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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τά καρδιοχτύπια τών παιδιών. — Μία ψευδής διάδοσις. — Προς τήν 

Ίδεαν Α' (ύπό δος Καλλιρρόης Άδαμιάδου, διδάκτορες τής φιλολο
γίας).—Το Μαραμενον κρίνον (μυθιστόρημα χ. Κ. Παρρεν). — Λόγος 
τής κ. Κ. Παρρέν εις τήν ’Επαγγελματικήν Σχολήν. — ’Ε-
πιφυλλίς : Ό  Θάνατος τής ψυχής (κατά μετάφρασιν δος Ειρήνης Νι- 
χολαίδου).

ΤΑ ΚΑΡΑΙΟΚΤΤΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ό παιδικός κόσμος τών σχολείων εύρίσκεται πάλιν εις 

ταραχήν, καρδιοχτύπια καί συγκίνησιν. Αί εξετάσεις πλησιά
ζουν, οί διδάσκοντες διπλασιάζουν τόν ζήλόν των καί δεκα
πλασιάζουν τήν έργασίαν τών παιδιών, τά  όποια έξαρτοΰν 
άπό μιας ώρας άποτυχίαν ή έπιτυχίαν τόν θρίαμβον ή τήν 
ταπείνωσιν καί τόν έξευτελισμόν των.

Εις τά  μ,αθήματα τά  τακτικά , τά  όποια τά  μικρά εΐναι 
υποχρεωμένα νά άποστηθίζουν, χωρίς συχνότατα νά τά  έν- 
νοοΰν, προστίθενται τώρα είδικώς διά τάς εξετάσεις άπαγ- 
γελίαι ποιήσεων, γυμ,ναστικαί, έργόχειρα διά τά  κορίτσια, 
πράγματα τών όποιων ή διδασκαλία δλον τόν χρόνον βαδί
ζει καοκινοβατικώς, καί εις τάς παραμονάς τών έξετάσεων 
πυρετωδέστατα.

’Εξαιρετικώς εφέτος έ'χομεν δροσιές καί τά  καϋμένα τά  
παιδιά μέσα εις τήν εξαντλητικήν πρόσθετον έργασίαν των, 
δέν θά έχουν τουλάχιστον νά υποφέρουν καί άπό άσφυκτικήν 
ζέστην. Όπωςδήποτε τό μαρτύριον τών έξετάσεων είναι 
πάντοτε μεγάλο, οί κόποι καί αί συγκινήσεις τών παιδιών 
έντελώς άσκοποι καί άνωφελεϊς καί αί συνέπειαι τής κατα *

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
ΣΤΓΝΤΑΣΣΟΗΕΝΗ ΤΠΟ ΚΪΡΙΑΝ»

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α

ΚΑΛΑΙΡΡΟΗ  ΠΑΡΡΕΝ

Σννδρομηταΐ έγγράφονται είς τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  της

Έφημ,ερ&δος τών Κ υρ ιώ ν

’ Εν τψ Έξω τερικφ δέ π α ρ ’ άπαΟι τοΐς x. χ. 
άντιπροόώποτς Λμών.

#  —  —  -  #
; Διά τά ανυπόγραφα αρθρα ^
; εύθύνεται ή συντάχνις αύτών (
\ Κ ·  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν  (
ί Τάπεμπόμενα ήμΓν χειρό- 
)γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
ι δέν επιστρέφονται. — Ά νυπ ό -  
ίγραφα και μή δηλοΰντα τήν
> διαμονήν τής άποστελλοόσης 
) δέν είναι δεκτά.— Πασα αγ-
> γελία άφορώσα είς τάς Κ υ- 
( ρίας γίνεται δεκτή.
' Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
 ̂σιν έφείλουσι ν’ αποστελλωσι 
) γραμματόσημον 50 λεπτών 
(πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. ^

στάσεως αύτής πολύ έπικίνδυνοι διά τήν υγείαν και την η
θικήν μόρφωσιν των. Καί δμως αί εξετάσεις έξακολουθοΟν νά 
γίνωντχι, διότι έτσι έπεκράτησεν ή συνήθεια, διότι οί γονείς 
κολακεύονται είς τόν άνόητον εγωισμόν των, έάν τό παιδί 
των έπαινεθή δημοσί^, ή άν τό δνομά του αναγραφή είς 
καμμίαν έφημερίδα, καί οί διδάσκαλοι, ώ ; λέγουν πομπω- 
δώς, δρέπουν τούς καρπούς τώ ν κόπων των.

Ά λ λ ’ ερωτώ ; γ ια τ ί νά περιμένουν νά δρέπουν τούς καρ
πούς αυτούς μίαν φοράν μόνον τόν χρόνον και όχι καθ ’ ημέ
ραν και είς κάθε εποχήν ; Μήπως άν εύσυνειδήτως έπιδιώ- 
κουν και παρακολουθούν δλον τό έτος τάς προόδους τών π α ι
διών, δέν θά αίσθάνωνται καθ ’ ημέραν τήν ηθικήν εύχαρί- 
στησιν, δτι έκτελούν τό καθήκον των ; Καί μάλιστα διά 
τής καθημερινής αύτής προσηλώσεώς των είς τήν έξέλιξιν 
τής παιδικής ψυχής καί τού παιδικού πνεύματος δέν θά κα
νονίζουν τότε άναλόγως τάς μ.εθόδους των καί δέν θά έχουν 
αποτελέσματα πολύ ανώτερα ·,

Ά λλά  μένουν οί γονείς. Οί γονείς θέλουν τάς έξετάσεις, 
οί γονείς απαιτούν τάς δημοσίας αύτάς έπιδεικτικάς τελε- 
τάς. Άπό περιέργειαν ήρώτησα μίαν μητέρα, αρκετά γροεμ- 
ματισμ,ένην, έάν έγκρίντ) τάς εξετάσεις.

Καί έλαβα άπό αύτήν μίαν άπάντησιν, τήν οποίαν έκτιμώ 
βέβαια διά τήν είλικρίνειάν της, άλλ ’ ή όποία μέ ένέβάλεν 
είς πολύ λυπηράς σκέψεις.

Είναι ή μ.όνη φορά, μ.οΰ είπε, πού σχηματίζομεν καί ημείς 
μίαν όπωςδήποτε ασφαλή γνώμην περί τού άν τό σχολεΐον 
είναι καλόν καί άν τά  παιδιά μας έ'μ.αθαν τίποτε δλον τό 
έτος.

Ή  κυρία αύτή έχει δύο κορίτσια και έ'να υιόν άπό δέκα
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τριών έως δέκα έξ χρόνων, ως έπρόσθεσε δέ, τά  παρηκολού- 
Οει κάποτε καί εις τήν καθημερινήν μελέτην των. Μοΰ άπη 
ρίθμησεν όλα τά  μαθήματα, που τά  παιδιά -της άπεστήθι- 
ζαν ολον το έτος: Ηθικήν, Κατήχησιν, Λειτουργικήν....

’Εδώ την έσταμάτησα. Μήπως πηγαίνουν εις την Ρ ιζά- 
ρειον' την ήρώτησα.

Ή  κυρία έγέλασε ριέ πολλήν όρεξιν.ΙΙώς, καί δέν τά  έμά- 
θαμεν και ημείς, μοΰ είπεν, όλα αυτά , όταν εϊμεθα μαθή- 
τρ ια ι;

’Εγώ δέν έκαμα τόσον τακτικάς καί επίσημους σπουδάς, 
και δέν ένθυμοΰμαι, 3ν είχα αποστηθίσει όλα αυτά τά  
πράγματα. Ήρώτησα ομως την κυρίαν, άν της είχε μείνει 
τίποτε από αυτά καί άν ήμποροΰσε νά φωτίσγι και εμέ εις 
μερικάς θρησκευτικάς άπορίας ¡/.ου.

Ή  κυρία έμεινε ριέ ανοικτό στόμα. Τί λέτε, καλέ, μοΰ 
είπε. Πώς θέλετε νά ένθυμοΰμαι πράγματα που έμαθα προ 
τόσον χρόνων, καί που δέν ριέ ένδιέφεραν διόλου.

Τό νόημα ριόνον, έπρόσθεσα εγώ μέ κακεντρέχειαν.
’Αλλά νόηρια δέν είχα καταλάβει ποτέ ριου.. . .

Καί γ ι ’ αύτό θέλετε τάς εξετάσεις, Six νά πάτε νά πει- 
σθήτε ότι τά  παιδιά σας έμαθαν νά παπαγαλίζουν και νά 
έξαντλοΰν την μνήμην και τό μυαλό των άσκοπα;

Ή  κυρία δεν άπήντησε τίποτε.

ΜΙΑ Ψ Ε Υ Δ Η Σ  ΚΑΙ Α Ν Ο Η Τ Ο Ι  Δ Ι Α Δ Ο Ι Ι Ι
Ή  εϊδησις του θανάτου της δος Καλλιρρόης Άδαμιάδου 

‘/¡το ευτυχώς ψευδής. Διεδόθη, καθ ’ ά μάς είπεν ό κ. I. Χα- 
ραλάριπης, δστις καί την άντεπροσώπευσεν εδώ εις την έκ- 
δοσιν της περί Πεσσιμισμοΰ ριελέτης της, από κάποιον γνω 
στόν της ιατρόν, ό όποιος την έδημοσιευσε καί εις τάς κα 
θηριερινάς έφημερίδας. *0 Νουριάς έκ της διαδόσεως αύτής 
έδηριοσίευσε την πρώτην νεκρολογίαν καί ή « Έφημεοίς τών 
Κυριών», πεισθεΐσα πλέον ριετά πην δηριοσίευσιν αύτήν, ήν 
είχε γράψει φίλος καί συμφοιτητής της, έγραψεν δ ,τι έγραψε.

