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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Ν  
Μερικά, φύλλα έκ τοΰ ιδιαιτέρου σημειω

ματάριου μου,ύπό Ίξίω νος.— -Λ Ά θήνα ι 
πρό τεσσαρακονταετίας·· Χρονικά της βα
σιλείας τοϋ Ό θω νος (συνέχεια καί τέλος) 
ύπό Χ .Ά νν ίνου .— Δυό Ά γά π α ις  (ποίημα) 
ύπό  Γ. Η. Τσοκοπούλου.—Ίδέα ι καί εντυ
πώσεις.—'Α παραίτητος Προσθήκη, ύπό  Μ. 
Μητσάκη.—Εικόνες : Γλυκεία άνάμνησις. 
Ά νδρέας Συγγρός. Μ ητροπολίτης Λάρ- 
νακος. Μουσική. Θεσσαλονίκη. — Διάφο
ρα Περίεργα. — Έ δγάρδου Πόου ; Σκιά, 
ύπό Κ. I. Πρασσά. — Ό  πρώτος έρως 
(μυθιστορία· συνέχεια) ύπό Γ. Σκαλιέρη.— 
Νεώτερα : ’Επιστημονικό καί καλλιτεχνι
κά.—Δημοσιεύματα.—Ευτράπελα.— Σ τιγ- 
μαί τέρψεως.— Γράμματα.

Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ

Έ κθεσις τοΰ 1890 : Γλυκεία άνάμνησις, 
είκών Landre .—Ά νδρέας Συγγρός (μέγας 
εύεργέτης Θεσσαλονίκης).—Μητροπολίτης 
Χρύσανθος (άποθανών έν Κιτίψ τφ  22 
Αύγουστου). —Μουσική : Τό τραγούδι τοϋ 
Ξιφομάχου- Σπύρου Σαμάρα, ποίησις Π. 
Σολάνζ.—Ή  πυρκαίά τής Θεσσαλονίκης· 
δποι|;ις τής πόλεως πρό τής καταστροφής.

ΑΠΟ ΤΟΓ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ά ρ χ ό μ εθ α  τη ς  όημοσιεύπεως

Τ Η Σ  « Φ Λ Ο Γ Ε Ρ Α Σ »
άθηναϊκοϋ διηγήματος τοϋ κ.

Μ Ι Χ Α Η Λ  Μ Η Τ Σ Α Κ Η
Ή  «Φλογέρα» θά δημοσιευθί?, είς δύο συ
νεχή φύλλα τοϋ «’Αττικού Μουσείου».

Πρός άποφυγήν παρεξηγήσεων έν τφ  
μέλλοντι, δηλοϋται ότι εκδότης κα\ διευ
θυντής τοϋ άνά χεΐρας περιοδικού, ώς 
καί Λνωθεν φέρεται, είνε ό κ. Ν. Γ. Ί γ -  
γλέσης. Ούχ ήττον τά  έν αύτφ δημοσιευ
όμενα ποικίλα έργα, όσάκις είνε ε ν υ 
π ό γ ρ α φ α  και φέρουν τό όνομα γ ν ω 
σ τ ώ ν  καί  ά ν ε γ ν ω ρ ι σ μ έ ν  ω ν  συγ
γραφέων ϊι λογιών, καταχωρίζοντ’ έλευ- 
θέρως, τών υπογεγραμμένων άναλαμβα- 
νόντων τήν πλήρη δ ι’ αύτά εύθύνην· ό 
δέ έκδότης εξετάζει κατά πόσον ταϋτα 
έ ν γ έ ν ε ι  δεν άπάδουν πρός τόν χαρα
κτήρα τοϋ περιοδικού ή άντιστρατεύον- 
τα ι είς τά  συμφέροντα,αύτοϋ. Τό σύστη
μα τοϋτο είνε σύνηθες είς δλα τά π ρ ά γ 
μ α τ ι  κα ί ά λ η  θ ώ ς έκπροσωττοϋντα τήν 
πνευμα τικήν κΐνησιν παρά τοϊς πεπολι- 
τισμένοις λαοΐς φύλλα, είσάγοντες δ ’ αύ- 
τό έν Έ λλά δι νομίζομεν δτι σημαντικήν 
προσφέρομεν ί/πηρεσίαν είς τήν φιλολο
γικήν τοΰ τόπου ήμών άνάπτυξιν καί 
παρέχομεν άξιομίμητον δημοσιογραφικής 
προόδου, γενναιότητος, άνεξαρτησίας 
καί εύθύτητος παράδειγμα· μολονότι δυ
στυχώς παρ’ ήμ ΐν περ ί τών τοιούτων κρα- 
τοϋσιν ίδέαι δλως πρωτογενείς, ών διερ- 
μηνεύς άρκετά παταγωδώς έγινεν έσχά- 
τως ό άποχωρήσας άξιότιμος συνεργάτης 
μας. Σκοπός δέ τοϋ περιοδικού, ώς έδη- 
λώθη ήδη  καί πρότερον, Ιδία δέ άπό τής 
δεκαημέρου έκδόσεώς του είνε ή Ιδρυσις 
εικονογραφημένης έλληνικής έπιθεωρή-

σεως, χρησιμευούσης συγχρόνως καί ώς 
κατάλληλον φιλολογικόν, επιστημονικόν 
ή καλλιτεχνικόν όργανον.

Πρός τούς έν τφ  έσοιτερικφ καί έξωτε- 
ρικφ κ. κ. άνταποκριτάς ήμών ποιούμεν 
γνωστόν δτι άπό τοΰ  έλενόομένον μηνός  
'Οκτωβρίου άρχόμεθα τών γενικών εισπρά
ξεων τών συνδρομών καί παρακαλοΰμεν 
θερμώς όπως συμμορφωθώσι πρός τήν δή- 
λωσιν ταύτην ώς πρός τήν όσον τάχιον 
άποστολήν χρημάτων.Διά τά  μέρη δέ τό
σον τοϋ έσωτερικοϋ δσον καί τοΰ έξωτερι- 
κοϋ δνθα δέν ύπάρχουν είσέτι άνταποκρι- 
τα ί τοΰ «Ά ττ Μουσείου» παρακαλοΰνται 
οί κ.κ. συνδρομηταί νά πέμψωόι πρός τό 
ήμέτερον γραφεΐον ά π ’ εύθείας τήν συν
δρομήν των, όδός Φιλελλήνων άριθ. 24. 
Δηλοϋμεν δέ διά τά περαιτέρω εις τούς 
κ. κ. άνταποκριτάς καί συνδρομητάς δτι 
μετά τήν παρέλευσιν τοϋ άνω μηνός τό 
φύλλο ν θέλει διακοπή ό ρ ι σ τ ι κ ώ ς  πρός 
π άντας τούς μή άποστείλαντας τήν συν
δρομήν των.

Οί έν Ά θήνα ις κ. κ. συνδρομηταί ήμών 
οί μή λαδόντες αριθμόν τινά  έκ τών μέ
χρι τούδε έκδοθέντων φύλ\ων ένεκεν άλ 
λαγής τού διανομέως παρακαλοΰνται ό
πω ς διιλώσωσι ήμΐν τοϋτο πρός άποστο
λήν .

ΜΕΡΙΚΑ ΦΤΑΛΑ
ΕΚ TOY miAlT-PQY ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ

Χθές είδα εις τόν ύπνον μου ότι μέ έπε- 
σκέφθη μία Μοίρα.Ή Μοίρα ήθελε τό κα
λόν μου καί μοϋ έχάρισε τήν Γνώσιν. 
’Εγώ τήν εύχαρίστησα εύθύς, άλλά τής 
έζήτησα τήν Δύναμιν. Τότε, έφυγε ν αύ- 
τή , καί άντ’ αύτής ήλθε μία άλλη, ϊι ο
ποία μοϋ έδωκε τήν Δύναμιν. ’Αλλ' έγώ 
τήν εύχαρίστησα, καί έζήτησα τότε καί 
τήν Γνώσιν. Τότε έμφανίσθησαν διά μίαν 
στιγμήν κ ’ αί δύο, μ' έκύτταξαν καλά-χα- 
λά κ’ έχαμογέλασαν, καί έφυγαν χωρίς νά 
μοϋ δώσουν τίποτε .

- Ι& _

Ά νθρω ποι, χριστιανοί, άδελφοί, δέν 
γνωρίζετε νά μοϋ ύποδείξετε κανένα θη
ριοδαμαστήν δ ι' αύτά τά δύο άγρίμια, αύ- 
τόν τόν πάνθηρα καί αύτήν τή ν  τίγρ ιν, 
&τινα φέρω έντός μου, κατασπαράσσοντα 
τήν σάρκα μου,—τόν ’Εγκέφαλόν μου καί 
τήν Καρδίαν μ ο υ ;...

Βοτανική έφηρμοσμένη: Ή  ΛποτνχΙα  
είνε τσουκνίδα. Ή  έπ ιτυχία  είνε μανδρα- 
γόρας.

_t£h.
Τό πονηρότερον καί τό μάλλον εύκό- 

λως άπατώμενον έξ δλων τών ζώων είνε 
... ό έλλην.

-Λ ι_

Ή  μαμμή είνε ό Μέγας Αλέξανδρος τής 
ζωής. Κατά τήν γένναν, αύτή κόπτει τόν 
λώρον, δηλαδή τόν γόρδιον δεσμόν, τόν 
συνδέοντα τήν άνυπαρξίαν μέ τήν ΰ- 
παρξιν. ^
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Μέ δ ,τ ι όπλα καί αν μέ πολεμήσμς, θά 
σέ πολεμήσω !

-£ ftu

Πολύ φοβούμαι ότι ή Φρόνησις δέν κά
θεται είς τό Ιδιον σ π ή τι μέ τήν Λογικήν.

—ΛΊ_
Πόσοι άσήμαντοι μέ πόσην χαράν θά έ- 

γίνοντο αν τούς βαστούσαν τά  κότσια 
βδελυροί!

-J&L.
Τό "Ονειρον, μήπω ς τυχόν δέν είνε παρά 

ή  Πραγματικότης έν έμβρύω;...

Ά πόφασις μετά σκέψιν=δνστικτον βρα- 
δυποροϋν.

■ rih
Α ρχίζω  νά πιστεύω ότι μέ δσους μοϋ 

τυχα ίνει νά όμ'ιλώ π ρ έπ ει έξάπαντος ν'ά- 
ποφασίσω νά παραδέχωμαι τυφλώς έν γέ- 
νει δ ,τ ι καί άν μοϋ λέγουν, δ ιότι τόση 
είνε συνήθως ή άντίθεσις είς ήν εϋρίσκο- 
μαι μαζί των, ώστε θά έχρειαζόμουν 
τούς δ ι π λ ο ΰ ς  μ ΰ ς  τού Ταρταρέν άν 
ήθελα νά τούς δέρνω.

'liv τφ  ούτιδανφ  αύτφ άστφ, δστις δι
έρχεται έμπρός σας, ποιος σάς έγγυδται 
δτι δέν περνοϋν δέκα Ή λιογάδαλοι συγ
χρόνως ;...

.dtL.
Ή  εύτυχία είνε πολύ συχνότερον άφ' 

δ ,τ ι κοινώς νομίζεται άπεχθής, δπως ή 
δυστυχία πολύ συχνότερον γελοία.

Προχθές, άπέναντι είς τό σ πή τι μου, ά- 
πέθανεν ένας άξιωματικός. Νέος άκόμη, 
κάλλιστος κ ’ έκτιμώμενος κοινώς, έκ τών 
μαί.λον γνωστών καί τών μάλλον άγα- 
πωμένων. Ά φ ινε χήραν τήν νέαν και 
αύτήν έτι σύζυγόν του καί τέσσαρα-πέντε 
πα ιδιά . Καί ένφ έκαθήμην εις τό παρά- 
θυρόν μου καί έβλεπα τήν συρροήν τοΰ 
κόσμου ή  οποία ήρχιζε κ ’ έσυλλογιζόμουν 
τά  δύο μικρά του, μόλις τριών ή  τεσσά
ρων χρόνων, τά  όποια χθές άκόμη έκύτ- 
ταζα νά παίζουν είς τόν δρόμον, έφριξα 
δια μιας σχεδόν μέχρι τών κοκκάλων, ά· 
κούσας αίφνης τήν σπιτονοικοκυράν μου, 
ύψηλήν κατακόκκινην γυναίκα, ύπα ν- 
δρευμένην καί αύτήν καί μέ πα ιδιά , κραυ- 
γάζουσαν βροντοφώνως πρός μίαν άπό 
τάς γειτονίσσας :

— Νά παμε νά φαμε γλήγορα γιά νά 
βγούμε νά ίδοΰμ ε. Θάν τοϋ γίνμ  ω ρ α ί α  
κ η δ ε ί α !

• Λ Ι

ΤΟ καλοκαίρι μ’ ένοχλοΰν άνυποφόρως
τά κουνούπια· τό φθινόπωρον αί συνε
δριάσεις τής βουλής· τόν χειμώνα αί βρο-
χαί καί οί σαλεψήδες· τήν άνοιξιν αί έ-
ξετάσεις τών σχολείων όλον τόν χρόνον
οί φίλοι μου.

cS&—
Φαίνεται άπό τίνος νά μήν κάμνω ά- 

νοησίες. "Οσους συναδέλφους συναντώ, 
μοϋ σφίγγουν τό χέρι, ώσάν νά ήθελαν νά 
μοϋ σφίξουν τόν λαιμόν.

Τί στόφφα Α ργοναύτου είς κάθε προι
κοθήραν τών πλατειών μας ! Καί έπειτα  
λέγουν δτι οί "Ελληνες δέν είνε πάντοτε 
οί Ίδιοι I 'II μόνη διαφορά είνε δ τ ι οί π α 
λαιοί έκεϊνοι έκυνηγοΰσαν χ ρ υ σ ά  δ έ 
ρ α τ α  καί οί νεώτεροι αύτοί ώς έπ ιτο - 
πλεΐστον χ ρ υ σ ά  τ έ ρ α τ α .

Ίξίων



AI ΑΘΗΝΑΙ ΠΡΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
[Χρονικά  γΓ/c  β α σ ιλ ε ία ς  τον Οθωνος)

■γ)ΰ- αφενεϊα γνωστά καί. επίθημα ήσαν 
τό της 'Ωραίας Ε λλάδος εις τήν 

^φ^τδιασταύρωσιν των όδών Έρμου 
καί Αιόλου, τό έπιφανέστατον πάντω ν 
και έπ ί πολλά έτη χρηματίσαν εν των 
σπουδαιοτάτων κέντρων τής έν Άθήναχς 
κχνήσεως, καί. τά όλίγον περαιτέρω αχ'/τοΰ 
παρά την 'Αγίαν Ειρήνην κείμενα της 
Α νατολής καί τής Εύρώπης, διευθυνό- 
μενον παρά τής γαλλίδος κυρίας Ρομπέρ, 
συχναζόμενα παρά των ξένων καί θαμχ- 
στών έν γένει μή άγαπώντων τόν πολύν 
θόρυβον. Τό καφενεΐον τής 'Ωραίας 'Ε λ 
λάδος εΐχεν χδρυθή πρό έτών παρά τοΰ 
Μελχταίου Σάντου,αύτοχεχρχασθέντος περί 
τά τέλη τοΰ έτους 1851 έντός τοΰ περιβό
λου τοΰ ναοϋ τής Χρυόοσπηλαχαχωτίσσης. 
Ζαχαροπλαστεία όνομαστά ήσαν τό καί 
νϋν ύπάρχον τοΰ Σαρρή παρά τό ΐ/πουρ- 
γεΐον τής ΛΐΗαχοσύνης,καί τό τοΰ Αερίου, 
διαΟημότατον διά τήν εκλεκτήν ποιότητα 
των γλυκισμάτων του, κείμενον εις τήν 
όδόν Έρμοϋ επίσης,όλίγον κατωτέρω τής 
διασταυρώσεως. ’Εκ των έστχατορίων τό 
μάλλον γνοχίτόν κυρίως εις τόν κόσμον 
των φοιτητών καί μαθητών ήτο τό τοΰ  
Βαρνάβα, κείμενον έν τμ ό δ φ  Γίερχκλέους.

