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Σχινδρομηταχ έγγράφονταχ ε ίς  τό Γ ρ α φ ε ι ο ν  τής
Έφημ,ερέδος των Κ υρ ιώ ν

’Εν τφ  Έ ξωτερικφ δέ παρ ’ δπαόχ τοχς κ. κ. 
άντχπροδώποχς Λμών.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΤΙΙΣ ΠΑΤΡΙΛΟΣ
'Ωραίο: καί μεγάλη ιδέα, την οποίαν δεν έξεστόμισε 

στρατάρχης Έ λλην επί τοΰ πεδίου μάχης, άλλα πολίτης 
ειρηνικός επί πεδίου, είς τό οποίον θεμελιοΰται βωμός της 
εργασίας του πνεύματος. Τά, π ά ντα  ί/πέρ τη ς  Πατρίδος. 
Περί την ιδέαν αύτην περιστρέφεται ό λόγος, τόν όποιον ά- 
πηγγειλεν ό κ.Γ.Ζερβουδάκης κατά την κατάΟεσιν τοΰ θεαε- 
λίου λίθου της έν ’Αλεξάνδρειά Ζερβουδακείου άστυκής σχο
λής. Αυτό είναι τό έμβλημα των μεγάλων έκεί κάτω Ε λ 
λήνων μας,ως είναι τό σύνθημα μ.έ τό όποιον κατατάσσονται 
είς τόν υπέρ τής άποκαταστάσεως μιας πατρίδας ίσχυρας 
ειρηνικόν αγώνα, ό εις μετά τόν άλλο: οί πλεΐστοι έξ αυτών.

Τό έγραψα καί άλλοτε. Έάν τό πνεύμα τής 'Ελλάδος, 
πτερυγίζη περί τόν ιερόν βράχον, βεβαίως όμως ή καρδιά αυ
τής κτυπα εκεί κάτω,πλησίον είς τάς πυραμίδας καί είς την 
μεγάλην χώραν τοΰ Φαραώ. Ή  Ε λληνική ψυχή, ή ενθου
σιώδης,ή πατριωτική,ή αγνή ακόμη από τόν ευτελή εγωισμόν 
καί τάς ταπεινάς φιλοδοξίας, πρέπει νά άναζητηθγ είς τά  
κέντρα των ξενητευμένων Ελλήνων μ,ας, κατά τά  τελευτα ία  
δέ έτη, ιδίως καί κ α τ ’ εξοχήν είς τήν έν Αίγύπτο) μεγάλην 
Ελληνικήν παροικίαν.

*  — #
ί Διά τά ανυπόγραφα άρθρα ·
( εΰθύνεται ή συντάκνις αυτών ς
) Κ ·  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Κ  {
) Τάπεμπόμενα ήμ ίν χειρό- |
) γραφα δημοσιευόμενα ή μή (
' δέν επιστρέφονται. — Ά νυπ ό - /
{ γραφα καί μή δηλοΰντα τήν !
> διαμονήν τής άποστελλοΰσης \ 
ί δέν είναι δεκτά.— Πασα άγ- ί 
I γελία άφορώσα είς τάς Κ υ- | 
ι ριας γ ίνετα ι δεχτή. )
[ Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- )
) σιν όφείλουσι ν’ άποστελλωσι ί 
) γραμματόσημον 50 λ επ τώ ν :
\ προς έχτύπωσιν νέας ταινίας. ]

 #
’Αρχίζω μόνον τό ι/πέρ της πατρίδος έργον μου, 

είπε μέ τόσην μετριοφροσύνην ό ιδρυτής τής σχολής, ως 
πραγματικώς νά εύρίσκετο είς τήν αρχήν καί είς τά  πρώτα 
βήματα τής πατριωτικής του δράσεως. Ό  άναστηλωτής 
τής ελληνικής εκκλησίας τοΰ Παναγίου Τάφου, ό άναθεμελι- 
ωτής τοΰ έλληνικοΰ γοήτρου άνά τήν ίεράν γήν, ό είς κάθε 
μέγα έργον είτε τής έν Άλλεξανδρεία Ελληνικής Κοίνότη- 
τος, είτε τής έν Έ λλάδ ι πατριωτικής καί φιλανθρωπικής 
δράσεως γενναίος έπίκουρ.ος, φρονεί ότι εύρίσκεται ακόμη είς 
τήν άρχήν των πρός τήν πατρίδα υπηρεσιών του.

Πόσας υποσχέσεις καί πόσας έλπίδας δέν περικλείουν αί 
λέξεις αύταί τοΰ μεγάλου πατριώτου υπέρ μ,ιάς όλοψύχου 
άφοσιώσεως είς τήν- πατρίδα, τήν οποίαν τοιαΰτα τέκνα δέν 
είμποροΰν παρά νά άναδείξουν ίσχυράν καί έπιβάλλουσαν. Τό 
ώραίον ρητόν τοΰ Σολωμοΰ «κλείσε τ ίιν  Ελλάδα είς την  
καρδιάν σου και θά αίσθανθης μέσα σου κάθε είδους 
ιιεγαλεΐον», εφαρμόζεται είς τήν περίστασιν αύτην.

Κανείς πολεμιστής, κανείς ήρως τοΰ ξίφους καί τών όπλων 
δέν έπισκιάζει τόν ηρωισμόν τών Ελλήνων αυτών, οί ο
ποίοι ξενητεύονται, μοχθοΰν, αγωνίζονται άφανώς τόν μ.εγά- 
λον καί δύσκολον τής έργασίας αγώνα καί έπειτα  νικηταί 
τής υλης καί κύριοι τοΰ πλούτου, χρησιμοποιοΰν αύτόν ύπέρ 
τής ειρηνικής άποκαταστάσεως μιας πατρίδος ίσχυρ&ς.

Τό μέλλον άλλως τε ανήκει είς τούς ειρηνικούς αυτούς αρ
χηγούς τών λαών.Οί αιώνες τών έπικών πολέμων καί τών α ί- 
'μ.οχαρών όπλων ανήκουν πλέον είς τήν ιστορίαν τοΰ παρελθόν
τος. Σήμ.ερον αί νίκαι τών λκών διεξάγονται είς τά  ειρηνικά 
πεδία τής έργασίας,είς τήν έξάπλωσιν τοΰ εμπορίου, είς τήν 
άνάπτυξιν τής βιομηχανίας.Καί οΗΕλληνες τής Αίγύπτου τε ί-
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νουν νά καταλάβουν την πρωτην θέσιν εν; την παγκόσμιον έμ.πο- 
ρικήνκαί βιομηχανικήν κίνήσιν. Ό  πλούτος τω ν, οί εμπορικοί 
θρίαμ.βοι και έπ ιτυχ ία ι των ε ί; ένα εύγενες και ώραΐον τ ε ί
νουν ιδεώδες, εις τόν πλουτισμόν της πατρίδος διά της μορ- 
φωσεως τέκνων,κατανοούντων τάποός αυτήν καθήκοντα τω ν, 
ως είπεν ό κ. Μπενάκης, ό Πρόεδρος τής Άλεξανδρεινής Κοι- 
νότητος, μέγας καί αυτός της πατρίδος ήρως καί πρωταγιο- 
νιστης.

Τό εύχάριστον δ ’ είναι δτι εις την ώραίαν αυτήν δρά- 
σιν των Ελλήνων μας της Αίγυπτου αρχίζουν καί αί γυ
ναίκες των νά λαμβάνουν ένεργο'τατον μ.έρος. Προχθές ακόμη 
ή κ. Μπενάκη, μία από τάς σπανιωτέρας γυναίκας τής Ε λ 
λάδος,κατέθετε τόν θεμ.έλιον λίθον του νέου’Επαγγελματικού 
Μπενακείου ’Ορφανοτροφείου, ενώ τά  σχολικά συσσίτια,όφει- 
λόμενα άποκλειστικώς εις την φιλάνθρωπον καί γενναίαν 
δράσιν της, σώζουν τήν υγείαν τόσων πτωχών παιδιών τών 
λαϊκών έν ’Αλεξανδρεία τάξεων.

Τήν κ. Μπενάκη ακολουθούν εις τό ώραΐον άλτρουϊστικόν 
έργον της καί άλλα ι Έλληνίδες, εις τρόπον ώστε μία άρ- 
μ.ονική συνεργασία άνδρών καί γυναικών καθιστ^ τό έργον 
των πληρέστερον καί άρτιώτερον καί προσθέτει εις τό κάλ
λος καί τήν χάριν τών γυναικείων της Αίγυπτου Ε λληνικών 
πληθυσμών τήν γοητείαν της προόδου καί του ηθικού με
γαλείου.

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΑΔΑΜΙΑΛΟΥ
Λ'.

“Έ να μ-εγάλο φώς επάνω εις τόν γυναικεΐον τής 
Ελλάδος ούρανόν, μία αύγή στολισμένη μέ δλας τάς γοη
τείας τής ανοίξει»;, ενα ρόδον από εκείνα που εις ένα πρωί 
αόνον αρωματίζουν ολόκληρον ζωήν, ιδού πώς άνθησε, πώς 
έλαμ.ψε, πώς έφώτισε καί πώς έ'σβυσεν απότομα, σκληρά 
χωρίς νά τό έπερίμενε κανείς, μία Ελληνόπουλα τής ’Η
πείρου, μία σοφή καί μεγαλοφυής τής Ελλάδος κόρη.

Εις τάς ’Αθήνας ήτο γνωστή από πολύ ολίγον κόσμον καί 
τό ό'νομά της ίσως δεν θά είπή τίποτε εις τό πολύ κοινόν. 
Ά λ λ ’ ούτε ό θάνατός της συνετάραξε τούς υψηλούς κύκλους 
τών επισήμων.Αί ’Εφημερίδες,αί όποίαι αναγγέλλουν μέ σει
ράν κοσμητικών τίτλων θανάτους, οι όποιοι δέν άφίνουν τίποτε 
όπίσω των, έπιώπησαν εις τόν θάνατον αυτόν τής Έ λλη - 
νίδος κόρης, ή οποία συνεκέντρωνε τόσον πνεύμα καί τόσην 
σοβαράν καί βαθεΐαν παίδευσιν καί τόσην μ,εγαλοφυίαν καί 
τόσας ελπίδας μέλλοντος δοξασμένου.

