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ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ Η Λ Ι Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
Έγεννήθη έν Γόρτυνι έκ μιας τών άριστων οικογενειών 

tTjc Πελοποννήσου, άγει ήδη το 58 έτος, έσπούδασε τα 
νομικά καί τώ ι 8^3 είσήλθεν εις την υπηρεσίαν τοϋ 
υπουργείου των εξωτερικών ώς άμισθος ακόλουθος.

’Απεμακρύνθη τού υπουργείου, όπως άναλάβη την σύν
ταξιν των πρακτικών τής πρώτης βουλής των Ελλήνων 
ΰπό συνταγματικόν Βασιλέα· τω 1 8^8 έπανήλθεν εις το 
ΰπουργεΐον των εσωτερικών ώς Γραμματεύς.

Έ ν  τΤ] υπηρεσία τοΰ υπουργείου τούτου διεκρίθη τάχι
στα κα'ι έπ'ι μακράν σειράν έτών, προαχθείς εις τμημα- 
τάρχην καί Γενικόν Γραμματέα, έθεωρεΐτο ώς ή ένσάρκωσις 
τής υπηρεσίας και το ταμιευτήριον πάσης γνώσεως περ'ι 
τά διοικητικά.

Τ ω  1 8 6 2 ,  ένεκα πολιτικών λόγων, απομακρυνθείς τής 
επιζήλου θέσεώς του έν τω υπουργείω, έζέδοτό τό γνω
στόν και πολύτιμον έξάτομον σύγγραμμα ή « Ελληνική 
Νομοθεσία».

’Από τής μεταπολιτεύσεως άρχεται ό έν τη ένεργώ 
πολιτική βίος αύτοΰ. Κάτοχος πολλών και ποικίλων 
γνώσεων έκ μακρας πείρας καί ιδίας μελέτης κτηθεισών, 
ώριμος ήδη πολιτευτής, ε’ισήλθεν εις την έθνοσυνέλευσιν 
ώς άντιπρόσωπος τής έπαρχίας Γόρτυνος καί άμέσως διε
κρίθη, συντάξας αυτός μόνος τόν κανονισμόν τών έργασιών 
τής έθνοσυνελεύσεως καί συντελέσας εις την σύνταξιν 
τοϋ ήδη διέποντος ή μας θεμελιώδους Νόμου, ώς μέλος 
τής έπί τοϋ πολιτεύματος έπιτροπής.

Κ ατά  πάσας σχεδόν τάς άπό τής έποχής έκείνης βου- 
λευτικάς περιόδους, έκλεχθείς βουλευτής, διεκρίνετο όχι 
μόνον διά την πολυμάθειαν αύτοϋ, άλλα διά τό άβρόν τής 
συμπεριφοράς καί την εύροιαν καί δεινότητα περί τό λέ- 
γειν. Ά π ό  τοϋ 1 863 έγένετο πσλλάκις υπουργός, διευ- 
θύνας κατά περιτροπήν πάντα τά υπουργεία.

Έ ν  έκάστω υπουργείω άφήκεν ίχνη άζιομνημόνευτα 
τής έντιμου καί σώφρονος διοικήσεως αύτοϋ· ιδίως έν τω 
υπουργείω των οικονομικών διεκρίθη διά τάς πλείστας 
βελτιώσεις, άς είσήγαγεν έν τή υπηρεσία, διά τήν έπεξερ- 
γασίαν τοϋ δασμολογίου και ιδίως διά την σωτηρίαν άπό 
άρπακτικών χειρών πολλών καί πολυτίμων εθνικών γαιών.

Έ ν  τω υπουργείω τής παιδείας έπί τής Οίκουμενικής 
κληθείσης κυβερνήσεως άίδιον κατέλιπε μνημεΤον τόν νό
μον περί διδασκαλείων καί τήν εισαγωγήν τής κατά τήν 
νέαν μέθοδον δημοτικής παιδεύσεως.

Ό  χρησιμώτατος ούτος νόμος, λειτουργών έκτοτε, ή ρ- 
ζατο παρέχων αγλαούς καρπούς καί άν γενικώς έφαρμο- 
σθή, συμπληρούμενος είς τινα, ή νέα γενεά τής Ελλάδος

πεφωτισμένη, εύλόγως θά εύγνωμονή είς τόν Θεόδωρον 
Δηλιγιάννην.

Ώ ς  πρέσβυς τής ΕλλάδοςένΠ αρισίοις πολλάς παρέσχεν 
υπηρεσίας εις τήν πατρίδα κατά τήν έποχήν τής Κρητικής 
έπαναστάσεως, ότε ή φρόνησις καί ή δραστηριότης αύτοΰ, 
καί ή εύνοια, ής άπήλαυε παρά τώ Ναπολέοντι, κρείσσονα 
θά παρήγον άποτελέσματα άν μή άνώτερα κωλύματα 
παρενεβάλλοντο.

’Ιδίως ό Θεόδωρος Δηλιγιάννης είνε άξιος έθνικής 
ευγνωμοσύνης, διότι ώς υπουργός τών έξωτερικών καί ώς 
αντιπρόσωπος τής Ελλάδος έν τώ Βερολινείω Συνεδρίω 
κατώρθωσε τήν παραδοχήν παρά τής Ευρώπης τοϋ Πρω
τοκόλλου ι 3 δι’ ου παρεχωρήθησαν τή Έλλάδι ή Θεσσαλία 
καί ή Κάτω Ή π ειρ ο ς .

Ή  έδαφική αυξησις τής Ελλάδος καί άπελευθέρωσις 
εκατοντάδων χιλιάδων αδελφών-Ελλήνων είνεέργον έθνικόν 
μέγα, όμοιον τοϋ όποιου ούδείς Έ λλην πολιτευτής δύνα- 
ται νά έπιδείξη μετά τούς δημιουργήσαντας τήν νέαν 
Ελλάδα πατέρας ήμών.

"Αν τό έργον δεν συνετελέσθη πλήρες, άν ή άποφασις 
τών Δυνάμεων περιεκόπη, άλλοι εύθύνονται.

Ώ ς  αρχηγός κόμματος ό κ. Δηλιγιάννης διεκρίθη διά 
τό διαλλακτικόν καί μειλίχιον το ϋ  χαρακτήρος καί διά 
τήν συντηρητικότητα αύτοϋ, ήτις ΐσως παρεξηγήθη ποτέ, 
άλλά πάντοτε σχεδόν παρέσχεν υπηρεσίας σπουδαίας είς 
τό Κράτος. Ά ν ε υ  τών ολίγων φίλων τοϋ κ. Δηλιγιάννη 
πολλαί Κυβερνήσεις ούδέ μηνιαΤον βίον θά διήγον.

Ό  μόνος πολιτευτής, όστις παρά τής κοινής γνώμης 
έθεωρήθη διαρκώς ώς εύνους τή βασιλεία καί εύνοούμενος 
παρ’ αυτής, παρουσιάζεται σήμερον άρχηγός μεγάλου έν τή 
Βουλή κόμματος καί ηγέτης τής άντιπολιτεύσεως χωρίς 
νά όφείλη τι εις τήν βασιλείαν. 'Ο  πρώτος καί ό μόνος 
τών μέχρι τοϋδε πολιτικών ό μή όφείλων τόν σχηματι
σμόν τού κόμματός του εις τάς προνομίας τοϋ Στέμματος.

Ή  ύπόδειξις αύτη κάτωθεν δηλ. έξ αύτοϋ τοϋ κόμματος 
καί τής κοινής γνώμης τοϋ άρχηγοϋ μιας κοινοβουλευτι
κής μερίδος είνε αγαθόν ουτινος τό πρώτον ήδη άπολαμ- 
βάνομεν. ’Οφείλεται δέ όχι μόνον είς τάς περιστάσεκ: 
καί την ικανότητα τοϋ κ. Δηλιγιάννη, άλλά καί είς τήν 
πρόοδον τής πολιτικής άνατροφής τοϋ Ελληνικού λαού, 
μή άνεχομένου τοϋ λοιπού τόν άνωθεν σχηματισμόν πολ
λών κομμάτων διά παντοίων μέσων. Τ ά  σκότια άλλ’ εύτυ- 
χώς γνωστά είς ή μάς τούς Έλληνας μέσα ταΰτα τής αρπα
γής τής έξουσίας καί τού σχηματισμού κόμματος τέχνη 
τοϋ διά βασιλικών προνομιών άντιπαρήλθον διά παντός.

Φί.Ιε Κ ύριε ' /γγ,Ιε’ση ,
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ Π ΑΡ ’ Ε Α Γ Τ Ο ΙΣ

Έπιθυμών νά φανώ πρόθυμος είς τήν παράκλησίν υμών, 
έπιστέλλω πρός δημοσίευσιν έν τώ περισπουδάστω μοι

β. Ά ττικώ  Μουσείω » τά κατωτέρω, έκ νεωστί έκδεδο- 
μένου γαλλικού βιβλίου ειλημμένα, φρονών ότι δεν θά 
θεωρηθώσιν έντελώς άχρηστα, ήδη μάλιστα, οτε τοσοϋτος



περί σιδηροδρόμων και ταχυδρομείων και συγκοινωνίας 
έν γένει γίγνεται λόγος εν 'Ε λ λ ά δι.

Π ε ν τ α κ ό σ ι ο ι  ε ξ ή κ ο ν τ α  καί  ο κ τ ώ  ύφίστανται έν 
Λονδίνω σταθμοί σιδηροδρομικοί, χ ί λ ι α ι  δέ καί τ ρ ι α 
κ ό σ ι ο ι  έ β δ ο μ ή κ ο ν τ α  τ έ σ σ α ρ ε ς  διά τού C lap h am - 
Ju n ctio n  διέρχονται καθ’ έκάστην αμαξοστοιχία!. Σ η -  
μειωτέον δ ’ ότι έν τοΤς έπισήμοις τούτοις άριθμοΤς δεν 
περιλαμβάνονται αί των εμπορευμάτων αμαξοστοιχίας 
Ό  δέ μητροπολιτικός σιδηρόδρομος αγγέλλει τοΤς με- 
τόχοις ότι μετέφερεν άπό α'. Ίανουαρίου μέχρι λα'. Δε
κεμβρίου 1 8 8 1 τον μυθώδη άληθως αριθμόν τύ ν  ε κ α τ ό ν  
δ έ κ α  ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  έπιβατών! Ό  ατμός λοιπόν 
κατέστρεψε των ταξειδίων την ποίησιν, άλλ’ άν δεν ζώμεν 
κατά τούς ηρωικούς έτι χρόνους, δυνάμεθα νά παρηγο- 
ρηθώμεν, άναλογιζόμενοι ότι ζώμεν τουλάχιστον έν χρό- 
νοις εύπορίας καί ευεξίας.

Ζήτησον έν τω σταθμω τοϋ C lapham  - Ju n c tio n  νά 
καταγράψωσι τάς άποσκευάς σου καί θά σ ’ έμπαίξωσιν 
έξάπαντος. Σημείωσον επί των κιβωτίων τό όνομά σου 
καί την διεύθυνσιν, έπικόλλησον άπλώς σημεΤόν τι δια
κριτικόν καί φρόντισον ό ίδιος νά τοποθετήσωσι τάς 
άποσκευάς σου εις την έπί τούτω άμαξαν. “Α μα δ ’ άφι- 
κνούμενος εις όν διευθύνεσαι τόπον, λέγεις εις τον 
υπάλληλον « ’Ιδού τά  κιβώτιά μου » καί ούδέν πλέον. 
Ούδεμία επέρχεται σύγχυσις, ουδέ συνήντησά ποτέ τινα 
την έλαχίστην άπολέσαντα άποσκευήν.

Σπάνια είνε έν ’Αγγλία τά έκ τοϋ σιδηροδρόμου δυσ
τυχήματα· άν δ ’ άναλογισθή τις τάς άδιακόπους έκεί— 
νας των αμαξοστοιχιών διασταυρώσεις, τάς σκοτοδίνην 
φερούσας, τοϋτο είνε άληθώς άξιοθαύμαστον. Τ ά  διά 
τοϋ σιδηροδρόμου έν τούτοις ταξείδια δεν είνε πάντοτε 
άνευ κινδύνου.

