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Ή Ι  Σ Α Λ Π Ι Γ Ξ !
Τα-ρά! τα-ρά ! τα -ρ ά ! ταρά!
— « ’Εμπρός, επάνω όλοι !»  φωνάζει άγρίως σκυ

θρωπό; λοχιας, μέ μαΰρον μύστακα κ«ί ΰπογένειον, 
δστις άνιστάμενος εκσφενδονίζει ζεΰγος άρβυλών κατά 
τών μάλλον άπομεμακουσμένων τής διμοιρίας στρα
τιωτών, οΐτινες μακαρίως εΐσε'τι ρέγχονται... « ’Έ , 
παληόσκυλα, επάνω !

Ή  ώρα εϊνε τρεις τοΰ δρθρου. Σκότος βαθύ, σκό
τος άποτρόπαιον, μόλις βλε'πει ό είς τόν έτερον.

Είς στρατιώτης ημίγυμνος εΐσέτι, πλησιάζει τό
αεριόφως καί τό άνάπτει.......

Εις-πέντε λεπτά όλοι είνε έπί ποδός' άλλος τρί
βει τά υποδήματα, άλλος τυλίγει τάς κουβέρτας, 
άλλος διπλώνει τόν μανδύαν έπί τοΰ σάκκου, έτερος 
έμπορπάται, ενώ ό πλησίον του εφαρμόζει τήν πα
λάσκαν είς τήν μέσην. Τό έόαφος έκ τής κινήσεως 
άναδίδει κονιορτόν, ή ατμόσφαιρα είνε πυκνή, βα
ρεία, δυσάρεστος. Έάν εϊσέλΟετε, θά άναχαιτισθήτε 
άπό τήν δυσωδίαν. Είνε τό άπροχώρητον. Τί ελεεινή 
ατμόσφαιρα... !

— Τα-ρά! ταρά ! τα-ρά ! ταρά!
Είνε τό σάλπισμα τής προσοχής. “Ολοι εις τήν 

γραμμήν τό παράθυρον ήνοίχθη καί ή αυγή ρίπτει 
γλυκύτατον λυκόφως... Μερικά νέφη ρόδινα πλέκον
ται είς σχήματα παρδαλά καί παράξενα...

Δέν ακούεται ή ό βήξ τών στρατιωτών. Καί βήξ 
αδιάκοπος ώς έκ τής πρωϊνής δρόσου, ήτις εΐσελαύ- 
νουσα, φαίνεται ώσεί παλαίουσα κατά τής θερμής 
εκείνης καί μεμολυσμένης ατμόσφαιρας  ’Αλλά

πόσοι άνδρες! Πλήρης διμοιρία ! Παλληκάρια δρο
σερά, εΰσταλή καί ύψικόρυφα, ώς λεΰκαι. Είνε ή 

.πρώτη διμοιρία τοΰ συντάγματος... Άναγινώσκε- 
ται ό κατάλογος" είνε όλοι παρόντες...

Τα-ρά ταρά ! ταρά ταρά ! τά ! τ ά !
Είνε σάλπισμα άναχωρήσεως. Είς έπιλοχίας ισ

χνός, ξηρός, κίτρινος, νευρικός, ταχύς ώς βέλος εισ
έρχεται καί φωνάζει:

—  Λοχία, έξω τήν διμοιρίαν ! . . .  ’Έ , ποΰ έχεις 
τά  μυαλά σου. έξω ... 'Έ , ζώον!

Καί όρμ& εξω τοΰ παραπήγματος ή διμοιρία.
Τί δοΰπος βημάτων, τ ί κλαγγή όπλων. Είνε 

μία ορχήστρα αυτός ό θόρυβος !
’Έ ξω  εΰρίσκετο όλον τό σύνταγμα εις παράταξιν.
Ό Συνταγματάρχηςέ'φιππος τρέχει άνω καί κάτω. 

’Ασυνήθης ταραχή καί θυμός τόν ^ατέχουσι.Φαίνε
τα ι ότι κάτι τι συμβαίνει. Καί καλπάζει άνά τό 
σύνταγμα...

—  Τα-ρά! τα-ρά ! ταρά τα ! τά  ! τ ά !
’Αναφορά Συντάγματος. Διαρκεϊ ύπέρ τό δέον

μακοότερον. Οί αξιωματικοί άτενίζουσιν άλλήλους 
καί οί στρατιώται ώς ξύλα άναμένουσι....

—  Ταρά ! ταρά ! τα-ρά τα !
Τό σύνταγμα βαδίζει... Μακράν αναφαίνονται 

νέφη κονιορτοΰ, δεξιά καί αριστερά ακούονται πυρ ά ...
Ό Συνταγματάρχης καλπάζει  Διατάσσει τά

τάγματα εΐ; φάλαγγας λόχων... Βοαδύτερον προ
πέμπει τά βέλη : τούς άνιχνευτάς καί τήν έμπρο-
σθοφυλακήν,.Είνε ή πρώτη διμοιρία' είνε ή θαλερά, 
ή όργώσα, ή εύανδρος διμοιρία, ήτις τρέχει είς τά 
Ιμπρός, είς τόν  θάνατον....

Αΰτη πλησιάζει όλονέν... Σχεδόν χάνεται άπό 
τά ο μ μ ατάτω ν... Εινε έντός τοΰ κονιορτοΰ...

Μόλις άκούεται εν ασθενές 
τά ! τά  ! τά  ! τ ά !

Είνε τροχάδην... ’Ακούονται πυροβολισμοί μπαμ ! 
μπάμ ! μ π ά μ ! . . .

Μερικοί κρότοι είνε κωφοί, είνε απαίσιοι, σχεδόν 
ήχβΰσιν ώς ήχώ πυροβολισμών...
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Καπνός, καπνός, καπνός πανταχοΰ........
Δεν φαίνεται τίποτε πλέον... Δέν ακούεται τ ί

ποτε. ..
—  ’Εμπρός, φωνάζει άγρίως προχωοών ό τα γ 

ματάρχης τοΰ α ’ τάγματος. ’Εμπρός  Νά προ-
χωρώσι καί αί αλλαι διμοιρίαι... Είς άκροβολισμόν!

Δευτέρα-τρίτη-τετάρτη-έμπρός ! Ή  μία διαδέ
χεται τήν άλλην. Τούς νεκρούς διαδέχονται οί 
ζώντες.

Ταρά ! ταρά ! τά ! τά ! τά  ! τ ά ! τα -τα  ! . . .
Ό  έχθρός άπεκρούσθη... Αί θέσεις του κατελή- 

φθησαν...
Οί τραυματίαι κατά δεκάδας κεΐνται τήδε κκ· 

κεΐσε ! νεκροί δέ πόσοι ; . . .
Μία ολόκληρος διμοιρία...
Ταρά! ταρ ά ! ταρά ! τ α ρ ά ! . . . .  τά !
Τήν νύκτα έπιστρέφουσιν οί ζώντες είς τά π α 

ραπήγματα.
Γίνεται αναφορά έν έκάστω λόχω. Ά ναγινώ - 

σκονται οί κατάλογοι, εν έ'.χστη διμοιρία.
Αίφνης εισέρχεται ό έπιλοχίας, ό ισχνός καί ωχρός 

πλήρης όργής είς τό διαμέρισμα τής ά. διμοιρίας 
του καί μακρόθεν ί ’ια ίτ ι  φωνεΐ:

—  Σχυλιά, τί διάβολο, ακόμη νά φέρετε τήν 
αναφοράν.. .

Α λ λ ’ είνε φωνή βοώντος έν τη έρήμω.
Ούδείς πλέον έ'ζη έκτης διμοιρίας εκείνης...
Ταρά! ταρά ! ταρά! ταρά !
Είνε ή σάλπιγζ τοϋ ύπνου. Τό παν σιγδί. Οί λό

χοι παραδίδονται είς άκατάσχετον ύπνον... ‘ Ολοι 
κοιμώνται καί ή πρώτη διμοιρία παρά τώ Θ εώ ....

Ταρά ! ταρά ! ταρά !
Τοιαύτη είνε ή σάλπιγζ' ψύχραιμος, άπαθής, φ ι

λόσοφος. ’Αδιαφορεί περί του παντός. Εινε ό άγρυ
πνος φρουρός τοϋ καθήκοντος καί τής πειθαρχίας, 
τής Φ ι λ ο π α τ ρ ί α ς  καί τοΰ πατριωτισμοϋ. "Οσοι καί 
αν έφονεύθησαν, όσοι καί άν έπληγώθησαν καί δύο 
ζώντες έν τοΐς στελέχεσιν έάν άπελείφθησαν, αύτή 
ψυχρά, άγρυπνος, απαθής, θά φωνήση τό αμετά
βλητον:

Τ αρά ! ταρά ! τα-ρά ! τά ! τά  ! τά !
Τοιαύτη ς σάλπιγγος έχομεν άνάγκην καί έν ταϊς 

Έπιστήμαις καί έν ταϊς Τέχναις καί έν τη Πο
λιτεία.

Α λ . Φ ι λ α δ ε λ φ ε υ ς

Ό  γάμος είνε ό ώραιότερος τών θεσμών τοΰ Θεοΰ, 
όταν δ ι’αύτοϋ συζεύγνυνται δύο άνταγαπώμεναι ψυ- 
χαί, καϊ ό ταπεινότερος τών άνθρωπίνων, όταν δ ι’ 
αύτοΰ σκοπεΐται άπλή περιουσιών συνένωσις.
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Ό  άνθρωπος είνε φλόζ ήτις είς έκάστην ριπήν 
συναισθήματος κλίνει καί πάλιν έκφεύγουσα άνίπτα- 
τα ι, είς οΰ τό παγερόν φύσημα τής ειμαρμένης σβύ- 
σει εντελώς τήν λάμψιν τοϋ πνεύματος, τήν φλόγα 
τής ζωής. ΔΙχ.

ΜΙΑ ΟΡΦΑΝΗ
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Σ ι  λ  ί  ς.

Τω φ ίλ ω  μου Δ ...

'Π Επιμονή σου Ιπ ι τέ λο υ : μέ επεισεν. ’Αγνοώ που β ασ ιζόμ ενο ; 
ά π ή τη σ α ς  παρ’ έμ οΰ τή ν  Ικ π λή ρ ω Ί ΐν  καθήκοντος είς άμφοτέρους  
έπ ιβαλλομ ένου*  ά λ λ ’ εσ τω  !

Τό εύγενές π λ ά σ μ α , υπέρ το υ  δπο:ου ά α φ ό τερ ο ι έ/ υ τα μ ε ν  
δάκρυ, δέν ζη  σήμερον ! Ά π  σ τε υτα  δ ε ινο π α θ ή μ α τ» , ά τ ιν α  πρού- 
κάλεσε σκληροκαοδος σ υ γ γ ε νή :,  άφήρεσεν άπό τή ς  "Ελένης π α -  
σαν δρόσον κ α ί ν εα ν ικ ή ν  Ικμάδα 1 Ο μ αρ ασμό ς ώ δήγησεν α ύ τ ή ν  
είς τόν τά,ρον, ή  δέ ά γνο τά τη  ψ υ χ ή  τη ς  δ ο κ ιμ α σ θε ΐσ α  έν τώ  κο ι-  
ν ω ν ικ ψ  y ω νευτη ο ίψ , έπ α νή λθεν  ε ίς  το υς κόλπους το ύ  Α ιω νίο υ  
Πατρός λευκή  κ α ί χ α ίο ο υσα , ώς ή  περιστερά είς τ ή ν  κ ιβω τόν το υ  
Ν ώε...

*
♦ *

Δεν εχω την άςίωσιν,άναγνώσΓΧ [/.ου, νχ κεντήσω 
χορδήν τινα τής ηρεμούσες καρδίας σου !

Ό  φόνος τοΰ άτυχοΰς Δημητρίου Β ...  καί τά έκ 
τοΰ φόνου προελθόντα αποτελέσματα, είνε συνειθέ- 
στατα είς τήν κοινωνίαν μας.

Ή  δημοσιογραφία παρωμοίασε δικαίως τήν Ε λ 
λάδα πρός «μακελλεΐον», καθ’έκάστην δέ δέν παύε
τα ι μετά πόνου έκθέτουσα τ ’άποτελε'σματα τής λυ- 
μαινομένης τήν χώραν μας νόσου.

Ή  ελληνική αύρα έμολύνθη έκ τοΰ χυνομένου αν
θρωπίνου αίματος, ό δέ λαός μεθυσθείς πορεύεται 
πρός τό έγκλημα, ώς είς πομπικήν εορτήν.

Ό  ναός τής Θέμιδος έβεβηλώθη’ ή δέ αδάμα
στος κόρη τής Νυκτός έζεβλήθη τοΰ ναοΰ της, δί
κην άτακτοΰντος παιδιού, καί ύβρίσθη ύπ αύτών 
τών ’Αντιπροσώπων τοΰ ’ Εθνους !

Τις άρα ή αιτία τής οίκτράς ταύτης καταστά- 
σεως ; Ή  Πολιτεία ή ή ’Εκκλησία ; ό Λαός ή ή 
’Αντιπροσωπεία του ; Ά παντες ένί θυμώ έμέμφθη- 
σαν τόν Λαόν- ούτος δ’ άνεζικάκως καί άπαθώς η- 
νέχθη τήν μομφήν χωρίς νά έζαγάγη τήν μάχαιραν 
καί άποκόψη τήν γλώσσαν καί τήν χεΐρα τών αλη
θών αύτουργών τής άθλιότητος καί τής διαφθο
ράς του !

’Έπαυσαν οί εύγενεΐς τής καρδιάς παλμοί καί έ
μειναν μόνον οί ζωικοί' ιδού διά τί είπον τήν καρ
δίαν σου ήρεμοΰσαν, φίλε άναγνώστα !

Ή  θέσις μου ύπήρζε δυσχερής' ώκνουν καί ήμην 
άποτεθαρρημένος, μή τομλών νά γράψω τ ι, άλλ αί 
παρακλήσεις φίλου, δν δένήδυνάμην νά παρακούσω, 
μέ έπεισαν έπί τέλους νά εκθέσω τό επεισόδιον, όπερ 
ακολουθεί,

Α '.
Είμαι φύσει μελαγχολικός· άποστρέφομαι τά χαρ

τοπαίγνια, τά καφενεία καί αύτάς άκόμη τάς επι
σκέψεις- προτιμώ δ ’άντί πάντων τούτων τών άγα- 
θών τό περίπατον,ούτινος,έγώ τουλάχιστον, δέν ευ
ρίσκω καλλιτέραν άπασχόλησιν μετά τήν μελέτην.

Είς τήν συνήθειάν μου λοιπόν ταύτην έπόμενος 
έζήλθον τήν ήμέραν τοϋ άγ. Βασιλείου 1888 είς 
περίπατον.Ή το ή 2 μ·μ· Εβάδιζον σκεπτικός και 
σύννους διά Κολώνακίου τήν πρός τούς ’Αμπελοκή
πους άγουσαν. Ό  ήλιος ήτο θερμός καί λαμπρός,
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ή δέ πέριζ φύσις θεωμένη άπό τοΰ ΰψηλοτέρου μέ
ρους τής πλατείας Κολωνακίου ήτο αληθής μαγεία.

Έστάθην ολίγον, 'ίνα απολαύσω τής θεας και 
μετά ταΰτα άνέλαβον τήν πορείαν μου. Έπροχώ- 
ρησα έκατοστΰα βημάτων, ότε εύρέθην ενώπιον 
οικίας, κάτωθεν τής όποιας πλήθος πολύ άνέμενε 
τήν εκφοράν νεκροΰ.

Έσταμάτησα καί έγώ, καί πλησιάσας κύριόν 
τινα , τόν ήρώτησα ποιος είχεν άποθάνη.

— Δέν είδες είς τάς έφημερίδας ; μοί είπε.
—  Δέν έπρόσεζα... Πράγματι όμως, δέν είχον 

άναγνώση ούδεμίαν εφημερίδα.
—  Δέν έδιάβασες, ότι εις τό χαρτοπαίγνιον χθές 

έσκότωσαν τόνΔημήτριον Β . . .  κάτι φίλοι του ;
—  Φίλοι του ! εις τό χαρτοπαίγνιον ! έπανέλαβον 

ταραχθείς.
—  Μάλιστα, κύριε. Καί τώρα ό δυστυχής ά- 

φίνει ένα κοριτσάκι δέκα χρόνων είς τούς πε^τε fyti-  
f t o v c ,  διότι πρό δύο μηνών έχει άποθάνη καί ή γυ· 
ναϊκά του.

— Τί δυστυχία !
—  Είνε λυπηρόν πραγμα νά βλέπη τις ένα κορι

τσάκι ώμορφότατο νά μένη έτσι ορφανό ! Ό λην 
τήν νύκτα τό κακόμοιρο ^έν έκλεισε ’μάτι" φωνάζει, 
κλαίει, τραβά τά μαλλιά το υ ... ’Όποιος τό βλέπει 
είνε άδύνατον νά μή συγκινηθή ! Είμαι γείτονας καί 
σχεδόν έζενύκτησα απόψε στοΰ μακαρίτη...

—  Καί άφίνει τουλάχιστον τίποτε περιουσίαν ό 
μακαρίτης ;

—  Λίγα πράγματα ... Τίποτε σχεδόν διότι αυ
τός έννοΰσε νά τρώγη καί νά διασκεδάζη μέ όσα 
έκέρδιζε.

—  Καί τό κορίτσι του ;
—  Μά είνε μιά θεία του πλούσια καί χήρα- αύτή 

πιστεύω πώς θά τό υίοθετήση... έτσι τούλάχιστον 
ήκουσα.

—  Είθε !
—  *Α ! δέν ζέρετε πόσο τ ’ άγαποΰσεν αυτό τό 

κορίτσι ό μακαρίτης- έτρελλαινότανε ! τό είχε γιά 
παρηγοριά του ! . . .  έγώ δέν είδα ωραιότερο κορίτσι 
ά π ’ αύτό ...

Δέν ηρκέσθην είς τάς αφηγήσεις τοΰ άγνώστου 
εκείνου κυρίου, βν διέκρινε καί περισσή φλυαρία, 
αλλά πριν ή τελειώση ό,τι ήθελε νά είπη, τόν ευχα
ρίστησα διά τάς πληροφορίας του καί άνήλθον είς 
τήν οικίαν, όπως άντιληφθώ τοϋ πράγματος μέ τούς 
ίδιους μου οφθαλμούς. Κυρίως δέ αί περί τής κο- 
ρασίδος πληροφορίαι μοΰ έκέντησαν αρκούντως τήν 
περιέργειαν.

Διασχίσας τό πλήθος, όπερ έπλήρου τόν οίκον 
τοΰ άτυχοΰς Δημητρίου Β. κατώρθωσα ώθών καί 
ώθούμενος νά φθάσω είς τήν αίθουσαν, όπου ήτο 
κατατεθειμένος ό νεκρός.

