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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Χαρήτε.— Ή Τέχνη Γ '. Adelaide Maraini (μετάφράσις έκ του ’Ι

ταλικού', ύπό δος Ειρήνης Νικολαίδου). — Τό μαραμενον κρΤνον (Συνέ
χεια μυθιστορήματος της κ. Καλλ. Παρρέν).—Αί γυναίκες τής ’Ανα
γεννήσεως τού κ. Έμμ. Ροδοκανάκη. Α '. (ύπό Paul de Lauribar).— 
Ή ’Οστρακιά Β'. (ύπό δος ’Ανθής Βασιλειάδου, ιατρού). — Άπό τόν 
Δεκάλογον τού Γύφτου, τού κ. Κωστή Παλαμα. — Συνταγή. — 
Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς : ή Sahara (υ,ετάφρασις δος Ειρήνης Νι-
χολαίδου).

Χ Α Ρ Η Τ Ε
Τώρα που ή φύσις ξαναγεννάται, που ή γη μας βλ.επει 

ν.οά μας γελά με τά  ωραία λουλούδια της, που 6 αέρας μυ
ρίζει πνοές ρόδων καί κρίνων, που κάθε βράδυ μας κοιμίζουν 
των άηδονιών ή σερενάτες καί κάθε πρωί μας έξυπνουν των 
άλλων πουλιών ή συναυλίες, χαρήτε. Χαρήτε, όσοι δεν έ- 
χετε λύπες να σας φαρμακεύουν τά  στήθη, όσοι δεν έ'χετε 
πόνους νά σας σχίζουν την καρδιάν, όσοι δεν έχετε αγωνίας 
θανάτου νά σας διεκδικοϋν κάθε βήμα καί κάθε πόθον σας 
είς την ζωήν. Χαρήτε. "Οσοι έ'χετε την άνοιζιν είς τά  χεί
λη, όσοι έ'χετε νά περιμένετε κάτι καλόν καί κάτι εύχαρι- 
στον άπό την ζωήν, όσοι έχετε πόθους, όνειρα, ελπίδας. 
Χαρήτε.

Ά λλά  καί όσους έπίκρανεν ή ζωή είς τό βαρύ καί κου
ραστικόν πέρασμά της, καί όσους έμάρανεν ό πόνος καί έ- 
σφράγισεν ή λύπη καί ή άπογοήτευσις καί όσοι περνάτε μ.έ 
αγωνίαν μακρόν καί παγερόν χειμώνα ύπάρξεως, χαρήτε.

Ή  άνοιξις έρχεται πάντοτε μετά που ή γή παγώση καί 
τά δένδρα φυλλορροήσουν καί τά  λουλούδια μαρανθούν. Νεα

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα '
> εύθύνεται ή συντάκνις αυτών ι

Κ ·  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Η  !
Τάπεμπόμενα ήμΓν χειρό

γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
δέν επιστρέφονται. —Ά νυπ ό -  

? γραφα καί μή δηλούντα τήν 
'διαμονήν τής άποστελλούσης 
} δέν είναι δεκτά.— Πασα άγ- 
) γελία άφορώσα είς τάς Κ υ- 
ί ρίας γίνεται δεκτή.
I Αί μεταβάλλουσαι διεόθυν- 
) σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
¡γραμματόσημου 50 λεπτών 
( πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας.
#   ^

ζωή, νέα φύλλα, νέοι άνθοί πλέκονται επάνω είς τήν γυμνό
τη τα  των ξηρών κλαδιών καί νέα χλόη δροσοστάλλακτος 
πρασινίζει επάνω είς τήν έρημωμένην γήν.Νέαν χαράν, νέους 
πόθους, νέα όνειρα κρύπτει πάντα  ή επαύριον μιας μεγάλης 
λύπης, μιας ψυχικής καταιγίδος, μιας στιγμής απελπισίας. 
Κάθε ηλικία, καί όταν ακόμη τό γήρας έχει ρυτιδώαει τά  
μ.έτωπα, καί όταν ό πόνος έχν) αύλακώσει τά  στήθη καί 
όταν ό μ,αρασμός έχει θαμπώσει τά  ’μάτια είς κάθε χαράν 
καί έλπίδα, κάθε ηλικία ήμπορεΐ νά έχη νέαν άνοιξιν.

Φθάνει νά θέλωμεν νά' τήν ζητήσωμεν καί νά είξεύρωμεν 
νά τήν ύποδεχθώμ,εν τήν χαράν αυτήν, α π ’ όπου καί δν μάς 
έρχεται. Ε ίτε άπό τόν ουρανόν ως προσοχή εκείνων, όπου 
έχάσαμεν, είτε άπό τήν φύσιν ως ώραιότης, είτε άπό τήν 
ανθρωπότητα ως συμπάθεια, ε ίτε άπό τούς εχθρούς μας ώς 
συγγνώμη, είτε άπό τούς φίλους μας ώς άγάπη, είτε άπό 
τήν ψυχήν τών πραγμάτων ώς ενδιαφέρον,είτε άπό τούς δυσ
τυχείς ώς οίκτος, είτε άπό τήν επιστήμην ώς ενθουσιασμός, 
είτε άπό τήν τέχνην ώς γοητεία, είτε άπό τήν θρησκείαν ώς 
ελπ ίς,είτε άπό τόν κόπον ώς λήθη ,είτε άπό τήν εργασίαν ώς 
άναγέννησις.

Χαρήτε λοιπόν τήν άνοιξιν αυτήν, τήν οποίαν ήμπορεΐτε. 
νά ζητήσετε καί νά ευρετε, όπου ό καθείς τήν θέλγ καί τήν 
εννοεί.

Ά λλά  χαρήτε. Ή  χαρά είναι ό μόνος σύντροφος,τόν οποίον 
δέν πρέπει νά χάνωμεν είς τήν ζωήν. Ή  χαρά είναι τό μ.ό- 
νον στήριγμα που δέν πρέπει νά άφήνωμεν νά μ,αραίνεται 
καί νά σβύνν). Χωρίς χαράν, χωρίς ελπίδας, χωρίς ιδανικά, ή 
ζωή είναι χειρότερα άπό τόν θάνατον.

’Ά λλοτε έλεγαν έχετε π ίστιν. Τώρα που ό άνθρωπος έγει—
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νε φιλοσοφωτερος, ή'ρχισε νά χάνη τήν π ίστιν. Ά λλά  τ ί 
αλλο είναι ή π ιστις-, παρά αύτή ή χ*ρώ 5 Τί άλλο είναι ή 
πιστις παρά αύτή ή προσδοκία μιας χαράς χωρίς τέλος, βα
σιζόμενης εις το καλόν και τό ώραΐον καί το αληθινόν ; Τί 
αλλο είναι π ίστις, παρά μία άνθήσις των ψυχών εις ώραιό- 
τη τα  και εις αρμονίαν καί ε ί, γαλήνην 5 Τί άλλο είναι π ί-  
στις παρά άνοιξις διαρκής, μακρά, χωρίς χειμώνα καί φθινό- 
πωρον καί καταιγίδας καί τρικυμίας.

Μ ΤΕΧΝΗ
Γ .

ADELAÏDE MARAïNI

Εκεί εις το εργαστηριον εκείνο ή μ,ικρά κόρη προπαρα- 
σκευάσθη με ενθουσιασμόν καί επιμονήν καί έγινε καλλι- 
τεχνις.

Ια πρώτα έργα τη ς—εύρισκομεν γραμμένον εις μίαν πα- 
λαίάν εφημερίδα —«είνε γεμάτα μυστικισμόν καί ενθυμίζουν 
τα  έργα του ζωγράφου Giotto καί του γλύπτου Donatello». 
Μεταξύ τών πρώτων της έργων θέσιν έξέχουσαν έχει ένα 
άνάγλυφον. Οί άγγελοι της πρ οσευχής καί οί άγγελοι 
της άναστάσεως.

Είνε άξιοπαρατήρητον, δτι ώς άληθής καλλιτέχνις ουδέ
ποτε επίεσε τό πνεϋμα της! άλλά ήκολούθησε τήν κλίσιν της.

Ύπανδρεύθη τόν μηχανικόν Clemente Maraini άπό τό 
Lugano καί άπεκατεστάθη εις την Ρώμην,καί βλέπομεν τό 
έργον της νά γ ίνετα ι ολίγον κατ ’ ολίγον πλέον βαθύ καί 
ζωντανόν, η γνώσις τής ζωής τήν έκαμε πλέον σκεπτικήν, 
ή μεγαλοφυΐα της ωρίμασε ώς καρπός υγιής καί χυμώδης.

Έ να  άπό τά  πρώτα της έργα εις τήν Ρώμην, είναι ή 
ωραία βρύση με ενα μικρόν έρωτα επάνω εις ένα κογχύλι, ό 
όποιος χαιρετά μέ ύφος πονηρόν τούς άνοήτους, οί όποιοι π ι
στεύουν εις αύτόν.

Τό έργον αυτό ήγοράσθη άπό τόν κόμην Palphy, ό όποιος 
τό έστησεν εις τό πομπηΐανόν μεγαρόν του εις τό Παρίσι —  
θαυμάσιο σπίτι τό όποιον πριν άνήκε εις τόν Gerolamo Na- 
poleone.