Εΐχε γείνεχ λόγος εις τάς εφημερίδας 
περί τής προσεχούς εισαγωγής τοΰ φω
ταερίου,—τοΰ Γάζ, ώς έλέγετο τότε, δχότχ 
φωταέριον άπεκλήθη έ π ’ εσχάτων ύπό 
των όρθοτομούντων τόν λόγον τής Γραμ
ματικής, άφοΰ έπ ί μακρά έτη έξηκολού- 
θεχ λεγόμενον άερχόφως — άλλ- ή  σοβαρά 
μεταρρύθμισις ήτο φαίνεται p iu m  deside- 
rium , ή δέ πόλ»ς έφωτίζετο διά φανών ε
λαίου κοινοτάτων καί ολιγάριθμων ήτο 
δέ τόσον φαίνεται άτελής καί άνεπαρκής 
ό φωτισμός, ώστε κα ί ίδχώταχ ένίοτε έξ 
ιδίων προσέφερον τήν δαπάνην δχά τήν 
συντήρησιν φανών τινων τή ς πόλεως, εις 
τά χρονικά δέ τοΰ 1852 αναγράφεται ή 
παρά τοΰ μετέπειτα  δημάρχου Αθηναίων 
καί τότε γραμματέως τής δημαρχίος κ. 
Π. Κυριάκου προσφορά έπτακοσίων δραχ
μών πρός άγοράν νέων φανών. Ό τ ε  έτο- 
ποθετήθησαν κατά τό αύτό έτος ένεργεία 
τοΰ δημάρχου Κόνχαριι τριάκοντα φανοί 
άντανακλαότχκοί παρέχοντες όπωσδήπο- 
τε φώς ίωηρότερον εις τάς όδούς, τό 
πράγμα έθεωρήθη ώς έκτακτος πρόοδος. 
Τό άληθές δμως εΐνε οτι ό φωτισμός μέ 
όλην ταύτην τήν πρόοδον ήτο πενχχρό- 
τατος, έπεχδή δέ έκτοτε έπεκράτεχ τό σύ
στημα της συμμαχίας των άναλαμβανόν- 
των τήν επιμέλειαν περί το ν  φωτισμοΰ 
μετά τής σελήνης, κατά τάς σεληνοφωτί- 
ότοΐ'ς νύκτας οί φανοί δέν άνήπτοντο. 
Συνέβαινε δ ’ έκ τούτου άκριβώ ςδπω ς καί 
«ίήμερον τό άτοπον τάς νύκτας, κα^' άς 
ή i -ελήνη έκρύπτετο όπισθεν των συννέ- 
φων, νά δχατελώόιν αΐ όδοί τή ς πρωτευ- 
ούσης εις έρεβώδες σκότος. Ή  δ ι’ αύτών 
δχάβαόις έν τοιαύτμ περιστάσει δέν ήτο 
επιχείρημα εύχερές· κατά τοΰτο δέν προ- 
ωδεύσαμεν πολύ έκτοτε· λάκκοι άσβέστου 
καί βόθροι καί χάσματα παντονα έχαχνον

εις τό μέσον τής όδοϋ καί οχ άπρόσεκτοχ 
εΟρχΟκον άπροσδοκήτως τή ν  τύχην τοΰ 
Κουρτίου, χωρίς νά έχωσχ τήν φιλοπά- 
τριδα άπόφασιν τοΰ ρωμαίου Λρωος. Διά 
τούς κατοικοΰντας τήν συνοικίαν τής 
Πλάκας προόετίθετο εις τόν κίνδυνον τοΰ- 
τον καί έτερος ό έκ τών κυνών, άνηκόν- 
των εις τούς έκεχ κατοχκοΰντας ποιμένας 
καί γεωργούς. Τά άτίθασσα ταΰτα ζώα έ- 
πετίθεντο άγρίως κατά τών διαβατών καί 
δέν πρέπει νά ήτο μικρά ή  ένόχληόις, 
άφοΰ βλέπομεν τόν τύπον τής έποχής έ- 
πανειλημμένως άπαιτοΰντα παρά τής άρ- 
χή ς θεραπείαν έπ ί τούτον .

Ό  ρέκτης δήμαρχος τον  καιροΰ εκεί
νου έφρόντισε περ ί τής όνοματοθεσίας 
των όδών, άποδούς εις αύτάς ονόματα 
κατά τό πλεΐστον άρχαιοπρεπή, έφρόν- 
τιόεν έπίσης νά καταστήσμ όμαλώτερον 
τό έδαφος τινών έκ τών παλαιοτέρων ό
δών άφελών τό σκολχόν τουρκχκόν λχθό- 
στρωμα αύτών. Ά λλ ' ϋπό  έποψιν καθα- 
ριότητος ιί κατάστασις τής πόλεως μα
κράν άπεΐχε καί τότε άπό τοΰ νά είνε 
άμεμπτος. Ό  κονχορτός, ή αίωνία μάστιξ 
των 'Αθηνών, υπήρχε καί κατ' εκείνην 
τήν έποχήν, ίσως όλιγώτερος τοΰ σημερι
νού, ε.νεκα τής έλάσσονος άνά τάς οδούς 
κινήσεως, άλλά πάντοτε ανυπόφορος, κα
θότι καί τό κατάβρεγμα δέν ήτο πολύ 
έν χρήσει, στρώμα δέ παχύ  πηλοΰ καί 
βορβόρου έκάλυπτε τό έδαφος τών όδών 
κατά τάς βροχεράς ήμέρας. Έ ν  πάσι,χ έ- 
ποχμ  ρυάκια δυσώδη, ύδατα σαπρά έλχ- 
μναζον εις τό μέσον τών όδών, αίτχνες 
ήσαν αί φυσικαί αγωγοί τών άκαθαρσιών, 
άφοΰ ύπόνομοι δέν ύπήρχον. Καί έπεχδή 
ή ύπηρεσία τής καθαρχότητος ήτο έλλχ- 
πεστάτη , ή ρυπαρία άνηγείρετο κατά σω
ρούς καί έστχν δτε κατά πυραμίδας εις 
τάς οδούς, έν αίς πολλάκις τις άπήντα  
έκτός τών όδωδότων θνησιμαίων καί τά 
βδελυρά ίχνη  τών κατά τό θέρος φονευο- 
μένων κυνών ύπό τοΰ κυνοκτόνου διά 
ροπάλων. Ό  Ά βού λέγει δτι το ιαύτη ήτο 
ή  άκηδία τών άρμοδίων άρχών περ ί τό 
κεφάλαιον τοΰτο, ώστε δέν θά έξεπλήτ- 
τετο αν έβλεπε πρό τοΰ καφενείου τής 
'Ωραίας Ε λλάδος τούτέστχ πρό τοΰ κυ- 
ρχωτάτου καί πολυανθρώπου κέντρου τών 
τότε ’Αθηνών τό πτώ μα ίπ π ο υ  πεσόντος 
έκ= χ νεκροΰ κατά τύχην καί διαμένοντος 
έν ή θέσει έπεσεν έπ ί ήμέρας πολλάς μέ
χρι ολοσχερούς άποσυνθέσεως, χωρίς ν ' 
άποκομχσθμ παρά τών εντεταλμένων τήν 
καθαριότηνα, έκ των υστέρων δέ κρίνον- 
τες καί έξ άναλογίας τής σημερχνής κα- 
ταστάσεως τής πόλεως πρός τήν τότε, 
είμεθα ήναγκασμένοχ νά όμολογήσωμεν 
δτι ή  εικασία τοΰ εϊρωνος ξένου δέν εϊνε 
άγαν ύπερβολική. Εις τάς άποκέντρους 
δέ συνοχκίας, δπου ή  έπίβλε^ις ήτο έτι 
ή  άδρανεστέρα καί δπου κατφκουν τάξεις 
άνθρώπων καί έκ τοΰ επαγγέλματος καί 
έκ παραδόσεως ήκιστα έπιρρεπών πρός 
τή ν  καθαριότητα, ή κατάστασις ήτο οί- 
κτροτέρα. Ώ ς  άποτρόπαιος περιγράφεταχ

ιδίως ή κατάστασις τών ύπό  τήν Ά κρό- 
πολιν συνοικιών, έν αΐς ό δχά τών ρυπα
ρών δρομίσκων δχερχόμενος έβλεπεν έν- 
τ ό ; των αύλών πα ιδία  ήμίγυμνα, συνα
γελαζόμενα μετά χοίρων εις τούς κοπρώ
νας !

Πλατεχαι, δπως τάς έννοοΰμεν σήμερον, 
έκτάσεις δηλαδή εύρύχωροι, καλώς άε- 
ριζόμεναι καί περ ιπεποιημένα ι, χρησι- 
μεύουσαι πρός περ ίπατον, έλειπον όλο- 
τελώς, δ ιό τ ι βεβαίως δέν ήδύναντο ν ’ ά- 
ποκληθώόι πλατεναι ύπό  τοιαύτην ση
μασίαν ή τοϋ· Δημοπρατηρίου ή ή τοΰ 
Ψυρρή, >ι ή τον Ά γ ιο υ  Φ ιλίππου. Ή  εύ- 
ρυχωροτέρα καί κανονχκο)τέρα πασών, ή  
τοΰ Συντάγματος, δέν ήτο τότε άκόμη 
κέντρον σύναθροίσεως· περισσότερον τοΰ 
συρμοΰ δυνάμεθα νά είπωμεν δτχ ήτο ή 
τοΰ Θησείου, συχναζομένη ιδίως παρά 
τοΰ λαοΰ· άλλά τό μέρος έθεωρεΐτο μάλ
λον έξοχχκόν. Κατά τό 1852 έγένετο άπό- 
πειρα τις έξωραίσμοΰ, τότε δ ’ έτέθη καί 
εις τή ν  πλατείαν τοΰ Δημοπρατηρίου τό 
διάσημον Ά ναβρυτήριον· π ίδα ξ παρό
μοιος άπεφασίσθη νά κατασκευασθμ καί 
εις τήν δενδροστοχχίαν ’Αμαλίας παρά 
τόν ρωσσικόν ναόν, άλλ’ ή άπόφασχς δέν 
έπραγματοποιήθη.

"Ανάλογος ήτο κα ί ή κατάστασις τοΰ 
Πεχραιώς, δστις πολύ βραδύτερον έμελλε 
ν ’ άποκτήσι^ τήν μεγάλην έμπορικήν καί 
βιομηχανικήν του σπουδαιότητα. Ό  Πει- 
ραιεύς ήτο τότε μικρά άρτισύστατος πο
λ ίχνη , σημασίας έμπορχκής δευτερευού- 
σης, δχότχ τό κύρχον έμπορεΐον τή ς Ε λ λ ά 
δος ήτο  ή Σΰρος, δπου συνεκεντρούτο 
πάσα έμπορχκή καί να υτική  κίνησχς. Ό  
Πεχραχεύς ήτο τότε καθαυτό έπίνεχον τών 
’Αθηνών, μή κεκτημένος σοδαράν αύθυ- 
παρξίαν ένεκα τής περιωρχσμένης άτμο- 
πλοϊκής συγκοινω νίας, ΐσην δέ είχεν 
ή  κατά τ ι περίπου μεγαλειτέραν έμ
πορικήν σημασίαν μέ τό Ν αύπλιον, έμ- 
πορχκόν λιμένα τής άνατολικής Πελοπον- 
νήσου,καί τήν Χαλκίδα, σταθμόν άξχόλο- 
γον έμπορικόν τής άνατολικής Στερεάς 
πρό τής άποφράξεως τοΰ Εύρίπου διά τής 
κατασκευής κ ινητής γεφύρας. Ή  πόλχς 
τοΰ Πεχραιώς, έν μ έπλεόναζον όπωσδή- 
ποτε τά καπηλεία καί τά έμπορικά εργα
στήρια, έξετείνετο άπό τοΰ Τελωνείου μέ
χρι τοΰ Τχνανείου κήπου· όπισθεν τής 
πρώτης τα ύτης σειράς τών οικημάτων έ- 
κειντο τέσσαρες ή  πέντε ζώναχ οχκιών ά- 
ραχότεραχ καθόσον άπεμακρύνοντο τής 
παραλίας. Ό  όπισθεν τής Σχολής τών 
Εύελπίδων Καθολχκός Ναός έσημείου τό 
άκρότατον δρχον τής κατφκημένης πό 
λεως· πέραν αύτοΰ έξετείνοντο άγροί, έν 
οίς ήσαν δχεσπαρμένοι άραιώς οίκίσκοι 
τινές πενιχροί, κατοικίαι ώς έπ ί τό πολύ 
ποιμένων. Ό  Τχνάνειος κήπος ήτο έπ ί-  
σης άγρός, παρά τήν σήμερον δέ Βασιλι
κήν άποβάθραν έκειτο εϊδος τ ι  πύργου 
παλαχοΰ καί σεσαθρωμένου, έν ώ κ α τφ 
κουν πτω χαί τινες οίκογένειαι.Ούχ ήττον 
καί τά  λοιπά περί τήν παραλίαν μέρη ή -



σαν όπωσδήποτε άραχώς κατωκημένα. 
Μεταξύ της τότε άρξαμένης νά συχνάζη- 
ταχ πλατείας τοΰ Θεμιστοκλέους, ού ή 
προτομή έτέθη έπ ί τής εις τό μέσον στή
λης άκρχδώς τό 1852, καί τή ς έτέρας ά- 
σχηματίστον του 'Απόλλωνος ήτο ή  λεγο- 
μένη Χιακή συνοικία- ύπήρχον δέ καί τά 
οίκήματα ένθα νΰν κεΐνταχ τά πρακτο
ρεία. Ή  οΙκία μάλιστα ένθα τό ιστορικόν 
καφενεχον Τσελέπη, είνε κατά τήν παρά- 
δοσιν, ή  πρώ τη έν Πεχραχεχ άνεγερθεΐσα 
οίκία, είς τόν πρώτον δέ Ιδιοκτήτην της, 
ούτχνος ή  οίκία και ό περί αύτήν χώρος 
διαφυλάττει τό όνομα, άναφέρεται τό 
διάσημον άστεΐον έπχτύμδχον τό ποιηθέν 
παρά τον Αειμνήστου Γ. Παράσχου : 
«’Εδώ, ώ άνθρωπε, ’ς αύτόν τόν τάφον

[όποϋ βλέπεχς 
Κοιμάται, άναπαύεταχ ό Γιαννακός Τσε-

[λέπης
Έ ν  μέσω τόπου χλοερού
Κ’ ή σύζυγός του ή Φλωροϋ.»

