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Διά τα ανυπόγραφα αρθρα ( 

εΰθύνεται η συντάκτις αυτών { 
ΙΚυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ (

Υ

Ιΐάοα π̂ ρατήρησις επι τής 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεκτή μο'νον Ιντός ΟΚΤΩ 
ημερών.
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Έν τφ Έξωτερικφ δέ παρ ’ δπαόι τοϊς 
άντιπροόώποις ήμών.

«οΗΚο—---
Σώματα πλήρη του α', β*, γ \  ε ,̂ καις· έτους ευρισκονται 

παρ’ ήμ.ΐν και παρ’ άπασι τοΐς άντιπροσώποις ήμ.ών.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό- ) 
X γραφα ή δημοσιευόμενα ή μη < 
π δεν Ιπιστρέφονται. — Άνυ- ( 
λ πόγραφα και μη δηλοΰντα } 
>< την διαμονήν τής άποστελ- ! 
() λούσης δέν είναι δεκτά. — ί 
α Πάσα αγγελία άφορώσα εις

ί{ τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

) Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- | 
> σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι · 
) γραμματόσημον 50 λεπτών · 
) πρόςΐκτύπωσιν νέας ταινίας, ι
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κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Φωτεινή Α. Οιχονομίδου. — ’Ήμην παιδίον. (Έκ των ανεκδότων 

ποιημάτων τής Φωτεινής Οίκονομίδου).—Τά γυναικεϊον ζητημα (υπο 
Σαπφοΰς Λεοντιάδος). — Ή ποίησις κατά τον Μεσαίωνα (έκτου γαλ
λικού, ύπδ κ. Βασιλικής Κυριακίδου).—Παιδικά παίγνια Β (ΐιπο κ. 
Ελένης Γεωργιαδου).— ’Εξετάσεις. — Τά Βρεττανικάν παρεχκλήσιον 
(υπό δος Κασσανορας Γ. Βιτιάδου). — ’Αλληλογραφία. Ειδοποιή
σεις. — Έπιφυλλίς.

ΦΩΤΕΙΝΗ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΑ0Ϊ
Έψχλλεν ή Φωτεινή Οικονομικού, ή μάλλον έθρήνει επι 

των ερειπίων1 τής νέας κχρδίας της. Τό άσμα της είναι ο πο- 
νος, δν πάσα γυνή αισθάνεται δτχν, αντί τής ονειροποληθεισης 
χαρχς, ά ν τ η ς  ίΛετά τόσου πόθου άνα[μενο[μενης ευτυχιχς,του 
φυσιχ,ου τούτου κλήρου της νεότητας, εύρεθν) κντιιχετωπος προ 
αμείλικτου και σκληρχς τής τύχης κχτχφορας. Έψχλλεν ή 
μάλλον έθρήνει ή Φωτεινή και ή λύρα της ή μελχγχολικη, ε- 
φαίνετο χνχπχλλομένη ύπό τής πνοής παντός πονοϋντος, υπο 
τους στόνους πάσης καρδίας δοκιμαζόμενης ως η ιδικη της. Η 
Φωτεινή δεν εκλαυσε μόνον έαυτήν. Δέν έψαλλε μ.όνον τό μ.αρ- 
τυριον τής ίδικής της καρδίας. Δεν ε’δεις,ε μονον τια χιματηρχ 
?χνη των ίδικών της ηθικών πόνων. Δια του θρηνωδούς άσμα
τός της δια τής γλυκείας και περιπαθούς φωνής της ειπεν αυτη 
πρώτη μετά θάιρους και ενώπιον δλαυ του κοσμου ο,τιολαιαι 
σύγχρονοί της μ.όνον έσκέπτοντο. Είναι ή ή/ίω τ^ν Ττονων 
όλων των ρομαντικών γυναικών τής εποχής της τό πλήρες παρά
πονου ασμα τής Φωτεινής.

Καί ή έποχή εκείνη ήτο κατ’ εξοχήν ρομαντική. Αι τελευ
ταία! τής σχολής του Παράσχου άναλαμπχί είχαν ίδιως έπι- 
δράσει επί τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας του φυλου μας, και

αί νεάνιδες τότε ήγάπων τάς ώχρας και διηυλακωμ.ενας πα
ρειάς καί ένετρύφων είς τά δακρυα και τους πονους οταν δε 
δεν είχον πρχγμχτικάς λυπας, επεζητουν τοιαυτας, ινα πχρι- 
στανται συμπαθείς καί ευαίσθητοι προ των ομμχτων του 
κοινού.

Η νεότηι τότε ήννόει και γσΟανετο, κατα τροπον ολως 
διάφορον, την ζωήν. Η γυμναστική, με τας κορυνας και τους 
αλτήρας, οί περίπατοι, αί έκδρομαί, αί ψυχρολουσιαι και τα 
Ιοννη ί6ΓΗΐγ8 δέν ήσαν τότε του συρμοΟ. Η σωματική ασκη- 
σις καθ’ ολοκληρίαν παρημελημενη άφινεν ελευθεροχ το στχ- 
διον είς την έκνευρισ-ικήν τής καρδίας υπερευαισθησίαν και εις 
πυρετώδεις τής φαντασίας εξάψεις, δημιουργούσας την νευρο
πάθειαν, ήν έκληροδότησεν ή κρίσιμος εκείνη ψυχολογική κα- 
τάστασις είς την σύγχρονον γενεάν.’Εάν είς την επιδρασιν των 
ροακντινοών προστεθνί ο περιορίσιμος της γυνκι/.ος, χοει τ̂ ρο- 
λήψεις κατά των οποίων δέν έτόλμων νά έξεγερθώσιν έ'τι αύ- 
ται, κατανοεί τις πόσον βαρύς ήτο ο άηρ των χρόνων εκείνων
καί πόσον πνιγηρά καί άσφυγκτικη ή ατμόσφαιρα διά γυναΐ-
κας, χιτινες έσκέπτοντο καί γ,σθανοντο ως η Φωτεινή.

’Αμείλικτος ή κοινωνία έθεωρει άξιομεμπτον την γυναίκα, 
ή'τις είχε τό θάρρος νά όμολογήσϊ), ότι ειχε καρδίαν και οτι η 
καρδία αυτή δέν έχρησίμευε μόνον είς διοχέτευσιν του αίμα
τος, άλλ’ δτι καί ήσθάνετο καί έπόνει καί ήδύνατο νά έγ- 
κλείση τό ώραιότατον καί ευγενεστατον αισθημ-α, δια του ο
ποίου ύ Θεός έσυμβολοποίησε την αθανασίαν.

Αυτή ή οικογένεια τής Φωτεινής, αυτός ό πατήρ της και 
ό θείος της, σοφοί καί ποιηταί άμφότεροι δ τε ’Αναγνώστης Οι- 
κονοαίδης καί δ Φίλιππος Ίωάννου,άπεδοκίμχσαν την Φωτει
νήν είς τούς πρώτους στόνους, οΐτινες έμμετροι έξήλθον τής 
ποιητικής γραφίδος της. Πώς έτόλμα λοιπον, γυνη αυτη, να 
λέγγι μεγαλοφώνως καί μέ την κεφαλήν υψηλά δ,τι τγ ύπη- 
γόρευεν ή αίσθηματικωτάτη ψυχη της ;



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Τά χρώτκ ποιητικά της δοκίμια έρρίφθησκν ούτως είς το πϋρ, 
κκί η μόλις χτεουγίζουσκ κνά τόν ποιητικόν ΙΙζρνκσσον φαν
τασία ύχέστη τό πρώτον κκί ο ίυνηρόν των πτερύγων τη: 
ψκλίδισμκ.Άλλά τί εκ/ κί πτέρυγες τον νεοσσού κχεκόχησκν ; 
Τί κν νί χ κ , - ε ρ κ  τοϋ σ/.εχτικισμ.οϋ κκί τη; κύστηρότητος χνοη 
έδοκίακσε νά άχοσβεστ] /.κι ψυχράνη το χϋρ, το όποιον κνέ- 
φλεγε /.κι έχυρχόλει τά τρυφερά της χκιδίσ/.ης στήθη ;

’Ακριβώς ΐ'σως ό περιορισμός κύτος συνετέλεσεν,οχως η Φω
τεινή κνκξητήση έχιμόνως /.κι κίσθκνθή /.κι έντρυφήση εις τκ; 
μάλλον ίσχυράς /.κι όδυνηρκς των συγκινήσεων. Έν κύτκΐς 
χλέουσκ /.κι δι’ κύτίον ζώσκ, κρίνει βρκδύτερον νκ έ/.χυθή εις 
χείιακρρον φλογών, εις λάβκν πυρός, τό χκράπονον, ό θρήνος,ό 
/.οχετός της άλγούσης ψυχής της.

Τόν Βί/.τωρκΟύγγώ, δστις ύχήρξεν ό προσφιλέστερος της έ/. 
των ξένων ποιητών εις την μελέτην τοϋ όχοίου, μετά τόν Βυ- 
ρωνκ, μετά λκτρείκς έπεδίδετο, δεν έμιμήθη ποσώς έν τώ ά
σμα τι. Ύΐτο υποκειμενική, δσον έκεΐνος ύχήρξεν άντικειμενι 
κός. "Ισως η σχολή τον Παράσχου, δν έχίσης ύχέρ χάντκς τούς 
ήμετέρους έθκύμκζε, την έ χηρέκτε περισσότερον. Διότι, ως ε
κείνος, άρέσκετκι κκί κύτη νκ έντρυφκ εις τόν ίδιον χο'νον. 
'Υπάρχει είς τκ χοιήμκτά της [/.ίκ άνέκφρκστος κκί δυσχερί- 
γρκχτος γοητείκ, εν θέλγητρον ολως ιδίας φύτεως, τό όχοΐον 
κχοχνέει πάντοτε οδύνην, άλλ’ έκάστοτε ύχό νέκν κκί χρωτό- 
τυχον μορφήν, ώττε δεν δύνκτκί τις νκ έννοήσν] κν μία κκί η 
κύτη κΐτίκ θίγν] έκάστοτε τάς χορδάς της λύρκς της, εάν έν 
κκί τό κύτό χκράπονον θέλγ νκ έξωτερικεύσν), έάν είς κκί ό 
κύτος χο'νος είνκι η αφετηρία τόσων δκκρύων κκί στεναγμών.

Διά τοϋτο χροείχομεν, δτι ένω φαίνεται μόνον δι’ έκυτήν 
κλκίουσκ, κλκίει δι’ ολον τό δεσμευμενον έντός των χρολή- 
ψεων φϋλόν της. Ό στίχος της έ/.εϊνος κκί τό ποίημά της, ο- 
χεο κκτωτέρω δημοσιεύομε·/ :

«Τώρα θρασείς τό στήήός μου πόθους, θρασείς έγχ ίε ίε ι»  
δεν κχει/.ονίζει κ/.ριβώς την ψυχικήν κκτκττκτιν γυνκι/.ός κί- 
τθκνοριένης, έννοούτης, χκθκινομένης, κλλ’ ητις ύχό τό βάρος 
των χροληψεων, ευρίσκει τολμηρόν κκί θρκτύ νκ κίτθάνετκι, νκ 
έννοη, νκ χκθκίνετκι; Κκί η ψυχολογική κύτη κκτκττκτίς της 
δεν κντκνκ/.λκ κ/.ριβώς έχί όλων των συγχρόνων της γυ
ναικών ;

* **
Κκί όμως η έχοχη της Φωτεινής Οίκονοαίδου δεν άφίστκ- 

τκι χολύ της ίδικης μας. ΙΙρό εικοσαετίας έ'τι η Φωτεινή ητο 
αο'λις είκοσιχεντκέτις πλήρης ζωής κκί σφρίγους, γοητεύουσκ 
διά των θέλγητρων του πνεύματος κκί της κκρδίκς της, ώς 
έσκγηνευε κκί έμάγευε διά του κάλλους κκί των φυσικών χκ 
ρίτων της.

Τίτο τό αγλάισμα κκί σέμνωμα τής οίκογενείκς της έν γ 
χκρά τό χλευρόν άδελφοϋ ισοτίμου κύτή διά τε την έμχνευσιν 
κκί τάς ψυχικάς κρετάς, του γνωστού είς τόν κύκλον τών λο
γιών κ. Φιλίχχου Οίκονοαίδου, εύρε βρκδύτερον άσφκλές έ
ρεισμα διά την θκρρκλεωτέρκν της αούσης της χειρκφέτησιν.