Θαυμαστόν παράδειγμ.α του πώς πρέπει ή γυναίκα νά 
έννοή τά  καθήκοντά της, καί πώς δύναται καί οφείλει νά 
θυσιάζτ) τήν ίδικήν της έμπνευσιν του άτομικοΟ της βίου, 
διά καθήκον ύψηλότερον καί άγιώτερον, βλέπομεν τήν Ade
laida Maraini, εις τήν στιγμήν κατά τήν όπίαν ζωηροτέοα 
έγίνετο δι ’ αύτήν ή χαρά νά δημ.ιουργη έργα ωραία καί νά 
βλέπη νά έρχωνται πρός αύτήν τιμα ί καί χρυσός. Τήν βλέπο
μεν νά κλείη τό έργαστήριόν της καί δ ι ’ εννέα έτη νά άφο- 
σιοΰται ολόκληρος εις τήν περιποιησιν τών μικρών της καί 
εις τάς φροντίδας του σπιτιού της. Μόνον αργότερα ένόμισε 
δτι είχε τό δικαίωμα νά έχη μερικάς ώρας έλευθερίας καί 
έκαμε τότε —  έπειτα  άπό χρόνια, κατά τά  όποια βεβαίως 
τό πνευμ.ά της είργάζετο, καί δταν τά  χέρια ήσαν άπησχο-

λημενα άπό άλλας εργασίας— ένα άγαλμα εκ του φυσικού 
καί τότε καθώς μόνη της λέγει ή'ρχισαν αί πραγματικαί καί 
σοβαραί σπουδαί της.

ΤΩ ! νά ήδυνάμεθα νά κηρύξωμεν δυνατά τό παράδειγμα 
αύτό, εις μερικάς γυναίκας τής ’Ιταλίας, εις τόσας άνυπο- 
μόνους αί όποίαι θέλουν νά περάσουν τόν δρόμον πηδώσαι 
άπό πάνω δλους τούς φραγμ.ούς, καΤαπατοΰσαι τόσα καλά 
πράγματα καί τόσας προσφιλείς ψυχάς αί όποίαι εγκλείουν 
θησαυρούς εργασίας, αύταπαρνήσεως, ιδεωδών, τά  όποια χά
νονται μ.εσα εις τόν εγωισμόν του νά ζούν καί άπολαμβάνουν 
μόνον διά τόν έαυτόν των !

Τό καλλιτεχνικόν πνεΰμκ τής Adelaide Maraini έλε- 
πτυνθη καί ένεδυναμώθη κατά τά  έτη αυτά ,κατά τά  όποια 
έφαίνετο δτι είχε έγκαταλειψει τήν τέχνην της. Ά ντεμεί- 
φθη συτω διά τήν θυσίαν της. Τά έργα δπου έκαμε μετά, 
δεν είνε μ-όνον έργασμένα μέ περισσοτέραν τέχνην καί μέ 
άληθινήν ζωήν, άλλά έχουν δημιουργηθή μέ σκέψιν καί κάτι 
ιδιαίτερον λέγουν καί κάμνουν νά σκέπτωνται καί οί άλλοι. 
Ή  Σ απψώ , φαίνεται δτι είνε τό πρώτον μεγάλο άγαλμα 
τής Adelaide Maraini.— Όρθια εις τήν άκραν τής άβύσσου 
μαζεύει εις τό στήθος της τό φόρεμα, ώς νά κατελήφθη άπό 
τό κρύο, τό όποιον δίδει τό βάθος αύτό, μέσα εις τό όποιον 
μελετά νά πέση-— τό σώμ.α κλίνει ή'δη πρός τά  εμπρός έλ- 
κυόμενον άπό τό κενόν, άλλά άθελα π ιάνετα ι μέ τό ένα χέρι 
εις τόν κορμόν μιας δάφνης· τό πρόσωπόν της είνε σκοτινια- 
σμένον άπό τήν σκέψιν, τό βλέμμα της έχει μίαν άπελπ ιστ ι- 
κήν ησυχίαν, φαίνεται ώς νά έρωτα.

«αύτή  ή μαύρη νύχτα καί ή σιωπηλή οχθη»
«θά μου δώσουν τήν ησυχίαν ;
Τό έργον εστάλη εις τήν μεγάλην "Εκθεσιν του Παρισιού 

τού 1878 καί έκρίθη ώς έχον έκτακτον τραγικότητα. Τώρα 
εύρίσκεται εις τόν πύργον τού Ρότσιλδ εις Ferrières· επ ί
σης τό Μουσεΐον τής Berna έχει ένα άντίγραφον άκόμη 
δσοι τό βλέπουν αισθάνονται ζωηρότατον θαυμασμ.όν.

’Επίσης άλλο έργον τής Adelaide Maraine θαυμαζό- 
μενον εκτός τής ’Ιταλίας είνε μια έπιτύμ-βιος στήλη εις τό 
νεκροταφείον του Aja, ή όποία παριστά μίαν άπελπισμένην 
νέαν, άκουμπισμένην εις μίαν κολώνα, τής οποίας ή τραγική 
έκφρασις είνε εκτάκτου δυνάμεως . καί πράγματι τό παιδί 
τό όποιον κοιμάται μέσα εις τόν τάφον αύτόν έδολοφονήθη, 
καί έμειναν οί δυστυχείς γονείς του άπελπισμένοι νά τό κλαί
ουν διά. παντός.

’Επίσης εις τήν Γαλλαρίαν ΙΙάλφυ εις τήν ΓΙετρούπολιν 
εύρίσκεται ή Ά νο ιξ ις  έργον δροσεράς έμπνεύσεως καί λε- 
πτοτάτης τέχνης. Είς τό Harlair είνε ό Παρήγορος ’Ά γ 
γελος. Ή μεγάλη προτομή Deak εύρίσκεται είς τήν Βου
λήν τής Βουδαπέστης. Είς τό Buenos A yres είνε ή προ
τομή τού Avelaneda.

(Κατά τό ’Ιταλικόν) ΕΙρίινη ¡Νιιιολαΐδοι·
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ΤΟ ΜΑΡΑΙΕΝΟΝ ΚΡΙΚΟΝ
(Συνέχεια)

Ό  Νιόνιος Σιμής έκάπνιζε τό τσιγάρο του, χωρίς νά φαί
νεται δτι προσέχει είς τήν συγκίνησιν τών παιδιών. Οταν 
δμως καί ή Ά ριέττα  άρχισε νά τόν παρακαλ.η, τότε μισο- 
θυμωμένος, μισογελών, έσηκώθη άπό τήν θεσιν του. Μπρε 
αδερφέ, είπε, παράξενοι άνθρωποι εϊσαστε. Γ ιατί ο καθένας 
σας δέ λέει παστρικά καί ξάστερα τ ί θελει. Δέ θετε νά πάτε 
είς τήν Ριζάρειο. Πήτε ’ςτό θείο' σας δτι θά πάτε με τό 
Στέφα νά δήτε τούς επιταφίους. Δέ θά σάς φάη ο άνθρω
πος. Είναι τόσο καλός, τόσο εύγενής μέ δλους, που άπορώ, 
γ ια τ ί τόν έχετε πάρη μέ τόσο φόβο.

Ό  Στέφας^ ό όποιος ήτο σύμφωνος μέ τόν Νιόνιο, άν 
καί έδειλιοϋσε καί αύτός νά λεγη δ,τι έσκεπτετο εμ
πρός είς τόν θεΐόν του, έπήρε θάρρος καί διηυθυνθη κατ 
εύθείαν είς τό γραφείον. Χωρίς κανέν προοίμ.ιον ειπε γρή· 
γωρα γρήγωρα, άνάπτων αύτός ένα σπίρτο, το οποίον ετεινε 
πρός τόν κ. Παράλη διά τό τσιγάρο του : Η μητέρα και η
άδελφή μου προσκαλούν τήν θείαν μέ τά  παιδιά νά έλθουν 
νά ϊδούν τήν παρέλασιν τών επιταφίων άπό τό ξενοδοχείον. 
θ έλετε  νά έλθετε καί σείς ;

Ό  θείος έξερόβηξεν, έκύτταξε τήν άδελφήν του, έδιωρ- 
θωσε τήν γραβάτα του, πράγμα ’πού εσυνειθιζε, οταν ευρι- 
σκετο είς αμηχανίαν καί επί τέλους, άφού δύο τρεις φορές 
έβαλε τό τσιγάρο του είς τό στόμα, άπηντησε : Η θεια σου 
άς άποφασίσν). Έ γώ  ομολογώ δτι δλα αύτά τά  πανηγύρια 
τού ’Επιταφίου μού φαίνονται άντιθρησκευτικά, άλλά πά 
λιν κάμετε δπως θέλετε. Έ γώ  βέβαια θά πάω είς τήν Ρι 
ζάρειο.

Ή  άδελφή, ή όποία είχε κοκκινίσει έξαφνα καί χλωμιά- 
σει διά τό θάρρος τού Στέφα καί ή όποία άνησυχοΰσε μ.ήπω. 
ό άδελφός της έπερνε τό πράγμα άσχημα, άνέπνευσε μ.έ κ ά 
ποιαν άνακούφισιν, δταν άκουσε τήν άπάντησιν τού κ. Πα
ράλη. Μέ ένα βλέμμα γεμάτο εύγνωμοσύνην πρός τόν άνε- 
ψιόν, ό όποιος τήν έβγαζεν άπό τήν στενοχώριαν τού νά ζη- 
τήσγι αύτή τήν άδειαν, ήλθεν άμέσως είς βοήθειάν του.

