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ΚΑ Θ Η Μ ΕΡΙΝ Α Ι Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
ΚαΜ\ ¡ιον <ρΙ.Ιη,

Χιόνια, μάλιστα χιόνια και ψύχος τρομερον χατα την φθι
νοπωρινήν αυτήν εποχήν. Εΐναι βέβαια άπιστευτον όια τας 
’Αθήνας με τό γλυκύ καί συγκερασμένον κι~μα των οτι πριν ή 
ό Όκτώβριο^ ’μάς άφήση, μάς έπεσκεφθησαν τα χιόνια, τα 
όποΐα σιγά, σιγά καί ήσυχα ώς πτίλα παλλευκων περιστερών, 
άφοϋ ταλαντεύονται επί τινας στιγμάς είς τον ορίζοντα, πί

πτουν καί στρώνονται άπαλά^είς τους δρομους, εις τα κεραμί
δια, είς τά φύλλα των δένδρων, τά όποΐα δεν έπρόφθασαν καν 
νά φυλλορροήσουν, καί περιβάλλουν ώς μεγ^1, άπεραντον σάβα-

νον όλην τήν φύσιν.
Καί ό ουρανός μας ειπερ ποτε φαιος,ει’περ ποτε μολυβδινος, 

φαίνεται φιλοξενών ύπό τά σκοτεινά παραπετάσματα του πολ- 
λάς άκόμη λεύκάς νύμφας, με τά παγωμένα πτερά τών όποιων 
θά στρώση ίσως καί αύριον και μεθαυριον τους δρομους μας, 
καί με τήν ετι ψυχροτέραν πνοήν των, τις είδε πόσους δυστυ

χείς θά παγώση καί έξαντλήση.
’Εγώ, ή όποία τόσον αγαπώ τήν χιονα καί τόσον άνεζωο- 

γονούμην άλλοτε μέ τον ψυχρόν καί παγωμίνον καιρόν, είμαι 
ήδη καταδικασμένη είς περιορισμόν εντός θερμοΟ δωματίου,εύθυ; 
ώς τό θερμόμετρον κατέλθη βαθμούς τινας καί ή χιών στρώση 

άνά τό άπειρον τήν σινδονα της.

Δεν απολαμβάνω λοιπόν πλέον τήν έπιβάλλουσαν και με
γαλοπρεπή του χεεμώνος ποίησιν, τήν όποιαν μόλις φέτος άπο 
πολλών ετών εδώ διαμονής παρουσιάζουν αί Άθήναι. Ολη ή 
’.δική μου ποίησις περιορίζεται εις την ακτινοβολίαν, την θερ
μήν καί γελαστήν τής θερμάστρας μου,καί εις τας στενας χιο- 
νοστρωμένας λωρίδας τών δρόμων καί τών στεγών, άς δια
κρίνω άπό τά παράθυρά μου. Αλλα και το θέαμα αυτο δεν 
διαρκεΐ πολύ, διότι ήξεύρεις οτι οσον ψύχος καί ’εάν εχωμεν 
έδώ, ή χιών δέν μένει περισσότερον άπό όλίγας ώρας έπι του 

εδάφους.
Καί τούτο ευτυχώς, διότι φαντάζεσαι πόσον τρομερόν είναι 

διά τούς άτυχεΐς πρόσφυγας, τούς παρεπιδημούν τας έν Ά θ η -  
ναις καί στερούμενους τών πάντων, νά ύφιστανται το παγερόν 
αυτό ψύχος με τά όλίγα ’ενδύματα καί κλινοσκεπάσματα, μέ 
τά όποΐα ή φιλανθρωπία τούς έφωδίασε, χωρίς νά έχουν τα 
έπιπλα καί τά χειμερινά των ενδύματα, άλλ’ ουτε άνετα τα 
μέσα τής συντηρήσεως, όπως τουλάχιστον διαιτώνται καλώς.

Καί άκόμη διά τούς ανθρώπους του όχλου,τούς σκληοαγω- 
γημ ένους καί συνειθισμένους είς τάς στερήσεις και κακουχίας, 
τό πράγμα είναι κάπως ύποφερτον. Ά λ λα  δια τας καλομαθη- 
μένας οικογένειας, αι οποΐαι απο τής μιας ημέρας εις την αλ 
λην έμειναν μέ ό,τι έφεραν επάνω των, ή καταστασις αύτη 
δύναται νά εχη τρομεοάς καί πολύ δυσαρέστους συνεπείας.

’Ιδού διατί, φίλη μου, ή ανατροφή πρέπει νά είναι τοιαύ- 
τη, ώστε νά μή μάς εύρίσκη άπροετοιμάστους δια τα*, διάφο
ρους τής τύχης παλιμβουλίας. Ίδου διατι αι μητερες όΐαι ο
φείλουν νά έγκολπωθοϋν καί ακολουθήσουν τό σύστημα τής 
αγγλικής ανατροφής, τό σύστημα τής σωματικής άσκησεως και 
σκληραγωγίας καί έξοικειώσεως μέ πάσαν ατμοσφαιρικήν με
ταβολήν, μέ πάσαν κακουχίαν. Ίδου διατι ουτε αι θυγατέρες 
μας, ουτε οί υιοί μας δεν πρέπει νά φαίνωνται, προοριζόμενοι 
μόνον διά τήν ευτυχίαν καί τήν χαράν καί τάς απολαύσεις τής
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ζωής, διότι συμβαίνει συνεχώς ή άστασία της τύχης διά μιας 
άποτόμου στροφής νά μεταβάλη καθ’ ολοκληρίαν την ζωήν 
και άντί μειδιαμάτων καί ευτυχίας, μόνον πικρίας καί θλίψεις 
νά άποκομίζγ) τις εξ αύτής.

Αι άρχόντκίίίαι μ α ς
’Ιδού ακριβώς ποίαν παρατηρησιν έκαμα τάς ημέρας αύτάς 

εις τό μάθημα της μαγειρικής του οίκοκυρικοϋ μας Σχολείου. 
Είξεύρεις ότι έδέχθην πολλάς, πολλάς πρόσφυγας, των οποίων 
ό άριθμός υπερβαίνει τόν των έπί διδάκτροις,έπιθυμοϋσα νά φανώ 
χρήσιμος εις τά θύματα αυτά τών εθνικών μας δυστυχημάτων.

Λοιπόν είς τό μάθημα της μαγειρικές ειπον, ότι καί αόταί 
οφείλουν νά λαμβάνουν ένεργότερον μέρος, νά μαγειρεύουν, νά 
βοηθούν, νά έξοικειώνται έν γίνει είς την εργασίαν. Παρευθύς 
είδον τά μέτωπα τών περισσοτέρων έξ αυτών νά συνοφρυωθούν, 

καί ώσεί εκφρασις διαμαρτυρίας καί παραπόνου νά ζωγραφι- 
σθή είς τό πρόσωπόν των.

Την έπαύριον έπανέλαβον προς τάς κυρίας την αυτήν πα- 
ρατήρησιν και πρώτη ή δεσποινίς Κουντουριώτου ήγέρθη άπό 
τήν θέσιν της, έσήκωσε τά μανίκια της καί άνέλαβε νά κατα
σκευάσω μόνη της μέ τάς άριστοκρατικάς χεΐράς της εν κοπια
στικόν καί δύσκολον φαγητόν. 'Η κόρη τού μεγάλου αυλάρχου 
τού βασιλικού οίκου, ή έγγονή τού μεγάλου πατριώτου, όστις 
έκένωνε τάς λίρας καί τά τάλληρα άπό τάς παροιμειώδεις κα- 
ταστάσας στέρνας τού μεγάρου του διά νά πληρών·») τά έξοδα 
τής επανασιάσεως τού 2 1 ,  δεν έδίστασε καί δεν έθεώρησε τα
πεινωτικόν νά μεταχειρισθή τάς χεΐράς της, όπως παρασκευάση 
φαγητόν, ώς έθεώρησε τιμήν της νά έγγραφή πρώτη είς τό μά
θημα τής μαγειρικής καί νά άκολουθήση χωρίς μίαν απουσίαν, 
τακτικώς, ανελλιπώς όλα τά μαθήματα άπό τής πρώτης ημέ
ρας. Και παρ’ αυτήν κυρίαι καί νεάνιδες τών άριστοκρατικω- 
τερων τάξεων έπραξαν καί πράττουν τό ίδιον, έργαζόμεναι α
κούραστοι καί άψηφοϋσαι τήν καυστικήν τών φουρνέλων άτμό- 
σφαιραν καί όλας τάς ανιαρότητας, άς συνεπάγεται ή προετοι- 
μασία τού φαγητού, διότι εννοούν τήν ανάγκην νά εξοικειω
θούν περισσότερον είςτό τόσον χρήσιμον καί άναγκαιον τής 
μαγειρικής μάθημα, νά επιβλέπουν μόναι των τάς υπηρέτριας 
των, νά οδηγούν και διδάσκουν αύτάς, έν παρουσιασθησομένγι 
δέ ανάγκη καί νά τάς άναπληρούν.

Αί μεσαϊαι δέ τάξεις, ακριβώς έκεϊναι, αί όποϊαι έχουν κα 
περισσοτέραν ανάγκην νά έργάζωνται, ακριβώς έκεϊναι, αί ό- 
ποΐαι συχνά πυκνά αίτιώνται τάς μεγάλας οικογένειας τού 
τόπου, ώς διδούσας δήθεν τό παράδειγμα τής πολυτελείας, αί 
τάξεις αύταί, πλήν ευαρίθμων εξαιρέσεων, δεν ευκαιρούν νά 
μάθουν μαγειρικήν, διότι αί ώραί των όλαι είναι άπησχολη- 
μέναι άπό τάς ξένας γλώσσας καί τό κλειδοκύμβαλον.

