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Ή  «Σ άλπιγζ» κυρίαν ϊΕί’. άποστολήν, νά συντε- 
λέση εις διάδοσιν υγιών άρχών παρά τη οίκογενεία 
καί νά δημιουργήση ίδιαν φιλολογικήν κίνησιν.

"Ο,τι ωφέλιμον, δ,τι τερπνόν, δ,τι περίεργον, δ,τι 
ενδιαφέρον θά ί/τ, την θέσιν του έν τη «Σ άλπιγγ ι».

ΊΙ «Σ άλπιγζ» δέν Οά είνε άχρουν τ ι φιλολογικόν 
δημοσίευμα,ικανοποιούν άλογους φιλοδοξίας η αποκο- 
νιουν απομάχους γραφίδας· οϋδε Οά ά,ποβλεψιρ εις την 
φήμην η τό χρήμα- ό σκοπός της είνε πολύ εύγενέ- 
στερος. Γραφομένη υπό ζωηρών συνεργατών έν άν- 
θηρότητι ύφους, άξιουμένη καί της άρωγής πολυτί
μων άνδρων διακρινομένων έν τοϊς γράμμασιν, επιθυ
μεί δι άρθρων ωφελίμων καί έπαγωγών, γραφόμενων 
υπό ειδικών συνεργατών νά είσηγήσηται τά  βέλτιστα 
παρά τη ελληνική οίκογενεία, καθιστώσα^ συγχρόνως 
παρ’ αύτή τερπνάς τάς ώρας της σχολής.

Ή  «Σ άλπιγξ» έσται περιοδικόν E.Lh\rixor. Δεν 
0’ άρκεϊται όθεν εις άτελευτήτους μεταφράσεις τυ
χαίων μυθιστορημάτων η ανουσίων διατριβών. Ή  
ύλη της έ'σται πάντοτε νέα καί ενδιαφέρουσα, ύπο- 
κρύπτουσα άεί δίδαγμά τι. Διηγήματα, εικόνες, κοι
νωνικά άρθρα, έθνολογικαί καί καλλιτεχνικά! μελέ- 
τα ι, επιστημονικά! έν απλή φράσει διατριβαί, ιστο
ρικά ήθη καί έθιμα, παραδόσέις, ποιήματα, σκέψεις, 
ευτράπελα, συμβουλαί, παίγνια κ .λ .π . έ'σονται τά 
συνήθη περιεχόμενα.

II μονη φιλοδοξία τής «Σάλπιγγος» είνε νά όηθή 
οτι εν τη δημοσιογραφική αυτής πορεία συνησθάνθη 
αρκούντως τάς υποχρεώσεις, ών νυν τήν έκτελεσ'.ν 
έπαγγέλεται οτι δραστηρίως θέλει έπιδιώςει.

Μη άγαπώντες τας πολ’λάς υποσχέσεις και τούς 
κενούς Λογους. αοίνοαεν εί: τόν νοόνον νά καταστή
5> > · ~ - . ■ 1 ·'οι ημας ο προσήκων κριτής.

Η « Σ άλπ ιγζ» χαιρετίζει μ ετ’ ευφροσύνης τούς 
συνορομητάς καί τάς συναδέλφους αϋτής, ευχαρι
στεί δέ τους απανταχού ύπερ εύρυτέοας διαδόσεως 
του φύλλου έργασθέντας, ένθαρρύναντας ούτω αυτήν 
έν τώ δυσεκβόλω άγώνι, ον μετ’ έλπίδων αγαθών κα! 
επ ’ αίσιοις οίωνοϊς αναλαμβάνει σήαεοον.

ΆΛψ·ηαι, 15 Ιανουάριον 1801.

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ
Έρρί<ρθ' (> χϋβος. ΊΙ «Σ ά λ π ιγ ξ »  πλήοης θάρ

ρους, άλλά καί συνειδήσεως τών έαυτής καθηκόντων, 
κατέρχεται κα! πάλιν εις τόν δημοσιογραφικόν αγώνα, 
εφόδια φέρουσα τήν σύμπραξιν λογιών αϋτής φίλων 
κα! τών συνδρομητών τήν πρόθυμον ΰποστήοιξιν.

Άναγράφοντες άνωτέρο) τό Καισαρικόν ρητόν, 
έλπίζομεν νά μη παοεςηγηθώμεν διότι δεν θέλομεν 
διά τούτου νά ύποτιμήσωμεν τήν δημοσιογραφικήν 
αποστολήν, θεωροΰντες ώς τυχηρόν τι καί άβέβαιον 
παίγνιον τήν έκδοσιν περιοδικού, καίτοι όμολογουμέ- 
νως ή πείρα δεν είνε πολύ κολακευτική διά τόν έν 
Έλλάδι περιοδικόν τύπον ά π ’ έναντίας σκληρά κα! 
άποθαρρυντική' διότι πόσα καί πόσα περιοδικά δεν 
είδον τό πρώτον γλυκοχάραγμα τής ημέρας διά νά 
κοιμηθούν αμέσως τόν αιώνιον τής λήθης ύπνον !

Ά λλά  του ρητοΰ κυρίως άνεμνήσθημεν, διότι 
καί ήμεϊς πρόκειται νά διέλθωμεν άλλον τινα 'Ρου- 
βίκωνα- τήν Έ λλ. . . . αδιαφορίαν. Εις χώραν, 
εν ή ο πρός τήν άνάγνωσιν έρως νηπιάζει έτι, έν ή 
άπορροφώμενοι οί πλεϊστοι άπό παντοίων υλιστικών 
άσχολιών,δεν πολυχνα''νωρίζωσι τήν ανάγκην εϋρείας 
έν τώ πνευματικώ κόσμω δράσεως, πρέπει μετά 
πολλής περισκέψεως νά ΰπολογίζωνται δλα- ή «Σ ά λ - 
π ιγς» όμως, έν.σχυθεΐσα ΰπό τής κατά τό παρελθόν 
έτος έπιδ-ιχθείσης-άγάπης καί έκτιμήσεως εκ μέρους 
τών συνδρομητών της, ομολογεί ότι δεν αισθάνεται 
τήν άνάνκην νά προσέξη κατά τά πρώτα μάλιστα 
γλυκοχαράγματα τής,νέας αυτής ζωής, εις νυγμούς
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άπχισιοδοξίχς, δισταγμού·, άμφιβολίχς η άρνήσεως.
Τελούσα διά τού άνά χεϊρχς φύλλου ή «Σ άλπ ιγξ», 

τήν έν τω δημοσιογραφικω κόσμω έμφάνειχν χύτης 
ύπό νέαν μορφήν καί νέας άρχάς, έρχεται εύθυμος καί 
μέ σθένος να. δολιχοδρομήση, ύπο της γλυκείας πάν
τοτε δ'.χπνεομέ^η πεποιθήσεως, δτι είνε ικανή διά της 
εργασίας της τελεσφόρως νά έξυπηρετήση τον σκο
πόν, ον ώς πρόγραμμα άνέγραψε' θέλει να έ'χη τον 
έγωϊσμόν δτι έν τή εργασία αύτής δεν θά ύποληφθη 
άλλων τινων περιοδικών, άτινα συχνότερα μέν ίσως 
έκδίδονται, αλλά κχί δεν έ’πεται μέ τούτο δτι εστί 
τοσούτο γενική και μεγάλη ή έπίδρασις αύτών, ώστε 
νά καταστήση ματαίαν η άσκοπον την προσθήκην 
νέων,ύπέρ έκτελέσεως τού σκοπού, δστις δέον νά κυ
ρίαρχη σήμερον πάσης ειλικρινούς υπέρ τών εθνικών 
συμφερόντων έργασίας.

'Η οικογένεια παρ’ ή jj.tv, δπως καί ό λαός, ον μό
νον δταν πρόκειται νά άσκηση δικαίωμά τι ενθυ
μούνται οί κολχκεύοντες χυτόν, δέν εύμοιρεϊ πολλών 
καί υγιών άναγνωμάτων, ουδέ ένισχύεται δπως διη- 
νεκώς έπιτελεϊται παρ’ χύτη ή πολύμοχθος τής αρε
τής άσκησις.

Έ ν τή οίκογενείχ,ώς ούδένα λανθάνει, μορφούντχι 
τά  εύγενέστερχ χίσθήματα, έξ αυτής άπορρέει τό τε 
εθνικόν φρόνημα καί ή περί θρησκείας κχί κοινωνικής 
αλληλεγγύης συνείδησις' ή οίκογένειχ ισχυροποιεί 
τούς φυλετικούς δεσμούς κχί χύτη προλειαίνει τήν 
όδον τού μεγαλείου ή έξ έναντίας οδηγεί εις τό βά- 
ραθρον τής έθνικής καταπτώσεως. Είνε καθήκον επο
μένως νά μή άμελώμεν τήν παροχήν διδαγμάτων 
φιλοπατρίας καί άρετής, τήν έμπέδωσιν ιδεών καί 
αισθημάτων, ϊκχνών νά όδηγήσωσιν εις κχτάρτισιν 
εύρέος προγράμμχτος έθνικής μορφώσεως κχί κοινω
νικής μετχρρυθμίσεως. Έργχζόμενοι υπέρ τής οίκο- 
γενείχς, έργχζόμεθχ ύπέρ του ’Έθνους.

Οικογένεια, θρησκεία, κοινωνία, πατρίς,διατελού- 
σιν έν ούτως στενώ συνδέσμω,ώστε ό ύπέρ μιας τού
των ασχολούμενος, ύπέρ άπχσών συγχρόνως έργάζε- 
τχ ι. Έ ν Έλλάδι δέτδ έ'ργον τής τοιαύτης προσπά
θειας, δέν είνε ανάξιον λόγου. Έ φ ’ δσον έθνος τ ι μορ- 
φοΰτχι, έπί τοσούτον ή ύπέρ τούτου έργχσία καθί
σταται επιβλητική. Καθότι είνε φυσικόν έν τη άρχή 
νά ύπόκειται εις άπειρους κινδύνους' δ ι’ ήμάς δέ ό 
ύλισμδς καί ή ξενολατρεία είνε οί μάλλον επίβουλοι.

Κτυπώντες κατακέφαλα τδν άπαίσιον καί κτη
νώδη υλισμόν, θά ζητήσωμεν άπό τής αγνής τής 
Ελληνικής φιλοσοφίας καί Χριστιανικής θρησκείας 
πηγής ν ’ άντλήσωμεν δροσερά νάμχτχ ύγιχινούσης 
διδασκαλίας, άποβλεποντες ούχ ήττον εις τδ μέγα 
παρελθόν, δι’ ου έξεπροσωπήθη δ,τι έξοχον, μέγα καί 
υψηλόν ό αρχαίος έλληνικός κόσμος κατά τήν μα
κράν αύτού σταδιοδρομίαν είργάσχτο. 'Ιεραί πχρχ- 
δόσεις, ίστορίχ άπαράμιλλος μεστή έξοχων διδαγμά
των, πολιτισμού άρχαί έκλαμπρος βίος ποιητικός 
καί άφελής, φιλοπατρίας άριπρεπούς εκλάμψεις,ήθους 
άγωγή καί πνεύματος σπανία μόρφωσις, κληροδοτη- 
θέντα τφ  μικρψ μέν, άλλ ’ εύγενεί ήμών Έ θνει, έπι-

βάλλουσι τήν ένατένισιν πρός τά  άθάνατχ πρότυπα 
τού έν άκμή ελληνικού κόσμου, άτινα μόνα αύτά δύ- 
ναντχι νά δώσωσιν εις τό ήμιληθχργοΰν σώμα πνοήν 
ζωής, νά κχλλιεργήσωσι τό έδχφος έκεΐνο, έξ ού άνέ- 
βλαστον τά  άειθαλέστερα πνευματικά άνθη: ίδέαι με- 
γχλόφρονες, κχί ικανά ύπό τοιούτους οιωνούς νά 
όδηγήσωσι τήν πατρίδα εις τό σημεϊον, δπερ ονει
ροπόλησαν γενεαί δλαι έν πόνοις καί μαρτυρίοις.

’Ιδού άκρ ιβώς πού έγκειται ή πρώτη άρχή τών 
σκέψεων ήμών. Άνάπλασις καρδιών καί ρύθμισις 
άκμαιοτέρας καί έλληνικωτέρας μορφώσεως, είσί τά  
κέντρα, χτινχ θά δικχιολογώσι τήν ύπαρξιν τής 
«Σάλπιγγος». Ή  «Σ άλπ ιγξ», ήτις μοί άνέθετο νά 
τονίσω τό έναρκτήριον τού άγώνος σάλπισμα, ελ
πίζω νά είνε αισιόδοξος" ούδέ τή έπιτρέπεται, ούση 
μάλιστα έν τή άρχή τού βίου της, νά προσβληθή 
άπό τήν φυλλοςήραν τού σκεπτικισμού. Ε λπ ίζω  δτι 
έν τώ  κύκλω τής δράσεως αύτής θά δυνηθή, όση 
αύτή δύναμις. νά συνεισφέρη τόν οβολόν της ύπέρ 
χύστηρας τηρήσεως τών ελληνικών παραδόσεων έν 
παντί σταδίω τού εθνικού βίου, άποταμιεύουσα έν 
ταϊς στήλαις αύτής έργα, προδίδοντα ειλικρινή ζή
λον καί πόθον ύπέρ έρρωμένης άντιλήψεως τών απέ
ναντι τού μέλλοντος καί τού οιχομένου παρελ
θόντος καθηκόντων, άποκαρτεροΰσα καί μηδέποτε 
άπελπιζομένη. Ή  έλπίς περί τής πραγματώσεως 
του πόθου, τού ονείρου τούτου άς δίδη αύτη δυνάμεις 
ύπέρ λυσιτελούς καί άξίας πρός τοιούτον σκοπόν έρ
γασίας, καί 'ίσως τήν εργασίαν ταύτην μετά συμπα- 
θείας προσίδωσι μελλόντων χρόνων στιβαρότεροι άγώ- 
νες πνεύματος.

Είνε βαρεία άναμφιβόλως ή έκτέλεσις τηλικού- 
των ύποσχέσεων. Ά λ λ ’ ας προσηλωθήή «Σ άλπιγξ» 
μετά προσδοκιών άγχθών εις τό ιδανικόν τούτο, άς 
έπιμείνη, καί έστω βέβαια δτι ή εύτολμος έργασία 
της δεόντως θέλει έκτιμηθή ύπό παντός Έλληνος.

Ά λλά  μή διά τούτου άρά γε σκοπούμεν ν ’ άπο- 
ξενωθώμεν τής άλλαχού τελουμένης τεραστίας κινή- 
σεως έν τε τοίς γράμμασι καί τή επιστήμη ; Ά ναμ
φιβόλως τοιοΰτόν τι δέν έφαντάσθημεν' διότι διά τά  
γράμματχ κχί τήν επιστήμην δρικ έθνικότητος δέν 
ύπάρχουν. Πάσα τοιχύτη απόπειρα άπομονώσεως θά 
ήτο πάντη άδικαιολόγητος. Βεβαίως μυθιστορήματα 
τού Ponson de T erra il ή τού Paul cle K och ή 
τού Zola δέν θά εύρωσιν οί άναγνώσται ήμών διότι 
έν μέτ^ω μόνον θά άποβλέψωμεν εις τά  ξένα, δσον πρό
θυμον θά παράσχωμεν ενθάρρυνσή εις έργα νέων, μετ’ 
έλπίδων άσχολουμένων εις τήν θεραπείαν τών γραμμά
των. Ύπάρχουσι παρ'ήμϊν τόσα ανεκμετάλλευτα θέ
ματα έκ τού έθνικοΰ βίου, ώστε νά μή έχωμεν καί 
πολλήν άνάγκην μαρκησίων καί βαρώνων, ίνα μορφώ- 
σωμεν ηθικόν χαρακτήρα! θ ά  είνε χαρά ήμών νά πα- 
ρουσιάζωμεν έκάστοτε τά  δειλά έργα εύελπίδων νέων 
εις τό πλευρόν δοκίμων άγωνιστών τής γραφϊδος. Ή  
«Σ άλπιγξ» μή ούσα σχολαστικόν, ή άγαν σοβαρόν 
περιοδικόν,ευχαρίστως θά παρέχη τάς στήλας της εις 
νέα πρωτότυπα έργα, αρκεί ό σκοπός αύτής νά έπι·
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τυγχάνηται,άρκεΐ νά άποβλέ,πωσι τάς προσφιλείς καί 
εύγενεϊς τής ελληνικής φυλής παραδόσεις, νά μή ζο- 
φούσι τήν συνείδησιν δ ι’ Αμφιβόλου ήθικής πορισμά
των. Ή  «Σ άλπιγξ» δέν έρχεται με άπληστους άπαι- 
τήσεις- έρχεται μέ ελπίδας χρυσάς, ροδινάς, θερ- 
μάς, έρχεται μέ τήν άγνήν επιθυμίαν, νάμή «,ύξήση 
άπλώς κατά εν τά  περιοδικά, παρερχομένη άνευ σκο
πού, άνευ άξίας· καί θά είνε ευτυχής, διότι ή άπή- 
χησις τών ιδεών της θά φθάνη εις μέγαρα καί υπό
γεια, εις ελευθέρους καί δούλους, εις μεγάλους καί 
μικρούς. Έ στα ι ύπερτάτη διά τήν «Σάλπιγγα» 
ίκανοποίησις χν δώση άφορμήν εις πχρχγωγήν έρ
γων, άξιων τού έλληνικού όνόμχτος καί τής ελλη
νικής ιδιοφυίας' ευτύχημα, πρό τού όποιου μία συνε- 
νούται ήδη εγκάρδιος εύχή, ύπέρ πλήρους εύδοκιμή- 
σεως καί ύπέρ γενικής άναγνωρίσεως τού μορφωτικού 
σκοπού καί τής ελληνοπρεπούς πορείας της.

Τύχη αγαθή. Κ .

Τό οώρο *αρδ3*<;
Βοίζει ό λόφος τών Νυμφών

άπό τών πυροβόλων τάς βροντάς, 
άντη/εΐ ή πόλις έκ φαιδρών

ήχων μουσικής καί από φωνας, 
φαίδρα μηνύματα γλυκείας

πρωτοχρονιάς.