Έ ά ν δέ καί έπ ’ έλάχιστον περί της ύπολήψεως ύμών 
ένδιαφέρησθε, μή μείνητε μόνος ποτέ μετά γυναικός έν 
τινι διαχωρίσματι. Κ α ί τό ώραιότερον των οφθαλμών ζεύ
γος άν τύχη, φεύγετε ώς τάχιστα εις τήν πλησίον άμα
ξαν- διότι ΰπάρχουσι κυρίαι έπί εύρείας όσον καί φαν
τασιώδους κλίμακος τό σ α γ η ν ε ύ ε ι ν  διοργανώσασαι.

Διπλωμάτης φίλος μου έταξείδευεν ημέραν τινά μόνος 
μετά γυναικός, ήτις έφαίνετο κ α θ ώ ς  π ρ έ π ε ι  ύφ’ ολας 
τάς έπόψεις. Μετά πορείαν δ’ ήμισείας ώρας περίπου, οί 
συνταξειδιώται άντήλλαξαν βλέμματα καί ή κυρία ήρξα- 
το μειδιώσα. ΕΓχε δ’ άκαταμάχητον τό μειδίαμα καί τούς 
οφθαλμούς έρασμιωτάτους! Ό  φίλος μου έμειδίασεν έπί— 
σης· ούδέν πλέον. Κ αί όμως δυστυχία εις αύτόν!

« Κ ύριε, τω λέγει ή χαρίεσσα συνοδοιπόρος, εύρισκό- 
μεθα μακράν έτι τοϋ σταθμού K an n on  -  S tre et;

—  Ό χ ι, κυρία* θά είμεθα έκεΤ έντός πέντε λεπτών.
—  Τ ό τε λοιπόν, κύριε, έάν δέν μοι δώσητε αυθωρεί 

είκοσι λίρας, θά παραδώσω υμάς, άμα φθάσωμεν, εις χεΤ- 
ρας των αστυνομικών οργάνων διά προσβλητικούς προς 
έμέ λόγους ύμών.

Ό  δέ διπλωμάτης, άνθρωπος φρόνιμος καί συνετός, 
έπλήρωσεν άμέσως.

Τοιαϋτα δ’ ούχί σπανίως, άλλά καθ’ έκάστην συμβαίνουσι.
Γνωρίζω ευπατρίδην τινά, άπεχθανόμενον τοϋ καπνού 

τήν όσμήν, καί όμως προτιμώντα νά ταξειδεύη μετά των 
καπνιζόντων πάντοτε, έκ φόβου μή εύρεθή έν τή πορεία 
μετά γυναικός μόνης. Ούτος άνέβη ποτέ εις των καπνι- 
ζόντων τό διαχώρισμα- ’Αλλά μόλις έγκατέστη έκει, 
παρουσιάζεται κυρία τις εις τήν είσοδον.

« Ύπάρχουσι καπνίζοντες, κυρία, ένταϋθα- φωνάζει 
Ά γ γ λ ο ς , όσφρανθείς τυχοδιώκτιδά τινα.

—  Ώ !  τούτο ούδαμώς μ’ ενδιαφέρει, κύριε.
—  Πολύ πιθανόν, κυρία μου, άλλ’ ένδιαφέρει έμέ.
Κ α ί έπί κινδύνω νά έκληφθή ώς τις βλάξ, προσεκολ-

λήθη ίσχυρώς έπί της θύρας καί κατώρθωσε νά μείνη 
άπόλυτος τής θέσεως κύριος. Ή  τιμή ούτως έσώθη.

Ο ί των σιδηροδρόμων υπάλληλοι μόλις είνε γνωστοί 
έν Α γγλ ία . Πλείονας δ’ ευρίσκει τις έν τω μικροτέρω 
σταθμώ άλλων χωρών, ή έν τω σημαντικωτέρω τού Λ ον
δίνου. Πανταχοϋ βλέπετε τοιχοκολλήσεις. « Προφυλάτ- 
τεσθε άπό των βαλαντιοτόμων ». « Παρατηρείτε άν έν 
τη πληρωμή τοΰ εισιτηρίου σας έπεστράφη άνελλιπώς 
τό ύπόλοιπον των χρημάτων » . « Βάλλετε έπιγραφήν 
έπί των ύμετέρων άποσκευών καί έξετάζετε ΰμεΤς αυτοί, 
άν τοποθετώνται έν τή άμαξοστοιχία ». Ό  Ά γ γ λ ο ς  δέν 
άγαπά νά μεταχειρίζωνται αύτόν ώς ύποδεέστερον. Α ν ο ί
γει τούς οφθαλμούς, φροντίζει περί έαυτοϋ καί των 
έαυτοΰ, καί δύνασθε νά ποιήσητε τό αύτό. Α πέρχετα ι 
δέ δι’ Αύστραλίαν, ώς ήμεΤς διά τό P assy , άθορύβως, 
άνενοχλήτως. Καταλείπων δέ τον τόπον του προς άλλα- 
γήν άέρος —  οί ιατροί διατάσσουσιν έκεΤ πρός τον σκο
πόν τούτον μετάβασιν εις Αύστραλίαν, ώς οί έν Γαλλία 
άποστέλλουσι τούς άσθενεΤς εις S a in t -  G erm ain  ή εις 
V ich y  -  έρωτά άπλώς έαυτόν « Νά έπανέλθω αρά γε διά 
τής Κ ίνας ή διά τής Α μ ε ρ ικ ή ς » ;

Λαβών δ’ άπαξ τό είσιτήριον έγκαθιδρύεται έν τή θέσει 
του, ής είνε κύριος ώς ό βασιλεύς τής εαυτού μεγαλο- 
πόλεως.

Έ ν  Γαλλία ή Ά ρ χ ή  λαμβάνει ύμάς ύπό τήν έαυτής 
κηδεμονίαν. 'Ο  Ά γ γ λ ο ς  όμως δέν άγαπά τό τοιοϋτον 
θέλει ν ’ άφήσωσιν αύτόν ήσυχον διότι είνε, ώς φρονεί, 
ικανός νά προστατεύση αύτός έαυτόν.

Η μέραν τινά συνεταξείδευον έκ Βουλόνης εις Π αρί
σιους μετά τίνος νησιώτου, όστις έρρεγχεν έν γωνία τινί 
ώς ό εύδαιμονέστερος τοΰ κόσμου άνθρωπος* άλλ’ ύπάλ- 
ληλός τις έκ των εύγενεστέρων έξύπνισεν αύτόν έρωτών, 
πού πορεύεται.

« Δ ιατί έξυπνήσει έμέ; έρωτά ό Ά γγλ ο ς .
—  Ά λλά , κύριε, διελογιζόμην ότι θά μ’ έγνωρίζίτε 

χάριν ίσως, άν . .  . .
—  Αφήσει έμέ νά κοιμητή, έγώ τέλει νά κοιμάται, 

εγώ πληρώσει τό τέσι, είνε ντικό μου.
— Βεβαιότατα, κύριέ· άλλά. . .
— Αφήσει με ήσυκο.
Ε ις L r e il  ή αμαξοστοιχία ίσταται, θέλει δ ’ ό Ά γγλ ο ς  

νά καταβή.



• Ε ίς  τήν άμαίαν, κύριε- φωνάζει προς αύτόν ετερος 
υπάλληλος. Ή  άμαΕοστοιχία δεν μένει πολύ ένταΰθα.

— Μάλιστα, μένει, έγώ βλέπει καλά· έγώ τέλει νά 
κατεβαίνω.

είς Παρισίους, είδον τον παλληκαράν μου έ ν τ ώ στσθμώ. 
Λοιπον τ ί είχετε άπογείνη; ήρώτησα.
—  Ά ! ά! έγώ πηδήσει είς τά μπαγγάζια, άπεκρίθη 

μοι ήσύχως.

— Ά λ λ ά , κύριε, θά σας άφήσωμεν έζω.
— Αύτο δεν είνε ντικό σας ντουλε]ά· κυττάξετε ντικό 

σας ύπότεσι* έγώ τέλει νά κατεβαίνη. Σ είς  είστε το υπη
ρέτη μου* σωπατε σεΤς.

Κ αί κατέοη έίαίρετα, μά τήν πίστιν μου, χωρίς ν’ άνα- 
φανή είς την αμαίαν. Λ ίαν δ ’ έζεπλάγην, οτε άφικόμενος

Α ί άμαΕοστοιχίαι έν Α γγλ ία  είνε ταχεΤαι και αί άμα- 
£αι εξαίρετοι· τούτο δ’ οφείλεται ε!ς τον συναγωνισμόν. 
Δύνασθε παραδείγματος χάριν νά μεταβήτε έκ Λονδίνου 
είς Μάντζεστερ διά πέντε διαφόρων γραμμών. Έκάστη 
Ε τα ιρ ία  προσπαθεί νά προτιμήσητε αυτήν, προσφέρουσα 
ύμίν πλείονας ευκολίας τών άλλων. Τ ά  ξύλινα καθίσματα



έίέλιπον πανταχοϋ έκ τών ά μαζών τής τρίτης θέσεως 
αΐτινες εινε ήδη καλλίτεροι τών τής δευτέρας έν Γαλλία 
θέσεως, καί έν αίς δύναται νά ταζειδεύση τις καί διά τής 
ταχυδρομικής αμαξοστοιχίας.

υπάρχει χρόνος προς άπώλειαν. Κ αί αΰτά τά χειρόμακτρά 
έλλείπουσιν, έκαστου άπομάττοντος τό στόμα διά του 
ρινομάκτρου. Τ ό  πρόγευμα τελειόνει εντός δέκα λεπτών. 
Ήδύνασθε δέ ν’ άκούσητε μυΤαν πετώσαν έντός τής α ί-

J

Η θ η  κ α ι  Ε θ ι μ α  —  ΙΑ Π Ω Ν  Τ Ο Ξ Ο Τ Η Σ  I'Ut «λ. ι<2 )

Εισερχόμενος τις είς έστιατόριον τών σταθμών υπηρε
τεί αυτός εαυτόν, καί παρουσιάζεται κατόπιν είς τό γρα- 
φεΤον διά νά είπη, τι έφαγε. Τ ο ϋτ ’ αυτό δέ κατά τήν 
ωραν τοΰ προγεύματος συμβαίνει καί έν το7ς έστιατορί- 
οις τοϋ Ά σ τεο ς . Οί Ά γ γ λ ο ι τρώγουσιν ώς έπί τά πολύ 
όρθιοι, υπηρετούμενοι έν άκαρεΤ, έπειδή δι’ αυτούς δεν

θούσης, έν η πολλαί έμπορων, υπαλλήλων κλπ. εκατοντά
δες άσχολοϋνται λαμβάνοντες τό άριστον.

Ά ν  δ’ είς τι γραφεΤον είσέλθητε, βλέπετε έκεϊ έπί τοϋ 
τοίχου «ΠαρακαλεΤσθε νά όμιλήτε μόνον περί υποθέσεων».

ΕΓνε έκεΤ τό βασίλειον τοϋ άτμοϋ. Πρέπει νά ίδη 
τις  τό Ά σ τ υ  άπό τής ένάτης μέχρι τής δεκάτης πρωϊ-



νής ώρας ότε οί σταθμοί καί τά παντοειδή φορεία κύμα
τα έκχέουσι φυσιογνωμιών πολυάσχολων. Κατά την Τ ε 

τάρτην δμως ώραν τό παν εις ηρεμίαν έπαναπίπτει, καί 
τδ Σάββατον μάλιστα άπδ τής δευτέρας μετά μεσημβρίαν 
το Ά σ τ υ  έρημον φαίνεται.

’Αξιοθέατα τά νεώρια επίσης. Τ ά  έξ ιστών πυκνά δά
ση είνε έκ των θεαμάτων, άτινα άδύνατον νά λησμονή- 
ση τις. Ά ν  δέ περιπατοϋντες εις το Ά σ τ υ  ύψώσητε 
τδ βλέμμα εις τον άέρα, τά τηλεγραφικά σύρματα θά 
φανωσιν ΰμΤν ώς γιγαντιαΐος άράχνης ιστός.

Έ ν Γαλαζίω.
M ix  . Λ . Β ιε τ η ε

ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Δέν πρόκειται ένταϋθα νά γράψωμεν τον βίον, ουδέ 

νά έξετάσωμεν τεχνικώς τά έργα τής Έλληνίδος ποιητρίας 
Φωτεινής Οίκονομίδου. Τ δ  τοιοΰτον δεϊται καί έργασίας 
πολλής καί γραφίδος ίκανωτέρας. Θά είπωμεν ολίγα, καί 
τοΰτο χάριν τοϋ έπομένου ποιηματίου.

