έπ’ έλάχιστον, καί νά άρωμεν μικρόν τοΰ βά
ρους τών καταπονημένων τούτων αδελφών μ.ας. Και άλλοτε 
ααί νΰν ήσθάνθην δτι ή αγαθοεργία είναι αυτάρκης, δτι ό 
πράττων τό καλόν, τό πρά ετει διά τό καλόν αύτό καθ’έαυτό. 
Ή σοφία δμως τοΰ Σωτήρος ήμών πόσον θαυμασίως τοΰτο 
διετύπωσεν «δ α ν  ενϊ  τών άδεΛφων μ ο υ . τω Ι ,Ιαχ Ισ τω ,  έ-  
ποιήσατε, ¿¡ιοί έπ ο ιή σατε  !»  Είναι δυνατόν νά πρόσθεση) τις 

άλλο τι μεΐζον αύτοΰ ; . . .

’Αναγκάζομαι νά διακόψω την επιστολήν μου, διότι η κ 
Καλαπαθάκη, έρχομένη είς ’Αθήνας δι’ ολίγον, αναχωρεί έν 

επουδή.
Ό  «δε^βόι σου 

X. Μ α γ γ ίν α ς .

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΑΕΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ-

' Λ ζ ι ό τ ι μ ρ ζ  K v f i a  Κ .  ί 7 α ρ [ έ > ' ,

Έ ν τω τελευταία) ύμών φύλλω άνεγνωσα μετα μεγάλης 

μου έύχαριστήσεως τά κατά τήν δεκαετηρίδα τής « Εφημε- 
ρίδος τών Κυριών». Καί έγώ πέραν τοΰ Ώκεανοΰ και εκ τοΰ 
Νέου Κόσμου αποστέλλω προς υμ,άς την είΊησιν νεας σας 
νίκης r t/r <1 *Ε νω σιν  τώγ 'Ε .ΙΑ ηηύ  η» ri?c Λ[ίεριχήζ ΐ'·το 

την ν ρ ε τ ip a v .
Ή  πατριωτική φωνή σας, φερομ.ενη έως εδώ δια τής αγα

πητής μας, «Έφημερίδος τών Κυριών» είσηκούσθη παρά τών 
έδώ Έλληνίδων μας αί όποϊαι λαμβάνουν θερμόν ένδιαφέρον 
διά τά πράγματα τής αγαπητής μας πατρίδος καί φλέγονται 
υπό τοΰ πόθου νά προσέλθουν άοωγοί είς τό μέγα έργον σας. 
Ύ π ό  τοΰ άγιου τούτου ένθουσιασμοΰ όρμωμεναι ένεργοΰσι δια- 
φοροτρόπως μέ τήν έμφυτον είς αύτάς ς-οργήν καί τήν μεγάλην 
τής γυναικός καρδίαν, ώς'τοΰτο απέδειξαν. Ύ π ό  τήν προε- 
δρε'αν τής Κας Φακίρη συνεστηθη ομας ελληνικη,κλάδος τής 
έν ’Αθήναις τόσον εύεργετικώς λειτουργούσης «Ένώσεως», 
ήτις τή συμπράξει τοΰ γηοαιοΰ καί σεβαστοΰ ένταΰθα προ

ξένου κ Μπόταση έργάζεται μετά ζήλου. Σύμβουλοι 'ής 
τοιαύτης «Ένώσεως» είναι αι Και Κ· Θ.Ραλλη, Π. Ραλλη, 
’Αντωνίου Ράλλη, Π. Γαλάτη , Θ. Ζιζίνια, Κ . Κατρίβα.

Αί εύγενεϊς αύται Κυριαι κατέχονται ύπό τοΰ ωραίου και 
μεγάλου αισθήματος τοΰ πατριωτισμοΰ, δπερ μόνον είς εύ- 

γενεΐς βλαστάνει καρδίας.
Μετά τήν συναυλίαν,ήν έδωκαν,σήμερον καταγίνονται πυ- 

ρετωδώς είς συλλογήν έράνων, ών την ποωτην εκ 2 0 0  λιρών 
αποστολήν των διεβίβασαν ήδη τηλεγραφικώς πρός τήν « Ε -  