Κκί η κοινωνίκ τότε κχελάαβκνεν έν κληθεί γοητείκ την 
Φωτεινήν Οίκονοαίδου κκί διετέλει ώς έν έκστάσει χρό της νέκ; 
χοιητρίκς, ητις κκί έν τη δηαοσιοτητι, κκί είς τάς συνκνκ- 
στροφάς κκί φιλικάς συνκθροίσεις εύχκρίστως κχηγγελλε αετά 
χεριχκθείκς κκί τρυφερότητος τούς στίχους της, κνκαιανή-

— — —  ι . — ■  i n . .............................. -

σ/.ουσκ διά του λυρισαου τών άχοστροφών της κκί του εύστκ- 
λοϋς χκρκστ/,ακτός της την Αεσβίκν της κρχκιο'τητος κδελ- 
φην της.

Ή νεωτέρκ τότε φιλολογική κίνησις, ητις ξωηρότερον κκί 
τληρέστερον κντεχροσωχεύετο διά τών φιλολογικών -/¡αερολο- 
γίων του κ. Είρηνκίου Άσωχίου, συγκκτέλεγε την Φωτεινήν 
Οίκονοαίδου αετκξύ τών χολυτιφ-οτέρων σκκχκνέων της, τό 
έν δε αετά τό άλλο χκντκ τά κκτκ κκιρούς έχί της έχοχης 
της δηαοσιευόαενκ χεοιοδικά, έχεζητουν κκί την συνεργκσικν 
της νεκς χοιητρίκς, ητις ούδέχοτε κχεχοιεΐτο.

Βεβκίως, εάν η Φωτεινή Οίκονοαίδου έξη ύχό κλλκς συνθη- 
κκς κκί είς κέντρον κκλλιτεχνικώτεοον τών ’Αθηνών, ηθελεν 
κχοβη εξο/ος κκλλιτεχνικη χροσωχι/.ότης κκί ηθελεν ές ί'σου 
ώς κί διάσηαοι της κρχκιο'τητος χοιητρικι,τιαησει την χκ τρίδκ 
της. "Οχως δηχοτε η νεωτέρκ Ελλάς οφείλει νκ σεανύνετκι 
διά τό τέ/.νον τοϋτο τών ’Αθηνών, τό όχοΐον κί φιοϋσκι ¡αετά 
τόσης στοργής υίοθετησκν κκί τόσον γεννκίως κκί δκψιλώς 
εχροίκισκν.

Δυστυχώς ένοιρίτκτκ ύ χόνος κκί ή οδύνη, ην κχοχνέουν 
χάντκ τά χοιηακτά της, έχηρέκσκν τ η ν  ύγείκν της άτυχους 
χοιητρίκς, κκί έχηλθεν ό θάνκτος, δν έν τ·?ί άχελχισίκ της 
έχεκκλεϊτο διά τών στίχων της :

«Δέν ¡α’ έκφοβίξουν τών νεκρών, ώς χρίν, κί κκτοι/.ίκι, 
Ούδέ χοθώ ώς άλλοτε τόν βίον νά ¡αηκύνω.
Έσβέσθησκν οί χόθοι αου, ούδέν, ούδέν ¡α’ ελκύει.............
Κκί ό θεός κν α’ έλεγε τό σύαχκν σοί δωροϋακι,
Τό σύαχκν, δχερ κκί έαέ κύτην έντός του κλείει—
Θ’ κχηντων ύχεροχηκώς.— Τό δώρόν σου κρνοΰιακι—
Νκί· ούδ’ έκεϊνο ¡λοί άρκεϊ.

Ένωρίτκτκ έν ηλικίκ υ.όλις τρικκοντκ τριών έτών έκλεισε 
τό στόακ έ/.εΐνο, άχό τοϋ όχοίου τόσοι έξηλθον έααουσοι στε- 
νκγριοί, τόσοι έξέρρευσκν χείακρροι χεριχκθών κσιακτων.
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Ποσάχις ύπό τή ΐ σχιαν έζοχιχής ψι.Ιύρας 
Έ ν ω  χρυσονν ό ηΜος έσχόρπΤ,ι τό φώς του,
~Ασμα έτόνηοα φαιόρόν επί εύηχου Λύρχς,
Κ ήσθάνθην ενδοΎ μου παΛαούς, χαράς φεΰ ! νυν άγνωστου I 
Ποσάχις μίΙ,Ιον κΛάττονσα ήδέως έχοιμήθην
Καί ώνειρεύθην θησαυρούς, μυθώδη μ εγ α λ ε ία ..........
άιά  τής φαντασίας μου ποσάχις επίανήθην  
Είς τόπους πΛήρης x a . l l  ,νής, είς μαγιχά πεδία I 
Κ’ ευτυχιών επίστενσα σειράν μαχράν τόν β ίον ,

Ά Ι Ι ά , ήμην παιδίον ! ...........

Όπόσον τότε ευτυχής ό βίος ¡κοο έπερα !
Τοϋ ρύαιος με ειερπε τό χείαρίθ.ον ρεύμα·
Η (χναιέ.ί.Ιο'ΐσα Ή ώς, ή δύυυσα ήμερα 

Χαράς έπΐήρου, ηδονής τό παιδιχόν μου πνεύμα·

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 3——
Πόσον στενούς εν ίχ ίε ιε  τό στήθος πόθους τότε !
Τό δάχρυ μ ’ ητο άγνωστον χαί άγνωστος ό στόνος·
”Ω ! πώς, πώς με σπαράσσετε, φυγοϋσαι copal πρώται,
Α’ ίπ ί τή άναμνήσει σας ποιος με δάχνει πόνος !
Τά πάντα τότε μ ' εθείγον, άείποτ’ έμειδίων,

'Α ΙΙά  ήμην παιδίον

Χείΐη ποτέ δέν ήνοιγον, ποτέ νά βίασρνμήσω·
Πρός τόν θ ιό ν  άπέδιδον εύγνώμονα Ια τρ ε ία ν  
Ευδαίμων η μην χ ήθεΐον έπί μακρόν νά ζήσω, 
Έτρο'μαζον την χρύαν γην, του τάφον την σχοτίαν.
ΤΙ Ιέγω ! μή έσχέιρθην χάν πώς μ έ ΐ ΐω  ν ’ άποθάνω j
”Η διατί ή^ώτησα έρρίφθην εδώ χάτω ; ..........
Hs ός ουρανόν δέτ εστρεφον ποτέ τό (1 μ μ α άνω,
Mol ή το άρχετή ή γή, ίνα  όνείρους π ΐά τ τω  . . . .  
Ουδέποτε έπύθησα, εζήτητά τι π ίε ΐο ν ,

Ά  Ι.Ιά ήμην πα ιδ ίο ν ! . . . .

Ω ή.Ιιχία άφροντις, σ’ αναζητώ ματαίως·
Τωρα θρασείς τό στήθός μ»υ πόθους, θρασείς έγχ ίε ίε ΐ’ 
Εντός βυθίζω τ ουρανού τό β ΐέμμα  τού εύρέος,
Καί νά μαντεύσω προσπαθώ τό μυστικόν πού χ Ιε ίε ι! . , . 
Το μυσηκόν I ά ΐ  (οίμονον !  παντού οιγτι βαθεΐα  
Τόν Ιόγον μάτην έρωτώ τής έπί γής ζωής μας·
Μένει βωβός ό ουρανός, χαί μόνον φωνή μία
Από τών τάφων μοί φω νεΐ— θά χοιμηθής εγγύς μας ! —
Και χ ία ίω , χ ίαιω· τ ’ άρμα, μου έστείρευσε δαχρνον,

’//vd¡ ώθη τό παιδίον ! ..........

Τωρα φριχται τά χεί.Ιη μου έκφεύγονν β./ασφημίαι·
Προς τόν Θεόν συχνόται α χατάρας άπευθυνω.
Αέν μ έχφοβίζουν τών νεκρών, ώ; πριν αί χατοιχίαι,
Ούδέ ,τοθω ώς αΑ.Ιοιε, τόν βιον νά μηκύνω !

ΙίΈοβέαθησαν οί ποθοι μου, ούδεν, ούδέν μ ’ έ ίχ νε ι . . . .  
Καί ο θεός αν μ ε.Ιεγε — τό σύμπαν σοί δωροϋμαι,
Τό σύμπαν οπερ χαί έμέ αυτήν έντός του χ Ιε ίε ι— 
θ άπηντων ύπεροπτιχώς — re δώρόν σου άρνυΰμαι —
Ναι ούδ έχεϊνο μοί άρκεϊ· τό πάν εΰρίσχω χρύον.

Αέν είμαι φεΰ ! πα:.δίον ! . . . ί

Η κ. ΣΑΠΦΩ ΛΕΟΝΤΙΑΣ  

Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Υ  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Β'.
Ουχ ηττον ώς χρός την σωακτικην ίκκνότητκ της γυνκικός 

ει5 ιό εργκξεσθκι τά κνδρικά έργα κκί τά βκρύτκτκ έτι, έ- 
Χ°,“·=·ν χκρκδειγιακτκ κκί τάς γυνκΐκκς τών χωρίων. Γνο/στόν 
ε νε οτι κυτκι ικετά τών κνδρών κκί σκάχτουσι κκί σχείρουσι 
ύ**1 Ρι °̂υσι κκί φυτεύουσι κκί ξυλοτοαοϋσι κκί χάντκ τά 
γβωργι*,  ̂ ~κ ούκ ολίγον βκρεκ, αετέρχοντκι. Εί'ς τινκς αά- 
; ι,το£ νήσους, οχου ό βίος τών κνδρών είνκι νκυτικός, κί γυ- 
.̂ναϊκες εργκζοντκι νυχθηαερόν τά βκρύτκτκ τών έργων, ένω οί