Ή  Φωτεινή Οίκονομίδου, ητις δικαίως φέρει τον τ ί 
τλον ποιητρίας, υπερέχει οΰχί μόνον πασών των ευαρίθμων 
συγχρόνων Έλληνίδων, αΐτινες κάπως έκαλλιέργησαν την 
ποιητικήν Μούσαν άλλά καί πολλών τών παρ’ ήμΐν άνδρών, 
οΐτινες .-εωροϋνται καί ονομάζονται Ποιηταί.

Τ ά  ποιήματα αυτής πνέοντα μελαγχολίαν, έγγίζουσι, 
τήν καρδίαν. ΕΤναι πρωτότυπα, διακρινόμενα δι’ ώραίων 
εικόνων εύστοχων παραβολών, εύρυθμίας, καλλιεπείας. Έ κ 
τος τούτου μαρτυροΰσιν ότι ή πολύκλαυστος ποιήτρια έγί- 
νωσκε καλώς τήν γλώσσαν, ής τους κανόνας δυστυχώς 
παραβαίνουσι πολλοί τών νύν ποιητών καί ποιητριών ή 
έξ άμελείας ή έξ άμαθείας.

Ή  Φωτεινή ήν λίαν μετριόφρων. Τ ούς αύτή άποτεινο- 
μένους έπαίνους έθεώρει μάλλον αποτέλεσμα φιλοφροσύ
νης καί καλής συμπεριφοράς. Συγχρόνως δ’ ούδαμώς ήν 
φιλόδοξος. Έ νώ  οί άλλοι ποιηταί βιάζουσιν έαυτούς νά 
γράφωσι, θηρεύοντες άθανασίαν, αύτή έγραφεν ό,τι τδ 
αίσθημα έπλημμύρει εις τήν τρυφεράν αύτής καρδίαν.

Ούδεμίαν έποιήσατο έκδοσιν τών ποιημάτων αύτής. Τ ά  
δλίγα γνωστά εις τδ Πανελλήνιον έδημοσιεύθησαν σπορά
δην έν περιοδικοΤς καί έφημερίσι κατ’ αίτησιν τών εκδο
τών, οΐτινες δι’ αύτών πραγματικώς έκόσμουν τάς εκδό
σεις αύτών.

'Ο  θησαυρός τών χειρογράφων έργων τής Ποιητρίας 
εύρίσκεται παρά τή μεγατίμω οίκογενεία αύτής. Τ ά  έργα 
ταΰτα, άν ,δημοσιευθώσιν άπαντα, άποτελέσουσι τόμον ίκα- 
νώς ογκώδη.

ΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
( θαν·υσαν -tTJ 23 Μαρτίου 1883 )

Τί βλέπω! ’Επί τής έσχατης κλίνης
’Ωχρά καί άπνους κεΐσαι, Φωτεινή!
Ή  έμμουσος έσίγησε φωνή 
Δ ι’ καρδίας τόσας συνεκίνεις.

Πολύ προ&ρως Εκοψεν ή Μοίρα 
Πτηνού ίιψιπετήεντος πτερά·

"Ω! πάσ’ άκόμη Επη τρυφερά 
Θ ’ άνέδιδεν ή θελκτική σου λύρα!

Πλήν καί ζωής άν Ετυχες βραχείας*
Ά ν  ν έ ’ άφήκες τήν κλεινήν όδάν,
Τοϋ Παρνασού χαρίεσσ’ άηδών 
Τό στέμμα φέρεις τής αθανασίας.

Τούς στίχους τούτους είς τό φέρετρόν σου 
Νά θέσω άφες, Μοϋσα ζηλευτή.
Θυσία πενιχρά είσίν αύτοί
Είς τόν βωμόν τών τόσων άρετϋν σου.

Όποιον έπος μελωδίαν χύνον!
ΌποΤαι φράσεις πρόΕενοι κλαυθμού 
Ά ν  ail αύτή νά ψάλ/jc ά ντ ’ έμοϋ 
Ή δύνασο τόν νεκρικόν σου θρήνον!

Α λ · Κα τ α κ ο ϊζ η ν ο ς

Π Ε Γ Κ - Σ Ε  IN

( Συνέχεια' ΐδε τεύχος 8ον )

Ό  Σιάγκ άφήκε τον σοφόν εις τούς διαλογισμούς 
του. Έσκέπτετο. Α ί σκέψεις του αυται άναμφιβόλως ού- 
δόλως συνέτεινον είς τδ άποφυγεΤν λυπηράν ομολογίαν, 
διότι έξαίφνης εΓπεν. άποφασιστικώς. —  Κ αμ - Σ ί  έπε- 
θύμουν νά μή έτάρασσον τήν γαλήνην σου, άλλά δέν 
έξαρταται άπδ έ μ έ . Χθές έρριψα άμφιβολίας τινάς έν 
τώ πνεύματί σου. Μεθ’ όλα ταΰτα δμως ήθέλησας νά 
νυμφεύσης τον Γιαώ. Ίσως έπραξας καλώς. Τούλάχιστον 
τήν ώραν ταύτην θά ήσθάνθην άρρητον ευδαιμονίαν τήν 
όποιαν πολλοί ηλικιωμένοι δέν θά ήσθάνθησαν. Έ σ ο  γεν
ναίος καί άνάγνωσον.

Ταυτοχρόνως τώ ένεχείρισε τήν έπιστολήν. Ό  Κ αμ- 
ΣΤ τήν έλαβε τρέμων καί, μετά κόπου, διότι τό τετα- 
ραγμένον όμμα του δέν ήδύνατο νά προσηλωθή έπί τών 
χαρακτήρων, άνέγνωσε μεγαλοφώνως τήν φοβεράν ταύ
την αγγελίαν.

«Χ ί-πέ-γ ιώ , Μανδαρίνος έπί τής δικαιοσύνης, διοικη
τής τής έπαρχίας Κ ουεϊ-Τσέον προς τόν Σ ιά γκ , ιερέα 
τής παγόδας τού Λί-πίγκ-φοΰ.

» Εΐξεύρεις ότι κατά τό πέμπτον έτος τής βασιλείας 
τού ένδοξου ημών Αύτοκράτορος υίοΟ τοΰ Οΰρανοΰ, 
ήγέρθη ένοχος έπανάστασις κατά τοϋ θρόνου, καί ότι ό 
σοφός Τσάν καί οί οπαδοί αύτοϋ έφονεύθησαν μεθ’ όλων 
τών μελών τής οικογένειας αύτών, όσα είχον φθάση είς 
τήν άνδρικήν ηλικίαν.

» Κατά τήν άπόφασιν τοΰ Άρχιδικαστοϋ, συνάδουσαν 
πρός τήν τοΰ θρησκευτικού δικαστηρίου, τά νεώτερα τέκνα 
τών ένοχων άπεσπάσθησαν καί παρεδόθησαν είς διαφόρους 
κατοίκους τής έπαρχίας ταύτης όπως άνατραφώσι μέχρι 
τής στιγμής καθ’ ήν ήδύναντο νά ύποστώσι τήν είς τό



γένος αύτών έπιβληθείσαν ποινήν, διότι γέγραπται έν τω 
Κτ-Κτ.

» Ή  γενεά παντός οστις διεπράίατο έγκλημα έσχατης 
προδοσίας κατά τής ίεράς μεγαλειότητος τοΰ υΐοϋ τοΰ 
Ούρανοΰ, δέον νά έκμηδενίζηται, όπως τρομερόν παρά
δειγμα δίδωται εις τόν όχλον.

» Γνωρίζεις έπίσης ότι νέα έπανάστασις, έμπνευσΟεΤσα 
άπό τάς ιδέας τοϋ Τσάγκ,  ήγέρθη έν τή έπαρχία, πρέπει 
λοιπόν, ώς άπαιτοΰσι τά βιβλία, τό παράδειγμα νά δοθή έν 
τώ άμα. Διά τοΰτο ό μεγαλειότατος Αύτοκράτωρ έπετά- 
χυνε τήν πρός έκτέλεσιν όρισθεϊσαν ημέραν. Σ ε  διατάσσω 
επομένως νά πορευθής πρός τόν Καμ-ΣΤ καί νά άπαλλάζης 
αυτόν τής φυλακής τοϋ Γιαώ, οστις είνε υιός τοΰ Τσάγκ.

» Ό  Γιαώ έπειτα θέλει παραδοθή εις τόν ύπό των 
οπλών Μανδαρίνον, τόν κομιστήν των διαταγών τούτων, 
όπως όδηγηθή εις τήν δημοσίαν πλατείαν τοΰ Λ ί-π ίγκ- 
φοΰ καί άποκεφαλισθή διά τοΰ ξίφους.

» Είθε τό αίμα τής κακούργου γενεάς νά διασκορ- 
πισθή, πρός πρόληψιν νέων εγκλημάτων, και είθε ή άρωγή 
τοΰ ύψίστου θεοΰ είη έπί τοΰ Αΰτοκράτορος. »

Ό  Κ α μ -Σ ϊ ένδακρυς μόλις ήδυνήθη νά περατώση τήν 
άνάγνωσιν, έμάνθανε ταυτοχρόνως, διά τοϋ αυτού κτυπή
ματος, καί τήν καταγωγήν τοΰ Γιαώ και τό οίκτρόν 
τέλος του.

—  Πρέπει νά τόν σώσωμεν, είπεν Σιάγκ .
Ούτος ΰπήρζεν ό πρώτος λόγος τού δυστυχούς. Ό  

Σιάγκ άντί άπαντήσεως τώ έδειξε διά σχήματος κυκλο- 
ειδούς τάς λόγχας τών στρατιωτών, αί όποΤαι έζεϊχον 
τών τοίχων τοΰ κήπου, ώς φοβεραι άκανθαι.

—  Πτωχόν παιδίον, πτωχόν παιδίον! έπανελάμβανεν ό 
σοφός, πώς νά τους τό άποσπάσωμεν.. . .

— Ό  σοφός δέν έτελείωσε την φράσιντου, ό Γ  ιαώ ήν πρό 
αυτού μέτρέμοντα χείλη, άλλά με όμμα άποφασιστικόν.

—  Πάτερ μου, είπεν, ήμην έκεΤ, ήκουον. Ά φ ετε  τήν ει
μαρμένην μου νά πληρωθή- ιδού λοιπόν, ήγάπων τόν Τσάγκ. 
Ή το  πατήρ μου ! Λοιπόν θά είμαι ά£ιος υιός του, καί 
θά άποθάνω ύπέρ τών ιδεών αυτού, άνευ φόβου καί άνευ 
αδυναμίας.

—  Κ αί ή Πέγκ-ΣεΤν, έψιθύρισεν ό σοφός.
— Ή  Πέγκ-ΣεΤν πάτερ μου ! Ά  1 είνε αληθές. Ά λ λ ’ 

ούδέν έκ τούτου αύτη θά πληροφορηθή. Θά τή είπητε. . .
Θά τή είπητε ΤΑ ! ό έρως μου δέν πρέπει νά με κα-
ταστήση δειλόν. Δύναμαι νά τήν ΐδω χωρίς νά προδοθώ. 
Σιάγκ, όταν ό στρατιώτης θά έπανέλθη, θά ήμαι έτοιμος·

Κ α ί έχάθη πρός τήν σκιάδα, ένώ ό Κ α μ -Σ ΐ έσυρε τόν 
ιερέα έν τή οικία, έζηγών αύτώ έν τή ταραχή του τά 
πλέον παράλογα σχέδια υπέρ τής σωτηρίας τού Γιαώ.

Ή  ώρα, τήν οποίαν ό Μανδαρίνος εΓχεν όρίση όπως 
έπανέλθη, είχεν ήδη παρέλθει.

V I

Κεκλιμένη έπί τοΰ παραθύρου τής σκιάδος ή Π έγκ-Σεΐν 
έπερίμενεν. Ε ίδεν έπανερχόμενον τόν Γιαώ.