Δεν θέλω βεβαίως νά ειπω μέ αυτό, ότι ολαι αί μητέρες 
τής μέσης κοινωνικής μας τάξεως σκέπτονται ούτω, άλλ’ ούτε 
ότι δέν έχομεν οικοκυράς, αί όποϊαι άπό τά μικρά των ετη 
συνειθίζουν τά παιδιά των είς τήν Ιργασίαν καί τό οίκοκυρειό. 
Καί καθώς σού είπα υπάρχουν πολλαί μαθήτριαι τού Οίκοκυ- 
ρικού Σχολείου, άνήκουσαι είς τήν τάξιν αυτήν.’Αλλά τό έπι- 
κρατούν στοιχεΐον καί μεταξύ εκείνων, αίτινες προσεφέρθησαν 
ευνενώς νά διδάξουν Ελληνικήν μαγειρικήν καί γλυκίσματα 
καί μεταξύ τών μαθητριών τών τακτικών, ανήκει είς τήν λεγο- 
μενην αριστοκρατίαν μας. Άξιον δέ παοατηοήσεως είναι ότι

εάν τό όνομα τής Ιγγονής τού Κουντουριώτου φιγουράρη πρώ
τον είς τό μάθημα τής μαγειρικής, τό όνομα τής έγγονής τού 
Τσαμαδού εύρίσκεται Ιπίσης πρώτον εις τό μάθημα τής ραπτι
κής.Όπου άποδεικνύεται οτι τό λόγιον «noblesse oblige» τό 
εννοούν ύπέρ πάσας τάς άλλας αί άρχόντισσαί μας, αί όποϊαι 
καί τά καθήκοντά των πρός έαυτάς καί τούς οίκους των εν
νοούν καλώς, καί τό παράδειγμα τού καλού δίδουν πάντοτε 
πρώται, τό όποιον καιρός είναι νά αρχίσουν νά παρακολουθούν 
καί αί άλλαι τάξεις.
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Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
Σχετικώς μέ τό περί πολυτελείας ζήτημα, τό απασχόλη

σαν εσχάτως τήν ήμετέραν δημοσιογραφίαν, δημοσιεύομεν εν 
μεταφράσει μελέτην περί πολυτελείας τής επιφανούς καί αοι
δίμου φιλοσόφου Μαρίας Δεραίμ, ής τό όνομα φέρει ήδη μία 
τών κεντρικωτέρων παρισινών οδών :

«Έπεκράτησεν ή συνήθεια νά αίτιώμεθα τήν πολυτέλειαν, 
νά επιτιθέμεθα κατ’ αυτής καί νά τήν καταγγέλλωμεν ώς πα
ράγοντα πάσης ταπεινώσεως, πάσης κοινωνικής καταπτώ- 
σεως. Ά λ λ ’ ή πολυτέλεια ούδέν άλλο είναι ή προϊόν μεγά

λης πνευματικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής καί εμπορι
κής άναπτύξεως. Δέν θά υπήρχε βεβαίως ποσώς πολυτέλεια, 
έάν δέν υπήρχε βιομηχανία, ώς δέν θά υπήρχε βιομηχανία, 
εάν δέν ύπήρχον τέχνας καί έπιστήμαι, άφοΟ δι’αύτών δη- 
μιουργούνται αί επινοήσεις, οί μηχανισμοί, τά επαγγέλματα, 
άλλ’ ού'τε θά ύπήρχον αί έπιστήμαι ά\ευ πνεύματος καί ευ
φυΐας. Ή  πολυτέλεια λοιπόν είναι ή συνέπεια τών ύψηλοτέ- 
ρων καί έντιμοτέοων άνθρωπίνων πλεονεκτημάτων καί ιδιο
φυιών. Ή  πολυτέλεια έν τούτω είναι έπί τόσον εύκτέα, καθ’ 
όσον είναι έ'νδειξις τής γενικής υλικής ευεξίας. Α ποτελεί τήν 
έπικράτησιν του ώραίου έπί του άσχημου, τής καλαισθησίας 
καί τής χάριτος έπί τής ατελούς άναπτύξεως τού αισθήμα
τος του καλού. Ή  πολυτέλεια συνεπώς θά διαοκέση οσον καί 
ό κόσμος, καί, ή άνθρωπότης θά έ'ρ ανε τό κυριώτατόν της 
γόητρον, έάν συνέβαινεν άλλως. Ή  γνώσις αυτη τού αρμονι
κού, τού συμμετρικού, τού ώραίου, τού κομψού, ή ύπερτάτη 
αύτη δεξιότης περί τήν κατασκευήν, ή άποκτηθεΐσα κατόπιν 
μακράς έξελίξεως τής έργασίας θά μάς εμποδίσουν πάντοτε νά 
έπανέλθωμεν είς τήν αρχικήν απλότητα, ήτις αποτελεί τήν 
έ'νδειξ ιν τής νηπιότητος τών τεχνών καί τής βιομηχανίας.

Ή  πολυτέλεια δέν είναι φύσει ού'τε ηθική, ούτε ανήθικος. 
Είναι ούδετέρα καί ή έπιρροή της ποικίλλει έν σχέσει πρός τήν 
ανατροφήν καί τήν κατάστασιν τών συνειδήσεων. Δέν είναι ή 
υπερβολή εύμαρείας. Συνετέλεσεν είς άνάπτυξιν έλαττωμάτων 
τινών, τά όποϊα άλλως τε είχον προηγηθή αυτής, καί προή- 
γαγεν είς φώς άρετάς τινας, ώς τήν τής εύκοσμίας, τής λε- 
πτοτητος, τής αρμονίας καί τής γοητείας, αίτινες ήσαν άγνω
στοι είς τό παρελθόν.

Επειδή πάσα κατάπτωσις υπήρξε σύγχρονος τής πολυτε
λείας, εθεωρήθη αυτη ώς αρχική τής καταπτώσεως αφορμή, 
ενώ άπλώς ήτο φαινόμενον συμπαρομαρτούν. ’Επειδή δέ ή λέ- 
ξις καταπτωσις δεν δυναται νά έφαρμοσθή ή είς τήν ταπείνω- 
σιν χώρας, προαχθείσης είς πλήρη ακμήν,ή πολυτέλεια φυσικώς 
υπάρχει είς πάσαν κοινωνίαν πίπτουσαν διά τόν άπλούστατον

ΤΙ ΜΑ I Ε ΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ
Τ Η Σ  Π Ρ Ο Τ Α Γ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
Μ Α Ρ Ι Α Σ  Δ Ε Ρ Α Ι Μ

( Ά ν τ α π ό χ ρ ι σ ι ς  ί χ  Π α ρ ισ ίν γ ) .

Κ α τ’ αύτάς υπεβλήθη πρός συζήτησιν καί μελετην παρα του

I  ^¿γον, οτι άπετέλεσεν άναπόσπαστον μέρος τής αυτής κοινω 
via? έν τ ή άκμή της, χωρίς νά έχη τήν ιδιότητα νά παρεμπο- 

δίζη τ -όν πτώσιν.’ΐδού ή παρανόησις. Η πολυτελεία λοιπον δεν 
χατέστρεψεν ούτε τήν ’Ανατολήν, ούτε τάς ’Αθήνας, ούτε τήν 
Ρώμην, ούτε τό Βυζάντιον, διότι ή νοσηρά τής καταστροφής 
των αφορμή εύρίσκετο αλλαχού. *Η έσπευσμένη συγκρότησις 
δημοκρατικού πολιτεύματος ύπήρξεν όλεθρία διά τάς ’Αθήνας,
τών οποίων ό λαός δέν ήτο έπαρκώς παρεσκευασμένος διά τό I Δημοτικού Συμβουλίου τής πόλεως τών Ιίαρισίων τό πόρισμα 
πολίτευμα τούτο. Πλήν τούτου δέ, ώς παρατηρεί ο Monte- τών έργασιών τού προέδρου τής έπί τής ίδρύσεως  ̂ μνημείων 
squy οί πο.ΙΧται ’Α θηναίοι ΰπερηψ ανεύθησαν τόσον  ό ιά  επιτροπής κ. Μοντώ, έν σχέσει πρός τήν θέσιν έν γ  θά στηθή 
τήν νίχην τής Σ α .Ιαμ ίν ος , είς τήν όπ οιαν  τόσ ον  ε ΐχ ο ν  σν μ -  καί τό σχέδιον τού μνημείου, τό όποιον θά ίδρυθή είς τιμήν 
δάΖΛί, ώστε r à  θεωρούν ίαυτουο  ϊ'σους π ρός τούο ά ρ χ ο ν τ α ς  τής αοιδίμου Μαρίας Δεραίμ, τής έν ΙΙαρισίοις πρωταγωνι- 

xal Ικανούς νά  υπαγορεύουν  κα ί εψ αρμόζουν νόμους. στρίας τού γυναικείου ζητήματος.
‘Ως πρός τό Βυζάντιον ή εισβολή τών Τούρκων καί αΐ σύν- | Καί ένφ τό δημοτικόν Συμβούλιον άφιέρωσεν όλοκληρον 

οδοι, τών οποίων εδρα ύπήρξεν ή ’Ελληνική αυτοκρατορία, j συνεδρίαν του είς τιμήν τής ύπερόχου γυναικός, ή αδελφή αύ- 
ύπήρξεν ή κυριωτάτη τής καταπτώσεως του αιτία. Αί οίκου- τής κ. Feraisse Deraismes έλάμβανε παρά τού άντικαθιστών- 
μενικαί αύται σύνοδοι, αί όποϊαι έχρησίμευσαν ώς πρόφασις I τος τόν δήμαρχον τού 17ου διαμερίσματος κ. Tam berlich  

είς άγονους συζητήσεις, αφύπνισαν τό παλαιόν συζητητικόν τήν κάτωθι έπιστολήν· 
πνεύμα τών Ελλήνων. Οί μάλλον διακεκριμένοι νόες παρε- I « Κ υ ρ ία ,
σύρθησαν είς τό είδος αύτό τών διαμαχών καί διήρχοντο τόν Λαμβάνω τήν τιμήν νά φέρω είς γνώσιν σας οτι τήν πρω- 
καιρόν των συζητοΰντες έπί άσημάντων μικρολογιών, ένω ό ίαν ταύτην μετέβην είς τό έπί τής παρόδου Legendre σχο- 
εχθρός ώδευεν έσπευσμένως κατά τής πόλεως. Οί Τούρκοι ή- λεΐον, βπως διαβιβάσω έπισήμως πρός τήν δα Madeleine Vin-  
σαν είς τά πρόθυρα αύτής, γράφει ό Βολταΐρος καί οί σοφοί cent τό έγγραφον τής χρηματικής^ύποτροφίας, ήν^τόσον γεν- 
συνεζήτουν περί τής μετουσιώσεως τής διττής φύσεως τού ναίως έν όνόματι τής αοιδίμου άδελφής σας παρεχετε προς 
Χριστού I τ^ν κ,αΤ' άριστεύουσαν μαθήτριαν τού σχολείου τουτου.

