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ΓΑΛΑΤΑΣ

Ούτω, παραλαβών έ’να τών έκεΐ δρομοδηγών, 
δστις έτύγχανε καί μεσίτης τοΰ πλοίου μας, διέ- 
δραμον μετ’ αύτοΰ άπαντα τόν Γαλατάν. ’Εν
ταύθα αί οίκοδομαί είσΐ πλουσιώτεραι, αί οδοί 
βρίθουσιν εμπορικών καταστημάτων, οχήματα δε 
άγοραΐα κα'ι τροχιοδρομικά διασχίζουν ’ένθεν κά- 
κεΐθεν τάς οδούς, παοαγκωνίζοντα εστιν οτε τούς 
οιαβάτας και καταπατοΰντα αυτούς. Οί κΰνες δε 
καί αί μυΐα ι, τά  αναπόφευκτα καί αναπόσπαστα 
ταΰτα στοιχεία τών όδών έν γε'νει τής Κωνσταν
τινουπόλεως, δέν λείπουσι καί ένταΰθα.

Πλήθος άνθρώπων πάντων τών έθνών, πασών 
τών φυλών καί τών μορφών αγεληδόν διατρε'^ουσι 
τάς άγυιάς, πληροΰντες τόν άε'ρα φωνών έκφύλων 
και παραδόξων.

Έ νταΰθα ώσεϊ έν μικροκόσμφ βλε'πει τις σύμ- 
πασαν την οίκουμε'νην !

Τήν Κωνσταντινούπολή δέν κατοικοΰσι μόνον,ώς 
είπον Τοΰρκοι κα ίΈ λληνες,άλλά πανσπερμίαέκ πάν
των τών μερών τής γής καί πασών τών έθνικοτή- 
τω ν, έξ ίσου σχεδόν νεμομε'νων αύτήν. Κατά πρώ
τον ερχόμενός τις είς Κωνσταντινούπολή δέν δύνα- 
τα ι ακριβώς νά δρισγι είς ποιον έθνος αυτη άνήκει.

Πάσας τάς όμιλουμένκς γλώσσας έξ ίσων στομάτων 
όμιλουμένας ακούει, πάντας τούς ίματισμούς τών 
διαφόρων μερών της γης διακρίνει καί πάσας τάς 
μορφάς τοΰ ανθρωπίνου γένους όρά διεσπαρμε'νας έν 
αύτ·?5.

Έ νταΰθα , ό καφτανιοφόρος καί στροφιοφόρος 
’Οθωμανός ένοκλάδην έπί τίνος έν Τουρκικώ καφφε- 
νείω σοφά κκθήμενος και μετά στόμφου καί κόμ
που πολλοΰ τούς παρακαθημε'νους καί χάσκοντας 
Τούρκους διδάσκων τά  σωτήρια τοΰ Κορανίου ρή
ματα, άνθαμιλλάται πρός τόν Εΰρωπαΐον έ'μπορον 
ή βιομήχανον τόν έν τί) · ούδώ τ °ΰ μετά φιλο
καλίας διασκευασμε'νου έμπορικοΰ αύτοΰ καταστή
ματος ίστάμενον καί διά τών θηλυπρεπών αύτοΰ 
χαριεντισμών προκαλοΰντα τάς Βυζαντίδας είς α 
γοράν τών έμπορευμάτων αύτοΰ. Ό λ ίγφ  άπωτε'ρω 
ή όξεΐα καί κροταλώδης φωνή τοΰ ’Ιουδαίου 
άργυραμοιβοΰ ή χονβολιτεζή  διακόπτει τήν ο
μιλίαν καί συγχύζει άποτόμως τάς ίδε'ας τοΰ Έ λ - 
ληνος εμπορομεσίτου συναλλαττομε'νου ναύλωσιν 
μεγάλου έμπορικοΰ οίκου πρός νησιώτην τινα  "Ελ
ληνα ή Αυστριακόν πλοίαρχον, ό δέ αεικίνητος καί 
ύπουλος ’Αρμένιος κομπάζει παρέκει διά τήν νε'αν 
εύνοιαν, ήν έπεδείξατο αύτψ  ή αύτοκρατορικη Κυ- 
βε'ρνησις διορίσασα αύτόν είς άνωτέραν τινα  υπη
ρεσίαν ή προσενεγκοΰσα αύτφ  κανέν έκ τών αγο
ραίων έκείνων παρασήμων τής Υψηλής αύτοκρατο- 
ρίας. Ή  ταχύπους δέ καί φιλομειδής καί έρατει- 
νή Γαλλίς, διαγκωνίζουσα τούς διαβάτας κατά 
τήν παρέλασιν αύτής, συναντάται οΰ μακράν 
καθ’ οδόν μέ τήν άφρόσαρκον, βραδυκίνητον καί 
γιασμακιοφόρον Όθωμανίδα, μεθ’ ής έν εύχερεία 
καί άφελεία μεγάλγι Τουρκιστί ή Γαλλιστί διαλε'- 
γετα ι καί ό είς έκ τοΰ νε'ου καί ό ετερος έκ τοΰ πα- 
λαιοΰ κόσμου συναντώνται έν τή μητροπόλει ταύ- 
τγι τής ’Ανατολής, ώς άδελφοί καί τε'κνα γνήσια 
μιάς καί τής αύτής μητρός διαιτώμενοι καί άνα- 
στρεφόμενοι.

Τοιαύτη περίπου ή έκ τής όδοΰ άποψις τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ώς έδυνήθην νά κρίνω έκ τής
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ολιγοήμερου αυτόθι διαμονής μου. Μόνον εν τνΐ με- 
γάλν) τοΰ ΓΙεροεν συνοικία:, τν) άλλως «Σταυροδρό- 
μιον» καλουμένν), αί οδοί εινε εΰρύτεραι, μεγαλο- 
πρεπέστεραι καί τά  εμπορικά καταστήματα μεγα
λύτερα καί περιεκτικώτερα πάντων τών έργων τής 
Παρισινής καλαισθησίας καί τοΰ Γαλλικοΰ συρμοΰ. 
Έ νταΰθα κατοικεί ή έκλεκτοτέρα κοινωνία τής 
Κωνσταντινουπόλεως έμποροι, τραπεζΐτα ι, επιστή
μονες, καί πάς οίοσδήποτε έξέχων εν τνί χώρα 
ταύττρ Ευρωπαίος.

IV

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Μετέβην καί είς την αντίπεραν τοΰ Κερατείου 
κόλπου κυρίως Κωνσταντινούπολιν καί αήδιασα την 
βορβορότητα έκείνην τών στενών καί πληκτικών 
όδών αυτής, όσφρανθείς την έκπεμπομένην έκεΐθεν 
κάκοσμον άναθυμίασιν. Έδώ πλέον δέν βλέπεις τ ί 
ποτε πλειότερον τών Τούρκων παντός γένους, πά 
σης άποχρώσεως καί περιβολής καί τών ιερών κυ* 
νών έξ Ισου μεριζομένων τάς οδούς καί τόν παρά 
τών αγάδων καί φιλελεημόνων γερόντων άγοραζό- 
μενον αύτοΐς άρτον.

Ό ποία κίνησις, όποία βοή, όποιος αλαλαγμός 
άναθρώσκει έκ τής απέραντου ταύτης πόλεως ! Ό 
ποία ρυπαρότης έν τα ϊς  οίκίαις, τα ϊς  όδοϊς, τα ϊς 
έπιμήκεσι καί στεναΐς τοΰ Βυζαντίου στοαΐς!

Έπεσκέφθην καί την ιατρικήν σχολήν τοΰ 
Γκιούλ-Χανέ καί ένόμισα δτι εύρισκόμην είς τόν έν 
το ϊς Άμπελοκήποις τών 'Αθηνών ς-ρατώνα τής μα- 
καοίτιδος Δουκίσσης τής Πλακεντίας. Εύστοχώτε- 
ρον ήδύνατο νά προσδιοοισθνί τό οικοδόμημα τοΰτο 
είς στρατώνα τών έκ τών ένδοτέρω τής ’Ασίας με
ρών έρχομένων νεοσυλλέκτων ή ώς ένδιαίτημα Μου
σών καί νέων, αναγόμενων είς άνωτέραν πως τών 
κοινωνικών θέσεων. Έπιστρέφων έκ τοΰ διδακτή·» 
ρίου τούτου,ειδον δμιλον άνθρώπων συνηθροισμένων 
περί την άνοιγμένην θύραν τετραγώνου τινός πελω
ρίου οικοδομήματος καί διαγωνιζομένων τ ίς  πρώ
τος νά είσελθγι έν αύτ^. Ήρώτησα τόν δδηγόν μου 
περί αύτοΰ, άλλ’ ούτος ήκιστα φιλοθεάμων καί 
περίεργος, άτελεστάτην μοί έδωκεν άπάντησιν. 
Τούτου Ινεκα ήθε'λησα νά είσέλθω έν αΰχώ μετά 
τών ό^λων, Ινα άπολαύσω καί έγώ τοΰ τοιούτου 
άνυπομόνως αναμενομένου θεάματος. Είσήλθον 
διαγκωνίζων καί διαγκωνιζόμενος έν τφ  καταστή- 
ματι έκείνω καί ειδον αίθουσαν εύρυτάτην άρχαιο- 
λογικοΰ καί έθνολογικοΰ τίνος Μουσείου περιέχου- 
σαν πλεΐστα κήρινα άνδρείκελα τών έπί τοΰ Σουλ- 
τάν-Μ αχμούτ καταγραφέντων Γενιτσάρων διαφό
ρων μορφών καί αναστημάτων, τόσων δμως φυσι- 
κώς κατεσκευασμένων,ώστε ένόμζέ τις δτι εΰρίσκε- 
τα ι έμπροσθεν νεκρών. Ό  οδηγών το πλήθος τοΰο- 
κος άπόμαχος, έδιδεν έξηγήσεις τινάς μυθώδεις δ- 
λως καί σκοτεινάς, τάς οποίας μετ’ απορίας άμα 
καί θαυμασμοΰ έδέχετο τό φιλεθεάμον πλήθος. Έ ν 
τφ  αύτφ  καταστήματι ειδον κατακολοβωμένα βυ
ζαντινά  μαρμάρινα αγάλματα , οΰχί τεχνηέντως δ

μως έξειργασμένα, καί παριστώντα εικόνας άγιων 
τής ήμετέρας έκκλησίας καί τοΰ Ευαγγελισμού τής 
Παρθένου.

Έπεθύμουν νά έβλεπα και τον ναον τής Αγιας 
Σοφίας, άλλά δυστυχώς τήν ήμέραν έκείνην δεν 
ήδύνατο νά είσέλθγι άπιστος, άτε αφιερωμένη εις 
προσευχήν καί μετάνοιαν τών πιστών (!)

Ή το  Παρασκευή ! . . .

V

ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ

Τί δέ νά είπω περί τής τών Πριγκίπων νήσου, 
τής γοήτιδος καί μυροέσσης φωλεάς τών ρ ω μ α ν ι
κών καί ευτυχών θνητών ;

Μετά μεσημβρίαν τής ήμε'ρας εκείνης ήτοι την 
τετάρτην ώραν έξεκίνησεν έκ τής γέφυρας το φε'ρον 
τούς έπιβάτας τών νήσων άτμοπλοιον καί διασχΐ- 
ζον ήρεμα πρώτον καί είτα  μετ’εντάσεως την λείαν 
τής Προποντίδος θάλασσαν καί παρακάμψαν τήν 
Ήραίαν άκραν καί παοαπλεον τής Χαλκηδόνος, και 
τής άλλης Βιθυνίας τήν μάγον άκτήν, προσήραξεν 
είς την Πρώτην πρώτον, είς την Αντιγόνην δεύτε
ρον, είτα είς την Χάλκην καί τελευταΐον εις την 
Πρίγκιπον. Όποιον ευτύχημα καί ποσον ωραία τα  
διά τών άτμοπλοίων ταΰτα  ταξείδια !

Έν τφ  άτμοπλοίω έκείνψ απέκτησα σχέσεις 
μετά μιας ρωμαντολόγου νεάνιδος μαθήτριας τής 
«Παλλάδος» καί τής δοκίμου ποιητρίας Σαπφοΰς 
Λεοντιάδος καί μετ’ αυτής συνεμεριζόμην τάς εξαί
σιας έντυπωσεις τάς προσγιγνομένας ήμΐν εκ τής ω
ραίας θέας τών θελκτικών τής Προποντίδος νήσων. 
Δυστυχώς ή νεάνις αύτη διαμενουσα εν Χάλκν) 
έξήλθεν έκεϊ καί έδωκε τοσοΰτον άποτόμως τέρμα 
είς τε την φιλίαν καί τάς ποιητικάς συνδιαλέξεις 
μας. Ώ μίλει τόν γαλλικήν, ήτον ώραια καί έφερε 
πένθιμον περιβολήν ή στέρησίς της με ελυπησε 
πολύ. Παοαπλέοντες την Χάλκην άπεθαυμάζομεν 
τό περικαλύπτον αύτήν δάσος, ύπο την σκιάν τοΰ 
όποιου άνεπαύοντο έκτάδην εν τνΊ γνϊ καθήμενοι και 
άναγινώσκοντες ή ρεμβάζοντες οί σπουδασταί τής 
έκεΐ ιερατικής σχολής. Μετά την Χάλκην εύρίσκε- 
τα ι ή Πρίγκιπας, είς ήν καί μετέβαινον.

’Αφίχθημεν έκεΐ περί την έκτην ώραν και εξήλ- 
θον εξω, άγνοών ποΰ νά διευθυνθώ, ως μη γ ινώ - 
σκων τόν δρόμον καί τό μέρος ενθα εκειτο η ζητου- 
μένη τοΰ συγγενούς μου ίατροΰ οικία. Είνε αληθές, 
δτι μέ άνέμενον έν τ*7ί αποβάθρα κατά την πρωίαν, 
καθ’ ήν ύπεσχέθην δτι θά ήοχομην, αλλ ήλθον ήδη 
περί τό Ισπέρας καί δέν ηλπιζον ότι θά εφθανον 
τήν ήμεραν έκείνην παντάπασιν. ΙΙρώτησα λοιπον 
τόν πρώτον έκεΐ παρατυχόντα διαβάτην, δπως 
μοί ύποδείξϊ] τό μέρος ένθα εκειτο ή ζητουμένη 
οικία καί μοί άπήντησε σχεδόν δυσηρεστημένος 
καί τρέχων, δτι εύρίσκετο είς τόν μεγάλον δρόμον 
άντικρυ είς τόν μεγάλον Πλάτανον άνωθεν τοΰ φαρ
μακείου του. Έθεωρησα καλόν νά μη ζητήσω πε
ραιτέρω εξηγήσεις καί έξηκολούθησα τόν δρόμον
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μου αγνοών και τον μέγάλον §ρόμον τόν καί ύπο- 
δεικνυόμενον ώς Ιερόν, απαραίτητον καί εύεόρατον· 
διότι εν τ*?1 οδφ ήν διηρχόμην πολλούς άπήντων 
πλατανους καί πεΰκα άλλ ’ ούδείς είχε τ ι διακρι
τικόν σημεΐον έξαιρέσεως.

Ηκολούθησα λοιπόν την δδόν έκείνην, μεγά· 
λην αληθώς, καθο διασχίζουσαν είς δύο μέρη τήν 
πόλιν ολόκληρον, άσκόπως έ'νθεν κάκεΐθεν περι- 
βλέπων όπως γνωρίσω τουλάχιστον γνωστόν τι 
πρόσωπον τής οίκογενείας καί οδηγηθώ, άτε μη 
θέλων νά ένοχλήσω πλέον ούδε'να άλλον ϊνα μέ 
οδηγησνι, αλλα καί τοΰτο δέν ήτο δι’ έμέ τόσον 
εύκολον, διότι τά  πρόσωπα τής οίκογενείας έκεί
νης επι δεκαετίαν ολόκληρον μή ίδών, μοί ήτο δύ- 
σκολον νά άναγνωρίσω έκ τής έπελθούσης βεβαίως 
αλλοιωσεως τοΰ χρόνου· δ ,τ ι όμως δέν ήδυνήθην 
εγώ νά κατωρθώσω, τό κατώρθωσεν ή μη άλλοιω- 
θεΐσα, φαίνεται, έπί δεκαετίαν όλόκληρον μορφή 
μου, διότι αύτη εγεινεν αφορμή νά γνωρισθώ ύπό 
τών δεσποινίδων τής οίκογενείας, καθημένων έπί 
τοΰ εξώστου τής οικίας αύτών καί θεωμένων τό 
κατά την εσπερίαν έκείνην ώραν διερχόμενον κά τω 
θεν πλήθος τών άνθρώπων,τών οχημάτων καί τών 
Ιππέων.

Εν τνί εκστάσει έκείνϊ) καί άπογνώσει μου, 
ακούω φωνήν άγνωστον καί άπ’ άγνώστου μέρους 
καλοΰσαν με εξ ονόματος* έστράφην καί είδον νεά- 
νιδας αγνώστους, ύποδεικνυούσας με τήν είσοδον 
τής οικίας α υ τώ ν  δέν τάς άνεγνώρισα, διότι έακε- 
πτομην νά τάς ίόω ούχί τόσον άνεπτυγμένας καί 
μεγαλας οίαι ώφειλον νά γ ε ίνω σ ιν  άλοίας έγίνω- 
σκον αυτάς πρό δεκαετίας— λογαριασμός χωρίς τόν 
ξενοδόχον. . .

Τέλος άνανήψας έκ τής διανοητικής νάρκης 
μου εννόησα πλέον τά  συμβαίνοντα, ενθα μετά 
χαράς αναμεμιγμένης καί μετά τινων δακρύων τής 
γραίας μάμμης άναμιμνησκομένης τήν απώλειαν καί 
τόν θάνατον ενός υιού της, φίλου καί συνδέλφου 
μου εχαιρέτησαν έμέ πάντες οΐ τοΰ οίκου.

Εμεινα την νύκτα έκείνην παρά τ·?ί οίκογενεία 
ταυτγ), όρίσαντες ϊνα τήν έπαύριον λίαν πρωί έγερ- 
θώμεν πάντες είς την έκ τών χαριέντων έκείνων 
έξοχικών τοπείων τής νήσου, τό μέν ϊνα γνωρίσω 
ευρυτερον την λαμπράν ταύτην έξοχικην τών αρι
στοκρατών τής Κωνσταντινουπόλεως διαμονήν, τό
δ' ν *  > \ \ wε ινα αναπνευσωμεν την πρωϊνην αύραν καί ροφή- 
σωμεν απλήστως την ζωοφόρον τής αυγής δρόσον,

(Έ π ε τα ι τί> τέλος).