Μειδίαμα έπλανάτο έπί τών χειλέων του.
Δέν είνε τίποτε, είπε καί έλαβε τήν Π έγκ-Σεϊν έν τή 

άγκάλη του καί έναπέδεσε παρά τή τραπέζη τών γάμων.
—  ΕΓσαι ώραία, Πέγκ -  ΣεΤν. Ά φ ες  με έπί πολύ νά σέ 

βλέπω, νά σέ βλέπω άκόμη έπί πολύ όπως κατά τάς ήρε
μους έκείνας ώρας έκεΤ κάτω υπό τάς χρυσας μηλέας. 
“Οσον σέ βλέπω οΰτω τόσον ή καλλονή σου μοί φαί
νεται τελειοτέρα ώς ό ούρανός, ένθα καθ’ έκάστην έσπέραν 
ανακαλύπτεται καί άστήρ νέος .

—  Ή δη , Γ  ιαώ , δύνασαι νά με βλέπης ούτω χωρίς 
ν’ άνησυχώμεν περί τών παρερχομένων στιγμών, αί ήμέ- 
ραι είσίν είς τήν διάθεσίν μας.

—  Α ί ήμέραι δέν άνήκουσιν εις ούδένα. Ό  πατήρ είπε 
« μόνη ή παρούσα στιγμή μάς άνήκει ».

— Σήμερον τήν πρωίαν μοί ώμίλεις περί τού μέλλοντος, 
έσκέπτεσο περί γήρατος, καί τό πρόσωπόν σου ήκτινοβό- 
λει. Ή δη έλαφρόν νέφος σκιάζει αύτό.

— Διότι κατά τήν στιγμήν τής εύτυχίας άσχολεΤταί τις 
ύπέρ ποτέ είς τάς λύπας τής άεί άπειλούσης ζωής· διότι 
τρέμει τις μή τι άπωλέση τοσουτον πολύτιμον άγαθόν 
καί θησαυρόν τοσοΰτον γλυκύν. Διστάζει τις σκεπτόμενος 
μήπως δέν είνε ά£ιος τούτων.

Ή  γοητευτική κεφαλή τής Πέγκ-ΣεΤν έκλινεν έπί τοΰ 
ώμου τοϋ Γιαώ · ό Γιαώ την έθλιψεν έν τή άγκάλη αυτού 
έν συγκινήσει καί έ£ηκολούθησε νά τή όμιλή κρατών αυ
τήν ούτω πλησίον του.

Άμφότεροι έλησμόνουν τό γεύμα τοΰ γάμου, έκείνη 
ήδετο έπί τή μειδιώση ταύτη μελαγχολία, έκεΐνος έσκέ- 
πτετο ότι δέν είχεν είμή μίαν στιγμήν μόνην νά μένη ούτω 
καί έν τή στιγμή ταύτη ήθελε νά συμπυκνώση ολόκληρον 
τήν ζωήν αύτού καί όλην του τήν ευδαιμονίαν.

’Είηκολούθησεν ήδέως, τά χείλη έχων έπί τού προσώπου 
τής Π έγκ -Σ εΤ ν  καί άναπνέων, ένώ ώ μίλει, τό λεπτόν 
άρωμα τών κροτάφων της.

— Είμαι σήμερον ώς ήμην καθ’ ήν ημέραν με είπες 
ότι μέ ήγάπας. ’Ενθυμείσαι, έπύρεσσον όλο:·

Ό  πατήρ έκλαιεν, έγώ ένόμιζον ότι έμελλον ν ’ άποθάνω. 
Κ αί έλυπούμην σχεδόν διότι τόσον πολύ μέ ήγάπας σκε
πτόμενος πόσην λύπην ήθελον σοί προξενήσει άμα σέ 
έγκατελίμπανον. Κρυφίως έγραψα διά σέ άποχαιρετισμόν 
τόν οποίον θέλω ν’ άκούσης έάν ήμαρτον νά σέ άφήσω 
πάλιν ό άποχαιρετισμός ούτος θά μείνη έν τή μνήμη σου 
ώς ηχώ τών απείρων έκείνων προσευχών τάς όποιας ό 
ούρανός άρέσκετσ.ι ν ’ άκούη ·

"Αλλως δέν θά εΰρω ίσως ούδέποτε τήν εύκαιρίαν νά 
σοί τόν είπώ. Ά κ ο υ ε .

Ή  Πέγκ -  ΣεΤν έκλινε πρός τά όπισθεν τήν κεφαλήν 
αύτής όπως άντικρύση τά όμματα τοΰ Γ  ιαώ. Α όριστος 
φόβος διήρχετο διά τής ψυχής της ώς πνοή διά τής 
έπιφανείας ήρέμου υδατος* έν τούτοις είδε τόν Γιαώ 
μειδιώντα.

ΈπαναπαυθεΤσα έπανέφερε τό πρόσωπον αύτής παρά 
τά χείλη τού ποιητοΰ.

Κ αί ένώ αύτη άφίετο είς τήν γοητείαν τής έρωτικής
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ταύτης ώρας ούτος έψιθύριζε διά τρυφερας καί σχεδόν 
Ικετευτικής φωνής μετεχούσης παραπόνου και προσευχής.

« ΤΩ  ευδαιμονία μιας ημέρας, ώ εύθραυστε θησαυρέ, 
ήρκεσε μία μόνη λέξις ήτις σε έμηδένισε ! τά όνειρα 
ημών παρέρχονται έπί τών ταχύτατων πτερών των, παρο
μοίως ώς αυτά καί έγώ οφείλω νά παρέλθω. Θεοί προστά- 
ται, εύσπλαγχνίσθητε αυτήν* θωπεύσατε άπαλώς τό ώχρόν 
μέτωπόν της, έστέ έλεήμονες πρός τήν άδύνατον ταύτην 
ψυχήν* ένέκλειε τόν έρωτα· δώσατε αύτή τήν λήθην 
όπως ό ίασμος μετά τήν καταιγίδα άναλαμβάνη τό άρωμα 
σΰτοϋ μετά τής δρόσου, άπαραλλάκτως άποδώσατε αυτή 
τήν γοήτιδα καλλονήν της, άποκαταστήσατε τό μειδίαμα 
έπί τών έξ άνθέων χειλέων της ! ’Αφήσατέ με ν’ άναχω- 
ρήσω εύελπις ότι ή καρδία αυτής ύφ’ υμών έλεηθεΐσα δεν 
θά πληρώση με υπερβολικήν οδύνην τήν άτυχή ευτυχίαν 
ότι με ήγάπησε ».

Θερμόν δάκρυ έπεσεν έπί τοϋ τραχήλου τής Π έγκ -Σ ε ϊν . 
Ή  νεαρά κόρη άπεσπάσθη έκ τής άγκάλης του. Ε ίδεν ότι 
άληθώς έκλαιεν.

Ή  φύσις ΰπερίσχυσε τής θελήσεως αύτοϋ· έπρόδιδε τό 
μυστικόν τό όποϊον ούτος ένόμιζεν ότι ήδύνατο νά τό 
διατηρήση.

—  Τ ί  έχ ε ις ; έφώνησεν ή Π έγκ-Σεΐν. Οί στίχοι ούτοι 
είσί λυπηροί, είσίν αιώνιος άποχαιρετισμός καί κλαίεις.

Ό  Γιαώ προσεπάθει είς μάτην νά έπανεύρη τήν ηρε
μίαν του* ο! λυγμοί τόν έπνιγον* δεν τόν έμελε διά τήν 
ζωήν αύτοϋ, έκλαιε μόνον διά τήν μελλόνυμφόν του.

— Ό μ ίλ ει! όμίλει I ή δυστυχία μάς έπαπειλεΤ, τό μαν
τεύω, τό αισθάνομαι.

—  Ό χ ι !
Ή  φωνή αύτοϋ ήτο τοσοϋτον άσθενής καί τοσοΰτον 

διστάζουσα, ώστε έτρεξε πρός τήν θύραν τής σκιάδος.
—  θέλω  νά μάθω τά πάν τ α . . .
—  Μή έξέρχεσαι σέ Βιατάσσω.
Τ ή  άπέκλεισε τήν δίοδον* άλλ’ εκείνη ταχυτέρα τοϋ 

διαλογισμοϋ έξέφυγεν έκ τών βραχιόνων αύτοϋ καί έφυγε 
τρέχουσα πρός τόν κήπον, διέβη τόν ούδόν τής οικίας, 
είδε τούς στρατιώτας, τό συναθροισθέν πλήθος, τό τοιχο- 
κολλημένον διάταγμα έπί τοϋ ξύλου τής θύρας, άνέγνωσεν. 
Ή τ ο  ή καταδικάζουσα τόν Γιαώ άπόφασις.

Σπαρακτική κραυγή έξέσχισε τό στήθος της καί ταχυ
τέρα άκόμη ή όσον ήλθεν έπέστρεψε πρός τήν σκιάδα, 
έρρίφθη ολως πάλλουσα έπί του στήθους τοϋ Γ  ιαώ, θλί— 
βουσα αύτόν, περικαλύπτουσα αυτόν καί φωνάζουσα άπελ- 
πιστικώς διά φωνής παραφόρου.

—  Δεν θέλω! δεν θέλω ! δεν θέλω!

( "Επεται τδ τέλος )

— ---------

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΤ ΕΝΔΥΕΣΘΑΙ
Ή  επιστήμη τής ένδυμασίας δεν άποκταται ποσώς, 

ώς δύναταί τις νά τό πιστεύση. Ε ίνε έμφυτόν τι πλεονέ
κτημα, κρίσις τις ολως προσωπική, ήτις τελείοποιουμένη

διά τής άνατροφής καθίσταται τοσοΰτον μάλλον λεπτή 
καθ’ όσον ζή τις έν κέντρω μάλλον πεπολιτισμένω.

Ή  έπιστήμη τής ένδυμασίας δεν πρέπει νά συγχέηται 
μετά τής κομψότητος* ή μία δεν είνε ή τό συμπλήρωμα 
τής έτέρας, συμπλήρωμα σφόδρα μεν θελκτικόν, άλλ’ όπερ 
πρέπει νά θεωρήται ώς άπλοΰς βοηθός.

Ή  κσμψότης είνε ή επιδεκτική έκφρασις τοϋ συρμού* ή 
έπιστήμη τής ένδυμασίας, συνίσταται είς σύνολον έπ ιμε- 
μελημένον, έναρμόνιον, διαπρεπές.

Δεν είνε ποσώς άνάγκη ΐνα τήν κατέχη τις νά ένδύ- 
ηται διά μεταξοπτίλου καί μετάξης· αύτη αποκαλύπτεται 
ύπό τήν έξ οθόνης έσθήτα τής μικράς έργάτιδος, ώς ύπό 
τόν χυδαίον κεκρύφαλον τής γυναικός τοϋ λαοϋ.

Ποία είνε μεταξύ ήμών ήτις νά μή έξεπλάγη ενίοτε 
έν παρόδω ύπό τής θέας γυναικός, ής όμως ή μετριόφρων 
ενδυμασία ούδέν είχεν όπερ νά δύνηται νά έφελκύση 
τά τών άλλων βλέμματα; Τ ή ν  ήκολουθήσαμεν διά τών 
οφθαλμών χωρίς νά είξεύρωμεν διατί, έστράφημεν όπως 
καί πάλιν τήν ίδωμεν, ύπέστημεν έν άγνοια ήμών τό εις 
όλον τό άτομόν της περικεχυμένον γ ό η τ ρ ο ν ...

Τ ό  γόητρον τοϋτο δεν ήτο ούτε ή ώραιότης ούτε ή 
κομψότης* ήτο ή αρμονία, ήτο τό έντελέστατον απάντων 
τών γυναικείων προσόντων: ή διάκρισις.

Ή  διάκρισις είνε ύπεροχή ήτις ύποτάσσει καί αύτάς 
τάς πλέον βαναύσους φύσεις* ό άνθρωπος τοϋ κόσμου 
τήν θεοποιεί, ό έργάτης τήν σέβεται, ό άγρότης τήν θαυ
μάζει μετά ταπεινότητας.

Ε ίς  τάς πλέον αίματηράς σελίδας τής ιστορίας μας 
έθεάθησαν κτηνώδεις, άκοινώνητοι και άδιάλλακτοι άνθρω
ποι, οΐτινες κατέστησαν αίφνης άμφιρρεπεΐς καί εύπειθεΤς 
είς τήν φωνήν προσώπων, άτινα δεν είχον άλλα όπλα ή τήν 
υπό έξοχου φύσεως χορηγουμένην έπιρροήν.

