
ΑΤΤΙΚΗ ΙΡΙΣ
Ε Τ Ο Σ  Α ' .  Ά θ η ν α ι ,  τη  1 Σεπτεμβρίου 185Μ . Α Ρ ΙΘ .  1Η.* W ν ·

Τ Ο  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο  Τ Ο Υ  Β Υ Ρ Ω Ν Ο Σ

Τώ ά γ α π η τώ  φ ίλω  κ . ΙΙότρω  Δ . Μ ανοικΙάκι;ι.

Εμπρός μου δ χαθένας το μέτωπο άς γνρΐ)

Κ ι'α ς  μ ε ίν η  για Λίγο το στόμα χΛειστό.

Μια Λ ύ 'η  π ν μέσα τα στήθη f/ov φ θείρει,

"Ε ν  όνειρο θέΛω σε σac  r a  το π ϋ

Ή *απYtνσις μέσα ς τa ?ς φΛέβαις μου τρέχει 

Κι απέραντη θέρμη το σωμα γρ-,ιχεΐ 

Ή Λύρα μην φΛόγαις αδιάκοπα βρέχ ει 

Που τώρα φοβούμαι μ η  χάψω τη γη.

’Επάψανε >\ ίίρα ις, έσβύστηκε ό χρόνοC,

Μονάχος εζονσε ’ ς Γη γη 6 ποιητής- 

'Αντίκρυ άφ' το ηΛιο βρισκόμουνα μόνος 

Κ' αντίκρυ αφ' το χάος εστέκατ' ίσεΐς.

Με μ ά τ ι ά νοιμμ ένα . βουβοί, νεκρωμένοι.

Με δ ιάπ ία το  στόμα με χ έ ρ ι' ανοιχτά  

βρισκόσαστε οΛοι ς τη γη ξαπΛωμένοι 

Κ' εμπρός μου θωροΰσα σωρούς ra  χορμιά

Μά μόΛις σΐίς είδα γυρμένους ’ς το χωμα 

Έσβύσθη το μίσος ποΐί χΛειΆ ‘ς την καρδιά.

’Ε σ ε ΐ?  μοϋ to ρΤχτε ‘ς το δύστυχο σωμα 

Μαζι μ ε  φαρμάχι και Λόγια πικρά

Ή αγάπη ’ς ·ά στήθη βα ίΛευε μόνη 

Σα χρΐνος που πάνω σε τάφους ά νθε ΐ 

θωροιίσες τον ηΛιο το φ&ς τον ν' άπΛόνη 

Κ ’ εμένα νά στ έχω μ ' άγκάΛη ανοιχτή

Ά ρχίναε το χόρτο ς τους κάμπους ν ’ άνθιση,

Το (>ο<5ο ra χύνη περίσσια ευωδιά 

Και μέσα σε τούτη την άπειρη χ τ ίσ ι 

Γροιχηΰσες νιι πάΛΛη μ ια  μόνη χαρδιά.

Σ ε τούτη τη σφαίρα χάνεις δεν εζονσε 

Γ ια τι ν' αγαπήσω ζητούσα χ' εγώ,

Κ’ ίνω  που ή ψ υχή μου τη  γη <5« μισούσε, .

Τον άνθρωπο εμπρός μου θωρονσα νεχρό.

Αισθάνθη ή ψ υ χ ή  μου άνάγχη νά χ Ιάψ>)

Κ' εστράφηχα τότε ’ς τον ηΛιο ώς τρε ΙΛός.

Το φ&ς μου άς κατέβη τον χόσμο νά κάψΐ)

Που βρίσκομαι μονος 'ς τη γη ζωντανός.

Έπηρα ΐή  Λύρα μ ε  τρ’’μο ’cro χέρ ι,

Την ίρριζα χάμου 'ςτο χωμα μ '  ορμή,

Λ/<! κείνη την  <3ρα έσείσθη εν αστέρι 

Κ' "ξύπνησα υΛος γεμάτος οργή.

Σε τούτη τή σφαίρα δε ζω άπ'Λπισμένος ;

Σε τούτο τον κόσμο δε ζϋ μονάχος ; 

θνητέ, * « ’ άν δε μένης  'ςτ'η )·ή νεκρωμένος 

Γ ια  μένα  σ» πάντα δεν είσαι νεκρός ;

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  ΜΑ ΡΤ Ζ ΠΚ Η Σ

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ

Τ η  2β  Λ ν γ ο τ 'ο το ι· .

Έ νω  ό κόσμος μόλις χθες άκόμη μ ετ ’ αορίστου δέους 
ηκουεν, ώς μεμακρυσμένους μηκυθμους προμηνυομε'νης 
διεθνούς πολίτικης καταιγίδος, των Άγγλων πολιτικών 
τούς βαρείς λόγους καί τάς άπειλάς, ότι ηγγικεν ή ώρα 
των θυσιών τοϋ βρεττανικοΰ λαοϋ καί της δοκιμασίας 
της άντο^ης του, αίφνης άπροσδοκήτως ένεσκυψεν ή πρό- 
τασις του κραταιοΰ μονάρχου του Βορρά.

Έ μεινεν  έκθαμβος κ α τ ’ άρχάς ή Άνθρωποτης προ τοϋ 
άπροσδοκήτου. Έκίνησαν όμως αμέσως οι π’λειστοι <>υσ- 
ττίστως την κεφαλήν. Καί ή γνώμη αυτών φαίνεται η 
Ιπικρατήσασα. Αισθάνεται τώρα βαρύτερον πιεζόμενα τά

Μ Ε Γ  Α Λ Ο Φ Υ Ϊ Α Ι Σ



των άξιωματικών του, καί της συμπεριφοράς των' κατά 
πρώτον λόγον, δτί ό στρατιώτης οφείλει νά σέβεται τόν... 
εαυτόν του ; θ ά  έπετίθετο, η τουλάχιστον θά έξελαμ- 
βάνετο τόσον επικίνδυνος ό δεκανεύς, άν δεν εφερεν έκτος 
της υπηρεσίας τό ξίφος ; Θά διέπραττε φόνον ό κ. Λυα- 
πρίτης αν δεν ώπλοφόρει ; Θά ώπλοφόρει άν έγνώριζεν 
ότι γίνεται σωματική .ερευνά εις τά απόκεντρα τής πό- 
λεως μέρη καί εις προκεχωρημένην ώραν, πας δέ συλλαμ- 
βανόμενος όπλοφορών τιμωρείται μέ κάποιαν αυστηρό
τητα, έστω και άν εινε βουλευτής και συνταγματάρχης : 

Ec  άλλου παλιν —  διότι οφείλομεν νά έξετάσωυιεν 
καί τήν αντίθετον δψιν τών πραγμάτων — εΓνε δίκαιον 
νά Ιμποδίζωμεν τήν όπλοφορίαν εις κάθε φιλήσυχον άν
θρωπον, καί κάμνει φρόνιμα αΰτός νά μήν όπλοφορή, 
ϊφ ’ όσον συμβαίνουν ανδραγαθήματα ώς τό του Μαγούλα; 
Θά ήνδραγάθη τότε ό Μαγούλας, άν εν από τά τρία θύ- 

to ’j  εν 7Γ6ρι<ττρο(ρον ώς ό <7υνταγι/,χτάο^τ,ς *
Καί αι ερωτήσεις δύνανται έπι πολύ ακόμη νά έξακολου- 
θήσωσιν.

Βλεπετεόμως ότι ύποπίπτομεν εις κάποιαν άντίφασιν.
Ά λ λ α  θά ύπεπίπτωμεν εις αυτήν άν δεν υπήρχε τό 

πρωτότυπον Ρωμέϊκο ;
Λ . Φ ρ .
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στήθη του ό κόσμος, ώς ύπό εφιάλτου, εκ τής είοηνικής 
καί ακίνδυνου καί άγνης τήν μορφήν προτάσεως.' ’Αντί 
νά καθησυχάσουν οί φόβοι, επί μάλλον καί μάλλον έπε- 
τάθησαν. Και υπο τόν ειρηνικόν κλάδον τής ελαίας όλοι 
διακρίνουσι κρυπτόμενον τό γυ^μνόν έγχειρίδιον. Τό φά
σμα τ#ού Εύρωπαϊκου πολε'μου με'γα καί φρικαλε'ον καί 
σκοτεινόν τό κρατεί απειλητικόν εις τάς /είράς του. Καί 
υπό έκάστην αισθηματικήν καί άβράν φράσιν του διπλω
ματικού εγγράφου κρύπτονται έκατόμβαι θυμάτων καί 
ποταμοί αιμάτων και βάραθρα απύθμενα συμφοράς καί 
έρημώσεως. Ή πρώτη άπάντησις εις αύτό έδόθη Λ,δη διά 
του βομβαρδισμού ύπό τών ’Άγγλων του Ηρακλείου.

Γπάρχουσι καί οί φρονοϋντες τά εναντία καί ένθουσιαζό- 
μενοι με τόν Τσάρον καί τήν εΰγενη πρωτοβουλίαν του. Οί 
άνθρωποι κάμνουν... πολύ καλά.

Ες άλλου όμως εν άλλο γεγονός, επίσης άπρόοπτον 
και αυτό, επηλθε, τό οποίον υποθετομεν ότι οχι ολίγον 
θε'λει έπιδράσει επί τής τύχης του πρώτου. Μολονότι έκ 
πρώτης όψεως φαίνονται όλως άσχετα μεταξύ των. ΕΤνε 
ή νίκη τού Ζολά. Μ νικη δηλαδή τού Δικαίου καί ή σω
τήρια ίσως τής Γαλλίας. Δ ιότι ή ύπόθεσις Δρεύφούς κατ’ 
άλήθειαν δεν είνε καί αυτή παρά άφορμή έκτυλίξεως πολύ 
πλέον, μεγάλων γεγονότων, καί ό Ζολά εν άπλοϋν όργα- 
νον άλλης πολύ γενικωτε'ρας πάλής. Πόσα εινε τά ενδε
χόμενα νά συμβοϋν μετά τάς αποκαλύψεις ταύτας! Καί 
ή Δημοκρατία καί ή τραγελαφική συμμαχία της μέ τήν 
ίσχυράν Μοναρχίαν ύφίστανται κλονισμόν. Καί ή φιλει
ρηνική προτασις του Ισαρου επομεν<·>ς, τό προανάκρου
σμα τούτο του πολεμικού παιάνος, δέν είνε πιθανόν νά 
ύποστή κάποιαν έπίδρασιν ;

Ά λ λ ’ ας άφήσωμεν τά ξένα —  καίτοι είνε τόσον παγ
κόσμια ταύτα, ένδιαφέρουν έπισης τόσον πάντα άνθρω
πον, έπιδρώσιν άμέσως ή έμμε'σως τόσον επί τής τύχης 
παντός κράτους, όταν μάλιστα τύχη νά είνε μικρόν, ώς 
τό ιδικόν μας, ώστε νά μή άμαρτάνωμεν καί ήμείς περι- 
λαμβάνοντες αύτά εις τήν Α θηναϊκή}· μας έπιθεώρησιν, 
— καί άς έλθωμεν εις τά καθαρώς ίδικά μας.

