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Έάν σκληρά τύχη στέρηση διά μιάς τήν ’Αγγλίαν 
πάντων καί πασών τών μυθιστοριογράφων αύτής, ά- 
φήση μόνον τούς έκ τοϋ ο’ίκου Τρολλόπ, ή αγγλι
κή μυθιστορική φιλολογία ούχ ήττον πλούσια θά 
μείνη καί πάντοτε οί έκδόται Τάουχνιτζ μετά χαράς 
θά προςφε'ρωσι κατά μήνα διάφορα έργα τοϊς έν τή 
ήπείρω άναγνώσταις. Τά φε'ροντα τήν ύπογραφήν 
Τρολλόπ μυθιστορήματα είνε τερπνο'τατα ώς έπί τό 
πολύ, διά δέ τοϋτο εύγνωμονοϋντες οί σύγχρονοι, 
καί μάλιστα αί λε'σχαι καί τά αναγνωστήρια, όφεί- 
λουσι μνημεϊον εις τόν γονιμώτατον Τρολλόπειον οί
κον. Οί άναγνώσται τοϋ Marion Fay, νεωτάτου έρ
γου τοϋ πρεσβυτέρου τών Τρολλόπ ’Αντωνίου, δύναν
ται βεβαίως νά συνειςενέγκωσιν ύπέρ τοΰ μνημείου 
τούτου. Ό ’Αντώνιος Τρολλόπ δέν παρε'χει τώ κοινώ 
άπροςδοκήτους έκπλήξεις, ούτε έν τώ άγαθώ, ούτε 
έν τώ κακώ· τηοών τό με'σον άγαθο'ν, είνε τιμής 
άξιος έν τη συγχρονω αγγλική φιλολογία. Ό προ
πάππος ούτος τού έλαφρά γράφοντος Τρολλόπ, έκλέ- 
γεται θέματα ούχί συγκινητικά, ή παραδόξως περι
πετειώδη, άλλά περιγράφει καί χαρακτηρίζει μετ’ ει
ρωνείας, λεπτής καί τού άληθοϋς τηρούσης τά όρια, 
έλαφρά κεντούσης καί μή μωλωπιζούσης, ήδείας καί 
τερπνής. ’Ey ταϊς μυθιστορίαις τοϋ ’Αντωνίου Τρολ
λόπ ούτε δαιμόνιοι χαρακτήρες εϋρηνται, ούτε φοβε
ροί κακούργοι· άξιεπαίνως φαίνεται άγαπών τό φι
λανθρωπικόν άξίωμα, ότι τάνθρώπεια πταίσματα 
προέρχονται έξ άνθρωπίνης πλάνης, έν οίς δέ κατά 
προτίμησιν χαρακτηρίζει φαίνεται άγνοών τά σκιερά 
τοϋ βίου μέρη. Πάσαι σχεδόν αί μυθιστορίαι αύτοϋ 
παρέχουσιν ήμϊν τήν εύγενή τέρψιν τοϋ κινεϊσθαι έν 
τη κοινωνίγ τών τής ’Αγγλίας διασήμων zZszazic- 
χιΜων πατρικίωτ- έάν δέ καί έκσυρίττη τάςάρι- 
στοκρατικάς προλήψεις, ούχ ήττον όμως σαφώς 
δεικνύει φιλόστοργόν τινα πρός τούς άριστοκρά- 
τας προτίμησιν. Καί έν τώ Marion Fay είςάγει 

διαφέροντά τινα πρότυπα άγγλων άριστοκρατών. 
Ό έλευθέριος Μαρκήσιος Κίγκςβερυ, έζ νεότητος έ- 
πισήμως άρνηθείς πάσας τάς προλήψεις τής τών 
τάξεων διακρίσεως, καί λέγων ότι δέν ύπάρχει διάκρι- 
σις γένους, νομίζει όμως άπρεπέστατον νά παραδώ 
ή θυγάτηρ αύτοϋ Φράγκη εις ταχυδρομικόν ύπάλ- 
ληλον τήν έαυτής καρδίαν. Ούτως ών νομιμόφρων 
και έχων τήν άρχήν έ'τι μάλλον νά βασανίση τήν κό
ρην, άπέκρουε τάς γνώμας αύτής· έπέτρεψεν όμως 
ικανήν έλευθερίαν τή μητρυιή έκείνης καί όευτέρα αύ
τοϋ γυναικί, ήτις θρησκευτικώς έσέβετο τήν έλέω 
Θεοΰ εύγένειαν καί τάποκλειστικά καθήκοντα τοϋ 
έαυτής συζύγου. Ή άγαθή κυρία Κίγκςβερυ έν πεποι- 
θήσει διδάσκει τά άρρενα αύτής τέκνα τό πρός τόν 
έτερομήτριον άδελφόν αύτών, Ιλόρδον Χάμστηδ, σέ
βας, διότι ήτο ό μέλλων άρχηγός τοΰ οίκου. Ότε 
δμως ουτος καί αύτόν τόν πατέρα ύπερακοντίζει έν 
τή αίρέσει τής έλευθεροφροσύνης, θέλων νά γείνη, 
έ'στω καί όλως ήσυχον στήριγμα τής άδελφής, ή μη
τρυιά στιγμιαίως ένδομύχως εύχεται νάποθάνωσιν 
άμφότεροι οί κακούργοι, πατήρ καί υιός, ίνα μή πλέ
ον κακοποιώσιν. ’Αλλά, κατά τόν συγγραφέα, δέν 
πταίει αύτή διότι ό Γρήνουοδ, παράσιτος τις έφημέ— 
ριος, ύπέλαβε τήν εύσεβή έκείνην εύχήν ώς έπιταγήν, 
ής ή μή έκπλήρωσις θάπεστέρει αύτόν τών όστρέων 
καί τοΰ οίνου, άπερ κυρίως έτρωγε καθ’ έκάστην. 
Άλλως τε ό κύριος Τρολλόπ είνε τόσον άγαθός άνήρ, 
ώςτε δέν δεικνύει ένοχον τόν έν τή λαιμαργία αύτοϋ 
άπειληθέντα ίερε'α. Άλλ’ ή έπεξεργασία είνε ένταύθα 
τόσον τετριμμένη, ώςτε δέν θέλομεν, διά πλείονος 
άναπτύξεως, νά άρωμεν άπ’ αύτής καί τό θέλγητρον 
μέτριας τίνος προςοχής. Θά ένδιατρίψωμεν έτι μι
κρόν έν τοϊς τυπικοϊς χαρακτήρσιν, ών έν τή παρα- 
στάσει ό συγγραφεύς τά μάλιστα εύδοκιμεϊ. Περιφα
νέστατος είνε καί ό γυναικάδελφος τοϋ λόρδου Κί
γκςβερυ, ούχί έλευθερόφρων, άλλά φιλόδοξος, άρι- 
στοκράτης ών καί έν τή πολιτική, καί τήν δύναμιν 
καί τήν έπίδειξιν πολλώ μάλλον άγαπών, ή τάς 
πολιτικάς συζητήσεις. Ώς αύτός, ούτω καί ή σύζυ
γος αύτοϋ καθ’ ύπερβολήν άνέχεται πάν ο τι δεν βλά
πτει αύτήν, έχουσα εύάρεστον περί τών τοΰ κόσμου 
Φιλοσοφίαν. Τερπνότατος δμως, εν τώ τερπνώ τού
τω βιβλίω, είνε ό άπερίγραπτος λόρδος Λόουδυθλερ, 
ποεσβύτατος υιός δουκός τίνος, μή εύκαιρών νά ό
ρίση τήν ημέραν τοϋ γάμου αύτοϋ, άτε ών μέλος το ΰ
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κοινοβουλίου καί υιός δουκός. Τεσσαρακοντούτης ών, 
ού μ,όνον συναισθάνεται καθήκον νά φροντίση περί 
τής κατ’ εύθεϊαν γραμμήν τηρήσεως τοΰ εαυτού, ονό
ματος, άλλ’ ύπεραγαπα καί τήν Άμαλδίνην. Καί 
δμως τά πρός τό κοινόν καθήκοντα αύτού· οτέ μεν 
νομοσχέδιόν τι έν τώ κοινοβουλίφ, ότε ο'ε ή έγκαι- 
νίασις κοινωφελούς τίνος καθιδρύματος, άναγκάζου- 
σιν αύτόν πάντοτε νάναβάλλγι τήν εις τόν οίκον αυ
τού πρόςληψιν τής νύμφης. Άλλά πλήν τούτων πάν
των, πλησίον αύτής ταύτης, έν σιγή έκμανθάνει 
καί παρασκευάζεται λόγον τινά πρός τό κοινοβούλιον, 
έως ού ή τάλαινα νύμφη στρέφει πυροβόλον πρός τό 
στήθος αύτοϋ, ΐνα όρίση τήν ήμέραν τού γάμου. Ευ
τυχώς ή νεαρά νύμφη δέν είνε αισθηματική, άλλ’ εκ 
προτέρων υπολογίζεται δτι εύάρεστος είνε ή κτήσις 
πολυάσχολου άνδρός, μή συλλογιζομένη καί τό κέρ
δος δτι διά τά χείρονα θά παραμυθεϊται ύπό τής πε- 
ριβολής τού μέλλοντος δουκικοΰ στέμματος. Άλλως 
δέ καί αύτή πολύ άσχολεϊται περί τήν κτήσιν δώδε
κα νυμφών, αΐτινες πάσαι είνε Ladies in her OW11 
right καί δέν ποθοϋσι τάς έρωτικάς μικρολογίας. Ή 
μυθιστορία Marion Fay θά ήτο καθ’ δλου λαμπρόν 
βιβλίον, έάν είχεν δ τι τά μάλιστα λυσιτελεϊ τοϊς 
πλείστοις τών άγγλικών μυθιστοριών, τουτέστιν όγ
κον, κατά τό τρίτον έλάσσονα. Σήμερον τόσον πολύ 
τά πράγματα συντέμνονται, ώςτε ή ωφέλιμος αΰτη 
έπινόησις άνάγκη νά μετενεχθή καί εις τά τής έλα- 
φράς φιλολογίας. Τό ολίγον πολλάκις είνε περισσό
τερον.

