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ΑΓΩ Ν  Κ Α Λ Λ Ο Υ Σ

01 πρόγονοι ή μ ώ ν , ο ί διά τη ς  λα
τρείας τοϋ καλού ίο ία  άναδειχθέντες, 
συχνούς· έτέλουν άγώ νας κάλλους και 
έν το ις ν ικ ώ σ ιν  έβράβευον τω ν θεων 
τούς εύνοουμένονς.

Έ ν το ις ά γώ σ ιν  έκ ε ίνο ις  τ6 καλόν 
έπεδείκνυε τους έντελεστέρους α ντ ι
προσώπους αύτοϋ κα\ α ί Τέχναι ¡3λέ- 
πουσα ι α ύτο ύς , έξωραΐσθησαν κα\ έ- 
πεκλήθησαν εκτοτε ώ ρ α ΐ  α ι .

Έ ν το ις άγώ σ ιν  έκείνο ις, α{ ώραΐαι 
τέχναι δ ιέκρινον τοϋ θ ε ίο υ  τά γνω ρ ί
σματα' κα ι άνεβίβασαν έν τω  ούρανω 
τούς θνητούς, κα\ κατεβίδασαν έν  τη  
γη  τήν. Α θανασ ίαν, η ν  -έτι τηροϋσιν. 

• *
Ό πρώτος άγω ν κάλλους, 3 ν σήμε

ρον προκηρύττομεν, ε ίνε  άγω ν νη 
π ίω ν. Κ αλούνται νά  δ ιαγω νισθώ σ ι διά 
τοϋ κάλλους τω ν οί α ληθείς άντιπρό · 
σωποι τω ν ά γγέλω ν  έπ ί τής γής. Τά 
μέχρι 3 έτών νή π ια , άνεξαρτήτω ς τά- 
ςεω ς κα ί φύλου.

Αί δυνάμεις α ύτώ ν δέν έπ ιτρέπουσ ι 
την δι ’ άλλου τρόπου κάθοδον έν τω 
σταδίφ ή  τήν διά φωτογραφιών, άς 
παρακαλοϋνται νά  άποστείλω σ ιν ήμ ΐν 
οί γο νε ίς  τω ν. Έκ τούτω ν έπ ιτροπή 
καλλιτεχνώ ν θά δ ιακρίνη τόν πρώτον 
θελκτικόν ν ικ η τ ή ν . ή  τή ν  νικήτρ ιαν, 
ουτινος είκόνα καλλ ιτεχν ική ν θά δη- 
μοσιεύσωμεν κα ι τό όνομα—άν έπ ι- 
τραπή — θά παραδώσωμεν ε ίς  τή ν  
μνήμην τω ν  άνθρώποχν.

Έκ δέ τώ ν λο ιπώ ν αγω νισ τώ ν τούς 
ώραιοτέρους, έν μεγάλη  είκόνι συμ- 
περιλαμβάνοντες, θά παραδώσωμεν 
έπ ίσης ε ίς  τόν θαυμασμόν τοϋ κο ινού 
καί τή ν  μ ελέτην τή ς  Τέχνης.

Η  Μ Ε Γ Α Λ Η

Κ Ο Μ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ε  Α Μ Α Ρ Τ Ι Α
( Μ ε λ ί τ η  ί β ν ο λ ο γ ι χ ή ) .  >

"Οτε ό Σαιξπιίρειος βασιλεύς Λήρ, εγκα· 
ταλελειμμένος υπό πάντων, κρούει έν τφ 
«κότει τής νυχτός καί έν μέσςμ της θυέλλης 
μάτην τήν θύραν τών θυγατέρων αΰτοΰ, I- 
χων δέ τήν πολιάν κόμην άναπεφυρμένην 
καί είς τάς πνοάς τών ανέμων άναπεπταμέ- 
νην, διηγείται μετά «όνου άνεκφράστου είς 
τα μαινόμενα στοιχεία τήν παρά φύσιν α
χαριστίαν της 'Ρίγανης του- ότε τό σφο- 
δρότατον ψυχικόν αΰτοΰ άλγος έκρήγνυται 
είς τάς φοβερά; ταύτας λέξεις, βέγώ τά 
πάντα ΰμϊν Ιδώρησα», τίς άνθρωπίνως όν
τως μεμορφωμενος δύναται νά μή παραδε- 
χθή, ότι τό ανθρώπινον γένος, πάντα τά 
Ιθνη καί αί φυλαί όμοιοτρόπως προσηνέ· 
χθηβαν πρός τήν τών πάντων δωροδότειραν 
Ελλάδα ;  Ύπήρξεν έν άνθρώποις χρόνος, 
καθ’ ον έν μόνον Ιθνος, είς μόνος λαός είρ- 
γάζετο καί έπόνει ού μόνον επαξίως·τής αν
θρώπινης αΰτοΰ αποστολής, άλλά καί πρός 
διδασκαλίαν καί ωφέλειαν πάντων ανεξαι
ρέτως. Ένφ έπί τοΰ έδάφους τότε καί τοΰ 
προσώπου τής γής πασών τών άλλων χω
ρών ώρχοΰντο τά θηρία τοΰ δρυμοΰ, οί δ ’ 
άνθρωποι φόβιρ αύτών άπεκρύπτοντο είς 
άντρα, καί σπήλαια καί όπάς, έν τή Ιερά 
ταύτη τών θεών καί τών ημιθέων χώρορ, ό 
μέν γενάρχης αυτής Προμηθευς ήρπαζεν έκ 
τών χειρών αύτών τήν έντεχνον σοφίαν σύν 
πυρί καί παρέδιδεν αύτά είς τόν γυμνόν καί 
άοπλον καί άστρωτον άνθρωπον, ό δ ’ Έρ
μης ,διένεμεν επί πάντας πρός κοινωνικήν 
,συναρμογήν δίκην τε καί νίμισιν, αί δέ Μοΰ- 
σαι καί αί Χάριτες ήδον έν συναυλίφ καί 
εχορευον ύπό τό συναρμόνιον τοΰ τελείου 
ανθρωπισμού μέλος. ’Από τών α,ίνιττομένων 
καί νοουμένων ύπό τοΰ κοσμοβοήτου έπο- 
«οιοΰ προϊστορικών χρόνων μέχρις αυτής 
τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, έν 
σειρ? άδισπάστφ είκοσι καί έξ μακρών εκα
τονταετηρίδων καί επέκεινα, δέν διέλειπεν 
ό περιούσιος ούτος λαός εργαζόμενος ούτως, 
ώσεί έτάχθη άνωθεν καί έπέμφθη έπί τής 
γής διδάσκαλος αύτός αποκλειστικής τών 
άλλων καί χειραγωγός αύτών. Ποσάκις, έ- j 
νφ οότω. θιίως είργάζετο, δέν έπήλθον καί ¡ 
έπέπεσον έπ ’ αύτόν πάντοθεν μανιωδώς 
Ιθνη καί λαοί , ;  διότι ίθεωρεΤτο ευδαίμων 
καί ευτυχής έκτης προσηκούσης είς άνθρω
πον εργασίας ; Δέν ήτο, ώς έδειξε, «ροωρι· 
σμένος είς πόλεμον καί κατακτήσεις καί κο- 
σμοκρατορίας, διότι είχεν αποστολήν ανθρω
πιστικήν καί έδογμάτιζεν ότι ό πόλεμος έν 
άνθρώπονς είνε έξαίρεσις μόνον καί ούχί κα
νών παρά τήν φυσικήν όμως ταύτην αύτοϋ

ροπήν ποσάκις δέν άντεπάλαισε πρός άπαν- 
θρώπους εναντίους ; λαμπρώς δέ καί ύπε- 
ρανθρώπως κατά τε γήν καί θάλασσαν ά· 
γωνισάμενο; ποσάκις δέν περιέσωσε τόν αν
θρώπινον πολιτισμόν εκ τοΰ τής άπωλείας 
βυθού καί τηλαυγέστερον έξ αύτοΟ άνείλ- 
κυσε ;

Καί έν όάφ μέν τά έθνη καί οί λαοί δέν 
είχον γαλουχηθή έτι καί έκτραφή πνευματι- 
κώς καί ηθικώς, έν 0σω δέν διετέλουν έν 
έπιγνώσει τών δώρων, τά όποϊα τόσιρ γεν- 
ναιως καί αφειδώς έκ τής χώρας ταύτης 
έλαβον, ήσαν πως συγγνωστοί. Ά λλ ’ άφοΰ 
ούτως άδρώς ίγαλακτιτροφήθησαν, άφοΰ 
ούτως έκ τοΰ άπλετου τής μητρός τής σο
φίας φωτός έλλαμφθέντες άνεγεννήθησαν, 
έπετρέπετο τοΰ λοιποΰ ού μόνον νά άδιαφο- 
ρώσι καί νά άποστρέφωσ'ν τό πρόσωπον ά- 
πό τής τόσιρ δεινώς κακουμένης καί πα- 
σχούσης έκ τοΰ πλήθους τών άνθρωπομόρ- 
φων τεράτων δωροδότιδος καί εύεργέτιδος, 
άλλά καί νά συνεργώσιν είς τήν τελείαν αύ· 
τής άπώλειαν καί εξαφάνισιν; « Έγώ ύμϊνβ, 
έκτιίνουσα αύτη τάς χεϊρας «εριπαθώς πρός 
τούς ιύεργετηθέντας άνέκραζεν έκάστοτε γο· 
έρώς πληττομένη, ώς ό σαιξπεϊρειος γέρων 
βασιλεύς, «έδώρησα παν ο,τι πολύτιμον έν 
άνθρώποις κέκτησθε- έγώ ύμάς έπροίκισα. 
διά τής κατ’ άνθρωπον πολυειδοΰς σοφίας, 
έγώ δέ καί Ισωσα καί είς ούρανούς άνήγα- 
γον διά τής άνακηρύξιως τής τοΰ θεανθρώ
που θρησκείας' τυγχάνω πανθομολογουμέ- 
νως πάντων ύμών πιστωτής, σύμπαντες δ ’ 
ούτω οφείλετε μοι τήν ήμέρωσιν καί τόν 
ανθρωπισμόν». Έν τούτοι; φωνή έν έρήμφ 
βοώντος. Οί κοσμοκρατορήσαντες έν τή άρ· 
χάιότητι άξεστοι καί τραχείς 'Ρωμαίοι πο· 
λυειδώς καί πολυτρόπως έμαρτύρησαν, ότι 
καίπερ νικήσαντες τήν Ελλάδα, ήττήθη- 
σαν οϋδέν ήττον ύπ ’ αύτής' καί Σκιπίωνες 
καί Λαίλιοι καί Νοβιλίορες καί Φούριοι καί 
ό λοιπός τών μεγαλώνυμων άνδρών έν ‘Ρώ
μη θίασος μεθ’ όλας τάς αμείλικτους έπι- 
θέσεις καί ύλακάς τοΰ Μ. Πορκίου Κάτωνος 
καί τών άλλων τών περίαυτόν συντηρητικών 
ύπέκυψαν είς τόν έξελληνιστικόν πολιτισμόν 
τών περί τόν ακαδημαϊκόν ΚαρνεάΒην, τόν 
στωϊκόν Διογένη, τόν περιπατητικόν Κρι- 
τόλαον καί τούς άλλους τούς επικαλούμενους 
χλευαστιχώς γραικύλους· ώ ; δέ τά νύν έν 
τφ,κόσμω έχομεν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν, 
ούτως έν τφ  τότε ρωμαϊκφ κόσμιρ έπεβλή- 
θη ό πολιτισμός ό ελληνικός, τούτέστιν ό 
εύγενής καί φαεσφόρος ’Ελληνισμός. Ούτω 
συναναμιγείσης τότε τής ύλης καί τοΰ πνεύ
ματος, έκανονίσθησαν αί κατ’ άνθρωπον ά- 
στικαί σχέσεις. Τά προκύψαντα όμως έκ 
τής δημιουργίας καί τοΰ κόσμου ,εκείνου έ
θνη καί οί λαοί, ει καί Χριστιανοί καί μη- 
κέτι όντις έν τή καταστάσει τής κατά τόν 
μεσαίωνα μεταναστεύσεω; τών έθνών, ά·



ράντες sit' ώμου τόν σταυρόν του Σωτήρος 
έπιπίπτουσιν ούχί κατά των άπιστων χαί 
■βαρβάρων, άλλα κατά toO λαού κυρίως Ε
κείνου, ό οποίος ενώ είργάζετο καί πάλιν 
άνιγεννάτο, έ.πάλαιεν έν ταύτφ καί ήγωνί- 
ζετο χαί αύθις άνενδότως χατα των έξ ανα
τολών καί άπό βορρά επελάσεων πολυωνύ
μων ..βαρβάρων. Καί ή μέν φορά των πολι
τικών περιστάσεων καί ή έπί τή παραβά- 
βει του εν τοϊς γενομένοις φυσικού δικαίου 
νέμεσις επανήγαγον μετ’ ού πολύ, μετά δύο 
μόλις γενεάς, ·τό πρώην έν τη Ανατολή 
καθεστώς. Ά λλ ’ έν τίνι καί ποια καταβτά* 
βει; ’Αφού η βασιλική ήμών άλούργίς, ή 
επί τοσαύτας εκατονταετηρίδας μετά Κο'ν· 
βταντΐνον τόν Α' ώς αίγίς τού ,Διός παν- 

. σθενής, αποσοβούσα διηνεχώς τάς-εξ άνατο- 
τολών καί βορρά έπιμαινομενας θύελλας, 
διεσυρθη καί κατεκερματίσθη πλήν τού ά· 
πολειφθέντος εις τούς Βυζαντινούς τεμαχίου . 
είς πολυάριθμα ράκη, τά όποιαπρός άλλήλους 
διένειμαν Γάλλοι, ’Ενετοί, Γενουαϊοι, Ίω· 
αννϊται. Μελιταΐοι, Νορμανδοί, Καταλάνοι 
καί άλλοι, ώς οί Ιουδαίοι διεμερίσαντο τά 
τού ’Ιησού ίαάτια. 'Ιδού άνταπόδοσις χρι
στιανική καί ευρωπαϊκή, είς ήν έπεφυλάσ- 
σετο μείζων Ιτι καί άπεχθεστερα. Τά ρά
κη ταύτα, εν όί; ελεεινώς περιετύλίχθησαν. 
οί σφετεριστ«ί, δεν Εσχυσχν νά διαφυλά· 
ξώσιν ούτε αυτούς καί σώσωσιν άπό τών 
μανιωδών επελάσεων τού όσημέραι εξ ανα
τολών χωρούντος επί πάντας άγριου βαρβα- 
ρισμού. Τό μέγα από χιλιετηρίδων κατ’ αύ· 
τού προπύργιον εΐχεν ΰποσεισθή ήδη πολυ- 
τρόπως καί ότε επέστη ή κατά τού πολιτι
σμού τής άνθρωπότητος ειμαρμένη ήμερα 
Καί έρρηζε κραυγήν άλγους καί οδύνης ού · 
τος ύπό τάς όπλάς τών.ίππων όρδών δαιμό
νων πρωτοφανών, άφού τό πρώτον έπειρά- 
θησαν νά ώφεληθώσι καί πάλιν εν τή κρι- 
σιμωτάτη τής ασφυξίας εκείνης στιγμή καί 
δεν έτελεσφόρησεν ό τής άποπείρας σκοπός, 
εκάγχασαν έπιχαίροντες εκ μύχιων καρδίας 
καί Εκδικούμενοι ούτως οί σφετερισταί επί'τε 
τή πρό δυο περίπου Εκατονταετηρίδων τε
λεσθείση επαναγωγή τού πρώην εκείνου Ελ- 
ληνόχριστιακού καθεστώτος καί τή ίνεστώση 
πρός ύποταγήν εκκλησιαστικήν παρακοή.Καί 
προσηνεχθησαν μεν ούτω καί δεν συνήλγη- 
σαν έπί τή παγκοσμίω εκείνη ανθρώπινη 
συμφορά ούτοι, άλλ ήρκέσθησαν περισυλλέ- 
γοντες μόνον τά εξ ήμών πολύτιμα ναυάγια 
πρός ΐδίαν'διά τών δυστυχών εκείνων πάλιν 
«ναγέννησιν- ότε όμως τό τελευταϊον έπε- 
θήκέ τό γόνυ καί έπί τών στέρνων αυτών 
-ό άγριος καί φοβερός πορθητής τό μέν πρό 
τού Χάνδακος τής Κρήτης διά τού Κυ- 
πρισλή, τόδέ περί την Βιέννην διά τού Καρά 
Μουσταφά, φρίκη καί ρίγος διήλασε σόμ
παν τό τής Χριστιανικής Ευρώπης σώμα. 
Έγίνώσκεν αυτη έξ ιστορίας καί παρχδό- 
σεως, τί έπεφυλάσσετο καί είς αύτήν, εάν 
ήλίσκετο ή Βιέννη έπί Μωάμεθ τού Δ ', διά 
τού τουρκικού Μωαμεθανισμού, άφού κα
τέστη ποτέ περιδεής πρό τών προελάυνόν- 
των έξ ‘Ισπανίας άσυγκρίτφ τφ  λόγιρ άν· 
θρωπινωτέρων Σαρακηνών ’Αράβων έπί 
Καρόλου τού Μαρτίλλόυ. Καί πάλιν δε, 
Ινφ εγίνετο κρίσις, τί ήθελεν Ιπικρατήσει

τότε έν Ευρώπη τό Εύαγγέλιον ή τό Κόρά- 
νιον, ό πολιτισμός ή ό γιαννιτσαρισμός, 
“Ελλην εόρέθη, ό έξ απορρήτων ’Αλέξαν
δρος Μαυροκορδάτος, ό όποιος διά τής δι
πλωματικής αύτού περινοίας φενακίσας Επ 
όλέθρψ ίδίφ τόν Καρά Μουσταφάν Ιδωκε 
καιρόν εις τόν Ίωάννην Σοβιέσκην νά προ* 
φθάση καί έπιπέση κατά τών Ετοίμων νά 
είσελάσωσι καί καταλάβωσι 'την Βιέννην 
βαρβάρων. . .
: Ένφ δε οί ούτως άλλεπαλλήλως εύερ- 

γετηθέντες, ού μόνον ζώντος καί άχμάζον- 
τος, άλλά καί ψυχορραγοΰντος τού Ελλη
νισμού, '.είδον ότι ό ώμός καί άγριος βάρ βά
ρος ούδενός νά φεισθή προετίθετο, έν τού- 
τοις ού μόνον ουδέποτε ήθέλησαν νάτείνωσι 
χεϊρα αρωγόν πρός αύτόν, άλλά καί όπου 
καί ότε διεφαίνετο ότι έδύνατο ούτος νά 
επίπλευση καίπερισωθή, Ισπευδονκαί σπεύ- 
δουσι πρός κατάβύθισιν αυτού. Δίς πρό τού 
έπιχρεμασθέντος εκείνου παγγενούς περί Β ι
έννην κινδύνου έπειράθησαν νά άποτρέψωσι 
την απειλούσαν την Ευρώπην θεομηνίαν τό 
πρώτον, ότε ύπό τόν ίπποτικόν Ίωάννην 
Ούνιάδην καί τόν νεαρόν βασιλέα τής Ουγ
γαρίας καί Πολωνίας Λαδίσλαον προσέβα- 
λον τφ  1444 περί Βάρναν Μουράτ τόνΒ ', 
άλλ’ ύπέστησαν ήτταν φοβεράν, καθ’ ήν ό 
μεν βασιλεύς Έφονεύθη, ό δέ Ούνιάδης μό
λις δίεσώθη, διότι οί ΰποσχεθέντες κατά θά
λασσαν συνδρομήν Ενετοί καί ' Γενουαϊοι- 
διεβίβασαν τουναντίον τόν τουρκικόν στρα
τόν. έξ ’Ασίας, πληρωθέντες καί μή θελοντες 
την έπικράτησιν τών άλλων κατόπιν δέ, 
ότε μετά τι,ν άλωσιν τή ; Κωνσταντινουπό; 
λεως έσπευσαν έν Εξαπλή συμμαχώ, ούδεν 
ήττον καί τότε απειλούμενοι έπί Σελίμ τού 
Β ’ (1571), νά συγκροτήσωσι τήνμεγάλην 
περί Ναύπακτον ναυμαχίαν, ναυαρχοϋντος 

■ χού Δόν Ίωάννού τής Αυστρίας.
Ουδόλως όμως προέκείτο καί τότε, ώς 

καί πρότερον. περί απελευθερώσεω; καί σω
τηρίας τών 'Ελλήνων, ένφ καί εξ αύτών 
πλεί,στοι μετέσχον γενναίως καί άπαραμίλ- 
λως καί εκείνου τού άγώνος, άλλά μόνον 
περί προλήψεως ίδιου προφανούς κινδύνου 
έκ τών έπί Σολιμάνου καί Σελία καί πά
λιν προόδων τής Όσμανιχής δυνάμεως. 
Μιαν καί μόνην εύγενή καί ίπποτικήν α 
ληθώς πράξιν δύναται νά δείξη ό νεώτε- 
ρος πολιτισμός ύπέρ τής κοιτίδος ταύτης 
τού ανθρωπισμού, την έν έτ?ι 1827 κατα
ναυμάχησα τού ΤουρκΟ-αίγυπτιαχού στό
λου έν τοϊς ύδασι τής Πύλου. Τό μέγα ό
μως έχεΕνο εργον, καίπερ αντάξιον τών έν 
Σαλαμϊνι καί Εύρυμέδοντι πάλαι ναυμα
χιών, δέα άπέρρεεν έξ εύγνώμονος-προαιρέ* 
σεως καί γενικού συναισθήματος, άλλ'ήν 
ίπιΐαγή τής.όρμής τής καρδίας άνδρών μέν 
έξοχων άλλ'· ευαρίθμων, οίοι ό Κάννιγγ, ό 
Κόδριγκτων, ό Κάρολος Γ  καί εϊ τις άλ
λος, έφ’ φ καί κατεκρίθη ύστερον τούτο ώς 
αποκύημα άστοχου πολιτικής καί ώς συμ
βάν άτυχες ύπό τε τού Βελιγκτώνος καί Ά· 
βερδήνου μετ’άθίιμίας έχαρακτηρίσθη. ΤΗτο 
μέν τούτο θρίαμβος τού χριστιανικού όπως- 
δήποτε πολιτισμού καί έκδίκησις περιφα
νής ΰπέρ τής τοσοϋτον παθούσης καί ταλαι- 
πωρηθείσης εν γένει άνθρωπότητος ύπό τών

εξ Άσίας άνθρωποφάγων, άλλ’ εν α ΰ ΐφ  . 
ύπώπτευσαν πάραυτα ή τήν άνέγερσιν καί 
άναγέννησιν τής Ελλάδος^ ή όποια διά τού 
γιγαντείου άγώνος αυτής ήλλοίου ούτως αυ
τή πάλιν τήν έν Ανατολή δψιν τών πραγ
μάτων, ή τήν έξ αύτου κάρπωσιν καί ωφέ
λειαν τρίτου τινός καιροσκοπούντος. Ουδέ
τερον τούτων έδειξαν ότι συνέφερεν είς αυ
τούς, διότι διά τού μέν έδικαιούτο καί προ- 
ήγετο ό Ελληνισμός, άνιδρύετο τό κατα- 
λυθέν έν ετει 1204 καί άφ.εθέν άνεπικούρη- 
τον τ$  1453 είς τήν ιδίαν αύτού τύχην 
.‘Ελληνοχριστιανικόν κράτος, πληρουμένης· 
ούτω τής ύψηλής-καί καθολικής σημασίας 
τών προαιώνιων αγώνων τού Ελληνικού έ
θνους καί δή τής μεγάλης καί έκλάμπρου . 
αύτού ΐπαναστάσεως' διά_ τού Ετέρου δέ 
έπληρούντο οί πόθοι καί τά όνειρα μεγάλης 
αυτοκρατορίας. Ένφ όμως συνέπνιγοΐ διά 
μυρίων αντιπράξεων καί ραδιουργιών τόν 
μετά τοσούτους καί τηλικούτους αγώνας ανε· 
γειρόμενον έκ τής Επιθανάτιου αύτού κλίνης 

• Ελληνισμόν, δεν Εσχυσαν Ετέρωθεν νά άνα- 
χαιτίσωσι καί άποκρούσωσι τόν προε.λαύ- 
νοντα άπό- βορρά χείμαρρον, ό όποϊος άνυ- 
ψοΰται όσημέραι καί ίπικρέμαται ώς κολοσ
σιαίος Εφιάλτης έπ’ αυτούς άπειλητικώς. 
Πονηροί καί κΛποποιοί, έστησαν άντιμέτω- ' 
ποι καί πολέμιοι καί διατελούσι τοιούτοι 
πρός τε αγαθούς Επίσης κ α ί: πρός κακούς, 
πρός τε δικαιούμενους καί μή- Ώς δ έν τή 
φάτννι κύων άπαυστω; κατά τού ταλαιπώ-, 
ρου Ελληνισμού ύλακτούντες ούτ’ αυτόν 
άφήκαν νά φάγη καί χορτασθή, ούτε αυτοί 
ούτοι δύνανται νά πράξωσι -τούτο, όιότι καί 
δέν συμφωνοΰσϊ καί άλλος επιμελώς προσε
χών συνταράττεί- αύτών τούς κύκλους, ινφ 
ήθιλον είνε άπηλλαγμένοι ήδη τού φόβου 
τού εξ 100 Εκατομμυρίων πάντοτε προβαί- 
νοντος τούτου αντιπάλου, ύπό τού οποίου 
Εξαναγκαζόμενοι μόνον νά ΐστανται έπί ένϊ- 
αυτούςέτοιμρπόλίμοι, έξαντλούνται καί κάμ
πτονται ύπό τό βάρος τηλικαύτης Ενόπλου 
στάσεως.