νωσίν» σας.
’Ιδού αξιότιμος Κυρία, καί έτέρα ίκανοποίησις δι υμάς 

ιδού καί άλλη Ν ί κ η .  ήν αί πέραν τοΰ ’Ατλαντικοΰ Ελληνι-
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Ή  οψις τοΰ δωματίου τούτου με ήρεσεν,οΰδεν δ ’ ηδύνατο να με α- 
ποσπάσγι τών σκέψεων μου, ηΰχήθην την καλήν νύκτα εις την Μ α- 

ρίαν-Άνναν, ά λ λ ’ ουδόλως έκοιμήΟην.
Κ  Υγρον ψϋχος μέ διεπέρα είς τ δ  μέγα τοΰτο δωμάτιον_τδ προ πολ- 

λοΰ ακατοίκητου,τοΰ δποίου αί υπέρμετροι διαστάσεις αυζανόμενχι υπό 

τοΰ σκότους και τδ αίσθημα τής  απομονώσεως μου,μοι προυζενουν είδος 
τρόμου. Ό  άνεμος ηΰςανεν όλονέν καί διεισδύων διά τή ς  ευρειας έ -  

οτίας έν τώ δωματίω μου έκίνει τά βαρέα παραπετασματα τής  κλι

τές μου. Τά συρίγματα ταΰτα μέ έκαμον νά φρίττω, μοί έφαίνετο ότ[ 

ΊΧουον κάποιον κλαίοντα περί έμέ.
I  *Η ημέρα έφάνη τέλος ,  μελαγχολική καί βροχερά ώς ή προτεραία. 

"Ετρεξα είς τδ παράθυρον. Διά μέσου τών κλαδών τή ς  αμπέλου πα- 
Ριτήρησα τδν μικρδν κήπον. Ρόδα ωχρά, κατα το ημισυ αποφυλλι- 
"θίντα, λεπτάς δάλιας, μερικά δενδρύλλια άπλοΰντα τούς άτάκτους 

Αάδους των εϊς τάς στενάς δενδροφυτειας, ιδου οτι ειδον εις το πρώ 
τον βλέμμα. Δεξιόθεν ή απέραντος πεδιάς, τήν όποιαν διήλθομεν την

λοφίσκου τινός καί φθάνουσα έπικλινώς μέχρι τοΰ ύπδ τών βροχών 

αύξηθέντος ρυακίου, ίκανώς άπέχοντος τής  μικρας οικίας. Μακροθεν 
δ όρίζων, βεβυθισμένος είς ήμίφως, δέν έπέτρεπεν ουδεμίαν ιδέαν να 

σχηματίση τις περί τής  θέας τοΰ χωρίου. Κατεκλιθην και παλιν και 

έμεινα είς τήν κλίνην μου σκεπτομένη πολλά θλιβερά μέχρις ου η 

Μαρία-’Ά ν ν α  είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν μου.
Ή  βροχή έξηκολούθει πίπτουσα, έδοκίμασα νά έξέλθον ολίγον εις 

τδν κήπον, άλλά παρευθύς έπανήλθον άποτεθαρρυμένη έκ του πολλοΰ 

καί τοΰ υγροΰ άέρος. Είχον φέρει μετ  εμοΰ μερικά βιβλία, ηθεΛησα 
ν' άναγνώσω, άλλά δέν ήδυνήθην νά συγκεντρώσω τάς σκέψεις μου 

καί τό βιβλίον ώλίσθησεν έκ τών χειρών μου.
Ή  άβεβαιότης τοΰ μέλλοντος μ ’ έστενοχώρει. ”Ημην άνευ πόρων 

καί έπρεπε μέ  πασαν θυσίαν νά δημιουργήσω τρόπον πρός ευρεσιν αυ
τών, διότι προΰτίμων ν ’ αποθάνω μάλλον τής  πεινης παρα να ζ η 

τήσω  τήν βοήθειαν τοΰ θείου μου.
Έ ν  τούτοις ή άπόφασις τοΰ νά κρύψω τδ παρελθόν μου μοι απα

γόρευε νά σκεφθώ περί θέσεως, ητις απητει  προσωπικήν εμπιστοσύ

νην. Αί συστάσεις έχρησίμευον δσον καί ή γνωριμία. Τδ θάρρος δέν 
μέ έλειπεν, ά λ λ ’ οτε τήν εσπέραν εύρέθην μόνη είς τδν μέγαν θάλα