Τήν έγνώρισα καί εγώ μ,όλις πρό δύω χρόνων, άν καί τό 
ονομά της ως φοιτήτριας, ή όποια είχε δώσει εξετάσεις εξαι
ρετικής καί είχε κερδίσει παμψηφεί τό άριστα, δέν μοΰ ήτο 
άγνωστον. ’Αλλά τά  άριστα τών σχολείων καί τών Π ανε
πιστημίων δέν είνε πάντοτε τά  καλλίτερα δείγματα αν
θρώπων μεγαλοφυών καί δι ’ αυτό μ.έ δυσκολίαν ένθυμήθην 
τό ονομά της, οταν ένα πρωί μου έδόθη τό έπισκεπτήριόν 
της μαζή μέ μιας συναδέλφου της.

Καθώς είσήλθαν εις τό γραφεϊόν μ.ου, μου έφάνη ώς νά

έβλεπα πρόσωπον γνωστόν, ώς κάτι νά μου ένθύμιζεν ή ω
ραία καί δροσερά καί δλη ζωή καί έκφρασις καί χκρά φυσιο
γνωμία της. Ή  άλλη, τής όποιας καί τό ό'νομα ακόμη λ η 
σμονώ τήν στιγμήν αύτήν, ήτο ωχρά, μαραμένη, άπό τά  
πρόσωπα εκείνα που δέν λέγουν τίποτε καί δπου έγεννήθη- 
σαν διά τήν πάλην τής ζωής μόνον, χωρίς πολλήν ελπίδα 
επιτυχίας.

Ή ρχισε, φυσικά εκείνη νά όμιλγ. Έ νας χείμαρρος άπό 
ωραία λό γ ια , μία ευφράδεια καί μία ευγλω ττία  μουσική, 
χωρίς τίποτε τό δασκαλικόν, τό μελετημένον, τό προσποιη- 
μένον. Εις δέκα λεπ τά  μου είχεν είπεΐ τήν ιστορίαν τής 
ζωή; τη ; τών είκοσι δύω χρόνων, μίαν ιστορίαν απλήν,αλλά  
πλέουσαν μέσα εις ένα φώς ευφυΐας καί στολισμένην άπό 
τόσην άνθηρότητα καί τόσην εύμορφιάν. Καί ενώ ώμιλούσε 
διά τάς σπουδάς της, διά τά  σχέδια του μέλλοντος της, έφε
ρε τόν λόγον εις τήν Χ ειρ αφ ετημ ένη ν μου καί μέ τρεις λ έ 
ξεις της τήν έκοινεν, ό'πως δέν τήν είχαν κρίνει οί κα λλ ίτε
ρο κριταί. «Συγκεντρώνει, μου είπεν, εις τήν ψυχήν της τόν 
πόνον καί τήν άπογοήτευσιν ό'λων τών γυναικών του πνεύμα
τος καί τής καρδιας. Είναι ενσαρκωμένη ή πάλη μιας εύγενοϋς 
ψυχής καί μιας εκλεκτής διανοίας μέ ένα περιβάλλον, τό 
όποιον δέν είνε άνάγκη νά άναζητήσγ τις μόνον εις τήν 
Τουρκίαν καί τήν ’Ανατολήν».

Τόσον νεα, έσκεφθην, καί τόσον γερό καί ώραΐον σώμα καί 
πνεύμα είναι δυνατόν νά έχγ άπό τώρα λόγους άπονοητεύ- 
σεως άπό τήν ζωήν !

Τήν ιστορίαν τη ; όπως μου τήν έδιηγήθη θά τήν μ ετα 
φέρω εδώ ώς ένα είδος αυτογραφίας, ή όποία δίδει τόν ά- 
κριβή τής κόρης χαρακτηρισμόν. Έγεννήθη εις τήν ’Ήπειοον, 
εις τά  ’Ιωάννινα, εκεί όπου ώς τώρα έγεννήθη σαν τόσοι 
μεγάλοι πατριώται Έ λληνες, έκεΐ δπου έπαλλε τούς ώραιο- 
τέρους καί εύγενεστέρους παλμούς της ή έλληνική ψυχή. 
Έ το  μοναχόπαιδο καί έπέδιδεν έξαιρετικώς εις τά  γράμ
ματα. Ό  πατέρας της, ώς οί πολλοί Ή πειρώται ήτο ξενη- 
τευμένος εις τήν Ρουμανίαν, οπου έμπορεύετο. Ό τα ν  ή κόρη 
έτελείωσε τό σχολεΐον τών Ίωαννίνων, έζήτησεν ά π ’ έδώ 
τό πρόγραμμα τών γυμνασίων καί ήκολούθησεν έκεΐ μέ κα- 
θηγητάς μαθήματα γυμνασιακά. Υποθέτω δτι δέν θά τής 
έχρειάσθη πολύς καιρός διά τήν γυμνασιακήν αύτήν προετοι
μασίαν, διότι οχι μόνον ήτο εύφυης, ά λ λ ’ είχε μνήμην τέ 
ρα στ ι αν.

Έν τώ  μεταξύ ό πατέρας της άπεθανε καί τά  οικονομικά 
των εύρέθησαν περιπλεγμένα εις υποθέσεις καί έπιχειρήσεις 
έμπορικάς, αί όποίαι μέ τόν αίφνίδιον αυτόν θάνατον άφηναν 
τήν οικογένειαν μέ ολίγους πόρους. Έ ν τούτοι; μ.ετά ένα 
ταξεΐδ ιείς τήν Ρουμανίαν, προς τακτοποίησιν τών ύποθέσεων, 
μητέρα καί κόρη ήλθαν εις τάς ’Αθήνας, δπου μ,ετά έξετά- 
σεις γυμνασιακά;, ένεγράφη εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν 
του Πανεπιστημίου. 'Υποθέτω δτι τήν έποχήν αύτήν τής 
έγγραφή; της θά ήτο μόλις δέκα εξ χρόνων. Ευθύς έξ άρχής, 
ώς έμαθα άργότερα, διεκρίθη μεταξύ όλων τών συμφοιτη- 
τριών καί συμφοιτητών της, οί όποιοι τήν έθαύμ.αζαν καί 
τήν έσέβοντο. Μαζή μέ τά. έπιστημονικά μαθήματά της
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ήσχολεΐτο καί εις μ ελέτα ; ξένων σοφών καί μεγάλων ποι
ητών. Ή  γλωσσομ-άθειά της τήν. εύκόλυνε πολύ εις τάς 
μελέτα; της αύτάς, καί ή μνήμη της, θαύμα μνήμης, τήν 
έβοήθη εις τό νά άποταμ-ιεύγ πλούτον ολόκληρον οιραιων 
ιδεών, νά άποστηθίζϊ) χωρία ολόκληρα σοφίας καί νά παίζν) 
μέ δλα αύτά εις τήν χειμ.αρρώδη ομιλίαν της, εις τρότον 
ώστε νά καταπλήττν) καί νά συναρπάζη.

'Οσάκις τήν ή'κουα,— διότι μ-ετά τήν ημέραν έκείνην έ- 
βλεπομ.εθα— μου άφηνε πάντοτε μίαν έντύπωσιν παράδοξον. 
Τό όιοαΐον εκείνο κεφάλι μέ τά  μαϋοα έβένινα μ-αλλιά,μέ τά  
όλοφώτεινα μάτια καί μέ τά  δροσερά μάγουλα, μου έφαί- 
νετο ώς ενα πολύτιμ.ον καί ζωντανόν καλλιτέχνημ-α, τό όποιον 
έκρυπτε μέσα του τόσους θησαυρούς, τόσον πλούτον, τόσην 
πολυτέλειαν καί τόσην ορμητικήν έντασιν καί δύναμιν, ώστε, 
χωρίς νά τό θέλγ, οί θησαυροί έξεχείλιζάν καί έβγαιναν εις 
άκράτητον ρεϋμα λόγων καί ιδεών. Μέ τόσην όρμήν, μ.έ τό
σην ταχύτητα  έξεχύνετο ή πλημμύρα αύτή, ώστε έγώ όμ.ο- 
λογώ, δτι άν καί εις δλην μ.ου τήν ζωήν κατέγινα καί κα- 
ταγίνομ.αι μέ γράμ,ματα καί μ.έ βιβλία, δμως μετά ένός 
τετάρτου συνομ.ιλίαν μαζή της έκουραζόμην, καί άδυνατούσα 
πλέον νά τήν παρακολουθώ μ.έσα εις τόν στρόβιλον μ.ιας 
πνευματικής συμφωνίας, εις τήν οποίαν ό Γκαΐτε, ό Σχΐλλερ, 
ό Ν ίτσε, ό Σοπεγχάουερ, ό Ευριπίδης, ό Αισχύλος, ό Σαΐξ- 
πηρ καί ό Όμ.ηρος διεδέχοντο ό ένας τό άλλον εις έξάρσεις 
έγκωμιαστικάς, εις κρίσεις καί συγκρίσεις ιδεών καί αποστη
θίσεις στίχων, που μ.έ κατέπλησσαν.