Πρό Εξηκονταετίας καί .επέκεινα ή Εύ-,  
ρώπη κατά.πάσαν πιθανότητα ηθελιν ησυ
χάζει καί έν ηρεμία τελεϊ τήν άληθή πρός 
τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν πορείαν αυ» 
τής, άν διά τής ίδρύσεως εύρέος κατά τήν 
Ανατολήν Ελληνικού κράτους ήοοντο τά 
αίτια τού διηνεκούς σάλου καί τού Επικει
μένου κατακλυσμού, άν ό αδιόρθωτος φύ
σει, ώς λέγουσιν αύτοί ούτοι έτι καί νυν εν 
τοϊς ίδίοις αυτών κοινοοούλίοις, απεστέλ- 
λετο έκτοτε έκεϊθεν, όθεν προήλθεν. Αλλά 
δέν άπεφάσιζον τοιοϋτο μέγα καί ύψηλόν έρ· 
.γον, διότι άμφότεροι οί κολοσσοί είχον καί 
έχουσι τάς αύτάς αντιποιήσεις, τήν μη ο.·** 
τικατάστασιν ζωτικού καί δικαιωμένου εκ τε 
τής Ιστορίας καί της εθνογραφίας καί Εκ 
τών μεγάλων καί ένδοξων αυτού πρός τούτο 
αγώνων στοιχείου, άλλά τήν διατήρησιν και 
ταστάσεως, Εξ ής Ελπίζει ίκάτερο-ς ότι θέλει 
έξέλθει ποτέ νικητής καί κύριος. Ή  έκ τού · 
πάθους όμως τού καθ’ ήμών φθόνου τύφλωι 
σίς χαί ή έξακολούθησις ?ής μεγάλης κο· 
σμοϊστορικής αμαρτίας, της συνεχίσεως τής 
καταδιώξεως τού εύγενεστέρου τών έπί γής 
έθνών, θέλει γεννήσει θάνατον έπώδυνον.-Η
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,Ιξ ανδρεικέλων Βουλγαρικών έκπτόησις δέν 
ttvt τό παράπαν επαρκής πρός άπώθησιν 
•είς τά ; στέππας τής ’Ασίας τού μεγάλου 
Σλανικοϋ γένους.“Ο,τι ζητοϋσιν ούτοι,τοΰτ’ 
αύτό καί έκεϊνο. Ά ν  εκείνο εινε βάρβαρον 
καί κινδυνεύη έξ αύτού ό πολιτισμός, δέν 
προσφέρονται ούτοι ήττον βαρβάρως πρός 
τούς λαούς, οϊτινες ύπ ’ αύτούς διατελούσι 
καί ώς κτήνη καί κτήματα μόνον θεωρούν
ται πρός κορεσμόν τών πεπολιτισμένων αύ
τών καταχτητών. 'Γπάρχουσι καί εν αύ- 
τοίς έθνη, τά όποϊα μέχρι τής χθές συγκα- 
τελέγοντο. καί αύτά έν τοΐς δυναστευόμενοι;, 
τήν Ελευθερίαν δέ, ήν μόλις εκτήσαντο, 
Εστω καί δρέποντες ήττης δάφνας, χατα· 
χρώνται πρός άσθενεστέρους καί άσυγκρί- 
T*j) λόγω μάλλον δυναστευόμενους ή αυτοί 
πρότερον.

Ή  σύρραξις λοιπόν έπελευσέται φοβερά 
χαί έν τή Ιστορί$ μοναδική, άφού όπως δή
ποτε κινδυνευσωσι νά άποκάμωσιν ούτω πε· 
φορτισμένοι, ώς άπό χρονου ού μικρού δια- 
τελούσι. Τά έκ ταύτης δ αποτελέσματα ου
δόλως θά έί<ε ικανοποιητικά, διότι καί ή 
νίκη θέλει είνε καδμεία καί οί νικηταί θέ- 
λουσιν ανοίξει ίδιους λογισμούς ατελεύτη
τους περί τε ποσότητος καί ποιότητος κλή
ρων. Ούτω τό κρϊμα τού Ελληνισμού, τόν 
όποιον δέν παύουσιν έπ καί νύν οί τε «Και
ροί» τού Λονδίνου καί ό άλλος τύπος νά 
άνακηρύττωσιν ότι είνε ή πηγή τού νεωτέ- 
ρου βίου καί τής νεωτέρα; μορφώσεως, θέ
λει εύρει αύτούς, ώς αί φοβεραί άραί τού 
γέροντος βασιλέως Λήρ τάς άστοργους, ά- 
γνώμονας καί ώμάς θυγατέρας αύτού Γο- 
νερίλην καί Ρεγάύήν. Τό μέν έκ μισαλλοδο
ξίας, τό δ ’ έξ απληστίας κατιδίωξαν ανέ
καθεν- καί κατεπίεσαν αύτόν πολυτρόπως 
μή έπιτρέψαντες νά άναπτυχθή ή άνακαι- 
νισθή καί άναγιννηθή, Ενώ ίν άδιασπάστω 
αιώνων σειρ$ πρός τούτο είργάζετο καί I- 
μόχθει μ ιθ’ ολας τάς καθ’ Εαυτού πάντοθεν 
¡πελάσεις καί λυσσώδεις εφόδους. Ώ σιί εκ
δικούμενοι, διότι έξηναγκάσθησαν -διά τής 
διδασκαλίας καί τών φώτων του νά διάγω- 
σιν επί τής γής συνιρδά πρός τόν εύγενή τού 
¿νθρώπου προορισμόν, καθήλωσαν αύτόν καί 
Εσταύρωσαν, ώς τόν .Προμηθέα έπί τού 
Καυκάσου καί- τόν Ίησοΰν έπί τού Γολγοθά. 
Τί ήθελεν είνε ή καθ’ ήμάς Ανατολή, άν ή 
ύπολανθάνουσα δύναμις τού ‘Ελληνισμού, 
έργαζομένη άδιαπαύστως άπό τής αποφρά
δος ημέρας έκείνης τού 1453, δέν έξερρή- 
γνυτο είς τάς άστραπάς έκείνας και πρωτο
φανείς τού 1821 εκλάμψεις, δι” ών τών έν 
σκότφ καί σ«^ θανάτου καθημένων λαών 
διόφθαλμοι διηνοίχθησαν ; * 0  ρέκτης πάλιν 
σουλτάν Μαχμούτ έδείκνυι τούτο, πολλά- 
κις δέ καθά Εν τή ίστορίγ βλέπομεν εις μό
νος άνήρ κατέχει τά  μυστήρια τού μέλλον
τος καί ούτως αύτός τούτο διευθύνει χαί 
κανονίζει.Μή τό μαμμόθρεπτον νύν τού συρ
μού τέκνον, τό όποιον γαλβανίζουσιν ή μάλ
λον προσποιούνται ότι είνε Ικανόν πρός πολι
τισμόν καί ούτως άρκούν καί βιώσιμον,ώστε 
καί νά άντεπεξέλθη καί άνακόψη τήν πορείαν 
τού σκυθικού χειμάρρου, ό ταρταρικός ούτος 
Βουλγαρισμός, ήθελεν άναδείξει Μιαούλας ή 
Κανάρας, Βοτσάρεις ή Καραίσκους, Κολο-

κοτρώναςή Νικήτας, Μαυροκορδάτους ήΚω- 
λεττας; μή έμελλε νά έκπληξη τόν κόσμον 
δ ι’ ούρανομήκων πυρσών, οίοι οί έκ Μεσο
λογγίου καίΨαρρών καί Άρχαδίου καί μυ· 
ρίοι άλλοι άναφλεχθέντες, ένφ ούδέ δάκτυ- 

. λον έτόλμησε καί έδυνήθη ποτέ κατά τού 
τυράννου νά κινήση, καί πρότερον μεν το
σάκις, άλλά πρό πάντων, δεκαετούς γιγαν- 
τείου πάλης διαρκούσης, εν δέ τφ  τελευ- 
ταίφ ‘Ρωσοτουρκικώ πολεμφ παρηκολούθει 
τούς έλευθερωτάς αύτού, όπως μόνον θρασύ- 
δείλως καί λωποδυτικώς φονεύη, πυρπολή 
καί λεηλατή έκείνους, πρό τών όποιων έπί 
αιώνας όλους Ιπτησσε; Ώςπρό δεκαπενταε
τίας ϊσταντο όπισθεν αύτού αί άπειράριθμοι 
’Αλεξάνδρου τού Α' λεγεώνες καί νύν αδια
κρίτως καί άναισχύντως θρασυνόμενον όπι
σθεν άλλων, ώς ό έριφος τού Αισώπου άπό 
τού δώματος,καταχράται, όργιάζων καί κο- 
ρυβαντιών, τής προστασίας αύτών, τά δέ ά· 
στεϊα άλματα αύτού ϋπερβαίνοντα όσημέραι 
τά έσκαμμενα, θελουσιν επισπεύσει τήν μη · 
χανικώς άποσοβουμένην χρίσιν, τόν χατα- 

■κλυσμόν. Τότε δέ μόνον τριών καί επέκεινα 
Εκατομμυρίων λογχών δύναμις δύναται νά 
άποσοβήση τόν ώς χιονοστιβάδα τιραστίαν 
αύξανόμενον καί κατερχόμενον Σϊαυισμόν, 
ούχί δέ άνεγερσις καί παντοίοις θεμιτοί; καί 
άθεμίτοις μέσοι; ύποστήριξις Βουλγαρικών 
προχωμάτων καί άστειοτήτων. ’Εάν όντως 
έκήοοντο τού ανέκαθεν ύπό τού Ελληνισμού 
έκπροσωπηθέντος πολιτισμού, τόν όποϊονέπ’ 
ούδενί λόγφ διακηρύττουσιν ότι θά άνεχθώσι 
νά ίδωτι καταπατούμενον ύπό τάς όπλάς 
τού Κοζακισμού' έάν άληθώς ούδεμίαν αύ
τοί ούτοι Ιτρεφον νοσφιστικήν όπίσθοβου- 
λίαν καί σφετεριστικόν έπιλογισμόν,άφοΰ εί
δον ότι μετά τοσαυτα; θυσίας ύλικάς καί 
ήθικάς ό πρό τεσσάρων καί έπέκ«να αιώ
νων καταχτητής διατελεϊ άδιόρθωτος ό- 
λως, ώς αύτοί ουτοι χαθ’ Εκάστην όμολο- 
γούσι, καί ότι διάγει ώς Εν στρατοπέδιρ έτι 
κατασκηνών χαί βιών, ήθελον παράσχει βε
βαίως χεϊρα άρωγόν είς τόν άπό καταβολής 
άνθρωπίνων κοινωνιών κύριον κάτοχον τών 
οΰτω διαφιλονεικουμένων μερών καί άπό χι
λιετηρίδων άγωνιζόμενον ύπέρ έξημερώσεως 
καί άπό τού β »ρβαρισμοΰ διασώσεως αύτών.

Ά λλ ’ ουδέποτε τούτο είλικρινώς έπεδίω- 
χον, καί έπιδιώκουσιν άλλ’ έξακολουθοδσι 
ποιούμενοι διαφόρους άλλεπαλλήλους άπο
πείρας πρός στήριξιν τών φύσει άστηρίκτων, 
διό περ καί δέν έπαυσαν, ούδέ παύουσι 
παντοιοτρόπως καταδιώκοντες τόν έπίσης 
άσύμφορον καί άπαρέσκοντα αύτοίς Ελλη
νισμόν, θυσιάζουσιν είς τήν ταπεινήν ύπη- 
ρεσίαν τού πολιτικού μέλλοντος τα καθή
κοντα τά Επιβαλλόμενα ύπό τών τής φι
λανθρωπίας, τού πολιτισμού, τού ύπερτίρού 
διεθνούς δικαίου άρχών,διότι φοβούνται πα- 
ραλόγως τήν Εδραίαν τού‘Ελληνισμού κατά 
■τήν Ανατολήν έπικράτησιν.Ώς αΐάπαίσιαι 
τού Μάκβεθ μάγισσαι στρεφόμενοι περί τόν 
άπαίσιον λέβητά των, ίπιμενουσι νά παρα- 

άγωσιν έκβρασμα, ή βδελυγμία καί ή 
υσωδία τού οποίου Εμποιεί ίλιγγον είς τόν 

άναλογιζόμενον τάς έξ αύτού συνέπειας. Διά 
την επιμονήν όμως ταύτην, τείνουσαν πάν
τοτε είς πραγματοποίησή μεγάλης αδικίας

καί κακοβουλίας, διά τήν κοσμοϊστορικήν 
ταύτην αχαριστίαν καί άγνωμοσύνην, ή θέ· 
λουσι καί ταχέως κατακαμφθή ύπό'το ά· 
νύποιστον τών εξοπλισμών βάρος καί κα· 
τασυντριφθή οίκονομικώς τε .καί κοινωνι- 
κώς, ή θέλουσιν αφήσει όπισθεν αύτών, 
καίπερ προσπαθεί έκαστος έπιμελώς νά α 
ποφυγή τήν εύθύνην τών έκ τής φοβερά;' 
συρράξεως άνυπολογίστων συνεπειών, ερεί
πια μόνον καί ναυάγια φοβερά, χάος άόρα- 
τον καί άκατασκευαστον, άνω δέ τών χυμά-' 
των τού κατακλυσμού θέλει έπιπλεύσει καί 
πάλιν ώς έπί Νώε καί Δευκαλίωνος ή κιβω
τός τού Ελληνισμού, άν ούτος, φιλοτιμού- 
μινος καί δειχνύων τόν μηδέποτε πρότερον 
χαταλιπόντα αύτόν άληθή καί τίμιον πα
τριωτισμόν, έργασθή ταχέως, συντόνως κ« 1  
φρονίμως. Οΰτω καί μόνον θέλει πληοωθή·, 
καί θά πληρωθή, ώς ή άρά τού γέροντος 
εκείνου βασιλε'ως τού Σαιξσπείρου, ή κατά 
τό αιώνιον δίκαιον προσήκουσα είς ένα έκα
στον τών δρώντω.ν άμοιβή. Οΰτως έλεύσε- 
ται ήμερα, καθ’ ήν τών αίωνοβίων ιδεών 
ΰπέρ τήν παχυλήν ύλιστικότητα έπικρατου* 
σών, ή χώρα Εκείνη, ήτις έπί χιλιετηρίδας 
έργασθεϊσα ύπέρ τού κόσμου συμπαντος καί 
πρωτιίαν άναμφίλεκτον δημιουργήσασα πα- 
ρήγαγε τόν έμπρε'ποντα έν τή γή άληθή δι* 
άκοσμον, τόν κλασικόν καί τόν χριστιανικόν 
πολιτισμόν, θέλει δικαιωθή καί δοξασθή 
καταλαμβάνουσα καί αυθιςτήν προσήκουσαν 
αυτή θέσιν καί συνεχίζουσα έν τφ  μεταιχμίψ 
τών ηπείρων τήν άνέκαθεν Εκπολιτιστικήν 
αύτής άποστολήν. Έπίκειται, εινε προφα
νώς άληθές, μεγάλη ήμών δοκιμασία, είς ήν 
κατά τήν φυσικήν τών πραγμάτων άνέλιξιν 
θά άποδυθή καί πάλιν ό ‘Ελληνισμός πρός 
άποτελεσιν τού ύπερυψήλου έργου, τού όποιου 
τήν Ιναρξιν έκθαμβος καί έκπληκτος είδεν 
ό κόσμος τφ 1821, τής συνεχίσεως τούτέστι 
τής διακοπείσης Εκπολιτιστικής έν αύτφ 
άποστολής αύτού. Τό έπαθλον όμως τού 
άγώνος, καθό φέροντος έν Ειυτφ σφραγίδα 
καί χαρακτήρα καθόλου ύψηλόν, θέλει είνε 
καί αυτό ό,τι ΰψιστον καί μεγιστον κατί- 
σχυσι; διά τής πλήρους καί άρτιας τής 
Ελλάδος άναστάσεως τού.τής άνθρωπότη
τος δικαίου, κατάκρισις δέ καί. καταδίκη 
καί κόλασις τής έπί τοσούτον καί πρός το- 
σαύτην καί τηλικαύτην άνθρωπίνην βλάβην 
διαρχεσάσης κοσμοΐστορικής άχαριστίας καί 
άγνωμοσυνης.

Β . ΨΐΛΛΚΗ£

Σ Τ Ι Χ Ο Τ Ρ Γ ίΚ Α

Πολύ άφ’ ού είχον δώσει είς τόν Παρ~ 
vnaoèv τήν βραχεΐάν μου Ικθεσιν περί τής 
Στίχρυργιχής τού Κ. Γριτσάνη, έλαβον 
γνώσιν καί άλλου έργου περί τού αύτού αν
τικειμένου, συγχρόνου ή προγενεστε'ρου Εκεί
νου, τού περί Στιχονργιχήζ τή( συγχρόνου. 
ποιησεως, ύπό TTPTAIOV.

Καί ότι μέν ό Τυρταίος εστί ψευδώνυ·* 
ον, τό μαρτυρεί ό ίδιος συγγραφεύς. “Οτι 
’ Ιστί πεπαιδευμένος, καί τής αρχαίας



Ε Β Δ Ο Μ A S

ποιήσεως γνώστης καί ιών αρχαίων γραμ
ματικών, ο Εν δύνανται να μη τό δμολογή- 
σωσιν οί άναγνώσταϊ του, έστω καί οί μη 
άρεσκόμενοι εις την χρήσιν, η, ώς ίσως οί 
μάλλον μεμψίμοιροι θέλουσιν ίΐττίΐ, είς την 
κατάχρησιν ήν ποιείται της Ευφυολογίας.
[ Ώ ς 8« προς τάς άρχάς άς πρεσβεύει, μετ’ 

εύχαριστήσεως εϊδομιν ότι θεωρεί την νυν 
στιχουργίαν ήμών βαίνουβαν έπί τών αύ- 
τ-ών βάσεων, έφ' ών καί ή τών αρχαίων 
Ελλήνων, καί ήμεϊς προσθέτομεν, έφ' ών 
καί πάσα στιχουργία έν γένει, . λυπόύμενοι 
ξτι μή είς τοδτο περιορισθίίς,ήγωνίσθη αυτός 
εκταθείς είς τάς περιάριθμοΰ τών συλλαβών 
καί τονισμού τής τών στίχων καταλήξεώς 
μακράς χαί 8υσ8 ιδάκτους εκθέσεις, αϊτινες 
είσί τής θεωρίας εκείνης άναγχαΐαι μόνον 
συνέπειαι.
. “Αν, ώ ; 5 συγγραφεύς διατείνεται, μετά 

του ανθρώπου τήν πλάσιν ή μουσική προη- 
γήθη τής γλώσσης ή τουναντίον, δεν ανή
κει είς ημάς νά ίξακριβώσωμεν, οΰ μόνον 
δια την δυσχέρειαν του ζητήματος, άλλα 
καί διότι έστί ξένον πρός τήν ϋπόθεσιν τού 
συγγράμματος. Άρκεϊ νά είπώμεν τό πασί- 
γνωστον, ότι δυο στοιχεία συνδυαζόμενα 
καταρτίζουσι τήν μουσικήν, τό του χρόνον 
καί τόνου, Ιξ ών τό πρώτον, αυτό μόνον 
¿ποτελεΐ τον ρυθμόν, τό δέ δεύτερον, είς 
τόν ρυθμόν όλως ξένον, άφορφ τό ύψος ή 
τό βάθος, τήν οξύτητα ή βαρύτητα της 
φωνής. Είς τό πεντάγραμμον τής σημερινής 
παράσημαντικής άν γράψωμεν είς πάσας 
τ,άς γραμμάς καί είς πάντα τά διάμεσα τό· 
νους πάντας του αύτοδ μήκους (π. χ. ένός 
τετάρτου του τόνου), τόνους μεν ποικίλους 
θά εχωμεν, ρυθμόν δε οΰδένα. "Αν έξ έναν· 
Τίας επί μιας χαί τής αυτής γραμμής γρά· 
ψωμεν Ινα τόνον κατά διάφορα μήκη (ο
γδόων, τετάρτων, ήμίσεων, ολοκλήρων τό
νων), συνδυάζοντες ταδτα, εχομεν ρυθμόν, 
όστις έστίν ή μόνη βάσις τής στιχουργίας.