Ή  έκπληξίς ¡/.ου ητο πολύ ευχάριστος, όταν πρό ημερών 
έ'λαβα γράμμα της νέας φίλης μου, ή οποία ήγνόει, φυσικά, 
τά  του θανάτου της. Μοΰ έστελλε τήν Προς την ’Ιδέαν 
ώραίαν ¡/.ελέτην της, διά τήν «  Έφήμερίδα τών Κυριών» τής 
οποίας τό Α' ριέρος δημοσιεύομεν σήμερον.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑΝ
Α'.

Έβαδίζομεν άριφότεροι, ό γέρων κύριος Λ. καί εγώ , κατά 
μήκος στενού δροριίσκου, ό όποιος έβαινεν έλικοειδώς παρά 
τούς πόδας υψηλών βράχων έκ γρανίτου, ένω παρά τήν ά λ 
λην πλευράν αύτοΰ καί σχεδόν ύπό τούς πόδας ¡/.ας έφρισσον 
αί κοουφαί τών πτελεών, δμοιαι πρός κύματα έκ σ{/.αράγδου.

Τά δένδρα υψηλά, ευθυτενή, καταπράσινα, Ιβρεχον τάς 
ρίζας αυτών εις τά  κύματα, τά  όποία διεκρίνοντο έκεΐ κάτω

φρισσοντα ύπό τήν πνοήν του ζέφυρου, κυανά, έν θαυμάσιοι 
άντιθεσει πρός τό πράσινον χρώμα τοΰ δάσους τής άκτής.

Καί τό ύψος αύτών ήτο τόσον, τά  φυλλώματα τόσον πυ
κνά, ώστε δεν ήδυνάριεθα νά διακρίνωμεν ούτε τούς κορμούς 
ούτε τό έδαφος, ά λ λ ’ ό όφθαλμός όσον καί αν προσηλοΰτο 
δέν διέκρινεν εΐμή φύλλα καί πάλιν φύλλα, ριίαν άπειρον 
χλοερότητα έπί τής όποιας έπαιζον αί ακτίνες τοΰ ήλιου.

Τό φώς τής πρωίας είχε τόσην έντασιν, ώστε έφαίνετο 
κάτι τ ι υλικόν καί απτόν, έπικαθήμενον ¿>ς ψήγριατα χρυσοΰ 
έπί τών πραγμάτων. ΙΙεριέβαλλε διά χρυσής ¡/.ουσελίνης τάς 
κυανάς κορυφάς τών άπομεμακρυσμένων όρέων, έπεκάθητο 
έπί τών βράχων, οιτινες έλάρ/,βανον άβράς αποχρώσεις κογχύ- 
λης καί έφαίνοντο ήμερούμενοι, έπαιζεν εις χιλίους ποτα 
μούς άδαρ/.άντων έπί τής έπιφανείας τών ύδάτων.

Έ να ρΙβΠίΘ-ΙΐίηΤΗβΓβ κολοσσιαίων διαστάσεων τό όποιον 
είχε ζωγραφίσγ, ή ωραία πρωία τοΰ ’Απριλίου.

Ό  κ. Δ. πιστός εις ριίαν έκπνεύσασαν σχολήν τέχνης διε- 
τήρει όλας τάς παραδόσεις αύτής. Ή θελε τήν τέχνην δη- 
¡/.ιουργόν απολύτως ωραίων προτύπων, ξένην πρός τά  ανθρώ
πινα αισθήματα, κινουμένην έν μια σφαίρα ήτις εϊνε απρό
σιτος εις τήν πραγματικότητα. Ή γάπα  τέλος τήν τέχνην 
χάριν αύτής τής τέχνης δυσφορών οσάκις έβλεπεν αναμι
γνυόμενα εις αυτήν έν ψυχολογικόν πρόβλημα, έν κοινωνικόν 
ζήτημα.

Τήν στιγμήν ταύτην ύψώνων τούς οφθαλμούς αύτοΰ, ο ιτ ι- 
νες ύπό τά  δίοπτρα εϊχον τό βλέμμα οξύ καί διαπεραστικόν 
καί θεωρών τήν εικόνα ήτις έξετείνετο πρό ημών γοητευτική 
εις αντιθέσεις, θαυμασία εις χρωματισμούς, παρετήρησε:

—  Μόνον ή τέχνη δύναται νά δώσγι ίσχυροτέρας εντυπώ 
σεις. Διότι ή τέχνη λαμβάνει μόνον μίαν στιγμήν τής «ρύ
σεως, μίαν άποψιν, συγκεντρώνουσα ολόκληρον τήν προσοχήν 
πρός αυτήν, απαράλλακτα οπως ρίπτωμεν τήν δέσμην τών 
φωτεινών άκτίνων έπί τοΰ μαύρου πίνακος, καί κατορθώνει 
ούτω διά μιας είκόνος νά άποκαλύπτν) εις ημάς τό μυστή
ριον τοΰ κάλλους ολοκλήρου ~ής φύσεως. Ά λ λ  ’ ή τέχνη τών 
καλών χρόνων, δχι ή τέχνη,οποίαν θέλει αυτήν τό νέον πνεΰ- 
μα, τό όποιον άγαπάτε τόσον πολύ καί τό όποιον μισώ τό
σον. Ή  τέχνη έκείνη ή όποία μή καταδεχομένη νά εϊνε 
απλή αντιγραφή τής φύσεως, εϊνε ή συμπλήρωσις αύτής. 
Έν τή έννοία ταύτγι προσπαθεί νά συμπληρώσν) τό άτελές, 
δηλαδή προσπαθεί νά παραστήσνι τούς ανθρώπους καί τά  
πράγματα έν τώ  τελειότητι αύτών. Δημιουργεί τοιουτοτρό
πως μίαν ζωήν παράλληλον πρός τήν ίδικήν μας ά λ λ ’ άνω- 
τέρας φύσεως.

Διά τοΰτο νομίζω ότι ό καλλιτέχνης οφείλει νά έπιδιώ- 
κη τήν αύστηράν τελειότητα τής μορφής.

Μόνον ουτω δύναται ή τέχνη νά γείνΥ) ή ύψηλή έρμηνεύ- 
τρια τών ιδεών. ’Αρχαία έκφρασις λέγει περί τής εικαστι
κής τέχνης οτι εϊνε ποίησις σιωπώσα.

Ό  είπών τοΰτο κατ ’ ανάγκην ήννόει ότι οφείλει νά έκφρά 
ζη οπως καί ή ποίησις ιδέας καί αισθήματα τών όποιων 
πηγή εϊνε ψυχή, όχι διά τών λόγων αλλά  διά τών μορφών.
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Διά τοΰτο αί μορφαί αύται πρέπει νά είνε ΐδανικώς τέλεια ι:

’Εάν θέλγ ή τέχνη νά εϊνε πιστή εις τόν προορισμόν αύ
τής διά τήν έ'κφρασιν τής ιδέας οφείλει νά αποφεύγει τήν 
έκφρασιν τής μεγάλης έντάσεως τών αισθημάτων. Διότι 
ισχυραί ψυχικαί συγκινήσεις βλάπτουσι τήν τελείαν αρμο
νίαν τής μορφής.

Ή  τέχνη οφείλει νά έκφράζγι τήν γαλήνην τοΰ πνεύμα
τος, τήν τελείαν ισορροπίαν τής ψυχής.

’Επιθυμώ νά εύρίσκω έν αύτή όχι τήν ώχράν άντανά- 
κλασιν τής πραγματικότητος, αλλά τό φώς μιας άνωτερας 
ζωής. Πρό τών καλλιτεχνικών αριστουργημάτων ό γήινος 
άνθρωπος κοιμάται έν έμοί καί μόνον ή ψυχή ύψοΰται έλευ- 
θέρα πρός τήν αΐωνίαν ’Ιδέαν. Τό απολύτως ώραϊον ιδού τ ί 
οφείλει ή τέχνη νά άναζητή. Έ κ τής φύσεως οφείλει νά 
παριστα μόνον τά  ωραία άντικείμενα καί μόνον τό τέλειον 
έν αύτοΐς. Ένω τό νεώτερον πνεΰμα, τό όποιον απα ιτε ί 
παρά τοΰ καλλιτέχνου τήν βαθείαν μελέτην τής φύσεως, 
κινδυνεύει τήν έλευθέραν έμπνευσιν νά μεταβάλν) εις δου
λικήν αντιγραφήν. Διότι δυστυχώς ίδιον τών μιμητών είνε 
τά ελαττώ ματα  τών προτύπων νά μιμώνται προθυμότερον 
τών προτερημάτων.

Έν τγ5 έκφράσει τοΰ απολύτου κάλλους δύναται νά άπο- 
καλύψν) ή τέχνη τήν αΐωνίαν ούσίαν τών όντων καί τών 
πραγμάτων. Κατερχομένη εις τήν έκφρασιν ψυχολογικών 
αντιθέσεων καί κοινωνικών ζητημάτων καταδικάζει έαυτήν 
εις τήν έφήμερον διάρκειαν τών ζητημάτων τούτων.

