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ΤΟ Α Γ ΙΟ Ν  Π Α Σ Χ Α
ΙΙρό τινων -/ίμερων μεγαλοπρεπή; έορτή έτελέ- 

σθη παρά τοϋ Χριστιανικού κόσμου. Ό  Θεάνθρωποι, 
ό άνθρωποι εκείνο; δστι; προ δύο χιλιάδων έτών 
ώ ; άστήρ σελασφόρο; ένεφανίσθη ε ί; τόν ορίζοντα 
τ η ; ήμετέρα; σφαίρα;, ΐνα  διασκέδαση τό βαθύ 
παγκόσμιον σκότο;, έκπλήξϊ) τά  πνεύματα καί 
άναπετάσγι την σημαίαν νέου πολιτισμοϋ, νέων 
ήθών, νε'ου βίου, έπέπρωτο ε ί; τό τέλο; τ η ; λαμ 
πρά; αύτοϋ αποστολή; νά εύρη αντιμέτωπου; τούς 
όμοεθνεΐ; αύτοϋ, ο ΐτινε; ψοφοδεεΐ; καί δειλοί έξε- 
πλάγησαν πρό τοϋ μεγαλείου αύτοϋ, άνήγειραν 
άπελητικώ ; τ ά ; χεΐρα;, φοβούμενοι ανατροπήν τών 
καθεστώτων, πολε'μου;, δνιώσει; καί καταστροφά; 
τη ; χώρα; αύτών. Κωφοί ε ί; τ ά ; ύψηλά; αύτοϋ 
διδασκαλία;, ε ί; τά  σοφά δόγματα, ε ί; την διά 
τοϋ λόγου έκπλήρωσιν τή ; αποστολή; αύτοϋ, δεν 
εβλεπον ή τήν επιρροήν, ·ήν έξήσκει ύπερανθρώπω; 
έπί τών συμπολιτών αύτώ ν, καί μικροπρεπεΐ;, όλι* 
γόνοε; έφρόνουν δτι άλλα σχε'δια έτεκταίνετο ύπό 
τήν έξωτερικήν έκδήλωσιν τών φρονημάτω^ του, 
δτι έξέλεξε τόν τρόπον τούτον τή ; ένεργεία;, ώ ; 
τόν ασφαλέστερο » πρό; λείανσιν τή ; δδοϋ τή ; 
άγούση; ε ί; τόν κοσμικόν θρόνον. Καί κατεπτοη- 
μένοι πρό τοϋ κολοσσού τοϋ έπικαθημένου έπ’ 
αύτών καί έκτεινομε'νου έφ’ ολον τού τότε σχεδόν 
γνωστόν κόσμον, έφοβοϋντο τήν μήνα αύτοϋ, έφο-

βοϋντο μή η διοργάνιζομε'νη ύπό τοϋ Χοιστοϋ πνευ
ματική έπανάστασι;, παρορμηθεΐσα ύπό τού ένθου- 
σιασμοϋ τοϋ λαού καί τής δολία; Γσω; φιλοδοξία; 
τοϋ πλάνου αντάρτου, μεταβληθ·?ί ε ί; πολιτικήν 
άναστάτωσιν. ’Ενώπιον τοϋ κινδύνου -τούτου, έπηυ- 
ξημε'νου ύπό τή ; ύλ ι»τ ικότητο ; καί αίσχροκερδεία; 
τή ; φερεοίκου έκείνη; φυλή ;, ό σοφό; επαναστάτη; 
επρεπε νά έξοντωθίί πρίν ·?) τά  απαίσια τα ύτα  γε
γονότα ριζωθώσι καί καρποφορήσωσι. Καί ΐνα  έπα- 
ληθεύσν) τό ρητόν δτι «ουδεί; προφήτη; δεκτό; έν 
τ·7) πατριδι αύτοϋ» προσήλθεν ολοκαύτωμα έπί τοϋ 
βωμού τή ; άνθρωπίνη; αδυναμία;. Ά λ λ ’ άκριβώ; 
δ θάνατο; αύτοϋ είνε ό άνυψώσα; αύτόν ε ί; τό 
σημεΐον έκεΐνο τή ; ύπερανθρώπου φύσεω;, πρό τή ; 
όποία; άτενίζοντε; θαμβούνται οί οφθαλμοί ήμών 
καί εύλαβώ; σιωπώντε; καίομεν διηνεκέ; θυμίαμα 
ύπό τού; άχράντου; πόδα; του. Καί έάν ύπάρχγι 
τ ι ;  άρνούμενο; τήν θείαν αύτόν γε'ννησιν, καί 
διστάζει νά παραδεχθή αύτοϋ ώ ; τε'κνον τοϋ παγ
κοσμίου Δημιουργού, ούδεί; δμω; θέλε ι άρνηθ·7ί 
αύτφ  τήν ύπεοάνθρωπον δντω ; φύσιν, τήν έκπλη- 
ρώσασαν έν τφ  κόσμω τούτω αποστολήν, ην ούδεί; 
τών μέχρι τούδε ίδόντων τό φώ ; έπί τή ; ύφηλίου 
θνητών ήξιώθη νά έπιτελέσ·/).

Ιναχος .

EIV M F A IM  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
(Έ π ί τη 7Οϊχηρίδι τής Έ λλην . Έ παναστάσεως)

Ά ναμφιβόλω ; τόσα πολλά έλέχθησαν κατά τό 
παρελθόν αύτό διάστημα τών 70 έτών περί τή ; 
Έλλην. έπαναστάσεω;,ώστε πάσα νέα περί τού θέ- 
ματο ; τούτου συζήτησι; άσκοπο; θά ήτο, άν μή 
προε'θετο ν’ άποκαλύψγ] τ ι τό νέον, καί νά άπονεί- 
μτ) έκάστφ τήν άρμόζουσαν αύτφ  εύγνωμοσύνην 
δι’ δσα κατά τό μέγα αύτό γεγονό; έγένοντο. Ευ
τυχώ ; καί ήμεΐ; τοϋτον τόν σκοπόν προεθέμεθα 
καί νομίζομεν δ’τ ι δέν φανώμεν οχληροί ε ί; τού; 
άναγνώστα; τή ; φ ίλη ; «Σ άλπ ιγγο ;» , έκθέτοντε;



Σ Α Α Π ί Γ Ι ΛίλίΟΣ

προσέτι ενταύθα και τοΰ; κινδύνους ο'ύ; διέτρεξεν 
ή δύσμοιρο; ήμών πατρ ί; κατά την παρελθοΰσαν 
εκείνην εποχήν.

'Ηδη κατά τό 1784 ό Όσπαδόρις της Βλα- 
χ ία ; ’Αλέξανδρο; Μαυροκορδάτο;, βλέπων την ά- 
θλίαν κατάσταΟιν τών όμογε\ών αύτοΰ ήν είχε 6η- 
μιουργήση ή άτυχης απόπειρα τοΰ 1771, καί την 
φοβεράν κατάπτωσιν αΰτών ήθικώ; καί ύλακώ;, 
έσχε την πρώτην Ιδέαν, άποδημήσα; ε’ι ;  Ρωσσίαν 
νά συστήσνί εταιρίαν ή ; πρώτο; σκοπό; κατά τόν 
Πρότε; Ό στεν ήτο «Παραμυθία τή ; δυστυχία;, 
έπειτα δε ή διάδοσις εύρωποϊκών γνώσεων καί βαθ
μηδόν ή ανατροφή τών Ε λλήνων κατά τά ; εΰρω- 
παϊκάς Ιδέα;». Ή  Ιδέα του ι^υτη φυσικά δέν ήτο 
δυνατόν νά εΰρΥ) γόνιμον έδαφον έν τφ  τουρκικώ 
κοάτει ώ ; ΰπελόγησε φαίνεται ό όξυνούστατο; εκεί
νο; άνήρ τάς συνεπεία; α ΰτή ;, καί ’έκρινε κατάλλη
λον νά προσπαθήσ·/) έςωθεν ζ* όνόματι τοΰ Χριστια
νισμού νά παραστήσγ) ταύτην παρά τή Πύλγι ώς 
μή δυναμένην νά τήν βλνάψτ), άλλά μάλλον νά τήν 
ώφελήστι. ’Εξέλεξε λοιπόν πρό; τοΰτο τό εθνο; έ
κεΐνο δπερ ού μόνον αΰτός ό ελληνικό; λαός άλλά 
καί πάντα τά  ευρωπαϊκά κράτη έθεώρουν καί δι’ 
άλλα μεν καί διά τό ομόθρησκον, ώ ; κηδεμόνα καί 
προστάτην αΰτοΰ. Καί τώ  δντι, οΰ μ,όνον έγένετο 
αποδεκτή άλλά καί συνεισφοραί πολλοΰ λόγου ά- 
ξιαι έγένοντο, μάλιστα κατά τήν εποχήν καθ’ ή  ̂ ό 
κόμη; Καποδίστρια; διατριβών έν Βιένννι άνεκαί- 
νισε μετά τοΰ άρμοστοΰ τ ι ς  Κερκύρα; λόρδου Γυλ- 
φρόδου έν πολλοΐς τήν εταιρίαν ταύτην. Ό ’έξοχο; 
έκεΐνο; νοΰς ταΰτα  ποιών έσκέπτετο δτι, ώς έκ 
τών ύστερων άπεδείχθη, είς ήν κατάστασιν εύ- 
ρίσκετο τό εθνο; αύτοΰ, οΰδέν άλλο ήδύνατο νά 
συντελέσ·/) πλειότερον εί; τήν εΰτυχίαν του, καί 
οτι έπομένω; έπρεπε πρώτον νά παρασκευασθ-7) ή- 
θικώ; νά κατανοήστι έαυτό, νά μ.άθγ) διά τή ; π α ι
δεία; τίνος ήτο άπόγονος, νά έμπνευσθϊ) έκ τών κα
τορθωμάτων τών πατέρων του καί επειτα διά τής 
παραβολής αΰτοΰ πρός τό ’Ασιατικόν έκεΐνο σμή- 
νο; ν’άπαιτήσγι τήν ελευθερίαν του, ήν ά'λλω; καί 
μόνον του ήδύνατο τότε ν’ άναλαβ·/). Καί τω δντι, 
άν οΰτω συνέβαινε, λογική συνέπεια είνε δτι ήτο α
δύνατον τό φιλοπρόοδον έκεΐνο πνεΰμα τό έπικρα- 
τοΰν τότε έν Εΰρώπγι μ,ετά τά  τοΰ 1779 γεγονότα 
ν’ άρνηθή τήν έλευθερίαν εί; τόν ‘Ελληνικόν λαόν 
καί νά φανή άσυνεπές αΰτοΰ κωλύον τήν έλευθε'ραν 
πρόοδον τοΰ πολιτισμ-οΰ.’Εν τοιαύτν) περιπτώσει α
ναμφίβολο; σήμερον άλλοίαν όψιν θά είχε ήΧερσόν- 
νησο; τοΰ Αίμου καί,Κύριο; οιδεν,έάι ή ημισέληνο; 
θά ΐστατο ήδη έπί τών τειχών τοΰ Βυζάντιου . . .

Ή  είδησι; τής άνακαινήσεω; έν άκαρεΐ διεδόθη 
παντοΰ καί ένεθάρρυνέ τ ινα ; ύπονοοΰντα; ώ ; φαίνε
τα ι τό μυστικόν τό όποιον έκρύπτετο ύπό τό πρό
σχημα τή ; Ε τα ιρ ία ; ταύτης καίοί όποιοι ένόμι- 
σαν δτι δέν θά ήτο άσκοπος ή σύστασι; καί έτέρας 
έταιρίας ύπό τό πρόσχημα μεν τής πρώτης, ένερ- 
γούση; δμω; τελεσφορώτερον καί ταχύτερον. Τήν 
πρωτοβουλίαν πρός τοΰτο έσχον τρεΐ; άνδρες, δ Nt-

κόλαο; Σκουφά; ^ξ Ά ρτης. ό ’Αθανάσιος Τσακά- 
λωφ έξ Ίωαννίνων καί δ Π αναγιώτη; Ά ναγνωστό- 
πουλος έξ ’Ανδριτσαίνης, οΐτινες συνέστησαν έν Ό - 
δησσώ κατά τό 1814 μυστικήν Ε ταιρ ίαν, ήν έπω- 
νόμασαν «Φ ιλικήν» καί παρέστησαν αΰτήν είς τά  
ομματα συμ,πάντων τών 'Ελλήνων, μή δυνάμενοι 
άλλως νά δικαιολογήσωσίν τήν σύστασίν της, δτι 
αύτη ήτο παράρτημα τή ; ύπό τοΰ Καποδιστρίου 
άνακαινισθείση;, τόν αυτόν δ ιαμορφω τ ικον  σκο
πόν, οΰτω ; είπεΐν, θηρεύουσα. ‘Η άπάτη έννοεΐται 
ευκόλω; έπεκράτησε καί συνετέλεσε μάλιστα είς τό 
να επεκτείνγι τόν κύκλον τών ενεργειών τών τριών 
έκείνων άνδρών, οί όποιοι έάν τά  μεγάλα των ε
κείνα σχέδια ολίγον άργότερον συνελάμβανον, δέν 
θά εΰρίσκοντο εί; τήν δύσκολον κατόπιν θέσιν καί 
καί τό δύσμοιρον ήμών εθνο; νά διακινδυνεύσωσι.

Εν τούτο ι; αΰτη ένήργει, δί; κινδυνεύσασα καί 
δί; σωθεΐσα, τό πρώτον μέν διά τοΰ φόνου ενός 
τών φαυλότερων, ώ ; άποκαλεΐ αΰτο δ αείμνηστο; 
Τρικούπης, μελών της, τό δεύτερον δέ. διά τής συ- 
νέσεω; ένίων έκ τών μελών α ΰτή ;. Παντοΰ είχε 
διασκορπισθή ή έμπρηστική ΰλη άπό τοΰ ενός ά 
κρου μέχρι τοΰ ετέρου, άλλ’ άκδμη δέν είχε συνδε- 
θή οΰτω ;, ώστε άμα έτίθετο τό πΰρ εί; μίαν άκραν 
νά μετεδίδετο πάοαυτα καί ε ί; τήν έτέραν, καί 
ίδοΰ καί έ’τερον οΰχ’ ήττον σφάλμα ένό; τών σπου- 
δαιοτέρων μελών τή ; Φ ιλική; ‘Εταιρία; τοΰ ’Αλε
ξάνδρου Ύψηλάντου, ό δποΐο; άποκρούσα; πασαν 
συμβουλήν τών δύο τή ; Φιλ. ‘Εταιρία; απεσταλ
μένων Δούκα Κωνσταντίνου καί Γερασίμου Όρφα- 
νίδου, εισέβαλε τήν 7 άκόμη Μαρτίου 1821, δτε 
άπασαι αί προσυμφωνηθεΐσαι προετοίμ,ασίαί δέν 
είχον άρν.ούντω; περατωθνί εισέβαλε, λέγω, διά 
τοΰ Προύθου ε ί; τήν Μολδαυίαν καί έδωκεν οΰτω 
τό άκαιρον σύνθημα τή ; έκρήξεω;, τό όποιον δέν 
διέλυσε μένή ψευδή; φήμη τή ; έξωτερική; βοήθεια;, 
άλλά τό όποιον τόσον έστοίχισε πρό πάντων εί; 
του; ά τυχ εΐ; Έ λληνα; τή ; Κωνσταντίνουπόλεω;. 
Οί οπαδοί τότε τοΰ Καποδιστρίου γινώσκοντε; ό
ποια αποτελέσματα ήδύνατο νά έχη εν τοιοΰτον 
άκαιρον κίνημα, προσεπάθησαν προεξάρχοντο; αΰ
τοΰ τοΰ Καποδιστρίου διά τή ; έπισημότητός του 
νά μή δώσωσιν σημασίαν τινά  εί; τό άγγελμ,α 
αυτό, καί νά τό παραστήσωσιν ώ ; παράτολμον >ιί- 
νημ,α φιλοδόξου άνδρός. Ταΰτα εννοείται ήθελον 
νά παραστήσωσιν οΰχί ε ί; τοΰ; "Ελληνας, άλλ ’ ε ί; 
την Πύλην, ή όποία τότε ένεκα τών σπουδαίων 
προσώπων άτινα  είχεν ε ί; τήν ύπηρεσίαν τη ; έν 
Κωνσταντινουπόλει, καί έν3κα τών μεγάλων οικο
γενειών αύτή;,εΰρίσκοντο έν τή πρωτευούστ) πόλει, 
άνυπόπτω ; ήδύνατο νά τό πιστεύση, καί τό έπί- 
στευσεν, δτε τ?ί ένεργεία φαίνεται τών οπαδών καί 
αΰτοΰ τοΰ Καποδιστρίου έξεδόθη ύπό τοΰ Αΰτο- 
κράτορο; Άλεξάνδρον προκήρυξις, δι’ής ό ’Αλέξαν- 
ξανδρος Ύ ψηλάντη ; άπεδοκιμάζετο, έκηρύσσετο 
έκπτωτο; τοΰ βαθμοΰ του καί έψεύδετο σφόδρα 
διακηρύττων δτι τό έπιχείρημά του έπεδοκίμαζεν 
ή Ρωσσία. Θ αΝος Γ. ΤζΑΒΕΛΛΑΣ.
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Η  Κ Α Τ Ρ Α Μ Ο Σ Π Η Λ Η Α
(Έπεισόδιον έκ τής Έ λλην . Έ παναστάσεως.)

Ό  μπάρμπα-Γιαννάκη; άπεβίωσεν έν τ-75 γε- 
νετείρι>ι αύτοΰ πόλει Γ* πρό εννέα περίπου έτών. 
Ή το ό μακαρίτη; εν τών λειψάνων τή ; μεγαλουρ- 
γοΰ έκείνη; γενεά; τοΰ 1821, ό'στι;, ώ ; οί πλεΐ- 
στοι τότε γ ίγα ντε ; α υτή ;, μετά τήν παλιγγενε
σίαν τής Έλλάδο; καί τήν άποκατάστασιν τή ; 
τάξεως, έπανέλαβε τό τοΰ χειρώνακτο; εργον μέ 
τήν εΰχάριστον έκείνην πεποίθησιν τή ; έκτελέσεω; 
τοΰ καθήκοντο; καί . . . οΰδέν πλ.έον.

Ο ΰτω; έζη μέχρι; έσχάτων ίδιωτεύων ό μπάρ- 
μπα-Γ ιαννάκη ;, χωρί; νά διεγείργι κάν ύπόνοιαν 
περί συμμετοχή; ε ί; τόν ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνα. 
Εγειρόμενο; άείποτε άπό βαθέο; δρθρου έξ εξεω;, 
έπεφόρτου έπί τοΰ ύποζυγίου του τά  χρειώδη του 
έργαλεΐα καί μετεβαινε πρόθυμο; πρό; καλλιεργίαν 
τοΰ μ,ικροΰ του κτήματο ;. Δέν άπώκνει δμω; δ 
μακαρίτη; νά έργάζεται καί είς άλλα κτήματα, 
όπόταν ήθελεν εΰργι έργασίαν. Διατηρών τάς νεα
νικά; του δυνάμεις άκμαία ; ώ ; πλάτανος, καί 
άμετάπτωτον τό φρόνημά του, ώ ; άποζών έκ τών 
άναμνήσεων τοΰ παρελθόντο;, οίονεί δ’ εξοικειω
θεί; μέ τού; έσχάτου; κινδύνου;, ένόμιζέ τ ι ;  δτι 
δέν έφοβεΐτό ποτε θάνατον. Έ ν τούτοι; καί αί 
ίσχυραί πλάτανοι, καίτοι σχεδόν πάντοτε περιφρο- 
νοΰσι τ ά ; θυέλλα; καί τ ά ; καταιγίδας, ύποκύ- 
πτουσιν δμω; μοιραίω; ε ί; τά  άνωθεν τοΰ Η φ α ί
στου βλήματα· κεραυνοΰνται. Καί δ ήμέτερος 
Μ πάρμπα-Γιαννάκη;, ΰπείκων εί; τόν αιώνιον τής 
φύσεω; νόμ.ον, εύρέθη ήμέραν τινα  έπί τή ; πενιχρά; 
κλίνης του, κοιμώμενο; διά παντό; τόν ΰπνον τοΰ 
δικαίου, ώ ; κεραυνόπληκτο;.

