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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Ό πόλεμος είναι έν τών μεγάλων κακών τών τα- 
λαιπωρούντων τήν άνθρο>πότητα, είναι δυστύχημα, 
είναι δέ καί στίγμα μέγα έπί τοΰ μετώπ'υ τοϋ αίώ- 
νός μας, τοΰ τόσον έν άλλοις πολλοΐς πράγμασι ποδη- 
γετήσαντος τήν ανθρωπότητα είς τήν δδδν τής προό
δου . . . Ουτω κρίνουσι πειί πολέμου ανέκαθεν οί αν 
θρωποι, ούδείς δέ λόγος μας πείθει, ότι δέν θέλουσι 
κρίνει περί αύτοΰ ουτω καί έν τώ μελλοντι. Κατά 
φυσικόν λόγον ουτω κρίνουσιν, άλλ’ ήττον πικρώς, 
καί πεοΐ τοΰ θανάτου.

Πριν ή ποοβώμεν εις τό ζαταδεΐζαι τό άβάσιμον 
τών ανωτέρω συλλογισμών, S; άποδώσωμεν προ παν
τός δικαιοσύνην είς τόν αίώνά μας, τόν τόσον δυσφη- 
μισθέντα, διατί ; διότι, άπλούστατα, δέν ήδυνήθη νά 
έπίσχη τό έργον, τό προδιαγεγραμμενον έργον τής 
φύσεως· τδ καθ’ εαυτόν, επειδή είναι αιών τής προό
δου, τής ταχύτητος, τής συντομίας, συνετελεσεν εις 
τό περιορίσαι είς καταπληκτικώς μικρόν διάστημα 
χρόνου τήν διεξαγωγήν πολέμων, ή'τις είς άρχαιοτέ- 
ρους χρόνους θά έτελεϊτο έντδς τριακονταετίας καί 
πεντηκονταετίας Ή άνθοωπότης λοιπόν εύγνωμοσύνης 
εογον ήθελεν έπιτελέσει άναγνωρίζουσα είς τόν αιώνα 
μας τό εύεργέτημα όπερ έδώρησεν αυτή, συντομευσας 
διά τδ μέλλον τδν χρόνον τής διεζαγωγής τών πολέ
μων. Τδ άπαιτεΐν δμως άπ’ αύτοΰ τήν διαγραφήν άπό 
τάς δέλτους τής άνθρωπότητος τής αιματηρής λέξεως 
«πόλεμος ι και τήν βασιλείαν έπί τοΰ πλανήτου μας 
τής αίωνίας είρηνης, είναι μωρία, υποθαλπόμενη έκ 
τής άγνοιας τών έργων τής σοφής φύσεως, ε’ναι μωρά 
άπαίτησις, είς ήν οΰτε ό Φθίνων αιών ήμών, ούτε οί 
έπελευσόμενοι θέλουσι δυνηθή νά όνδώσωσιν.

Καί όντως, τδ ©αντάζεσθαι τήν αίωνίαν ειρήνην 
καί τδ ύποστηρίζειν τδ δυνατόν τοΰ πράγματος τούτου 
διά τδ μέλλον ένεκα τής έπί τά πρόσω χωρούβης 
προόδου τοΰ πολιτισμού και τής άναπτύςεω; μεταΐύ 
τών λαών στενοτέρων διεθνών σχέσεων, είναι πλάνη, 
ύφισταμένη δυστυχώς έκ τής άγνοιας τής πρώτης 
φιλοσοφικής περί ύπάρξεως τών έν τή φύσει όντων 
ιδέας, φιλοσοφικής ιδέας άδυνατούσης νά νόηση τή- 
έν τή φύσει ίσοοοοπίαν άνευ τής γενεσεως καί φθοράς, 
άνευ τής ζωής καί τοΰ θανάτου τών όντων. Άδι- 
στάκτως ό θάνατος καί τά διάφορα αύτοΰ όργανα, 
ήτοι οί πόλεμοι, αί έπιδημίκι, αί νόσοι κλ. ούδόλως

είναι κακά, ούδόλως είναι δυστυχήματα Και όντως, 
ό θάνατος παρέχει τάς μεγίστας υπηρεσίας τή ζωή. 
Ατενώς συνδεό’εμένα έν τή φύσει ό θάνατος καί ή ζωή 
υποστηρίζονται άμοιβαίως παρέχοντα μεταξύ των υ
πηρεσίας, ών άνευ θ’ άπέβκινεν άκατανόητος καί ά · 
δύνατος ή υπαρξις τών όντων καί προβληματική ή 
αρμονία τοΰ κόσμου. Φερε φαντασθώμεν τήν ζωήν 
κατά μήκος τών αιώνων ύφισταμένην και άπαύστως 
άνανεουμενην έκ τών κόλπων τής φύσεως άνευ τής 
υπηρεσίας τοΰ θανάτου. Όποιος τερατώδης συλλογι
σμός ! 'Οποία άγνοια τής πρώτης περί τής ύπάρξεως 
τών όντων άναγκαιότητος. τής άναγκαιότητος τής 
έν στενή άλληλουχία ύπάρξεως τής ζωής καί τοΰ θα
νάτου ! Έκεϊ δέ μόνον ύφίσταται ισορροπία, δπου 
λειτουργοΰσι καί ζώσιν άντιθέσεις ή εναντία'. δυνάμεις.

Ή ιστορία τοΰ προοδεύοντας κόσμου καί τής άπαύ
στως άνανεουμένης έκ τής τέφρας αύτής φύσεως έρ
χονται είς ύποστήριζίν τής ιδέας ήμών. Ούδαμοΰ καί 
ούδέποτε άνεστάλη ή πορεία τής φύσεως. Ούδαμοΰ καί 
ούδέποτε άνεπαυθη έκ τών έργων του καί τής λει
τουργίας του ό θάνατος, ΐν’ αφήσ-ρ έλευθεραν τήν ά- 
νάπτυξιν καί τήν πρόοδον είς τήν ζωήν, οΰτε ή ζωή 
Γν’ άφήση έλευθεραν όλοκλήρως τήν ενέργειαν είς τδν 
θάνατον.

Άλλ’ δ θάνατος δ ά διαφόρων τρόπων έξασκεΐ τήν 
λειτουργίαν αύτοΰ έν τή φύσει. Σήμερον διά των 
πολέμων, αύριον διά τών επιδημιών, μεθαύριον διά 
τών νόσων, άπαύστως καί άνενδότως εργαζόμενος τε
λεί τον προορισμόν του. Ό πόλεμος άρα είναι είς τών 
τρόπων καί έν τών οργάνων τοΰ θανάτου. Είναι, ού
τως είπεΐν, μία μορφή τής φθοράς τών φυσικών όντων. 
Θα ίδωμεν δέ κατόπιν ότι είναι καί αναγκαίος ΐνα 
δατηρή τήν ισορροπίαν μεταξύ τών Κρατών, διότι 
ύπεοτάτη δικαιοσύνη μεταξύ αύτών δέν είναι δυνα
τόν νά ύπάρξν).

Τδ αίσθημα τής αύτοσυντηρήσεως, ό αγών διά τήν 
ζωήν ύπάρχουσι καί έξασκοΰσι τήν έπίδρασίν των 
καί έν τοΐς άδιοράτοις βακτηριδίοις τοΐς ζώσιν έντδς 
σταγόνος ύδατος, καί έν τοΐς έντόμοις τοΐς ίπταμέ- 
νοις έν τώ αέρι, καί έν τοΐς θηρίοις τοΐς διαιτωμένοις 
έν ταϊς έρήμοις καί έν τοΐς άνθρώποις τέλος τοΐς ζώ
σιν έν ταϊς πόλεσι καί ταϊς κώμαις. Ό άγων διά τήν 
συντήρησιν έν τή ζωή υπάρχει διά τής μεταξύ τών <
όντων πάλης καί καταστροφής τών άσθενεστερων ύπδ 
τών ίσχυροτέρων. Έκεϊ, ένθα βλέπει τις τδ πεδίον 
τής πάλης κατεχόμενον ύφ’ ένδς λύκου καί ένδς προ
βάτου, ή ύφ’ ένδς λέοντος καί μιής δοοκάδος. θέλει 
έδει μετ’ ολίγον τδ αύτδ πεδίον κατεχόμενον ύπδ
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ή ύπδ δύω φυλών, ή ύπδ δύω εθνών. 
") περί τής ύπάρ 

αύτήν λαμβάνοντες μέοος 
ν τή ζωή ή νά κα ~ - fc/ ox r

δύω άνθοώπων,
Έν τω πεδίω τούτω συγκροτείται ή περί τή 
ξεως πάλη. Οί εις ταύτηυ λαμβάνοντες 
κειται ή νά διατηρηθώσιν 
φώσι. Δυνανται δ’ ούτοι νά ώσιν ή δύω ή 
‘ ,. -Λ - >χίλιοι η μυριαοες.

Παν φυσικόν όν, 
δημιουργία

δ ί ω υ 
ποόΙ 

κ σ τρα
κ ζ τδν 7j

7

τδ στΞυψ.ζ 
εις τδν ά-

όπερ φεοει έπ’ αύτοΰ 
της δημιουργίας, υποκειται ανεςαιρετω 
καμπτον τούτον νόμον τής φΰσεως. Έδημιουργήθη, 
ζή, άναπ'-έει ύπδ τδν "Ηλιον, οφείλει άρα ν’ άγωνί- 
ζηται καθ’ έκάστην διά τήν ΰπαρξίν του καί ν’ 
νηται κατά τών έπιβουλευομένων αύτήν" τό ον 
δυνατδν νά είναι τό αδιόρατου βακτηριδίου, 
έντομον, ή μεγαλητέρα; τάξεως ζωον ή τέλος ι 
δ άνθρωπος, διότι πώς ήτο δυνατόν ούτος νά 
ρεθή τοΰ γενικού κανόνος άφ’ ού άποτελεϊ καί αύτδς 
ν.έοος τών έν τή ζωή δντων.