Ω ριιιν

ΕΝ ΜΕΣΩ ·
Δ Ύ Ο  Θ Ε Ο Τ Η Τ η Ν

Τό μεσονύκτιον πρό πολλοΰ παρήλθε· τό πάν 
εκοιμάτο γαλήνην ύπνον καί μόνον δ Ζέφυρος ή 
ρεμα ίθώπευε τάς μικράς φωλεάς, α ϊτινε έθέρμχινον

είς τάς ξηράς των άγκάλας μητέρα ύπνώττουσαν 
μετά τών τρυφερών τέκνων της, καί ήδέως έσύριζε 
διά μέσου τής πεύκης, ήτις πρό τοΰ παραθύρου τοΰ 
δωματίου μου άπλοΰσα τούς πυκνούς κλώνους της, 
εκώλυε τάς φαεινάς ακτίνας τής νύμφης τοΰ ουρα
νού νά π ίπτωσι έπί τοΰ πρό έμοΰ μεγάλου Δελφι
κού θεοΰ

Δέν ήτο ή πρώτη νύξ καθ’ ήν ό Μορφεύς μέ έγ- 
κατελειπεν, άλλ’ ούδ’ ή τελευτα ία , καθ’ ήν έγκαρ- 
δίως τφ  ηύχαρίστησα έπί τούτψ .

’Απέναντι μου έπί ύψηλοΰ βάθρου ό ξανθός 
Θεός έκράτει στέφανον καί λύραν άνωθεν δέ τής 
κλίνης μου εφ’ής άνεπαυόμην, έάν επιπτεν άκτίς τ ις  
τής σελήνης θά έφώτιζε τήν έντός χρυσοΰ πλα ι
σίου εικόνα, παριστώσαν τόν έπί ξύλου κρεμάμενον 
θεάνθρωπον μάρτυρα τοΰ Γολγοθά.

Τά πάντα  έσίγων· άκίνητοι δέ οί δύο θεοί τών 
αιώνων τής πατρίδος μας. μοί προύξένουν ίεράς έν- 
τυπώσεις, μηδόλως έκφραζομένας.

Έμπροσθεν μου παρίστατο ή της άρχαίας Ε λ 
λάδος είκών καί άνεπόλουν έν τνϊ φαντασί^ μου τήν 
ποιητικην θρησκείαν της, τάς φιλομειδεΐς νύμφας, 
τάς πανηγύρεις, αυτόν τέλος τόν βίον τών προγό
νων μας παρέχοντα την πλουσιωτάτην εμπνευσιν· 
παρίστατο έ'μπροσθέν μου άκίνητος ό Θεός τη ς, 
κρατών στέφανον καί λύραν, βεβυθισμένος είς α τε
λεύτητους σκέψεις, καί άπήστραπτεν άπό τοΰ χρυ» 
σοΰ, είς 8ν άθρόα νΰν έ'πιπτον τά  βλέμματα τής 
ώραίας νύμφης· άφ’ ετέρου άνωθέν μου έ'βλεπον 
την Ελλάδα κρεμαμε'νην έπί συντριμμάτων άτυ* 
χοΰς θρόνου καί στεφανωμένην ούχί μέ δάφνην τοΰ 
Παρνασοΰ, άλλά μέ την μαρτυρικήν τοΰ Γολγοθά 
άκανθαν- εβλεπον τόν μέγαν Θεόν της άνευ λύρας 
έκφράζοντα δλον τό λυρικόν πάθος, άκίνητον καί 
αυτά τά  βλέμματα έχοντα έστραμμένα πρός τόν 
Ουρανόν δ'στις παρίστατο μαΰρος, άπαίσιος.

Γυμνοί άμφότεροι, έστερημένοι ματαίων ενδυ
μάτων καί κοσμικών χαρίτων, περιεβάλλοντο μόνον 
επί θείας α ίγλης, ύπό ουρανίας ευφροσύνης, ύπό 
αγγελικής μορφής.

Καί εφαίνοντο ώσεί ή χώρα τοΰ άρχαίου νά 
ητο προωρισμένη διά νά συνοδεύσγι τό ασμα τοΰ 
κρατοΰντος αύτήν, τό ασμα διά τό μαρτύριον τής 
απέναντι' του θεότητος, ό δέ στέφανος ώσεί νά άν- 
τικατασ .ήσϊ) εκείνον, δστις ένεπήγνυε τάς άκάνθας 
του εις τό σεπτόν τοΰ θεανθρώπου μέτωπον !

*
* *

Αί πεΰκαι είς την αύλην έκρυφομίλουν μετά 
τοΰ Ζέφυρου- σιγηλώς δέ οί γλυκείς ψιθυρισμοί των 
εφθανον μέχρις εμοΰ· ώ ! τ ί  γλυκεία αρμονία !

Εν τούτοίς ό Παρνασός καί ό Γολγοθάς ά 
φωνοι μονον εν τνϊ ώραία πρό έμοΰ είκόνι των, έδεί- 
κνυον τήν ήρεμον μελαγχολίαν προερχομένην έκ τής 
κοινωνίας τών πιστών των· ό είς μοί ένέφαινεν δτι 
την φωνήν του μόνον διά μέσου τών άφεστηκότων 
αιώνων ηδυνατο ν’ άκούσγι ή Μοΰσα, πλήττουσαν 
τά  ωτα διά τών εναρμονίων φθόγγων της, δ δέ σύν-
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νους έκεΐνο; μάρτυς ενόμιζον οτι δεν είχε φωνήν, δεν 
είχε γλώσσαν διότι έτελεύτησεν είς'τήν τελευταίαν 
του μεγαλόφρονα φράσιν «Πάτερ! συγχώρει αύτο ΐς!» 
Μετά τών λέξεων τούτων συναπήλθε καί ό τελευ
ταίος θνητός φθόγγος είς τόν ουρανόν, είς δν αεί
ποτε, έ» τής θέσεως αύτοϋ, άπεβλεπεν.

* *

* *

Καί έν τούτο ις πιστός λάτρης αυτών, έκ τών 
βουνών, έκ τών κήπων καθ’ έκάστην προσφέρω α υ 
το ί; Ινθερμον θυσίαν· καί έπί μέν τών ποδών τοΰ 
ενός έναποθέτω δάφνην, μυρσίνην, ελατόν, ρόδον 
καί κισσόν, γύρωθεν δέ τοΰ πλαισίου τοΰ έτε'ρου, 
παρθένους κλώνους δενδρολιβάνου, είς δ έναποθέ- 
τει τό ευώδες φίλημα ή φύσις, ή ωραία αύτη πλά- 
&ΐς τής δημιουργίας τούτου,οστις είκονίζεται έν τφ  
j/,έσφ τής είκόνος κρεμάμενος καί πάντοτε βλέπων 
πρός τόν ουρανόν. Καί ! είς τόν Ουρανόν !

Μόνοι τ ω ν  οί οπαδοί τοΰ ενός άπέθανον είς 
τάς στρατείας, είς τάς έθνικάς έορτάς, εχοντες τά  
άύτά έθιμα, τάς αΰτάς ίδε'ας, ομόφυλοι, όμόγλωσ- 
6oij άπέθανον έστεμμένοι μέ ρόδα, μέ κισσόν· οί δέ 
τοΰ έτε'ρου, άνευ έθνικών αίσθημάτων, άνευ όμοιό— 
τητος γλώσσης, φυλής, πατρίδος, αίσθημάτων, ά 
πε'θανον έ'χοντες τό ικρίωμα τοΰ θεοΰ των είς τό 
στήθος καί τήν έλπίδα είς τήν καρδίαν !

Νΰν, οί μέν έπιπολαίω{ προσφε'ρουσι τό θυμίαμα 
είς τήν φύσιν ήν ΰμνησεν ή χρυσή λύρα τοΰ ’Απόλ
λωνος,οί δ’άλλοι βλασφημοΰσι καίτοι πιστεύοντες έ- 
κείνφ δστις είς τήν φύσιν δέν έδωκε ψυχρούς ήχους 
άρμονίας, άλλά κανόνα ευζωίας. Τοΰτο άποδεικνύει 
καθ’ έκάστην ή γενική κατάστασις’ τοΰ πνεύματος 
καί τών συγχρόνων ήθών, διότι έν τούτοις εδρεύει 
ή άρχική αίτια· ή άλήθεια αύτη  κυροΰται καί ΰπό 
τής πείρας άποκαλυπτούσης δτι τά  ήθη ταΰτα  
συγγενώνται και συναποθνήσκωσι μετά τής πνευ
ματικής καταστάσεως τής κοινωνίας, μεθ’ ής συν- 
δε'ονται. . . .

Ή  αρχαία αισθητική παρίστατο ένώπιόν μου 
δίδαυβα τόν ορισμόν τοΰ καλοΰ οτι εινε εκφρασις 
τοΰ ήθικοΰ ίδανικοΰ, τοΰ αοράτου· ένφ ή άνωθεν 
τής κλίνης μου φιλοσοφία παρίστα τήν ζωηράν εκ- 
φρασιν τών ανθρωπίνων παθών έξαγιαζομένων όπό 
τοϋ μύρου τής θεότητος, παρίστα μίαν ενθεον καλ
λονήν δίδουσαν είς τήν άνθρωπότητα διά τών τε- 
ταμμε'νων χειρών της τάς ευλογίας τής ευτυχίας 
καί τής μακαριότητος, άς τότε ή διάνοια άρχί* 
ζουσα ν’ άποβάλλγι πλε'ον τήν ζωήν καί τήν άλή- 
θειαν, καθίΐργμε'νη είς τούς δεσμούς τής άμαθείας, 
παρεμόρφωσε....

Διήρχοντο εμπροσθε'ν μου μέν σμήνη ήρώων 
μετ’ εύσωμων καί ωραίων παρθένων πρό τών περι- 
πτε'ρων μαρμαρίνων ναών τοΰ παρελθόντος, άνωθεν 
μου δέ τάγμα Χερουβείμ σπευδόντων μετά ψαλμών 
δπως στέψωσιν είς παρεκκλήσιόν τ ι τόν έπιτάφιον 
μάρτυρα διά τών άνθέων, άτινα  έβλάστησαν έκ τοΰ 
κρίνου τής μητρός ’Εκείνου !

’'Εμπροσθε'ν μου έβλεπον τήν μεγαλοφυά 'Ε λ

λάδα, αύτήν τήν καρδίαν της, άρωματώδη έν τφ  
μέσφ τοΰ κάλλους καί τής χαράς, άνωθέν μου δέ 
αύτήν τήν ψυχήν της ώς τινα  φιλόσοφον καί φι- 
λοδίκαιον έρημίτην, ώς γενναΐον αρχάγγελον πλα- 
νώμενον έν μέσφ άνάνδρων, μεταξύ προδοσίας καί 
βίας, τυραννίας καί άδικίας καί αίφνης π ί-  
πτοντα  νεκρόν έπί τών ερειπίων τοΰ ίεροΰ κελλίου 
του, ένθα ή πίεσις τών τότε κρατούντων ήθών έ- 
φρούρει αυτόν άταφον με'χρις δτου ή γενεά, έκείνη 
τών φυλάκων κατεστράφη. . . Έ κτοτε ή θρησκεία 
αΰτη , ρυθμισθεΐσα ύπό τής πένθιμου τών πραγμά
των φοράς έκήρυξεν δτι ή έκ τής ειρκτής τοΰ κό
σμου μετάστασις είνε άπαλλαγή τών δεινών· επο
μένως κατά το άλγεινόν τής νΰν άνθρωπίνης παρακ
μής θέαμα, ή «κλαίουσα φιλοσοφία» άποδεικνύει 
δτι προτιμότερον ήτο νά μήν έγεννάτο. Καί όντως· 
ή καθημερινή παρατήρησις φανερώνει εικόνας πέν
θους καί οδύνης καλυπτομένας ύπό τοΰ σαπροΰ τοΰ 
πολιτισμοΰ πέπλου, καί έγχαρασσομένας είς τήν 
διάνοιαν τοΰ θνητοΰ μόνον δταν ή μελαγχολία 
τών ιδίων δεινών τό έπιτρέψ·/).

★
* *

Θλιβεραί έμπνεύσεις· άλλά το ιαΰτα ι αί έκ τής 
συγχρόνου γενεάς έντυπώσίΐς. Έ ξετάζων τ ις  τήν 
καρδίαν του καί βλέπων τήν πείραν τών αισθήσεων 
άνακαλύπτουσαν τήν οδύνην,μόνον ταύτην αισθάνε
τα ι,δ ιό τι οί άνθρωποι κατανοώσι τάΓδια αισθήματα 
καταφρονώντες τά  άλλα, δσφ καλώς καί άν ώσιν 
εκπεφρασμένα, ώς έκ τούτου καί ή βιωτική αύτών 
καλαισθησία έξήρτηται έκ τής ιδίας καταστάσεως.

Ώ  ! έβλεπον τόν Δελφικόν θεόν μέ τήν λύραν, 
μέ τόν στέφανον ώσεί νά ήτοιμάζετο νά ψάλλη 
τούς αρχαίους παιάνας τών τροπαίων άπό τοΰ ύ
ψους τοΰ Ό λυμπου, έ'νθα ύπήρχεν ή οδός ή άγουσα 
είς τά  βασίλεια τών άνάκτων, ένφ άφ’ ετέρου ό 
μάρτυς θεός τοΰ ’Ισραήλ βλέπων πάντοτε τόν ού- 
ρανόν άπό τοΰ ύψους τοΰ Γολγοθά, έκήρυττεν δτι 
κατήλθε καί αύτός είς τήν γήν, ΐνα δμως άναβι* 
βάση τόν θνητόν είς τό έκεΐ έπάνω υψηλόν βασί- 
λειον, διά παντός.

Ή  μέν γενεά τοΰ ένός, έξ ήρώων καί ήμιθε'ων, 
ήτο αξία νά δεχθ·ί) έν μέσφ αύτής τόν Θεόν της 
έν ττί γ?5, ή δέ τοΰ άλλου έκ θνητών άνθρώπων ά- 
κολουθεΐ τόν σωτήρα της είς τόν ούρανόν!... ‘Ο 
μέν είς κατέρχεται είς τήν γήν φερων τήν χαράν 
είς τούς ήοωας καί τάς νύμφας, ό δέ άλλος άνέρ- 
χεται μετά τοΰ ποιμνίου του είς τήν Παράδεισον... 
’Ιδού δ ιατί ή άνωθεν τής κλίνης μου είκών έμφαί- 
νει τήν αθάνατον γαλήνην δι’ ής ό Θεός ύψοΰται 
ύπεράνω ήμών, τό δέ άγαλμα τοΰ Ίοπλοκάμου, 
τήν ζωηρότητα καί τήν χαράν μεθ’ ής ούτος συν- 
εώρταζεν έν μέσφ εκείνων !

Άνασκάπτοντες ·;ήν χώραν τοΰ ένός άπό ς*ρώμα- 
τος είς στρώμα, θ’ άνακαλύψωμεν έν μέσφ άφθονίας 
ξηρών άνθέων τούς θεσμούς,τά ήθη, τάς ιδέας έν ά- 
φθόνφ βλαστήσει, έν μέσφ λυρών,αύλών, τυμπάνων, 
χρυσοΰ, δάφνης, ρεμβασμών. Έ νφ  πάντα τά  στρώ
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ματα τοΰ νέου ανθρωπίνου έδάφους, δηλαδή είς τήν 
χώραν τοΰ άλλου, θ’ άναπε'μπωσι τήν εύωδίαν τοΰ 
λιβανωτοΰ, τό χάρισμα τοΰ μύρου έν μέσφ γενεάς 
γονυκλινοΰς, κλαιούσης έν μέσφ συγκινήσεων ιερών 
ύπέρ τής σωτηρίας της.

("Ε π·ται το τέλος).

X . Α . Η α .

ΒΛΕΜΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΪΑΡΕΛΘΟΛΙΤΟΣ
(Συνέχεια καί τέλος).

Τούτων ούτως έχόντων, δύναταί τις νά φαν- 
τασθή όποΐα θά ήσαν τά  άποτελέσματα μιάς το ι- 
αύτης άκαίρου Έπαναστάσεως ούχί μόνον έν τοΐς 
ίδίοις αύτοΐς εργοις σφαλούσης, άλλά καί σφο&ρώς 
πολεμουμένης ύπό τής Ίεράς κατά τήν έποχήν 
έκείνην συμμαχίας,ήτις άπήντα έκ τοΰ έν Αεϊβάχγι 
συνηθροισμένου συνεδρίου τών εστεμμένων κεφαλών 
διά τοΰ κόμητος Ρώσσου Νεσερώλδου δτι «α ί β νμ -  
μαχ ικα ϊ  δ ννάμ ε ις  ά π όφ αβ ιν  ϋχουβι ν ά  μη  βνν9η·  
κολογήβωβ ι με τη ν  έπ α νά β τα β ιν , άλλά  &ά ηολε -  
μήβωβ ι π α ν το ύ  τό κακόν  καί δ ι ’ ολων τών μ ε -  
6ων ! !»

Εύτυχώς δμως τόν πρώτον τοΰτον κίνδυνον 
δστις θά ήτο σπαραγμός έν σπαργάνοις, άπέτρεψεν ό 
άναφυείς έν Κωνσταντινουπόλει σφοδρός εκείνος 
περί τών ύποθεσεων τών παραδουναβείων ήγεμο- 
νειών καί τών διά τοΰ Βοσπόρου ναυτιλομενων 
διπλωματικός άγών, δστις έστρεψεν έκεΐ κατά την 
κρίσιμον ταύτην στιγμήν τήν προσοχήν τής Πύ
λης καί δστις έπί τέλους κατέληξε ε ί; τήν διακο
πήν τών διπλωματικών σχέσεων τής Ρωσσίας 
μετά τής Πύλης, πράγμα τό όποιον τότε έλογί- 
σθη ώς λίαν σπουδαΐον γεγονός. Καί τφ  οντι ήτο 
σπουδαΐον, διότι άφ’ ένός ένεθάρρυνε είς τό εργον 
τούς "Ελληνας, οί όποιοι έ'νεκα τής άτελοΰς συγ
κοινωνίας μή μαθόντες τήν κατά τοΰ Ύψηλάντου 
προκήρυξιν τής Ρωσσίας, ένόμιζον δτι δσα αυτός ε- 
κήρυσσεν ήσαν άληθή, άφ’ έτε'ρου δέ διέγειρε νεον 
ρεΰμα συμπαθείας ύπέρ τών Ελλήνων έν Ευρώπν), 
δπερ τά  μάλιστα καί τότε καί κατόπιν ,συνετέλεσεν 
είς τήν άπελευθέρωσιν τής Έλλαδος.

’Αλλά φεΰ! ό πρώτος ούτος κίνδυνος άπετράπη μεν 
άλλά καί δέν άπεσοβήθη τελείως. Μετά τήν θυσίαν 
δύναταί τις είπεΐν τοΰ Σιρογανώφ (*) προς τόν 
όποιον οί "Ελληνες πρέπει νά όφείλωσιν ευγνωμο
σύνην άΐδιον, διότι θυσίαν ό άνήρ έκεΐνος εκαμεν 
έγκαταλιπών τήν θέσιν του χωρίς νά εχν) οριστι
κήν τή ; κυβερνήσεώ; του δ ιαταγήν, μετά τήν θυ
σίαν, λέγω , έκείνην, κύριο; τοΰ διπλωματικού πε
δίου έγένετο ό λόρδο; Στραγφόρδ; πρέσβυ; τή ; Αγ
γ λ ία ;. Ούτο; ώ ; εύφυή; άνήρ, άλλ’ ούχί συγχρό- 
νω ; καί φιλέλλην, κατώρθωσεν ού μόνον ε ί; την

(*) ΙΙοέσβυ; τή ; ‘ Ρωσσίας έν Κωνσταντινουπόλει.