Τώρα μέ τόν πρόωρον θάνατόν της έννοώ τήν βίαν, ή ό
ποία τήν ώθει νά έξωτερικεύγ δλον τόν πλούτον του ώραίου 
πνεύματός της. Είχε φαίνεται ή παιδική σχεδόν ακόμη 
ψυχή της τό προαίσθημα, δτι δέν.θά έπρόφθανε νά σκορπίστ) 
εις βιβλία καί εις λόγους καί εις διαλέξεις φιλοσοφικά;, δλον 
τόν πλούτον ένός πλουσίου καί παραγωγικού νοΰ καί δ ι ’ 
αύτό έσπευδε νά ρίπτγ γύρω της τό φώς, τό όποιον έπλημ- 
μ.υροϋσε μέσα της καί δπου ήσθάνετο δτι τό έβλεπαν καί τό 
έθαύμαζαν καί τό εκτιμούσαν κατά  τήν αξίαν του.

Η ΤΕΧΝΗ
AD ELAID E Μ ΛΗΑϊΝ Ι

Δ'.

Τό άγαλμ.α τής απελπισμένης Σ απφοϋς ήνοιξε εις 
τήν Adelaida Maraini τήν χρυσήν πόρταν του πλούτου. 
Ά λ λ ’ αύτή δέν έταράχθη. "Ησυχος καί γλυκεία, κλεισμένη 
μέσα εις τό ιερόν του σπιτιού της, έγκατέλειψε διά τινα 
καιρόν τήν τέχνην, διότι άλλα έργα τήν έκαλουσαν.Τά πα ι
διά της είχον ακόμη ανάγκην άπό τάς περιποιάσεις της. 
Μόνον άργότερα έπέστρεψεν εις τό έργαστηριόν της καί τοτε 
ό Άμλέτος έβγήκε άπό τά  χέρια της, κουρασμένος άπό 
τήν άμφιβολίαν καί τήν επιθυμίαν νά έκδικήσγ τύν πατέοα 
του, ώραΐο άγαλμα γεμ.άτο έκφρασιν· καί ή Julamita ή 

ivnr τού άοιδού, ή όποία έξήλθε πρός εΰρεσιν τού άγα -

πητοΰ βοσκού τη ς .»— Θά περάσω δρόμους,πλατείας, θά ζη 
τήσω εκείνον τόν όποιον, ψυχή μ.ου ά γα π α ...»
Δέν είνε νέον αίσθημα σχεδόν εύγνωμοσύνης τό όποιον συν
δέει ένα καλλιτέχνην μέ ένα άντικείμενον τό όποιον πρώτον 
τού έδωκε τήν βεβαιότητα δτι ήνοήθη άπό τό κοινόν, τήν 
χαράν μιας γενικής επιδοκιμασίας. Ή  Σ απφώ  συχνά έπα- 
νήρχετο εις τό πνεύμα τής Adelaide Maraini. Δέν ήτο 
δπως αί γυναίκες αί εύτυχεΐς εις τήν άγάπην τιυν, αί όποίαι 
δέν εννοούν δλην τήν άμετρον άπελπισίαν εκείνων δπου δέν 
άγαπώνται.

«Γυναίκα un άγαπωμένη ομοιάζει μά τόν ΐ/άκυνθον 
ό όποιος ¿μεγάλωσε επάνω είς τό βουνό και τόν όποιον 
κατεπάτησαν οί ποιμένες» έψαλλεν ή μυστηριώδης Έ λ - 
ληνίς ποιήτρια, τήν οποίαν οί άρχαΐοι ώνόμασαν θείαν, σε
μνήν, άθώαν, καί τήν οποίαν ήμ.εΐς οί νέοι κριτικοί τολμώ- 
μεν νά μολύνωμεν μέ τάς άσεβείς υποθέσεις μας.

Ή  AdelaidaMaraini, ή άθώα καί εύγενής γυναίκα,νέα 
μητέρα τότε ή'θελε νά κάμ.7) ν ’ άναζήσγ επάνω εΐς"τό μάρ- 
μαρόν της τήν ώραίαν δπως τήν ώνόμαζεν ό Πλάτων—  
τήν πύρ ινην τ^υχήν— δπως τήν ώνόμαζε όΐίλούταρχος,τήν 
άπελπισμένην καί άγαπώσαν γυναίκα, τήν οποίαν βλέπομεν 
εις τούς στοίχους της, νά κλαίγ νά παρακαλγ, νά τρέχνι είς 
άναζήτησιν πράγλατός τίνος,ή άτόμου τό όποιον δέν ευρίσκει, 
καί ν ’ άποφασίσν] τό πήδημα εκείνο είς τήν θάλασσαν τό 
όποιον θά τής δώσν) τήν εύχαρίστησιν τής καταστροφής τού 
έγώ της μέσα είς τά  γαλανά νερά.

Ή  καλλιτέχνης άπό τά  χέρια τής οποίας έξήλθεν ή τρα
γική μορφή, ή όιστακτική είς τήν όχθην τής άβύσσου, βε
βαίως τήν έσκέπτετο πολύ συχνά, τήν συνήντησε μ.έ τήν 
σκέψιν είς τό βάθος τής θαλάσσης νεκράν πλέον.

Κ αί έπειτα  άπό μερικά έτ ι πράγματα, καθώς τό άκούρα- 
στον κύμα τό όποιον πηγαινοέρχεται καί μας φέρει ένα νε
κρόν σώμ.α, έγκαταλειφθέν είς αύτό μέ τό κεφάλι άναποδο- 
γυρισμένον, μέ τό στήθος νεκρόν, μέσα είς τό όποιον δέν 
πάλλει πλέον ή καρδιά —  οΰτω καί εκείνη μ.άς έδωκε ένα 
έργον θαυμ.άσιον.

Είς τήν έκθεσιν τού 1881 τού Μιλάνου, έθριάμ,βευσαν ό 
Φραγκλΐνος τού Monteverde καί ή Σαπφώ τής Maraini. 
Εκείνος εκφράζων δλην τήν ενεργητικότητα καλλιτέχνου 
είς δλην τήν δρασιν τής ζωής, ό όποιος ή'δη θριαμβεύει, 
εκείνη άποκαλύπτουσα σκέψιν καί εύγένειαν δλως γυναικείαν, 
ά λ λ ’ υπό τεχνικήν έποψιν δυνατήν καί βεβαίαν.

Καί τό έργον αύτό ώφειλε νά δώσν) είς τήν Adelaida 
Maraini μεγάλην εύχαρίστησιν. Μία γυναίκα μεγαλοφυΐς, 
μ.έ ψυχήν βαθειάν καί ρ.υστηριώδη καθώς ή θάλασσα, μιά 
θαυμ.άστρια τής τέχνης, ή άτυχή ; Αύτοκράτειρα ’Ελισάβετ 
τής Αύστρίας, είδε μίαν ήμ.έραν είς μ.ίαν εφημερίδα ένα σχη- 
διογραφημ.α τού έργου τής Maraini καί άμεσως άνεβη 
είς τόν πράσινον λόφον, ΰπεράνω τού L u go , καί είσήλθεν 
είς τό μεγάλο φωτεινόν έργαστηριόν, τό όποιον είχε τά με- 

{ γάλα  παράθυρά του πρός τό μ-έρος τών όρέων. Έ μεινε επί 
[ πολλήν ώραν σιωπηλή εμπρός είς τό ώραΐον άψυχον κεφάλι 
¡ τής Έλληνίδος ποιητρίας καί δέν ήδύνατο πλέον νά τήν
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άποχωρισθγί. Καί τήν έφερε εις την ερημικήν καί λευκήν 
έπαυλιν τής Κέρκυρα; καί την έτόποθέτησεν εις την αύλήν 
του Άχιλείου της, καί την ¿περιτριγύρισε μέ πήδακας καί 
άνθη.

Ε ί; το μουσείον της Ρώριης δυνάμεθα να θαυμάσωιζ.εν ένα 
άντιγραφον του όνομαστοΰ αύτου έργου.

Ή  άτυχης Αύτοκράτειρα ένέπνευσεν ε ί; την Adelaida 
Maraini την ’Ασπασίαν της, ώραΐον καί αρμονικόν άγαλμα 
προσδιριωσμένον καί αυτό διά τό Άχίλλειον. Πώς ν ’ άριθμή- 
σωμεν δλα τα  άγάλριατα καί τάς προτομάς της Adelaida 
M araini; εις δυσκόλους ήμέρας ηύλογήθησαν παρ ’ αύτής, 
διότι της εδωκαν την χαράν νά είνε ή άληθής σύντροφος του 
συζυγου της καί νά βοηθήσγ καί εκείνη μέ τό πνεύμα της 
κα ίμ ε τό εργον της νά οδηγησουν τό πλοίονέξω άπό τούς οί- 
κονορζ,ικους υφάλους εις τό ελεύθερον ρεϋρζ.α. Δεν θά είνε άραγε 
δια τοϋτο υπερήφανος; η γυναίκα αύτή δεν θά απέκτησε 
ανδρικόν^ ύφος εις τό δύσκολον εργον, του νά εργάζεται τον 
πηλόν καί τό μάρμαρον ;

Οχι. Πάντοτε ολοι έμενον έκπληκτοι νά την ευρίσκουν 
τοσον απλήν καί ταπεινήν, νά βλέπουν τά  λεπτά  εκείνα 
χερακια της, καί τά  τόσον φωτεινά άπό καλοσύνην μά- 
τ ια  της.

Ίόου τ ί λέγει ένας παλαιός της φίλος προ ετών.
— «Τ ά ρζ,άτια αύτά δεν μπορείς νά τά  κυττάξνις, διότι 

περικλείουν τό γαλανόν χρώρζ,α του ούρανοϋ καί τό σκότος 
της νυκτός. ’Έχουν δλα τά  χρώρζ.ατα καί δεν έ'χουν κανένα· 
άλλοτε σου φαίνονται στακττά, άλλοτε γαλανά καί άλλοτε 
μαύρα. Τώρα σοΰ ομιλούν μέ γλυκύτητα καί σέ χαϊδεύουν, 
τώρα σκιάζονται καί σέ ¿ρωτούν τό διατι διά τά  πάντα, 
τώρα σου μειδιούν ρζ.έ παιδικήν καλοσύνην. Τιίζρα κλαίουν 
λυπημένα διά τάς ξένας δυστυχίας. "Ολα δύνανται νά τά  
έκφράσουν, εκτός τό ¡λΐσος, τόν φθόνον καί την κακίαν. Υ 
πάρχουν δλα τά  άγνωστα οράματα εις. τά  μάτια αύτά καί 
εις την ψυχήν αυτήν».

