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Ή Άνάστασις. —- Ή  τέχνη Β '. Adelaide Maraioi (μετάφρ. έκ 

τού ’Ιταλικού, ύπο δος Ειρήνης Νικολαίδου). — ’Από τό ταξείδι μου.— 

Τό μαραμένον κρίνον (Συνέχεια). — Ή ’Οστρακιά Α '. (ύπό τής ιατρού 
δος ’Ανθής Βασιλειάδου). — Συνταγή. — Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς : 
*Β γνώμη τού Ίωάννου (ύπό Alfred Capus).

Η ΑΝΑ<ΤΑ*Κ
Οί ωραίοι θεοί τής υλης σπαρταρούν κάτω από τον Σταυ

ρόν τόν ξύλινον, τήν τελευτα ίαν πνοήν μ ια ; ζωής μακρας καί 
γεμάτης από έγωϊσμόν. Τό λάβαρον τής νέας θρησκείας υ
ψώνεται επάνω είς τούς καλλιμαρμάρους βωμούς, καί ό τα 
πεινός ’Ιουδαίος, ο γεννηθείς είς τόν σταύλον καί άνατοαφείς 
από μίαν πτωχήν καί άμ.αθή ΙΙαρθένον ρίπτει κάτω τα  εί
δωλα τού παρελθο'ντός.

Τό ώραΐον βαπτίζετα ι είς τόν Ίορδάνην τού καλού καί 
ή γη'ίνη ’Αφροδίτη π ίπ τει διά να άναστηθή από τήν τέφραν 
της ή αίωνία μ-ητερα τού ουράνιου έρωτος.

Αί μ-υριάδες των δούλων καί των θητών, αί κύπτουσαι 
ύπό τόν σίδηρον καί τήν τυραννίαν των ολίγων, υψώνουν τήν

κεφαλήν ελεύθεροι καί ό ένας μετά τόν άλλον, είς λεγεώνας 
μέ τό λάβαρον τού σταυρού έπί τού ώμ,ου σκορπίζονται είς 
τόν κόσμον κήρυκες καί μ-άρτυρες τής θρησκείας, ή οποία έ
χει τήν αγάπην ως σύμβολον καί τήν ελευθερίαν ώ ; δύναμιν.

Τό χρυσοΰν φώς τού ’Απόλλωνος σκοτίζεται διά μίαν 
στιγμήν· ή λύρα του, ή έμπνέουσα τάς μούσας σιγά, καί ό 
Έλικών καί ό Παρνασσός βυθίζονται είς μαύρον σκότος. 
Ά λ λ ’ ό χρυσός θεός τού φωτός δεν άπέθανε. Τήν φαρέτραν 
μέ τά  χρυσά βέλη καί τήν λύραν μέ τάς χρυσας χορδάς 
παραδίδει είς τόν νέον ’Ιουδαίον, ό οποίος έζέλεξεν ως θρόνον 
ένα σταυρόν καί ως βασίλειον μίαν φάτνην αλόγων ζώων.

Ή  άνθρωπότης, ή συμβολιζομ.ένη είς- τήν φάτνην αυτήν, 
οπού ό άνθρωπος, κτήνος, είχε χάσει κάθε ιδανικόν, δπου οί 
Νέρωνες, θηρία τών δρυμ.ών, καθιέρωναν τόν ό'λεθρον καί τήν 
οδύνην ως σκοπόν τής ζωής, ή άνθρωπότης εύρέθη αίφνης είς 
ένα φώς νέον, τό όποιον έχάρίζεν είς τόν κόσμ.ον ή μητρική 
αγάπη μιας αθώας καί αφελούς παρθένου.

Οί ποιμένες, οί μακράν τών άνθρώπων άτενίζοντες κατά 
τάς μακράς νύκτας τού σκότους των τόν ουρανόν, ώνειρεύ- 
θησαν πρώτοι τό φώς αυτό τής αγάπης.

Τό είδαν μέσα είς ένα άστρον φωτεινόν, κάτεοχόμενον
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άπό τά  ¿προσιτά τών ούρανών ύψη, άπό κόσμους νεΟύς καί 
άγνωστους, άπό τόύς κόσμους τούς μακρυνούς των* ονείρων 
και τω ν οραμάτων, εις τούς οποίους πιστεύουν πάντοτε οί ά
πλοι καί οί ταπεινοί. Οί σοφοί τν5ς ’Ανατολής καί οί μάγοι 
τό είδαν τό φώς αύτό, καί κάτω εις τά  μυστηριώδη βιβλία 
της σοφίας καί της μαγείας τω ν, όπως τό είδαν προτήτερα 
οί Τερεαίαι καί αί μεγάλαι των ίερολν βιβλίων Σίβυλλαι καί 
προφήτιδες, άλλα καί επάνω εις τό.ν λευκόν ποταμόν του 
1'αλαξίου, άπό τόν όποιον άπεσπάσθη διά νά κατέλθγι πρός 
την γην.

Τό φως έφώτισε την ταπεινήν φάτνην, καί τά  άλογα ζώα 
ή'κουσαν τήν μουσικήν, ή οποία συνώδευε τό τελευταίον ψυ
χομάχημα της θρησκείας του εγώ, της θρησκείας των τυράν
νων καί των κακών, της θρησκείας της δουλείας καί των 
πονηρών.

Ή  βασιλεία τών Νερώνων της γης διέτρεχε μεγάλους 
κινδύνους. "Ολοι οί ταπεινοί καί οί άδύνατοι καί οί καλοί 
καί αγαθοί είχαν πιστεύσει εις τό φώς αυτό τής αγάπης, καί 
ή π ίστις των τούς μετέβαλεν εις γ ίγαντας καί ήρωας, οί 
όποιοι έκρήμνιζαν τόν ένα μετά τόν άλλον όλους τούς ψευ
δείς θρόνους, τούς θεμελιωμένους επάνω εις έκατόμβας άπό 
ανθρώπινα θύματα.

Αί άλουργίδες καί αί πορφύραι, αί βαμμέναι εις τό (ανθρώ
πινον αίμα, κατεξεσχίζοντο καί έ'πιπταν εις ράκη κάτω άπό 
τόν σταυρόν τόν ξύλινον, ό όποιος είχε γίνει τό έμβλημα τών 
νεοφώτιστων καί ή ίσχύς καί ή δύναμις τών άσθενών.

Καί ό θάνατος τών Νερώνων καί τών κακών επήλθε μά
κρος καί αγωνιώδης, άλλά δ ι’αύτό καί άπαίσιος, ως υπήρξε 
τό μαρτυριον του μεγάλου νεκροΟ, ό όποιος έβασανίσθη, ως ό 
τελευταίος τών κακούργων καί τών ληστών. Καί ή βασιλεία 
του καλού,τήν οποίαν ή άνθρωπότης εορτάζει σήμερον, έκλη - 
ροδοτήθη εις ολους τού; εκλεκτούς καί τούς άπλοϋς καί τούς 
ταπεινούς, οί όποιοι στηρίζονται εις τήν δύναμιν τής αγάπης 
καί ζητούν τήν ευτυχίαν καί τήν ελευθερίαν καί τήν δικαιο
σύνην καί τήν αλήθειαν.

Μ ΤΕΧΝΗ
Β '.

• ■ ADELAIDE MARAINI

Καί ιδού, ο ,τι μου έφαίνετο παράδοξον, παρουσιάζεται όλί- 
γόν κ α τ ’ ολίγον εις τόν κατακόκκινον ουρανόν τής δύσεως, 
ύπό ένα γλυκύ γυναικειον πρόσωπον καί μέ κάμνει νά ένθυ- 
μηθώ, πώς μία γυνα ίκα ' καλλιτέχνις ήδυνήθη νά έξασκήση 
εις τήν πολιτικήν του τόπου της άποστολήν σπουδαίαν, χω
ρίς νά μεταχειρισθη τά  ό'ργανα, τά  όποια έχουν εις τά  χέρια 
των οί άνδρες.

Ώραίαι σελίδες επανέρχονται εις τήν μνήμην μου,αί όποίαι 
περιγράφουν τήν καλλιτέχνιδα αυτήν, αύτήν τήν γυναίκα. 
'Ο ΓΙαΰλος Mantegazza τά ς έγραψε πρό πολλών ετών, καί 
θά έπεθυμούσαμεν νά μεταφέρωμεν εδώ ο,τι έχει γράψει, καί 
τό όποιον τιμή τήν νέαν ’Ιταλίδα γυναίκα.

"Οποιος έδιάβασε τάς σελίδας αύτάς δεν θά λησμονήση 
πλέον τήν μικρούλαν μαθήτριαν, ή όποια, κάθε ήμεραν μόλις 
έπέστρεφε άπό τό σχολείον, άνυπόμονο; έΐρεχε εις τό έργα- 
στήριον του πατέρα της, γλύπτου ε?ς τό Μιλάνον, καί εκεί 
λερόνουσα τά  χεράκια καί τήν ποδιά της μέ τόν πηλόν, 
έπλαθε γατάκια  καί πουλάκια. 'Ο πατέρας τής έλεγε πότε 
πότε : μήν έγγίζεις τόν πηλόν ! άλλ ’ ή επιθυμία της ήτο
πολύ μεγάλη, καί εύρισκε τρόπον νά κλέπτη κανένα κομ
μάτι καί τότε ευτυχής νά πηγαίνη εις τόν κήπον ή εις τήν 
κάμαράν της καί έκεϊ νά έξακολουθή τήν εργασίαν της.