Ή  κ. Μοίρα ήμπορεί, άδελφέ, νά παρεξηγήση τήν άρνη- 
σίν μας, γ ια τ ί καί ’γώ , ένεκα τών εργασιών μου αύτών τών 
ημερών, δέν έπήγα διόλου νά τήν ίδώ. Ε πειτα  τα  παιδια, 
τρία χρόνια τώρα πού ε’ίμεθα εδώ, δέν είδαν τήν παρέλασιν 
άλλου επιταφίου, παρά τής Ριζαρείου καί θά εύχαριστηθοϋν 
πολύ . . .

Ό  άδελφός μέ ένα μικρόν μορφασμόν δυσφορίας, ώς άν- 
θοωπος ό όποιος δέν άγαπα νά τού χαλουν τά  σχέδια καί 
τάς συνήθειας του, άνεσήκωσε τούς ώμους καί είπε μέ ύφος 
γλυκύπικρον: "Οπως νομίζεις, δπως θελεις, αδελφή.

Θά σέ συνοδεύσω έγώ, άδελφέ, είπεν ή κ. Παράλη,ό όποία 
μέσα της είχε μεγάλην επιθυμίαν νά πάη μέ τά  παιδιά, 
ιδίως διά νά άντιληφθή ποίαι άκριβώς ήσαν αί σχέσεις τού 
Στέφα μέ τά  κορίτσια τού κύκλου τής κ. Μοίρα. Διότι καί 
αύτή είχε μεγάλας άνησυχίας ώς πρός τό ζήτημα αύτό.

Ά λλά  τής έφάνη πολύ νά άφήση τόν άδελφόν της μόνον. 
Έσκέφθη άμέσως δτι αν έτελείωναν γρήγορα άπό τήν Ρ ι- 
ζάρειον, θά τού έπρότεινε νά υπάγουν νά πάρουν τά  παιδιά 
καί έτσι καί εκείνον θά εύχαριστούσε καί τήν περιέργειάν της 
θά ικανοποιούσε.

Ό  Στέφας τούς έκαλονύκτισε καί δταν έπέρασεν είς τήν 
τραπεζαρίαν εύρεν δλους όπίσω άπό τήν πόρταν παραμο
νεύοντας, διά νά άκούσουν τ ί θά άπεφασίζετο. Μπράβο, Στέ- 
οα, είπεν ό Γιαννάκης χαμηλοφώνως. Ωραία τά  κατάφερες. 
Σς ’, ήκούσθη ψιθυρίζουσα ή Κορνηλία, ένώ ή Έρριέττα έτρε
χε νά πάρη τό καπέλλο της.

Μετά πέντε λ επ τά  δλοι έτοιμοι έπερνοΰσαν άπό τό γρα- 
υείον διά νά καλονυκτίσουν τόν θειον καί νά τόν εύχαοιστή- 
σουν, ένώ ό Νιόνιος, ό όποιος τούς έπερίμ,ενεν είς τόν δρόμο, 
έμ.ονολογοΰσε : μωρέ ούτε μπαμ,πούλας νά ήτανε, δέν θά κά
νανε έτσι τούτοι οί χριστιανοί. Παράξενοι άνθρωποι, ’ς τή 
τιμή μου! Σκάει κανένας -μέσα έδώ, μ ’ όλες αύτές τής 
φιάκες.

Καί δταν καί οί άλλοι έβγήκαν, αύτός έμ,εινεν όπισω μέ 
τήν γυναΐκά του καί τής έλεγε : ’Άκουσε, Έρριέττα, ’ξώ— 
λαμποα θά πάμε ’ςτή Ζάκυνθο γ ιά  ένα δύο μήνες, έπειτα  
έγώ θά πάω ’ςτά λουτρά. "Αν θέλης έρχεσαι μ.αζή μου. 
Ά μ α  γυρίσουμε δμ.ως θά πάμε σπ ίτί μας. Ό λα  καλά καί 
άγια έδώ- καί ή οικονομία καλή είνα ι,γ ια τί βέβαια δέν ξο
δεύουμε τίποτε, μά δέν μπορώ άλλο, Έρριέττα μου. Θά 
σκάσω. Έ δώ , άδερφέ, τδχετε κάμει έκκλησιά. Ό λοι μι
λούνε σιγανά, μέσα άπό τά  δόντ}α τους. Ό λοι περπατούν 
’ς τής μύτες τών ποδιών, δλοι τρέμουν ’σάν νά ΰπάρχη αιώ
νια κανένας κίνδυνος άπάνω άπό τό κεφάλι τους.

"Εχεις δίκηο, είπεν ή Έρριέττα, ή όποία εύρισκε ποξντοτε 
βτι ό άνδρας της είχε δίκαιον είς δλα, άλλά καί ή μαμά 
της καί ό θείός της καί δλοι. Δέν τής ή'ρεσε νά φέρη είς κα
νένα άντίρρησιν, πρώτον, διότι έτσι είχε συνειθίσει άπό μι
κρά, έτσι έγίνετο πάντοτε είς τό σπ ίτί των· καί έπειτα , 
διότι δέν άγαποΰσε συζητήσεις. Μία πειθαρχία στρατιωτι
κή, μ.ία ύπακοή τυφλή είχε διαπλάσει τόν χαρακτήρα δλων 
τών παιδι,ών ήσυχον, πειθήνιον, ειρηνικόν. "Ολοι έθυσίαζαν ■ 
τάς σκέψεις καί τάς προτιμήσεις των —δταν είχαν— διά νά 
εόρίσκωνται σύμφωνοι μεταξύ των. Είς αύτό συνετέλει άλ
λως πολύ καί μία πνευματική άδράνεια δλων αύτών τών 
παιδιών καί μία σωματική καχεξία καί άτονία, ή όποία πα- 
ρατηρείται είς τά  περισσότερα παιδιά τών Χίων, ένεκα τής 
συχνής διά τών γάμων μεταξύ συγγενών έπιμιξίας.

Ή  μητέρα τών παιδιών ήτο πρώτη έξαδέλφη τού άνδρός 
της, έφεραν καί οί δύο τό ίδιο δνομα καί ή κόρη της ή μι
κρά, έξαιρετικώς καχεκτική καί ολίγον ραχητική,ήτο δευτέ- 
ρα έξαδέλφη μέ τόν Σ τέφα, τόν όποιον τής προώριζαν διά 
σύζυγον.

Ό πω ς οί πρίγκηπες ύπανδρεύωνται μεταξύ των διά νά μή 
χάσουν τούς τίτλους τής εύγενοΰς καταγωγής, έτσι καί οί 
Χ ΐώτες υπανδρεύονται μεταξύ των διά νά μή ξεφύγη ή οικο
γενειακή περιουσία άπό τά  χέρια τω ν. ’Έ πειτα  πραγματι- 
κώς μεταξύ των θεωρούνται οί άριστοκρατικώτεροι τών Έ λ-
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λήνων. Ποοκειμένου άλλω ςΆ ε περί πλούτου, ό όποιος δια
κρίνει τάς έξεχούσας τάξεις του τόπου, οί Χΐοι βεβαίως είναι 
οί όλιγώτερον όψίπλουτοι άπό τούς άλλους "Ελληνας. Μετά 
την καταστροφήν της Χίου ολοι σχεδόν οί όπως δήποτε εύ
ποροι έξεπατρίσθησαν καί έσκορπίσθησαν δεξιά καί αριστερά 
εις ολα τά  εμπορικά κέντρα τού κόσμου. Φιλο'πονοι, προικι
σμένοι με νούν έμπορικο’ν, οικονόμοι μέχρι σχολαστικισμού, 
φιλήσυχοι καί ήμεροι καί επιδεκτικοί μορφώσεως έπλούτησαν 
γρήγορα, κατέκτησαν την εκτίμησαν των ξένων εις τούς τό
πους των οποίων κατέφυγαν καί ολίγον κατ ’ ολίγον έπήραν 
εις τά  χέρια των τό έμπορον των μεγαλητέρων έμπορικών 
κέντρων.

Φυσικά μέ την έξέλιξιν των γενεών ή μόρφωσις έγίνετο 
τελειοτέρά, ό έξευγενισμός ήτο γενικώτερος καί μετεδίδετο 
ώς κληρονομιά μετά των άλλων άρετών των Χίων· εις τρό
πον ώστε πραγματικώς εξείχαν καί διεκοίνοντο άπό άλλους 
πλουσίους, των όποιων τά  χρυσά οικόσημα του πλούτου ήσαν 
εντελώς χθεσινά. Μεταξύ των αποτελούσαν μίαν ιδίαν φυ
λήν μέσα εις την μεγάλην Ελληνικήν φυλήν καί οί γάμοι 
μετά ξένων ήσαν σπανιώτατοι.

