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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α .
Ά β ο ύ  (Έδμόνδο?) 30.
Άβοί (Έ δμόνδο?', βιογραφία υπό Συγχρόνου‘Έ λ- 

ληνο?, μετά εικόνος 33.
Αγγλίδων (περί τοΰ χαρακτήρος τών) 191.
’Αγορά ,άνδέων εν τάϊς άρχαίαις Άδήναις, μετά 

εικόνος 79.
Αγώνες (ολυμπιακοί), μετά εικόνος 94. 
’Αδελβέρτου |ό μΰδος τοΰ), έκ των τον ΟΙιΕπώΒΟ 

219. 230.
Αδελφοί (οί δύω), ποίημα Άχιλλέως Παράσχου 11. 
Άέρος (περί καδαροΰ) 323.
’Ακαδημία ρ α π τικ ή  εν Δρέσδη 48.
Ακανθόχοιρων (οικογένεια*, μετά εικόνος 220. 
’Αλέξανδρο? (δ) τής Βουλγαρία? ώς Διογένη? 327. 
Άλεξιβρόχιον (τό άρχαιότατον) 291.
Άλεξιβροχίων (διάδοσις) εν Γαλλία 815. 
Άλεξιβροχίων (δπρώτος είςηγητήςτίί>ν)ένΑγγλία315. 
'Αμαξηλαται (οί) του Λονδίνου 255.
Άναγνώσεως (ή τέχνη της), κατά τόν Έ .  Λεγ- 

κουβέ 146. 164.
Αναγνώσταις (το7ς>, πρόγραμμα τη? Κ λ$ιονς  1. 
’Αναμνήσεις,_ ποίημα Ε . Παλαμδ 26.
’Ανατροφή (ή οικογένεια καί ή πολιτεία εν τη) 82.98. 
’Ανέκδοτα 253. 268. 290.
’Ανέκδοτα (ίστορικά) 109. 211.
Άν&έων (ίπποδρομίαι έν Παρισίοι? καί τ  εορτή) 207. 
’Ανία? (η πηγό τη ;) 852.

’Απεργία (πολιτική καί καλολογική) 46.
Άππία? (ή έπαΤτις τη? δδοΰ;, μετά εΐκόνο? 159. 
Αρεταί καί κακίαι 276. 298.
’Αρχιτεκτονική? (κολοσσοί τη? νεωτέρα?) 381. 
Ασματα (ανέκδοτα δημοτικά) ’Ηπείρου 29. 46. 
Αστέρια (δυο), ποίημα ύπό Γεωργίου Δροσίνη 13. 
Αστεροσκοπεία (τά) του κόσμου 291.
Αστρα (τά), κατά τον Ά . Δωδέ, μετά εΐκόνο? 246. 
Ασωτο? (δ) του Ευαγγελίου, μετά εΐκόνο? 110. 
Άτάλας (ιστορία καί ταφή τη?', μετά εΐκόνο? 142. 
Αφροδίτη (ή τη? Μήλου) άνευ στηθόδεσμου 63.

Βακτηριδίων (περί) 315.
Βατικανού (τά πυροβολικόν τοΰι 223.
Βελγίου (προνόμια των γυναικών τοΰ) 111. 
Βενετία? (τό νεώριον τη?) 303.
Βερολίνου (οί ράπται τοΰι 291.
Βερολίνου (στατιστική του) 239.
Βιβλιοθήκη 144 .157 .207 .220 .251 .279 .289 . 302. 
Βιβλιοδηκη^ή έν ΒιρΛγχάμη σαιξπήόειοςί 239. 
Βίσμαρκ (αι προ? τιμήν τοΰ, εορταί εν Βεοολίνω), 

ύπ ΐ Ά .Ν .'Ρ ο ύ κ η  152. 162"
Βράμδαχ (ο ,,Κολόμβο?“ του) 268. 
βροχή (τεχνητή) μετά εΐκόνο? 205.

Γαστρονομικά 339.
Γεώργιο? Ίακωβίδη? (σύγχρονο? έλλην. τέχνη) καί 

τά ,,Μικρά παδη'ματα του“ 12. 15.
ΓκαΤτε (αμοιβή των εκδοτών του) 175.
Γλυπτική (ή) διδασκόμενη, μετά εΐκόνο? 30. 
Γνώμαι 338.
Γόρδων (Κάρολο? Γεώργιο?), μετά εΐκόνο? 65. 
Γραμμή (ή τάχιστη ταχυδρομική) 94.
Γυμναστική (η) παρά τοϊρ έντόμοι? 166.
Γυναίκες τή? γαλλ. έπαναστάσεω?, μετά εΐκόνο? 255. 
Γυνάϊκες· δηλητηριαζόμενοι 854.
Γυναίων (τιμωρία έριστικών), μετά εΐκόνο? 223.

Αένδρα έν Σκωτία 351.
Δημοσθένης, ¿πό Ί .  Βενιάδου, μετά εΐκόνο? 241. 
Διάρκεια τή? ζωή? έν Ευρώπη 851.
Δίψα ρινόκερω 176. '
Δούναι καί λαβεΤυ έν τψ  οικω 284. 250.
Δωδε (Αλφόνσο?), μετά εΐκόνο? 255.
Δυνατώτεροι (ώρα καθ’ ήν είμεδα) 351.

Έ γκλημα καί παραφροσύνη 266. 275.
Έκδίκησι? (μοχθηρά) 811.

Έκπαίδευσι? (ή σύγχρονο? έν Γαλλία) 159.
Έ λλά? (ή) έν τή  Γερμανική Βουλή 30.
Έλληνοπούλα (ή), στίχοι J . Ν . μετά εΐκόνο? 145.
Ελληνόπουλο (τό), στίχοι J .  Ν . μετά εΐκόνο? 129.
Έ μ ώ , ή Κιούρτισσα 348.
'Ενυπνίων (περί δραματικών', μετά εΐκόνο? 306.
Έ ξ ε ι?  (παρισιναί) 289.
’Επαγγέλματος (προ?όντα φυσικά καί εκλογή) 181
Έπαναστασις (συρμική) 144.
Ε πισ τήμ η  καί Ευσπλαγχνία τοΰ Μάξ, μετά εΐ

κόνο? 62.
’Επιστήμη (παλαιά) 338.
Έπιστολαί έξ Ε σπερία? ύπό Ματαιότητο? Π ε

ριέργου. ’Εν τέλει έκάστου φυλλαδίου. Σκο
πό? τών επιστολών τούτων 14.

’Επιστολή (συγχαρητήριο?) 291.
’Επιστημονικά (ποικίλα) 346.
'Ε π τά  ¿κύματα (νέα) 327.
Έ ρω το? (!πει?όδιον άρματωλικοΰ) ύπδ Σ. Οικο

νόμου 116. 130.
Ευαγγελισμοί" (ή εορτή τοΰ) 110.
’Εφευρέσεις καί ανακαλύψει? 296. 324.
’Εφημερίδες (δλαι αί) τού κόσμου 291.

'Ηράκλειος Κλέωνος Ραγκαβή, μετά εικόνων 317.
'Ηρωις (ή πρώτη) τής γερμανικής ιστορίας, μετά 

εΐκόνο? 281.
'Η ρώ καί Λέανδρος το0 Μποδενχάουζεν, μετά εΐ

κόνο? 62.
Ή ρώ  καί Λέανδρος, υπό Σπυρίδωνος Παγανέλη 97.

θαυμασταί (άκριτόμυδοι) του Γκρεδύ 291.
θαύματα έν τφ  άνδρώπφ. 'Ο  στόμαχος 66.
θεάτρω (δεν πρέπει τις νά βλέπηται, άλλά νά 

βλ!έπη έν τώ) 63.
θεοδώραι (αί δύο), ύπο F e lis  Vojft.
θΰμ α  εύγενές τών δψηλών τακουνιων 47.

’Ιφιγένεια έν Ταύροι? του Γκάιτε καί εΐκών Ε . 
Κάναλδ 15. 5

Ίχδ ΰ ς  εκ μετάλλου, άλλά νηχόμενοι, μετά εικό- 
νος 48.

Ίχδΰς (κυνηγετικοί καί δαλάσσιοι λαγωοί), μετά 
εικόνων 288.

Καλλονή, ή εΐκών τοΰ Τούμαν 175.
Καπνός (δ) ώς δεράπων τής έπιστήμης 327.
Καρμέλα, διήγημα ύπο Ε , de  Amicis 206. 221. 

237. 254. 262.
Κάρρ (δ ’Αλφόνσο?) καί αί άνδοοέσμ« του 111.
Κάρυά (ή επί τής Αιτνης) 291.
Κεραυνός (δ) καί α ί ένέργειαι αύτοΒ, μετά πέντε 

εΐκδνων 52.
Κεφαλή (ξηρά) Νίγρητος 291.
„Κλυταιμνήστρα“  (η) τοΰ Sieger 291.
Κόκκυξ (δ), μετά εΐκόνο? 184.
Κολόμβου (τό ώ ίν τοΰ), μετά είκ. 336.
Κοραή (πολιτικά διαδηκη του) 267.
Κούρτιος (Γεώργιος), μετά εΐκόνο? 255.
Κωνσταντίνου (τό λάβαρον καί δ θρίαμβος τοΰ) 

ύπδ Κ . ϋαπαρρηγοπούλου, μετά εικόνος τοΰ 
Ραφαήλ 232.

Λαγκλώ (Νινόν δέ, τέσσαρες ήλικίαι) μετά είκό- 
νος 142.

Λάζαρος δ πτωχός καί δ πλούσιος, μετά εΐκόνο? 94.
Λεύκωμα (εις τό) τής κ. Αΐκ. Αλ. Κ ., ποίησις 

Γ . Δροσίνη 302.

Μακροβιότης (παλαιά καί σημερινή) 142.
Μαργαρίται (έκ τών τοΰ Κοραή) 287. 814. 335.
Μέθοδος συντηρητικού στραγγαλισμού τών νεογέν

νητων 47.
Μένδελ (δ καδηγητής) 239.
Μετεωριτών (περί τοΰ σχηματισμοΰ τών), μετά πολ

λών εικόνων 155. 168. 186.
Μ/τηρ άναγνώστις τής Κλειοΰς, μετά εΐκόνο? 46.

Μηΐζός (σκέψεις φρονίμου). Τ ά  κρίσιμα έτη 8. — 
Εξομολογήσεις άσώτου 17. — Δεν εχω και
ρόν 18. —  'Η  διά τών τέκνων άγωγλ τών 
γονέων 40. — Δύο κακών προκειμένων, τό 
μή χεΰρον βέλτιστον 59. —  Ε ίμαι εύτυχής 
189. —  Οικονομία 148.

Μηχανή (άποβλακωτικήι έν Δρέσδη 47.
Μικρά Αλληλογραφία. Έ ν  τέλει έκαστου φυλλαδίου. 
Μικροσκοπίου (πρόχειρος κατασκευή), μετά εΐκό

νο? 16.
Μιρτσβίνσκης (ό άοιδ.ός) 268.
Μόζαρτ (δ) ύφασματοπώλης.
Μουσική καί δεατρον 253.
Μύρμηκα (τό παραμΰδι του), μετά εικόνων 177.

Ναπολέων δ Μ. ένΆγ. 'Ελένη, μετά εικόνων 248. 
Νευροπάθεια (σύγχρονος), Δρ. Ε . Μ. 829.
Νύχτα (απριλιάτικη), ποίημα Ί .  Πολέμη 281.

Όδόντών (έπιμέλεια τών) 134.
Οΐδίπους (δ) ύπό Παγανέλη, μετά εΐκόνο? 194. 
Οικόπεδα έν Νέα 'ϊόρκη 351.
Οίνος (δ κάλλιστος) 87.
'Ομηρική μετάφρασις, ύπδ Γ . Παράσχου, μετά 

εικόνων 257. 269.
Όνειρα (τεχνητά) 93.
Ό νοι καί σοφοί έν καιρώ μάχης 79.
Ό ρ η  (τά έκ πάγου), μετά εΐκόνο? 312. 
Όρνιδογαλή (ή), μετά εικόνος 348.
Όρνιδοκομία (τεχνητή), μετά εικόνων 265.
Ό ρος (σιδηροδν) εν Μεξικφ 327.
’Ορφανά (τά, τοΰ Γύζη', μετά εικόνος 142. 
Όσιριδος (συναυλία έν τώ  ναω τοΰ), μετά εΐκό

νο? 79.
Ούγώ (άσδένεια Βίκτωρος) 159.
Ούγώ (δάνατος καί διάφορα άνέκδοτα περί) μετά 

εικόνος 174.
Ούολσελέΰ (λόρδος) καί Μαχδής, μετά εικόνων 81. 
Όφδαλμών (στατιστική τών) 64.

Παγανίνη (αί τελευταία', στιγμαί τοΰ), μετά εΐκό
νο? 122.

Παδήσεις (αί έκ τοΰ στηδοδέσμου παδήσεις) 63. 
Παιδίον τρίπουν καί τρίωτον 303.
Παιδίου (ιστορία ενός), διήγημα έκ τοΰ γερμανι

κού 11. 26. 48. 59. 75. 90. 107.
Παιδίον (ξανδών καί μελαγχροινών, επίσημος στα

τιστική) 80.
Παλέρμου (οί νεκροί τοΰ), μετά εικόνος 300. 
Παναγίαν(εΐςτήν), στίχοι Δ. Ε), εΐκών Ραφαήλ 193. 
Παπποΰ (Τά βάσανα τοΰ), μετά εικόνος 122. 
Παράρτημα (τό πολύχρωμον συρμικόν) 143. 
Παρατηρήσεις (γλωσσικαί), ύπό Αδαμάντιου Κό

ρα? 13. 29.
Παρατηρήσεις (γλωσσικαί) ύπό’Α. Λασκαρφτου 199. 
Παρατηρησεις(γλωσσικαΙ),ύπό Ε . Δ. Ροίδου 113.225. 
Παρισίων (δ στόμαχος τών) 303.
Παστέρ (δ) καί οί γαστρίμαργοι 48.
Π α τρ ί; (σκέψεις φρονίμου). Τό φόβητρον τοΰ 

οικου 200.
Πεπρωμένου (δ άνθρωπος το ι), διήγημα Ίβάν Τουρ- 

γέννιεφ 123. 136. 158. 171. 188.
Περίπατοι (άστρονομικοί):

Á '. Μίαέπίσκεψιςεΐςτό’Αστεροσκοπέϊον203.216. 
Β '. Ή  δυγάτηρ τής γ?ς 216. 235.
Γ '.  Ό  Αρης 286.

Πλάτων καί ’Αλκιβιάδης εν τώ  σωκρατικώ μαρτυ- 
ρίιρ, μετά εικόνος 46.

Πλαστογραφίας (ό ύπουργο? τής) 332.
Πλοΰτο? (6 εθνικός) τών μεγάλων κρατών 303. 
Πνευματισμό? (τά σύγχρονα αυτοκίνητα τραπέζια 

καί δ) 15.
Πνευματισμού (περί), ύπό Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή: 

Α '. Πειράματα ών ύπηρξα αύτόπτη?.
1. Περιστροφή τραπεζών 22.
2. Τράπεζαι τή βουλήσει ύπείκουσαι 23.
3. Σκεύη δονου'μενα 23.



Πνεμματισμου (περί), υπό Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή: 
Α '. Πειράματα ώ ν :ι5πήρξα αότόπτη;.

4. Πνεύμα ψυχρόν 23.
5. Αιωρούμενα σκευή 23.
6. Αυτοκίνητα σκευή 24.
7. Σπινθήρες 24.
8. Κρούσεις 25.
9. Τράπεζαι όμιλούσοι 38.

10. Σκεύη έρμηνεΤς τό"ν στοχασμών 38.
11. Σκεύη μαντευοντα 88. .
12. Άνθρωποι μαντευοντες 89.

Β '. Φαινόμενα αξιόπιστα, α όμως γνωρίζω μό
νον εξ άκοής 39.
13. Ανθρωποι εΐ< υψος αίωροΰμενοι 40.
14. Μουσικά όργανα αύτομάτω; πάίζοντα 40. 

Γ '.  Φαινόμενα μάλλον ή άμφίβολα 55.
Συμπερασμα'56. 72.

Πνευματισμού {και πάλιν περί), μετά εικόνων 212. 
Πνιγμένους (ποώται βοήθειαι εις τούς πνιγμένους), 

μετά εικόνων 32.
Ποδών (σμικρότης κινεζικών) 339.
Ποιητής (χειρουργός) 256.' ..
Πόλεμο; (ό ¿πό τάς θαλάσσας), μετά εΐκόνος 293. 
Πονηριά (παιδική), μέτά εικόνος 16.
Ποσειδωνος πλους, μετά εικόνος 30.
Πρεσβευτής (ό άμύστακος) 304.
Προγόνων μας (κόμη καί πώγων τών) 174. 
Προοίμιον (σοβαρόν) 30.

Ραπτομηχανή (ήλεκτρική) 238. ̂
Ραφαήλ Σάντη, βιογραφία μετά εικόνων 209. 
Ρότσιλδ (πείσμα) 351.

Σαλισβουρή (τά είςοδήματα καί αί έριδες του) 223. 
Σήμαντρο (το) τής πρωτοχρονιάς, στίχοι κατά πα· 

ράφρασιν της κ. J . Ν . (μετά εΐκόνος) 7. 
Σιδηροδρόμων (άνάπτυξις των) της γης 175. 
Σιγαρων (κατασκευή έν Αμερική) 351.
Σκέψεις φρόνιμοι καί ορθα συμπεράσματα 112. _ 
Σοπεγχάουερ ( ’Αρθούρος), βιογραφία μετά είκό- 

νος 157.
Σοπεγχάουερ (έντυπώσει; έκ των έργων του) 13.

29. 62. 78. 92. 109. 126. 135..
Στατιστική 106.
Στοργής (θαύμα μητρικής), κατά Ε . Pasqué 272. 
Συγκοινωνία (τηλεφωνική) μετάξι τριών πόλεων 303. 
Συμβουλι* προς τάς έλληνίδας 207.
Συνδιάσκεψις (ή  εν Βερολίνω ’Αφρικανική), μετά 

εΐκόνος 14.
Συρμοί άνδρων παρά τούς άρχαίοιςΈλλησιν. ‘Υπό- 

δησις 127.
Συρμοί. ’Εν τέλει έκαστου φυλλαδίου μετά ύπο- 

δειγμάτων. Ειςαγωγική άπολογία 15.
Συρμοί κλασικοί 111.
Συρμοί όμηρικοί καί οί κατόπιν μέχρι των Μη

δικών 95.
Συρμοί παρά τοϊς άρχαίοις Έ λλησι.καί Ρωμαίοις.

Αίτια ττ ς  μικρας αύτών έξαπλώσεως 79. 
Σωκράτης, ύπό Ν . Καζάζη, μετά εΐκόνος 84. 49. 68. 
Σχέσις ράβδου προς βροχήν 339.

Τάμμα (τό), μετά εΐκόνος τού Ν. Γύζη 30. 
Τελεσιλλα, διήγημα ελληνικόν 283. 294. 308. 
Τηλέγραφοι εν 'Αγγλία 255.
Τηλέφωνον (τό, έν ’Αμερική) 142.
Τηλεφώνου (όλίγα τινά περί), μετά τεσσάρων ει

κόνων 143. 147.
Τιοιανόϊ (συμπόσιον παρά τώ), μετά εικ. 344. 
Τουργένιεφ (Ίβάν), μετά εΐκο'νος 136.
Τουρινου (ήλεκτρικ. φωτισμός του) 291.
Τραπέζια (τά αυτοκίνητα), δπό Ι.Ίσιδωρίδου Σκυ- 

λίσση 1.
Τριχών (εμπόριον ανθρωπίνων) 389.

