
Π ερ ίο δ ο ς  Β '.— Ε τ ο ς  Β'.

Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ ΚΟ Ν  Κ Α Ι  Φ ΙΑΟ ΑΟ ΓΙΚΟ Ν  Π ΕΡΙΟΔΙΚΟΝ  

ΤΟΜΟΣ Α'· ΚΑΤΑ ΜΙΙΝΑ ΕΚΑΙΑΟΜΕΝΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 7— 8

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Έ ν Έ λλάδ ι έ τ η σ ία ...............................Δρ. 3
Έ ν  Έ λλάδι έξάμ ηνος.........................  » ~
Έ ν  τή  αλλοδαπή ετήσ ια ......................Φρ. 3

Τ ιμ ή  φύλλου λεπτά 2.1.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Διδάκτωρ! ύπό Δ ικ .— Κ]πολις καί περίχωρα. — Δύσερως 
ερω ς.— Έ ν μέσω δύο Οεοτήτω/(τέλος)—Τάυ,αΰρα ιιά η α ! 
ποίησις Δάφνιδος.—Το κοινωνικόν μέλλον της ανθρωπό
τητας ύπο Σ. Φιλαρέτου. — Πώς νά σέ λησμονήσω; ύπό 
Κ Λ. Κ ρυστάλλη.— Μεταξύ ζωής καίΟανάτου.— Ά θ η - 
ναίκαί εντυπώσεις ύπο Γ. X. Β .—Τό ψαρώ νι ύπο Ι.Π ε- 
τρ ώ φ .— Ό  ’ Ακροβάτης. — Λεξικόν σύγχρονον «Σ άλ
π ιγ γ α ς» .— ΤΩραι σχολής. — Έ κ  του γραμματοκιβωτίου.

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ !
Γ . Μ α υ ρ ή , προσφιλεΓ ιρίλω.

Ά ν ίμ ν η σ ις .
ΙΙτο μην Σεπτέμβριος. Έ γώ  ό τόσον ΰπνηλός, 

ό καθ’ έκάστην πρωίαν άντί προσευχής, ώ ; μοί 
επέτασσε πάντοτε η υ.ήτηρ, μεμψιμοιρίας ποος τον 
(-)εον άποτίνων, διότι τήν καλλιτέραν ώραν τοΰ ύ
πνου μοί έτάραττεν -/ι τών μαθημάτων τοΰ σχο
λείου μέριμνα, έγώ την πρωίαν εκείνην άνευ οΰδε- 
μιάς παρακελεύσεως, οίονεί έξ ένστικτου έλ.αυνόι/.ε- 
νος, άπό τής πέμπτης πρωινής ώρας ήμην σχεδόν 
έτοιμος, μέ τήν καινουργή ενδυμασίαν μου, τόν 
στακτόχρουν μετάξινον λαιμοδέτην plastron , τρυ- 
φερώς δέ προσβλέπων τό την προτερ^αν μόλις ά- 
γορασθεν ραβδίον, όπερ τρανώς πλέον έδήλου τήν 
άπό τών γυμνασιακών τάξεων πολυπόθητον χειρα- 
φέτησιν. Ποΰ, ώς μαθητής, έτόλμων νά φέρω ρα- 
βδίον ό τών ιερών καθηγητής έτοιμος ήτο τήν έ
πομένην, κατά τό μάθημα, νά έκφωνήσν] ολόκληρον 
Φιλιππικόν κατά τοΰ άθώου ραβδίου.

Περίεργον ! Ή  ώρα καθόλου δέν παρήρχετο. 
“Αλλοτε έ’ως νά έγερθώ τής κλίνης —  ώ όδυνηραί 
εγέρσεις ! —  ή ώρα τοΰ σχολείου έπήοχετο ! Πο- 
σάκις άνιπτος δέν έπή^αινα είς αύτό. Τώρα, τό 
σην ώραν γυρίζω άπό δωματίου είς δωμάτιον καί 
δμως αυτός ό λεπτοδείκτης είναι τόσω οκνηρός, 
τόσω σιγά, καμαρωτά προχωρεί, ώς καμμιά χω - 
ριατοποΰλα νύμφη !

Έ π ί τέλους ! 8η ώρα. Ψ άλλατε ώ Πιερίδες 
Μοΰσαι την χαράν μου, τονίσατε ύμνους εΰμόλπους 
ώ δαίμονες γής καί "Λδου!

Ι’ΡΛΦΚΙΟ.ν
ΕΝ ΟΔα ΦΕΙΔΙΟΥ ΑΡ. 7 

ΠΑΣΑ ΑΠΟΧΤΌΛΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΫΘΥΝΣΙΝ 
_ΤΗ Σ  .ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ.

'Ο νεαρός, ό άμοΰστακος μαθητής εκφεύγει πλέον* 
τής στυγνής κυριαρχίας τής ράβδου τοΰ διδασκά
λου, άνα.τρέπει καταλόγους καί κληρωτίδας, ξε
σχίζει γραμματικάς καί άλγεβρας καί λογικάς. ά- 
ποσκορακίζει την l in g u a  I-icitina . . . . .  Γ ίνεται 
πλ έ̂ον έπιστήαων, λόγιος, ώ ύιΐιστοι θεοί ! γ ίνετα ι

1 + V ~  rώ ν α ί ! ’Α κ α δ η μ α ϊκ ό ς  π ο Λ ίτ η ς .  ^  όνειρα 
νεανικά, ώ πόθοι άμέτρητοι, ώ έλπίδες χρυσαϊ! ΓΙό- 
σον άνυψοΰτε την φαντασίαν πλάττουσαν ιδανικούς 
κόσμους, πόσον ήδύ, γελόεν πκριστατε τό μέλλον, 
τό τόσω σκονεινόν καί , οταν γ ίνετα ι παρόν.

Μετά δεκαετή μαθητικόν βίον— όστις τά  ωραιό
τερα, τά  αφελέστερα, τά  μάλλον πεφιλημένα ετη 
άσπλάγχνως μοί ύπεξήρεσεν, άφ’ ής παίζοντα με 
ένεκολπώθη,ήβάσκοντα δέ μέ παρέδωσεν είς άρτιω- 
τέραν μόρφωσιν,— μετά τόσους κόπους καί άποστη- 
θίσματα καί θέματα καί εξετάσεις καί τιμωρίας καί 
οπάνυ καλώς» καί άπουσίας, κατόπιν όλων αυτών, 
άπεκτων πλέον έλευθερίαν έπίζηλον, άπέκνων θέ- 
σιν κοινωνικήν, έβαπτιζόμην κ ν ρ ι ο ς .  Έ φαντα- 
ζόμην τότε ότι όλος ό κόσμος, ολνος, είχε πλασθ/ί 
δ ι’ έμέ καί μόνον.

Την ήμέραν έκείνην είχον έκτυπώοη εκατον
τάδα έπισκεπτηρίων, τήν ήμέραν έ/:ίνην έγραψα 
τοΰς πρώτους στίχους σχεδιαζόμενης λυρικής συλν- 
λογής, τήν ήμέραν έκείνην είχα δώσγι τό πρώτον 
l’ en d ez-V O U S  είς τήν ξανθήν, τήν άφρώδη, την 
ναζοί? Μαρίκαν τής καλής γειτονίσσης μας.

Την ήμέραν έκείνην έγενόμην άπό μαθητής, 
«φοιτητής τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου.»

★ *
¥

Μέ τό ένοεικτικόν τοΰ γυμνασίου, φέρον πλ.ήρες 
Μωσαϊκόν έκ τώ.ν υπογραφών τοΰ συλλόγου τών κα
θηγητών, έν αίς καί μία ιερογλυφική μέ τάς ρα- 
βδωτάς γραμμάς τη ς, ιδιοτροπωτέρα καί αυτής 
τής καλαισθησίας τοΰ γηραιού καθηγητοΰ, έπί τής 
ράχεως τοΰ οποίου έκυμαίνετο θέρους καί χειμώνος 
< (ά J. ι Ιωρτασαν τό Ίωβιλα ΐον τοΰ έπ’ αΰτοΰ δι
καιώματος πολυπαθοΰς ιδιοκτησίας τοΰ κτήτορος, 
έπιδ εικτικώς άεί σειόμενον, είσηρχόμην άκολουθών
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τον γεννήτορα μου είς τό μεγα πε'τρινον Η, όπερ 
Εθνικόν μετωνόμασε I Ιανεπιστήμιον ή · κατά τοΰ 
αειμνήστου Όθωνος ανατρεπτική καί αύτών τών ό- 
νοαασιών καταφορά. ’Ενθυμούμαι α αλί στα πόσον 
επέμεινα να είσέλθωμεν, έπί τά έπισημότερον, ά—ά 
τ ■/ ν υ.εγάλην θύοαν !‘ i t  I

’Αραιοί όμιλοι φοιτητών συνωαίλουν. Ποΰ καί 
που ήκουέ τ ι ;  πλαταγισμούς άδρών χειλεων, οίονεί 
ρόχθου; παλαιόντων κυμάτων. Ή σαν φιλήματα 
επανόδου, οϊμοι ! άνδοικά . . . .

Είσερχόμεθα ε ί; τό πρό τη ; Πρυτανεία; κ ιγ- 
κλιδωτόν γραφεΐον. Γέρων διοπτροφόρο; με πελώ
ριον βιβλίον έγγραφη;, πατήρ δε άγαπητοΰ ύστερον 
φίλου, έγκαινίζοντο; νΰν, κατά περίεργον σύμ- 
π τω σ ιν ,τη ν  έν τη  «Σ άλπιγγι» συνεργασίαν του διά 
δ ιπλή ; αποστολή; παιγνιωδών πάρεργων, έκάθητο 
^ϊεριστοιχούμενο; άπό νεαρού; σπουδαστά;, α ί-  
τοΰντα ; την εν τώ  μητρώω εγγραφήν των.

. ’Αποκρίνομαι μετά θάρρου; καί ΰπερηφανεία; 
ε ί; τ ά ; έρωτήσει; του.

"Οταν ’έγραψε τό μακρύ όνοματεπώνυμόν μου 
ε ί; τά  βιβλία, ολίγου δεϊν ένόμισα ότι ένεγράφετο 
τοΰτο ε ί; τό βιβλίον τη ; ’Α θανασ ία ;... "Οταν με 
ηρώτησε «Τί περιουσίαν εχω »,τήν γελοιωδεστάτην 
καί αδικαιολόγητον ταύτην έρώτησιν, την έκ συνή
θεια; γερμανική; καθιερωθεΐσαν καί παρ’ήμΐν, το ϊ; 
έξοχοι; καί μοναδικοί; άντιγοαφεύσιν, ολίγου δεϊν• - i 4 k Τ ' i
άπΥ ,ντνίσα  :

— “Εν plastron , εν μπαστούνι, μία λατινική  
γραμματικήν τοΰ Σεμιτε'λου, καί ζεΰγο; οφθαλ
μών . . . τ η ; Μαρίκα; !

’Αλλά τάχα νά τά  είχα καί αύτά ;
—  Τί θά σπουδάση;, παιδί μου ;
Όρθώθην κ,αί ώσεί νά έμηδενίσθησαν όλοι οί

άλλοι, μέ τόνον καί εμφασιν υπαιθρίου ρητορο;.
—  Την τών Νόμων επιστήμην, τώ  απαντώ , 

λυγίζων τό ραβδίον καί άνανεύων τήν κεφαλήν 
πρό; τήν άπε'ναντι καί υψηλά κονιοβριθή ποοτο- 
μην τοΰ νεφελεγηρέτου Διό;. 'Υπέγραψα τήν ομο
λογίαν τ ή ; π ίστεω ;, καί έξηρχόμην δτε άντηχει ή 
φωνή τοΰ μετ’ έμε, άνακράζοντος.

—  Ιππόλυτο; Μουντζουριαδάκης ! Ώ , όνομα 
διά τήν ’Αθανασίαν πρωωρισμε'νον!

Διέρχομαι τόν διάδρομον καί άλλη φωνή—  
ήτο πρόσφατο; τότε ή έποχή τών έκ Γ αλλ ία ; 
φ ω ν ώ ν  —  ολίγον ειρηνική αυτη , εκστομίζεται.

—  Μαγκουρέα ! Άσσον ϊ τ ’ ! . .
Ητο ή πρώτη μου έκπληξις έν τώ  Πανεπι

στημιακή τεμε'νει. Έ κ π λη ξ ι;, ήν μυρίαι άλλαι σο- 
βαρώτεραι έπηκολούθησαν. Στρε'φω άφελώ; πρό; 
τον όμηρομαθή τελειόφοιτον καί τώ λέγω:

—  Μαγκουρέα ; ώστε λειτουργεί καί έδώ ή 
διά τή ; μαγκούρα; καί τών ραβδισμώνδιδασκαλική 
μέθοδο;;» Μοί εϊχεν έντυπωθή τόσον αύτη , ώστε 
έφοβήθην μήπω ; καί έν τώ  ΙΙανεπιστημίω υπήρχε 
σωφρονιστήρ πα ιδαγωγό; . . .

—  Οχι· Μαγκουρέα; ονομάζεται.

Έ κτοτε χρονολογείται ή μετά τοΰ έπιφανοΰ; 
καί τήν βοήν άγαθοΰ κλητήρο; γνωριμία μου.

Έ πλησίασα εγγύτατα  ε ί; το πρό· 
τήν ώραν άκριβώ; έκείνην είχ ε τοιχοκολληθη. Τά 
δίοπτρά ί.ου θά ήγοράζοντο αετά υ.εσηυ.βοίαν.k t * 4 k * k k i t
Μετ’ αγω νία ; όθεν καί έπανειλημμένα; ανυψώσει; 
έπί τών άκρων τών ποδών, κατώρθωσα διά τη ; μο- 
λυβδίδο; νά σημειώσω τ ά ; ώρα; τών παραδόσεων, 
τά ονόματα τών καθηγητών, τά  διδακτέα μαθή
ματα. Ό  ζήλο; μου ήτο τόσον πολύ θερμό;, ά- 
δ ιάπτωτος, ώστε άφοΰ έ σημείωσα τά  ονόματα καί 
όλων τών υφηγητών τη ; Νομ. σχολή;, ήρξάμην 
νά σημειώ καί τά  τών καθηγητών τ ή ; Φιλοσο
φ ική ; !

Τότε άκριβώ; ήσθάνθην τήν πρώτην λύπην έν 
τώ  τών Μουσών οίκητηρίω. Έθλιβόμην, διότι ή 
ώοα τοΰ Κρασσά συνέπιπτε τά ; α υτα ; ωρα; και 
ήμερα; μέ τήν τοΰ Παπαρρηγοπούλου τ ή ; Έ λλ. 
'ιστορία; καί ή τοΰ Παπαρρηγοπούλου τοΰ Ρ. Δ ι
καίου πρό; τήν τοΰ πολιοΰ Φ ιντικλέου;. Πώ; νά 
συυ.βιβασθώσι τ ’ άσυαβίβαστα; Ό ν ι  αόνον όλου;,k  ̂ k 5 Λ, i ’  7
βλέπετε, τού; καθηγητά ; μου άδιακρίτω ; έσκε- 
πτόμην νά παρακολουθήσω, άλλά καί τού; τών 
άλλων σχολών!

Ώ  νεότη ;, ανίδεο; τών σκληρών άπργοητεύ- 
σεων τής επαύριον ! Πόσον άγνό; είναι ό ζήλο; 
σου, πόσον θαυμαστή ή προθυμία σου, απέραντοι 
αί φιλοδοζίαι σου. . . "Οσ<ρ δέ άναλογίζομαι πό
σον πικρά, άφθονα ήσαν τά  δάκρυα άτινα έχυσα 
τήν μεσημβρίαν τη ; ήμέρας έκείνης, πόσον ε ιλ ι
κρινές τό παράπονόν μου διότι δέν μοί ήγόρασεν 
άμέσως ό πατήρ, ώς μοί εϊχεν ύποσχεθή, τήν τε- 
λευταίαν έκδοσιν τοΰ Κ α λ λ  ι γ  ά καί τήν ΙΙλου- 
τολογίαν τοΰ Σούτσου, τόσον σήμερον τέρπομαι, 
ένθουσιώ, άλλά καί γελώ μέ τήν άθώαν τών χρό
νων εκείνων αύταπάτην, μέ τήν άνεπιστρεπτεί οί- 
χομένην φαιδρότητα καί επιμέλειαν τών ήμερων 
τοΰ πρωτοετούς φοιτητού τής Νομ. σχολής ! Τί 
πανήγυρις δέ πάλιν τήν πρώτην πρωίαν τής ένάρ— 
ξεως τών παραδόσεων έν τή εύρεία αιθούση, με
στή έκ φοιτητών νέων καί παλα ιώ ν, εύθύμων καί 
σοβαρών, φιλοκάλων και άτημελήτων.

Ο’ίαν ετεινον τήν προσοχήν, μή καί ή ελάχι
στη μοΰ διαφύγη λέξις έκ της εισαγωγή ; τοΰ Ρ. 
Δικαίου, ήν ό νευρωδε'στερο; καί ρητορικώτερο; 
καθηγητή ; τή ; νομική; σχολή; μέ φωνήν ενθυμού
μα ι, βραγχνήν, έποίει ! Καί είναι μέν βέβαιον οτι 
έλάχιστα τότε, ήννόησα, άλλά δέν μέ εμελλεν.Έγώ 
έπεθύμουν νά άκούω τ η ; φωνή; έκείνη;, δ ι’ ή ; μοί 
έφαίνετο ότι μέ έχαιρε'τα, νΰν έν τώ  ύπέρ α ύτή ; 
άγώνι είσερχόμενον, ή θεά Ε π ισ τήμ η , τών φθόγ
γων έκείνων ο ΐτ ινε ;, μόλι; άκουόμενοι, προσέοιδον 
γοητείαν άνέκφραστον, γόητρον, ε ί; τήν πρώτην, 
τήν ήρεμον Πανεπιστημιακήν άκρόασιν.

Τήν ήμέραν εκείνην έκλείσθην έν τώ  δωματίω 
μου μελετών ή μάλλον άσυνειδήτω; φυλλολογών
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τόν Καλλιγάν καί ο σοί άλλα νομικά βιβλία μοί 
παρεϊχεν ή πατρική βιβλιοθήκη. ’Ήθελα νά μείνω 
πάντοτε μέ τά ; λαμπρά; εκείνα; εντυπώσει; τ ή ; έν 
τή επιστήμη εισόδου μου.

* ★
*

’Έ κτοτε, τε'σσαρα όλα έτη δίε'ρρευσαν. Τέσ- 
σαρα ’έτη άνεπαισθήτω ;, λεληθότω ;, ώ ; τέσσαρες 
μήνε;, έφυγαδεύθησαν ύπό τού χρόνου. Τετραετή; 
όμω;φοιτητικό;βίοςπαρε'χειτόσαςσκηνάς, επεισόδια, 
περιπετείας, αναμνήσεις, ώστε καί μία μόνη άπο- 
ψις καί ή πενιχρότερα άφήγησις, ήθελεν ήμάς πολύ 
άπομακρύντ) τού τέρματος, ή δέ «Σ άλπιγξ» είς 
πολυσέλιδον τεύχος θά ήρμόζετο, ιδέα πρό τής ο
ποίας ορρωδεί βεβαίως τοΰ Ταμίου ή άγαθή άλ
λως θέλησις.

