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ΛΟΡΔΟΣ ΟΥΟΛΣΕΛΕΫ ΚΑΙ ΜΑΧΔΗΣ.

Ανόμοιοι τήν αποστολήν, το θρήσκευμα καί τό χρώμα δίων προς σωτηρίαν του στρατηγοί Γόρδωνος έματαιώθησαν, 
συναντώνται μετ’ ού πολύ έν τή  αφρικανική έρήμω οί δυο πριν ή άνατεθή τώ περιφανεΐ νικητή τού Τελελκεμπήρ ή

αντίπαλοι, ούχί βέβαια άπροόπτως, μετά τούς μακρούς ελιγ
μούς διστακτικής καί διαμελλουσης έν Λονδίνφ πολιτικής. 
’Ατελεύτητοι δοκιμαί καί μελέται πλείστων στρατηγικών σχε-

πρός το  Σουδάν στρατεία, πολλαχώ ς δυςχερεστέρα νυν κα- 
θισταμένη. .

"Οτε κατά τό 1867 οί ’Ινδοί τού Καναδά ήρντθησαν
Κ Λ Ε ΙΩ , t o m o s  j · . 11



82 ΚΛΕΙΩ.

έντόνως υποταγήν τή  αΰτόδι αγγλική έπικυριαρχία, ό τότε 
απλούς συνταγματάρχης λόρδος έπί κεφαλής όλιγίστων άν- 
δρων θ·αυμασίως διεξήγαγε την των ταραξιών τιμωρίαν δι’ 
όντως πρωτοτύπου στρατηγικής. Διά τεσσαράκοντα και 
έπτά διαφόρων δέσεων Ινεκα των αποτόμων παρακάμψεων 
του ρεύματος, είς χείμαρρον καταπίπτοντος η άβαδώς πλα
τύτατα πεδία διαβρεχοντος, τά πλοία όπερνεωλκήσας κατέ- 
λαβεν άπροςδοκήτως τούς άντάρτας, ολίγους έξ αυτών κατ’ 
έκλογήν επιτυχή άπαγαγών. Γεννηδ·είς έν Δουβλίνω το! 1833, 
εικοσαετής μόλις ήρξατο του στρατιωτικού αυτού σταδίου 
λαβών μέρος έν -ταΐς συμπλοκκϊς τού Βιρμάχ καί διακριδείς 
έν τω κριμαϊκφ πολεμώ καί βραδύτερου έν τάΐς Άνατολικαΐς 
Ίνδίαις καί έν Κίνα.

Κατά την είς Καναδάν έκείνην έκστρατείαν έτυχε τού 
αξιώματος στρατηγού, κατά δε τό 3873 άνέλαβε την κατά 
των Άσσάντι στρατιωτικήν πορείαν καί μετά παρέλευσιν 
μόλις έξ μηνών έξεπολιόρκησε τήν πρωτεύουσαν αυτών Κου- 
μάσσι καί υπέταξε τον βασιλέα Καλκάλλην. Μέχρι τού 1878, 
δτε άνετέδη αύτώ ή διοίκησις της Κύπρου, παρεκά&ητο έν 
τω συμβουλίω τού άντιβασιλέως των ’Ινδιών, άλλ’ ό εύγε- 
νής στρατιώτης κατετρίβετο είς τα διοικητικά τούτα αξιώ
ματα, έπιρρεπής άνέκα&εν είς πολεμικά έγχειρήματα καί στρα- 
τιωτικάς αναδιοργανώσεις, άπροκαλύπτως δ ’ άπεφαίνετο δτι 
τά αγγλικά σώματα δυςχερώς δύνανται να διεξαγάγωσι δρα
στήριους έν πολέμοις επιχειρήσεις, ως τούτο απέδειξαν αί 
μεταρρυδμιστικαί αυτού προςπά9·ειαι υπέρ των κατά ξηράν 
δυνάμεων μέχρι της πρώτης είς Αίγυπτον στρατείας. ’Εν 
τη πεποιδτσει ταυτη ό φιλόπατρις στρατηγός συγκατετέδη 
ν’ άναλάβη, καίπερ πάσχων τήν ύγίειαν, τήν κατατρόπωσιν 
τού Άραβτ, άπρακτούντος νυν καί ίδιωτεόοντος έν Κεϋλάνη 
χάρις είς τήν ευγλωττίαν Άγγλων δικηγόρο>ν. "Οτε πάλιν 
έπέστη ή ώρα να σωδή το Σουδάν από τών προφητικών 
έπαγγελιών τού Μαχδή, απάντων οί δφδαλμοί έστράφησαν 
πρός τόν γενναΐον στρατηλάτην, διότι τό εργον άπήτει συν 
τη στρατιωτική ευψυχία καί άλλην τινά στρατηγικήν περί- 
νοιαν καί τών πραγμάτων γνώσιν. Οί έχδροί του πολιτι
σμού εχουσι τό πλεονέκτημα ν’ άπέχωσι πολύ μακράν τής 
παραλίας καί τό υγρόν τού Νείλου τείχος ανάγκη διά ναυ
τικής άμα καί πεζής προελάσεως νά κυριευ&η. Κατά τό 
άρχικόν σχέδιον εξ χιλιάδες στρατού ώφειλον ν’ άναπλεύ- 
σωσι τόν ποταμόν μέχρι Δόγγολας, άλλ’ ή πτώσις τού Καρ- 
τούμ έματαίωσε τήν πρόνοιαν ταότην, καί ζήτημα άκροσφα-

λες έπί τού παρόντος υπάρχει αν ή ευρωπαϊκή πολεμική δα 
δριαμβεόση κατά τού αγρίου τών ’Αράβων φανατισμού.

'Q  αντίπαλος τού λόρδου Ούολσελέύ Μαχδής έχει πάν
τα  τά  προςόντα καί τ’ άπαιτούμενα μέσα, δπως καταστή 
ιδρυτής νέου βασιλείου έν Σουδάν. ΕΤνε περιττόν να έξ- 
ετασδή προκαταβολικώς ή μέλλουσα αυτού πολίτικη αποχα- 
τάστασις, δά  περιορισδ·ώμεν δέ νά παράσχωμεν διά βραχέων 
άμυδράν τινα τού προφήτου είκόνα. Τό πολυσήμαντον αυ
τού αραβικόν όνομα εμφαίνει τήν δρησκευτικήν αποστολήν 
τού φέροντος, πλήν ό αυτοσχέδιος προφήτης δεν ήρκέσθη 
είς μονομερή έν τω κόσμω τοότω δ·ρίαμβον, άλλα καί γενεα
λογικούς τίτλους έσφετερίσδη καί τόν τόπον τής γεννησεως 
αυτού μετέδτσε καί περιδέραιου σημαντικόν τών 99 άρετών 
τού Θεού έξ ίσαρίδμων κρίκων περιεβλήδη, καί υπάρχει φό
βος μη έπί μακρον Ιτ ι έξακολουδή καρποόμενος τ ’ άποτε- 
λέσματα πονηρότατης τών πνευμάτων προδιαδέσεως. Γνω
ρίσματα έξωτερικά τόύ δρησχευτικού τούτου έκτρώματος 
είνε υπερβολική τού προςώπου ίσχνότης, τό δέ χρώμά του 
προςφυώς ίσως, άλλα λίαν πεζώς, έχαρακτήρισε γάλλος τις 
περιηγητής ως δμοιον με café au lait. Ό  Ιματισμός αυτού 
είνε «πλούστατος, είς τούς πόδας δε φέρει ξύλινα σανδάλια 
καί έπί τής κεφαλής υψηλήν κίδαριν, άπαραίτητα καί ταύτα 
έφόδια τού προφητικού έπαγγέλματος. Έ κ  νεαράς ηλικίας 
έμυήδη παρά μυστηριώδει τινί διδασκάλφ τήν σπανίαν τέ
χνην τού γράφειν περίαπτα, ταχέως προςπορίσαντα αυτώ τον 
τίτλον αγίου, πληθών τυφλώς άφο>σιωμένων οπαδών καί φη- 
μην δεοπέμπτου άναμορφωτού.

Κατά ’Ιούλιον τού 1881 έφδ·ασαν είς Καρτούμ αί πρώ- 
ται ειδήσεις περί τής έμφανίσεως νέου προφητικού κομήτου, 
μετά μικρόν δ'ε πρόσκοποι τού γενικού διοικητοΰ Σουδάν 
Ρεούφ-πασά άνήγγειλαν αύτω δτι Μαχδής τις μετα 500 
—600 προήλαυνεν στρατολογών έκ τού προχείρου πολυαρίθ
μους μαχητάς καί κηρυσσων τήν κατάλυσιν τής άρχής. 
Πράγματι τά  κατ’ αυτού άποσταλέντα αίγυπτιακά στρατεύ
ματα κατετροπώδησαν οίκτρότατα· καί ή δύναμις τού θρη
σκευτικού αρχηγέτου κατέστη έπίφοβος δ ι’ αυτήν τής Αί
γυπτου τήν τσυχίαν. Τά λοιπά έν Σουδάν συμβάντα έγέ- 
νοντο καί γίνονται καδ’ ημέραν γνοχττά διά τών έφημερίδων, 
άλλ’ ό έν τω μέλλοντι άγων μεταξύ Ούολσελέϋ καί Μαχδή 
προεικάζεται απελπιστικός, οδυνηρά δέ τις υπάρχει ανησυχία 
μή r  παράδοξος τού χρήματος άγγλική πολιτική δυσιάση μετά 
τόν άτυχή Γόρδωνα καί τόν σπουδαιότατου αυτής στρατηγόν.

 ----------

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝ ΤΗ) ΑΝΑΤΡΟΦΗι.

Τά περί ανατροφής είνε διά τήν νεωτέραν καδόλου κοι
νωνίαν ζήτημα ζωής ή δανάτου, ζήτημα, άφ’ ου έξαρτάται 
τό μέλλον ή ίδέα αυτη κατέστη δι’ έμέ στερρά πεποίδησις, 
καί άδιστάκτως διά τούτο έμμένω είς τήν φιλοσοφικήν έκεί
νην άρχήν, καδ’ ήν πας άν&ρωπος δικαιούται νά φωτισδή. 
Πιστεύω δτι, άν τό ευεργετικόν τούτο φώς υποκρύπτη κιν
δύνους τινάς, αυτό τούτο δυναται νά παράσχη τό σωτήριον 
πρός τήν έκ τούτων απαλλαγήν φάρμακου. Οί άπιστούντες 
είς τήν πραγματικήν κατά τον βίον σημασίαν τού καθήκον
τος και φαντασιοπληξίαν τινά τήν ήίλικήν &ε«ρούντες, ουδεν 
πλέον ή τό άπαίσιον δόγμα άφευκτου άποκτηνώσεώς τών 
πλείστων άνδρώπων δυςτυχώς είςηγοΰνται. ’Αλλά δι’ έμέ,

φρονούντα δτι ή ή&ική είνε άληδής κατ’ απόλυτον λόγον, είνε 
άπορριπτέα τοιαυτη δοξασία, άντί πάσης δ'ε δυσίας καί πάντοτε 
γεννη&ήτω πλείον φώς. Τούτο έστω ήμΐν αίώνιον σύμβολου.

Γνωρίζω δτι πολλοί, καί μάλιστα υπέροχοι ένίοτε πα- 
ρατηρηταί, κατέχονται ως πρός τό ζήτημα τούτο υπό πα
ραδόξου τινός φόβου, πτοούμενοι ετι καί έπί τή καδ·’ ημάς 
γενομένη προόδω, έξεγειρούση κατ’ αυτούς τήν συνείδησιν 
εκείνης μάλιστα τής τών άνδρώπων τάξεως, ήτις έδ·εωρεΐτο 
τέως έστερημένη αυτής. Καί λέγουσιν δτι έν τή καδ·’ ήμας 
διαίτη ύπάρχουσι ταπεινά τινα έπαγγέλματα,· είς τά  όποια 
ουδέποτε ό ανεπτυγμένος καί ε5 ήγμένος άνδρωπος ήδελε 
συγκατατεδή νά όποβληδή, δτι τήν έξέγερσιν της συνειδή-
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σεως πάντοτε κατά τό μάλλον καί ήττον παρακολουθεί ή 
έπανάστασις, καί δτι ή έξάπλωσις τής παιδείας αδύνατον 
δά  καταστήση τήν τάζιν, τήν ιεραρχίαν, τήν ανοχήν της 
έξουσίας, άνευ τών οποίων δεν διαιωνίζεται ή άνδρωπίνη 
κοινωνία. Άλλ’ ή γνυίμη αδτη είνε έσφαλμένη καί, τολμώ 
νά ειπω, βλάσφημος, καί ταότης έποιούντό ποτε βεβαίως 
χρήσιν έπί μάκρους αίώνας πρός διατήρησιν τής δουλείας, 
λέγοντες δτι δέν $Τνε δυνατόν νά έπιφορτισδή έλεύδερος άν- 
δρωπος ταπεινά, άλλ’ αναγκαιότατα άφ’ ετέρου έπαγγέλ
ματα, επομένως άναγκαιοτάτη καί ή δουλεία. Καί έν τού- 
τοις ή δουλεία έξέλιπε, δεν κατέρρευσεν όμως ό κόσμος, ως 
ή άμάδεια δ·ά διασκεδασδή καί δά όρδοποδήση ό κόσμος. 
Άχο χυδαίας καί ψευδούς δοξασίας, καδ’ ήν ή παίδευσις, 
μόνον δταν γείνη πρακτική αυτής χρήσις, είνε αναγκαία — 
έφ’ δσον δηλ. δεν δυναται τις ώς έκ τής κοινωνικής αυτού 
δέσεως νά χρησιμοποίηση τήν καλλιεργίαν τού πνεύματος, 
ουδόλως έχει καί άνάγκην αυτής — έξεπήγασεν ή γνώμη 
αυτη, καδ’ ής έντόνως διαμαρτύρομαι. Ή  έδνική λοιπόν 
καί ή καδόλου έν γένει φιλολογία προώρισται υπό τήν επο- 
ψιυ ταυτην μόνον διά τον άνδρωπον των γραμμάτων, καί ή 
έπιστήμη διά τόν σοφόν, ή περί τούς τρόπους άβρότης καί 
ή κοσμιότης διά τόν άνωτέρας τάξεως μόνον άνδρωπον, ένω 
6 πτωχός δέον νά μείνη άμαδής καί άξεστος τούς τρόπους, 
διότι ή μάδησις καί ή άγωγτ μένουσιν ανωφελή είς αυτόν. 
’Αλλά τούτο είνε βλασφημία. ΤΙ καλλιεργία τού πνεύματος 
καί τής ψυχής ή μόρφωσις εινε παντός άνδρώπου καδήκον, 
δέν εινε απλούς κόσμος, είνε τι καδιερωμένον ως ή δρησκεία. 
Άν ή άνάπτυξις τού νού ήν ματαιότης, ή ήττον ματαία  
τώ/ν ματαιοτήτων, ώς έλεγεν ό Βοσσουέτος, έδικαιούτο νά 
ίσχυρισδή τις ότι δέν είνε προωρισμένη διά πάντας, ώς καί 
ή πολυτέλεια' άλλ’ έάν άπ’ έναντίας ήνε τό κατ’ έξοχήν 
ίερόν πράγμα, πρέπον είνε ούδείς ν’ άποκλείηται αυτής, ώς 
ούδείς ποτε έτόλμησε νά εΐπη, έν χριστιανική τουλάχιστον 
κοινωνία, ότι ή δρησκεία όλίγοις έξαιρέτως δέδοται, οί δε 
κατωτέρας τάξεως άνδρωποι καί οί πτωχοί άνάγκη νά έκ- 
βληδώσι της έκκλησίας. Παίδευσις λοιπόν καί τής ψυχής 
μόρφωσις εΤνε ίσαι τή  δρησκεία καί ούδένα δυνάμεδα, ουδέ 
δικαιοόμεδα ν’ άποκλείσωμεν αυτών. Τό καταδικάζειν τινά 
έκ τών προτέρων είς άποστέρησιν τής παιδεόσεως είνε κατ’ 
έμέ η' κατ’ έξοχήν ασέβεια, διο'τι κατ’ ου’δέν διαφέρει τού 
άποφαίνεσδαι ότι ό απόβλητος στερείται ψυχής καί δέν είνε 
τέκνον τού Θεού, τού Φωτός.

Τό απασχολούν με τούτο δέμ.α εινε τό δυςχολώτερον 
πάντων, όσα σχετίζονται πρός τό λεπτότατον της δημοσίας 
έκπαιδεύσεως ζήτημα, διότι έπιχειρώ νά συζητήσω περί τών 
αμοιβαίων δικαιωμάτων τής οίκογενείας άφ’ ένός καί τής 
πολιτείας άφ’ ετέρου έν τή  ανατροφή τού παιδός. Τό πρό
βλημα τούτο παρέσχε τάς μάλλον άντιδώτους λύσεις, ώς 
άφορών τάς δεμελιωδεστέρας τών κοινωνικών δεωριών άρ- 
χάς, είς τνν άνάπτυξιν τών οποίων προβαίνων έπικαλούμαι 
την συντονωτάτην τού αναγνώστου μου προςοχνν.

Ε κτός σπανιωτάτων περιστάσεων ό άνδρωπος γεννάται 
έν μέσω κοινωνίας, ήτοι εύδυς έξ άρχής τού βίου καί άνευ 
προαιρέσεως αποτελεί ή μάλλον καδίσταται μέρος άδροί- 
σματος, ου υπάρχει γνήσιον μέλος. Ή  οικογένεια, ή κοινό- 
της ή τό άστυ, ό δήμος, ο' νομός ή ή έπαρχία, ή Πολιτεία, 
ή Εκκλησία ή  οίοςδήποτε άλλος θρησκευτικός σύνδεσμός 
είσιν άδροίσματα, άτινα δα ονομάσω φυσικά, καδ’ ήν δίδω 
είς τήν λέξιν σημασίαν, έννοών ότι, έκαστος ημών άμα γεν- 
νώμενος κοινωνεϊ τών ευεργετημάτων ώς καί τών ύποχρεώ-

σεων αυτών. Ή  άποκατάσταβις ακριβούς ισορροπίας μεταξύ 
τών μάλλον άντιδέτων δικαιωμάτων τών διαφόρων τούτων 
άδροισμάτων είνε τό μέγα πρόβλημα τών άνδρωπίνων πραγ
μάτων, καί ούδέν τή  άληδεία σημεΐον τού προβλήματος τού
του εΤνε μάλλον δυςεπίλυτον, παρ’ όταν πρόκηται περί τής 
άνατροφής· διότι καδ·’ δλας τάς άλλας περιστάσεις τής πο- 
λιτικτς διοικήσεως τό μέλος τής Πολιτείας, ό υπήκοος, δπως 
λέγομεν, δεωρεΤται ένήλιξ, υπόλογος καί Ικανός νά κρίνη 
καί μάλιστα νά διακρίνη, ένω τουναντίον χροκειμένου περί 
τής άνατροφής ό υπήκοος, ήτοι ό παΐς εΤνε υπό κηδεμονίαν 
καί άμοιρος αυτενεργείας. Ή  έκλογή τού παιδαγωγού, καδ’ 
ήν δεν λαμβάνεται ή γνώμη τού παιδός τό παράπαν υπ’ 
δψιν, δ ’ άποφασίση περί του βίου αυτού· ό βίος αυτού, έν 
άλλαις λέξεσιν, έξ ολοκλήρου παραλλάσσει, έφ’ δσον ό πα
τήρ αυτού, ή μήτηρ, ή γενέδλ,ιος πόλις, ή Πολιτεία, ης 
υπάρχει μέλος, ή ’Εκκλησία, έντός τής οποίας κατά τόχην 
είςήχδη, δά  κανονίσωσι τά  τής άνατροφής του.