*
¥ ¥

Ή  αίθουσα ήτο άπλουστάτη· έντός αύτής όλίγι- 
στα ύπήρχον καθίσματα, αί δ ’ έπί τών τοίχων κρε- 
μάμεναι εικόνες ήσαν άντεστραμμέναι είς ενδειζιν

πένθους. Εν τώ μέσω τής αιθούσης έκειτο τράπεζα,
* * τ  * * ΓΙ1 » ^  7εφ ης η σορος. ίο  προσωπον του νεκρού ητο κε- 
καλυμμένον διά μελανός τσ ιτ ιού , έμπροσθεν δέ καί 
όπισθεν τής σοροΰ ϊσταντο δύο κηροπήγια, έφ ’ ών 
έκαιον λαμπάδες περιβεβλημέναι διά μελανών τα ι
νιών.

Πάντες οί έντός τής αιθούσης ήσαν κατηφεΐς- 
μόνον είς μίαν γωνίαν αύτης ήκούοντο ψιθυρισμοί 
τινες. Επλησίασα καί ήκουσα νά γίνηται λόγος 
περί τών τήν κηδείαν άφορώντων ήκουσα προσέτι 
νά έρωτα τις,άν συνελήφθη ό φονεύς ! Δυστυχώς δέν 
είχε συλληφθή, άποκριβής δέν ένθυμοΰμαι είς τίνος 
ίσχυροϋ  τήν οικίαν!

*
* *

Θά μου έπητρέψης, άναγνώστα, νά διακόψω μι
κρόν τήν συνέχειαν τής άφηγήσεώς μου, όπως ρίψω 
όλίγας λέζεις έπί τών φράσεων μου «τόν έφόνευσαν 
είς τό χαρτοπαίγνιον» καί «άπεκρύβη εις τίνος ίσχυ- 
ροΰ τήν οικίαν».

Ή  έζις τοΰ χαρτοπαικτεΐν 1 οΰ πρό μακρών έτών 
έμφιλοχωρήσασα καί έν τή πατρίδι μας, έσχε καί 
έχει οίκτρά άποτελέσματα.

Οί ήμέτεροι, φύσει φιλομαθείς ( ; ) ,  δέν ώκνησαν 
έν πλήρει γνώσει τών άποτελεσμάτων νά υίοθετή- 
σωσι τήν έζιν τής χαρτοπαιζίας. Μετά το«αύτης 
μάλιστα μανίας τήν ύπεστήριζαν καί τήν ύπέθαλψαν, 
ώστε μάταιαι άπέβησαν αί άπαγορεύσεις καί αί προ- 
γραφαί τής’Αστυνομίας μας.Ούδείς άγνοεϊ,ότι έ'νεκα 
τοϋ πάθους τούτου καί φόνοι πολλοί γίνονται καί 
κΰτοκτονίαι οΰκ όλίγαι καί καταστροφαί οίκων πάμ- 
πολλαι.

Ό  χαρτοπαίκτης έχων ώς ιδεώδες τόν « ΤA o o r v ,  

είνε άφωσιωμένος είς αύτόν καί μόνον, ώς ό ποιητής 
ή ό ζωγράφος είς τό ιδανικόν του ! Σκυθρωπάζει καί 
είνε κατηφής' αποφεύγει τούς γνωστούς του καί κρύ
πτεται άπό τών όμμάτων τής κοινωνίας. Θύων δέ 
τήν περιουσίαν του είς τόν «Φάντην» δέν όκνεϊ ένεκα 
τής ελάχιστης άφορμής, όπως προσφέρη καί τόν 
σύντροφόν του είς θυσίαν, καί αύτόν τόν ίδιον έν 
έσχάτη άπογνώσει ! . . .

Μή παρεζενευθής, σύ ό έζω Έ λλην, ό οπωσδή
ποτε αγνότερος, ότι ό φονεύς τοΰ Δημ. Β ...  είχεν 
άποκρυβή εις τίνος ίσχυροΰ τήν οικίαν ! Δυστυχώς 
ούτως είχε τό πράγμα. Δέν είνε τό πρώτον ούτε τό 
τελευταϊον παράδειγμα ! Καί έν τούτοις ;

Αύτοί οί ισχυροί κατηγόρησαν τόν Ελληνικόν 
λαόν ώς άζιον τής άθλιότητος... τής τύχης του- 
διεφθαρμένον μέχρι μυελοΰ όστέων, χωρίς νά διέλθη 
τής φαντασίας των, ότι όλη ή σημερινή κακοδαι
μονία οφείλεται κατά μέγα μέρος είς αυτούς καί 
μόνους ! . . .

Περιττόν νά έπεκτανθώ πλειότερον,διά νά μήλη- 
σμονήσωμεν τό θέμα μας- άλλως τε ή δημοσιογρα
φία άς έκτελέση τό χρέος της, χρέος ιερόν.

1 H fxSxeitai πβρ! τ ή ς  χ « ρ δ ο » χ · ιτ ικ ή ς  χ « ρ το ·π β ιξ 1 « ; χ α ί  «Ο χί 
Χ ^ρ ιν  δ ιβ σ χ ιδ » « ω ς  γ ιν ό μ ε ν η ς .
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’Έμεινα ολίγα λεπτά έντό; τής αιθούση;, ά λλ ’ 
ούδαμοΰ έ'βλεπον τήν Έλενίτσαν (ούτως εμαθον άρ- 
γότεοον, οτι ώνομάζετο) του μακαρίτου Β ...

—  Καί το παιδί τοϋ φονευθέντο; ποΰ είνε ; ήρώ- 
τησά τινα.

—  Έκεΐ μέσα είς το άλλο δωμάτιο. Καί συγ- 
χρόνω; μοί υπέδειξε διά τής χειρος δωμάτιόν τι 
χωριζόμενον τή ; αιθούση; διά περαπετάσματος, όπερ 
δέν είχον προσεξη, ότε κατά πρώτον είσήλθον εις 
τήν αίθουσαν.

—  Έ δώ ;
— Μ άλιστα!
Είσήλθον είς τό δωμάτιον καί προχωρήσας διά 

μέσου ομίλου τίνος, Ιστάθην τέλος πρό κύκλου κα- 
τηφών μορφών, είς τό μέσον τών όποιων έπί έδρας 
άναπαυτικής εκειτο κορασίς... Τά χείλη μου διε- 
σπάσθησαν πρό τοΰ πλάσματος εκείνου, καί έκπλη
κτος έψέλλισα τό τοΰ Φάουστ : «υπάρχει έπί γης 
τοιαύτη καλλονή;»

Είχε χρώμα κηροϋ λευκοΰ καθαροΰ καί είχε τήν 
κεφαλήντης όλίγω ζ,εκλιμένην έπί τής δεξιά; χ ειρό;.

Ή το καλλονή ! Το ευθύ μέτωπόν τη ;, ή Ε λλη 
νική ρίς καί έν γένει πάσαι τοϋ προσώπου αϊ λεπταί 
άρμονικαί γραμμαί, άπετέλουν θαυμάσιόν τι όλον. 
Οί διαπεραστικοί καί μελάνες οφθαλμοί της προέδι- 
δον οξύτητα πνεύματος καί εύαισθησιαν- ή κατά- 
μαυρη κόμη της ήτο άτάκτως έρρίμένη έπί τών 
ώμων της, προσθέτουσα καί αϋτη πολύ είς τήν καλ
λονήν της. Θεωρών δέ τις αύτήν έπί πολύ άκινη. 
τοΰσαν, θά ένόμιζεν ότι ήτο ένσάρκωσις ’Αθήνας 
τοΰ Φειδίου,έξ έλεφαντόδοντος πεποιημένη. Τό κα 
νονικόν σώμά της περιέβαλλε μέλαινα έσθής' δάκρυα 
δέ άφθονα έκυλίοντο έπί τών παρειών της, ένώ συ
νεχείς λυγμοί επνιγον τήν άναπνοήν της.

Άθλια ορφανή !
Έστάθην συγκεκινημένος έπ ’ αρκετήν ώραν θαυ- 

μάζων τήν καλλονήν καί οίκτείρων τήν δυστυχίαν 
τής μικράς καί όφανής Έλενίτσας. Τά δέ δάκρυά 
της εύρισκον άντικατοπρισμόν είς τούς οφθαλμούς 
μου !

. . . .  "Ημην άφν,ρημένος έπί πολλήν ώραν, ότε 
θρους καί λυγμοί ζωηροί μέ αφύπνισαν καί μ ’ έπα- 
νέφερον εί; τήν πραγματικότητα.

Ήλθον οί ίερεΐς ! Ή  φρικτή διά τούς έπιζώντας 
ώρα τής εκφοράς είχε φθάσει !

ΙΙάντες ήγέρθησαν καί έψάλη ή πρώτη ευχή. Ή  
οίκία έπληρώθη άμέσως θυμιάματος καί θρήνων... 
οί δέ περιστοιχίζοντές τήν Ελένην εφερον αύτήν, 
σπαρακτικώς κοπτομένην, όπως άσπασθή διά τελευ- 
ταίαν φοράν τόν πατε'ρατης, τόν μόνον έπί γης προσ
τάτην της !

Ή  σκηνή ήτο σπαρακτική ! . . .  Άφηρέθη τό μέ- 
λαν περικάλυμμα καί έπεφάνη ή ώχρομέλαινα τοΰ 
πατρός μορφή' ή δέ άτυχή; ορφανή άναισθητοΰσα 
άνήλθεν έπί τίνος σκαμνιού, όπως ϊδγι καί άσπασθή 
άνετώτερον τόν προσφιλή νεκρόν... Φωνή όξεϊα ή-
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κούσθη, ήτις συνεκίνησεν άπαντας τούς παρισταμέ- 
νους. Π a r e . . .  καί οί λυγμοί έπνιξαν τήν φωνήν της.

Γό κρυερόν πρόσωπον τοΰ πατρός ειχον ραντήσει 
δαψιλώς τά θερμά δάκρυά της !

Εμεινα εκστατικός ! τά δάκρυα δέν μέ άφινον 
νά ϊδω τί συνέβαινεν.. .  ότε δέ συνήλθον είδον συγ
γενή τινα τής Ελένης, όδηγοΰσαν αύτήν κακώς ε- 
χουσαν είς τήν προτέραν θέσιν της !

Αφοΰ δ’ άπεχαιρέτησαν τόν νεκρόν καί άλλαι ό- 
λίγαι τινες γυναίκες, αΐτινες εμελον νά παραμείνωσι 
μετά τής μικράς Έλενίτσης είς τόν οίκον, είς ίερεύς 
εδωκε τό σημεΐον τής έκφοράς, καί άμέσως ήγειραν 
τον νεκρόν όπως τόν όδηγήσωσιν είς τήν αίωνίαν 
κατοικίαν του.

Κατήλθον καί έγώ τήν κλίμακα μετά τοϋ πλή
θους λίαν συγκεκινημένος' έστάθην δέ κάτωθεν τής 
οικίας, εως ότου ή συνοδεία κάμψασα τήν γωνίαν 
τής παρακείμενης καθέτου όδοΰ, έξηφανίσθη.

+
* ¥

Μίαν παρέκβασιν.
Ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ ας αί περί τοΰ μέλ

λοντος προδιαθέσεις, δοθείσης ευκαιρίας,έκρήγνυνται 
πρό τών όμμάτων τοΰ κόσμου. Ναι μέν ή ορφανή 
Έλενίτσα έλυπεϊτο ύπερβολικά καί επρεπε νά λυ- 
πήται, άλλά τις δύνανται ν ’ άποφανθή, ότι ούτω 
δέν συνησθάνετό πως καί τήν μέλλουσαν τύχην της;

Ή το άληθώ; μικρά, ά λ λ ’ ώ ; νοήμων καί εύ- 
φυή; κόρη, ήδύνατο νά γνωρίζη όποιαν στοργήν ε- 
τρεφον οί συγγενεί; τη ; πρό; αύτήν !

Ήδύνατο νά γνωριζη, ότι μόνον ερείπια στοργή; 
τή είχον έναπομείνει!

Ήδύνατο νά γνωρίζη, ότι τό μέλλον της συνε- 
θάπτετο μετά τοΰ πατρός τ η ; !

Εκλαιε καί έκόπτετο ή άτυχή; θρηνοΰσα δύο 
συγχρόνως άπωλείας, τήν τοϋ πατρός καί τήν ίδι- 
κήν της !

★
* ¥■

Έ πί τό προκείμενον.
•Έπανέλαβον πάλιν τήν πορείαν μου τεθλιμ

μένος έκ τής προηγηθείσης σκηνής. Περιεπάτων ε- 
χων τούς οφθαλμούς έμπλεους δακρύων, εως ότου 
έφθασα εις τι έπί τής όδοΰ «Κηφισίας» καφενεϊον. 
Έκεΐ έκάθησα δύο ώρας, έντελώς άφηρημένος.

Είχε σημάνει ή 5 καί ήμίσεια ώρα μ. μ. ότε έ- 
πέστοεψα είς τόν οίκόνμου. Λέν είχον όρεξιν ούτε 
νά φάγω, ούτε νά ομιλήσω' είσήλθον είς τό γρα- 
φεΐόν μου καί ήνοιξα εν βιβλίον, έφ ’ ού κλίνας τήν 
κεφαλήν μου, εμεινα μελετών μέχρι τής 10 μ.μ.

Έκτοτε έξηπλώθην νά κοιμηθώ, ά λλ ’ ό ύπνος 
δέν προσήρχετο. Ά φ ’ ένός μέν μυρίαι άτομικαί σκέ
ψεις κάι φροντίδες, άφ ’ ετέρου δε αί τής ήμέρας έν- 
τυπώσεις καί πρό πάντων ή τής Έλενίτσας άνά- 
μνησις, δέν άφινον τον Μορφέα νά πλησιάση !

(" Ε ζ ε τ α ι τά  τ έ λ ο ;)
Δ ι ο γ έ ν η ς
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Κ Ο Ν ί Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι !  Κ Μ  Π Ε Ρ Ι Χ ί Ι Ρ Α
(Σ ημειώ σει; τα ξε ιδ ιώ το υ  σπουδαστοϋ)

Παρ’άγαπητοΰ καί άγαν φιλομούσου φίλου εστάλη 
πρό μηνός πρός τόν διευθυντήν τής «Σκλπιγγος» ή 
κατωτέρω επιστολή, συνοδεύουσα τάς δημοσιευόμε
να; εντυπώσεις καί δικαιολογούσα αύτάς' έξ άβλε- 
ψίας παρελείφθη είς τό προηγούμενον φΰλλον ή δη- 
μοσίευσις ταύτης, έπανορθοϋντες δέ τήν παράλειψιν 
έλπιζομεν ότι έξομεν συγγνώμην παρά τοΰ φιλτάτου 
ήμϊν Ώρίωνος, ούτινος τήν προσφοράν, μ ετ’ εύγνώ- 
μονος χαράς άπεδέχθημεν. 2 .  τ .  Α .

' Α γ α π η τ έ  μ ο ν  Μ ή τ σ ο ,

Σοί ευχαριστώ διά τήν φιλόφρονα πρόσκλησίν σου, δπως 
μετάσχω κάγώ τ η ς  συνεργασίας έν τη συντάςει της άζίας 
παντ»ς λόγου και πάσης συντάσεως «Σ άλπ ιγγος», συνα- 
γι»νιζόμενος τον καλόν άγώνα. Μέ τιμ^  ή πρόσκλησίς σου 
καί σέ ευγνωμονώ.

Μή θεώρησης δμως υπερβολήν ή τετριμμένην πρόφασιν 
υπεκφυγής τήν δικαιολογίαν, δτι αί περιβάλλουσχί με ά- 
σχολίαι δέν μοί έπιτρέπουσιν έπ ί 'τοΰ παρόντος τήν έκτέ- 
λεσιν τής εύγενοΰς εντολής σου.

’Ό χ ι, είνε τοΰτο καθαρά άλήθεια.
Έ ν τούτοις ί'να πληρωθή ή στήλη , ήν εϋμενώς παρε- 

χώρησάς μοι, σοί αποστέλλω έγκλείστως αποσπάσματα 
τινα  εκ τινω ν παλα ιών σημειώσεων, τάς οποίας εύρον έρ- 
ριμμένας ή μάλλον λησμονημένα? εν τ ιν ι έρμαρίω του 
νΰν δωματίου μου, τήν πρώτην ήμέραν τής έν αύτώ  έγ- 
καταστάσεώς μου καί α ίτινες κατά πασαν πιθανότητα ά- 
νήκουσιν είς φοιτητήν έκ ναυτικής τίνος νήσου τοΰ όθωμ.. 
’Αρχιπελάγους. Αί σημειώνεις αΰτα ι επιγράφονται «Τ α- 
ξείδιον Σπουδαστοΰ» δ δέ σπουδαστής αΰτος. φα ίνετα ι άρ- 
χόμενος τοΰ ταζειδίου του έκ τής νήτου Η,άσου, δθίν π ι
θανώς κατάγετα ι, δι’ ιστιοφόρου μεγάλου πλοίου, δπερ 
μετ«βαίνον έκ Ρωσσίχς, διήλθε φυσικώς διά Κ ωνσταντι
νουπόλεως. Περιγράφει δέ λεπτομερώς διαφόρους αύτοΰ 
εντυπώ σεις, ές ών τινας σποραδικώς θά σοί άποστέλω 
προς δημοσίευσιν.

Έ άν τά άποσιελλόμενά σοι άποσπάιματα εΰρης άξια , 
όπως διασαλπισθώσι διά τής εύηχου «Σ άλπιγγάς» σου είς 
τά ευαίσθητα ώ τα  τώ ν άναγνωστριών καί άναγνωττών 
τη ς, μή ευχαριστεί έμέ, άλλά τδν έκ Κάσου τ ίς  οίδε ποΰ 
νΰν δντα σπουδαστήν, τά έργα τής διανοίας τοΰ 'οποίου, 
κατά παράβχσιν τοΰ ά’ρθρ. 371 τοΰ Ποιν. Νόμου οικειο
ποιούμαι.

Ά θήνησ ι, τή 3 Φεβρουάριου 1891.

ΧαΤρέ μοι Ό  πάντοτε ά γ ιπ ώ ν  σε
Ω ριων

II
ΠΡ Ο ΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙ ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Περί τό μεσονύκτιον τής δευτέρας πρός τήν τρί- 
την ήμέραν, ήτοι τήν 12 Μαίου, αύρα λεπτή, 
άπόγειος πνεύσασα, ώθησεν ήμας πρός τά πρόσω καί 
περί τό λυκαυγές εύρέθημεν άντικρύ τοΰ ποταμοΰ 
τή ; Θράκης Ρηγίον τοΰ νΰν Μπουγιούκ-Τσεκμετζ:.