Ο φοιτητικός βίος ! Καί μόνη ή άνάμνησίς 
του είς τούς διελθόντας αυτόν, εϊναι ικανή μυ- 
ριόμορφον ν’ άναπαραστήση τήν εικόνα, ήν πάντοτε 
ήγαπήσαμεν μετά πόθου, ήν τοσάκις έν τα ϊς  ύστε
ρον ήμέραις τού πραγματικού βίου, της άτεγκτου 
άνάγκης, μετά πόνου καί χαράς άναμιμνησκόμεθα, 
ώ ; τ ι όνειρον γλυκύ, επαγωγόν !

(Έ π ετα ι το τέλος)

Δ ικ.

ΚΟΝΙΤΑΝΓΙΝΟΤΠΟΑΙΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΟΡΑ
(Συνέχεια καί τίλος).

’Ά ν καί ώρίσθη λίαν ορθριος ή έξέγερσις ή 
μών διά τήν μελετωμένην εκδρομήν, ούχ ήττον ή 
κατάκλισις ήμών δέν έγένετο όλιγώτερον τής 1ης 
ώρας μετά τό μεσονύκτιον ή τού ταξειδίου μου 
έξιστόρισις καί αί έκ τής πατρίδος ειδήσεις, άς έπί 
τή  έπιμόνω αιτήσει της οίκογενείας έκείνη; ήναγ- 
καζόμην νά κάμω, παρεξέτεινον τήν άφεσπερίδα έ
κείνην μέχρι τ ή ; ώρα; έκείνη;, άλλ’ όμω; δέν ώ- 
κνησα άμα τή πρώττι τοΰ άλέκτορο; κραυγή νά 
έγερθώ καί νά εγείρω καί τού; άλλου; τού; μέλ
λοντα; νά έκδράμωσι μετ’ έμοΰ ε ί; τήν εξοχήν 
εύχαρίστω; ούτοι έξηγέρθησαν καί έςεκι,νήσαμεν 
μήτε τών νεανίδων εξαιρούμενων, διά τήν εξοχήν, 
άκολουθούντε; τόν δρόμον έκεΐνον όστι; ώ ; άλυσο; 
περικυκλώνει άπασαν τήν νήσον.

"Οντω;, ή πρωία ήτο μαγευτική !
Ή  πρωινή δρόσο; ώ ; μαργαρίτη; έκάθητο έπί 

τών φύλλων καί τών άνθέων της θαλεράς χλόης, 
μή άπορροφηθεΐσα είσέτι ύπό τών φλογερών τού ή 
λιου άκτίνων καί οί κάλυκες τών ρόδων, τού ύα- 
κίνθου, τού αγρίου λειρίου καί τής μύκωνος ήνοι- 
γον καί ταύτα  χαριέντως τά  πέταλα αύτών, ϊνα 
λάβωσι τό πρώτον φίλημα της προβαινούσης Ήούς 
καί άοωματίσωσι τήν γελόεσσαν τού Μαίου αύγήν.

Έ ν τοιαύτν) γλυκυΐάττ) ώρα είναι βεβαίως ο,τι

ώραϊον ή έν τοϊς λειμώσι καί τα ϊς  έξοχιλαΐ; πρα- 
σιαϊς εκδρομή. Ή μ εΐ; λοιπόν το ιαύτην εύλόγως 
έξελεξάμεθα ώραν ινα έξέλθιομεν.

Ή  όοός ήν ήκολουθήσαμεν εύθεΐα καί δασώδης 
καί ε ί; την ύπώρειαν τοΰ μόνου τ ή ; νήσου βουνού 
εύρισκομε'νη, άγει διά μέσου τού περιλούοντο; άπα
σαν τήν νήσον δίκην στεφάνη; δάσου; έκ πευκών 
ε ί; θελκτικόν τ ι τοπεϊον «Διάσκελον» καλούμενον, 
ε ί; τού; πρόποδα; συνδένδρου τίνος λόφου έπί τ η ; 
κορυφή; τού οποίου ύπό τά  πυκνά φυλλώματα τερα
στίων δένδρων, διακρίνωμεν λευκόν καί μονήρε; τό 
έρημοκκλήσιον τού Α γίου Γεωργίου τοΰ Κουδουνά.

'Υπό τ ά ; ύψικόμου; λεύκα; καί κυπαρίσσους 
τοΰ μικρού τούτου δενδρώνος καί τήν σκιάν τών 
πολυκλώνων πλατάνων ύπάρχει έξοχικόν καφενεΐον.

Έ κεΐ, ύπό τά  πυκνά φυλλώματα καί ύπό τήν 
άρμονίαν τών καλικελάδων της πρωίας ψαλτών έ- 
καθήσαμεν θεώμενοι έκ τού πρός βορράν μέν μέρους 
τά  διαπλέοντα τήν Προποντίδα πρωινά ατμόπλοια, 
διασχίζοντα τήν λείαν κα τ’ έκείνην τήν ώραν θά
λασσαν αύτής καί μεταφέροντα είς τήν Κωνσταν
τινούπολή τούς εύτυχεΐς τής νήσου κατοίκους, έκ 
δέ τού πρός νότον μέρους τάς χλοαζούσας τής Β ιθυ
νίας άκτά ; μέχρι τή ; άρχαία; Ν ικομήδεια;. Διε- 
μείναμεν έπί πολλά; ώρα; έκεΐ ότε μέν περιπα- 
τούντε; ύπό τό δάσο; ή συλλέγοντε; άνθη έκ τών 
αγρίων εκείνων καί εύχρόων τοΰ έαρος προϊόντων, 
ότε δέ κατακλινόμενοι έπί τής φρικιώσης χλόης ή 
εποχούμενοι έπί τών ξύλινων έκείνων 'ίππων, τών 
περιστροφικώς διά μηχανής κινούμενων, οϊτινες 
πρό; τέρψιν μέν τών παιδίων —  άλλά δ ιατί όχι 
καί τών νέων ; —  έτέθησαν έκεΐ ύπό τού καφε- 
πώλου.

Άνεμνήσθημεν, ώ ; βλέπετε, φίλε άναγνώστα, 
τού; παιδικού; χρόνου; μας καί ώς ο γέρων Σω- 
κοάτης, έπαίξαμεν καί ήμεΐ; τά  παιδικά μας πα ι- 
γνιδάκια. Καί δ ιατί όχι; άφοΰ καί ή φύσι; σύμ- 
πασα κατά τήν εποχήν ταύτην τήν ώραιοτεραν αύ
τή ; άμφιέννυται στολήν καί παιδικόν μειδίαμα καί 
άναμνήσει; τερπνού παρελθόντο; προκαλεί ή σφρι- 
γώσα καί δροσερά α ύτή ; ο ψ ι;;

Ή  καρδία ήμών ώ ; ό χυμό; τών φυτών θερμαι- 
νομένη, αναλαμβάνει νέαν ζωήν έπί τή εμφανίσει 
τού Μαίου καί σκιρτά όργωσα ε ί; δίαχύσει; τών 
ώραιοτέρων α ύτή ; αισθημάτων, τών εύγενεστέρων 
αύτή ; παθών. Ούδεποτε, πιστεύω, έν αύγή βαλσα- 
μώδη τού Μαίου διεπράχθη κακούργημα. Κατά τήν 
ώοαίαν αυτήν ώραν τά  πάντα έμπνέουσιν άρετήν, 
τά  πάντα προκαλούσι τόν θαυμασμόν καί τό σέβα; 
πρό; τόν δημιουργόν τοΰ Π αντό;.

Τέλο;, έπί άρκετάς ώρα; δ ιαμείναντε; έν τή 
ρωμαντικωτάτνι καί πο ιητικω τάτη έκείνν] θέσει, 
άπηλαύσαμεν στιγμά ; τινας εύτυχίας καί γλυκεία ; 
ρέμβη;. Περί τήν μεσημβρίαν άπήλθομεν έκεΐθεν 
άποκομίζοντες τάς καλλίστας τών έντυπώσεων καί 
διερχόμενοι διά μέσου πάλιν τού δάσους, άφίχθη- 
μεν ε ί; τήν οικίαν, ένθα άνέμενεν ήμάς έπες·ρωμένη 
τράπεζα έκ πολυποίκιλων φαγητών, περί τήν ό-
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ποίαν καθίσαντες διημειβόμεθα άλλήλοις τάς τής 
πρωινής ήμών έκδρομής εντυπώσεις. Τήν μεσημ
βρίαν κατεκλίθην διά νά αποζημιωθώ διά τήν α
πώλειαν τοΰ ύπνου τής νυκτός και προετοιμασθώ 
αΰθις είς νέαν εσπερινήν έκδρομήν. ’Αφυπνίσθην 
περί ττ,ν δείλην καί συγκαλέσας πάλιν ττ,ν άνα- 
παυοαένην όιιάίϊα τιμών διήυθυνόμεθα κα τ ’ α ντ ί
θετον της πρωινής οιεύθυνσιν. ‘Ο δρόμος, ον διε- 
τρ έχομεν ήδη, είνε ό συνήθης έφ’ ου γ ίνετα ι ό 
εσπερινός περίπατος τής πόλεως, πλήρης πάντοτε 
περιπατητών άμφοτέρων τών φύλιον καί πάσης η
λ ικ ίας. Καφενεία παρά τή όδώ, έν τώ μέσω τών 
εύσκίων κήπων, παρέχουσιν άναψυχήν είς τούς δια- 
βάτας καί κήποι δημόσιοι, πάντοτε άνοι- 
κτοί είς τό πλήθος, παραχωοοΰσιν έπί μικρά τιν ι 
άμοιβή τά  ποικίλα καί εύοσμα αυτών άνθη τοΐς 
άνθοφίλοις έπισκέπταις αυτών. Διά τής όδοΰ ταύ- 
της διήλθομεν καί μετά ήμισέίας ώρας περίπατον 
εύχάριστον έπεραιώθημεν είς πολύδενδρόν τινα  κή
πον ύπό σκιάδα τινα  τεχνητήν έκ περιπλοκάδων 
καί κισσών τοΰ οποίου έκαθήσαμεν. Έ γώ  πάν
τοτε περίεργος καί φιλοθεάμων δέν ηύχαριστούμην 
έπί τνί μονίμω έκείνη θέσει, άλλ’έπροθυμοποιούμην 
νά ϊδω τόν κήπον ολόκληρον καί άναπνεύσω τήν 
μυρόεσσαν αύτοΰ αύραν. Διήλθον λοιπόν πολλάς 
άνθοφόρους αύτοΰ πρασιάς καί έθαύμαοα τους τε 
χνικούς βράχους καί τά  σπήλαια. Ό ,τ ι  δμως μοί 
έπέσπασε πλέον τήν προσοχήν μου, καί μοί έγέννησε 
πλείονας συγκινήσεις, ήσαν δύο λευκά μνημεία είς 
τήν ρίζαν τεχνικού τίνος υψώματος, έν εΐδει λοφί
σκου προσηλωμένα καί ύπό σειράς μυρσινών καί 
άλλων θάμνων περικλειόμενα, μόνον κόσμημα αυ
τών εχοντα μικράν τινα  έκ μαρμάρου στήλην έν τώ 
μέσω αύτών καί έπ’ αύτής σταυρόν μικρόν, καί επί 
τής οποίας άνεγινώσκετο χρυσοΐς γράμμασι γεγραμ- 
μένη ή λακωνικωτάτη αύτη πλήν μεγάλης έννοιας 
έπιγραφή «Μη ένωθέντες έν τή  ζωή, ήνώθησαν διά 
τοΰ θανάτου»· ώς είκός, ή περιέργειά μου έξήφθη 
έκ τής άναγνώσεω; τής πολυσημάντου ταύτης ε
πιγραφής καί ήθέλησα νά μάθω τήν ιστορίαν τών 
δύο τούτων έξορίστων άπό τοΰ γενικοΰ κοιμητηρίου 
μνημείων.Έμαθον ότι ένταΰθα έτάφησαν δύο έρρώ- 
σαι καί άφοσιωμέναι καροίαι, α ΐτινες ύπό τής κοι
νωνίας έμποδιζόμεναι 'ένεκα τών κοινωνικών αύτών 
αποστάσεων, νά ένωθώσι διά τοΰ δεσμοΰ τής συζυ
γίας έδωσαν πέρας είς τάς βασάνους αυτών άμφό- 
τεοαι έν μια στιγμν) αυτοκτονήσασαι, έκατέρα 
όμως ίδια καί ένωθεΐσαι ούτως άληθώς διά τοΰ 
θανάτου, μή δυνηθέντες νά ένωθώσιν έν τνί ζωή.

Ή  έκκλησία ήονήθη νά δεχθνί είς τούς κόλπους 
αύτής τά  άπολωλότα αύτά πρόβατα,άλλ’ό διαβά
της άναγινώσκων καί διαβλέπουν έν τνί μικρά πλήν 
σημαντικωτάτνι έκείνγ) έπιγραφνί τήν δυστυχή αύ
τών ιστορίαν, κλαίει τάάτυχή ταΰτα  πλάσματα,τά  
άθώα τα ΰτα  θύματα, μόνον έγκλημα πράςαντα έν 
τώ  ολιγοχρονίω αύτών βίω ότι ήγάπησαν πολύ. 
Ώ κοινωνία ! κοινωνία ! πόσα κακουονήαατα δέν

•Ν , * , k * ‘διαπράττοντα ι είς του ; κόλπους σου καί τ ιμάς

καί δόξας χορηγείς είς τούς δράστας αύτών, καί 
πόσα πάλιν θύματα τής δυστυχίας καί τής αδίκου 
ταξίνομήσεώς σου δέν περιφρονοΰνται καί δέν πα
ραγκωνίζονται ύπο σοΰ !

Τά στενά όρια τοΰ παρόντος ημερολογίου δέν 
έπιτρέπουσι τήν έπί τοΰ άντικειμένου τούτου πλεί- 
ονα ένδιατοιβήν έφ’ δ καί παραλείπω τοΰτο, ερχό
μενος είς τήν διήγησιν τής εσπερινής έκδρομής 
μας. Λοιπόν έν τώ  κήπω έ/,είνω οιεμείναμεν άπο- 
θαυαάζοντες τή '' περικυκλοΰσαν ήμάς άνθοστόλι- 
στον φύσιν μέχρι τής εσπερινής ώρας, οπότε δι ά- 
μάξης κατόπιν έπεστρέψαμεν είς την πόλιν.

Τήν νύκτα έκείνην διήλθομεν έν τη οικία, άτε 
καταλαβοΰσα ήμάς οίκουροΰντας οικογένεια τ ις  φ ι
λική έλθοΰσα Ϊνα διέλθη παρ’ ήμΐν τήν εσπέραν 
έκείνην. 'II συνδιάλεξις ήμών καθ’ ολην τήν εσπε
ρίδα περιεστοέφετο είς τήν διήγησιν τής έκ
δρομής ήμών καί είς τήν έκ της θέας τών δύο 
έκείνων μνημείων προξενηθείσαν ήμΐν έντύπωσιν. 
Πολλοί καί πολλαί συνωμολόγουν μετ’ έμοΰ τήν 
άδικίαν τής κοινωνίας διά τούς άτυχεΐς έκείνους 
έραστάς, τινές δέ, καί ούτοι ήσαν οί ύλιοτικώτεροι 
καί ύπό άλλην φάσιν έξετάζοντες τό πράγμα, άπέ- 
διδον άδικον αύτοΐς· καί ούτο) μέ τήν μίαν καί 
τήν άλλην ομιλίαν παρήλθεν ή εσπέρα έκείνη.

Τήν έπιοΰσαν, ώφειλον νά άπέλθω πλέον τής 
χαριεστάτης έκείνης νήσου καί νά άναχθώ είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν όθεν εμελλον νά άπέλθω μετά 
τοΰ πλοίου ήμών είς τούς λιμένας τής Μαιώτιδος 
λίμνης.

Ήγέρθην λοιπόν περί τήν Οην ώραν, ΐνα ούτω 
λάβο) καιρόν καί άποχαιρετήσω όχι μόνον τούς έν 
τή οικία, άλλά καί άλλας οίκογενείας, μεθ’ών συνε- 
σχετίσθην κατά τό διάστημα τοΰτο.

Βεβαιώθητι, φ ίλτατε άναγνώς·α, ότι πολύ έλυ- 
πήθην αναγκαζόμενος νά μακρυνθώ τοΰ μέρους έ- 
κείνου, οπερ τοσαύτας μοί έγέννησεν άνεξαλείπτους 
έντυπώσεις κατά τήν διήμερον έν αύτώ διαμονήν 
μου. Κατά τήν στιγμήν έκείνην καθ’ ήν άποχαι- 
ρετήσας τούς φίλους έλθόντας ΐνα μέ προπέμψωσι 
μέχρι τής αποβάθρας, είσήλθον εις τό άτμόπλοιον, 
οίψας τελευταΐον βλέμμα έπ’ αύτών, άποχαιρετόν- 
των με διά τών ρινομάκτρων τω') εκλαυσα —

Τοιαύτη ή ανθρώπινη καρδία. Μία άπλή έπί- 
σκεψις, μία έντύπωσις έν καταλλήλω τόπω καί 
χρόνιο παραχθεΐσα, άφίνει ανεξάλειπτα ίχνη έπί 
τής καρδίας τοΰ ανθρώπου, μεγάλην έπί τής κα
τόπιν ζωής αύτοΰ έπιρροήν εχοντα.