Ό  άνδρωπος πράγματι είνε τό κατ’ έξοχήν εύπαιδα- 
γώγητον δν. Τό φυσικόν τούτο χάρισμα, δι’ ου πεπροικι- 
σμένοι γεννώμεδα, έκμηδενίζεταν άν μή προνοούσα ή κοινω
νία δέν έκαλλιέργει καί ώριζε τήν χρήσιν αυτού. Αί ευφυείς 
καί τού αλόγου ζώου τάσεις είνε έπιδεκτικαί άναπτυξεως 
μέχρι τινός βαδμού, αλλά τούτο είνε ανάξιον πολλού λόγου, 
καί μόνη ή άνδρωπότης, ώς ειπεν ήδη ό "Ερδερ, κέκτηται 
τήν δυναμιν νά περισυνάγη τά  ευρημένα, καί νέα τοΐς πα- 
λαιο7ς νά προςκτάται, καδ’ δσον μάλιστα έκαστος έξ ημών 
είνε ό φυσικός κληρονόμος απείρων παραδόσεων καί παρα
δειγμάτων άφοσιώσεως, δυσιών, πείρας καί σκέψεων, όλων 
όμου άποτελουσών τήν πατρώαν, ούτως είπείν, ουσίαν καί 
συνδεουσών τμάς πρός τε τό χαρελδόν καί τό μέλλον. Ού- 
δέν έπιπολαιότερον τού φιλοσοφικού έκείνου δόγματος, δπερ 
έκλαμβάνον τόν άνδρωπον ώς εγωιστικόν καί έφήμερόν τι 
δν, άξιοι νά διδάξη αυτόν καί προδιαγράψη τά  καδήκοντά 
του έκτος τής κοινο>νίας, τής όποίας αποτελεί μέρος, άπα- 
ραλλάκτως ώς άχομονώσας τήν μέλισσαν τής κυψέλης ήδελέ 
τις ίσχυρισδή δτι αυτή καδ’ Ιαυτήν ουτω δυναται πλέον νά 
κατασκευάζη κυττάρια. Ή  άνδ·ρωπότης είνε σόνολόν τ ι με
ρών υπευδόνων πρός άλληλα· πάντες εχομεν προγόνους. 
Θείός τις Κήρυξ καί Φίλος τής Άληδείας, πολλά υ'πέρ αυ
τής παδών χρό αί&ίνων, προςεχο'ρισεν ήμΐν τό δικαίωμα τής 
έλευδέρας σκέψεως, είς μακράν δε σειράν γενεών σημαντικών 
τε καί άσημάντων δφείλομεν τήν πατρίδα, πολιτικήν δηλο
νότι καί έλευδέραν τινά δπαρξιν. Τόν δησαυρόν τούτον τού 
λόγου καί τής έπιστήμης, συνεχώς αδξοντα, έκ τού παρελ- 
δόντος παραλαμβανόμενον καί είς τό μέλλον μεταδιδόμενον 
ή άνατροφλ καδ’ δλους αυτής τους βαδ·μούς, ή ανατροφή 
καί μόνη προςπορίζει ήμΐν. 'Ο  δησαυρός οδτος τή  κοινωνία 
άνήκει καί παρ’ αύτης διανέμεται, 'ϊπ ό  τίνα δε μορφήν 
καί διά τίνων χειρών καί οποίων έγγυη'σεων δέον άρα ή δια
νομή αυτη νά γίνηται;

Κατά τινα κοινώς παραδεδεγμένην υπό τών μάλλον πε
φωτισμένων άνδρών τής έποχής ημών άρχήν, δέον ή κοινω
νία, ή, ώς είπομεν ήδη ούσιαστικώτερον, ή κοινότης, ή έπαρ
χία, αυτή τέλος ή Πολιτεία νά προνοή περί έκείνων μόνον, 
δσα διεκφευγουσι τήν δύναμιν τών ατόμων, χωρίς ή ομού 
έλευδέρως συγκεκροτημένων, καδ·όσον ή μέλλουσα κοινωνική 
πρόοδος είς ούδέν άλλο συνίσταται είμί είς τήν βαδμιαίαν 
άπό τού' Κράτους άφαίρεσιν πλήδους καδηκόντων καί τήν 
άνάδεσιν τής έκτελέσεως αυτών είς τήν ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν. Ή  δρησκεία, έπί παραδείγματι άλλοτε άπετέλει
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μέρος της Εξουσίας, αλλά σήμερον άπεσπάσθη καί τείνει 
έπί μάλλον νά καταστή έντελ.ώς έλευθέρα. Φαντασθώμεν 
τη άληθεία κοινωνίαν, εν ή η δημοσία έκπαίδευσις ήδόνατο 
νά θεωρηδη δλως μάλιστα έλευθέρα καί μόνον προς τό άτο- 
μον καί την οικογένειαν σχετιζομένη, κοινωνίαν, έν ή ουδε- 
μία της δημοσίας παιδεόσεως διευθυνσις ήθελεν υπάρχει, έν 
ή Πολιτεία καί Κοινότης δεν ήθελον μέριμνα περί της σχο
λής, είς ήν ό πατήρ όδηγεΐ τό τέκνον του, ως δεν φροντί- 
ζουσι καί περί του καταστήματος, οθεν προμηθεύει τά  έν- 
δύματά του, κοινωνίαν τέλος, έν ή έκαστος ήΟ·ελεν εκλέγει 
ένα καθηγητήν είτε Ιατρόν μή λαμβάνων υπ’ όψιν σπουδαίαν 
αν ήνε άνεγνωρισμένος διά διπλώματος υπό τής Εξουσίας, 
άλλ’ αυθαιρέτως πράττων τούτο καθ’ ήν αυτός έχει γνώμην 
περί της ίκανότητος του έκλεγομένου. Χωρίς ν’ άρνηθώμεν 
δτι καθ’ ήν ημέραν φανή έφικτή τοιαυτη έλλειψις νομοθε
τικής προνοίας μεγίστη τις .διανοητική καί ηθική πρόοδος 
τελειωθήσεται, όμολογήσωμεν ότι πόρρω απέχει ή ημέρα 
έκείνη καί δτι τοιαότην κοινωνίαν νά ιραντασίϊώμεν μόνον 
επί του παρόντος δυνάμεθα. Ούδεμία χώρα έν τω κόσμω, 
καί αυτή ή έλευθέρα ’Αμερική ήττον πάσης άλλης, θεωρεί 
δυνατήν τήν έγκατάλειψιν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως είς 
τήν ιδιωτικήν απλώς καί ώς έτυχε μέριμναν. Αναμφίβολον 
δτι ή χρήσις τοιούτου συστήματος σήμερον ήθελεν έχει ως 
άμεσον συνέπειαν νά έπενέγκη τήν όλεθρίαν έλάττωσιν τού 
αριθμού των έκπαιδευομένων καί είς άθλίαν νά περιαγάγη 
κατάστασιν τά  τής έκπαιδεύσεως. Αλλά δεν πρόκειται νά 
συζητήσωμεν ένταύθα τοιαότην ουτοπίαν, τήν υπαρξιν δηλο
νότι απολύτως άνεξαρτήτου έκπαιδεύσεως, ήν δεν ήθελεν 
ένισχύει άδιαλείπτως καί έπιβλέπει αυτοδικαίως ή Πολιτεία, 
αλλά έλπίζοντες καί ευχόμενοι την πραγματοποίησιν αυτής 
νά έρευνήσωμεν επί τη βάσει τής παρούσης των κοινωνιών 
καταστάσεως πώς εΐνε δυνατόν νά συνδιαλλαχθώσι τρόπον 
τινά ώς προς τό ζήτημα τούτο τά  συμφέροντα τής πολιτείας 
προς τά  ιερά δικαιώματα τής οίκογενείας καί του ατόμου.

Έ φ ’ δσόν άνατρέχομεν είς τό'παρελθόν ευρίσκομεν τά  
δικαιώματα τής πολιτείας'έν τή  ανατροφή του παιδός έπι- 
σήμως έπιβεβαιούμενα καί μάλιστα έξαιρόμενα. Έ ν  τάϊς 
χαριεστάταις έκείναις καί μικράΐς τής αρχαίας 'Ελλάδος 
κοινωνίαις, αΐτινες δ ι’ ημάς ώς ιδανικόν τ ι αίωρούνται άνά 
τόν ιστορικόν ορίζοντα, ή ανατροφή ώς καί ή θρησκεία ήσαν 
άναπόσπαστ'οι καθόλου τής πολιτείας. Ή  ανατροφή μάλιστα 
ήν κεκανονισμένη καθ’ ολας αυτής τάς λεπτομερείας, πάντες 
περί τάς αότάς έπέδιδον σωματικάς ασκήσεις, τά  αυτά έξ- 
εμάνθανον άσματα καί τών αυτών μετεΐχον θρησκευτικών 
τελετών, ή παραμικρά δέ μεταβολή τών κειμένων τούτων 
θανάσιμον έθεωρεΐτο έγκλημα· τους νέους φίέείρειν ουδεν 
άλλο έσήμαινεν ή τήν αποτροπήν αυτών από τής κοινής 
παιδεόσεως καί μάλιστα τών συμφυών αυτή αφελέστατων 
έκείνων θρησκευτικών δοξασιών, ή δέ τοιαυτη νεωτεριστική 
τάσις έλογίζετο.αίτία θανάτου, όν καί αυτός 6 Σωκράτης 
δέν κατώρθωσε νά διαφυγή. Ό  θεσμός οδτος, δικαίως αφό
ρητος παρ ημίν θεωρούμενος, ήν αληθώς ευάρεστος τότε, 
διότι ένέαζεν έτ ΐ'ό  κόσμος, καί τό άστυ, ή  Πόλις, ώς έλε- 
γον τότε, τοσαύτην ζωής άπόλαυσιν καί χάριν παρεΐχεν, ώςτε 
άγογγύστως υπέμένον οί ;πρλιται πάσάν άδικον αυτής ένίοτε 
καί τυραννικήν έτι πίεσιν.' "Ωραιότατον. άνάγλυφον, υπό τού 
κ. Ββΐΐ1έ*)'έν Αθήναις παρά τούς πρόποδας τ / ς  Ακροπόλεως

*) Βλέπε. Ε . Beulé, L’Acropole d’Athènes p. 146 καί Fouilles et 
découvertes Tom. Π  p. 84 καί έξ.

άνευρεθέν, παρίστησι στρατκοτικήν δρχησιν ήτοι τόν πυρρί- 
χιον τών έφηβων. Πάντες κρατούσι ξίφος ασκούμενοι έν 
καταπληκτική ένότητι καί ούτως είπεΐν άτομικότητι έν τή 
στάσει, ένω μούσά τις προΐσταται καί τούς διευθύνει. Η 
σαφώς έκδηλουμένη αυτη ένότης τού βίου εΐνε έντελώς 
άγνωστος ήρ.ΐν, άλλ’ άπλουστατα έξηγεΐται*). Τό άρχάϊον 
άστυ δεν ήτο διάφορον τής οίκογενείας, καθ’ ήν έννοιαν ή 
λέξις έχει παρ’ ήμΐν διά τής έξ α'ίματος συγγένειας, ουδέ 
τά  σήμερον πολλαχου διαιρούντα τήν οικογένειαν από τής 
έκκλησίας καί πολιτείας πάθη φαίνονται καν υπάρχοντα τότε. 
Αί σημεριναί έν Ευρώπη περί χωρισμού Έκκλησίας καί 
Έθνους έριδες καί διαμάχαι περί ανεξαρτήτων τής Πολιτείας 
έκπαιδευτηρίων ήσαν δλως άγνωστοι, ή δε Πόλις αντικαθι
στά τήν τε Οικογένειαν καί Εκκλησίαν καί Πολιτείαν συγ
χρόνως.

Τοιούτος άστυκός διοργανισμός, έπαναλαμβάνομεν, δεν 
εόωδούτο είμη είς τάς μικροτάτας έκείνας δημοκρατίας, έπί 
τής εόγενείας τής καταγωγής Ιρειδομέναις' ένω έν μεγάλαις 
Πολιτείαις παρομοία Ιπιστασία τών ψυχικών αναγκών ήθελε 
θεωρηθή αφόρητος τυραννία, διότι ακριβώς έλευθερία παρά 
ταΐς άρχαίαις έκείναις πόλεσιν έσήμαινεν άλλο τ ι,  τήν αν
εξαρτησίαν δηλ. τής δλης πόλεως, ουχί δμως καί τήν του 
ατόμου, μή δικαιούμενου κατά τό δοκούν αυτώ καί παρά 
τήν νενομισμένην τάξιν ν’ άναπτυχθή· άλλως έξεπατρίζετο, 
απωκει ή άπήρχετο ' προς έκζήτησιν άσυλου παρά μείζονι 
πολιτεία, ένθα υπό βασιλικούς θεσμούς ή διανοητική καί 
ηθική άνάπτυξις δέν περιο>ρίζετο. Καί δπως έννοοΰμεν σή
μερον τήν έλευθερίαν, μεγαλειτέρας τοιαύτης άπήλαυον έν 
Περσία τότε ή έν Σπάρτη, καί τούτο ακριβώς τής παλαιάς 
πειθαρχίας τό τυραννικόν άνέτρεψε τόν κόσμον από μέρους 
τών μεγάλων Αυτοκρατοριών, οΐα ή τών Ρωμαίων έκείνη, 
έν ή πάσης καταγωγής καί φυράματος άνθρωποι άνευ δια- 
κρίσεως γένους καί αίματος συγκατεμιγνόοντο.

Αλλ’ ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία παρημέλησεν άσυγγνώ- 
στως τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν, καί άναμφιβόλως τούτο εΐνε 
Ιν τών αιτίων τής έξασθενώσεως αυτής, κατ’ έμήν δε πε- 
ποίθησιν άν οί τρεις αυτοκράτορες, οί άλληλοδιαδόχως από 
Νεροόα μέχρι Μάρκου Αυ’ρηλίου βασιλεύσαντες, μετ’ ένδελε- 
χεστέρας προςοχτς άπέβλεπον είς τούτο, ή κολοσσική έκείνη 
μηχανή τθ·ελε διαφόγει τόσον ταχειαν καταστροφήν. 'Ο  
Χριστιανισμός έπραξεν δτι δεν κατώρθωσεν ή Αυτοκρατορία, 
καί τούτο έν μέσω πλείστων διωγμών καί παρά τούς κα- 
ταθλιπτικούς έκείνους προς παρακώλυσιν παντός ιδιωτικού 
τών πολιτών συνασπισμού νόμους νέαν έγκαινίσας αυτός έπο- 
χήν έλευθέρων έπιχειρήσεων ουχί άσημάντων ώς καί μεγά
λων συνεταιρισμών, καί πρώτος αυτός έμβαθυνας είς τήν 
άνθρωπίνην φύσιν. Ή  Εκκλησία ένί λόγω άνεγέννησε τό 
Ιλληνικόν Αστυ καί έδημιούργησε μέσω τού παγετώδους 
ψύχους έγωϊστικής κοινωνίας μικρόν τινα κόσμον, έν ω ή 
άνθρωπότης ευρε πολλά έλατήρια ευποιΐας καί λόγους αμοι
βαίας αγάπης. Ή  οριστική παραίτησις τής Πολιτείας άπό 
παντός δικαιώματος έπί τήν ανατροφήν καί η έπιφόρτισις 
αυτών είς τήν Εκκλησίαν χρονολογείται άπό τού κατά τόν 
δ ’, αίώνα θριάμβου του Χριστιανισμού, άλλ’ έντεύθεν γί
νεται φανερώτατον όπόσον εΐνε σφαλερά πάσα τών ανθρω
πίνων πραγμάτων άποκλειστική διεύθυνσις, διότι ή άδελφο-

*) Πρβλ. F u s te l de Coulanges (κεφ. XII) t o î  όπό ΐη ς Γαλλ.’Ακα
δημίας βραβεν&έντος έργου αΰτου L a  Cité antique, Κ. Παπαρρηγοπουλον, 
Ίστορ. toù 'Ελλ. "Εθνους Τόμ. Α". σελ. 63, 95 καί 320 καί Σ Τ ’, σελ. 59, 
Π . Β. Άρμένη, Διατρφ. περί Ή&ικου Νόμου, έν ΚωνΙπόλει 1879 σελ. 86.
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ποίησις αυτη των ψυχών, ήτις τοσούτον υπερύψωσε τήν άν- 
δρωπίνην ήδικήν, μέχρις έκμηδενώσεως άφ’ ετέρου ¿σμίκρυνε 
τό ανθρώπινον πνεύμα, διότι μάκρος ύπνος μέχρι του δέκα
του αίώνος, ήτοι έπί πέντε όλους, άπεκοίμισε τήν άνδφωπό- 
τητα, λησμοντ'σασαν κατά τό μακρόν τούτο διάστημα πάσαν 
σοφήν τής άρχαιότητος παράδοσιν καί άποβαρβαρωδεΐσαν.

Ή  πρώτη πνευματική έξέγερσις έγένετο έν Γαλλία έπι 
Φιλίππου Αύγουστου κα'ι Άβελάρδου, καί)·’ ήν μάλιστα επο
χήν ήρξατο εκτοτε και ή πόλις των Παρισίο>ν δικαίως δεω- 
ρουμένη ώς τό κέντρον της Ευρώπης, και συνέστη αύτόδι 
τό πρώτον Πανεπιστημιον, κατά μίμησιν του οποίου άνιδρύ- 
δησαν εΰδυς καί τά  λοιπά τής λατινικής Ευρώπης τοιαυτα 
ανώτατα εκπαιδευτήρια. Ή  σζουδαιότης του μεγάλου τού
του ιστορικού γεγονότος είς τούτο μάλιστα έγκειται, ότι τό 
πρώτον Πανεπιστημιον από των κόλπων της ’Εκκλησίας, έξ 
αυτού του περιβόλου της Παναγίας των ΓΙαρισίων κατά πρώ
τον είς μέσον προελδ·όν, διετέλει έπι μακρόν υπό τήν ζηλό
τυπου αυτής ¿πιτήρησιν καί μέχρι τής μεγάλης γαλλικής 
επαναστάσεως τά  διπλώματα των τελειόφοιτων άπενέμοντο 
ύπό τού ίερατικώς τής Παναγίας προϊσταμένου, ότε μεγάλου 
μέρους τής έκκλησιαστικής δικαιοδοσίας άναρπασδέντος καί

έπαισδητώς ένισχυδείσης της βασιλικής έξουσίας, τό Πανε
πιστήμιου έτέδη ύπό τήν κηδεμονίαν τής τελευταίας τούτης. 
Γίοδετήσας ούτως ό βασιλεύς τής Γαλλίας τό έκπαιδευτή- 
ριον τόύτο ¿χειραφέτησε πραγματικώς την έν Γαλλία εκπαί- 
δευσιν, δημιουργήσας σωτηρίους δεσμούς, πολλήν ανεξαρτη
σίαν παρέχοντας είς αυτήν καί καρποφόρως λειτουργούντας 
ετι εν τε τη Γερμανία καί τή ’Αγγλία. Μετά τήν πρώτην 
ταύτην έν τη Δύσει άμυδράν αναλαμπήν πνευματικού βίου 
ή μεγάλη θρησκευτική μεταρρύ&μισις τών διαμαρτυρομένων, 
έν αΤς μάλιστα χώραις ύπερίσχυσε τού παλαιού καδεστώτος, 
άνήγαγεν είς άνελπιστον περιωπήν τά  Πανεπιστήμια, προς- 
ήγγισε τό Σχολεΐον τή  ’Εκκλησία, ή μάλλον έν ίση μοίρα 
άμφότερα εδεσε, παρά τήν τακτικήν τών ’Ιησουιτών, ύπό 
τάς έμπνεύσεις τών οποίων, έπιτυχόντων διαφοροτρόπως τήν 
έλάττωσιν τών Πανεπιστημίων, ή παίδευσις έν ταϊς κα&ολι- 
καΐς δυςτυχώς χώραις έλαβε, κατά τήν γνώμην ημών, λίαν 
αξιοκατάκριτον διεύδυνσιν. ’Αλλά τά  ζητήματα ταύτα άνή- 
κουσιν είς προγενεστέραν καί δυςεξερεύνητον έν μικρά τοι- 
αύτη μελέτη Ιποχήν, μή ενδιαφέρουσαν άλλως καί τόνΈλληνα 
αναγνώστην.

(ί'π ετα ι τ ύ  τέλος). Ε. Ρ.

Ν Ε Υ Ρ Ι Κ Α  ΦΥ Τ Α .