μόν μου, κακώς φωτιζόμενου υπδ ασθενοΰς λαμψεως καί οτε ριψασα 
τδ βλέμμα πέριέ έμοΰ ήσθάνθην έμαυτην εγκαταλελειμμενην και κα- 
τεστραμμένην δ ι ’ δλους, τούς όποίους η γ α π ω ν  οταν εσκεφθην οτι η 
άπομόνωσις αδτη θά ητο αίωνία, ήσθάνθην άφατον θλΐψιν. Έ ξ ω  τά 
πάντα ήσαν σύγχυσις καί σκότος. Ό  θαλάσσιος άηρ, διαπερών την 
έρημον ξηράν συνεκρούετο πρδς τάς γωνίας τής οικίας μ ε τ ’ οξέων συ-



Μ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

δες ΰοίς πεμπουσιν ως τεκμήριου τής προς ύμ.δίς εύγνωμ.οσύνης 
των, εύχόμενοα εις την φίλην «Έφημ.ερίδιχ μοις των Κυρίων» 
μακροβιότατα έ π ’άγαθω καί του φύλου μ.ας καί τής πατρίδος. 

Έν Νέα Ύόρχ7). Μ αρία X  Β α χ α β ά κ α .

Γ ΪΝ Α ΙΚ Ε ΙΟ Ν  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ
Ε Ν  Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο .

Έ ν  Βρυξέλλαις συγκαλεϊται κατά τον προσεχή Αύγου
στον Διεθνες Συνεδριον Γυναικών. Τά εκτιθέμενα εϊς το πρό
γραμμα ζητήματα αναγονται ιδίως επί των οικονομικών καί 
πολιτικών δικαιωμάτων τής γυναικός.

Η διοργανιζουσα το Συνεδριον τοΰτο ’Επιτροπή άποτε- 
λεϊται παρά τών κ. κ. Μαργαρίτας Κυδερλίε, Λεονίας Λα 
Φονταίν καί Μαρίας Ποπελέν.

Κατά το  προ'γραμμα του συνεδρίου θά συζητηθή ευθύς έξ 
αρχής το δικαίωμα τής γυναικός νά παρίσταται ώς μάρτυς 
εις πολιτικας διχας' να αποτελή ενεργόν μέρος τών οικογε
νειακών συμβουλίων· νά είναι κηδεμών καί νά έπιζητήται 
η πατροτης τών έκτος τού γάμου γεννωμένων τέκνων.

Μεταξύ τών οικονομικών δικαιωμάτων τής γυναικός, πρώ
τον φερεται το δικαίωμα τής ελευθερίας τής εργασίας καί 
τής ισοτητος τής αμοιβής· το δικαίωμα τής γυναικός του 
νά διαθέτη το έκ τής ε’ργασίας της κέρδος· το δικαίωμα 
αυτής ως έμπορου να εκλεγη καί εκλέγεται εις τά έμπορο- 
δικεΐα και εις τά βιομηχανικά καί ε’ργατικά συμβούλια. Εϊς 
τήν φιλανθρωπίαν θά έπιζητηθή επίσης ή μεγαλητέρα τής 
γυναικος επεμβασις διά τής επίσημου συμμετοχής της εις 
δημόσια φιλανθρωπικά καταστήματα. Θά έπιζητηθή έτι διά 
τοϋ Συνέδριου τουτου ή έπέκτασις τής γυναικείας αλληλεγ
γύης και η συστασις συνδικάτου τής γυναικείας δημοσιο
γραφίας.

ηδη χρουνηδόν. Περιεσταλμένη εις τήν γωνίαν τής  εύρείας εστίας 
παρηκολουθουν δια τών βλεμμάτων μου τόν καπνόν, όστις ένω ό- 

ψοΰτο με ήρεμους ελιγμούς απωθείτο συχνάκις ΰπδ τοΰ έξωθεν πνέον- 
τος άνεμου, αλλα και παλιν αποφέρων τα διεσπαρμένα νέφη άνέβαινεν, 
ανέβαινε πάντοτε, εξαφανιζόμενος έν τή  χαπνοδόχη.