Τό άτμόπλοιον παρήλασεν αύθις καί τάς ετε- 
ρας νήσους τής Προποντίδος, είσελθόν εις τον Βό
σπορον καί έκεΐθεν είς τήν γέφυραν τοΰ Κερατείου 
κόλπου, όπου έξήλθον άναχθείς είς τά έν Κουροΰ- 
Τσεσμέ πλοΐον ήμών, ΐνα σημειώσω έπί τοΰ ήμερο- 
λογίου μου τάς γραμμάς ταύτας καί έτοιμασθώ 
διά την άναχώρησιν ήμών, γενησομένη.ν αύριον, 
λίαν πρωί. Ωριπτν
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Νυξ ήτο. Νύξ χειμώνος ύετωδτ,ς. '() ούρανός 
έκαλύπτετο ύπό βεβαρημένων νεφών, ύφ’ ά άπό 
ώρας είς ώραν ή ούρανοβάμων Σελήνη, ώς φ ιλά
ρεσκος αίθερία άνασσα ή ώς άλλη μυθολογούμενη 
πηγα ία  νύμφη, προέβαλλε τήν μελ.άγχ ολον καί 
χρυσάκτινα αύτή ; μορφήν, όπως έσοπτρισθή έν 
μικραΐς λίμναις, α ΐτινες είχον σχηματισθή μετά 
όμβρον έπί δίωρον διαρκέσαντα. Έ κ διαλειμμά
των ήκούετο ή σιγηλη καί διακεκομμένη πτώ σ ι; 
σταγόνων έκ τών φύλλ^ων τών έγγύς δένδρων, ήτις 
συγκερνωμένη μέ τό ήδύ κελάρυσμα τοΰ έκεΐ που 
διά μέσου κήπων ήρέμα κυλίοντος τά  ύδατά του 
άργυροδίνου ποταμού, άπε’διδεν άρρητόν τ ι γόητρον 
καί μυστηριώδη μαγείαν ε’ις τήν νύκτα έκείνην. 
Ή  νύξ έκείνη ήν ή νύξ τής 25ης Φεβρουάριου 
1878. Ή  ώοα περίπου ένδεκάτη. Το πάν έφαί- 
νετο ώς έν κοιμητηριω ύπνώττον καί μόνον έπί 
τοΰ παραθύρου οικίας νεάνις πεντεκαίδεκα Μαίους 
άριθμοΰσα, βαρέως ένδεδυμένη καί ημίκλειστα τ ί  
φύλλα τής θυρίί>ος εχουσα, έφαίνετο έκ τής ανυ
πομονησίας τη ς , ώσεί άνεμενέ τ ινα , τοΰ όποιου ή 
βραδύτης τήν έξέπληττεν.

* *
¥

Ό  έν μέσω εύθαλών πλατάνων δικρρέων ποτα
μός, ό ώσεί δάκρυ λειβόμενον έπί ιή ν  ανατολικήν 
τών ’Αθηνών παρειάν κυλινδούμενος είς τά γαλανά 
τοΰ Φαλήρου κέλευθα, δέν είνε ή ό αρχαίας εύ
κλειας αναμνήσεων άνάμεστος μουσοφιλής ποτα
μός, ό ιστορικός Ίλισσός. Ή  δ’ οικία, περί ής 
εφθημεν είπόντες, είνε μία έκ τών εύαρίθμων τοΰ 
προαστείου τών ’Αθηνών Βατραχονησίου, αΐτινες 
οΐκοΰνται ώς έπί τό πλεΐστον ύπό έργατών καί έρ- 
γατριών πενομένων.

’Απέναντι αύτής τής οικίας είς άπόστασιν 
πεντήκοντα, ώς έγγ ιστα , μέτρων, ύψοΰται έπί λο
φίσκου γραφικού έπ’ όνόματι του 'Αγίου Σπυρίδω
νος τιμώμενος ναΐσκος, ό μόνος τοΰ προαστείου 
τούτου, έν <Τ> άθρόως οί εύσεβεΐς χειρώνακτες προ
σέρχονται εύχεται τάς Κυριακάς καί έορτάς, ίκα- 
νοποιοΰντες ποοθύμως τήν προσκλητήριον φωνήν 
τοΰ μικροΰ κώδωνός του. Τό ’έμπροσθεν μέρος τοΰ 
ναΐσκου τούτου κοσμείται ύπό άραιών τινων δεν
δρυλλίων, άτινα  βμως, καίπερ ούδέν τό έκτακτον 
εχοντα, πλαισιοΰσι τό τοπεΐον έπιπροστιθέμενά τι 
τό αγροτικόν καί καθιστάσιν αύτόν άζιον όντως 
τοΰ χρωστήρος ρωπογράφου.

Τοΰ προαστείου τούτου αί κορασίδες, αί μεν 
πενέστεραι φοιτώσι παρά Tivt μοδίστα, ένθα έκ- 
μανθάνουσαι τήν ραπτικήν καί κοπτικήν, μόλις 
κατορθοΰσι νά πορίζωνται τά  πρός τό ζήν, ήναγ- 
κασμεναι μόναι πολλάκις νά διατρέφωσι διά τών 
ασθενών πλήν πολυτίμων χειρών των γέροντας γο
νείς ή μικροτέρους αδελφούς καί άδελφάς. Ό σαι 
όμως έχουσι κάπο>ς τά  μέσα, καί τοΰτο σπάνιον,

άφοσιοΰνται μετά ζήλου ε’ ς τά  γράμματα, χαρίεσ- 
σαι καί δροσεραι διατρέχουσαι τήν ού σμικράν μέ- 
χρις ’Αρσάκειου άπόστασιν, διά τό έπίζηλον καί 
πολύμοχθον τής διδασκάλου πτύχιον.

ΙΙρός συμπλήρωσιν τής είκόνος ποοστιθεμεν, 
οτι εκτός τών οικογενειών έν τψ  προαστείω Βα- 
τραχονησίφ οίκοΰσι καί ευάριθμοι ύπαξιωματικοί 
όπως εύρίσκωνται πλησίον τών ταγμάτων των καί 
τινες τήν άτάραχον μελέτην θηρεύοντες ρομαντι
κοί φο ιτηταί.

Τοιαύτη έν συντόμω ή τοποθεσία, ήν κατέχει 
τό προάστειον Βαθρακονήσι καί τοιοΰτοι οί αγα 
θοί αύτοΰ κάτοικοι.

★ *
¥

'II νεάνις ήν εΓδομεν έπί τής θυρίδος γρηγο- 
ρούσαν καί άνυπόμονον έν τοιαύττι ώρα, ήν έκ τών 
εύπορων νεανίδων τής συνοικίας ταύτης. Είχε 
δηλονότι ό γηραιός πατήρ της κτήματα , άτινα 
τώ  έπέφερον έτησίαν πρόσοδον ούχί εύκαταφρό- 
νητον. Ή δύνατο δέ δ ι’ αύτής νά ζη βίον λιτόν 
μέν, άλλ’ άνετον καί τά  τέκνα του συγχρόνως νά 
έκπαιδεύη. Έ ν τώ  καταΛόγω τών έξωτερικών μα
θητριών είναι γνωστή ή εύχαρις αύτη καί ευστα- 
λής μαθήτρια τής πέμπτης τοΰ ’Αρσάκειου τά -  
ξεως, ή τακτική  κατά  πά.σαν πρωίαν διαβάτις τής 
δενδροστοιχίας τών ανακτόρων ύπό τό σεμνόν όνο
μα Έ λ ίζα  Κλεομενίδου.

Τό γοργόν καί στερρόν βήμα της προδίδει αρ
κούντως τήν ζωηράν αύτής φύσιν, ή τ ις τεκμηριοΐ 
τήν τοΰ έξοχικοΰ βίου έπίδρασιν. Τά κω τίλα  καί 
σπινθηροβόλα καστανά όμματά της καταδεικνΰσιν 
άριδήλως τήν έπιπνέουσαν έπ’ αύτής εύφυΐαν. ’Έ 
χει ανάστημα εύθυτενές, δίκην κυπαρίσσου, άλλ’έν 
πλήρει άναλ.ογία· τοΰτο δέ κοσμεί στήθος έπιχα- 
ρίτως λ,οφοΰν, προκλητικώτατος, ώς είπεΐν, προμα- 
χών, είς αμαρτωλόν δίζυγον πΰρ έμβάλλων τάς 
τών βλεμμάτων πυροβολοστοιχίας τής νεολαίας. 
Παράστημα κέκτητα ι μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον 
ώς ήγεμονίδος. Έ ν τή  τελευτα ία  τάξει εύρισκο- 
μένη εχει άγαν εύρύν τόν κύκλον τών γνώσεών τη ς, 
ών μέγα μέρος οφείλει, ώς μή ώφελεν, είς τά  ήκ ι
στα τάς παρθενικάς κεφαλάς ώφελοΰντα μυθιστο
ρήματα. Φιλοπαίγμων αείποτε καί χαρίεσσα, εύ- 
τράπελΛς καί στω;χύλος, εφευρετική καί έτοιμος 
καταπληκτικώ ς, έξασκεΐ ποιάν τινα  γοητείαν έπί 
τών φί>*ων τη ς, οίονεί προεδρεύουσα έν τα ΐς  άνα- 
στροφαΐς καί διασκεδάσεσιν. Έ νδύεται προσέτι 
μετ’έξόχου κομψότητος καί φιλοκαλίας, ύπείκουσα 
είς τό άκαταμάχητον τοΰ Ναρκίσσου πάθος, καί 
τοΰτο λίαν συντείνει όπως προκαλεΐ τήν τών νέων 
προσοχήν. Πάσας όμως τάς άρετάς τής ραδινής 
Έ λίζη ς, έπιστέφει, ούτως είπεΐν, ή τά  ώτα κατα- 
κηλοΰσα σειρήνιος όντως-μολπή τη ς, διότι, πρέπει 
νά τό όμολογήσωμεν, κατέχει είς τόν ύπατον βαθ
μόν τό τάλαντον τής άοιδοΰ, διόπερ σφόδρα κινεί 
τόν φθόνον τών άλλων ’Αρσακειάδων. Τοΰτο κα τα 
νοούσα καί ή ιδ ία , δέν άμελεΐ νά ποιήται χρήσιν 
καί τοΰ τελεσφόρου αύτοΰ όπλου, οσάκις περικαλ-
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λ  ή : .  ά λ λ ’ ά α ε ρ ι μ ν ο μ ε ' ο ι μ ν ο ;  ν ε α ν ί α ;  ά π α Ε ι ο ΐ  α ύ τ ή νIS i \ i I i t ' Τ * '
βλέμματος φιλί ου, ή οσάκις άλλοτε έπιί>εικτι5! καί 
συνελόντι είπεΐν, ό—όταν Ϋι χρεία τό καλή. Διά τών 
έπιχαρίτων αύτής τέλος κινήσεων καί άκκισμών, 
καί έν γένει τών έπικτήτων προτερημάτων, κατορ- 
θοΐ να παρίσταται αξιέραστος, καίτοι μετά δυσ
κολίας ήθελε τ ις  τή  άπονείμη τόν τίτλον ώοαίας.

★ Hr
ί

Ό  χρυσοκόμης Φοίβος άπηυδηκώς εκ τοΰ ήμε- 
ρησίου ταξειδίου του, έκλινεν ήδη πρός τήν δύσιν, 
έκπέμπων νυσταλέας τάς τελευταίας άκτϊνάς του, 
δι’ ών έφοίνισσεν ε’ισέτι τούς πέριξ λόφους κατά 
τινα  τοΰ ’Απριλίου ήμέραν τοΰ 1877, ήμέραν άνά- 
πλεων μύρων καί αύρας και κελάδων. Έν τή ε
ποχή συνήθως ταύττι, τά  μεν αρτιγενή άνθη hi α
νοίγονται καί χύνουσι δαψιλώς τήν εύωδίαν των 
είς τήν έμφάνισιν τοΰ άνακτος τής ήμέρας, αί δε 
νεαραί καί σφοιγώσαι καρδίαι είς τήν τοΰ γλυκυ- 
πίκρου υίοΰ τής Κύπριδος.

Αύτήν τήν ώραν ή Έ λ ίζα  είχεν έξέλθη μετά 
τών φίλων ττις, οπως περιπατήσν) έν τή εγγύς έ
ξοχή. Διε'χεε δε κατά τό είωθός τήν γλυκεΐαν καί 
έναρμόνιον φωνήν της διά μελαγχολικοΰ άσματος, 
είς λύπην έμβάλλουσα τά  ήττώμενα πέριξ ήδύ- 
φθογγα πτηνά. Τό άσμα ήρχιζεν ώς εξής :
Ή  φύσις άν στολίζεται μέ ολα της τά δώρα, 
τά ϊα  άν '/.οσχοβολοϋν, τά ρόδα άν θάλλουν τόοα,
Ή  αηδών ά'ν τραγουδη, ή χελιδών άν ψάλλη 
το παν ;λο0> είναι άχαρι. Γ ιά  αε καρδιά δέν ττάλλΐΐ!

Έμελπεν ετι μετ’ Ιδιαζούσης περιπαθείας τούς 
ανωτέρω στίχους τό ήδύμολπον στόμα τη ς, δτε 
δύο ρομαντικοί νέοι έφάνησαν έκεΐθεν ερχόμενοι 
απαρατήρητοι, σιγηλοί, ρεμβοί. Τό τερψίθυμον 
αισμά της έμετρίασε κα τ ’ άρχάς τό βήμά τω ν, εως 
ού τέλος βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον έμηδένισεν 
αύτό. Σφόδρα δε γοητευθείς ό είς τών δύο νέων. ό 
καί μάλλον φαινόμενος εύαίσθητος, λεληθότως έ- 
κάθησεν έπί τίνος έκεΐ λίθου αφανής, ώσεί μή 
ήθελε νά διαταράξτ) τήν καταθέλγουσαν αύτόν άρ- 
μονίαν, τοϋθ’ δπερ έμιμήθη άκουσίως καί δ απα
θής σύντροφός του. Μετά μικρόν άντεπαρήλθον έ- 
νώπιόν το>ν αί νεάνιδες· τά  βλέμματα εκατέρωθεν 
έξηκοντίσθησαν, μειδίαμα έφαίδρυνε καί έκάλλυνε 
τό πρόσωπον τής Έ λίζης καί τοΰ Εύγενίου— ούτως 
έκαλεΐτο ό είς τών δύο νέων— καί οτε τούς κατέ- 
λαβεν ή μυστηριώδης νύξ, ήσθάνθησαν Ικάτεοοι τά  
στήθη των παλλόμενα ύπό άνεξηγήτου καί πρω- 
τοφανοΰς έλατηρίου. Τετέλεσται· δύο βέλη έκ τής 
φαρέτρας τοΰ "Ερωτος έλειπον καί τα ΰτα  εύρί-
σκοντο έν τή τρυφερά αύτών καρδία. Ή γαπώ ντο ... 

* *

Ό  Ευγένιος ήν τελειόφοιτος τής νομικής, νιλι- 
κίας δύο καί εΐ'κοσιν έτών. Είχε σώμα ρωμαλέον, 
ανάστημα μάλλον υψηλόν, γλυκείς μέλανας οφθαλ
μούς, μορφήν συμπαθή καί κόμην βυρωνείως ούλό- 
τριχα, ήτις έδήλου πως τό ιύφάνταστον αύτοΰ.

Φιλελεήμων ών καί άγαθός, πολλάκις προσήρχετο, 
δση αύτώ δύναμις, είς βοήθειαν τών έν στενοχώ
ρια φίλων του καί άλλων. Ή το , έν συντόμω, εύγε— 
νής καί γενναία καρδία.

(Έ π ε τα ι το τέλος). Ε .  Α .

ΕΝ Μ Ε Σ Ω ι  
Δ Υ Ο  Θ Ε Ο Τ Η Τ Ω Ν

(Συν;·/·’.*  καί τέλος).
 *·----

Β’. (1)
Έν τή άρχαιότητι τή  σοβαρά, τή άρρενωπή, 

μεθ’ύπερβολής άνεπτύχθη ό πνευματικός ερως, δια- 
χΰνων τήν γονιμότητα καί τόν ενθουσιασμόν τής 
φαντασίας έκείνου όστις ήτο διατεθειμένος πάντοτε 
ν’ άγαπα, μέχρις ότου ΰπέταςε καί αύτόν τόν ή- 
οεμον υμέναιον είς τόν έκστατικόν έρωτα : τήν με
γάλην ταύτην θεότητα. Τόν ανθρώπινον έ'ρωτα έ- 
θεώρησαν ώς ούράνιον αίσθημα, καί διά τοΰτο ό 
πρακτικός των βίος μετέβαλλε τήν έρωμένην αύτών 
είς υπερφυσικήν άρετήν, άνεβιβάζουσαν μέχρι τοΰ 
Ό λυμπου, μέχρι τοΰ θρόνου τών θεών, τήν λα
τρείαν της.

Ό  λαός τοΰ πρό έμοΰ Δελφικοΰ θεοΰ έ'τρεφε 
τήν εύαισθησίαν αύτοΰ διά τοΰ άπειρου τής έλπί- 
δος, διά τής άπεικονίσεως τών αιωνίων ήδονών. 
Ύπό τούτων δ’ ένεπνέετο καί ή έπιστήμη καί ή 
τέχνη των άφιεροΰσα τό αίσθημά της είς τόν λευ
κόν σηκόν ένθα ήσαν έγκεκλεισμένα ώραιότερα τοΰ 
πρό έμοΰ άγάλματα . Έντός τών ναών έκείνων δέν 
ένεπνέετο τ ις  μελαγχολικάς ιδέας ούδ’ έπεσκόπει 
τήν πολυκύμαντον ζωήν, ούδ’ έπιέζετο ύπό τοΰ 
δέους θρησκευτικών διδασκαλιών ύπερμέτρων, διότι 
καί αύτός ούτος ό οίκος τών θεοτήτων δέν έκρύ- 
πτετο είς ψυχράν καί πένθιμον σκιάν, ούδ’ έφωτί- 
ζετο ύπό τοΰ ήλίου μετασχηματιζομε'νου διά πορ
φυρών καί ποικιλοχρόων ύέλων. Ή  ώραία έκείνη 
τής άρχαιότητος αρχιτεκτονική γυμνότης ή άπλή 
έκείνη κοσμιότης ή μή έκτεινομένη διά σειράς κο
λοσσιαίων κιόνων ούδέ κτίζουσα ούρανομήκη κωδω
νοστάσια μέχρι τών νεφελών, υπερβαλλόντως ηύ- 
ςανε κ χ ι  τήν λεπτότητα  τών ιδεών καί τήν εύγε'— 
νειαν τοΰ χαρακτήρος· άνευ γ ιγαντια ίου όγκου έπε- 
δείκνυε τό άπειρον έν τή μεγαλοπρεπεία, είς τόν 
θαυμασμόν τοΰ λάτριος τοΰ Θεοΰ· δέν έχρειάζοντο 
έκαστον ένιαυτόν όμιλον τεκτόνων διά τά  καταρ- 
ρέοντα τείχη καί διά τήν έλαττουμένην στερεό
τη τα  τών μεγάλων —  δίκην οβελίσκων —  κωδω
νοστασίων.

Ό  ναός, ό άπαστράπτων έκ τής λευκότητος τοΰ 
άγνοΰ μαρμάρου, δέν έφαίνετο ώς μέγα κόσμημα ά- 
δαμαντοκόλλητον ή ώς ποικιλόχρωμος κόσμος πο
λυτελείας, άλλά σοβαρός έν τή άπλότητι, μέγας έν 
τή σμικρότητι, καί κομψός έν τή ήρέμω καλαι

(1) Έ ν  τη σελ. 83 στίχ . 41 άντί χώρα γράψονλύρα · 
καί σ τίχ . 39 άντί έπ ί γροίψ. ύπό.
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σθησία· παν ο ,τ ι άπήρεσκεν είς τήν αίσθησιν τοΰ 
θεατοΰ ήτο άπόβλητον. Έντός καί έκτος αύτοΰ, 
θειος έρως καί πρός τούς θεούς καί πρός τάς καρ
δίας τών ήρώων καί ήρωίδων.