Δέν θέλω 
άνθρωπον 
τον θάνατον, 
άνθοωπος πάυταχοΰ καί π

' r X ι j fιιατα υ~ο ττρ εφην,ερον 
δψιν. "Ας έγκύψη όμως βαθύτερου 
τών πραγμάτων, άς παρατηρήση 
βλέμματο

1 Χ’λί)’ 

αύτδ
·/] το 

αύτδς 
εςαι-

ν’ αποδώσω άπολύτως άδικον εΐ: τδν 
τδν θεωροϋντα τδν πόλεμον, καί έν γενει 

ώς δυστύχημα, ώς κακόν μεγίστου. Ό 
ί πάντοτε παρατηρεί τά πράγ- 

καί πεπερασμενην αύτών 
εις τήν έξέτασιν 

ζδιά προσεκτικού 
αΐωνίαν καί άθάνατον φύσιν έν τώ 
άς άνεοευνήση ΐνα ιδη τήν αρμονίαν 
τών αντιθέσεων 
μεμψίμοιρε?.

άρχαιότητος

τήν 
συνόλω αύτής, 
γεννωμενην εκ 
βαιος, δέν θέλει 

"Βδη άπδ τής 
διΐδει κάλλιαν παντός άλλου τήν 
σχέσιν τοΰ θανάτου τλν
αντιθέσεων 
καί ή ώραιότης 
έννοηση πώς τα 
ματκ ήρνοΰντο 
έναογή, άλλ’ ΐσχυρογνωμονοΰντκ ήθελαν 
τήν καταστροφήν τών δντων ώς δυ 
έλεγε, καί 2ν στρέψη 
σκει γνώσιν άληθή. Οί 
τον άλήθειαν, καίτοι 
έκάστην συμβαϊνον είναι 
τοϊ; φιλοσόφοις άκόμη 
σιν άληθή ευρίσκει. I. 
πτει τά βέλη του, θελήσαντο; 
άπδ τών θεών.

Καθ’ Ηράκλειτον ούδέν έστι 
άλλά τδ πάν εύμετάβλητον. Πάσα 
άντίθεσιν, αύτη δέ π~Γ 
άντιθέσεω 
κατεστρέφοντο. Θέρος 
ρήνη, πλήρες καί έ" 
τής 
θέσ=_ .. 
στάσεως,

δ 'Ηράκλειτος είχε 
μυστηριώδη ταύτην 

πού; την-ζωήν, τήν σχέσιν τών 
ν τή θύσει, έξ ών γεννάται ή αρμονία 

τοΰ κόσμου. Δέν ήδύνατο ούτος νά 
σύγχρονα αύτω πεφωτισμένα πνευ 
νά παοαδεχθώσιν αλήθειαν ούτως 

> ι'/. θεωρώσι 
στύχημα "Οπου, 

δ βλέμμα του, ούδαμοϋ εύρί- 
πολλοί άγνοοΰσι τήν άθανα- 

είναι φανερά, καί παν τδ καθ' 
ξένον τοϊς πολλοϊς’ καί παρά

1 πολυμάθειαν μάλλον ή γνώ- 
Καί κατ’ αύτοΰ τοΰ Όμηρου ρι- 

ν αποοαλγ την εριν

αύτδς δ De Maistre, δ δημιουργός τή; θεολογικής 
λεγομένη; σχολής, ταύτά άποφαίνεται, μετά πλείο- 
νος μάλιστα σαφήνειας καί παορησίας. προσθέτων ότι 
άνευ πολέμου άφεύκτως θά έπήρχετο δ ηθικός μαρα
σμός, ή ηθική νάρκωσις τών εθνών. Ό πόλεμος είναι 
κατ’ αύτόν άναγεγραμμένος έν τή διατάζει τής θείας 
προνοίας. Κατά τον "Εγελον δέ έπίσης ή διηνεκής 
ειρήνη θά ήτο ή ηθική νάρκωσις τών εθνών. Κατ’ αύ
τό'' τά κράτη έχουσι πρός άλληλα σχέσιν ύπερτάτης 
άνεζαρτησίας. Τούτου δ’ ούτως έχοντος ποια έζουσία 
δίκαιου δύναται ν’ κποφασίζη μεταξύ αύτών ; Μόνος 
δ πόλεμός. 'Γπό τήν έποψιν δέ ταύτην είναι αληθώς 
ούτος όργανον προόδου καί ισχύς ήθικοποιοϋσκ-

Καί δ μέγας δέ στρατηλάτης τών χοόνων ημών, 
δ Μόλτκε, έζαίοει τον ηθικόν χαρακτήρα τ'.ΰ πολέ
μου. Έν έπιστολή του άπευθυνθεισγ πρός τόν κ. 
Goubareff, μέλος τής πρός μεταρρύθμισή καί κωδι- 
κοποίησιν τών διεθνών νόμων Επιτροπής, άμφισβη- 
τήσαντα τάς πεοί τών υποτιθεμένων εύεογετηματων 
τοϋ πολέμ.ου έκτιμήσεις αύτοΰ, γράφει αύτω:

Βερολΐνον ΙΟ Φεβρουάριου 1881

«Έντμιώτατε κύριε, έσχετε τήν καλωσύνην νά μοί άπευΟυ- 
νητε δπόρντ,αα, έν ω αναπτύσσετε τάς ιδέας ύμών, περί τών 
εις διάσκεψιν ήθη ύποκειμένων μεγάλων ζητημάτων, και τι- 
μώντες με ζητείτε τήν έπ' αύτών γνώμην μου. ’Οφείλω καθ’ 
ολοκληρίαν νά συμμορφώσω τήν άπάντησίν μου περί τυΰ πο
λέμου πρός ήν κατέχω Οέσιν μου. Καθ’ ομας, ό πόλεμός είναι 
έγκλημα' κατ’ έμέ, ό πόλεμος είναι ό μόνος και οίκαιος τρό
πος πρός παγίωσιν τή; εύημερίας, τής άνεςαρτησία; και τής 
τιμής πάσης χώρα;. "Ας έλπίσωμεν, ότι, τοΰ πολιτισμού 
ποοοδεΰοντος τόσω ταχέοι; κατά τόν αιώνα ημών, ό Οικαιος και 
μόνο; ούτος τρόπος, ό καλούμενος πόλεμος, έφαρμοσθησεται 
Οσον ένεστι σπανιώτερον' άλλ, ουοινι Κρατεί επιτρέπεται να 
παραιτηθή αύτοΰ καθ’ ολοκληρίαν. Λύτη ή ανθρώπινη ζωή, ή 
ζωή τής όλης φύσεως, εϊ-αι διαρκής πάλη τοΰ ένεστώτος πρός 
τό μέλλον, ή δ’ ένότης τών λαών δέν είναι ουνατον να πα- 
γιωθή άλλως. Βεβαίως πας π,όλεμος, καί αύτός ό ευτυχέστατος, 
είναι συμιοορά εις τόν έπιχειροΰντα αύτόν, οτι ούοεμία εις χω
ρά; καί εις χρήματα άποζημίοισι; δύναται ν’αντιστάθμιση την 
απώλειαν τοιν ανθρώπων και τό πένθος τών οικογενειών" αλλ. α
δύνατον νά έκφύγη τις έν τώ κόσμφ τούτω δυςυχίαν,ήν ή ανάγκη 
επιβάλλει’ ποεπει να κυιίνωμεν εις το θέλημα του Θεού και να 
ΰπομείνωμεν, Ο,τι έπιφυλάσσεται ήμΐν ή έπί τής γή; ζωη μας. 
’Αλλ’ έχει καί αγαθά ό πύλεμος’ φέρει εις φώ; μεγάλους αν- 
δρα;, καλούς χαρακτήρας, οΐτινες άνευ αύτοΰ 0 απεμενον ά
γνωστοι. Βεβαίως εύχερέστερον τό άπολαύειν ειρηνης ηοή πα- 
νιωθείσης, ή τό έπιζητεΐν τού; προς έπίτευίιν αυτής τροπους. 
Θέλετε ν άντικαταατησητε την οιπ?.ωματναν ό·.α Ζ^σνοοου ες 
έκλεκτών τών λαών., ικανής νά ίσορροπή τά συμφέροντα τών 
’Εθνών, νά διαλύη τά; συνταρασσουσα; αύτά διαφοράς, και 
ούτω νά προλαμβάνη τόν πόλεμον. Μάλλον πιστεύω όμως ε’ς 
τήν ιορόνησιν καί εις τό μεγαλείου τών Κυβερνήσεων, ή εις τόν 
τοίοΰτον "Αρειον Πάγον. Ή έποχή τών πολέμων τών Μυστι
κοσυμβουλίων άντιπαρήλΟεν ήδη. Έν δε τω ημετερφ αιώνι 
δυσκόλω; εΰρεθήσεται άνήρ σπουδαίος, δστις θ' άνελάμβανε τήν 
ευθύνην νά σύρη τό ξίφος άνευ ανάγκης, ευκταίος δέ έ'σεται, 
έάν αί Κυβερνήσςις πάσαι ΰπάρχωσιν αρκούντως ισχυραι και 
δραστήριαι, όπως δυνανται νά κατισχύσωσι τών συνταρασσον- 
των τούς ύπηκ.όους αύτών παθών, καί εντεύθεν προλαμβάνον
ται οί πόλεμοι.

«Άπαντών εις τόν επίλογον τής ύμετέρας επιστολής, οηλώ, 
οτι ούδεμίαν εχω άντίρρησιν περί δημοσιεύσεως αυτής, ω; και 
τής παρούση; άπαντήσεως. όλως ΰμετερος

Τά πεφωτισμένα πνεύματα έχουσι διαιοέθή έπί τοϋ 
ζητήυ,ατος τούτου εις δυω αντίθετα στρατόπεδα, εις 
τδ υ.εν τών ύποστηριζοντων το δυνατόν της βασιλείας 

uoviuov ζκί στερεδν, 
: γένεσις ύπύθετει 

αρεχει κινησιν. ζωήν, οιοτι ανευ 
ς ούδ’ αρμονία1 θά ύπήρχεν, άλλά πάντα θά 

ροντο. Θέρος καί χειμών, πόλεμος *αί εΐ- 
-λήρες καί έλλειψις, πάντα είναι εν. "Απασα 

φυσεως;ή ζωή είναι κατ' αύτόν μεταβολή άντι- 
ων ζάί φαινομένων. Τά πάντα γίνονται εκ δια 

.ι----- ή ial? εΓνκι 5 πατήρ καί αρχών πάντων,
τδ δίκαιον καί ή τάζι; τοΰ κόσμον ό πόλεμο; είναι 
ό πατήρ πάντων, δ βασιλεύς πάντων.