κνδρες έχκνερχόαενοι έκ της νκυτιλίκς των, κνκχκύοντκι διη- 
¡αερευοντες έν τοΐς κκφείοις. Ά λλ ’ έν τούτοις, είς χωρίκ, οχου 
άκοαη ό άταός δέν ¡αετέφερε τόν λεγόαενον χολιτισαόν, ό βίος 
ό οίκικκός είνκι κ/.όαη κχλοϋς κκί κφελής κκί οίονεί έτι Άδκ- 
αικΐος, κκί τά τέκνκ κυτών συγκοαίξουσι αεθ’ έκυτών κί έρ- 
γκτικκί έκεΐνκι γυνκΐ/.ες κκί έκεΐ έν τοΐς άγροΐς είς τό ΰχκι- 
θρον κκί χκρά την ρίξκν σκιερού δένδρου κκί χηγης κκλλιρρόου 
κνκτρεφουσιν κύτά κκί χρός τόν κγροτικόν βίον τά συνειθί- 
ζουσιν.’Αλλ’ έν τκΐς χόλεσιν, οχου ό βίος είνε χολύχλοκος κκί 
χολυσύνθετος χαί η κνκτροφή κκί χκιδκγώγησις τών χκίδων 
της αητρικης δεΐτκι άαέσου έχιαελείκς κκί έχιβλέψεως κκί τά 
της γυνκικός έν τω ο”κω έργκ είνεχοικιλώτερκ κκί χολυχλη- 
θεστερκ, η έ/.τός κύτοϋ διηριέρευσις κκί εργατική δρκσις της 
γυνκικός, έστω κκί κκθ’ ώρκς τκ/.τικάς, είνε ούχί τόσον έχω- 
φελης διά τον οίκον κκί την χκιδοτροφίκν. Έν τγ χεριστκσει 
τκύτγ η χρέχει ΐ'σως νκ χρκγακτοοθγ κκτά τινκ τουλάχιστον 
σηαεΐκ η ιδανική χολιτείκ τοϋ Πλάτωνος, δχερ τών αδυνά
των, ή ή γυνή αετερχοαένη τόν έχκγγελακτικόν βίον χρέχει νά 
κχοτκχθγ του οικογενειακού κκί τοϋ αητρι/.οϋ αάλιστκ,ή ύχο- 
δυθεϊσκ κκί τόν κγώνκ τοϋτον, ανάγκη ή ευθύς ν’ κχόσχτ) τοϋ 
έχκγγελακτικοϋ στκ δίου, ή νά αή έχν) τέκνκ, ή εύαοιρήσκσκ 
τέκνων, κν ¡αέν τό έχάγγελακ, δχερ έξελέξκτο, είνκι έκ τών 
σχουδκίων κκί αάλκ χροσοδοφόρων, ανάγκη είς ξένους χκι- 
δκγωγούς κκί ξένους οίκονόαους νά χκρκδίδ'/) δλκ κκί τέκνκ 
κκί οίκον, δχερ τκνϋν δυστυχώς κκί κνευ της έχκγγελιακτι- 
κης θέσεως της γυνκικός γίγνετκι κκί δχερ ώσκύτως είς τκ άαή- 
τορκ έκεΐνκ τέκνκ οδυνηρόν κκί είς τόν οί/.ον έχιξήαιον ¡αέ 
ολην τήν χιστήν δικ/.υβέρνησιν τών ξένων, αγαθών κκί ειλι
κρινών εύρεθέντων. ”Αν δέ έκ τοϋ έχκγγέλακτος όλίγιστκ τά 
χοριζόαενκ, ώς κκί είς τάς έργάτιδκς τοϋ λκοϋ συμβαίνει, 
τότε αχό τής χρωίκς δέον νά κλείητκι ή θύρκ,^ώς γίνεται κκί 
χκρ’ ή(αιν κκί κλλκχοϋ τοϋ άνευ οίκοδεσχοίνης έκείνου οίκί- 
σκου κκί τά τέκνκ άχό τής βρεφικής ήλικίκς νά χκρκδΐδωντκι 
είς κσυλον τών άαητόρων ¡ακλλλον είχεΐν,ή μητρικόν σχολεΐον, 
τό κοινώς νηχικγωγεΐον, δχερ κκί διά τοϋτο κατέστη χκντκ- 
χαϋ άνκγκκιότκτον κκί έτι θά κκτκστή, δσω ακλλον ή μή- 
τηρ έχιδοθή είς τό στάδιον τοϋ έ/.τός τοϋ οί'κου έργάζεσθκι· 
έκεΐ δέ ύχό τά βλέμματα ξένης γυνκικός ν’ άνκτρεφωντκι 
κκί νά νηχικγωγώντκι, μόλις κκτά τό διάστηακ τής νυκτός 
άξιούμενα νά θερμκνθώσιν είς τάς άγκάλκς τής φυσικής των 
μητρός. Διά τκϋτκ μεγίστη ή ευτυχία εις κύτά, δτκν ή νη- 
χιαγωγός ή θετή, ούτως είχεΐν, κύτών μήτηρ κύτη, έχν) δσον 
δει τό μέγκ κκί χρώτιστον τής νηχιαγωγοΰ χροτέρημκ,δχερ 
είνκι ή εγκάρδιος κκί αληθής μητρική άγάχη χρός τά χκιδίκ 
κκί ή μετά φόβου Θεοϋ κκί ίερκς κύτκχκρνήσεως χρός τό εύ· 
γενέστκτον έργον της κφοσίωσις. ’Άλλοις αί νεκρκί έκεΐνκι ύ- 
χάρξεις, κί μή άξιωθεΐσκί τίνος νηχικγωγοϋ μητρός, κχόλ- 
λυντκι χάοιν τοϋ έκ τής μητρός βιοχοοισμοΰ, κκί τής είς τά 
έκτος τοϋ οί'κου δράσεως κύτής Ούχ ήττον δέ κκί ή φοίτησις 
κκί διατριβή τών χκίδων έν τώ σχολείω κκί τω γυμνκσίω, 
ακόμη, δέον νά τυγχάνη χκιδκγωγικωτάτης μερίμνης κκί 
χάσης τής ήθομορφωτικής έχιμελείκς διά τήν έν τω οί'/.ω έκ- 
τέλεσιν τής μητρικής έχιβλέψεως· διότι ούτως ή σχολή θά άν- 
τικκτκστήσγ όλοκλήρως τόν οίκον. Άφοϋ κχοδεικνύεται διά 
τούς ανωτέρω έκτεθέντκς λόγους, αναγκαία ή έ/.τός κύτοϋ διη-
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νεκ,νις ή καί κατά διαλείμματα διατριβή και εις το έργκζε- 
σθαι άπασχόλησις τής γυναίκας.-—Λια ταύτα προστιθημι,οτι 
φρονώ ή των σχολείων καί των γυμνασίων ακόμη διευθυνσις 
καί διδασκαλία νά άνατίθηται εις γυναίκας, ώς έπι το πολυ 
καλώς πεπαιδευμένας καί πεπαιδαγωγημένας- διότι προς το 
της παιδαγωγήσεως καί μορφώσεως έργον άπεδειχθησαν αι 
γυναίκες καταλληλότατα'.· ώς έκ τούτου ανάγκη να ληφθή 
σπουδαία φροντίς περί της τελείας παιδεύσεως καί υ.ορφώσεως

ψυχάς. Ένεκα τούτου δυστυχώς υμέναιοι,πολυπληθείς απελη- 
γον εις διαζύγια.

Ή γλώσσα ηκολούθησε την πρόοδον του πολιτισμού καί 
¿κέρδισε την λεπτότητα καί κομψότητα. Ούτως η στροφή των 
οκτώ στίχων μέ διαφόρους ομοιοκαταληξίας, παρεχωρησε την 
θέσιν της εις τά ομοιοκατάληκτα τετράστιχα των παλαιών 
ωδών. Τά αισθήματα κατέστησαν λεπτότερα, η άναλυσις οςυ- 
τέ α, άλλα δεν ¿κέρδισε τίποτε η ποιησις ως προς την ακρί
βειαν καί τόν χρωματισμόν.

Δύναταί τις νά συγκρίνη την πορείαν τών ποιημάτων του-
της γυναικός, ώς είπον καί έν τοϊς έμπροσθεν

Ταύτα πεοί του β'. μέρους δηλ. του πολυθρύλητου γυνα  ̂ , , , ,
, γ , ' , ί 1 : ν , ' ; '■> „,',τηΓί των ποός δυσήνιον ζώον, οπερ ότέ μεν σταματα επι τώνκείου ζητηαατος και συγγνωτε μοι οια την τόσην ε.. αυτου ι , . . > , ι , ;

' ι f  ̂ \ ι γ I · < > ι »Λ | ι ~ - -   · -β?. ... — ̂  . <· ~· ι*'· νι ιιν Λ Λ*·/ /Λ Ο'/ Λ */1
παρέκβασίν μου από του κυρίου θέματος, προς ο ομως όεν ει- I \ ' 
ναι άσχετα τά ρηθέντα.

Έν Κων]πόλει Σαπφώ Κ. Αεοντιάς

Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΑΙΜΑ
ΣΤ'.

Έν καί μόνον ποίημα ύπερέβη πάντα τά άλλα διακρινό- 
μενον διά την ηρωικήν αυστηρότητα, του. Ή ιδέα του είναι 
μεγάλη καί ώραία. Ή παράδοσις λέγει περί αύτοΰ του ύπό

ν τών εμπρόσθιων ποδών καί άρνεΐται νά προχωρησν] 
ότέ δε τρέχει καλπάζον καί ρίπτει τον άναβατην επι του 
φράκτου· Ό έποποιός όμ.οιάζει πρός μαθητην, δστις ενα μ.ο- 
νον έχει φόβον, νά φθάσγ ταχέως, καίτΟί κατ’ ανάγκην 
βοαδύνει σκοντάπτων εις έκαστον κώλυμα της όδοΟ : είναι
περιπλοκαί συμβάντων άλληλενδετων, (·.>: δεσμίδες εμπερδευ- 
μέναι πέριξ της κυρίας πράξεως· είναι μακοαί διηγήσεις έ'νθα 
διαλάμπει η πρόληψις του ποιητού- σκέψεις ειλημμένα', έκ της 
Τέχνης τοΰ άγαπαν του ’Οβιδίου, καί γεγραμμεναι ε;ς την 
διεφθαρμένην τότε έν χρησει γλώσσαν τού έ'ρωτος. Σήμειω- 
τέον δέ οτι καί εις σύνθεσιν αριστουργημάτων είχε νά προσ-

τόν τίτλον «"Αγιος Γραάλ» δημοσιευθέντος, ότι ύπάρχει εις 7-ρούση τις εις έκάστην λέξιν εις την άντίθεσιν της γλωσ- 
άγνωστον τόπον δοχεϊον άνεκτίμητον, ούτινος η κατοχή αυτή I σν)ς χυδαίας και νεας, και την ύι αύ.ών διατυ,.ο) .ι/ jzp jj, 
καθ’ έαυτήν αξίζει δλους τούς θησαυρούς καί τά καλά της σκέψεως. ’Αναπαραστήσατε έν τη φαντασία παιδίον φαινο- 
γης. Είναι το δοχεϊον εκείνο έν ω ό ’Ιωσήφ ό Άριμαθαίας, μένον πνευματώδες καί ζητούν λέξεις έν ηλικία καθ’ ην τα 
κατά την στιγμήν του 'Αγίου Πάθους, έθεσε' το Τίμιον Αίμα άλλα παιδία παίζουν. Λεν ύπάρχει σημεΐον παρακμής μάλλον 
του Χριστού. Εις τόν ευτυχή κάτοχον τού θησαυρού τούτου ό I λυπηρόν η εκείνο τό της πρωίμου όξυτητος. 
θεός ύπεσχέθη ό'λα τά έπίγεια καί έπουράνια άγαθά: αιώνιον Ή  φεουδαλική κοινωνία πράγματι, συσταθεϊσα διά τού 
νεότητα, δύναμιν, εύκλειαν καί άπόλαυσιν τού παραδείσου, πολέμου καί μη ζώσα η διά τόν πόλεμον, ήρχισε νά παρεκ- 
Ά λ λ ’ η κατάκτησις είναι δύσκολος, πρώτον φρουρεϊται ύπό *λίν? όταν ό πόλεμος έπαυσε νά είναι ό όρος της ζωής τών
στρατιάς φυλάκων (ιπποτών μοναχικού τάγματος), οίτινες ά- λαών. Φαίνεται οτι ό πολιτισμός ύπηρξε δι’ αυτήν βλαβερός
γρυπνοΰν νυχθημερόν μετά ζηλοτύπου οιοντίδος. Έπειτα διά καί οτι έχασε τάς δυνάμεις της, άπολέσασα την βαρβαρύτητά 
νά τό λάβη τις' εις την κατοχήν του,' διά νά τό έδη μόνον, της- Τά μυθιστορήματα της Στρογγυλής Τραπέζης έπεδειξαν
πρέπει νά έχη διαγάγει βίον καθαρόν,άμεμπτον, άκηλίδωτον τά πρώτα συμπτώματα της ταπεινώσεώς της, Λεν άνευρίσκει
καί πάσης επιθυμίας άπηλλαγμένον. Πολλοί ίππόται ριψοκιν- δέ τις εις τά τελευταία ταύτα έργα η καταφανή φοράν άνε- 
δυνεύουν, άλλ’ ή όδός είναι μακρά, ή σάρξ ασθενής, καί αί έπι- | πανορθωτου παρακμής, 
θυμίαι συχναί· πάντες αποθνήσκουν ποίν φθάσουν, έξαιοέσει 
ενός, τού P e r c e v a l  d e  G a l o i s ,  τού καί ήρωος τού ποιήματος.
Τό πλήρες μυστικισμοΰ έργον τούτο, ένθα θριαμβεύει χριστια 
νικός ασκητισμός, είναι προφανώς καρπός τής κληρικης διδα
σκαλίας.

Δεν δύναταί τις νά εί'πη τό αυτό καί διά τά λοιπά ποιη 
ματα τού νέου τούτου κύκλου, άτινα είναι κοιναί έμπνεύσεις

(Έκ του Γαλλικού) Β α σ ι λ ι κ ή  Κ .  Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ
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Β'.
Την ηλικίαν τού καραγκιόζη διαδέχεται η ηλικία της κου 

έχουσαι πάσαι τό αυτό θέμα, την δόξαν τού έρωτος, θεωρού- I κλας. Τί είναι ή κούκλα; Ούτε πράγμα, ούτε παιγνιον. Ει- 
υενου ώς η κινητήριος δύναυ.ις τών μεγάλων αρετών καί η πηγή I ναι πρόσωπον. Τό παιδίον τού παιδιού. Τούτο δια της φαντα-προσωποι

σίας τη δανείζει την ζωήν, την κίνησιν, τήν ένέργειαν. Την
μένου ώς ή κινητήριος όυναμις 
παντός ηρωισμού.