Και εγώ δώρον 'ο φτιοχάς κανένα
δέν ελαβα- μια δέν ακόυσα εύχή 

χαοούμενη' ένώ έγώ για  σένα
’έστειλα ξάδέλφη μου, μέ τήν αύγή 

μες άπό τα φυλλοκάρδια προσευχή 
εις τόν Θεάν θερμή.

Ά λ λ ’ ας ελπ ίζω - ποΐος ήξευρει
μες στό σακούλι του τ ί  τάχα φέρει 

ό νέος χρόνος’ μέ τήν ψυχή
από όνειρα γλυκά γεμάτη 

ας θαρρώ ένθΰμησι μικρή
πώς θά δώσης μέ αγάπη.

—  "Ελα πρόσφερέ μ.ου μικρόν τ ι δώρο 
μα ο ,τι νάνα ι1 άρκεΐ πώς σύ μόνο 

τό δίδεις, δια να γίνγι στό λεπτό
διαμάντι άτίμητο καί άστραφτερό. 

γ ΐα  να σκορπίζη λάμψες στή καρδιά μου 
στή μνήμη, στή ματιά μου.

Και ή κόρη αΥφνης χαρωπή
μέ πονηρόν βλέμμα μέ Οωρεί 

καί δμιλεΐ.
’Ά λλο ι αν συνειθίζουνε εϋχές

λόγια καί παρακάλια καί πολλές 
νά κάνουν δεήσεις, ώς άγάπης δείγμα-

αν τά  δώρα αγοράζουν μέ τά χρήμα 
εις του Έρμου τά δρόμο,

Πλήν άλλο αιώνιο ή καρδιά
εχει άγνό, χαριτωμένο δώρο 

ποΰ χ ίλιες /άρες παντοΰ σκορπά 
όταν εις τά χείλη  άνΟε?· 

τό y i.it .
1891 ΑΛφνίί.

Χαίροντες δημοσιευομεν κατωτέρω, ώς πρωτόλειον τα 
κτικής συνεργασίας, τό εύμενώς υπό τοΰ παρ’ ήμ ΐν έκ Μό
σχας θερμού φιλέλληνος κ. Ίοι. ΙΙετρώφ άποσταλέν τ7, 
«Σ άλπ ιγγι» ποίημα, οπερ αποτελεί μέρος μ.εγάλου ανεκ
δότου ιστορικοεθνολογικοΰ έργου του τοΰ « Ά τλα ντο ς τής 
Μ ακεδονίας». Μετά πλείστης εύχαριστήσεως καταχωροΰ- 
μεν τάς πλήρεις ένθουσιασμοΰ στροφάς, Ικτιμώντες τοΰ 
συμπαθοΰς φίλου τά εύγενη αισθήματα. Σ. τ . Δ.

ΤΟ ΓΛΥΚΥ ΟΝΕΙΡΟΝ
ί Σελίς έκ τοΰ Μ α*εδονι*ο5 ό ίτλα ντο ς)

Γεμάτοι; άπό  όνειρα γ .Ινκά  κ α ί περασμένα  
Τό δό.Ιχο Πράβι δ ιά β α ινα  μ έ  μ ά τ ια  δακρνσμένα ,
Κ α ι ’στό νεχρό κ α ί ή σνγο  έκεΐνο τό γ εφ νρ ι 
Αναστημένο εβ.Ιεπα τον Νίκον τό τ σ α ν τ ίρ ι.
Τόν Ν ιχοτσάραν εβΛεπα, κρατούντα  τό μη.Ιχόνι 
Ζωσμένο δ α μ α σχ ι σ π α θ ί κ α ι φονστανέ,ΙΙα  χ Ιο ν ι.
Χρνσα τσ α π ρ ά ζ ία  β ρό ντα γαν  ’στα  στήθεια  τά όροσατα  
Κ αί ’στό ψ η .ΐό  τον τό κ ορμ ί άνέμ ιζε  (ρλοχατα.
Τό φ άντασμα  παράτησε  τό ενδοζό τον μ ν ή μ α  
Κ ’ η.Ιθε Θ.Ιιμμένο κ ι άφωνο μέ τό γοργό τον β ή μ α . . .
’Σ τι) γ έφ νρα  πΛησίασε τήν ά.Ινσσο ν ά  σπα  
Και ’σ τη ν  Μακεδονία ιο ν  ξ ιφ ή ρη ς  ν' άπεράσιχ.
Γχά μχά έ ζνπ νησαν  π α ν το ν , Κασσάνδρα κα\ 'Ρονμέ.Ιη 
Καί ά ρχ ισ ε  τ ή ν  εκδρομήν  >·’ αθάνατο  τ  ά ισκέρ ι...

Ι ο .  Ι Ι ε τ ρω φ  έκ Μόσχας

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Λ ιή γη μ α  τώ ν Φ ώ τω ν

Έξημέρωνεν ή κατ' εξοχήν θαλασσινή έορτή 
τών Φώτων. ΤΗτο σχεδόν νύξ■ μόλις πρό ολίγου τό 
δξύ λάλημα τού άλέκτορος προεσήμανε τής κροκο
πέπλου ουρανίας θεότητος τήν αίδήμονα έμφάνισιν, 
δτε ήρξαντο τήν γραφικήν έορτάσιμον ενδυμασίαν 
φέροντες νά συρρέωσι διά τών στενωπών,ό εις κατό
πιν τού άλλου μέ τάς οίκογενείας των οί άπλοί καί 
φιλόθρησκοι νησιώται, εις τόν ναόν τής Θεομήτορος. 
‘ [[σαν οί πλεϊστοι διά τό εξωτερικόν καί έπήγαιναν 
νά προσευχηθούν εις τόν Θεόν τής Ά γάπης ύπέρ 
τού ταξειδίου δπερ θά έκαμνον πέραν, εις γην ξένην, 
άφιλον, ώς καί ύπέρ εκείνων,ούς τό κύμα ώργισμένον 
έφερε μακράν, πολύ μακράν τής πατρίδος των, 'ίνα 
τούς θάψη κάτω, εις τά  άνήλια βάθη τής άπιστου 
φίλης των.

ΕΙχεν έγγίση ή ήμέρα, καθ’ ήν συχνοί θά ήκούοντο 
καί πάλιν οί άσπασμοί τοΰ χωρισμού καί εύρέα θ ’ άνε- 
τάννυντο τά  ιστία εις τήν διάκρισιν τών ανέμων, 
ώθούντων τό μικρόν σκάφος πρός τό πέλαγος, δπου 
μετά δυσκολίας θά ήδύνατο μετ’ ολίγον νά διχκρίνη 
ό οφθαλμός τάς προσφιλείς μορφάς, άς κατευόδου 
πρό ολίγου μέ τόσους γλυκείς πόθους, μέτόσας ροδι- 
νάς ελπίδας !

Ό  κώδων τού ναού, τό γλυκύ αύτό εγερτήριον 
τών χωρίων, δπερ έκάστοτε καλεϊ μέ την χαρμόσυ-
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νον κροΰσίν του τάς ψυχάς εις ενωσιν έν τώ εύκτηρίω 
οίκω τής Ειρήνης καί Α γάπης, άντήχει έτι εκ 
των παλμωοών κινήσεων. Το έκκλησή'.ον, ήτο το 
μονον έν οριακόν κομψόν, κατάλευκον, εγείρεται χα- 
ριέστατα εις τήν κλιτόν του βραχώδους κώνου, έφ’ ού 
είσίν έρριμένα, ώς μεγάλαι χιονοβολαί, λευκά λευκά 
τά  πλινθόκτιστα οικήματα των νησιωτών, τό εν εγγύ
τατα  του άλλου, μέ τήν αυτήν πολλάκις είσοδον, καί 
έτερα ύπεράνω, κάτωθεν, οίονεί άλληλοκρατούμενα.

Ηδυτάτη ηρεμία έδέσποζε τήν ώραν εκείνην έν 
τή μικρά νήσω. Εςω, ποΰ καί που βήμα μονότο- 
νον έπλατάγιζεν έττί των λίθων, έν δε τώ άγίω άσύλω 
σιγή,προκαλοΰσα τον σεβασμόν καί νύττουσα μυστη- 
ριωδώς τήν καρδίαν διέθετεν τούς έν αυτή εις συνκι- 
νητικάς έκστάσεις άς διε'κοπτον μόνον, σιγαναί αϊ 
δεήσεις τοϋ ΐερέως.

Μεταξύ των τακτικώτατα προσερχομένων ήν καί 
άγαθόςτις γέρων, παλαιός έπίτροπος τοΰ ναοΰ.

Τον έφώναζον όλοι μπάρμπα-Μαθ;ό, ήτο δε εις 
τήν νεότητά του εις των άτρομήτων εκείνων ναυτών, 
ών καί σήμερον έ'τι ή φήμη διασαλπίζει μεθ’ ύπε- 
ρηφανίας τά  ανδραγαθήματα καί τήν ζωηρότητα.

Ό  γέρων δεν ήτο δυνατόν νά λείψτ, τήν ήξεραν 
έκείνην καί προσήρχετο ό μπάρμπα Μαθιάς στηριζό- 
αενος έπί τής κυρτής ράβδου του, ότε περιχαρής καί 
ζωηρά φωνή τοϋ ανακόπτει τόν δρόμον.

—  Καλή ’μέρα ! μπάρμπα Μαθίέ, καί εις έτη 
πολλά, νά χαίρεσαι τά  παιδιά σου...

—  Ευχαριστώ, παλικάρη μου, ευχαριστώ χρόνο 
καλό νάχης...

—  Έ  ! ό Θεός είνε μεγαλοδύναμος καί πονετι
κός... Μά κάτι μονάχο σε βλέπω : Τήν Βαγγελιώ 
σου τέτοια ’μέρα τήν άφήκες χωρίς έκκλησιά;

Ό  γέρων προσεποιήθη ότι δεν καλοήκουσεν καί 
έκυψεν άδιαφόρως τήν κεφαλήν άλλ’ ή ώχρότης 
τόσον πολύ εϊχεν άλλοιώστι τήν προ ήμερών μόλις 
ζωηράν φυσιογνωμίαν του, ώστε δεν έπετρέπετο αμ
φιβολία, ότι ή άπάντησις άπεκρύβη σκοπίμως. Μυ
στική τις άνησυχία πράγματι τόν έτάραττεν. Αί 
απαντήσεις σου τώρα ήσαν ολιγόλογοι καί ξηραί, ένω 
άλλοτε ή φωνή του μέ τό φύσει άστείον ύφος συνδυα- 
ζομένη, ήτο ξακουστή εις όλο τά νησί. Ά λ λ ’ ό νέος 
άκόμη πονηρότερος,εστρεψε αμέσως τήν ομιλίαν, άγ- 
γέλων τήν άναχώρησιν τινων συμπατριωτών.

—  Τά βράδυ φεύγουνε καί δυο καινούργια καΐ
κια. Τοΰ Τσακάρα καί τοΰ γυιοΰ τής Μαργώς 
πέρα στά Άσπρα χώματα. Τήν κακομοίρα! τί λύπη 
που θά τήν έχη.. .

—  Γιά που θά σαλπάργ) ;
—  Γιά τό Ταϊγάνι μέ είκοσι τόνους ’μπόρευμα,-
—  Ε ! άς πά·/] ’στό καλό. Καιρός του ήταν ν ’ 

ξανοιχτή...
Καί έλαφρός στεναγμός, ον άπέδωκεν εις τήν κό- 

πωσιν, άφήκε νά συμπληρώση τήν φράσιν του.
Είχον ήδη φθάσει εις τήν έκκλησίαν διεκόπησαν 

επομένως αί πρωϊναί ειδήσεις προς μεγάλην χαράν 
τοΰ γέρο-Μαθιοΰ.

Τόν άτυχή γέροντα ! Προκειμένου η νά έκθέστ) τήν 
κόρην του ή νά ψευ<?θή,προσεποιήθη τόν κωφόν. Ώ  ! 
ήτο φοβερά διά τόν γέροντα δοκιμασία ό,τι είχε μά
θει διά τήν κόρην του. Καί είσήρχετο εις τόν ναόν 
μέ υγρούς τούς οφθαλμούς παρηγορούμενος μέ μόνην 
τήν έλπίδα, τής κατ’ ευχήν διευθετήσεως τής ένο- 
χλούσης αύτόν ύποθέσεως, καίτοι έγνώριζεν ό γέρω- 
Μαθιός πόσον ή δύναμις τής άγάπης είνε ισχυρά
καί πλειστάκις άκατάβλητος.

* ★*
'II νεωτάτη κόρη τοΰ Μπάρμπα Μαθιοΰ ητο έκ 

τών ώραίων έκείνων άνθέων άτινα σχεδόν άγνωστα 
θάλλουν έν θελκτική καλλονή εις τά βουνά. ΤΙ φύ- 
σις είνε δι αΰτά ή μόνη δύναμις, ήτις τά στολίζει 
μέ τά  θελκτικώτερα δώρα. Υπάρχουν καί εις τάς 
πόλεις καλλοναί —  ώς τάς λέγομεν —  άλλ’ ή τέχνη 
άδυνατεί νά τάς ύψώστ, ύπεράνω τής συνήθους πλα- 
στικότητος. Διά τοΰτο έκεΐ, όπου δεν άγοράζουν 
άρώματα, ούτε ζωγραφίζουν τά  πρόσωπα, ούτε τούς 
θαλάμους εις βαούοσμα έκ ποικίλων άρωμάτων καί 
είοών μετατρέπουσιν έργαστήρια χημικών συσκευών.. 
ώραιότητος, ένέχει ή καλλονή βοηθουμ^νη καί άπό 
τήν άφέλειαν καί άπλότητα γλυκύτητα, ήν άδυνα- 
τοΰν νά χορηγήσωσιν οΐ έπιτετηδευμένοι τρόποι τών 
τών Αθηναϊκών o a J o n w r .

Η Βαγγελιώ ήτο εις τών άγνοτέρων τύπων τε
λείας ώραιότητος. Οί οφθαλμοί καί τό στόμα της 
δεν ένέπνεον κοινά αισθήματα.ΤΗτο εύτυχήςκ,αί όλοι 
τήν αγαπούσαν διότι ήτο καταδεκτική, άθώα, γλυ
κερά καί έναβρυνόμενοι οί άγαθοί νησιώται, εϊς πάντα 
ξένον θέλοντα νά λάβττ, ιδέαν τής φημιζόμενης ώραιό
τητος τών γυναικών τής νήσου, τήν Βαγγελιώ άνέ- 
φερον μετά θαυμασμοΰ.

Μητέρα δεν εϊχεν ό πατέρας της ήτο πλέον γέρων. 
Διά τό σπήτι αύτή ήτο τό παν. Ά λ λ ’ έκάστη ήλικία 
εχ ιι τάς άνάγκας της τάς άπαιτήσειςτης. Ή  Βαγ- 
γελιώ ήτο ήδη 17 έτών κόρη ’ μία δέ κόρη εις τοιαύτην 
ήλικίαν— καί μικροτέραν έτι διά τά  χωρία— δέν ζή 
μόνον διά νάγνέθγι,νά τρώγγι καί νά κοιμάται. 'Υπάρ
χει έμφυτον έν τή καρδία τοΰ άνθρώπου καί εν αίσθημα 
όπερ εξωραΐζει καί συμπληροΐτήν ύπαρξίντου'ό έ'ρως. 
Καί εις τά  χωρία ό έ’ρως είνε πολύ διάφορος τοΰ έν 
ταΐς πόλεσι. Τήν Βαγγελιώ πολλοί ή γάπω ν άλλ ’ 
έκείνη ενα και μόνον άπό τίνος συνεπάθει- τόν Πέ
τρον. Αί οίκίαι των ήσαν ’στό π.Ιάϊ- τά  παράθυρα 
σχεδόν εφήπτοντο" μαζή άνετράφησαν καί μαζή 
έπαιζον. ΊΙτο  ολίγα μόνον χρόνια μεγαλείτερός της. 
Μόλις δέ τόν παρελθόντα Σ)βριον ειχεν έπιστρέψει έκ 
διετούς ταξειδίου, ϊνα ίδει τούς οικείους του, τό άγα- 
πημένο νησί, ώς συνειθίζεται παρά τοϊς ναυτικοίς, 
οϊτινες παραμένουσιν έπί τρεις περίπου μήνας ϊνα 
παρέλθουν οΐ βίαιοι κλύδωνες τής Μαύρης θαλάσσης, 
καί άμα ά γ ι aaOovr τα  νερα ,  ευθύς σα . ίπάρουκ ,τώ ν  
άνέμων καθισταμένων κανονικωτέρων. Έπρόκειτο 
δέ καί αύτός άμα τή ύπό τοΰ ΐερέως καταδύσει τοΰ 
τίμιου Σταυροΰ, ν ’ άπάργι εις τό έξωτερικόν. Άπό 
παιδ'ά έγνωρίζοντο, καί Κύριος οίδε, δτε ηγον τήν
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ήλικίαν εις ήν όλα συγχωροΰνται, αν ό,τι σήμερον 
έφοβοΰντο νά πράξωσι δέν τό είχον έκτελέσει έν τή 
άθωότητί τ ω ν  πόσους αφελείς εναγκαλισμούς καί 
φιλήματα δέν θά είχον άνταλλάξει! τώρα όμως ήλ- 
λαξαν τά  πράγματα- τό βλέμμα τοΰ πατρός πα- 
ρενετίθετο έμπόδιον καί ή θέλησίς του φραγμός άνυ- 
π?ρβλητος.

Εις τό διάστημα τής απουσίας τοΰ Πέτρου, τό 
βέβαιον είνε ότι ή Βαγγελιώ είχε γίνν) πολύ ώραΐα' 
τίποτε δέν τής έλειπε' άλλά καί έκείνη εύρισκε με
γάλην διαφοράν καί ιδίως χάριν καί εύμορφιάν εις τόν 
Πέτρον. Αί αμοιβαία', αύται έκτιμήσεις των επόμενον 
ήτο νά έπιφέρωσι καί άμοιβαίαν άγάπην Έ ν όμως 
μέγα έλάττωμα εϊχεν ό Πέτρος κατά τόν πατέρα τής 
Βαγγελιώς'ήτο πολύ άσυλλόγιστος'ήτο π α ι ό ι  άκόμα. 
Έπερνε όλα τά  πράγματα αψήφιστα.Τήν οίκογένειάν 
του τήν είχε ζημιώσει έμπορικώς φοβερά. Καί τό 
έλάττωμα αύτό τής απερισκεψίας δέν τόν έκράτει 
διόλου υψηλά έν τή ύπολήψει τοΰ πατρός.