Ή  διάκρισις είνε λοιπόν άγαθόν άνεκτίμητον. ΑΙ μεν 
έπιζητοϋσι τήν κομψότητα, αί δέ άσχολοϋνται περί τήν 
φιλαρέσκειαν ώς πρός τό κυριώτερον αύτών έργον* άλλ’ 
ήμεΤς συμβουλεύομεν τάς γυναίκας νά πρσσπαθώσιν όπως 
διακρίνωνται.

Ύπάρχουσι δύο είδη διακρίσεως* ή συμφυής, εύδιάθε— 
τος και άκούσιος διάκρισις, καί ή κοινωνική καί εκού
σιος διάκρισις, έκείνη ήν πάσα γυνή δύναται νά απόκτηση, 
καθ’ οσον προ πάντων άφορά τήν τέχνην τής ένδυμασίας.

Ή  διακεκριμένη γυνή κατέχει τήν έπιστήμην τής εν
δυμασία ς διότι κρίνει όρθώς, ούδέποτε παραδέχεται άλλο 
τι ή εκείνο όπερ επιδοκιμάζει λαμβάνει δέ τήν φιλοκαλίαν 
ώς κανόνα καί ούχί τόν νόμον.

’Αγνοώ όποιος ήθικολόγος ίσχυρίσθη ότι δύναται νά 
κρίνη τις περί τοϋ χαρακτήρος καί περί τών έξεων γ υ -  
ναικός έκ τοϋ τρόπου μόνον καθ’ όν ένδύεται. Τ ό  πιστεύω.

Μεγάλη φλύαρος, προπετής τό πνεύμα, υπερβολική τά 
σχήματα, υιοθετεί όρμεμφύτως τάς έμφανεΤς ένδυμασίας, 
τάς άποτόμους άποχρώσεις. Ά ρ κ ε ΐ ό συρμός νά τό έπ ι- 
τρέπη, αυτη περιτυλίσσεται διά πλαισιωδών ή διά κλα
δωτών ύφασμάτων. Έ ά ν  ή φιλοκαλία τής ή μέρας καί 
αί συμβουλαί τής ραπτρίας της τή έπιβάλλωσι ταπεινό-



φρονα και ΰπεσταλμένην ενδυμασίαν, ζητήσατε καλώς, 
και θά ευρητε άκραν ταινίας, κόμβον λαιμοδέτου, άνθος 
άπάδον πρός τό σύνολον.

Ε ίς  τοιαύτην διάθεσιν άπαιτεΤται θεατρική έπίδειζις 
καί όλίγον τι τό άλλόκοτον.

Ή  ένδυμασία όκνηοάς κα ί ρ ά θ υ μ ο υ  γυναικός φέρει 
δλως ίδιάζοντα τύπον άμελείας, οστις δέν έλέγχει έλλει- 
ψιν κανονικότητος, άλλά τήν περιφρόνηση/ πάσης ένεργοϋ 
σκέψεως. Συχνάκις άγαπά τόν στολισμόν καί δαπανά 
πολλά χρήματα χάριν τής ενδυμασίας. Ματαία πολυ
τέλεια ! ή προσπάθεια εΤνε καταφανής· κατανοεί τις δτι 
τό χάριεν τοΰτο σύνολον, άρζάμενον μετά πολλής έπι- 
μελείας, έπερατώθη έν τώ μέσω τοϋ κόπου καί σχεδόν 
τυχαίως.

’Ελλείπει είς ταύτην ή συνήθης θέλησις τοϋ νά έζκίχλέ 
τό καλόν.

'Υπάρχει τι δπερ νά καταδεικνύη άσφαλέστερον γυ
ναίκα άκανόνιστον έκτος τής γενικής θέας τής ένδυμα- 
σίας της; ’Ασυνάρτητος, ανώμαλος, πλημμελής, είναι ή 
πιστή είκών τοϋ συλλαβόντος αυτήν πνεύματος.

Εξετάσατε λεπτομερώς καί πεφροντισμένως τόν ιμα
τισμόν τοΰτον οστις σας έγοήτευσε διά τής πολυτελείας 
του καί τής φαινομενικής αΰτοϋ κομψότητος· ή έσθής 
είναι μεγαλοπρεπής, άλλά τά χειρόκτια άπώλεσαν τά κομ- 
βία των. Ό  πίλος έζέρχεται τοϋ έργαστηρίου τής μεγάλης 
κατασκευαστρίας, άλλ’ ό βρογχιστήρ είνε έφθαρμένος. 
Ή  λινοστολή είνε ανάλογος, έτερόζυγος, άνεζασμένη, 
ώραίας ποιότητος, άλλά φέρουσα τήν άνεΕίτηλον έκείνην 
σφραγίδα, ήν οί άμελείς έπιθέτουσιν έπί παντός ού 
ποιούνται χρήσιν.

Ή  ακανόνιστος γυνή άγαπα τόν ψευδόχρυσον, τά 
πλαστά κοσμήματα, τούς έπιπροσθέτους ποδογύρους, τά 
υπερορία σχήματα. Αύτη περιβάλλεται έσθήτα έ£ έζαμί- 
του μετά προσποιητών πετραδίων, οΰχί χάριν οικονομίας 
άλλά διότι φθείρουσα άκαταπαύστως, ουδέποτε έχει τι πρό
χειρον καί διότι αναγκάζεται άείποτε νά άνακαινίζη τά 
άπολεσθέντα, κοιλωθέντα, φθαρέντα εϊδη , άπερ άφρόνως 
καταναλίσκει.

Λατρεύει τούς κακοτέχνους λήρους οΐτινες παρέχουσιν 
εΐς τινας γυναίκας τύπον τοσοϋτον κακόζηλον. Τ ά  ένώ- 
τιά της είσίν μικροί άνημμένοι φανοί· ό λοβίσκος της 
ομοιάζει πρός ογκώδες κρεμαστόν κλείθρον δπως κρατή 
κεκλεισμένην θύραν φυλακής· τά δακτυλίδιά της έχουσιν 
αρτύματα, ή ζώνη της κοσμείται ύπό πλήθους άλύσεων 
συγκροτουσών πλήθος πραγμάτων άπερ κροταλίζουσιν 
ένώ αύτη βαδίζει.

Τέλος, είνε τύπος, όν όλοι γινώσκουσι καί καθ’ ό 
άπαντήσαντες αύτόν σχεδόν παντοϋ· προστίθημι δ’ δτι 
είνε τό μάλλον άντίθετον είδος είς τήν διάκρισιν.

Ό θ εν  θά έκφέρω ώς άΕίωμα δτι ή τάζις είναι τό ση- 
μεΐον περί τό οποίον συμπλέκεται τό σύνολον τών ιδι
οτήτων τών άποτελουσών τήν διάκρισιν.

Βεβαίως πάσαι αί κανονικαι γυναίκες δέν είνε καί δια
κεκριμένα! ( καίτοι φρονώ δτι δύνανται νά καταστώσι

τοιαϋται) άλλ’ δλαι αί διακεκριμέναι γυναίκες κέκτηνται 
τόν ύψιστον βαθμόν, τόν ζήλον παντός τοϋ λεπτού τοΰ 
πεφροντισμένου καί έναρμονίου.

(Έκ το0 γαλλικού)
Α .  . . . j

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ

ι

Έ ν  τών ώραιοτέρων κοσμημάτων τοΰ άνθρωπίνου σώ
ματος είνε καί τό βλέμμα. Τ ό  βλέμμα είνε εϊκών τής 
ψυχής τοϋ ανθρώπου. Ε ίνε τό κάτοπρον, έν ώ κατοπτρί
ζονται αί έσωτερικαί παθήσεις τής ψυχής καί τής καρ- 
δίας. Ε ίνε τό βιβλίον, έν ω έμπεριέχονται αί διάφοροι 
τής έσωτερικής διαθέσεως τοϋ άνθρώπου έντυπώσεις καί 
έμπνεύσεις. Ε ίνε τό εύγενέστερον τών αισθητηρίων τοΰ 
άνθρώπου, είνε τό λεπτοφυές καί αβρόν ασμα τής ψυχής, 
είνε τό δργανον, δι’ ου ή ψυχή συνδυάζεται μετά τοϋ 
κόσμου, είνε ό κρίκος, ό συνδέων τήν φύσιν μετά τής 
ψυχής, τήν ύλην μετά τοϋ πνεύματος. Ε ίνε τό . μέσον 
δι’ ου ο άνθρωπος συγκοινωνεί τοΤς όμοίοις αΰτώ καί 

τώ σύμπαντι ·
I I

Τ ό  βλέμμα είνε ισχυρόν, ίσχυρότερον ίσως καί αΰτοϋ 
τοϋ σιδήρου. Ό ζύτερον καί αύτής τής αιχμής Ιπποτικοϋ 
ξίφους. Τ ίς  δύναται ν’ άρνηθή τοϋτο άμα άναμνησθείς 
δτι δι ’ έν καί μόνον βλέμμα διακινδυνεύει τά πάντα, πολ- 
λάκις δέ καί αυτήν τήν ζωήν αΰτοϋ;

II I

Τ ό  βλέμμα είνε τό μέσον, δι’ ο υ ' διακρίνονται οί άν
θρωποι άλλήλων. Καθιστώμεθα παντελώς άγνωστοι καί 
τοΤς ο ίκ ειο τά το ις  ημών κρύπτοντες μόνον το ύ ς  οφθαλμούς. 
Ούδέν μαγεύει, ούδέν ελκύει, ούδέν δεσμεύει ίσχυρότερον 
δσον τό βλέμμα. Ούδέν έζεικονίζει πιστότερον τόν έσω 
άνθρωπον δσον τό βλέμμα. Ό  έγωϊσμός, ή αγάπη, ή φι
λία, ό έρως, τό μίσος, ή οργή, ή δυσμένεια, ή εύφυία, ή 
βλακεία, ή δολιότης, ή χαρά, ή λύπη, ή δυσαρέσκεια, ή 
εύχαρίστησις, πάν δ,τι έν ήμΓν συμβαίνει έζεικονίζεται 
πιστώς καί αύτοστιγμεί έν τώ βλέμματι.

IV

Ή  άθωότης, ή ειλικρίνεια, ή στοργή πιστότατα άντι- 
προσωπεύονται έν τώ βλέμματι καί διά τού βλέμματος. 
Ε π ίσ η ς  τό βλέμμα άποκαλύπτει καί τάς μυχίους τα - 
ραχάς, τά σφάλματα, τά έγκλήματα τοΰ ανθρώπου. Έ κ  
τοΰ βλέμματος άναγνωρίζεται ό έγκληματίας καί ό άθώος.

V

Καίτοι κάτοπτρον τό βλέμμα, κατορθοΰσιν έν τούτοις 
πολλοί καί διαφθείρουσιν αύτό. Διά τούτο καί τό βλέμμα 

πολλάκις άπατά.



V I

Τ ο  βλέμμα δεικνύει καί τήν εξουσίαν κα'ι τήν ίσχύν. Τ ο  
βλέμμα τοϋ τυράννου διαφέρει πολύ άπό το τοϋ δούλου. 
Εκείνο  μέν εΓνε θρασύ καί δεσποτικόν, τοΰτο δέ δειλόν 
κα'ι συνεσταλμένον. Ό τ ε  ό Κίμβρος στρατιώτης ώρμησε

V II

Δ ι’ ένος βλέμματος, γεννώμενοι, χαιρετίζομεν τον 
κόσμον, κα'ι δι* ενός, του υστάτου, άποχαιρετίζομεν αυτόν

I. Β.

κατά τοϋ επτάκις ΰπατεύσαντος τής κοσμοκράτορος 
'Ρώμης Μαρίου διά νά φονεύση αυτόν, προγεγραμμένον, 
τοσοΰτον έφοβήθη ύπό τοϋ κατ’ αύτοϋ έκτοξευθέντος 
βλέμματος τοϋ μεγάλου άντιπάλου τοϋ Σύλλα, ώςτε 
έρριψε χαμαί τό ξίφος καί γονυπετήσας έζήτησεν 
έλεον.