Τό έπιτύμδιον τοϋτο ρητώς λέγει π ε 
ραιτέρω διά τόν Τσελέπην δτι ·■
«πρώτος αύτός άνήγειρεν είς Πειραιά 
οικίαν». Πέραν τοΰ Τελωνείου παρά τήν 
παραλίαν ύπήρχε μόνον τό νεώριον, κοι
νώς λεγόμενον Τ α ρ σ α ν ά ς ,  καί τινα  οι
κήματα διά τούς αυτόθι έργαζομένους· 
πρός τό άνω δέ μέρος ήσαν ήδη ώκοδο- 
μ ημένοι άρκετοΐ οίκίΛκοι άνήκοντες είς 
'Υ δραίους, εκτεινόμενοι μέχρι τών Μύ
λων.

Τοιοϋτος ήτο ό Πειραιεύς, άπλοϋς συν
οικισμός, πόλχόμα έν τμ  επωάσει του δύ- 
να τα ί τις ε ίπ εϊν , κατά δέ τόν Ά δού, κώ
μη άποτελουμένη έκ καπηλειών καί ά- 
ποθηκών. 'Γ πήρχον καί τινα  ξενοδοχεία, 
άλλ' ύπελείποντο  ταΰτα κατά πολύ τών 
τότε Α θηναϊκώ ν, καί οχ κατ' άνάγκην 
διαμένοντες είς αύτά ούχί πλέον τής 
μ ιας νυκτός ξένοι σφόδρα παρεπονοΰντο 
διά τάν έλλχπεστάτιχν αύτών καθαρχό- 
τητα . Ή  έν τφ  λιμένι κίνησις ήτο έίαχί- 
στη, δχότι άπαξ μόνον καθ’ έδδομάδα κα- 
τέπλεον εις αύτόν τά μόνα τότε έκτε- 
λοΰντα τήν συγκοινωνίαν άτμόπλοια τοΰ 
Λόύδ και τό γαλλικόν. 'Επομένως ό Πεχ- 
ραχεύς δέν ήδύνατο νά έχμ άκόμη τάς ά- 
ξχώσεις τής πολυτελείας καί τή ς εύπρε- 
πείας, άς κατόπχν άπέκτησε σύν τξί έμ- 
πορικμ άκμμ τμ  άρξαμένμ κυρίως μετά 
τό 1854. Μόνον κατά τούς μήνας τοϋ  θέ
ρους ό έν Πβχραχεΐ βίος καθίστατο κατά τχ 
ζωηρότερος ένεκα τή ς καθόδου πολλών 
άθηναϊκών οίκογενειών ποιουμένων αύ- 
τόθι τάς διατριδάς χάριν τοΰ δροσερωτέ- 
ρου θαλασσίου άέρος καί τών λουτρών.

Ή  συγκοινωνία μεταξύ τών δύο πόλεων 
ένηργεχτο δι'άμαξών. Έ π ρ επ ε  νά παρέλ- 
θωσιν άκόμη έτη πολλά πριν ή άκουσθμ 
ό εύοίωνος συριγμός τής άτμομηχανης 
έξεγείρο>ν τάς έρημικάς ήχούς τής γη
ραιός Ά ττχκής. Αχ τήν συγκοχνωνίαν έκ- 
τελοϋσαχ άμαξαχ άνέμενον τούς έπχβάτας 
παρά τήν 'Α γίαν Τρχάδα εις τήν εσχα
τιάν τή ς όδοΰ 'Ερμοΰ. Οί έπιδάταχ έπλή- 
ρωνον εξήκοντα λεπτά  δ ι’έκάστην τών είς 
τάόπιιίθεν κυρίων θέσεων καί πεντήκοντα 
δχ’ έκάστην τών άπέναντι· ή τ ιμ ή  δέ τών 
θέσεων ηΰξανε κατά τ ι όσάκις ήτο π  α μ- 
π  ό ρ ι, κατά τήν κοινήν δκφρασιν, δη

λαδή όσάκχς ήτο ήμέρα κατάπλου άτμο- 
πλοίου, οτε φυσικφ τφ  λόγω ή συρροή 
τών επιβατών ήτο μεγαλειτέρα. Ά λλ ' οί 
'άπληστοι άμαξηλάταχ παρελάμδανον καί 
άλλους έπιδάτας είτε παρά τήν ‘έδραν 
των, είτε έντός τής άμάξης, ής ό χώρος 
ήτο πάντοτε δυσανάλογος πρός τό άν- 
θρώπινον φορτίον· τούτου ένεκα τό τα- 
ξείδιον άπέδαχνεν ήκιστα άνετον καί βρα
δύ, δ ιότι συμπεριλαμβανομένης καί τής 
άπαραιτήτου είς τα ϊς Παράγκαις σταθ- 
μεύσεως διήρκεχ ούχί όλιγώτερον τής 
μ ιας καί ήμχσείας ώρας. Ε ίς εκτάκτους 
περιστάσεις» τιμή τοΰ άγωγίου καταπλιι- 
κτχκώς ύψοΰτο καί αχ’ιθαχρέτως παρά τών 
άμαξηλατών, ένίοτε δέ έφθανε καί είς πο
σό ν αληθώς μυθώδες διά τήν έποχήν. 
Προκεχμένου νά τελεσθμ έορτή έπ ί τοΰ 
καταπλεύσαντος εις Πειραιά μεγάλου πο- 
λεμχκοΰ γαλλικοΰ πλοίοχ; « Καρολομά- 
γνου», περ ί ού οί έπχτήδειοι άμαξηλάται 
είχον φροντίσει νά  διαδώσωσι θαυμάσια, 
ή τχμή τοΰ άγωγίου τής άμάξης άνήλθε 
καί μέχρις 00 δραχμών. "Οτε δέ ό έκ τής 
χολέρας πανικός κατέλαβε τούς 'Αθη
ναίους τό φθινόπωρον τοΰ 1854 έφθασε νά 
μισθωθώσιν άμαξαι πρός 250 δραχμάς μέ
χρι Πειραιώς !

Καί άν ή συγκοινωνία τών ζώντων πρός 
άλλήλους ήτο τοσοΰτον δυσχερής, ή συγ
κοινωνία τών ζώντων πρός τούς νεκρούς 
ήτο έπίσης έπίπονος καί ένίοτε άπέδαχ- 
νε κχνδυνώδης. Ό  νεκρός π ρ ίν  ή δχέλθμ 
τόν 'Αχέροντα έν "^δου, έπρεπε νά δι 
έλθμ έ π ί γής έτερον ποταμόν, έως νά 
φθάσμ είς τόν τόπον τής αίωνίου άνα- 
παύσεως, ήτοχ είς τό μόνον ύπάρχον τότε 
έν Άθήναχς πέραν τοϋ Ίλχσσοΰ νεκροτη- 
φεϊον. Ή  π ο μ π ή  κατήρχετο τό παρά τούς 
Στύλους πρανές καί κατ’ άνάγκην δχήρ- 
χετο τήν κοίτην τοΰ ποταμού παρά τήν 
Καλλιρρόην,μή ύπαρχούσης γεφύρας. Καί 
όσάκις μέν ϊι κοίτη ήτο ξηρά ή όσάκις ό 
Ίλισσός περιο)ρίζετο είς τό σύνηθες ά- 
σθενχκόν ρεΐθρον, ή  δχάδασις δέν παρείχε 
μεγάλας δυσκολίας· άλλά κατά τάς βρο- 
χεράς ήμέρας, δτε τό ψυχορραγούν πο- 
τάμχον άνέκτα τήν όρμήν καί τάς δχα- 
στάσεχς χεχμάρρου,ή δχαπεραίωσις τοΰ νε 
κρού είς τήν άντίπεραν ΰχθην άπέβαχνεν 
έπιχείρ ιισ ις δυσχερεστάτη.Έ κ τούτου Ου- 
νέδαχνον παρατράγωδα πολλά, έξ ών ά- 
πέμεχνεν ίστ-.'ρικόν τό συμβάν κατά τήν 
κηδείαν τού Ινο)λέττη. Ό  πολύμητις -πρω
θυπουργός άπεδίωσε τό 1847, έτυχε δέ ή 
ήμέρα τής κηδείας του νά είνε βροχερά. 
Οχ οπαδοί του έλεγον δτι ό ούρανός έ- 
θρήνει διά τήν άπώλειαν τοιούτου άν- 
δρός, οί δέ αντίθετοι έόεδαίουν δ τ ι ή κα
κοκαιρία ήτο φανερόν σιιμεΐον τής δυσμε- 
νείας τοΰ ούρανοΰ. Ή  πομπή. δχήλθεν ο- 
πως ήδχινήθη τόν π ο τα μ ό ν  άλλ’ ό έντα- 
φιασμός έδράδυνεν ενεκα τή ς άδολεσχΐας 
τών έπχταφίων ρητόρων, έν τφ  μεταξύ δέ 
ή  βροχή κατέπεσε τόσον ραγόαίως, ώστε 
τό ρεϋμα του Ίλχσσοΰ έξωγκώθνχ ύπερμέ- 
τρως καί τό άκολουθήσαν τήν πομπήν 
μέγα πλήθος έδέησε νά διανύσμ μα- 
κρόν δρόμον εως ν’ άνακαλύψμ πόρον 
καί έπανέλθμ διάδροχον είς τήν πόλιν. 
"Ενεκα πολλών τοιούτων περιστατικών 
άπεφάσχσεν έπ ί τέλους ή  δημοτχκή άρχή 
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νά ζεύξμ δχά γεφύρας τάς δύο τοϋ Ίλχσ- 
σοϋ δχθας k c i  οϋτω ίδρύθη ή  νϋν ύπάρ- 
χουσα γέφυρα ή  άγουσα πρός τίιν οδόν 
'Αναπαύσεωςκαί οί νεκροί έκτοτε μεταδαί- 
νουσχν είς τήν ύστάτην αύτών κατοικί- 
αν . . . .  άδρόχοις ποσί. Σημειωτέον oci 
ή δαπάνη τής κατασκευής δέν ύπήρξε 
μεγάλη, δ ιότι έξωδεύθησαν 14 χιλιάδες 
δραχμών, ποσόν δπερ δέν ήτο δύσκολον 
νά έξοδευθμ καί έγκαιρότερο >> ύπό τής 
άρχής άφοΰ δ ι’ αύτοΰ έμελλε νά ύποχρεώ- 
σμ ζώντας καί νεκρούς.

X . " Α ννινος

Δ Υ Ο  Α Γ Α Π Α Ι Σ
/Νησιωτική άγάμγησίζ)

"Εχει δυό άγάπαις μέσα στήν καρδχά του, 
καί σέ μ ιά  μεγάλη συλλογή τόν ρ ίχνο υ ν  
τοϋφυγαν τά  νειάτα, τοϋφυγ' ή χαρά του, 
δλοι τόν κυττάζοχίν, δλοι τόνε δείχνουν. 
Σέ μεγάλη έννοια τό κεφάλι σκύβει· 
άχ ! δ ιπλή  άγάπη  στήν καρδχά του κρύβει.

Ε ϊν’ή  μχά του άγάπη  δλη γαλανή, 
κ ι’άμα βράδυ-βράδΐ' μ πά τη ς τήν χαϊδεύει, 
στοΰ γχαλοΰ τήν άκρη, μέ γλυκειά φωνή, 
κάτι μουρμουρίζει, κάτι τοΰ γυρεύει, 
σάν στήν άγκαλχά της νά τόν περιμένμ!.. 
Φταίει άν άγάπη  τέτοια τόν τρελλαίνει;..

Ε ίν’ ή  άλλη πάλι πρώ τη στό νησί, 
φρόνιμη περίσσια, κόρη μαυρομμάτα· 
έχεχ χίλχαχς χάραχς καί καρδχά χρυσή, 
καί δυό μαύρα μάτχα μέ φωτχά γεμάτα, 
κχ' άμα μιά ματχά της 'πάνω  του στηλόνει, 
λές καί τόν πεθαίνει, λές καί τόν λιγόνεχ.

Ρχά τή  μαυρομμάτα, κόρη τοϋ π α π α , 
τά φτωχά του μάτχα κάθε 'μέρα κλαϊνε· 
δμως καί τήν άλλη ίδχα άγαπα, 
γαλανή, έκείνη, θάλασσα τήν λένε· 
έχουνε κ ' μ δυό τονς  χίλια μύρια κάλλη, 
ποιά  μές'στήνκαρδιά του ό φτωχόςνά 3άλμ;

Γ. Β. Τ οο*όπονλος

ΙΛΕΛ1 ΚΑΙ Ε^ΤΪΊΙΙΙΪΕ ΙΙ
Υ πάρχουν έν τη  ζο>μ στχγμαί άποπλα- 

νήσεως, αί όποΐαχ μάς σπρώχνουν ένίοτε 
νά κάμνωμεν πράξεις, έν τα ΐς όποίαις 
δέν άναγνωρίζομεν έπειτα  ήμάς αύτούς.

Μ π ο υ ρ ζ έ

,ώ ι_

Αί καρδίαι είνε ίσως ξηρότεραχ έντός 
τών στηθών, άτινα δέν έφούσκωσαν αί ί-  
σχί'ραί αΰραχ, αί τχνάσσουσαχ τά σπαρτά 
ίχ συσπώσαι τήν κόμην τών ιτεών.

' Ι ο ύ λ ι ο ς  Β χ λ λ έ ς

Έ ξ  άνάγκης, δποχος ύποκλίνεταχ έμ
προσθεν τχνός, στρέφεχ πάντοτε τά νώτα 
του πρός άλλον.

Ά δ β α ς  Ι'χ χ λ ιΛ ν ι

-£5b_

"Οποιος δέν έκεχειριχόε ποτέ χ ίηοτε  έ
κτακτον, ποτέ δέν έκαμε τ ίπ ο τε  Υπο
φερτόν.

