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ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΜΠΟΪΕΡΣ
Γιοχάνεσπούργκ. “Ενα μεγάλο άμάξι ποΰ τδσερναν 

έ'ξγ) βώδια μέ τριπίθαμα κέρατα έπρόβαλε εις τό]Μ άρ- 
κετ-Σκουέϊρ. ΤΗταν αύγή οκτώ ή ώρα, ή ώρα δηλαδή 
ποΰ οί χωρικοί Μπούερς φθάνουν εις την πόλι φέρνοντας 
τά  προϊόντα τους.

'Έ νας άνθρωπος ψηλός, μέ 
κανονικά χαρακτηριστικά, με 
πυκνά ξανθά γένεια, άνακα- 
τωμένα μέ τρίχες σ ταχτια ίς , 
μέ βαθύχρωμο ένδυμα καί 
καπε'λλο- καστόρινο,Ιπήγαινε 
εμπρός από τά  βώδια. Τά 
σταμάτησε εις την είσοδο τής 
άγοράς καί άφοϋ έπλησίασε 
τό άμάξι έσήκωσε ένα πανί 
ποΰ επεφτε ά π ’ εμπρός κ ’ έ
κραζε :

—  Σ :φ ία  !
Μία νέα μισαποκοσιμισμέ- 

νη καθότουν σ’ενα πάγκο μέ 
άκουμπητήρι. Έγύρισε κ ι ’ 
άποκριθηκε ·

— Πατέρα !
—  Έ φθάσαμε. Θά πάω 

ώς την Χάρρισον Στρήτ, γ ιά  
νά μιλήσω αυτών ποϋθά ξε
φορτώσουν. Φυλάς ώς τόσο 
τ ' αμάξι ;

—  Ν αι, πατέρα" πή γα ι
νε, πήγαινε" κ ’ έννοια σου.

‘ Ητον χαριτωμένη ή νέα 
αυτή Μπουεριάνα. Φορούσε 
ενα φόρεμα άπό τσ ίτι ίσιο 
ά π ’ επάνω ώς κάτω ποΰ
την έσκέπαζε όλη και ή τα ν μ ο ν ά χ α  χαριτωμένα, 
σφ ιγμένο  στη μέση της. Ή  χάρι της φαινότουν πρό πάν
των στό εκφραστικό λεπτό κεφαλάκι της. στά γλυκά γα 
λάζια  της μάτια  καί στό λευκό καί άγνό της μέτωπο 
ποϋ τής στόλιζαν πλουσιοπάροχα ξανθοί, τρελλοί βό
στρυχοι, μέ ζώρι συμμαζευόμενοι ά π ’ όπίσω μέ μία με
ταξω τή  τα ιν ία .

’Έδειχνε πώς ήτουν δεκαεπτά χρόνων. Τό σώμα της 
ήτουν γερό καί ρωμαλαΐο,τά μάγουλάτης ροδοκοκκίνιζαν.

Ό τα ν  ξεμάκρυνε ό πατέρας της έπήδησε κάτω καί 
πήγε νά χαϊδέψη τό μεγάλο τό βώδι πούταν εμπρός άπό 
τ ’ άλλα. Τό βώδι άμα αίσθάνθηκε τό λεπτό ελαφρό της 
χέρι, σήκωσε τά  βαθειά του μάτια  κ ’ έφρίμαξε δυνατά.

—  Τό καλό μου ζώο, τό καλό μου ζώο, τοϋ έλεγε.
Με μιας έριξε μιά φωνή :

Αιά "ορόν μετη»ιό»ε(ί|ΐένων.

—  Ώ  ! δυστυχία μου
Κ’ έκύτταξε τό χέρι της λυπημένη. 
— "Έχασα τό δαχτυλίδ ι μου.

’Άρχισε νά κυττάζη γύρω της κάτω .
Ά φοϋ κύτταξε κάμποση ώρα στά χαμένα σήκωσε τό 

κεφάλι. Τής έφάνη πώ ς μία μεγάλη σκιά έξαπλωνότουν 
στό πλά ϊ της.

—  Ά  ! έκαμε βλέποντας ένα ιππέα .
Εκείνος την καλημέρισε.
Ή τον έ’νας ώραϊος ντζέντελμαν, νέος εΐκοσιδυό χρό

νων, ξανθός καί_αΰτός, μέ λεπτά μουστακάκι, άρειμάνιο 
βάδισμα, μάτια|ζωηρά καί ψηλός.

Έ πέζεψε καί τήν ρώτησε:
— Έ χάσατε τίποτε ;
—  Ν αι, κύριε.
—  Τ ί χάσατε ;
-— Τό δαχτυλίδι μου.
— ’Εδώ κάτω ;
—  Μ άλιστα.
— Τ ί λογής ήταν ;
— Έ ν α  χρυσό δαχτυλίδι 

μ ’ h ff. ζαφύρι.
—  Περιμένετε.
Καί χωρίς νά τον γνοιά-

σγ, γ ιά  τά  ροϋχα του έσκυψε 
κάτω  ό ώραϊος ιππέας, έγο— 
νάτισε κ ’ έψαχνε τά  χαλίκια 
σιμά στά πόδια τών βωδιών.

— Μή, μή, είπε ή Σοφία, 
θά λερωθήτε.

—  Α φήστε λο ιπόν...Ν ά ! 
τό η ύρ α ...’*Ω ! σέ ποιαν κα- 
τάστασιν ! Τό πάτησαν τά 
βώδια καί τό ζούλισαν.

Ή  Σοφία δεν ήμπόρεσε 
νά κρατήσγι τά  δάκρυα.

Έ φθασε κ ι’ό πατέρας της, 
άγριοκύτταξε τόν ξένο, μά 
ήσύχασε άμα ή θυγατέρα του 
τοϋ ξήγησε τ ί συνέβη.

— Εΰ
είπε. Πώς σάς λένε ;

—  Τζών Ν άϊτ.
— Κ’ εμέ Πήτερ Σ τ ά ίγ ιν . Κατοικώ εις τό κτήμα 

τής Χ αϋντελμπέργ, έξη μ ίλλια μακρυά άπό τήνΝ τουρ- 
νφονταίν κοντά στό δρομο" έλάτε|άπό τό σπήτι νά πά 
ρουμε τόν καφε Σέρ" ανήκουμε εις δύο έχθρικαϊς φυλαϊς, 
άλλά ξεύρω νά ευγνωμονώ εις δσους προσφέρουν έκδού- 
λευσιν εις το κορίτσι μου.

— Θά έλθω είπε ό νέος.
Δύο ώραις ύστερα, ό κτηματίας ό Μπούερς έκινοΰσε 

γ ιά  τό κτήμά του.

Τό αγροτικό σπήτι τοϋ Πήτερ Σ τάϊγιν ά π ’ έξω ο 
μοίαζε μέ δλα τ ’ άλλα τοϋ Τράνσβααλ. Μέσα δ'μως ήτο 
έκτακτα στολισμένο, είχε ώραιότατα έπ ιπλα  καί πιάνο. 
Καί εις τοΰτο δέν εύρηκε δυσκολία ό κτημ ατίας, γ ια τ ί 
ξέχωρα άπό τ ’ αμπέλια  καί τούς κήπους, ποΰ ΐθαύ-

υχαριστώ Σέρ, τού



μαζε κανείς στο πισινό του σπιτιού μέρος, είχε καί χιλίων 
στρεμμάτων φυτείαις.

Ο Τζών Ν άϊτ που είχε Ιπισκεφθή τόσα άλλα εγχώ
ρια αγροκήπια δεν επαυε άπό του νά θαυμάζη τό κτήμα 
του Πήτερ Σ τά ϊγ ιν .

—  Μά εινε ξεύρετε Ε λ β ετ ία , του 'έλεγε. Ερχόμενος 
εδώ απάντησα στό δρόμο μου κάποιες άνθοστόλιστες π ε
διάδες καί. κάποια μεγαλοπρεπή δάση άπό Βαοβάβ όπου 
μου άφησαν έντύπωσι. Αλήθεια τό Τράνσβααλ εινε ποίησι 
μοναχή.

Ά  ! Σέρ Ν άϊτ, όλη την ποίησι του Τράνσβααλ την 
βρίσκετε εις τα ΐς πεδιάδαις του καί τά  δάση του ; Καί 
δεν αναπαύετα ι τό έζυπνο μάτι σου, δέν ευρίσκει τό ϊδιο 
ενδιαφέρον καί γ ιά  τή χαριτωμένη σιλουε'τα τής γυνα ι- 
κός που πηγαινοέρχεται στη σάλα διά νά σας ύποδεχθή 
όσο τό δυνατόν καλήτερα ;

— Τ ί είδους καλλιέργεια προτιμάτε ; έρώτησεν ό 
’Ά γγλος ντέντελμαν.

— Ό λα ις, όλαις σ ’αύτή την πλούσια χώρα είνε προσ- 
οδοφόραις. Έ γώ  έπεδόθηκα στά καπνά, κάμνω τά καλ- 
λήτερα καί είνε περιζήτητα σ’ όλη τή Νότιο 'Αφρική.

—  Σας θαυμάζω είπεν ό Τζών.
—  Καί κατοικείτε στην πόλι άπό πολύν καιρόν ;
— Έ γώ  ! όχι. Ε ίμαι ό άδελφός του Τραπεζίτη 

Γουέλλιαμ Ν άϊτ, καί άνήκω εις τή φρουρά του Ντούρμ- 
παν εις Ν ατάλ ' είμαι ύπολοχαγός εις τήν υπηρεσία 
τής Α. Μ.

—  Τόσο τό καλήτερον, είπεν ό κτηματίας, θέλετε 
νά φάτε μ ’ έμας ; Τώρα πρέπει νά πάω νά δώσω κά- 
ποιαις δ ιαταγαίς κάτω σταίς φυτείαις καί ώς τόιο σάς 
άοίνω νά κάμετε συντροφιά τής κόρης μου. Μετά τόν 
φαγητόν θά παμε καβάλα νά σάς δείξω τό κτήμα.

«Σάν έφυγε ό κτηματίας, ό Τζών έπλησίασε τή Σο
φία καί τής είπε :

—  Πικραίνεσαι ακόμη πώς έχασες τό δαχτυλίδι σου;
— Ώ  ! να ι.
Ό  ύπολοχαγός έβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα κου- 

τάκ ι, καί τό άνοιξε.
— Κ ύτταξε τ ί μας 'έστειλαν εχθές άπό τήν Κ ίμ- 

περλυ.
Ή τα ν  ένα θαυμάσιο διαμάντι άπό τ ’ άδαμαντωρυ- 

χεϊα τής Μπέερς. ΙΙόσα καράτια ζύγιζε * ΙΙόσο στοί
χιζε ; Ποιός τό ξέρει, ή άξία του ήταν άνυπολόγιστη. 
Ή τα ν χοντρό σάν φουντούκι, έκανε τά ώραιότερα νερά, 
είχε τό πλέον περιζήτητο χρώμα, πορτοκαλί, καί μία 
τόσο κανονική φυσική κρυστάλλωσι όποϋ τό κόψιμο 
όλίγαις μόνον σκλήθραις θά τοϋ είχε πάρει.

Ή  κόρη άφησε φωνήν θαυμασμοΰ.
—  Δόστε μου τό χέρι σας, είπεν ό νέος.
Ά πλω σε τό δάχτυλο, μαγεμένη άπό τή λάμψι τοϋ

πετραδιού.
— Έ κεΐ ! βλέπεις πόσο καλά σοϋ στέκει ; είπε ό 

’Ά γγλος, περνώντας της τό διαμάντι στό δάχτυλο. Α 
κριβή μου Σοφίτσα, γ ι ’ άγάπη μου μήν τό βγάλεις ποτέ 
άπό τό χέρι.

Ή  Σοφία έκατακοκκίνησε.
—  ΤΩ ! όχι, όχι, έφώναςε. Δέν κάνει γ ιά  μέ είναι 

πάρα πολύ ώραίο. Καί έπειτα , ό πατέρας τί θά πή ; . . .  
"Οχι . . .

Ό τ ι έγύριζε καί ό κτηματίας.
—  Σταθήτε, νά τον, είπεν ό Τζών. Α λήθεια , κύ

ριε Σ τά ϊγ ιν , δέν θά τό θεωρήσετε μεγάλο πράγμα, νά 
δεχθή ή κόρη σας αυτή τή μικροδουλειά ;

Ό  ΓΙήτερ Σ τάϊγιν 'έμεινε μ ’ ανοιχτά τά  μάτια .

—  Τ ί είναι ; Τ ί τρέχει ; *Ω ! έκαμε βλέποντας τό 
δαχτυλίδ ι.

—  Μά όχι, Σέρ, όχι.
— Προσέξετε, θά μέ καταλυπήσετε.
Ό  Πήτερ έκύτταςε τήν κόρη του, καί διακρίνοντας 

στά μάτια* της ό'λη τήν επιθυμία που δοκίμαζε, έγέλασε 
δυνατά καί ε,ίπε :

— Έ  ! λοιπόν άφοΰ στό χαρίζουν κράτατο. 
Κάθησαν στό τραπέζι, καί τό γεΰμα ήτο εύθυμό-

τατο.
Στό τέλος ή Σοφία κύτταζε τό δαχτυλίδι, 'έπειτα 

σήκωσε τά μάτια  της στό Τ ζών. Εκοκκίνισε καί πάλι 
άλλά τώρα όχι μονάχη. Ό  Τζών εκοκκίνισε κ ι ’ αυτός.

Ε ίναι βράδυ. Γύρω σταϊς φωτια ΐς του στρατοπέδου, 
οί Μπούερς, άληθινοί άνταρτοστρατιώται,ή  είναι ξα π λω 
μένοι κατά γης. ή κάθουνται κρατώντας στά γόνατά 
τους τά  όπλα τους. τά  ά γ α π η μ ε τ α  τονc δπ .Ια , μ έ  τόο’η 
καθ αρ ισ μ ένα  έπ ιμ έ .ίε ια . Ή  φλόγα τούς φωτίζει που καί 
ποΰ τ ’ άντρίκια τους, τά  ενεργητικά τους τά πρόσωπα, 
θαρρείς πώς είναι στρατιώτες τοϋ Κρόμπουελ. Φοροΰν, 
άπλούστατα μιά καζάκα, μιά ζώνη στιβάλια , καί κα- 
πέλλο πλχτύγυρο. Τά όπλα τους πήραν μονάχα,ακολού
θησαν τούς άρχηγούς τους, καί ό στρατός τους μέ μιας 
έσχηματίσθη άμα ίίρχισεν 6 πόλεμος.

Ό  πόλεμος έκεί, είναι ένα πλουσιοπάροχο κυνήγι.
Κυνήγι άνθρώπινο. Κυνήγι τών Ά γγλ ω ν . Στή μέση 

άπό τό στρατόπεδο, σηκώνεται ένας άνθρωπο; καί άρ- 
χίζει νά ψάλλη ένα ψαλμό.

—  Ά ν  ό Κύριος δέν χτίσγι έ’ α' σπ ίτι, μάτα ια  κο-
■ Υ ι -- ' ·Υπιαζ,ουν εκείνοι που το χτιί,ουν.

Σηκώνονται τότε κ ι’ όλοι οι πολεμισταί καί άκουμ- 
πισμένοι εις τα ίς κάναις τών τουφεκιών τών καλών του- 
φέκιών τους Μ αρτίνι, άπαντοΰν.

—  Ά ν  ό Κύριος δέ φυλάει μιά χώρα μάταια  τή 
φυλάει εκείνος ποΰ τή φυλάει.

’’Ε πειτα  πάνε όλοι καί κοιμώνται, οί σκοποί μόνο 
μένουν άγρυπνοι.