Πύλην άπόλυτον, ένόσω τφ  ήτο δυνατόν, έμπιστο- 
σύνην νά έμπνεύσ·/], άλλά καί άλλων αυλών τήν 
προσοχήν νά έφελκύστ) κα ί μάλιστα τή ; Αυστρία;, 
ή ; ό πρωθυπουργό; πρίγκηψ Μετερνΐχο;, ο φο
βερό; έκεΐνος τοΰ Ελληνισμού εχθρός, ευρεν εν τφ  
προσώπφ αύτοΰ δ ,τι έζήτει. Ο άγων λοιπόν εν 
Κωνσταντινουπόλει έξηκολούθει τοΰ Στραγκφορ- 
δου άγωνιζομένου νά συμβιβάσν) παντ ί σθενει τήν 
Πύλην μετά τής Ρωσσίας, τοΰ δέ Μετερνίχου 
προσπαθοΰντος πάλιν διά τοΰ Διαγγέλου του εν 
Κωνσταντινουπόλει νά άφαιρέσ·/) μετά και τοΰ 
Στραγκφόρδου παν δ ,τι ή Ρωσσία ήδυτατο να 
προβάλν) ώς παράπονον κατά τής Πύλης. Ευτυ
χώς δμως οί κύριοι έκεΐνοι έ'καμνον τόν λ ο γ α - . 
ριασμόν φαίνεται χωρίς τόν ξενοδόχον. Τοΰ Ρωσ- 
σικοΰ υπουργείου προΐστατο ό άνηρ εκεΐ\ος προς δν 
αείποτε τό Έ λλ. γένος έ'τεινε χεΐρα βοήθειας· καί 
έάν ύποθε'σωμεν δτι ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος δέν 
έπεθύμει νά διακυβεύσν) τήν ειρήνην, αύτός βολι- 
δοσκοπήσας καί τάς διαθέσεις τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ 
καί τό έν Εύρώπν) όσημέραι αυζανομενον ρεΰμα 
ύπέρ τών Ε λλήνων, περιε'πλεξε τόν αύτοκράτορα 
κατά  τοιοΰτον τρόπον, ώστε δθεν καί άν εστρέφετο 
νά εύρισκε καί εν κατά  τής Πύλης έμπόδιον. Πλην 
άκόμη έκ τοΰ τραχήλου τών δυστυχών Ε λλήνων 
δέν είχεν απομακρυνθώ ή σπάθη τοΰ Δαμο- 
κλε'ους. Μ άλιστα αύτη ήδη έπεκρέματο βαρύτερα 
κατά τοΰ τραχήλου αύτών, δτε καί δι άλλα μεν 
καί διά τάς προόδους τής Έ λλ. Έ παναστάσεως, 
νέον συνήλθεν έν Ζερνοβύκν) συνεδριον, διότι απα- 
σαι αί δυνάμεις σχεδόν δπως καί άν ένήργοϋν έτει
ναν νά καταπνίζωσιν καί έν ’Ισπανία καί εν Ιτα- 
λί(£ καί έν Έλλάδι πάν έπαναστατικόν κίνημα χά- 
ριν τής Εύρώπ/Κ, άδιαφοροΰσαι πρός τήν φωνήν τών 
στεναζόντων δούλων καί τοΰ Θείου δικαίου !

Ά λλά  τήν Έ λλ. Έ πανάστασιν διηύθυνε χειρ 
Κυρίου καί ούδέν ήδύνατο νά κατισχύσγ] αύτής. 
Τά 1821 είχε διέλθη μέ μικρά; μόνον αποτυχίας 
τών Ε λλήνων, προελθούσας, ώς προε'φην,ενεκα τοΰ 
άκαίρου τής έκρήξεως. Τό 1822 παρήρχετο με 
πλειοτέρας δάφνας. Καί τό 1823 είσήρχετο δυνα- 
τα ί τ ι ;  είπεΐν μέτελείαν νίκην. Τά I t  Εύρώπτ) πνεύ
ματα συνεπάθουν σφόδρα ύπέρ τών Ε λλήνων. Σύλ
λογοι έσχηματίσθησαν πανταχοΰ, συνεισφορά! εγε- 
νοντο καί τό σπουδαιότερον πάντων επί τοΰ Αγ
γλικού κοινοβουλίου άνήρχετο ώ ; πρωθυπουργό; ό 
άνήρ έκεΐνο; δστι; πράγματι ήγάπησε καί εσωσε 
τήν Ε λλάδα. Ό  άνήρ πρό; δν ή Έ λλά ; πρέπει 
νά άνεγείργι βωμόν καί νά τόν θεοποιϊί έξίσου μέ 
τόν Καραϊσκάκη, νά τόν κατατάσσγι ε ί; ϊσην μέ 
τόν ’Ανδροΰτσον μοίραν, καί νά μή τόν θεωρή ή τ- 
τονα τοΰ Μιαούλη καί τοΰ Κανάρη καί τών άλλων 
α ύτή ; ήμιθε'ων. Ό  άνήρ έκεΐνο; είνε ό Γεώργιο; 
Κάνιγκ, ό σφοδρότερο; τών συγχρόνων του ρητό
ρων, ώ ; τόν άποκαλεΐ ό Πρόκε; ”Οστεν αλλά καί ό 
φιλελληνικώτερο; πάντων.

Ούτο;, μόλις άνέλαβε τά  ήνία τοΰ Κράτους ε- 
στρεψε άμέσως τά  βλέμματά του προς την εξωτε
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ρικήν πολιτικήν, και δι’ ένός έγγραφου του, δι* ού 
έμέμφετο τρόπον τινά  την μέχρι τοΰδε πορείαν τοΰ 
Στραγκφόρδου, έδυσχαίρανε τήν θέσιν αι5τοΰ παρά 
τη Πύλη, ή όποία έκ. τών προηγουμένων πάντοτε 
κρίνουσα ούδέποτε περιέμενε τοιαύτην απότομον 
μεταβολήν τοΰ Ά γγλ ικοΰ υπουργείου. Κατόπιν 
ήρξατο ν’άπομακούνηται τών άλλων αυλών ολίγον 
κα τ’όλιγον και τέλος φανερά διεκήουξε συμπάθειαν 
πρός τό Ελληνικόν ζήτημα πρό πάντων, δτε πλοία 
’Αγγλικά ε’ισεκόμιζον σίτον κχί πολεμοφόδια είς 
Ε λληνικά φρούρια, δτε δ λόρδος Βύρων έστηνε 
τήν σκηνήν του έν Κεφαλληνία, δτε δάνεια συν- 
εμολογοΰντο Ε λληνικά  έν τώ κράτει του κα’ι τέ
λος δτε άπήντα είς έγγραφόν τ ι τής προσωρινές 
Έ λλ. κυβερνήσεων, πράγμα τό όποιον ήτο σπου- 
δαιότατον. Διότι δσφ ιδ ιωτική άπάντησις καί άν 
ήτο αυτη ύπό τόν τύπον καθ’ δν έδόθη, πρό: μέλος 
τής Έ λλ. κυβερνήσεως τόν Μαυροκορδάτον, ένεΐχε 
δμως στοιχεία άτινα δέν άπε'κλειον τό δικαίωμα 
τί) Έ λλ . κυβερνήσει νά καυχάται δτι έλάμβανεν 
άπάντησιν τοιούτουύπουργείου,έ'ς·ωκαί άνεπισήμως.

Ούτω πως καί ό δεύτερος ούτος κίνδυνος άπε- 
σοβήθη χάρις είς τόν φιλε'λληνα έξ ’Αλβιόνος υπουρ
γόν. Καί ναί μεν τρίτος ήδη έπεφαίνετο διά τοΰ έξ 
’Αλβιόνος χρυσοΰ, άλλά πρέπει νά γνωρίζωμεν δτι 
άν ελειπε έκεϊνος, θά ’έλειπε καί αύτή ή Ε λλάς 
σήμερον. Διότι ή θέσις αύτής μή εύρισκούσης που 
έν τοιαύττ) πολεμικν) καί άβεβαίι^ καταστάσει 
εξωτερικήν τινα  π ίστιν καί ύποστήριξιν, θά καθί
στατο δυσχερεστάτη"καί θά ίσοδυνάμει μέ πλήρη 
αποτυχίαν τής δλης έπαναστάσεως καί μέ πανη
γυρικήν αποδοκιμασίαν τών πράξεων αύτής. Διότι 
δέν είναι δυνατόν ’έθνος τό όποιον ούδέ τά  πρώτα 
θεμέλια οΰ οικοδομήματος του εθεσεν, νά κτίση 
ολόκληρον οικοδόμημα δταν, μέ δλην τήν καλήν 
δ ιάθείιν ήν εχει νά έργασθη, στερείται τής οικοδο
μήσιμου ύλης. Καί ιδού λοιπόν δτι τά  πρώτα στοι
χεία δύναταί τις είπεΐν τής ΰλης ταύτης παρέχει 
ή ’Α γγλ ία , ιδού λοιπόν τό πρώτον βήμα πρός άνα- 
γνώρισιν κράτους πο ιείτα ι τό ’Αγγλικόν κοινοβού- 
λιον, ούτινος τό παράδειγμα σπεύδωσι νά μιμη- 
θώσι κατόπιν ή Γαλλία καί ή Ρωσσία, α ΐτινες καί 
αί τρεις όμοΰ έπετε'λεσαν τό άξιομνημόνευτον 
έκεΐνο γεγονός έν Ναυαρίνφ, δπερ άνεκήαυξε τήν 
Ε λλάδα έλευθε'ραν καί ήνάγκασε καί τάς άλλας 
άντιφρονούσας εως τότε δυνάμεις τήν άνάγκην φ ι
λοτιμ ίαν ποιουμένας, ν’ άναγνωρίσωσι κατόπιν τήν 
ανεξαρτησίαν αύτής.

"Οθεν έορτάζοντες τήν έβδομηκονταετηρίδα καί 
στεφανοΰντες τούς αθανάτους ήμών πρωτεργάτας 
καί άθλητάς τής έπαναστάσεώς μας, μή λησμονώ- 
μεν καί τούς τά  μάλα συντρέξαντας είς τήν έλευ- 
θερίαν μας ακραιφνείς έκείνους φιλέλληνας. Έ χον- 
τες ύπ ’ οψει μας δτι δτε όσονούπω θά ζητήσωμεν 
τά  πανάρχαια έπί τής γής θεία δίκαιά μας, δέν 
θά λείψωσιν καί άλλοι Κάνιγκ καί άλλοι Βύρωνες 
καί άλλοι Σανταρόζαι καί Φαβιέροι.

Άθήνησι, 2ΰ Μαρτίου 1891. (-). 'ΓΖΑΒΕΛΛΑΣ

ΕΚΕΙΝΗι ΚΥΜΒΑΛΙ ΖΟΥΣΗι 
ι

’Ενώ τριγύρω τώ ν παθών (ioil ή το ικυμ ία 
Καί φέρετΐΐ θρηνητικόν τί) φάσμα τής οδύνης,

Αίφνης εγγύς Ιχου μουσική άκούετ’ άρμονία. 
’Εγείρομαι καί προσηλών τον νοΰν έν ηρεμία,

Εις πάντα τόνον καί παλμόν τός μουσικής έκείνης, 
Έ ξαίρόμαι άλλοφρονών, κουφόνους άνυψούμαι 
Καί εις αγκάλας μαγικών iviipojv λησμονοΰμαι.

Είνε Έ κείνη  κρούουσα το κλειδοκύμβαλόν της 
Καί τής ψυχής της χύνουσα εκτός τήν αρμονίαν

Εις τούς δακτύλους τούς άβρούς τώ ν τορνευτών / ει-
[ρών της

Σφρίγα καί πάλλει έμπλεον ζιυής το οργανόν της 
Καί ήχοι άναπέμπονται κλονοΰντες τήν καρδίαν.

Ε ίν ’ εμπνευσμένη Σ ίβυλλα, ενΟουσιώσα Μοΰσα 
Κ’ ή μουσική της φαίνετα ι έξ ουρανών ήχοΰσα.

Τήν νύκτα δ’ οτε τής ζωής ό θόρυβος κοπάζει 
Καί έξαπλουται ώς νεκρά σιωπηλή ή φύσις 

Κ’ έκείνη μέ τό κύμέαλον αύτής διασκεδάζει,
Θχ έλεγε τ ις  πώς τό παν ψυχούμενον ρεμβάζει 

Κ’ αισθάνεται κρυφήν τρυφήν, προσκτώμενον αισθήσεις. 
Ρίγος γλυκύ καί φρικιασμός αόριστος άπλοΰται 
Καί πνεύματος ήδονικοΰ ή έκτασις πληροΰται.

Ά  ! ή ή φύσις πράγματι ε ίν ’ έμψυχος καί ζώσα, 
Ή  μέ μεθύσκει τ ’ άσμά σου καί μέ πλανα , φ ιλτάτη .

”Ω ! παΤζε, παΤζε πάντοτε φαιδρά κ ’ένθουσιώσα, 
Χϋνε μαγείαν καί ζωήν καί οργασμόν είς οσα,

Ε ις όσα πριν ή νέκρωσις κ ’ ή θλϊψ ις έπεκράτει.
ΓΙοθώ, ποθώ τήν μουσικήν έκείνην ν ’ άκροώμαι 
Κ’ ευλογητή ή πλάνη μου νά ε ίνε—άν πλανώμαι.

II
Ή το ό κόσμος ά'ξεστος καί άγριος άκόμα 

Κ’ α! πόλεις ήσαν ^ωλεαί θηρίων άνθρωπίνων·
’ Αλλά ήκούσθη έξαφνα τής μουσικής τό στόαα 
Κ’ ευθέως τό άνθρώπινον έγαλβανίσθη πτώμα 

Κ’ ήγερθη, τήν καρδίαν του πρός ύ'ψη διευθΰνον.
Ναί, να ί' τοΰ Λίνου ό αυλός, ή λύρα τοΰ Ό ρφέως 
'Υπήρξαν έγερτήοιον τοΰ ύπνου τοΰ βαθεος. . .

Κατόπιν νέοι ή λ ιο ι, λαμπροί αστέρες άλλοι 
Νέαν έπέχυσαν ζω ή ν , καί φως καί κάλλος νέον-

Ό  Βερδης καί ό Ό φφ εμ παχ  καί ό Ροσσίνης ψάλλει 
Κ’ ή Οικουμένη άπασα μαγεύεται καί πάλλει 

Έ ξ  αιτθημάτων ύύηλώ ν καί έκ παθών γεννα ίων.
Ούδ είς ποτέ κατακτητής κατώρθωσεν είσέτι 
Ό σα  έν άσμα τοΰ Μοζάρτ ή έ'ν τοΰ Δονιζέτη.

Τόν άνθρωπον μετέβαλλεν ή μουσική καί μόνη- 
Αυτή τήν δψιν ήλλαξε τοΰ κόσμου ολοκλήρου- 

Αυτή καλλύνει τήν ψυχήν , αύτή τόν νοΰν ύψόνει.
Καί ό Θεός είς μουσικήν αιώνιον ένόνει 

Τά άδελφά σου Χερουβείμ έπάνω τοΰ απείρου.
Καί ό Θεός τής μουσικής ποθεί1 τάς συγκινήσεις· 
’Αγάπα την, ώ φ ίλη μου, καί σύ καί σύ έπίσης.

I I I
Κ υμβάλιζε, κυμβάλιζε κ ’ εύθύμει καί μειδιά 

Καί π α ΐζε , πα ίζε  ιλαρά, μακράν παθών καί πόνων ·
Ό  βίος σου ώς συνεχής άς ρέγ) άρμονία 
Καί είθε πασα ένδον σου νά παύσν) τρ ικυμ ία  

Ε ις τοΰ κλειδοκυμβάλου σου τάς άναπάλσεις μόνον.
Είθε κ ' εγώ εις τήν θερμήν αγκάλην σου έπάνω 
Κ* εις έν σου μέλος συμπαθές, ώ κόρη, ν’ άποθάνω !..

Έ κ  Θήρας
Παρθένων
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ΗΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Συνέχεια καί τέλος).

Τριακόσια ετη μετά τήν άλωσιν τοΰ Βυζαν
τίου, ήτοι τό ετος 1790, άναβάς έπί τοΰ Πατριαρ
χικού θρόνου τοΰ Βυζαντίου ό Αλεξανδρείας Κύ
ριλλος, μετέφερεν έκ τοΰ 'Αγίου όρους δύο ίεροψάλ- 
τα ς, ών δμως ή μελωδία καί τό ύφος ήσαν παρα
φθαρμένα, καί παρ’ ών έδιδάχθη τήν Μουσικήν ό 
έκ Ααρίσσης Δανιήλ, Πέτρος ό Πελοποννήσιος καί 
άλλοι τινες- έμελοποίησαν δέ Χερουβικά, Κοινω
νικά, Πολυελαίους καί πολλά άλλα άσματα. Ο 
Πέτρος εύφυέστερος, καλλίφωνος καί μελοποιός ά- 
ριστος, έμελοποίησε καί οθωμανικά έξωτεοικά ά
σματα τά  όποια τραγωδών έν τοϊς καφενείοις, προ- 
σείλκυσε τήν προσοχήντών ’Οθωμανών, καί διά νυ
κτός μετέφερον αύτόν μετημφιεσμένον είς τ ’άνάκτο- 
ρα τοΰΣουλτάνου καί έτραγώδει, ώνόμασαν δ’αυτόν 
οί Ό ίωμανοί χλ επ τοπ έ τρ ο ν .Ούτος λοιπόν έπρόσθεσε 
στροφάς τινας όθωμανικάς είς τά  κοινωνικά του, 
μετά τα ΰτα  δέ ό μαθητής του Πέτρος Βυζάντιος 
μιμούμενος τόν διδάσκαλόν του, καί οί μεταγενέ
στεροι ίεροψάλται ινα δείξ-jj έκαστος τήν τέχνην 
του προσθέτοντες τοιούτας έξωτεοικάς στροφάς, 
έ'φερον τήν Βυζαντινήν Μουσικήν είς ο σημεΐον εύ- 
ρίσκεται σήμερον δέν άρκεΐ τοΰτο, άλλ’ ετόλμησαν 
τινές καί έπί τών ημερών μας νά προσθέσωσιν είς 
τά  ιδιόμελα τροπάρια τοιαύτας στροφάς, ώστε ε- 
μόλυναν καί αύτό τό άκέραιον ύφος τοΰ στιχηρα- 
ρικοΰ μέλους. Καλώς ποιών ό Πλούταρχος παρεπο- 
νεΐτο διότι άντί τής αρχαίας μουσικής, τής ευγε- 
νοΰς, τής θείας,τής σεμνής είς τήν οποίαν τά  πάντα 
ήσαν σοβαρά καί μεγαλοπρεπή, οί μεταγενέστεροι 
λυρισταί καί κιθαρωδοί τριπλασιάσαντες τάς χορ- 
δάς τών οργάνων τω ν, μετεχειρίσθησαν έκείνην τών 
θεάτρων τήν Μουσικήν, ήτις δέν κάμει άλλο τ ι ή 
νά έμπνέτι τρυφερότητα καί άκρασίαν είς τούς αν
θρώπους, είνε δέ άδύνατον νά προφυλαχθτί τις 
άπό τάς κινδυνώδεις ήδονάς μιας διεφθαρμένης καί 
άτακτου Μουσικής, καί νά ύποδεικνύη τόν τρόπον 
μέ τόν όποιον δέον νά προφυλαχθγί έκαστος άπό 
το ιαύτην διαφθοράν, καθότι ή Μουσική αύτη φθεί
ρει καί τά  ήθη. Επομένως οί μουσικοί πρέπει νά 
έρανιζωνται τήν Μουσικήν άπό ειδήμονας καί ένα- 
ρέτους άνδρας· ούτω καί ή ήμετέρα Μουσική άπω
λέσθη δτε προσετέθησαν είς αύτήν ξέναι καί αλλοε
θνείς στροφαί.