Ν Ε  Ω Τ  Ε  Ρ Α Ι  Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ

Α ί ώραϊαι ήμέραι τοϋ φθινοπώρου έντδς &λ!γου μάς άττοχαι- 
ρετώσιν, δ γηραιδί Ύμηττδς θά ένδυθή τήν λευκήν στολήν του 
καί δ βορράς θά προσβάλ^ τήν. ώραίαν φύσιν καί ύπδ τδ ψΟχος 
τά άνθη Θά Εηρανθώσιν. Αυπηθήτε, φιλανδεϊς δεσποινίδες, διά



Ε ύ κ ρ α τ ο ς  Υ α λ ο ς κ ε π η ς  Φ υ τ ο θ a a a m a s

ρο7 όλίγας λέΕεις δι’ ήμάς συνοδεύων ταύτας [it τήν ήν Εχετε 
ένώπιόν σας εικόνα φ υ τ ο θ α λ ά μ ο υ  "να τά ώραΤα άνθη σας 
προφυλάΕητε έάν κατασκευάσατε τοιοϋτον.

Ό  φυτοθάλαμος ούτος τελευταίου συστήματος δέχεται καί προ-

ώς καί τάς έντός τοϋ φρέατος τοποθε.τημ,ένας ας αί προκείμεναι 
εικόνες παριστώσι.

( " l i t  ο ικ  140 ).

τήν δυστυχίαν ταύτην, ούτε Εν άνθος πλέον διά τήν ώραίαν 
κόμην σας, ούτε Εν ρόδον διά τόν φίλτατόν σας.

'Αλλ' εύτυχώς ό καθηγητής τής βοτανικής κ. E. Πονηρόπου- 
λος είς τό χρησιμώτατον Εργον Δο κ ί μ ι ο ν  Γ ε ω  ργ ίας  άφιε-

φυλάσσει κατά τάς ψυχροτέρας ώρας τοΰ Ετους τά υπό τού 
ψύχους καί τοΰ πάγου προσβαλλόμενα φυτά τής άνθοκομίας.

Ά λ λ  ’ έπίσης χρησιμώτατον είνε νά γνωρίζητε αί καί ο! 
φιλανθεΐς τάς νεωτέρα; χειροκινήτους καταορεκτικάς αντλίας

Σχήμα 2 6 . — Φρέαρ χατεσχευασμένον ούτως, ώστε τό χείλος αΰτοϋ 
χεΐται όλίγον ανωθ;ν Τής έπιφανείας τής γής· φέρει δέ είς βάθος 3 μέτρων 
οριζόντιον ξΰλινον αξονα, έφ’ ου στηρίζεται ή αντλία· αΰτη δέ άποτελε'ται 
έχ τοϋ ύπό στοιχεΤον Α άπορροφητ.χοϋ σωλήνος εμβαπτιζόμενου έν Τ;Τι Οδατι 
έχ τοϋ ΰπό στοιχεΤον Β ύδραγωγοΰ δι’ οΰ τδ άναβιβαζόμενον υδωρ διοχετεύ
εται είτε άμέσω; είς τάς πρασιάς είτε έναποταμιείεται έν τ$ έπί τοώτω 
ώρισμένιρ δεξαμενή, Δ σφιγχτήρ συνεχών τόν ύπό στοιχεΤον Β υδραγωγόν μετά 
τοΰ άαέσω; κειμένου, έχ τοΰ ίιπό οτοιχεΤον Γ μοχλοΰ συνεχομένου δι’ ίδίου 
μηχανισμού μετά τοϋ έμδόλου τν; ένεργεία τοϋ όποιου άντλεΤταιτό Οδωρ.

Σχήμα 28. — Μεγάλη χειροκίνητο; καταδρεκτική 4ντλ,1α, χρήσιμος »Γς 
τήν καταβροχήν δένδρων, ανθώναν κλπ. I ’Απορροφητικός σωλήν, ουτινος 
ό διάτρητος πυθμήν βυθίζεται έν τΖ  υδατι. Μ. Σοιγχτηρ συνέχων τέν 
απορροφητικόν σωλήνα μετά δοχέως. Β — Ε. Μοχλός έν μέσφ τοΰ 
όποιου καί όλίγον κάτωθεν υπάρχει προτηρτημένον τό εμδολον, φέρον 
κρουνόν δι’ ου τ ΐ  άντλοΰμενον ΰδωρ έχσφενδονίζεται έν είδει λεπτότατης 
βροχής.

 -------



Ε Κ  Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Π Ε Ρ Σ Ο Υ  Π Ο ΙΗ Τ Ο Υ  Σ Α Α Δ Η

ΕΓπον ημέραν τινά είςτινα δερβίσην. « Ό  τάδε σε ύβρι
σε καί εΓπε πολλά έναντίον σου.»  Ό  δερβίσης άπήντησεν 
« Αύτο είνε πολύ ολίγον· είπε του νά είπη περισσότερα. 
Ό , τ ι  εΓπεν, είνε μικρόν μέρος των άπειρων έλαττωμάτων 
μου. "Ο ,τ ι μοί άπέδωκεν έξ άπλής ύπο9έσεως, γνωρίζω 
δτι έχω πραγματικώς, συνήψε μετ’ έμοϋ'σχέσεις μόλις 
κατ’ αύτό τό έτος, πώς εΓνε λοιπόν δυνατόν νά γνωρίζη 
τά ελαττώματα τών έβδομήκοντα ετών μου; Ούδείς, 
έκτος τοϋ Θεοΰ, γνωρίζει έν τώ κόσμω κάλλιον έμοϋ τάς 
έλλείψεις μου. Δεν είδα άλλον άνθρωπον έχοντα καλλι- 
τέραν ιδέαν περί έμοϋ ή τόν ύβρίσαντά με, όστις ένόμΐ- 
σεν ότι έχω μόνον αύτά τά έλαττώματα.

Ό τ α ν  ό κακός σε ύβρίζη στρέψε πρός αύτον τά νώτα 
καί παραδεξου τάς ύβρεις.

*

’Αφρικανός τις έπαίτης έλεγεν έν τινι συναθροίσει έν 
η παρευρίσκοντο πολλοί πλούσιοι έμποροι. « Ώ  πλούσιοι, 
έάν εΤσθε σείς φιλάνθρωποι και ήμεΤς εγκρατείς ή έπαι- 
τεία ήθελεν έξαλειφθή άπό προσώπου τής γής.»

ΤΩ  ’Εγκράτεια, πλούτισόν με διότι όλος ό χρυσός καί 
όλος ό άργυρος τής γής δεν δύνανται νά καταστήσωσι 
τόν άνθρωπον πλουσιώτερον τοϋ όσον τόν καθιστάς σύ. 
Ή  γωνία τής ύπομονής έξελέχθη ώς κατοικία ύπό τοϋ 
Λ όκμαν όστις δεν έχει ύπομονήν δεν είνε άνθρωπος.

*

Ενθυμούμαι μίαν έσπέραν καθ’ ήν ή φίλη μου είσήλ- 
θεν είς τήν οικίαν μου. Άκουσίως άνεπήδησα άπό τοϋ 
καθίσματος μου μετά τόσης ταραχής, ώστε ή λυχνία μου 
έσβέσθη διά τής χειρίδος τοϋ ΐματίου μου. Ή  είκών 
εκείνης διά τής έμφανίσεως τής όποιας ή σκοτεινή νύξ 
έφωτίσθη έπεφάνη μοι ώς έν όνείρω. Έθαύμασα τήν τέ
χνην μου καί εΓπον: «Πόθεν μοί ήλθεν αύτη ή ευτυχία. »

Ή  φίλη μου έκάθισε πλησίον μου καί ήρχισε νά μ’ έπι- 
πλήττη λέγουσα: Δ ιατί μόλις μέ είδες έσβυσες τήν λυ
χνίαν μου », καί άπεκρίθην «ένόμισα ότι άνέτειλεν ό 
ήλ ιος.»  Κ αί μερικοί σοφοί εΓπον ώσαύτως*— Έ ά ν  σκαιός 
άνθρωπος καθήση έμπροσθεν τής λυχνίας, έγέρθητι καί 
έκδίωξον αύτόν. Ά λ λ ’ έάν έζ έναντίας ό νεοελθών έχη 
μειδίαμα γλυκύ ώς ζάκχαριν καί χείλη άποστάζοντα μέλι, 
σβέσον τήν λυχνίαν διότι είνε περιττή.

Σπάρτη, ’ .Ιούλιος 1883.

(Μ ε τ ά ^ ρ α σ ις  Δ . Γ .  Κ α κ λ α μ α ν ο υ )

Η Θ Η  Κ Α Ι  Ε Θ Ι Μ Α

Π α γ c δ ρ ό μ ο ι .  Ήδη ή χιών καλύπτει τάς βορείους 
χώρας καί ή προκειμένη είκών δίδει ήμΐν Ιδέαν άνθρώπων πα- 
γοδρομούντων τή βοηθείοι πέδιλων έπί τούτω κατεσκευασμένων 
Διά τών ύποδημάτων τούτων, τών έκ Εύλου κατεσκευασμένων· 
καί έχάντων ‘έ-Ε ποδών μήκος καί τριών δακτύλων πλάτος, καί

δντων πρός τά κάτω κοίλων, τρέχουσιν ο! άνθρωποι μετά πολ
λής εύκολίας καί μεγάλης ταχύτητος καί έπί τής Εηρδς καί έπί 
τών παγωμένων λιμνών καί ποταμών.

Οΐ παγοδρόμοι άναβαίνουσιν δρη καί καταβαίνουσι μετά πολ
λής έπιτηδειάτητος, καί διαπερώσι πάγους ευθραύστους έ̂ >’ ών 
δέν δύναται νά πατήση δ άνθρωπος καί περώσιν όλισθαίνοντες 
μετά θαυμαστής έπιτηδειότητος.

Ί ά π ω ν  Τ ο Ε ό τ η ς .  Πρ<5 τίνος οί ’Ιάπωνες μετεχειρί- 
ζοντο τ ύ ία  καί βέλη, δόρατα καί Εί$η· νυν άντήλλαΕαν πάντα 
ταϋτα πρός τό βελονωτόν δπλον καί τινα άλλα ατινα κατα- 
σκευάζουσιν έν ίδίοις έργοστασίοις ίδρυθεΐσιν έν Ύεδδφ. Οί είς 
τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν όριζόμενοι παΐδες όφείλουσι νά 
μεταχειρίζωνται τό £(<foc έκ τής τρυφερωτέρας ηλικίας των, 
όπόταν δέ Ιτι είσί τοσοΰτον νεαροί, ώστε νά μή δύνωνται νά 
τό <ρέρωσιν αύτοί είς συγγενής ή υπηρέτης τούς συνοδεύει 
έΕερχόμενος καί κομίζων τούτο άντ’ αύτών.

Ό  στρατός τής ’Ιαπωνίας ήδη έμιμήθη έν παντί τούς Εύρω- 
παίους. Οί στρατιώται <̂ οροΰσι στενάς περισκελίδας, εύρύν 
χιτώνα, τελαμώνα έπί τών ώμων έ£ ου άρτώσι τήν φυσιγγιοθή
κην καί τήν λόγχην. ’Εν ταϊς ήμέραις γυμνασίων έχουσι πίλους 
έκ χάρτου έπεστρωμένου διά λάκκης, άντί δέ ύποδημάτων, πέλ
ματα δερμάτινα.

Ε Δ Γ Α Ρ  Κ Τ Ι Ν Ε

Δέν παρήλθον πολλά έτη άπό τοϋ θανάτου τοϋ έξοχου 
τούτου άνδρός όστις μετά τόσης φιλοπατρίας καί φιλο
λογικής έργασίας ύπηρέτησε τήν Γαλλίαν. Γεννηθείς έν 
Βούρ τή 17  Φεβρουάριου ι 8ο 3 καί λαπράς ποιησάμενος 
σπουδάς έν Γαλλία καί Γερμανία, νεώτατος ήρξατο τοϋ 
συγγράφειν Μετά τόσης γονιμ ότητά  καί έπιτυχίας, ωστε 
τό όνομά του καί τήν φήμην του ώς μεγάλου συγγραφεως 
ή ιστορία τών γραμμάτων θά διαφυλάξη διά τούς μετα
γενεστέρους. Ό  Κ υινέ έλαβε μέρος έν τή «Επιθεωρήσει 
τών δύο κόσμων» έν η έδημοσίευσεν άλληλοδιαδόχω ς δια- 
τρ ιβ ά ς περί τ ο ϋ  μέλλοντος τών θρησκειών, περί τή ς  έπα- 
ναστάσεως καί τής φιλοσοφίας, περί τών Γαλλικών επο
ποιιών τοϋ IB ' αΐώνος, περί τής Γερμανίας, καί τής 
έπαναστάσεως, περί τής τέχνης έν Γερρανία καί τόν 
A h a sv e ru s, τό παράδοξον έκεΐνο έργον, οπερ ύστερον 
έδημοσιεύθη ιδιαιτέρως καί είνε κατ’ αΰτόν τόν γράψαντα 
« ή Ιστορία το ϋ  κόσμου, τοϋ_Θεοϋ έν τώ κόσμω, καί τέ
λος τής άμφ ιβολίας έν τώ κόσμω ». Τ ο ϋ  βιβλίου τούτου 
άπηγορεύθη ή κυκλοφορία ύπό τής ρωμαϊκής αύλής.