I ή  πολυτέλεια λοιπόν είναι έντελώς άθώα τών άποδιδο- Πριν νά έγχειρίσω τό έγγραφον άπηύθυνα τούς κάτωθι ση-
μένων αυτή εγκλημάτων. Έ ν  σχέσει πάντοτε πρός τον βαθ- μειουμίνους λόγους πρός τήν βραβευομένην, ών  ̂ άντίγραφον 
μόν τού πολιτισμού τών διαφόρων κοινωνικών περιόδων ή πο- σάς παρακαλώ νά δεχθήτε, ύποβάλλων ύμϊν τήν έκφρασιν τού 

λυτέλεια ηκμασεν συμφώνως πρός τήν χαρακτηρίζουσαν τήν βαθυτάτου σεβασμού μου.
ανθρωπότητα έπιθυμίαν νά ύπερέχη καί διακρινηται πάντοτε· I T A M B E R L I C H »

μέ μόνην τήν διαφοράν δτι έν σχέσει πρός τά μέσα, άτινα διέ- ' Πάρεδρος τού δημάρχου του 17ου Λιαμερΐσματος.

θετεν άλλοτε ή βιοαηχανία,ή πολυτέλεια δέν ήτο τόσον λαμ- I «.Α εσποίνΙόες,
πρά οσον ή τών ήμερών μας. Κατά τόν δέκατον τρίτον αιώνα Ένετάλην παρά τού κ. Δημάρχου νά ’εγχειρίσω^ προς την
συνειθίζετο νά καλύπτουν τά πατώματα μέ ψάθαν, λεπτοκο- δα Madeleine Vincent διά δευτέραν ήδη φοράν τό έγγρα- 
μένην, ώς συνειθίζουν νά καλύπτουν σήμερον αυτά μέ περ- φον τής χρηματικής υποτροφίας, τήν οποίαν ή̂ κ. 1 eraisse 
σικούς τάπητας. I Derrdsmes χορηγεί έτησίως είς τήν φιλεργοτέραν μαθήτριαν

Ή  πολυτέλεια δέν έχοησίμευσέ ποτε ώς άφετηρία έθνικής ενός έκ τών δημοτικών μας σχολείων,είς εύγνώμονα άνάμνησιν 
καταπτώσεως, έπαναλαμβάνομεν δέ δτι συντελεί μόνον είς τής άδελφής της Μαρίας Δεραίμ, τής πρό τινων έτών άπο- 

- αύτήν, όταν δέν υπάρχη ισορροπία μεταξύ τής ηθικής ανα- I θανουσης.  ̂ (
‘ πτύξεως καί τών φυσικών ένστικτων. Ή  έξασθένησις βλέψεων Ή  Μαρία Δεραίμ ήτο γυνή^μέ μεγάλην καρδιαν,τής οποίας 

ίσνυοοτέρων δέν συνίσταται είς τήν άπεριόριστον έπικράτησιν ή υπέροχος ευφυΐα καί άνάπτυςις εκινει τον θαυμασμόν παν-
j  I τ,.™ των εύτυΥΥΐσάντων νά τήν γνωρίσουν. Και την μεγαλην

χρησιμο- 
άφιερώσν) ό-

πίστις.Όταν αί άλήθειαι αύτών διαψεύδωνται παρά τής προό- I λόκληρον είς τήν ανατροφήν καί ήΟικην αναπτυξιν τού φύ- 

δου τής έπιστήμης, τότε πάσα ή ατομική ενεργεια αναζητεί I λου .ης.

δους, άτροφεΐ, έξευτελίζεται καί καταλαμβάνεται ύπό άγενών ραίμ έξησφάλισεν άναντιρρήτως θέσιν έπιφανή *  
όρμων. Έ φ ’ βσον ή ούσία καταστρέφεται, έπί τόσον οί τύποι | τής έξελίξεως καί προόδου των ιδεών του X IX  αιωνος
προσλαμβάνουν αείζονα βαρύτητα, όπότε καί ή έπ,κρατούσα I Ή  κ. F e r a i « » -Dera.smes, προλαμβανουσ«^ «  εργον 
μέριμνα είναι ή τής έπιδείξεως. Τότε ή πολυτέλεια βασιλεύει, τής ιστορίας, ήθελησε να εμπιστευθγ κατ ετος εις την ια-
άλλάκαί πάντα ταύτα είναι ταύτοχρόνως πρόδρομος έπικει- νοιαν καί τήν καρδίαν μιάς καλής κόρης την πολύτιμον πα- 
μένης μεταοουθμίσεως ή άναδιοργανώσεως». · ρακαταθήκην τής ίδιαζουσης αγαπης τής αδελφής της προς
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την έργχζομένην πνευματικώς γυναίκα. 'Ο κλήρος κατά το 
έ'τος τοϊίτο, ως καί κατά το παρελθόν, έλαχεν εις την δα 
Vincent, ητις θά διατηρήσν) είμαι βέβαιος εύγνώμονα μνήμην 
της άοιδίμου εύεργέτιδος του φύλου της».

Μ α ρ ία  Π ω τ ΰ

Κ Α Λ Α Ι Τ Ε Χ Ν 1 Κ Α Ι  Σ Ε Α Ι Δ Ε Σ

0 ΚΟΡΡΕΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ TOT
Σ Τ '

"Οπως η ωραία της ήοΰς έμφάνισις είναι προάγγελος θαυ- 
μασίας ημέρας, ουτω και η καλλιτεχνική δόξα του Κορρεγίου 
προηγγέλθη δΓ ωραίας απαρχής. Εις Μανδούαν εϊχεν άποκα- 
λυφθή εις αύτόν τό καλόν, ως τώ άπεκαλύφθη καί η άτομικη 
του ιδιοφυία. Έ κ τ ο τ ε  ήρχισε νά ζωγραφιζή με την ύπερτά- 
την εκείνην ελευθερίαν, ήν καί αυτοί οί μεγάλοι διδάσκαλοι 
άποκτώσι μόνον περί τό πέρας του σταδίου των. Πράγμα 
πρωτάκουστον ! ’Από της στιγμής ταύτης μόλις είκοσι τριών 
ετών εύρίσκεται κάτοχος ίδίου συστήματος· δέν μιμείται κα
νένα· είναι αυτός .

— Καί εγώ είμαι ζωγράφος, είπε, προ των ωραίων τοιχο
γραφιών τοϋ Mantegna. Καί εγώ επίσης είμαι Έ λ λ η ν  όόφειλε 
κάλλιον νά είπη, διότι υπήρξε τόσον περισσότερον Έ λλ η ν , 
όσον δεν αντέγραψε τά ελληνικά έ'ργα. Τά μεγάλα πρότυπα 
ανέπτυξαν την έ'μφυτον διάθεσίν του εις την έλευθέραν ερμη
νείαν της φύσεως. Είχε συλλάβει τό πνεύμα του καλοΰ εις τό 
άμεσον αίσθημα των μύθων τών Εθνικών. Τό άφήκε δε νά 
ριζοβολήση εις τό πνεϋμά του καί νά άναβλαστήσγ μακράν 
πάσης συνθηματικής παρχδόσεως ώς άνθος της ιδίας διανοίας, 
της ιδίας του ύπάρξεως. Δεν έπεζήτησεν ού'τε τάς έπιμελημέ- 
νας γραμμάς, ού'τε τά αποτελέσματα τών χρωματισμών άλλ’ 
άφιέμενος εις τάς ιδίας εντυπώσεις τάς ηρμηνευε κατά τόν 
απλοϊκόν καί έμβριθέστατον τρόπον τών Ελλήνων. Ή  έμ- 
πνευσίς του ομοιάζει πρός πηγήν άφθονον καί διαυγή, ητις 
καταρρέει από ύψηλοϋ όρους καί σκορπίζεται εις τά πέριξ εις 
γλυκεΐαν δροσοβολίαν καί εις νάματα αγνά καί ζωογόνα. Γεν
νήματα της δροσεράς πνοής του είναι τά λεπτοφυή' άνθη καί 
τά γοητευτικά δημιουργήματα τής διανοίας του. Αί νύμφαι, 
οί έρωτες, οί θεοί είναι γεννήματα τής πνοής του ελληνικού 
πνεύματος, τό όποιον εΐσέδυσεν εις δλην την φύσιν καί την 
μετεμόρφωσεν ώς δΓ ένθέου δρόσου. Τά δημιουργήματα του 
Κορρεγίου οφείλουν την ύπαρξίν των εις την επί του κόσμου 
έσκορπισμένην δρόσον αύτην τής ψυχής. Ή  χαρά, ή πλημμυ- 
ροΟσα την καοδίαν του, τόν περιεκύκλου μέ ατμόσφαιραν αί- 
θερίαν, μέ άνοιξιν πχντοτεινήν, εις τό μέσον τής οποίας ό 
"Ολυμπος άφυπνίσθη καί πάλιν μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη.

Ή  πρόωρος αύτη τελειότης μάς εκπλήττει, ή ευκολία 
αυτη μας καταπτοεί. Ά λ λ ’ ή μαθητεία τών μεγαλοφυών είναι 
ταχύτερα τής τών δεξιών φύσεων, αίτινες έπιζητουσιν ο,τι ή 
μεγαλοφυιχ έφευρισκν] . . . .  Εις τόν Κορρέγιον ή έμπνευσις 
καί ή μαθηματική ακρίβεια, ή φαντασία καί τό αίσθημα τής 
Τέχνης, ή πλαστική ιδιοφυία καί ή φιλοσοφία συμβαδίζουν, 
καί συνεργάζονται πάντοτε. Δέν υπάρχει παρά τοις νεωτέροι; 
καλλιτεχναις πχρχόειγμα άλλο τοιαύτης αρμονίας τών καλ

λιτεχνικών δυνάμεων. Εις αύτάς οφείλει τήν ηρεμίαν, τήν εν

δόμυχον εύχαρίστησιν, ήν αποπνέουν τά έ'ργα του, άτινα άνευ 
τής αρμονίας ταύτης θά άπέβαινον ανεξήγητα. Διότι δύναταί 
τις νά έπινοήσνι τά πάντα πλήν τής εύ τ ν γ ία ς .