Ά λ λ ’ ή κοινωνία έκείνη τοΰ πρό έμοΰ άγάλ- 
ματος τοΰ θεοΰ δέν έβίωσε πολύ, διότι έγένετο ά- 
θώον θύμα τής ιδίας κατακτήσεως, της ιδίας άνα- 
πτύξεως· διότι καταπεσόντος παντός φραγμού έρ- 
ρίφθη είς τό εύρύ της προόδου στάδιον ένθα ή φ ι
λοδοξία της έφθασεν είς τήν άπόλυτον εύδαιμονίαν.
I Ιάσαι αί άρεταί ήρεσαν αύτή καί ή άκρασία τών 
επιθυμιών πάντων τών αισθημάτων δέν ήδυνήθη νά 
εύρν] έπαρκή τό άπειρον τών κτήσεων τη ς , καί ή 
ματαιότης τών απολαύσεων κατέβαλε προώοως τάς 
δυνάμεις αύτής έν μέσω τών ΰψίστων καλλονών, 
έν μέσω πασών τών τελειοτήτων, προς άς νΰν ήρεμα 
τείνει ό πολιτισμός.

* *
*

Ώ  ! ποσάκις παρατηρών τόν ’έμπροσθεν μου Δελ
φικόν θεόν μετά δραματικού τίνος ένδιαφέροντος, 
ένόμισα ότι ήνοίγετο εμπροσθέν μου μεθ’ όλης τής 
ψυχολογικής έκφράσεως σύμπας ό βίος τών λατρευ
τών του μετά τοΰ μεγαλείου έκείνου καί τής αύ- 
στηρότητος τοΰ θρησκευτικού αισθήματος, μετά 
της ώραίας έκείνης φύσεως παοαχρήμα έξεγειρού- 
σης τήν συμπάθειαν έν μέσω άπεοιοοίστων ελπί-' ’  1 ι \ * Γ ν
δων, άνευ απατηλών διαλογισμών, άνευ α τα 
ξίας κυμαινόμενης καρδίας.

* ★
*

Τοιαΰται φαειναί εικόνες διήρχοντο πρό τών 
όφαλμών μου, πρός άς ρεμβώδης τις ερως μέ τά  έν
στικτα  της εύγενοΰς καί πράου παραφοράς δ ιηγεί- 
ρετο μέ μυρίας άλλας ποικίλας ορέξεις πρός τόν 
βίον έκεΐνον, ον συγχρόνως περιβάλλει μέ θαυμα
σμόν, μέ συμπάθειαν.

• r  > > - »Ό  ξανθός θεός μέ τόν στέφανον καί τήν λύ
ραν του φιλανθοώπως μοί έφαίνετο έπαγρυπνών διά 
τήν τήρησιν τής έσωτεοικης ειρήνης- ή λύρα έτοι
μος δι’ έκφρασιν εύαρέστων αισθημάτων διά τάς 
μυχίους τής καρδίας συγκινήσεις καί τοΰ ύπερμέ- 
τρου τοΰ ρεμβώδους τίίς ψυχής, ό δέ στέφανος 
προοιωνίζων άγνωστον μέλλοντα θεόν μέ τήν αρ
χαϊκήν συμμετρίαν, τό χάριεν, τό έγκρατές, τό 
λαμπρόν, τό μέγα άντικατοπτριζόμενον έν τώ  άρ- 
χαίω βίω.

* ★
*

’Άνωθεν μου όμως ή ίερά μορφή τού θεανθρώ
που μοί έδείκνυεν ότι αί συμπάθειαι δέν είναι πε- 
ριωρισμέναι· ή άνθρωπότης, ό κόσμος, σύμπασα ή 
φιλοσοφίαέζωγραφούντο έν τή μορφή έκείνν) τή πλή- 
ρει άγιότητος,άγαθότητος, γαλήνης· το ιαύτη θεω
ρία καταλήγει φυσικώς είς τό άκρον τ?,ς ζωηρότη- 
τος έξαπλουμένη όλοέν έφ’ όλου τού διανοητικού 
καί σωματικού κόσμου περιβάλλουσα μέ τήν θεσπε- 
σίαν, τήν άγίαν αίγλην τΤίς μακαριότητας.

Εσωτερικός τ ις  σάλος άποκλείει π?.σαν άλλην 
σκέψιν ή τό αίσθημα τής θρησκευτικής άγνότητος,

ή τήν λεπτήν ιδέαν τής θεότητος, ής τό εύγενές, 
τό άγνόν πρότυπον έβλεπον τότε έν τώ  μέσω τοΰ 
εύώδους δενδρολιβάνου άνωθεν τής κλίνης μου, ά
νωθεν της κεφαλής μου ! Έ κεΐ έβλεπον όφθαλμο- 
φανώς διά μέσου της εικόνας τήν είρηνοποίησιν 
τήν άνάπτυξιν, τήν έπαύξησιν της εύημερίας καί 
τοΰ ήθικοΰ πλούτου καί τήν έλ.πίδκ τής ουρανίου 
εύδαιμονίας λάμπουσαν είς τάς άνατολάς τού μέλ
λοντος.

Νύν, ή φαντασία μου δέν περ ιίπταται είς τά : 
άγροτικάς παρθένους, μέ τήν χρυσήν λάγηνον, τών 
αιώνων τού 'Ομήρου, ούτε είς τάς τα ινίας έκ ρό
δων έν μέσω λευκών χιτώνων, έν μέσω χρυσών 
στεφάνων της εποχής τού ΓΙερικλέους.!

Έ κεΐ, είς βαθυσκίους κορυφάς βουνών, ένθα έ- 
κρύπτετο ερημίτης τ ις  τού ίεροΰ άγώνος παρατη
ρεί ή φαντασία μου τήν νύκτα μελανοφορούντα "σε
βάσμιον γέροντα ερχόμενον πρός τό έξωκκλησι έκεΐνο 
ένθα άναμένει αύτόν δυστυχής οικογένεια μή δια- 
©υνούσα τήν ι/,άγαιοαν τού τυοάννου καί έτοίαη1 1  I /- k k ί
νά άπέλθη είς τούς ουρανούς. Κάτωθεν τού παρθέ
νου ράσου τού γέροντος, ή άγνήχείρ του κρατεί τό 
φάρμακον τής άπολυτρώσεως τής οίκογενείας εκεί
νης . . . κρατεί τό αίμα τό πίπτον έκ του άνωθέν 
μου κρεμαμένου Χριστού.

Έ κεΐ ένθα ελαφοι καί λύκοι κρύπτουσι τάς φω- 
λεάς των είς τον εύώδη θύμον, έκεΐ μεταξύ αύτών 
ζώσι καί οί άποτελ.ειώσαντες τήν οδοιπορίαν των· ‘.,
* Υ * \ ^εκεΐ (,ώσιν εις τα  μοναστηρακια, τγ,ς κα τα ο κ^ ο - »
μένης άθωότητος τά  θύματα. Έ κεΐ είς τά  άσυλα
1 , * » ο  "τά  ίερά καταλύμματα, τά  ορφανά, εύσεβής τ ις  μο- % 
ναχός τού Χριστού κρύπτει όπισθεν της κανδύλας *  ■ 
τήν ποογονικήν ήμών παιδείαν όπως έν τή άνανεν- 
νήσει ή εύλαβής σκαπάνη τού διδασκάλου άνεύρ·/ι ;·'" 
ταύτην σώαν άνευ βαρβαρικής κηλιδώσεως.

Έ κεΐ, μακράν τών πόλεων βλέπω τήν άθώαν 
βοσκοπούλα, τήν άγνήν παρθένον έρχομένην είς 
τήν μικράν έκείνην έκκλησιάν όπως άνάψ·/) πρό της 
άνωθέν μου είκόνος τοΰ θεανθρώπου τό κηρίον δ 
έφύλαττεν είς τούς νεαρούς καί άγνούς κόλπους 
της πλησίον τής καρδίας της.

"Ω έκεΐ, δύναμαι νά λατρεύσω τόν μάρτυρα 
θεάνθρωπον· έκεΐ άνευ σταυροφοριών, άνευ δογμά
τω ν, άνευ τών μεγάλων θρησκευτικών ταραχών, 
άνευ ήρωϊκών τειχών τών ναών του, έκεΐ άκτινο- 
βολεΐ ή εύδαιμονία έρημος μόνη είς τήν μοναξιά, 
έκεΐ ένθα ίεραί μαρτύρων σκιαί σκέπουσι τήν τέ 
φραν τών αγίων του, έκεΐ ποθώ νά λούσω μέ δά
κρυα τό δενδρολίβανον, όπως ούτω δροσισμένον, 
προσφέρω ώς άγνοτέραν θυσίαν είς ’Εκείνον.

ΤΩ χρόνε, χρόνε ! καταδάφισε τάς ανήθικους 
πόλεις, έξαφάνισε τάς φαύλους γενεάς καί άφησε 
μόνον τάς κορυφάς τών όρέων μας ένθα ή νίκη τών 
πατέρων μας καί ή έκκλησνά τού θεού των μάς 
αναμένει.

Έ κεΐ ένθα αί ποώται ακτίνες τοΰήλίου άσπάζον- 
τα ι τόάγιον ικρίωμα τής άνωθεν μου είκόνος,έκεΐ έν
θα δέν φθάνει ή μάταιος φιλοδοξία,έκεΐ ένθα έστησε
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τον θρόνον της ή θεότης τής πατρίδος μας κ.κι ή 
αθανασία τής ιστορίας '-/.ας, έκεΐ, έκεΐ φέρε, ώ Ζέ
φυρε, πετώσάν ποτε τήν ψυχήν μου.

Ά —ό έκεΐ θά βλέπω είς τάς κοιλάδας τά τ ι 
μαλφή ερείπια τής άρχ αιότητος μας .λευκά λευκά 
ώς υ, ειμαρμένη τά  έπλυνε· άπό έκεΐ εις τά  δάση θά 
ατενίζω περιλύπως τά  βάθρα, έφ’ ών ΐσταντο οί 
ανδριάντες τών ηρώων.

Ά πό έκεΐ θά βλέπω τά  έρείπια τών ναών τοΰ 
έμπροσθεν μου Λελφικοΰ θεοΰ, δν θά βλε'πω φεΰ ! 
μόνον διά τής φαντασίας μου είς τάς αναμνήσεις 
τοΰ παρελθόντος, θά ψαύω δε διά τών χειρών μου 
άλλ’ ακίνητον . . . έν τώ  δωματίω μου.

Γ .

Ή  Ή ώς ύπέφωσκεν· αιφνίδιος δέ κρούσις τού 
κώδωνος τού πλησίον τής οικίας μου ναού μέ αφύ
πνισε τών παρηγόρων Ιδεών μου. . . . Ητο ή 
ποωτΥ, τών πιστών λειτουργία.

. . . Τότε, ασμένως έκχλεσα τόν Μορφέα.

Ά θήνα ι ’ Ιούνιος 1890.

X . Λ  Η λ .

ΤΑ HAVPA ΜΑΤΙΑ!

Τί) μελανοφΟάλμω 
δεαττοινί5ι ***

1

Τό ξεύριο... Εις την οψι σου, ζωή λαβαίν’ ή
[πλάσι !

Σάν ανοιξιάτικη αυγή στά χείλη σου γεννιέται 
τό γελοίο, ναί ! ή παρθενιά ίτ ά  στήθη σου

[πλανιέται.
Κάθε λόγος σου μού φέρνει έλπίδα καί ευωδιά... 
Μά ή καρδιά μου θ’ άγαπά, νά π άλλη ώς νά

(π α ύ ο Υ )

ά’/ ! τών φλογερών ματιών σου. τήν ολόφωτη
ν υ χ τ  ι ά.

ί ί

Στά μάγουλά σου ή αιδώς, y άρι σεμνή χαρίζει 
στό γελοίο σου οί ’Έρωτες φωλιάζουν καί σιμά σου 
της Ευτυχίας ή πνοή, νομίζω πώς μ’ έγγ ίζε ι... 
Ιίλήν όλα είνε ψεύτικα και σβοέται ή ’μορφιά σου 
όπόταν δύ·/) μυστικά, ’στοΰ ύπνου τήν ειρήνη 
ή ολόμαυρη ματιά  σου, ποΰ φώς, ζωή μοΰ δίνει.

Με τ ί λαχτάρα ποΰ θωρώ, τ ί  καύμό καί ζήλεια 
τό χιονάτο σου λαιμό, τά  νάζια σου τά  χ ίλ ια , 
στό χυτό κορμί λυμένα τ ’ άνυπόταχτα μαλλιά ... 
Μά τ ί τά  θέλεις ! . . .  Νά στό πώ ; Κ ι’ άπό θερμά

[φιλιά
μού είναι πλέον λατρευτά, άπό γή και ουρανό 
τά  διαμαντένια μάτια  σου. Ό λα  ’μπρος των τά

[ξεχνώ !

Τά μαύρα μάτια , κόρη μου, καί ποια δέν έχουν
Ι / .* ? ’ '·

Αστέρια είνε λαμπερά, π ’ άστραπές γεννοβολούν 
Είνε Θεοί πού 'στήν καρδιά δίδουν ζωή ή Ά δ η , 
καθρέφτες είνε τής ψυχής, ελπίδες πού Skν γελούν. 
Χωρίς λαλιά πολλά λαλούν, φωτιά  περίσσια χύνουν 
αυτά χρυσή παρηγοριά σ’ απελπισμένους δίνουν, 

ί *

Χζρά, μικρή πεντάμορφη, τιμή στήν ώμορφιά σου 
σάν ζευγαρωμένες λάμπουν μέ τή χρυσή

[καρδιά σου
ή άστραφτερές ματιές σου ! Α ιώνια έχουν νειάτα ! 
Κι άν διαμάντια λαμποκοπούν, ζουμπρούτια τ ί

[κ ι’ άν φέγγουν
άφοΰ λαμπράδα πειό πολλή δέν έχουν καί δέν

[φλέγουν ;
Αγάπης είνε σύμβολα, τά  μαύρα μόνο μάτια  ! 

<5
Μελαγχρινή καλότυχη, τής ώμορφιά ς καμάρι 
πώς ζωντανεύει στήν ματιά , ή άδολη καρδιά σου!.. 
Τά λούλουδα μαραίνονται, συντρίβονται τά  κάλλη 
όλα φθίνουν, όλα γερνούν σέ τύχης καταφρόνια· 
μιά μόνη φλόγα τόν χιονιά, δέν σκιάζεται, τά

[χρόνια
μόν’πάντα λάμπει φωτεινή σάν ήλιος, ή ματιά  σου! 

Ύ

Είς τόν Ουρανό νά βλέπω, τήν νύχτα σάν τυχαίνει 
νά τρεμοσβύνουνε τά  άστρα, ή ματιά  ’κεΐ δέν μένει, 
γ ια τ ί θυμάμαι μέ χαρά, πώς φέγγουν έδώ στή γή 
αστέρια άλλα ποιά γλυκά, μέ λαύρα ώ! πειό πολ>*ή 
δαιμονισμένα, πονηρά, φώς πειότερο γεμάτα 
τά  αστέρια τής ψυχής σου, γλυκειά μου μαυρομ-

[μάτα.
Η

Είν’ ή ζωή παράδεισος, μαυρομμάτα μου μικρή, 
με αυτά τά  μαύρα μάτια  καί τήν άκακη ψυχή. 
Σκλάβος πιστός σου γίνομαι τήν κάθε δ ιαταγή σου 
νά έκτελώ τυφλά άρκεΐ, νάμαι κ’ έγώ μαζή σου 
καί εν νάχω γ ιά  αμοιβή, εν βλέμμα σου ιλαρόν 
άπό τά  θεία βλέμματα, τών δικών σου τών ματιών! 

5>

Σεις,μαύρα μάτια  γελαστά,σείς, μαγεμμένα μάτια , 
πού μαγνητίζετε ψυχές, καί στή καρδιά σκορπάτε 
νέα ζωή αθάνατη, ποτέ μή λησμονάτε 
ξένο πόνο, ξένη άγάπη· γ ια τ ί έξαφνα σ’ όργή 
άν αστράψτε, άν θολώστε, θά γενήτε κεραυνοί 
κ ι’άλλοίμονό της ! θά γεν/), χ ίλ ια  δοό κομμάτια 

1 0
Καί τότε ποιος σάς σώζει Θεός, ώ ! ποιος άν βυ-

[θισθήτε
μες στήν καρδιά μου άπονα; Κεΐ μέσα θά κλεισθήτε 
και τό τό αίμα. πού θά πνήτε, δάκρυ, χολή θά

[γένη !
Σάν νεκροκέρι θαμπερό, το φώς σας ’κεΐ θά μένη 
μές ’στής καρδιάς τόν τάφο. Μά τ ί λέγω ; Τί ! ..

[Μπορεί
κατάρα κάνεις στον ήλ^ο, κακό γ ιά  σάς νά είπί) ;
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ι  ι
Είν’ ουράνια ή λάμψι σας, μέ τίποτα  δεν σβυέται 
μ’όσα ό δύστυχος κι άν πώ , ή γλώσσα καταριέται. 
IV/τ’ ό Θεός λ ίγα  μάτια , μέ τάπλαστά του χέρια 
λ ίγα  έπλασε νά λάμπουν, σάν ήλιος, σάν αστέρια... 
Λ ίγα μέ πόνο σπλαγχνικό, μάς φέρνουν τήν έλπίδα: 
Τ ή ς  ΐΑ ε λ α γ / ρ ιν ή ς  τ *  μ,άτ^ίΧ, μέ μιά μόνη

[α χ τ ίδ α !..
( Έ ;  ανεκδότου συλλογής)

Δ αφνί ς

TO Μ ί Ι Ι Κ Ο Ν  Ι Ε Μ Ο Ν  Τ Η Ϊ ΑΝθΡΟΠΗΓΗΤΟΣ
—«■MIG·» »»

« ' Ι να πάντες έν ώ σ ιν .»
Ί ιοάν. ιζ ’ . 21.