— «Πόσον τής έφαίνετο γλυκύς, καλός, ό πηλός αύτός, ό 
όποιος ύπήκουεν εις τήν γεννωμένην καλλιτεχνικήν σκέψιν 
τη ς» — λέγει ό Μοηίβ0ΕΖΖα.

Καί ημείς αίσθανόμεθα όλην τήν γλυκύτητα  καί τό με- 
γαλεΐον τών ήσύχων αυτών ωρών, κατά τάς όποιας μία μ ι
κρούλα έλευθέρως έδημιούργει εκείνο, τό όποιον έβλεπε·* ό 
νους της.

ΙΙόσα τάλαντα  θά άνεφαίνοντο τοιουτοτρόπως, εάν άφίνα- 
μεν εις τά  μικρά ώρας έλευθέρας, κατά τάς όποιας ή ψυχή 
των ήδύνατο νά εύρεθή μόνη μέ τήν φύσιν καί ήδύνατο νά 
αίσθανθή τάς μυστηριώδεις φωνάς, αί όποίαι διδάσκουν καί 
όδηγοΰν καλλίτερον άπό ημάς !

Τό όνειρον τής μικράς Άδελαίδος ήτο νά ήμπορέση νά 
ψήση τά  κουκλάκια καί ζώα όπου έκαμνε, όπως γίνουν διαρ
κέστερα. Έγνώριζε ότι άν τά  άφινε νά ξεραθούν μόνα των 
θά έτελείωναν νά σπάσουν καί νά χαθούν. Έπιθυμοϋσε τό 
έργον, τό όποιον διαρκεί. Τι θαυμάσια όπου δ ιηγείτα ι τήν 
επιθυμίαν της αύτήν ό Παύλος M an te g az z a . :

« Έδοκίμασε νά βάλη ένα γατάκ ι, τό όποιον ένόμιζε πολύ 
ώραίον, εις τήν φωτιάν τής κουζίνας, άλλά  ή μεγάλη θερ
μοκρασία τό έσπασε εις χ ίλ ια  κομμάτια. "Επειτα έδοκίμασε 
τόν φούρνον εις αυτόν έβαλεν ένα πουλάκι, τό οποίον είχε 
τά  πτερά άνοικτά, άλλ ’ ό φούρνος τής τό έπέστρεψε μέ ένα 
πτερόν όλιγώτερον, καί καταμαυρισμένο».

’Έ πε ιτα  άνεκάλυψε εις τον κήπον έναν τοίχον αρκετά 
πλατύν καί έκεί έπάνω έβαλε ολόκληρον τό μουσείόν της νά 
ξηρανθή εις τόν ήλιο, ό οποίος θά ήτο καλλίτερος άπό τήν 
φωτιά καί τόν φούρνον· τό βράδυ ή μικρούλα τά  έσκέ- 
παζε μέ ένα χονδρό πανί διά νά τά  ποοφυλάττη άπό τήν 
υγρασίαν.

Ά λ λ ’ ένα πρωί, ένω έπερπατοϋσε ό μπαμπάς της εις τό 
περιβόλι, είδε τόν σκεπασμένον αύτόν τοίχον, έσήκωσε τό 
πανί καί ηύρε όλην ¿κείνην τήν περίεργον συλλογήν.

—  Μ παμπά! μπαμπά ! συγχώρησέ με!...έπήρχ άπό τόν 
πηλόν σου !...κ α ί ή μικρούλα κατακόκκινη καί μέ δάκρυα 
έζητουσε συγχώρησιν διά τήν άταξίαν, όπου έκαμε.

Ά λ λ  ’ ό μπαμπάς περισσότερον κόκκινος άπό έκείνην, 
έκύτταζε τά  παιχνιδάκια έκείνα, έκύτταξε τό παιδί του καί 
τήν πήρε εις τήν αγκαλιά του, φιλώντας αύτήν μία, δύο, 
τρείς, δέκα φορές καί τά  δάκρυα τής χκράς του μεγάλου καλ
λιτέχνου καί τής μελλούσης καλλιτεχνιδος ήνώθησαν εις ένα 
ποταμόν τρυφερότητας καί εύτυχίας.

Τήν ημέραν εκείνην ή'ρχισε τό πρώτό της μάθημα τής
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ιχνογραφίας καί μέσα εις τό εργαστήριον του γλύπτου έφαί- 
νετο νά έργάζεται μιά μικρούλα, ή όποια αργότερα έπήγε 
εις τήν Ακαδημίαν του B rera είν τήν οποίαν τότε, έδίδασκε 
ó Hayer καί ό Φοκόζη, ό Cacciatori καί ó Bisi.

Εις ηλικίαν δέκα εξ έτών έλαβε μέρος ε ί; διαγωνισμόν δ ι ’ 
ένα άγαλμα τής άρχαίας Camila καί έλαβε τό δεύτερον 
βραβεΐον.

Τότε τής έπετράπη νά έχη ένα μικρόν ίδικόν της έργα- 
στήριον, κρυμμένον άνάμεσα εις τά  δένδρα ενός μικρού κή
που, καί ó Montegazza γρ ά φ ε ι:—«Τήν είδα μέ τήν με
γάλη στακτιάν ποδιάν της, ή όποία τής έκρυπτε ολόκληρον 
τό ώραίον νέον σώμά της, τήν είδα μέ τό βλέμμα άνήσυ- 
χον νά στέκν) εμπρός εις τόν άμορφον καί άψυχον πηλόν, ό 
όποιος μετ ’ ολίγον θά έλάμβκνε ψυχήν κάτω άπό τά  χέ
ρια τη ς ....

Πολλές φορές έκάθητο, διά ν ’ άναπαυθή, καί τότε άπό 
ένα μικρό κρυστάλλινο βάζο έπερνε ένα μπουκέτο άπό μενε
ξέδες καί τό έμύριζε μέ όλην της τήν δύναμιν, κρύπτουσα 
μέσα εις τά  ωραία λουλουδάκια δλον τό πρόσωπόν της καί, 
μεθύουσα άπό τό λεπτόν εκείνο άρωμα—καθώς έλεγε μόνη 
— ήμποροϋσε νά έργασθή καλλίτερον.— Είνε ό καφές μου— 
έπανελάμβανε.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΟΥ
Λοιπόν ή κυρία ή ό'χι πλέον νέα, άλλ,ά μέ όλα τά  σαράντα 

χρόνια της, πολύ φρέσκια, καί πολύ έμορφη άκόμη, ήτο άρ- 
ραβωνιασμένη δέκα ολόκληρα χρόνια. Ό  έρως της μέ τόν 
νέον εκείνον άνδρα, τόν υψηλόν, τόν ώραίον, ό οποίος έφαί
νετο σάν νά είχε κατέβη άπό κανένα στυλοβάτην αρχαίου 
άγάλματος, είχεν ώς έλατήριον τήν Τέχνην. Καί αύτός καί 
αύτή ήσαν ζωγράφοι, paysagistes, άπό τό πλήθος τών 
άποδημούντων κάθε άνοιξιν εις τά  άπροσιτώτερα μέρη του 
Βορρά, διά νά άντιγράψουν τάς θαυμασίας λεύκάς χώρας, εις 
τάς όποιας καλοκαίρι καί χειμώνα τό χιόνι καί οΐ πάγοι 
βασιλεύουν παντού.

Αί καλλιτεχνικαί αύταί έκδρομαί γίνονται άπό γυναίκας 
καί άνδρας τούς όποιους δέν συνδέει κανένας άλλος δεσμός 
παρά μόνον ό τής Τέχνης. Κορίτσια δέκα επτά  καί δέκα 
οκτώ έτών, χωρίς κανένα οικογενειακόν φίλον ή συνοδόν 
λαμβάνουν μέρος εις τάς έκδρομάς αύτάς, αί όποίαι όπου δέν 
υπάρχουν σιδηρόδρομοι γίνονται μέ ελκυθρα.

Καί τά  έλκυθοα είναι ένα είδος βαθουλά μεγάλα κουτιά 
μέ ενα σκαμνάκι, εις τό όποιον στριρ.ωγμενοι μόλις χωρούν 
δύο άνθρωπος οί όποιοι σκεπάζονται μέ γούνες καί σηκώ
νουν εις τό πέρασμά των σύννεφα όλα άπό χιονόσκονιν,

Φαίνεται ότι οί δύο κάλλιτέχναι έζωγράφισαν μιμν τοι- 
αύτην κούρσαν έλκύθοων, άλλά τής κυρίας ήτο τόσον'ώραία, 
ώστε έλαβε τό πρώτον βραβεΐον εις τήν ειδικήν έκθεσιν τών 
εικόνων αύτών του βορρά. Ό  νέος ήλθε δεύτερος, άλλά τό
σον ένθουσιάσθή μέ τήν καλ.λιτεχνίκην δύναμιν τής πρωτα
γωνίστριας, τόσον τόν έθελξεν ό φανατισμός της δια την Τέ-

χνην, ώστε την έρωτεύθη, μεθ ’ όλην την μεταξύ των διαφο
ράν τής ηλικίας Καί ό γάμος των άνεβάλλετο, ό'χι διότι δέν 
είχαν χρήματα, ώς συμβαίνει συνήθως, άλλά διότι καί οί 
δύο των έφοβοϋντο, μήπως μετά τόν γάμον ό ένθουσιασμός 
των διά την Τέχνην μειωθή, ή μήπως ό έρως των άποθάνγ.