—  θ ά  μοΰ έπιτρέψητε νά μή είμαι καθ ’ ολα σύμφωνος 
μέ τήν γνώμην σας, άπήντησα. Τό κάλλος τής μορφής είνε 
εν στοιχείον τής τέχνης· δέν δύναται νά είνε ό κυριώτερος 
σκοπός αύτής. Ύπεράνω τής μορφής είνε τό ον, τό ζών καί 
αίσθανόμενον, είνε τό βλέμμα καί ή έκφρασις τοΰ έν αύτώ 
ένοικοΰντος πνεύματος τής φύσεως. Πλήν τής τεχνικής τε- 
λειοποιήσεως τής μορφής είνε ή έκφρασις τής ψυχής, ήτις 
κρύπτεται ύπό τήν μορφήν ταύτην, ή έκδήλωσις τών μυχι- 
αιτάτων αισθημάτων τών συνταρασσόντων τόν άνθρωπον. 
Ούδέ δύναμαι νά έννοήσω τ ί σημαίνει αύτή ή τόσον αύθαι 
ρέτως άπαιτουμένη έξιδανίκευσις τής πραγματικότητος έν 
τή τέχνη. Τί σημαίνει ή άπαίτησις αυτή ;

Μήπως οτι τό αληθές, τό αγαθόν, τό ώραϊον είνε κάτι τι 
διάφορον τοΰ πραγματικοΰ ; Είνε λοιπόν ή πραγματικότης 
τόσον αντίθετος πρός τήν αλήθειαν καί τήν καλλονήν, ώστε 
είνε ανάγκη νά έκμηδενίσν) ό καλλιτέχνης αύτήν διά νά 
δημιουργήσγ κάτι τ ι ώραϊον καί αληθές ;

Τό φώς τής έκφράσεως, τήν συγκίνησιν τής ψυχής, τήν 
δύναμιν τοΰ αισθήματος οφείλει νά έγκλείσν) ό καλλιτέχνης 
έντός τοΰ μαρμάρου ή έπί τοΰ λινοΰ πίνακος διά νά γείνν) 
ποαγματι δημιουργός μιάς νεας ζωής άποτελουμενης εκ του- 
του τό οποίον έχομεν έν ήμϊν εύγενέστερον,τών σκέψεών μας, 
τών αισθημάτων μας, τών πόθων μας. Και τότε το μεμο- 
νωμένον άτομον μεταβάλλεται εις ένα κόσμον ολοκληρον, εις 
τήν φυλήν, εις έν αιώνιον πρότυπον. 'Ο καλλιτέχνης αντί νά 
είνε τεχνίτης αθυρμάτων είνε δημιουργός ανθρώπων,

Κάτι τ ι από τό ύψος τής δημιουργίας διοχετεύεται εις τό 
έργον τοΰ καλλιτέχνου. Τό νά συγκρατή κανείς τό βάθος τής 
οδύνης, τήν δύναμιν τής άγανακτήσεως, τήν έντασιν τής 
προσπάθειας, αποτελεί ύβριν πρός τήν υψηλήν σημασίαν 
τής τέχνης καί τελείαν παρανόησιν αύτής. Ή  έκφρασις τών 
εύγενών τοΰ ανθρώπου αισθημάτων αντί νά ύποβιβάζγι τήν 
τέχνην τούναντίον έξευγενίζει αύτήν. Καί έάν ή τέχνη ένίο- 
τε  χάριν τής έκφράσεως άφαιρνί ολίγον από τήν τοπικήν 
αύτής τελειότητα, φαίνεται ζώσα αντί νά φαίνηται μονό
τονος καί άψυχος. Ή  θέα τής ψυχικής θυέλλης, ή έκφρασις 
μιάς ύπερανθρώπου προσπάθειας ήτις νά συγκεντρώνϊ) ολό
κληρον τήν ζωήν εις τό πρόσωπον, προξενεί τήν έντύπωσιν 
τοΰ ύψηλοΰ, όμοίαν πρός εκείνην τήν όποιαν ποιεί εις ημάς 
ή θέα τής θυέλλης τοΰ ώκεανοΰ.

"Οσον αφορά τήν έκφρασιν αισθημάτων αντιθέτων νομίζω 
οτι ή τέχνη λαμβάνει δ ι ’ αύτών σοβαρώτερον χαρακτήρα. 
Ενθυμούμαι τήν έντύπωσιν τήν οποίαν μοΰ έκαμεν ή είκών 
νεωτέρου ζωγράφου πρωτότυπος αληθώς εις τήν έκφρασιν 
αίσθημάτοιν αντίθετων.

Παριστα γυναίκα γονυπετή, ήτις είχε τούς βραχίονας συμ- 
πεπλεγμένους καί ήρε τήν κεφαλήν πρός τά  άνω. "Ολόκλη
ρος ή στάσις έξέφραζε τήν ικεσίαν,άλλά, θεέ μου, τ ί έκφρασιν 
μίσους εϊχον οί οφθαλμοί έκεΐνοι. "Όλη ή πικρία ή ταμιευο- 
μένη σιγά σιγά εις τήν ψυχήν τοΰ δυστυχούς ή τοΰ δούλου, 
ή άντίθεσις ή παρατηρουμένη τόσον συχνά μεταξύ τής εξω
τερικής γαλήνης καί τής ψυχικής ταραχής μοΰ άπεκαλύ- 
φθησαν διά μιάς υλικής, απτής, μέ μίαν έντασιν άποτρό- 
παιον, αιροντα πρό έμοΰ τόν μυστηριώδη πέπλον τής ψυχής.

Ύ )ταν έν καλλιτεχνικόν έργον διαφωτίζγι δ ι ’ έμέ μίαν 
σελίδα τοΰ Φαγιέ ή τοΰ ΓΜΙ/οί αντί νά θυμώνω έναντίον 
τοΰ καλλιτέχνου τούναντίον είμαι εύγνωμων εις αύτόν. 4

Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Ά δ α { ΐ ι ά δ ο ν

ΤΟ ΜΑΡΛΜΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια).

Γ ιατί άνωνύμως, είπεν ή κ. Τζούλια, ή όποία άγαποΰσε 
πολύ νά παίζτ) ρόλο μεγάλου εύεργέτου πρός τούς πτωχούς 
της, καί νά τούς άκούγ νά τήν εύγνωμονοΰν καί νά τήν λ ι
βανίζουν ; Θά τά  πάω έγώ τά  χρήματα............

— "Οχι, θεία, είπεν ό Στέφας. Τό καϋμένο αύτό τό κο- 
ρίττσι θάλυπηθή, οταν μάθ·/] οτι ημείς ολοι εδώ ξέρομεν. . . .

—  Καλά δά. Μήν άνησυχής καί δέν είναι συνειθισμένη
εις τέτοιες λεπτότητες.

—  Έ γώ , είπεν ό Νιόνιος, κηρύσσομαι κατά τοΰ ανωνύ
μου, ύπό τόν ορον νά παραδώσω έγώ τά  χρήματα εις τήν 
ώμορφη δασκάλα γ ιά  τή μητέρα της. "Έτσι πειά  θά συμ
φιλιωθούμε τελειω τικά .— /Ολοι άρχισαν νά γελούν καί νά 
πειράζουν τόν βουλευτήν.

Ή  "Αννα δέν είχε τό θάρρος νά άκούστ) περισσότερα. 
"Εφυγε μακρειά από τήν πόρτα έκείνη, ποΰ τήν είχε κρατή-
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σει μια^στιγμη η άγαπημενη φωνή τοϋ νεου και που χωρίς 
νά το θέλγ έμενεν ύστερα, διά νά δηλητηριασθή ή ολίγη, ή 
στιγμ ια ία  χκροέ της. Έρριφθη εις τδ πρώτον κάθισμα που 
εύρέθη έμπρός της, άκούμπησε τδ ζαλισμένο κεφάλι της 
επάνω εις τά  δυο' της χέρια, τά  όποια έστήριξεν εις τδ τρα
πέζι της καί έσκέπτετο. Τί έσκέπτετο ; Εις την άρχήν ό 
κουρασμένος νους της της ¿παρουσίασε τδν κόσμο ως ένα 
είδος κολάσεως διά τά  πτιοχά καί δυστυχισμένα πλάσματα 
’σάν κ ι ’ αύτήν. "Επειτα αί σκέψεις της ηρχισαν νά μερι- 
κεύωνται. Γ ια τί τάχα  ύπεφερε τόσον καί είχε γείνει τδ 
άντικείμενον τών έμπαιγμών καί ειρωνειών των άλλων τδ 
βράδυ εκείνο ; Γ ιατί την ¿πρόσεξαν αύτην, ένω είχαν τόσα 
άλλα πράγματα διά νά διασκεδάζουν ;

"Ισως διότι ήτο νέα καί ώμορφη.
Βέβαια αύτδ ητο, καί γ ι ’ αύτδ την έπρόσεξεν ό κ. Νιό- 

νχος, καί την έ'βλεπαν μέ τόσην κακίαν ή γυναΐκά του καί 
ή αδελφή της.

θ ε έ  μου ! τ ί την θέλω την ¿μορφιά ¿γώ , άφοΰ θά γίνεται 
α ιτία  της δυστυχίας μου !

Τί μου χρησιμεύει νά είμαι νέα, ¿γώ η θανατογεννημένη, 
ή μαύρη,δπως τόσο σωστά μέ ονομάζει ή μάνα μου.Καί δεν 
’μπορούσε τάχα καμμιά κακή άρρώστεια νά την παραμορ- 
φώσV), νά την κάμγι άσχημη, τέρας, νά της μαράνγ καί ζα- 
ρώσν) τδ πρόσωπον, ώστε νά μη φαίνεται ού'τε ή νεότης 
της ακόμη !