’Εκείνος ποΰ είπε τόν ψαλμό, ήταν ό διοικητής τους, 
ό λοχαγός Πήτερ Σ τά ϊγ ιν . Είχε πολύ ώρα ποΰ ήταν 
άγρυπνος. Σκέπτεται τώρα ό'λα όσα συνέβηκαν άπό τήν 
άρχή τού πολέμου κι ’ εδώθε, θ υ μ ά τα ι τόν Κρούγκερ πού 
•μίλησε, θυμάται ακόμη, ό'τι τοϋ είπε ό Ζουμπέρ όταν 
τόν έκραξε στήν ΙΙραιτωρία.

—  Πήτερ, σέ σέ έχω τήν πεποίθησί μου. θυμοϋ τό 
ένδοξο ό'νομα ποϋ φέρεις, τ ’ όνομα τοϋ ήρωα Πήτερ 
Ρετήφ" θυμοϋ τήν Μ αγιούμπα, όπου τότε ήσουν στό 
πλευρό μου.

Ν αι, μά ό λοχαγός θυμάται καί τήν έπαυλι όπου 
άφησε τήν κόρη του, τό λατρευτό του τό π α ιδ ί. . .  Αλ
λοίμονο /

Τό στρατόπεδο είχε στηθή επάνω σέ μιά ράχη πε
τρώδη, σέ μιά πάρα πολύ Οχυρή θέσι μισό μίλι μακρυά 
άπό τήν Έ λαντσλάαγκτε, νοτιοανατολικά.

Τήν άλλη τήν ήμε'ρα σπουδαίοι άκροβολισμοί άκολού- 
θησαν μέ τόν εχθρό, μά ή καθαυτό μάχη δέν άρχισε, 
παρά μονάχα σταίς τρεις τό άπόγευμα.

Τά κανόνια τών Μπούερς άνοιξαν φω τιά  στά άγγλικά  
χαρακώματα ποϋ ήταν άπάνω  κάτω τέσσεραις χιλιάδες 
γυάρδαις μακρυά.

’Ενώ βαστοϋσε άκόμη τοϋ πυροβολικού ή μονομαχία

Α Τ Τ Ι Κ Η  Ι Ρ Ι Σ

δύο λόχοι τοϋ 5ου τών δραγόνων τής φρουράς καί δύο 
άλλοι τών καραμπινιέρων τής Ν ατάλ προχωοοΰσαν στό 
αριστερό τών Μπόερς.

Αυτοί άνέβαιναν σε πεντακόσιους. Ρ ίχτηκαν τοϋ εχ
θρού προστατευόμενοι άπό τά  κανόνια τους.

Μέ μιας τά  κανόνια σώπασαν, Ινώ τ ’ αγγλικό πυρο
βολικό ερριχνε ’πάνω τους.

Εχρειάσθη νά μεριάσουν. *
—  Νά μεριάσουμε ! Τ ί δυστύχημα ! έφώναξε ό Πή

τερ στό πλαγιανό του.
τ — Πρέπει μέ κράζουν καί σ’ άφίνω καί μ ιά  λαμπρή 

ρ ιξ ιά ... Κύτταξε αύτόν τόν ώραϊο ΰπολοχαγό τών κα- 
ρ α μ π ιν ίΕ ρ ω ν  ποϋ προχωρεί κατά μας μέ σ η κ ω μ έ ν ο  τό 
σ π α θ ί... Ρ ιχτού ! ριχτού ! κ ’ ερχου.

Ο Σ τά ϊγ ιν τόν κύτταξε κ ’ έπάγωσε τό αίμα σταίς 
φλέβαις του.

— Κυρ λοχαγέ, φώναξαν κ ’ οί άνδρες του, τ ί τόν 
φυλάς ; Ρ ιχτού, φω τιά  ! φωτιά  !

Ως φαίνεται ό Ά γγλο ς άξιωματικός δέν έβλεπε τό 
πρόσωπό τοϋ λοχαγού τών Μπούερς κ ι’εξακολουθοΰσε νά 
πλησιάζη.

Πανιασμένος ό Πήτερ Σ τάϊγιν έκαμε επί σκοπόν κ ι ’ 
ετοάβηξε. Ενός Μπούερς ποτέ δέν πάει χαϋμένη ή ριξιά 
του. Ο άξιωματικός έπεσε' ή σφαίρα τοϋ τρύπησε τό 
στήθος. Τ1Ιταν πεθαμένος.

Ο Σ τάϊγιν σκότωσε τόν Τζών Ν άϊτ.

Καί το')ρα εις τήν έπαυλι τής Χαϊντελμπέργ έμποός 
σ ένα κουτάκι ποΰ έχει μέσα ένα διαμάντι άξιο γ ιά  νά 
στολίζη τό χέρι βασίλισσας, ή ώραία Σοφία μέ τά 
τρελλά κατσαρά της ξανθά μαλλιά μέ τά γαλάζια  της 
γλυκά μάτια κάθεται καί κλαίει, καί κλαίει άπχρηγό- 
ρητα.

I. Κ αλούτόης Λ .

Η Ν Ε Ρ Α Ι Δ Α

Κ Ρ Ε Ο Ν Τ Ι Π . Τ  I* IΛ Ι\ Τ Λ Φ  V  Λ Λ IΛ II

'Ό ταν Ιτελειώναμε τά  πα ιχνίδ ’α ποΰ παίζαμε τό 
βράδυ, ό ταν έσχολνούσαμε, πριν άκόμη καλονυχτώση νά 
φύγουμε ό καθείς στό σπήτί του, μαζευόμαστε όλα τά
πα ι διά τοϋ μαχαλά έκεί στό αλάνι τοϋ κύρ θεοδόση, 
καθώμαστε γύρω, καί άπό ένας ένας αρχίζαμε τής ιστο
ρίες, τά  παραμύθια, ό'τι καί άν άκουσε άλλος . άπό τή 

>\ » "* » γ ιαγιά  του, ή άπό τόν παπποΰ του, ή καί απ άλλον.
Πολλές φορές έγινόταν λόγος καί γ ιά  Νεράιδες. Μιά ά π ’ 
αυτές τής ιστορίες γ ’ά τής Νεράϊδες, ποϋ όχι μόνο άπό 
τούς παιδικούς μου φίλους τήν ακόυσα, άλλά να ι εις τό 
σπήτί μας, καί έξω, καί ήμπορώ νά <»άς είπώ , πώς δέν 
εινε κανείς στήν πατρίδα μου ποϋ νά μή τήν ςεύργ, καί 
νά μή τήν έχε; άκουσμένα, μ]άν ά π ’ αυτές λοιπόν θά 
προσπαθήσω νά σάς διηγηθώ.

Ε κείνο τόν καιρό ήταν ένα παλληκάρι ώς είκοσι 
τριών χρονών. ό Πανάγος ό γ ’ός τοϋ Καπετάν Ά ντρέα . 
Καί όπως λέγει μιά παροιμία «τή ς γάτας τό γέννημα 
ποντικούς π ιά νει» έτσι καί ό Παναγος άκολούθησε τή 
τέχνη τοΰ μακαρίτη πατέρα του. Γιά μόνο του κτήμα 
είχε μϊά βάρκα καί μ ’ αυτήν βασανιζώταν._ Τήν έβλεπε 
’$άν τά  μάτια του. Τήν έπεριποιώταν σάν κοπέλλα ...

Μετά κάμποσο καιρό είδε κάτι παράξενο νά γ ίνετα ι
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μέ τη βάρκα του. Αυτός την άφινε καλοφουνταρισμένη, 
καλοπλυμένη, όλες τής άρματοσ’ ές στή θέσι τους, ■ καί 
ύστερα πήγαινε νά κοίμηθή στό σπήτί τους, όσες φορές 
δέν ήταν σέ ταξείδι καί έμενε στήν πατρίδα. Τό πρωι 
τ ί νά ίδή ; άλλ άντ ’ άλλα ! Ή  βάρκα δέν ήταν φουν- 
ταρισμένη στό ίδιο τό μέρος, ή άλισίδα δέν ήταν καλά 
περασμένη στό χαλκά, τά κουπιά ριχμε'να όπως νάτυχε, 
τούς πάγκους βρεγμένους· μ ’ ένα λόγο όλα τά  έβλεπε 
σ άλλη θέσι.

Μιά ’μέρα, δοό, ό'σο πού τοΰ ’μπήκε υποψία . Δεν 
χάνει καιρό καί, ό καλός σου ό Παναγος άποφασίζει μιά 
βραδιά νά κοιμηθή μέσα στή βάρκα του, ί’σως καί πάρ-() 
άκρη καί ίδεί τ ί τρέχει. Τά κατάβραδα, ένας άλλος 
ναύτης, τόν έφερε μέσα στή βάρκα του τόν Πανάγο μέ 
τή βαρκούλα του. ’Ενύχτωσε καλά, έφαγε δοό—τρεις 
βούκες ξαπλωμένος πίσω στή πρύμη, ’φουμάρησε ένα 
τσιγάρο δβό, καί πήγε κάτω άπό τή πλώρη νά κοιμηθή. 
Πού νά κοιμηθή ! ή υποψία νά ίδή τ ί γ ίνετα ι, τ ί τρέ
χει μέ τή βάρκα του, δέν τόν άφινε νά κλείση, ’μ ά τ ι- 
αύτή ή σκέψη ’σάν σκουλήκι τοΰ έτρωγε τό μπαλό του. 
ΊΙέρασε κάμποση ώρα, δέ βλέπει, δέν ακούει τίποτε. 
Βγάζει τό κεφάλι του έξω άπό τή πλώρη" τίποτε, ήσυ- 
·/ία ’ μόνον άκούει τό άπαλό καί νανουριστικό κτύπημα 
ποΰ έκαμαν τά  βραδινά κυματάκία στά πλευρά τής 
βάρκας· στή στεργ’ά ερημιά καί σκοτεινιά, καί ’πάνω 
στά ουράνια τά  άστρα τρεμόσβυναν, καί άλλα έλαμπαν 
μέ χάρι.

Έ μπήκε πάλι κάτω άπό τή πλώρη, άκούμπησε τό 
κεφάλι του καί ό ύπνος γάλία  γάλ ία  άρχισε νά τοΰ κλή 
τά  μάτ}α. θ ά  ήταν μεσάνυχτα πάνω κάτω . Τοΰ φά
νηκε ν ’ άκουσε τρίξιμο, νά κινίέται ή βάρκα, σάν νά 
μπήκε κάποιος μέσα. Ό  κρότος όσο πήγαινε καί δυνα- 
τώ 'ερος έγένετο, ύστερα άκούει χ τυπήματα , περπατι- 
σΐές πάνω στή πλώρη, στά άμπάρι, καί σάν νά σέρνεται 
ή άλισίδα. Έ καμε νά σηκωθή, μά μιά δύναμι μαγική 
τόν κρατοΰσε στή θέσι του, ’σάν νά ήταν κολλημένος στό 
τόπο του' καί ό θόρυβος ξακολουθά" άκουσε τό κρότο 
ποΰ έκαμε ή άγκουρα πάνω  στή πλώρη, τροπώθηκαν 
καί τά  κουπιά, άκουσε πώς μπήκε καί τό τεμόνι στή 
θέσι του. Τώρα π ’ά δέν ήμπόρεσε νά κρατηθή, καί έκαμε 
νά τιναχθή έξω , καί,καθώς δέν είχε άκόμη καλοσηκωθή, 
’πέρασε ’σάν άστραπή άπό τό νοΰ του ό λογισμός, νά 
μή τυχόν καί ήσαν φαντάσματα, Νεράιδες κα ί, καθώς 
είχε άκουσμένα, άν μιλοΰβε, θά τοΰ παίρναν τή φωνή, 
όπως τώπαθαν κ ι’ άλλοι όπως λένε. Τόν έκυρίεψε αύτή 
ή ιδέα καί άπό τά  οσα έβλεπε τ ις  άλλες βραδοές νά γ ί
νονται στή βάρκ» του’ καί έτσι έμεινε στή θέσι του. 
Ά πό  τόν κρότο πού άρχισε νά κάμγι ή πλώρη, κατάλαβε 
πώς ή βάρκα αρμένιζε. Τ ί νά κάμγι ; Τό άφόβητο παλ
ληκάρι, ό Πανάγος, αυτός ποΰ μονάχος σέ ’'ύχτα  σέ 
σκοτεινιά θαλασσόδερνε ταξειδεύοντας μέ τή βάρκα του, 
ότ*ν είχε κανένα κοντινό ταξειδάκ·. στής άντικρυνές 
στεργ'ές, ’σάν ν ’ άρχίνεψε νά δειλιάζγι, προτιμούσε νά 
μένη κλεισμένος κάτω στή πλώρη καί νά μή Ο έλη νά 
φροντίσγι γ ’ά τό θησαυρό του γ ιά  τή βάρκα του. Τό 
μόνο ποΰ έκαμε ήταν, νά συρθή στά γόνατα, νά στυ- 
λώση τό μάτι του σέ μιά χαρασμάδα ποΰ άφιναν τά  
σ α ν ίίΐα  τής πλώρης, ίσως καί μπορέσγ, καί ίδή καί κα- 
ταλάβγ,, τ ί γ ίνετα ι καί ποιοι ήσ αν. Τ ί νά ίδή : Σάν 
ϊσκοι νά πηγαινοέρχονται μέσα στή βάρκα, άλλοι ήσαν 
καθισμένοι κ ’ έτραβοϋσαν κουπί, άλλοι στέκονται όρθιοι, 
άλλοι έδώ καί άλλοι έκεί. Τοΰ ήοχετο τοΰ άνθρώπου νά 
τρελλαθή νά σκάστ, άπό τό κακό του. ’Κεΐ ποΰ έβλεπε, 
'σάν νά είδε πώς αυτοί όπο’οι κ ι’ άν ήσαν, πώς έφοροϋ-



σανϊμακρυά"φορέματα καί στους ώμους τους κάτι 'μαύ
ριζε. 'Αρμένισαν πολλή ώρα καί σ’ αύτό τό άναμεταξύ 
άκουσε λόγ’ α καί λαλιές καί χαχανίσματα , καί στό τέ
λος δλοι τους άρχισαν τό τραγούδι. Ά π ’ όσα ειδε καί 
άκουσε κάτω  άπό τη πλώρη, κατάλαβε πώς οί επ ιβά
τες ήταν γεναϊκες. Ά ϊν τ ε  καί νά ίδοΰμε ποΰ θά βγή 
τό άποψινό έλεγε μέ τό νοΰ του ό Πανάγος" καί όλο ή 
υποψία καί ό φόβος ίσως, τόν έκρατοϋσαν άκούνητο. Σε 
λίγο ακούει τ ’ ορνίθι νά λαλή· ποΰ θά πή βρίσκονται 
κοντά στη στεργίά. Μονομιάς ή βάρκα σταμάτησε, ή 
άγκουρα έπεσε στη θάλασσα, τά  κουπιά βγήκαν άπό 
τούς σκαρμούς· άπό τη ταραχή καί τη βία ή βάρκα 
έσεΐώτουν,καί ύστερα ά π ’αύτά ακούει μπλούα ! μπλούμ! 
κάτι νά πέφτγ) στη θάλασσα, καί άπό τόν ΐσκ>ο ποΰ 
έκαμαν κατάλαβε πώς αυτοί ποΰ ήσαν μέσα ’έπεφταν 
στη θάλασσα. Δέν έβάσταξε πείά καί χύνεται ’σάν 
άστραπή έξω . Τό ότι είδε τοΰ έθάμπωσε τά  μ ά τια - ό 
νοΰς του εσάλεψε. Είδε κάτι πράμματα άσπροντυμένα. 
Κορίτσια άγγελόμορφα μυρϊοπλουμισμένα" όλα άρχισαν 
νά πέφτουν στη θάλασσα τό ενα κατόπι τ ’ άλλου- δέν 
έμειναν παρά δοό-τρείς καί νά έμεινε μόνο μϊά ή τε 
λευτα ία  κ ι’ αυτή έτοιμη νά ριχτή. Ρ ίχνετα ι ό Πανάγος 
κ α τ ’ επάνω της, μά τοΰ ξεφεύγει άπό τά  χέρια καί πέ
φτει καί αυτή στη θάλασσα.Θεέ μου! λέγει- τ ’ηταν αυτό" 
καί καθώς έκαμε νά πίάση τό πρόσωπό του, βλέπει ’σάν 
κάτι νά σκαλών·/)- τ ί είνε ; Στά χοντρά του δάχτυλα 
ήσαν μπερδεμένες τρίχες γυναικίσσες- αύτό καί μοναχά 
καί, πριν άκόμη καλοσυλλογισθή, βλέπει μπροστά του 
μΐά γεναϊκα, όμοια σ ’ αυτές ποΰ ήσαν πολλή ώρα στη 
βάρκα του, πεσμένη στά γόνατα μπροστά του, νά τόν 
παρακαλή νά τής δώστ, τ ις τρίχες, ποΰ ’πήρε ά π ’ τή 
πλεξούδα της. Μα τοΰ κάκου όλα της τά  παρακάλια" 
ό Πανάγος τ ις σφικτόκλεισε στά δάχτυλά του κ ι’ άπο- 
λογϊά δεν δίνει.