Φαίνεται ότι ό συνδυασμός αύτός δύο μεγάλων καί ισχυ
ρών αισθημάτων, ώς τό τής Τέχνης καί του "Ερωτος συνε- 
τέλεσαν, ώστε καί οί δύο νά γράψουν σειράν αριστουργημά
των καλλιτεχνικών, άπό τά  πλέον ¿»ραία καί πλέον πρωτό
τυπα  έξ όσων έχει νά επίδειξη ή νεωτέρα Τέχνη του Βορρά.

Ό  κόσμος εύρισκε τό πράγμα φυσικόν. Έθαύμαζε τά  έργα, 
όσον κα ί τούς τεχνίτας,τούς όποιους περιέβαλλε μέ ένα άκτι- 
νωτόν ιδεώδους τοιοϋτο, ώστε πολλά νέα κορίτσια ήκολού- 
θησαν τόν δρόμον καί τό παράδειγμά τω ν, χωρίς όμως νά 
ελκύσουν,ουτε διά τήν Τέχνην τω ν, ούτε διά τόν ’Έρωτά των,
τήν προσοχήν του κοινοΰ.

ΤοΟτο δέν τάς ήμπόδισε νά ζήσουν στιγμάς ρομαντικά;, 
στιγμάς απολύτου εύτυχίας, μέ τό ό'νειρον τής έξυψώσεώς 
των εί; τά  πλέον άπρόσιτα τής Τέχνης μυστικά καί μέ τόν 
έρωτά των πλέοντα εις τούς κυανους ούρανούς τών υψηλών
καί ώραίων ιδανικών.

Νομίζω ότι οί καλλιτέχνα ι σας έχουν άδικον νά φοβοϋνταί 
τόν θάνατον του έρωτός των εις τόν γάμον, είπα. Μου φαίνε
τα ι οτι οί πιστεύοντες εις τήν Τέχνην άγαποΰν όλως διόλου 
καλλίτερα καί εύγενέστερα άπό ολον τόν άλλον κόσμον. Νο
μίζω ότι τήν Τέχνην, όταν είναι άληθινή καί μεγάλη δέν 
σκοτώνει ό γάμος, άλλά συχνά τήν έξωράίζει καί μετου- 

, σιώνει τό αίσθημα τής μητρότητος τόσον, ώστε νά μείνγ 
I αΰτη ό κουστωδός φύλαξ του έρωτος.

Ή  ψυχή καί τό πνεύμα τής γυναικός, ή όποία '/.ον,τεϊ 
έπάνω εις τά  χρώματα τής παλέτας της τό μυστικόν τής 
ώραιότητο; καί τής άληθείας, δέν αφήνει τό ψυχρόν γήρας 
νά τήν έγγίξ'/ι μέ τήν παγεράν πνοήν του.

Ή  διδουσα εις τήν νεκράν ύλην ψυχήν καί ζωήν καί νεό
τη τα , έχει μέσα της θησαυρούς νεότητος καί ακμής, τούς 
όποιους δύσκολα εξαντλεί τό πέρασμα του χρόνου.

Αύτά έλεγαμεν ένω έξηρχόμεθα άπό τό Σκάνσεν, καί 
έπεονούσαμεν εμπρός άπό τήν άγροτικήν πλατείαν, εις τήν 
όποιαν οί εθνικοί χοροί είχαν σκορπίσει, μέ τούς τελευταίους 
τόνους τής μουσικής, τήν ώραίαν αρμονίαν τών εγχωρίων ασ
μάτων ενδυμασιών όλων τών έποχών τοϋ παοελθόντος.

Μέσα εις τό όλοπράσινον περιβάλλον καί κάτω άπό τήν 
βραδυνήν άμφιλύκην, ή όποία κρατεί τήν ημέραν μεταξύ 
ενός περιέργου καί πρωτοτύπου φωτός του ούρανοϋ, οί νέοι 
μέ τά  κόκκινα καί πράσινα καί κίτρινα ενδύματα καί τά  
κορίτσια μέ τά  περίεργα σκεπάσματα τής κεφαλής, τά  όποία 
ήσαν ώς νά είχαν αντιγραφή άπό πλούσιας συλλογάς άνε- 
στραμμμένων άνθέων τοϋ άγροϋ, τά  κορίτσια εις τά  πρό
σωπα τών όποιων άνθοϋσεν ή ώραιοτέρα άνοιξις, έκλεισαν δι ’ 
εμέ τήν τελευτα ίαν καί ώοαιοτέραν άγροτικήν εικόνα τής 
Σκανδιναυικής φύσεως.
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ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟ* ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

Εις ένα άπό τά  ωραιότερα, σπ ίτ ια  της Λεωφόρου Πανε
πιστημίου έκατοικοΰσεν η οικογένεια Παράλη. Τό σπίτι 
αυτό άνήκεν εις ένα θειον πλούσιον, ό όποιος ειχε ζήσει 
δλην του την νεότητα εις τάς ’Ινδίας, ώς διευθυντής ενός 
των καταστημάτων 'Ράλλη. Ό ταν  ό θείος έγήρασε και ό 
ανεψιός του Τζωρτζής ΙΙαράλης τον διεδέχθη εις την θέσιν 
του, αυτός με αρκετά εκατομμύρια περιουσίαν καί μέ μιαν 
ποδάγραν καί μίαν χρονίαν εντερίτιδα, κληρονομιάν του 
κλίματος των ’Ινδιών, ήλθε νά ζήσγ, υπό τό γλυκόν ουρανόν 
των ’Αθηνών, τό υπόλοιπον τής ζωής του.

Ό  Τζαννής ΙΙαράλης, έ'τσι ώνομάζετο ό γέρων θειος, δέν 
ηλθεν άποκλειστικώς χάριν τής ύγειας του και μόνης εις 
τάς ’Αθήνας. “Ύστερον από τόσων χρόνων εργασίαν εις ένα 
τόπον τόσον φοικτόν καί διά την ύγείαν καί διά τους 
ορούς έν γένει τ'ης ζωής, χωρίς καμμίαν άλλην άπόλαυσιν 
παρά την ίκανοποίησιν του πάθους του πλούτου, εις την 
οποίαν οί Χϊοι ιδίως διακρίνονται, ό Τζαννης ΙΙαράλης εξέ
λεξε τάς ’Αθήνας ώς τόπον οριστικές άποκαταστάσεως, 
διότι ήξευρεν ότι μ.έ τά  χρήματά του ήμποροΰσε )χ  από
κτηση] δόξαν καί τιμάς, τάς οποίας άλλου θά του ήρ- 
νοΰντο.

Τόσοι άλλοι πρό αύτου, όχι καί τόσον πλούσιοι, είχαν 
’Λ<δη λάβει την θέσιν των εις τόν τόπον, είχαν γίνει στενοί 
φίλοι καί οικείοι όλων των επίσημων, ώνομ.άζοντο ομογενείς 
καί εύεργέται του έθνους, καί είχαν καταλάβει την πρώτην 
θέσιν εις την νεοφανή αριστοκρατικήν κοινωνίαν των 'Αθη
νών. Αυτός δέν έκαμνε τίποτε άλλο παρά νά άκολουθή τό 
ρεύμα της παλινοστησεως των πλουσίων Χίων εις την πα 
τρίδα, την οποίαν έστόλιζαν μέ πλούσια μέγαρα καί εις 
την οποίαν είχαν την ύπερηφάνειαν οτι μετέφεραν ολοζών
ταναν τόν ’Αγγλικόν πολιτισμόν.

Καί πραγματικώς -ή ιδέα αύτη ήτο κάπως δικαιολογη
μένη. ’Από της έποχής της Χιακης μετοικησεως των Ε λ 
λήνων της ’Αγγλίας εις τάς ’Αθήνας, η ’Αγγλική γλώσσα 
έγεινε του συρμοϋ, καί αί Ά γγλίοες παιδαγωγοί καί διδα- 
σκάλισσαι παοεμέρισαν βαθμηδόν καί κατ ’ ολίγον τάς Γαλ- 
λίδας καί Έλβετίδας.

'Ένα από τά  γνωρίσματα τής Χιακης αρχοντιάς ήτο ή 
γλώσσα. Κάθε Χ ιώτης καί πρό πάντων κάθε Χιώτισσα έγνω- 
ρίζοντο από την προφοράν των, όταν ώμιλοΰσαν Ελληνικά.

Με τό στόμα σφικτό, μέ τά  ’δόντια ώς νά ¿πλάκωναν τό 
ένα τό άλλο καί νά εύρίσκονταν εις διαρκή πόλεμον μέ την 
γλώσσαν καί τόν ούρανίσκον, ή άγγλοχιώτισσες ιδίως κατέ 
στρεφαν δλην τήν αρμονίαν καί δλην την μουσικήν τής γλώσ- 
σης, όταν ώμιλοΰσαν Ε λληνικά. ’Από τά  ολίγα γράμ,ματα 
’που είχαν μάθει, είτε από τόν ιερέα της Κοινότητας, είτε 
καί από κανένα δάσκαλον ή δασκάλισσαν Έ λληνίδα, φυ
σικά, αρχαία, καί μέ τήν αγγλικήν σύνταξιν καί φρασεολο
γίαν είχαν σχηματίσει ένα λεξιλόγίον εντελώς τεχνητόν,

κατεσκεύασμα γλωσσολογικόν περίεργον καί πολύ συχνά κω
μικόν.