Ένας συνταγματάρχης, διακεκριμένος μάλιστα ώς 
λέγουν, καί βουλευτής, εν πολιτική ενδυμασία φονεύει μέ 
τό περίστροφόν του άμυνόμενος — n. b. χωρίς νά κιν- 
δυνεύη ή ζωή του ή άλλο τ ι ,  —  έ'να μεθυσμένον καί παρα- 
παίοντα δεκανέα έπιτεθέντα άσυναισθήτως κατ’ αυτού. 
Λι περιστάσεις τού φόνου καί ή κοινωνική τάξις τού φο- 
νε'ως καί φονευθε^τος προεκάλεσαν ζωηρότατα τό ένδια- 
φε'ρον τής κοινωνίας μας καί ό φόνος αυτός έγινε τό ζή
τημα τής ήμέρας.

Δεν υπάρχει, βεβαιωθήτε, πλε'ον ενοχλητικόν πράγμα 
παρά νά πραγματεύεται κανείς τά ζητήματα τής ήμέρας. 
τελευταίος, άφοΰ εξαντληθούν.Διότι έξηντλήθη πειά, έξο- 
νυχίσθη, έμασήθη καί άνεμασήθη τό ζήτημα. Είνε τόσαι 
πολλαί αί εφημερίδες εις τόν τόπον μας, καί τόσον άσύμ- 
φωνοι μεταξύ των ! Καί εννοούν καθεμιά νά έχη μίαν 
τουλάχιστον ιδικην της γνώμην, διαοορετικήν τών άλ
λων εις κάθε ζήτημα. ’Επειδή δε ό άριθμός τών γνω- 
μών εχει φυσικά εν όριον εξαντλούνται δ'λαι. ΙΙροτιμοΰν 
όμως νά μή έχουν ούδεμίαν γνώμην καμμιά φορά παοά 
νά εύρεθούν έν ελλείψει άλλης σύμφωνοι μέ τάς άντιζή- 
λους των. Εζ  ανάγκης λοιπόν δέν ευρίσκει νά πρόσθεση 
τίποτε ό πραγματευόμενος τελευταίος. Καί εις τήν θέσιν 
α\ την ευρισκόμεθα καί ήμείς σήμερον. Δ ιά  τούτο θά 
περιορισθώμεν μόνον εις όλίγας ερωτήσεις. — θ ά  έμε- 
θούσε έτσι δημοσίως ό δεκανεύς αν έγνώριζεν ότι διά τήν 
μέθην του καί μόνον θά έτιμωρείτο αύστηρώς; θ ά  έπετί- 
θετο κατά τού υποτιθεμένου πολίτου άν έδιδάσκετο παρά

Μία απαγωγή.—Εΰμορφος κόσμος κτλ.— Ή πυιγκήπισσα, 
Λ πενθοϋδα, αί καλλιτέ^νιδες. — ΊΙ θεωρία τοΰ Δαρ- 
βίνου.— Γηραλέα έγκληματικόττις. — Τδατογραφίαι 
ιδεών.—Μέγαρα και Μέθανα.—Τ ί λέγει ή ν εό της .—Είς 
δραματικός ιίυγγραφεύς.—Λεμβοδρομία όεληνοφώτι- 
δτος.—Ή εριομένη τοΰ πνεύματος.

Ό  σιδηρόδρομος σπεύδει πρός τόν Ιίειραιά ώσάν νά 
γνωρίζη τόν πόθον μου, νά φύγω άπό τήν πόλιν τήν έν 
στρόβιλόις νεφών άφανιζομε'νην, άσθμαίνει ταχύς, έξαπο- 
στε'λλων όπισθεν πρός τήν πόλιν τών ποιητών πυκνάς 
μαύρας τολύπας καπνών.

Ό  Έλαιών μόλις έξεγειρόμενος τού ύπνου περιβάλ
λεται άπό μίαν έλαφροτάτην γάζαν ομίχλης πρωινής.

Μέ αρπάζει άπό τού σιδηροδρομικού σταθιχοϋ εις 
λεμβούχος, μή αισθανόμενος τήν παραμικράν τύψιν συν- 
ειδήσεως διά τήν άνόσιον αυτήν άπαγωγήν, ενώ έξ εναν
τίας άπειρους ziJreiq αισθάνονται αί άποσκευαί μου.

Μ « Ε λ λ ά ς »  αίρει τήν άγκυραν. Άφεύκτως θά κάμω 
καλόν ταξείδι. Καί πώς ό'χι, άφού επιβιβάζομαι έπι τού 
ατμοπλοίου έν μέσω δύο λευκοχιτώνων δεσποινίδων, ένώ 
ή άκανθα.

Τά δέ ναύλα :
Ευτελέστατα’ ούτε ήμίσεια δραχμή. Καί αυτό, ένεκα 

τού συναγωνισμού τών άτμοπλοϊκών εταιρειών.
Σχίζομεν τά νερά τού λιμένος κα ί . . .  άναπνέω δρό

σον, 6: όλων άναπνέω τών αισθήσεων, καί βυθίζω τούς 
οφθαλμούς βουλιμιών εις τήν θάλασσαν, τούς περιάγω 
οίονεί ονειρώττων εις τά πέραν βουνά, τούς ύψόνω ποός 
τόν χρυσαυγή ουρανόν καί όταν μέ κουράζει ή ύπεοαιθέ- 
ριος ονειροπόλησις, στρέφω γύρω μου, διά ν £ . ..  συνεχίσω 
τάς ονειροπολήσεις μου επί τό πραγματικώτερον. Διότι

εχω τό ευτύχημα νά συνταξειδεύω μέ κόσμον ((εύμορφον, 
αγγελικά πλασμένον».

Ά ς  άρχίσωμεν άπό τήν πριγκήπισσαν. Μή σάς ξε- 
νίσγ; ό τίτλος. Είνε γνησία Έ λληνίς , γνωστοτάτη, άν- 
θηροτάτη, παρ’ όλα τά 'έτη, τά όποία σέβονται τήν καλ
λονήν της, ούδέν ίχνος διαβάσεως άφίνοντα. Τό ξενικόν 
όνομά της εγείρει τήν κοινήν περιέργειαν, περισσότερον 
όμως ή τεραστία ψάθινη πολυθρόνα, ήτις τήν παρακο
λουθεί εις τό ταξείδι της.

’ Ιδού παρεκεί μία καλλιτέχνις έν τή μουσική, συμ- 
παθεστάτη φυσιογνωμία, ήν μάτην πειράται ν’ άποκρυψη 
τό β ΐ. ϊο .  Τά β (2 η  τών βλεμμάτων της είνε άνίσχυρον νά 
έλαττώση τό έλαφρόν εκείνο τούλι, ΙΙώς αδικούνται με
ρικά! γυναίκες ! ΊΙ μόρφωσίς της, ή ευφυΐα της, τό τά- 
λαντόν της ήσαν πολύ, ώ, άνυπολογίστως άνώτερα τής 
τύχης, ήν τή έπεφύλαττεν ή Μοίρα τού 'Υμεναίου.

Μαζή της μία m i g n o n .  λεπτοτάτη φυσιογνωμία, 
κομψότατον σώμα, εύγενής έν τώ συνόλω ύπαρζις. Εινε 
γνωστή μου, εν άγλάϊσμα άθόρυβον τού Πειραιώς, από
δημόν τώρα δ ι ’ ολίγας ήμέρας. 1 ί γλυκύτης είς τάς 
γοαμ.μάς τού προσώπου, τ ί  ομιλία μ-ελιρριιτος, τι ειλικρί
νεια βλέμματος, οϊα χειλέων άγαθότης. Κρίμα, τοιαύτην 
άκτϊνα φωτός, αυτήν τήν άνθηράν όασιν μιας συνανα
στροφής νά πλαισιοί τό μελαγχολικόν τού πένθους χρω- 
μα ! Καί πλησίον της άλλη πάλιν καλλιτέχνις τών εικα
στικών αυτή τεχνών, παλαιά γνώριμ,ος άλλά καί δ ι’ 
αύτό ανεκτίμητος, δίνην άναμνήσεων άναταράσσουσα εν 
έμοί, στωμύλος, ε’ίρων, χαρίεσσα. ’Εκπροσωπεί εν θελ- 
γητρον, κάτι τ ι  άσύλληπτον καί εύλόγως άφού άκτινο- 
βολεί δ ι ’ αυτής εν ιδανικόν τέχνης, μία υδατογραφία. . . 
ιδεών, εν πρόπλασμα... αισθημάτων. Καί πλησίον αυτής 
εν πειρακτήριον. ΤΙ αύτάδελφος.