Είναι ήδη καιρός νά ίδωμεν τόν ζωγράφον εις τό έργον. 
Εΐσέλθωμεν εις τήν αίθουσαν του Αγίου Παύλου εις Πάρμαν. 
Είπομεν ήδη δτι είχεν άνατεθή είς τόν Κορρέγιον ή διακόσμη- 
σις αυτής παρά τής ηγούμενης ’Ιωάννας τής Πλακεντίας.

"Εν τίποτε αρκεί είς τόν καλλιτέχνην διά νά δημιουργήσγ 
ολόκληρον κόσμον. Ό  ζωγράφος είδε τρεις σελήνας είς τό οί- 
κόσημον τής μοναχής. Τό άπλούστατον τοΰτο σύμβολον τώ 
άνέμνησε τήν Έλληνίδα θεάν, είς ήν οφείλεται τό αριστούρ

γημά του, ή Θήρα τής Άρτέμιδος.
Τό εντευκτήριον τής ήγουμένης του Αγίου Παύλου είναι 

δωμάτιον θολωτόν πριγκηπικής κομψότητος καί άπλότητος έν 
ταύτω. Είναι τετράγωνον, φωτιζόμενον από εν εύρύχωρον πα- 
ράθυρον. Δεξιόθεν τής εισόδου εύρίσκεται μεγαλοπρεπής εστία, 
τήν οποίαν κοσμεί ε’κ τών άνω μέγα κάλυμμα σχήματος πυ- 
ραμίδος. ’Επί του τοίχου τούτου ό Κορρέγιος ¿ζωγράφισε τήν 
Άρτέμιδά του. Ή  ωραία θηρεύτρια μέ τήν ημισέληνον επί 
του μετώπου κάθηται ελαφρώς επί του άκρου αρχαίου άρμα
τος, μέ τό πρόσωπον δλον σχεδόν έστραμμένον πρός τόν θεα
τήν. Ή  μακρά έσθής της μέ τάς μεγαλοπρεπείς πτυχάς κα
λύπτει χωρίς νά κρύπτη, τάς θαυμασίας γραμμάς του μεγαλο
πρεπούς σώματός της καί άφίνει νά φαίνεται γυμνός ό λευκός 
της τράχηλος. Κρατεί τά ηνία τής έλάφου, τής σειρούσης τό 
άρμα, τής οποίας φαίνεται μόνον ή ράχις. Ή  ωραία κόμη 
της πλημρυρεΐ τούς ώμους της καί άπό τοϋ άνω μέρους τής 
φαρέτρας της φαίνονται τά βέλη της. Τό τόξον συγκρατεϊται 
άπό ταινίαν περασμένην επί τοϋ αριστερού της ώμου. Ή  στά
σις της προδίδει τήν ταχύτητα τοϋ δρόμου καί τήν ορμήν ά- 
κρατήτου κινήσεως. Ή  εκ τοϋ τρελλοΰ αύτοΰ δρόμου εύχα- 
ρίστησις, ή δροσερότης τοϋ ελευθέρου άέρος δίδουν είς τήν θαυ- 
μασίαν αυτήν θεάν ζωηρότητα, λάμπουσαν είς τούς οφθαλμούς 
της καί ζωογονούσαν τό μειδιών στόμα της. Είναι ευτυχής 
διασχίζουσα τό άπειρον· τό στήθος της πάλλει έξ ηδονής, ό 
πέπλος καί ή κόμη της κυματίζουν γύρω της.

"Ηθελέ τις πιστεύσει δτι ό ζωογόνος πρωϊνός αήρ θωπεύει 
ευχαρίστως τούς γυμνούς της βραχίονας καί περιβάλλει ήδυ- 
παθώς τό σώμα τής θεάς καί μαγίσσης έν ταύτω. Ή  μεθυ
στική άτμόσφαιρα, ένζγ φαίνεται πλέουσα, τήν κάμνει νά 
όμοιάζϊ) πρός Αυγήν ίπταμένην είς υποδοχήν τής Άνοίξεως. 
Χρώματα σφρίγους παρθενικοΰ ζωογονούν τάς λεπτοφυείς πα
ρειάς καί τά ύγρά χείλη της καί δίδουν είς τούς μεγάλους 
οφθαλμούς της βλέμμα_« μεστόν γοητείας καί ευτυχίας. Δέν 
είναι ή σοβαρά Άρτεμις, μέ τό ισχυρόν σώμα τής ελληνικής 
Τέχνης. Είναι Άρτεμις οικεία είς τούς θνητούς, δλη χαρά, 
γλυκύτης καί άφοσίωσις. Τό έργον τοϋτο τοϋ Κορρεγίου είναι 
Ελληνικόν κατά τοϋτο, οτι ή ασυναίσθητος τών αισθήσεων 
ηδονική διατύπωσις εύρίσκεται έν αυτή είς πλήρη συνδυασμόν 
μέ τάς απολαύσεις τής ψυχής καί τής καρδίας. Είς τήν συνύ- 
παρξιν ταύτην τών απολαύσεων τής ζωής και του ιϋεωδους 
οφείλονται τά αριστουργήματα τής ελληνικής Τέχνης. Δια 
τούς "Ελληνας καλλιτέχνχς οί ευτυχείς εκείνοι θεοι και αι 
εντελείς γυναικεΐαι θεότητές των, αι στολισμεναι μέ τόσα θελ—
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γητρα, μέ τόσον εξαιρετικήν φύσιν δέν ήσαν φανταστικά ό'ντα. 
Έσαν θαυμάσιαι καί γελασταί πραγματικότητες. Αί τελειό- 
τεραι ανθρώπινοι ιδιότητες ύπενεδύοντο τάς έντελεστέρας μορ
φής, λαμβάνουσαι μετά ταΰτα ονόματα θεών καί ηρώων. 
Κατά τόν αύτόν τρόπον καί ό νέος Κορρέγιος συνέλαβε τήν 
ιδέαν τής Άρτέμιδος, τής περιχαρούς ταύτης θηρευτρίας.

(Κατά την Μ αργαρίταν ’ΑλδΛνα Μ η ν ιίτ η ) .

Η Λ Ε ΪΚ Η  ΚΟΜΗ
I

— Θέλεις λοιπόν νά μάθγς τήν θλιβεράν αυτήν ιστορίαν 
τοϋ βίου μου ; μοί είπεν ή θεία μου ημέραν ττνά. "Ημεθα μό- 
ναι αί δύο. Ή  μήτηρ μου εύρίσκετο εί,ς ταξείδιον καί μέ είχεν 
αφήσει μετά τής αδελφής της, γλυκείας καί θελκτικής γυναι- 
κός, ητις μέ ήγάπα έξ όλης καρδίας καί μέ είχε καθ’ ύπερ- 
βολήν θωπεύσει δτε ή'μην παιδίον. Δέν είχεν ύπανδρευθή, ζώσα 
ζωήν μονήρη. "Ελεγαν δτι ύπήρξε πολύ ωραία. ΤΗτο δέ ακόμη 
τοιαύτη καί μεθ’ δλην τήν πάλλευκον κόμην, ή'τις έστεφε τό 
γλυκύ πρόσωπόν της,έφαίνετο νεωτάτη· ύπήρξεν έκ τών περι- 
φανεστέρων νεανίδων τών Παρισίων καί πολλοί τήν είχον ζη 
τήσει είς γάμον, άλλ’ αυτη άπεποιεΐτο πάντοτε.

Έ τ ο  ψυχρά εσπέρα ’Οκτωβρίου καί θερμόν πΰρ ήκτινοβόλει , 
είς τήν έστίαν. «Μέ έρωτμς, διατί έλευκάθην τόσον ένωρίς, είπεν, 
ένωρίτερον μάλιστα άφ’ δτι φαντάζεσαι. "Ημην είκοσαέτις τότε 
τέκνον μου. "Ακούε σύ ή'τις όμιλεις μ ετ ’ έλαφρότητος περί έ 
ρωτος, διότι είναι ιστορία έρωτος, ή τής λευκής μου κόμης.

Έ χ ε ι ς  ίδεΐ βεβαίως είς τό album τής οικογένειας τήν ει
κόνα ενός έξαδέλφου μας, άποϋανόντος πρό πολλυΰ, ενός αξιω
ματικού τοϋ ναυτικοΰ, Πέτρου Βιλλεμέρ. Έ τ ο  άνήρ ευφυής, 
άξιωματικός νεώτατος, αξιέραστος, καλός καί ολίγον όνειρο- 
πόλος. Έγίνετο πάντοτε δεκτός μετά χαράς έν τνί^ίκίιγ μας 
οσάκις ήρχετο. Παιδίον δέν τον έγνώρισα, διότι έσπούδασεν είς 
τήν ’Αγγλίαν, είχε δέ παρουσιασθή αί'φνης είς τόν βίον μου, 
λαμπρός καί χαρίεις ταξειδιώτης, δστις έξήγειρε τήν νεανικήν 
μου περιέργειαν μέ τάς διηγήσεις του. ’Επειδή ήτο στενός συγ
γενής μας, διήοχετο μεθ’ ημών ολοκλήρους εβδομάδας καί τόν 
έθεώρουν ώς ολίγον αδελφόν. Σοβαρός πάντοτε απέναντι τών 
έξαδέλφων του, τής μητρός σου καί έμοϋ, έφαίνετα σχεδόν ψυ
χρός καί τοΰτο αναμφιβόλους έκ τής αγγλικής ανατροφής, ήν
είχε λάβει. ■’

Έ ν  τούτοις κατά τό δέκατον ένατον έτος τής ηλικίας μου, 
μετά μακράν διαμονήν έν τγ έξοχή μεθ’ ημών, παρετήρησα 
εις-αύτόν παράδοξον συγκίνησιν ύπό τό βλέμμα μου, είδος τα 
ραχής σιωπηλής πλήν προφανούς. Αί γυναίκες δέν άπατώνται 
είς ταΰτα, έγώ δέ μικρά φιλάρεσκος, ώ; δλαι αί νεάνιδες, ή- 
σθανόμην δτι μέ ήγάπα καί έκολχκευόμην έπί τούτω, εύρί- 
σκουσα αύτόν τής άρεσκείας μου.