Ά λ λ  ’ άδιάφορον· ολα αυτά ήσαν τοΰ συρμοϋ, δπως ήσαν 
καί τά  ’Α γγλικά, καί μερικαί Άθηναΐαι έτρελλαίνοντο διά 
τήν προφοράν αύτήν καί σχεδόν ¿προσπαθούσαν νά τήν μι- 
μηθοϋν, οσάκις μάλιστα εύρίσκοντο εις συντροφιές Ά γγλο - 
χιώτικες.

Ό  ΤζαννηςΙΙαράλης εγνώριζεν δλας αύτάς τάς αδυναμίας 
τών ’Αθηναίων από δυώ τρία ταξειδάκιά του, που είχε κά
μει εις τάς ’Αθήνας καί δι ’ αυτό έσκέφθη νά φέρϊ) αμέσως 
μαζύ τους εις τάς ’Αθήνας τήν αδελφήν του κ. Μικέ ΙΙαράλη μέ 
δύο κορίτσιά της καί μέ τόν μικρόν υιόν της, τόν όποιον 
¿σπούδαζαν μέν εις τά ς ’Αθήνας, αλλά φυσικά προώριζαν 
καί αύτόν διά τά  καταστήματα  τών ’Αδελφών Ράλλη. Μέ 
τήν οικογένειαν ό κ.Τζαννης Παράληςθά έπεβάλλετο αμέσως.

Ώ ς καλός ομ,ως οικονομολόγος καί νοικοκύρης— άρεταί καί 
αί δύο κατ ’ έξοχήν χ ιώ τικα ι— ό Τζαννης ΙΙαράλης είχεν αγο
ράσει κατά τά  προηγούμενα εις ’Αθήνας ταξείδιά του, οι
κόπεδα, σπ ίτ ια  καί έν γένει κτήματα, συμβουλευθείς π α 
λαιούς φίλους καί συγγενείς άποκατεστημένους πρό πολλοΰ 
εις ’Αθήνας. Τό σπ ίτ ι τής όδοΰ Πανεπιστημίου είχεν αγο
ράσει εις δημοπρασίαν γ ιά  ένα κομμάτι ψωμί, τό έπεσκεύα- 
σεν έπειτα εις μέγαρον, τό έχώρισεν εις τέσσαρες πέντε κα
τοικίες καί από τά  ενοίκια εκέρδισεν, εις ολίγα χρόνια μέσα, 
αύτήν τήν αξίαν τοΰ σπιτιού.

Φυσικά τήν καλλιτέραν κατοικίαν ¿κράτησε διά τήν οϊ- 
κογένειάν του. Διότι ή οικογένεια τής κ. Μικέ ΙΙαράλη ήτο 
ή μόνη οικογένεια του γέροντος, αν καί πλήθος άλλων ανε
ψιών πτωχών εις τήν Χίον είχαν ίσα δικαιώματα μ-έ τά  
παιδιά τής κ. ΙΙαοάλη.

Ή  μητέρα τοΰ Στέφα ήτον επίσης ανεψιά τοΰ κ. Πα- 
ράλη, κόρη ενός έξαδέλφου του πρώτου, ό όποιος είχεν έπί- 
σηςπλουτήσει κατά τόν ίδιον τρόπον, καθώς άλλως τε  πλου- 
τοΰν όλοι περίπου οί χ ιώ τες- τήν περιουσίαν τής μητέρας του 
είχε κληρονομήσει, φυσικά, ό Στέφας, ό όποιος ήτο τό αγα
πημένο παιδί τών Παράλη καί διότι πραγματικώς ήτο λαμ
πρός νέος, αλλά καί διότι τόν έμελετοΰσαν καί τόν ετοί
μαζαν γ ιά  γαμπρόν διά τήν μικροτέραν κόρην των, τήν Κορ- 
νηλίαν.

Ό  Στέφας έξ άλλου έσέβετο πολύ καί τήν θείαν του καί 
τόν θειον του, άγαποΰσε δέ καί τά  έξαδέλφια του μέ τά  
όποια δέκα χρόνια τώρα έζοΰσε σχεδόν ’σάν αδελφός. 
’Αλλά μ.έ ολην τήν αγάπην καί τόν σεβασμόν, όπου είχε 
πρός τούς ίδικούς του, ό Στέφας έπληττε μαζή τω ν, εύρι- 
σκε τήν συντροφιάν τοιν μονότονον, καί τήν ζωήν των τήν 
έντελώς συνθηματικήν καί τυπικήν φοβερά κουραστικήν. 
Είχε μέσα εις τό αίμά του κληρονομήσει άπό τόν πατέρα 
του, Κεφαλλήνα, κάτι τό έπαναστατικόν καί άτίθασσον, τό 
όποιον τόν έκαμνε νά βλέπγ όλες αυτές τής χχώτικες συνή
θειες έντελώς γελοίες καί κουτές. "Ο,τι όλος ό άλλος κό
σμος καί πρωτιστως οί Χ ιώτες έθεωροΰσεν άρετάς, αυτός τά  
εύρισκεν έλα ττω μ α τα . Τήν μεγάλην τάξιν τοΰ σπιτιοΰ, τήν 
μεγάλην οικονομίαν καί προβλεπτικότητα, τήν σχολαστι-
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κήν αυστηρότητα τών ηθών, τήν πειθαρχίαν, ύπό τήν οποίαν τα ι ό ’Επιτάφιος άπό ¿νωρίς,κατά συνήθειαν σχεδόν γενικήν, 
όλοι ¿θυσίαζαν κάθε ένστικτον ελευθερίας καί κάθε άτομι- ολοι δειπνοΰν εις τάς έξ διά νά παρευρεθοΰν έπειτα  έγκαί- 
κήν εύχαρίστησιν, όλα αυτά έφαίνοντο εις τόν Στέφα, ώς νά ρως εις τής εκκλησίες.Τό τραπέζι ήτο στρωμένο, έτοιμ.ο άπό 
έκαμναν ένα κύκλον σιδερένιον, μέσα εις τόν όποιον έζοΰσεν τάς πέντε,κα ί διάφορες ραβιέρες μέ στρείδια, ελγές Καλαμών, 
άσφυκτικά, δεμένη χειροπόδαρα,όλη ή οικογένεια Παράλη. τουρσιά χαβιάρι καί σαλατικά, παραταγμένες μέ μαθη- 

Καί δ ι ’ αύτό άκριβώς μέ δλας τάς προσπάθειας τάς όποιας ματικήν άκρίβειαν, ¿σχημάτιζαν ώς ένα στεφάνι άπό χρω- 
είχε καταβάλλει καί ή θεία του καί ό θεϊός του καί όλοι οί ματα εις μίαν μεγάλην π ιατέλαν, εις τήν οποίαν μεγαλο- 
άλλοι συγγενείς διά νά πείσουν τόν Στέφαν νά μείνγ μαζή πρεπώς άπλωνε τά  κοκκινωπά πόδια του καί τής λευκοκόκ- 
των, αύτός πάντοτε ήρνήθη. Μέ δύο μήνας διαμονής εις τό κινες σάρκες του ένας τεράστιος άστακός. Άπό τό ένα μέρος 
σπΐτί των, όταν άκόμη ήτο ένδεκα χρόνων, ό Στέφας, παιδί καί άπό τό άλλο, εις δύω π ιά τα  ασημένια, τυλιγμένες μ,εσα
τότε, ειχεν αίσθανθή τοιαύτην πλήξιν καί στενοχώριαν, ώστε εις πετσέτες λινές, άχνιζαν πα τά τες  ψημένες εις τόν άτμόν, 
οταν είσηχθη έσωτερικός εις ένα άπό τά  Λύκεια τών Ά θη- κατά τόν ’Αγγλικόν τρόπον, καί κοντά πάλιν είς αυτές άπό 
νών, τοΰ έφάνη, μέ όλας τάς έλλείψεις καί τήν κακήν μία κομ-ποστιέρα κρυσταλλένια οπού έλαμποκοποΰσαν κομπό-
τροφήν, ότι είσήρχετο είς τόν παράδεισον. στες άπό βερύκοκκα καί άπό μήλα. Τρια τεσσαρα βαζα χ_α-

Εν τουτοις ήμερα σχεδόν δέν έπερνοΰσε, άφότου ό Σ τε- μηλά μ.έ μαργαρίτες καί άνεμώνες καί μενεξέδες ήσαν 
ρας ετελειωσε το Γυμνασιον καί κατετάχθη είς τό ΙΙανεπι- σκορπισμ,ένα είς τό τραπέζι, τό όποιον μέσα είς τά  άσπρα 
στημιον, χωρίς νά περάσν) άπό τό σπ ίτι τής θείας του καί να εγγλέζικα λινά του, τά  κρυστάλλινα σερβίτσια καί τά  πο- 
συναντηθή με τα  εξαδελφια του. λύτιμ-α άσημικά επαρουσίαζεν ένα σύνολον πολύ ώραΐον καί