Έ  λοιπόν,όσον άπληστος καί άν ήμην, τ ί  περισσότε
ρον ήθελα είς ένα τόσον δά τόπον, είς ολίγα πλέθρα κα
ταστρώματος, έφ’ ού— Θεέ καί Κύριε— ποικίλος συναγε- 
λάζετο έσμός άνδρών τε γυναικοπαιδών καί ζώων ; Μία 
μαϊμού-μάλιστα-άναρρυχάται έπι τών σχοινιών, διδουσα 
ήμίν καί ιδίως είς τάς γυναίκας άπτάς άποδείξεις τής 
άληθείας τής περί έξελίξεως θεωρίας τού Δαρβίνου, τού 
μεγαλοφυούς αυτού άνθρώπου, πιθήκου ήθελα νά ειπω. 
Γάτες, σκυλιά δέ πέντε ές ειδών και μεγεθών καί χρω-  
υ.ά.των καί όδόντων καί τριχωμ,άτων και στάσεων και 
περιλαίμιων. Ά λ λ ά  μήπως ήσαν τά ζώ? μόνον ; Τριά
κοντα πέντε, άν άγαπάτε, κατάδικοι, άλυσσόδετοι, βα- 
ρύποινοι, μεταφέρονται διά τού άτμπλοίου μ.ας εις Α ίγ ι
ναν. Καί όταν έφθάσαμεν, μαζή μέ κυρίας, έν οίς καί ή 
δεινή κλειδοκυμβαλίστρια, ε’ίδομεν —  τ ί  άντίθεσις—  άνα 
δύο άποβιβαζομένους τους καταδίκους, μορφάς απαίσιας, 
μαύρας, ρυπαράς, άποβλακωμένας. Ωκτειρέ τις τήν άν- 
θρωπίνην άθλιότητα, τήν τυφλότητα, τή ν  θηριωδίαν καί 
έμ.ακάριζεν άντιθέτως τά ήσυχα, τά ευγνωμονα εκείνα 
σκυλιά, τά όποια είχον περισσότερον ανθρωπισμ.όν άπο τά 
ανθρωπόμορφα εκείνα τέρατα, τών όποιων αί χείρες ειχον 
βαφή άφβόνως μέ τό αίμα τό αθώον τού πλησίον.

Τήν πένθιμον, τήν οίκτράν και άποζουσαν και εγκλη
ματικήν αυτήν παρέλασιν, τήν διαστιζομένην άνά σύν
τομα διαστήματα άπό κόκκινα σημεία— τά φέσια τών 
φρουρών εΰζώνων —  κλείει έν έρείπιον είς γέρων ύπερ- 
ογδοηκοντούτης, φουστανελλοφόρος.. τρέμων εκ τών γη- 
οατείων. Είνε αδέσμευτος αΰτός, διότι εινε και ακίνδυ
νος. Κατάδικος. Παρεξενεύθην όταν μ.έ έβεβαίωσε περι 
τούτου είς εύζωνος- άλλά άπό τ ί  νά σάς είπώ ότι κατε

λήφθην δ'ταν εμαθον οτι είχε φονεύσει... τέσσαρας και δή 
γαμβρούς του ! Ε ίχε  γηράσει έν τή φυλακή καί έν αυτή 
θάτινάξνι τά πέταλ'α, διότι βέβαια ούχί δεσμά,^ άλλά 
πέταλα άρμόζουν είς τό'ρικνόν αύτό σαρκίον, είς τό άπε- 
ξηραμένον εκείνο γερόντιον, άν καί άπό τήν πολιτογρά- 
φησιν αυτήν άδ'.κούνται φοβέρα οι δυστυχείς ίπποι.

Άφίνομεν τήν Αίγιναν, ήτις μάς έκλεψεν άπό τό 
δρομ.ολόγιον ήμίσειαν ώραν καί άπό τάς τάζεις μ.ας μ.ίαν 
άστραπηβόλον χάριν, ήτις άν καί (ΐρηπ κή , τρικυμίας 
σπείρει, μυδράλλια εκτινάσσει ύγοά καί πυρώδη αμα, 
φλέγοντα μέ τό πύρ τής ήβης, άλλά καί άπαλά ώς ή 
αρμονία ή ήδεία τών μουσικών συνθέσεων τών μεγάλων 
διδασκάλων.

Λευκάζει έμπροσθεν τής πρύμνης ή φαλακρό, τών 
Μεθάνων χερσόνησος, ένώ ό οξυδερκής οφθαλμός δύναται 
άκόμη καί τώρα νά διακρίνη τά Μέγαρα, τήν Κακήν 
σκάλαν, όλην τήν γραμμήν ήν ήκολούθησεν ό σιδηρόδρο
μος μέχρι Κορινθίας.

Σπεύδει τό άτμόπλοιον, άλλά σπεύδουν καί αί ομι
λία'.. Ά νευ  άξιώσεων πρεσβυτικής σοβαοότητος, άνευ 
ψευδεπιδεικτικών τάσεων, άνευ υστεροβουλίας, άγναί ώς 
τό φώς τού ήλιου οπερ μάς περιλούει, άλλ’ όχι καί ενο
χλητικά ’ ώς αύτό, ομιλία', θέλγουσαι μέ τήν χάριν καί 
την γοργότητα. μεθ ’ ής φεύγουν πρό τού ρύγχους τού 
άτμοπλοίου τά νερά διπλούμενα είς άφρώδη, ώς παρθε- 
νικός κόλπος, κυμάτια. Μή θέλετε νά μάθετε τ ί  έλέγο- 
μεν. Τ ί  λέγει ή νεότης, τ ί  λέγει ή γαλήνη, τ ί  λέγει ό 
γέλως, τ ί  λέγει ή χάρις, τ ί  λέγει τό πνεύμα, τ ί  λέγει τό 
δνειρον : Τά πάντα καί τίποτε. Καί ποτε ώμιλουν τά 
χείλη, πότε εύγλωττότερον οί οφθαλμοί, πότε πλέον ή 
ευγλώττως ή σιγή, ή —ρός τήν θάλασσαν προσατένισις, η 
όποία ώσεί νά αισθάνεται καί αύτή τάς όφθαλμοβολάς 
καί τάς σκέψεις α’ίτινες Ιπλανώντο δραπετιδες επι τής 
κυμαινομένης έπιφανείας της, κολπούται με κάποιαν 
ύττερτιφάνειαν, μέ '/.χτζο’.ν.  ̂ Y)p6|/.ta,v και u.ax.apt0TY)TOc...

Καί όαιλοϋμεν περί δύο άδελφών άβροβατίδωγ, ών 
τήν φωτοτυπίαν έγκλείων έπι έτη είς τό άριστερόν μέρος 
τού στήθους, τό αιωνίως άνήσυχον, περί καλογραιών εν 
σχέσει πρός τά ς . . .  Άπόκρεω— τί μέ μέλει άν 6cv εν
νοείτε! — περί άλλης κόρης ήγεμονικώς άβράς, ρεμβώδους, 
ενός άπαυγάσματος ϊούλων και κρόκων και ίων, περι του 
τερατουργήματος όπερ θά άπετέλουν, εάν ήνοΰντο, ^ύπο- 
κρισία άνδρός και πονηριά γυναικός— άν καί φοβος ύπήρ- 
χεν ή δευτέρα νά άποκαλύψη καί έκ μηδέν ίση τήν πρώ- 
τγ)ν —  καί έπειτα κατήλθομεν είς τήν μαγειρικήν καί 
ώς άερόστατα άνήλθομεν εις τής ποιησεως τά ύψη και 
κατελήξαμεν είς εν δράμα συνεπιβάτου άνθυπολοχαγού, ό 
οποίος καί τό ζίφος χειρίζεται αριστα, κάλλιστος^μ.ονο- 
μάχος, καί τά ηνία οδηγεί στερρως, ιππεύς επιδιζίος, 
καί μέ τήν γραφίδα ζευγνύει στίχους, συγγραφευς δρα
ματικός.

Καί λέγομεν τόσα πολλά ωστε φαντασθητε ! Και 
σείς δέν θά τό πιστεύσετε. . . Έφθάσαμεν είς Πόρον, είς 
τό άγαπητόν μου νησί, όπου διήλθον τοσα δειλινά ποιη
τικά, μέ δύσεις ήλιου γραφικωτάτας, καί όπου διέρχο
μαι τώρα νύκτας σεληνοφωτίστους, εντός τής θαλάσσης, 
είς μίαν λέμβον ό ίδιος κωπηλατών καί ψιθυρίζω ησυχα- 
ήσυχα κανεν τραγούδι, ενώ επι τών ήρεμων, τών μ.ε / 
χίων ύδάτων τών ήργυρωμένων άντανακλώνται έν έςοχω,



μοναδική διαύγεια αί οίκιαι αί λευκαί αί επί του βράσου 
otovfct προσπεφυκυΐαι, καί σχηματίζεται εν πανόραμα άρ
ρητου κάλλους, μία υδατογραφία αιθέριου χρώματος, μία 
είκων μεθυστική, άπό έκείνας αί όποίαι συναποθνήσκουν 
μετά του ανθρώπου, σβυνουν οταν και τό πνεύμα σβύση.

Και πλήττουν τά νερά μετά άπαλότητος, σχεδόν 
θωπείας πίστης συνεύνου, αί κώπαι-καί τό δίδυμον πλα
τάγισμά των σημειώνουν εύκολόσβυστοι άφροί, δπως τά 
πλήγματα του πόνου και του έρωτος καί των νεκρωσίμων 
αναμνήσεων συνοδεύουν δ ι ’ ολίγον καιρόν τά θολά. τά 
αλμυρά δάκρυα.

Καί φέρομαι κατά τάς νύκτας αύτάς εδώ κ’ έκεΐ, 
τώρα πρός τής παραλίας τά κράσπεδα, τώρα προς τό 
ανοικτόν πέλαγος, καί μέ παρακολουθεί πάντοτε μία πλά
τεμά άργυρό/ρους ταινία σεληναίου φέγγους. ΓΙλανώμαι 
ανευ πηδαλίου επί τής θαλάσσης, τής ερωμένης τ οΰ ού- 
ρανοΰ, απαράλλακτα όπως στροβιλίζεται' εδώ κ ’ εκεί ό 
νους, όπως φέρεται σήμερον έδώ, αυριον εκεί καί ή καρ- 
δία, ή άπιστος έρωμένητού πνεύματος.

Πόρος, Λ ίγουότος.
Δ ίκ .

Ε Ν Α Σ  Γ Α Τ Ο Σ

Ενας γάτος μέσα εις την αυλήν του έκαμάρωνε συχνά 
ενα υψηλότατο κυπαρίσσι. Εκαθητο αντικρύτου μέ ύφος 
ρωμαντικοΰ ποιητοΰ καί τά έκαμάρωνεν ιδίως κάθε πρωι 
και βράδυ, όταν το εβλεπε χρωματισμένον από τάς χρυ- 
σάς ακτίνας τοΰ ήλιου καί γεμάτο πουλάκια, τά όποια 
έφτερούγιαζον τοελλά γύρω εις τά κλαδιά του κ ’ έγέμι- 
ζον τον άερα μέ τά ήδονικά των κελαδήματα. Κ ’ εκεί 
που τό έκαμάρωνε, όταν κατέβαινε καί διήρχετο σιμά 

του κανένα πουλάκι άνοιγε τό στόμα του καί άνεγλύφετο, 
όπως συμβαίνει καί εις ήμάς τούς άνθρ(όπους πολλάκις 
πρό ελκυστικού γλυκίσματος ή Ορεκτικού φαγητού.