Μήπως δταν την πρωτοεΐδεν ή κ. Μοίρα δεν είχεν είπεΐ 
εις την κ. Τζούλια δτι ήτο πολύ νέα καί πολύ νόστιμη και 
δ ι ’ αύτδ ακατάλληλος γ ιά  δασκάλα του κοριτσιού της ;

«Πως νά στείλω έ'ξω την Μίνα μ,έ τδ κοριτσάκι αύτό ; 
Καί δεν έχρείάσθηκε νά κτενίσγ τά  μαλλιά της χαμηλά, 
καί νά φορή τδ μαΰρο ψαθάκι της ώς τά  φρύδια καί νά μα- 
κρύνν) άπδ δέκα εξ χρόνων τά  φορέματά της ώς την γη γ ιά  
νά φανη κάπως μεγαλητέρα καί νά κρύψγ την ¿μορφιά της ; 
Καί μήπως ό ¿ξευτελιστικδς μισθός της των τριάντα δραχ
μών τδν μήνα, δεν είχε όρισθή ακριβώς διότι ήτο παληό- 
παιδο ακόμη, ώς είχεν είπεΐ ή κ. Μοίρα εις την κου
νιάδα της ;

Ή σαν λοιπόν τόσον κακοί οί άνθρωποι, ώστε νά μ,ή συγ
χωρούν εις τά  πτωχά κορίτσια ’σάν κ ι ’ αύτην, ούτε την 
ωραιότητα, που τούς έχάριζεν ή φύσις. Σ ιγά, σιγά ενα είδος 
μίσους έγεννάτο εις την ψυχήν της ¿ναντίον βλων ¿κείνων, 
οί όποιοι διά νά έξιλεώσουν τδν ¿σταυρωμένον, ώς ¿νόμιζαν, 
ηύραν τρόπον νά σταυρώσουν αύτην μέ τής έλεημοσύνες των 
καί τά  ειρωνικά των γελοία καί περιπαίγματα · Διά τδν 
ξερακιανόν μάλιστα καί υψηλόν κ. Σιμήν ήσθάνετο τόσην 
άγανάκτησιν, έγίνετο έ'ξαφνα τόσον κακή, ώστε νά λαμβάνγ 
καί ήρωϊκάς ακόμη αποφάσεις, αν πραγματικώς αύτδς θά 
τής έ'διδ ε τά  χρήματα διά τήν μητέρα της. Θά του τά 
έπεστρεφε, θά του τά  έπετοΰσεν εις τά  μούτρα, γ ιά  νά τδν 
μάθν), δτι δσο πτωχή καί αν ήτο, βμως δέν έδέχετο βοή
θειαν άπδ τέτοιους ανθρώπους ’σάν κι ’ αύτόν.

Ή το τόσον προσηλωμένη εις τούς συλλογισμούς της. αύ-

τούς, ώστε δέν ή'κουσε τήν πόρτα νά άνοίξγ, ά λ λ ’ ού'τε άντε- 
ληφθη τήν κ. Μοίρα, ή οποία είχε προχωρήσει έως τδ κρε
βάτι τής Μίνας γ ιά  νά ίδή,άν είχε κοιμηθή, άν δέν έ'κλαιεν, 
ώς έσυνείθιζεν, δταν τήν έ'στελλαν εις τδ κρεββάτι της.

Τήν μητρυιάν του είχεν ακολουθήσει καί ό Στέφας δήθεν 
διά νά ίδή, έάν ή Μίνα θά παρεπονεΐτο εις τήν μητέρα της, 
διότι ¿κείνος τήν είχε μαλώσει, ποαγματικώς όμως διότι, 
’σάν νά ήσθάνετο οτι ή "Αννα θά ύπεφερε καί ’σάν νά ¿φο
βείτο, έ'στω καί τάς παραμικράς συγκινήσεις, διά τδ πολύ 
λεπτοφυές ¿κείνο καί ασθενικόν πλάσμα.

Καί δ ι ’ αύτδ εύθύς ώς άντίκρυσε μέσα τδ μικρόν δωμά- 
τιον καί είδε τήν ’Άνναν εις τήν στάσιν ¿κείνην τής απελ
πισίας, ήσθάνθη ’σάν ενα χέρι βαρύ νά του ¿πίεζε τήν καρ
διά. Χωρίς καμμίαν ¿πιφύλάξιν ¿βάδισε κ α τ ’ εύθεΐαν πρδς 
αύτήν καί τήν ¿φώναξε μέ τδ δ'νομάτης. Γ ιατί δέν πάτε 
νά κοιμηθήτε, κυρία "Αννα ; ’Αλλά δέν έπροφθασε νά τε- 
λειώσγι τήν φράσιν του καί ¿τρόμαξε καί ανησύχησε σοβαρά, 
δταν τδ νέο κορίτσι έ'στρεψε πρδς αύτδν τδ κατάχλωμο καί 
κουρασμένο πρόσωπό του. Τί έχεις, κυρία "Αννα· είπεν ανή
συχος πολύ καί χωρίς καν νά κρύπτγ τήν ανησυχίαν του. 
Ή το ή δευτέρα φορά μέσα εις όλίγας ώρας δπου έ'βλεπε 
τήν "Ανναν τόσον άφανισμένην. Έπήρε τδ χέρι της- καί 
έξήτασε τδν σφιγμόν της. Τδν ηύρε άτακτον, αδύνατον, ώς 
κάτι νά είχε ξεκουρδισθή μέσα εις τδ λεπτό καί έ'μορφο 
¿κείνο στήθος.

Ή  "Αννα ¿δοκίμασε νά σηκωθή, άλλά τόση ήτο ή συγ- 
κίνησίς της, ώστε δέν τδ κατώρθωσε. Τδ βλέμμα της άνή- 
συχον, έστρέφετο πότε πρδς τδν νέον καί πότε πρδς τήν μη- 
τουιάν του, ή οποία είχε πλησιάσει καί αύτή καί τήν έ'βλεπε 
μέ κάποιαν συμπάθειαν.

— Θά σάς μαλώσω καί σάς ’σάν τή Μίνα, είπεν ό νέος 
διότι κάμνετε άταξίες καί διότι δέν προσέχετε διόλου τήν 
υγείαν σας. Πρέπει αμέσως νά πλαγιάσετε καί αύριο νά μή 
σηκωθήτε, άν δέν έλθω ¿γώ νά σάς ίδώ. Τώρα θά σάς στείλω 
ένα ποτήρι γάλα , τδ όποιον πρέπει νά πιήτε σιγά, σ ιγά ....

— Αύριον θά μεταλάβω, είπεν ή "Αννα.
—  ’Ανοησίες, είπεν ό Στέφας. Σάς όμιλώ ώς γιατρός καί 

πρέπει νά μέ ακούσετε. Καί στρεφόμενος πρδς τήν μητρυιά 
του : Πρέπει νά φροντίσετε, διά νά άποφύγωμεν τίποτε σο- 
βαρώτερα, νά κάμγι δ,τι είπα.

Ή το  τόσον έπιτακτικόν β ,τι έλεγεν ό Στέφας, ώστε ή κ. 
Μοίρα ανησύχησε· έβαλε καί αύτή τήν παλάμη της εις τδ 
μέτωπον τής νέας μέ αρκετόν ένδιαφέρον, τήν ¿χάΐδεψεν 
έπειτα καί τήν ¿βοήθησε, σύροντάς την άπδ τδ χέρι, νά πάη 
εις τδ κρεββάτι της.

Έ λ α , παιδί μου, κοιμήσου, ήσύχασε καί κάμε δ,τι σου 
είπεν ό Στέφας.

Ή  καϋμένη ή "Αννα δέν έπίστευεν β,τι ή'κουε. Πώς τήν 
αγαπούσαν λοιπόν καί ένδι'εφέροντο δ ι’ αύτήν, ένω αύτή 
όλιγας στιγμάς προτήτερα είχε τόσην κακίαν έναντίον των. 
Καί τήν συμπάθειαν αύτήν τής κ. Μοίρα τήν έχρεωστοϋσεν 
εις -γον άγγελον αύτδν τδν κ. Στέφα, ό όποιος ένα μήνα τώρα,
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άφότου τδν είχε γνωρίσει, πάντοτε έφαίνετο νά τήν προσεχγ 
ιδιαιτέρως καί πάντοτε νά τής έδειχνε τόσην καλωσύνην καί 
τόσον ένδιαφέρον.