Με τήν έ'λευσιν όμως τής μητρυιάς του καί τής άδελφής ορεκτικόν, 
του, ό Στέφας είχεν άμελήσει τούς όλίγους συγγενείς του. »0λγ) .< 0;κογ|νεια ε*χε συναχθή είς τήν τραπεζαρίαν,
Αν καί δέν είχε ποτέ του συμπαθήσει τήν δευτέραν γυναίκα δ η λ α δ ή  ή αν)τέρα μ  τ ά τρ(Κ τ7)ς π α ιδιά καί μέ τόν γαμ- 
οΰ πατέρα του, όμως τό μικρό ¿κείνο κοριτσάκι, τό όποιον ^  της> ^ ν  σύζυγον τ ή ς ' Έρριέττας, τής πρώτης κόρης 

έφερε τό ίδιο όνομα μέ αύτόν, καί τό όποιον τόν έθεωροΰσεν ^  ^  χ> Ν,ΰν,ον ν ψ ,.̂ ν κα1 μ  μ αν Ά γγλ ίδ α  πα ιδαγω- 
άδελφόν, τοΰ ένέπνεε μεγάλην συμπάθειαν. Έ π ε ιτα  ήσθά- ^  *0λοι έφαίνοντο άνυπθμονοΰντες, διότι ό Στέφας δ'έν 
νετο ότι καί ή μητρυιά του μαζή του είχε φερθή πολύ καλά. έ(?χί^  ¿ η ά  κανε1ς δέν δ'ιεμαρτύρετο, διά τήν βραδ'ύ- 
Όσάκις ό πατέρας του έφέρετο άπότομα πρίν,ένόσω ό μικρός ^ χ χ  αύτμ_ Μ(-νον Κορνηλία έφευγεν άπό τό ένα παρά- 
ήτο είς τής κ. Δέβη καί ¿πήγαινε δύο φορές τήν έβδομάδα, ΙΙέμ- 0υρο καί έπ^γαινεν είς τ6 άλλθ; μ  τ ^ν έλ ιϊ(δκ ζ τ ι  θά άν- 
πτην καί Κυριακήν,νά φάγγι μαζή των -  ή μητρυιά του είίρι- τ(κρυζεν ω  τ ' λους τ6ν ¿ξάδελφόν της, ή άπουσία τοΰ όποιου 
σκε τρόπον νά μετριάσγ τήν λύπην τοΰ παιδιοΰ, ε ίτε μέ χατά τ μ  τελευτα ΐες αύτέ;  ^ μ ρε; ¿φχ ίνετο  νά τήν άνησυχγ. 
ένα χάδι τρυφερόν, είτε μέ ένα βλέμμα συμπάθειας, είτε Έ νας ύπγμ της φρακοφορεμένος, μέ μουστάκια ξυρισμένα, 
μέ κανένα παιγνιδάκι ή κανένα γλυκό. μ  ύπερύψηλα ' κα1 άσπργ,ν γ?χ& τ χ , έστέκετο

αρν 
Μοίρ
χεν άποποιηθή τήν άγάπην 
τ 1 
έ:

του. Καί τώρα όπου ένθυμεΐτο Τρέχων ό Στέφας, παρά τάς συνήθειας τοΰ σπιτιοΰ, είς

τό όποιον θα με υπεδεχετο.’Αλλά καί κάτι άλλο άκόμη είλκυε τόν νέον είς τό Ξενο 
δοχείον τών Περιηγητών. Ή το ή ’Αμαλία μέ τόν θορυβώδη Ή  κ. Παράλη διέκοψε τόν άνεψιόν της
καί ζωηοόν καί εύτυγισμένον χαρακτήρά της καί ήτο ή υπηρέτην, τόν όποιον διέταξε νά είδοποιήσι

δεικνύουσα τόν 
η τόν άδελφόν

Ά ννα  ή πτωχή δασκαλίτσα μέ τά  ώραία μ,αΰρα μάτια καί της οτι ή σούπα ήτο είς τό τραπέζι. Καί πριν νά τελειώσγ, 
τά  μ,άγουλα τά  τόσον ύποπτα δια τό χρώμα των. Ο Στεφας τήν φράσίν της, μία υπηρέτρια μέ άσπρη ποδιά καί άσπρη 
εύρισκεν άληθινήν άπόλαυσιν είς τόν κύκλον αύτόν, είς τόν σκούφια έφερε τήν σούπαν.
όποιον άνθοΰσε καί έμοσχοβολοΰσε σάν γιοΰλι Κορφιάτικο μέ Ό πίσω άπό τήν υπηρέτριαν έπαρουσιάσθη ό κ. Τζαννής
τά  δέκα οκτώ της χρόνια, όπως έλεγε μόνη της, ή Α μαλία , Παράλης, αύστηρός καί θαλερός κύριος, ό όποιος εφαινετο

μα είς τό ώρολογι τοΰ τοίχου, όλοι τόν έμ,ιμήθησαν, ώς νά 
άνε^νώριζαν οτι ή άταξία  αύτή τής άργοπορίας ήτο πράγμα 
κάπως άδικαιολόγητον.
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Αδελφε, ειπεν ή κ. ΠαράλΥ], θα άρχίσωμεν άπό τήν 
σούπα, διότι τα  θαλασσινά σήμερα είναι τό ¡aovo μα; φα
γητό.

Ο αδελφός [Αε ενα νεύμα έφάνη οτι έπεδοκίμαζε τήν 
αδελφήν του, η οποία ήρχισε νά σερβιργ], πρώτα τόν αδελφόν 
της και επειτα  τον γαμ-πρόν της και επειτα διαδοχικώς τα  
παιδιά κατά ηλικίαν.

ώερετε οτι δεν εχομεν πολύν καιρόν, ειπεν ό θειος· ό 
εσπερινός του ’Επιτάφιου εις την Ριζάρειον αρχίζει εις τάς 
έξ ήμισο και η περιφορά θά εγένετο εις τάς οκτώ. Καί ο 
θειος δεν εννοούσε νά π χ γ  εις άλλην εκκλησίαν, διότι εις 
την Ρ ιζά ρειον ησαν συαπολΐταί του σύυ.βουλοι καί έπίτοο-1 % I
ποι, επροσκαλείτο  άςςό αυτούς κ α ί εύρίσκετο μ έσ α  εις κύ
κλον εκ λεκ τώ ν κ α ί δχι ¡Αε ανθρώπους του σωρού.

Η Κορνηλια εβλεπε την ¡Αητερα της εις τά  ’μάτια , καί 
τής έκαμε νεύματα συνεννοησεως. Ή το βέβαια κατάλληλος 
η στιγμή νά ζητηθγ η άδεια, δπω; ή Κορνηλια ¡αε τά  αδέλ
φι α της και ¡Αε τον Στεφα υπάγουν εις το ξενοδοχεΐον των 
Περιηγητών, διά νά ιδοΰν τούς ’Επιταφίους.

Αλλ η κ. Παράλη έφαινετο ώς νά μή εννοούσε περί τ ί 
νος επροκειτο. Γο γεύμα έτελειωσε ¡αε σπουδήν, ¡αε κάποιαν 
βίαν, χωρίς κανείς νά όμιλάί, καί ’σάν δλοι νά ησαν βυθισμέ
νοι εις πολύ σπουδαίας σκέψεις.

Τόν καφφέ, άδελφέ, εδώ η εις τό γραφεϊον ; ηρώτησεν ή 
κ. ΓΙαράλη.

Ό  αδελφός έσηκώθη καί διηυθύνθη πρός τό γραφεϊον, με 
τό ίδιο μετρημένο βήμα, δπου είχεν έμβγ, μέ τό ίδιο προσ
τατευτικόν πρός ολους μειδίαμα.

Ή  κ. Παράλη τόν ηκολούθησε, ενώ ή Κορνηλια έ'τρεχε 
νά της ψιθυρισν) εις την πόρτα, ό'τι έπρεπε νά ζητησν) την 
άδειαν . . . .

Ό  Στέφας, ή Έρριέττα, ό μικρός Γιαννάκης ηρχισαν νά 
παρακαλοΰν τόν κ. Νιόνιο, νά πάη εκείνος νά ζητηση την 
άδειαν. ’Ώ ! βέβαια η μαμά δέν θά τολμήση καί θά μάς 
κουβαλήσουν εις την Ριζάρειον, είπεν δ Γιαννάκης στενοχω
ρημένος.

Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

II ΓΝΩΜΗ TOT ΙΩΑΝΝΟϊ
Οι μελλόνυμφοι είσήλθον εις την σάλα της δημαρχίας,είς την οποίαν 

ήδη εύρίσκοντο τά μέλη των δύο οικογενειών, τά οποία ησαν πολυά
ριθμα καί συμπαθητικά. Ο; Λυρώ καί οί Μπυσσών κατείχον δύο από 
τάς ανωτάτας θέσεις, μεταξύ των έμπορων των περιχυύρων, καί ήτο 
νεα τυχη ότι ό κληρονόμος της μιας οικογένειας ένυμφεύετο την μο
ναχοκόρην της άλλης. Καί άπό ολας τάς άλλας απόψεις ή ένωσις αυτή 
έφαινετο τελείως ταιριασμένη. Ό  Έδμάνδος Λυρώ .ήτο είκοσι έκτώ 
ετών καί ή Άνριέττα Μπυσσών δέκα έννέα. Ήτο αρκετά ωραίος 
νέος, μελαγχροινός, μέ μαύρα μουστάκια καί ζωηρά και έξυπνα μάτια, 
έκείνη ήτο*φρέσκα, ξανθή καί χαρίεσσα. "Οταν τού έπρότειναν τόν 
γάμον αυτόν δεν έκαμε παρά μίαν μόνον παρατήρησιν : αυτή ήτο : 
οτι δέν ήθελε νά νυμφευθή πριν γίνει τριάντα πέντε έτών, ού'τε νά 
πάρη μιά νέα ή όποια δεν είχε συμπληρώσει τό εικοστόν πρώτον. 
’Αλλά δέν εύρον μεγάλην δυσκολίαν νά τόν κάμουν νά έννοήση οτι 

.αυτός δέν ήτο λόγος σπουδαίος διά ν ’ άρνηθή μίαν τόσον καλήν νύμφην 
όπως τήν ’Ανριέττα Μπυσσών. Ή έπίσημος ημέρα έ’φθχσε, ό Έδμάν
δος ήτο τελείως αποφασισμένος νά ζήση ευτυχής, καί δέν τού έαενε 
παρά μιά νευρική ανησυχία, 'ή όποια είνε γενική εις όλους όπου πα
ρουσιάζονται ενώπιον τού δημάρχου.