Κουκουρίκου ! έλάλησε καί τό δεύτερο ορνίθι, καί 
πήρε νά σκάζουν τά  γλυκοχαράμματα. Ή  ασπροντυμένη 
ή Νεράϊδα, έπεσε σάν λιγοθυμισμένη κ ι’ έμουρμούριξε 
<ιΣκ1άβα &ου». Τό πρωί ό Πανάγος την έβγαλε έξω στη 
πολιτεία καί την έπήγε στό σπήτι τους. Ό  κόσρος 
έγεινε άνάστατος. Στό σπήτι τους ά π ’ έξω μαζεύτηκαν 
όλοι οϊ άνθρωποι νά ρωτοΰν νά μάθουν καί νά ΐδοΰν τή 
Νεράϊδα, τό ξωτικό, τό φάντασμα. Σάν θέλετε νά μή 
κόψω ώς εδώ την ιστορία μου, σας παρακαλώ νά μ ’ ά- 
φήσετε νά τήν διηγηθώ όπως την άκουσα, καί την ξεύρω.

Πώς τά  κατάφερε ό Πανάγος μέ τούς συγγενείς του 
καί μέ τούς πατριώτες του, η καλλίτερα μέ τή σκλα
βωμένη Νεράιδα, τήν στεφανώθηκε. Καί τί παντρειά 
ήταν εκείνη, καί τ ί ζωή έζησε τό παράξενο καί πρωτό- 
φανο εκείνο άντρόγυνο ; Μήν τά  ρωτάτε. Ό λ α  άνάποδα. 
Ποΰ ή νοικοκυρωσύνη τής πατρίδος μας ! "Ενα πράμμα 
όλως διόλου ε ξ ’ από δώ. Τό μόνο ποΰ ήθελε ήταν, πώς 
νά εύρη τό ότι τής πήραν, τ ις τρίχες άπό τή πλεξούδα 
τη ς, γ ΐά  νά λευτερωθή, νά φύγη. Ούτε άντρα κύτταζε 
ούτε σπήτι, άφοΰ καί τό παιδί ποΰ έκαμαν στό χρόνο, 
άπό τή κακοπερασ’ ά πέθανε προτοΰ νά γείνη τριών μη
νών. Μά ό Θεός έ'νας καί ό Πανάγος ήξευραν τό μυστικό 
ποΰ ήσαν κρυμμένες ή τρίχες τής Νεράϊδας. Καθώς λέ
γει όμως ένας λόγος, «ό καιρός ό'λα τά  φέρνει δεξιά-» 
έτσι κ ’ ή Νεράιδα μέ τόν καιρό καί τήν υπομονή ανα
κάλυψε τό μυστικό καί ’δώ παν οί άλλοΐ'φευγ’ό καί λευ
τεριά. Πήγε καί έπεσε μέσα σ ’ ένα πηγάδι. Κεί έμεινε 
όσο ποΰ νά σκοτεινίάση καί πε’ά δέ μεταφάνηκε. ’ Πήγε 
στό μέρος της.

Α κόμα στην πατρίδα μου λένε πώ ς, άν καί περίσ·*

σέψγι ζυμάρι άπό τό πλάσιμο τοΰ ψωμίοΰ, νά μή τό με- 
ταρίχνγς μέσα στη σκάφη, γ ΐα τ ί λιγοστεύει τό ψ ω μ ί.Κ ι’ 
αυτό θέλουν νά ’ποΰν πώς έμεινε άπό τή Νεράιδα" γ ’α τί, 
όντας εύρε τ ις  τρίχες της καί ’πήγε καί έπεσε στό π η 
γάδ ι, άφησε ψωμιά ζυμωμένα μέσα στή σκάφη. *Ηρτε 
η ώρα νά τά  στείλουν στό φοΰρνο, καί πήγε ή χήρα 
θε’ά τοΰ Πανάγου γ ιά  νά τά  πλάση.Π λάνει, πλάνει, καί 
δέ τελειώνει τό ζυμάρι. Ρώτησαν εδώ, ρώτησαν εκεί, τ ί 
ποτε" τό ζυμάρι δέν τελειώνει, όσο ποΰ στά ύστερα 
πήγαν κ ι ’ έρώτησαν τή Νεράϊδα ποΰ ήταν άκόμα μέσα 
στό πηγάδι, καί τούς είπε, νά πάρουν ’λίγο ζυμάρι ά π ’ 
έξω άπό τή σκάφη καί νά τό ρίψουν μέσα. Καί έτσι 
έπλάσθηκαν τά  ψωμιά έτελείωσε τό ζυμάρι καί ή ιστο
ρία μου μαζή.

Σωζόπολις 1899
’Α ναγνώ στης Α . Π αραιίκενόπονλος
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ΤΑ ΔΤΟ ΠΟΥΛΙΑ
( Ρ Ι Ι Γ Λ Σ  —  Ι Ι Α 2 Χ Ι Δ Η Σ )

Τήν ώρα τήν τριάκότιδη όποϋ μεόιάζει Λ νύχτα,
Κ ι’ή Πόλη πέφτει όύόόωμη ότοΰ ύπνου τήν άγκάλη,
Καί κλειοΰν βαρυάτά μάτιατουςκ’οΐ τύραννοι κ ’οί δούλοι 
Καί γλυκοπαύουν τής Σκλαβιάς οί όιδηρένοι κρότοι,
Δυό μαυροπούλλια έρχονται άτήν ίδια ώρα άπάνω 
—Τώνα τό φέρει ό Βοριάς, τ ’ άλλο τό φέρει ό Νότος—
Κ ι’ άπάνω άτής Άγιάς-Σοφιάς κουρνιάζουνε τόν τρούλο.

Φιλιούνται κ ι’ άγκαλιάζονται ώόάν άδέρφια πού είναι,
Κ ι’ άρνίζουνε τό κλάψιμο τό μαύρο μοιρολόγι 
Γιά τές μεγάλες ϋυμφορές τής δύ<3τυχης Πατρίδας,
Κ ι’ ό ήχος τοΰ μοιρολογιού, παίρνει φτερά καί φεύγει 
Καί χώνεται ότά όνειρα τού άκλαδωμένου Γένους,
Όπού κοιμάται βάρυπνο κ ι’ άλυόο φορεμένο 
Καί γίνετα ι άγιο όάλπιάμα, καί γίνετα ι καμπάνα, 
'Αθάνατο έγερτήριο, όπού μιάν άγια ’μέρα 
Ά π ό τό μαύρο λήθαργο τό "Εθνος πέρα πέρα 
Θά τό ξυπνήόμ <}ύ(5(5ωμο τά  άίδερα νά όπάάχι !

Κλαΐνε τά δύστυχα πουλλιά, τ ’ άδερφοπούλλια κλαϊνε 
—Τώνα είν ’ τού Ρήγα ή ψυχή καί τ ’ άλλο τοΰ Παάχίδη.— 
’Αδιάκοπα μοιρολογοΰν Οτής νύχτας τά ϋκοτάδια,
Καί τή  Στιγμή, πού ή φωνή ήχήά^ τω ν χοτζάδων 
Ψηλά άπ’ τά τέόόερα τζαμιά, ποΰ ότέκουν γύρα-γύρα 
Γιγάντειοι δεΟμοφύλακες τής Σκλάβας Έκκληόίας,
Πού είχε τριακόόια όήμαντρα κ ι’ εξήντα δυό καμπάνες 
Καί Πατριάρχες λειτουργούς, καί βααιλειάδες όρθιους. 
Φεύγουν,προντούν όάν άότραπή,καί χάνονται ότά άκότη, 
Τό ένα κατά τό Βοριά, τ ’ άλλο κατά τό Νότο,

Καί μιά φωνή Βαθύδραχνη, άπ ’ ώνα μνήμα §γαίνει 
—Τού Κωάταντίνου ή φωνή, τού Αύτοκράτορά μας— 
Καί λέγει μέ παράπονο, ποΰ μοιάζει όάν κατάρα:
«— Άκόμα δέν ξυπνήόατε τό δουλωμένο Γένος;»

X. Χρη<ίτο6α<Κλης
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Η Γ Υ ΝΗ
«Τ ιμ άτε  τ ά ; γυνα ίκας, δ ι ’ ουρανίων ρόδων 
στρωννΰουσιν ή μ ιν  τή ν  όδον τή ς  επιγείου  
ζω ής, συνδέουσι τους ευτυχε ίς  τοΰ ερω τοί 
δεσμούς καί ύπό τόν α ίδήμονα τώ ν χ αρ ί- 
τ ω ν  πέπλον τρέφουσι δΓ ίερας χειρδς 
τά  αμάραντα  τώ ν εύγενώ ν α ισ θη μ ά τω ν  
ρόδα».— Schiller.

I

Περί οϋδενός άντικειμένου τόσον άντιοατικα ί καί το- 
σοΰτον αυθαίρετοι, πολλάκις δέ καί παράλογοι ΰπάρχουσι 
γνώ μ α ι, όσον περί γυναικός, ητις ότέ μέν επαινείτα ι, 
ότέ δέ ψέγετα ι, άναλόγως τών ευμενών ή δυσμενών πρός 
τό ώραίον φΰλον έκάστου κρίσεων. Ά λ λ ’ ίνα τό αληθές 
γράψωμεν καί οί μέν καί οί δέ παρεςέκλινον τοΰ θέμα
τος αυτώ ν, καί εις ύπερβολάς καί άδικίας ύπέπεσον.

Βεβαίως ή γυνή είναι πλήρης κακιών καί ελαττω μά
τω ν , δέν στερείται όμως πλεονεκτημάτων καί άρετών. 
ΙΙλεΐστοι είναι οί κατά τής γυναικός γράψαντες, ό χρό
νος καί ό χώρος δέν μοι επιτρέπει ίνα γράψω όσα άρ- 
χαίοι τε καί νεώτεροι, εκκλησιαστικοί συγγραφείς καί 
εθνικοί κατά τής γυναικός έγραψαν, χάρtv όμως τών ά - 
ναγνωστών ήμών θά αναφέρω τινάς έξ αυτών, καί τ ί 
ούτοι περίπου είπον. Καί 8ή ό σοφός Σολομών έξετάζων 
τήν φιλάρεσκον γυναίκα λέγει, «ούδέν κινδυνωδέστερον 
τής γλυκύτητος καί τών θωπειών τής φιλάρεσκου. Φοβοΰ 
τήν φωνήν, τούς οφθαλμούς καί τάς χείρας αυτής- ό ,τ ι 
γλυκύ καί έπίχαρι εν αυτή όλεθρον εις ήμάς, ό ,τ ι είναι 
μηδαμινόν άλλαχοΰ έχει !ν  αυτή δύναμιν έπίφοβον. Μ ία 
μόνν; ριπή όφθαλμοΰ δύναται νά σάς καταβάλλη, μία 
θρίξ νά σάς παρασύρη" ά λλ ’ ούδ’ αυτή ή φυγή σάς εί
ναι πολύ χρήσιμος, διότι άν τήν είδατε πριν ή φύγετε, 
δέν θά φύγετε μακράν». Ό  ΙΙοανσελώ ύπό τήν αυτήν 
ιδιότητα έξετάζων τήν γυνα ίκα άποφαίνεται ώς έξης' 
« Ά ν  ό Βασιλίσκος εβαπτε τό κέντρον του εις τήν καρ- 
δίαν τής φιλάρεσκου, τό δήγμά του ήθελεν είναι πολύ 
δηλητηριωδέστερον». Ά λ λ ά  καί ό Δεκάλογος, ώς μή 
ώφειλε, καταφρονεί τής γυναικός, καί μνημονεύει αυτής 
μετά τών υπηρετών καί τών ζώων, ό δέ άνήρ διατάσσε- 
τα ι ούτε τήν γυνα ίκα τοΰ πλησίον, ούτε τόν υπηρέτην 
του, ούτε τήν ύπηρέτριάν του, ούτε τόν βοΰν του, ούτε 
τόν όνον του, ούτε παν ό ,τ ι έχει πλησίον του νά έπιθυ- 
μήση. Ό  Απόστολος τών εθνών επίσης" crΠερί όσων 
μοί έγράψατε σάς απαντώ  ότι καλόν είναι εις τόν άνθρω
πον νά μή έγγίζϊ) γυ να ίκα » . ΙΙάντας όμως έκ τούτων 
κατά  τήν δριμύτητα τών εκφράσεων— καί άς μάς συγ- 
χωρηθή ή λέξις καί κατά τήν άδικίαν— ύπερέβαλεν ό 
περιώνυμος Λατίνος συγγραφεΰς Τιρτυλιανός είπών, 
«Γ ΰνα ι, έπρεπε πάντοτε έν πενθεί καί εντός ρακών νά 
βαίνης, ϊνα κάμης νά λησμονήσωσιν ότι σύ κατέστρεψας 
τό άνθρώπινον γένος. Γΰνα ι, σύ είσαι ή πύλη πρός τήν 
κόλασιν». Τοσοΰτον δέ μεγάλη άποβαίνει ή κατά  τής 
γυναικός καταφορά του, ώστε παρακατιών άναφωνεΐ 
«προτιμητέα ή άγαμ ία  καί άν πρόκειται νά καταστραφή 
τό άνθρώπινον γένος».

Ά λ λ ’ άς άφήσωμεν τούς εκκλησιαστικούς συγγρα - 
φείς, οί οποίοι, ύπό μεγάλου πρός τόν μοναχικόν βίον 
εμφορούμενοι ζήλου, ύπέπεσον εις τά  σφάλματα ταΰτα  
κα ί άς ίδωμεν τ ί φρονοΰσι καί τινες τών έθνικών. Έ κ  
πάντων τούτων, τήν τολμηοωτέραν καί άδικωτέραν ιδέαν

έξέφρασεν ό μορφώσας τήν νέαν κωμωδίαν, καί ύπό τοΰ 
Πλουτάρχου «εύανθής λειμών καί σκιερών πνευμάτων 
μεστός» έπικληθείς Με'νανδ'ρος είπών, «ότι ούδεμία υπάρ
χει ενάρετος γ υ νή » . Καί ό ν.υνικός φιλόσοφος Διογένης 
πολλά κατά τής γυναικός είπε, τά όποια ό βουλόμενος 
δύναται νά εύρη έν Διογένει Λαερτίω βιβλίω V I. Καί 
ό Ευριπίδης επίσης έν τω  στόματι τής Μήδειας θέτει 
τούς εξής δύο στίχους"

π ε φ ύ κ α μ ε ν ..............
γυνα ίκες Ις μέν εσθλ’ ά μ η χ α νώ τα τα ι 
κακών δε π άντω ν σοφώτατα*

έν δέ Ίππολύτω  ό αυτός λέγει"
Ζεΰ τ ί  δή κ ίβδηλον έν άνθρώποις κακόν,

Γ υνα ίκας, εις φως ήλ ιο υ  κατώ κισχς ;

Τέλος ό περιώνυμος τής τέχνης τοΰ Ιραν συγγραφεΰς 
’Οβίδιος λέγει"

variuru et mutabile semper femina. ή το ι
ποικ ίλον καί εύμ ετά βλη το ν π άντοτε  ή γ υ νή .