Ή συχη τώρα, μέ τήν ψυχικήν γαλήνην, τήν οποίαν γεννή 
πάντοτε ή ηθική εύχαρίστησις, έγδύθη καί έ'πεσεν εις τδ 
κρεββάτι της. Τδ γάλα  τής τδ έφερε υστέρα άπδ όλίγας 
στιγμ,άς ή κ. ’Αμαλία μόνη της, ή όποία τήν ¿μάλωσε καί 
αύτή, μέ άγάπην βμως καί μέ συμπάθειαν, καί τής είπεν 
δτι ό κ. Στέφας τής άπαγόρευσε ρητώς νά νηστεύσ-/) καί νά 
μεταλάβϊ). Καί έπρεπε νά ύπακούσγ τδν κ. Στέφαν, διότι 
εκτός που ήτο ιατρός, τήν έσυμ-παθουσε καί πολύ καί ή'θελε 

τδ καλό της. <
"Οταν ή ’Αμαλία έφυγεν ή "Αννα εύρίσκετο εις 

άληθινήν έκστασιν. Ναί ! ό κ. Στέφας ήτο ό μόνος της 
φίλος, ή μόνη της έλπίς, ήτο ό ίδικός της Χριστός, διά τδν 
όποιον έξαφνα ήσθάνετο μέσα εις τά  κατάβαθα τής ψυχής 
της άληθινήν λατρείαν. "Οχι, ήτο κακή καί άδικος πρίν, 
έναντίον των καλών αύτών άνθρώπων.Θά έκαμνε δ ,τι ή'θελαν, 
δέν θά ¿μισούσε πλέον κανένα, ούτε καί τδν κ.Νϊόνιο άκόμη· 
θά άγαποϋσεν δλους ¿κείνους, μ.έ τούς όποιους έσυγγενευεν 
δπως δήποτε ό Στέφας. Άγαποϋσεν ολην τήν άνθρωπότη- 
τα . Διότι καί ό Στέφας ό όποιος ήτο τόσον καλός δέν θά 
έμισοϋσε βέβαια κανένα. Εις τήν ιδέαν αύτήν μιάς μεγάλης 
τοϋ Στέφα άγάπηςπρδς όλους έπροσηλώθη μέ ιδιαιτέραν άπό- 
λαυσιν. Καί ένω έπινε τδ γάλα  της, ήσθάνετο ώς νά άνα- 
ζοϋσε, ώς νά άνεγεννατο. Σιγά σιγά μέσα εις τδ πνεύμα και 
εις τήν ψυχήν της έσκορπίζετο ένα ώραΐον φώς χκ ρ^? 
άνακουφίσεως καί έλπίδος. Ή  καρδιά της έκτυποϋσε δυνα- 
τώτερα, ώς κάποια έξαιρετικώς μ,εγάλη εύτυχία νά τής ή'ρ- 
χετο, χωρίς διόλου νά τήν έφαντάζετο καί νά τήν έπεριμενε. 
Τί καλά που ήτο νέα καί έμορφη ! Καί τ ί άνόητη που ήτο 
πρίν νά καταράται τήν ¿μορφιά της. Άσυνειδήτως, ώς νά 
είχεν αίφνης γ ίνγ εις τήν ψυχήν της μία νέα άποκάλυψις, 
έσηκώθη, άπλωσε τδ χέρι εις ένα μ-ίκρδν καθρέπτην, δπου 
ήτο εις τδ τραπέζι της καί είδε τδ πρόσωπόν της. "Ηθελε 
νά πεισθή, δτι πραγματικώς ήτο ώραία, δτι δέν είχε τ ί 
ποτε τδ άσχημον καί άκανόνιστον.

"Η το ώραία. Τήν στιγμήν μάλιστα αύτήν ποϋ τδ πρόσω
πόν της άκτινοβολοϋσε τήν μεγάλην τής ψυχήςτης χαράν,ήτο 
θαυμασία. Ή  κόκκινη κορδέλα τής Μίνας ήτο εκεί επάνω 
εις τδ τραπέζι. Τήν έπήρε, τήν έγύρισεν εις τδν λαιμόν της 
καί τήν έδεσε εις ώραΐον φιόγκον. Τδ κόκκινο εκείνο εσκορ- 
πισεν ώς μίαν λάμψιν εις τήν μελαγχροινήν καλλονήν της. 
Τά μάτια, της, τά  μάγουλά της, τά  χείλη της, τά  δόντια 
της, δλα έλαμπαν, δλα άναπταν καί ¿σκόρπιζαν άκτΐνας 
νεότήτος καί καλλονής.

Εις τδ βασανισμένο παιδί τής χΟές, τών πρδ ολίγων σ τ ι
γμών άκόμη, τδ όποιον έως τήν ημέραν αύτήν δεν είχεν α ί- 
σθανθή καμμίαν άγάπην, έξυπνοϋσεν έξαφνα ή γυναίκα ή 
δικασμένη άπδ στοργήν, ή έτοιμη εις λατρείαν, εις θυσίας, 
εις μεγάλην καί αίωνιαν πιστιν.

Προκατειλημμένη δμως κατά τοϋ έρωτος άπδ τάς κρίσεις 
τής μητέρας της καί τής θειάς της, διά τάς όποιας έρως καί

άτιμ.ΐα ήσαν πράγμ-ατα συνώνυμα, δέν ή'θελε κάν νά πιστεύ- 
σγ τ ί είχε πραγμ.ατικώς συμβή μέσα εις τήν ψυχήν της. Τής 
ήρεσεν ή ιδέα νά φαντάζεται ώς ένα είδος Χριστοΰ ώραίου 
τδν Στεφα, καί νά τδν άγαπα, νά τδν λατρεύγ, δπως αί 
πρώται γυναίκες τοϋ Χριστιανισμοΰ ήγάπησαν τδν Χριστόν. 
Ή το  έτοιμη νά άφήσγ ολους καί όλα διά νά κάμν) δ ,τι θά 
τής έλεγεν ό Στέφας, διά νά άφοσιωθή εις αύτδν καί εις 
τήν εύτυχίαν του.

Ούτε διά μίαν κάν στιγμήν δέν έπέρασεν άπδ τδν νοΰν 
της ή ιδέα τοϋ μέλλοντος τοϋ ίδικοΰ της, ή σκέψις κάν άντα- 
ποδώσεως τής μεγάλης αύτής λατρείας, δπου ήσθάνετο. 
Ή γάπα, διότι ή ψυχή της, ή σκλαβωμένη εις τδν πόνον καί 
τδν φόβον καί τήν γύρω της σκληρότητα, έξεσποΰσεν, έξε- 
θύμαινεν, έλευθερώνετο έξαφνα άπδ τήν ηθικήν σκλαβιά της 
καί ¿σκόρπιζε τδν άδολον θησαυρόν τής άγάπης, ποϋ ριζό— 
νει καί βλαστάνει καί άνθίζει εις τήν ηλικίαν αύτήν.

Βέβαια έσκέφθη, ό Χριστός,ό καλός Χριστός, τής είχε χα
ρίσει τδ βρ άδυ έκεΐνο τήν μεγάλην αύτήν παρηγοριάν. "Ο,τι 
ήσθάνετο τδ έχρεωστοϋσεν εις τήν δύναμιν ¿κείνου, καί διά 
μιάς ό έρως της τής έπαρουσιάζετο ώς θρησκευτικός μυστι- 
κισμδς, ώς κάτι τδ όποιον τής ήρχετο κατ ’ εύθεΐαν άπδ τδν 
ούρανδν, καί τδ όποιον δέν ήμποροΰσε νά είναι πάρα ίερδν 
καί άγιον.

Πρώτην φοράν εις τήν ζωήν τη ς έ'πεσεν εις τά  γόνατα 
διά νά προσευχηθή. Ή  μετάνιες τής Μπαμπ Μάρως ήτο ώς 
τότε άγγαρία δι ’ αύτήν, κάτι τδ όποιον είχε κάμει άπδ μι
κρό παιδάκι τυπικώς, μηχανικώς, ώς έκανε καί τδ σημεΐον 
τοϋ σταυροϋ καί ώς άπεστήθιζε τήν προσευχήν της. Τωρα 
έ'πεσεν εις τά  γόνατα διά νά εύχαριστήσγ πραγματικώς τδν 
Θεόν, τδν όποιον ήσθάνετο διά πρώτην φοράν παντοδύναμον 
καί άγαθόν, άφοΰ τής ¿χάριζε μίαν τόσον μεγάλην εύτίϊχιαν. 
Μέσα εις τήν άφωνον προσευχήν της μία σκέψις καί μία ιδέα 
έκυριαρχοϋσε. Πώς ή χαοά της αύτή νά παραταθή έτσι ώ
ραία καί δυνατή πολύ, πολύ, δσον θά παρετείνετο καί ή ζωή 
της. Αύτδ μόνον έζητοϋσεν άπδ τδν καλόν Ίησοΰν, αύτδ άπδ 
τδν Θεόν, καί είχε τήν βεβαιότητα, τήν πεποίθησιν, δτι δέν 
θά τής τδ ήρνοΰντο.

"Οταν έσηκώθη ήσθάνετο ώς νά είχεν άναγεννηθή, ώς νά 
μή ήτο πλέον ή ιδία. Ή  αίφνιδία αύτή άγάπη τήν έκαμ.ε 
νχ  έννοήσν) καί τδν Χριστόν, νά τδν άγαπήσν) άκόμ.η περισ
σότερον, ώς ήγάπα τώρα καί τήν ώραίαν του θρησκείαν, ή 
όποία έθεμελιώνετο έπί τής άγάπης. Ή το  ώς νεοφώτιστος, 
είχεν όριστικώς πλέον άδελφωθή μέ τδν Χριστόν είχε συγ- 
κοινωνήση μαζή του καί δ ι ’ αύτδ είχεν άποκτησει έλπιδα 
καί θάρρος καί χαράν. Τής έφαίνετο ’σάν νά έπετοΰσεν έ'ξα
φνα ύψηλά τόσον, ώστε ένω ό ύπνος ¿βάρυνε τά  ’μάτια της, 
μία μελωδία άγγελική τήν ένανάριζε καί ¿βύθιζε τήν ψυχήν 
της εις έκστασιν υπέρτατης εύδαιμονίας. Ή  φωνή τοϋ Στέφα 
ή γλυκεία καί αύστηοά ¿κείνη άνδρική φωνή έσυγχέετο μέ 
τά  άσματα έκεΐνα καί άποκοιμωμένη πλέον τήν φωτεινήν 
αύτήν άνάμνησιν, τδν έσύγχιζε πότε μέ τούς άγγέλους καί 
πότε μέ αύτδν τδν Χριστόν.
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« Ό λιγωτέρα σοφία, όλιγώτεοαι δοτικοά, όλιγώτερα εις 
μ ι  χ,οιι ανώμαλα ρήρηκτα, όλιγώτεοος Ξενοφων, πράγματα 
εντελώς άχρηστα εις τάς άστικάς μας τάξεις,γυναικείας καί 
άνδρικάς, και περισσότερος ανθρωπισμός, περισσότερα υγεία 
ΥΜΐ ευεξία σωματική και ψυχική, περισσότερα πρακτική 
άσκησις διά τόν αγώνα τής ζωής, ιδού εις τ ί οφείλουν να 
τείνουν αί προσπάθειαι όλων των δυναμένων.