Ή δέ Μις Έδουαρδς είνε ζωηροτέρα έν τφ έαυτής 
μυθιστορήματι A ballroom repentance. Πάσα έξει- 
κόνισις εύαρμόστως άλλην διαδέχεται, ού ένεκεν ό 
άναγνώστης λησμονεί τό ένδεές τής δράσεως. Αΰτη 
δέ κυρίως έγκειται έν τούτω, δτι ή ήρωίς τοΰ βιβλίου 
άσμενίζει σπαρζττουσα καρδίας άνδρών. Τήν τέρψιν 
ταύτην έπιδιώκουσα, καταντά είς τά έσχατα όρια τοΰ 
δυνατού, δύο νυμφίους μικρόν πρό τής ήρ,έρας τοΰ 
γάμου καταλείπουσα, διά μόνην τήν αιτίαν δτι άκρι- 
βώς τότε είχε τόν νοΰν αύτής πρός άλλον έστραμμέ- 
νον. Τουτέστι καί είς τάς απεριορίστους ιδιοτροπίας, 
ας πάντοτε δικαιούται νά έχτ) πάγκαλος μυθιστορική 
ήρωίς, παρέχουσιν οί συγγραφείς εύρύ στάδιον καί- 
τοι ή έπανάληψις ενός καί τοΰ αύτοϋ άλλοκότου πράγ
ματος έλέγχει ούχί λεπτήν γνώσιν τοΰ καλού. Εί δέ 
τις τών επτά τής Ελλάδος σοφών είπεν δτι δυσχε- 
ρέστατον πάντων τό έαυτόν γνώναι, ούχ ήττον δυνά- 
μεθα άπαιτεϊν παρ’ ωραίας κόρης τό γινώσκειν, έν τή, 
δευτέρζ αύτής μνηστεύσει, εί καλώς καί σπουδαίως 
εποαξε. Καί δμως δσοι άναπώσι πάντα τάλλόκοτα, 
ούτοι νομίζουσι θελκτικήν καί τήν τοιαύτην καρδιο- 
φόνον. Είνε μέν πλάσμα τής μυθιστοριογράφου, διό
τι έν τέλει προςάγει τή ήρωίδι αύτής καί έτερον εύ- 
δαίμονα άνδρα· άλλ’ οί δύσκολοι ά.αγνώσται δέν θ’ 
άποφασίσωσι νάνησυχήσωσι περί τοΰ μέλλοντος τού
του τοΰ άνδρός. Ή ήρωίς ήδύνατο καί πάλιν νά πλα- 
νηθή έν τή άποκαλύψει τής έαυτής καρδίας, είτα δέ 
καί ν’ άρραβωνισθή· άλλά τούτο θά ήτο έτι χείρον. 
Ή Μις "Εδουαρδς προςτίθησιν δτι τότε θά είνε διαρ

κής ή εύτυχία τοΰ συζύγου τής ήρωίδος, δταν πλη
σίον αύτοϋ καταστή προμήτωρ. Ώς δέ ό ’Αντώνιος 
Τρολλόπ, οΰτω καί ή Μις Έδουαρδς άσμενίζει γρά- 
φουσα τυπικούς χαρακτήρας, άλλά κατ’ άντίθετον δ
λως τρόπον, άντί δέ σαφώς νά ίχνογραφή, όσον δύ
ναται λαμπρώς ζωγραφεϊ. Εΐνε δε τοσον ζωηρά ή 
ζωγοαφία αύτής καί τόσον λαμπρός ο ύπ’ αυτής παρι- 
στάμενος άληθής βίος, ώςτε εύφραίνουσι τόν άναγνώ- 
στην. Περιφανής είνε καί ή πλούσια άμερικανίς· αΰ
τη, μή ύποφέρουσα πάσαν ίσχυράν έντύπωσιν, θεά- 
ται τήν Εύρώπην έκ τοΰ παραθύρου ξενοδοχείου τινός, 
νομίζει δέ πάντα χθαμαλά, καί αύτάς τάς Έλβετικάς 
Άλπεις. Διότι δέ τά εύρωπαϊκά όστρεα είνε έλάττω 
τών αμερικανικών, άγερώχως λέγει δτι ο νέος κόσμος 
είνε πολλώ τοΰ παλαιού κρείττων

Άξιος λόγου χαρακτήρ είνε καί έκείνη ή άγγλίς, 
ήτις βέβαιοί όσους περιηγουμένη άπαντά δτι πάν
τες οί έν τή πατρίδι συγγενείς αύτής έχουσιν άκολου- 
θίαν οίκετών. Πρό πάντων ή Μις Έδουαρδς κατορθοϊ 
τήν έπιτυχή περιγραφήν τής προςποιητής κομψότητας 
πολλών συμπολιτών αύτής, οιτινες, μή δυνάμενοι νά 
ζώσιν οίκοι, έρχονται νά διαπρέψωσιν έν Εύρώπη.

Ένί λόγω ή μυθιστορία A ballroom Repentance 
άμοιρεϊ μέν πάσης φιλολογικής αξίας, άλλ’ άναντι- 
λέκτως έχει ζωήν καί τέρψιν πολλήν καί έπειδή 
πάμπολλα άγγλικά μυθιστορήματα είνε άνιαρώτατα 
καί ούδευ.ίαν έχουσι τεχνικήν άξίαν, δέν άπαιτοΰμεν 
άπαντα παρά τής Μις ’Έδουαρδς.

Άλλά τή κυρία. Όλιφάντη όλίγας θάπευθύνωμεν 
παρατηρήσεις, εί καί πολλά αύτή οφείλονται κομψά 
μυθιστορήματα. Τό έργον αύτής In Trust ύπεράγαν 
μειονεκτεΐ τών άλλων αύτού προδρόμων. Θά έφαρ- 
μόσωυ,εν τό σύστημ.α τής έκθέσεως, ΐνα δεόντως έκ- 
τιμ,ηθώσίν αί κομψαί λεπτομέρειαι, ών ούδέποτε 
στερείται ή κυρία Όλιφάντη. Ή ήρωίς τοΰ είρημένου 
μυθιστορήματος άντίκειται τή τοΰ άνωτέρω άναλυ- 
θέντος. Ή Άννα είνε τελειοτάτη καί μόνον μελα
νειμονούσα έν τώ κόσμφ περιφέρεται. Άλλ’ ή πλεο
νεξία τής ομοπάτριου καί ομομήτριου αύτής άδελφής 
Ρόζης Φαίνεται δλος άντίθετος καί δεινή. Τό ελάτ
τωμα τούτο, άποδιδόμενον είς νεάνιδα, άλλως τε κου- 
φόνουν, τά μάλιστα άδικεΐ αύτήν. Άλλά καί ο ήκι
στα εύγενής άναγνώστης λίαν άγριαίνεται, βλέπων 
τήν Άνναν έν άκριρ μεγαλοψυχία μή τιμωρούσαν, 
μηδέ καταισχύνουσαν τήν άδελφήν αύτής. Ή κυρία 
Όλιφάντη καί τόν Κοσμάν Δουγλας πλάττει λίαν ε
λαφρώς προςφερόμενον ώς πρός τήν ύπό τής κόρης δι- 
πλωματικώς δεικνυομένην δειλίαν καί συστολήν, διό
τι αύτός δέν θέλει νά έργασθή δραστηρίως, ούδέ νά 
ύποστή στερήσεις τινάς, εί καί άγαπά αύτήν, τήν ί- 
νεχ,ίν αύτού άποκληρωθεϊσαν. Κατ’ εύτυχίαν ή κυρία 
Όλιφάντη, άποδ'οΰσα τή Άννρ ύπερανθρώπους χα
ρακτήρας, δέν προικίζει δμως αύτήν καί δι’ άναλ- 
λοιώτου πίστεως. Ή ήρωίς λαμβάνει έν τέλει ού μό
νον τήν πεοιουσίαν αύτής, άλλά καί συζεύγνυται μετά 
τίνος έξαδέλφου, άνταςίου πασών τών άρετών αύτής. 
Τά τέκνα τού ζεύγους τούτου βεβαίως θά γεννηθώ- 
σι μετά αγγελικών πτερύγων.

Άλλά καί οί δευτέρου λόγου χαρακτήρες ένέχου- 
σιν ικανήν άλήθειαν. Ούτοι δέ είνε ό άγαθός πρύτα- 
νις καί ο άτρόμητος καί συνετός αύτοϋ υιός, έτι δέ 
καί ή τής Άννης μητρυιά, ήτις διά πρακτικής δι
πλωματίας πειράται μέν νά προαγάγν) τάς ύλικάς 
ωφελείας τής έαυτής θυγατρός, θέλει δμως καί νά 
έξασφαλίστ; έαυτή τήν ψυχικήν σωτηρίαν.

Το δε σπουδαϊον καί διαφέρον οδοιπορικόν σύγ
γραμμα Uganda and the Egyptian Soudan έγράφη 
υπο δύο, φιλικώς συνεργασθέντων, άνδρών, άνηκόν- 
των είς διαφόρους σχολάς. Ό μέν κύριος Ούίλσων, 
ιεραπόστολος, άφηγεΐται τήν άπό Ζαγκιβάρης είς 
Βικτωρίαν Ούγάντσαν οδοιπορίαν αύτοϋ, τήν διά τής 
λίμνης πενθήμερον εκδρομήν καί τήν έν Ούγάνδη 
διατριβήν αύτού. Ό δέ ιατρός Φέλκιν άρκεϊται πε- 
ριγράφων τάς γνωστοτέρας καί βορειοτέρας χώρας.

Κατά δέ τόν ιεραπόστολον Ούίλσονα, φαίνεται δτι 
τό ψεύδος μάλλον ώς προτέρημα νομίζουσιν οί Βα- 
γάνδαι, ή ώς αμαρτίαν. Πρός δέ παρατηρεί δτι έκεϊ- 
νοι τών άγριων άσκούσι μάλλον τά τής ηθικής, οΐ- 
τινες ελάχιστα κοσμούνται καί φρονεί δτι όπου αύ- 
ξάνουσι τά ένδύμ.ατα μειονεκτεΐ ή ηθική. Έκ δέ τών 
τής καλλιτεχνίας τήν μ.ουσικήν μάλλον οί Βαγάνδαι 
φιλοΰσι, παρασκευάζοντες παμποίκιλα μουσικά όρ
γανα. Καί τής μαγειρικής δέ αϊσθησιν καί γνώσιν 
εχουσι, πολλαι δ’ εν τώ βιβλίφ παρεντεθειμέναι συν- 
ταγαί τής βαγανδείου μαγειρικής δύνανται ίσως νά 
πλουτίσωσι τά εστιατόρια πολλών οίκοδεσποινών. 
Άλλ’ έναντίον τούτοις, όφείλομεν νά διαμαρτυρηθώ- 
μεν κατά τής είς Εύρώπην είςαγωγής τής βαγανδείου 
πολυφαγίας, ένεκα λόγων έθνικής οικονομίας. Άν
θρωποι, δλην αίγα τρώγωντες, έν ένί γεύματι, σπου
δαίως θα βζρύνωσι τό περί πόρων καί τροφών ζήτη
μα. Οί Βαγάνδαι ταχέως ώκειώθησαν, μετά φιλο- 
μαθε.ας καί νοημοσύνης, πρός τάς διδασκαλίας τών 
ξένων, ο δέ ιατρός Φέλκιν καθήκον νομίζει τό μαρ- 
τυρίσαι περί αυτών ώς έπεται* «Τόσον λογικός καί 
φύσει νοτίων και φιλοφρων λαός, τηρών τήν τάζιν 
καθ’ υπερβολήν, έν τέλει θάπενέγκτ; σπέρματα, έξ ών 
να βλαστησν) χριστιανικός πολιτισμός, έπ’ εύλογία 
διαδοθησόμενος ». Δέν άποδεχόμεθα δμως έντελώς τήν 
εύφρόσυνον ταύτην πεποίθησιν τοΰ καρτερικού ιατρού, 
διότι αύτόθι άναγινώσκομ-εν δτι υιοί, ποθοΰντες 
τάχιστα την κληρονομιάν, έκπληροΰσι τήν φιλικήν 
συμβουλήν τοΰ συμμετέχοντος αύτοκράτορος καί τούς 
οχληρούς αύτών πατέρας άιδι προϊάπτουσιν, ΐνα καί 
αύτοί γένωνται αρχηγοί.

Ό όε κύριος Νόρρις Νιούμαν, εί καί μ.ή ών αιμα
τώδους κράσεως, δσον ό άγαθός ιατρός Φέλκιν, έχει 
δμως ιδιότητα, ήν τά μάλιστα τιμώμεν, ήτοι τήν 
δικαιοσύνην. Έν τώ έ'ργω αύτού With the Boers 
in the Transvaal and Orange Free State in 
1 880—81 άσπάζεται μέν έν συνόλω τάς πολιτικάς 
θεωρίας τών ομοφύλων αύτού, ομολογεί δμως καί 
παμπλειστα πράγματα, ύπό τούτων συνήθως αγνο
ούμενα. Καί ένθεν μέν άναγράφει μεμπτέας αμαρτίας 
τών τε βρεττανικών στρατιωτικών οργάνων καί τής 
εγχωρίου διοιζήσεως, ένθεν δέ πολλάς άρετάς τών

Βόερς. Ό συγγραφεύς χαρακτηρίζει ώ; άστοχον πρά- 
ξιν τήν συμπαραλαβήν καί συνένωσιν Κάφρων μετά 
τών άγγλικών στρατιών διότι τούτο ένόμισαν οί Βό
ερς ώς σκοπούν νά έρεθίση κατ’ αύτών τούς μαύρους 
είς φυλετικόν πόλεμον. Όσον δέ πολλά κάν άνέγνω- 
μεν, έν τοϊς τελευταίοις έτεσι, περί τών Βόερς, ή έν 
τφ ειρημενφ ομ.ως βιβλίφ είκών τών άνδρείων άπο- 
γόνων τών τήν Τράνςβααλ ύποταξάντων 'Ολλανδών, 
ελκύει μεγάλως τήν προςοχήν ήμών. Ούδέν μέν λέ
γει ούσιωδώς νέον, έκ νέου δέ τά αύτά. Ο λαός έ
κεϊνος έχει σπαρτιατικόν τινα χαρακτήρα, δυνζιιενον 
νά άπατήσν) ήμάς τούς τού πολιτισμού έπικουρείους 
φιλοσόφους.