Ε ννοείτα ι εί; τήν κηδείαν του οΰδεμία δημο
σία ή έκτακτο; τιμή τφ  άπενεμήθη, διότι οΰδέν 
άριστεΐον έκόσμει τό στήθο; του, άλλά καί διότι 
οΰδέ κομμ,ατάρχης κάν πολιτικού τίνος ήτο. Καί 
δμως ήν έκ τών άριστα άγωνισαμένων ! Τοιοΰτος 
ώ ; έπί τό πολΰ δ κλήρο; τή ; άρετή;. Νά τήν κα- 
λύπτνι ή άφάνεια καί ή σιγή !

"Εν έκ τών παρομαρτούντων τή μετριοφροσύνν) 
είναι συνήθως καί τό περιωρισμένον τών σχέσεων. 
Τοΰ έλαττώματος τούτου μή άμοιρών καί δ άγα 
θός μπάρμπα-Γιαννάκη;, διήγε ζωήν ώ ; έπί τό 
πλεΐστον μονήρη. ’Ήθελε δέ στερήσγι ήμάς τή ; 
προκειμένη; διηγήσεω;, έάν μή περί τά  έσχατα 
τοΰ βίου του ειχε συνδεθή διά στενοτέρων σχέσεων 
μέ τόν κύριον Κλαρήν, κτηματίαν έκ τών μεγαλει- 
τέρων έν τή αύτ-71 πόλει. Ή  παροιμιώδη; καλοκά- 
γαθία τοΰ κ. Κλαρα, συνδυαζυμένη μετά τινο; έλευ- 
θεριότητο;, πολΰ βεβαίω; συνετέλεσεν εί; άνάπτυ- 
ξιν τή ; πρό; άλλήλου; οίκειότητο;. Ό  μπάομπα- 
Γιαννάκης κατά τά ; έορτασίμου; καί Κυριακάς 
ήμέρας, καθ’ ά ; οΰδέποτε είργάζετο οΰδ’έν τφ  κτή-

μ.ατι αΰτώ τοΰ κ. Κλ,αρή, προσεκαλεΐτο ύπό τού
του εί; τήν οικίαν του, ένθα άδελφικώ; συνεστίων.

Ω; λειψανον τοΰ άγώνο; ό εΰθυτενή; γέρων 
ήν ζώσα ιστορία. Ο βιος του επομένως ήτο πλή
ρη; άνεκδότων τή ; ήρωϊκή; άλλ y καί άγρία; έκεί
νη; έποχή;.

Είχε παρευρεθή εί; πΉ ίστα ; μάχα; άνά, τήν. 
Στερεάν Ελλάδα. Μετ ίδι&ζούση; δμω; προθυμίας 
άνεμιμνήσκετο τής μάχη; τών Βασιλικών. Έ κεΐ 
είχε καί αύτό; παίξγ) το καλλίτερο μέρος του.

—  Μοΰ φαίνεται σάν νάναι σήμερα, έλεγε, διη
γούμενος τήν μ-άχην τών Βασιλικών. Είχαμε πε- 
τάξ-/) τά καρυοφύλλια καί τραβήξν) τα ίς πάλλαις 
μ,α;, σάν άφήκαμε κ’ έχύθηκαν οί Τοΰρκοιμέ σ’ τ ’ 
τό ρέμ.μα. Τό σφάξιμο ποΰ γίνηκε ’κείνη τήν ή · 
μέρα είναι άδιήγητο ! Θυμάμαι καλά, πώς γ ιά  νά 
λευτερώσω τό χέρι άπ' τήν μπάλα μου, άναγκά- 
στηκα νά τό βρέξω κάμποση ώρα ’; τό νερό, είς 
ένα πιθάρι κεΐ ποΰ βρέθηκε· τόσφ παχΰ ίίχ ε  γείνη 
άπό τό πρίξιμο ! ’Έ πειτα  ποΰ νά βλέπατε τόν 
Γκούρα ! Ψηλός-ψηλό; μέ δυο πήχια πλάτα ις, με 
τά  δασωμένα στήθια του, μέ τά  μακρυά μουστά- 
κιά του, καί μέ κάτι μεγάλα-μεγάλα μάτια ποΰ 
σκορπίζανε άστραπαί;. Ή τανε σωστό λεοντάρι 
άχόρταγο ’κείνη τήν ημέρα !»

Καί έκ τή ; περιγραφή; τή ; μ,άχη; τών Βασιλι
κών έρχόμενο; ε ί; τό Χάνι τής Γραβιάς, έξετύ- 
λισσε μ.ετά σπάνιάς διαύγεια; πνεύματο;, νυσό- 
μενο; έπιτηδείω ; ύπό τοΰ φιλίστορο; κυρίου Κλα- 
ρή, πολλάς ένδιαφεοούσα; λεπτομερεία; έκ τή ; 
περιωνύμου έκείνη; αιματηρά; πολιορκία;. Μετά 
πολλής ίοία τής χάριτος διηγείτο τήν κατά τήν 
έκ τοΰ Χανίου έξοδον όλίσθησιν τοΰ ενός τών αν
δρείων συμπολεμιστών,τοΰ Θεμιστοκλέους Ζυγούρη, 
επί τοΰ σώματος οΰτινος, εν το ΐ; πρώτοις έξελθόν- 
τος, διήλθον έν τνί συγχύσει έκείνή τή ; σπουδή; 
αυτό; τε δ μπάρμπα-Γιαννάκη; καί οί πλείονες 
τών άειμνήστων συντρόφων του. Διετείνετο δέ δτι 
άναμφηρίστως τό Χάνι θά έκυριεύετο έξ έφόδου 
τότε, έάν, κατά διαταγήν τοΰ Όδυσσέως, δεν 
έρριπτον έξω εί; τοΰ; λυσσωδώ; έφορμ.ώντα; Τούρ
κου; μίαν σημαίαν των. Τήν σημαίαν έκείνην, 
έλεγεν, είχεν άρπάσγι έπιτηδείω ;, καθό καί ναυ
τ ικό ;, ο έκ Γαλαξειδίου συνάδελφό; του Κωνστ. 
Μπούντρη; διά ριφθέντο; βρόχου, καθ' ήν στιγμήν 
ένεπήγετο αΰτη έπί τών πλινθίνων τοΰ Χανίου 
τοιχίων.

Εΰνόητον ήδη μετά πόσου ένδιαφέροντο; ή- 
κροώντο έν τ·?5 τραπέζν] τοΰ μπάρμπα-Γιαννάκη 
διηγουμένου, τά  μαθητεύοντχ τέκνα τοΰ κ. Κλα- 
ρή. Τόν έθεώρουν ώ ; ήμίθεον μεταξύ των ευρισκό
μενον ! ‘Ω; έκ τούτου ό σεβασμό;, δν πρό; αΰτόν 
έτρεφον, ήτον απεριόριστο;.

Ή  ήμερα τή ; Πρωτομαγιά; προεμηνύετο ώ 
ραία, ώ ; πάσα σχεδόν το ιαύτη. Ό  μπάρμπα-Γιαν- 
νάκη; κατά παραγγελίαν τοΰ κ. Κλαρή, προητοί-
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μασε πάν δ ,τ ιάπα ιτεΐτα ι πρός οπτησιν άμνοΰ έν ττί 
έξοχ·7|. "Οτε δ’ ό ήλιος ειχεν άνατείλν) όπισθεν τοΰ 
δρους λαμπρός, ώς ή Ά θηνά έκ τής κεφαλής κτή- 
τοΰ Διός, ό ήμέτερος γέρων εύρίσκετο ήδη έν τφ  
μάτι τοϋ καλοΰ αύτοΰ Άμφυτρίωνος, κατάφορτον 
έχων τό ύποζύγιόν του μέ τά  άπαιτούμενα σκεύη.

’Ά λλοτε δτε τά  ήθη ησαν πώς αφελέστερα, 
οί συμπολΐται τοΰ μπάρμπα-Γιαννάκη συνείθιζον 
νά έξέρχωνται ταύτγ) τη ημέρα κατά οίκογενείας 
είς τάς αμπέλους τω ν, ένθα έσθίοντες τόν έν ύπαί- 
θρφ έπ'ι όβελοΰ όπτώμενον αμνόν, παρέμενον έν 
άδιαπτώτω  ευθυμία μέχρι της δύσεως τοΰ ήλιου. 
Τό ομηρικόν έκεΐνο έθιμον τανΰν εξέλιπε σχεδόν 
τέλεον, ώς έκλείπουσιν όσημέραι έπίσης τόσα άλ
λα ώραΐα καί άφελή έθιμα, άδυνατοΰντα άτυχώς 
ν’ άνθέξωσιν είς τό άκατάσχετον ρεΰμα τοΰ κακώς 
έννοουμένου πολιτισμοΰ.

'Ήδη είχον μείνη άπαντες τά  μάλιστα ευχα
ριστημένοι έκ της ευωχίας τοΰ άμνοΰ, τον όποιον 
ό μπάρμπα-Γιαννάκης» ίδ ίαις χερσίν είχεν άριστα 
παρασκευάσει. Ό  άκρατος οίνος τοΰ κ. Κλαρή 
αφειδώς έ'ρρεεν. Ή  ευθυμία ήτο γενική Έ νια  
κλέφτικα άσματα έπιτυχώς ύπό πάντων μελπό
μενα, είχον άναβιβάσν) είς τό ζενίθ τόν ένθουσια- 
σμόν τυΰ μπάρμπα-Γιαννάκη. Έν τοιαύτν) κατα- 
στάσει τό μεγαλείτερον τέκνον τοΰ κ. Κλαρή ήρώ- 
τησε τόν μπάρμπα-Γιαννάκη, δεικνύων τό είς τους 
πρόποδας τοΰ ένώπιόν των βουνοΰ σπήλαιον, οπερ 
φαίνεται μελανωπόν πως, ώς έκ της έξ αύτοΰ έκ- 
ρεούσης άλλοτε πίσσης :

—  Τί σπηλγιά είναι ’κείνη έκεΐ είς τά  πόδια τοΰ 
βουνοΰ, μπάρμπα-Γιαννάκη; Ή  έρώτησις αύτη ήτο 
λίαν επίκαιρος, διότι ό γέρων μας εΰδιαθετήσας ώ ; 
είπομεν, είχε πλέον άρχίσνι νά διηγήται ασμένως 
πολλά περίεργα τής έποχής του άνέκδοτα. Ά νύ- 
ψωσεν ολίγον τήν κεφαλήν του, παοετήρησεν άσ- 
καρδαμυκτεί πρός τό ύποδεχθέν σπήλαιον καί μ ει
δίαμα εύχαριστίας έπέτειλεν έπί τών χειλέων του. 
Έδοκίμαζε τν) στιγμή έκείνν) τήν άρρητον χαράν, 
ήν θά τισθάνετο στρατηγός έπί τ·7ί θέα τοΰ πεδίου 
τής νίκης του Τά τέκνα τοΰ κ. Κλαρή έννοήσαντα 
έκ τοΰ χαρωπού προσώπου τοΰ μπάρμα-Γιαννάκη, 
οτι ώραίου τίνος ανεκδότου έμελλον αΰθις νά ένω- 
τισθώσι, περιεκύκλωσαν αύτόν καί μετ’ αύξούσης 
περιεργείας καί προσοχής άνέμενον τήν έναρξιν. 
Ό  μπάρμπα-Γιαννάκης άνέφξε τήν ταμβακοθήκην 
του, έλαβεν έξ αύτής δραγμίδα ρινοκόνεως (ταμ- 
βάκου) καί είσπνεύσας μεθ’ ήδονής, ήοξατο τής 
διηγήσεώς του.

—  Δέν θυμάμαι, παιδιά μου, ακριβώς κατά 
ποιο χρόνο ’ς τήν έπανάστασι, είχαμε κλείση ούλά 
μας τά  γυναικόπαιδα ς’ αύτήν δά τήν κατραμο- 
σπηλγιά. Ή  σπηλιά  αύτή , δπου τόρα οί τσοπά- 
νιδες μαντρίζουν τά  πράμματά τους, έχει ς’ τό βά
θος της άλλη μϊά σπηλγιά, πχό μεγαλείτερη άπ ’ 
αύτή , ποΰ φαίνεται καί γ ιά  νά κατέβγις μέσα, θέ
λει νάχγις καί σχοινί άπάνω κάτω ώς τρεϊς όρ- 
γυχές. Τότες, δένεις τό σχοινί ς’τήν μίαν άκρη καί 
δεμένος καί σύ ς’ τήν άλλη άκρη, κατεβαίνεις 
άγάλια-άγάλια  δσψ κάτω .

Άφοΰ περιέγραψεν ουτω τό σπήλαιον ό μπάρ- 
μπα-Γιάννης, έλαβε τό ποτήριόν του, δπεο έπλή- 
ρωσεν άρτίως οίνου ό κ. Κλαρής, καί ώσεί ηλεκτρι
ζόμενος έκ τής εύφροσύνου άναμνήσεως, έκένωσεν 
αύτό άμυστί καί έξηκολούθησε τήν διήγησίν του. 

★ ★
*

’Ή μουνα, θυμάμαι, τότες άρρηβωνιασμένος, 
καί μέσα στά γυναικόπαιδα, ποΰ είχανε κλειστή 
κάτου στή κατραμοσπηληά, ήτανε καί ή άορηβω- 
νιαστική μου, ή συχωρεμένη ή ΔιαμάνΧω. "Ενας 
άπό μάς τούς άνδρας, —  γιά  κάθε ένδεχόμενο —  
είχε άποφασιστή νά φυλάγγι μέ τήν άοάδα του, 
άπό ’πίσω άπό κείνη έκεΐ τή ραχοΰλα. Ήρθε καί 
μένα ή σειρά μου. Δέν είχα καν μισή ώρα παραλα
βή τή βάρδεια μου, δταν νά σου καί μοΰ παρου
σιάζεται μέσ’ άπ’ τό ρέμμα ένας άγοιότουρκος μέ 
τό σαρίκι του ψηλό ψηλό ώ ; έκεΐ πάνω. Άφοΰ 
κύτταξε δεξιά κ ι’ αριστερά μέ προφύλαξι μεγάλη, 
έτράβηξεν ό φίλος σου τό δρόμο του ίσα ίσα κατά 
τή κατραμοσπηλνιά.

—  Καλά, καί πώς αύτός απομακρύνθηκε άπό 
τούς άλλους Τούρκους, μπάρμπα-Γιαννάκη, ήρώτη- 
σεν αΰθις άνυπόμονον τό τέκνον τοΰ κ. Κλαρή.

—  Είχε. παιδί μου, τραβήξη μπροστά —  έ- 
σπευσε νά έξηγήοΥ] ό μπάρμπα Γιαννάκης —  ό ά- 
γριότουρκος έκεΐνος, γ ιά  νά κατασκοπεύσνι μπά 
καί τούς είχαμε κατέρι κα τ ’ αύτό τό μέρος. Άφοΰ 
λοιπόν έφτασε ’μπρος στή κατραμοσπηλνιά, ειδε 
τό σχοινί ποΰ είχανε ’κεΐ δεμένο καί κατέβαιναν 
κάτου ot άνθρωποί μας. ’Άπλωσε τότες τό χέρι 
του, σάν νά τουλεγε ό διάβολος— , γ ιά  νά τρα- 
βήξν) τό σχοινί. Ή  καρδιά μου( - καταλαβαίνετε, 
κείνη τή στιγμή χτυπούσε σάν τό μεγάλο ώρολόγι 
τής Εκκλησίας. Έσυλλογίστηκα εύτύς τήν άρρη- 
βωνιαστική μου τή Διαμάντω καί είπα μόνος μου 
σιγά σιγά. «Καϋμένη Διαμάντω, έδώ θά φανί), 
άν έχγις τύχν) καί ριζικό, γ ιά  νά ζήσουμε μαζί.» 
Έστήριξα, ποΰ λέτε, τό καρυοφύλλι μου άπάνω ’ς 
ένα βράχο, τόν έσημάδεψα καλά καί τούδωνα φω
τ ιά . Ή  τουφεκιά μου δέν έπήγε στά χαμένα, 
καθώς φάνηκε, γ ια τ ί τοΰ πήρε ένα δάχτυλο άπ ’ 
τό δεξί του χέρι ποΰ κρα-οΰσε τό σχοινί, καί τόν 
έκαμε τόν κακομοίρη νά πηδα σάν κάβουρας στά 
κάρβουνα. Φόβος καί τρόμος έκυρίεψε τότες τά  γυ
ναικόπαιδα κάτου, σάν άκούσανε τό ντουφέκι, καί 
φοβερή άνατριχίλα τά  έκατάλαβε, σάν είδανε νά 
πέσν] στά πόδια των ’ματοκυλιμένο τό δάχτυλο 
τοΰ παλγιότουρκου. Έ γώ , ποΰ λέτε, δέν τάχασα· 
άλλά γ ιά  κάθε τ ι σίγουρος καλά, τοΰ άναψα καί 
δεύτερη ντουφεκιά. Αύτή τή φορά δμως τήν έφαγε 
κατάστηθα, καί έτσι σοΰ τόν άφηκα τόν ντερβίση 
γ ιά  πάντα κόκκαλο. Τόρα μπορεί νά φαντασθήτε, 
μέ τή χαρά μ’ άγκάλιασε καί μ’έφίλησε έπειτα ή 
καΰμένη ή Διαμάντω μου, σάν έβγήκε όξω κ’έμεί- 
ναμε παράμερα μονάχοι μας ! . . -»

«Έλησμόνησα, άλήθεια, νά σάς πώ, πώς δύο 
μέραις πριν σκοτώσω τόν παλγ)ότουρκο, είχανε 
πνίξνι οί δικοί μας κάτου στή σπηλγιά ενα μωρό 
παιδάκι, ποΰ έκλεγε δυνατά, άπό τό φόβο μήπως 
ποοδοθοΰνε στούς Τούρκους. Σέ τέτοια  χρόνια,
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παιδιά μου, μεΐς ζήσαμε, τέτοια ζωή περάσαμε, 
μά πάλι— δόξα νάχνι ό Θεός !— τό βγάλαμε πέρα 
κ’ έλευθερωθήκαμε».

Άφοΰ έπέρανεν ό μπάρμπα-Γιανάνης τήν διή
γησίν του, έλαβε τό έκ τοΰ δένδρου κρεμάμενον δ- 
πλον καί θέλων οίονεί νά δοκιμάσν) τάς δυνάμεις 
του, έσκόπευσε πρός τό άσυλον έκεΐνο τών γυναι
κοπαιδών καί έπυροβόλησε. Τόν μπάρμπα-Γιαννάκη 
μετά προθυμίας έμιμήθησιον πκντες καί έπυοοβόλη- 
σαν πρός τιμήν του.

Πολλά έντοτε διέρρευσαν έτη. Όσάκις δμως 
τανΰν τά  τέκνα τοΰ κ. Κλαρή διέρχονται κυνη- 
γ ο 'ντα  πρό τοΰ κρησφυγέ".ου εκείνου τής Επανα- 
στάσεως, δέν παραλείπουσιν, ώς αύτά μοί λέγουσι, 
νά έκκενώσι τό δπλον των είς άνάμνησιν τοΰ συγκι- 
νιτικοΰ επεισοδίου τοΰ μακαρίτου μπάομπα-Γιαν- 
νάκη.

E ve. A i t e a h s

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πάντες άείποτε οί πεπολιτισμένοι άνδρες τιμνΐ 

καί σεβασμώ περιέβαλλον τήν τής Μουσικής τέχ 
νην, Πλάτων δέ καί Αριστοτέλης, οί Διόσκουροι 
τής έλλ. φιλοίοφίας παρήγγελον τοΐς άρχουσι ΐνα 
πάσαν έχωσιν έπιμέλειαν τής διδασκαλίας τής Μου
σικής, ού μόνον ώς στενώς οΰσης συνδεδεμένης τή 
ποιητική), άλλά καί διότι δι’ αύτής έμορφοΰντο οί 
νέοι ώς άριστα καί έδιδάσκοντο πράττειν τά  τε τ ί 
μια καί σεμνά.