Τό εϋρισκον χστεΐον ν’ άγαπώμαι καί τόν άφινα νά μέ λα-
τρεύγ. Έ τ ο  βέβαιον οτι μέ ήγάπα, τό Ιβλεπον, τό ένόουν,
ημέραν τινά τό έξέφρασε σοβχρώς, οί λόγοι του μέ συνεκίνη- 
σαν, έλαβον τήν τρέμουσαν χεΐρά του καί τήν συνέθλιψα συγ- 
κεκινημένη. Άνεχώρει μετ’ ού πολύ δΓ έξάμηνον ταξείδιον, 
όταν δέ ήλθε νά μ’ άποχαιρετήσγ ήσύχως, χωρίς νά εί'πω λέ-

ξιν τώ έτεινα τό μέτωπον, είς τό όποιον άπέθηκεν ήρεμα έ  ̂
υίλημα— τό πρώτον.

Οί ναυτικοί λησμονοΰσιν, έ'λεγον συχνάκις οί περί έμέ όμι- 
λοϋντες. Έ γ ώ  έπείσθην ότι οί ναυτικοί έλησμόναυν καί μετά 
τήν άναχώρησιν του Πέτρου έμεινα έπί πολύ σκεπτική καί τ ε 
θλιμμένη. ’Ακολούθως ό πατήρ μου μάς είσήγαγεν είς τόν κό
σμον. Ή  μήτηρ σου ύπανδρεύθη ταχέως καί έγώ είχα πληθύν 
θαυμαστών.

"Ημην εύτυχής νά λατρεύωμαι καί άφιέμην νά λικνίζωμαι 
εις τούς ωραίους λόγους, τούς οποίους υιοί άπηύθυναν.

Έλησμόνησα εντελώς τόν Πέτρον καί άπεφάσισα νά νυμ- 
φευθώ τόν κύριον δε Ξ . ,  , εύγενή εύπατρίδην, δν είχον συναν
τήσει είς τόν κόσμον, Ά λ λ ’ αί'φνης ό αξιωματικός έπιστρέφει 
έκ τοϋ μακροΰ ταξειδίου του. Είχεν έπαναλάβει τό ψυχρόν 
καί σοβαρόν μαζή μας υφος του, μετ’ άδιαφορίας δέ εμαθε 
παρά τοϋ πατρός μου τόν προσεχή γάμον μου.

"Εμενε πλησίον μας είς τήν έξοχήν,θηρεύων καί τερπόμενος 
μετά τοϋ θείου, χωρίς νά μοί είπνι τι πάντοτε εράσμιος, έκτος 
έκφράσεώς τίνος θλίβεράς μομφής, ήν παρετήρησα εσπέ
ραν τινά είς τό γλυκύ βλέμμα του καί ητις έν σιγή μοί άπηυ- 
θύνετο. Ά λ λ ’ Γσως ήπατήθην είς τήν έκφρασιν τών όφθαλμών, 
πιθανόν δέ καί αύτό; νά μέ είχεν έπίσης λησμονήσει . . .  έσκέ- 
φθην . . .

Ημέρας τινάς μετά τήν άφιξίν του, τόν ευρομεν έξηπλω- 
μένον έπί τοϋ δαπέδου τής αιθούσης, προσβεβλημένον έκ συμ- 
φορήσεως. Οί ιατροί έσπευσαν. Φευ ! ούδέν ήδυνήθησαν ! μετά 
μίαν ώραν άπέθνησκεν ό γενναίος άνήρ χωρίς νά δυνηθή νά 
εί'πγ λέξιν...

♦ *
*

Θά ένθυμοΰμαι πάντοτε, έξηκολούθησε μετά τινα σιγήν 
ή θεία μου, τήν νύκτα έκείνην. Μετά τήν συγκίνησιν καί τήν 
ταραχήν, τήν οποίαν έπροξένησεν είς δλους μας ό θάνατος 
προσφιλοΰς συγγενοΰς, έγώ είσήλθον είς τό δωμάτιον μου, συν
τετριμμένη καί περίλυπος. Προσεπάθησα νά κοιμηθώ ολίγον, 
αλλά τοϋτο ύπήρξεν αδύνατον. Κάτι τό φρικώδες μοί έτά- 
ρασσε τό πνεΰμα- είδος φόβου καί τύψεως, ένώ άπαύστως ήρ
χετο είς τόν νοϋν μου ή σκηνή τοϋ αποχαιρετισμού τοϋ Π έ
τρου, έξ μήνας πρότερον καί μοί παρίστατο μεθ’ δλων τών 
λεπτομερειών τό φίλημα, τό όποιον μοί είχε δώσει.

Έσκεπτόμην οτι είχον μάθει άλλοτε, οτι ύπόσχεσις οσον 
έλαφρώς καί άν δίδεται, ουδέποτε πρέπει ν’ άθετήταμ καθό
σον ή παράβασι; φέρει πολλάκις ολέθρια αποτελέσματα, λυπη
ρής συνεπείας... Ύπεσχέθης ; Έκτέ>εσον ! Δέν δύνασαι ; Μή 
ύπόσχεσαι... Αύτά διενοούμην ώς άνεμιμνησκόμην τάς στιγ

μής, ά; είχον διέλθει πλησίον του καί τάς ευ ρίσκα θελκτικάς 
καί ποιητικής. Έ τ ο  έν δνειρον καί τό τέλος τοϋ ονείρου έπα- 
νήοχετο πάντοτε φοβερόν.... ό έφιάλτης τοϋ αιφνίδιου αύτοΰ 
θανάτου μοί συνέθλιβε τήν καρδίαν, διότι μοί έφαίνετο δτι 
ήαην ένοχος, δτι έγώ τόν είχον φονεύτει τόν νεανίαν αύτόν, 
δστις έκοιμάτο έκεϊ είς τήν οικίαν μου τόν τελευταϊον του 
ύπνον. Έσκεπτόμην δτι έπρεπε νά ύπάγω πλησίον τοϋ πτώ 
αατός του, νά έπικαλεσθώ τήν συγγνώμην του, τό ελεός του 
καί νά ομολογήσω τό έγκλημά μου....

Δέν έκρατήθην πλέον μεθ’ δλην τήν προκεχωρηκυΐαν ώραν



τής νυκτός, ένεδύθην και άνήλθον. Ή  [/.ήτηρ του ήτο εις το 
δωμάτιον τοΟ νεκρού καί ήγρύπνει.

— - Σύ είσαι ; ριοί εΐιτεν έκπεπληγμένη...

—  Ναι εγώ, απάντησα, ¿πεθύμουν να προσευχηθώ στιγα,άς 
τινας μόνη εδώ !

Ή  μήτηρσου fxè παρετήρησε καί τό βλέμμα της jxè κατε- 
τάραξε, διότι υπέθεσα οτι ένόησε τί έσκόπουν νά πράξω εκεί, 
ί'σως το έγνώριζεν ή  το ίμάντευε.

Moi είπεν άπλώς .·— Σας άφίνω· δύνασαι νά προσευχηθγς.
Έπάγωσα προ τής λέξεως : κ Σ ά ζ » .  Nocí,μας άφινε μόνους, 

προσωπον πρός ^πρόσωπον, έριέ τρέριουσαν, ικετευτικήν και 
αυτόν ακίνητον, με χειρας ηνωμένας καί έπ’ αύτων την εικόνα 
του Εσταυρωμένου, έπί δε της λευκές σινδόνος έσπαρμένα ϋχ 
τινά. Τόν παρετηρησα με τά χαρακτηριστικά γαλήνια, την 
μορφήν κατάλευκον, φρικωδώς ώχράν. Ή τ ο  πολύ ωραίος ουτω, 
άλλ’ είχεν εις τό έλαφρόν μειδίαμα τούτο τό θλιβερόν, όπερ 
ρεοΟ συνέτριβε την καρδίαν,μοΰ κατέθλιβε την ψυχήν. Τό μει
δίαμά του ώμίλει.Έπί της μορφής του άντανεκλ&το η υστάτη 
του σκέψις καί η σκέψις αδτη ήτο πικρά, άλγεινή Άκουσίως 
μου προσήλωσα τά βλέμμ,ατά ριου έπί τών λευκών χειλέων 
του, τά όποια ώραίαν τινά εσπέραν τοΟ φθινοπώρου μοί έ'δω- 
καν τό πρώτον φίληρια.

Ή  ιδέα τοΟ φιλήματος αύτοΰ έκαρφώθη εις τό πνεΟριά ¡κου 
γλυκεία καί βασανιστική, άγνοώ δε τί έντός ριου ριοί ελεγεν, 
ότι ώφειλον εις αυτόν κάτι, ότι είχον ιερόν τι χρέος απέναντι 
εκείνου, δστις τόσον ριε είχεν αγαπήσει καί συγχρόνως εις την 
καρδίαν ριου ήσθανόριην άγνωστον συγκίνησή, κατενόουν δέ 
ότι αύτόν ριόνον καί εγώ ήγάτων, ολος δε ό κόσριος τών χο
ρών καί εορτών ριοί έπροξενει φρίκην.

—  Συγγνώριην Πέτρε ! έψιθύρισα. Καί βραδέως εΆροχώ- 
ρησα πρός την νεκρικήν κλίνην, επιθυμούσα ν’ αποδώσω είς 
τόν νεκρόν τό ερωτικόν φίληρια, τό όποιον ριοί είχε δώσει ζών.
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J. SANDEAU

Η Μ Ε Ρ Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Ε Π Α Τ Ρ Ι Ο Ν
(ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ GEORGES SAND)

Έγνωρισα^ποτε’ μίαν μ άμ μ ην , ή δποια ή το  ή θελκτικωτέρα μάμμη 
τού κόσμου. Το πρόσεχες φθινόπωρου συμπληροΰνται δύω έτη  άπδτού 

θανάτου τη ς . Ά πέθανεν εις την πολυθρόναν τ η ς , έπί του εξώστου 
τη ς  επαυλεως τ η ς , μ ε τας χειρας εις τάς τών έγγονών τη ς , μ ε τους 
οφθαλμούς έστραμμένους πρδς τδν ήλιον, δστις έκρύπτετο δπισθεντών 
κιτρινιζόντων λό φ ω ν  Δύω ώρας πρδ του θανάτου τη ς ώ μίλει ακόμη 

πρδς τούς περιστοιχίζοντάς την φίλους μ ετά  θρησκευτικής έλπίδος 
περί επαγγελιών άλλης ζω ής καί μ ε πολλήν λογικήν περί τών πραγ

μάτων τή ς  παρούσης. “Οταν ήσθάνθη δτι αί δυνάμεις τη ς τήν εγ χα - 
τέλιπον, οτι ή τελευταία στιγμή εφθασεν, έμ εινε σιωπηλή καί δεν 
μας άπηύθυνε πλέον ή ώχρα μειδιάματα. Διά μίαν στιγμήν έστράφη 
μ ετά  γλυκύτητος πρός τούς γηραιούς τη ς φίλους, οΐτινες είχον παρα
κολουθήσει τήν τύχην τη ς , είχον συνδέσει τούς κλάδους τή ς  ζωής 
των μ έ τούς κλώνους τής ϊδικής τη ς, είχον άνθίσει μαζή τις ύπδ τήν 
αυτήν ζωογόνον αύραν καί είχον ϊδει άποφυλλιζομένην τήν νεότητα

ΤΩ Ν  ΚΥΡΙΩΝ 
-■ - —■ "■ ■■ ■ ■ ■ ■ — — ■ ■   . . .