Τό πουλάκι κατέβαινε νά τσιμπήση κάτι τ ι  στο /ώαα 
καί ό γάτος, όταν ετύχαινε νά τον πλησιάση, Ιπηδοΰσεν 
ε,αφνα κατ επανωτού. Ιο πουλάκι γρήγορα τοϋ ξέφευ- 
γε και πετουσε στο κυπαρίσσι κα! τότε 6 γάτος ώργι- 
σ[Λ.ενος άπ την αποτυχίαν του, μεθυσμένος από την επι
θυμίαν να βάλν] το πουλάκι στα νυ^ια του, αγριεμένος 
από τόν αίμοβόρο πόθο να τό αισθανθώ νά σπαρτάρη ^τά 
δόντια του, έσκαρφάλωνε εις τό κυπαρίσσι, έως τά χα- 
μηλότερά του κλαδιά, έκρύβετο ’ς αΰτά καί ακίνητος 
εκεί παρεμόνευεν. Λλλά, τοΰ κάκου, περιέμενε τό θΰμά 
του. Με τά μάτια μόνον τό Ιχόρταινε.

I νωρι,ετε καλλιστα ότι όπως όλοι οί άνθρωποι δεν 
είναι όμοιοι, έτσι καί οί γάτοι. Έχουν και αυτοί τήν 
κοινωνικήν τους θέσιν, τήν ανατροφήν τους κλπ., τά 
όποια έξαρτώνται από τούς κυρίους των. Βλέπομεν λοι
πόν γάτους καλοθρεμμένους, καλομαθημένους, εΰαισθή- 
τους, αριστοκρατικούς, άχαμνόεντας, ντιστεγκέδες, μόρ— 
τηδες κτλ.

Ο ιδικος μας γάτος ήτο τής μεσαίας τάξεο>ς, άς 
εϊπωμεν έτσι. Ετρωγε καί ποντίκια, όταν τοϋ έπεφτε 
λιγο το φαγητόν, άλλά ήτο φιλόδοξος καί μάλιστα με- 

γαλομανής. Θά τό ίδήτε καί σείς καί θά μέ δικαιώσητε.
Γο νά σκραφαλώνη εις τό κυπαρίσσι δυό, τρεις πήχες 

υψηλά, εως εις τά χαμηλότερα του κλαριά ήτο κάπως 
δικαιολογημένον, διότι έκεί παρεμόνευεν ή !πί τέλους έρ- 
ρέμβαζεν. Ά λ λ ’ ή μεγαλομανία του, ή όποια τόν έκαμε 
ν άτενίζτ; πάντοτε τά υψηλότερα πράγματα, έφανερώθη 
πλέον μίαν εσπέραν σεληνοφώτιστον, κατά τήν όποιαν ό

γάτος άνήλθεν επί ενός στύλου τηλεγραφικού αρκετά 
ΰψηλοΰ, ώς νά ήσαν περιστερά! οί λευκοί άπομονωτήρες 
τοΰ τηλεγράφου, οί όποιοι τόν προσείλκυσαν έκεί επάνω. 
^Ανέβη εις τήν κορυφήν τοΰ στύλου καί έκεί έκάθησεν ώς 
επί βασιλικού θρόνου ρίπτων γύρω του υπερήφανα βλέι/- 
ματα. Αλλ ή χαρά του ήτο μία στιγμή, διότι όταν 
έσκέφθη πώς θά κατέβαινεν, ήρχισε νά φοβάται καί δέν 
έτόλμα νά κινηθή μήπως κρημνισθή. Διήλθεν όλην τήν 
νύκτα κλαυθμυριζων και τέλος τό προ>: εκρημνίσθη άκου- 
σίως διά σουβλίου άπό τοΰ παραθύρου τής γειτονικής οι
κίας. Ιο πάθημά του όμως αυτο δεν τόν έμποδισενείς τήν 
ολεθριαν του τάσιν, όπως δεν άποτρέπουν τοΰ ένδοξου 
σταδίου των πολλούς τών δραματικών μας συγγραφέων 
τόσα: των αποτυχία! καί μαζηλαοώματα.

Αίφνης μίαν αυγήν έθεάθη εις τήν κοροφήν τοΰ κυ
παρισσιού.

Ο άνεμος έφυσα /.αι ή κορυφή τοΰ κυπαρισσιοΰ έγερ
νε κ»; ελυγι,ετο ώς κάλαμος, καί ό γάτος έλαχτάριζε και 
έτρεμεν ώς φύλλον.

Βραδυάζει, ξημερώνει, μία, δύο, τρεις ημέρας, καί 
ό γάτος εύρίσκεται εις τήν κορυφήν τοΰ κυπαρισσιού καρ
φωμένος. ‘

Μέ τήν ουράν κρυμμένην άποκάτω ’ς τά σκέλη τοΰ, 
τα λαγαράτου βαθουλά, βαθουλά, από την πείναν, κατσα— 
μαλλιασμένος,«αφανισμένος, μέ θολά περίφοβα μάτια άπό 
τό ϋψος εκείνο, μέ φωνήν βραγχνήν, παραπονετικήν, δια- 
κεκομμένην, ζητεί βοήθειαν άπό το’υς άνθρώπους καί άπό 
τόν Ηεόν.

Ολόκληρός ή συνοικία τον παρατηρεί, τον συυ.πονεί, 
τόν γελά, τόν οίκτείρει.

Ο άνεμος πνέει σφοδρότερος, ή κορυφή τοΰ κυπα
ρισσιού γέρνει περισσότερον καί ό δυστυχής γάτος χώνει 
βαθύτερα τά νύχια του εις τσύς κλάδους μέ όσην δύνα- 
μιν τοΰ υπολείπεται, άλλά δεν αντέχει πλέον καί π ίπ τε ι . . .

Ενας φανατικός, φιλόδοξος καί αυτός, θεατής, ό 
οποίος είχε στοιχηματίσει ότι ό γάτος, καί άν έπιπτε, δέν 
ήθελε πάθει τίποτε, έφώναζε τότε ότι τό κατόρθωμα τοΰ 
γάτου ήτο μέγα  τουλάχιστον ύπό έποψιν ρεχΛάμ ι ιUCIQ!

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Β ΑΡ ΛΕ ΝΤ ΗΣ .

Σ Τ Ο  Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α  Τ Η Σ

Οπως σε μνήμα ερημικό εν ονομα γραμμένο 
γιά λιγην ώρα σταματα διαβάτη πλανεμένο, 
καί τό γλυκό τό βλέμμα σου, ας σταματήση τώρα 
στά λόγια αύτά που σούγραψα, αγαπημένη Δώρα.

Τα χρόνια σαν διαβαίνουνε άπό τό νοΰ μας σβύνουν 
τήν κάθε μια άνάμνησι ό'που τά ν-Λ,άτα αφήνουν 
αλλά ποτέ μή λησμονάς πώς μες σ’ αυτά τά λόγια 
εκλαυσε ή δόλια μου καρδιά αγάπης μοιρολόγια.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Ν. ΚΑ ΙΡ ΟΦ ΥΑ Α Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΑΛΙΣΠΕΡ1ΙΣ
’ Εάν οί νέοι μας έχουσιν άληθώς πόθους άξιους εθνι

κών ελπίδων, καί εάν τό μέλλον τοΰ τόπου προσδοκάται 
παρ’ αυτών χρηστότερον, πατριωτικώτερον, περισσότε
ρον φωτεινόν, ό Γεώργιος Καλλισπέρης δεν είνε ό έσχα
τος τών νέων άνδρών, έφ’ ών δύναταί τις νά άναπαύση 
τό βλέμμα.

Τό όνομά του δέν έχει ίσως ακόμη επιβληθη εις τα 
πλήθη οσον άλλα ονόματα άνδρών, οϊτινες κατηνάλωσαν 
τόν βίον αυτών εις πολιτικούς αγώνας' άριθμεΐται όμως 
βέβαια άπό τούδε, καί πριν ετι λάβη τό επίσημον πολι
τικόν χρίσμα, τό όποιον προσδίδεται μόνον κατόπιν βου
λευτικής εκλογής, μεταξύ τών δημοφιλών ονομάτων δχι 
μόνον τοΰ δήμου, όχι μόνον τής επαρχίας, άλλα και της 
χώρας, διότι σημαίνει εθνικόν φρό
νημα, διότι δηλαί φιλελεύθερον 
πνεύμα, διότι παριστα τό μίσος 
πρός τήν δυνάστευσιν τοΰ άδυνά- 
του, πρός τήν άδ ικίαν τοΰ ίσχυροΰ, 
διότι έκπροσωπεί άγάπην, υπερά
σπισή τών λαϊκών τάςεων, διότι 
σημαίνει περί πλέον καί επιστήμην 
καί λόγον καί γραφίδα πρός τήν 
κρείττονα ύπηρέτησίν των.

Ή φήμη του ήρχισεν άπό τών 
θρανίων τοΰ Πανεπιστημίου' σή
μερον είνε πανελλήνιον πράγμα.
Δύναται νά εχη τούς πολεμίους 
του, ώς πάντες οί εχοντές τ ι  έν νώ.
Άλλ,οι δύνανται νά τον είρωνεύω- 
σ ιν  ή σάτυρα μάλιστα ειχε ποτε 
στρέψη καί κ α τ ’ αυτού τά βέλη 
της, όπως ουδέποτε παραλείπει νά 
ποάττη κ α τ ’ έκείνων οϊτινες προ- 
βάλλουσιν εις τάς πρώτας γραμσ 
μάς. Ε ις  ούδένα όμως επιτρέπεται 
τοΰ λοιπού νά .τόν άγνοή.

Έ λάχισται,  μετρούμεναι έπί 
τών δακτύλων, είνε εις τάς ’Αθήνας αί φυσιογνωμίαι όσον 
ή ίδική του γνωσταί.