"Εξοχος τώ δντι σαφήνεια έν τοϊς συλλογισμ.οϊς 
τούτοις καί βϊθεϊκ γνωσις τών τοΰ κόσμου πρκγμ.άτων. 
Άλλ’ δ Ηράκλειτος, Γσως θ’ άντείπη τις, ήτο πρόμα
χος τής φυσικής φιλοσοφίας και ό πρώτος κατ’ έζο 
χήν τών ύλιστών ύπδ καθαρόν τύπον. Άλλα τα ε 
πιχειρήματα ταΰτα δέν άνεπτυξε μ.όνον δ Ηράκλει
τος και τάς ιδέας ταύτας δέν έσχεν αύτδς μόνος. Καί

έπί τοΰ άστέρος μας διηνεκούς ειρήνης, εις τδ δέ τών 
ύποστηριζοντων ότι μέχρι τελευταίας πνοής ή άνθρω- 
πότης ού παύσεται άγωνιζομένη τδν αγώνα τής ύ- 
πάρξεως. Εκατέρωθεν τά έπιχειρήματα αντιτάσσον
ται μετά σφοδρότητος καί αί έφοδοι μετά τής αύτή; 
πεισμονής, άλλ’ ή νίκη φαίνεται αλίνουσα υπέρ τών 
δεύτερων. "Αλλως, όμολογητέον καί τοϋτο οί αντί
παλοι μ.άχονται διά διαφορετικών κάπως οπλών" τών 
φεροντων έπί τής σημαίας των γεγραμμένην τήν 
γλυκεϊαν καί λίαν επαγωγόν λέξιν τής αιώνιας ει
ρήνης τά όπλα φαίνονται ολίγον παρωχημένης επο
χής, μ’ δλην τήν άκτινοβόλον αύτών εξωτερικήν 
λάμψιν, έν ω τών άντιπάλων αύτών τά όπλα, καίτοι 
ύπ’ ούδεμιάς αίγλης περιβάλλονται, διακρίνονται ούχ 
ήττον διά τήν στερεότητα αύτών καί τήν άποτελε- 
σματικότητα ήν φέοουσιν.

Καί όντως τών ύποστηριζοντων τδ δυνατδν τής 
αιώνιας ειρήνης αί λέξεις δι’όν άρτύουσι τά έπιχει- 
ρηματα αυτών εΐσί λίαν εύ'ηχοι, πομπώδεις, άλλά 
δυ στυχώς τά πράγματα μαρτυροΰσι κατ’ αύτών. Ό 
πόλεμος είναι έγκλημα, είναι άφιλανθρωπία, είναι 
στίγμα διά τδν αιώνα μας, φέρει τδ πένθος εις μυ
ριάδας οικογενειών, τήν έρημίαν εις τούς άγοούς καί 
τάς πόλεις, τήν νέκρωσιν εις τδ έμ.πόριον, είναι τέλος 
τδ μαλλον καταστρεπτικόν μέσον όπερ οί λαοί έν 
βαρβάρω εποχή μετεχειοίζοντο πρός έξόντωσιν τών 
εχθρών των ... Ή άνθρωπότης προώδευσε, δ αιών ή 
μών τήν έποδηγέτησεν εις τήν πρόοδον ταύτην, και
ρός λοιπόν όπως αύτη ζήση έν όμονοίγ, παραιτοΰσα 
τούς πολέμους καί διακειμένη έν ειρήνη. Άλλ’οί μή 
συμμεριζόμενοι τά έπιχειρήματα ταΰτα μετ’ άπα- 
θείας άπαντώσιν αύτοϊς οτι δσαδήποτε καί άν έπι- 
νοήσωσι πρός τοϋτο μέσα, ταΰτα θέλουν, πάντοτε 
ύποχωρεϊ πρό τών άκάμπτων νόμων τών διεπόντων 
τήν ζωήν τή; άνθρωπότητος . . . ι\ίαν νλυκεΐαν εμ
ποιεί αΐσθ. σιν τή ταλαιπωρουμ.ενη αιωνίως ανθρωπό- 
τητι ή Ιδέα τής αιώνιας ειρήνης, δεικνύει τήν άποψιν 
σταδίου λίαν ευφροσύνου, λίαν έπαγωγοΰ, άλλά δυ 
στυχώς ή άποψις αύτη τοίούτου σταδίου φεύγει καί 
θά φεύγη αιωνίως πρό τών σπευδόντων πρός αύτήν 
βημάτων τής άνθρωπότητος, ώς τδ ύδωο ποτέ έκ 
τών δακτύλων τοΰ Ταντάΰου. Άντιτάσσουσιν έτι 
αύτοϊς γραπτά μαρτύρια τών προγόνων ημών δι’ ών 
φανερόν γίνεται ότι άπδ τής ιστορικής αύτής ζωής 
καί εντεύθεν ή άνθρωπότης ούδέ ημέραν μίαν έπαυσε 
μή άγωνιζομένη, καί έάν οί πόλεμοι έπαυσαν διά τινα 
καιρόν εν ιζια χωοα, εζερηγνυντο εν ετερα, και οι 
ύποστηρίζοντες ότι ό πόλεμος είναι δ αρχών πάντων 
δέν λέγουσιν υπερβολήν."Ετι δέ άντιτάσσουσιν αύτοϊς 
οτι ό άνθοωπος είπατε παρ-ρτεϊτο τών άνώνων, ους 
παν φυσικόν δν έφείλει ν' άγωνίζηται, τδ άντίποινον 
θά ήτο δι’ αυτόν μαρασμός καί ηθική άπονέκρωσις

Ή ζωή τής όλης φυσεως, ώς λίαν όρθώς άποφαίνε
ται καί ό Μόλτκε, είναι διαρκής πάλη τοΰ ένεστώ
τος πρός τό μέλλον. Άλλοίμονον δ εις τδν λαόν έ 
κείνον, δστις, χωρίς ν’ άγωνίζηται διά τδ μέλλον, 
έπιζητεΐ έν διαρκεϊ ειρήνη μακαριστήν ευδαιμονίαν, 
μή ένοχλών ούδένα ούδ ύπ' ούδενός ενοχλούμενος ! 
θέλει ζήσει πιθανώς έν τή καταστάσει ταύτη έπί 
τινας αιώνας, άλλά ζωήν φθισικήν, ζωήν άσφυκτι- 
κήν, έν ω ού μακράν αύτοΰ έτεροι λαοί, ύπείκοντες 
τοϊς φυσικοϊς νόμοις, θά ζώσι καί θ’ άναπνέωσιν ώς 
μεγάλα έθνη.

Ή αΐωνία ειρήνη είναι τι λοιπόν άνέφικτον, ίσως 
δέ θέλει έπαληθεύσει διά τδ μέλλον ή πρόρρησις τοϋ 
Μόλτκε περί τής σπανιωτερας όσον ένεστι εφαρμογής 
τών πολέμων πρός λύσιν τών διαφορών τών λαών, 
ούδαμώς όμως δύναται τις έλπίζειν είς έντελή κάτά- 
παυσιν αύτών. Καί κατά τάς τελευταίας δ’ ώοας 
τής άγωνιας τοϋ πλανήτου μα; καί δύω κάν υ.όνον 
μέλη έκ τής άνθρωπότητος άν ήθελον άπομείνει ήθε
λαν άγωνισθή μεταξύ των διαμφισβητοΰν ;α δλίγα τινά 
προϊόντα, άτινα ό φθίνων πλανήτης ήθελε διαθέτει 
διά τδν έτερον αύτών, έπί τώ τέλει τή; έξασφαλί- 
σεως Ολιγοημέρου ύπάρξεως. θέλουσι πέσει έκεϊ πι
θανώς καί οί δύω έκ τοΰ άγώνος καί τή; έξαντλή- 
σεως, καί τά ψυχρά οστά των μετά τινα καιρόν θέ
λουσι κατάκεισθαι έκεϊ μετά τοΰ ψυχροΰ χάλυβδος 
τών ζιφών των, τρανών μαρτυρίων, οτι ή άνθρωπότης 
μέχρι τελευταίας πνοής μέ τά δπλα άνά χεϊρας διημ- 
φισβήτησεν δλίγας στιγμάς ύπάρξεως.

Κ. Ζάβαλης

εκατόν άσπονδους 
ρον νά ηνε τις 

έπιφυλα-

Ήρζάμεθα διακηρύττοντες οτι δέν έπιιυγχάνει τις 
τοΰ ποθουμενου έν τω κόσμω ή διά τών έαυτοΰ έλατ- 
τωμάτων, όφείλομεν νά τελειώσωμεν άποδεικνύοντες 
ότι δεν άπόλλυταί τις έν τω κόσμω άλλως ή διά τών 
προτερημάτων του.

’Εάν ύπάρχωσιν έλαττώματα έπωφελή καί προσο
δοφόρα ύπάρχουσι, φεΰ ! καί προτερήματα έπιβλαβή, 
προτερήματα ολέθρια. Καί ταΰτα δυστυχώς είνε τά 
ωραιότερα.

Ή Ά^εόπρεπεεοε σοί γεννά
έχθρους. Έν τώ κόσμω εινε καλλί 
περιποιητικός καί μοχθηρός ή αξιοπρεπής, 
κτικδς καί γενναίος.

Ή Άγαθότ^ς δέν βλάπτει άκριβώς άλλά κατα- 
βιβάζει.

Ή Εελεκρενεεα γίνεται αιτία νά σέ έκλάβουν ώς 
φρένο .λαβή ή δέ

Ή Ά;λ.ερολϊ]ψ£·κ σάς άπομ.ονώνει. 
ρόληπτος καί τάχιστα θά καταστήτε

Τδ θάρρος έν τφ κόσμω είνε άρ
Άνθρωπος έπιδειξάμενος Οάροο 
λωλώς, είνε παρίας Sv έκαστος 
μή παρασυρθή" ε'νε καλλί 

ίζηταί τις λεπρός "
ουύενα ουύεπο

έ ανεξαρτησία ώς ιδιότροπου.
*Εστε άμε- 

ύποπτος.
:τή θανάσιμος, 

είνε άνθρωπος άπο- 
άποφεύγει έκ φόβου 

ρον έν τώ κόσμω νά νο· 
μίζηται τις λεπρό; ή λίαν θαρραλέος. Ό θαρραλέος 
άνθρωπος ούδένα ούδέποτε ευρίσκει βοηθόν ούτε 
υπερασπιστήν, ευρίσκει μόνον γυναϊκάς τινας δπως 
τδν χειροκροτησωσι καί τδν άγαπήσωσιν.