Καί ο φίλος αυτός τελειόνει.
«Εύλογηρζ.ένη ή γυναίκα αύτη η οποία είνε ρζ,εγάλη καλ- 

λιτέχνις χωρίς νά χάσν] καμμίαν άπό τάς τοιφερότητας τη : 
μητρός. Εύλογηρζ.ένη η γυναίκα αυτη ε ί; την οποίαν τό 
πνεύμα της τέχνης δεν έσβυσε ούτε μίαν άπό τάς γυναικείας 
χάριτας».

(Κοιτά το ιταλικόν) Ε ιρ ή ν η  Ν »κολα»δον

ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟ»! ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

Κάτι ως ένα ψυχάλισρζ.α φωτεινόν επάνω εις ένα ρζ.αϋρον 
άπέοαντον κύρια, τό οποίον έπροχώρει άπό την γωνίαν της 
Μητροπόλεως πρός τά  επάνω καί ¡χία μουσική πένθιριος ή'ρ- 
χετο ως ξεψύχισμα ήχων έ'ως τό ριπαλκόνι της κ.Μοίρα. Συγ
χρόνως δλη ή βροχή εκείνη των χρυσών ρανίδων άναψε καί εις 
τούς έξώστας των δύο πλευρών της όδοϋ Έρμού, καί κάτω 
εις τόν δρόριον, δπου υπήρχε κατώφλι θύρας η σκαλίτσα η* 
ριαγαζί άνοικτό. Σάν νά είχε δοθγ κάποιον ρζ,υστικόν δ ιάτα-

ταγρια, σαν κάποιος ηλεκτρικός σπινθήρ νά είχε περάσει άπό 
παντού, χιλιάδες κεριών έφωτίσθησαν, ενώ ό κόσριος εις 
μαύρα κυρζ.ατα παρερζ.έριζεν εις τά  πεζοδρόριια καί έσκάλω- 
νεν εις τγς  ¿ξώθυρες καί έρρίπτετο ριέσα εις τά  μαγαζειά 
καί ¿τοποθετείτο ’πίσω άπό τής βιτρίνες, ή οποίες διά ριιάς 
επαρουσιαζαν τά  πλέον ποικίλα συρζ,πλέγρζ.ατα άπό γυναι
κεία καί άνδρικά πρόσωπα.

Τό δειλόν φώτισρια τών ρζ.παλκονιών, ¿πάνω εις τά  όποια 
ώς άστρα ριικρά καί ετοιμοθάνατα έτρεριόσβυναν τά  ριικρά 
φώτα τών κεριών έ'γεινεν έπειτα  διά ριιάς ζωηρόν, έντονον, 
πολύχρωριον. Βεγγαλικά κόκκινα καί άσπρα καί ριπλέ έχύ- 
νοντο σαν ριικροί φωτεινοί καταρράκται άπό τά  ¿πάνω πρός 
τα  κάτω, ένώ ρι;ά βαρελά οσμή θειαφιού έγέριιζε τόν άέρα.

’Από κάτω  ο μαύρος ποταρζ,ός ριέ τούς χρυσούς κυριατι- 
σρζ.ούς έκυλοΰσεν ολοένα πρός τά  έδώ, ένώ η ρζ,ουσικη είχε 
σιωπήσει καί ψαλριοί έκκλησιηστικοί ηκούοντο, τούς οποίους 
¿τελειωνεν ένα άπέραντον Κύριε έλέησΌν, τονισρζ-ένον εις 
ήχον χαρριόσυνον καί ζωηρόν. Τό Κύριε έλέπσ'σ'ν αύτό έπα- 
νελάμβαναν ώς ηχώ χιλιάδες παιδικών φωνών, ρζ.έ συνοδείαν 
καί γυναικείων καί άνδρικών, κάτι ώς ριία όρζ.οβροντία κοινής 
προσευχές όλου ¿κείνου του πλήθους, τό οποίον έφαίνετο ώς 
να άξιοΰσε η τόν νεκρόν βασιλέα νά άναστησγ η του μα
κρινού Θεού τόν οίκτον καί την συρζ.πάθειαν νά προσελ- 
κύση.

Τό ριπαλκόνι της κ. Μοίρα έφωτίσθη καί αύτό άπό πέντε 
έξ κεριά, τά  οποία άναψεν ό κ. Νιόνιος καί ¿¡ιοίρασεν εις τά  
παιδιά, ρζ.εταξύ τών οποίων κατέταξε,γελώ ν, καί την Ά μ ά- 
λια και τον Στεφα. Ή  Κορνηλια δέν ηθέλησε κερί, ούτε η 
Αριεττα, από φόβον μήπως λερώσουν τά  φορέριατά των, 

Δ ι’ αύτό ριάλιστα άπεριακρύνθησαν άπό τό φωτεινόν ριέρος 
του μπαλκονιού, δπου είχαν ρζ,αζευθγ οί νέοι, ώς έλεγεν ή 
Άριάλια, ριέ τόν κ. Νιόνιον ¿πί κεφαλές.

Οί ψαλριοί έπαυσαν καί τά  τύρζ.πανα έκρούοντο λυπηρζ-ένα, 
ριονότονα, κλαυθριηρά, ένώ αί σάλπιγγες τά  ¿συνόδευαν εις 
ενα πενθιριον έμβατήριον λύπης καί θανάτου. Δεξιά καί άρι- 
στερά πρός τά  πεζοδρόριια ριία σειρά στρατιωτών του πυρο
βολικού ριέ ριεγάλην στολήν, ριέ τά  κόκκινα λοφία έπί κε
φαλές καί ριέ τά  δπλα πρός τά  κάτω άκολουθούσαν την έκ- 
φοράν, τιμητική φρουρά αύτη τού πένθους τνίς έπισήμου πο
λιτείας εις τόν νεκρόν θεόν της ’Αγάπης.

Δεν είχαν πλέον τίποτε κοινόν οί άνδρες ¿κείνοι τών δ- 
πλων ρζ.έ τούς κουστωδούς τού Πιλάτου, οί οποίοι καί έως 
τον τάφον άκορζ,η ήλθαν νά διεκδικησουν την θεότητα πρός 
τόν ριεγάλον υιόν τού άνθρώπου. Εις δύο σειράς έπίσης ηο- 
χοντο τά  χουσα έξαπτέρυγα καί ό Σταυρός καί δλα τά  
λαβαρα της έκκλησίας, ένώ εις τό ιζ.έσον οί ιερείς ριέ τά  
χρυσά των άριφια έκρατούσσν ¿πάνω άπό τά  κεφάλια των 
τόΆ γιον Σώρια,ζωγραφισριένον εις ένα κόκκινο βελούδο,χρυ
σοκέντητο, καί σκεπασριένο δλο άπό άνθη.

Όπίσω ό Μητροπολίτης ολόχρυσος, ριέ την μήτραν του 
άστραποβολοΰσαν άπό πολύτιριες πέτρες, ρζ.έ την χρυσήν πα
τερίτσαν του έξέχουσαν ¿πάνω άπό τΰ φεγγοβόληρια τών κε- 
Ρ’ ώ ν ,  ώς σκήπτρον βασιλέως, ¿προχωρούσε σιγά καί μέ με
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γαλοπρέπειαν. Πλησίον του ό πρωθυπουργός, οί Υπουργοί, 
ό Νομάρχης, ό Δήμαρχος, οί Δηριοτικοί σύριβουλοι ριέ ριαΰρα 
ένδύριατα καί ριέ ύψηλά καπέλλα, ό Φρούραρχος καί δλαι αί 
στρατιωτικαί άρχαί ρζ.έ τάς έπισήμους στολάς των διηύθυ- 
ναν τό έπισημον πένθος. Καί έπειτα  ένα ρεύμα άτελειωτον 
κόσιιου, τό όποιον έπροχωροΰσεν εις βήμα ριονότονον, ρζ.έ .τά 
κίτρινα κεριά εις τά  χέρια, ριέ τό φώς αύτό τά συριβολικόν, 
τό οποίον ηρχετο άπό τό σκότος ενός τάφου καί άπό τόν πό
νον ενός ριαρτυρικοΰ θανάτου, νά φωτίσν) ριιαν γωνίαν ούρα- 
νού γερζ.άτου άπό έλπίδας καί άγάπην καί έγκαρτέρησιν.

’Ακριβώς εις την γωνίαν τού ξενοδοχείου είχε σταριατη- 
σει η πένθιριος συνοδεία καί ένας διάκος καλλίφωνος ήρχισε 
νά άπαγγέλλγι την στερεότυπον νεκρικήν εύχήν τού ’Ε πιτα 
φίου. Τά Κύριε έλέηηον, ώς έπωδός τνίς εύχής αύτής, έπα- 
νελήφθησαν καί πάλιν ριυριόστορια καί εύθυμα, ριία νότα 
χαράς, ή όποία έβγαινεν άπό τόσα παιδικά στήθη, τά  όποια 
καί έριπρός εις τόν θάνατον άκόριη διατηρούν την εύθυρζ,ίαν 
της ζωής.