"Τδατος (ή δύναμις τού) 251.
'Γγιειντ 347.
■“Υπνος (ό), ποίημα Κ . Παλαμα 350.

'Υφαντήρια τής άρχαίας ’Αμοργού 128. 
Φαρμακευτική Σχολή εν Χικάγω τής ’Αμερικής 95. 
Φάρος (ηλεκτρικός), μετά εΐκόνος 312.
Φιλοποσιά (ή) παρά τούς διαφόρ. λαοΐς 344. 
Φραγκίσκος 5 Α '. καί ή ’Αναγέννησις (απόσπασμα 

έξ ανεκδότου πονήματος), ύπδ Ειρηναίου Άσω- 
πίου 3.

Φυλλοξηρα (μουοική) .256.
Φυσική ιστορία,· υγιεινή, οικονομία 279. 
Φυσιοδΐφαι (¿'εγκέφαλος τού Ούγώ καί· οί) 238. 
Φυτά (νευρικά) 86.
Φυτών (ή άπονάρκωσις των) 290.
Φυτών (περί κινήσει.)« των) 242. .
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ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΝ2ΣΤΑΙΣ

ή ς ΚΛΕΙΟΥΣ κύρως σκοπός 
εΤνε ή μετάδοσις παντός ωφε
λίμου άμα καί τερπνού, έχού- 
σης πρός τούτο ύπεσχημένην 
τήν συνεργασίαν τών προςφιλε- 
στέρων παρ’ ήμϊν λογίων καί 
παρεσκευασμένον τόν τέλειον 
καλλιτεχνικόν αυτής καταρτι
σμόν. Πρός πάσαν τάξιν καί 
ηλικίαν αναγνωστών άποτεινο- 
μένη, ήτοι ενδιαφέρουσα το"ς 
σπουδαίοις ώς άπλή ηχώ τής 
έν Ευρώπη διανοητικής κινή- 
σεως, οικεία πρός τούς φίλους 
τής τέχνης διά της εκλογής 
τών συγγενέστερων πρός τά 
ήμέτερα ήδη, τήν θρησκείαν, 
■τήν Ιστορίαν ξένων άριστοτε- 
χνημάτων, προςφιλής έν πάση 
οΐκογενεία ένεκα προςηνοϋς ερ
μηνείας τών δημωδών διδαγ
μάτων τής έπιστήμης, τών 
παντοίων εφευρέσεων, τής οι
κιακής οικονομίας καί τής σκό
πιμου συστάσεως τών σεμνο- 
τέροιν συρμών, προς πάντας δέ 

ανεξαιρέτως προςιτη διά τής μετριωτάτης αυτής συνδρομής, πρώτιστον 
μέλημα θά εχη τόν συνδυασμόν τών προθέσεων τούτων πρός τήν ενθαρ
ρυντικήν προτίμησιν τών προϊόντων τής νεωτερας ημών φιλολογίας καί 
τέχνης, έλπίζουσα βαθμηδόν νά έξισώση· τήν ελαφρώς φιλολογικήν καί 
οικογενειακήν αυτής αποστολήν πρός Ιλληνικήν καί έν τη καλλιτεχνία 
περιβολήν.

Εύκταίαν δέ συμπλήρωσιν τού προγράμματος τούτου αναμένει νά 
θεώρηση ή Σύνταξις τής Κ Λ Ε10ΪΣ τούτο, νά καταστέση σύν τώ χρόνω 
τό άνά χεϊρας φύλλον άξιον τών παλαιών συμπαθειών τού ονόματος, δπερ 
εξέλεξε, ,περισυλλεγουσα μετά φιλοτίμου προςοχής παν τό ενδιαφέρον τά 
ήμέτερα πράγματα καί ήθη ή όπωςδήποτε δυνάμενον νά εξυπηρέτηση καί 
διαμόρφωση αύτά.

K A E tC ! .  T O M O S  A ' ·

ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ.

— Πιστεύει;;
— Τ ί νά πιστεύσω;
— Πιστεύεις καί σύ εις τά περί τούτων πάλιν 9-ρο- 

λούμ.ενα;
— νΟχι απολύτως· άλλα Βος να έξηγη9·ώ. Πιστεύω 

ότι ο άν&ρωπος εισέτι Β'εν άνεκάλοψεν δλας τάς φυσικάς Βο- 
νά[ΐεις ή ενεργείας· επομένως, ή ΰπαρξις Βονάμεώς τίνος τέως 
άγνωστοί), επιΒρώσης εις τά  άψυχα, ώς ή του μαγνήτου καί 
ή του ήλεκτρου, Βυνάμεως έξάπαντος φυσικής, άλλ’ έτι ανεξ
ερεύνητου καί άνονομάστου, με φαίνεται πιθ·ανωτάτη · δτι δμως 
ή 8όναμις αυτη εχει καί νουν, δτι μαντεύει, δτι έρωτωμένη 
αποκρίνεται, τούτο καταγελώ ώς δλως παιΒαριώΒες καί ανά
ξιον τής προσοχής άνΒρών σπουΒαίων. "Αν μ’ έξέλαβες ώς 
πιστεύοντα καί εις τοΰτο, άπόρει τότε καί ο, τ ι  άν &έλης 
λέγε με.

Άκουσον Βέ πόδ·εν έσχημάτισα τήν πεποίδησιν, δτι Ιν 
τη  φύσει υπολανθάνει καί άλλη τις Βύναμις έτι ανεξιχνίαστος, 
ή ή αυτή Ικείνη του ηλεκτρισμού καί του μαγνητισμού, 
είσέτι ανεφάρμοστος κατά πάντα, ίκανή νά εισχώρηση καί 
εις τό ξύλον, καί νά κίνηση τράπεζαν μονόποΒα, τρίποΒα ή 
τετράποΒα, εις εκπληξιν τών 8·εωμένων. Άκουσον.

Τω 1839, δτε φήμη περί αυτοκινήτων τραπεζών, σκαφών 
ή πινακωτών οόΒεμία ήκούετο, Βιε8όό·η ημέραν τινά έν 
Σμύρνη, δτι $1ς τήν οικίαν του κ. X. Σ. άξιοτίμου μεταξύ 
τών έμπορων καί ανθρώπου λίαν γνωστοί» μοι, Βύο ήΒη 
νύκτας συνέβαινέ τ ι απορίας άξιον, μεγάλως ανησυχούν τους 
οικείους, άΒυνατουντας νά τό έξηγήσωσιν. Ό  κ. X. Σ. συνε- 
κατοίκει μετά μιας ανεψιάς του καί μιας όπηρετρίας, άμφο- 
τέρων ώς έγγιστα συνηλίκων, Βεκαοκτώ άγουσών ετη, ή τό 
πολύ είκοσιν. ’Ενώ, προϊουσης τής νυκτός, έκάθ-ηντο αυται 
έν τινι τών προσγείων Βωμαπίων, μόναι καί ήσχολημέναι εις 
γυναικεία έργα, ή μεν (όάπτουσα, ή Βέ πλέκουσα κνημίΒας 
υπό τό φώς λύχνου ίσταμένοιυ έπί τραπέζης, έν μέσω του
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δωματίου, ήκουσαν αίφνης ροΐζόν τινα υπό την τράπεζαν, 
επειτα δε κρότους έπί μάλλον και μάλλον ίσχυροτέρους. 
Έκπλαγεΐσαι έξ αυτών, ήγέρθησαν έμφοβοι, καί τότε οί 
κρότοι, άναχωρήσαντες ωσαύτως άπδ της τραπέζης, ήκουσθη- 
σαν έπί του πλησιεστέρου παραθύρου, κειμένου όχι μεταξύ 
της οδού καί τού δωματίου, άλλα μεταξύ τουτου καί του 
προδόμου της οικίας' ήτο δ’ απλώς όαλόφρακτον. Ένό- 
μισαν ότι άνθρωπος εκρουεν έξωθεν τά  πλαίσια των όάλων 
διά γρόνθων, ώστε νά τάς συντρίψη, καί έκλαβούσαι οτι 
κλέπτης είσέδυσεν είς την οΙκίαν, ετρεξαν πρός την θυραν 
όπως την κλειδώσωσιν ένδοθεν, έχειδή καί αυτη έξήγε προς 
τον αυτόν πρόδομον.

Άλλα κ»\ η  δώρα ¿π\ τη  προσεγγίσει των κατελήφθη 
υπό σπασμών' οί κτύποι έπέρασαν είς αυτήν αί κλεισιάδες 
έστενοχωρουντο Ιντός τών περιθωρίων τόσον, ώστε έτρι
ζαν οί στροφεΤς των· καί τότε «ί δυο νεάνιδες, νομίσασαι 
ότι ό κλέπτης ήλθε νά παραβίαση την θυραν, έβαλον πλέον 
περιδεείς τάς φωνάς, δτε, ευτυχώς, ό κ. X- Σ., όστις έλει- 
πεν είς έφεσπερίδα, έπέστρεψεν ήνοιξε την έξώδ·υραν διά 
της κλειδός, ήν έκράτει συνήθως, καί είσελθών είς τόν πρό
δομον ηρώτα, έπειδή εΐχεν ακούσει έξωθεν τάς φωνάς, τί 
συνέβαινεν έν τη  οίκία;

νΕντρομθΐ τώ  διηγή&ησάν τότε τά  πάντα· καί κατ’ 
άρχάς μέν όπωπτευάη καί «ΰτός μή είσέδυσε κλέπτης· έπειτα 
όμως, άνερευνήσας χανταχόσε, χ«ί μή εδρών ούτε αίλουρον, 
άπέδωκε τούς φόβους τών γυναικών είς τυχάϊόν τινα κρότον 
δεινωθέντα εντός της φαντασίας των, τάς καθησύχασε, καί 
άνεχώρησεν είς τόν ίδιον αυτού κοιτώνα.

Την άκόλου&ον νύκτα έπανελήφ&ησαν τά  αυτά- καί 
έπείδή ό κ. X. Σ. δέν εϊχεν έξέλ&ει, κατέστη τότε αυτόπτης 
καί αυτήκοος τών φαινομένων· περί ών μή ευρίσκων Ιξή- 
γησιν, έκάλεσέ τινας τών σχετικωτέρων του όπως παρατηρή- 
σωσι καί αύτοί καί εΐπωσι.

Τό πράγμα διεδόθη την έπιούσαν εις τήν πόλιν· έπειδή 
δέ έμαθα ότι καί άλλοι έζήτησαν έκ περιεργείας νά συν- 
έλθωσι κατ’ έκείνην τήν νύκτα είς τού κ. X. Σ., έν οΐς καί 
ίατροί, ώς Εγκρατέστεροι φυσικών ¿πιστημών, παρεκάλεσε νά 
γίνω κάγώ δεκτός μετ’ αυτών, ώς δημοσιογράφος.

Συνήλ&ομεν λοιπόν, καί είρέ&ημεν τόσοι, ώστε μόλις 
μάς έχώρει τό δωμάτιον. 'Γπεθέσαμεν ότι διά τό πολύ πλή
θος ίσως θά παρημποδίζετο τό μέλλον φαινόμενον, άλλ’ όχι· 
αί δυο νέαι έκά&ησαν πλησίον τού τραπεζίου, αφού τό άνε- 
τρέψαμεν έξετάζοντες αυτό, καί πάλιν τό-έστήσαμεν έν τώ 
μέσω τού δωματίου. Έκάθησαν πρόσο>πον πρός πρόσωπον. 
’’Ησαν ή μέν μελάγχρους, ή δέ όλίγον τ ι καστανόχρους τήν 
κόμην καί ή μέν έστήριξεν Ιπί τού τραπεζίου τούς άγκώ- 
νάς της καί Ιπί τών χειρών της τήν κεφαλήν έν ήθει μελαγχο
λίας, ή δέ ούτε ήπτετο ποσώς τού τραπεζίου.

’Εννοείται ότι όλοι οί περιϊστάμενοι παρετηρούμεν δυσ- 
πίστως τά  υπό τήν τράπεζαν καί περί αυτόν, μή τις, όχι 
άγυρτεία, ~  αφού δυίηρεστούντο μάλιστα αυτοί τε κοά οί 
οικείοι καί συγγενείς των επί τοΐς συμβαίνουσιν, ώς καί έπί 
τη  διασπαρείση φήμη, — άλλ’ αίτια φυσική, τέως άδιάγνω- 
στος, Ινήργει τά  έκπλήττοντα καί τάς κόρας αότάς.

’Ολίγα λεπτά τής ώρας εΐχον διατρέξει άφ’ ής στιγμής 
συνεκά&ησαν καί ήδη ήκούομεν ροίζόν τινα όμοιον πρός τόν 
τής πετώσης άνθρήνης (πάμπουρα, άγρωμέλισσα), μεθ’ ό 
είδομεν κίνησιν κυματοειδή τής τραπέζης, οίονεί στενοχώρως 
έχούσης μεταξύ δυο βράχων συσφιγγόντων αυτήν σχεδόν μέ- 

;χρι θραύσεως, συγχρόνως δέ έξερράγησαν κρότοι μεταδιδό

μενοι από τής τραπέζης είς τά  παράθυρα καί· είς τήν θυραν, 
ώς έπί σεισμού. Καί ταύτα μέχρις ου αί νεάνιδες ήγέρθη- 
σαν καί έξήλ&ον τού δωματίου.

Πάντες οί παρευρεθέντες ώμολογήσαμεν ότι τό φαινό- 
μενον υπήρχεν άξιον μελέτης σπουδαίας πρός ήν ή  Σμύρνη 
δεν παρείχε τά  μέσα, καί από τής ημέρας έκείνης παρεκι- 
νούμεν τόν κ. X. Σ. νά έπιχειρήση μετά τών δυο νεανίδων 
¿κείνων αποδημίαν είς Παρισίους ή αλλαχού τής Ευρώπης, 
όπου σοφοί έπιστήμονες, όπως έξιχνιασθή ή πηγή τού πρω
τοφανούς τούτου πράγματος, έως οδ ένέδωκεν είς τάς παρα
κινήσεις. Επειδή δε τά  συμφέροντα του δέν έπέτρεπον ν’ 
άποδημήση ούτε προς καιρόν, έγραψεν είς τόν αδελφόν του, 
νεον προ μικρού περατώσαντα έν Γερμανία τάς σπουδάς του 
είς τά  νομικά καί ήδη έγκατεστημένον είς μίαν .τών Επαρ
χιών τής 'Ελλάδος ώς εισαγγελέα, νά έλθη είς Σμύρνην ο>ς 
τάχιστα, όπως συνοδεύση είς Μασσαλίαν καί έκέΐθεν είς Πα
ρισίους τάς δύο κόρας, τοιαύτα καί τοιαύτα συνεκφαινοόσας, 
άξια έρευνης καί έξηγήσεως· τούτο δέ χάριν τής επιστήμης, 
κατά κοινήν τών έν Σμύρνη φίλων παρακίνησιν.

'Ο  νεώτερος Σ. — μεθ’ Ου έμελλα βραδύτερου νά συ- 
νεργασθώ είς τήν σύνταξιν έφημερίδος, — περίεργος καί οϋ- 
τος έξ ών τώ  εΤχεν εκθέσει ό αδελφός, δεν ¿δίστασε νά έλθη 
Ι ιί  άδεία είς Σμύρνην· ίδών δε τά  πράγματα αύτόΐς όμμασι, 
καί πεισθείς περί τής σπουδαιότητος του φαινομένου, άνεχώ- 
ρησε μετά τής ανεψιάς καί τής θεραπαίνης είς Μασσαλίαν 
διά τού γαλλικού άτμοχλόου τών τακτικών διαχορθμευσεων.

Κατ’ έκεινον τόν καιρόν, οί από Τουρκίας Ιχιβάται έτέ- 
λουν τήν κάθαρσιν συνήθως έν Μελίτη, όπόθεν διήρχοντο τα  
γαλλικά άτμόπλοα· έν τώ λοιμοκαθαρτηρίω λοιπον δοκιμά- 
ζουσαι αί δυο κόραι «ν τά  αυτά φαινόμενα παρήγοντο άχα- 
ραμείωτα, έβλεπον ήδη αυτά ασθενέστερα- τόσον ώστε ό 
νέος Σ. έδίστασεν «ν ώφειλε νά χροβη έπί τά  πρόσω είς τόν 
μελετώμενον πλούν, ή νά χαλινδρομήση είς Σμύρνην· άλλ’ 
εΐκάζων ότι ή ναυτία, έξ ής είχε πάθει πολύ κατά θάλασσαν 
ή έτέρα μάλιστα τών νεανίδων, ίσως έπήνεγκε τήν έξασθέ- 
νησιν, ώς καί ήτο πιθανόν, τέλος άπεφάσισε νά μή άποτραπη 
τής όδού.

Άφίκοντο είς Μασσαλίαν· πριν όμως προβώσιν είς Παρι
σίους, φρόνιμον Ικρινεν ό Σ. να συγκαλέση τινάς τών άρμο- 
διωτέρων επιστημόνων τής έμπορικής μεγαλοπόλεως είς εν 
ή δυο πειράματα. Δυστυχώς, είς τά  πειράματα ταύτα πα- 
ρέστη πολλή μάλλον έξησθενημένη ή δόναμις τών φαινο
μένων, τόσον ώστε έ&εωρήθησαν υπό τών συνελ&όντων ώς 
αμφίβολα· τούθ’ δπερ διακρίνας ό συνοδευων τάς νέας, καί 
μή· ανεχόμενος ουδ’ ώς πιθανήν παρά τοΐς έξετασταΐς τήν 
υποψίαν άγυρτείας τινός, άπεφάσισεν «μετα&έτως νά έπι- 
στρέψη είς Σμύρνην, ώς καί έπέστρεψε μετά τής ανεψιάς του 
καί μόνης, επειδή ή θεράπαινα ή&έλησε νά μείνη είς την 
υπηρεσίαν ελληνικής τίνος οίκογενείας αποκαταστημένης έν 
Μασσαλία, όπου καί άπεβίωσε μετά τινα καιρόν.

Ούτως έρ-αταιώθη ή δυσσόμβατος καί, βεβαίως σπανιω. 
τάτη «υτη σύμπτωσις φυσικών δλως αιτίων, χαραγαγόντων 
αποτελέσματα, ών ή έξακρίβωσις εξάπαντος θά Ιπέχεεν είς 
τήν Ιπιστήμην φως πρός άποκάλυψιν τίς οΐδε τίνος μυστη
ρίου τής δημιουργίας, έτι άγνωστου είς τήν ανθρωπότητα.