Άλλ’έζ όλων τών προτερημάτων τδ δλεθριώτερον, 
έκεϊνο διά τό όποιον ούδέν υπάρχει τδ έλεος, έκεϊνο 
τδ όποιον δύναται νά ρίψη εύδαίμοναβ ΰπαρξιν είς τά 
μέγιστα τών βασάνων, τήν μεγαλειτεραν άηδίαν, 
έκεϊνο τδ όποιον ούδέποτε έσυγχωρήθη, ούδέποτε 
κατενοήθη, είνε τδ εύγενέστερον πάντων, ή λεπτό· 
τΖ'ς·

Αύτη είνε έν προτέρημα ολέθριου, δχι μόνον διότι 
ταπεινοί όλου; τούς κεκτημένους αυτήν, άλλά προσέτι 
διότι περικυκλουμένη πάντοτε ύπδ μυστηρίου, παρέ
χει φυσιζώς άφορμάς εις συκοφαντίαν. Ούδέν έπισύρει
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ταχύτερου τάς φοβερωτέρας ύπονοίας δσον άγαθή 
πράξις άνεξήγητος, ούδέν προσομοιάζει πλεώτερον 
πρός τήν άκραν αγαθότητα. Τιμώμεθα έ'χοντες φί
λου, πεπροικισμένους Si' έςιδιασμένη; λεπτότητο; 
χαρακτήρος, άγαπώντα; τό καλόν διά τρόπον ρω 
μαντικόν, γενναίου; μέχρι; ηρωισμού, επιεικείς μέ
χρι; αφροσύνης, άφιλοκερδεΐς μέχρι σεμνοτυφίας. Λοι
πόν ! οί φίλοι ούτοι είνε ή απελπισία τοϋ βίου μας. 
Διερχόμεθα τάς ημέρας μας υπερασπιζόμενοι αύτούς. 
Δια τά σφάλματά των ; ώ όχι! άλλά τουναντίον όιά 
τάς ώοαιοτέρας των πράξεις, τά αγνότερα των αι
σθήματα' πράξεις τοσοΰτον εύγενεΐ; ώστε ύπερβαί- 
νουσι παν δνειρον' αισθήματα τοσοΰτον ίερώς κεκα- 
λυμμένα, ώστε διαφεύγουσι τά βλέμματα'πάντων. 
’Αληθώς, είνε θλιβερόν ν’ άναγκάζηταί τις νά δικαιο
λογώ δ,τι θαυμάζουσιν ! Άλλ’ ωσαύτως πόσον είνε 
βχθεΐα η χαρά μας καί πόσον ζωηρά η ύπερηφανία 
μας ότε μετά θέρμην καί ευγλωττον δια της δυνά 
μεως τόσον θαυμασία; αλήθειας ύπεράσπισιν, κατωρ- 
θώσαμεν ν’ άποσπάσωμεν έκ τών μετάπεισθεντων 
κατηγόρων την κραυγήν ταύτην έκπληκτου θαυμα
σμού : Πώς! Ουτω λοιπόν συνέβη τό πράγμα! δέν 
έγνώριζον τίποτε, άλλ’είνε λαμπρόν!

Αληθώς δέν πρέπει τις νά μέμφηται τόν κόσμον 
έάν δέν μαντεύη ουτος τά πράγματα ταΰτα' πρώτον 
μ.έν ήκιστα τόν έσυνειθισαν νά τα ύποπτευτ), να τα 
άναγνωρίζν), έπειτα δέ δέν σκέπτεται τι; άλλο η 
πώς νά τώ τά άποκρυψν).

Οί διά τοΰ δυσάρεστου τούτου πλεονεκτήματος πε
προικισμένοι περί τών οποίων δμιλοϋμεν, είσί πλή
ρεις τοσοΰτον εύγενοΰς προσποιήσεως, πώς λοιπόν να 
τούς άναγκάση νά έξηγηθώσι ; καταβάλλουσι πάσαν 
αύτών την λεπτότητα όπως άποκρύψωσι την . .. λε- 
πτότητά των.

Έκ τών δύο τούτων άρχών : α τά ελαττώματα 
χρησιμεύουσι, τά προτερήματα βλάπτουσι », ήδύ· 
νατό τις νά συμπεράνν] ότι είνε φρικώδες νά ζή έν 
τώ κόσυ.ω καί ότι ούδέν απελπιστικότερο-; η νά 
β'έπη κοινωνίαν έν τή δποίφ τό μέν κακόν τοσοΰτον 
ευδοκιμεί τό δέ άγζθόν τοσοΰτον πάσχει.

Θά ηπατάτο.
Ί1 μελέτη αυτή είνε άπεναντία; μία πηγή γλυ- 

κυτάτης παραμυθίας. ’’Ανθρωπος μέ καρδίαν δύναται 
νά ιίπη : ε Τό κακόν έπιτυγχάνει . . . άλλά δέν θέλω 
νά έπιτύχω. "Οπως έπιτύχω τοΰ σκοπού μου άρκεΐ 
νά πράξω μικράν τινα κακήν πραζιν, όχι μάλιστα 
πολύ κακήν . . . Λοιπόν ! δέν θά τήν πράζω. Πρόκει
ται νά ψευσθώ άπαξ όπω; έπιτύχω δ,ττ ονειροπωλώ... 
Λοιπόν ! δέν θέλω νά ψευσθώ».

Νά στερηθητε λαμπρά; τύχης όπως μείνητε συνε
πής είς τάς άρχάς σας, νά θυσιασθήτε ύπερ μια; 
ιδέα; ήτις θά σάς προξενήσ-ρ μόνον ένοχλήσείς, νά 
ήζεύρετε ότι θά παρεξηγηθήτε καί έν τούτοι; νά 
άψνφητε τήν σκληράν ταύτην κρίσιν τών άνθοωπων, 
πάντα ταΰτα χρησιμεύουσιν άπλούστατα πρός άπο- 
δειξιν της ύπάρζεω; τοΰ θεού·

Έκ τη; γαλΧικξ; Κ. Γιο>.8άσης.

Ή καρδία της μητρός είνε άβυσσος, έν τώ πυθ- 
μένι τής δποία; εύρίσκεται πάντοτε ή συγχωρησις.

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΟΥ ΟΔΟΠΙΟΡΟΥ

Περί τοΰ εύεργετικωτάτου τούτου τής Μαδαγασκά 
ρης δένδρου άοκούντως άποδεικνύοντο; τήν έν πάσι 
θείζν πρόνοιαν, άναγινώσκομεν έν τινι γαλλικώ πε- 
ριοδικω πολλά καί αρκετά περίεργα, άτινα δέν νομί
ζομε·/ άσκοπον νά μεταδώσωμεν εί; τού; άναγνωστας 
τών Μυρίων 'Όβων.

Πρό τινων έτών, γράφει ό κ. ’Ερρίκο; Φερδινάνδος, 
άπετέλουν μέρος έπιστημονικής άποστολής εις τήν 
νήσον Μαδαγασκάρην.

Μιοί τών ήμ,ερών μετά μακράν διά μέσου τών δα
σών πορείας, ύπεφέραμεν έκ δίψης. Αί σικύαι ημών 
ήσαν κεναί ΰδατος, καί έδει νά άναμένωμεν έπι 
πολλάς άκόμη ώ;«ς μέχρις ου φθάσωμεν εις τό πλη- 
σιέστατον χωρίον. Εί; μεγάλην δέ εύρισκόμεθα στε
νοχώριαν, ούδένα γνωρίζοντε; τρόπον άνακουφίσεω; 
έκ τής στερήσεω; ταύτης, ότε δ συνοδεύων ημάς 
δδηγό; μά; έβεβαίωσεν ότι έντό; ολίγου θά παρά· 
σχη ήμϊν τό μέσον τοΰ νά καταπαυσωμεν τήν δίψαν.

Μιτά τινα; δέ ελιγμούς ώδήγησεν ημάς εί; ελώδη 
τόπον επισκιαζόμενου ύπό μεγαλοπρεπών ύψηλών 
δένδρων τών οποίων ό κορμό; ευθύ; καί λείος, ομοιά
ζει πρός τόν τοΰ φοίνικα; Τά δέ μεγάλα, πράσινα 
καί στίλβοντα αύτών φύλλα ήρχιζου άπό άρκετοΰ 
ύψους τοΰ κορμοΰ έκ τοΰ έδάφους, τούτέστι μέχρι 
τών πρώτων φύλλων ό κορμός είνε γυμ.νός. Τά όε 
φύλλα ταΰτα σχεδόν πάντοτε εΐκοσιν ή είκοσιτεσ- 
σαοα τόν αριθμόν εί; έκαστον δενδρον διβκλσδίζ ον- 
ται έζ ένό; καί τοΰ αύτοΰ κέντρου, καί ύψούμενα 
πρό; τόν ούρανόν κκταπίπτουσιν είτα έπιχαρίτως 
σχηματίζοντα ριπιδίου.

— Θαυμάζετε, στραφεί; είπε πρός ημάς δ οδηγός, 
τό έπίχαοι σχήμα τοΰ δένδρου τούτου, τήν ισχύν 
τοΰ στελέχους αύτοΰ, καί τήν καλλονήν τών φύλλων 
του ' Άλλά τί θά ει’πητε, όταν μάθητε, ότι ταΰτα 
έγκλείουσι τόν πολυτιμότερου θησαυρόν όι’ οδοιπόρον 
ύπό δίψης κατατρυχόμενον. Καί ταΰτα είπών διετρύ- 
πησε διά τή; λόγχης αύτοΰ τή» βάσιν ενός τών 
φύλλων τούτων, καί παρευθύ; έζεπήδησε ύδωρ δρο
σερόν καί εξαίρετου πρό; πόσιν. Άφοΰ δέ κατεπραύ · 
ναμεν τήν δίψαν νμών καί άρκετήν προμήθειαν έλά- 
βομεν, δ δδηγό; έζηκολούθησε ·.

— Τό δένδοον τοΰτο, ένεκα τής ωφελίμου ταύτης 
καί ούσιώδου; ΐδιότητος, ένεκα τοΰ εύεργετικοΰ τού
του δώρου όπεο ή φύσις τώ έχάρισευ, ώνομάσθη το 
δενδρον τοΰ όδοιπόροο.