Ό  γάμος τής Ά ριέττας μέ ζακυνθινόν καλής μεν οικο
γένειας καί κόμητα μάλιστα, άλλά μάλλον πτωχόν,δεν ή'ρεσε 
διά τοϋτο, ούτε εις τόν θειον, ούτε εις τούς- άλλους συγγε
νείς. Ά λ λά  ή κόρη είχεν έρωτευθή, ήτο μάλλον άσχημη 
καί διόλου έξυπνη, καί άπό φόβον μήπως συνεβαινε τίποτε 
δυσάρεστον ή μήπως ή κόρη ¿δυσφημείτο ό γάμος εγεινε. 
'Ο Νιόνιος έν τούτοις ζωηρός, θορυβώδης, άνθρωπος sans 
façons καί των πρώτων εντυπώσεων ήτο μία ζωντανή πα 
ρατονία μέσα εις τήν. μετρημένην ώς άπό διαβήτην ζωήν 
των Παράλη.

Τόν γάμον αυτόν είχε κάμη διά νά χρυσώσγ ’λιγάκι τή 
nobilta του ώς έ'λεγαν οί ζακυνθινοί, ή οποία μέ τό νά έ- 
χρονολογείτο άπό τήν εποχήν των Βενετών δέν ύπήρξεν ομως 
ποτε χρυσή. Καλός ομως άνθρωπος ¿συμπαθούσε τήν γυναίκα 
του, ή οποία ήτο ήμερη ’σάν άρνί καί ερωτευμένη μαζή του 
’σάν τρελλή.

Τάς πρώτας ημέρας ό πλούτος, ή τάξις, ή καθαριότης, 
ή αρμονία, ή οποία έφαίνετο ότι έβασίλευε μέσα εις τό σπίτι 
είχαν θέλξει τόν Νιόνιο, ό όποιος είχε ζήσει εως τότε ζ<οήν 
μάλλον άτακτην καί άκατάστατον. Ά λλ  ’ όσον ό καιρός 
¿περνούσε καί όσον ό Νιόνιος άντελαμβάνετο OTt ή φαινομε
νική αρμονία δέν ήτο τίποτε άλλο παρά σκλαβιά ηθική όλων 
των συνειδήσεων καί όλων των επιθυμιών εις μίαν καί μό
νην, τήν του θείου, τότε ήρχισε νά στενοχωοήται, νά ύπο- 
φέρν) καί νά έπαναστατή.

Δεν ’μπορώ άλλο, έλεγε καθ ’ ημέραν μόνος του. Καί 
τό βράδυ εκείνο έθεσε τό ζήτημα καθαρά εις τήν Έρριέτ- 
ταν, ή όποια, άν καί κουτούτσικη, ήξευρεν όμως νά βολεύη 
τά  πράγματα καί νά μεταβάλγι ενίοτε τά  σχέδια καί τάς 
άποφάσεις -του θείου, χωρίς ούτε ό ίδιος νά τό καταλαμβάνη.

"Οταν έφθασαν εις τό ξενοδοχείον, τό μπαλκόνι του δω
ματίου τής κ. Μοίρα ήτο σχεδόν γεμάτο. Ή  κ. Μοίρα τούς 
ύπεδεχθη μέ πολλήν καλοσύνην, ή Ά μ άλ ια  μέ τήν συνηθι-

σμενην της ζωηρότητα καί άφέλειαν καί ή Μίνα μέ χαράν, 
διότι ό Γιαννάκης ήτο φίλος της,τής ηλικίας της καί τής ¿διη
γείτο ενα σωρό πράγματα του σχολείου του, τά  όποια τήν 
διεσκεδαζαν πολύ. Μόνον ή Ά ννα  ¿στενοχωρείτο καί έσκέ- 
πτετο ότι δέν είχε καμμίαν θέσιν μέσα εις όλους αυτούς 
τούς φίλους καί συγγενείς. Δ ι’ αυτό εις τήν άρχήν είχε ζα 
ρώσει εις μιαν άκραν του μπαλκονιού ’πίσω άπό τά  παιδιά, 
άλλά σιγά, σιγά, άπεσύρετο προς τά  μέσα, έτοιμη, αν ή'ρ- 
χοντο καί άλλοι, νά φύγγ ά π ’ έκεϊ έντελώς.

Ο Στεφας όμως, ό οποίος άντελήφθη τήν μοναξιά καί 
στενοχώριαν της, τήν ¿πλησίασε μέ τρόπον καί ήρχισε νά 
τήν έρωτγ, άν είχεν ίδεί καί άλλοτε τό θέαμα τής παρε- 
λάσεως των ’Επιταφίων, άν ή κίνησις ¿κείνη δέν τήν ¿κού
ραζε. Ή  Μίνα έκοκκίνισεν, έχλώμιανε, ώς έγίνετο πάν
τοτε, όταν τής ώμιλούσε κανείς καί άπήντησεν ότι ευχαρι
στείτο πολύ. Ά λλά  δέν ήμπόρεσε καλά, καλά νά τελειώσ·/] 
την φρασιν της καί ήσθάνθη μίαν δειλίαν μεγάλην μέσα εις 
τήν ψυχήν της. Άπό τό μπαλκόνι τά  ’μάτια τής Κορνη- 
λιας τήν κατέτρωγαν μέ κάποιαν κακίαν, ένω ό Νιόνιος τήν 
έβλεπε μέ άδιακρισίαν άπό κάτω άπό τόν μονύελόν του.

Μέ τρόπον άπεσπάσθη άπό τόν κύκλον των κυριών καί 
¿πλησίασε τόν Στέφαν. Βλέπω ότι έξέλεξες τήν άγαθήν με
ρίδα, του είπε, μισοκλείων τό μάτι. Δέ λέω καλά, μα- 
τμαζέλ ; είπε στρεφόμενος πρός τήν κόρην, τήν όποιαν δέν 
έλαβε κάν τόν κόπον νά καλισπερίσγ. Τό δυστυχισμένο, τό 
κορίτσι τα  έχασε. ΈννοοΟσεν όλην τήν αυθάδειαν του ζα- 
κυνθινού πολιτευόμενου καί τής έφαίνετο ώς νά τής έπερνεν 
όπισω την εύγενή έλεημοσύνην τής συμπάθειας, μέ τήν ο
ποίαν ό Στέφας τήν ¿τιμούσε πάντα.

Ό  Νι,όνιος ¿συγγένευε μέ τήν κ. Μοίρα, ήτο φίλος οικο
γενειακός της καί ένήμερος, φυσικά, εις οΧ,τ ι τήν ένδιέφερε. 
"Οταν έποόκειτο νά προσληφθή ή Ά ννα  ώς δασκάλα τής 
Μίνας, αυτός είχεν έπέμβει νά συστήσν) τήν κόρην ένός κομ- 
ματαρχισκου Ζακυνθινού. Ά λ λ ’ ή κ. Μοίρα ¿προτίμησε τήν 
σύστασιν τής κουνιάδας της καί διότι ήθελε νά τάχγ καλά 
μαζή της καί διότι ή ’Ά ννα τής έφάνη πλέον σεμνή καί 
άγαθή.

Ό  Νιόνιος διά τούτο εις τάς άρχάς ήσθάνετο κάποιαν 
άντιπάθειαν έναντίον της. Τό βράδυ όμως ¿κείνο οπού τήν 
είχε παρατηρήσει ώς γυναίκα καί ό'χι ώς διδασκάλισσαν,τήν 
ηύρε τόσο νόστιμη, τόσο συμπαθητιτική· όταν μάλιστα τήν 
είδεν έτοίμην νά κλαύσν) διά τόν άστεϊσμόν του πρός τόν 
Στέφα, έννόησεν ότι ήτο έντελώς άθώα, έντελώς άβγαλτη 
καί μετενόησε διότι τήν ¿λύπησε.

Έπροσπάθησε λοιπόν άμέσως νά διορθώσγ τό λάθος του : 
Καί γιά  πότε ή έξέτασις ; τήν ήρώτησε. Τότε θά μπορέσω 
καί έγώ νά κάμω κάτι γ ιά  σας. Τούς δασκάλους, τούς έπι- 
θεωρητάς, βλους αύτούς τούς γνωρίζω. Καί έπειτα  μέ ένα 
ά ρ ι σ τ α ,  τό οποίον θά πάρουμε όπως,· όπως, θά σας στείλω 
καί εις τή  Ζάκυνθο, γ ιά  νά άλλάξετε καί τόν άέοα σας. 
Τι σας λέει, κυρία διευθύντρια, ή ιδέα αυτή.

Ή  Ά ννα  δέν ήτο πλέον χλωμή. Είχε κερώσει, ώς έλε- 
γεν ή ’Α μαλία , ή όποια καί τούς ¿πλησίασε, άντιληφθείσα
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ακριβώς τήν στενοχώριαν τής κόρης. Τί του κάνετε του κο- I φορα αύτά δώρα έλαβον μεγαλειτέραν άξίαν, υπό τήν ύπερ- 
ριτσιού ; Γ ιατί τό στενοχωρείτε, είπε ώς νά ήτο αύτή ή I τάτην δύναμιν του έρωτος πρός τήν έργασίαν τήν έπίμονον 
Ιδία γερόντισσα. ΙΙαμε άπό ’κεί ’λιγάκι, γ ια τ ί ή Άρριετ’τα  I καί άκουραστον.
κάτι έχει νά σου πή είπε πρός τόν Νιόνιον. Ή  γυναίκα σου 
ξηλεύει. έψιθύρισεν ή Α μαλία .