Ό κύριος Έδουϊνος Γ. Στρήτερ, γράψας The great 
Diamonds of the World, their History and Ro
mance, παρέχει τώ άναγνώστη πληθύν άνεκδότων, 
ών τό διάφορον είνε πολλού λόγου, διότι βεβαία 
εινε ή αλήθεια αύτών έξ αύτών μανθάνοιιεν δτι ή 
μέν άνασσα Βικτωρία ηύδόκησε νά διεξέλθη καί τό 
χ ειρογραφον τής ιστορίας τού άδάμαντος Κοχινούρ, 
ήν έπεδοκίμασεν ή δ’ αύτοκράτειρα Εύγενία έπιδιώρ- 
θωσε τά χειρόγραφα τής ιστορίας τών άδααάντων Πιτ 
καί Ευγενίας. Πόσον όέ φοβερά είνε ή διά τής κοπής 
άπώλεια τού μεγέθους καί βάρους τών πολυτίμων λί
θων τρανώς άποδεικνύει ό άδάμας Μογου.Ι τής Αύ- 
ρουντσέβης, δςτις φύσει μέν είλκε 795 κεράτια, κατ- 
εργασθείς δέ κατήντησεν είς μόνα τά 297. Άλλά 
καί έν τώ βιβλίφ τούτφ πάλιν μένει άλυτον τό ζή
τημα τίς ό μέγιστος τών γνωστών άδαμάντων.

Τινές μέν τοιοϋτον νομίζουσι τόν καλούν, εν ον 
Βραγάντζαν, τόν ζηλοτύπως κρυπτόμενον έν τώ 
Πορτογαλλικφ θησαυρώ· τινές δέ δτι ό τής έν Βορ- 
νέφ Ματάνης σουλτάνος είνε ό εύτυχής κάτοχος τού 
μ.εγίστου τών άδαμ,άντων.

Ό άδάμας Κοχινουρ δέν δύναται νά καταταχθή 
έν τοϊς μεγίστοις, διότι πολύ βάρο? άπούλεσεν έν ταϊς 
χερσί τοΰ έν ’Αμ.στελοδάμφ διασήμου άδαμαντογλύ- 
φου Βοορσάγγερ. Καί δμως ό άδάμας ουτος πάντοτε 
τιμάται διακοσίων μυριάδων μάρκων.

Καί τούτο τό βιβλίον, συνοπτικώς μ.3ταφραζόμε- 
νον, έ'τι μάλλον θά εύαρεστήση.

BRUNO WALDEN.
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Η ΓΥΝΗ.1

Τιυ.ησωριιν τας γυναΓχας ! αύται 
σπείρουσιν ουράνια ρόία εν τη 
χελίύθω της ζωής. . . . χαί νπο 
τον αΐίηαονα ττε'πϊον των χαρί- 
των ίι’ ενλαβοΰς χειρ^ς χρα- 
τοΰσι το αιώνιον πυρ τών εύ/ε- 
νών αισθημάτων. (ΣΧΙΛΑΕΡ).

Πολλοί άπό πολλών αιώνων, ώς γνωστόν, οί πραγ- 
ματευθέντες περί γυναικός, ολίγοι δμως καί οί άποφυ- 
γόντες την μειρακιώδη καταφρόνησιν ή τόν ύπέρμε- 
τρον πρός αύτήν ενθουσιασμόν, διότι σχεδόν πάντοτε 
άπεφάνθησαν άλλοι μέν μετ’ άκρας κολακείας, άλλοι 
δέ ύπό πνεύματος πίκρας καί κακεντρεχούς έμπνεόμε- 
νοι έπικρίσεως. Έπραγματεύθησαν έπί πολύ περί τών 
αντιφάσεων, τών εκπληκτικών αντιθέσεων, τού παρά
ξενου καί τών ιδιοτροπιών τών γυναικών, καί έν συμ- 
περάσματι είπον δτι είναι ανεξήγητοι. Καί δμως ού- 
δαμώς έδικαιώθησαν, έάν άναλογισθώμεν τόν τρόπον 
καθ* δν έλάλησαν περί αύτών, τήν διδομένην αύταϊς 
ανατροφήνt καί τήν θέσιν, ήν δρίζουσιν ή έπιβάλλου- 
σιν αύταϊς έν τή κοινωνία.

Βεβαίως, βιβλιοθήκην ολόκληρον ήδύνατο τις 
πληρώσαι έκ τών γραφέντων ύπέρ ή κατά τού φύλου 
τούτου. Οί μέν σκορπίζοντες δαψιλώς τά εύοσμα τής 
κολακείας άνθη, ανύψωσαν τά πλεονεκτήματα αύ
τών, τάς κλίσεις καί αύτάς τάς ιδιοτροπίας μεχρίζ 
αρετής, παρέστησαν τήν γυναίκα ώς θεότητά τινα, 
γρήζουσαν τού σεβασμού ήμών, τού θαυμασμού καί 
αύτής τής λατρείας· οί δέ έθεώρησαν αύτήν άνεπίόε· 
κτον έμβριθών ιδεών καί επομένως σοβαρού προορι
σμού, έπικίνδυνον τέρας, αύτόχρημα ό'φιν, σαγηνεύον- 
τα καί δηλττηριάζοντα, κροκόδειλον χέοντα δύο ει
δών δάκρυα, πανουργίας καί άλγους, καί ιδού ό κατ’ 
έξοχήν σοφός άναξ Σολομών, δστις είχεν είς τά βα
σίλειά του 700 γυναίκας, λέγων, Ευρον τήν γυναιχα 
πιχροτέραν θανάτου?

Καί δμως κατόπιν τής μεγάλης καί αιώνιας ταύ- 
της εριδος πού ζητητέον τήν αλήθειαν ; Τίς εχει δί
καιον, τίς άοικον ·, οί κόλακες ή οί πικροί τών γυ
ναικών έπικριταί ; Καθ’ήμάς πάντες έχουσι δίκαιον, 
καί πάντες άδικον, διότι εκατέρωθεν ύπάρχει ύπερ-

1 Έρανισθέν ύπό Σ. Π. Πρίντζη.
2 'Ο Διδάκτωρ Σαφείριος έν τφ περί κριτικής καί ά 

νακριτικής πονήματι αύτού λέ>ει· «ή γυνή είναι τό μέλι 
τής ζωής, ο γλυκύς ερέβινθος έν τφ φλοιω τής ύπαρςεως, 
η παχεϊα φυσαλις έπί τού άπαχους ροφήματος τήςούσίχς 
ήμών τό ώοταριχον τής μεγάλης τεσσαρακοστής ή βχ- 
σιλόπηττα τού νέου έτους καί τό θαυμαστόν έλατήριον 
τής μεγάλης τού κόσμου μηχανής». ’Οπαδοί τού Σαοει- 
ρίου άπεκάλεσαν τήν γυναίκα άγιον καί περικαλλές πλά
σμα, αλλά πάντοτε σχεδόν άκατάληπτον άλλοι έθεώρη
σαν αυτήν το ώραιοτερον τής ζωής άνθος, ποίημα ύψηλό- 
τατον, οπερ ινα έννοήση τις καλώς πρέπει νά άναγινώτκη 
επι πολλά έτη· καί τέλος είπεν δτι ή εύδαιμονία τού αν
θρωπίνου γένους έςαρτάται έκ τής γυναίκας. Οί τών άν 
τιθέτων ιδεών είσί λίαν υπερβολικοί καί φανατικοί, ώς ό 
Πυθαγοριος φιλόσοφος Σεκούνδος, δστις έρωτηθείς ποτέ τί 
εστι γυνή, εδωχεν έν τοϊς άποφθέγμασιν αύτού τόν εξής 

βολή. Σπανίως εθηκαν τήν γυναίκα είς τήν αληθή 
αύτής περιωπήν, σπανίως τήν έθεώρησαν ώς όν αέ- 
σθητιχόν, Λογιχόν, σύντροφον τού άνδρός, ώς πΛά- 
σμα τέλος τοϋ Θεού.

Ή γυνή είναι έπί τής γής, λέγει ή κ. Remusatι, 
δ σύντροφος τού άνδρός· είναι μέν ύποδεεστέρα, πλήν 
ούχί καί δούλη αύτού. Τό θειον πνεύμα δπερ τήν εμ
πνέει καί διά τής άθχνασίας αύτού τήν προσκαλεϊ 
είς τήν πρόοδον, είς τήν διάγνωσιν τού κακού, είς τό 
αίσθημα τού καθήκοντος, είς τάς άνάγκας τού μέλ
λοντος, πάντα ταύτα τά πλεονεκτήματα δωρηθέντα 
εξίσου είς τάς γυναίκας καθάπερ καί είς τούς άνδρας, 
έπιτρέπουσι νά άντιποιώνται ισότητας τίνος.

Ή κοινωνία έπί μακρόν έν μοίρκ δούλου τάς γυναί
κας ρίψασα, καί έν τή προόδω αύτής ούδόλως λα- 
βούσα αύτάς ύπ* δψιν, πολλάκις δέ, ώς σήμερον ετι, 
καρπουμένη τών έλλείψεών των πρός ιδίαν αύτής τέρ
ψιν, θεωρείται ύπεύθυνος διότι τάς άπεπλάνησεν, ά- 
ναπτύζασα έν αύταϊς τήν έφεσιν τής δόξης καί τόν 
πόθον τής έξουσίας. ΤΙ κοινωνία δι’ ύπερβολικών έπαί- 
νων, καί τής παρ’ άξίαν περιφρονήσεως άνύψωσε τάς 
άξιώσεις τών γυναικών καί ένεθάρρυνε τάς παρεκτρο- 
πάς των. Έάν άπαξ διά παντός ταϊς άπηγόρευε τάς 
ματαίας καί ύπερηφάνους έλπίδας, χωρίς δμως νάτάς 
καταδικάση είς τήν έκμηδένισιν έάν έπαυε τού 
νά τάς μεταχειρίζηται δτέ μέν ώς είδωλα, δτέ δέ ώς 
παίγνια, αί γυναίκες θά κατεϊχον σήμερον τήν άληθή 
καί έμπρέπουσαν αύταϊς θέσιν, ούδόλως σκεπτόαεναι 
νά έζέλθωσι τού προορισμού των, είμή είς μόνας τάς 
περιστάσεις, καθ’ άς τό καθήκον θά τάς προσεκάλει.