-—- Ά  ! έλεγεν ό γέρων τό παιδί αυτό κακή μοίρα 
θάχτ)· παίζεις, Βαγγελιώ μου, μέ τήν τύχη ; Ά ν  τόν 
είχα ’γυιό, δέν θά τόν είχα έτσι μάθει' μπα ! ή ζωή 
θέλει φρόνησι.

Καί ή Βαγγελιώ,έστενοχωρεϊτο διά τάς αύστηράς 
κρίσεις τοΰ πεπειραμένου πατρός. Ή  ζωή θέλει φρό- 
νησι ! Ά λλά  τότε, έσκέπτετο, μέ αύτάς τάς ιδέας 
του, ή αγάπη της τί έγένετο ; Πρός τ ι αί υποσχέ
σεις της, τά κρυφομιλήματα τοΰ Πέτρου, τά  όνειρα 
άτινα εβλεπε μέ ανοικτούς οφθαλμούς, ότι θά έπερνε 
τόν Πέτρον καί ότι θά ηύτύχουν διά τής άμοιβαίας 
συμπαθείας των ;

Έ ν απόγευμα, κατά τά σ ο υ ρ π ώ μ α τα , ή Βαγ- 
γελ'.ώ έκίνει τήν ρόκαν της εις τό πεζονΛι τής μέσα 
αυλής της. Άπό τήν μικράν πλαϊνήν θύραν ό Πέ
τρος είχε κατά τό ή μι συ, διά κάθε ένδεχόμενον, προ
βάλλει τό σώμα καί ώμίλουν, αδιάκοπα σχεδόν μει— 
διώντες έκ χαράς.

-— Θά μοΰ τό πής ΙΙέτρο αύτό τά χρυσό μυστι
κό ; έλα ! πές μου το, μή με βασανίζης.

—  Μά τί ώφελεΐ νά σοΰ τό πώ ; Θά λυπηθής 
περισσότερο άμα τυχόν καί δέν γίνιρ. Γιατί λοιπόν 
νά τό μάθης :

—  Ά  ! κακέ, θέλεις νά ξεφύγης... Έννοια σου,
I Ιέτρο...

Τ1Ιτο ή τελευταία φράσις άπό τά αφελή εκείνα καί 
χαρίεντα καχ ιώ μα τα ,  τά  όποϊα γίνονται ϊνα έτι 
μάλλον έξαρθή ή ώραιότης καί ή χάρις τοΰ προ
σώπου. Ά λ λ ’ ό ΙΙέτρος δέν άργεϊ νά τήν ευχάρι
στή ση.

—  ”Ε ! Βαγγελιώ καινά 'ςερεςτί πόνο μοΰ φέρ
νουν τά λόγια σου καμμιά φορά ! Ά μ α  θυμάμαι ότι 
σύ, ή ίδια, μοΰ είπες πώς μπορεί νά σέ ςεχάσω όταν 
πάω στής μεγάλαις πολιτείαις, πώς άλλη γυναίκα 
θά μπορεί ν ’ άπάποσκεπάση τήν έμορφάδα σου καί 
νά υ.έ άποπλανέστ,, άνατριχϋάζω' α μ αΰτά μοΰ πλή
γωσες τήν καρδιά. Καί όμως δεν θύμωσα' σύ τώρα 
άδικα γ ιατί θυμώνεις δέν σού λέωτό μυστικό. Αφησε

μεθαύριο ποΰ θά άγιάσουν τά  νερά νά σοΰ'το ’πώ. 
Μή βιάζεσαι τώρα δέν είνε καιρός. Γιά δέμε...

Ή  Βαγγελιώ στρέφει ήσυχα— ήσυχα τήν κεφα
λήν της, τήν οποίαν είχε σκυμμένην στη ρόκα, καί 
βλέπει τόν Πέτρον φέροντα τήν χείρα ολίγον άνω
θεν τής καρδίας, εις τήν έξω τσέπην, ήτις έφαίνετο 
όγκουμένη.

—  Ά πό ’δώ μέσα θ’ ’βγή τό μυστικό, τής λέγει, 
Η Βαγγελιώ δέν ήννόει τίποτε' ήσθάνετο όμως

ένδομύχως τήν ευχαρίστησή εκείνην, ήν αί κόραι 
ένίοτε έκδηλοΰσιν ύπό τον τύπον τοΰ θυμοΰ, θυμοΰ 
όλως άκάκου καί θελκτικού.

—  Δέν πειράζει, περιμένω. Μά άν ό πατέρας πγ 
τό ναι, θά φύγης άπό τό νησί ;

—  Ά  ! ποτέ. ’Εγώ νά φύγω ποΰ μπορώ γ;ά  
χατήρι σου νά μείνω έδώ παντοτεινά ; 'Η μάνα 
μου μέ αγαπάει καί δέν θά πή λόγο. Έ πειτα  στέλνω 
ένα γράμμα πέρα ’κεϊ κάτω ότι άρρώστησα καί νά 
πάρουν τό πράμμα ώς ποΰ νά κΟμμίσάρω άπό τήν 
μεγάλη άποθήκη τήν παραγγελία τής Βεγγάζας. 
’Εγώ δεν φεύγω’ άλλά τοΰ πατέρα σου τά  μ ο ϋ -  
τρα  καθόλου δέν μοΰ άρέσουν. Χθες τό πρωί ελεγέ 
στον καφενέ τοΰ Γράτσα πώς είμαι ένας ζουρλός καί 
τ ίπο τ’ άλλο. Μά έμενα δέν μέ μέλει. Φθάνει μόνον 
σύ νά μέ άγαπας καί άς λέγουν ό,τι θέλουν.

—  Καί σοΰ πέρασε τάχα ποτέ άπό τό μυαλό ότι 
δέν σέ άγαπώ ;

—  ’Εμένα, Βαγγελιώ μου ; άμ ’ άν ήτανε τέτοιο 
πραγμα, έ, δέν θά μέ εβλεπες έδώ κάθε ώρα καί λ ι
γάκι . Ελα. άφησε αΰτά τώ ρα ...

Ούτως ήρεμοι καί γλυκείαι παρήρχοντο αί ημέ
ρα'.' ηλπιζον ότι τά  στέφανα τοΰ γάμου μέ τήν ευ
χήν τών γονέων των θά τούς ήνωνον διά παντός καί 
στενώτεοον, ώς εϊχεν ήδη ενώσει τάς ψυχάς των η 
πρός άλλήλους θερμή άγάπη. Ενώπιον τοΰ Θεοΰ 
είχον ένωθή διά τοΰ άρρηκτοτέρου, τοΰ άγνοτέρου 
συνδέσμου. Ενώπιον τών άνθρώπων όμως ακόμη. 
Κάνεις σχεδόν δέν έγνώριζεν ότι άνεπτύχθη τόσον 
βαθύ αίσθημα μεταξύ τοΰ Πέτρου καί τής Βαγγε- 
γ)ώς, καίτοι τά  γραίδ'.α τής γειτονιάς, είδος αΰθα- 
δών ρεπόρτερ ,  διέδιδον χοτσορηο .Ιήρα τα  καί δι’ αΰ- 
τούς. Ά λ λ ’ ηλπιζον οί άγαπώμενοι, καίτοι έφο
βοΰντο· τά Φώτα έν τούτοις έπλησίαζον εϊχεν άνα- 
τείλει ή προπαραμονή καί ή Βαγγελιώ λάμπουσα έκ 
χαράς έτριγύριζε τήν οικίαν. Πώς άνέμενε τήν ήμέ- 
ραν τών Φώτων ! Τό μυστικόν θά άπεκαλύπτετο καί 
ίσως μαζή μέ εκείνο ή εύτυχία της.

l"E xtrai τό τί.Ινι;)

Η Δ Η Ι ΙΟ Τ Ρ Γ Ιλ  ΤΟΝ ΠΡηΤΟΠΛΑΪΤΩΝ
Εϊχεν ήδη δύσει ό ήλιος τής πέμπτης ημέρας τής 

Δημιουργίας, ή δε νύξ ηρεμούσα, μυστηριωδώς ε/.υο- 
φόρει τής έ’κτης τό φως' ή αηδών τής Έδέμ. ή 
έραστρια αύτη τών άγρυπνιών, μέλπουσα το άσμα
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της Δημιουργίας τοΰ άνθρώπου άπό τών κρυσφηγέ- 
των αύτής, έξύμνει ώς θεσπέσιος μελωδός τό μυστή
ριον ταύτης και έκελάδει τόν φωτισμόν της ανατο
λής. Ό  φωστήρ της ημέρας, ρίψας άπό τοΰ παγ* 
χρύσου δίσκου αύτοΰ φωτοβόλους ακτίνας, έναπέ- 
θετο ή ρέμα, ώς έξοχος χρυσοχόος, επί τών φυλλω
μάτων τους δροσερούς μαργαρίτας, καί διφρηλατών 
διά τοΰ περιπνόου άρματος αύτοΰ εις τούς Ουρανίους 
Οόλους, έν πάση τη ηγεμονία αύτοΰ άνήγγελε την 
ί'κτην ημέραν, καθ’ ήν έμελλε νά δημιουργηθή ό 
’Ά ναξ τών επιγείων κτισμάτων.

Είχον συντελεσθή ταΰτα, διά μόνου τοΰ λόγου 
τοΰ Δημιουργοΰ.

Άπό τοΰ Ούρανίου αύτοΰ .θρόνου, όν κυκλοΰσι 
στρατιαί Α γγέλων, τά  δέ Χερουβείμ καί Σεραφείμ 
ύμνοΰν καί δοξάζουν, καίοντα τόν λίβανον της Α θα 
νασίας, είδεν ότι καλά είσί τά  κτίσματά του. ρεμ- 
βάζων δέ επί τη δημιουργία τούτων, άφ’ ών έλειπε 
της μεγαλειότητος τό κΰρος, είπε : ΓΙοιησωμεν άν
θρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν καί όμοίωσιν, ϊνα άρχη 
πάντων τών επί τής γης»“— καί έποίησε τόν Άδάμ 
έκ τοΰ χοός.

Ά λ λ 1 ό Θεός δέν είνε δημιουργός τοΰ άνθρώπου 
μόνον, άλλά καί τοΰ θεμελιώδους κοινωνικού νόμου, 
έμφυτεύσας έν τοΐς έγκάτοις της ανθρώπινης φύσεως 
την αγάπην πρός την μετά τών όμοιων κοινωνίαν
(Devoti ju s  canon, univ. P ro leg  G. 1— 5 1 
(Tom. 1. P. 1) § 9 P. § 10 P. 11). Ίδών ότι
6 άνθρωπος αδυνατεί νά ύπάρξη καί κατά τάς βου- 
λάς αύτοΰ νά πληθυνθή καί πληρώση την γην κα! 
Οτι έπρεπε νά δώση διά τΧΰτα βοηθόν αύτΟΰ, «ού 
καλόν είναι, είπε, τόν άνθρωπον μόνον— ποιήσωμεν 
αϋτώ βοηθόν κα τ’ αυτόν» (Γεν. Κεφ. Β . 18) καί 
έποίησε την γυναίκα, έκ μιας τών πλευρών τοΰ 
Άδάμ κοιμωμένου, όστίς άφυπνισθείς. έχαιρέτησε 
ταύτην, ώς σάρκα έκ τής σαρκός κ&ί όστοΰν έκ τών 
οστών αύτοΰ. Και ό λόγος ούτος είναι ό πνευματικός 
άρραβών τοΰ Άδάμ μετά της Εΰας* ούτω συνετέ- 
λέσθη η δημιουργία διά της κτήσεως τών πρωτο
πλάστων γονέων, οΰς έθετο έν τω  παραδείσιο τής 
Εδέμ.

« ’Εκεί, έν τή μονήρει Έ8έμ, έ'νθα ή ηρεμία άπο 
καλύπτει τά  μυστήρια τής Δημιουργίας, παρίσταν- 
ται δύο όντα μορφής εύγενοΰς, αναστήματος ύψηλοΰ 
καί κανονικοΰ ώς τών άΰλων πνευμάτων έν τή δόξη 
τής άρ·/εγόνου γεννήσεως αύτών μεγαλοπρεπής γυ- 
μνότης καλύπτει αύτά— εΐσίν οί κυρίαρχοι τοΰ νέου 
σύμπαντος τούτου έπαξίως— έκ τών ένθέων βλεμ
μάτων αύτών, έξαστράπτουν τά  κτίσματα τοΰ δε- 
^οξασμένου Δημιουργοΰ, έν αύτοϊς διαλάμπουσιν ή 
αλήθεια, ή σοφία, ή ίερότης αυστηρά και άγνή, 
άρεταί άφ" ών άπορρέει τό πραγματικόν τοΰ άνθρώ
που κράτος' άλλ’ όμως, τά  όντα ταΰτα, άτινα έ 
πλάσθησαν ύπό τοΰ Δημιουργοΰ, ούχίδιάτοΰ λόγου 
καί συγχρόνως ώς τά λοιπά κτίσματα, άλλ" εργω 
καί τό εν κατόπιν τοΰ d J J o v ,  ώς τό ανθρώπινον γέ
νος άπαν έξήλθεν έκτοΰ αύτοΰ στελέχους, διαφέρουν

άπ ’ άλλήλων ώς τά  γένη αύτών— ό μέν έπλάσθη 
μεγαλόσχημος καί ισχυρός, ή δέ έκτίσθη άβρά καί 
έπίχαρις——εκείνος ώς μόνος Θεός— αύτη ώς Θεάς 
έν αύτώ1 τό μέτωπον έξέχον, ό οφθαλμός μετάρσιος 
τοΰ πρώτου, έξαναγγέλουσι τήν απόλυτον έξουσίαν 
— ή ύακινθίνη κόμη διχαζομένη, έξαπλοΰται έν 
πλοκάμοις έπί τοΰ μετώπου αύτοΰ εύρύθμως, χωρίς < 
νά κυμαίνηται κατωτέρω τών εύρέων ώμων αύτοΰ' 
τουναντίον ή βοηθός αύτοΰ, άφίνει νά κατέρχων- 
τα ι ώς κεχρυσωμένη καλύπτρα οί μακροί βόστρυχες, 
έπί τής όσφΰος αυτής, έ'νθα σχηματίζουσι τοσούτους 
δακτυλίους ιδιορρύθμους- ούτως κυρτοΰνται τά  τρυ
φερά κλήματα τής αμπέλου πέριξ στηρίγματος, εύ- 
κλάστου συμβόλου τής ύποταγής, έν ή έπλάσθη. ή 
κοινή μήτηρ ήμών -— ύποταγής εις λίαν έλαφρόν 
σκήπτρον —  εΰπειθείας, άποδοθείσης μάλλον, παρά 
άπαιτηθείσης παρά τούτου— βασιλείας, παραχωρη- 
θείσης οικεία βουλήσει, ά λλ ’ όμως άκουσίως— παρα- 
χωρηθείσης μετά μετριόφρονος ύπερηφανείας καί τίς 
οίδεν ύπό τίνα προθεσμίαν έρωτικήν, πλήρη φόβων 
καί θελγήτρων οί πρωτόπλαστοι δέν έκρυψαν την 
γυμνότητα αυτώ ν πάσα ένοχος αιδώς, ήν άγνωστος 
τότε^— ώ θύγατέρ τής αμαρτίας, διατί έτάραξας 
τάς ήμέρας τοΰ άνθρώπου, διά μιας πλαστής έμ- 
φαντίκότητοξ αγνείας ! Ά !  έξώρισας άπό τής ζωής 
ήμών έκεΐνο, όπέρ μόνον είναι ή άληθής ζωή, ή 
άπλόΐης, ή άθωότης. —  Ούτως, έβάδιζον γυμνά τά  
δύο ταΰτα  όντα έντήήρέμω ’Εδέμ, μή διαφεύγοντα 
τόν οφθαλμόν τοΰ Θεοΰ μηδέ τά  βλέμματα τών 
Α γγέλων, διότι ούδεμίαν είχον Χερί τοΰ κακοΰ ιδέαν 
κα! πέριεπάτει συγκρατΟυμένας έχον τάς χεϊρας τά 
ύπερήφανον ζεΰγος, όπερ συνεδέθη μέ τάς έρωτίκάς 
περιπτύξεις. 'Ο Ά δάμ, ό κρείττων πάντων τών άν* 
θρώπων, τών άπογόνων του —- ή Εύα, ή ώραίοτέρα 
πασών τών γυναικών, άς έγέννησαν αί θυγατέρες
αύτής.

Προχωροΰντες οί πρώτοι γονείς ήμών έν τοΐς μυ- 
χοϊς τοΰ Παραδείσου βάδην καί περιπαθώς, άπε·* 
σύρθησαν ύπό τήν σκιάν παρά τή όχθη πηγής τίνος 

—τό εσπέρας έλαβον τό δεΐπνον αύτών, έν μέσω τών 
ζώντων δημιουργημάτων, άτινα έσκίρτουν έκ χαράς, 
πέριξ τοΰ Βασ'.λέως και τής Βασιλίσσης αυτών ! ό 
Σατανάς,κρυπτόμενος ύπό τήν μορφήν τίνος τούτων, 
θεωρεί τούς πρωτοπλάστους, κάμπτεται έπί τή ώ- 
ραιότητι καί τή άθωότητι αύτών καί έπί τώ άναλο- 
γισμώ τών κακών άτινα θέλει προκαλέσει εις διαδο
χήν τηλικαύτης ευδαιμονίας ! Έ ν τούτοις συνδιαλέ
γονται ήδέως παρά τή πηγή, ό Άδάμ και ή Εύα, 
ήτις λέγει αύτώ.