Μ α ρ ία  <1* E b n e r - E e c l i e i i b a c i i
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
srjgrt ετά τό έν τα ΐς στήλαις ταύτα ις είς 
* δύο συνεχή φύλλα δημοσιευθέν έκ 

ρ εν ες  δρθρον καί μετά τή ν  έν τμ 
«Εστία» μακράν άναλυτικήν κρίσιν τού 
φίλου Κωστή Παλαμδ, θά ύπέθετέ τις δτι 
άρκετά έλέχθησαν περ ί τών άρτι έκδοθέν- 
των «Ποιητικών Έργων» τοΰ έξόχου κερ- 
κυραίου ποιητοϋ Μαρκορα. 'Αρκετά, ύπό 
τήν έποψιν τής καταστάσεως είς τήν ο
ποίαν εύρίσκεται σήμερον παρ' Λμϊν ή 
φιλολογική ζωή και κίνησις. Λιότι τόν 
Μαρκοράν άλλως βεβαίως θά κρίνμ καί 
άλλοίως περί αύτού θά όμιλήσμ ή μέλ- 
λουσα φιλολογική γενεά, ή όποια θά έλθμ 
—άν πέπρω ται νά έλθι;ι— διά ν ' άποτρίψμ 
άπό τού σώματος τού άρχομένου νεωτέ- 
ρου ελληνικού πολιτισμού τήν ρυπαρό
τητα τών μέχρι τούδε νηπιωδών αύτού 
χρόνων καί να λαλήσμ τήν άληθή γλώσ
σαν τού νε6>τέρου έλληνικοΰ πνεύματος. 
Είνε όμως άνάγκιι καί τόρα άκόμη νά 
προστεθούν ένταύθα όλιγαι λέξεις, σχετι
κοί πρός τήν ύποδοχήν ής έτυχαν τά 
ποιήματα αύτά παρά τμ συγχρόνω ελλη
νική  κοινωνία. Ε ννοείτα ι ότι αί λέξεις 
αύται δέν γράφονται διά τούς συγχρόνους 
αύτούς, άλλά διά τούς μεταγενεστέρους> 
οί όποιοι πρέπει νά πληροφορηθοϋν είς 
ποιον πνεΐ'ματικής άναπτύξεως σημεΐον 
εξήκοντα έτη μετά τήν άνεξαρτησίαν τιις 
διετέλει ή πατοίς αύτών. Λαμβάνομεν 
λοιπόν τήν τιμίιν νά πλιιροφορήσωμεν 
τούς περ ί ών ό λόγος μεταγενεστέρους ότι 
τών ποίημά το) ν τού άοιδοϋ τού «"Ορκου» 
καί τοΰ «Παραπόνου Πεθαμένης», περί 
τοϋ όποιου ΐιμεΐς τούλάχιστον έχομεν τό 
θάρρος νά φρονοΰμεν ότι θά θεωρηθμ ύπό 
τών αύτών μεταγενεστέρονν ώς ό μάλλον 
έκ τών έως τόρα φιλοδοξησάντων έν τμ 
νεωτέρα Έ λλάδι τόν τίτλον τοϋτο ν προ- 
σεγγίσας πρός τό 1<1εώ3ες άλιιθοΰς καί τε
λείου ποιητοϋ, κατά τήν εποχήν τής έκ- 
δόσεώς των, έν Ά θήναις, τΓι πολιτικμ  καί 
διανοητικμ πρωτευούσμ τοϋ καθ' ήμάς 
έλληνιιΐμοΰ, τώ κυρίω κέντρω πάσης έν 
τφ  έλληνικφ κόσμω τών ήμερών μας κι- 
νήσεως, τμ  έστία έν u συγκεντροΰται τό 
άνθος τής ελληνικής νεολαίας καί τμ  έ
δρα τής κοινωνικής καί παντοίας άλλης 
προόδου τοϋ ήμετέρου έθνους, έκ τών 
«Ποιητικών "Εργων» τοΰ Γερασίμου Μαρ- 
κορά έπωλήθησαν άντίτυπα  τό όλον τ έ σ- 
σ α ρ α (άριθμός 4), κατά τήν μαρτυρίαν 
τοϋ άναλαβόντος τήν πώλησιν αύτών βι
βλιοπώλου Γεωργίου Κασδόνη. Έ κ  τών 
άντιτύπω ν τούτων Γ·ν ήγόρασεν ό κ .Σ π υ 
ρίδων I . Κελέντζας δικηγόρος, ετερον ό 
πο ιητής των έπαινεθέντ«ον «Αγροτικών» 
και συνεργάτης μας κ. Κ.Κρυστάλλης, τό 
τρίτον ενας παπάς, καί τό τέταρτον άλ
λος τις, ούτινος τά χαρακτηριστικά δέν 
ήδυνήθιιμεν νά μάθωμεν δυστυχώς. Τά 
όνόματα τών αγοραστών τούτων παρα- 
δίδομεν επίτηδες είς τήν άθανασίαν, τ ι 
μής δνεκεν. Λέν γνωρίζομεν, καί άμφι- 
βάλλομεν σφοδρώς, άν μέχρι τής στιγμής 
καθ ήν γράφομεν έπωλήθη καί άλλο κα- 
νέν άντίτυπον,άν άπετελέσθη πεντάςτού- 
λάχιάτον. Λιά νά έννοηθι^ί δέ καλώς ή ση
μασία τοΰ πράγματος, κρίνομεν έπάναγ-

κες νά σημειώσωμεν δ τ ι ολίγον καιρόν 
πρό τής έκδόσεως τών ποιημάτων έκά- 
λει είς έσπερίδα εν τφ  «Παρνασσφ» τό 
κοινόν τών 'Αθηνών καί ώμίλει είδικώς 
διά μακρών περί τοϋ Μαρκορά γνωστός 
δημοσιογράφος, άσχοληθείς προπάντοίν 
είς τό νά παραθέσμ πλεϊστα εκτενή άπο- 
σπάσματα τοϋ κυριωτέρου ποιήματος αύ- 
τοϋ, τοΰ «Όρκου», έκ τών όποίων πάς 
τ ις  ήδύνατο νά έννόήσμ άριστα περί ό- 
ποίου τινός ποιητοϋ έπρόκειτο. Ε ίς τήν 
εσπερίδα ταύτην ηαρί,ότατο τό άφρόγα- 
λον τοΰ κοινοϋ αύτού, άνδρες καί γυνα ί
κες έκ τών έκλεκτοτέρων στρωμάτων του, 
πολυπληθείς. Τήν άπαγγελθεϊσαν διατρι
βήν ό δημοσιογράφος έτύπωσεν είς ιδ ι 
αίτερον φυλλάδιον μ ετ 'ό λ ίγο ν , όιανεμη- 
θέν είς ύπερχίλια σχεδόν ά ντίτυπ α  έν τμ  
πρωτευούσμ. Μικρόν μετά ταϋτα έξεδί- 
δοντιι τά «Ποιητικά "Εργα», ήρχισε δέ 
δημοσιευομένη τα κτική  περί τής πωλή- 
σεώς των άγγελία εις τάς εφημερίδας. 
Εύθύς άμέσως, όσω τό δυνατόν ταχύτε- 
ρον, τό άνά χεϊρας περιοδικόν άφιέρωνεν 
είς τόν π ο ιητήν των τά γνωστά άρθρα, 
πρώτον αύτό μεταξύ τοΰ τύπου . Ά να γι- 
νώσκεται δέ τό «'Αττικόν Μουσεΐον», μ ’ 
δλην τήν νεαρότητά του, ύπό  μεγάλου 
καί καλλίστου μέρους τής άθηναίκής κοι
νωνίας. Μετά ταΰτα, έπήρχετο ή κρίσις 
τής «Εστίας», ή τις  ώς έκ τής μακροβιό- 
τητος αύτής πρωτοστατεί λόγω διαδόσεως 
μεταξύ τών έλλιιν. περιοδικών, άναμφί- 
βολον δέ ότι τήν έν αύτμ κρίσιν θ' άνέ- 
γνωσαν οί πλεΐστοι έκ τών έν Ά θήναις 
δυναμένων ν ' άναγινώσκωσι. Σημειω- 
τέον έκτος τούτου, ότι έξαιρέσει τών κοι
νών άναγνωστών, ύπάρχουν έν Άθτίναις 
έκατοντάδες δλαι καθηγητών, δημοσιο
γράφων, λογίων νέο>ν, πλουσίων ομογε
νών, πολιτευομένων, έπιστημόνων κλπ . 
κλπ ., οϊτινες άξιοϋσιν ιδιαιτέρω ς δλως 
δτι έβαπτίσθησαν είς τά  νάματα τοϋ πο 
λιτισμού καί δτι ένδιαφέρονται μεταξύ 
τών άλλων καί περ ί τής πνευμ α τικής κι- 
νήσεως τής πατρίδος των καί άναμιγνύ- 
ονται διαφοροτρόπως είς αύτήν. Κ 'έν 
τούτοις, μεταξύ δλων αύτών, εύρέθησαν 
έκ τής είδήσεως καί έκ τών λεχθέντων 
καί γραφέντων συγκιντιθέντες κα ί σπεύ- 
σαντες νά τά άγοράσουν μόνον οί άνωτέ- 
ρω 4 ή 5 κύριοι.

Ά λ λ ’ ϊνα γ ίνμ  έτι μάλλον δυνατή ή  άν- 
τίληψις τής εποχής έν (ι ζώμεν, καλόν 
είνε νά σημειωθμ ωδε καί ή συμπεριφορά 
τοΰ τύ π ο υ  έν τί^ περιστάσει ταύτμ . Λοι
πόν, έκτος τής έπ ί πληρωμμ δημοσιευό
μενης έν αύτοΐς άγγελίας καί τών έν τοΐς 
δύο περιοδικοϊς άρθρων, έκ τών μεγάλων 
καί κυριωτέρων οργάνων του, ή «Άκρό 
πόλις», ή καυχωμένη έκάστοτε δ τ ι παρα
κολουθεί ϋπέρ πάσαν άλλην πάντας τούς 
κλάδους τής εθνικής προόδου, ή άξιοϋσα 
ότι προΐσταται τίΐς ποικ ίλης έν τφ  τόπω 
δράσεως, ή  ίσχυριζομένη δτι άείποτε άνε- 
ζήτησε τούς έχοντας έν έαυτοϊς στοιχεία 
δυνάμεως, πρω τοτυπίας καί αξίας άνδρας 
καί το ΐς παρέσχε τήν συνδρομήν αυτής, 
ή  άφιερώσασα πρό τίνος ολόκληρα άρθρα 
είς τόν κάλλιστον άλλως στιχουργόν καί 
πλείστας χρηστού μέλλοντος" παρέχοντα 
έλπίδας νεαρόν Μάνον, δι" ών έ ν τ ε λ ά -  

— S109 §—

λ ι ζ ε ,  διά νά ένθυμηθοϋμεν όλίγον καί 
τόν «Πατριώτην», δτι ό άρτιγέννητος άε- 
τιδεύς διά δέκα στίχων ούς έγραψε μέχρι 
τούδε έθηκε τίποτε  όλιγώτερον ή  αύ^άς 
τάς βάσεις τής νεοελληνικής ποιήσεως, ή 
«Άκρόπολις» αύτή περ ί τοΰ έξόχου κερ- 
κυραίου έγραψε πρώτον μέν ενα «Νέον 
καί ΙΙερίεργον» !!! άπό πέντε  ή δξ άράδες, 
τελευταϊον δέ καί είς τά «Άθήναι-Πει- 
ρ εύ ς» τμ ςμ ία ν  ξαφνισμένην ρεκλάμαν τής 
περί αύτοϋ κρίσεως τοΰ Κωστή. Καί ά
κόμη πλέον τελευταϊον, ομιλούσα διά μα
κρών περ ί τού Κ α ζ α μ ί α  της,έβαλε καί 
μίαν άλλην άράδα διά τόν Μαρκοράν, καί 
τόν ε ίπε  «μεγάλον» Ά ξ ιο ς ό μισθός τη ς , 
τή ς παμμεγίστης !Μετ’ αύτήν,ή  όμοειδύς, 
όμότιμος καί άντίπαλος«Έφημερίς» έγρα
ψε καί αύτή είς 6ν «Άπ* Αθηνών είς Α 
θήνας» έκ τών συνήθων περί τή ς « Ε 
στίας». άναγγέλλουσα διά τών αύτών λ έ 
ξεων τήν ιδίαν κριτικήν, πληροφορούσα 
δέ ταυτοχρόνως τό χαϊνον πανελλή
νιον ότι τόν Μαρκοραν, λέγομεν «τόν 
Μαρκοράν», άνεγνώρισαν ώς πο ιητήν καί 
αύτοί οί έν τη  πρωτευούσμ μεγάλοι άοι- 
δοί,—πράγμα όμολογουμένως λίαν εκπλη
κτικόν. Ή  «Νέα Έφημερίς» έγραψε καί ε 
κείνη, π ιστή  είς τά χρονογραφικά καθή- 
κοντά της, μίαν είδησοΰλαν. Καί αύτό 
είνε όλον. Όσον διά τάς άλλας, δέν ήξεύ- 
ρω ούτε άν τά άνήγγειλαν κάν.

Συμπέρασμα δλων τούτων θά ένόμιζέ 
τις δτι παρά π α ν τ ί αίσθανομένφ τήν ά- 
κριβή έννοιαν τών άνωτέρω έπρεπε νά  
είνε δνας καλός έμετος διά λογαριασμόν 
όλης τή ς έλληνικής καί ιδίω ς τής άθη- 
να ίκής κοινωνίας. Ά λλ’ήμεϊς άπεναντίας 
νομίζομεν ότι τό σύμπτω μ’ αύτό τής τοι- 
αΐ<της πρός τόν γέροντα πο ιητήν τής Κερ- 
κύρας συμπεριφοράς καί τής κοινωνίας 
αύτής καί τοΰ έκπροσωποΰντος αύτήν 
τύπου  είνε είς τό έπακρον εύχάριστον, 
ώς ερχόμενον λίαν καταλλήλως διά νά  
παρηγορήσμ καί νά ένθαρρύνμ έκείνους 
όσοι τυχόν εισέρχονται είς τήν έν τμ συγ
χρόνω Έ λλά δι ζωήν, προικισμένοι μέ τήν 
έμφυτον έφεσιν ν ’ άφιερωθοΰν είς τήν υ
πηρεσίαν τών άναγεννωμένων έν α ΐ'τμ  
γραμμάτων, διατεθειμένοι νά μή έξασκή- 
σουν ποτέ αύτήν ώς άπλοΰν βιοποριστι
κόν επάγγελμα, καί βλέποντες δτι είνε 
ήναγκασμένοι, άπέναντι τοϋ κρατοΰντος 
παγκοίνου βοιωτισμού, νά διεξαγάγουν 
πρός τοϋτο τόν τραχύτερον τών άγώνων.

Μιχαήλ Ίη τα ίχ η ;

Ι 2Μ Μ Ι Ι
Γ λ υ κ ε ία  άνάμ.ν»}σ&ς

Φυλλομετρεΐ βραδέως τό έμπροσθεν αύ
τής λεύκωμα, δπερ κρατεί ελαφρώς διά 
τών ωραίων χειρών της. Τό φυλλομετρεΐ 
νωχελώς, άνοικτόν εμπρός της, καί διε- 
ξέρχεται τάς σελίδας του ρεμδή. Καί έξα
φνα, τίς οϊδε τ ί διέκρινε μέσα είς αύτό, 
άγαπητήν ίσως εικόνα, στίχους ίσως λη- 
σμονηθέντας, όνομα πιθανώς άπλοϋν κα- 
νέν, καί μειδίαμα συμπαθές διαστέλλει 
τά  ρόδινα χείλη τη ς , καί προσβλέπει μέ 
δκφρασιν ήδέως μελαγχολικήν άμα καί 
εύθυμον, καί ά ν ά μ ν η σ ι ς  γ λ υ κ ε ί α



α ν δ ρ ε α ς  ς υ γ γ ρ ο ς

(Μέγας ενεργέτης της Θεσσαλονίκης).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

( ' Α ποΟ ανο ιν  έ ν . Κ ι τ ί ω  τ ΰ  22 Α ύ γ ο ΐ ΰ τ ο ν  .