Ή  στιχουργία λοιπόν, ώς έξ αυτών τών 
θεμελιωδών φωνητικών κανόνων, δεν στη
ρίζεται, δεν δύναται νά στηρίζηται παντα- 
χοϋ καί πάντοτε ή Ιπί τού διαφόρου μή
κους τών φωνών, αϊτινες έν τή γλώσση εΐ- 
« ίν 'α ί συλλαβαί, καί, έστω, έπί τής έντά- 
σεως, ήτις επιφέρει τό μήκος, ούθέποτε δέ 
επί; τών τόνων, οϊτινες είσί πλεϊστοι, καί 
παν άλλο παράγουσιν ή ρυθμόν. Επομένως 
ουδέ παρ ’ ήμΐν παράγει τόν ρυθμόν ή τών 
τόνων διαφορά, ούδ’ εχομεν τοιαύτην είς 
τήν.γλώσσαν ήμών, δηλαδή τόνον ¿ξύν καί 
τόνον βαρυν καί τόνον περισπώμενον, άλλα 
διετηρήσαμεν τά σημεία μόνα καί τά ονό
ματα · Ή  Έλληύιχή, εχουσα άλλοτε τούς 
τε τόνους καί τού$ χρόνους, δηλαδή άμφό- 
τερα τά στοιχεία τής μουσικής είχε τ ι τό 
«ρδικόν, ώς εχουσι πολλαχοδ αί διάλεκτοι 
τόδ λαοϋ, ώς μεταξύ τών γλωσσών διατη
ρεί ετι τούτο ή Σουηδική. Καθ’ όσον δ ’ έπί 
μάλλον καί μάλλον έξετείνετο. κοινόν δργα- 
•νόν γινομένη παντός τοδ αρχαίου πολιτι
σμού, άφ ' ου τήν ποιητικήν περίοδον διεδέ- 
χθη ή ρητορική καί φιλοσοφική, τό ωδικόν 
«τοιχεΐον (τό οξύ καί βαρύ) έξέλιπε, χαί έ
μεινε μόνον ή ενζασις είς τάς ?τι καλούμε
να; αλλά μή πλέον οόσάς τετονισμένας (ο

ξείας ή βαρείας) συλλαβάς· ώς δ ' έκ τής 
έντάσεως καί έπροφέροντο καί προφέρονται 
αύταί ώς τών άλλων μακρότεραι, δι' ο καί 
άπέβησαν αύταί, άντί τών ποτέ μακρών, 
ή ρυθμική βάσις.

Ή  συναρμολογία τών μακρών καί βρα
χειών (ή ώς σήμερον λέγομεν, τετονισμέ 
νων καί ατονιστών) συλλαβών, άπετέλιι, 
καθ’ ά καί ό συγγραφεύς πρεσβεύει, καί α
ποτελεί τά στιχουργικά μέτρα, ών αί μονά
δες έλέγοντο πόΰες.

*Ησ«ν δέ καί είσίν ούτοι ή δισύλλαβοι 
ή τρισύλλαβοι.

ΔιούΛΛαβος μέν ό “Ιαμβος (υ-) καί ό 
τροχαίος (-υ). Προσέτι καί ό σπονδεϊος(—), 
συνήθης μέν παρά τοΐς άρχαίοις, καί ώς έκ 
τής φδικής αυτών προφοράς ένα τών άλλων 
άντιχαθιστών, σπανιώτατος δέ παρ’ ήμΐν, 
διότι συνεχών μακρών (τετονισμένων) έλα- 
χίστην ποιούμεθα χρήσιν, καί τότε συνή
θως, κατά τόν ρυθμόν τοΰ στίχου, ή μία 
συλλαβή απορροφά τήν δύναμιν τής άλλης, 
μεταβάλλουσα αύτήν είς ίαμβον ή τροχαΐον.

Ό δέ Πυρρίχιος (έκ δύο βραχειών, υυ) 
ούτε παρά τοϊς άρχΉοις ήν ποδς αυτοτελής, 
ούτε παρ’ ήμϊν, παρ’ οίς, κατά τά μέτρα 
μεθ’ ών συνδυάζεται μεταπίπτει είς ίαμβον 
ή τροχαΐον.

ΤρισΰΛΛαβοι δ ’ είσί παρ’ ήμΐν ό δάκτυ
λος ( ·υυ), άνθρωπος, ό ανάπαιστος (υυ- ), 
αγαθός, ό άμφίβραχυς (υ-υ), χαχία.

Παρά τοϊς άρχαίοις ύπήρχον καί ό Βακ
χείος (υ--), ό Πολιμβάκχιο;(—υ), ό Μολοσ- 
σός ( - - - ) , ξένοι ήμΐν, διότι δεν εχομεν τάς 
αλλεπαλλήλους μακράς· προσέτι ό άμφίμα 
κρος (-υ-),' όέν ζητώ, ου ή έπανάληψες έπι 
φέρει επίσης συνάντησιν μακρών, δι ’ δ παρ’ 
ήμΐν δύναται μόνον νά είναι έν χρήσει ώς 
(ούχί όρθή) παραφθορά δακτύλου ή ανα
παίστου.

Οί αρχαίοι γραμματικοί καί μετρικοί πα
ραδέχονται καί τετρασυλλάβους πόδας· άλλ’ 
ούτοι είσίν απλή σύνθεσις έκ δύο δισυλλά- 
6 ων, ώστε περιττή ή μνεία αύτών.

Οί έκ δισυλλάβων ποδών (ιάμβων καί 
τροχαίων) συγκείμενοι στίχοι έμετροδντο 
καί μετροδνται κατά όιποόίαν τοδτο δέ 
διό;ι έκ τών δύο ποδών έκάστης διποδίας ό 
είς. μόνον είναι άναγκαίως έχ τοδ μέτρου είς 
δάνήκει, ό δ ’ έτερος ή πυρρίχιος, (ώς ίαμβ. 
Περιπατώ, υυυ-. 'Εφήμερος υ-υυ.-Τροχ: 
μόνος περι (φέρεται),-υυυ), ή ό αντίθετος, 
ήτοι τροχαίος έν μέτρψ ίαμβικφ, ή ίαμβος 
έν τροχαΐκφ· άλλά τοδτο μόνον είς τόν πρώ 
τον πόδα τής διποδίας (ώς ό ίαμβος. "Οταν 
λαλής, -υυ-· Τροχ. Καλώς ήλθες υ—υ).

Καί έκ τών τρισυλλάβων δ ’ οί ανάπαι
στοι έμετροδντο κατά διποδίαν παρά τοΐς 
άρχαίοις, άλλ’ ούχί καί σήμερον, διότι παρ’ 
ήμΐν ελλείπειό σπο-δεΐος είς όνσυμπτύσσεται 
¿ανάπαιστος, καί όπροχεΛευοματιχός (υυυυ) 
είς ¿ν αναπτύσσεται, προηγούμενος τοδ α
ναπαίστου, διότι θά παρήγε λίαν χακόηχον 
άλληλουχίαν έξ ατονιστών συλλαβών.

Ό Κ. Τυρταίος ορίζει ορθώς καί τά τής 
• τομής τών πολυμέτρων στίχων, έπιδιωκού- 
σης τήν θεραπείαν τής μονοτονίας έκ τής 
συνεχούς έπαναλήψεως τοδ αύτοδ μέτρου. 
Ούτως είς τούς τριμέτρτβς (εξ ποδών) ιαμ

βικόν χαί τροχαϊκόν, ή τομή ούσα έπί τό 
πενθημιμερές ή τό έφθημιμερές, ποικίλλει 
τόν στίχον, άπό ίαμβικοδ τρέπουσα αύτόν 
είς τροχαϊκόν, άπό τροχαϊκού είς ιαμβι
κόν ' ώς

Ίαμβ. Πινθημιμ. (υ-υ-',υ(-υ-,υ·υ-). Σέ 
βλέπω πάλιν, |ώ φιλτάτη μου πατρίς. 
Έφθημ. (υ-υ-,υ-υ| -,υ-·). Εύχαριστώ δ ι’ 
δΓ όσα |μοί προσφέρετε.

Είς άμφοτέρους τούς στίχους τό πρώτον 
μέρος «ίνε ιαμβικόν, τό δεύτερον τροχαϊκόν.

Τροχαίος, Πενθηι». ( -υ-υ ,-|υ-υ ,·υ-υ). 
Άνοιξις γελά, [ανθίζουν τά λουλούδι«.

Τροχαίος, Έφθημ. (-υ-υ, -υ-Ιυ ,-υ-υ): 
Ώ  φιλτάτη μου πατρίς, ]σέ βλέπω πάλιν. 
Άμφοτερων τό πρώτον μέρος τροχαϊκόν, τό 
δεύτερον ιαμβικόν.

Οί τετράμετροι όμως άμφοτερων τών στί
χων τέμνονται είς τό μέσον, διότι άλλως τό 
έτερον τών τμημάτων θά ήτον άρρύθμως 
μαχρόν.

Ίαμβικ. ( υ-υ-,υ-υ-, Ιυ-υ-,υ*υ): 
Ούδείςούδέποτε ποθεί) τό ό,τιδέν γνωρίζει. .

Τροχ. (-υ-ν,-υ·υ ,| -υ-υ ,-υ-):
Είχε πρόσωπον αγγέλου καί άγιας αρετήν.

Πρός αποφυγήν δέ τής μονοτονίας οί στί
χοι ούτοι συντίθενται συνήθως χαεα.Ιηχτιχοί 
(έλλειπούσης τής τελευταίας συλλαβής τοδ · 
τελευταίου μέτρου, ώστε ό ιαμβικός λήγει 
είς τροχαΐον (·υ), ό τροχαϊκός είς ίαμβον 
(υ-)· άλλως θά ήσαν ατελεύτητος καί ανυ
πόφορος ακολουθία ιάμβων ή τροχαίων, 
οΐος ό «Περιπλανώμενο;» τοδ Άλεζ. Σου- 
τσου, ού τό ελάττωμα τοδτο μετριάζει μόνη ' 
ή ομοιοκαταληξία.

Καί ό δακτυλικός Ίξά[Ιετρος τέμνεται είς . 
τό πενθημιμερές (μετά τήν μακράν τοδ τρί
του ποδός), ή τό έφθημιμερές (μετά τήν 
μακράν τοδ τετάρτου), δτε τό έπίλοιπον τοδ . 
στίχου μετατρέπεται είς άναπαιστικόν. ώς ; 
Πενθημιμ. (-υυ, -υυ,-[υυ,τυυ,-υυ,-υ): “^.δει 
άπαύστως έκεί,Ι καί ίντός τών λαμπρών της 
δωμάτων. Έφθημιμ. (-υυ,-υυ,-υυ,-|υυ,- 
υυ ,-υ ): Πάτερ άίδιε, δύναμιςσύ| τών θεών 
καί ανθρώπων.Ή «κατά τρίτον τροχαΐον», 
ούτω λεγόμενον διότι τοδ τρίτου ποδός τό 
πρό τής τομής μέρος αποτελεί τροχαΐον, ΙιΛ 
ώ τό μετ’ αύτήν «ρχεται άπό ’Ιάμβου.

Ώς πρός τήν ομοιοκαταληξίαν δέ, ήτες· 
έστί τής νέας ποιήσεως έπίκτητον κόσμημα, 
ό συγγραφεύς. πρεσβεύει τήν ορθήν δόξαν, 
ότι είς μέν τάς παροξύτονους καί προπαρο
ξύτονους καταλήξεις μύτη άρχεται άπό τοδ 
τονιζομένου φωνήεντος, είς δέ τάς όξυτό» 
νους περιλαμβάνει πάσαν τήν τελιυταίαν 
συλλαβήν, διότι αυτή απαιτείται υπό τής 
ορθής ακοής, καί αυτής .ή παράβασις θά 
ήν ένδειξις αδυναμίας περί τήν τέχνην. .

Ώς πρός τό κεφάλαιον ομως τοδτο, το 
τών όξυτόνων ομοιοκαταληξιών τουλάχι
στον, δείκνυται ίπιει/ής, ϊνα μή δυσαρε- 
στήση τούς τήν παράβασιν αύτοδ. εύκολω· 
τέραν εΰρίσκοντας, άν καί ό ίδιος διά πλεί* 
στων παραδειγμάτων υπογεγραμμένων δια 
τών άρχιχών αύτοδ γραμμάτων «  Αλφα 
θήτα», φαίνεται κεκτημένος μεγίστην Ικα
νότητα περί τήν ακρίβειαν τής όμοιοχατα* 
ληξίας.. ,

Κατά πάντας λοιπόν τούτους τούς κανό

νας, ούς διά μακρών εκθέτει δ Τυρταίος, ό 
στιχουργός δύναται νά συντάττη καί συναρ· 
μολογή τούς στίχους του κατά τήν ιδίαν 
βούλησιν καί φιλοκαλίαν, καί ό συγγραφεύς 
υπερβαίνει, νομίζομεν, τά όρια τοΰ δ,τι ο
φείλει είς τόν αναγνώστην, παραθέτων καί 
αναλύων έ'κχστον στίχον ιδίως, ώς χαί τούς 
μή παραδεκτούς, οϊον τούς τριακοντασυλ- 
λάβους, ΰπερβαίνοντας πάν όριον αρμονίας.

Πλήν δέ τών συνήθων, τών έπιχών, δρα
ματικών (διαλογικών), καί άλλου ώρισμένου 
ρυθμοδ στίχων, μνείαν ποιείται καί τών χο
ρικών καί λυρικών, ούς ορθότατα άντιπα- 
ραθέτει πρός τάς σύνθεσης τών ήμετέρων 
εκκλησιαστικών φσμάτων.Τώ δντι είς ταδτα 
ώς καί είς έκείνους ή στιχουργία.ώρισμένον 
τύπον δέν έχει, άλλ’ έ’πεται τή μουσική, ής 
ή ρυθμική, καθ’ δ καί ύπό τοδ μέλους βοη- 
θουμένη, έστί μάλλον αόριστος καί άνημ- 
μένη, συγκείμενη δ ’ έκ παντοίων συνδυα
σμών τών ποδών, καί είς αύτής τήν χρήσιν 
συνεδυάζοντο καί οί τετρασύλλαβοι σύνθε
τοι πόδες, ών ή προφορά έβοηθείτο καί 
συμπληροδτο καί ύπό τοδ μέλους.

Αλλά πριν ή έγκαταλείψωμεν τόν Τυρ 
χαΐον, νομίζω ότι δέν μοί απαγορεύεται νά 
προσθέσω οτι εύρον τό αληθές αύτοδ όνομα. 
Εις τοδ βιβλίου αύτοδ τήν τελευταίαν σελί
δα περιέχεται κατάλογος 17 βιβλίων, ίργων 
πάντων τοδ αύτοδ ακαμάτου συγγραφέως. 
Προμηθευθείς δέ τινα εξ αύτών, δύο τινά εν 
αυτοΐς ανεκάλυψα' πρώτον ότι ό συγγραφεύς 
έχει πρός τήν παιδείαν του ίσην τήν εύ- 
θυκρισίαν, τήν εύμεθοδίαν καί τήν καλλιέ
πειαν δεύτερον οτι ό συγγραφεύς ονομάζε
ται Θεόδωρος Α. Άποστολόπουλος.

Καί αλλο δ εν τέλει νομίζω άναγκαΐον 
να προσθέσω, οτι πριν έτι ίδώ τήν περί ής 
πρόκειται στιχουργικήν, ώς καί τήν τοδ Κ. 
Γριτσανη, ειχον ηύη δώσει εις δευτέραν έκ- 
δοσιν, μετά μικρών αλλοιώσεων, τήν ίν έτει 
1862 έκδοθεϊσαν μικράν μου «Μετρικήν είς 
χρήσιντών Γυμνασίων», ή δε τύπωσις αύ
τής, διά λόγους μή άπ ’ ΐμοδ έξαρτωμε- 
νους, έβράδυνε, καί μόνον κατ’ αύτάς πε- 
ρατοδται.

Α . Ρ . Ρ αγκαβηε

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

EUGENE SCHMITT

Ο Λ Ε Θ Ρ Ι Α  ΕΝΤΟΛΗ
( Επεισόδιον το ΰ  Κ ρ ιμα ϊκού πολέμου)

Α'.
Εν έτει 1853 ό Τζάρος Νικόλαος εΰ- 

ρϊσχετο εις τόν κολοφώνα τής ισχύος του. 
Δυσκόλως ήδύνατό τις νά κατακρίνη τόν 6 - 
περήφανον μονάρχην διότι ε’νόμιζιν' έ*υΤόν 
κυρίαρχον άπάσης τής Εύρώπης· ή Γαλλία 
ένησχολεϊτο είς τάς ίδιας της υποθέσεις, έπι- 
διώκουσα τήν εύνοιάν του, ή Αυστρία ηύ- 
γνωμόνει αύτφ διά τήν είς τήν Ουγγρικήν 
έπανάστασιν παρέμβασίν του, ή.δέ Πρωσ-

σία ηκολούθει πολιτικήν καθιστώσαν αύτήν 
υποτελή τή Ρωσσίγ· τέλος ή Τουρκία εΰρί- 
σκετο είς δυσχερείς περιστάσεις, ό δέ Τζά
ρος Νικόλαος σπουδαίως διενοείτο νά έκτε- 
λέση -τήν διαθήκην Πέτρου τοδ Μεγάλου καί 
να στήση έν Κωνσταντινουπόλει τόν Ε λ
ληνικόν Σταυρόν.

Πάντως όμως μεθ’ ύπερηφάνου αισθήμα
τος δ κραταιός μονάρχης παρεσκευάζετο, 
τήν ημέραν τοδ Πάσχα τοδ έτους 1853, νά 
πορευθή είς τήν Λευκήν αίθουσαν τοδ έν 
Πετρουπόλει Χειμερινού ’Ανακτόρου, όπως 

άς εύχάς τών πρώτων μεγιστάνων 
τής Ρωσίας καί τών οικογενειών αύτών. Ό 
Τζάρος, αραστήματος ηρακλείου, καί επι- 
βλητικοδ, ητο μεν οξύθυμος, δεσποτικός καί 
αυταρχικός, έάν τοδτο έχρησίμευεν είς τού; 
σκοπούς του, άλλά πρός τούτοις οίκογενει- 
άρχης φιλόστοργος καί αξιαγάπητος φίλος 
καί σύντροφος δ ι’ αύτό δέ ελατρεύετο είλι- 
τρενώς ύπό τών περί αύτόν.

Εν τη Λευκή αιθούση τοδ χειμερινοδ α
νακτόρου, δπερ μετά τήν μεγάλην πυρκαιάνΐ 
τοδ 1837 άνφκοδομήθη καί ηύηρεπίσθη, 
μετ ανήκουστου πολυτελείας καί λαμπρότη- 
τος συνωθοδντο οί πρίγκιπες, οί στρατηγοί, 
οί υπουργοί καί κληρικοί, καραδοκοδντες τήν 
εμφάνισιν τοδ αύτοκράτορος,δστις, κατ’έθος 
ρωσικόν,θά εύιδεν έκάστφ τών παρισταμένων 
τόν ασπασμόν τοδ Πάσχα, προσεπιλέγων : 
Χριστός άνέστη!

Φέρων τήν στολήν τών θωρακοφόρων τής 
φρουράς, τό κράνος επιστεφόμενον ύπό. τοδ 
δικεφάλου άετοδ, Ιποοεύθη ό Νικόλαος έκ 
τοδ σπουδαστηρίου, διά μέσου πολυαρίθμων 
δωμάτων είς τήν Λευκήν αίθουσαν. Πλήν, 
δέν εϊχεν έτι φθάσει, δτε αίφνης έκ τίνος θυ
ρώματος, ,έξωρμησε πρό τών ποδών του είς 
αξιωματικός καί τώ απέκλεισε τόν δρόμον.

— Ελεος, Μεγαλειότατε, έλεος! ίχέτευ- 
σεν ό αξιωματικός, λοχαγός τοδ πεζικοδ τής- 
φρουράς.

—  Τις είσαι; ήρώτησεν ¿Νικόλαος.
— Ό  κόμης Άπραξΐνος
—  Καί τι θέλεις ;
—  Ελεος, Μεγαλειότατε! ειπεν ό λοχα

γός, δώσατε' μοι τήν άδειαν νά μονομαχήσω.
Εγέρθητι, παράφρον ! άπήντησεν ό 

Τζάρος. Δέν γνωρίζεις ότι άπηγόρευσα αύ- 
στηροτατα την μονομαχίαν ; Δέν γνωοίζεις 
ότι ή μονομαχία είνε εγκληματική παραφρο
σύνη;

—  Τς γνωρίζω, άπεκρίθη ό κόμης Ά - 
πραξϊνος, τό γνωρίζω, Μεγαλειότατε, άλλ’ 
ύβρίσθην, ήτιμάσθην, αδύνατον δέ νά μένω 
μεταξύ τών συναδέλφων μου εν τφ  στρατφ. 
Δέν δύναμαι πλέον νά ζήσω, έάν δεν λάβω 
ίκανοποίησιν.

— Τ{ συνέβη ; ήρώτησεν ό Τζάρος συγ- 
κινούμενος. Όμίλησον, άλλ’ είπε μοι τήν 
αλήθειαν.