Κυρία τις δέν δύναταί νά έκλέξη ώς ιππότην της ή τόν I διοικεί, ώς έκεΐνο διοικεϊται ύπό τών γονέων του, τήν τιμωρεί, 
άξιώτερον καί τόν ίκανώτερον. Ό ιππότης πρέπει τά πάντα I τήν αμείβει, τήν έναγκαλίζεται, τήν περιφρονεΐ ή τήν φυλα- 
νά θυσιάζη διά ν’ άξΐ'ύται της επιδοκιμασίας της φίλης του. I κίζει, έφόσον ή κούκλα φέρεται καλώς ή κακώς.Τήν ευπειθειαν 

Ή ιδέα αύτη είνε αληθώς ώραία, άλλ’ οί θεσμοί τού με- I εις ήν ύπόκειται, έπιβάλλει εις αυτήν· διαμοιράζεται μετ αυ- 
σαίωνος δέν άνταπεκρίνοντο δυστυχώς. Ό φεουδαλικός γάμος I της τήν αγωγήν, ήν λαμβάνει. Ούδέν καλλιτερον τών μαθη- 
ήτο δεσμός άπορρέων έκ τής πολιτικής καί τού συμφέροντος, I μάτων τούτων, τής ιδέας τοϋ καλού και του κακού. Ουό.ν 
σκοπόν δ’ είχε τόν σύνδεσμον τών μεγάλων οικογενειών καί τήν I ούσιωδέστερον καί άναπτύσσον την ηθικήν συνειδησιν τού παι- 

ονομάτων "ΙΙνωνε τά τιμάρια καί όχι τάς | δίου. Είναι τό ήμισύ τής ανατροφής τής μικράς κόρης ή θελ-ηαιωνισιν των
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κτική αυτή κωμωδία τής παιζομένης ύπ’ αυτής μητρότητος. 1 
Ιδού τό φιλοσοφικόν νόημα τής πλαγγόνας.

Ούτως θά καταστήση εύκολωτέραν τήν εκουσίαν εμπνευ- 
σιν τού παιδιού,ο,τι θά δώσγ περισσοτέραν βάσιν εις την αγα
θήν καί τήν μητρικήν άφοσίωσι, καθιστάμενης τής κούκλας 
αληθούς προσώπου, πάντα ταύτα άποτελοΰσι πρόοδον.

Έφεϋοον ίίιάζοντα μηχανισμόν εις τάς κούκλας, έπιτρε- 
ποντα εις αύτάς νά ομιλούν. Δέν προσδίδω μεγάλην άςιαν εις 
τούτο. Τό παιδίον έπιφορτίζεται νά κάμ.νν] τήν κούκλαν, να 
όμιλή κάλλιαν όλων τών μηχανισμών τού κόσμου. Ά λλ ’ ο,τι 
θά μέ ή'ρεσκε θά ήτο νά βλέπω εις τάς κούκλας σώμα ολιγώ- 
τερον παχύ καί σκληρόν. Θά έχρεώστουν χάριν εις αύτάς, εάν 
κατεσκευάζοντο καθ’ όλους τούς κανόνας τής έπιστημης, και 
εάν κατεϊχον αρθρώσεις, ούτως είπεϊν, ,έπιτρεπούσας εις αύτας 
νά κινώνται, νά κάθηνται, νά έγείρωνται, νά γονυπετούν καλ
λίτερου ή σεις καί έγω.

Ά λλ’ όλα ταύτα καί άν γείνουν θά είναι ύλικαί μόνον πρόο
δοι. ΙΙα ρατηρούσά τις αύτάς δεν βλέπει άλλο ή βελούδα, με- 
ταξαν καί άτλάζιον, κοσμήματα, δαντέλλας καί ταινίας. 
"Ολαι είναι τού συρμού- οχι παοελθόντος συρ/.ού αλλά τού ση
μερινού. Τί 7,έγω ; προηγούνται τού συρμ.ού τών αληθών, γυ
ναικών είκοσι τέσσαρας ώρας. Δοκιμάζουν έπ’ αυτών τόν συρ
μών τής αύ'οιον.

Πιστεύετε λοιπόν, ότι αί μ.ικραί κόραι τού XIX αίώνος 
έχουν απόλυτον ανάγκην από τής τρεφερωτέρας ηλικίας να 
τάς διδάξη ή κούκλα των πώς νά ποζάρουν ένωπιον τής κοι
νωνίας ; Πιστεύετε ότι τά κλειστά αυτά χείλη, τά έκπεπληγ- 
μένα ό'μματα, τά ένδύματα έν μεγάλη] στολή, διδάσκουν εις 
τό παιδίον τό φυσικόν καί τήν απλότητα ; Πιστεύετε, οτι τά 
ό'ντα ταύτα, έχοντα τό ύφος καί τήν τουαλέτταν τών επισκέ
ψεων ή τού χορού, πιστεύετε κυρίαι μου, ότι θά έμ.πνεύσουν εις 
τήν μικράν κόρην σας τό αί'σθημα τής οικογενειακής ζωής, 
καί τάς φροντίδας τής οίκοκυρωσύνης ; Καί μ.ετ’ αυτών βλεπει 
τις καί τά οίκήματά των διότι βεβαίους πρεπει νά κατοική
σουν κάπου αί κυρίαι αύται : δαμασκηνά παραπετάσματα, 
τάπητας τουρκικούς, δαντέλλας, κλίνας μεγαλοπρεπείς καί 
ολα ταύτα δία μίαν κούκλαν !

’Ιδού, διατί μόνον τήν ηθικήν πρόοδον τών παιγνίων θά έπε 
θυμουν νά έβλεπα υπέρ τήν υλικήν, διότι αύτη συμ,φερει μάλ
λον εις τήν αγωγήν τών μικρών. Άναμφιβόλως πρεπει νά υ
πάρχουν παίγνια, καθαρώς διασκεδαστικά, καί καθαρώς καλ
λιτεχνικά διά τήν άσκησιν τού σώμ,ατος καί τήν πνευματι
κήν ανάπτυξή. ’Άς πολλαπλασιασθούν όσον τό δυνατόν τά 
παίγνια τής φύσεως ταύτης, άν καί προτιμ,ότερον θά ήτο νά 
εφεύρουν άλλα, έν οίς ή ιστορία, ή γεωγραφία, ή ζωγραφική, 
ή αρχιτεκτονική καί αί έν χρήσει έπιστήμαι νά κατέχουν τήν 
πρωτην θέσιν. Ά λλά πρός Θεού ! άς περιορίσουν όλα τά τυ
χαία παίγνια! ’Άς άπομακρύνουν έκ τών οφθαλμών τού παι
διού ολα τά αντικείμενα, άτινα καταστρέφουν παρ’ αύτώ τήν 
ιδέαν τού καλού.’Άς μ.ή άφίνουν εις χεϊράς του ανωφελή παί- 
γνια μηδεμίαν επιρροήν έχοντα έπί τής άναπτύξεως τού τε 
σώματος καί τού πνεύμ.ατος. ’Ολιγοστεύσατε τά πολυτελή, 
τκ γελοία, τά κακήν έπιοοοήν έξασκούντα έπί τού παιδός παί. 
γνια· τό παιδίον πρέπει νά διασκεδάζη διά τών παιγνίων του. 
πο παν χάνεται, εάν τό κέρδος αυτών είναι ή ματαιότης. Τά

τών παιδιών παίγνια δέν πρέπει νά προξενούν ή εύχαρίστησιν, 
καί όχι νά δίδουν μαθήματα προκαλούντα πάθη καί έξεγεί- 
ροντα κακά ένστικτα.

Διά νά έκπληρωθή ό μετασχηματισμός ούτος εις τά παιδικά 
παίγνια δέν έπικαλοΰμ.αι τήν συνδρομήν τών δύο ένδιαφερου,ε- 
νων μερών : τού παιδιού καί τού έμπορου. Ό εις θελει ν’ α- 
γοράστ] καί ό άλλος νά πωλήση. Τί ενδιαφέρει αυτούς διά τά 
λοιπά ; Έπικαλοΰμ.αι οθεν τά καλά αισθήματα τών μητέρων. 
Εις αύτάς απόκειται νά μ.εταβάλουν τήν φύσιν τών πραγμά
των. "07,αι καί όλοι θά κερδίζουν ούτω. Καί τίς οίδε, μήπως 
καί αύται οδηγούσα'., τά τέκνα των εις τήν απλότητα, έπα- 
νηρχοντο εις αυτήν ;

(Έ κ  του Γαλλικού) Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ιά ΰ ο υ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δέν ήδυνήθημ.εν βεβαίως νά παρακολουθήσωμ.εν όλην τήν 

σειράν τών διεξαγόμενων ·κατ’ αύτάς έξετάσεων τών ιδιωτικών 
άνωτέρων Παρθεναγωγείων τής πόλεώς μ,ας, άλλ’οΰτε, ¿>ς άλ
λοτε έν σειρά άρθρων άνεπτύξαμεν καίτοι θεωροΰμεν τάς έξε- 
τάσεις ώς τόν ασφαλή γνώμονα τής προόδου τών μαθητριών.

Ά λλ ’ έν τούτοις, έάν κατ’ ούδέν άλλο αί έξετάσεις δέν 
είναι συντελεστικαί, είναι βεβαίως κατά τούτο, ότι δημοσία 
έκτίθεται ό τρόπος τής διδασκαλίας καί αί έν χρήσει μέθοδοι, 
άς έ'καστον σχολεΐον έφαρμόζει πρός έκπαίδευσιν τών έν αύτώ 
διαμορφουμ.ένων μ.αθητριών.

Έχομεν δέ τούτο τό εύχ κριστον νά σημειώσωμεν, ότι καί 
τά τέσσαρα ανώτερα Παρθεναγωγεία, τό τε άρχαιότατον τής 
κ. Χίλλ, ώς καί τά μεταγενέστερα αύτοΰ, τό τής δος Ασπα
σίας Σκοοδέλη, τό Πρότυπον καί τό νεοότατον πάντων τών 
κ. κ. Πρινάρη καί Φουντουκλή, τόν αύτόν εύγενή άμιλλώνται 
άγώνα τής προόδου διά τής εισαγωγής τών τελείως νεωτέρων 
συστημάτων καί τής έκλογής προσωπικού νεου, σφριγώντας 
εις πρόοδον καί διακρινομ.ένου εις τήν διά τών νεωτέρων μεθό
δων τής συγκριτικής, ούτως είπεϊν, διδασκαλίας έπίδοσιν 
αύτού.

Ούτω ενώ τό νηπιαγωγεϊον τών κ. κ. ΙΊρινάρη καί Φουν
τουκλή αμιγές καί γνήσιον τό Φρεβολιανόν σύστημα είσηγαγε 
καί διά παιγνίων διδακτικών τά νήπια ποιούνται τά πρώτα 
ασφαλή καί στερεά βήματα αύτών έν τώ σχολείω,αί προπαι- 
δευτικαί τάξεις τού Σχολείου Χίλλ — έν τώ όποίω πνέει άνε- 
μ.ος εύεργετικών νεωτερισμών από τής προσλήψεως ώς συνδιευ- 
θυντρίας τής κ. 'Τπατίας Στάμα—· καταπλήττουν διά τό 
εύμέθοδον τής κατά τό αύτό σύστημα πρακτικής καί συγκεκρι
μένης διδασκαλίας τής άναπτυχθείσης έν αύταϊς κατά τό έτος 
τούτο προόδου.

Τό Πρότυπον συνεχίζει τό λαμπρόν τούτο σύστημ.α καί 
μέχρι τών τάξεων τού Διδασκαλείου έτι, ώς άλλως καί τά 
πρό αύτού μ.νημονευθέντα, έν οίς δέον νά συμ.περιλ.ηφθή καί 
το Ιΐαοθεναγωγεΐον Σκορδέλη. Καί ούτω πάντα έν συνεκτική 
σειρά καταργήσαντα τούς σχολαστικισμ.ούς καί τάς γελοίας 
τών μ,ηχανικών αποστηθίσεων καί άφγρημένων θεωριών μεθό
δους βαίνουσι τήν πρακτικήν οδόν τής προόδου μετά παρη- 
γόρου καί πολ.λάς περί τής έν γένει άναρθωτικής μορφώσεως 
έλπίδας έμπνεούσης πορείας των.