Έ*εΐθεν διεγράφετο άμυδρότατα καί ύπό πρωινής 
κεκαλυμμένη ομίχλης ή Κωνσταντινούπολή καί ή 
έπί τής νοτιάς άκτής τή ; Βιθυνίας Χρυσούπολις 
καί Χκλκηιών. ε̂ κά^είσε διωρώντο, δια^όπτου- 
σαι τήν πυκνότητα τής ομίχλης, λευκαί τινε; καί 
έπιμήκει; στήλαι, οί υψηλοί μιναοέδε; τών 'Οθω
μανικών τζαμιών, αί καπνοδόχοι τών έργοστασίων

καί ό φάρος τής πόλεως. Κατηράσθην τήν ομιχλώδη 
κόρην τοΰ βορρά, ήτις μοί άπέκρυπτεν είς τοιαύτην 
τής -χαραυγής ώραν γλυκεΐαν τήν εξωθεν. τερπνήν 
θέαν τής ώραίας τοΰ Βύζαντος χώρας. Προϊούση; 
όμως τής ήμέρας καί τοϋ Ηλιου ανατέλλοντος, 
έσκεδάσθη τό έπικαλύπτον σκότος τής καταράτου 
ομίχλης, καί λαμπροτάτη, ποιητική καί ποικίλη 
παρέστη πρό ήμών ή σκηνογραφία τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τής πόλεως εκείνης,ήν έν ήδυτάταις έίν. 
όνειροπολήσεσιν εκατομμύρια ΙΙανελλήνων έπόθησαν.

Αί τοΰ ανατέλλοντος Ήλιου λαμπραί άκτΐνες, 
έπιχύνουσαι κατά τήν ώραίαν έκείνην ώραν τήν γλυ· 
κείαν αύτών μαρμαρυγήν έπί τής διαλυμένης ομί
χλης, ήτις ύπό τό φλογερόν αύτών κράτος ύπεχώ- 
ρει, άφίνουσαι αύταΐς τήν δίοδον έλευθέοαν καί δια- 
θλήμεναι έπί τών χρυσοβαφών κουλέδων καί μινα- 
ρέ^ων τών Όθωμ. τεμενών, παοίστων γοητευτικήν 
όντως εικόνα.

Λεπτή τις φρικίασις μέ κατέλαβε, ρίγος άνεξή- 
γητον, καί έν έκστάσει διεκείμην, θεώμενο; τήν ίε- 
ράν έκείνην τοΰ Ελληνισμού καθέδραν, τήν άγίαν 
εκείνην διά πάντα "Ελληνα κιβωτόν τή ; διαθήκη;, 
τήν μοίρα κακή όμω; στενάζουσαν ετι ύπό τήν βα- 
ρεΐαν τοΰ κατακτητοΰ κυριαρχίαν.

«Ή το  άδύνατον,διελογίσθην πεοιαλγής, ή ώραία 
αύτη πόλις, ήν. ή φύσις δαψιλώς έπροίκησε μέ τά 
πλουσιότερα αύτής δώρα, νά μή κινήσητήν ζήλειαν 
καί νά μή έξεγείρη τό κατακτητικόν πνεΰμα τοΰ 
δορυκτήτορος τήςΆ σίας Μωάμεθ,καί νάμή θελήσιτ) 
ούτος νά στήσΥ) έπ ’ αύτής τήν αίμόχρουν σημαίαν 
του. Ούτος άπό τόπου είς τόπον περιάγων νικηφό
ρους τάς άγριας αύτοΰ όρδάς καί έπί τοΰ βορειοτέ- 
ρου τήςΈλάσσονοςΆσίας μέρους στήσας τήν νομάδα 
αύτοΰ σκηνήν, είδεν άφεύκτως τόν Βόσπορον, είδε 
τόν κήπον τή ; Έδέμ έκεϊνον καί έσκέφθη, ότι ούτος 
μόνον ό άδάμας έπέλειπεν έκ τοϋ στέμματός του, 
αύτη ή ώραία χώρα ήρμοζεν ώς καθέδρα τοΰ Κρά
τους του, διότι ώς έκ τής γεωγραφικής αύτής θέ- 
σεως έδέσποζε καί έπί τών έπί τής Άσίας καί έπί 
τής Ευρώπης κτήσεων αύτοΰ. Κατέκτησε λοιπόν 
τήν Κωνσταντινούπολιν.

« Άλλ'όμως είνε αδύνατον, έσκέφθην, νά περιέλθγι 
πάλιν είς τούς πρώτους αύτής κυρίους καί νά έξωσθή 
ά π ’ αύτής ό βέβηλος τοΰ Μωάμεθ απόγονος, έάν οί 
κληοονόμοι τοΰ επιζήλου τούτου κληροδοτήματος 
δέν καταστώσιν ίκανοί νά ύπερασπισθώσι τά δίκαια 
αύτών διά τής αιχμής τοΰ ξίφους των, διότι τόκλη- 
ρονόμημα είνε πλούσιον καί ζηλευτόν καί πλεϊστοι 
ύπάρχουσιν οί ποθοΰντες καί έποφθαλμιώντες αυτό. 
Έάν δέ είσετι μένει έπί τής Κωνσταντινουπόλεως 
ό Τοΰρκος, δέν είνε επιείκεια τής Εύρωπαϊκής δι
πλωματία ; ή ισχύ; τοϋ κατέχοντο; τό αίτιον' είνε 
ή ασυμφωνία τών ισχυρών τής γής, περί την κατό
πιν κατάληψιν αύτής. Γενοΰ λοιπόν, ώ Έ λλην, 
ισχυρός κατά τε τόν νοΰν καί τήν ρώμην καί δός 
δείγματα τής εμρρονος καί περιεσκεμμένης κοινωνι
κής πορεία; σου, καί σύ άφεύκτω; εσει ό διάδοχο; 
τοΰ θρόνου τών Καλιφών, διότι σύ είσαι ο κληρονό
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μος -τοΰ στέμματος τών Πχλαιολόγων καί Κομνη- 
νών, σοι άνήκει ή Κωνσταντινούπολή». —Τοιαΰτα 
τινα διελογιζόμην θεώμενος την ώς σινδόνην λευκήν 
άνεγειρομένην ομίχλην καί άποκαλύπτουσχντην Κων
σταντινούπολή, οπότε κρότος τροιών άτμoπλoίoJ 
πλησιάζοντας ήμας, με άφύπνισεν.

’ Ητο ρυμουλκόν τι, έλθόν ϊνα ρυμούλκησή ήμας 
μέχρι τοΰ λιμένος, διότι μή πνέοντος άνέμου, ήτο 
άδύνατον νά έλλιμενισθώμεν τήν ήμέραν εκείνην. Ά φ ’ 
ού λοιπόν μετά τοΰ πλοιάρχου συνεφωνήθη ή τιμή 
τής ρυμουλκήσεως, ό πλοίαρχος τοΰ άτμοπλοίου διέ
ταζε και κάλως προσδεθείς άπό τοΰ πλοίου ήμών 
είς τό άτμόπλοιον, συνείχε τό εν μετά τοΰ ετέρου 
καί οΰτως έλαΰνον πρός τά πρόσω τό ρυμουλκόν 
έσυρε καί τό ήμέτερον πλοΐον όπισθεν αύτοΰ. Τοι- 
ούτω τρόπφ λοιπόν παρελαύνοντες, είσήλθομεν εις 
τόν Βόσπορον καί αριστερόθεν μεν ε/ομεν τήν κυ
ρίως Κωνσταντινούπολή ή τό άρχαΐον Βυζάντιον, 
έπί τής όποιας φαίνονται ρήγματα καί που λείψανα 
άρχαίου φρουρίου περικλείοντος άλλοτε ώς τις έκα- 
τόγχειρ Βριάρεως τήνκαθέδραν τών Σουλτάνων, 
καί τά έπί τής πρός τον Βόσπορον άκρας αύτής φαι
νόμενα ερείπια παλαιοΰ Σεραγίου τών Σουλτά
νων. κατακαέντος έκ πυρκαϊάς, δεξιόθεν δέ φαίνεται 
ή άοχαία Χρυσούπολις καί Χαλκηδών, δυσωνύμως 
ήδη ύπό τών κατακτηκτών Σκούταρι καί Καδίκίοϊ, 
μετονομασθεϊσα. Τερπνοτάτην άποψιν παρουσιάζου- 
σιν καί αί χλοηφόροι καί δενδροσκεπεΐς αύται πό
λεις, πρό πάντων δέ τό έπί τής άκρας τής Σκ,ου- 
τάρεως «Φενέρ-μπακτσεσί» λεγόμενον, τά παρ’ άρ- 
χαίοις Ήραϊον ή φάρος τής “Ηρας όνομαζόμενον. 
Έκεϊθεν φαίνεται έπεκτεινομένη πάσα ή άληθώς 
θελκτικωτάτη παραλία τής Βιθυνίας, θαλερά όλη 
καί χλοάζουσα καί έπί τών κυμάτων φαίνονται άνυ- 
ψούμεναι ώς μονήρεις κατοικίαι άρχαίων θεοτήτων 
αί ώραϊαι τής Προποντίδος νήσοι ΙΙρώτη, ’Αντι
γόνη, Χάλκη καί ΙΙρήγκιπος, τών όποιων έκτενε- 
στέραν περιγραφήν δέν θελω λείψη νά παραθέσω μετά 
τήν μελετωμ'^ην έπίσκεψιν αύτών.

’Αλλά τίνες είσίν οί έν μέσω τοΰ Βυζαντίου ύ- 
ψούμενοι πολλοί έκεϊνοι θόλοι, οί άλλήλοις έπικεί- 
μ= ^ot, καί ό ύπερηφάνως έπ ’ αύτών εγειρόμενος τε 
ράστιος τροΰλος ; Όποιον τι έστι τά οικοδόμημα 
τοΰτο, τό προδΐδον ρυθμόν άρχαίου Βυζαντινού 
ναοΰ ;

Ώ  ! καί έάν ποτε δέν άνεγίνωσκον τήν περιγρα
φήν Σου, και έάν ό έπί τών γονάτων μου ήδη χάρ
της τοΰ Βοσπόρου δέν έμαρτύρει τά δνομά Σου, θά 
Σέ έγνώριζον άπό τό έμβλημα τής ελληνικής μεγα- 
λοφυίας, όπερ δέν έδυνήθη νά άφαιρέση άπό Σοΰ ή 
άγρια τοΰ βαρβάρου κατακτητοΰ θηριωδία, θά Σέ 
ήννόουν άπά τούς άσυνήθεις παλμούς τής καρδίας 
μου, οΰς κατά ταύτην τήν στιγμήν αισθάνομαι, ώ 
πολυώδυνε μάρτυς τοΰ Ελληνισμού, ώ ίερά παρα
καταθήκη τών ένδοξων προγόνων μας, ώ ναέ τής 
'Αγίας Σοφίας !

Ό  ύψηλάς καί δεσποη'.ός θόλος Σου, ύπ;ρηφά
νω ; έν τω μέτω τοΰ Βυζαντίου άνυψούμενο;, θ ε ί 3C

δέ οικονομία μέχρι? ήμών περισωθείς καί μ ετ ’ άλ
λους έπιδεικνύων τοΐς παρχπλέουσιν "Ελλησι τό επί 
Σοΰ έγκεκολαμμένον τοΰ Μωάμεθ εαβλημα, μοί 
φαίνεσαι ώ ; τις λίθινος σαλπιστή; σαλπίζων εγερ
τήριον πολεμικόν παιάνα καί προσκαλών πάντας 
τού; άληθεΐ; Έ λληνα ; εΐ; άπελευθέρωσίν Σου, άπό 
τοΰ βέβηλου τή ; Τουρκία; ζυγοΰ.

Φρονώ, ότι πας Έ λλην παραπλέων τό Βυζάν
τιον εινε άδύνατον νά μή άκούη τά στεντόρειον τοΰτο 
σάλπισμα, τήν όδυνηράν ταύτην στοναχήν. Τοΰτ’ 
αύτό ήσθάνθην κάγώ ίδών τόν έςισλαμισθέντα γ η 
ραιόν τοΰ ’Ιουστινιανού ναόν, καί τήν φαντασίαν 
μου δνειροι χρυσοπτέρυγες καί εύέλπιδε; έβαυκά- 
λουν. Μέ έξήγειρον όμω; τή ; ναρκώσεω; έκείνη; ή 
πρό τών οφθαλμών μου έκτυλιχθεΐσα κατά μήκος 
γραφική άποψις τοΰ Βοσπόρου καί τών έπ ’ αύτοΰ 
θελκτικών χωρίων.

Οίον έπιβάλλον μεγαλεΐον !
Όποια κίνησις, όποία ζωή έν τή θαλάσση εκείνη,!
’Εδώ μέν τά ταχύπλοα τοΰ Βοσπόρου ατμοκί

νητα πορθμεία μέ τήν μεγαλίιτέραν έ'ντασιν τοΰ 
άτμοΰ αύτών διελαύνοντα, διασχίζουσιν, άλλα μεν 
κατά μήκος, άλλα δέ κατά πλάτος προσαράζοντα 
εί; παν χωρίον, τόν χαρίεντα Βόσπορον καί μετα- 
φέροντα μέ ταχύτητα άστραπή; άπό τοΰ ένό; εί; 
τό άλλο μέρο; τοΰ Βοσπόρου τόν έπισπεύδοντα δ ια
βάτην όλίγω δ ’ άπωτέρω έπί τή ; εύρωπαϊκή; όχ
θης τά επιμήκη καί στενά, ΐδιάζοντα είς τόν Βό
σπορον πορθμεία, διορώνται μεταφέροντα ή τούς 
καθ υστερήσχντα; έκ τών άτμοπλοίων έπιβάτας, ή 
ήδυπαθεϊς τινάς αβροδίαιτους Όθωμανίδας, θελου- 
σας έν τω μέσω τής μαγευτικής τοΰ Βοσπόρου θα
λάσση; νά άπολαύσωσι τή ; έλευθερία; έκείνης, ήν 
άρνεΐται αύτα ΐ; τό χαοέμιον καί ή ζηλοτυπία τοΰ 
κατέχοντας αύτάς πασα. ή άλλου τίνος μεγιστάνος. 
Τά ιστιοφόρα άναπλέοντα καί καταπλέοντα τόν Βό
σπορον κατά σμήνη καί τά πελώρια έκεϊνα φορτηγά 
πυρόσκαφα,— διότι πολεμικά σπανίω; ή ούδέποτε ά- 
ναπλέουσι τόν Βόσπορον—θριαμβευτικώς,οΰτως εί- 
πεϊν, κατερχόμενα ή άνερχόμενα τόν Θρχ*ικόν τοΰ- 
τον πορθμόν, έμποιοΰσιν έντύπωσιν λίαν εύχάριστον. 
Καί οί δελφίνε; άκόμη, τά φιλοπαίγμονα εκείνα 
κήτη, καί αί πάλλευκοι υδροχαρείς νήσαι άφόβως 
νη^όμεναι ή παίζουσι μέ τό μαγευτικόν Βοσπόρειον 
κΰμα, άψηφοΰσαι τόν κρότον τών τροχών τών ατμο
κίνητων καί τήν περιδίνησιν τοΰ ρεύματος, επιπροσ- 
θέτουσι χάριν έξαισίαν είς τά πάντερπνον έκεΐνο 
θέαμα.

Τοιαύτη έν συνόψει ή πρά τών οφθαλμών ήμών 
παρισταμένη γοητευτική είκών. θεωροί εμαυτόν εύ- 
τυ/ή, διότι τά άτμόπλοιον ρυμουλκοΰν ήμας βρα
δέως μοί παρέ/ει εύθετον καιρόν, ϊνα άπ)θαυμάσω 
έκ τής θαλάσσης τόν ώραϊον Βόσπορον, τόν όποιον 
πολλάκις άπό περιγραφάς διαφόρων περιηγητών 
θελγόμενος, έπεθύμουν νά έβλεπον.

’Αριστερά τώ είσπλέοντι εκτείνεται, ώ ; κέρας ά· 
ληθέ;,ό Κεράτειος Κόλπος, χωρίζων τήν Κωνσταν
τινούπολην άπό τόν Γαλατά, όν διά γεφυρών συν-
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έζευξεν τό επιχειρηματικόν πνεύμα ’Αρμενίων τινων 
έμπορων καί ή πρόβλεψις τής αύτοκοατορικής Κυ- 
βερνήσεως. Ό λίγω μακράν έπί τής εύρωπαϊκής 
όχθης, μετά τόν έμπορικόν Γαλάτάν καί τό γοη
τευτικόν χωρίον Φουντουκλή, ’Αργυρούπολι; ύπό 
τοΰ Ιΐατριάρχου ’Αττικοΰ όνομαζομένου ποτέ έπί 
τοΰ Αύτοκράτορος ’Αρκαδίου, άποκαλύπτονται πάγ- 
χρυσά, μεγαλοπρεπή, άκτινοβόλα καί πολύθυρα τά 
μαρμαρόδμητα τοΰ Ντολμα-Μπακσέ σουλτανικά 
μέγαρα, περικλειόμενα ύπό κιγκλιδωτοΰ τείχους, 
φρουρούμενα δέ άπά μέν τής ξηρά; ύπό ολοκλήρου 
τάγματο; πυροβολητών, ιππέων καί πεζών λογχο
φόρων, άπά δέ τή ; θαλάσσης ύπό δύο πολεμικών 
άτμοπλοίων, ών εν, ώς μοί εϊπον, τά κατχληφθέν 
έν Κρήτη Ελληνικόν α’Αρκάδι». Τά δυστυχές ! έ- 
πέπρωτο μετά τήν ήρωϊ*ήν αύτοΰ έν Κρήτη άμυ
ναν, νά γείνη φύλαξ τών σουλτανικών χαοεμίων ! 
Πρό τών λαμπρών τούτων μεγάρων τό πλοΐον ή 
μών παρήλασεν άκριβώς περί τήν 5ην έωθινήν ώ 
ραν, καθ’ ήν μέ τήν άφύπνισιν τών απειραρίθμων 
εύχρόων καί καλλικελάδων πτηνών τών χαριέντω; 
άναπετόντων έπί τών περί τά μέγαρα ταΰτα πολυ- 
δένδρων κήπων καί πρά τών παραθύρων καί τών 
χρυσών πλαισίων τοΰ σεραγίου, έξεγείρονται λυσί
κομοι, ατημέλητοι καί έπαφροδίτω; βρενθυόμεναι αί 
επίσης απειράριθμοι τοΰ Μεγάλου Καλίφου όδαλΐ- 
σκαι, καί έπί τών κιγκλιδωτών τοΰ παρθενώνος α ύ
τών παραθύρων ίστάμεναι, θεώντχι τήν μαγικήν 
τοΰ Βοσπόρου θάλασσαν άναμιγνύουσαι μετά τοΰ 
γλυκέος κελαδήματος τών πτηνών, τά  Σειρήνια αύ
τών έωθινά άσματα.

Τής τοιαύτης αρμονίας τών εωθινών ασμάτων 
τών πτηνών καί έκείνων τών καλλιμόρφων Ούρί, έ- 
γενόμην κατ’ εύτυχίαν αύτήκοος, κατά τήν πρό 
τών σερ αγίων τούτων παρέλασιν ήμών. Αυγκέως 
ε πόθουν δρασιν νά εί^ον, όπως εισδύσω, καί άς ε- 
φαινόμην άδιάκριτος, είς τά άδυτα έκεϊνα καί ά- 
προσπέλαστα είς ξένον οφθαλμόν μέρη, ούχί tv α κο- 
ρέσω επιθυμίας σαρκικάς ή έντρυφήσω ’Ασιατικώς είς 
θεάματα έπαφρόδιτα καί έπαγωγά. Hontli S O l t ,  qui 
m aly petise· όχι! ά λλ ’ άπλώ ; μόνον, ϊνα γνωρίσω 
έκ τοΰ σύνεγγυς καί άόρατος έρευνήσω τά καθ’ έ- 
καστα τής έν τοΐς τουρκικοί; παρθενώσι ζωής καί 
τή ; διαφημιζομένης ’Ασιατικής τρυφηλότητος γενώ 
μάρτυς.