Ε ις  τόν κόσμον τών γραμμάτων κατέχει επίζηλον θέ- 
σιν· άνήκει εις τό ΙΊανεπιστήμιον, εχων έν αύτϊΰ έδραν 
ύφηγητοΰ διά τό ρωμαϊκόν δίκαιον, το σπουδαιότατον 
τών νομικών μαθημάτων άνήκει εις τόν δικηγορικόν κό
σμον, τοΰ οποίου είνε έγκριτον μέλος' ανήκει εις τόν δη
μοσιογραφικόν κόσαον, διότι άπό τών στηλών τοϋ ελλη- 
νικοΰ τύπου παρήλασαν άρθρα του πρώτης δυνάμεως, 
μελεται του, λογοι του, συνεντεύξεις του. Δεν εινε -,ενος 
ουδέ εις τόν κομψευόμενον κόσμον τών αιθουσών εινε δέ 
άμα καί πρόσωπον λαϊκόν, άφού είνε έκ τών αιρετών τοΰ 
δήμου αρχόντων. ,

Έ χ ε ι  τό πλεονέκτημα τής γλυκύτητος έν μέσω τής 
άποφασιστ'κής του έκφράσεως καί τής συννοίας εις ήν 
συχνότατα περιπίπτει. Ή  ζωηρότης τών μελανών οφθαλ
μών του φωτίζει άρρενωπόν πρόσωπον.

Ό  μύσταξ του είνε μύσταξ κατακτητοϋ.
Ή κομψότης του σεμνή καί ανδρική.
Ή περιβολή του εινε πάντοτε μέλαινα άπό ποδών 

μέχρι κεφαλής, μή έξαιρουμένου ούδέ τοΰ μετάξινου 
φιόγκου, ον φέρει επί υποκάμισου αμέμπτου λευκότητος 
πάντοτε.

Ε ις  την σύγχρονον φιλολογίαν μας άνήκει ώς νομικός )

συγγοαφεΰς καί ώς συγραφεύς πολιτικών μελετών καί ώς 
άρθρογράφος. 'II «Πατρική εξουσία» του εινε μονογρα- 
οία έκ τών ολίγων άς έχει νά έπιδείξη ή νομική μας φι
λολογία. II μελέτη του περί τοΰ μεγίστου τών νομομα
θών τής νεωτέρας Ελλάδος έκρίθη ώς ή άρίστη μελέτη, 
έξ όσων έγράφησαν περί μεγάλων νομομαθών άπό έγκρι
τους ήαών νομικούς. Αλλοτε απο τών στηλών της « Επ ι 
θεωρήσεως» διά σειράς νομικών άρθρων μετέσχε τής επι
στημονικής διαμάχης, εις ήν είχον κατέλθει δύο έκ τών 
πρώτων δικηγόρων τών ’Αθηνών έξ αφορμής τών νομο
σχεδίων τών έκπονηθέντων τότε έν τώ ύπουογείω τής 
Δικαιοσύνης καί συνετέλεσε τότε εις τό νά έμποδισθή 
ή εις νόμους ψήφισις αύτώ) ύπό τής Βουλής. Ο κάλα- 
αός του εινε νευρώδης όσον ολίγοι.Αί «Εικόνες τών συγ
χρόνων άνδρών» λόγω μέν χαρακτηρισμού άνδρών. οϊτι- 
νες ποωτηγωνίστησαν έν τή Πολιτεία εινε πολύτιμος συμ

βολή εις τήν 'Ιστορίαν. 'Ως έργον 
ύφους είνε άπαράμιλλος συμβολή 
τής παρ’ ήμίν γλώσσης. Ό σ τ ις  
θέλει ν ’ άποκτήση ύφος πρέπει ν 
άναγνώσν) καί τάς εικόνας ταύτας. 
Καλλιεργεί τάς περιόδους αύτοΰ 
ώς μαθητής τού Κικέρωνος καί 
είνε ή ΰοή αυτών άξία τών κ.λασι- 
κών συγγραφέων.

Έ π ί  τής άκαδημαϊκής νεολαίας 
ήσκησεν έπιρροήν, οϊαν άφ ότου 
ύπάρχει εθνικόν ΙΙανεπιστήμιον η -  
σκησαν μόνον ό Κωνσταντίνος Φρε- 
αρίτης καί ό Επαμεινώνδας Δε- 
ληγεώργης. Μ ετ’αύτών ό Γεώργιος 
Καλλισπέρης άποτελεί έτερόχρονον 
τριανδρίαν, συγκεφαλαιοΰσαν τάς 
μεγάλας περιόδους τής φοιτητικής 
δράσεως.

Δέν υπάρχει πατριώτης, οστις 
νά μή έπρόφερε τό όνομά τ,ου και 
νά μή έζήλωσε τό έργον αυτοΰ ώς 
προέδρου τής άκαδημαϊκής Λέ
σχης. Έ ν  τώ άξιώματι διεδέ- 

χθη τόν συνάδελφόν του I . — τρεϊτ δι εκλογής αυθορμή
του τών μελών τής Λέσχης, έρμηνευόντων τήν όμόθυμον 
κοίσιν πάντων τών φοιτητών. Διότι 6 Καλλισπέρης άνε- 
δείχθη όχι μόνον πρόεδρος τής Λέσχης, άλλά καί προ- 
εδοος πάντων τών φοιτητών, Στασιάζουσϊν οί φοιτηται , 
π:ός καθησύχασίν των οί άρμόδ οι άποτείνονται πρός 
αυτόν. IΙολιοοκούμενοι έν τώ Πανεπιστήμια) οι φοιτηται 
εις αυτόν άνοίνουσι τάς πυλας του, ενω μετά τών άλλων 
συνδιαλέγονται διά τών κιγκλι^ων. Πρός την εθνικήν 
δράσιν τής ύπ ’ αυτόν νεολαίας άπετίθη φόρος τ ιμής έν τή 
Βουλή καί ύπ' άλλων μέν βουλευτών καί ύπό τοΰ τότε 
προέδρου τής Κυβερνησεως.

Μεταξύ τών συναδέλφων του δικηγόρων απολαύει ε ι
λικρινών συμπαθειών. Είνε έκ τών άξιοπρεπεστέρων με
λών' τοΰ δικηγορικού σώματος, Εν τή δικηγορία άνάδο- 
χος αυτού ύπήοξεν ο I . Μελισσουργός αριστος νομικός και 
έξόχως χρηστός άνήρ. ΜΙ μετά τούτου συνεργασία τοΰ 
Καλλισπέρη παρέχει ήγγυημένως δλον τό μέτρον τοϋ 
ήθους μεθ ’ ού καί ο δεύτερος άσ/.εί τό δικηγορικόν έπάγ- 
γελμα. Κατά προτίμησιν περιορίζεται εις τάς πολ’.τικάς 
υποθέσεις. Τά ποινικά δικαστήρια σπανίως τά έπισκέπτε- 
τα*.. Μετά τόν πόλεμον υπιρησπισεν ενώπ·ον του —τρα- 
τοδικείου τόν οπλαρχηγόν Νταφώτην. Μίτο ή πρώτη 
μετά τόν πόλεμον στρατιωτική δίκη. Συνήγοροι μετ



αυτού ήσαν ό Ηλ. Ποταμιανος καί ο συνταγματάρχες 
Αυμπριτης. 'Η δίκη ήτο αυτοδικαίως διάσημος καί έκ 
της συρροής τών εγκλημάτων καί Εκ τού έξακουσμένου 
ονόματος τού κατηγορουμένου. Μετά πρόλογον πλήρη 
μυστικής έςάρσεως Ινεχούσης τό παράπονον δλου τού 
έθνους καί έν ή έπεκαλεϊτο «τόν άτυχη ήγψοη'ΰην octic  
flve.Uuihi rirn'vL'jfTx ,τ αρά τάς tf*rar; τοΰ (t/xpov βα σ ι-  
.Ihov του, ένώ περιέφερε μυστηριωδώς τό βλέμμα του καί 
έσυλλογίζετο τήν αθλιότητα, είς ήν είχε περιστή ό βασι
λικός του οικος και ή πατρις του, αθλιότητα λίαν άνάλο- 
γον εκείνης, ήν διανύει ή ιδ'.κη μας πατρίς, t J tv t  μονο.Ιο- 
γωτ τάς ntptyijjiovi h n r a r  Μ & /ς  to  b o  ΟΓ n o t  to  b e » ,  
εισέρχεται είς τόθέμα καί άνασκευάζει τήν κατηγορίαν είς 
τά πολλαπλά της κεφάλαια' καί καταστρέφει πάσαν ίδε'αν 
ευθύνης διά της θεωρίας τού ακαταλόγιστου μυστικισμοΰ 
επι τή  βάσει συστημ,ατος Αγγλων φιλοσόφων τού ποινι
κού δίκαιου. Εκτος τού νομικού μ,έρους η αγορευσίς του 
έθαυμάσθη διά τάς θαροετάς επιθέσεις, άς έπεχείρει όυ,ι- 
λών κατά τών φυγάδων αξιωματικών καί αΐτινες προ- 
εκάλεσαν επικρίσεις και διακοπας εκ. μ.ερους τού συνταν—

' — Ν / _ λ *
ματαρχου του προεορευοντος τοΰ οικαστηρίου έκείνου καί 
επεισόοιον πρός τόν συνταγματάρχην δστις μετέσχε της 
ΰπερασπίσεως τού κατηγορουμένου μεθ' ου είχεν όαού έν 
Κρήτη άγωνισθή.

Τοιοΰτος έν γενικαϊς γραμμαϊς ό νεώτατος τών δη
μοτικών Συμβούλων τού πρώτου δήμου τού Κράτους, έν 
τώ συμβουλίω τού οποίου εδωκε διά της ευθείας καί σθε- 
ναρας δράσεώς του άπαν τό μέτρον της πολίτικης αυτού 
αρετής. Παρά τώ κοινω φέρεται άπό τούδε ώς είς τών 
υποψηφίων της ’Αττικής κατά τόν προσεχή πολιτικόν 
αγώνα. Εάν τά πεπραγμένα τών πολιτικών μ,ας άνδρών 
και αί φρικταί συνέπεια! άς έπεσώρευσαν έπι της κεφα
λής τού δυστήνου "Εθνους, είνε δίκαιον ν’ άπασχολήσω- 
σιν Ι π ’ολίγον τήν σκέψιν τών έκλογέων, πριν ένασκήσωσι 
τό ϋψιστον τών δικαιωμάτων των ώς πολιτών, ό Γεώο- 
γιος Ιναλλισπερης θά εινε βεβαίως έξ έκείνων αΐτινες θά 
έφελκύσωσι τήν κοινήν προσοχήν.

