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Η ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ

"Αν κάποτε τύχη, Δυνατέ, αδύνατο ένα πλάσμα νά σέ 
προκαλέση, μήν τό ύποτιμήσης. Μά καί σέ δίλημμα, μήν 
περιέλθης ούδ’ επί στιγμή, μήτε τήν μάχη ν’ άποφύγης 
ώς Σπαρτιάτης βασιλεύς καί χάσεις έτσι βέβαια μιά νίκη.

Μήν πής: «μεγάλη εντροπή θά είναι άν, αδύνατο ένα 
πλάσμα μέ νικήση». Μήν πής προ πάντων πώς — αν σύ 
νικήσης — άδοξη θάναι ή έπιτυχία. Τέτοια σύ, τοϋ ει
κοστού αιώνα ό υιός μέ τήν μεγάλη πείρα, μήν σκεφτής.

Σά Δυνατός, δώσε τή μάχη σταθερά καί δίχως διστα
γμούς. Άλλοιώς, ή ασθενική Τελέσιλλα θά θριαμβεύση 
καί ανδριάντα θά τής στήσουν οί Άργεΐοι.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θαυμάσας Άβγαρος ό βασιλεύς, τις θεραπευτικές τοϋ 
’Αποστόλου ικανότητες, εις τόν Χριστόν έπίστευε. Μά 
θέλοντας καί τήν εικόνα τού Θεού πού πίστεψε νά ξέρη, 
τόν Άνανία έστειλε γιά νά Τόν ζωγραφίση.

Μά ζωγραφίζεται ποτέ ένας Θεός;
Ό Άνανίας τήν εικόνα Του νά έκτελέση δεν ήμπόρεσε. 

'Η πίστις όμως τών άνθρώπων ουδόλως έκλονίσθη. Σάν 
στάθηκε ανίκανος αυτός νά πλάση ένα πρόσωπο, αυτοί, 
σάν πλέον ικανότεροι, κάποιον έπλάσαν θρύλο μ’ ένα 
παλιό μαντήλι, ώς μέγιστη άπόδειξη.

Φ

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΛΥΠΗ

Ό ’Ιωάννης τής Κλίμακος άπεδήμησεν πρός Κύριον.
Άνήρ τών πόθων άνθρωπος τού βίου τού πνευματικού 

καί τής μεγάλης τέχνης τού ενδομύχου βίου. Είχεν εξ 
ουρανού προειδοποιήσεις. Τά δέ ώς δώρον έπουράνιον 
δάκρυά του, έβρεχον τάς παρειάς του, καθώς τόν θειον 
λόγον κήρυττε.

Οί αμύητοι λένε πώς τάχα κλαΐνε κηρύσσοντες ή πα- 
ραινοΰντες, όσοι άγνοοΰνε νά κηρύττουνε καί ξένες γλώσ
σες νά λαλούνε. ’'Απαγε. Αύτό δεν είναι άληθές, δεν είναι- 
δεν τό παραδέχομαι. Καί τώρα μή προβάλλετε τόν ορθο
λογισμό καί τά τοιαΰτα- Έλλην εγώ δεν είμαι.

Ό ’Ιωάννης έγνώριζε καί τήν γλωσσολαλιά καί νά κη- 
ρύττη. Καί μήτε οϊνόληπτος — όπως λέγαν οί έχθροί 
μας — ήτο, μηδέ δαιμονισμένος. Οί στεναγμοί; οί ξαφνι
κές χαυνώσεις καί τά τέτοια; Μά διαχύσεις τής άβρότα- 
της ψυχής του ήσαν.

ΤΩ αγνή μελαγχολία τών πρώτων ήμερών μας, άντέδρα- 
σε στά λόγια τών βλασφήμων.

Καί νΰν, υπέρ τού Ίωάννου τής Κλίμακος δεηθώμεν.

ΜΑΙΡΗ ΜΟΣΧΟΝΑ

Ποιήτρια, συγγραφεύς θεατρικών 
έργων, δημοσιογράφος καί μονα
δική έν Αΐγύπτφ καλλιτέχνις ηθο
ποιός, καθ’ 6 πτυχιοΟχος τής Δρα
ματικής Σχολής τοϋ Βασιλικοϋ 
Θεάτρου ’Αθηνών καί τής ’Ανώτα
της Δραματικής Σχολής τοΰ Λον
δίνου. Κόρη τοϋ ’Αθηναίου Λάμ
πρου Γιαννούλη καί τής Πηλιο- 
ρείτισσας Ευτέρπης, τό γένος Πη- 
λείδου, ή Μαίρη γεννήθηκε στήν 
’Αλεξάνδρεια όπου κι’ έμοριρώ- 
θηκε, στό Έλληνο - Γαλλικό Λύ- 
κειον τής μητέρας της άρχικώς, 
κι έν συνεχεία στό Κοινοτικό Γυ
μνάσιο καί σέ ξένας Σχολάς. Παν
τού ήρίστευσε, δικαιολογοϋσα ό,τι 
στήν παιδική της ήλικία διέκρι- 
ναν οί γονείς της, μιά τάσι γιά δη