Έ ν τφ  Σταυροδρομίιρ τής Κωνσταντινουπό
λεως υπάρχει τέμενος οθωμανικόν, είς ο κατά πά
σαν Κυριακήν καί Πέμπτην μετά μεσημβρίαν συν
έρχονται οί Μεεβλεβίδες (τάγμα δερβισών) καί πα ί
ζουν τήν πανδώραν, είδος οργάνου (νέϊ καλουμένου). 
Έ άν εύρεθγί περίεργόςτις έκ τών ήμετέρων μουσικών 
καί άκούσγ) ψαλλόμενα τών πολυελαίων, τών ήχων 
τετάρτου καί τοΰ πλαγίου πρώτου, απαράλλακτα 
ώς είναι τυπωμένα είς τάς ανθολογίας, ήθελεν έ- 
ρωτήσει- τίνες άρα, ήμεϊς, παρελάβομεν αύτά άπό 
τούς ’Οθωμανούς, ή έκεΐνοι άπό ημάς ; νομίζω δτι

ήμεΐς παρελάβομεν αύτά άπό έκείνους διότι ήμεϊς 
το ιαΰτα δέν έσχομεν, ούδ’ ύπάρχουσι τοιούτου ε ί
δους στροφαί έν τγί καθ’ ημάς Μουσικνί.

Β\ Ή  Κρητική. Τοιαύτην ποτέ οί Κρήτες ί)έν 
απέκτησαν, ά λλ ’ έχρώντο τ -7) άρχαίί* Βυζαντιννί ή 
τοι τν) τοΰ Δαμασκηνού καί τνί τών μετά ταΰτα  
‘Υμνογράφων. Ά λ λ ’ οί Κρήτες άπειρει όντες καί ά- 
μαθεϊς έν τ-7ί έποχτί έκείνν), καθ’ ήν περιήλθον ύπό 
τήν άρχήν τών Ε νετώ ν έπί τρ ίΐς ολοκλήρους α ιώ
νας, παρέλαβον τήν Μουσικήν έκείνων καί συνεχώ- 
νευσαν μέ τήν εαυτών, δτε δέ έκυριεύθη ή νήσος 
ύπό τών ’Οθωμανών, τότε οί έν τι) νήσω διαμένον 
τες Έ πτανήσιοι καί πολλοί πρόσφυγες Κρήτες 
μετηνάστευσαν είς τάς Ίονίους νήσους πρός διά- 
σωσίν τω ν - οί δέ Ζακύνθιοι καί Κερκυραΐοι, έκδο
τοι είς πάν είδος Μουσικής, παρεδέχθησαν καί την 
τών Κρητών, ώς μετέχουσαν καί τής Έ νετικής ήν 
έπρέσβευον, ούτω δέ οί Έ πτανήσιο ι συνεκέρασαν 
πάσας όμοΰ. Επειδή δμως οί Κρήτες ύπερεΐχον 
χρώμενοι τνί Βυζαντινή Μουσικνί, έπροτιμήθη νά 
ψάλλητα ι ή Κρητική έν τ9) Έ κκλησί^, καί ούτως 
έλαβε τόν τ ίτλον καί τό έπώνυμον «Κρητικη αρ
χαία Μουσική». Τροπάρια τής τοΰ Χριστοΰ γεν- 
νήσεως μελοποιημένα άπό Κοήτα είσί καταχωρη- 
μένα ύπό τήν σελίδα (194) τοΰ είς τόν εν Αθή- 
ναις Εκκλησιαστικόν Μουσικόν Σύλλογον κατατε- 
θέντος τεμαχίου.

Γ '. Ή  τοΰ Χαβιαρά- αύτη είναι δλως Ιτα 
λική. Ό  Χαβιαράς ούτος έλθών ποτε είς Κωνσταν
τινούπολή, γιτήσατο νά είσαγάγν) τήν Μουσικήν 
του έκεΐ, άλλά περιφρονηθείς καί άποπεμφθείς κατε- 
φυγεν είς Τεργέστην, δπου καί εστησε την έδραν 
του, άπειρος δ’ ών καί άποτυχών είς την εφαρ
μογήν τών ελληνικών λέξεων, έμελοποίησεν αυτάς 
παροξυτόνως- ή μουσική αύτη κα τ’ άρχάς μετε- 
δόθη είς τινας μεγαλοπόλεις τής Εύρώπης εν αίς 
διέμενον ‘Έλληνες, άλλά καί έκεΐ δέν ηυδοκίμησε 
καί άπεπέμφθη.

Μετάφρασις τής Μουσικής ταύτης εύρηται εν 
σελίδι (139) τοΰ είς τόν Εκκλησιαστικόν Μουσι
κόν Σύλλογον τεμαχίου.

Ή  έν τοΐς ‘Ιεοοΐς Ναοΐς μελφδία είναι δέησις 
καί αίνησις πρός τόν Θεόν, καί δστις δέεται καί 
α ίτ ε ΐ πρέπει νά εχνι ήθος ταπεινόν, Ικετευτικόν, 
κατανυκτικόν καί νά προφέρηται ή μελωδία μέ με
γάλην προσοχήν καί σέβας πρός τόν Θεόν, καί 
ούχί δι* άγώνων καί κακοήθων κινημάτων τοΰ 
σώματος νά φωνάζγι ά ντ ί νά ψάλλϊ) μέ άγριας καί 
άρρύθμους φωνάς- διά τοΰτο οί Αποστολικοί καί οί 
τών Οικουμενικών Συνόδων Ιεροί κανόνες άπαγο- 
ρεύουσιν αύστηρώς νά χοροστατοΰσιν έν τα ΐς  Ιε- 
ραΐς Έκκλησίαις οί τνχόντες  τυχόντας έννοεΐ: 
ά) τούς άπειρους, άμαθεΐς καί άσεμνους έξ ών προ
έρχονται ά ταξία ι καί χασμωδίαι- β') έκείνους, ών 
τάς θυμελικάς μελψδίας, τάς άγρίας καί άσυναρ- 
τήτους φωνάς, κομπαζόμενοι διατηρώσι· γ ') εκείνοι 
οϊτινες συμμιγνύουσι τό ύφος τών πνευματικών 
ασμάτων μετά τών έξωτερικών καί δ ) τούς καθ
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εξιν καί έξ άκοής άτέχνώς ψάλλοντας τχ  συνήθη 
εκκλησιαστικά άσματα διό ό ιεροψάλτης πρέπει νά 
ήναι καλλίφωνος, μιμητικός κατά φύσιν κοά μάθη- 
σιν, νά άπαγγέλλϊ) τους φθόγγους τών κλιμάκων 
τών οκτώ ήχων άπτα ίστω ς, ώ ; έκανονίσθησαν άπό 
τους διοργανωτάς τοϋ νέου συστήματος, και νά 
γνωρίζ·/) τά  χρονικά και άφρονα σημεία τής Μου
σικής, νά ήναι όπωσοΰν πεπαιδευμένος εις τήν 
γλώσσάν μας διά νά έννονι τό νόημα τοΰ ψαλλο- 
μένου τροπαρίου^ νά μή επιχειρώ νά ψάλλνι ή νά 
μελοποιή άσματα κατά τήν φαντασίαν του, καϊ νά 
μή έπιμένϊ) με πείσμα είς τά  σφάλματά του τά  
όποια ή άλαζονία καλύπτει πολλάκις ύπό τόν πλά- 
νον χιτώ να  της ορθότητας· ΐνα τοιοΰτος άποκα- 
τασταθή , α πα ιτε ίτα ι διδασκαλία άπο ειδήμονας 
μουσικούς, καί διά νά εύρεθώσι τοιοΰτοι α π α ιτε ί
τα ι ή σύστασις Μουσικής Σχολής· πώς δ’ αΰτη ά- 
ποκατασταθήσεται ; οφείλομεν άπαντες άφοΰ ή 
θεία πρόνοια ηΰδόκησε τών ’Οθωμανών ν’άποτινά- 
ξωμεν τόν δύσποτμον ζυγόν και άπο ήμέραν είς ήμέ
ραν προβαίνωμεν διά τής διδασκαλίας τών τεχνών 
καίέπιστημών, ν’άποτινάξωμεν καί τόν ζυγόν τών 
προλήψεων καί τής δεισιδαιμονίας, οφείλομεν έάν 
θέλωμεν νά διασώσωμεν τόν προγονικόν ήμών θη
σαυρόν : τήν Μουσικήν μας καί νά έπαναφέρωμεν 
αύτήν είς τήν άρχαίαν δόξαν, εύκλειαν καί τελειό
τη τα , νά σπεύσωμεν όμοθυμαδόν οί έντός καί α 
πανταχού "Ελληνες νά δώσωμεν π£σαν συνδρομήν 
καί βοήθειαν, ή δέ Πολιτεία και ή ’Εκκλησία νά 
μήν ώκνεύωσι καί άκηδώσιν έν τήτο ιαύτη σπουδαί^ 
έθνικνί καί θρησκευτική ωφελείς, άλλ ’ άς χωρίσωσι 
καί αύτα ι μετά τοΰ ’έθνους εν βήμα έπί τά  πρόσω 
πρός 'ίδρυσιν τοιαύτης Σχολής, δι’ής ού μόνον μου
σικοί έντεχνοι θε'λουσι μορφωθνί, άλλά καί ιερείς 
καί διδάσκαλοι θέλουσι γυμνασθή τήν ψαλτικήν 
έντέχνως καί έπιστημονικώς.

"Ινα τεθή φραγμός είς τάς είσαγομένας έν τα ϊς 
Ίεραΐς ήμών Έκκλησίαις ξένας Μουσικάς (έννοεΐ- 
τα ι καί διά τήν νέαν Βυζαντινήν) έμελοποίησα 
κατ’ ήχον, καθ’ δσον ήδυνήθην νά προσεγγίσω είς 
τό ΰφος καί τήν μελφδίαν τών αρχαίων ’Ασματο
γράφων, άπαντα τά  έν τή  θεί^ καί ίερ^ μυστα
γω γία  ψαλλόμενα άσματα, καί έτερα δμοια άπλού- 
στατα μελοποιημένα, άτινα δύνανται ευμαθείς Ιερο- 
ψάλτα ι νά ψάλλωσιν αύτά διά χοροΰ, καταχωρη- 
μένα δέ εις τό πρός τόν έν Ά θήναις ’Εκκλησιαστι
κόν Μουσικόν Σύλλογον κατατεθέν τεμάχιον ύπό 
τάς σελίδας (99— 121).

Τά έν λόγω τεμάχιον συνέταξα δπως δώσω νύ- 
ξιν είς τούς μεταγενεστέρους νά φέρωσιν είς τό έλ- 
ληνικώτερον τήν Μουσικήν, ής ή σπουδαιότης τ υ γ 
χάνει μεγίστη.

Έ ν  Θ ή ρ α .

A . Ν. Σ ι γ α λ α ϊ .
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ΑΣΤΕΙΕΥΟΜΕΝΟΙ

Καί οί δυό τους σοφοί άνθρωποι. ’Ίσως ό δεύ
τερος ήτο σοφώτερος. Τοΰτο δέν έξετάζω· θά σάς 
διηγηθώ εν αρκετά νόστιμον έπεισόδιον, τό όποιον 
οφείλομεν είς την ευφυΐαν τοΰ έκ Μιλήτου Σοφοϋ.

"Ολοι γνωρίζετε δτι δ Σόλων δέν ώμοίαζε τούς 
σημερινούς ’Αθηναίους. ’Εκείνος ήγάπα νά περι
ηγε ίτα ι. Νά πηγαίνει έδώ καί έκεΐ. Νά διδάσκη- 
τα ι. “Ελαμνε δηλαδή πραγμα διά τό όποιον, θά 
τόν έπερίπαιζον ϊσως ϊσως οί σημερινοί τών ’Αθη
νών κάτοικοι, είς πολλού·, τών όποιων είνε άγνω
στος καί αύτή  ή Κηφισσιά.

'Οπωσδήποτε ό Σόλων έκαμε τό ταξεΐδ ι του 
μέχρι Μιλήτου. Τόν έφιλοξένησε ό Θαλής. Δέν 
είνε γνω στα ί αί πρώται λέξεις τής συνεντεύξεώς 
Ά λ λ ’ ό Σόλων άποροϋσε, διότι ούτε πα ιδιά  ούτε 
γυναίκα έβλ επεν είς τό σπήτι τοΰ Θαλή.

—  Μά γ ιά  νά σοΰ πώ , τφ  λέγει, ποΰ εινε ή 
γυνα ΐκά σου, τά  παιδιά σου ;

—  Ώ !  Σόλων μέ έρωτας πράγματα ανόητα !
—  Μά έγέρασες καί άκόμα δέν παντρεύτηκες ;
Έγύρισε τά  λόγια του ό Θαλής. "Ηλλαξε δηλ*

θέμα ομιλίας.Έπέρασαν άρκεταί ήμέραι. Καί οί δύο 
σοφοί έφιλοσόφουν καί διεσκέδαζον. Μίαν ήμέραν, 
παρουσιάζει ό Θαλής 'ένα ξένον είς τόν φίλον του 
τόν Σόλωνα.

—  Σόλων, σοΰ παρουσιάζω ενα πατριώτη σου, 
δστις ήλθε πρό δέκα ημερών άπό τάς Α θήνας.

—  Καλώς ήλθες συμπατριώτα 1 Πόθεν είσαι ;
—  Άπό τήν Κοίλην (Βάθεχα).
—  Καί τ ί  νέα λοιπόν άπό τάς Α θήνας; Τί 

έκαμαν έκεΐ οί άνθρωποι. Τηροΰν τούς νόμους ποΰ 
τούς έβαλα ή όχι ;

—  Μ άλιστα, τους τηρούν δλοι τω ν. Ά λλά  λέ
γουν πώς ό Πεισίστρατος· καθώς μ’ έλεγεν ένας 
έξάδελφος μου, ήλθε τα ΐς  περασμέναις καταματω - 
μένος. Έκάθητο έπάνω στο κάρρο, καί ’έδειχνε 
τα ΐς πληγές του, καί έλεγε πώς τόν έπιασαν οί 
έχθροί του καί τόν μαχαίρωσαν. Καί ετρεχεν ό κόσ
μος, καί έκαμαν δηαόήλω β ι δι’αύτόν. Μά δέν ξέρω 
πλέον τ ί άπέγεινε, γ ια τ ί έγώ μπαρκαρίσθηκα στο 
καί κι καί ήλθα έδώ.

—  Μά άλλο τίποτα δέν συνέβηκε στάς Α θή 
νας ;

—  Α ! Θυμοΰμαι πώς ’έγινε μία κηδεία μεγάλη. 
’Έθαψαν ένα πλουσιόπαιδο.

—  Τίνος παιδί νά ήτο, δέν θυμάσαι;
—  Μοΰ είπαν τό όνομα τοΰ πατέρα του; άλλά 

τό έλησμόνησα.
—  Μήπως τόν έλεγαν Σάλωνα]
—  Ά  ! μάλιστα, τό παιδί σου ήτο Σόλων, τό 

παιδί σου.
Μά τόν Πλούτωνα, τό παιδίσου. Ζωή λ ό 

γ ον  βον. Ε ! τούκαμαν δμως μεγάλη κηδεία !
Καί ό Σόλων ήρχισε νά κλαίν), καί νά κτυπ£ 

τό κεφάλι του, ποΰ έχασε τόν υιόν του. Καί έκλαιι
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καί έκλαιεν ό δυστυχής. Ά λλά  τοΰ κακοφάνηκε 
γ ια τ ί ό φίλος του ό Θαλής έγέλα άντί νά λυπηθ·75 
καί έκεΐνος.

Έ π ί τέλους τόν έλυπήθη καί τοΰ είπεν δτι τό 
έκαμε χωρατά γ ιά  νά τοΰ δείξη διατί δέν ύπαν- 
δρεύθη. «Ταΰτα , ώ Σόλων, τφ  είπε, έμέ γάμον 
άφίστησιν, ά καί σέ κατερείπει τόν έρρωμενέστα- 
τον· άλλά θάρρει τών λόγων ενεκα το ύτω ν  ού γάρ 
είσιν άληθεΐς»
Καί έγέλασαν. Καί έφιλοσόφησαν περί τοΰ γάμου.

Ά θήνησ ι 1891

Χ ρ. Α .  ΙΊαιιλδοπουλος

ΤΟ Σ Χ Ο Λ Ε Ϊ Ο Ν
ΩΣ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(Συνέχεια καί τέλος).

Δέν πρέπει ποσώς οί διδάσκαλοι νά έπιτρέπωσι 
τοΐς μαθηταΐς τήν θέαν άνηθίκων αντικειμέ
νων, τήν συναναστροφήν μετά φαύλων καίδιε- 
φθαρμένων ανθρώπων, διότι κατά τόν Άριστοτέλην 
«εύλογον ούν άπελαύνειν τούς παίδας άπό τών ά- 
κουσμάτων καί τών οραμάτων τών άνελευθέρων 
έπεί δέ τό λέγε ιν τ ι τώ ν τοιούτων (αισχρών) έξορί- 
ζομεν, φανερόν δτι καί τό θεωρεΐν ή γραφάς ή λό
γους άσχήμονας» Πολιτ.