"Ο, τι ιδία έχωμεν νά έξάρωμεν διά τήν έν γένει άνωτέραν
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ιδιωτικήν τ-ής πρωτευούτνις τικίδευσιν, είναι *ή ά~ό κοινού ρ.ετά 
τ*?ίς ττνευαατικ.·ής άνατττύξεως έττιδιωκον.ενν) *ήθιχτ) τοιζυτ'Λ 
διά τη; ¡χουτικης καί καλλιτεχνική; έν γένει ¡αορφώτεως, και 
η σωματική διά της τυττην-κτικης είτζγωγης της γυμναστι
κής εις πάσας τάς τάξεις, της γυμναστικής με αλτήρας και
κορόνας και μ.ε δλα τά οργανικά εφόδια, δι’ ύν οι μυς έντει-

\ * ~ \ » νονται και το γυναικεΐον σωμα —ροσκτα την τόσην ..ροτ-
δίδουσαν εις αυτό χάριν, εύκαμψίαν και ελαστικότητα.

Χοροί ελληνικοί, ώς ό έν τώ παρθεναγωγείο) της δος Σκορ- 
δέλη είσαγθείς, κωμωδίαι έλληνικαί, ώ; η έν τω Παρθενα
γωγείο) των δων ΙΤρινάρη καί Φουντουκλη, κωμ.ωδιαι γαλλι- 
καί καί άγγλικαί ώς αι έν τω Παρθεναγωγείο Χίλλ, μ.ελο- 
δοααάτια ώ; τά του Προτύπου, είναι τόσοι τρόποι δι’ ών αι 
μαθητριαι καί εις την ιδίαν καί εις τάς ξενζς γλώσσας ασκούν
ται καί ενώπιον του ν.οινοϋ έξοικειούνται νά λαλούν καί συμ.- 
πεοιφέρωνται κοσμίως καί μετά θάρρους. Όλα αυτά έλευθερό- 
νουν ολίγον τά παιδιά από τον επαχθή πάντοτε ζυγόν των 
γραμμ,άτων καί προσδίδουν εις τό σγολεΐον την γελαστήν 
εκείνην οψιν, ην έπί αιώνας ολου: έγρωμ.άτιζε, μ.αυρην καί
άπαισίαν, τό σχολαστικόν του παρελθόντος σύστημα.

Οί γονείς καί σύμ.πασα η κοινωνία μας οφείλει βεβαίως χά 
ριτας πολλά; ποός τάς διευθυντρίας των Παοθεναγωγείο)ν 
τούτιον καί άνακαινιστρίας της γυναικείας παιδεύσεο);, παρ’ 
ών θέλει διαμορφωθη νέα γενεά πολύ άκυ.αιοτέρα τόν νουν 
καί ϊσγυροτέρα τό πνεΟυ.α από ολας τάς άρ/αιοτέρας αυτής.

ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ
I.

Κατά την μρυσίζουσαν δύσιν του -ήλιου τό παν ακτινοβο
λεί εις την ορεινήν Βρεττάνην, τό παν ευωδιά. Έκεΐ κάτω 
εις τά μικρά χωρία τά κεκαλυμμένα με ομίχλην, άκουουν νά

σημαίνη βραδέως ό εσπερινός. Έπί της απόκρημνου ακτής, ό 
κώδων του ταπεινού παρεκκλησίου της Παναγίας της Καλής 
—Βοήθειας κινείται ηρέμ.α. Τά εύηχα κύματα διασκεδάζον
ται άνά τήν φαεινήν θαλασσαν, οπου τά λευκά ιστία πρός 
στιγμήν αφανίζονται έντός μιας χρυσιζούσης άκτΐνος. Τά ιστία 
υπενθυμίζουν τούς άπόντας ναύτας. ’Αναπολούν, άρά γε οί 
ναϋται εις τον νούν τόν γλυκόν έσπερινόν της βρεττανικης χώ
ρας, τάς γυναίκας μέ τάς λεύκάς καλύπτρας, αΐτινες πηγαί
νουν νά προσευχηθούν διά τήν επιστροφήν των ;

Ή λεπτοφυής νεανις,ήτις διέρχεται τήν πετρώδη ατραπόν, 
ρίπτει μετά στεναγμού τόν κλώνον της έρείκης, οπου έκράτει, 
έντός τών λεπτών δακτύλων της. Οί οφθαλμοί της άναδίδουν 
τήν λάμψιν φύσεως ολίγον κοινωνικής, άλλ’ ενθέρμου. Ή Μα
ρία Λέ Μαί πηγαίνει νά προσευχηθγ εις τό παρεκκλησιον. 
Τό ίστιοφόρον, τό όποιον θά έπαναφέρη έκ μακροϋ ταζειδίου 
τόν Πέτρον Κερδίκ, τόν μνηστηρά της, δεν έφάνη είσέτι εις 
τόν ορίζοντα. Καθ’ ημέρα« ό γραμματοκομιστής μέ τήν ξυ- 
λίνην κνήμην διέρχεται του ΙΙλουανέκ, αλλά λησμ,ονεϊ τήν 
Μαρίαν. "Ω ! μίαν μ.όνην έπιστολήν του Πέτρου ! μίαν έξ 
αυτών τών έπιστολών τών ναυτών, αΐτινες λέγουσιν : «Είμαι 
καλά, σκέπτομαι σέ», μ.ετ’ έκφράσεων αφελών καί τρυφερών, 
καί ή Μαρία θά εύλογήσν) τόν γηραιόν γραμ-ματοκομιστην, 
καί ή Μαρία θα χύση δάκρυα χαρας καί εύγνωμ.οσύνης. . .

Ή νέα κόρη ώθεΐ τήν σκωληκόβρωτον θύραν του παρεκκλη
σίου. Ή μελαγχολική σιγή της έκκλησίας, τό άσυλον τούτο 
τών πονούντων, τίθεται αίφνης ώς βάλσαυ.ον έπί της περιω- 
ρισμ.ένης καρδίας της. Η Μαρία γονυπετεΐ διά νά προσευχηθεί 
έν τώ ίεοώ τούτω τόπω, όπου εξατμίζεται ώς άρο)μ.α προσ
ευχών.

Ή λάυ.ψις του ήλίου, διά μ,έσου τών ύέλων, θωπεύει την 
μέλαιναν κόμην της, τήν λευκήν της καλύπτραν καί αύτους 
ετι τούς όοθαλαούς της. οΐτινες, φαίνονται ζωογονούμενοι. Αι

H E N R I  G R E V I L L E

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
—  Μ ήτερ , είπεν δεν είνα ι '/ήρα ώ ς  ύ ρ ε ΐς , δέν ήγάπα τόν φ ίλον μου, ώ ς  ή- 

γάπησες τόν πατέρα ιου.
— Κάνεις δέν δύναται ν ’ άναγνώ ιη  τέ.ν καρδίαν ριάς γυναικός, ήτις βλέ

πει θνήοκοντα τόν άνδρα, δν ώρκίσθη ν ’ άγατ.α. ΙΙρέπει νά είσαι γυνή δια νά 
έννοήστ,ς μερικά πράγματα.

’Έ κ λ ιν ε ν  εκείνος ττ,ν κεφαλήν, συγκ ινηθείς, ά λ λ ’ δ χ ι και ήττημένος.
—  Ή ξεύρ ε ις , τ ί  εσκέφθη ή γυνή αυτη , ήξεύρεις τ ί υπέιοερε ; δέν εννοείς εάν 

τόν ή γάπα  πό-τον υπέφερε καί εάν τουναντίον πάσας επ ιπλήξεις δέν κάμνει δι’ 
Ια υτή ν . Δ ιότι δέν τόν ήγάπτ,σεν αρκετά όπως τόν ποοφυλάξη διά του ερωτος 
της διά τό κακόν όπερ οί άλλο ι θά τω  ¿προξενούν είπ εν ή μήτηο μετά αοβα- 
οάς Ιπ ισημότητος, πίστευσόν με ή γυνή αϋτη είνα ι αξιολύπητος.

—  Ε κ ε ίνο ς  έσ ιώ πα . ‘Η μήτηρ του τόν παρετήρει χω ρ ίς νά τόν βλέπη . 
^Έφθασαν εις τήν οικίαν, λευκήν καί καθαράν, Ιπ ιβλητικήν εν τή ταπε ινό τητ ι, 
μεγαλην έν τή σμικρότητί της* οικίαν οικογένειας πάντοτε άξιοσεβάστου.

—  Δέν μέ π ιστεύεις ; ήρώτησεν ή κ . Β βηο ΐΒ ί. Ά ποστρέφεσα ι λο ιπόν τήν 
γυνα ίκα  ταύτην ;

—  ’ Ο / ι . · · είπε μετά τίνος π ρ ο σ π α θ ε ίς ·  άλλά δέν δύναμαι νά αή σκέ- 
π τω α α ι, οτι ένέγετα ι καί αϋτη κατά τ ι εις τόν θάνατον τούτον.

Ή  γω ρ ική  έστράτ-τ, καί ετει^ε τήν χεΐρα  πρός τόν ώ μ ον τού υιού της* ¿κεί
νος ήτο ύψη * ός* εκείνη χαμηλή  : Μ ή κατηγορείς ποτέ έν πλάσμα  τού Θεού, 
δ ίχ ω ς  νά ήξιύρηζ δια τ ί τό κατηγορείς ! Μ ή φρονής κακά δια μ ^ ν  γυνα ίκα
ή όποια δέν ήξεύρεις εάν τό αξ ίζη . Κ αί έαν ή γυνή αϋτη είνα ι μόνη δέν έχει
πατέρα ή αδελφόν ή σύζυγον δια να τήν ύπερασπισθή, έ'σο άκόμη φρονιμώτε- 
ρος, υ ίέ μου, διότι ή αδικία ε ίνα ι κρ ίμα, καί δέν δύνατα ί τ ις  ν ’ άμφ ιβάλλη
περί τής δυστυχ ίας της.

Ό  Θεόδωρος έλαβε τήν χεΐρα  τής μητρός του κα ί τήν ήσπάσθη εύσεβώς.

Είσήλθον αμιρότεροι εις τήν μεγαλην τετράγω νον αίθουσαν όπου τό καφέγαλα 
το ύ , έπερίμ·:ν= κα θώ ; καί τόν πχλχ ιόν καιοόν. ’ Ι ίσα ν αόνο ί' ή μήτηο του τον 
υπηρέτησε κα ί τω  ποοσέφερε π ινάκ ιο ν , μέ μικρού; ζεστούς άρτίσκους, ο ϋ ; η -  
γχπ α  καί οϋ ; κατεσκεύχζεν έπίτηδες δ ι’ αιίτόν όταν ή'ρχετο.

—  Ε ίνα ι εύ'χορτ>η ή γ υ νή  αϋτη ; ήρώ τησεν .
—  'Ω ραιότατη καί θελκτική
—  Μ χζή σου υπήρξε πολύ ψυχρά ;
—  Μ ’ χποστοέιρεται, π ισ τεύω .
—  Ή  κ Β β η ο ίεΙ  έμεινε πρός στιγμήν σ ιω πηλή  παρατηρούσα τόν υίον 

της. Α ίφνης οί οφθαλμοί τω ν  συνηντάθησαν οί τού Θεοδώοου έξέφραζον ά γω - 
νίαν τόσον θλιοεοαν, ώστε ή μήτηρ ήσθάνθη σπαρασσομένην τή ν καοδίαν της 
Ά φ ίνο υσα  τήν θέσιν της, έκλινε πρός τόν υιόν της κα ί έπέρασε τούς βραχ ίο
νας τη ς πέριξ τού τραχήλου του.

—  ΤΑ! π τω χ ό ν  μου τέκνον, τώ  ειπ εν μέ φωνήν χαμ ηλήν καί σ υντετρ ιμμέ- 
νην , τήν γυνα ίκα  ταύτην ττ,ν άγαπας ;

—  Ν α ί, είπ ε κα ί έκεΐνος χ αυη λο φ ώ νω ς·  τή ν α γα π ώ  κα ί δέν δύναμαι νά α
ποβάλω  τή ν  ιδέαν,ό τι είνα ι ένοχος.

’Έ κρυψε τήν κεφαλήν έπ ί τού μητρικού στήθους.Ο ί βρα/ίονες, οίτι^ες τον 
ελ ίκ νισα ν,τό ν ένηγκαλίσθηοαν κα ί εις τάς π τυχ ά ς  του μανδηλίου, όπερ έκρυπτε 
τήν μητρικήν καρδίαν, έπεσαν τά  δύο χονδρά δάκρυα, ά τινα  έρρευσαν Ικ τώ ν 
οφθαλμών του.