Έ ν ττΊ γ·7) έν ή έζησαν καί έτράφησαν πνευ- 
ματικώς οί το ιαΰτα  διδάσκοντες, ούδέν άλλο 
ίσως παραμελεΐται ή ή μουσική, καί ίδια ή 
έπ’ έκκλησίαις. Οί τοΰ Έθν. Πανδιδακτηρίου τρό
φιμοι δέν δύνανται νά διδαχθώσι τήν Μουσικήν καί 
καλλιεργήσωσι, διά τό μή ύπάρχειν ιδία έδρα, Ϊνα 
είς τό έλληνικώτερον μεταφέρουσι, άλλά καταδε- 
χόμεθα νά είσάγωνται είς τάς ήμ. ’̂ κ λ η σ ία ς  ξέ- 
ναι μουσικαί καί νά μή δοξολογήται ή παντοδυ
ναμία τοΰ ύψίστου παρ’ ήμών τών ’Ορθοδόξων διά 
γνησίας έλλην. μουσικής, ώς πότε ό προφητάναξ 
Δαυίδ διά τής μουσικής του ηύλόγει καί έδοξολό- 
γει τόν Θεόν, διηγούμενος τάς δυναστείας καί τά  
ύπερφυά μεγαλεία του. Τό ζήτημα τής παρ’ ήμίν 
Έκκλ. μουσικής δπερ έπησχόλησεν άγόνως μέχρι 
τοΰδε καί ούτινος έν σμικρώ σήμερον επιλαμβάνομαι 
διότι θεραπεύει· καί ή θεραπεία τών έλαττωμάτων 
αύτής εύκολωτάτη· α') ώς πρός τό δυσνολοδίδα- 
κτον, εΰκολον τό μέσον τής θεραπείας, διότι ώς εύ- 
ρέθησαν τά  μέσα τής διδασκαλίας τών επιστημών 
καί τών τεχνών, θά εύρεθή καί τό μέσον τής δι
δασκαλίας τής Μουσικής, β') ώς πρός τό μονόφω- 
νον, μή έν τ ΐΐ Βυζαντιν/Ί έποχ-71 οί αύτοκράτορες 
Θεόφιλος, Λεων ό Σοφός, Κωνσταντίνος δ Πορφυ
ρογέννητος δέν έψαλλον διά χοροΰ κατά τάς μεγά- 
λας έορτάς είς την Α γ ία ν  Σοφίαν; Εγκρατείς

δέ δντες τής χειρονομίας, έδείκνυον δι’ αύτής τό 
χαροποιόν ή τό λυπηρόν, τόν χρόνον καί τον ρυθ
μόν τοΰ ψαλλομένου τροπαρίου, ή μή ό Αύτοκρά- 
τωρ είχεν άπέναντί του αριστερόν ψάλ^την ; μή γέ- 
νοιτο ! πώ ; ήτο δυνατόν είς τόσφ παμμεγέθη Ναόν 
έν μέσφ πλήθους λα οΰ νά άκούηται ή φωνή ενός 
ψάλτου, ένώ είς τήν άνάγνωσιν τοΰ ίεροΰ Ευαγγε
λίου έξήρχοντο τρεις καί τέσσαρας ιερείς έκ τοΰ 
Ίεροΰ Βήματος καί δ είς κατόπιν τοΰ ετέρου άπήγ- 
γελον τήν ρήσιν τοΰ Εύαγγελιου είς τον λαόν. Μή 
οί Λατίνοι, οί Ρωμζΐο ι, οί Σλαΰοι, οί Ρώσσοι δέν 
δμοφωνοΰσιν είς τήν ψαλμφδίαν; είς τά  εγκαίνια 
τοΰ έν Πετρουπόλει παμμεγίστου Ναοΰ τοΰ ’Ισαάκ 
δέν έψαλλαν 70 αρχιμουσικοί ; είς τόν γάμον τοΰ 
Μεγάλου Δουκός Παύλου και τής βασιλόπαιδος Α 
λεξάνδρας, δέν έψαλλον είς τά  άνάκτορα 80 μου
σικοί ; Μή καί σήμερον εύμαθεΐς τής Βυζαντινής 
μουσικής ίεροψάλται δέν δύνανται νά σχηματίσωσι 
χορόν τοιοΰτον ; τό νά ψάλληται ή άσματικη α 
κολουθία άπό δεξιόν καί αριστερόν ψάλτην προήλ- 
θεν έξ ίστορήσεως εύμαθών ιεροψαλτών,καθότι μετά 
τήν άλωσιν τοΰ Βυζαντίου άπωλέσθησαν οί ίερο- 
ψάλτα ι, τάς δέ θέσεις αύτών έλάμβανον οί τυχόν- 
τες άπειροι καί άμαθεΐς, ώστε δέν ήτο δυνατόν νά 
σχηματισθνί Μουσικός χορός. Είς τά  μεγάλα μονα
στήρια διασώζεται είσέτι ή τάξις καί δταν ψάλ- 
λω ντα ι οί Ειρμοί τοΰ κανόνος καί αί Καταβασίαι 
έξέρχονται τών β τ α β ι δ ί ω ν  των οι ίεροψάλται καί 
συμψάλλουσιν αύτά διά χοροΰ. γ ') ώς πρός τό ρι- 
νόφθογγον, τό σημεΐον τοΰτο είναι τό Εον έν τών 
άχρονων υποστάσεων, ώς καί ή γραμμή ή καλου- 
μένη γαϊδουρόφωνον, τά  όποΐα προφέρονται μόνον 
είς τούς χαρακτήρας δπου θά τεθώσι, καί τά  ό
ποια είναι παρείσακτα άπό τούς ’Οθωμανούς. Τί 
πταίει λοιπόν ή Μουσική άν οί διδάσκοντες αύτήν 
είναι άπειροι καί απρόσεκτοι ;

Εύτυχήσας κάγώ νά συγκαταλέγωμαι μεταξύ 
τών μαθητών τής θείας να ι Ίερας ταύτης τέχνης 
έν το ΐς θαλεροΐς καί εύώδεσι κήποις τής όποιας 
τερψιθύμως διήγαγον άπαν τό μικρόν τοΰ πολύμο
χθου βίου μου στάδιον, τό τε νεανικόν καί το γε
ροντικόν. ώς διδάσκαλος καί ιεροψάλτης άπο τοΰ 
έτους 1825 μέχρι τοΰ νΰν, δέον ήγοΰμαι νά είπω 
ολίγα τινά  σχετικά πρός τό ίπασχολοΰν τούς έν 
Ά θήναις συναδέλφους μου, κατά τήν έκ μακράς 
πείρας ταπεινήν μου κρίσιν. Οί φίλοι καί ύποστη- 
ρικταί τής έν χρήσει Βυζαντινής Μουσικής έχουσιν 
ύπέρ εαυτών τό όρθόν καί δίκαιον, καί την γνώμην 
ταύτην συμμερίζομαι καί άποδέχομαι καί έγώ κα
θόλου, δηλ. ό'τι δέον νά διατηρηθή έν τ?1 χρήσει τής 
θείας λατρεία<· λόγφ άρχαιότητοί ώς προσφορωτέρα 
πρός ψαλμφδίαν τών κατά ταύτην μελοποιημένων 
έκκλησιαστικών ΰμνων καί φδών, προτιμηθβΐσα απο 
πάσης άλλης ξένης Μουσικής, άλλά νά καθαρισθ/ί 
άπό παντός άλλου ξένου καί άλλοεθνοΰς στοιχείου, 
διά νά άποτελεσθ·?\ ή καθ’ αύτό Βυζαντινή Μουσι
κή. ’Ερωτώ δέ τούς αντιπάλους τής Βυζαντινής 
Μουσικής, δ ιατί τούλάχιστον δέν προσπαθοΰσι νά
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διδαχθώσι τήν άρχαίαν τών Λατίνων και Σλαύων 
Μουσικήν ήτις είναι καθ’ αύτό Δωρική διατονι
κού γένους, ανόθευτος, σοβαρά, καί μάλλον εΰάρ- 
μοστος διά τήν θείαν λατρείαν, άλλά προτιμώσι την 
τοΰ Χαβίαρα  άρμοδιαν διά τά  θέατρα καί τούς χο
ρούς καί την Ζαχύνθιον, διά τάς αώμας καί τά  
καφφενεΐα ;

Τρεις είναι αί έν Ά θήναις ύπό τών ιεροψαλτών 
διαθρυλλούμεναι ΜουσικαΙ α) ή Βυζαντινή, ή κυριω- 
τέρα καί αρχαιότερα β) ή Κρητική ή Ζακύνθιος, 
και γ) ή τοΰ Χαβιαρά* άλλά και αί τρεις δεν είναι 
το ιαΰτα ι, ώς καλοΰνται.

Αον. Βυζαντινή δεν είναι όπως τήν έννοοΰμεν 
ύπό τόν τύπον τών Χερουβικών καί Κοινωνικών δι’ 
άλλογενοΰς ύφους μελοποιημένη, άλλά ή ύπό τοΰ 
Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ συστηθεΐσα καί διατη- 
ρηθεΐσα μέχρι τοΰ νΰν άκεραία, μ’ όλίγας μόνον 
παραλλαγάς.

Ή  Μουσική αύτη άπό οκτώ ήχους —  έκαστος 
δ’ ήχος έχει ιδιαιτέραν κλίμακα έξ οκτώ βαθμιδών 
καί επτά φθόγγων —  συνισταμένη, καί διγιρημένη 
είς εξήκοντα καί οκτώ βαθμούς, έκαστος S' ήχος 'έ
χει ιδιαίτερον σημεΐον δι’ ού περιβάλλεται ώς εί
δος χιτωνίσκου καί διακρίνεται τό διακόν, τό 
χρωματικόν καί έναρμόνιον γένος· τούς ήχους τού
τους συνέλεξεν ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός ώς άρμοδιω- 
τέρους καί σεμνοτέρους διά τήν θείαν λατρείαν, άπό 
τούς ήχους οΰς είχε συναθροίσγι άπ’δλα τά  έθνη τής 
έποχής ό Βασιλεύς τής Α ΐγύπτου Πτολεμαίος ό 
Φιλάδελφο;· σύγκρισις δέ τής Βυζαντινής μετά τής 
Ευρωπαϊκής Μουσικής είναι οτι ή μέν Βυζαντινή 
είναι περιβεβλημένη μέ τόσα πλεονεκτήματα, ή δέ 
Ευρωπαϊκή ύπό μιας κλίμακος καί ενός ημιτόνου. 
Είναι λοιπόν δυνατόν Τροπάρια συντεταγμένα ποιη- 
τικώς, ώς είναι οί ’Ιαμβικοί κανόνες καί οί πρόλο
γοι, ή ιδιόμελα ύπό τόσων εννοιών συντεταγμένα 
καί ύπό διαφόρων ήχων μελοποιημένα, νά ψαλλώσι 
δια τής τετραφώνου Μουσικής; Αδύνατον.

’Επί τούτων όθεν τών οκτώ ήχων ό Δαμασκη
νός έμελοποίησε καί έφήρμοσε τήν ’Οκτώηχόν του, 
τούς ’Ιαμβικούς κανόνας καί λοιπά τροπάριά του. 
’Επίσης καί ό συμμαθητής αύτοΰ Κοσμό?ς έμελο- 
ποίησεν ώδάς, κανόνας, στιχηρά καί πολλά άλλα 
τροπάρια-τούτους δέ μιμηθέντες καί οί μεταγενέστε
ροι Ύμνωδοί καί ασματογράφοι έμελοποίησαν Τρο
πάρια καί διάφορα τών καθιερωμένων εορτών καί 
έορταζομένων Α γ ίω ν  Αύτη είναι κυρίως ή καθ’ αύ
τό Βυζαντινή Μουσική, ώς ήοξατο άπό Ίωάννου 
τοΰ Δαμασκηνοΰ.μέ τάς προόδους άς ’έλαβε καί διε- 
φύλαξε μέχρι τής άλώσεως τοΰ Βυζαντίου (1453) 
έπιβεβαιωθεΐσα ύπό τών κατά καιρούς άκμασάντων 
Πατριαρχών, Αύτονοατόρων καί Οικουμενικών Συ
νόδων, διασωθεΐσα είς ήμάς άπό τοΰ μεγάλου ναυα
γίου τοΰ Γένους είς τινα  περίχωρα τής Κρήτης καί 
τής Πελοποννήσου· δτε δέ άπεπτη καί έκεΐθεν, έσώ- 
ζετο μόνον έν τφ  άγιωνύμω δρει τοΰ Ά θ ω . Βυζαν
τινή δέ ώνομάσθη καθότι οί πλεΐστοι τών ύμνο- 
γράφων έμόναζον είς τάς έν τφ  Β υζαντίψ  ίεράς μο-

νάς, και καθότι οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες έμε
λοποίησαν Τροπάρια τά  όποΐα έφιλοτιμοΰντο νά 
ψάλλωσιν είς τήν Α γ ία ν  Σοφίαν κατά τάς μεγάλας 
έορτά:.

Μετά τήν άλωσιν τοΰ Βυζαντίου άπωλέσθησαν 
οί μουσικοδιδάσκαλοι, άπωλέσθη καί ή Μουσική, 
καί κατελάμβανον τάς θέσεις αύτών άνθρωποι ά- 
γράμματοι καί άδαεΐς τής Μουσικής, άπό διαφό
ρους έπαρχίας άφικνούμενοι, καί εψαλλεν έκαστος 
κα τ’ αρέσκειαν καί ιδιοτροπίαν καί ύφος τής πα
τρίδος του, ώστ' έκ τούτων πάντων άπωλέσθη κα
θόλου τό ύφος 'ή ς  ψαλμφδίας, καί έπήλθεν ή κατά 
τής Μουσική; άπέχθεια τών Χριστιανών.

(*Έ«»τ«ι tA τίλος)
Α . Ν. ΣίΓΑΛΑΣ.

Α Ι  Τ Υ Χ  A  I

Μ Ι Α Σ  Ι Ε Ρ Ο Δ Ο Υ Δ Ο Υ
ΔΙΗΓΗΜΑ

.<Ούδέν έν άνθρώποισι μέ
νει χρήμ’ έ'μπεοον α ίε ί.»

Θ ε ό γ ν.
Α'

Γνωστή θυγάτηρ έργάτου, ή Μαρία κατώκει 
άπό έτών πολλών έν τ ί1, συνοικία Προαστείου κα- 
ταγινομένη είς διάφορα γυναικεία έργα καί διά τής 
έργασίας . αύτής έξοικονομοΰσα τά  τής οικιακής 
χρείας καί ύποβοηθοΰσα τόν πτωχόν πατέρα της.

Π ε ν τ α ε τ ή ς  μ ό λ ις , ε ϊχ ε ν  ά φ εθή  ορφανή πρός μ η - 
τρός κ α ί ό π α τή ρ  τη ς  ύπό  μ ε γ ίσ τ α ς  δυσχερείας 
ή δυνή θη  νά  τ ή ν  ά να π τύ ξ ν )  κ α ί τ ή ν  φέρν) ε ίς  ση
μ ε ΐο ν , ε ίς δ νά  μή  έ'χν) ά νά γ κ η ν  έπ ιβ λ έψ εω ς  ώ ς 
πρός τ ά  το ΰ  ο ϊκου.

Καί ήτο τότε νέος καί ή εργασία του πλειότε- 
ρον έξετιμ&το καί πως ήδύνατο εργαζόμενος πλέον 
τ ι τοΰ δέοντος νά τρέφ·/] καί συντηρώ τήν Μαρίαν, 
άλλ’ ήδη τήν δύσιν τοΰ βίου του χαιρετών, εϊχεν 
άνάγκην συντηρήσεως καί βοήθειας, μή δυνάμενος 
πλέον νά παρίχτ) έκ τής έργασίας του μεγάλα οφέ
λη είς τήν μόνην του κόρην, τό μόνον του τέκνον, 
τήν πεφιληρ,ένην του Μαρίαν είκοσαέτιδα ήδη.

Ιίλήν τούτων, τό σύνηθες γεροντικόν τής οινο
ποσίας νόσημα εϊχβ καταλάβει καί τόν δυστυχή 
τοΰτον γέροντα, ταμβακίζων δέ δι’ δλης τής ήμέ
ρας καί (Ηαστρέφων ύπ ’ εύγλώββον  οί'νου τάς φρέ- 
νας του, ήνώχλει καθ’ έκάστην εσπέραν τήν δυ
στυχή Μαρίαν άναγκαζομένην ά'λλως τε νά ύπα- 
κού·/) είς τάς άκαίρους καί παραλόγους αξιώσεις 
τοΰ οίνόφλυγος καί pojjroiri0jr£(>ij9-pa γέροντος. 
Μάτην προσεπάθει, ύποδεικνύουσα έν καταλλήλω 
στιγμή τήν άθλιότητα είς ήν εύρίσκοντο, νά περι- 
στείλν) τήν άκάθεκτον πρός τήν οινοποσίαν ορμήν 
του- όσημέοαι τό νόσημα έξετείνετο καί ούχί σπα- 
νίως ύπό τών Αστυνομικών κλητήρων, κακώς εχων 
μετεκομίζετο οΓκαδε, πρός έπίτασιν τών όδυρμών τής 
Μαρίας.
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ΓΙρός ούδέν τάς ικεσίας της έλογίζοντο οί πλού
σιοι, τάς θύρας τών όποιων έκτύπα επιζητούσα έν 
τ ιν ι οικία έργασίαν, δπως έξαρκέστ) είς τάς πολλάς 
άνάγκας, α ΐτινες ώσεί πύρινοι γλώσσαι τήν περιε- 
στοίχιζον.

"Εκαστος άναλογιζόμενος τάς έκ τοΰ γέροντος 
ένοχλήσεις άπεδιωκε πρός αύτφ  καί έκείνην, εις ήν 
μόνον παρείχαν ένίοτε μικράς έργασίας.

’Επλησίαζε Πάσχα καί άπό πρωίας μέχρι βα- 
θείας νυκτός κεκυφυΐα είργάζετο είς ραπτικάς έρ
γασίας, δπως δι’ αύτών έξοικονομήσν) τά  χρειώδη 
τών έπικειμένων Α γ ίω ν ήμερών.

Θρόμβοι δακρύων ελουον έκάστην εσπέραν τάς 
παρειάς της, οσάκις ήκουε τούς κώδωνας τών έκ- 
κλσιών προσκαλοΰντας τούς πιστούς είς προσευ
χήν καί αύτή ήδυνάτει νά εύλογήσν) τόν Θεόν έν 
έκκλησία.

Μινύρισμα συνώδευε τά δάκρυά της άκοντεί έκ 
βάθους καρδίας προερχόμενον. Άνελογίζετο τήν 
ατυχίαν αύτής ορφανής καί μόνης, ύπελόγιζε τό 
πέλαγος τής δυστυχίας έν ω ένήχετο, καί μέ ίλ ιγ - 
γιών πνεΰμα καί τρέμουσαν χεΐρα έποίει τό σημεΐον 
τοΰ Σταυροΰ ,ψελλιζουσα «Κύριε, έλέησόν μ ε ϊ. Καί 
έχρησίμευον αί τρεις auTat λέξεις ώς παυσίλυπον 
φάρμακον τής φριττούσης φοντασίας της. ’Ώ  ! 
πόσον καλά φάρμακα παρέχει ή θρησκεία !

Ό  ήλιος πρό ολίγου έβυθίζετο είς τόν ωκεανόν 
καί οί δορυφόροι τής νυκτός ήλιοι λαμπυρίζοντες, 
έφώτιζον άμυδρώς τό στερέωμα. Ή  νύξ επιβλητική 
έκάθησε μελανείμων έπί τοΰ άρματός της, τό σκό
τος διαχέουσα έφ’ δσον τό βλέμμα της έξικνεΐτο. 
Καί έκ τών γειτονικών λόφων ήκούοντο κρωγμοί 
γλαυκών, έσχολίαζον δέ τινες ώς πρόρρησιν καί 
άλλαγήν καιοοΰ τήν τοΰ άθώου πτηνοΰ κρώξιν. 
Οί κώδωνες τών ναών μετ’ ού πολύ συνεχώς καί 
μέ έπιβάλλοντα τόνον έκοούοντο, τό δέ πλήθος 
συνέρρεεν είς τόν ’Επιτάφιον θρήνον, ένφ ή Μαρία 
παρά τήν κλίνην τοΰ ψυχορραγοΰντος πατρός της, 
προσβλέπουσα τόν περιχέοντα αύτόν επιθανάτιον 
ιδρώτα, προέβλεπε θύελλαν καί μίγμα θρήνου ζωής 
καί θανάτου.