Ή  ανθρώπινος κοινωνία φύσει ούσα θρησκευ
τ ική , πολιτική , φιλοσοφική, δεΐτα ι θρησκείας, πο
λιτείας καί φιλοσοφίας είς πλήρωσιν καί θεραπείαν 
τών θρησκευτικών, πολιτικών καί φιλοσοφικών 
αναγκών αύτής. Ά λλά  δέν είναι πάσα θρησκεία, 
πάσα πολ,ιτεία καί πάσα φιλοσοφία ικανή είς πλή- 
ρωσιν αύτών έπ’ άγαθώ τής κοινωνικής ανάγκης. 
Μόνη δε ή αληθής θρησκεία πληροί τήν θρησκευ
τικήν άνάγκην ή πολιτεία τήν πολιτικήν καί ή 
φιλοσοφία τήν φιλοσοφικήν άνάγκην. Μία ή κοι
νωνική ούσιωδώς ανάγκη, ή τής ευδαιμονίας, μία 
καί ή άλήθεια ή ταύτην πληρούσα, διά τριών 
τρόπων έκδηλουμένη τε καί επενεργούσα είς θερα
πείαν τής τριπλής ανάγκης τού ανθρώπου. Δέδει- 
κτα ι δέ ότι μία Α λήθεια  ή τήν μίαν ήμών ούσιιο- 
δώς άνάγκην θεραπεύουσα ταυτ ίζετα ι μετά τού 
’Ιησού Χριστού. Μεταξύ δέ τών αναγκών τής αν
θρώπινης φύσεως καί τού Χριστού υπάρχει συμ
φωνία πλήρης. Έ ν τώ  Χριστώ ό άνθρωπος άνευρί- 
σκει τήν θρησκείαν, τήν πολιτείαν καί τήν φιλο
σοφίαν, αί όποΐαι θεραπεύουσι τάς θρησκευτικάς 
πολιτικάς καί φιλοσοφικάς αύτοΰ άνάγκας.

Τό παρόν τής άνθρωπότητος έμφαίνει σύγχυσιν 
καί αταξίαν καί σύγκρουσιν φρονημάτων θρησκευ
τικών, φιλοσοφικών καί π ο λ ιτ ικώ ν  ανταγωνίζονται 
τά  θρησκεύματα, τά  πολιτεύματα τά  φιλοσοφή
ματα κα τ ’ άΛλήλων. Ή  κοινωνική φύσις τού άν- 
θρώπου διατελεΐ έν άγωνιώδει καταστάσει· οσα 
πιστεύει θρησκευτικώς, αποκρούει φιλοσοφικώς καί 
θεωρεί ταύτα  πρακτικώς άνεκτέλεστα. Διαχωρίζει 
ούσιαστικώς τήν φιλοσοφίαν άπό τής θρησκείας 
καί τής πολιτείας καί διαιρεί καί συγκροούει ταύ- 
τας έπί κακοδαιμονία τής άνθρωπότητος. Α πο
πλανήσεις, πόλεμοι, επαναστάσεις, μετατροπαί, 
αλλοιώσεις,συνιστώσι τό παρόν τής άνθρωπότητος. 
Ά λ λ ’ ούχί ούτως έσται καί τό κοινωνικόν τής άν- 
θρωπότητος μέλλον, όπόταν γνωσθΤΙ ό Χριστός 
ύπό μίαν τριαδικήν αύτοΰ φύσιν : τήν θρησκευτι
κήν, τήν πολιτικήν, τήν φιλοσοφικήν, έπιγνωσθή 
ούτος καί αί άρχαί τής χριστιανικής θρησκείας 
φιλοσοφίας τε καί πολιτείας έπικρατήσωσι. Μία

θρησκεία, μία φιλοσοφία καί μία πολιτεία , ή τής 
άληθείας, έν ένότητι όδηγήσουσι τήν ανθρωπό
τη τα  είς το ύψιστον τέλος αύτής, πάσαι δέ αί 
θρησκεΐαι, αί φιλοσοφίαι καί αί πολιτεΐαι τού ψεύ
δους καταργηθήσονται. Πάντων άνθρώπων αί καρ- 
δία! συναντηθήσονται έν τ?ι έπιγνώσει τής ’Αλή
θειας καί έν τή άγάπνι καί τ·?, έκτελέσει τού ’Α
γαθού, έξωτερικώς δέ πάντων αί ένέργειαι συμφω- 
νήσωσιν έν τώ  Δ ικαίφ καί τή κα τ ’ αύτά πράςει. 
Ή  βασιλεία τής Ά ληθείας, τού Καλού, τού ’Α
γαθού, τού Δικαίου καί τού Καλού έσται πλ.ήρης, 
οί δέ άνθρωποι έπιδωσουσιν έν τοϊς έργοις τής δι
καιοσύνης καί τής άρετής έν όμονοία τε καί ομο
φωνία μετ’ άλλήλων καί συνεργασία αύτών έπ’ ά
γαθώ. Εί ό κόσμος είναι έ'ργον πανσόφου διανοίας 
σκοπόν τινα  έπιδιωκούσης διά τής δημιουργίας 
τούτου, ό σκοπός ούτος άλλος δέν είναι ή ή πραγ- 
ματοποίησις τοΰ αγαθόν, ή συνάντησις δή- 
λον οτι πασών τών πεπραγμένων βουλήσεων μετά 
τής άπειρου βουλήσεως τού Θεού έν τή τελεία 
βουλή, καί έν τώ  τελείω έ'ργω τώ πεποιημένω κα τ ’ 
αύτήν. Ά λλά  δέδεικται, ότι τελική τού Θεού 
βουλή είνε ή ποίησις ανθρώπου ίσοθέου. Τελικόν δέ 
έργον τοΰ Θεού τά συναδον τή τελική αύτοΰ βουλν), 
είνε άνθρωπος ισόθεος κα τ ’ άλήθειαν καί τοιούτος 
είναι ό Χριστός. Ά ρα ή άναγνώρισις παρά πάν
των τοΰ ’Ιησού καί ή ύποταγή είς τήν θέλησιν 
αύτοΰ,άναγνώρισις είναι τής τελείας τού Θεοΰ βου
λ,ής καί τού τελείου έργου, καί ύποταγή είς τόν 
Θεόν. Ούτω πάντα έσονταί ποτε ύποτεταγμένα 
τώ  Θεω τελ ε ίω ;. Τάξις ηθική καί κοινωνική πλ,ή- 
ρης άποκαλυφθήσεται έν τώ  μέλλοντι τής ανθρω
πότητας βίω, ής άρχή καί κέντρον ό Σωτήρ. Τώ 
ονόματι αύτοΰ πάν γόνυ κάμψει καί πάσα γλώσσα 
έξομολογηθήσεται οτι εις "Αγιος, εις Κύριος 
Ίικ ίοϋς Χοκίτός, δόξα Θεού Πατρός.

Σωτ. Δ. Φ ιλ ά ρ ε τ ο ς

3ΊΩΣ gsiA ΛΗΣΜΟΝΗΣΩ ;

Τ’ άγέρι ποϋ φυσάει γλυκά μεσ’ τά ξανθά μου τά μ αλλ ιά , 
’Ά/ ! πώ ς [λοϋ μοιάζει, άγάπη μου, τον αναστεναγμό σου, 
Καί το γλυκό σου φίλημα καί τήν ουράνια σου λαλ^ιά, 
Σάν νά μου λέη : —Φέρνε με συχνά στό λογισμό σου !

"Αχ ! πώς μοΰ μοιάζουν, μάτ^α μου, τά γκαρδ^ακά σου
[τά φιλ^ά,

Καί τήν ούράννα σου φωνή , τόν άναστεναγμό σου,
Τά κύματα τής θάλασσας ποΰ σβυοΰνται ’στήν

[άκρογ^αλ^ά,
Σάν νά μοΰ λενε : —”Εχε με στόν ΰπνο, στ’ όνειρό σου!

Καί τά τραγούδια τά γλυκά , ποΰ λεν ’στά δέντρα τά
[πουλιά ,

Καί τ ’ άστρα ποΰ κρυφομιλοΰν καί τό νερό τής βρύσης, 
"Ολα, μοΰ μοιάζουν, κόρη μου, τήν έδική σου τή λαλ_ιά, 
Και μέ παράπονο μοΰ λένε : — Νά μή μέ λησμονήσης j
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Νά'ςερες πώς μοΰ φα ίνετα ι μακρυά σου ερα’ ή ξενητειά ! 
"Ολα χωρίς εσένα εδώ τήν έααορφ)ά τους χάνουν,
Τήν ευ.ιιορφιά ποΰ δΰνεται νά ‘/όση μ^ά σου, μ ιά  αατνά. 
Νάξερες πώ ς τοΰ χωρισυ-οΰ οί καϋριοί Οά υ.έ μαράνουν !

"Ισως, μπορώ νά μαρανθώ, και νά σβυσΟώ σάν τ'ον ά^ρο, 
Μπορώ σάν άστρο νά χαθώ , σάν σύγνεφο ν ’ αχνίσω ,
Νά ξεψυχήσω ό δύστυχος κ ’ έγώ , σάν άνθρωπος υ .πο ιώ ... 
"Ομως έσένα, άγάπη [/.ου, πώς νά σέ λησμονήσω ;

Κ. Δ. Κ ρ υ ς τ λ λ λ η ς

Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Ζ Ω Η Σ  Κ Α Ι  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ

Ά φ’ ό του  το  β ασ ι'λε ιο ν τ ώ ν  θ α υ α ά τ ω ν  το ϋ  ύ -
1 -  ν ' » ? » ) '  <1 ' / >πνωτισμου ηρχισε να εςετα ,η τα ι και οσημεοαι ί υ . -  

βριθέστερον νκ διερευνκται ύπό τής έπιστήι/.ηι:, 
άνεγνωρισθησαν πολλ.ά ψυχολογικά φαινόμενα, ά 
τινα  πρότερον έθεωροΰντο ώς μΰθοι καί αποκυή
ματα τής φαντασίας. Διηγήσεις περί θαυμάτων 
απίστευτων, καθό άντιβαινόντων είς τους νόμους 
της φύσεως, καθίστανται σήμερον πιθαναί καί π ι-  
στευτα ί. Ουτω λ. χ. περιηγηταί τινες τών ’Ινδιών 
διηγούνται ήμΐν ότι οί ’Ινδοί άσκηταί, οί καλού- 
μενοι Ί γ γ ο ι, δύνανται νά ένταφιάζωνται έπί πο- 
λύν χρόνον τεθαμμε'νοι έν τή γή , χωρίς νά άποθνή- 
σκωσι.

Τήν πρώτην καταπληκτικήν καί άπίστευτον 
είδησιν περί τής θαυματουργικής δυνάμεως τών 
’Ινδών ασκητών εφερεν είς τήν Εσπερίαν ό Γερμα
νός Μαρτίνος Χονιγβε'ργερ, οστις έπί μακρόν χρόνον 
είχε χρηματίσει αΰλικός ιατρός ’Ινδών ήγεμόνων. 
Έ ν τώ  βιβλίω αύτοϋ τω  έπιγραφομένω «Καρποί 
έκ τής ’Ανατολής», δ ιηγείτα ι περί τοΰ ανωτέρω 
θαύματος τά  έ ξ ή ς :

«Ό  Ρ εντζίτ-Σ  ίγ γ  είχεν ακούσει πολλά περί 
τής θαυματουργοΰ δυνάμεως ένός Σαδή εί'τε Ίόγ- 
γου (βραχμάνος άσκητοΰ) ζώντος έπί τών όρέων. 
Πρός τοΐς άλλοις, ήκουσεν ότι ό ασκητής ούτος 
έκέκτητο τήν Ικανότητα νά περιπίπτγι έκουσίως 
καί κα τ’αρέσκειαν είς ασφυκτικήν τινα  κατάστασιν, 
όμοίαν πρός τόν θάνατον, καί νά μένγι έπί μήνας 
ύλοκλήρους τεθαμμένος έν τή γή χωρίς νά αετα- 
π ίπτη  είς τόνάληθινόν θάνατον, ειτα δέ έξορυττό- 
μενος νά έπανέρχηται είς τήν ζωήν. Ό  ρηθείς ή- 
γεμών, όστις έθεώρει τό θρυλλούμενον τοΰτο θαΰαα 
ώς παντελώς αδύνατον, προσεκάλεσε τόν ασκητήν 
είς τήν αυλήν τοΰ Λαχώρ καί λαβών πάντα τά  ά- 
ναγκαϊα μέτρα πρός έξέλεγξιν πάσης ένδεχομένης 
άπατης διέταξεν αύτόν νά έκτελέση έπί παρουσία 
του τό θαΰμα τοΰ θανάτου καί τής άναστάσεως. 
*0 Ιόγγος έξετέλεσε τό πείραμα καί ένέπεσεν είς 
τήν άσφυκτικήν έκείνην κατάστασιν τήν καθ’ όλα 
όμοίαν πρός τόν άληθινόν θάνατον. Τό σώμά του, 
άφοΰ άπώλεσε προφανώς πκν ίχνος ζο>ής, περιετυ- 
λίχθη έν τή σινδόνγι παρουσία τοΰ ήγεμόνος καί 
τών περιστοιχιζόντων αύτόν αύλικών, καί έπ ιτε- 
θείσης τής ήγεμονικής σφραγΐδος ένετέθη είς ξυλί-

νην κιβωτόν τήν οποίαν έπειτα ό ήγεμών ιδιοχεί- 
ρως ’έκλεισε δι’ ίσχυροΰ κοεμαστοΰ κλείθρου· μετά 
ταΰτα  έκομίσθη έςο) τής πόλεως είς τόν κήπον τοΰ 
ύπουργοΰ καί έτάφη, έπί τοΰ τάφου έσπάρη κριθή, 
πέριξ δε ώκοδομήθη τείχος καί έτέθησαν φρουροί. 
Ή  άναβίωσις τοΰ νεκροΰ έμελλε νκ γείνη κατά τά 
συμπεφωνημένα τεσσαράκοντα ημέρας μετά τόν έν- 
ταφικσμόν. Τή τεσσαρακοστή ήμερα έπί παρουσία 
τοΰ ήγεμόνος. τών αύλικών, τοΰ στρατηγού Βεν- 
τούοκ καί τινων Αγγλων, έτι δέ καί Γερμανού‘ Ο ‘ {τίνος ίατροΰ, άνασκκφείσης της κιβωτοΰ καί άνοι- 
χθείσης, άνευρέθη ό ’Ινδός ασκητής έν τή αύτή κκ- 
ταστάσει ίΚατελών, έν ή είχεν ένταφιασθή —  ψυ
χρός, νεναρκωμένος καί άπνους. Είς φίλος μου έκ 
τών έκεΐ παρευρέθέντων μοί έλεγεν ότι άν δέν έβλ.ε- 
πον ίδίοις όμμασι μετά τόσων κόπων καί μόχθων 
οί μαθηταί τοΰ άσκητοΰ, άν δ ι’ίσχυρας θερμότητος 
έπί τής κεφαλής αύτοΰ δ ι’ έμφυσήσεων άέρος είς 
τά  ώτα καί τό στόμα, καί δ ι’ ίσχυρας τριβής τοΰ 
ψυχροΰ σώματος, δέν έπανέφερον αύτόν είς τήν 
ζωήν, δέν θά είχον ούδέ τήν έλαχίστην αμφιβο
λίαν περί τάς αλήθειας ταΰ πράγματος.

"Αλλως τε τά πείραμα τοΰτο τοΰ θανάτου καί 
τής άναβιώσεως, όπερ περιέγραψεν ώς άνωτέρω ό 
Γερμανός περιηγητής, δέν ήτο τά μόνον έκτελεσθεν 
έπί παρουσία ααρτύρων ύπό τοΰ έν λόνω άσκητοΰ,i * i V \ ι ‘ ι
άλλ’ έπανελήφθη πολλάκις ύπ ’ αύτοΰ μετά της αύ
τής προθυμίας καί έξετελέσθη πάντοτε μετά της 
αύτής έπ ιτυχ ίας, ώς μαρτυροΰσι καί άλλοι περιη
γη τα ί τών Ινδιών. Τό αύτό άκατκνόητον θαΰμα 
δ ιηγείτα ι περί άλλου τινάς Ίνδοΰ άσκητοΰ ό άνα- 
καλύψας τόν ύπνωτισμάν Βάϊδ, όστις στηρίζει τήν 
περιγραφήν αύτοΰ έπί της μαρτυρίας "Αγγλου τ ί 
νος αξιωματικού καί διπλωμάτου. Κάί ένταΰθα, 
ώς καί έν τή άνωτέρω περιπτώσει, έλήφθησαν 
πάντα τά  δυνατά μέσα πρός ματα ίωσή πάσης έν
δεχομένης άπάτης. Χάριν αύστηροτάτης έπαγρυ- 
πνήσεως, ό ήγεμών άπέστειλε δύο λόχους τής σω
ματοφυλακές του παρά τόν κήπον ’ένθα έτάφη ό 
ασκητής καί έταξε παρά τόν τάφον 4 φρουράς. 
Άφοΰ παρήλθεν ή όρισθεΐσα προθεσμία καί ήνεώ- 
χθη ό τάφος άνευρέθη ή περιέχουσα τόν νεκρόν σω
ρός άβλαβής, καί τά  κλείθρα καί αί σφραγίδες έν 
τάξει. Ό  σάκκος, ό έγκλείων τό άπνουν σώμα, 
ήτο κεκαλυμμένος έξ εΰρώτος, τά  σκέλ.η καί οί βρα
χίονες τοΰ τεθαμμένου ήσαν χαλαροί καί ρυτιδώ- 
δεις, ή κεφαλή κεκλιμένη έπί τοΰ ώμου· ό παοευ- 
ρεθής ιατρός έβεβαιώθη οτι ό σφυγμός ήτο έντε- 
λώς πεπαυμένος. "Οπως άναζωογονηθή ό Ιόγγος 
περιεχύθη μέ υδωρ καί έτρίβη ίσχυρώς. ’Έ πειτα  έ- 
τέθη έπί τής κεφαλής αύτοΰ θερμότατον έμπλα- 
στρον έξ άλεύρου, άφνιρέθησαν τά  βαμβάκια πώ 
ματα έκ τών ρωθώνων καί τών ώτων, καί άπεσπά- 
σθησαν μετά μεγάλου κόπου αί συγκεκολλημέναι 
σιαγόνες. Μετά ταΰτα  έτρίβησαν έλαφρώς τά  βλέ
φαρα μέ τετηγμένον βούτυρον,ήνεώχθησαν οί άμαυ- 
ροί καί άτενεϊς όφθαλοί τοΰ άσκητοΰ. Ή δη, τά 
σώμα ήρχισε σπκσμωδικώς νά κινήται· ή άναπνοή
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καί ό σφυγμός έπανήλθον, καί τά  μέλη δε ήρξαντο 
οίδαινόμενα καί στρογγυλούμενα. Τέλος άνέλαβον 
καί οί οφθαλμοί τήν-φυσικήν διαύγειαν, καί ό α
σκητής έπανήλθεν είς τήν ζωήν. Ή  πρώτη έρώτη- 
σις τοΰ άναβιώσαντος, ή άπευθυνθεΐσα πρός τόν 
ήγεμόνα, ήτο· «Πιστεύεις τώοα ;» Ί Ι  φωνή του 
ήτο κα τ’ άρχάς άσθενεστάτη καί μόλις άκουστή, 
άλλ’ ήδη μετά ήμίσειαν ώραν ένεδυνα.ι/.ώθη, ούτως 
ώστε ήκούετο ύπό πάντων τών παρισταμένων.»