Άρκούμενοι εις τούς ολίγους τούτους εκ τών έθνι
κών, μεταβαίνομεν εις τούς μεταγενεστέρους. Καί πρώ
τος ό Βύρων έν τώ  ποιήματι αύτοΰ τω  Ιπιγραφομένω 
«Τσίλδ Άρόλδος» λέγει" «Τ ις πιστεύει εις πλαστούς 
στεναγμούς συζύγου ή έρωμένης ; Νέοι έρασταί θέλουν 
σπογγίσει τούς ώραίους κυανοΰς οφθαλμούς, τους οποίους 
εσχάτως είδομεν δακρυρροοΰντας» καί παρακατιών" 
«Π ολύ ολίγον γινώσκει τάς γυναίκας εκείνος ό'στις νομί
ζει ότι ή άστατος καοδία των κατακτάτα ι διά στεναγ
μών. Ή  γυνή άφοΰ άπαξ ύποτάξη τάς καρδίας τών 
λατρευτών της, περιφρονεί αυτούς». Ό  δέ Αλέξανδρος 
Δουμάς (υιός) χαρακτηρίζει τήν γυνα ίκα , ώς άκατανόη- 
τον, λέγων" «ό κόσμος εξακολουθεί νά βαδίζη όπως έβά- 
διζεν, ή δέ γυνή έμεινε καί θέλει μένει πάντοτε μυστή
ριον, άκατανόητον, άκατάληπτον.. .

Ό λίγιστο ι δέ είναι οί γράψαντες ύπέρ τής γυναικός, 
έκ τούτων ό Σαφείριος λέγει ότι «ή γυνή είναι τό μέλι 
τής ζωής, ό γλυκύς ερέβινθος έν τφ  φλοιω τής ύπάρξεως, 
ό παχύς οφθαλμός έπί τοΰ άπαχοΰς ροφήματος τής ου- t 
σίας ήμών, τό ώοτάραχον τής μεγάλης τεσσαρακοστής 
κ τ λ .»  Καί ό Σχίλλερ έπίσης" «Τ ιμ άτε τάς γυνα ίκας, 
δ ι’ ουρανίων ρόδων στρωννύουσιν ήμΐν την όδόν τής επ ι
γείου ζωής, συνδέουσι τούς ευτυχείς τοΰ έρωτος δεσμούς 
καί ύπό τόν αίδήμονα τών χαρίτων πέπλον τρέφουσι δι 
ίεράς χειοόςτά άμάραντα τών εύγενών αισθημάτων ρόδα».

II

Η μείς μέσην όδόν τέμνοντες καί άνευ υστεροβουλίας, 
προβαίνοντες, θά έξετάσωμεν γενικώς τήν γυναίκα καί 
θά άποδώσωμεν τόν έπαινον όπου δει, άλλά δέν θά π α - 
ρασιωπήσωμεν καί τόν ψόγον όπου παραστή ανάγκη.

Ή  γυνή εϊναι εν τών άριστουργημάτων τής κτίσεως, 
είναι ον όπερ έπλάσθη διά τήν τρυφερότητα, καρδία 
ή τις πρέπει νά πάλλη δΓ έρωτα, διότι ούδέν ον επί τής 
γής παρ ιστζ τόσας χάριτας καί καλλονήν τοιαύτην όσας 
ή γυνή . Αύτη συμπληροί τόν άνδρα, ώς ούτος εκείνην, 
καί μολονότι ύπό τής φύσεως έπλάσθη άδύνατος, πολ
λάκις χρείας τυχούσης δεικνύει ότι δύναται νά γίνη έφά- 
μιλλος τοΰ άνδρός κατά τήν ανδρείαν. Πολλαί γυναίκες 
εύρίσκονται έξέχουσαι κατά τήν άνδρείαν ώς ή Α ρτεμ ί
σια, ή Ζηνοβία, ή ΖελέσΛλα, ή Τόμυρις, ή Ιουδίθ, ή 
’Ιωάννα Δάρκ, συχνότερον δέ κατά τάς άλλας άρετάς 
οιον π ισ τα ί ώς ή Πηνελόπη, φιλοπάτριδες ώς ή Δεβώρα. 
φιλάνθρωποι καί μετριόφρονες ώς ή Μαρία θηρεσία.



σπανίως δέ σκληραί καί φιλέκδικοι ώς *ή Lavallieve, 
•/■τις έκράτησεν έν φυλακή έπί είκοσιν ετη τον Bussy, 
διότι είχε τό θάρρος να εϊπη αύτή ό'τι είχε μέγα στόμα. 
Αί γυναίκες φαλλόν ή ο! άνδρες κλίνουσιν εις τήν υπου
λό τη τα , τή ν  πανουργίαν και τήν εύπ ιστίαν, ώς ειδικούς 
δέ χαρακτήρας εχουσι τήν ζηλοτυπ ίαν, τήν φιλοστορ
γ ία ν , τήν αιδώ, τήν συμπάθειαν, τήν επιμονήν, τήν υ
πομονήν καί τήν θεοσέβειαν, ώστε αν οί άνδρες ώς έπί 
τό πολΰ πλεονεκτώσι κατά τά  διανοητικά προτερήματα 
αί γυναίκες ύπερβαίνουσιν αύτούς κατά τάς άρετάς τής 
καρδίας καί τάς χάριτας τοΰ σώματος. Ά λ λ ’ ένταΰθα 
σφάλλονται αί γυναίκες καί κακώς πράττουσι θε'λουσαι 
τάς χάριτας ταύτας δ ι’ έπιτετηδευμένου ίματισμοΰ καί 
κομμώσεως νά καταστήσωσι πλέον έλκυστικάς κάί μάλ
λον επαγωγούς. Έ ντεΰθεν προκύπτει ή πολυτέλεια, ήτις 
φέρει τήν δυστυχίαν καί όλοσ/ερή καταστροφήν τών 
έθνών.

Γυναίκες, ή άφε'λεια καί τό άπέριττον τοΰ ιμ ατ ι
σμού άποτελοΰσι τήν εξοχον ευπρέπειαν τής φυσικής υ
μών ώραιότητος, ουδέποτε οί έρασταί έμαγεύθησαν έκ 
τής έξωτερικής ταύτης έπιδείξεως, ουδέποτε δ ι’ αυτήν 
■περιεκυκλοΰτο υπό 120 μνηστήρων ή Πηνελόπη, ούτε 
ή περιβόητος Κλεοπάτρα ήξιώθη νά στεφθή διά τοΰ 
διαδήματος τοΰ Πτολεμαίου τοΰ βασιλέως τής Α ίγυ
πτου , ούτε ή ’Αθηναίς άνηγορεύθη αύτοκράτειρα τοΰ Β υ
ζαντίου. Ή  ώραιοτέρα όμως καλλονή τής γυναικός εί
ναι ή σεμνόΐης, διότι ούδέν αρμόζει αύτή καλλίτερον ή 
αύτη εί'ς τε τήν ενδυμασίαν καί τήν ομιλίαν. Ή  καλ
λονή λάμπει προς καιρόν ώς άνθος, άλλά  ταχέως μα
ραίνεται υπό τής ηλικίας καί τών νόσων, ένω ή σεμνό- 
της είναι άρετή ήτις πάντοτε παραμένει. 'Η περιώνυ
μος φιλόλογος έλληνίστρια έν Γαλλία Dacier ήτο το- 
σοΰτον μετριόφρων, ώστε παρακαλουμένη ύπό Γερμανοΰ 
φιλολόγου νά γράψη τό όνομα αυτής έπί λευκώματος 
ήονεϊτο έπιμόνως. Τέλος δέ μή δυναμένη ν ’ άντιστή 'έ
γραψε «Γ υνα ις ί κόσμον ή σιγή φέρει». Καί ή άρχαία 
ιστορία άναφέρει παραδείγματα σεμνότητος. Ή  γυνή 
τοΰ Κανδαύλου βασιλε'ως τής Λυδίας Ά τοσσα  όνομαζο- 
μένη, έπειδή ό σύζυγός της έπέτρεψε εις τόν υπασπιστήν 
Γ ύγ η ν  νά ιδη αυτήν γυμνήν, ήνάγκασε τοΰτον εις τόν 
φόνον τοΰ συζύγου, εάν δέν ήθελε νά άποθάνη αυτός. 
Ά λ λ η  δέ Ά τοσσα  σύζυγος τοΰ Δαρείου μόλις κατεπεί- 
σθη νά δείξη εις τόν ιατρόν Δημοκήδην φύμα τ ι έπί τοΰ 
μαστοΰ αΰτής. Πολύ ανεπτυγμένη παρά ταίς γυνα ιξίν 
είναι ή ζηλοτυπία  καί ό φθόνος- άπλώς ώραία έάν είναι 
γυνή τ ις  άρκεϊ ΐνα έπισύρη τόν φθόνον τών άλλων γ υ 
να ικών. Τοιοΰτον παράδειγμα έν τή ιστορία παρέχει ή 
μίν ή άλλως μεγαλόφρων καί συνετή βασίλισσα τής Α γ 
γλ ία ς Έ λισσάβετ εις τοιαύτην θηριώδη σκληρότητα I- 
φθασεν, ώστε τήν ώραιοτάτην αυτής έξαδέλοην Μαρίαν 
Στουάρτην προσκαλέσασα έκ τής έξορίας, έπί 19 έτη 
έφυλάκισεν, τέλος δέ διά τόν τύπον γενομένης δίκης 
κατεδίκασεν εις θάνατον, ώς δήθεν ύποπτον τής δολο
φονίας τοΰ έξαδέλφου καί συζύγου αυτής Davnlev.

III

Ή  γυνή κατά τόν 'έρωτα πρό πάντων ΰ.χερέχει τοΰ 
άνδρός, καθότ,ι αισθάνεται αύτόν πλειότερον αύτοΰ καί 
δέν δύναται νά ζήση ά'νευ τοΰ ερωτος, διά νά άποδείξη 
τήν αγάπην της παν μέσον μεταχειρίζεται, πασαν θυ
σίαν έπιβάλλει εις έαυτήν, πάντα  τά  προσκόμματα ύπερ- 
πηδα . Έ άν έμβαθύνωμεν καί έρευνήσωμεν τά  χρονικά 
τώ ν  δυστυχών έοώτων θά εύρωμεν μεταξύ τών αύτο-

χειριώε ό'σαι έκ τοΰ φοβεροΰ τούτου πάθους ποοήλθον, 
ονόματα ώς έπί τό πολύ γυνα ικών, ένω άνδρών μόνον 
ευάριθμα θά άπαντήσωμεν.

’Ολίγα παραδείγματα θά εύρωμεν άνδρών άποθα- 
νόντων έπί τοΰ τάφου τής έρωμε'νης αυτών, ένω θά ά
παντήσωμεν πλεϊστα τοιαΰτα γυνα ικώ ν, ου ή ζωή ολί
γον κατ ’ ολίγον έσβε'σθη έν μέσω θλίψεων καί δακρύων 
χάριν τοΰ άποθανόντος προσφιλοΰς αυτών πατρός ή α
δελφού, συζύγου ή έραστοΰ.

Δ ιά τών γυναικών επίσης προάγονται αί κοινωνίαν 
Ή  Ρώμη έφ’ όσον έτιμάτο ή κοσμιότης τών ήθών ήτο 
ένδοξος καί έμεγαλούργει.

ΤΙ Σπάρτη έφ’ ό'σον είχε γυναίκας οίαι ήσαν ή μή- 
τηρ τοΰ Λεωνίδα καί τοΰ Βρασίδα ήτο κραταιά καί 
αήττητος. Διότι αί γυναίκες κινούνται ύπό φίλτρου ζω η- 
ρωτάτου καί έζέχουσι κατά  τήν πειθώ, τήν υπομονήν, 
καί τήν έπιτηδειότητα. Ό τε  ό Ναπολέων ήρώτησέ ποτε 
τήν παιδαγωγόν Canycan τ ί λείπετα ι ΐνα έκπαιδεύων- 
τα ι καλώς τά  πα ιδ ία ; Μητε'ρες, άπεκρίθη ή σώφρων έ- 
κείνη γυνή . Καί βεβαίως έάν αί μητέρες είναι κενόδοξοι 
ίσχυρογνώμονες, δεσποτικαί, δεισιδαίμονες καί τά  τέκνα 
αύτών ΰπ ’ αυτών άνατρεφόμενα θά άποβώσιν όμοια αύ- 
ταίς· ένω τουναντίον, έάν αί μητέρες είναι ήθ'.καί, ευ
σεβείς, ενάρετοι, φιλόπονοι, έργατικαί, έλεήμονες κλπ. 
καί τά  τέκνα αύτών θά άποβώσιν όπως αύτα ι, ώστε τό 
παν διά τάς κοινωνίας είναι ή γυνή . Ή  γυνή είναι ε
κείνη, ή τ ις ήμίν δίδει τήν ζωήν, καί φέρει ήμας εις τόν 
κόλπον αΰτής' όταν άσθενώμεν αγρυπνεί παρά τή κλίνη 
ήμών, όταν λυπώμεθα παρηγορεί ήμας. ΤΙ γυνή είναι 
εκείνη, ή όποία δέχεται τό πρώτον μειδίαμα ήμών, ά- 
πομάσσει τά  πρώτα ήμών δάκρυ», καί άπομακρύνει άπό 
τούς κινδύνους, οΐτινες έπαπειλοΰσιν ήμας κατά τήν 
πρώτην ή λ ικ ία ν .Ή  γυνή είναι εκείνη ,ήτις, όταν άνδρο- 
θώμεν άποτελοΰσα μεθ ήμών δεσμόν άδιάροηκτον συμμε
ρίζεται τάς δυστυχίας ήμών καί ευτυχίας, τά ί δάκρυα καί 
τόν γε'λωτα, τήν απελπισίαν καί τήν ελπίδα. Ό πόταν 
δέ άποθνήσκομεν θλίβοντες τήν χείρα αύτής κατερχό- 
μεθα εις τόν τάφον μεθ’ ηρεμίας καί γαλήνης, εχοντες 
δ;' έλπίδος, ό'τι έπί τοΰ τάφου ήμών θά ερχηται αύτη 
έκάστοτε νά χύνη εν δάκρυ, καί νά ραίνη αύτόν μέ ευώδη 
άνθη.

ΤΩ γ ΰ ν α ι! Ή  φύσις ένεπιστεύθη εις σέ τόν άνδρα, 
διότι τ ί θά έγίνετο έάν σύ ’έλειπες; Τότε ήθέλομεν ΰπο- 
φέρη βασάνους άνευ παοηγορίας, απελπισίας άνευ έλπ ί
δος, θλίψεις καί πικρίας άνευ παραμυθίας. Ό  άνήρ 
πρέπει νά σέβηται τήν γυνα ίκα , ήτις θέτει βάλσαμον 
έπί τών πληγών τής καρδίας αύτοΰ, καί άνευ τής ό
ποιας αδύνατον νά ύπαρξη, διότι έμφυτος ροπή συνδέει 
τήν ύπαρξίν του μ ετ ’ αύτής.