—Μεγαλειότατε, έξηκολούθησεν ό κόμης 
Απραξΐνος, πρό ολίγου χρόνου, ένυμφεύθην 

τήν θυγατέρα τοδ πρίγκιπος Βεστουτσέφ. 
Συγχρόνως μετ’ε’μοδέπεδίωκε τήν χεΐρα τής 
συζύγου μου δ λοχαγός τής φρουράς Ίακώ- 
βοβιτς, άνεψιός τοδ πρίγκιπος Μεντζικώφ, 
τοδ έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως. Προε- 
τιμήθην έγώ καί πρό τινων μηνών συνεζεύ-

χθην μετά τής ήδη συζύγου μου. Έκτοτε 
° λοχαγος Ίακώβοβιτς διέκειτο έχθρικώς 
πρός με, χθές δε έν τή Λέσχη τών Εύγε- 
νών μ επλησίασε καί εξύβρισε τήν σύζυγόν, 
μου δημοσία διά τρόπου απρεπέστατου. "Οταν 
δέ τφ  εζήτησα λόγον, έπανέλαβε τάς προσ- 
βολάς του καί μέ έκτύπησεν είς τό πρόσω
πον—Μεγαλειότατε, ή σύζυγός μου έξυβρί· 
σθη, είμαι ήτιμασμένος, ούδέν μέσον υ
πάρχει όπως έπανακτήσω τήν τιμήν τής 
συζύγου μου καί τήν ίδικήν μου, είμή, διμ 
τών όπλων νά ζητήσω ίκανοποίησιν παρά 
τοΰ λοχαγοδ Ίακώβοβιτς.

—  Εξύβρισε τήν σύζυγόν σου, είπεν 0 
αυτοκράτωρ καί έκτύπησε σέ ; ποΰ ;

^  Είς τό πρόσωπον.
— ΙΙοδ εινε ή σύζυγός σου ;
— Έν τώ οϊκφ.
— Φέρε την, διέταξεν δ Τζάρος, φέρε 

την αμέσως έδώ είς τήν Λευκήν αίθουσαν, 
θά  ικανοποιήσω αύτήν καί σέ. Άλλά δέν 
θά μονομαχήσης, σοί τό απαγορεύω —έγώ 
ο Τζάρος —Μ’ εννόησες;·
'·-— Διατάξετε, είπεν δ κόμης Άπραξΐνος,. 

καίτοι μή ένοήσας τί ήθελεν ό Τζάρος.
— Λοιπόν, σπεΰσον ! Φέρε έδώ τήν σύ-. 

ζυγόν σου.
Ό κόμης έξηφανίσθη, ό δέ αύτοχράτωρ 

διηυθύνθη πρός τήν Λευκήν αίθουσαν. Γενι
κός ψιθυρισμός τών συνηθροισμένων μεγι
στάνων τόν ύπεδέχθη. Έσπεύσε πρός τόν 
άνώτατον εκκλησιαστικόν άρχοντα, τόν Μη
τροπολίτην, ένηγκαλίσθη καί ήσπάσθη αύ
τόν, προσειπών μεθ’ άβρότητος : Χριστό; 
άνέστη !" ίνφ ό Μητροπολίτης άνταπέδωκε 
τόν ασπασμόν, άπαντήσας : Αληθώς άνέ
στη. "Ολους τούς παρισταμένους διά τοδ 
αύτοΰ τρόπου έτίμησεν 5 Τζάρος, άσπαζό- 
μενος καί τάς έπευχαμένας ά.ύτφ κυρίας εί; 
τό μέτωπον. Είτα, προσηνέχθησαν αναψυ
κτικά, 'συνδιελέχθησαν ελευθέρως καί ήμί- 
σεια ώραείχε παρέλθει, δτε ή θύρα ήνοίχθη 
καί είσήλθεν ό κόμης Άπραξΐνος μετά τή; 
συζύγου του, ώχρας καί τρεμούσης. "Οπι
σθεν αύτών έφάνη ό επίσης προσκληθείς λο
χαγός Ίακώβοβιτς.

Τό όξύ βλέμμα τοδ μονάρχου αμέσως 
παρετήρησε τούς είσελθόντας. Έβάδισε πρός 
τήν κόμησσαν Άπραξίνου καί οδηγών αύ
τήν είς τό μέσον.

— Ή γυνή αύτη, είπεν, έξυβρίσθη ύπό 
ένός άθλιου, άνευ άφορμής. Έγώ, ό αύ- 
τοκράτωρ 'Γμών, κηρύττω τήν ύβριν ταύ- 
την ώς μηδαμινήν χαί αδικαιολόγητον. 
Έγώ, ό αύτοχράτωρ σου, ειπεν ό Νικό
λαος, στρεφόμενος πρός τήν κόμησσαν, «οι 
ζητώ τόν χαιρετισμόν τοδ Πάσχα.

Καί έφίλησε τήν κόμησσαν έπί τοδ μετώ
που, είπών εύγενώς: Χριστός άνέστη !

Η κόμησσα ήσπάσθη τήν χεϊρα τοδ μο· 
νάρχου, άπαντήσασα , τρεμούση φω νή : ’Α 
ληθώς άνέστη.

—  Καί σέ, λοχαγέ Άπραξϊνε, είπεν ό 
Τζάρος, είς ούτιδανός σέ προσέβαλε καί σ’ 
έκτύπησεν είς τό πρόσωπον. Έπί τής πα
ρειάς ταύτής έρραπίσθης- έγώ δ Τζάρος, ά* 
σπάζομαι τήν παρειάν ταύτην καί εξαλείφω 
ούτω τήν άτιμίαν, ήτις σοί έγένετο.

‘Ο Τζάρος ήσπάσθη τήν παρειάν τοΰ κό*



μητος καί προσέβλεψε κύκλω ύπερηφάνως. 
-— Σύ δέ, λοχαγέ Ίακώβοβιτς, έξηκολού- 
θησεν, ο στις ΰβρισας τήν εύγενή ταύτην γυ
ναίκα καί έρράπισας, τόν σύζυγόν της κα· 

- θαιριΐσαι ώς άτιμος καί πηγαίνεις ώς κοινός 
κακούργος είς τήν Σιβηρίαν.

Έ νφ ό Ίακώβοβιτς έξηφανίζιτο, ό Τζά- 
ρος ¿χαιρέτισε δια κλίσεωςτής κεφαλή; τήν 
όμήγυριν καί έγκατέλειψε την Λευκήν αί
θουσαν μετά τήν ολίγον θεατρικήν ταύτην 
σκηνήν, ήτις όμως συνεφώνει πρός τόν χα
ρακτήρα του καί τόν βίαιον τρόπον τοϋ 
τιμωρεϊν καί άμείβειν.
, 'Ο κόμης καί ή κόμησσα Άπραξίνου έ- 
κυκλώθησαν ΰπό τών αύλικών, διότι είχον 
καταστή, ώς εκ τής ιδιαιτέρας εύνοίας τοϋ 
Τζάρου ΐσχυραί προσωπικότητες ¿ν τή 
Αύλή. Πρώτον τότε έμάνθανον τί είχε συμ- 
€ή είς αυτούς, πάντες δέ οί αϋλικοί ύπερε- 
πήνουν τήν μεγαλοπρεπή ίκανοποιησιν, ήν 
ό Αύτοκράτωρ παρέσχεν είς τούς προσβλη- 
θέντας.

Β '
Ή πρόφασις τοϋ κατά τής Τουρκίας πο

λέμου ήτο ή άναγνώρισις τών δικαιωμάτων 
τής Ελληνικής Εκκλησίας έπί τών 'Αγίων 
Τόπων. Ό  έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυς 
τής Ρωσίας Μεντζικώφ είχε τήν έντολήν νά 
προτείνη την άπαίτησιν ταύτην διά τοϋ τρα- 
χυτέρου τρόπου. "Οτε δέ ώς προσεδοκάτο, 
απερρίφθη αΰτη ΰπό τής Πύλης, είσήλασαν 
κατά ’Ιούλιον τοϋ 1853 οί Ρώσοι είς τά; 
παραδόυναβείους ηγεμονίας.

Ή δη, αί δυτικαί Δυνάμεις ¿θορυβήθη- 
σαν, διορώοαι ότι ό αληθής σκοπός τής Ρω
σίας ήτο ή κατάκτησις τής Τουρκίας· οί 
απεσταλμένοι δε αυτών συνήλθον είς διά- 
σκεψιν τήν 24 Ιουλίου Ιν Βιέννη, αποπει
ρώμενοι μεσολάβηση» τινά, έντελώς άποτυ- 
φοϋσαν. Ή  Τουρκία τότε ήναγκάσθη νά 
κηρύξη τόν πόλεμον τή Ρωσίιρ, λαβοϋσα 
καί ύπόσχεσιν συνδρομής παρά τών Δυ
νάμεων.

Οί Ρώσοι είχον κατ’ άρχάς μίαν έπιτυ 
χίαν ν ’ άναγράψωσι, ήτοι τήν σχεδόν παν 
τελή καταστροφήν τοϋ Τουρκικού στόλου 
παρά τήν Σινώπην· άλλ’ εύθύς έπειτα οι 
στόλοι ’Αγγλίας καί Γαλλίας έφάνησαν 
παρά τόν Βόσπορον, όπως φυλάξωσι τήν 
Κωνσταντινούπολη». Αί Δυνάμεις άνεκάλε- 
σαν τούς πρέσβεις των Ικ Πετρουπόλιω; 
καί συνωμολόγησαν, τόν Μάρτιον τοϋ 1854 
συνθήκην συμμαχίας μετά τής Τουρκίας. 
Ό  Τζάρος κατέγελα τήν απειλήν ταύτην, 
πεπεισμένος ών περί τοϋ άηττήτόυ τοϋ 
στρατού καί στόλου του καί είθισμένος νά 
θεωρή εαυτόν ώς τόν κύριον τής Ευρώπης, 
τόσον, ώστε ούδιίς έκ τήςαύλής του ετόλμα 
νά διασιίση τήν γνώμην του ταύτην.

Ό  Κριμαϊκός πόλεμος ανήκει τή ίστο·. 
ρίμ. ‘ Ητο Σεπτέμβριος, ότε ό συμμαχικός 
στρατός άπεβιβάσθη είς τόν ρωσικόν λιμένα 
τής Εύπατοριας, επί τής Κριμαϊκής Χερ- 
σοννήσου, ό δέ Ρωσικός στρατός ήναγκά
σθη νά συνάψη μάχην.

Τήν αρχιστρατηγίαν είχεν άναλάβιι ό 
πρίγκηψ Μεντζικώφ, ον ό Αύτοκράτωρ Νι
κόλαος έκρινε κατάλληλον ώς ίκανόν καί ώς 
τόν κάλλιστον γνώστην τών Τουρκικών .πρα

γμάτων, άφοϋ είχε διατελέσει πρεσβευτής έν 
Κωνσταντινουπόλει.

Τήν 20 Σεπτεμβρίου 1854 συνήφθη ή έν
Αλμη μάχη, καθ’ ήν οί Ρώσοι ενικήθησαν, 

άπωλέσαντες 50,000 άνδρας είς νεκρούς 
καί τραυματίας, Ή ήττα αύτη έσχε μεγί- 
στας συνεπείας, άνοίξασα τοϊς συμμάχοις 
τήν εις Σεβαστούπολιν άγουσαν. Οί Ρώσοι 
ήναγκάσθησαν, κατά τήν αύτήν νύκτα, νά 
βυθίσωσι τόν στόλων των εί; τόν λιμένα τής 
Σεβαστουπόλεως, οπως άποφράξωσι τούτον, 
έν δέ τφ  συμμαχικφ στρατοπέδψ έφρόνουν 
ότε ήδύναντο νά καταλάβωσιν έξ εφόδου 
τήν Σεβαστούπολιν, Έν τούτοι; ή νίκη αΰτη 
δέν άπέβη τόσον επωφελής. Ό Μεντζικώφ 
επέτυχε νά καταλάβη τόν Βαλουκλαβάν 
πρός μεσημβρίαν τής Σεβαστουπόλεως καί 
έκείθεν νά διατηρήται έν συγκοινωνία μετά 
τοϋ φρουρίου- δέν ήδύνατο όμως νά έμ- 
ποδίση τήν πολιορκίαν τής Σεβαστουπό
λεως, ήτις διήρκεσεν ενδεκα μήνας καί έκρά- 
-ησε τόν π.επολιτισμένον κόσμον έν άδημο- 
νίχ. καί έρεθισμφ.

Γ ’
Έν τφ  πολεμικφ συμβουλίω τφ  συγκρο- 

τηθέντι τήν έπιοϋσαν τής έν Ά λμη μάχης, 
ύπεδείχθη τφ  Μεντζικώφ ότι έδει νά λάβη 
γνώσιν τής ήττης ό Τζάρος. Δέν ύπήρχον 
τότε άλλα μέσα άνταποκρίσεως είμή διά 
ταχυδρόμων, ή δέ πρός τήν Ιίετρούπολιν 
όδός ήτο ανοικτή. Ό Μεντζικώφ όμως έτρι- 
μεν έπί τή σκέψει τής είς τόν Τζάρον άναγ- 
γελίας τής ήττης καί τών έκ ταύτης συνε
πειών. Μέχρι τοϋδε είχεν άναγγείλει αύτφ 
λίαν υπερβολικά; καί εύχαρίστους ειδήσεις, 
οΰτως, ώστε ό αύτοκράτωρ έπίστευεν ότι τά 
τής Κριμαίας είχον άριστα. Νϋν έπρόκειτο 
νά-διαφωτίσωσιν αυτόν, άλλοίμονον δέ είς 
εκείνον, όστις θά τφ  έφερε τήν εΐδησιν ταυ- 
την. Όθεν δικαίως ήδύνατο νά θεωρηθή 
τοιαύτη εντολή ώς αυστηρά τιμωρία.

Ό  πρίγχηψ Μεντσικώφ είχεν εν τούτοι; 
εκλέξει τόν κομιστήν τοϋ θλιβερού αγγέλ
ματος· δέν είχε λησμονήσει τήν καθαίρεσιν 
καί έξορίαν τοϋ ανεψιού του Ίακώβοβιτς.

Ό  διά τήν ανδρείαν του είς ταγματάρ
χην προαχθείς λοχαγός Άπραξΐνος ένετάλη 
νά μεταβή είς Πετρούπολιν καί ν ’ άγγείλη 
είς τόν αύτοκράτορα τήν ήτταν, δίδων συγ
χρόνως πληροφορίας περί τής γενικής κα- 
ταστάσεως.

. —  Ή εντολή αΰτη, είπεν ό Μεντζικώφ 
είρωνιχώς είς τόν Άπραξΐνον, είνε κάπως 
δύσκολος καί πρέπει, κύριε ταγματάρχα, ν ’ 
άρχίσητε διπλωματικώς, όπως μή έξοργί- 
σητε τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα.

— Δύναμαι νά λάβω τό έγγραφον ; ήρώ- 
τησεν ό Άπραξΐνος ήρέμα, καίτοι ή καρ- 
δία του έπαλλε βιαίως.

—  Πρός τί έγγραφον; είπεν ό πρίγκηψ 
Μεντζικώφ. Άναγγε.ίλατε προφορικώς είς 
τήν Α. Μεγαλειότητα. Ό αύτοκράτωρ δέν 
άγαπφ τάς-εγγράφους ειδήσεις- άλλως, ήδυ- 
νάμην νά τήν στείλω δι’ ένός ύπαξιωμα- 
τικοΰν- Ό Τζάρος έπιθυμεϊ έξηγήσεις παρ’ 
αύτόπτου. μάρτυρος. Έλάβατε μέρος είς 
τήν μάχην,· γνωρίζετε τά πράγματα; οφεί
λετε νά.'διαφωτίσητε τήν Αύτοϋ Μεγαλειό

τητα άπαντώντες είς τάς ¿ρωτήσεις αυτής.
Αναχωρήσατε αμέσως.

Ό Άπραξΐνος άπεσύρθη. Οί αξιωματι
κοί, οΐτινες τόν περιεκύκλωσαν, άνεκουφί- 
σθησαν, μαθόντες περί τίνος έπρόκειτο· διότι 
άν οΰτος ήρνεΐτο τήν εντολήν, βεβαίως είς 
έξ αύτών θά ύπεχρεοϋτο νά τήν ¿κτελέση 
μέ μέγαν κίνδυνον τής ζωής του.

Πρό τής θύρας, άνέμενε χιβίζχα, ήτοι ά· 
μαξα ελαφρά έζευγμένη είς τρεις θυμοειδείς 
Ιππους. Έφωδιασμένος διά τών χρησίμων 
είς τό ταξείδιον καί πρό πάντων μέ τό δια- 
βατήριον, όπερ θά τφ  παρεΐχεν είς έκαστον 
σταθμόν νέους ίππους, έπεχείρησεν ό Ά -  
πραξϊνος τό ταξείδιον, όπερ θά διήρκει μίαν 
περίπου ¿βδομάδα.

Ένφ ώδευεν έπί τή ; είς Πετρούπολιν ά· 
γούσης, είχε τόν καιρόν ν ’ άναλογιβθή τήν 
θέσιν του καί νά έννοήση καλώς τ ί περιέμε- 
νεν αύτόν.

Ή ¿κδίκησις τοϋ Μεντζικώφ ήτο φοβερά 
άλλ’ ασφαλής.

Δ ' -
Ό  αύτοκράτωρ Νικόλαο; ήτο έν τώ βίφ 

του άνήρ εκτάκτου άπλότητος. Τό σπουδα- 
στήριόν του, περιείχε τ ’ απολύτως χρήσιμα 
έπιπλα καί ¿φαίνιτο σχεδόν κενόν.’Ο αύτο
κράτωρ κατεκλίνετο έπίσιδηρας στρατιωτι
κής κλίνηςκαίέκαλύπτετομέ άπλοϋν Ιζ ¿ρέας 
κάλυμμα.Οίμανδύαικαί αί στολαί του ήσαν 
συχνάκις ¿φθαρμένοι, διακρινόμενοι όμως επί 
Ικτάκτφ καθαριότητι, ήτιςγνωστόν,-ότι λο
γίζεται ώς πρώτιστη τών στρατιωτών άρετή. 
Έν τούτοι«, κατά τάς επισήμους τελετάς, 
περιεβάλλετο δ ι’ όλης τής λαμπρότητος 
τοϋ θρόνου καί τής μεγαλοπρεπείας, ήν συν
επάγεται ήΡωσιχή αύλή, διότι έφρόνει ότι 
προκειμίνου μόνον περί τοϋ προσώπου του, 
έδει νά είνε όσον τό δυνατόν άπλοϋς.

Πρό ημερών, ό Τζάρος ήτο ανήσυχος. 
Περιέμενε ταχυδρόμον έκ τοϋ στρατού· καί- 
τοι δέ ουδόλως περί τής νίκης άμφιβάλλων, 
ήδημ,όνει έν τούτοΐς, στερούμενος ειδήσεων.

Οί ταχυδρόμοι, οί ερχόμενοι έκ τοϋ θεά
τρου τοϋ πολέμου, ησαν, κατά διαταγήν 
τοϋ Τζάρου, πάσης Ιθιμοτυπίας άπηλλαγ- 
μένοι. Είσήρχοντο δ ι’ οπίσθιας θύρας τών 
Ανακτόρων κ«ί αμελλητί προσήρχοντο είς 
τόν υπασπιστήν τής υπηρεσίας παρ ’ ού 
είσήγοντο αμέσως παρά τφ  Τζάρω. Μάλι
στα δέ καί τήν νύκτα άκόμη, ωφειλον 
νά Ιξυπνήσωσι τόν Τζάρον, πρς όν παρά τήν 
κλίνην του, άνεκοίνου ό αξιωματικός τάς ει
δήσεις. . . . .

‘ Ητο μειημβρία, ότε ό κόμης Άπραξΐ
νος, κατήλθε τής κιβίτκας του, ήτις τόν έ
φερε πρό τοϋ Χειμερινού Ανακτόρου. Έρ- 
ριψεν εν βλέμμα άναζητών τήν σύζυγόν του, 
πριν ή άναγγελθή είς τόν Αύτοκράτορα, άλ
λ ’ άπετράπη, σκεφθείς πόσον αΰτη θά ελυ- 
πεϊτο, μανθάνουσα οποίας θλιβερας είδήσεως 
ήτο κομιστής.

Άνήλθε τήν κλίμακα, μέχρι τοϋ θαλά
μου τοϋ ύπασπιστοϋ καί άνήγγειλεν αύτφ: 
Ταχυδρόμος έκ τοϋ στρατοπέδου.

—. Ευλογητός ό θεός! είπεν ό υπασπι
στής, διότι ήλθατε. Ό αύτοκράτωρ είνε έκ
τος Ιαυτοϋ, διότι στερείται παντελώς ειδή
σεων: Τ ί φέρετε

—  Εΐδησιν θλιβεράν, είπεν ήρέμα ό Ά - 
πραςϊνος. υπασπιστής ώχρίασε καί τόν 
προσέβλεψεν ατενώς· συνήλθεν έν τούτοι;καί

-είσελθών είς τόν θάλαμον τοϋ Τζάρου.
Μεγαλειότατε, άνήγγειλεν, ταχυδρό

μ ος ¿κ Κριμαίας. Λ *
Ας εισέλθη είπε. Τί νέα φέρεις ; πό- 

~θεν έρχεσαι ;
— Έρχομαι άπό τόν Άλμαν, κατ’ ¿ν- 

χολήν τοϋ πρίγκιπο; Μεντζικώφ.
— Καλά, τ ί έχεις νά μοϋ είπης;

, — Συνήφθη μάχη, Μεγαλειότατε.
—  Πότε καί ποϋ ;

,— ^Οήν Σεπτεμβρίου, οί Τούρκοι,
Γάλλοι καί Άγγλοι μάς προσέβαλον παρά 
τον  ̂ποταμόν Αλμαν. Είχον τήν σημαν
τικήν υπεροχήν.

— Λοιπόν! τ ί βραδύνεις; είπεν 5 Τζάρος 
Εμπρός! Τί βλάπτει άν ιίχον τήν ¡υπερο

χήν ; Πώς ¿τελείωσεν ή μάχη;
— Ένικήθημεν, είπεν ό Άπραξΐνος, θνη- 

-«κούση φωνή, ήνοίξαμεν εις τόν εχθρόν τόν
προς τήν Σεβαστούπολιν δρόμον καί έβυθί· 
σαμεν.τόν στόλον μας πρό τοϋ λιμένος.