Έ ν τή «Περιγραφή ένός ταξειδίου είς Ραϊβάρ- 
ραν έν έτει 1835» ήν παρέχει Ά γγλος τις αξιω
ματικός, εύρίσκεται έτέοα διήγησις όμοιου τινάς 
θαύματος. Κατά τήν διήγησιν ταύτην, ’Ινδός τις 
άσκητής,τριακοντούτης τήν ήλικίαν,πεοιώδευεν έν 
τή χώρα καί ύπεβάλλετο άντί άυ.οιβής είς τά άνω
τέρω περιγραφέν πείοαυ.κ τής ν-κοαναστκσεω:. Έν 
τή περιπτώσει, ήν περιγράφει ό ’Ά γγλος περιηγη
τή ς, ό έν λόγ'ω άσκητής άφοΰ ένέπεσεν είς τήν 
άσφυκτικήν κατάστασιν, τήν καθ’ όλα όυ.οίαν πρός 
τάν πραγματικόν θάνατον, έκομίσθη είς μικρόν τινα 
λίθ ινον οίκίσκ^ν, καί έτάφη έν λαξευτώ τάφω όρυ— 
γμένω έντός τοΰ οίκίσκου, ειτα δέ έκλείσθη ό τ ά 
φος μέ δύο βαρείας πλάκας. Μετά ταΰτα  ή Ούρα 
τοΰ οίκίσκου άποτειχισθεΐσα έκλείσθη, καί ’έξω
θεν αύτής έτέθη φρουρά. Μετά ενα υ.ηνα, διορυ- 
χθέντος τοΰ τείχους καί άνοιχθέντος τοΰ τάφου, ό 
’Ινδός εύρέθη έν τή αύτή θέσει καί τω  αύτώ σχη
ματισμοί, ώς είχεν ένταφιασθή. Τό σώμα ήτο συνε- 
σταλμένον καί έρρυτιδωμένον, τά  γόνατα πεπιε
σμένα πρός τόν πώγωνα, οί δέ οδόντες τοσοΰτον 
ίσχυρώς συνεσφιγμένοι, ώστε μετά μεγίστης δυσκο
λίας κατωρθώθη ν’ άποσπασθώσιν άπ’ άλλήλων 
αί σιαγόνες καί ν’ άνοιχθή τά στόμα ! Έφαρμο- 
σθέντων τών πρός άναζωογόνησιν αύτοΰ άναγκαίων 
με'σων, ό πρό μικροΰ νεκρός ετι άνέλαβεν ολίγον 
κα τ ’ ολίγον άλλά πολύ βραδέοις τάς δυνάμεις 
έπί τοσοΰτον, ώστε μετά τ ινκ  χρόνον έφάνη πρό
θυμος νά ύποβληθή έκ νέου είς τό φοβερόν τοΰτο 
πείραμα, καί μάλιστα τήν φοράν ταύτην δ ι’ εν 
ολόκληρον έτος.

Περί τοΰ άσκητοΰ τούτου διεβεβαίου δ υπουρ
γός 'Ρ ατζή  Τ τίαν-Σ ίγγ , ότι μίαν φοράν έκράτη- 
σεν αύτόν έπί τέσσαρας ολοκλήρους μήνας τεθαμ- 
μένον έν ύπογείω τ ιν ί κρύπτγ), θέλων δέ νά βεβαιω- 
θή περί τής μυστηριώδους ταύτης μεταξύ ζωής 
καί θανάτου καταστάσεως έξύρισεν αύτοΰ τόν πώ- 
γωνα· κατά τήν άνασκαφήν ό πώγων τοΰ Ίνδοΰ 
ήτο έξυρισμένος, όπως πρό τεσσάρων μηνών. ’Ό 
μοια πειράματα έγένοντο μετά τής αύτής έπ ιτυ
χίας καί ύπό άλλων Ινδών άσκητών έν Τζεσρότα, 
έν Άμριτίρ καί έπί παρουσία πολλών "Αγγλων έν 
Ίνδοστάν.

Οί Ινδοί άσκηταί, εί'τε ώς συνήθοις ονομά
ζονται οί ‘Ιόγγοι έχουσιν ώρισμένην τινά  μέθοδον, 
καθ’ ήν προπαρασκευάζονται πρός τά πείραμα τοΰτο 
τοΰ θανάτου, ύποβάλλονται δέ είς μίκροχρονίους 
καί άπιστεύτους άσκήσεις μέχρις ού άποκτήσωσι 
τοσαύτην κυριαρχίαν έπί τοΰ έαυτών σώματος.

Ακόμη καί είς χειρουργικάς εγχειρίσεις ύποβάλ- 
λονται οποις γείνωσιν άπόλυτοι κύριοι καί έξου- 
σικσταί τών μελών των. Ουτω λ . χ. τέμνουσι τήν 
ύπό τήν γλώσσαν των τα ινίαν, ουτω δέ άποκτώσι δ ι’ 
άσκήσεων τήν ικανότητα ού αόνον νά έκβάλωσιν 
τήν γλώσσαν μακράν έκ τοΰ στόματος άλλά καί 
νκ άποσύρωσιν αύτήν τόσον βαθέως έντός αύτοΰ, 
ώστε νκ καλύπτωσι δ ι’ αύτής έσωθεν τάς έν τώ 
φάρυγγι κοιλότητας τής ρινός, οταν μέλλω σι νά 
ένταφίασθώσιν. ΊΙυ.έοας τινάς ποά τοΰ ένταφία-» I i ’  I i
rjyM υποβάλλονται εις ώρισαέν/;ν λ ιτο τά τη ν  δικ ί-  
ταν, καθ’ ήν ζώσι κυρίως διά γάλακτος, ειτα δέ 
δ ι’ άλλων μέσων, τών όποιων τήν περιγραφήν πκ- 
ρκλείπομεν ένταΰθα,καθιστώντων τά σώμα των ικα
νόν νά ύπο στή τά επικίνδυνον τοΰτο πείραμα. Κκτά 
τήν ήμέραν τοΰ πειράματος, ό 'Ιόγγος κάθητα ι ο- 
κλαδάν έπί τοΰ. εδάφους, στρέφει πρός τά ’έσω τήν 
γλώσσαν έπί τοΰ φάουγγος,διασταυροΐ τούς βραχί
ονας έπί τοΰ στήθους του κρατεί τήν αναπνοήν του 
καί συγκεντρών όλην αύτοΰ τήν προσοχήν είς ώρι- 
σαένον τ ι άντικείαενον έυ.πίπτει είς καταπληκτι-

/  1 r ,  k ^  t γ /χ,τ,ν -Λ αταστασ ιν , ο π ο ία ν  τ η  τ ω ν  υ ττνω τ ι^ ο α ενω ν .
Κατά τήν άναζωογόνησιν, ή πρώτη φροντ'ις 

τών μαθητών τοΰ Ίόγγου είνκι νά άνοίζωσι τά 
στόμα αύτοΰ καί νά έλκύσωσι διά τών δακτύλων 
τήν γλώσσαν πρός τά  έξω. Ε ιτα καταλύπτουσι 
τήν κεοαλήν αύτοΰ !/.έ ζεστόν κοωυ.ατώδες Ιυ.πλα-1 4 ' k ^  Γ ι Τ i
στρον έξ άλεύρου οσπρίων, συγχρόνως δέ είσάγου- 
σιν άέρα είς τούς πνεύμονας αύτοΰ, άφοΰ πρότερον 
έξαγάγωσι τά  κίτρινα πωμάσματα, άτινα  άπέ- 
φρασσον τούς ρώθωνας καί τά  ώτα . Καθ’ όλον δέ 
τά διάστημα δέν παύουσι νά τρίβωσιν ίσχυρώς τό 
σώμα τοΰ Ίόγγου, μέχρις ού ολίγον κα τ ’ ολίγον 
έπαναφέρουσιν αύτόν είς τήν ζωήν.

("Επεται το τέλος).,

Γ. Σ.

ΛΟΙΙ\ νΐΚ Λ Ι Ιί\’X 1·ΓΙIIXΚΙΧ
ΕΠΑΡΧΙΩΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ

Έ ν ταΤς όδο?ς. — Έ ν  κωΐλειδύλλιον, —
Έ π ί τής Άκροπάλεως. — Tb Νέον Φάληρον. —

Κ ύριε Σ υ ντ ίχ τα ,

’Έσχον τήν εύτυχίαν νά έπισκεφθώ πρό τινων 
ημερών τήν πόλιν σας, άφοΰ έπί δέκα ήδη έτη έ- 
ζησα μακράν αύτής, οπού αί άλλεπάλληλοι κυβερ
νήσεις μέ είχον στείλει είς έκπλήρωσιν τών καθη
κόντων μου. Έ άν μοί έπιτρέπετε, έπεθύμουν νά 
σκς στείλω έντεΰθεν τάς όδοιπορικάς μου άναμνή- 
σεις, άς κατώρθωσα νά συλλέξω έκ τής βραχείας 
έν τή ύμετέρα πόλει διαμονής μου.

Νά σ2ς περιγράψω έν έκτάσει ή καί έν συντόμω 
τό ταξείδιον δι’ ού έπλησίασα ύμδίς, δέν μοί φαί
νεται τόσον κατάλληλον πρός τόν σκοπόν, δν προε-
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θέμην γράψας τάς σημειώσεις ταύτας. Το εργον 
τοΰτο άφίεται εις τούς περιηγητάς, οΐτινες έκ συ
στήματος γράφουσι παν ο ,τι είδον, ήκουσαν καί έ
φαγαν καθ’ ολον τό διάστημα τής άπό τής οικίας 
άναχωρήσεώς των μέχρι τής είς αυτήν έπανοδου 
των. Έ γώ  κάτοικος άλλοτε τών ’Αθηνών καί 
ζωηράς είσέτι τάς τής εποχής έκείνης άναμνήσεις 
μου κατεχων, έδραξάμην τής μικράς άναρρωτικής 
άδειας, ήν οί προϊστάμενοι μου εύγενώς μοί παρε- 
χώρησαν, καί έσπευσα νά έπανίδω την πόλιν έκεί
νην, ή τ ις μόνη δύναται νά παραστή ευπρόσωπος 
άπε'ναντι τών πολυπληθών καί ώραίων μεγαλοπό- 
λεων τής πεπολιτισμε'νης άνθρωπότητος.

Ό  σιδηρόδρομος συρίζει. *0 υπάλληλος α
κούεται φωνάζων: «Ά θήνα ι, πέντε λεπ τά » . ’Απα
ράλλακτα ώς έάν έ'λεγε: «Χαρβάτι, δύο δευτερόλε
π τα » . Ά λ λ ’ αί Ά θήναι δέν διεμαρτυρήθησαν, 
φαίνεται, κατά τής ταπεινώσεως, ήν ό υπαλληλί
σκος εκείνος ή Ο έλη σε νά προσάψνι α ΰτα ϊς , καί ά 
νευ περαιτε'ρω εξηγήσεων, μάς έδε'χθη είς τούς 
κόλπους της,άποστείλασα ήμΐν πρός υποδοχήν τούς 
αντιπροσώπους τη ς: αρκετούς άμαξηλάτας, έφ’ ών 
πράγματα καί άνθρωποι έπεβιβάσθημεν διά τά  
καταλύματα μας.

Ά φοΰ έπ’ όλίγας στιγμάς άνεπαύθην έν τώ 
ξενοδοχείφ μου, τήν 6ην ώραν μ. μ; τής αύτής ή 
μέρας έξήλθον είς περίπατον. Κόσμος πολύς είς 
τάς όδούς, είς τάς πλατείας, είς τόν ίπποσιδηρό- 
δρομον. At παραμάναι δεν λείπουν, δύο τρία μ ι
κρά τάς ακολουθούν, ολίγον περαιτε'ρω στρατιώ- 
τα ί τίνες άποθαυμάζουσι τά  κάλλη τω ν, μακαρί- 
ζοντες τά  θηλάζοντα βρέφη των, δεσποινίς έρυθρο- 
φοροΰσα (όχι φεσοφοροΰσα) σπεύδει άγνωστόν που, 
άκολουθουμένη παρά κυναρίου κωδωνίζοντας έρρύθ- 
μως, πρός τό όποιον στρε'φει συχνάκις τό βλέμμα 
μήπως πατηθή καί ποοσβληθή ή φιλοτιμ ία του, 
άφοΰ τήν τιμήν του τήν θεωρεί πολύ σεβαστοτέραν 
τής ίδικής τη ς, δύο ή τρεις λιμοκοντόροι ρομαν- 
τζάροντες ... έν τ·?ί πλατεία  τής Όμονοίας, φιλάρ
χαιοι είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε κρατοΰσι ρόπαλα 
είς χεϊρας εις άνάμνησιν τών παλαιών μας προγό
νων, άδιάφορον άν τά  ρόπαλα είναι παλαιοντολογι
κής συνήθειας, ποιητής δυσμόρφου εξωτερικού, 
ιδιορρύθμου βαδίσματος άνευ δικαιώματος ένσκή- 
ψας, κατά τήν φράσιν περιπατοΰντος τίνος, έν a  έσω 
τής πλατείας καί έκεΐ σκληρώς επκίειων την 
παρο\><ίίαν του έπί ώρας πολλάς ϊνα άρυσθή εμ
πνεύσεις έμμε'τρους άλλ’ άμε'τρων στροφών, σ ά λ ι 
προϊς·ορικόν κυματίζων έπί τής ράχεως έπίμόνου τ ι-  
νός όπαδοΰ τοΰ παλαιοΰ συρμοΰ, προκαλοΰν τόν οί
κτον τοΰ παρισινοΰ ίματισμοΰ, κύριόν τινα  συνοδεύ- 
οντα δ ι’ δλων τών κινήσεων τοΰ σώματός του, τών 
ποδών του τό τακτικόν άνοιγόκλεισμα, καθηγητήν, 
ώς μοί είπον έκ περιεγείας έρωτήσαντι, σάν σ α π ο- 
κ ά ρ α β ο λικνιζόμενον ειςτήνμεγαλητε'ραν μ π ο υ- 
ν ά τ σ α έπί τής όδοΰ Σταδίου,φίλον ώς εμαθον κα
τόπιν τοΰ άρειμανίου καί ύπερηφάνου βαδίσματος, 
Αξιωματικούς τινας έκπληροΰντας τόν προορισμόν

των: σύροντες τά  ξίφη των έπί τοΰ εδάφους, προσ- 
βλεποντες δ’ άτενώς έπί τών παραθύρων, τέλος είς 
συμπλήρωσιν τών αθηναϊκών περιπάτων, μουσικήν 
επί περίπτερου στρατιωτικήν, παιανίζουσαν τό 
« Απ τά  κόκκαλα βγαλμένη» τήν 6ην ώραν μ. ι/.., 
τήν ώραν δηλ. καθ’ ήν πλημμυρίζουσιν οί δρόμοι 
καί αί πλατεΐα ι άπό περιπατητάς, άρξαμένην δε 
λεπτά τινα  μετά τήν μεσημβρίαν^!) είς έπήκοον τών 
πέρις δένδρων καί αρκετών χαμινίων. Καί είς ελ
ληνοπρεπή συμπλήρωσιν τής άθηναϊκής ταύτης ε ί
κόνος,ό διάσημος ποιητίσκος,ό νε'ος Ρήγας Φεο- 
παιος, μέ την μικρή του καί πολύπτυχον φου- 
στανελλα, ένεθουσία τούς πολυπληθείς άκροατάς 
του κατά τών Τούρκων καί τής δουλείας, άνακη- 
ρύττων την ελευθερίαν απανταχού τοΰ ελληνισμού 
καί τήν ταχεΐαν πραγματοποίησιν τής Μ ε γ ά λ η ς 
Ι δ έ α ς  —  άντί πεντάρας.

Αύται ήσαν αί έντυπώσεις μου, άς έκ τών 
πρώτων μου βλεμμάτων τής εσπέρας έκείνης έν τή 
ενδόΐω πόλει τής Ά θηνάς έσχημάτισα.

Τήν εσπέραν έδέχθην ίπίσκεψιν έν τώ  ξενοδο- 
χειω μου παρά τίνος φίλου μου, όστις ύπήρξε σχε
δόν καί ό ξεναγός μου κατά τάς όλίγας ήμέρας τής 
αύτόθι διαμονής μου. Ή το άνάγκη νά διέλθωμεν 
κάπως τάς ώρας μας. Τό θέατρον τής Όμονοίας 
ήτο πολυ πλησίον· παριστάνετο ή «Λύρα τοΰ γέρω 
Νικόλα» τοΰ κ. Λ. Κόκκου. Είχε τοσοΰτο διατυμ- 
πανισθή έν τα ϊς έφημερίσι τής πρωτευούσης, το- 
σαΰτα προγράμματα είχον κολληθή έπί τών το ί
χων τών όδών, ώστε μετ’ ανυπομονησίας άνεμέ- 
νετο ή πρώτη αύτη παράστασις τοΰ τρίτου τούτου 
κωμειδυλλίου, κατά τήν χρονολογικήν των σεεράν. 
MoirdiKU Δ. Κόκκοι/. "Οταν κανείς κάμν) 
μίαν κωμωδίαν, τήν παραφορτώνει με καμπόσα ά
σματα καί άναλάβη ό ίδιος —  έκ φιλοτιμίας —  
νά τήν τονίσ·/),κατήρτισεν εν κωμειδύλλιον καί δύ- 
ναται νά κληθ·?5 άπό τής στιγμής έκείνης σκαπα- 
νεύς, πατήρ τής αωμειδυλλιογραφίας έν Έ λλάδι. 
'Έως τώρα δέν έγνώριζον αί Ά θήνα ι τόν κ. Κόκ
κον μουσικόν, άπό τοΰδε καί είς τό έξής θά πληρό- 
νωσιν ακριβά είς τό θέατρον διά νά άκούωσι τήν 
. . . λύραν του. Ά λ λ ’ ή ύπόθεσις τής κωμωδίας ; 
Δέν ήδυνήθημεν νά τήν έννοήσωμεν πλού
σιός τ ις  έδώρησεν είς πτωχήν οικογένειαν πέντε 
χιλιάδας δραχμών (άριθ. 5 ,000)· ούτε λ ίγα  ούτε 
πολλά. Έ ω ς τώρα οί πλούσιοι τοΰ κόσμου έκύτ- 
ταζον νά πάρουν καί τά  ολίγα τών πτωχών υπάρ
χοντα, κατά  τό ρητόν τοΰ Εύαγγελίου «άπό τοΰ 
μή εχοντος, καί ο έχει άρθήσεται άπ ’ αύτοΰ». Ό  
κ. Κόκκος έγκαινιάζει νέαν κοινωνικήν περίοδον, 
καθ’ ήν διά δωρεών τών πλουσίων πρός τούς πτω 
χούς, θά κατορθωθώ ή κοινοκτημοσύνη καί ή ίσό- 
ζης. Ό  γέρω Νικόλας άνευ ούδενός άποχρώντος 
λόγου καί χωρίς ό ίδιος νά τό ζητήσει, έξυπνά μίαν 
ήμέραν καί έντός τής κασσέλας του εύρίσκει τόν 
θησαυρόν καί έν τώ άμα έπίστευσεν είς τό μάννα 
τών Εβραίων. Κρίμα ποΰ δέν ήξευρε τόν ευεργέτην 
συγγραφέα νά τόν άνακηρύξν] θαυματουργόν!
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ΙΙε'ρασαν πολλαίς ήμε'ραις καί τά  χρήματα έ- 
κόντεψαν νά σκωριάσουν είς τόν κρυψώνα τω ν, ό δε 
γέρω Νικόλας μεθ’ ολον τό σεβαστόν εξωτερικόν, 
μάς έφάνη ολίγον ηλίθιος, μή γινώσκων τ ί  νά τά  
κάμνι καί υπάκουων ίσως είς τά  τυφλά προς·άγματα 
τοΰ κακοΰ αύθέντου του, συνεπλάκη ποός τήν οίκο- 
γένειάν του διά τήν φύλαξιν τών χρημάτων του, 
μετασχηματισθε'ντα —  τίν ι δ ικαιώματι ; —  είς τό 
μήλον τής έριδος τής ελληνικής μυθολογίας, άφοΰ 
δέν έπρόκειτο παρά. . . έξ ίσου νά τά  καμαρώνωσι. 
Δέν είξεύρω έάν έσυνείθισα έν τώ  έπαρχιακώ βίω 
καί έγνώρισα έκεΐ τήν αύστηρότητα τών οίκογε-. 
νειακών ήθών, άλλ’ όταν είδον τά  τέκνα τοΰ γέρω 
Νικόλα κρατούντα ράβδους ύπεράνω τής ράχεως 
τοΰ πατρός τω ν, ύπ ’ άκρατήτου κατελήφθην πόθου 
νομίσας ότι έπρόκειτο περί γενικής άναστατώσεως 
τοΰ θεάτρου νά δράξω καί έγώ τήν ράβδον μου, 
καί νά επιτεθώ κατά τοΰ κ. Κόκκου, ώς τοΰ πρω
τα ιτίου ολου αυτού τοΰ καυγά καί τού έν τή 
σκηντί θορύβου. Αί πέντε χιλιάδες δραχμαί νά εύ- 
ρίσκωνται είς την κάσαν καί ή οικογένεια, ώσεί ό 
διάβολος νά είχε μέσα τήν ούοάν του, νά ήν’έτοίαη 
νά κατακερματισθή έν συρροή εγκλημάτων, πατρο
κτονίας, άδελφοκτονίας καί πλείστων άλλων το ι- 
ούτων !