Ή  γυνή ώς μήτηρ, ώς σύζυγος, ώς ερωμε'νη, παρέ
χει εις ήμας παραδείγματα τρυφερότητος, άφοσιώσεως 
καί αύταπαρνήσεως.

Ώ ς μήτηρ πόσον είναι υπερήφανος έν τώ  μέσω τής 
οίκογενείας αύτής επί πάντων έπαγρυπνοΰσα καί περί 
πάντων φροντίζουσα καί προνοοΰσα.

Ώ ς σύζυγος πόσον είναι ταπεινή καί εύπροσήγορος 
πόσον συμβάλλει εις τήν ευδαιμονίαν τοΰ συζύγου αύτής.

Λ λλ  ώς έρωμε'νη, πόσον είναι θελκτική καί ώραία 
πόυου είναι μαγευτικόν καί έπίχαρι τό μειδίαμα αύτής 
πόσον ήδέως ήχοΰσιν εις τά  ώτα ήμών οί άπό τοΰ ροδι- 
νοΰ στόματος αύτής έςερ/όμενοι άργυρόηχοι λόγοι αύ
τής. Πώς ή είκών της εύρίσκεται πάντοτε πρό ήμών καί 
κατά τάς μελέτας καί κατά τόν ύπνον αύτη μόνη πλη
ροί τήν ψυχήν ήμών καί τήν καρδίαν. Πώς οί όφθαλμο

αύτής ώς μαγικαί ακτίνες είσδύουσαι εις τάς καρδίας 
ήμών καταφλέγουσιν ήμας. Πώς εν μόνον αύτής φίλημα 
πάσας τάς ήδύτητας τής ζωής περιέχει καί περιστέλλει 
πάσας τάς αισθήσεις ήμών εις μίαν τήν τής ευτυχίας.

Γΰνα ι, είσαι ό αιώνιος καί άχώριστος σύντροφος τοΰ 
άνδρός, μεθ’ όσα καί άν εναντίον σου έκτοςεύουσιν, συ 
είσαι τό άνθος, όπερ μειδιά εις τήν γέννησιν αύτοΰ, όπερ 
εύωδιάζει εις τήν διάρκειαν τής ζωής του, καί μαραίνε
τα ι έπί τοΰ τάφου αύτοΰ.

ΙΙαύσατε λοιπόν νά φλυαρήτε, παύσατε νά καταφε- 
ρεσθε κατά  τών άθώων καί αδυνάτων τούτων πλασμά
τω ν, τά  όποια καί έάν ένίοτε ύπέπεσαν εις σφάλματα, 
τό πλεΐστον τοΰ λάθους άνήκει εις τόν άνδρα.

Παύσατε νά κακολογήτε πλάσματα , άτινα  παρέχου- 
σιν ήμίν στιγμάς τινας ήσύχους καί εύτυχείς καί μή λη - 
σμονήτε τόν Σατωβριάνδον είπόντα- « Ά ν  έ'λειπεν ή γυνή 
ό άνήρ θά ήτο τραχύς, αγροίκος, μισάνθρωπος καί θά 
ήγνόει τ ί έστι χάρις, διότι χάρις είναι τοΰ 'έρωτος τό 
μειδίαμα.

Παύσατε τέλος τόν κατά  τών γυναικών ά'νισον καί 
άδικον πόλεμον, ένθυμούμενοι τό τοΰ Βολταίρου- «Π ά ν- 
τες οί συλλογισμοί τών άνδρών δέν είνε άντάξιοι ένός 
αισθήματος τής γυναικός.

Παύσατε τέλος ώ μισογΰναι καί άφοΰ άπορρίψητε 
τόν παλαιόν άνθρωπον ένδύσασθε τόν νέον καί μετά τοΰ 
Σχίλλερ αναφωνήσατε- «Τ ιμάτε τάς γυναίκας, δ ι’ ού- 
ρανίων ρόδων στρωννύουσιν ήμίν τήν όδόν τής επιγείου 
ζωής, συνδέουσι τούς εύτυχείς τοΰ ερωτος δεσμούς καί 
ύπό τον αίδήμονα τών χαρίτων πέπλον τρέφουσι δ ι’ ίεράς 
χειρός τά  άμάραντα τών εύγενών αισθημάτων ρόδα.

Έ ν Ζ ακύνθω .
Λϊκος I. Λεονταοίτης

Η ΓΕ Ν Ν Η ΣΙ

Όταν τοΰ κόσμου τά στοιχειά όλα Ανακατωμένα 
Την ίδια είχαν κίνησι και διάκοι σι δεν είχαν, 
Και τά λεπτά τους άτομα,σπαρμένα δπως έτύχαν, 
Δέν ΐίτανε στά ούράνια τά σώματα ένωμένα.

Τό χάος έβασίλευε και δλα αποκοιμισμένα 
‘Ήταν στη άύσι, και ιιακουά τδνα άπδ τ ’ άλλο

[άπεϊχαν-
Μά νά σιμοίσουν πιο κοντά μ’ έλξι σάν επιτύχαν 
Μέ μιας έλάβανε ζωή κ ’ έβρασαν πυρο^μένα.

Όκόσμοςάπ ’τάσπλάγχνα τουςόλόλαμπρος’βγήκε 
Κι' άπό της λαύρας τή ζωη πετάχτη καταχθόνια 
Μιάσπίθα,καίμέςτήν κοιλιάμιάςγυναικόςέμπήκε!

Έκεί έπιασε κ’ έφύτρωσε κ ι’ έθέριει|/ε κ ι’ αΐίόνια 
Στό Σΰμπαν καταστήθηκε καί δόξα τόση άφήκε 
Ποΰ γιά νά σβύση θά χρειασθοΰν δέκα μιλλιοΰ-

[νια χρόνια !
Ά θ ή ν β ι ,  25  Δεκεμβρίου 18 9 9 .

I. Κ α λ ο ί’τόης Α.  

   — -------------

Μ ΕΓΑ Λ Α ! Τ ΙΝ Ε Σ  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!

Μετά τών άνωτέρων έκφύλων συνδέονται αί 
μεγαλοφυίαΐ τών αιώνων. Ού μόνον δέ σχετί
ζονται μετά τοΰ έκφυλισμοΰ, άλλά και μετά 
πλείστων νευρικών νόσον, επιληψίας κτλ. Τάς 
φυσιογνωμίας τών μεγάλων τούτων άνδρών θά 
περιέγραφον έάν ό χώρος δέν ήτο μικρός. Ούχ 
ήττον δύναταί τις ν ’ άναφέρη τήν δξυκεφαλίαν 
τοΰ ΙΙερικλέους, τά σπασμωδικά τικ τής φυσι- 
ογνοομίας τοΰ Ναπολέοντος, ουτινος τό βαθύ 
βλέμμα φαίνεται ύποτάσσον τήνγήν, τοΰ οποίου 
δλη ή έκτακτος έσωτερική δύναμις και ένεργη- 
τικότης ήν διακεχυμένη έπί τοΰ π ρ ο σ ώ π ο υ  
του, και δή τοσοΰτον, ώστε πας ό πλησιάζων 
αύτόν κατελαμβάνετο ύπό μυστηριώδους τίνος 
φόβου (Σ. Άποστολίδης). 'Όταν δέ ώργίζετο τό · 
πρόσωπον αύτοΰ έλάμβανε μορφήν λαίλαπος, 
figure d’ ouragan, ώς ό ίδιος έλεγε. Τήν ισχνήν 
καί άπαλήν φυσιογνωμίαν τοΰ I. Καίσαρος, ώς 
λέγει ό Πλούταρχος, και τό περί, τήν κεφαλήν 
νοσώδες διότι έτύγχανεν έπιληπτικός καθώς 
και ό Μέγας Πέτρος, εις ού τό άγριον βλέμμα 
και τήν έπιληπτικήν φυσιογνο^μίαν έφαίνετο τό
σον ή άλλοίο^σις τής φυσικής του υγείας δσον 
και της ηθικής και τής διανοητικής, ών φοβερά 
τεκμήρια έν τη Ιστορία άναγράφονται οί φόνοι 
αύτοΰ καί τά έγκλήματα τ ’ άποτρόπαια: Ιίληθύν 
δλην φυσιογνωμιών ήδύνατό τις νά έκθέσιι καί 
νά παρατάξη, μή λησμονών εννοείται τήν φυ
σιογνωμίαν τοΰ Voltaire, avee son hicleux ώς 
λέγει ό Alfred de Musset (άλλος έκφυλος δικο
μανής, ώς ό συνηθέστερος τών μεθύσων) φυσι
ογνωμίαν στυγνήν, σαρκάζουσαν, είρωνευομέ- 
νην θρησκείαν και κοινωνίαν ολόκληρον καί 
συνδυάζουσαν μέ τήν έκφρασιν ταύτην καί τήν 
τής στομαχικής του άδυναμίας και τής άπι- 
σχνάνσεως ένεκα τών καταχρήσεων τοΰ καφέ,δν 
έλάτρευε. Ούτε τήν φυσιογνωμίαν τοΰ Gothe, 
τοΰ Διός Gothe, τοΰ μεγάλου ποιητοΰ καί φυ
σιολόγου, είς ήν έναρμονίο^ς έκδηλοΰται ή άρ- 
μονία της φυσικής του ύγείας, τής διανοητικής 
του μεγαλοφυΐας και τών ηθικών του ίδεο^δών, 
άρμονική συνέχεια τής φύσεώς ποιητικώς έξι- 
δανικευμένη έν τη φυσιογνωμία τοΰ ογδοηκον
ταετούς εκείνου Έρμοΰ...

Ήδύνατό τις τόμους ολοκλήρους νά γράύη, 
υπερβαίνουν καί αύτόν τόν Lavater, τόν συγ
γραφέα τών «Φυσιογνωμικών άποσπασμάτο^ν», 
έν οϊς παρένειρε καί τήν εικόνα τής φυσιογνω
μίας του, άφ’ ής άποπνέεται τό «άληθεύειν έν 
άγάπη» διά νά χαραχθίι κατόπιν έπ ’ αύτής ή 
έκφρασις τών νευρικών ύευδαισθησιών, δ ι’ ών 
έγίνετο Χριστός — καταστάς ώσαΰτο^ς άνώτερος 
έκφυλος καί ούτος περί τά τέλη τοΰ βίου του.

Ήδύνατό τις ν ’ άναφέρη τήν γλυκεΐαν καί 
μελωδικήν καλλονήν τοΰ Ραφαήλ, είς τήν φυ
σιογνωμίαν τοΰ οποίου βλέπει τις τό αίσθημα 
τών, θείων του εικόνων, άς είχεν έν τη ψυχή, 
τήν ιδέαν τοΰ καλού και τού άγαθού πλανωμέ- 
νην καί Ακτινοβολούσαν έκ τών λεπτών καί ί -  
ναρμονίο^ν χαρακτηριστικών της φυσιογνωμίας 
τοΰ θείου ζωγράφου, ήτις ώς άληθής είκών τοΰ
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θεού άνακλά είς τάς θείας του εικόνας ΰπερτε- 
λείύΐς.

Ήούνατό τχς ν ’ άναφέρη και τό ύπερτελείως 
ώοαΐον τίϊς φυσιογνωμίας τοΰ ’Απόλλωνος τοϋ 
Βατικανού, την κεφαλήν τοϋ Άντινόου και τοϋ 
Έρμου τοϋ Πραξιτέλους την θείαν και ιδεώδη 
παράστασιν τής αίωνίας νεότητος της ελληνι
κής καλλονής και ύγείας τάς διαιωνχσθείσας καί 
άπομαρμαρωθείσας ταύτας έξιδανικεύσεις τής 
άθανάτου καλλονής τής ΐ/γείας και τής νεότη
τος τοϋ άνθρωπίνου τύπου.

Θά Αδύνατό τις ν ’ άναφέρη τάς φυσιογνο^μίας 
τοϋ Beethoven, Michel Ange, αϊτινες φέρουσι 
τήν σφραγίδα τών μεγάλων ίδεωδών, τών μεγά
λ ο ι νευρικοτήτων καί, τών μεγάλων σκέύεων, 
τήν άσχημίαν τής μορφής τοϋ Σωκράτους, ήν 
έχρωμάτιζεν ώραίαν και γλυκεϊαν τό φώς τοΰ 
άγαθοϋ του βλέμματος, και όλας έν γένει τάς 
φυσιογνωμίας, αϊτινες ύύοϋνται έν τω θαυμα- 
σμώ τής άνθρωπότητος ώς άγιαι και γεραραι 
εικόνες.

Τοΰ Κάτίονος ώσαύτως, εις οΰ τό γαΰρον 
πρόσωπον (Πλούταρχος) φαίνεται μαινόμενον τό 
αύστηρόν καί νευρώδες ήθος τής ψυχής,ή ρώμη 
τής διανόίας και ή δύναμις τής άπλής καί. φυ
σικής του ύγείας.

Αί στεναϊ δμως σελίδες τομιδίου επιστημονι
κού καί ΐατρικοΰ καί ούχί φιλολογικοϋ ή ποιιι- 
τικοΰ, ώς τό ώραιότατον καί. χαριέστατον φιλο
λογικόν καλλιτέχνημα τοΰ Lavater, δέν έπιτρέ- 
πουν τήν περαιτέρω έπέκτασιν έπι τοΰ θέματος 
τούτου, δ ι ’ δ καί σπεύδομεν εις τήν περιγραφήν 
τών φυσιογνωμιών τών έπιλοίπων φρενοπαθών.

(Έ κ  της Ψ νόιογνωιιίας τοΰ κ.Σ. I. Ζωγραφίδου)

Έ Ί. Φ  I  -Λ.  I  . Α.

Τίς βέβηλος ήδυνήθη ποτέ νά είσδύση είς τό βάθος 
τής καρδίας καί νά ΐδν) τά  μυστήρια τά  συντελούμενα 
είς τό μικρόν τοΰτο τεμάχιον της σαρκός J- Μεθ’ δλον τόν 
υλιστικόν α ιώνα τόν όποιον διατρέχομεν καθ ’ ον ή επ ι
στήμη όπλίσθεΐσα διά τοΰ τηλεσκοπίου και μικροσκοπίου 
έξηρεύνησε καί κατεμέτρησε σχεδόν τά  πάντα  μ.έχρι κε
ραίας, άπό τών άπω τάτω ν άστέρων πρό της ίλιγγιώδους 
άποστάσεως τών όποιων σταματα καί αύτη ή φαντα
σία, μέχρι τών άοράτων μικροβίων τά  όποια σήμερον 
κατηγγέλθησαν έπισήμως ώς οί υπεύθυνοι ένοχοι πάν
των τών κακών τής άνθρωπότητο:. Έ ν  τούτοις εν, μέ
νει άκάμπτως μυστηριώδες, ή χαρό ία  !  ’Ανετάμη μέχρι 
τοΰ τελευταίου κυττάρου, έμετρήθησαν ακριβώς ό όγκος 
της, τό βάρος καί οί παλμοί της, καί όμως τό μυστή
ριον μένει πάλιν μυστήριον, ή καρδία ά γ α π α  !  ’Α λ λ ’ άν 
ή καρδία είναι τοιαύτη , άναμφιβόλως οί οφθαλμοί δέον 
νά θεωρηθώσιν ώς άναπόσπαστ»ν μέλος αυτής.