Καίτοι όριστικώς ήδη εΐνε αποδεδειγμένου ότι τά  άτομα 
τού φυτικού βασιλείου δεν έχουσιν όργανα αντίστοιχα τοΐς 
νεύροις τών ζιόων καί δυνάμενα νά δεωρηδώσιν ώς μηχα- 
ναί, δυνάμει τών οποίων έκδηλούται ό αισθητικός βίος, έν 
τούτοις, κατά τους νεωτέρους χρόνους, ¿χαρακτήρισαν ίδιόρ- 
ρυδμά τινα φαινόμενα παρά τοΐς φυτοΐς ώς νευρώσεις, διότι 
ταύτα παραδόξως όμοιάζουσι μέ τά  συμπτώματα έπί τού 
ζωϊκού σώματος, άτινα προέρχονται έκ νευρικής αδυναμίας.

Γνωρίζομευ ότι κακή δρέψις, δλίψεις καί φροντίδες, τα
λαιπωρία καί πλεΐσται άλλαι τήν φυσικήν άνάπτυξιν τού άν- 
δρώπου διαταράσσουσαι έχιρροαί δύνανται νά προκαλέσωσι 
τήν κατάστασιν ταύτην, ήτις όσον καί άν ποικιλομόρφιος 
άναφαίνηται, πάντοτε όμως άχοκαλεΐται γενικώς νεύρωσις, 
καί ότι διά παραχλησίο>ν αίτιων είνε ομοίως δυνατόν νά κα- 
ταστώσι φυτά τινα τόσον νευρικά, όσον καί έάν ή8·ελον έχει 
άληδή νεύρα. Φροντίδες βεβαίως καί λύπαι δέν έπενεργού- 
σιν έπί τού φυτού, διότι τούτο στερείται έγκεφάλου,· έν ώ 
μυστηριωδώς γεννώνται τά  πάδη καί ή χαρά καί ή λύπη, 
αίτινες καταλαμβάνουσιν έναλλάξ τήν αρχήν μέχρι της στιγ
μής, καδ’ ήν ματαίως ό έξω κόσμος είςδύει είς τό μυστη
ριώδες κέντρον τών νευρικών οργάνων διά τών πυλών τών 
αίσ&ήσεων, όπερ ζών ήτον ικανόν νά μορφώση κόσμον, νε
κρόν δε απ’ έυαντίας σιγά καί φ8·ίνει όπως τό από τού δέν
δρου καταπίπτον φύλλον, ουτινος μετά βραχύ ούδέν ίχνος 
αναφαίνεται. Βέβαιον εΐνε όμως ότι τά  φυτά γίνονται νευ
ρικά δ ’ έλαττωματικής δρέψεως καί υπερβολικού έρεδισμού.

Πολλά αυτών κλείουσι τά  άνδη των κατά τήν εσπέραν, 
άλλα δε πάλιν συστέλλουσι τα  κατά τήν ήμέραν αναπεπτα
μένα φύλλα των, ότε- ό ήλιος δύει, ώςτε φαίνεται τρόπον τινά 
ότι αναπαύονται καί άποκοιμώνται. Τήν έπομένην πρωίαν, 
όταν άνατείλη πάλιν τό ζωογόνον της ημέρας φώς, ανοίγον
ται πάλιν τά  άνδη καί άναπετάννυνται τά  φύλλα. Τούτο 
βλέπομεν καδ’ έκάστην είς την λεγομένην ακακίαν, είς τά

νεαρά φύλλα τής φασηόλου, είς τό τριφύλλιον, είς τό μη 
μου άπτου καί είς άπειρα άλλα άνδη, άτινα κοσμούσι τους 
άγρους καί τοός κήπους ημών.

Κουράζονται άρά γε πραγματικώς τά  φύλλα, άτινα κλί- 
νουσι τό εσπέρας τήν κεφαλήν, ώςανεί δέν εΐχον πλέον τήν 
δύναμιν νά κρατηδώσιν, ή συγκλείονται τοιουτοτρόπως διά 
νά ύπερασπισδώσιν άμοιβαίως κατά τής δρόσου της νυκτός; 
Σχεδόν έμπορούμεν νά τό πιστεύσωμεν, διότι κεκλεισμενα 
λείρια καί κρόκοι ανοίγονται, έάν έκτεδώσι καί είς τό φώς 
λυχνίας μόνον, καί άφ’ έτέρου ευερέδιστα φυτά κλείουσι τους 
κάλυκας καί τά  φύλλα των διαρκούσης ηλιακής έκλείψεως, 
ώςανεί εΐχεν έπέλδει νύξ, καί διατελούσι κοιμώμενα βραχυν 
ύπνον εως δτου πάλιν άναφανώσιν αί λαμπραί ακτίνες τού 
ήλίου.

Τά μικρά πλάγια φύλλα τού τριφύλλου τής Αυστρα
λίας, όπερ καί έν τοΐς ήμετέροις 8·ερμοκηπίοις εύρίσκεται, 
πολλάκις τού λεπτού άνορδούνται καί καταπίπτουσι διαρ- 
κούσης της ημέρας, τσυχάζουσι δε τήν νύκτα. Έ άν δε τό 
φυτόν τούτο μετενεχ&ή έντός σκοτεινού χώρου, αποκοιμάται 
καί δ'εν κινείται, δύναται όμως πάλιν καί κατά τήν νύκτα
νά έξεγερδή διά τεχνητού φωτός καί αμέσως τότε άναπε-
ταννύει τά  φύλλα του ώς καί κατά τήν ήμέραν. 'Ο ταν
όμως παραμείνη μακρόν έν τώ σκότει ή διακοπή ό νυκτε
ρινός δπνος του διά φωτός λυχνίας, τότε πάσχουσι τά  φύλλα 
νάρκην ή μάλλον ακαμψίαν ώςανεί ήσαν βεβυδισμένα είς 
νεκρώδη ύπνον, οΐος καί παρά τοΐς άνδρώποις παρατηρεΐται, 
οιτινες μετά άμετρον κάματον καί μάλιστα μετά πολυχρό
νιον αγρυπνίαν ύποπίπτουσιν είς εΐδός τ ι φαινομενικής νάρ
κης. Τό ύπερερεδισδέν φυτόν αναλαμβάνει μετά τινα χρό
νον, έάν άταράχως μεταπέση πάλιν είς τήν προτέραν όμαλήν 
κατάστασιν. Έ ν τούτοις άξιοπαρατήρητον εΐνε ότι ατμοί 
χλωροφορμίου καί αίδέρος έπενεργούσιν έπίσης παραλυτικώς 
έπί τών εύερεδίστων φυτών όπως καί έπί τών άνδρώπων καί
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ζώων. Έ άν τό φυτόν μή μου άπτου, οδτινος τά  φύλλα αμέ
σως και κατα την έλαφροτάτην πρόςψαυσιν συγκλείονται, 
καλυφδή υπό ύαλίνου κώδωνος, έν ω ένεχύ&ησαν σταγόνες 
τινές χλωροφορμίου, χάνει μετά μικρόν τήν ευαισθησίαν του 
καί κατά τήν πρόςψαυσιν τά  μεν φύλλα δ'εν συμπτύσσονται, 
καταπίπτουσι δε τά  στελέχη τών φύλλων ώςανεί τετρο- 
μαγμένα.

Τό φυτόν τούτο, όπερ καί ,,αίσχυνομένη“ άποκαλεΐται, 
κατέστη διά τού ναρκωτικού δηλητηρίου τόσον άναίσδητον 
καί άπαδές, όσον καί άνδρωπος έκτεδείς είς τήν έπίδρασιν 
οινοπνεύματος, ουτινος ώς πρός τήν έπενέργειαν λίαν υπερ
τερεί τό χλιυροφόρμιον. Έ άν δε άναγκασδή τό φυτόν νά 
ζήση μακρόν χρόνον έν άτμω χλωροφορμίου ή αίδέρος, γί
νεται φιλάσδενον καί ή άνάπτυξίς του μένει ατελής έως 
ότου έπί τέλους καταστραφή, όπως καί οί άνδρωποι έκεΐνοι, 
οίτινες ήττώνται ύπό τού δαίμονος τού οίνοπνεύματος.

Ή  καλλιέργεια τών φυτών έπί έδάφους, οδ άφηρέ- 
δησαν διά καταλ,λήλου τρόπου όλα τά  σιδηρούχα συστα
τικό, έπιφέρει τήν άνάπτυξιν ωχρών καί κιτρίνων φύλλων καί 
εΐνε πρόξενος, ώς λέγουσιν οί βοτανικοί, τής χλωρώσεως. 
Α μα οίς όμως άναμιχ9·ή τώ είς ποτισμδν χρησιμεύοντι υδατι 
καί ολίγον ποσόν διαλελυμένου σιδήρου, τά  φυτά χροςλαμ- 
βάνουσι χρώμα βαδύχλωρον καί ζωηρώς αναπτύσσονται, άφ’ 
οδ ή χλώρωσίς των, όπως καί ή τού άνδρώπου, 9·εραπευ9·ή 
διά τής χρήσεως τού σιδήρου.

Διά ταύτα πολλαί εύαίσδητοι ,,αίσχυνόμεναι“ έφυτεύδη- 
σαν έντός άνδοδοχείων, ών τό χώμα ήτο διαφοροτρόπως 
άναμεμιγμένον, ώςτε είς έκαστον φυτόν έδόδη πάντοτε ανε
παρκής τροφή κατά διαφόρους τρόπους. Έ ν  τώ χώματι, 
όπερ άπετελεΐτο έκ δυο μερών σεσηχυιών φυτικών ουσιών 
καί έξ ενός μέρους άμμου, ηύξήδησαν αί αίσχυνόμεναι περισ
σότερον έκείνων, αίτινες έφυτεύδησαν έντός καδαράς σχεδόν

άμμου. Αυτό δεν φαίνεται παράδοξον, άφ’ οδ γνωρίζομεν 
ότι έπί ίσχνής γής τά  φυτά τήκονται καί μαραίνονται, έν 
τούτοις έγένοντο έπ’ αυτών παρατηρήσεις, έξ ο>ν πολλά έν- 
διαφέροντα φαινόμενα Ινεδείχδησαν.

Αί ίσχναί αίσχυνόμεναι ίσαν δηλαδή τόσον εύαίσδητοι, 
ώςτε ήρκει ή έλαφροτέρα τού άνεμου πνοή ή ή έλαχίστη 
κίνησις, ίνα κλείσωσι τά  φόλλα των, έν ώ αί τακτικώς καί 
όμαλώς τρεφόμεναι άδελφαί των ούτε είς τήν πνοήν τού άνε
μου έκλείοντο ούτε έταράσσοντο έρεδιζόμεναι. Ούδεμία αυ
τών έξήνδησεν, άλλ’ όλαι έφερον χρώμα νοσηρώς κίτρινον 
καί μετά μικρόν άπέδανον. Αί έπιμελώς τρεφόμεναι αίσχυ
νόμεναι ύπέφερον ακόμη καί δερμοκρασίαν έξ έως όκτώ βα- 
δμών Κελσίου, έν ώ αί άσδενεΐς άδελφαί των δέν ήδύναντο 
νά ύποστώσι τόσον ταπεινήν δερμοκρασίαν, ομοίως δέ δεν ήδύ
ναντο νά ύπενέγκωσι καί βλαβεράς έχιδράσεις, απαράλλακτα 
όπως καί οί φιλάσδενοι άν&ρωποι.

Ύπερερεδισμός, μεδυστικαί ούσίαι καί έλλιπής δρέψις 
έπιφέρουσιν είς τά  φυτά, καίτοι ούδέν ίχνος νευρικού συστή
ματος έχοντα, κατάστασιν μεγίστην όμοιότητα εχουσαν πρός 
τήν λεγομένην νευρικήν άτονίαν, η°ν όμοίως τεταλαιπωρη- 
μένοι, ύπέργηροι καί κακώς ζήσαντες άνδρωποι ένίοτε πά- 
σχουσι.

Είς πολλούς ίσως δά  ήνε παραμυδία, καίτοι άτελής, νά 
γνωρίζωσιν ότι καί είς τό φυτικόν βασίλειον ύπάρχουσιν όμοιο- 
παδή αύτοΐς όντα, άλλοι πάλιν ίσως αίσδ·ανδώσι συμπάδειάν 
τινα άναλογιζόμενοι ότι καί παρά τοΐς φυτοΐς ύπάρχουσι δυς- 
τυχή καί ταλαίπωρα πλάσματα, άτινα περιέπεσαν μεταξύ άκαν- 
δών καί ζιζανίων ή έπί γής άγονου, καί ΐσως τότε Ινδυμη- 
δώσιν ότι ύπάρχουσι καί άνδη άνδρώπινα, ών πολλά άπόλ- 
λυνται, ώς αί αίσχυνόμεναι τού βοτανικού, σιωπηλά καί άγνω
στα καί άόρατα διά τήν έγωϊστικήν καί τυφλήν ταύτην κοι
νωνίαν.

0  ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΟΙΝΟΣ.

Οί λόγοι τού ψαλμωδού: „Καί οίνος ευφραίνει καρδίαν 
άνδρώπου’“ ούδεμίαν μέχρι τής σήμερον ευρον άντίρρησιν 
καί εναντίον τού συλλογισμού τού οίνοπότου έκείνου, καδ’ 
ο”ν „καλός οίνος κάμνει καλόν αίμα, καλόν αίμα καλήν 
διάδ·εσιν, καλή διάδεσις καλάς ίδέας, καλαί ίδέαι καλά 
έργα, καδιστώντα ημάς άξιους τού ουρανού, καί έπομένως 
ό οίνος άγει ημάς είς τόν ουρανόν,“ δέν έλεχδη τ ι άχρι 

.τούδέ, καί τοι ολίγιστα έξ όλων τούτων τών καλών πραγ
μάτων γίνονται. Άλλ’ ήδη έρχεται ή έρώτησις, ποιος οίνος 
παρέχει τάς περισσοτέρας εύφροσύνας; ποιος οδηγεί ημάς 
εύκολώτατα, ασφαλέστατα καί ήδονικώτατα είς τους κόλ
πους τού ’Αβραάμ;

Ή  άπόκρισις δεν εΐνε εύκολος, διότι, ώς γνωστόν, ύπ
άρχουσι πολλά είδη οίνων. Κατά τούς χρόνους τού Πλού
του ήσαν γνωστά έν 'Ρώμη πολλά είδη γλυκέος οίνου, ό δέ 
μέγας Κάτων έγίνωσκεν ήδη οκτώ διαφόρους ίταλικοός 
οίνους. Κρίμα μόνον ότι δεν μάς είπε, τίς έξ αυτών έδ·ε· 
ωρεΐτο ό άριστος πάντων. 'Ο  Πλίνιος έξυμνεΐ τόν Μαμερ- 
τίνιον, ό δέ γέρων Όράτιος τόν έκ Φαλέρνου. 'Ορτένσιος 
δέ ό άντίπαλος του Κικέρωνος ήγάπα άμφότερα ταύτα τά  
είδη συγχρόνως, καί έκτος αυτών καί τόν κύπριον οίνον. 
'Ο  μέγας ουτος ρήτωρ έγκατέλιπε τοΐς κληρονόμοις του βι-

βλ ιοδήκην.................. έκ δέκα χιλιάδων πίδων, δί ών βε
βαιότατα έχαροποίησεν αυτούς πλειότερον ή όσον ό κατή
γορος τού Κατιλίνα τους ίδικούς του διά τών μακρών Ρη
τορικών έργιον του.

Τανύν ύπάρχουσιν άπειρα είδη οίνων, άλλα ποιον εΐνε 
τό κάλλιστον έξ αυτών; ’Ή δη έν έτει 1652 ή έν Παρισίοις 
ιατρική Σχολή εΐχεν ορίσει βραβείου διά τήν όρδοτάτην 
άπάντησιν είς τό ζήτημα: ,,τίς οίνος εΐνε προτιμότερος, ό 
Βουργουνδιος ή  ό Καμπανίτης“; Λέγεται ότι τότε εΐχον 
σταλεί υπέρ τάς 1000 πραγματείας, έξ ών τά  δύο τρίτα 
έδεώρουν τόν καμπανίτην προτιμότερον. ’Αλλά μετά 50 ετη 
κύριός τις ύ J. Β. de Salins άνέλαβε τήν ύπεράσπισιν τού 
Βουργουνδίου καί άπέδειξεν έν τη συγγραφή αυτού: „Défense 
du vin de Bourgogne contre le vin de Champagne, Luxem
burg, 1704“, ότι ό τελευταίος εΐνε είς τήν ύγίειαν πολό 
βλαβερώτερος τού πρώτου. Έ ν ετει 1711 τό σπουδάΐον τού
το ζττημα έδωκεν έν Γαλλία άφορμήν πρός φιλολογικήν 
διαμάχην μεταξύ δύο τών διασημοτάτων καδηγητών τού 
Πανεπιστημίου τών Παρισίων. Καί ο μέν έξ αυτών, ό ’Αγά
δων (Bénigne) Grenan (γεννηδ·είς τώ 1681 έν Noyers τής 
Βουργουνδίας) έξ αγάπης πρός τήν πατρίδα του εΐχεν έξυ- 
μνήσει έν τινι λατινική ωδή τάς άρετάς τού πυρώδους βουρ-
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γουνδίου οίνου. Ό  δέ έτερος, Κάρολος Coffin (γεννηθείς 
τφ  1676 έν Buzanei παρά τό 'Ράϊμς) άνεδείχδη υπερασπιστής 
του.', άφρόεντος. .κ.αμπ«υίτου- και·.· εν τινι," επίσης .λατινική, 
(¿¡Βη μετά τόσης ζέσεις ;έξέύηκε τά- πλεονεκτήματα .-του 
πατρφίτοό- του; ,-ώςτε ' τό -ποίημα■ του Grenan· εύρεση είς 
δυςχερη:. 9;έσιν. 'Ενεκα·· δέ της ποιητικής ταΰτης πάλης 
έσχηματίσθησαν μεταξύ των οίνοποτών της πρωτευουσης 
δόό κόμματα, το του Grenan έκύύμως ύποστηρίζον τον 
βουργούνδιον, και το του Coffin αγωνιζόμενον υπέρ του καμ
πανίτου. : Άμφότερα τά  κόμματα ταϋτα τόσον έχδ·ρικώς 
διέκειντο. προς άλληλα, όσον καί πάλαι ποτέ επί ’Ιουστίνου 
του ,πρώτου καί. ’Ιουστινιανού οί Πράσινοι καί οί Βένετοι έν 
Βυζαντίιρ, όσον και έπί Δάντου οί Μαύροι καί οί Λευκοί έν 
’Ιταλία.

Βλέπων ό καδ-ηγ. .Grenan, ότι τό κόμμα του καί αραιό
τερου ήτο καί 9·άσσον r  ,βράδιον έμελλε να ύποκύψη, άπε- 
φάσισε νά- μ ετα χε ίρ ισ ή ' δόλον . προς ύπεράσπισιν των συμ- 
φερόνιςωμ του καί προςωκειώδ·η τον τότε διασημότατον ια
τρόν ,καί •καδ'ηγ'ητήν . Γουί-Κρησκέντιον Φαγκών καί παρε- 
κίνησεν αυτόν νά κηρύξη-τόν πόλεμον κατά του καμπανίτου. 
Ό  Φαγκών ,δ ς τ ις  δι’ έκαστον Παρισινόν άγαπώντα την 
ύγίειαν του ττο χρησμός, διεκήρυξεν ότι ό καμπανίτης εμ
περιέχει, στοιχεία λίαν έπιβλαβή είς τον οργανισμόν του άν- 
δφώπου, _δτι ·τό άνδρακικόν αυτού οξύ- παράγει τό στομαχι
κόν οξύ καί γέννα σπασμωδικούς κνησμούς του δέρματος, 
γνωστούς-έν τη .ιατρική υπό τό όνομα χνήφη. Δεκάκις 
ύγιεινστερος · είνε-ό τονικός βουργουνδιος άποδίδων είς τό 
.σώμα ευάρεστου 8·ερμότητα καί ευτονίαν, ήτις καί έν καιρω 
άσ&ενείας ακόμη έξασκεΤ ιαματικήν έπιρροήν.

Λια νής έξηγήσεως ταυτης άπώλεσεν ό καμπανίτης μέγα 
μέρος των οπαδών· του λιποτακτησάντων είς.τό έχ&ρικόν στρα
τοπέδου καί ταχ&έντων υπό τήν σημαίαν τού βουργουνδίου.

'Ο  πάτερ — Grenan έδφιάμβευε μεν δημοσία, κάτ ιδίαν 
όμως απέδιδε τά  δίκαια τω έχδρω καί όταν ήτο μόνος 
έπινε τόν καμπανίτην μετά μείζονος ηδονής ή τόν βουρ- 
γούνδιον. Φυσικως ούδείς έπρεπε νά μάθ-η τούτο, διότι άλ
λως ήδπλον λιδ-οβολήσει αυτόν οί οπαδοί του. Μετά με
γίστης έχέμυ&ι'ας ήγόραζεν ό ' Grenan διά τού πιστότατου 
καί λίαν χχεμυβόυ .υπηρέτου του τόν κάλλιστον έν Γίαρισίοις 
καμπανίτην, δςτις διά της έξηγησεως τού Φαγκών είχε σπου- 
δαίως υποτιμη&ή, καί·διά νυκτός Ιφερεν αυτόν είς-τόν οίκον 
του. Πας άλλος άντ’ αυτού ήδ-ελεν έναποδηκεύσει τάς 
φιάλας·είς τό' υπόγειόν του, άλλ’ ό Grenan-δέν ένόμιζεν 
αύτάς.έκεί τόσον ασφαλείς όσον έν τω ίδίω δωματίφ καί 
ένταύδ·α ϊκρυψεν αυτάς έντός.■ ιδιαιτέρων καί προς τούτο 
ώρισμέν.ων πινακίδων βιβλίων·, έπί τού νώτου των οποίων 
έτύπωσε· .χρυσοίς γράμμασι τό όνομα λατίνου κλασικού. 
Οΰτω δέ έλαμπον έυ τη; βιβλιο&ήκη του παμπληθείς δεδε- 
μένοι; τόμοι, έφ’ ων ,μ.αμόητος όφδαλμός εβλεπε.τάς Ώ ιδάς 
τού ^ματιού, ,τά  Ερωτικά ταυ Κατοΰλλου, τάς Μεταμορ
φώσεις τη ύ ’ΟβΓδί?μ.·τ *>Εί]όύλλια τού Θεοκρίτου, τάς Κω
μωδίας τού-Τερεντίου καί Πλούτου, τά  ’Επιγράμματα τού 
Μαρτιαλίου καί .■ Περσίου '.καί-' τά ς . Σατύρας τού Ίουβενάλη, 
ένφ : δεν ήσαν άλλο ή φιάλαι περιέχουσαε τόν άριστον καμ
πανίτην.; ΓΙνα-δέ κερδήση. τόπον , διά νέας αγοράς κατεβί- 

·. βασε; μέρος των,,άχρηστων βιβλίων εις τό υπόγειόν του. : , 
1 βλέπων-ό Coffin όσημέρα.νάποσυρομένους τούς οπαδούς. 

■ του. έσκίφ&η νά;μεταχειρισδή καί -αυτός τέχνασμά τι διά νά. 
. ανύψωση πάλιν τόν καμπανίτην εις τήν άρχαίαν περιωπήν.

• ' Πρωίαν τινά έστειλε πεντήκοντα φιάλας τού καλλίστου

Oeil de perdrix προς τόν κύριον Φοντενέλλον, μέλος όντα 
της ’Ακαδημίας καί ένα των έπισημοτάτων συντακτών τού 
•„Journal des Savants“ πάρακαλών αυτόν ν’; άνάλάβη τήν 
υπερασπισιν τού δολίως παραγκωνισ&έντος καμπανίτου καί 

. διά τής ' δυνάμεως της γραφίδός του κάϊ τής.έπιρροής ττς  
ευγλωττίας του ν’ απόδειξη, ότι ή γνώμη τού .Φο.ντένέλλου 
ευρίσκει έν Γαλλία μείζονα ηχώ ή ό ύποπτος χρησμός άπλού 
Ιατρού, όςτις τόσον άγνοεϊ τάς άρετάς'τού  καμπανίτου, 
όσον καί ό τυφλός τά  κάλλη μιας εΐκόνος τού 'Ραφαήλ.

„Εμπιστεύομαι εις υμάς — έλεγε τελευταΐον ή επι
στολή — τήν τύχην τού έκ δικαίας οργής· άφρίζοντος πα
τριώτου μου καί τρέφω τήν γλυκείαν έλπίδα ότι ή προς 
παν ώραίον έν&ουσιώσα -καρδία ύμών &έλει καταβάλει τόν 
Φαγκών καί ύελει οδηγήσει τόν άτυχή καί παρεγνωρισμένον 
καμπανίτην πάλιν εις την νίκην καί &·έλει καταστήσει' αυτόν 
άά-άνατον διά τής μαγείας τής ποιήσεώς της.1·

Καί πράγματι πολλήν έπενέργειαν έξήσκη.σε.τό θ\υμίαμα 
τούτο, έπί τού περιφανούς συγγραφέως των „Dialogues- des 
morts“ καί των „Lettres du Chevalier d’Her .·. Γαργα- 
λιστικώς όπως καί τό άνδ·ρακούχον άρωμα τού καμπανίτου 
άνήλδεν ή λεπτή αυτη κολακεία είς τήν ρίνα τού σοφού 
άνδρός, όςτις ήνοιξε μίαν φιάλην τού Oeil de perdrix, επίεν έν 
ποτήριον εις ύγίειαν τού ευγενους δωρητού καί άπο τής 
στιγμής εκείνης εγινεν ό &ερμότατος λάτρης καί ό προθυ
μότατος προασπιστής τού διά τού Φαγκών δεινώς ένοχο- 
ποιη&έντος καμπανίτου.

' — 'Ιδωμεν, εΐπεν. ό ’Ακαδημαϊκός, τίς έξ ημών των 
δύο &ά ευρη περισσοτέραν πίστιν, ό Ιατρός Φαγκών ή ό δη
μοσιογράφος Φοντενέλλος. ,

Καί έν τω έπομένω αριύμω τού „Journal des Sa,vauts“ 
έδημοσιεύδ·η έκτενέστατον άρθ-ρον, έν φ ή μεταξύ .Grenan 
καί Coffin ύφισταμένη έρις περί των προτερημάτων άμφο- 
τέρων των' οίνων έξετίδ-ετο μετά' μεγάλης πολυμαόΐίας καί 
βα&είας γνώσεως των πραγμάτων καί έν τέλει έλεγετο, ότι 
μετά τάς έναργείς ταύτας αποδείξεις ουδεμία πλέον ήδύνατο 
νά ύπάρχη αμφιβολία, ότι έν ποτήριον καμπανίτου είνε πολύ 
ώφελιμώτερον είς τήν ύγίειαν τού άνδ·ρώπου ή μία φιάλη 
βουργουνδίου. ‘Ο μόνος οίνος, όςτις παρέχει είς τό υπό των 
φροντίδων τυραννουμενον · πνεύμα ήμών τήν ευλογημένην 
ευδ'υμίαν, είνε τό άφρόεν άνδ·ος τού καμπανίτου. Αυτός 
είνε ό δον Ζόυάν των οίνων, όςτις κατανικα όλων των γυ
ναικών τάς καρδίας, είνε τό ταλισμάν, δπερ δίδει ήμίν τάς 
χρυσάς κλείδας τής έκ ρόδων πύλης τού ϊρωτος, ή μαγική 
πτέρυξ, ήτις.έκτης κοιλάδος τούτης τού κλαυ&μώνος ανάγει 
ήμας είς τά  ήλΰσια πεδία. Ζήτω ό Coffin καί ό καμπανίτης!

Ή  μετά ,τόσον ζωηρού πυρός γενομένη αδτη άπο&·έωσις, 
ήτις ίτον  αψευδής έκφρασις των ιδεών καί τάσεων άνδρός, 
όςτις όγδοηκοντούτης γέρων ήδη έγλυκοκύτταζε νέαν κόρην 
καί ποτε είπούσαν αύτφ ,,’Αφήστέ με ή φωνάζω!“ άπεκρίδη 
„φωνάξετε! αυτό &ά περιποίηση τιμήν καί είς τούς δύο 
μας!“- ή. άποδ-έωσις- λοιπόν αυτή ευρε τόσον ευμενή ήχω 
είς όλους τους Παρισίους, ώςτε καί αυτοί οί &ερμότατοι φί
λοι τού Grenan άπηρνή&ησαν τόν βουργούνδιον καί με&’ 
όλας τάς έπανειλημμένας υπομνήσεις τού Φαγκών προςήλ9·ον 
βα8·μηδόν είς τάς τάξεις των πιστών τού καμπανίτου.

— ‘Ο καμπανίτης, έπανελάμβανον όλοι οί.κηφήνες τών. 
. Παρισίων, είνε ό δόν Ζούάν των κρασίων.

. . Καί μόνη αυτη ή μεταφορά ήρκεσε ν’ άναδείξη τόν 
οίνον τούτον νικητήν διά παντός, έκτοτε δέ ό βουργουνδιος 
άπώλεσε τό δάρρος καί ούδέποτε πλέον έξήλ&εν άντιμέτοιχος
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τοϋ „δόν Ζουαν των οίνων.“ Ή  δέ πόλις Rheims μή λη
σμονούσα τ«ς χροςενεχθ'είσας υπηρεσίας του Coffin υπέρ 
της προόδου του καμπανίτου έψηφισεν Ινα κατ’ ετος στέλ- 
λωνται είς Παρισίους χρός τον εξοχον υπερασπιστήν δαπάναις 
της δημαρχίας είκοσιέξ φιάλαι άρίστου καμπανίτου. Ό  
Coffin κατέστησε τον Φοντενέλλον συμμέτοχον του εκουσίου 
τοίίτου δώρου της άγαδ·ης πόλεως Rheims μέχρι του έτους 
1749, δτε την 20 ’Ιουνίου άπέ&·ανε <ρδ·άς εις το 630'- έτος 

.της ηλικίας του. *0 δε Grenan, δςτις κατά τδ φαινόμενου 
ήπον ό ασπονδότατος έχ&ρός του Coffin, κατ’ ιδίαν δμο>ς 
έξηκολου&ει νά έκκενη την υπόγειον βιβλιοθήκην του, είχε 
στρέψει τά  νώτα προ 26 Ιτών προς τήν οίνοβιβλιοδήκην 
τούτην καί έν ηλικία 32 έτών μετά ύπέρμετρον πόσιν βουρ- 
γουνδίόυ έπεχείρησε τό τα'ξείδιον είς τόν άλλον κόσμον.

Άλλ’ ό Φοντενέλλος, δςτις καδ·’ εκάστην έπινεν Ιν πο
τηριού καμπανίτου, διά τ ι ς  τοιαύτης διαίτης έφδ·ασε σχεδόν 
τό εκατοστόν έτος της ηλικίας του. Γεννηθείς την 11 Φε- 
βρουαρ. 1657 Ιν 'Ρουέν, άπέδ·ανε τήν 9 Ίανουαρίου 1757 
εν ΓΙαρισίοις μετά φαιδρόν συμπόσιον καδ·’ ό εΐχεν εκκενώσει 
είς άνάμνησιν του φίλου του Coffin τό τελευτάϊον ποτήριον 
καμπανίτου.

'Η  διαμάχη αΰτη είχε διαδοδή καί είς Γερμανίαν. Ό  
μέγας Φρειδερίκος έπρόβαλλεν είς την ’Ακαδημίαν του τό 
ζήτημα: „Διά τ ί τό μετά καμπανίτου πεπληρωμένον ποτή
ριον έκπέμπει ήχον καδαρώτερον ή ποτήριον μετά βουργουν- 
δίου.“ Έ π ’ όνόματι της ’Ακαδημίας ό σοφός Sulzer άπε- 
κρίδ·η: ,,Οί μικροί μισδ·θί δεν έπέτρεπον δυςτυχώς είς τά 
μέλη νά κάμωσι τόσον πολυδάπανα πειράματα.“

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.
(Jt>)YWa. —· Σννίχηα.)

Λαμπρόν όχημα, συρόμενου υπό μεγαλοπρεπών ίππων καί διευθυνό- 
μενον ύπό αμαξηλάτου καί ύπηρέτου ίν πλουσία στολή, διήλασε τήν στιγ
μήν εκείνην τήν δενδροστοιχίαν. Ε ίς τό βάθος αυτού έκάθητο κυρία, ής 
τό άγέρωχον καί ώραΐον πρόςωπον άπήντησεν είς τόν χαιρετισμόν τού μέλ- 
λοντοί ύπασπιστού διά ψυχρού μειδιάματος.

— ΕΪνε ή  κόμησσα, ή ¿ποία κατοικεί1 εί{ τήν εν τέταρτον τής ώρας 
από έδώ άπέχουσαν έπαυλιν, ειπεν ό άνθυπασπιστής είς τόν Θεόφιλον, καί 
έπειδή σήμερον εινε Κυριακή, ότε καί ό σύζυγός της, δ διοικητής του συν- 
τάγματός μας, συνει&ίζει νά επισκέπτηται τήν επαυλίν του, ή σύζυγός του 
τό κόφτει, ώς βλέπεις, λάσπη. Αυτοί οί άνθρωποι . . . όσον τό δυνατόν 
απομακρύνονται ό Ινας από τόν άλλον . . . περίφημος γάμος. Τρέχω νά 
’πώ  ’ςτούς φίλους μου τήν αυτοκτονίαν της ηθοποιού σου. Τ ί  εχει νά 
γίνη με αύτήν τήν είδηοιν! Καλήν έντάμωσιν απόψε.

Ό  νεαρός μαχητής άπεμακρύνθη προξένων φοβερόν κρότον διά των 
πτερνιστήρων καί του κατά γης συρομένου ξίφους του.

Ή  πολυπληθής εταιρία του διευ&υντου Θεοφίλου, ή μάλλον της δε- 
σποζούσης συζύγου του, ήτις ψ υ χή ν  του 'θιάσου ώνόμαζεν έαυτήν, — εΤχε 
ζητήσει άσυλον εις τό .κτήμα του σκοπευτηρίου της μικρας πόλεως.

'Η  κυρία Ιουλία έκάθητο έν τώ  κήπω υπό βαθύσκιον πτελέαν εντός 
ανακλίντρου πεπαλαιωμένου. Ο ϊ λόγοι του Θεοφίλου, οτι ή θυγάτηρ ιδιο
κτήτου συλλογής κηροπλασμάτων, ήτό ποτε λευκή, έρυθρά καί τρυφερά 
όπως καί άγαλμά τι εκ κηρού, μετείχε πράγματι καί νυν ετι αλητείας 
υπό τινας επόψεις. Ά ν καί ουχί πλέον τρυφερόν, έν τούτοις λευκόν καί 
έρυθρόν έφαίνετο καί σήμερον άκόμη τό πρόςωπον της γυναικός, μέ μόνην 
τήν διαφοράν ότι έκεΐνο, δπερ άλλοτε ήτο της φύσεως προϊόν, παρήγετο 
ήδη διά τής δυνάμεως τού ψιμμυθίου. Ή  άφθονος των χρωμάτων χρήσις 
καθιστα τό πρόςωπον τής διευδυντρίας φοβέρώς όμοιον πρός τό κηρο
πλάσματος.

'Η  έντύπωσις αυτη ετι μάλλον Ιξήρετο διά των καταβεβλημένων καί 
ωχρών οφθαλμών, άπαθώς προςβλεπόντων κάτωθεν των μελανωμένων 
όφρύων, έν ω τό στόμα έδείκνυε στερεότυπον μειδίαμα, ΰφ’ ο, ώς ύπό 
άκακον προςωπίδα, τό γύναιον τούτο προςεπάθει νά κρύψη τήν μοχθηρόν 
φύσιν του. Έ φ ερε κροσσωτόν μεταξωτόν ένδυμα, άνοιγόμενον είς τά άνω 
καί άφίνον γυμνούς τούς παχεΐς αύτης: ώμους· όμοίως καί οι λίαν νε»ρώ· 
δεις βραχίονες ήσαν ακάλυπτοι. Τόν τράχηλον καί τούς βραχίονας περιέ- 
βαλλον όρμοι κοραλλίων καί μαργαριτών, έν ω αί χώρες ήσαν φορτωμέ- 
ναι διά δακτυλίων.

Τήν στιγμήν ταύτην προέβη δ Πιερρότος καί εστη μετά δειλίας πρό 
της διευθυντρίας, έν (3 δ έπιβαίνων -αύτού Θεόφιλος εκλινε μετά φόβου 
τήν κεφαλήν.

— Ή λθες τέλος πάντωνΙ άνεφώνησεν όργίλως ή σύζυγός του. Λοι
πόν . . . καί;

— Άπέ&ανεν, Ιουλία . . .
'Η  διευθύντρια έφερε μετά θεατρικής χειρονομίας, ήτις κατά πάσαν 

πιθανότητα φρίκην εξέφραζε, τό πλήρες αρωμάτων ρινόμακτρόν της πρός 
τούς οφθαλμούς, εις οός ούδ’ ίχνος θλίψεως έφαίνετο, καί εΤπε δυςανα- 
σχετούσα.

— Πράγματι λοιπόν έξετέλεσε τόν σκοπόν της, νά πνιγή , . . ώ, 
εΤνε φοβερόν!

Τό στερεότυπον μειδίαμα, όπερ ουδ’ έπί στιγμήν είχεν άφανισθή Ικ 
των χεΛέων της, προςέλαβεν άπαίσιον χαρακτήρα, ότε εν οργή έξηκολού- 
θησε λέγουσα.

' — Χάρις είς τάς καλάς έργασίας, τάς οποίας κάμνομεν έδώ τή  έπλή- 
ρωσα χθες είς τό τέλος του μηνός όλον τόν μισθόν μέχρι τής τελευταίας 
ήμέρας, άλλ’ αυτή διά τής αυτοκτονίας της παρέβη τό αυμβόλαιον καί 
επρεπε τουλάχιστον νά με άποζημιώση . . . .  Έ μ α θ α  ο π  σχεδόν ολον τό 
ποσάν τό εστειλε ταχυδρομικώς εις τό νοσοκομεΐον, οπου νοσηλεύεται η 
γράϊά μας, που παρίστανε κωμικά πρόςωπα . . . .

— Πόσον εύγενής ψυχήΐ ετόλμησε νά είπη δ Θεόφιλος.
—  Εύγενής; Τ ί; . . . δέν ’μπορούσαμεν μήπως καί ήμεΤς νά χρει- 

ασθώμεν τά χρήματα, οπως καί ί  παληόγρηα εκείνη;
— Άλλα νομίζω μόνον, ’Ιουλία, —
— νΑ, νομίζεις . . . μπα! ειπεν ή διευθύντρια καί έρριψε μετά πε- 

ριφρονήσεως τήν κεφαλήν πρός τά ¿πίσω, ώςτε δεσμίς τις ερυθρωπών βο
στρύχων, πεσοδσα έπί τής ράχεώς της, έτρεμεν ώς φωλεά μικρών όφεων. 
— Καί τ ί λέγεις τώρα σύ ’ς  αυτό, Θεόφιλε, που ή θεότρελλη ’πήγε καί 
έγραψεν όλα τά ρουχά της επάνω ’ςτήν Καρολίνα; . . ’ς εμένα τίποτε δέν 
έδωκε, τίποτε. ’Εσύ όμως . . . χα . . χα . . χα εσύ θά κληρονομήσης 
τουλάχιστον τό ώρολόγιόν της . . . τό παλαιόν έκεΐνο, που ουτε χρυσό εινε 
τουλάχιστον!

— Ή  ατυχής Σωσσάνα . . . ακριβώς τήν προςφιλή έκείνην κληρονο
μιάν τής μητρός της . . . προώρυε δ ι’ έμέ.

— Φλυαρίαις! άνέκραξεν ή διευθύντρια καί έξηκολούθησε σφοδρότε- 
ρον — Τό πολύτιμο βραχιόλι, τό όποιον ειχεν ή Σωσσάνα από τόν άπι
στον εραστή της, δέν εύρέθηκε· φαίνεται τό έκράτησεν έπάνω της, καί 
τώρα βέβαια ή αστυνομία θά λογαριάση δεκαπλάσια τά έξοδα τής κηδείας 
διά νά τό κράτηση.

Ό  Θεόφιλος ήτοιμάζετο ν’ άπαντηση, άλλ’ ή σύζυγός του άκράτητος 
έξηκολούθησε.

— Ξεύρεις, σήμερα εινε Κυριακή καί δ ι αυτό έχομεν μεγάλην πα- 
ράστασιν. Θά παρουσιασ'Ο-ή καί ό Πιερρότος. Τρέξε λοιπόν νά περιποίη
σης τδ ζώον, άφ’ ού τόσον έκουράσθηκε χάρτν τής ανοησίας του. Γράψε 
αμέσως καί είς τόν πράκτορα, νά εύρη όσον τδ δυνατόν ταχύτερον άντι- 
κατάστασιν διά τήν νεκράν. Συμβούλευσέ τον νά μή στείλη πάλιν άλλην 
τοιάύτην τρελλήν. Είδοποίησέ τον έπίσης, ότι σήμερον τό πρωΐ ήλθε καί 
ή χορεύτρια, που μας έγραψε. ΕΤνε ενα παληοτόμαρο, αλλά λέγει, πώς είς 
τό φως φαίνεται ώραία καί χορεύει έξαίρετα. Αύτό &ά τό ίδοΰμε. Θεέ μου, 
Θεόφιλε! άνέκραξεν ή ’Ιουλία βλέπουσα μοχθηρώς τόν τε&λιμμένον ίππέα, 
εξακολουθέΐς πάντοτε νά κάθησαι έπάνω ’ςτδ άλογο- δέν καταβαίνεις λοιπόν;

'Ο  γέρων άπέσυρε βραδέως τόν υπέρ τήν ’Ιωσηφίναν έξηπλωμένον 
μανδύαν του καί ώδήγησεν ουτω τόν ίππον, ώςτε δέν άπεκρύπτετο πλέον 
ύπό τοίί πλατέος αόχένος του ζώου τό σώμα τής μικρας κόρης.

—  Κύτταξε . . . τό παιδί . . . .  άγαπηττ μου ’Ιουλία, έψέλλισεν δ 
ατυχής μετά τρεμόντων χειλέων. ’
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'Η  διευθύντρια έμεινεν έπί στιγμάς τινας άναυδος.
— Τ ί σημαίνει αύτό τό παιδί; ήρώτησε τέλος μόλις καί μετά βίας.
— Εύσπλαγχνίσου το! εΤπεν δ Θεόφιλος μετά Ικετευτικής χειρονομίας.
Ή  διευθύντρια ήγωνίζετο ν’ άναπνεύση, διά τών νευρωδών βραχιό

νων της έστηρίχθη1 έπί των ύποχωρούντων πλαγίων έρεισμάτων του άνα· 
κλίντρου καί έκυψε πρός τά πρόσω μέ βλέμματα τίγρεως, έτοιμου νά έφορ- 
μήση κατά τής λείας της.

— Φέρεις ενα ζητιανόπαιδο ’ςτδ σπήτι καί θέλεις νά με τό φορτώ- 
σης; Είσαι ’ςτά σωστά σου; άνέκραξεν ή μέγαιρα καί τό περί τό στόμα 
της άνεξάλειπτον μειδίαμα προςέλαβεν εκφρασιν φοβεράν,

'Ο  Θεόφιλος άφίππευσε καί έναπέ&εσε τήν μικράν κόρην, ταλαντευο- 
μενην καί εχουσαν ήμικεκλεισμένους τούς δφθαλμούς, έπί του έδάφους 
προ τής γυναικός του ύποστηρίζων αυτήν διά τών βραχιόνων του.

—  Θά σου διηγηθώ, αγαπητή Ιουλία, πώς εύρηκα αύτό τό κορίτσι. 
Μπορούμε πολύ νά ώφεληθουμε άπό αυτό, διότι έχει ταλέντο.

Ή  διευθύντρια έγέλασε σαρκαστικώς, άναφωνοΰσα. — Ταλέντο! Πό- 
σαις φοραίς σε ήκουσα νά λέγης, ότι άνεκάλυψες ταλέντα, καί είς τόν εαυ
τόν σου καί είς πολλούς άλλους. Καί όμως όπως καί συ δέν έχεις κανέν 
προτέρημα ’ςτήν τέχνην, έτση κι’ έκεϊνοι όλοι ήσαν τενεκέδες, έν σύ 
τούς ένόμιζες άσημι. Τώρα τολμάς νά φέρης ’ςτό σπήτί μου ενα παιδί 
του δρόμου, καί εχεις τήν ιδέαν, ότι εύρηκες πάλιν μίαν μεγαλοφυΐαν! 
Έ ξ ω  άπό τό σπήτί μου, γλήγορα νά πας νά δώσης τδ παιδί έκεΐ, δποΐί 
τό πήρες!

Ό  Θεόφιλος έξτγαγε τό ψέλλιον έκ του θυλακίου της ’Ιωσηφίνας καί 
εθηκεν αύτό είς τήν χεΐρα τής μικρας κόρης. — Ένθυμήσου, κορίτσι μου, 
τ ί  σου είπα , ¿ψιθύρισε, δόσε τό βραχιόλι ’ςτήν κυρία καί πές· ,,σέ παρα
καλώ, ώραία, καλή κυρία, μή με διώχνης, καί πάρε τό βραχιόλι αυτό 
ώς δώρο“.

Ή  ’Ιωσηφίνα ύψωσε τούς έν τώ  πυρετώ της είπερ ποτέ καί άλλοτε 
λάμποντας οφθαλμούς της πρός τήν διευθύντριαν καί μετά ήδυτάτης φω
νής είπε- — Σο5 χαρίζω, ώραία, καλή κυρία, αύτό τό βραχιόλι καί σέ 
παρακαλώ, μτ μέ διώχνης.

Ή  διευθύντρια ήρπασε ταχέως τό κόσμημα λέγουσα· —  Ά χ , αύτό 
εΤνε τό βραχιόλι της Σουσσάνας! Έ π ε ιτα  τό έκράτησεν είς τό φώς του 
ήλιου καί παρετήρει αύτό εν έκστάσει. — Τ ής τό έβγαλες άπό τό χέρι, 
προςέθηκε βλέπουσα έκ του πλαγίου τόν Θεόφιλον, αύτήν την φοράν έκα
μες φρόνιμα. Μετ’ εύαρεσκείας περιέβαλε τόν βραχίονά της δΓ αύτοϋ 
καί έξηκολού&ησε σαρκαστικώς- — Ά ν όμως, Θεόφιλε, νομίζ^ς ότι θά  σου 
συγχωρήσω τήν άνοησίαν με τό παιδί διά τήν γνωστικήν αυτήν πράξίν 
σου, άπατασαι φοβερά.

Ό  γέρων έλυσεν έν τώ  μεταξύ τόν χαλινόν του ίππου καί άφήρεσεν 
άπ’ αύτοΰ τό έφίππιον στρώμα, τήν δέ ’Ιωσηφίναν, ήν εΐχεν έναποθέσει 
έπί του άνακλίντρου, έκάλυψε διά του στρώματος τούτου. — Ποτέ δέν 
θά  ήμπορουσα εγώ νά βγάλω τό βραχιόλι άπό τό χέρι τής Σουσσάνας, 
εΤπε στραφείς πρός την σύζυγόν του, αύτό θά  ήτο κλοπή. Ή  Σουσσάνα
όμως τδ έχάρισεν αύτή ή ιδία είς τό παιδίον, ¿λίγον πρίν . . . .

— Αυτή ή ιδία τό έχάρισεν είς τό παιδί; διέκοψεν αύτόν ή διευ.
θύντρια. ’’Ω θεέ, τώρα έννοώ! Αύτό εΤνε τό παιδί της, καί σου τό έφόρ-
τωσε τώρα! Μέ τό βραχιόλι έσκόπευε νά μέ πείση ν’ άναθρέψω αύτό τό 
σκουλήκι! Ά , ποτέ, ποτέ!

Πρίν ή 0 Θεόφιλος προφθάση ν’ άπαντήση τι ήκούσ&η εκ τής θύρας 
τοΒ κήπου λιγυρά φωνή, τερετίζουσα μελωδίαν μελοδράματός τίνος, καί 
μετ’ ολίγον εστη πρό του ζεύγους της Αιευθύνσεως, ή άοιδός Καρολίνα 
Μ . . . . Ειχε ξανθήν κόμην, εύειδές πρόςωπον, δφθαλμούς γλαυκούς καί 
λεπτοφυές καί φιλόγελων στόμα.

— Πρόςεξε, κυρία Διευθυντοϋ, θά σου ρίξω μιά νόστιμη — βόμβα, 
άνεφώνησεν ή Καρολίνα καί έξήγαγεν έκ του ψια&ίνου πίλου της, δν 
έκράτει είς τήν χεΐρά της άπό τών έρυθρών ταινιών του, πορτοκάλλιον, 
ήτοιμάζετο δέ δ ι’ αύτου νά σκόπευση κατά τής Κυρίας Θεοφίλου, οτε πα· 
ρετήρησε τόν παριστάμενον σύζυγον καί τρομάξασα άφήκε τόν καρπόν νά 
πέση έπί του έδάφους.

—  Κύριε Διευ&υντά — έγυρίσατε! έφώνησε. Καί τ ί  νέα φέρετε;
. . . - Ά χ , έπί τού προςώπου σας άναγινώσκω ότι ή άτυχης- συνάδελ
φός μου . . .

— Δέν ζή πλέον . . . συνεπλήρωσεν δ Θεόφιλος.
'Η  Καρολίνα έατήριξε τό μέτωπόν της έπί του κορμού του δε'νδρου 

καί ηρχισε νά κλαίη πικρώς, επειτα διακοπτόμενη ύπό λυγμών έλεγε πρός 
έαυτήν- — Τ ί άνόητος πού ήμην, νά προγευματίζω μέ τόν άνθυπασπιστήν 
. . . .  καί νά λησμονήσω όλως διόλου τόν καίίμένην Σουσσάναν . . . Αύτο 
ομως έγινε, διότι άπό τόν φόβον, δ όποιος δ ι’ αύτήν μ’ έβασάνιζεν, έπια 
πολύ κρασί. Ώ ,  θεέ μου, καμμιά φορά 8έν επίστευα, ότι ό Σουσσάνα 
μπορούσε νά κάμη τοιοΒτό τι.

—  Μή λησμονής όμως, Καρολίνα, ότι τά καλλίτερα φορέματα της 
τά κατέθηκεν είς διάφορα δανειστικά καταστήματα, εΤπε πρός αύτήν μετά 
μοχ&ηρίας ή διευθύντρια, διά τού θανάτου της θά πλουτίση ή ιματιοθήκη 
σου, Μή κλαίης λοιπόν περισσότερον παρά όσον τό επιτρέπει ή άξιοπρε- 
πεια . . . γελώσης κληρονόμου.

— νΩ, κυρία! άνεφώνησεν έξοργισθεΤσα ή άοιδός, φθονήτε λοιπόν 
τόσον ταπεινώς την κληρονομιάν μου; ΕΤτα ηρχισε πάλιν νά κλαίη πικρώς 
καί μετά στεναγμών έλεγε- — Ή γάπων τόσον πολύ τήν καϋμένην Σωσσάναν.

— Μπορείς τήν άγάπην σου αύτήν νά μεταβίβασης τώρα είς τό 
παιδίον της, άγαπητήμου, εΤπε σαρκαστικούς άνακαγχάζουσα ή διευθύντρια.

Ή  Καρολίνα τήν «ροςέβλεψεν έννεός καί τήν ήρώτησε- — Τ ί  ση
μαίνει αύτό;

— Αύτό σημαίνει ότι ή  Σωσσάνα . . .  ή ύποκρίτρια αυτή, ή όποια 
είς τήν τελευταίαν της επιστολήν έγραψεν είς τόν άνδρα μου, ότι δεν έμ- 
πορεΐ νά ζήση καί νά ίδη  τήν αισχύνην της —  εΐχεν ήδη αποκτήσει 
τέκνον. Δι’ έκεΐνο λοιπόν τό τέκνον έξέλεξεν αύτή — άλλ’ άς μή κατη- 
γορώμεν τούς νεκρούς, λοιπόν αιιτή ή αξιολύπητος — τόν σύζυγόν μου ώς 
θετόν πατέρα.

Ή  Καρολίνα εμεινεν εμβρόντητος έπί το» άκούσματι, μόλις δέ ήτοι- 
μάζετο νά λάβη τόν λόγον δ Θεόφιλος, ήρξατο ή σύζυγός του νά λέγη 
κραυγάζουσα.

— Σιώπα, παληόγερε! Έ τσ η  εινε καθώς λέγω εγώ! νΩ, έμενα δέν 
μπορείς νά με γελάσης! Νά, Καρολίνα, κύτταξε, εΤπε δεικνύουσα τό άνά- 

κλιντρον, αύτό εΤνε τό παιδί της.
Αυτη Ιδραμε ταχέως πρός αύτό καί μετά τρεμούσης χειρός έκ συγ- 

κινη’σεως ήγειρε τό τήν μικράν καί ήδη βα&έως ύπνώττουσαν κόρην κα- 
λύπτον στρώμα. Ίδούσα δέ τό έράσμιον πρόςωπον, περιβαλλόμενον ύπό 
πυκνών βοστρύχων, έψιθύρισεν έν αλγεινή ταραχή.

— Τό παιδί της . . . τό κοριτσάκι της Σουσσάνας.
Ό  Θεόφιλος εΐχεν αποφασίσει νά μή φανερώση έπί του παρόντος 

είς τήν Καρολίναν τίς ήτον άλη&ώς ή μη'τηρ τής μικρ&ς κόρης. Έ λεγε δέ 
καθ’ έαυτδν ότι θεωρούσα ή Καρολίνα τήν νεκράν συνάδελφόν της μητέρα 
αύτης, ήθελε τήν προστατεύσει, οδτω δέ ή  ’Ιωσηφίνα ήτον άσφαλής τού- 
λάχιστον μέχρις δτου ήθελε πειοθη ή  σύζυγός του, ότι έν αυτή ύπηρχεν 
ακένωτος πηγή πρός ικανοποιήσω της άκορέστου πλεονεξίας της. Έ πλη- 
σίασε λοιπόν καί αυτός τήν ’Ιωσηφίναν καί μόλις συγκρατών τά δάκρυά 
του, είπε πρός τήν Καρολίναν.

— Δέν εινε ώμορφο παιδάκι; καί τό καυμένο — έχασε τήν μη
τέρα του.

— Έ ν α  τέτοιο παιδί ’μπορούσα νά τό άγαπώ —  ’ςάν μητέρα.
— Μπά, Καρολίνα, καί δέν τό παίρνεις λοιπόν καί αύτό μαζή μέ 

τήν άλλην κληρονομιάν; είπε σκωπτικώς ή διευθύντρια.
— Εύσπλαγχνίσου τό καΟμε'νο τώρφανό, Καρολίνα, είπε δ Θεόφιλος. 

Πάρε το ύπό τήν προστασίαν σου, έως δτου ’βρούμε άλλο κανένα τρόπο.
—  Μάλιστα, τό παίρνω — διά τό χατήρι τής δυςτυχούς μητρός του 

καί διότι τό άξιέραστον αύτό πλάσμα αμέσως μου έκέρδησε τήν καρδίαν, 
εΤπεν αυτη καί μετά προςοχής, ίνα μή τήν έξυπνίση, έλαβε τή ν’Ιωσηφίναν 
είς τάς άγκάλας της. Αμέσως όμως έγένετο σύννους καί είπε μετ’ αμη
χανίας. — Άλλά θά είπή 0 κο'σμος, ότι είνε ’δικό μου πα ιδί- — ειτα δέ 
πάλιν φαιδρυν&έΐσα προςέθηκε. — Τ ί με μέλει; Έ σ τω  καί νά ήτον’δικό 
μου, άδιάφορον!

—  Σκέψου πρώτα καλά τί κάμνεις! έφώνησεν ή διευθύντρια. Ά ν 
κράτησης τό πα ιδί, φιλτάτη μου, θά  τό έχης πάντα μαζή σου, διότι έγώ 
ποτέ δέν θά  τό επιτρέψω νά ήνε ύπό τήν προστασίαν τού συζύγου μου.

— Ησυχάσατε, κυρία, καί εύχαριστηθητε τουλάχιστον, ότι εύρέθη 
προςωρινόν άσυλον διά τό δυςτυχές όρφανό, άπήντησεν ή Καρολίνα, εΤτα 
δέ στραφεΐσα πρός τον Θεόφιλον, σταυρώσαντα πρό αύττς τάς χεϊρας καί 
εύγνωμόνως προςβλέποντα αύτήν, είπε γελώσα. — Παραδέχομαι τό παιδί, 
άλλά μόνον ύπό ενα όρον. Ά ν τύχη καί διαλύσω τό συμβόλαιόν μου καί 
— φύγω, πρέπει νά μείνή κοντά σας ή προστατευομένη μου. Λοιπόν εί- 
με&α σύμφωνοι.

Φαιδρόν άσμα τερετίζουσα καί κρατούσα μετά τρυφερότητος έπί 
τών βραχιόνων της την Ιωσηφίναν έδραμε πρός τό οικοδόμημα, έν φ  εύ- 
ρίσκετο τό μικρόν δωμάτιόν της. Έ ν  αύτώ έπεκράτει χάος αταξίας, έν- 
δύματα, ιίϊλοι, διάφορα είδη ύποδημάτων, φενάκαι καί μικρά δοχεία ψιμ- 
μυθίου καί πδν ό,τι δύναται ν’ άποτελή την αποσκευήν τοιούτου όντος 
ήτον ενταύθα έντός στενού χώρου συνεπισεσωρευμένον. Ή  Καρολίνα ένα- 
πέθεσε τήν μικράν κόρην επί τής κλίνης της καί έκάλυψε τδ είςέτι ύπνωτ- 
τον πλάσμα διά πορφυροχρόου θεατρικού μανδύου.

—  Έ τσ η , πουλάκι μου, τώρα φαίνεσαι ’ςάν βασιλοπούλα, είπε γελώσα 
ή ήθοποιο’ς καί γονυπετούσα πρά τής κλίνης. Παράδοξον όμως, πώς νά 
κοιμαται έτση βαθειά τό άγγελοΰδί μου. Καί τό προ'ςωπό του καίει ’ςάν
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φωτιά. θεέ  μου, μήπως και five άρρωστο; νΑ, όχι, δεν πιστεύω, φαίνε
τα ι δεν ’κοιμήθηκε τήν νύκτα καθόλου καί τώρα θέλει νά ξαναπάρη τον 
8πνο του. Τώρα όμως frd κλείσω περισσότερό το παρα&υρο, διά να μή 
t i  ενοχλεί δ ήλιος. Έ σπευσε λοιπόν αμέσως προς αυτό, πρό το3 ¿ποίου 
εν ελλείψει παραπετάσματος εκρέματο εσ'ό·ής καί έ|ηπλωσεν αυτήν περισ
σότερον δ ιά  νά σκίασή ολόκληρον τό δωμάτιον, εν τω μεταξύ δε ερριψεν 
Ιν  βλέμμα εξω καί εμειδίασε φιλαρέσκως.

— Τ ί μεγαλοπρεπής αυτός 6 κόμης Χόννκρ, ειπεν εν ω μετ’ ενδια
φέροντος ήκολού&ει διά του βλέμματος έφιππον αξιωματικόν, ακριβώς κατα 
την στιγμήν εκείνην παρερχόμενον πρό του παραθύρου της. — Νομίζω 
δτι μέ είδε. Ίσ ω ς έλ^η απόψε εις τήν παράστασιν. Καί εγώ, αχ, πώς 
έπείσ&ην νά πάρω τήν Ψε'σιν της καΟμένης Σουσσάνας, νά παραστη'σω την 
δεσποινίδα τού φρουρίου V  εκείνο τό φριχτό δραμα.

Έσπευσμε'νως δ’ «λαβε τετράδων τι πεπαλαιωμένου καί ήρχισε ν’

άπαγγέλλη έξ αυτού: „Πλήρης όργης καί εκδικήσεως όρμώ έξω εις τό 
σκότος τής νυκτός!·1 Ππρρ! έτση πρέπει ν’ αρχίσω! Καί ερριψε μακράν 
αυτής τό τετράδιον. — Άπ’ αυτά τίποτε δέν ’βγαίνει. ’Εγώ είμαι συνοι
κισμένη ,’ςάν εύ&υμο πουλί νά τραγουδώ καί όχι — τοιουτοτρόπως θά 
βλάψω τήν θεατρικήν φη'μην μου. Έ π ε ιτα  δεν πρέπει κανείς νά. ήνε καί 
πάρα πολύ αγαθός. Δέν ’φέρθηκα καλά ώς πρός τό παιδί τής . . . .

Τό πρόςωπόν της έσκυόρώπασε καί προςέβλεψε τεταραγμένη τήν 
κοιμωμένην μικράν κο'ρην. ’Αλλ’ αμέσως πάλιν έπανέκτησε τό φΛόγελων 
μειδίαμά της καί άνεφώνησε· — Έ π ε ιτα  τ ί άλλο ’μπορεί νά ’βγή από
αυτό; Α ν βαρεθώ τά μητρικά μου καθήκοντα.............. έχω τό δικαίωμα
νά τά ’βγάλω όλως διόλου από ’πάνω μου. Ε ίμαι προαιρετική μητέρα . . 
χα . . χα . . χα . . . εΤνε πολύ νόστιμο!

(ΙΑε τα ι τό  τέλος).

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
τού

ΣΟ ΠΕΓΧ Α ΟΪΕΡ.

Οί μεγάλοι ποιηταί μεταμορφοΰνται είς τά  χαριστά- 
νοντοε χρόςωπα καί έκαστος αυτών όμιλεΐ ώςπερ έγγαστρί- 
μυδος, ότέ μέν διά τού ήρωος, «λλοτε δέ διά τής νεαράς 
καί άδώας κόρης, μετά τής αυτής άληδείας καί άφελείας· 
οδτως ό Σαίξπηρ καί 6 Γκαΐτε. Ο! δευτέρας ταξεως ποιηταί 
μεταμορφυύσι τά  παριστάνοντα χρόςωπα εις εαυτούς, ώς ό 
Βύρων, τότε δέ τά  δευτεραγωνιστούντα χρόςωπα μένουσι 
συχνάκις άνευ ζωής, δχερ έν το~ς συγγράμμασι των μέτριων 
ποιητών συμβαίνει καί είς αυτά ακόμη τά  χρωταγωνιστοΰντα 
χρόςωπα.

* $*

Ή  μονσιχη  εΐνε ή άληδής γενική γλώσσα, ην άπας ό 
κόσμος έννοεΐ. Διά τούτο έν άπάσαις ταΤς χώραις καί δι’ 
όλων των αιώνων άκαταπαυστως καί μετά μεγάλου ζήλου 
καί προδυμίας όμιλεΐται, σπουδαία δέ τις καί πολυσήμαντος 
μελωδία ταχέως διαδίδεται άνά πάσαν την υφήλιον καί 
έκγενικευεται, Ινώ ή έπιπόλαιος καί ασήμαντος ταχέως άπο- 
πνίγεται καί άποσβέννυται, δπερ δηλοΐ ότι τ  ουσία τής με
λωδίας εΤνε μάλλον εΰκατάληπτος. Έ ν  τοότοις δέν όμιλεΐ 
περί πραγμάτων, αλλά μόνον περί ηδονής καί δλίψεως, καί 
διά τούτο όμιλεΐ μάλλον χρός τήν καρδίαν, Ιν ω πρός τήν 
κεφαλήν αμέσως ουδέν έχει νά εΐπη, κατάχρησιν δέ ποιού- 
μεν άπαιτουντες παρ’ αυτής τοιουτό τ ι, οΤον συμβαίνει εις 
τήν ζωγραφονσαν μουσικήν, ήτις εΐνε πάντοτε αδόκιμος καί 
άπορριπτέα . . . .  Άλλο βέβαια εΐνε εκφρασις τών παδών 
καί άλλο ζωγραφική παράστασις τών πραγμάτων.

*  *%

Είς δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας υπάρχουσιν άνδρω- 
ποι υπερέχοντες κατά τήν διάνοιαν, καίτοι στερούνται χάσης 
παιδευσεως καί σοφίας· Διότι ό .φυσικός νους δυναται ν’ 
άντικαταστηση σχεδόν πάντα βαδμον μορφώσεως, άλλ’ ου- 
δεμία μόρφωσις τήν έλλειψιν φυσικού νού. *0 πεπαιδευμέ
νος υπερτερεί βέβαια αυτών κατά τόν πλούτον περιπτώσεων 
καί πραγμάτων (ιστορικών γνώσεων) καί φυσικών διδαγμάτων, 
άτινα συνέχονται καταλλήλως καί ευαρμόστως πρός άλληλα, 
άλλα τούτο δέν σημαίνει ότι ένεβά&υνε συγχρόνως εις τήν 
ουσίαν όλων Ικείνων τών περιπτώσεων, πραγμάτων καί αί
τιων. 'Ο  όξυδερκής καί άγχίνους απαίδευτος δέν έχει ανάγ
κην του πλούτου Ικείνου, αρκεί αυτώ μία καί μόνη περίπτω- 
σις έξ ίδίας..πείρας, ΐνα διδαχδή πλειότερα τών όσα δυνα-

ται νά διδαχδή ό πεπαιδευμένος έκ χιλίων περιπτώσεων, άς 
ουτος γνωρίζει μέν. άλλά δέν εννοεί, διότι αί ολίγαι γνώ
σεις του απαίδευτου Ικείνου εΐνε ζώσαι καί Ικάστη αυτών 
όρδώς καί συνετώς κρινομένη ίσοδυναμεί πρός χιλίας άλλας. 
Έ ξ  Ιναντίας ή πολυμάδεια τών κοινών σοφών εΐνε νεκρά, 
διότι Ιάν δέν άποτελήται, όπως συνηδέστατα συμβαίνει, έκ 
γυμνών μόνον λόγων, πάντως συνίσταται Ιξ άφηρημένων γνώ
σεων, αίτινες έν τούτοις εχουσιν αξίαν μόνον διά τής παρα
στατικής γνώσεως του ατόμου, είς ήν άναφέρονται καί ήτις 
επί τέλους εΐνε ανάγκη νά πραγματοποίηση όλας τάς έννοιας. 
Έ άν λοιπόν ή γνώσις αΰτη ήνε πενιχρά καί όλιγοστη, 
τότε ή κατέχουσα αυτήν κεφαλτ ομοιάζει πρός Τράπεζαν, 
ής αί έπιταγαί εΐνε δεκαπλάσιαι τών κεφαλαίων, διό καί τε- 
λευτάϊον άναγκάζεται νά χρεωκοπήση.

* **

Ή  σχολαστιχότης γεννάται όταν Ιχη τις μικράν πεποί- 
δησιν είς τόν ίδιον νούν, είς όν φυσικώς δέν έπιτρέπει τις 
τότε ν’ άνευρη αμέσως τό όρδ·όν, άλλά υποτάσσει αυτόν είς 
τόν όρδόν λόγον καί τούτον πανταχου μεταχειρίζεται, ττοι 
πάντοτε όρμάται έκ γενικών έννοιών, κανόνων καί αξιωμά
των καί είς αυτά κρέμαται έν τε τώ βίω καί τη τέχνη καί 
έν αυτή άκόμη τή ήδική αρμονία. Έντεύδ·εν έξηγείται ή 
προςήλωσις τής σχολαστικότητος είς τήν μορφήν, τόν τρό
πον, τήν Ικφρασιν καί την λέξιν, αίτινες παρ’ αΰτη ,άντικα- 
διστώσι τήν ουσίαν του πράγματος. Ό  σχολαστικός μετά 
τών γενικών αυτού αξιωμάτων πάντοτε σχεδόν αποτυγχάνει 
έν τω βίω, δεικνύεται άφρων, αηδής, άχρηστος, Ιν τή  τέχνη, 
δι’ ην ή έννοια εΐνε άγονος, παράγει μόνον άψυχα, άξεστα 
καί φαύλα έκτρώματα. Καί έν αΰτη άκόμη τή  Ή δική δέν 
δυναται πάντοτε νά εκτελεσ&τ τό ορδ·όν καί δίκαιον κατά 
άφηρημένα αξιώματα, διότι πολλάκις αί πολυειδεΐς καί διά
φοροι περιστάσεις άπαιτοϋσιν έκλογήν του δικαίου, προερχο- 
μένην αμέσως έκ του χαρακτήρος αυτών. — "Οταν ίδια έν 
τάϊς πολιτικάΐς ΰποδ'έσεσιν αναφέρωνται δογματικοί, δ·εωρη· 
τικοί, πολυμαθείς κτλ., Ιννοοΰνται οί σχολαστικοί, ήτοι άν- 
θ·ρωποι, οίτινες γνωρίζουσι τά  πράγματα μόνον in abstracto, 
άλλ’ οΰχί in concreto.

* *
*

Όσημέραι ένισχύεται ή ιδέα μου, ότι πολύ ώφελιμώ- 
τερον ϊδ-ελεν εΐσδ·αι διά ττν φιλοσοφίαν, έάν έπαυε τού νά
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ήνε έπιτήδευμα καί τού ν’ άντιπροςωπεόηται έν τώ κοινω
νική βίω διά κα&ηγητών. Ή  φιλοσοφία εΐνε τρυφερόν καί 
ευοσμον άν&ος, φυόμενον καί δ·άλλον μόνον είς τόν έλευδ·ε- 
ρον καί. ορεινόν άέρα, έκφυλιζόμενον δέ καί άποθ'νήσκον διά 
τής τεχνητής δ·εραπείας. Οί άντιπρόςωποι ουτοι τής φιλο
σοφίας έν τφ  κοινωνικώ βίω άντιπροςωχεύουσιν αυτήν ώς 
επί τό πολύ απαράλλακτα όπως έπί τής σκηνής οί ΰποκρι- 
ταί τόν βασιλέα. Μήπως ήσαν οί σοφισταί, ους τόσον κα- 
τεπολέμει ό Σωκράτης καί έχλευασεν ό Πλάτων, άλλο τι ή 
καδηγηταί τής φιλοσοφίας καί ρητορικής; . . . . Αί υψισται 
τάσεις τού ανθρωπίνου πνεύματος ουδέποτε συμφωνοϋσι πρός 
το έπιτήδευμα, διότι ή εΰγενής αυτών φύσις εΐνε αδύνατον 
νά συναναμιχθ-ή μετ’ αυτού.

* *
*

Τούς συγγραφείς δυνάμεδα νά διακρίνωμεν είς άερολί- 
Θ·ους, πλανήτας καί απλανείς αστέρας. — Οί πρώτοι προξε- 
νούσι στιγμιαίον κρότον, άνυψούμεν τά  βλέμματα, άναφω-

νούμεν ,,ά! κυτταξε!“ καί διά .παντός έξηφανίσ&ησαν. — Οί 
δεύτεροι, ήτοι οί πλανήται έχουσι μακροτέραν διάρκειαν. 
Πολλάκις έκπέμπουσι, καίτοι μόνον ενεκα τής έγγύτητός 
των, μείζονα λάμψιν ή οί απλανείς καί υπό τών άδαών 
συγχέονται μετά τούτων. Άλλ’ έν τουτω καί οδτοι άναγ- 
κάζονται νά κενώσωσι τήν &·έσιν, συγχρόνως Ιχουσι μόνον 
δάνειον φως καί σφαίραν ένεργείας περιοριζομένην ρ.όνον είς 
τούς συνοδοιπόρους των (συγχρόνους). Πλανώνται καί άλ- 
λάσσονται, τό παν είς αυτούς εΐνε πορεία διαρκούσα έπί τινα 
έτη. Ά λλ’ οί τρίτοι εΐνε αμετάβλητοι, μένουσι προςηλωμέ- 
νοι είς τό στερέωμα, εχουσιν ίδιον φώς, δι’ άπάσας τάς έπο- 
χάς έχουσι τήν αΰτην ένέργειαν μή μεταβάλλοντες όψιν 
ενεκα τής τροποποιήσεως τής ήμετέρας άπόψεως, διότι δέν 
έχουσι παράλλαξιν. Αυτοί δέν άνήκουσιν ώςπερ οί άλλοι είς 
εν καί μόνον σύστημα (έό-νος), άλλ’ είς τόν κόσμον. ’Ακρι
βώς όμως διά τό όψος τής δέσεως των τό φώς των γίνεται 
ορατόν είς τούς κατοίκους τής γτς  ώς έπί τό πολύ μετά 
παρέλευσιν πολλών έτών.

 ------

ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΝΕΙΡΑ.

Κοιμώμενος — έν όνείροις — έχει ό άνδ·ρωπος ίδιον 
κόσμον, ένώ άπ’ έναντίας έν τή  έγρηγόρσει λαμβάνει μέρος 
έξ ίσου τοΐς άλλοις άν&ρώχοις είς τόν κόσμον τών αίσδή- 
σεων. "Οταν όνειρευωμαι, οΰδείς άλλος δυναται νά ΐδη τό 
όνειρον, οπερ έγώ βλέπω, όπως έξ άλλου καί έγώ άγνοώ 
τάς είκόνας, αίτινες παρίστανται είς τούς ΰφδαλμούς ενός 

, άλλου.
Τ ί συμβαίνει άρά γε είς τόν κόσμον τών ονείρων, τόν 

όποιον έκαστος πλάττει δ ι’ εαυτόν; Δυναται τις  νά εΐπη 
μετά τού Λουκιανού τό ομηρικόν έκέΐνο 

θ ε ΐό ς  μ ο ι έπήλ& εν ’Ό νειρος  
ά μ β ρ ο σ ίη ν  όιό νύκτα  

ή έξαρτώνται τά  όνειρα αχό τού έξωτερκού κόσμου, έξ οδ 
άποσπαται ό ύπνώττων διά τής παύσεως τ τ ς  ένεργείας τών 
αίσδήσεων, άμα ώς έχέλδη κάματος αυτών;

Περί τούτου δυναται νά δώση ήμΐν πληροφορίας ή πείρα 
καί ή χαρατήρησις. Κατορδούντες νά έπηρεάσωμεν τήν πο
ρείαν τών ονείρων δι’ εξωτερικών έπενεργειών, δι’ έρε&ι- 
σμών έπί τού υπνώττοντος, έξάγομεν τό συμπέρασμα, έάν 
κατ’ αΰτάς άνακαλυφδώσιν όμαλότητές τινες, ότι τά  όνειρα· 
συνέχονται μετά τού συνήδους κόσμου ττς  άντιλήψεως καί 
ότι δέν εΐνε αποκαλύψεις υπερφυσικών ένεργειών.

Καί πράγματι διά τής παρατηρησεως άπεδείχδη ότι 
πολλά όνειρα εΐνε. συνέπεια έξωτερικών έρεδισμών έπί τών 
υπνωττόντων αισθητηρίων οργάνων. Κατά τόν ύπνον εΐνε 
κεκλεισμένοι οί οφδαλμοί, οδτω δέ αίρεται ή ένέργεια τού 
έξωτερικοΰ φωτός έπί τού αμφιβληστροειδούς χιτώνος. Έ ν 
τούτοις όμως ζωηρόν καί αίφνιδίως έπί τών κεκλεισμένων 
βλεφάρων πίπτον φώς δυναται νά διεγείρη τό οπτικόν νεύ- 
ρον καί την συνείδησιν. Αί ακτίνες τής σελήνης, αί πίπτου- 
σαι έπί τού υπνώττοντος, γίνονται πολλάκις αιτία ονείρων, 
καδ’ ά ό κοιμώμενος βλέπει ήλιοφώτους χώρας, δρήσκοι δέ 
νομίζουσιν ότι βλέπουσιν οΰρανίαν δόξαν.

Εξωτερικοί δόρυβοι μή όντες αρκούντως Ισχυροί, όπως 
άφυπνίσωσι τόν καδεύδοντα, προκαλούσιν όνειρα, ό ήχος κώ
δωνος, ό κρότος ώρολογίου διεγείρουσι τήν φαντασίαν αυτού.

'Ο  Άλφρέδος δέ Μωρύ έπεχειρήσας έφ’ εαυτού πολλά πει
ράματα, όπως άνευρη τό αποτέλεσμα έξωτερικοΰ έρεδισμού 
έπί τού πνεύματος κατά την διάρκειαν τού όπνου, διηγείται 
ότι οί κραδασμοί μικράς. λαβίδος παρά τό ους του καδ’ όν 
χρόνον έκοιμάτο, προΰκάλουν παρ’ αΰτω όνειρα, καδ’ ά 
ήκουε κώδωνας, δορυβους καί συμβάντα τής έπαναστάσεως.

’Οσμή άνδέων έν τώ δωματίω ευκόλως προκαλεΤ οπτα
σίας δερμοκηπίων, κήπων καί τροπικών χωρών. 'Ο  κοιμώ
μενος νομίζει ότι δέν οσφραίνεται, άλλ’ ότι βλέπει τό ευο
σμον άντικείμενον καί τάς τούτου αναμνηστικός είκόνας. 
Ουτω π. χ. ή οσμή δυμιάματος προκαλεΐ τήν άνάμνησιν νε
κρικής έκφορας καί ή ευωδία αρωματικού τίνος ρευστού σω
ματοποιεί τήν φανταστικήν μορφήν προςώπου, δπερ συνήδως 
φέρει έφ’ εαυτού τήν οσμήν ταυτην.

Άλλά μεγάλην σπουδαιότητα εχει τό αΐσδημα της αφής. 
"Οταν κνίζωνται τά  χείλη νομίζει τ ις καδ’ δπνους ότι άπο- 
σπάται έκ τού προςώπου του πισσώδες εμπλαστρον. 'Ο  Ι ω 
άννης Σουλλύ ήγέρδη ποτέ έκ φοβερού ονείρου μέ τήν πε- 
ποίδησιν, ότι είχε ψαυσει έν τή  κλίνη του ξένην χεΐρα. ’Μετά 
πολλάς έρεόνας καί φοβέρας υπονοίας εδρεν, ότι κατέκειτο 
είς τήν δεξιάν πλευράν καί είχε δράξει τήν καρπόν τής δε
ξιάς χειρός, ήτις είχε καταστή άναίσδ·ητος διά τής πιέσεως 
τού σώματος.

Οί φυσιολόγοι έξηγούσι τό αίσθημα της καταπτώσεως 
είς βαδύ βάραδρον διά τής καδ’ όπνους αυτομάτου έκτά- 
σεως τού ποδός. Ταραχαί τών άναπνευστικών κινήσεων προ- 
καλούσι τήν γνωστήν έν όνείρω πτήσιν. "Οταν τό στόμα 
καί οί ροίδωνες βαδέως κοιμωμένων άνδφώπων άποφραχδώσι 
διά τών υφασμάτων τής κλίνης, γεννάται άσδμα, έρύδρωσις 
τού προςώπου, προςπαδούσι δέ οί όπνώττοντες ν’ άπορρίψωσι 
τά  καλύμματα. Μετά τήν άφόχνωσιν διηγείται ό ονειρευ- 
δείς, ότι ήσδ·άνετο έφιάλτην έπί τού σττδ·ους του ή ότι 
άγριόν τ ι δηρίον προςεπάδει νά τόν καταβάλη.

Πρό πάντων παράδοξος καί αξιοσημείωτος εΐνε ιστορία, , 
•όν άφηγεΐται ήμΐν 6 Schemer περί ένδς νεανίου, όςτις ήγάχα 
μέν περιπαδώς νεάνιδά τινα, άλλά δέν άντηγαχάτο όπ’ «ΰ-
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ττζ. Ό  νέος αυτδς κατώρδ-ωσε νά ψιδυρΕζηται. τδ όνομά 
του εις τό οδς κοιμωμένης της Ιρωμένης του. Μετά παρέ
λευσην ουχ'ι πολλοϋ χρόνου ήρζατο πραγματι η νέα αυτή 
Γαλάτεια νά όνειρεόηται άκουσίως τον πανούργου Ιρασττν, 
όδτω δ’ έπηλ&·ε βα&μηδόν καί άνεπαισδ'ητως καί ευτυχής 
μετατροπή των αίσδημάτων της νεάνιδος.

Ή  νοσηρά επίτασις των ονείρων έκδηλοϋται ώς υπνω
τισμός. Ό  υπνοβάτης ουδεν γινώσκει μετά την έγερσιν έκ 
των ένεργειόϊν, άς Ιπετέλεσεν όνειρευόμενος. Ενίοτε μά
λιστα αί Ινέργειαί του εΤνε τόσον συνεπεΤς καί λογικαί, 
ώςτε ή υπαρξίς του εΤνε πράγματι διπλή. Διηγούνται δτι 
νέος τις έπεχείρησεν έν υπνοβασία ν’ αυτοκτονήση, έγερ&είς 
δέ του δπνου μετά φρίκης ηχούσε τό γεγονός καί όμως πάλιν 
έπανέλαβε τούτο έν δευτέρα υπνοβασία. — Μαδητευόμενός 
τις νεανίας ένόμιζεν εν υπνοβασία ότι ήτον εύπορος οικογε
νειάρχης κατά πάσαν δέ νύκτα έπαιζε τό πρόςωπον τούτο 
μετά μεγάλης ακρίβειας καί δεξιότητος, έν ο> γρήγορων 
ουδεμίαν αϊσ&ησιν είχε του πράγματος. Ή  μνημη του άρα 
ήτο διπλή, διότι ή μεν έσχετίζετο προς τά  καδ·’ ημέραν καί 
συνηδ·ως γινόμενα, ή δέ πρός τά  έν όνείρω υπ’ αυτοϋ έκ- 
τελουμενα.

Καί ή κατάστασις ακόμη αυτη δύναται νά προκληδή 
διά του υπνωτισμού εις κατάλληλα πρόςωπα, ώς άπεδείχδη 
διά νεωτέρων έπιστημονικών · έρευνών. Άσ&ενής τις γυνή 
υπεβλήδη ε!ς τεχνητόν υπνωτισμόν, ώςτε δέν άνεγνώριζε

πλέον τους περί αάτην. Ένόμιζεν δτι ήτον έν τή  οίκία της 
η’δύνατο μετά μεγίστης ευκολίας νά μέτρηση τούς καρόντας 
έδτώρει όμως αυτούς άλλους ή οίοι πραγματικώς ήσαυ. 
Εις έξ αυτών τη όπεσχέδη, ότε ήρχισε νά παραπονήται διά 
τά  χρέη της, άτινα παρεΐχον αυτη πολλάς αμηχανίας καί 
ένοχλήσεις, δτι ήδ·ελε πληρώσει αυτά. Συνελδουσα είς εαυ- 
τήν ήγνόει παντάπασι τά  συμβάντα ταΰτα καί ήρνεΐτο ίσχυ- 
ρογνωμόνως την ομολογίαν της. "Οτε όμως πάλιν υπεβλτδη 
είς υπνωτισμόν καί τη όπέμνησαν τά  χρέη της, είπε μετά 
περιφρονήσεως: ,,Ναί, νεωστί μοι ύπεσχέδη κύριός τις να 
πληρώση τά  χρέη μου, δεν έκράτησεν όμως τον λόγον 
του.“

Καί ένταυδ·α λοιπόν υπήρχεν ή διπλή μνήμη, ή μέν διά 
την έν Ιγρηγόρσει, ή δε διά την τεχνητως προκληδέϊσαν 
υπνοβατικήν κατάστασιν. Ή  πείρα καί ή παρατηρησις κατα- 
δεικνύουσιν έναργώς ότι κατά τάς περιστάσεις ού μόνον 
όνειρα, αλλά καί ή υπνοβασία δύνανται νά προκληδώσι καί 
έπηρεασδώσιν υπό έξοιτερικών έρεδισμών καί ότι εΐνε δυνατή 
ή ακριβής έρευνα του όνείρου. Ή  άναδίφησις του έν ονεί- 
ροις βίου εΐνε προςέτι καί αναγκαία είς έξήγησιν των άμυ- 
δρών έκείνων εκφάνσεων του ψυχικοΰ βίου, αίτινες όμοιάζουσι 
με όνειρα έν Ιγρηγόρσει, ώςανεί άνηρπάσδη τις  έκ τής 
πραγματικότητος, καίτοι δεν κοιμώνται τά  αίσδητηρια έρ
γα, καί αϊτινες κοινώς χαρακτηρίζονται ώς παραφροσύνη.

Σ. Ζ.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ.

► εωτερων ειδήσεων συγκομιδήν ουδεμίαν 
επεχειρω, συστηματικώς άποφεύγουσα, ώς 
γνωρίζεις, τήν παρά&εσιν εικασιών καί γε
γονότων, ολως άσχετων πρός τά ήμέτερα 
πράγματα καί καθήκοντα. Ή  σύγκλησις 
τής αγγλικής εφεδρείας, αί ειρηνικά! με
σολαβήσεις του γερμανοΰ Αύτοκράτορος 
καί αί ρωσσικαί περί φιλικής πρός τήν 
’Αγγλίαν συνεννοήσεως διαβεβαιώσεις ου
δόλως ήραίωσαν τήν πυκνότητα των πο
λιτικών νεφών, διαρκώς από τίνος έπα- 
πειλοΰντων τήν παγκόσμιον ήσυχίαν, ουδέ 
συνετέλεσαν όμως κατ’ ούδέν νά με πα- 
ραπείσωσιν είς πολιτικήν πολυλογίαν, άνθ’ 
? ς  πάντοτε έγώ προυτίμησα τήν εξής διά
φορον.

Οί στεφανΤται έν Όλυμπίοις αγώνες εΤνε τό χαρακτηρι- 
στικώτερον ίσως γνώρισμα τής εΰγενείας καί τής φιλοτιμίας τών 
προπατόρων ήμώ ν, τοσαυτην άποδιδόντων αξίαν είς άπλούστατον 

τιμητικόν σημέίον, είς ελαίας στέφανον. Τό γενναΐον τούτο φρόνημα πα- 
ρεστησεν ό 'Ηρόδοτος διά τής οργίλης εκείνης πρός τόν Μαρδόνιον, τοΰ 
πολέμου á συνετόν αίτιον, άποστροφής ενός τών περί τόν μέγα βασιλέα με
γιστάνων κατά τήν μεγάλην του Ηέρξον έπί τήν 'Ελλάδα στρατείαν· ,,κοίους 
Ιπ ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ήμε'ιας, oí ού περί χρημάτων τον άγώνα 
ποιεΰνται, αλλά περί άρετής;“ Άπέριτπον, άλλ’ ακριβή τών αγώνων έκείνων 
περιγραφήν εύρίσκεις έν τή 'Ιστορία τοω 'Ελληνικού "Εθνους, έν 8ε ττ είκόνι 
τής Κ λειο νς  αύτό τό πεδίον τή ς ’Ολυμπίας καί τούς αγώνας, ώς έτελοΰντο 
ουτοι κατά τήν άκμήν τής ελληνικής έν πολέμοις καί τέχναις έπιδόσεοις· 
άπειρα αριστοτεχνήματα, ίερά, βωμοί, άγάλματα καί στήλαι κατεκόσμουν το 
φύσει μαγευτικώτατον έκεΐνο χωρίον, κατανόησαν !ν έκ τών θαυμάτων τής 
τότε οικουμένης καί άξιον τή  άληθεία τής χάριτος, τής εύφυίας καί ττς με- 
γαλοπρεπείας του έθνους, τοΰ συνερχομένου ένταΰθα, ίνα τελέση τήν έπιφα- 
νεστάτην τών πανηγύρεων αυτοί?. Έ ργον τοΰ δαιμονίου Φειδίου, άγαλμα 
του ύπερτάτου τών θεών εξ ελεφαντος καί χρυσού, άνέκειτο έν τω αυτόθι 
ναώ Διός τοΰ ’Ολυμπίου, περί οδ ή σύγχρονος Μούσα έλεγεν;

*Η 9#ός ηλ& ' ¿π ΐ γη ν  ¿ξ ονρανον, ε ικ ό να  όείξω ν  
Φ ειό ία , ή  σ ν γ ’ εβ η ς  το ν  Ιλεόν όψ όμενος.

Καί τούς μεν νικήτας εξυμνεί ή Πινδαρική λύρα, τούς δ’ έν τώ  πεδίω 
έκείνω άνεγειρομένους ανδριάντας αύτών έπέγραφεν δ μέγας ποιητής Σι
μωνίδης.

Μ ίλω νος τό ό ' ά γα λ μ α  χα λο ϋ  καλόν, ος π ο τ ί  Π ιο ¡γ 
ε π τ ά κ ις  ν ικήσας, ί ς  γό ν α τα  ούκ  επεσεν .

Οί όλυμπιακοί αγώνες υπήρξαν μακροβιώτεροι τής ελληνικής Ιλευ- 
θερίας, 394 έτη μετά Χριστόν Ιξακολουθήσαντες. Ό  παρακείμενος ναός 
εμεινεν έπί μακρόν αλώβητος, με'χρις οδ βαρβαρικαί χεΐρες κατε'&ραυσαν 
ο,τι δέν εΤχον καταρρίψει συχνότατοι σεισμοί. Τότε ό ’Αλφειός διέρρηξε 
τά παρημελημένα προχώματα καί έκόλισεν άμμον καί ίλύν έπί τών θλι
βερών έκείνων ερειπίων, τά όποια άνέσκαψε πρώτος ό έξοχος τής πατρίου 
ήμών ιστορίας έρευνητής ’Ερνέστος ό Κούρτιος.

Άπό τών κλασικών άναμνήσεων μετάγεσαι διά τής άλλης ευαγγελι
κής είκόνος είς τά  ύψηλά. τής θρησκείας ήμών διδάγματα, άπό τών γυμνι- 
κών άγώνων, έν οΤς έρρωνύετο τό σώμα καί έκρατύνετο τό φρόνημα όδη- 
γίΓσαι εις τήν δφηλοτέραν του βίου πάλην, καθ’ ην μορφοΐίται ή  καρδία 
καί έξαγνίζεται ή  ψυχή. Τήν ψιλήν περί ή&ικής θεωρίαν τής ελληνικής 
φιλοσοφίας ό χριστιανισμός διά περιπάθεστάτων παραβολών καί άλλης υπερ
άνθρωπου οικονομίας κατέστησεν έν τή  πράξει προςιτήν παντί φιλω τής 
άληθινής άρετής, δ ι’ ελληνικής 8έ χάριτος περιβαλοιν τά κείμενα τών δι
δαγμάτων τούτων παρέσχε καί είς τήν τέχνην τάς γραφικωτέρας παραστά
σεις. Γνωστά Σοι υπάρχει άναμφιβόλως ά μέχρι τινός έπικρατήσασα Ικείνη 
παράδοσις, καθ’ ήν 5 εύαγγελιστής Λουκάς έ&εωρεΐτο ώς έπαγγελθείς καί 
τόν ζωγράφον, αλλά φαίνεται 2τι έχει λόγον τινά έ τοιουτος ιστορικός χα
ρακτηρισμός του θείου. Συγγραφέως, εξηγούμενος διά τής έν τοΐς κειμένοις 
του κατ’ αυτόν Εύαγγελίου πληθόος άλληγορικών είκόνων, μετ’ άπαραμίλ- 
λου τέχνης καί έμπνευσμένης χάριτος ζιυγραφιζομένων. Μία τών κατα- 
νυκτικωτάτων τούτων παραβολών εινε καί ή  τοθ τιλουσίου καί Λαζάρου 
του πτωχοή, χορταινομένου μέν έν τώ  κόσμφ τούτω έκ τών ψιχίων τής 
τραπεζης τού εύφραινομένου Κροίσου, άλλ’ άξιωθέντος μετά θάνατον άμοι- 
βής, τν ματαίως έφθόνει ό όδυνώμενος έν τώ  Ά ι3η πλούσιος.

Εΐνε φοβεραί τώ  ίντι αί πρόοδοι, αΐτινές καθ’ εκάστην γίνονται είς 
τήν μεταξύ τών διαφόρων χωρών καί πόλεων συγκοινωνίαν. ’Επαυσες βε-

ΚΛΕΙΩ.

βαίως πλέον, φώτάτη μου, ν’ άπορής έπί τή  έφευρέσει τοΰ τηλεφώνου κλπ. 
αλλά φαντάζομαι όπόσην έκπληξιν θά αίσθανθής, όταν ίσως άκοόσης παρ’ 
έμοΰ πιστοποιουμένην τήν είδησιν, οτι μεταξύ Παρισίων καί Βρυξελλών 
σκοπεΤται νά συστη&ή ταχυδρομική υπηρεσία, 8 ι' ής άντός ή μ ιο ε ία ς  μ ό 
νον  ίόρας ΐούχί ήμέραςί θά διαβιβάζωνται ¿ π ιο το λα ΐ  άπό τής μιας πό- 
λεως είς τήν άλλην. Ώ ς  βλέπεις & κόσμος, τής ’Ανατολής ίσως μόνης εξ
αιρούμενης, άπεφάσισεν ιπτάμενος πλέον να όδεύη πρός τήν πρόοδον, απέ
ναντι δέ τοιούτων κατορθωμάτων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, δέν δύναταί 
τις νά ειπτ| άλλο παρά ν’ αναφώνηση . . . . τ ί εχει νά γίνη!!

’Εν τούτοις μεθ’ όλος τάς προόδους των καί τά μάλλον θεωρητικόν 
πνεΰμά των οί Ευρωπαίοι ουδέποτε ίσως θά  δυνηθώσι νά έξισωθώσι πρός 
τούς ’Αμερικανούς, ¿>ν ή πρακτική αγχίνοια καί έκτακτος δραστηριότης σχε
δόν καθ’ εκάστην έκτελέϊ έργα, τέως ώς θαύματα άπίστευτα θεωρούμενα. 
Δια τών εφημερίδων καί τών άλλων άποστόλων τής διανοητικής τών έ&νών 
ενεργείας βεβαί&ις μανθάνεις καθ’ ήμέραν πολλά περί τοΰ βίου καί τών 
προόδων τών ’Αμερικανών, ούχ ήττον όμως νομίζω δτι δέν θά Σοι εΤνε 
αδιάφορος ειδησις άφορώσα τήν ελευθεριότητα καί τά υπέρογκα ποσά, 
άπερ δαπανώσιν οί άνθρωποι έκεϊνοι είς τούς αντίποδας υπέρ τών ενδιαι
τημάτων τών Μουσών, καί μάλιστα άφ’ ο5 δέν Ιλησμόνησες ακόμη τό 
οικοδόμημα τοΰ σχολείου, έν <5 έξεπαιδεύθης καί ίσως μέχρι τής σήμερον, 
αισθάνεσαι τάς συνέπειας τών ταλαιπωριών, άς έν αύτώ ύπέστης. Ή  φαρ
μακευτική Σχολή του Χικάγου θά έχη τήν πολυτελεστάτην καί κομψοπρε- 
πεστάτην αίθουσαν παραδόσεως έξ όλων τών Πανεπιστημίων καί Σχολών 
τοΰ κόσμου. Ή  αίθουσα αυτη εΐνε κατεσκευασμένη κατά τόν νεώτατον 
θεατρικόν ρυθμόν, αί σειραί τών εδρών καί τό υπερώον εΐνε επίσης άμφι- 
θεατρικώς διατεταγμένοι, δύνανται δέ νά περιλάβωσι 560 άκροατάς. Τά 
καθίσματα εΐνε πλατέα μετά έλικοειδών έλατηρίων, ύπαγκωνίων καί μι
κρών σκαμνιών διά τούς πόδας, έχουσι δέ καί κατ’ άμφοτέρας τάς πλευ
ράς θυλάκους, έν οΤς δύνανται ν’ άποτεθώσι βιβλία καί τεύχη διά σημειώ
σεις. Ή  έδρα του καθηγητοΰ υψηλότερα οδσα τοΰ συνήθους εύρίσκεται 
επί θεσεως, όρισθείσης καθ’ ολους τούς κανόνας τής ακουστικής. Ε ίς άμ- 
φοτερας τάς πλευράς τοΰ βήματος εύρίσκονται αί θύραι, αί άγουσαι είς 
τούς θαλάμους τών καθηγητών τής χημείας καί τής φαρμακολογίας, έν- 
ταΰθα δέ ύπάρχουσι πρόχειρα πάντα τά άναγκαΐα παρασκευάσματα καί τό 
υλικόν πρός επεξήγησιν καί διασάφησιν τών διδασκομένων. ’Εν τώ  είς 
απασας τας απαιτήσεις τών νεωτέρων χρόνων άνταποκρινομένιρ έργαστηρίφ 
δύνανται εν άναπαύσει νά έργασθώσιν ύπέρ τούς 100 φοιτηταί.

Προτιθεμένη, φιλτάτη μου, ώς Σοι ύπεσχέθην ήδη, νά επιχειρήσω 
ενταΰ&α σύντομόν τινα ιστορικήν έκθ-εσιν τών Συρμών τής προγονικής ήμών 
άρχαιότητος, λυπούμαι πολύ δτι δέν δύναμαι συγχρόνως νά παραθέσω καί 
επεξηγητικάς τινας εικόνας, άλλά θά προςπαθήσω νά έπανορθώσω τήν έλ- 
λειψιν ταύτην δ ι’ όσον οΐόν τε σαφούς περιγραφής, ζητώ δέ συγγνώμην 
και παρα Σου και παρα τών άλλων φίλων μοι'Ελληνίθυκ, άν ένίοτε φανώ 
οτι γράφω άρθρον μάλλον αρμόδιον δ ι’ άρχαΤον συρμικόν περιοδικόν.

'Οσάκις σήμερον γίνεται λόγος περί ελληνικής στολής, πάντοτε σχεδόν 
εννοείται ό ιματισμός έκεΐνος, τοΰ όποιου ώς πρός μέν τά γυναικεία έν- 
δύματα ώραιοτάτην άπεικασίαν βλέπομεν είς τάς παρθένους τοΰ άετώμα- 
τος τοΰ Παρθενώνος ή είς τάς Καρυάτιδας τοΰ ’Ερεχ&είου, ώς πρός τήν 
ανδρικήν δέ στολήν, είς τόν άνδριάντα τοΰ Σοφοκλέους έν Λατεράνω. 
Αλλ ή στολή αυτη Ισφαλμένως λέγεται δλως ελληνική, διότι ούτε καθ’ 
άπασαν τήν Ελλάδα ήτον ή αυτή, ούτε έμεινεν απαράλλακτος δ ι’ δλης της 
ελληνικής άρχαιότητος. Έ ν  πρώτοις εΐνε κυρίως μόνον αττική, άδιάφορον 
άν έξ ’Αθηνών διεδό&η καί άνά τήν λοιπήν 'Ελλάδα καί έγένετο κοινή, 
επειτα επεκράτει κατά τήν κυρίως λεγομένην „κλασικήν“ τών ’Αθηνών έπο- 
χη'ν, ήτοι κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ πέμπτου π . χ. αίώνος καί μετέπειτα, 
κατά τούς προηγηθέντας δέ αιώνας βραδέως καί βαθμηδόν έξ άρχικώς 
λίαν διαφόρου στολής εΐχεν άποκιήσει τό αρμονικόν έκεΐνο κάλλος καί τήν 
άπλότητα, ήν καί σήμερον έτι δικαίως θαυμάζομεν. Ή δ η  θά τολμήσω 
νά προβώ μέχρι τής γεννήσεως ή  μάλλον των προδρόμων τής στολής ταύ- 
της, θά  δώσω δέ είς ήμας τάς γυναίκας τά πρωτεία, ούχί έξ έγωϊσμοΰ 
βεβαίως, άλλά διότι ήμέίς, άς τό όμολογήσωμεν πλέον, πρό πάντων ύπο- 
φέρομεν τήν τυραννίαν τοΰ Συρμοΰ, είμε&α δέ καί αί μόναι ένοχοι, άν ή 
δεσποτεία αύτοΰ κατέστη τόσον αναπόδραστος καί άκαμπτος.