"Εΐχον ζαρέλ&ει Ικτοτε Ινδεκα έτη ή  δώδεκα, οτε αίφνης 
έγένετο έν Ευρώπη λόγος χολός περί τραπεζίων αυτοκινήτων, 
ώς ροθοόντων, κροτουντων, άλλομένων τε  καί βαινόντων έπί. 
τά  πρόσω ή δπίσω· καί Ιως έδώ |χέν τό πράγμα δέν μ’ έφαί- 
νετο δλως άπίθανον ώς έκ τών ανωτέρω, ών υπήρξα αυτόπτης

ΚΛΕΙΩ. δ

καί αυτήκοος- άλλά νύν χροσετίθετο ή μωρία, ότι τά  τρα
πέζια εΐχον καί δύναμιν μαντικήν, ότι ¿χρησμοδοτούν σαφέ
στερα τής Πυθίας, άποκρινόμενα είς πάσαν έρο*τησιν, καί 
ταύτα διά τής Ιλαφράς έπιθέσεως τών χειρών τών περί αυτά 
καθημένων, τού μικρού δακτύλου τής δεξιάς έκαστου έφαπτο- 
μένου τού μικρού δακτύλου τού γείτονος, άνευ διακοπής τής 
τοιαυτης άλύσεως. Καί οί μέν έγέλων, οίς είκός, πρός τούτο, 
οί δέ έσπούδαζον άμα γελώντες καί αυτοί. Ουδεν παράδο
ξο ν  είς τόν κόσμον άπαντώσι καί νόες παντοίας κράσεως. 
'Ω ς σήμερον, ουτω καί τότε έγίνετο έν πάση οίκία τό πεί- 
ρ*ρΛ· τό ράν έκ  περιεργείας, τό δέ χάριν ψυχαγωγίας καί 
ίλαρότητος· οί ξυλουργοί παρήτουν Ιχειγουσας έργασίας όπως 
έπαρκώσιν είς τάς παραγγελίας πρός κατασκευήν μικρών τρα
πεζών έπί τοότφ καί μόνω. Ευθός μετά τό „καλησπέρα σας! 
καλή σας ’σχέρα’.'1 ή γ ιτο  ¿ν τώ  μέσω το  τραπεζάκι, ήρω- 
τώντο παρ’ αυτού τά  ετη τής δεΤνος ή τού δεινός, αυτό δ’ 
ανήγειρε τόν ένα τών ποδών καί εκρουεν αυτόν έπί τού έδά- 
φους τοσάκις· αί προβεβηκυϊαι κόραι μέχρι μέν τού εικοστού 
κτύπου άνείχοντο τήν άρίθμησιν παρέχει τάϊς ήρχετο στενο
χώρια. Τό άνηλεές τραπεζάκι έκτυπα είκοσιπέντε, είκο- 
σιοκτώ, τριάκοντα, προσέθετεν Ιτερα 3. 4 ή 5 κρούσματα 
. . . .  παρήρχετο ή ώρα έν γέλωσι καί άστεϊσμοΤς.

Ά λλά καθώς είς όλα επέρχεται κόρος, επήλθε, — τίς 
νά τό έλεγε; — καί είς αυτήν τήν περιέργειαν τού γνώναι 
τά  κρυπτά καί προγνώναι τά  απόρρητα τών τ’ έόντων καί 
των έσσομένων!! Ούτε οί αστυνόμοι έφρόντισαν να έπωφελη- 
θώσι τήν πολύτιμον άνακάλυψιν, ούτε τά  μυστικοσυμβούλια 
τών έπικρατειών καί ούτε τών έπιστημών αί άκαδημίαι έθε- 
ώρησαν αυτήν ώς άξίαν τής ελάχιστης προσοχής, καί δικαίως. 
Διά τήν περί μαντικής μωρίαν ήμελή&η καί ή περί απλής κι
νητικής δυνάμεως, τέως αγνώστου, έξέτασις· ή κίνησις άπε- 
δόθη είς τάς χεΐρας τών περικαδ·ημένων, ένεργουσας κατά 

•θέλησιν αυτών. Ό λίγον κατ’ ολίγον άπέβη καί είς τάς συν- 
αναστροφάς άχαρι καί τέλος ανιαρόν τό πείραμα- οί πιστεό- 
σαντες αυτοί έσυστέλλοντο νά εΐχωσιν ότι εΐχον πιστεύσει· 
καί ουτω τά  μαντικά έκεΐνα τραπέζια περιήλ&ον όλα είς τάς 
χεΐρας τών παιδιών ώς αθύρματα, καί από τών χειρών τών 
παιδίων παρέλαβεν αυτά ή μαγείρισσα ήδη έξηρ&ρωμένα καί 
είς ουδέν άλλο χρη'σιμα ή είς προσάναμμα τών πυραυνων της.

Τούτο, μή άμφιβάλλωμεν, θά  συμβή καί είς τά  τής σή
μερον ήδη δέ μάλιστα-καί συμβαίνει, οΐον έθος παλαιωθεν 
καί τίς οΐδε μετά πόσα πάλιν έτη Ιπαναληφθησόμενον.

„Τροχός άρματος γάρ οΐα
,,βίοτος τρέχει κυλι<ι&είς . . . .“ ^

Ί . ΙΣΙΔδΡΙΔΗΙ ΣΚΥΛΙΣΣΗΣ.
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ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ο Α  . ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ. .
(’Απόσπαομα έ | άνεκδότου πονήματος).

I.
Φραγκίσκος ό Α'. ανήκει συγχρόνως είς δυο πάντη δια

φόρους έποχάς, τούς δύοντας ίπποτικοός χρόνους καί τάν 
άνατέλλουσαν ’Αναγέννησιν. Διό καί ό άστήρ αυτού διατρέχει 
δυο διακεκριμένας τροχιάς, έξ ίσου φωτοβόλους, ττν τού ¡7ο
ποίον βαοιλέως καί τήν του βαοιλέως φιλοτέχνου· Νι
κητής έν Μαρινιάνω*} είκοσαετίς ών, ήττημένος έν Παυΐα**)

*) 13. 1515,
*") 4 · 15 5̂.

1 μόλις άνδρω&είς καί στενάζων αιχμάλωτος έπέκεινα έτους 
υπό ξένον ουρανόν, έν Μαδρίτη, προώρως έγευσατο της δό- 
ξης καί εγνω τήν συμφοράν. Επιβαίνων δέ τού ίππου ίνα 
έπανέλ&η έλεόθερος είς Γαλλίαν, άλλ’ άφίνων όπισθεν αυτού 
έν 'Ισπανία δυο τών υίών του ώς ομήρους καί κράζων τό 
γνωστόν έκέΐνο „Maintenant je  suis ro i1, je  «sis. ïo \  enteïeV* 
επανακάμπτει, ίνα ψυχή τε καί σώματι άφοσιωθή είς τό μέγα 
τής ’Αναγεννήσεως εργον καί ό ιππότης βασιλεύς μεταβάλ
λεται είς βασιλέα φιλότεχνον. Ουδέποτε όμως θά λησμο- 
νήση ώς άτομον έν τώ  πολυκυμ-άντω αυτού βίω τόν Ιππό
την βασιλέα τών πρώτων χρόνων, διότι έν αότώ ένσαρκοϋν- 
ται αί ίπποτικαί ίδέαι, διότι είναι ό τελευταίος αντιπρόσω
πος των ηθών τού κόσμου, ον εψαλλον οί Τροβαδούροι 
καί οί Τρονβέροι-, ci ραψωδοί οδτοι τής Μεσαιωννκής επο
ποιίας. Καί ναι μέν η ποιητική τού ίπποτισμού γλώσσα ζω
ηρά πάντοτε άντηχεΤ, άλλ’ είναι ή τελευταία αυτής άπήχησις· 
τό θετικόν πνεύμα τής νεωτέρας έποχής άρχεται πανταχού 
άναφαινόμενον, ό !Τμαδ7ς τώ ν Γαλλιών θεωρείται ώς άρ- 
χαιότης. Μάτην Φραγκίσκος ό Α’. καί Κάρολος ό Ε"· άμοι- 
βαίο>ς προκαλούσιν εαυτούς είς μονομαχίαν, καί άμφοτέρων οί 

I κήρυκες κομισταί τών προκλητηρίων διέρχονται τήν Γαλλίαν 
καί 'Ισπανίαν, έχοντες έπί του στήθους τό σήμα (blason) καί 
κρατούντες έν χειρί τήν σημαίαν (gonfalon)- οί χρόνοι τών 
Παλαόίνων τού μεγάλου Καρόλου παρήλθον άνεχιστρεπτεί 
καί εΐμεθα πολύ μακράν τού ίπχοτικού άσματος τού Ρο- 
λάνδου, ώς παρήλθον καί οί χρόνοι τής Αγνής Σορέλ, τής 
Αύρηλιανής Κόρης καί τής ’Ιωάννας Hachette, τών μεσαιω
νικών τούτων ήρωίδων τής δεκάτης πέμπτης έκατονταετη- 
ρίδος. Μάτην ό φιλοπόλεμος βασιλεύς, ό άνατραφείς έν τη 
άναγνώσει πολεμικών ιστοριών καί ίπποτικών άθλων, πλου
τίζει τήν βιβλιοθήκην αυτού διά τής πρώτης γαλλικής τής 
Ίλιάδος μεταφράσεως, διαταγή αυτού γενομένης, καί προσ- 
τίδ·ησι τούς ήρωας τού Όμηρου είς τούς Ά μαδεϊς  καί τούς 
ίΐίΐιόταξ  τής Σιρογγνλί/ς τρίατέζ'ΐ/ς, ους πειράται ν απο- 
μιμηθή. Ό  Μεσαιωνικός κόσμος άρχεται εξαφανιζόμενος 
ώς φάσμα νυκτός, καδ’ όσον προβαίνει ό ήλιος της ’Αναγεν
νήσεως καί άποκαλόπτει κόσμον δλως νέον ώς έν όνείρω έμ- 
φανίσθέντα, τόν υπό τά  έρείπια τεθαμμένον άρχαΐον. Τά 
έλληνικά χειρόγραφα αδρά δαπάνη πανταχόθεν τής Ανατο
λής είσκομιζόμενα, έξορίζουσι τών βιβλιοθηκών τά  μεσαιω
νικά συναξάρια καί. αί γλαυκώπιδες καί λευκώλενοι του 
Όλυμπου δ·εαί βασιλικώς φιλοξενουμεναι έν παντί τού Φραγ
κίσκου μεγάρω καί έν πάσι αυτού έπαΰλει, φυγαδεύουσι τους 
ωχρούς καί σκελετώδεις τού Χριστιανισμού αγίους καί σύν 
αυτοΐς απέρχεται καί ή μεσαιωνική ποίησις καί ή πίστις καί 
παν μεσαιωνικόν ιδεώδες· οόδείς ό πιστεύων πλέον είς τούς 
πλατωνικούς έρωτας, τάς θαυμαστάς τών Ιπποτών περιπέ
τειας καί τάς μυθικάς τού 'Ιπποτισμού ύπερβολάς.

II.
Πρό πολλοί, άπό τά  μέσα ήδη της δεκάτης τετάρτης 

εκατονταετηρίδας, ό Βοκκάκιος, — ό πατήρ τής νέας λογο
γραφίας, ό σύν τού Δάντη καί τώ Πετράρχη τό τρίτον χρόσ- 
ωπον τής κλεινής ’Ιταλικής τριάδος άχαρτίζων — , εΐχε τε- . 
λέσει έν τώ  ζίεκαημίβίμ μεθ’ ομηρικής ιλαρότατος την 
κηδείαν του Μέσου Αίώνος, ή Φ ιαμμέττα  — l’Amorosa 
Fiammetta — ή μούσα ή έμπνέουσα τάς αθανάτους τού Δε
καημέρου σελίδας είναι έκ τού οίκου τής Φαίδρας καί τής 
Διδούς· δέν κατάγεται έκ τ η ;  Ιδεώδους γενεάς της Βεατρί
κης τού Δάντου καί ττς  Λαύρας τού ΙΙετράρχου. Τό πνεύμα



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ (Εΐκών Έ . Κώναλδ).
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της'άρχαίας ήδυπαθείας άρχεται ταρασσόμενον έν τώ ελλη
νικό» λάρνακι, ον ό Βοκκάκιος πρώτος ανοίγει· ο άναγινώσκων 
τό Δεκαήμερον δεν βλέπει συνήθεις ή  τήν ευτράπελου γ«ρ- 
μοσυνην του Φλωρεντινού γέροντας, ζητοϋντος έπί των αν
θηρών -του Φιέζολε λόφων παραμυθίαν έν τη  φαιδρότητι των 
διηγημάτων κατά του μαστίζοντας τήν Φλωρεντίαν βροτο- 
λοιγου λοιμού (1342). Καί βμως υπό τάς εύθύμους έκείνας 
σελίδας τάς Ιγκρυπτουσας τον θάνατον, υποφώσκει μέγας 
νεωτερισμός, αληθής πνευματική έπανάστασις. Εϊναι αυτη 
χρόκλησις προς τό παρελδών, προς παν δ,τι εΐχεν έκφοβίσει 
τον κόσμον διά  τρομακτικού μεγαλείου, πρός παν δ,τι είχε 
περιβάλει αυτόν διά μυΰτιχον  γοήτρου. ΕΤναι ή  αργή της 
προς την φυσιν επανόδου μετά μακράν αποδημίαν είς τάς 
έρημους πνευματικού τίνος κόσμου, ου τό ιδεώδες ό θάνα
τος ' είναι εΐδός τ ι θετικισμού, άλλα θετικισμού αφελούς, 
σαρκαστικού καί δημώδους. Αί νεαραί και έράσμιαι έκεΐνκι 
δέσποιναι, ζωηραί, χονηραί καί άμα συνεταί, οί ευφυείς καί 
εύθυμοι και σφριγώντες έκείνοι νέοι, τά  δέκα, ένί λόγω, φαν
τασιώδη του Δεκαημέρου πρόσωπα, — ατινα υπό κυανοίίν 
ουρανόν καί’ άκτινοβολουντα ήλιον, έν τερπνή έπαυλει, έν 
μέσω άνθέων καί ρυάκων καί πτηνών κελαί'δουντων καί φυ- 
σεως άγαλλομένης, χαρίστανται διηγούμενα τόσα αστεία, 
τόσα ευτράπελα πράγματα, έκαστον πρόσωχον άνά έν φαι
δρόν διήγημα καθ’ εκάστην έπί δέκα ημέρας, τ ί άλλο πράτ- 
τουσιν ή διαμαρτύρονται κατά των κρατουσών έτι ιδεών; — 
επανέρχονται εις τό αληθές, τλν φυσιν, την ζώσαν καί γε- 
λόεσσαν φυσιν, ήν ό παράφρων χριστιανικός ασκητισμός είχε 
καταρασθή παριστών αυτήν ώς του δαίμονος τήν συνεργόν, 
ή θ-υμηδής εκείνη όμήγυρις δείκνοσιν δτι ζοφερά τις έποχή 
δύει σύν τοΐς'συναξαρίοις, τοΐς θαόμασι, ταίς παραδόσεσι καί 
τή  πενθίμω αυτής περιβολή καί ότι έναντι έκείνης ανατέλ
λει Ιτέρα φέρουσα τήν χαράν έν τή καρδία, τήν φαιδρότητα 
επί του μετώπου, τό πονηρόν μειδίαμα έπί των χειλέων. Τά 
φαντάσματα του Μέσου Αίώνος έξαφανίζονται ώς σκιαί απο
θαμένων εις τό ζωηρόν του άλέκτορος φώνημα· ό ουρανός 
καί ή γή, οιτινες έθεωροόντο τό πρίν έχθρικως, άρχονται άν- 
ταλλάσσοντες μειδιάματα, ή ίδέα του θανάτου, ή Μορμώ 
αίίτη του Μέσου Αίώνος, ή ¿πισκιάσασα τον νουν καί διατα- 
ράξασα τόν βίον τόσων γενεών απώλεσε το κέντρον αυτής· 
ή έν τή  έπαυλει ¿κείνη συνηγμένη νεότης, σκώπτει, γελα 
καί διαχέεται είς άνεκλάλητον ευθυμίαν, καθ’ ήν στιγμήν 
ακριβώς αντηχεί έξωθεν ό πένθιμος κώδων καί τό de pro- 
fundís τό συνοδεΰον τής θεομηνίας τά  θύματα. Η  ιδέα του 
θανάτου δεν έκφοβίζει πλέον, ό Μέσος Αιών παρήλθεν.

'Ο  Βοκκάκιος είναι ό πρόδρομος του θετικισμού, ώς 
είναι καί ¿ προάγγελος της Αναγεννήσεως, διότι πρώτος 
είσήγαγε καί συνέστησεν έν τή  εσπερία τήν σπουδήν της 
ελληνικής· είναι ό πρώτος σκαπανεός, όστις γελών κατήγαγε 
τό  πρώτον τρκΰμα κατά του Μεσαιωνικού κόσμου' κατε- 
βίβασε τας ίχποτικάς ραψωδίας εις ευτράπελα δημώδη διη
γήματα, κατέρριψε τάς Ιπάλξεις απροσίτων βαρωνικών τί
τλων ίνα κτίση Ιπ’ αυτών δημοκρατικάς έπαόλεις, έξεμηδέ- 
νισεν έν τη φαντασία των συγχρόνων τήν τιμαριωτικήν έπο- 
ποιΐαν κατίιρωνευόμενος τας περικλεεστέρας αυτής παραδό
σεις καί γράφων σκώμματα έπί των υπερηφάνων αυτής οι
κοσήμων, ήνάγκασεν αυτήν νά κατέλθη έκ του ί,πποτικου 
έπους είς τόν πεζόν λόγον μετά του Βοκκακίου κλείει έν 
Ιτα λ ία  ή  πομπώδης γραμματολογία και αρχεται ή δημώδης. 
Ή  έπανάστασις είναι τελεία έν τω νώ, άλλ’ είναι συγχρόνως 
και έν τγ  καρδία' ό έπαναστάτης Ικέϊνος Φλωρεντινός είναι

συγχρόνως καί μεταρρυθμιστής προ της Μεταρρυθμίσεως, 
συμπεριλαμβάνων έν τη ρύμη τής ευτραπελίας «ύτού καί 
μυστήρια καί άμα λείψανα καί μονάς καί παπωσόνην άλλ’ 
ό γέλως άχολος.

'Ο  Βοκκάκιος είναι ό προπάτωρ του 'Ραβελαί, καταλι- 
πών τω Γαλάτη τήν ευθυμίαν αυτού, ουχί δμως καί τό 
άπαράμιλλον έκεϊνο δφος, την θαυμασίαν έκείνην έπί ακρί
βεια καί καθαρευουση γλώσση λογογραφίαν, ήτις άνέδειξεν 
αυτόν έκ των υπάτων τής ’Ιταλίας λογογράφων.

III.
Ουτω καί ο 'Ραβελαί διά  τής Αριστοφάνειου αυτου σα- 

τόρας έγκαινίζει νέαν έποχήν έν τή  ιστορία του γαλλικού 
πνεύματος, υπό τόν διαφανή του μύθου πέπλον σκώπτει 
έπίγειά τε καί ουράνια καί βασιλείς καί ηγεμόνας καί Πάπας 
καί Καρδιναλίους καί Επισκόπους καί ιερείς καί καλογηρους 
καί σοφούς άσοφους καί έπιστημονας οίηματίας· ούδενός φεί
δεται, παν άπρεπες η γελοΐον, πάσα υπερβολή ή κακία των 
συγχρόνων του υποπίπτει είς τήν δριμείαν αυτου σάτυραν, 
είναι Βολταίρος σκαπανεός τής δεκάτης Ικτης έκατονταετη- 
ρίδος, άλλά Βολταίρος αγροίκος, βωμολόχος, φθάνων πολ- 
λάκις μέχρις ακολασίας, Βολταίρος γράφων σχεδόν πάντοτε 

Κόρην' αλλ έν τώ προσώπω του 'Ραβελαί έν- 
σαρκούται τό πνεύμα εκείνο τής είρωνος δυσπιστίας, όπερ 
χαρακτηρίζει τήν νεωτέραν κοινο>νίαν. 'Ο  'Ραβελαί είναι έν 
τή  Ιστορία τής άναπτόξεως του Γαλλικού πνεύματος ό,τι ό 
Βοκκάκιος έν ’Ιταλία, ό κρίκος ό συνδέων τήν ευσεβή τού 
Μέσου Αίώνος παράδοσιν, την άχοπνέουσαν της φόσεως την 
θέρμην μετά τού ψυχρού θετικισμού τής φιλοσοφικής ημών 
έποχής. Κατά παράδοξον δε προς τόν ίπποτισμόν αυτού 
άντίθεσιν ό Φραγκίσκος ού μόνον τέρχεται άναστρεφόμενος 
χρός τόν 'Ραβελαί, ου τό βιβλίον άναγινώσκουσιν αυτώ, άλλά 
καί προστατεύει τόν άχαλίνωτον σκώπτην κατά των κατηγο- 
ρούντων αυτού αίρεσιν, είτα δε καί αθεΐαν άλλ’ ευχερής τής 
άντιθέσεως ή έξήγησις: ό Φραγκίσκος άκων ύπήκει καί αυτός 
είς τό πνεύμα τής έποχής, ή δε έποχή έκείνη είναι ό αίών 
Λέοντος τού I'.. ό αιών τής ’Αναγεννήσεως, ή δε ’Αναγέννησις 
έπάνοδος είς τόν Ελληνισμόν, τοός θεούς του Όμηρου καί 
τήν φιλοσοφίαν τού Πλάτωνος.

Οί Όμηρικοί θεοί άναζώσιν έν 'Ιταλία, είτα δέ έν Γαλ
λία υπό τήν σμίλην ή τήν γραφίδα αθανάτων καλλιτεχνών, 
διότι πρώτη ή ’Ιταλία ύψωσε τήν σημαίαν τής Ανναγεννή- 
σεως, πανταχου θεοί, θεαί, μουσαι, χάριτες, νύμφαι, ναϊάδες· 
πανταχού ό ώραΐος, ό_ποιητικός, ό φαιδρός, ό τδυπαθηςΌ λυμ- 
πος. Πανταχου οί ζωγράφοι, οί γλυπται, οί αρχιτέκτονες, 
οί καλλιτέχναι ου παύονται θαυμάζοντες καί μελετώντες τά 
ελληνικά αγάλματα, τά  ανάγλυφα, τά  κοσμήματα, παν δ,τι 
ελληνικής τέχνης, οί δέ σοφοί συλλε'γουσι τά  άρχάϊα χειρό
γραφα, άτινα Ιρμηνεόουσι, μεταφράζουσιν, Ικτυπούσιν ό δέ 
διακαής ουτος προς τήν αρχαιότητα έρως τοσούτον ίσχυρώς 
επιδρά έπί τού πνεύματος τής έποχής, ώστε ό κλεινός τής 
’Αναγεννήσεως αιών όζει είδωλολατρείας, — υπό τήν χριστια
νικήν αυτού μορφήν. Βεβαίως ό καθολικισμός είναι πάντοτε 
ή κρατούσα θρησκεία, ή  μή ανεχόμενη άλλην, ώς 6 θεός τοΰ 
Μωϋσέως άλλον θεόν, η δένουσα καί λυουσα, η' κολάζουσα 
διά  τών άφορισμών καί έξαγνίζουσα διά  των αφέσεων, ή 
φωτίζουσα τούς έν τού σκότει διά τών πυρών, άλλά δέν δια
λάμπει αλλαχού ή έν ταίς τελεταίς καί έν τοΐς γάμοις τών 
βασιλέων· δεν συγκινεΐ πλέον τάς καρδίας, διότι ό χαρακτηρ 
αυτής ολως έπίσημος· είναι ήδη φανός έσβεσμένος· ή πίστις
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έξέλιπεν. Αναπόφευκτος δέ ή δυσπιστία καί ή προς τά  ίερα 
χλεύη, δτε αυτοί ουτοι οί Πάπαι τής ’Αναγεννήσεως παρέ- 
χουσι διά τής πολιτείας αυτών τό παράδειγμα της άσεβείας, 
φιλοπόλεμοι, άθρησκοι, ασελγείς ή βλάσφημοι δεικνόμενοι.

Θεέ μου! — Ικραζεν ό Αύτοκράτωρ Μαξιμιλιανός περί 
’Ιουλίου τοΰ Β·, προκατόχου Λέοντος τού Γ. — τ ί θ ά  έγίνετο 
ό κόσμος, άν σό δεν έλάμβανες Ιδιαιτέραν περί αυτού πρό
νοιαν ύπό Αύτοκράτορα ώς έμέ, δστις οΰδεν άλλο είμαι ή 
απλούς θηρευτής, καί υ'πό Πάπαν μοχθηρόν καί μέθυσον ώς 
τόν ’Ιούλιον;

Ό τ ε  δέ τοιούτοι οί Πάπαι, τί έμελλον νά ώσιν οί βα- ! 
σιλεΐς, έν τή  αυτή άναπνέοντες η’θική ατμόσφαιρα,· )

Τούτο εξηγεί το άστατον τής πολιτείας τοΰ Φραγκίσκου, 
έδώ μέν' πολεμούντος τήν μεταρρύθμισιν, έκεΐ δέ ύποστηρί- 
ζοντος αυτήν, διότι καί ουτος ώς οί προ αύτοϋ καί μετ «5- 
τόν Πάπαι έθεώρει τήν θρησκείαν ώς άπλούν πολιτικής δπλον.

Αλλ’ ό απόγονος τών σταυροφο'ρων, ο' ιππότης βασιλεύς 
θα  ύπερακοντίση εαυτόν βραδότερον συμμάχων πρός άλλο- 
θρήσκους, ίνα πολεμη’ση τόν αντίπαλον αυτού Κάρολον τον 
Ε \, κηρυχθείς δέ ύπό της Διαίτης τής Αυτοκρατορίας επί
ορκος καί αρνησίθρησκος διά τήν συμμαχίαν του ταυτην, 
έλεγε πρός δικαιολογίαν ότι „όταν οί λύκοι είσέρχωνται 

: είς τήν μάνδραν, ουδόλως κακόν 6 ποιμήν νά μεταχειρι- 
1 σθή κύνας“,

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΣϋΠΙΟΣ.

ΤΟ  Σ Η Μ Α Ν Τ Ρ Ο  Τ Η Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ .
(Γεριιανική itefáSooií, κοτά «α,

ίς τής αίωνιότητος 

Τήν κρύα αγκαλιά 

Τοΰ χρόνου ή ύστερη νυχτιά 
Σιωπηλή γλυστράει.

Κ ι άπ τ’ άψηλό τό σηρ-αντρο 

Γλυκεία φωνή θά  ’βγή,

"Οταν τό φως της ή αυγή 

Αρχίζγι νά σκορπάη.

ασιν ττς κ. J. Ν.)·*)

’Ήλδεν ή ώρα, μ  άπλωσεν 

Ό  γέρος ’ς τό σχοινί,

"Ορ.ως δέν έβγαλε φωνή 

Τό σήμαντρο διόλου·

Όςάν - στοιχειό, ’ςάν σύννεφο, 

’Σαν φάντασμα έλαφρό,

'Ωςάν τόν θάνατο ψυχρό, 

’Σαν μήνυμα διαβόλου

Αίσθάνθηκε Ινα φύσημα . . . 

— Μήν ηταν’ξαφνικό;

— Ό χ ι, δέν ήταν ’ξαφνικό, 

Μόν’ ήταν θεού χέρι.

Λευκός ’ςάν χιόνι άγγελος 

Κάθε πρωτοχρονιά
Το σήμαντρο για τά  παιδια 

Χτυπά, καί δώρα φέρει.

*) Στ,μ, Κ. Λογία Γίρμανίς, ίά τρ ίϊ τήρ δημοτικής η'μών ποιή-
ϊεω ς καί φίλη ά&όρυβος πάσης φΛολογικής παρ’ ήμίν προόδου, ίύηρεστή^η 
ν  όποατεβ η  ημΐν τό_ ανωτέρω ερμηνευτικόν της παρατε&ευΑένης ώραίας, 
ώ .λΊ μυατηριώδους εΐκόνος ποιημάτιον, δι’ ου κατώρ^ωσεν όντως νά έ | ίλ -  
λι/νίαβ  σκοτεινοτάτην γερμανικήν παράδοσιν, πολλαγΰς μέχρι τοδδε στι- 
χουργηδ·εΤσαν, ποιούμενη μάλιστα χρήσιν άφελοϊς φράσεως, ήτις εινε τό

άλάν&αττον γνώρισμα καί ή  αναφαίρετος αξία τής ολιγίστοις ετι καί παρ’ 
ήμίν οικείας δημοτικής Μοΰσης. Ο ί μικροί εκ τών ’Αναγνωστών της 
κλειονί, πιστεύομεν, &■’ άποδηΨώσι φιλί&ις τόν γλυκόν τούτον χαιρετισμόν 
έ π ί τή  πριότη τοΰ νέου έτους, ^εωροΰντες τούς στίχους τής λογίας αλλο
γενούς ώς Ικανώς επιτυχ? άπόπειραν πρός μεταφύτινονν άνόευς των βορείων 
κλιμάτων ύπό τόν ;^σημ(3ρινόν ημων ουρανόν.



8 ΚΛΕΙΩ.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΣ.

Τ Α  Κ Ρ ΙΣ ΙΜ Α  Ε Τ Η .

Πρό τίνος ήκουσα παρά νεαρας τίνος και ευτυχούς μη
τρός τούς έξης λόγους: ,,νΑξιον δαυμασμού εΤνε τω όντι πό
σον τοιούτό τ ι μικρόν πλάσμα δύναται νά μεταβάλη έξ 
ολοκλήρου δλον τον περί ή μας κόσμον! Πολύ, πολύ περισ
σότερον ή όσον μετέβαλεν αυτόν ό γάμος. Το μεταξύ γυ- 
ναικός και μητρός διάστημα εΤνε πολύ μεγαλείτερον τού με
ταξύ παρδένου κα'ι συζύγου“.

Και τ  νεαρά μήτηρ εχει πράγματι μέγα δίκαιον! Ουδέ
ποτε καδ’ όλον αυτής τον βίον ή γυνή εχει διά μιας το- 
σαυτα νά μάδη, όσα κατά τάς πρώτος εβδομάδας του νέου 
αυτής μητρικού αξιώματος. Πας ό πλησιάζων αυτήν όμιλεΤ 
μόνον περί μικρών παιδίων, ούτως ώςτε έντός δεκαπενδη- 
μερίας μανδάνει τάς περιπετείας καί τά  βάσανα καί τάς απο
λαύσεις πεντήκοντα και πλέον λεχωίδων. Ή  έπιμέλεια και 
δρέψις του μικρού νεογέννητου συζητείται υφ’ όλας τάς Ιπό- 
ψεις και εκάστη γυνή από της γραίας πλυντρίας μέχρι τής 
κομψής και μεταξοφορεμένης φίλης συναποφέρει άλλας συμ- 
βουλάς και άλλα παραδείγματα είς την κλίνην τής νέας 
μητρός.

Έάν δε τύχη και λάβη προ»την φοράν περιοδικόν άνά 
χειρας, βεβαίως εΤς των παρισταμένων δ’ αναφώνηση: ,,Κύτ- 
ταξε ’στο τέλος υπάρχει λίαν ένδιαφέρον άρΟ-ρον περί τρο
φού!“ Ή  μεγαλειτέρα δ ’ έπιδυμία της νεαράς μητρός συγκει- 
ται είς το νά μάδη πού, και πότε καί ποίου γένους νέοι άν- 
δρωποι έγεννήδησαν είς τον κόσμον, ¿διάφορον αν τά  άλλα 
ταύτα βρέφη άνήκωσιν είς ολως ξένους αυτη ¿νδ-ρώπους, — 
διότι 6 κόσμος βέβαια έπλάσδη μόνον καί μόνον διά νά 
γεννωνται μωρά  έν αυτω, τί δε βραδυτερον 0’ άπογίνωσι 
ταύτα, άν δά  μνηστευδώσιν, υπανδρευδώσιν ή άποδάνωσιν, 
αν δά διάκηνται έχδρικώς ή φιλικώς πρός άλληλα, — εΤνε 
ολως διόλου ¿διάφορον είς τήν μητέρα, ήτις κρατεί το πρω
τότοκον εν τοίς κόλποις αυτής! — Βραδέως όμως καί άνε- 
παισδητως προβαίνει άλλη τις έποχή, καδ’ ήν νομ.ίζομεν, ότι 
όλος ό κόσμος φοίτα είς τό σχολείον καί εκπαιδεύεται. Ή  
έποχή αυτη είς τον βίον των ήμιτέρων παιδίων διαρκεί περί 
τά  δέκα ετη, κατά ταότην δε ή πρώτη έρο>τησις, ήν άποτεί- 
νομεν συνήδως είς νέους γνωρίμους, εΤνε ή εξής: „Είς ποιον 
σχολείον στέλλετε τόν υιόν σας“; ή „έχετε καμ.μ.ίαν παιδα
γωγόν δια τήν κόρην σας“; Τό έτος μετρεΐται πάντοτε κατά 
τάς τακτικως γινομένας έξετάσεις καί διακοπάς.

— Πότε ειχετε τήν τάδε καί τάδε επίσκεψή; έρωτας 
καί λαμβάνεις τήν ¿κόλουδον άπόκρισιν:

— Τάς έορτάς τού Πάσχα.
— Πότε εΤχον λοιπόν τά  παιδία ίλερη;
— ’Αμέσως μετά τάς μεγάλας διακοπάς ήτοι περί τάς 

¿ρχάς Σεπτεμβρίου.
ΕΤνε παράδοξον, τη άληδεία! Κατά τήν έποχήν ταότην 

όλοι οί άνδρωποι, μεδ’ ών συναναστρέφεται τις, έχουσι παιδία 
φοιτώντα είς τό σχολειον! Ή  μήπως συμ.βαίνει τό έναντίον; 
Συναναστρεφόμεδα Ικείνους μόνον, οί οποίοι έχουν;

Αγνοώ- τούτο δε μόνον γνωρίζω, ότι πανταχού έπικρα- 
τεί ή αυτή συγκίνησις όσον ¿φορά τήν προςεχή βαδμολο- 
γίαν, τά  αυτα παράπονα διά τά  όλονέν Ισχνότερα καί ωχρό
τερα γινόμενα παιδία καί ή αυτή ¿μφιβολία μεταξύ έκπαι- 
δευτηρίων καί οίκοδιδασκάλων. "Ολος ό κόσμος εΐνε μία 
καί μόνη μεγάλη σχολή, έν ή όλοι οί άνδρωποι διακρίνονται

μόνον είς διδάσκοντας καί διδασκομένους. Ή  δέ περίοδος 
αδτη εΤνε ίσως ή ακμή καί τό στέμμα τού μητρικού βίου.

Έ ν ταίς χερσίν ημών έχομεν ακόμη κατά μέγα μέρος 
τήν τύχην τών προςφιλών τέκνων. Καί είμεδα μεν είς πολλάς 
φροντίδας καί κόπους υπόβεβλημέναι, εν τοότοις βλέπομεν 
καδ’ Ικάστην καί άνά πάσαν ώραν τά  αποτελέσματα τών πό
νων τούτων! "Ολα δυνάμεδα νά μεταβάλωμεν, έάν νομί- 
σωμεν ότι έχουσιν έλλείψεις, πόσον δε ίκανοποιούμεδα, έάν 
ή μεταβολή αυτη στεφδή υπό όφδαλμοφανούς έπιτυχίας! 
Από ημέρας είς ημέραν αναπτύσσονται έπί μάλλον τά  παι
δία, δύνανται ήδη νά ήνε πρός ημάς ώς φίλος καί φίλη, καί 
έν τοότοις πάντοτε σκέπτονται διά τών ίδεών ημών, αίσδά- 
νονται τήν ίδίαν ήμών αΐσδησιν έν τή  καδαρά αυτών- παι
δική καρδία. Ακόμη ουδεμία έλπίς διερράγη, ουδέν όνειρον 
έξηφανίσδη, ή δέ μήτηρ ¿τενίζει ακόμη μετά στερράς πε- 
ποιδήσεως πρός τό μέλλον. Ανέδρεψε τά  τέκνα της κατά 
τήν ίερωτάτην γνώμην καί δόναμίν της, πρός τούτο κατη- 
νάλωσε τό αΓμα τής καρδίας της, νυχδημερόν πρό ουδεμιάς 
δυσίας ώπισδοχώρησε διά νά καταστήση' δυνατόν είς τά  
προςφιλή όντα ό,τι Ιφαίνετο αυτή εφικτόν- πώς ήδελεν 
εΐσδαι λοιπόν δυνατόν νά στερηδώσί τίνος έν τα> βίω; ΕΤνε 
χρηστά καί τίμια τά  τέκνα της, φυσικώς δέ πρέπει νά γί- 
νωσι καί ευτυχή. Αλλ’ ημέραν τινά ή μήτηρ πάλιν σκέπτε
ται καί παρατηρεί αίφνης, ότι ολίγον.κατ’ ολίγον όλα εΤνε' 
περί αυτήν μεταβεβλημένα, προςέτι εφδασε καί ¿κείνος ό και
ρός, καδ’ όν δέν ¿ναγινοίσκει τις πλέον μυδ-ιστορήματα καί 
διηγήσεις, διότι δ, τ ι έχει αμέσως προ τών όφδαλμών της 
εΐνε πολύ μάλλον ένδιαφέρον ή όλα τά  βιβλία.

Έντεύδεν άρχεται ή δεύτερα μεγάλη περίοδος τού βίου 
της γυναικός, καδ’ ήν ή μττηρ έχει ανάγκην όλης τής δυ- 
νάμεως καί όλης τής στερράς πίστεώς της, ίνά διέλδη αυτήν 
¿ξιοπρεπούς. Καί διά μέν τής συνέσεως καί τής καλής 9-ε-- 
λήσεως δύναται τώρα νά έπιτευχδή τό πάν, ουδέν δέ διά 
μόνης της ¿μέτρου μητρικής στοργής. Τό παιδίον απαιτεί 
ό,τι δέν δόνασαι νά τω χαράσχης, είς τόν βίον του δέ υπεις- 
έρχονται νέαι άνδρώπιναι βίαι. Δέν είσαι πλέον ή μόνη μεσί- 
τρια μεταξύ τού τέκνου σου καί τής τύχης του, — καί έν- 
ταύδα έγκειται τό μεγαλεΐον καί τό καταπληκτικόν τής περιό
δου ταύτης τού βίου. Πλείστοι γονείς δέν δέλουσινά κάτα- 
νοήσωσι τούτο καί νομίζουσιν, ότι καί τότε-δύνανται νά-μέ- 
νωσιν οί πηδαλιούχοι τής τύχης τών τέκνων των, όταν ταύτα 
κατά την αίώνιον πορείαν τής φύσεως όρισδώσι νά έκλέξω- 
σιν είς τό εξής ίδίαν οδόν. Ευνόητου εΐνε καί άληδές, ότι 
πιστοί γονείς 9-έλουσι νά ήνε είς τά  ένήλικα τέκνα των 
ό,τι ήσαν δι’ αυτά έκ γενετής, άλλα τούτο-εΤνε μεγάλη καί 
πολλάκις δυστυχίας πρόξενος πλάνη. Τά χρηστότατα καί 
άριστα ήμών σχέδια ναυαγούσι, διά τούτο ύπόκυψον, ο>-πε- 
ρίφροντις μητρική καρδία, καί μή πολέμει ό,τι ουδέποτε 
άλλως υπήρξεν, ου δ’ άλλως δά  ύπαρξη. Έ άν έν τω μέλλοντι 
όλα γίνωσι καλίτερα ή όσον έσκέφδης, αν οί υίοί καί αί'δυ- 
γατέρες έξέλεξαν επιτήδευμα καί ίδρυσαν ίδίαν εστίαν, αρχί
ζει πάλιν ή μάμμη έκ τών — μωρών, καί δοκιμάζει έξ αρχής 
τάς αυτάς ήδονάς καί μέριμνας, μεγεδυνομένας μόνον διά της 
οδύνης, ότι συχνάκις δέν 9-έλουσι νά πιστεύσωσιν είς τήν πεί
ράν της καί ότι αυτη απέναντι τών έγγόνων δύναται μέν βε
βαίως νά δώση συμβουλάς, ούδεμίαν όμως απόφασιν νά έπι- 
βάλη. Τέλος μεγ«7,όνουσι καί οί έγγονοι καί είςέρχονται είς 
τόν κόσμον, ό αριδμός τών προςφιλών όντων, δ ι «  χαίρει 
τις καί μεριμνά, αυξάνει από έτους είς έτος, τότε δέ τί άλλο 
δύναται να Ινδιαφέρη τάν μάμμην έκτός του όπόσα καί οποία
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τέκνα, έγγόνους καί όιςεγγόνους τάσης ν'λικίας Ιχει; Ί$ου 
λοιπόν έποχή, καθ’ ην πολλά όντα άγαπωρ,εν έξ ίσο ο και 
ένδιαφερό[Αεθ·α περί πλείστων πραγρ-άτων καί καθ’ ήν πολ- 
λάκις προς στιγμήν δεν αϊσθανόρ,εθα ρ,έγα τι δυςτόχημ.«, 
οόδέ παρατηροομχν «¿τό τόσον, όσον μοΐαν ερποοσαν έπέ του 
τοίχου η ηλιακάς ακτίνας παιζοόσας έπι του έδάφους· ομοίως 
λοιπόν καί γηραιά τις γυνή, ήτις υπερ τάς δυο δωδεκάδας 
ανθρωπίνων πλασμάτων έξ ϊσου αγαπά καί μετ’ αυτών συμ
πάσχει, δόναται ένίοτε έξ υπερβολικού καμάτου νά προς- 
ηλώση τάς Ιδέας της έπί τίνος μικρολογίας, οΐον άν ό ξυ
λουργός έμπηγνύη τά  καρφία κατ’ ευθείαν ή λοξως, άν πρέπη 
τά  παράθυρα σήμερον ή αυριον νά καθαρισθώσιν, ή άν τό 
άγορασθέν ύφασμα θά  ήνε καλόν και διά τά  άσπρόρρουχα. 
Τοιαυτη τις μηδαμινή φροντίς την καταβάλλει, ένεκα ταυ- 
της δεν δόναται νά κοιμηθη και ασθενεί, διότι ουδεμία έκ 
των μεγαλειτερων φροντίδων μας δόναται τόσον νά υπερ- 
βάλη τάς άλλας, όσον έν τοις χρόνοις της νεαράς ηλικίας ή

θρέψις του πρώτου τέκνου, αί πρώται έςετάσεις του υίου, ό 
πρώτος έρωτικδς παλμός Ιν τη καρδία της πρώτης θυγατρος 
ή ό γάμος αυτής και ή γέννησις του πρώτου τέκνου.

’Αλλά ποσάκις άδικοϋμεν τοιαύτην τινά γραίαν μητε- 
ρίτσαν, λέγοντες, ,,ά! αυτή εΐνε πλέον αναίσθητος, συλλογίζε- 

'ται περισσότερον την κάλτσαν της ή όλον τον κόσμον!·“ — 
Καί τίς Ιξ όλων υμών, νεαραί μου φίλαι καί φίλοι, δόναται 
νά γνωρίζη, τ ί ζη ακόμη εις τά  βάθη τής γηραιάς ταυτης 
καρδίας, ουτινος ίσως μόνον τμήματά τινα, ώςπερ άφρός, 
ανέρχονται ένίοτε εις την Ιπιφάνειαν; Τίς έξ υμών δόναται 
ν’ αρίθμηση τάς σκέψεις,' άς μεθ’ υπομονής καί ηρεμίας συμ- 
πλέκει εις τό περιπόδιον του νεωτάτου έγγόνου, τίς ήθελε 
δυνηθή νά ζωγραφήση τάς εικόνας, αίτινες παρέρχονται πρό 
αυτής κατά τήν μονότονον ταύτην εργασίαν; -

Άλλ’ υμείς μειδιάτε, οσάκις αυτή έκ των καθημερινών 
σας φλυαριών ουδεμίαν λέξιν άκουη ή έννοή.

Σημ. Σ. Κ . 'Ο  έδνικός ήμών ποιητής ’Αχιλλεΰς Παράσχος, εύνοών τήν K le iù t  καί συγκατατεδείς νά καταστήση αυτήν προςφιλεστέραν διά τής πο
λυτίμου συνεργασίας tou , παρεχώρησεν ήμΤν προς δημοσίευοιν τό κατωτέρω ποίημα, νέον, δροσερώτατον καί τούτο άν&ος έκ της πλούσιας δημώδους

άνδοδέσμης του, άποπνέον δλην τήν χάριν τής μοναδικής πλέον Μούσης του.

01 ΑΪΩ ΑΑΕΑΦΟΙ.
Α'.

ϊυω άδελφάκια ’γκαρδιακά καί πολυαγαπημένα 
Ποτέ τους δέν χωρίζανε- τάχε ή καρδιά δεμένα· 
Στην ιδια τάβλα έγεύουνταν, ς Ινα προσκεφαλάκι 
’Αγκαλιαστά έκοίτουνταν, αδέλφι μ’ άδελφάκι. 
Μά έξημέρωσ ή αυγή κ’ εφθασ’ ή νύχτα έκείνη, 
Που δεν θενά πλαγιάζανε μαζή ’ςτήν ίδια κλίνη. 
’Κείνους που έσμιξ’ ό Θεός τους χώριζε μιά ξένη 
Νεράιδα, κόρη μάγισσας, σαββατογεννημένη.

Π.
Μιά ’μέρα που τριγύριζε ό πρώτος μέσ’ςτά δάση 

Κ’ εστηνε ’ξόβεργα ψηλά πουλάκια γιά νά πιάση,
Λίγο μακρυά του ακούσε χαρούμενα τραγούδια 
Κ5 είδε μ.ιά κόρη, μιά ξανθή, που μάζωνε λουλούδια- 
Στά ’μμάτια ήταν ουρανός, εις τήν ασπράδα κρίνος,
Κι αντί νά πιάση αυτός πουλί, έπιάσθηκεν εκείνος.

Γ .
Τήν κόρη αυτή παντρεύεται· άχ, μιά νυχτιά ακόμα 
Καί θ’ άφηνε τ ’ αδελφικό νά γυρη ’ς άλλο στρώμα- 
Γ ι αυτό μά όλη τή χαρά που έχει ’ςτήν καρδιά του,
Είναι ή όψι του χλωμή, θολή κάθε ’μματιά του-
Κι άν καί ’μπροστά της ’ςάν κερί ’μέρα καί νύχτα λυώνη,
Τήν άγαπα καί τήν μισεί- θαρρεί τόν ’ξαδελφώνει . . . .

Δ'.
Ή  νύχτα είναι σκοτεινή, τ’ αστέρια σκεπασμένα.
Καί ’ςέ σκοτάδι άγριο, βαθύ τ’ αγέρι κλαίει·
Τα δυώ αδέλφια κάθουνται αγνάντια πικραμένα- 
Γυρίζ’ ό μεγαλείτερος ’ςτ’ αδέλφι του καί λέει-
— Αύριο ’ςτό κρεββάτι μας μονάχος θά  κοιμάσαι............
— *Ω, μή φοβάσ, άδέλφι μου, καί μή τό συλλογάσαι· 
Είμαστε ώς τό κόκκαλο αδέλφια εμείς οί δύω
Καί ’ςτή δική μας τήν καρδιά ποτέ δε ’μπαίνει κρύο!
Κ ’ είπ’ ό μεγάλος· — ’ςέ καιρό θά ταξειδέψ’ ¿λίγο

Κ’ έκείνη που παντρεύομαι θ ’ άφήσω ςάν θά φύγω . 
Έ χ ε ι φτεροΰγα τ  καρδιά τής ώμορφης· ποιός ξέρει 
Μακρυά της ’ςάν θά  βρίσκωμαι ή ώρα τ ί θά  φέρη . . 
— "Ορκο ’ςτόν Παντοδύναμο, αδέλφι μ.ου, σου κάνω, 
Αν άπιστή»^ ή νυφη μου, ή ζήσω ή πεθάνω.
Νά σου τή φέρω ’ςτήν ουρά τ ’ αλόγου μου δεμένη. 
Κ ’ έπλάγιασαν γιά υστερνή φορά ανταμωμένοι.

Ε '.
*Ήλθ’ ό καιρός του ταξειδιοϋ· τόν όρκο του θυμίζει, 
Καβαλικεύει, τόν φιλεί καί φεύγοντας δακρύζει . . . .  
Κ’ έμεινε ό μικρότερος ’ςτή νύφη- ’ςάν κυρά του,
Σάν αδελφή τήν σέβουνταν καί ’ςάν βασίλισσα του- 
Μά ήταν κλειδοκράτορας τιμής που αγαπούσε 
Καί τό κλειδί τό χέρι του τ ’ αδελφικό κρατούσε. 
Ήμέραις, μήνες πέρασαν. Μά μιά νυχτιά ’κοιμή&η 
Καί δεν έξύπνησε- πολυ ή νύφη δίν ’λυπήθη . . . .  
Τόν είδε, πικρογέλασαν τά  ώμορφά της χείλη 
Κ ’ έκλαψε μόνο του νεκρού ’ςάν ήλθανε οί φίλοι . .

ΣΤ'.
Τόν θάψανε- σκοτείνιασε, τό μεσονύχτι φθάνει- 
Μυρίζει χάρου μυρωδιά τό σπήτι καί χνωτάδα- 
Έ κεί που έξεψύχησε καίει βαρύ λιβάνι 
Καί είς τό προσκεφάλι του τό έρημο λαμπάδα. 
Δεμένος κλαίει τού νεκρού 6 σκύλος ’ςτό σκοτάδι 
Κ’ ή άπιστη ’ςε αγκαλιά κοιμάτ’ απάνω ξένη· 
Μυρολογούσε τήν αυγή· γλυκοφιλεί τό βράδυ·
Σάν φρόνιμη, τήν ώρα της τήν έχει μοιρασμένη . . . 
’Αχ! όλα τ ’ άστρα μονομιάς κι’ ό ουρανός ακόμα 
Άν πέσουν, δεν άκούγονται ποτέ ’ςέ τάφου χώμα. 
"Ομως τό άπιστο φιλί νεκρό άνασηκώνει 
Καί ζωντανεύ’ ή ήσυχη αποθαμένη σκόνη!
’Ακούει μέσ’ ’ςτόν δπνο του τόν πρώτο βυθισμένος
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Της νύφης του τό φίλημα, ό υίός 6 πεθαμένος- 
Τόν όρκο του θυμήθηκε κι’ ό τάφος του ανοίγει- 
Σέ Μαύρο απάνω βρέθηκε- λάκκους, σταυρούς πηδάει- 
Τόν βλέπουν τ ’ άστρα τρέμουνε, ή γή ζητεί νά φύγη 
Καί χαλινάρι δεν κρατεί- ό Μαύρος όδηγάει- 
Φεύγει, πέτα- τά  πέταλα σπίθαις, φωτιαΐς σκορπάνε 
Καί φέγγουνε τό δρόμο τους- άλλοίρ.ον όπου πάνε!

Σ .
Μέσ ’ςτό σκοτάδι χάνεται μέ τόν αποθαμένο- 
Μά νάτος- πάλι φαίνεται- βαθειά λαγκάδια σχίζει,
Κ ι' όπίσω του, είς την ούρα τή μαύρη του δεμένο 

Σάν κάτι τ ι ν’ άσπρίζη . . .
Σέ χώρα μπήκανε- αργά ό Μαύρος τώρα πάει 
Κ’ έμπρός ’ςέ σπήτι σκοτεινό τό δρόμο του κρατάει- 
—' „Άνοιξ5, αδέλφι μ’, άνοιξε- κουράσθηκα νά τρέχω- 
Είς τήν ουρά τ ’ αλόγου μου τή νύφη μου την έχω . . .“ 
Μέ βιά ή θύρ’ ανοίγεται κι’ ό αδελφός του βγαίνει- 
Κερί ’ςτό χέρι του κρατεί, τούς βλέπει καί χλωμαίνει"
— „Τήν σκότωσες τήν άπιστη, τού λέγει, αδελφέ μου;
— „Μέ είδε καί άπεθανε . . .  δε σκότωσα ποτέ μου!
— ,,Ξεκαβαλίκ’, αδέλφι μου" έχω φωτι’ αναμμένα- 
Έ μπα  ’ςτό σπήτί μας- — Φωτιά δ ί  μέ ζεσταίν’ Ιμένα! 
Τόν πεθαμένο μέ ψαχτό τονέ κυττάζει ’μμάτι.
— Τί έχεις; λέγει· — Τίποτε· άρρώστησα κομμάτι!
— Άβρώστησες· τ ’ αδελφικό φιλί θά  σέ ζεστάνη
Καί θά  σέ ’γιάν’, άδέλφι μου · — Κανείς δέν θά  μέ ’γιάνη.. 
"Ηθελα μόνο άν μ’ αγαπάς, τή γη βαθειά νά σκάψης 
Κ’ έκείνη πού άπέ&ανε άπόψε νά τή θάψης . . .
Τ ορνίθι άκούσθη, αστραπή ’ςτόν ουρανό άνάφτει,

’Ανατριχιάζει ό νεκρός κι’ δ Μαύρος τή γή σκάφτει. 
Βλέπεις, τού λέγει- βιάζεται ό Μαύρος" θενά φύγω·
Στόν πρώτο ύπνο ξύπνησα- κοιμήθηκα ολίγο . . . 
Πηγαίνω- τό κρεββάτι μου κοντά δέν είναι τώρα- 
Τρέχει ό Μαύρος γρήγωρα, μά τρέχει καί ή ώρα!
— „Τί λές, άδέλφι μου, τ ί λές; Ε μ είς νά χωρισθοΰμε; 
Άπόψε θενά κοιμηθώ ’ςάν πρώτα ’ςτό πλευρό σου!
— „Νά μήν τό δώση ό θεός μαζή νά κοιμηθούμε . . . .  
Μά βλέπε με καμμιά φορά κι έμένα ’ςτ’ όνειρό σου.
Τά ’μμάτια του θολώσανε" κινα καί στέκει πάλι- 
Απ’ τ ’ άλογό του έσκυψε γλυκά, αγάλι, αγάλι 
Καί τόν έφίλησε . . . Φιλί δέν ήταν τό φιλί του- 
’Ήταν ξερίζωμα καρδιάς, ή δεύτερη ψυχή του!

Μέσ’ ’ςτήν αγκάλη ό ζωντανός τού πεθαμένου γέρνει- 
"0  χάρος τούς σπλαγχνίσ&ηκε καί τή ψυχή του πέρνει.

Η .
Τήν άλλη ’μέρα, τήν αυγή τά  δυώ αγκαλιασμένα,
Στόμα με στόμα κατά γης τά βρήκαν τά  καϋμένα- 
Δεν τά  έχώρισαν- καθώς τά  βρήκανε τά  ’θάψαν 
Κ’ ένα κερί καί γιά τά  δυώ ’ςτό μνήμά τους άνάψαν- 
Στόν τάφο δυώ τριανταφυλλιάϊς μονάχαις τους φύτρωσαν, 
Τό χώμά τους πρασίνισαν, τόν ύπνο τους μυρώσαν.
Σμίγουν οί ρίζαις τους ’ςτή γή καί ’ςτό Σταυρό οί κλώνοι 
Καί δυώ τριανταφυλλάκι’ ανθούν μονάχα κάθε Μάΐ- 
Κ ι’ όταν κανένας αδελφός μ’ άδέλφι του μαλώνει 
Τά ρόδα τους μυρίζεται κ’ ή έχθρα του περνάει! · 

("Εγραφαν κατά τον Νοέμβριον τού 1884).

ΑΧΙΛΛΕΥΣ  ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Τέσσαρες σαδραί κλίμακες παλαιού τίνος οικοδομήματος, κειμένου εν 
τή εργατική συνοικία ευρωπαϊκής τίνος πόλεως, ¿δηγούσιν ήμας ύπό 'τήν 
στέγην εις τινα Βύραν, έφ’ ής άτέχνως καί διά κιμωλίας είνε γεγραμμέναι 
αί εξής λέξεις

’Ε δ ώ  κ α τ ο ικ ε ί  ή  π λ ύ σ τρ α  Φ ω τ ε ιν ή .
•Διαβαίνοντες τ ί  κατώφλιον τής δύρας εύρισκόμεδα εντίς μαγειρείου καί 

,βλέπομεν μεταξύ πίδων καί κανίστρων, περιεχόντων πενιχρά μέν, άλλ’ έπι- 
μελως πλυμένα καί λάμποντα λευχείματα, γραίάν τινα, τήν πλύντριαν Φω
τεινήν. Τ ί  μαγειρεΐον, ο5 τ ί  μένον καί στενόν παράδυρον σκοτίζεται υπί 
τού άμαυροΰ τοίχου τής γειτονευοΰσης οικίας, εΐνε τήν στιγμήν ταύτην πλή
ρες ήλιακού φωτός, ειςδύοντος εκ τίνος ίπ ή ς εν τή ίροφή του πενιχρού 
χώρου. 'Γ π ί τήν ίπήν ταύτην, δ ι ής άνέρ-χεταί τις εις την επίπεδον στέγην 
τής οικίας, ΐσταται επί των βα&μίδων κλίμακος μικρά τις κύρη. Εΐνε 
εξαετις περίπου. Τ ί  φώς τού ήλιου λάμπει επί των μελανών βοστρύχων 
τής 'Ιωσηφίνας, έν ω ύπ1 αυτούς τ ί  άξιέραστον πρύςωπον μένει ώς ύπ ί 
σκιάν καί ούτως ετι μάλλον ακτινοβολεί τ ί  πύρ των μεγάλων κυανών ύφ- 
ύαλμών της. Τ ί  μικρίν τούτο πλάσμα φέρει πορφυρύχρουν ένδυμα καί είς 
τούς λεπτοφυείς πύδας του λάμπουσι ποικιλόστικτα πέδιλα.

— Ή  μητέρα κρυύνει, εΐπεν ή κόρη, σε παρακαλώ, Φωτεινή, πήγαινε 
τήν μητέρα ’στο κρεβάτι!

— Μπα! τώρα τήν ανέβασα επάνοι ’στίν ηλιακό, ειπε μετ’ ίργής ή 
πλύντρια, δέν ’μπορώ νά χάνω τόν καιρό μου μέ μία ξένη. Λύτί τ ί  βάρος 
εινε άνυπόφορον!

Ή  ’Ιωσηφίνα δι ένίς χαρίεντος κινήματος καττλ&ε ταχέως την κλί
μακα καί έστή πλησίον τής γραίας.

— Φωτεινή μου, ειπεν ή κόρη έν ταραχή, πού νά ’μπορούσαν τά 
χέρια μου νά σηκόνουν τήν μητέρα!

— Αυτί βέβαια τά χέρια σου δεν 'μπορούν νά τ ί  κάμουν, αυτά δά 
εΐνε τά πλέον όκνηρά είς τον κόσμον! εΐπεν ή κυρά Φωτεινή, ίταν τά χέρια 
μου ήταν τόσον καινούργια, ’σάν τά 'δ ικά  σου, ίξευραν πολύ καλά νά ’μβα-

λόνουν κάλτσ«ς καί — νά σέ 'χ ώ , κορίτσι μου, ή  μητέρα σου δέν σέ 
δίδει καλήν ανατροφήν, καί άς -ή άφήσωμεν αύτά τώρα!

— Ή  μητέρα παγόνει καί σύ ’βρίζεις, είπε το κορασιον μόλις συγκρα- 
τούμενον καί ίκετευτικώς προςέύηκε: „"Ελα, Φωτεινή, αγάπα τήν μη-
τερα μου

— ’Εγώ πάντα τήν αγαπώ, άχεκρίδη ή γραϊα καί ή φωνή της ελα- 
βεν ήπιώτερον τόνον.

Ή  ’Ιωσηφίνα περιέκλεισε τήν χέίρα τής γραίας διά τών ροδοχρόων 
αυτής δακτύλων, οΐτινες εΐχον σχεδόν έξαφανισΒή μεταξύ τών τύλων καί 
ρυτίδων τής χειρίς ταύτης, τήν οποίαν ήδύνατό τις νά παρομοιάσει μέ 
τραχύ καί βοζώδες ξύλον. Ή  μικρά κόρη ήνωρύώ&η επί τών άκρων τών 
ποδών της καί διά των σπιν&ηροβολούντων αυτής όφίΝαλμών ήτένισε τ ί  
σκυ&ρωπόν πρόςωπον τής πρεσβύτιδος.

—  Καί ή καλή μου μητέρα λέγει, πώς τά χέρια σου, Φωτεινή, πρέπει 
νά τά σέβωνται.

—  Τ ί  εΐπεν; υπετονύόρυσεν ή πλύντρια, ής έφαιδρύνύη τ ί  πρός
ωπον.

Ή  ’Ιωσηφίνα εσυρεν αύτίν από τής χειρός πρός τήν κλίμακα, εφ’ ην 
αύτή μετ' ευκινησίας άνεπήδησεν, έν ω βραδυκινήτως ήκολού&ει ή γραΤα.

Ε ίς έκείνην τήν πλευράν τής στέγης, ήτις έμενεν έλευ&έρα άπό τών 
παρακειμένων αετωμάτων τών οικιών, ύψούτο λί&ινον προτείχισμα, είς δ 
καύημένη έστηρίζετο ή μήτηρ τής ’Ιωσηφίνας. Ό  έκ τών καπνοδοχών 
άναδροίσκων καπνός ήνώχλει φρικωδώς τήν είςέτι νεαράν έκείνην γυναίκα) 
σπανίως άπαλλαττομένην αυτού ύπί σφοδρδς τού άνεμου πνοής. Ή  δυςκό- 
λως άναπνέουσα άσδενής άνεσηκώ&η μετά πολλού κόπου επί τών ύπ' αυτήν 
στρωμάτων καί σπασμωδικώς παρεμερισε τό μανδήλιον άπό τού εκ ψυχρού 
ίδρώτος καδύγρου μετώπου της. Ή  ’Ιωσηφίνα είχε περιπτυχδή τήν έξην- 
τλημένην γυναίκα καί Ιδώπευε μετά περιχαδούς τρυφερότητος τήν πλουσίαν 
καί μέλαιναν κόμην της, ήτις ΙκυμάτιζΙεν έπί τών μεμαραμένων παρειών της.

— Καλίτερα δά ήτον, άν δεν άνέβαινα εδώ επάνω, εΐπεν ή άσδενής
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μετ’ έκλειπούσης φωνής, άλλ’ ή^ελα ν άναπνεύσω είς άνοικτό μέρος — ίχ , 
δ καπνός αυτός, — ήδελα νά tijC ¿κόμη μ,ιά φορά τον κόσμον.

'Η  άσδενής εβλεπε μετ’ άλλοκότου Ικφράσεως των άπεσβεσμένο)ν 
όφδαλμών της το πέριξ αύτής έζτεινόμενον δέαμα. Απέραντοι χλοεροί λει
μώνες, ύπό απείρων χρυσιζόντων άνδέων καλυπτόμενοι, διετέμνονοτο ύπό 
των ελιγμών ποταμού σχηματίζοντος μακράν λίμνην, εις τάς δχδας της 
όποιας ύψούντο άνά τόν όρίζοντι δασώδεις λόφοι καί δελκτικαί τοποδεσίαι.

Ό  κόσμος εινε τόσον ώραΓος! έψιδυρισεν ή πάσχουσα καλύψασα τους 
όφδαλμούς διά τών ώς σκιά διαοανών χειρών της. Σπασμωδικώς Ικινοΰντο 
οί δάκτυλοι είς τόν άέρα ώςεί προςπαδοϋντες ν’ άποσύρωσι τό επικαδη'με- 
νον σκότος, όπερ ήρχιζεν ήδη νά έπιχέηται επί τών άλλοτε τόσον μαγευτι
κών καί ώραίων τούτων όφδαλμών.

— ’Ιωσηφίνα μου! — δέν 
βλέπω! — τίποτε — κ α ί’σένα όχι!

— Ά χ , μητερίτσα μου, εΤν 
I  καπνός. — ·

— νΟχι, -  εΤν’ ό δάνατος.·
Πνίγομαι!

Ο ί υψωμένοι βραχίονες της 
αγωνιώσης έπεσαν βαρέως επί τών 
ώμων της 'Ιωσηφίνας καί έσφιγξαν 
τό προςφιλές τέκνον διά τελευταίαν 
φοράν επί του ψυχορραγούντος στό- 
ί>ους.

— Τώρα; — τόσον ταχέος;
— ’Ιωσηφίνα μου, σ’ άφίνω — Πα
ναγία μου, φυ'λαττε τό τέκνον μου ! —

Καί οί βραχίονες έλύδησαν 
βραδέως άπό του τρέμοντος σώμα
τος ττς μικρδς κόρης. Ή  κυρά Ίη,. 
τεινή πλησιάσασα έσυρε τήν κεφαλήν 
της έκπνευσάσης εις τόν κόλπον της.

— Πολύ ’γλήγορα ’τελείωσεν, 
εΤπε μετά σιωπηλήν προςευχήν, ’γΐύ- 
τοισεν άπό τά βάσανα.

Μετά μεγίστης εύλαβείας Ιπλη- 
σίσσεν ή πλύντρια τάς χεϊρας είς 
τους νεκρούς όφδαλμσιίς καί {)α- 
φρώς συνέκλεισε τά βλέφαρα, έπειτα 
δε λαβοΰσα εν άγκάλαις τό νεκρόν 
σώμα κατήλδεν είς τό παρά τό μα- 
γειρεΤον κείμενον δωμάτιον, έν ¿5 
κατώκει ή νεαρά γυνή μετά τιυ 
τέκνου της, καί ουτινος μόνος στο
λισμός ήτο δαλερόν καί εύώδες λευ- 
κόϊον, καί κατεδεσε τήν νεικράν επί 
πενιχρας κλίνης,

— Κοιμάται ή μητέρα; έψι- 
β-ύρισε τό 'πεφοβισμένον κ.αί άψο- 
φητεί άκολουδούν κοράσι ον.

Η  γραία προςέβλεψεν αύτό 
μ ε ί  οίκτου, σιωπηλέ δ’ έκάλυψε 
δι’ υφάσματος τό πρόςωπον τού 
άψυχου σώματος.

— Φωτεινή, ή μητέρα δέν δέ- 
λει νά τής σκεπάζης τό πρόςωπον, εΤπεν ή Ιωσηφίνα, σήκωσε το μανδήλι.

Ή  πλύντρια ήρπαξε τήν'χέϊρα του παιδιού.
— νΕλα μαζή μου, είπε.
— Ό χ ι, δά  μείνω κοντά εις τήν μητέρα.
— Ή  μητέρα σου εινε πεδαμένη.
— Τ ι δά  ’πή αιΐτό; τρι,ίτησε τό κοράσιον.
—  Αύτό δά  ’π ?  τό ίδιο — πώς δεν έχεις πλέον μητέρα.
Συγκεχυμένη προςέβλεπεν ή Ιωσηφίνα τήν πλΰντριαν.
— Μητέρα! έφώνησεν έπειτα, κύτταξέ με, άκουσέ με!
—  Δέν μπορεΤ νά σέ ϊδΐ! καί νά σ’ άκούση, σου είπα, ή μητέρα σου 

εινε πεδαμένη.
— Δέν δέλω εγώ νά ήνε πεδαμένη! άνέκραξεν ή Ιωσηφίνα.
Έ τρεξε ταχέως πηδώσα προς τήν κλίνην τής νέκρας καί έσυρε τό

ύφασμα άπό του άφώνου προςώπου. 'Ο τ ί  όμως οί δερμοί όφδαλμοί της 
προςεΐδον τούς άψυχους χαρακτήρας, ότε αί χεΤρές της ήσδάνδησαν τό 
ψύχος τών παγερών παρειών, φοβερόν άλγος έκυρίευσε τήν αγρίως πάλλουσαν 
νεαράν καρδίαν καί τό μικρόν στνδός της έκλονίσδη ύπό άδακρύτων λυγμών.

Η  κυρά Φωτεινή προςεπάδησε ν άπομακρυνη αϋτήν έκεΐδεν, αλλά 
μάτην, αυτή διέφυγε τάς χεΐράς της καί κατέπεσε κατά γης παρά τό 
λείψανον.

Ή  πρεσβΰτις άναποφάσιστος έδίσταζεν άν έπρεπε νά παρηγορτση τήν 
μικράν ή  νά τήν έγκαταλίπη είς τήν εκρηξιν του άλγους της, — τέλος απε- 
σύρδη άδορυβως του δωματίου. Μετ’ όλίγον ήκούετο έκτακτος δόρυβος 
έν τώ  μαγειρείο), Ή  γραία έξηκολούδει νά πλόνη· ούδέν άλλο εΤχε μάδει 
καδ’ όλον τόν βίον της παρά νά πλύνη, όλα της τά αίσδήματα συνεκεν- 
τροδντο είς τό νά πλύνγ, έκ νεαρας δε ηλικίας τόίν πάντων εστερημενη 
καί εκτεδειμένη είς άπειρους κινδύνους, ευρε σωτηρίαν νυχδημερόν πλόνουσα 
καί τιμίως άποκτώσα τά πρός τό ζην αναγκαία, είς τό εργον δέ τούτο επί

σης κατέφευγεν, όσάκις επρόκείτο 
νά συλλαβή άπόφασίν τινα. 'Ρυδμ ι- 
κκύς έκίνουν τήδε κάκείσε τά υφά
σματα αί τραχείαίιχείρες, καί όλως 
μηχανικώς είργάζοντο οί ξηροί βρα
χίονες, εν ω χρυσίζοντες μαργαρίται 
άφροϋ έξετινάσσοντο επί τής αυστη- 
ρδς μορφής τής γραίας καί συνη- 
νουντο μετά τών σταγόνων τού ύπε- 
ράνω τών έρρυτιδωμένων παρειών 
της καταρρέοντος ίδρώτος. Βαδμη- 
δόν ήρχισε νά φαιδρύνηται τό ισχνόν 
εκείνο πρόςωπον, δπερ ύπό την 
εξωτερικήν του τραχύτητα ένέκρυπτε 
ψυχήν πλήρη άγαδότητος. Τ ά  μεμα- 
ραμένα χείλη Ιμειδίων κατ’ αρχάς 
άνεπαισδήτως, επειτα φαιδρώς καί 
εΤπον: „Δέν πρέπει νά δώσω τό κο
ρίτσι στό πτωχοκομείο, 5ς μείνη 
κοντά μου, κ’ εγώ δά  τό αγαπώ 
σάν ’δικό μου παιδί. ’Αλλά — καί 

ή φωνή προςέλαβε σκληρότερον τό
νον — ή  ’Ιωσηφίνα πρέπει νά μάδη 
νά εργάζεται.

* *«

— Διά τί έκρατήσατε τήν γυ· 
νάϊκα; ήρώτησεν αύστηρώς ή άστυ- 
νομία ύπό τήν μορφήν βαναύσου 
ύπαλλήλου τήν κυρά Φωτεινήν, ότε 
αυτη άνήγγεΛε τόν δάνατον εις τό 
Τμήμα, καί εζήτει νά κηδευδ-ή δω
ρεάν τό „πτωχόν λείψανον".

—  ’Πήρα τήν μακαρίτισσα 
κοντά μου, εινε κάμποσοι μήνες τώρα, 
διότι εΤχα ανάγκη μία γυναίκα νά 
μβαλώνη τά άσπρόρρουχα.

— Κ αί διά τ ί ήργησε τόσον 
ή άστυνομική είδοποίησις;

— ’Ξεύρω ’γώ; Η μ ε ίς  οί πτω
χοί πρέπει όλα μοναχοί μας νά τά 
κάμνωμεν. Γιά τ ί δενείδοποίησενη 
μακαρίτισσα εγκαίρως τήν άοτυνομία.

— Χμ — καί μόνον αυτό; ύπέλαβεν ό άστυνομικός ύπάλληλος ύψών 
τους ώμους του. Τ ά  καταλαβαίνουμε!

— ’Ή τανε, κύριε, τίμια γυναίκα — σάς τό λέγω, εΤπεν η πλύντρια 
σκυδρωπώς καί έξηκολούδησε, γιά τήν Ιργασία της τής έδιδα κατοικίαν 
καί τροφήν. Καί έδούλευεν αδιάκοπα — διά νά μ’ εύχαρισττστ) καί να 
μή μείνη χωρίς σπίτι — μαζή μέ τό μικρό κορίτσι της.

— Λοιπόν έχει καί παιδί! Αύτό τώρα δά  μας τό φορτώση!
— Ό χ ι ,  τό παιδί τό φορτόνομαι εγώ, άπήντησεν ή γραία καί ύψω- 

σεν ύπερηφάνως τήν κεφαλήν.
Διά νά κατανττση βεβαίως ζητιάνα! άπήντησεν εκείνος βαναόσως.
Αί χίίρες ττς πρεσβύτιδος κατέπεσαν μετά σφοδρότητος επί της πρό αυ

τής τραπέζης, καί ό ύπάλληλος άνορδωδείς καί άγρίως άτενίζωναύτήνηρώτησε.
— Τ ί σημαίνει τούτο;
— Εκνε τόσον άπελέκητα χέρια, έψι&ύρισεν η γραία καί άπέσυρεν 

αύτάς βραδέως άπό ττς  τραπέζης, άλλά εΤνε τίμια καί εργατικά χέρια καί 
ελπίζω, τέτοια χέρια δ’ απόκτηση καί τό κορίτσι, ή ’Ιωσηφίνα, κύριε, καί 
όχι ζητιάνικα χέρια, ί  δεός νά μή τό δώση!

Μ ΙΚΡΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ
Είχών του Έλληνας καλλιτέχνου Γ. Ίακωβίδου.
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Ό  ύπάλληλος, 2ςτις όλίγην προςοχήν έδωκεν είς τούς λόγους τούτους 
ήρώτησεν έτι άποτομώτερον τό όνομα τής δανούσης. Ή  κυρά Φωτεινή 
ήρχισε νά τρίβη τό μέτωπόν της, δέν ήδύνατο όλως διόλου νά ένδυμηδή 
τό όνομα. Ή το ν  όνομα δυςκολοπρόφερτον καί ξένον κα ί, επειδή πάντοτε 
ή γραία τό έλεγεν ήκρωτηριασμένον, ή μακαρίτισσα τήν παρεκάλεσε νά τήν 
ονομάζη άπλώς Μαρίαν.

— Καί τό όνομά της άκόμη εΤνε άγνωστον; άνέκραξεν ό αστυνόμος, 
όπως δήποτε πρεπει νά ύπάρχωσνν έγγραφά τινα, τά όποια δά μας διαφω- 
τίσωσι περί τούτου.

— Τίποτε δέν εύρέδηκεν, άπήντησεν ή κυρά Φωτεινή.
—  Πόσων ετών εΤνε τό κοράσιον;
— Ή  ’Ιωσηφίνα εΤνε εξ έτών.
— Πρέπει νά ερωτήσωμεν αύτήν, δά ελδω αότοπροςώπως διά νά 

τήν εξετάσω.
Ό  ύπάλληλος ηλδε, συνοδευόμενος ύπό ετέρου κατωτέρου ύπαλλήλου, 

,άσδμαίνων καί μανιώδης διά τάς τέσσαρας όροφάς, άς ώφειλε ν’ άνέλδη.
Μεταξύ τών ολίγων υπαρχόντων οΰδέν εύρέδη δυνάμενον νά έπιχύση 

φ.ώς επ ί τού παρελδόντος τής μητρός καί τού τέκνου της.
— Πώς ώνομάζετο ή μττηρ σου; ήρώτησεν ό αστυνόμος τήν μι- 

κράν κόρην.
'Η  Ιωσηφίνα εσιώπα.
— Θέλω νά μάδω τό όνομα! άνέκραξε.
— Τό όνομα της μητέρας μου;
— Μάλιστα!
— *Η μητέρα μου — όνομάζεται: μητέρα μου.
— Μωρέ, τ ί έξυπνο παιδί είσαι! Καί πόδεν ήλδεν ή μητέρα μαζή 

σου εδώ;
—  ’Από μακρυά, πολύ μακρυά.
Ό  άνδρωπος είχε μεγάλην ίδέαν περί τής τέχνης του καί ένόμιζεν, 

ότι καί είς τά δυςχερέστατα ζητήματα ήδύνατο νά έξαγάγη τι άπό τών 
ύπ’ αυτού άνακρινομένων. Δι’ αύτό άπέτεινε ταχέως απείρους ερωτήσεις 
είς τήν ’Ιωσηφίναν, Ιως δτου τέλος έξανέστη ή ζωηρά φόσις του παιδίου.

{?πετα ι συνέχεια).
-— *%=----

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
το?

ΣΟ ΠΠ ΕΝΧ ΑΟ ΪΕΡ.

Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών πρώτης τάξεως πνευμάτων εινε τό 
άμεσον τών κρίσεων των. Παν δ,τι παράγουσι εινε άποτέλεσμα τής ιδίας 
νοήσεως. Έ ν  τή επικράτεια τών πνευμάτων ίμόιάζουσι πρός ήγεμόνας, 
έν ω  τά λοιπά δέονται μεσολαβήσεως, δπερ καί αύτό τό ύφος των υπο
δεικνύει, άτε μτ έχον οΟδένα ίδιον τύπον.

Τότε μόνον πρέπει νά άναγινώσκωμεν, δτε ή πηγή τών ιδίων ιδεών 
έστείρευσε, όπερ συχνάκις συμβαίνει καί είς-τήν έξοχωτέραν κεφαλήν. ’Ενώ 

’ απ’ εναντίας δεινώς κατά τόΰ άγίου πνεύματος άμαρτάνομεν, όταν λαμβά- 
νΐι»μεν άνά χέϊρας βιβλίον διά νά άποδιοίξωμεν τάς ιδίας καί πλήρεις δυ- 
νάμεως ιδέας,

’Ολίγοι μόνον έχουσι τό προνομίαν νά κρίνωσιν έξ ιδίων δυνάμεων, 
πάντες δ’ οί λοιποί άκολουδοΰσι τοΐς ξένοις δόγμασι καί παραδείγμασι. Διά 
ξένων όφδαλμών βλέπουσι, καί άκούουσι διά ξένων ώτων. Διά τούτο εύ- 
κολώτατον εΤνε νά σκεφδη τις, πώς έν τώ  παρόντι σκέπτεται ό κόσμος, 
δυςκολώτατον δέ, πώς ό κόσμος δά  σκέπτεται μετά παρέλευσιν τριά
κοντα ετών.

Προςφυέστατα ώνόμασαν τήν μελέτην τών αρχαίων συγγραφέων άν- 
Θριο η ισ τ ιχ ή ν  βηονδήν, διότι δ ί  αύτών μάλιστα δ μαδητής γίνεται πάλιν 
«ζάμω τιος, είςερχόμενος είς κόσμον άπηλλαγμένον πάσης του μεσαιωνισμού 
κηλΐδος, ήτις βραδύτερον τόσον βαδέως είςέδυσεν εις τήν εύρωπάικήν άν- 
δρωπότητα, ώςτε άκόμη καί σήμερον έκαστος γενναται είς τόν κόσμον φέ- 
ρι,ιν έπί τού προςώπου του τόν ρύπον τούτον, όφείλει δε ν’ άποπλύνη αύτόν 
πριν ή κατασττ πάλιν Ιος.

Έ ν  τή Ή δ ικ ή  τό παν εΤνε ή δέλησις, έν τή Τέχνη ούδέν έν ταύτη 
τό π8ν εΤνε ή όνναμις.

— 'Ωραία τις δέα εΤνε καδαρτικόν τού πνεύματος, όπως και η μου
σική, κατά τόν ’Αριστοτέλη, τής ψυχής.

ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ύπό

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ.

— 'Η  τέχνη τού γράφειν, εινε τέχνη δύςκολος καί δέν αποκτάται με 
αύτοσχεδιασμούς, ώς εΤναι οί ίδικοί μου, άλλά χρειάζεται καί κόπον πολύν, 
καί χρόνον μακρόν. Έίδελεν εΤσδαι δαύμα, καί ύπέρ αύτά τής άναστά- 
σεως τών νεκρών τά δαύματα δαυμαστότερον, εάν ήμείς, μόλις έξυπνίσαν- 
τες άπό τήν μακράν βαρβαρότητα, έλαμβάνομεν έν τώ άμα καί έννοιας
ακριβείς τής μορφώσεως τής τέχνης του γράφειν ..............Αί πρώται της
έξυπνίσεως ένέργειαι καί κινήσεις, εΤναι σκορδινισμοί, εΤναι χασμήσεις, είναι 
ψηλαφήσεις (1&έοηβιηβη5), καί παντοδαπαί άπορίαι καί άμηχανίαι. Τοι- 
αύται χασμήσεις, καί τοιούτοι σκορδινισμοί εΤναι (καί χωρίς μετριοφροσύ
νης ύπόκρισινή καί όσα έγώ τολμώ νά λέγω καί γράφω περί μορφώσεως 
τής γλώσσης.

— Έ χ ετε  άξίωμα τούτο, ότι ματαίως κοπιάζουσι νά μορφώσουν τήν 
γλώσσαν ημών, όσοι δέν είναι βαπτιβμένοι καί καταμοσχευμένοι εις τά 
προγονικά συγγράμματα. Όμοδυμαδον όλοι οί Γάλλοι λέγουν, οτι ο Ρα- 
κίνας έφερε τήν γλώσσαν των εις τελειότητα, καί τελειότητα τοιαυτην, ωςτε 
νά νομίζηται ή πρώτη γλώσσα τής Ευρώπης· άλλ’ ό 'Ρακίνας εξευρεν όλα 
τά συγγράμματα τών παλαιών, καί έξαιρέτως άπό στηδους τόν Ομηρον 
καί τόν Εύριπίδην. Έ ά ν  είς αυτούς έκαμε τοιοϋτον άποτέλεσμα ή γλώσσα 
τών Ελλήνων, εΤνε άναμφίβολον ότι πολύ περισσότερον δέλει συνεργήσειν 
είς τνν τελείωσιν τής ήμετέρας, ήτις όχι μόνον λέξεις άπειρους, αλλα και 
φρασεολογίας πολλοτάτας έφύλαξε τής προγονικής άπαραλλακτους.

— Ή  τέχνη τοΰ γράφειν εινε τό τελευτάϊον βήμα τού πολιτισμού, 
ούδέ γενναται κατά δυςτυχίαν είς όλα τά πολιτισμένα εδνη άδιαφόρως. 
Π ώ ς εΤναι δυνατόν λοιπόν ήμέϊς οί άρχάριοι τοΰ πολιτισμού, νά μεταβώμεν 
πάραυτα άπό τό υφος τοΰ Χ ρ ο νο γρ ά φ ο ν  καί τής Ά μαρχοίλώ ν σ ιο τψ  
ρέας, ή  καί τό χειρότερον τών δύο, τό υφος τών ’Αττικών σχολαστικών 
μας, είς τόν ορδόν χαρακτήρα τής έκφράσεως τών εννοιών!

—  Γλώσσα ούτε δημιουργεΐται ούτε μεταβάλλεται είς ολίγων ετών. 
διάστημα. Μακρός χρόνος τήν πλάσσει, καί μάκρος χρόνος τήν μεταπλάσ
σει, ούδ’ έμπορε“  νά τήν έξαλείψη ίλότελα, άν 8έν εξάλειψη πρότερον 
αύτό τό έδνος.

— ’Αλλά καί ό καλλωπισμός, ή νά είπω ούτως κτενισμός καί στο
λισμός της γλώσσης έχει όρια, τά όποια δστις άγωνέζεται νά ύπερπηδήση, 
γίνεται τύραννος τής γλώσσης, καί τύραννος γελοίος, διά τό άδύνατον τής 
κατορδώσεως. Άλλο τι δημοτικοίτεριν παρά τήν γλώσσαν δέν είναι· ουτε 
εΤναι· ούτε μοναρχίαν ούτ’ ολιγαρχίαν ύπομένει. Ή  γλώσσα εινε αύτό τό 
έδνος· σέ συγχωρεΤ νά τήν καλλωπίζης καί νά τήν στολίζης, άλλ’ όχι καί 
νά βάλης είς τόπον αύτής άλλην γλώσσαν ίδικτν σου. Μας υποφέρει (νά 
έπαναλάβω τήν μεταφοράν) νά τήν κτενίζωμεν, άλλ’ όχι καί νά τής πλη- 
γώνωμεν τήν κεφαλήν. Άπό τό έδνος έδημιουργήδη, καί άπό τοΰ εδνους 
πάλιν τάς ψήφους μέλλουν νά κυρωδώσιν ή νά γελασδώσιν ώς άληδινής 
γλωσσαλγίας φλυαρίαι, όσους έπινοήση τις καδήμενος είς τό ταμειόν του 
στολισμούς τής γλώσσης. "Οσον λογικώτεραι καί άν ήναι αί διορδώσεις 
καί οί προβαλλόμενοι νέοι νόμοι, έάν γίνωνται βιαίως, τό εδνος προκρίνει 
τάς συνήδεις είς την άκοήν του άλογίχς παρά νά ύποταχδή είς νέων νόμων 
ζυγόν, καί έπιμένει τόσον ισχυρά είς αύτάς, ώςτε αναγκάζει καί αύτόν τόν 
νομοδέτην τελευτάϊον, δέλει δέν δέλει, νά συναλογή μέ τούς χυδαίους.

 90®----

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ.

Ό λ α  τοέιίτρα τούρανού, άρ,α ’ρδ·τ το βρά'δυ,
Τότε λάμπουν, φέγγοονε \ ιέ σ χ  ’ς  τό «τκοτάδι·

• Κ ι αμ* ίδοον τήν αντηλιά ’ς  της αυγής τα  κάλλη,
Τότε φεύγουν, χάνονται, ολα οβυουνται πάλι.

Δυο αστέρια μοναχά ήλιο οέν φοβούνται,
’Μέρα νόχτα φέγγουνε και ποτέ δεν σβυοΰνται,
’Σε δυο ’μάτια καστανά εΓνε θρονιασμένα . . . .
Τάστειλ’ ό Θεός ’ς τή γή γιά  νά κοάν’ έμένα!

Άδήνησι (1884).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ.

Jiti του ταπητος — την χρησιν τ ι ς  τε· 
τριμμένης φράσεως έπιτρέπουσι, φιλ- 
τατη μου, οί άνωθεν παρακαθη'μενοι, 
πλήν τοι ¿ρθίου κ. Βίσμαρκ, διπλω- 
μάται καί επιβάλλει η άγρια μορφή 

τού κάτωθεν τής είκόνος ώτακουστούντος τούς εχέμυθους άντιπροσώπους 
Μαύρου, δστις εσχε την άφρικανικήν ιδιοτροπίαν νά περάση διά του σώ- 
μαΛ'ς του το στοιχεΤον " Ε ψ ιλ ο ν ,  τό μόνον δηλ., δ ι’ ου δεν δύναταί τις 
ν αρχίση επιστολήν καί τό μόνον ¿κατάλληλον όπως χρησιμεύση ο5ς δί- 
ζυγον δια γυμναστικας ασκήσεις βαρβάρου, λίαν προώρως καί άτόπως προ- 
αλειφοντος τό σώ μάτου εις ευρωπαϊκήν εύκαμψίαν — επί του τάπητος 
λοιπόν της διπλωματικής τραπέζης κεΐται ώς ζήτημα της ίμέρας ή  π ερ ί 
Κ ό γχο υ  η μάλλον ή  ά φ ρ ιχα ν ιχή  α νν δ ιά σ χ ιψ ις ,  πάντας νυν ενδιαφέ
ρουσα καί επομένως αξία κατά τι καί τ ι ς  σ ίς προςοχίς. MX προκατα- 
ληφ'οής από τών παρεκβάσεων μου μηδέ νομίσης ότι προτίθεμαι νά ύπο- 
κλέψω τόν πολύτιμόν σου καιρόν άφηγουμένη πράγματα, ών X άγνοια δέν 
ήθελε Σε καταστη'σει άσοφωτέραν. Δέν γράφω μυθιστορίαν καί δέν δύνα- 
σαι νά ϊσχυρισθής-μέτά·τού συμπολίτου μου Χάϊνε, ότι τόν ενα όφθαλμόν 
έχω μόνον έστραμμένον επί -row χάρτου, τόν δε άλλον επ ί τινα θνητόν, άλλ’ 
ως έκεϊνος εξήρει άπό του σαρκαστικού τούτου κατά των συγγραφέων του 
φύλου μας αφορισμοΰ μονόφθαλμόν τινα φίλην του, άναμαρτήτως δύνασαι 
νά πράξης καί σύ τό αύτό, άναγινωσκουσα τάς δεκαπενθημέρους εκθέσεις 
μου^ μετά τής αύτής τουλάχιστον καρτερίας, μεθ’ ής είκοσάστηλον έν έφη- 
μερίσι λόγον πολυλόγου τίνος ' έκ Λακωνίας βουλευτοΰ, άφου μάλιστα οΰ- 
δέν άλλο σκοπώ δι’ αύτών, εϊμή ν ’ άνακεφαλαιώ ενίοτε τά έκάστοτε έν τή 
Κ ΧειοΙ υπό διακεκριμένων λογίων γραφόμενα, νά επεξηγώ διά περιεκτικής 
ερμηνείας τάς ωραίας αυτές εικόνας, καί τό ούσιωδέστερον, τούς παρ’ ήμΐν 
συρμούς σκοπίμως να συνιστώ.

Ή  ανωτέρω λοιπόν σκηνογραφία απεικονίζει μεγάλην ιστορικήν κρί- 
σιν, ου μόνον διά την Γερμανίαν σημαντικήν, αλλά καί δ ι’ άπαντα τόν 
κοσμον, καί την παγκόσμιον ταύτην σπουδαιότητα έπικυροΐ ή παρουσία 
αντιπροσώπου τών 'Ηνωμένων πολιτειών καί ί  μελετωμένη εξάρτησις των

τυχών δλοκλήρου ηπείρου άπό του έν Βερολίνω έκδοθησομένου βουλεύμα
τος. Ή  έκτίμησις του γεγονότος τούτου άναποδράστως απαιτεί μικράν 
τινα εν τώ παρελθόντι διατριβήν, τήν μόνην συνήθως οδηγόν τής έπί τών 
μελλόντων κρίσεως. — Ή  ιστορία τών δυτικών της ’Αφρικής ακτών άνα- 
γράφει άπό τεσσάρων σχεδόν εκατονταετηρίδων διαφόρων Πορτογάλλων έμ
πορων περιπλανήσεις, ακουσίους κατόπιν ανακαλύψεις, έπικερδεστάτας βρα- 
δύτερον εμπορίας καί έπί τέλους συντηρητικάς έν όνόματι τοίί πολιτισμού 
καί τής προτεραιότητος κατακτήσεις διά της αυτοσχεδίου τών εμπορικών 
πρακτορείου μεταβολής εις στρατιωτικούς σταθμούς. Ή  διάδοσις του χρι
στιανισμού καί ή σύγχρονος έξάσκησις της δουλεμπορίας άπέβησαν έπικερ- 
δέσταται σμναλλαγαί καί ή πρωτεύουσα τού Κόγκου Σάν Σαλβατώρ ίκμαζε 
πρό δύο έτι αιώνων μετά τεσοάρων μυριάδων κατοίκων, άναδειξάντων μά
λιστα άπιστεύτως νεωτεριστάς καί τολμητίας βασιλέΐς, έκδιώξαντας έν μια 
ήμέρα καί ιεραποστόλους καί άρμοστάς καί παντοίους άλλους εύρωπαϊκοΰς 
φωτοδότας καί προστάτας. Αγγλοι, Γάλλοι καί 'Ολλανδοί συνηντήθησαν 
βραδύτερον μετά τών Πορτογάλλων έπί τοίί αυτού εδάφους, άνίσους έκπο- 
λιτισπκής υπεροχές αντιζηλίας δ ι’ αιματοχυσιών διεκδικούντες καί άπλή- 
στως εν τω μεταξύ έκμεταλλευόμενοι τά πλούτη τής άπεράντου χώρας άνευ 
ούδεμιας δυςτυχώς πραγματικής πρωτοβουλίας πρός εσωτερικήν αύτής 
διοργάνωσιν. Τ ή  άληθεία ή ’Αγγλία μόνη κατά τάς άρχάς του παρόντος 
αίώνος έπραγμάτωσεν έν μέρει τάς εύχάς μεγαθύμων καί φιλανθρώπων 
τέκνων της, κατ’ ούδέν εν τούτοις συντελέσασα πρός ίκανοποίησιν τών ευ
ρωπαϊκών παραπόνων, μεγεθυνομένων σύν ταΐς ίδίαις αυτής έμπορικαΐς καί 
κατακτητικαΐς ώφελείαις. Έπέπρωτο δ’ έν τάίς ίμέραις ημών Γαλλία καί 
Γερμανία νά δώσωσιν αυτή διδάγματα μεγαλειτέρου σεβασμού πρός άπρο- 
ο'πτους τινάς συμμαχικούς συνδυασμούς, δ ι’ ών ό άσκωρίαστος σίδηρους Αρ- 
χιγραμματεύς δοκιμάζει νά επιθέση τόν λαμπρότερον άδάμαντα εις τό 
στέμμα τής διπλωματικής άγχινοίας του, παρεχούσης τ ίν  φοράν ταύτην 
άμετρον στάδιον χρησιμοποιήσεως της ύπερεκχειλιζούσης τήν μέσην Ευ
ρώπην βιομηχανικής παραγωγής καί εύρύτατον έδαφος άζημίου έγκαταστά- 
σεως εις τούς άλλαχού άποικίζοντας συμπολίτας του.

’Ε κεί λοιπόν, έν τή αυτή πόλει καί τω αυτώ μεγάρω καί τή  αύτή
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έτι αιθούση, ένθα πρό έπταετίας ετέθησαν αί βάσεις τού έν ’Ανατολή κα
θεστώτος, διανέμονται νύν άθορύβως οί κραταιοί τής γης ι’δεσπότους εκ
τάσεις, καθ' 3ν τρόπον άφηγούνται τό πραγμα αί εφημερίδες, εις ας καί 
Σε παραπέμπω, φιλτάτη μου, άπαυδήσασα εκ τής αφρικανικής ταύτης 
εκδρομής μου καί μή εύρίσκουσα άνά τάς ερήμους δημοσιογ-ραφικήν 
δάφνην.

Ή  άπό τίνος περί α ντο χ ινή τω ν  τρ α π εζώ ν  πολλούς παρ’ ύμΐν απα
σχολούσα φήμη καί πειραματική τού πράγματος εξετασις εδωκε μοι αφορ
μήν εις περισυλλογήν όλίγ·ων τινών περί π ν ευ μ α τισ μ ό ν  σημειώσεων, ως 
έπιλόγου τής χαριεστάτης διατριβής τού κ. Ί .  Σκυλίσση καί είςαγωγής εις 
διεξοδικωτέραν τού κ. A. 'Ρ .  Ραγκαβή μελέτην, ήν ή ΚΧειώ  προςεχώς θέ
λει δηιαοοιεύσει.

Φαίνεται ότι καί ό π ν ευ μ α τισ μ ό ς ,  πάσης άλλως επιστημονικής βά- 
σεως στερούμενος, έμελλεν έπί τέλους, περιχεσών εις τάς χεΐρας τών ταχυ
δακτυλουργών, νά άπογυμνωθή όλης τής εξωτερικής καί έπιπλάστου αίγλης 
του. Πρό πολλών ετών πολυάριθμοι φιλόσοφοι, φυσιοδίφαι καί ιατροί διε- 
κήρυξαν, ότι τά αμέσως ή εμμέσως γνωστά αυτοΐς καταστάντα πειράματα 
των πνευματιστών δέν εΤνε δυνατόν νά γίνωσιν αντικείμενα έπιστημονικής 
έρεύνης, μή έχούσης ούτε αφορμήν, ούτε τά μέσα καί τήν δΰναμιν πρός 
έξήγησιν τών υποτιθεμένων εκείνων φαινομένων. ’Εκείνος μόνον ό φυσιο
δίφης, όςτις κατά τύχην θά ήτον έξ ίσου έπιτήδειος καί εύφυής ταχυδα
κτυλουργός, θά κατώρθου νά άρη τόν περικαλύπτοντα τόν πνευματισμόν 
πέπλον καί ν’ άποκαλΰψη τά μυστήρια αύτού.