’Επιθυμία συγγνωστή, νομίζω, είς περίεργον 
οφθαλμόν.

Δυστυχώς τό πλοΐον ήμών ρυμουλκούμενον ύπό 
τοΰ άτμοπλοίου πάντοτε καί παρακάμψαν τά τουρ
κικά χωρία Καπάτασι, ΙΙισίκτασι καί Ό ρτά«οί μοί 
άπέκρυψε τήν θέαν τών ανακτόρων τούτων καί μοί 
άνέμνησε συγχρόνως ότι μόνον διαβατικώς δύναται 
τις νά άπολαμβάνη τής θέας τών Σουλτανικών χα- 
ρεμίων, ούχί δέ καί νά είσδύση έν αύτοϊς. Οΰτω 
λοιπόν ρυμουλκούμενοι όδηγήθημεν ύπό τοΰ ατμο
πλοίου πρά τοΰ χωρίου Κουρού Τσεσμέ, ένθα ηγ- 
κυροβολήσαμεν κατά διαταγή; τοΰ πλοιάρχου ήμών, 
όστις άαα τή είς τόν Βόσπορον είσόδω τοΰ πλοίου,
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έζήλθε διά τής ήμετέρας λέμβου ϊνα λάβη τήν έλευ- 
θέραν κοινωνίαν έκ τής Υγειονομικής άρχής.

Έξηλθον ε τ ’ ολίγον εί; Κουροΰ-Τσεσμέ, όπουεί 
μεύκολότερον νε νά ζητήση τις τόν δακτύλιον τοΰ 
Πολυκράτους ή τά ελληνικόν τοΰ Βυζαντίου πΰρ, 
παρά ζωμόν κρέατος καθαρόν. Ή  έντύπωσί; μου 
είνε χειριστή- αί {δορβορώδεις καί άκανόνιστοι τοΰ 
χωρίου ώς όλαι αί τοΰ τουρκικού Κράτους προκα- 
τακλυσμιαΐαι όδοί, αί ξύλινοι καί ύπό εύρώτος με
λανού κεχρωματισμέναι οίκίαι, οί αδέσποτοι πολυ
πληθείς κΰνες, οί κατά σμήνη τάς άγυιά; άνενοχλή- 
τως νεμόμενοι καί προκαλοΰντες διά τής ρυπαρότη- 
τος αύτών πληθύν μυιών, αί τών πωλούντων καί 
άγοραζόντων φωναί καί φαΰλοι προσκλήσεις, διαθέ- 
τουσι κακώς τόν θεατήν, καταρώμενον τόν αίτιον 
τής τοιαύτης καταστάσεως,την κρατοΰσαν ’Αρχήν.

Περί τό εσπέρας άνήλθον εις τόν ύπερκείμε- 
νον ύψηλόν λοφίσκον, ΐθεν έθεώμην τόν Βόσπο
ρον , άπό τής άκρας τοΰ χωρίου Πεμπέκι , το 
π*ρά Βυζαντίνοις Χηλαί όνομαζόμενον, μέχρι τής 
κάτω άκρας αύτοΰ, τοΰ Σεράϊ Μπουρνού. Τά τε- 
λευταΐον τοΰτο χωρίον κατωκεΐτο έπί Βυζαντινών 
καί ώς εμπορικός λιμήν έθεωρεΐτο, καλούμενος Βυ- 
θοαί καί Παράβολος. Τά μόνα έπισπάσαντα τήν 
προσοχήν μου ήσαν θελκτικά τινα τοπεΐα ύπό εύ- 
σκίων κλώνων άκακιών κεκαλυμμένα, δεσπόζοντα 
πάσης τής ώραίας έκείνης θέας καί έφ ’ ών άβρό- 
τατα ι Όθωμανίδες καί Ίουδαΐαι, άπηλλαγμέναι 
τοΰ γ ιασμακιού  αύτών, έθεώντο, κατακείμεναι νωχε- 
λώς έπί τής χλόη;, τήν θάλασσαν, άπολαμβάνου- 
σαι συγχρόνω; τή ; ζωογόνου Βοσπορίδο; αύρα;.

’Επί τή ; προκυμαία; τοΰ ολίγον άνωθεν τοΰ 
Κουροΰ'Τσεσμέ ποοαστείου ’Αρναούτ-κιοϊ, ένθα έ
νεκα τής σχηματιζομένης έκεΐ γωνίας, τά ρεΰμα 
τοΰ Βοσπόρου ταχύτερον ρεει περιστροφικώ;, εν
τεύθεν δέ καί Μ'εγα ρεΰμα  όνομαζόμενον, τό πλή- 
θο; πεοί τό εσπέρα; συναθροίζεται, βαδίζον κατά' 
μήκο; τής προκυμαίας καί άποθαυμάζον τά ρεΰμα.

Ω ρ ι ω ν

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Α ι ή γ η μ »  τ ώ ν  Φ ώ τω ν.

(Σ υνέπ εια  x a i τέλο ς).

’Εκ τής εκκλησίας όθεν έζήτησε τήν σωτηρίαν, 
έν τή θρησκευτική πίστει διείδε τήν άρμονικωτέραν 
λύσιν. Τί πλέον παρήγορον καί σωστικόν ή ν ’άντλή 
τις θάρρος έκ τής πρός τό θειον εύσεβείας του, τ ί 
γενναιότιρον άπά τοΰ ν ’ αφίνη εις την θειαν Πρό
νοιαν νά ενεργή καί νά έμπνέη. Ο άνθρωπινος νοΰς 
σκοτίζεται συνήθως ύπό τών αισθηματων, τών άλο
γων πολλάκις καί τυφλών τής καρδίας. Φως λοι
πόν έζήτει ό απλοϊκός, ό κγαθάς γερω-Μαθιός, καί 
ένόμιζε κολακευόμενος, ότι το ιλαρόν αύτό φως τής 
άληθείας θά προήρχετο, έπρεπε νά προέλθ/ι,άπά τήν 
θείαν αιγλην τή ; σοφίας καί εύσπλαγχνίας, τήν
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στέφουσαν, την έκπορευομένην έκ της συμπαθοϋς 
προσωπικότητος τοΰ Θεανθρώπου.

Προσποιούμενος τότε ό μπαρμπα-Μαθιός ηθικήν 
τινα άνάγκην, άμα δε βαθύν πόθον, ίνα λυθη τό 
πραγμα είρηνικώς άνευ δακρύων καί μετανοιών, ίνα 
μή μεταβληθή τέλος τό γλυκύ αύτοϋ δνειρον ύπέρ 
της άποκαταστάσεως τής Βαγγελιώς, είς σκληράν 
καί εϊρωνα πραγματικότητα, καταστρέφ»υσαν κάλ
λη καί ψυχήν, ιδίως ψυχήν, εν τινι στενοχωρά, οΐο- 
νεί αμφιρρεπών καί μετά τόνου αύστηροϋ λέγει :

— θέλεις άνθρωπο στο ύστερο, ποϋ μ’όλες αύτοϋ 
τής παλληκαριές καί καπατσοσίνες καί ώμορφάδες 
δέν θάνε άξιος άν τούλεγες νά πέση μέ τά άλλα 
τά  παλληκάρια —  καί ξέρεις έσύ τί παλληκάριαε- 
χομε, σέ πράγματα καί όχι σέ λόγια—  νά πιάση 
σάν καί εκείνους καί θέλει νά τόν εύλογήση ό Θεός, 
στον 'Αγιασμό μεθαύριο τόν Σταυρό

Καί εύθύς ό γέρων άναμνησθείς τοϋίεροϋ συμβού
λου, ποιεί εύλαβούμενος τρις τό σημεΐον τοΰ σταυ- 
ροϋ. Δέν ήτο τοϋτο άπλή συνήθεια" ήτο άνάγκη 
τής ψυχής, ζητούσης ερμα καί διέξοδον άπό θείαν 
τινα ύπόδειξιν... Σταυροκοπούμενος,έπεκαλίΐτο τήν 
έξ ύψους συνδρομήν.

— Ό  Θεός, έξηκολούθησεν, είνε πολύ μεγάλος 
καί άνώτερος άπό μάς’ ή καρδιά του είνε όλος ό 
κόσμος, και μάλιστα ό κόσμος ποϋ πάσχει... Θά 
δείξη λοιπόν τήν 'Αγία του Χάρι καί σέ τούτη τήν 
περίστασι, ποϋ κοντεύει νά μέ βουλιάξη...

—  Ποϋ τό ξέρεις πατέρα;άς δοκιμάσωμε'έγώ έχω 
μεγάλη πεποίθησι σ ’ αύτόν. . .

Μόνο γιατί είσαι ή Βαγγελιώ καί γιά χάρι της ψυχής 
μου,ποϋ θέλει τήν άνάπαυσικαίτήνήσυχία καί τώρα, 
σοϋ υπόσχομαι ότι άν αύριο μπόρεση καί μοΰ φέρη 
μέσ’άπό της θάλασσας τά σπλάγχνα τόν Τίμιο Σταυρό, 
σοΰ ύπόσχομαι νά πώ τό να ί... Νά δώσω τήν εύχή μου 
σέ μϊά τέτοια ένωσι, ποϋ αύτός ό Θεός θά ύπαγο* 
ρεύση... θ ά  πή, άν ά'κοθη καί πιάση τόν Σταυρό, 
ότι θέλει ό Πανάγαθος στή σοφία του, νά ξεχασθοΰν 
μία γιά πάντα τά περασμένα (καί έ γέρων έκίνησε 
τήν κεφαλήν του δυσπίστως καί διστακτικώς)- είνε 
σάν νά λέη μέ τήν άφωνη γλώσσα ποϋ όμιλεΐ στην 
καρδιά μας : «Συγχωράτε άλλήλους» θά περάστε
στή ζωή σας καλά . . . »  Μά νά φανερωθη όμως 
πρώτα αύτό τό θείο θέλημα, νά τό ίδώ καί όχι νά 
λές έσύ ό,τι σου’ρθη, ardr βρόντο, λόγια τοΰ άέρος...

—  Της άγάπης, πατέρα, λόγία είπεν ή Βαγγε- 
λιώ , θέτουσα αύτη τόν έτίλογον καί ίσω ς—ϊσως 
μέ αύτήν την μίαν της λέξιν δικαιολογοΰσα πληρέ- 
στερον τήν άνάγκην, τήν επιτυχίαν τής προσεχούς 
ένώσεως.

Ή το όντως παράδοξος κατά τι ή άπόφασις τοϋ 
πατρός, ούτω σκεπτομένου. Α λ λ ' άς μή κρίνωμεν 
τά πράγματα καί τούς ανθρώπους ή μάλλον τά α ι
σθήματα καί τήν νοητικήν άντίληψιν, ύπό τόν φα
κόν τοΰ νεωτέρου ψευδοπολιτισμοΰ' μή θελήσωμεν 
νά θέσωμεν έπί τής κεφαλή; τοϋ βρακοφόρου καί 
άντζεριοφόρου νησιώτου χ.Ιάχ καί focols ί’ι la (ΙθΓ- 
nicre mode. Καί ό,τι μέ τά ενδύματα συμβαίνει,

τοϋτο καί μέ τά  συναισθήματα. Ποιος σήμερον,
περιφρονών τά χρηματοκιβώτια, ή τό πολύ πολύ 
κανένα τριακοσιάδραχμον .Ιουγί,  ήθ&λε σταυοοκο- 
πηθή καί εϊπη: « Ά ν  πιάση τόν Σταυρό (ό ταδε... 
κομψός λουστ-ρινιοφόρος νέος τών έσπερίδων) θά τοΰ 
δώσω τήν κόρην μ»υ.» Καί είνε μέν βέβαιον, ότι ό 
Μαθιός θά ύπάνδρευε τήν Βαγγελιώ του καί άνευ 
τοιούτου όρου. Α λλά μή λησμονώμεν άφ ετέρου, 
ότι είς τάς άτυχίας, είς τήν άπορίαν καί τόν δι
σταγμόν άν&μιμνησκόμεθα μ ετ ’ επιμονής ότι ύπάρ- 
χει καί άνωτέρα τις δύναμις καί τότε είς ταύτην 
καταφεύγομεν. Ό μπάρμπα-Μαθιός ήγάπα μέχρις 
ύπερβολής τήν Βαγγελιώ. Έ δει λοιπόν νά ύποχω- 
ρήση καί εί; τάς αδυναμίας τη ς .. .  Ά λλ ύπήρχον 
καί λόγοι διχονοίας. 'μπρος βαθύ ,  ’π ίσω ρέμμα. 
Ά λ λ ’ ήδη έκ πεποιθήσεως άφίετο πλέον είς τήν 
θείαν βούλησιν.

*

¥ *
Εις τάς ναυτικάς νήσους, τάς τόσψ έν Ελλάδι 

άγαπητάς, άπό γενεών μεταδίδονται άρχαιοπαρά- 
δοτα έθιμα, θρησκευτικώς τηρούμενα. Έ ν τούτων 
είνε καί τό ποιητικώτατον έθιμον, ύπό τής εκκλη
σίας καθιερωθέν, νά ρίπτηται είς τήν θάλασσαν ό 
Σταυρός, τήν ήμέραν καθ ήν εορτάζεται ή βάπτι- 
σις τοΰ Χριστοΰ. Α γιάζετα ι ή φύσις πασα ...

Φεύγουν, έξαφανίζονται δ ι ’ εν έτος είς τό σκότος 
οί Καλλικάντζαροι μετά δωδεκαήμερον άπό τοΰ 
μεσονυκτίου τών Χριστουγέννων κατασκηνωσιν. 
Τούς διώκει ή ύπερφυσική δύναμις τοΰ Άγιασμοϋ 
τών ύδάτων. Ό  ΐερεύς κατερχόμενος είς την παρα
λίαν έν πομπή, άγιάζει τά ύδατα, ϊνα ό Θεός 
εύνοήση τήν άναχώοησιν τών ναυτικών, δίδων αυ- 
τοϊς ούριον τόν άνεμον, ή δ’ έορτή αύτη είνε ή ώ- 
οαιοτέρα, ή λαμπροτέρα.

«Ή λθαν τά Φώτα, ήλθεν ό Φωτισμός» ψάλλουν 
καθ’ ομίλους χαρμοσύνως καί έμμελώς τά παιδία. 
Ή  έορτή ήγγισεν.

Ό  μπάρμπα-Μαθιός πρωϊ-πρωΐ ήγέρθη τής κλί
νης. Μεθ'όλην τήν συμβιβαστικήν άπόφασίν του 
δέν ήτο μέν δυσηρεστημένος, ά λ λ ’ ούτε καί πολύ 
εύχαριστημένος. Τήν νύκτα άμα ολίγον αύτη έπρο- 
χώοησε, δέν ήμπόρεσε νά ξανακοιμηθή άπό χ-ησν.ί- 
Λογή. Παιδί τόν Πέτρο! Ν'άφήση τόν Νάσο ! Άμ· 
φεταλαντεύετο... Ά λλά πάλιν ή σκέψις ν ’ άφεθή 
είς τό θειον, τόν ένεψύχου. Ό  μπαρμπα-Μαθιός έξ— 
ήλθε τοΰ οίκου του, μεταβαίνων είς τήν ’Εκκλη
σίαν τής θεομήτορος' τέτοια μέρα βεβαίως δέν ήτο 
δυνατόν νά λείψη. Αλλως τε ό,τι και άν τω συ- 
νέβαινε, τήν 'Εκκλησίαν δέν τήν άφινε- ήτο δ ι’ αύ
τόν έκ τών ών ονχ άνευ. Τήν έθεώρει — καί δι
καίως—  άναγκαιοτέραν καί αύτοϋ τοΰ οϊκου του,. 
Ή το  ισχυρά, ακατανίκητος ή έπίδρασις ήν αύτη 
ήσκει έπ ’ αύτοϋ.

Ή  Βαγγελιώ δέν τόν συνώδευσεν.Ήτο ανήμπορη,  
τής έπονοϋσεν ό λαιμός. Καί είχεν ήδη άπέλθη ό 
πατήο τη^, ό τ ε τό σκότος ήρξατο ύτενδίδον είς τάς 
πρώτα; τή ; ΊΙοϋς άνταυγείας. Ανοίγει τό άνα-
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τολικόν παράθυρον, ποϋ δ ε ί χ ν ε  πρός τήν οικίαν τοϋ 
νεαροΰ γείτονός της, τοΰ καί επιδόξου γαμβροΰ,καί 
βλέπει άμέσως τόν Πέτρον έν έορτασίμω ένδυμασίορ 
κάτω άπό τό παράθυρόν της, είς τήν πλαϊνήν θύ· 
ραν, σκεπτόμενον ίσως άν έπρεπε νά κάμη έξοδον 
διά τοϋ ήμιπεπτωκότος τμήματος τοΰ άσβεστοχρί- 
στου τοίχου, άφοΰ ή θύρα ήτο άκόμη μανόα.Ιωμένη. 
Τόν βλέπει εκείνη σκεπτική- εκείνος τή γέλα, άνοί- 
γει ύπερμέτρως τούς οφθαλμούς, ώς διά ν ’ άντι- 
κρύση τόν έκεϊθεν άνατείλαντα ήλιον τής ύπάρξεώς 
του. "Ηλιος έν τώ ήθικφ κόσμω. Φαίνεται θέλων 
νά προσκυνήση τό εϊδωλον τής άγάπης του, νά έκ 
φράση τά αίσθήματά του ύπέρ εκείνης, ύπέρ ής θά 
ήγωνίζετο μετ’ ολίγον εις τάς ύγράς, τάς άτελευ- 
τήτους άγ,κάλας τής έπιβούλου ερωμένης τών νεα
νικών του χρόνων.

Τόν καλημερίζει πρώτη ή Βαγγελιώ , οΐονεί άπαν- 
τώσα είς τό διπλοΰν μειδίαμα, τών χειλέων καί 
τών οφθαλμών του. Ά λ λ ’ εκείνος ούδέν τή λέγει- 
τά μειδιάματα σχεδόν άποσβέννυται, ώς πρό σο- 
βαράς σκέψεως καί καταστέλλων ενδόμυχον ταρα
χήν εξάγει συστέλλων τούς ώμους, έκ τοΰ πρός τά 
έξω θυλακίου του, τοΰ ογκουμένου,—  ώς ν ’ άπέ- 
σπα τι άπό τά μυστικά, τά ανεξιχνίαστα βάθη τής 
καρδίας του— , μικρόν, αμαυρόν, τέχνης κοινής, 
άλλά κομψόν, Σταυρόν. Αί'γλη περιεχύθη εύθύς είς 
τήν μορφήν του. Ήλέκτρισεν άμφοτέρας τάς καρ
δίας ή πίστις καί ή άγάπη, αί συναδελφούμεναι έν 
τφ  σεπτφ συμβόλω, καί άπ’ έκείνης τής στιγμής, 
τό περιπαθές τής θρησκείας έμβλημα ήγίαζε τό 
βαθύ καί άγνόν αίσθημά των, έλυε μέ τήν άφανή, 
ά λλ ’ ίσχυράν καί άκατάβλητον άκτινοβολίαν του 
τό γρυσό μνστιχό.