”Ω ! ήτο τρομερόν ! ή μεγάλη λευκή εκείνη κλίνη μέ τήν 
εικόνα του Εσταυρωμένου, τά ιχ  εκείνα ! Ήρεμα ως διά νά 
μη του προξενήσω κακόν, άπέθεσα τά χείλη μου επί τών ψυ- 
χρών χειλέων του.Όταν άπεμακρυνθην, είχον τήν κόμην κα
τάλευκον».

( Έ κ  τού Γαλλικού). ’Α ριστεα ’Αγγ. Κ α λ α μ ίί

ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
Ο αμαραντος είναι τό τελευταίου δώρον τοΟ φθινοπώρου. 

Οι αρχαίοι έστόλιζον μέ αμάραντου τάς κεφαλάς τών θεών, 
ενώ οι ποιηται συνεπλεκον τούς λαμπρούς του κλώνους μέ τά 
σκοτεινά και μελαγχολικά φύλλα τής κυπαρίσσου, θέλοντες 
να φανερωσουν ουτω, ότι ή λύπη των δι’ έκλείψαντας φίλους 
συνεύέετο προς την άθανατον μνήμην των. Ό  “Όμηρος λέγει 
οτι εις την κηδείαν του Άχιλλέως οί Θεσσαλοί έπαρουσιά- 
σθησαν με τας κεφαλας των,αστεφανωμένας δι’ άμαράντων.

Η δε βασίλισσα Χριστίνα τής Σουηδίας, ήτίς ήθέλησε νά 
απαθανατισθ-ρ, αποποιούμενη τόν θρόνον καί έπιδιδομένη εις 
την καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί τής φιλοσοφίας, ίδρυσε 

το παρασήμου τών ιπποτών του άμαράντου Τό παράσημου 
τούτο είναι μεταλλίου χρυσοϋν έπί του όποιου ζωγραφίζεται 
άνθος αμαραντου έκ μιλτου μέ τάς εξής λέξεις: Dolce n e lla
illθm ΟΓia — Γλυκεία είς τήν ένθύμησιν.

Και ή Κλημεντινη Ίσαύρου είχε τόν αμάραντου ως έμβλημα 
τής άθανασίας.

Αλλα δεν είναι μόνον ό αμάραντος τό άνθος τής αθανα
σίας, τό άνθος τής τιμής καί τής δόξης. Είναι καί ή δάφνη 

με τα πλατέα φύλλα της καί μέ τό μεγαλοπρεπές παρά
στημα της, η δάφνη, ής τά φύλλα τόσα έστεψ μέτωπα η- 
ρώων και ημίθεων, ρητόρων καί φιλοσόφων, έστιάδων καί 
ιερειών,αρχόντων και αυτοκρατόρων.Τό δένδρον τούτο αυξάνει
τόσον άφθόνω; εις τήν νήσον τών Δελφών, παρά τάς οχθας 
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των μετά  τή ς  ϊδικής τ η ς . Ή θ έ λ η σ ε  νά τοϊς δμιλήση. Ά λ λ ’ αί λ έ 

ξεις εξεπνευσαν εις τά ς χείλη  τ η ς . Ή ρκέσθη  είς έν βλέμμα μεστόν 
^τοργής καί εις μίαν έλαφράν τή ς χειρός κίνησιν καί έσβέσθη μ ε τ ’ ή -  

είκιας, χωρίς αι πένθιμοι εικόνες του θανάτου νά τήν περικυκλώσουν, 
χωρίς ούδεμία πόνου έκδήλωσις νά φθάση μέχρι τή ς άκοής τ η ς , χ ω -  
Ρ’ις οΰδείς στεναγμός νά τήν ταράξη, χωρίς οΰδέν δάκρυ νά ρεύση 
επι τών λευκών οστεωδών παρειών τη ς .

Τα μικρά, γονυκλινή εις τδν εξώ στην, ούτε άντελήφθησαν καν τήν 
σκηνήν έκείνην τών αιωνίων αποχαιρετισμών, τδ έν μάλιστα έξ αυ
τώ ν, ίστάμενον όπισθεν τ ή ς  αναπαυτικής έδρας τή ς μ άμ μ η ς, έπαιζεν 

έτ ι μ έ τούς λευκούς τή ς  άργυρας κόμης της πλοκάμους. Ε ίμ εθ α  π έ- 

ριξ τη ς  σιωπηλοί καί ώς Ιν κατανύξει. Δεν ήκούοντο ή αί μελωδίαι 

τή ς εσπερας, ο θροϋς τών φύλλων, τά όποια έπιπτον είς τδν κήπον, 

ό απομεμακρυσμενος ηχος τών κωδώνων γειτονικής π όλεω ς, τδ β έ- 
λασμα τών ποιμνίων τα όποια επανηρχοντο εις τδν σταύλον καί τά 

άσματα τών πτηνών τά μονότονα καί μελαγχολικά. Μεταξύ τή ς  φθι
νοπωρινής εκείνης εσπέρας καί τού θανάτου τή ς  ύπάρξεως εκείνης, 

μεταξύ του φαιοσκοτείνου ουρανού, 8ν δ ήλιος έγκα τέλειπε καί τού 
ώχροΰ έκείνου καί ήρέμου προσώπου,άπδ τού όποιου ή ζωή έφευγεν, 

υπήρχε τόση άρμονία σχέσεων καί συνθηκών, ω στε τό δραμα τού 
εξώστου έφαίνετο ώς σκηνή άποσπασθεϊσα άπδ τής άγωνιώσης φύ- 
σεω ς, τή ς όποιας τους χρωματισμούς ητο αδύνατον νά άποχωρίση τις 
απδ τούς τή ς  είκόνος τού έκπνέοντος φθινοπώρου.

"Ε τσ ι άπέθανεν ή λατρευτή όλων γηραιά μ ά μ μ η . ’Επειδή έξη - 
σφαλισεν εις χοσμον καλλιτερον λαμπράν θέσιν,τά παιδιά καί of φίλοι 
τη ς  δεν την ζηλεύουν, άλλ ή ανάμνησίς της αποτελεί τήν έπί τής
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τού Πηνειού ποτάμου, ώστε οί αρχαίο·. άπέδιδον είς αύτό τήν 
δύναμιν νά άπομακρύνγ τούς κεραυνούς, ακριβώς διότι ουδέ
ποτε είχεν έκραγή κεραυνός παρά τήν νησίδα ταύτην.

Ή  ωραία Δάφνη ήτο θυγάτηρ τού Πηνειού. Τήν ήοωτευθη 
δε παραφόρως ό ’Απόλλων. Ά λ λ ’ ή Δάφνη ήτο κόρη ενάρε
τος . Φοβούμενη δέ ριή παρασυρθγ άπό τούς θερριούς καί πει
στικούς λόγους τού εύγλωττοτάτου τών θεών, έδραπέτευσεν. 
Ό  ’Απόλλων τήν κατεδίωξεν· αλλά καθ' ήν στιγριήν έτεινε 
τήν χεΐρά του, ίνα τήν συλλάβη, ή νύμφη έπεκαλέσθη την 
βοήθειαν τού πατρός της Πηνειού, δστις τήν μετεμόρφωσεν 
ε ίς δάφνην. Ό  ’Απόλλων, όταν ήσθάνθτ, οτι έσφιγγεν είς τά 
άγκάλας του τόν άναίσθητον τού δενδρυλλίου τούτου κορμόν, 
άπηύθυνε πρός τήν έκλείψασαν νύμφην τούς έξης περιπαθείς 
λόγους:

« ’Αφού οι θεοί ζηλοτυπούντές με δεν έπέτρεψαν νά γείνγς 
¡δική μου, έσο λοιπόν τό δένδρον μου. Τό φύλλωμά σου εύοίω- 
νον πάντοτε, άς περιπλέκεται είς τήν άσπίδα μου, είς τό τόξον 
μου, είς τήν κόμην μου, ώς θά στολίζουν οί κλάδοι σου τά 
μέτωπα τών νικητών. Τό φύλλωμά σου θά σεβασθοΰν πάντοτε 
οί κεραυνοί τών θεών καί ώς ή πάροδος τού χρόνου δεν θά 
σκιάση ποτέ τά ρόδα τού μετώπου μου, τό φύλλον σου άς 
διατηρήση πάντοτε τήν αίωνίαν άνθηρότητά του.

Φιλανδή;

Χ Ο Ρ Ο Ι
Οί χοροί δίδονται πάντοτε τόν χειμώνα. Ή  διοργάνωσις 

χορού είναι έπίσης δύσκολος, όσον καί ή διοργάνωσις γεύμα
τος. ’Εάν δεν έχη τις ειδικήν αίθουσαν χορού, πρέπει νά ση- 
κώση τούς τάπητας καί τά έπιπλα έκ τής κοινής αιθούσης 
τής υποδοχής, ή όποια έν τοιχύττι περιπτώσει πρέπει νά είναι 
πολύ ευρύχωρος. ’Εάν δεν έχητε αίθουσαν εύρύχωρον, μή δί
δετε χορούς.