« Άναμιμνήσκομαι συνεχώς τής ήμέρας ταύτης, 
καθ’ ήν έγερθεϊσα άπό τοΰ πρώτου ύπνου, εύρέθην 
άναπαυομένη μεταξύ τών άνθέων, ύπό τήν σκιάν, 
άγνοοΰσα ποΰ ήμην, τίς ήμην καί πώς ώδηγήθην 
εις τόν τόπον τούτον. Ού μακράν, ήκούετο ό δοΰ- 
πος ύδάτων εις τό κοίλωμά τίνος άπορραγόν —  τά 
ΰδατα ταΰτα , έξηπλοΰντο ώσεί σινδόνη ύγρά. 
έσταμάτησαν ταΰτα παρευθύς, διαυγή, ώς τοΰ στε
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ρεώματος τό κενόν— προχωρώ πρός τό μέρος τοΰτο 
περιδεώς —  και έκαθέσθην έπί τής χλοεράς όχθης, 
διά νά θεωρώ εις τήν διαφανή λίμνην, ήτις έδείκνυεν 
έτερον ούρανόν- καθ’ ήν στιγμήν έκυψα πρός τό ύ
δωρ, σκιά τις μοί έφάνη έν τώ  ύγρώ κατόπτρω, 
κλίνουσα πρός με, ώς έγώ πρός αυτήν- σκιρτώ, 
σκιρτά— προβάλλω έκ νέου τήν κεφαλήν εις τό γλυκύ 
φάντασμα— επανέρχεται ταχέως μέ βλέμματα συμ- 
παθείας καί έρωτος. Οί όφθαμοί μου, ήθελον είσθαι 
εΐσέτι προσηλωμένοι έπί τής είκόνος ταύτης καί 
ήθελα έςαντληθή εις ματαίους πόθους, έάν δέν ή 
κούετο φωνή τις έν τή έρήμω. « Τό άντικείμενον, 
όπερ βλέπεις, ώραϊον πλάσμα, είσαι σύ αυτή- μετά 
σοΰ φεύγει, έπανέρχεται— άκολούθει με, θά σέ οδη
γήσω, ένθα σκιά ιδεώδης δέν θ’ άπατήση τάς περι
πτύξεις σου, έ'νθα θέλεις εύρει έκεϊνον, ούτινος είσαι 
είκών — εις Σέ θά άνήκη ΐσοβίως, σύ δώσεις αύτώ 
πληθύν τέκνων όμοιων σοι και κληθήση μήτηρ τοΰ 
άνθρωπίνου γένους.

«Τ ι συνεπώς ήδυνάμην νά πράξω ; νά ύπακούσω 
καί νά βαδίσω, μ ίτ ’ ολίγον σέ είδον ύπό τινα πλάτα
νον.—  ώ ! πόσον μόι έφάνης μέγας καί ώραίος ! 
καί όμως έν σοι εύρισκον ήττον ώραϊον, ήττον άβρόν 
τοΰ έν τώ  ύδατι θελκτικού φαντάσματος' ήθελα νά 
φύγω, πλήν σύ μέ ήκολούθησας. —  «Έπίτρεψον, 
έφώνησας, ώραία Εύα' κατανοείς τίνα φεύγεις ; σοι 
έ'δωκα τήν υπαρξίν έκ τής πλευράς μου, ϊνα κατό
πιν άπολαύω σοΰ ίσοβίως ! ώ ήμισυ τής ψυχής μου, 
σέ ζητώ ·— τό έτερον ήμισύ σου σέ αιτεί » ούτως ή 
προσφιλής χειρ σου κατέλαβε τήν έμήν— τήν έ'δωκα, 
καί άπό τοΰ χρόνου αύτοΰ, κατενόησα πόσον ή χά
ρις ύπολανθάνει ύπό τό άτελές κάλλος καί ύπό τήν 
σύνεσιν, ήτις μόνη αληθώς έστίν ώραία».

Ούτως έλάλησεν ή μήτηρ τών ανθρώπων καί μετά 
βλεμμάτων μεστών έ'ρωτος καί έν άβρα άτημελεία, 
έ'κλινεν ήμιπεριπτυχθεΐσα τόν πρώτον πατέρα ήμώ ν 
ό έξέχων καί πάλλων κόλπος ύπό τούς κυματίζον
τας χρυσοΰς πλοκάμους αύτής, ψαύει διά τής θελ
κτικής γυμνότητός του τόν γυμνόν τοΰ Άδάμ κόλ
πον ούτος έκστώς έκτής ώραιότητος καί τών ύπο- 
ταχθεισών χαρίτων αύτής, μετ’ έξοχου έ'ρωτος μειδιά 
τοιοΰτον είνε τό μειδίαμα, όπερ ό ούρανός έναποθέ- 
τει εις τά  νέφη τοΰ έ'αρος καί έπενεργεϊ νά ρέη ή 
ζωή εις τά  άνθη ! *0 Άδάμ άσπάζεται περιπαθώς 
τά  χείλη της μητρός τών ανθρώπων»... ,

(M il t o n )
Καί ό ένθερμος ούτος άσπασμός, ήν ό άρραβών ον 

έ'δωκαν άλλήλοις. * *
¥

II Γή έφερε τήν εαρινήν στολήν αύτής ήν οί Ζέ
φυροι πολυμόρφως είχον δωρήσει —  τά άνθη τής 
Έδέμ, λουόμενα έν τη δρόσω, άπέπνεον μΰρχ . Ο 
Εύφράτης διέχεε τήν ευφροσύνην εις τά κυκλοΰντα 
κτίσματα τής Έδέμ. Ό  Φεισών, έσκόρπιζε τόν χρυ
σόν καί τούς πολυτίμους αύτοΰ άνθρακας και σαπ
φείρους πρός εύδαίμονα βίον τών μελλονύμφων καί 
άπό τών ουρανίων θόλων τά  λειτουργοΰντα πνεύ

ματα, φέροντα τάς πυρίνους αύτών στολάς, περιϊ- 
πταντο εις τήν μυστηριώδη τοΰ γάμου τελετήν.

'II ώρα τοΰ γάμου επέστη' ό Γαβριήλ κατελθών 
έφερε τούς στεφάνους πλεγμένους άπό τά  ουράνια ία 
καί κρίνα, τά  ζώα έσκίρτων περιχαρή, έσύριζον 
τά  ερπετά, ώς τόσοι αύλοι ήδυπαθεΐς— αί έναέριαι 
νύμφαι, ώς προμνήστριαι συνήγον τόν γάμον, έν 
μέσω τών κελαδημάτων τών πτηνών— τά ρεύματα 
τοΰ ποταμοΰ έστησαν πρό τών μυστηριωδών εκεί
νων στιγμών, αΐτινες εις τάς καρδίας τών νεονύμφων 
έλογίζοντο ώς τόσαι αιωνιότητες σμικραί,— τά κτί
σματα πάντα εύλαβούμενα τά  ποοτέλεια τών βασι
λέων αύτών, άνέπεμπον μεταρσίως τό ώσαννά καί 
άπό τούς παλμούς τών καρδιών τών νεονύμφων, 
ήνήφθησαν αί λαμπάδες τοΰ Ύμαινέου !

Ό  ουρανός έν πάση τή μεγαλοπρεπείς καί κόσμω 
αύτοΰ, έναποθέτει ώς νυμφαγωγούς τούς στεφάνους 
καί ένοΐ τάς χεϊρας τών νεονύμφων ό Δημιουργός 
προσμειδιών, ευλογεί τόν γάμον άπό τά  ύψη τοΰ 
Θρόνου Αύτοΰ καί τά  Σεραφείμ καί Χερουβείμ, δοξά
ζουν πτερυγίζοντα, τήν συντέλεσιν τής Δημιουργίας !

Ό  φωστήρ τής ήμέρας, έκλινε πρός τήν δύσιν 
αύτοΰ, περιβληθείς νέφη πάγχρυσά καί πορφυρά, 
τό σκιόφως διεδέχθη αυτόν' τά  πτηνά τοΰ ούρα* 
νοΰ, άνεπαύθησαν έν τοΐς εύσκίοις καί εύόσμοις κα* 
τοικίαις αύτών' τά  ζώα τής Γής, εις τάς κοιτάς 
αύτών' τό πάν πλήν μόνον τής άηδόνος,· τής ψαλ- 
τ ,ία ς τών έραστών, πληρούσης τήν νύκτα διά τών 
έρωτικών κελαδημάτων καί παραπόνων αύτής- τό 
στερέωμα, άπήστίαπτίν άπό τους διαλάμποντας 
σαπφείρους. ‘Ο Έσπερος, έπί κεφαλής τής τών 
άστρων στρατιάς, έπεφάνη ό λαμπρότατος έπί πο* 
λύ, άλλά τέλος ή Άνασσα τής νυκτός, ύψωθεΐσα 
έν πάση τή μεγαλειότητι, διέχυσε τό θελκτικόν αύ
τής φώς καί περιέβαλε τά  σκότη διά τοΰ άργυροί* 
μανδύου αύτής».

Έκεΐ ό Άδάμ καί ή Εύα. προσηυχήθησαν τώ 
Θεώ, έν τω βάθει τοΰ άλσους.

(M il t o n )
Αί άηδόνες, έψαλλον τά έπιθαλάμιον άσμα τών 

αιθέριων νυμφών,^μετά φορμιγγών καί αυλών, τούς 
γλυκείς φθόγγους αύτών τονιζουσών καί περιχαρώς 
ιπταμένων

αχονρο·. (Γ ορχ ιστηρεζ  e d i r e o r  
έν  <Γ άρα  τ ο ΐσ ιν  αν.Ιο'ι φ όρμ ιγγες  ζε 

εχ ομ εν  γαμή .Ι ιον  αν.Ιημα.
(Ί λ . X V III 494)

Ό  Ά δάμ έναπέθετο ήρέμα τήν δεξιάν έπί τών 
άλαβαστρίνων κόλπων τής Εΰας —  ή Εύα τήν άρι- 
στεράν έπί τής παλλούσης τοΰ Ά δάμ καρδίας !

« Ό  Ά δάμ, έγνω Εύαν τήν γυναίκα αύτοΰ καί 
συνέλαβε καί έ’τεκε τόν Ινάϊν.» (Γεν. Δ. 1).

Hail, w eddad love, m ysterious Cau, iruc  
source

of hum an offspring.........................................
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'Ο Υμέναιο: έγένετο πηγή απογόνων και ή μυ
στηριώδης ένωσίς των ήσοάλησεν ούτω τού ανθρω
πίνου γένους την διαιώνισιν.

Εκ Πατρών.
]\ Ν. ΙίΛΝΑΓΟΠΟΤΛΟΣ

 —♦----------

Ε Ι Σ  Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Θ Η Ρ Α

Λεν ήξεύρω ακριβώς διατί αί νήσοι μ ’ έλκύουσι 
κατά. τό θέρος' ίσως διότι έγεννήθην πολύ μακράν 
τής θαλάσσης καί έπ: δέκα εξ έτη δεν εϊδον κυανούν 
κύμα, ίσως διότι ή νήσος έχει χάριν τινα, ής στερεί
τα ι ή εκτενής χέρσος, ϊσω'ς διότι ενταύθα ή θαλασ- 
σία αύρα έχει στενωτάτην σχέσιν προς την ατμό
σφαιραν της ςηρας, ίσως τέλος όλα ταύτα μέ άναγ- 
κάζουσι κατ’ έτος νά επισκέπτομαι, νυν μεν την τ.ο- 
λυκίνητον Σύρον, άλλοτε δέ την χαρίεσσαν ΙΙάρον, 
η την εύώδη Νάξον, η την ώραίαν Θήραν. Ά λλά  
δεν ήξεύρω επίσης διατί περιεργαζόμενος, επιθυμώ 
νά καταγράφω παν ό,τι νέον ί’δω η άκούσω έκ τού 
επαρχιακού βίου- αποτέλεσμα της τοιαύτης περιερ- 
γίας μου είνε ή παρούσα έκθεσις περί ένός θηραϊκού 
γάμου.

Ή το  ή 2* Σεπτεμβρίου ότε άνεχώρησα έκ θ ή -  
ρας μετά δίμηνον έν αυτή διαμονήν, έπιβάς της 
«Θ εσσαλίας», διευθυνομένης εις Πειραιά. Οί τα - 
ξειδεύοντες έπιβάται άποτελούσιν,ούτως είπεΐν,μίαν 
οικογένειαν. Έ ν τώ  άτμοπλοίω αναγκάζεται τις νά 
γνωρισθή μετά πολλών, εκτός εάν θέλη νά χαρα- 
κτηρισθη ώς βαθυς^ σχοΛαστιχός.  Ηύτύχησα νά 
γνωρίσω κατά τά ταξείδιόν μου εκείνο αρκετούς, έξ 
ών ήνκαί είς πρώην υπάλληλος έν θήρα'ή  μετ’αυτού 
ομιλία μου έστράφη είς τά  περί Θήρας, ής ήτο ακρι
βής γνώστης. Επειδή δέ κατά τήν δίμηνον έν Θήρα 
διαμονήν μου δεν έτυχε νά ίδω γάμον τινα έν αύτή, 
διά τούτο παρεκάλεσα τον μετ’ εμού όμίλούντα ί'να 
μοί έκθέση τά  κατά τόν γάμον έ'θιμα, διά νά μή 
είμαι ιδιώτης αύτών, άφού περί πλείστων άλλων 
ηθών καί έθίμων είχον σημειώσεις. 'Ο φίλος μου δεν 
ήτο έξ εκείνων, οϊτινες περιμένουσι καί δευτέραν πα- 
ράκλησιν, άλλ ’ άναστενάςας ύποκρύβδην, διότι τόν 
ήνάγκαζον, ώς μοί είπε, νά άνακαλέση έν τή μνήμη 
του παρωνημένας ήμέρας,ώραίας καί μέχρι τινός ευ
τυχείς, ήρζατο ώς έξής μέ ύφος σοβαρόν.

—  Δεν έναντιούμαι. κύριε, είς τήν παράκλησίν 
σας. άλλ ’ άπαιτώ νά μέ ακούσετε μέχρι τέλους, 
χωρίς νά μέ διακόψετε.

—  Καί τών ιχθύων άφωνότερος θά παρίσταμαι 
ένώπιόν σας, τώ  λέγω μειδιών.

Καί ή άφήγησις ήρζατο.

Ιίρά τού γάμου και έν Θήρα, ώς πανταχού. προ
ηγείται ό άρραβών, όστις δίδεται μόνον διά λόγου, 
άνευ ιεροτελεστίας, ώς συνειθίζετα; άλλαχοϋ, καθ’

ον ανταλλάσσονται μεν δακτύλιοι, ά λλ ’ όλως άνεπι- 
σήμως. Κατά τήν διάρκειαν τού άρραβώνος ό πα
τήρ τής νέας οφείλει νά παραδώση έγγράφως είς τον 
νέον τήν προίκα τής κόρης του, συνισταμένην έκ 
μιας οικίας, έξ αμπέλων, έκ χρημάτων καί έκ πάν
των τών επίπλων τής οικίας. Απολύτως αναγκαία 
προίξ καί διά τήν πτωχοτάτην νεάνιδα είνε ή οικία 
μέ τά  έπιπλα αύτής καί μία τουλάχιστον άμπελος. 
Επίσης καί ό πατήρ τού νέου Οφείλει νά παραδώση 
έγγράφως εις τον μέλλοντα συμπέθερόν του τήν προίκα 
τού υίου του, συνισταμένην έξ άμπέλων καί χρημά
τω ν, εάν έχει. 'Η προίξ τής νύμφης δίδεται πάντοτε 
αδιατίμητος, τ .έ . δεν δύναται ό γαμβρός έπ ’ ούδενί 
λόγω νά εκποίηση αυτήν ή άπαλλοτριώση. Όλίγας 
ήμέρας προτού γάμου, μεταβαίνουσιν οί συμπεθέροι 
ή οΐ κηδεμόνες τής νέας καί τού νέου ενώπιον τού 
συμβολαιογράφου, όστις έπισήμως καταγράφει την 
προίκα ή τήν παραχώρησιν περιουσίας άμφοτέρων 
τών μερών. ’Εάν έπέλθη ασυμφωνία τις κατά τήν 
προίκα, διαλύεται ό άρραβών, άναλαμβάνοντος τού 
νέου π ά ν τ α  τά  δώρα, άτινα τυχόν έδωρήσατο τη 
μνηστή, μη δ ’ αύτών τών ρινομάκτρων έξαιρουμέ- 
νων, έστω καί έφθαρμένων, ίνα τά δωρήση τή νέα, 
μεθ’ ήςήθελεν άρραβωνισθή κατόπιν.

Έ ν Θήρα, ή νέα ούδόΛως άφίεται έλευθέρα νά 
ύποδέξη τόν έκλεκτόν τής καρδίας τη ς1 ή γνώμη καί 
ή έκλογη τών γονέων της, πρέπει κατ’ άνάγκην νά 
γίνη παραδεκτή καί ύπό τής νέας' τό αύτό συμβαί
νει καί διά τόν νέον. ούτινος οί γονείς εύρίσκονται 
έν τή ζωή. Επειδή λοιπόν ό άρραβών δίδεται μό
νον διά λόγου καί επειδή ή ύπόδειξις καί ή εκλογή 
τών γονέων έπιδρα τά  μέγιστα εις τήν θέλησιν τής 
νέας, διά τούτο άπαντώμεν έν Θήρα πολλάς διαλύ
σεις αρραβώνων καί πολλάς χ.Ιοπας  νεανίδο>ν. 'Η 
νεάνις ήτις δέν ήθελε συμφωνήσει μετά τών γονέων 
της, ύποδεικνυόντων άλλον παρ’ έκεΐνον, ον αύτη 
άγαπα, άφίεται νά κλαπή ύπό τού έκλεκτοΰ της, 
όστις μεταφέρων αυτήν είς τήν οικίαν του ή είς τήν 
οικίαν συγγενούς τού τίνος ή και είς τ ι τών απειρα
ρίθμων σπηλαίων τής Θήρας τελεί τά μυστήριον τού 
γάμου ενώπιον τού θεού καί οΰτω άναγκάζει τούς 
γονείς τής νέας έκόντας άκοντας νά έπικυρώσωσι διά 
τού ιερέως καί τής Εκκλησίας τήν άμοιβαίαν συμ
φωνίαν τού άγαπωμένου ζεύγους’τήν κλοπήν ταύτήν 
προκαλεϊ πολλάκις καί ή διάφορος κοινωνική θέσις 
τού νέου ή τής νέας- εις τόν πλούσιον π . χ. νέον δέν 
έπιτρέπεται ύπό τών γονέων του νά λάβη ώς σύζυ
γον πτωχήν .νεάνιδα" επίσης καί εις τήν πλουσίαν 
νεάνιδα δέν είνε έπιτετραμμένον νά λάβη πτωχόν σύ
ζυγον. Καί όμως ποσάκις ή ευφυής πλούσια νεάνις 
διά τού βλέμματός της δέν άνακαλύπτει πλουσίαν 
καρδίαν έν πτωχώ νέω ! ώς ό πλούσιος νέος διακρί
νει πάλιν πλούσια συναισθήματα έν τή καρδία άπο- 
ρωτάτης νεάνιδος. Εντεύθεν αί κλοπαί. Παρετήρησα 
δέ μετά περιεργίας ότι οί κλαπέντες σύζυγοι ή μάλλον 
τά  άλληλοκλαπέντα ζεύγη ζώσι μέχρι γήρατος ειρη- 
νικώτατα, άμοιβαίως άγαπώμενα.ΙΙολλάκιςή πλου-
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σία νε5>νις κλαπεΐσα ύπό πτωχού νέου οΰδεμίαν προίκα 
λαμβάνει παρά τών γονέων της καί τότε καταβαίνει 
έκ τών ύψηλών δωματίων τού πατρός της εις τήν 
ταπεινήν καλύβην τού άνδράς αύτής, συμμεριζομένη 
τήν τύχην αυτού καί τανάπαλιν.