Ό  μικρός εκείνος Σταυρός ήτο φυλακτόν, όπερ 
τήν πρώτην φοράν τής άναχωρήσεώς του είχεν έμ- 
πιστευθή είς αύτόν ή μήτηρ του, ίνα κατά παντός 
κακοΰ τόν ποοφυλάττει. Ή  Βαγγελιώ έχουσα έν νφ 
τήν πρός άποφυγήν οχληρών άπαντήσεων ή λυπη
ρών επεισοδίων δήλωσιν τοΰ πατρός της, ένόμισεν 
ότι ό Πέτρος έμαθε τήν πρότασιν καί ήρχετο, άπο- 
δεχθείς ταύτην,ήρχετο νά ζητήση άπό αύτήν θάρρος 
καί ελπίδα.

—  'Στοΰ Θεοϋ τή προστασία! τφ  λέγει... Προσ
πάθησε μ ε το απαθί τής Ά γάπης, μέ τόν Σταυρό 
νά μέ χαιοετήσης γυναίκά σου.

Ό  Πέτρος καί ήννόει καί δέν ήννόει. Μέ τόν 
Σταυρό νά τήν χαιρετίση γυναίκα του ! Απορία έ- 
ζωγραφήθη είς τό πρόσωπόν του. Άμέσως ή Βαγγε- 
λιώ άντελήφθη ταύτην καί τώ λέγει:

— Δέν τάμαθες; τίποτα δέν έμαθες ; Άκου λοι
πόν ! Άπό σέ έξαρτάται πλέον ή εύτυχία μας, ή 
'πανδρειά μ ας... Ό  πατέρας δέν άρνιέται.

Ό  Πέτρος δέν ήγνόει τήν άπόφασίν τοΰ πατρός. 
Ά λ λ ’ώς έκ θείου προαισθήματος είχεν άποφασίσεινά 
κατέλθη καί ούτος είς τόν άγώνα, άσχέτως πρός τόν 
ίπιδιωκόμενον γάμον.Ή δη, συνηντάτο ή άπόφασις 
άύτοΰ πρός τήν τοϋ πατρός. Όμιλών δέ πρός τήν 
Εύαγγελιώ περί τοΰ χρυσοΰ μυστικοΰ, ύπενόει, άν ε·

βλεπε τό άδύνατον τής συναινέσεως τοϋ πατρός, νά 
τήν κλέψη. Ήννόει πρό τοΰ θερμοΰ έρωτός του νά 
ύποκύψη καί ταπεινωθή ή τοϋ νοός φρόνησις. Καί 
είς τοϋτο λίαν συνεβάλλετο ή έκ μέρους τής Εύαγγε- 
λιώς έπιδειχθεΐσα ειλικρινής συμπάθεια.

— Δέν άρνιέται ; Θέλει ό πατέρας σου ; ηρώτα 
έκπληκτος διά τήν εύτυχή μεταβολήν, ήτις έπήλ- 
θεν έν ταϊς σκέψεσι καί τή περί αύτοϋ εκτιμήσει τοΰ 
πατρός.

—  Θέλει ! Ά λλά μέ μϊά ρητή συμφωνία. Τότε 
μόνο θά εύλογήση, Πέτρο μου, τήν πολυπόθητη ε- 
νωσίμας, άν μπορέσης σήμερα στον μέγα Αγιασμό 
νά πίάσης τόν Τίμιο Σταυρό... ’Ξέρεις, ποϋ ό π α 
τέρας είνε θεοφοβούμενος οσφ πέρνει...

— Τόν Σταυρό! Μά αύτό έγώ θά τό κάμω άφευ
κτα, έγώ τό έχω βάλει ί ίχτι, έγώ θά παλέψω μέ 
τόν γυΐό τοΰ καπετάνιου τής «Εύαγγελίστριας» ! 
Αύτό λές! Έννοια σου, ό Θεός είνε δίκαιος καί ό 
Πέτρος γενναίος ν α ύ τ η ς !. ..  Φεύγω Βαγγελιώ μου, 
καί έχω ελπίδα έπειτα άπό δυό ώρες νά σοϋ φέρω 
νά φιλήσης τόν Σταυρό ποϋ θά ρίξη ό Δέσποτας 
πρώτα— πρώτα σύ καί έπειτα άμέσως ν ’ άκουμπίσω 
άπάνω στό αύτό σημεϊο τά χείλη μου, μέ διπλή λα
χτάρα, πώς φιλώ τό ξύλο άπό το όποίο έχύθηκε 
τοΰ Σταυρωμένου τό άθώο αίμα καί τή μεριά όπου 
τά δικάσου γλυκά χείλη θ ’ άφήσουνε τής καρδιάς 
τήν μοσχόβολη καί όλόζωη πνοή. Φεύγω Βαγγελιώ, 
καί δός μου τήν άδολη εύχή σου...

—  ’Στοΰ θεοϋ τή προστασία! «Καλή άντάμωσι! 
έπανέλαβεν όλως συγκεκινημένη καί μετά πόνου ή 
Βαγγελιώ καί έκλεισεν ήρέμα τό παράθυρον, άφοΰ 
έπί τινα ώραν παρηκολούθησε μέ άνήσυχον τό βλέμμα 
καί τήν καρδίαν τόν ταχέως άπομακρυνθέντα Πέ
τρον, διευθυνόμενον δ ι’ εύσταθοΰς καί γοργοΰ βή
ματος πρός τήν παφλάζουσαν καί κυματόεσσαν π α 
ραλίαν.

"Οταν τόν έχασεν άπό τούς οφθαλμούς της, δά
κρυ, ώς μαργαρίτης, ώλίσθησεν έπί τών έρυθροτά- 
των παρειών της.

Ή  τοιαύτη σύμπτωσις άγεται τις νά πιστεύση 
οτι ήτο θεία. Ό  πατήρ έζήτησε πράξιν, ήν είχεν 
ήδη σχεδιάση καί άποφασίση ό τολμηρός ναύτης.

Ό  Σταυρός! Τό σήμα τοϋτο τοΰ μαρτυρίου τοΰ 
Χριστοΰ, τά παλλάδιον, ούτως είπεϊν,τής θρησκ. εύ· 
σεβείας τοϋ πατρός τής Βαγγελιώς, θά έστεφεν ή 
θά ήρείπου τών πόθων τό οικοδόμημα. Αύτό θά έ
θετε τόν επίλογον είς τήν σκηνήν έκείνην, τήν άπό 
τίνος συνταράττουσαν τάς δύο οίκογενείας.

Έν τοΐς νήσοις,07»ου, ώς καί έν τοΐς χωρίοις τοΐς 
μάλλον άπομεμακρυσμένοις τών πόλεων, διαφυλάτ- 
τεται πιστώς ή πατρφα κληρονομιά καί διασώζεται 
ακέραιος ό έθηιτμός, τά έθιμον τοϋτο τής καταδύ- 
σεως τοΰ Σταυροΰ, έν παλαιοτέρα μάλιστα εποχή, 
ήτο τό καλλίνικον στάδιον άγώνος έπιμόνου. "Ολοι 
οί νχΰται όσοι θίλουν νά διακριθοΰν καί τιμηθοΰν, 
φιλοτιμοϋνται τις πρώτο; νά δράξηται τοϋ ριπτο- 
μένου Σταυρού, διότι νά άφήσουν νά άπωλεσθή είν 
δυστύχημα, άνευλάβεια, κτύπημα κατά τής γεν
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ναιότητος καί της κοινής ΰπερηφανείας. Μετά. κρα- 
τεράν δε έν τω άνησύχω στοιχείω πάλην άμίλλης 
καί εύσεβείας, ό ευτυχής νικητής άναδυόμενος περι
στοιχίζεται μετά την τελετήν άπό τούς κατοίκους 
όλης της νήσου, θεωρείται καί τιμάται, ώ ; ό εύδαι- 
μονέστερος καί άλκιμότερος τών νε'ων. "Ολοι τότε 
τόν χαιρετώσι γηθοσύνως, μετά συμπάθειας μετε- 
χούσης καί τίνος σεβασμού, τό δνομά του φέρεται 
άπό στόματος εις στόμα, ή δέ μνήμη του περισώ
ζεται είς τά χρονικά καί τάς διηγήσεις τών συνη- 
λικιωτών του.

Μετά τήν μεσημβρίαν δέ,περιφέρει μετά συντρό
φων καί φίλων είς πάσας τάς οικίας, διά νά άσπα- 
σθώσι, τόν άγιάσαντα Σταυρόν, ον ήρπασε διαφιλο- 
νεικήσας αυτόν έξ άλων χειρών καί έκ τών θαλασ
σίων κυμάτων, όλοι δ ’ έχουν ενα λόγον γλυκύν καί 
εν μειδίαμα ευμενές πρός τόν άξιον, τόν φιλόθρη- 
σκον ήρωα τής εορτής. Καί θ ’ άκολουθήση κατόπιν 
γ Μ κ τ ι  καί θά είνε αυτός τό κύριον θέμα τής ομι
λίας, αυτός θά κερδίση τά ωραιότερα βλέμματά, 
τούς άφελεστέρους θαυμασμούς ! Τ ίτ ιμ ή ! Τί χαρά! 
Ύπό τοιοΰτον όρον νίκης έν τω εύγενεστάτφ άγώνι 
ήδύνατο καί μόνον νά συγκατανεύση ό μπαρμπα- 
Μαθιός. Έάν δέν νικήση, έσκέπτετο, τόν άποφεύγει 
χωρίς ή Βαγγελιώ νά έχητι ν ’άντιτείνη, άφοϋ τόν 
όρον τοϋτον έδέ/θη. Έάν τύχη τής ευτυχίας καί 
συλλάβη τόν Σταυρόν, σημεϊον όλοφάνερον θά ητο 
έμμεσος θεία ΰπόδειξις ή εύνοια αΰτη. Έπληροΰτο 
τότε ή θρησκ. τοΰ πατρός επιθυμία, ό δέ Πέτρος 
ενώπιον τοΰ κόσμου θά άνυψοΰτο, περιβαλλόμενος 
αϊ'γλην νικητοϋ. Ή  περί αύτοΰ ΰπόληψις τοΰ πα
τρός οΰτω μόνον ήδύνατο ν ’ άποκατασταθή. Ό ~ω; 
δέ μετά τήν άνάδυσίν του έκ τής θαλάσσης θά έ- 
τριγυρίζετο ώς ήρως άπό όλους καί όλας καί θά 
προύκάλει γενικήν χαράν, οΰτω καί είς τούς γάμους 
του κανείς δέν θά ήμποροΰσε νά ’ξεστομήση λόγο 
κακό διά τοιοΰτον ευτυχή καί άξιον ναύτην ώς 
πρός τό άπερίσκεπτον, νέος ήτο, θά περνούσε σιγά- 
σ ιγά .

«Μή δειλίας» θά έφαίνετο λέγουσα αύτφ έν εύ- 
μενεϊ περιπτώσει, ή θεία Πρόνοια. Καί ό γέρων δέν 
έδειλία ποσώς.

Ή  Βαγγέλιό» ουδέποτε έφαντάζετο τ ή ο ι α  άπό- 
φχσι.Τώρα δέ, σχεδόν όρμεμφύτως,ήσθάνετο χαράν 
τινα, διότι άπέκτα έπί τέλους ελπίδα επιτυχίας.

Μεταξύ πατρός καί κόρης δέν υπήρχε πλέον 
πάλη, ούδ ’ άνεμένετο συνεπώς νίκη, άφοΰ πόλεμο; 
τών σπλάγχνων τοΰ ενός κατά τών σπλάγχνων τοΰ 
ετέρου, αλληλοσπαραγμός ηθικός έν τή αύτή οΐκί$ 
έν τώ αύτώ αϊματι, ώς πρό ολίγου, δέν ήτο λόγος 
νά ΰφίστατο ! ‘Η διπλή τής Άγάπης έκφανσις : 
Στοργή καί ’Έρως συνεβιβάζοντο εΐρηνικώς. Ύπε- 
χώρει ά πατήρ δχι πρό τυχαίου αισθήματος ζωηράς 
κόρης, άλλά πρό τών άνεξερευνήτων βουλών τής θείας 
πρόνοια;, πρό ίερας άποκαλύψεως. Ή  βα9;ία πίστις 
τοΰ γεροντος, τόν έκαμνε είς όλα νά έχη πίστιν. 
Ά μφότερατά μεταξύ αύτών υπάρχοντα αισθήματα 
ήσαν βαθέα, ισχυρά, αίμοστάλακτα—  Ίσως ή βα

σιλεία τοΰ ενός εινε ήττων άπέναντι τής αιώνιας κυ· 
ριαρ/ία; τή ; στοργή;. Ά λλ ’ έν άκμή διατελών ό 
έρω;, μή λησμονώμεν, ότι εινε φοβερό; εγωιστής. 
"Ολα τά θέλει ύπό τής μικκύλους πόδας του" πασαν 
δύναμιν, έστω καί τήν εύγενεστάτην,απαιτεί πειθη- 
νίαν. Δέν ήσαν όθεν ούτε μικρά ούτε εΰσυμβιβαστα 
τά αίσθήματά τ ω ν  ά λλ ’ ιδού ευτυχώς, ή θεία τοΰ 
Χριστοΰ θρησκεία ήρχετο νά ρίψη τόν έπέοαστον καί 
σωστικόν αύτής πέπλον, ίνα άμφοτέοους προφυλάξει. 
Ή  τύχη τής Άγάπης τών δύο νέων έμελλε νά 
ύποστή τήν πραγματικήν, την τελεσίδικον κρίσιν 
κατά τήν ήμέραν τοΰ Άγιασμοΰ τών ύδάτων.

*  *

*

Ό κώδων τοΰ έκκλησιδίου γοργώς ήχεΐ. Έ τε- 
λέσθη έν τω ναφ ή λειτουργία καί ήγίασεν έν τώ 
μέσω αύτοΰ, ό μόνος ίερεύ;, τό ύδωρ, έξ ού όλοι έν 
διαγκωνισμοΐ; καί διά ποικιλοσχήμων καί διαφόρου 
εποχής δοχείων έλάμβανον ποσότητά τινα, ίνα 
όλα τά μέλη τής οίκογενείας πίωσιν έκ τούτου καί 
άγιάσωσιν ειτα αί γυναίκες τά δωμάτια τής οικίας, 
έπιφωνοΰσαι τό τροπάριον : « Έν ’Ιορδάνη βαπτι- 
ζομένου σου Κύριε» κ .λ .π ., τό ύπολειφθέν άναθέ- 
τουσαι έν τω είκονοστασίω. Συνοδεία πολυπληθής 
κατέρχεται ήδη έκ τοΰ ναοΰ ύπό τούς ήχους τοΰ κώ
δωνος, προηγουμένων τών έξαπτερύγων καί τοΰ 
Σταυροΰ καί επομένου τοΰ ίερέως φέροντο; πάντα 
τά ιερατικά αύτοΰ άμφια, μετά τής άκολουθίας του, 
καί αγήματος παίδων, πρό; τήν παραλίαν, εί; ήν 
και έ’φθασαν δι ’ έλικοειδοΰ; στροφής. Το θέαμα ήτο 
γραφικόν. Ό  ουρανός κεκαλυμμένος ύπό νεφών, 
θολή ή άτμοσφαίρα, ένφ κάτω ό ίερεύς περιστοιχού- 
μενος εΰλαβώς καί περιέργως ύφ ’ όλων σχεδόν τών 
πιστών, μέ τάς ομοιομόρφους νησιωτικάς ενδυμασίας 
των. Τά πλοία άπαντα σημαιοστόλιστα,μέ όλων τών 
εθνών τάς σημαίας, προεξαρχούσης τής κυανολεύκου, 
4 — 5 δέ λέμβοι άνακινούμεναι έντός τοΰ μέρους, 
ένθα ΐστατο ό ίερεύς, έφερον τά γενναία ναυτόπουλα 
σχεδόν ημίγυμνα, έτοιμα, ώς δελφίνε;, νά εισορμη- 
σωσι καί βυθισθώσιν είς τά ΰδατα, όπως άνασύρωσι 
τόν άγιάσοντα αυτά Σταυρόν. Ο ίερεΰς ψάλλει 
μετά τοΰ χοροΰ χαρμοσύνως, καθ’ ήν ώραν δέ μνη- 
μονεύει τήν έν ’Ιορδάνη βάπτισιν τοΰ Χριστοΰ 
π λά φ ... άκούεται καί ό Σταυρός κατέρχεται, κατέρ
χεται περιδινούμενος... καί πέντε σύγχρονα π.Ια-  
ψ . Ι ά σ ι ι α τ α  συμπληροΰσι τό πρώτον ηρεμον καί άρ- 
χεται πλέον ό άγών. Ό  Πέτρος δέν καθυστέρη- 
σεν. Ή  άγάπη, αγάπη διπλή, τφ  έδιδε δυνάμεις, 
έλπίδας έπιτυχίας. ΤΙ θάλασσα κατάψυχρος, κυμαι
νόμενη, δυσμάχητο;. Πάσαν καταβάλλει προσπά
θειαν, τά  μέλη διατελοΰσιν έν νευρική συσπάσει, 
φόβοι και έλπίδε; τόν περικυκλοΰσι καί συγχρόνω; 
κύματα, κύματα ... "Ολο; κινείται- χεΐρε;, πόδε;, 
κεφαλή... Α γωνία  σώματο; και ψυχής...

Αίφνης βλέπει, αισθάνεται τόν Σταυρόν κτυ- 
πώντα τό μέτωπόν του- κΰμα βίαιον, ύπό-ιωφον 
άνεβιβασεν αυτόν πλησίον του, ένφ συγχρόνω; χειρ 
ρωμαλέα άπωθοΰσα τόν Πέτρον δράττεται σχεδόν

τοΰ Σταυροΰ. Τόν άγώνα τής θαλάσσης διεδέχθη ό 
τών χειρών. Ανταγωνισμός έν τοιαύτη καταστά- 
σει, ύπο τοιαύτα; περιστάσει; ήτο πράγματι κάτι τι 
φοβερόν. Ούδε δύοδευτερόλεπτα δέν παρήλθον καί ό 
Πέτρος άνυψοΐ τόν βραχίονα κρατοΰντα μετά δυ- 
νάμεως τόν Σταυρόν καί άνέρ^εται. Έ νφ  μακράν, 
πρός τά άριστερά, ένφ κανείς δέν ήξευρε ποΰ νά 
πρωτοκυττάζη, άναφαίνεται διά μέσου τών έκσπών- 
των έν άφρφ καί συναναμιγνυομένων κυμάτων, ό 
Σταυρός, τό γλυκύ σύμβολον τής έλπίδος καί μ ετ ’ 
ολίγον τό σώμα τοΰ ΙΙετρου, άσθμαΐνον, έν άγω- 
νιώδει ταραχή, αίρεται προσκολλώμενον εις τήν 
προσδραμοΰσαν λέμβον. Ό  Θεός ηύλόγει τήν ώραν 
εκείνην ευτυχή ΰπαρξιν καί ή χαρά μέ τάς μαγικάς 
της χείρα; έρραινε μετά δύο ήμέρα; τά άνθη τή ; 
πορτοκαλιά;, άτινα εστεφον τά γενναΐον, ύπερήφα- 
νον καί τίμιον μέτωπον τοΰ ήρωο; τής θαλάσσης 
καί τής θρησκ. πίστεως, καί τό άλλο, τό άγνόν καί 
παρθενικόν, τό γλυκύ τής παρθένου, μειδιώσης έκ 
χαράς καί ΰπερηφάνου. II ρό παντός ύπερηφάνου...