’Αναρίθμητοι μυθιστοριογράφοι καί ψυχολόγο ι έχυ
σαν ποταμούς μελάνης καί συνέγραψαν ογκώδεις τόμους 
περί τής μιας μόνον όψεως τής καρδίας : τοΰ έρωτος 
πρός τήν γυναίκα : Καί όμως δύναταί τ ις ν ’ άρνηθή, 
ότι ή καρδία έχει καί έτέραν δ'ψιν, τήν φιλίαν ;

Ό  έρως είναι τραγικός, βίαιος, μανιώδης !ν τή πα 
ραφορά του, ταχέως αναπτυσσόμενος καί ταχέως π α -

ρερχόμενος ώς αί θύελλαι τών τροπικών, ενώ ή φ ιλ ία , ή 
ειλικρινής εννοείται, είναι ήρεμος καί άπαλή ώς σεληνο- 
φώτιστος νύξ επί αμμώδους καί γαληνιώδους παραλίας' 
δέν άναπτύσσεται τόσον ταχέως όσον ό ερως, άλλ ’ όταν 
αί δύο καρδίαι γνωρισθώσι τελείω ς, τότε βραδύτατα, ή 
μάλλον ουδόλως παρέρχεται. Ούτω καί πολλά έτη μετά 
τήν πάροδον τής Χρυσής ήλικ ίας, όπότε ή εξέλιξις τής 
σκληρας πραγμάτικότητος ά φ ’ ένός, καί ή τυφλή ειμαρ
μένη ά φ ’ ετέρου χωρίζωσι δύο φίλους καί τόν μέν καθ'.- 
στα ευτυχή τόν δέ δυστυχή, πάλιν αί άναμνήσεις τών 
ωραίων καί αμέριμνων ήμερών τής παιδικής φ ιλ ία ς συν- 
δέουσιν αυτούς άρρήκτως ώς καί πρίν, εκείνος δέ οστις 
άρνείται τήν συνδρομήν του είς παλαιόν του φίλον βε
βαίως δέν εμφορείται ύπό γενναίων αισθημάτων. Πόσον 
θλιβερά όμως είναι ή ανάγκη τοΰ άποχωρισμοΰ έκ τών 
φίλων μας ό'ταν φεύγομεν εκ τίνος πόλεως ! Νομίζει τ ις  
ότι άφήνει καί εν θρύμμα τής καρδίας του είς τά  μέρη 
ό'θεν διέρχεται. Διά τοΰτο κράζει περίλυπος ό De A m ic i. 
=  Ούδαμοΰ λοιπόν τής γής, ούδαμοΰ τω  όντι υπάρχει 
μία μαγική ράβδος διά τής όποιας νά δυνηθώ μίαν ημέ
ραν καθ’ ώρισμένην ώραν νά φέρω ό'λους τούς καλούς φ ί
λους μου πέριξ τραπέζης έτοιμου πρός έστίασιν καί νά 
τους εϊπω μεγαλοφώνως, ότι θά τους έχω πάντοτε εις: 
τήν καρδιά μου ! Άλλοίμονον ! Ή  ράβδος δέν εύρίσκε- 
τα ι, τά  ετη παρέρχονται καί αί ελπίδες άφ ίπταντα ι.

Ό  έρως είναι βεβαίως πάντοτε ερως ! ’Αλλά πώς ; 
Ε ίνα ι όλιγώτερον εΰγενές, όλιγώτερον ιδεώδες καί υψηλόν 
ν ’ άγαπα τ ις  τούς φίλους του καί νά ήναι αφωσιομένος. 
είς αυτούς ; Ό  μέγιστος τής ιδεώδους ήθικής διδάσκα
λος, ό Θεάνθρωπος Ίησοΰς, δικαίως ΰπερηφανεύετο λέ- 
γων περί έα υτο ΰ= τ ίς  τήν ψυχήν αύτοΰ τίθησιν υπέρ τών 
φίλων αύτοΰ ;= Ά λ λ ω ς  τε δέν εχει τ ις , ή νά εζετάση 
τ ’ αποτελέσματα τοΰ ερωτος άφ ’ ένός, καί τής φιλίας: 
ά φ ’ ετέρου, ί'να πεισθή ταχέως ό'τι άν ή φ ιλία  άντί τοϋ 
ερωτος ήτο περισσότερον διαδεδομένη εν τω  κόσμω, δέν 
θά έβασίλευεν σήμερον ή κακία άντί τής άρετής. Ό τα ν  
χαρά μεγάλη βασιλεύει είς τά  στήθη μας είς τ ίνα  πρώ
τον τρέχομεν νά τό εϊπωμεν ; είς τόν φίλον βεβαίως. 
’Αλλά καί ό'ταν νέφη μελανά φαίνονται έν τω  κοινωνικοί 
όρίζοντι, ό'ταν άπογοήτευσις καί πλήρης απελπισ ία κα
ταλάβει τήν ψυχήν ήμών, παρά τίνος ζητοΰμεν συνδρο
μήν ; πρός τίνα  προστρέχομεν ν ’ άκούσωμεν λόγους π α -  
ρηγορίας, λόγους έλπιδοφόρους ;

Καί έπί τέλους όταν ή σκληρά ειμαρμένη σημάνη 
τόν άπαίσιον κώδωνα τοΰ άποχωρισμοΰ ημών απο τοΰ 
κόσμου τούτου, ή ιδέα ότι θά υπαρζουν φίλοι οι οποίοι 
συχνάκις θά μάς ενθυμούνται καί μετά θάνατον, καθιστα 
όλιγώτερον όξύ τό τοΰ χάρου δρέπανον.

Α . Κορώνης.

ΦΛΟΓΑ -ΚΥΜΑΤΑ

Φλόγα τά στήθη σου 
Καίει, κ ι’ εμένα 
Μέσα μου κύματα 
Σπαν νιανιοηιένα.I CT L

Κόλα τά χείλη σου 
Μέ τά δικά uou 
Νά σβύση ή φλόγα σου 
Στά κύματά μου.

"Αγις  θ έρος
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ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΜ Μ Α

Κύριε συντάχτη,

Μήν παραξενευθής άπό τό γράμμα μου καί μή ζη- 
τήση,ς νά μάθης ποιος ειμαί. Διάβασε' το μόνο καί άν 
εΰρη,ς λογικά όσα σοΰ γράφω , τότε τό δημοσιεύεις νά 
τό διαβάσουν καί άλλοι. Θέλω νά σοΰ γράψω κάτι τ ι 
κ ’ εγώ γ ιά  τή νεωτέρα μας φιλολογία καί πρό πάντων 
γ ιά  τούς ποιητάς μας. ’Αλλά δέν χωροΰν ό'λα σ ’ ενα 
γράμμα, γ ι ’αύτό σήμερα θά περιοριστώ είς ό ,τ ι έ'χω ά
κουσε! απο ένα μ,εγαλο δασκαλο γ ιά  τους συγχρόνους 
μας ποιητάς καί στό άλλο μου γράμμα σοΰ γράφω γ ιά  
αυτούς.

Θέλω πρώτα νά μιλήσω γ ιά  αυτόν τόν μεγάλο δά
σκαλο, γ ια τ ί τόν εχω άχτι καί δέν μπορώ νά χωνέψω 
ό ,τ ι άκουσα ά π ’ αύτόν.

Πολλές φορές άκουσα τόν κ. Μ ιστριώτην, γ ια τ ί 
αυτός εινε,σάν έτύχαινε νά έλθη λόγος καί γ ιά  τούς συγ
χρόνους μας ποιητάς, άπό τήν έδραν του νά κατηγορή 
αυτούς, νά τούς ύβρίζη καί δέν θυμοΰμαι μάλιστα νά 
σάς πώ καί τά  ’ίδια του τά  λόγια, ποΰ τούς τά  είπε μιά 
φορά ποΰ Ιτυχε νά τόν βάλλουν κριτή σ ’ ένα ποιητικό 
διαγωνισμό. Μά επάνω κάτω τούς είπε μ ’ άλλα λόγια. 
«Ν ά χαθήτε παληόπαιδα κλαψάρικα, ποΰ γινήκατε χει
ρότεροι άπό έκατό χρονών γέροντες κ ’ έκάνατε τήν 'Α 
φροδίτη τή ροδομάγουλη σάν στρίγγλα καί όλο κλαίτε 
σάν μωρά. Δέ βλέπετε τούς προγόνους σας τούς άρ- 
χαίους ποιητάς πώς ήταν γεμάτοι χαρά καί γέλοια ; 
Γ ια τί δέν εισθε σάν κ’ εκείνους καί σείς παρά όλο κλαίτε 
καί θέλετε νά αΰτοκτονήσετε ;»

Χ ίλιες φορές έρώτησα τόν εαυτόν μου άν έχη δίκαιον 
γ ια  όλα αυτά ποΰ είπε ό σοφός καθηγητής, μά πάντοτε 
είπα, όχι ! Καί ένα άλλο άκόμα- ό κ. Μιστριώτης 
εχει συνήθεια τά  ί'δια πράγματα νά τά  λέγ, πολλές φο- 
ρές. Εγώ αΰτά γ ιά  τούς., σημερινούς μας ποιητάς θά 
τάχω  άκούσει είκοσι φορές χωρίς υπερβολή καί φοβοΰμαι 
μήπως έ'ως τό τέλος τής ζωής του τά  λέει άπό τήν έδραν 
τοΰ Πανεπιστημίου καί αύτό είνε ποΰ μέ ήνάγκασε νά 
σοΰ γράψω τό περισσότερο. Κ ’ έσκέφθηκα.

Μά είνε σωστό νά κατηγορή κανένας ενα ποιητή 
γ ια τί είνε μελαγχολικός καί νά θέλγ-, σώνει καί καλά νά 
είνε χαρούμενος, γλεντσές; Μά μπορεί σημερινός άνθρω
πος νά είνε όμοιος μέ τόν πανάρχαιο ; Καί ή ’Αφροδίτη 
τ ί  εινε σήμερα γ ιά  μάς παρά ένα μάρμαρο, ένα άγαλμα; 
Αύτό εύρήκε νά τούς κατηγορήση ό σοφός καθηγητής, 
τίποτε άλλο δέν εξέτασε ; Δέν εξέτασε τήν εποχή ποΰ 
ζοΰμε, τά  ήθη μας,τή  θρησκεία μας, γ ιά  νά δή τή δι
αφορά ποΰ μάς χωρίζει άπό τήν αρχαιότητα ;

Ό  βίος τών αρχαίων πόσον διαφέρει άπό τόν σημε
ρινόν ! Ενα πουκάμισο κοντό ’φορούσαν τότε οί άνδρες 
κ ' ένα πουκάμισο μακρύ αί γυναίκες. Σήμερον καθέ
νας ξέρει πόσα καί ποια ροΰχα τοΰ χρειάζονται. Ή  
θρησκεία τών άρχαίων ήτο χορός καί τραγούδι* σήμερα 
ό χριστιανισμός είναι τιμωρία , καί σάν νά μάς λέγη πώς 
ο κόσμος είναι κακός. Ό  βίος μας εινε τόπος εξορίας. 
Καί πολύ σωστά τήν ώρα αυτή θυμήθηκα ενα στίχο ένός 
σημερινού ποιητοΰ μας ποΰ λέγει γ ιά  τό Χριστό.

Στοΰ Γολγοθά τήν ά τιμ ’ά κρεμνιέται.
Κ ’ ολόκληρο εκεί έναν κόσμο καρφώνει !

Καί αΰτή ή θρησκεία είναι ή α ιτ ία  ποΰ έβγήκεν ή 
κόλασι τοΰ Δάντε, ή θεία κωμωδία, μέ τάς τρομεοάς 
περιγραφάς τών βασάνων.όπου όμιλοΰν αί ψυχαί καί όλον

τό ποίημα ομοιάζει μέ όνειρον ποΰάρχινάει μέ τόν Βραχ- 
νάν καί τελειώνει είς έκστασιν, όπως λέγει ένας μεγάλος 
κριτικός. Καί πώς λοιπόν νά ομοιάζουν οί πο ιητα ί μας 
μέ τούς άρχαίους ; Πώς έσπούδαζον τότε καί πώς σπου- 
δάζομεν τώρα; Ε κείνο ι στά θέατρα, στους αγώνας, στήν 
Ακαδημίαν περιπατοΰντες, καί ήμείς κλεισμένοι σέ τέσ- 

σερους τοίχους, μέσα σέ χ ίλ ια  δυό β ιβλία , χ ίλ ια  δυό 
πράγματα.

Καί άς ’μιλήση ό μεγάλος T aine .
Ο άνθρωπος δέν είνε πλέον ό ,τ ι ήτο, καί όπερ κάλ- 

λιον θά ήτο νά εινε πάντοτε ζώον άνωτέρου είδους, άρ- 
κούμενος νά ένεργή καί σκέπτηται έπί τής κουροτρόφου 
γής, καί ύπό τόν φωτοδότην "Η λιον άλλά τεράστιος 
εγκέφαλος, ψυχή άπειρος,.ής τά  μέλη είσί παραρτήματα, 
αί δ’ αισθήσεις υπόδουλοι, φιλοπερίεργος καί φιλόδοξος 
είς άκρον, ιχνηλατών άείποτε καί κατακτών μετά πα λ
μών καί εξάψεων λυμαινομένων τήν ζωικήν κατασκευήν 
καί καταστρεφουσών τό σωματικόν αύτοΰ περίβλημα, 
περ(αγόμενος πανταχοΰ μέχρι τών εσχάτων όρίων τοΰ 
πραγματικού κόσμου καί είς τά  βάθη τοΰ φανταστικού 
κόσμου, ότέ μέν μεθυσκόμενος, ότέ δέ καταβαλλόμενος 
ύπό τών άπειρων κτήσεων καί δημιουργημάτων αύτοΰ, 
λυσσωδώς έπιδιώκων τό άδύνατον, ή έκτρεπόμενος τής 
όδοΰ, όρμων είς ονειροπολήσεις όδυνηράς, βαθείας, ύψη- 
λάς, ώς ό Beethoven , Heine καί ό F a u s t  τοΰ 
Goethe, ή επιδιδόμενος εν τω  κοινωνικώ αύτοΰ κύκλω 
είς όλως είδικάς μελέτας, καί οίονεί μονομανίαν π ά - 
σχων, ώς τά  πρόσωπα τοΰ Β αλζάκ. Είς τοιοΰτο πνεύμα 
αί π λ ϊσ τ ικ α ί τέχναι δέν άρκοΰσΐ' τό ουσιώδες μιας μορ
φής δέν είναι τά  μέλη, ό κορμός, άπασα ή ζώσα τοΰ 
σώματος συνάρθρωσις, άλλά μόνον ή εκφραστική κε
φαλή, ή ζωηρά φυσιογνωμία, ή έξωτερικώς έκδηλουμένη 
ψυχή, τό πάθος, ή ό άσώματος λογισμός, ά όλως πά λ- 
λων καί καταφανής· άγαποί δέ τήν ώραίαν γλυπτικήν 
μορφήν ές άνατροφής μόνον μετά μακράν προπαιδείαν, 
ώς εραστής τοΰ καλοΰ. Πολλαπλούς καί κοσμοπολίτης 
ών, διαφέρεται πρός παν είδος τής τε'χνης, πρός πάσαν 
στιγμήν τοΰ παρελθόντος, πρός πάσαν κοινωνικήν τάξ ιν , 
πρός πάσαν κατάστασιν τοΰ βίου, ήδύνεται έπί τή άνα- 
στάσει ξένων καί άρχαίων χαρακτήρων λόγου, φιλεί τάς 
σκηνάς ήθών άγροίκων χυδαίων ή βαρβάρων, τάς έξω- 
τικάς καί άφιπταμένας τοποθεσίας, πάν ό ,τ ι είνε τροφή 
διά τήν περιέργειαν, μνημεΐον διά τήν ιστορίαν, ά ντ ι- 
κείμενον συγκινήσεως καί διδασκαλίας. Κεκορεσμένος καί 
πλάνης επιδιώκει έν τή τέχνη ζωηράς καί άπροσδοκή- 
τους συγκινήσεις, εντυπώσεις καινάς χρωμάτων φυσιο
γνωμιών καί τοποθεσιών, έκφράσεις παντί τρόπφ θορυ- 
βούσας, έζερεθιζούσας ή τερπούσας αύτόν. συνελόντι δ ’ 
είπείν ιδιόρρυθμον ύφος, ούτινος κ α τ ’ αρέσκειαν ποιείται 
χρήσιν μέχρις υπερβολής.

Κ ’ έπειτα  λέμε νά πάμε έμπρός ! Μά γ ιά  νά πάμε 
εμπρός θέλουμε καλούς δασκάλους πρώτα. E iuat βέβαιος 
ότι άν ό κ. Μ ιστριώτης έγίνετο γ ιά  μ}ά στιγμή ποιητής 
κ ’ έπρόκειτο νά γράψη πρός μίαν ώραίαν στίχους, θά 
έκλαιεν άν ούχί άπό τίποτε άλλο, άλλά μόνον άν έφαν- 
τάζετο τήν μορφήν του. Καί θέλει τούς νέους μας ποιη- 
τάς σάν τούς άρχαίους ! Μή λησμονεί πώς μάς έλεγεν 
άπό τής ίδιας του έδρας ότι στή Γερμανία ό'ταν Ισπού- 
δαζε, διάσημος Γερμανός καθηγητής ώμίλησε κάποτε 
περί τής άρχαίας Ε λληνικής καλλονής καί ότι όλοι οί 
φοιτηταί έστράφησαν πρός τούς καθημένους είς τάς 
τάξεις των Έ λληνα ς φοιτητάς (μεταζύ τών όποιων ήτο 
καί ό κ. Μ ιστριώτης) καί οί πατρ ιώ τα ι μας άπό εντροπή 
έκάλυψαν τό πρόσωπόν τω ν ,— Έ χ ω  ενα φίλον μέ τόν



όποιον συχνά όμιλοΰμεν γ ιά  όσα άτοπα, καμμιά φορά 
βλέπομεν καί συχνά τόν παρακινώ νά γράψη καί νά 
χτυπήση δλες τής αναποδιές, κ ’ εκείνος μου απαντάει 
σοβαρώς ότι δέν έχει 6'λα τά  βιβλία ποΰ τοΰ χρειάζον
τα ι. Μ άλιστα δέν ευρίσκει άκόμα αρκετά δσα έχουν αί 
δημόσιαί μας βιβλιοθήκαι. Κ ’ εγώ ξεκαρδίζομαι άπό τά 
γε'λοια δ'ταν τόν ακούω, γ ια τ ί δέν πρόκειται νά κάμη 
κανείς τόν μεγάλο τεχνοκρίτη. άλλά μοΰ φαίνεται μέ 
δίχως νάνοίξη διόλου βιβλίο μπορεί νά δή κανείς κάτι 
πράγματα ποΰ δέν είναι στόν τόπον τους.

Μή νομίσης πώς έχω τίποτε εναντίον τοΰ κ. Μ ιστρι- 
ώτη . Κάθε άλλο. Σ ' άλλα πράγματα μπορεί νά εϊναι 
σοφός, μά δώ τίποτε ! Κ ι’ άν άκόμα δέν έπείσθης ό'τι 
έχει άδικο, μέ τ ’ άλλο μου γράμμα πιστεύω νά τό κα
τορθώσω νά πειστής. Μ άλιστα γ ιά  νά δής ό'τι τόν κ. 
Μι στριώτη τόν σε'βομαι στήν άλλη του εργασία, σοΰ 
λέγω ό'τι γ ιά  τό γλωσσικό ζήτημα έχει ιδέες πολύ σω
στές. Ε ίναι καί αυτός υπέρ τής δημοτικής τουλάχιστον 
διά τήν ποίησιν. Καί τόν ακόυσα νά φέρη διάφορα π α 
ραδείγματα καί ν* λ̂ γ-Λ, τήν καθαρεύουσαν,γλώσσαν τών 
βιβλίων καί τήν δημοτικήν,γλώσσαν τής καρδιάς.“Αλλο 
καρδιοχτύπι κ ι ’ άλλο παλμός. Τά ένα χτυπάει άπ ' ευ
θείας τήν καρδιά,εινε τό αίσθημα, τό άλλο πηγαίνει στό 
νοΰ σάν νά περνά/ι πρώτα άπό τή σκε'ψι.

Στό άλλο μου γραμμα σοΰ τά  άποτελειώνω, γ ια τ ί 
φοβοΰμαι τώρα μή σέ κουράσω.

Ό  φίλος σου 
__________   X . Ιίρ λ ....

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ

’Ήσουν μικρή κ}’ αγνώριστη 
Καί σ’ έκανα μ εγάλη ...
Γεννήθης ’ς τά  τοισκότιδα 
Στόν "Ηλιο σ ’ εχω βγάλει !

Τεχνίτης είμαι αδάμαστος 
Κ}’ εργάζομαι νά λυώσω 
Στήν φλόγα, μου τήν άπειρη 
Ό ,τ ι  φθαρτό ’έχεις, τόσο,

Ποΰ τ ’ άγαλμά Σου ολόφωτο 
Στοΰ Ίδανικοΰ τή σφαίρα 
’Από ένα φως άγνότητος 
Ν ’ άστράψη μ’ άν ήμέρα ! . . .

Ναύπλχον ©ραιίνβονλος Ζω ϊόπονλος

Λ Ε Υ Κ Α Ν Θ Ε Μ Α

Ε Λ Π Ι Σ  Σ Β Ε Σ Ο Ε Ι Σ Α

Οί τελευταίοι γλυκείς τόνοι τής μουσικής, έξέπνεον 
άπαλά -άπαλά  είς τήν μυρωμε'νην . άτμόσφαιραν τής α ι
θούσης.

Η μ ίφω ς μελαγχολικόν τώρα. Θρησκευτική ηρεμία 
πέριξ.

Είχον μείνει μόνοι.
’Εκείνη όρθια έθώπευεν άκόμη τά πλήκηρα τοΰ 

κλειδοκυμβάλου, μέ τό αιώνιον καί γλυκύ μειδίαμα είς 
τά  χείλη, μέ τήν Ιρασμίαν καί χαριτωμε'νην εκείνην 
κλίσιν τής κεφαλής.

Μαγική τ ις αί'γλη ευδαιμονίας έφώτιζε τήν μορ
φήν της.

Οί οφθαλμοί της ήρεμοι καί θωπευτικοί, ώς μειδία
μα μικροΰ παιδιού, έσπινθηροβόλουν, ώς άστέρες τηλα υ
γείς, έν τώ  σιωπηλώ σκιόφωτι τής αιθούσης.

Ε κείνος βυθισμε'νος είς μαγικόν κόσμον άναμνήσεων, 
όν έςύπνησαν οί γλυκείς τόνοι τοΰ κλειδοκυμβάλου, ειχε 
βυθίσει τά  βλε'μματά του είς τήν άπε'ναντι πλευράν τής 
αιθούσης, είς ήν διε'βλεπεν ώς άπό κινηματογράφου άνα- 
παραγομε'νας δλας τάς σκηνάς καί επεισόδια τοΰ μαγι- 
κοΰ εκείνου παρελθοντος.

Έμπροσθέν του είχε τιναχθή ή γλυκυτε'ρα οπτασία 
τής ζωής του.

Ύ πό τάς αύτάς συνθήκας είχε καί άλλοτε αγαπή
σει, ή αύτή άπαλή σιωπή περιέβαλλεν εκείνην, ήν είχεν 
άγαπήση μέ δλην τήν θέρμην τής νεότητος. ’Α λλ’ έπέ- 
πρώτο νά .κ λα ύση  νεκράν τήν κόρην τών παλμών του. 
Καί εκτοτε ή ψυχή του έμεινε ξένη πρός παν αϊσθημα.

Ήδη ή ψυχή του κατενύγη. Αί φωτειναί νεφέλαι 
τοΰ παρελθόντος ήρχισαν νά τόν θωπεύουν. Καί έςαφνα 
εΰρέθη πρό τών γονάτων τής κόρης παρά τό κλειδοκύμ- 
βαλον.

Ή νο ιξε τά  χείλη του καί ώμίλησε μετά πυρετοΰ. 
μετά πάθους. Είπε πολλά.

’Εκείνη δέν έφάνη άποκρούουσα τόν έρωτά του. ’Α π ’ 
εναντίας έφαίνετο κολακευομένη. Ήρκείτο δμως νά 
μειδιά.

’Εκείνος όλονέν θαρρυνόμενος έξηκολούθει περιγρά- 
φων, χρωματίζων τό αίσθημά του μέ δλην τήν δύναμιν, 
μέ δ'λην τή ν  ευγλωττίαν πονεμένης καί ορφανής καρδίας 
καί ή φωνή του είχε περάσει δ'λους τούς τόνους τής πε- 
ριπαθείας, τής γλυκύτητος, τοΰ έρωτος.

Έ ν τούτοις εκείνη έσιώπα. Κ ι’ έξηκολούθει νά 
μειδιά.

”Ω τ ί δέν θά έδιδε νά δυνηθή νά ψυχολογήση, νά 
άναλύση τό μειδίαμα εκείνο ... Ή το  μειδίαμα είρωνει'Λς 
ή οί'κτου ; *Ητο μειδίαμα χαράς ή αγάπης ;

Καί ό νέος άνέμενε μέ παλμούς κατηγορουμένου άνα- 
μένοντος άπό στιγμής είς στιγμήν τή ν  άδηλον έτυμηγο- 
γορίαν, μέ τήν άγωνίαν έκπνέοντος.

Έφοβεΐτο, έτρεμε μή σβύση τό'νειρόν του μέ εν ψυ
χρόν της όχι.

— Ώ  σείς οί άνδρες, άπήντησε τέλος ή Αόπη, έτσι 
λέγετε. Καί κατόπιν λησμονείτε τά π ά ν τ α .. .  Τ ίς μοΰ 
υπόσχεται περί τοΰ μέλλοντος ;

Ή  άπάντησις ήτο κεραυνός. Ή  λάμψις του έφώ— 
τισε καί κατέδειξε τήν άβυσσον τής σκοτεινής καί σφιγ- 
γώδους ψυχής της καί ώς άναμετρήσας τό ένώπιόν του 
χαίνον βάραθρον.

—  Κυρία, άνεφώνησε πικρώς μειδιών, μέ συγχω- 
ρεΐτε. Παρεγνώρισα καί έταπεινώθην πολύ ένώπιόν σας. 
Έ ν τούτοις σάς ευχαριστώ. Μοΰ δίδετε έν σωτήριον 
μάθημα. Σάς βεβαιώ ό'τι πολύ θά μέ ώφελήση.

Καί έσπευσε ν ’ άποσυρθή έντρομος, ίλ ιγγ ιώ ν, παρα- 
πα ίων.

Ή  Αόπη ήθέλησε νά τόν κράτηση, τω  έζήτησε συγ
γνώμην. Πλήν μ ά τ η ν ! . . .

Ε κείνος, κωφός πλέον εις παρακλήσεις καί δάκρυα, 
έφευγε μέ σταθερόν βήμα καταρώμενος τήν α ίωνίαν γ υ 
να ίκα, ένω ή αίθουσα άντήχει είσέτι ύπό τάς θερμάς καί 
ικετευτικάς επικλήσεις.

—  Γεώργιε ! . . . Γεώργιε ! . . .
Νεμέα

Ν ϊκ ο ς Σ . Γκ ινό π ο υλος
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Η ΤΥΡΟΚΟΜ ΙΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Είίίαγωγη

Τόν εις πάντας γνωστόν τυρόν τής Κρήτης, κατα- 
σκευάζουσι συνήθως έπί τών υψηλότερων κορυφών τών 
όρέων τής νήσου ώς λ . χ . τής "Ιδης, Κένδρου, Ό μαλοΰ, 
Λευκών ορέων κτλ . Τά τυροκομεία ιδρύονται εντός σπη
λα ίω ν. Έ ά ν  δμως δέν ύπάρχωσι τοιοίΰτα κτίζουσι τ υ 
ροκομεία εκ λίθων, τά  όποια ώς επί τό πλείστον δ ια ι- 
ροΰνται είς δύο δω μάτια , καί τό μέν εν χρησιμεύει διά 
τήν κατασκευήν τοΰ τυροΰ, τό δέ έτερον διά τήν δ:α— 
τήρησιν αύτοΰ, ονομάζονται κοινώς μ ιτ ά τ α .

Τό μιτάτον άπαρτίζεται έκ συνεταιρισμού 3 -4  ποι
μένων καί ύφ ίστατα ι μόνον κατά τό διάστημα τής κα 
τασκευής τοΰ τυροΰ. Έ κ  τών συνεταίρων είς αναλαμβά
νει τήν κατασκευήν τοΰ τυροΰ καί λέγεται τνρυκόμος, έ
τερος οδηγεί τά  στείρα πρόβατα, καί λέγετα ι σ τε ιρ ο νό - 
μ ο ς ,  τρίτος τά  έγγαλα δηλ. τά  άλμεγόμενα καί λέγετα ι 
(γ γ α .Ιο τόμ ο ς . Έ άν ύπάρχη καί τέταρτός τ ις μ α ν δ ρ α τ ζ ί)(, 
φροντίζει περί τής έσωτερικής υπηρεσίας τοΰ, τυροκομείου.

Οί τυροκόμοι συνήθως είναι ποιμένες προβάτων ή α ι
γώ ν , οϊτινες πρός τοίς άλλοις πρέπει νά είναι καί σωμα- 
δεις. Κ ατά τόν συνεταιρισμόν, ό τυροκόμος εργάζεται 
μόνον εν έτος, τοΰθ ’ δ'περ βεβαίως είναι πολύ κακόν, 
διότι ρ,όλις κατορθώση νά μάθη τήν κατασκευήν τοΰ 
τυροΰ, τόν διαδέχεται συνήθως έτερος σύντροφος.

Μετά τήν διάλυσιν (ξύλωμα τοΰ μιτάτου) διανέμε
τα ι άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών προβάτων έκάστου συνε
ταίρου ό κατασκευασθέίς τυρός, λαμβάνοντος τοΰ τυρο
κόμου κάτι τ ι περισσότερον έκ τών άλλων. Σπανίως 
ιδρύει είς τυροκομείον έκτός τών μονών (μοναστήρια), ών 
τά  πρόβατα δέν κλέπτονται ώς συμβαίνει είς τούς ϊδ ι- 
ώ τας.

Οί καλλίτεροι τυροί τής Κρήτης είναι τοΰ Ό μαλοΰ,, 
τών Σφακίων καί τών Ά νω γείω ν , δστις κατασκευάζεται 
έπί τοΰ δρους Τδης καί φυλάσσεται έκεί εις σπήλαια 
μέχρι τής έντελοΰς ώριμάνσεως αύτοΰ. Τοΰ Ό μαλοΰ ό 
τυρός ομοιάζει πολύ τής Βίτσερης (Γραβιέρας) είναι μα
λακός καί ζυγίζει 8 -1 2  όκάδας έκαστος. Τουναν
τίον τών άλλων μερών μόλις ζυγίζει 5 -6  όκάδας. Ό  
κοητικός τυρός έχει γεΰσιν όμο;ocv τοΰ τής Βίτσερης, 
διαφέρει όμως εκείνου κατά τήν διατήρησιν καί τήν κα
τασκευήν, ήν αμέσως περιγράφομεν.