Ά λ λ ’ έκτος τών έργων τούτων ό Κ υινέ συνέγραψε 
πληθύν σπουδαιοτάτων διατριβών καί βιβλίων, τινά τών 
οποίων άριθμοϋσι πολλάς εκδόσεις· τώ i 83g ό Κ υινέ 
έγένετο καθηγητής έν τή Φιλοσοφική σχολή τοϋ Λυών, τώ 
δέ 18^2  έλαβεν έν τω College de F ra n c e  τήν νεωστί 
συστασαν έδραν περί τής γλώσσης- καί φιλολογίας τής 
Μεσημβρινής Εύρώπης. Τώ ι 8^6 ή κυβέρνησις άπηγό- 
ρευσε τάς έπαναστατικάς άγορεύσεις του, τώ 1 847  έξε- 
λέγη έκ του νομοϋ αύτοϋ άντιπρόσωπος έν τή Συντακτική 
Συνελεύσει τώ δέ 1 8 S 2  έξωσθείς έκ τής Γαλλίας κατέ
φυγε κατ’ άρχάς είς Βρυξέλλας ένθα ένυμφεύθη νέαν 
μολδαυήν χήραν τήν θυγατέρα τοϋ ποιητοϋ Άσσάκη καί



εϊτα άπεχύρησεν είς Βετω τής Ελβετίας μή θελήσας νά 
έπανέλθη πλέον είς τήν Γαλλίαν καίπερ δίς χορηγηθείσης 
αϋτΰ άμνηστείας.

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Α ί έν σελίδι ί36— i3j  εικόνες παριστώσι τάς Α θήνας έπί 
τής έποχής τοΰ Περικλέους . Κρίνομεν περιττόν νά παραθέ- 
σωμεν ένταϋθα τήν σελίδα τής ιστορίας έν ή άναγράφονται ο! 
χρυσοί τοϋ Περικλεούς χρόνοι, οδς τινας μάτην ήμεΐς οΐ άπόγονοι 
θά δυνηθώμέν ποτε νά έπανεύρωμεν ύπό τήν αύτήν γήν καί 
τόν αύτόν ούρανόν ύφ’ δν είργάσθησαν καί διεσκόρπισαν άνά 
τήν ύφήλιον τά φώτα τοϋ πολιτισμού, τής παιδείας κα) τής 
στρατηγικής δεινότητος οί έξοχοι έκεΤνοι άνδρες. Παιδία έτι 
έγαλβανίσθημεν είτε παρά τά βάθρα τοΰ σχολείου καθήμενοι, 
είτε περιπατοΰντες ύπό τά Προπύλαια καί τόν Παρθενώνα μέ 
τά λαμπρά έκείνων κατορθώματα, ατινα παρέδωκαν είς ήμάς οί 
αίώνες καί ή ιστορία ένέγραψεν είς τάς ένδό£ους δέλτους της . 
Ώ ! θαυμάσατε, όρώντες τάς εικόνας ταύτας, ζωντανόν τό πα
ρελθόν μεγαλεϊον ! Είνε τό τελειότερον δημιούργημα τής άν- 
θρωπότητος .

Ά ν ε υ  αύτοΰ ή δημιουργία τοΰ κόσμου θά ήτο ήμιτελής, θά ήτο 
παρομοία γυναικός ωραίας μέν,ένδεδυμένης δμως άτέχνως.Ώ ! έάν 
ήδύνατο άσθενής φωνή έΕερχομένη άπό τά βάθη είλικρινοΰς πρός 
τήν πατρίδα άγάπης νά είσακουσθή, θέλομεν μυριάκις |καλλίτε- 
ρον πράίει έάν άντί δλων τών λεγομένων καί λατρευομένων 
άγίων άναρτήσωμεν είς τά ί οίκίας μας τό έργον ώς Εχει 
συμπεπληρωμένον. Οδτω πράττοντες , έάν μή έφάμιλλοι έκείνων 
φανώμεν ήθέλομεν κάν άγαπήσει πλειότερον τήν πατρίδα, ήθ=- 
λομεν έχει σεβασμόν πρόζ τούς νόμους καί άγάπην ' πρός τό 
καθήκον.

ΝΕ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Κ ΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν  ΤΟΫΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
τύποις «Κάλλους » 1 883 καί Αόγος Κωνσταντίνου Ναυλέρη 
γραμματέως τοΰ άνω συνδέσμου.

Μετά χαράς άναγγέλλομεν τόν άρτι ίδρυθέντα « Τεγεατικόν 
Σύνδεσμον» ούτινος σκοπός είνε ή ϊδρυσις κέντρου ένώσεως 
καί άδελφικής συνεργασίας τών ένταϋθα καί έν Πειραιεΐ Τεγεα- 
τών. Οι Σύνδεσμοι ουτοι, έν οΤς καί ή Λέσχη τών Μικρα- 
σΐ2νών Σπουδαστών , πρό τίνος χρόνου ήρίαντο έργαζό- 
ι.ενοι μετά τόσης εύγενοϋς φιλοτιμίας καί προοδευτικού ζήλου, 
ώστε δέν θά βραδύνωσι τόσα ώφέλιμα νά έπιτελέσωσιν έκαστος 
τ ι> οϊκείω τόπω έπ’ άγαθώ τού ελληνισμού, δστις δεϊται σήμε
ρον μάλιστα έργασίας πατριωτικωτάτης πρός ύποστήριϊιν τών 
συμφερόντων του. Συγχαίρομεν θερμότατα τούς εύγενεΐς Ιδρυ- 
τάς τούτου εύχόμενοι τοΐς έφόροις κ. Η. Κολιοπούλω προέδρω, 
Λ . [Σβώλιρ άντιπροέδρω, Γ. Λογγίω ταμία καί Κ. Ναυλέρη 
γραμματεΤ, ΐνα διά γενικής συνεργασίας πραγματώσωσι τά πο- 
θούμενα.

ΑΓΓΕΑΑΟΜΕΝ τήν έντός όλίγου έκδοσιν πρωτοτύπου καί 
χρησιμωτάτου είς τούς περί τό έμπόριον καί τά λογιστικά κατα- 
γινομένους, βιβλίου περί Λ  ο γ ι σ τ ι  κής καί Δ ι π λ ο γ ρ α φ ί α ς  
τοϋ διευθυν^οΰ τοΰ λογιστικού γραφείου τών δημοσίων έργων κ. 
Γρ. Συμμελίδου, έγκρατεστάτου δσον όλίγοι ί ν  τε τή θεωρία 
καί τή πρακτική έφαρμογή τής Διπλογραφικής έν πάσαις αύτής 
ταΤς ποικίλαις έργασίαις, δστις, ώς γνωστόν, καί ήρίατο πρό

τίνος τής διδασκαλίας αύτής είς τούς έπιθυμοΰντας ν ’ άσχολη- 
θώσι περί τά τοιαΰτα.

LA MYSTIFICATION FATALE ou elucidation d’u,ne page 
d’Histoire Ecclesiastique ceuvre posthume de GYRIA^UE 
LAMPRYLLOS publiee par la soeur de l’auteur sous la  direction 
de LEANDRE D’ANDRE—Athenes Imprimerie Andre Coromilas 
1 883. Δέν παρήλθε πολύς χρόνος άπό τού θανάτου τοΰ διακε
κριμένου λογίου Κυριάκου Λαμπρύλλου ού τό άνωτέρω έργον 
άναμιμνήσκει είς τόν κύκλον τοϋ λογίου κόσμου τόν άλλοτε 
πολλά έν Σμύρνη έργασθέντα διά τής παιδείας καί τών αισθη
μάτων του ύπέρ τοΰ έλληνισμοϋ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΝΥΚΤΕΣ — 'Ο βίος δνειρος ήτοι μία νύΕ 
έν τώ παραδείσω, ’Αλληγορία. ’Εν Θεσσαλονίκη τύποις 'Ερμοϋ.
1 883.

Τό πρώτον μέρος τοΰ παραδόέου τούτου διηγήματος δπερ άνά 
χεΐρας έχομεν δέν διστάζομεν νά συστήσωμεν πρός τούς άνα- 
γνώστας μας. 'Ο συγγραφεύς τού άνωτέρω έργου, δστις μετριο- 
φρόνως όμολογεΤ δτι γλαφυρωτέρου καί έμπειροτέρου καλάμου 
ήίιοΰτο ή ουγγραφή αυτη, είνε γνωστός ήμΐν καί έκ δημοσιευθέν* 
των έμμέτρων καί πεζών έργων του. Τό άνωτέρω έργον του 
Ιδημοσιεύθη έν έπιφυλλίοι τοΰ « Φάρου τής Μακεδονίας ».

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ συντα- 
χθεΐσα έπί τή βάσει τών νεωτέρων Γεωγράφων τής Γερμανίας 
ύπό A . I. Άντωνιάδου γυμνασιάρχου, πρόςχρήσιν τών έ λ λ η ν ι κ ώ ν  

σχολείων. ’Έκδοσις πέμπτη έπηυέημένη καί μετερρυθμισμένη 
κατ’ Ιγκρισιν τής Κυβερνήσεως. Έν Άθήναις παρά τώ έκδότη 
Σ. Κ . Βλαστώ ι 88 .̂ Τιμάται δραχ. ι,5ο . Εινε γνωστή ή ίκα- 
νότης τού κ. Άντωνιάδου περί τήν συγγραφήν διδακτικών βι
βλίων χρησιμωτάτων τή σπουδαζούση νεότητι. Ά λ λ ά  καί ή φι
λοκαλία περί τήν έκτύπωσιν ήτις χαρακτηρίζει τήν πρόοδον και 
τόν ζήλον ένός τών άριστων τυπογραφικών καταστημάτων ούκ 
όλίγον συντελεί κατά τόν Φενελώνα είς τήν έκπαίδευσιν τών 
έλληνοπαίδων.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Α Ρ Χ Α ΙΑ Σ  Ε ΛΛΑΔΟ Σ κατά βιογρα
φίας συγγεγραμμένη ήτοι οί ένδοξοι άνδρες ύπό Η· W· STOLL. 
Μεταφρασθεΐσα καί έπαυΕηθεΐσα ύπό Χαρίση Πουλίου καθηγητοϋ 
τοϋ Γυμνασίου. Έν Ά θήναις τύποις Σ. Κ. Βλαστού . Τό λαμπρόν 
τούτο έργον χρησιμώτατον πρό πάντων είς τήν σπουδάζουσαν 
νεότητα όφείλεται εις τήν δεδοκιμασμένην ικανότητα τοΰ γνω- 
στοΰ καθηγητοϋ κ. Χαρ. Πουλίου, δστις αείποτε φιλοτίμως έρ- 
γαζόμενος συντελεί ούκ όλίγον είς τήν διάπλασιν τών έλληνοπαί
δων. Τοϋ βιβλίου τούτου συνιστώμεν τήν άπόκτησιν διότι έκτός 
τής φιλοκαλίας περί τήν έκτύπωσιν κοσμείται μετά πλέον τών 
ιοο ευρωπαϊκών εικόνων χρησιμωτάτων καί ώραίων έν αίς συμ- 
περιλαμβάνονται καί αί έν τώ Ά ττικώ  Μουσείω δημοσιευόμενοι 
σήμερον. Τιμάται δραχ. 8 καί πωλείται είς τό βιβλιοπωλεΤον 
τών άδελφών Βλαστού έν τή όδώ Έρμοϋ.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΛΛ Α Δ Ο Σ
1882— 1 883 πρός χρήσιν τών ταχυδρομικών ύπαλλήλων έκ- 
δοθεΤσα παρά τής γενικής διευθύνσεως τών ταχυδρομείων.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝ ΑΤΟ ΛΙΚΗ Σ  
ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣ ύπό I. Μεσολωρά Δ . Φ. ύφηγητοϋ τοΰ Πα
νεπιστημίου . Τά συμβολικά βιβλία τόμος Λ', έν Ά θήναις τυ- 
πογραφεΤον ό «Παλαμήδηςί 1 883, τιμάται δραχ. ίο . Τό βιβλίον 
τούτο, δπερ προώρισται σπουδαιοτάτην ν’ άναπληρώση έλλειψιν 
παρ’ ήμΤν, πραγματεύεται περί τής Συμβολικής διά τήςδημοσιεύ- 
σεως έν αύτώ άπασών τών κατά καιρούς άναφανεισών όμολογιών 
τής Πίστεως. Ή  δέ ιερά Σύνοδος θεωρούσα τήν έκδοσιν τοιού- 
των συγγραμμάτων άναγκαιοτάτην, διότι πολύ φώς έπιχέουσι τή 
έλληνική θεολογία δι’ έγκυκλίου αύτής συνιστδ τήν ύποστήριΕιν 
τού έργου τού κ. I. Μεσολωρά πρός άπαντας τούς άνά τό Βα
σίλειον ίεράρχας . Φρονοϋμεν δτι ό λόγιος συγγραφεύς πρέπει 
νά ύποστηριχθή δεόντως, οπως έ&ακολουθήση τήν έπίπονον έκ-