Τό 1888 ό κύριος Ροδοκανάκης έξέδωκε τό πρώτον έογον 
του, Cola di Rienzo, τό όποιον παρουσιάζει υπό νέον φώς

Ά μ ’ ή Κορνηλία; ’Εγώ γιά  χάρι τής άδελφής σου ¿πήγα I τόν δήμαρχον αυτύν, τόν άρκετά κακά γνωστόν, ύπερήφανον 
έκεί κοντά, είπε πρός τήν γυναίκα του. Μά δέν έχει φοβο ο I φίλον του ΙΙετραρχου, προωρισγενον να υποκυψη προωρως εις 
Στεφας. Ά ριεττα  μου κ ’ έγνοια σου. Αυτό είναι ένα κουτο I την εκδικησιν του Οοΐοηΐ*^. Εξεδωκε την Ιίοηβ τή£ 
πραμμα που μόλις τής μιλήσγις ετοιμάζεται νά βάλγ τά  Γαλλίας δούκχσΌΜν της Φερράρα, τήν κόρην αυτήν του 
κλάματα. I Αουδοβίκου XII καί τής "Αννας τής Βρεττάνης, άσχημον τήν
: Ή  Ά ρ ιέττα  ίκανοποιήθη άπό τήν δικαιολογίαν του άν- I μορφήν, άλλά ώραιοτάτην πνευματικώς, ώστε ό Β ^ ίο η ΐΘ  
ορός της, τόν έκύτταξε κατάμματα μέ άγάπήν καί μέ ’μά- τήν έλεγε «πνεύμα όλο φω τιά » . Καί πράγματι υπήρξε γυ- 
τια που άπό απλανή που έφαίνοντο, ¿γέμιζαν όλο φώς άμα ναίκα άπό τάς πλέον διακεκριμένας τής έποχής της ώς χα- 
έβλεπαν τόν Νιόνιο, έκύτταξε καί τήν Κορνηλίαν καί τής ρακτήρ καί μάθησίς, γνωρίζουσα λατιν ικά , ελληνικά, μαθη- 
έκαμε νόημα νά τήν πλησιάσν). Μήν άνησυχής, τής είπε. Ο I ματικα, αστρονομίαν. Ειχεν ιδέας φιλελεύθερους εις σημειον
Νιόνιος λέει οτι ή δασκάλα είναι κουτή. ώστε νά ποοστατεύση τόν Marot καί τόν Calvin καί δέν

Ή  Ά ννα  είχε παρακολουθήσει μέ τά  ’μάτια όλας αύτάς ¿δίστασε νά παραδεχθή τήν πίστιν του διασήμου άναδιοργα- 
τάς συνεννοήσεις, ήσθάνετο ότι περί αυτής έπρόκειτο, οτι I νωτού, πράξις ελεύθερα, η οποία ομως τής εκοστισεν ακριβα. 
τήν έβλεπαν μέ περιφρόνησιν καί ή καρδιά της ¿φούσκωνε Μετά τήν γυναίκα αυτήν τήν όποιαν δύναταί τις νά 
άπό λύπην. Τί τούς είχε κάμει, έσκέπτετο, διά νά τήν βλέ- *?ίνν) κατά δύο τρόπους, καί ή όποια δέν θά εϊνε όλιγώτερον 
πουν έτσι. Είξευραν ίσως ότι ή μητέρα της ήτο πλύστρα I παοαδοξος εις ολας τάς εποχ^ας του κοσμου, μάς ,.αρουσια- 
καί τό ¿θεωρούσαν αυθάδειαν νά τήν βλέπουν έκεί |«.έ τήν I σεν ο συμπαθής σγγραφευς την ανισόρροπον, Μ αργαρίτ ι,αν 
συντροφιάν των. I της ’Ορλεάνης σύζυγον τού Cosimo τών Μεδικων τής

Είχε λάβει πλέον τήν άπόφασιν νά φύγγ άπό τό μπαλ- I οποίας οι παραλογισμοί απηλπιζον την αυλήν τής Τοσκάνης, 
I κόνι, όταν διά μιας όλοι έστοάφησαν ποός τά  κάτω καί έφώ- ! και ένεβαλλον εις φροντίδας τόν ένδοξον θείόν της Λουδοβί

κον X IV .
Κατόπιν διαδοχικώς έξεδόθησαν ο ί ΑύλτκεΛ καί. οί Γε- 

λοτοποιοί, T o lla  Λ α ύλ ικ ή , πίνακες οϊ οποίοι ζωγραφίζουν 
μέ μεγάλην άκρίβειαν τήν ιδιαιτέραν ζωήν τής Ρώμης του 
1700. Μ ελέται αύστηρότεραι είνε : ΤΙ Ά γ ια  "Εδρα κα ι οι 
’Ιουδαίοι, τό Κ απ ιτόλ ιο ν , γραμμέναι μέ ύφος πολύ έλκυ- 
στικόν, καί τέλος τό ώραϊον βιδλιον : Ή ίτ α λ ΐς  γ υ να ίκ α

ναξαν, ερχεται, ερχεταί...

E IM A H Q Y H A  ΡΟΑΟΚΑΗΑΚΗΣ
Η ’Ιταλική Αναγέννησις, ή όποία ένέπνευσε τόσους ποιη- 

τάς καί πεζογράφους, εύρε άκόμη εις τό πρόσωπον του κυ
ρίου Ροδοκανάκη ιστορικόν πολυμαθή καί εύγλωττον, του I τή ς  ’Α να γεννή σ εω ς 

I οποίου ή γλαφυρά πέννα άνυψεί αίσθητώς τά  πρόσωπα τής I Εις τό βιβλίον αυτό αίσθανόμεθα οτι ό συγγραφεύς πριν 
[ μεγαλοπρεπούς αυτής έποχής. I νά θελήσν) νά μάς μαγεύσγ μέ τήν θελκτικήν πολυμ-αθειαν

Χωρίς νά ζητήσωμεν—κάθε άλλο— νά έλαττόσωμεν τήν 1 του έμαγεύθη αύτός ό ίδιος, άπό τήν έποχην αυτήν τής Α-
άξίαν του σοφού αυτού συγγραφέως, τού όποιου ή ύπομονετι- I ναγεννήσεως, διά τήν οποίαν όλοι ομιλούν καί την οποίαν 

Κκή έργασία άξίζει τόν σεβασμών πάντων, πρέπει νά σημείο- I τόσον ολίγοι γνωρίζουν άληθώς, και η όποια μάς εμφανίζεται 
I σωμ.εν όμως οτι ό ευτυχής άστήρ ό όποιος ¿φώτισε τήν γέν- I μέσα εις χρυσήν ομίχλην, μ.άς τήν παρουσιάζει τήν εποχήν 

Τ| νησίν του τόν προδιέθεσε εις τό έργον αυτό, τό όποιον έκαμ.ε I αυτήν μ.έσα εις τήν περισσότερον ένυιαφερουσαν και περισ- 
I; μέ τρόπον τόσον άξιοσημ.είοτον, θέλομεν νά όμιλήσωμεν διά I σότερον ζωντανήν λαμπρότητά της : τήν Γυναίκα ! . . .
6· φύσιν θαυμ,ασίως προικισμένην άπό περιστάσεις ού,ως έξαι- I Αί ώραίαι κυριαι τής τότε, είχον όλαι οπως και αι τής

ρετικάς. I σήμερον, μερικάς άρετάς, καί πολυπληθή έλαττω ματα . Φα-
Τέκνον τής ώραίαςΈλλάδος ή όποία έδωκε εις τόν κόσμον νερά, ό συγγραφεύς ζητεί νά τάς ζωγραφίσγ μέ άμεροληψιαν, 

 ̂ πρότυπα άμιμ.ητα φιλοσοφίας,γραμμάτων καί τέχνης,έκληρο- I άλλα, ποιός άνθρωπος θά εινε αληθώς αμερόληπτος προς το 
νώυ.ησε άπό τούς προγόνους του τό γούστον τού αισθητικού I όν αύτό το πολυσύνθετον περκ; τού οποίου ολόκληρος η αν- 

Κ αισθήματος, καί τήν θανμασίαν διοροτικότητα τών όντων τά θρωπότης φερεται ;
όποια ένανουρίσθησαν εις τά  θερμά χρώματα τού τόπου τού Όλιγότερο άπό κάθε άλλον ό κύριος Ροδακονάκη 

& ήλιου. ΤΙ βόρειος άνα,τοοφή του τού έδωκε τήν άκρίβειαν καί I όποιου τό διαυγές βλέμμα, τό μειδίαμα τό γεμάτον καλο
ί τήν αυστηρότητα τής φόρμας, τήν νέαν μόρφωσιν τήν μεγά- σύνην, μάς φανερόνουν τήν γλυκύτητα γενναίας ψυχής, είνε 
Κ λην καί ποικίλην. Κατόπιν τό Παρίσι—διότι ό λεπτός αύτός ικανός νά είνε αύτηρός διά τάς άδυναμιας καί τά  μικρά έ- 
1 φιλόλογος είνε ένας άπό τούς τελειοτέρους Παρισινούς— τόν λα ττώ μ ατα  έποχής τήν όποιαν κάμνει ν ’ άναζήσγ μέ τό- 
| έπροφύλαξε άπό τούς υπερβολικούς ένθουσιασμούς, καί τά δ ιά -  | σην χάριν προφορικώς γραπτώς. Νά καταδικάσωμεν τά έλα τ-
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τάψ .χ τ χ  τών ωραίων προγόνων, έστω και άν είνε ίταλοί, θά 
ήτο το ίδιον ως νά καταδικάσωριεν τούς ίδικούς [Λας, εκτός 
τούτου, πιστεύωρ/,εν ότι εις τόν τρόπον της ζωής ό κύριος 
Ροδοκονάκης ποτέ δεν κχτεδίκκσε κανένα.