"Οταν ό διάκος άπηρίθμησεν δλην την σειράν τών δυστυ
χών, ύπέρ τών οποίων έπεκαλείτο την άφεσιν αμαρτιών και 
την βοήθειαν τού Θεού, ή Ά ννα  ήσθάνθη δάκρυα νά τρέχουν 
άπό τά  ’μάτια της, ένώ συγχρόνως τό στήθος της έλαφρύ- 
νετο άπό τό βάρος τής στενοχώριας, τό όποιον την έκαμνε 
τόσον νά ύποφέρτι πρίν, "Ω ! ό Χριστός ¿κείνος, τόν οποίον 
τόσον έπερίπαιξαν καί ¿καταφρόνησαν οί μ.εγάλοι καί έπι- 
σημοι Φαρισαίοι, τ ί παράδειγμα έγκαρτερήσεως τής έδιδε 
την στιγμήν αύτήν, πού καί αύτή ήσθάνετο δτι έκαταφρο- 
νέίτο άπό τούς εύτυχισμ.ένους αύτούς άνθρώπους, δπου ήσαν 
γύρω της. Τί ήσαν τά  ’δικά της βάσανα έως τώρα άπέναντι 
τού μαρτυρίου τού πόνου καί τού έξευτελισμοΰ, πού είχεν 
ύποφέρη ό καϋμένος ό Χριστός τήν έβδομ,άδα ¿κείνην τών 
παθών του. "Ω ! πώς δέν τά  είχε σκεφθή δλα αύτά τήν ημέ
ραν, δταν ¿πήγε νά προσκυνήσγι, διά να ριφθγ μ.ε ευλαβειαν 
καί νά φιλήση μ.έ εύγνωμ,οσύνην τά  χερία και το μ-ετωπον 
τού μεγάλου αύτού παρηγορητοΰ. Ά π ’ εναντίας αφνιρημ.ενη, 
γελαστή, χαρούμενη, είχεν άσπασθή το φυλλον ενος λουλου
διού, χωρίς καν νά είχε σκεφθή δτι ένας πόνος μεγάλος, φο
βερός, άσύγκριτος έσκεπάζετο κάτω άπό τά  λουλούδια έ- 
κεΐνα.

Προσηλωμένη εις τάς σκέψεις της αύτάς ή ’Ά ννα δέν είχεν 
άντιληφθγ δτι τά  δάκρυά της είχαν παρατηρηθή άπό τούς 
δύο άνδρας, οί οποίοι ¿στέκονταν καντά της,όπίσω άπό την 
Ά μάλιαν καί τά  πα ιδ ιά . Ό  κ. Νιόνι,ος δταν άντελήφθη δτι 
ή κόρη έκλαιε, ήσθάνθη καί αύτός τό μάτι του νά δακρύζν) 
κάτω άπό τόν μ,ονύελόν του άπό τύψιν συνειδήσεως, διότι 
ή λύπη της δέν θά ήτο ίσως ξένη πρός τόν άστεΐσμόν του, 
ένώ ό Στέφας έχλώμ.ιαινε καί τήν έβλεπε μέ συμπάθειαν 
άδελφοϋ.

Τά παιδ ιά  εις τήν πρώτην γραμμήν, έσταυροκοπούντο 
μέ εύλάβειαν καί είχαν αίσθανθή κάποιαν φρικίασιν συγκινή- 
σεως εις τήν παρελασιν εκείνην. Δια μιας ομ.ως αντελ/ιφθη- 
σαν δτι κάτω κάποιος μ.αγκας είχε ρίψει μια στρακα εις τα  
πόδια μιας γρηας. Ή  γρηά έπετάχθη ¿πάνω μέ φωνές.

Αύτό ήρκεσε γιά  .νά άρχίσουν τά  παιδιά νά γελούν σπα
σμωδικά, άν καί ¿προσπαθούσαν νά κρατηθούν διά νά μή 
τούς καταλάβουν οί άλλοι. Τού άγοριοΰ μ.άλιστα τό γέλοιο 
έξεσπούσε παλμικό, άκράτητο'σάν κελάρυσμα νερού, μέ νό
τες κρυστάλλινες, τόσο πού ή άδελφές του άπό τήν άλλην 
άκραν τού μπαλκονιού τό άντελήφθηοαν καί ή Κορνηλια, 
άψηφούσα τόν κίνδυνον νά λερωθή άπό τά  κεριά, ¿πλησίασε 
γ ιχ  νά τόν μ.αλώσγ.

Ή  Ά μάλια  ή όποία είχεν άντιληφθή κάτω τό αίτιον τών 
γέλοιων άρχισε καί αύτή νά γελα, καί τό γέλοιο μετεδόθη 
έπειτα  ¿ξαφνικά καί εις τόν κ. Νιόνιο καί εις τόν Στεφα, 
ένώ ή Κορνηλια έπέστρεφεν εί; τήν θέσίν της πεισμωμ,ένη, 
δχι πλέον διά τά  γέλοια τών μ.ικρών, δσον διά την άσε- 
βειαν τών μεγάλων.

Έν τώ  μεταξύ ή λ ιτανεία  είχε τελειώσν) καί έλος ό 
κόσμος ό συνωθούμενος εις τήν οδον Ερμ.οΰ είχε διασπασει 
τάς γραμμάς τών στρατιωτών και δια τών οόών Νίκης 
πρός τά  δεξιά καί άριστερά είχε προηγηθή εις τήν πλατείαν 
τού Συντάγματος. Ό  ποταμός ό φωτεινός, ό άκράτητος τών 
άνθρώπων είχεν έκεί χωρίσει εις δυώ τρία παραπόταμα, τά  
όποία ¿φώτισαν δ ι ’ όλίγας στ ιγμ ά ; τούς ήσύχους δρόμους, 
έως δτου ήνώθησαν μέ τήν μεγάλην άνθρωποθαλασσαν τής 
πλατείας. Έ κεί πλέον τό θέαμα ήτο μοναδικόν. Θά έλεγε 
κανείς δτι ένας ούοανός άστροπλημμυρισμενος με τους αστε
ρισμούς του εις μεγάλην έντασιν έκαθρεπτίζετο εις ,καθε 
διεύθυνσιν τής πλατείας. Ή  ηλεκτροφωτισμένες άλυσσί- 
δες πού ζώνουν μέ χιλιάδες φωτεινές γλωσσίδες τόν με- 
γάλον μεσαίον κύκλον, ή χρυσές σειρές τών μπαλκονιών 
τών μεγάλων ξενοδοχείων, ή μεγάλες ηλεκτρικές λάμπες, 
ή σκορπισμένες ’σάν τόσα φεγγάρια ¿πάνω εις τήν4 χρυ
σήν βροχήν τών κεριών, ή μουσικές ή πένθιμες, πού άκου- 
οντο καί άπό τήν όδόν Γεωργίου καί άπό τήν όδόν Φιλελ
λήνων καί άπό τήν όδόν Μητροπόλεως καί άπό τάς όδούς 
Μουσών καί Σταδίου, δπου έπρόβαλλαν οί άλλοι έπιτάφιοι 
τής Α γ ία ς Ειρήνης, καί τού Α γίου Γεωργίου καί τού Σω- 
τήρος, καί τής Καπνικαρέας καί τής Χρυσοσπηλιωτίσσης, όχι 
τόσον έπίσημοι αύτοί, άλλά μέ συνοδείας άπό πολύν κόσμον, 
άποτελούσαν ένα σύνολον μοναδικής ώραιότητος καί μεγαλο- 
πρεπείας.

Άντικρύ άπό τό μπαλκόνι τής αιθούσης τό πρός την πλα
τείαν, δπου είχαν τρέξει δλοι, έφαίνετο ό Λυκαβητος φωτο- 
στολισμένος καί αύτός εις τήν λευκήν κορυφήν του και μέ 
μίαν χρυσήν μαιανδρικήν άλυσσιδα, μέ ενα καταρράκτην απο 
μικρά χρυσά άστράκια, τά  όποια έξετυλισσοντο απο τα  
¿πάνω πρός τήν ράχιν τού λόφου μέ ώραίας καμπύλα; ’σάν 
ένας πελώριος δφις νά έσύρετο έκεί μέ δέρμα φωτεινόν καί 
κεντημένον άπό πετράδια πολύτιμα.

Ή  κ. Μοίρα, ή όποία διά πρώτην φοράν έβλεπε τό θε- 
ααα αύτό ήτο εις έκστασιν. Τέλο: πάντων μόνον εις τάς 
Αθήνας τά  βλέπει κανείς αύτά τά  ωραία πράγματα, ειπε, 
καί μόνον έδώ ό Χριστός δοξάζεται δχι μόνον ’σάν θεός 
άλλά καί ’σάν μεγάλος άνθρωπος.

"Ωστε Αθηναία, είπεν ό Στέφας, ό όποιος ¿πεθυμούσε,
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τ ε λ ε υ τα ίω ς  (λάλ ισ τα , τή ν  οριστικήν ά π ο κ κ τά σ τχ σ ιν  τή ς  μ η 
τρυιάς του εις τά ς  ’Α θήνας,

—  Τί καλά ! είπεν ή ’Αμαλία. Έ τσ ι θά τδχω κέγώ δί
πορτο. 1 ιατι καί ’σε μέ άρέσει πολΰ η Α θ ή ν α . . .

— Μπράβο, κοντεσίνα, ειπεν ό κ. Νχόνιος. Έχομε νά πα ί- 
ξωμε της χειμωνιάτικες βραδείες . . . .

Καί τ ’ απομεσήμερα δχι ; ήρώτησεν ή Ά μ άλ ια , σιγα- 
νώτερκ, διο'τι η Ά ριέττα  καί η Κορνηλία την έκύτταζαν 
μέ τρόπον εχθρικόν.

Καί πραγματικως αί δύω άδελφαί έστενοχωρηθησαν τρο- 
μ,ερά, ευθύς ως ηκουσαν την άπόφασιν της κ. Μοίρα νά άπο- 
κατασταθη είς τάς Αθήνας.

Βεβαίως ό Στεφας, μέ ίδικην του τώρα οικογένειαν καί 
σπ ίτι, θά έξέφευγεν από την ίδικην των επιρροήν καί τό με- 
λετώμενον άπό τόσον καιρόν συνοικέσιον της Κορνηλίας μέ 
τόν ¿ξάδελφόν της έκινδύνευε.