X II

Π ερί τό τέλος Α ύγουστου ή κ . Μ ονκλάρ , εοαρύνθη τήν μ ο να ξ ία ν .Ε ις γυνήν 
είθ σμένην νά ζή  έν τώ  κόσμω εξορία τετράμηνος έν τή έξοχή ,μ έ μ ίαν χήραν 
ήτο δοκιμασία ύπερτέρα εαυτής.

Έ ν  τή μακεα ταύτη καθείρξει έσ/ε καιρόν νά εκτίμηση τάς μεγάλας αρε- 
τάς τής Έ σ τ ε λ λ α ;.  ’ ε^ π λή σ σετο  δέ διά τήν όλίγην προθυμίαν της τού να 
φα ίνητα ι εις τόν κόσμον. Έ ν  τούτοις διενοεΐτο ότι ήδύνατο ν ’ άποσυρθή με^ 
αύτής εις μέρος ήσυχον, εις ακτήν τ ινα  ήοεμον όπου δέν θά ύπήρχον χοροί* 
κα ί Γπποι καί άμαξα ι. Τό δύσκολον ήηο νά ευρεθή ό τόπο ; αυτός, δστις τή βοή* 
θεία το*ο}ραφικού οδηγού άνευρέθη εις τά  λουτρά τού Σαιντοβέν.

Ή  άφιξ ις τώ ν  δύο τούτω ν κυρ ιών φερουσών πένθος βαςύ καί συνοδευομένων 
υπό δύο θαλαμ ηπόλω ν, υπήρξε γεγονός αξιοση,. είωτον καθόσον έγευμάτιζον εις 
τό διαμέρισμα καί δέν έδιδον αφορμήν, όπω ς τα ΐς άποτείνη τ ις  τόν λόγον. Τα

ΚΦΗΜε ρ ϊ ς  Τ ων  κ υ ρ ιω Ν

προσευχαί της εΐνε τκπε'.νκί γ.νλ ειλικρινείς ! Miz ~ίστις άδο
λος νζ'. βζθειζ φωτίζει τό κεκχ.ηκός -ρόσωττόν της. Θέλει άρά 
γε είσζ/.ουσΟη ; Θζ ε~ζνελθη εντός ολίγου αε τόν ΓΙέτοον, χ.ε 
τόν σο)θεντζ ΙΙετρον νζ φεργ έόώ τό τεκυ.ηριον της εύγνωαο- 
συνης της ;

Ή Μζρίζ έγείρετζι κζί ¿“ίσθοχωρεΐ ολίγζ βηυ.ζτζ. Ή 
νεζνις ιστζτζι θζυαάζουσζ κρεαάαενον εις τόν θολον του ~ζ- 
οεκκλησίου ικε υ.ιζν λεπτήν τζινίζν, έν πλοιάριον εις υ.ικοο - 
γρζφίζν τεθεν εκεΐ ώς δεΐγχ.ζ εύσεβείζς κζί πίστεως. Εΐνε 
ή ευσπλζγχνος, χειρ του ΓΙετρου ήτις κζτεσκεύκσεν ζύτό τό 
¡κικρόν ζριστουργηχ.ζ. Π Μζρίζ έπιθυυ,εΐ νζ σφίγςη τό πλοιά
ριον έπί τής κζρδιζς της, ζλλζ δέν τολυ.ζ· εΐνε ίερο'ν

Ό ήλιος έ*κλινεν ήδη πρός τήν δύσιν. Έπί τών ζαζυοών 
ύέλων, τό μυστηριώδες ημίφως άφίνει ετι νζ διζκοίνη τις τζ 
λευκζ ζγάλμζτζ τής έκκλησίζς. Ή Μζρίζ φρικιώσζ περι
σφίγγει τό λεπτόν κάλυμμά της. Τζ λκθρζΐζ βήαζτά της 
αντηχούν έντός του σκοτεινού νάοθηκος.

II '

Ό άνεμος έ'πνεεν ολην τήν ήμερζν έπί τής μζινοαένης θζ- 
λάσσης. Αί γηρζιζί δρύς γογγύζουν υπό τό βάρος, έντός τών 
αρχαίων δασών. Οι κλώνες των στρέφονται, κζί ζνζτρέποντζι 
τος άπηλπισμενοι βραχίονες. Έπί τών μολυβδοχρο’ων ζφοισμ,έ- 
νων ύδάτων, ουδέ τό ίσχυρο'τερον βρίκιον τολμζ νζ ριψοκιν— 
δυνεύση.

”Ω ! πο'σον βαρύνει ή πυκνή ζύτη ομίχλη έπί τών καρδιών 
τών πτωχών γυναικών, αΐτινες έπί τής ζαυ.ώδους ακτής διε
ρευνούν τόν ορίζοντα μέ βλέμμα πλήρες αγωνίας.

Ή Μαρία Λέ Μαί δέν είναι μετ’ αυτών. Έν τούτοις πε
ριμένει άκομη τόν Πέτρον. Μία δκς εΐνε ζνζμμ.ένη κζί τεθει
μένη εις τήν κορυφήν ενός αλιευτικού καλάμου, διότι έλλείπει 
μια λέμβος* αι ζλλζι εισήλθον χθες. Οί επζνελθοντες εις τό 
χωρίο·· χαλκόχροες νκύται λέγουν : Δΐν γνωρίζοιχεν τίποτε

’ διά τό βρίκιον η «Βρεττάνη». Ή Μαρία έπιμ,ελεΐται τήν 
γηραικν μητέρα της καί δέν διέρχεται πρό τής έκκλησίας, 
χωρι; νκ ψιθυρίσν) προσευχήν. Εΐνε γλυκεία, δέν αποκρίνεται 
σχείόν εις κανένα, αί γρζΐαι, αΐτινες τήν βλέπουν λέγουν σείου- 
σαι την κεφαλήν: «Ή δυστυχή: Μαρία δέν θά ζήττ) περισ- 
σο’τ ρον τών ρόδων τού Μκΐου, έαν ό Πέτρος δέν έπιστρέψγ ».

Ας λαβωμ.εν δια μέσου τή; Ουελλης, τήν εις τόν οίκίσκον 
τής Μαρίας άγουσαν ατραπόν. Ή νύξ έπέρχεται. Ή Μαρία 
δεν βλεπει πλέον να κ,λώθη. Ά λ λ ’ ή νέα κόρη ρίπτει έντός 
τή; εστίας δέμα ακανθωδών σπάρτων, καί ή λάμψις άναδί- 
δεται διαυγής καί ζωηρά. Ή Μαρία σπεύδει να τελειώσ*/] 
τό εργον τής ημέρας, οί λεπτοί δάκτυλοί της εκτυλίσσουν πυ- 
ρετωδώς τό στερεόν νήμα.

Ή ροδάνη τής νεάνιδο; ΐσταται αίφνης. Έκεΐ κάτω τά 
τερατωύη κύματα τής παρωργισμενη; θαλάσσης προσβάλλουν 
του; εκ γρανίτου βράχους, κζί αυτά τζ κωφά κτυπήυ.ζτα 
πλήττουν τήν καρδίαν τής Μαρίας, θέλει πριν έ'τι έπέλθη 
όλοτελώς ή νυξ νά προσευχηθή εις τό γειτονικόν παρεκκλησιον.

Ή Μαρία έξέρχεται βιζίως. Τό εύκαμπτον ανάστημά της 
διαγράφεται ύπό τό εύρύχωρον έπκνωφόριον, τ ό όποιον καλύ
πτει τούς ώμους της. Τζ τελευταία φύλλα τού Νοεμβρίου 
σκιρτούν σπασμωδικώς εκ τής τρικυμ.ίας ύπό τούς πόδας'της· 
εισέρχεται ήσύχως εις τό σκοτεινόν έκκλησίδιον.

Η Μαρία εινε λευκή, λευκή ώς οί κρίνοι τού άγίου βή
ματος, λευκή ώς ή οθόνη τής Άγιας Τραπέζης.

Επαναλαμβάνει τάς λατινικάς λέξεις τής προσευχής μέ 
φωνήν κλαυθμηρίζουσαν,διότι αισθάνεται, οτι ό Πέτοος εΐνε εις 
κίνδυνον, πολύ μακράν, άνά τήν θάλασσαν. Βλέπει τό έλαφοόν 
βρικιον, το οποίον τον φερει, έγκατaλελειμμένον έπί τών υ.αι - 
νομ-ένων ύδάτων ώς αυτά τα καρυόφλοια, τά όποια ό Πέτρος 
καί αΰτη ήρεσκοντο να ρίπτουν έπί τού ’Ωκεανού δτε ήσαν 
μικροί άλιεΐς τών γαρίδο)ν.

ονόματα των εύρέθηααν τα/^ως εν το ΐς μητροη ις του ξενοδοχείου, ά λ λ ’ οί θα- 
μώνες τών^ λουτοών Σα^ινδοβϊν είναι τόσον ά τ λ ο ΐ,  ώ στε ούδεμίαν χνάμνησιν 
ήγειραν εις^αυτου: τα ονόματα ταύτα  της υψηλης άρ ιστοχρατίας. Έ π ερ ίμ ενα ν

λοιπόν την αφιξ ιν ά λλω ν μάλλον πληροφορημ^νων, οπωςαύτά: γνω ρίσουν τα  χατ

Η χ. Μ ονχλαο επαν^οχετο εις τήν ζω ή ν . Δ ιά  γυνα ίκα  ζήσασαν μεταξύ 
Φίλων^ή ¿ρημ ία  είναι χρύιοως θ * ν »το ς .’’Α λλω ς έσ * ίπ ιετο  οτι ό Σεπτέμβριος 
ητο «δυνατόν ν «  μή τή έπιφέρτ) δ ιαοχέδα ιίν τ ινα , διότι ε ίχ ε γράψει εις τ ίυα : 
®ιλ«ς της νά τήν επιβχεφθοϋν εις Σαινδοβέν χ*ι ήλπ ιζεν τή ν  ά τ ιξ ιν  δυο ή 
τριών έξ χϋτών.

Η Ε οτέλλα τουναντίον αιτήλαοε μ ετ ' ηρεμίας τόν ήουχον τούτον β ’ον.
,  κτύπημα  οπ ιρ  έλαβε άτήκε διαρχή ϊ’χνη  ίπ ’ α υτή ς. ’  ’Ή θελε νά  π ιοτεύη 
τι η^υποοεοις αυτη θά εληομονεΐτο κα ι ό κόσμος δέν θά ένησχολειτο  πλέον 

όι «υτην^ Ί ώ θ ά ν ε το  μόνον οτι ό Θεόδωρος ' Β θ η ο ΐ3 ί  θά έξηκολοόθει νά τήν 
..«ρατηρή μέ ψυχρόν κα ι άνήσυχον ΰφος, τό όποιον ιδ ίω ς τήν έπλή γω νεν . Έ -  
(ήμρετο εαοτην διότι εν τή σκέψει ταύτη ήρυθρία , και ελυπεϊτο  δ ιότι ό σοβαρός 
°“'®; *οσμο; τήν κατηγορεί.
τ '  ’ )  κατηγορεί δ ια τ ί; Τό ήγνόει εντελώ ς. Ή  κρίσις της δέν έφθανε μέχρι 
‘5 !  Α ιθρ ία ς Οπονοίας.^ Ε νόμιζεν οτι Ιφερον ε’ ς γνώ σ ιν  του Ραϋμόνδου ερωτι- 

* «  ,τ 'ινη  13το? 'βΐ  κ“ '1 ° Ροϋμόνδος Ικ ζηλοτυπ ία ς ¿τερμάτισε τόν βίον. ’Α λλά
*τα ραθος δι αυτήν η -ις  εγίνωσχε τόν χαρακτήρα τοΰ Ραϋμόνδου ήτο βεβαία 

οτ^ίκ,Τνος δέν «οφέβαλλε περι «ότής
Λ,. , ^ σ τ έ λ λ α  βεβαίως μάλλον τεθνεώ τα  τόν σύζυγόν της ή δσον θά
ε-} Τ?Π4, · ’’Ενστικτός τις τρόμος τήν Ικρά ίε ι δταν τόν Ιθεώ ρει, έ νφ  
«τέρ υγ ί του ε'κ^1ν£Ϋ ώ» τττη-υ ο ν , οπερ δέν θέλει νά μεταχειρ ισθή τάς