— Άλλά, ήοώτησα ιαύτόν, πόθεν προέρχεται ή 
δύναμις αύτη τοΰ νά διατηρή τοιαύτην ποσότητα 
ύδατο; έντός τών φύλλων αύτοΰ ; Μήπως αντλεί 
τοΰτο έκ τοΰ έδάφους διά τίνος απορροφητικού τρόπου;

— Καθόλου, άπεκρίθη δ οδηγός. Τά φύλλα ταΰτα 
έχουσι τήν ιδιότητα νά διατηρώσι τό ύδωρ τών βρο
χών, δπερ διά τών λεπτοτάτων πόρων διεισδύει μέ
χρι τών μασχαλών αύτών διερχόμενον δέ τό ύδωρ 
τοΰτο διά τών ίνών καθίσταται καθαρώτατον καθώς 
τό βλέπετε.

— Καί είνε πολλά τά δένδρα ταΰτα εί; τήν 
νήσον ;

! — Είνε τόσον άφθονα εΓ; τινα; τόπου; ώστε κα- 

τέχουομ, χώρον αρκετών χιλιομέτρων' ούτω δέ τό 
πλεϊστον τοΰ χρόνου καθ’ δν έοχόμεθα νά έογασθώ- 
μεν εί; τά πλησίον μέρη τών δένδρων τούτων, ούδέ 
ποτέ προμηθευόμεθα ύδωρ, διότι είμεθα πάντοτε βέ
βαιοι ότι θά ποοισθώμεν έκ τούτων άρκοΰσαν ποσό
τητα.

— Τά φυτά ταΰτα έχουσι καί άλλα; ιδιότητας ;
— Ένθυμεϊσθε τό χωρίον, διά τοΰ όποιου διήλθο- 

μεν τό πρωί".
Αί μικραί έκεΐναι κατοικία1, περιβεβλημέναι δι’ 

ίνδοκαλάμου καί βανανεών παρεϊχον ζωγραφικήν θέαν 
όλαι λοιπόν έκεΐναι αί καλύβαι είσί καθ’ ολοκληρίαν 
κατεσκευασμέναι έκ τοΰ δένδρου τοΰ οδοιπόρου. Τό 
χνοώδες ζύλον χρησιμεύει ώς ξυλική' ό εξωτερικός 
φΰοιός, διά τοΰ σφυρίου έπιπεδούμενο; παρέχει άδια- 
πέραστον στερεάν ύλην, ήν μετεχειρίζονται πρό; κα
τασκευήν τών δαπέδων και οροφών. Διά τών κλάδων 
σχηματίζουσι τά διαφράγματα τοΰ εσωτερικού, κα- 
λύπτουσι δέ τά; οικοδομάς ταύτας διά τών φύλλων 
άποκλειόντων πάσαν μετά τοΰ έζωτερικοΰ άέοος συγ
κοινωνίαν. Δέν είναι δμως μόνον ταΰτα. Τό δένδρου 
τοΰτο έπιφυλάττει κοί έτέρα; έκπλήζεις άς θά δείξω 
ύμΐν εί; τόν πρώτον σταθμόν, τόν όποιον θά κάμωμεν 
εις χωρίον τι, έν ω κατοικεί εις τών συγγενών μου.

Ό συγγενής τοϋ οδηγού ημών ήτο άνθρωπο; άζια- 
γάπητος' κολακευθείς δέ άναμφιβόλως σφόδρα διά 
τήν υποδοχήν τοιούτων ξένων προσέφερεν ήμΐν λιτώ- 
τατον δειλινόν. Έν πρώτοι; έζέτεινεν έπί είδους τρα- 
πέζη; φυτικήν λεπτοτάτην οθόνην' είτα έθεσεν, έμ
προσθεν έκάς·ου ήμών έν κύπελλον κατεσκευασμένον 
έξ ύλης αγνώστου είς ημάς, καί δύο σκεύη, άτινα 
καίτοι παραδόξου σχήματος, άνεπλήρουν ούχ ήττον 
τό κοχλιάριο·/ καί τό περόνιον.

Εί; τό μέσον δέ τή; τραπέζη; έφερε δοχεΐον πλή
ρες ορεκτικωτάτου άφρογάλακτος, καί έντός ετέρου 
τοιούτου εύρίσκετό εύώδε; έλαιον έντός τοϋ όποιου 
έπλεον αμύγδαλα.

— Πριν ή άρχίσωμεν, είπεν δ δδηγό; μας, δφείλω 
νά τηρήσω τόν λόγον μου' παν δ,τι βλέπετε έπί τή; 
τραπέζη; ταύτης είναι προϊόν τοΰ «δένδρου τοΰ όδοι 
πόρου». Βλέπετε τό τραπεζομάνδηλον τοΰτο. είναι 
ύφασμα έκ τών λεπτοτήτων ίνών τών φύλλων. Τά 
κύπελλα ταΰτα, αί παροψίδε;, τά κοχλιάρια κατε 
σκευάσθησαν έκ τών πλευρών ή τών πυκνοτήτων 
μερών τών ιδίων τούτων φύλλων. Τά έζαίρετα ταΰτα 
φαγητά, απερ έκλαμβήνετε ώ; άφρόγαλα είσί κατε- 
σκευκίμένα έκ τών σπόρων τών δένδρων, ού; κοπα- 
νίζοντε; μεταβάλλουσιν εί; άλευρον καί άναμιγνύουσι 
μετά έξαιρέτου γάλακτος τοϋ κορμοΰ. Τό άλευρον δέ 
τούτο ψηνόμενον παράγει τά δίπυοα ταΰτα. Τά άμύ- 
γδαλα ούδέν άλλο είσί ή σπόροι τεταριχευμένοι έντό; 
ελαίου προερχόμενου καί τούτου έκ τή; κυανή; αύ
τών φλούδας. "Οσον άφορά δέ τό διαυγέστατου τούτο 
ύδωρ τό γνωρίζετε. Θά προσθέσω έν τέλει δ,τι οί 
μάλλον επιτήδειοι γνωοίζουσι πλείονας 8Tt ωφελεία; 
•νά καρπωθώσιν έκ τού άνεζαντλήτου τούτου είς τά 
εύεργετήματή του δένδρου, ύφαίνοντες δέ καί ένδύ- 
ματα διά τών ίνών τοϋ ξύλου αύιοϋ.

Έν Καίριο Σταύρος Χωνύ;

ΤΙΣ ΠΤΑ1Ε1 · — ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

Προσφιλή; μικρά ! 
λαμπή δείλην καθ’ ήν πάντε 
κατεγίνοντο συλλέγοντες τά

Πανταχόθεν, συνήντα τι; χαριέσσα; χωρικά 
άνασηκωμένα; τάς χειρίδα; 
νον, καί φερούσα; κάνιστρα 
ήσα·1 δλιγωτερον κόκκινα τών κυανών χειλέων τ<

■*n_. ϊΐ ...._______ < .. . · ■>__________ «

σα ώστε δ δήμαρχο;
παρατηοών
τω ε-----  *

έγνωστοποίησεν δτι έπεθύμει νά

άμ’ έπος άμ’ έργο·. Ή Κερασία έμεγήλωσε 
τοΰ δημάρχου και 

τών πρώτων 
τή; τροφού του, έμεγα-

πκιγνιδίων τοΰ Γάστωνος 
αύτοΰ έργασιών, καί ήτο 
τις τάς δύο παιδικά; κε-ι νά βλέπν)

; τούς ξανθούς των βοστρύχους, νά 
ωραία παραμυθία, κύπτουσαι έπί τού

ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΟΝ

Έγεννήθη ώραίαν τινα ήλιο- 
ε; οί κάτοικοι τοΰ χωρίου 

κεράσια.
χ ·_·-------,‘ !*ε

-, καί κοντόν μεσοφούστα- 
ρα πλήρη κερασιών τά όποια

:ων.
ΤίΙτο δέ χαριεστάτη καί λεπτοφυής ή μικρούλα, 

τόσον χαρίεσσα ώστε δ δήμαρχο; τοΰ χωρίου εί; άκρον 
καλοκάγαθος, πζρατηρών τό παιδίον τό όποιον τώ 
ύπεμειδία καί τώ έτεινε τού; μικρού; του βραχίονας 

γίνγ άνάδοχός του.
-- θά τό όνομάσωμεν Κερασία, φίλε μου, είπεν 

είς τόν πατέρα καί επιθυμώ νά έχη τήν αύτήν τοο- 
φόν μέ τό παιδί μου.

— Τοΰτο είναι μεγάλη τιμή διά τού; πτωχούς 
ανθρώπου;. Κύριε δήμαρχε, άπεκρίθη ό άφελή; χωρι
κός, τό μικρό είναι τό πέμπτο μου παιδί.

Καί, 
πλησίον τοΰ Γάστωνος, τοΰ υιού 
ή άγάπη ήτις τού; είχε συνενώσει άπό 
ημερών εί; τάς άγ/.άλας 
λύνθη μετ’ αύτών.

Μετέχουσα τών πρώτων 
μετέσχε καί τών πρώτων 
έζαίρετο; είκών 
Φαλά; μιγνυουσα; 
συλλαβίζωσιν 
αύτοΰ βιβλίου.

Συχνάκι· τά
έν ήλιοκα^ί ήμερα εί; τού; 
μώνα; ή άναρριχώμενα εί;

’Ενίοτε συνήπτον φιλονεικίας, ό μέν Γαστων ύπε- 
στήοιζεν δτι τά γλυκά κεράσια ήσαν δλιγώτερον ώ- 
οιμα τών κοκκινολεύκων καί τραγανών, ή δέ Κερα
σία έλεγεν δτι έπεθύμει νά τρώγν) τά μαύρα. Τότε 
μετέβαινον άπό κήπου εί; κήπον, ποΰ μέν τρωγον- 
τα, ποΰ δέ κό πτοντα καί δαγκάνοντα ’πολλάκι; τό 
αύτό κεράσιον, ώ; δύο πονηρά στρουθιά. Άφ’ ού δέ 
τέλος πάντων εύρισκον τά κεράσια τή; άρεσκεια; των 
έκοπτεν ό Γάστων άρκετά καί κρατών αύτά άπό τήν 
ούράν των, τά έπλησίαζεν είς τά χείλη τή; Κερα
σία; καί τότε πλέον δέν ήτο δυνατόν νά διακρίνν) 
τις ποΰ είνε τά χείλη καί ποΰ τά κεράσια.