Ιναί όμως αύτά τά  ζεύγη ονομάζω ένώ συζύγους, 
καί τούτο σημαίνει ή λέξις σύζυγος· ν ’ άοιαφορεΐέντε- 
λώς περί τής γνώμης τής κοινωνίας. Ή  κοινωνία είνε

r V > ' >/  ̂ \  ̂/πάντοτε άστοργος ττρος το άτοκον δεν τ:<χρα.όεχετα.' 
ή μάλλον δέν θέλει νά παραδεχθή ανισότητας, νομί- 
ζουσα ότι ή ίσότης ή άνισότης έγκειται έν τώ  πλούτω 
ή τή πενία καί διά τούτο καταδικάζει τόν πλούσιον 
νά έκλέξη ώς σύζυγον πλουσίαν καί τόν πτωχόν νά 
μή δύναται νά ύψοΐ τά  βλέμματά του πέραν τών 
μονορόφων οικιών. Καί όμως πόσον άπατάται ! 
Άλλοίμονον εις τόν νέον, είς όν δίδεται σύζυγος 
εκλεγόμενη ύπό τής κοινωνίας’ ή σύζυγος αύτη θ’ 
άνήκη ώς επί τό πλεΐστον είς τήν κοινωνίαν καί ούχί 
είς τόν σύζυγόν της' όταν είς τήν εκλογήν τής συ
ζύγου δέν έρωτάται ή καρδία, άλλά μόνον ή κοινω
νία,σπανίως δύναται νά ύπαρξη ανέφελος οικογενεια
κός βίος.

Έ άν οί γονείς τού νέου καί τής νέας συμφωνή- 
σωσι καί ενώπιον τού συμβολαιογράφου καταγρά- 
ψωσι τήν προίκα, ορίζεται ή ημέρα τού γάμου, πολ
λάκις μάλιστα χωρίς νά γνωρίζη ό νέος τήν μέλλου- 
σαν σύζυγόν του, ούδ’ ή νέα τόν συνοδοιπόρον τού 
βίου της. Πέντε ήμέρας προ τού γάμου προσκαλούν
τα ι οί συγγενείς τού νέου καί τής νέας ’c τ:ά μ ύ γ -  
d a J a .  Ή  πρόσκλησις δε αύτη καλείται ούτω, διότι 
έν τή οικία τής νέας πρό πέντε ήμερών τού γάμου 
θραύουσιν αμύγδαλα πρός κατασκευήν γλυκυσμάτων 
τά  δέ αμύγδαλα ταύτα όφείλουσι κοινή οί προσκε
κλημένοι νά θραύσωσιν άδόντων τών κορασίων διά
φορα γαμήλια άσματα. Τήν παραμονήν τού γάμου 
γίνεται έτέρα πρόσκλησις έκ μέρους τής μελλονύμφου 
ΐνακοσμήσωσι τό νυφικό. Τό νυφικό είνεκατάτό μάλ
λον καί ήττον πολυτελής κλίνη, ήτις στολίζεται τήν 
παραμονήν τού γάμου πλουσίως, ριπτομένης έπ’ αύ
τής μετά τόν στολισμόν ορύζης εις σημεϊον ίσως 
καθαρότητος και γονιμότητος. Τήν παραμονήν έπί- 
σης οφείλει ό νέος νά φέρη εις τήν οικίαν τής μελ- 
λούσης συζύγου του την χ α σ α έ . ΐα ν του τ . έ. τά  φορέ— 
ματά του και ούδέν έτερον, διότι έν τή νέα του οι
κία θά εύρη τά  πάντα έτοιμα, έπιπλα κλπ. τής νύμ
φης ύποχρεουμένης π ά ν τ ο τ ε  νά έχη ώς προίκα μίαν 
οικίαν μέ τά  έπιπλά της. Τήν νύκτα τής παραμονής 
ό γαμβρός αναγκάζεται νά κοιμηθή έν τή οικία, ήν 
τώ  δίδουσιν ώς προίκα, μεταβαίνων τήν πρωίαν τού 
γάμου είς τήν του πατρός του. Έ άν δέ ό γαμβρός 
είνε έξ άλλου χωρίου ή ή νύμφη, τότε κατ’ άνάγκην 
οφείλει νά γίνη κάτοικος τού χωρίου, έν ώ είνε ή οι
κία τής  συζύγου του.

ΙΙαρευρεθείς εις γάμον καθ’ ον ό γαμβρός ήτο έκ τού 
Εμπορείου ή δέ νύμθη έκ Πύργου (άμφοτέρων κωμο
πόλεων έν Θήρα) θά σοί περιγράψω τούτον, ώς μοί 
επέρχεται έν τή μνήμη. ("Exerai τό Μ ος.)  Λ. ΓΙ.

Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
II 1ΙΡΟΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΜΑΣ

Υπήρξαν άποφράδες ήμέραι πολλαί διά τό Ε λ 
ληνικόν έθνος, άλλ’ όμως έκείνη, καθ’ ήν άπαξάπαν 
τό Ελληνικόν ύπεδουλώθη, διακινδυνεΰσαν καί θρη
σκείαν καί γλώσσαν καί τά  εθνικά αύτοΰ γνωρί
σματα, ύπήρξεν ή σημαντικωτάτη, πρός ήν οί τότε 
πατέρες ήμών μετά στεναγμού καί άλγους, άπέλπι- 
δες άπέβλεψαν. Ευτυχώς ή νύν έλευθέρα καί μικρά 
γωνία τής μεγάλης μας Ελλάδος μετά σεβασμού 
ατενίζει πρός τήν άρχαίαν αύτής εύκλειαν, ήν άντι- 
προσωπεύουσιν αθάνατα τής έλληνικής αρχαιότητάς 
μνημεία και προσπαθεί ώς γνήσιον τέκνον, κατά τά 
δυνατόν, ότέ μέν νά περισυλλέξη τήν διεσπαρμένην 
πολυτίμητον αύτής κληρονομιάν, ότέ δέ νά συμπλη- 
ρώση καί άλλοτε νά δημιουργήση, κατά τάς ύπαρ- 
χούσας άνάγκας. Έθνος δρασαν μεγάλως, δέν παρέρ
χεται διά τού χρόνου σιωπηλόν, άδιάφορον, άμνη- 
μόνευτον.

Ή  σπουδαιοτάτη κληρονομιά, ήν οί πατέρες μας 
κατέλιπον ήμίν είνε, έκτάς τής θρησκείας, ή Γλώσσα 
καί ή Μουσική. Έθνος, τά οποίον δέν διακρίνεται 
έκ τής ιδίας αύτού γλώσσης καί έξ ιδίας μουσικής, 
δέν δύναται να καυχηθή ότι έχει γνωρίσματα εθνικά, 
δεν δύναται νά εϊπη ότι διακρίνεται έπί πολιτισμώ, 
έπί προοδευτική άναπτύξει.

Πώς παρελάβομεν ήμεϊς οί νεώτεροι τήν γλώσσαν 
μας έκ τής βαρβαρικής δουλείας, οϊαν τούτέστι πα - 
ραμόρφωσιν ύπέστη κατά τούς χρόνους τής δουλείας, 
μαρτυρούσι μεγάλως τής εποχής εκείνη: τά  βιβλία 
καί τά  μνημεία' έβριθε ξενικών λέξεων, μέχρ'.ς ήμών 
περισωθεισών. Ευτυχώς, χάρις είς διαπρεπείς παρ 
ήμίν φιλολόγους, οίς δίκαιος έπαινος ποοσήκει, έκα- 
θάρθη κοι άποκαθίσταται ούτως, ώστε νά μένη ά 
γνήσιος καί μόνος έξ άδιαθέτου κληρονόμος τής άρ- 
χαίας γλώσσης ή Νεοελληνική λεγομένη, νά κατα
στή δέ ή λεπτοτέρα, έκφραστικωτέρα καί πλουσιω- 
τέρα πασών τών νεωτέρων γλωσσών.

Μεθ’ όλην όμως τήν χαράν, ής πληρούμεθα, οσά
κις έξετάζομεν τά  τής Έλληνικής γνώσσης, ϊσης έξ 
άντιθέτου λύπης πληρούμεθα, οσάκις έπιχειρούμεν 
νά έξετάσωμεν τά τής μουσικής παρ’ ήμίν προόδου. 
Μουσικήν πρόοοδον λέγοντες δέν έννοουμεν πρό οδον 
έν τή Ευρωπαϊκή Μουσική, ώς δέν έννοουμεν τήν 
πρόοδον εις τήν Ευρωπαϊκήν φιλολογίαν, προκειμέ- 
νου περί γλώσσης.

Μουσικήν πρόοδον έννοουμεν τήν Έλλην. Μου
σικήν, τήν ,Edvt.xriv εκείνην, ήν πατέρες ήμών διά 
τής διανοίας καί φαντασίας αύτών εδημιούργησαν, 
άνέδε'ξαν καί έ συστηματοποίησαν. ‘, Διατί τάχα, 
ένώ κατά τά εν έθνικάν ήμών γνώρισμα, τά γλωσσι
κόν, εϊργάσθημεν έπιτυχώς, διά τό έτερον, τό μου
σικόν, όκνούμεν καί διστάζομεν άδικαιολογήτως ;—  
'Ίσως άπαντήση τις έτύμως καί ξηοώς' « Δέν ύπάρ-
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χουν άρκοΰντα βοηθήματα, όπως διά τήν γλώσ
σα ν» . Άπατώνται" δέν υπάρχουν, ούχί βοηθήματα, 
ά λλ ’ άνδρες μουσικοί, δέν υπάρχει ζήλος . προς τήν 
εθνικήν μας μουσικήν. 'Ρέπομεν πρός τά  ζένα καί 
τους παντοϊους νεωτερισμούς, εις βαθμόν απελπιστι
κόν. Καί ίνα δανεισθώ τήν διαυγή έκφρασιν, ήτις 
διετυπώθη λίαν Ιπιτυχώς έν τή αγγελία τής ΣαΛ- 
π ι γ γ ο ς , «έλαορα τή καρδί$ ύποθάλπομεν ήθη όθνεϊα 
καί άποδεχόμεθα μετ’ ευαγγελικής άνεξικακίας τόν 
ξενολατρικόν χείμαρρον, όστις άπειλεϊ τιμιωτάτας 
τοΰ έθνους παραδόσεις νά καταρρίψν]» . "Ας άγωνι- 
σθώμεν λοιπόν τόν άγώνά «υπέρ έπιορώσεως καί κρα- 
τύνσεως τοΰ Έ λλ. φρονήματος, όστις φέρει μέν έν 
έαυτώ μεγάλην έπιβολήν, άλλά πάντως καί στοι
χεία εϋδοκιμήσεως, διότι άείποτε ή Έ λλ. συνείδη- 
σις έτήρησεν άσβεστον το πΰρ τών εθνικών παραδό
σεων καί ειλικρινή ήσθάνθη άγάπην πρός παν ΈΛΛη- 
ν ιχόν .

Καί πράγματι’ ό ζεκο^ατρ ιχος  χείμαρρος ήπεί- 
λησε σπουδαίως καί άπειλεϊ είσέτι ένεργητικώς 
τιμιωτάτην τοζ_ έ'θνους ήμών παράδοσιν, τήν 
μουσικήν τοΰ έ'θνους εκείνου, όπερ έθαυμάσθη πάν
τοτε κυρίως διά τήν τήρησιν τών εθνικών γνω
ρισμάτων, τής Γλώσσης. τής Μουσικής καί τής 
Καλλιτεχνίας του. Καί αυτήν λοιπόν τήν τιμιωτά- 
την παράδοσιν, τήν μουσικήν τών προγόνων μας, 
θά τήν άπειλήστ, ή ξενολατρεία καί άποτελεσματι- 
κώς θά τήν καταρρίψγ), άν μή ύπάρξωσιν άνδρες μέ 
ελληνικήν συνείδησιν, οϊτινες νά άντιστώσι διά σθενα
ρών επιχειρημάτων κατά τοΰ άπειλοΰντος νά μας 
παρασύρω όλους ξενολατρικοΰ χειμάρρου- θά τήν 
μηόενίση, άν άντιτάξωμεν άδράνειαν, άν άναθε'σωμεν 
τήν διεξαγωγήν τοΰ ζητήματος εις άνδρας ξενολάτρας 
άν δέν άποσπάσωμεν ήμεϊς οί ίδιοι τό όξύ αυτών ξί
φος, τό όποιον άσυνειδήτως καταφέρουσι κατά πά- 
σης έθνικής παραδόσεως καί κληρονομιάς.

Θά εύρεθώσιν ίσως τινές νά μάς εϊπωσι : «Καί 
ποία είνε, κύριε, αυτή ή Ελληνική Μουσική σας ; 
ποΰ εύρίσκεται αύτη, διά τήν όποιαν θορυβείτε ; » 
Καί έχουν σχεδόν δίκαιον νά μή τήν γνωρίζωσι διότι 
ποιος θά τήν διδάξτι ; άπό ποιους θά τήν άκούσω- 
μεν ; —  ’Από τήν γερμανίδα παιδαγωγόν ή έν τοϊς 
θίάτροις όπου συχνάζομεν μόνον οσάκις διδάσκεται ό 
Βοκάκιος, ή έν ταϊς ίδιαιτέραις σπουδαϊς περί τοΰ 
εις τάς φλέβας κυκλοφοροΰντος κυανοΰ αίματος ;·— 
Ή  Έ λλ. μουσική εύρίσκεται εκεί, έ'νθα τήν έγνώρι- 
σαν οί έχοντες ζωηρόν τό έλληνικόν αίσθημα τοΰ 
έθνισμοΰ καί τής μουσικής τέχνης. Εις τάς ’Εκκλη
σίας μας, εις τό δράμα τών άρχαίων, εις τό £σμα τής 
ποιμενίδος τοΰ Όλύμπου, εις τά  τραγούδια, εις 
τούς έθνικούς χορούς, εις τάς έθνικάς παραδόσεις. 
Ά λ λ ’ ήμεϊς καί έξ αυτής τής εκκλησίας ακόμη προ- 
σπαθοΰμεν νά τήν έξοβελίσωμεν, έκ φόβου ίσως ϊνα 
μή μολύνεται ή έξηυγενισμένη άκοή μ α ς!

Έλπίζομεν νά μή παρεξηγηθώσιν οί λόγοι μας. 
Λέν κατηγοροΰμεν άπολύτως πάν ξένον, άλλά παν 
ί ,τ ι  άντίκειται πρός τάς έθνικάς ήμών παραδόσεις,

πρός τά  εΰκλεά ήθη τών προγόνων καί πατέρων ήμών, 
δυσφοροΰντες διά τήν προτίμησιν τών ξένων, άντί 
τής έξ ίσου τουλάχιστον σπουδής. Διά τί τάχα νά 
μή ύπάρχη έδρα τής διδασκαλίας τής Έθνικής 
ήμών Μουσικής έν τώ Ώδείω ; Διά τί ή Κυβέρνησις 
νά μή πράξη τό αύτό εις τά  Ελληνικά σχολεία ή τά 
γυμνάσια ; ’Ιδού οί ξένοι, οϊτινες τήν τιμώσι καί τήν 
σπουδάζωσι έπιμελώς, πώς άποφαίνονταιπερί αυτής;
« Ή  σύνθεσις καί ό σχηματισμός τοΰ μουσικοΰ συ
στήματος τών νεωτέρων Ελλήνων, τά  σημεία άπερ 
ούτοι μεταχειρίζονται πρός γραφήν αύτοΰ,καί οί κα
νόνες οί διδάσκοντες αυτούς τήν χρήσιν καί άσκησιν 
τής τέχνης ταύτης, όντως μαρτυροΰσι έ'ργον, εϋφνώς 
έπινενοημένον ύπ ’ άνδρών γον ίμ ου  φ α ν τ α σ ία ς  καί 
κεκοσμημένων ά γ χ ιν ο ί α  μ ε γ ίσ τ η  καί j t o J J r j  π α ι 
δεία . Πλήν έπίσης μαρτυροΰσιν, ότι τά έ’ργον τοΰτο 
έ'μεινεν άπ ’ άρχής μέχρι τοΰδε έν τή πρώτγι αύτοΰ 
καταστάσει... Ό  δέ καί σπουδάσας καί μελετήσας 
άποτελεσματικώς πάν ό,τι συνέγραψαν οί φιλόσοφοι, 
οί ιστορικοί, οί ρήτορες καί ο ί περ ίφημο ι μουσ ικο ί 
της σοφής ' ΕΛΑάδος... ευκόλως πεισθήσεται, ότι τό 
σύστημα τών νεωτέρων Ελλήνων ρίζαν έσχε καί βά- 
σιν τήν ά ρ χ α ί α ν  εΰκτήριον ψαλμωδίαν.» (Βιλλωτάς 
Description cle l’Egypte).AuTa βεβαίως δέν μάς 
κολακεύουν διόλου. Ούχ ήττον οί ζητοΰντες τόν πό
λεμον κατά τής Έθνικής μας Μουσικής πριν ή πρά- 
ξωσί τ ι, άς διδαχθώσι τουλάχιστον ολίγα τινά άπό 
ξένους, οϊτινες έσπούδασαν τήν Μουσικήν μας χωρίς 
νά όλιγωρήσωσιν ώς ήμεϊς καί άς άρκεσθώμεν ήμεϊς 
εις τήν δόξαν των.