_ Πολλά τ.Μαϋ:* σκεπτομένη εδιχαιολόγει κατά βχθος τήν παράδοξον δ ια γω - 
·ου Θε> δώρου πρός α υτήν. Γενναία φ ιλ ία  κχ ι ά νω τέρα  τώ ν  συνήθων συμ - 

^-ή*!ων> ^κ«|αε νά ΰπεοασπίζηται τόν άποθανόντα φ ίκον του , νά  τόν Ικδ ι-  
« ικ α χ ίΕ1 * τ? ν · Δ ιαφυλάττουσα Ιν έαυτή μεγάλην π ικρ ίαν κα ι μυστικήν μνη- 
β*υμάζη ** τ τθν καρεγνώ ρ ιζε , ούχ  ήετον δέν ήδύνατο νά μή τόν

β'/έοεζ*ιτν!?Ι υ '^ * 5 κυρετώδους επεοίμενε τήν στιγμήν καθ’ ήν α ί κο ινω νικά ! 
νατο δ̂ ά ’ ϋ ^ 0'1 τ,°ν κ Βε![10ί5ί π *°* τή κ. Μ ονκλαρ και δτι θα ήδύ-
*ρός α ύ τ ^ τ ι ι ' ^ 5 δυνάμεως τής άνωότητός της νά έαπν-ύση  έμπιστοσύνην 

0ν* ‘ :0  «δυνατόν άνήο άξιος τ ή ; φ ιλ ία ; του Ρ αϋμόνδου νά μείνη

αναίσθητο ; εις τήν ύάμπουοαν και άληθή αγνότητα ή άθωότητά της. Ή  περ ι- 
φρόνησις ατόμου ο ίο ; ό Β β η ο ίδ ί καθίστα τήν ζω ή ν ώαε'ι ιρορτίον δυσβά- 
ατακτον.

Ό  βίος εν το ύτο ι; εις τά  λουτρά ήκολούθει τήν συνήθη πορείαν του .
Μ εταξύ άλλω ν εί/εν άφ ιχθή  έσ χ άτω ς έκεΐ κα ι ό κ. Μ πολβέν, ό άργηγός 

τής δημοοίας ασφαλείας. ΤΗτο τίμ ιος νέος. πλήρης λεπτότητος κα ί εινγενείας, 
α λλ ’ αι επ ιτυχ ία ι του τόν είχον καταστήσει ολίγον φ ίλαυτον καί πρό τίνος κα ι
ρού δέν έπίστευεν εις τήν αθωότητα .

Την Κυοιακην τήν δ ε ίλη ν , όλοι οί τώ ν λουτρώ ν ήσαν σννηθροισμένοι έπ ί 
τής άκτής. Ή  δέ κ Μ ονκλάρ μετά τής άνεψιας της χαθήμεναι έχει που π λ η 
σίον παρετήρουν τούς διερ/ομένους μετά τίνος ΐδιαζούσης προσοχής.

Ο κ . Μ πολβεν επερ ιπάτει, χ α  ρ .τώ ν  έδώ χ α ιρ ετώ μ ενο ; εκεΐ. Κυρία τις κ α 
λούς Ινδεδυμένη καί συνοδευομένη ύπό τώ ν  δύο θυγατέυω ν της, τ ώ  άπηύθυνεν έν 
μειδίαμα καί τόν έπλησίασεν : Κύριε Μ πολβέν, τώ  είπεν σείς γνω ρ ίζετε όλους 
έδώ . Ό νομ άσατέ μας τά  πρόσω πα , τά  οποία δέν γνω ρ ίζομεν.

'Ε κείνος περιέγραψεν ένα έκαστον σχεδόν. ’ Ε γνώριζεν δλους. Τ έλο ; τό 
βλέμμα του έπεσεν έπ ί τή ς  κ. Μ ονκλάρ καί τής ’ Ε σ τέλλα ς.

—  Κ αί α ί χυρίχι α ΰ τ α ι ;  ήρώτησεν ή νεω τέρα  τώ ν  θυγατέρω ν.
Ε ίνα ι πολύ μακράν κα ί δέν τ ά : βλέπω  σχεδόν είπεν εκείνος προσπαθών νά 

τάς διακρίνη χω ρ ίς  νά φα ίνη τα ι αδ ιάκρ ιτος.
'Ε γώ  δύναμαι νά σας εί’πω  τά  όνόματά τω ν είπεν ή πρεσβυτέρα θηγάτηρ* 

είνα ι ή κ . Μ ονκλάρ κα ί ή κ. δέ Β ωράνδ, ή μ ίν  ηλικ ιω μένη  ή δέ νέα άμσότε- 
οαι πολύ ώ ρα ΐα ι καί έν μ εγάλω  πένθει* ή  κ. Μ ονκλάρ είνα ι ή νεωτέρα δέν 
έΛει ουτω  ;

Ο Μ πολβεν έκαμε πολύ ελ α φ ρ ΐν  κ·’νη μ α  καί δέν παρετήρει πλέον πρός εκείνο 
τό μέρος. 'Ε ά ν  εισθε β .βα ία  π .ρ ί τώ ν  ονομάτω ν, δεσποινίς, ε ίπ εν , ή κ . Μ ον- 
κλάρ ε ίνα ι ή πρεσβυτέρα.

_—  'Α ληθώ ς, δ ιατί πενθηφορούν, ε ίνα ι τοΰ χαλοϋ κόσμου κυρ ία ι, δέν έχ ει 
ουτω  ;

Τού καλού κόσμου, ειπε ψ υ χ ρ ώ ; ο Ανδρέας* ή πρεσβυτέρα, ε ίνα ι θεία 
ζήί Χ. δέ Βωράνδ έξ  ̂α γχ ισ τεία ς , καί θεία τοΰ συζύγου της. Ή  κ. δέ Β «ράνδ

μειδ ίαμα , ά λ λ ’ ήτο πλέον άργά .



Λ

s ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

’Ενώ γ) νεα *ό?η άγρυπνεί καί προσεύχεται, υπακούουσα 
ούτω εί; τάς έντολα; του Κυρίου, εις άνθρωπος όιευθυνεται 
έν τω ¡/.έσω της νυκτός πρός τν,ν πτωχήν της καλυβην. Θρηνεί 
Μαρία, προσεύχου, ό Πέτρος δεν θά έπιστρέψ·/] πλέον. Έσο 
το στ·/,3ΐγυ:α της ¡χητρος σου καί της Μι/.ης του· ό Πέτρος 
Κερδίκ κοιυ.άται υπό τούς πράσινους θολούς τής θαλασσής. 
Αύριον θά άνεύρουν τ'ο κρύον λείψανο'ν του, καί οί φύλακες, 
οί φίλοι του, θά τόν οδηγήσουν εις τό νεκροταφεϊον, έκ του 
άλλου ¡/.έρους του όριχου. Θά δύνασαι τουλάχιστον, όπισθεν 
του παρεκκλησίου νά προσεύχησαι επί του τάφου του.

Έν Χίω (Έκ τοΰ Γαλλ·χοΰ) Κασσάνδρα Γ. Βττιάδου.

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΑΑΗ
Τήν Προσεχή Κυριακήν εις τάς 18 τρέχοντος άρχονται αί εξετά

σεις τοΰ ιδιωτικού Παρθ.ναγωγειου τής κυρίας Μαρίας Βελή. Ή 
εναρξις γενήσεται τήν 9 π. μ., δια τής έξετάσεως των Ελληνικών 
μαθημάτων τής τρίτης τοΰ Έλληνικοΰ σχολείου μεθ ’ ων ακολουθή
σει ή τής γαλλικής, οικονομίας και γραμματολογίας δι ό'λης τής 
πρωίας.

‘Η των λοιπών τάξεων δι’ ό’λης τής έβδομάδος ήν θέλει έπισφρα- 
γίσει ώς εορτή τοΰ σχολείου ή γυμναστική, οργανική καί φωνητική 
μουσική και επαγγελία.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΔΙΛΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σήμερον Κυριακή 11η Ιουνίου και ωρα 9 π. μ. γενήσεται εναρξις 

των εξετάσεων τοΰ Δημοτικοΰ Διδασκαλείου και η απονομή τοΰ 1 
τσινείου βραβείου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Κ. Δ. Οϊαν. Έλήφθησαν, εϋχαριστοΰμεν. — Καν Ε. Δ. Σ. 

"Άρταν. Συνδρομαι ώς και κ. Β. Β. έλήφθησαν, αποδείξεις  ̂ στέλ- 
λονται, εϋχαριστοΰμεν. — Καν Τ. Κ. ΜεσοΛόγγιον Επιστολή μετά 
χρημάτων έλήφθη, απείρους καί θερμας ευχαριστίας δι εΰγενεις σας 
φροντίδας' γράφομεν.—Καν Ε.Κ. 'Ύψωμαθείαν. Έλήφθησαν εύχα- 
ριστοΰμεν έκ μέρους δυστυχοΰς. — Κον Γ. Σ. Διαχοφτον. Ελήφθη- 
σαν* ένεγράφητε, φυλλον στελλεται. Καν Αιχ. I . X. Ο&ΐίΐίάιΐ. 1 νω- 
ρίσατε μας τήν πρώτην σας διεύθυνσιν.—Κας Α. Ν. Ζ. καί Μ.Γ.Ζ.

Πύργον (Θήρας). Συνδρομαι έλήφθησαν εϋχαριστοΰμεν—Καν Ε. Π. 
Μ. "Α ργοστόΑιον. Συνδρομή σας εληφθη, ζητούμενος αριθμός στελ- 
λεται* εϋχαριστοΰμεν. — Καν Ρ. Μ. ΚαΛαβρντα. Εκηφθησαν ευχα- 
ριστοΰμεν, διεύθυνσις μεταβάλλεται.—Καν Ε Κ. ΚαΛαμας.  ̂ Συνορο- 
μή σας έλήφθη εϋχαριστοΰμεν. — Καν Λ. Κ. Νεοχωριην. Ελήφθη- 
σαν εϋχαριστοΰμεν. Καν Κ. Ε. Κ Θήβας- Επιστολή σας έλήφθη, 
εύ/αρίστως θάποάξω ότι δυνν,θώ, αναμένω ζηττ,θέντα Καν Θ.Ε Κ. 
Ζάχννθον. Έλήφθησαν, ζητήσατε παρά κ. Μ. Π άπόόειςιν 10 δρ. 
— Καν Ε. Α. Τύρναβον. Χρήματα έλήφθησαν, ζητηθείσαν μελέτην 
δημοσιεύομεν προσεχώς.—Καν Ε. Μ. Καλαμας. Ελήφθησαν ε'ζ/Α' 
ριστουμεν. — Καν Α Π. Αιδηψόν. ’Επιστολή μετα χρημάτων^ ελή- 
φθη, νέα συνδρομήτρια ένεγράφη' εϋχαριστοΰμεν. Κον Λ Ε. Φι- 
ΧιππούποΙιν. Τοκομερίδια 4 έλήφθησαν’ εϋχαριστοΰμεν. —Καν Μ.Θ. 
Κύθνον. Συνδρομή έλήφθη' εϋχαοιστοΰμεν. — Καν Α. Κ Ανδρον. 
Έπιστολαί σας άμφότεραι έλήφθησαν, εύχαριστώ δια δοθείσας πληρο
φορίας, προσεχώς γράφω.—Καν Α. Β. λαΧχιδα. Εληφθησαν, ζΤ1·ή'·· 
σατε άποδε ξιν'παρά κ. Σ. εις ήν έσταλη τοιαώτη.— ’Ανώνυμον Ι!Ά- 
Χον δρ· Ί έλήφθησαν καί διετέθςσαν όπως επιθυμείτε. Κας Β.Α.Δ. 
ΆμαΧιάδα, I X. Π. Πάτρας, Κ. Κ. Άγα, Ε. Κ. Πάτρας, Μ Δ.Α. 
ΚαΧάματ, Μ. Ρ Σέριφον, Κ. I. Ρ. Θήραν, Μ. Σ. ΚαΧαμας, Μ. Θ. 
Α. ΙΙάτρα.*:, Ο. Ρ. Καΐάμαο, Ε Σ Α. Στνάιόα, Β. Ε. Κ. Σπάρτην) 
Μ. Α. Κωστάντ(αν, Μ. Λ. ΝαύττΧιον, Χρήματα έλήφθησαν, μυρίας 
εύχαριστίας.— Κον Χρ. Γ. Ν. ΒωΧον.  ̂Διεύθυν τις κ. Γ μετεβλήθη, 
καθυστερεί δύο ετών συνδρομιάς άρχομένας από 1ης λοριου ·)3, ητοι 
„ρ ^  (β.—Καν Ε. Τ. Βάρναν. Έπιστολαί σας̂  έλήφθησαν, συνε- 
αορφώθηαεν όδηγίαις σας. — Κ αν Α. Δ. Ζαγηζιχιον. Ελήφθησαν, 
αλλά τίνος έτους; εϋχαριστοΰμεν.—Καν Δ. Σ. Μαηοΐΐββίεΐ’. Ελή
φθησαν· εϋχαριστοΰμεν δι’ ένθουσιώδεις σας λεξεις. Καν Ε. Σ. εγ- 
χα  φρ. 112 έλήφθησαν. ’Απείρους καί θερμάς ευχαριστίας Στείλατε 
παρακαλοΰμεν ακριβή κατάλογον όσων επληρωσαν. Κον “ΤέΤ
φο! 1 00 έλήφθησαν. Άπειρους εύχαριστίας. —Καν Μ. Ζ. Σνρον. Ε
πιστολή σας έλήφθη καί μεγάλως μέ ευχαρίστησες, προσεχώς γράφω 
σχετικόν άρθρον.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩ Ν ΠΙΛΩΝ
Ο Ε α Ν Ο Ύ Σ  ΔΑΜαΛΑ