‘Ως κεραυνόπληκτος άπέμεινεν ό Τζάρος- 
Γιόραξατο έδρας και ¿στηρίχθη. Είτα ώρ- 

μησε. μέ πρόσωπον ερυθρό;» καί αίματώ- 
-δεις οφθαλμούς κατά τοϋ δυστυχούς ταχυ
δρόμου καί τφ  έκραξε.— Ψεύδεσαι! αχρείε, 
ψεύδεσαι! Ό στρατός μου δέν νικάται, όχι, 
•ποτέ ! κ

Μέ την πυγμήν ύψωμένην, Ιστατο ό μό
λις συγκρατών τό λογικόν του μονάρχη; 

προ τοϋ ^δυστυχούς αξιωματικού.
 ̂ — Είπον τήν άλήθειαν, Μεγαλειότατε, 

«ιπεν ο Απραξΐνος." Ήνανκάσθημεν νά 
αποσυρθώμεν έπί τοϋ Βαλουκλαβά· ίσως 

•θα επιτυχωμεν νά προφυλάξωμεν τό με- 
σημδρινον μέρος τοϋ φρουρίου.

Ό  Τζάρος ώπισθοχώρησε, ρΐφθείς έπί ί· 
Λρας προ τοϋ γραφείου του ; ¿φαίνετο ώς 
αδυνατών να πιστεύση τήν εΐδησιν ¿κείνην 
εκάλυψε το προσωπον διά τών χειρών καί 

•ωλολυζεν ισχυρώςΐ). Τέλος έστέναξεν ; Ήτ- 
Τηθη . Οί στρατιώταί μου εν φυγή ! Ό Ρω- 
σικος στρατός ήττημένος καί φυγάς »

Το σώμά του συνεταράσσετο ώς ¿ν πυρε- 
τ φ . Αλαλος καί αδρανής ίστατο ό άτυχή; 
•ταγματάρχης π«ρ* τήν θύραν καί έβλεπε 
?ην απελπισίαν τοϋ μονάρχου. Ό Νικό-

σίαν τΙ*νΥ)Ήϊ1,Ι^ ' ϊ α ς έ ν τ ΐ λ ώ 5  " αΡου- σίαν του. Ηγερθη ώχρότατος καί μέ συνε-
Οδσηας προύχώρη „  Δ (· ^  

Απραξΐνον και εξέσχισετάς Ι π ω μ ϊδ ά ;  του.
' . , , °ΨίΡ*' καί είς τό έξης §έν £Ι_
Π«« πλέον ευγενης, Ε{ς τήν Σιβηρίαν καί 
?* ·  Ονί**0Τ* θέλω νά ίδω τόν ά ,-θρωποχ οστιςμοίέ^,ρ *ν ^

Καί συγχρόνως, ανοίξας τήν θύραν δι- 
εταξεν εις τον "ύπασπιστήν : Ό κ«θ«1 ’, » ,ν

7 ,ψ* ν : '

όλον το διάστημα τοϋτο, οΰδεμίαν τροφήν 
I έλαβε, ηκουε δέ τις μόνον τούς στεναγμούς 

καί όλολυγμούς του. Βαθεϊα σιγή ¿βασίλευε 
πέριξ τοϋ σπουδαστηρίου του, διότι πας τις 
έτρεμε μή διαταράξη τόν αύτοκράτορα καί 
προκαλέση επ «υτοϋ, κατά τήν στιγμήν 
ταύτην, την τρομεράν του οργήν.

Ωχρός ως πτώμα, αλλοφρονών διά τήν 
προσγενομενην αύτφ άτίμωσιν, είσήλθεν ό 
Άπραξΐνος είς τόν προθάλαμον τοϋύπασπι- 
στοϋ, όστις τόν ώδήγησε, διά μέσου σειράς 
δωματίων, μακράν τοϋμηνίοντος Μονάρχου-

—_ Μή άπελπίζεσθε, τφ  είπεν. Ό Τζά
ρος θά συνελθη. Έν τή πρώτη του παρα
φορά σάς καθήρεσε· θά σκεφθή άν εισθι 
άθφος κάί θά σάς δώση ίκανοποιησιν.

— Ούδείς δύναται νά μοί τήν δώση, εί
πεν ό Απραξΐνος. Ό  Τζάρος μοϋ άφήρεσε 
τάς ¿πωμίδας καί μέ ήτίμα^ε. Μίαν παρά- 
κλησιν έχω νά σάς κάμω. Φροντίσατε, ίνα 
ή σύζυγός μου λάβη τήν άδειαν νά μέ άκο- 
λουθήση είς πήν Σιβηρίαν. Δέν θέλω νά 
τήν ίδω τώρα, άλλα μετ’ ού πολύ θά μάθη 
τό δυστύχημα.

—  Θά έκπληρώσω ευχαρίστως τήν έπι- 
θυμίαν σας, άπήντησιν ό υπασπιστής. Μή 
χάνετε πάσαν ελπίδα. ’ Εύθύς ώ; καθησυ- 
χάση ό Τζάρος, θά τφ  ομιλήσω περί ύμών 
καί θά τφ  υποβάλω τήν παράκλησή» σας. 
Τώρα οφείλω εύθύς νά σάς παραδώσω είς 
τόν διοικητήν, όστις άνευ αναβολής θά σάς 
στείλη είς Σιβηρίαν. Γνωρίζετε, ό Τζάρος 
διέταξεν : άμεοως.

Ο υπασπιστής έγραψε τήν διαταγήν είς 
τόν Διοικητήριον, καί έν τέταρτον τής ώρας

*) Ίιτορι ;4ν
· * ίν τ  τά προηγούμενο:.

„ , »  ̂ '  Γ ....................* — Γ
ύστερον, ο πρφην ταγματάρχης κόμης Ά - 
πραζίνος, ¿ν τή αύτή κιβίτκο: δι’ ής άφί- 
κετο ώς ταχυδρόμος, ήδη ώς αιχμάλωτος 
έστέλλετο είς Σιβηρίαν.

Ό Διοικητής, μαθών ¿πί τίνι αιτία ό 
Άπραξΐνος εξωριζετο, γινώσκων δέ καί τόν 
χαρακτήρα τοϋ αυτοκράτορος, δέν ¿πίστευεν 
ότι ή ποινή αΰτη ήθελε διαρκέσει. Όθεν 
διέταξεν ή μεταφορά του νά γείνη όσον τό 
δυνατόν βραδέως·

Είς μακράν καθημερινήν οδοιπορίαν εξε* 
τέθη ό άτυχης Άπραξΐνος. Κατά τό σύνη- 
θες, μετέφερον αύτόν διά κιβίτκας είς Νο* 
βογορόδ- κατόπιν έπρεπε νά όδοιπορή πε
ζός εν συνοδεία καί άλλων εξόριστων, πολι
τικών εγκληματιών, κλεπτών καί φονέων 
άθώων γυναικών καί παιδιών, αιτινες συνώ- 
δευον τούς οικείους των έν τή εξορίο:. Ή 
¿ν τοϊς σταθμοί; άνάπαυσις, ένθα έπρεπε 
νά διανυκτερεύσωσιν ητο άθλία" εν χώρφ 
στενώ, άκαθάρτιρ, πλήρει φθοροποιών ζωυ
φίων, συνωστίζετο πλήθος δυστυχών ζη· 
τούντων όλιγόωρον αναψυχήν ¿κ τής μα- 
κράς πεζοπορίας.

Ό. Άπραξΐνος είχεν ήδη φθάσει είς 
Πέρμ, ότε έδόθη τέλος διαταγή νά έπι- 
στρέψη αμέσως ελεύθερος είς Πετρούπολιν. 
Συγχρόνως επανέκτησε τόν στρατιωτικόν 
βαθμόν καί τόν τίτλον του.

' Ε '

Κκοριν ημέρας μετά τήν άνάκλησίν του, 
¿παρουσιάσθη ενώπιον τοϋ Τζάρου. Έφρι·

κίασεν ό άτυχή; όταν προσέβλεψε τόν μο- 
νάρχην. Τό βλέμμα τοϋ αυτοκράτορος, ό
περ τών πάντων ¿δέσποζε καί πάντες πρό 
αύτοϋ έχλινον, ήτο θολόν καί ίσβεσμένον* 
τό πρόσωπον ώχρότατον, ή όλη δέ στάσις 
έμαρτύρει εξάντληση» καί άθυμίαν ■ καί αύτή 
ή φωνή του ήχει άτονος καί ήπια όσον ου
δέποτε πρότιρον. Ή διάψευσις όλων του 
τών ¿λπίδων, ή ακατάληπτος δΓ αύτόν 
ηττα του στρατού του, είχον, ώς βραδύτέ- 
ρον έδείχθη, συντρίψει πραγματικώς τήν 
καρδίαν τοϋ αυτοκράτορος Νικολάου.

Βραδέως προύχώρησε πρός τόν Άπραξΐ
νον καί ειπεν: Η παρουσία σου μοί υπεν
θυμίζει θλίψεις καί πόσον, φοβοϋμαι δέ ότι 
καί η θια μου δέν σοί είνε ευάρεστος.

Ό Άπραξΐνος κατεβίβασε τό βλέμμα 
και εσιωπησεν. Ο Τζάρος ίννόησε τήν ά· 
πάντησιν ταύτην.

—  Τό γνωρίζω, είπε. Δέν θέλεις νά μέ 
συγχώρησης δΓ ό.τι σοί έκαμα· καί τό ο
μολογώ, ητο άδικον. Έσπευσα πολύ. Άλλα 
δέν επιθυμώ πλέον νά 'σέ βλέπω. "Γπαγε 
είς τό εξωτερικόν. Δύνασαι ν ’ άπολαμβάνης 
εκεί τά εισοδήματα σου' καί ίνα μή ζημιω- 
θής, σοί δίδω άκόμη πλούσιον ετήσιον μι
σθόν. Μείνε μακράν άπ ’ ΐδώ, εως ού άπο- 
θάνω καί έπειτα επιστρέφεις, έάν θέλης. 
Γπαγε. Η θέα σου μοί είνε ανυπόφορος. 

Έάν δύνασαι, συγχώρησόν μι, καί λυπήσου 
τον Τζάρον σου είς τόν όποιον έφερες τήν 
δυστυχεστέραν εΐδησιν τής ζωής του, τοϋ 
οποίου συνέτριψας τήν καρδίαν.

Ό  Άπραξΐνος άπήλθεν είς τό εξωτε
ρικόν.

Τήν 18 Φεβρουάριου 1855 άπεβίωσεν ό 
αύτοκράτωρ Νικόλαος. Μικρόν πρό τοϋ τέ
λους του, άφίκετο ταχυδρόμος εκ Σεβαστου
πόλεως, αγγέλλων τήν άλωσίν της· ό Τζά
ρος Νικόλαος, τόν παρέπεμψεν είς τόν Διά* 
δοχον, μη θέλων πλέον νά γνωρίση τι ¿κ 
τών τοϋ κόσμου.

Ο κόμης Άπραξΐνος ¿πέστρεψεν είς τήν 
πατρίδα του, όπου, επί τής βασιλείας Ά· 
λεςάνδρου τοϋ Β ', συχνάκις μετά τής συ
ζύγου του,έπεσκέπτετο τό Χειμερινόν άνά- 
κτορον, εντός τών τοίχων τοϋ όποιου ή 
τύχη τοιαύτας άξιοσημειώτους μεταβολάς 
επεφύλαξεν αύτφ.

(Έκ τοϋ Γιρμοινιχοϋ) Γ εΟΡΓ. X . ΧΕΛΜΗΕ

ΛΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

ΙΕ .

0Ϊ Α 2Ι Γ Κ Τ Α 1Ϊ
Έρωτήσας ποτέ τόν άθάνατον γοιδόυ 

τοϋ άθανάτου Βότσαρη, Χάλλεκ, έάν κατά 
τάς είς Ευρώπην περιηγήσεις του είδε τόν 
Βύρωνα, Ούώλτερ Σκώττ, Μοϋαρ καί  ̂άλ
λους ίκ τών έξοχων αύτοϋ συγχρόνων, έ
λαβα τήν έξης άπάντησιν : .

«Τπήγα νά ΐδω πράγματα κάί οΰχί 
ανθρώπους· μισώ τάς συνδιαλέξεις.»



8 U  U  U  1U a  ¿1

• . Έ γ ώ  τουναντίον, φ ιλ ί άναγνώστα,. έπο· 
' ρεύθην ίνα ϊδω καί π ρά γμ α τα  χ α ΐ άχ#ρώ·

π ο υ ς · καί τούς τελευταίους μάλιστα, όπως 
μάθω κυρίως τ ί σκέπτονται περί Ελλάδος.

Ό  Έβρεμοντ λ έγ ε ι: « Ή  συνομιλία είνε 6 
δεσμός τής κοινωνίας· δ ι ’ αύτής ό νούς Ι ι-  
ακοινεί τάς ιδίας του, καί ή.καρδία εκφρά
ζει τάς συγκινήσεις αϋτης. Ούτω συνάπτον- 
*α ι καί παγιούνται οί φιλικοί μεταξύ των 
ανθρώπων δεσμοί.»  Ό  Σουΐφτ ονομάζει την 
συνδιάλιζιν «μέγα του νοΰ σχολεϊον, εν ή. 
ου μόνον πλουτίζεται διαγνώσεων, άς δυ· 
βκόλως δύναται να μάθη άλλαχόθεν, αλλά 
άποχαθίσταται καί ζωηρότερος, δικαιότερος, 
όξύτερος καί βαθύτερος».

Ή  φιλοσοφία παρά τοϊς άρχαίοις προσ- 
έλαβεν ασμένως τό ομιλητικόν σχήμα καί 
δτε ό Πλάτων Ιδίδασκεν έν τή Άκαδημεία 
τούς υψηλούς νόμους τής φύσεως καί του 
πνεύματος συνδιελέγετο με τούς μαθητάς 
του. Οί άτυχεΐς εκείνοι θνητοί, είς ούς ό 
χρόνος, ό ανεκτίμητος ούτος θησαυρός, ά- 
ποκαθίσταται φορτίον, εΰρίσκουσιν έν τή 
συνδιαλε'ζει διασκέδασιν οσιρ άθώαν, τοσού- 
τω  καί εΰχάριστον.

Την ανάγκην ταύτην αισθάνονται απαν- 
τες μετά τινα Ιργασίαν ή μελέτην, μετά τ ι 
να  κόπον ή καλόν τ ι γεύμα· ιδίως δέ όπό- 
ταν έν τή  συναναστροφή ευρίσκεται Σαικ- 
σπείριεος Τώρυχος «πλήρης αστεϊσμών καί 
κωμικωτάτων έπινοιών».

Η συναναστροφή δύναται νά άπ'οβή δι
δακτική ένταυτφ καί τερπνή, ποικίλλουσα 
τό σπουδαϊον μετά τού αστείου καί τερ
πνού, δίκην εκλεκτού μυθιστορήματος έκθέ- 
τουσα μεγάλα; καί ύψηλάς αλήθειας. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει καί α ί μάλλον νωθραί 
διάνοιαι, αί μάλλον δύστροποι καί άπαρε- 
σκόμεναι εις τήν σπουδαιότήτα δύνανται 
νά  διδαχθώσι πολλά τής πείρας μαθήματα.
Η διδασκαλία τού Σωκράτους μετά τών 

νεαρών αυτού μαθητών παρέχει ήμίν υπό
δειγμα ποιαύτης συναναστροφής, ής οί καρ 
ποί γνωρίζομεν κατά πόσον όπηρξαν έξοχοι 
καί δαψιλείς.. . . .

. . . . ’Επέβην οχήματος καί διηυθύνθην 
εις τό Ύπουργείον τών Εξωτερικών. Έ · 
πεσκέφθην τόν στρατηγόν Λούης Κάσς, τόν 
περιηγητήν καί·, κλασικομαθή Υπουργόν 
τών Εξωτερικών, ή ώς οί ’Αμερικανοί ά- 
ποκαλοϋσιν αύτόν τόν Γραμματέα, τού Κρά
τους. Ό κ . Κάσς μέ ύπεδέχθη ευμενέστατα, 
μοί ώμίλησε πολλά περί 'Ελλάδος, καί ιδί
ως περί Πατρών καί του εμπορίου τής κο
ρινθιακής σταφίδος, καί ηύχήθη πολλά ύπέρ 
τής ήμετέρας χώρας καί μάλιστα ύπέρ τής 
εμπορικής επιμιξίας μεταξύ Ε λλήνων καί 
’Αμερικανών. Ε ίτα έποεήσατο λόγον περί 
τή ς συγχρόνου Ελληνικής γλώσσης, ώς 
προσεγγιζούσης κατά πολλά τήν τού Ξενο- 
φώντος. Με ήρώτησε περί τής έν Έ λλάδι 
Ικπαιδεύσεως, τού βασιλικού ζεύγους καί 
τώ ν νεωτέρων ηρώων, ύπέρ ών έτρεφε δια
καή αισθήματα άκρας ύπολήψεως.

Ό  κ. Τρικούπης, μοί λέγει, είνε εί; τών 
«ξοχωτέρων πολιτευτών τής Ελλάδος, έ- 
γνώρισα αυτόν έν Λονδίνφ, διά μέσου τού
• Εβερεττ, εύρον δε αύτόν λίαν εΰχάριστον, 
τοήμονα καί λόγιον. Ή  «Ίστορ'ία του τής

Έ λλην. Έπαναστάσέως»· λέγουσινόη είνε 
σπουδαϊον καί κλασικόν έργον λυπούμαι δη  
δέν γνωρίζω τήν Ελληνικήν, έπεθύμουν πολύ 
νά άναγνώσω α υ τή ν  ή πρός τήν 'Ελλάδα 
συμπάθεια της ’Αμερικής είνε θερμοτάτη, 
περί τούτου δέ δύνασαι νά διαβεβαίωσης τήν 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν, εάν έπισχεφθής τάς 
’Αθήνας. . . .

— Οί "Ελληνες ουδέποτε θά λησμονή- 
σωσι τάς·σπουδαίας υπηρεσίας, άς προσή- 
νεγκεν ή ΰμετέρα πατρίς τή  Έ λλάδ ι έν ώρα 
μεγίστου κινδύνου, είπον α ΰτφ '

—  Οί "Ελληνες ήσαν άξιοι τής ελευθε
ρίας τω ν, είπεν, ή δε Ευρώπη έπολιτεύθη 
α ίσχρώ ς.....

Λόγου γενομένου περί τής έν Έπτανήσιρ 
έπισκέψεως τού Γλάδστωνος είπεν.

—  Φρονώ ότι ό Γλάδστων θά προσπα- 
θήση νά Ιλευθερώση τήν 'Επτάνησον έκ τής 
’Αγγλικής προστασίας, τουλάχιστον τοιαύτη 
είνε ή ιδέα πολλών άλλων πολιτευτών. Τό 
βασίλειον τής 'Ελλάδος πρέπει νά εύρυνθή, 
ή δε ϊνωσις της Επτάνησου μετά τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος έσεται τό πρώτον βήμα. 
'Μ Ευρώπη ουδέποτε έσκέφθη περί τής ύ- 
μετερας χώρας ώς ώφειλε- τούτο βεβαίως 
δεικνύει τήν πρός τό μικρόν τούτο έθνος α 
βελτηρίαν της.

Μετά τήν ομιλίαν ταύτην τού κ. Κάσς, 
εγένετο καί αύθις λόγος πέρί τών εμπορικών 
σχέσεων μεταξύ Ελλάδος καί ’Αμερικής 
ύπερ ών έδειξε μέγα Ινδιαφέρον μετά ταύτα 
Se άπεχαιρετισα αύτόν έν σεβασμφ καί α
γάπη θαυμάζων τόν άπλούν καί άφελέστα- 
τον τρόπον τού ενδόξου τούτου πολιτευτοϋ 
καί φιλέλληνος.

Έπεσκέφθην πρός τούτοι; καί τήν Λευ
κήν Οικίαν δηλονότι τήν εστίαν τού προέ
δρου τής ’Αμερικανικής δημοκρατίας.

Οί'πέριξ τής μαρμάρινου ταύτης οικοδο
μής κήποι διέχυνον εντός αύτής πνοάς 
εύώδεις καί μιθυστικάς. 'Ακολούθως άνήλ- 
θον μικράν κλίμακα καί είσήλθον εντός με
γάλης αιθούσης «κοσμημένης δ ι’ άπλου- 
στάτων έπίπλων. Έ ν μεσφ στρατηγών, γ ε
ρουσιαστών, καθολικών Ιερέων κ α ίίινω ντή ς  
άνωτάτης περιωπής έκάθητο εν άπλουστάτη 
εδρερ άνθρωπος μέτριου αναστήματος, ευ·? 
σαρκός καί άπλούστατα ένδεδυμένος, οστις 
έγερθείς με ύπεδέχθη λίαν εύγενώς.

*Ητο τό πνεύμα τής προστασίας, τό πρό- 
σωπον εν φ  συσσωματούνταε οί πάντες, η 
όπως ό λαός λέγει Λατινιστί έκφραζόμενος: 

Ε pluribus Uaurn.
Τινές τών παρευρισκομένων εύγενών άπε- 

κάλουν αύτόν εξοχώτατον, άλλά διά. τόνου 
φωνής τόσον χαμηλής, ώστε ώμοίαζε τόν 
ήχον άπομεμακρυσμένου χειμάρρου ή τήν 
πτώσιν καταρράκτου μελλούσης εύγενείας, 
άπεχΟύσης όσον ό Καΐσαρ τού Ταρκυνίου 
καί ό Κόδρος τού Μομμίου.

"Αλλοι παρετήρουν τόν άνώτατον άρχον
τα  από κεφαλής μέχρι ποδών, άλλοι έξή- 
ταζον τόν τρόπον καθ’ όν ήτο ένδεδυμέ
νος καί άλλοι τήν εργασίαν τού υποδημα
τοποιού αυτού ή  τήν ελαφράν χείρα τού 
χουρέως του' ά λ λ ’ έγώ ΐδών αύτόν έσκέ- 
φθην έπί τής μεταβολής τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων.

Ο πρό εμού ανώτατος ούτος.άρχων, ή 
συγκέντρωσες αύτη πάσης προστασίας, ή δ ί- 
δουσα άρτον είς 30 χιλιάδας πειναλέους, 
αΐτοΰνταςθέσιν πολιτικήν, μετά μίαν τό πολύ 
τετραετίαν θέλει επανελθεί είς τάς τάξεις 
αυτών καί κατά μέρος άποθέτων όλα τα. 
παρόντα προνόμια τής δυνάμεως, θά ύπο - 
χωρήση ενώπιον τού διαδόχου του' πολύ δέ. 
πιθανόν θά προσέλθη ώςό  ταπεινότερος τών 
30 χιλιάδων πολιτικών αύτοΰ τέκνων, ϊνα 
χύψη τήν κεφαλήν πρό ενός αύτών όστις νύν 
αναμένει παρ αυτού προστασίαν καί χάριν.