— Καί απόψε δέ θά παίξωμεν ; είπε σιγά επίσης η Ά μ ά- 
λ ια . Μήπως κοιμ,ασθε άπό τάς δέκα ;

'Ο Νιόντος έ’θεσε τό δάκτυλο είς τό στόμα καί συγχρό
νως έ'δειξε μέ τό βλέμμα την γυναΐκά του καί την αδελ
φήν της.

Ή Ά μάλια  έσιώπησε, αλλά είς τό πρόσωπό της έσκόρ- 
πίσθη ένα μειδίαμα ειρωνείας, τό όποιον δέν διέφυγε τό

Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

Η  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Την παραμονήν της υπογραφής του συμβολαίου, ό Έδουάρδος καί ή 

Σωσάνα,ή αρραβωνιαστική του,ήδυνήθησαν πρός το βράδυ νά μείνουν μόνοι 
καί νά ομιλήσουν ελευθέριος" ήλθαν λοιπόν είς τόν κήπον, κρατούμενοι 
από τό χέρι καί έκάθησαν άπό κάτω άπό τά μεγάλα δένδρα είς ενα πέ- 
τρινον πάγκο" τό φεγγάρι έφώτιζε έδώ καί έκεί, άνάμεσα άπό τά πυκνά 
φύλλα, τό ήσυχο περιβόλι, είς τό βάθος του οποίου ύπό τό ωχρόν φως 
του διεγράφοντο καθαρά τό σπίτι τό κατάφωτου, καί τό σιωπηλόν καί 
σκοτεινόν κατά την ώραν εκείνην έργοστάσιον. Ά λ λ ’ ό Έδουάρδος καί 
ή Σωσάνα δέν έσκέπτοντο ού'τε τό σπίτι, ούτε τό έργοστάσιον" άρκετά 
είχαν άκούσει τάς ημέρας αύτάς νά γίνεται λόγος δι’ εισοδήματα, διά 
τόκους καί άλλους συμφεροντολογικούς συνδυασμούς. Έγνώριζον ότι με
τά τόν γάμον θά έ'μενον άπόλυτοι κύριοι του εργοστασίου καί ότι οί γο
νείς τής Σωσάνας θά ήρχοντο νά κατοικήσωσιν είς την πόλιν, ύπό τόν 
όρον τό έργοστάσιον νά κρατήση τό άρχαίον όνομά του, τό όνομα του 
Cassenac ύπό τό όποιον ήτο τόσον γνωστόν.

Ού'τε εθαύμαζαν τό τοπίον, τό φωτιζόμενον άπό τό φως του φεγγα
ριού. Την στιγμήν έκείνην έζούσαν μόνον διά τόν εαυτόν των, ευτυχείς, 
διότι εύρίσκοντο ό ένας κοντά είς τόν άλλον.Κατ’ άρχάς δεν ώμιλοΰσαν" 
έπειτα ό Έδουάρδος είπε :

—"Ισως αυταί είναι αί μόναι στιγμαί,όπου εύρισκόμεθα μόνοι πρό τού 
γάμου μας" πρέπει λοιπόν ν ’ άνοίξωμεν την καρδιά μας ό ένας πρός τόν 
άλλον.Σ’ άγαπώ καί δέν ύπάρχουνε λόγια γίά νά σου πώ πόσον μεγάλη 
καί ώραία είνε ή άγάπη υιου αυτή . . . ’Αλλά μεταξύ μας δέν πρέπει 
νά ύπάρχη κανένα μυστικόν άπό τό παρελθόν. ’Έχε έμπιστοσύνην είς 
εμέ, σέ αγαπώ τόσον, ώστε θά τά συγχωρήσω όλα καί ή άγάπη μου θά 
μείνη πάντοτε ή αυτή . . .

Έσιώπησεν. Εκείνη δέν απαντούσε. Ά λ λ ’ έ'μενεν ώχροτάτη.Ό Έ - 
»ουάρδος δέν έβλεπεν είς τό σκότος τό πρόσωπόν της καί έπερίμενε την 
άπάντησιν μέ αγωνίαν. Ή Σωσάνα έξηκολούθει νά σιωπά.

βλέμμα του Ντρ’νιου, ά λ λ ’ ουτε των κυριών του, ως έλεγε 
καί τής δυώ αδελφές μαζή ή Ά μ άλια .

Τά παιδιά νά π α ν ’ πειά  μέσα, είπεν ή κ. Μοίρα στρε
φόμενη πρός την άκραν του μπαλκονιού ώς νά άναζητοΰσεν 
έκεΐ την Ά νναν. Ά λ λ ’ ή Ά ννα  δέν ήτο εκεί. Τήν στιγμήν 
που είχαν περάσει είς τό μπαλκόνι του σαλονιού, ή ’Άννα 
χωρίς νά παρατηρηθή επήγεν είς τό μικρό δωμ,άτιον. Έκεΐ 
κουρασμένη, έξηντλημένη, έ'πεσεν έπάνο) είς τό κρεββάτι 
της, καί μ.έ τά  δυώ της χέρια έ'κρυψε τό πρόσωπό της είς τό 
μαξιλάρι της. Μέσα είς τό πνεϋμ,α καί είς τήν ψυχήν της 
έγινετο ώς μία άποκάλυψις. Ό  Χριστός μέ τόν θάνατόν του 
¿παρουσιάζε.το εντελώς διαφορετικά είς τήν άντίληψίν της. 
Τοόρα πούή ζωή της άρχιζε πραγματικως,τώρα οπου ό κόσμος 
άνο’.γετο έμ,πρός της μέ τόσους κόπους καί στενοχώριας καί 
δ'που έννοουσεν δτι ή ίδική της πάλη τής ζωής ήτο δυσκο- 
λωτεοα άπό τής μητέρας καί τής γρηας θείας της, τώρα 
ήσθάνετο, δ ιατί ό Ά γ ιο ς Νικόλαος άρκοΰσεν είς εκείνες μ.έ 
τά  θαλασσινά του θαύματα. Είς αυτήν ό Χριστός, ό νέος 
εκείνος σοφός άνδρας μέ τά  καλά λόγια καί τό γλυκύ καί 
συμπαθητικόν πρόσωπον, ¿συγγένευε περισσότεοον είς 
τον πόνον καί τήν υπομονήν μ.έ τήν νεότητα της καί μέ τά  
αίσθήμ.ατά της τά  άγνά καί τά  ευγενικά.

Περίεργον ! πώς δέν είχε καταλάβει ώς τώρα τίποτε άπό 
δλα αυτά τά  πράγματα ! Πώς αν καί έπήγαινεν είς τήν Έ κ-

Η Σωσάνα δέν απήντησεν αμέσως, διότι ή έρώτησις αύτη τού αρρα
βωνιαστικού της, τήν έτάραξε φοβερά. Δι’ αυτήν, τήν ώραν έκείνην 
είχε χαθή όλη ή ώμορφίά τής έξοχής καί ήρχισε νά ένθυμήται.

Ό ταν πρό έξ μηνών τούς είχαν άρραβωνιάσει ήτο άγνή ώς τά ω
ραία τριαντάφυλλα πού έστόλιζαν τά μαλλιά της καί αί πρώται ήμέραι 
τού έ'ρωτός των ήσαν θείαι. Ά λλα  τάς τελευταίας αύτάς πέντε εβδο
μάδας είχε συμβή ένα δράμα φοβερόν καί στιγμιαίου. Ό  Έδουάρδος 
ήναγκάσθη ν ’ άπουσιάση δι’ όλίγας ημέρας. Καί ακριβώς τήν έπομε- 
νην τής αιφνίδιας αναχωρήσεώς του, ό πατέρας τής Σωσάνας είχε προσ- 
καλέσει διαφόρους συγγενείς καί φίλους διά μ.ίαν έξοχικήν διασκέδασιν. 
Μεταξύ των προσκεκλημένων ητο καί ένας έξάδελφος,ό Ξαβιέ Οαεβοιιβο, 
άνθρωπος τριάντα πέντε έτών, ό οποίος άπό τό πρωί" παρετήρει έπιμό- 
νως την Σωσάνα,την όποιαν έ'βλεπε διά πρώτην φοράν. Όλην τήν ημέ
ραν δέν έπαυσε νά τής κάμνη έξαιρετικάς περιποιήσεις, αί όποίαι πολ- 
λάκις τήν ένοχλούσαν.

Τό δεΤπνον ήτο πλούσιον καί όλοι έφαγαν καί ήπιαν καλά. "Οταν 
ετελείωσε ή όιασκέδασις,ή Σωσάνα έκοιμάτο ήσυχος μέσα είς τό δωμά
των της,όταν αίφνης έξύπνησε άπό ένα κρότον,καί είδε έμπρός της τόν 

ό όποΤος είχεν εισέλθη από τό μισανοικτόν παράθυρόν της. 
"Ηρχισε νά τής όμιλή διά τόν έρωτά του, ώς τρελλός. Ή δυστυχής 
φοβηθείσα διά τήν αίφνηδίαν αυτήν κατά τόν ύπνον της έπίθεσιν, ήρ- 
χισε νά τρέμη όλη, νά αισθάνεται ότι τήν κατελάμβανεν ένα είδος νάρ
κης, μία άδυναμία νά φωνάξη, έως ότου αί αισθήσεις της τήν έγκατέ- 
λειπον. Ό ταν συνήλθεν ήτο πλέον άργά. Ή καταστροφή της είχεν 
επέλθει τελεία καί ανεπανόρθωτος. Ό  άνθρωπος, ευθύς ώς τήν έπανέφε- 
ρεν εις τήν ζωήν, έφυγε καθ’ όν τρόπον είχεν έλθει. ’Έκτοτε δέν τόν 
είχεν επανίδει ποτέ τόν έξάδελφον καί ό χρόνος ήρ/ισε νά ξηραίνη τά 
δάκρυά της καί νά τήν παρηγορή.