"Ολαι αί έλλείψεις, άς δύναται τις νά μεμφθή 
τών γυναικών, πηγάζουσιν έκ τής κοινωνίας, καί κυ- 
ριώτερον έξ άτελούς τίνος καί κακώς έννοουμένης ά- 
νατροφής. Πρέπει άρά γε νά θαυμάζωμεν βλέποντες 
τάς γυναίκας πανούργους, ύποκριτρίας καί πονηράς 
δταν δλ<αι ήμών αί προσπάθειαι τείνουσι νά ταϊς έμ- 
πνεύσωσιν αισθήματα, άτινα άδικοι νομοί χιμαιρι
κής τίνος περί τό πρέπον άκριβολογίας τάς άναγκά- 
ζουσιν άδιαλείπτως νά κρύπτωσι καί προσποιώνται; 
Ταλαντευόμεναι μεταξύ τών αισθημάτων τής φύσεως 
και τών έθίμων, άτινα αλλόκοτος τις συνήθεια έθη- 
κεν έν τή τάζει τών καθηκόντων, έχουσιν ανάγκην 
ίσχυράς όντως ηθικής δυνάμεως δπως έξέλθωσι τού 
λαβυρίνθου τούτου, ένθα άποπλανάται καί έπί τέλους 
θυσιάζεται πάν πραγματικόν καί φυσικόν χάριν τού 
φαντασιώδους καί έπιπλάστου. ΤΙ γυνή είσερχομένη 

ορισμόν. «Άνδρος ναυάγιον, συνεστιώμενον θηρίον, χεχο- 
σμημένη εχώνχ, συμπλεχομένη λέαινα, φυλασσομένη δρχ- 
χχινχ, αύθχίρετος μάχη, πολυμήχανος πόλεμος, καθημε
ρινή ζημία, έργασιήριον ένθα δημιουργουνται οι άνθρωποι, 
ζώον πονηρόν, χναγκαιον κακόν κτλ». Άλλοι σοφοί είπον 
ότι ή γυνή είναι δαίμων άποστέλλων ήμας εις τήν κόλα- 
σιν διά τής θύρχς τού παραδείσου, οτι είναι κεχρυμμένος 
εχθρός τής φιλίας, οδυνηρός πόνος, φυσικός πειρασμός, 
οικιακός κίνδυνος, τερπνή ζημία, τό παίγνιον τού ανόη
του, ό όλεθρος τού σοφού κλπ.

1 Comtesse de Remusat, Essai sur I’education 
des femmes, κεφ. A'. §. 5.

2 "Opa Melchior de Grimm, correspondance phi- 
losophique, litteraire et critique.

σήμερον έν τώ κόσμω, ού άγνοεϊ τούς κινδύνους, δι
δάσκεται άράγε πώς νά διακρίνζ) τήν άρενήν καί τήν 
τιμιότητα διά τών φαντασιωδών έκείνων καθηκόντων 
ά έδίδαξαν τήν νηπιότητα αύτής ; Ταχέως άναγνω- 
ρίζουσα τό άνυπόστατον αύτών, δέν είναι φόβος μή 
τήν είς ταύτας δικαίαν περιφρόνησιν έπεκτείνει καί 
είς τάς ούσιωδώς άναπαφεύκτους άρετάς ·, Ένεκα 
τής άδιαλείπτου τυραννίας ήν αισθάνεται, δέν θέλει 
διακρίνει δριον άλλά συγχέουσα τά άληθή καθήκον
τα πρός τά φαντασιώδη καί αύθαίρετα, καί άντικα- 
θιστώσα τά πρώτα διά τών δευτέρων, θέλει άπο- 
λεσθή πριν ετι δυνηθή νά βαδίση τά πρώτα βήματα 
τής όοθής κρίσεως1. Έν τέλει τίς έδίδαζεν αύτήν τό 
μέγα τής αρετής όνομα έν ταϊς καθημέραν άποπλα- 
νήσεσι, τίνι δέ τρόπω έν τώ μέσω τού θορύβου τού
του δυνήσεται άποφυγεϊν τά δελεάσματα τών άν- 
δοών2 ; Άφ* ής στιγμής ή γυνή εισέρχεται έν τώ κό
σμω τά πάντα συνομοτούσι κατά τής αρετής της, 
δύναται τις νά εϊπη ότι ολόκληρος ή κοινωνία ενόια- 
φέρεται είς τήν άπώλειάν των, καί μόνον εκ παραδειγ
ματικού θαύματος δυνατόν νά έκφύγωσι τάς περικυ- 
κλούσας αύτάς ένέδρας, άς ή κοινωνίαν στήνει πρό 
τής άπλότητος καί άθωοτητος αύτών Έάν σκεφθή 
τις είλικρινώς τά δεινά ταύτα τών γυναικών, άτινα 
είσίν άναποσπάστως συνδεδεμένα τή κοινωνικ.ή αύτών 
ύπάρξει, άντί νά τάς κακολογή, θέλει πεισθεϊ οτι ή 
φύσις τάς έ'πλασε μέ πλείονα κλίσιν πρός τήν αρετήν 
ή τούς άνδρας.

"Οπως αί γυναίκες αίοθητι,χώς θεωρούμεναι, λέγει

1 Άληθή εικόνα τής ανατροφής τών γυναικών ε’ρί 
σχομεν έν τοϊς Discours sur I’education des femmes 
τού Bernardin de Saint Pierre «Ιδού, λέγει, αί θυγα 
τέρες ήμών εισέρχονται έν τή κοινωνία έστολισμέναι μέ 
ο,τι τάς έόίδαξε ψευδής ανατροφή, άντιφατική καί ασυ
νεπής Άγαπώσι τα ξένα καί έπί τέλους μισώσι τούς 
γεννήτοράς των· αύστηραί περί τήν ηθικήν και ηδυπα
θείς κατά τήν διαγωγήν, ομιλούσι πάντοτε περί αρετής 
καί ζητούσι πάντοτε τήν ηδονήν άνευ άρχών και σκοπού 
ιεερόμεναι άλλα καθήκοντα δέν γινώσκουσιν έν τή κοινωνί^ 
είμή τάς επισκέψεις καί τάς διασκεδάσεις».

2 Ιδού πώς περί τού προκειυένου έκφράζεται ό πολλά 
περί γυναιχός γράψχς Alexandre Dumas fils. «Δέν χ 
παιτούμεν βεβαίως αί νεάνιδες νά προγινώσκωσι θεω- 
ρητιχώς άπάσας τάς περιπέτειας τού βίου, άλλ’ έννο- 
ούμεν απλώς χαί μόνον νά τάς άφίνωσιν οί γονείς να οιο- 
ρώσι γωνίαν τινά τοΰ ηθικού τούτου κόσυου έν ω μ.έλλου- 
σι νά είσέλθωσιν ημέραν τινά και πεπείσμεθα δτι το θέα
μα τούτο έκτος τού οτι θά κατέστρεφε πολλάς αύτών πλά
νας, άλλά χαί θά άπέτρεπε μεγάλα δυστυχήματα, τήν 
αρχήν αύτών εχοντα έκ τοιούτων πεπλανημένων φαντα
σιών. Ή ήμετέρχ ηθική απεναντίας άπαιτεϊ νά δ’ατη- 
ρήται πληρέστατη αμάθεια έν ταϊς καρδίαις τών παρθε 
νων καί νά παραδίδωνται προς τον σύζυγον σώμα αγνόν, 
ψυχή άπλίϊχωτάτη. Ιδού μέχρι τίνος σημείου εκτείνεται 
τό καθήκον τών γονέων πρόδηλον δέ γίνεται οτι την επι 
ούσαν τή; ημέρας καθ* ήν αί θυγατέρες νυμφεύονται, καθ* 
ήν δηλ. γίνονται γυναίκες, έχουσι το δικαίωμα τα πάντα 
νά γνωρίσωσι καί έπειδή ούδενός γνώσιν έσχον, εύοισκον- 
ται έν τφ μέσφ τού κόσμου, ώς στρατιώτης άοπλος με
ταξύ εχθρών ώπλισμένων, ήνχγκασμέναι ή νά παραδο- 
θώσι παρευθύς ή νά νικηθώσι μετά μεγίστου ηρωισμού, 
άλλά χαταδεδικασμέναι έκ τών προτέρων είς ήτταν οι- 
ανδήποτε >.

γερμανός συγγραφεύς, ελαβον τό όνομα τού ωραίου 
γυ?ου> ομοίως καί ηθιχώο δύνανται νά κληθώσι τό η- 
Otxor φϋΛον. Πανθ’ όσα καλούμεν, λέγει ό αύτός, 
ήθος, άγωγήν, τάξιν, εύπρέπειαν, μόρφωσιν, λεπτό
τητα κλπ. σχεδόν έξ ολοκλήρου στηρίζονται έπί τής 
ύπάρζεως τού γυναικείου γένους. "Οτι καί αί γυναίκες 
όλισθαίνουσιν εύκόλως, καί φρικώδης είναι ή πτώσίς 
των, δτι καί αύται δύνανται νά ώσι φύσει μνησίκα
κοι καί σκληραί, είναι αληθές· άλλά τούτου ενεκεν 
δέν είναι δίκαιον νά λέγωμεν μετά τού Σεκσπείρου, 
αδυναμία είναι, το ονομά σου, ω γΰναι ! Διότι ανάγ
κη νά σκεφθώμεν δτι ερως, ζηλοτυπία, φυσική αδυ
ναμία, ύπεξουσιότης καί ή τών άνδρών τυραννία, 
πολλάκιςπαραφέρουσιν αύτάς· καί δμως δύνανται και 
πολλήν ύπομονήν καί άφοσίωσιν καί θυσίαν καί η
ρωισμόν άκόμη νά δείξωσιν οσάκις δοθή αύταϊς εύ- 
καιρία. Έάν ό θεός είσήκουε τής παρά τω μισογύνη 
Εύριπίδη εύχής τού άνδρός έκείνου,

’ Ώ Ζεϋ, τί δη χίΰδη.Ιον ανθρωκουο χαχον 
γυναιχαο είς (ρφς ήΛίου χατωχησας ; 
εί γάρ βρότειον ήθελες σπείραι, γένος, 
ονχ έχ γυναιχών χρην χαρασχέσθαι, τόδε, 
O.LT εντιθεντας σοΐσιν εν ναοϊς βροτους

. χα?χον η σίδηρον η χρυσοϋ βάρος 
χαίδων .Ύρίασθαι σπέρμα, τοϋ τιμήματος,

(Ίππ )

θά ήν άρα γε ό άνήρ εύτυχής έν τή γεννητική αύ
τού δυνάμει; Ό μύθος άφηγεϊται ήαϊν δτι ο Κάδ
μος εσπειρέ ποτέ έν τή γή τούς όόόντας φονευθέν- 
τος δράκοντος άνθ’ ών καί άνεφύησαν καθωπλισμέ- 
νοι άνδρες, οίτινες έπιπεσόντες κατ’ άλλήλων άλλη- 
λεσφάγησαν. . . Δέν θά συνέβαινεν άρά γε τό αύτό 
έάν τού Εύριπίδου έπηλήθευεν ή κατάρα ; Τά ήμερα 
αισθήματα φύσει έκ τής γυναικός προέρχονται. Αύτή 
μεταδίόει τώ νεογνώ αύτής μετά τού μητρικού γά
λακτος τά αισθήματα ταύτα. Ταύτά καί περί πασών 
τών κοινωνικών άρετών. Το γυναικεϊον γένος είναι ο 
φυσικός δεσμόςτής κοινωνίας καί διά αύτό τούτο ού
δεμία άληθής κοινωνία ύπάρχει έκεϊ ένθα αί γυναίκες 
άποκλείονται αύτής καί μεθ’ ύποπτου ζηλοτυπίας φυ
λάσσονται έν τω γυναικωνίτη.