Είνε άληθέ; ότι ό Χάρισσων καί ό Τέϋλ· 
λωρ άπεθανον πρόεδροι, άλλ’ ό κ. Βουχά- 
ναν ΰπερενίκησε τό δηλητήριον, όπερ υπήρ
ξε τόσον όλέθριον είς πολλούς καί φέρεται, 
πρός τό σημεϊον, όπου οί πρό αύτοΰ έπιζή- 
σαντες κατέθεντο μετά τής προεδρεία; π ά 
σαν ισχύν κα ίλάμ ψ ιν άναλαμοάνοντες ούτω- 
τήν εύτελή ράβδον τής ιδιωτικής ζωής.

Μετά τό πέρας τής πρός τούς καθολικούς: 
ίερεΐς ομιλίας του, ό Βουκάναν άπηύθυνε 
τόν λόγον πρός έμέ, είπών:

—Λοιπόν αναχωρείς διά Πάτρας ;
—  Μάλιστα, έξοχώτατε, άπήντησα.
—  Πιστεύω ότι θά προσπαθήσης νά ανά

πτυξης έτι μάλλον τό μεταξύ Ελλάδος καί. 
’Αμερικής έμπόριον.

— θ ά  προσπαθήσω, ύπέλαβον.
-— Αί Πάιραι, νομίζω, ότι είνε τό χέν— 

τρον τού εμπορίου τής κορινθιακής σταφίδος.
——Μάλιστα, τφ  άπήντησα.
—  Έ άν ίπισχεφθής τάς ’Αθήνας, παρα

καλώ νά έκφρασης εις τούς Βασιλείς τό πρός. 
τάς Αύτών Μεγαλειότητας σέβας μου, καν 
τήν ειλικρινή άγάπην ήν ή ’Αμερική τρέφει 
πρός τήν Ελλάδα.

’Ακολούθως έξέφρασε τήν επιθυμίαν όπως: 
μάθη περί τής έν Έ λλάδι Ικπαιδεύσεως, 
ναυτιλίας καί άλλων, καί έπεδείξατο μέγα. 
ενδιαφέρον εί; παν άφορών τήν Ε λλάδα.

Ό  κ. Βουκάναν υπήρξε φιλοφρονέστατος. 
καί ουδέποτε θά λησμονήσω τήν εύγενή συμ
περιφοράν καί τόν άτλούστατον αυτού τρόπον-

Διαρχούσης τής έν Ούασιγχτώνι διαμο
νής μου εσχετίσθην μετά τών εύγλωττων 
ρητόρων καίγερουσιαστών Ζέφφερσων,Δεύης, 
Σώμνερ, Δώγλασς καί ά λλω ν  άπαντες είνε. 
φιλέλληνες· ό τελευταίος μάλιστα πρό μ ι
κρού είχιν έπισχεφθή τήν Ε λλάδα καί ήτο· 
κατενθουσιασμένος. Ά λλά  περί τών άνδρών 
τούτων θά γράψω εκτενώς άλλοτε.

Καίτοι ή ’Αμερική είνε χώρα έφ’ ής -ή. 
φύσις έπεδαψίλευσεν άφθόνως όλα της τά. 
θέλγητρα όλην της τήν καλλονήν· καίτοι τά. 
εκπαιδευτικά αύτής καθιδρύματα, οί φιλε
λεύθεροι θεσμοί, τά  περίδοξα μνημεία τώ ν 
μαχών καί τά  διάφορα ήθη καί έθιμα είσΐ 
πλήρη ενδιαφέροντος, ούχ ήττον πολλάκις 
τό αίσθημα τής νοσταλγίας μέ κατελάμβανε 
καί τό ομμα μου έσίρέφετυ πρός τήν γεννέ* 
τειράν μου γην, Ινθα ίκάστη αύτής σπι
θαμή μοί άναμιμνήσκει ιστορικόν τ ι συμβάν,, 
καί έκάστη σκηνή αύτής είνε συνδεδεμένη μέ 
τάς ώρας τής παρελθούσης μου νιότητος. 
Ό  Ίονικός άήρ είνε πλήρης μελφδίας καί. 
ψιθυρίζει είς τό ούς μου φσματα παρελθόν
τος μεγαλείου καί άποσβεσθείσης δόξης·

Πολλάκις έστρεψα τούς όφθαλρίόιίς μου^

Ε Β Δ Ο Μ A Σ 9
αΛΛ εις ματην, οπως παρατηρήσω τά  όρη 
εκείνα, άτινα  έδιδάχθην νά άγαπώ. έκ τής 

•παιδική; μου ηλικίας!
'Α χ I δέν εΤδ* ΐή υ  αΰγοΰλβ 

μέ«' tà  νέφη τά λευχ ί,
Aa^irpèv ήλιον νά προβαίνη 
*ς τά  βουνά τά  Ιλλήνιχά.

Στά βουνά -ποϋ ’νε γυρμέναι 
τών ήρώων α ί αχιαί,

Π’ αντηχούν δ*έρ πατρίδος 
φιλελίδδεραι λαλια ί.

Αί â iax oxa l ήδη έληξαν. Ά πασ α ι αί

εςοχαί καί τα  παραθαλασσια μέρη ησαν 
πλήρη κατοίκων τών πόλεων. 'Η έορτή, 
ούτως είπεΐν, αύτη ήρξατο ένωρίτερον καί 
έτελείωσε βραδύτερον. Πολλοί οίτινες πρό 
τινων εβδομάδων έγκατέλειπον τήν ‘οικίαν 
των άπηυδηχότες έκ τής εργασίας ένός ολο
κλήρου έτους, έπιστρέφουσιν ήδη ένδυναμω- 
μένοι καί πρόθυμοε νά άναλάβωσιν έκ νέου 
τα  έργα τού βίου· πολλαί μητέρες, άνα- 
κουφισθεϊσαι ε’π ί τινας μήνας έκ τών οικιακών 
φροντίδων, καί πολλαί νεάνιδες, έπιστρέφου- 
σιν εκ της έξοχης με ροδόχρους παρειάς

κ: ΕΥΤΥΧΙΑ

καί άνθηροτέραν όψιν. Έ γώ  δε, όστις διήλ- 
θον μετ’ αύτών στιγμάς εξίσου ευχάριστους 
άπεχαιρέτησα αυτούς διά· παντός δι ’ Ινός 
φιλοστόργου Χ αϊρ$, δι ’ ού αποχαιρετώ καί 
σέ, φίλε άναγνώστα, ούχί όμως καί διά 
παντός. /

Γ. Δ. Κ.
Τ Ε Λ Ο Σ

Σ. ά . « Εδδομΰδοςο ■ Xipiv âxptêsia« βημίιοδμΐ»  
ο τι α ί άνα|ΐν<(®εις αύται άναιρέρονται ιϊ< τήν itp4 τρ ιά- 
χονταιτίας έκοχήν, χαθ’ ήν -πιριηνήβη τόν Νέον Κό
σμον & βυγγραφίύς.

Μοΰ ε ίπα ν  π ώ ς  μακρυά από ’δώ, σε ξένη  ακρογιαλιά 
κάθετα ι μέσα σ ’ ώμμορψη κα\ δροσερά σπηλιά

νεράιδα, κόρη άψράτη .τοϋ γιαλοϋ. 
Γλυκά τραγούδι τραγουδεϊ κα\ τά προικιά της ’ψαίνει 
■ι νά. τής έρθη άπό μακρυά ένας γαμπρός προσμένει 

Λ ώμμορψη χρυσόμαλλου.
και

• Μά ε ί ν ’ ό δρόμος τή ς σ π η λ ιά ς κακόβολος πολύ 
κα ι ε ί ν ’ άγκάθια απάνω  του και βράχοι αψηλοί

. κα ί δάση κα ί ρεμματαριαις ’ς  τό πλάγι. 
Καί έχει βάλτους βαθουλούς κα ί δρη χ ιονισμένα  

« Γ  άγρ ια  νερά κατρακυλούν ποτάμ ια  θολωμένα 
κα ί μαύρα απέραντα π ελάγη .

R i d e r  H a g g a r d

Ε Ή Ζ Ε Χ 3 Ν Γ Ή :
(η τ ις  x p én s i r à  νπαχονητα ι)  

ΜυΟοττορίκ

Ρηγοπουλα ξεκ ίνησαν κ ι ’ άρχοντες κα ί φτωχοί 
νά  βρούν τή ν  κόρη τού γ ιαλού , τή ν  νη ά  τή  μοναχή 

ξεκ ίνησαν καί πα νε δ ίχως τρόμο.
Μ ’άλλο ι στ’ άγκάθια μπλέκοντα ι, ά λλους τό ρέμμα π ν ίγ ε ι 
Ο άλλαυς βαθειά τό πέλαγος τό μνήμα το υ ς  άνο ίγει, 

κ ι '  άλλο ι γυρ ίζουν  ά π ’ τό δρόμο.

Κ έγώ  θά πάω  γ ιά  νά  βρω τή  ζηλεμμένη  κόρη 
κ α ί θά περάσω τά βουνά καί θά διαβώ τά  ορη·

καμμιά κακοδρομιά δέν θά δειλ ιάσω .
Κ ι’ όταν τό κύμα τού γ ια λού  μέ βγάλη ’'ς τή  σπηλ ιά  

’ς  τή ς  εύτυχ ία ς θά ριχτώ γλ υ κ ά  τή ν  αγκαλιά
μαζή τη ς τή  ζω ή  μου νά  περάσω.

Γ . Β . Τςοκοπογαο»

(Ευνίχί-β)
Ό  όπό τής Ά ίσας ψαλείς έπ^θαλάμ,σς 

« χ «  ως εξης περίπου :
« Ή  ’Α γάπη είνε ώς τά  άνθη |ν τή έ- 

ρημ<ρ.
„ Ε” ε, ώ «^ ά λ ό η τή ς  ’Αραβίας, ήτες μόνον 
απαξ ανθεί καί κατόπεν θνήσκεε. θάλλεε 
έ ν τ φ  πεκρφ « ν φ  τού βίου καί εν τη. έρη
μες αυτού λάμπεε ώς άστήρ έν μέσω τής 
τρεκυμίας.
, Ή αγάπη εύρίσκεται ύψηλά καί είς τόν 
■δουπον ένός_ βήματος ή άγάπη άνθεϊ, λέγω 
να ίΐ-λεγω , οτε ή άγάπη άνθιί καί στρέφεε τό 
κάλλος της κάτω  πρός τόν διερχόμενον

^  >ρέΛ», καί λαμ
βάνει το ερυθρούν ποτήριον όπερ είνε πλή - 
ρις μέλετος καί τό φέρει μεθ’ έαυτοΰ μα-

ί ***Μββ’> τ ? ί  «Ρ^μου,· μακράν μέχρι; 
-ου το άνθος μαρανθή καί μέχρες ού ή |κ . 
τασις τής ερήμου τελειώσει. - 
. Μόνον 1* τέλειον άνθος ύπάρχεε έν τη  
ερημιά τού βίου. Τό άνθος τούτο είνε ή ά- 

-γάπη. ·
·, ^πάΡΧίι  μόνον είς απλανής -(έστήρ «ίς 

πον^ζοφον τών περιπλανήσεων μας. ·
; Ο άστήρ ούτος είνε ή άγάπη.
- Μόνον μία έλπίς ύπάρχεί έν τή άπέλπεδε 
νυκτι μας.

Αύτη ή έλπίς είνε ή άγάπη.
Πάντα τ ’ άλλα είνε ψεύδος. Πάντα τ ’ 

άλλα είνε σκιά κενουμένη έπί τών ύδάτων. 
Πάντα τ  άλλα είνε άνεμος καί ματαιότης.

Τ ις δύναται νά όρίση τό μέτρον χαί τό 
βάρος τής αγάπης ;

Γενναταε έκ τής σαρκός καί κατοικεί εν 
τφ  πνιύματι, καί εξ άμφοτέρων απολαμ
βάνει τήν χαράν της.

Διότι τό κάλλος είνε ώς άστήρ.
Πλεϊστα είνε τά  σχήματά τοιζ άλλ’ ά· 

παντά εινε ώραΐα καί ούδείς γινώσκει πόθεν 
είς τόν ορίζοντα άνέτειλεν ό άστήρ καί πού 
θά δύση».

 ̂ Ε ίτα στραφεΐσα πρός τόν Λέοντα Ιθηκε 
την χεϊρά της επί τού ώμου του καί ήρξατο 
νά έμελή^ κ α τ ’ άρχάς μεν είς πεζόν λόγον 
είτα δε είς ποίησιν, ούτω :

«Έ π ί μακρόν σέ ήγάπησα, ώ φίλε μου, 
καί όμως δέν έμειώθη ό ερως μου.

Πολλά έτη σέ πιριέμεινα καί ιδού τέλος 
ή άμοεβή μου διότι ήλθες. Σέ είδόν άλλοτε 
ποτε, άλλά σέ ήρπασαν. άπό έμέ. Καί τότε 
έσπειρα ίντός άλσους τόν σπόρον τής ύπομο- 
νής καί τόν έφώτεσα διά τού ή λ ιο υ 'τή ς  
Ιλπίδος καί τόν ήρδευσα διά. τού ύδατος 
δακρύων μετανοίας καί έπνευσα επ' αυτού 
μέ τό πνεύμα τής σοφίας μου. Καί ήδη ό 
σπόρος’. Ιφύτρωσε καί έφερε τούς καρπούς 
του. Έφύτρωσεν έκ' τού μνήματος καί έκ 
τών ξηρών όστέων καί τής τέφρας τών νε
κρών.

• Περεέμέινα καί ίδού ή άμοεβή μου.
Ένίκησά τόν θάνατον καί ό θάνατος μοί 

έπαν.έφερε τόν άγαπητόν μοε. Χαΐρε λοι-

πόν ήδη, διότι τό μέλλον είνε λαμπρόν.
Πράσιναι είνε α ί ατραποί έφ ’ ών θά βα· 

δίσωμεν εις τάς άτελευτήτους πεδιάδας.
Η ώρα ηλθεν. Ή  νύξ έφυγεν είς τάς 

πεδιάδας.
Η ηύς άσπάζεται τάς κορυφάς τών ό- 

ρέων. θ ά  εΐμεθα εύδαίμονες καί θά βαδί- 
ζωμεν έν άνέσει, ώ άγάπη μου.
-  θ ά  εΐμεθα εστεμμένοι μέ διάδημα βα

σιλέων .
Λατρεία καί θαυμασμός θά κυριεύση ά 

πα ντα ; τούς λαού; καί θά πέσωσι τυφλοί 
ενώπιον τής καλλονής καί τής ισχύος μας.

Αιωνίως θά άστράπτη τό μεγαλεΐόν μας 
τρέχον ώ ; άρμα έπί τής κόνεως τών ά τε- 
λευτήτων αιώνων.

Γελώντις θά σπεύδωμεν έν τή  νίκη καί 
τή  πομπή μας.

Γ ίλώντες ώ ; τό φώς τής πρωίας όπιρ 
σκιρτφ επί τών κορυφών τών λόφων.

θ ά  προβαίνωμεν θριαμβεύοντες όσημέ- 
ραι πάντοτε καθιστάμενοι ισχυρότεροι καί 
φέροντες τήν λαμπρότητα ώς περιβολήν, 
μας μέχρι; ού έπέλθη ή νύξ .»

Ενταύθα έπαυσε τό άλλόκοτρν καί. ά λ - 
ληγοριχόν φσμά της,ούτινος δυστυχώς μόνην 
τήν έννοιαν ήδυνήθην νά δώσω, και είπεν*

—  "Ισως δέν πιστεύεις τάς λέξεις μου, 
Καλλίκρατες. Ισως νομίζεις ότι δέν περιέ- 
μεινα τόσον, οσον λέγω , χρόνον τήν επάνο
δόν σου. Ά λλά  μή δύσπιστης >αί άπό.βαλε 
τήν,.,ώχράν ταύτην όψ.ιν τής αμφιβολίας,, 
διότι δέν! πρέπει σύ νά άμφιβάλης είς τούς 
λόγους μου.

.-Οί ήλι,οι δύνανται νά λησμονήσωσι τάς
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ícopsí«; των και ΛΙ χελιδόνες την φωλεάν 
των ά λλ ’ ή ψυχή ¡¿ου δεν θα όριώση ψεύ- j 
80« πρός τον Καλλικράτη». Τύφλωσόν (AS, \ 
εκβαλε τού; οφθαλμού; μου ίν*  μή βλέπω, 
άλλα τα  ωτά μου τότε θά γνωρίσω« τήν 
φωνήν σου, ήτις θά ήχήσνι οεά τΰ ν  θυρών 
τδ ν  αισθήσεων μου ισχυρότερα χαλχίνων 
σαλπίγγων. Άφοτίρεσον καί τήν ακοήν μου, 
καί ας έλθω « νά μέ θίξωσι χίλιοι επί τοΟ 
μετώπου' εγώ θά αναγνωρίσω σέ μεταξύ 
τώ ν χιλίων καί θά σέ ονομάσω μεταξύ αυ
τώ ν. Ναι αφαιρετόν μοι άπάσα; τάς α ι
σθήσεις καί άφες με κωφήν άλαλον τυφλήν 
καί άνευ άφής, άλλά τότε επί τη  προσεγ- 
κίβεε σου, τό πνεϋμά μου θά Ισκίρτα εν έ- 
μοί ώς τό έμβρυον Ιν τη  γαστρί τής μητρός 
του καί θά ανέκραζε προς τήν καρδίαν μου: 
« ’Ιδού ό Καλλικράτης 1 Ίδου αυτός! 4  σΰ 
ήτις ήγρύτνησας· α ί άγρυπνίαι σου παρήλ- 
θον· 4  «ύ , ήτις ήρεύνησας έν ώρo¡. νυκτός, ή 
ήμερα σου επήλθε.

Καί πάλιν διεκόπη, είτα δ’ εξηκολούθη- 
οε καί πάλιν :

— Ά λ λ ’ άν ή καρδία σου έχει σκληρυν· 
θή κατ’εμοΰ εως τοσοϋτον, άν δεν θέλης νά 
οηστεύσης ουτε τάς λέξεις μου τάύτας, έλθε 
ϊνα σοί δώσω τάς αποδείξεις των λεγομένων 
μοι. Καί συ, Χόλλυ, θά ϊδης. "Ώστε λά
βετε άνά μίαν δ?δα έκαστος καί ακολουθή
σατε' με.

Έλάβομεν τάς λυχνίας καί τήν ήκολου- 
θήσαμεν. Χωρίς νά σκιφθώμεν ποσώς, διό
τ ι , όσον άφορά εμέ τουλάχιστον, είχον άπο- 

‘λέσει τήν χρήσιν τοϋ λογικού, όπερ έκάστην 
στιγμήν κατεθραύετο έπί τών μελανών τοί
χων του θαυμασμού. Μάς ώδήγησε διά τοϋ 
άντιθαλάμου της καί ΰψώσασα παραπέτα
σμα κείμενον προς τό απέναντι μέρος μάς 
άπεκάλυψε κλίμακα εκ τών κοινών ύπαρ- 
χουσών εντός τών σπηλαίων τοδ Κώρ. Εν 
φ  κατηρχόμεθα, παρετήρησα Óu α ί βαθμί
δες ήσαν εφθαρμέναι είς τό μέσον κατά ε
π τά  καί ήμισυ δάκτυλα Ικάστη σχεδόν. 
Έσκέφθην ότι άπασαι αί βαθμίδες όσας 
ειδον μέχρι τοϋδε, ήσαν άκέραιαι, κα ίήρχ ι- 
σα ν ’ άπορώ πώς αΰτα ι μόναι είχον φθα
ρεί επί τοσοϋτον. Ούτως έστην είς τό βάθος 
τής κλίμακος καί ήρχ-σα νά τάς παρατηρώ. 
Ή  Ά ϊσά είδε τοϋτο κ α ί :

— ’Απορείς, 4  Χόλλυ μου, τίνος οί πό- 
δες έφθειραν τάς βαθμίδας ταύτάς ; ήρώ- 
τησε. Είνε οί ίδικοΐ μου, οί ίδιοι μου ελα
φροί πόδες. Άναμιμνήσκομαι τής εποχής 
καθ’ ην αί βαθμίδες αΰτα ι ήσαν άκέραιαι 
άλλά έπί δύο χιλιάδας έτών καί έπέκεινα 
έξηκολούθησα νά τάς ανέρχομαι καί νά τάς 
κατέρχομαι καθ ’ έκάστην καί τά  σανδάλια 
μου τάς έφθειραν οΰτω.

Δεν άπήντησα, ά λ λ ’ οΰδέν μέχρι τοϋδε 
ήδυνήθη νά μοί δώση καθαρωτέραν ιδέαν 
τη ς άρχαιότητος τής γυναικός ταυτη ; ή αί 
εν λόγω Ιφθαρμέναι βαθμίδες. Πόσα εκατομ
μύρια φοράς θά τάς διήλθε,ΐνα δυνηθώσι τά 
υποδήματά της νά τάς φθείρωσιν !

Ή  κλίμαξ έφερε πρός διάδρομον καί ό 
διάδρομος πρός τάφον. Ή  Ά ϊσά είσήλθεν 
*ις τόν τάφον καί ήμεΐς τήν ήκολουθήσαμεν 
"Οταν είσήλθομεν παρετήρησα πέριξ μου καί 
.άνακαλύψας ότι εύρισκόμεθα εντός τοδ τά 

φου,έν ω ήκουσατήν Άϊσάν άναθεματίζουσαν 
καί τήν φλόγα σκιρτώσαν, κατελήφθην ΰπό 
φρίκης.

Ζ\
Σ υναντατα ι <5 ζων/μετά, 

τοϋ νεκρού.
—  Παρατήρησον ήδη τήν θέσιν ίφ ’ ής 

έξηκολούθησα νά κοιμώμαι έπί δύο χ ιλ ιά 
δας έτών, είπεν ή ’Αϊσά,λαμβάνουσα τήν λυ
χνίαν άπό τάς χείρας τοϋ Λέοντος καί κρα
τούσα αΰτήν άνωθεν τής κεφαλής της.