Πρέπει νά άπαγορεύωσιν αύστηοώς τήν άνάγνω- 
σιν άπρεπών μυθιστορημάτων, ώς λ . χ. τών «Ψ υ
χώσεων» καί άλλων, διότι έκ τής άναγνώσεως 
τοιούτων μυθιστορημάτων «πάντες έξέκλιναν, άμα 
ήχρειώθησαν ούκ έστι ποιών χρηστότητα,ούκ έστιν 
έως ένός» κατά τόν Προφητάνακτα. Διό ούδείς εύ 

άνέχεται τήν άνάγνωσιν αύ
τών ώς έξαπατώντων τήν φαντασίαν πρός βλά
βην ήθικήν, πνευματικήν καί κοινωνικήν. "Ωστε 
ΐνα  άνακτήσηται καί πάλιν ή Ε λληνική νεολαία 
φρόνημα Ε λληνικόν, ήθη χρηστά, νοΰν καί καρ
δίαν Ελληνικήν κάί μεγαλοφοοσύνην, π ίστιν είς 
τόν Χριστόν, σέβας καί εύπείθειαν είς τούς άνω- 
τέρους καί είς τούς γονείς, τούς όποιους τήν σή
μερον δυστυχώς περιφρονεΐ καί υβρίζει καί βλα- 
σφημεΐ, καί τούτο, διότι πλήθος κυρίων διδάσκον
τες ττ\ νεολαία, δτι δέν υπάρχει μέλλουσα ζωή, 
κρίσις καί άνταπόδοσις, άλλά μόνον ή παροΰσα έν 
ή πρέπει, κα τ ’ αυτούς, νά ζώμεν ούχί ώς λογικά 
όντα, έκ ψυχής καί σώματος συνιστάμενα άλλ’ ώς 
τά  άλογα ζώα, όδηγοΰσιν αύτήν πρός τό βάραθρον 
τής άπωλείας συνεπώς δέ αύτό τά ταλαίπωρον 
έθνος, ί ιό τ ι  άναντιρρήτως δταν οί κυβερνήται καί 
ναΰται πλοίου τινός έν ώρα τρικυμίας καί κα τα ι- 
γίδος γλεύκους μεθυσθώσιν, τό «λοΐον έκεΐνο θέλει 
έξοκείλει· ΐνα , άνακτήσηται ή νεολαία πάντα τά  
άνωτέρω, πρέπει άδιαλείπτως νά διδάσκηται τά  
μέσα, τά  πρός ήθικήν άγωγήν συντελοΰντα καί 
άτινα  κατά Πλούταρχον είναι πρός τοΐς άλλοις

φρονών συγχωρεΐ ούτ

καί τά  εξής: «τόν βίον άτρύφητον άσκεΐν, τό τήν 
γλώσσαν κατέχειν, τά τής οργής ύπεράνω γ ίγνε
σθαι, τό τών χειρών κρατεΐν». Έ ν τφ  σχολείφ δέον 
νά διδάσκηται ή νεολαία τά  Ιερά γράμματα, τά  
μόνα δυνάμενα σοφίσαι είς σωτηρίαν καί στηρΐξαι 
είς τήν όδόν τής εύσεβείας «ήτις πρός πάντα  ωφέ
λιμός έστιν, έπαγγελίαν έχουσα ζωής τής νΰν καί 
τής μελλούσης (α' Τιμ. δ' 8). Οΐ διδάσκαλοι δέον 
νά έμφυτεύσωσιν είς τάς άπαλάς καί εύπλάστους 
καρδίας τών νέων τά  σπέρματα τής εύσεβείας καί 
τής άρετής καί νά γυμνάζωσιν αυτούς είς τάς 
πράξεις τής λατρείας τοϋ Θεοϋ, έν ώ ζώμεν καί 
κινούμεθα καί έσμέν. Έν τφ  Σχολείφ δέον νά δι- 
δάσκωνται οί μαθηται, oTt πρέπει νά φροντίζωσι 
καί περί τής πατρίδος, διότι κατά τόν Δημοσθένην 
δέν έγεννήθησαν μόνον διά τόν πατέρα καί την 
μητέρα, άλλά καί διά τήν πατρίδα. «Η γείτο  έκα
στος ού τφ  πατρί ή τνί μητρί μόνον γεγονέναι, 
άλλά καί τ γ  πατρίδι» (Δημ. π . στέφ. 205). Κατά 
δέ τούς ήρωας τής έπαναστάσεως, τούς έλευθε- 
ρώσαντας ήμάς ττϊ βοηθείι^ τού ‘Υψίστου Θεοϋ 
άπό τής τυραννίας, πρέπει νά φροντίζωσι καί περί 
τής είς Χριστόν πίστεως καί τής πατρίδος

Γ ιά τοΰ Χριστοΰ τήν π ίστην τήν άγίαν
Γ ιά  τής πατρίδος τήν ελευθερίαν,
Γ,ιά αυτά τά  δύο πολεμώ ...

Έ ν τφ  σχολείφ πρέπει νά μανθάνωσιν οί νέοι 
τήν σωφροσύνην δι’ ής δύνανται νά διατηρήσωσι 
καί τήν ύγείαν αύτών καί τά  σωματικά καί ψυ
χικά αύτών άγαθά «έτι δέ μόνην αύτήν τήν σω
φροσύνην άποφαίνων (ό Πυθαγόρας) περιειληφέναι 
καί τά  τοΰ σώματος άγαθά καί τά  τής ψυχής, 
διατηροϋσαν τήν ύγείαν καί τήν τών βέλτιστων 
επιτηδευμάτων έπιθυμιαν» (Ίαμβλ. αύτ. 45).

Τό σχολεΐον είναι έκεΐνο άπό τοΰ όποιου έξερχό- 
μενοι οί παΐδες πρέπει νά γνωρίζωσι « τ ί εύσεβες, 
τ ί  άσεβές· τ ί  σωφροσύνη, τ ί  μανία· τ ί  άνδρία, τ ί 
δειλία· τ ί πόλις, τ ί  πολιτικός· τ ί  άρχή άνθρώπων, 
τ ί  άρχικός άνθρώπων, καί περί τών άλλων, ά τούς 
μέν είδότας ήγεΐτο καλούς κάγαθούς είνα-ij τούς 
δ’ άγνοοϋντας άνδραποδώδεις άν δικαίως κεκλεΐ- 
σθαι» (Ξενοφ. Ά πομ. 1, 6 , 15). Προσέτι δέ πρέ
πει νά γνωρίζωσιν έξερχόμενοι έκ τών σχολείων 
« τ ί τό καλόν, τ ί  τό αισχρόν τ ί  τό δίκαιον, τ ί τό 
άδικον τ ί τό συλλήβδην αιρετόν, τ ί φευκτόν- πώς 
θεοΐς, γονεΰσι, πρεσβυτέροις, νόμοις, άλλοτρίοις, 
άρχουσι, φίλοις, γυνα ιξ ί, τέκνοις, πώς ίκέταις 
χρηστέον έ σ τ ί.. . τό δέ μέγιστον, μήτ’ έν εύπρα- 
γ ία ις  περιχαρείς, μητ’ έν συμφοραΐς περιλύπους 
ύπάρχειν, μήτ’ έν τα ΐς  ήδοναΐς εκλύτους είνα ι, 
μήτ’ έν τα ΐς  όργαΐς έκπαθεΐς καί θηριώδεις» 
(Πλουταρχ. κεφ. 10). Έ ν τφ  Σχολείφ πρέπει νά 
διδάσκωνται οί νέοι τόν σεβασμόν καί τήν τιμήν 
πρός τούς λειτουργούς τοϋ Ύ ψ ίστου , διότι αυτοί 
παριστώσι τήν Ε κκλησίαν ώς εν δλον καί αυτοί 
εύχονται ύπέρ ήμών πρός Κύριον, ό δέ Θεός έπι- 
βεβαιοΐ καί έπικυροΐ τήν γνώμην αύτών καθώς Q
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Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος εν τφ  περί 'Ιερω- 
σύνης τρ ίτφ  λόγφ λέγει: «Καί άπερ «ν  έργάσων- 
τα ι κάτω οί ιερείς, ταΰτα  ό Θεός άνω κυροΐ, ){αί 
την τών δούλων γνώμην ό Δεσπότες έπιβεβαιοΐ. 
Κοά τ ί  γάρ άλλ’ η πάσαν αύτοΐς την ουράνιον 
έδωκεν έξουσίαν ; ών γάρ άν, φησίν, άφήτε τάς 
αμαρτίας άφίενται αύτο ΐς, ών άν κρατήται κεκρά- 
τη ντα ι»  (Ίωάν. κ. 23). 'Ο Θεός εδωκε τοΐς πνευ- 
ματικοΐς πατράσι δύναμιν μεγάλειτέραν τών φυ
σικών γονέων, ού μόνον είς τό τιμωρεΐν, άλλά καί 
εις τό εύεργετεΐν, καί τοσοΰτο διαφέρουσιν άμφό- 
τεροι, όσον διαφέρει ή παρούσα της μελλούσης 
ζωής. Δι ότι οί μεν γεννώσιν είς ταύτην την ζωήν, 
οί δε είς έκείνην. Ούτοι εχουσιν έξουσίαν ού μόνον 
ν’ άναγεννώσιν ήμας δι’ ύδατος καί πνεύματος, ής 
άναγεννήσεως άνευ δεν δυνάμεθα νά είσέλθωμεν είς 
τήν βασιλείαν τοΰ Θεοϋ, ώς λέγει ό Ευαγγελιστής 
’Ιωάννης «έάν μή τις γεννηθνί έξ ύδατος καί πνεύ
ματος, ού δύναται είσελθεΐν είς τήν βασιλείαν τοΰ 
Θεοΰ» (Γ, 5 .) άλλ’ εχουσιν έξουσίαν καί τά  μετά 
ταΰτα  αμαρτήματα νά συγχωρώσιν.(Ίακωβ. ε, 14.)

Όφείλομεν τέλος οί πάντες νά σεβώμεθα καί νά 
τιμώμεν τούς λειτουργούς τοΰ ‘Υψίστου, διότι διά 
τών χειρών αύτών έπιτελοΰνται τά  μυστήρια πάντα 
δι’ ών γινόμεθα καθαροί καί άγιοι. «Π άντα δέ 
ταΰτα  δι’ ετέρου μέν ούδενός, μόνον δέ διά τών 
άγίων έκείνων χειρών έπ ιτελεΐτα ι, τών τοΰ ίερέως 
λέγω· ούτοι γάρ είσιν, ούτοι, οί τάς πνευματικάς 
πιστευθέντες ώδΐνας καί τόν διά τοΰ βαπτίσμα- 
τος έπιτραπέντες τόκον. Διά τούτων ένδυόμεθα 
τόν Χριστόν, καί συνθαπτόμεθα τώ  υίώ τοΰ Θεοΰ, 
μέλη γινόμεθα της μακαρίας έκείνης κεφαλής. 
"Ωστε ήμΐν ούκ αρχόντων μόνον, ούδέ βασιλέων 
φοβερώτεροι, άλλά καί πατέρων τιμιώτεροι δικαίως 
άν είεν. Οί μέν γάρ έξ α ιμάτων καί έκθελήματος 
σαρκός έγεννήθησαν· οί δέ τής έκ Θεοΰ γεννήσεως 
ήμΐν είσιν α ίτ ιο ι, τής μακαρίας παλλιγγενεσίας 
έκείνης, τής έλευθερίας τής άληθοΰς καί τής κατά 
χάριν υιοθεσίας...» "Ωστε οί τούτων ύπερορώντες, 
έναγεΐς καί άξιοι τιμωρίας άξιοι είσίν. (Χρυσ. π- 
Ίερωσ. λογ. Γ .) Πρέπει δέ κατά καθήκον καί ν’ 
άπονείμωμεν τοΐς ίερεΰσι πάντα  τόν προσήκοντα 
σεβασμόν, διότι αύτοί είσίν, οΐ, ού μόνον μετά 
τών άνθρώπων, άλλά καί μετά τοΰ Θεοΰ κατα- 
λάσσοντες ήμάς, ώς λέγει ό χρυσοΰς τήν γλώ τ- 
τ α ν  «οί δέ ίερεΐς ούκ άρχοντας, ούδέ βασιλείς, 
ά λλ’ αυτόν αύτοΐς πολλάκις όογισθέντα κατήλλα- 
ξαν τόν Θεόν» (αύτόθι). Πρέπει δέ τάς ήθικάς ταύ- 
τας διδασκαλίας νά καθιστώσι γνωριμωτέρας έπί 
παραδειγμάτων ot διδάσκαλοι, οΐτινες άναλαμβά- 
νουσι τό μέγιστον τών καθηκόντων, τό νά μορ- 
φώσωσι τούς νέους πρός ηθικήν καί υλικήν τοΰ 
κράτους εύημερίαν. Τό παράδειγμα τών διδασκά
λων εχέι μεγίστην μορφωτικήν δύναμιν είς τούς 
νέους- διό καί δ Πλούταρχος λέγει: «Πρό πάντων 
δεΐ τούς πατέρας τφ  μηοενί άμαρτάνειν, άλλά 
πάντα , ά δεΐ, πράττειν έναργές εαυτούς παρά
δειγμα τοΐς τέκνοις παρέχειν, ϊνα πρός τόν τούτων

βίον ώσπερ κάτοπτρον άποβλέποντες, άποτρέπων- 
τα ι άπό τών αισχρών έργων καί λόγων». (Παιδ. 
άγωγ. κεφ, 20). Είνε δ’ άναντίρρητον, οτι ή οι
κογένεια ή ή πολιτεία  ή τό κράτος ή ή κοινωνία 
τότε εύημεροΰσιν, δταν υπάρχει άρμονία μεταξύ 
γονέων καί τέκνων, μεταξύ αρχόντων καί άρχομέ- 
νων διά τής πρός άλλήλους άγάπης καί φιλίας 
καί τέλος άρμονία μεταξύ τών άνθρώπων καί τοΰ 
Θεοΰ διά τής θρησκείας. Ή  θρησκεία είναι έκείνη, 
ήτις δύναται νά κρατύνΥ] κράτος τ ι ,  ής άνευ καί 
άν κατά τό φαινόμενο^ εύημερη, έντός ολίγου θέ
λει καταρρεύσει, ώς διοικούμενον ύπό άδικων καί 
παρανόμων καί άθρησκεύτων άνθρώπων.

Τών διδασκάλων ή διδασκαλία, ϊνα ή γόνιμος 
πρέπει νά έρείδηται έπί τής στερεάς καί άκλόνου 
βάσεως τής θρησκείας, πρέπει νά εχ-/] άντικείμενον 
τήν ηθικήν, τήν μόνην δυναμένην νά συνέχγι σύμ- 
παντα τόν κόσμον έν άρμονί$ καί άλληλουχί^ καί 
μάλιστα έν τφ  μέσω τής ήθικης διαφθορας, ήτις 
διασείει τήν σήμερον καί αύτών τών έν Εύρώπ·/) 
άκμαιοτάτων κρατών τά  θεμέλια. Σύμπασα δέ ή 
’Ιστορία διδάσκει δτι αύτοί μάλιστα οί άσθενέστεροι 
λαοί δέον ένστερνισθώσι τήν αρετήν, διότι μόνον 
έν αύτί) περιχαρακούμενοι δύνανταί νά βιώσωσιν 
άκινδυνότερον καί εύδαιμονέστερόν δπερ ήμεΐς αυ
τοί πρώτοι πρέπει νά πράξωμεν, άν θελωμεν νά 
εύημερήίωμεν καί νά κρατύνωμεν έν Ιαυτοΐς τόν 
έθνισμόν καί τήν θρησκείαν, ής άνευ άδύνατος ή 
πρόοδος ήμών, ήτε πνευματική καί υλική.

Χ ιίςτ. Κτένας

ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑ ΑΡΕΤΗ

Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
(Σ υνέχεια .)

ΣΤ'.

Ή  Μαρία ήτο ώχρά καί καταβεβλημένη. Τό 
βλέμμα της είχε τ ι τό έμποιοΰν τρόμον· έκαμε κ ί
νημά τ ι νά φύγγ], άλλά τήν έκράτησα.

— Μείνε ! πρέπει νά γνωρίζγις όποιος είμαι! βλέ
πεις, δτι δέν δύνασαι νά φέργις τό όνομά μου. Είνε 
προτιμότερον νά μή δώσης όνομα είς τόν Γεώργιόν 
σου, παρά νά τφ  προσφέργις τό ίδικόν μου. Θάσε πε- 
ριεφρόνει ϊσως διά τοΰτο. Έ γώ  δέν ειμα; παρά είς 
Ακροβάτης. Ή  ζωή μου ήρτηται έ* τής τύχης. 
Περιπατώ μέ τάς χεΐρας, μέ τήν κεφαλήν, διά νά 
κερδίσω τόν άρτον τής ήμέρας. Μέ έξελάμβανες 
έργάτην, άλλά πλούσιον έργάτην, ίσως διευθυντήν 
ή ιδιοκτήτην εργοστασίου τινός. Ουδέποτε σοί εί- 
πον τό έπάγγελμά μου. Λοιπόν, είμαι είς γελωτο
ποιός, είς γόης, είς σχοινοβάτης, καί έξ έκείνων, 
οΐτινες διακινδυνεύουσι τήν ζωήν των δι’ εν τεμά-
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χιον άρτου, είς πλανόδιος, είς ούτιδανός ! Πρέπει 
νά γνώριζες, όποιος εινε ό άνθρωπος, δν έπί δώδεκα 
έτη άπεκάλεις πατέρα . . Ά ναμφιβόλως, σοί προ
ξενώ φρίκην. . . όχι, σοί προξενώ αισχύνην. . . 
Α ! ή κυρία Βολεβιέ είνε κόμησσα δ πατήρ της 

κόμης, ό έξάδελφός της άντικόμης. . . Έ γώ  είμαι 
είς αεροναύτης, έγώ δ Έ κτωρ Lagamache. Πάντες 
μέ γνωρίζουσιν. Έ ν τούτοις, έάν ποτε μέλλνις νά έ- 
ρυθριάσγις ενεκεν έμοΰ, μή έρυθριάσνις !

Έ άν δ σύζυγός σου σοί εΓπη «άλλ’ ό πατήρ σου 
εινε άκροβάτης», άποκρίθητι μετά θάρρους πρός 
αύτόν «δέν εινε πατήρ μου ! ο ’Έ χεις πλήρες δί
καιον. . . Βλέπεις, Μαρία, κατέστην τρελλός. Πάν 
δ ,τι σοί λέγω είνε άνόητον. Ά λλά  συγχώρησόν με, 
διότι πάσχω. Σέ αγαπώ υπερβολικά. Μή με περι- 
φροννίς, σέ ικετεύω. Σέ άνέθρεψα καί πάσαν περί 
τής άναπτύξεώς σου κατέβαλον φροτίδα. Πολλά
κις ησθενησας· οί ιατροί ειχον άπελπισθνί· έγώ μό
νος ήλπιζον, έγώ σέ έσωσα. Ένθυμοΰ, δτι άν ήσαι 
ώραία, είς έμέ οφείλεις τοΰτο, είς έμέ οφείλεις τήν 
ανατροφήν σου καί τήν παιδείαν σου. Ά λ λ ’ όχι, 
δεν μοί οφείλεις τίποτε, Μαρία. ‘Υπήρξα άρκετά 
ευτυχής, έγώ ό πτωχός έπαίτης, μεθύων έπί δώ
δεκα έτη έκ τοΰ μειδιάματος σου, άναπνέων τήν 
αναπνοήν σου, ζών διά τών θωπειών σου. Έ γώ  
σοί οφείλω τό πάν. Τί θά ήμην άνευ σοΰ ; ώ Θεέ ! 
άεργος, μέθυσος, αχρείος. . . . Είς σέ οφείλω τό 
παν, πα ιδ ί μου, τό παν, τό πάν· σύ είσαι ή ζωή 
μου, ή οικογένεια μου, ή εύτυχία μου· σέ αγαπώ !