Έν τούτοι; δ Γάστων
ναπτυσσομενη, 
καί γλυκεία, 
φερεν, έβάδιζεν είς τό δέκατον 
τη; έτος.

Τού; τρελλούς δρόμους καί τ 
τη; ηλικίας είχον Γ 
απερίγραπτος άνάγκη έκμυστηρώύσεω; δταν τόν λαμ
πρόν καί χλιαρόν ςάέρκ τοΰ ίουνίου δλόκληρον στίφος 
ζωυφίων έβόμβει καί άνέβαινεν εί; τόν ήλιον μετά 
τών μύρων τών ωραίων καρπών.

Ή ώρα τών σπουδαίων έργασιών ήχησε διά τόν 
Γάστωνα, δστι; άνεχώοησεν είς τήν πρωτεύουσαν 
άφίνων τήν Κερασίαν κλαίουσαν.

εύοισκον εί; τήν πεδιάδα άνασκιρτώντα 
---- --’---- '-ς πλήρεις λευκάνθεμων λει-

τά; κεοασέκς.

>, ή δέ Κερα- 
-.αΰρα. Τότε 

ποΰ μέν τρώγον- 
• Λ \ '

ήνδροΰτο καί ή Κερασία ά- 
εύμορφο: καί ξανθή, πάντοτε δροσερά 

, ώς οί καρποί τών όποιων τό δνομα έ- 
α... _ι ί;------- ήτ,ιχ,ίχς

__ , ;ά παιγνίδια τής πρώ- 
είχον διαδεχθή αόριστοι ρεμβασμοί καί

*
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Μετζ ζζοε'λευΊΐν ~0ΛΛών ετών, ό 1ζ5τον έποε- 
νηΐΟεν.

ΎΗτο ήδη ώραΐο; νέος, μέ ξανθού; μύστακας, ώρι
μος ως έκ τή; εργασίας. Ααμπρδν τώ ποομηνύετο 
μέλλον είς τον έπιστημονικδν κόσμον, και 5 πατήρ 
του, ό δήμαρχος έκαμάρωνεν έχων στήριγμα τδν νέον 
τοΰτον επιστήμονα.

Έγίνετο μάλιστα λόγος και περί πλουσίου συνοι
κεσίου μετά τή; θυγατρδ; γεγονός τίνος πλουσίου 
κτηματίου.

Καθ’ όσον δ’ άφορά τήν Κερασίαν, αυτή ήτο πάν
τοτε ή ώραιοτάτη κόρη τοΰ τόπου. Δεν άνερριχάτο 
πλέον έπί τών κεραστών άλλά τά όμώνυαά της κε
ράσια ή'νθουν πάντοτε έπί τών χειλέων της. Ό Τά
στων έλησμόνησε ά-ά γε τήν ομογάλακτου άδελοήν 
του ; Ή ένθύμησι; είναι άνθος δπερ μαραίνεται τά
χιστα !

Έν τούτοι; πρωίαν τινα συνηντήθησαν εις τήν γω
νίαν κοίλου δρόμ.ου τδν δποΐον αί γηραιότεραι κερά· 
σέαι τοϋ τόπου έσκίαζον διά τοΰ μαύρου φυλλώμα- 
τός των, πεοιλαμπομένου έκ τών λαμποών κερασιών. 
Μ ετά τού; άνταλλαγέντας χαιρετισμούς, έβάδισαν 
βήματά τινα ό είς παραπλεύρω; τοΰ ετέρου, χωρίς 
λεζιν νά εί'πωσιν, στενοχωρηθεντες ύπδ τών αναμνή
σεων αί δποϊαι είναι αί ψυχαί τών πραγμάτων καί 
αί δποϊαι κατά τήν δίοδόν των έξήρχοντο παμπλη
θείς έκ τής γηραιας πατρίδος.

Καί οί δυο άνεγίνωσκον έκ δευτέρου τδ ποίημα 
τών νέασών των έτών, βραδέως, κατά σελίδας, καί 
φθάνοντες είς τδ τελευταίου φυλλον, άμφότεροι έδί- 
σταζον νά τήν μεταστρέψωσι, φοβούμενοι υ.ή εΰρωσι 
δάκρυα είς τδ τέλος τοΰ τόμου.

— Τί λέγεις, τρώγομεν κεράσια, ώς άλλοτε ; είπεν 
ό Τάστων λυων αύτδ; πρώτος τήν σιγήν. ’Ενθυμεί
σαι, Κερασία ;

— ύΑ ! μάλιστα ! εκείνα τα δποϊζ ήσαν ύψηλά, 
ήσαν τά ζ.αλλίτερα ; μοί τά έρριπτε; είς τήν πο
διά μου.

— Τί καλά τότε ! έστέναςεν ό Τάστων.
— Τά κεβάσια ;
— Σκέπτεσαι άναμφιβόλω; νά νυμφευθής, Κερά

σια. Είπέ μοι τδν αγαπάς πολύ ;
— Έλα "καί σύ περίεργε ! Καί ή μ.νηστή σου, 

Τάστων, είναι ωραία καί τήν άγαπάς;
— ! μάλιστα, τήν άγαπώ καί άπδ πολύν και

ρόν.
Ή γλυκεία της είκών μέ ήκολούθησε πανταχοΰ- 

ήρχετο καί έκάθητο πλησίον τοΰ γραφείου μου είς τδ 
μαθητικόν μου δωμάτιον καί όταν άπεκαμνον, όταν 
άπηλπιζόμην περί τε τοΰ μέλλοντος μου και τοΰ ε
αυτού μου άκόμη, τδ γλυκύ καί χάριεν μειδίαμά 
της μοί απέδιδε τήν ελπίδα καί τδ θάρρος.

Πρδς χάριν της ! έλεγον καθ’ έαυτδν, καί μετά 
πόθου μεγαλειτέρου, έπαναλάμβανον τδ άχαρι έργον 
μου. Παν δ,τι έμαθον είς έκείνην τδ οφείλω. Εκείνη 
ύπήρξεν ό φύλαξ άγγελός μου, ή παρηγοριά μου. 
Καί πώς νά μή τήν άγαπώ ! καί θά ήμην άρκετά 
άγνωμων άν ήθελον τήν λησμονηση.

Άλλ’ ή Κερασία ήγέρθη καί μεγάλα δάκρυα έρρεον 
έπί τών παρειών της.

— Πρέπει ν’ άποχαιρετισθώμεν, κύριε Τάστων, 
είθε πάντοτε νά είσαι εύτυχής . .

— Νά άποχαιρετισθώμεν ; Άλλά δέν έννοεΐι, Κε

ράσια, οτι ή ήγαπημένη μου ήσο σύ, ή παιδική μου 
σύντροφος, ή γυνή τήν δποίαν αγαπώ καί τήν δποίαν 
νυμφεύομαι. . . Δέν άποκρίνεσαι τίποτε, χαμηλώνεις 
τους όφθαλμούς. Μήπως άγαπάς κανένα άλλον .

-— Αγαπητέ μου Τάστων, έφυγες καί έπήρε; μα- 
ζή σου καί τήν καρδίαν μου, καί θά άπέθνησκα εάν 
μοι τήν έδιδες δπίσω.

Αοιπδν άγαπητή Κερασία, άς ύπάγωμεν νά εύρω- 
μεν τδν πατέρα μου . . .

— Θά τοΰ φανή παράξενον. Άλλά ~£ζ πταεεε ;
— Τα κεράοεα Σ άγαπητή μου γυναικούλα.

ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ
(Κοτά μετάφρασήν II. Βεργοποΰλου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΓ.ΤΟΝ
(Συνέχεια ιδε ύπ’ άριΟ. 13 φύλλου)

Κ'

Ή οικία τοΰ Άνδρε, νεωστί μετασκευασθεΐσα είς 
κατοικίαν τοΰ νεαρού ζεύγους, . ήτο μικρά φωλεά 
μή άποκλείουσα όμως τήν πολυτελή φιλοκαλίαν. Οί 
σύζυγοι εύρον έκεϊ πάν τδ χρήσιμον είς τήν νεωτέ- 
ραν οικογενειακήν ζωήν, καί δ Άνδρέ, πλήρης ζέ- 
σεως καί έλπίδος, έμελλε νά έργασθή μετ’ άκρατή- 
του δρμής, ΐνα δώσγ, είς τήν σύζυγόν του δείγματα 
πραγματικής λαμπρότητας.

Τήν τετάρτην ημέραν άπδ τοΰ γάμου των, ή 
Φλωρεντία, άποσταλεΐσα τήν προτεραίαν είς Παρι
σιού; ίνα ζητήση διάφορα άντικείμενα άνήκοντα είς 
τήν κυρίαν της, επανήλθε περί τήν ώραν τοΰ προ
γεύματος, μετά διαφόρων φακέλλων τούς οποίους έ- 
φερεν είς τδ δωμάτιον τής 'Ρόζας.

Μετά τδ πρόγευμα εΐσήλθεν αύ'τη είς τδ δωμάτιον 
της, ένω δ 'Ακριβός Άνδρέ άνεγίνωσκε τήν έφημερίδα 
κατά τδ σύνηθες, καί ήνοιξε τδν ένα μετά τδν άλλον 
όλους τούς φακέλλους ών διέτρεχε μετ’ ανυπομονη
σίας τδ περιεχόμενον, δέν έστη δέ είμή όταν έθραυσε 
τήν ταινίαν φακέλλου τίνος επιστολής άρκετά όγ5 
γώδους.

Περιπαθείς εκφράσεις ύπογεγραμμεναι άπδ πρό
σωπα γνωστά είς τά βουλεβάρτα, πικρά παράπονα 
τών διευθυντών ο'ίτινες αύτεκαλοΰντο έμπεπαιγμένοι, 
αδιάκριτοι ερωτήσεις τών νεοσυλλεκτών μια επιστο
λή τοΰ Μάξ, όστις έζήτει έξηγήσεις διά τήν έφημε
ρίδα του περί τής νέα; ταύτης φυγής . . . καί όλα 
ταΰτα κατά τδ ολιγοήμερον διάστημα τής έν Σάρ- 
τρεσι διαμονή; της . . . έκτοτε, τίποτε πλέον- ή 
'Ρόζα 'Ροζιέ ένομίσθη νεκρά διά δευτέραν φοράν.