Ό δήμαρχος θά έκαμνε μόνος τόν πολιτικόν γάμον καί ήτο γνω
στόν άπό θετικήν πηγήν ότι θά έβγαζε καί άνάλογον μέ τήν περίστα
ση/ λόγον. Ό λα αυτά έκαμναν τήν τελετήν πολύ ελκυστικήν δΓ όλους 
τούς προσκεκλημένους.

Οί υπάλληλοι τής δημαρχίας είχον έτοιμάσει τα τής τελετής κατά 
τήν συνήθη σειράν, ένας άπό τούς ύπαλλήλους αυτούς, ένα γεροντο- 
παλλήκαρο μέ φυσιογνωμίαν περίεργον, έπήγαινε από όμιλον είη όμι
λον λέγον :

— Ό  κύριος δήμαρχος δέν θ’ άργήση.
Περνών πλησίον τού γαμβρού έμουρμούρισε, χωρίς νά τόν κυττάξη 

καί ία ν  νά ώμιλούσε μέ τόν εαυτόν του ;

Η Ο Σ Τ Ρ Α Κ ΙΑ
Ή οστρακιά εκαλείτο άλλοτε ερυθρός πυρετός, ή καί 

άλουργόχρους διότι έξεδηλοΰτο δ ι’ έρυθρότητος ήτις κατε- 
λάμβανεν ύλόκληρον τό δέρμα του σώματος καί είναι νόσος 
ήτις ενσκήπτει συχνότερον εις τήν παιδικήν ηλικίαν.

Οί "Αγγλοι φοβούνται πολύ τήν οστρακιάν διότι επιφέρει 
πλεΐστα  θύματα είς τήν χώραν των. Φαίνεται ή Άγγλοσα- 
ξωνική φυλή χορηγεί καταλληλότερον έδαφος διά τό έςαν- 
θηματικόν τούτο νόσημα ή αί Λατινικαί φυλαί. Ούχ ήττον

— ’Έχετε άδικον.
Έ πειτα άπεμακρύνθη μουρμουρίζων κάτι άνάμεσα είς τά δόντια του.
— "Εχω άδικον, νά κάμω τί ; έσκέφθη ό Έδμάνδος. Μήπως πα- 

ρήκουσα ; Βεβαίως δέν λέγει αύτό πρός έμέ. Ό  δήμαρχος άργούσε νά 
έλθη καί οι προσκεκλημένοι ηρχισαν διαφόρους ομιλίας, μερικοί μάλι
στα έσηκώθησαν καί άπό τάς θέσεις των. Οί φύλακες τής τάξεως 
έκαμαν σημεΐον νά καθήσουν :

— Ό κύριος δήμαρχος είνε είς τήν παοακειμένην αίθουσαν. Μετ’ 
ολίγον θά έλθη.

Καί προχωρών ακόμη περισσότερον πρός τούς μελλονύμφους είπε :
— Καθήσατε, παρακαλώ, είς τάς αύτάς πολυθρόνας. ’Ενώ ό

Έδμάνδος μηχανικώς έκάθητο, ήκουσε τόν ύπάλληλον, ό οποίος εμουρ- 
μονριζε πάλιν, πολύ καθαρά τώρα,

—Έ χετε άδικον νά νυμφευθήτε. ”
— Τήν φοράν αύτήν βεβαίως πρός έμέ άπευθύνεται ό άνόητος αυ

τός, έσκέφθη ό Έδμάνδος ;
Έσούφρωσε τά φρύδία του, άπλωσε τό χέρι διά νά συλλάβη το γε- 

ροντοπαλλήκαρο’ άλλ’ αυτός είχε ήδη διαφύγει.
— Ακόυσες, τ! είπε ό άνθρωπος αυτός Άνριέττα ; ήοώτησε τήν 

άρρρβωνιαστικήν του μέ '/αμ.ηλην φωνήν.
— Ό χ ι, φίλε μού. Άπεκρίθη μειδιώσα χωρίς νά γυρίση νά τόν 

ΐδη.
— Ό χ ι, όχι,εσκέπτετο έκ είνοςδέν ήπατήθ,ην. Αύτός ό γέρος τρελ- 

λός μού είπε, ότι έχω άδικον νά νυυιφευθώ. *Αν είχα καιρόν θά έπή- 
γαινα νά τού ζητήσω τόν λόγον, θά τό κάμω όμως άφού τελειώσει ή 
τελετή. Καί σχεδόν έκτύπησε μέ τόν πόδα του τό έδαφος καί άνεζή- 
τησε διά τού βλέμματος τόν αυθάδη. Ο γέρος υπάλληλος έστέκετο πλη
σίον τής πόρτας, άπό τήν όποιαν έμελλε νά εισέλθη ό δήμαρχος' ή φυ
σιογνωμία του ήτο άσήμαντος

Έπέρασαν μεοικά λεπτά, τέλος ή πόρτα ήνοιξε καί ό γέρος υπάλλη
λος έφώναξε :

— Ό  κύριος δήμαρχος. Κύριοι !
"Ολοι έσηκώθησαν όρθιοι, ό δήμαρχος χαιρετών διηυθύνθη πρός τό
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δμώς καί έν Γαλλία ή οστρακιά είναι λίαν διαδέδομ-ένη 
λαμβάνουσα ευκόλως επιδημικόν χαρακτήρα.

Η οστρακιά είναι λίαν μ.ολυσματικη. Η μ.ολυσματικο- 
της αυτής οφείλεται είς μικρόβιον μέχρι τούδε άγνωστον, 
ώς επίσης άγνωστον είναι καί τό τής ιλαράς, ευλογιάς, 
κοκκίτιδος. Είναι άξιον παρατηρήσεως οτ ι  τά  διάφορα ταϋτα  
μολυσματικά νοσήματα είναι ακριβώς εκείνα, διά τά  οποία 
πλεΐστοι έξοχοι ιατροί έξήντλησαν ματαίως πάσαν προσπά
θειαν, χωρίς νά κατορθώσουν ν ’ άνακαλύψουν τά  μικρόβια 
άτινα θεωρούνται γενικώς ώς ή δύναμις τής μεταδόσεως τών 
νοσημ.άτων τούτων. "Ισως τά  ρ.ικρόβια ταΰτα  νά είναι άλ- 
λοίας φύσεως τών μ-έχρι τούδε άνακαλυφθέντων. "Οπως δή
ποτε ή μ-όλυνσις τής οστρακιάς ενεργεί μέ' τόν ίδιον τρόπον 
ώς ή τής ιλαράς καί τής διφθεριτιδος, καί είναι κινδυνώδες 
νά έπιτρέπωμεν τήν συγκοινωνίαν υγιών παιδίων μετάόστρα- 
κιώντων. Ή  άπομόνωσις τών μικρών ασθενών τών προσβλη- 
θέντων ύπό οστρακιάς πρέπει νά ένεργήται δραστηρίως είς 
τάς οικογένειας ώς καί είς τά  σχολεία, εάν δέν θέλωμεν νά 
ίδωμεν τό νόσημα διαδιδόμενον καί καθιστάμενον επιδημ ι
κόν. Είς τάς μεγάλας Εύρωπαϊκάς πόλεις ύπάρχουσιν είς 
πάντα τά  νοσοκομεία διαμερίσματα ιδιαίτερα διά τήν οστρα
κιάν. Ή  γειτνίασις όστρακιώντος πρέπει νά θεωρήται έπι- 
κίνδυνος επί έξ εβδομάδας. "Ότε κρούσμ.α οστρακιάς άνα-

γραφείον. Ό  γέρος ύπάλληλος τόν ηκολούθησε μέ σεβασμόν καί ένώ 
έλάμβανε τήν θέση/ του,έμουρμούρισε διά τρίτην φοράν, εις τρόπον ώστε 
ό γαμβρός νά τόν άκούση.

"Εχετε άδικον νά νυμφευθήτε.
Ό  Έδμόνδος έτοιμάσθη νά τόν άρπάξη άπό τόν λαιμόν, άλλ’ οπι

σθοχώρησε πρό τού σκανδάλου. Ό  γέρος μαζή μέ δυο τρεϊς άλλους 
ύπαλλήλους έπήγαν είς τό βάθος τής αιθούσης καί άπό έκεί έθαύμαζαν 
τήν τελετήν.