Τ Α Σ Ο Σ  κ α ι  Μ Ο Σ Χ Ο
('Ρουμελιώτικο διήγημα)

Επέρυσι σά σήμερα, τού Αϊ Λια, άγαπηθήκανε ό 
Τάσος

Εχόρευε ’ς τό πανηγύρι ό Τάσος έμ.πρός. εύμορφα, 
καμαρωτά, μέ τήν χιονάτη φουστανέλα του καί τά κα- 
τσαρά καί φουντωτά μαλλιά του. Ί Ιτα ν  λεβέντης ώμορ- 
φοκαμωμένος καί είς τήν παιδιακίσια τ ίυ  μορφή μόλις 
εχνού&ι,,ε τό μουστάκι* Ιόν ειόεν ή λυγερή Μόσχω, τόν 
γκαρδιεύτηκε, τόν αγάπησε.

Κ ι άπό τήν ήμερα εκείνη ά’λλο δέν τούς έχώριζε παοά 
ή νύχτα. Κ ι ’ό'σο νά κρυφτή ή πούλια, νά σβυσθούνε τάστρα 
κι ο ήλιος νά φώτιση τό δροσόλουστο κάμπο, γιά νά 
σμίξουνε πάλι νά πούνε και νά ξαναπούνε τον καύμό καί 
τήν άγάπη τους, τους φαινότανε χρόνος.

Κ ι έτσι περνούσε ό καιρός, ώς πού βρέθηκε καί μ;ά 
μαύρη, φθονερή ψυχή, νά διαλύση τήν ευτυχία τους.

ΤΙΙταν ενας έχθρός τού Τάσου, ένας κακός άνθρωπος, 
πού άπό μικρός τού εκράταγε άχτι, γ ια τ ί  μιά φορά ’ς τό 
χορο επάνω τόν επρόσβαλε. Κι άπο τότες ώρκίσθηκε νά 
τον εκί>ικηθγι μιά μέρα τόν 1 άσο. Ιν. εύρήκε τήν περί- 
στασιν ! ’Έ μαθε τήν άγάπη του μέ τή Μόσχω καί :

θά σ ’ Ικδικηθώ ! 
τη στάνη τού κύρ Θάνου.

—  Καλή μ.ε'ρα, κυρ θάνο, τού λέει.
—  Καλώς τό Γιώργο.
—  Έ  πώς παν τά πρόβατα ;
—  Καλά, Γιώργο μου, γιά τήν 'ώρα δείχνουνε πώς 

θάχουμε φέτος πολύ πρώιμα αρνιά.
—  Κάλλιο νάμεναν ώψιμα τ ’ αρνιά σου καί νά υ.ή 

σού συνέβαινε τό κακό, πού σού τρέχει. . .

—  11ώς μιλάς έτσι, ρε παιδί : τ ί  τρέχει, Γιώργο, 
δέ μ.ού λες ;

—  Καί δέν ξέρεις τάχα τίποτα ; Μέ κάνεις νά γε
λάω. Ν ά, ό γιος τής Στάθενας ό Τάσος κοντεύει νά ξε- 
μ.υαλίσ7) τήν κόρη σου, τή Μόσχω...

—  Καί γελάς, ρέ αφιλότιμε, πού μου τό λε'ς ;

—  Μά πώς νά μ,ή γελάσω, πού κάνεις τόν ανήξερο. 
Ό  κόσμος τώχει βούκινο...

—  Μου λές αλήθεια, ρέ Γιώργο :

— Σά δέ μ.ού πιστεύεις, ροβόλα κάτω τή ρεμ,ματιά, 
έκεϊ ανάμεσα ς τά δυό βουνάκια καί θά ’δής, κύρ Θάνο 
μου, άν σού λέω αλήθεια.

Αχνισε ό θάνος, έπάγωσε, τά μάτια του αστράψανε, 
εφερε τό χέρι ’ς τό σελάχι ’ς τή πιστόλα του, καί πη
δώντας έξω άπό τή στάνη έχάθηκε κάτω ς τή ρεμματιά. 
Έ τρεχ ε  σάν τό θεριό, μή βλέποντας μπροστά του, ώς 
πού Ιφτασε ’ς τή ρεμματιά. Έ κ ε ϊ  ’ς έ’να σύσκιο, κοντά σε 
μιά ιτιά, έξάνοιξε τό Τάσο καί τή Μόσχω, νά κάθουνται 
πλάγι καί νά κρυφομιλούνε.

'Αναψε τότες περισσότερο, τραβάει τήν πιστόλα άπό 
το σελάχι καί ζυγώνοντας.

—  ’Ά τ ιμ ε ,  λέει, τήν τ ιμή μου θέλησες νά θάψης ! 
Ό χ ι  ! κακά τό συλλογίσθηκες ! σέ στέλνω έγώ έκεϊ πού 
δέ θά γυρίσης πλειά νά λερώσης τό μέτωπό μου...  Καί 
τάνάβει κατάκαρδα μιά πιστολιά. Εστέναξε ό Τάσος κ ι ’ 
έκυλίστηκε ανάσκελα ’ς τά θυμάρια πού τά έκον.κίνισε 
με μιας τό αίμα της πληγής του. ’Ανοιγόκλεισε κάμπο- 
σαις φοραίς τά χείλη, σάν νάθελαν κάτι νά πούν ’ς τή 
Μόσχω καί κλειώντας τά δακρυσμένα του μάτια, άφισε 
τή ζωή ! Έστάθηκε σάν άγαλμα ό Θάνος ετσι μέ τήν 
πιστόλα ’ς τό χέρι, καί ρίχνοντας άγριη ματιά ’ς τή θυ
γατέρα του, της λέει μ.έ φωνή πνιμένη: «Καταραμένη, 
μ ’ έπηρες ’ς τό λαιμό σου ! » Πετά τήν πιστόλα καί 
φεύγει καί χάνεται ’ς τό λόγγο, σάν νά τόν κυνηγούνε...

Εμεινε μονάχη ή'Μόσχω ! \

Τά μάτια της τάχει καρφωμένα ’ς τό ακίνητο κορμί 
τού Τάσου καί κάπου κάπουάναοεύουν τά χείλη της καί 
λέει :

— Κοιμήσου, Τάσο μου, δε θ ’ άφίσω κα/ε'να νά σέ 
ςυπνήστ, !

Σε λίγο σηκώνεται μέ ορμή. γονατίζει μπροστά του 
καί ήσυχα μή τόν ξυπνήση. τού φιλεί τά κατά-
κλειστα μάτια, τά παγωμένα χείλια, τραβά τό μαχαίρι 
άπό τό σελάχι του καί χώνοντάς το ’ς τά παρθενικά της 
στήθια:

—  Τάσο μου, λέει, μάς χωρίσανε ζωντανούς, πεθα
μένους δμ.ως δέ θά μπορέσουν !

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Σ Κ 1Α Δ ΑΡ ΕΣ Η Σ

—  Πού θά μού πας, είπε, 
Κινα καί πηγαίνει ς ΑΓΑΜΙΑ

[Συνέχεια]

Πολυγραφότ«ςτος Γάλλος οικονομολόγος καί μέλος 
τού Συμβουλίου τής Έπικρατείας, ό L e  P l a y ,  εύρείαν 
συνδυάζων μ.αθησιν μετα πείρας μακράς, «.ειθετα1. εν 
πεοισπουδάστω αυτού συγγραφή, τή έπιγραφομένη « L a  
R e f o r i n e  s o c i a l e » ,  ότι έν τή νεωτέρα κοινωνία ή άγα- 
μία φέρει πλειω ελαττώμ.ατα η αρετάς, παραδεχόμενος 
κα τ ’ έξαιρεσιν αυτήν μ.όνον διά τά άτομα, άτινα φυσικώς 
ή ηθικώς δέν είσι κατά τό μάλλον ή ήττον είς κατάστα- 
σιν νά διευθύνωσιν έαυτά καί νά διευθετώσι τά τού 
βίου των.

Π α ίά  πάσι τοϊς λαοϊς ύφίσταται τάξις ανθρώπων, 
έκ ποικίλων αιτίων άδυνατούντων νά ώσιν ώφελίμως πα
ραδεκτοί πρός γάμον. Ή  εντελής απορία, ή άγαν προ- 
βεβηκυϊα ήλικία, ελαττωματική φυσική ιδιοσυγκρασία, 
παθολογική τών φρενών κατάστασις, οικονομική ανεπάρ
κεια ποός τό ζην, δύνανται νά θεωρηθώσιν ευλογοφανεΐς 
λόγοι έξαιρεσεως προσώπων ώρισμ.ενων της υποχρεωτικής 
δυνάμεως τού θεσμ.ού τού γάμου. Ούτω πολλαί κοινωνι
κά; έργατικαί ενώσεις άπαγορεύουσι τόν γάμον είς τους 
μήπω κτησαμένους ποιάν τινα περιουσίαν, μή φθάσαντας 
δέ όριόν τ ι  ήλικίας ή προβεβηκότας, εί καί οί περιορι
σμοί ούτοι δέν παρήγαγον τά έπιδιωκόμενα αποτελέσμα
τα, τών έργατών συνομολογούντων άπό της πρώτης αυ
τών νεότητος ενώσεις άθεμίτους, αΐτινες νομιμοποιούνται 
συνήθως έν τη καταλλήλω ώρα. Ενταύθα είρήσθω οτι 
έν Κίνα καί Τ ιβ έτ  ή άγαμία ευνοείται ιδιαιτέρως υπό 
τών ήθών καί τών νόμων, τού γάμου άναγραφομένου ώς 
κωλύματος διά τινας τιμάς καί αξιώματα δημόσια. Είς 
οΰδένα ό'μώς βεβαίως οικονομολόγον ή ήθικολόγον θά 
έπέλθη ποτέ ή ιδέα νά ζητήση παράδϊΐγμα έκ τών χω
ρών τούτων. Ο Σινικός λαός, παρ ω αριθμούνται οι 
πλείους άγαμ,οι, έστίν έν ταυτω ό ήττον πεπολιτ’.σμ,ενος 
καί ό μάλλον διεφθαρμένος τής ΰφηλίου.