Πριν ή όμως περατώσωμεν τά  όλίγα ταΰτα,όφεί- 
λομίν εύχαρίστως νά μνησθώμεν σθανεράς έργασίας, 
μακράς καί άκαταπονήτου, όφειλομένης εις τόν έν 
Κωνσταντινουπόλει λόγιον κ. Γ. I. Παπαδόπουλον.

Τό άρτι έκδοθέν έ'ργον αύτοΰ «Συμβολαί εις τήν 
ιστορίαν τής παρ’ ήμϊν Εκκλησιαστικής μουσικής ώς 
καί περί τών άκμασάντων Χριστιανών ύμνωδών καί 
ύμνογράφων»,έρχεται νέαν νά δώσ·/) ζωήν μελέτης τοΰ 
ζωτικοΰ τής έκκλησιαστικής μουσικής ζητήματος, 
είνε δέ όντως άξιος ειλικρινέστατων συγχαρητηρίων 
διά τό έργον αύτοΰ ό φιλόμουσος συγγραφεύς, όστις 
δέν άμελεϊ νά προ τάξη ούκ ολίγα καί περί τής μου
σικής τών άρχαίων Ελλήνων ύπό τε ιστορικήν καί 
τεχνικήν έποψιν.

Ό  σκοπός τοΰ βιβλίου, έν συμπεράσματι, είνε 
νά καταδείξη τό άδύνατον τής άντικατκστάσεως τής 
εκκλησιαστικής μουσικής διά τής ώδικής τετραφω
νίας, ήτις έπ’ έσχάτων είσήχθη έν τισι ναοϊς τής 
Ιίρωτευούσης, καί τοΰτο έπιτυγχάνει αρκούντως. 'Ως 
κάλλιστον δ’ έπίλογον, παρατιθέμεθα άλίγας λέξεις 
τοΰ καθηγητοΰ κ. Ν. Δαμαλά, άναγκαιοτάτας τώ 
σκοπώ ήμών, άς έπαινών τό βιβλίον εγραψεν :

«Τ Ι Ελληνική μουσική, καίπερ άναμιχθεϊσα, ώς 
καί ή γλώσσα, καί παραλαβοΰσα καί ξενικά τινα 
στοιχεία, φέρει ούχ ήττον έν μεγάλω καί έν συνόλω 
άκέραιον τόν χαρακτήρα τής έθνικής μουσικής, ήτις 
εις μεγιστον άχθεϊαα. τελειότητος βαθμόν, ώς πάσαι
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αί τέχναι καί έπιστήμαι τών άρχαίων Ελλήνων, 
κατέλαβε μετά τών κατακτήσεων τοΰ Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου τήν τότε οικουμένην καί είσήχθη καί εις 
αυτήν τήν Παλαιστίνην, ώς καί εις τήν 'Ρωμαϊκήν 
αυτοκρατορίαν μετά ταΰτα. Διά τοΰτο1 νυν άνομο- 
λογοΰσι πάντες οί περί τήν μουσικήν έντριβεΐς Ευρω
παίοι τήν επιρροήν τής άρχαίας έλληνικής μουσικής 
πολύ πρό Χριστοΰ έπί τής ’Ιουδαϊκής μουσικής τοΰ 
ναοΰ. (Thalhofer 1887 F reibu rg , έν σελ. 538
τοΰ β ' μέρους τοΰ Α ’ τόμου)- κατά τόν αύτάν δέ 
συγγραφέα,ούδεμ ία  α μφ ιβ ολ ία  ότι ή ελληνική μου
σική έσχε καί έν τή μετά τήν Άποστολικήν έποχή 
έπιρροήν έπί τής Χριστιανικής».

Χρ . Γ. Βλάχος

Ι ο τ λ ι ο τ  Κ λ α ρ ε τ η

Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
Α '

Ό  άκροβάτης μου ήτο περίπου τεσσαρακοντόύ- 
της, ύψηλάς, ισχνός καί φυσιογνωμίας κοινής. Έφερε 
πώγωνα καταμέλανα κο^ήτο κουρεμένος ώς στρα
τιώ της- ούδέν εϊχεν έν τή δψει του τά έξέχον καί ώς 
έκ τούτου ούδεμίαν έδωκα εις αυτήν προσοχήν, ή 
μόνον εις τά βλέμμα του καί εις τόν παράδοξον τό
νον τής φωνής του.

Έ ν τώ  βλέμματί του υπήρχε λάμψις τις μαγνη- 
τική, μελαγχολίαν έν ταύτώ ένέχουσαν διό καί οί 
Οφθαλμοί μου προσηλώβησαν αίφνης έπί τών ίδικών 
του. ‘Η φωνή του ύπέτρεμε καί άλλοτε μέν ώμίλει 
μετ’ άπεχθοΰς δριμύτητος, άλλοτε δέ άνύψου τήν 
φωνήν του πλήρης οργής καί συγχύσεως. Αί λέξεις 
έφευγον άπό τοΰ στόματός του πολύ ταχέως, όπως 
τών Μεσημβρινών, καί συνήθως τό βλέμμα του προσή- 
λωνεν έπ’ έμέ.

Προσπαθών δέ νά διαφύγτ, τήν διορατΓκότητά μου, 
καθίστατο έτι γελοιότερος.

’Αναβάς έπί στήλης σχηματισθείσης έξ έδρών 
τοποθετημένων τής μιάς ύπεράνω τής άλλης, ώ - 
μίλει καί περιστρεφόμενος συγχρόνως έπί τοΰ έπι- 
κινύνδου εκείνου υποβάθρου, έξετέλει διάφορα δυσ- 
χερή γυμνάσματα. Έλάμβανε διαφόρους στάσεις, 
καί ότέ μέν κρεμάμενος μέ τούς πόδας έκ τίνος έδρας, 
έγέλα πρός τό πλήθος τά πέριξ αύτοΰ ίστάμενον, ότε 
δέ γυμναζόμενος εις τόν άέρα, ώς άληθής Παρισινός 
σχοινοβάτης, έπήδα ώς άπό υψώματος, πρός διασκέ- 
δασιν τών θεωμένων.

Ε ίτα, έξαίφνης κάθηται άτάραχος, ψυχρός κα 
μετά τίνος περιέργου έκφράσεως :

—  Ξεύρετε, είπεν, εύρίσκομαι εις ύψος δευτέρου 
πατώ αατος... Ώ !  ούτε όλιγώτερον, ούτε περισσό 
τερον... Αύτό είνε άδιάφορον... καί όμως, έάν έπι-

πτον. . . Στοιχιματίζω, ότι δέν σάς περνό* ή ιδέα, 
ότι μπορεί καί νά π έ σ ω !.. .  Έχετε δίκαιον... Θέ
λετε νά γελάσητε ; . . . Γελάσατε ! . . . ί.δού, πηδώ, γε
λ ά σ α τε !... Χορεύω, γ ελάσ ατε!... ψάλλω, γελά
σατε ! . . .  ολισθαίνω γελάσατε ! . . .  καί άν πέσω, γε
λάσατε.. . Ά  ! τότε γελάσατε πολύ δυνατά ! . . .  Τ ί ; 
λήπως δέν έπληρώσατε προκαταβολικώς !

Καί τά πλήθος δέν έπαυε νά γελα τόν συνήθη εις 
τοιαύτας περιστάσεις γέλωτα.

Κατειχόμην ύπό ψυχροΰ δέους- έ'τρεμον μήπως ό 
πτωχός σχοινοβάτης πέσιρ καί συντρίψη τήν κεφα
λήν του.

Έκαμεν εν κίνημα όπως πέση δήθεν καί κρημνι* 
σθή· καί έγώ άΐϊέστρεψα τήν κεφαλήν μου,ϊνα μή τόν 
ΐδω.

’Έκλεισα τούς οφθαλμούς καί πάλιν τούς ήνοιςα- 
είδον τότε πλησίον μου μετ’ έκπλήξεως τόν άκροβά- 
την όρθιον, μέ έσταυρωμένας τάς χεϊρας, χωρίς νά 
λείπγι έκ τών χειλέων του τό μειδίαμα.

—  Εμπρός ! έλεγεν- έτελείωσεν ή παράστασις, 
κύριοι καί κυρίαι ! ’Έχετε άκόμη όλίγην ύπομονήν 
καί θά μέ ίδητε νά πηδήσω έκ τής φανταστικής μου 
στήλης... Κύριοι, τάς χεϊράς σας εις τήν τσέπην !

Καί ώς εί είχε πρόίδει ότι ή κωμωδία, ήν ϋπό 
τόν ήλιον καί τά  όμματα τοΰ κόσμου έπαιζε, δέν ήτο 
έκείνη, ήτις μοί έκίνει τό ένδιαφέρον, άλλ’ άλλη τις 
κωμωδία ή μάλλον δράμα άγνωστον, μυστηριώ
δες καί κεκρυμμένον, όπερ έπαίζετο έν τώ σκότει :
« Δέν γνωρίζετε, είπε, τ ί εις ταΰτα ύποκρύπτεται. . . »

Ή το  ήδη ή έκτη ώρα μ. μ. Ό  ήλιος εϊχεν άφα- 
νισθή καί πυκνή ομίχλη ήρχισε νά περικαλύπτει τήν 
γήν-

-—Θά ίδήτε άκόμη τόν μέγαν γΰρον. Μοΰ λείπουν 
δέκα σολδία, κύριοι" πεντήκοντα λεπτά ! Δέν είνε 
πολλά διά σάς. Ε λάτε ! Πρέπει νά δε ιπνήσω καθώς 
οί άλλοι! δέκα σολδία, κύριοι! δέκα σολδία... μόνον.

Τό πλήθος τόν· παρετήρει Ιν σιωπή.
—  Θέλετε λοιπόν νά μή φάγω σήμερον ; Θά σάς 

διασκεδάσω τότε όλιγώτερον auptov, έάν δέν γεμίσω 
τήν κοιλίαν μου.. . Μοΰ λείπουν δέκα σολδία.., είνε 
άνάγκη νά κάμω παζάρια ; "Οσον διά τά άργύριόν 
σας σάς παρέστησα. . . Καί άν σπάσω τό κεφάλι 
μου, θά ίδητε, κύριοι, τάν γΰρον καί συγχρόνως δύ- 
νασθε νά λάβητε άπίσω τά  λεπτά σας.

Έβιαζόμην νά φύγω.
—  Μά τήν άλήθειαν ! έλεγεν ό άκροβάτης- θά 

σάς κάμω αυτήν τήν χάριν χωρίς νά μέ πληρώσητε 
τίποτε ! . . . Προσοχή ! . . . Εμπρός ! . . . . έμπρός 
άκόμη.

Έρριψα τότε έν άργυροΰν κερμάτιον πρός τόν 
πτωχόν διάβολον, όστις στρέφων πρός έμέ.

—  ’Αγαθή τύχη ! έφώναξε- καί άριθμήσας
"Εν, δΰο, τ ρ ία  ώθησε διά τοΰ ποδός του τήν

έδραν, έφ’ ής έκάθητο καί έπήδησεν έπί τής γής μ’ 
έσταυρωμένας τάς χεϊρας.

Τά πλήθος έξέβαλε τότε μίαν κραυγήν.
Έπεσεν ύπτιος έπί τοΰ 'έδάφους καί οί πόδες του
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εφάνησαν, ώς καρφωμένο·, έπ! τής γης· αύτός δέ', 
έαειδία ενώπιον τών έκπεπληγμένων θεατών.

—  Καί τώρα, είπεν, άς ύπάγωμεν ι'χ δειπνή- 
σωμεν !

Το πλήθος μικρόν κατά μικρόν άπεχώρησε καί μό
νον ολίγοι άγυιόπαιδες είχον παραμείνει, θεωροΰντες 
τόν τερατοποιόν εκείνον άνθρωπον, δν έν τφ  άφελεϊ 
αύτών ένθουσιασμώ έθαύμαζον.

Τόν έπλησίασα, δτε ένεδύετο τό ιδιαίτερόν του 
φασκίον,κεκοσμημένον διά βελούδου επίχρυσου, μίαν 
κυανήν βλοΰζαν καί πλεκτήν βαμβακερήν "περισκε- 
λίδα.

Τόν έχαιρέτισα καί με άντεχαιρέτισεν.
’Ήρχισα νά τώ  ομιλώ" εϊχεν επιθυμίαν νά συνο- 

αιλή προς τους άλλους, διότι ΰπέφερε ζών εν μοναξία.
Ή ΘΙίψις δει- ευρίσκει π ά ν τ ο τ ε  κ α ρ δ ιά ν  πρόθυ 

μ ο ν  νά  τή ν  παραμυθήσγ .
Έξεκινήσαμεν βαδίζοντες άπό τών Ήλυσίων πε

δίων πρός τό Roquette, όπου ειχε την κατοικίαν 
του. Καί καθ’ όδόν μοί διηγήθη την ιστορίαν του.

Β ’.

’Ονομάζομαι, μοί είπε, Έκτωρ Γυρίνος. Τό δέ 
όνομα δι’ ου συνήθως με άποκαλοΰσιν είνε L  a g  a-  
r a a c h e .  —  Καί τόσον εις τό π α ρα τσ ο ύ κ λ ι  αύτό 
έσυνείθισα, ώστε έλησμόνησα τό πατρικόν μου. 
Έγεννήθην έν Παρισίοις καί ουδέποτε έξήλθον αυ
τών" ό πατήρ μου ήτο κλειθροποιός.

Ή  μήτηρ μου μέ άφήκεν εις τά  σπάργανα.
Τό όνειρον καί ή επιθυμία τοϋ πατρός μου ήτο 

νά γείνω μηχανικός δνά νά μέ ΐδιρ ήμέραν τινα διευ
θυντήν μεγάλουτινός εργοστασίου, ώστε νά έχω άρ- 
κετάς άπολαυάς, όπως εκείνος έκ τοϋ κλείθρο* 
ποιείου του.

«Μικρέ μου, μοί έλεγε συχνά, πρέπει νά έργάζη- 
ζα ίτ ις  καί νά κοπιάζη άν θέλη νά έπιτύχη. ΙΙοτέ 
μή δίδης προσοχήν εις τούς λόγους τών οκνηρών, 
άλλά βάδιζε ευθέως τόν δρόμον σου. Μόνον κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον θά έπιτύχης τοΰ σκοποΰ σου».

(’Ακολουθεί)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Ε Ρ Ρ Ι Κ Ο Χ  X 'X .jV I Κ Λ1 Λ Λ 'Λ ί

’Άνδρα έξοχου επιστημονικής ικανύτητος, άποκαλύ- 
ψαντα διά τοΰ άδαμάστου προς τήν αρχαιολογικήν επι
στήμην Ιρωτος, νέον κόσμον και πολυτίμους προσθέντα 
σελίδας έν τή ιστορία τοϋ άρχαιοτάτου έλλ. βίου. τον 
Ερρίκον Σχλιέμανν, έκάλυψε τή 23 Δεκεμβρίου το 
χώμα τής προσφιλούς αύτώ γής τοΰ Κεκροπος, ήν ζών 
ήγάπησε καί θνήσκων έξέλεξεν ώς ύστάτην κατοικίαν. 
Ό  Σχλιέμανν ήτο ιδιοφυία.Ή προς τον τυφλόν τής Ίο- 
νίας άοιδ'ον θρησκευτική εΰλάόεια, ένίσχυσεν τφ νφ αύτοΰ 
τήν ζωηράν επιθυμίαν νά άνασκάψη τήν Τροίαν, τάς 
Μυκήνας, τον Όρχομενόν, τήν Τίρυνθα, τήν ’Ιθάκην

καί ν ’ άποκαλΰψγ) έκ τών αιωνίων εγκάτων δλον έκεΤ- 
νον τον προΐστορικ'ον κόσμον, ον έψαλλε τόσον ΰπερφυώς 
ό προσφιλής του ποιητής. Ή  σκαπάνη τοΰ Σχλιέμανν 
ΰπήρζεν ευτυχής" ή εργασία του τον κατέστησε πάμ- 
πλουτον, ό δε ζήλος καί ή εύφυι'α του ανέγραψαν αθά
νατον το ονομα αύτοΰ εις τάς δέλτους τής παγκοσμίου 
αθανασίας.

Ό  θησαυρός ον έξέχωσεν ό Σχλιέμανν, ήτο μία με,- 
γάλη, έξοχος διαμαρτύρησις ένταντίον τών μή άναγνω- 
ριζόντων τότε τήν ΰπαρξιν πραγματικού έν τή πλήρει 
αύτοΰ έκδηλώσει κόσμου οίον ή διάνοια τοΰ 'Ομήρου παρέ- 
στησε" καταρρίπτων τοΰ Βολφίου τάς θεωρίας ό Σχλιέ
μανν, άνεστήλωσε δι’ άναμφηρίστων τεκμηρίων ολον τον 
μέγαν έκεΐνον τών ευρημάτων όγκον, όστις αποτελεί το 
εύγλωττότερον επιστημονικόν μαρτύριον περί τής αρ
χαιότατης Ελλάδος.

'Ο βίος τοΰ Σχλιέμανν είνε εί'περ τις καί άλλος δι
δακτικός. Έκ τής άσημότητος άνυψώσας έαυτόν, διά 
πολλών πικριών καί περιπετειών ήδυνήθη νά άναδειχθή.

Έγεννήθη τον ’Ιανουάριον τοΰ 1822 έν τινι πολίχνη 
τοΰ Μεκλεμβούργου. Υιός ίεροκήρυκος, εκ μικράς έτι 
ήλικίας*συνέλα6ε άναγινώσκων παγκόσμιον τινά ιστορίαν 
τήν τολμηράν ιδέαν τής άνασκαφής πής Τροίας καί 
εκτοτε ήσθάνθη αγάπην προς τήν έλληνικήν γλώσσαν. 
Πτωχότατος, άπλοΰς κ α μ α ρ ω τ ό ς ,  δι’ ακαταπονή- 
του έργασίας, "κατωρθώσας ν’ άποκτήση μικραν περιου
σίαν, τφ 1859 ήρξατο τών περιηγήσεων, έλθών το αμέ
σως επόμενον έτος εις ’Αθήνας, άς δμως ένεκεν δίκης τί
νος ταχέως έγκατελειψεν.’Ήρξατο καί πάλιν τών εμπο
ρικών επιχειρήσεων, άλλά άκμαϊον ούχ ήττον διετηρεΤτο 
το προς άποκάλυψιν τοΰ έλλληνικου κόσμου ονειρόν του. 
’Ήρξατο όθεν καί πάλιν τών περιηγήσεών του καθ’άπαντα 
τον κόσμον.Τά έτη 1868 καί 1869 σημειοΰσι τήν αρχήν 
τών συγγραφικών αύτοΰ ασχολιών. Άπό τότε δε ήρ
ξατο μετά θερμού ένθουσιασμοΰ τάς άνασκαφάς αύτοΰ, 
άς μέχρις έσχάτων έπιτυχώς διενήργει, εκδούς έν τφ 
μεταξύ περιφανή αρχαιολογικά συγγράμματα, δι’ ών κα
τέλαβε τάς κυρυφάς τής άρχ. έπιστήμης. άρρήκτως δε 
συνεδέθη μετά τής Ελλάδος διά τής έγκαταστάσεώς του 
καί τοϋ γάμου του. Αί Άθήναι σεμνοπρεπώς έκήδευσαν 
τον πολύτιμον νεκρόν. "Λπαντες συνέρρευσαν περί τήν 
λάρνακα^τοϋ Σχλιέμανν, άνωθεν εις τό νεκροταφεΐον καί 
απέναντι τών ερειπίων τής Άκροπόλεως, έπί τοΰ χώ
ματος όπερ έλάτρευσεν.