Περί τό μεσονύκτιον ό πολιοκόρσης γέρων ύπεί- 
κων είς τό μοιραΐον έξέψυξε καί ή Μαρία μόνη, 
κατεδικάσθη τρεμούσαις χερσί καί παλλούσγι καρ- 
δί* νά σαβανώσν) τόν τελευταΐον καί πρώτον 
αύτής έπί γης συγγενή.

Μόλις τήν έπιοΰσαν γείτονές τινες φιλάνθρωποι 
προσέτρεξαν είς άρωγήν καί παραμυθίαν τής ορ
φανής.

Ιίλήν φεΰ ! ήτο θάνατος δι’ αύτήν ό θάνατος 
τοΰ σεσηπότος εκείνου σαρκίου. ’Εκλείσθη ή καρδία 
τη ς, κλεισθέντων τών όμμάτων εκείνου.— Καί μό
νον ένεθυμεΐτο τής τελευταίας διαθήκης, ήν άπο- 
θνήσκων ό γέρων τ·71 έδιδε α Ά ηο^ νήοκω  τ ίμ ιος ,  
έλεγεν άποπνέων τήν ζωήν· μ ϊ  τη ν  ευχήν  μου, 
ξήαε τ ίμ ια ».

Ά χ  ! φρικτόν ποτήριον, δπερ έπινεν άναλογιζο- 
μένη δτι μόνη, χωρίς προστασίαν,ώς ανίσχυρος δό-

ναξ, έμελλε νά ύποκύψν) ύπό τό πρώτον φύσημα τοΰ 
Βορρά δτι έμελλε τέλος ν’ άντιπαλαίση κατά τοΰ 
Χάρωνος τής άτιμ ίας, δστις διώκει τάς άδυνάτους 
ψ^χάς· πλήν ειχε λάβει πάσαν άπόφασιν νκ τη- 
ρήση τούς .λόγους τοΰ πατρός της· έ'πρεπε νά γείνη.

Έ κτ  οτε μόνη διήγε ζωήν άλγινόεσσαν τήν 
πρωίαν διεδέχετο ή εσπέρα, τήν ήμέραν ή νύξ, καί 
καθ’ δλας τάς ώρας των ή Μαρία έβλεπε τήν Μα
ρίαν μινυριζουσαν, ώσεί νυκτικόραξ έν μέσω τοΰ 
σκότους τής δυστυχίας εύρισκομένη.

Β'

Ή  Μαρία άπό τοΰ πέμπτου ’έτους μόνη καί 
ορφανή πρός μητρός άφεθεΐΰα, ειχε συνειθίσει τήν 
έργασίαν καί διά ταύτης, ώς έγνωρίσαμεν, έζη.

Ώ ς.έν λειμώνι πλήρη χόρτων ποικίλων, ήδύ μέν 
πράσινον χρώμα παρουσιαζόντων, πλήν ούδεμιαν 
όσμήν εύώδη άποδιδόντων, ώς, Ή γω, έκεΐ εύώδες 
άνθος φυόμενον καταπνίγετα ι ύπό τών πέριξ άκαν- 
θών καί τριβόλων, ή δέ εύωδία του καταστρέφεται 
ύπό τής δυσωδίας τών περικυκλούντων αυτό, ού
τως καί ή ήμετέρα Μαρία Ιν δλγι της τϊ) άπομο- 
νώσει δέν ήτο ανεπηρέαστος βιωτικών άκανθών, 
καθ’ δσον μάλιστα προιοΰσα τήν ήλικίαν έδέχετο 
άκοντεί είς άκρό»σ·.ν στρεψίνοα γραΐδια, οΰχΐ λ ί*ν 
εύώδη τόν βίον της καθιστώντα.

Τό κάλλος τή  προσέθετε κόμπον καί έχρησί- 
μευε πρόπλασμα τής βδελυράς κακοηθείας. ΓΙα- 
ρίσύρθη έφ' άπαξ είς προσθήκην κάλλους καί στο
λισμού. Τή παρείχοντο άσμένως τά  μέσα καί ού
δέν ύπώπτευε τό άθώον πτη νό ν «χαλεπόν yccQ, 
ετε’ρον  νόον ΐδμενοα άνδρός» ■

Πύξάνετο τά  έτη, άνεπτύσσετο παρ αύτνί τό θέλ- 
γητρον τοΰ καλλωπισμού,κατ’άντίστροφον δέ λόγον 
τνϊ παρείχοντο τά  μέσα πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ.

Ή  έξις δευτέρα φύσις· δέν ήδύνατο πλέον 
ν’ άπόσχγι, ήναγκάζετο έ'κτοτε νά δαπαν^ τό γ λ ί— 
σχον τής εργασίας της προϊόν. Πλήν, φεΰ ! καί 
τοΰτο έξέλιπε, αΐ δέ β ιωτικαί άνάγκαι τήν έπίε- 
ζον. Αί χάριν ~έλέου παρέχουσαι αύτνϊ έργασίαν 
οικογένεια'., βλέπουσαι τήν έκκλισιν τής νέας 
έπαύσαντο παρε'χουσαι αύτή έργον. « Dimini con 
chi praticbi, e ti diro chi sei*.

Ή ναγκάσθη, παρασυρομένη πλέον καί όλονέν 
έξολισθαίνουσα, νά προσφύγγ) είς κατάστημά τ ι 
έργατίδων γυναικών, πλήν έκεΐ εύρε τόν θάνατον... 
. . .  Ή  παγίς ήτο έστημένη καί ύπό τό παραμικρόν 
δέλεαρ,έγένετο θΰμα τής θηριωδίας άχρείουέραστοΰ.

Άφέθη έ'κτοτε έν τα ϊς  τριόδοις, ερμαιον τής 
άθλιας τύχης της, ήν άσκεψίαι τνΊ έπέφερον.

Καί ιδού, πεοιάγεται είς δυσώνυμον οίκον και 
καθίσταται ίερόδουλος ή θρόμβους δακρύων χυσασα 
διότι έκωλύετο ύπό τ fjg ίρ γ αβ ία ς  να  Λροβενχη&ΐ) !

1ν
Διήγεν άσωτον βίον δεκαετίαν δλην, καί όμοιώ- 

θη τοϊς κτήνεσι τοϊς άνοήτοις, καί έξέκκλινε τής



72 ΣΑΛΠΙΓΞ ΜΑίΟΣ

ηθικής τροχιάς, και ήχρειώθη μ-έχρις όστέων.
'Ολόκληρον δεκαετίαν διετελει ύπο ζόφον τό 

πριν διαυγέστατον πνεΰμ,α.— ’Erel δεκαετίαν δλην 
έλάτρευε τν} Άφροδι ττρ, ώ ; άπό Κ'.ρκείας ράβδου 
έξανθρωπισθεΐσα.

Και μετά δέκα δλα έτη, άκτίς ίεροΰ φωτός 
διέσχισε τά βορβορωδη της διανοίας της τενάγη, 
καί ώ ; εί ήλεκτρισθεΐσα, άπό τοΰ εύθύμουτών Μαι
νάδων βίου εις μελαγχολικόν καί σκεπτικόν χαρα
κτήρα έτράπη Ούτως όπόταν τό κακόν είς άνήκε- 
στον ώκείλιρ, μεταβάλλεται έξαίφνης έκ παραμι- 
κράς α ίτ ια ς.

Μάτην προσεπάθουν νά έξηγήσωσι την αίφνη- 
δίαν μεταβολήν της Μαρίας αί περί αυτήν.— Δίν 
ύπήρχον λόγοι έξηγοΰντες τήν άπότομον μετα
στροφήν.

Είχον άκούσει ήμέραν τινα  έπισκε'πτην των 
πρός τήν πλησιάζουσαν αυτόν Μαρίαν νά λέγγ) «καί
σύ, Μαρία ! π ώ ς ................ ;» καί έκείνην εκτοτε
άνευ άλλης συζητήσεως εΐδον άποσυρθεΐσαν καί ώς 
κηρός άναλύσασαν.

Ή  πρώην μιλτοπάρειος κατήντησεν έν όλίγαις 
ήμέραις σκελετός.

Ήγρύπνει εκτοτε, έξυπνος παρελάλει τάς λε'- 
ξεις « Ζήβε τι μ ί α . »

Είχον ένσκήψει ώς κεραυνός είς τήν δαρθάνου- 
σαν διάνοιαν της, καταυγάσασαι τάς λεωφόρους 
αύτής, αί τελευτα ία ι τοΰ γέροντος λέξεις.

Ή σαν ολόκληρος ιερά παρακαταθήκη, ήν είχεν 
όρκισθή νά διατηρήσγι άλώβητον άχ οι πνοής.

Έ τήκετο, έμαίνετο, κατοπτριζομένη έν τή 
λερνη  έκείνγι τής κακίας· έξίστατο άναλογιζομε'νη 
τό μέγεθος τοΰ έγκλήματος.

Αί όλίγαι λέξεις τοΰ φίλου τοΰ πατρός της 
άνεστάτωσαν άπαν τό έν αύτνϊ. Ή  πρότερον έκ- 
τραγωδήσασα τάς παλαμναιστάτας άράς κατά τοΰ 
ήθικοΰ βίου, σκέπτεται νά παλινωδήση.

Κατάκοπος έσπ;ραν τινά  τοΰ Μαίου, πλήρης 
τοιούτων σκέψεων, με παραπαίουσαν συνείδησιν καί 
πτώσσουσαν φαντασίαν άπεκοιμήθη. Νυκτερινή 
μ,υροβόλος αύρα έπιχεομένη καθησύχαζε καί τάς 
μάλλον ζωηράς φαντασίας.

Πλήν άλλ’ όμως, τής Μαρίας έξεγεγερμε'νην 
έχούσης ταύτην,τεταραγμένου ϋπνου άπελάμ,βανεν, 
άναπαριστώσα δί 35αετίας ολοκλήρου γεγονότα, 
διέκοπτεν ύπό λυγμών τόν ύπνον, ύπό φοβερών πιε- 
ζομε'νη ονείρων.

’Ιδού δέ δτι πρώτην ήδη ήναγκάσθημεν νά 
δώσωμεν προσοχήν είς ένύπνια, πειθόμενοι είς τό 
*οταν το ΰώμα δαρ& άπι, τό π ν εύμα  έγρηγορε ΐ.  ·

Καί τ ί άλλο ή έγρήγορσις ήν έκείνη διά τήν 
Μαρίαν, ήτις διά τοΰ μ,ήκους τόσων ήμερών σκε- 
πτομένη καί κατατρυχομ,ένη, ώς άδυνατοΰσα νά 
ευργι λιμένα σωτηρίας, ήδυνήθη έν όνείρφ νά 
εΰργι τό φάρμ.ακον τής σωτηρίας της, τήν χρι- 
στιανικωτάτην έλπίδα τής άνακτήσεως τής τιμής, 
την άλλην ταύτην σανίδα τής Αευκοθόης ;

Έντρομ.ος εξηγερθη, καί μέ ήπιον και ούχί

βαρυαλγοΰν πλε'ον πνεΰμα, συγκεκινημένη έκ χα
ράς, έμονολόγει.

«Νά φύγω μακράν έντεΰ03ν, νά κατοικήσω είς 
άγνωστον συνοικίαν, νά έργασθώ τιμ,ίως έως θανά- ' 
του, καί διηνεκαΐς προσευχαΐς, ώς ή πόρνη τοΰ 
Ευαγγελίου, ν’ άνακτήσω τόν Χριστόν μου προσλι- 
παροΰσα αυτόν καί δεόμενη.

Ή  ευχή τοΰ πατρός μου είθε νά μ’ ένδυνα- 
μώσν) είς τό βαρύ τοΰτο εργον, δπως σώσω τήν 
ψυχήν μου καί έκπληρώσω τόν πόθον του. 
Γένοιτο!»

Ή  πλειάς, πρόδρομ,ος τής Ήοΰς,ήρχιζε νά τρε- 
μοσβύν·/), ούρανό&εν ό' ν π ερράγη  αβπετος αί&ήρ, 
καί ή ημέρα τόν κροκοβαφή της πέπλον ένεδύετο, 
ένώ άπό τοΰ Ύ μηττοΰ μετ’όλίγον έθεάθη ό Φοίβος 
κατοπτρίζων τήν έναντι αΰτοΰ κιβωτόν τοΰ Περι- 
κλέους.

Ή  Μαρία μετ’ άνυπομ,ονησίας άνέμενε τήν 
ώραν, καθ’ ήν έ'μελλε νά λυτρωθνί τής σπείρας έκεί
νης. Ή το άπόφασις ακράδαντος. ’Ολίγα λεπτά 
παρήλθον και ετοιμ,ος άνήγγελε τήν άναχώρησίν 
της, άγνωστον ποΰ κατευθυνομ,ένη. Μεγίστην 
δ’ έχάρησαν αί πρώην συνεταΐραι αύτής, άπαλλασ- 
σόμεναι τής φοβεράς μ,ονομανίας της.

"Εφυγε τών Σοδόμ.ων έκείνων, πυρίφλεκτος έξ 
κίδοΰς, πλήν τεθωρακισμένη μέ τό θάρρος τής έλ- 
πίδος. Κατώκησεν είς εν άκρον τής πόλεως καί 
έκεΐ άφανής ήοξατο έργαζομένη νά ζτί τόν πρότερον 
βίον της έν τιμνί καί ΰπολήψει.

Πλησίον τής οικίας της έκειτο ό ναός τοΰ 
«Σωτήρος», ένθα διήρχετο τάς πλείστας ώρας τής 
ζωής της, περιποιουμε'νη τόν ναόν ή καί μελε- 
τώσα.

Δ'

Ή  Μαρία ορφανή άπό σπαργανών, ής ό βίος 
ήτο ’Οδύσσεια ολη, είχεν αΰτή πρωτοτύπως ένστερ- 
νισθ·?5 τάς δυστυχίας καί τάς κυμ.άνσεις τοΰ βίου.

Είχε γνωρίσει πόσον καί πότε μικρά βοήθεια, 
είς καλός λόγος, μικρά προστασία, ήδύναντο νά 
προλάβωσι τεκμ,ηριούμενον όλεθρον.

Καί εκτοτε, νέον περιβληθεΐσα βίον, νέα θέσ- 
ματα άκολουθήσασα, τό μετόπωρον τοΰ βίου κα- 
τέχουσα καί πλήρης παραδειγμάτων, προέβαινε 
γοργφ τφ  βήμ,ατι πρός τήν έπιτέλεσιν τοΰ ήθικοΰ 
σκοποΰ της, ή ίερότης τοΰ οποίου γλυκύ καί έπί- 
χαρι μ-ειδίαμα τ·7ί προσέδιδε.

Είχε καταστή παράδειγμα αρετής, έκαυτηρία- 
ζεν τό κακόν δπου τυχόν τό συνήντα καί διά πα- 
ραδειγμ,άτων τάς νέας είς τήν αρετήν παρώρμα.

"Οπου ασθενής, πτωχός ή έπιθανάτιος, αΰτή 
νοσοκόμ,ος παρίστατο. "Οπου ορφανόν, αΰτή ’έτεινε 
αρωγόν τήν χεΐρα της.

Πολλάκις είδον τήν Μαρίαν ζητοΰσαν βοηθή
ματα παρά πλουσίων καί τοσοΰτον ή αϊτησίς της 
κΰρος είχε καί πεποίθησιν περί τής έπ’ άγαθφ δια- 
Οε'σεως περιέκλειε, ώστε άνευ δισταγμ,οΰ έλάμβανε 
τό ζητηθέν
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Πρώτη είς τήν εκκλησίαν ερχόμενη, έτακτο- 
ποίει τόν ναόν, μεγάλην έκ τούτου άγάπην άπο- 
κτήσασα, άνεχώρει δέ τελευταία πάντοτε, έπιδιορ- 
θοΰβα τόν ναόν.

Πόσον γλυκύς ό ερως πρός τήν θρησκείαν. ’Αμι
γής δόλων, άνίδεος άπάτης, μεστός χαράς καί ύπό 
πάντων ζηλούμενος.

Οΰτω παρήρχοντο τά  έτη τής Μαρίας, ήτις 
’έβλεπε πρός μεγάλην της χαράν τόν ιτκοπόν της 
έπιτελούμενον. ’Από τίνος φωταγωγοΰ θυρίδος διε- 
χε'ετο άκτίς άμυδροΰ φωτός, έν μέσω τοΰ σκότους 
τής νυκτός, τοΰ μετά τό μεσονύκτιον έμποιοΰντος 
αί'σθησιν. Ή  περιέργεια, κακός δαίμων ύπεκίνησε 
γειτόνισσάν τινα  καί ήλθε νά παρατηρήσ-/] κρύφα, τ ί 
άράγε τό φώς έσήμαινε.

Έπλήρωσεν όντως τήν περιέργειάν της. ’’Εμ
προσθεν τοΰ εικονοστασίου, περιβεβλημένη τήν μέ- 
λαιναν έσθήτά της, με άσκητικόν κομ-βολόγιον είς 
τάς χεΐρας, γονυκλινής προσηύχετο ή πρότερον είς 
εΰασμούς έκτρεπομένη· δεν ηΰχετο δι’ ευγηρίαν, 
άλλά πρός ένδυνάμωσιν αυτής έπί τό εργον,ου τίνος 
κατήρξατο.

"Ενεκεν δμως τής φοβεράς νηστείας καί τής 
έκ πάσης άναπαύσεως άποχής, είχεν άποσκελετωθή 
καί ούδεις ήγγυάτο περί τής ζωής αύτής.

’Εν τούτοις εζη καί είχεν ύγιείαν καί είογά- 
ζετο ώς άκάματος εργάτης.

Ά πό  τίνος έλεγον αί γειτόνισσαι, νε'αι καί 
γραΐαι, ’έγγαμοι καί μή: «Πάμε είς τ η ν  κυρά  Μα
ρ ία ν  νά μας ε ίπή  χ αμμ ία ν  ία τ ο ρ ία ν · .  Καί όντως 
συνηθροίζοντο τάς Κυριακάς είς τής κυράς Μαρίας 
πρός μεγίστην χαράν της καί ήκουον αύτής.

Έγνώριζεν όντως καλάς Ιστορίας ή κυρά Μα
ρία, καθ’δσον τά  ολίγα γράμματα,άτινα έγνώριζεν, 
είχε καλλιεργήσει αναγκαζόμενη έσχάτως ν’ άνα- 
γινώσκγ) διάφορα ιερά βιβλία καί μάλιστα τήν 
Καινήν Διαθήκην καί τ-ούς βίους τών Α γίω ν.

Ήμέραν τινά  ό ίερεύς τής ενορίας ’έλεγε «φο
βερόν πράγμα τό μ,νημ,ονικόν αύτής τής γυναικός· 
τό Συναξάρι τό ξεύρει καλλιτερον άπό έμέ.»

Διά τοιούτων λοιπών έπαγωγών διηγήσεων εί- 
χεν άποσπάσει τήν άγάπην τών γειτονικών οικο
γενειών, α ΐτινες έθεώρουν δλαι τήν κυρά Μαρίαν ώς 
συγγενή τ ω ν  έναβρυνομένη δέ αΰτη διότι κατώρθου 
νά έπιτελίί τόν σκοπόν της, ί'τι μάλλον έφαίνετο 
πρόθυμος νά ευχάριστή.

Ή  κυρά Μαρία δμως κατά φυσικόν λόγον, κα
τόπιν τόσων πόνων καί περιπετειών παρήκμασε καί 
ήρξατο νά γ ίνητα ι ασθενική. Είς μάτην άπέβαι- 
νον αί πολλαί προσπάθειαι καί περιποιήσεις τών 
γειτόνων της.

Κατέπεσε, τό Κύκνειον αδουσα τή ζωή. Διημ,έ- 
ρευον καί διενυκτέρευον περιποιούμεναι τήν κυράν 
Μαρίαν, άμιλλώμεναι τ ίς  πρώτη καί πλεΐον νά 
περιποιηθίί αύτήν, άλλ’ άδίκως πάντα· δ θάνατος 
έχώρει μέ τεθηγμένον δρέπανον.