Οί τύποι ηρχισαν. Ό  Έδμόνδος, νευρικός έδάγκανε τά χείλη. Έ - 
σκέπτετο μέ ένα είδος λύσσης τόν άνθρωπον αυτόν, ό οποίος έκαμε ένα 
τόσον άτοπον πράγμα, καί τού κατέστρεφε τήν εύχαρίστησιν τής ημέ
ρας έκείνης μέ τό άπαίσιον αύτό αστείάν του. Διότι ό Έδμόνδος ητο 
ταοαγμένος, καί δέν ήδύνατο νά τό κρύψη. Υπήρχε κάτι τό ύπερφυ
σικόν είς τό χυδάίον αύτό άστείον. Ποτέ δέν είχε άκουσθή έως τότε 
ένας ύπάλληλος τής δημαρχίας νά λέγη είς τόν γαμβρόν πέντε λεπτά 
ποό τού γάμου, ότι είχε άδικον νά νυμφευθή. ’Εάν ό άνθρωπος ούτος 

[■ ήτο τρελλάς, βεβαίως δέν θά ήτο ή πρώτη φορά όπου έξεδηλούτο ή 
τρέλλα του, καί τότε θά ήτο γνωστόν καί δέν θά τόν είχον είς τήν 
υπηρεσίαν τής δημαρχίας,έάν δέ δέν ήτο τρελλός τότε είχε κάποιον λό
γον σπουδαίον, σοβαρόν. Ά λλά  ποίον, ποίον ·, ή ανησυχία αΰτη τού 
ήτο ανυπόφορος. Ό  δήμαρχος έτελειωσε τήν άνάγνωσιν τών πράξεων 
καί ήοχισε τά άρθρα τού Κώδικος τά οποία προβλέπουν διά τήν εύτυ- 
χίαν τών ύπανδρευομένων. Ό  Έδμόνδος έκύτταξε πρός τό μέρος όπου 
έστέκετο ό περίεργος γέρος,άκίνητος. Πράγμα περίεργον' τό βλέμμα τού 
υπαλλήλου δέν ήτο ειρωνικόν, άπ ’ έναντίας ητο γλυκύ, πατρικόν καί 
έφάνη είς τόν Έδμόνδον ότι ήτο συμπαθητικόν.

Ό  Έδιαόνδος διά τού βλέμματος τόν ερωτοΰσε :
— Ποός έμέ, πρός έμέ άπευθύνεσαι ; ’Εγώ είμαι όπου έχω άδικον

νά νυυιφευθώ ·, Επιμένετε ; δέν απατάσθε ;
Διά τού βλέμματος άπήντησε :
— Ναι, ναι, βεβαίως είσαι σύ. /
— Στιγμάς τινάς ό Έδμόνδος τάς έπέρασε μέ απερίγραπτον στενο

χώριαν. "Οχι, ό ύπάλληλος αύτός δέν ητο τρελλός, δέν ητο αστείος, 
έγνώριζε κάτι, καί ένδιεφέρετο δΓ αύτόν. Βλέπων αυτόν μεσα εις τήν

οανή εις μίαν οικογένειαν τά  λοιπά παιδιά τής οικογένειας 
δεον ν ’ άπομακρυνθώσι τής οικίας κατά τό ώρισμένον αύτό 
χρονικόν διάστημα. ΙΙολλάκις καί οί ενήλικες οί νοσηλεύον- 
τες όστρακιώντα προσβάλλονται ύπ ’ αυτής, άλλά δέν είναι 
εκτεθειμένοι είς αύτήν, έάν ή'δη έ'παθον έκ τής νόσου. Σπά
νιον είναι νά προσβληθγί τις δίς έξ οστρακιάς.

Ό  περίοδος τής έπωάσεως τού πυρετού τούτου διαρκεϊ 2 
έως 7 ημέρας. Είς τ ί οφείλεται ή ποικιλία αύτη τής διάρ
κειας τής έπωάσεως, ούδείς γινώσ/.ει. Ή εισβολή προαναγ
γέλλετα ι ύπό πυρετού έντονου μετά δίψης ασβέστου. Τό πα ι- 
δίον θερμότατον κατά τήν έπαφήν. Ό  σφυγμός συχνότατος. 
Τό θερμόμ,ετρον τιθέμενον ύπό τήν μ-ασχάλην δεικνύει θερμο
κρασίαν 40°, 5 καί πολλάκις 41°. Μία τοιαύτη άνύψωσις τής 
θερμ.οκρασίας οφείλει νά μάς έξαναγκάση οπως προσκληθν) 
ιατρός. Είς τά  νεαράς ηλικίας παιδία ή άρχή τού πυρετού 
τούτου συνοδεύεται συχνάκις ύπόσπασμωδικών κινήσεων τού 
προσώπου καί τών άκρων. Λίαν σύνηθες είναι τά  παιδία νά 
καταλαμβάνωνται ύπό έμέτου κατά τάς πρώτας ώρας τής 
εισβολής τού νοσήματος. Τάχιστα τό παιδίον παραπονεϊται 
διά πόνον κατά τον λαιμόν. Καταπίνει τάς πτισάνας μετά 
δοσκολίας. 'Ο πόνος ούτος είναι αποτέλεσμα οίδήμ.ατος τών 
αδένων τού τραχήλου. Τό έξάνθτιμα, δέν βραδύνει νά άνα ■ 
φανή. Κ α τ ’ άρχάς αναφαίνεται είς τό δέρμα τής βάσεως τού

αίθουσαν τής δημαρχίας, έτοιμον νά νυμφευθή τήν Άνριέτταν, εξε- 
πλάγη φοβερά Βεβαίως θά έγνώριζε κάποιον μυστικόν οικογενειακόν, 
τά οποία ένίοτε κατά τύχην μανθάνει καί ό πρώτος τυχών. Βεβαίως 
έγνώριζε τήν άρραβωνιαστικήν του καί ήξευρε κάποιον μυστικόν.

Καί κατά τήν διάρκειαν τής ώρας αύτής πλήθος μικρών συμβάντων 
ήρχοντο είς τό πνεύμα τού Έδμάνδου καί εκνευρισμένος είπε μέ τον 
έαυτόν του :

— Ναι, έχει δίκαιον, είχον άδικον νά νυμφευθώ. Ήτο πολύ ^άργά 
όταν τό έσκέφθην πλέον.

— Κύριε Έδμόνδε Λυρώ, είπε ό δήμαρχος, συγκατατίθεσαι νά πά- 
ρης διά σύζυγον τήν δεσποινίδα Άνριέτταν Μπυσσών;

Ό  Έδμόνδος, ώχρός, έξηντλημένος, αφηρημένος, έμουρμούρισε :
— Μάλιστα, κύριε δήμαρχε.
Ό ταν ή μέλλουσα σύζυγος απήντησε επίσης «ναι» ηρχισε ή ύπο- 

γραφή τού συμβολαίου καί οί προσκεκλημένοι ηρχισαν τάς ομιλίας.
Τότε ό Έδμόνδος είδε νά προχωρή πρός αύτόν ό γέρων ύπάλληλος 

καί τόν έκύτταξε χωρίς οργήν.
— Είχατε άδικον είπε, ό γέρος, νά νυμφευθήτε.
— Τό γνωρίζω, άπεκρίθη ό Έδμόνδος, μόλις κινών τά χείλη. "Ε

πειτα έπράσθεσε :
Μείνατε ολίγον έόώ, θέλω νά σας έρωτήσω κάτι. Πώς όνομάζεσθε ; 

’Ιωάννης.
Καί ποοσποιούμενος ό Έδμόνδος ότι τού έδιδε διαταγάς άνχφερομενας 

είς τήν τελετήν τόν έπήρε κατά μέρος καί τού είπε γρήγορα, γρήγορα :
— Πέστε μου τί γνωρίζετε; ’Ιδού λάβε έκατόν δρχχμάς.
— ’Εγώ ; Δέν γνωρίζω τίποτα είπε ό ύπάλληλος μειδιών.
— Δέν γνωρίζεις τίποτα, δέν μέ γνωρίζεις ;
— Ά λ λ ’ οχι κύριε.
— Τότε άθλιε, διατί μού λέγεις ότι έχω άδικον νά νυμφευθώ ;
Ό  γέρος ύπάλληλος έκαμε ένα μορφασμόν.
— Είνε ή γνώμη μου, κύριε. Ευρίσκω ότι οί νέοι έχουν άδικον νά 

νυμφεύωνται. Καθένας έχει τό δικαίωμα νά έκφράζη τήν γνώμην του, 
δέν είνε έτσι ;

(Alfred Capus).



δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡίΩΝ

τραχήλου, εις τά  πλευρά του στήθους, εις την κοιλίαν, εις 
τούς βουβώνας καί εις τούς [Λήρους. Ή  έρυθρότης είναι κ α τ ’ ’ 
άρχάς μικρά, νομίζει τ ις οτι τό δέρμα προσετρίβη δι’ οθόνης 
σκληράς. Τό πρό&ωπον είναι έξημμένον, ώς έν πυρετώ, άλλα 
δεν είναι αύτό η άρχική εδρα τής έξανθήσεως.