’Άνωθεν τοΰ καταστήματος 1 κι ωρα έπι τής όόοΰ Ερμου 
κείται τό εργοστάσιου γυναικείων πίλων τής κ. Δαμαλ,ά. Ε
σχάτως τό έργοστάσιον τούτο έπλουτίσθη με νέα υλικά, οί έν 
αϋτω δε κατασκευαζομενοι πίλοι είναι καλλ.ιτεχνικωτατοι. Η  

κ. Δαμαλ,ά δέχεται καί παραγγελίας έκ των επαρχιών, άς έκ· 
τελεί μετά μεγάλης ακρίβειας εις τιμάς κατωτερας παντός 
συνάγω ισμοΰ.

XIII
Τ ήν αύτήν Ισπέραν δλοι οί κάτοικοι τω ν  λουτρώ ν ώ μ ίλουν περί τής κ . δε 

Β ω ράνδ . Τό συμβάν ήτο πολϋ παλα ιόν διά να μή άναμ ιμ νήσκω ντα ι αύτοΰ, 
δέν εΐχ εν όμως λησμονηθή κα ι εντελώ ς, κα ί έκαστος θέλων νά  φ α ίνη τα ι κάλ 
λιο ν τω ν  άλλω ν πληροφορημένος, ένθυμείτο λεπτομ έρεια ς, ά ; εις την εφημε
ρίδα άνέγνω σεν. Ά λ λ ω ς  εις τά λουτρά  επ ικρατεί γ εν ικώ ς προκατάληψης κατα 
των π ρ ο σώ πω ν, ά τινα  γευματίζουν ιδ ια ιτέρα ,:.

Ό τ α ν  αί δύο γυνα ίκες , δια νά εισέλθουν εις τά ο ίκημά τω ν , διέβησαν έ/ώ- 
π ιον τώ ν  συνηγμένων ή καθ' ομίλους δ ι.σπαρμ ένω ν πάντες οί οφθαλμοί διά της 
αύτής κ ινήσεως προση, ώθησαν έπ ' α υτώ ν κα ί σ ιω πή  άκρα έπηκολούθησεν Ε κ
πληκτος ή Έ σ τέλ λ α  ΰψω σε τήν κεοαλήν, κ α ί έλαβεν ώ σεί κτυπήματα  εις τήν 
καρδίαν εικοσάδα βλεμ μάτω ν Ικ μέρους μέν τώ ν γυνα ικώ ν περ ιέργω ν, κυνικώ ν 
δ ’ Ικ μέρους τώ ν άνδρών. Δ ιήλθεν έν τούτοις τήν κεφαλήν υψηλά μεθ' υπερο
ψ ίας βασ ιλ ίσσης, άγνοούσης τήν ύπαρξιν τώ ν  υποτελώ ν τη ς, ή κ . Μ ονκλαρ η- 
τις ευ τυχ ώ ς ήτο  μύω ψ  καί δέν παρετήρησε τίποτε.Ιναθ ’ήν στιγμήν εμελλον νά 
εισέλθουν εις τήν θύραν τοΰ ξενοδοχείου, ή γηραιά  κυρ ία  έστρεψε τήν κεφαλήν 
πρός τόν δύοντα ή λ ιο ν . Ή  Έ σ τέλ λ α  έστράφη ομοίως κα ί α ΐφν ιδ ίω ς άκου- 
σ ίω ς έαυτής ουνήντησε τό βλέμμα τοΰ ΑνΟρέου Μπολβέν.

 | δςεν0κ(θη, Ιννοώ τώ ρα  ! Ά λ λ ά  μέ ποιον δ ικα ίω μα ο ά νθρω πος.οΰ-
το ; μέ κα τη γο ρ ε ί; Θ υμός τή ν  κατέλαβε. Έ π λη σ ία σ εν  εις τό παράθυρον όταν 
ε’ιοήλθεν εις τό δωμάτιον κα ί παρετήρησεν έξ ω . ’Ε π ί τής άχτής συνωμ ίλουν 
ζω η ρ ώ ς κα ί τ ινες τώ ν  όμ ιλούντω ν ήσαν εις μικραν απόστασιν.

Ή  εσπέρα ήτο ήσυχος, ό άήρ καθαρός κα ί ή φω νή  έφθανε μ ύχρ ιΐ αύτής.
Ώ μ ίλο υν  περ ί αυτής κα ί τοΰ συζύγου της.
Δ ιά  τόν δυστυχή Ρ αϋμόνδον, δι' έαυτήν Οβριζομένην ήσθάνθη τότε έν μέγα 

αίσθημα οδύνης, τά όποιον κατέστρεψεν Ιν μια στιγμή  την ειρήνην τής μέχρι 
τότε άχόλου ψυχής τη ς. Ή  νέα γυνή κατεοικασεν εν έαυτή ολα ; εκείνας τάς 
γυνα ίκα ς , όλους εκείνους τούς άνδρας, ο ίτ ιν ΐς  ύβριζοντες α υτήν, δέν έσκέφθησαν 
καν άπαξ, δτι αΰτη ήτο μάλλον άξιολύπητος ή ό έν τ φ  τάφω  Ραϋμόνδος Ε ν 
νόησε τότε ότι, ό αρχηγός Μ πολβέν έθεσε τό πΰρ τής κατ αυτής καταφοράς. 
Δέν τή  έφάνη ποσώς συμπαθητικός άπ ' άρχής, κα ί ήσθάνθη όταν τόν ειδε τό 
πρώ τον ότι ή καρδία της συνεσφίγθη κα ι ω σ ε ι μολυοοος επιεζεν αυτήν. Α π  εκεί
νης τής στ ιγμής έπεθύμει ν ’ α ναχωρήσουν, ν ατ.Ιλθουν εις Σωμμεροι^Ο ιά ν 
άποφύγουν τά  βλέμ ματα  καί τους δηκιικούς λογους- αλλά  π ώ ς  νά το ειπη  εις

τήν κ . Μ ονκλάρ, δ ίχ ω ς νά μνημονεύση τό όνομα τοΰ άρχηγοΰ τής δημοσίας
ά σ σ α λε ία ς ; , „ ,

Ή  πευιέργεια  τοΰ κοινοΰ μετά τινα ς ήμερας κατηυνασθη, αν μη ελησμονηση 
παντελώς'. Ό  καιρός, δ υ σ ιυ χ ώ ς  διά τήν Έ σ τέλ λ α ν , ήτο θαυμάσιος κα ί ο Σε
πτέμβριος υπήρξε πολύ εύ/άρ ιστο ; κα ί αύτοΰ τοΰ Ιο υλ ίο υ  υπερβαίνουν κατα 
τήν'δόόσον κα ί τό «αθαρόν τής άτμοσφαίρας. Έ ν  τώ  μεταξύ φ ίλ η  της κ. 
Μ ονκλάρ έσθασενΑ Η το γυνή 'ισχνή καί ξηρά,^άλλ’ έπαγω γος κα ί α ξιαγάπητες, 
γυνή άγαπώ σα τόν κόσμον,δεχομένη εις τόν οικον της πολλούς και πολλούς ο.α
φ ιλ ία ς συνδέουσα. , .

Έ ν  τούτοις ή χ. Δωβρε δεν ητο φ ίλη  της χ . Μ ονχλάρ, η τις μένοοτα Γ.ολυν 
καιρόν εις τήν οίκογένειάν τ η : ,  ήοποδιζετο να συνάπτη φ ιλ ίας έκτος αυτή ς. Ουχ 
ήττον ή ¿έξ ις  φ ιλ ία  έσημείου π α ρ ’ αύτα ΐς τας κοινωυικας έκείνας σχεσεις, ά; 
α ί γυνα ίκες ευκόλως συνάπτουν, μεταβαίνουσαι μαζή εις τό θέατρον και τα 
λουτρά , έπανευρισκ<ί#εναι εις τόν κόσμον, βλεπομενα ι χαθ =χαστην χαι 
μ ιλοΰσαι δια τά  αυτά πρόσω πα καί συμβάντα . Τί π ειράζει, εαν κατα βάθος ο 
γον οροετίζ ηή μία διά τήν ά λλην ; ,  ,

Χ ήοα , έλευθέοα, καί συνεπώ ς άνεξάρτητο ; επροθυμοποιηθη να τρεξη εις τα 
λουτοά. Ή γνό ε ι τα λεγάμενα , καί έχάρη έπαναόλέπουσα τήν κ. Μ ονκλαρ, θ* 
δέν ήδυνήθη νά παρηγαρή ιη  τό τε , ώ ς εύρισκομένη εις Κ άννας, και έπεθυμ- 
πολύ νά συνάψη σχέσ ιν μετά  τής κ . δε Β ω ρανδ .

Μ  τα μακράν ομ ιλ ίαν μετά τής κ. Μ ονκλάο, ή χήρα Δωβρέ Οιηυθυνθη πρ 5 
τήν άκτήν, ένθα άνευρε πολλάς γνωρ ίμους της. Ή  Έ σ τέλ λ α  εκ του ε·.ω :!τ 
της ον δέν έγκατέλειπε σχεδόν π ,τ έ  ήδυνήθη νά τήν Ιδη εν μέσω ομίλου ε .  
ον ή κ. Βαοριέρ μέ τάς θ ίγα τέρα ς άπετέλει μέρος. Α ί γλώ σσα ί τω ν  πηγαινοήζ 
χοντο κα ί τά βλέμματα συχνά  έστρέφοντο πρός τόν έξώστην περ ιέργω ς· εννο 
ησεν ότι περ ί αύτής ό ,μ ίλουν . ,  , „ ,

Έ πικράνθη  τότε κα ί Ινώ  ενομ ιζεν εα υτή ν  καταοληθεισαν υπο του πρω 
κτυπήματος, ήτατατο* τό μέλλον τής τό έμάνθανε. , , ,

Κ ατα τό γεΰα α  ή κ. Δωορε ητις θά εγευματιι,ε μ ,τα  τής φί η» ’Θ,,-Ι5, , 
λ ία ν  επ ιφυλακτική πρός τήν κ Β ω ράνδ , η τ ις  έν,οήσασα τοΰτο εφανη χα1. αν ι 
ψυχροτάτη· ή κ. Μ ονκλάρ μετα δύο ή το ε ΐ; ή μ έ?α ;_  μόλις παρετήρησεν 
αί μεταξύ τής ά νεψ ιά ; της και τής κ Δωόρέ σχέσεις ήσαν λ ία ν  τεταμ ένα ι.

—  Μ ήπω ς ή κ Δωόρέ δέν αοί άρέσκιι ; ήο ώ :η σε τήν Έ σ τελ λ α ν .
— Ο ύδεμ 'αν γνώ μ η ν εκφέρω περ ί αύτής. Π ολύ φοβούμαι οτι έγω  οεν *.

σ/ω εί5 αύ': , ί ν · ' ( ’Ακολουθεί)