★
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Τό χωριό όλο έπανηγύρισε τήν ένωσιν τοΰ Πέ
τρου καί τής Β αγγελιώ ς... Οί οξείς ή^οι τών έγ- 
χωρίων οργάνων καί οί λιγεΐς τών βιολιών έκράτουν 
άνάστατον έπί δύο ήμέρας τήν γειτονιάν, ό δέ 
μπαρμπα-Μαθιός, ό παρ ’ όλου τοΰ χωριοΰ σεβα
στός γέρων, δοξάζων τόν Ύψιστον καί τόν υιόν αΰ· 
τοΰ, άνέκραζε κατά διαλείμματα: «Μέγας, εί,Κύριε, 
καί θαυμαστά τά εργα σου». Τά σταυροκοπήματά 
του ήσαν άμέτοητα.

Τήν. έπομένην άκριβώς τών χαρμοσύνων γά- 
μων, οΐτινες άμέσως έγένοντο, διότι έξ άμφοτέρων 
τών ενδιαφερομένων μερών έθεωρήθη περιττή ή 
παράδοσις τής προικός καί τά άλλα προπαρα
σκευαστικά, άφοΰ πάσα ώρα έφαίνετο εις τούς 
μελλονύμφους σιδηροΰς α ιώ ν— τήν έπομένην, άπ- 
ήρχοντο ώραν μακράν τής νήσου, εις τι πρός β. 
έπί βρα/ώδους προεξοχής έρημοκλήσι τού Ε σταυ
ρωμένου’ ήνοιξαν τό ίκκλησίδιον έπειτα άπό 2 χρό
νια ποΰ ήταν κατάκλειστο καί έρημο καί τό άγα- 
πημένον ζεΰγος έν ένδομύχω συγκινήσει καί άκμαία 
θρησκ. εύλαβεία έκλινε τό γόνυ πρό τής άμαυράς 
είκόνος τής Παναγίας, φερούσης τόν Χριστόν έν τοΐς 
σπαργάνοις καί έκεϊ, άφοΰ ήναψαν τήν κανδήλαν, 
έκρέμασαν τάμμα ,  όλόχρυσον, άκτινοβολοΰντα Σταυ
ρόν, όν πρώτον αύτοί ήσπάσθησαν. Είχεν ΰποσχεθή 
τό τάμμα ή Βαγγελιώ έν ταΐς κ α τ ’ ίδίαν προσευ- 
χαϊς της καί ήδη έξετέλει τήν ΰπόσχεσιν.

"Οτε έξήλθον τού ναοΰ, ευτυχείς καί άλληλοκρα- 
τούμενοι, μακράν εις τό πέλαγος έφάνη άπερχόμε- 
νον, μέ άναπεπταμένα ίστία, μέγα ίστιοφόρον. Τά 
έκύτταξαν άμφότεροΓ ούδέν όμω; είπον, ά λλ ’ έλα- 
βον μ ετ’ ολίγον τό πρό; τήν οικίαν των άγον μονο· 
πάτιον.

Ή το τό πλοΐον τοΰ άτυχοΰ; Νάσου, απερχομέ
νου είς τά εξωτερικόν.... Δ. Κ.

1891
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Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
( Σ υ ν  έ χ ε ι  α.)

’Εξάπαντος θά ώμοίαζον πρά; τόν πατέρα της, 
καί διά τοΰτο ή μικρά μέ έξελάμβανεν ά ν τ ’ έκείνου. 
Μάτην έπανέλαβον τήν αυτήν έρώτησιν. Τίποτε ! 
Μόλις ένόει καί οΰδεμίαν μοί έδιδεν άπάντησιν.

Έν τούτοις τ ί έπρεπε νά κάμω ; Νά τήν φέρω 
άμέσως εις τήν άστυνομίαν καί νά την έγκαταλείψω 
εις τήν τύχην της, ή νά την κρατήσω παρ έμοί, εν 
τφ  πτωχικφ μου οϊκω ;

Άπεφάσισα νά πράξω τό δεύτερον.
’Έλαβον είς τάς άγκάλας μου τήν μικράν καί 

ήρχισα νά προχωρώ.
Καθ ’ οδόν ή μικοά εύρε διασκέδασιν παίζουσα μέ 

τάς τρίχας τού πόγωνός μου καί τής κεφαλής, 
γελώσα, οσάκις τήν έπέπληττον.

Ημην ευχαριστημένος καθ’ υπερβολήν, διότι εύ- 
ρον τό παιδίον έκεΐνο, καί ήσθανόμην ίμαυτόν ευ
τυχή, ότε έπανήλθον είς τήν οικίαν μου, διότι δέν 
είσήλθον μόνος μου, άλλ’ είχον καί μίαν ΰπαρξιν ν 
αγαπήσω, έστω καί έπ ’ όλίγας ώρας.

Συμμετέσχε τοΰ δείπνου μου’ τοΰ ξηροΰ δήλον 
ότι άρτου καί τοΰ καθαρού ΰδατο;' έφαγε μέ πολ- 
λήν δρεξιν. Έ γώ δέ τή ; ήρεσκον πολύ, καθ’ όσον 
δέν έπαυε γελώσα καθ’ όλον τό διάστημα τοΰ δεί
πνου. “Α ! άν ήξεύρετε πόσον ήτο εΰφυή; καί πό
σην είχεν ευγένειαν ! “Ω ναι ! δεν έσυλλογίζετο παν- 
τελώ ; τούς γονείς της, οΐτινες χωρίς άλλο θά την 
άνεζήτουν πανταχοΰ. Τά μικρά παιδία, κύριέ μου, 
εισίν επιλήσμονα, ώς οί άχάριστοι άνθρωποι.

Τήν ένηγκαλιζόμήν καί τήν κατεφίλουν τρυφ^- 
ρώς, μέ πολλήν χαράν. Είχον άγαπήσει πλέον αύτό 
τό παιδίον. Έάν ήρχετό τις νά μοΰ τήν πάρη, θά 
έκλαιον, καίτοι πρά μιας ώρας τήν είχα γνωρίσει.

Τήν επιούσαν έπήγα καί έδήλωσα τά γεγονός είς 
τήν άστυνομίαν. Ό  δέ αστυνόμος, άφοΰ έλαβεν 
όλα τά διακριτικά σημεία, δι’ ών καθίστατο δυνατή 
ή άναγνώρισις τής κορασίδος, μοί είπε :

— «Δύνασθε νά την παραδώσητε τώρα. "Αμα 
δέ ζητηθή, θά σας πληοοφορήσωμεν. Άφήσατέ την 
έδώ .»

— Έγώ ! έγώ ; κύριε, έφώναξα, νά την άφήσω ! 
ά !  όχι. Τήν κρατώ' δέν δύναμαι νά την έγκατα
λείψω. Αΐ ! καί ή μικρά, θά εΰοη ταχέως τούς γο
νείς της; Αλλά μέχρις ότου άνεύρη αυτούς, ποΰ θά 
την παραδώσητε ; είς κανέν άσυλον τών άπολωλό- 
των παιδιών, μαζί μέ τού; ζητιάνους καί τούς πλα 
νοδίους. Τούτο θά τήν κάμη νά ύποφέρη πολύ.Αΰτη 
είνε συνειθισμένη νά ζή ελεύθερα καί νά άπολαμβάνη 
περιποιήσεων. Αί μικοαί της παρειαί ήθελον κοι- 
λανθή, μαρανθή.... ώ ! άφήσατέ την \ά την έχω 
έγώ, κύριε... βλέπετε, Οχ την περιποιούμαι ώς ί· 
δικόν μου πα ιδ ί... θά είμαι δέ προθυμότατος νά την
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παραδώσω είς τήν μητέρα της, άν ή τύχ η ... θελήσγι 
...θχ  την έπανεύρη...

Καί μή δυνάμενος ενεκα τών λυγμών νά εξακο
λουθήσω την ομιλίαν μου, έφώναξα :

—  Τήν άγαπώ παρά πολύ αύτήν τήν μικράν 
καί ή καρδία μου δεν υποφέρει νά την άποχωρισθώ.

—  Είσθε τίμιος άνθρωπος Lagatnache, μοί ειπεν 
ό αστυνόμος, καί δύναμαι νά σας έμπιστευθώ αυ
τήν. Φυλάξατε την καί φροντίσατε ύπέρ αυτής- οί 
γονείς της ίσως θά σας εύγνωμονώσιν ήαέραν τινά !

— Ά !  ευχαριστώ, κύριε! είπον. Είνε μεγάλη μου 
εΰχαρίστησις νά έ'χω πλησίον μου τον θησαυρόν τού
τον. "Οταν εύρεθώσιν οί γονείς της, έγώ θά την α 
ποδώσω σώαν. Σας ορκίζομαι εις τήν τιμήν μου ! 
έν τφ  μεταξύ άνήκει εις έμέ... έλα έδώ, κοριτσάκι 
μου ! θ ά  σέ έχω έγώ μέχρι νεωτέρας διαταγής καί 
θά εχγις άκόμη τόν καιρόν νά γελάσγις μέ τόν π α 
τέρα σου Lagatnache- ελα !

Έλαβον τήν μικράν είς τήν αγκάλην μου, ώς ό 
φυλάργυρος λαμβάνει τόν θησαυρόν του.

Έκείνην τήν ήμέραν δέν παρέστησα πουθενά- εί
χον πολλήν όρεξιν νά υπάγω νά γελάσω δημοσί^, 
άλλ'έκράτουν τόν γέλωτα μόνον διά τόν εαυτόν μου. 
Οΰδ έποτε είς όλην μου τήν ζωήν Ιγέλασα περισσό
τερον.

Διήλθον τήν ήμέραν μέ τήν μικράν Μαρίαν (ού
τως ώνομάζετο)· Ουδόλως έστενοχωρεΐτο ! είχον 
γείνει πάλιν παιδίον χάριν αύτής καί έπήδων ώς μι
κρά αϊξ, ϊνα προκαλώ τόν γέλωτά της. Παιδικαί 
άναμνήσεις ! Αύταί μας καθιστώσι πάλιν νέους, 
μάς ζωογονοϋσι, μας θέλγουσι. Μοί φαίνεται, όταν 
άναμιμνήσκομαι τής ώραίας εκείνης ήμέρας, ότι δέν 
έγήρασα, ότι δέν ύπέφερα.

Ά λλά διατί νά μή μοΰ έναπολίπωνται ήδη ή 
μόνον αναμνήσεις καί λύπαι ;

Δ '.

Χωρίς νά είσέλθω είς λεπτομερείας, αϊτινες ούδό- 
λως σας ένδιαφέρουσι, λέγω έν συντόμφ, οτι τάς ή
μέρας διεδέχθησαν μήνες καί τούτους πάλιν έ'τη, 
χωρίς νά ζητηθή παρ’ ούδενός ή Μαρία. ’ Ισως οί 
γονείς της τήν είχον έγκαταλείψει είς τήν τύ^ην.

Ούτω λοιπόν ή άτυχής μικρά έμεινεν ορφανή, 
μή γνωρίσασα τούς γονείς της μεθ ’ όλας τάς ανα
ζητήσεις των, παρά μόνον έμέ, τόν πατέρα της
Lagamache.

Έμεγάλωσεν- ύπερηφανευόμην νά την βλέπω αύ- 
ξάνουσαν είς ήλικίαν καί ώραιότητα. Τήν δέ Κυ
ριακήν, οπότε τήν συνώδευον είς περίπατον, όλων 
τά  βλέμματα προσηλοϋντο έπ’ αύτής.

Ή το  τόσον ώραία καί έγών ήμην τόσον εύχαρι- 
στημένος, ώστε μοΰ ήρχετο νά εϊπω πρός τούς πε- 
ριπατητάς, οϊτινες μοί έφαίνετο, ότι μ ’ έφθόνουν: 
«Είνε ίδική μου- είνε ή περιουσία μου, είνε ή ζωή 
μου- καί άν ήνε ώραία όπως τήν βλέπετε, είνε διότι 
τήν iv έθρεψα καί τήν έπεριποιήθην· είνε, διότι έγώ 
έγενόμην γονεύς τη ς- είνε, διότι έγώ τήν έσωσα' είνε 
διότι εγώ είμαι πατήρ της» !

Ούδέν έδάπανων έξ όσων έκέρδιζον. Τοΰτο θά 
ήτο κλοπή διαπραττομένη κατά τής Μαρίας."Ολον 
τό άργύριόν μου ήτο προωρισμένον δ ι’ αύτήν. Έ- 
γνώριζον ότι έγεννήθη πλούσια καί ήθελα νά ήνε 
τοιαύτη πάντοτε. Είργαζόμην άκαταπαύστως καί 
έξεύρισκον, διά νά κερδίζω περισσότερα, γύρους εκ
πληκτικούς. Δεκάκις τής ήμέρας έκινδύνευον νά 
θραύσω.τόν λαιμόν μου κατά τά γυμνάσματα, άλλά 
κατά τήν κρισιμωτέραν στιγμήν ισχυρά ώθησις μ ’ 
έπανέφερεν είς τήν θέσιν μου. Τίποτε άλλο δέν έ- 
συλλογιζόμην, παρά τό παιδί μου. Καί ό ποΰς μου 
καθίστατο σταθερός- ήδυνάμην άρά γε νά πέσω καί 
νά φονευθώ, άφοΰ χάριν αύτής έξετιθέμην είς τοι- 
ούτους κινδύνους ;

Τό παιδίον έμεγάλωσε ταχέως- ή Μαρία εγεινε 
δέκα έτών, κατόπιν ένδεκα καί μετά ταΰτα δώδεκα. 
Τήν είσήγαγον εσωτερικήν εις τι σχολεϊον τοΰ Μο- 
ντρέλ, ένθα δίς τής έβδομάδος τήν έπεσκεπτόμην.

(Ακολουθεί).

Μ Ι Α - ·  Π Ρ Ω Ι Α ι
Ή  δροσιά της χαραυγής 
τώ ν πτηνών ή υμνωδία 
ή Φαιδρότης τής αύγής 
χΓ ή γελόεσσα Πρωία, 
ένωρίς μίαν ήμέραν 
μέ έζύπνησαν. Αέν ξεύρω 
είς τον κήπον πώς μέ φέραν 
άνθ’ ώραΐα νά τάς είίρω.

Μέ συντρόφευαν χ>’ έκεΐναι 
είς τήν π ο ί η σ ι ν  αύτήν.
Πότε μ 'έ'λεγ ιν ’ χει’ πέρα μεΐνε 
’στήν γαρυφαλλιά αύτήν 
πότε μ ’ έσυραν ήπίως 
είς φυλλώματα πυκνά, 
πλήν έγώ αύτάς κρυφίως 
άπεθαύμαζα συχνά.

Πάτε τή  Δροσιά θωροΰσα 
τήν Φαιδρότητα τήν θείαν, 
πότε βλέπων, άποροΰσα 
τήν αύγάζουσαν Πρωίαν.
Πότε έτεινα το οΰς μου 
’ στών πτηνών τήν υμνωδίαν 
χαί έ/άνετο ό νους μου 
είς τήν θείαν αρμονίαν.

Ή  καρδιά μου έσχίρτα 
χαί έπάλλετο σφοδρώς 
μου τήν έπαλλαν τά μΰρτα 
τώ ν  άνθεων ό σωρός.
’Έβλεπον έχει τοπεϊα 
είς τόν κήπον γραφιχα 
άνθη έβλεπα παντοΓα 
δροσερά χαί μαγικά .

Τήν Χαράν τήν Εύθυμίον 
έβλεπον ζωγραφισμενας 
συγκινητικήν μαγείαν 
είς τήν φύσιν σκορπισμένα;.
Καί ή δρόσος τής Πρωίας 
κ ι’ ή φαιδρότης τής Αύγής 
έδανείζοντο τήν θείαν 
αΐγλην των άπό τής γης.

Χ ρ . Α .  Π λ π α α ο π ο γ λ ο ε
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Ζντγ ιμ ατα  και ερωτήσεις
Θ'.  Δ ιατί ε’πλάσθη ή γυνή ;
I ’ . Τις ή ίσχυροτέοα δύναμις ;
ΙΑ '. Ποιος θάνατος είνε ό ήδιστος ;
IB '. Τί παράγει περισσότερον κρότον ; 
ΙΓ '. Πότε ή γυνή σιωπ^ ;
ΙΔ\ Τί σ ’ ευχαριστεί περισσότερον ;

Α π α ντή σ ε ις , δεκτα ί μέχρι αής 1 5  ’Α π ρ ιλ ίο υ .

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

ΕΙΣ Τ Α Ζ ΗΤ Η ΜΑΤ Α ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΡ ΩΤ Η ΣΕ ΙΣ  

ΤΟΤ Αου Φ Υ Λ Λ Ο Υ

Εις τούς ύπό τής «Σ άλπιγγος» προκηρυχβέντας δια
γωνισμούς πολλοί άπέστειλαν άπαντήσεις, ποικιλλούσας 
κατά τά γ ο ύ σ τ α  έκαστου. Ή  έπιτροπή, ή τις έκρινε 
τάς άποσταλείσας άπαντήσεις έπί τώ ν Α ', Β ', Γ ',  χαί Δ' 
Ζητημάτων χαί ’Ερωτήσεων, ώς χαί τάς μεταφράσεις 
τοΰ Λαφονταινείου δίστιχου, δέν διστάζει νά άναγνωρίση 
τήν προθυμίαν καί εύφυίαν τινώ ν άμιλληθέντων, άλλά καί 
νά όμολογήση τήν μετριότητα χαί τ· τε τριμμένον μερικών, 
άλλων δέ τό άφορήτως σχολαστικόν.

’Ανασύρωμεν τό παραπέτασμα, ϊνα ίδητε πκρελαύνον- 
τας πρό ύμών τούς έν τώ  μικρώ άγώνι μάλλον έφελκύ- 
σαντας τήν ήμετέραν προσοχήν.

Α'. Ποιον θά ήτο τό πρώτον έ'ργον σας, έάν σας 
έδίδετο αίφνης ή ύπερτάτη εξουσία έν Έ λλάδ ι;

‘Γπό διπλήν οψιν έξελείφθη ή ά. έρώτησις. Σο- 
βαράν καί εύτράπελον. Ίδωμεν έκατέρας, άρχίζον- 
τες άπό τήν εύθυμίαν, ϊνα καταλήξωμεν εις τήν 
σκέψιν.