Τό φως της έπεσεν επί μικρού κοιλώμχ- 
τος επί τοϋ εδάφους, Ιν 4  είχον ϊδει άλλοτε 
τήν φλόγα ά λ λ ’ ήδη ή φλόξ δεν ύπήρχε 
πλέον· "Επεσεν επίσης επί τοϋ σώματος, 
όπερ έκειτο έκιΐ Ιξηπλωμένον ΰπό τάς σιν- 
δόνας του καί επί λίθινου βάθρου όπερ ε- 
κειτο πρός τό έτερον άκρον τοϋ σπηλαίου.

—: ’Εκεί, είπεν ή Ά ϊσά δεικνύουσα τό 
βάθρον τοϋτο διά τής χειρός, έκεϊ Ικείμην 
έκάστην νύκτα επί δύο χιλιάδας ετών,έχου 
σα μόνον ένα μανδύαν ώ ; σκέπασμα. Δεν 
μοΰ ήρμοζε μαλακωτέρα στρωμνή, όταν ε
κείνος εκεί ό σύζυγός μου έκειτο ένταϋθα 
νεκρός.

Έ νταϋθα έκάστην εσπέραν έκοιμώμην έν 
τη  ψυχρ$ αΰτοϋ συντροφιά μέχρις οΰ καί 
αυτή, ή μαρμάρινη κοίτη μου έφθάρη ώς 
αί βαθμίδες τής κλίμακος, άς είδες πρό ο
λίγου, Καί ήδη, αγαπητέ μου ζών, θά ι-  
δης τόν έαυτόν σου νεκρόν. Τόσον καλώς 
διετήρησα τό σώμά σου- Είσαι έτοιμος;

Δεν άπεκρίθημεν ά λλ ’ ίθεωρήσαμιν άλ- 
λήλους- τόσον επιβλητική καί επίσημος ήτο 
ή σκηνή. Ή  Ά ίσά  τότε προύχώρησε καί 
έθηκε τήν χεϊρά της έπί τοϋ άκρου τής νε
κρικής σινδόνης, μεθ ο ελαλησε καί παλεν.

—  Μή φοβείσθε, είπεν, άπαντες όσΟι ζώ· 
μεν ήδη έζήσαμεν καί άλλοτε ούτε δε ή μορ
φή μας εινε άγνωστος πρός τόν ήλ ιο ν ! Είνε 
αληθές ότι δεν τό αίσθανόμεθα διότι ή μνή
μη δεν γράφει Ιστορίαν καί τά  πρώτα μας 
σώματα διαλύονται εις τόχώ μ* έξ οΰ εξήλ- 
θον. Ά λ λ ’ εγώ διά τής τέχνης μου καί τής 
τής τέχνης τοϋ λαοϋ τοδ Κωρ οστις Ιζησε 
πρό ήμών σε διετήρησα, ω Καλλικράτη 
ίνά έχω πάντοτε τό κάλλος σου πρό τών ο 
φθαλμών μου. ΤΗτο προσωπεΐον όπερ Ιφόρει 
ή μνήμη μου καί κατώρθουν νά σέ έχη π α 
ρόντα Ικ τοϋ παρελθόντος, νά σοδ δίδη τήν 
δύναιειν νά κινήσαι εις τά δώμχτα τής φαν
τασίας μου περιβεβλημένος ζωήν μούμιας. 
Άςσυναντηθή ήδη όνεκρός μετά τοδ ζώντος!

Διά μέσου τοδ ώκεανοϋ τών αιώνων 
οι δύο οΰτοι είνε'έν καί τό αυτό πρόσωπον ! 
*0 χρόνος, δέν δύναται νά καταστρεψη τήν 
ταυτότητα , καίτοι ό ευεργετικός ύπνος εξα
λείφει τάς εικόνας έκ τοϋ πνεύματός μας 
καί σφραγίζει διά τής λήθης τάς θλίψεις,αί- 
τινες άλλως θά μας κατεδίωκον άπό ζωής 
είς ζωήν καί θά ΰπιρεπλήρουν τό πνεύμα 
μέχρις οΰ θά τό ώθουν εις παραφροσύνην 
καί απελπισίαν. Ά λ λ ’ όνεκρός καί ό ζών 
είνε εν καί τό αυτό άτομον, διότι α ί σινδό- 
ναι τοϋ ύπνου μας παρέρχονται ώς α ί νεφέ- 
λαι τής καταιγίδος πρό ανέμου, α ί παγώ- 
σχσαι φωναί τοϋ παρελθόντος τήκονται ώς 
αί χιονοστιβάδες ΰπό τό θάλπος τοϋ ήλιου

καί μεταβάλλονται είς τήν μουσικήν τού λό
γου καί οί κλαυθμοί καί οί γέλωτες τοδ πα 
ρελθόντος ακούονται καί πάλιν καί πάλιν· 
εκείθεν τών οχθών τοϋ άπειρου χρόνου.

Ναι ό ύπνος παρέρχεται καί α ί φωναί θά. 
άκουσθώσι καί πάλιν, όταν τό πνεύμα διέλθή.; 
δι’ άπαντος τοϋ μήκους .τή ς άλύσού, ής οΐ- 
κρίκοι απαρτίζονται έκτω ν διαφόρων κεχω- 
ρισμένων ΰπάρξεών μας, ΐνα πληρώση τόν 
προορισμόν τοδ ζντος μας. Λοιπόν, ω  Καλ· 
λικράτη, μή φοβοϋ άν σΰ ζών, καί μόνον 
χθες γεννηθείς, πρόκειται νά θεωρήσης τόν 
παρελθόντα έαυτόν σου, όστις έζησε καί . 
άπέθανε πρό τόσων αιώνων. Στρέφω απλώς, 
μίαν σελίδα τοϋ βιβλίου τής ΰπάρξεως καί- 
σοί δεικνύω τ ί είνε γεγραμμένον έν α ΰ τφ .. .·
' "Ιδε !

("Επεται συνεχεία)

ΤΟ Τ ΕΞΩ Κ Ο ΣΜ Ο Τ

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Κατά τούς τελευταίους ΐδί^ χρόνους, ό» 

πότε ήδιαφθορά ύπερεξεχείλισεν απανταχού: 
τής Ευρώπης καί τό θρησκευτικόν αίσθημα, 
ίπαισθητώς έχαλαρώθη, διάφοροι ηθικολό
γοι καί ίδεολόγοι ίπεζήτησαν παντοιοτρό— 
πως νά κρατήσωσι τήν ανθρωπότητα προ
τού χείλουςτής άβύσσου,είς ήν ωθείται μοι- ' 
ραίως υπό τής άνηθικότητος καί τής απι
στίας. Είς τοιχύτας περίπου ιδέας οφείλεται./ 
ή γέννησις τών διαφόρων ήθικο-θρησκευτι- 
κών Ιταιρειών; αΐτινες ώς έπί τό πλεϊστον 
ζητοϋσι τήν έπί τή βάσει.τοϋ Ευαγγελίου- 
ήθικοποίησιν τής κοινωνίας άδιαφόρως π ά -  
σης άλλης θρησκείας καί παντός τύπου. Αί. 
τοιαϋται δε έταιρείαι άνθοϋσι καίπροοδεύου- 
σιν έν ’Αμερική *αί Ά γγλί^· Έκεν 
μ'εν οί ευαγγελικοί, έδώ δε αί διάφοροι θρη- 
σκευτικαί έταιρείαι α ί πλημμυροϋσαιτην1 α 
χανή μητρόπολιν τής Μ. Βρεττανίας. ΧΧ· 
τυχών Κυριακήν τινα  έν Λονδίνφ. καί περι- 
πλανηθείς άνά τάς λαβυρινθώδεις δενδρο- 
στοιχίας τοϋ Ά ϋδ-Π άοκ (μεγάλου κήπου)· 
θά όμολογή, ότι ουδέποτε παρέστη είς π α - 
ραδοξώτερον θέαμα. Έ κεϊ έν ύπαιθρο» συν
έρχονται όλαι α ί τοιούτου είδους έταιρείαι. 
χάριν προσηλυτισμού τοϋ πλήθους, οπερ α -  
θρόον συρρέει, όπως άκούση τούς υπαιθρί
ους ιεροκήρυκας καί τά  διάφορα ¿¡ίσματα, 
άτινα  έν χορφ ψάλλουσι τά  μέλη τής ετα ι
ρείας. Τοιούτού είδους έταιρεία είνε περίπου- 
καί ό Σρατός τής Σωτηρίας, όστις άριθμεϊ 
πλεΐστα μέλη Ιν Λονδίνφ, πρό τίνος δέίδρύ- 
θη καί έν Παρισίοις.

Ό  Στρατός τής Σωτηρίας διοικεΐται- 
στρατιωτικώ ί, ίχων στρατηγούς καί λοχα
γούς καί λοχίας, βαθμούς άπονιμομένους καί 
είς τάς γυναίκας. Οί άνδρες Ιν τα ϊς συνα- 
θροισεσι φέρουτιν ερυθρά; στολάς, αί δέ γυ 
ναίκες μελαίνας καί μικρόν πίλον μέ έρυθράς: 
τα ινίας. Τήν Κυριακήν διασχίζουσι τήν πό· 
λ ιν , προπορευομένης μουσικής καί τών δ ια 
φόρων αύτών συμβόλων, απέρχονται δά 
είς τούς πεβιξ κήπους, ένθα τελείται η λει
τουργία ο’ονεί, έκφωνοϋνται λόγοι καί ψάλ*

—- e r  B r ïi-^ο· -χΰ“Ά ^

' Κ Η Φ ί Δ Π Τ Ο Ν

- I ;

λον.τάι ύμνοι είς τόν θεόν καί τόν μονογενή 
Αύτοΰ Τίόν. Καθ’ έκάστην δέ. Ισπέραν τά 
μέλη συνέρχονται είς ιδιαιτέρας αίθουσας,- 
είς διάφορα μέρη τής πόλεως· είς τάς συνα-' 
θροίσεις ταύτας δύναται πάς τ ις  νά παρευ- 
ρεθή, καταβάλλων 20  λεπτά. Έ ν Ά γγλ ί^  
παρεύρίσκεται πολύ; κόσμος, άκούων μετ’ 
εΰλαβείας τού; ρήτορας καί ακολουθών τούς 
•ύμνους. Ά λ λ ’ ένταϋθα δέν συμβαίνει τό 
αύτό. Τά μέλη τός έταιρεία; αποτελούνται 
καί έν Παρισίοις ώς έπί τό πλεϊστον έξ Ά γ 
γλω ν καί Αμερικανών, όλιγίστων δέ Γάλ
λω ν. Οί δέ καθ’ έκάστην εσπέραν έπισκε 
πτόμενοι τάς τέσσαρας αίθούσας τής έται- 
ρίας Παρισινοί.είνε περίεργοι, ζητοΰντες νά 
γελάσωσιν είς βάρος τών Salu tistes, ώς κα 
λούνται τά  μέλη τοϋ Στρατού.

Προχθές παρευρέθην είςτινα τών.συνεδρι
άσεων Γ(}ύτων έν τή κεντρική παρά τήν " θ '  
jr ep a r  αιθούση. Είς ίεροκήρυξ προσπαθεί νά 
πείση τό πλήθος, όπως άκολουθήση τά  δόγ 
ματα τοϋ Συλλόγου, όστις σκοπεί τήν σω
τηρίαν τών ψυχών. Οί ΙΙαρισινοί Ικρήγ- 
νυνται είς γ έλω τα ;' μάτην ot έρυθρόστολοι 
στρατιώται.προσπαθούσε νά έπιβάλωσι σι
γήν. ’

Τόν . ρήτορα διαδέχεται έτερος, θηλυκού 
γένους, διηγούμενος, πώς εΰρε τήν σωτη·. 
ρίαν του έν τοϊς δόγμασι-τής Σωτηρίας, 
Κατόπιν άκολουθοϋσιν οί ύμνοι' άπαντες. 
ψάλλουσιν « ’Ιδού ! ή τελευταία σάλπιγξ 
—  θά ήχήση μετ ’ ολίγον — ; Ό  Χριστός α 
κόμη επαναλαμβάνει— « Είσαι έτοιμος, ό
πως άπέλθης ;»  —  Διατρέχεις μέγαν κίν* 
δυνον — άλλά δέν άπώλετο τό πάν. Πρό 
τής ύπερτάτης στιγμής.^—"Ω t Ιλθε, ύπο· 
χώρησον, δυστυχή —  κλπ. Ά λ λ ’ ¿γέλω ς 
πλέον δέν κρατείται' ή ,κακοφωνία όμ&λο- 
γουμένως τών μελών ητο σπαρακτική. Είς 
αναιδής κύριος προξενεί τόσον θόρυβον, ώ 
στε .αναγκάζεται ή Αστυνομία νά τόν έκ8ι- 
ώςη μετά τινων άλλων τής αιθούσης. Ά λ λ ’ 
Ô κύριος αυτός διαμαρτύρεται καί όπως εξ- 
έλθη ζητεί τά  είκοσι του λεπτά , άτινα καί 
λαμβάνει ! Έπίοτευον αληθώς, ότι οί Γ άλ
λοι ήσαν μάλλον λεπτοί. Ό ταν  είσέρχηταϊ 
τ ις  είς συνάθροισιν τοιούτου είδους, έάν, δέν 
«ύχαριστήται, απέρχεται, άλλά δέν ' ένο-

-  .

Οί Αγγλοι εν τφ  πρός τούς άλλους σεβά- 
όμφ των είναι θαυμάσιοι. 'Ομολογώ, ότι 
αισθάνομαι συμπάθειαν τινα πρός .τούς αν
θρώπους τούτους, οιτινες ζητοΰσι τήν διά 
,ΐοΰ ευαγγελίου ηθικοποίησιν τής κοινωνίας. 
Τοϋτο ίσως αποτελεί την θρησάείάν τού μέλ
λοντος. Ό  Στρατός τής Σωτηρίας δέν'δι- 
δάσκει νέα δόγματα, έτομένως' δέν είναι 
θρησκεία. Είναι εταιρείαήθικοποιητική. Δ ύ -. 
νάταί τ ις  νά είνε μέλος αύτής, χωρίς νά 
•^αύη νά είνε ’Ορθόδοξος, Διαμαρτυρούμε- 
νος, Λατίνος. Ά λ λ ’ ό S a lu tis te -δέν Ιχει 
άνάγκην νά άνήκη είς τινα  θρησκείαν, όταν 
εννοή τό Εύαγγελιον κα ίπράττη  κ α τ ’ αυτό. 
Ιδού ή βάσις τοϋ σωματείου τούτου.

(ΐΐ*ρί«ιοι) Γ . Σ .'Φ ρλγκογδηϊ.

Τ6 θ ϊρ ρ ο ίϊν  t<i κ ό ίμ ω  e’ v i Ιπ'ιχ·'ν5υνο< ίρ ιτ ή .  Προ· 
«ιμώτιρον νά  8 ίν.ρήτ»ί τ ι ;  κ ίτο χ ο ς  λ έτρ β ; ή  flttppowc 
μεγάλου. Ό  δαρραλίος ο ΰ ΐίν α ·τ ΰ ρ ίο κ ίΐ π ο ιί  άρρωγδν 
η  όπίρβοκιοτάιν. Μάνον γυνα ΐχε;1 " τ ; ν ΐ ;  τόν άνευρη - 
μοδοι χ α ί τόν ά γυ χ ώ ο ι. Κ αί οΰόείς άλλο«.

Mme de üirardin.
■ΗΉ

Ο άνίιρ έχό ιτεϊτβ ι έπ ί τώ ν άγαδών γυνα ικώ ν δ ιότι 
δεν ή γ α π ^ Ί  ύτό  τώ ν ποντιρών- Καί χαλεΐ τ ο ΰ το .·. .  ι 
ΐαχϋν.

PaulBourget-
***■

Το άγαπάν εξ ό λ η ; καρδία ; β η μ α ίν ιι συγ^ωρείν Ικ 
τώ ν «ροτέρων τά πάντα ε ίς τό  άγαπώμενον «ρόοωαον.

& ίδιος
■***■

Π ροτιμώ  δυά τό^η μα ,ουμ βά ν μάλλον ή  άναμενόμενον 
κα ! ε ίτ ό χ η μ α , προοδοκώμενον μάλλον ή  γενόμενον.

M arie V aljére
-ΗΗ- ·

Οί Φιλάργυροι οόδέν πράττουοιν ίκτα κτον , οΟτε κα
λ ό ν  ούτε κακόν. Ε ίνε έη ίο η ; φειδωλοί τώ ν άρετών και 
τώ ν κακιώ ν δοον καί τού  άργυρίου τω ν.

ή  ιδ ία
-HH-

Οί άνθρωποι Ôèv Ιγιννιίθησαν δ ιά  τάς ή δ ο νά ; ά λλ ’ αί 
ήδονα ί δ ιά  τούς άνθρώπους,

Χ ρ ισ τ ίν α  τ ή ς  Σ ο υ η δ ία ς

■***■.
'Γ π ά ρ χ ο υ ιι δόο ειδώ ν τ ίμ ιο ι. Τ ίμ ιο ι Ίνεκα άρχ_ών καί 

τ ίμ ιο ι ίνεκα φόβου. Ά ί λ 1 ο ί τελευταίοι τόσον βαρίως 
φίρουσι τή ν  τ ιμ ιό τ η τά  τών,ώστε αιωνίως ό μ ιλ ό ϋ ΐι περ ί 

' αιλτής.
Μ·ς.

Γ Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ε Γ Χ  Ω Ρ I Α

; Βύφροσύνως ακαγγέλομίν ό τι ό βασιλεύς ύμών 
χα ίρει ήδη ακραν υγείαν, θίραπεμθεί; εντελώς 
χαί άναλαβών τά  υψηλά Αύτόΰ χαθήχοντα.— 
Ά π ό  τής Δεμτερας επανελήρθηααν ταχτιχώ ς αί 
συνεδριάσεις τής Βουλής, ε ις  άς παρίστατα ι. ήδη 
καί ό χ. Ηρωθυπουργύς αναρρώσας εκ τή ς ελα 
φρά ; αϋτου αδ ιαθεσίας.— 'Η Κυβέρνησις συνέ
π ε ια  τού-κα τά  τής Ε λλη ν ική ς γλώσσης ψ .ηφι- 
σθέίτος Βουλγαρικού νομοσχεδίου θ’ άποστείλη 
διακοίνώσιν ε ίς  τάς Δυνάμεις τάς θεσπισάσας 
τόν Οργανικόν νόμον τής Α να το λ ικ ή ς  Ρωμυ·. 
Χίας.—  ‘Ο Πανελλήνιο; γυμναστικός .σύλλογος 
άνεχήρυξε πρόεδρον αυτού επ ίτ ιμ ον .τόν Βασι- 
λόπαιδα Γεώργιον, όστις κα ί άπεδέ^θη ευχαρ ί
στως τήν εκλογήν.—  Μ ετά μεγάλης πομπής έκη- 
δεύθη ενταύθα , παρισταμένου τού ' ϊ ’ πουργικ'όδ 
Συμβουλίου εν σώ μ ατι κα ϊ αντιπροσώπων τού 
Βασιλέως καί τοϋ Διαδόχου, ό' έν Σμύρνη άπο- 
θανών άρχιεπίσκοπος τής Λ ατιν ική ς εκκλησίας 
’Α θηνών σεβ. Ιω ά ννη ς  Μαραγκός, ιεράρχης ενά
ρετος κα ί προσφιλής τή  Ε λλ η ν ικ ή  καθόσον και·, 
νω νία  πατήρ δέ αγαπητός τού ποιμνίου το υ .—  
Έ ν  τω  ά Ι-Ιαρνα σω Β  ήρξ««ντο ένδιαφίρουάάι ΐπ ι -  
στημονικαί δ ιαλέξεις,έγκαι νισθείσαι-ύπο τού κα- 
θηγητού τοϋ Πανεστημίου κ . Τ ιμ .. Άογυροπού- 
λου, όμιλήσαντος περί φωτός μετά  πειραμάτων 
εν μέσιρ απείρου χαί εκλεκτού πλήθους έπανη- 
λημμένως έπευ'φημήσαντος τά  δ ιαυγή  επ ιστη 
μονικά πορίσματα καί τό γλαφυρόν ΰφος τοϋ 
ρήτορος. ι

Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα έν μ έσφ  άπειρων 
συγχαρητηρίων τοϋ τύπου καί τή ς κοινωνίας 
έώρταζε τήν δεκαετηρίδα άπό τής έκδόσεώς της 
ή άδροτάτη καί προσφιλεσιάτη συνάδελφος «Νέα 
Έ φημερ ίς». ΙΧαράτάς απαραιτήτους άκάνθας τοϋ 
δημοσιογραφικού· σταδίου εύχόμεθα τή  διευθύν- 
σ ε ι αύτή ς ρόδα εύώ δη , όσον αί ευγένεϊς ίδέαι

Π

ας έκθύμως χαλλιεργεϊ κα ί υποστηρίζει· ό δέ λευ
κός γάρτης άς μεταμορφοϋται έν τοϊς γραφείοις 
της έπ ί μακρόν μέλλον, 3πως καί κατά τό π α 
ρελθόν, ε.ΐς πιστότατο» χάτοπτρον τής ’Α θηναϊ
κής κινήσεως κα ί ζωής κα ί προόδου ή μάλλον 
είς 5τ η : ν μ α Τ ί« ο · τ  χ α φ ε γ  τής πρωιευούσ.ης καί 
τώ ν ενδιαφερομένων δι’ αυτή ν, το ύ τ ισ -ι τοϋ 
'Ελληνισμού ολοκλήρου.

Ε2ΩΤΕΡΙ Κ Α
Μεθ’ ολας τάς παραστάσεις ' του έν Σοφίμ 

^Ελληνος π ,λ ιτ ικ ο ϋ  πράχτορος χαί τοϋ Μητρο
πολίτου Φ ιλιππουπόλεως τό κατά τής Ε λ λ η 
νικής γλώτσης νομοσχέδιο» εψηφίσθη ύπό τής 
Βουλγαρικής Βουλής. Κ ατάτό  νομοσχέδιο» τοϋτο 
είς πάντα  τά  σχολεία τής ήγεμονείας θά εινε 
υποχρεωτική ή έν Βουλγαρική γλώσση διδασκα
λ ία .— Ό  Βασιλεύς κα ί ή βασίλισσα τή ς Δα
ν ία ;, οί σεπτοί γονεϊς τοϋ ύμετερου βασιλέως 
προσδληθέντες έξ ίμφλουέντσας,εϋρίσκονται ήδη 
έν άναρρώσει.—  Νέα υπουργική κρίσις έγένετο 
έν Ρουμανία, τής Βουλής έχδηλωϊάσης έλλει·ψιν 
εμπιστοσύνης πρός τόν νέον πρωθυπουργόν κ. 
Κ'αταρτζήν. Ό  Βασιλεύς παρεμδάς διέλυσε τάς 
δύο Βουλά;.