Αί αναμνήσεις αύταί τήν έκαμνον νά σιωπά καί νά ε νε ώχρά ώς 
νεκρά, ένω ό Έδουάρδος έπερίμενε μετά παλμών τήν άπάντησιν της.

— Πές μου τά πάντα ! Πές μου ο τι καί αν έχης, σέ άγαπώ τόσον, 
ώστε θά συγχωρήσω.

Διά μίαν στιγμήν έτοιμάσθη νά όμολογήση τό μαρτύρων τής ψυχής
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κλησίαν τακτικά  κάθε Κυριακήν, όμως δέν είχεν έ'λθει εις 
καμμίαν συνάφειαν καί ψυχικήν συνενόησιν μέ τόν Χριστόν, 
τόν τόσον συμπαθή καί τόσον καλόν.

Ώς έξ ενστίκτου, ώς κάτι νά τήν έφερε πρός τόν μεγάλου 
μάρτυρα τού άλτρουϊσμοϋ καί τής αγάπης, έσηκωθη καί άνε- 
ζήτει είς τάς γωνίας του δωματίου καμ.μίαν εικόνα, ή όποια 
νά τόν ενθυμίζν). Ά λλα  τά  δωμάτια τών ξενοδοχείων δεν 
έχουν εικόνας τού Χριστού. Δύω τρεις λιθογραφίαι, εντελώς 
ξέναι μέ τάς σκέψεις της τής στιγμής, έκρέμοντο είς τούς 
τοίχους μέσα είς τής στενές κάρυνες κορνίζες των.

Έ ξανάπεσε καί έκρυψε πάλιν τό πρόσωπό της είς τό μα
ξιλάρι της. Άπό μικρό παιδί, όταν ήθελε νά μενν) μόνη με 
•τούς συλλογισμούς της, έκρυβεν έτσι τό πρόσωπόν της και 
άπεμ.ακρύνετο άπό δλον τόν άλλον "κόσμον. Έσκεφθη οτι το 
πρωί θά έμεταλάμβανε καί ότι άπόψε έπρεπε νά διαβασγι τό 
περί μεταλήψεως κεφάλαιον, τό οποίον τής είχε δείξει η κ. 
Μοίρα είς τήν σύνοψίν της. Έσηκώθη, έπήρε την συνοψιν, 
άνοιξε τήν σημαδευμένην σελίδα καί ήρχισε να διαβάζη. 
ΙΙρίν νά τελείωση τήν δευτέραν παράγραφον, τά  ’ματια της 
έβάρυναν καί ένας ύπνος ακράτητος τήν έκυριευε. Θεε μου ! 
Τί αμαρτία ! έσκέφθη. Καί δμως ποτέ ή ψυχη της δεν ειχεν 
εννοήσει τόν Χριστόν, ώς εκείνο τό βράδυ και ποτε όεν ει- 
χεν αίσθανθή δ ι’ αυτόν ένα τόσον μεγάλο αίσθημα άγαπης 
καί ευγνωμοσύνης. Δ ιατί λοιπόν άπεκοιμάτο εις την ανα-

της, άλλ’ έφοβήθη τήν απελπισίαν του καί ¡αέ δύναμιν την όποιαν ουτε 
αυτή δέν έγνώριζε πούηύρε, είπε:

— Δέν ύπάρχει τίποτε.-^Γό ορκίζομαι.
Άνάμεσα είς τήν σκιάν, ή όποια ήκουσε τά λόγια αύτά,ό Έδουάρ

δος έπιασε τά χέρια τής αγαπημένης του καί τά κατεφίλησε.
Ό γάμος έγινε, οί γονείς άνεχώρησαν καί τό έργοστάσιον ύπό τήν 

διεύθυνσιν τού Έδουάρδου έλαβε νεαν ζωήν. Περι τα τελη του ογδόου 
μηνός έγεννήθη ένα έγοράκι τό όποών ιυνομάσθη Sévère.

Είς τό υιεταξύ ό Ξαβιέ Cassenac ήλθε καί άπεκατεστάθη είς τό 
αυτό μέρος. Ύπέφερε διά τόν γάμον αυτόν, εζηλευε διά την ευτυχίαν 
έκείνου, ό όποώς ειχε τήν ώραίαν Σωσάναν, τήν όποιαν αυτός είχεν ώς 
τρελλός ποθήσει καί ονειροπολήσει διά γυναίκα, επροσπαθησε να την 
πλησιάση καί πάλιν, άλλ’ έδιώχθη. Τότε ό φθόνος διά τήν εύτυχίαν των 
ήρχισε νά βράζη μέσα του καί έσκέπτετο πώς νά τούς καταστρεψη.

Άπεφάσισε λοιπόν νά διακινδυνεύση όλην την περιουσίαν του καί 
έκαμε άπό τό άλλο μέρος τού δρόμου ένα έργοστάσιον, καθ’ όλα όμοων 
μέ τού Έδουάρδου καί τού έδωκε καί τό αυτό όνομα Cassenac. Ενερ
γητικός καθώς ήτο,έπειτα άπό πέντε έτη κατώρθωσε νά πάρη όλην την 
πελατείαν τού άλλου.

Άπό τότε ήρχισε διά τόν Έδουάρδον ή στενοχώρια, η οποία ολίγον 
κατ’ ολίγον έγινετο μιζέρια,... καί πάλη πώς νά συγκρατήση τό έργο- 
στάσων τό οποίον καθημερινώς εκινδύνευε.

Άνάμεσα είς τάς στενοχώριας αύτάς έμεγάλωνε ό Sévère. Όταν 
έρωτοΰσε τόν πατέρα του ποώς ήτο ή αίτια όλης αύτής τής δυστυχίας, 
έκείνος τού έδειχνε πάντα τόν Cassenac, ο οποίος είχε νυμφευθή, ειχε 
παιδίά καί είργάζετο θαυμάσια. Οϋτω ό Severe έμαθε νά τόν μισή.

Ό  Έδουάρδος, μή άντέχων πλέον,έπεσε άρρωστος άπό ένα είδος πα
ραλυσίας" ό Sevère τήν έποχήν έκείνην ητο είκοσι ετών. Έπήρε τήν 
θέσιν τού πατέρα του είς τό έργοστάσιον, εύρε νέας πιστώσεις, είργάσθη 
ύπερανθρώπως καί κατώρθωσε νά νίκήση τόν αντίπαλόν του καί νά πη
γαίνουν θαυμάσια ή δουλειές του.

Τώρα νικημένος ό Ξαβιέ Cassenac μή γνωρίζων πώς ν ’ άπαλλαγή 
άπό τούς δανειστάς, παρεκάλεσε τόν Sévère ν ’ άγοράση τό έργοστάσιον

γνωσιν τών λόγων τού μετανοοΰντος αμαρτωλού. Δ ιατί τα  
λόγια εκείνα δεν τήν ¿συγκινοΰσαν, δέν έλεγ αν σχεδόν τ ί 
ποτε είς τήν ψυχήν της;

Μάνα μου ! είπε,· γ ια τ ί ; γ ια τ ί ;
Τό μάνα μου, εκείνο δέν άπηυθύνετο πλέον είς τήν μη

τέρα της. Ά πετείνετο  είς τήν μεγάλην μητέρα τού Χριστού, 
τής οποίας ακριβώς τήν έπέμβασιν διά τήν άφεσιν τών 
αμαρτιών έπεκαλείτο ό συγγραφεύς τής προσευχής, όπου 
έδιάβαζε. Μάνα μου, σώσε με άπό τόν πειρασμόν.

Καί πειρασμός ήτον, ώς ή ιδία έσκέπτετο, τό υποκείμε
νον καί τό κατηγορούμενον καί οί προσδιορισμοί, είς τάς 
οποίας τό πνεύμά της έπετοΰσεν, ένω έδιάβαζεν.Δέν ήμπο- 
ρούσε νά διαβάση τίποτε είς τήν άοχαίαν γλώσσαν, ά λ λ ’ ούτε 
νά έννοήση τίποτε, αν δέν έ'βαζε τάς λέξεις είς τάς θέσεις 
των καί δέν ¿τακτοποιούσε τό κείμενον πρώτα, όπως είχε 
κάμει επτά , Οκτώ κατά σειράν Γχρόνια είς τό σχολείον. Ή  
άνάλυσις έπειτα  τών λέξεων, αί άνωμαλίαι τών ρημάτων, 
ολα αυτά τά  όποια τόσον τήν είχαν βασανίσει δλα της τά 
παιδικά χρόνια, καί τά  όποια ήσαν άναπόσπαστα άπό κάθε 
άνάγνωσίν της σχολικήν,¿χοροπηδούσαν άμέσως είς τήν μνή
μην της καί τής ¿μπόδιζαν κάθε σκέψιν λογικήν καί κάθε 
προσήλωσιν είς μίαν ιδέαν κάπως ύψηλοτέραν.