'Ημην γονυκλινής παρά τούς πόδας της. 
Έκράτουν τάς χεΐράς της έντός τών ίδικών μου, 
τάς κατεφίλουν καί τάς έρράντιζον άφθόνως διά 
τών δακρύων μου· έκείνη δέ άνεγείρασά με διά πνι- 
γομένης φωνής, μοί εΐπεν.

—  Εγώ πρέπει νά γονατίσω ένώπιον σου !
Καί επεσε πρό τών ποδών μου.
—  Σέ ευχαριστώ διά τής εύργεσίας, θά σοΰ 

είμαι ευγνώμων διά τής ύπέρ έμοΰ φροντίδος σου 
καί έχε τήν διαβεβαίωσιν μου, δτι θά σέ άγαπώ , 
εφ’ δσον αναπνέω.

Τήν άνήγειρον.
«Έπρεπε νά γνωρίζω τά  πάντα , είπεν ή Μα

ρία· θά τφ  τά  είπω δλα.» Καί άμέσως έξήλθε.
Μετ’ ολίγα λεπτά έπανήλθε κρατούσα επιστο

λήν, ήν μοί ένεχείρισεν ιδού περίπου τά περιεχόμε- 
νον τής επιστολής έκείνης :

«Κΰριε,
Τά σχέδιά μας πάντα έματαιώΟησαν, καθ’ δσον έγώ 

δεν είμαι άξια σοΐί. Έ γώ  είμαι άπολεσθέν πλάσμα, δπερ 
άνευρευΟέν άνετράφην έκ φιλανΟροιπίας καί ώς έκ τούτου 
δέν δύναμαι νά φέρω τδ δνομα του εϋργέτου μου.

Λησμόνησέ με, Γεώργιε.
Πασα μεταξύ μας συνάφεια καθίσταται αδύνατος. Ε ί

σαι εύγενής καί πλούσιος. Εΐθε έτέρα εύγενής καί πλού
σια νεανις νά σέ κάμγ) νά λησμονήσης έκείνην, ήτις τόσον 
σέ ήγάπησε καί ή τις ύποσημειουται διά τοΰ μόνου ονό
ματος δπερ τη ανήκει ·.

Μ αρ ία»

Άφοΰ άνέγνωσα τήν επιστολήν έκείνην, τήν έδωκα 
πάλιν είς τήν Μαρίαν, χωρίς νά τ -Ji εϊπω τίποτε· 
καί έκείνη τήν έδίπλωσεν, έπέγραψε τήν διεύθυνσιν 
καί έξήλθε λέγουσά μοι :

—  Ή  συντετριμμένη καρδία μου είνε αύτη . 
“Ολην τήν νύκτα έκλαιεν έν τφ  δωματίφ τη ς, τήν 
δ’ έπομένην ήμέραν έφαίνετο, δτι τήν νύκτα δέν 
είχε κλείσει 'μάτ ι .

Κατά τήν συνήθειαν αύτής ήλθε καί πάλιν 
τήν πρωίαν καί έτεινε πρός με τό μέτωπόν της.

Τήν ήσπάσθην.
Είχε μεταβληθή άπιστεύτως είς διάστημα μιας 

μόνης νυκτός. Ή το  ώχρά, έξησθενημένη, τούς δέ 
οφθαλμούς της περιέβαλλε μέλας κύκλος. Έ φαί- 
νοντο έτι έπί τών παρειών της τά  ίχνη τών δα
κρύων, άτινα  τήν νύκτα άφθόνως είχε χύσει.

Ή  θέα της μέ συνεκίνησε.
Δέν ήξευρον τ ί  νά εί'πω· ώμιλήσαμεν περί άλ

λων αντικειμένων, ά λλ ’ δχι καί περί ήμών αύτών, 
ώσεί νά μή είχε συμβν) τίποτε. Μόνον στεναγμός 
τ ις  καί πόνος τής καρδίας έξεδηλοΰτο είς έκαστον 
λόγον μας.

Ή  ήμέρα παρήλθεν ούτω λυπηρά καί σιωπηλή. 
Κ ατ’ έκείνην τήν ήμέραν δέν έξήλθον είς τάς πλα
τείας, εί καί οί άγυιόπαιδες μέ άνεζήτουν μεγά- 
λως άναρριχώμενοι έπί τών εδρών, έφ’ ών έγώ πα- 
ρίστανον. ’Έκλαιον, ώς γυνή , ώς πα ιδ ίον τά  δά
κρυα μέ ώφελοΰσαν.

Πρός τήν εσπέραν ήλθε τ ις  καί έκρουσε τήν 
θύραν.

Ή  Μαρία κατήλθε καί ήνοιξεν· ήτο υπηρέτης 
τ ις  έν στολνΐ, κρατών επιστολήν.

—  Ή  δεσποινίς Μαρία Γυρίνου ; έδώ είνε ;
—  Έ γώ  . . . έγώ είμαι.
Καί δ υπηρέτης ένεχείρισε τήν έπιστολήν.
Τήν ελαβεν είποΰσα:
—  Εύχαριστώ.
ΤΗτο ώχρά- ή χειρ της έτρεμεν. Ή νοιξε τήν 

έπιστολήν καί τήν άνέγνωσε δίς, καθισταμένη 
άπό στιγμής είς στιγμήν ώχροτέρα.

Τήν παρετήρουν χωρίς ν’ αναπνέω.
Τό πρόσωπον της ειχεν άλλοιωθή, τά  χείλη 

της κατέστησαν κυανά· ειχε καμφθίί καί παρ’ 
ολίγον νά πέστ).

Έτρεξα πάραυτα καί τήν έβάστασα είς τάς 
άγκάλας μου, προλαβών ουτω τήν πτώσίν της.

Εύθύς δ’ άμα συνήλθεν, έφυγεν άπό τούς βρα- 
χίονάς μου ξεσχίσασα μετ’ οργής τήν έπιστολήν !

—  Α! ποτέ ! ειπε, ποτέ !
Τά τεμάχια τής έπιστολής έπεσεν κατά γής.
Έκείνη δ’ έπανήλθεν είς τό δωμάτιόν της, 

ένφ ό υπηρέτης ειχεν άφανισθΐ).

(’Ακολουθεί)
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* ς : α -Λ -ς τ ι γ ξ  *—* Φ Υ Σ Ι Σ »

Ευχαρίστως ποιοΰμεν γνωστόν οτι πας συνδρομητης 
της «Σ άλπιγγος» οστις επλήρωσεν η θέλει πλήρωσή τήν 
συνδοοαήν αύτοΰ, δύναται απευθυνόμενος τγί ήμετέρα Δ ι- 
ευθύνσει νά έγγραφη είς τ'ο έβδομαδιαΐον εϊκονογραφημένον 
περιοδικόν ή «Φ ύσις» διά το άρςάμενον ήδη Β . ετος, 
αποστέλλουν δραχμ. 6 μόνον, άντί τώ ν κεκανονισμένων 8. 
Ή  έκπτωσις αυτη έγένετο άποκλειστικώς διά τούς συν- 
δοομητάς της «Σ άλπ ιγγο ς».

Ε πειδή  ενεκεν της ταχυδρομικής ακαταστασίας πολ
λοί παρεπονεθησαν οτι δέν λαμβάνουσι τ'ο φύλλον τα κ τ ι- 
κώ ς, παρακαλοΰνται ούτοι όιϊως άναγγείλωσιν ήμΐν τίνες 
άριθμ,οί έλλειΛουσιν, ινα πέμψωμεν αυτούς κα'ι έκ δευτέ
ρου, πλήν τοΰ Α '. και Β '. φύλλου, άτινα όλοσχερώς 
εξηντλήθησαν.

Κ αί πΑλιν παρακαλοΰνται οί καθυστεροΰντες τήν συν
δρομήν αύτώ ν, ιδ ία 8έ οί έν τα ϊς επαρχ,ίαις, οπως άπο- 
στείλωσι τέλος αύτήν πρός τήν ΔιεύΟυνσιν.

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έγένοντο, πλείστω ν πα- 
ρισταμένων, αί ένιαύσιοι εξετάσεις τοΰ εϋδοκίμως παρ’ 
ήμ ΐν λειτουργοΰντος Προτύπου Έ λλ . Παρθεναγωγείου, 
διευθυνομένου άριστα ύπό τής κ . Κ. Κ εχαγια . Αί εντυ
πώσεις άς οί προσελθόντες άπεκοσμίσαντο είσ ί λ ίαν ευάρε
στοι,πάντες δέ συνέχαρησαν τούς διδάξαντας καθηγητάς ώς 
καί τάς έξαιρέτους διδασκαλίσσας,διά τήν εύμέθοδον καί α 
κριβή διδασκαλίαν τω ν κατά τό διαρρεΰσαν σχολικόν έτος.
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Τω φ ίλ φ  Ε. Γ.

Τ’ άγιο τό χώμα ποΰ πατάς,
Τά δάση ποΰ δ ιαβαίνεις,
Τά μαΰρα μάτια ποΰ κυττας,
Τ ’ αγέρι ποΰ ανασαίνεις,

Ταϊς ποταμ ια ίς, τά κρύα νερά,
Τά πλά ια  τ ’ ανθισμένα,
Καί τά βουνά μας τά  ίσκίερά 
Χαιρέτα κ ι' άπό έμενα.

Κ . Δ . Κ.ΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Έ ϊ  Γ Υ Ι Ν Ή

ΕΝ Τ Β ι ΣΗΜΕΡΙΝΒι ΚΟΙΝΩΝΙΑι 

ΓΙροχθες εύρισκόμην έν συναναστροφή μετά τ ι-  
νων φίλων μου, δεν είξεύρω δε πώς καί ποιος έξ αυ
τών εφερε τό έξής ζήτημα, τεθέν άλλοτε έν τνί 
«Σ άλπ ιγγ ι»· «πώς θέλετε τήν σύζυγόν σας λογίαν 
·?) οικοκυράν ;» Σημειωθήτω δτι οί πλεΐστοι έξ αυ
τών ησαν ώριμοι, διά γάμον βεβαίως, άν καί 
άγνωστον άν θά έδρέποντο ποτέ παρά τών τρυφερών 
γυναικείων χειρών, ή θά άφίνοντο νά σήπωνται 
έπί τοΰ εύθαλοΰς δένδρου τής άνθρωποτητος, ως 
$ΰχυμοι καρποί. Ώ ς βλέπετε τό ζήτημα, καίτοι

λυθέν πρό πολλοΰ έν τφ  άνά χεϊρας περιοδικφ, δέν 
έλύθη όλοσχεοώς, καθότι ούδείς ήτο έκ τών προ- 
τέρων παρεσκευασμένος διά τοιαύτην συζήτησιν έπί 
τοσοΰτον σπουδαίου κοινωνικού ζητήματος Είς 
έκ τών μή άποφηναμένων ποσώς γνώμην, ήμην καί 
έγώ· οχι διότι δέν έκρινα τό ζήτημα πολλής 
προσοχής άξιον, άλλ’ όλως τουναντίον, διότι έθεώ- 
ρουν ότι άπνιτεΐτο μελέτη έπ’ αύτοΰ, μελέτη δυ- 
ναμένη ού μόνον νά άποφανθνι ξηρώς έπί τών δύο 
συγκεκριμένων δρων τοΰ κοινωνικοΰ προβλήματος, 
άλλά καί έπί τών συμπαρομαρτουσών αύτοΐς πε
ριστάσεων, τών άγουσών είς τήν τελείαν κατανοη- 
σιν τής σημασίας αύτών. Θέλομεν προσπαθήσει δι 
ολίγων ού μόνον νά έκφέρωμεν τήν γνώμην ήμών, 
άλλά καί νά άναπτύξωμεν καί ΰποστηρίξωμεν αύ- 
την,δώσωμεν δέ άφορμήν καί εις τούς ήμετέρους α- 
ναγνώστας νά έπιληφθώσιν μεθ’ ήμών τοιαυτης 
έπωφελοΰς καί σπουδαίας κοινωνικής μελέτης. Συν- 
φδά τφ  τ ίτ λ φ  τής ήμετέρας διατριβής, ύποχρεου- 
μεθα νά όμιλήσωμεν ού μόνον περί τοΰ τ ί συμβαίνει 
άλλά καί περί τοΰ τ ί δέον νά συμβαι'ννι,προκειμένου 
περί συνοικεσίων τοΰ έκπνέοντος δεκάτου εννάτου 
αίώνος καί τοΰ κυοφορουμένου ήδη είκοστοΰ.

*
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Φαντασθώμεν εν άνδρόγυνον, τοΰ όποιου τό 
τρυφερόν ήμισυ φέρει τάς χειρίδας ολίγον αναση- 
κωμένας, ποδιάν λευκήν έκ τοΰ μέσου τοΰ σώμα
τος, τήν κόμην ίσχυρώς προσδεδεμένην, και ελαφοας 
έμβάδας άψοφητί συοομένας επί τοΰ πατώματος. 
Είναι ώραία, αρκετά εύσαρκος, τό βλέμμα της 
’έχει τ ι τό διαπεραστικόν δπερ παρά μεν τοΰ συζυ- 
γου άποκαλεΐται σοβαρόν, παρά δε τών τέκνων 
καί τών υπηρετών ύπέρ τό δέον αύστηρόν καί σκλη
ρόν. Περιέρχιται μέ έταστικόν βλέμμα τα  δωμάτια 
δίδουσα οδηγίας δεξιά καί άριστερα, φοιτώσα ως 
έπί τό πλεΐστον είς τό μαγειρεΐον, ενθα αί ύ π η - 
ρέτριαι μηχανικώς έκτελοϋσαι τάς εργασίας των 
όμιλοΰσι σιγαλή τή φωνή, μήπω; άκουσθώσι παρά 
τοΰ “Αργού τω ν. Είναι ο τύπος της οικοκυράς. 
Ινύριον διακριτικόν δμως τής τοιαυτης συζυγου 
είνε δταν έπιπλήττν) τάς υπηρέτριας της. Εκεΐ 
εύρίσκεται δλος της ό χαρακτήρ. Εκεΐ αναπτύσσει 
δλην της τήν ρητορικην δεινότητα, αληθώς κατα- 
κεραυνοΰσα την άντιπαλόν της. Ουαι δε εις αυτήν 
έάν θελήσγι νά άντείπν) τ ι προς δικαιολογησιν της. 
Είναι έτοιμη ού μόνον νά εξευτελίβ/ι αυτήν παν- 
τοιοτρόπως, άλλά καί τά  προστυχόντα πράγματα 
νά καταρρίψγι καί τά  κατασυντρίψϊ) επι τής κεφα
λής της. Καθ’ δλον δέ αύτό τό διάστημα ό σύζυ
γος της κύπτων πρό τοΰ γραφείου του η επι τοΰ 
στήθους του έπί τής είς ην εύρίσκεται έδρας, α
κούει τόν άνισον έκεΐνον ομηρικόν άγώνα οικτείρων 
ολίγον τόν ήττώμενον παλαιστήν, αλλά και τρε- 
μων νά συμμετάσχη αύτοΰ, μήπως τά  δπλα τοΰ 
νικητοΰ ξεαπάαωα ιν  είς αύτόν. Καί δταν κατόπιν 
τής σκηνής αύτής ή κυρία σύζυγος του ελθν) καί 
καθήσνι παρ’ α ύτφ , αύτός τρεμούσν) τή φωνή όφεί-
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λει νά άποδώσγι δι’ ολίγων λέξεων τό δίκαιον 
άφεύκτως είς αύτήν. Καί αύτα ί αί σκηναί δέν εί
ναι τόσον σπάνιαι δυστυχώς πρός μέγα παράπονον 
τής συνομοταξίας τών υπηρετριών δλων τών έ- 
θνών, δπου τό σπουδαιότερον ζήτημα πάσης οίκο
γενείας είνε αί ’έριδες τών κυριών μετά τών υπηρε
τριών των. Κατήντησαν ή μάστιξ τής ησυχίας 
πολλάκις τών οικογενειών, έν αίς ού σπανίως δ 
σύζυγος κατέχει θέσιν δούλου απέναντι τυράννου 
τοσοΰτον αμείλικτου καί άνησύχου —  άν μή λυσ
σώδους, ώς ό Μωαμεθανός. Τήν δέ λέξιν αύτην 
«τύραννος» πολλάκις βεβαίως ό άτυχης ούτος θά 
άπέδωκεν είς τό τρυφερόν του ήμισυ. ’Οφείλει δμως 
πάντοτε νά ύποφέρη.

Αύτός είνε ό τύπος του ένός είδους τών θηλει- 
ών συζύγων, οικοκυράς, ώς είπομεν, δπωί φαν
τάζετα ι αύτήν ό σημερινός λαός, ώς όλίγας σχέσεις 
εχουσαν μετά τής παιδείας καίτών γραμμάτων, τό 
μόνον δέ βιβλίον τό όποιον ίσως περιπίπτει είς χεΐ- 
ρας αύτής, έκτος κάποτε κάποτε κκμμιάς έφημερί- 
δος, είνε ή «Σύνοψι» καί τό «Τετραβάγγελο».