Μετ’ αλληλοδιαδόχους ήττας οί πνευματισταΐ περιωρίσθησαν βαθμη
δόν εις στενότερους κύκλους, έάν δέ έμειναν ενιαχού λείψανα τοιαύτα τής 
θαυματουργικής ταύτης τέχνης, σημαίνει ότι οί νεκρομάντεις ουτοι εΤνε πε- 
προικισμένοι δι’ Ικτάκτου ταχυδακτυλουργικής ίκανότητος. Δέν εΤνε λοι
πόν άπορον, άν εΤς S lade κατώρθωσεν έν τοΐς ήμετέροις ακόμη χρόνοις 
να κίνηση τόν θαυμασμόν ούκ ¿λίγων γηραιών καθηγητών τής Λειψίας καί 
να ωθήση τόν άποθανόντα περιώνυμον μέν, άλλα καί λίαν έκκεντρικόν κα- 
θηγ. Z öllner εις τήν παραδοχήν τετάρτης διαστάσεως. Μετά τά τέως γε- 
νομενα πειράματα εΤνε αδύνατον πλέον νά κινηθή τό ένδιαφέρον τού κοινού 
τόσον, όσον έγένετο κατά τό 1870. Καί έν τούτοις ύπάρχουσιν έτι παντα- 
χού σκληροτράχηλοι πνευματισταΐ καί πολυάριθμοι σύλλογωι εξορκιστών, δέν 
εΤνε δέ δύςκολον νά όρίση τις τά στοιχίΐα καί τά άτομα, έξ ών άποτε- 
λούνται. Τό μέγιστον αύτών μέρος εΤνε γυναίκες πάσης ηλικίας, 5 δέ κορ
μός άποτελεΐται εκ βαλαντιοτόμων αποστόλων καί εκ ποικίλου όχλου ήπα- 
τημένων. Μεταξύ τών τελευταίων τούτων ύπάρχουσι τώ όντι πολλοί ψυχαί 
ανάγκην παρηγοριάς εχουσαι καί ιδέας πρωτοτύπους καί άσαφεΐς, ετι πε- 
ρισσότεραι συγκεχυμένοι κεφαλαί, άκριτοι καί φαντασιώδεις φύσεις μεθ 
ήδονής άπατώσαι εαυτός, άποτυφλούμεναι ύπό τών υποτιθεμένων έπιστη- 
μονικών θεωριών τού πνευματισμού καί έν τη διαρκή έξαψιν γλιχομένη 
εύπιστία των άνεχόμεναι νά διαφθείρηται καί τά υπόλοιπον τής καλαισθη
σίας των διά της αηδούς χυδαιότητος καί άποτροπαίου ηλιθιότητες τών 
πάντοτε θεατρικώς γινομένων πειραμάτων τών πνευματιστών. 'Ο  ταχυ
δακτυλουργός λέγει άπροκαλύπτως, ότι έξασκεΐ τέχνην, ήν μετά κόπου έξέ- 
μαθε καί δ ι’ ής έλπίζει ν’ άποκτήση τά πρός τό ζήν άναγ·καΐα, ό πνευ- 
ματιστής τουναντίον προςπαθεΐ έχων τόν αυτόν άργυρολογικόν σκοπόν νά 
περιβάλη εαυτόν διά τής αίγλης τού μυστηριώδους καί υπερφυσικού.

Από τών ταχυδακτυλουργών μεταβαίνουσα εις τούς ποιητας καί ζω
γράφους όδηγώ τήν προςογίν Σου εις τήν λαμπράν εικόνα τής Ιφ ιγ έ ν ε ια ς  
έν Τ α νρ ίδ ι ύπό Έδμόνδου Κάναλδ. Ή  μορφή τής Ίφιγενείας τού Γκαΐτε 
παντοίων καλλιτεχνημάτων παραστάσεις παρέσχεν εις την φαντασίαν τών 
τεχνιτών, έκλεγόντων ιδιαζόντως τήν στιγμήν, καθ’ ήν μονι'ρης ή ίέρεια 
τής Άρτέμιδος παρά τήν άκτήν ενθυμείται μετά πόθου τήν πατρίδα. Έ ν  
τω σκιερώ τής θαλάσσης ορμω άνυψοΰται 6 ναος τής θεας καί περί 
αυτόν μεγαλοπρεπείς κυπάρισσοι καθιστώσι πλήρες μυστηρίου το ρωμαν- 
τικον τού μύθου λυκόφως. Τούς ωραίους στίχους τού Γκαΐτε, ώς συν- 
τελούντας εις τήν ένίσχυσιν τής άπό τής είκόνος έντυπώσεως του βλέπον- 
τος αύτήν, παραθέτω κατά τήν λαμπράν μετάφρασιν τού κ. Αλεξάνδρου 
Ρ. Ραγκαβή:

„ξένη μένω πάντοτε- 
ό πόντος μέ χωρίζει τών φιλτάτων μου· 
μακράς ημέρας ίσταμαι εις τ ίν  άκτήν, 
καί ή ψυχή μου ττν  Ελλάδα μου ζητεί·
Αλλ’ εις τούς στεναγμούς μου αποκρίνεται 
τό κύμα τού πελάγους τά βαρύγδουπον.
Ούαΐ τώ οστις τών γονέων του μακράν, 
τών αδελφών, ζή μόνος! Ε ις τά χείλη του 
συντρίβ’ ή λύπη τής ζωής τ ίν  κύλικα· 
μακράν φοιτώσι πάντοτε αί φροντίδες του 
πρός τού·πατρός τούς οίκους, όπου τ  ουρανού

ό ήθιος τό πρώτον τώ ήνεωξε
τήν έκτασιν, καί όπου έν τάίς παιδιάΐς
ίμήλικας ουνήπτον οί γλυκείς δεσμοί.“

Από τής άρχαϊκής γαλήνης, #ν άποπνέει παν καλλιτέχνημα άναχαρι- 
στών σκηνάς.τής ελληνικής μυθολογίας, άποσπώμενον δέν μεταπίπτει τό 
βλέμμα τού έλληνος αναγνώστου ώς εις ξένον θέαμα, όσάκις ή χριστια
νική ζωγραφική τάς πρωτογενείς μάλιστα τής θρησκείας ήμών καί ποιητι- 
κωτάτας σκηνογραφίας άνελίσση. Ή  πολλαχώς τό νέον θρήσκευμα εξυπη- 
ρετήσασα ελληνική παράδοσις καί γλώσσα δικαίως παρέχει εις πάσαν !ν- 
θουσιώδη καρδίαν ποικίλα θέλγητρα συνειρμού τού άρχαίου καί νεωτέρου 
κόσμου, έφ’ οσον δικαιολογή τούτο ή άνθρωπίνωτέρα τών γλωσσών καί η 
θειοτέρα τών θρησκειών. 'Ο  χαιρετισμός τών άγγέλων πρός τούς ποιμένας, 
ή έπιβλητικώς κατανυκτική εκείνη τώι ουρανίων ωδή: „Λόξα έν νψ ίβτο ις  
θ ε ψ  χ α ΐ  έ π ί  γ η ς  ειρήνη · έν  άνίΧρώποις ε ίύ ο χ ία "  εΤνε οίκειοτέρα καί 
τών λυρικωτέρων τής άρχαιότητος τόνων εις τήν συγχινουμένην ίμ ώ ν καρ- 
δίαν, άφ’ ου διά ταύτης εύηγγελίσθη το ύψηλότερον τών διδαγμάτων, ή 
πρός τόν πλησίον αγάπη. Ταύτην δε του χαιρετισμού την στιγμήν προς- 
επάθησεν ό καλλιτέχνης ν’ αποτύπωση εν τή  Ι ’εννήβει το ν  Χ ρ ίσ το ν ,  
έξαισίω όντως καλλιτεχνήματι, οπερ συνδυάζει, κατά τήν γνώμην τών πρώ
των έν Βερολίνω αύτόπτών αύτοΰ τεχνοκριτών, τ ίν  επιτυχίαν αμίμητου εύ- 
ρυθμίας καί υπερφυούς άμα έπιβολής.

Άλλ’ ήθελες μεμψιμοίρως δήξειτά χείλη, άν φυλλομετρούσα τ ίν  ΚΧειι)> 
ούδέν ευρισκες έν αύτή ούτε ύπαρχοί ούτε λεγόμενον περί έλλήνων καλλι
τεχνών, καί δικαίως επαναλάβει πολαιά Σου παράπονα περί τής τύχης 
ημών, καταδίδικασμένων νά θαυμάζωμεν μόνον τών αλλογενών τ’ άριστο- 
τεχνιίματα, έφ’ όσον ούδέν ήμεΐς οι νεώτεροι εν τή τέχνη πρός επίδειξιν 
εχωμεν. Θάρρει εν τούτοις, φιλτατν μου, διότι από τίνος δικαιούμεθα με
γαλοφώνως ν’ άναγινώσκωμεν την φιλελλ.ηνικίν έκείνην προφητείαν τού 
Σατωβριάνδου, καθ’ ίν  πιθανώς ημέραν τινά πολλά θά 'διδάξωμεν τούς 
παρ’ ών νυν διδασκόμεθα. Ή  πλήρης χάριτος ελληνικής μικρά τώ ν  
μ ιχ ρ ώ ν  πα& ημβτινν  είκών εΤνε Ιργον του Γεωργίου Ίακωβίδου, "Ελλη- 
νος έκ Λέσβου, πρό δεκαετίας μαθητου τί'ς έν Αθτναις Σχολής των τε
χνών καί κατόπιν τής έν Μονάχω καλλιτεχνικής ’Ακαδημίας,' νΰν δ ' ενός τών 
μάλιστα διακεκριμένων εν τή Εσπερία  ζωγράφων. Οι εν τή βαυαρική 
πρωτευούση όμογενεΐς καλλιτέχναι, ών τά έργα φώοστόργως καί μετ’ 
ευνόητου υπερηφάνειας θά προτιμώνται πάντοτε υπό τής Κ λειο ϋς , σκο- 
πούσης πολλαχώς ν’ άνταποκριθή εις τάς ¡άπαιτήσεις τών αναγνωστών 
αύτής, παρέσχον μέχρι τούδε τάς ένθαρρυντικωτέρας ένδείξεις'τής ελλη
νικής έν τή τέχνη ιδιοφυίας, οταν μάλιστα ύπερόχου άναπτύξεως κοι
νόν δεόντως εκτίμα καί ουδέποτε παραγνωρίζει τ ίν  αληθινήν αξίαν. Καί 
άτενίζουσα πρός τό ζωηρόν έκεΐνο ζωγράφημα, εις όποιας άρά γε άνα- 
πολήσεις τής γλυκείας τών παιδικών ίμ ώ ν χρόνων ήλικίας έβυθίσθης, ότε 
ή αίμοβόρος έγχείρησις, τ ό  τρ ύ π η μ α  τώ ν  τά τ ιώ ν ,  άνατεθειμένη είς 
τήν άγέλαστον μάμμην, έξετελεΐτο τόσον επιτηδείως καί άμα άπανθρώ- 
πως, ώςεί άνούσιός τις προπαιδεία είς τάς μεταγενεστέρας ίθ ικά ς ήμών, 
καί ύλικάς τών άνδρών, άποκαρτερήσεις, τάς παντοειδείς δηλονότι 
πρός καλλωπισμόν άνησυχίας 
καί φροντίδας καί τας αμέ
τρητους θυσίας [είς τόν βωμόν 
τού παντοκράτορος Συρμού; Αλλ 
άν Σύ είς τοιαύτας αναμνή
σεις έντρυφας, ευρον καί έγώ 
έκ τών τελευταίων τούτων λε- 
ξεών μου αφορμήν νά θίξω το 
εύαιοθητότερον τών ζητημάτων, 
νά προοιμιασθώ δηλονότι ολίγα 
•ηνά σήμερον περί τών Σ υ ρ 
μ ώ ν  έκτιθεΐσα τόν τρόπον, δ ι’ 
ου θά  έπιληφθώ εν τω προς- 
εχεΐ φυλλαδίιο τής ερμηνείας 
τών νυν καί τότε παρατεθησο- 
μένων εικόνων. Απέχω σήμερον 
τού τολμηρού τούτου έγχειρήμα- 
τος, ούχί μήποις φωραθώ και- 
νοτομούσα — ώς ίσως δίίσχυ- 
ρισθήσονταί τινες — Ινώ προ 
μιας καί πλέον δεκαετηρίδος ό 
Νέστωρ τών παρ’ ήμΐν δημο
σιογράφων σεμνότατα δια τών 
Μ νρΙαιν 'Ό σω ν  του χαριεντισμών πιροεξιλέωσε καί τους μάλλον αδυςωπη- 
τους κριτάς, άλλ’ ώς μ ί  γνωρίζουσα: έτι άν ήνε φρόνιμον ν’ άρχίσω, προ- 
βλέπουσα ότι Ινεκα αμείλικτου τυπογραφικές άνάγκης θά Σε παρα-
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πέμψω αίφνης εις το αμέσως προςεχες φυλλάδιον· καί έπειτα κατά τά 
¿Ιω όιχάμ ιρα  αί πρός τήν ψαλίδα καί τήν βελόνην σχίσεις Σου, ώς ελλη

νίδος χριστιαντς, 
έντείνονται μέχρις 
εχδροπαδείας.'

■θ’ άνεχδής 
βεβαίως εκ των 
προτερων' την χρή- 
σιν καινοφανών τι- 
νων. λέξεων, οσον 
καί άν το ύπαρχον 

• της γλώσσης ημών 
λεξιλόγιον εΐνε 

έπαρκέστατον διά 
το γυναικεΤον στό
μα. Διά πάν εν
δεχόμενον, ήτοι 
πρός άπαλλαγήν

'γλωσσικών παρατηρήσεων άναφερομένων κτλ. . , . ,  ¿φρόντισα νά δωρα- 
κισδώ όπίσδεν το>ν λησμονη&^ιβών το ν  Κοραή ονμβ ο νλΰ ιν , άς ώς 
άντιστά&μισμα των συρμικών νεωτερισμών μου έξέδαψε, συνέλεξεν, άπε- 
δησαύρισε καί !>ά δημοσιεύη κατά καιρούς τ, Η λα ίυ . Κατά ταυτα λοι
πόν Σοϊ γνωστοποιώ ότι από τίνος εν τη σεμνή γερμανική κοινωνία με
γάλη φροντίς καταβάλλεται πρός όσον οΐόν τε πλησιέστερον συνδυασμόν 
των διαφόρων κατά τάς διαφόρους του έτους ώρας συρμών. Ουτω τά

ααρατι&εμενα τελευταία φδινοπωρινά 
χαί πρωϊμώτατα χειμερινά υποδείγματα 
παρέχουσι μεγάλην έλευδερίαν εις τάς 
οικονόμους χεΤράς Σου, δυναμίνης νά 
μετατρέψης τήν προγενεστέραν εις σύγ
χρονον ενδυμασίαν. Τ ά  πολύμαλλα μά
λιστα υφάσματα, τά εριουχα, τά. δια- 
γωνίως εξυφασμένα κασμίρια, άτινα ε |  
ανάγκης ενίοτε · άποδέτουσιν εις τά 
ψυχρότερα εδώ κλίματα, δυνατόν, καί 
αρεστόν ετι παρ’ ήμ~ν, νάχρησιμοπουυν- 
ται καί μέχρι μέσου χειμώνος, άφοΰ 
μάλιστα τών τοιούτων μ ό νο ν  γίνεται 
χρήσις διά τά λεγάμενα φορέματα της 
επισκεψεως, άπο πολλού καταργηδείσης 
της μετάξης, ήτις δέν αντέχει εις τής 
βροχής τάς δ-ωπείας ουδέ προφυλάττει 
από τών νυγμών τού ψύχους. Ή  ευ
νοϊκή αυτή διά τάς φρονίμους οικο
κυράς έπικράτησις τών έφδηνοτέρων καί 
στερεωτερων άμα ύφασμάτων δέν δι- 
κϊίολογίί πλέον τόν παλαιόν εκείνον 
ίοχυρισμόν, καδ’ ον ή συχνή τών συρ
μών άλλαγη ούδέν άλλο εΐνε ειμή επο
νείδιστος φόρος, ί ν  καταβάλλει ή, ερ
γασία του πτωχού εις τήν ματαιότητα 
του πλουσίου.

Έ π ί  τούτοις έχε υπομονήν μέχρι τού τέλους τών εορτών, δτε δά 
έπανέλδω πρακτικωτέρα καί πολυλογωτέρα εις τό δέμα, ενώ έν τφ  με
ταξύ μένω

ή αϊωνίως Σή 
ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

Δ Ι Α Χ Υ Σ Ι Σ .
Μεταξύ πολλών άλλων, πλήν της εις τά σχολεία φοιτήσεως, παρα

γόντων τής έν Γερμανία αύξούσης διανοητικής τού κοινού άναπτύξεως, εΐνε 
καί τό πολλαχώς ύπό του τύπου άναρριπιζόμενον ενδιαφέρον αύτού εις ζητή
ματα παντοίας υλης καί όπωςδήποτε συνδεόμενα πρός τε τάς καδημερι- 
νάς χρείας καί τάς άλλος προόδους τ?ς τέχνης καί επιστήμης καδόλου, καί 

>τήν 'θρησκείαν καί βιομηχανίαν ιδία. Κατά τάς μακράς του χειμώνος 
νύκτας, άς έκαστος οικογενειάρχης φροντίζει νά καδιστα εις τά βα&μηδόν 
άναπτυσσόμενα τέκνα του τερπνοτέρας, παρέχων αύτοΐς μετά επίπονον σχο

λικήν εργασίαν άλλας.ευάρεστους καί έλαφράς ασχολίας, επενοήδησαν παι- 
διαί τινες κατ’ έξοχήν συνενουσαι τό τερπνόν συν τω  ώφελίμω, ών δέλο- 
μεν δημοσιεύει συνεχώς τάς μάλλον περιέργους συνοδευομένας καί 8ιά τών 
οικείων εικόνων.

Ή  ανωτέρω εΐκών παρίστησι λίαν περίεργον πείραμα, τήν κατα
σκευήν του πρωτογενούς, άλλ’ ούχί δλως διόλου άχρηστου μικροσκοπίου, 
ήτις εΐνε άπλουστάτη· άρκεΐ μόνον νά λάβωμεν κοίλην όαλίνην σφαίραν, ήν 
πληροΰμεν ύδατος, καί νά τοποδετήσωμεν τό άντικείμενον, όπερ δέλομεν 
νά παρατηρήσωμεν, καδως δεικνύει ή  είκών, ήτοι τοιουτοτρόπως, ώστε ή 
σφάϊρα νά ΐσταται μεταξύ του ¿φδαλμού καί του παρατηρούμενου άντικει- 
μένου. Τούτο φαίνεται κατόπιν πολύ μεγαλείτερον εις τήν άντίδετον πλευ
ράν τής σφαίρας.

Παιδική πονηριά. ’Από τώρα πλέον, παιδάκι μου, πρέ
πει πάντοτε καί με όλους νά τσάι εογενής καί περιποιητι
κός είτε εχομεν, είτε δεν 
έχομεν συναναστροφήν, έλε
γε μία μήτηρ νουθετούσα 
τόν μικρόν της υίόν.

— Πολύ καλά, μητέρα 
μου, αλλά εσύ δέν φέρε
σαι έτση είς δλον τόν 
κόσμον . . . .

— Πώς; Δέν φέρομαι 
έγώ . . .

— Βέβαια! νά, όταν 
ερχωνται ή δ·είαις, ολο 
ταΐς παρακαλέϊς νά πά
ρουν ακόμα, κι Ινα άλλο 
γλόκυσμα, άμά έμενα καμμιά φορά ώς τώρα γι’αύτό δέν 
με παρακάλεσες!

 ύ«»δ....
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