μιουργία πνευματική καί καλλιτεχνική. Κι’ ή διάγνωσίς των έπαλή- 
θευσεν εις τό ακέραιον. ’Από αυτά τά μαθητικά της ακόμα χρόνια 
ήρχισε νά δημοσιεύη πνευματικά της προϊόντα, νά έκδίδη περιοδικά 
καί νά όργανώνη παιδικός θεατρικός παραστάσεις. Μέ τήν ένηλικίω- 
σίν της δέ συνεχίζεται ραγδαία ή πρός άνοδον καλλιτεχνική καί λογο
τεχνική πορεία της. Έργα της έκδοθέντα εις τόμους έκυκλοφόρησαν 
πολλά μεταξύ τών όποιων τό «Λούση καί Ραϋμόνδος» διηγήματα, καί 
τά «Χλωμά Σούρουπα» πεζοτράγουδα, έμπνευσμένα, γεμάτα αίσθη
μα, νοσταλγίαν καί τρυφερότητα. Τό έργον της έν τούτοις τό πνευ
ματικόν δέν περιορίζεται εις ταύτας μόνον τάς έκδόσεις της. Ή 
πνευματική δρασις τής Μαίρης Γιαννούλη - Μοσχονά είναι ποικίλη 
καί εύρεία, προωρισμένη νά σημείωση σταθμόν εις τήν ιστορίαν 
τής Έλληνίδος διανοουμένης τής Αίγύπτου. Έχει σογγράψει, ώς 
άσχολουμένη είδικώς μέ τό θέατρον, πλεϊστα όσα παιδικά δράμα
τα καί κωμφδίας, ώς καί πατριωτικά τοιαΰτα. Έδημοσίευσεν εις έ- 
φημερίδας, περιοδικά καί λευκώματα έμπεριστατωμένας μελέτας γιά 
τό θέατρο, διηγήματα, πεζοτράγουδα καί άλλα. Δημοσιεύματά της, 
άνταποκρίσεις καί συνεντεύξεις έπί ένδιαφερόντων κοινωνικών προ
βλημάτων, έτίμησαν τάς στήλας τών έφημερίδων: «Ταχυδρόμος», 
«Ημερήσια Νέα», «’Ανατολή» καί «Φώς». Έπί πλέον έχει στό ένερ- 
γητικόν της καί πολλάς δημοσίας διαλέξεις έν Άλεξανδρείμ, όλες 
ειπωμένες άπό μνήμης, κατά τάς όποιας έθαυμάσθη ό πλοϋτος τών 
γνώσεών της, ή όρθοφωνία της καί ή χειμαρρώδης ευγλωττία της.

Φ
ΜΑΙΡΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΕΡΩΝ Υ Μ ΙΔΟΥ

Κόρη τοΰ ’Αποστόλου Ν. Σαββοπούλου άπό τή Μαυρούτσα τοϋ 
Κισσού - Πηλίου καί τής Σόνιας Γ. Καραγιώργη άπό τή Λήμνο, 
γεννήθηκε στήν ’Αλεξάνδρεια όπου κι έσπούδασεν, έκτος άπό τά 
Ελληνικά, ξένες γλώσσες, πιάνο καί φωνητική μουσική. Γιά τήν 
τελευταία της έπίδοσι καί ιδίως στό δημοτικό τραγούδι, είναι γνω
στή στήν Αίγυπτο ώς «τό Πηλιορείτικο ’Αηδόνι». Πνευματικά της 
προϊόντα, ποιήματα, χρονογραφήματα καί άλλα έχουν φιλοξενηθή 
άπό τόν ήμερήσιο καί περιοδικό τύπο τής Αίγύπτου. ’Από τάς εις 
ιδιαιτέρους τόμους έκδόσεις της άναφέρομεν: τις «Ταξειδιωτικές 
’Εντυπώσεις άπό τό Πήλιον» τά «’Εθνικά Διαμάντια καί Ζαφείρια» 
καί τό «Κρητικοί Παλμοί». Ή Μαίρη Σαββοπούλου προσέφερε με- 
γίστας υπηρεσίας εις τήν περίθαλψιν τών ομογενών τραυματιών τοϋ 
τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, εις τούς οποίους προσέφερε κάθε 
παρηγοριάν καί βοήθειαν. Καταταγεΐσα ώς νοσοκόμος εις στρα
τιωτικά νοσοκομεία, διεκρίθη διά τήν ευσυνειδησίαν καί άφοσίω- 
σίν της εις τό πρός τήν πατρίδα 
ιερόν καθήκον της. Οί κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον εύεργετηθέντες τραυ- 
ματίαι τοϋ στρατοϋ μας τής Μέ
σης ’Ανατολής καθώς καί αί εύτυ- 
χείς μητέρες των, θά τής είναι ά- 
σφαλώς εύγνώμονες έφ’ όρου ζωής.
Εις τό Ηράκλειον τής Κρήτης 
διαμένουσα, ίδρυσε στό σπίτι της 
«Φιλολογικό Σαλόνι», τό πρώτο 
καί μοναδικό στήν πόλιν έκείνην 
καί τοϋ όποιου τά έγκαίνια έλα- 
βον χώραν τήν 16»ν Ίανουαρίου 
1956 εις συγκέντρωσιν έξ έκλε- 
κτών λογίων καί καλλιτεχνών. Ή 
λειτουργία τοϋ Σαλονιοϋ αύτοϋ έ- 
συνεχίσθη έπί άρκετά έτη καί μέ
χρι τής όριστικής έγκαταστάσεως 
τής ίδρυτρίας του εις ’Αθήνας κα
τά τό 1962. Σύζυγος τοΰ έκλεκτοΰ 
ίατροΰ ’Αλεξάνδρου Ίερωνυμίδη.
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