Allesbetto
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έπιφοιτφ ίσως είς τό πνεύμα τη ς ... Καί Λ 
εΐκών εΐνε τοΰ έπιφανοϋς γάλλου ζωγρά
φου Λανδρέ, καί εΐνε νεωτάτη, καί έξε- 
τέθιι τό πρώτον είς τό έφετεινόν Σ α  λ ό ν , 
τοΰ 1890, καί έπμνέθη μεγάλως . . .  Καί 
περιμένομεν τά θερμά. συγχαρητήριά σας 
διά τάς σπανίας ώς πρός τάς 'Αθήνας 
μας καλλιτεχνικός άπαλαύσεις, τάς ό- 
ποίας σας παρέχομεν έκάστοτε ...

Ά ν δ ρ έ α ς  ϊ υ γ γ ρ ό ς
’Εξήγησις βεβαίως τοΰ λόγου της σήμε

ρον δημοσιεύσεως εν τφ  «Ά ττικφ  Μου- 
σείω» τής είκόνος του Άνδρέου Συγγροΰ 
οίαδήποτε εΐνε δλως περ ιττή . Τό δνομα 
τοϋ φιλογενοΰς άνδρός εΐνε τήν στιγμήν 
ταύτην είς πάντω ν τά χείλιι καί πρός αύ- 
τόν στρέφεται ή  κοινή προσοχή πά νδη 
μος. Τής τ ιμ ή ;δ έ  ταΰτης άξιος ύπέρποτε 
έγινεν ό κ. Συγγρός διά τής πρι σφάτου 
μεγαλοπρεπούς δωρεάς α υ το ί ύπέρ τής 
πυρποληθείσης Θεσσαλονίκης, ής τά κα- 
έντα έλληνικά κτίρια πρόκειται νά άνοι- 
κοδομήσμ έξ ίδιων. Καί δέν εΐνε μέν ή 
πρώ τη  φορά καθ' ήν ό κ. Συγγρός προκα- 
λεΐ τήν κοινήν προσοχιίν και ευγνωμοσύ
νην δ ι’ άναλόγους φιλανθρωπικός ή πα 
τριωτικός αύτοΰ πράξεις. Άλλ" ή τελευ
τα ία  αύτοΰ άπόφασις, τόσον επίκαιρος, 
τόσον άφειδής και πρός τόσους ύι|ίηλούς 
έθνικοΰς λόγους συνδεομένη, εύνόητον 
άν έκρίθη έν τή  συνειδήσει τοϋ πανελλη
νίου ώς ϋπερβάλλουσα πάσαν άλλην καί 
κατατάσσουσα όριστικώς τόν άνδρα είς 
τήν πρώτην γραμμήν τών προσωπικοτή
των τής χώρας ήμών.

Ό  Μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η ς  Α ά ρ ν α κ ο ξ
'Ο έσχάτως άποθανών Μ ιιτροπολίτης 

Λάρνακος τής Κύπρου Χρύσανθος ύπήρ- 
ξεν εις έκ τών σεμνοτέρων καί μάλλον έ- 
πιφανών ιεραρχών τής Μεγάλης τοϋ Γέ
νους ήμοίν Ε κκλησίας. Έ γεννήθη  έν 
Λευκοισία τής Κύπρου κατά τό 1828 έξ 
έγκρίτου οίκου. Χεώτατος έτι ών προε- 
χειρίσθη διάκονος, έκπληρών διακαή εύ- 
χήν τής μιιτρός αύτοΰ, ής ό αδελφός Λε- 
όντιος, άληθιϊς τοΰ 'Τι[τ<στου ίερεύς, μέ
λος ών της Φιλικής Ε τα ιρ ία ς  καί φωρα- 
θείς ώς κρύπτων πυρίτιδα  έν τώ οίκφ 
αύτοΰ άπεκεφαλίσθιι ύπό τών Τούρκων 
40 δλας ήμέρας πρίν ή άπαγχονισθώσιν 
οι ίεράρχαι καί οί προύχοντες τής μάρ - 
τυρός Κύπρου. Τάς γυμνασιακός αύτοϋ 
σπουδάς διήνυόεν έν Ά θήναις μετά τοϋ 
άδελφοϋ αύτοΰ Κωνσταντίνου Χατζηίωάν- 
νου, τοϋ πα ρ’ Λμΐν συνταγματάρχου, παρά 
τώ διδασκάλω τοϋ Γένους Γενναδίω. 
Κατά τό 1858 περατώσας τάς Πανεπιστιι- 
μ ιακάς αύτοΰ σπουδάς έν τμ  Φιλοσο^ικμ 
καί Οεολο’ιΐκμ  Σχολμ έκλήθη ύπό τών κα
τοίκων τής Λάρνακος ώς διευθυντής τής 
έν Λάρνακι Σχολής, έν £ έδίδαξε μέχρι 
τοϋ 1880 άγλαούς παρασχών καρπούς. 
Κατά τό διάστημα τοϋτο πολλάκις οί Κύ
πριοι, ών οί πλεΐστοι είχαν μαθητεύσει 
παρ' αύτφ , παρεκάλουν αύτόν νά δεχθμ 
τήν έδραν Μητροπολίτου. Έ π ί  τέλους ό
μως, μετά εικοσαετή καρ,ποφορωτάτην δ ι
δασκαλίαν, συνμνεσε πρό δεκαετίας καί

έδέχθη  τόν θρόνον τοϋ  Μητροπολίτου. 
Καί πρώτον μέν έγένετο μητροπολίτης 
Κυρηνείας, πρό τριών δέ έτών τής Λάρ
νακος. Κατά τούς θρηνοΰντας τήν άπώ- 
λευιν του χρονογράφους καί έκκλησιαστι- 
κούς ρήτορας τής Κύπρου ό αείμνηστες 
Χρύσανθος δέν ήτο κοινός ιεράρχης, άλλά 
«διαπρεπής, εΰσπλαγχνος, φιλάνθρωπος 
»καί ειλικρινής άνήρ, τοΐς πάσι προσφι- 
»λής. Τίμιον καί χρηστόν τή ς ’Εκκλη
σ ία ς  τοΰ Χριστοΰ μέλος, άρχιερεύς εύαγ- 
•γελικώτατος καί σεμνοπρεπέστατος. Τήν 
«ότίτιν εϊχεν άείποτε άόργητον καί άλυ- 
»πον, τούς λόγους γλυκείς καί μειλιχίους, 
•τήν γνώμην εύθεΐαν καί σεμνήν, τό ή- 
»θος σώφρον καί κόσμιον. Στερρός τής 
»πΐστεως πρόμαχος, αύτό τοΰτο ϋ π  η- 
»ρ έ τ η ς Χ ρ ι σ τ ο ϋ  κ α ί  ο ί κ ο ν ό -  
• μ ο ς  μ υ σ τ η ρ ί ω ν  β  ε ο ΰ κατά τόν 
«Απόστολον." Καί πατριώ της δ’ ούχ ητ- 
τον άκραιφνής καί άδολος κατά τούς εί- 
δότας ύπήρξεν ό μακαρίτιις. "Οτε ή· 'Ε λ
ληνική Κυϋέρνησις κατά τήν πρώτην ε 
πίστρατε αν έπεμπε τόν άδελφόν αύτοΰ 
τόν συνταγματάρχην Κωνστ. Χατζηιωάν- 
νου είς Κύπρον πρός προμήθειαν ήμιό- 
νων διά τόν έλλ. στρατόν, ό άείμνιιστος 
Χρύσανθος συνέδραμεν έξ ιδίων καί τούς 
σιιμπολίτας του παρώρμησεν δπως δ ι’ έ- 
ράνου άγοράσωσι καί πέμψωσι δωρεάν τμ 
μητρ ί 'Ελλάδι τούς ήμιόνους, ών εΐχεν 
άνάγκην ό έλλ. στρατός. Είς πάντα  δέ 
τά έθνικά ζητήματα ώς καί είς τά φιλαν
θρωπικά έργα έπρωτοστάτει άείποτε. Λι’ 
δλα δέ ταΰτα τό έ π ί τφ  θανάτφ του π ι ν- 
θος έν Κύπρω ϋπήρξε γενικόν καί π ά ν 
δημον.

Μ ο υ ο ί χ ή  S .
’Επιθυμοΰντες νά μή διαψεύσωμεν κατ' 

ούδέν τήν ύπόσχεσιν ήν έδώκαμεν πρός 
τούςάναγνώστας ήμών δ η  δέν θά έφειδό- 
μεθα ούτε κόπων ούτε δαπανών ϊνα κατα- 
στήσωμεν τό άνά χεϊρας περιοδικόν άρι- 
στον μέν άφ'ένός άνάγνωσμα,είιπρόσωπον 
S' άμα άφ’ ετέρου είκονογραφημένον καί 
καλλιτεχνικόν έλληνικόν φύλλον, άναλό- 
γως καί είς τά γράμματα καί είς τάς ώ- 
ραίας τέχνας άφιερωμένον, άρχόμεθα άπό 
τοΰδε τής περιοδικής δημοσιεύσεως κ’ 
έκλεκτών μουσικών τεμαχίων, χάριν τών 
καλλιεργούντων τήν μουσικήν ήμετέρων 
άναγνωστών. Έ να ρξιν  δ1 αύτων ήθελήσα- 
μεν έπίτηδες νά κάμωμεν διά τοΰ σήμε
ρον διιμοσιευομένου ώραιοτάτου «"άσμα
τος τοΰ Ξιφομάχου», έργου έλλιινος μου- 
σουργοΰ έξοχου, τιμηθέντος νεαρωτάτου 
έξαιρέτως κ ’ > νδοκιμήσαντος έν Εύρώπμ 
δπου διατρίβει, τοΰ δαφνοστεφούς συνθέ
του τής «Φλώρας Μιράμπιλις» κ. Σπύρου 
Σαμάρα, δπερ εύμενώς έπεμψεν ήμΐν έπ ί 
τμ  αιτήσει μας ό παλαιός ήμών φίλος. 
Καί ϋποθέτομεν δτι οί άθηναΐοι μουσό
φιλοι θά μάς εύγνωμονήσουν διά τήν ή- 
μετέραν έκλογήν, ιδιαιτέρως δέ αί κνρίαι 
καί αί δεσποινίδες, καί περιμένομεν ν ’ 
άκούσωμεν είς τό έξής άντηχοΰν έπ ί π ο 
λύ ά π ’ δλα τά π ιάνα  τών Α θηνών κυ
ρίαρχον καί μόνον, τό άρήίον άμα καί 
γλυκύτατον, τό περίφημον «Τραγούδι τοΰ 
Ξιφομάχου».
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Ί 1  Θ ε β β ϊλ ο ν έ χ η
Ίκ ανοπο ιοϋντες τήν έ π ί τμ  τελευταίςι 

συμφορά τή ς Θεσσαλίας δικαίαν περιέρ
γειαν τών άναγνωστών ήμών, ώς καί τό 
ένδιαφέρον σύμπαντος του πανελληνίου, 
δημοσιεύομεν σήμερον ώραίαν καί π ιστήν 
είκόνα τής άρίστης έλληνίδος πόλεως, 
τής έλληνοφιλοΰς πρωτευούσης τή ς Μα
κεδονίας, ληφθεΐσαν έκ φωτογραφίας πρό 
τής καταστροφής αύτής. Ή  είκών παρν- 
<3τφ κάλλιστα τήν γενικήν άποψιν τή ς 
πόλεο>ς έν μ ινρφ , δ ίδει πλήρη ιδέαν ταύ- 
της καί ούχ ήττον καλώς δεικνύει τόν ά- 
ριστον λιμένα της.

ΔΙΑΦ Ο ΡΑ Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Α
Σ Τ Ο ΙΧ Η Μ Α Τ Α

Τίνες άρά γε εΐνε μάλλον άξιοι μομφής 
καί τ ιμ ω ρ ία ς; οί άναλαμδάνοντες τήν 
έκτέλεσιν δυσκόλου τινός πράγματος ούχί 
πρός σωτηρίαν τοΰ πλησίον, άλλ’ άπλώς 
καί μόνον διότι προκαλοΰνται ύπό άλ
λου, ίι ό προκαλών τούς μωρούς τούτους 
καί ύποδάλλων τήν ζωήν των εις προ
φανή κίνδυνον, ούδόλως δέ σπεύδων νά 
τούς έμποδίσμ ;

Λιηγοϋνται δτι ημέραν τινά  χειμερινήν 
ό αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας Νικόλαος ί- 
στάμενος είς τό παράθυρον τοϋ γραφείου 
του εΐδεν άνθρωπόν τινα πηδώ ντα άπό 
πάγον είς πάγον καί ούτω πως διαβαί- 
νοντα τόν ποταμόν Νέβαν.

Ό  αύτοκράτοιρ παρευθύς έκέλευσε νά 
φέρωσιν ένώπιόν του τόν ριψοκίνδυνον 
τοϋτον άνθρωπον.

«Πρός τ ί τά κινδυνώδη ταΰτα π η δ ή 
ματα ; τόν ήρώτησε.

— Τό έβαλα στοίχημα.
— Στοίχημα ! άνεφώνησεν οργίλος ό αύ- 

τοκράτωρ.
Ό  δυστυχής δστις ένόμιζεν δτι ό αύτο

κράτωρ θά τον άνταμεί^μ διά τό τόλμη 
μά του, ώς είδεν αύτόν όργίλον, τά έ
χασε.

— Λότε του πενήντα  ξυλιές ! είπε πρός 
τούς άκολούθους του ό αύτοκράτωρ.Στρα
φείς δέ πρός έκεϊνον εΐπεν : Α νόητε, δέν 
καταλαμβάνεις δτι εΐνε μωρία νά έκθό- 
τμς τή ν  πολύτιμον ζωήν σου είς κ ίνδυ
νον άνευ τινός άνάγκης !

Τ.κ τοϋ έν χρήσει λεξικοΰ :
Φ ί λ ο ς .  Ά νθρω πος συμμεριζόμενος 

τάς τε ευτυχίας καί τάς δυστυχίας σας— 
πρό πάντω ν τάς εύτυχίας σας.

.χ & _

Φ ι λ ά ρ γ υ ρ ο ς .  Α νόη τος, άποθνή- 
σκων τής πείνη ς, ϊνα φυλάξμ τά  πρός 
τό ζμν.

-u cia.

Λ ώ ρ ο ν .  Τά μικρά δώρα έδραιοΰσι τήν 
φ ιλ ία ν  τά  μεγάλα τόν έρωτα.

-£ Λ _

Μ α τ α ι ό τ η ς. Ή  α ιτία  δλων τών ύπό 
τών γιιναικών διαπραττομένων σφαλμά
των.

Ή  αύτάρκεια σπανίως μέν συμπαρακο- 
λουθεϊ τόν πλούτον καί τήν εύτυχίαν, 
άλλ' δμως άείποτε συμβαδίζει μετά τή ς  
άρετής μέχρι καί αύτής τής δυστυχίας.



Ε Δ Γ Α Ρ Δ Ο Γ  Π Ο Ο Γ

Σ Κ Ι Α

. , pile oi άναγινώσκοντές με εύρίσκεσθε 
Χ&Γ- άκόμη έν ζωμ· άλλ' έγώ ό γράφων 
«Λ λά πό  πολλοϋ ήδη θά λείπω είς τό 
βασίλειον τών σκιών. Λιότι παράδοξα τμ  
άληθεία θά, συμβώσι πράγματα, μυστήρια 
θ’άποκαλυφθώσι καί αιώνες θά παρέλθωσι 
προτοΰ oi άνθρωποι άνεύρωσι τάς ση
μειώσεις μου. Καί εύρόντες αύτάς, οί 
μέν θά δυσπιστήσωσιν, άλλοι θ’ άμφιβά- 
λωσι, καί είς όλιγίστους θά παράσχωσιν 
ύλην πρός μελέτην αί- παροϋσαι γραμ- 
μαί, άς έπ ί τών π ινακίδω ν τούτων χα- 
ρά,σσω διά σιδηράς γραφίδος.

Τό έτος ύπήρξεν έτος τρόμου, πλήρες 
αισθημάτων έντονωτάτου τρόμου, δ ι' & 
έπ ί γής δέν ύπάρχει όνομασία. Λιότι πολ
λά συνέβησαν τέρατα καί σημεία, καί 
πανταχόθεν, εύρέως ήπλώθησαν έ π ί γής 
τε καί θαλάσσης αί μαϋ^αι τοϋ  'Ολέθρου 
πτέρυγες. Οί σοφοί τουλάχιστον Αστρο
νόμοι δέν ήγνόουν δτι οί ούρανοί προε- 
μήνυον τήν συμφοράν. Προφανής δέ ήτο 
■καί είς έμέ, τόν "Ελληνα Οίνέα, ώς είς 
τόσους άλλόυς, ή έπικειμένη  επάνοδος 
τοϋ επτακοσιοστού έννενηκοστοϋ τετάρ
του έτους, καθ' 6, άμα τμ  έπελεύσει τοΰ 
ζωδίου τοΰ Κριού,' ό πλανήτης Ζεύς συ- 
νενοΰται πρός τόν έρυθρόν δακτύλιον τού 
φοβερού Κρόνου. Ή  πένθιμός του έπίδρα- 
σις άπετυποΰτο τρόπον τ ινά  έ π ί τοΰ ού- 
ρανοΰ, καί έπ ’ αύτών έτι τών σκέψεων 
■καί μελετών τής άνθρωπότητος.

Νύκτα τινά , ήμεθα έπτά , έντός εύγε- 
νοΰς μεγάρου ζοφεράς τίνος πόλεως κα
λούμε νης Πτολεμαΐδος,καθήμε-"/Ίτριγύρω 
φιαλών πορφυροϋ οίνου τής Χίου. Κι· '  U0 -  
νην είσοδον ό θάλαμος ήμών εϊχεν υψη
λήν χαλκήν θύ ρ α ν  καί ή θύρα ήτο έξειρ- 
γασμένη παρά τοϋ Κορίννου, καί τό τε
χνούργημα ήτο σπανίας τέχνης, καί έ- 
κλείετο έσωθεν. Μαύρα παραπετάσματα, 
δ ι’ ών ό μελαγχολικός ούτος θάλαμος έ- 
κοσμεΐτο, άπέκρυπτον τής θέας ήμών 
τήν οελήνην, τά πένθιμα άστρα καί τάς 
Λριιμωμένας οδούς·—άλλά τήν περί θεο
μηνίας σκέψιν καί προαίσθασιν δέν ήδυ- 
νάμεθα ποσώς ν ' άποδιώξωμεν τοΰ νοός 
ήμών. Περί ήμας καί πρό ήμών, ύπήρχον 
σημεία άτινα άδυνατώ νά όρίσω, — ση
μεία πραγματικά καί άϋλα, — άτμόιΤφαιρα 
θλιπτική, — αίσθημά τ ι άσφυξίας, άγω- 
νίας,—καί, πρό παντός άλλου, η  φρικώ- 
δης έκείνιι κατάστασις, είς ήν οί νευρι
κοί περιπίπτουσι,ν δτε αί αισθήσεις των 
είς άκρον διεγείρόνται καί έξερεθίζονται, 
ενώ αί πνευματιχα ί των λειτουργίαι ά- 
ποσδέννυνται καί άδρανοϋσι. Θανάσιμον 
μας έπίεζε βάρος, άπλούμενον έπ ί τών 
μελών ιίμών,—επ ί τών έν τμ αίθούσμ ε π ί
πλω ν ,—έπ ί τών κυπέλλων, δ ι- ών έπίνο- 
μεν· καί τά πάντα  έφαίνοντο κσταπιεζό- 
μενα ύπό τη ν  έπαχθή αντοϋ έπίδρα- 
° 'ν .—τά πάντα, πλήν τών φλογών τών έ
πτά  σιδιιρών λυχνιών τών φωτιζουσών τά 
οργιά μας. Μηκυνόμεναι κατά. λεπτάς φω- 
τεινάς γλώσσας, έτήρουν τήν εύθυτενή 
των στάσιν άναλλοίωτον, ^αί έλαμπον ώ- 
χραί καί άκίνητοι· καί έγτός τή ς στρογ-

α

γύλης έξ έβένου τραπέζ.^ς περί ήν έκα- 
θήμεθα, καί ήν ή λάμψις των μετέτρεπεν 
είς ιςαθρέπτην, έκαστος συμπότης έθεώ- 
ρει τής μορφής του τήν ώχρότητα και 
τίιν άνήσυχον λάμψιν τών σκυθρωπών ο
φθαλμών τών συντρόφων. Έγελώμεν έν 
τούτοις, καί εΐχομεν τήν άρμόζουσαν είς 
τή,ν κατάστασίν μας φαιδρότητα, — τήν 
φαιδρότατα τοΰ ύστερικοΰ·— καί έψάλλο- 
μεν τά  ίίσματα τοΰ Ά νακρέοντος,—άσμα
τα δλως φιλοπαίγμονα· καί έπίνομεν κατά 
κόρον,—μολονότι τό πορφυροϋν τοϋ οί
νου μάς, άνεπόλει τό πορφυροϋν τοΰ α ί
ματος. Διότι καί όγδοός τ ις  έν τώ θαλά- 
μψ ύπήρχεν, — ό νεαρός Ζωΐλος. Νεκρός, 
έκτάδιιν κατακείμενος καί έσαδανωμένος, 
ήτο ό ήρως καί τό δαιμόνιον τής σκη
νής. Ο ΐμ ο ι! δέν μετείχε ποσώς τοϋ  συμ
ποσίου, μολονότι ή συντεταραγμένιι έκ 
τών δεινοπαθειων μορφή του, καί οί ό- 
φθαλμοί του, ών ό θάνατος μόλις ήδυνή- 
θη νά ήμισβέσμ τήν όλέθριον λάμψιν, τό
σον έφαίνοντο μετέχοντες τή ς  φαιδρότη- 
τος ήμών, όσον οί νεκροί δύναντα ι νά με- 
τέχωσι τής φαιδρότατος άνθρώπων έ- 
τοιμοθανάτων. Καίτοι έν τούτοις αισθα
νόμενος έγώ, ό Οίνεύς, τούς όφθαλμούς 
τοϋ μακαρίτου έπ ’ έμοϋ προσηλωμένους, 
ύπεκρινόμην άδιαφορίαν είς τίιν πλήρη 
πικρίας έκφρασίν των καί, άτενίζων έπ ι- 
μόνως είς τά  βάθη τοϋ έξ έβένου καθρέ- 
πτου , δψαλλον ύψηλοφώνως καί ήχηρώς 
τά φσματα τοϋ ποιητοϋ τής Κέω. Ά λλά 
τό α,σμά μου βαθμηδόν κατέπαυσε καί αί 
άπηχήσεις του, κυλιόμενοι πέραν δ ια μ έ 
σου τών μαύρων τοϋ θαλάμου κατα πετα
σμάτων, κατέστησαν άσθενεΐς, δυσδιάκρι
τοι, έξέπνευσαν. Καί ιδού έκ βάθους 
τών μαύρων καταπετασμάτων, έφ’ ών 
οί ήχοι τοϋ φσματος έξέπνευσαν, άνεγει- 
ρομένη σκιά τις ζοφερά, άόριστος,—όμοία 
πρός τήν σκιάν σώματι ς άνθρωπίνου, δτε 
ή  σελήνη εύρίσκεται είς τό άκρον τοΰ 
όρίζοντος- άλλά δέν ήτο σκιά άνθρώπου, 
ουδέ Θεοΰ, ούδέ γνωστού τίνος όντος. 
Καί ταλαντευθεΐσα έ π ’ όλίγον μεταξύ τών 
καταπετασμάτων, έστη έ π ί τέλους, εύδιά- 
κριτος καί εύθυτενής, έ π ί τής έπιφανείας 
τή ς χαλ’.αϊς θύρας. Ά λλ ' ήτο ή σκιά κε- 
νή;άμορφος,άσύλληπτος.Λέν ήτο σκιά άν
θρώπου, ούδέ Θεοΰ,—Θεοΰ τής Ε λλάδος, 
ή τής Χαλδαίας, ή  Α ιγύπτιας τινός θεό- 
τητος. Καί ή  σκιά έστη πρό τής μεγάλης 
χαλκής θύρας καί έντός τοΰ άψιδωτοΰ 
περιθωρίου, καί δέν μετενικεΐτο, καί ούδέ 
λέξιν προέφερεν, άλλά βαθμηδόν έ π ί μάλ
λον έστερεοϋτο, καί άπέμεινεν άκίνητος. 
Καί ή  θί'ρα, έφ’ ής ή  σκιά έπανεπαύετο, 
έκειτο, ένθυμοΰμαι, κατάντικρυ άκριβώς 
τών ποδών τοΰ έσαβανωμένου νεαροΰ 
Ζωίλου-. Ά λ λ ’ ήμεΐς, οί έπτά  συμπόται, 
άμα ίδόντες τήν σκιάν, προβάλλουσαν άπό 
τών παραπετασμάτων, δέν έτολμώμεν νά 
προόίδωμεν εις αύτήν άτενώς· άλλ’ έτα- 
πεινοΰμεν τούς όφθαλμούς, καί έθεωρού- 
μεν πάντοτε είς τά  βάθη τοϋ έξ έβένου 
■κατόπτρου. Καί, έπ ί τέλους, έγώ, ό Οί
νεύς, άπετόλμησα νά έκστομίσω λέξεις 
τινάς ταπεινοφώνως καί ήρώτησα τήν 
σκιάν περ ί τοΰ τόπου τής διαμονής καί 
τοΰ όνόματός τη ς. Καί ή σκιά άπεκρίθη : 
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— Ε ίμαι ΣΚΙΑ, καί τό δια ίτημά μου 
κεϊται παρά τάς έν Πτολεμαΐδι κατακόμ- 
βας, καί έγγύτατα τών ζοφερών καταχθο
νίων πεδιάδων τών περικλειουσών τόν 
έναγή πορθμόν τοΰ Χάρωνος !

Τότε, καί οί έπτά , ήνορθώθημεν φρικι- 
ώντες έ π ί τάς έδρας ήμών, καί ίστάμεθα 
τρέμοντες, φρίσσοντες, έξιιγριωμένον — 
διότι ό ήχος τή ς φωνής τή ς σκιάς δέν 
ήτο ό ήχος ένός μόνου προσώπου, άλλ' 
άπειροπληθών υποκειμένων- καί ή  φωνή, 
μεταλλάσσουσα τονισμούς άπό συλλαβής 
είς συλλαβήν, έπληττε  συγκεχυμένη τά  
ώτά μας, άπομιμουμένη τούς γνωστούς 
καί οικείους τόνους τόσων καί τόσων φί
λων έξαφανισθέντων !

Κ. I . Πρχαα&ς

I BAN ΤΟΥΡΓΕΝΕΦ

0 Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Ε Ρ Ω Σ
(Συνβχιια' Γδ* σ. 88).

ϊένδεκάτη ώρα ήχησε. Μετέβην είς 
τόν κοιτώνα μου, άλλά δέν έξεδύ- 
θην καί περιέμεινα ώς τό μεσονύ

κτιον. ’Ε π ί τέλους ήχησε καί μεσονύ
κτιον.

«Είνε καιρός» · έψιθύρισα, κουμβόνων 
τόν έπενδύτην μου, καί, άνασύρας τάς 
χειρίδας αύτού ώς άθλητής, διευθύνθην 
πρός τόν κήπον. Είχον ήδη εϋρει τό κα
τάλληλον μέρος, άπό τοΰ όποιου θά έν- 
ήδρευον: Ε ίς τό άκρον τοΰ κήπου, είς τό 
μέρος δπου ή αιμασιά, ή χωρίζουσα τόν 
κήπον μας άπό τόν τών Ζασσεκίν, ή- 
πλοΰτο έπ ί τοϋ κοινοϋ τοίχου, ύπήρχεν 
άπομεμονωμένη έλάτη.

Κρυπτόμενος λοιπόν ύπό  τούς πυκνούς 
κλάδους τη ς , ήδυνάμην νά διακρίνω, έφ’ 
δσον τό σκότος τό έπέτρεπε, τά  περί έμέ 
συμβαίνοντα. Πρό τών ποδών μου ύπ ή ρ 
χεν άτραπός, ή τ ις  μοί έφαίνετο  κάπως 
μυστηριώδης. Ώ ς  όφις άνήρχετο κατά 
μήκος τής αιμασιάς, έφ’ ής έφαίνοντο 
τά ίχν η  βημάτων,καί διηυθύνετο πρός τό 
περίπτερον, ύπό πυκνοφύλλων περικυ- 
•κλούμενον άκακιών. Έφθασα μέχρι τής 
έλάτης, καί έρειδόμενος έπ ί τοΰ κορμού 
της, ήρχισα τήν έπισκόπησιν.

Ή  νύξ ήτο γαλιινιαία ώς τήν προτε
ραίαν, άλλ’ ό ούρανός ήττον συννεφώδης, 
ούτως ώστε διέκρινέ τ ις  τάς σκιάς τών μ ι
κρών δένδρων καί αύτών τών ύψηλών φυ
τών .Κατ’ άρχάς έστενοχωρήθην πολύ,κα- 
τεχόμενος μάλιστα καί ύπό τίνος φόβου. 
Είχον μέν ήδη στερράν άπόφασιν νά δια- 
πράξω τά  πάντα , άλλ’ έσκεπτόμην τ ίν ι 
τρόπω έπρεπε νά ενεργήσω. Έ π ρ επ ε  
πρώτον νά φωνάξω; «Ποΰ π α ς ;  Σ τάσ ου! 
όμίλει ή σέ φονεύω !» ΪΓ μάλλον εύθϋς νά 
κτυπήσω  ;...

"Ημην έτοιμος, έκλινα πρός τά έμπρός, 
άλλά ήμίσεια, μία,παρήλθεν ώρα, καί ήδη 
τό αΐμά μου ήρξατο έφησυχάζον, ή έξα- 
ψίς μου καταπιπτουσα . Έ π ίτ μ  ιδέα, δτι 
δ ,τ ι ήδη  έπραττον ήτο άνωφελές καί μά
λιστα κωμικόν, καί δ τ ι δυνατόν ό Μα- 
λέβσκυ νά μέ ένέπαιξεν, έγκατέλιπον τήν



θέσχν μου καί περχήλθον τον κήπον. Καί 
κατά συντυχίαν ήσυχία απόλυτος έπε- 
κράτεχ εις τά, πέρχξ· πάντες έκοιμώντο, 
•και αυτός ό κύων μας, κουβαρχασμένος 
είς τίχν είσοδον τής οικίας μας. Ά νήλθον 
έπ ί τοϋ έρειπωμένου τοίχου τοϋ θερμο
κηπίου· έκεΐθεν δέ ίδών πρό έμοϋ τήν 
εύρεΐαν πλατείαν, άνεπόλησα τήν μετά 
τή ς Ζηναίδος συνάντησίν μου, καί έμεχ- 
να  έκεΐ άφμρημένος καί κατεχόμενος ϋπό 
δχαφόρων σκέψεων.

Αίφνης έρρίγησα- ιΐκουσα τόν κρότον 
άνοχγομένης θνρας καί εϊτα  τόν έλαφρόν 
κρότον θραυομένου κλάδου. Δχ' ένός άλ
ματος κατήλθον τών έρεχπιων καί έμεινα 
ώς άπολελχθωμένος είς τήν θέσχν μου.

Βήματα έσπευσμένα, άλλ’ ελαφρά έκ 
προφυλακτχκότητος, ήκούσθησαν έν τφ  
κήπο), καί ήδη έπλησίαζον πρός τό μέ
ρος μου.

«Ιδού α ϋ τ ο ί! έ π ί τέλους !» δχενοήθην, 
καί ή καρδία μου συνεστάλη.

Έ λαβον σπασμωδχκώς τό έγχεχρίδχον έκ 
τοϋ θυλακίου μου, καί σπασμωδχκώς τό 
έξήγαγον τής θήκης του. Οί όφθαλμοί μου 
έκ τή ς έξάψεως έπληρώθησαν αίματος 
καί αί τρίχες μου άνωρθοΰντο έξ όργής 
καί φόβου. Τά βήματα διηυθύνοντο κατ’ 
εύθεΐαν πρός με. "Εκυψα, συσπεχρωθείς 
δπως ρχφθώ έπ ' αύτών. Εις άνήρ έπεφά- 
νη  . . .  Ώ  Θεέ μου ! ήτον ύ πατήρ μου !

Τόν άνεγνώρχσα παραχρήμα, καίτοχ εΐ- 
χεν άνεγείρεχ τό έπανωφόρχόν του καί χα- 
μηλώσεχ τόν πίλον του μέχρχ τών οφθαλ
μών. Δχήλθε πρό έμοϋ, βαδίζων άκροπο- 
δητεί, καί ούδόλως μέ παρετήρησεν, άν 
καί ούδόλως ήμην κεκρυμμένος· ήμην δ- 
μως τόσφ συνεσπεχρωμένος, ώστε ήγγχζον 
τό έδαφος.

Καί ήδη  ό ζηλότυπος Όθέλλος, ό ετοχ- 
μος νά. κτυπήσμ , νά  φονεύσμ, μετεβλήθη 
έν άκαρεί είς εύπεχθή μαθητήν.

Τόσον εϊχον πτοηθή ίδών αίφνης τόν 
πατέρα μου, ώστε δέν παρετήρησα οϋτε 
πύθεν ήρχετο, ούτε πυϋ μετέβαχνε. Μό
νον δ ' δταν καθησύχασα, είπον κατ' έ- 
μαυτόν : «Τί κάμνεχ ό πατήρ μου τέτοχα 
ώρα είς τόν κήπον ;·■

Έ κ  τοϋ φόβου άφήκα νά  όλισθήσμ τών 
χεχρών μου τό έγχειρίδχον καί μάλχστα 
ούδέ τό άνεζήτησα πλέον. "Ημην κατμ- 
σχυμμένος.Ό λη ή  έξαψίς μου είχε κατα- 
πέσεχ έν μια στχγμμ,

Έ ν  τούτοχς, έπχστρέφων είς τήν οικίαν 
μας, έπλησίασα τό κάθχσμα, άπό τοΰ ό
ποιου έφαίνετο τό παράθυρον τής Ζηναΐ- 
δος. Έ π ί  τών στενών ϋελοπχνάκων τοΰ 
παραθύρου άντηνακλάτο τό κυανόλκυκον 
τοΰ ούρανοΰ φώς. Αίφνης τό δωμάτιον έ- 
φωτίσθη καί είδον, είδον καθαρώς, δτχ τό 
λευκόν παραπέτασμα τοΰ παραθύρου έ- 
χαμηλώθη μετά προφυλακτχκότητος έως 
κάτω, δπου έμεχνεν άκίνητον.

«Άλλά τί σημαίνουν δλ 'α υτά  ;» άνεφώ- 
νησα σχεδόν άκουσίως, δταν εϋρέθην έν 
τφ  κοχτώνχ μου. «Μήπως εΐνε ονεχρον, ή 
καμμία σύμπτωσχς, ή ...»  Τόσον δέ παρά- 
δοξοχ καί δλως νέαχ δχ' έμέ ήσαν αί πλη- 
ροϋσαχ τόν έγκέφαλόν μου ύποψίαχ, ώστε 
δέν έτόλμων νά παραδεχθώ ούδεμίαν έξ 
α,ύτών.

ΙΗ'
Τίχν έπομένην ήγέρθην μέ μεγάλην κε

φαλαλγίαν. Ό  έρεθχσμός, δν μσθανόμην 
τήν προτεραίαν, εϊχεν έξαφανχσθή, μετα
βληθείς είς άβεβαχότητα καί θλίψχν, ής 
όμοίαν δέν εΐχον μέχρχ τοΰδε αίσθανθή. 
Μοί έφαίνετο δτχ κ&τχ τχ έντός μου άπέ- 
θνησκε.

— Φαίνεσθε σάν κουνέλχ, άπό τό.όποιον 
άφμρεσαν τό ήμχσυ τοΰ μχταλοΰ του, μοί 
λέγεχ ό Λούσχχν, συναντήσας με καθ’ ό- 
δ,όν.

Είς τό πρόγευμα παρετήρουν κρυφίως 
ώς κλέπτης ότέ μέν τήν μητέρα μου, ότέ 
δέ τόν πατέρα μου. Έκεχνος είχε τή ν  συ
νήθη ήρεμίαν του, καί έκείνη τήν συνήθη 
έκφρασχν ύποκρυπτομένης όργής. Έ νό - 
μχζον, δτχ ό πατήρ μου θά μοί άπέτεχνε 
γλυκείς τχνας λόγους ώς ενίοτε συνείθχζε 
νά πράττμ , άλλ’ ούτος μ ’ έστέρησε καί 
τή ς τακτχκής καί ψύχρας άκόμη θω πείας 
του.

«Πρέπεχ αρά γ εν ά  τά διηγηθώ δλα είς 
τήν Ζηναίδα ;« έσκέφθην.»Άλλ’ δπως καί 
άν έχμ τό πράγμα, πασα σχέσχς μεταξύ 
αύτής καί έμοϋ ά π έπ τη  πλέον.» Μετέβην 
π α ρ 'α ύ τμ  καί ού μόνο^ δέν τμ  άφηγή- 
θην τχ έκ τών συμβάντων, άλλ’ ούδέ τήν 
εύκαχρίαν έσχον νά συνομχλήσω κατ’ ιδίαν 
μ ετ’ αύτής ώς έπεθύμουν.

Ό  υιός τής γραίας πρχγκχπίσσης, .δω 
δεκαετής μαθητής, εΐχεν έλθεχ έκ Πετε- 
σβούργου ϊνα δχέλθμ τάς δχακοπάς. Ή  
Ζηναϊς έθηκεν αύτόν εύθύς ύπό τήν προ
στασίαν μου.

— Νά λοχπόν, άγαπητέ μου Βολώδχα, 
(καί ήτο ή πρώτη φορά, καθ’ ήν μ’ έκάλεχ 
μέ τό ΰποκορχστχκόν τοΰτο δνομα), νά εις 
σύντροφος δχά σας. Σας παρακαλώ νά τόν 
αγαπάτε. Εΐνε άκόμη όλίγον ά γ ρ χ ο- 
κ ά τ  σ χ κ ο, άλλ’ εΐνε πολύ καλό παχδί. 
Π ηγαίνετε νά τοΰ δείξετε τόν κήπον, π η 
γαίνετε είς τόν περίπατον καί λάβετέ τον 
ύπό  τήν προστασίαν σας. Έ  ; θά τό κά
μετε αύτό ; εΐσθε τόσον καλός !

Καί λέγουσα ταΰτα έθηκε τάς χεΐρας 
τη ς έπ ί τών ώμων μου, τοΰθ’ δπερ μ οίέ- 
πέφερε μεγάλην ταραχήν.

Ή  άφχξχς τοΰ παχδίου τούτου μέ μ ετέ
βαλε καί έμέ αύτόν είς παχδίον. Παρετή - 
ρουν σχωπηλός αύτό, δπερ έπίσης μέ πα- 
ρετήρεχ χωρίς λέξχν νά προφέρμ. Ή  Ζη- 
ναΐς έξερράγη εις γέλωτα καί μας ώθησε 
τόν ένα πρός τόν άλλον.

— Φχληθήτε λοιπόν!
Καί ένηγκαλίσθημεν.
— Θέλετε νά ύπάγωμεν είς τόν κήπον; 

εΐπον αΰτφ .
— Έ ά ν θέλετε, μοί άπήντησε μέ φωνήν 

έρρχνον.
Ή  Ζηναίς έγέλασε καί πάλχν. Τότε δέ 

παρετήρησα δτχ ούδέποτε μέχρχ τοΰδε ε ί
χε τό πρόσωπόν της τόσον ώραϊα χρώ
ματα.

Μετέβην μετά τοΰ προστατευομένου μου 
είς τόν κήπον μας, είς τό μέρος δπου ύ- 
πήρχε παλαχά αιώρα. Τόν έκάθχσα έ π ' 
αύτής καί ήρχχσα νά  τόν αίωρώ. Έ κάθη- 
το έπ ’ αύτής άκίνητος, μέ τήν έξ έριού- 
χου χρυσοστόλχστον στολήν του, κρατών 
μεθ’ δλης τής δυνάμεως τών χεχρών του 
τά, σχοχνία.
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— Δέν ξεκουμδώνετε τόν γχακά σας, τφ  
ε ΐπ ο ν .

— "Α, δέν μέ πεχράζεχ, είμεθα συνεχθχ- 
σμένοχ, μοί άπήντησε.

Ώ μοίαζε μεγάλως τήν άδελφήν του, 
πρό πάντο>ν δέ οχ οφθαλμοί του μοί δφε- 
ρον συχνάκχς είς τόν νοΰν μου τήν Ζη- 
να ίδα. Μοί ένεποίει ποχάν τχνα εύχαρί- 
στησχν νά, τόν περχποχοΰμαχ, άλλά συγ
χρόνως βαρεία θλίψχς έπεκάθητο έπ ί τής 
καρδίας μου. «Πράγματχ, τώρα εΐμαχ ώς 
παχδίον ! έσκεπτόμην. Χθές δμως ...»

Έ νθί'μηθείς τό μέρος, ένθα μοί είχε π έ 
σει τό έγχεχρίδχον, τό άνεζήτησα καί τό 
εύρον. Ό  φίλος μου μοί τό έζήτησε. Έ 
κοψε κλώνον πρίνου καί κατασκευάσας 
έξ αύτοΰ αύλόν, ήρχχσε νά παράγμ δχαφό- 
ρους ήχους. Καί έγώ δέ, ό Όθέλλος τής 
χθές, τόν έμχμήθην.

'Αλλά κατ' άντίθεσχν πόσον έκλαυσε τήν 
έσπέραν ό αύτός Όθέλλος έντός τών χεχ
ρών τή ς  Ζηναίδος, δταν αϋτη συναντή- 
σασα αύτόν είς τχνα γωνίαν τοΰ κήπου, 
τόν ήρώτησε δχατί ήτο τόσον κατηφής. 
Καί τόσον αίφνχδίως μοί έπήλθον τά δά
κρυα, ώστεέφοβήθη.

— Τί έχετε ; μά τί έχετε λοιπόν, Βόλώ- 
δχα ; έπανέλαβεν, άλλ’ έπεχδή δέν τμ  ά- 
πήντω ν καί δέν έπαυον νά κλαίω, τμ  έ- 
πήλθεν ή ιδέα νά φιλήσμ τήν ύγράν έκ 
τών δακρύων παρειάν μου.

'Απέστρεψα τό πρόσωπόν μου, ψχθυρί- 
ζων μέ δχακοπτομένην ύπό τών λυγμών 
φ ω ν ή ν :

— Γνωρίζω τά π ά ν τ α ! άλλά πρός τί 
λοχπόν μέ ένεπαίζετε τόσον καχρόν ; . . . 
Πρός τ ί  έχετε άνάγκην τοΰ έρωτός μου

— Εΐμαχ ένοχος πρός ύμάς, Βολώδχα 
εΐπεν . “Α ! Βολώδχα, εΐμαχ πολύ ένοχος 
προυέθηκεν ένοΰσα τάς χεΐρας. Πόσον κα 
κή, πόσον ζοφερά εΐνε ή δχαγωγή μου !.. 
"Αλλά τώρα πλέον δέν σας εμπαίζω . Σας 
άγαπώ, καί δέν ύποπτεύετε  μάλχστα σείς 
π ώ ςκ α ί δχα τί;... Ά λ λ ’ έ π ί τέλους, σείς τ ί 
γνωρίζετε ;

Τί ήδυνάμην νά τμ  άποκρχθώ ; "Ιστατο 
πρό έμοϋ όρθία, παρατηροϋσά με άσκαρ- 
δαιχυκτεί. Καί δταν μέ παρετήρεχ ούτως, 
άπο κεφαλής μέχρχ ποδών άνήκον είς αύ- 
τήν “ΐόνον καί ούχί είς έμαυτόν ...

Μετά εν τέταρτον τή ς ώρας έπαχζον 
μετά τής Ζηναίδος καί τοΰ άδελφοΰ τη ς , 
κυνιιγοϋντες ύ εις τόν άλλον. Δέν έκλαχον 
πλέον, έγέλων· άν καί μεθ’όλους τούς γέ- 
λωτας, ύπό τά βλέφαρά μου άνέβλυζον εί- 
σέτχδάκρχιά τχνα.

Περί τόν τράχηλόν μου δίκην λαχμοδέ- 
του, έφερον ταχνίαν τής Ζηναίδος, κραυ- 
γα ί χαράς δέ μοί έξέφευγον δταν κατώρ- 
θουν νά τήν συλλάδω άπό τής όσφύος. 
"Ημην είς τήν δχάθεσίν της, ήδύνατο νά. 
μέ κάμμ δ ,τ ι Λθελεν.

ΙΘ'

Είς μεγάλην θά εύρχσκόμην άμηχανίαν 
έάν μέ παρεκά*ει τχς νά άφηγη,θώ λεπ το 
μερώς τ ί έν έμοί συνέβη καθ’ δλην τήν έ- 
πακολουθήσασαν τό άπο τυχόν νυκτερχ- 
νόν πραξχκόπιχμά μου νύκτα.