Η  θύελλα κατηυνάσθη βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον, τό φως συν
νεφώδους ημέρας διεδέχθη τό σκότος τής  τρομερας εκείνης νυκτός. 

Περι την μεσημβρίαν ερριψα επι τών ώμων μου έπανωφόριον καί έ- 
ξήλθον. Ησθανόμην τήν ψυχήν μου πιεζομένην υπό μαύρης απελπι

σίας. Ηρχισα να βαδίζω ένώπιόν μου εις τόν έρημον εκείνον τόπον, 
χωρίς καν να γνωρίζω που πηγαίνω.

Ποσας ωρας εβαδισα ουτω καί εγώ το αγνοώ. Τοΰτο μόνον ενθυ
μούμαι οτι η θύελλα έπανελήφθη τρομερωτέρα τή ς  νυκτερινής καί 

ότι ηναγκάσθην, περιπλανηθείσα, να τρέξω πολύ, όπως εϋρω άσυλον. 

Καί ή νύζ έπήρχετο σκοτεινή, άπειλητικωτέρα τής  τρικυμιώδους ή- 
μέρας.

Παρατηρήσασα ασθενή, λάμψιν εις μικραν άπόστασιν διηυθύνθην 
πρός αυτήν καί εύρέθην έντός ολίγου εις τήν είσοδον μικρας αύλής, 

έστρωμένης μέ πλίνθους καί φωτιζομένης 8 Γ  άμυδροΰ φωτός φανοΰ. 

Τψηλοί τοίχοι ανοιγμένοι δια στενών παραθύρων τήν περιεκύκλουν έκ 
τριών πλευρών. Δεζιόθεν χα μηλή  θύρα ήτο ήμιάνοικτος, τήν ώθησα 
κ α ί ’ εΐσήλθον εϊς τι παρεκκλήσιον.

Τό θυσιαστήριον έφοιτίζετο καί γέρων ίερεύς ίερούργει, άλλα τό 
ευάριθμον έκχλησίασμα έμενεν εις τό σκότος. Δεξιόθεν τοϋ θυσιαστη

ρίου υψηλη κιγκλίς,δπισθεν τής  όποιας έπιπτε παραπέτασμα έκ λεπτού 
υφάσματος μέ άκομψους πτυχάς, άνήγγελλε τήν παρουσίαν τών έγ -

Παρακαλοΰνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί κα- 

θυττεροϋσαι μέχρι σήμερον τάς συνδρόμάς των νά σπεύ- 

σουν επ ί τέΛονς νά άποστείλουν αύτάς. Τήν αύτήν πα-  

ράκλησίν άπευθύνομεν καί προς τάς κ. άνταποκριτρίας 

ώς καί προς τούς κ. άνταποκριτάς μας νά επισπεύσουν 

τήν εί'σπραξιν καί άποστολήν τών καθυστερουμένων,διότι 

ή αταξία αυτή τών εισπράξεων καταντμ ανυπόφορος

ΜΕΓΑ
ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ Μ Α Κ Α Ρ 0Ν 0Π 0ΙΕ Ι0Ν

Τ Α  Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Α
' Ο δ ό ς  Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν ι ι  α ρ ι θ μ ό ς  2 2

Ή  μακαρονάδαείναι τό κατ ’έξοχήν προσφιλές φαγητόν τώ νμεσημ- 

βρινών λαών. Μακαρονάδες, σοϋπες, πιλάφια είναι τό σόνηθες άρτυμα 
τοϋ κρέατος, πολλάκις δέ καί άναπληροϊ αυτό διά λόγους οικονομι

κούς. Ά λ λ ’ ολα αΰτά τά τόσον νόστιμα καί θρεπτικά φαγητά απο
τυγχάνουν, έάν αί πάσται, έξ ών κατασκευάζονται δεν είναι πρώτης 
ποιότητος.