Ή  κηδεία τοΰ Σχλιέμανν ήν όντως διεθνής, πάντες 
δε άπό τοϋ άνωτάτου άρχοντος μέχρι καί τών άγνοούν- 
των έτι τήν έπιστημονικήν αξίαν τοΰ θανόντος, έξεδήλω- 
σαν δίκαιον πένθος καί μόνον βάτραχοι τινες έκ ταπεινών 
λόγων έθν. ίδιοτελείας έκόαξαν" άλλά τά άγρια ταΰτα 
Ινστικα περιεφρονήθησαν, ή έξευτελεστική κατά τοΰ χρη- 
στοΰ άνδρός σταυροφορία άπέληξεν εις μηδέν, καί ϋπερ- 
θεν όλων, έπί τοϋ στυλοδάτου τής έθν. ευγνωμοσύνης 
διαλάμπει άπρόσόλητος καί έπιβάλλουσα ή μορφή τοΰ 
περικλεοΰς τής Τροίας καί τών Μυκηνών έρευνητοΰ, 
τοΰ ένθουσιώδους τής αρχαιολογικής επιστήμης ίεροφάν- 
του. Κ.

Ί Ι  καλή ανατροφή καί ή περί δικαίου συναισθησις, 
έπιβάλλουσι τήν έκπλήρωσιν πάσης όφειΛηι;. Ό  άποφεύ- 
γω ν αύτήν περιφρονεΐ καθήκον, περιφρόνησις δέ καθήκον
τος είνε άσφελες σημεΐον διαφθοράς.
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ΣΤΜΜ1ΚΤΑ
Ή  σ ΰσ τα σ ις τή ς  γΐ^ς

Ό  επιφανής Ά γγλος φυσικός κ. Ούίλλιαμ Θόμ- 
ψων, όστις άλλοτε έγραψεν δτι υπάρχει καί έβδομη 
αί'σθησις ή μαγνητική, ώς έκ τήςέπενεργειας τοΰ η
λεκτρισμού,περίεργον πείραμα έξετέλεσεν άρτι περί τής 
συστάσεως τοΰήμετέρου πλανήτου καί περί τών συ
νεπειών αϊτινες προκύπτουσιν έξ αυτής. *0 σίρ Θόμ- 
ψων έκρέμασε διά χάλκινων συρμάτων δύο ώά, ών τό 
έν άβραστον, τό δ’ έτερον έψημένον καί έλαβεν αύτά 
εν τοίς δακτύλοις" τοϊς επιβάλλει ίλαφράν περιστρο
φικήν κίνησιν περί τόν μέγαν άξονά τω ν . Τόέψηαένον 
ώόν κινείται δπως έν οίονδήποτε στερεόν σώμα, έπί 
χρόνον άρκετά μακρόν ένώτουναντίον, ή περιστρο
φική κίνησις τοΰ άβραστου ώοΰ παύει άμέσως, ή δια- 
οορααύτη προκύπτει έκ τοΰ λόγου,ότι ό φλοιός τοΰ ά- 
οράστυ ώοΰ μόνον είνε υποκείμενος εις κίνησιν, ένώ τό 
περιεχόμενον αύτοΰ άναγκάζει τά ώον νά σταματή- 
σν,. Συνάγει δέ έκ τοϋ πειράματος δτι ή γη δέν δύ- 
ναται νά είνε έσχηματισμένη έκ λεπτοϋ στερεού 
φλοιοΰ περιβάλλοντος πυρήνα ύγρόν ή κολλώδη" ή 
συστασις αυτη θά ήτο άσύμφωνος ίδίως πρός τήν 
κίνησιν τοΰ γηίνου άξονος ή όποια άνταποκρίνεται 
εις τό φαινόμενον τής presession τοΰ ’Ισημερινού, 
καίτοι θεωρείται σήμερον δτι τό κέντρον τής γης είνε 
θάλασσα. Η άνακοίνωσις ούχ ήττον τοϋ πειράματος 
φε'ρει πάσαν έπιφυλακτικότητα,έφ’ όσον δέν κυροΰται 
εξ επιστημονικής συζητήσεως.

ϊύ γ κ ρ ισ ις  τή ς  5υν*μ »ω ς το ΰ  ά νδρός τή ς  γ υ ν * ι* ύ ς

Οτι ό ανηρ ώς έκ τής φύσεως αύτοΰ υπερτερεί 
τήν γυναίκα καί κατά τήν σωματικήν ί σ χ ύ τ ,  δέν 
εινε κανέν νεον. Αλλά τίς ή άναλογία μεταξύ των ; 
Τό δυναμόμετρον άπαντά : 56 άνδρες ήλικίας 25—  
45 ετών, μη άσχοληθέντες εις χειρωνακτικάς έργα
σίας έχουν μέσην δύναμιν 56 χιλιόγραμμων μεγϊ- 
στην 85, έλαχί«»ν>■» ®G,— 1>2" γυναίκες μεσ. 33, 
μεγίστην 44 καί έλαχ. 16. 'Ώστε κατά μέσον 
υπολογισμόν ή δύναμις των εινε 3 πρός 5. Ά ς ’ίδω
μεν ήδη, άφοΰ ή χειρ εινε ή έκδήλωσις τής άλκής 
τοΰ δλου σώματος καί τήν δύναμιν ταύτης. Ή  δια
φορά τής δεξιάς πρός τήν άριστερά παρά τοϊς 56 
ανδρδσιν, απεδειχθη 3χιλιογρ. ένφ παρά ταϊς γυναι- 
ξί ή δεξιά χειρ ην ισχυρότερα της άριστεράς κατά 
ο 1]2. Επίσης άπεδείχθη δται αί μικρόσωμοι, άς 
πολλάκις καλοΰμεν m ig n o n s , είνε ρωμαλεότεραι 
τών υψηλών.

Οί κ ά τ ο ικ ο ι τή ς  ΟαλΑσοης.

Έ ν τή θαλάσση οι ίχθείς άλληλοτρώγωνται, καί 
δεκατίζονται συγχρόνως άπό τάς άλιευτικάς έπιδρο- 
μάς. Εις μίαν μόνον γωνίαν τής Νέας Γης συνέρχων- 
ται κα τ ’ έτος 7 ,000  πλοία μετά 100 ,000  άνδρών

προς άλιείαν ένός καί μόνου είδους ιχθύων, τοΰ Μπα- 
καλάου. Η Νορβηγία έχει τό μεγαλήτερόν της 
εσοδον εκ τής άλιείας. Εις δέ τό Λονδίνον έκατομ- 
μυρια εκατομμυρίων καταναλίσκονται παστοί ίχθείς. 
Ευτυχώς ή άπίστευτος σχεδόν γονιμότης των ευκόλως 
αντικαθιστα τήν καταστροφήν. 'Ο γονιμότερος ιχθύς 
(ή ΙΙέστροφα καί ό Σολομός) γέννα τουλάχιστον 25 
χιλ. ώά κατ έτος. Ά ν ερχόμενοι δε τήν κλίμακα τής 
πολιτοκίας, εύρίσκομεν τήν έξης κατά μέσον όρον στα
τιστικήν. Ή  ρέγκα λ .χ . ή 3 6 ,0 0 0 , ό σκόμβρος 546 
χ ιλ ., ή γλώσσα 1 έκατομ., ό έλλοψ 3 έκατομ. καί 

εύρεθείς έν Σκωτεί^ περιείχε πλέον τών 
1 0 ,0 00 ,000  ώών. ΙΙοϊος τά  έμέτρησε θά είπήτε- 
άδιάφορον ! υπάρχουν ώς έγγιστα; Τί δε νά εϊπωμεν 
περί τοΰ δημοκρατικοΰ μπακαΛ άου.  Εινε φοβερός 
πράγματι" τίκτει ό άθεόφοβος κατ’ έτος περί τά  45 
εκατομμύρια.

"Οτι χ α ΐ τ λ  ζώοι π άσχουν μ υω η ία ν

Τό άπέδειξαν πειράματα τοΰ κ. Μωτέ. Παρα- 
κολουθών ούτος τά τής όράσεως τών θηρίων, άνεκά- 
λυψεν οτι τά κλειόμενα εντός κλωβών ζώα, έξασθε- 
νοΰν σπουδαιότατα κατά τήν δρασιν. Οί λέοντες, 
οι πάνθηρες κλπ. διατελοΰντες εν τή φυσική αύτών 
καταστάσει έχουσι οξυτάτην τήν όρασιν. άλλ’ άμα 
συλληφθοΰν καί μεταφερθώσιν εις τάς πόλεις, βαθ
μηδόν γίνονται... μύωπες. Ά ς  έλπίσωμεν δτι τα 
χέως θά κατασκευασθοΰν καί δι’ αύτά δ ίοπ τρα .  Τί ; 
μόνον οί διδάσκαλοι θά φοροΰν τοιαΰτα ;

 «♦»---------

Ο  i x i z p o n s r o s

Ωθείται αλλεπάλληλον, ταχύπτερον τό κυμα 
τοϋ χρόνου- έ\ ω 8 ’ εις τινας εύδαιμονίαν φέρει, 

εις άλλους μόνον άπαθώς σκληρόν ανοίγει μνήμα, 
θρηνεί, πενθεί ί  γο/των μας, έν ω 6 άλλος χαίοει.

’ Αρδεύει μετά θωπειών 6 ρους του τόσα άνθη.
θάλλουσι ταΰτα καί οσμήν έκπέμπουσιν εύώδη, 

Έφυλλόρρόησε πλήν, φευ ! τά ρόδον έμαράνθη..." 
καί δμματα άστράπτοντα, καθίστανται θαμβώδη.

Ούχί μακράν καλλίμορφος καί ραδινός τις κρίνος
τήνπρώ την χάνει καλλονήν, ωχρός εις γη ν προσκλίνει 

δέν χύνει πλέον άρωμα, δέν ε ίν ’ αύτός εκείνος !
Α χ ! πώς ή κοιτίς τοϋ βίου. γ ίνετα ι τάφου κ λ ίνη ...

Χρόνε, είρων ώ τύραννε, αμείλικτος θεοτης !
η απαίσια πτήσις σου παντοΰ ανοίγει μνήμα, 

εις 8 σκληρώς ένθάπτεται τό κάλλος κ ι ’ ή νεότης" 
πώς παν ώραίον έπί γης γ ίνετα ι σοΰ τά θϋμα!

’Ιανουάριος 188* Ε ρ ίω ν
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Μ αθήματα Π αιδικής κοσμ ογρα φ ία ;

Ό  μπαμπάς τοΰ Τάκη θέλει νά [λάθη άν ό υιός 
του έκαμε προόδου; εις την Κοσμογραφίαν. Τόν παίρ
νει λοιπόν εις τα  γόνατά του καί τόν έρωτα.

—  Ξεύρεις, Τάκη, διατί αί ή [λέρα1, τώρα τόν 
χειμώνα όσω πηγαίνουν καί μικραίνουν ;

Καί ό Τάκης άνευ δισταγμού.
—  Για νάρθνί ή πρωτοχρονιά, μπαμπά, μιά ώρα 

άρχήτερα.
Κ α τα λ λ η λ ο τά τη  ΑπΑντηαις

Ό  διδάσκαλος :
—  Άφοΰ ό Γερμανός ύψωσε την σημαίαν, τ ί έ'γι- 

νεν έπειτα ;
Ό  μαθητής σιωπά.
—  Γιά συλλογίσου- δέν ενθυμείσαι...
—  Μά ποΰ νά θυμάμαι, δάσκαλε, εδώ καί τόσα 

χρόνια !
’Ο ξυδέρκεια τ υ φ λ ο ΰ

Τυφλός είχε σύζυγον ώραιοτάτην, άλλά καί πολύ 
δύστροπον.

Ημέραν τινα έπήνουν εις αύτόν τό κάλλος της 
γυναικός του.

—  Εινε άληθες ρόδον, είπε τις.
—  Πράγματι ρόδον άπαντκ ό τυφλός δισθύμως. 

Τό έμάντευσα έκ τών άκανθών το υ ...

Έ το ιμ ό τη ς  λω π ο δ υτ ικ ο ΰ  «νεύμ α το ς

Ή  Τ* είνε άοιδός θεάτρου. Νύκτα τινα ακούει 
δυνατόν θόρυβον έν τω  δωματίω της' παρατηρεί κά
τωθεν της κλίνης της κα! τρέμουσα έκ φόβου συ
ναντά. τό βλέμμα άνθρώπου σεβασμίων διαστάσεων. 
Στίγμα! έπακολουθοΰσιν άμτιχαννχς, 5>μ λύειταγέως 
ό άνακαλυφθείς δικαιολογούμενος.

—  Συγγνώμην, κυρία, διά την θέσιν εις ήν με 
εΰρίσκεται. Είμαι μουσικός ρεπόρτερ  καί έχώθην 
έδώ κάτω διά νά άκούσω εις ποιον τόνον φωνής συ
νηθίζετε ν ά .. .  ρ οχα λ ίζ ε τ ε .

’Ε νδ ιαφέρουσα πληροφορία

Ή  σκηνή έν Κορωπίω παρά τήν θυρίδα τοΰ σι
δηροδρομικού σταθμοΰ, άφ’ ής προβάλλει ογκώδης 
κεφαλή χωρικού.

—  Δός μου ενα μπον .Μ έτο ,  λέγει πρός τόν υπάλ
ληλον .

— Ποΰ θά πάς ;
—  Στή κυρά -  ΙΙέτραινα, τήν συμπεθέρα μου. 

Έ χ ω  νά τήν άγνατέψω πολλές μέρες τήν καύμένη...

Π αιδική άπορ ία

Ή  μαμά τής Λιλής διηγείται εις αυτήν τήν ιστο

ρίαν τής Δημιουργίας. Τής λέγει ότι ό Άδάμ καί ή 
Εύα ήσαν μόνοι εις τόν ΙΊαράό εισον αυτοί.

Ά λ λ ’ ή μικρά άνησυχεϊ, καί έρωτα περιέργως:
—  Μαμά, έτσι ποΰ ήσαν μόνοι τους, δέν έφοβοΰν- 

το άπό κανένα λωποδύτην ;
Γ ρ ν π α ΐώ π η ζ  

 -♦>---------

Ϊ Ε Λ Ι Α Ε Ϊ
ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

’Α νεπ ίδεκτου σχο λ ίω ν κ α ί το ΰ  μ όνου  Α κ ατα λλήλο υ
πρός χρήσ ιν  τδ>ν . . .  σχολείω ν

Έ πιμε.Ιε ία : 'Ενός κ άπ ο ιο ν , Ά μερινομερίμνου κ α ι Αραβικόν 
Ιπον . Σ ννεργασ ία  όε 1 ,500 ,000  ΈΛ.Ιιjrcov

Α στυνομ ικός  κ.Ιητήρ. Ερυθρόν μαλάκιον μέ 
τρεις πόδας, ών ό είς βουρδουΑοειδής. Θά τόν εύ- 
ρετε άσφαλώς, όπου δέν υπάρχει κίνδυνος- τό φό- 
βητρον τών . . .  νηπίων καί άγρυπνος φρουρός τής 
ήσυχίας . . .  έαυτοΰ. Ά ν  ποτε κινηθή : Δήμιος τών 
συνταγματικών ελευθεριών.

Β ασ ιλ εύς .  Πολύγραφος υπογραφών.
Βήμα βου.Ιής. Γολγοθάς τοΰ Συντακτικού, πί- 

πτοντος ύπό δολοφόνα πλήγματα. ’Ικρίωμα τής 
λογικής καί τώ ν.. .  άριθμητικών κανόνων.

Β ούλγαρο ι .  Τά κτήνη τής 'Ιστορίας.
Βουλευτής  (πλειοψηφίας). Μηχανή λαλοΰσα ) α ι  

καί ό χ ι ,  κατά τά  κουρδίσματα τής Ημερήσιας δια- 
τάξεως. Παραρτήματα τών ξύλινων θρανίων πλαγ
γόνες Έδισσον διά νά σχηματίζουν άπαρτίαν. Οσά
κις οί αντίθετοι όμιλοΰν, δύνανται νά κοιμώνται, νά 
περιποιούνται τούς πόδας των, καί νά βεβαιοΰνται 
ένίοτε περί τής στερεότητος τής ράβδου των.

Λάσχα.Ιος. Άνθρωπος, κατά τήν πιθανωτέραν 
γνώ αην τυλιγμένος ένίοτε εις ποικιλόχρουν σ ά λ ι  
καί δεσμευμένος μέ ώτικά δίοπτρα. Μορφή δυναμέ- 
νη ν ’ άπελπίση καί θανατώση τούς έρωτολήπτους, 
ήθ-rι προϊστορικής έποχής. Τά άποτελεσματικώτερον 
μέσον τής διδαχής του, 4 βέργα .

Κωφότης. Τό εΰτυχέστερον διά τήν Ελλάδα 
νόσημα, όταν είνε χρόνιον.