Δεν είνε ίσως, τουλάχιστον έν ρκέρει,τό ¡/ωστικόν του θελ- 
γιτρου, τό όποιον ασκεί εις τούς άκροατάς του και άναγνω- 
στας του ;

Μόνον τό τάλαντον— καί ό Θεός γνωρίζει εάν ύπάρχτ) 
εις τάς σελίδας αύτάς— δεν θά ήτο άρκετόν,ώστε τά  βιβλία 
του νά έχουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον,καί ίσως τά  έ'ργα του συγ- 
γραφέως αύτοϋ είνε τόσον συμπαθητικά, διότι συμπαθητικός 
είνε καί αυτός ό ίδιος.

(Paul de Lauribar).

Η Ο Σ Τ Ρ Α Κ Ι Α
Β '.

Έπιπλοκαί. Ή ενόχλησις του φάρυγγος η ή κυνάγχη 
ήτις είναι μ.ία έκ των πρώτων εκδηλώσεων τής νόσου, λαμ
βάνει είς τινας περιστάσεις πορείαν επίφοβων. Οί υμένες η 
ψευδομεμβράναι αίτινες έπικαλύπτουσι τάς άμυγδαλάς επε- 
κτείνονται καί είς την ΰπερούαν παριστωσαι οΰτω εικόνα δι- 
φθερίτιδος· διαφέρουσι μόνον δτι δεν έ'χει την τάσιν τής προ-

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Ζ Ο Χ Α Ρ Α
Τά ξημερώματα μόλις ξύνπησε ή Ζοχάρα, έτρεξε είς τόν σταύλον 

όπου ή βουβάλα της οικογένειας ¿φώναζε απελπισμένα.
— ’Αλλάχ! έμουρμούρισεν ή νέα, τουλάχιστον νά έχη γάλα γιά σή

μερα τό πρωί ! . . ,
’Από την προηγουμένην ημέραν τό ζώον ¿φαίνετο άρρωστο καί τούτο 

είχε ανησυχήσει ολόκληρον τήν οικογένειαν, διότι ¿φοβούντο μήπως 
σημβή τίποτε σωβαράτερον καί τότε θά έχαναν εντελώς τό γάλα της...

— Τίποτε!... ούτε μιά σταλαγματιά ! είπε ή Ζοχάρα, άφοΰ είς 
μάτην ¿προσπάθησε νά τήν άρμέξη.

“Έξω μιά γρηά άπό πίσω της, είπε :
— Μην απελπίζεσαι, κόρη μου, ή Φατμέ θά μας δώση, έως ότου ό 

πατέρας σου ΰπάγη νά εύρη τά χόρτα με τά όποία θά ξεματιάσωμεν 
τό αγαπητόν μας ζφον.

Ή  Φατμέ ¿νεφανίσθη την ιδίαν στιγμήν, μέ τό πράσωπον γεμάτον 
ρυτίδας καί καμένον άπό τόν ήλιον. "Ητο ή προσωποποίησις των μα
γίσσων των μύθων, τούς οποίους μας διετήρησαν οί αιώνες του με- 
σαίωνος.

“Έπειτα άπό πολλούς χαιρετισμούς πρός την νέαν κόρην καί τήν μη
τέρα της καί πολλάς εΰχάς διά τό άρρωστον ζώον, τό οποίον εξακολου
θούσε νά ύι»οφέρη, ¿φώναξε τάς δύο γυναίκας έξω από τόν σταυλον.

— Πόσον γάλα σας χρειάζετε καθ’ ήμέμαν, ματάκια μου.
Ή  Ζοχάρα έτοιμάζετο ν ’ άπαντήση, άλλ’ ή μητέρα της της επέ

βαλλε σιωπήν. Ή Φατμέ ητο πλούσια, ήμπορούσε λοιπόν νά τούς δώση 
περισσότερον άπ’ εκείνο οπου τούς έδιδε τό ζώον κάθε πρωί καί τό 
οποίον ή Ζοχάρα έφερνε καί έπωλούσεν είς τήν πόλιν. Διατί λοιπόν νά 
μήν κερδίσουν άπό τήν προσφοράν της γρηας καί νά τήν κάμουν νά 
τούς δώση τό διπλούν ;

— “Υποθέτω έφιθύρησε, δτι μας χρειάζονται έ'ως δέκα οκάδες.
— Λέκα οκάδες είνε πολύ, άλλ’ έχω τρία καλά ζώα καί ίσως ήμπο-

εκτάσεως είς τόν λάρυγγα. “Ά λλοτε ή κυνάγχη έπιφερει έν
τονον έξοίδησιν των αδένων του τραχήλου. “Ολόκληρον τό 
κά ΐω  μέρος του προσώπου παραμορφουται υπό του οιδήμα
τος του τραχήλου καί είς διάστημ.α ολίγων ήμ.ερων σχημα
τίζονται μεγάλα αποστήματα είς τά  πλευρά των σιαγόνων· 
είμεθα ήναγκασμένοι νά διανοίξωμ,εν τό δέρμα ίνα δωσωμεν 
εξοδον είς τό πυον.^Οταν ό περετός, ό οποίος είχε καταπεσει 
κατά τήν όγδόην ημέραν, αναφαίνεται κατά τήν δευτέραν ή 
τρίτην έβδομ,άδα τής άναρρώσεως, πρέπει νά φοβώμ.εθα επ ι
πλοκής έπιγενείς τής οστρακιάς, δηλονότι τόν ρευματισμόν 
των άρθρων, τήν νεφρίτιδα, σπανιώτερον φλεγμονάς των έν 
τώ  θώρακι ευρισκομένων οργάνων. Έάν πρόκειται περί οστρα
κώδους ρευματισμού ώς τόν άποκαλοΟσιν, τό παιδίον πα- 
ραπονεΐται διά πόνους ισχυρούς κατά τάς αρθρώσεις των χει- 
ρών καί των ποδών. Τά μ.έρη ταϋτα  έξοιδαινονται καί κι 
κινήσεις είναι όχληραί ή μάλιστα αδύνατοι. “Ο ρευμ,ατισμός 
προσβάλλει επίσης τήν κατ ’ αγκώνα άρθρωσιν καί τήν του 
ώμου, τά  κατώτερα άκρα καί μάλιστα τάς μεταξύ κεφα
λής καί σπονδυλικής στήλης. Ό  μ-ικρός ασθενής αδυνατεί 
νά στρέψη τήν κεφαλήν. Ή  επιπλοκή δμως αυτη επέρχεται 
δταν τό παιδίον έκτεθή είς τό ψύχος ή οτε δεν διετηρήθη 
ύπό σταθεράν θερμοκρασίαν.

Εκτός του έκ φλανέλλης υποκαμίσου, δ ι ’ ου πρέπει πάν-

ρέσω νά σάς τό δόσω, χωρίς νά στενοχωρηθώ, τό πολύ δύο ημέρας..., 
είς τό διάστημα αυτό τό ζψά σας θά ίατρευθή, καί τότε θά μου τό 
επιστρέφετε ολίγον κατ’ ολίγον.

— Είμεθα σύμφωνοι !
— Στείλατε κάποιον διά νά τό πάρη, έπρόσθεσε ή Φατμέ, είμαι 

πολύ άδύνατος τώρα διά νά υπάγω μόνη μου νά τό φέρω... έπειτα κά
θομαι μακράν καί ό δρόμος είνε πολύς.

Μίαν ώραν αργότερα καί τάς δύο έπομένας ημέρας, ό νεώτερος άπό 
τούς αδελφούς τής Ζοχάρας τής έφερνε τό συμφωνηθέν γάλα, καί έτσι 
ή νέα ήμπάρεσε νά διατηρήση τήν πελατείαν οπου είχεν είς τήν πόλιν. 
Την τρίτην ημέραν μέ τήν βοήθειαν διαφόρων μάγίων καί διαφόρων 
χόρτων τά όποία έδωκαν είς τό ζώον δέν είχαν πλέον τήν ανάγκην τής 
Φατμέ, άλλά δέν τής έπέστρεψαν καί τό γάλα οπου τούς είχε δανείσει.

Έπέρασαν δύο έβδομάδαι καί ματαίως ή Φατμέ έπαρουσιάστηκεν 
εις την οικίαν των.

— Δέν έχομεν γάλα, έλεγεν ή μητέρα.
— Δέν έχομεν, έπανελάμβανε, ώς ήχώ ή κόρη . . . Καί εκείνη έφευ

γε μέ τό κεφάλι σκυμμένο. Ένα πρωί όμως τού ’Ιουλίου οί έργάται 
οί οποίοι ειχον καλλιεργήσει τούς αγρούς της εζήτουν τόν μισθόν τους : 
δέκα οκτώ τάλληρα.