α ’Εγώ από τό ταξεΐδί μου εις τήν Σουηδίαν έμαθα, οτι 
και έκεϊ, όπως και εδώ, όλαι αύται αί εύεργετικαι μεταρ
ρυθμίσεις οφείλουν την αρχήν των εις γυναίκας, καί ότι καί 
αύται ηρχισαν από μικρά διά νά φθάσουν όπου είνε σήμε
ρον. Ουτω δέ ηντλησα νέον θάρρος διά τόν αγώνα, τόν όποι
ον τόσα τώρα έτη μετά ά"ών κυριών συνεργατίδων μου αγω
νίζομαι, καί άπεκόμισα καί διδάγματα έν γένει ώφελι- 
μ ώ τα τα !

«Ιίρωτη μου φροντίς ύπηρξεν, εύθύς ως έπεστρεψα, ή τρο- 
ποποίησις του προγράμματος μας καί ή κατά τό δυνατόν 
μεταρρύθμισις καί εισαγωγή εις την σχολήν· μας νεωτερισμών 
τινων, σχετιζομένων περισσότερον μέ τήν υγιεινήν κατά- 
στασιν τών μαθητριών.
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Ό  ήλιος στέλνει τον τελευταίον χαιρετισμόν του στήν πλημμυρισμένη 

άχρογιαλ^ά της Τ ουτνίΐΐβ , άπό τόν ωραιότερο κόσμο της Γαλλίας καί 
κάνει νά φαίνωνται ή ώραίες κυρίες πολύ πλέον όμορφες με τα ανοιχτού 
χρώματος εαρινά φορέματα τους καί τά λουλουδισμένα καπέλλα τους. 
Γάζες ρόδινες καί γαλανές σκεπάζουνε τον ουρανό στή δύση καί αντίκρυ 
κρύβουνε κορμιά γλυμένα, κάτω άπό τούς άφρούς τους. "Οσον νυχτόνει, 
τόσον καί ό κόσμος γίνεται περισσότερος καί σχηματίζονται διάφορες συν
τροφιές" μεταξύ όλων ξεχωρίζει μίά συντροφίά άπό τρεις κυρίες καί δύο 
κυρίους" ό ένας νέος μέτριου άναστήματος μέ τό πρόσωπον ολίγον ώχρό, 
τό όποϊον όμως φωτίζουν δύο μάτια φωτεινά καί άπείρως εκφραστικά, 
φαίνεται ότι κρατεί" όλην τήν συντροφιά μέ τήν ομιλία του. Μεταξύ 
τών γυναικών διακρίνεται μία ωραία, ψηλή μάλλον, μελαγχροινή μέ 
μάτια μαύρα γλυκύτατα καί έξυπνα, μέ πρόσωπον ευχάριστο, ντυμένη 
μέ μαύρα πένθιμα φορέματα, ή οποία φαίνεται μαγευμένη από την φω
νήν καί τούς λόγους τού ξένου.Όταν έτελείωσεν ή μουσική, ή συντρο
φιά ¿σηκώθηκε νά φύγη. Τότε πριν ν ’ άποχωρισθούν η νεα παρεκαλεσε 
τάς φίλας της καί τούς κυρίους, αν θέλουν νά έλθουν την έπομένην τό 
απόγευμα νά τό περάσουν μαζη στό σπιτάκι της, όπου θά έχουν δροσιά 
καί θά έβλεπαν άπό τήν ταράτσα θαυμάσια τό ηλιοβασίλεμα.

Τό σπιτάκι αύτό τής Θηρεσίας ήτο μία θαυμασία έπαυλις, σχεδόν 
κρυμμένη -ανάμεσα εις τά ύπερύψηλα δένδρα όπου τήν περιτριγύριζαν" 
τήν είχε κληρονομήσει άπό τόν ά’νδρα της, ό όποιος είχε πεθάνει πρό 
τριών χρόνων καί ήρχετο κάθε καλοκαίρι τήν εποχήν τών λουτρών καί 
τήν έπερνούσεν εκεί". Τά δύο πρώτα έτη δέν εδεχθη κανένα και ουτε 
έκείνη'έπήγε πουθενά, άλλά τό τρίτον, εις τό οποίον καί εύρισκόμεθα, 
ήρχισε νά φαίνεται εις τήν παραλίαν καί νά καλή πότε-πότε μερικούς 
φίλους της ν ’ απολαύσουν τήν δροσιάν καί τήν θεαν από τό ύψωμα 
¿κείνο.

Ή συντροφιά έδέχθη ευχαρίστως τήν πράσκλησιν καί άπεχωρίσθησαν.
Τήν έπομένην ή Θηρεσία ολίγον νευρικήν,χωρίς νά γνωρίζη καί ¿κεί-

«Λοιπόν, καί ημείς κατωρθωσαμεν να εισαγαγωμεν την 
διά τών λουτρών καθαριότητα, χωρίς ούτε ενα λουτήρα, ουτε 
δεξαμενήν—  συχνά δέν έχομ,εν νερό δια νά πίνουν τα  π α ι
διά μας —  ουτε κλιβάνους απολυμαντικούς καί βούρτσες καί 
άλλα  μηχανήματα.

« 'Απλώς εξέθεσα τόν σκοπόν μας εις τόν διευθυντήν τών 
εδώ λουτρών του Φοίνικος, όστις είχε τήν εύγενή καλωσυνην 
νά δέχεται τάς μαθήτριας μας άνά δέκα καί είκοσι καθ 
έκάστην μέ λεπ τά  μ.όνον πενήντα, τά  οποία η συνάζονται 
άνά μία μία δεκάρα τήν εβδομάδα, ή διά τάς πολύ πτωχάς 
πληρώνονται- ιδιαιτέρως άπό ημάς τάς κυρίας. Τά παιδια 
υ,ας διαδοχικώς, συνοδευόμενα άπό μίαν διδασκάλισσαν καί 
άπό τόν επιστάτην τής Σχολής λούονται όχι καθ ’ ημέραν 
βέβαια, άλλ ’ ουτε καθ’ εβδομάδα, ά λ λ ' έπι τέλους οσον 
τό δυνατόν συχνότερα.

« Ή  μεγάλη δυσκολία ήτο νά θεοαπευθή ή υδροφοβία των 
καί νά εξοικειωθούν ολίγον κατ ’ όλιγον με το νερο και μ,ε 
τό σαπούνι. 'Υπήρξαν μεταξύ αυτών όλίγαι, ευτυχώς, αι 
όποίαι μ.όνον επί άπείλνί άποβολής έδεχθησαν να λουσθοΰν.

'Η υγιεινή ήδη διδάσκεται εις άλας τας μαθήτριας, διη- 
ρημένας άνά τάξεις, ώς καί ή οικιακή οικονομία και τα  Θρη
σκευτικά. Εις τήν διδασκαλίαν τής μαγειρικής εισηχθησαν
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νη τήν αιτίαν,έπερίμενε τούς έπισκέπτας της" όσον έβράδιαζε καί κανείς 
δέν έφαίνετο, ή νευρικότης τής Θηρεσίας εγινετο και μεγαλητερα τέλος 
έφάνη ό κύριος δ’ Άβρέϋ, νέος μηχανικός, υιός πλουσίου κτηματιου, ο 
οποίος ήρχετο κάθε χρόνο καί επερνούσε την εποχην τών λουτρών εις 
Trouville διά νά διασκεδάζη.

Ήτο μιά φυσιογνωμία έντελώς άσήμαντος. Η Θηρεσία τόν εδεχθη 
μέ ευγένειαν άλλά καί κάποιαν ψυχρότητα" βεβαίως δεν ητο ό άνθρω
πος τόν οποίον έπερίμενε μέ τόσην ανυπομονησίαν.

— Κυρία μου, ήλθα νά σάς προσφέρω τά σέβη μου, καί νά σάς 
έκφράσω τήν μεγάλην λύπην μου, διότι δέν θά ήμπορέσω ν ’άπολαύσω 
πολλήν ώραν τήν συντροφιάν σας, διότι είμαι αναγκασμένος νά φύγω 
απόψε διά τό Παρίσι.

— Λυπούμαι πολύ, άπεκρίθη ή Θηρεσία ένω εις τήν ψυχήν της 
ήσθάνθη κάποιαν μυστικήν χαράν,την όποιαν δεν ητο άκόμη εις κατά- 
στασιν νά έξηγήση.

’Έπειτα άπό όλίγην ώραν ήλθε καί ό ’Ιωάννης Άλμπερ, ό συμπα
θητικός ¿κείνος νέος μέ τά φωτεινά ματ,ΐα, τά όποία το άπογευμα εκεί
νο έλαμπαν φωτεινότερα.

Μετά τούς πρώτους χαιρετισμούς είπε :
— "Έρχομαι άγγελος δυσαρέστων νεων, αι κυριαι de Vals και Mar

tin σάς ζητούν συγγνώμην δι ’ έμοΰ" χθές, βράδυ σάς ύπεσχέθησαν νά 
έλθουν, ένφ προηγουμένως είχον δώσει τόν λόγον των εις την Μαρκι- 
σίαν de Rouen νά κάμουν μαζή σήμερον μίά θαλάσσια έκδρομή.