Νΰν ελθωμεν είς την άλλην έκείνην κοινωνικήν 
τάξιν , διότι σχεδόν περί αύτής νΰν πρόκειται, καθ’ 
ήν ή σύζσγος εύρίσκεται κάπως είς πλείω συνάφει
αν μετά τών γραμμάτων καί τής συγχρόνου φιλο
λογίας. Δεσποσύνη ούσα πρότερον, έσχε τήν εύτυ- 
χίαν νά άκούσνι διδθσκάλους δέν είξεύρω πόσων καί 
ποίων μαθημάτων, παρά τών όποιων εμαθεν όλίγην 
γεωγραφίαν άνευ -χάρτου καί τοιούτων παιδαριω
δών πραγμάτων, μέ αναμνήσεις ολίγων ονομάτων 
πόλεων ή χωρών, τά  όποία έχουσι σχέσιν μέ τόν 
έγκέφαλόν της ο'ίαν τά  ονόματα τών διαφόρων 
άστεοισμών μέ τούς τελειοφοίτους τοΰ Πανεπιστη
μίου· μέ όλίγην ιστορίαν τήν οποίαν ένθυμεΐται ώς 
τά  παραμύθια τής γραίας μάμμης της, άλλ’ είς 
βαθμόν σαφήνειας πολύ κατώτερον, διότι ολίγον 
ένδιαφερομένη περί τής άληθείας καί ακρίβειας 
τών ιστορικών παραδόσεων, θεωρεί τούς μύθους 
τερπνοτέρους καίκατά πολύ ύψιπετεστέρους έκείνων, 
μέ αριθμητικήν μη προβαίνουσαν περαιτέρω τοΰ 
πολλαπλασιασμού καί τής διαιρέσεως, άφοΰ δλοι 
οί άλλοι συνδυασμοί τών αριθμών ούδέν άλλο είνε ή 
νοσούσης κεφαλής προϊόντα, υπαγόμενα είς την ά- 
κριβήν έξέλεγξιν τοΰ κ. Τσιοιγώτου, τέλος μέ χά μ -  
ποβα  γαλλ ικά , άτινα  τ ίς  οίδε μετά πόσας προσπα- 
θείας καί άγωνιώδεις παροτρύνσεις τής μητρός της 
κατώρθωσε νά παπαγαλίαν) διά νά «φιγουράρνι» είς 
τάς συναναστροφάς. ’Αλλά τό π ιά ν ο  ; Έλησμονή- 
σαμε το πιάνο· αύτό δά είναι τό κορύφωμα τής εύ- 
ρείας παιδείας της, αύτό τήν άναβι βάζει είς βαθ
μόν πολύ άνώτερον τών μεγαλητέρων άνδρών μιάς 
πολιτείας, οί όποιοι οί δείλαιοι ! άγνοοΰν καί τά 
σχήμα αύτό ίσως του οργάνου. Καί βεβαίως πώς 
δύναται τις νά θεωρηθή μεγάλος άνθρωπος, άφοΰ 
δέν γνωρίζει τ ί  σχήμα έχουν ή νόταις καί τά  λευ
κά κοκκάλια τοΰ πιάνου ; Μά ·?]θελε τ ις  άντείπει 
ήμΐν δτι ή δεσποινίς δέν γνωρίζει τήν διαφοράν 
τής μουσικής τοΰ θείου Βέρδη άπό την γλυκύτητα

τοΰ άσματος τοΰ «μπάρμπα Γιάννη κανατά». Ούχ 
άδελφέ, δέν πρόκειται περί αύτοΰ. Τί σημαίνει άν 
δέν άντιλαμβάνεται τήν διαφοράν, άρκεΐ ό'τι εί- 
ξεύρει καί χορεύει τά  χέρια της έπάνω σ’ ένα 
τραπέζι ίδιότροπον, ποΰ τό λένε πιάνο οί πο λ ιτ ι
σμένοι τής σοφής Εύρώπης.

"Οσον αφορά την οικοκυροσύνην, ταύτην θεωρεί 
κατάπτωσίν της καί οπαδός τών νεωτέρων ιδεών 
τών προεξεχουσών γυναικών τοΰ παρόντος αίώνος, 
νομίζει έξευτελισμόν τοΰ προορισμού τής γυναικός 
τό νά φροντίζ·/] περί τών πραγμάτων τής οικίας, έρ
γασίαν καί αύτήν,μόνην τοϊς ύπηρέταις άρμοδίαν.Ό 
προορισμός της δέν είναι νά καταγίνετα ι είς αύτά . 
Καθημένη έπί σοφρά πολυτελώς έσκευασμένου έν 
δωματίω έφωδιασμένω μέ πάντα  έκεΐνα τά  αναγ
καία προσόντα ένός σπουδαστηρίου, τοΰ σοφωτέρου 
ίσως πάντων, άναγινώσκει μυθιστόρημα τοΰ Ζολά, 
κάποτε ποιήσεις συγχρόνων ποιητών, οΰς σχολιά
ζει καί ώς έπί τό πλεΐστον μαστιγο ΐ ανηλεώς, 
καπνίζουσα οσάκις τοΰτο θεωρεί απαραίτητον έξο
χου νοός, καί κατά τά  διαλείμματα ώς έκ πάρερ
γου πάντοτε άπτομένη τοΰ κλειδοκυμβάλου, πρός 
άσκησιν τών χειρών άντί πάσης άλλης γυμναστι
κής. Τόν σύζυγόν της βλέπει σπανίως, πάντοτε 
δέ μετά τίνος ψυχρότητος, μη έπιτρέπουσα αύτφ  
νά θεωρήσνι ούδ’ έπί στιγμήν εαυτόν άνώτερον 
κατά την έγκυκλοπαιδικην δεινότητα. Πολλάκις 
συζητούσα μετ’ αύτοΰ, αντιτάσσει ίσχυρογνωμό- 
νως τάς ιδέας της, ού σπανίως δέ τό ζήτημα τοΰ 
θανάτου τοΰ Περικλέους ύπό άλλην δψιν τίθετα ι 
έπί τοΰ τάπητος —  τοΰ πρό τών ποδών της έννοεΐ- 
τα ι— μεταβαλλόμενου έν μι^ στιγμή άπό μαλθα
κού καί ήδυπαθοΰς, είς ακανθώδη καί σκληρυν. 
Έ κεΐ έννοεΐ νά θριαμβεύσνι ή σύζυγος. Ούαί δέ είς 
τά άσχημον ημισύ της έάν δέν θελήσν) νά ύπα- 
κούσν) είς την γνώμην της. Καθ’ Ιαυτην θέλει τφ  
έπιρρίψει άπειρους ύβρεις καί μομφάς, άς ή σ τ ιγ 
μιαία καί ώς αστραπή διερχομένη έκλειψις τοΰ 
πρός τόν σύζυγον έρωτος— υποτιθεμένου ύπαρκτοΰ 
— θέλει τφ  συγχωρήσει.

Ό  σύζυγος βεβαίως πολλάκις θέλει παραπο- 
νεθή κατά τής τύχης του, μη βλέπων παρ’ αύτφ  
τά  άγαθά έκεΐνα καί τάς απολαύσεις, άς προσε- 
δόκα παρά τοΰ γάμου του, είμη ανωφελείς συ
ζητήσεις.

'Ιδού καί ή λογία σύζυγος.
*
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Νΰν, μετά την έξερεύνησιν τών έσωτερικών 
τών οικιών συζυγικών πραγμάτων, έπίσκεψιν την 
οποίαν έλπίζομεν νά μάς συγχωρήσωσιν αί εύγενεΐς 
έλληνίδες δέσποιναι, όφείλομεν νά έξετάσωμεν καί 
τό 'έτερον θέμα τοΰ ήμετέρου προγράμματος· «Ό ποία 
οφείλει νά ήναι ή θέσις τής γυναικός έν τνί σημε
ρινή κοινωνία, λαμβανομένων ύπ ’ όψει τών περι
στάσεων, ύφ’ άς δ σημερινός πολιτισμός διατελεΐ 
παρ’ ή μ ΐν».

Τί έστί πολιτισμός ; Πολιτισμός είνε ή ηθική,



94 Σ Α Λ Π ΙΓ Ξ ιουνΙος

υλική καί πνευματική πρόοδος παντός έθνους καί 
τοΰ κατ’ Ιδίαν ατόμου. Παρ’ άπασι τοΐς ζώοις —  
άς μας συγχωρηθτί ή παρομοίωσις— άποδίδομεν την 
αυτήν άξίαν είς άμφότερα τά  γένη, καί εις τόν 
άνθρωπον ομοίως, ηθικώς ένοεΐται, πρε'πει νά πρά- 
ξωμεν τό αύτό. Δεν γνωρίζομεν δ ιατί, ένφ παρά 
τοΐς άλόγοις δεν παρετηρήθη καμμία διάφορά με
ταξύ άρρενος καί θήλεος παρά τοΐς άνθρώποις, με
ταξύ άνδρός καί γυναικός έθεσαν διάστασιν άν οΰ- 
χ ΐ εναντίον τών νόμων της φύσεως, τουλάχιστον 
εναντίον τών άπαιτήσεων της έν τή κοινωνί^ συμ- 
βιώσεως. Ή  γυνή μακράν της πνευματικής προόδου 
της άνθρωπότητος, ή γυνη μακράν της πολιτείας, 
ή γυνη στάσιμος. Δ ιατί ; Έ ν τη οικία υπάρχει εις 
άνθρωπος δστις θε'λει φροντίσν) περί της έξευρε'σε- 
ως τών με'σων τής συντηρήσεως της οίκογενείας 
διά τοΰ κόπου τών χειρών αύτοΰ· υπάρχει έτερος, 
ή γυνή, διά νά φροντίσν) περί τής διευθύσεως τών 
οικιακών πραγμάτων, καθισταμε'νη έν τούτφ  διευ
θυντής, ταμίας καί επιτηρητής τοΰ οικογενειακού 
άσύλου. Τοιουτοτρόπως θέτομεν είς διάστασιν τά  
δύο φΰλα· είς τόν άνδρα τά  καθήκοντα αύτοΰ 
έπιβάλλουσι τήν παντ ί σθε'νει έξεύρεσιν ή χρησι- 
μοποίησιν τών φυσικών ή έπικτήτων έκείνων προ
σόντων, δι’ ών ζν5, αναπτύσσεται καί έδραιοΰται ό 
μικρός κύκλος τών περί αύτόν προσώπων. Είς τήν 
γυνα ίκα , με'νουσαν οίκοι καί χειρωνακτικώς, ούτως 
είπεΐν, έπιμελουμε'νην τών τοΰ οίκου, πολλά προ
σόντα τοΰ άνδρός έθεωρήθησαν μέχρι τοΰδε περιτ
τά , άποκλεισθεΐσαν μέχρι τοΰδε έν Έ λλάδι συμπά- 
σης τής πνευματικής προόδου, τής συντελουμένης 
άκαταπαύστως έν τφ  πεπολιτισμε'νφ κόσμφ. Τοΰ- 
τό έστι άνδρόγυνον σημερινόν έν τή ήμετε'ρα χώρίκ. 
Έ ν ΕύρώπΥ) άρά γε μή συμβαίνει τό αύτό ; ‘Μ 
αύτή σχε'σις συνδε'ει τά  δύο φΰλα έν τφ  συζυγικφ 
βίω, καί έν έναντι'of περιπτώσει, πώς έλυσε τό ζή
τημα ό σημερινός πολιτισμός; Λέγομεν ό σημερινός, 
διότι άποφεύγωμεν νά άποφανθώμεν περί τοΰ άπο- 
μεμακρυσμένου μέλλοντος, πρώτον διότι τό με'λ- 
λον εινε σκοτεινόν, καί δεύτερον διότι δέν έταξαν 
ήμάς είσε'τι νομοθέτας τοΰ συζυγικοΰ του βίου αί 
μέλλουσαι τών θνητών γενεαί . . .

*
* *

Σύζυγος οικοκυρά- σύζυγος λογία. Τό εν διά
φορον τοΰ άλλου, άλλ ’ ούδαμώς ασύνδετα. Έ ν Εύ- 
ρώπγι, δπου δ σημερινός πολιτισμός κατέστησε τόν 
βίον τών οικογενειών αναπαυτικόν καί άνετον, α 
σφαλώς δέ ώς έπί τό πλεΐστον καί μετά πεποιθή- 
σεως δύναται νά άνατεθή ή φροντίς τών νεωτέρων 
μελών τής οίκογενείας είς οικονόμους καί τροφούς, 
ή σύζυγος έχει όλιγωτε'ρους δεσμούς πρός τήν οι
κίαν καί τήν περιποίησίν της. Δέν πρόκειται μόνον, 
φ ίλτατοι άναγνώσται, περί τών εύπορων οικογε
νειών, διότι καί παρά τοΐς στερουμε'νοις τών παρα
σίτων έκείνων οικείων άνθρώπων, ών έμνήσθημεν ά- 
νωτε'ρω, τά  καθήκοντα τής συζύγου δύναται έπι- 
τυχώς ν’ άναπληρώσιρ ή κοινωνία διά πλείστων

ευεργετικών με'σων, καθιστώντων άναπαυτικωτέραν 
τήν θε'σιν τής γυναικός καί ήσυχώτερα πολύ τά  
ώτα τοΰ συζύγου έν τή οικία με'νοντος. Μή λη- 
σμονώμεν πρός τούτοις δτι έν Ευρώπη δύναται πολ
λάκις ή σύζυγος νά συνδράμτ) ύλικώς μίαν οίκο- 
γε'νειαν, συμπράττοντος ή πιθανόν κωλυομε'νου τοΰ 
άνδρός. Παρ’ ήμΐν ή γυνή ζή μακράν τής πολι
τείας. Υ πάλληλος θήλυς δέν υπάρχει έν Έ λλάδι. 
Διευθύντριαι καταστημάτων όλίγισται ύπάρχουν. 
Σύζυγος ώς έπί τφ  πλεΐστον θά είπή οικοκυρά καί 
οικοκυρά ίσον τφ  οικονόμος, τροφός κλπ. Δ ιατί άρά 
γε αύτη ή άντίθεσις τών δύο φύλων έν τα ΐς  κοι- 
νωνικαΐς σχε'σεσιν έ'ν τε τή Εΰρωπγ) καί τώ  έλευ- 
θε'ρφ έλληνίκφ βασιλείφ ; 'Απλούστατα· δέν έχο- 
μεν τόν πολιτισμόν τής πρώτης. Προχθές ακόμη 
ήμεθα βάρβαροι.

Γυνή ήτις δέν έχει μυηθή τήν εγκυκλοπαιδι
κήν μόρφωσιν τών σημερινών πολιτειών, ίσην πρός 
τήν άπονεμομε'νην τφ  έτε'ρφ άνθρωπίνφ φύλφ, γυνή 
ήτις εύρίσκεται μακράν τής καλλιτεχνικής κινή- 
σεως τοΰ άνεπτυγμένου κόσμου, άνευ μουσικής, 
ζωγραφικής ώς μελετών άρμοζουσών τά  μάλα αύτΫί 
έν φυσική άρμονί^ι διά τήν γλυκύτητα  καί τήν χά- 
ριν καί τά  άχώριστα ιδιώματα αύτής, γυνή μή 
κεκτημε'νη τά  προσόντα ταΰτα  σήμερον, άν ούχί 
καί τήν έπιστημονικήν πκιδείαν ήτις γοργοΐς βή- 
μασιν ήρξατο νά προσπελάζγι τάς τρυφεράς συνο
δούς, άπε'χει παρασάγγας τϊίς καταπληκτικής προό
δου τής καθ’ έκάστην μεταβαλλούσης τήν οψιν τής 
πεπολιτισμε'νης άνθρωπότητος. Τών κοινωνικών έ
κείνων με'σων τών καθισ τώντων άναπαυτικωτε'ραν 
τήν θε'σιν της οίκογενείας πρός έαυτήν καί συνδεόν- 
των περισσότερον αύτήν πρός τήν κοινωνίαν κ α τ ’ 
άντίθεσιν τοΰ σφιγκτοΰ αποκλεισμού αύτής παρ’ ή 
μ ΐν, μή υπαρχόντων μέχρι σήμερον έν Έ λλάδ ι, τά  
καθήκοντα τής συζύγου πρός τήν έαυτής οικογέ
νειαν άποβαίνουσι παρ’ ήμΐν πλειότερα καί βαρύ
τερα. —  Σύζυγος λογία, τό έννοοΰμεν καί τό ύπο- 
στηρίζομεν καί τό άπαιτοΰμεν όμοφώνως· άλλά καί 
οικοκυρά, φ ίλτατα ι Έλληνίδες.

Γ. X .  Β λαςιις

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ EPXiTHSEIS

ΚΓ'. Ναί ή όχι;
ΚΔ'. Τί εινε κριτική;
ΚΕ'. Πρός τ ί δμοιάζει ή γυνή;
ΚΣΤ'. Ποιον αίσθημα είνε άγνότερον;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
si? τά  ζ η τ ή μ α τ α  χ α ί τ&ς ερω τήσεις τοϋ 4 1 φώλλου.

’Αναλαμβάνουσα τήν κρίσιν τών απαντήσεων, 
τή εύγενεΐ άπαιτήσει τοΰ μέχρι τοΰδε κρίνοντος, 
ύπό <5ικαίας φλέγομαι αμφιβολίας, μή τό έργον 
άστοχήσγ) καί περιπλακϊί είς τάς άδεξίους χεΐρας
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μου. Τό κρίνειν πάντοτε καί δή έν Έ λλάδ ι, το
σοΰτον δυσχερές καί επικίνδυνον έργον, ώστε μόνον 
υποχρεωτική ευγένεια καί έπίμων, ήδύνατο νά κλο- 
νίσγι πάσαν έναντίαν περί κριτικής γνώμην μου. 
Ά λλά  μή είσπηδήσωμεν είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
ΚΔ' έρωτήματος, διότι τό φΰλον οπερ αντιπρο
σωπεύω, δλας τάς κακίας, άς ή άνδρική γενναιό- 
της τφ  άποδίδν) δυνατόν νά έχγ)— άλλά τόν έγω ι- 
σμόν ώ! έλάχιστα υπολήπτετα ι.

Ποία αγάπη εινε θερμοτέρα; ’Ιδού τό ΙΕ' ζή
τημα.

Ή  άγάπη πρός τήν Τέχνην άπαντα ό Κρΐ—  
Κρΐ- ή πρός τό βαλάντιον δ ποιητής Κ. ’Έ ! "Οποιος 
πειν^. . . Έ κείνη, φιλοσοφεί ή Μυρτώ, ήν έμ- 
πνέει άγιον αίσθημα. Ή  πρός τό Δημόσιον τα - 
μιεΐον (Ρ ω μ φ ς ) .  Ή  μετέχουσα έρωτος καί στορ
γής, άπαντά ή Συμπαθής— συγγνώμην διά τήν ό- 
μοιοκαταληξίαν!— ή πρός τό Ά γνωστον,δ  κ. Φισ- 
φιρΐγκος. Ή  ειλικρινής (Ά γ .) ' Ή  τυφλή (Μ. Μ.)—  
Ή  ηττον διαρκής.(Στ.)Έκείνη,ήν θερμαίνει ερωτική 
φλόξ· καί ναί μέν δένδιαρκεΐ,άλλάδύναται πολλάκις 
αύτη είς τό υψιστον σημεΐον ν’ άνέλθή (Α πό λ
λων). Ή  έμφυτος, λέγει άορίστως ή Σειρήν. Με
ρικεύει δμως έπιτυχώς τό ζήτημα ή ’Ελπίς  γρά- 
φουσα. «Θερμοτέρα έν τφ  κόσμφ άγάπη, τό ύψι- 
στον σημεΐον τοΰ ήρωισμοΰ, είς δ δύναται αύτη 
νά έξιχθή, ή περικλείουσα τδ θεΐον πνεΰμα καί 
τήν άγ ιό τητα , είνε ή άγάπη τής μ,ηνρόξ. Πάντες 
έν τφ  κόσμφ τούτφ  τών παθών δύνανται νά 
άδιαφορήσωσιν. Ά λλά  πρός τόν ίδιον έαυτής αίμα, 
πρός τό ίνδαλμα καί τήν τιμήν αύτής ή μήτηρ 
έχει ιδίαν άγάπην. Γεννωμένου τοΰ τέκνου, συγ- 
γενάται θερμή καί ή πρός αύτό άγάπη, άγάπη είς 
ήν δ κόσμος τόν ύπερθετικόν ώρισε βαθμόν, ώνομά- 
σας αύτήν, στοργήν.