Καί δμως έάν θέσωμεν τάς γυναίκας είς τόν κατώ
τερον έκεϊνον βαθμόν, τόν τού τεκνοποιεϊν, δστις καί 
φαίνεται έκ πρώτης δψεως α>ς ό μόνος έπί γής προορι
σμός των, δφείλομεν νά σεβασθώμεν έν αύταϊς τά 
πνευματικά δωρήματα, άπερ ό θεός χαρίζει είς τά 
πλάσματα αύτού. Διότι, ώς πάνυ εύφυώς' καί λογικώς 
γράφει ή κυρία Remusat1, «έκτος έάν άρνηθώμεν είς 
τάς γυναίκας παν αίσθημα ηθικόν, εκτός έάν δισχυ- 
ρισθώμεν δτι είναι άμοιροι λογικού, βουλήσεως και ε
λευθερίας, έκτος, τέλος, έάν έκμηδενίσωμεν έν αύταϊς 
τήν ύπαρξιν τής άνθρωπίνης φύσεως, ούδένα βλέπω 
άποχρώντα λόγον τού νά φέρωνται πρός αύτάς μεθ’ 
ήττονος σπουδαιότητος ή πρός τούς άνδρας, νά πα- 
ραμ,ορφόνωσιν αύταϊς τήν άλήθειαν ύπό τήν μορφήν 
τής προλήψεως, καί τό καθήκον ύπό τήν έπιφάνειαν

1 Essai sur I’education des femmes, κεφ. A'. § 16. 
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τής δεισιδαιμονίας, ϊνα δήθεν άναγκάσωσιν αύτάς νά 
έναγκαλισθώσι τό καθήκον καί τήν αλήθειαν. ’Έχου
σι τό δικαίωμα έςίσου καί τού καθήκοντος καί τής 
αλήθειας, επειδή είναι έςίσου έπιδεκτικαί άμφοτέ- 
ρων ούδέν δύναται νά ταίς απόσπαση τό δικαίωμα 
τού νά ύποτάσσωνται είς τον θειον νόμον, τόν άποκε- 
καλυμμένον ύπό τού λόνου. Έάν στερήσωμεν τάς γυ
ναίκας τού προνομίου τούτου, παραβιάζομεν τήν θέ- 
λησιν τού Πλάστου περιφρονούντες τό πλάσμα αύτού.

Τών αρχών τούτων πρώτος ερμηνευτής ύπήρξεν ο 
θείος Πλάτων, άποδούς είς τάς γυναίκας άνδρικά 
δικαιώματα, καταστήσας αύτάς είς τάς δημοσίους 
άρχάς άπό τού τεσσαρακοστού έτους τής ηλικίας, 
έπιτρέψας δέ καί τά πολεμικά, έπειδάν παϊδας γεν- 
νήσωσι, μέχρι τών πεντήκοντα ετών1. Άλλά καί 
άτελή, ήμίσειαν μάλιστα, ώνόμασε τήν πολιτείαν, 
τήν άπαγορευουσαν είς τάς γυναίκας τήν είς τά κοινά 
μετοχήν2, διότι, λέγει, αί ικανότητες είνε ομοίως 
εσπαρμέναι είς κωφότερα τά γένη, καί φύσει καί δ ά
νήρ καί ή γυνή δύνανται νά μετέχ<σι τών αύτών επι
τηδευμάτων. «Ο'υδεν άρα έστιν, ώ (ρίΛε, επιτήδευ
μα τών πόάιν διοιχούντων γυναιχός, διότι γυνή, ου
δέ άνδρός, διότι άνήρ- άΛΛ’ ομοίως διεσπαρμέναι άι 
(ρύσεις εν άμφοιν τοϊς ζώσιν, χαί πάντων μέν μετέ
χει επιτηδευμάτων χατά φΰσιν γυνή, πάντων δέ 
άνήρ»\

11 διδασκαλία αύτη τού θείου Πλάτωνος ύπέρ 
τής άπελευθερώσεως τής γυναικός, δυστυχώς έπί 
μακράν χρόνον έθεωρήθη απλή θεωρία, ή δέ α
στική καί κοινωνική αύτής θέσις ούδόλως έβελτιώθη.
Έρχεται δμως τό θειον τού Χριστιανισμού πνεύμα, ά- 
νακαινίζεται ό άρχαίος κόσμος, δίδοται δέ τή γυναικί 
ή άρμόζουσα αύτή θέσις. «Ούκ ένι Ιουδαίος, ούδέ Έλ 
λην ούκ ένι δούλος, ούδέ έλεύθερος· ούκ ένι άρσεν καί 
θήλυ* πάντες γάρ ύμείς εις έστέ έν Χοιστώ Ιησού»4. 
Έν τή εποχή ταύτη τής άπολυτρώσεως διά τής θρη
σκείας τής άγάπης καί τής άληθείας, ή γυνή μεγαλό- 
θυμος καί πιστή, διεκρίθη.Άοωγός έν τή λατρεία, διά
κονος και φίλη τών εύσεβών άνδρών, άπό τών χρόνων 
ήδη τών Αποστόλων, συντελούσα είς τό αγαθόν όιά 
τής ένεργού αύτής συνδρομής, έξήσκησε τό ιερόν
ύπούργημα κατά τούς τέσσαρας πρώτους τής εκκλη
σίας αιώνας, άνελθούσα μέχρι τού άξιώματος τής 
πρεσβύτιδος διά τής έπιθέσεως τών χειρών καί άπά-
σης τής μυστικής ιεροτελεστίας τών προσυλήτων τής 
εν Χριστώ πίστεως.

Άλλ’ άνάγκη νά άναφέρωμεν τά μεγάλα ονόματα 
τών χριστιανών εκείνων γυναικών, αϊτινες τά πάντα 
έγκατέλιπον, οικογένειαν καί περιουσίαν, χάριν μεγά
λων καί ιερών σκοπών ; Τις ό μή θαυμάσας τάς άρε- 
τάς, τήν οίκτίρμονα καρδίαν, τό έλεος, τήν αγάπην 
καί τήν όντως χριστιανικήν καί παραδειγματικήν άφο- 
σιωσιν τής Μιτέλλας, Παύλας, Φαβίας, Μαρκέλλας, 
Μελανιάς, Φαβιόλας καί τών παραπλήσιων αύταίς ;

1 Περί νόα. ΣΤ', 785.
2 Περί νόμ. ΖΖ. 804. «05.
3 Περί Πολιτ. Ε', 455.
4 ΙΙχύλ. Γαλατ. Γζ, 28.

’Εδώ ή Μελανία τρέφουσα έν Παλαιστίνη πεντακισχι- 
λίους τής πίστεως κατηχητάς· έκεί ή τών Φαβίων 
άπόγονος Φαβιόλα, εισερχόμενη είς Ρώμην βαστά- 
ζουσα έπ* ώμων πένητας λεπρούς καί ετοιμοθάνατους, 
άγουσα δέ αύτούς είς ό άνίδρυσεν αύτή νοσοκομείο ν 
άλλαχού ή Παύλα πωλούσα πάντχ τά εχυτής καί 
τοϊς πτωχοίς διανέμουσχ, έτι δέ καί δανειζομένη ϊνα 
δωρήται.

Τοιαύτα τά θεία καί ύψηλά έργα άγάπης καί έ- 
λέους, τοιούτος ό μέχρι παραφοράς ενθουσιασμός ύπέρ 
τής νέας πίστεως τών γυναικών έκείνων!

Άλλά μή τό μοναχικόν πνεύμα ή κάλλιον ο έγωϊ- 
στής άνήρ, έν τε τή Ανατολή καί πρό πάντων έν τή 
Δύσει, έσεβάσθη τήν γυναικείαν ταύτην πρόοόον, πη
γήν έχουσαν τό Εύαγγέλιον, άρχήν δέ αύτήν τήν φυ
σικήν τών πραγμάτων πορείαν ; ΊΙ έν ετει 390 Σύ
νοδος τής Καρχηδόνος, φοβηθεϊσα τήν έπιρροήν αύ
τής, ού μόνον άπηγόρευσεν είς τήν γυναίκα νά κατη- 
χή, νά βαπτίζη, άλλ’έτι δέ καί νά σπουδάζη, μόνον 
μετά τού συζύγου τούτο έπιτρέπουσα. Τό κχκόν δ
μως δέν περιορίζεται μέχρις αύτού τού σημείου, διότι 
έρχονται οί άρχιερείς καί κληρικοί τής έν Macon τής 
Γαλλίας συνόδου, οΐτινες σπουδαίως συζητούσιν, άν 
// γυνή εχη ψυχήν ! βέβαιον δμως είναι, ώς εύφυής 
συγγραφεύς λέγει, δτι έκείνοι δέν ειχον καρδίαν.

Πολλοί έκκλησιαστικοί συγγραφείς καί πατέρες αύ- 
στηρότατχ κατά τής γυναικός κατηνέχθησαν, ώς γνω
στόν «Γύναι, λέγει δ σοφός Τερτυλλιανός, πάντοτε 
πρέπει νά φορής πένθιμα, παριςώσα μετάνοιαν είς δά
κρυα λουομένην...Είσαι ή θύρα τού Σατανά...Σύ πρώτη 
παρέβης τόν θειον νόμον, σύ έφθειρας τόν άνδρα, είς 
ον δ διάβολος ν’ άτενίση δέν έτολμα. Διά σέ έπαθεν 
δ Χριστός».— «’Άς κόψωμεν, λέγει δ ιερός Ιερώνυμος, 
άπο ρίζης τό άγονον τού γάμου δένδρον».—«”Αν γυ
νή τις, λέγει δ αύτός, δίς νυμφευθείσα, έμεινε χήρ^, 
δσον καί άν ή γραύς καί ένδεής, δέν είναι άξια τής πα
ρά τής έκκλησίας βοήθειας· άν’δέ άφαιρήται άπ* αύ
τής δ άρτος τής έλεημοσύνης, πόσφ μάλλον πρέπει 
νά στερήται τού ούρανίου».— «Εύκολώτερον είναι, 
λέγει ο άγιος Γρηγόριος, νά εύρεθή κόρας λευκός ή α
γαθή γυνή».1 Δέν νομίζομεν δ’ δλως άκαιρον ν* άνα
φέρωμεν καί τήν πολλώ μεταγενεστέραν συλλογήν μο
νόστιχων γνωμών, ύπό τού Χρυσολωρά, έξ άρχαίων 
ποιητών καταρτισθείσαν, ένθα έκτος τού δτι ούτος 
φαίνεται συρόμενος ύπό τού έν τή Ανατολή έπιδρα- 
μόντος μοναχικού πνεύματος, άλλά καί ζωγραφί
ζονται αί περί γυναικός ίδέαι τής έποχής. Δυστυχώς 
δμως καί μέχρις ήμών ή συλλογή αύτη πολλάκις ε- 
χρησίμευσεν ώς πρόχειρος φαρέτρα έξ ής τά πρώτα 
άρυομεθα βέλη, δπως έπεξέλθωμεν πολέμιοι κατκ 
τού φύλου έκείνου δπερ τοσαύτα παρέχει ήμϊν αγαθά 
έν τώ βίω. Τίς δέν άνέγνωσε τήν συλλογήν ταύτην, 
άν κκί ούδέ κατ’ όναο τό τού ποιητού ήκουσεν όνο
μα ; Άλλα κκί παρεκτός ταύτης, τίς δέν έχει άνά 
στόμα τά, Θηρών απάντων άγριωτερα γυνή, καί

1 Ρθρχ Dora d’lsiria, Des femmes, 1. κεψ. Θ. 