Νεϋρα. Νόσημα άποχ.Ιε ιστ ιχώς  γυναικεΐον, ενο
χλούν όμως τούς... συζύγους. 'Έρχονται ώς οί κεραυ
νοί, μετά τάς βροντάς τών λόγων και τήν βροχήν 
τών δακρύων. Τό non plus u ltra  τής γυναικ.ίχς 
δυνάμεως. Δαίμονες προάγγελοι τής λιποθυμίαν, 
ήτις είνε ή βασιλεία τών παραβολοτέρων ίδιοτρι- 
πιών της. Χαλινοί δι’ ών όδηγεϊ τόν σύζυγον είς τή\ 
υποταγήν.

Ν τιστεγχές . Λέξις ξενική. Έ ν Έλλάδι ή τελευ
ταία έξέλιξις ττίς μ α ϊμ ο νς .

Π άπας .  Λέων ήριθμημένος, μέ άναριθμήτους ά- 
ξιώσεις.

Σ τρα τ ιώ τη ς  (άπεσπασμένος είς οικίαν άξιωματι- 
κοΰ). Μαγείρισσα, καμαριέρα, μαχτήδι, μαραγκός, 
λοΰστρος, νταντά, λακές, σερβιτόρος, πλύστρα, σι-
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δηρώστρα καί ό θεμκτοφύλαξ όλων τών μυστικών 
τής κυρίας.

ΦυΛαχαϊ (Έλληνικαί). Σταΰλοι ανθρώπινοι, είς 
οΰς ουδέποτε εισχωρεί ηλιακή άκτίς. Καταλληλό
τατοι σταθμό! δι’ ένέσεις τοΰ Κωχικοΰ ύγρου. Νε
κροταφεία ζώντων.

Ψ άλτης .  Αυτόματον κατά Κυριακήν κα! πάσαν 
εορτήν άνυψόνον τών ευσεβών τάς ψυχάς είς τόν 
όύρανόν διά τή ς ... ρινός. Αντάρτης αδυσώπητος κατά 
τής άκοής. Ή  φωνή του είνε ό άντίπους τής έναρ- 
μονίου συμφωνίας. Ό  μόνος άνθρωπος όστις άνε- 
νοχλήτως δύναται νά ωρύεται ή νά άποκοιμίζη, άνευ 
τινός διαμαρτυρήσεως Σφίγξ γρίφους άκαταλήπτους 
συλλαβίζουσα.

V eto . Λέξις απηρχαιωμένη, ουδέποτε σχοΰσα έν 
Έλλάδι εφαρμογήν, άλλ’ άντιστρόφως τής συμβολι
κής της έννοιας άντικαταστήσασα παρά τφ  πολι- 
τεύματι ήμών τό βασιλικόν «ό ,τ ι θέλω» διά τοΰ 
«6 ,τ ι θέλεις».

Ε ν α ς  Κ ά π ο ιο ς

Ζητήματα καί ερωτήσεις
12ς γνωστόν, οΰχί σπανίως υποβάλλονται ύπό τών εφη

μερίδων ή περιοδικών είς τήν σκέψιν καί κρίσιν τών ανα
γνωστών διάφορα ζητήματα, άτινα είτε ενεκεν τοΰ γενικού 
ένδιαφέροντος, όπερ κέκτηνται, είτε καί χάριν τέρψεως 
ή περιεργείας παρατιθέμενα, έπισύρουσι τήν ποοσοχήν τοΰ 
Δημοσίου, γενόμενα συγχρόνως αφορμή επωφελών συζη
τήσεων.

Έ πιθυμοΰσα ή Σ ά .Ιπ ιγ ζ  δπως δια τώ ν στηλών αύτής 
ριφθϊ| περισσότερον φώς έπί ζητημάτων δ ι’ εύρειας μόνον 
συζητήσεως δυναμένων άσφαλώς νά διακανονισθώσιν, άμα 
δέ οπως δι ερωτήσεων ποικίλων προκαλέση τήν έκφοασιν 
ευτράπελων καί ελαφρών γνωμών, καθιεροΐ ιδίαν στήλην 
Ζ ητημάτω ν κ α ί ’Ερωτήσεων, επικαλούμενη τήν σύμπραξιν 
καί συνεργασίαν τών απανταχού αναγνωστών τη ς, δ ι’ ής 
καί μόνης δύναται ν ’ αποκομισθη πλούσιος συμπερασμά
τω ν αμητός.

Α\ Ποιον θά ήτο τό πρώτον έ'ργον σας, έάν σάς 
έδίδετο αίφνης ή ύπερτάτη εξουσία έν Έλλάδι ;

Β '. Τί είνε συμφερώτερον, ή σύζυγος νά είνε λό
για  ή οικοκυρά ;

I1'. ΙΙοϊον κρίνετε ώς τόν πρύτανιν τών ζώντων 
Ελλήνων λογιών ;

Δ ’. Τί πράγμα όμιλεΐ όλας τοΰ κόσμου τάς γλώσ
σας ;

Ό ρ ο ι βυμ μ·τοχής

α ' ΙΙάντεςοί άναγνώσται δύεανται ν ’ άποστείλωσιν απαν
τήσεις σημειοΰντες τό ονομα αύτών ή διακριτικόν τ ι ψευ
δώνυμον, έάν θέλωσι, καί τόν τόπον τή ς αποστολής.

β . Λ ί απαντήσεις δέον νά ώσιν ώς οίόν τε εΰανάγνοι- 
στοι, σύντομοι καί να αποκλίνωσιν είς ευφυολογίας, μόνον 
όταν τοιοΰτόν τ ι ένδεικνύωσιν αί έρωτήσεις.

γ . Ελευθεριάζουσα φράσεις ή προσωπικοί υπαινιγμοί 
αποκλείονται.

δ '.  Να σταλώσι πρός τό γραφεΐον μέχρι τής 15 τουλά
χιστον Φεβρουαρίου.

Οί τρεις πρώτοι 6’ροι ίσχύουσι πάντοτε.
Τάς απαντήσεις έκάστοτε θά κρίνη επιτροπή έκ τών 

συνεργατών, ήτις θά βραβεύη τήν έπιτυχεστέραν έξ έκά-

στου ζητήματος.’Εκ δέ τών λοιπών θά δηχοσιεύωνται, όσαι 
θά κρίνιονται άξιαι μνείας.

Τα βραβεία θα όρισθώσιν έν τώ  φύλλω τοΰ Μαρτίου, έν ώ 
δημοσιευθήσονται καί αί κριθησομεναι άξιαι τούτων απαν
τήσεις. Έ τοιμασθήτε  λοιπόν έρασμιαι κυρίαι καί κύριοι 
διά τήν άμιλλαν. Σκεφθήτε καί γραψατε κατά τάς γνώσεις, 
τήν πείραν, τήν ευφυΐαν, τήν ιδιοσυγκρασίαν σας ακόμη. 
Επίσης προτείνεται ύπό τής ΣάΛ π ιγγος  κα ί ό έξης 

Μ ικρός δ ιαγω νισ μ ό ς  
Νά μεταφρασθη έμμέτρως τά επόμενον χαρακτηριστικόν 

δίστιχον τοΰ Λαφονταίνου :
L ’ homme est cle glace aux verites ; 
II est de feu pour les m ensoges

Προθεσμία αποστολής τώ ν μεταφράσειυν ή αύτή ώς έν δ '.

’Ακτίνες αλήθειας
Ή  ζωή είνε νοσηρά κατάστασις, δ ι’ ήν ούοέποτε σχε

δόν ε’ίμεθα εύχαριστημένοΓ καί όμως πόσον μας είνε 
προσφιλής !

* /
Τό γνω θ ι σαντόν, είνε ό τύπος τοΰ συμβολαίου, οπερ 

συνήψαμεν μέ τήν μετριοφροσύνην,
* **

Αί τυπικαί φιλοφρονήσεις είνε τό εύθυνώτερον δώρον καί 
τό έλάχιστα σημαίνον παρέρχονται τάχιστα, κατά τοΰτο 
δίλοιάζουσαι πρός τά  ώραΐα ποικιλόχροα πυροτεχνήματα. 
’Ενόσω φ -λέγω ντα ι, τέρπουν καί ευαρεστούν' άμα όμως 
παρέλθουν, ούδεμίαν άφίνουνλάμψιν μείζονος έκτιμήσεως. 

* *♦
Τά μέρος τό όποιον κατορθοϊ ν ’ άφαιρέση μία εύαίσθη- 

τος ψυχή άπό τήν δυττυχίαν τοΰ άλλου, αύξανει τήν ευ
τυχίαν αύτής.

¥
Ή  μοχθηρία δμοιάζει τή ν δουλείαν τώ ν απολίτιστων 

λαών' εξευτελίζει καί ταπεινώνει τούς ανθρώπους έπί το- 
σοΰτον, ώστε νά καθίσταται είς αυτούς αγαπητή καί ανα
πόσπαστος. ★ **

Δύναται τις νά είνε δίκαιος, άρκε? νά μή είνε έγω ϊστής. 
* *¥

Περισσότερον διασκεδάζει ή γυνή διά τών μυθιστορη
μάτων, άτινα δημιουργεί αύτή, ή δι’ όσων αναγινώσκει.

* *¥
‘ II ‘Ελλάς είνε ή κα τ ’ έξοχήν χ ώ ρα  των κενοΛόγων 

σνζητήσεω ν ' διά τοΰτο πέντε συζητηταί, δεκαπένται γνώ- 
μαι. ^

Καθίσταται γνωστόν
"Οτι ενεχεν μ ή  εγκα ίρου  επ ιστροφής α γ γ ε λ ιώ ν  

τ ινω ν ,  ά π ο σ τ α λ ή σ ε τα ι  τό Αοί φύ .Ιλον κ α ι  εΐς τ ι -  
ν α ς  μ ή  έγ γραφ έντας ,  χ ρησ ιμ εϋον  οΰτω κα ι ώς 
δε ίγμα .  ΙΙαρακα .Ιοϋμεν ό'ε τούς μ ή  άν&γνωρίζον- 
τα ς  ror εύγενή τοΰ περ ιοδ ικού  σκοπόν  ή κ α ι  ά .Ι- 
Λως μ ή  θέ.Ιοντες νά  συνόράμω σ ι τό εργον, οπως  
έπ ιστρέφωσι τό φύΑ.Ιον έγκα ΐρως πρός  τήν  Λιεύ- 
θ υνσ ιν ,  τής μ ή  επ ιστροφής σημα ινούσης  ά π ο ό ο χ ή ν  
Εγγραφής είς τ ύ ν  χατάΛογον τώ ν  συνδρομητώ ν .
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. Ο - Ι Ρ ^ Ι  Σ Χ Ο Λ Η Σ
■ν.

1. Α ίν ιγ μ α .
Διόσκουροι έπ .Ιάσθημεν ε ίς Sin αχρους πό.Ιους,
Κ α ϊ a r  irox rir ποθονμεν , συντρ ίβουσ ι τους πόθους,
Τό μ η χ ο ς , ή ά π όστασ ις , ό Λαιμός, ή χεφα.Ιή.
Δεν ε'ίμεθα ωμοί, οϋζε ψητοί" άΑΧ ϊσ ο ι 
Έν μ ια  γ ρ α μ μ ή  ομοίως' κ α ι a r  ποτε θε.Ιήση 
Ή  γραφ'ις νά  μ α ς  α ΰ ζή ση , κ α ι a r  επ ίρ ρημα  ζεθη 
Τω>· έντο ιω r θά ναι τ α ίρ ι, πρός ζό πρΓ,ιζοr « r  σπρω χθη  
Κ αϊ τό σώ μα σου μ ί  χ ά ρ ιν ,  ή ταΰζότης θά χοσμ\j .

Ιενη τεμ μ ένος.

2. Α ίν ιγ μ α .
θά  μ ε  W»)C εις θνέ.ΙΛας, ά σ τρα π ά ς  κ α ι τ ρ ικ υμ ία ς ,
Καί είς τά π ιε ρ ά  ώ σα ίζ ιο ς , ζΤΐς άκρ ίδος κ α ϊ ζης μ υ ία ς ’
Eic ωκεανούς, ε ίς .Ι ίμ νας , ε ίς θα.Ιάσσας, ε ίς ζενάγη .
’Σ ζην φ ιΜ αν θά με ενρης κ ’ ε ίς ζην  εχθp a r  όε επ ίσ η ς ,
Είς ζονς πο ταμούς , ς ζο'υς β ρά χους , h r  χαΛως άνερευνήσης. 
Του πα ντό ς  ε ΐμ  ά ναπόσπ ασζον  κ ’ ε ίς ποΛΛο'υς εγώ νπάργο ) 
Και έ π ι ζον α νθρώπου πά .Ι ιν  α π ' α ιώ νω ν η όη  αργω.
Ή  .Ιύσ ις όεν π ισ ζ ιύ ω  >·«»·« όύσκο.Ιος ποΧ'υ 
Μόνον a r  θέ.Ιης π ροσοχήν , όός όΛ ίγην ζουζ’ άρχε ι.

Μ ω ϋσής.

S. Πρός συμπλήρωσήν.

. -  εϋ . ε ι . ε . -  . ας -  . α . ι . τα -  α . α.η . ου . -  
ε . . -  . ου . -  α . . ου . -  . α . -  . ον, . . .  ου . -  
ε . -  τ  . . τω

Μ αγεμμένη Μοΰσα.

4. Κυδόλεξον.
. A . .
. . Ω .
. Ω . .
. . Α .

β . ’ Ε π ιγραφή.

Εΰρέθη πρό τίνος ή έξης επιγραφή.
ΑΡΙΣΑΤΩ 
ΑΝΕΡΙΕ 
ΚΩΙΜΩΝΙ 
ΟΔΗΟΜΟΣ 
ΑΟΙΟΝ 
ΜΗΝΗΜΑ 
ΑΝ ΕΘΝΗΚΕΝ 

Τις άρα ανωμαλία συ /έ€η καί όποια ή άνάγνωσις 
της γνήσιας επιγραφής ;

β. Έ φ ιπ π ο ς  ά ν ίγ ν ω σ ις .

ΑΙΤΗΗ 
ΡΗΓΙΡΕ 
ΑΨΩΩΣ 
ΜΓΕΝΙ I

7. Π αραγωγή λέξεω ν.

Διά της προσθήκης κοινοΰ συμφώνου ν ’ άναγνω- 
σθώσιν. έ’-Λραι 24 λέξεις :

Αυών, ώδή, ροή, ιός, ’Ηλεία, άϋλος, ήρως, 
Ίονία, άλλη, όμμα, άρα, άπειρος, άργά, άπας, 
Ι'ουλος.

8. Μ υθολογική έρώ τησις.
Ποιας θεάς το άγαλμα λέγεται ότι καί τοι έν 

ύπαίθρω κείμενον ουδέποτε έβρέχετο ; Καί που έ- 
κειτο τούτο ;

9 Τρίγω νον.

• iJ- ■
μ .

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Λ ΥΤΛΙ
~ί>- Ί ’αρά— άρα. 27. Μή ζήτει τ ’ αδύνατα.—  28. Εαρ, 

Ρέα, άρα, αήρ, 'Ηρα. —  20. Τό Ά ργος. — 30. 'Π ’Ολ
λανδία.— 3 1 .Κατά Ιό τρόπους, ώς λ. /.

2 8 5 5 3 7 '
8 5 2 7 3 5 κλπ.
5 2 8 3 7 5

Οί λύοντες όμως τό πρόβλημα είσίν :
8 1 6  4 5 6
3 5 7 7 5 3
4 9 2 4 4 6

32. 'Η άσβεστος. (’Επίσης τά γλεϋχος, τά οϊνοπνευμα- 
τώδη ποτά καί κατά τινα λύτην . . . τά προσιοπικά πάθη).
33. Περιοδικόν ή «Παιδική Σ άλπιγζ».

Λύται
Λί δεσποινίδες : ’Ερατώ Τ ., ’Ασπασία Κ ., ’ Αν. ( ’Αθη

νώ ν,. ΙΙοντιάς αύρα ^Κ]πόλεως). Καί οί κ. κ. Περ. Γρι- 
ζάνης (Πειραιώς), I . Γ . Δραίκης (Μεσολογγίου), X. Πα- 
\χθανασίου (Πύργου), Έλπιδοφόρος, Δ. Σ. Π αρ... Μή μέ 
λησμονεί ( ’Αθηνών), Σ τ. Νικολαίδης, Φιλ. Δουράντης 
(Κεφαλληνίας), Ζέφυρος (Πειραιώς).

Τφ πρώτω  λύττ\ πάντω ν  τών αινιγμάτων δωρηθήσεται 
μία ώραία είκών έντός χρυσού πλαισίου.

. Λ Μ Π Η ϋ Ι Ι Μ »
01 προπληρώνοντες έτησίαν συνδρομήν μέχρι 

της ' 5ης Φεβρουάριου ε. ε. μετέχουσι λαχείου, ου 
έκαστος αριθμός εσται ό αριθμός της άποδείξεως. 
Κερδίζουσιν δε 15 άριθμοί τά  έξης αντικείμενα.

Ό  Ιος βιβλία κ α τ ’ εκλογήν άξίας J JO  δραχ.
Ό  2ος καί 3ος ά^ά μίαν καλλιτεχνικήν εικόνα 

’εντός χρυσοΰ πλαισίου, άξίας έν όλψ ifcl* δραχμ.
*0 4ος 5ος και 6ος άνά εν κομψοτέχνημα καί 

'έν* τόμον τών «Ποιητικών έργων» τοϋ Κερκυ~ 
ραίου ποιητοϋ κ. Γερ. Μαρκουρα.

Καί οί λοιποί 9 άνά δυο αριθμούς του λαχείου 
τής ’Ολυμπιακής έκθεσεως περιλαμβανοΰσης πράγ
ματα άξίας Ι Ο ,Ο ν Μ »  δρ. οιον μεταξωτά, τά 
πητας, χρυσοκεντηκα υφάσματα, έπ ιπλα , εργα 
καλλιτεχνίας κλπ.

’«2ν όλψ δώρα 1 ΟΟ δραχμών.
Διά τούς έν ταΤς έπαρχίαις συμπεριλαμβάνον- 

τα ι εις τά  άνωτε'ρω ποσά καί τά ταχυδρομικά 
τέλη .

Ή  έκκΰβευσις γενήσεται ενώπιον επιτροπής τήν 
πρώτην Κυριακήν το« προσεχούς Μαρτίου, ο'ι δ£ 
κερδίσοντες αριθμοί άναγραφήσονται έν τω φΰλλφ 
τοϋ Α πριλίου.
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Έχ τοΟ τυπογραφείου ΑΙ ΝΕΑΙ ΙΔΕΑΙ
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