Έ ν  τώ μέσω κεΐται πάντοτε ή άλήθεια. Τά δύο αν
τίθετα άκρα άποφεύγοντες, ουτε την άγαμιαν δυνάμεθα 
άδιαστίκτως νασπασθώμεν η αποπτυσωμ.εν, ουτε τόν γά
μον να θέσωμεν ώς κανόνα παντός περιορισμού ελεύθερον. 
'Τπάρχουσι λόγοι, ώς οί άνωτέρω έκτεθέντες. κατ ες- 
αίρεσιν τόν άγαμ,ον βίον δικαιολογούντες, ον όμ.ως όέν 
νάυ.εθα καί νά επιβάλω μεν διά τής νομοθετικής έξουσιας, 
τήν πνευαατικην τού ανθρώπου ελευθεριανστραγγαλι,ον .ες. 
Μεταξύ τών είρημένων δικαιολογητικών τής άγαμιας λό
γων δέν κατατάσσομ.εν καί τήν συνήθως προβαλλομενην 
πρόφασιν, συνισταμένην είς την επιδοσιν περι τινα πνευ- 
ματικήν ένασχόλησιν, θεωρούντες αυτήν ώς τό ευπρό
σωπον εγχείρημα, ύπό τό οποίον λανθάνουσι δ ’.άφορα πραγ- 
ματικά αίτια. Καί έάν δε ημείς προς στιγμήν διά τής 
σιωπής ήθέλομεν δείξτ, άνοχήν, έντονος θά άντήχη έκ 
τού βάθους τού τάφου ή φωνή τής διαμαρτυρίας καί τής 
κατηγορηματικής διαψεύσεως τού μεγάλου τού αιώνός 
μας γέροντος, επιφανούς κοινωνιολόγου, φιλοσόφου, ποιη- 
του, πολιτικού, όσον καί αγαθού οικογενειάρχου.

Ενταύθα δέν δυνάμεθα ή νά μνημονεύσωμεν συνή
θους τής άγαμίας αιτίας, καί στηλιτευσωμεν αυτήν, μή 
δυναμένην νά λάβη θέσιν μεταξύ τών εύλογων αίτιων, 
καθ’ ά έν εξαιρέσει ή άγαμία έγένετο παραδεκτής Πρό
κειται περί τής έλλείψεως προικός, εξ ης καταδικάζονται 
χρησταί άλλως καί καλαι υπάρξεις, σπουδαιως ί>υνάμ.ε- 
να'. νά συντελέοωσιν είς τήν διά τής υγιούς ηθικής μορ-

οώσεως ιδίων τέκνων διάπλααιν πολιτών εναρέτων. II Α. 
δέν δύναται νά ύπανδρευθή, διότι ό άτυχης πατήρ της 
δεν δύναται νά έκδώση αυτήν έπίπροικον' ό Β .  δέν νυμ
φεύεται, διότι ή οικονομική κατάστασις καί ή κοινωνική 
του θέσις τόν άναγκάζουσι νά ζητήσγ προίκα άν αλογον, 
ήν δυσχεραίνει νά εύρη.

Σοφώτατος νομοθέτης καί πρώτος τών επτά τής Ε λ 
λάδος σοφών, ό Σόλων, κατήργησε νομ.οθετικώς την 
προίκα. Τό πρόβλ,ημα είναι σπουδαιότατον. Οι εξ υπο
λογισμών, διά τόν σχηματισμόν δυσκτήτου προικός. γά
μο ι ΰποθάλπουσι τήν  άγαμίαν, άρα καί τήν άνηθ'.κότητα 
καί τά ΰπ’ αυτής έπισειόμ-ενα δεινά. Ούτω παρισταται 
εμμέσως αντιβαίνουσα είς τόκοινωνικον συμφέρον και μά
χεται κατά τής πολιτείας, απειλούσα κατ αυτής την 
έξόντωσιν διά τής άραιώσεως τού πληθυσμού. Αλλά δέν 
είναι όμολογημένως ό νομοθέτης, είς ον δέον σήμερον νά 
άποταθωυ.ίν διά τήν πλάνον προίκα καί νά ζητήσωμ.εν 
παο’ αυτού τήν απαγγελίαν ποινικών κατ αυτής ρη- 
τοών. *Ας άναθεματίση τό εϊδωλον τού Μαμωνά, άν άνχ- 
τρέψη αύτό προ τής ίερότητος τού 'Υμεναίου, ουχί τό 
Κράτος δ'.ά τής νομοθεσίας, άλλ’ αυτή άμ.εσως ή εν6ια- 
φερομένη κοινωνία. Ό  θεσμός τής προικος, εις τά βάοη 
τού γάμου νομικώς εχουσα τόν λόγον της, τής επιπροι- 
κου γ  υ ν α ι κό ς 1 π ρ ο σ ε ρ χ ο μέ ν η ς αρωγού είς τόν κατά τήν 
μακράν τού γάμου όιάρκειαν υποχρεωτικώς δαπανώντα 
σύζυγον, ύπεβιβάσθη είς χαμαίζηλον μ,έσον πλουτισμ,ού 
καί ό γάμος έστί τό πλεϊστον άπόφασις υπολογισμών 
έβ ρ α ϊκ ω τά τω ν .  Έ π ι  θεραπεία τού κακού, τού νομοθετικού 
σώι/.ατος έλλόγως, ώς ειπομεν, αποκλεισθεντος, άλλαχού 
μ,έν άν έλαβε τό έργον ή εκκλησιαστική αρχη, τ/^ν άραν 
α υτής κ α τα  τνίς ττρο»κ.6ς sv δέ τα ις  ευ -

'εκ,βίναις^χ.οινω νί^ις, ώζ εν Ινοου'Τοβω, ώς εμχ- 
θον, τής Μακεδονίας, (καθ άπερ και εν ταίς επαρχ’.α’.ς 
τής πατρίδος μου Κρήτης, άνευ ομ.ως μεσολαβησεως δι 
άρών έν ταύταις τής εκκλησιαστικής άρχης), οι γάμ.οι 
τελούνται σωρηδόν, συχνότατα δ εν τή αύτή οίκια τ ε 
λούνται δύο γάαοι εκδι^ομ.Ξνης μ.εν θυγατρος, παραλαμ.- 
βανομ.ένης δε νύμφης, καί ό γάμος εξακολουθεί νά ή και
νά λέγηται «χα ρα ίς».

Καί δέν βλέπει ή βλέπει σπανιώτατά τις έκεϊ τάς 
ατυχείς ενώσεις, άς συνετέλεσε μ.όνη ή δύναμις τού χρή
ματος, ένώσεις αΐτινες άναμφιλέκτως δεν θά ύφισταντο, 
έάν δέν έξεμαύλιζεν ή μέγαιρα προίξ καί ένθα είωθότως 
ύφέρπουσιν όσα ουδεις έχει ανάγκην παρ εμού νά ακούσν). 
’Αλλαχόθι έπενοήθησαν σύλλογοι, έξ έράνων άποταμιεύ- 
οντες κεφάλαια, επί προικοδοτήσει πτωχών νεανικών, άλ
λοθι δέ έταιρίαι «.'T fteraiuvD , ών σκοπός εστιν ή προι- 
κισίς τών νομίμως νυμφευόμενων παρθένων, υπο το όνομα 
adclyS))’ διακοινομενων, ως μελών τής εταιρίας θεωρου
μένων τών έν τώ μητρώω έγγραφομένων έπι καταβολή 
δικαιώματος έγγραφής και τακτικής τίνος μηνιαίας εισ
φοράς είς ποσόν άνάλογον.— Είναι αληθές ότι διά τών 
σωαατείων τούτων καί συνεταιρισμών δύναται πως ^νά 
τεθή ερκος κατά τής ύπό τού <)αιμ.ονος τής προικός εςυ- 
φαινομένης πλεκτάνης, άλλ όχι τελείως πάντοτε και 
άποτελεσματικώς, τό μέν διότι έν ταϊς εργασιαις τών έν 
λό^ω έταιοιών άνεφυσαν κωλυμ-ατα 6ιαφορα ως δεικνυται 
έν ταίς σχετικαίς περιγραφαίς, τό δέ διότι τά ποσά, ά- 
τινα δύνανται να διατεθώσι, δέν είσιν ικανά νά κορ^σωσι 
τήν άπληστον τών ύποψηφίων προικοθηριαν, μ,έγας δ ε- 
τέρωθεν άριθμός γυναικών μένει έξω τής άρωγής τών 
το ιούτων καταστημάτων, καθ όσον κοινωνικής υπεροχής 
>όγοι δέν έπιτρέπουσιν αύταίς νά έγγράφωντα: έν τώ 
καταλόγω ον κυρίως άποτελοΰσι τά ονόμ.ατα τών ερ-