“Η Φατμέ έψαξε μέσα στήν παληά σακούλά της μήπως εύρη τί
ποτε νομίσματα άλλά ματαίως' δέν ηύρε παρά δύο τρείς δεκάρες, τ ί 
νά κάμη λοιπόν ; “Η Φατμέ έκτος από την άλλην περιουσίαν της είχε 
καί έκατόν ώραία γιαλιστερά τάλληρα τά όποία έφύλαττε κρυμμένα μέσα 
είς τό χώμα. είς βάθος μισού μέτρου, κάτω άπό τήν ψάθα ή όποία 
έσκέπαζε τήν γύμνια τής καλύβας της' ¿προτιμούσε ν ’ άποθάνη παρά 
νά εγγίση τόν θησαυρόν αυτόν τόν όποιον είχε μαζέψη είς διάστημα 
δέκα έτών.

Έζούσε πάρα πολύ στενοχωρημένα, σαν πολύ πτωχή, μήν κρα
τούσα άπό τήν έσοδείαν της παρά ο τι είχε άπόλυτον άνάγκην διά τά 
ζωά της. ’Εκείνη έτρέφετο μέ λαχανικά καί μέ τά τυριά όπου τής 
¿χαλούσαν.

’Αμέσως τής ήλθεν ή ιδέα νά ύπάγη νά ζητήση τάδέκα όκτώ τάλ
ληρα άπό τήν μητέρα τής Ζοχάρας' άφού δέν τής είχον έπιστρέψει τό
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τότε έξ ολοκλήρου νά περιβάλλεται τό παιδίον,πρέπει νά π ε- 
ρίκαλύψω/αεν τάς έπωδύνους καί έξωδηκυίας αρθρώσεις αυ
τού ύπό στρώματος έκ βάμβακος στηριζομένου διά ταινίας. 
’Εάν δέν ύπάρχγ] σύμπτωμα έκ μέρους τής καρδίας ό καλώς 
νοσηλευόμενος οστρακώδης ρευματισμός παρέρχεται μετά 
μίαν ή δύο εβδομάδας. “Ά λλω ς δμως έχει περί νεφρίτιδος. 
Οίνεφροί οί έκκρίνοντες τά  ούρα είναι,ώς γιγνώσκομεν, ό'ργανα 
κεκρυμμένα βαθύτατα έν τη κοιλίιγ. Αί φλεγμοναί λοιπόν 
αυτών διαγιγνώσκονται δυσκόλως. Ή  νεφρίτις φέρει δ ιατα 
ραχήν τής έκκρίσεως τών ούρων, άτινα  καθίστανται όλιγώ- 
τερα, υπέρυθρα ή βαθέα τήν χροιάν ή όλοτελώς καταπαύουσι. 
Κατά τήν μ.εταβολήν ταύτην τών ούρων θέλομεν ίδεί τό 
παιδίον νά καθίσταται ώχρόν, τό πρόσωπον του έξοιδαίνεται 

| καί ή έξοίδησις αύτη, ήτις είναι ανώδυνος, καταλαμβάνει 
[ Ιεάντα τά  μέρη του σώματος, πρό πάντων τάς κνήμας καί 

τούς πόδας. Τά φαινόμενα ταυτα , έπερχόμενα κατά τήν ά- 
νάρρωσιν τής Οστρακιάς, άναγγέλλουσι τήν άνάπτυξιν ν εφ ρ ί
τιδος. ΤΙ λευκω μ α το υρ ία  είναι τό σταθερόν σημείον τής 
νεφρίτιδος ήτις καί ευτυχώς θεραπεύεται δ ι ’ απολύτου γα 
λακτοτροφίας καί καθαοκτικών. Έν τούτοις δμως πρέπει νά 

I γνωρίζωμεν δτι ή νεφρίτις είναι έπιπλοκή βαρύτατη ήτις δύ- 
ναται νά έπιφέρη τόν θάνατον ή νά παραταθή έπι μήνας

Μ- λ ”[ χαι εττ).

γάλκ, βεβαίως έπρεπε μέ κάποιον τρόπον νά τήν πληρώσουν, καί έτσι 
θά ¿πλήρωνε τούς έργάτας της χωρίς ν ’ άνησυχή διά τά προσφιλή της 
χρήματα.

| Άλλά άπό τάς πρώτας λέξεις οπου άντήλλαξαν, ή αΐτησις μετε- 
ι βλήθη είς φιλονεικίαν είς τήν όποιαν έλαβε μέρος καί ό πατέρας τής 

Ζοχάρας, καί ύβρισε τήν γρηά είδωλολάτριδα' ¿κείνη δεν ¿κρατείτο
I' χλέον.
Κ , — “Ά  ! δέν ήθελαν νά τήν πληρώσουν ούτε μέ χρήματα ούτε μέ 

είδος!... 0ά δούν όμως πώς θά τό διαλαλήση καί ¿κείνη παντού. Βε
βαίως ό ’Αλλάχ θά τούς στείλη χολέρα καί πανούκλα διά νά τούς τι-
μωρήση διά την άδικίαν των.

Ηε Ό πατέρας καί ή μητέρα τής Ζοχάρας δέν εφαίνοντο συγκινημένοι 
διόλ.ου άπό τάς κατάρας τής γρηας, καί τήν έδιωξαν βαναύσως άπό τό 
σπίτι τους μέσα είς τό οποίον έκλείσθησαν.
ί  Έν τούτοις έάν ή γρηά ήτο όλιγώτερον ταραγμένη καί ¿γύριζε πίσω 
της θά έβλεπε μιά σκιά ή όποία τήν άκολουθούσε καί ή όποία έκρύβετο
άμα έβλεπε ότι κάποιος διαβάτης ήρχετο.

Ό θυμός της, τήν έκαμνε ¿κείνην τήν ώραν τήν Φατμέ ούτε νά 
βλέπη ούτε ν ’ άκούη' ή συγκίνησις τήν είχε κατασυντρίψει καί περ
πατούσε σκυμμένη, άνάμεσα είς τήν άπέραντον σκοτεινήν πεδιάδα. Ό 
σον εκείνη έβράδυνε τό βήμά της τόσον ή σκιά ή όποία τήν άκολου
θούσε έτάχυνε τό ίδικόν της, καί οσον περισσότερον έφαίνετο κουρασμέ- 
νη ή γρηά τόσον ή νέα όρθούτο δυνατή καί άγρια.

Τέλος συνηντήθησαν : 
ί  — Σύ είσαι Ζοχάρα ! ,
I — ’Εγώ ! “Ά  ! ένάμισες ότι θά σέ άφινα νά ύβρίσης τούς γέρους 
μου, τό σπίτι μου,—¿μέ τήν ίδια,—Μας είπες άπογόνους σκύλων . . .
Ι=ρεις ότι οί σκύλοι δαγκάνουν !

"— Άλλοίμονάν μου, ¿φώναξε ή γρηά... Αυτή ή κακή κόρη θέλει 
νά μέ δολοφονήση!.. Καί μέ όλην τήν δύναμιν όπου τής έμενε επέταξε 
τόν ά’δηο τενεκέ τού γάλατος όπου κρατούσε, είς τό κεφάλι τής Ζοχά
ρας, ό οποίος ούτε πού τήν ήγγισε.

“Η νέα εύρε άρκετήν τήν προσβολήν καί έπέπεσε κατά τής γρηας μέ 
δλην της τήν δύναμιν.

Ή  οστρακιά λοιπόν,ένεκκ τών επιπλοκών τάς οποίας π α 
ρουσιάζει κατά τήν ανάρρωση/,έχει άνάγκην ενδελεχούς έπα- 
γρυπνήσεως. Τό παιδίον τοποθετείται έν δωαατίω εύρυχώρω 
¡/.εσηριβρινώ, καλώς πεφωτισριένω, έάν τούτο είναι δυνατόν. 
Οί τάπητες, τά  παραπετάσματα καί οί λοιποί παντοειδείς 
στολισμοί δέον ν ’ άφαιρεθώσι καί αί κλινοστρωμναί νά πε- 
ριωρισθώσιν είς τά  απολύτως αναγκαία.

θ ά  προσπαθήσωμεν νά διατηρώμεν έν τώ  δωματίω θερμό·» 
κρασίαν σταθεράν μεταξύ 17° καί 19°, νύκτα καί ημέραν. 
Τόν χειμώνα θερμαίνοντες διά πυρός έκ ξύλων έξασφαλίζο- 
μεν τόν αερισμόν τού δωματίου διανοίγοντες θύραν μα
κράν τής κλίνης κειμένην. Λογικόν είναι νά προφυλάττω- 
μεν τόν μικρόν ασθενή άπό τών ρευμάτων τού άέρος διά άλε- 
ξινέμου (paravent). Διά νά μή έπιβαρύνωμεν τόν άσθενή 
διά κλινοσκεπασμάτων περιβάλλομεν αυτόν διά χιτώνος μα- 
κρού έκ φλανέλλης, τού οποίου αί χειρίδες δέον νά καλύ- 
πτωσι τούς καρπούς τών χειρών. Κατά τήν διάρκειαν τού 
πυρετού, ή τροφή του θά περιορίζεται είς γάλα ύπό τήν θερ
μοκρασίαν τού δωματίου.