ΙΣΤ'. Τόν φθόνον ή τήν συκοφαντίαν φοβεΐ- 
σθαι περισσότερον;

«Καί τά  δύο ψυχρά καί ανάποδα, λε'γει ό Πε· 
ρικλε'τος, άλλά καλλίων —  έάν επιτρέπεται 
τό όξύμωρον τοΰτο σχήμα —  δ φθόνος- ή 
συκοφαντία είνε τό αίσχρότερον δολοφονικόν τής 
τ ιμ ίς  οπλον σέ πλή ττει κρύφα, ύπούλως, ένφ ό 
φθόνος προΰποτίθησι πάντοτε ποιάν τινα  άξίαν, 
υπεροχήν». Ό  δέ Α πόλλων θεωρεί πολύ μάλλον 
έπίφοβον τόν φθόνον, διότι ούτος ώς έκ τής φύ- 
σεώς του κατ’ άνάγκην θά περιέχγ) καί τήν συκο
φαντίαν, ήτις είνε τούτου πιστή θεραπαινίς. Ό  
φθόνος, ών τό βαθύτερον καί στυγνώτερον πάθος 
άποτελεΐ, ούτως είπεΐν, κύκλον πάσαν κακίαν δυ- 
νάμενον νά περιλαβγ). Ό  φθονών δύναται νά προ- 
βή καί είς τήν αίσχροτε'ραν συκοφαντίαν· τυφλοΰ- 
τα ι. Τήν συκοφαντίαν θάττον ή βράδιον θά 
έκλύστ) τής άληθείας ή πάμφωτος έμφάνεια, άλλά 
τοΰ φθόνου τά  στύγια μηχανήματα παντοίω ΰ- 
πονομεύωσιν εκείνον, δστις ύπερτέρους έτυχεν ά- 
γαθοΰ».

ΙΖ'. Τινι τρόπφ θά λυθή τό Ανατολικόν ζή
τημα. Τρεΐς εύρομεν άξίας λόγου άπαντήσεις, κα

θότι οΐ πλεΐστοι, έξ άλλου άφεθένΐες ορμητηρίου, 
περί πολυποίκιλα πολιτικά ζητήματα ήσχολήθη- 
σαν, δλως μάταια καί άπίθανα συναγαγόντες συμ
περάσματα. Έ πιζημίως διά τήν ένδιαφερομένην 
περί αύτοΰ Ελλάδα (Εύτρόπιος).— Συμφεροντολο
γικούς (Στ.)

«Τό Ά νατολ . ζήτημα, τό παροιμιώδους δυ- 
σχερείας, καταστάν είδος Γορδίου δεσμοΰ, θά λυθή 
δπως καί έκεΐνο: διά τοΰ ξίφους». (Σιγηλός) ίσως 
δέ κ. Σιγηλέ, καί δι’ δπλων Λεβέλ ή τηλεβολο- 
στοιχειών τής νεωτέρας έφευρε'σεως, μέ μελενίτι- 
δας κλπ. Ά λ λά  τίς— καί έντεΰθεν άρχονται αί 
θλιβεραΐ σκέψεις—  έσται δ Μέγας Αλέξανδρος τοΰ 
μέλλοντος ; Θά γεννήσ·/) άρά γε αύτόν ή καί τόν 
πρώτον φύσασα ;

Οσφ πενιχρά ύπήρξεν ή συγκομιδή είς τό έ- 
ρώτημα τοΰτο, άναμενωμένη άλλως ώς έκ τής 
ίδιαζούσης αύτφ  φύσεως, τόσφ συρφετώδης καί 
πολυποίκιλος άνεδείχθη ή τοΰ ΙΗ'.

Ποια πράγματα άνοίγουν χωρίς κλειδί; ή διά 
νά κυριολεκτήσω, πόσας ή γλώσσα μας άκυρολε- 
ξίας έχει, προκειμένης τής χρήσεως τοΰ ρήματος 
άνοίγω! Ε κλέγω  τάς έπιτυχεστέρας καί τάς παρα
τάσσω έν πυκνή συστοιχία.

Τά άνθη, δ Ουρανός, ή δρεξις, ή Βουλή, ή Μοΐοα, 
οί οφθαλμοί, τό στόμα, τό βιβλίον,ή ρίς,τό παρά
θυρον, ή πληγή , ή καρδία, ό καιρός, τά  σχολεία.

Τερματοΰσα τάς όλίγας ταύτας λέξεις, κρίνω 
ώς άξιους νά διεκδικήσωσι τήν εύφημοτέραν μνείαν 
κατά τήν σειράν τώ ν έρωτήσεων, τήν Ε λπ ίδα , τόν 
Α πόλλωνα, τόν Σιγηλόν καί τόν Εύτρόπιον, άπαν- 
τήσαντα εύφυώς : ή Βουλή.

Δ νις Β ελόνη

Ε Δ Ω  ΚΙ’ Ε Κ Ε Ι
Τετραπλήν επ ιτυχ ία ν  χαίρουσα ή «Σ ά λπ ιγς»  αναγ

γέλλει. Ό  Διευθυντής αύτής κ. Δημ. Καλογερόπουλος, 
ό ταχτικίϊς συνεργάτη; κ. Γ. Μαύρης καί οί προσφιλείς 
καί εύπαίδευτοι φίλοι της κ. κ. Β. Μαλαγαρδής καί Ε. 
Βουμβλινόπουλος έν διαστήματι εβδομάδος άνηγορευθησαν 
Διδάκτορες, ό πρώτος καί τρίτος έν τή  Νομική σχολή, οι 
δέ έν τή  ’Ιατρική.Τάς Οερμάς εύχάς της ή «Σ άλπ ιγζ»  συν- 
ενοΰσα, μετά πεποιθήσεως άπεκδεχεται ανθόσπαρτον και 
εϋ'ελπι το μέλλον τών θερμών τοΰ άγώνος της υποστηρι
χτούν ,  οί'τινες έναμίλλως έντε τή  επιστήμη καί τοΐς γ^αμ- 
μασιν άφοσιωΟεντες, πλήρεις ζωής άποδύονται ήδη εις το 
πολυκύνμαντον τής πρακτικής στάδιον.

Πανηγυρική διεξήχΟη έν τώ  Νέω Θεάτρω ή επ ιμ έ
λεια τοΰ «Ά ρχα ϊκοΰ «ίο ιτητικοΰ Συλλόγου» δοΟεΐσα παρα- 
στασις ύπέρ άνεγέρσεως άνδριάντος τώ  συμπαθεί τής Ελ. 
έπαναστάσεως ήρω ϊ Ά θ . Δ ιάχω. Μετά τήν ά^ηγησιν εν 
τή  άρχαία 'Ε λληνική  τής "εν Σαλαμΐνι ναυμαχίας εκ τών 
«ΙΙερσών» τοΰ Α ισχύλου, ο κ. Λεκατσας, δ δοκιμωτατος 
τραγικές, παρέστησε σκηνάς Σαιζπηρείων δραμάτων, γνω 
στοί δ’ έρασιτεχναι έδίδαξαν, τί> πρώτον νΰν από σκηνής, 
τ!>ν 'Τ ψηλάντην τοΰ Βασιλειάδου. ( ,

Τήν εορτήν ταύτην, ή τις έπέτυχεν άρκούντοις, θα επα- 
χολουθήσωσι καί άλλαι ύπέρ τοΰ αύτοΰ ίεροΰ σκοπού.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΔΦΙΔΙ
Περί Ε λευθερ ία ς ύπο Δ. Σ. Ζαλούχου, διδάκτορος της 

φιλοσοφίας καϊ τοΰ δικαίου. Έ ν  Ά θήνα ις 1891. Σελ. 88.
Ευχαρίστως άνέγνωμεν τήν μ ετ’ έπ ιμελείας πολλής 

γεγραμμένην διατριβήν ταύτη ν, έν ή έξετάζεται άπό τε 
τής φιλοσοφικής καϊ κοινωνικής άπόψεως τό πολύπλαγκτον 
ζήτημα τής ’Ελευθερίας, τοΰ πολυτιμωτάτου τούτου τών 
αγαθών τοΰ άτόμου. Καί είναι μέν αληθές, ώς καί συγ- 
γραφεύς τ ις  λέγει που, ότι τόσα πολλά, έγράφασαν περί 
ελευθερίας, ώστε άμφιβάλλει τ ις  τ ί νά γράψη πλέον. Το
σοΰτον διαφοροτρότίως έξητάσθη, άνεπτύχθη, έσχολιάσθη 
άλλαχοΰ—ώς πρός τά τής ηθικής, κοινωνικής, πολιτεια
κής κλπ . τάς μορφάς, ή έκ τής ηθικής τοΰ άνθρώπου φύ- 
σεως άμέσως άπορρέουσα έλευθερία τής ατομικής βουλή- 
σεως. Το εύ'ληπτον όμως τής 3>ράσεως καί ή ευσυνείδητος 
μελέτη δΓ ής έκτίθεται μ.ετ’ ευρύτητας λόγου καί διαύ
γειας κρίσεως ή ηθική καί κοινωνική ελευθερία, καθιστώσι 
τό τεΰχος άξιον άναγνώσεως, συστάσεως δέ θερμής παρά 
π α ντ ί, έφιεμένω νά έχη γνώσεις έπί ζητημάτος τοσοΰ
τον μεγάλου καί πολυτίμου ένδιαφέροντος. Ό  κ. Ζαλοΰχος 
ούτινος γνωστή τυγχάνει ή ευρυμάθεια, είνα ι άξιος π λε ί- 
στων συγχαρητηρίων, διότι εν τή  παο’ ήμΐν επιστημο
νική άδρανεία, μετ.’ άγάπης καί ζήλου έ ν α σχ,ολ ού μ ε ν ο ς 
εις έπιστημονικάς μελέτας,προσφέρει καρτίούςτής εργασίας 
του άξιους πολλοΰ λόγου.

Σ τρ α τ ιω τιν ια ϊ α να μ νή σ ε ις  (1888) ύπό ’Λλ. Φιλαδελ- 
φέως. Σελ. 46. Μέ πολύχρωμον καλλιτεχνικόν έξώφυλλον 
ύ π ’ αύτοΰ τοΰ συγγραφέως σχεδιασθέν καί μέ πρόλογον 
πλήρη θερμ,ών αισθημάτων, έξεδόθησαν έν τεύχει αί ώ - 
ραΐαι καί χαριέσταται εντυπώ σεις, άς ό γράψας άπεκόμ.ι- 
σεν έκ τής έν τω  στρατω ύπηρεσίας του. Ά ς  τάς άνα- 
γνώσουν όσοι ύπέστησαν τόν φόρον τοΰ αίματος καί ευθύς 
θά αναπολήσουν τάς πικρά.ς έκει’νας περιπετείας τοΰ στρα
τιώτου έν ταί'ς λαμπραΐς άπεικονίσεσιν, είς άς τάς άπε- 
κρυστάλωσεν ό κ. Φιλαδελφεύς· άς τάς άναγνώσουν καί οί 
κ. κ. αξιω ματικο ί, ίνα σοφώτερα διά τό μέλλον ποοι- 
σθώσι μαθήματα καί άνθρωπινώτεροί γένω ντα ι!

Κωνσταντίνου Δ. Κρυστάλλη Α γ ρ ο τ ι κ ά  έπα ι- 
νεθεντα εις τόν Φιλαδέλφειαν ποιητικόν διαγωνισμόν 
τοΰ 1890. Έ ν  Ά θήνα ις . Σελ. 70. Ε ίναι ή πρώτη 
συλλογή ήτις έκδίδε^αι μεστή άγροτικών θεμάτων. Ό  
ποιητής οστις σημειωτέον ανήκει ε’ις τήν νεωτέραν 
σχολήν τήν δημοτικήν καί πραγματικήν, στενώς έχόμ-ενος 
τοΰ άγροτικοΰ βίου καί τοΰ πλουσίου τής αύτοΰ πατρίδος 
λεξιλογίου μ,ετά χάριτος χρώμενος, τεχνουργεΐ στίχους 
αποπνέοντας ολον τό άρωμα καί τήν χάριτα τοΰ απέριτ
του καί φυσικωτάτου βίου, οστις τόσα ένέχει θέλγητρα, 
ύπό τόσων πο ικίλλετα ι εύδυλλίων! Ό  άναγινιόσκων τήν 
Νησιωτοποΰλαν, τό Μαγεμμένο μαντήλι, τήν Πεντάμορ- 
^ην, τό Νεραϊδόπαιδο καί άλλα, τό έ'ν άφελέστερον τοΰ 
άλλου, παρίσταται είς σειράν εικόνων πραγματικών, έχόν- 
τω ν ολον τό σφρίγος τής άκμαζούσης φύσεως, ολον τό 
άπροσποίητον κάλλος τών εΰγενών αισθημάτων καί τής 
παρθενικής άγνότητος. Δέν άνίπτατα ι είς αιθέριας σφαί
ρας, δέν επ ιζη τε ί ματαίας δόξας, ού'τ»-ε!"σδύει εις τά βα- 
θέα καί δυσεξήγητα τής άνθρωπίνης ψυχής μυστήρια.Ψ άλ
λει άπλώς, έν έλκυστική ήδύτητι καί ήρέμω έμπνεύσει, 
τον έ|3ωτα καί τήν φύσιν συλλέγει καί μας προσφέρει άνθη 
τοΰ αγροΰ, ώς καί ό ίδιος προτάσσει:

Ά π ’ τήν πατρίδα μου κ ’ έγώ 
Λ ίγα λουλούδια φέρνω 
Ποΰ έμάζεψα ’ς τούς κάμπους της 
Καί ’στά βουνόκορφά της.

Μή λησμονώμεν όμως ότι αύτά τά ά’νθη τοΰ αγροΰ είνε 
εκείνα άτινα δέν π ίπ το υσ ι, δέν άποφυλλίζονται' μαραίνον
ται μέν ύπό τοΰ χρόνου άλλ ’ ακριβώς μαραινόμενα διατη
ρούν τήν αυτήν άξίαν καί τά φυλάττομεν, ώς νά ειχον τό 
εϋωδέστερον άρρωμα τήν γλυκυτέραν θεωρίαν. Κ.

Θελξινύή εΐκονογραφ. περιοδικόν κατά Ιδθημερίαν έν

Βραΐλα έκδιδόμενον ύπό Μ. Γ ιαννίκη . Συνιστώμεν τοΰτ'ό 
πολύ εις τούς ήμετέρους άναγνώστας, τούς θέλοντας να 
διερχωνται τάς ώρας τής σχολής των έν πνευματική 
άπολαύσει. _____________________

Ώ Ρ -Λ -Ι  Σ Χ Ο Λ Η Σ
51. Α ίν ιγ μ α .

Τό πρώτον μου είσαι σύ 
τό δεύτερον προστάζει 
τό δέ σύνολον νησί 
χωρίς τίποτε ν ’ άλλάζϊ).

52. Έ ρ ώ τη σ ις .
Τί πράγμα γηράσκει ταχύτερον π ά ντω ν ;

55 'Ιστορ ική  έρώ τησις.
Πόσοι "Ελληνες άπωλέσθησαν είς τό Χάνι τής Γραβιας;

34. ψω νηεντόλ ιπ ον.
. — κ . ρ . . λ  . ξ . . — . . ν . . — . — σκ . π .

. 0 . — τ . ς  — κ . λ λ . ε π . , . ς
4Αραδινιός Ίππος.

5ο. Τ ρίγωνβν.
I , . . .
• . · ς
π .
* ς 
<

Κ. 2 . Βλάχος.

Τών έν τ φ  «ροηγουμένω  φ ύλλω  α ΐν ιγμ ά τω ν .
26 . Κάμηλος — Κάμιλλος.
27. ’Ισμαήλ — ’Ία  — Ίσμαηλία .
28. Λύρα 29. Ό  έγγειος.

"Υδωρ 30. Ό  Βάκχος.
Ρώμη

, ’Άρης
Λύται· τώ ν πλειοτέρων α ιν ιγμ άτω ν: Ζέφυρος ( l is t -  

ραιώς) Έλπιδοφόρος, Πέτρος Ρηγόπουλος, Ν. Ζήκος ( Α 
θηνών) Ά λκυώ ν  (Πειραιώς) Φί Δουράντης (Κεφαλληνίας) 
Δ. Φ. Β ολ., Ο. Ν ., Νάρκισσος (Α θη νώ ν).

τ α χ υ δ ρ ο Μ ι Ιχ ο ν
ΙΙαραπονο«μένω. Ξεύρετε τ ί λέγει μ ία  Γαλλική παροι

μία ; «Ο ί πτωχοί έχουν τήν ύγιείάν καί οι πλούσιοι τα 
ιατρ ικά».

<l>c>ανθεί. Τό δημοτικώτερον άνθος εν Κίνα είνε τό χρυ- 
σάνθεαον πάντοτε δέ οί Σ ΐνάι οσάκις μεταναστεύωσιν εις 
ξένας χ_ώρας, μεταφέρουσιν αύτό είς γάστρας, όσον μακοά 
καί άν είνε ή πορεία τω ν.

’Λ χτινοβόλω . Ιδού τ ί έγράφη ποτέ εις έν λεύκωμα 
κυρίας. «Πώς φαίνεται ό κουτός άνθρωστος ! Λεγει εις 
μίαν γυναίκα ότι έχει ώραίους όδόντας, ενώ ό ευφυής τή  
λέγει κάτι τ ι διά νά γελάση». Είνε ευφυής ή εκλεκτή σας; 
Μή τή  εγκωμιάζετε τό πνεΰμα τη ς, άλλ’ εαν εισθε και 
σείς έξυπνος—και δέν άμφιβάλλομεν κρίνοντες τουλάχιστον 
έκ τοΰ ψευδωνύμου σας—προκαλέσατε μίαν ευφυα απαν- 
τησ ιν, ήμεΐς δ’ ε'ίμεθα πρόθυμοι νά τήν δημοσιεύσωμεν... 
είς βάρος σας πάντοτε.

Ο υτιν ι. ’Ίσως· άλλά μή λησμανείτε οτι έν Έ λλάδι 
τά ύψηλά καπέλλα τά φοροΰν πλέον οί άμαξηλάται κ α ί . . .  
ο ί έ ξ  Ε υ ρ ώ π η ς  έ π α ν α κ ά μ π τ ο τ ε ς  σ π ο υ -  
δ α σ τ α ί.

Τ. Τό μόνον ποΰ δέν κρύπτεται είναι ή . . .  άνοησία.

ZiklOFOjTiXEA.
"Ενεκεν εσπευσμένης τυπώσεως τοΰ παρελθόντος φύλλου 

παρεισέφρησαν σφάλματα τ ινα , ών -ίρία,τά κυοιώτερα,επα- 
νορθοΰμεν ωδε:

Σελ. 69. στ. α '. 46 . Ά ν τ ί διότι θεραπεύει, γράφε 
δεΐται θεραπείας. Σελ. 74, β — 47 άντί "Ελλησι, Ε ίλω σ ι. 
Σελ. 78 α '— 41 ά ντ ί: ποΰ σένα, θυμαται.