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ά ργομένων τώ ν  συνεδρίάσεώνιτής ενταύθα, 
Γερμανιχήςίρχαιολ.σ/ολήι,όδιευθυντής χ .Δ α ΐρπ- 
φελδ άνέφερεν ότι ή έλπ ίς.· ήν πρό δεκαπέντε 
ήμερων έξέφρασε περί δσον ενεστι ταχείας εναρ- 

. ξέως ανασκαφώ» έν τή  έρχαίμ ’Αθηναϊκή άγο·· 
ρά, πραγματοϋται εν τ ιν ι μέτριρ μ ετ ' οΰ πολύ, 
τής 'Ε λληνικής Κυβερνήσει»; παρα/ωρησάσης 
τή ν άδε.ιαν εις τήν Γερμανικήν σχολήν πρός 
άνασκμφάς εν τή  θέσει τής Βασιλείου στ,οας. 
Μετά τα ϋ τα  δια μακρών ώμίλησε περί τών 
πολυαρίθμων έν τή  ’Ακροπόλει άνευρεθεντων 
αρχαϊκών αγαλμάτων γυνα ικείας μορφής ό ύφη- 

•γητής τής αρχαιολογίας κ. Σοφούλης. ’Αφο3 
πρώτον ε ίπ ε  τ ι»α  περί τής σημασία; τής παρ^α- 
στάσεως τώ ν  αγαλμάτων τούτων, ώρισεν ε ιτα  
τήν σ/έσιν α ύτώ ν πρός τάρχαιότίατα έν ’Α ττική  
μνημεία καί ιδ ίω ς πρός τό αρχαϊκόν άγαλμα τής 
'Αθήνας τοϋ τεχνίτου Ένδοίου. Έ ξετά ζω ν δε 
τά  είρημενα μνημεία αύτά  καθ’ έαυτά , διέκρινεν 
α ύτά  είς τρεις τά ξε ις . Τά αγάλματα  τώ ν τύπω ν 
τούτων τά  άποτελοϋντα τήν σπουδαιοτέραν. τά -  
ξ ιν  θεωρεί έργα τού εργαστηρίου χοϋ περίφημου, 
Άντήνορος καί τώ ν  περί αύτόν.—  Ε νώ π ιο ν  τής 
έν Παρισίοις ακαδημίας, τώ ν  ’Επιγραφών καί 
τή ς Φιλολογίας ό χ. Χωβέτ άνέγνω υπόμνημα 
περί τού τύμβου τοϋ Μαραθώνας. Ό  χ· Χωβετ 
παρεδέχθη ότι ό τύμβος ούτος ήτσ .πpoωj5ισμέ- 
νος ε ίς  νεκροταφείο», άποχρούσας τήν ετεραν- 
γνώμην οτι ό τάφος ανήκει ε ίς  προϊστορικήν 
έπ··χήν. φέρων χαρακτήρα αναμνηστικό», Έ π ί- ,  
σης υπ^φτήριξεν ό τι ό τύμβος δέν είνε προγενέ 
στερος τού 490 έτους ουδέ μεταγενέστερος τών 
τελευτα ίων έτώ ν τοδ &ου α ίώ νο ς 'π . X.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
" Ο  κ· Παύλος Ίωάννου ό νέος πρύτανις τοϋ 

Έ θν. Π ανεπιστημίου; αναλαμβάνω» τήν πρυτα
νείαν κατά τήν έπ ισήμως τελεσθείσαν τή  παρελ- 
θούση Κυριακή έγκαθίδρυσιν τώ ν  Π ανεπιστημι
ακών αρχών εξεφώνησε σπουοαιότατον λόγον 
«[Ιερί τ ή ;  κατ' αναφορά» πρός τήν '^Ανατομίαν . 
αρχαίας Ε λλην ική ς πλαστικής τοϋ ανθρωπίνου 
σ ώ μ ατο ς.»— Ό  διαχεκριμίνος γάλλος κριτικός 
καίσυγγραφεύς ’ Αλβέρτος Βόλφ άπεβίωσε.ν.—  
Έ ν  Λονδίνω συνεστήθη ετα ιρεία  τιτλοφορούμενη 
¡(Α γγλ ικ ή  Ε τα ιρ ε ία  τοϋ Γ κ α ίτ ε ί , σκοπούσα νά 
προαγάγη τήν σπουδήν τώ ν έργων τοδ Γχαίτε 
διά συζητήσεων, μεταφράσεων καί συλλαλητη
ρ ίων. ’Α λλα καίτο ι ή έταιρεία αϋτη  έχει τόν 
Γκαϊτε ώ ς κύριον αντικείμενό» ( της, ή προσοχή 
τώ » μελών θά στρέφηται χα ί ε ίς άλλους γερμα- 
νούς φιλολόγους, καλλιτέχνας ή επιστήμονας-

Κ Α Λ Λ  Ι Τ Ε Χ Ν Ι  Α

Ή  Βιαπρέπουσα έν τ<3 μουσιχώ ήμώ ν χόσμω 
χαλλιτέχνις τοϋ χλειδοχυμβάλου χαί λογία 
δέσποινα Ά θηνά  Σερεμέτη παρασκευάζει έκτα 
κτον διά τήν πρωτεύουσαν μουσικήν εορτήν, δο-



u  υ  α  ν  w n  λ

θησομένην έν τφ  αιθούση τοδ «Πβρνασοΰ» τήν 
προσεχή Δευτέραν. Δυσχολώ τατα έργα μεγάλων

(ουσιχοδιδασχάλων θά έπιδείξωσι ?ιπλο3ν χ ά λ- 
0«  ύπδ τήν χαλλίτεχνον αΰτής έκτέλεσιν, τό  Si 

κοινόν τώ ν έχλεχτώ ν.θ’ άνέλβη et; τάς ΰψηλο- 
τ ί ρ χ  σφαίρας τής τέχνης άχολουθουν τού'ς ήχους 
τοδ κλειδοχυμβάλου τη ς . Π ρ Ις  S i ή «ε φ η μ ι- 
σμένη κιθάρα του γηραιοί! συνθέτου χαί μ ο ύ σ ι· 
χοδιδασχάλου χ. Β ύντα  χαί ή γλυκεία φωνή τής 
χ .  Δουχεν τοδ Μελοδράματος, θά συντελέσωσιν 
•όπως άποβή χοιχιλοτέρα ή  χα λλιτεχνική  έσπε- 
ρίς τής Δευτέρας.

ανδριάς^εΐνι μεγαλύτερος φυσιχοδ μεγέθους. Τ ά  μάρ- 
μ«ρον etyj ex Καρράρας, διά τ<>3 oxotlivoÜ χαί ύπο· 
χοάνου χρώματός tow άποβίδον μελαγχολικήν χροιάν 
εις τήν παράστασιν. Ό  άνδριάς εγείρει ιϊς τόν παρ«· 
τηρουντα όνειροπόλους σκέψεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α — Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Α — Π Ο ΙΚ ΙΛ Α

Κατά ΐάς βυζαντινά; εφημερίδας άλιεΤς κολοσ«ι«έ*ν 
a) ηθώς ήγρευσαν έν τώ Δουνάδει μάραιναν {¡τις xal ε- 
πωλήθη έν τή άγορ£ Γαλαζίον ώς Ιξής : Τ ό  χρέας «ύ · 
ι %  χιλιάγρ. 296 pp. 266 τό γαδιάριον χ ιλ . 80 φρ. 
1440, ή χεφαλή χιλ. 87 φρ. 43, ή κόλλα χιλ. 5 φρ. 
800 Τό ' 3λον μετά των ίντέρων ήν χιλ. 473 «ξίας 
φρ. 1949.

Πεντακόσιοι περίπου έχθέται εχ τοϋ γυναικείου φύ
λου παρουσιάσθησαν εις τήν τευλευιαίαν καλλιτεχνικήν 
ίχθεσιν των Παρισίων. ¿ξ &ν  190 ήσαν τής γλυπτικής, 
165 τής ζωγραφικής, 77 τών σχεδιασμάτων καί 52 τής 
χαλκογραφίας.

Ό  IV τφ «Ά χ ιλ λ ε ίω » τή» Ιν  Κερχύρφ άναχτόρω 
τής αΰΐοχρατείρας τής Αυστρίας, στηθείς άνδριάς τοδ 
Γερμανού ποιητοϋ Χάίνε, περιγράφεται ίιπό καλλιτέ
χνου ώς £ξής : Ή  αδτοκράτειρα άπήτησε παρά τοϋ έν 
Ρώμη έργασθέντος Δανοδ γλύπτου Χανσελρίη Πιστήν 
δμοιοτητα τού προσώπου. Δια τοϋ το ό μαρμάρινος 
ποιητής ούδίν ίχνος παρουσιάζει τοϋ ιδεώδους εκείνου 
τής νεανιχής αύτοδ ήλιχίας, διάτό όποιον ό Χάϊνε ώ- 
νομάσθη Γερμανός Α π ό λλω ν. Τοόναντίον 0 άνδριάς 
χάμνει τήν έντύπωοιν τοϋ άπολέσαντος τήν όρασιν άν- 
θρώπου, δστις αδιαφορεί πλέον περί τοϋ ϊξωτιριχοδ κό
σμου. Πλατύ μάλλινον ένδυμα περιβάλλει αυτόν, σάλιον 
ε’ξαπλοϋται επί τών γονάτων του, ή χιφαλή κλίνει βα· 
θέως μέ τους οφθαλμούς σχεδόν χεκλειαμένους. Ό  Χάί- 
νε έπαίεν εξ ακινησίας τοϋ Ινάς βλεφάρου χαί διά τούτο 
& γλύπτης, δστις δίν ήθελε νά παραστήση τον ένα μό
νον οφθαλμόν κεχλε-σμένον, έκλεισε χαί τους' δύο, διά 
νά μείνη πιστός εις τήν αληθινήν εικόνα' τοϋ .ποιητοϋ, 
δστις τόν ένα οφθαλμόν Ιχράτει ήμίχλειστον. Ή  δεξιά 
εινε προτεταμένη επί τοϋ γόνατος, κρατούσα τήν γρα
φίδα, ή δί αριστερά φέρει λεύκωμα, Ιφ’ ου ά/αγινώ· 
σχεται ή άρχή άσματος αύτοϋ έχ τών γνωστοτάτων. Ό

Τρελλός τις νομίζει ότι εινε πελαργός χαί_|κτισεν εις
"ίται 
βα-

τά δώματα αύτοϋ παμμιγέθη φωλιάν, έν ή διαιταται 
χαθ’δλην τήν ήμέραν.Ό δέ τρελλός ουτος εινι.-,.ό
σιλεύς της Βαυαρίας Ό θω ν.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φ .  Φ .  Β ε ρ δ ι ά ν σ κ α ν .  Ή  λ α ίδ η  Μ ο ρ γ χ ά ν  Ι γ ρ α -  

φ ιν  δ τ ι  « έ ν  π ά σ η  έ π ο γ ή  χ α ί  π ά σ η  χώρφ ο ι  π ο ι η τ α ί  υ

π ή ρ ξ α ν  π α ρ ά σ ιτ ο ι  τ ϋ ν  α υ λ ώ ν · .  Έ ξ ή ρ ε σ ε  δ έ  μ ό ν ο ν  " Α γ 

γ λ ο υ ς  τ ιν α ς  -π ο ιη τ ά ς  δ ιό τ ι  δ έ ν  υ π ή ρ χ ε  τ ό τ ε  Ε λ λ η ν ι κ ή  

αδλή. —  Ρ  C· Ν ά ξ ο ν .  ’ Α κ α τ ά λ λ η λ ο ν .  Π . Μ . " A Ρ ■ 
γ  ο ς .  Σ  τε φ. Β . , ’ Α ν δ ρ ί τ σ α ι ν α ν ,  Μ  ι  χ  . λ : 
λ . Π α ρ ι σ ί ο υ ς .  ' Ι ε ρ ά  Μ ο ν ή ,  Λ ο υ τ ρ ά -  Έ λ ή -  

φ ίη σ α ν .  Ε ϋ χ α ρ ι σ τ ο δ μ ε ν .  ’ Α π ο δ ε  ί ξ - ε ί ς  

σ τ έ λ λ ο ν τ α ι .  —  Φ ί λ ω  ’ E x . . . .  Τ ή ν  ί λ ή θ ε ι α ν ;

Μή Ιπιμένετε. Ό  Ραχίνας άπέθανεν έκ θλίψεως διότι 
Λουδοβίκος 6 (λ ' τόν έστέρησε τής γεναίας ίνοί- 
ας του μόλις έτόλμησε νά τώ είπη μίαν άλήθειαν. 
Καί δέν έπιθυμοδμεν τοιοϋτΟν θάνατον. Α  . Ρ . Π ά 
τ ρ α ς .  ’Αβόδειξις έδόθη κομιστή έπιστολής σας. Λ υ - 
πούμεθα διά τήν δυσαρέσκειαν, αλλά ώς θά ¿μάθατε 
ήδη, δέν πταίομεν ήμεΤς· —  Κ .Β .Α , Ρ ό δ ο ν .  Μ.  I. 5.  
Π . Β χ α ί Γ .  Π . Σ ί ο ν .  Ά ρ .  Τ ζ . χ α Ι Μ ·  Κ ε -  
ρ α σ ο ΰ ν τ α ,  Ν .  Σ π ·  ’ Α λ ά τ σ α τ α ,  λ η μ .  
Α. ,  Π.  Φ. ,  X.  Ν.  Α.  Σ α ρ ά ν τ α  Έ χ χ λ η σ ι α ί ς ,  
β ·  Ν .  Μ α σ σ α λ  ί α ν, Κωνστ, Μ, χαί Μιχ.Δ. Κ)π ο- 
λ  ι ν. ’Ανενεώθησαν εδχαριστοδμεν.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Έξεδόήησαν
Λ ο υ κ ής  Αάρας, ύπδ Δ .  Β ιχέλα , Ιχδοσις Δ '  

μετά  εικονογραφιών ύπύ β»ο8. Ρ ά λλη . ’ Εκδότης 

Γ .  Κασδόνης.

’Α γ γ έ λ λ ο ν τ α ι
"ισ το ρ ία  το ϋ  . 19' « Ιώ ν ο ς , ΰπό Παύλου Καρο- 

λίδου εκδιδομίνη μβτ’ εικόνων ΰπδ Γ .  Κασδόνη.

Τ ο υ  συγγράμματος τούτου, περί τής άξίας τοίέ 
όποιου έγγυδται ού μόνον τό  όνομα τοδ SetvoCf 
περί τάς ίστορικάς μελετάς συγγραφέως χ . Π . Κ α -  
ρολίδου αλλά χα ί αυτή ή προεχδοθεΐσα ηδη έ μ - 
€ριθεστάτη Ε ι σ α γ ω γ ή  του συνιστώμεν τοΓς 
ήμετέροις άναγνώσταις τή ν  άπόκτησιν.

Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Α Ι  Β Ι ΒΛ Ι ΩΝ
A i  άγγ*λ£α6 ό π ’ -ά ρ ιθ . 3 0 ,  3 3 ,  ^ 4 ,  3 3 ,  3 » ,  4 0 ,  4 1 ,  4 *  ¿χτβλββΘβίβαθ άκυρ ο ΰντα β .

4 3  Λίδω Η σ ιό δ ο υ  "Α π α ντα  τόμος Ζωγρ Βιβλ y  
άντί Λ α τ ιν ιχ ο ΰ  Λ εξίχ ο ϋ  Τσαχαλώτου.

4 4  Δίδω τό S to r ia  C o n l e in p o r a f t e e  1815 
— 1870 4*ό G . W etber Ίταλιστί 1878 άντί τής δι- 
τόμου * Ε κ κ λη σ ια σ τικ ή ς  'Ιστορίας τσύ Διομήδους.

4 S  Δίδω τήν Μ νησ τήν τώ ν ‘Ε κ α το μ υ ρ ίω ν  άντί 
ένός τόμου Ε φ ημ ερ ίδ α ς τώ ν Κ υ ρ ιώ ν, έστω έλλει- 
πούς κατά 1— 2 φύλλα.

6 2  Δίδω !ν σώμα Χρ υσ α λλίδ ο ς  δεδεμένον et; 4 
τόμους άντί δρ. 40,

. 4 5  Δίδω τήν Μ νηστήν τώ ν Ε κ α τ ο μ υ ρ ίω ν  άντί 
τής ΗρωΙδος τ ή ς Έ λ λ .Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  τού Σένου.

4 9  Δίδω τό Γερ μ α νο -ελλη νιχό ν  λε ξ ικ ό ν  Smith 
άντί τής Μ ο νο μ α χ η τίκ ή ς  τοϋ Χρυσοχοίδον.

, 5 3  Δίδω Λ ό γ ιο ν  'Ε ρ μ ή ν  (τρίτομον) Κόντου άντί 
τών Π ρ α κ τικ ώ ν τοΟ  Συνεδρίου τώ ν Συ λλό γω ν.

4 6  Δίδω τόν Ά ρ ιο το φ ά νη ν  (ίκδ Ν. Δούκα) τρίτο
μον άντί τής Είκοσιπενταετηρίδος το ϋ  Ή λ ο λ ο γ . 
Σ υ λλ ό γ ο υ  τή ς  Κω νσταντινουπόλεω ς

5 0  Δίδω τά Β υ ζα ντινά  ά νά κ τορα  τοδ. Πασπάτη 
άντί τής διτόμου ’Ε κ κ λη σ ια σ τικ ή ς  ιστορία ς τοϋ 
Διομήδους.

5 4  Δίδω ΔημοσΘ Ινους περί Στεφάνου μέ ση
μειώσεις Γαβριήλ Σοφοκλέου; άντί Ά θ λ ιω ν  Ο ύ γγώ .

5 5  Δίδω τό Π α νό ρα μ α  τού Σούτσου άντί τής ' ί 
στορίας τή ς  Ν α υπ λια πής Έπα να στ& σεω ς. !

4 7  Δίδω τούς Λ ό γο υ ς Κ.Καραπάνου άντί τών 9ρ η - 
σκευτικώ ν μ ελετώ ν τού Σχαλτσούνη.

5 1  Δίδω τήυ Κοσμοσοφ ίαν τού Καίρη άδετον άντί 
τών Φ ω κικώ ν ταΛ'Κρέμου.

5 6  Δίδω δικ έκαστον τόμον τών ‘ Ισ τορικώ ν Α π ο 
μ νη μ ο νευ μ ά τω ν το ϋ  Σ π ηλιά δ ο υ  άνά δύο τόμους 
τών Π α ρ α λλή λω ν τού Γούδα (Ε. S T, Ζ, Η)

T M M O J *  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
12AU0V Γ- ΙΙΕΣΗλΖΟΓ&Ον

tv  'Αλεξάνδρειά χ α ί Καΐρω

Άναδέχεται τήν έκτίλεσιν πάσηςχρη- 
ματιστικής καί έμποροτραπιζιτικής έπι- 
χειρήσεως Οπό συμφερωτάτους όρους. —  
Προεξοφλεί καί εισπράττει έπιταγάς καί 
τοκομερίδια Ιπιτοπίως, έν τψ έσωτερικψ 
καί τή άλλοδαπή. —  Εκδίδει έπιταγάς χαί 
συναλλάγματα μ ικ ρ ώ ν  καί μ ε γ  άλω  ν 
ποσών διά τό έσωτεριχόν τής Λίγύπτου, 
διά τήν Ευρώπην, Τουρκίαν καί Ελλάδα. 
—  Έχτελεΐ πάσαν παραγγελίαν ¿«1 έλλη- 
νιχών χρεωγράφων, χάμνει πρΟκαταβο- 
λά'ς έπ’ αύχών, καί πωλεί λαχεώφόρους 
όμολογίας τής Έθνιχής Τραπέζηςτή; 'Ε λ 
λάδος μέ μηνιαίας δόσεις καί Ιπ’ έτησίψ 
τόχιρ 6— 8 ο)ο — Κάμνει προκαταβολάς 
έπί βαμβαχίωνκαί άλλων έμπορευμάτων,' 
καί άναδέχεται τήν άγορα-πωλησίαν αδ· 
τών Ιπιτοπίως χαί έν Άγγλίφ.

I/4RGIS DË L4 PRESSE
-Voulez-vous être informé avec exa

ctitude et rapidité de tout cfe qui s’im
prime dans les Journaux et Revues 
français e t étrangers sur un s u j e t  un 
f a i t ,  ou une p e r s o n n a l i t é  quelcon
que?—Adressez-vous, 157, rue Mont
m artre ,,à  l 'A rg u s  d e  la  p re s s e , 
A. CHERIE, Directeur ; P aris .—Dé
duis 10 ans, l ’ A rg u s , a  fournit à 
ses abonnés p l u s  d e  d e u x  m i l l i o n s  
d’extraits de joum  aux sur n’importe 
quel sujet.
eescecssssssgsssss

. Τό νέον πλήρες χομψοτάτων είδών

ΠΜΟΠαίΕΙΜΓ «Ο ΑΕΤΟΣ»
ΕΜΜΑΝΟΓΗΛ ΡΑΦΤΟΠΟΓΑΟΓ 

(Όδό^ Σταδίου)
Συνιστάται τοΤς πάσι ώς μοναδικόν διά 

τήν κομψότητα, στερεότητα, εδθηνίαν.

C S O S S S S O S S S S S S Ü S S S

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Καθηγητής ίχων διαθεσίμους ώρας 

τινάς, άναλαμβάνει τήν διδασκαλίαν τής 
’Αγγλικής έν βραχεί διαστήματι καί μέ 
συγκαταβατικά σχετιχώς δίδαχτρα. Η « -Ε - 
βδομάς» συνισεψ αύτόν δια τήν καλήν 
καί πρακτικήν αύτοϋ μέθοδον.

Δίεόθυνσις "Οδός Π ινα κω τώ ν 3»

R E V U E
P O L I T I Q U E  E T  L I T T E R A I R E

REVUE B LEU E
Paraissant le Samedi

S ix  m ois 2 0 .f r .  U n  a n  3 5

P a r i s

111 . B d . S 1 G erm ain 111 .

ΒΙΒΛΙΟΔΒΤΕΙΟΝ APNIOTOT 
Όδός Σοφοκλέους.

Έ χ  τοδ  Τυπογραφείου ΠΑΡΑΣΚΒΤΑ ΑΒΟΝΒ