θάλασσα, πυρ καί γυνή, χαχά τρία, κκί γυναϊχα 
θάπτειν χρεϊσσόν εστιν ή άγειν ; "ι θεν δικαίως ά- 
γανακτών δ ήμέτερος Κοραής1, «ποια, λέγει, μήτηρ 
ή άδελφή ήθελε μέ εύχαρίστησιν βλέπει τόν υίόν ή 
άδελφόν της νά συχνάζη τά σχολεία, άν ήξευρεν δτι 
είς αύτά διδάσκεται τό κατά τών γυναικών ηλίθιον 
μίσος ;»

Ένταύθα έπιτραπήτω νά λαλήση πρός στιγμήν ή 
εύφυής συγγραφεύς τών γυναιχών, ή γυνή έκείνη, ής 
έν καί μόνον, ώς λέγει δ σοφός Deschanel, τών πολ
λών συγγραμμάτων ήρκει είς τήν δόξαν άνδρός, ή 
κλεινή, λέγω, Δώρα δ* Ίστριάς. Οί άνδρες εκείνοι, 
λέγει, έσπευδον νά μεταποιήσωσι τήν οικουμένην δ- 
λην είς μοναστήριον ένεκα;δέ τής είς τήν θεομήτορκ 
άπονεμομένης τιμ.ής, ήναγκάσθησαν νά τιμήσωσι 
μόνον τήν παρθένον, ύψώσαντες αύτήν κκί μέχρι 
τής ήγουμενίας. Αύτη δμως, εξακολουθεί ή ίόία, ή 
ύπέρ τής γυναικός έπιρρυή, άν δέν ύπήρχεν έν τή έκ- 
κλησία καί ύπέρ τής μητρός ένήργει δμως έν τή κοι
νωνία· καί πράγματι, διότι δ τιμαριώτης έκτος τού 
πύργου αύτού άπκντών τό έτερον τής άνθρωπίνης αδι
κίας θύμα, τόν δουλοπάροικον, έν τώ οϊκω μόνω ήδύ- 
νατο νά καλλιεργήση τά τρυφερά αύτού αισθήματα· 
οθεν κατέστησε τήν γυναίκα τιμίαν αύτού σύντροφον 
καί μετέδωκεν αύτή καί αύτού τού πολιτικού βίου. 
Τό τιμαριωτικόν σύστημα, άπομονώσαν τά άτομα 
ώς καί τάς εξουσίας, περιεχαράκωσεν έν τώ πύργω 
τήν ύπερτάτην άρχήν, συνήθροισεν έν αύτώ συνεταί
ρους καί ύπηρέτας ού κυρίου, καί δ οίκος έγένετο ού
τως ή έδρα τής κυβερνήσεως, έκτήσατο τήν έπισημό- 
τητα έκείνην, ήν ούόέποτε παρά τοίς άρχαίοις είχεν. 
"Ώστε ή γυνή τού πυργοδεσπότου κατέστη κοινωνός 
πασών τών πράξεων καί τών συμφερόντων τής ζωής 
αύτού. Οί άρχαίοι λαοί εζων είς τάς δημοσίους άγο- 
ράς, ένθα πάσαι αί σπουδαίαι ύποθέσεις διεπραγμα- 
τεύοντο μεταξύ τών άνδρών οί νεώτεροι έζησαν κα
τ’ οίκον, αί δέ γυναίκες συνεκοινώνουν τών ήδονών 
κκί θλίψεων αύτών. Οί άνδρες άπήτησαν παρ’ αύτών 
τοιαύτας φροντίδας, τοιαύτην έπαγρύπνησιν καί σύμ- 
πραξιν, οϊα ούδέποτε παρά τοίς άρχαίοις έζητήθη· 
πρό πάντων δε προσεπάθουν νά εύρωσιν είς τάς γυναί
κας -καταφύγιον κατά τής άηδίας, δπερ οί άρχαίοι έ- 
ζήτουν έκτος τού οίκου είς τόν καθαρόν τού ούρκνού 
δοίζοντα καί τό είς μάγον τής φύσεως κάλλος. Ό σύ
ζυγος εύρέθη συνεχέστερον οίκουρών μετά τής οικογέ
νειας του’ διά δέ τών γάμων έθεσπίσθησαν πρός άμοι- 
βαίαν τών συμβαλλομένων άσφκλειαν, θεσμοί, ών τι- 
νες, δυστυχώς, παρά τισι τών έθνών φαίνονται λίαν 
ελλείπεις.

Ύπό τοιούτων περιστάσεων περικυκλούμενος ο βίος 
τών νεωτέρων μετέτρεψε τήν τύχην τών γυναικών, 
καθιστών αύτάς κοινωνούς είς τήν πρόοδον τού πολι
τισμού, άφ ής παρά τοίς άρχαίοις άείποτε διετέλεσαν 
μεμ.ακρυσμέναι. Αί γυναίκες τών Αθηνών έπί Περι- 
κλέους εύρίσκοντο σχεδόν καθ’ δλα έν τή αύτή θέσει 
έν ή καί αί τού Όμήρου, διότι δ βίος τών άνδρών δ-

1 Πρόδρομ. ΈλΧ. Βιβλ. Στοχ, Αύτοσχ. ρζ'.

λως έξωτερικός καί πολιτικός, ύπήρξε σχεδόν άπολύ- 
τως κεχωρισμένος τού τών γυναικών, έπειδή μόνον 
δι’ έαυτάς διετήρησαν τό δικαίωμα τού δράν καί τής 
προόδου. Τούναντίον έν τή νεωτέρκ Εύρώπ·/) ή κατά- 
στασις τών γυναικών συμμετεβλήθη βαθμηδόν μετά 
τής τών άνδρών, έπειδή δ βίος άμφοτέρων ών δλως 
έσωτερικός καί μερικός συνεταυτίζετο.1

Ή γυνή, τέλος, πειραθείσα βαθχηδόν τού πρακτι
κού βίου, έζέτεινε τόν κύκλον τής ένεργείας αύτής καί 
έκτος τού οίκου, ή δέ άγωγή αύτής άνυψωθείσα σή
μερον είς βαθμόν τινα τελειότητος, ήτις δμως δέν έ- 
φθασεν έτι είς τά τελευταία αύτής δρια, έγένετο μα- 
κρά καί επίπονος, διότι έπί πολλούς αιώνας ή γυνή 
ύπήρξε δούλη, ή δέ χειραφέτησις βραδέως τελουμένη, 
ούδέ τό ήυ.ισυ τού κόσμου κατέκτησεν ^χρς ώοας.

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ.) 2

Κατ^ι ,^έου^^ΕρτΙ Υίχομεν έπί τού θρόνου τόν 
Ν α π ο λ έ ον*· a*n< α!τούθ’ δπερ μείζονά πως έκείνου 
άξίαν είχε — τό διαζύγιον έν τώ Κώδικι.

Κατά τό φρόνημα πολλών έπιπολαίων καί πολ
λών ένδιαφερομένων, δ μικρός ούτος νόμος ήτο τό
λαμπρότατον τής έπαναστάσεως κατόρθωμα, καθότι, 
υ.εταβάλλων τό ισόβιον συμβόλαιον είς συμφωνητι- 
κόν δποτεδήποτε άκυρώσιμον, καθξστη άναγκαίως 
τόν γάμον ήδύτερον, άνεκτότερον, έλαφρότερον. Φαν- 
τάσθητε, έλεγον, οποία διαφορά ! Οί σύζυγοι δέν θά 
ώσι τού λοιπού αχώριστοι σύντροφοι, ζώντες έν ίσο- 
βίω άπομονώσει, άλλα, ώς έν ταίς δι’αμαξών περιο- 
δείαις, Οάγίνωνται ςαθμεύσε.ς καί θά μεταλλάζωνται 
οί ϊπποΓ δέν θά ύπάρχη τού λοιπού μονοτονία, άλλά 
ποικιλία, δέν θά κυριεύη κόρος, άλλά διηνεκής όρεξις. 
"Εκαστος έπανελάμβανε τόν έπαΓνον τού διαζυγίου 
παριστάς δπόσα άγαθά παρέχει ή μεταλλαγή καί δπό- 
σας ώφελείας ή τών συγκινήσεων έπανάληψις· έκα
στος έφρόνει δτι ούδέν ταύτης νομιμώτερον, ούδέν φυ- 
σικώτερον. . .Ή νομοθεσία είχεν ήδη παραδεχθή τήν 
άντικατάστασιν έν τώ στρατώ, τήν ύποκκτάστασιν 
έν τή κληρονομιά, τήν πληρεξουσιότα καί τήν διά 
πάσαν σχεδόν ύπόθεσιν έντολήν, μόνος δέ δ γάμος 
έμεινεν άμετακίνητος, εις καί άδιαίρετος !

ΊΙ φαντασία τών άνθρώπων έκάλπαζε καί άμα τή
εισαγωγή τού λαμπρού τούτου νόμου ένεφανίσθησαν 
πανταχόθεν όντα τέως καταδυναστευόμενα, θύματα 
παρεγνωρισμένα, μιά τή φωνί έξαιτούμενα τήν άπο- 
ύ.ύτρωσιν αυτών καί οί γάμοι τότε έλύοντο καί συνε- 
δέοντο μετά θαυμαστής εύχερείας, ούδέποτε δέ τοσαύ- 
τη έπεκράτησε συζυγική σύγχυσις.

Έγνώρισά ποτέ λείψανόν τι τού έφημέρου τούτου 
οικοδομήματος. Τό λείψανόν τούτο ήτο γυνή μικρό* 
σωμος, ύπέργηρως καί ήρεμος,— άλλοτε δμως νεαρά 
καί ζωηροτάτη — είς ήν τό διαζύγιον προύξένησε

1 "Opx Comtesse de Remusat, Essai sur Fcducation 
des femmes, χεφ B. § 4.

2 ’Εκ τής La Nounelle Revue μεταφρασθίν ύπδΛ. Σ.
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τοσούτους περισπασμούς δσα καί εύτυχήματα. Δέν 
ήγάπα μέν τό διαζύγ.ον, άλλ’έθεώρει τοΰτο άνύσιμον 
καί σωτήριον, άνωμολόγει τήν δύναμιν καί τήν ανάγ
κην αύτοΰ, άρκεΐ μόνον νά γίνεται, έ'λεγε, έπιτηδεία 
χρήσις αύτοΰ ώς φαρμάκου, κατά μικράς δόσεις, άρ
κεΐ νά μέν/) μόνον ώς διάταξις τοϋ νόμου καί νά μή 
είςδύση είς τά ήθη έν τή κοινωνία. ’Αληθώς, καί τό 
διαζύγιον καθίσταται όχληρότατον δταν είς τόν κώ
δικα τών ήθών καταλεχθή, ώς άποδείκνυσιν ’ίσως έν 
πολλοίς άλλο.ς καί τό επόμενον παράδειγμα :

Ή γυνή αύτη, ήτις έγνώρισεν άλλοτε άπάσας τάς 
τοϋ διαζυγίου θυε'λλας, ήτο πρό τινων έτών ύπερο- 
γδοηκοντοϋτις, άλλά διετήρει άκόμη ζωηροτάτας 
καί θαλεράς τάς έν τή νεότητι αύτής έντυπώσεις· ή
δύνατο ν’ άναδράμγ με'χρι τής άπωτάτης αύτής παι
δικής ηλικίας, ήν κατά χαλεπωτάτας είχε διέλθει έπο- 
χάς, άφηγεϊτο συνεχώς τάς τοϋ γάμου αύτής περι
πτώσεις καί τά έπακολουθήσαντα αύτώ δυσάρεστα 
συμβάντα, άτινα ύπήρξαν ή κςισιμωτε'ρα ^'‘ί^&ου αύ
τής έποχή. Μετ’ εύαρεσκείας ένδιέτρι^ ϊς είτε 
χαρωπάς, είτε θλιβεράς έαρινάς αύττκ^Λμνήσεις. 
Όπόταν τις πρός τό έσχατον γειτνιάζγ τε'ρμα τοϋ γή- 
ρως καί σχεδόν πρός τόν τάφον έγγίζη, τότε είς μό
νην άρέσκεται τοϋ παρελθόντος τήν άναπόλησιν, πα
ρελθόντος άρχαιοτάτου άμα καί νεοντάτου, άπωτά- 
του μέν κατά χρόνον, έγγυτάτου δέ κατά τήν άνά- 
μνησιν.

Ε’ίχομεν άρα ένώπιον ήμών προμήτορα διαλεκτι
κήν καί άξιέραστον, ής τό μέν πρόσωπον περιεκόσμει 
πλαίσιον λευκών βοστρύχων, οί δέ γλαυκοί οφθαλμοί 
διετήρουν τό άκτινοβόλον βλε'μμα, καί τά ε’ίρωνα χεί
λη έπί τή άναμνήσει εύθυμίας άλλων χρόνων έμει- 
δίων. Άλλά κατά τό 1812 ήτο, — τούλάχιστον κατά 
τήν άφήγησίν της, είς ήν πρε'πει νά πιστεύσωμεν,— 
γυνή νεαρά, έρωτότροπος, άνήσυχος, φιλάρεσκος, φιλό
ζωος, πρό πάντων δέ είχεν μικράν τινα κλίσιν πρός 
τόν έρωτα, τήν τερπνήν ταύτην άσχολίαν τής νεό
τητας.