Ή  κυρά Μαρία άπό τίνος είχε παύσει νά όμι-

λή καί τοΰτο είς μεγίστην στενοχώριαν ένε'βαλε 
τάς φίλας της.

Ή το  εσπέρα τοΰ Σαββάτου πρός τήν Κυρια
κήν, δτε έζήτησε τόν ίερέα, είς δν έξομ,ολογηθεΐσα, 
μετε'λαβε τών άχράντων μυστηρίων- περί τό μεσο
νύκτιον δέ έζήτησε τάς φίλας της ολας, είς άς 
διηγήθη τόν μ,υστηριώδη βίον τη ς, έξαναγκάσασα 
αύτάς ν’ άναλυθώσιν είς δάκροα καί έν τέλει άφοΰ 
είπε τό Εύαγγέλιον τής πόρνης, άνεφώνησε. ί Σ ν γ ·  
χωρήβατε  ϊή ν  Ί ερ ό δ ο ν λ ο ν » καί έξέψυξε.

Τότε δή τότε «βοή άσβεστος όοώρει» κοπετών 
καί θρήνων, έν*τφ δίκην ναοΰ μεταβίβλημένω μ,ο- 
νάσματι αύτής.

Τήν έπομ,ένην έτάφη ύπό τάς εύχάς όλων τών 
γνωρισάντων αύτήν, πλήθος δέ συνέρρεε νά ΐδ·/| την 
αγίαν, ήτις κατέλιπε τόν μ,έν βίον παράδειγμα 
ταλαιπωρίας, τήν δ’ αρετήν υπόδειγμα καρτεροψυ
χίας τοΐς μετά ταΰτα .

Άποθνήσκουσα ειχε πεποίθησιν δτι έξήγνισε 
τό θεΐον καί έξεπλήρωσε τήν πατρικήν συμβου
λήν. Είχε που συναντήσει «ΙΑίον θελω καί οΰ &ν- 
β ί α ν » ι ο ύ  γάρ ήλ&ονκαλε’βαί δικαίους, άλλ'άμαρ- 
τωλούς εις μετάνο ιαν»·  καί περί τής μ,ετανοίας 
αύτής τοσαύτην βεβαιότητα είχε, ώστε έπί ταύ
της καί μόνης έδραιουμένη άπ·/ιτησε τήν έκπλήρω- 
σίν τής μόνης αύτής παραγγελίας, νά έπιγράψωσι 
τοΰ τάφου της:

*'Απέ%ανε τ ι μ ί α · .
Ι « .  Γ . Βλαιϊιλνος.

ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΟΝΙΑΣ ΤΗΣ

Δεν είξεύρομεν έάν δ τίτλος δι’ οΰ έπιγράφο- 
μ,εν τό άρθρον μας ήτο κατάλληλος διά πολιτ ι
κήν τινα  εφημερίδα, άλλά νομιζομεν δτι αί ίδέαι, 
&ς δι’ αύτοΰ έκτίθεμεν, εινε ίδέαι δυνκμεναι νά λε- 
χθώσι καθ’ έκάστην έν μέσφ τοΰ Έλληνισμοΰ, καί 
άς άν έλάμβανεν ΰπ’ όψει ούτος, βεβαίως δέν θά 
διε'τρεχεν τό πολυώδυνον έκεΐνο στάδιον τών δοκι
μασιών, α ΐτινες τοσοΰτον έβασάνισαν αύτόν, δσον 
ούδέν άλλο ’έθνος έπί τής υδρογείου σφαίρας. Καί 
ήμεΐς έπιλαμ,βανόμ,ενοι σήμερον τής έκθε'σεως τών 
ιδεών τούτων δέν σκοποΰμεν νά προτρέψωμεν τό 
Ελληνικόν κοινόν είς έκτέλεσιν έργων έφημέρων, 
διότι τό εργον τοΰτο είναι ίδιον πολιτικής έφημ,ε- 
ρίδος, έκτελούμενον έν μ,έσφ κοινής άμίλλης έν 
κρισίμ-οις τισ ι περιστάσεσι, καθ’ άς μιάς ώρας ά- 
πώλεια άνωφελής ή έπιβλαβής άνεπανορθώτως δύ- 
ναται νά βλάψγι τάς τύχας καί τόν βίον οίουδή- 
ποτέ τίνος έθνους. Ό  τίτλος, ώς έξεθέσαμ-εν αύτόν 
άνωτέρω, δύναται σαφώς καί ίκανώς νά έκφράσν) τόν 
σκοπόν έκεΐνον δστις ήγαγεν ήμάς είς τήν διά τοΰ 
περιοδικού τύπου εκθεσιν. Πρόκειται νΰν περί συντό
μου τίνος άνελίξεως τήςΙς·ορίας τοΰή[Αετέρου εθνους}
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άνελίξεως ήτις δεν εχει σκοπόν την έξιστόρησιν 
τών ελληνικών γεγονότων άπό τη ; άρχής τοΰ βίου 
αυτού με'χρι τη ; σήμερον δψεως τών πραγμάτων, 
άλλά την άνασκαφήν τών εθνολογικών συμβάντων 
πρό; άνεύρεσιν άλλη ; τ ινο ; ουσία;, πρό; ψυχολογι
κήν μελέτην έπί τοΰ βίου τοΰ έλληνικοΰ έθνους, 
η ; αποτέλεσμα θε'λει γενέσθαι ή άνακάλυψις τών 
μυστικών καί μεμακρυσμένων εκείνων α ίτ ιω ν, 
άτινα  παρήγαγον την δραματικήν καί τραγικήν 
αυτοΰ Ιστορίαν. Είνε βεβαίω; δυσχερές τό εργον 
τοΰτο καί οξύνοιαν ού σμικράν απαιτεί, άλλά κα ι
ρό; οπω; άναλάβωμεν την τοιαύτην σπουδήν ε ί; 
συμπλήρωσιν τών δσα έλέχθησαν έπί τνί έβδομη- 
κονταετηρίδι τ η ; ελληνικής έπαναστάσεως τοΰ 21. 
Καί ε ί; τό εργον τοΰτο έπικαλούμεθα την εύμενή 
συνορομην τών φιλομούσων αναγνωστών τη ; φ ίλη ; 
Σ ά λπ ίγ γ ο ς ,  δπω; άποτελεσματικώτερον καί άσφα- 
λε'στερον διεξαγάγωμεν την ην άνελάβομεν άφ’ 
ήμών αύτών αποστολήν.

Μην ιν  « ίΐό ε , θ ίά , Πηληΐάόε— Ά χίλήος .

'Γπηρζεν έποχή έν Έ λλάδι, καθ’ ήν τά  πρώτα 
βήματα τοΰ πολιτισμοΰ ειχον είσε'λθει ε ί; τό εδα- 
φο; α ύτή ;, καί καθ’ ήν άντί τών γραμμάτων καί 
τών φιλολογικών ’έργων τών μετέπειτα αιώνων 
έλάμπρυνον τό δνομα τών Τιτάνων ήμών προγόνων 
έργα πολεμικά καί κατορθώματα άρηίφιλα, τοσοΰ- 
τον ευγλώ ττω ; έςυμνηθέντα ύπό τοΰ αθανάτου 
ήμών ποιητοϋ, τοΰ πατρό; τή ; επική; ποιήσεω;, 
Όμήρου. "Εν έξ αύτών υπήρξε καί ο Τοωϊκό; πόλε
μο;. ’Έθνη έκ -τή; ίση; καταγω γή ; προερχόμενα, 
ώ ; μαρτυροΰσιν αί έθνολογικαί μελε'ται τών σημε
ρινών χρόνων, συνεπλάκησαν πρό; άλληλα διά τήν 
άρπαγήν μ ια ; βασιλίσση; καί τήν ελπίδα τ ί ;  οίδε 
όποιας λε ία ; παρά τών έπιτιθεμένων, καί έπί δε'κα 
’έτη έμάχοντο έκεΐ ύπό τού; πύργου; τή ; Τρωική; 
πόλεω;, φονευόμενοι καί φονεύοντες. Ά λλά  βάσκα
νο; μοίρα εφραττε τήν όδόν τή ; έπ ιτυχ ία ; παρά 
το ΐ; Ά χ α ιο ΐ;. "Εριδες συχναί έτάρασσον τήν ομό
νοιαν καί τήν συμμαχίαν τών πανταχόθεν συγ- 
κεντρωθε'ντων ύπό πολλούς βασιλείς Ε λλήνων, 
άφαιροΰσαι τ ά ; συνηνωμε'νας αύτών δυνάμεις καί 
ένισχύουσαι τάς τών αντιπάλων άμυνομένων. Μία 
έξ αύτών υπήρξε καί ή τοΰ Ά χ ιλλέω ς μετά τοΰ 
Άγαμε'μνονος. Παλλακίς, πράγμα κοινότατον παρά 
τοΐς άνθρώποις έκείνοις, παρ’ οίς μία πόλις κυριευό
μενη μεταβάλλετο είς καπνούς καί έρείπεια, οί δέ 
κάτοικοι δορυάλωτοι κατεΐχον θε'σιν δούλου παρά 
τοΐς ν ικητα ΐς, άφηρέθη παρά τοΰ Άχιλλε'ως ύπό 
τοΰ Άγαμε'μνονος, όπότε ούτος παρέδωκε τήν ία ,κ- 
τοΰ είς τόν πατε'ρα Χρύσην. Πράγμα άτοπον, 
πράγμα μιαρόν έκ με'ρους ενός βασιλε'ως, οίος έκεΐ- 
νος καί «ενός κακοΰ έπιγενομε'νου μύρια άλλα 
επονται.» Ό  Ά χιλλεύς άποσύρεται τοΰ πολε'μου, 
καί ομνύει οτι ούδε'ποτε θε'λει λάβει με'ρος είς αύτόν 
πρίν ίδϊΐ τόν έχθρόν έφορμώντα κατά τών ιδίων 
χύτου πλοίων, άλλ’ όπότε ήδη θά εχη ούτος κα τα 

πατήσει ύπό τούς πόδας αύτοΰ ολόκληρον τό 
ελληνικόν στρατόπεδον, καί είς ’^.δην προΐάψει τάς 
νυχάς αύτών Μάτην ό άτυχής Νε'στωρ έν μέσω 
τής όχλοβοής τοΰ στρατοΰ ζητεί νά καθησυχάσ-/) 
τούς έξαγριωθε'ντας βασιλείς, άγορεύων :

Μήτε σύ τόν δ’ άγαθός περ έών άποαίρεο κούρην, 
άλλ’ έα, ώ ; οί πρώτα δόσαν γέρα; υίες Ά χ  αιών. 
Μήτε σύ, ΓΙηλείδη, θέλ’ έριζέμεναι βασιλήϊ 
άντιβ ίων, έπεί ούποθ’ ομοίως έμμορε τιμής 
σκηπτούχος βασιλεύς,ωτε Ζεύς κΰδος έδωκεν... 
Άτρείδη, σύ δέ παΰε τέον μένος· αύτάρ έγωγε 
λίσσομαι Ά χ ιλλή ϊ μεθέμεν χόλον, δς με'γα πόίσιν, 
έρκος Ά χαιο ΐσ ιν πέλεται πολέμοιο κακοΐο·.

Ή  φωνή αύτοΰ εινε φωνή βοώντος έν τνΊ έρήμω, 
καί έπέπρωτο ούδαμώς νά συντελέσνι είς τήν άρσιν 
τοΰ έπικρεμαμένου τοΐς πατριώταις αύτοΰ δεινού 
κινδύνου. Ό  Ά χιλλεύς δέν μετέσχε τοΰ πολε'μου 
είι/,ή δτε ή δεινή αύτοΰ προφητεία ίξεπληρώθη καί 
ειδε τόν Έκτορα άπειλητικώς έφορμώντα κάτά 
τών ιδίων αύτοΰ νεών. ’Εσώθησαν οί Έλληνες, 
άλλ’ έπλήρωσαν ακριβά τήν άθλίαν έκείνην διάστα- 
σιν τών δύω κορυφαίων αύτών αρχηγών.

’Έ  ! Άνεφέραμεν τόν "Ομηρον, άλλ’ άνεφέρα- 
μεν αύτόν διότι εινε ή πρώτη έξεικόνισις τοΰ 
έλληνικοΰ χαρακτήρος, διότι έκεΐ έν τφ  άπλοϊκφ 
βίω τών άρχαίων ήμών προγόνων, φυσικώτατα καί 
ζωηρότατα παρασταθέντι ύπό τοΰ πρώτου ποιητοϋ 
τοΰ κόσμου σύμπαντος, αναθάλλει καθαρά καί 
τηλαυγής ή ελληνική ιδιοφυία μεθ’ δλων τών συμ- 
παρομαρτούντων αύτη προτερημάτων τε καί έλατ- 
τωμάτων.
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Ά λλά  παρήλθεν ή έποχή έκείνη τοΰ ήρωϊσμοΰ 
καί τών άρηϊφίλων άνδρών, ΐνα  παραδώσ·/) τήν ζωήν 
είς γενεάν Ε λλήνων, παρ’ οίς ό πολιτισμός, μόνο; 
έν Έ λλάδι αύτόχθων γενόμενος, άναβλαστήσας 
έπέπρωτο νά ύψώσνι τήν Ε λλάδα είς σημεΐον είς ο 
ίλ ιγγ ιώ ντα  προσβλέπουσι τοσαΰτα εθνη σήμερον 
κατόπιν παρελεύσεως τοσούτων έτών καί ανθρωπί
νων γενεών. Είς δύο πόλεις, ούτως είπεΐν, συνεκεν- 
τρώθη δλος έκεΐνος ό πολιτισμός καί ή εύκλεια τοΰ 
αρχαίου Ελληνισμού,Αθήνας καί Σπάρτην. Έ ν τή 
πρώτ·/) ή περί τά  γράμματα καί τάς τέχνας ένα- 
σχόλησις συνεβάδιζεν άρμονίως μετά τής ε ί; τά  
δπλα καί τήν σωματικήν γύμνασιν άσκήσεως, ένφ 
είς τήν δευτε'ραν έκυριάρχει μόνον ή οπλομαχητική 
ώς τό κύριον εργον τών έλευθερίων άνδρών, τών 
τεχνών περιφρονουμένων καί το ΐς Έ λλησι μόνοις 
άνατιθεμένων, ωσαύτως δέ καί τών γραμμάτων 
παντελώς άποσκορακισθέντων. Ά λ λ ’ άμφότεραι 
αύτα ι αί πόλεις είς ένα καί τόν αύτόν σκοπόν έτει- 
νον, τήν έξάπλωσιν τοΰ κράτους αύτών καί πέραν 
τών ορίων τής Α ττ ική ς  καί τής Λακεδαίμονος. Καί 
αί μέν Ά θήνα ι διττόν έξ αύτοΰ ειχον δφελος, πρώ
τον μέν τήν οικονομικήν αύτών άνεσιν, καί έπειτα 
τήν ύπό τών άλλων πόλεων χορήγησή αύτοΐς 
χρημάτων πρός έπιτέλεσιν τών τεραστίων καί περι- 
σπουδάστων εκείνων έργων τής τε τέχνης καί τής
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φιλολογίας. Τά δράματα τών τριών μεγάλων Α θη 
ναίων ποιητών εινε ζήτημα άν θά έβλεπον σήμερον 
τό φώς, άν έλειπεν ή συνδρομή αύτη τών πλείστων 
ελληνικών πόλεων είς τήν μεγαλουργόν καί φιλο
πρόοδον πόλιν τής Παλλάδος. Ά λ λ ’ ή Σπάρτη 
ούδέν άλλο έζήτει ή τήν ύποδούλωσιν τών ξένων 
χωρών πρός άπλήν καί χρηματικήν αύτής ευπο
ρίαν καί έγκατάστασιν τοΰ μοναρχικού αύτής πο
λιτεύματος είς άντίθεσιν τοΰ τών Α θηναίων. Έάν 
αί δύο αύτα ι πόλεις, αί άπό κοινού κατανικήσασαι 
τούς κοινούς έχθρούς Πε'ρσας καί παραδώσασαι είς 
τήν αθανασίαν τόν κρατερόν καί γιγάντιον έκεΐνον 
αγώνα συνεμάχουν καί τάττουσαι ώς σκοπόν τής 
κοινής αύτών ένεργείας τήν ύπό έδαφικήν καί έκπο- 
λ ιτιστικήν έ'ποψιν άνάπτυξιν τής μητρός πάντων 
Ελλάδος, αύτη θά κατείχε τότε τήν θέσιν έν τώ 
συγχρόνφ κόσμω οϊαν μετά πολλούς αιώνας ή 
κοσμοκράτειρα Ρώμη. Ά λλά  μοίρα βάσκανος ένέ- 
βαλεν είς τάς πράξεις αύτών αντενέργειαν καί ή 
μεγάλη καί φρικώδης πυρκα'ίά ή άπ’ άκρου είς 
άκρον τής Ελλάδος άφθεΐσα, άπετέφρωσεν δλον 
έκεΐνο τό μεγαλεΐον τής ’ Ελλάδος μετά τών Α θη 
νών. Ό  ΙΙελοποννησιακός πόλεμο; ύπήρξε τό φονι
κόν δπλον δι’ ού σύμπας έκεΐνος ό πεπολιτισμένος 
καί φιλοπόλεμος κόσμος ηύτοκτόνησεν.
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Ά πό τής έποχής έκείνη; νέαν φάσιν ’έλαβεν ή 
Ε λλάς. Ό  κολοσσός, ό τοσοΰτον καταχθονίως καί 
στυγερώ; ύποσκαφθείς ύπό τών ιδίων αύτοΰ χειρών, 
έκλινεν ήδη τόν αύχένα πρό τοΰ άετοΰ τοΰ όρμη- 
τινώ ς κατερχομένου άπό τής βαρείας Μακεδονίας. 
Ό  Δημοσθένης έξήντλησεν δλην αύτοΰ τήν ρητορι
κήν δεινότητα έν τοΐς Ό λυνθιακοΐς καί τοΐς Φιλιπ- 
πικοΐς του, άλλ’ είς ούδέν ήδυνήθη νά ένισχύσν) τήν 
τάλαιναν αύτοΰ πατρίδα, καί εν έκ τών πρώτων τοΰ 
έχθροΰ θυμάτων ύπήρξεν αύτός ούτος. Ό  Α λέξαν
δρος έν τώ  άπείρω αύτοΰ κράτει πεοιέλαβε καί τήν 
γήν έκείνην, ήτις τοσοΰτον ένδοξον παρελθόν είχε 
νά έπιδείξγι. Ά λ λ ’ ολίγος ετι χρόνος παρήλθε καί 
είς άπόστασιν ολίγων μιλλίων άπό τής ήμετέρας 
χώρας, δπου θάλλει χερσόνησος έφάμιλλος ώς 
πρός τάς φυσικάς καλλονάς πρός έκείνην, καί δπου

Fleurit l'oranger 
et chante i’hiroadelle...

άνεβλάστησεν ολίγον κα τ ’ ολίγον πόλις, ήτις δέν 
έβράδυνε νά καταστ-7) έφάμιλλος τών μεγαλητέρων 
τής Ελλάδος πόλεων. Ή  χώρα έκείνη εινε έπίσης 
γονίμος είς μεγαλοφυίας δσον καί ή ήμετέρα. 
ΙΙικράν τινα  αλήθειαν έχομεν νά όμολαγήσωμεν,δτι 
άν ή Ε λλάς μεθ’ δλον τόν πολιτισμόν αύτής, πο
λιτισμόν αύτόχθονα καί άνέφικτον είσέτι μέχρι τής 
σήμερον, δέν ήδυνήθη νά έξέλθγι πέραν τών δρίων 
τής στενής αύτής χώρας είς κατάκτησιν γειτόνων, 
ή Ρώμη δμως, τό πρώτον αφανής καί ασήμαντος 
κώμη, διά τής στρατιωτικής αύτής άναπτύξεως 
ώδήγησε κραταιά τά  δπλα αύτής άπανταχοΰ τοΰ

κόσμου, μέχρις ού σύν τνί κοσμοκρατορία ήν κατά 
μικρόν άπε'κτησε, προσεκτήσατο καί τόν πολιτισμόν 
καίτήν σοφίαν παρά τών Ελλήνων, άληθεΐς ΓΙαρί- 
σιοι τοΰ Μεγάλου τής Γαλλίας Βοναπάρτου κατα- 
στασα. Ή  Ρώμη κατέκτησε τήν Ε λλάδα, καίτοι 
καθά λέγουσιν, ή ήττηθεΐσα Ε λλάς διά τών γραμ
μάτων καί τής σοφίας ένίκησε τήν νικήτριαν.