Καταιίκενίι κοιιτικοΰ τυοοϋν U

Ά φ ’ ού συναχθή τό πρόβειον καί α’ίγιον γάλα μιας 
άλμέξεως ή καί δύο, έάν τό γάλα δέν άρκή δπερ εινε 
σύνηθες, χύνεται είς χάλκινον λέβητα 1 5 0 - 2 0 0  οκάδων 
χωρητικότητος. Είς τό χείλος τοΰ λέβητος προσδένεται 
ύφασμα βαμβακερόν, ΐνα στραγγίζηται τό γάλα  πρός 
άπαλλαγήν αύτοΰ έκ τών τυχών ακαθαρσιών. Κατόπιν 
θερμένεται τό γάλα , έάν είναι ψυχρόν είς θερμοκρασίαν, 
έν τή όπο;α δύναταί τις νά κρατήση τόν δάκτυλόν του 
έντό; τοΰ ύγροΰ καί τίθεται ή πυτία  (άγαστέρα). Τήν 
πυτίαν παρασκευάζουσιν ώς εξής' Λαμβάνουσι τόν τρί
τον στόμαχον ca il l le tte ) τών μικρών άρνίων, δστις 
περιέχει γάλκ  τυροποιηθέν τόν όποιον πληροΰσι νωποΰ 
γάλακτος καί άναοτώσιν είς τήν καπνοδόχην, έως δτου 
ξηρανθή, δτε διαιρείται είς μικρά τεμάχια , τά  όποια 
διαλύουσιν έντός οξους ή γάλακος. Μετά τήν άνάμιξιν

τής π ιτύας άνακινείτα ι τό γάλα  έπί ολίγον χρόνον καί 
καλύπτετα ι ό λέβης διά μάλλινου υφάσματος. Μετά 
παρέλευσιν μιας περίπου ώς έπί τό πλείστον ώρας καί 
ούχί περισσότερον, (τοΰτο έγκειτα ι είς τήν θερμοκρασίαν 
τοΰ ύγροΰ καί τό ποσόν τής πυτιά ς). Ή  έργασία αύτη 
έκτελείται διά τίνος έργαλείου τα ράκ τον  καλουμένου καί 
διαρκεί περί τά  20  περίπου λεπτά  τής ώρας. Μετά 
ταΰτα  ό τυρός μένει ήρεμος έπί όλίγα λεπ τά , δτε άφα ι- 
ρεΐται τό ήμισυ σχεδόν τού τυρογάλακτος τό όποιον ρί- 
πτετα ι είς άλλον λέβητα έντός τοΰ όποιου πρόκειται νά 
γέίνη ή μυζύθοα (Άθότυρος). Δ ιά τών χειρών περιμα
ζεύεται ή έπί τοΰ πυθμένος καθίσασα μάζα τοΰ τυροΰ, 
ήτις κόπτεται διά ξύλινης μαχαίρας είς πολλά τεμάχια 
έκ τών όποιων λαμβάνει ό τυροκόμος άνά έν καί ρίπτει 
είς τόν τύπον (τουπί) τριβών αύτό καλώς διά τών χειρών 
καί πιέζων ίσχυρώς. Τοΰτο πράττει μέχρις δτου πλη- 
ρωθή ό τύπος. Οί τύποι κατασκευάζονται άπό μικράς 
βέργας λιγαριάς ή άργοκλίδας κ. τ .  λ . Τό μέγεθος τών 
τύπων ποικίλλει άναλόγως τοΰ όγκου δπερ θά έχη ό κα- 
τασκευασθησόμενος τυρός. ΙΊληρωθέντος τοΰ τύπου έκ 
τυροΰ τίθετα ι πολλάκις έπί τής άνω έπιφανείας αύτοΰ 
τεμάχιον πανίου ή πρόβειας, έπί τοΰ όποιου κάθηται ό 
τυροκόμος. 'Ως έκ τούτου ό τυροκόμος πρέπει πάντοτε 
νά είναι σωματώδης, δπως ή πίεσις γείνετα ι τελεία (*) 
"Οταν συγχρόνως κατασκευάζη πλέον τοΰ ένός τυροΰ είς 
τόν έτερον θέτει βάρος ή κάθηται ό βοηθός του (μαντρα- 
τζής) ή άλλος τ ις , ό όποιος δμως πρέπει καί αυτός νά 
είναι σωματώδης.

Ή  πίεσις διαρκεί 5 -6  ώρας. Κ ατά τό διάστημα τής 
πιέσεως ό τυρός στρέφεται διά νά λάβη καλόν σχήμα 
τοΰ τύπου, έντός τοΰ οποίου μένει 1 2 -1 6  ώρας. Ό τα ν  
ό τυρός έξαχθή έκ τοΰ τύπου τοποθετείται έπί πλακός 
καί άλατίζετα ι έφ’ όλης τής έπιφανείας δ ι ’ άλατος λειο- 
τριμμένου. Τό άλάτισμα διαρκεί τόσας ήμέρας, όσας ό
κάδας είναι έκαστος τυρός. Ή  ποσότης τοΰ άλατος ποι- 
κίλει, τό δέ άλάτισμα συνήθως διαρκεί 6 -1 0  ήμέρας. 
Μετά ό τυρός τ θεται έπί πλακός όρθιος καί μένει έκεί 
έπί 3 -4  ήμέρας καί κατόπιν τοποθετείτα ι' έπί τής γής 
είς θάμνους (άστιβίδας) καί στρέφεται άπαξ ή δίς τής 
έβδομάδος μέχρις δτου ή ζύμωσις (ώρίμανσις) γείνη τε
λεία. Μετά παρέλευσιν 2 -3  μηνών ό τυρός πω λείτα ι άντί 
6 -8  γρόσια άναλόγως τής ζητήσεως.

’Από 100 όκάδας γάλακτος παράγεται 8 -9  όκάδας 
τυρός ξηρός καί 4 -5  μιζύθρα. Έ νω  νωπός άναλογεί 30 
όκάδας καί 10 -15  μίζύθρα, εννοείσαι είς 100 όκάδας 
γάλακτος. Ή  ποσότης έξαρτάται έκ τής έποχής τοΰ 
έτους καί τό μέρος δπου τρέφονται τά  ποίμνια.

Καταύκενη Μιζνθοας (Ά νθοτνρου )

Είπομεν άνωτέρω ό'τι τό μένον έκ τής κατασκευής 
τοΰ τυροΰ τυρόγαλον, έναποθηκεύεται είς άλλον λέβητα. 
Έ άν τόν λέβητα τοΰτον θέσωμεν έπί τοΰ πυρός καί θερ
μαίνω μεν τό τυρόγαλον μέχρι τής θερμοκρασίας 40ο Κ 
καί ρίψωμεν τό πρόσγαλον (άνάχημα) σχηματίζεται ή 
μιζύθρα. Ή  ποσότης τοΰ ποοσγάλακτος δέν υπερβαίνει 
συνήθως τάς 10 ο]ο. Έ νώ  ό τυροκόμος κάθηται έπί τοΰ 
τυροΰ όπως πιέση αύτόν ταράττει συγχρόνως τό τυρό-

(1) Σ .Α .Ι .Ή  ε ισα γω γή  κ α τα λλή λω ν π ιεστη ρ ίω ν μεγάλω ς 6ά 
συνετέλε ι είς τή ν  πρόοδον τή ς  τυροκομίας τή ς  Κ ρή τη ς, είς τή ν  
οποίαν φ α ίνετα ι, ε ίνα ι άγνω στα  τά  μ η / α νή μ α τα  τα ΰτα .



γάλον μέ ξύλινον έργαλείον (Ά ϊδόνι), τοΰ οποίου ή έτέρα 
άκρα είναι πλατυτέρα. Την εργασίαν ταύτην εξακολου
θεί μ-έχρις ό'του θερμανθή τό υγρόν είς 75ο Κ , δτε σχη
ματίζετα ι ή μιζύθρα. Δ ιά την εργασίαν ταύτην άρκεί 
μία περίπου ώρα. Κατόπιν άποσύρεται τό πΰρ καί μέ
νει ούτω έπί 1 0 -2 0  λεπτά  διά νά ψηθή ή μιζύθρα. 
Μετά ταΰτα  εξάγεται δ ι’ ένός έργαλείου τό όποιον εχει 
όπάς δ'πως διέρχεται ά όρος (σχουμάς) καί στραγγίζετα ι 
ή μιζύθρα. “Ε πειτα ρίπτεται εις τύπους (τουπία) καί 
πιε'ζεται ολίγον διά τών χειρών ενθα με'νει έπί 1 8 -2 0 , 
ώρας. Κ ατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα ή μιζύθρα 
στρέφεται έντός τοΰ τύπου δπως λάβη τό σχήμα αύτοΰ. 
Ό τα ν  έξαχθή αλατίζετα ι ολίγον καί τίθετα ι είς την ά - 
ποθήκην, έν τη όποία γυρίζεται τακτικώ ς, έως δτου κα- 
ταναλωθη. Ή  άξία αύτής κατά  την εποχήν τής κα τα 
σκευής ανέρχεται είς 5 -7  γρόσια κ α τ ’ όκάν.

Νικόλαος Μ . Π απαδάκης
Γεωπόνος έν Κρήτγι

Γ Ν Ω Μ Α Ι  Θ Ε Ο Γ Ν Ι Δ Ο Σ

'Ό ταν έγώ εχω είνε πολλοί οι φίλοι μου, έάν δέ μέ 
εύρη καμμία συμφορά τότε ολίγοι είνε οί πιστοί.

— Αί φροντίδες τών ανθρώπων ετυχε νά έ'χουν π τε
ρά, λαμβάνουσαι με'ρος είς τά  τής ψυχής καί τά  τοΰ 
βίου αύτοΰ.

—  Καμμίαν άλλην φροντίδα δέν θε'λω νά ε/ω πλήν 
τής φιλοσοφίας, άλλά τοΰτο πάντοτε εχων νά τε'ρπομαι 
μέ τήν φόρμιγγα, τόν χορόν καί τά  άσματα.

—  Μή βλάπτε διά κοινών πράξεων κανε'να ξένον, 
μήτε καί συνδημότην σου, άλλά πάντοτε δίκαιος ών νά 
ευχάριστης τήν συνείδησίν σου- άπό δέ τάς κακολογίας 
τών πολιτών νά μή φοβήσαι, διότι άλλος θά ειπή κα
κόν, άλλος όμως καλλίτερον.

— Τούς εύγενείς άλλος μέν τούς κατηγορεί, άλλος δέ 
τούς έπαινεϊ- περί τών κοινών δμως άνθρώπων ούδέ λό
γος καν γ ίνετα ι.

— Κανείς δέν υπάρχει άκατηγόρητος είς αύτόν τόν

κόσμον, ό καλλίτερος δμως είνε εκείνος ά όποιος δέν είνε 
πολυπράγμων.

— Δέν έγεννήθη άκόμη, ούτε θά γεννηθή ίσως εκεί
νος ό όποιος θά καταβή είς τόν "Αδην καί ό όποιος νά 
ήτο αρεστός είς δλους, ούτε καί έκείνος ό όποιος βασι
λεύει είς τούς άνθρώπους καί είς τούς θεούς, ό Ζεΰς ό 
Κρονίδης, ούτε καί αύτός άρε'σει είς δλους.

—  Ο άνήρ, Κύρνε, ό στελλόμενος παρά τής πολ ι
τείας, δπως ^ρωτήση τήν γνώμην τοΰ θεοΰ περί τίνος 
σοβαροΰ ζητήματος, πρέπει άκριβώς μέ τόν διαβήτν,η  
μέ τό ζύγ ι, καί μέ τόν κανόνα νά φυλάττη , δτι δήποτε 
ήθελε μαντεύση ό έν Δελφοίς θεός έκ τών αδύτων. Ούτε 
έάν προσθέσης τ ι θά εύρης καμμίαν θεραπείαν άπό τούς 
θεούς· ούτε καί έάν άφαιρέσης θά άποφύγης τήν τ ιμ ω 
ρίαν αύτών.

Ύ π ό  τά πιεϋτιίοιαν

Ο ΔΙΑΤΤ03ST <Α.ΣΤΈΙΈ>
Ήμερολόγχον 1900 

τοϋ ΚΩΝΣΤ. Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΤ

Ετοιμασθήτε ν ’ άπολαύσητε έ'ργον φιλοτίμου προθέ- 
σεως καί δχι κερδοσκοπικόν. 'Αληθής κατάπληξις ύπό 
έ'ποψιν καλλ ιτεχνίας καί πρωτοτυπίας.

Η Διεύθυνσις τοΰ περιοδικού « Α ττική Ιρις» φέρει 
είς γνώσιν τοΰ σεβαστοΰ κοινοΰ εντε τω  έσωτερικω καί 
έξωτερικω δτι μόνος αύτής άντιπρόσωπος διατελεί ό Κος 
Χρήστος Κονταξάκης ό καί ιδιοκτήτης τοϋ περιοδικού. 
Συνεπώς καθιστώμεν προσεκτικούς τούς παλαιούς ήμ,ών 
συνδρομητάς, καί τούς τυχόν έγγραφομένους νέους δπως 
μή δώωσίν π ίστιν είς οντινα όθελε παρουσιασθή ώς άν- 
τιπρόσωπος αύτής.

Ιίαρακαλοΰνται δέ συνάμα οί συνδρομηται ήμών οί 
καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν δπως μάς άποστείλωσιν 
αυτήν διότι άλλως θά εύρεθώμεν είς τήν δυσάρεστον θέ- 
σιν νά διακόψωμεν τήν πρός αύτούς άποστολήν τής 
« ’Α ττικής "Ιριδος».

X. Κονταξάκης

ΔΗΛΠΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΡΙΔΟΣ
Η A tzlx t ) Ipi/C ^α έκοιοεται τοΟ λοιποΟ οις τοΟ μηνος, ώς καί προτερον, ά λ λ ’ οΰχί όκτασέλιδος, 

ά λ λ ά  δωδεκασέλιδος έπί άρίστου χάρτου μή συμπεριλαμβανομένου και τοΟ εξω φύλλου αύτής*τοϋ χρησ ιμ εύ-  
οντος δ ι ’ α γγελ ία ς καί ρεκλάμας τώ ν  κ. κ. συνδρομητών.

Ή έξασφάλισις της συνεργασίας τών πλείστων παρ’ ήμϊν λογίων έγγυαται περί τής κατα/ωριζομέ- 
νης έν τη Ά τηκη  Ίριάι ύλης. Πρός τούτοις μία όλόκληρος στήλη θά καθιερωθή διά τάς Έλληνίδας λό
γιας καί ποιητρίας.

Ή έτησία συνδρομή τής ^Αττικής ΊριόοC θέλε-, μένει ή αυτή έξαιρετικώς διά τους παλαιούς συνδρο
μητάς μας, οί όποιοι έπί δύο ήδη ετη συνετέλεσαν μεγάλως εις τήν παγίωσιν του έργου. Διά δε τους έγ
γραφο μένους άπό τοΟδε ώρίσθη 10  φράγκα έν τψ  έξωτερικω, 7 ρούβλια έν Ρωσσία καί 10  δραχ. έν τω  
έσωτερικω.

Έκαστος συνδρομητής τής 'Αττικής 'Ιριδος πρός τούτοις άπό καιρού είς καιρόν θέλει λαμβάνει ώς 
δώρα διάφορα βιβλία, έκτος τών άλλων δικαιωμάτων τά όποια εχει τής δημοσιεύτεως δηλαδή πάσης είδο- 
ποιήσεως έν τώ έξωφύλλω τοΟ περιοδικοί» ήμών καί τής έκτυπώσεως τών έπισκεπτηοίων αΰτοΟ.

Ή  Ιιεύθυνίίις

Έ κ  τοΰ τυπογραφείου «Νομικής» — 'Οδός ’Οφθαλμιατρείου 5.