Τριάκοντα καί έξ ώρας [Αετά την έμφάνησιν του πυρετοϋ 
η έξάνθισις έχει σχεδόν συντελεσθή. "Απατα ή επιφάνεια 
του δέρααιος του σώματος συμπεριλαμβανομένων καί των 
άκρων είναι χρώριατος πορφυρού. Ή  ερυθρά αυτη χροιά είναι 
ενίοτε τόσον βαθεΐα, οίστε νομίζει τις, οτ ι ·τό παιδίον διε- 
βράχη δ ι ’ όπου βάτας τής ίδαίας (framboise). Τότε καί 
τό πρόσωπον καταλαμβάνεται υπό της έρυθρότητος. Ή  ι
σχυρά αύτη συμφόρησις του δέρματος πάντοτε συνδέεται 
υπό κνισμοΰ, υπό καύσου οστις είναι λίαν οχληρός. Τά πα ι- 
δία έχουσιν ίδρωτα παρακολουθούμενου υπό λεπτών επ ι
δερμικών φυσαλίδων διαφανών τάς οποίας μόλις βλέπομεν, 
άλλά τάς οποίας αίσθανόμεθα διά της επαφής, διότι τό 
δέρμα καθίσται ελαφρώς ρυτιδώδες. 'Ο πυρετός είναι πάν
τοτε υψηλός έφ ’ όσον φαίνεται η έξάνθησις αυτη του 
δέρματος. Ή  γλώσσα είναι έπικεχρισμένη δ ι ’ύποφαίου στρώ. 
ματος. Ή  ένόχλησις του λαιμού λίαν έντείνεται. ’Εάν έξε- 
τάσωμεν τόν φάρυγγα, άκολουθοϋντες τάς οδηγίας, άς θέλο— 
μεν αναγράψει εις τό περί διφθερίτιδος, θέλομεν παρατηρή
σει OTt ούτος είναι έρυθρότατος, στιλπνός, οτι αί άμυγδα- 
λα ί είναι διωγκωμέναι καί συχνάκις κεκαλυμμέναι ύπό λευ
κού ημένος κατά τό μάλλον καί ήττον εκτεταμένου. Ή  
ορεξις έ'χει άπολεσθή καθ ’ ολοκληρίαν, άλλ ’ η δίψα επ ιμέ
νει πάντοτε άσβεστος, τά  ούρα ολίγα καί βαθέως χρώματος. 
Ή  έξάνθησις δεν διατηρεί τό ώραΐον αυτής φοσφοροϋν χρώμα 
η έπί δύο η τρεις ημέρας, ε ϊτα , ώχριά βαθμηδόν, ταυτο- 
χρόνως δέ καί ό πυρετός έλαττοϋται κ α τ ’ ολίγον. Μετά 
πέντε ή έξ ημέρας τό δέρμα άνέλαβε σχεδόν τήν συνήθη αύ- 
του χροιάν. Ή  ένόχλησις του λαιμού έλαττοϋτα ι, ή γλώσσα 
άπογυμνοϋται του ύποφαιου έπιχρίσματος καί καθίσταται 
ζωηρώς έρυθρά, αί δυνάμεις καί η ορεξις έπανέρχονται. Θά 
ητο όμως πλάνη, έάν νομίσωμεν ότι τό παν έληξε καί ύπο- 
χωρίσωμεν προώρως εις την έπιθυμίαν τών παιδιών, άτινα 
ζητοΰσι νά καταλείπωσι την κλίνην. Ή  άνάρρωσις άρχεται 
είναι άληθές, άλλά ύπό ποίων προφολάξεων δεν οφείλει αυτη 
νά περιβάλεται ! ’Από τής δευτέρας έβδομάδος μετά την 
έξάνθησιν άρχεται ή άπολέπισις του δέρματος. Μετά τόσον 
έντονον έρυθρότητα τό παιδίον άνακτα, ούτως είπεΐν, δέρμα 
νέον. ’Επί τών κνημών του τρχχηλου βλέπει τις τήν ξηράν 
έπιδερμίδα άποπίπτουσαν' κατά μικρά τεμάχια . Τό ύπο- 
κάμισον, αί σινδόναι του μικρού ασθενούς καλύπτονται ύπό 
τώ ν έπιδερμικρών αύτών συντριμμάτων.

Ή  ά π ο λ έπ ισ ις  έξακολουθεΐ κατά τήν τρίτην καί τετάρ- 
την έβδομάδα. Ή  έπιδερμίς διαρρήγνυται κατά τήν παλά
μην τής χειρός, τό πέλμα τών ποδών καί τούς δακτύλους 
τών χεΐρών καί τών ποδών. Τά παιδία μόνα των άπο- 
άποσπώσι έπιδερματικά τεμάχια πολλών έκατοστομέτρων 
μήκους όμοιάζοντα μικρά τεμάχια μεμβράνης λεπτής. Πα- 
ρετήρησαν ότι, ότε τό έξάνθημα είναι έντονον, ή έπιδερμίς

τών δακτύλων τών χειρών καί τών ποδών άποπίπτει ώς δά
κτυλος χειροκτιυ ταύτοχρόνως μέ τούς όνυχας.

Τό έξάνθημα τής οστρακιάς δέν έχει πάντοτε ομοιον χα- 
ία κτήρα, δύναται νά ήναι λίαν έξησθενημένον. Έρυθρότη- 
τες έλαφραί παροδικαί είς διάφορα μέρη του σώματος είναι 
τό έξωτερικόν γνώρισμα τής / νόσου μετά τής του λαιμοΰ 
ένοχλησεως καί του πυρετοϋ. Ή  άπολέπισις ομοιάζει τήν 
τής ιλαράς. Ά λ λ  ’ άντιθέτως παρατηροϋμεν οστρακιάς δεινάς. 
Είς διάστημα ολίγων ωρών ή θερμοκρασία του σώματος έξε- 
ταζομένη διά τών θερμομέτρων άνέρχεται είς 41°,5 ή 42° 
καί μάλιστα καί έπί πλέον. Είναι άληθής πυρκαΐά του ορ
γανισμού. Οί μικροί άσθενεϊς καταλαμβάνονται ύπό παρα
ληρήματος σφοδροϋ μετ ’ άνησυχίας, ήτις δύναται νά κατα- 
λήξγ είς σπασμούς. "Αλλοτε ή ύπερβολική αότη θερμοκρασία 
ή'τις κατακαίει τούς ιστούς, έπιφέρει έκλυσιν πλήρη όμοίαν 
έκείνης ήν βλέπομεν είς τάς πλέον βαρείας μορφάς τοϋ τυ 
φοειδούς πυρετοϋ.

Αότη είναι ή κακοήθης οστρακιά, έναντίον τής όποιας οί 
ιατροί προσπαθοϋσι ν ’ ά/τεπεξέλθωσι, βυθίζοντες τούς μι
κρούς άσθενεϊς έν ψυχρώ λουτρώ βπερ ταπεινεΐ τήν θερμο
κρασίαν.

Ά λλά  συχνάκις ή θεραπεία αυτη άποβαίνει άνωφελής καί 
έντός τεσσαράκοντα οκτώ ώρών ό θάνατος έπέρχεται πριν ή 
μάλιστα ή έξάνθησις τοϋ δέρματος τελείω ς έκδηλωθή. Η 
κακοήθης οστρακιά είναι σπανία.

Έ ξ όλων τών έξανθηματικών πυρετών ή οστρακιά άπαιτεϊ 
πλέον αύστηράν έπαγρύπνησιν κατά την διάρκειαν τής ά- 
ναρρώσεως,ήτις παρχτείνεται έπί έξ εβδομάδας είς τάς πλέον 
έπιεικεστέρας περιπτώσεις.

Ά ν θ η  Βαθελειάδον ’Ιατρός.

Παρακαλοΰνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί καθυστε- 
ροϋσαι τάς συνδρομάς των τοϋ λήξαντος έτους νά άπο- 

στείλουν αυτήν άμέσως. ’Επίσης αί έπιθυμοΰσαι νά έξακο- 
λουθήσουν λαμβάνουσαι τήν « Έ φημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοΰνται νά άνανεώσουν τήν συνδρομήν των.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
Η Χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν η  καί ή Μ ά γ η ί ι ία  είναι τα  δυο 

πρώτα έργα τής ύπό τόν τίτλον ; Τά Β ιβ λ ία  τ η ζ  Α ι ■ 
■γης τριλογίας τής κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρέν.

Είς τά  μυθιστορήματα αύτα μελετάτα ι και εικονιζεται η 
γυνή τής παλαιάς άνατροφής έν συγκρισει προς την γυναίκα 
τοϋ Νέου Κόσμου, τήν άνατρεφομενην με το πρακτικόν 
πνεΰμα καί τήν ορθήν τοϋ προορισμοΰ της, ως. άνθρωπίνου ον- 
τος άντίληψιν.

Είς τήν «Χειραφετημένην» περιγράφονται ό βιος, τα  ήθη 
καί έθιμα τής Κων/πόλεως, είς τήν «Μ άγισσαν» ο βιος τών 
Αθηνών κατά τάς ημέρας τών ’Ολυμπιακών άγώνων.Ινα ίτά  
δύω συγκινοϋν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. Ανα
τέμνουν τήν γυναικείαν καρδίχν καί δίδουν πληρη ιδέαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νέας έπί τής παλαιάς άνατροφής.

"Εκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελεΐται άπο 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ ά τα ι διά τάς Αθήνας δρ. 3, διά 
τάς έπαρχίας 3 ,50  καί διά τό έξωτερικόν 3 φρ· χρ·

ΓΙκσκ αϊτησις άπευθύνεται προς τήν κ.Κ. Παρρεν, όδ.ΙΙα- 
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας καί συνοδεύεται ύπό τοϋ άντιτιμον.

ΤΥίΙΟΙΣ ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΕΩΝΗ


