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ΗΡΩ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ίύπο 2 Ϊ Ι ΪΡ ΙΑ Ω Ν 0 Σ !  Π Α Γ Α Ν Ε Α Η .

(Είκών Μποδενχάουζεν εν σελ. 63.)

Γονυπετής προ του καπνίζοντος βωμού τής δεας, ή Ήρώ, 
περικαλλής ιέρεια τού έν Σηστω ναού τής ’Αφροδίτης, έγείρει 
υγρούς πρός τό άγαλμα όφδαλμούς καί στενάζουσα λέγει. 
„Τού Διός κόρη αγαπητή, τού Έρωτος μήτηρ, τρυφερά τών 
έρώντων προστάτις, βοήδει- τήν καρδίαν μου καταναλίσκει 
φοβερόν καί άπληστον πυρ. Έ ν ειρήνη ήγον τάς ημέρας μου- 
τάς Ιμάς μέριμνας άπησχόλει ή λατρεία καί ό κόσμος τού 
ναού Σου, καί διά Σέ μόνην έζων καί έκοπίων, περιπαδής 
δεά, τού κόσμου ψυχή, καί τών δνητών δέσποινα. Τής καρ- 
δίας μου τήν γαλήνην ένήδρευσε δαίμων κακοποιός. Διατί νά 
στρέψω τούς όφδαλμούς μου, άφ’ οδ έμελλαν νά συναντήσω 
τούς ίδικούς του; Έγρηγορώ καί έκεΐνον βλέπω πρό έμού· 
κλείω τοός όφδαλμούς, άλλ9 ή είκών .του, · είκών ποδητή, 
βασανίζει καί τέρπει τόν νούν μου. 'Ρίπτομαι είς τό σκότος, 
έπανέρχομαι είς τό φώς, πλανώμαι είς τό άλσος'καί είς τό 
κύμα, τον ζητώ πανταχού, πανταχού τόν' ανευρίσκω .καί δμως 
δέν τόν κατέχω! Λέανδρος εΐνε τό ονομά του καί πατρίς 
του ή Αβυδος. Έτόλμησε νά μοί τό ψιδυρίση δειλώς, δτε 
πρώτον με είδε, δτε τρέμων όλως έκοπία ν’ άρδρώση τής 
πρώτης αγάπης του τάς πρώτας έκφράσεις. Ώργίσδην κ’ 
έστράφην νά κεραυνοβολήσω τόν τολμητίαν, άλλ’ ή φωνή 
μου καί ή οργή έξέπνευσεν είς τά  χείλη μου. Δες δέν
έτόλμησα νά τόν άτενίσω Τού βίου μου τό νήμα συν-
εδέδη έκτοτε μετά·τοϋ ίδικού του. Έκάστην νύκτα, περών 
τό πέλαγος έρχεται πρός τήν Ή ρώ, καί παραμυδεΐ τούς 
πόνους καί τάς όδυνας τής ψυχής της. Άλλ’ ήδη έξ παρήλ- 
δον νύκτες. Έ ξ  νύκτας δέν τόν εΐδον, καί δμως υπάρχω.. . .  
Θεά συμπαδής, έλέησον τήν αγωνίαν μου! Είναι ύποπτοι 
οί έρασταί “

*

Κ Λ Ε ΙίΙ . ΤΟ Μ Ο Σ Λ .

Τεταραγμένη ήγέρδη ή Ήρώ. Ένητένισεν άνησόχως 
τό άγαλμα καί πρό τού φόβου τής οργής τής δεάς ή τής 
πιδανής στερήσεως τού Λέανδρου έστη διστάζουσα καί άγω- 
νιώσα. Έπόδησε ν’ άχοδάνη καί πίνουσα άφδόνως άπό της 
λήδης τήν ευεργετικήν πηγήν νά λησμονήση, έάν δένήδυνατο 
ν’ άπολαυση. Βραδέως έξήλδε τού ιερού καί άνήλδε τόν 
πύργον. Περιήγαγε τούς όφδαλμούς της έπί τού γλαυκού 
κύματος τού Ελλησπόντου καί τής έναντι όχδης τής Ασίας. 
Ή το  έαρ καί ή γή έχλόαζεν δλη υπο την γόνιμον πνοήν 
τής άνοίξεως. ’Από τών κήπων τ ’ αρώματα τών άνδέων 
φερόμενα υπό τού πνεύματος έμέδυον τάς αισδήσεις της, έν ω 
αδρα χαλαρά έπαιζε μέ τούς δακτυλίους τής πλούσιας 
καί μελανής κόμης της. Έβλεπε τόν ήλιον καταδυόμενον 
μεγαλοπρεπώς είς τά  υδατα τού Αίγαίου καί τό λυκόφως 
άμαυροΰν βραδέως τά  λαμπρά χρώματα τής δύσεως. Από 
τής δαλάσσης ακούεται φωνή ψάλλουσα περιπαδώς την 
ευδαιμονίαν έρωτος αμοιβαίου. Φρίσσει ή Ήρώ, καί ή καρδία 
της, ανίκανος νά καταστείλη τόν τρικυμιώδη τού πάδους 
της ωκεανόν, άνακουιρίζεται είς δερμά δάκρυα. Στρέφει τότε 
καί προσβλέπει τήν Αβυδον, τήν πόλιν ένδα μένει ό Λέαν
δρος. „Θά έλδης του’λάχιστον άπόψε, άνακράζει, έξ νύκτας 
ματαίως ποδώ καί περιμένω, έξ νύκτας ματαίως άνάπτω τόν 
φανόν μου, δπως οδηγώ τόν δρόμον σου έν μέσω της τρικυ
μίας της δαλάσσης καί τής τρικυμίας τών καρδιών μας. 
Πόσειδον πάτερ! συμπάδησον τούς έραστάς. Κράτησον τήν 
δόελλαν, ταράσσουσαν τον πόντον καί έγείρουσαν φοβερω- 
τέραν τής ψυχής μου τήν δόελλαν.“ Είπε καί ύψσΐ ίκέτιδας 
χεΐρας. ’Αλλά τά  πρώτα φώτα τής Άβόδου κατασπείρονται 
ήδη έπί τής άμαυράς όδόνης, ήτις καλύπτει ττν πόλιν τα  
βλέπει τ  Ήρώ καί λησμονεί τήν ευχήν, λησμονεί τους δεούς
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και ένδυμεΐται τον Λέανδρον! Θεοί σύγγνωτε τήν κόρην. 
’Αγαπά.

*

Είς την έρημον ακτήν τής Άβύδου πλανάται μόνος ό 
Λέανδρος, ευτυχής τής Ήρούς έραστής. Είναι νύξ βαδεΐα 
και άκτινοβόλα φαίνονται τ ’ άστρα είς τό στερέωμα. ’Αδιά
φορος εις τους λαμπρούς κόσμους ό Λέανδρος ατενίζει τ ’ 
άμυδρά φώτα τής Σηστού και στενάζει. „Έ ξ νύκτας έμεινε 
μακράν τής 'Ηρους! Έ χδρός αδυσώπητος, ο' Αίολος απολύει 
άκάδεκτα τά  πνεύματα καί όρη υγρά χωρίζουσι τούς πο- 
δούντας έραστάς. Καί ήδη πνέει ό βορράς· άνακυκα τον 
πόντον καί κάμπτει- τούς θάμνους τής ακτής. Ά λλ’ ό Λέαν
δρος σπεύδει. Θ’ άποδάνη, έάν μείνη· δά  την ΐδη, ¿αν 
πλεύση. Κρύπτει τήν χλαΐναν είς τον πρώτον δάμνον και 
άφοβος όρμα είς τά  κύματα.

Νυμφαι τής δάλάσσης, προστατεύσατε τον άφρονα, άλλα 
πιστόν έραστήν. Τά κύματα καλύπτουσι τήν κεφαλήν του, 
άλλα τής φίλης του τ  μνήμη πτερόνει τάς χεΐράς του. 
„Κύματα, κράζει, μή πλήττετε τά  σττδη μου' ό έρως μου 
νικά τήν δύναμίν σας. . . .“

*

Συρίζει ό βορράς καί μαίνεται ή δάλασσα. ’Ατρόμητος 
έν τούτοις κολυμβα ό Λέανδρος. Εύελπι άστρον έρωτος 
φέγγει είς τόν πύργον της Ήρους. Είναι ό φανός· τον βλέπει 
πόρρωδεν και χαίρει ώς δ ναύκληρος ό το σταδερόν άστρον 
του βορρά άνακαλύπτων αίφνης. „Είς την παρήγορον άκτΐνά 
σου, φανέ, άγρυπνε? τώρα καί προσμένει ή Ήρώ. Θεότητες 
δαλάσσιαι, βραχύνατε τον δρόμον μου, καί όδηγήσατέ με 
ευτυχή είς τον κόλπον της. Ούχί έμέ, ¿κείνην λυπηδήτε.“

*

Δυσοίωνα πτηνά όρμώσιν από τά  σπήλαια καί κρώζουσι 
πενδίμως. Τ’ ακούει ό Λέανδρος καί φρίττει. Είς τής 
άφρισμένης δαλάσσης τήν έπκράνειαν μαύρα κατέρχονται 
φαντάσματα, καί έντρομος ό ναύτης άφίνει τό πλοΐον καί 
τρέχει μακράν τής ακτής. Φρικτός ανεμοστρόβιλος ένσκή- 
πτει είς τό πέλαγος καί άντίδετα τ ’ άγρια κύματα καλύ
πτουσι καί πλήττουσι τον Λέανδρον. Άπό τής Προποντίδος 
όρμα καί νέα δύελλα- κατέπεσαν τά  δένδρα καί ζόφος ¿κά
λυψε τήν όχθην καί τό κύμα. „Φανέ, έλπίς μου, κράζει, 
φώτιζε τον δρόμον μου. Ήρώ“, δέλει καί πάλιν να φωνάξη, 
άλλ’ άσπλαγχνον τό κύμα τού έφραζε τό στόμα καί τό 
όνομά της πνίγεται είς τούς άφρους. . . .

*

Είς τον πύργον της έν τούτοις άγρυπνεί καί τρέμει ή 
Ήρώ· Ταχύς ώς κεραυνός ό νούς της προσκαλεΐ τον Λέαν
δρον, καί μετά τού ονόματος εκπνέει σχεδόν καί ή ψυχή 
της. ’Ωχρά καί έκφρων ¿ξορκίζει τούς κωφούς άνέμους. Θεοί! 
κράζει, άλλ’ ό όρκος σβέννυται μετά τού δάρρους της. „Θεοί!

λέγει, ίσως ασφαλής τήν ώραν τούτην ό Λέανδρος ένδυμεΐται 
τήν Ήρώ, ή είς γλυκείς όνείρους δεδομένος σπαίρει ευτυχής 
πλησίον μου.“ ’Εάν όμως τής Ήρούς ό πόδος τόν πλανά 
καί ήδη παλαίη πρός τά  κύματα; . . . ’Εάν τήν φίλην του 
ποδών έρρίφδη είς τήν δάλασσαν; Σώσατε τόν άφρονα, 
δεοί! 'Ορκίζομαι νά μή τόν ίδω πλέον, Ιάν τ τ ς  σωτηρίας 
του άντάλλαγμα ζητείται ή δ·υσία μου. Τόν δάνατόν μου 
έάν σάς ύπισχνούμην δά ήτο μικρόν · τήν ζωήν μου σάς υπό
σχομαι καί άνευ τού Λέανδρου. Θεοί, οίκτείρατε τήν τύχην 
μου, πλήν σώσατε τόν Λέανδρον. Α ς τόν ίδω άπαξ έτι 
ασφαλή, καί ή έσχατη ευδαιμονία μου άς ήναι ή αρχή τής 
έσχατης των οδυνών τής ζωής μου.“

*

Ή  λοάλαψ τρέχει πάντοτε. Έρημος άκολουδέϊ τόν 
δρόμον του ό έραστής, άλλ’ αί δυνάμεις πίπτουσι. ,,Βοήδει, 
Έρως, κράζει, καί στρέφει, εδελπις πρός τόν φανόν. Έσβέσδη! 
Μέ προδίδεις, δάλασσα, φωνάζει μέ παράπονον με προδί- 
δουσιν αί δυνάμεις μου, αλλά μ’ έπρόδωκας καί συ, φανέ 
ύπνηλέ. Κοιμάται λοιπόν ή 'Ηρώ κ’ ¿γώ ναυαγώ; ή είς 
δερμάς άγκάλας νέου έραστού ¿λησμόνησε τόν Λέανδρον; 
Κύματα ευσπλαγχνα, σάς ευλογώ. 'Ροφήσατε τό σώμά μου, 
καί μετά τής ζωής μου περατώσατε όνειρα τερπνά ¿λπίδων 
ψευσδεισών. Τής Ήρούς ό έρως μ’ έδιδε τήν δύναμιν νά 
πολεμώ, καί αυτής ή λήδη συνέτριψε τό δάρρος μου. · · ·

*

Όργίλον κύμα πλήττει κατά κεφαλής τόν Λέανδρον 
καί τόν βυδίζει. Ήγέρδη πάλιν καί οί δνήσκοντες όφδαλ- 
μοί του ζητοΰσι τελευταίαν χάριν . . . . τό φως τής Ήρούς! 
"Ετοιμος ν’ άποδάνη ποδει νά κατέλδη είς τόν Άιδην φέρων 
γλυκύ έφόδιον, τήν άνάμνησιν τήν φίλης του καί τήν βεβαί- 
ωσιν ότι εΐνε πιστή. ’Ωχρόν φώς άνάπτει αίφνης είς τόν 
πύργον. Λευκόν φάντασμα κλίνει πρός τήν δάλασσαν καί 
δέεται. Είναι ή Ήρώ. Τήν κεφαλήν της δέρει ό βορράς, 
καί τόν δεσμόν τής κόμης της άρπάζων τόν φέρει πρός τόν 
Λέανδρον. . . . Γλυκεία φίλη, σέ ήδίκησα, φωνάζει άσδενώς 
καί τόν φανόν προσβλέπων τελευτά ό ναυαγός. . . .

*

Έκόπασε μικρόν ή δύελλα, πλήν τί τήν μέλλει ήδη 
τήν 'Ηρώ; Αί πρώται λάμψεις τής αυγής ¿φώτισαν τόν 
ουρανόν καί έκφρων τρέχει πρός τόν βράχον ή Ήρω. Τό 
κύμα έμάντευσε τούς πόδους τού νεκρού. . . . Είς τής Ήρούς 
τόν πύργον προσήραξε τό πτούμα τού Λεάνδρου. Τόν βλέπει 
αίφνης ή Ήρώ νεκρόν, καί δάκνοντα τής κόμης της τόν 
προσφιλή δεσμόν. Σιγά. Ούτε φωνήν, ουτε παράπονον ούδέν!

*

Θρηνεί ή άλκυών καί ό βορράς σαλεύει δύο πτοίματα. 
Ήρώ καί Λέανδρος καλούνται.

(έξ Ά&ηνών).

-β2£ί*&·4·8ί:·ί*-

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝ ΤΗι ΑΝΑΤΡΟΦΗ·.
(συνέχεια χαΐ τέλοξ).

Βραδύτερον ή γαλλική έπανάστασις μεδ’ δλην τήν 
άτοπον, αλλά καί εύγενή τάσιν τών πνευμάτων είς τήν έφαρ- 
μογήν τών δεσμών τής άρχαιότητος, έχορήγησεν ίκανήν έλευ-

δερίαν έκπαιδευσεως μετ’ αλλεπάλληλον μετάπτωσιν άπό 
της καδαρώς πολλάκις στρατιωτικής παιδεύσεως είς τήν 
δρησκευτικήν, άλλα καί τούτην παραδόξως διατεταγμένην.
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Μεταξύ τών διαφόρων καί πολλών άνακινηδέντων μετά τής 
γνωστής ¿κείνης έν τή  ίστορία ζέσεως ζητημάτων τό πρώ
τιστον ήν τό έκπαιδευτικόν, πρός διευδέτησιν τού οποίου 
έγένετο χρήσις παλαιάς τακτικής, καδ’ ήν πάντα έφιλοτι- 
μούντο τότε νά ρυδμίζωσι πρός τ ’ άρχαια έν γένει έδιμα, 
καί ώς διά πολλά άλλα, οδτω καί έπί τού προκειμένου έστρε
ψαν οί άνδρωποι τής έπαναστάσεως, μετά πρωτοφανούς τη 
άληδεία ένδουσιασμού, τήν προςοχήν πρός τήν καδ’ ημάς 
άρχαιότητα, ώςεί ήν ποτε δυνατόν καί νά ύποδέσωμεν καν 
τόν πολίτην τών μεγάλοιν σημερινών έδνών έξομοιουμενον 
έπί στιγμήν πρός τόν άρχαΐον εκείνον "Ελληνα, ζώντα βε
βαίως μόνον καί μόνον διά τήν Πολιτείαν. Εύγενής τω 
όντι πλάνη' 'Ο  σήμερον πολίτης δεν στερείται άναμφιβόλως 
πατρίδος, καί υπέρ τής πατρίδος ταύτης δύναται έν ανάγκη 
νά έπιδείξη έφάμιλλα τού αρχαίου ¿κείνου ήρωϊσμού κατορ- 
δώματα, αλλά τήν σημερινήν πολλω εύρυτέραν έννοούμεν 
τής παλαιάς, ήτις δικαίως δεωρεΐται στενός μικρών συνήδως 
πραγμάτων τύπος, στρατιωτικού τίνος έπί παραδείγματι τάγ
ματος ούχί πολύπλοκος διοργανισμός, ώς μάλιστα συνέβαινε 
τούτο έν Σπάρτη καί ταΐς άλλαις τής άρχαιότητος δημο- 
κρατουμέναις πολιτείαις*). Παρ’ ήμιν, παρά τοΐς νεωτέροις 
δηλ, έδνεσι καδόλου, άτινα παραβόλως έξομοιούνται πρός 
τούς αρχαίους, πατρίς δεωρεΐται έλευδέρα τις κοινωνία άν- 
δρώπων, διά τούτο μάλιστα παρ’ αυτών άγαπωμένη, διότι 
δύναται νά παρέχη είς έκαστον πάντα τά  μέσα πρός άνάπτυ- 
ξιν καί προκοπήν τής άτομικότητός του, χωρίς συγχρόνως 
κανένα νά δεσμεύη.

Άλλα προφανώς ή τοιαύτη έκτίμησις τών ιστορικών άκο- 
στάσεων, ή αβασάνιστος άπό παλαιοτάτων είς νεωτάτας περί 
τόσω λεπτών πραγμάτων δεωρίας μετάπτωσις έμελλε νά γέν
νηση καί τάς μάλλον άντιδέτους άμα πρός άλλήλας ιδέας, 
καί άπό τής αποκλειστικής λεγομένης μορφωσεως νά πίπτωσιν 
οί άνδρωποι ¿κείνοι είς τό άλλο άκρον τής δλως έλευδέρας, 
ύπερισχυσάσης εΐτα έπί τινα χρόνον τής καδαρώς στρατιω
τικής, ής τ ’ άποτελέσματα άπέβησαν άληδώς ολέδρια- διότι 
παραμελη&είσης εντελώς σχεδόν τής έσωτερικής μορφωσεως, 
αδύνατον κατέστη νά ¿πιπλεύσωσιν άνωδεν τού στρατιωτι
κού ¿κείνου οργασμού ή μάλλον δορύβου δρησκευτικαί καί 
ήδικαί άρχαί, έξ ¿κείνων τάς οποίας μόναι αί οίκογενειακαί 
παραδόσεις, ή μητρική ανατροφή καί αί ρεμβώδεις καί ονει- 
ροπόλοι διαχύσεις έλευδερίου νεότητος δύνανται νά διαπλά- 
σωσι. Κατά τών είςηγουμένων τά  όλέδρια έκεΐνα συστή
ματα, ών έφαρμοσδέντων κατωρδώδη πράγματι έπί τέλους 
ό αποκλεισμός καί ή έγκάδειρξις τών ολίγων άπομεινάντων 
λειψάνων τής τότε τρυφεράς ηλικίας έντός τεσσάρων τοίχωνι 
ήκουσδη πρώτη ή σδεναρά φωνή τού τότε μόλις άνδρουμέ- 
νου μεγάλου της Γαλλίας ποιητού, τού Λαμαρτίνου, μετ’ εύ- 
γενούς άγανακτήσεως έξεγερδέντος κατά τών „γεωμετρικών 
καί τετραγώνων ¿κείνων άνδρώπων, οίτινες καί μόνοι είχον 
πάντοτε τόν λόγον, καί κατέδλιβον τούς νεαρούς ομηλίκους 
του ύπό τόν τραχύν ζυγόν τού άπαισίου δριάμβου των, νο- 
μίζοντες ότι διά παντός κατώρδωσαν ν’ άκοξηράνωσιν έν 
αύτοΐς ό,τι έπέτυχον νά μαράνωσι καί ριζηδόν νά έκκόψω- 
σιν άπό τής καρδίας αυτών, ήτοι πάσαν ήδικήν, δείαν ικ
μάδα καί μελωδικήν τής διανοίας χάριν. ΕΤνε άληδώς άκα

·) ,,Ή  κυριωτερα αιτία τ ί«  μεταξύ τών άρχαίων 'Ελληνικών πολι
τειών καί του νεωτέροιι κόσμον περί πολλά διαφορά« εγκειται ει« τούτο, 
ότι α ί άρχαΧαι ήμων «ολιτεΐαι συνεκροτούντο άπό μια« πόλεω«, ενώ αί 
νεώτεραι συγκροτούνται άπό όλοκλήρων ε&νών“  Κ. Παπαρρηγοπούλου 'Ιστορ. 
τ . 'Ελλ. “Εθ-ν. Τόμ. Α’. σελ. 636.

τανόητος διά πάντα άλλον έκτος τών παδόντων ¿κείνων ή 
δρασεΐα στείρωσις τής έχοχής ¿κείνης.“

'Ιστορικώς λοιπόν υπάρχει αποδεδειγμένου, ότι ή σύγ
χρονος κοινωνία δεν άνέγραψεν έτι τήν έπίσημον ¿κείνην 
ημέραν, καδ’ ήν έπελεύσεται Ισονομία τις τών αμοιβαίων δι
καιωμάτων πολιτείας καί οίκογενείας έν τοΐς έκπαιδευτικοΐς 
πράγμασι, πρόδηλον δε άφ’ ετέρου ότι οσάκις έγένετο άπό- 
πειρα ¿φαρμογης έκπαιδευτικού συστήματος άναλόγου πρός 
τό τής ελληνικής άρχαιότητος, ήτοι ομοιομόρφου καί συγ
χρόνως γενικώς υποχρεωτικού, άποσπώντος τόν παΐδα άπό 
τής οίκογενείας καί καδυποβάλλοντος αυτόν είς άγωγήν, δ ι’ 
ής σκληρώς δοκιμάζεται καί ή πατρική εύαισδησία, πάντοτε 
άπέτυχε καί κατ’ ούδένα τρόπον δύναται νά λειτουργήση 
κατά τάς ημέρας ήμούν, διότι αντί μορφωτικής ήδέλομεν 
έχει δι’ αυτού μηχανήν άποκτηνώσεως, άποβλακώσεως καί 
τό δεινότερου άμαδείας παχυλωτάτης.

Τό κατά τήν γαλλικήν έπανάστασιν καινοτομηδέν πα
ράλογον καί έλαττωματικόν σύστημα καί βραδύτερον υπό 
τού Ναπολέοντος έφαρμοσδέν, καδ’ δ έν τοΐς τότε συστάσι 
λυκείοις κοινή ήν τών μαδητευομένων ή σίτησις, κοινή καί 
ή διάχυσις, κοινός ό περίπατος καί ό ύπνος, πάσαι δ ’ αί έν 
αύτοΐς βιβλιοδήκαι έπρεπε χιλίους πεντακοσίους τούς αυτούς 
τόμους νά περιέχωσιν, ώς καί ούδέν άλλο νά είςάγηται έν 
αύτοΐς βιβλίον άνευ τής έγκρίσεως τού υπουργείου τών Εσω 
τερικών, ¿σχάτως άποδοκιμάζομεν καί δεωρούμεν τήν ομοιό
μορφον υπόδουλον έκπαίδευσιν ώς αύτόχρημα διανοητικόν 
δάνατον ενός έδνους, παρά τήν γνώμην τού Θιέρσου, ονομά- 
σαντος αυτήν ,,τό κάλλιστου έργον τής βασιλείας τού με
γάλου Ναπολέοντος“. Ή  πολιτεία οφείλει βεβαίως νά είς- 
ηγήται εν μέτρον, αλλ’ ούχί καί νά Ιπιβάλλη αύτό, αμφι
βάλλω δέ άν πρέπη καί νά όρίζη υποχρεωτικόν τινα βαδμόν, 
τόν έλάχιστον, τής δημοσίας έκπαιδεύσεως· διότι προϋποτί- 
δεται ύπάρχουσα ήδική τις άναντιρρήτως τού πατρός ύπο- 
χρέωσις, όπως δώση είς τά  τέκνα του τήν στοιχειώδη καί 
άπαραίτητον διά πάντα άνδρωπον παίδευσιν. ’Αμφιβάλλω 
έπίσης άν πρέπη ν’ αναγραφή εν τοΐς νόμοις ή ύποχρέωσις 
αύτη διά ποινικού τιμήματος· διότι άν οί γονείς άναγκα- 
σδώσι νά δώσωσιν ιδία είς τά  τέκνα των η“υ άν ¿γκρίνωσιν 
παίδευσιν, πώς δά  γνωσδή οτι αύτη ίσοδυναμεΐ πρός τήν 
παρεχομένην υπό τών προκαταρκτικών σχολών; Διά παρα- 

1 κεκινδυνευμένων έξετάσεων; Άλλα τίς  ό έξετάσων καί είς 
τ ί δά  συντελέσωσι πάντα ταύτα; Έ ν  τούτοις, άν πρακτικοί 
άνδρωποι μέ διεβεβαίουν, ότι παρομοία νομοδεσία εΐνε αναγ
καία πρός απαλλαγήν άπό τού κατασυντρίβοντος ημάς βά
ρους τής άμαδείας ήδελον ύποχωρήση. Άλλά δεν πιστεύω 
ότι ούτως έχει τό πράγμα· εΐνε άναγκαιοτάτη ή δωρεάν πα- 
ρεχομένη καί αδάπανος προκαταρκτική Ικπαίδευσις, άναπο- 
λόγητος δ’ έστω ό μή έκπαιδεύων τό τέκνον του πατήρ. 
Έ στω  ένοχος γενικής μομφής — άγαδή τύχη! — Ά λλ’ ού
δέν πλέον δέον τό πράγμα νά περιορισδή μέχρις αυτού τού 
σημείου. Περί τούτων, ώς καί παντός δ,τι είς τήν ήδικήν 
τάξιν ανάγεται, τό άρμοδιώτερον κύρος έχει τό ήρέμα καί 
αύτομάτως σχηματιζόμενου ισχυρόν δημόσιον φρόνημα, ή 
κοινή, όπως συνήδως λέγομεν. γνώμη μετά τής άπαιτου- 
μένης αύστηρότητος άντεπεξαρχομένη καί περιστέλλουσα άτο- 
πήματα, φυσικώς διεκφεύγοντα ττν  πρόνοιαν καί τήν έπέμβα- 
σιν τού νόμου.

Άλλά πρέπον νά διακριδώσι σαφώς δύο τινά ένταϋδα, 
όπως έμβαδύνωμεν είς τό υποκείμενον τού ήμετέρου λόγου. 
Μεταξύ τών διαφόρων μερών, έξ ών συνίσταται ή άνδρωπίνη
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αγωγή, τινά μέν ή Πολιτεία, και μόνη αυτή μάλιστα, δυ- 
ναται νά συνειςφέρη, προς παροχήν όμως άλλων έντελώς αν
αρμόδιος υπάρχει. 'Η ή δική καί διανοητική παίδευσις του 
ανθρώπου. συγκειται πράγματι έκ δυο ολως απ’ άλλήλων 
διακεκριμένων μερών, τής έκπαιδεόσεως άφ’ ένός, ήτοι τής 
κτήσεως ωρισμένου τινός άριδμού δετικών γνώσεων, τοιοό- 
των ή τοιοΰτων έν σχέσει.πρός τήν κλίσιν καί. ευφυΐαν αυ
τού, καί τής. έξ ίσου' εις πάντας αναγκαίας ανατροφής άφ’ 
έτε'ρου, ήτις δημιουργεί τον κοινωνικόν άνθρωπον, τον χρη
στόν καί καλώς άνατεδραμμένον άνθρωπον. Προφανώς τό 
δεύτερον τούτο μέρος εΐνε τό σπουδαιότερου, διότι συγγνω
στή μεν. η' πολλών πραγμάτων άγνοια καί ή καδ’ ολην τήν 
σημασίαν τής λέξεως άμάδεια έχί τέλους, άλλ’ ασύγγνωστος 
βέβαια ή στέρησις χάσης ήδικής αρχής, η κακή δηλ. ανα
τροφή. ΈυκτάΕον λοιπόν νά διακρίνωνται απ’ άλλήλων ώς 
οιόν τε- καδαρώς. τά  δύο ταυτα κυριωτατα στοιχεία τής των 
άνδρώπων αγωγής; Μήπως δεν βλέπομεν συχνότατα άν- 
δρώπους ΰγ<χν σοφούς; ¿στερημένους όμως διακρίσεως, χρη- 
στότητος καί αξιοπρέπειας ενίοτε, απαράλλακτα όπως καί 
άνδρώπους έξοχους, άβρόφρο.νας, επιφανείς, καί έν τούτοις 
άμαδεστάτους καί παραλογωτάτους; Πρόδηλον ότι ή τε- 
λειότης συνίσταται είς την συνένωσιν άμφοτέρων τούτων των 
άρετών, αλλά φανερώτατον άμ.α ότι ή Πολιτεία μόνην τήν 
έκπαίδευσιν,. καί ταότην πράγματι κατ’ 4‘ςαίρετον τρόπον, 
δυναται νά χορηγήση, ένω άστμαντον ωφέλειαν είς τήν ανα
τροφήν έχει νά. προςπορίση. Παρομοίως έλλιπεστάτη έσται 
ή έκπαίδευσις. άφιεμένη είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί 
έκλογήν, διότι εύδύς κατά πρώτον είς τήν Ικανότητα του 
διδάσκοντος άνεπαρκής προςοχή δέλει καταβληδή, καί ή 
έκτίμησις των .γνώσεων του δ ’.άφεδή είς αύδαιρέτους καί 
έπιπολαίοος κριτάς, καδώς άντιστρόφως, προκειμένου περί 
ανατροφής, ή Πολιτεία πάσαν σπουδήν καί χροδυμίαν δά  κα- 
ταβάλη ’ — καί παράδειγμα. έστω ήμίν τά  μέχρι, χδες έν 
Γαλλία συμβαίνοντα — Ενα καταλήξη είς τήν συστασιν των 
πελωρίων έκείνων έσωτερικών έκπαιδευτηρί.ων, απαίσιων κλη
ροδοτημάτων. τω ν '’Ιησουιτών.τής ΙΖ ' καί ΙΗ’ εκατονταετη- 
ρίδος,. έν οΐς ό.,παΐς μακράν τής οίκογενείας καί του κόσμου 
καί μάλιστα τής- μετά τού γυναικείου φύλου συγχρωτίσεως 
δεν δυναται ν’ απόκτηση ούτε διάκρισιν ούτε αβρότητα. 
'Ομολογώ, μεδ’ δλην.τήν έπιμονήν μου δχιος ή Πολιτεία 
ρυδμίξη αυτοδικαίως τά  τής κυρίως λεγομένης έκπαιδεόσεως, 
ότι δεώρώ έκ των ών ούκ άνευ τήν κατάργησιν τού χαλαιού 
τούτου τών έκπαιδευτηρίων συστήματος, διότι μεγάλος τη 
άληδείορ εύδύνεται ή Πολιτεία, αφού μάλιστα ν Οικογένεια 
αποτελεσματικούς δυναται νά συνεργασδή αυτή. ’Ανατροφή 
εΐνε αυτός ο σεβασμός πρός παν τό πραγματικώς καλόν, 
μέγα καί ώραίον εΐνε αυτή ή κοσμιότης, τό ωραιότερου των 
ήδικών χροςόντων, όπερ καί πολλά άλλα δυναται ν’ άνα- 
πληρώση, εΐνε τέλος ή οτόχασις, όπως κάλλιστα .η γλώσσα 
ημών έκφράζεται, ήτις εΐνε ως έγγιστα μία αρετή. ’Αλλά 
δεν πρέπει ν’ άναμένωμεν αχό τού διδασκάλου νά διδάξη 
όλα αυτά τά.πράγματα.

Ή. άγνότης καί λεπτότης τής συνειδήσεως, ή βάσις χά
σης υγιούς ήδικής, τό αισθηματικόν τούτο άνδ·ος, όπερ έσται 
βραδύτερου ή γλυκυτέρα τού άνδρός τέρψις, ή τελειότης 
εκείνη τού πνεύματος, ή συνισταμένη έκ δυςκαταλήπτων 
λεπτοτήτων, πού διδάσκεται εις- τόν πάίδα καί τον νέον; 
Έ ν  τοΐς βιβλίοις; έν τοίς προςεκτικώς διακουομένοις μαδ·/- 
μασιν; ή διά.τών άποστηδιζομένων κειμένων; νΩ! ούδαμώς. 
Ταύτα μανδάνονται έν ή ζώμεν ατμόσφαιρα, έν ω άναστρε-

φόμεδα κοινωνικώ κύκλω καί διά μόνου του οικογενειακού 
βίου. Ώ ς  ή έκπαίδευσις μόνον έν τάίς σχολικάίς παραδό- 
σεσιν αναπτύσσεται, ουτω καί ή ανατροφή Ιν τή . πατρική 
εστία Παρέχεται υπό των διδασκάλων έκείνων, οίτινες λέγον
ται μήτηρ καί άδελφαί. Έν&υμίζω είς υμάς τήν ώραίαν 
διήγησιυ τού Χρυσοστόμου περί τ-τς είςόδου αυτού είς τήν 
σχολήν τού Είδωλολάτρου ρήτορος καί σοφιστου Λιβανίου 
έν ’Αντιόχεια, εχοντος τήν συνήδειαν νά προβάλλη είς πάντα 
τό πρώτον, προςερχομενον έρωτη'σεις τινάς περί τού παρελ
θόντος. τών γονέων καί τής πατρίδος του. Τοιούτω τρόπω 
έρωτηδείς καί ό ’Ιωάννης άπήντησ?ν, ότι ή μήτηρ αυτού 
Άνδούσα, χηρεύσασα είς ηλικίαν εΐκοσιν έτών δεν ήθ·έλησε 
ποτέ νά λάβη δεύτερον σύζυγον, Ενα άφιερωδή έξ ολοκλή
ρου' είς τήν ανατροφήν του. ,?Ω Θεοί τής Ελλάδος, όποιας 
μητέρας - κα ί. οποίας χήρας έχουσιν αυτοί οί Χριστιανοί!“ 
άνέκραξεν ύ γέρων ρήτωρ αποτεινόμενος πρός τό έδνικον 
αυτού άκροατήριον.*) Τούτο έστω δίδαγμα καί διά τους 
συγχρόνους· ή βαδεία σοβαρότης καί ήδικότης τής γυναικός 
δόναται μόνη νά δεραπεύση τάς πληγάς τής συγχρόνου κοι
νωνίας, ν’ ανακαίνιση τήν άνδρωπίνην ανατροφήν καί νά πο- 
δηγετήση ημάς είς την γνώσιν τού άγαδού καί τού καλού. 
Πρός τούτο δε ανάγκη αυτή. νά άναλάβη καί νά μή έμπι- 
στευδή είς τήν μισθωτήν μέριμναν άλλων τήν αγωγήν τού 
παιδός, μόνον κατά τάς ώρας τ ις .  σχολικώς διδασκαλίας νά 
χωρίζηται άπ’ αυτού καί μέχρι τ ι ς  άνδρώσεώς του σχεδόν νά 
μη απομακρύνη αυτό τής μετ’ άλλων γυναικών συναναστροφής. 
Παρετήρησα καί έπείσδην ότι ένδα έφαρμόζ.ονται αίπροεκτε- 
δείσαι άρχαί καρποφορούσι λαμπρώς, εύκτάιον δέ· αί σχολαί 
άμφοτέρων τών φύλων ώς οΐόν τε βραδύτερον νά χωρίζων- 
ται· τής ώς δυνατόν δ'ε μακράς ταύτης συμβιώσεως ώς δι
δάσκαλος νά προΐσταται γυνή, διότι ό άνήρ πάντοτε ανα
γνωρίζει παρά τή  γυναικί λεπτοφυά τινα αδυναμίαν καί χά- 
ριν, φιλοτιμούμενος νά συμμορφωδή πρός τήν τοιαύτην υπερ
οχήν. Τό σκοτεινόν, αλλά μύχιον τούτο ένστικτον ύπήρξεν 
ή αφετηρία πάσης τών ήδών ήμερώσεως, διότι ό άνήρ έκ 
τής συναισδήσεως ταότης αντλεί ώς άπό πηγής τήν ηδονήν 
τής ύποταγής, ττς  παροχής υπηρεσιών είς τό άσδενέστερον 
δν, τής ένδείξεως κρύφιας τινός συμπαδείας διά φιλοφρόνων 
παραχωρήσεων καί αβροφροσύνης. Ό  συγχρωτισμός τού άν
δρός καί τής γυναικός εΐνε κατ’ έξοχήν παιδαγωγικός καί 
ή ανατροφή έκείνου αδύνατος άνευ ταύτης. Γνωρίζω ότι ό 
καθ·’ ου έξεγείρομαι ταχύς τών δύο φύλων χωρισμός γίνεται 
χάριν ήθ'ΐκού σκοπού, άλλ’ έξ έναντίας έγώ φρονώ δυςτυχώς, 
οτι τό όντως λυπηρόν φαινόμενον τής ολίγης τών νέων προς 
τάς γυναίκας εύλαβείας προέρχεται έκ τού. άμοιβαίου απο
κλεισμού, ον άποφεύγοντες διά παντός τρόπου οί Γερμανοί 
άγνοτέραν πάσης άλλης νεολαίαν απέκτησαν δΓ έλευδερω- 
τερας άνατροφής.

’Αλλά δύναταί τις νά παρατηρήση, ότι είςηγούμαι ιδα
νικόν τ ι καί επομένως άδύνατον, ότι μάλιστα έν τάίς διεφδαρ- 
μέναις ήδη μεγαλοπόλεσιν εΐνε άνεφάρμοστον τοιούτο σύ
στημα άγωγής, ό τ ι . ομοίως εΐνε. άδύνατον είς τάς δευτερευ- 
ούσας πόλεις καί είς τά  χωρία, διότι τά  ιδιαίτερα έκπαιδευ- 
τηρια εΐνε άναγκαία άναπλήρωσις έλλείψεως έκπαιδευτικών 
καταστημάτων προχείρων παρά χάση οίκογενεία. Δέν άρ- 
νούμαι τής χροτεινομένης ύπ’ έμού τελειότητος τό άνέφικτον 
καί χολλαχώς δυςεκτέλεστον, άλλ’ ισχυρίζομαι ότι τό έκ- 
παιδευτήριον εΐνε τό όλιγώτερον κακόν καί ούδεν πλέον, καί

*) Κ . Παπαρρηγοπούλου ενί>α ¿ίνωτ. Τόμ. Β '. σελ. 723.

ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ. Είκών υπό Γ. Ιακωβίδου.
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έπεθόμουν οσάκις τοόλάχιστον ο' χωρισμός τού παιδός άπό 
του οίκου Επιβάλλεται υπό των περιστάσεων, ν’ άχέχωμεν 
ως οΐόν τε του απονενοημένου τούτου σχεδίου. 01 Γερμανοί, 
άναμφιβόλως πάντων των άλλων υπερέχοντες ως πρός τά  
τής ανατροφής, δέν εχουσι σχεδόν τοιαύτα Εκπαιδευτήρια 
καί, είς όμοίαν περίστασιν αναγκαίου χωρισμού του παιδός, 
τοποθετούσιν αυτό παρά συγγενέσι, φίλοις καί ίερεύσιν, οΐ- 
τινες, μάλιστα καί ποιμένες παρά των διαμαρτυρομένων κα
λούμενοι, υπέρ τους δέκα πολλάκις τοιούτους μαθητάς περι- 
συνάγοντες άνατρέφουσιν. Εΐνε δέ περίεργου πως, καθ’ ην 
Εποχήν τά  τέκνα ημών χρήζουσιν άδιακόπου Επιβλέψεως, 
αφόβως τ  αφίνομεν εις την τύχην των άνατιθέντες είς αυτα 
μόνα την εόρεσιν καταλλήλου, κατοικίας καί τροφής ώς καί 
την Εκλογήν άρμοδίας συμπεριφοράς Ιν τη τυχούση. μεγαλο- 
πόλει. Έ γώ , είς τά  ήθη τής πατρίδος μου άποβλέπων, εύ
χομαι τά  τοιαυτα παιδαγωγεΐα ν’ άπαλλαχθώσι τουλάχιστον 
τής κυβερνητικής δικαιοδοσίας καί υπό τόν τύπον ιδιωτικών 
Εκπαιδευτηρίων νά Επαγρυπνώνται υπό των γονέων, ύπ’ αυ
τών τούτων Εκλεγόμενα έν άμ.οιβαία ευθύνη.

Άμοιβαίαν ευθύνην ή αλληλεγγύην, όπως άν όνομάσω- 
μεν αυτήν, ή λέξις Εμφαίνει θεμελιώδη όρον, ύποκρόπτοντα 
τά  αρχικά αίτια πάσης σχεδόν των χρόνων ημών ηθικής με
ταρρυθμίσει»;. Ή  υπερβολική χρήσις παντός ασφαλιστικού 
καί προφυλαχτικού μέσου θεωρείται μέν συνήθως υπό τής 
φρονησεως Επιβαλλομένη, αλλά τούτο μόνον τδ ατόπημα 
Εχει, ότι σκοπούσα τήν αποφυγήν τού κακού κόπτει συγχρό
νως καί τήν ρίζαν τού καλού. Άν είς Ελληνας άναγνώστας 
φαίνεται όπωςούν άκατάληπτον τούτο, ή Ιστορία τής Δυσεως 
καί μάλιστα τής Γαλλίας παρέχει σαφή καί λυπηρά τού 
πράγματος διδάγματα, διότι άρχαΐαί τινες έκεί δοςασίαι Επί 
μακρόν συνέτειναν νά έξουδετερώσωσι τήν ευεργετικήν Επι- 
κράτήσιν τής Ιν τώ  ζητήματι τής ανατροφής κοινής ευθύ
νης. Οι γονείς προςεπά&ουν νά Εξευρωσι διά παντός τρόπου 
οίονδήποτε οίκημα, είς ό Ενεπιστεύουτο τά  τέκνα των έν πάση 
γαλήνη καί άναπαύσει τής συνειδήσεως, αφού μάλιστα ή 
επιθυμία αυτη έκπληρουμένη άνεκούφιζεν αυτούς από πάσης 
περαιτέρω περί τών τέκνων μερίμνης, ωςέί ή οίκειοθελής 
αυτη παραίτησις τού ίερωτέρου των καθηκόντων, ουτω άνη- 
θίκως γινομένη, άπήλλασεν αυτούς καί πάσης Ενώπιον τού 
θεού ευθύνης. Ούδεμία αμφιβολία ότι ή άπαλλοτρίωσις 
αυτη τών αμοιβαίων τής στοργής καθηκόντων ήν κατόρ
θωμα τού τάγματος τών ’Ιησουιτών, πολλαχώς Επί πολλούς 
αίώνας άποπλανησάντων τάς περί άνατροφής ίδέας τού δυτι
κού κόσμου καί δι’ Επιτήδειας, αλλά καί άπλουστάτης τακτι
κής προςοικειωθέντων τήν τών νέων αγωγήν. Προκαταλαμ- 
βάνοντες τήν μητρικήν δειλίαν διά τής μαύρης όψεως καί 
δυςβαστάκτου βαρύτητος τών Ενώπιον τού θεού καθηκόντων 
τών γονέων, ανικάνων δήθεν διά χριστιανικής άγωγής νά 
Εποικοδομήσωσι τά  εαυτών τέκνα, προέβαλλον οί πονηροί 
Ίησούΐται, πρός άντικατάστασιν, τήν Ιδίαν αυτών προθυμίαν 
καί αρμοδιότητα ώς τό μάλλον· πρόχειρον καί ευπρόςωπον 
καταφόγιον πρός απαλλαγήν από τής φοβέρας ευθύνης, καί 
οότω τό άπαίσιον Εκείνο τάγμα άνελάμβανε τήν περαιτέρω 
περί τής άνατροφής τών τέκνων φροντίδα, ώς τό μόνον πρός 
τούτο άνωθεν Επιτετραμμένον. Καί τά  τέκνα παραδιδόμενα 
είς τούς άριστεΐς τούτους τής άγωγής δέν · Εβάρυνον πλέον 
δι’ ανεπαρκούς θρησκευτικού καί πνευματικού καταρτισμού 
τήν συνείδησιν τών γονέων, ή δέ μήτηρ εϊτε εξ Ελαφρότη- 
τος είτε καί ευαρεσκείας τινός, Επί τη σημαντική βέβαια 
Ελαφρώσει άπδ Ενδελεχών φροντίδων, έπείθετο είς τούς λό

γους τού σεβασμιωτάτου μοναχού, όςτις άλλως, παρέχων 
αυτή πλήρη άνεσιν πρός άπόλαυσιν πολλών Επιγείων αγα
θών τή  έξησφάλιζε καί πάντα τά  ουράνια. Καί ουτω συν- 
επληρούτο ό όλέθριος χωρισμός τής μητρός καί τού παιδός, 
καί ήνοϊχθησαν αί καιριώτεραι τής κοινωνίας πληγαί, καί 
υψώ&ησαν τά  γιγάντεια Εκείνα έν τη δύσει Εκπαιδευτικά Εν
διαιτήματα, τόσον δηλητηριάσαντα τά  σύγχρονα ήθη, ώστε 
ουδέ μετά πάροδον πολλών χρόνων από τής καταργήσεως 
πλείστου μέρους αυτών ήδυνή&η ή νεωτέρα γαλλική κοινω
νία νά έξαγνίση τήν Εναγή υπό τήν Επίδρασιν αυτών δια- 
βίωσιν διότι Εντελώς εΐχεν άποθέσει ή μήτηρ τήν ευγενε- 
στέραν αυτής ασχολίαν, τό μόνον υπό τής φύσεως Επιτεταγ- 
μένον αυτη εργον, ή δέ οικογένεια αντί βάσεως υγιούς άνα
τροφής Εξελήφ&η ώς ύποπτον αυτής πρόςκομμα, Εφ’ ω καί 
χαρηγκωνίσθη διά παντός τρόπου, όπως μή τά  τέκνα εκτί
θενται είς τήν Επιβλαβή τών γονέων συγχρώτισιν. Μετά 
τήν άπαρέγκλιτον από τού αρχικού σκοπού τήρησιν τού παι
δαγωγικού Εκείνου άποκλεισμοΰ, φυσικώ τώ λόγω ή ήμέρα 
τής άποφοιτήσεως τών νεαρών Εκείνων δεσμωτών έλογίζετο 
ώς ή άρχή κινδυνώδους σταδίου, καί ή ίδέα αυτη καί αυ
τήν τήν άνωτάτην έκπαίδευσιν Εν Γαλλία, αυτό δηλ. τό 
Πανεπιστήμιου κατέστησε σχεδόν Ίησουϊτικόν οικοτροφείου, 
καί ό Εν είδει στρατιωτικού συντάγματος διοργανισμός ου- 
τος άπέβη τό ουσιώδες χαρακτηριστικόν τής γαλλικής Εκ- 
παιδεόσεως. Άν κατά τόν μεσαιώνα, πολλώ προγενεστέραν 
δηλ. Εποχήν, καί ή Εκκλησία καί τά  μοναστήρια καί παν- 
τοΐα ιδιωτικά ή μοναχικά Εκπαιδευτήρια, διάφορα βεβαίως 
τών ήμετέρων λυκείων, παρειχον όπωςδήποτε πλήρη τινά 
κατά τό μάλλον ή ήττον παίδευσιν, ουδέποτε όμως ή Εν 
ατρατώνι διατριβή έθεωρή&η ώς ή γονιμωτέρα πρός ηθικήν 
ή διανοητικήν μόρφωσιν. Ούδενός αγαθού πρόξενος εγένετο 
ή κάθειρξις Εκείνη των νέων, άποκομιζόντων συνήθως είς 
τόν μετέπειτα βίον πικροτάτας αναμνήσεις Εποχής, καθ ην 
Εδικαιούντο ν’ άπολαύσωσι τήν ζωήν ώς οΐόν τε ευτυχεστέ- 
ραν, καί προ πάντων νά λάβωσι σταθεράς άρχάς ηθικής κατά 
τήν ένστικτον Εκείνην πρός παν καλόν κλίσιν, ήτις πειθαναγ
κάζει τόν άνθρωπον εΐς φυσικήν τινα πρός Επινόησιν καί Εκ- 
τέλεσιν τού κακού άνικανότητα. 'Ομοιόμορφος τής παιδείας 
οργανισμός παρακωλύει καί τήν άνάπτυξιν πάσης υπέροχου 
ατομικότητας, μή παρέχων τουλάχιστον καί τό ευτυχές 
πλεονέκτημα τής σπανίας Εκείνης καί φιλοστόργου συνδέσεως 
διδάσκοντος καί διδασκομένων.

Καί τή  άληθεία, πρός ποιον ό εσωτερικός μαθητής Εν 
τοΐς λυκείοις ώς Επί τό πλεΐστον σχετίζεται; Πρός τόν Επό
πτην βέβαια, τόν Επιτηρητήν τής μελέτης. Εΐνε αληθές ότι 
μεταξύ τών σεβαστών τούτων οδηγών διακρίνονταί τινες Επί 
αυστηρά μέχρις άφοσιώσεως καί ευσυνειδήτω μέχρις αυτα- 
παρνγ'σεως Εκπληρώσει τών ίδίων καθηκόντων, άλλα κατα- 
δεδικασμένοι άποτόμως είς υποδεεστέραν πάντοτε θέσιν με
ταξύ τών καθηγητών καί τής διευθύνσεως, μόνην συντθως 
διέξοδον άπό συχνοτάτων δυςχερειών ευρίσκουσι τήν παρά- 
λειψιν τών ίδιων καθηκόντων, καί οΰδείς δύναται νά δίίσχυ- 
ρισθή, ότι διά κυβερνητικής προνοίας Επιτυγχάνεται ό καταρ
τισμός τοιούτων Εποπτών, δυναμένων νά άνταποκριθώσιν είς 
τήν σοβαράν αυτών αποστολήν, ένω, ώς άπεδείξαμεν ήδη, ή 
Πολιτεία καί μόνη δύναται νά παρασκευάση Εξοχους καθη- 
γητάς. Τότε λοιπόν μόνον δικαιολογείται ή άναγκαία υπαρξις 
τοιούτων Εποπτών, όταν αυτη ή Πολιτεία φιλοτιμηθη- ποτε 
ν’ άναπλάση αυτή καθ’ εαυτλν δλον τόν άνθρωπον καί 
ηθικώς καί διανοητικώς.
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Έ π ί πάσι λοιπόν άναλάβωμεν τάς παλαιάς έκείνας 
παραδόσεις, άς πεφωτισμένος χριστιανισμός καί ύγιής άμα 
φιλοσοφία Εν αρμονία συνδιδάσκουσι, διότι κίνδυνος υπάρχει 
μή τήν λαμπράν πνευματικήν πρόοδον τής συγχρόνου κοι
νωνίας κακώς διευ&ύνωμεν ενεκα κουφότητος· ή πρός τούς 
προγόνους τιμή δέν συνίσταται είς τήν άπομίμησιν μόνων τών 
Ελαττωμάτων αυτών. Μεγάλη άπαιτεΤται προςοχή, όπως μή 
Επαναλαμβάνηται συχνότατα ή Επικίνδυνος παιδιά τής άσπλάγ- 
χνου σπατάλης τών ζωτικωτέρων παντός Εθνους δυνάμεων, 
κατα μίμησιν τών ’Αράβων Εκείνων ιππέων, οΐτινες έξω&ούσι 
μέχρι χείλους τού βαράθρου καλπάζοντα τον ίππον αότών, 
νομίζοντες ότι πάντοτε θά Εχωσι τήν δύναμιν νά τόν άνα- 
χαιτίσωσι. Δι’ όλίγην άρετήν συγκρατεΐται ό κόσμος, καί 
δεκάς δικαίων τυγχάνει χάριτος υπέρ ολοκλήρου Ενόχου κοι
νωνίας, Εφ’ βσον δ ’ έμβαθύνομεν είς τήν ακριβή γνώσιν τής 
άνθρωπίνης συνειδήσεως, Επί τοσούτον φαίνεται ή αρετή 
άναγκαία. Ό  Εγωισμός, ή άπληστος τού πλουτισμού καί 
τών απολαύσεων ζήτησις είς ουδέν συντελούσιν. Άρκεΐ η' 
άπό μέρους έκαστου Εκτέλεσις τού ίδίου καθήκοντος· διότι 
έκαστος όπου Ετάχθη εΐνε φόλαξ παραδόσεως, συμβαλλουσης

είς τήν συνέχισιν τού θείου έργου Εν τώ  κόσμιρ τούτω. Άλλά 
τη άληθεία παράδοξος εΐνε ή θέσις τού ανθρώπου, ταχθέν- 
τος μεταξύ δεσποτικών υπαγορεύσεων τής ηθικής συνειδή- 
σεως καί τών άμφιβολιών προορισμού, τόν οποίον η Προνοια 
ηυδόκησε νά περιβάλη διά τίνος πέπλου. Άλλ’ άκούσωμεν 
τήν συνείδησιν καί πιστεΰσωμεν είς αυτήν. ’Εάν όμως — 
ό μή γένοιτο — τό καθήκον ήν παγίς υπό πλάνου τινός 
δαίμονος προ ημών στη&εϊσα, προτιμοτέρα ή άπάτη. Άλλά 
δέν εχει ουτω τό πράγμα, καθ’ ήμάς δέ αί θρησκευτικαί 
άλήθειαι βεβαιούνται ώς καί αί τού φυσικού καί πραγματι
κού κόσμου. Αυτή εΐνε ή σωτηρία άλήθεια καί πίστις, ή 
άναγκάζουσα ήμάς ν’ άντιμετωπίζωμεν ουχί μετ’ Εξάλλου 
χαράς τάς όλίγας στιγμάς, άς διερχόμεθα εν τώ κόσμω 
τούτω, ή βεβαιούσα ήμάς ότι δέν εΐνε Εντελώς μ.αταία πάσα 
ευγενής τής καρδίας ημών εκστασις, ή πίστις, ή κραταιούσα 
ήμάς, καί, άν Επί στιγμήν τά  νέφη Επισωρεύωνται είς τόν 
όρίζοντα, δεικνύουσα ήμΐν πέραν τής θυέλλης εύδαίμονας χώ
ρας, όπου ή άνθρωπότης άπομάττουσα τά  δάκρυα θά εόρη 
παραμυθίαν τών πόνων αυτής.

Ε. Ρ.

ΑΙ ΔΥΟ ΘΕΟΔ&ΡΑΙ.

Σ Α ΡΔ Ο Γ  Κ Α Ι Ρ Α Γ Κ Α Β Η Σ
ύπά 

F é lix  Vogt.

¥Η  Θεοδώρα τού Σαρδού Εδιδάχθη κατά πρώτον τη 
26. Δεκεμβρίου Εν τώ θεάτρω Porte St. M artin, αμφίβολον 
δέ τυγχάνει είςέτι Εάν θά Επιτυχή ώς οικονομική επιχεί- 
ρησις· τοσαϋτα υπήρξαν τά  πρός διασκευήν τού δράματος 
έξοδα, ώςτε δέον νά πληρω&ν έκατοντάκις τουλάχιστον τό 
θέατρον, όπως ή διεύθυνσις μόνα τά  χρέη αυτής άποτίση. 
Πρό τής παραστάσεως τοσούτον συνεχής ύπήρξεν r  κρούσις 
τού τυμπάνου τής μεροληπτικής δημοσιογραφίας, ώςτε ή 
πλειονότης τών πρωτευουσών θέσεων εΐχεν Εκμισθωθή έπί 
διαρκείς παραστάσεις· δί ό καί μόλις κατά τάς άρχάς τού 
Φεβρουάριου άποδειχθήσεται εάν ή Θεοδώρα Επλάσθη πραγ- 
ματικώς βιώσιμος, ή Εάν άναμένη αυτήν ή λήθη, άμα κατα- 
πραϋνθή ή πρώτη περιέργεια. Πρός τό παρόν δέ τούτο 
μόνον υπάρχει τό τεκμήριον, ότι ευχερώς Επιτυγχάνονται αί 
δευτερεύουσαι, αίτινες σπανίως Εκμισ&ούνται Εκ τών προτέρων, 
καί ότι κατά τήν πέμπτην παράστασιν, είς ήν παρευρέθημεν, 
αί χλεΐσται Εξ αυτών άπέμειναν κεναί. Έ ξ  οδ έμφαίνεται 
Εν πάση περιπτώσει ότι τό κοινόν ήρχισε ψυχραινόμενον, καί- 
τοι ίσως παροδικώς μόνον, άφ’ ότου οί διασημότεροι κριτικοί 
τών Παρισίων κατέδειξαν ότι Εμειναν άνεκπλήρωτοι αί πλεΐ- 
σται τών μεγαλοπρεπών Εκείνων υποσχέσεων, αίτινες Επί μή
νας ολοκλήρους ύπεδαύλιζον τνν άνυπομονησίαν τού κοινού.

’Εάν δέ λάβωμεν ύπ’ όψιν τάς μεγάλας θυσίας, άς άπή- 
τησεν ή Θεοδώρα υ π ό ττν  εποψιν τής σκηνογραφίας, τών 

• μηχανημάτων καί τού ιματισμού, άγόμεθα είς τό συμπέρα
σμα ότι ή Επιτυχία τής παραστάσεως, Εν συνόλω λαμβανο- 
μένης, οφείλεται είς τον ζωγράφον, τόν μηχανικόν καί τόν 
θεατρώνην, τουλάχιστον όσον καί είς τόν ποιητήν Εν ω άφ’ 
Ετέρου τού όλου δράματος γραφέντος, καθ’ ά δοκεϊ, χάριν 
τού προεξάρχοντος προςώπου τής Θεοδώρας, τό άποτέλεσμα 
συνδέεται στενώ; μετά τής τέχνης ττς  τθοποιού, ττις με

θερμηνεύει τό πρόςωπον τούτο. Ουτω δέ άπομένει δια τον κ. 
Σαρδού μικρόν μέρος τών δαφνών, άς Εδρεψε καί θέλει ετι 
δρέψει τό εργον αυτού, έν ω ύπάρχουσι πολλοί οί φρονούν- 
τες ότι καί τους ολίγους τούτους κλώνους παρ’ άξίαν οίκειο- 
ποιεΐται.

Ή  Θεοδώρα Εστί τό τρίτον Ιστορικόν δράμα τού Σαρ
δού. Προηγήθησαν αυτής κατά τό 1869 ή Πατρίς, καί 
κατά τδ 1875 τό Μίσος. 'Η  Π ατρίς Εστηρίζετο Επί φαντα
σιώδους Επειςοδίου, άναγομένου είς τόν πόλεμον πρός άπελευ- 
θέρωσιν τών Κάτω χωρών, καί ή Επιτυχία αυτής υπήρξε 
διαρκής. Λέγεται μάλιστα ότι τό Γαλλικόν θέατρον προ- 
τίθεται ν’ άχοδεχθη Εν τώ δραματολογίω αυτού κατά τόν 
προςεχή χειμώνα τήν Π ατρίδα, ήτις, ώς η Θεοδώρα, Εδι- 
δάχ&η κατά πρώτον Εν τώ Porte St. Martin, όπερ φαίνεται 
πιθανόν ενεκα τής Επιτυχίας, ήτις Επέστεψε τήν άποδοχτν 
Ετέρου έργου τού αύτού συγγραφέως, τών Pattes de mouche, 
διδαχ&έντων κατ’ άρχάς Εν τού θεάτρω τού Γυμνασίου. Ά λλ’ 
ήδη έν τη Π ατρίδι Εξεδήλωσεν ό κ. Σαρδού, παρά τινας 
σκηνάς σχεδόν Σαιξπηρείους, τήν Επιζήτησιν βεβιασμένων 
Εντυπώσεων, Εφ’ ή κατηγόρησεν αυτόν τότε ό περίβλεπτος 
κριτικός Sarcey, είπών ότι στερείται φιλολογικής τιμιότητος 
(probité littéraire), καθόσον Επιτρέπει Εαυτώ Εν γνώσει τά  
άπιθανώτερα καί μάλλον άσύγκλωστα πράγματα, όπως οότω 
προξενήση σφοδράν Εντύπωσιν έπί τών νεύρων τού θεατού. 
Τό δέ Μ ίσος άπέτυχεν όλοσχερώς. Ή  υπόθεσις αυτού 
έλήφ&η Εκ τών άστυκών πολέμων τών κατά τόν μεσαίωνα 
μικρών Ελευθέρων ’Ιταλικών κρατών, άπήρεσε δέ ήδη ώς Εκ 
τού ύπερβολικού αυτής τής βάσεως αυτού, καθόσον πρόκειται 
περί νέας κόρης, ήτις Εράται τού φονέως πάντων αυτής τών 
συγγενών, τού καί αυτήν τήν ιδίαν βιαίως άτιμάσαντος, ώςτε 
πάντα είχε λόγον όπως μισή αυτόν.
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Ή  Θίοό^ρα, ώς τρίτη έν τή σειρά ταύτη, διακρίνεται. 
των δύο αυτής αδελφών ενεκα της έλλείψεως ή9·ικού τίνος 
προβλήματος, οπερ. έν μεν τη  Π ατρίδι άπεδείκνοε τον δψι- 
στον βα&μόν ,τού προς τό πατρώον έδαφος φίλτρου, έν δέ 
τώ  lUtaec τό έχ9·ος κατανικώμενον υπό του έρωτος. Έ σ τ ι 
δ ’ αυτη. μάλλον άπεικόνισις ώρισμένων τινών χαρακτήρων,, 
κατά τον 'Ριχάρδον Γ ’. τούΣαιξπηρου, και τούτο δ-εωροϋμεν 
άφ’ ένός ώς πλεονέκτημα, κα&όσον έμποδίζει τον κ. Σαρδού 
ν’ άποβή ή παράδοξος ώς έν τω M la tt, ή δλως άνθαστορι- 
κός ;ώς έν τη  Π ατρίόι' άλλ’ άφ5 ετέρου ομως αποβαίνει 
καί έλλειψις, καθόσον τό δράμα ουδεμίαν κέκτηται ούτως 
ένότητα, έπειδή δέ τό κύριον πρόςωπον ουδόλως τυγχάνει 
αρμόδιον, όπως έφελκύση την συμπά&ειαν ημών, μένει ό 
&εατής ψυχρός καί αδιάφορος, τη έξαιρέσει ολίγων τινών 
βεβιασμένων έντυπώσεων, δ ί ών ο' Σαρδου σφοδρώς έξερε9·ίζει 
τά  νεύρα αυτού, χωρίς να καταλίπη είς το λογικόν τόν άναγ- 
καίον χρόνον πρός Ιμβρι9·ή άντίληψιν. "Ωςτε καί τά  τρία 
ταδτα δράματα άποδεικνύουσιν έν τέλει ιδίως, δτι ό Σαρδου 
στερείται της μεγαλοπράγμονος έκείνης άντιλήψεως, ήτις 
έστίν απαραίτητος πρός έπαξίαν έκμετάλλευσιν των δραμα
τικών υπο&έσεων.

Καί τούτο φαίνεται φυσικόν. Ό  Σαρδου τόσον άπο- 
κλειστικώς ανήκει εις την σύγχρονον έποχήν, ώςτε δεν δύνα- 
ται νά διαπλάση έπαξίως, ή νεωτέρας μόνον ύπο&έσεις, άμα 
δ ’ έπιληφ&η Ιστορικού τίνος αντικειμένου, καταβάλλει μέν 
άτρύτους προςπα&είας πρός συναρμολόγησιν ;τών Ιστορικών 
καί αρχαιολογικών λεπτομερειών, άλλ’ άφ’ ετέρου νεωτερίζει 
άκουσίως περί την διαγραφήν τών χαρακτήρων, καί οδτω 
προξενεί έκί τέλους έντυπωσιν διφορουμένην καί δυςάρεστον,

Τοσούτον δέ συμφυής·. τυγχάνει ο νεωτερισμός ουτος 
πρός τε τον χαρακτήρα καί τ ίν  γλώσσαν τών υπό τού Σαρ
δού διαγραφομένων ιστορικών προςώπων, ώςτε άπαξιοΐ καί 
διά τό ιστορικόν άκόμη δράμα τήν χρήσιν του έμμέτρου 
λόγου. Τούτο δέ άποτελεί μεν ϊσως ευεργετικήν άντίδρασιν 
κατά τών. ύπέρ;τό· δέον νεφελωδών έμμέτρων δραμάτων του 
Ουγω, οΐα ό 'Povt-Bküg καί ό Ερνάνης, άλλ’ άποδεικνυει 
αφ’ ετέρου ότι διά τους έν άποστάσει κειμένους Ιστορικούς 
χαρακτήρας αρμόζει έπί της σκηνής ό ερρυ&μος λόγος, όςτις 
έπίσης,κεΐται υψηλότερου του κα&ημερινού βίου καί διαπλάττει 
αυτόν κατά τρόπον εύγενέστερον καί μάλλον ιδεώδη.

Ή  Θεοδώρα, ώς πάν δράμα σεβόμενου έαυτο, διαιρεί
ται έπί του προγράμματος είς πέντε πράξεις. Άλλα μέχρις 
οδ έπέλ&φι ή δημοσίευσις, ήν ό Κ. Σαρδου άναβάλλει συνή
θως έπί πολυ ένεκα κερδοσκοπικών λόγων, ούδείς γινώσκει 
ακριβώς πώς απαρτίζονται αί πέντε αδται πράξεις εκ τών 
δκτώ εΙκόνων, είς άς πραγματικώς διαιρείται τό δράμα διά 
τής αλλαγής τών σκηνογραφιών άποδεικνυει δέ καί τούτο 
μόνον, δτι ό. σύνδεσμος τών εΙκόνων τούτων τυγχάνει λίαν 
χαλαρός. Τήν ουσίαν της όπο&έσεως δύναταί τις νά έκ&έση 
δ ι’ ολίγων λέξεων. Ή  πρώην εταίρα καί ηθοποιός Θεοδώρα, 
ην ένυμφευδη ό Αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός, έν ω είςέτι διε- 
τέλει· διάδοχος, άψηφών τό πασίγνωστον αυτής παρελ&όν, 
κρατεί, αυτόν υποχείριον διά τή ς καλλονής καί πολιτικής αυ
τής όξυνοίας. Συνεργασ&εΐσα δέ  είς την άνάρρησιν αυτού, 
διατί&ησιν ήδη _ τά  τής διόικήσεως κατά βουλησιν. Κατά 
τινα_ τών μοναχικών αυτής έκδρομων έν Κωνσταντινουπόλει, 
έμπεσοΰσα είς κίνδυνον, σώζεται όπό νέου Έλληνος, του Άν- 
δρέου, οδ έράται, καίτοι δέ ουτος, ώς ελληνίζουν, μισεί την 
χριστιανικήν Αυτοκρατορίαν του Βυζαντίου, καί ίδίως τήν 
άκόλαστον καί δεσποτικήν Θεοδώραν, ουχ τττον διατηρεί

μετ?. αυτού-κρυφίας σχέσεις υπό τό ψευδώνυμον νέας^χήρας, 
τής Μυρτας, ήτις άν&ίσταται δή&εν κατά δευτέρου γάμου 
υπό τών συγγενών αυτής έπιβαλλομ,ένου. 'Ο  .Άνδρέας έν 
τούτοις "μετέχει συνωμοσίας κατά του ’Ιουστινιανού; άλλ’ ή 
Θεοδώρα ραδιουργεί τοσούτον έπιτηδείως, ώςτε άφ’ ένός μέν 
σώζει, τήν ίδιαν αυτής δπαρξιν καί τήν τού συζύγου μετά 
τού Θρόνου, άφ’ έτέρου δέ προφυλάττει τόν Άνδρέαν κατά 
τής έκδικήσεως τού Αυτοκράτορος· άλλ’ έπί τέλους ό ’Ιου
στινιανός συλλαμβάνει υπονοίας τινάς, κα&όσον ό νέος συ
νωμότης, άναγνωρίσας έν τώ  ίπποδρόμω τήν πεφιλημένην 
Μύρταν έπί τού Αύτοκρατορικού Θρόνου, καί κατανοήσας δτι 
τη  Θεοδώρα οφείλεται ή άποκάλυψις της συνο>μοσίας, έξυ- 
βρίζει αυτήν προ παντός τού λαού, δπερ ίδούσα άυτη κατ’ 
άρχάς μέν κλείει αυτω τό στόμα διά τών Ιδίων χειρών, 
δπως έμ.ποδίση τάς περαιτέρω άποκαλυψεις, καί εΤτα διασώ
ζει αυτόν καί αυ&ις έκ τού έπικειμένου &ανάτου. Κατασκο
πεύει δ ’ επομένως ό Αύτοκράτωρ τήν άπιστον αυτού συμ
βίαν, ήτις συλλαμβάνεται κα&’ ήν ώραν κυλιέται άπελπις 
έπί τού πτώματος του Ιραστού αυτής. Έφόνευσε δέ αυτόν 
ή ίδία, δούσα αυτού κώνειον έκ φιάλης, ήτις, καδ·’ ά ένόμιζε, 
περιείχε ποτόν έξάπτον τόν έρωτα καί δυνάμενον νά μετα- 
βάλη καί πάλιν τό κατά τής Αυτοκρατείρας μίσος ε?ς τό 
πρότερον διά τήν Μύρταν φίλτρον. Καίτοι δέ ή Θεοδώρα 
πρό μικρού εΐχεν έμψυχώσει πρός άντίστασιν τόν Βελισάριον 
καί τόν Αύτοκράτορα διά τής Ιδίας αυτής μεγαλοψυχίας καί 
εΤχεν οδτω διασώσει τόν &ρόνον, ό ’Ιουστινιανός διατάσσει 
άσπλάγχνως τήν άπαγχόνισιν αυτής.

Οικο&εν έννοείται, δτι πάσα αδτη ή έρωτική ιστορία 
τυγχάνει φαντασιώδης. Καί αυτόν δέ τόν βίαιον τής θεο
δώρας 9'άνατον διέπλασεν ό Σαρδου. Καί τούτο μέν &ά 
ήτο μικρόν, αμάρτημα, κα&όσον αδύνατός έστιν ή δραματο- 
ποίησις ιστορίας άνευ τοιούτων βοη&ητικών μέσων, τάς δέ 
άλη&είς τ τ ς  Θεοδώρας τυχας ολίγιστοι γινώσκουσιν. ’Αλλά 
τό 9'λιβερόν έστιν, δτι η έρωτική αδτη σχέσις, η έν&υμί- 
ζουσα τήν Κυρίαν με τας καιιελίας, διατελεί είς άντί&εσιν 
πρός τόν έπίλοιπον χαρακτήρα τής Θεοδώρας, όν οίκειο&ε- 
λώς διετήρησεν ό Σαρδου. Καί πράγματι αδύνατόν έστι νά 
έπέδειξεν αδτη τόν ήρωϊσμον έκείνον πρός διάσωσιν τού &ρο- 
νου, όν καί ό Σαρδου παρεδέξατο, καί δςτις υπό τής ιστο
ρίας άποδιδόμενος αυτή, αποτελεί τόν μόνον τίτλον, είς όν 
οφείλει τόν σεβασμόν τών μεταγενεστέρων καί την έπί τής 
σκηνής άναβίωσιν, εάν άφ’ έτέρου, ώς &έλει ό Σαρδου, έξ 
Ιρωτος πρός άσπονδον τού &ρόνου τούτου έχ&ρόν, διεπραξε 
τάς μεγίστας απερισκεψίας καί τυφλώττουσα έσπευσε πρός 
έπονείδιστον 9·άνατον.

'Ο  Σαρδού τοσούτον συνέδεσεν έξωτερικώς τήν Βυζαν
τινήν Αυτοκράτειραν καί ττν Κυρίαν μέ τάς καμελίας, ώςτε 
με&’. δσης τέχνης καί άν παριστα τήν διπλήν ταύτην φύσιν 
ή Κυρία Σάρα Βερνάρ, ό &εάτής μένει έν άβεβαίω πρός 
τίνα τών δύο τούτων φύσεων ιδίως συμπα9·εί. Μή ένδιαφε- 
ρόμενος δέ οδτω είς τό κύριον πρόςωπον, διατελεί, ώς είκός, 
έτι ψυχρότερος πρός τά  λοιπά. 'Ωραία έστί βεβαίως ή δια- 
γραφομένη είκών τού ’Ιουστινιανού, ή άρίστη ήν παρέχει 
ήμΐν ό Σαρδού έν τη Θεοδώρα, άλλ’ ό χαρακτήρ τού 

. Άνακτος, άλη9·ές κράμα δειλίας καί σκληρότητος, προκαλεί 
τόν αποτροπιασμόν κάί δέν ήδόνατο ή νά χρησιμευση πρός 
άντιπαραβολήν ετέρου τινός ευγενούς χαρακτήρας, δςτις κατά 
δυςτυχίαν έντελώς έλλείπει. 'Ο  νέος Έ λλην Άνδρέας, δςτις 
φλύαρων προδίδει είς τήν προςφιλή Μυρταν τό μυστικόν, οδ 
ώρκίσ&η τήν τηρησιν, καί άφ’ έτέρου έν&ουσια διά πάν ίδεώ-

0  ΑΣΩΤΟΣ ΠΟΣ.
,,Πάτερ, ήμαρτον s lf  τόν ουρανόν και ενώπών σ ον  κ α ι οόκέτι είμί ά|ιο{ κληδήν,αι νώρ β ο ν “

Λ ονχ& ς  15, 9.
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δες, ίσ τ\ χρόςωπον έντελως Ιπίχλαιττον, δ δέ Σαρδου οΰδέν 
έποίησεν, δπο>ς καταστήσΥ! πιστευτόν -το απαραδειγμάτιστου 
πάθος χρδς τον νεανίαν τούτον. Τέταρτος έρχεται ό συνω
μότης Μάρκελλος, δςτις συλληφθε'ις υπόσχεται τη Θεοδώρα 
δτι δεν θά  προδώση τον συνένοχον Άνδρέαν, έάν φονεύουσα 
αυτόν αμέσως ελευθερώσει ουτω των βασανιστηρίων. Ή  Θεο
δώρα χλησσει αυτόν έν μέση τη καρδία διά χρυσής καρφί- 
δος, ην έπί της κόμης έφερε, και λέγει εΤτα τω ’Ιουστινια
νό», δτι 6 Μάρκελλος έξηρέ&ισεν αυτήν διά βαναυσων ύβρεων. 
Τ ά λοιχά χρόςωχά είσιν απλώς έπειςοδιακά, καιτοι Ιν εξ 
αυτών, ή μητηρ του χαλαιστου Θάμυρις, κέκτηται ίκανήν 
σχουδαιότητα. Αδτη, δχως έκδικηΟ-η τον ’Ιουστινιανόν διά 
τόν θάνατον του υίοΰ αυτής, έστίν τ  έγχειρίζουσα εις τήν 
Θεοδώραν κώνειον αντί έρωτικου πόματος, δι’ ου εΤτα φο
νεύεται δ Άνδρέας, δχως δ Γεννάρος υπό των φαρμάκων της 
μητρός αυτοί» Λουκρητίας Βοργίας έν τω δράματι του Οόγώ. 
’Ιδίας μνείας άξιον τυγχάνει καί τό δευτερείίον πρόςοιχον 
του Χαριβέρτου, καθόσον καταδεικνύει χροφανώς τήν τέχνην, 
μεθ’ ής δ Σαρδου εκμεταλλεύεται την μικρονοιαν του II«- 
ρισιανοί* αυτοί» κοινοί». 'Ο  Χαριβέρτος έστέ βάρβαρος Γαλά

της έκ Λευκετίας*), άχοσταλείς είς Βυζάντιον, δχως φέρη 
τη Αύτοκρατείρα τήν ώραιοτέραν ξανθήν φενάκην. Πάσαι 
αί γυναίκες διαφλέγονται ευθύς ύχό άκαθέκτου κάδους διά 
τόν μεγαλόσωμον νέον μαχητήν, δςτις έμφανίζεται ώς αλη
θής Παρισιανός. Ή  έκδεδιητημένη του Βελισαρίου γυνή. καί 
των ανακτόρων Έφορος Άντωνίνα είςάγει αυτόν είς τήν αυ
λήν· αλλ ουδόλως ύκό των έκεΐ θαυμάτων έκκλησσόμ.ενος, 
έκιστρέφει είς τήν Γαλλίαν, καθ’ ό απορρίπτουν τήν έντολήν 
του Ιουστινιανού, δςτις διατάττει αυτόν νά κατακερματίση 
τους έν τω ίπποδρόμω συνηγμένους καί μετανοουντας συνω- 
μότας, τούτο δέ άφ’ ου ό ϊδιος, μαχόμενος ήρωϊκώς χαρά 
τόν Βελισάριον, συνώθησεν αυτούς έν τω ίπποδρόμω, έν ω 
ύ Αύτοκράτωρ έκρύπτετο άνάνδρο>ς είς τά  υπόγεια του Πα
λατιού. Ή  παρειςαγωγή του υπέρ τό δέον ίπποτικου τού
του νέου Γαλάτου βασίζεται τοσοΰτον άδεξίως επί της έθνι- 
κής αλαζονείας, ώςτε όλιγίστην εμποιεί έντυπωσιν είς κοι
νόν όχωςουν άνεπτυγμένον.

( '¿π ίτα ι τΰ  χίλος).

*) L utéce, τό άρχαΤον όνομα τών Παρισίων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.

Τά είς τόν διεθνή ταχυδρομικόν σύνδεσμον άνήκοντα 
κράτη έσχον κατά τό έτος 1883 τά  επόμενα έσοδα. Αί 
‘Ηνωμέναι πολιτεΐαι τής Αμερικής 220,570,812 φράγκ., ή Γερ
μανία 213,111,609, ή Μεγάλη Βρεταννία 182,524,000, ή Γαλ
λία 154,253,661, ή 'Ρωσσία 60,944,488, ή Αυστρία 47,876,630, 
ή ’Ιταλία 32,660,886, αί άγγλικαί Ίνδίαι 23,746,023, ή 
Ουγγαρία 28,400,203, η' Ε λβετία  17,106,436, ή 'Ισπανία 
14,502,639, τό Βέλγιον 12,754,921, ή 'Ολλανδία 9,910,374, 
η'Ίακωνία9,077,987, η'Σουηδία7,886,100, ή Δανία6,177,560, 
ή 'Ρωμανία 4,076,921, τό Μεξικόν 3,615,398, τό Άλγέριον 
καί ό Τύνης 3,346,111, ή Πορτογαλλία 3,018,868, ή Αργεν
τινή δημοκρατία 2,319,460, ή Αίγυπτος 2,215,713, ή Χιλή 
1,709,100, ή Ε λλά ς 904,822, ή Βουλγαρία 483,733, τό 
Λουξεμβούργου 445,585, ή Περσία 372,200. Έ ξ  δλων όμως 
τούτων των κρατών τό μέγιστον καθαρόν κέρδος έκ τών 
έςόδων τούτων πορίζεται ή Γαλλία, ήτις έκ τών 354% 
έκατομ. φράγκ. δαπανα ένιαυσίως μόλις περί τά  70 εκατομ
μύρια, διότι καί οί ταχυδρομικοί υπάλληλοι λαμβάνουσι 
μισθόν σχετικώς μετριώτερον, καί τά  πλεΐστα ταχυδρομικά 
γραφεία θεωρούνται μόνον ώς θέσεις δευτερεόουσαν Ιχουσαι 
σημασίαν.

— Γιγάντιοι αληθώς εΐνε αί πρόοδοι του έμπορίου κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους, άδιάνορον άφ πανταχόθεν εκφράζον
ται καθ’ έκάστην πικρά παράπονα περί τής στασιμότητος 
καί νεκρώσεως τών έμπορικών πράξεων καί ενεργειών. Καί 
ναι μέν.ΐσως δίν δυναταί τις ν’ άρνηθή, οτι έν μέρει εΐνε 
δίκαια τά  παράπονα ταυτα, αλλ’ απέναντι τών έπομένων 
αριθμών πας τις  θ ’ άναγκασθή νά μή θεωρή καί νυν τά 
πράγματα δπως ήσαν προ 10 ή  15 έτών. Τά έςοδα, άπερ 
οί αύστροουγγρικοί σιδηρόδρομοι είςέπραξαν κατά τό έτος 
1882 έκ διαμετακομισθέντων έμπορευμάτων άνήρχοντο είς 
241,870,441 φιορινίων, άπερτώ 1883 άνήλθον είς 244,860,421.
  Τό μήκος τών γραμμών τών αυστριακών σιδηροδρόμων
κατέχει έκτασιν 20,848 χιλιομέτρων, άρα ύπολογίζοντες τ ’

ανωτέρω έςοδα κατά χιλιόμετρον εύρίσκομεν ότι καθ’ έν 
έκαστον τούτων είςεπράχθησαν 11,601 φιορινίων. — Έ πι- 
βάτας μετέφερον οί σιδηρόδρομοι κατά τό έτος έκεΐνο υπέρ 
τά  55 καί ήμισυ εκατομμύρια.

— Τά διά τούς σιδηροδρόμους χρέη της Πρωσσίας άνήρ
χοντο τήν Γ'” ’Απριλίου 1880 είς έν διςεκατομμύριον καί 500 
έκατομμύρ.'μαρκών, τήν Γ1’ ’Απριλίου 1884 συνεποσώθησαν 
είς 3,107,785,185, τήν δ'ε πρώτην ’Απριλίου 1886 υπολογί
ζεται ότι θ ’ άνέλθωσιν είς τό φοβερόν ποσόν τών 4 διςεκα- 
τομμυρίων.

— Έ ν  τινι έσχάτως δημοσιευθείση έκδ·έσει, έν ή γίνε
ται καί βραχεΐά τις ιστορική περιγραφή τής Τραπέζης τής 
Γαλλίας, άναγινώσκομεν τάς έξης περιέργους πληροφορίας. 
Τό μετοχικόν κεφάλαιον τής τραπέζης ταύτης ανέρχεται επί 
του παρόντος είς 182,500,000 φράγκ., τά  δ'ε προνόμια αυτής 
ίσχύουσι μέχρι τέλους του έτους 1897. Ή  αξία έκάστης 
μετοχής, όρισθεΐσα άρχήθεν είς 1000 φράγκα, ήτο κατά τό 
1815 715 φράγκων, τω 1848 950 καί τω 1881 άνήλθεν 
είς 6,807 φράγκ. ήδη δε κυμαίνεται μεταξύ 5000 καί 5200 
φράγκ.· 'Η  κυκλοφορία τών γραμματίων τής γαλλικής τρα
πέζης άντεστοίχει τώ 1840 προς 225 έκατομμύρ. φράγκ., τώ 
I860 άνήλθεν είς 750 έκατομ. τω 1870 είς έν διςεκατομ. 
καί ί 50 έκατομμύρια, τω 1880 είς τό ποσόν τών 2 διςεκα- 
τομ. καί 300 εκατομμυρίων καί τέλος τω 1884 είς 3,039 έκα
τομμύρ. Τά έξοδα τής Τραπέζης τής Γαλλίας ανέρχονται 
είς 12 έκατομ. φράγκ. έτησίώς, έπλήρωνε δέ τό καθίδρυμα 
τούτο είς τοκομερίδια τώ  μέν 1848 80 φράγκ., τώ δέ 1871, 
200 καί τώ  1873 350 φράγκ.

— Έ π ’ εσχάτων ήσχολήθησαν ν’ άνεύρωσι τό ποσόν 
τών έπιστολών, αίτινες καδ·’ έκαστον έτος άποστέλλονται 
από διαφόρων είς διάφορα μέρη τού κόσμου, ύπελόγισαν δέ 
ότι ή δ ί έπιστολών συγκοινωνία έκτελεΐται ένιαυσίως δί 
6,300 εκατομμυρίων έπιστολών, ήτοι καθ’ ημέραν διά 
17 έκατομμυρίων. Έ κ  τούτων τά  65 ,3%  (4,100 έκατομ-
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μύρια) άνήκουσιν είς τήν Ευρώπην, 28,8 °/0 (1,800 έκατομ- 
μυρ.) είς την ’Αμερικήν, 4 1/» %  τ ήν Άσίαν, 1 ,4%  Αυ
στραλίαν καί 0,3 %  είς τήν ’Αφρικήν ήτοι 270, 90 καί 20 
έκατομμύρια έπιστολών καί γραμματοδελτίων. Έ άν ό ύπο-

λογισμός γείνη κατά κεφαλ-rv, εύρίσκομεν ότι έν Αυστραλία 
έκαστον άτομον στέλλει κατ’ έτος 20έπιστολάς καί γραμμα- 
τοδέλτια, έν ’Αμερική 18, έν Ευρώπη 13, έν ’Ασία δέ καί έν 
’Αφρική ουδέ % έπιστολήν κατ’ έτος.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.
(Άήγημα. — ΤίΙοξ.)

Τήν έσπερον ήτο πανσέληνος. Τ ά  θυελλώδη νέφη, άτινα εΐχον κα
λύψει τόν Ορίζοντα, γρυλλίζοντα ύπεχώρησαν χρό τής λαμπράς καί μεγαλο
πρεπούς της νυκτός δεσποίνης. Ή  διευθύντρια έκάθητο είς τήν είςοδον 
τοΰ κήπου έχουσα πρό εαυτης τό πλήρες αργυρίου ταμεΤον, δπερ από και
ρού είς καιρόν Ιτάραπεν Ιλαφρως, δχως διά -ιού ήχου τών έν αύτω πε
ριεχομένων νομισμάτων τέρψη τήν ακοήν της.

Ε ίς  τό βάθος του κήπου εΐχεν άνεγγερθή προςωρινή σκηνή, ής ή αυ
λαία άκο'μη δεν εΐχεν άναπετασθή. Ή  όρχήστρα, συγκειμένη έκ βιολίου, 
εύ&υαύλου καί τυμπάνου, ήρχισεν ήδη νά δίδη σημεΤα ζωής καί νά παρα- 
σκευάζηται, όπως κατακηλήση τάς άκοάς τού δημοσίου. ’Εν ττ πρώτη 
σειρά, ένθα έκτος τού άνθυπασπιστού όλίγιστοι κύριοι εύρίσκοντο, έπεκρά- 
τει ή γνώμη ότι ή  μουσική ήτον Ιλεεινή. Τ ό δημόσιον τής δευτέρας σειράς 
έθεώρει αιίτήν λίαν αρμονικήν, οι δέ άκροαταί τής τρίτης καί τελευταίας 
σειράς ήσαν καταγοητευμένοι έκ τών μαγικών τόνων.

Άφ’ ου ή όρχήστρα έπεράτωσε τό έργον της έφάνη πρό τού παρα
πετάσματος Ó διευθυντής καί ποιήσας ύπόκλισιν, είπε ,(Εχω  τήν τιμήν ν’ 
αναγγείλω είς τό σεβαστόν δημόσιον, ότι άναβάλλεται τό δράμα ,,'Η  δεσποι
νίς τού φρουρίου“ .

Οί θεαταί τής τρίτης σειράς ήρχισαν νά θορυβώσι.
— 'Ο  θάνατος, κύριοι, εΐνε ό αίτιος τής αναβολής ταύτης, εΐπεν ό 

γέρων, έν (5 τό ώχρόν πρόςωπόν του έξέφραζεν άρρητον μελαγχολίαν. Ειτα 
έξηκολούθησεν. — ’Αντί τού δράματος εν πρώτοις θά τραγφδήστ) ή  δε
σποινίς Καρολίνα Μακρή τήν μονωδίαν ,,Πρωϊνός περίπατος θεατρίνας“ .

— Εδγε! άνεφώνησεν ό άνθυπασπιστής.
— Έ π ε ιτα  ακολουθεί1 νέα παράστασις τής διευθυντρίας, καί τέλος 

θά έχω τήν τιμήν . . νά παρουσιάσω εν θαυμάσιον παιδίον, τόσον μικρόν, 
ώςτε μόλις δυ'ναται ακόμη μόνον του νά σκέπτηται. Έ ν  τοιίτοις, κύριοι, 
το παιδίον αυτό θά κίνηση τον θαυμασμόν σας.

Μετ’ επιτυχίας έξετέλεσε τό καθήκόν της ή Καρολίνα, ήν κατόπιν 
ήκολού&ησεν ή διευθύντρια, ήτις εΐχεν αφήσει τήν παρά τήν θύραν τού κή
που θέσιν της είς τινα γραίαν ή&οποιόν, όπως καλλωπισθη έξαιρετικώς τήν 
έσπέραν ταυτην, διότι πρό όλίγου εΐς ύπηρίτης τού στρατώνος είχε ζητήσει 
είςιτήρια διά ττνας αξιωματικούς. — Οδτοι έφάνησαν μετ’ όλίγον, μεταξί 
αυτών ήτο καί ό Κόμης Χόννιφ, καί έλαβον θέσιν πλησίον τής σκηνής εν
τός φυλλάδος, ην έκ τών προτέρων είχε κατά παραγγελίαν των καταλάβει 
5 άνθυπασπιστής. Ουτος έξέφρασεν αυτοΤς τήν λύπην του ότι έχασαν τό 
κάλλιστον μέρος τής παραστάσεως.

— Λοιπόν, κύριε άν&υπασπιστά — αυτή ή Καρολίνα — παρέστησε 
καλά τήν „δεσποινίδα τού φρουρίου;“ ήρώτησε μειδιών ό ταγματάρχης.

— Τό δραμα άνεβλήθη, άπεκρίθη ουτος γελών, άλλ’ άντ’ αυτού . . . .
— Άλλ’ άντ’ αυτού, διέκοψεν αύτόν ό λοχαγός, ή Καρολίνα εδρεψε 

νέας δάφνας, διά νά στολίση τόν στέφανον τής νεαράς φήμης της, α ί; . . .
— Ώ ,  ήτο θελκτικωτάτη! άνεφώνησεν οδτος.
— Μαγευτική, γόησσα καί τά  λοιπά, εΐπεν ο ταγματάρχης διαρκώς 

γελών.
— Σπανίως τηρούσι τό πρόγραμμά των αυτοί οί πλάνητες ίθοποιοί, 

εΐπεν ό κόμης χασμώμενος.
— Σήμερον όμως έχει καί τήν αιτίαν του, υπέλαβεν όλοχαγός. Χθες 

ακόμη τ  Σωσσα'να παρέστησε τήν „δεσποινίδα τού φρουρίου“ . . .
—  Πολύ ταχέως δόναται νά άποθάνη ό άνθρωπος, είπε στενάζων 

ό ταγματάρχης.
—  'Η  Σωσσάνα εΐχεν εύφύίαν καί ένεποίει πολύ καλήν εντύπωσιν, 

εΐπεν ό λοχαγός.
— Δέν ’μπορούσα νά έννοήσω πώς αυτή κατήντησεν είς τοιαύτην 

θέσιν . . . .
—  Τόσον έξαφνα λοιπόν άπέθανεν αυτή ή  κυρία; ήρώτησεν δ κόμης.
— Ηύτοκτόνησεν, άπήντησεν ό ταγματάρχης. Λέγουν ότι αιτία τού 

λυπηρού συμβάντος εΐνε περιφρόνησις τού τρωτός της . . . άπιστία τού 
έραστοΰ . . .

— Άλλοίμονον άν πάσα λησμονουμένη έρωμένη ηότοκτόνει! εΐπεν 6 
λοχαγός γελών, στραφείς δέ πρός τόν άνθυπασπιστήν έψιθύρισεν είς τό οδς 
του — Τοιουτό τ ι μή φοβήσαι έκ μέρους τής Καρολίνας..

Ό  Κόμης Χόννιφ, δςτις κατά την συνομιλίαν ταυ'την περί τής αύ- 
τόχειρος είχε γείνει κάτωχρος, περιετυλίχθη ριγών είς τόν μανδύαν του καί 
σύννους έβλεπεν ατενώς πρό εαυτού.

Μετά μακράν σιγήν εΐπεν έπί τέλους. — Εΐνε καιρός ν’ άναχωρήσω, 
διότι πρεπει νά επιστρεψω μέ τήν προςεχή άμαξοστοιχίαν είς τόν στρατώνα.

—  Τώρα θά  παρουσιάσουν ένα θαυμάσιον παιδίον, καθώς λέγει ό 
άνθυπασπιστής, είπε γελών 6 ταγματάρχης.

—  Μείνετε ακόμη όλίγον, διά νά ίδωμεν καί τούτο, κυ'ριε κόμη, 
έπειτα σας συνοδεύω καί έγώ.

Ή  αυλαία άνεπετάσ&η καί ό Θεόφιλος άνέβη έπί τύς σκηνής φέρων 
ενδύματα αθιγγάνου. Ε ίς τούς βραχίονάς του έκράτει μικρόν πλάσμα. — 
Έχάσαμεν όλως διόλου τό δρόμο μας, ελεγεν έν προςπεποιημένη απελ
πισία, κανένα μονοπάτι δεν φαίνεται, γυ'ρω μας εΐνε άγρια βουνά, καί φο- 
βεραί χαράδραι. Μόνον τό φλάουτό σου, παιδάκι μου, ’μπορεί νά μας 
σω'ση.

Τ ό ποτήριον τού οίνου, δπερ έκράτει ήδη εις τήν χεΐρά του ό κό
μης Χόννιφ, κατέπεσε καί κατε&ραύσθη έπί τού εδάφους, αυτός δ’ ακίνητος 
καί πελιδνός έβλεπεν άσκαρδαμυκτεί τό παιδίον, δπερ άφήκεν τδη  άπό 
τών βραχιόνων του ό Θεόφιλος.

Ε ΐχον ένδύσει τήν ’Ιωσηφίναν βραχύτατον, πρασινοκίτρινον ένδυμα, 
ροδοβαφεϊς περικνημίδας, είς τούς πόδας της έφερε πέδιλα έκ χρυσοχάρ- 
του καί επί τών βοστρύχων της στέφανον εκ λευκών καλύκων βόδων. Έ ν  
τούτοις τό ερατεινόν πρόςωπόν της έναλλάξ έγίνετο ερυθρόν καί ώχρόν, εκ 
δε τών εύρυνθέντων οφθαλμών άνεπέμπετο φλόξ πυρετώδους ταραχής.

— Φαίνεσαι άσχημος, είπε μετά φόβου στρεφομένη πρός τόν φίλον 
της. Ουτος δέ γινώσκων τό πρόγραμμά του έξηκολου'θησε·

— Ε ίμα ι κατάκοπος καί έξηντλημένος άπό τόν φόβον μου, ’Ιωση
φίνα. Άρχισε τώρα νά παίζτις μέ τό φλάουτον, εΐπεν ίκετευτικως καί έτει- 
νεν αύτή τό μικρόν όργανον.

— Πάϊξε, πάίξεί
— Π αμε νά φύγωμε! εφώνησεν ή  μικρά καί ύψωσε πρός αύτόν 

τούς βραχίονάς της.
Ό  Θεόφιλος έκλινε πρό αυτής τό εν γόνυ καί λαβών τό τρέμον σώμα 

είς τούς βραχίονάς του, άνεφώνησε μόλις συγκρατούμενος. — ’Ιωσηφίνα μου, 
άν παίξτις θά  ίδής πού θά σταθούνε τά  νερά, οί βράχοι θά  πέσουν μέσα 
είς τάς χαράδρας καί θά  μάς κάμουν γεφύρια, γιά νά περάσουμε: Άρχισε 
μόνον νά παίζης, καί νά ίδής θά σωθούμε άπό αύτόν τόν λαβύρινθον.

Ή  κόρη έστήριξε τήν κεφαλήν της έπί τού σττθους τού Θεοφίλου 
καί έκλεισε τούς όφ&αλμούς της.

—  Παίξε, Ίωσηφίναΐ . . . .  ’Ιωσηφίνα, θ’ άποθάνω . . . .  άν δέν 
κάμης έκεΐνο πού σέ παρακαλώ, είπε, καί τήν άδημονίαν, ήτις έπίεζε τό 
στήθός του, έξέφραζεν ή τρέμουσα φωνή του.

— Θά πεθάνης; . . . εΐπεν ή  ’Ιωσηφίνα άνορθούσα τήν κεφαλήν της 
καί βλέπουσα μετά στοργής τόν Θεόφιλον, καί άν πεθάνης, δέν θ ά ’μπο- 
ρής νάρχεσαι ’ςεμενα, ’ςάν σέ φωνάζω . . . ποτέ . . . ’ςάν τήν . . .

—  Ναί, ναί, Ίοισηφίνα μου, τήν διέκοψεν οδτος μετά λυγμών.
— Έ γώ  δέν θέλω νά πεθάνης, εΐπεν ή μικρά κόρη.
Μετά στεναγμού άνακουφίσεως έθηκεν ό Θεόφιλος τό φλάουτον είς 

τάς χεύρας της Ιωσηφίνας καί εΐτα λΰσας άπό τής ζώνης του τό ταμπου- 
ρίνι, ήρχισε νά κροόη ελαφρώς τούς κωδωνίσκους του. Άλλ’ ή μικρά κόρη, 
άφ’ ου μηχανικώς έφερε τύ όργανον είς τά  χείλη της, καταληφ&εΐσα ύπό 
ρίγους τό άπώθησεν αδ&ις λέγουσα. —  Δέν ’μπορώ . . .. . μή χτυπάς καί 
σύ τό ταμπουρίνι . . . μέ πονίι . . . .  έδώ τό κεφάλι μου . . . άχ . . . 
πώς με πονεΐ!

— Έτρέξαμε τόσο μακρυά, έχάσαμε τό δρόμο μας, ήρχισε πάλιν ό 
Θεόφιλος τρέμων έκ τού φόβου, διότι συγχρόνως ήκουσεν έκ τών παρα-
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«ηνίω ν τούς φοβερούς λόγους της συζύγου του: — άτιμκσθήκαμε, έγίναμε 
περίγελο«!

Τύ θημόσιον «θεώρησε τήν σκηνήν ταύτην ως εξεπίτηδες προετοι· 
μασθίΐσαν, διά ν’ αύξηθίί ή ανυπομονησία αύτού, όπωί άκου'ση τό φσμα 
τής μικρές κόρης. Άλλ’ δτε αύτη έκ δευτέρου άπώθησε μακράν της τό 
φλάουτο, ήγέρθη ταραχή είς ίλας τάς σειράς καί οί μεν εφώνουν ,,το' παιδί 
φοβίϊται“ , οί δε ,,ή μικρή δέν θέλει νά παίξη“ . Έ π ε ιτα  έπηλθε πάλιν 
έπί τινας σπγμάς βκθόία σιγή καί αίφνης ήκούσ&η φωνή άηδόνος εκ τίνος 
άπομεμακρυσμένου μέρους του κήπου.

Ή  ’Ιωσηφίνα, ήτις είχε περιπλακή είς ιόν σχεδόν τάς αισθήσεις του 
άπολέσαντα προστάτην της, άπέσυρε μετά χειρονομίας φαίδρας έππλη'ξεως 
τούς βραχίονά; της άπ’ αύτού καί προεβη, προςεκτικΰς άκροωμόνη, βή
ματά τινα. Τοσαύτη δέ σιγή επεκράτει, ώςτε ήκούετο καί ό ελαφρύς τριγ
μός τών εκ χρυσοχάρτου πεδίλων της.

Καί πάλιν ήκούσδη ή φωνή της άηδόνος.
— Τ ό πουλάκι . . . .  ά! . . . εινε τό ίδιο πουλάκι, πού τραγούδησε 

ακόμη μιά φορά σήμερα! άνεκραξεν ή ’Ιωσηφίνα, βλεπουσα τόν Θεόφιλον 
μετά μειδιάματος.

Ή  άηδων εξέπεμψε καί τρίτον τόνον, είς τούτον δ’ άπεκρίθη διά 
του οργάνου ή  ’Ιωσηφίνα.

Τό πτηνόν νομίσαν, φαίνεται, ότι αντίπαλός τις αύτού έν το! κήπω 
ήρχισε νά άδη, άνέλαβε μετά λιγυρδς φωνής τόν άγωνα.

‘Η  μικρά κόρη εΤχε λησμονήσει όλον τόν περί αύτήν κόσμον. — Οί 
τόνοι τού όργάνου της, οί ήχοι εκείνοι, οιτινες ώμοίαζον μάλλον , με τήν 
θωπείαν ήδείας φωνής καί ότέ μέν ήκούοντο ως φαιδρός γε'λως, άλλοτε 
δέ πάλιν ετρεμον καί συναφωμοιούντο με πικρούς κλαυθμούς κατεσπά- 
ραττον τήν καρδίαν τού άκροατού. Αίφνης κατέπεσε τό ασημον ύργα- 
νον των χειρων της ’Ιωσηφίνας. Ό  Θεόφιλος, όςτις γονυπετής καί ένθους 
εΤχεν άκροασθη τό άσμά της, ωρμησε καί έδέχθη τήν κλονιζομενην κόρην 
είς τάς άγκάλας του. Α ί ζωηραί χειροκροτήσεις τών παρισταμόνων έπα- 
νειλημμένως ήνάγκασαν αυτόν νά έξέλθη έπί τής σκηνης, όπως φέρη τήν 
κόρην έπί των βραχιόνων του, ούδείς δ’ έκ τοΓ πλτθους έμάντευεν ότι τό 
άτυχες κοράσιον εΤχε λιποθυμήσει βαρόως.

» *•
νΕν τινι άπομεμακρυσμε'ντ) γωνία τού κήπου έκάθητο έπί τίνος θρα

νίου ( κόμης Χόννιφ. Έ θλ ιβε τάς χεΤρας έπί τού μετιόπου καί τής καρδίας 
του καί ετεινεν αύτάς έπειτα πρός τόν ούρανόν. „Τό τέκνον μου! . . .  ή 
’Ιωσηφίνα μου! ανέκραζε τρέμων! Βεβαίως πλησίον του θά  |[νε καί ή 
μήτηρ.1 Εύρέθη . . .  έπί τέλους εύρέθη!“ Ένιόπιόν του παρέστη ή είκών 
τής ερωμένης του, όπως εΤχεν έντυπωθη αύτη είς τήν καρδίαν του ίτε 
εΤχεν ίδεΤ προίτην φοράν τήν Μαρίαν Βολέβοκαν είς τό ίπποδρόμιον. Τήν 
έσπεραν εκείνην έφόρει αύτη μακρόν κυανουν ένδυμα, έπί τής μελαίνης 
κόμης της ιππευτικόν πΐλόν, ύπ’ αυτόν δέ κυανούς πέπλος έκάλυπτε τό ερα
τεινόν καί άθώον πρόςωπόν της. Κ αί πάλιν ένεθυμήθη τούς λόγους κα
κοήθους τινός, όςτις κατ’ εκείνην τήν εσπέραν έκάθητο πλησίον του καί 
τ ΰ  εΤπε:

— Ή  Βολέβσκα δέν εΐνε άσχημη.
Μετά βδελυγμίας ειχεν άκούσει τότε τούς λόγους τούτους δ Χόννιφ, 

προςέβλεφε δέ μετ’ οίκτου καί συμπαθείας τό θελκτικόν πλάσμα έν το! 
ιπποδρομίιρ. Μετ’ εύγενούς άφελείας ώδήγει ή  Μαρία τόν άγριον ίππον, 
προθύμως ύπακούοντα είς ί'λας τάς κινήσεις της μικρύς χειρός της. Ό πό- 
σον άρμονικαί ή  σαν όλαι αί κινήσεις της, άφ’ <3ν έλλειπε παν ίχνος προ
κλητικής φιλαρεσκείας. Αύτός & άγγελος λοιπόν έδει νά θυσιασθή; Καί 
όμως ή  ατυχής ούδέν άλλο ήτο είς τάς χεϊρας αισχρού τίνος γυναίου ή κε-
φάλαιον, μέλλον νά μεταβή άπό χειρός εις χεϊρα επί τοκω, έως οτο υ ...........
ούδείς υπίρχε λοιπόν θέλων νά σώση τό θελκτικόν αυτί πλάσμα άπό της 
άβύσσου; Ό  θεός έσωσεν αύτήν καί ό θάνατος κατέστρεψεν όλα τά σχέ
δια της μέγαιρας, άπροςδοκήτως άποθβνούσης.

"Ολοι οί φώήδονοι περιεκύκλωσαν ήδη τήν άπομονωθείσαν Μαρίαν 
προςπαθοΰντες Ικ  παντός τρόπου νά σύρωσιν αύτήν είς τήν διαφθοράν, 
άλλ’ αύτη άπέκτησεν έν τώ  προςώπω τού Χόννιφ φίλον καί σύμβουλον, 
είς 2ν ύπήκουε μετά παιδικής εύπειθεέας. Έ ξ  όλων τών λατρευτήν της 
προετίμα αύτόν, καίτοι ούτε έπί καλλονή, ούτε έπί πλούτφ έκ τών άλλων 
διακρινόμενον. Βαθμηδόν χωρίς νά τόι αίσθανθή άνεπτύχθη 0 αμοιβαίος 
αύτων έρως, τάς εύτυχεστάτας δε στιγμάς του βίου των διήλθον έν τψ  
μικρή! οίκίσκω πρό τών πυλών τής πόλεως.

Έγεννήθη ή ’Ιωσηφίνα.
Διά παντός τρόπου προςεπάθησεν δ Χόννιφ, όπως ή μτ'τηρ καί τό 

παιδίον ούδενός στερηθωσιν, άλλά μάλλον ζήσωσι σχεδόν έν πολυτελεία. 
Έ ν  τούτοις μετ’ ολίγον εξηντλήθησαν οι πόροι του, τό δέ φάσμα των τυ- 
κογλυφικών δανείων τόν έπλησίασε καί ήνοίχθη προ αυτού ί  άβυσσος τής

ατιμίας. Τότε κατέφυγεν εις τό έσχατον μέσον πρός σωτηρίαν καί ημέραν 
τινά, φαιδρός μέν κατά τό φαινόμενου, άλλ’ έν τή καρδία έγκρύπτων άρ
ρητον άλγος ήσπάσθη διά τελευταίαν φοράν τήν Μαρίαν καί τήν ’Ιωσηφί
ναν του, — καί άπήλθεν όπως μνηστευθή μετά τίνος άριστοκράτιδος. Ου- 
δενα ερωτικόν παλμόν εΤχε διά τήν μνηστήν του — ήτις μόνον πλούσιον 
έμελλε νά καταστήση αυτόν· ή καρδία του είχε παραμείνει παρά τή ερω
μένη καί τ ΰ  τέκνω του.

Ό τ ε  μίαν ημέραν μετά τόν άρραβΰνά του ό Χόννιφ ήλθεν είς τόν 
οίκίσκον, ζητών τήν εύτυχίαν του, εδρε μέν π ϊν  ό,τι ειχεν ενταύθα επισω
ρεύσει ή τρυφερότης του πρός τά  προςφιλή αύτω πλάσματα’ τά  πλούσια 
ενδύματα, τά πολύτιμα κοσμήματα καί τά διάφορα άθύρματα της ’Ιωση
φίνας, άλλ’ ή, Μαρία καί τό τέκνον της έλλειπον. Έ π ί  τίνος έδρας μόνον 
ευρεν έν φύλλον έφημερίδος. Μέρος τι αυτού είχε καταστή δλως δυςανάγ- 
νωστον έκ τών δακρύων. ’Ενταύθα δέ είρίσκετο ή είδοποίησις τού άρρα- 
βωνός του.

Ό λίγας εβδομάδας βραδύτερου ειδεν ό Χόννιφ τήν Μαρίαν δι’ ύστά- 
την φοράν, 'ϊπ ό  τήν αιγίδα τού πατρός συνώδευσε τήν μνηστήν του είς 
τήν πρωτεύουσαν, Ισπεραν δε τινα μετά μακράν έκδρομήν ή αμτχξα. έστη, 
χωρίς αύτός νά προγινώσκη τ ι ,  πρό της είςόδου τού ιπποδρόμου. Ε ίδε 
τούς ύφθαλμούς της μνηστής του προςηλωμένους έπ’ αυτού καί τόν πα
τέρα της επίσης παρατηρουντα αύτόν κατά παράδοξον τρόπον. 'Η  καρδία 
του έπαλλε σφοδρώς. Ή  Μαρία Βολέβσκα ήτο λοιπόν Ιδώ  καί ήθελον νά 
ύποβάλωσιν αύτόν είς δοκιμασίαν; Καί δέν άνεύρε μέν έν τ ΰ  πρόγραμ
μα«  τό όνομά της, εν τούτοις αύτή μεταβαλούσα αυτό έφάνη μετ’ ολίγον 
ίππεύουσα άτίθασσον ίππον καί μετ’ άκατονομάστου τόλμης ύπερβαίνουσα 
καί τά κινδυνωδέστερα κωλύματα. Τότε ήγέρθη ή μνηστή του καί δρά- 
ξασα τόν βραχίονά του, ειπε σαρκαστικώς γελωσα· — ,,Μπά, αύτό τό ον 
εδώ! άπέλθωμεν! — Καί άπήλθον. Μετ’ ολίγας ημέρας έτελεσθη ό γά
μος, μεθ’ ίν  τό νυμφικόν ζεύγος έταξείδευσεν είς διαφόρους πόλεις. Μετά 
παρέλευσιν πολλ.ων μηνών εμαθεν ό Χόννιφ ότι τήν εσπέραν εκείνην ή  Μα
ρία καταπεσούσα τού ίππου, τόσον βαρεως ετραυματίσθη, ώςτε διά παντός 
τη έκλείσθη τά στάδιον τούτο. Ό  Χόννιφ ήσθάνθη ότι αύτός ήτον ή αιτία 
τού δυςτυχήματος . · .

Μεταξύ λοιπόν των άθλιων τούτων πλανητών ανεύρισκε πάλιν τήν 
Μαρίαν καί τό τέκνον του. 'Οπόσα δεινά άράγε καί ¿πόσος δοκιμασίας 
θά ύπέστησαν τά προςφιλή όντα κατά τά μακρά τού χωρισμού έτη! Πό
σον δυςτυχής είχε καί αύτός καταντήσει είς τό πλευράν της άριστοκράτιδος 
εκείνης, ήτις ιύνομάζετο σύζυγός του. Πόσον έπεθύμει ν’ άνεύρη ήδη τά 
άχρι τουδε άπολωλότα θεωρούμενα εκείνα φΐλτατα πλάσματα . . . Ε ίς 
τήν άνάμνησιν όλων τούτων ήρχισε νά κλαίη πικρως, ώς δύναται νά κλαύση 
άνήρ μετά πολυετή άφωνον βάσανον τά πρώτα άνακουφιστικά δάκρυα άνευ- 
ρίσκων. Αίφνης άλλόκοτον αίσθημα άπενάρκωσε τάς αισθήσεις του. Πρό 
των όφθαλμών του, δ ι’ ών ήτένιζε τόν ούρανόν, έφάνη ή Μαρία, καθιπτα- 
μένη έκ τού άχανοϋς καί άστερόεντος στερεώματος. Έφόρει τό αύτο λευ
κόν ένδυμα, είς δ ειχεν ιδεΤ αύτήν καί τήν ημέραν τού άρραβώνός του. 
Ή  μορφή της έλονεν έπλησίασε φωτιζόμενη ύπό τού ώχρού φωτός τής σε
λήνής· οι άπαστράπτοντες οφθαλμοί της προςεβλεπον αύτόν μετά μακαρίου 
βλέμματος, διά δέ τής διαφανούς καί λεπτοφυούς χειρός της ένευεν αύτω 
νά τήν άκολουθήση . . . Ό  κόμης άνεπήδησε καί ή όπτασία έξηφανίσθη. 
— ,,Τ ί σημαίνει τούτο; Μήπως άπέθανεν ή  Μαρία; ήρώτα εαυτόν. Κα- 
τήλθεν άρά γε, ίνα μοι είπη νά μή λησμονώ μακρότερον τήν Ιωσηφίναν 
μου; Ώ ,  άδύνατον, δέν άπέθανεν ή  Μαρία.

Έ ν  τώ  μικρφ δωματίω τής Καρολίνας ή ’Ιωσηφίνα έπάλαιε κατά 
τού θανάτου . . . παρά τήν κλίνην αύτης ίστατο ό ιατρός της μικρδς πό- 
λεως, εν τινι δέ γωνία εκλαιε σιωπηλώς η νεαρά ήθοποιός. Αίφνης ήνοίχθη 
ή θύρα καί είςήλθεν ό κόμης Χόννιφ έρμητικώς είς τό δωμάτιον. Ή  ϊφ ις 
του ήτο παρηλλαγμένη καί άπαν τό σώμα έτρεμεν. Έγονυπέτησε πρό τής 
κλίνης, περιέκλεισε τόν ’Ιωσηφίναν είς τούς βραχίονάς του καί έκάλυψε δι’ 
άσπασμών τό άσπαϊρον σώμά της.

— Ποία εΤνε ή κατάστασις τοΰ παιδιού, ιατρέ; ήρώτησε τέλος έν
αγωνία τόν Άσκληπιάδην.

Οδτος άπορών επί ττ διαγωγή τού κόμητος καί άγνοών πού ν’ άπο- 
δώση αύτήν, εΤπεν —  'Η  κατάστασις τού παιδίου, κύριε κόμη, εΤνε 
άπελπιστική,

— Απελπιστική! Ω, Ιωσηφίνα — τέκνον μου. Πού εινε ή μητέρα 
σου; ήρώτησε βλέπων άγρίως πέριξ του. Μαρία! Μαρία!

Ή  Καρολίνα πλησιάσασα τόν κέμητα είπε χαμηλή τή  φωνή. — Ό  
Διευθυντής μοί εΤπεν ότι ή μητέρα τού παιδίου έτάφη πρό δύο ήμερών 
είς τό νεκροταφέίον τών πτωχών της πόλεως Α . . .

Ε ίς  τό άκουσμα τούτο ό κόμης έξέπεμψεν ύξέίαν κραυγήν καί ή κε
φαλή του κατέπεσε βαρέως έπί τού άκρου τής κλίνης.

— Φωτεινή . · . καλή μου Φωτεινή . . . έφιθύρισεν ή, ’Ιωσηφίνα,
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πρέπει νά σέβωμαι τά χέρια σου . . . .  τίμια  καί δουλεύουν πολύ . . . ναι 
_ . . θά  σε άγαπώ, Φωτεινή. — . . .  Δόσε με τώρα τήν άσχημη κάλτσα . . · 
θά τλ  ράψω . . . Ό χ ι ,  5χι . . εγώ δέν θέλω καλλιτέχνις . . . καθώς λέ
γουν . . .  θά  παίζω φλάουτο . . . ’ςάν θέλω . . . .  θά μ’ άφήσης, Φω
τεινή, . . . ύστερα ’πό τη δουλειά . . .  ναί . . . ;  Περαιτέρω δέν ήκού- 
σθησαν άλλοι λόγοι, άλλά τά καίοντα χείλη άπαόστως εκινούντο χωρίς νά 
έκπέμψωσιν έναρθρόν τινα λέξιν.

—  ’Ιωσηφίνα μου! ’Ιωσηφίνα, μείνε σύ κοντά μου....................μεϊνε
μαζή μου! άνεφώνει στενάζων ί  Χόννιφ. — ’Ιατρέ, σώσε μου τό τεκνον 
μου! έκραύγαζεν άπελπιστικως.

— Τό άπευκτα~ον προεκλήθη είτε ύπό ύπερβολικης ψυχικής ταρα
χής, είτε ύπό μεγάλης σωματικτς κοπώσεως, άπεκρίθη εν συγκινήσει ο 
ιατρός.

— Ή  καρδία τού παιδίου, κύριε κόμη, προςεβλ/θη ύπό παραλύσεως 
καί — δέν υπάρχει σωτηρία.

—  Ακούσε, κτυπούνε τά κουδουνάκια ’ςτό ταμπουρίνι! έφώνησεν ήδη 
ή  ’Ιωσηφίνα, κτυπούνε μέσα ’ςτό χώμα . . .  ή μητέρα σηκώνεται. Ό ,  
εγώ τό ήξερα πού θά  μ’ άκούση. Μητερίτσα μου! Οί βραχίονες της 
ύψώθησαν ώςεί θέλοντες νά περιπτύξωσι τήν μητέρα καί κατέπεσαν επί 
τού νώτου τού όλολύζοντος άνδρός, οςτις άναίσθητος σχεδόν έκ τού άλγους 
σχεδόν εΤχε καλύψει αύτήν διά τού σώματός του.

— ’Ιωσηφίνα, έκραύγαζεν, ’Ιωσηφίνα!

Οί ύφθαλμοί αυτής ήνοίχθησαν βραδέως.
— Μέ αναγνωρίζεις, ’Ιωσηφίνα μου;
Έλαφρόν μειδίαμα συνέστειλε τό ώχρόν στόμα της. — Έ σύ είσαι 

. . . πατέρα . . . .  δέν σέ βλέπω . - .  εΤνε τόσο σκοτεινά . . .  άμά ξέρω 
τή φωνή σου . . . Πάρε με, πατέρα, . .  . ’ςάν πρώτα . . . .  ’ςτήν άγκαλιά 
σου, έψιθύρισαν τά ήδη άποψυχραινόμενα χείλη.

Έ λαβε τό τέκνον έπί τού στήθους του καί περιεπάτησε κλονιζόμενος 
τήδε κάκεΐσε είς τό δωμάτιον.

— Α χ  . . . τ ί καλά είνε ε τ σ η  καλή νύχτα, πατέρα, καλή
νύχτα.

Ό  ιατρός έξήτασε τόν σφυγμόν είχε παύσει. Τότε άφήκε τήν χείρα 
καί έφερε τό νεκρόν σώμα είς τήν κλίνην. Ό  κόμης ήρπασε σπασμωδι- 
κώς τάς χεΤρας τού ιατρού, κλείοντος ήδη ηρέμως τούς ¿φθαλμούς τής νέ
κρας κόρης, καί τόν ήρώτησε.

— Τό παιδί, ιατρέ . . . .;
— Είνε τώρα πλησίον τής μητρός του, άπεκρίθη ουτος. Αφωνος 

κατέπεσεν 6 κόμης Χόννιφ έιά τού εδάφους παρά τό πτώμα τού τέκνου 
του . . . .  Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθησαν ζωηρά χειροκροτήματα διά 
τόν Θεόφιλον, οςτις μετά τού Πιερρότου είχε παραστήσει κωμικόν τ ι γύ
μνασμα.

(νατά τό γι$μανιχόν).

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  ΑΝΕΚ ΔΟΤΑ.

— Ό τ ε  έξερράγη ή γαλλική έπανάστασις αί γερμανικοί κυβερνήσεις 
τών παραρρηνίων Χωρών έξέδωκαν διατάγματα, δι’ ων απηγορεύετο πδσα 
πολιτική συζήτησις ή διάλεξις έν τοΤς καφενείοις καί ξενοδοχείοις. Έ ν 
τούτοις οί θαμώνες ενός έξ αυτών λησμονούντες τήν άπαγόρευσιν συνήψαν 
ζωηράν πολιτικήν έμιλίαν, ότε δ ξενοδόχος πλησιάσας τοΤς άνεμνησε τήν 
διαταγήν.

— Π ώ ς; είπον ύργίλως έκέϊνοι, δέν πρέπει λοιπόν καί νά όμιλώμεν;
—  Ό χ ι ,  άπήντησεν δ ξενοδόχος, άλλά μόνον νά τρώγητε καί νά πίνητε.
— Άλλά πώς λοιπόν θά διαφερωμεν άπό τά ζώα; — Διά τής πληρωμής, 
κύριοι, διά της πληρωμής!

— Ό  διάσημος άγγλος ιστορικός Μακώλεύ έξυρίζετο μόνος του.

'Ημέραν τινά έπλήγωσε τήν χεΤρά του καί ήναγκάσθη να προςκαλέση τόν 
κουρέα. Ά φ’ οδ ουτος έξετέλεσε τό έργον του, τόν ήρώτησεν ό Μακώλεΰ 
πόσα τώ  ώφειλε. Ό  κουρεύς άπήντησεν, όσα λαμβάνει, κύριε, τό άτομον, 
τό όποιον συνήθως σας ξυρίζει. —  Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει, εΐπεν ό ιστο
ρικός, σταθήτε νά κάμω άνά μίαν εγκοπήν εφ’ εκάστης πορείας σας.

Ε νφ ν ή ς  κ ρ ίβ ις . Λουδοβίκος ό ΙΔ '. έστιχούργει πολλάκις· ότε δέ 
ημέραν τινά είχε χαλκεύσει πάλιν στίχους τινάς, έπέδειξεν αυτούς τψ 
Βουαλώ καί έζήτησε νά μάθη τήν περί αύτών κρίσιν του. — Καθώς 
βλέπω, άπήντησεν ό εύφυής ποιητής, όλα εΐνε δυνατά είς τήν 'Γμετέραν 
Μεγαλειότητα, διότι ιδού, ήθελήσατε άπαξ νά κάμητε κακούς στίχους καί 
τό έπετύχατε καθ’ όλοκληρίαν.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
τον

Σ Ο Π Ε Γ Χ Α Ο ΪΕ Ρ .

Πόσον σπουδαιότερα ή&ελεν εΐσ&αι, ή Ιστορία, έάν το 
γένος ήρ,ών δεν ήτο τόσον εμ-πλεων ψεύδους καί φαυλότητος, 
όσον δυστυχώς είνε.

* «*
Δικαίως έξελέγη ή καρδία, τό primum mobile τούτο 

του ζωϊκου βίου, ώς συμβολον η ¡μάλλον ώς συνώνυμον της 
&ελάσεως έν ώντι&έσει πρός τήν διάνοιαν, ήτις εΤνε εν καί 
τό αύτό με την κεφαλήν. Παν ό,τι άναφέρεται καί ανήκε: 
είς τήν δέλησιν, οίον ευχή, πά&·ος, χαρά, άλγος, άγα&ότης, 
κακία, αποδίδεται είς τήν καρδίαν. Διά τούτο λέγομεν: 
εχει κακήν καρδίαν — αυτό ήτο τραύμα είς τήν καρδίαν 
του — ή καρδία του σπαράσσεται — συνετρίβη ή καρδία 
του — ή καρδία μου σκιρτά εκ χαρας — τίς δυναται νά 
διΐδη είς τήν καρδίαν του ανθρώπου; — είνε άγα&δς τήν 
καρδίαν — σκληροκάρδιος — δέν εχει καρδίαν — έχει γεν- 
ναίαν, άνανδρου καρδίαν κλπ. κλπ. ’Ιδία δε αί έρωτικαί 
σχέσεις ονομάζονται όπο&έσεις της καρδίας, affaires de coeur, 
διότι ή γεννετησιος όρμή εΤνε ή έστία της &ελήσεως. Ό  
Βύρων έν τώ „Δον Ζουάν“ Κεφ. 1J, στίχ. 34 σατυρίζει τάς 
γυναίκας έκείνας, αϊτινες αντί νά έχωσι τόν έρωτα είς τήν 
καρδίαν, φέρουσιν αυτόν είς τήν κεφαλήν. Άπ’ έναντίου ή 
κεφαλή χαρακτηρίζει παν ότι ανάγεται είς τ ίν  γνώοιν, έν-

τευ&εν, άν&ρωπος μέ κεφάλι, νοήμων κεφαλή, κακή κεφαλή, 
χάνω τήν κεφαλήν μου κλπ. Καρδία τε καί κεφαλή χα- 
ρακτηρίζουσι τόν δλον άνθρωπον, πάντοτε όμως ή κεφαλή 
εΐνε τό δευτερεΰον, τό παραγόμενον, διότι δ’εν εΐνε τό κέν
τρο ν, άλλά τό τελειότατου οργανον του σώματος. ’Εάν 
άποό-άνη ήρως τις βαλσαμώνουσι τήν καρδίαν, άλλ’ οΰχί 
τόν εγκέφαλόν του, τουναντίον δέ διατηροίίσι τά  κρανία ποιη
τών, καλλιτεχνών καί φιλοσόφων.

Ή  αιτία της &λίψεως ώς καί τής χαράς ήμών ώς έπί 
τό πολύ δέν έγκειται είς τό πραγματικόν παρόν, άλλ’ είς 
άφηρημένας ίδέας- αυταί καί μόναι καθίστανται ήμΐν πολ
λάκις ανυπόφοροι, καί παρέχουσιν ήμΐν βασάνους απέναντι 
τών οποίων μηδαμινά εΐνε τά  σωματικά καί ζωώδη ημών 
παθήματα, άφ’ ου πολλάκις μετά τήν παρέλευσιν αυτών 
ουδόλως αίσθανόμε&α τό ί% αυτών άλγος, μάλιστα δ'ε καί 
οσάκις πάσχομεν σφοδράν πνευματικήν όδόνην προκαλοΰμεν 
φυσικάς άλγηδόνας, μόνον καί μόνον όπως άποτρέψωμεν τήν 
προςοχήν ήμών απ’ Ικείνης. Διάτοΰτο άλγοΰντες πνευματικώς 
τίλλομεν τήν κόμην, πλή,ττομεν τό στήθος, σπαράσσομεν τό 
χρόςωπον, κυλιόμε&α έπί τοΰ έδάφους, καί ταΰτα πάντα ου-
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£έν άλλο εΐνε ¿πί τέλους χαρά βίαια ¡χέσκ προς Βιασχέδασιν 
άνυχοφόρου ιδέας.

* **
Ό  βίος ενός έκαστου ατόκου, γενικώς θεωρούμενος και 

κατά τά  κυριώτατα αΰτοδ σημεία έξεταζόμενος, εΤνε πάν
τοτε τραγωδία, έχει δμως τον χαρακτήρα κωμωδίας, εάν 
Ιπισκοπησωμεν αυτόν κατά τάς λεπτομέρειας. Διότι αί φρον
τίδες καί τά  βάσανα της ημέρας, οι ατελεύτητοι έρε&ισμοι 
της στιγμής, αί Ιπι&υμίαι καί οί φόβοι τής έβδομάδος, τά  
ατυχήματα έκάστης ώρας, άπαντα κατορ&ώματα τής άσπλάγ- 
χνοο καί χονηράς τύχης, εΐνε κα&’ ολοκληρίαν κωμικαί σκηναί. 
Οί ουδέποτε δμως έκπληρούμενοι πόθ-οι, αί ματαιούμεναι 
προςχά&ειαι, αί οίκτραί πλάναι όλου του βίου, αί άσπλάγ- 
χνως υπό της ειμαρμένης καταπατούμεναι έλπίδες μετά των

άδιαλείπτως έχιτεινομένων βασάνων καί του τελευτάιον έχερ- 
χομένου θανάτου άποτελοϋσιν ολόκληρον τραγωδίαν.

Καί Ιν τούτοις, κα&ώς τό σώμα ημών ή&ελε διαρραγη, 
έάν άφηρείτο απ’ αυτού ή ατμοσφαιρική πίεσις, οδτω καί 6 
βίος του άν&ρώπου, έάν άπηλλάσσετο άπό της πιέσεως τής 
ανάγκης, τής ά&λιότητος, των ατυχημάτων καί ττς  ματαιώ- 
σεως τών προςπα&ειών του, ή&ελε χληρω&η οίήσεως καί 
άγερωχίας, ούχί μεν ίσως μέχρι διαρρή'ξεως, όπως δήποτε 
ομως μέχρι τής μάλλον αχαλίνωτου μωρίας καί μανίας. — 
"Εκαστος ήμοΤν εχει πάντοτε ανάγκην ποσού τίνος φροντί
δων ή στερήσεως, δπως καί τό πλοϊον έρματος, ΐνα βαίνη 
ευστα&ώς καί κατ’ ευ&είαν.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ.

σως παραξενευδής μανδάνουσα σήμερον, ότι εύ- 
ρισκόμεθ-α εν ταΐς παραμονάϊς σπουδαιότατων 
γεγονότων καί οτι τ  ασιατική ερις δά  μετα- 
τρεψη ριζηδόν τήν μορφίν τού κόσμου, συντυ- 
χούσα μετά πλείστων άλλων διαφορών καί έπεις- 
οδίων. 'Η  επί ττν  Ινδικήν τών Ρώσσων πρό
οδος γίνεται έν καταλληλότατη στιγμή, δτε δηλ. 
ή ’Αγγλία εΐχεν ανάγκην απερίσπαστου διά τήν 
Αίγυπτον εργασίας, ή δέ αντίζηλος Γαλλία φαί
νεται έξαντληδεΤσα εις υπομονήν καί άγονα εν 
Κίνα κατακτητικά δοκίμια, έπισφραγισδέντα μά
λιστα άπροςδοκήτως προχδές δι’ ήττης δπω- 
σουν σημαντικής «αί εΐρννης σχεδόν ταπεινω
τικής, Έ π ί  τούτοις εΐνε ίκανως άπορον, δτι δ 
άπό τίνος εβδομηκοντούτης ’Αρχικαγγελάριος ού- 
δεμίαν δεικνύει μεσιτικήν έν τάίς προκειμέναις 
περιστάσεσιν όρεξω, εΐνε δέ φοβερόν το άκου
σμα δτι άσυνήδη δραστηριότητα άναπτύσσουσιν 

Ιο ί Γάλλοι παρά τά σύνορα τ7ςΑλσατίας καί Λωραίνης, τδ 
τδ δέ Χρηματιστήριον τού Βερολίνου, δπου έδοκιμάσδη ή 
ύποστήριξις τών ρωσσικών χρεωγράψων, όπεγώρησεν εις 
τάς άντιδέτους διαδέσεις του έν Λονδίνο», ένδα συνετελέ- 
σδη ήδη η' ρωσσική χρεωκοπία. Πείδεσαι βε'βαια νυν περί 

. τής κρισιμότητος τών καιρών, ούς εύχομαι εύδιωτέρους μετ' 
ού πολύ νά χαιρετίσωμεν έπ’ άγαδώ τής ειρήνης καί τών συρμών, οίτινες 
μετά τής φύσεως νυν άναδάλλουσιν.

'Γπάρχουσι πατέρες μή άγαχώντες τά τέκνα των, άλλ’ ούδείς πάππος 
μτ λατρεύων τόν έγγονόν του· ή τρυφερά αυτη ρήσις του άδανάτου Συγ- 
γραφέως τών Αδλίων καί φιλοστόργου πάππου δύο έγγονών είς τά άφελέ- 
στερα ημών ήδη ζωηρότερον χρωματίζεται, δ δε άσμενίζων εΐς τήν γραφι
κήν άναπαραγωγήν τών καδ’ ήμάς ήδώνΈ λλην ζωγράφος Ίακωβίδης καί 
έν τή νέα ταύτη παιδιδ άπετύπωσε τήν πρωτότυπον χάριν τής ελληνικής 
ιδιοφυίας. Από τών πρώτων τής Κ Χ ειονς  σελίδων συνεστήδης, φιλτάτη 
μου, πρδς τον δμογεντ καλλιτέχνην τοδ Μονάχου, βλέπεις δε δτι τηρέϊται 
παλαιά τις δπόσχεσίς μου, καδ’ ίν  σύν τφ  χρόνο» δά  έξοωειωδής πρδς 
άπαντα τά πρωτότυπα προϊόντα τ τ ς  συγχρόνου ελληνικής τέχνης. 'Ο ,τ ι δέ 
πρό παντδς άλλου μετ’ εύνοήτου χαράς Σοι αναγγέλλω σήμερον, εΤνε ή 
άνάδεσις ττ ς  καλλιτεχνικτς τών λαμπρών τής Κ Χ ειονς  εικόνων ερμηνείας 
εΐς ποιητικοίτατον κάλαμον τής παρ’ ήμ,Τν δημοσιογραφίας. Δεν δ’ άδη- 
μονής πλέον βλέπουσα συντριβόμενα είς χεφός μου έξοχα καλλιτεχνήματα, 
άλλά δά  συναρπάζεσαι Ικ  τής άναγνώσεως γραμμών, τάς όποιας έμπνέου- 
σιν αύτά ταύτα εΐς ζωγραφικωτάτην γραφίδα. Αί συγκινητικοί τής 'Ηροΰς 
χ α ΐ  το ν  Λ έα ν δ ρ ο ν  τύχαι ύπόκεινται σήμερον ώς δείγμα τής καινοτομίας 
ταύτης, ενώ α ί άπδ τής έξόχου του Μποδενχάουζεν εΐκόνος έντυποίσεις δεν 
εξηλείφδησαν Ιτ ι άπδ τής φαντασίας Σου.

Κατά τούτο τουλάχιστον νά μτ ΰπερτερήσωσιν ήμδς ηί ξένοι, ώς οί- 
κειοποιοΰνται φιλολογικά προϊόντα, άτινα δνησιγενή παραδίδομεν ήμέϊς είς 
τήν λήδην, αύτοί δέ μεταφράζοντες έξαντλούσιν έκ μυριάδων άντιτύπων εκ
δόσεις. 'ϊπ ό  δεινού ξένου κριτικού έγράφη έμβριδής άμα καί Ιπαγωγός

σύγκρισις τής ελληνικής του κ. Κλέωνος Ραγκαβή θεοδώ ρα ς  πρδς trv  γαλ
λικήν τού Σαρδού, καί άν έν σπουδαία Τεργεσταία Συναδέλφω δέν κατε- 
χωρίζετο σεμνή τις καί παραινετική τού δραματικού έκείνου έργου έπίκρι- 
σις, πιδανώς δ επιτάφιος τής θ εο δώ ρ α ς  παρ’ ήμϊν ηδελε συνοψισδη είς 
δίστιχον . . . .  βιβλιοπωλικήν γνωστοποίησιν. Τ τ ς  γερμανικής τού ελληνι
κού δράματος βιβλιοκρισίας, έν άντιπαραδέσει πρδς τδ τού Σαρδού, γλαφυράν 
μετάφρασιν δημοσιεύει σήμερον ή KXetib άσμε'νως, καί εύχαριστεΐ τώ  εύ- 
γενίϊ λογίω, τώ εύμενώς συγκατατεδέντι ν’ άποστείλη αυτήν έγ»ιαίρως. 
’Εγώ περί τού ζητήματος δά έπανέλδω μετά δεκαπενδημερίαν Ιχουσα καί 
περί άλλων τινών ελληνικών εκδόσεων νά σημειώσω βραχέα τινά, οίονεί 
προςτιδεΤσα επίλογον είς τήν -περί δύο θ εο δω ρώ ν  κρίσιν, καί πρό πάντων 
νά Σοι άποδείξω δτι έκτιμώσιν οί ξένοι πλέον ημών τά οίαδήποτε έπί τέ
λους προϊόντα τής νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας.

,,Πάτερ, ήμαρτον είς τον ούρανόν καί ενώπιον σου· καί ούκέτι είμί 
άξιος κληδήναι υιός σου ποίησόν με ώς ίνα τών μισδίων σου“ ,,δ δέ πατήρ 
δραμών έπέπεσεν έπί τδν τράχηλον αυτού, καί κατεφίλησεν αύτόν“ . Ούδεμιάς 
ερμηνείας εΐνε έπιδεκτικά τά ύψηλά ταύτα ρήματα τού κατά Λουκαν Ευαγ
γελίου, διότι έν τή  περί ’Α σ ώ το υ  παραβολή συνοψίζεται τδ πνεύμα τής 
ώραίας ήμών δρησκείας, ήτις πληροί ολην τήν καρδίαν ήμών έν ταϊς ήμέ- 
ραις ταύταις, καδ’ άς προςερχόμεδα είς τούς κόλπους αύτής παραμυδίαν 
καί άμοιβήν τών πόνων ήμών έξαιτούμενοι, ένφ ό ήττον δαρραλέως καί 
εύπροςώπως χωρών δέν λησμονέϊ τήν πλήρη χριστιανικής άνεξικακίας 
έπωδτν τής παραβολής „νεκρός ήν καί άνέζησε· καί ά-ολωλώς ή ν , καί 
εύρέδη.“

Μαντεύεις τήν συγκίνησίν μου, άναγνούσης τάς λεπτομερείς περιγραφάς 
Σου περί τών έορτών τού Πάσχα και τού Ευαγγελισμού, ώς έτελέσδησαν 
α ϊτα ι πα^ ύμΤν. ’Εν τούτοις ούδ’ ήμεϊς υστερήσαμεν κατά ταύτα όσον 
νομίζεις, κατ’ ιδιαιτέρας μου δ ’ έξ ’Οδησσού καί άλλων άνά τήν Ευρώπην 
ελληνικών παροικιών πληροφορίας ή  άπό τίνος πρδς όσον οΐόν τε έλληνοπρε- 
πέστερον τού Ευαγγελισμού πανηγυρισμόν καταβαλλομένη φιλοτιμία εδρε 
πανταχού έκδυμοτάτας διαδόσεις. Ό  της ελληνικής παιδείας ένδουσιώδης 
φίλος Βουτσινάς καί Ιλλην έν Όδησσώ Πρόξενος, καί δ σεμνότατος πρω- 
διερεύς κύρ. Αγγελος Πεφάνης προΐσταντο κατά τήν έδνικήν ήμών εορτήν 
έν τή  αύτόδι δμογενέϊ παροικία, ένταυδα δέ, ενδεν ευοδούνται α ί πάν
τοτε ύπδ νοσταλγούσης καρδίας υπαγορευόμενοι αδται έπιστολαί, πολλοί 
έκ τών σπουδαζόντων 'Ελλήνων, έκ τε τής έλευδέρας καί τής άλλης Ε λλά
δος δρμωμένων, έν έξοχικώ συμποσίω ένδουσιωδώς προέπιον δπέρ της 
έκπληρώσεως τών κοινών πόδων μας καί έν συγκινήσει έμνήσίΗ)σαν καί 
ηύλόγησαν τούς έδνικούς μάρτυρας. Τών αίσδημάτων δέ τούτων μετόχους 
έδεώρησαν, τούς τε δρησκευτικώς καί πολιτικώς τού έδνους προϊσταμένους 
ώς καί τδν γεραρον της Ιστορίας τού 'Ελληνικού Έ δνους Συγγραφέα Κ. 
Παπαρρηγόπουλον, πρδς ούς και διεβίβασαν τηλεγραφικώς τήν ευχήν ταύτην.

νΙσως ένδυμήσαι άκόμη ότι έν Βελγίω άπό τριών περίπου ετών εΐνε 
έπιτετραμμένον είς τάς -γυναίκας νά φοιτώσιν είς τά  Πανεπιστήμια. Τδ 
μέχρι τούδε αποτέλεσμα τής τοιαύτης έλευδερίας υπήρξε λίαν εύνοϊκόν, 
διότι κατά τινα εσχάτως δημοσιευδεϊσαν έπίσημον έκδεσιν ούδεμία έκ τού
του έγεννήδη άφορμή παραπόνων, οί άρρενες δ’ άκροαταί πάντοτε προς- 
επάδησαν νά επιδεικνύωσι τα~ς συναδέλφοις αύτών τδ προςήκον σέβας. 
Ε π ί τού παρόντος |ν  τφ  Πανεπιστήμιο» ττς  Λυτίχης σπουδάζουσι 19 πε·
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ρίπου δεσποινίδες, άσχολούμεναι κυρίως περί τάς φυσικάς έπιστήμας καί 
τήν φαρμακευτικήν. Τδ Πανεπιστήμιον ττς πόλεως GeDt άριδμέϊ πέντε 
δήλεις φοιτητάς, ών οί μέν δύο, τήν φαρμακευτικήν, οί δ’ άλλοι τρεις τάς 
φυσικάς έπιστήμας σπουδάζουσι, εΐς δ’ αυτών εύδοκιμώτατα ύπέστη τάς 
έξετάσεις του. Καί έν τφ  Πανεπιστήμιο» τών Βρυξελλών σπουδάζουσι δε
σποινίδες, ών τινες ύπέστησαν τάς ιατρικός καί φιλοσοφικός έξετάσεις μέ 
τδν βαδμόν „Ά ριστα“·

Ό  έν Νικαία διατριβών γάλλος συγγραφεύς Αλφόνσος Κάρρ, ου τα 
άνδοκομεΤα ίσως ήνε διασημότερα τών φιλολογικών προϊόντων του, εμαδεν 
εσχάτως δτι έν Παρισίοις καί αλλαχού έποιλούντο άνδοδέσμαι ύπδ τδ όνομα 
του, μή προερχόμενοι δμως έκ τών κήπων του. Διά νά έμποδίσΐ) λοιπόν 
τήν κατάχρησιν ταιτην άπεφάσισεν είς έκάστην τών ύπ’ αύτού εξαποστελλο- 
μένων άνδοδεσμών νά προςαρτά ταινίαν έξ άτλαζίου, έφ’ ? ς  γράφει πάντοτε 
χρυσούς ή  έρυδρούς γράμμασιν ίδιόν τ ι ευφυές γνωμικόν, είς δ εΐνε βέβαιος 
δτι ούδένα δά  ευρη μιμητήν. Έ κ  τών γνωμικων τούτων, φιλτάτη, ειυχε 
ν’ άναγνοίσω, αγνοώ πού, τννα, άπερ καί Σοι παραδέτω ένταύ&α. — „'Οσά
κις άκούω τούς άνδρας αναμεταξύ των χλευάζοντας τάς γυνάύκας καί τδν 
έρωτα, ένδυμούμαι τούς ύπηρέτας εκείνους, οιτινες Ιν τώ  προδαλάμω λε- 
γουσι τά έξ άμάξης κατά τών κυρίων των, τρέμουσιν δμως μύ άκουσ&ώσι 
καί εκδιωχδώσι.“

—  „'Ολοι έπιδυμούν νά έχωσιν ένα φίλον, άλλ’ ούδείς προςπαδέϊ νά 
καταστή τοιούτος.“

— „Μετά μακρούς καί αιματηρούς άγωνας οί ανδρωποι τών ημε
ρών μας άπέκτησαν μίαν μόνον ισότητα, τήν ισότητα έν ταΐς άνάγκαις και
ταύς έπιδυμίαις.“

  „"Οσον άφορφ τάς γυναύκας καί τδν έρωτα οί άνδρες εινε λίαν
αδύνατοι, πρό πάντων δ’ έκεύνοι, οιτινες εΐνε λίαν δυνατοί,

— „'Γπάρχουσι δύο είδη παδών, έκεύνα ά έχομεν, καί εκείνα £ έχου-
σιν ήμας . . . .  ενίοτε δύνανται τά πρώτα νά ύπερνικηδώσι.“

—  „Γνωρίζω άνδρώπους δεωρούντας εαυτούς σπουδαίους καί νοτ- 
μονας, διότι α ί μωρίαι των προκαλούσι τδν γέλωφα τών άλλων.“

  „Καί όσάκις άκόμη ήμεύς δέλωμεν νά δεωρώμεν τδν έρωτα ώς.
απλήν μόνον διασκέδασιν, έχομεν τήν άπαίτησιν, δπως τδ άλλο μέρος δεωρή 
αύτόν μόνον καί κύριον μέλημα τού βίου του.“

 Όλίγιστοι εΐνε έκεύνοι οί πλούσιοι, οιτινες δά ήσαν είς δέσιν νά
ήνε πτωχοί.

— „Αιτκομεν είς γενεάν έξαφανιζομένην, διότι τά  παιδί* (ίας εινε 
φρονιμώτερα ήμών καί πρύ πάντων πρεσβύτερα.“

— „Τδ άντίδετον τής ακολασίας δέν εΐνε ά σεμνοτυφία, ούδ’ ή  αύ- 
στηρότης τών τδώ ν, άλλ’ δ ερως“ . . . .

Πρίν ή πάλιν, φιλτάτη μου, επιχειρήσω νά Σοι περιγράφω εν δλίγοις 
δ,τι έγένετο κατά τδ τελευτάιον δεκαπενδήμερον έν ττ  Ιπνχρατεία τού Συρ
μού, δά συνεχίσω τόν λόγον περί τών συρμικών ιδιοτροπιών τών άρχαίων 

Έλληνίδων, ώς Σοι ύπεσχέδην ήδη, έλπίζω δέ δτι καί Σύ μετά τής αύτης 
πάντοτε προςοχής καί τού ενδιαφέροντος δά Ιξακολουδής ν’ άναγινώσκης 
τάς άτε'χνους μου ταύτβς έκδέσεις. Αγνοώ, τή  άληδεία, νά Σοι εΐπω, κατά 
πούον τρόπον δ άρχαΐκός Ικεύνος ηρ ο η ρ ο δό ιε ιο ς  ιματισμός, περί ου Σοι 
έγραψα πρδ δύο εβδομάδων, μετέπεσεν είς τδν κατόπιν καδ’ άπασαν τήν 

'Ελλάδα κοινώς έπικρατήσαντα. Ό  τελευταίος οντος διακρίνεται κυρίως 
άπό τού αρχαίου διά τού λεγομένου χ ό λ η ο ν ,  δςτις εσχηματίζετο ύπερ την 
ζώνην, άνασυρομένης τής ποδήρους έσδήτος μικρόν τ ι πρός τά  άνω τής 
ζώνης καί άφινομένης νά πίπτη πρός τά κάτω. Έ ν  τούτοις δσον καί άν 
έκαινοτόμει δ ιματισμός οδτος, πάλιν δμως περιείχε καί αύτδς άρχαϊσμούς 
τινας, δΓ ών διεκρίνετο άπδ τού κυρίως χ λ α σ ιχ ο ν  ιματισμού. Συνίστατο 
δηλονότι ούχί έξ ενός καί μόνου χιτώνος, άλλά πολλάκις έκ δύο, <νν δ εις, 
είδος <3ν χιτωνίσκου, έφερε καί χειρίδας καί αύτδς έσχημάτιζεν ύπέρ τόν 
ζωστήρα τόν κόλπον. Έ κ  τής ένδυμασίας ταύτης δμως παρη'χδη βαδμη- 
δόν ή άπλουστάτη μέν, άλλά καί λίαν έντεχνον διάταξιν άπαιτοΰσα ενδυ
μασία εκείνη, ήτις άπετελέϊτο έξ ενός καί μόνου ίματίου. Τούτο ήτο μα- 
κρά καί τό μήκος τού σώματος πολύ ύπερβαίνουσα έσδής, ήτις άπό τήν 
μέσην καί κάτω μέχρι τών ποδών ήτο συνερραμμένη, άπό δέ τής όσφύος 
καί άνω άμφοτέρωδεν ή άπό τού ενός μόνον μέρους έμενεν άνοικτή. Τήν 
έσδήτα ταύτην περιεζώννυον περί τά ισχία, τό δέ άνώτερον αύτής τμήμα 
μέχρι τών ώμων συνεκρατεύτο επ’ αύτών διά  βελονών, τό δέ περντσεύον 
Ιμερος διέτασσον κατά τό δοκοΰν, διότι είτε έλάμβανον άκριβώς τόσον ύφα
σμα, δσον Ιξήρκει διά τό σώμα άπό τής όσφύος μέχρι τών ώμων, τό δέ 
λοιπόν μέρος άφινον νά καταπίπτη έμπροσδεν δπέρ τδ στήδος καί δπισδεν 
ύπέρ τήν ράχιν καί συμπεριεζώννυον καί αυτό, ουτω δέ άνασυρομενου μι
κρόν τ ι τού μέρους τούτου τής στολής έγεννατο κόλπος ύπέρ τόν ζωστήρα, 
έν ω τό άκρον τής έσδήτος κατήρχετο σχεδόν μέχρι τών γονάτων, ειτε 
έλάμβανον περισσότερον ύφασμα ή δσον ήδελεν άρκέσει μέχρι τών ωμων 
καί τό περισσεΰον μέρος αύτού μεταξύ τών έπί τών ώμων βελονών καί

τής όσφύος άφινον νά καταπίπτη ύπέρ τόν ζωστήρα, ούτως ώςτε όλοτελώς 
νά κατακαλύπτη αύτόν. Τό τελευτάιον τούτο εΐδος άπαντά είς δλα σχε
δόν τό αγάλματα τής έποχής τού Φειδίου, καί άλλοτε μέν μετά χειριδών, 
άλλοτε δέ άνευ τοιούτων· δπου δ’ ύπάρχουσι τοιαύται, δμοιάζουσι πρός 
ημιχειρίδας, διό περονών ή μικρών βελονών συγκρατουμένας, καί φαίνονται 
ώς μή έπί τοϋτω κατεσκευασμέναι, άλλ’ άποτελούσαι μέρος τού χιτώνος, 
δςτις, Ιπειδή κατά τε τό μήκος καί τό πλάτος περισσεύει, παρέχει είς τά 
άνω περί τούς ώμους αρκετόν τμήμα υφάσματος, δυνάμενον νά έμπορ- 
πηδή είς φαινομένην χειρίδα. Ε ίς τό είδος τούτο τής στολής άνήκουσιν 
δμοίως καί επανωφόρια f  χλαινοειδή ίμάτια, λίαν δέ ποικίλος ήτον δ τρό
πος καδ’ δν έφόρουν αύτά, διότι πολλάκις μέν τά μετεχειρίζοντο ώς περί- 
ώ μια, βραδύτερον δ ’ έπεκράτησεν ή συνήδεια νά σύρωσι τό ίμάτιον άπό 
τής βάχεως ύπέρ τόν αριστερόν ώμον καί νά κρατώσιν αύτό πιέζοντες τόν 
άριστερόν βραχίονα έπί τοδ σώματος, έκ τών δπισδεν δέ νά σύρωσι τό 
άλλο άκρον αύτού πρός τά εμπρός δεξιόδεν ειτε ύπέρ τόν δεξιόν ώμον, 
είτε ύπό τήν δεξιάν μασχα'λην, ώςτε νά μένη έλεύδερος δ δεξιός βραχίων 
τέλος δε σύρεται τό τμήμα τούτο τού ίματίου έγκαρσίως τού σώματος πά
λιν ύπέρ τόν άριστερόν ώμον καί βίπτεται πρός τά  όπίσω ούτως ώςτε τό 
κατά πρώτον επί τού ώμου τούτου ριφδέν τμήμα τού ένδύματος κρατεί
ται ένταυΌ-α διά τού βάρους τού άλλου άκρου τού ίματίου, πρός δν σκοπόν 
πολλάκις συνερραπτον πολλάκις κατά τά άκρα καί μικρά πτ'λινα τ  μολύβ- 
δινα σφαιρία.

Τό είδος τούτο τού χιτώνος καί τού ίματίου διετηρηδη καί είς τήν 
μεταγενεστέραν εποχήν, φαίνεται δέ δη  αί πρ'ομήτορες ήμών ώς πρός τούτο 
έδειξαν σταδερότητα έκτακτον. "Οπως δήποτε δμως δέν δύναμαι νά είπω 
δτι καί ούδεμίαν έπεχείρησαν έπ’ αύτής μεταρρύδμισιν. Καί διετηρησαν 
μέν έν γένει τόν τύπον αύττς, άλλά κατά διαφόρους περιστάσεις καί- έπο- 
χάς, άκολουδούσαι τάς φυσικάς αδυναμίας καί ιδιοτροπίας τού φύλου των, 
διερρύδμιζον καί μετέβαλλον τόν τρόπον τού φορεΤν, δτέ μέν άποβάλλουσαι 
παντελώς τόν ζωστήρα, άλλοτε δέ πάλιν είςάγουσαι αύτόν καί φορούσαι 
ούχί, δπως καί ή φύσις τό άπαιτεΐ, άμέσως ύπέρ τά ισχία, άλλά (ώς καί 
κατά τούς χρόνους τής γαλλικής επαναστάσεως) ύψηλά άκριβώς ύπό τό 
στήδος. Έ ξ  εναντίας ουδέποτε καί εις μεταγενεστέρους άκόμη χρόνους 
έπεκράτησεν δ συρμός, συνερραμένα ίμάτια τοιουτοτρόπως νά φορώσιν, ώςτε 
αί ραφαΐ αύτών νά πίπτωσιν άκριβώς πρό τού στήθ-ους· ή  καδαρά ελλη
νική στολή ούδέποτε ήνέχθη τό τοιούτον, μόνον δέ ή άρχαιοτέρα, περί ής 
προηγουμένως ώμίλησα, έφερε τοιαύτας λωρίδας έμπροσθεν τού στήθους, 
δσαι δ ’ άπομιμήσεις αύτής άπαντώσι βραδύτερον, πρέπει νά δεωρώνται ώς 
εξαιρεσεις. Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους δέν δυνάμεδα νά εύρωμεν 
άλλα έδνικά γνωρίσματα είς τήν στολήν τών γυναικών, άν καί εΐνε βέβαιον 
δτι τοιαΰτα έξηκολούδησαν έπί μακρόν έτι χρόνον νά ύπάρχωσι. "Οπως 
ποτ’ άν ή , φιλτάτη μου, άπέκαμα πλέον άναδιφώσα τ ’ άρχάϊα καί διά 
τής άνυποφόρου πολυλογίας μου, ήν φοβούμαι μή θέλησης ν’ άλατίσης καί 
διά τού έπιδέτου σχοΧ αστιχής, άποβύσασα τά ώτά σου διά χιτώνων καί 
ίματίων καί ζωστήρων κτλ. ’Ακριβώς άφ’ ου έξετέλεσα τόν σκληρόν τού
τον σκοπόν μου μοι Ιπήλδεν ή  σωτήριος ίδέα, δ ι’ ήν δά  μοι ηύγνωμόνεις, 
εάν έξ άρχής ήκολούδουν αύτήν, ήτοι έάν εύδύς έξ άρχτς περιωριζόμην μό
νον είς τήν άνακοίνωσιν του συμπεράσματος τών κατά τήν άρχαιότητα συρ
μών. Κατά τάς άρχαιοτάτας ιστορικός περιόδους, ήτοι κατά τούς ηρωικούς 
λεγομένους χρόνους μεγάλως έξεδηλούτο Ιπ ί τού ιματισμού ή ανατολική 
έπιρροή. Βραδύτερον, ή  επιρροή αυτη βαδμηδδν εξαφανίζεται, πανταχού 
δέ γίνεται καταφανής ή τάσις πρός καινοτομίας καί είς τά ένδύματα καί 
είς τήν κόμμωσιν, οδτω δ’ έγεννήδησαν διάφοροι συρμοί, κατά τό μάλλον 
καί ήττον βραχύβιοι, καθ’ .ούς ούχί σπανίως τό ώραΤον ύποχωρεΐ καί κα- 
τανικάται ύπό τού δυςειδούς, έν φ  άφ’ ετέρου κατά μέγα μέρος χάριν τής 
κομφότητος δολοφονείται καί καταστρέφεται ή  χάρις. Έ ν  τούτοις, φιλ- 
τάτη μου, πάλιν καδ’ ο3{ χρόνους οί προπάτορες ήμών, ήτοι κατά την έπο· 
χήν τού Περικλεούς, εφ.θασαν είς τόν ύφιστον τής έλευδερίας βαδμόν, βλέ- 
πομεν καί τάς τμετέρας προμήτορας άφικομένας είς τήν γνώσιν τού τελειο- 
τάτου κάλλους δσον άφορά καί τούς συρμούς των, ώςτε δ ι’ αύτών προκα
λούσι καί νυν ετι τόν γενικόν δαυμασμόν τού πεπολιησμένου κόσμου.

Φδασα είς τό σημεΤον τούτο τής έκδέσεώς μου, φιλτάτη, εύρίσκομαι 
πρό φοβερού διλήμματος, διόη άγνοώ άν πρέπη επί τέλους ένταδδα νά 
θέσω πέρας είς αύτήν καί οδτω νά Σε σώσω, ή  νά εξακολουθήσω αύτήν 
παραδέτουσα βραχείας τινάς σημειώσεις περί τδν  ίματίων τών προπατόρων 
μας, περί τών ύφασμάτων, εξ ών κατεσκευάζοντο καί τά γυναικεία καί 
τά άνδρικά ενδύματα, περί τών ειδών τών κοσμημάτων, εΐτα περί τής 
κομμώσεως άμφοτερων τών γενών, ζητήματα σπουδαιότατα καί λίαν ένδια- 
φέροντα, ώς καί Σύ αύτή οφείλεις νά δμολογήσης. Έ ν  τούτοις επειδή 
δέν είμαι βεβαία περί τής βραχυλογίας μου, αύτό δέ καδ’ εαυτό τό πράγμα 
άπαιτεΤ καί ώριμον σκέψιν καί έλευδερίαν λόγου καί χώρου μεγάλην, ήν 
άτυχώς δέν έλπίζω νά μοι παράσχη ή ,,Κλειώ“, προτιμώ νά λάβω δέκα-
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πενθήμερον άδειαν σιωπτς επί των ζητημάτων τούτων καί νά μ ίτα β δ  ήδη 
εις τό προςφιλέστερόν 12οι δέμα περί τών σημερινών ιδιοτροπιών του Συρμοΰ.

'Η  παρακείμενη ειχών διί- 
ναται, ιριλτάτη μου, νά Σρι χρη
σιμεύσει ώς Ιν λίαν άξιοσύστα- 
τον καί χρήσιμον υπόδειγμα έκ 
τών απειραρίθμων νεωστί άνα- 
φανέντων εαρινών συρμών. Πα
ριστάνει δέ καινοφανέστατου καί 
κομψότατου είδος- εαρινού χιτω- 
νίσκου, ό όποιος ευρύνεται μέν 
προς τά έμπροσθεν, όπισδεν δέ 
στενώς προςαρμόζεται έπί τοΐί 
κορμιού. Τό ύφασμα, έξ οδ ό 
χιτωνίσκος συνήθως κατασκευά
ζεται, εχει χρώμα ύπόμελαν ή 
φαιόν καί εΐνε βαβδωτόν, τό 8’ 
έμβλημα αυτοί) έξ άτλαζίου εΐνε 
σχεδόν πάντοτε το3 αύτοΰ χρώ
ματος, καί τά μεγάλα καί ωο
ειδή κομβία του εΐνε τετορνευ- 
με'να έκ ξύλου.

'Ετερος νεωτερισμός εν τω 
χιτωνίσκω τούτω εΤνε τό πλατύ 
καί διπλωμένου περιλαίμιου άντί 
του άχρι τουδε κοινώς έπικρα- 

1 τοΰντος όρθοι» περιτραχηλίου. 
Λίαν αρμόζει εις τοιουτόν τινα 

χιτωνίσκον με'λας ψιάθινος ή  έκ τριχάπτου πίλος, όςτις εις τά έμπροσθεν 
πρό τοί> μετώπου συγκοιλοϋται καί περικοσμεΐται διά τριχάπτων καί ρο-

δοχρόων πτερών.
Επίσης Σοι παραθέτω 

ση’μερον καί ύπόδειγμα, ό 
λαμβάνουσα ύπ’ όψιν δύνα- 
σαι νά φωησθής εις το' ζτ- 
τημα, όπερ ίσως τ ίν  στιγμήν 
ταύτην Σε άπασχολεϊ ώς μή 
άποφασίσασαν είςέτι την εκλο
γήν Ιαρινοίί πίλου. Περί π ί
λων πολλάκις καί έπανειλημ- 
μένως Σοί άνεκοίνωσα καί 
ίδικάς μου καί ξένας ιδέας, 
ώςτε νά έπαναλάβω ήδη τ ’ 
αυτά ή  παραπλήσια αδυνατώ, 
ώς φοβούμενη μή καταστώ 
όχληρά περί τών αυτών πάν
τοτε ομιλούσα.

Ί π ό  πολλών πολλάκις, 
φιλτάτη μου, έλέχθη δ η  ή 
πολυτέλεια καί ή κομψότης, 
εκτός ττς τέρψεως, ήν πα- 
ρέχουσιν εις τούς δφθαλμούς 
ημών καί τής άμηχανίας, εις 
ήν εμβάλλουσι τά ήμέτερα 
βαλάντια, εΐνε έ'ο'νικοοικονο- 
μικοί παράγοντες μεγίστης 
σπουδαιότητος, άφαιρούσης 
άφ’ ήμών πδν δικαίωμα όπως 
επιτιθέμεθα κατ’ αυτών καί 
περιορίζωμεν την άνάπτυξίν 
των. Τούτο βεβαίως ούδείς 

άρνεΤταί, άλλ’ όπως καί έν παντί άλλ^> τό καλόν τότε μόνον εΐνε καλόν, 
όταν καί καλώς γίνηται καί άναφαίνηταιι εκεί όπου ή  παρουσία αυτού καί 
άναγκαία καί δικαιολογημένη εΐνε, οδτυ» καί ή πολυτέλεια καί κομψοπρέ-

πεια ύπ ' εκείνων μόνον δέον νά λατρεύηται καί ν’ άσκήται, οΐτινες ού μό
νον τά  αναγκαία μέσα κέκτηνται, άλλά καί δικαιολογούνται πρός τούτο ύπό 
τής κοινωνικής καί ατομικής αυτών δέσεως.

'Γπό τήν εποψιν ταύτην πολύ όλίγαι γυναΤκες 'θά εδύναντο παρ ημΐν 
νά θυσιάζωσιν Ικατόμβας εις τόν βωμόν τών δύο τούτων θεαινών χωρίς νά 
γίνωσιν άντικείμενον δικαίας κατηγορίας, ούδεμία δέ, ήτις ήδ-ελε μεθ’ υπερ
βολικής πολυτελείας ενδύει τά τέκνα της, διότι αύτη ού μόνον εΐνε αδι
καιολόγητος διά ταΰτα, άλλ,ά καί βλαβερά εις τήν λογικήν καί ηθικήν άνα- 
τροφήν τών παιδίων. Τ ά  πολλά πτερά καί οί δ ι’ άνθέων στολισμοί τών 
πίλων -ρών μικρών κορασίων, τα  πολυτελή υφάσματα, α ί κεντηταί παρυφαί 
κτλ., Ιξ ών πολλάκις κατασκευάζονται τά  μικρά αυτών ενδύματα, πρωί- · 
μως καθιστώσιν άύτά φιλάρεσκα, κύριον σκοπόν του βίου των τόν καλλω
πισμόν θεωρουντα καί αισθανόμενα εάυτά δυςτυχή, εάν είς ώριμωτέραν 
ήλικίαν άναγκασθώσιν ύπό τών' περιστάσεων νά μή ικανοποιησωσι καθ 
όλοκληρίαν τήν κλίσιν των.

Περί τούτου έν καιρω καί εμβριθώς πρέπει νά σκεφθώσιν ίίσαι μη
τέρες φροντίζουσι καί μεριμνώσι περί του καλού τών τέκνων των, άντί νά 
παραπονώνταΓ καθ’ έκάστην είς τάς φίλας τω ν, ότι τήν ση'μερον τά παι
δικά ενδύματα κατήντησαν τόσον δαπανηρά. Οί συρμοί δύνανται ύπό τινας 
έπόψεις νά παραβληθώσι πρός τάς διαφόρους ώρας του έτους εν τη φύσει, 
ήτις περιοδικώς φέρει Ιπ ί τής έπιφανείας τής γης διάφορα άνθη καί καρ
πούς. Ο ί φρόνιμοι καί νουνεχείς άνθρωποι δύνανται μόνον κατά τό με- 
τρον τής νοημοσύνης των νά ώφεληθώσιν έξ αυτών διά καταλλήλου εκλο
γής καί σκοπίμου χρήσεως, τό εναντίον δε νά πάθωσιν οί ασύνετοι καί 
μωροί, μεταξύ τών όποιων είμαι βεβαία, φιλτάτη μου, δτι συ, ώς καί δλαι 
α ί άλλαι Έλληνίδες, δέν ανήκεις, έξαιρουμένης ίσως μόνον τής Σής

ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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έλ/φθη παρά του ένταύθα. κ. Μ. Σ. Εύχαριστουμεν. Στέλλονται πρός 
πάντας. —  κ. κ. Άδελφ. Π . Έ λήφθη είς σημείωσιν το καταταθέν, εύχα- 
στοΰμεν· πρός τόν νεώτερον άπεστάλησαν τά έκδεδομενα. — κ. Γ . A. Α. 
είς Άρμαβήρ. Έλήφθησαν, εύχαριστουμεν. Στέλλονται κατά τάς διευθύν
σεις. — κ. A. A. Τ . είς Κωνστόντσαν. Έλήφθησαν, τούς άλλους ενεγρά- 
ψαμεν. Τ α  φυλλάδια καί τήν φοράν ταύτην πρός ύμας. Εύχαριστουμεν 
θερμώς. — κ. Σ. Β . είς Λεόβαν. Καθώς μάς γράφετε. — κ. κ. Σ. Ί . ,  
Γ. Λ. Β. εΐς ’Οδησσόν. Ε ΐμεθα σύμφωνοι. Έ λάβετε ήδη επιστολήν μας.
—  κ. κ. Σ  Μ. καί Γίούς είς Σέρρας, Δ. Κ. καί ϊίούς είς ’Ιωάννινα, Ζ . Π. 
αύτόθι. Έσημειώθησαν, φυλλάδια προαπεστάλησαν. Εύχαριστουμεν θερ
μώς. —  κ. Γ. Κ . Ζ . είς Φιλιππούπολιν. Συμφώνως μέ τάς δδηγίας ύμών. 
Διά τήν παραγγελίαν άμα τή πρώτη εύκαιρία. — κ. κ. Κ . Κ. εις Τουρ- 
κούλ, I. Κ. είς Βάρνην. Έ κ  τών παρηγγελμένων τά λοιπά προςεχώς. — 
κ. Ε . Β . Π . είς Ναύπλιον. Έπράξαμεν κατά τάς οδηγίας Σας. Εύχαρι- 
στουμεν. — κ. Γ . Τ . είς Πάτρας. Έλήφθη. Ή  επιστολή έδόθη, διότι 
δέν ήτο δυνατόν νά έγχειρισθή. Ό  ενδιαφερόμενος ταξειδεύει. ■— κ. Ζ . Σ. 
είς Βουκουρέστιον. Ένεγράφησαν. Εύχαριστοθμεν. —  κ. Γ . Π . Μ. εις Σΐί- 
ρον. Γράφομεν προςεχώς. — κ. Σ. Ζ . είς Κέρκυραν. Ά μα τη εύκαιρία.
— κ. κ. Ν . Β. καί Σ“* καί X. Μ. είς Θεσσαλονίκην. Σύμφωνοι, άφου τό 
θέλετε. — κ. Γ. Κ. Λ. είς Ρουστσούκιον. Άπεστάλησαν. — H erren  . . . 
in  K ro n s tad t n n d  6 .  Z . k. k . O berlieut. io  T ereblestie. Zugeschickt. 
G ulden 10 p e r  Postanw eisung. — κ. N. K. 7 .  είς Άδριανούπολιν. Έ λήφθη 
πρόνοια. — κ. A. . . . είς Βερολΐνον. Ή  πηγή, έξ ής δύνασθε ν’ άντλή- 
σητε τήν λύσιν τών άποριών καί τήν ικανοποίησή τών αξιώσεων Σας, εύ- 
ρίσκεται πλησιέστερον 'ίμ ώ ν  ή  δσον νομίζετε. Περί τών λοιπών γράψομεν 
'ίμ ίν  άμα ώς μεταδοθώσιν ήμΐν πληροφορίαι έξ Αμβούργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. — Ή ρώ  καί Λέανδρος ύπό Σπυρίδ. Παγανέλη (Είκών Μποδενχάουζεν έν σελ. 58). — 'Η  οικογένεια καί πολιτεία^ έν 
τή  άνατροφή ύπό E . Ρ . (συνέχεια καί τέλος). — Αί δύο θεοδώραι. Σαρδοϋ καί 'Ραγκαβής υπό F e lix  V ogt. —  Στατιστικέ. —  'Ιστορία ενός παιδίου.

¿ . . ¿ , λ . . . ,  2 . .  « m .  . .  i r  f r — . . f . . .  * / « ............σ . t .

TO«. νΐόξ
μ « ? ι χ ά  π ρ ο ν ό μ ι α  z u r  y v r a t x ä v  τ ο ν  Έ ι Χ γ ί ο ν ,  —  κΟ  ‘¿ Ι φ ό ν α ο ;  K i p p  v a l  a l  ά ν & ο 4 >  
μ ο ζ ο ζ .  —  Ύ π ό ϋ ί  η  μ α  h t p i v o v  χ ι η ύ ν ί σ χ ο υ  κ α ί  π ί Χ ο ν  ( ί / χ ό π ξ  ό ν ο  * r  e s X ,  1 1 2 ) ,  —

t a t  τ ο ν .ρ̂όρψοί exfifxu; xa¡ x a l  ß p n / t l «  TÖrv x la 9 t i to tv  « ν ρ μ ω ν  —  I fy o S tX W  ί ζ ά ν τ ί η σ ις
p& ä β ν μ Λ ίρ ά β μ α τ α .  —  Μ * χ ρ α  ’J i l t jX o y p a tp ta .

Εκδότης Π . Δ. Ζ ΪΓΟ ΓΡΗ Σ.
Τ ύ π ο ις  B ar A  H erm ann, i r  Μ ιφ /ψ .  —  Χ ά ρ τ τχ  in  N en e P a p ie rm a n n ficto r , i r  Zrpaoßovpyw , —  λ ίι ΐά ψ η  F rey ft S en in g , *v Λ α ψ ίψ .