γατίδων καί τών ήττονος τάξεως κοινωνικής. Πάσα; 
λοιπόν αύται αί έπίνοιαι κα! επεμβάσεις, τών άρών τών 
κατά τόπους εκκλησιαστικών αρχηγών, τών συλλόγων, 
τών εταιριών,δέν λύουσι τελείως και έπαρκώς τό ζήτημα. 
Τήν θεραπείαν ζητητέον άλλοθι. Έ άν ό γάμοςέν τώ συν- 
ειοότι τών ατόμων έκορυφοϋτο εις τήν έμπρέπουσαν αύτώ 
θέσιν, εάν πάντες έκε'κτηντο τήν συναίσθησιν τής υψηλής 
αύτοΰ έννοιας και τής ίεράς επιβολής, μόνον τότε δέν θά 
μετεβάλλετο σκαιώς τό μυστήριον εις οίονη (Τωματηιπο- 
p m r, τοϋ μέν οϊκου θεωρουμε'νου ώς χρηματιστηρίου: τής 
δέ γυναικός ύπηρετούσης εις κολλυβιστικάς επιχειρή
σεις διά τοϋ προϊόντος τών ιδρώτων τών οικείων, δπερ 
θά άποτελε'σητήν προίκα, οχι διά τήν άοετήν λατρευομέ- 
νης άλλά διά τήν χρηματιστικήν της άξίαν. Ή αξιοπρε
πής καί άνετος τοΰ οίκου διατροφή, ή οικονομική εύαά- 
ρεια,βασιζέσθω έπί τής πεποιθήσεως εις τήν ιδίαν έκαστου 
έργασίαν, καταπεσάτωσαν αί γυναικεία; μεγαλομανία’, 
πρός επιδείξεις κούφους καί μωράν άμιλλαν, αί πεφυση- 
μέναι καί κενόδοξοι αξιώσεις, άποδοθήτω ή προτίμησις 
έν τφ  /.οινωνικώ συστήματι τή ήθίκή καί πνευματική 
υπεροχή, καί παραχρήμα ούτω τό πρόβλημα έπιλύεται, 
άνευ μηχανευμάτων άσυντελών,άνευ νομικώνδιατάξεωντήν 
ανθρωπίνην περιστελλουσών θελησιν, άνευ σωματείων καί 
εταιριών,άτινα ήκιστα αληθώς περιε'πουσι τό ανθρώπινον 
ιδεώδες. 'Ιερά μέν καί υψηλή ή άρχή ήτις διαπνέει τήν 
συστασιν τών τοιούτων ένώσεων, άλλ’ ενεστιν, όμολογη- 
τε'ον, καί τ ι  τό ταπεινωτικόν καί άνάρμοστον διά τό έγώ 
τοϋ ανθρώπου. Δυνάμεθα νά νοήσωμεν ιδρύματα φιλαν
θρωπικά πρός αποκλήρους τών έγκοσμίων αγαθών, πρός 
τεταλαιπωρημε'νους τοϋ βίου οδοιπόρους, ή έκ τής ηλ ι
κίας άνισ/ύρους, πρός τόν τυφλόν, τόν γε'ροντα, τό 'έκθε
τον,τόν ναυαγόν, δυσχεραίνομεν όμως νά παοαδεξώμεθα, 
ύπό εποψιν τούλάχιστον άξιοπρεπείας. τήν ύπαρξιν σω
ματείου οίουδήποτε προωρισμε'νου ϊναέξαγοράζη ενα γαμ- 
βρόν επί τ ιμή μα τ ι εύφήμως άποκαλυπτομε'νου ύπό τό 
όνομα τήςπροικός, ή νά έλκΰη διά τοϋ δελε'ατος τοϋ νο
μίσματος πρόσωπ'-ν πρός έτερον, ά μόνη ή έκτίμησις εδει 
νά έγγίζη πρός άλληλα. Ούδεν δ ’ έντεΰθεν άπορον, εάν 
βλε'πωμεν άντιθε'σεις, διενε'ξεις, εις τό αδίκημα πολλάκις 
ύπό μορφάς ποικίλας άποληγούσας εν τώ οικογενειακοί 
συνόε'σμω. εις ον συνηντήθησαν πρόσωπα άτινα χωρίζει 
μεν τοΰ αισθήματος ή διαφορά καί τοΰ χαρακτήρας, συνή- 
νωσαν δέ μικρόφοονες οικονομικοί συνδυασμοί, οϊτινες ούχ 
άπαξ δέν ετυχον τής προσδοκωμε'νης πραγματώσεως.

Κλείοντες τήν παρε'νθεσιν τής προικός ώς αιτίας δια- 
κωλυτικής τής συνάψίως γάμων, έξακολουθοΰμεν τήν 
ερευνάν τοΰ τεθειμένου ζητήματος τής άγαμίας έν τή οι
κονομική μελέτη. ( ’Ακολουθεί)

Τ ΙΝ Ι Τ ΡΟ ΓΙΩ  ΟΙ Κ ΙΝ Ε Ζ Ο Ι Ο Ν Ο λΙΑ Ζ Ο Τ Σ Ι 

Τ Α Σ  Μ Ε Γ Α Α Α Σ  Δ Γ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ιίεριεργον εινε νά γινώσκη τις τίνι τοόπω οί Κινέζοι 
όνομάζουσιν έκάστην τών μεγάλών δυνάμεων. "Εκαστος 
βεβαίως ύποθετει ότι οί Κινέζοι όνομάζουσιν αύτάς καθ’ 
όν τρόπον καί όλος ό κόσμος, άλλά δέν έ'χει ούτώς. Ευθύς 
έζ αρχής οί Κινέζοι ώνόμαζον τούς γείτονας των ’Ιάπω
νας, έλθόντας πρός αύτους κατά πρώτην φοράν εις έπ ι- 
μ ι , ια ν ,  Ονά. Εν διαστήματι δυο χιλιάδων περίπου έτών 
ή λέςις oca  παρηλλάγη εις ον ο. Έ ν  τώ προκηρύγματι, 
τό όποιον έδημοσίευσαν έπ’ έσχάτων οί Κινέζοι, δ ι ’ ου

ανήγγελλον τήν εναρξιν τοϋ πολέμου κατά τών Ιαπώ
νων, ούτοι ώνόμασαν αυτούς διά τοΰ ίδιου αύτών ονόμα
τος Οϊ'ό. Οί Κινέζοι όταν θέλωσι νά δηλώσωσι κράτος τ ι  
προτιμώσιν ονόματα μονοκατάληκτα. Ούτω π. χ . ονο- 
μάζουσι τήν ’Αγγλίαν ΚΙγγ-Κονο  (άνθοΰσα χώρα). Τήν 
Γαλλίαν όνομάζουσι Φη-Κουο  (χώρα εχουσα νόμους). Έ  
Γερμανία καλείται Te-Kovb  (ενάρετος χώρα). Αί Ηνω
μένα! Πολιτεία; τής Βορείου ’Αμερικής καλούνται Mei/- 
Λοι>ο(ώραία χώρα)' τήν ’Ιταλίαν καλοΰσιν Αη-Κονο 
(χώρα τής δικαιοσύνης). "Εκαστον Κράτος, ό'περ συνήψεν 
οιανδήποτε συνθήκην μετά τής Κίνας ή ήλθεν εις επ ιμ ι
ξίαν πρός αύτήν, έξελέξατο τοιοΰτον όνομα οϊον νά πα- 
ράγη ήθικήν έντύπωσιν. Ή Ιαπωνία, ήτις ήν γνωστή 
τοϊς Κινέζοίς ύπό τό όνομα Ονό, ό'περ δηλοϊ ύποτελής, 
προτιμά νά όνομάζηται έν ταίς πρός τήν Κίναν σχέσεσι 
TcJm tr, ό'περ δηλοϊ χώραν τοΰ άνατέλλοντος ήλιου, ές ού 
παρ’ Εύρωπαίοις τό όνομα ( J a p a n ) .  Έ ν  γένεί ή ’Ιαπω
νία σπουδάζει νά καταστή γνωστή έν Κίνα ύπό τό όνομα 
Τσι-Κονό, ό'περ δηλοϊ χώραν τοϋ ήλιου.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Ο ί Α φ γα νο ί χα ιρετώ ντα ι ώς έ ;ή ς :
"Ο τα ν ανώτερος α π α ντήση. άλλον κατωτερας ταξεως, τόν 

χ α ιρ ετ ίζ ε ι λ έγω ν'
— Ε ύχομα ι ποτε να μ ή  κουρασθής.

Ε ις  ταΰτα ό άλλος άπαντα:
—  Ιν ’ έγώ  εύχομαι ποτ'ε νά μ η  π τώ χευσης.
Εύθύς άφοΰ ξένος τις  φθάση εις τ ι  χωρίον ο δ η γε ίτα ι εις ο ί

κ η μ α , οπερ εις παν χωρίον είνα ι προω ριιιμένον διά τούς ξένους, 

και άφοΰ το π ο θετη θή  εις αύτό, χρέος ε’ ναι νά εύχαριστήσν) τους 

κατοίκους τοΰ χοιρίου λέγω ν:
—  Ή  ειρήνη  τοϋ Θεοΰ νά είναι μαζύ σας.

’Ε κ είνο ι δ'ε λεγουσιν:

—  Ε ΰχόμεθα  νά σε βλέπ ω μεν  πά ντοτε.
"Ο ταν αναχώρηση λ έγ ε ι:
—  Σας άφινω εις τή ν  φύλαξιν τοΰ Θεοΰ.

’Ε κ είνο ι δέ λεγουσιν:
—  Ό  Θεός άς προφυλάττγι τή ν  οδόν, ήν βαδίζεις,

•ir
Πρώτος "Ε λ λ η ν  τυπογράφος ίιπήρξεν ό Α λέξανδρος Γ εω ρ 

γίου. Ουτος κ α τή γετο  έκ Χ ά νδα ιος τής Κ ρ ή τ η ς , δ ιδαχθείς τή ν  
τυπογραφικήν τέχ ν η ν  έν Β εν ετ ία , ένθα και ετύπωσε τό  Ψ α λ- 
τήριον τοΰ Δαυίδ κατά τό ετος 1 4 8 6 . II έκδοσις αύτη είνα ι

δυσεύρετος.
Έ ν  'Ισπανία υπάρχει χώρα, τής όποιας οί άνθρωποι αγνοοΰσ( 

παντελώς τήν χρήσ ιν τώ κ όπλων. Α ύ τη  είνα ι ή χώρα τών Β ά 
σκων, οί δέ κάτοικοι αυτής είνα ι οί ήμερώ τερο ι ολων τών 

'Ισπανών.

Την αντιπροσωπείαν τ ίις  « Α ττική ς Ίριδος» 
εύγενώς· άνεδέχθησαν οί κάτωθι κύριοι.

Έ ν Χαλκίδι ό κ. Any. Λ. Στέφανον.
Έ ν Ά ρτη  οί ’Αδελφοί Α. Καζαντζή.
Έ ν Ά γχιάλω  ό κ. Γεώργ. Τσακίρης.
Έ ν Βάονιι ό κ. Ε. Ξανθόποι/λος.C- ι *
Εν Γιουργέβω ό κ. Γεώργ. Φοι/ρναρακης.

Έ ν Βουκουρεστίω ό κ. Εΰστ. Γ. Γαλάττης.
Έ ν Κωνστάντζα ό κ. Νικ. Δημητρακάκης·.
Έ ν Βραΐλα ό κ. Γεώργ. Κοντούρης.
Έ ν Τούλτσα ό κ. Γεοίργ. Κοντόπουλος.
Hr Σον.Ιινα. Νιχό./αος I. Κ ιψιακίόης.
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