γής θρησκείαν τω ν. Λ είπ ει άπδ πάσαν χαράν μας, αΰτή ήτις ή το  ή 
ζωή τών συναθροίσεών μας, ή ψυχή τών έορτών^μας. Ε ίχ ε  πολλά 

ϊ ί ε ι ,  πολλά αίσθανθή, πολλά υποφέρει. Μέ τήν χάριν τη ς , μέ τά 
πνευμά τη ς , μέ την σοφίαν τη ς έπί όλων τών?πραγμάτων συνήνου 
θησαυρόν άνεκτίμητον, τήν επιείκειαν άπαύγασμα τή ς μακρας πρδς 

τδν κόσμον πάλης τ η ς . Ή  νεότης τη ς υπήρξε τρικυμιώδης. ’ Αφού 

δέ κατηνάλωσε τά ώραιότερά τη ς ’έτη  είς άναίήτησιν ευτυχίας, εΰρεν 

αυτήν περί τδ γήρας είς τάς άπολαύσεις τή ς  οικογένειας, άς τόσον ή 
ποιητική φαντασία τη ς  τήν έκαμε νά παραγνώριση είς τήν νεό

τητά τη ς .
Μεταξύ τών νέων, οΐτινες έλάμβανον παρ’ αυτής μαθήματα τή ς 

πείρας τή ς  ζω ής, ήμην άναντιρρήτως ό μάλλον τακτικός καί στοργι- 

, κός. Ε ίχον διακρίνει ύπδ τήν φαινομενικήν ευθυμίαν τη ς  κάτι τδ θλι

βερόν καί οδυνηρόν. Moi έφαίνετο ένίοτε οτι όλη ή επιείκεια τής 
καρδίας της ΰπέχρυπτε μεγάλην δόσιν σκεπτικισμού καί πικρίας. Ά ν ά  
πάσαν εσπέραν ύπό τήν μακράν δενδροστοιχίαν τών φιλυρών, αί όποΐαι 

επλαισίουν τδν κήπον ειχομεν μακράς συνομιλίας έπί τή ς ζω ής, ήν 
εκείνη έτελείω νε καί ήν έγώ μόλις ήρχιζα τό τε . Ξένος έκεϊ είχεν άν- 

τικαταστήσει τήν οΐκογένειάν μου ή οικογένεια τή ς  γηραιάς μ ά μ μ ης, 

καί όταν μετέβαινα έχει ήσθανόμην άληθή ευτυχίαν καί άπόλαυσιν. 
Αφού ώ μιλήσαμεν δλοι μαζή περί διαφόρων πραγμάτων, άφοϋ έπαιζα 

|εέ τά παιδιά έπί τή ς  χλόης, ή γηραιά μάμ μ η έστήριζε τόν βραχίονά 
της είς τδν ίδικόν μου καί διηυθυνόμεθα πρδς τάς φιλύρας, έπαναλαμ- 

δάνοντες τήν σειράν τών εσπερινών μας συνδιαλέξεων. Δέν ήξεύρω 
Λκριβώς ποιον γόητρον συνέδεε τόν ένα πρδς τόν άλλον. Νέος καί 
ανυπόμονος νά μάθω έζήτουν παρ’ αυτής τήν πικράν τού παρελθόν-

Τούς [ίουσικούς τοποθετείτε ή εί; παρακείμενον δωμάτιον, 
ή είς γωνίαν τςνά τής αιθούσης, τήν οποίαν χωρίζετε μέ δεν
δρύλλια καί θάμνους. Είς εν δωμάτιον τοποθετούν τραπέ- 
ζας παιγνίων, οπου οί προκεχωργ)μέν7ΐς ηλικίας άνθρωποι δια
σκεδάζουν παίζοντες είς έτερον δέ δωμάτιον, οπου αί μή χο- 
ρεύουσαι κυρίαι καί δεσποινίδες μένουν, χωρίς νά ωθούνται άπό 
τούς χορεύοντας.

ΙΙλήν τών κοινών χορών, έπεκράτησε νά δίδωνται καί χο
ροί, φέροντες ίδιάζοντα χαρακτήρα. Χοροί λευκοί, είς οΰς προσ
καλούνται μόνον νέοι καί νεάνιδες. Είς τάς έξοχάς δίδονται 
άγροτικοί χοροί.

Οί χοροί συνήθως έπισφοαγίζονται μέ δεΐπνον, είς τό όποιον 
προσφέρονται κρέατα ψυχρά, χοιρομήρια, χαβιάρια, καρποί, 
γλυκίσμ,ατα καί τά παρόμοια.

ΦίΛη το ν  χορ ο$

Π Α Ρ Θ Ε Ν  Α Γ Α Γ Ε Ι Ο Ν
ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΛΛΗ

Ο Δ Ο Σ  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

Τό έπί τή ς όδου Πειραιώς Παρθεναγωγεΐον τή ς κ. Μαρία; Β ελ λ ή  
δέχεται ε’ισέτι μαθήτριας πρός έγγραφήν καθ' δλον τδν Οκτώβριον 
καί Νοέμβριον. Τ ό Παρθεναγωγεΐον τούτο μ έ καθηγητάς καί διδα- 
οκαλίσσας έπιμελώ ς καί άριστα κατηρτισμένας άνταποκρίνεται π λη 
ρέστατα είς τόν προορισμόν του καταρτίζον άριστα τας έμπιστευμενας 
είς αύτδ μαθητρίας.

Δ 1 Δ Α 2 Κ Α Λ ΙΣ Σ Α  άριστα χατηρτισμένη ζη τεί παραδόσεις. Ή  
δεύιθυνσις είς τδ γραφείον μας.

Ή  δις. Καρολίνα Ν ικολαιεβιτς ποόσιρυξ έκ Βώ λου, - ώρολογοποιός, 
ιδρύει ένταΰθα έπί τή ς  δδοΰ Σταδίου αρ. 2 0 , ώρολογοποιεΐον, είς τδ 
δποίον βεβαίως κατά προτίμησιν θά κάμνουν αί κυρίαι τών Αθηνών 
δλας τάς παραγγελίας τω ν.

Τήν νεαράν έπαγγελματίαν ΰπεστήριξεν είς τά έργον τη ς ή Α . Μ . 
ή Βασίλισσα παρασχούσα αΰτή τά μέσα νά προμηθευθή τα εργαλεία 
τή ς  τέχν ης τη ς . δΓ ής θέλει εξασφαλίσει τδν άρτον τών οικείων της_

τος πείραν. ’Εκείνη φοβισμένη πρό τού γήρατος έζή τει ίσω? παρ ε 
μού άκτΐνά τινα τ ή ;  νεότητάς τη ς. “Ο πως δήποτε ήμεθα πολυ αγα

πημένοι φίλος - Mol ήρεσκεν υπερβολικά νά άνέρχωμαι μ ε τ ’ αυτής 
τδν τρικυμιώδη τή ς  ζω ής τη ς  δρόμον, καί ηΰχαριστούμην ιδιαζόντως, 

δσάκις ήδυνάμην νά αποσπώ σελίδας τινάς έκ τού βιβλίου τή ς  ΰπαρ- 
ξεώ ς τη ς , έστω  καί έάν μόνον απογοητεύσεις ήντλουν έξ αυτού.

Ε σπέρα ν τινά έφθασα βραδύτερον τού συνήθους. Ή  αυλή ήτο 

έρημος, καί οί ΰπηρέται μοί ανήγγειλαν οτι ή οικογένεια είχεν ανα
χω ρήσει άπδ πρωίας εις έκδρομήν καί οτι μόνη ή μάμμη είχ ε μ εί
νει. * 0  κόσμος, δ δποιος τή ς έφαίνετο άλλοτε πολύ μικρός, δέν έξε- 
τείνετο πλέον δ ι’ αυτήν πέραν τών φιλυρών, αί δποίαι περιέβαλον 

τδν κήπον είς διπλούν κύκλον. Τ ήν άντικρυσα αμέσως βαδίζουσαν 

βραδέως καί μελα γχολικώ ς. Ή σαν αί πρώται τή ς  άνοιξεως ήμέραι. 

Ό  άήρ ήτο ψυχρός καί διαπεραστικός, ετρεξα λοιπδν πρός αυτήν καί 
τήν παρεκίνησα νά ε ίσ έλ θ η . Ά λ λ ’ έφάνη ώς να μη με ηχούσε. 
Καί έστηρίχθη ε’ις^τδν βραχίονά μου, παρασύρουσά μ ε είς τδν δρό

μον τη ς .
— Μ άμμη, τής είπα—  ολοι τήν έλέγαμεν μάμμην —  είσθε μ ελα γ- 

χολική ; τ ί  ’έχ ετε  ; τ ί  νέφος έσκιασε τδν ήλιόν σας ;
—  Ό  ήλιός μου είνε πολύ ωχρός, άπήντησε,καί αί άκτϊνές του δέν 

μ έ θερμαίνουν πλέον. Ναι, παιδί μου. "Ε χ ε ις  δίκαιον. Ε ίμαι μελαγ- 
χολική ' ή άνοιξις μ έ κουράζει καί δέν μ έ ζωογονεί πλέον. ’Αναπνέω 
ολην τήν ήμέραν τδν μεθυστιχδν άέρα τών νέων φύλλων, πατώ μέ 
τούς πόδας μου τήν χλόην αύτήν, αναπαύομαι ύπδ τά ία καί ύπδ τά 

άνθη καί σκέπτομαι μ ετά  πικρίας, οτι ή μ εΐς οί άνθρωποι έχομεν μίαν 

μόνον άνοιξιν καί δτι δ Γ  ήμας δ χειμιύν φθάνει πολύ τα χ έω ς .



8 ΗΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗίΥΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Ν

Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

Ζ Α Π Π Ε ΙΟ Ν

Το εκπαιδευτικόν τμήμα τη ;  Ένώσεω; των Έλληνίδων 
αναγγέλλει, δτι από τ η ;  15 Οκτωβρίου έ. έ. αρχονται τά 
τακτικά μαθήματα τ ή ;  γυμναστική;.

Α '.

α’) Διά παιδία άρρενα καί θήλεα από 6 ·  0 ετών ώριγ 
1 0 -1 1  π. μ. άνά πάσαν Δευτέραν, Τετάρτην, καί Παρα

σκευήν. Δίδακτρα δρχ. 8 κατά μ*ήνα δ ι ’ έν παιδίον· διά δύο 
αδελφού; δρχ. 12 ,  διά τρεΐ; δρχ. 15 προπληρωτέα;.