Τό άτμοκίνητον μακαρονοποιεΐον τοϋ κ. Γ ρ .  Κωνσταντοπούλου 
κατασκευάζει πάστας πρώτης ποιότητος μέ  άλευρα ρ ω σ σ ικ α  τά μόνα 

ειδικά διά μακαρόνια. Καί δέν ευρίσκει τις μόνον πάστες εις τό κατά

στημα τοΰτο, άλλα και εκλεκτά ρύζια καί έλαια καί τυρία καί καφ- 
φεόες και ολα τα ειδη τών αποικιακών, ώ στε νά γίνεται άληθής συνα

γωνισμός μέ τά μεγαλήτερα τή ς  πόλεώς μας έδωδιμοπωλεΐα, διότι 
καί αί τιμαί του είναι λογικαί καί ή υπηρεσία πρόθυμος.

~  ΤΣΟΚΟΑΑΤΑ ΠΑΪΑΙΑΟΓ
'Η  Παγκοσμίου φήμης τσοχολάτα Παυλίδου είναι τό λεπτότερον 

καί ήδύτερον πρόγευμα, άνωτέρα άσυγχρίτως τοΰ καφέ ώς μ ή  βλά- 
πτουσα ποσώς τα νεΰρα, αλλ* απεναντίας δυναμόνουσα ταΰτα. Είναι 
ή δυναμωτιχωτέρα καί θρεπτιχωτέρα τροφή ώς περιέχουσα έν μ ε 
γάλη άναλογία πάντα τά πρός θρέψιν άπαιτούμενα συστατικά.

Πωλείται άντί 5 δραχ. ή άκα ή δέ βανίλλιας δρ. 6 . 6 0  καί έκάστη 
οκά άρκεί διά τριάντα καί πλέον μεγάλα προγεύματα.

κλειστών μοναχών. Μ ε τ ’ ολίγον μονότονοι καί κλαυθμηραί φωναί ήρ- 
χισαν νά ψάλλωσι τήν εσπερινήν άκολουθίαν. ’Εγονυπέτησα εις τήν 
μάλλον σκιεράν γωνίαν τοΰ έσωνάρθηχος καί άφέθην νά λικνισθώ υπό 
τών ασμάτων των, τά όποια εις έκαστον στίχον τών ψαλμών ύψοΰντο 

και κατεπιπτον με υψος μονοτονον. Πρό πολλοϋ δέν είχον εϊσέλθει εις 

έκκλησίαν, τήν τελευταίαν φοράν ή Λουίζα μέ παρηχολούθει. Ποία 
άβυσσος μεταξύ μας άπό τή ς  ήμέρας έχείνης.

Εις  τόν θόρυβον τών φσμάτων καί τών προσευχών ησθανόμην είδος 
ειρήνης, γονυπετής μέ  κεκλεισμένα βλέφαρα, μέ  χείλη άφωνα, μόλις 
έτόλμων νά άναπνεύσω, άλλά μ ε τ ’ ολίγον έπήλθε σιγή, τά κηρία 
εσβυσαν καί οί παρευρισχόμενοι ήρχισαν νά διασκορπίζωνται. ’Έ π ρ ε π ε  
ν ’ άναχωρήσω.

“Ω Θ εέ ! άνέκραξα, έν ύπερτάτη άγωνία έν ΰψίστω ένθουσιασμώ. 

’ Αθάνατε Θ εέ ,  όστις άκούεις τούς στεναγμούς μου, Θεέ έλεημονέ-  
στερε τών άνθρώπων, έπιειχέστερε καί αυτής τής  συνειδήσεώς μου. 

“Αγιε Θεέ,  έζησα έν ΰπερηφανίμ, ή ΰπερηφάνιά μου μέ κατέστρεψε. 
Πρός σέ άποτείνομαι, Ύ ψ ι σ τ ε ,  σώσε τό πλάσμα τών χειρών σου.

Έλαφρόν χτύπημα επί τοΰ ώμου μέ έκαμε νά φρικιάσω. ΤΗτο 
γυνη ενδεδυμένη φόρεμα κατά τό ήμισυ λαϊκόν καί κατά τό ήμισυ 
μοναχικόν.

—  Θά κλείσουν, είπε.

—  Πώς ονομάζεται ή έκκλησία αυτη ;
—  Ά γ α θ ό τ η ς  καί είναι άσυλον διά τάς μετανοούσας κόρας.
Άπεσύρθην μέ ήθος έξαλλον ώσεί μέ προσέβαλλον έν τώ  μέσω

τοΰ στήθους.

(άκολουθεΤ).