%



δοσιν καί τού Β' τόμου και ούτως άποκτήσωμεν έν έτι άπα- 
ραίτητον έργον ού μόνον διά τούς περί τά θεσλογικά άσχολουμέ- 
νους άλλά καί διά τήν ’Εκκλησίαν.

LA RASSEGNA ELLENICA Si pub lica, per ora, una volta 
al mese· direttore Antonio Frabasile. Abbonamento annuo per 
la  Grecia lire  5 ber l ’Estero ( in oro ) 6 Anno I.

Ό  γνωστός λόγιος καθηγητής τής ’Ιταλικής κ. Α . Φραβασίλης 
διά τής έκδόσεως τού άνω περιοδικού προτίθεται νά κάμ  ̂γνωστά 
τοΤς Εένοις ού μόνον διάφορα έργα των πλεΐστων συγγραφέων 
τής νεωτέρας φιλολογίας έν λαμπρά ’Ιταλική μεταφράσει άλλά 
καί τήν έν γένει φιλολογικήν κίνησιν. Ή  χρησιμότης τοϋ έργου 
δέν άμφιβάλλομεν δτι δεόντως θά έκτιμηθή παρά τών λογίων 
καί φιλομούσων ίνα ένθαρρυνόμεν o c  ό άκάματος λόγιος έκδοτης 
έΕακολουθήση τήν έκδοσιν τούτου διά πολλών βελτιώσεων. Τό 
γραφεΐον τής 'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως εύρίσκεται έν τή έπί τής 
τελευταίας παρόδου τής δδοΰ Ά γχέσμου οικία Β. Καροέλη.

L’ UNIVERS ILLUSTRE είκονογραφημένον περιοδικήν έκδιοό- 
μενον κατά Σάββατον, συνδρομή έτησία διά τήν 'Ελλάδα φρ. ζ3 
— έ£άμ. 1 2 . Paris Rue Auper, 3. Τό κάλλιστον τούτο περιοδικόν 
διά τάς μεγάλας καί ώραίας εικόνας διανύει σήμερον τό 20ον έτος 
τής ήλικίας του, δωρεΤται δέ τοΐς έγγραφομένοις συνδρομηταΐς έν 
βιβλίον δεδεμένον πολυτελέστατα καί μετά πολλών γελοιογρα- 
φΐκών εικόνων.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
’Εν Παρισίοις νεαρός τις ποιητής έψαλε τά περίφημα γλυκύ- 

σματα πλακουντοποιοΰ τίνος. Οδτος, θέλων νά δείΕη αύτώ τήν 
ευγνωμοσύνην αύτοΰ, προσήνεγκε τώ άοιδώ πινάκιον πλήρες 
πλακουντιδίων. Ό  περιχαρής ποιητής έδοκίμασέ τινα έ£ αύτών, 
παρετήρησεν δμως δτι ταϋτα ήσαν έψημένα έπί τού ποιήματος 

άΙ&ιύτοΰ.
Πλήρης δργής ήρώτησε τήν αιτίαν.
—Φυσικώτατα, άπήντησεν ό πλακουντοπαός. Έκάματε στίχους 

έπί τών πλακουντίων μου, καί έγώ έκαμα πλακούντια έπί τών 
στίχων σας.

* *
*

Ά δόλεσχός τις ήτο συγχρόνως καί περιπαθής έραστής τών 
καλών έδεσμάτων καί μάλιστα δταν ταϋτα ήσαν Εένα. ’Αστείος 
δέ τις είπε περί αύτοϋ: Ό  άνθρωπος ούτος άνοίγει τό στόμα 
του δαπάνη τών ά λλω ν διότι τρώγει πάντοτε έν Εένη τραπέζη 
καί λέγει κακά περί Εένων.

*

♦ *
Είς λεωφορεΐόν τι είσήλθε γυνή - τις ύπέρσαρκος, Ικανή νά 

καθέΕη δχι μίαν, άλλά δύο καί τρεις θέσεις στενάς ώς είνε συν
ήθως αί τών τοιούτων δχημάτων.

Είς τών έν τώ λεωφορείω, άνήρ μάλλον αθυρόστομος ή εύγε- 
νής, βλέπων αύτήν είσερχομένην—τά λεωφορεία, είπε, δέν έγιναν 
διά νά χωρούν καί έλέφαντας!

— Κύριέ μου, άπεκρίθη εύθΰς ή κυρία· τά λεωφορεία είνε ώς 
ή κιβωτός τοϋ Νώε· παντός είδους ζώα βλέπει τις συνηθρσι- 
σμένα έντός αύτών.

--------------- ■OQHg* ---------

Ε Γ Ω Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ο Υ

Άναφέρεται έν τή βιογραφία τοϋ Σαλβατόρου 'Ρόζα ότι 
καθ’ 3ν χρόνον έίέθηκεν άγιογραφίαν αύτοϋ τινα έν 'Ρώμη πα- 
ρέβαλεν εαυτόν έν τώ στιγμιαίοι αύτοΰ θριάμβω πρός τόν Μι
χαήλ "Αγγελον, καί άπεκάλεσε τόν 'Ραφαήλ τραχύν, Εηρόν κτλ. 
καταφερόμενος κατά τούτου. Άμφότερα ταϋτα ύπήρΕαν δλέθρια 
συμπτώματα διά τήν τελευταίαν τοϋ έργου έπιτυχίαν· καί άλη-

θώς μετά τινα χρόνον ή εικονογραφία έπεκρίθη οΰτως ώστε 
έπροΕένησεν αύτώ πολλήν άνησυχίαν. Τό δέ μέγιστον μέρος 
τής ζωής του διήλθε φιλονεικών πρός τόν κόσμον διότι έθαύ- 
μαζε τάς τοπογραφίας του, αϊτινες ήσαν άληθώς έέαίσιαι, καί 
διότι δέν έθαύμαζε τάς ίστορικάς αύτοϋ σκηνογραφίας αϊτινες 
ήσαν πλήρεις έλαττωμάτων. Ό  Salvator έπασχεν έλλειψιν αύτο- 
γνώσεως, καί τοϋ σεόασμοΰ εκείνου πρός τούς άλλους δστις 
είνε καί τό αϊτιον καί ή συνέπεια έκείνης. 'Ως καί πολλοί 
άλλοι έΕέλαβε τάς βιαίας καί εύερεθίστους ένεργείας τής αύ- 
τοβουλίας (κακώς διευθυνομένας) ώς όρμάς τής μεγαλοφυίας, 
καί τήν άναισθησίαν του πρός τήν άμετρον ύπεροχήν τών άλλων 
ώς άπόδειΕιν τής πρός αύτούς ίσότητός το υ .

Ούδέν άληθώς προοιωνίζεται χείρον πρός τάς άΣιώσεις οίουδή- 
ποτε ύπέρ τής ύψίστης τάΕεως τής ύπεροχής, ή ή περιφρόνησίς 
του πρός τάς τών άλλων. Ό  μετά τόλμης καί άνευ έπιφυλάζεως 
άντιποιούμενος ϊσης τιμής πρός τούς μ ε γ ά λ ο υ ς  τε θ νεώ τα ς ,  
δεικνύει έλλειψιν αισθήματος, τουτέστιν αύτοΰ έκείνου τού προτε
ρήματος δπερ δύναται νά έΕασφαλίση πρός τά έργα του άθανασίαν. 
“Οταν προλαμβάνωμεν τήν κρίσιν τών μεταγενεστέρων σημαίνει 
δτι δέν έχομεν πεποίθησιν έν αύτή. Πνεύμα δπερ άγει πάντα τά 
άλλα έν γραμμή πρός τά ψιλά ή παρ’ αύτοΰ άντιποιούμενα προτε
ρήματα, δπερ βλέπει τά πάντα έν τοΤς προσκηνίοις ούτως είπεΐν, 
δπερ δέν παρατηρεί τά ύψηλά μνημεία τής μεγαλοφυίας διά μέσου 
τής άτμοσφαίρας τής φήμης, είνε άγροΐκον, άωρον, καί άντιπα- 
θές ώς είκών άνευ αίθερίας άπόψεως.

■=ι aen >—-------

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ
' Η γυνή γεννίχ δλα τά κακά. Πρόσεχε δταν τήν περιποιήσαι

καθώς προσέχεις δταν περιποιήσαι £όδον· άγκυλώνει.
* *
¥

’Ελπίζετε, άλλά ποτέ, ποτέ σας μή ζητείτε
Τ όν κόσμον δν φαντάζεσθε, τόν κόσμον δν ποθείτε,
Ό ν  έκβλαστάνει ή ψυχή καί τρέφει ή καρδία,
Νά ευρητε έν τή ψυχρά τής. γής μας κοινωνίςι.

★ **
Τό σκώμμα είνε συχνάκις ένδεια πνεύματος .

* *
*

Ό τα ν άνάγνωσίς τις ύψοΐ τό πνεύμα σας, καί σάς έμπνέη 
αισθήματα εύγενή καί γενναία, μή ζητείτε άλλον κανόνα οιάνά  
κρίνητε περί τού έργου.

* *■
*

Ή άγάπη τής γυναικός έδρεύει είς τά χείλη, δχι εις τήν
καρδίαν· διά τούτο είνε γλυκυτέρα παρά σταθερά καί ειλικρινής.

* *
¥

’ Η πτωχεία είνε δυσάρεστον, άλλ’ 90 έπί τοΐς έκατόν τό
κάλλιστον πράγμα τό όποιον δύναται νά συμβή είς Ενα νέον
εΤνε νά ναυαγήση καί νά άναγκασθή ή νά κολυμβήση ή νά ττνιγή.

* *
♦

Προσπάθει νά ήσαι άΕιος διά μεγαλείτερα τών δσων πράττεις.
* *
¥■

’Εάν ή θέσις, τήν όποιαν κατέχεις, δέν είνε πολύ μικρά διά
σέ, σΰ είσαι πολύ μικρός διά τήν θέσιν ταύτην.

• *
♦

Ο ύδείς άνθρώπων, ούδ’ ό κάκιστος, παντελώς άμέτοχος άρετής.
♦

’Αναγκαίος μέν ό φίλος, άναγκαιότερος δέ ό τού δικαίου λόγος.
★ *
*

"Ωσπερ τό πΰρ τήν τρέφουσαν υλην άφανίζει, ουτω καί ό
θυμός τήν έχουσαν ψυχήν κατεσθίει.

*  *

♦
Τυφλόν έστι πάθος ό θυμός, καί κρίνειν ούκ έχον άπό τοϋ 

χείρονος τό κρεΤττον.

*Εν Άβήναΐς, I* τοΰ ΤΛΓ.ογραρειου *Αν$ρίου Κορομηλί, 1883 — Β’ , 612.