«Ιΐ)ά γλεντοΰσα» άπαντα μακαρίως είς «ΙΙερι- 
κλέτος». «Θά κατέθετονπάραυτα τήν έξουσίαν, προ- 
κειμένου νά διοικήσω... Ρωμαι’.κο». Ά λλά δέν άρ· 
κεϊται είς τοΰτο ό κ. Ανεμοστρόβιλος. Θέλει νά 
εξαντλήσει, φαίνεται, το ζήτημα καί προσθέτει άμέ
σως : «Έ ά ν  δέ δέν έγίνετο δεκτή ή παραίτησίς μου, 
θά ... ηύτοκτόνουν». Τόν άφίνομεν είς τάς αύτοκτο- 
νικάς διαθέσεις του καί έπειδή εϊμεθα είς τά τρα
γικά, μνημονεύσωμεν τής άπαντήσεως τοΰ έν Στενή- 
μάχω «Μίαν Βιράζω», δεικνυούσης ίσως πολλήν λα 
τρείαν πρός τό πρόσωπον τοΰ Ά νακτος τής Ε λ 
λάδος. «Έ ά ν  μέ έδίδετο τοιαύτη τις εξουσία, πρώ
τον μου εργον θά ήτο ή άποκεφάλισις έκείνου, όστις 
ήθελεν άναρτήσει τήν προτομήν μου είς καπηλεϊον 
ή είς καταστήματα όμοιας κατηγορίας». Τόν παρα- 
πέμπομεν είς τόν κ. Έλευθερόφρονα διά νά λογαρια- 
σθώσι... καί έρχόμεθαείς τήν— δεσποινίδα ή κυρίαν; 
—  Αύλαίαν. «Δέν ομιλώ 'έγωϊστικώς, διότι — ά- 
πλούστατον— είμαι γυνή. Φρονώ όμως ότι τό πρώτον 
έργον έδει νά ήτο ή ΐδρυσις καλών σχολείων ϊνα ή 
τε παίδευσις καί ή καθ ’ όλου ανατροφή γίγνεται 
σκόπιμος καί άνετος κ .λ .π .

Νά άφινα . . . Διαδόχους. (Κ οντού .Ιψ ) .
Θά έκρεμνοΰσα έκ τών ποδών, εί; οΰς συνίστα- 

τα ι όλη ή περί τό ρουσφετολογείν καί διαφείρειν τάς

συνειδήσεις έπιτηδειότης των, τούς αντιπροσώπους 
ή μάλλον τούς αύτοπροσώπους τής έθν. άβουλίας. 
(Ζωνφιον  Πατρών).

θ ά  έπαυα όλας τάς εφημερίδας καί ιδίως τάς 
πολυστήλους, εΐσάγων συγχρόνως τό έθιμον τοΰ οα· 
βδισμοΰ. (Κ .  Σ . )

« θ ά  άνήγειρον όνο άκόμη Δρομοκαίτεια διά 
τούς... ποιητάς μας. (Ω μ έ γ α ) .

« θ ά  ϊδ ρυον άσυλον ύπέρ τών άναξιοπαθούντων λο
γιών κα ί... ποιητών. (Έ γώ  καί όχι άλλος). Καί 
διά τούς άτυχεϊ; δημοσιογράφους τίποτε,κ. έγωϊστά;

"Οσοι δέν ηύχαριστήθησαν είς τάς φιλοπαίγμο- 
νας απαντήσεις, άς σερβιρισθοΰν καί άπό τάς σοφο- 
λογιωτάτας.

«θ ά  έμερίμνων πρωτίστως, δπως κυβερνήσω, 
πραγμα τό όποιον δέν γ ίνετα ι- <£οοντίς μου δ ’ έπί- 
σης θά ήτο ή ίκανότης περί το κατευνάζειν τάς 
πολιτικάς άντιπαθείας καί συμβιβάζειν τά διε- 
στώτα. Έάν δέν κατόρθουν τό θαΰμα τοΰτο, δέν 
θά έβλεπον λόγον ύπάρξεως έν έθνει κλπ. ( ί/ο.Ιί- 
της Κ . )  Αί πολλαί φιλοσοφίαι παοαλείπονται.

«Δεν έπεθύμουν νά μοί έδίδετο έστω καί έπί 
μίαν στιγμήν, μέ τήν μέχρι τοΰδε άγωγήν καί τόν 
βίαν μου, πρώτον διότι ό νΰν βασιλεύων είνε ό άρ— 
μοδιώτατος διά τούς Ρωμιρούς ώς άριστος γνώστης 
τών έλλην. πραγμάτων καί ιδεών- άλλως θά έκιν- 
δύνευον έκ τής άποτόμου άνυψώσεώς μου νά υπο
ταχθώ είς υπερηφάνειαν καί άλογα πάθη, όπερ κά 
κιστον διά πάντα άνθρωπον καί πρό πάντων δ ι’ η 
γεμόνα, λέγει ό Ρωμι/οι; —  όχι τοΰ Σουρή—κρίνων 
τά παρόντα άνευ πολυπραγμοσύνης.

« θ ά  έφήρμοζον έφ ’όσον μοί έπέτρεπον τά ενεστώτα 
έθνολογικά ήθη, τήν τακτικήν τών ιδεών τοΰ « Ή - 
γεμόνος» τοΰ Μακιαβέλλη. ( 'Ανθος  Σύρου).

«"Όλην μου τήν προσοχήν θά τήν έστρεφον πρόςι 
τόν στρατόν, διότι θά ήτο τό αύτό ώς νά τήν έ- 
στρεφον πέραν τοΰ Ό λύμπου... Ζ.

‘Ο έν Κατοχή ΓΙ. Β. θά διέττατεν ϊνα πάντες 
οί άρρενες άνεξαιρέτως (;) νυμφεύωνται τό 20ον έτος 
τής ήλικίας των, οί δέθήλεις τό 18ον. Επίσης είς 
τόν ιερατικόν κλάδον, μή έξαιρουμένων ούδέ τών 
άρ/ιερεων.— Λύο παρατηρήσεις έχομεν. ά) Έκφρά- 
ζομεν έ * ’ όνόματι όλων τών γεροντοκοριτσών πάν
δημον εύγνωμοσύνην καί β’) ύπενθυμίζομεν, ότι ϊ γ ι ι  
συμμάχους ύπέρ τής πυκνότητος τοΰ πληθυσμού 
τούς άπανταχοΰ..· άρειμανίους καλογήρους, οϊτινες 
μετά ζέσεως φροντίζουν περί άπογόνων όσον καί περί 
τής σεβαστής κοιλίας των.

θ ά  κατηργουν τήν βάρβαρον θανατικήν ποινήν. 
(Έ ίευθερόψρων ) .

« θ ά  περιηγούμην πάσας τάς δούλας επαρχίας, 
ϊνα γνωρίσω τά παθήματα των, ϊνα άντικρύσωσι κ ’ 
εκείνοι τόν άληθή βασιλέα των. ( Ήπαρώτης).

Β ’. Τί είνε συμφερώτερον, ή σύζυγος νά είνε λο- 
γία ή οικοκυρά ;

Διίστανται αί γνώμαι. Υπερισχύουν όμως αί 
ύπέρ τής οικοκυράς. 'Η έπιτροπή έν τούτοις δια
φωνεί πρός τήν πλειοψηφίαν. Καλόν βεβαίως ήθε-
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λεν είσθαι νά συνυπάρχω®ιν άμφότεραι αί ιδιότητες 
αΰται : Ά λλά  προκειμένου νά ΰπάρχν) ή μία έξ αυ
τών ; Ποιαν πρέπει νά προτιμήσωμεν έκ τών δύο ; 
’Ιδού ποιον ακριβώς τό ζήτημά, μας.

Ώ ς σύζυγος, οικοκυρά- ώςμήτηρ, λογία. Ά λ λ ’ 
αν πρόκειται τις νά έκλέξη σύζυγον, πρός τό εν μό
νον καί βαθέως άποκλίνουσαν, τόν συμβουλεύω καμ· 
μίαν νά μήέκλέξη, άν μή τήν ώοαιοτέραν. Α γαπώ  
τήν οικοκυράν, άλλ’ έκτιμώ τήν λογίαν. Ή  λογία 
θ ’άναθρέψη άριστα τέκνα, ή οικοκυρά θά διατηρώ 
άριστόν οίκον. Τέκνα λοιπόν. Λογίαν, διότι ή άλη- 
θώς λογία δεν είνε δυνατόν, ή νά έπιθυμη έαυτήν 
καί ολίγον οικοκυράν. (Μυοσωτίς).

Γ ’ . Ποιον κρίνετε ώς τόν πρύτανιν τών ζώντων 
Ελλήνων λογιών ;

Τά άποτελέσμα-^ τής γενομένης ψηφοφορίας είσί 
τά έξης:

Ύπό τών πλείστων κρίνεται ώς τοιοΰτος, ό γη
ραιός καί πολυγραφώτατος λόγιος κ. Ά.Ι. Ρ . Ρ α γ -  
χα6ής' 58 έγνωμάτευσαν ύπέρ αύτοΰ- ό κ. Κουμα- 
νούδηςελαβε 49 ψ ήφ .,ό κ . Κόντο; 40, ό κ. Ε. Ροί- 
δης 29, ό κ. Κ. Σάθας 17, ό κ. Δ. Βερναρδάκης 
12, ό κ. Δ. Σεμιτέλος 8 κ .λ .π- Έσχομεν δε καί 
τρεις άπαντήσεις, ας δεν άντέχομεν εις τόν πειρα
σμόν νά μή δημοσιεύσωμεν. ’Ιδού α ύτα ι:

α) Τόν έκάστοτε πρύτανιν τοΰ ’Εθν. Πανεπιστη
μίου πλήν το ΰ ... ύπάρχοντος. (Φαίδων^.

β ') Τόν κ. Τσερέπην, διότι γνωρίζει .........  Σαν
σκριτικά. (Κρ.) .

γ ')  Τόν κυνικόν Ίορδανίδην, όστις κάμνει τά ο- 
λιγώτερα ορθογραφικά σφάλματα. [Κάρμεν).

Είς δέ, ό κ. Άλκμαίων, οΰδένα κρίνει άξιον τοι- 
ούτου τίτλου.«Ε ίνε ίσως γεννημένος, άλλά δέν έγνώ- 
σθη ακόμη.» Ά ς  άναμένωμεν νά μάς τόν γνωστο- 
ποιήση μετά θάνατον ! Καί ετερος «όστις έμελέτησε 
τελειότερον.» Τινάς δέ, ώς εΐρωνευομένας ώρισμένα 
πρόσωπα, έρρίψαμεν άμέσως είς τήν κάλαθον τών 
χρηστών.

Δ '. Τί πράγμα όμιλεΐ όλου τοΰ κόσμου τάς 
γλώσσας;

Φοβερόν ζήτημα. Καί πόσας δέν προεκάλεσε γνώ- 
μας ! 'Ολόκληρον στιβάδα! . . .  Ή  τιμή, τό νεΰμα, 
τό άργύριον, τό δάκρυ, ή έλπίς, ό πόνος, ή μελάνη, 
» ερως, ή λιποθυμία, τά  μάτια, ό φωνογράφος, ή 
φυσιογνωμία, ή ζηλοτυπία, τά νεΰρα, ή απάθεια, ό 
στεναγμός, ό γέλως, ή αδιακρισία, ή είκών, τό σφύ
ριγμα ή γλώσσα ... τής γυναικός.

Ο ρ α β ε υ Ο έ ν τ ε ς  κ α ί  β ρ α β ε ία .

Α') ζήτημα. Βραβεύεται ό μ ετ ’ άλγους έθνικοΰ 
γράφων Ήπειρωτης δίδεται δ ’ α ύτφ , ώς ένθύμιον, 
έλαιογραφική εΐκών.

Β ') Ή  κάλλιον δικαιολογήσασα τήν γνώμην της 
Μαοαωτίς, λαμβάνουσα τό περί « Ανατροφής τών 
κορασίων» σύγγραμμα τοΰ Φ-νελώνος.

Δ') Βραβεύεται ή Συμπαθής  ήτοι ή «άδιακρι- 
« ία » . Ώ ς άμοιβήν, τη παρέχομεν μ ετ’ αδιακρισίας

μ ία ν   βελόνην, ήν ανατιθέμεθα τή συνεργάτιδι
ήμών δεσποινίδι Βε.Ιόνΐ) ν ’ άποστείλη ώς οίόν τε.·. 
τάχιστα.

Εις τόν Μικρόν δ ιαγων ισμόν  άπεστάλήσαν 1 1 
έν όλω μεταφράσεις- Διασώζονται τής κρίσεως 
7, επαινείται δέ όμοφωνως ή τελευταία, άπο- 
νεμομένων τώ έπιστείλαντι τών «Μύθων» τοΰ La- 
fontain.

Π αραμύθια  λέγε ι πας τ ις ,  μέ το  σ τό μ α , μέ τό β λέ μ μ α  
Π λήν φέρει πάγον ή  καρδ ιά , δταν δέν λέγει ψ έμ μ α .

’Αληθινός.

Εινε π ά γο ; ό καθείς, δ τα ν  λέγτ\ τ ή ν  άλή θε ια  
Ι ιν ε  φ λό γα , εινε πυρ , δταν π λ ά τ τ η  .. π α ρ α μ ύθ ια .

Φρον-Φρον·
Σάν πάγος σ τή ν  ά λ ή θ ε ια , ψ υ χ ρ ά  εινε ή  καρδιά  
Σάν ή λβκτρ ιχ ό  ά νά δ ε ι κ α ι φ ο υ ν τώ νε ι σ τή  ψ ε υ τ :ά .

Στ.
Εις το ψ έμ μ α  εινε ο άνθριοπος, ολος μ α ν ία , πυρ  
Μά σ τή ν  ά λ ή θ ε ια  α χ ! νεκρο υτα ι, γ υ νή  είνε ή  άνήρ.

Βωβός.
Ψ υχρός εις τ ή ν  ά λ ή θε ια ν  δ άνθρο>πος σάν χ ιό ν ι,
'Ωσάν τή  φ λό γα  τή ς  φ ω τ ιά ς , β ι: τή ν  ψ ευ τ ιά  πυρώ νει.

ΙΙοΛνζίνη Γ. Γκο.Ιψίνοπού.Ιου. 
"Οταν μ έ λ λ η  νά  ψ ε υ ιθ ή  ϊ ί ν ’ ό άνθρωπος φ ω τ ιά  
’Ενώ γ ιά  τή ν  α λ ή θ ε ια , δλος ψ ύ χ ρ α , π α γ ώ ν ια .

Σειρήν.
Είνε ό άνθρω πος κρύα  π έτρ α , «ίνε π άγο ς σ τή ν  ά λ ή θ ε ια  
"Ολος γ ίν ε τ α ι γ αρά κ ι’ δλος π ΰρ , δταν λέγτ\ . . .  π α ρ α μ υθ ία .

Παπατρέχας.

'Η έπ ιτρ οπ ή  νο μ ίζο υσ α  δ τι έξεπλήρω βεν ώς οίόν τε φ ω τ ο τ υ π ι-  
κώ ς τδ  Ιργον τ η ς ,  ε λ π ίζ ε ι, δ τ ι θά σ υνα ντη θ ή  ή  εκλογή τ η ς  πρδς 
τώ ν  π λε ίσ τω ν  ά ναγνω στώ ν τή ν  κ ρ ίσ ιν . "Αν δ ι» ψ ε υσ θή , άς μας  
σ τε ίλ ο υν  τά  βραβεία  τω ν, κ α ί άναδεχόμεθα νά  τά  άπ ο στε ίλω μ εν  
• ίς  δσους κρ ίνω σ ιν  α ύ το ί ΐκανω ιέρο υς. ’Ενδσω δέν λά β ω μ εν  τ ο ι-  
α ϋ τα  . . .  ’Λ ποκρηάτ.κα  βραβεία , δ ικα ιο ύμ εθα  νά  μ ή  λά β ω μ ε ν  ύπ  
δψει οΰδέν παράπονου.

Κ .

Ο Π Α Τ Η Ρ

Είδατε, φ ίλυι μου, ποτέ ώχρό περιβολάρη 
Ποϋ μέ ποτάμι ίδρωτα τόν κήπο του σκαλίζει,
Τόν καμαρώνει καί κυττρ!, σάν νύκτα τό φεγγάρι, 

Συχνά καί τό π ο τ ίζ ε ι ;

Καί περιμένει ό άμοιρος μέ πόνο νά προβά^λη 
Ή άνοιξις μέ τά χρυσά χαί πράσινα της κάλλη, 
Τοΰ κήπου του τό λοΰλουδο σάν νυφικό στολίδι 

Ό ά'μοιρος νά ΐδη ;

νΕτσ’ ό πατέρας τό παιδί μέ πόνο περιμένει 
Κοπιάζει τή μισή ζω ή , ’ς τό χάρο του τή δίδει 
'Ό πως μϊά μέρα τό ίδή τοΰ κόσμου μας στολίδι 

Τρέχει παντοΰ, ασθμαίνει.

Λημ. Π. Ρ.

18§!

UVIIBOVAAI
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΘΛΩΝ

'Η έκ τών χειμέθλων προεοχομένη ενόχλησις, καί 
αί άηδεϊς τούτων συνέπειαι, ποικίλας επιδέχονται 
θεραπείας. Ό  δέ καιρός ύπήρξεν εφέτος τόσον χειμε- 
ριρινός,ώστε δέν είνε άπο σκοποΰ ν ’ άναφέρωμεν τι- 
νάς. Οΰτω λ. χ. διά τής τυλίξεως τών ποδών έν
τός εφημερίδων — εξαιρούνται αί εγχώριοι — ή διά 
φύλλων κισσοΰ, άτινα βράζομεν, λαμβάνοντες είτα 
τόν χυμόν των, ποος χρήοιν θερμών επιτόπιων λου
τρών κ .λ .π .

Είς τά βόρεια κλίματα, έκεΐ όπου ό έξευγενισμός 
δέν ένεκλιματίσθη ετι, αί λιπαραί ούσίαι λαμβάνον- 
ται ώς κάλλιστα προφυλακτικά μέσα. Διό μεθ’όλους 
τους π ά γ ο υ ς ,σπανίως έχουν έκεϊ χ ιον ίστρας .  Αλοιφή 
δ ι’ άναλελυμένου λίπους έν καιρφ νυκτός καί έπί- 
θεσις λεπτοΰ τίνος υφάσματος, προφυλάττει καί ά· 
παλάσσει έντός έβδομάδος τούς πόδας καί τάς χεΐ· 
ρας σας άπό τά ς ... έρυθράςχεΜδόνας  τοΰ χειμώνος, 
άρκεΐ ν ’ άποφασίσητε μόνον, νά θυσιάσητε τήν α 
βρότητα αύτών εις το λίπος.

’Εν δέ τή Σαβοΐα ού πρό πολλοΰ κατεσκευάσθη 
φορητόν πύραυνον, ητοι μεταλλική πυζίς, εχουσα 
τό σχήμα κρηπΐδος υποδήματος,ίκανή νά περιλάβη 
τεμάχιον άνθρακος καί προσαρμοζομένη εις παν 
είδος υποδήματος- ή δ’ έξ αύτοΰ παραγομένη θερ- 
αότης μεταδίδεται εις τούς δακτύλους δ ι’ ελάσμα
τος χαλκοΰ, όστις τυγχάνει, ώς γνωστόν, κάλλι- 
στος άγωγός. Ό  άνθραξ καίει έπί 2— 3 ώρας πε
ρίπου- ή δέ ολη συσκευή εινε ελαφρα, αθέατος, ευω- 
νος. ’Εδώ όμως δέν εϊδομεν τοιοΰτον ούδαμοΰ.