Πάντοτε άφηρημένη ή Λουίζα, είπε ή Θηρεσία, μέ χαμόγελο καλο
σύνης καί τώρα βλέπω πώς καί ή φίλη της έγινε τό ίδιο, tans yis 
pour elles, θά θαυμάσωμεν μόνοι τήν δύσιν, κύριε Άλμπέρ καί ισως 
θά δούμε καί τις βάρκες τους άπό τήν ταράτσα μας.

Έν τώ μεταξύ ό κύριος Άβρέύ ¿χαιρέτησε καί έφυγε.
Ή Θηρεσία ευτυχής, χωρίς καί αύτή νά γνωρίζη τήν αίτια, ήρχισε 

νά μιλή περί διαφόρων πραγμάτων καί νά έμπνέεται από την συντρο
φιά τού φίλου της τόσον, ώστε νά ξεχάση καί τό ήλιοβασίλεμα καί 
τις ομορφιές τής ολόγυρα φύσης, τόσο φώς καί ώμορφίά είχαν πλημυ- 
ρήσει τήν ψυχήν της.

Τόν κύριο Άλμπέρ ¿γνώριζε δυό χρόνια, άλλ’ ή γνωριμία τους ήτο 
πολύ τής ¿τικέτας, ένας άπλοΰς χαιρετισμός, ολίγα ασήμαντα λόγια διά
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επίσης πολλοιί μεταρρυθμίσεις, καθώς καί εις βλα τά  άλλα 
μαθήματα.

Ά λ λ  ’ ό ,τι ιδίως έπεδιώξαμεν είνε ή όσον τό δυνατόν 
διάδοσις τής πρακτικής μορφώσεως, όχι μόνον εδώ, άλλά 
καί εις άλλας πόλεις, καί εις χωρία.

Πρός τόν σκοπόν τούτον προέβην εις σύστασή μιας εφο
ρείας ομάδων, άποτελουμένης κατά τό πλεϊστον άπό συζύ
γους καί θυγατέρας πολιτευομένων.

’Εκ τών πρώτων προσήλθον αί κ . κ. Λουκία Ζυγομαλά, 
Ά γ γ . Τριανταφυλλάκου, ’Ασπασία Ποταμιάνου, Σιμοπούλου, 
Γενήσαρλη, Άφθονίδου, ΙΙολιτάκη, Κανάρη καί αί δες Βιρ- 
γινία Σιμοπούλου, Μαντζαβίνου καί Νικολαίδου.

Έ κάστη έξ αύτών φροντίζει δπως εις τήν επαρχίαν της 
ή εις τήν πατρίδα της, εις τό ’Εξωτερικόν, καταρτισθή μ ι« 
επιτροπή κυριών, φυσικά εκ τών μάλλον άνεπτυγμ,ένων καί 
ΐσχυουσών, αί όποίαι θέλουν επιδιώξει εις τάς ιδίας πόλεις 
ε ίτε τήν ΐδρυσιν επαγγελματικών καί οίκοκυρικών σχολών, 
είτε τήν μεταρρύθμισιν τών δημοτικών είς μικτάς κατά τό 
σύστημα τών τής Σουηδίας καί Νορβηγίας.

Ό που όμως θά έφαρμοσθοΰν οί ευεργετικοί αύτοί νεωτε-

τά λουτρά καί τόν καιρόν,πάντοτε όμως τής είχε κάμει ιδιαιτέραν εντύ- 
πωσιν καί πάντοτε ήσθάνετο μεγάλην εύχαρίστησιν όταν τόν συναν
τούσε. Τό καλοκαίρι αύτό ή γνωριμία τους έγινε μεγαλειτέρα καί ή 
συμπάθειά της διά τόν νέον θερμοτέρα, ποτέ όμως δέν είχε φαντασθή 
ότι τό αίσθημα αύτό ήτο πολύ μεγαλείτερο, ότι μέσα είς τήν ψυχήν της 
είχε βλασάήσει καί άνθίσει τό ώραίο λευκό λουλούδι τής άγνής καί 
άγιας άγάπης, τό ό.ποίον γεννιέται άπό τόν αμοιβαίο θαυμασμό καί τήν 
έκτίμησιν" τήν ώρα ¿κείνης τής σιωπής καί τού μυστηρίου, είδε όλο 
τό μέγεθος τού αισθήματος της, είδε ολη τήν δύναμι τής ώραίας αγά
πης της.

Ένω σιωπηλή άπελάμβανε τήν εύτυχίαν της ό ’Ιωάννης τήν ¿πλη
σίασε ποιό ώχρός άπό άλλοτε, ¿κάθισε κοντά της καί μέ έκφρασιν λα
τρείας είς τά μάτια πήρε τό χέρι της άνάμεσα στά δικά του" ¿κείνη 
δέν είχε τήν δύναμι νά τό τραβήξη. Τά μάτια τους συναντήθηκαν καί 
μέ τό βλέμμα γεμάτο άγάπη καί μέ μιά φωνή πού μόλις άκούγουνταν 
¿ρώτησε ό νέος:

— Νά τό φιλήσω ;
— Τό παγωμένο καί τρεμουλιαστό άσπρο χεράκι, πού κρατούσε άνά

μεσα στά δικά του, τού έδωκε τήν άπάντησιν τήν όποιαν ή άμετρη 
συγκίνησις τής Θηρεσίας δέν τής έπέτρεψε νά προφέρη.

Τό φίλησε μέ όλην τήν ώραίαν άγάπην όπου ¿γέμιζε την ψυχήν του 
καί τό φίλημα ¿κείνο έκαμε τούς δύο νέους νά εννοήσουν πόσον μεγάλο 
ήτο τό αίσθημα τό οποίον ήνωνε τις δυό ψυχές τους. Άπό τήν ημέραν 
¿κείνην ευτυχισμένοι άπελάμβανον τις ολίγες ώρες όπου έτύχαινε νά εύ- 
ρεθούν μόνοι καί ή άγάπη τους έγίνετο ποιό ώραία καί ποίο δυνατή 
κάθε μέρα.

Δυστυχώς τό φθινόπωρο ¿πλησίαζε, τά φύλλα άρχισαν νά κιτρινί
ζουν καί ό κόσμος νά φεύγη άπό τήν άκρογιαλίά γίά την μεγα- 
λούπολιν.

Ή Θηρεσία, όταν ¿σκέπτετο, οτι καί ¿κείνη θά έφευγε, οτι θά γύριζε 
στό θόρυβο τού Παρισιού, ότι θά έχανε τό θαυμάσιο σπιτάκι της, έμε- 
λαγχολούσε μέχρι θανάτου. "Ενα σκοτεινό καί βροχερό δειλινό ήρθε ό 
’Ιωάννης σπίτι της χωρίς νά τόν περιμένη, τόν έδέχθη μέ τήν ’ίδια χαρά 
όπως πάντοτε, άλλ’ άμέσως ¿διάβασε στά συλλογισμένα μάτχα του πώς 

κάποιος μεγάλος πόνος τού σπάραζε τήν καρδιά, καί σκοτείνιαζε τό φώς 

ιών ματιών του.

ρισμοι αμέσως είναι είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, είς τήν οποίαν, 
ως και άλλοτε είπα, πάλλει ή μεγάλη Ελληνική ψυχή καί 
άπο τήν οποίαν ηρχισαν ή'δη νά μάς δίδωνται μεγάλα διδά
γματα. ’Εκεί εύρίσκεται περί τό τέλος της ή μεγάλη Σαλβά- 
γειος επαγγελματική Σχολή. Έ κεϊ πρό ολίγου καιρού ετέθη 
ο θεμελιος λίθος του Μπενακειου ’Ορφανοτροφείου, τής Ζερ- 
βουδακείου Σχολής καί τών σχολικών συσσιτίων. Κ α ίτά  τρία 
αύτά ιδρύματα δεν προορίζονται μόνον διά γράμματα, άλλά 
καί διά τήν υγιεινήν άνάπτυξιν τών παιδιών καί διά τήν πρα
κτικήν των μόρφωσιν. ”Εχω λόγους νά ελπίζω οτι ή Ζερ 
βουδάκειος άστική σχολή θά ίδρυθή κατά τόν τύπον τών μ ι
κτών τοιούτων τής Σουηδίας καί Νορβηγίας, ώς καί άλλων 
Ευρωπαϊκών καί ’Αμερικανικών χωρών, ώς έχω τήν βεβαιό
τη τα  ότι τό Μπενάκειον Όρφανοτροφεΐον θά ίδρυθή κατά τόν 
ίδιον τύπον καί θά παρέχη μέ τήν πρώτην παίδευσιν καί τήν 
άναγκαίαν επαγγελματικήν μόρφωσιν είς τά  ορφανά τρόφιμά 
του. Τό σχολικόν Μπενάκειον συσσίτιον συμπληρουν τό έργον 
τών σχολείων χορηγγ τροφήν υγιεινήν καθαράν καί θρε
πτικήν, είς τρόπον ώστε εντός ενός ή δύο τό πολυ ετών έκεϊ, 
είς τής Ελλάδος μας τήν καρδιάν ή σχολική γυναικεία με-

Τ’- έχεις, αγάπη μου ; Τόν ρώτησε, ένω όλη ή άγωνία τής ψυ
χή? της εφαινονταν είς τόν τόνον τής φωνής ¿κείνης.

— Τίποτε Θηρεσία μου, καί έπειτα άπό μίά μικρά σιωπή : Πρέπει
τον χειμώνα αυτόν να. τόν περασω στό Λονδίνο καί αύτό μου σπαράζει
τήν ψυχή.