Ό  Χριστιανισμός, τό μέγα τοΰτο προϊόν τής 
τρίτης πεπολιτισμένης χώρας κατά τήν έποχήν 
έκείνην Ίουδαίας, διέσπασε τό ανθρώπινον γένος είς 
δύο μερίδα;, έπομένω; καί τό άπέραντον Ρωμαϊκόν 
Κοάτο;. Ό  Κωνσταντίνος, χριστιανός βασιλεύς, 
άπεσύρθη τής είδωλολάτριδος Ρώμης, δπω; πήζτ) 
τήν σημαίαν νέου κράτους κ^ί έν τα υτφ  τής 
νίκης τοΰ νέου θρησκεύματος είς τό Βυζάντιον. Ή  
Ε λλάς προσήνεγκεν εύφορον χώραν είς τά  δόγματα 
τοΰ χριστιανισμού,ούδέ ήτο δυνατόν νά γινγ) άλλως 
άφοΰ τήν όδόν ειχον προλειάνει οί Πλάτωνες καί οί 
σοφοί Σωκράται αύτής. Περιελήφθη λοιπόν εν τφ  
νέφ κράτει τοΰ Κωνσταντίνου, άποτελέσασα τό 
ελληνικήν εχον χροιάν Βυζαντινόν Κράτος. Ή  λα 
τινική γλώσσα παρέδωκε τά  δπλα είς τήν ελληνι
κήν, καί δ ελληνικός πολιτισμός άνεφάνη έκ νέου 
ύπό άλλην δψιν.

Ά λλά  δέν ήτο καθαρώς Βυζαντινόν κράτος ή 
ελληνική χερσόνησος. Βασιλείς καί αύτοκράτορες 
ανίκανοι ε’ ς στερε'ωσιν τοΰ θρόνου αύτών, έριδες 
καί έμφύλιοι σπαραγμοί έν αύτνί τ ίϊ κοιτίδι τής 
νέα; έπικρατεία;, θρησκευτικαί διαμάχαι συντα- 
ράσσουσαι άκαταπαύστως τά  θρησκομανή καί φα
νατικά τή ; έποχής εκείνης πνεύματα, έξησθένουν 
τάς δυνάμεις τοΰ Κράτους, δπερ άπό καιρού είς 
καιρόν έδέχετο πανταχόθεν δυσαρέστους έπισκέψεις 
παρά φυλών άγριων καί θηριωδών, ών ή άλεθρία 
έπιδρομή έχαράσσετο έπί τοΰ εύγενοΰς ήμών έδά- 
φους διά τής προσψχύσεως τοΰ πυρός καί τοΰ 
σιδήρου. Είς ταύτα  προσθετέον τάς κατακτήσεις 
τοΰ μεγάλου τής Άδριατικής όκτάποδος, δστίς 
Έ νετία  έκαλεΐτο, καί θέλομεν λαβει ιδέαν τής 
ισχύος τοΰ συγχρόνου Βυζαντινού Κράτους, ή μάλ
λον θέλομεν πεισθνί δτι μόνη ή Κωνσταντινούπολις 
έδικαιοΰτο νά χαλήται ούτως, ύπό τόν πομπώδη 
τούτον τίτλον.

Είς το ιαύτην κατάστασιν εύρίσκετο ή νέα Ε λ 
λάς,δτε δ άγριος καί αίμοβόρος τών Τούρκων έσμός 
κατεπλημμύρει τόν κόσμον δλον, άπειλών νά κα- 
ταπνίξγι είς τά  πρώτα αύτοΰ σπάργανα τόν απαν
ταχού τής Α νατολής καί Δύσεως διαδεδομένον 
πολιτισμόν Ή  Κωνσταντινούπολις άφέθη είς τήν 
τύχην της, καί έκυψε τόν αυχένα προ τοΰ νεου 
δορυκτήτορος τοΰ καταπατήσαντος καί κατασπα- 
ράξαντος πάσαν ελληνικήν γωνίαν. Έσβέσθη τέ- 
λεον καί ό έσχατος ύποκαίων σπινθηρ τοΰ πυρός 
τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου τής Ελλάδος, 
καί σκότος βαθύ έκάλυψε τόν λαμπροφεγγή εκείνον 
"Ηλιον, δστις έως τότε ηύγαζε καί έλάμπρυνε σύμ- 
παντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον. Έ κτοτε δεν 
ύπήρχε πλέον Ε λλάς.



Είνε άρά γε άναγκαΐον νά περιγράψωμεν έν 
έκτάσει τάς βασάνου; καί τά  μαρτύρια,άτινα άνε · 
τίνασσον άκαταπαύστως τό κατεσκληκός καί ήμί- 
καυστον της Ελλάδος σώμα ; Βεβαίως δεν εινε 
ούτος ό προορισμός τοΰ άρθρου ήμών, διότι καί έξ 
άπαλών ονύχων έδιδάχθημεν αύτά , και οί πανη
γυρικοί λόγοι, οί κα τ ’ έτος έκφωνούμενοι, αρκετά 
μας δ'.εφώτισαν έπί τοΰ αντικειμένου τούτου.
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Εινε ήδη καιρός νά έκφε'ρωμεν εν συμπε'ρασμα 
έκ της μικράς ταύτης καί συντόμου άναλύσεως 
τών ελληνικών τ υ χ ώ ν  έν Έ λλάδι έλλείπει καί 
έλειπε μέχρι τοΰδε ή έθνική ένότης, ή συναίσθησις 
της κοινής πατρίδος, της κοινής μητρός, πρός ήν 
τά  βλέμματα πάντων νά ώσιν έστραμμε'να, καί 
ύπέρ της προόδου τής οποίας άπαντες νά άγω νί- 
ζωνται καί κοπιώσι. Έάν έν τη άρχαιότητι οσαι 
αί πόλεις τόσα καί κράτη έν Έ λλάδι, άλλά καί 
σήμερον οΐ Μωραΐται καί Στερεολαδΐται αμφιβάλλω 
άν έχωσι την συναίσθησιν τής ενιαίας καί άδιαχω- 
ρίστου Ελλάδος, καί άνκήδωνται τών συμφερόντων 
αύτής, δσον τής γωνίας έν γ  έγεννήθησαν. Ναί ! 
προσφιλείς μου Ελληνες, εχομεν άνάγκην μ ιβξ  
μεγάλης καί κοαταιάς πατρίδος, ήτις συν τή προ- 
όδω τοΰ πολιτισμού νά δύναται νά άντιτάξη  καί 
χεϊρας ίσχυράς κατά τών αντιπάλω ν αύτής, διότι 
κατά εν άξίωμα άλάνθαστον μέχρι τοΰδε έν τώ 
κόσμφ «τά  μεγάλα έθνη τρώγουσι τά  μικρά.» Δέν 
έ'χει λοιπόν πλέον Μοορηΰς καί Στερεά·  δλοι είμεθα 
Έ λληνες, καί σύμβολον ήμών δέον νά ή ή ένωσις, 
ναι ! ή έ&νιχη ενότης  ! Δ ι’ αύτής ή Ε λλάς θά 
δυνηθτϊ νά έκπληοώσ/ι πάντοτε τόν προορισμόν τη ς.

Γ . X . Β λ α ς η ς

ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΛΑΡΕΤΗ

Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
(Σ υνέχεια .)

Tii ένευσα νά καθίσγ) πάλιν είς τήν θέσιν της. 
Ά φοΰ δ’ έκάθισεν, έγώ έστάθην δρθιος. Τότε συγ- 
κεντρών δλον τό θάρρος μου καί προσπαθών δι’ ύ- 
περανθρώπων προσπαθειών ν’ άποφύγω τούς λ υ γ 
μούς, οϊτινες μέ έ'πνιγον :

— Μαρία, τή είπον μεγαλοφώνως, ήδη δτε έπέ- 
στη ή ώρα καθ’ ήν μέλλεις νά φύγιρς διά παντός 
τής πτωχικής ταύτης οικίας, έν ή άνεπτύχθης, ή 
δη οτε μέλλεις νά έγκαταλίπης χάριν άλλου, δστις 
έχει περισσότερα ή έγώ έπί σοΰ δικαιώματα άφοΰ 
τόν αγαπάς, έχω καθήκον νά σοΰ είπω τήν άλή- 
θειαν, ώς πρός τήν μεταξύ ήμών θέσιν, καί τόν 
βαθμόν τής άφοσιώσεως, ήν τρέφω πρός σέ... Μα- · 
ρία, παιδί μου, δέν είσαι κόρη μου !

Ήγέρθη άποτόμως καί ρήξασα κραυγήν, κατέ

στη ώχρά καί ώπισθοχώρησε θεωροΰσά με μέ ο
φθαλμούς πλήρεις έκπλήςεως.

—  Θεέ μου ! έτραύλισε, θεε' μου ! τ ί λε'γεις ;
—  Τήν αλήθειαν, Μαρία· σέ άνέθρεύα, σέ έφύ- 

λαξα, άλλά δέν είμαι πατήρ σου.
—  Ώ  Θεέ μου ! Θεέ μου !
Καί έρρίφθη μέ τούς οφθαλμούς πλήρεις δα

κρύων είς τάς άγκάλας μου.
Τότε οί λυγμοί μέ έπνιξαν καί δέν ήδυνήθην νά 

κρατήσω τά  δάκρυα. Τήν έθλιβον έπί τοΰ στήθους 
μου καί έκλαιον. Κατεφίλουν αύτήν καί ήσπαζό- 
μην τήν λαμπράν καί εύκτένιστον κόμην της καί 
προσεπάθουν νά τήν ήσυχάσω. Έκείνη δέ δέν έπαυε 
κλαίουσα.

—  Ναί, Μαρία, ττ) έλεγον, ναί παιδί μου . . . 
Ε ντός ολίγου θά μέ έγκαταλίπνις, μή κλαίγις μή μέ 
λυπϊίς, νά ζήσης ! Έ γώ  δέν είμαι τίποτε· έσο βέ
βαια, δτι ό σύζυγός σου θά σέ άγαπήση πολύ πε
ρισσότερον. Θά ήσαι εύτυχής !, .. Εύτυχεστέρα πλη 
σίον έκείνου ή έμοΰ. Μαρία, είναι νέος καί πλού
σιος, σύ δέ τόν αγαπάς. "Ω ! πόσον θά ήσθε ευτυ
χείς οί δύο σας. Θά μέ άφήσγις, νά ύπάγης πλη
σίον του. Έ γώ  δέν θά έοχωμαι συχνά. Θά έπροξέ- 
νουν κηλϊδα, διότι δέν ήξεύρεις ποιος είμαι, ώ ! α
τυχής Μαρία... δέν ήξεύρεις...»

Έ σταμάτησα, κύριε, φοβούμενος νά τελειώσω 
τήν φράσιν έξ αισχύνης. Έκείνη ήσύχασεν ολίγον 
κα τ’ ολίγον. Καί προσμειδιάσασα :

—  "Ω ! Θά σέ άγαπώ πάντοτε ! μοί είπε.
«Θά μέ άγαπά πάντοτε !» ‘Η φοάσις αύτη

είσέδυσεν είς τό βάθος τής πεπονημένης καρδίας 
μου, ώς άκτίς φωτός μέσω καταιγίδος. Μοί έπρο- 
ξένησε καλόν ή φράσις αύτη .

—  Καί τίνες είσίν οί γονείς μου ; μέ ήρώτησε.
Τήν π«ρετήρουν, ήθελον νά ομιλήσω, άλλ’ έμε-

νον άφωνος.
—  Τούς γνωρίζεις ; μοί ειπεν.
—  ’Ό χ ι, δέν τούς γνωρίζω.
—  Άπέθανον ;
—  Α γνοώ .
—  Ά λλά  τίς μ’ ένεπιστεύθη είς σέ ;
—  Ούδείς, Μαρία. Ή  Τύχη. Σέ συνήντησα 

είς τόν δρόμον νύκτα τινά . Σέ έπήρα, καί σέ υιο
θέτησα.

—  Πόσον είσθε άγαθός !
—  Οί γονείς σου ήσαν πλούσιοι άναμφιβόλως, 

διότι ήσο πολυτελώς ένδεδυμένη. Θά έκλαυσαν διά 
τήν άπώλειάν σου· ούδείς έγνώριζε τό όνομά τ ω ν  
έγώ σέ έφύλαξα· ούδέν διακριτικόν σημεΐον είχες 
έπάνω σου. Έφύλαξα τήν μικράν κερασόχρουν έ- 
σθήτά σου, Μαρία· είναι έντός τοΰ έρμαρίου κλει
σμένη· ιδού (έτρεξα καί έλαβον τήν μικράν έσθήτα, 
ήν τ·7ϊ προσέφερον) παρατήρησε τη ν ... ’Ώ  \ νομίζω, 
δτι σ’ έπαναβλέπω έτι μικράν, μέ τήν αγγελικήν 
μορφήν σου, ολιγώτερον ώραίαν παρά τώρα. .» Έ άν 
ήξευρες πόσον ώραία ήτο !

Μέ παρετήρησε περίλυπος καί ρίψασα άδιάφο- 
ρον βλέμμα έπί τής μικράς έκείνης έσθήτος είπε :

Μ ΑΙΟίΣΑΛΠΙΓΞ

I

1891 ΣΑΛΠΙΓΞ 11
—  Δέν έχω λοιπόν ίδιον ονομα καί δέν δύνα

μαι νά προσφέρω είς τόν Γεώργιον ή τό δνομα «τής 
έγκαταλελειμμένης ! »

— Τί λέγεις, Μ αρία;... Ά λλά  τό ίδικόν μου!...
—  Τό ίδικόν σου- ύπέλαβε μετά χαράς, ήτις 

διεχύθη έφ’ δλου τοΰ προσώπου της· έτρεξε πρός 
με, άλλά τήν άπώθησα- καγχάζων δέ ώς τρελλός:

—  Ά  ! Ά ! ,  ανέκραξα... τό δνομά μου ! Τό ώ- 
ραΐον έκεΐνο δνομα ! τό δνομά μου ! Α τυχές π α ι
δίον ! δύναμαι νά σοΰ τό προσφέρω ; . . .  Το δνομα 
τοΰ Ακροβάτου, τοΰ L a g am ach e  !

’Έπεσα έπί τίνος έδρας ύπερβολικώς συγκεκι- 
νημένος, γελών. γελών σαρκαστικώς.

(’Ακολουθεί-).

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
ΩΣ ΓΙΑΙΔΕΓΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ.

Ούδείς ό άονούμενος, δτι διά τής καλής αγω
γής καί παιδείας δ άνθρωπος δύναται νά κατα- 
νοήσγ) κάλλιον καί άσφαλέστερον τόν έπί τοΰ μι- 
κοοσκοπικοΰ τούτου κόσμου ύψηλόν αύτοΰ προορι
σμόν, άλλ’ ΐνα τοΰτο καρτορθωθή δέον οί γονείς 
νά έκλέγωσι πρός πνευματικήν άνάπτυξιν καί ήθι- 
κήν μόρφωσιν τών τέκνων αύτών διδασκάλους τοι- 
ούτους «οΐ, κατά Πλούταρχον, καί τοϊς βίοις είσίν 
αδιάβλητοι, καί τοϊς τρόποις άνεπίληπτοι, καί 
τα ϊς  έμπειρίαις άριστοι» (π . παιδ. αγω γής)- ώστε 
μόνον οί τοιοΰτοι διδάσκαλοι δύνανται νά διδάξωσι 
τούς μαθητάς αύτών τήν παιδείαν έκείνην, ήτις 
«τών έν ήμΐν μόνον έστίν άθάνατον καί θεΐον» 
όδηγοΰσα ήμάς «πρός αρετήν καί εύδαιμονίαν» 
Αύτ. κεφ. 8. Καί «τήν πρός άρετήν έκ παίδων 
παιδείαν, ποιούσαν έπιθυμητήν τε καί εραστήν 
τοΰ πολίτην γενέσθαι τέλεον, άρχειντε καί άρχε- 
σθαι έπιστάμενον μετά δίκης» Π λατ. Νομ. 1 ,643. 
Ή  άρετή δέ είναι ή κλίμαξ δι’ μεταβαίνομεν άπό 
τής γής ταύτης πρός τόν ούρανόν, ή άρετή είναι 
τό κέντρον κύκλου πρός δ πρέπει νά διευθύνονται 
αί άκτϊνες πάσης ένεργείας ήμών, ής άνευ έσμέν 
κακοΰργοι κατά τόν θεΐον τής Άκαδημείας φιλό
σοφον. «Πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης 
καί τής άλλης άρετής, πανουργία ού σοφία φαίνε
τα ι»  (Πλατ. Μενεξ.) Ό θεν ευτυχείς λογίζονται οί 
άνθρωποι έκεΐνοι, οϊτινες έχουσι συγκετρώσει έν 
έαυτοΐς παιδείαν καί τάς άλλας άρετάς. Έάν δμως 
αί περιστάσεις δέν έπιτρέπουσιν είς πολλούς τών 
άνθρώπων νά έκπαιδευθώσιν, ύποχρεοΰνται δμως νά 
είναι ήθικοί. Ό  πεπαιδευμένος καί ήθικός είναι 
άναντιρρήτως ό τέλειος τών άνθρώπων. Καί έάν 
προύκειτο νά ποιήσω έκλογήν μεταξύ πεπαιδευ
μένου άλλά μή ήθικοΰ καί άμαθοΰς άλλ’ ήθικοΰ 
άνθρώπου, άναντιλέκτως ήθελον προτιμήσει τόν 
άμαθή άλλ’ ηθικόν, διότι κατά τόν Θουκυδίδην 
(1113,87,3) «άμαθίαμετά σωφροσύνης ώφελιμώτε- 
ρον ή δεξιότης μετά ακολασίας». ‘Ο δέ φιλόσοφος 
Ίωαν. Λώκκιος είπεν δτι «δ ήθικός άνήρ προτιμό
τερος τοΰ μεγάλου λογίου» . «ΙΙάντες έκ συμφώνου»

λέγει ό L a v e ie y  «άνακηρύττουσιν, δτι ή δύναμις 
τών λαών έξήρτηται έκ τής ήθικής αύτών κατα- 
στάσεως· πανταχοΰ άναγινώσκεται τό ρητόν τοΰτο, 
σχεδόν άξίωμα γενόμενον τής πολιτικής έπιστήμης· 
πανταχόθεν π ιστοΰτα ι, δτι δταν τά  έθνη διαφθα- 
ρώσι, τότε ή κοινωνία άπόλωλεν». Έ ν γένει ένώ 
τοιαύτην άξίαν καί δύναμιν έχει ή άρετή έν ττι 
συνειδήσει πάντων τών πεπολιτισμένων άνθρώπων, 
παρ’ ήμΐν δυστυχώς ή άξία καί δύναμις αύτη τής 
άρετής παοεγνωρίσθη καί παρημελήθη. Ή  αρετή, 
κατά τόν Σενέκαν, ά ιδάβκετα ι.  *Η άγαθότης ύπάρ- 
χει έργον τής τέχνης, καί ά πατάτα ι ε’ι τ ις νομίζει, 
δτι έκφύσεως γεννώμεθα ’'ακοί. Docenda v ir t i lS  
e s t ; ars  est donnum  f i e r i  e r r a s  si e x i s t im a s  
v i t i a  n o b isc u m  n a sc i  s u p e r v e n iu n t ,  in g e s t a  
s u n t . »  {H"p is t .  124.) "Οθεν οί διδάσκαλοι bivat 
έκεΐνοι οϊτινες δύνανται καί έχουσι μάλιστα καθή
κον ίερον  καί α πα ρα ίτ η το ν  νά διδάσκωσι τούς 
παΐδας τήν άρετήν, διότι είς αυτούς ανατίθενται 
οί γονείς τούς εαυτών παΐδας, δπως διδαχθώσι 
τήν ηθικήν καί τό καθήκον. Έ ν τφ  Σχολείω 
πρέπει νά διδάσκωνται οί παΐδες τόν σεβασμόν 
πρός τόν Θεόν και τήν θρησκείαν διότι άνευ 
τοΰ Θεοΰ ούδέν δύνανται ούτοι νά πράξωσι, 
καθώς αύτός ούτος έν Εύαγγελίω λέγει «χωρίς έμοΰ 
ού δύνασθε ποιεΐν ούδέν»· δταν δέ ύπό τοιούτων 
άρχών έμφορηθώσιν οί μαθηταί, θέλουσί προφυλάτ- 
τεσθαι άπό πάσης μωράς ύπερηφανείας, καθορών- 
τες τήν θείαν σοφίαν έν τν) τοΰ σύμπαντος δ ιατά
ξει καί θέλουσιν άποτρέπει εαυτούς άπό πάσης κα
κούργου πράξεως, άναλογιζόμενοι τήν θείαν δίκην. 
Έ ν τφ  Σχολείω δέον νά διδάσκεται ή νεότης άμφο- 
τέρων τών φύλων ήν έξ άπαλών ονύχων λαμβάνου- 
σιν οί διδάσκαλοι πρός πνευματικήν άνάπτυξιν 
καί ήθικήν μόρφωσιν, τήν πρός τούς γονείς καί 
πάντας τούς εύεργέτας ώφειλομένην εύγνωμοσύνην 
καί τιμήν καί τήν πρός τούς πρεσβυτέρους αίδώ, 
ώς τοΰτο άποφαίνεται καί 6 Πλούταρχος λ έγω ν  
«δει Θεούς μέν σέβεσθαι, γονέας δέ τιμάν, πρεσβυ
τέρους αίδεΐσθαι». Έ ν τφ  Σχολείω διδάσκονται οί 
παΐδες τάς τε καλάς καί ωφελίμους συνεπείας τής 
εύπειθείας καί πειθαρχίας, εί'ς τε τόν Θεόν, τούς 
άρχοντας, τούς γονείς καί πάντας τούς φρονίμους 
ανθρώπους, μέγιστον δ’ άγαθόν κατά Ξενοφώντα 
«τό πειθαρχεΐν φαίνεται είς τό καταπράττειν τά  
άγαθά» (Ξενοφ. Κυρ. παιδ. 8, 1, 3 .) Ό  δέ Πέ
τρος, άπαντών πρός τούς αρχιερείς τούς άπειλοΰν- 
τας δτι θέλουσι θανατώσει αύτόν καί τούς λοι
πούς Αποστόλους, διότι έδίδασκον παρά τήν θέ- 
λησιν αύτών τόν λόγον τοΰ Θεοΰ, είπεν «Πειθαρ- 
χεΐν δει Θεφ μάλλον ή άνθρώποιςΒ (Πραξ Άπός\ 
Ε. 29 .) «Πειθαρχία μήτηρ έστί τής εύπραξίας». 
(Α ίσχ.. Έ π τ . 230 .) Ό  δέ μέγιστος τών διδασκά
λων Παύλος ό Απόστολος λέγει «Πάσα ψυχή έ- 
ξουσίαις ύπερεχούσαις ύποτασσέσθω· ού γάρ έστιν 
έξουσία είμή άπό Θεοΰ- αί δέ ούσαι έξουσίαι, ύπό 
τοΰ Θεοΰ τεταγμέναι είσίν· ώστε ό αντιτασσόμε
νος τή έξουσία, τ·?1 τοΰ Θεοΰ διαταγή άνθέστηκεν».



ΣΑΑΠ ΙΓδ MAToi

(Παύλ. προς Ρωμ.. ίγ .) Γράφ.ων δε πρός Titov λέ
γει : «'Υπομ,ίμ,νησκε αυτούς άρχαΐς καί έξουσίαις
ΰποτάσσεσθαι, πειθαρχεΐν, πρός παν εργον αγαθόν 
έτοίμ,ους είναι, μηδένα βλασφημεΐν, άμαχους είναι, 
επιεικείς, πασαν ένδεικνυμένους πραότητα πρός 
πάντας ανθρώπους»· (Γ '. 1.) Ό  σοφός τέλος Σολο- 
μ,ών λέγει. «Ά κουε, υιέ, παιδείαν πατρός σου, 
καί μη άπώσν) θεσμούς μητρός σου». (Παρ. Σολ. 
1 ,8 .) Έν τα ΰτφ  δε διδάσκονται καί τά βλαβερά 
καί ολέθρια αποτελέσματα της άπειθείας καί άναρ-
Γ α «·

• 'Αναρχίας  ό? μεΐζον  ονκ ΐβ τ ι  κ α κ ό ν  
• α ν τη  πόλεις  τ' ο λ λ ν β ιν } η ό ’ ά ναβτάτους  

ο ίκους τί&ηβιν fjd' συμμάχους  δορός 
τροπάς χ α τ α ρ ρ ή γ ν υ σ ι■ τ&ν ό' όρ&ουμένων 
σώζει τα πολλά  σω μαδ '  ή π ε ιθ α ρ χ ία . »

[Σοφ . Ά ντ .  (572.)

Την άπαγόρευσιν πάσης αισχρολογίας, διότι 
κατά τόν Σταγειρίτην «έκ τοΰ εΰχερώς λέγειν 
ότιοΰν τών αισχρών, γ ίνετα ι καί τό ποιεΐν σύνεγ
γυς» , (Π ολιτ.) Κατά δε τόν Δημόκριτον «λόγος 
έργου σκιή. (Κεφ. 14 ) Ό  δέ τής άληθείας διδά
σκαλος, ό ενθεος της οικουμένης φωστηρ Βασίλειος 
ό Μέγας λέγει. « Η γάρ πρός τοΰς φαύλους τών 
λόγων συνήθεια, όδός τις έστιν έπί τά  πράγμ.ατα.» 
(Έν λόγψ παραινετικώ § 7 .)

(Έ π ε τα ι το τέλος)
Χριςτ. Κ τ έ ν α ς

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠ ΡΙΛΗ Ν

Σ 'έσ επ 'ά νο ίγ ο νν  η καρΰ ια ίς ,  ά νδοβτεμμένε ’Απρίλη ,  
χΐ'άν&ίζει ό χρ ίνος  κα ι κοντά  β ιο λέ ττα ,χαρ ιοφ νλλ ι .  
Σ 'έσ^ ,πονμετρ ιαν τάφυλλαατρώ νε ις  παρ&ένα στή^η  
κα ! με τάμύρ ια  κάλλη σου 'ςτούςπόνους  στάξεις  λή&η.

Σ ' έαε, π οΰ  ρήμα  αγ ιο  φέρεις σ' ά&ωα χείλη  
κα ι π ιο  θ ερμότερα  φ ιλ ε ΐ  τον  φ ίλ ο ν  της ή φ ί λ η , 
Σ '  ia'h όποΰ &ειόπαλμο με έκαμες νά νο ιώσω  
σ ’τά  φ νλ λ οκά ρδ ια μ ο ν  κ'έγώ γλυκε ίας  άγάπης  δρόβο.

Σ '  έο ϊ  π οΰ  τ ι  παράζενο-δ ' ίν  γράφ ετα ι ενας στίχος,  
ποΰσο ΐ^ χάρα ις ,τ ή ςκαρό ιά ς  άρκοννν'άν&ίζη ότοΐχος. 
Σ'&βε ποΰ  ολοι λ ησμονού ν  σ' τόν  έρχομό τ ο ν  Μάΐ  
βτεφάν ι πλέκε ι ενας &νητός που  βένα δ ενξεχνάε ι . . .

vSl ! δεν ξεχνάει τάς βτιγμάς έκείνας τάς γλυκείας, 
π ο ν  χαρωπός τοΰδώρησες σ' τοΰ  κόβμοντάςπικρίας 
Χ2'ενα στεφάνι απ ' τ' άίνδη σου  πλέκειτάμυρωδάτα,
'Α πρίλη , νά  &υμίζη έμε, α γάπη ,  τρέλλα ις , νε ιάτα .  

Λ ιέπραττον  ’Ad·ήνηο ι  τή  30  Α πρ ιλ ίο υ .

Οιανηεvs

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α  ΚΑΙ Ε Ρ ί ΐ Τ Η Σ Ε Ι Σ

ΙΘ . Ποιον ί ρ γ ο ν  τής τέχνης είνε τό τελε ιότατον  ; 
Κ . Ποιος δη ι ιοσ ιογράφος  έκτελεΐ κάλλ ιον  τόν  προο -

[ρ ιβμόν του  ;
ΚΑ'. Ποιον θεωρείτε  ώς τό ενγενέστερον αίσ&ημα ; 
ΚΒ . Ποιος ε ίν α ι  ό λαμπρότερος  άστήρ  ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Είς τά ζητήματα καί τάς ερωτήσεις τοΰ Γ '. ούλλου

Θ'. Δ'.ατί έπλάσθη ή γυνή ;
Ύ πάρχουσι ζητήματα έν τω  κόσμω τούτω , τών όποιων 

ή ακριβής λύσις δυσχερεστάτη, άν μή άδύνατον άποβαίνει 
ώς εκ τής ισχυράς, σχεδόν υπερφυούς νοητικής δυνάμεως 
ήναπαιτούσι .Τούτων ήεύρεσις μόνον ανεπανόρθωτους διασα
λεύσεις, τός γε νΰν έχον, δύναται νά παράγη. Ά λ λ ’ ένίοτε 
τοΰ άγαν σοβαοοΰ καί δυσεπιλύτου χαρακτηρισμού άπαλ- 
λατάμενοι καί περί χαρίεντα καί ευφυούς έμπνεύσεως 
ερωτήματα ασχολούμενοι, άμφιρέπομ.εν ούχί διά το άπρό- 
σιτον τής έννοιας, άλλά διά τής προσφόρου καί έπικαίρου 
ευφυΐας τήν συνάντησιν. Δ ιατί έπλάσθη ή γ υ νή ... ’Αλλά 
καί διατί δέν έπλάσθη ! Όποΐοι προορισμοί δέν συμβάλ- 
λωσιν εις τήν δικαιολογίαν τής ύπάρξεώς της ! Κ αί, μά 
τάς ήκρωτηριασμένας γλαύκας τής καινής καί πάντοτε κε
νής ’Ακαδημίας μας, δέν γνωρίζω διατί το ζήτημ.α τοΰτο 
τόσω .σκοτεινόν καί μυστηριώδες, ώς πάσης γυναικός ή 
ύπαρξις, νά μή προκαλέση τάς αύτάς ματαιοπονίας, όσας 
καί ή εύρεσις τοΰ άεροπόρου πηδαλίου. Έ κ  τών ζητη 
μάτων τών ελαφρών μέν, άλλ’ εν ταύτώ  καί ίδιοτρόπων 
είναι καί τό Θ' έρώτημα. Έ άν λ. χ . δεσποινίς περικαλ- 
λεστάτη καί πνευματώδης σας ήοώτα : Δ'.ατί έπλάσθην;
ενώ , τ ίς  οιδεν εκ τινω ν αναμνήσεων, ή ρέμβη θά ύγραίνει 
τούς οφθαλμούς της καί θά έξογκόνει τά στήθη, ε ! ύπο- 
()έτω ότι δέν θά ήτο δά καί τόσον δυσχερής ή ευτυχής 
εκείνη Οέσις σας. Ά ναμφηρίστως ή ώραία παρθένος έπλά- 
σθη δια·νά ήμερώνη τά άγρια ένστικτα τοΰ άνδρός, διά 
νά έξιδανικεύη τάς ταπεινοτέρας όρμάς, διά νά δικαιολογη 
τόν Θεόν, όττις ήθέλησε κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν νά πλά
ση τόν πηλόν ! Ό π ω ς  ή αειπάρθενος μήτηρ τοΰ Ίησοΰ 
είχε τήν δύναμιν τής έξαγιάσεως τώ ν ψυχώ ν, ούτω καί 
ή ώραία, ή ευθαλής, ή άθώα παρθένος μας όδηγεΓ είς κό
σμους άλλους, έ'νθα ή εδώ που καί που άπαντωμένη ιιόνον 
αρετή, έκε ΐ παντανάσσει. Έ άν όμως τυχόν τό αύτό έρώ
τημα σας άπηύθυνε τολμηρά δραπέτις τοΰ πενιχοοΰ άλλως 
ζωολογικού μ-ουσείου τοΰ Πανεπιστημίου μ.ας, δεικνύου- 
σα συγχρόνως 32 κενάς θέσεις καί πρόσωπον Οήλεος Μεφι- 
στοφελοΰς, ακριβώς αντίθετον συναίσθημα θά σάς καθίστα 
αμέσως έμφοβον, άπότομ-ον, νευρικόν, άγριον, άδυσώπη- 
τον. Καί άν πάλ ιν είς τό πνεΰμα σας έπεφοίτα ή έρώτη- 
σις αύτη , ενώ συγχρόνως αί διάφοροι μορφαί τής γυνα ι
κείας μετατροπής θ’ άντεπαρήρχοντο, αί απαντήσεις πολ- 
λαί καί έπίσης άσταθεΐς καί παλίμβουλοι, ώς ή γυνή , θά 
ώδήγουν ήμάς είς συγγραφήν μακράς μελέτης, πράγμα ό
περ ουδόλως έπιθυμ,οΰμεν. Καί αν άντί δροτεράς παρθένου, 
έχ.ετε γυναίκα παραπεσοΰσχν είς άνεπανόρθωτον δλίσθημα, 
η  γραΐαν διακόνισσαν ή άπιστον έρωμένην, ή  ίν  ένδιαφε- 
ρούση καταστάσει νεόνυμφον· chocing— ή μεχ,ρι< αυτο
θυσίας χωρούσαν μητέρα ή σύζυγον πονηράν καί λα λ ι- 
στατην, τότε οϊα μεταστροφή γνωμών! Καί έάν πάλ ιν άνα- 
στοεψωμεν τούς ορούς καί έρωτήσετε πο ιητήν,,χημ ικόν, 
ίεοεα, κομψόν νεανίαν, δικαστ. κλητήρα τής έποχής τοΰ 
παππού μου, ιατρόν, δημ. πάρεδρον τοΰ δήμου Οινεώνος, 
1’οιδειον τι αμφίβιον, θά εχητε έν Μωσαί'κόν διά τής άντι- 
Οεσεως καί πο ικιλ ίας συντηρούμενον, έξ ού ζητοΰντες νά 
αποσπασητε τήν άρμοδιωτέραν γνώμηνθάδιασαλεύσητε ϊσως 
τοΰτο .Ή μεΐς,μ ετά  τήν ώς έκ τοΰ θέματος δικαιολογουμένην 
άλλως τερθρε ί αν ταύτην, τήν λύσ ιν , τό εύμορφώτερον τοΰ
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Μωσαϊκού πετράδι, αφίνομεν νά ύποδείξωσιν αύτα ί αί έ- 
ρατειναι άναγνώστριαι, ώς δυνάμεναι κάλλιον νά έκτιμή- 
σωσι τάς περί έαυτών γνώ μας- άς προσέξωσι είς τάς απο
χρώσεις του, τάς διαστάσεις του, καί ήμεΐς έν πλήρει τα- 
πεινότητι, πλέον ή ευαγγελική , θά άποδεχθώμεν τήν έκλο- 
γήν, εύγνωμονοΰντες άπό τοΰδε έπί τή  διευκολύνσει. Καί 
πρώτον τ ί ,  τ ί δ’ ύστατον ν ’ άναγράψωμεν ! Ά λ λ ’ έπ ί τέ 
λους άς αρχίσωμεν, ί'να τελειώσωμεν.

ΙΊροηγοΰνται οί μή πολυπραγμονοΰντες.
Διά νά ύπάρχν) ό κόσυ-ος (Ά ρ . 777 .)
Διότι άν δέν ήσαν τάγγόνια τής Εύας τής μ ακαρ ίτ ισ -' 

σας, εμεΐς δέν θάμαστε σήμερα. (Τό στόμ-α τή ς ’Αλήθειας).
Ά λ λά  σταθήτε... ’Έ ρχεται τό βαρύ πυροβολικόν.
Διότι ό Θεός άφοΰ έπλασε τόν Ά δάμ είπεν ότι δέν ήτο 

καλόν νά μένη ούτος μόνος έπ ί γής· έπλασε λοιπόν τήν 
Εύαν διά νά «βοηθή αύτώ » καί «ί'να πολλαπλασιασθή τό 
άνθρ. γένος.» (Γεν. β' 18.) Αύτά λέγει ό X. Κ. συνεπής 
πρός τάς θρησκευτικάς παραδόσεις. — «Ζωολογικώς ώς πάν 
θήλυ πρός δ ια ιώνισ ιν τοΰ είδους· κατά τήν Ά γ . Γραφήν 
πρός άπώλειαν καί σωτηρίαν τού άνθρ. γένους (Eux-Vapia) 
καί φιλοσοφικώς ί’να παρηγορή τόν ά'νδρα κατά τάς δυστυ
χ ίας (;) (Σ ίπυλος έκ Μαγνησίας).

Διά νά ήναι μ ή τ  η ρ. (Σ τ.)
Καί νΰν, όσω προβαίνομεν τόσο>χαριέστεροι καθίστανται 

οί άγω νιστα ί.
Πρός τέρψιν τοΰ άνδρός (Γυνή).
Διά νά αρέσκη (Ιΐλάφ).
"Ινα συμπληροι τάς άτελείας τού άνδρός (Τ .)
Διά νά ταπεινόν») τόν άνδρα. (Ν εήλυς,) έννοών βεβαίως 

τήν δεσποτικήν τοΰ έρωτός της έπήρειαν.
Διά νά παράγη πολίτας (Ή πειρώ της). "Ωστε α! θήλεα 

γεννώσαι δέν έχουν κανένα προορισμόν ! — Διά νά προκαλή 
τόν θαυμασμόν καί τήν έκστασιν. (Νανά).

Δ ιατί έπλάσθη ; Ουδέν μυστήριον διά νά χαλιναγωγή  
τάς έπιθυμίας τού άνδρός. (Α ληθινός).

Διά νά άπατα. (Α . Δ )
Διά τήν συντήρησιν τοΰ οϊκου καί τήν ευημερίαν τών 

τέκνων. (Μ. I. Μ.) Ε ξα ιρούντα ι, προσθέτομεν ήμεΓς, τά 
ες άλλης συζύγου τέκνα.

Διά νά έχγ) λόγου ύπάρςεως ή ύποκρισία. (Φάων)
Διά νά πλουτίζηται τό λεξικόν τών ύβρεων (Έ γώ ).
' Τποδεχθώμεν τώρα τούς εύπετεΐς καί καλλισφύρους 

εύζώνους, μέ τήν έλαφράν πανοπλίαν τω ν. Έ άν εύρητε 
μεταξύ αύτών καί τινας θετικ ιστάς, τής πραγματικής 
σχολής οπαδούς, μή τοΐς καταλογίσητε τήν ποινήν τοΰ α
καταλόγιστου. "Εχουν καί αύτοί τάς ιδέας τω ν.

Διά νά ... φλύαρη (Ά γραυλο ς).
Διά νά μειδιά (Κονταρέλος). Ά λ λ ' οταν έρείπεια επε- 

σιόρευσεν δ χρόνος ;
Διά νά κατηγορή πάσαν άλλην. (Τίτος).
Διά νά φεύγη τήν αλήθειαν (Πετεινός) καί τήν σ ιω πήν, 

έπομένως. — Διά νά ύποστηρίζωνται τά πλεΐστα εμπορικά 
καί βιομηχανικά καταστήματα (Ω).

Διά νά μή γηράσκη ποτέ (Ά ν .)
Διά νά μεταβάλλη τήν γην εις έπίγειον . . . Κόλασιν. 

(Δάντης άνευ Βεατρίκης.)
Διά νά μαγειρεύη καί νά γνέθη· άμα έξέλθη τώ ν ο

ρίων τών οικιακών έργασιών, χάνει τόν προορισμόν της. 
Γ ίνεται μαϊμού. (Ί ’ ιλ .)