Αι παλαιόταται ειδήσεις, άς έχομεν σήμερον περί τής στολής τών 
έλληνίδων, εύρίσκονται έν τοϊς ποιήμασι τοΰ θεσπεσίου 'Ομήρου. Έ ν  τοό- 
τοις, άν καί ημείς έσυνειθίσαμεν νά φανταζώμεθα τήν Ελένην, τήν Πηνε
λόπην καί όλας τάς άλλας ήρωΐδας τών ομηρικών έπών, δπως παρουσιά- 
ζουσιν αύτάς είς τούς όφθαλμούς ήμών αί γραφίδες τοΰ Φλάξμαν, τοΰ 
Γενέλλη καί τοΰ Πρέλλερ, αί έρευναι τών νεωτέρων χρόνων όμως απέδει
ξαν άρκούντως τό έλλιπές καί τόν αναχρονισμόν τοΰ ιματισμού τούτου. 'Ο  
\ ν .  Η θ ^ ϊ§  διά τών λίαν διδακτικών αύτοΰ έρευνών περί τοΰ όμηρικοΰ 
έπους, άς εσχάτως έδημοσίευσεν ενταΰ&α, απέδειξε μέρος μέν δ ι’ έπιμε-

λοΰς έξετάσεως τών οικείων χωρίων τοΰ ποιητοΰ, μέρος δε διά της συγ- 
κρίσεως τών άρχαιοτάτων ελληνικών αγαλμάτων πρός τήν ανατολικήν καί 
τήν άρχαίαν έτρουσκικήν τέχνην, ότι τά ενδύματα τών γυναικών της έπο- 
χής, ήν περιγράφει ό "Όμηρος, εΤχον μάλλον ανατολικόν χαρακτήρα. 'Ο  
πέπλος, ον έφερον αί όμηρικαί γυναίκες, δέν ήτο λοιπόν άλλο τι ή  χιτών 
συνερραμένος καί εχων άνοίγματα διά τήν κεφαλήν καί τους βραχίονας, 
ώς βλέπομεν τοΰτο καί είς τά αρχαιότατα άγγεία. Ε ις τό ανω μέρος τοΰ 
σώματος μέχρι τής οσφύος ό πέπλος προςηρμόζετο ακριβώς επί τοΰ σώ
ματος περισφίγγων αύτό, κάτωθεν δέ τής όσφύος επιπτεν άνευ πτυχών 
καί όμοίως στενός μέχρι τών σφυρών. 'Η σχισμή διά μέσου τής όποιας 
έφόρουν τόν πέπλον ήτον είς τό μέσον καί κατά μήκος τοΰ στήθους, συνε- 
κλείετο δ’ ένταύ&α διά πορπών ή περονών. ’Ακριβώς δε τοΰτο εΐνε λίαν 
παράδοξον, διότι ουδέποτε είς τούς κατόπιν χρόνους γίνεται υπό τών 'Ελ- 
νίδων χρτσις περονών είς τό μέρος τοΰτο, έν ω άφ’ ετέρου είς άγάλματα 
ανατολικής καταγωγής συχνότατα άπαντά τοΰτο.

Περί τοΰ ιματισμού τών γυναικών κατά τάς μετά τά Τρωικά εκα
τονταετηρίδας μέχρι τών χρόνων τών Περσικών πολέμων όλίγας εχομεν 
γραπτάς πληροφορίας. Ό  'Ηρόδοτος (έν V, 87 καί έξ.) άφηγεΐται οτι κατά 
τινα άτυχή εκστρατείαν τών Ά&ηναίων κατά τής Αίγίνης, εις καί μόνος 
’Αθηναίος κατώρ&ωσε νά σωθή ζών καί ν’ αναγγείλη τή  πόλει τήν συμφο
ράν. Τότε δέ αί ΆθηναΤαι, οάν οί άνδρες εΤχον φονευθή, τόσον ώργίσθη- 
σαν καί έξεμάνησαν κατά τοΰ οωθέντος ένός τούτου, ώςτε έπιπεσοΰσαι 
κατ’ αύτοΰ, τόν έφόνευσαν διά τών βελονών τών ίματίων των. Τούντεΰ- 
θεν οί ’Αθηναίοι άπεφάσισαν διά νόμου νά μεταβάλωσι τήν γυναικείαν στο
λήν, άντί δε τής άχρι τότε έπικρατησάσης δωρικής, λίαν συγγενούς τή κο
ρινθιακή, νά είςαγάγωσι τήν ιωνικήν, άποτελουμένην έκ λινοΰ χιτώνος, δ ι’ 
όν ούδεμία χρήσις βελονών έγίνετο. 'Ο  Ηρόδοτος προςθέτει κατόπιν ότι 
κυρίως είπείν ή στολή αυτη δέν ήτον ιωνική, άλλά καρική, διότι κατά τούς 
παλαιούς χρόνους ή γενική καθ’ άπασαν τήν Ε λλάδα  στολή ήτον εκείνη, 
ήτις καθ’ ήν έποχήν έζη ό 'Ηρόδοτος ώνομάζετο δωρική. Λύτη λοιπόν 
καθ’ όλα τά φαινόμενα συνίστατο έκ τεμαχίου υφάσματος, κρατουμένου 
έπί τών ώμων διά περονών, άριοτερόθεν δέ άπό τοΰ άνω άκρου μέχρι τής 
όσφύος συνερραμένου καί εκεΤ&εν πρός τά κάτω ανοικτού. 'Ο  ιωνικός χι
τών, όν μετά τό άπευκταίον έκεΐνο ήναγκάσθησαν νά φορέσωσιν α ί γυναί
κες τών ’Αθηνών, ήτον έξ εναντίας συνερραμένος καί χειριδωτός, έν άντι- 
θέσει δέ πρός τόν δωρικόν ήτο λίαν μακρός καί πτυχώδης, καί ουδεμίαν 
άνάγκην ειχε περονών ή  βελονών, όπως κρατηθή επί τοΰ οώματος. Εν 
τούτοις, όπως δέν δυνάμε&α ν’ άρνηθώμεν οτι είς πολλά άγάλματα βλέ
πομεν καί τήν μίαν καί τήν άλλην στολήν καί πρό πάντων τήν πρώτην 
έν τή κυρίως δωρική τέχνη (τήν στολήν τής Άρτέμιδος, τών Αμαζόνων κλπ.) 
ουτω δέν δυνάμεθα νά μή άπορήσωμεν, όταν κατά τήν έξέτασιν .των αρ
χαιότατων άγαλμάτων καί πρό πάντων τών έπί- τών αγγείων εικόνων, ού 
μόνον μηδεμίαν παρατηρώμεν μετάβασιν άπό τής δωρικής ταύτης στολής 
είς τήν ιωνικήν, άλλά καί ότι ό έπί τών αρχαιότατων τούτων μνημείων 
άπαντών γυναικείος ιματισμός ουδεμίαν έχει ομοιότητα πρός τήν άλλως 
ώς δωρικήν χαρακτηριζομίνην ενδυμασίαν. Οδτος συνίσταται εκ στενού 
καί περί τά ισχία έζωσμένου χιτώνος, διήκοντος μέν μέχρι, τών ποδών, 
άλλά μή έπικαλύπτοντος αυτούς· τό δέ στήθος καλύπτει εΐδός τ ι χιτω- 
νίσκου χαλαρώς περιβάλλοντος τό άνω μέρος τοΰ σώματος καί μ,ή φθά- 
νοντος μέχρι τής οσφύος. Αύτός έν γένει εΐνε ό συνη&έστατος τύπος τοΰ 
ιματισμού, Sv βλέπομεν είς τά παναρχαΐα ταΰτα λείψανα καί όςτις πολύ 
διαφέρει τοΰ κατόπιν όπό τοΰ 'Ηροδότου δωρικού άποκαλουμένου .ιματι
σμού, όν διεδέχ&η ή  ιωνική στολή. Κατά ποιον τρόπον ομως συνέβη η 
μετάβασις άπό τής παλαιας ταύτης στολής είς τήν μεταγενεστέραν αγνοώ, 
φιλτάτη μου, νά Σοι είπω, διότι είμαι πάντη άδαής περί τό σπουδαιότα- 
τον τοΰτο άρχαιολογικόν θέμα. ’Απορώ μάλιστα πώς κατώρ&ωσα νά Σοι 
είπω καί αύτά άκόμη τ ’ ανωτέρω όλίγα, άτινα καί μεθ·’ όλην τήν όλιγό- 
τητά των εΐνε τεραστίως ύπέρτερα τών χωλών γνώσεων μου. “Ό πω ς ποτ’ 
άν ή  ένόησα ήδη, ότι πριν εξακολουθήσω μακρηγορούσα καί άναπτύσσουσά 
Σοι τήν περαιτέρω πορείαν τών Συρμών κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους 
τής Ελληνικής ιστορίας ήτοι άπό τής έποχής τών Μηδικών πολέμων καί 
εφεξής, εΐνε άνάγκη νά σπεύσω είς επικουρίαν τής άρχαιολογικής μου δει- 
νότητος, παρέχουσα αυτή μικράν αναψυχήν καί έν&αρρύνουσα αύτήν, όπως 
γενναιότερα προςέλ&η καί άναπτύξη τό προςφιλές Σοι τοΰτο θέμα είς τόν 
προςεχή άριθμόν της „Κλειοΰς“ . Έ ν  τούτοις μή νομίσης ότι εν τή άσχο- 
λία μου περί τάς ιδιοτροπίας τών φιλάρεσκων ήμών προμητόρων έλησμό- 
νησα εντελώς τά πρό οφθαλμών κείμενα καί περιεφρόνησα τόν ασταθή καί 
επισφαλή χαρακτήρα τών τόσον ένδιαφερόντων Σε σημερινών συρμών. 
“Ίσως έχης δίκαιον. ’Αλλ’ άτυχώς ή εύτυχώς τήν φοράν ταύτην δέν έχω 
πολλά νά Σε διδάξω ή  μάλλον νά Σοι αναγγείλω 8tà δύο λόγους λίαν σο
βαρούς, πρώτον μέν διότι κατά τήν έποχην ταύτην τής άπό τοΰ χειμώνος 
είς τό εαρ μεταβσσεως τά  συρμικά ζητήματα μένουσιν ώς έπί τό πολύ
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έκκρεμή καί μετέωρα, άμφίβολον πάντοτε όψιν εχοντα καί διά τοΰτο ούχί 
πολλής και ιδιαιτέρας μνείας καί εξετοσεως .άξια, δεύτερον δ* διότι κατά 
τας επιτημους ταοτας ημέρας τών παθών του Κυρίου αρμοδιωτερον εινε 
νά έπιμελώμεθα μάλλον την άφθαρτου ψυχήν ημών παρά το φθαρτόν καί 
εν άμαρτίαις ζών τοΰτο σώμα.

'Ο  εν τή  παρατεθειμένη εικόνι παριστανόμενος χιτωνίσκος εξ εριούχου 
υφάσματος χρώματος φαιού  κλείεται πλαγίως διά σειρών, οιας συνήθως 
φέρουσιν οί ούσσάρω. Διά τοιούτων σειρών επί
σης κοσμείται τό στήθος, ή μέση καί αί χειρί
δες. Ο ί Ικ  πτυχώδους υφάσματος κόλποι εχου- 
σιν έμβλημα εκ μετάξης.

Έ ν  τούτοις, ώς φαίνεται, μεγίστη προς- 
πάθεια καταβάλλεται όσημέραι εις τήν μεταρ
ρύθμισή τών πίλων.· "Οςτις συνειθίζει νά ύψόνη 
τόν στολισμόν της κόμης του, προςπαθεΐ εν γενει 
νά ύπερβη καί κατά τά-άλλα τό κοινόν μετρον 
Ούτως ισχυρίζονται τουλάχιστον άνθρωποι ασχο
λούμενοι εις τήν γνώσιν τών αδυναμιών, των 
ιδιοτροπιών καί της ματαιότητος της ανθρώπινης 
ή μάλλον της -γυναικείας καρδίας. Καί όμως 
αναγκάζεται τις σχεδόν -νά πίστευαν) εις αυτούς 
βλέπων τό ύψος των γυναικείων πίλων, οΤτινες 
εΤνε άπό τοΰδε προωρισμενοι διά τήν εαρινήν 
του· έτους ώραν. Ά φ’ ου δέ καί αυτά τά πρό
τυπα των τελευταίων χειμερίων πίλων 8tà του 
μεγέθους των προκαλοΰσι τόν γέλωτα ήμών,πόσω 
•μάλλον γιγαντιαίοι καί κιονοειδέϊς θά φαίνωνται 
εις τήν φωτεινήν του εαρος λάμψιν οί μέλλον
τες πίλοι, Ιν ω .επ ί του στυλοβάτου αύτών, ον 
συνήθως · άποκαλοϋσι γυρον, θ·ά ήνε έπισεσω- 
ρευμενα παντοειδή λείψανα φονευθέντων πτηνών.
’Ελπίζω ότι ταΰτα δέν θά ήνε οι πρόδρομοι γυ
ναικείας μανίας, μελλούσης νά γενικευθη καί 
‘έχούσης τά αυτά σχεδόν ελατή
ρια, & καί τά διά πολυκρότου 
πραξικοπήματα à  la  M adam e 
Clovis Hugues. "Οπως δήποτε 
τά τοιαΰτα δεν εΤνε πλέον αδύ
νατα καί ακατόρθωτα κατά τήν 
τό παν καθ’ εκάστην άνατρέπου- 
σαν καί μηδέν σεβομε'νην έπο- 
χήν ημών. ’Εν τούτοις ίσως 
Σοι φανώ, φιλτάτημου, πολύ 
άπαιίιόδοξος, αλλά τί νά κάμω, 
άφ’ οδ ηχούσα πολλάς π ε ρ ίτ ά  
συρμικά ειδήμονας κυρίας, λε
χούσας ότι τοιούτοι πίλοι μετ’ 
αναπεπταμένων πτερύγων διακρί- 
νονται διά τήν ελαφρότητά των, 
έν ω άλλαι πάλιν ισχυρίζονται, 
ότι ¿Ψηλοί πίλοι σημαίνουσιν ένί- 
σχυσιν καί ένδυνάμωσιν του γέ
νους μας, διότι εΤνε σχεδόν τό
σον υψηλοί, όσον καί - οί αηδείς 
κυλινδρικοί πίλοι του κομψευο- 
μένου άνδρικου κόσμου. ’Αλλά 
καί άν τώ όντι ούτως είχε τό 
πράγμα, ημείς δέν-έπρεπε νά 
θεωρήσωμεν αυτούς άρμόζοντας 
εις τό μικρότερου καί λεπτοφυεστερον γυναικείου πρόςωπον. Έ ν  πάση 
περιπτώσει όμως, όπως εις όλα τά πράγματα, ούτω καί ενταύθα αί „φρό
νιμοι" γυνάίκες θά δυνηθώσι νά εόρωστ την μέσην όδόν. Ευτυχώς οί κε- 
κλεισμένοι ΐέΐλοι έχουσι πολύ · μετραύτερον υψος, ιδία δέ οί έκ μέλανος 
τριχάπτου καί χρυσοχρόου έμβλήματος δίνε λίαν αξιοσύστατοι. Ούτω λοι
πόν τό ώς παρύφασμα τών ενδυμάτων σημειωθέν ήδη τρίχαπτον έξ ερίου 
μέλλει νά παραστήση σπουδαίον πρόςωπον καί εις τους εαρινούς πίλους. 
Έ ν  ω  τό κύριον σώμα αυτών θά κατασκευάζηται καθ’ ολοκληρίαν έκ 
τριχάπτου Ιριούχου, έμπροσθεν τού μετώπου θά  προεκτείνηται σκιάδιον έξ 
όμαλοΰ βελούδου, πλαγίως δέ θά ήνε προςηρτημένη άπλή κοσύμβη έκ ται-

νιας. Σημειωτέου όμως ότι οί τοιοδτοι πίλοι άρμόζουσι μόνον, όταν καί 
τά ενδύματα φέρωσι παρυφήν εξ όμοιων τριχάπτων Άλλως έχει τό πράγμα 
όσον άφορδ τούς άνωτέρω μνημονευθέντας μέλανας πίλους, εκ τριχάπτων. 
Οδτοι οίνε κατάλληλοι εις παν είδος ιματισμοί, προτιμώντες αείποτε συν
τηρητικήν άποδοχήν τοΰ καθεστώτος, παρά άλογον καί επιβλαβή εις τό 
βαλάντιον τών φερουσών αυτοί ς  κυριών άνηπολίτευσιν. Λυτό εΤνε τώ  όντι 
πολύ ευχάριστου Έ ν  τούτοις καί οδτοι ασμένως αποδέχονται πάντα στο

λισμόν, έν ή περιπτώσει άποφασίση τούτον ή 
κεφαλή,, έφ’ ής θά ενθρονισθώσι, μάλιστα δέ 
δεικνύουσιν εξιδιασμένην άγάπην πρός μικράς 
άνθοδέσμας έξ ίων, γαρυφάλλων κλπ.

'Ω ς βλέπεις, φιλτάτη μου, οί γινόμενοι έξ- 
οπλισμοί εΤνε τεράστιοι, αί μεταβολαί παμπλη
θείς, καίτοι εύρισκόμεθα εις μεταβατικήν έπο- 
χήν Έ ν  τούτοις πάντα ταΰτα γίνονται, όπως 
όσον οιόν τε γείνη αξιοπρεπέστερα ή υποδοχή 
του έπί θύραις ήδη εαρος, όπε? δέν άμφιβάλλω 
εφθασεν ήδη εκεί κάτω διά νά καταστή τό 
ώραιότρρον έξ όσων μέχρι τοΰδε εις τόν βίον 
Σο.υ άπήλαυσες.

Έρρωσο.
Μ ΑΤΑΙΟΤΗΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ — κ. Π . Ο. 
εις Ρένιον. Εύχαριστοΰμεν έκ τών προτέρων. — 
κ. κ. Σ. Μ. καί υίούς εις Σέρρας. Πάντες έν- 
εγράφησαν, φυλλάδια προαπεστάλησαν. — κ. Δ. 
εις Παρισίους. Διά προγενεστέρας έπιστολτς 
μας άνηγγείλαμεν τόν παραλαβόν του αντιτύπου 
εκείνου. Καί πάλιν Σας εύχαριστοΰμεν διά τάς 
εύγενείς ένθαρρύνσεις Σας. — κ X. Δ. Μ.

εις Θεσσαλονίκην. Τούς νεωτέ- 
ρους ένεγράψαμεν, τοΰ άλλου έγε- 
νετο άπέρριττος μνεία, καί έν 
τώ  παρόντι προςτίθεται ό,τι έκ 
παραδρομής άλλοτε έλησμονήθη. 
— κ. Γ . Ρ . εις Μυτιλήνην. Άπο- 
στέλλονται διπλάσια τόν αριθμόν. 
Συμφωνοδμεν καθ’ όλα. — κ. 
Τ . Δ. Π . εις Κέρκυραν. Άπαν- 
τήσομεν ταχυδρομικώς έν καιρω 
τώ  δέοντι, τά φυλλάδια άπεστά- 
λησαν πρός τούς ύποδειχθέντας. 
Θερμάς ευχαριστίας. — κ. Γ. 
Δ. Α. εις ’Αρμαβήρ. Τοΰτο 8έν 
έξαρτάται εξ ημών, θά  ληφθΡ 
όμως πρόνοια. — κ. Γ . Π . Μ. 
εις Σύρον. ’Από τοΰ προηγουμ. 
άριθμ. εΐδετε έκτελεσθεΐσαν τόν 
έπιθυμίαν Σας. Τ ά  αίτηθέντα 
καί άποσταλέντα έλάβετε ό'δη βέ- 

— κ. A. I. Ζ . εις Μυτι- 
λόνην. Έ λτφθη ή έπιστολή, 
άπαντώμεν βραδύτερου. — κ. Γ. 
Ε . εις Κων|πολιν, Συμβαίνει 
ακριβώς τό άντίθετον, είςπράτ- 
τονται δηλ, πρό ττς  ένάρξεως.

— κ. Κ. Δ. ε ί ς ......................'Ολόκληρον έπος δέν εΤνε δυνατόν νά κατα-
χωρισθη. *Αν έκδοθη εις ιδιαίτερον τόμον, γίνεται τότε μνεία .αύτοΰ, ή 
πρέπουσα εννοείται. — κ. Σ, Κ. εις ’Αθήνας. Κατά τό σύστημα τών πλα- 
νότων σπουδαστών. Τοιαΰται άπλοποιόσεις χαρακτηρίζουσι τό πνεύμα τ?ς
έποχΰς. — κ. Δ. Σ. εις Αθήνας. Τό όνομα τοΰ συγγραφέως εκείνου τα
ράσσει τά.νεΰρα, ή εύνοϊκή δέ συμπτωσις μεταπείθει τούς περιέργους. 
Αλλως ούδείς υπάρχει τρόπος νά χρησιμοποιηθώσι λαμπραί σελίδες, ας δεν 
ισχύει νά ρίψη είς τ ’ ανάθεμα οίαδήποτε προ'ληψις. Τοΰτο θά όμολογή- 
σωσιν οί έγκύψαντες σοβαρώς είς τοιαύτας μελετάς καί άνευ προκαταλή
ψεων περί τοιούτων ζητημάτων κρίνοντες.
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