’Εκείνη μέ μεγάλη δύναμιν κατέπιε τά δάκρυά της καί τού είπε μέ
ένα μειδίαμα πού προσπαθούσε νά φέρη στά χείλη της :

Θά ξαναερθη τό καλοκαίρι, καί τότε οί ψυχές μας, διψασμένες ή 
μίά γίά την άλλη θά αισθανθούνε μεγαλείτερη εύτυχία όταν θά συναν
τηθούνε.

Ο νεος άνεστέναξε καί δέν απάντησε τίποτα.
Έ π  ειτα από τρείς ημέρες έφυγε.

Η Θηρεσία άπεφάσισε νά πέραση τόν χειμώνα μακριά άπό τό Πα
ρίσι, εις την εξοχήν μονάχη μέ τις ώραίες ένθύμησες τού καλοκαιριού 
και με την προσδοκία νεας ευτυχίας. Έπήγε λοιπόν εις μίαν έξοχήν 
της Νορμανδιας με την ελπίδα νά ζήση έκεί εύτυχισμενη καί μόνη. 
Άλλοίμονον, έάν τό ¿γνώριζε ούδέποτε θά ¿πλησίαζε τόν παλαιό ¿κείνο 
πύργον, ό οποίος έγινε καί ό τάφος τής ψυχής της. Έκεί έμαθε άπό 
τόν γερο φύλακα ό οποίος εγνώριζε τόν Ίωάννην άπό παιδί, ότι ήτο 
πχντρε^Χϊνος, οτι η γυναίκα του ελειπε τωρα τρία χρόνια είς τήν Ρωσ- 
σιαν κοντά εις ενα γερο πλούσιο συγγενή της, επειτα άπο ιαιά δυσαρέ
σκεια [αέ τον αντρα της' και οτι τωρα γύρισε στό ΛονδΓνον καί έκεΤ τον 
προσκαλούσε, διά νά δή τόν γυιό του καί νά συζήσουσε, αν ήθελε, 
διότι τόν συγχωρούσε. Ή άγάπη της διά τόν ’Ιωάννη είχε κινήσει τήν 
ύπερηφάνειάν της

Ή Θηρεσία είχε τήν δύναμιν ν ’ άκούση τήν διήγησιν τού γέρου πού 
έφύλαττε τό σπίτι.Τό βράδυ όμως όταν έμεινε μονάχη, είδε τήν άβυσσο 
όπου την χώριζε άπο τον μόνον ανδρα όπου είχε άγαπήση καί ορκί
στηκε νά μήν τόν ξαναδή έως ότου κατορθώση νά νεχρώση τήν ψυχήν 
της, να πεθανη ζωντανή,και να ζήση μόνη μέσα εις τόν έρημικό πύργο 
τής Νορμανδιας μονάχα μέ τάς άναμνήσεις της.

Τό έκατώρθωσε άραγε ;

( Άπό τό Γαλλικόν ί

Ε ι ρ ή ν η  Νικολ αι δη



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΙΤΡΙΩΝ

ταρρύθμισις, χάρις εις ¡λίαν επιφανή Έ λληνίδα, τήν κ. Βιρ- 
γινίαν Μπενάκη θά είναι γεγονός πλέον. ’Εννοείται οτι τό 
Κάϊρον και τά  άλλα πλούσια Ε λληνικά κέντρα τής Α ίγυ
πτου θά ακολουθήσουν την ’Αλεξάνδρειαν καί βαθμηδόν καί 
κατ ’ όλίγον οί ’Αθηναίοι δεν θά επισκέπτονται πλέον [¿ό
νον την Αίγυπτον διά νά ζητούν χρήματα διά τον στόλον 
καί τά  φιλανθρωπικά ίδρύματά των, άλλά καί διδάγματα 
διά τά  σχολειά των.

Καί αί Άθήναι ομως εύρίσκονται σήμερον υπό έπο- 
ψιν μεταρρυθμίσεως κάπως γενικωτέρας υπό τό πνεΰμ-α αύτό 
εις σημεΐον πολύ πλέον εύχάριστον η κατά τό παρελθόν έτος. 
Εις πλούσιος ¿¡/.αγενής ο κ. Χαροκόπος δωρεί εις την Ε λ 
λάδα έν ίδρυμα πλούσιον καί μεγαλοπρεπές, την συντήρη- 
σιν του οποίου ή γενναιότης του εξασφαλίζει καί διά της 
άνωτάτης έποπτείας της Α. Β. Ύψηλότητος τής πριγκη- 
πισσης Σοφίας και δ ι ’ έξασφαλίσεως πόρων, περι ών ένη- 
σχολήθη προχθές άκόμη ή Ε λληνική Βουλή. Φυσικόν είναι 
οί πλουτοΰντες διά της εργασίας των νά ιδρύουν τοιούτους 
βωμούς, εις τους όποιους τά  παιδιά των εργατικών τάξεων 
να μορφωνωνται και εξασφαλίζουν μέλλον προόδου και πλου
τισμού εθνικού και βιομηχανικού. Αυτοί είναι οί πραγματι
κοί φιλάνθρωποι και μεγάλοι εύεργέται της χώρας.

'Ημείς ε’ίμεθα υπερήφανοι, διότι εις τε την έσω καί έξω 
Ε λλάδα ήνοίξαμεν πρώται τον δρόμον αύτόν εις την πρα
κτικήν μόοφωσιν της Έλληνίδος γυναικός καί ηγωνίσθημεν 
καί εις την δημοσιότητα διά συνεχούς καί μακρας δημοσιο
γραφικής εργασίας, όπως στρέψωμεν την προσοχήν των δυ- 
ναμ,ενων πρός την διεύθυνσιν αυτήν.

Τό σχολείόν μας άν καί πτωχόν ακόμη καί άστεγον, 
δμως μένγ καί θά μ.ένγ ό σημαιοφόρος πάσης μεταρρυθμί- 
σεως, τεινούσης πρός γενίκευσιν καί έξάπλωσιν άνά την 
Ε λλάδα όλην της πρακτικής μ,ορφώσεως των Έλληνίδων.

•  — τ .  · -  ■ :---  _  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

Κ Υ Ρ Ι Α Ι
Ή  καλλονή δεν έπανακτάται* συνεπώς δέον νά γνωρί- 

ζητε νά διατηρητε εκείνο,δπερ έχετε. Πρός τούτο μη αλεί
φετε ούτε τό πρόσωπον ούτε τάς χείράς σας παρά μόνον μέ 
τήν γνησίαν CREM E SIMON τών ΙΙαρισίων, άνακαλυφθεί- 

σαν τώ  1860. Αί λοιπαί κρέμαι ούδέν άλλο είναι εί μη απο
μιμήσεις του υγιεινού τούτου προϊόντος, οπερ δεν παρέχει 
λιπαράς ουσίας. Νά τό μεταχειρίζεσθε μέ λευκόν υγρόν πα- 
νίον καί νά τό αλείφετε ελαφρώς. Ζητείτε την μάρκαν
Figaro.

Παρακαλοϋνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί καθυστε- 
ροΰσαι τάς συνδρομάς των τού λήξαντος έτους· νά άπο- 

στείλουν αύτάς αμέσως. Επίσης αί έπιθυμοΰσαι νά εξακο
λουθήσουν λαμβάνουσαι την « Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λούνται νά ανανεώσουν την συνδρομήν των.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πιάνο εις λαμπράν κατάστασιν, οδός 
Χαριλάου Τρικούπη 24.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

'Η Χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν η  καί η Μ ά γ ιΜ ο  είναι τα  δυο 
πρώτα έργα τής ύπό τόν τίτλον : Τά Β ιβ3»ία  τ η ς  Α ν ·  
γ τ ίς  τριλογίας της κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρεν.

Εις τά  μυθιστορήματα αυτά μελετάτα ι καί είάονίζεται η 
γυνή της παλαιάς ανατροφής έν συγκρίσει προς την γυναίκα 
του Νέου Κόσμου, την άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν 
πνεύμα καί την ορθήν του προορισμού της, ως ανθρωπίνου όν- 
τος άντιληψιν.

Εις τήν «Χειραφετημένην» περιγράφονται ό βίος, τά  ήθη 
καί έθιμα τής Κων/πόλεως, εις τήν «Μ άγισσαν» ό βίος τών 
’Αθηνών κατά τάς ημέρας τών ’Ολυμπιακών άγώνων.Καί τά  
δύω συγκινοΰν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. ’Ανα
τέμνουν τήν γυναικειαν καρδιαν καί διύουν πληοη ιδέαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νέας επί τής παλαιας άνατροφής.

"Εκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελείται από 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ ατα ι διά τάς ’Αθήνας δρ. 3, δια 
τάς επαρχίας 3 ,50  καί διά τό εξωτερικόν 3 φρ. χρ.

ΙΙασα αίτησις απευθύνεται πρός τήν κ.Κ. ΓΙαρρεν, οδ.ΙΙα- 
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας καί συνοδεύεται ύπό του άντιτίμον.

Εις τήν ’Επαγγελματικήν Σχολήν τής Ένώσεως τών 
Έλληνίδων υπάρχει διαρκής αγορά άσπρορρούχων παιδικών 
καί γυναικείων, ωραίων τεχνητών άνθέων, παιδικών ενδυ
μάτων, κομψοτεχνημάτων καί πυρογλυπτικής κ.ά. εις τιμάς 
πολύ εύθηνάς.

Διεύθυνσις : 'Οδός ’Ακαδημίας, άρ. 37.
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