Καί θέλει έρώτημα ! Καλέ μέ τά σωστά σας τό ρω
τάτε ; Σέ καλό σας ! Έ πλάσθη διά νά εινε ώραία θελκτι
κ ή .. . Αν άφαιρέσητε τοΰτο, ούδένα έχει προορισμόν, σάς 
βεββιώ· εκτός άν νομίζητε οτι ή τεκνοποιία καί μόνη άρ- 
κ ε ΐ ί'να δικαιολογήται ή ύπαρξίς της. Ά λ λά  τότε θά είχε 
τόν αυτόν προορισμόν μέ τήν γάταν καί τήν σκύλλαν ή 
μάλλον πολύ ύποδεέστερον, διότι έκε“ναι τούλάχιστον γεν
νούν κατά δεκάδας.«Διά νά ε'.νε ώραία», κύριοί μου ! Ξεύ- 
ρετε τί θά ε ίπή  ώ ρ α ί α ;  Συλλογισθητε το καλά. Ά λ λά  
θά μέ ε ίπή τε , ή άσχημος τότε διατί έπλάσθη ; Σάς άπαν- 
τώ  ·. διά νά προκαλη τόν γέλω τα καί τήν θυμηδίαν, τά 
σχόλια και τόν οίκτον. (Φροΰ-Φροΰ) τών ανεπτυγμένων

κοινωνιών, Έ πλάσθη ή σύγχρονος γυνη ., 
δ ά νά «τουαλετίζετα ι» (Νεωτεριστής).
Διά νά μή άποθνήσκουν εξ άσιτίας τά σκάνδαλα, a-jou 

α ιω νίω ς εινε ή πέτρα τοΰ σκανδάλου. (Κοντούλης).
"Ετεροι ύπεχώρησανπρό τής λύσεο^ς τοΰ ζητήματος,πε- 

οιοοισθέντες είς ειρωνείαν ή λ ίαν παιγνιώδη έκφρασινοΰτω:
« Δ ι’ ον λόγον έπλάσθη καί ό ποντικός. » (Φλώρα).
« Διά ν ά . .. ζή . » (Σειρήν). Έ νώ  ό Νάρκισσος εύφυε- 

στερον «διά νά ζή ό ανήρ», άνακηούττιυν ούτω τό απα
ραίτητον τής ύπάρςεώς της.

«Κανείς άκριβώς δέν γνω ρ ίζει. Ό  Πλάστης θά ήδύνατο, 
ε λπ ίζω , ν ’ απάντηση άλανθάστως». (Φαίδων).

Τούτου όμοια καί ή τοΰ Αύλητοΰ άπάντησις :
«Δ ιά κανένα σκοπόν καί πολλούς συγχρόνως».
«Δ ιά νά βάζη « τ  ο υ ρ ν ο ύ ρ » . (Φιλοπρόοδος). 
"Ετερος ποιητικώτερος : «Δ ιά νά έμπνέη τούς ποιητάς 

καί τούς καλλ ιτ ίχ νας ».
Έ π ί τέλους ! Θάρρος' ε'ν ακόμη κ α ί... ά ρ ά ξ α μ ε. 
«Πρός αύξησ ιν τής έγκληματικότητοςJ  CherchegV

Γ . Τ ίς ή ισχυρότερα δύναμις ;
Ό  έρως (Γ υνή ).—-Τό χρήμα (Γ. Δ. Λ ογ.)— Ή  μήτηρ 

(Σ τ.) ·— Ή  έθν. ένό-ης (Ή πειρώ της). —Ή  δύναμις τού 
χαρακτήρος (Ά νθ ο ς ) .— Κατά θάλασσαν ή Α γ γ λ ία , κατά 
ξηοάν ή Ρωσσία. Κατά γην τε καί θάλασσαν ύπερτάτη 
δύναμις : ό Θεός (X. Κ .). ■— Τά μαύρα μάτια (Ο. P .) ,— 
Ή  ένοπλος δύναμις (Σάου) -— Ή  πειθώ (Ά γραυλος) -— 
Ή  συνείδησις (Μ. I. Μ.)·—Ή  σύμπνοια (ΚρίΚρΐ). — Ή  
τού λόγου.— Ή πρ ό λη ψ ις .—Ή  συγχώρησις τώ ν άναξίων 
συγγνώμης (Έ σ π .)— Ή  τιμή  έν άμύνη (Σ τ .)— Ό  0 ά- 
ν α τ ο ς (Τετραπέρατος).—Ό  Τύπος (Φ ιλ.) — Ή  μεγαλο- 
(ρυΐ'α (Σ ειρήν).— Το ρουσφέτι (Ρωμηός).—Ή  δύναμις τής 
αλήθειας (Τ ΐτο ς ) .Ά λ λ ’ αμέσως διαφιονεϊό Τ ίμ ω ν  «ή δύνα- 
υ.ις, λέγει ούτος, τού ψεύδους.—Τό βιβλίον (Φιλοπρόοδος) 
—Κατά τούς πνευμ.ατιστάς ή τοΰ έρωτος,κατά τούς ύλιστάς 
ήτού χρυσού (Σ ίπυλος). — Ή  στοργή (Ε .)—Τό«στόμα τής 
Α λή θ ε ια ς» , εύκολον θεωρεί τήν απάντησιν. Κ ι’ οί φιλόσο
φοι, λέγει έν ψ υχ α ρ ε ίω  ιδ ιώ μ ατι, τό ξέρουν καί όλος ό 
κόσμος καί βέβαια κ" ή έπιτροπή πώς είνε ή αλλού τρα
νότατη δύναμις ό ν ο ύ ς, όταν εινε στά συγκαλά του». 
Μεθ' ολην όμως την έπαρσίν του, ιδού ότι προβαίνει γε
ρός συζητητής ό ' Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς  όστις διά μακρών ύ- 
ποστηοίζει ότι ή ισχυροτέρα δύναμις έν τώ  κόσμω εινε ό . 
X ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς, εις ό συμφωνεί καί ή Έ π ι-  
τροπή. _ —

ΙΑ’ ΙΙοΐος θάνατος είνε ό ηδιστος ;
Ό  ύπέρ ΙΙάτρης (Γ. Δ. Λ ογ.)—Ό  τοΰ νηπίου (Σ τ .)— 

'() διά τής άφαιμάξεως (X. Κ .)—Κατά τούς Χριστιανούς 
ό τού δικαίου, κατά τούς Έ λληνας ό ύπέρ πατρίδος καί 
κατά τόν Καίσαρα ό αιφνήδιος. Λέγει ό Σ ίπυλος, όστις ό- 
μοις προσθέτει ευθύς έν επ ιλόγω : « Ά λ λ ’ ύπάρχει ήδύτης 
έν τώ  θανάτω ; » Α νά γ ε ι δηλονότι τό ζήτημα είς τήν 
πραγματικήν, τήν φυσιολογικήν, ούτως ε ίπ ε ΐν , αύτοΰ έπο- 
ψ ιν , ένώ κυρίως εδώ εξετάζεται ύπό τήν ψυχολογικήν. 
Ούδείς δύναται άπολύτως ν ’ άρνηθη, ότι ό θάνατος δίνε’ιναι 
ένίοτε γλυκύς, όταν αί άκανθαι τοΰ βίου ύπερπλεονάσωσιν. 
— Ό  τού έκατοντούτου (Ι ΐλάφ .) — Ό  ένδοξος (Τ ίμων έκ 
Σάμου). — Όσο γ ιά  τό ΙΑ \ , λέγει τό Στόμα τής Α λ ή 
θειας, αύτό κανένας δέν τό άρνειέτα ι, ότι δηλαδή είνε ό 
γ ιά  τήν α λ ή θ ε ι α , πού έφυγε σάν τυχοδιώκτισσα 
άπ ’ όλο τόν κόσμο καί μάλιστα άπό τόν δικό μας τόπο, 
τήν Ψωροκιόσταινα λέω , καί γ ι ’ αύτήν έπρεπε νά πεθαί
νουμε ολοι, άφοΰ κ ι ’ ό Σωκράτης καί ό Χριστός γ ι ’ αύ
τήν ’πέθαναν.— Ό  έν κρασοκατανύξει (Η ερικλέτος).— Ό  
μετά νεαράς καί ώραίας παρθένου άγαπώσης ήμάς (Συμ
παθής).— Έ χομεν δέ καί μ ίαν έμμετρον άπάντησιν, ικα
νήν διά τής αφελούς καί αισθηματικωτάτης πλοκής νά κα- 
τακτήση τήν συμπάθειαν καί τήν έκτίμησιν πάντω ν. ’ Ιδού 
αΰτη  :

Ό  θάνατος γλυκύς ; τό σΰκο μανιτάρι ; 
άγκάθι ή ζω ή , τό λούλουδο χορτάρι j
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’Αλήθεια άχ ! κακή, ξεστόμισαν τά χείλη  !
ΚΓ ό θάνατος γλυκός, γλυκός εινε σαν φ ιλ ί, 
στήν δύστυχη καρδιά, ή τις δάκρυ, πόνους ’κλε ί 
όπόταν ή ματιά  σου, τον Χάρον δ ίνει, φ ίλη .

(Νάρκισσος).
Ουδεΐς άρνείται ότι ό ύπέρ πατρίδος θάνατος, άτε προ

ερχόμενος εκ βαθυτάτου καθήκοντος, εινε γλυκύς, συνο- 
δευόμενος μάλιστα μέ τής θαλεράς δάφνης τό στεφάνω
μα. Ά λ λ ’ Ι'να ό κύκλος εύρυνθή, ό μεγαλοφυής μονάρχης 
’Ιούλιος Καίσαρ φυσικώτερον θά ενομίζομεν άπεφάνθη ύπέρ 
τοΰ τ α χ ί σ τ ο υ  καί  ά π ρ ο σ δ ο κ ή τ ο υ  θανάτου, 
άν μή ειλκυεν ήμας ή παθητικωτάτη σκηνή συναποβιώ- 
σεως δύο ανταγαπωμένων ψυχώ ν, μόνον διά τοΰ θανάτου 
δυναμένων νά συνδεθώσιν.

IB . Τί παράγει περισσότερον κρότον ·
Ή  άνακάλυψις Κ ωχίνης ! ! (’ Αριθ. 7 7 7 ) .— Τά μεγά

λα καί καλά εργα (Σ ίπυλος). Ά λ λ ’ ό Νάρκισσος μ ετ’ 
απογοητευσεως φρονεί, οτι τοιοΰτον παράγει ή άγυρτεία 
καί τό ψεΰδος.— Ή  grand  cassa (Μ. I. Μ.) — Ή  οργή 
τής γυναικος (Φρου — Φροΰ)·— Ή  ρεκλάμα (Σάου). — Τό 
τίποτε (Σειρήν). — Όσο γ ι ’ αύτό, ολοι βέβαια ξέρουμε πώς 
σάν ό Θεός ρίχνει άστραπαίς καί βρονταίς κ ι ’ άστροπελέ- 

γΐά  τής αμαρτίες μας,τότε είνε ό πειό μεγάλος κρότος, 
καί όποιος δέν# π ιστεύει άς πάη χειμώνα καιρό έπάνω στό- 
Παρνασσό ή στον Ταΰγετο καί τότες τά ξαναλέμε. Ά λλά  
πώς [απορώ νά μήν παραδεχθώ κ ’ εναν άλλο κρότο ποΰ γ ί
νετα ι, σάν κανένας Ναπολέων πέφτει ή κανένας Βίσμαρκ. 
(Τό Στόμα κλπ .) —Ή  δόξα (Τ ίτο ς).—Ό  φόβος (Ρωμηός).

Την άλήθειαν ειπεν ή Σ ε ι ρ ή ν , καίτοι μή άπόλυ- 
τον : Τό τ ί π ο τ ε !

1Γ'. ΓΙότε ή γυνή σ ιωπά ;
Μόνον ο ταν... κοιμάται (Ά ρ ιθ . 7 7 7 ) .—"Οταν άποθάνη 

(Γ. Δ. Λογ.) — "Οταν βωβαθή (Σ τ .)— Γενικώς όταν παύ
ση να ζή , φυσικώς οταν π ίνη , άνθρωπίνως όταν επα ινεί
τα ι, φυσιολογικώς οταν κοιμάται και χρ ιστιανικώς όταν 
εχη μεγα καί προφανές δίκαιον (Σ ίπυλος). —· 'Ό ταν σκε- 
πασθή άπό τοΰ τάφου τό χώμα, καϊ μπή καί ό Σταυρός... 
(Μ ισογύνης).— Μερικοί λένε πώς ή γυναίκα τότες σιοπαί- 
νει σάν έχει άδικο· οχι· ποτέ'ς δέν σω παίνει. Ί σ α  ίσα , 
σάν εχη ά'δικο, άλοί σ ’ εκείνον ποΰ θά τήν άκούη. ’Ά ν  
εςαιρεσουμε λοιπόν σ ά ν  κ ο ι μ ά τ α ι ,  όλο τόν καιρό 
μ ιλά ε ι, μ ιλάει καί μάλιστα σάν εινε γ^ά νά κατηγοοήση 
(το Στόμα). Ως πρόδηλον ο! πλείονες άποφαίνονται οτι 
σ ιωπά όταν ύπνώττει και όταν δέν πρόκειται νά κακολο- 
γήση τή ν ... πλησίον βεβαίως. Ά λ λ ά  χαριέστερον θέτει 
την κορωνίδα και πλαβσιοί τάς γνώμας ό Φροΰ-Φροΰ γρά— 
φων ·. « ’ Ω ’γαθοί, διατί είσθε παράξενοι; Κρίμα σέ σας ! 
Θέτετε ζήτημα ποΰ καί τά μικρά παιδιά καί ή γάτα άν 
ειχ.ε φωνήν θά άπήντοον. Νομίζετε τόσον θρασείς τούς άνα- 
γνωστας σας, ώστε νά παρακάμψουν τό τόσω άπλοΰν ζή
τημα ότι : Ή  γυνή σ ιω π ά .. . μ ε τ ά  θ ά ν α τ ο ν ,  έάν 
υποτεθή μόνον ό τ ι... δεν ύπάρχει αΐωνιότης » ;

ΙΔ'. Τί σ’ ευχαρ ιστεί περισσότερον ;
Τό φίλημα πρός ερωμένην (Α ληθινός). Ά λ λ ά , κ. Α 

ληθινέ, οχι καί έπί τών παρειών κ ο κ κ έ τ α ς  ερωμέ
νης, διότι τοτε θα ε ιπή  ότι δεικνύετε αύτοκτονικάς δια
θέσεις, άφοΰ τά ψ ιμμύθια εΐσ ίν ώς επί τό πλείστον δηλη
τηριώδεις ούσίαι. — ’Εμέ ευχαριστεί περισσότεοον ή μελέτη 
τω ν συγγραμμάτων τώ ν αρχαίων ήμών προγόνων καί τών 
πατέρων τής ’Εκκλησίας, πλήν τοΰ Αισχύλου καί Πινδά
ρου ούς δέν εννοώ (X. Κ .)—Τό εύ ποιείν (Γυνή).-— Ή  ύ- 
γεία  τοΰ σώματος συν τή  ηρεμία τής συνειδήσεως (Σ ίπ υ 
λος). — Μ’ εύχαριστάει άπ ’ ολα περισσότερο ’κείνο ποΰ 
λυπάει τούς άλλους· ή ά λ ή θ ε ι α .  (Τό'στόμα) — Ή  
. . .  ηδονή (Κλεοπάτρα). —Ή  άγάπη έ κ ε ί ν η ς (Σ τ.) — 
Ί Ι  γυνή (Π λάφ).—Ή  παραμυθία (Φροΰ-Φροΰ). —'Π έξο- 
μολόγησις (Σ ειρήν).- ’Q λουφές (Ρ ω μ η ό ς ) .-  Ή  ευτυχ ία

του οίκου (Ο. p .)  ή πλέον ανέφελος ευτυχ ία  έν τώ  κόσ»/.α>.
Γνο3»Λ.η ήν δέν δυνάαεθα η έκ6ύ»/.ως ν ’ αποδεχθώαεν.★ *·

Μετά τήν ανωτέρω μακράν έ'κθεσιν, καθ’ ήν εύφυεστα- 
ται γνώμαι συνεκρούσθησαν πρός άλλήλας ίνα άναλάμπη 
εκάστοτε ό σπινθήρ τής άληθείας, κηρύσσεται ή λήξις τής 
συζητήσεως,ήν θάέπιστέψη τό άποτέλεσυ,α τής γνώμης τών 
αγαπητών άναγνωστριών μας έπ ί τοΰ Θ ζητήματος, οπερ 
ανυπομόνως άναμένομεν, ώς οριστικήν καί τελεσίδικον απά- 
φανσιν. Δεχάμεθα κρίσεις μέχρι τής 25 Μαίου. Κ,

Ε Κ Κ Υ Β Ε Υ Σ 3Ι Σ
ΤΟΤ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΑΑΠΙΓΓΟΣ»

’ Εκκυβευθέντος τή  31η Μαρτίου, ήμέρα Κυριακή καί 
ώρα 3 μ. μ. έν τοίς γραιρείοις τής «Σ άλπ ιγγος» καί ένάι- 
πιον πολλών συνδοομητών τοΰ λαχείου, ελαχον οί έξής 
15 άριθμοί :

Ίος ό άριθ. 270, όστις κερδίζει τριακοντάδραχμον συλ
λογήν βιβλίων.

2ος καί 3ος οί άριθ. 00 καί 149, κερδίζοντες έκαστος 
εικόνα έν χρυσώ πλα ισ ίω .

4ος, 5ος καί (Ιος οί άριθ. 193, 301 και 203 , κερδί
ζοντες άνά έ'ν κομψοτέχνημα καί τά ποιήματα τοΰ Μαρ- 
κορα.

Οί επίλοιποι δέ 9 άριθμοί έξήχθησαν οί έξής :
12, 252 , 10ΰ , 235 j 3 2 ΐ ,  53, 227, 310, καί 207, 
κερδίζοντες άνά δύο άριθμοϋς τής Γ '. σειράς τής ’Ολυμ
π ιακής έκθέσεοις.

Οί έν τα ίς έπαρχίαις κερδίσαντες παρακαλοΰνται όπως 
εγκαίρως όρίσωσιν ήμίν τούς αντιπροσώπους τω ν πρός 
παραλαβήν τών κερδηθέντων αντικειμένων.

Δ ι’ άπαντας δέ προθεσμία πρός παραλαβήν τίθετα ι ή 
1η ’Ιουνίου έ. ε. πέραν τής όποιας καθίστανται έκπτωτοι 
οί ύπό τής τύχης εύνοηθέντες.

Ά θήνησ ι, τή  31 Μαρτίου 1891.

Ω Ρ Α Ι  £ Χ Ο Α Η £
20. Α ίνιγμα.

Ζώον είμαι οπερ βλέπεις, ’στήν 'Ελλάδα κάθε χοόνον 
κ ι ’ όπερ φέρει άμερίμνως πολλά βάρη δίχως πονον. 
Συγχρόνως όμως στρατηγός τώ ν Ρωμαίων μέγας είμ α ι, 
ον ιστορίαι αναφέρουν καί τώ ν πολέμων φήμαι.

’ Λραβ, ϊππος
27. Α’ίνιγμα .

Τό πρώτον μου έ'ν όνομα άρχαίον σοΰ δηλοί, 
τό δε δεύτερον άνθος τ ι ,  λαμπρόν παρά πολύ.
’Ά ν  δέ τά δύο μέρη μου, εις ολον έν άθροίσης 
ΙΙόλιν τ ινα  Α σ ια τ ικ ή ν  εύθύς θά σχηματίσης.

Δ. Βόλων £νης
28. Κυβόλεξον.

Λ . . .
. Δ Δ .

Σ
Κωνστ. ϊ .  Βλάχος

29 . Λογοπαίγνιον.
ΙΙοίος φόρος γεννά ·

30. Μυθολογική έρώτησις.
Τ ίς άρχαίος Θεός μυθολογείται ότι έγεννήθη δίς ;

’Λραβίχδς ϊπηος

A V S E I X
τ&ν έν τ φ  πρ οηγουμ.ένω  φύλλω α.Σν&γμ.άτων
21. Ρόδος—^δός. 22 Τυφλός τά  τ ’ ώ τα , τάν τε νουν τά 
τ ' ojJ.ua τ ’ ε ι.
24. Κλεών 25. Α γά π α  τον πλησίον σου ώς σεαυτόν. 

λέων
εα)ζ "Α π α ν τ α ούδείς ελυσεν επιτυνώς,«
ών
ν