Ό σύζυγός της τήν κατέλαβεν έν μέσω τή; πυρε- 
τώδους ταύτης έργασίας, καί συνεσπασεν ελαφρώς 
τά; δφοΰς ποδ τών επιστολών τούτων τάς οποίας δέν 
έκόμισεν δ γραμματοκομιστής.

— Τί είναι δλα αυτά ; ήρώτησε μετά προσποιη
τής τίνος άστειότητος. Ή Φλωρεντία σοϋ έφερεν αύ
τδ τδ σωςδ τά παλιόχαρτα ;

— ’Ακριβώς, είπεν ή 'Ρόζα, συμπτύσσουσα έπιμε- 
λώς δύο ή τρεις έπιστολάς άς έθεσε κατά μέρος- έ- 
πειτα_έλαβε τά; λοιπά;, έποίησε διά τών χειρών ά- 

μορφον όγκονον έρριψε είς την άνευ πυρδ; θερμάστραν.
‘Ο Άνδρέ τήν παρετήρει σιωπηλός.
-— Τί θά κάμης; είπεν έν τούτοι;, βλεπων αύτήν 

διευθυνομένην προ; τδ μικρόν γραφεΐον της.
— Θ’ απαντήσω, είπε' αυτή μετά θελκτικού 

μειδιάματος. Ό Άνδρέ δέν ώμίλησεν, άλλ’ή σιωπή 
αύτη ύπενόει δυσαρέσκειαν.

— Πρέπει νά καθαρίσω τδ παρελθόν, προσέθηκεν 
αύτη ξηρότερον.

— Άναμφιβόλω;, είπεν, άφοΰ τδ ευρίσκετε άναγ- 
καϊον.

Έξήλθεν έκεΐθεν, ήσύχως καί άνευ δυσθυμίας- άλλ’ 
ή 'Ρόζα ήσθάνθη ότι δέν ήτον εύχαριστημένος. Σύ- 
ρασα πρδς έαυτήν τδ γραφεΐον της, έγραψε δύο έπι- 
στολάς, τήν μίαν προ; τδν διευθυντήν τοϋ θεάτρου 
μετά τοΰ οποίου είχεν έλθει είς συμφωνίας χωρίς νά 
ύπογράψη σύμβόλαιον- τήν άλλην δε έκτενεστεραν 
καί μάλλον διαχυτικήν πρδς τδν Μάς, έν ή τώ έξή- 
γει τήν άπόφασίν τη; νά άφηση την σκηνην. Εί; 
άμφοτέρας, έκαμνε μνείαν διά βραχέων τοΰ γάμου της.

"Οταν ετελείωσεν, έκάλεσε τήν Φλωρεντίαν, ίνα 
άποστείλν) τά; έπιστολάς είς τδ ταχυδρομείου- έπει
τα έπέστρεψευ εί; τήν αίθουσαν.

Ό σύζυγός της δέν ήτον έκεϊ. Τδν εύρεν είς τδ 
γραφεΐον έργαζόμενον έπιμόνως. Έπλησίασεν αύτη 
καί έθεσεν τούς δύο ωραίου; λευκούς βραχιονά; της, 
οίτινε; κατά τδ ήμισυ έξεϊχον τών χειριδών τοϋ 
πρωίνοΰ έπενδύτου της, έπί τοΰ έρεισινώτου τοΰ έ- 
δωλίου.

— Δεν θά κάμωμεν έπισκέψει; σήμερον ; είπεν 
αύτη διά τής άρμ,ονική; φωνής της ήν είςευρε νά κα- 
νονίζν) κατ’ αρέσκειαν.

— ’Άν θέλης, άπήντησε ζωηρώς 5 Άνδρέ.
— Έγώ ; Μάλλον όχι- γνωρίζεις, φίλε μου, ότι 

φοβούμαι τάς γυναίκας σας τών Σάρτρεων. Με κατε 
τρόμαξαν τήν ημέραν τοϋ γάμου μας.

Έμειδίασε χωρίς νά στραφή. Αυτή έκυψεν έτι 
μάλλον πρδς αύτδν καί ή κόμη της έψαυσε τήν πα
ρειάν τοϋ νεανιου.

— Άλλά μετά σοϋ, Ακριβέ, έπανέλαβεν αύτη, 
δέν φοβοϋυιαι τίποτε- όταν στηρίζομαι είς τδν βρα- 
χίονά σου, δύ-αμαι νά βαδίζω άγερώχως.

Μεθυσθείς, ύπδ τοΰ έλαφροϋ αρώματος δπερ άπε- 
πνεεν αύτη, έστρεψεν όλίγον τήν κεφαλήν’ τά χείλη 
του, συνήντησαν τδν γαλακτώδη τράχηλον τή; νεα
ρά; γυναικδς, έπί τοϋ οποίου -προσεκολλήθησαν έπί 
μακράν . . . άπεσύρθη αύτη, έλαβεν αύτδν έκ τοΰ 
τραχήλου, έπροχώρησεν ολίγον γελώσα, καί τφ άν 
ταπέδωκε τδ φίλημα.

— "Υπαγε νά ένδυθής, φιλτάτη μου, είπεν ό Άν
δρέ ύποδουλωθείς . . . Έκοΰσαι, άκουσαι, πρέπει νά 
καταθέσωσι τά όπλα αύταί αί κυρίαι αίτινες σ’ έ- 
φόβισαν, και νά σέ κηρύξωσι φίλην των !

Έπέταζεν αυτή έλαφρά ώς πτηνόν’ έπί τοΰ κατω
φλιού τοΰ δωματίου της, έστράφη ΐνα στείλγ) έν φί
λημα διά τοΰ άκρου τών δακτύλων είς τδν ’Ακριβόν, 
όστις τήν παρετήρει- όταν έκλεισεν αύτη τήν θυραν, 
ό Άνδρε άπέθεσε τδν κάλαμον άναπνεύσας.

Ναι, ήτο, άξιολάτρευτος ! ή πρόληψι;, ήτι; τόσον 
νικηφόρως κατέπολεμήθη ύπ’ αύτοΰ, τδν άνέδειξε 
νικητήν, όπως πολυκέφαλος ΰδρα τής οποίας, έκά- 
στη τιμία οικία τής πόλεως θά έξένιζεν άνά μίαν 
κεφαλήν .'

"Οταν έξήρχοντο πεζή, κρατούμενοι έκ τοϋ βρκ- 
χιονος, άπαντες οί βφθαλμοί τής λεωφόρου τούς 
ήκολούθουν αόρατοι κεκρυμμένοι όπισθεν τών ρετα- 
ζωτών παραπετασμάτων, άτινα αδιαπέραστα όντα 
έκ τών έκτδς, είναι τόσον διαφανή έκ τών έσωθεν.

Τί ήδύναντο νά ειπωσιν ; ότι ή κυρία ’Ανδρε ήτο 
πολύ ώραία ; Τοΰτο δέν ήτο λάθος Δέν έψιμμυθιοΰτο 
πλέον. Ή πλουσιωτάτη περιβολή της, έφαίνετο ούσα 
έζ.τάκτου άπλότητος. Τδ βάδισμά της ήτο τέλειον, 
ή στάσις της μεγαλοπρεπή;

— Δέν ένδιαφέρει οόδένα άν ύπήρξεν ηθοποιός, ή 
άν ήδύνατο νά τήν ί'δγ όλος δ κόσμος άντί χρημά
των, άντέλεγον οί είς άκρον αυστηροί τά ή'θη.

— Μήπως τοΰτο δύνζται νά τήν έμποδίση νά 
ήναι τιμία γυνή ; έπανελάμβάνον οί θαυμασταί τής 
'Ρόζας

Ή πόλις ήτο διγρημένη είς δύο στρατόπεδα, είς 
άκρον εχθρικά, καί πολλαί φράσεις ζυνογλυκεϊαι άν- 
τηλλάγησαν κατά τήν ημέραν ταύτην καί τάς δύο 
έπομέ'.ας- άλλά τδ στρατόπεδον τών σεμνοτυφών 
ύφίστατο σημαντικήν απώλειαν εδάφους είς έκάστην 
έπίσκ-ψιν τής 'Ρόζας.

Είχεν αύτη τοιοϋτον τρόπον συμφιλιώσέως, τόσον 
έπιτυχώς συνεβίβαζε τήν συμπάθειαν τών γραιών 
πρδς έκείνην τών νέων διά τών έκτάκτως εύγενών 
τρόπων της ώστε είς τρεις ημέρας, κατεκιησεν ολό
κληρον τήν πόλιν, έκτδς δύο ή τριών άκαταπείστων 
μεταξύ τών δποίων ή κυρία Βρούν ήτις έφαίνετο έπι- 
μενουσα.

— Δέν θά μοΰ βγάλτ) κανείς άπδ τδ κεφάλι ότι 
αύτή ή γυναίκα υ.άς περιπαίζει ! έλεγε πρδς τήν 
Κλάραν Αανγκλοά, ήτις προσεπάθει νά τή έμπευσή 
καλλίτερα αΐσθήικατα.

— 'Ο σύζυγός τη; δέν θά τή τδ έπετρεπεν 1 ά- 
πηντησε, 'τδ γλυκύ πλάσμα, έπί τή τοιαυτή ύπο- 
θέσει.

— Νομίζει; ότι τδ γνωρίζει ; προσέθηκεν ή κυρία 
Βοούν.Γ

— Μοί φαίνεται, άντέτεινεν ή Κλάρα,παρατηροϋσα 
τήν άδελφήν της ώς ζητοΰσα έπικουρίαν, οτι μεταξύ 
συζύγων είναι πολύ δύσκολου νά κρύπτγ; ό είς τά; 
σκεψεις του άπδ τον άλλον.

— Αρνάκι ! είπεν ή οργίλη συμβία τοϋ Μαρσέλ, 
μετά βλέμματος πλήρους οίκτου ... ή κυρία μαμμά 
σάς άνέθρεψέ μέ αύτάς τά; ιδέα; ; έκαμε πολύ καλά, 
διότι ουτω σάς άπαλλάττει άπδ τάς λύπας, άφοϋ 
έεχτε τόσην έμπιστοσύνην !

— Ή κυρία Βρούν είναι ολίγον μισάνθρωπος, είπεν 
ή Κλάρα πρδς τήν Μαργαρίταν όταν έπανήρχοντο 
οΓκαδε.