Τέλος πάντων έτελείωσε τό πολυθρύληλτον κω- 
μειδύλλιον, οπότε ό φίλος μου έστράφη νά μ’ ερώ
τηση τάς εντυπώσεις μου, τήν στιγμήν καθ’ ήν ό 
κ. Κόκκος έστέφετο έπί τής σκηνής διά τήν 
επιτυχίαν του. «Διά του κωμειδυλλίου τούτου, 
τώ  άπήντησα, ό συγγραφεύς άνακηρύσσεται κα- 
λαμπουοοποιός φρικώδης, άστεΐος άνυπόφορος καί 
δεινός εγκληματίας». Είς την λέξιν ταύτην έμβλέ- 
ψας είδον τούς οφθαλμούς παρατυχόντος τινός 
κλητήρος άστυνομικοΰ άτενεΐς έπί τοΰ δράστου.Τον 
ένεθάρρυνα, άλλά τά  y ειοοκοοτήαατα τού άνέκο-ί \ 1 Λ. [ i \
ψαν τήν όρμήν !

Βαυκαλιζόμενος δέ ύπό τής λιγείας μουσικής 
τοΰ νέου Έλληνος μουσουργού έπέστρεψα είς τό δω- 
μ άτιό νμ ου... σώος καί άβλαβης άπό τήν διατά- 
ραξιν έκείνην τής οικιακής ειρήνης τοΰ κύρ Νι- 
κόλα, καί σοφός άπό τήν διδασκαλίαν τοΰ ελληνι
κού θεάτρου.

» *

Τήν επαύριον το εσπέρας, είς τάς 0 μ. μ. νέα 
έπίσκεψις τοΰ χθεσινού μου φίλου.

-— ΙΙοΰ θά ύπάγωμεν ;
-— Είς τό Ζάππειον.
Ίδου εν όνομα τό όποιον ότε ήμην έδώ δέν ή- 

κουον ούδόλως. Δέν δύναμαι νά περιγράψω τήν εύ- 
χαρίστησιν ήν ν,σθάνθην μέ το πρώτον μου βλέμμα, 
οπερ έρριψα έπί τοΰ Ίλισσοΰ καί τών στύλων τοΰ 
’Ολυμπίου Διός.Δέν είξεύρω ποιος μοΰ εδωκε τό δι
καίωμα νά συντάξω τήν περιγραφήν τών Α θηνών, 
άλλά νά μή γράψω όλίγας λέξεις διά τήν τοποθε
σίαν έκείνην,μοί έφάνη άδικονκαί άφιλότιμον πράγ
μα, καί σήμερον έρχομαι νά προσφέρω τόν λίβανόν 
μου είςτην περίφημον ταύτην πατρίδα τοΰ άρχαίου

ελληνικού πολιτισμού, είς ήν φύσις έδώρησε τάς 
δαψιλεστε'ρας φυσικάς καλλονάς' οπό το ιαύτης 
ποιητικής α ίγλης περιβαλοΰσα αύτάς, καί το ιαύ- 
την τέχνην οί άνθρωποι.

Έ κεΐ ένόησα τάς ’Αθήνας. Έ κεΐ ένόησα δ ια τ ί 
κατά την παλ.αιάν εποχήν τού εθνικού μας βίου, 
ή πόλις αύτη ΰπήρξεν ή ένσάρκωσιςόλου τού έλλη- 
κοΰ μεγαλείου, όλης τής ελληνικής τε'χνης, όπότε 
ή καλλονή καί ή χάρις τών ποικίλων καί πολυ- 
χρώμων αύτών τοπείων ένέβαλε βαθμηδόν έπί τών 
ευτυχών κατοίκων τήν μεγαλοφυΐαν καί την πρός 
τάς ωραίας τέχνας παγκοσμίως γνωστήν εύδοκί- 
μησιν. Έ κεΐ ήρύσθησαν ό Πλάτων καί ό Σωκρά
της όλας τάς φιλοσοφικάς των θεωρίας, έκεΐ ένε- 
πνεύσθησαν οί περί τόν Αρμόδιον καί Ά ριστογεί- 
τονα τούς πρός τήν έλευθερίαν καί τήν κοινωνικήν 
ισότητα ’έρωτας αύτών, καί έκεΐ οί μακάριοι τοΰ 
Όλύμπου θεοί άπήλαυσαν παρά τών πιστών αύτών 
λάτριων τών ώραιοτε'ρων βωμών καί τών μεγαλο- 
πρεπεστέρων ιεροτελεστιών. Ό  Παρθενών είναι ή 
φυσική άρμονία τής ώραίας φύσεως καί τών θνη
τών τών άπολαυόντων αύτής, ό Παρθενών είναι ή 
μικρογραφία τής Α ττικής, έν τω  σμικρώ ογκω 
τών ερειπίων αυτού έγκρύπτεται ή ιστορία καί ή 
δόξα τών ύπό σκήπτρον αύτοΰ διατελεσασών έλ- 
ληνίδων γενεών.

Καί όταν μακράν έκεΐ, είς την έσχατιάν τής 
εύδαίμονος ταύτης κατοικίας τού πρώτου έπί τής 
ύφηλίου έκπολιτισθέντος λαού, είδον τάγαλα  νά ύ- 
δατα τοΰ Σαρωνικοΰ κόλπου περικυκλοΰντα τήν 
άρναίαν τών Αθηνών άντίπαλον Α ίγιναν, αοί έ-

~ Ν 'Ν »φάνη ότι είδον τήν Έλλάοα όλην, τήν ύπό όρέων 
κυανών καί ύψινεφών χωριζομε'νην άπό τής μιας 
μέχρι τής άλλης γωνίας καί περιρρεομένην παντα- 
χόθεν ύπό θαλασσών, ώς ύπό χρυσού πλαισίου, ένώ 
κατοπτρίζεται ό γλαυκός καί απαράμιλλος τής 
Ελλάδος άπ ’ άκρου είς άκρον ούρανός. Καί άν ό 
Παρθενών είναι ή μικρογραφία τής Α ττ ικ ή ς , ή 
Α τ τ ικ ή  είναι ή μικρογραφία όλης τής Ελλάδος, 
έν η αί μεγαλήτεραι καλλοναί τής φύσεως συνη- 
νώθησαν όπως άποτελέσωσι την εικόνα τής τοσοΰ
τον ευνοηθείσης μεγαλοπρεπούς καί πολυφέρνου ή
μών γής. Καί βλε'πων τήν θάλασσαν έκείνην, έβλε
πον τήν πατρίδα μου, εβλεπον τά  γαλανά αύτής 
κύματα, άτινα  παΐς ών πολλάκις είχον μετά τών 
φίλων μου έν κοιν-Τί ευθυμία διασχίσει. Σήμερον ’έ
χει εντελώς μεταβληθή ή θέσις αύτη· έκεΐ όπου 
άλλοτε δέν έβλεπε’ τ ις  ή γαίας ακανθώδεις καί ξη- 
ράς, σήμερον έγεινεν ό ώραιότερος καί παρισινότε- 
ρος περίπατος όλων έν Ά θήνα ις. Μόνον τά νεκρο- 
ταφεΐον έάν έλειπε, θά ητο καί ό υγιεινότερος.

Ά λλ ' ή δενδροφυτεία ; Μόνον αύτη δέν είναι 
επαρκής. Είναι εν γούστο τό όποιον διά νά άπο- 
κτήσωμεν θά παρέλθουν αρκετά ετνι. Βλέπων τις  
τάς κεντρικωτέρας πλατείας καί τάς όδούς τής 
πρωτευούσης στερουμένας τής φυτείας έκείνης, ή- 
τ ις  μόνη δύναται νά παράσχτ) διαφοράν τ ινα  άπό 
τού περιπάτου είς την αυλήν μας, οίκτείρει τόν
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ευρωπαϊκόν πολιτισμον μας. Οί λόφοι οϊτινες έτά- 
χθησαν εκεί παρά τον Ιλισσόν ώ ; πλαίσιον τοΰ 
λαμπρού εκείνου τοπείου, μένουν άκόμη άδεντροι 
καί ώχροί, είς άνάμνησιν της άκαλαισθησίας καί 
της βαρβαρότητος προγενεστέρων χρόνων.

Μεταβαίνων εις τγ]ν Άκοόπολιν κάυ.πτει τις , , ^, , , , 1 1 την οοον παρα τους στυλους τοΰ ’Ολυμπίου Διός.
Κακη οσμή πλήττει την οσφρησίν του. "Εν έκ τών 
αριστουργημάτων τούτων κεΐτα ι χαμαί, πρός άκρι- 
βεστεραν εζερευνησιν αυτοΰ υπό τών καλλιτεχνών. 
Οί νε'οι Ελληνες, άντί παντός άλλου φόρου εύγνώ- 
μοσυνης, έκριναν καλόν νά τό ράνωσι με άρκετά 
ελληνικά προϊόντα, διά νά διαμαρτύρωνται "κατό
πιν κατα τοΰ πλουσίου εκείνου Αμερικανού, όστις 
υπεσχεθη ήμΐν πλουσίαν αμοιβήν δι’ άγοράν του. 
Και άν η ευγνωμοσύνη αύτη έλειπε, τούλάχιστον 
η υγιεία άπητει τήν περίφραξιν τοΰ πεπτοκότος 
τούτου μεγαλείου, διά νά μή άποτελεσθή έκεΐ α
πόπατός, κα τ ’ άπομίμησιν τών τοΰ κ. Χόρν.

*  *

*

Ά λ λ ’ ’έπρεπε νά ΰπάγωμεν καί είς τό Νε'ον Φά- 
ληρον. Είναι μία έξοχή ήτις διά τών δύο σιδηρο
δρόμων τών συνενούντων αύτήν μετά τών ’Αθηνών, 
κατέστη άπλοΰς περίπατος αθηναϊκός. Ά λ λ ’ όλη 
ή ελληνική μ ι ζ έ ρ ι α αντικατοπτρίζετα ι είς τό 
έντευκτήριον τών εύγενών μας αριστοκρατικών,όπου 
μεθ’ όλην τήν ύποστήριξιν ήν τό κοινόν παρέχει 
είς τούς δύο σιδηροδρόμους, μόλις χθές έσκέφθησαν
V3C X.5CTiX<jXi£U5t(7tOGlV ί ' / . ξ . Χ  cV TwETTTOV |AĈ X,pUV3Cpt ( έ ζ ε -

δραν— προβλήτα, —  έφαλίδα(Ι) κτλ .) ένώ πολλαί 
το ιαΰτα ι επρεπε νά έχουν γίνγ) ήδη ώραιότεραι, 
εύρύτεραι καί μεγαλοπρεπέστερα.!. Ή  δενδροφυτεία 
είς τά  σπάργανά της. Καί τόν έλάχι.στον κόκκον 
φιλοτιμίας καί εύφυίας άν είχον έκεΐνοι οί άνθρω
ποι, καί πολύ ώραιότερα θά διεσκέδαζεν έκεΐ ό κό
σμος, καί περισσότερα κέρδη θά είχον αύτοί. Ά ν 
θρωποι οπισθοδρομικοί, αρκούνται μόνον είς τά 
σημερινά έσοδά των.

Αλλα και το γ ο ΰ σ τ  ο το αριστοκρατικόν 
δέν φαίνεται τόσω καλλιεργημενον.Φάληρον θά είπή 
θάλασσα καί θάλασσα =r λεμβοδρομία. Αεμβοδροί 
μία είναι άγνωστος λέξις δυστυχώς έν Έ λλάδι. Δέν 
είνε άνάγκη άνωτέρων έπεξηγήσεων.

Έ άν, κύριε Σ υντάκτα, φρονείτε οτι είναι δυ
νατόν δ ι’ όσων έγραψα νά άποβύσωμεν τά  ώτα 
πολλών αυτόθι ’Αθηναίων, καί μεταβάλλωμεν τό 
κακώς έχον, δημοσιεύσατε' τα· άλλως,ακούσατε' τα  
σείς μόνος.

Εν *** τή 1 ’Ιουλίου 1891.
Ευσεβάστως 
Γ. X. Β.

 ι·   ------

s ( Ο ^ - ^ ί ^ ’ Δ ι ε υ Ο .  Περί της άρμοδιωτέρας ταύτης 
ονομασίας εδόθη ήμΐν παρά φίλου συνεργάτου φιλολογική 
σΐ)^ε' ιί <71ί·’ ^τις <^ως, ένεχεν πληθώρας ύ’λης, δέν κατορ- 
θώθη οοστυχώς νά καταχωρηθη έν τώ  παρόντι φύλλω .

Σ Ε Ι Ρ Α  Μ Ι Κ Ρ Ω Ν  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΤΟΥ ΕΚ ΜΟΣΧΑΕ

, Ι Ω Α Ν Ν Ο Τ  5 Π Ε Τ Ρ Ω Φ
Διά τήν δημοφιλή «2άλπ ιγγοι .·.

I

ΤΟ ΨΑΡΛΝΙ

Γέρων κυνηγός είχεν έ’να ψαρώνι τόσον γυμνα- 
σμένον, ώστε ήξευρε νά δμιλ'Τί. Τόν γέροντα συχνά- 
κις έπίσκε'πτετο ό μικρός υίός τοΰ γείτονος διά νά 
άκούτ) πώς όμιλεΐ τό θαυμάσιον π τη νό ν  πρό πάν
των δέ τω ήρεσκε, όταν ό γέρων ήρώτα: Ποΰ είσαι 
ψαρωνάκι μου ; καί εκείνο άπεκρίνετο —  «έδώ νά ! ι  

Μίαν ημέραν έρχεται ό μικρός κατά τήν συνή
θειάν του, άλλ’ ό κυνηγός έλειπεν άπό τήν καλύ- 
βην του. Τότε έμηχανεύθγ) δ μικρός κατεργάρης νά 
κλέψτρ τό σπάνιον πουλί· τό ήρπασε καί έν στιγ- 
μ·7) τό εθεσεν είς τόν κόλπον του. Δυστυχώς όμως 
ακριβώς τήν στιγμήν έκείνην επιστρέφει ό γε'ρων είς 
τήν καλύβγ)ν καί χαϊδευτικώς χαιρετά τόν μικρόν έ- 
πισκέπτην του. Διά νάδιασκεδάσγ] δέ αυτόν,— ψαρω- 
νάκι, ποΰ είσαι ; —  έδώ νά ! ακούεται πεπνιγμένη 
φωνή έκ τοΰ κόλπου τοΰ μικροΰ κλε'πτου .. Έπήλθε 
στιγμή άπροσδοκήτων αποκαλύψεων καί . . . .  « π ’ 
έκείνης της ήμε'ρας ό μικρός γείτων δέν έτόλμησε 
πλέον νά έπισκε'πτηται τόν κυνηγόν.

ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΛΑΡΕΤΗ

Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
(Συνέχεια).

Ζ'.

Ευθυς έγώ ένόησα, ότι ή επιστολή, ήτις τό 
σον συνεκίνησε τήν Μαρίαν,προήρχετο έκ τοΰ Γεωρ
γίου Βολιβιε. Αλλ Ομως, τ ί νά περιεΐχεν ή επι
στολή εκείνη, ήτις τόσον συνεκίνησε τό πτωχόν 
παιδίον ; Δέν ήδυνάμην νάφαντασθώ, ένώ ήπεριερ- 
γειά μου επί μάλλον εξήπτετο. Συνήγαγον λοιπόν 
καί μετά προσοχής συνήρμοσα τά  έσχισμένα τής 
επιστολής τεμάχια , ώστε κατώρθωσα έπί τέλους 
να εννοήσω το περιεχόμενον αυτή ς .