Ά ν  έπιτρέπηται καί ή τής γραφούσης γνώμη, 
μακάριοι οί δυνάμενοι τάς ώρας τών χιόνων καί πα 
γετών νά διέρχωνται πλησίον τής φλεγούσης εστίας 
ή είς τής θερμάστρας τό γλυκύ θάλπος, ότι αύτών 
ούκ έστιν ή τών χειμέθλων... τυραννία.

ΚΑΙ Η Κ Τ ΡΙ Ω Τ Ε Ρ Α  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η  

ΔΙΑ Τ ΟΥ Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Σ  ΜΑΣ

Σπεύσατε καί προλάβετε ν’ άποστείληται τήν 
συνδρομήν σας, διότι ή έκκύβευσις τοΰ λαχείου 
τής «Σ άλπιγγος», τοΰ περιλαμβάνοντος τόσα ώ- 
ραϊα καί εκλεκτά άντικείμενα, τοΰ δίδοντος δέ συγ
χρόνως ελπίδα κέρδους χιλιάδων δραχμών, έγγίζει. 
Ό λίγαι ήμέραι μέχρι τής 15 Μαρτίου ^υπολείπον
τα ι. Σπεύσατε λοιπόν ίνα μή μείνηται εξωτοΰνυμ-
φώνος... τής κληρωτίδος.

20 Φεβρουάριου. Δνιϊ Β.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι  Α Ι
Έςεδόθη μετατυπωθέν έκ τοΰ ο ΙΙ^ομηθέως» είς ιδ ια ί

τερον τεΰχος llep l εμβολιασμοί» τώ ν όπωροφύρων δ έν
δρων wall άμπελον» τοϋ γεωπόνου κ. Σπ Χ ατιώ του. 
Τό βιβλιον, ^ρησιμώτατον χαί πραχτιχώτατον άμα, κο
σμείτα ι καί υπό πολλών βοηθητικών εικόνων. Εύρίσχεται 
είς τά βιβλιοπωλεία « Έ ιτ ία ς »  χαί Α. Κ ωνσταντινίδου. 
Τ ιμή 1 ,25.

4 ?

Κ ο ινω νική  ο ίκ ο νο μ ί* . Δ ί κ α ι ο ν  καί  Ι Ί ο λ ι τ ε ί α ,  
ύπό Δημ. 13. Πουρναρα δικηγόρου. Έ ν  Ά θήνα ις 1891. 
σελ. 88. Είνε άρίστη ύπό πασαν εποψιν ή μελέτη αϋτη , 
ήν άρτίως έξέδωχεν ό παρ’ ήμίν εγκρατής επιστήμων κ. 
Δ . Πουρναρας. Π ραγματεύεται μ ετ’ έπιγνώσεως περί της 
κοινωνικής οικονομίας, ώς βάσεως τής τε νομιχής χαί 
πολιτικής επ ιστήμης. Προτέταχται δέ διδακτική εισα
γωγή περί τής παρ’ ήμίν Νομικής σχολής, δίδουσα αφορ
μήν είς μελέτην ενδιαφερόντων ζητημάτων Τά συγχαρη
τήριά μας τω  φίλω  συγγραιρεΤ, οστις συμπαθή καί εχέ- 
φρονα ύψοΤ φωνήν ενάντιον τής παρούσης κακής καταστά- 
σεως, παρέχων συγχρόνως δείγμα βάσιμου επιστημονικής 
μορ φώσεως.

Μ ελέτη έ π ί  τ ο ΰ  ν ό μ ο υ  π ε ρ ί  ύ π β θ ή κ η ς  π λ ο ί ω ν  
ύπό Π.  Χρυσανθοπούλου. Έ ν  Ά θή να ις  1891, σελ. 354.

Ί ω .  Α. Ά ρ σ έ ν η  Π οικίλη στοά Ε θνικόν ήμερολά- 
γιον 1891, σελ. 416. Κοκκινοχρυσόδετον καί μεστήν εκλε
κτώ ν δημοσιευμάτων έλάβομεν τήν οΠοικίλην στοάν» τοΰ 
άρξαμένου έ'τους, ήν φ ιλονίμως έκδίδει άπό 9 ήδη ετών 
ό τώ ν γραμμάτων θιασώτης κ. I. Άρσένης. ’Ολίγα έργ* 
εμφανίζονται μέ τόσην έπιδλητικότητα λόγω εργασίας καί 
ονομάτων, τήν περισυνήν δ’ έλλειψ ιν τής μή εκδόσεως, 
άριστα άναπληροϊ έιρέτος ό εκδότης διά τής συγκεντρώ · 
σεως ποικίλων άξιαναγνωστων διατριβών, κοσμήσας συγ
χρόνως δ ι’ ωραίων εικόνων. Διαχρίνομεν καλλιεπές διή
γημα τοϋ διακεκριμένου ήμών φίλου κ. Ε. Χρονοπούλου 
^Timeson) ύπό τώ  τ ίτλω  «M ater P u lh ra» , ληφθέντι έ'κ 
τίνος στίχου τοΰ ’Οβιδίου, ένδιαφερουσαν διάλεξιν περί 
πολιτικής χειραφετήσεως τώ ν γυναικών τοΰ φιλτάτου 
κ. ”ΟΘ. Φωστηροπούλου, καί άλλα έ'ργα τώ ν κ. κ. Ε. 
Ροίδ·υ, Γρ. Ξενοπούλου, Τι. Ξ·νου, Ε. Λυκούδη, Α .Π α
ράσχου, Σ Μχρτζώκη κλπ . κλπ . Συγχαιρόμεθα τώ  φίλω 
κ. Ά ρσένη. Κ.

Δ Η Λ Π Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Φίλε κύρ ιε Λ νευθυντά,

"Ενεχεν τής οικονομικής κ ρ ίσ ε ω ς  τών θυλακίων μου 
άδυνατών μεθ’ ολην τήν σμιχρότητα τοΰ ποσοϋ νά Ιγ- 
γραφώ είς τόν κατάλογον τών συνδρομητών—ύπάρχοντος 
μάλιστα καί τοΰ 8ρου τής προπληρωμής — κρίνω συμφε- 
ρώτερον νά σάς ζητήσω μετ’ ά δ ια κ ρ ισ ία ς  νάμέ άνα- 
γράψηιε είς τόν κατάλογον τών... συνεργατών.

Ή  δήλωσίς μου μένει εως έδώ· διότι βιάζομαι νά ονει
ροπολήσω .. χάρτινους λιμοκοντόρους. " Q ! τ ί ευτυχ ία  
άν αί ίδέαι ήσαν π ά ντο τε ... χαρτονομίσματα! Καί τ ί ά- 
τυχ ία  ό στίχος νά ρεη άκατάσχετος, χωρίς νά έχη τήν 
τρέχουσαν άξίαν ένός νομίσματος, οίουδήποτε. * Εω; δτου 
δμως έχπ)ηρωθή — ποϋ ξεύρεις ! — ή ώς ευσεβής πόθος 
προσχυνητοΰ ποιητική αύτη εύχή :

Θεέ μου ! Βρέξε δίδραχμα 
καί χιόνισε πεντόδραχμα

τώρα μέ τήν άφθονίαν τής χιόνος, άς μή λησμονή ή αγα
πητή  «Σ άλπιγΕ », δτι ό Θεός καμμνά φορά άπό τάς πολ
λάς άσχολίας του λησμονεί καί μερικάς εύχάς.

Οϋχ ήττον καλόν νά εχης ύπ ’ δψει σου καί τήν εξής 
γνώμην μου.

"Ολοι οί άνθρωποι τήν ευαισθησίαν τήν έ’χουν είς τά  
μάτια- οί ποιηταί είς τάμακρυά μαλλιά καί ό Ρωμηός . . . 
είς τά θ υ λ ά κ ι ά  του.

Π ο ι η τ ι ι ε  

π ο λ έ μ ιο ς  τή ς  ρ ω μ β ντικ ή ς  σ χ ο λή ς

S A A i n r a
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Φ ίλτα τί μ ο ι κ. Κ αλογερύπουλε,

«Δέν άποχρούομεν τήν εύφυα χαί άπροσωπόληπτον σά- 
τυραν· ό γέλως είνε σημείον εύεξίας χαί άθωότητος».

Οΰτω μοί έγραφες· 'δυστυχώς ολαι αί άλαταποθήχαί 
είσ ι μονοπώλια τοΰ Δημοσίου. Έ άν νομίζεις οτι δύναμαι 
μ ετ’ ευσυνειδησίας — Οχι βεβαίως άλαταποθηχαρίου— νά 
στίζω  τον χάρτην αυτόν, άνάγραψον τό Ονομά μου δηλ. 
τί> ψευδώνυμόν μου, οπερ έξετρύπωσα άπό έν σκωληκό- 
βρωτον Έ λλ . λεξικόν. Ε ίνε παρώνυμον, ύφ ’ ί) έλατρεύετο 
b Σάτυρος εν Θάσω. Τί ώραϊον πράγμα νά γελ^ χάνεις 
χαί τ ί ώραιότερον άχόμη, νά προκαλή τόν γέλωτα ε ίί λο
γαριασμόν άγνωστου. Διά νά είμαι δέ συνεπής πρός τό πρό
γραμμα υμώ ν, διακηρύττω ότι νάγ ίνω μ α ι αφορμή — δηλ. 
ή γραφίς μου— νά διαστέλλωνται εις θελκτικόν μειδίαμα, 
εις φαιδρόν χαί άπροσπβίητον γέλω τα τά ώραία χείλη  τών 
δεσποινίδων χαί κυριών, α ίτινες τυχόν ή ίελον μέ τιμώσι 
δι’ εύμενοΰς βλέμματος, είνε ευτύχημα , χαρά, πρό τής 
οποίας κάμπτομαι, ύπ^ρηφανεύομαι χαί ακονίζω τήν γρα 
φίδα μου χαί έτοιμάζω τό χρυσοπάρυφον σημειωματάριόν 
μου, μόνην έμπνευσιν άρυόμενος έκ τής ιδέας ϊ τ ι  θάάνο ί- 
γω ντα ι χαί χάριν έμοΰ έστω — δχι διά νά χασμηθώσι, 
διότι έν τοιαύτη περ ιπτώ σει θά σας έπεμπον άποσπά- 
σματα Ά ντω νιαδείω ν δραμάτων — άλλά καί διά νά μει- 
διάσωσιν ί τ ι  Είνε μέγα πράγμα νά προκαλής μειδίαμα γυ- 
να ικός... Ά λ λ ’ είμαι πρός τοΰτο ικανός ; Τήν άπάντησιν 
δώσον σύ, δστις μέ προεχάλεσας.

Δεχθήτε, παρακαλώ, τήν ειλικρινή διαβε6αίωσίν μου, 
δτι ουδόλως θέλω κοπιάζει διά τήν συνεργασίαν μου τα ύ 
τη ν , χαθ’ οτι σήμερον έν Έ λλάδι δπου σχεδόν καί άνστρέ- 
ψωμεν τό βλέμμα, θά εΰρωμεν άφθονον ύλην κωμωδίας.

Γ ρ γ π α λ ο π η ξ

Τ. Γ. Έ λησμόνησα' ’ίσως έγερθή αμφιβολία περί τοΰ 
γένους μου, άφοΰ καί Σάτυρο, είμαι και Γρυπαλώπηξλέ 
γομαι. Ά λ λ ’ ακριβώς διά τοΰτο ύπογράφομαι οΰτως, ί'να 
μή, κατά τήν περί Ερμαφρόδιτων δ ιάταξιν, υπαχθώ εις 
τήν δικαιοδοσίαν τώ ν Έ λλ . νόμων, τότω έξοχων έν τή 
καταρτίσει, τόσω πρωτοφανών έν τή έφαρμογή !

*0 α ύ τ ό  ς - Ή α ύ τ ή .

Γ Υ Χ Α Ι Κ Ε Ι Λ  K A A l I T E Y M k l l  E k B E l I l

Διά τήν Ιην προσεχούς Μαΐου προπαρασκευάζεται έν 
τοίς γραφείοις τής «Έφημερίδος τώ ν Κ υριών», έπ ιμελεία  
φιλοτέχνων κυριών καί δεσποινίδων, γυναικεία καλλ ιτε
χνική  έκθεσις. Ή  πρωτοβουλία τής λαμπράς ταύτης προ- 
τασεως οφείλεται είς τήν συμπαθεστάτην μορφήν καί χρη- 
στοτάτην ελπίδα τής πενιχράς καί ανυποστήρικτου καλ
λιτεχνίας μας, τόν κ. Ά λ . Φιλαδελφέα, τόν καλλιτέχνην 
τοΰ τε χρωστήρος χαί λόγου, ώς άποδειχνύουσι τά  εργα 
του, μεταξύ τών όποιων καί τό έν τοίς έμπροσθεν, οπερ ή 
«Σ άλπ ιγξ» ηύτύχησε νά λάβη, έλπίζουσα πάντοτε δτι δέν 
θέλει άπολείψει αύτήν καί έν τώ  μέλλοντι τοΰ άνθηροΰ 
λογογράφου ή αγαστή συνεργασία.

Ω Ρ Α Ι  Σ Χ Ο Λ Η Σ
16. Α ίν ιγ μ α .

’Άκου I μέ τό πρώτον μου έπ ιφώνημά τ ι είμαι 
Μέ τ ' αΛλο ώς ψηφίον τ ι ένώπιόν σου κείμα ι,
’Ά ν  δέ τά ϊύο μέρη μου είς δλον έν άθροίσης 
"Εν μέρος, λΰτα , ποταμού, εύθύς θά σχημάτισες.

17. ‘Ε λλειποβύμφωνον.

Η— .ε.α .ο ,.ο .υ .η— ει.ε— η— ευ.. .α . . . ια— . ω. 
— ευ.ε.ω .— .υ.ω .

Η ολωνίνης
18. Πρόβλημα.

Γινι το ό πω  ό αρ ιθμ ό ; 7 δ ύ να τα ι να  έζιοω θη  
πρός τό άθροισμα 2 1 ,  2 4  φ ορ ά ; προστιθέμ ενο ; ;

19. Μ υθολογική έρώτηα ις.

Ποιαν ιδιότητα εΐ^ε τό δόρυ τοΰ ’Αχιλλέω; ;
20. Αογόγριφος.

Εί ζώ εί ήν est Ρ  β ήλο; είδον ον κ ’ εδει non.
’ Αραβικός "Ιππος

Λ Υ ε Ε ί ι :

τώ ν έν τ φ  παρελθόντι φύλλω  α ιν ιγ μ ά τω ν .

10 Κηρίον — ήρίον (τάφος). — Ρίον — ‘Ίον — ον.
11. Σ ιω ν. — 12 Ρ. Μ. (Ρώμη). — 13. ΑΛΦΑ
14.  Ό  γραμματοκομιστής. ΛΕΩΝ
15 Τόν υιόν Βενιαμίν προδίδουσιν ΦΩΝΗ

οι άδελφοι έξ αχαριστίας προφρόνως. ΑΝΗΡ

Λ Υ Τ Α Ι

Τό ύπ ’ άριθ. 10 α ίνιγμά έλυσαν έπ ιτυχώ ς πρώτος ό 
κ. Δ Γ. Άντωνόπουλος μαθητής τής Ριζαοείου Έ κκλ . 
σχολής, όστις καί έλαβεν ήδη τό προκηρυ^θέν βιβλίον. 
Ε ιτα δε οί χ .χ . Ά νδρ . Ρ. Μαργαρίτης (Π ατρών), Α χ ε 
λώος, Ελπιοοφόρος, Ν. Οϊχονομίδης καί Τέκμησσα(Άθη- 
νών). ’Ά λ λα  δ’ α ινίγματα  οί κ .κ . Δ. Ά ντωνόπουλος, 
Α χελώ ος , Δ. Νιχολαίδης (Φ ιλιππουπόλεως), Σ ω τ. Ε ύαγ- 
γελιου (Σμύρνης), M asque d e  fer, Σ. Δ ., Εΰπολις κα ί 
"Ομηρος Εύσταθιάδης (Α θη νώ ν).

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Εφημερίδα «Θήραν». Έχφράζομεν πλείστας ευχαρι
στίας διά τάς δι’ ίδίου άρθρου κολακευτικάς ύπέρ τής 
«Σ άλπιγγος» συστάσεις σας, έκτιμώντες συνάμα τάς περί 
καθολικωτέρας διαμορφώσεωςΈλληνικοΰ περιοδικού τύπου 
ιδέας σας. Ά λ λ ’ ώς πρός τό δεύτερον αρθρον σας ή μάλ
λον πρός τό παράπονόν σας έχομεν ν άντιτάξωμεν δτι τό 
ποίημα έδόθη είς τήν Δ ιεύθυνσιν, οΰτω διερρυθμισμένον 
ύπό τίνος συντάκτου, δέν ήδύνατο συνεπώς νά κατα
χώριση 8 ,τ ι δέν είχεν. 'Ως πρός τήν ύπόθεσίν σας περί 
τολμηρών ιδεών, προκειμένου περί ποιήματος λυρικοϋ, 
λόγος σοβαρός δέν δύναται νά γ ίνη , διότι τ ί ά'λλο συνηθέ- 
στατα χαί έν γένει είσ ί τά ποιήματα ή τολμηραί ίδέαι 
χαί έκφράιεις, έκ τη ς  φαντασίας μέν πηγάζουσαι, άλλ’ ε υ 
τυχώ ς διά τήν φαντασίαν καί μόνον προωρισμέναι ; Τέλος 
^γνοοΰμεν οτιείχενήδη τοΰτο δημοσιευθή/ίσως δέ άπό σκο
πού ήμ ίνκα ί άπεκρύβη ώστε προχειμένου νά τό περικόψω- 
μεν,ά'νευ άλλως πολλής χαί ανιάτου αισθητικής βλάβης τής 
φιλομουσίας τώ ν άναγνωστών μας, θά προετιμώμεν τήν 
δημοσίευσινάλλου ανεκδότου έργου του αύτοΰ ποιητοΰ σας.

Φ Τ Σ ΙΣ  Έβδομαδιαίον έγχυκλοπαιδιχόν περιοδικόν. 
Δ ιευθυντής Φ. Π ίίντεζη ς. — Δημοσιεύσεις δ ιδακτικα ί,ά - 
ρίστης εκλογής. Έ λκυστιχώ τατον μυθιστόρημα τοΰ Ίουλ . 
Βέρν, μ ετ ’ εικόνων, χατά μετάφρασιν τοΰ διευθυντοΰ τής 
«Σ άλπ ιγγος» κ. Δημ. Καλογεροπούλου.

Εκαοται Κ. Α. ΣΑΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟΣ και Γ. Ν. ΣΟΥΤΗΣ.