Ό σύζυγος αύτής δέν τή παρείχε τό αίσθημα τού
το, ή καν δέν τή παρείχε τούτο έπαρκώς, δθεν αύτη 
ύπώπτευεν δτι ούτος έστρεφεν άλλαχοΰ μέγα μέρος 
τής άγάπης του. Ό γάμος αύτών έχρονολογεϊτο άπό 
δύο έτών, καί ή άντιπάθεια— λέξις καί πράγμα ο
λέθριοι—ήτο έτοιμη ήδη νά έκραγή. Τί είχεν ενώ
σει τούτους; τί ερριψεν αύτούς αίονηόίως είς τάς 
άγκκλας άλλήλων; τυχαΐαι μόνον περιστάσεις, στιγ
μιαία σύμπτωσις καί καθήκοντα κοινωνικά.... Δέν 
συνεζεύχθησαν έκ πεποιθήσεως, άλλά πρός άπλήν ά- 
ναψυχήν, δθεν μετά βραχύτατου χρόνου πάροδον εύρον 
τήν άναψυχήν ταύτην άνιαράν, καί έν τι μόνον έπε- 
πόθουν, νά σχίσωσι τό συμβόλαιον αύτών, νά κόψω- 
σιν αύτό ώς διά μαχαιριδίου καί νά πράξωσι τοΰτο 
παρρησία. Άλλά, λείψανον αίδοϋς άνεχαίτιζεν αύ
τούς.

Άφ’ετέρου, δτε άμφότεροι διηρεύνων άλλήλους, δτε 
έσπούδαζεν ό είς τόν έτερον έν άταραξίκ, ε’ίτε έγγύθεν, 
είτε μακρόθεν, ούδέν εύρισκον νά διατυπώσωσι σπου- 
δαϊον δυσαρέσκειας αίτιον ένώ δέ πάντα τά περί αύ

τούς συνεβάλλοντο είς τήν άμοιβαίαν αύτών προσπέ- 
λασιν, τούναντίον πάντα τούς διεχώριζον ! Πόθεν άρα 
έπήγαζεν ή παρανόησις αύτη ; Άμφότεροι έζήτουν 
άλλά δέν εύρισκον τήν αιτίαν, ή δέ άντιπάθεια έπηυ- 
ξάνετο.

Μικρά ήτο ή άπόστασις άπό τής άντιπαθείας είς 
τήν άπέχθείαν, είς τήν βδελυγμίαν, εις τό μίσος. Ό
πόταν ό έν τώ ο’ίκφ βίος δέν γεννά τήν στοργήν, ό
πόταν δέν συγχωνεύγ τά δύω ό'ντα είς έν καί μόνον, 
έπιφέρει άπεναντίας τήν κόπωσιν, τήν άηδίαν ή συ
νοίκησες καθίσταται άδύνατος καί άπεχθής, άμφότερα 
δέ τά μέρη άναλογίζονται τό διαζύγιον !

Οϊκοθεν καί άνεπαισθή_ως ό γάμος αύτών διελύε— 
το, τό πλοϊον πάντοθεν διέρρεε Προτιμότεραι ήσαν 
βεβαίως αί ύπέρμετροι φλόγες, ή άνάφλεζις, ή πυρ- 
καίά, διότι τό μέν πΰρ σβέννυται, δταν τήν βοράν 
αύτού καταναλώσν), άλλά τό ναυάγιον ούδείς νά πα- 
ρακωλύση, ούδείς νά άναστείλη δύναται. Τίς ποτέ 
ήδυνήθη νά σώση έρωτα άνατρεπόμενον !

Παρά ταύτα πάντα δέν έφαίνετο βασιλεύων παν
τελής άπελπισμός. Μεταξύ τών δύο συζύγων ύπήρχον 
σημεία συμπλεκτικά μάλλον ή διαζευκτικά.

Ό Όκτάβιος είχεν ήλικίαν οκτώ κκί είκοσιν έτών, 
ή δέ Καρολίνα πέντε καί είκοσιν.

Ό μέν, είχε τόν έκτιμώμενον τότε έν τή Αύτοκρα- 
τορία τύπον, ήν μελάγχρους τήν όψιν, θαυμαστός τό 
κάλλος, ύψηλός ώς γίγας, έξαίσιος τήν στάσιν, ούδένκ 
εχων έφάμιλλον κατά τούς άζιοπρεπεϊς τρόπους καί 
τόν ιματισμόν. Ή δέ, δλως χάρις καί σεμνότης, ίμε- 
ρόεσσα, εύκαμπτος ώς βλαστός καλάμου, αίθερία ώς 
νύμφη, χροιάν έχουσα ρόδου, οφθαλμούς γλυκείς, χεϊ- 
ρας λεπτοφυείς διά μετάξινων καλυπτομένας περιχει- 
ρίδων, πόδας έξαισίως σμικρούς άβρώς ύποδεδεμένους 
έν πεδίλοις φαιοχρόοις, ήτο τό άπαύγασμα τής Βιρ- 
γινίας τοΰ Bernardin de Saint Pierre, άλλ’ άπαύ
γασμα μόνον, μή έχουσα τά ποιητικά αισθήματα, 
τό όνειροπόλον πνεΰμα καί τήν ιδεώδη ψυχήν έκεί
νης, καί τούτο διότι έστερείτο Παύλου, ό δέ σύζυγος 
αύτής ούδαμώς ικανοποιεί τά έαυτής ονειροπολή
ματα.

Ό συζυγικός βίος καθίστατο αφόρητος. Δέν είχον 
τέκνα, επομένως ούτε δεσμούς, τούναντίον δε άτε- 
λευτήτου; άφορμάς συζητήσεων κκί έρίδων. Άντήλ- 
λαξαν μάλιστα, φαίνεται, βαρείς τινας λόγους, άπό 
τούτων δέ προέβησαν καί είς άνταλλαγήν ραπισμά
των, είς παραφοράς ήττον εύαρέστους τών τής άγά
πης, είς αίκίας καί είς ύβρεις σοβαράς παρόντων καί 
άλλων προσώπων.

Τό τόλαημα ήν άλλως τε έσχεδιασμένον. Ό μέν 
Όκτάβιος παρεσκεύασεν ώς αύτήκοον μάρτυρα φίλον 
του τινά, ή δέ Καρολίνα προσεκάλεσε παρ’ αύτή μί
αν τών θείων της· τό έγκλημα έκατέρου δέν έπεδέχε- 
το άονησιν, άμφότεροι προσέβαλαν, έκάτερος όέ άπε- 
δείκνυε διά μάρτυρας τήν ένοχήν τοΰ έτέρου.

Οί θυρωροί έγίνωσκον ήδη πάντα, οί γείτονες πε
ρί τούτων ώμίλουν, καί οί ύπηρέται, μανθάνοντες εμ- 
πιστευτικώς τά συμβαίνοντα έπληρώνοντο ύπ’ άμφο- 
τέρων τών διαμαχομένων συζύγων ίνα βλέπωσι κκλ- 

λιον, ένθυμώνται τούς λόγους καί τάς πράξεις και εϊ- 
πωσι πάντα έν καιρώ τώ προσήκοντι. Ή ρήξις ήν το
σούτω θορυβώδης, ή έρις τοσούτφ πεισματώδης, ώςε 
έδέησεν έπί τέλους νά προσφύγωσιν είς τό δικαστή- 
ριον. Ό δικαστής προσεπάθησε, κατά καθήκον, ίνα 
συνδιαλλάξγ τούς διαμαχοαένους, άλλ’ ούτοι, κατά 
τό δικαίωμα αύτών, ήρνήθησαν. Αί οίκογένειαι άμ- 
φοτέρων παντί σθένει ήγωνίσθησαν ύπέρ τής διαλλα- 
γής, ά)λ’ ουδαμώς ’ίοχυσαν νά είσακουσθώσιν, άλλ’ 
ούδέ νά κατευνάσωσι τήν οργήν καί τό μίσος τών δύο 
συζύγων.

Μέχρις ού έκδοθή ή οριστική τοϋ δικαστηρίου άπό- 
φασις, ή«κυρία» μετέβη είς τόν οίκον τοϋ πατρός της, 
δστις έπέπληξε μέν αύτήν διά τόν τύπον, άλλά τήν 
ύπεδέξατο μέ άνοικτάς άγκκλας, ό δέ «κύριος» έ
μεινε κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα έν τή συζυ
γική στέγη. Αί διά τάς δικαστικάς διατυπώσεις 
καταναλωθεΐσαι εβδομάδες έφάνησαν καθ’ ύπερβολήν 
μ.ακραί. Ή Καρολίνα ούδαμώς ήρέσκετο είς τόν νέον 
αύτής βίον, ό δέ Όκτάβιος κενήν καί ζοφεράν εύρισκε 
τήν τοϋ λοιποΰ έρημον αύτού στέγην. Ή αύτή έλπίς 
ένεθάρρυνε άμφοτέρους, τό αύτό μέλλον έφαίνετο έν 
άπόπτφ διαλάμπον άμφοτέροις. ΤΗσαν μέν άκόμη 
αί ήμέραι αύτών ήμέραι θλίψεων άναρίθμων, άλλά τού
λάχιστον τά όνειρα αύτών ήσαν χρυσά, τερψίθυμα, 
θεία. Έν διαυγεΐ όρίζοντι διέβλεπον έπί τοϋ ούρανίου 
θολού γεγραμμένην πυρίνοις γράμμασι τήν μαγικήν 
λέξιν : ΈΛευθε^ία.

Άλλ’ έ'φθασε τέλος καί ή έλευθερία αύτη ή δια- 
καώς ποθουμένη. Οί σύζυγοι είδον άλλήλους—τό ύ
στατον βεβαίως—τήν ημέραν, καθ’ ήν οί δεσμοί αύ
τών έκόπησαν καί καθ’ ήν τό δικαστήριον τούς άπη- 
λευθέρωσε. Τοΰ λοιποΰ ούδέν κοινόν ύφίστατο πλέον 
μεταξύ αύτών, συναινοϋντος μάλιστα καί τοϋ νόμου.

Ούτω, κατά τήν ημέραν έκείνην μετριώτερον ήτο τό 
πρός άλλήλους μίσος, εύγενέστατα προσηνέχθη ό είς 
πρός τόν έτερον, έχαιρετίσθησαν άνευ πικρίας κκί έτει
ναν άλλήλοις τάς χεΐρας, ώσπερ δύο φίλοι, οίτινες ά- 
ποχωριζόμενοι εύχονται άλλήλοις καλήν έπιτυχίαν.

Καί όμως άπεχωρίζοντο διά βίου- δτε δέ άντήλ- 
λαξαν τό ύστατον βλέμμα ένώπιον τών δικαστών, 
έν μέσω τής αιθούσης τοϋ δικαστηρίου, πρό τής είκό
νος τοϋ Εσταυρωμένου, κατά τόν ύπέρτατον έκεϊνον 
καί έπίσημον άποχαιρετισμόν, κατά τήν στιγμήν έ
κείνην καθ’ ήν έτελειοΰτο ό χωρισμός, ήσθάνθησαν 
’ίσως πολλώ βαθυτέραν συγκίνησιν καίταραχήν ή 
δσην κατ’ αύτήν τήν ήμέραν τής τών γάμων αύτών 
τελετής.

Τοιοΰτος ό άνθρωπος ! ποθεί έκεϊνο ούπερ στερεί
ται, λατρεύει δ,τι άπώλεσε καί ολίγον εκτιμά δ,τι 
κατέχει. Πάντες σχεδόν οί διά διαζυγίου ή χωρισμού 
χηρεύσαντες σύζυγοι παρετήρησαν βεβαίως τούτο.