β') Διά κοράσια 1 0 — 14 ετών ώρι  ̂ 11 — 12 π. μ. άνά 
πάσαν Δευτέραν, Τετάρτην καί Παρασκευήν. Δίδακρα δρχ. 
10 κατά μήνα προπληρωτέα;. Διά δύο άδελφά; δρχ. 16, 

διά τρεΐ; δρχ. 18 .
γ') Διά δέσποινα; καί δεσποινίδα; ωρ^ 11 — 12 π. μ. άνά 

πάσαν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον. Δίδακτρα δρ. 10  
κατά μήνα προπληρωτέα;.

Β ' .

’Από 1 Σεπτεμβρίου έ. έ'. ήρχισεν έν τι) αιθούση Ζαππείου 
νέα σειρά διδασκαλία; προ; μόρφωσιν διδασκαλισσών γυμνα
στική; αΐτινε; ύποχρεοϋνται. νά φοιτώσιν επί έν έτο ; καθ’ έ- 
κάστην, όφείλουσι νά παρακολουθώσιν έκτο; τών πρακτικών 
ασκήσεων καί τά έξή; θεωρητικά μαθήματα· Ιστορίαν τ η ;  
γυμναστικής, άνθοωπολογίαν, υγιεινήν, στοιχεία άνατομία; 
όρθοπαιδικην γυμναστικήν. Ε ί ;  δέ τό τέλο; του έτου;, ήτοι

—  Ν α ί,τή  ά π ή ν τη σ α .Ά λλά  λέγουν^ότι θά4άνθίσωμεν και πάλιν είς 
κόσμον ώραιότερον, όπου ή άνοιξις είναι αΐωνία.

—  Π ιθα νόν,είπ εν  άλλ’ όσον ώραία πράγματα καί άν μ ά ; διηγούνται 

διά τδν κόσμον αΰτόν, δεν άφίνομέν ποτε^ χωρίς λύπην τόν ρυπαρόν 

και θλιβερόν πλανήτην μας.
Έ π ω φ ελ ή θ η ν  τδ ν  μελαγχολικών διαθέσεων τ η ς , όπως τ η  αναγ

γείλω  θλιβεράν τινα ειδησιν .— Ε ίξεύ ρ ετε ,τή  είπον, σχεδόν άδιαφόρως, 

ότι δ Μάριος άπέθανε ;
—  Ό  Μάριος άπέθανεν; άνεφώνησε,σταματώσα άποτόμως- τό πρό- 

σωπόν της έπρόδιϊε τρόμον, άλλ’ 8χι πόνον. Ώ  ! άγιε εγω ισμέ ! Μέ 
την πάροδον κάθε έτους ξηραίνεις εις τήν καρδίαν μας ώραϊόν τ ι  αί

σθημα, σβύνεις εΰγενή τινα π η γ ή ν  σύ δε μόνον ανθείς καί αύξάνεσα1 
ήμεροι τή  ήμέρφ, πλέον κραταιός καί ακατάβλητος, έπί τών ερειπίων 

τή ς  ψυχής μας. ‘Η  μάμμη είχεν άλλοτε αγαπήσει πολύ τόν Μάριον 

κατά τά ωραιότερα τή ς  ζω ής τη ς έτ η . Ά λ λ ’ ό έρως οδτος είχ ε συν
τρ ιβή  ώς όλοι οί έπί τή ς γής έρ ω τες. Λοιπόν ή είδησις του θανάτου 
του Μαρίου οΰδέν άλλο αίσθημα ένέπνευσεν είς τήν μάμμην, είμ ή  τόν 

φόβον ότι καί τό ίδικόν τη ς τέλος ήτο εγγύς. Ά  ! ό Μάριος άπέ
θανε πολύ νέος, είπ ε' βεβαίως πολύ νέος' ή το  μεγαλήτερός μου.

Κ αθ’ δλην τήν εσπέραν εκείνην ή μάμ μ η μοί ώ μ ίλει περί του 

Μαρίου, χωρίς έν τούτοις νά άφίση νά τή  διαφυγή λέξις συμπάθειας 

καί στοργής, πρός εκείνον, δστις δεν υπήρχε πλέον.
—  θ ε έ  μου I ανέκραξα μ ε τ ’ άληθοϋς πόνου."Ο λα λοιπόν τά αισθή

ματα τελειώνουν ουτω εις τόν κόσμον αΰτόν ; Δεν μένει λοιπόν τ ί

ποτε ή μαύροι δαυλοί άπό τό πυρ αΰτό, τό όποιον είς τήν νεότητα 
τοιαύτας αποδίδει φλόγας; Μ άμμη ! ή ζω ή είναι λοιπόν τόσον σκο-

περί το τέλο; Αύγούστου, έξεταζόμεναι ένώπιον έπιτροπής 
λαμβάνουσιν έτίσν,μον πτυχίον Γυμναστική;.

ΤΩραι διδασκαλία; 4  1/2 — 6 μ .μ . καθ’ έκάστην. Δίδακτρα 
δρ. 3 κατά μήνα προπληρωτέα;.

ΑΙΘ Ο ΥΣΑ  Π Α Ν Ε Α Α Η Ν Ι Ο Υ  Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Έ ν  τή αιθούση ταύτη θά διδάσκωνται άπαντα τά άνω- 
τέρω μαθήματα, πλήν τ ή ;  σειρά; μαθημάτων προ; μο'ρφωσιν 
διδασκαλισσών γυμναστική;·

Αί έγγραφα! δι’ άμφοτέρα; τά ;  αίθούσα; γίνονται έν τφ 
γραφείω του Εκπαιδευτικού τμήματο; τ ή ;  Έ ν ώ σ εω ; οδο; 
Καποδιστρίου άρ. 3 0  (γωνία όδοϋ Πατησίων) 1 0 - 1 2  π. μ, 

καθ’ έκάστην.
’’Ε κ τού Γ ραφ είου  του Έ χ π α ίό εν τ ιχ ο ΰ  Τμήματος

Παρακαλουυται θερμώς αί κ. κ. συνδοομήτριο» αί κα
θυστερούσα! μέχρι σήμερον τάς συνδρομάς των νά σπεύ 
σουν έ π ί τέ2ους  νά άποστείλουν αύτάς. Τήν αυτήν πα
ράκλησή άπευθύνομεν καί προς τάς κ. άνταποκριτρίας 
ώς καί πρός τούς κ. άνταποκριτάς μας νά επισπεύσουν 
τήν εί'σπραξιν καί άποστολήν τών καθυστερουμένων,διότι 
ή άταζία αυτή τών εισπράξεων καταντ^ ανυπόφορος.

ΕΡ ΓΟ Σ Τ Α Σ ΙΟ Ν
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ

Ή  κ. ’Ε μ κ έ , ράπτρια πτυχιούχος Ευρωπαϊκών εργοστασίων, μετά 
μικράν έξ ’ Αθηνών άνά τήν Ευρώπην άπουσίαν έπανελθουσα, ίδρυσε 
καί πάλιν νέον έργοστάσιον ραπτικής έπί τή ς  όδοΰ Έ ρ μ ο υ  άρ. 5 1 .

Ή  παλαιά πολυπληθής πελατεία τή ς  κ . Έ μ κ έ ,  θά τήν εύρη πάν
τοτε πρόθυμον είς έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας φορεμάτων καί έπα- 
νωφορίοιν, πασα δέ κυρία προσερχομένη είς τό έργοστάσιόν τη ς  δύνα- 
ται νά έχ η  τήν βεβαώτησα οτι είς πασαν παραγγελίαν τη ς θά εύρη 
είς συνδυασμόν τήν καλαισθησίον μ έ τήν δεξιότητα καί τήν οικο
νομίαν.

Ό δός Έ ρ μ ο υ  άριθ. 5 1 .

τειν ή , όσον μου τήν παριστατε εν ίο τε ;
— Υ ιέ  μου,μοί άπ ήντησε,κτυπώ σά με έπί του ώ μου, είθε μετα δε

καπέντε έτη  νά δύνασαι νά μοί άπευθΰνης τήν αυτήν έρώτησιν. Β λ έ 
πεις, παιδί μου, προσέθηκεν, έάν ή ζω ή μας είναι κακή, πταίομεν 

όλοι μας. "Ω σ τε δέν πρέπει νά τήν αίτιώμεθα. Ό  θ ε ό ς , παιδί μου, 

υπήρξε γενναιότατος διά τά δημιουργήματά του, ά λ λ ’ ή μ είς κατα- 

στρέφομεν τήν αρμονίαν του έργου του. Τ ί θά σου είπω μεν, λοιπόν, 

θεέ, τήν ήμέραν καθ ’ ήν θά μας ζη τή ση ς λογαριασμόν τών θησαυ

ρών, ους μας ένεπιστεύθης ; “Ομοια πρός τά αρώματα τή ς  ’Ανατο
λ ή ς , τά όποια άφίνουν τό άρωμά των είς τό δοχεϊον, τό όποιον τά 
περιείχε πάντοτε, τά  διάφορα αισθήματα ήδύναντο καί έξαντλουμενα 

έτ ι νά άφίνουν είς τήν ψυχήν μας γλυκείας άναμνήσεις.
Ά λ λ ’ είς ποίαν ψυχήν ή άνθρωπίνη άγάπη ήδυνήθη νά άναπτυ- 

χ θ ή , χωρίς νά καταστρέψη τήν άρχικήν αυτής αγνότητα ;
Καί ποία καρδία εμεινεν άδηλητηρίαστος άπό τήν άγάπην, ή όποία 

μ έ τόσον ζωηρά χρώματα μας κάμνει έκάστοτε τήν έμφάνισίν της; 

”Ω ! παιδί μου ! Ε ίμ εθ α  άξιοι τή ς  τύ χη ς μας, άξιοι τών συμφορών 
μας. * 0  έρως τών άνθρώπων όμοιάζει πρός τά φύλλα του φθινοπώρου, 

τά όποια δέν πίπτουν παρά όταν δ ήλιος καί δ άνεμος τά κιτρινίση 
καί άποξηράνη, καί τά όποια πατώμεν άδιαφόρως υπό τούς πόδας 
μας, χωρίς νά άναμιμνησκώμεθα ότι πράσινα άλλοτε καί ζωηρά 
έσκίασαν τάς κεφαλάς μας. Ε ίμ εθα  τόσον άγνοόμονες πρός ευτυχίαν, 

ή τις δέν υπάρχει πλέον. Ό λίγ α ι ήμέραι άνίας καί άηδίας εξαλείφουν 

έτη  όλα ευτυχίας.
( ’Α κολουθεί).