Ό τ ε  ή οστρακώδης κυνάγχη είναι έντονος πρέπει νά κα- 
ταφεύγωμεν είς πλύσεις συχνάς τού φάρυγγος διά διαλύσεως 
βορικού όξέως 2 τοϊς 100. Τούτο είναι μέσον έξαίρετον οπως 
άποσπώμεν τούς υμένας καί δροσίζομεν τό στόμα διά τού

“Η άνισος πάλη διήρκεσε πολλήν ώραν' ή Φατμέ, ήμιθανής :ίχε 
τήν δύναμιν νά συρθή εως τήν πλησίον έπαυλιν.

“Ένα κοριτσάκι δέκα-δώδεκα ¿τών ¿φάνηκε είς τήν άντικρινή , 0η 
τού ποταμού, καί ¿κύτταζε μέ περιέργειαν καί τρόμον.

Άλλοίμονον ! ¿φώναξε πάλιν τό θύμα ¿λπίζουσα νά φοβίση την Ζο
χάρα καί νά τήν κάμη νά φύγη, άλλ’ ¿κείνη μή έχουσα πλέον αμ- 
νείδησιν τών πράξεών της, παραφερομένη άπό τήν λύσσαν τής έκδική- 
σεως άρπαξε τήν Φατμέ, ή όποία ματαίως προσπαθούσε νά ύπερασπι- 
σθή καί τήν έρριψε μέσα είς τόν ποταμόν. Έπειτα άπεμακρύνθη έξα— 
γριομένη, μέ τό πρόσωπον καταγριτσανισμένον, μέ τά μάτια κατακόκ- 
κινα, τά δόντια σφιγμένα, καί ¿ζήτησε κάποιον καταφύγιον διά νά 
συνέλθη, διότι ¿φοβείτο είς τήν κατάστασιν ¿κείνην νά ¿πιστρέψη είς 
τό σπίτι της μήπως προδοθή.

— Έξεδικήθην τους ίδικούς μου, έλεγε, ένω ό Νείλος,συνένοχός της, 
παρέσυρε τό πτώμα τής Φατμέ.

Τότε ή μικρά φελάχα, ή όποία παρηκολούθει όλα άπό τήν άλλην 
όχθην, έλαβε θάρρος έτρεξε είς τό πλησίον χωριό καί ¿διηγήθη ό,τι 
είδε.

— Πηγαίνετε γρήγορα ! είπε είς τους άνδρας τής οίχογενείάς της, 
πηγαίνετε, ίσως κατορθώσετε νά εύ'ρετε τήν νεκράν. Οί άνθρωποι από 
τούς όποιους έζήτει ν ’ άνεύρουν τήν νεκράν εύρον τό πραγμα πολύ δύ- 
σκολον καί δέν τό άπεφάσισαν, έσκέπτοντο μόνον πώς νά έξασφαλίσουν 
τήν σιωπήν τής μικρϊς φελάχας, καί ¿νόμισαν ώς καλλίτερον μέσον νά 
τήν κρατήσουν κλεισμένην. Τήν παρέδωκαν λοιπόν είς τήν μητέρα της 
ή όποία ύπεσχέθη νά τήν κρατήση όκτώ ημέρας μέσα είς τό σπίτι' έ- 
πίσης όλοι οί άλλοι ύπεσχέθησαν νά κρατήσουν τό μυστικόν.

— “Η ησυχία πρό παντός άλλου!... άδελφοί μου.
Καί ¿νύ) ή Ζοχάρα, τώρα περισσότερον ήσυχη, μόνον ολίγον ώχρά 

άκόμη, ¿πήγαινε πρός τήν κατοικίαν της, ό ποταμός έξηφάνισε τό 
πτώμα τής Φατμέ μέσα είς τά φωτεινά νερά του.

(Jehan d’ Ivray).
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καθαρισμού αύτοϋ. ’Εάν παραστί) ανάγκη ετέρων φαρμάκων, 
αύτό πλέον άπόκειται τω  ίατρώ.

Οι γονείς όφείλουσι να ήναι αυστηροί εις το ζήτημα της 
εξόδου του παιδός εις τδ ύπαιθρον πρίν ή παρέλθωσιν έξ εβδο
μάδες. ’Από της όγδοης ή δεκάτης ημέρας τα  παιδία έγκα- 
ταλείπουσι την κλίνην καί ένδεδυμένα καταλλήλως διά μάλ
λινων φορεμάτων άρχονται ελευθέριος παίζοντα έν τω δωμα- 
τ ίω ,κα ί τοϋτο δέον νά εξακολούθησή επί ένα μήνα. Δεν εί
ναι ανάγκη νά προκαλέσωμεν την εύφυί'αν των μητέρων εις 
τοιαύτας στιγμάς. Ύπάρχουσι πλεΐστοι τρο'ποι δπως τό τα - 
λαιπωρον περιωρισμένον τέκνον των διέλθγ) τον χρόνον τούτον 
έν ύπομονί).

Πρίν η συγκοινωνησγι τό παιδίον μετά των μικρών συντρό
φων του καί τοΰτο δέον νά γείνγ μόνον μετά την εκτην 
εβδομάδα, θέλει λουσθή εις καθολικόν λουτρόν σαπωνοϋχον. 
θ έλε ι άπεκδυθγ πάντα  τά  ίμάτια  αύτοϋ τά  χρησιμεύσαντα 
κατά την διάρκειαν τής νόσου.Τά, ίμάτια αί κλινοστρωμναί, 
θέλουσιν άπολυμανθγ έν κλιβάνω άπολυμαντικω, τό δέ δω- 
μάτιον θέλει άπολυμανθγ, ως άναφέρωμεν εις τό περί ’Α ντι
σηψίας κεφάλαιον.

(Παράφρασις Ικ του Γαλλικού) Ά ν θ η  Β α θ ιλ ε ιά δ ο ν  ’Ιατρός.

0 0Μ Λ Τ Ο Σ  ΤΩΗ ΘΕΏΗ
Ά π ό  τον 5ωδεκά^.ογον τον γ νφ το ν  

τον κ. Ινωιίτη Π αλαμα.

Μ εγαλόπρεπα π εράσμα τα  
τω ν {λεών π ου  δεν π ισ τεύω , 
άπό  σάς π ιο  μ εγαλόπρεπος , 
γαληνά  σάς άγναντεύω .

'Α π’ τά δάση  δταν ανάμεσα  
χ ι ά π ’ τόλόπνκνο  λογγάρ ι 
μ έ  περνάη  σε ράχη  άαέλλωτη 
γοργή  μ ούλα  καβαλλ,άρη,

οι φτελιές κα ί τά γρ ιοπ ρ ίνα ρα  
κα ί τά  πεύκα  κα ί τά ελάτια  
κ ι δλα τά δενδρά ζερβόδεξα  
πηλαλάν κ ι αυτά  σάν ατια ,

κ ι αυτά  φ εύγουν σάν πετούμενα  
κ ’ αυτά  κάνουνε σάν κάπο ια  
ξένα ά γ ρ ίμ ία  ά νεμ οπόδαρα  
ταραμένα  άπο  δρολάπ ια .

"Οσο ύλέλετε φαντάζετε 
κα ί πλανεύετε τά  μ ά τ ια ' 
μή τε  ά γ ρ ίμ ια  άνεμοπόδαρα  
μ ή τε  πετεινά , μ ή τε  ατια  !

Ε Ιμ’ εγώ  που  τρέχω  κ ι δχ ι εσείς, 
τά ριζάδετα εσείς είστε, 
φτάνει δ καβαλλάρης νά  σ ταϋή  
γ ιά  νά  σταματήστε !

Μ εγαλόπρεπα τρεχάματα  
των ύλεών τω ν ά&ανάτων, 
δπου  κα ι δπω ς κ ι άν υπάρχετε, 
ώ εσείς ίσ κ ιο ι φ αντασμάτω ν ,

ώ τής πλ,άνης γ ιγαντέματα , 
ύλεοι εσείς, α λλο ίμ ονο  σας !
’Απ’ την ώ ρα που  άλλος ό ά νθ ρω πος  
ξεκαβαλλ ικέψη εμπρός  σας,

κα ι οτα&ή κα ι δή πώ ς στέκεστε 
σάν τδν δρύ κα ι σάν τη φτέρη  
κα ι στα&ή κα'ι δή πώ ς κρέμεστε  
άπο  το δ ικό  του χέρι,

κ α ι γρ ικώ ντας πώ ς του κρύβετε 
την  άέρ ινη  τήν  δφ η  
κάπο ιο ν  ουρανώ ν όλόβαύλων, 
πάρη  κα ί σάς κόψ η ,

κα ι γρ ικώ ντας πώ ς τοΰ κρύβετε 
βλέποντας, κ α ι γ ιά  νάνάψ η  
μ ιά  φ ω τιά  γ ιά  φ ώ ς, γ ιά  ζέσ ταμα , 
πάρη  κα ι σάς κ άψ η  !

Παρακαλουνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομητριαι αί καθυστε- 
ροΰσαι τάς συνδρομάς των του ληξαντος έτους να άπο- 

στείλουν αυτήν αμέσως. ’Επίσης αί έπιθυμουσαι νά έξακο- 
λουθήσουν λαμβάνουσαι την « Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοϋνται νά ανανεώσουν την συνδρομήν των.
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