Τήν στιγμήν αυτήν μάλισυα ενα άψες τά  ανομήματα  
μου τήν είχε κάμει νά τά  χάση. ΤΗτο τό ά ψ ες  ¿κείνο πού

του. Έκείνος κατ’ άρχάς ήρνήθη, τέλος ομως τού έγραψε :
— Θά δεχθώ. Έλθετε !
Έσηριείωσε τήν ημέραν καί τήν ώραν καί ύπέγραψε. Ό  Sevère 

τήν όοισθείσαν ημέραν ήθελε τό σπίτι του νά έχη έορτάσιμον ίίψιν, 
ύπεχρέωσε καί τόν πατέρα καί τήν μητέρα του νά παρευρεθούν με τά 
καλά των φορέματα καί έκείνος έκάθησε κοντά είς ένα τραπέζι, σάν 
κριτής μέ έμπρός του σωρόν άπό έγγραφα. Τέλος παρουσιάσθη ό Cas
senac· ό Sévère ορθιος, ύπερήφανος, προσταστικός τού έδεξει ενα κά
θισμα άπέναντί του καί τού είπε :

— Καθήσατε !
Έκείνος έκάθησε, άρκετά ταραγμένος, στριφογυρίζουν είς τά χέρια 

του τό καπέλλο του. Δέν ήτο πλέον ό ύπερήφανος νικητής, άλλά ένας 
γέρος ρυτιδωμένος καί ώχρός άπό τήν λύπην. Ό  Sévère τότε μέ σκλη
ρότητα ήρχισε ν ’ άναφέρη ίίλην την ιστορίαν τού θριάμβου τού Ξαβιέ 
καί τής καταστροφής του. Έκείνος έδοκίμασε νά τόν διακόψη, άλλά μέ 
ένα κίνημα τού έκοβε τόν λόγον" τέλος είπε :

— Έρχεσθε νά μέ παρακαλέσετε ν ’ άγοράσω τό έργοστάσιόν σας, τά 
έρείπια τού έργοστασίου σας. Θέλω νά σας κάμω αύτήν τήν έλεημοσύ- 
νην. ’Ιδού τά χρήματα, καί ήνοιξε ένα πορτοφόλι γεμάτο χαρτονομί
σματα. Ό  Cassenac τρέμων τό έκυτταζε μέ έπιθυμίαν" αύτα τόν έσω
ζαν άπό τήν άθλιότητα.

— Έλατε νά τά λάβετε, είπε b Sévère.
Ό Cassenae έπέρασε δλον τό σαλόνι καί έ'φθασε πλησίον είς τό 

τραπέζι" όταν άπλωνε τό χέρι τού είπε ό Sévère"
— ’Όχι, ύπογράψατε πρώτα αύτό τό έγγραφον τής πωλήσεως, θά τό 

τακτοποιήσωμεν κατόπιν είς τό συμβολαιογραφιών. Σήμερα θά λάβετε 
τά μισά χρήματα, τά άλλα μισά άργότερα καί τού έδωκε τό πορτο
φόλι. "Επειτα μέ ύπερηφάνειαν έκύτταζε τούς γονείς του, τούς οποίους 
έξεδικείτο έκείνην τήν ώραν. Ό  Έδουάρδος έμειδιούσε εύτυχής, αλλ’ ή 
Σωσάνα ώχροτάτη παρετήρει ένα μικρό δάκρυ οπου έτρεχε άπό τά μά
τια τού Cas-enac, καί έσκέπτετο οτι δέν θά έπάθαινε τέτοιαν καταδίκην 
πατέρας άπό παιδί, έάν έκείνη ένα βράδυ λησμονημένου πλέον, έκαμνε 
τήν άναγκαίαν ομολογίαν. (Emile Sobari)
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τής είχε τύχει την στιγμήν της έξετάσεώς τη ς .Ό  δάσκαλος 
της ’που την εΐξευρε καλήν μαθήτριαν, ήθέλησε να κάμη φ ι
γούραν μέ τδ αφες αύτό. ’Άρχισε λοιπόν νά τής άνακα- 
τόνγι τάς προστακτικής του ΐημ ι,είμ ι, είμ.ί, οίδα καί τό δυ
στυχισμένο τό κορίτσι το'σον έφοβηθη, μήπως τά  χάση,ώστε 
έ'χασε πραγματικώς κάθε αίσθησιν καί μετεφέοθη αναίσθητο; 
εις τό σπΐτί της,δπου έ'μεινε μ,εταξυ ζωής καί θανάτου τρεις 
ολοκλήρους μ.ήνας.

Μέ την άνάμνησιν της μεγάλης αυτής δυστυχίας της 
ζωής της ή του Χρίστου έπτερύγισεν αμέσως μακράν, 
η ελπίς ή οποία είχεν ακολουθήσει την ιδέαν αυτήν έ'σβυσε, 
τό ώραΐον φως της έμ,πιστοσύνης της εις τό μέλλον έσκιά- 
σθη, καί τό δυστυχισμένο τό κορίτσι έβυθίσθη καί πάλιν εις 
τό σκότος τής απελπισίας καί της άπογνωσεως.

Σ ΚΕ ΥΕ ΙΣ  Κ Α Ι ΓΝίΙΜΑΙ
— Άν=υ ελευθερίας αληθής αγάπη δεν δύναται νά ύπάρξη.
— ’Αφού πρέπει νά άποθάνωμεν, διατί έγιναν τόσα ώραΐα πράγματα.
— Καί αΰταί αί έριδες είναι απαραίτητοι προς συμπλήρωσιν της αρ

μονίας .
— Ούδείς ποτέ γνωρίζει τί θά έπιφέρη έκάστη πραξις του.
— Κάμνε δλα τά καλά περί των όποιων όμιλεΐς. Μη όμιλ'εΤς ομως 

περί ολων των καλών οπου κάμνεις.
— Το νά κερδίσης δεν είναι τόσον εύ'κολον, οσον τό νά σώσης ο,τι 

έχεις.
— ’Εκείνο τό όποιον κάμνει πολλούς νά είναι δυσαρεστημένοι μέ τήν 

θέσιν των είναι ή εσφαλμένη ιδία, τήν οποίαν σχηματίζουν διά τήν ευ
τυχίαν των άλλων. ^

— ΆπαιτεΤται κάποτε τόση δύναμης διά νά περιμένη τις δση καί 
διά νά εργάζεται.

— Ή εύσπλαγχνία τού Θεού είναι όμοια μέ άτελείωτον άλυσον 'της 
οποίας έκαστος κρίκος φέρει άλλον.

— „Ολα τά επίγεια αγαθά δίδονται από την χείρα της τύχης ό κα
λός ομως σύζυγος είναι αποκλειστικόν δώρον τού ουρανού.

— Αί οικονομίαι τάς οποίας κάμνει ή γυνή έκ της οικιακής διαχει- 
ρίσεως δέν άνήκουν εις αυτήν.

— ’Αγάπη τήν όποιαν έζή ησες είναι καλή' εκείνη ομως ή όποια 

σού έδόθη χώρίς νά τήν ζητήσης είναι καλλίτερα.
— Ό  έρως φονεύει μερικούς μέ βέλη, άλλους μέ παγίδας.
—’Έχε καρδίαν ουδέποτε σκληρυνομένην, προσπάθειαν ουδέποτε κου- 

ραζομένην καί χαρακτήρα ουδέποτε βλάπτοντα.
— Ό στις σπείρει φιλοφροσύνην δρέπει φιλίαν' οστις φυτεύει άγα- 

θότητα, συνάζει άγάπην.
— Ή γυνή πρέπει νά έπιθυμή τόσον νά είναι ανεπτυγμένη, οσον έπι- 

θυυ.εΐ’ νά είναι οόραία.
— Τί είναι τό εΰγενέστερυν πραγμα τού κόσμου; Ή ανεπτυγμένη 

καί τελειοποιημένη γυνή.
— Κένωσε τό βαλάντιόν σου εις τον νούν σου καί ούδείς δύναται νά 

σού τό άφαιρέση.
— Προτιμώ νά είμαι εις θέσιν νά εκτιμώ πράγματα, τά όποια δέν 

δύναυ.αι νά έχω, παρά νά έχω πράγματα, τά όποια δέν δύναμαι νά 
εκτιμήσω.

— Ή αγάπη διοικεί1 τό βασίλειόν της άνευ ξίφους.
— Έκάστη χάρις τού χαρακτήρος φαίνεται λαμπροτέρα οταν τα-

0πεινουται.
Μονεμβασία Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  Π . Ρ ίτά ο ν

( Έκ του άγγλικού)

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
Ή  Χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν η  καί ή Μ άγκ?< ία είναι τά  δύο 

πρώτα έργα τής ύπό τόν τίτλον ; Τά Β ιβ λ ία  τ η ς  Α ν -  
γ η ς  τριλογίας τής κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρέν.

Εις τά  μυθιστορήματα αυτά μελετάτα ι καί είκονίζεται ή 
γυνή τής παλαιας ανατροφής έν συγκρίσει πρός τήν γυναίκα 
του Νέου Κόσμου, τήν άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν 
πνεύμα καί τήν ορθήν του προορισμ,οϋ της, ως ανθρωπίνου ό’ν- 
τος άντιληψιν.

Εις τήν «Χειοαφετημένην» περιγράφσνται ό βίος, τά  ή'θη 
καί έ'θιμα τής Κων/πόλεως, εις τήν «Μ άγισσαν» ό βίος των 
’Αθηνών κατά τάς ημέρας τών Όλυμ,πιακών αγώνων.Καί τά  
δύω συγκινοϋν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. Ά να - 
τέμ,νουν τήν γυναικείαν καρδίαν καί δίδουν πλήρη ιδέαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νέας επί τής παλαιας ανατροφής.

Έκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελεΐται από 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ ατα ι διά τάς ’Αθήνας δρ. 3, διά 
τάς επαρχίας 3 ,50  καί διά τό εξωτερικόν 3 φο. χρ.

ΙΙάσα αίτησις απευθύνεται πρός τήν κ.Κ. Παρρέν, όδ.Πα
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας καί συνοδεύεται ύπό του άντιτίμον.

Παρακαλοϋνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομ,ήτριαι αί καθυστε- 
ροΰσαι τάς σύνδρομά; των του λήξαντος έ'τους νά άπο- 

στείλουν αυτήν αμέσως. ’Επίσης αί έπιθυμ.οΰσαι νά εξακο
λουθήσουν λαμ-βάνουσαι τήν « Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοϋνται νά ανανεώσουν τήν συνδρομήν των.

ΤΥΠΟΙ Σ 1ΙΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΕΩΝΗ


