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’Εσχάτως εδημοσιεύθη βιβλίον μεγίστης 
άξία ς,ή  Γ υμνασ ιακή  Π αιδαγωγική, ϋπό του 
καθηγητού κ . I. Πανταζιδου. Ό  οργανι
σμός τής δημόσιας .έκπαιδεύσεως έστί διά 

: τήν άναγέννηθεϊσαν Ε λλάδα άντικείμενον 
ζωτικής σπουδαιότη τος. Οί ήρωες· τού άγώ· 
νός *ης τήν. άνεκάλεσαν εις τήν ζωήν καί 
τήν ελευθερς^. οί μεριμνώντες περί τής ίκ- 
παιδεύσεως αυτής τήν όδηγούσι ν ’ άναδει- 
χθή ά ξ ια .ίη ς  έλευθερίας της. Ούδείς δ ’οΰτω 
καταλλήλως έδύνατο νά πραγματινθή περί 
τού σπουδαιότατου τούτου ζητήματος, όσον 
ό σοφός καθηγητής, ό ίδιως καί επιμελέ
στατα εν te  Έ λλάδι καί έν Γερμανί^ εις 
αυτό έγκύψας, των ξένων συγγραφέων πλεί- 
στας γνώαας μελετήσας, καί διά τής στάθ·· 
μης τής ίδιας ευθυκρισίας αΰτάς εκτιμήβας.

Έ τειδή δε κατά τήν αφετηρίαν τού εν 
τφ  βί<ι> σταδίου μου συνέπεσε καί εγώ άλ
λοτε εις τήν πρώτην μόρφωσιν του σχολικού 
της Έλλαδος οργανισμού ν ’ ασχοληθώ, όρ- 
μώμαι έκτω ν τοτε απομνημονεύσεων εις τό 
νά ένδιατριψω διά τινων αναπτύξεων εις τό 
θέμα τού πρώτου κεφαλαίου (ίό  Γ υμ ιά σ ιο ν  
χα ί ό οχοπός α ν ιό ν )  τού κ. Πανταζίδου, 
τόσιρ μάλλον καθ ’ όσον επιθυμώ, όσον τό 
επ ’ έμοί, νά ελκύσω καί εγώ ίπ ί τού άξιο- 
λόγου έργου- τήν κοινήν προσοχήν.

Ελληνικά σχολεία ύπήρχον πολλαχού 
τής 'Ελλάδος καί πρό τής έκλογής τού βα· 
σιλέως Όθωνος* άμα δε μετά τήν ένθρόνι- 
σιν Αυτού καί ταύτα  ώργανίσθησαν, καί 
Γυμνάσια συνέστησαν,βαθμηδόν τον αριθμόν 
αυξανόμενα, μέχρις οΰ έξεδόθη ό τήν μίσην 
έκπαίδευσιν άφορών νόμος.

Καί τά  καθέκαστα μέν αυτού συνετά- 
χθησαν, άν καλώς ένθυμώμαι, τότε διά 
συνέργειας τών τήν Άντιβασιλείαν παρα-

κολουθούντων Βαυαρών υπαλλήλων. Ά λ λ ’ 
ό κανονισμός οΰτος ούδαμώς Ιθιςε τήν προ- 
ϋπάοχουσαν γενικήν διάταξιν, ήτις ήν.έρ- 
γον έμόν, ώς διευθύνοντος τόν κλάδον τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως. Ύ π ’ ουδεμιας τών 
Γερμανικών θεωριών όρμώμενος,α; αναπτύσ
σει ό κ. ΙΙανταζιδης, καί άς πρέπει νά ο
μολογήσω ότι ήγνόουν, είχον παραδεχθή 
διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν παρ ’ ήμϊν 
τέσσαρας τάς βαθμίδας, καί τό θέμα τούτο 
θελω ν ’ άναπτύξω ενταύθα διά τινων λέ
ξεων περαιτέρω, δ ιό « πάσαί μου αί εκτοτε 
σκεψεις' καί πάσα ή πείρα, ήν ίκ  τού' εγ
γύς ή μακροθεν ήρύσθην,δέν μέ μετέπεισαν 
ότι τούτο έστί τό όρθόν σχέδιον, έ φ ’ οΰ 
πρέπει να βαί-νι ή έκπαιδευσις παρ ’ ήμίν, 
εις τήν άναγκα.ιαν άνάπτυξιν τών διαφόρων 
βαθμών τής ήμετέρας κοινωνίας άνταποκρι- 
νομένη.

1 )Ί Ι  κατώτερα τού λαού στιβής, ή δεο- 
μένη ήττονος έκπαιδεύσεως, εστίν ή τών 
γεωργών, ποιμένων, χιίρωνακτών κτλ. α ’) 
Διά τήν άναγκαίαν αυτής μόρφωσιν αρκεί 
•ίο δημοτικόν  σχολείον, διδάστον τήν άνά- 
γνωσιν, γραφήν (εί δυνατόν μετά στοιχειω
δών τινων αρχών ορθογραφίας), τούς πρω- 
τίστως γραμματικούς τύπους τής όοθώς ό- 
μιλουμένης γλώσση; ήυών, τα τέσσαρα πχθη 
τής αριθμητική;, τα αναπόφευκτα τής κατη· 
χήσεως,καί εϊ τ ι δύναται προφορικώ; νά δι · 
δάσκηταιστοιχειωδεστιρον τής ιστορίας, γεω 
γραφίας, ή άλλων γνώσεων, εις γλώσσαν 
όσον ενεστι καθαράν καί ακριβή,μορφούσαν 
βαθμηδόν καί τήν τού μαθητου — β ') Τά 
δι-.μοτικά ταύτα  σχολεία θέλουσι συγχρό
νως χρησιμεύσει καί ώς ή πρώτη βαθμές 
έκπαιδεύσεως διά τας τά ξ ιις  τής κοινωνίας, 
α ΐτ ιν ις καί ανώτερας παιδείαςέφίινται. Καθ ο 
δ ’ αναπόφευκτος δ.ά πάντα πολίτην, ή εις 
«ύ τά  φοιτησις άμφοτέρων τών φύλων οφεί
λει νά ή υποχρεωτική, καί επομένως άπηλ·· 
λαγμένη διδάκτρων. "Εκαστον χωρϊον πρέ
πει εί δυνατόν νά εχη καί τό δημοτικόν 
σχολείον έκατέρου τών φύλων.

Διά τήν δευτ.έραν, τής πρώτης εκείνης 
ΰπερτέραν τάξιν τών πολιτών, τήν τών 
βιομήχάνων, εμπόρων, κτηματιών, καί εν 
γένει τών άνωτερας· παιδείας Ιφιεμένων, 
είσί α ’) τά  Έ ίΛ σηκο  σχολ.'ία, |ν οί; διδά
σκεται ή άρχαια ελληνική γραμματικώς, 
βαθμηδόν άπό τών πρώτων αναγκαίων τύ 
πων χωρούσα προς τους σπανιωτερους (δυϊ· 
κούς, υπερσυντέλικόν, ευκτική» κτλ .), καί 
δ ι ’ ίξηγήσεως αρχαίων συγγραφέων καί 
ποιητών (εί δυνατόν τού Όμηρου), μ ε τ ’ 
ασκήσεων ιίς  τό γράφειν άπταίστως καί έν 
πάση καθαρότητι τήν όμιλουμένην, ή π ς 
έστί τής αρχαίας αφελέστερος μόνον τύπος, 
ά λ λ ’ ήτις τήν άπ 'αιστον καθαρότητα θέ· 
λ ιι αποκτήσει μόνο» όταν εΰρεθή *ρχη νά 
έκπληρώση ο έχει καίέθνικόν καίήθικονκα-

θήκον'ίδρύουσα τήν ’Ακαδημίαν δ ι’ ήν ελαβε 
τού Σινα τάγρήμ κτα ’ προσέτι ήαριθμητική 
εκτείνεται εις τά κλάσματα, εις τάδικαδικά 
καί τάς αναλογίας· διδάσκεται δε κα ί ή 
αρχαία ελληνική ιστορία, μετά καί τών κυ· 
ριωτέρων συμβάντων τών νεωτέρων, καί 
ομοίως τής ‘Ελλάδος ή αρχαία καί νέα 
γεωγραφία, καί έν επιτομή τώ ν άλλων ε
θνών ή Ιστορία καί γεωγραφίά- προσέτι δέ, 
μάλλον έμπεριστατωμένως ή έν τοϊς δημο- 

| τικοίς σχολείοις αναπτύσσεται ή ιερά ιστο
ρία καί ή κατήχησις, καί δίδονται τινες 
κεφαλαιώδεις γνώσεις εκ τών συμπέρασμά- ' 
των τών αναγκαιότατων έπιστημών (αστρο
νομίας, φυσικής κτλ .). ■ Καί ξένη δέ τις 
γλώσσα δύναται νά διδάσκηται τοΐς βουλο- 
μένοις τών μαθητών, οΐτινες δ ι ’αυτήν πρέ
πει ίδια νά καταβάλλωσι δίδακτρα &')
Τά ελληνικά σχολεία εσονται συγχρόνως ή 
δευτέρα βαθμίς, δ ι’ ής οί έφιέμενοι θέλουσιν 
άνέρχισθαι καί εις άνωτεραν έκπαίδευσιν. 
Έκαστη πόλις πρέπει νά έχγι καί τό έλλη- 
νικόν της σχολείον, τουλάχιστον άρρένων, 
εί δυνατόν καί θηλέων, δημοτικά δέ σχο
λεία άναλόγως τού πληθυσμού-της.

3) Διά δέ τούς έπιθυμούντας ν ’ άνέλθω- 
σιν καί εις άνώτερον, τόν άνώτατον βαθ
μόν τής γενικής παιδείας, Ισονται εις τά 
κεντρικώτερα μέρη τής 'Ελλάδος ιδρυμένα 
α ’) γ υμ νά σ ια , καί ενιαχού τά  αύτοίς ά ντ ι- 
στοιχούντα παρθεναγωγεία. Έ ν τοϊς πρώ- 
τοις διδαχθήσεται ή αρχαία ελληνική έν 
πάση αυτής τή εντελείς, μετά καί γραφι
κών («* ί στιχουργικών εν μέρει) ασκήσεων, 
προσέτι ή Λατινική, μέχρι κάν καταλή- 
ψεως τών κυριωτέρων αύτής συγγραφέων, 
διότι καί ώς μία τών γλωσσών τού αρχαίου 
πολιτισμού, καί ώς ταμεϊον γνώσεων αναγ
καίων τοίς πλειστοις σπουδασταΐς τού πα 
νεπιστημίου, καί ώς ρίζα τών κυριωτέρων 
γλωσσών τής Ευρώπης έστί χρήσιμος τιβ 
εύπαιδεύτιρ Έ λλη ν ί' α ί ίστορικαί έπιστή- 
μαι λεπτομερέστερον ή έν τοΐς έλληνικοΐς 
σχολείοις' προσέτι μαθηματικά, (αί άρχαί 
τής Άλγεβρας, γεωμετρίας καί τριγωνο
μετρίας) λογική· περίληψ'.ςτών θετικών έπι
στημών (φυσικής, χημείας, φυσικής ιστο
ρίας), καί τά  θρησκευτικά ΰπό έποψιν φιλο
σοφικήν. Αί δέ ξέναι γλώσσαι διδαχθήσον- 
τα ι τοΐς βουλομένοις. ώς εν τοίς έλληνικοΐς 
σχολείοις. β’) Διά δέ τούς έφιεμένους νά 
έττιδοθώσιν εις εϊδικάς σπόυδάς, Ισονται 
ενιαχού τής Ελλάδος ύ δ ικ ά  γ υμ νά σ ια , οίον 
εμπορικά, γεωργικά, βιομηχανικά, στρα
τιω τικά , ναυτικά, ΐξ  ών τά  δύο τελευταία 
ίσως δύνανται νά περιλαμβάνωσι καί Ε λ 
ληνικά σχολεία, εάν κριθή ότι ιίς  τούς μα- 
θητάς αυτών πρέπει νά δίδηται ιδιαιτέρα 
αγωγή, άρχομένη άπό νεωτέρας αΰ'τών ηλι
κίας. Εις τά  ειδικά ταύτα  γυμνάσια ίδ .αί- 
τεραι σπουδαί δύνανται, έν μέρει ή καί έν
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όλοι; ν ’ άντικαθιστώσι τινάς τών Ιν το ΐί 
γενιχοίς Γυμνασίοις, οίον δύναται νά παρα- 
λείπηται ή Λατινική, νά περιορίζηται καί 
αύτής τής Ελληνικής ή θεματογραφία, ή 
μαθηματική να έκτείνηται εις εύρυτέραν 
Θεωρητικήν καί πρακτικήν διδασκαλίαν, αί 
ίστορικαί καί άλλαι επιστήμαι νά περιστρέ· 
φωνται μάλλον περί τόν ειδικόν τού Γυμνά- 
βίου σκοπόν.

Εις όλα τα  σχολεία, άπό τών δημοτικών 
μέχρι τών Γυμνασίων, υποχρεωτική έσται 
ή Γ υμναστική . Έ ν δε τοίς γυμναβίοις πρέ
πει νά διδάσκηται καί ή ζωγραφική  καί ή 
μουσ ική  (ίσως ΐδίαις δαπάναις τών διδασκό
μενων, πλήν τής πρώτης έν τισι τών ειδι
κών γυμνασίων, πα ρ ’ οί; έστιν έκ τών ών 
οΰκ άνευ).

4) Ή  ϋπεράνω τών Γυμνασίων εκπαί
δευσες, ή πανεπ ισ τημ ια κή , έστιν επαγγελ
ματική, καί επομένως ό διδασκόμενος πρέ
πει άντί διδάκτρων να λαμβάνγι αυτήν.

5) Διδασχα,ΙεΙα πρέπει να ύπάρχωσιν, εν 
ή πλείονα, τουλάχιστον εν τή  πρωτευούσνι, 
ΐνα εν αύτοϊς διδάσκωνται τήν διδακτικήν 
μέθοδον καί εί; αΰτήν έναβκώνται οί ποοτι- 
θέμενοι νά καθέξωσι διδασκαλικήν θέβιν, 
καί έξελθόντες ώς τελειοδίδακτοι, οί μεν δη
μοδιδάσκαλοι, τουλάχιστον έξ εντελών Ε λ 
ληνικών σχολείων, οί δε τών Ελληνικών 
σχολείων τουλάχιστον έκ Γυμνασίων, καί 
οί τών Γυμνασίων, καί αύτοϋ του Πανε
πιστημίου, άνάγκαίως έκ Πανεπιστημίου.

Ή  τοιαΰτη τών διδακτικών καταστημά
των διαίρεσις αντιστοιχεί, νομίζομεν, ακρι
βώς εις τά ς  εΐδικάς καί τάς άλληλουχουμέ· 
νας άνάγκας τών διαφόρων τάξεων, εις άς 
.ανεξαιρέτως- διαιρείται, ή πανταχοϋ πολ’ι- 
τική κοινωνία. .

Α . Ρ .  Ρ αγκ λβηε

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Κ Α ! Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ

Κ ΑΤΩ ΤΕ ΡΑ  ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΣΙΣ
( Ε ΐ κ ώ ν ) .

Α ’ .
Χ χ ο λ ΐ ί α .

Τά γνωρίζετε όλοι.
ΕΓε τ ’ άθλιέστερα οικοδομήματα έκά- 

στης πόλεως. Τρώγλαι ίξόχως άνθυγιειναί, 
κεχωσμέναι εις τάς μάλλον απόκεντρους καί 
Τρομώδεις συνοικίας.

’Επίσης γνωρίζετε πάντες τόν προορι
σμόν των.

Ούτος εινε νά σκέπωσι καθ’ όλην τήν η 
μέραν σχεδόν, τούς θαλερούς βλαστούς έκά- 
στης οικογένειας, τά  τρυφερά π α ιδ ά χ ια  μ α ς .

Υποθέτω , ω φιλόστοργοι γονείς, ότι ή άν- 
τίθεσις αϋτη, όσον φρικώδης καί άν εινε, 
ουδόλως σάς τρομάζει, διότι τότε θά είχατε 
κατορθώσει βελτίωσίν τινα , ή τουλάχιστον 
θά είχατε πνίξνι ένα έπί τέλους τών υ π α ι 
τίων μέχρι σήμερον . . . Ήσυχείτε λοιπόν, 
αγαθοί γεννήτορες,εξακολουθείτε τήν ένοχον 
αδιαφορίαν σας, τάς παχείας λέξεις σας εις 
τά  καφενεία μόνον, τούς ανωφελείς επαί
νους σας St ’ όσα άπό καιρού, εις καιρόν ά- 
ναγινώσκετε έν τφ  τύπψ , σχετικώς προς

τήν κατάστασιν αΰτήν, καί εινε ελπίς μετ' 
ού πολύ νά μή έργάζεσθε πλέον ή διά τούς 
ιατρούς,νά μή βλέπετε πλέον πέριξ υμών ή 
φθισικούς μόνον.

Τά ενδιαιτήματα αΰτά παντός μολύσμα
τος συνιστώνται διάμεγάλης φ α σ α ρ ία ς , ίΐ ΐα- 
ξίως αληθώς του σκοπού όν κέκτηνταί’ πλήν 
δι ’ όλης τής μεγάλης αΰτής φ ασαρ ίας , ούδέν 
άνάλογονάποτέλεσμα κατορθοϋται. ’Α παιτεί
τα ι άξίωσις βουλευτοϋ, πιεσθέντος ύπό ισχυ
ρού κομματάρχου, άναγκασθέντος ΰπό πλη-
θύος ψηφοφόρων Υπουργική διαταγή,
άποστελλομένη ΰπό τού αρμοδίου κ. Υ 
πουργού πρός τόν κ. “Επαρχον, κ. Δήμαρ
χον καί δεν γνωρίζω τίνα άλλον, πρός ά- 
πειρον χαράν τών κ. γονέων, διότι επί τέ
λους τά τέκνα των θά μάθωσι γράμματα  !  
Ό  κ. “Επαρχος, ό κ. Δήμαρχος καί πας 
άλλος κύριος έκ τής πληθύος τών διεπόντων 
ημάς,λαμβίνων τήν διαταγήν, σπεύδει, ενοι
κιάζει άχρηστόν τινα δ ι’ οίανδήποτ* άλλην 
έργασίαν οίκίσκον καί πρό πολλού λησμονη
μένο^, φίλου τού κόμματος, άντί άδροτά- 
του ένοικίου σχετικώς, καί τό σχολεϊον εινε 
έτοιμον, εκτός εάν πρό πολλού ό δήμος είχε 
οικοδομήσει τοιούτον, καί άφοΰ κατέστη 
άχρηστον έ'νεκεν τής άμελείας τών υπευθύ
νων, εύοέθη εντελές εύθυς ώς ή άλλη έκτε- 
θεμένη φ ασαρ ία  συνετελέσθη. Ούτε διάθρα- 
νία λαμβάνεται φροντίς, ούτε διά διδασκα
λικήν έδραν, ούτε δΓ εκπαιδευτικά? εικό
νας, πίνακας, ή χάρτας, ούτε διά μελάνην, 
ούτε δι’ άλλο τ ι χρήσιμον πρός τακτικήν 
καί αληθή λειτουργίαν τού διδακτηρίου αυ
τού. Ύπάρχουσι χρήματα καί πιστώσεις 
καί άλλα πολλά διά νά γείνωσιν όλα αΰτά, 
πλήν μέχρις ότου έγκοιθώσι, καί σταλώσι, 
καί έκδοθώσι, καί δικαιολογηθώσι, παρέρ
χεται τό έτος καί ό ,τι γείνει άς γείνν]. Μά- 
την οί αμέσως ένδιαφερόμενοι κραυγάζουσι, 
παραπονούνται, άναφέρονται πρός τούς άρ 
μοδίους. Ούδείς προσέχει. Ό  κ. Υπουργός 
συνέστησε σχολεϊον ύπείκων εις τάς απαι
τήσεις τών φίλων του καί προφασιζόμενος 
τό συμφέρον τής έκπαιδεύσεως τοΰλαοΰ.του' 
οί κ .κ . γονείς άπέστειλαν τά τέκνα τ ω ν  τ ί 
άλλο θέλετε ; Νά καθήσωμεν, νά διδάξω- 
μεν, νά γράψωμεν... άλλα λείπουσι καθ’ ο
λοκληρίαν τά 'μέσα , φωνάζουσιν οί ταλα ι
πωρούμενοι. Οίκονομηθεϊτε όπως δύνασθε 
άπαντώσιν οί όφείλοντες νά φροντίσωσιν. 
Άποφασίζεται τότε ΰπό τής τυραννουμένης 
έν τφ  άθλίφ έκείνφ οίκίσκω μάζης ή διά 
συνεισφοράς κατασκευή τών μάλλον κά τι- 
πειγόντων τουλάχιστον καί τό έπίρραμα αυ
τών διά τής παρακλήσεως τών ισχυρών ΰπό 
φίλων. Τό δεύτερον κατορθοϋται έπί τέλους 
όπως-όπως διά τής άνακαλύψεως ιϊς τ ι δη
μαρχικόν ύπόγιιοντεθραυσμένων τινών θρα
νίων η άλλων αναγκαίων, τό πρώτον ό
μως προσκρούει, πολύ δικαίως εις τήν έκ- 
τέλεσιν, καθ' όσον άλλοι μέν τών γονέων 
ισχυρίζονται οτι δεν έχουσι μ ιά  δεκάρα -¡¿ά 
ι¡τωμίκαί ο χ ι γ ια  τραπέζι τον σχοΜ ζοΰ, ά λ 
λοι δε ότι δεν έννοοϋσι νά δώσωσι Μ πτο α
φού τόσα καί τόσα άποτίουσι κ α τ ’ έτος διά 
τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν. Ούτω τό σχο- 
λεϊον, μέ τούς εύρωτιώντας τοίχους του κα> 
τό χωαάτινον δάπεδόν του, κοσμείται μό

νον με ολίγα θρανία σεσηπότα, αρκετά διά 
τό τρίτον μόλις τώ νφο ιτώ ντω ν έν α ύτφ κα ί 
έν κάθισμα.οπερ είχε τήν καλοσύνην νά δα- 
νείσν) ή γείτων πρός τόν ή ό γείτων πρός 
τήν διδάσκαλον.

Β ’.
Α ο δ ά σ κ α λ ο ς .

Πρόκειται π ερ ί'τώ ν  μελαγχολικών, ώς 
επί τό πλεϊστον, κάτισχνων, ρυπαρών, μό
λις εχόντων ¿να σονρτονχο κ α ί ενα π α ν τ α -  
.ίό ν ι επάνω  των, περί *ών χωρίς ύποκάμι- 
σον καί ενίοτε χωρίς κάλτσας πτωχών εκεί
νων άνδρών, εις οΰς εινε ανατεθειμένη ή 
παιδαγώγησις καί μόρφωσις τών παίδων 
έν τοίς άνω σχολείοις, καί περί τών άλλων 
εκείνων τού αντιθέτου φύλου.' Διά τού τε 
λευταίου δε τούτου έννοώ τάς κομψάς εκεί- 
νας νεάνιδας, τάς πλήρεις χάριτος, τάς έν- 
δυομένας πάντοτε κατά τόν τελευταϊον συρ
μόν, με τά  χαριέστατα πιλίδιά των ε’π ί κε
φαλής, τάς τετορνευμένας λέξεις των επί 
τών ροδολεύκων χειλέων των καί έν μικρόν 
άκομψον sac -v o yag e  εις τήν άβράν χεΐοά 
των κατά τά εις τό σχολεϊον ταξείδιά τω ν, 
  ΐσχνάς καί αύτάς, ώχράς, μέ οφθαλ
μούς απλανείς καί βλέμματα ρεμβά, ώς έπί 
τό πολύ, μεμαραμένας καί οτεναζούσας  συ- 
χνάκις, αίτινες «χουσιν άναλάβει τό μεγα 
Ιργον τής έκπαιδεύσεως των κορασίων, πολ- 
λάκις δέ καί τών άρρένων άναμίξ

Καί οί πρώτοι καί αί δεύτεραι λαμβά- 
νουσιν άπό όγ.δοήκοντα μέχρις εκατόν τεσ
σαράκοντα δραχμάς, κ α τ ’ άνώτατον όρου, 
τόν μήνα ώ ; αμοιβήν. Διά τού ελάχιστου 
αύτοΰ ποσού ΰποχρεούνται νά ζώσι, νά-συν- 
τηρώσι πολυμελείς οικογένειας, νά Ινδύων- 
τ « ι ,  νά πληρώνωσι πολλάκις χρέη, άτινα 
ήναγκάσθησαν νά συνομολογήσωσι διά τήν 
έκπαίδευσιν τω ν, νά έτοιμάζωσιπροίκας, καί 
έν γένει νάέπαρκώσιν εις τάς τόσα,.ς άνάγκας 
τού βίου. Ουδόλως παράδοξος Ιπομένως ή 
ρυπαρότης τών μέν, ή καχεξία τών δέ. 
Τώρα άπλουστάτη ή έξήγησις τού οτι αί 
μέν κατορθοΰσι νά στολίζωνται καί ν’ άκο- 
λουθώσι τάς αναρίθμητους περιπετείας τού 
γυναικείου καλλωπισμού, οί δε είνε αιωνίως 
ρακένδυτοι, καί τού ότι καί τά  δύο μέρη 
συμβαδιζουσι τόσον εις τήν υγείαν, καθ ό
σον οί μέυ διδάσκαλοι είνε έγγαμοι, εκτός 
σπανίων εξαιρέσεων,καί πατέρες πολλών τ έ 
κνων, αί δέ διδασκάλισσαι¿-Ικτός τού ότι, 
ώς γυναίκες, μπορούν κ α ί τά καταφέρνουν 
καΛΜτερα άπό ήμάς τούς άνσρας —  χωρίς, 
εννοείται, τοΰτονά  ύπερμαχή τού τόσου μι
σθού των —  εκτός τού ότι είνε Ιλεύθεραι, 
είνε καί —  κατά τό πλεϊστον —  οπαδοί τής 
σχολής τού Τάννερ, χάρον τού στολισμού 
τω ν, ή —  καί τούτο διά τάς μάλλον θρή
σκους—  ίέρειαι τού Ά γιου ‘Ιωάννου.

Τοιούτοι οί διδάσκαλοι τής κατωτέρας 
έκπαιδεύσεως, όσον άφορφ τον εξωτερικόν 
τύπον τω ν. ’Αλλά καί ή έκπαίδευσίς των,ή  
μόρφωσές των, δέν είνε επαρκής, δεν είνε α 
νάλογος, ή μάλλλον κατάλληλος πρός έκ· 
πλήρωσιν τού καθήκοντος, όπερ έχουσι.Γνω- 
ρίζουσι πολλά, πλεϊστα, είνε πάνσοφοι, δέν 
θέλομεν νά τούς άδικήσωμεν, δεν θέλομεν να 
έλέγξωμεν τήν γραμματικήν δεινότητά των
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καθόσον δέν πρόκειται περί τούτου. ’Ημείς, 
λέγοντες διδάσχαΛοι ενταύθα,έννοοΰμεν πα ι
δαγωγούς, διότι παιδαγωγών ΐχουσιν ανάγ
κην τά  τοιαΰτα σχολεία, ώς το ιοΰ ιο ι λοιπόν 
είνε εντελώς ακατάλληλοι οι ήμέτεροι, όπως 
καταρτίζονται. Οί τε διδάσκαλοι καί αί δι- 
δασκάλισσαι — νομίζω μάλιστα, ότι εις τάς 
τελευταίας μόνον εδει ν ’ άφεθή τό τοιοΰίον 
επάγγελμα, καθόσον αΰται, ώς γυναίκες, 
φύσει ύπερέχουσι τών άνδρών εις τό άνατρέ- 
φειν τέκνα — ούτοι,λέγω,πρό πάντων α ίδεύ- 
τεραι, εχοντες νά ποδηγετήσωσι παιδία,ού- 
δεν άλλο γνωρίσαντα μέχρι τής στιγμής, 
κα θ ’ ήν ήρχισαν νά φοιτώσιν εις τό σχολεί- 
ον, ή χΛ άμματα, χ ά δ ια ,  κ οχά , καί νά πα- 
λαίσωσι κατά τής κακώς έννοουμένης φιλο
στοργίας τών γονέων, ήτες τά  πάντα ύπο- 
τάσσει εις τήν πληθύν τών ιδιοτροπιών της 
ηλικίας ταύτης, εδει νά μορφώνται ώς πα ι- 
δονόμοι κυρίως, έπιβοηθητικώς δέ μόνον ώς 
γραμματοδιδάσκαλοι. Έ νφ  τώρα γίνεται 
όλως τουναντίον· καταρτίζονται ίσως, δέν 
θέλω νά τοίς τό άρνηθώ,περίφημοι γραμμα
τοδιδάσκαλοι, ά λ λ ’ ήκιστα αρμόδιοι νά πο
δηγετήσωσι νήπια σχεδόν' διό καί ούδέν ώς 
έπί τό πλεϊστον τού προορισμού των κατορ- 
θούσι παρ ’ όλην τήν γνώσιν τής άλγέβρας, 
τών γαλλικών, τών αριστοτεχνικών κεντη
μάτων καί λοιπών καί λοιπών.

Καί όμως ή κατώτερα έκπαίδευσίς είνε 
τό θεμέλιον τής Παιδείας, ώς τοιούτον δέ 
πρέπει νά  τεθή μετά μεγίστης έπιμελείας 
ενθα δεϊ παρ’ άρίστου τεχνίτου, άλλως τό 
όλΟν οικοδόμημα θέλει είσθαι ημιτελές, σα
θρόν, έπιζήμιον, άχρηστον. Οί διά τό εργον 
λοιπόν τούτο Ιδει πρό πολλού νά ιίχον έφελ- 
κύσει τήν προσοχήν τών αρμοδίων πολύ πλει- 
ότερον τών καθηγητών τής μέσης έκπαιδεύ- 
σεως. Αντί τούτου παρημελήθησαν εντελώς, 
καταρτίζοντα ι. όλως άντιθέτως πρός τόν 
σκοπόν, εις όν κέκληνται μετά ταΰτα , καί. 
αμείβονται πολύ γλίσχρως απέναντι τού πλή
ρους πικριών, κόπων καί θυσιών έργου τώ ν.

Γ '.
Οέ γονείς.

Ό  διδάσκαλος έν τή εκπαιδεύσει τών 
παίδων σημαντικώτατον βοηθόν πρέπει νά 
?χγΐ τούς γονείς" πλήν θά μοί Ιπιτρέψωσιν 
οί κύριοι ούτοι νά τοίς παρατηρήσω, ότι 
ουδόλως κατηνόησαν τούτο. Μετά χαράς 
ώς είνε φυσιχώτατον, μέ τήν φαιδρότητα 
εις τό πρόσωπον καί χιλίας κολακευτικάς 
λέξεις εις τά  χείλη, έτοιμάζουσι τό πρώ
τον ούτοι τά  τέκνα τω ν διά τό σχολεϊον...’ 
κα ί μέ πόσα όνειρα! πόσας ελπ ίδ α ς !... 
Κατά τά ς ' πρώτας ημέρας ερωτάται τό 
παιδίον τ ί  Ιμαθεν, έάν ήξευρε τό μάθημά 
του καί τό δ ιαβάζουν  ολίγον. Τίποτε πλει- 
ότερον κατόπιν. Τό καθήκον τών γονέων 
περατοΰται, τό δέ τέχνον άφίεται εις τήν 
τύχην του καί τήν καλοκάγαθίαν τού διδα
σκάλου, ήτις όμως ούδολως έπαρκεϊ, ΐνα 
κατορθωθή τό παν, ένεκα τών άπειρων ά· 
σχόλιών τού διδασκάλου, όστις, εστιν ότε 
αδυνατεί καί νά ήσυχάση μόνον τήν τρια- 
κοντάδα, πολλάκις δέ καί εκατοντάδα τών 
μικρών διαβόλων, οίτινες τόν περιστοιχί- 
ζουσι. Μάτην ό ταλαίπωρος ζητεί γονέα

τινά , ώρισμένώς πολλάκες προσκαλών αΰτόν 
όπως τζ!» κάμη παρατηρήσεις, όπως συνεν- 
νοηθή περί τής βελτιώσεως τού άτιθάσσου 
τέκνου του. Ό  γονεύς αδιαφορεί καί τό έρ- 
γον τού διδασκάλου προσκόπτει' ό γονεύς 
αμελεί ένόχως καί τό ιργον τού διδασκά- 

1 λου καθίσταται ανωφελές πλέον, 
ι Δεν έχω εν παράδειγμα, οπουδήποτε καί 

άν έζήτησα τούτο, 'έν παράδειγμα γονέων 
φροντιζόντων διά τά τέκνα των εις τό σχο- 
λιϊον. Ούδείς τούτων επισκέπτεται, έστω 
άπαξ κατά μήνα τό σχολεϊον, είς ό φοιτ$ 
τό τέκνον του, ούδείς τούτων έρωτες τόν 
διδάσκαλον ποτέ περί τής έπιμελείας καί 
διαγωγής τού τέκνου του, ούδείς τούτων 
ζητεί ποτέ έν τώ  οϊκιρ πληροφορίας περί 
τής προκοπής τού τέκνου. Τό πολύ πολύ, 
άπό καιρού εις καιρόν έρωτ$ μόνον: «Παιδί 
μου διάβασες;— Ναι, πατέρα!— Μπράβο!» 
Καί ή συνείδησίς του καθησυχάζει.... Ό  
πατήρ, καί δή ό τής εργατικής τάξεως, 
δικαιολογείται κάπως, διότι τήν μέν ημέ
ραν ολόκληρον διέρχεται έν εργασίες, τό δέ 
έσπέρας είνε κατάκοπος καί τό τέκνον, 
ώς έπί τό πολύ, κοιμάται κατά τήν άφι-
ξίν του έν τή  οίκίγ .’ ά λ λ ’ ή μήτηρ; είνε
ίντελώς αδικαιολόγητος. Είς οίανδήποτε 
κοινωνικήν τάξιν καί άν ανήκει, έκτος σπα
νίων έξαιρέσεων, δύναται, άπαξ τής Ιβδο- 
μάδος τουλάχιστον, νά μεταβαίννι εις τό 
σχολείον καί φροντίζω διά τό τέκνον της· 
καί όμως σπανιώτατα, ουδέποτε σχεδόν 
πράττει τούτο. Πολλάκις μάλιστα δέν κα
θίσταται ούτω μόνον ένοχοί, ά λ λ ’ Ιγκλη- 
ματεΐ, καθυβρίζουσα διδασκάλους καί διδα· 
σκαλίσσας, διότι τάχα  δέν έδ ιάβασαν τδ 
π α ιδ ί της, ή διότι έπέπληξαν αύτό.Μοί ίτυχε 
νά ίδω μητέρα άναστατώσασαν χωρίον ο
λόκληρον, προσκαλέσασαν είς σταυροφορίαν 
τάγμα ολόκληρον συγγενών της κατά δι- 
δασκαλίσσης, ήτις, άναθέτουσα έκ περιτρο
πής είς τούς μαθητάς της τήν σάρωσιν τού 
σχολείου, διέταξε καί τήν κόρην τής περί 
ής ό λόγος μητρός νά σαρώσει, ότε ήλθεν ή 
σειρά της. Ήγνόει δ ’ ή δύστηνος, ότι ά π ’ 
εκείνης τής στιγμήςάπώλεσε τό τέκνον τη ς!. 
Διότι, όταν τούτο, νήπιον, βλέπει, ότι ή 
απείθεια της πρός τούς μεγαλειτέρους, καί 
δή τήν διδάσκαλον, όχι μόνον δέν τιμω
ρείται. άλλά καί δ ι’ έπαναστάσεως ύποστη- 
ρίζεται, άποβάλλει τόν σεβασμόν πρός αυ
τήν καί κόρη, άρνεϊται αύτόν καί πρός τήν 
μητέρα...

“Ενεκιν λοιπόν τής τοσαύτης άδρανεΐας 
άμελείας καί σχληρότητος τών γονέων ό 
ζήλος τών διδασκόντων χαλαροϋται, περι- 
οριζόμενος είς πέντε ή ΐ ξ  μόνον μαθητάς 
τούς έπιμιλεστέρους, διότι καί τό κάτω— 
κάτω δεν χρεωστούσι τίποτε οι ταλαίπωροι 
νά οχάσονν  έπί τέλους με τήν άκατανόητον 
καί έπιζήμιον αύτήν φιλοστοργίαν τών γο
νέων!.

Δ '.

Ό κ. Δήμαρχο; 
καί «ό έφορβυτεκαί έπετροπαό.
Κ ατά δεύτερον λόγον τό δυσχερές εργον 

τής έκπαιδεύσεως όφείλουσι νά συντρέχουσι 
καί οί άνω ιίρημένοι. Οί μεν δεύτεροι κατά

τό  καθήκον, όπερ τοίς έπιβάλλεται έκ τού 
νόμου, ό δέ πρώτος καί διά τούτο καί ενικά' 
τής πανδήμου ύποσχέσιως, ήν ϊδω κ ι, ζη
τών τό άξίωμα αύτό, πρός τούς συμπολί- 
τας του, ότι θέλει φροντίση διά τήν μόρ- 
φωσιν κλ. κλπ. Καί όμως ό μέν κύριος δή
μαρχος δέν έμφανίζεται είς σχολεϊον,.εκτός 
έάν μόνον βιασθή, διότι ή δασχά./αις μαΛ- 
Μοχοπι&νται Ιρίζουσαι περί πρωτοκαθεδρίας, 
αί δέ έφορευτικαί επιτροπαί ούτε ενθυμούν
τα ι ποτέ, ότι ύπάρχουσιν Ικπαιδευτικά τινα. 
καταστήματα, άτινα έτάχθησαν νά έπι- 
βλέπωσι· Τό εκπληκτικόν είνε, ότι όσον 
περισσοτέρα προσοχή καταβληθή πρός κα 
ταρτισμόν τών έπιτροπών αύτών, τόσον ά- 
τελέστερον ό προορισμός των επιτυγχάνει ! 
Καταρτίζονται άπό τούς διακρινομένους έπί 
παιδεία καί κοινωνική ύπεροχή; τότε ναυα— 
γούσιν Ιντελώς. Συνεχάρην ποτέ ιατρόν διό- 
ρισθέντα είς εφορευτικήν έπιτροπήν. « “Ωχ, 
αδελφέ, πού τό θυμήθηκες! μέ μέλει έμένα 
γ ιά  τά  βρωμόπαιδα καί τής δασκάλαις!» 
μοί άπήντησεν. “Αλλοτε έμαθον, ότι τήν 
εφορευτικήν επιτροπήν τής δεϊνος πόλεως 
άποτελοΰσι σεβαστά καί έξέχοντα πράγ
ματι πρόσωπα, μ ετ ' έλπίδος δικαίας, ότι 
τό ευτυχές έκεϊνο σχολεϊον θά ήδύνατο νά 
χρησιμεύση ώς υπόδειγμα' έπεσκέφθην αύτό 
κ α ί . . . .  ιδού τ ί  άπάντησιν ελαβον παρά τού 
διδασκάλου: «Μοΰ φαίνεται πώς δέν I -  
χομιν εφορευτικήν επιτροπήν δέν τήν είδα 
ποτέ μά τόν θεόν ! » .

Έ άν τώρα σάς παρηγορεΐ ή ιδέα, ότι 
τά  δημοτικά συμβούλια... οί ίερεϊς τουλά
χιστον?... άλλοίμονον! ούδέν, ούδέν μή α
ναμένετε καί παρ ’ αύτών. Τά πρώτα κα
ταγίνονται είς τήν παροχήν πιστώσεων διά 
τόν διορισμόν ψηφοφόρων καί αγροφυλά
κω ν...Ο ί δεύτεροι' τούς γνωρίζετε' Ιντελώς 
ανίκανοι καί διά τό έλάχιστον, χασμώνται 
όνιιοευόμενοι τόν δίσκον τής Κυριακής.

Ε ’.
Οί μ.αβηταό.

“Ισως δέν ήτο ανάγκη νά προσθέσω τό 
κεφάλαιον αύτό. Πας τις εννοεί ποιους μα- 
θητά ; δύνανται νά καταρτίσωσι τοιαύτα 
σχολεία, διδάσκαλοι, γονείς, αρμόδιοι. Κί
τρινα φάσματα, παιδία ασθενικά, άλαλα, 
σαστ ισμένα , μέ πρόσωπα, χεϊρας καί πόδας 
πλήρεις πηλού καί άκαθαοσιών, με κατα- 
ξεσχισμένα ενδύματα, μέ άγρια βλέμματα 
τά άρρ.ενα, τάς δέ παρειά; πλήρεις αμυχών, 
μέ χαύνα βλέμματα τά  κοράσια καί πλή 
ρεις τ ά ; παρειάς τσ ιμπ ιώ ν, ανυπότακτα, ά
πρεπή τούς τρόπους καί τήν συμπεριφοράν 
πρός όλους, ιδία πρός τούς γονείς των, 
σκληρά καί άκαρδα πρός τό γήρας καί τούς 
δυστυχείς τούς έν ταϊς όδοϊς πλανωμενους, 
μέ ψευδολογήματα είς τά χείλη, άσεμνους 
καί πονηρά; λέξεις, ύβρεις καί βλασφημίας, 
αΐτινες-'προξενοϋσι φρίκην καί παρά τών α- 
θλιιστέρων δντων έκστομιζόμεναι, μέ πλη 
θύν κατεργαριώ ν  έν τ φ  έγκεφάλω, αποφεύ- 
γοντα τήν εκκλησίαν, μή προσευχόμενα, τά 
μέν άρρενα ποτέ σχεδόν, τά δέ κοράσια κα
τόπιν πιέσεων καί ραβδισμών, περιφερό
μενα είς τούς δρόμους αιωνίως, βαρυνόμενα 
τήν έργασίαν καί μή ενθυμούμενα ούδέν
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εξ όσων εμαθον όλϊγας ήμέρας μετά τάς έ- 
ξετάσεις τ ω ν . . .

ζ".
Α ί β ΐξ β τ ά β β ς ς

“Ενεκεν τών άνωτέρω αιτιών, έννοεϊται 
επίσης, ότι αδύνατον άποβαίνει τφδιδασκάλψ 
να  »ινί έτοιμος, ώς δει, διά τα ; έξετάσεις.

Ό  όλιγώτερον όμως πταίων διά τούτο 
«ίνε ο διδάσκαλος. Δεν έχει καιρόν ΰ ς  δι
δάσκαλος διά μίαν τάξιν, έστω καί μικρού 
χωρίου, νά κατορθώση ό ,τι πολλάχις δια- 
■φλέγεται ύπό τής επιθυμίας, καθ’ οσον δεν 
δυνάμεθα ν ’ άρνηθώμεν ότι τό πλεΐστον, άν 
5χι τό όλον, τών διδασκόντων είναι άνθρω
ποι φιλότιμοι καί επιμελέστατο:, άλλά προσ- 
κρούουβιν εις τήν άμελειαν τών γονέων, 
•οίτινες ούδέ βιβλία, ουδέ κλωστάς άγορά- 
ζουσι πολλάκις εις τά  τέκνα των καί άνα- 
μένουσι τά  πάντα παρά τού διδάσκοντος. 
Μ-ο δε τις νομίση ότι εις τινας αφορμή 
τούτου είνε ή πτωχεία. "Οχι. Άρνοΰνται 
την αγοράν κονδυλίων η τών αναγκαίων 
πρός κατασκευήν εργόχειρου, γονείς, διαθέ- 
σο,τες αίφνης εις περιττά όλως πράγματα 
σημαντικά ποσά, άναλόγως τής οΐκονομι· 
κής καταστάσεώς των.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων ό διδά
σκαλος δέν Ιχει νά παρουσιάση μαθητας 
γνωρίζοντας τ ι, ή διδασκάλισσα δέδέν έχει 
νά έπιόείξη ούδ’ 'εν χειροτέχνημα. Τ ί γεί- 
νεται λοιπόν ; Προπαρασκευάζονται αί ε
ξετάσεις κατά τάςπαραμονάς. Συλλέγονται 
οί ευφυέστεροι τών μαθητών καί διδάσκον
τα ι δ ι ’ άτρύτων κόπων καί μόχθων, ολίγους 
έμμετρους μύθους, πολλάκις οΰχί καταλλή
λους διν σ-'όΐ'ττ'» ν-π<<.>ν. Ά ς άπρστηθί- 
ζουσι καίάπαγγελουσιν άσυνειδήτως ένμέιω  
τών επευφημιών τών προσελθοντων εις τάς 
εξετάσεις. Άνοίγωνται τά  κιβώτια τών δι- 
δασκαλισσών, άτινα περικλείουσι τάς προΐ- 
κάς τω ν, εκλέγονται τά  ωραιότερα /", £ι- 
Λάξηα, .ταζτόφ ίακ . καί άλλο τ ι καί κινοϋσι 
τόν θαυμασμόν τών προστρεξάντων εις τάς 
εξετάσεις, κοσμοΰντα τούς τοίχους τού σχο
λείου, οπερ ¿λησμόνησα νά ίΐπ ω , ότε δια
σκευάζεται διά μύρτων καί σημαιών καί 
καθισμάτων τή φιλοτίμιρ συνδρομή τή ςγ ίι-  
γο η ά ς ,  όπως παραστή ευπρόσωπον.

Αυτό δ ’ είνε καί τό μέγιστον τών σφαλ
μάτων τών διδασκάλων, ή μάλλον τό εγ
κλημάτω ν. Κατ’ έμε ώφειλον ν ’ άφήσωσι 
τά  πράγματα ώς έχ'ουσι, νά παρουσιάζων- 
τα ι εν τή άθλιεστάτη αυτή καταστάσει καί 
δημοσίγ, εκεί, κατά την εναρξιν τών εξε
τάσεων νά στιγματίζωσι δεινώς καί αίτιου; 
καί πάντα . Ούτω τ ί ωφελούνται ; Κολα-' 
κεύουσι πρός στιγμήν την φιλοτιμίαν των, 
ά λ λ ’ ή συνείδησίς των ; ή συναίσθησις 
τή ς απάτης του κοινού ; . . .  όλα ταύτα , καί 
τό ότι ούτω άδύνατον νά έπελθη βελτίωσις 
όλα ταύτα τούς" άφήνουσιν ήσυχους κα
τόπιν ;

Ζ'.
Επίλογο?.

Ή  κατάστασις τής κατωτέρας εχπαιδεύ- 
σεως, ώς έξετέθη ανωτέρω, πιθανόν νά έ- 
γείρη τόν χόλον, πιθανόν νά φανή υπερβο
λική, απίστευτος. Μάς είνε εντελώς άδιά- 
φορον. Ό στις αμφιβάλλει ας έξετάσνι, ας

μελετήση τό ζήτημα κάί θά πιισθή ότι μό
λις προσηγγίσαμεν εις την αλήθειαν.

’Ή δη δεν μένει ή νά συστήσωμεν τήν 
άμεσον θεραπείαν εις τούς αμέσως καί κατά 
-πρώτον λόγον υπευθύνους. Μεταρρύθμισες 
ριζική. Μόρφωσες τών διδασκάλων καταλ
ληλοτέρα καί μάλλον συνάδουσα πρός τόν 
σκοπόν τ ω ν . , ’Επιβολή τιμωριών αυστηρό
τα τω ν, εί δυνατόν, καθ’ όλων τών διατε
ταγμένων τήν έπίβλεψιν τής δημοτικής εκ- 
παιδ εύσεως κ«ίκα τά  τών γονέων αύτώνέτι, 
ίπ ί τή παραλείψει τών καθηκόντων των. 
Αόξησις τής μισθοδοσίας τών επιφορτιζό
μενων τήν διδασκαλίαν καί προσθήκη φρου
ρών μεμορφωμένό>ν τών παιδιών διά τήν 
εκτός τού σχολείου διαγωγήν τω ν. Άμοι 
βαί διά τούς διαπρέπόντας έν τή εκπλη
ρώσει τών καθηκόντων τω ν. Τδρυσις σχο
λείων ανταξίων τού προορισμού δ ι’ον κέκλην- 
τα ι καί παροχή τών χρησίμων διά τήν έκ- 
παίδευσιν τάύτην εις τούς ενδεείς μαθητάς. 
Διάφορή, τής ήδη έν χρήσει μέθοδος τών 
εξετάσεων, εις άς πρέπει νά προστεθή καί ή 
ένώπιον τοΰ κοινού εξέτασις τών μαθητριών 
είς τά  εργόχειρα, (*) τέλος λήψις παντός 
μέτρου, όπερ οί μάλλον έμοΰ αρμόδιοι ήθε- 
λον προτείνη όπως ή κατώτερα έκπαίδευσις 
ρυθμισθή άναλόγως τοΰ ΰψίστου σκοπού, ον 
κέκτηται.Διότι δέν πρέπε: νά λησμονώμενότι 
ευθύς ώς άναφανή ό βλαστός του σπόρου 
πρέπει νά τύχη εντέχνου γεωργού καί κα
ταλλήλου περιποιήσεως, διότι τότε μόνον 
ούτος θέλει καταστή δένδρο ν υγιές, θάλλον 
θαυμασιως, καλλιτεχνικώς καί θέλει άπο- 
δώση καρπόν άφθονον καί έξοχου ποιότητος.

Δ χ π .

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Ο  Τ Σ Ε Λ Ε Π Η Σ
(Κ υπρ ιακή  δ ιήγησ ις)

(Συνίχε·.«)

Φρικτή ύπήρξεν ή . ώρα τοΰ χωρισμού 
μας. Λειπόθυμοι εσύρθησαν αί γυναίκες έξω 
τήςοίκίας τού διερμηνέως τού Γαλλικού προ 
ξενείου, εγώ δέ εξω φρενών καί όλολύζων 
έκλιίιθην εν τινι δωματίω. Ώ  ! δέν θά σάς 
είπω τάς ημέρας καί τάς ώρας, άς διήλθον 
εκεί' υπήρξαν αί φρικτότεραι τής ζωής μου, 
καί σήμερον έτι μετά πάροδον τοσού των έ- 
τών φρικιώ, άναλογιζόμενος αύτάς. Τ ί θά 
ϊγίνετο ή αδελφή μου, ή Μαρία, ή μήτηρ 
μου, τέλος έγώ αυτός. Μετά τινας ήμέρας 
ό Λ** μοί άνήγγειλεν, ότι πλοίον Γαλ
λικόν αναχωρούν έκ Λάρναχος επρόκειτο νά 
μέ παραλαβή διά τήν ’Ιταλίαν, Ινθζ εμελ- 
λον νά έκπαιδευθώ. Μοί συνέστησε δέ νά μή 
φοβώμαι, νά άκούω τούς διδασκάλους μου, 
καί νά λησμονήσω πρός στιγμήν τήν οίκογέ- 
νειάν μου,ήν,άν ήμην φρόνιμος,θά ήδυνάμην 
νά ΐδω, επανερχόμενος μετά τινα έτη είς 
Κύπρον.

Τ ί ήδυνάμην νά εί'πω πρός ταύτα ; Τίνος

(*Ι Είχομεν γράψιιτδ άνωτέρω, ose μετά χαρά; ά- 
νέγνωμεν έν ώραίω άρθρο> της λογία; ουνεργάτιδος της 
β'Εδδομάδυςο δεοχοινίδος Δαμβέρχη ότι τούτο έγένετο 
είς τδ χαρίεναγωγεΐον Σιμοχοόλοο-ϊκορδΙλη έν ’Αβή- 
ν»ις· Είθε v i έπιβληθή είς δλα τά οχολεία γενικώς I

τήν συνδρομήν νά ιπικαλεοθώ ; Τό πλοίον, 
δ ι ’ ού έμελλον νά αναχωρήσω, κατέλιπε 
μετ’ όλίγας ήμέρας τήν Σκάλαν (τόν λιμένα 
τής ΛάρνακοςΙ, ουριοδρομούν δέ έξήλθε τού 
όρμου, ότε ό ήλιος εδυεν ή θάλασσα ήτο 
λεία ώς καθρέπτης· μ ε τ ’ ολίγον δέν διέκρι- 
νον ή άμυδρώς, ώς σκιάν τινα, τήν πόλιν, 
καί χύνων πικρά δάκρυα, άπεχαιρέτιζον τήν 
πατρίδα μου, τήν οικογένειαν μου, τήν Μα
ρίαν μου, άς δέν ήλπιζον πλέον νά ΐδω. Το- 
σοϋτον δέ ή διάνοιά μου ήτο έσκοτισμένη, 
ώστε δέν ήδυνάμην είσέτι νά σκεφθώ τό μέ
γεθος τής δυστυχίας, διότι δέν έπίστευον εί; 
τόν χωρισμόν τούτον, *είς τήν άναχώρησίν 
μου. Ή  αδελφή μου, ή Μαρέ» μου — ώ ! 
δέν ετόλμω- να τό σκίφύώ—  θά ύφίσταντο 
τήν τύχην τόσων άλλων χριστιανών παρθέ
νων, αϊτινες ενεκλείσθησαν είς τά. Τουρκικά 
χαρέμια, όπως αύξήσωσι τάς ήδονάς τών 
ασελγών τυράννων μας ; Και όμως ήτο α
ληθές. ’Ιδού τό πλοίον, πώς ταχέως φεύγει, 
πώς α ί άκταί τής Κύπρου απομακρύνονται! 
ή σελήνη άνέτελλε μεγαλοπρεπής, ρίπιουσα 
τό άργυρ·.ΰν της φώς επί τόν πόντον, καί 
επί τά όρη τής νήσου, ά τ ιια  κ α τ ’ άρχάς 
άμυδρώς διακρινόμενα, μ ε τ ’ ολίγον έξηφα- 
νίσθησαν είς τό άπειρ-.Λ Ιδού τό Σταυρο- 
βούνι1 δέν φαίνεται πλέον.

Ώ ς εκ του κόπου , καί τής διανοητικής 
ταραχής, είς ήν εύρισκόμην, κατελήφθην υπό 
ληθαργικοΰ ύπνου, κάτακλιθεί; είς τό μικρόν 
δωμάτιον, τό όποιον μοί ύπέδείξέν ό πλοίαρ- · 
χος, είς όν είχε συστήσει ό Λ** νά μοί 
παράσχη πάταν περιποίησιν. Ά λλά  τό με
σονύκτιον μέ συνετάραξε φρικτόν όνειρον : 
Είδον τήν αδελφήν μου καί τήν Μαρίοίν ο- 
δυρου.έ»«; πρό του Ά λη , χαί παρακαλού- 
σας αύτόν,νά  τά ; εύσπλαγχνισθή, νά σεβα- 
σθή τήν αγνότητα α υ τώ ν  είδον τήν μητέρα 
μου ύπό τήν μάχαιραν άγρίουΤούρκου. Ευ
τυχώς όμως τό ό/ειρον διεκόπη· φοβερός 
κλονισμός, διακόψας τό άπαίσιον όραμα, 
μέ άφύπνισιν. ΊΙγέρθην έντρομος- ναύτης 
τις έτπευσε νά μέ καλέση έξω, διότι τό 
πλοίον συγκρουσθέν πρός ετέρον, διέτρεχε 
μέγαν κίνδυνον. Ώ !  έσκεφθην καλλίτερον 
νά πνιγώ  καί νά γείνω βορά τών ιχθύων.

’Αφού μετά πολλούς κόπους κατωρθώθη 
νά κλεισθή προσκαίρως τό γενόμενον ρήγμα 
είς τά πλευρά του πλοίου, τό σκάφος ανα
κρόυσαν πρύμναν, έστράφη καί πάλιν πρός 
τήν Σκάλαν. Ό  πλοίαρχος ήλπιζε νά φθά- 
σωμεν έκεισε αισίως. Ευλογημένος ό Θεός! 
έπρόκειτο νά ΐδω καί πάλιν τήν Κύπρον ; 
τις οίδεν, άν διαφεύγων τού; φύλακάς μου, 
δέν εύρισκον τήν οϊκογίνειάν μου !καί δέν 
τήν εσωζον ;

Ή  επιστροφή όμως τού πλοίου ήτο δύσ
κολος- εΐχομεν ήδη τόν καιρόν εναντίον καί 
μικρά κύματα Ικλόνιζον τό σκάφος- συγχρό
νως δέ καί τό ρήγμα εγεινε μεγαλείτερον 
καί άφθονα ύδατα εϊσήρχοντο διά τή ; όπής- 
ό κίνδυνο; ήτο πλέον προφανής- ό τάφος 
ήνοίγετο πρό τών ποδών μας. Έ γώ  ώς έκ 
τοϋ φόβου καί του θαλασσίου σάλου ήμην 
εξηπλωμένος έπί τίνος σανίδος ήμιθανής καί

1 'Γψηλύν Ορος 3 ώ ,ας μακράν τής Λάρνακ»;, έφ’οό 
ή μονή τοΰ Τίμιου Σταορον.
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όλολύζων. Ά λ λ 'ή δ η  διακρίνομεν τήν πό- 
λ ιν - τό Κ άοζρον  τής Σκάλας φαίνεται κα
λώ ς ύπό τό «εληνιαϊον φώς- ίσως σωθώμεν- 
«ΐφνης όμως τό πλοίον πληρωθέν ΰδάτων 
ήρξατο βυθιζόμενον- ήδη ή τρικυμία ήτο 
μεγαλειτερα- τά  πρώτα κύματα, τά  όποια 
βιαίως ¿κάλυψαν τό πλοίον, μέ άφήρπασαν 
άπό τοΰ καταστρώματος- ότι ιΰρέθην εν τή 
θαλάσση καί ήσθάνθην εγγύς τόν θάνατον, 
άνέλαβον νέας δυνάμεις- μία σανίς περιέ- 
πλει" παρ’ ολίγον νά βυθισθώ, άλλά προσ- 
κολληθείς επ ’ αυτής, άφεθην είς τήν τύχην 
μου- τά  κύματα ταχέως μέ άπεμάκρυναν 
τού καταποντιζομένου πλοίου- α ί δέ φωναΐ 
μου ούτε ύπό τών ναυτών, ών τινές μέν διά 
λέμβων ή σανίδων καί άλλοι κολυμβώντες 
έσώθησαν, ούτε ύπό τοΰ έτέρου πλοίου,καθ' 
ού συνεκρούσθημεν, καί τό όκοΐον ώς έκ τής 
κακοκαιρίας δέν κατώρθωσε νά μάς πλησιά· 
ση, ήκούσθησαν.

Ευτυχώς ή ξηρά δέν απείχε πολύ- ή θά
λασσα κατέστη ήδη ήμιρωτίρα, τά  δέ κύ
ματα, ώθούντά με βιαίως, μέ ερριψαν έπί 
τής άμμου λειπόθυμον πλέον- άπασα εκείνη 
ή πρό τής Σκάλας παραλία ην έρημος κατά 
τήν εποχήν εκείνην καί άμμώδης- ή κυρία 
πόλις ήτο ή Λάρναξ, έν δέ τή Σκάλάς πλήν 
τοΰ φρουρίου τού αγίου Λαζάρου, καί τ ι-  
νων αποθηκών εύρωπαίων εμπόρων, ούδέν 
άλλο ύπήρχεν. Ό που σήμερον α ί κυρίαι τής 
Λάρνακος σύρουσι περιπατοΰσαι τ ά ; μεταξί- 
νας αυτών ίσθήτας, συνοδευόμεναι ύπό κομ
ψών νεανίσκων καί έρωτοτροποΰσαι,ην τότε 
άμμώδης καί έρημος παραλία- εκεί μέ έρρι- 
ψαν ήμιθανή τά κύματα.

“Οτε συνήλθον καί ήνοιξα τούς οφθαλ
μούς μου, είδον ένώπιόν μου τήν γλυκείαν 
τού Όσμάν -  Έφένδη μορφήν. Ό  καλός 
Όσμάνης δέν ¿λησμόνησε τήν ύπόσχεσιν, 

ήν μάς έδωκεν άναχωοών, ότι θά έπεστρεφε 
ταχέως εξ Άμμοχώστου, όπως φροντίση 
περί ήμών, ά λ λ ’ είχε φθάσιι ολίγον άργά- 
ή μέν οικογένεια μου πρό 8 ημερών άπήχθη 
ύπό τοΰ Ά λή , έγώ δέ όλίγην ώραν πρό τής 
άφίξεώς του, άπελπις άπεχαιρέτιζον έκ τού 
πελάγους τήν γην τής γεννήσεως καί τών 
πόθων μου.

Ό  Φράγκο; Λ ’ έπληροφόρησε τόν Όσμάνην 
μόλις φθάσαντα, ότι ή είς αυτόν έμπιστευ- 
θεΐσα οικογένεια άπήχθη δυστυχώς διαταγή 
τού Κουτσούκ-Μεχμέτ παρά τάς προσπά
θειας του, καί ότι έγώ έστάλην ύ π ’ αύτοΰ 
όπως σπουδάσω καί ευτυχήσω μακράν είς· 
τά  ξένα.

Τήν επαύριον τού ναυαγίου,λίαν πρωΐ,οί 
σωθέντες ναΰται ειδοποίησαν τά  προξενεία, 
ότε τό τήν προτεραίαν άναχωρήσαν πλοίον 
Ιναυάγησεν- οί πρόξενοι μετά τών διερμη
νέων των έσπευσαν κάτω πρός τήν παρα
λίαν, άλλά μετά τού Λ ** ήλθε καί ό 
Όσμάνης μαθών τά διατρέξαντα- μέ εύρον 
δέ άναίσθητον καί ημιθανή, ά λ λ ’ αί πα - 
τρικαί περιποιήσεις τοΰ Ό σμάνη, όστις μέ 
μετέφερεν είς τό χάνι, ένθα διέμενε, μή θέ
λησα ; πλέον νά μέ άφήση είς τάς χείρας τοΰ 
Λ**,διότι είχεν έννοήση περίπου τά  συμβαί- 
νοντα, μέ ίπανεφερον ταχέως είς τήν ζωήν. I 
Δύο μετά τα ύτα  ήμέρας άνεχωρήσαμεν διά 
τήν Λευκωσίαν. Ό  Όσμάνης ητο ισχυρός

καί έκ τών πρώτων 'Οθωμανών- ήγάπα δέ 
τοσοΰτον τήν οικογένειαν μας, ώστε ήτο 
πρόθυμος νά διάθεση άπασαν αύτοΰ τήν 
περιουσίαν, όπως σώση α υτή ν  καί δ έχων 
νά έξοδεύση χρήματα εν Τουρκία, τά  πάντα 
κατορθώνει.

Ένεθυμήθην τότε καί έγώ τόν θησαυρόν, 
όν ό πατήρ μου έθαψεν άλλοτε ύπό τήν ά· 
μυγδαλήν τοΰ κήπου μας, όπως σώση αυτόν 
άπό ενδεχομένου κινδύνου. ’Αμέσως μετά 
τόν θάνατον τού πατρός μου, άπασα ή α
κίνητος περιουσία ήμών συνισταμένη έκ 
τριών μύλων έν Κυθραί^, έκ δύο οικιών καί 
σειράς μαγαζείων έν τή άγορ« τής Λευκω
σίας καί έκ μεγάλης έκτάσεως γής καλλιερ
γήσιμου μετά ίλαιών καί κερατεών παρά 
τήν Λάπαθον, έδημεύθη· δέν εμενεν ή μό- I 
νον ό κεκρυμμε'νος έκεϊνος θησαυρός, διά 
του οποίου ήλπιζον νά εξαγοράσω τήν ζωήν 
τής μητρός μου καί τήν τιμήν τής άδελφής 
καί τής Μαρίας μου. ’Ολίγον πριν χλείσω- 
σιν·, α ί πύλαι^είσήλθομεν είς Λιυκωσίαν, ήν 
μετά παλλομένης καρδιας εβλεπον καί π ά 
λιν, προσδοκών νά ΐδω καί έναγκαλισθώ τήν 
προσφιλή οικογένειαν μου, ά φ ’ ής τόσιρ 
σκληρώς εχωρίσθην, άλλά καί μετά τίνος ά· 
νησυχίας μήπως άνεκαλυπτόμην.

Τήν επαύριον ό Όσμάνης, όστις μέ ή- 
σφάλισεν εν τή οικία του,έπαρουσιάσθη πρό 
τού Κουτσούκ ζητώ/ τήν οικογένειαν τού 
Χατζή Γεωργάκη. Τά λύτρα ήσαν αρκετά, 
όπως πείσωσι τόν ώμον Μουσελίμην νά 
παραδώση τάς δύο κόρας, ών τήν μίαν εί
χεν ύποσχεθή είς αύτόν ό Ά λή -ά γά ς- ευ
τυχώς όμως 0 Κουτσούκ μή ίδών αύτάς,δέν 
έγνώριζεν άκριβώς ποιων πλασμάτων έστε- 
ρείτο άντί τών προτεινομένων λύτρων, καί 
συγκατένιυσε ζητήσας 100 ,000  γροσίων, 
διότι άλλως άλλοίμ.ονον είς έμέ καί εις 
έκείνας.

Την νύκτα πηδήσαντες κρυφίως, διά τ ι-  
νων τοίχων, κατήλθομεν είς τόν κήπον τής 
οικίας μας. Ώ  / μετά πόσης συγκινήσεως I- 
πανέβλεπον τήν πατρικήν μου στέγην, τήν 
φωλεάν τών ευτυχών μου ήμερων ! Νομίζω 
είσέτι, ότι άκούω τήν φωνήν του πατρός 
μου,νομίζω,ότι άκούω τήν γλυκείαν λαλιάν 
τής Μαρίας, ήτις μ’ έκάλιι, κροτούσα τάς 
χείράς της, είς άθώα καί φαιδρά παιγνίδια. 
Έκθάψαντες τό κιβώτιον μετεφεραμεν έν 
πάση προφυλάξει τά έν αύτφ  αντικείμενα 
είς τήν οικίαν του Όσμάνη τή βοηθεί^ τών 
πιστών υπηρετών του.

Ά λλά  τά άντικείμενα ταΰτα δέν έξετι- 
μήθησαν ύπό τού Κουτσούκ είμή άντί 50 
χιλιάδων γροσίων τά  δέ άλλα ήμίση κατέ
βαλε προθύμως ό σωτήρ ήμών Όσμάνης. 
Ούτω λαβόντες τήν σωστικήν τοΰ Μουσε- 
λίμη διαταγήν μιτέβημεν τήν αυτήν έκεί- 
νην νύκτα είς τήν οικίαν τού Ά λή , συνοδευ- 
όμενοι ύπό δύο ζαπτιέδων καίτινος αξιωμα
τικού. Ούτος μαθών τήν άφιξιν τού Όσμάν 
έφένδη, έξήλθεν είς τήν άύλήν. —  Είμιθα, 
τφ  είπε τουρκιστί ό Όσμάνης, ε’κτελεσταί 
άνωτέρας διαταγής τοΰ Μουσελίμη Κου
τσούκ Μεχμέτ, αντιπροσώπου τοΰ μεγά- 
λειοτάτου καί ένδοξοτάτου Σουλτάνου καί 
χαλίφου τών ’Οθωμανών Μαχμούτ, ον είθε 
νά φυλάττη σφον, ώς καί ένδοξον τόν θρό

νον του, ό Θεός καί ό προφήτης ήμών Μω- 
χαμέτ.--Μ εγάλα  έστωσαν τά έτη του άπε- 
κρίθη εκείνος,καί ένδοξος ό θρόνος του, ώς ό 
τοΰ Πορθητοΰ- είμαι πρόθυμος νά  Ικτελέσω 
πάσαν διαταγήν τοΰ Μουσελίμη καί διά 
τήν πίστιν μας νά θυσιάσω την περιουσίαν 
καί τήν κεφαλήν μου. —  Τότε, είπιν ό 
Όσμάνης, παράδος είς ήμας τάς δύο χρι- 
στιανάς κόρας μετά τών μητέρων τω ν. Ή -  
θέλησεν ό Μουσελίμη; καί κύριος τής Κύ
πρου, όπως, επειδή οί χριστιανοί αρκετά 
πλέον έτιμωρήθησαν διά τάς άπιστίας των, 
ό υίός τοΰ Κοτζάμπαση Χατζή Γεωργάκη 
τοΰ Τσελεπή, 0/ βλέπεις εδώ, παραλαμ- 
βάνων τήν οικογένειαν του, διαδεχθή μίαν 
ήμίραν τόν πατέρα του εις τό άξίωμα αύ- 
του. Επίσης διατάττει νά παραδώσης και 
τήν έτέραν γυναίκα μετά τής κόρης της. 
Είς τό κεραυνοβόλον τοΰτο άκουσμα έγινε 
πελιδνός ό Ά λής ό κακούργος· έβλεπεν ήδη. 
ότι ή τρυγών, ήν μετά τόσους κόπους εθή- 
ρευσεν, έφευγεν έκ τού -παραθύρου- ώχρός 
έγώ καί τρέμων περιέμενον όπισθεν του 
Όσμάνη τό άποτέλεσμα. Ο Ά λής πλη- 
σιάσας α ύτφ , έζήτησε νά τφ  όμιλήση σι
γαλή τή  φωνή, ζητών μέσον θεραπείας, 
όπως μή στερηθή άμφοτέρων τών κορα
σίδων- άλλά τό αυστηρόν · τού Όσμάνη 
βλέμμα έπεισεν αύτόν, ότι έδει νά ύπο— 
κόψη.

Αί αιχμάλωτοι είς τήν αγγελίαν, ότι ή -  
λευθερώθησαν, κλαίουσαι έδραμον είς τήν 
αύλήν καί μέ ένηγκαλίσθησαν σιωπώσαι καί 
όδυρόμεναι. Δέν ήδυνάμην όμως ν ’ ανα
γνωρίσω τήν Μαρίαν καί τήν άδελφήν μου· 
είχον μεταβληθή καί κατά τήν μορφήν καί. 
τήν ενδυμασίαν. Ώχραί καί άδύνατοι ει- 
χον τάς χείρας βεβαμμένας διά τοΰ χεννά 1 
καί περί τό μέτωπον μιτάξινον κεκρύφαλον 
έστολισμένον διά μαργαριτών* πολυτελή ε
ρυθρά ενδύματα καί κίτριναι έμβάδες συνε- 
πλήρουν τόν στολισμόν αυτών, στολισμόν 
γυναικών τού χαρεμιού. Ό  Άλής είχε με- 
ταβάλει αύτάς κατά τό εξωτερικόν είς Ό -  
θωμανίδας, άλλά παρά τάς θωπείας καί 
τάς άπειλάς, τάς υποσχέσεις, τά  δώρα, μέ 
τόν παραδείσιον βίον, ον τα ΐς περιέγραψε, 
δέν ήδυνήθη νά έπιτύχη τού σκοπού αυτού" 
ά λ λ ’ ήν υπομονητικός- παρείχεν είς αύτάς 
πάσαν περιποίησιν. καί περιέμενεν, όπως ό 
χρόνος τάς συνειθίση πρός τόν νέον βίον, 
όπότε παραδίδων τήν μίαν έκ τούτων είς 
τόν Κουτσούκ θά έκράτει τήν έτέραν’ δ ι ’ 
εαυτόν. Ά ν  δέ έβλεπεν, ότι οί γλυκείς τρό
ποι ήσαν ανωφελείς, θά μετήρχετο βίαια 
μέτρα, όπως τάς άναγκάση είς τάς άνιέ- 
ρους επιθυμίας του, είς τήν εξωμοσίαν, τήν 
άτιμίαν. Άλλ" ευτυχώς ήλθομεν έγκαίρως, 
όπως σώσωμεν αύτάς.

— Μά ποΰ είνε ή μάνα μας; είπον αμέσως 
είς τήν άδελφήν μ ου.—  Ο θεος σχωρέσ/ι 
την, άπήντησε χαιρεκάκως ό Ά λή ς ! — 
Ώ !  ποια νέα πληγή είς τήν αίμάσσουσαν._ 
έτι καρδίαν μου ! Ά λλ ’ ή ευτυχία δέν δύ- 
ναται νά είνε πλήρης. Ή  άτυχης μου μή-

1 Ε ίνιι, δι’ ής βίφουοιν Ιρυβρούς τούς ονυγας αί 
Όθωμανίδτ;. Ei; τοιαύτην αόνιυ μιταχοιοΟνται τά 
φύλλο δένδρου τινός, in s?  *«τά τήν άρχαώττ,τοι έ/α- 
λιίτο αύχρος, νύν δέ χεννά ή τ ι ν ί .
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Τηρ δέν ήδυνήθη νά άνθέξν) καί είς τό νέθε 
τούτο μχρτύριον' βλέπουσχ τήν θυγατέοα 
τη ; διατρέχουσκν τόν μέγιστόν τών κινδύ
νων, ουσα έν διαρκεί νευρικφ έρεθισμφ, εύ- 
ρέθη πρωίαν τινα. νεκρά, παθούσχ εκ συγ
κοπή; τής καρδίας

Πόσον ό χωρισμός από μητρός φιλόστορ
γου εΐνε πικρό; ! πόσον εινε φρικτός, όταν 
εινε αιώνιο; !. Όπόσον ήμην ευτυχής, ίτε  
κατά τ ά ;  μακράς τού χειμώνο; νύκτας, 
παιδίον ών, παρεδιδόμην εί; ύπνον βαθύν 
λικνιζόμενος είς τ α ; άγκάλας τη ; μητρός 
μου ύπό τά ; τρυφερά; αύτη ; θωπεία ;. Μή· 
τηρ άγαθή καί φιλόστοργο; είνε ή ενσάρ- 
κωσις τη ; θεία; προνοία;, εΐνε ον λατρευ
τόν, περιβαλλόμενον ΰπό θείου τινό; ¡μεγα
λείου. Ά λ λ ' εδει ιίσέτι νά ύποστώμεν καί 
τό τραύμα τούτο, ϋπείκοντε; ε ί; τό ανεξε
ρεύνητου πεπρωμένον. Ή  άτυχή ; μου μή- 
τήρ ! άπέθανε χωρίς νά άσπασθή τόν αγα
πητόν τη ; υιόν καί έτάφη άκλαυστος καί 
,άνευ ίερεω; εί; μίαν γωνίαν του μεγάλου 
κήπου του Ά λή . Οι θρήνοι μόνοι τη ; θυ- 
γατρό; τ η ; υπήρξαν τά  επιτάφια κόλυ- 
βά τη ;, καί αί πρό; τόν Έψιστον δεήσεις 
αυτή ; τό ιερόν λιβανωτόν. Α λλ' εάν τά 
πώματα τ ύ ν  γονέων μου ¿μαρτύρησαν ύπέρ 
τ ή ;  Πίστεω; καί τού Γένου; επί τή ; γή ;, 
ή ψυχή όμως αύτών άναφιβόλως θα άνε- 
παύθη εί; τού; ήσύχους εκείνου; τόπου;, 
ένθα τάσσονται κατά τά  παραγγέλματα 
τ ή ; θεία; ήμών θρησκεία; α ί ψυχαί των ε
νάρετων καί αληθών χριστιανών ΐκεΐθεν ε- 
πέβλέπον καί έφ’ ήμών.

( " Β * « τ » ι  τ6 τίλος )
Γ. φΡΑΓκοτεΗΐ

»STO SKOTA4I
(Μίμηβι; i*  τών τοΰ 5««8ή)

ΜιΑ νύ χ τ*  ή όγάπι) μου ήλβ ί 'ς  τή ν  χ ά μ α ρ ί  μου 

Κ ’ ¿νώ πη*>ών*α£, Ι ι ρ Γ / α ,  τ ι ιλ λ ϋ ; ί π ’ τ τ  γ « ρ ά  μου, 

Τό ιοώ; τοΰ  λύ-ρνου έσβυ ια  χωρςς τή  βέληαί μου'

Κ ’  εις τό  «χ ο τ ίβ ι  ’ μείνομε, Ιγώ  « ο ι  τό  πουλί μου! 

Τέτοιο οχ υ τίδ ι λοτμπερό ποιος ψίύτης δέν τό  βέ’.ει ;

Τό ? ώ ς τή ς  ’ μέρας νά μή δή ποτέ του δέν τόν μέλει, 

Σάν ε^ειίμπρδς τή  ζωγραφιά πού βλέπει ’ς τ ’ όνειρό του, 

Έκβίνίι που τβ ίς «χο τεινβ ϊ; ται< νύκτοις του  φ ω τίζε ι. 

Β οώ  χ ίρ>  μεγαλήτερη βέλει άπ' τό  θ ε ί  του 

Τέτοιο « χ ο τ ί δ ι ! φωτεινό Π ιρ ίδε ιοον άξίζει !

-ΗΗ
νΕγυρε τό  κεφάλι τη ς  έπ ίνω  μου μέ πόβο,

Μ’ έφίλιε καί μ ’ έμάλονε γ ια τί τό  φ ώ ; νά σβότω .

Τής λέγω ' ά » εΐνε οχοτεινά χαθόλου δέν τό  νοιώβω. 

άός μου τά  όυό ματάχια σου νά τά  γλυχοφιλήοω,

Κ ι' άν μένιο πάντα αχοτεινά χαβόλου δέν μέ μέλει, 

Σάν βλέπω τέ το ιο  ήλιου φώς ¿μπρος μου ν ’ άνα ιέλλη ,

■ΗΚ :
Ά ς  Ιγραφεν ή μοίρα μου νά ήμουν χάβε βράδυ 

’ Σ τή  ζηλεμένη ο’ άγχαλιά,

Νά οέ χορταίνω  ’ ατά φιλ-.ά,

Κ ι ' » ;  ήμουν μέο’ τή ν  χόλαβι, χι* ά ;  ήμουν μ έτ’τό ν  άδηΙ

Ιΰ Α Μ Ν Η Σ  Κ ί ΙΝ Σ Τ Α Ν Τ ΙΒ ΙΑ Η Ϊ

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΣΙ
(Σημειώσει; πετώντι χαλάμφ)

Β'.
ΤΟ Γ Α Λ Λ Ι Κ Ο Ν  K Q M  Ε Ι Λ Υ Λ Λ Ι Ο Ν  

Η Γ,ΑΛΛΙΚ Η  Κ Ω Μ Ω ιΔ ίΑ

[Παράδοξον θέαμα έν τφ  τελωνιίιρ  Πειραιώς. Ό λ ό -  
χληρον θηριοτροφείον — Συμβουλή εις τό ν  έπαρχι- 
ώ τη ν .·— Καλλ.ιτέχναι ή ίεραπόοτολοι.— ’ Αχροατή- 
ριον από γυναικόπαιδα,— ‘Η πρίμα, φωνή χαί π α ν
τομ ίμ α .—  Η Εδραία, ο ί γά λλο ι ¿οιδοΐ είδος ά ν τι-  
« ιμ η τώ ν .— Οροχατάληψις ύπέρ χαί χατά .— Ά λ λ η  
μ ία βυμβουλή εις τό ν  έπαρ-χιώτην ]

Οί υπάλληλοι του τελωνείου Πειραιώς 
καί οί τακτικοί θαμώνεςτών καφφενείων του 
(Αερουςέκείνου παρίστανται συχνά— δί; σχε
δόν του ετου;—¡κάρτυρε; παραδόξου θεά
ματος. Τό γαλλικόν πυρόσκαφον τή ; ετα ι
ρία; Φραισινέ ή τών Αιαπορ'·μεύσεων απο
βιβάζει κατά τ ά ;  άοχάς ’Ιουνίου καί τά 
τέλη Νοεμβρίου συνήθως, όμ5.ον ποικίλλον 
τριάκοντα περίπου άνδρών καί γυναικών, 
όμιλούντων πάντων τήν Γαλλικήν καί πλη- 
ρούντων διά τών φωνών καί τόΰ θορύβου 
των τ ά ;  αίθουσα; του τελωνειακού καταστή
ματος. Αί γυναίκες, άλλαιΰψηλαί καί λιγναί 
ώ ; ή ράβδο; τού Μω'ύσεω; μέ ρίνα; πελω
ρίους, άπεστεωμέναι, άλλαι κονταί, χονδραί, 
χωρίς ρίνα; σχεδόν,- ώ ; φουντούκια τού ‘Α
γιου όρου; πάσαι όμω; άσχημοι παρήλικε; 
καί «ψιμυθιωμέναι, μέ κινήματα άηδή καί 
αναιδή καί ενδύματα παλαιά καί ξεβαμ
μένα καί έν μέσιρ αύτών μία ή δύω πλου- 
σίω ; ένδεδυμεναι, φέρουσαι σατακρούτινον 
cache poussière τόν 'Οκτώβριον καί βαρύ 
Ιπανωφόριον τόν Ιούνιον, περιφέρουσαι ΰπε- 
ρηφάνω; τόν πελώριον πίλον των ύπέρ τόν 
οχλον εκείνον τών γυναίων, διατηρούσαι 
λείψανα παλα ιά ; καλλονή; καί συναίσθησιν 
παριλθούση; λάμψεω;, ρίπτουσαι ύπέροχ_ον 
βλέμμα επί τών πέριξ, άπαντώσαι δι’είρω- 
νικού μειδιάματο; ε ί; τού; περί α ύτά ; καί 
αΰθαδώ; ύπεισερχόμεναι ε ί; τά  καθήκοντα 
τών τελωνειακών ύπαλλήλων, οετινε; εί; 
τόν χείμαρρον τή ; Παρισινή; εκείνη; φλυ
αρία; άπαντώσι διά παντομίμα;. Ιίλησίον 
τών γυναικών αύτών βλέπετε ίσαρίθκους 
περίπου άνδρα;, έξυρισμένου;, ένδεδυμένου; 
άνάλογον τών γυναικών ένδυμα, στενά 
στενά πανταλόνια, παλαιάν ρεδιγκόταν, μέ 
ύψηλά τακούνια, περιτετυλιγμένον έχοντας 
τόν λαιμόν διά σαλίου, καπνίζοντας διαρ
κώς, χειρονομούντας, βωμολοχούντας. .Έν 
μέσιρδέ όλου αΰτού τού άλλεθνού; πλήθους 
ανακαλύπτετε καί Ινα έλληνα,τρέχοντα εδώ 
καί εκεί μέ ήθος ανθρώπου πολύ άπησχολη- 
μένου, χαιβετώντα τήν μίαν διά χειραψίας 
τόν άλλον διά μειδιάματος, ρίπτοντα βλέμ
μα εντός άν ή έπιθεώρησις τών αποσκευών 
γίνεται ώς πρέπει, έξω αν α ί άμαξαι πε
ριμένουν .

Ά ν  είσθε επαρχιώτη; καί δέν γνωρίζετε 
τά  νεώτερα Αθηναϊκά ήθη καί έθιμα, έρω· 
τάτε ενα τελωνοφύλακα, δστις πιθανόν νά 
εύδοκήση νά σάς άπαντήση καί τότε μανθά
νετε ό τι'ή  ερμαφρόδιτος έκείνή ορδή τών 
νομάδων εινε άπλούστατα ό Γαλλικός θία

σος, δστις θά δώση παραστάσεις εις τό Δη
μοτικόν θέατρον ή εις τό θεατρον τού Φα
λήρου, δτι αί δυσειδείς έκείναι γυναίκες αί 
καιροφυλακτούσαι ευκαιρίαν νά επιδείξωσι 
τήν κνήμην των εινε αί χορ ίοζα ι, αί δύω 
εκεϊναι ύπερήφανοι παρήλικε, εινε ή π ρ ίμ α  
καί ή χ ο ν τ ρ ά .Ι τ ο δτι οί άνδρες εΐνε οί καλ- 
λιτέχ_ναι καί ό ελλην εκείνος κύριος 0 τόσον 
άπησχολημένος εΐνε υπάλληλος τού σιδη
ροδρόμου άντιπροσωπεύων τήν ίταιρίαν ή τ ι;  
άνελαβε τήν θεατρικήν Ιπιχείρησιν διά τό 
θέατρον Φαλήρου ή τόν κ. Τσόχαν διά τό 
Δημοτικόν θέατρον.

Ά ν  είσθε ολίγον φιλόκαλος άνθρωπος πα 
ρατηρείτε τό θηριοτροφείον εκείνο μέ μει- 
δίαιεα οίκτου είς λογαριασμόν τού- νοήμονος 
κοινού τής πρωτευούσης, κινείτε τήν κεφα
λήν κα ί... έπιστρε'φετε διά τού αύτοϋ άτμο- 
πλοίου είς τήν πατρίδα σας, ευλαβούμενο; 
τόν στόμαχόν σας καί φοβούμενος νά πα - 
ραστήτε είς τό θέατρον όπου τοιούτου ti· 
δους χ αΜ ίιτ ίχ ?α ι θά διερμηνεύσωσι τά  εργα 
τού Ώμπέρ τού Ά λεβύ τού Σουπέ τού 
Λεκόκ. * *

*
Πρό πολλών ήδη ημερών ποικιλλόχροα 

προγράμματα ανήγγειλαν είς τούς κατοί
κους τού άστεως καί τού επινείου δτι ό α
ναμενόμενος Γαλλικός θίασος ΰπό τήν καλ
λιτεχνικήν (sie) διεύθυνσιν δεν ένθυμούμεθα 
τίνος κυρίου, άπεπλευσεν ήδη εκ Μασσα
λίας, συγκροτείται δε έξ άοιδών κρατίστων, 
καί ή μεν ύψίφωνος έψαλλεν είς τό θέατρον 
Gaite τών Παρισσίων, ή κοντράλτο είς τό 
θέατρον τού ’Ωδείου, ό δε βαρύτονος μάς 
έρχεται κ α τ ’ εύθείαν έκ τού δημοτικού θεά
τρου τής Μασσαλίας. Κάτωθι τού προγράμ
ματος εκτείνεται μέγα δραματολόγιον, Γθ- 
perto ire, περιλαμβάνον πλήν τών γνωστών 
μελοδραμάτων καί σωρείαν νέων. τά  οποί* 
ούτε έξ ονόματος εινε γνωστά είς τό Ε λ 
ληνικόν δημόσιον καί πα ρ ’αύτοϊς μελοδρά
ματα μεγάλης επιβολής. Μετά τινας ημέ
ρας α ί εφημερίδες μεταδίδουσι τήν αίσίαν 
άφιξιν τού θιάσου καί τήν Ιπομένην ειδικόν 
πρόγραμμα αγγέλλει τήν εναρξιν τών παρα
στάσεων διά τού Βοκκακίου-

Ά νδέν  έπεστρεψατε είς τήν πατρίδα σας, 
εύθύς άπό τοΰδε, νομίζετε δτι ηΰρατε τήν 
ευκαιρίαν κάτι νά μουρμουρίσητε. Μοϋ π α 
ρατηρείτε δτι οί. ύπό τήν καλλιτεχνικήν 
διεύθυνσιν τού κ. . . .  καλλιτέχναι εκείνοι —  

.πολυώνυμοι όλοι ώ ; ’Ιδαλγοί άριστοκράται 
ή λωποδύται Λεβαντίνοι,— δέν σάς φαίνεται 
λογικόν νά έγκαταλείψουν τά  Παρισινά 
καί Μασσαλιανά των θέατρα χάριν αμφιβό
λου κε'ρδους είς καλλιτεχνικήν έν Έ λλάδι 
εκστρατείαν. "Επειτα άκόμη απορείτε διατί 
θίασος περιλαμβάνων δραματολόγιον έκ τό
σων νέων έργων ναρχ ίζη  τάχα μέ τόν Βοκ- 
κάκιον. Σ ά; παρατηρώ δτι είσθε άνθρωπο; 
μοναδική; άφελεία; καί δέν γνωρίζετε κα
θόλου τόν κόσμον. Εινε λοιπόν άξιον απο
ρία; δτι οί άνθρωποι αυτοί, θυσιάζοντε; τ ά ;  
εί; τά  Γαλλικά θέατρα άποδοχά; τω ν, ά - 
ποδοχά; βασιλικά;, έρχονται εδώ μύσται 
αΰτο; τή ; θεία ; τέχνη;, μάλλον έλεούντε; 
ήμάς, νά μά ; διδάξουν νά μά ; κηλήσόυν τά  
ω τα , άνευ συμφέροντο;, απαράλλακτα όπως
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πηγαίνουν είς τ ά  κεντρικά Αφρικανικά 
κράτη τού Κόγκου, οί Ά γγλο ι ιεραπόστολοι 
,θυσιάζοντε; ε ί; .τήν θεΐαν τή ; διδασκαλία; 
ιδέαν, τ ά ;  πλούσια; επισκοπικά; άποδοχά; 
τών'Ικκλησιών τών τριών ηνωμένων βασι
λείων. “Επειτα διά τόν Βοκκάκιον Ιχομεν 
προχειροίέραν τήν άπάντησιν- άνθρωποι 
χθέ; ακόμη άποβιβασθέντε; τού-άτμοπλοίου 
μετά'διάπλουν πενθήμερον, καθ’ 5ν όχι ο
λ ίγα  ύπέστησαν οί χερσαίοι άοιδοί, εΒε νο
μίζετε ίκανοί νά σάς ψάλλουν τόν βασιΑεα 
t r jc Aajpdpqc τού Σαέν η τήν Σα./α,ιιπο 
πού αύτοϋ ; Ψάλλουν τον Βοκκάκιον απόψε 
ό όποιος εινε γνωστότερος καί είς άρρενας 
καί θήλει; πληθυσμού; τή ; Γαλλία ;, πάση; 
•άφ'όσον τά  άσματα τή ; μάκαρίτιδο; Φορ- 
τουνέ είς τούς τακτικούς θαμώνας τού θε- 

.άτρου τού Κωστάκη Καλλίτση.
Έ πιίσθήτι λοιπόν ;
“Οχι ;
Τόσόν τό χειρότερον. Είσθε αδιόρθωτος.
Εξακολουθείτε τά ; παρατηρήσει; καί 

μοΰ ύποδεικνύετε δτι άμφιβαλλετε περί τή ; 
εποικοδομητικής ίδιότητος /τού Βοκκακίου 

.ώ ;  θεάματος διά πάσας τάς ήλικίας καί τά 
'φύλα . Ά λ λ ' έγώ σά; βεβαιώ δτι εί; τόν 
^Βοκκάκιον δέν θά άκούσητε καί δέν θάϊδητε 
τίποτε περισσότερον . ά φ ’ δ ,τ ι γίνεται καθ’ 
έκάστην ε ί; τήν κοινωνίαν, έν τφ  κοινφ 
καί τφ  κ α τ ’ ιδίαν βίιρ, καί άν θέλητε έξ 
ιδίας άντιλήψεως νά πιισθήτε περί τής α
λήθειας τών λόγων μου δέν έχετε ή ν ’άγο- 
ράσητε άπόψε ,|ν είσιτήριον καί νά διευθυν 
θήτε είς τό Φάληρον.

Είσέρχεσθε τέλος πάντων είς τό θέατρον 
καί καταλαμβάνετε τό κάθισμά σας.

Δεξιά σας κάθηται νεαρός διπλωματικός 
υπάλληλος μετά τής ευειδούς μνηστή; του 
-καί τού δωδεκαετούς αδελφού της. Άριστερφ 
δεκαεξαέτις εσωτερική μαθήτρια ενός'τών 
άριστων τής πόλιώ ; μας παρθεναγωγείων 
μετά  τού άδελφού της μαθητου τής σχολής 
τών δοκίμων. Όπισθεν γέρων υπάλληλος 
μετά τών τριών θυγατέρων του καί πρό ή 
μών άξιωματικός πρό ολίγου νυμφευθείς 
μετά τού τρυφερού του ήμίσεως.

Ευχαριστείτε τήν θείαν πρόνοιαν ήτις 
ύπό μορφήν είσιτηριοπώλου σάςίπρομήθευσε 
τόσω καλήν θέσιν καί συντροφιάν καί ομο
λογείτε δτι δέν θά εΐνε επί τέλουι, καί τό
σον δίκαια ή πρόκα σάληψις ήμών εναντίον 
θεάτρου,έν τώ  άκροατηρίφ τού όπβίου πλει
οψηφούσε τά  γυναικόπαιδα. Έ ν τούτοις ε
πειδή εεσθε επαρχιώτη; καί αρκετά επίμο
νος, επιφυλάττεσθε νά έκφράσητε τήν γνώ 
μην σα; τήν γενικήν μετά τό τέλος τής 
παραστάσεω;.

* ·
* * *

Τρία χονδρά κτυπήματα διά ροπάλου 
επί τών σανίδων τής σκηνήςΧείδοποιούσι τό ν  
.αρχιμουσικόν ότι ή σκηνή καί οί ηθοποιοί 
εΐνε έτοιμοι καί ή παράστασις δύναται 
ν ’ άρχίση. Ό  αρχιμουσικό; ύψοΐ τήν μπ αρ ·  
χέταε- τον καί ή γλυκυτάτη, ή θερμή, ή 

,■—ελαφρά, ή ζωηρά, ή γαργαλιστική εισα
γωγή τού Βοκκακίου άρχιζει ήρεμος κ α τ ’

, άρχάς εύθύς όμως μετάπηδώσα’ ε ί; μέλο; 
φαιδρόν καί ζωηρόν. Σιωπή επικρατεί έπί

Τινας σ τ ιγμά ;, αλλά τό άκροατήριον μετά 
Τριών λεπτών, προσδοκίαν δπω; ύψωθή ή αυ
λα ία, βλίπον δτι ή εισαγωγή παρατείνεται, 
έπαναλαμβάνει άνετω ; Τά; συνδιαλέξεις του 
καί κάποτε τή ; μουσικής έπικρατεϊ ό γέλως 
ωραίας κυρίας, είς ήν ό συνοδεύων κύριος δι
ηγείτα ι τήν ύπόθεσιν τού Βοκκακίου. Ό λα  
όμως αύτά ,ύμά ;,τόν προσεκτικόν άκροατήν, 
δέν σάς επηρεάζουν διόλου καί ή πολλή είς 
τήν μουσικήν.προσοχή σας 'σάς προσκολλα 
έτι μάλλον είς τήν προκατ.άληψίν σας Ούτω 
π . χ . άνακαλύπτετε, χωρίς νά είσθε καί 
πολύ μουσικός, δτι κάπου όργανα τινά  υπο
λείπονται τών άλλων, δτι ό αρχιμουσικός 
μαίνεται καί απευθύνει χυδαίαν ΰβριν χαμη - 
λοφώνως συνοδεύων αύτήν μέ τήν κραυγήν
a  tempo, corao, a ternρο, δτι..................
Ά λ λ ’ ή αύλαία αίρεται. ■ ·

Έ π ί τής σκηνής,'ποίριστώσης δπως δπως 
πλατείαν πρό εκκλησίας,παρατάσσονται όλα 
τά μέλη τού θηριοτροφείου εκείνου τής άπο· 
βιβάσεωςτών όποιων έγένεσθε μάρτυς προχ
θές, καί άρχεται τό ώραιότατον πρώτον χο
ρικόν μέλο^ τού Βοκκακίου, πλήρες χάριτος 
καί ζωής, τού όποιου όμως ή έκτέλεσις υ 
πενθυμίζει τάς έρωΐικάς συμφωνίας τών γ ά 
των κατά τά ς σεληνοφώτου; νύκτα ; του 
’Ιανουάριου.

Έ ν τούτοι; παταγώδη χειροκροτήματα 
υποδέχονται τό τέλος τού χορικού άσματος 
καί οί άοιδοί άποχωροΰσι τής σκηνής, προσ- 
βλέποντες ήδη μετά θάρρους τήν αίσίαν έκ- 
βασιν τής θεατρικής περιόδου. Μετά διάλο
γόν τινα ταχύν καί φαιδρόν καί κωμικά; 
σκηνάς διασπειρούσας τήν εύθυμίαν, εμφα
νίζεται έπί σκηνή; ή ύποκρίνομένη τόν Βοκ
κάκιον πρώτη ύψίφωνος. Ή  έμφάνισίς της 
διεγείρει^ατακλυσμον χειροκροτημάτων,καί 
τούτο προκαλεί καί πάλιν τήν άπορΐαν σας. 
Πού λοιπόν τήν ήκουσαν άλλοτε τήν άοιδόν 
αύτήν, τήν πρώτην ήδη φοράν έμφκνιζομέ- 
νην έπί τής Ελληνική; σκηνής, ώστε νά 
χειροκροτώσι προκαταβολικώ; τό άσμα,όπερ 
δέν έψαλλεν είσέτι ;

Αλλά 'έν βλέμμα προσεκτικώτερον καί 
τά  χειροκροτήματα εκείνα δικαιολογούνται 
πληρέστατα. Η υψίφωνο; φέρει ώραιαν στο
λήν ανδρικήν, Φλωρεντινού Ιππότου, ήτις 
άποκάλύπτει άπλετως τά  εϋτορνα μέλη τη ;, 
ών αί γραμμαί έμφανώ; διαφαίνονται, έν- 
τό ; τής στενή; ανδρική; περισκελίδος καί 
τού κομψού χυρσάζ  άπό τού οποίου προσ
παθεί, νομίζετε, νά διαφύγν) πλούσιον στή
θος το μονον τή ; γυναικείας φύσεως τού ύ- 
ποκριτού μαρτύριον.

Έ ν  τούτοι; μετά μικράν προεισαγωγην, 
ή ά ρ ια  τής υψιφώνου άρχζεί' κ α τ ’ άρχάς 
ή φωνή της εινε ασθενής μόνον, καθ’ όσον 
όμω; τό <γσμα προχωρεί γοργόν, περιπαθές, 
ή φωνή τής άοιδού, βαρυνθείσα,φαίνεται,νά 
τήν ύπηρετή έπί τόσα ήδη έτη,άρνεϊται έπί 
τέλους νά τήν άκολουθήση,. καί ή ορχήστρα 
διά τού θορύβου της καλύπτει ολόκληρον 
μουσικήν φοάσιν τής υψιφώνου.

Έ ν τούτοι; ή κρίσιμος στιγμή δέν έφθα- 
σεν άκόμη.

Ή  δεύτερα στροφή, ακολουθούσα ώραΐον 
καί τεχνικώτατον c r e s c e n d o ,  άνέργεται 
είς βαθμόν έπίφοβον διά τόν λάρυγγά της.

Ό  όξύς. φθόγγος εφθασεν,ή πρίμα εννοεί,ότι 
δέν θά τόν, έπιτύχ^]' άν ήτο φιλότιμος, θά 
τή ήρχοντο δάκρυα εί; τού; οφθαλμούς, 
άλλά τό προτέρημα τούτο δέν τήν διακρί
νει, καί άντί δακρύων τή  έρχεται ε ί; τόν 
νοΰν άναιδή; τ ι ;  κίνησις, δ ι ’ ή ; συμπληροϊ 
τήν ίλλειπή μουσικήν φράσιν.

Τό θαύμα, εννοείται, ¿πέτυχε'.
Τό άσεμνον έκείνο σκηνικόν συναρπάζει τό 

άκροατήριον καί πρό; στιγμήν νομίζετε δτι 
εύρίσκεσθε εί; τό θέατρον τού Βορδενάβ εί; 
τήχ παράστασιν τή ; αΞχνθή; Αφροδίτης», 
ήν τόσον θαυμασίω; περιεγρκψεν ό Ζολά.Ή  
έπιτυχία τής υψιφώνου έξησφαλίσθη. ‘Η γ ε 
νική γνώμη περί ταύτης,έκεΐ έκ τού προχεί· 
ρου ύπό τού κοινού μεταβληθέντο; είς τεχνο
κρίτην σχηματισθεϊσα, εινε, δ ιι άν δέν έχη 
φωνήν θαυμασίαν, εινε όμως χαριεστάτη 
γυνή.

Εννοείτα ι, ό τ ι ανάλογο; εινε ή άξια καί 
τών λοιπών προσώπων τού.θιάσου.

Υψίφωνοι και μεσόφωνοι καί χ ομ π ρ ιμ ά -  
f i a t  συμπληρούσι διά θαυμαστής άναιδείας 
τά ; ελλείψει; τω ν, καί οξύφωνοι καί βαθύ
φωνο; καί βαρύτονοι διά μορφασμών καί 
σχημάτων κακοήθων τήν παντελή απουσίαν 
καλλιτεχνικών προσόντων. Ε ί; όλα ταύτα  
δέν άπαντώσι πολλήν οί καλλιτέχναι ούτσι 
δυσκολίαν· έμφυτο; εΐνε ε ί; αύτού; ή τά 
σι; πρό; τό χονδροκομμένον ευφυολόγημα, 
ό δέ ολίγο; σεβασμός, όν αισθάνονται πρό; 
τε εαυτού; καί πρό; τό υποδεχόμενου τόσον 
θερμώς τήν καλλιτεχνικήν των άνικανότητα 
κοινόν, τούς ενθαρρύνει νά ύπερβώσι πάν δ- 
ριον ευσχημοσύνης, καί νά έκμεταλλευθώσι 
τήν ένοχον άνεκτικότητα τών έννοούντων τάς 
άχρειότητάς των καί τόν άνόητον πιθηκι- 
σμόν τών άγνοούντων τελείως τήν Γαλλικήν, 
τακτικών όμως θαμώνων τού Γαλλικού θε
άτρου .

*
* * *
Η είκών αύτη τής πρώτης παραστάσεω;

τού Γαλλικού θιάσου είνε ή αναλλοίωτος εί- 
κύν τ ή ; θεατρική; περιόδου ολοκλήρου.

Ούδέν μεταβάλλεται μέχρι σχεδόν καί 
τού αριθμού τών πωλουμένων εισιτηρίων.

Κάποτε όμω; συμβαίνουν καί .παράδοξα 
πράγματα, ποικίλλοντα τό μονότονον τή ; 
ιστορία; αύτή ; τού Γαλλικού θεάτρου έν τή 
πρωτευούσνι τή ; Ελλάδος.

Ούτω θίασό; τ ι ;  πρό δύο άκόμη Ιτών, ό 
προσκληθεί; διά τό χειμερινόν θέατρον Γαλ
λικό; μελοδραματικός θίασος,άνέγραψε πομ- 
πωδώς ε ί; τό πρόγραμμά του ρεταξύ άλ
λων καί μεγάλα μελοδράματα ώ ; τήν Ί ο ν -  
ô a ta r  τού Ά λεβύ, τόν Γον.ΙιέΛμον TéJAor, 
τού; O ùpxerdrovc καί άλλα υπέροχα εργα.

Α ί παραστάσεις τή ; σειράς τών μελοδρα
μάτων κυτών ήρχισαν διά τής Ί ονάα ία ς . 
Ά λ λά  τόσα μαρτύρια ύπέστη ή άτυχή ; 
αύτη άλλόθρησκος ά π ’ αργής μέχρι τέλους 
τής παραστάσεω; άπό τούς κακούργους έκεί- 
νους καλλιτέχνας, ώστε θά ένόμιζέ τ ις , δτι 
όλος εκείνος ό θίασος άπετελεΐτο έκ πρακτό
ρων άντισημιτικοϋ τίνος κομητάτου,άποφα- 
σίσαντο; νά μεταδώση καί είς τήν άκακον 
καί άνεξιθρνισκον ήμών χώραν τό μΐσο; κατά 
τών ατυχών άπογόνων Ιούδα τού Ίσκα- 
ριώτου !
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. Ά λλοτε πάλιν,— πρό ολίγων ακόμη μη
ν ώ ν ^  νεαρά Γαλλίς υψίφωνο?, κόρη σεμνή 
καί φιλότιμος άνήρχετο διά πρώτην φοράν 
τήν σκηνήν toC Δημοτικού θεάτρου ’Αθη
ν ώ ν  ή φωνή τη? ήτο γλυκεία άλλ’ ασθε
νής, α ί κινήσεις τη? σεμναί καί μεμετρημέ- 
να ι. Μετά τρεις η τέσσαρας παραστάσεις, 
κα θ ’ άς οΰ5ε ev χειροκρότημα άπέσπασεν, 
απήρχετο των ’Αθηνών άντικατασταθείσα 
υπό χονδρή? τινο? ξανθή? με ¿λιγώτερα μεν 
«κείνη? καλλιτεχνικά προϊόντα πεπροικι- 
σμένης, φερούσης όμω? ικανόν έφόδιον την 
περισσήν αυτή? ελευθεριότητα καί γενναίαν 
δόσιν ένδοτικότητος εί? τά? απαιτήσεις τών 
θαμώνων τών παρασκηνίων.

*
♦ *

Ή  φανατική αΰτη προσήλωσις τού εκ
λεκτότερου ’Αθηναϊκού κοινού εΐ? τό Μ γό· 
p e r o r  Γαλλικόν κωμειδύλλιον άφ ’ ενός καί 
ά φ ’ ετέρου ή χριστιανική του άνεκτικό- 
τη?, έγέννησαν εν μεσαις’Αθήναις τήν Γαλ- 
λεκήν κωμφδίαν.

Καί άν όχι μόνον δικαιολογείται αλλά 
καί επιβάλλεται βεβαίως ή έκτέλεσις τών 
αριστουργημάτων τη? Γαλλική? νεωτέρας 
έλαφράς μουσική?, τή? άντιπροσωπευούση? 
τό νεώτερον έν τή  μουσική πνεύμα, συμ
φώνου άλλω?πρό? τον ήμέτερον επιπόλαιον 
χαρακτήρα καί τά  ήθη, καί άπό θεάτρου 
στερούμενου τελείω? ιδία? μουσική?, αδικαι
ολόγητο? όμω? αποβαίνει ή μεταφύτευσις 
εδώ τών ταπεινότερων προϊόντων τή? Γαλ
λική? ρυπαρογραφία?,Ιργων διεγειρόντων την 
αποδοκιμασίαν δια τήν αισχρότητα καί τά? 
βάναυσους Γαλατικά? άθυροστομία? των.

Τοιουτοτρόπω? αδικαιολόγητο? ΰπό π ά 
σα? τά? επόψεις καθίσταται καί ή ύπέρ καί 
ή κατά τού Γαλλικού κωμειδυλλίου πρόκα- 
τάληψις τού ελληνικού κοινού, όπερ εν. τή 
περιστάσει ταύτη διηρέθη εΐς δύω αντίπαλα 
μέρη, φανατικώ? εί? τήν ιδέαν των προσκε- 
κολλημμένα. Καίάν ένοχο? άπέναντι τή ?τε  
κοινωνία? καί τή? τέχνη? άναδεικνύετρει ή 
μερί; ή τυφλώ? ΰποστηριζουσα τήν δολοφο
νίαν τή? μουσική? τή? τέχνη? καί τή? ηθι
κή? εν τφ  ανικάνφ Γαλλικφ θιάσφ καί τή 
δ ι ’ αυτού παραστάσει τών αισχρότερων 
Γαλλικών κωμωδιών, τών παριστανομένων 
εν Γαλλία εί? θέατρα άποκλειστικώ? ύπό 
τών b iases τή? Γαλλική; κοινωνία? συχνα- 
ζόμενα, επίσης ένοχο? καθ’ ημάς δύναται 
νά θεωρηθή καί ή έπίση? πολυάριθμος τών 
αντιθέτων μερίς, ή μη εννοούσα διά τήςσυν- 
δρομής της νά ζητήσγι καί νά επιτυχή επί 
τέλους τήν σεμνήν καί αξιοπρεπή έκτέλισιν 
τών καλών προϊόντων τή? συγχρόνου μου
σική?.

*

* *
’Αγνοώ άν αί όλίγαι αΰταί γραμμαί περί 

τ ο ΰ έ ν ’Αθήναι? Γαλλικού θεάτρου,σάς «στε
ρέωσαν έτι μάλλον εί; τήν κατά τού θεάτρου 
τούτου προκατάληψιν ύμών, φίλτατε Ιπαρ- 
χ ιώ τα , ή άν κατώρθωσαν νά σά? μετα- 
«είσωσιν.

Φρονώ όμως, ότι ή παρουσία σας εί; θεα- 
τρον, όπου τοιαύτα δίαπράττονται, δεν δύ· 
να τα ινά  σά? είνε επικίνδυνος, άφοΰδέν βλά

πτει τό θέατρον αυτό τήν ηθικήν τόσων εκεί 
κορασιων καί γυναικών καί νεανίδων, αΐτινες 
όπισθεν τού ριπιδίου των μεταφράξουν εις 
τήν μητέρα ή τήν αδελφήν των τά  Γαλλικά 
χαριτολογήματα! *Αν όμως σείς έχετε εναν
τίαν περί τούτου ιδέαν, δύνασθε έπί τέλους 
νά διευθυνθήτε εις τήν επαρχίαν σας καί 
εκεί ν ’ άνα,γνώσητε τά υποδείγματα τής 
κλασικής κωμιρδίας τού Άριστοφάνους καί 
τού Πλαύτου όπου δεν θκ εΰρητε δά ¿λ ι- 
γωτέρας βωμολοχίας, φίλε κύριε έπαρχεώτα.

Γ. Β. Τεοκοπογλοε

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ Τ Η Σ  Π ΙΝ Δ Ο Τ  
ΜΑΛΑΚΑΣΙ

(Σννί^εια)

Σ η μ ε ρ ιν ή  χ α π & σ τ α σ ι ;  τ ο υ  Σ υ ρ ά κ ο υ .  —  α λ η θ υ -  
σ μ Ο ?.— θ ί » ο δ ο μ « { .— Ρ υ θ μ ό ς .— Σ χ ή μ « .- * Ο δ ο ί .  
Β ρ ύ σ ε ι ? .— Σ χ ο λ ε ί α — Έ ξ ε τ ά ο ε ι ς .  — Μ Ι*  π α ι 
δ ι κ ή  ά ν ί μ ν η α ι ς . — Έ κ κ λ η σ ϊ α ι .

Ή  σημερινή τού Συράκου κατάστασιςκατ ’ 
ούδέν υπολείπεται καί αΰτή? τής πρό τής 
έπαναστάσεως άνθηροτάτης. Λαμπρά οικο
δομήματα, πληθυσμός έκτακτος, σχολεία 
άκμάζοντα, έκκλησϊαι ώραίαι, τά  αϋτά δέ 
εμπορικά επιτηδεύματα τών κατοίκων του 
καθιστώσι καί σήμερον αυτό καθ’ όλην τήν 
“Ηπειρον καί Θεσσαλίαν περίφημον.

Οίκίαι 500 περίπου, έκτισμέναι μέ δύο 
καί με τρεις όροφάς έξ εγχωρίου τιτανίτου 
λίθου λευκού καί διά τιτανίτων επίσης λευ
κών πλακών έστεγασμέναι, περιλαμβάνου- 
σιν ύπέρ τού? 3 ,500  κατοίκους. *ίΟ ρυθμός 
τών οικοδομών των εινε Ιλληνορρωμαϊκός. 
Διότι τάς κατωτέρας όροφάς αυτών στηρί- 
ζουσιν άλλαςμέν έπί σειράς ύψηλών κιόνων, 
άλλας δέ έπί αψιδωτών στοών. Τόν αυτόν 
δε ρυθμόν ειχον καί πρό τής έπαναστάσεως, 
ώς φαίνεται σήμερον εΐς τά  εν Καλαρρίταις 
μάλιστα ερείπια. ’Επίσης τόν αψιδωτόν 
ρυθμόν διετήρησαν καί εί? τού? ναού? των, 
ους περιβάλλουσι πάντοτε διά περιστηλίων 
στοών. Έκάστη οίκία πέριξ αΰτή? ή έξω 
τή? κωμοπόλεως κέκτηται καί μικρόν τινα 
λαχανόκηπον. ’Επειδή όμω; ή θέσι?, εφ’ής 
έκτίσθη ή κωμόπολι?, είνε λίαν περιωρισμένη 
καί πέριξ αΰτή? ό βράχο; τη ; κατακόπτε- 
τα ι εί? υψηλού; κρημνού?, ώ ; ίκ τούτου αί 
οίκίαι κεΐνται. πολύ πλησίον άλλήλων, πα - 
ρουσιάζουσαι μετά τή ; γυμνότητο; τών πέ· 
ριξ βραχωδών κορυφών εί; τόν απέναντι αυ
τών παρατηρητήν περίεργον θέαμα, όπερ 
έτε μάλλον επαυξάνεται κατά τήν νύκτα, 
ότε άναπτομένων τών λύχνων τ ή ; κωμο- 
πόλεω; φαίνεται εί; τό σκότος ώ ; μέγα πο- 
λυκάνδηλον, διότι ή τοποθεσία είνε άνωφε- 
ρεστάτη κα ίτό  σχήμα τής κωμοπόλεως τρ ι
γωνικόν. Τούτου ένεκα καί οί όδοί αυτή ; 
είνε στενοί πολύ καί ανωφερείς, ε’στρωμένοι 
οί πλεΐστοι διά λίθων κλιμακοειδώς. Διαρ- 
ρεεται όμως ή κωμόπολι; δ ι ’ άφθονων ψυ· 
χροτάτων ύδάτων, άτινα ό έν Κέρκυρα με- 
γαλέμπορος Συρακιώτης Ν. Πάλιος διεμοί- 
ρασεν καθ’ όλα? τά? συνοικίας ε ί; ωραίας

λιθόκτιστου? βρύσεις έν ετεε 1375 , ώς δεε· 
κνύουσιν αί έπιγραφαί τω ν.

Σχολεία τό Συοάκον κέκτηται δύο, τό 
μέν δημοτικόν, τό δέέλληνικόν, άριθμούντ*. 
270  περίπου μαθητάς καί τέσσαρας διδα- 
σκάλους,καί παρθεναγωγείον μέ 70 κοράσια. 
Τάμέν σχολεία διατηρούσιν οί ίδιοι Συρα* 
κιώται εκ διαφόρων κοινοτικών κληροδοτη
μάτων τ ω ν  .¿ εσχάτως μάλιστα εν Τεργέ
στη άποθανών ζάπλουτος πατριώτης αυτών- 
Γ . Γιαννιώτης κατέλιπε πρό; άνέγερσιν- 
μεγάλου σχολείου 1000 είκοσάφραγκα. Τό 
δέ παρθεναγωγείον έσύστησεν έν έτει 1 8 7 8  
ό ίν Βιέννη παρεπιδημών βαθύπλουτος επί
σης Συρακιώτης κ.’ Σπ. Γ. Τοπάλης έπ ’ ο- 
νόματι τής συζύγου αυτού Σοφίας, άλλά 
μετά πέντε έτη δυσαρεστηθείς μετά τών 
συμπατριωτών του επαύσατο τήν χορήγη- 
σιν αυτού.Ο ί Συρακιώται τότε άπετάνθησαν 
πρό; τόν έν Άθήναις πρός διάδοσιν τώ ν 
Έ λλην. γραμμάτων Σύλλογον, όστις εκ— 
τότε διατηρεί τό παρθεναγωγείον τω ν . Ά μ -  
φότερα τά  κτίρια, τό τε σχολεϊον καί τό 
παρθεναγωγείον, είνε ετοιμόρροπα πλέον 
ήδη, διά τούτο οί Συρακιώται σκέπτονται 
διά τού κληροδοτήματος τού Γιαννιώτη ν ’ 
άνεγείρουσι δι’ άμφότερα τά  φύλλα «Γ ιαν- 
νιώτειον εκπαιδευτήριον», έπί τού μεγάλου 
καί κεντρικωτάτου οικοπέδου τώ ν ερειπίων 
τή? οικίας τού αοιδίμου Κωλέττη. Οί ανω - 
τέροι διδάσκαλοι τών σχολείων τών άρρέ- 
νων είνε πάντοτε ξένοι μισθοδοτούμενοι ΰπό 
τής κοινότητος αδρότατα, διότι ο Συρακιώ
της ουδέποτε γίνεται διδάσκαλος ώς ο Ζα. 
γορίσιος, άλλά τού παρθεναγωγείου αί δι- 
δασκάλισσαι είνε πάντοτε κόραιέκ Συράκου 
σπουδάζουσαι έπί τούτφ εν τοΐς Ζωγραφεϊ- 
οις σχολείοιςτοϋ’Αργυροκάστρου.Όσάκις δέ 
έν Συράκφ συγκεντρούνται περισσότεροι τών 
50 στρατιώ τα ι,—διότι τόσου? μόνον καί 
μετά μεγάλης στενοχώριας καίαϋτούς δύ- 
ναται νά περιλάβη ό πρός είρκτήν μάλλον 
όμοιάζων άθλιώτατος σταθμός τω ν ,—  τότε 
τά  κτίρια τού σχολείου τών άρρενων κα ί 
τού παρθεναγωγείου μετατρέπονται εις στρα
τώνας, τών δυστυχών κορασιων καί παίδων 
διδασκόμενων έν ύπαίθρφ ή ύπό τάς στοάς 
τών ναών.

Τήν 20 Ιουλίου, έορτήν τού προφήτου 
Ή λιοΰ, καθ’ ήν πανηγυρίζουσιν οί Συρα- 
κιώται Ιν τώ  όμωνύμω μοναστηρίφ, μετά 
τήν θείαν λειτουργίαν έγένοντο α ί εξετά
σεις τού σχολείου τών άρρενων, έν αίς πα - 
ρευρέθην καί έγώ. Τήν ώραν τής ένάρξεως 
έσήμανάν οί κώδωνες τού πλησίον κειμένου 
ναού τού άγ . Νικολάου, οϊτινες καί καθ’ 
Ικάστην σημαίνουσι τήν έναρξιν τών πρωί- 

-νών ή εσπερινών μαθημάτων. Οί φιλόστορ
γοι γονείς έτρεξαν ίνα ϊδωσιν ίδίοις όμμασι 
τήν πρόοδον τών τέκνων τώ ν. Προηγήθη ή 
δοξολογία τού ίερέως καί τό απαραίτητον 
λογίδριον τού ελληνοδιδασκάλου, όστις ά - 
ποπεμπόμενος τό έτος έκείνο ΰπό τών κα
τοίκων ήρίθμησε πάσας τάς κατά τό διά
στημα τής τετραετούς διδασκαλίας εργα
σίας του ύπέρ τής εκπαιδεύσεως τών εις τήν- 
έλλογιμότητάτου έμπιστευθέντων νεαρών τής 
κωμοπόλεως ύπάρξεων καί μετά σύγκινή- 
σεως άπεχαιρέτησε τούς μαθητάς του. Κα
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τόπιν δέ ήρχισαν άπό τό μάθημα τών θρη
σκευτικών α ί εξετάσεις, καθ’ άς μετά με
γ ίστης χαράς παρετήρησα καί ομολογώ δη
μοσία, ότι οι μαθηταί άπήντων εις πάσας 
τάς ερωτήσεις τών παρευρισκομένων εγγραμ
μάτων εύστοχώτατα· ένα εξ αυτών, σχεδόν 
¿μηλικά μου, άνήκοντα εις τήν άνωτάτην 
τάξιν ήρώτησανάμοιιϊπηάν εκτός τούΣυρά- 
κου έγνώριζε καί άλλαςβλαχικάςκωμοπόλεις 
καί πόθεν κατάγονται οί βλάχοι κάτοικοι 
αυτώ ν, Μοί άπήντησε δέ ότι έγνώριζε τάς 
Καλαρρίτας, τό Μέτσοβον, τήν Σαμμαρί- 
να ν , τό Χ αλίκι, τό Γάρδίκι καί άλλα χω 
ρία τού Άσπροποτάμού,.κμί ότι οί κάτοι
κοι πάντων αύτών είνε γενικώς ιθαγενείς 
άπό τών αρχαιότατων χρόνων, άπό τούς 
αρχαίους Ή πειρώτας τού Πύρρου καταγό
μενοι καί μόνο* ή γλώσσα είνε ξένη· διά 
τούτο, μοί πρασέθεσεν, έπωνομάσαμεν α υ 
τήν Κουτσοβλαχικήν, διότι δέν είνε ίδική 
μας, άλλά μάς τήν έκόλλησαν άλλοι. “Ε
πειτα  τόν παρεκάλεσα νά μέ όδηγήση νοε- 
ρώ; εις ’Αθήνας δι’ Ίωαννίνων καί Πρεβέ- 
ζη ς καί μέ άπήντησεν επίσης κατά τό μάλ- 
ύίον καί ηττον ευστοχώ;.

Έ ν Συράκω εφαρμόζεται σήμερον ή 
αΰτή  διδακτική μέθοδος καί εν Ίωαννίνοις 
«ίς τό δημοτικόν σχολεϊον καί τό ελληνικόν 
μέχρι τής τρίτης τάξεως, μέ τήν διαφοράν 
ότι έν Συράκφ διδάσκεται καί απαγγελία 
ποιημάτων. Έ γώ  π . χ. ό προερχόμενος 
άπό τά  σχολεία τών Ίωαννίνων έγνώριζα 
μέν περισσοτέρους, σχεδόν όλςυς τούς κα- 
νόνας τής γραμματικής καί τού συντα
κτικού, άλλά, καίτοι ποιητής ολίγον, δέν 
ήδυνάμην όμως, διότι δέν έδιδάχθην, ν ’ α 
παγγείλω  ποίημα, όπως άπήγγειλιν ό αχώ
ριστος έν Συράκφ όμήλιξ σύντροφός μου 
Νικόλαος II. Δ ., μαθητής τής άνω τάτη ; 
ένταύθα τά ξιω ς. ’Απαγγέλλονται δέ εΐ; τά 
σχολεία τού Συράκου ποιήματα όχι-τού 
Κ«τακουζηνού καί τών Καρασούτσα, άλλά 
τού Ζαλοκώστα καί τού Βαλαωρίτου. Ό  
φίλο; μου Νικόλαος απήγγειλε τό βΧάνι 
τής Γραβιάς» έκείνου καί τό «πρός τόν 
Πατριάρχην» τούτου. Έ άν δέ δέν άπεστή- 
θιζε στίχους έκ τού ’Ομήρου, όν δέν έδι- 
■δάχθη, άπεστήθιζεν όμως ολοκλήρους δια- 
■λόγους εκ τού Έρωτοκρίτου, ον κ α τ ’ ιδίαν 
άνεγϊνωσκε, καί ολόκληρα'δημοτικά τραγού 
δ ια , άτινα έγνώριζεν έξ άκοής καί έψαλλε. 
Μέ τήν σημερινήν ταύτην διδακτικήν μέθο
δον τών σχολείων τού Συράκου άς παρα- 
βάλωμεν πρός μικρόν καί τήν κατά π α - 
λαιοτέρου; χρόνους, ινα ούτω , πάρακολου- 
θήσωμεν ¿λίγον καί τήν ίστορίαν τών γραμ
μάτων του. Διά νά παρουσιάσω δέ εις τούς 
άναγνώστας μου σαφή ταύτης εικόνα, άς 
περιγράψω πώς έγώ αύτός έδιδάχθην τά  
πρώτα γράμματα, άτινα ήκουσα έν Σ υ
ράκφ εες το αυτό κτίριον τού σχολείου. Έ ν- 
^υμούμαι λοιπόν ότι τότε, — πρό 15 ήδη 
ετών — οί μαθηταί ολοι, παϊδες καί κορά
σια όμοϋ, δινιρούμεθα εΐς διαφόρους κατά 
βιβλία τάξεις. Εις τήν πρώτην τάξιν έμαν- 
θάνομεν τό άλφάβητον εΐς τήν εις
τήν όποιαν τόέγράφομεν έπαναληπτικώς διά 
τών δακτύλων μας. Έ π ε ιτα  προύβιβαζό- 
μεθα εΐς τάς π ινα χ ίό α ς , μεγάλους πίνακας

άνηρτημένους κατά σειράν έπί τών τοίχων 
τού σχολείου, περιέχοντας έντυπα τό άλ
φάβητον καί τούς αριθμούς, τά  β— α = β α , 
β— λ—  α =  βλα, χ—-Ο— ;= χ ο ς , β χ * _ χα; 
=  βλάχο; κτλ. Περί τούς πίνακας τούτους 
συνηθροίζβντο οί μαθηταί, άναμίξ ώ ; είπον 
νέοι καί νεάνιδες, εις ημικύκλια, ό δέ προ- 
οδευτικώτιρο; έξ αύτών εξελέγετο ΰπό τού 
διδασκάλου πρωτόσχοΛος καί εδίδασκε διά 
δείκτου ξυλίνου, δ ι ’ ού πολλάκις έτυπτε 
τάς κεφαλάς τών λμνθανόντων μαθητών, 
τήν έπί τών πινάκων προπα ίδε ιαν . Τοιού- 
τος πρωτόσκολο; έχρημάτισα καί έγώ πολ
λάκις. “Επειτα, άφοϋ έμανθάνομεν ν ’ ά- 
ναγινώσκωμεν ολίγον μάς έδιδαν τά  βιβλία. 
Τ ά τρία πρώτα τοιαύτα ήταν τό ’Αλφα- 
βητάριον, τό Άναγνωσματάριον καί ό Ε 
ρημίτης. Έ π ε ιτα  δέ εϊποντο ό Καλός Πα
τήρ, ό Χριστόφορος, ή Χρηστομάθεια κλπ. 
"Οταν έφθασα εις τόν Χριστόφορον ήμην 
όπωσοΟν αρκετά ηλικιωμένος. Τιμωρίαι μας 
τότε ησαν εν χρήσει ή φυλάκισις καί ή 
γάνωσις, καθ’ ήν ό τιμωρούμενος έγανώ- 
νετο εΐς το πρόσωπον ποικιλοτρόπως ύπό 
τίνος τών συμμαθητών του ή ύπό τού 
διδασκάλου διά μελάνης καί εις τό τέλος 
τού μαθήματος διερχόμενοι έμπροσθεν του 
οί μαθηταί όλοι έπτυον αύτόν. Έ άν δέ τό 
παράπτωμά του ήτο πολύ μέγα, έξήγετο εν 
τοιαύτη καταστάσει καί εΐς τό ρεσοχώρι. 
όπου έπτύετο πα ρ ’ όλου τού κόσμου. Ή  
σημείωσις αύτη περί τών τιμωριών, έξύπνι- 
σεν έν έμοί παιδικήν τινα άνάμνησιν, ήν 
ώς ίλαροτραγικήν ¿λίγον θά διηγηθώ εΐς 
τούς άναγνώστας μου. ·

Άνήκον άκριβώς εΐς τήν τάξιν, έν ή έδι- 
δάσκετο ό Χριστόφορος. Έδιδασκόμεθα, ε
παναλαμβάνω, άναμίξ παϊδες μετά κορασί- 
ων.Ε ΐς τήν τάξιν αύτήν επρώτευον εγώ καί 
μία ώραία κορασίς, καλουμ ίνη ... .  όχ ι! δέν 
θέλωπλέον τό όνομά τη ςνά  δημοσιευθή παρ’ 
εμού, διότι μεταξύ μας δέν συνέβη δυστυ
χώς εκείνο, όπερ μετά χάριτος ψάλλει εΐς τό 
«Σχολεϊον» του ό ποιητής μας κ. Κ. Πα- 
λαμάς. ’Απεναντίας, συνεβησαν, ώς θά ΐ -  
δητε, τραγικά πράγματα.

Ή το  άληθώς ή ώραιοτέρα καί κάπως τήν 
ύπέβλιηον, ά λ λ ’ άγνοώ, άν άπό τότε είχεν 
¿ξυπνήσει καί ή καρδία μου. “Εν διιλινόν 
εορτής τήν άπήντησα εΐς τήν βρύσιν έξω 
τού χωρίου. Τής έζήτησα κα τ ' άρχάς ύ 
δωρ καί μοί προσέφερε τήν ΰδρίαν'της εύ- 
χαρίστως. Μετά τούτο όμως έ λεβέντης 
ήθέλησα νά φιλήσω καί τάς ροδοκόκ
κινους παρειάς της. Έ καμα  λοιπόν έφο
δον καί έπε'τυχα. ’Αλλά τό φίλημα εκείνο 
έμελλε νά  μοί άποβή πολύ πικρόν. Διότι έ- 
ρυθρά εκ τής ήττης της καί πλήοης οργής 
άπομακρυνθεϊσα μ ’ έφοβέρισεν, ότι θά με 
κατήγγελλεν εις τόν διδάσκαλον (όχι εΐς τούς 
γονείς της)- Καί ά μ ’ έπος ά μ ’ έργον. Τήν 
επαύριον .τό-πρωΐ προσεκλήθην ύπό τού δι
δασκάλου, ινα άπολογηθώ διά τήν κατηγο
ρίαν μου. Μή δυνάμενος δέ νά άρνηθώ τήν 
πράξίν μου, κατεδικάσθην εις τήν τιμωρίαν 
τής γανώσεως, καί έβαλεν αύτήν τήν ι 
δίαν ό άπηνής διδάσκαλος νά μέ γανώστ]. 
Εις μίαν γωνίαν λοιπόν τού σχολείου έμβά- 
πτουσα τούς ωραίους μικρούς δακτύλους της

εις τό μελανοδοχεϊον έζωγράφει τό μικρόν 
προσωπάκι μου. Μοί έσχιδίασε μύστακα ά* 
ρειμάνιον καί γένειον μελανώτατον, τόν ή 
λιον καί τήν σελήνην συννεφιασμένα καί 
μαύρα έπί τών δύο παρειών μου, δίοπτρα 
έπί τής ρινός,όφρύς ανεστραμμένα; ύπό τούς 
οφθαλμούς μου, ώς έκείνας, τάς όποιας λέ- 
γουσιν ότι μόνον α ί Νεράϊδες κέκτηνται,καί 
μου κατεκηλίδωσε —  κυριολικτικώς —τό ά- 
ρυτίδωτον τότε ακόμη μέτωπόν μου.“Επειτα 
μέ έγκατέλιπεν έκεΐ όρθιον εΐς τήν θέαν καί 
τά  σκώμματα τών παίδων τού σχολείου,καί 
σπογγίσασα τόν δάκτυλόν της, έκάΟισεν εις 
τήν θέσιν της. Ά λ λ ’ ή μαύρη εκείνη με
λάνη δέν άπεσβύννετο ευκόλως και έμεινεν 
έκεΐ, έπί τής χεερός της, έπί πολλάς μετά 
ταΰτα  ήμέρας ώ ; μάρτυς αύτόπτη ; τού αν
οσιουργήματος της,τό οποίον όμως καί αύτή 
συνησθάνθη, διότι ότε μ ’ έζωηράφει ή χειρ 
της έτρεμε, τό πρόσωπόν της ήτο κάτωχρον 
καί τό βλέμμα της μοί εξέφραζε μεταμέλει
αν. “Οτε δέ έτελείωσε τό μάθημα καί έδέ- 
χθην έπί τού προσώπου μου τά  πτύσματα 
τών πλείστων μαθητών, αύτή παρελάσασα 
άντί νά μέ πτύσιρ, ώς έπερίμενον ττολλοί,μέ 
ήτένισε μέ βλέμμα ύπόδακρυ, δ ι’ ού μοί έ- 
ζήτει τώρα συγγνώμην. Ά λ λ ’ έγώ Ικτοτε 
τήν έμίσησα, καί τούτου «νεκεν εννοώ σή
μερον, ότι δέν ειχεν ώριμκσει άκόμη ευτυ
χώς έν τή παιδική μου καρδί^ τό αίσθημα 
τού ερωιος.

Τήν έπομένην Κυριακήν έγειναν αί εξε
τάσεις τού Παρθεναγωγείου- Ή  συρροή τών 
γονέων καί κηδεμόνων παρετηριΐτο ενταϋθκ 
μεγαλειτερα. Μετά τόν αγιασμόν τού ίερέ
ως, έξεφωνησε μικρόν λογίδριον ή νεαρά δι- 
δασκάλισσα—-η τ ις , σημιιωτέον,φορεϊ εγχώ
ρια ενδύματα—πολύ άνώτερον τού λογιω- 
τάτου διδασκάλου, καθότι ανέπτυξε του
λάχιστον εις τούς άκροατάς της την έκ τής 
έκπαιδιύσεως τού γυναικείου φύλου προκύ- 
πτουσαν τή κοινωνί^ ώρέλιιαν, καί δ ι’ ολί
γων ώμίλησε περί τή ; γυναικός παρά το ϊ; 
άρχαίοις χρόνοι? καί τοίς παρ’ ήμΐν. “Οχι 
τόσφ φιλολογικά, ή Ιστορικά καί φιλοσοφικά 
πράγματα, ά λ λ ’ ότωσούν κάτι τ ι εκπαιδευ
τικόν καί εύελπι. Τ ά  κοράσια διιρρημινα εΐς 
δύο τάξεις παρετάσσοντο κατά σειράν εΐς 
τά  θρανία των μέ τ ά ,  καινουργή εγχώρια 
ενδύματά τω ν, μέ τά εύρωστα χαρωπά των 
πρόσωπα. Έξήλθον κατ’ άρχάς δύο καί α
πήγγειλαν διάφορα μικρά ποιηματάκια “Ε
πειτα άλλα δύο—παρακαλοϋνται ό κ. 11ρό· 
εδρος καί τά  άλλα εΰγενή μέλη τής Ρουμα
νικής Προπαγάνδας νά παρακολουθήσωσιν 
¿λίγον άόκνως τάς γραμμάς ήμών ταύτας 
— έξετίλεσαν ένα ώραιότατον παιδικόν δ ιά
λογον έκ τών τού κ. Κουρτίδου. “Ηθελα δέ 
νά έχω εΐ; τό πλευρόν μου έκεί τόν κ. Α 
πόστολον Μαργαρίτην, τόν γνωστόν μας, 
διά νά άκούσνι τάς εξετάσεις τής άνωτέρας 
τάξεως, καθ’ άς Βλκχοπούλαι (!) δέκα καί 
δεκατεσσάρων έτών ήοωτώντο εί; τήν Ε λ 
ληνικήν Ιστορίαν τών αρχαίων χρόνων καί 
τήν τεχνολογίαν καί σύνταξιν. Μετά τό π έ 
ρας τών προφορικών εξετάσεων ήκολούθησαν 
α ί γραπταί, ή ορθογραφία καί ή άριθμητι- 
κή, καί ύστερον άπό αύτά μάς ώδήγησαν 
εις τό έτερον τού παρθεναγωγείουδωμάτιον,
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εβασάνισαν. Πλήν τό γείκστον γαβακτηρι- ! δίων του,άτινα *ιν< ύπερ το λ-ογικόν τού άν— 
Λ . V .. ...-U  J.'.S*..- .τ... . ................................ si...στικόν τοδ έλους τούτον ητο ή ανυπόφορος 

δυοωδία τώύ έν αΰτφ  σηπομένων οργανικών
θ ρ ώ π ο υ ; Ή  ά λ η θ ε ια  είνε χ ε χ ρ υ μ μ ιν η ,  δ ιό τ ι  δέν

όπου ήσαν κατά σειράν εκτεθειμένα τά  διά
φορα των κορασίων Ιργόχ'ειρα, καλλιτεχνι
κό τατα  δηλ. ραψίματα, άσπροκεντηματα, 
γχιργκεφια,κροσέδες, κτλ .κτλ . έκαστον των 
οποίων Ιφερεν ε ret προσκεκολλημένου τεμα
χίου λευκού χάρτου το όνομα τη ; κυρία; 
του ιδιόχειρον. Τέλος πάντων at εντυ
πώσεις, άς άπεκομίσαμεν πάντες έκ τώ ν ε
ξετάσεων τού παρθεναγωγείου, ησαν κατά 
πολύ εύχαριστότεραι των !κ  της σχολής τών 
άρρένων.

(  Ιπ β τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι» )  Κ . Δ. Κ ρ Γ Ε Τ Α Λ Λ Η ϊ

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

E K E X 3 S γ ή :
( t j r i t n p i i i s i  νά  νπαχούηχαι)  

Μ υ θ ισ τ ο ρ ία

Μ ετ’ ολίγον ή άτραπός, τουλάχιστον εις 
τούς μη έξησκημίνους οφθαλμούς μας, κα
τέστη τοσούτον αόρατος, ώστε δέν ήτο δυ
νατόν νά την διακρίνη τ ις  μεταξύ των ύπό 
τών υδροβίων πτηνών χαραχθεισών όδών'καί 
μέχρι «ήμερον εξακολουθεί νά μοΰ φαίνηται 
μυστήριον ό τρόπος, δ ι’ οΰ οί φορείς, μας 
κατώρθωοαν νά την άνεύρωσιν έν με'σιρ του 
έλους. ΈπΙ κεφαλής τής συνοδείας ίπόρεύ- 
οντο δύο άνδρες κρατούντες μακρά; ράβδους, 
άς ίβύθιζόν απο καιρού εις καιρόν έντός τού 
προ αυτών ίδάφους. Τούτο έπραττον, διότι 
ή φύοις τού εδάφους ήλλαζι τόσον συχνά έκ 
λόγων, οΰς δέν γινώσκω, ώστε μέρη, άτινα 
ήτο άσφαλέστατον νά διέλθη τις  κατά τόν 
ενα μήνα,θά αατεβύθιζον τόν διαβάτην κατά 
τόν άλλον.Ουδέποτε είδον πενθιμωτέραν καί 
μελαγχολικωτέραν σκηνήν.Μίλια έπί μιλιών 
μαλακού έλους, ποικιλλομένου υπό λωρίδων 
καταπρασίνων σχετιχώς στερεωτέρας γης καί 
ύπό βαθέων αμαυρών λάκκων ΰδατος, έν οίς 
έφύοντο υψηλοί δόνακες καί ίν οίς οί άστε- 
ρίαι Ικραζον καί οί βάτραχοι έκαμνον δια
βολικόν θόρυβον άκαταπαύστως· μίλια έπί 
μιλιών έκ τουτου άνευ διακοπής, εκτός αν ή 
γεννώσα τούς πυρετούς ομίχλη, δύναται νά 
κληθή διακοπή. Ή  μόνη ύπάρχουσα ζωή έν 
τ φ  άχανεϊ τούτω έλει ήσαν τά υδρόβια 
πτηνά και τά ζώα, άτινα τρέφονται δι αυ
τώ ν. Χήνες, γερανοί, νήσσαι, σκολόπακες, 
καί άλλα ύπήρχον έν αφθονία καί ποικιλύγ 
άπεριγράπτφ. Ή σαν δε τόσον ήμερα, ώστε 
ήδύνατο τις νά τά  φονεύσγι διά βακτηρίας. 
Μεταξύ τούτων προσείλκυσεν ιδίως την προσ- 
οχήν μου ώραιοτάτη ποικιλία πολυχρόου 
σκολόπακος, όμοιάζοντος πολύ τούς π α ρ ή -  
μίν άρρενας τών πτηνών τούτων. ’Εντός 
τών λάκκων ύπήρχεν έπίσης είδος κροκοδεί
λου, τρεφόμενου, ώς μοί ιίπεν ό Β ιλλαλής, 
δ ι ’ υδροβίων πτηνών, καί είδος τ ι ειδεχθούς 
μελανός όφεως, οΰ τδ δήγμα είνε πολύ επι
κίνδυνον μέν, ά λλ ’ όχι τόσον πολύ, όσον τό 
τής ίχιδνης. Οί άρρενες βάτραχοι είνε πολύ 
μεγάλοι καί α ί φωναί των ήσαν ανάλογοι 
τών σωμάτων τω ν. "Οσον δ’ άφορα τούς 
κώνωπας, τούς καραβινιέρους, ώς τούς ώνό· 
μασεν ό ’ Ιώβ, ούτοι ήσαν έτι μιίζονες,άγρι- 
ώτεροι δε τών έν τφ  ποταμφ καί μας κα·

ουσιών, ών τήν νοσηράν άναθυμίασιν η να γ - : 
καζόμεθα νά άναπνέωμεν.

Διά τούτων πάντων ήνάγκάσθημιν νά 
πορευθώμέν μέχρις οΰ ό ήλιος εδυσεν, έν 
σκυθρωπή μεγαλοπρεπείς, ακριβώς καθ’ ήν 
στιγμήν έφθάσαμεν εις ύψωμά τ ι έκτεινόμε- 
νον είς άπόστασινδύω περίπου στρεμμάτων. 
Ή το  μικρά όασις ξηρά; γης έν μέσιμ τής 
έλώδους έρημου καί έπί ταύτης διέταξεν ό 
Βιλλαλής νά κατασκηνώσωμιν. Ά λ λ ’ή κα
τασκήνωσες ήτο άπλουστάτη, καίσυνίστατο 
εί; τό νά καθήσωμεν επί τού εδάφους περί 
μικράν .πυράν άποτιλεσθιίσαν έκ ξηρών δο· 
νάκων καί ολίγων ξύλων, άτινα εϊγομεν φέ
ρει μεθ’ ήμών.

Έν τούτοις ήναγκάσθημεν νά άρκεσθώ- 
μεν είς τά υπάρχοντα καί έκαπνισαμεν καί 
έφάγαμεν μεθ ’ όσης όρέξεως ή όσμή τής 
υγρασίας καί ή καίουσα θερμότης μάς έπέ- 
τρεπε- διότι ήτο πολύ μεγάλη έν τή χαμηλή 
ταύτη χώρα. ή θερμότης, καίτοι εναλλάξ 
ήσθανόμεθα ρίγος έν μέσιρ αυτής. Παρ’ ό-' 
λην έν τούτοιςτήν θερμότητα,ήναγκαζόμεθα 
νά καθήμεθα πλησίον τού πυρός, διότι μόνον 
εκεί δέν μας κατιδίωκον οί κώνωπες διωκό
μενοι υπό τού καπνού. Μ ετ’ ολίγον περιε- 
τυλίχθημεν εις τ ά ; σινδόνας μας καί προ- 
σεπαθήσαμεν νά κοιμηθώμεν άλλ’ εγώ του
λάχιστον, ώς έκ τού θορύβου, ον εκαμνον οί 
βάτραχοι καί τών κραυγών τών σκολοπά- 
κων δέν ήδυνήθην ποσώςνάκοιμηθώ" έστρά- 
φην καί είδον τόν Λέοντα όστις Ικιιτο πλη
σίον μου. Ούτος έκοιμάτο,βαθεως αλλά τό 
πρόσωπόν του έδεΐκνυεν εξαψίν τινα , ήτις 
δέν μοΰ ήρεσκε ποσώς. Πλησίον του· έκειτο 
ό Ούστάνη, ήτις άπό καιρού είς καιρόν ή- 
γείρετοκαί τόν παρετήρει άνησύχως.

’Αλλά τ ί νά πράξω ύπέρ αυτού; Είχε καί. 
αυτός λάβει δόσιν κινίνης ώςήμεϊς καί τούτο 
ήτο τό μόνον προφυλαχτικόν κατά τής θερτ 
μης, όπερ είχομεν.Ήρκέσθην λοιπόν νά κα- 
τακλιθώ καί πάλιν καί νά θεωρώ τόν ουρα
νόν, όστις είχε σπαρεΐ δ ι ’ αστέρων, μικρών 
σημάτων λαμπόντων, έκαστον τών όποιων 
ήτο είς κόσμος ! Λαμπρόν θέαμα διά τού 
όποιου ό άνθρωπος δύναται νά μέτρηση την 
σμικρότητά του ! ’Αλλά ταχέως έπαυσα νά 
σκέπτωμαι περί τούτων,διότι τό πνεύμα ά- 
ποκάμνει ταχέως,όταν προσπαθή νά είσέλθη 
είς τό άπειρον, νά ακολουθήσει τά  ίχνη τών 
βημάτων τού Παντοδυνάμου,ένφ οΰτος βα
δίζει άπό σφαίρας εις σφαίραν, καί νά μαν
τεύσει τούς σκοπούς Του έκ τών έργων Του. 
Τά τοιαύτα δέν εινε δεδομένον είς ήμάς νά 
τά  γνωρίζωμεν. Ή  σοφία είνε πολύ ισχυρά 
καί ήμεί; εΐμεθα ασθενείς. Πολλή σοφία θά 
έτύφλου τήν άτιλή όρασίν μας καί πολλή 
ισχύς θά μας έμεθυσκε καί θά παρεβάρυνε έπί 
τοσούτον τό λογικόν μας, ώστε θά τό πα 
ρέλυε καί θά έπνιγόμεθα είς τόν ώκεανόν τής 
ματαιότητός μας. Διότι ποίον είνε τό πρώ
τον αποτέλεσμα τή ; σοφίας, ήν άποκτφ ό 
άνθρωπος, έρμηνεύων τό βιβλίον τής φύσε- 
ως, διά τών συνεχών προςπαθειών τής τυ
φλής έρεύνης το υ ; Δέν είνε αμφιβολία περί 
ύπάρξιως τού δημιουργού του καί τών σχε*

δυνάμεθα νά άτενίσωμεν τήν λαμπρότητά.' 
τη ς,ώ ς δέν δυνάμεθα νά άτενίσωμεν τό φως; 
τού ήλιου. Τούτο θά μάς έφόνευε. Πλήρης, 
σοφία δέν εινε διά τόν άνθρωπον ένόσιρ ό άν
θρωπος είνε έπί γης, διότι ή χωρητικότης; 
τού εγκεφάλου του, ήν νομίζει μεγάλην ,είνε. 
τοσούτψ πολύ μικρά καί τό δοχείον πλη- 
ρούται ταχέως· αν δε τό χιλιοστόν μέρος 
τής άφάτου καί σιγηλής σοφίας, ήτις κυ- 
βερνφ τήν κίνησιν εκείνων τών φωτεινών· 
σφαιρών, καί τής δυνάμεως, ήτις τάς ώθεϊ, 
συνεπιεζετο έντός αύτοΰ, θά τό κατέθραυεν- 
εις τεμάχια. Θά άλλάξη ίσως αλλαχού ή 
κατάστασις αύτη ’: Τίς οΐδεν. ’Ενταύθα ό
μως ή μάζα τών γεννηθεντων έκ τής σαρκός 
είνε νά ύπομένωσι τήν άχλύν, τούς μόχθους; 
καί τά  δεινά καί νά τρέχωσι κατόπιν τώ> 
πομφολύγων τών φυσωμένων υπό τής τύχης, 
άς καλούσιν ευχαριστήσεις, καί αιτινες, άν; 
μιίνωσιν ολίγον είς τάς χώρας των πριν εκ- 
ραγώσιν νομίζονται ευτυχία. Ε ίτα δέ, οταν· 
ή κωμφδία τελειώση,καί ή ώρα τής φθοράς- 
έπέλθνι νά διέλθωσι ταπεινώς εις τό άγνω
στον.

'Άνωθεν μου, ένφ έκείμην, έλαμπον οί 
αιώνιοι αστέρες, καί είς τούς πόδας μου αί· 
νάνοι έλογέννητοι σφαίραε πυρός «κινούντο 
τήδε κάαείσε περικεκαλυμμέναι ύπό άτμού 
καί κυλιόμεναι έπί τού χώματος Ινόμισα. 
δέ, ότι έν τφ  μέσιρ τών δύο τούτων είδον 
τόν άνθρωπον τ ί είνε καί τ ί ίσως θά γίντι 
ημέραν τ ινά ,ά ν  ό διατάξας εκείνα τοιουτο
τρόπως, Ιποίησε καί δ ι ’ αύτόν τοιαύτην οι
κονομίαν. “Ω ! άν ήδυνάμεθα νά αίσθανώ- 
μεθα πάντοτε έν τή  καρδίγ. μας τό ύψος ε
κείνο τών αισθημάτων, όπερ κατά καιρούς 
αίσθανόμεθα! Ώ !  άν ήδυνάμεθα νά έλευ- 
θερώσωμε,ν τάς πτέρυγας τής ψυχής μας, 
νά πετάξωμεν είς τά  ΰψη καί έκεΐθεν διά 
τών άΰλων οφθαλμών τών εύγενών σκέψεων 
νά δυνηθώμεν νά θεωρήσωμεν τό άπειρον !

Τί θά ήτο νά άποβάλωμεν τήν γηίνην 
ταύτην περιβολήν, νά άποπέμψωμεν διά 
παντός τάς γήινους σκέψεις,τάς φαύλους ε
πιθυμίας, καί νά παύσωμεν νά κυλιώμεθα 
τήδε κάκεϊσε ώς « ί  πτωματώδεις. εκεΐναι· 
λυχνίαι τού έλους, ώθούμενοι ύπό δυνάμεων 
υπερτερών τής θελήσεώς μας, η άν οχι υ
περτερών τής θεωρητικής ήμών θελήσεως 
τουλάχιστον τοιούτων, ώστε νά δύνανται 
νά έπιβάλωνται είς ήμάς διά τής ανάγκης 
τής φύσεώς μ α ς ! Ν αί,νά τάς άποβάλωμεν, 
νά άπαλλαχθώμεν τού βορβόρου τού κό
σμου καί όμοιοι μέ εκείνα τά  λάμποντα ση
μεία άνωθένμου, νά άναπαυθώμεν διά παν
τός περιβεβλημένοι τήν λαμπρότητα τού 
έξυψωθίντος εαυτού μας, όστις καί έπ ’ αυ·. 
τής τής γής λάμπει έν ήμ ίν,ώς τό πύρ λάμ
πει έντός εκείνων τών σφαιρών- καί ν απο- 
βάλωμεν τήν σμικρότητά μας περιβαλλόμενοι 
τήν άπειρον μεγαλοπρέπειαν τών ονείρων 
μας, τό αόρατον άλλά πανταχοϋ ύπάρχον 
αγαθόν, έξ ου πάσα αλήθεια καί κάλλος 
απορρέει.

Τοιαύται καί παραπλήσιαι σκέψεις διήλ- 
θον κ α τ ’ έκείνην τήν νύκτα εκ τού πνεύ
ματός μου. Έ ρχονται ενίοτε ΐνα μάς β*·

*
σανίζωσι. Λε'γω νά μάς βασανίζωσι, διότι 
φεύ ! τό σκέπτεσθαι χρησιμεύει μόνον ΐνα 
μετρ? τήν ατέλειαν τής σκέψεως. Είς τ ί 

- χρησιμεύουσιν α ί ασθενεί; κραυγαί μ α ; έν 
τή  έπιβλητική σιγή τού χάους Δύναται τό 
σκοτεινόν λογικόν μας ν ’ άναγνώσ^ τά  α
πόκρυφα τού ..δι’ αστέρων έσπαρμένου ουρα
νού ; Μήπως έξ αυτού έρχεται άπάντησίς 
τ ι ς ;  Ποτέ, ούδεμία, έκτό; ήχών καί φαν
ταστικών οραμάτων.

Καί όμως πιστεύομεν, ότι υπάρχει άπάν- 
τησις καί ότι θά Ιλθγ, ποτέ νέα ήώς, ΐνα 
διά  τού έρυθήματός της καλύψνι τά  παρα
πτώ ματα  τής νυκτός μας.

Τό πιστεύομεν, διότι ή άντανάκλασι; 
τού κάλλους του καί επί τού παρόντος λάμ· 

-πει εν τα ΐς καρδίαις μας υπό τόν ορίζοντα 
τού τάφου καί τήν καλούμεν έλπίδα. 
“Ανευ τής έλπίδος θά ύφιστάμιθα ηθικόν 
θάνατον, τή  δέ βοηθείιρ τής έλπίδος δυνά
μεθα νά άνελθωμεν είς τόν ουρανόν, ή άν 
καί αδτη άποδειχθή ότι είνε ευεργετική φρε
ναπάτη,χρησιμεύουσα άπλώς ΐνα μάς σώζη 
άπό τήν άπιλπ ισ ίαν, θά δυνηθώμεν τή βοη- 
Dtlcf της νά κατέλθωμεν έν γαλήνη είς τήν 
άβυσον τού αιωνίου ύπνου.

Μετά ταύτα  ήρχισα νά σκιπτωμαι τήν 
έπιχείρησίν μας καί τό παράτολμον αΰτής 
και τήν καταπληκτικήν συμφωνίαν τών γε
γονότων μας πρόςτάπρό έκατονταετηρίδων 
γραφέντα έπί τής κεράμου.

Τίς ήτο ή γυνή ή βασιλεύουσα έπί λαού 
έπίσης άλλοκότου ώς αΰτή ή ίδια ; ή βα
σιλεύουσα έν μέσψ τών έρειπίων άπωλεσθέν- 
πος πολιτισμού ; Τ ί έσήμαινεν ή ιστορία τού 
πυ^ός τού άνακαινίζοντος τήν ζωήν καί 
αασίστωντος αυτήν άτελεύτητον ;

Ή τ ο  δυνατόν νά ύπάρχη ΰγρόν ή  ουσία 
τ ι ;  δυναμένη νά ένδυναμώση έπί τοσούτον 
τό έκ σαρκός τούτο σκεύος, ώστε νά δύνα- 
τα ι νά άνθίσταται άπό «ίώνος εις αιώνα είς 
τό έργον τής φθοράς ; Ή το  δυνατόν καίτοι 
άπίθανον-

Ή  έ π ’ αόριστη παράτασις τής ζωής, ώς 
ειπεν ό πτωχός Βίνσεϋ, δέν είνε τόσον κα
ταπληκτική , όσον ή γέννησις αΰτής καί ή 
πρόσκαιρος υπαρξίς της. Καί άν ήτο αλη
θές, οποίον θά ήτο τό αποτέλεσμα; ’Εκεί
νος όστις «ΰρισκε τό μέσον τής παρατάσεως 
ταύτης, θά ήδύνατο νά άρξη τού κόσμου, 
θ ά  ήδύνατο νά συνάθροιση άπαντα τά 
πλούτη τής γής καί άπαν τό κράτος καί 
άπασαν τήν σοφίαν, ήτις «ίνε δύναμις. Θά 
ήδύνατο νά άφιερώση πολλά ; διάρκειας ζωής 
είς τήν μελέτην μιάς επιστήμης. Καί λοι
πόν άν ήτο αληθές καί 'Extern ήτο πράγ- 
ματς αθάνατος, όπερ ούτε πρός στιγμήν 
έπίστευαν, διά τ ί  έχουσα ταύτα  πάντα είς 
τους πόδας της έπροτίμα νά μένη έντός 
σπηλαίου καί "ίιά.κυβερνφ άγριους;

Ή  σκέψις αύτη ήρκει ΐνα λύση τό ζήτημα. 
'Ολόκληρος ή Ιστορία ήτο τερατολόγημα 
άξιον τής εποχής καθ’ ήν είχε-γραφή. “Ό 
πως δήποτε είχον πεποίθησιν ότι εγώ δέν 
θά έπεχείρουν νά  αποκτήσω αιώνιον ζωήν. 
Είχον ύποστή πολλάς πικρίας καί μόχθους 
καί απογοητεύσεις κατά τήν μικράν διάρ
κειαν τού βραχέως βίου μου, άς δέν έπεθύ- 
μουν νά διαιωνίσω. Καί όμως, σχετικώς, ό

βίος μου δέν υπήρξε τόσον ανιαρός άλλ ’ έξ 
εναντίας ευδαίμων.

Ά λ λ ’ αίφνης σκεφθιίς, ότι έπί τού πα 
ρόντος ύπηρχι πολύ περισσότερα πιθανότης 
νά διακοπή ή ζωή μα ; πολύ προτήτερα τού 
δέοντος παρά νά παραταθή αιωνίως,κατώρ- 
θωσα νά αποκοιμηθώ, καί τούτο δέν αμ φ ι
βάλλω ότι θά ευχαρίστηση πολΰ τόν ανα
γνώστην τής παρούσης ιστορίας άν τις ποτέ 
τήν άναγνώση.

(“Εηεται οννίχεια)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τ Η Σ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α  
Ή ρξατο  τώ ν  συνεδριάσεων της έν τώ  ύπουρ· 

γ ε ίψ  τώ ν  Σ τρατιω τικώ ν ή ΰπδ τή ν  προεορείαν 
τοδ Ά ντ ιβ α σ ιλ έω ς Διαδόχου διορισβείσα μεγάλη 
έξ άνιοτέρων αξ ιω μ ατ ικώ ν επ ιτροπή , είς ήν ε'ι· 
χ εν άνατεθή ό καταρτισμός του νέου οργανισμού 
του στρατού έν ειρήνη x a i εν πολέμιρ καί ή άνα- 
θεώρησις καί μεταρρύβμισις του έν ΐσ χ ίιϊ στρα
τολογικού νόμου. —  Ή  πρυτανεία τού Ε θνικού 
Π ανεπιστημίου προετοιμάζει τά ς πρός τιμ ή ν τώ ν 
αναμενομένων Σέρβων φοιτη τώ ν δοθησομένας έορ- 
τάς. —  Ό  πάρων *Αρης, έφ1 ου έπ ιδαίνουσιν οί 
μαθηταί τής σχολής τώ ν  δοκίμων, έξ ίπλευσεν είς 
δοκιμαστικόν άνά τά  παράλια τού Α ιγα ίου καί 
τού Λυβικού πελάγους πλούν. —  Οί φο ιτη τα ί τού 
πανεπ ιστημ ίου τή ς Ρωμουνίας, διοργανίζοντες έ- 
φετος τό ετήσιον συνεδριόν τω ν εν Γιουργέβω 
προσεκαλεσαν διά τής πρυτανείας τούς φο ιτη τά ; 
τού ’Εθνικού ήμών πανεπ ιστημ ίου, 8πως μετά- 
σ γω σ ι τού  συνεδρίου.

Ε ί Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α
‘Ο οικουμενικός πατριάρχης Διονύσιος, ό άπο· 

χωρήσας έπ ί μικρόν ε ί ί  Μακροχώριον, άνελαβε 
τά  καθήκοντά του. —  Τά 'Ε λληνικά  χρεώγραφα 
επακολουθήσαντα τήν τύχ η ν άλλω ν, δευτερευόν- 

• των κρατών, ΰπέστησαν δεινήν εκπτω σιν έν τοΤς 
χρηματιστηρίοις τής Ε υρώπης. Ε υτυχώ ς ήδη αί 
τ ιμ α ί ήρξαντο βελτιούμεναι. —  Έ ν  Χερβούργω 
έδόθη έν τ φ  δημαρχείιρ μεγάλη εορτή πρός τιμήν 
τού πληρώματος τού προσεχώς έκπλέοντος έχεί- 
θεν θωρηκτού Ψαρά. —  Μ ετά τάς έν Κρόνστατ 
διαδηλώσεις τώ ν  Ρώσων ύπερ τού Γαλλικού στό
λου θεωρείται βεβαία ή συνομολόγησις Γάλλο- 
ρωσικής συμμαχίας.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
’Α γγέλλετα ι ή Ικδοσις τού τετάρτου τόμου τής 

«Ζωγραφείου Ε λλη ν ική ς Βιβλιοθήκης» περιέχον
τας τούς.«Π έρσας» καί τούς « Έ π τ ά ε π ι  Θήδας» 
τού Α ισχύλου μετά  γενικής εισαγωγής κα ί έξη- 
γη τ ικώ ν κα ί κρ ιτικών σημειώσεων, ύπό τού σο
φού εν Μ ονάχψ γυμνασιάρχου κ . Νικολάου Ούε- 
κλά ϊν . —  Ή  Έ λλη ν ίς  δεσποινίς Σεβαστή Καλλι- 
σπέρη ήξιώ θη  διπλώματος φιλολογίας έ ντή Σ ο ρ - 
βόνη τώ ν  Παρισίων,

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

Έ ργάτα ι τής μονής Κορώνης, έν ©εσσάλίμ, 
σχάπτοντες πέριξ α ύτή ς, ευρον σφραγίδα φέρου- 
σαν τόν τύπον τή ς γεννήσεως τής Θεοτόκου, τό 
Ιτος 1128 καί τάς λ έ ξ ε ις : «Γ έννησ ις τή ς Θεο
τόκου, έπαρχία Φαναριού». Έ κ  τή ς σφραγίδος 
δέ ταύτης φ α ίνετα ι, 8τι ή μονή έκτίαθηπρ_ό τού 
έτους 1128 , ήτο ι πρό χ ιλ ίω ν  έ τώ ν , ε ικά ζετα ι δέ

ότι έθεμελιώθη έπ ί τής βασιλείας τού Θεοφίλου 
τού είκονομάχου. Ή  αγιογραφία τή ς μονής λ έ 
γ ε τα ι, ΐ τ ι  είνε εκ τώ ν  εικόνων τού εύαγγελιστού 
Λ ουκά, εΰρηνται δ’ έν αΰτή  τά  όστδ καί ή κ ε 
φαλή τού άρχιεπιοκόπου Φαναριού Σεραφείμ, 
μαρτυρήσαντος τώ  1601.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Ι

“Ηρξαντο έν Παρισίοις α ί έργασίαι τού δευ
τέρου διεθνούς πρός σπουδήν καί θεραπείαν τής 
φ.θίσεως συνεδρίου. —  Τήν 9)21 Σεπτεμβρίου συν
έρχεται έν Χ άλλη ή 64η συνέλευσις τής Εταιρίας 
τ&τ Γτρματ&ν <pvfno6i‘j>ür χα ι ιατρΆτ. Μεταξύ 
άλλω ν ό έκ Β ιέννης περιώνυμος καθηγητής Ν οτ- 
νάγχελ θά όμιλήση «περί τώ νδρίω ν τής ιατρ ικής» 
ό καθηγητής Έ β σ τεμ  έκ Γοτίγγης «περ ί τή ς τ έ 
χνης τής μακροβιότητος», ό δέ έκ Χάλλης Κράους 
ίπ ερ ί τού εν Ευρώπη άποιχισμού ξένων φ υ τώ ν» .

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α
Παρεπιδημών ένταϋθα 4 διευθυντής τοδ έν Β ο- 

σεώνι καλλιτεχνικοδ Μουσείου ,ήγόρα ιεν ix  συμ
φώνου μετά τοδ διευθυντοδ τής Ινταΰθα ’ Αμερικα
νικής Σχολής τό Jùiâexâffeor τοδ γλύπτου κ. 
Γεωργίου Βρούτου περί ού ίκτενής έδημοσιεύθη 
άλλοτε έν τή ο'Εβδομάδι» καλλιτεχνική μελέτη 
δπό τοδ ήμετέρου διευθυντοδ κ. Δαμβέργη. Έ π ί
σης ήγόο*σαν ουτοι κα ί δύο άλλα ΐρ γα  τοδ αύτοδ 
κα/λλιτέχνου, τόν Πάριδα καί τόν Ά χ ιλ λ έα .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κ. Π. Μ. Ρ ό δ ο ν .—  Στέγ. A. Κ a ρ 8 ί τ  « α ν .—  
Μ. I. T. xai ’Αρ. Α. Μ ο ). ά  ο υ ς .— Εδρ. ’Α ντ., Κ 
Γτ.. Μιχ. A Δ. Κ] π ο λ ι ν .—  Α. Α-, Π. I. Α. καί 
θρ . Σπ. Κ α λ α φ ά τ ι ο ν .  — Ε. Μ. Π«  ρ ι  « I ο ιι ( . 
’Ε ΐήιρθησϊν. Εδχαοιβτοδμιν. —’Αρ λ  e κ ί ν ω, Μ ΰ ρ- 
τ  ι  S ι,  Κ. Π. Α. Έ ν t  α δ θ α. ’Α κα τίλλη λα .—  Α.Μ . 
Τ., ’Α κ ρ ο α τ ή ,  Φ^ι λ ο γ  έ λ  «  τ  t, Μ i  S. θ ' ά- 
παντήσωμεν έν τ ψ  προσεχεϊ οόλλιρ.— ’I τ  α λ  y . 
Μετά πολλής εδχαριστήσεως —  Δ ι 8 α σ κ ά λ  ω. Δ ι
ότι,άν έξακολουθήτη τό σημ,ρινδν σύστημα,μετά πεν. 
τήκοντα ϊτη  οί μαθηταί d i Ιπ ιδ ίλλω τι ποινάς είς τού ς 
διδασκάλους καί θά τιμωρδσι καί τούς γονείς παρακού · 
όντας.— Φ. Τ, 'Γιτάρχει μ ία  γνώμη, 2τι δ άριστος έν  
τή μουσική κριτικός δέον νά στερήται ίντελώς τ ή ς .· . ,  
άκοής. . .

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Έ ξ ε δ ό θ η σ α ν  

Μ ουσικός κ α ί δραμ ατικό ς σύλλογο ς: K artri- 
σμος τού «V Άάήταιζ ’Ωάτιον.

AV|*-«, Ε β ρ α ίο ς , Τ αλμούθ, ύπό Πέτρου Κ *· 
σ ιμάτη.

Σ υ λ λ ο γ ή  Α ρ ιθ μ η τ ικ ώ ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  έπ ί τή  
βάσει τής τε βραβευθείσης Στοιχ. ’Αριθμητικής 
τού κ. I. Ν . Χ αταιδάκη καί τή ς τού κ . Β. Λ ά - 
κωνος πρός χρήσιν τώ ν Έ λλ . Σ χολείων καί Παρ
θεναγω γείω ν, ύ π ό  Γ .Δ . Δημητριάδου καθηγητού. 
Έ κδοτης ’ Ιωάννης Νοτάρης.

ϊενοιρώντος Κόρου Ά νά β α σ ις  πρός χρήσιν 
τώ ν  γυμνασ ίω ν καί Έ λλ . σχολείων, ύπό Γ . Δ. 
Ζηκίδου. Β ιβλίον Α ' κα ί Β ', μετά  σημειώσεων 
καί χάρτου γεωγραφικού. 'Εκδότης Ίω .Ν οταρης.

Ε λ λ η ν ικ ή  χρηστομ άθεια , ύπό Γ . Δ. Ζηκιδου» 
Τόμος Α ' κα ί Γ '.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ε Τ Ο Σ  Δ Ω Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν

Α ΙΙΟ  ί  lA lV O V A P IO V  E Í2 S  3 0  IO V N IO V  1 8 9 1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Δρ.
Ο
»
Ο
y
»

Ά ξια  ήτοι .*
‘Υπόλοιπον πρώιης αγορβί .
Οίχο3ο{*«ι κβκ ϊργ« δ(ά^ορ* ,
Γ p<wh................................
Ά τμ ο μ η χ α να ί.........................
"Α μ αξα ι............................... ' .  _
Ε ρ γ α λ ε ία ...............................
Β '· Γραμμή (fν χατασκευή)...........................................
Ίπποσιόηρόδρομος Ι1 ε·ρ α ιώ ς .....................................
Ύλιχα δι' έπισκευά; ( 'Ατμ. αμαξών καί Γραμμή?) . 
‘Υ ίιχά διάφορα (γαιάνθρακες, Ιλαιον, στυπίον χλ.) . 
Παλαιόν δλιχόν (άξία σιδηρών ράβδων κλπ.) . . .
"Εξοδα έγχαταστάσ ιω ς...........................................·
Χρεώγραφα (τροπή άποθεματικοδ)...............................
Έχχρεμείς λογαριασμοί..................................................
Διάφοροι λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί..................................................
Υπηρεσία λεωφορείων (δπόλοιπον αξία?) . 
Κατάργησις δίχης (τα μένοντα πρό; άπόσδεσιν) 
Τ α μ ε ΐο ν ...........................................................................

2,881,531-57 
1,010,875.19 

362,413.89 
440,000—  
358.02'-.20 
127,609.80

Δρ.- 5,180,459.65

n 10,790.—
1) 101.723 05
a 224,377.80
Β 77,633.60
Ο 1 1 ,2 7 4 .-
a 4,668 56
Β 168.847.18
» 60,103,50
0 S,6.’1.35
» 12.953.95
» 8,800.—
» 29.611 62

Δρ. 5,903,.00 .26

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μετοχιχόν χεφάλαιον . . . . . . . . . .
Άποθεματ. χεφάλ. (προηγ. χρατ. ?ρ. 168,468.47) .

ο » |ληξασης ίξαμ. » 3,000— ) .
Κρατήσεις προς άντιχατάστασιν χινητοδ δλιχοδ: . 
Υπόλοιπον προηγ. χρατήσεων δρ. 82.419.— . 
Ληξάσης έξαμηνίας . . . . » 30,000·-— .
Βιομηχανικής Τραπέζης (λογαριασμός τρεχούμενο;)
Εξωτερικοί λογαριασμοί......................... .....
Διάφοροι λο γ α ρ ια σ μ ο ί............................................
Μερίσματα παριλθ, Ιξαμην. μήκω ζητηθόντα.
Κέρδος πξός δ ια ν ο μ ή ν ............................................

» εις ν ε ο ν ........................................................

Δρ. 5,000,000;— 

ο 171,468.4?

112.419.— 
244.581 66 
40,929 85 
30,950-50 
1 3 ,9 1 8 .-  

275,000.55 
13,932.14

Δρ. 5,903,-¿03.26

Α Ν Α Π Τ Τ Ξ Ι Σ  Τ Η Σ  Μ Ε Ρ ΙΔ Ο Σ  ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗ Μ ΙΑ!

ΧΡΕΩ ΣίΣ

Δρ.
»

"Εξοδα εχμεταλλεύσεως ήτοι:
Δ ια/ειρίσεως.....................................
Δαπάν. κρός ίργοοτ. χαί γραμ. . ·
"Εξοδα Φαλήρου................................................. »
"Εξοδα διχαστικά........................................................
Κατανάλωσις γαιανθράχων χλπ................................
‘Τλιχά πρός συντήρησιν άτμαμ. άμαξ. γραμμής .
Κράτησις άποίεματιχοδ............................................
Κράτησις προς αντιχατάσταοιν χινητοδ ύλιχοδ 
’Απόσβεσις ίπποσιδηροδρόμου ΙΙειραιώς . . .

όμ. δίχης Ιΐαναγιωτοπούλου χλπ. .
όμ. λεω φορείω ν..............................   . ·
όμ. ,άπίναντι έχχρεμών λογαριασμών . .

Έπισχεοαί οΐχοδ. χλπ, (αναλογία έξαμηνίας) ,
Τόχοι τρ εχουμ ένω ν..................................................
Κόοδος προς δ ια ν ο μ ή ν ...............................

¿ μ .  ε ις ν ί ο ν ......................... ...... .

70,452 60 
58.849,55 
18.351.—

Δρ. 124,652.65

Β 4.463-85
» 56,127-10
» 31.817-90
Β 3.000.—
» 30,000.—
» 4,b77 60
» 7,524.—
» 1,500.—
» 12.500.—
Β 11,731.80
Β 13,210.45
Β 275.0*Ό.—
Β 13,932.14

Δρ. 590,140.79

Π Ι Σ Τ Π Σ Ι 1
Έ π ιβ ά τ α ι .........................................................................   , Δρ. , 441,407.05
Κλάδος Φαλήρου.(είσπράξεις).........................................· / ja ) «·· - 2T ?-?O 70
Συμπληρώσεις εισιτηρίων..........................................., . I 1,842.65
Άποσχευαί ............................................................. , . »"' 2,836.20
Ένοίχιον Φ α λή ρο υ .....................................  β 12,900,—
Έχμετάλλεοσις Τπποσιδηροδρόμου..........................  ο 5.975,50·
Εισπράξεις ένοιχίων (2 χαφενείων). . . . . .  * 4.260,—
Μεταφορά 'Εμπορευμάτων υ 3,254,65
ΙΙαλαιόν δλιχόν. · ......................................................... a 218.40
Διάφορα .    » 918.05
Κράτησις παλαιοδ υπολοίπου u 5,732,59

(α) Φόρος Δημοσίου προαφαιρεθείς Δρ. 38,387.45

Δρ. 5vi0.liQ.7ifr

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
u  η ρ «χμ .& ν * y s , o o o

Έ πί μέτοχων 25 ,000  Δρ. 1 0 ................................................................................................. Δρ.
Φόρος Δημοσίου προς 5 ο)ο  ...............................    »
Χαρτόσημον έφ ’Ικάστου μερίσματος 2 oj.o ...........................................    »
Ποσοστόν Διοικητικού Συμβσυλίου 2  ο|ο κατά τό άρθρ. 38 Καταστατικού »
Ποσοστόν Υ παλλήλων πρός 1 ο|ο κατά τό άρθρ. 38  Καταστατικού »

*Ρ·

2 5 0 .0 0 0 . -  
1 2 ,5 0 0 . -  
5 .C 0 0 .— 
5 , 0 0 0 . -  
2 , 5 0 0 · -

2 7 5 ,0 0 0 -

Τό μέρισμα πληρώνεται άπό τής 15 Ιουλίου παρά τφ  κεντρικφ γραχείψ τής Έ ταιρ ίαςεν τ φ  σταθμφ ’Αθηνών. 

Έ ν Ά θήναις, τή  1 Ιουλίου 1891

Ό  πρόεόρϋζ τον Jtoix t)uxoB  Σνμβον.Ιίον  

Π. Β Λ Α Α Ω ΡΙΤ Η Χ

Ό  Ιο γ ισ ζη ς  

Α . Κ Α Τ Ρ Η Σ