Καί . . . γνωρίζετε τ ί έτόλμησεν ό άθλιος νά 
τής γράψγι ; τ ί  τής έλεγεν ; ’Ερυθριώ άκόμη 
έκ τής άγανακτήσεως καί τής οργής. Είνε άπί- 
στευτον, είνε άπεχθές. Καί δμως ό γράφων κα τ ’ 
αυτόν τόν τρόπον ήτο εύγενής νέος, μόλις 20ετής, 
επιμεμελημένης τυχών άνατροφής. Ά  ! κύριε, πρέ
πει τ ις  νά περιφρονΫ) καί ν’ άποκόπτγ] τοΰ δέν
δρου τους σαπρους κλώνους, τούς μέχρι χθές 
πλήρεις υγιοΰς χυμοΰ, ώς άνωφελεΐς καί βλαβε
ρούς, νά περιποιήται δέ καί νά περιθάλπν) τό έγ-

κ α τ  α λ  ε λ ε ι μ μ έ ν ο ν καί καχεκτικόν δενδρύλλιον. Ή - 
αεΐς μεν οί ταπεινοί εχομεν όλα, διά νά στερώμεθα 
όλων, έκεΐνοι δέ οί μεγάλοι έχουσιν όλ̂ α, όπως ά- 
πολααβάνουσιν όλ,ων. Ούδεμίαν φωνήν άκούομεν ή 
τήν τής ανάγκης, ένώ έκεΐνοι έχουσι διαρκώς τήν 
τιμήν συνδιηλλαγμένην πρός αυτούς. Ή μεϊς παρα- 
παίοντες βαδίζομεν τήν λοξήν όδόν συνήθως, εκεί
νοι δέ άκολουθοΰν τήν εύθεΐαν όδόν τής άρετής. 
Ό  δρόμος των εινε έπεστρωμε'νος δι’ άνθέων, ένω 
ήμεϊς πατοΰμεν έπί τοΰ βορβόρου. Ίσω ς σάς εκ
πλήττει τοΰτο : ότι εΰρισκόμεθα πάντοτε επί τοΰ 
βορβόρου! rA! δέν φθονώ ούτε τόν χρυσόν, ούτε τά  
ενδύματα τών πλουσίων. Ό  φθόνος είνε άδυναμία, 
έγώ δ’ ώς πρός τοΰτο είμαι πολύ ισχυρός. Ά λλά  
λέγω , ότι, άν πλούσιός τ ις  καί έκ γενετής εύτυχής 
κατέρχεται τόσον χαμηλά, ώστε νά κυλιέται είς 
τον βόοβορον, αύτός είνε μάλλον ένοχος καί άςιο- 
κατάκοιτος ή ήμεϊς, οϊτινες γεννώμενοι ταπεινοί, 
λίαν σπανίως κατορθοΰμεν ν’ άνυψωθώμεν.

. . . Ά λλά  παραφέρομαι καί ίσως άδικώ. Πλήν 
τ ί νά κάμω, άφοΰ τό αίμά μου, άναπολοΰντος τάς 
άναμνήσεις έκείνας, βράζει, άφοΰ άνοίγω πάλιν 
έκών ούλωθεΐσαν πληγήν ;

Έ ν τή έπιστολή έκείνν), ήν κατώρθωσα ν’ ά- 
ναγνώσω, ό Γεώργιος ποοέτεινεν είς τήν Μαρίαν διά 
φράσεων τετριμμένων καί συνήθων τοϊς μυθιστοριο- 
γράφοις τής εποχής, ποοέτεινεν είςτόπτωχόν εκείνο 
παιδίον, τό όποιον ήγάπα, όπως μή συλλογισθή 
ούδέν κώλυμα, άν τυ χ ίν  ύφίστατο τοιοΰτο, καί 
διαρρήξη ούτω τούς δεσμούς τοΰ έρωτός των. "Ισως 
υποθέτετε, ότι τής έδιδε τόν λόγον του, ότι θά 
τήν συζευχθή ! Ά π α γε  ! Τοΰτο ήτο ζήτημα έντε
λώς άθικτον !

«Ό  γάμος, έλεγεν, είνε καταστροφή τοΰ έρω
τος. Είνε άρά γε άνάγκη νά στεφανωθώμεν ; Άς 
άγαπώμεθα καί άνευ τούτου. Τί ; δύναται νά ύ- 
πάρξη ποίησις έν τή εστία συζυγικού βίου μονο
μερούς, τακτικού καί ομαλού ; Τήν ποίησιν γεννά 
τό άπρόοπτον, ό περίπατος έν τώ  βάθει σκιερού 
άλσους, τά  έπί τής χλόης άνταλλασσόμενα φ ιλή
ματα , τά  τρελλά τρεχάματα άνά τάς πεδιάδας, 
ύπό τον κυανοΰν ουρανόν, ή τήν πρασίνην σκεπήν 
τοΰ δάσους».

Καί πολλά άλλα πράγματα, κύριε, ονείρων καί 
τρέλλας, τά  όποια δέν προήρχοντο μόνον έκ τοΰ 
διακαίοντος πάθους. Τό δέ τε'λος τής επιστολής έ- 
πεοαίνετο διά τών έξης λέξεων, α ϊτινες ώς πλήξις 
δεινή έτάραξε τήν καρδίαν μου :

«Μαρία, σέ άγαπώ , καί πλήν σοΰ ούδέν έτερον 
θ’ άγαπήσω έν τώ κόσμω. Μάτην θά προσπαθή
σουν νά μάς άποχωρίσουν. Ό  έρως μάς ένόνει καί 
πάλιν. Θά ήμαι έραστής σου διά βίου. Μαρία, γε- 
νοΰ έρωμένη μου !»

Δέν ήτο λοιπόν άθλιος ; νΩ ! ναί, βέβαια. Καί 
όμως άν έδείκνυε τήν έπιστολήν έκείνην εί'ς τινα  
φίλον του, έκεΐνος θά τώ  άπεκρίνετο χωρίς καθ’ 
όλου νά ταραχθή, μέ τήν 20ετή άφε'λειάν του :

1891

—  Λαμπρά τά  έχεις καταφέρει, φίλε μου . . . 
Εύτυχής ποΰ είσαι, άχρεΐε! »

Ά π α ξ  μόνον ειδον έκτοτε τον Γεώργιον Βολε- 
βιέ. Ή το  υψηλού άναστήματος, ξανθός, μέ κυανούς 
οφθαλμούς καί εν συντομω ωραίος, ως νεάνις. Ου
δέποτε ήδυνάμην νά υποθέσω, ότι υπό τα  άστρά- 
πτοντα έ/,εΐνα βλέμματα εκρύπτετο ψυχη τοσον 
μαύρη καί άθλία. Καί όμως ύπάρχουσιν άνθρωποι 
καυχώμενοι οτι δύνανται εκ τής φυσιογνωμίας να 
μαντεύσωσι τήν ψυχήν. Έ γώ  ουδεμίαν π ίστιν δίδω 
είς τούτο.

. . . Ώ  ! αί άναμνήσεις αύται κύριε ! βλέπετε 
πώς μέ κατήντησαν. Είχον όρκισθή νά μη τάς α 
ναφέρω είς ούδένα, διότι όταν ανα[Λΐμνησκομαι αυ
τών υποφέρω πολύ· έν τούτοις, όταν τάς αναπολώ, 
αισθάνομαι πικράν εύχαρίστησιν διότι βλ.επω ότι 
ύΏίστανται έτι.

Ή  ιστορία έν τούτοις έγγίζει εις τό τέρμα. 
Ευθύς θά τελειώσω.

(’Ακολουθεί)

1 1 1
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(’'ISε πρώτον άρ ιθμόν).

Κ αθηγητής το ΰ  Π ανεπ ιστημ ίου. Μεταξύ δασκάλου 
καί έπιστήμονος. Παραδίδει όποτε θελει, πληρονομενος 
διά το lionore . Το ονειρον τώ ν δυστυχών υφηγητών* ο ίτ ι-  
νες μόνοι εργαζόμενοι, δέν αποκομίζουσιν ου ο οβολον. Ο
λόκληρον τήν επιστήμην τήν διδάσκει εις ολιγας παρα
δόσεις, καπηλικώς μεθερμηνεύων αύτήν, φονεύς ούτω τώ ν 
πολυτιαοτέοων ώοών τών αθωων θυμάτων του. Ο θρασυ- 
τερος αγύρτης τών γραμμάτων καί κλέπτης νόμ,ιμος των 
ξένων επιστημονικών συγγραφών.

Ξενοδόχος. Χρησιμοποιητής ολιον τών σεσηπότων και 
οζόντων κρεάτων τών ευτυχώ ν κρεωπωλών καί τώ ν απο- 
συντεθειμ.ενων φυτών τώ ν λαχανοπωλών. Τρομερός αφα ι- 
μάκτης τώ ν θυλακίων τών π τω χώ ν παρεπιδήμων, ύπο- 
χρεουμενων νά πληοόνωσιν ακριβά έκεΐνα , τά όποια εν τη 
οικία τω ν , ουδέ εις τούς κΰνας θά έτόλμ.ων νά ρ ίψωσι. 
Δέν έννοεΐ νά πετάξη τίποτε έκ τών πεπαλαιωμένων φα
γη τώ ν, νομίμοις δικαιούμενον νά πληρωθή μέ τήν κεκα- 
νονισμένην τιμήν τοΰ καταστατικού τής συμμορίας του. 
Φρικώδης άνάμνησις, μορμολυκειακή τώ ν άναχωρούντων 
ξένων. _________

Ετρατός (έλληνικός). Καταφύγιον τών ηλιθ ίων καί 
οκνηρών, όπου δύναται τ ις  νά ζή ύπερηφανως, χρυσοπα- 
ρύφως καί ά ξ ιω ματικώ ς, μέ μισθόν ύπερβολικόν. Μόνος 
του προορισμός είναι νά τρίζη τό ξΐφός του εις τούς δρό
μους, πρός έκφόβισιν τώ ν ατυχών νηπ ίω ν. Οι ανώτεροι 
του αξιωματικοί πολλάκις καθίστανται οί αίτιοι τής παρα- 
δόσεως ολοκλήρων σωμάτων έκ τών καλλίστων ανδρών 
απαρτιζόμενων. Οί αύτο ί, έπιθεωρηταί σταυλων, εχοντες 
τό μονοπώλιον τής ιππασ ίας. Ε ίναι επιτετραμμένοι τήν 
τήρησιν τής δημοσίας τάξεως καί πρώτοι παραβιάζουσιν 
αύτήν, προκατειλημμένοι ύπέρ τής ατιμωρησίας τω ν.

ΣΑΛΠΙΓΞ
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‘Υπηρέτρια. Άπόσπασμα κοινών ο’ίκω ν, πληρονομένη 
ύπό τών κυρίων τη ς, άντ'ι τών εραστών της.

’Αγλαΐα Δ. Σ ., Μ. I. Μ. (Α θη νώ ν). Σ π. Τσάντης ( ’ Η 
πείρου) καί Χρ. Πετρακίδης (ΡεΟύμνου).

Φ οιτητής τοΰ 'Εθνιχοΰ ΙΙα νεπ ια τημ ίου . Ροπαλοφό
ρος νεανίας, προσερχόμενος είς τήν αίθουσαν τής σχολής 
του, ώς είς το τυχόν καφενείον. Προσδιορίζει τήν ώραν τής 
ένάοξεως καί τοΰ τέλους τής παραδόσεως τω ν διαφόρων 
καθηγητών του, συνθηματικώς, διά τής ράβδου του. Δημο
σιογράφος, άναγινώσκων έν τή αιθούση ολας τάς εφημε
ρίδας καί κατ’ αύτήν τήν παράδοσιν. ’Ομηρικός ήρως, 
επιδεικνύων τήν δύναμίν του διά τοΰ ροπάλου του, καί 
έντός καί έκτος τοΰ Π ανεπιστημίου, χρησιμοποιών καί 
τάς ν:ω τέρας έφτυρέσεις τής πολεμικής τέχνης τοΰ α ιώ - 
νός μας. Φυτόν μεταφυτευθέν έκ τής εσπερίας και παρα- 
μορφωθέν καθ’ ολοκληρίαν είς το ίδικόν μας κλίμα.

Πολικός ’ Λατήρ
εκδότης

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ

"β Α ίν ιγ μ α .
Είς τά νώτα τής θαλάσσης ϊσταμένη δέν σαλεύω 

πλήν μετά τών οπλοφόρων περιτρέχω τά βουνά' 
χχ' άν μ ’ άποκεφαλίση :, είς τον ’Όλυμπον ιπ π εύω , 
δπου νέος οίνοχάος, θείον νέκταρ μέ κέρνα.

37 Ά ν ρ ο β τ ιχ ίς .

Τά αρχικά γράμματα τών ζητουμένων λέξεων άποτε- 
λοΰσι τό δνομα ίασ ιλέω ς τώ ν ’Αράβων.

1) Πόλις Αυστραλίας. 2) "Ανθος. 3) Έ ρπετάν. 4) ’Αρ
χαίος ρήτωρ. 5) Ρωμαίος στρατηγός. (5) Βασιλεύς τών Α ι
γυπ τ ίω ν . 7) Φυτόν. 8) Πόλις ελληνική . 9) 'Ιερός ποτα
μός. 4 0) Θεός τώ ν αρχαίων Ελλήνων. 11) Λίμνη εν Ε υ
ρώπη. 12) ’Αρχαίος γλύπτης.

"Αγγελος Ί α τ ρ ί ίη ς

58. Γρίφος. 
000

Η 000 Μ λούντ ’Ες ή +  αι ! !
000

Κολοααός τή ς  Ρό5ο\>.

ΛΥΣΕΙΣ

Τώ- έν τώ  προηγ 
ι. —32. Ή  εϋ

ροηγουμένω φύλλω α ινιγμ άτω ν.

ΕΚ  TOV ΓΡΑ Μ Μ Λ ΤΟ Κ ΙΒ ηΤΙΟ Υ

Α ξ ιό τ ιμ ε  ■*.. Α ιευθυντά ,
Μετά τάς καλλίστας διατριβάς τάς έν τή  φ ίλη «Σ άλ- 

π ιγ γ ι»  καταχωρηθείσας ύ π ’ άνδρών έντριβών τής τέχνης 
τής έκκλ. μουσικής, κρίνω καλόν νά σ ϊς  ανακοινώσω ότι 
ό έν Πύργο) έπί πολλά έτη διαμείνας αείμνηστος διδάσκα
λος τής έκκλ. μουσικής Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ κ ρ έ κ ο ς άφήκε 
μετά θάνατον πλήρες έκκλ. μουσικής βιβλίον, έ νώ  εύρην- 
τα ι όλαι σχεδόν αί ψαλμωδία·., ας ό αείμνηστος μετά τόσου 
πάθους καί τέχνης έψαλλεν έν έκκλησία.

Τό βιβλίον τοΰτο κατέχει σήμερον ό βουλευτής κ. I. 
Κρεστενίτης, θερμήν δέ εκφράζομεν ευχήν or .w c ώς οιόν 
τε ταχέως “δη τοΰτο τό φώς, χορηγοΰντος φιλόθρησκου 
όμογενοΰς τά τής δαπάνης, ήν τοιαύτη έκτύπώ σις α πα ιτε ί.

Ή  έκ τούτου ονφέλεια παρά τοίς ίεροψάλταις εσται 
πάντοτε μεγάλη.

Ε ύελπιστών οτι θά καταχωρίσητε τά άνωτέρω, διατελώ
π ρ ό θ υ μ ο ς  

’Εν Πύργω ΆΟ. Π.

Οί χαθυβτεροΰντες έτι τήν συνδρομήν το)ν, έτησίαν ή 
έξάμηνον, παρακαλοΰνται οποις άνυπερθετως έντος τοΰ 
μηνός άποστείλωσι τέλος ταύτην ταχυδρομικώς, διότι καί 
ή αποστολή τοΰ φύλλου θά παύση καί τά ονόματα τών 
κυρίων αύτών θ’ άναγραφώσιν εν εφημέριοι. Εννοοΰσι 
καί το φύλλον νά λαμβάνουν καί τήν συνδρομήν νά μη 
στέλλουν ! Πρός δέ τούς νΰν μόλις, μετά πάροδον ολο
κλήρου εξαμηνίας, έπιστρέφοντας τό φύλλον — τρείς η 
τέσσαρας ευτυχώς — ούδέν λέγομεν. Ιούς συγχωροΰμεν 
έπί τή  άδιακρισία' «ού γάρ οΐδασι τί ποιοΰσι !»

’Έ νεκεν άπουσίας τώ ν έκδοτών, ώς καί τών πλείστω ν εν 
Ά θή να ις  συνδρομητών, έκδίδοται τό παρόν φύλλον καί διά 
τόν προσεχή Αύ'γουστον, τακτοποιουμένης τής εκδόσεως 
άπο τοΰ προσεχοΰς Σ]βρ!ου.

3». Γνω μιχόν.
Ν’ άποκατασταθώσι τά φύρδην μύγδην γράμματα έν 

έκάστη λέξει ούτως, ώστε ν ’ άποτελεσθή γνωμικόν τ ι .
Ή  λεπ ίς νέει Οετήος δοϊστίκο αίκ φατοΰ.

’ ApaS. ίππος

31 . Σ ύ-μη. — 32. Ή  ευγνωμοσύνη .—33. Δύο’ ό Καπλά- 
νης καί ό Σεφέρης.— 34. Ή  καλλιέπεια  είναι ό σκόπελος 
τής κυριολεξίας. — 35. Ιππος 

ποΰς 
πΰρ 
ος 
ς.

Α ύ τα ι. Κ. Βλάχος, Εύ'πολις, Π. Χατζάκος, ’Αντ. 
Σοφιανός, Δ. <1*. Βολωνίνης, Ναυβάτης, Γ . Νικολαίδης,

ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ άρχόμεθα οημο- 
σιεύοντες ίστορικάς διατριβάς ειδικοΰ συνεργάτου, έν τή 
πρώτη ’’ών όποιων δημοσιευθήσεται άνεκδοτον έγγραφον 
τοΰ ’ Αλεξάνδρου 'νψ η λ ά ντο υ  ώς καί πο ίημ α  αύτοΰ.

Ή  σπουδαιότης τώ ν διατριβών τούτων περί ιστορικών 
συμβολών κεκυρωμένων ύπύ χειρογράφων δημοσιευθη- 
σομένων έν α ύτα ίς , πεπείσμεθα οτι θά έγείρη ικανόν έν- 
διαφίρον, μετά μεγάλης δε περιεργείας καί ανυπομονη
σίας ή κοινοινία ήμών θά σπεύση όπως επωφεληθή τοιού- 
τ<ον δημοσιευμάτων τά μάλα περισπούδαστων, άτε απο- 
βλεπόντων αύτήν ταύτην τήν έθνικήν ιστορίαν.

Ε π ίσ η ς  προαεχως αρξεται ή δημοσίευσις εν τή  «Σ άλ- 
π ιγγ ι ι) συγχρόνου διηγήματος τιτλοφορούμενου " ΛΙετα τον 
πλοΰν» ύπό Δ. 1. Κ.

Ό  κάλλιστος φίλος κ. Τ ιμ . Μ ωραϊτίνης, οΰ τίνος ώ - 
ραίον διήγημα ύπό τόν τίτλον » ΜατΟίλδη * δημοσιεύομεν 
εν τώ  προσεχθεί φύλλω , αγγέλλει τήν προσεχή έ'κδοσιν 
νεωτέρων ποιημάτων του καί δραματικών δοκιμίων εν ενί 
τόμω . Περί τοΰ άγγελλομένου βιβλίου περιττόν νά προσΟε- 
τωμέν τ ι ,  καθόσον ό ποιητής εινε ήδη αρκετά γνωστός καί 
έξ έτέρας συλλογής, εύνοϊκώτατα ύπό τών ειοότων κρι- 
θ ϊίσ η ς . Συνδρομηταί έγγράφονται καί παρ’ ήα ίν .
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