(Έ πεταχ συνίχεχα.)
Γ. Σναλιέρτ,ς



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Τό φυσικόν φαινόμενον έρυθράς βροχής 

δέν δύναται πλέον νά, έκπλήξ»> ούδένα. 
Έ ν  τούτοις ή  έν τ ιν ι ιταλική, πόλει κα- 
ταπεσοϋσα βροχή πρό τίνος χρόνον δέν 
ήτο άπλής βροχής έρυθροί χρωματισμοί, 
άλλά. βροχή άληθοϋς αίματος κατά τήν 
άκριδή άνάλυσιν τήν γενομένην έν Ρώ- 
μιρ. Κατά τά (Αποτελέσματα τής άναλύ- 
σεως ή βροχή αϋτη θά συνίστατο έξ αί
ματος π τη ν ώ ν  καί πράγματι γενομένων 
έρευνών έπιτοπ ίω ς ένισχύεται ή ιδέα δτι 
κατά τήν έποχήν τής μεταναστεύσεως 
τών πτηνών μεγάλη τ ις  άγέλιι αύτών 
προσεβλήθη ύπό τυφώνος καθ' δν θά συ- 
νετρίβησαν όλόκληραι άγέλαι διαβατικών 
πτηνώ ν, έκ τοΰ αίματος τών όποιων έ- 
σχηματίσθη. ή παράδοξος καί πρωτοφα
νής αϋτη βροχή.

— Τό γνωστόν έργον τοΰ νεαροΰ μου
σουργού Μασκάνη ή Cavallena Rusticana  
πρόκειται μεταφραζόμενον γερμανιστί νά 
παρασταθζί έν τ ιν ι τών Θεάτρων τής 
Βιέννης.

— 'Αγγέλλεται ή ύπό τοΰ διασήμου 
■Φερδινάνδου Λεσσέψ έκδ^όις έργου τά  
μάλα ενδιαφέροντος ύπό τήν έτίιγραφήν 
«Καταγωγή τής όιώρυγος τοΰ Σουέζ”.

— Κατά τινα άγγλικήν έφημερίδα έπα- 
νάστασις πλήτη  πρόκειται νά έπέλθμ έν 
τ ιν ι τών σπουδαίοτέρων κλάδων τής γε
ωργικής βιομηχανίας. Καθ’ ά έκτίθησι ό 
άγγλος πρόξενος τής Νέας Αύρηλίας, κύ
ριός τις έν τ^  Κολομβία τής Μεσημβρι
νή ς ΚαροΗνης άνεκάλυψεν δ τ ι αί μετα
ξοσκώληκες άρέσκονται λίαν τρεφόμενοι 
έκ φύλλων τοϋ νέου βιομηχανικοΰ φυτού 
τοϋ καλούμενου ραμίας ή  βοιχμηρίας. 
Κατά τήν έκθεσιν ταύτην οί διά  τών φύλ
λων τής ραμίας τρεφόμενοι σκώληκες λαμ- 
βάνουσι μεγαλειτέραν άνάπτυξιν καί πα- 
ράγουσι μέταξαν έκλεκτοτέρας ποιότητος.

— 'Αγγέλλεται ότι ή  γνωστή άγγλίς 
συγγραφεύς Ούίδα συγγράφει δράμα έπ ι- 
γραφόμενον «’Ελεονόρα τοΰ Τολέδου» καί 
r -.ροωρισμένον διά τήν Σάραν Βερνάρ.

— Ή  πριγκήπισσα τή ς 'Αγγλίας Λουΐ- 
ζα έπεράτωσε πρό όλίγου άγαλμα τής 
βυσιλίσση,ς Βικτωρίας, τής μητρός της.

— Τήν τετάρτην προσεχούς Νοεμβρίου 
έπέτειον τής γεννήσεως τοϋ μεγάλου 
μουσουργού Μενδελσώνος γενήσονται τά 
άποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντος αύτού 
τοποθετημένου έπ ί τής νέας αιθούσης τών 
συναυλιών τής Λειψίας. Ό  άνοριάς έγέ- 
νετο ύπό τού γλύπτου Βέρνερ Στάϊν.

— Ό  διευθυντής τής Σκάλας τοϋ Μιλά
νου προόεκάλεσε τόν διάσημον Ταμάνιον 
νά ψάλι^ έν τφ Cavalleria, Ruslicana  τοϋ 
Μασκάνη. Ά λ λ ά  τό σχέ3ιόν του έματαιώ- 
θη ζητήσαντος τού Ταμάνιου 4,000 άγγλι- 
κάς λίρας διά δεκαπέντε παραστάσεις.

— Τό «Άθήναιον» τοϋ Λονδίνου γράφει 
τά  έξής περί τής νέας έκδόσεως τών έρ
γων τού Βαλαωρίτου ; Ό  υιός τοΰ Ά ρι- 
στοτέλους Βαλιωρίτου ένός τών μεγαλει- 
τέρων ποιητών τής Ε λλάδος παρασκευά
ζει νέαν έκδοσιν τών έργων τοΰ πατρός 
του. Θά περιληφθώσιν έν αύτφ πολλά ά-

νέκδοτα έργα, τό σπουδαιότερον τών ό
ποιων είναι ό «Γρατιανός Ζώρζης», έπικόν 
ποίημα περ ί τής άντιστάσεως τών Λευκα- 
δίων κατά τή ς  βενετικής δεσποτείας τού 
μεσαίωνος.

— Κατά τήν "’Ηλεκτρικήν Επιθεώρη- 
σιν» τό φωνόγραφον τοϋ Έ δισω ν έλαβε 
νέαν σημαντικήν έφαρμογήν έν τώ Κολ- 
λεγίω τής Μιλβάνκης. Έ ν  τφ αιθούση τών 
παραδόσεων έτέθη τό θαυμάσιον τοΰτο 
μηχάνημα, τό όποιον έπαναλαμβάνει τήν 
παράδοσιν τοΰ καθηγητοΰ έκατοντάκις. 
Οί μαθηταί τοιουτοτρόπως άπέκτησαν 
μέσον έπα ναληπτικής εύκολίας περ ί τήν 
έκμάθησιν τοΰ μαθήματός των.

- 4 Μ Μ 0 1 1 1 Τ Μ Λ Τ Λ
Η ΚΡΗΤΗ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ύπόμνημα πρός 

τούς εύρω ηαϊκούς λαούς ύπό Ν. I. Έ ξάρ- 
χου. Έ ν  Ά θήναις 1890.

ΝΕΚΙΌΛΟΓΙη εις Α. Κ αντούνην δημο
σιογράφον κτλ. άποθανόντα έν Ζακύνθω, 
ύπό Σ. Δέ Βιάζη, τοΰ γνωστού λογίου.

ΠΑ’ΓΡΙΣ ήμερησία έφημερίς έκδοθησο- 
μένη έν Βουκουρεστίω τής Ρουμανίας ύπό 
τοΰ κ. Π. Χριστοδούλου. Τ ιμή έτησίας 
συνδρομής φρ. χρ. 40.

Σχολή ύπαξιωματικών : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗ
ΜΕΙΑΣ ύπό Α. Δαμβέργη τμηματάρχου 
καί καθηγητοΰ τ ή ς  Σχολής τών Ε ύελπί- 
δων. Σχήμα 8ον συγκείμενον έκ 200 περ ί
που σελίδων, μετά πολλών εικόνων. Έ ν  
Ά θήναις έκ τής Βασ. Τυπογραφίας Ν. Γ. 
Ίγγλέση 1890. Καί τό νέον τούτο έργον 
τοϋ διακεκριμένου έπιστήμονος διακρίνει 
σαφήνεια κσί γνώσεις έμδριθεΐς γνωσταί 
είς τόν κόσμον τών γραμμάτων, δστις 
πάντοτε μετ'ένδιαφέροντος παρακολου
θεί τά  έκάστοτε έκδιδόμενα έργα τού κ. 
Δαμβέργη.

Ι ϊ Τ Ι Ρ Α Ε Ι & Α  "
ΙΙρός φιλάργυρον έχοντα πλείστας οι

κίας έν τφ πόλει έγινε παρατήρησις δτι 
τ ίπ ο τε  δέν κάμνει ύπέρ τών πτωχών.

— Πώς ; ε ίπεν ό φιλάργυρος, έγώ δέν 
κάμνω τίπ ο τε  ύπέρ τών πτωχών ; ... Ά μ ’ 
δέν τους έχω δώσι> τήν άδειαν νά π η γα ί
νουν έλεύθερα νά έπαιτοΰν είς τά σπίτια  
μου ! Διά τά  περαιτέρω εύθύνονται οί έ- 
νοικάτορες.

Ή  ’Ι σ χ ι α λ γ ί α  άνακουφίζεται π ά ν 
τοτε, πολλάκις δέ καί θεραπεύεται ώς έ
ξής :

Διπλώνομεν είς τέσσαρα χειρόμακτρον 
καί τό έμβρέχομεν καλώς έντός όξους δυ- 
νατοΰ, τό έπιθέτομεν έπειτα  έ π ί τού πο- 
νοΰντος μέρους καί το σιδηρώνομεν διά 
σιδήρου πολύ θερμοΰ έ π ί άρκετήν ώραν.

i T i r a A a  T m r a a s
ΛΥΣΕΙΣ Α.' ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ

1. Θάλασσα—άλας. 2. Τή; αρετή; ούδέν σεμνότι- 
ρόν ούδέ βεβαιότερον. 3. Τηςάρετη: ούδέν κτήμα βε 
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βαιοτερον. 4. τέρας—πτερά. 5 Λαομεδων (J. 1· ϋδαι- 
μονέστατο' ό μή έχω ·' κακίαν εν τη jJ/yyrJg. 4* .  Μέγι. 
στ->ν τών κακών ή πονηριά. 8. ΚρεΤσσον σιγανή λαλεΐν 
μάτην. 9. παιδεία ή αληθινή μένα εφ 'διον έν τώ 
β ίω . 10. ’Αττικόν Μουσεΐον. 11. ’^παιδευσία πάντων 
τών κακών μήτηρ. 12 Μ η , εν άγαν. 13. ' l i  ! μέγα κα
κόν ή υποψία. 14. ι ύδει; άλυπο; τόν βίον διήγαγε. 
15 Μεσημέρι,

16 »ύχη θέλει πόλεμον ό βίο; είνε πάλη
καί απαιτείται δύναμίς Οελησεω; μεγάλη.

17. Διπ/οϋν όρώαιν οί μαθόντε; γράμαατα. 18. Χοίρο
μεν μάλλον εύεργετοϋντε; ή εύεργετούμενοι. 19. ’Α- 
στεροσκοπεϊον. 20. ' ύδέν βέβαιον έν τφ  βίψ . 21. 4 ΊΓ" 
πνος, 22. Έ ρ ω ;. 23. πυρ— ίον^=:πυρεΐον. 24. άν ήθε
λες είς τά βουνά να κατοική; μαζί μου.

Έ κ  τών ανωτέρω λύσεων δύο μόνον τών ήμετέρων 
αναγνωστών έκριθηοαν άξιοι βραβεύσεω;. ΙΙρώτος ό 
κ . Δ. Κ αραγιάννηςέξ’Αθηνών λύσας τά  ύτ ’ άριθ 1,6» 
7, 8, 10, 11, 12, 14, Ιρ . 17, καί οστι; παρακαλεΐτα- 
νά δη>ωση ήμΐν τήν κατοικίαν του ΐνα λαμβανη δωι 
ρεαν έπί μήνα; τό α’Αττικόν Λ ουσεΐον» κα ι β '. ό 
κ. Γ. I .  Γε&'ργόπουλα; έκ ΙΙύργου τά ύπ ’ άριθ. 1, 3, 
10, 11, 12 14, δοτί; δύναται νά ζτ,τήσηπαρό τοϋ γρα
φείου μα; τά  ΙΙρακτικά τοϋ Συνεδρίου τών Ελλήνων 
Ιατρώ ν.

Χρ. Π. Πρέβεζαν. Τό άποσταλέν ποίημα 
σας δέν θά δημοδιευθφ· διά τό άλλο ζή
τημα θά σάς άπαντιίσωμεν έν καίρφ. Ή  
διατριβή σας δημοσιευθήσεται προσεχώς.
 Κ. Π. Γ. Π. Φώκαια. Ά πεστάλησαν οί
άριθμοί 6-10'. — Ν. Σ. Γ. Θεσσαλονίκην. 
Περί τών φωτογραφιών ταχυδρομικούς σάς 
έγράι|:αμεν. — Έ φ. «'Ομόνοια». Ό  3 άριθ- 
μός άπεστάλη μετά τοΰ 10.—Αμβρόσιον. 
Νάξος. Αί άναμνήσεις σας κατάλληλοι 
δ ι' έφημερίδας. — Α. Σ. Πειραιά. Τό δ ιή 
γημα έλήφθη, δχι δμως καί τό ποίημα. 
Τυπογραφικά δοκίμια θά προσπαθήσωμεν 
νά  σάς πέμψωμεν.—Δ. Σ. Μ ιτυλήνην.Λ ά
βετε ταχυδρομικώς καί διά β'. φοράν τούς 
άριθμούς 1-6.—Α. Σ. Νάξος. 'Γ πόλο ιπον 
συνδρομής σας έλήφθη. Ή  άκροστιχίς σας 
ού διιμοσιευθήσεται. — Κον Μ. Δ. Μ. 
Πάτρας. Συνήθως, κατά τά  έπικρατή- 
σαντα έθιμα, οί λαμβάνοντες μέρος εις 
διαγωνισμούς, άναγνωρίζουν έκ των προ- 
τέρων οΰτω σιωπηλώς δτ ι ύπόκειντα ι είς 
οίανδήποτε κ ρ ί σ ι ν  τά  ύ π ' αύτών ύπο- 
βαλλόμενα, ή τ ις  βέβαια ούδένα π ρ ο 
σ ω π ι κ ό ν  λόγον δύναται νά έχι?,. Λυ- 
πούμεθα επομένως δ τ ι παρεξηγήθημεν. 
Βεβαιωθήτε δ τ ι δέν ΰποπτεύαμεν δτι ήτο 
δυνατή  άλλη τις ερμηνεία τών γραφέν- 
των παρά τίιν δλως άθώαν ήν είχον.Εύχα- 
ριστοΰμεν θερμώς διά τάς φιλικάς διαθέ
σεις σας. — Κον Λ. Γρ. Κέρκυραν. Έ χ ε ι 
στίχους πολύ καλούς, άλλά καί άλλους 
κακίστους. Έ ν  γένει θά ήμποροϋσε νά 
γίνι,τ καλόν καί νά δημοσιευθφ, άν δέν έ- 
γράφετο, δ πω ς φαίνεται, μέ πολλήν άμέ- 
λειαν. 'Χποθέτομεν δ τ ι είς τό μέλλον δυ
νατόν νά λάδωμεν πα ρ ’ύμών άλλα δημο- 
σιεύσιμα.—Κον Π. Μ. Α θήνας. Δέν είνε 
κακόν, άλλ’ δχι καί δημοσιεύσιμον. Στεί- 
λατέ μας τ ίποτε  άλλο μέ περιοσοτέραν έ- 
πιμέλειαν γραμμένον.—Κον W ·0 .0  'Γ.Se
veral ■ Τό άρθρον σας λίαν άκατάλληλον 
διά, τάς στήλας τοϋ «Α ττικού Μουσείου».

Βασιλική Τυπογραφία Ν. Γ. Ίγγλέση.
(O S oq Φ ιΛ ιΛ Α ή τ τ ω τ  ά ρ ι θ .  2 Α)