‘Η Μαργαρίτα ούδέν άπήντησε, ούσα παρά ποτέ 
σιωπηλή άπό τινων ημερών. ί

'Ημέρας τινα; βραδύτερου, οΐ όφθαλμοί τοΰ Άνδρέ 
τδχαίω; έπεσαν έπί τίνος έφημερίδος τών θεάτρων 
καί τδ όνομα τής 'Ρόζας γεγοαμμένον έν τή έφημε- 

Ιρίδι τδν ένέπλησεν όργή; καί άν^γνωσεν : « Εις άστήρ 
ήφανίσθη έκ τοϋ θεατρικοΰ δρίζον%·ος. Ή θελκτική. 
'Ρόζα 'Ροζιέ, ήτις έπί έν έτος σχεδόν, ένεκα κινδυ 
νώδους τίνος δυστυχήματος, ένομίσθη νεκρά, διέλυ- 
σεν δοιστικώς τάς συμφωνίας της μετά τή; διευθύν- 
σεω; ένδς τών πρώτων θεάτρων μας, ΐνα συνάψη 
δεσμούς διαρκεστέρου;' δέν θ’ άνέλθνι πλέον έπί τή; 
σκηνής- ό σύζυγός τή; κ. Ακριβό; Άνδρέ, έθεσε τδν
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δρον τούτον ώς ιδιαιτέραν συμφωνίαν τοϋ γάμου του.
— Ποιος τδ έπετρεψεν . . . είπεν δ ’Ακριβός, ωχρός 

έζ οργής. ’Έλπιζα δτι τό όνομά μου τούλάχιστο> θά 
ήτο σεβαστόν.

— Σέ προσβάλλουσιν ; είπεν ή 'Ρόζα, λαμβανουσα 
τήν εφημερίδα ήν άνέγνωσεν δίς καί άπέθεσεν, τί 
ευρίσκεις τό προσβλητικόν ;

— ’Αλλά τό πράγμα αύτό καθ’ εαυτό είναι προ
σβλητικόν· τίς έπέτρεψεν νά δμιλώσιν ουτω περί της 
συζύγου μου καί περί έμοΰ . , . καί τήν συμφωνίαν 
ταύτην τί; έγνωστοποίησεν ; Συ ίσως είπες τι ; . . .

— Έγώ ; όχι! είπεν ή 'Ρόζα έν πάση ειλικρίνεια. 
Είναι αληθές δτι έγραψα περί της άποφάσεώς μου νά 
εγκαταλείπω τό θέατρου μετά τόν γάμον μου, άλλά 
δέν ίσχυρίσθην δτι τοΰτο είναι συμφωνία.

— Δεν έπρεπε νά εί'πη; τίποτε ! άνέκραζεν ό 
Ακριβός έν άδημονίη. Τί τό κοινόν μεταζύ τών άν 
θρώπων τούτων και ήμών ; ΊΙ σιωπή μόνον ήοκει. . . 
δέν έπρεπε νά γράψης.

— Καί σύ, είπεν ή 'Ρόζα, έπρεπε νά μέ είδοποιή 
σης οτι ύπανδρευθεΐσα άπαξ, άπεβαλκ πάσαν πρόσω 
πικότητα, πάσαν ιδίαν ΰπαρξιν, καί δτι δέν θά έ- 
νήργουν είς τό έζής είμή ύπό τήν έμπνευσίν σου, 
κατά τήν έπιθυμίαν σου.

— Δεν πρόκειται περί τούτου, είπεν ο ’Ακριβός 
μετά μορφασμού δυσαρέσκειας, άλλ’ έν τώ συζυγικώ 
βίω συμβουλεύονται, καί . . .

— ’Έστω, είπεν ή 'Ρόζα, είς τό εξής θά σέ συμ
βουλεύομαι.

ΎΙΙτο μέσον νά λήξη ή φιλονεικία" ό Ακριβός έ
πρεπε νά μείνη ήττημένος καί κκτορθωθη.

(’Ακολουθεί) 

δέον νά λαμβάνη ή διδασκαλία τοΰ κλειδοκύμβαλού 
έν τή αγωγή τών κορασίων.

Ή άπάντησις μοί φαίνεται άπλουστάτη : δσον τό 
δυνατόν όλιγώτερον χρόνον δι’ έκεΐνα τά κοράσια, 
άτινα δέν ποοτίθενται νά διδάξωσι τό κλειδοκύαβα— 
λον.

Αΰτη έν ολίγοι; ή γνώμη μον.
Κάρολο: Γκουνώ

Καί ταΰτα μέν οί κ. κ. See καί Γκουνώ. ϊεβκστή 
πάντως ή γνώμη αύτών, σεβαστοτέοα δμως θά καθί
στατο έάν ποοσέθετον καί τήνδε τήν λεπτομέρειαν, 
ότι νεάνιδες κατατρίβουσαι τοσοΰτον χρόνον είς τήν 
μουσικήν καί καθιστάμεναι όνομασταί ώς άρισταε 
κλειόοκυμβαλίστριαι, άμα ύπανδρευθώσι παραιτοϋσιν, 
έκτος δλιγίστων εξαιρέσεων, καί κλειδοκύμβαλου καί 
Γκουνώ καί Βετχόβεν καί Βάγνερ καί 'Ροσσίνην καί 
επιδίδονται κατά καθήκον είς τά τοϋ οίκου των.Έάν 
μάλιστα άποκτήσωσι καί τέκνα, τότε τετελεσται, 
τό κλειδοκύμβαλον μεταβάλλεται είς άπλοΰν επίπλου 
έν τή οικία. Ή τοιαυτη μεταβολή έπικρατεΐ μάλλον 
παρ’ ήμΐν καί ήττον έν Ευρώπη καί άλλαχου" άλλά 
καί έκεΐ, καίτοι δ βίος είναι κατά τι διάφορος, έν 
τούτοις είς τό αύτό Αποτέλεσμα απολήγει ή διά τό 
κλειδοκύμβαλου μανία πολλών κορασίων είς τήν έγ- 
κατάλειψιν δηλ. τοϋ οργάνου τούτου.

ΕΙΣ ΑΧΑΡΙΣ'ΓΟΝ

Τοϋ άχαρίστου ή ψυχή τρύπίο πιθάρι ’μοιάζει 
’πού τό γεμίζεις μέ νερό και στή στιγμή άδειάζει.

Λουκιανός

ΤΟ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

Ό κ. Κάμιλλος See, σύμβουλος τοϋ κράτους καί 
διευθυντής τής «Έπιθεωρήσεως τής μέσης παιδεύ- 
σεως τών κορασίων» έλαβε διαφόρους έπιστολάς παοά 
πολλών μητέρων, δι’ ών ήρωτάτο όποιον μέρος δέον 
νά λαμβάνη ή διδασκαλία του έν τή εκπαιδεύσει 
τών κορασίων. Ό κ. S6e φρονεί δτι αί κόρκι διδά
σκονται τό κλειδοκύμβκλον ώσεί έμελλον νά είσέλ— 
θωσιν είς τήν μουσικήν ’Ακαδημίαν. Καθ’ έκάστην, 
λέγει, τά κοράσιά μας κάθηνται είς τό πιάνο καί 
έπί πολλάς ώρας παίζουσι σκάλαις όπως γυμνάσωσι 
τούς δακτύλους των καί άφιεροϋσιν είς τήν μηχανι
κήν ταύτην εργασίαν, ήτις εκνευρίζει αύτά καί είναι 
βάσανο; διά τούς έν τή οίκίςρ έτι καί διά τούς γεί
τονας, πολύτιμον χρόνον, 3ν ήδύναντο νά χρήσιμο- 
ποιήσωσι προς αναπτυςιν των οιανοητιζων αυτών 
δυνάμεων καί στολισμόν τοϋ πνεύματος. Κατά τόν 
κ. See δέν είναι αναγκαία δλη αΰτη ή οχληρά καί; 
επιβλαβής γυμναστική διά τήν νέαν όπως δύναται 
νά παίξη διάφορα τεμάχια καί έννοή τά Αριστουρ
γήματα τών μελοποιών. Ό κ. See, θέλων νά λάβη 
περί τοϋ αντικειμένου τήν γνώμην είδικοϋ άνδοός, 
ήρώτησε τόν διάσημου μελοποιόν κ. Γκουνώ, δστις 
άπήντησεν ωδε.

’κ/χα.τζ/τε μοι Αι'γιε
Ζητείτε τήν γνώμην μου περί τοΰ μέρους, δπερ

ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
Τή δεσποινίδι Κλαίρη Β * * *

Κΰτταςε τα κόκκινα τραγανά κεράσια 
τήν μικρούλα κεοασ’ά πώς τηνε στολίζουν!.

μέ πο’ά '/άρι κρέμουνται! —· ώμορτίά διπλάσια 
καί στολίδια ζηλευτά λές καί τής χαρίζουν !

"Οσω κι’ άν εΐν’ ώμορφα, τραγανά, δροσάτα, 
λίγο τά χαιρόμαστε δυο τρεις μήνες μόνο — 

μά στά δυο χειλάκια σου, κόρη μαυρομμάτα, 
τά κεράσια μένουνε δλονε τόν γρό»ο·

Τ’ αγαπάς, τρελλαίνεσαι, καί γι’ αύτό δέν παύεις 
νύχτα ’μέρ’ αδιάκοπα νά τά πιπιλίζρς. ■.

Αχ, μ’ αύτό τί λαίμαργους πόθου; ’πού μ’ανάβεις 
καί δέν τούς γνωοίζεις!

Φτάνει! δέν τά χόρτασες ; ΙΙάψε πε·ά !... Οά σκάσης !.·«· 
δλω καί πιπίλισμα ;— Δός τα καί σ’ έμενα

μιά στιγμού.) α μοναχά 1. . . α”, καί τί θά χάοης, 
κακής μάννας γέννα ;

Βλέπω νά τά πιπίλας κι’ ό φτωχός ζηλεύω 
καί μέ πόθο περισσό, Κλαίρη, στά γυρεύω !. . -

— "Ετσι κ>’ δίαν βλέπουμε νά μασσοΰνε άλλοι 
μάς ανοίγεται κ’ εμάς όρεςις μεγάλη.
25 Μαίου 1887 βύρσις

ΛΥΣΙΣ ΙΑ' ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ 
’Άπνους—υοΰς—ους—ύς