Ό Όκτάβιος καί ή Καρολίνα έβλεπον καί αύτοί 
δτι αί έξεις αύτών παντελώς μετεβλήθησαν καί αί 
ΐδιοτροπίαι των έμενον άνικανοποίητοι. Ό μέν έθλί- 
βετο διά τήν στέρησιν τών μικρών έκείνων θωπευ- 
μάτων, τών άβρών έκείνων φροντίδων, άς ή σύζυγος 
αύτού άφθόνως τφ έδαψίλευεν καί κατ’ αύτάς έτι

τάς ήμέρας καθ’ άς διετέλουν έν ψυχρότητι σχέσεων. 
Έ δέ έλυπεΐτο βλέπουσα τό κενόν περί αύτήν............
χωρίς νά δύναται άφ’ έτέρου νά ναρκώση τήν άπαξ 
άλλοτε έξεγερθεΐσαν έν τγ καρδία της εύαισθησίαν.

Προσεπάθησαν κατ’ άρχάς έκαστος νά παραμυθή- 
ση έαυτόν κατά τόν ίδιον αυτώ τρόπον. Ό Όκτά- 
βιος έπεδόθη είς μακράς φαντασιοπληξίας καί είς 
διαχύσεις δαπανηρής.............. Ά ! ή καλλίστη τών
έρωμένων συνεπάγεται πλείστα άτοπήματα καί ού
δαμώς έστιν άνταξία τής νομίμου συζύγου· ταύτα 
άνελογίζετο ό Όκτάβιος καί άπειρους έποιεϊτο συγ
κρίσεις πρός τήν νόμιμον σύζυγον, μή δυνάμενος νά 
εύρη τι ισότιμον αύτής.

Ή Καρολίνα δέν έχώρει μέχρι τοϋ σημείου τούτου. 
Ήτο γυνή τιμία, άνίκανος δλως νά προσκόψη καί 
άμαρτήση. Κατέφυγε μέν είς τό φάρμακον τοϋ διαζυ
γίου, άλλ’ έπραξε τούτο διότι έφρόνει δτι είχε δίκαι
ον καί δτι ό σύζυγός της είχεν άδικον. Ήθελε μόνον 
νά ήναι έλευθέρα, ήδη δέ γινώσκουσα καλώς τά τοϋ 
συζυγικού βίου ούδεμίαν είχεν όρεξιν νά δοκιμάσγ 
τούτον έκ νέου. Έπεται άρα έκ τούτων ότι ύπεβλή- 
θη είς τούς αύστηροτάτους κανόνας τού βίου τής χη
ρείας ; Ούχί βεβαίως. Είνε άληθές ότι πού μέν μι- 
κοά τις φιλαρέσκεια, πού δέ βλέμμα τι ήδυπαθές, μή 
ένοχοποιοϋν αύτήν, είλκυον πρός αύτήν λάτρεις ουκ 
ολίγους· άλλ’ έπειδή ούδεμίαν έδείκνυε πρόθεσιν νά 
τούς άμείψγ, ούδεμίαν διάθεσιν νά τούς άποζημιώση 
διά τούς κόπους αύτών, ταχέως άπεμακρύνοντο. Έν 
τούτοις ή άναπόλησις τών τερπνών στιγμών τών 
παρελθόντων χρόνων ούδαμώς τήν μνήμην αύτής έγ- 
κατέλειπε, καί τό διαζύγιον τή[έφαίνετο ίν γένει 
άνιαρόν.

Ούτως αί σκέψεις άμφοτέρων εύρίσκοντο έν θαυ
μαστή αρμονία, νύν ότε ή αρμονία αύτη ήτο πλέον 
άνωφελής. Ό είς άνεκάλυπτε σήμερον σιωπηρώς εν 
τώ έτέρω άρετάς καί προσόντα έάδηλωθέντα κατά 
τόν βραχύν αύτών συζυγικόν βίον άμφότεροι δέ δι- 
ηπόρουν καθ’ εαυτούς τί άρα σφάλμα διεπράχθη καί 
όποιον ύπήρχε μέσον πρός έπανόρθωσιν αύτοΰ.

Άλλά πρός τί έσκέπτοντο πάντα ταύτα ; Πρός 
τί διήρχετο τόν νούν αύτών ή μωρά ιδέα έπανορ- 
θώσεως, ήτις ούτε δυνατή ήτο πλέον, ούτε λογι
κή, ούτε σπουδαία ; Ούδέτερος βεβαίως τούτων ήθελε 
συγκαταβή ίνα τείνγ πρώτος τήν χεΐρα έκτιθέμενος είς 
περιφρόνησιν καί είς σκώμματα. Άμφότεροι είχον καί 
καλήν μνήμην καί άξιοπρέπειαν κάλλιστα άνεμιμνή- 
σκοντο τών καθημερινών ύβρεων καί τών έπισήμων 
όρκων. Δέν διεζεύχθησαν καί δέν ώρκίσθησαν νά μή 
γινώσκωσι πλέον άλλήλους ; Καί όμως, παρά πάντα 
ταύτα, ό πειρασμός άνεγεννάτο, κατελάμβανεν αύ
τούς έπιθυμία—έπιθυμία καταγέλαστος, παράλογος, 
άκατάληπτος, — άλλ’ δμως άληθής έπιθυμία τού έ- 
ξυφάναι έπί τού τεθνεώτος γάμου μικράν τινα έρωτι- 
κήν σκευωρίαν, ήτις άκωλύτως θά έμεγεθύνετο, θά έ
διδε θαυμαστά άνθη καί θά παρήγεν εύχύμους καρ
πούς. Τοιαύτη έρωτική σκευωρία δύο πρώην συζύγων 
θά ήτο πρωτοφανής, έκθεσμος, άλλόκοτος, άλλά καί 
Οελξίθυμος.

57.
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Δίς ή τρις άλλεπαλλήλως έσχον εύκαιρίαν νά συ- 
ναντηθώσιν, αντί δέ ν’ άποφύγωσιν άλλήλους, τού- 
ναντίον, ύπείκοντες εις άκατανίκητον έλξιν προσήγγι- 
σαν άλλήλοις. . . καί έπανέλαβον τήν συνδιάλεξιν 
αύτών έζ εκείνου άκριβώς τοΰ σημείου εις ο τήν είχον 
διακοψει κατ’ αύτήν τήν προτεραίαν τής εριδος αύ
τών.

Καί τήν μέν πρώτην ημέραν συνδιελέχθησαν έπί τι- 
να λεπτά, τήν δέ δευτέραν έπί δλην ώραν, ήτις ού- 
δαμώς τοΐς έφάνη μακρά, καί έπί τέλους άλλην τινά 
ημέραν διέτριψαν έν τώ Δάσει τής Βονονίας (BoiS de 
Bologne) άπό τής μεσημβρίας μέχρι τής εσπέρας. Ή 
στιγμή καθ’ ήν ήναγκάζοντο ν’ άποχωοισθώσι κατά 
τάς συναντήσεις ταΰτας ήτο άμφοτέροις στιγμή βα- 
θείας λύπης, ήν δμως ούδέτερος αύτών ώμολόγει. . . 
ΤΗν άληθώς δεινή ή θέσις αύτών! Ώς δέ ό μαγνήτης 
έλκει τόν σίδηρον, ούτως ό έρως — καί άρχαΐος ών — 
άναταράττει τόν έρωτα καί άναζωοποιεΐ πολλάκις 
αύτόν. Καίπερ κοπέντος τοΰ γάμου διά τής ψαλίδος 
τοΰ διαζυγίου, τά τεμάχη αύτοΰ έτειναν πρός άλ- 
ληλα ΐνα συγκολληθώσιν.

Οί δύο πρώην σύζυγοι πάσαν άνεζήτουν ποόφασιν 
δι ής ήδύναντο νά συναντηθώσιν. Χωρίς νά όρίζωσι 
τόπον καί ώραν συνεντεύξεως κατώρθουν νά συνέρχων- 
ται επί τό αύτό.... έκ προμελέτης. Έμενον όμοΰ 
επί ολοκλήρους σχεδόν ημέρας, άλλά κρυπτόμενοι 
ώς εί ήμάρτανον. Έπί τέλους καί έδείπνησαν εσπέ
ραν τινά κατά μο'νας καί εις τό θέατρον μετέβησαν 
έν θεωρείω πρώτης σειράς κατακλείστω. Ή Καρο
λίνα παντοΐα μέσα έμηχανάτο ίνα άποκούπτη τώ 
πατρί αύτής τάς τοιαύτας παρεκτροπής καί διατηρή 
αυτόν εν παντελεΐ τούτων άγνοίκ. Καί τούτο μέν τή 
προυξένει ου μικρόν κόπον, άλλ’ άφ’ ετέρου αί άπό 
τοΰ πατρικού οίκου κρύφιαι αύται άποδράσεις είχον 
σπάνιόν τι θέλγητρον, άπέπνεον τό άρωμα τοΰ μυστη
ρίου, τήν 'ήδύτητα τής έπιτυχίας.

Ό δεσμός τοΰ γάμου έκνέου ούτως στενότατα συνε- 
σφίγγετο, η ζέσις αυτών ήν δσον ούδέποτε θερμή 
καθότι ουδέποτε άλλοτε είχον άναγκασθή νά τήν δια- 
τηρήσωσι τοσούτω μυστικήν.

Άλλά καί ή πληρεστάτη εύδαιμονία δέν είνε φεΰ ! 
άγευστος βασάνων. Ο Όκτάβιος ήρξατο ύφιστάμενος 
πάσας τάς όδύνας τοΰ σιωπηρού πάθους, δπερ πρός 
τήν έαυτοΰ ήσθάνετο σύζυγον. Ότε έπρόκειτο νά 
κκταλίπη την Καρολίναν, ή νά τήν έπαναγάγν) μέχρι 
τοΰ οίκου της, δτε ύπέστρεφε μ,όνος εις τόν έαυτοΰ 
οίκον και οτε το λησμονηθέν διαζύγιον έπανήοχετο 
εις την μνήμην του. οξεία οδύνη διεπέρα τήν καρδίαν 
του και εγίνετο έξαλλος βλέπων εαυτόν νομ.ίμως 
.απεστερημένον άγαθοΰ αύτώ καί μονφ άνήκοντος.

Τά τεχνάσματα τής Καρολίνας δέν διέλαθον άλως 
τήν προσοχήν τοΰ πατρο'ς της, ύποπτεύσαντος έπί 
τέλους δτι εν τή συμπεριφορά αύτής ύπεκρύπτετο τι 
ασυνήθες.... ’ίσως δέ καί εγκληματικόν. Διά τοΰτο 
άρα ήθέλησεν αύτη ν’ άνακτήσηται τήν ελευθερίαν 
της ίνα ώς τάχιστα ποιήσηται κατάχρησιν αύτής ·, 
Οι τροποι αυτής ήσαν παράδοξοι, οί λο'γοι τεταραγ- 

μένοι, αί άπό τής οικίας έξοδοι άνερμήνευτοι. Ούδε- 
μία πλέον άμφιβολία δτι είχεν έραστήν ! Όθεν, ό 
δυστυχής πατήρ, άπελπις καί κατησχυαένος, ώμοσεν 
δτι θά έκδικήσγ) τήν τιμήν αύτοΰ, δτι θά άποπλύνή 
τόν ρύπον τοΰ ονόματος του.

Κατεσκόπευσε τήν Καρολίναν. . . πλήν ματαίως. 
Ήρώτησεν αύτήν, άλλ’ έλαβεν άπαντήσεις άορίστους 
καί διακεκομμένας. Ό τρόμος αύτοΰ έδιπλασιάσθη· 
έπέμεινεν εις έγγυτέρας έρεύνας, ένεδρεύων καί προ
σεχών. Έπί τέλους, νύκτα τινά ένόμισεν δτι ήκουσε 
θόρυβον άσυνήθη έν τώ κοιτώνι τής θυγατρός του. 
Έγερθείς πάραυτα παρετήρησεν έν τώ κήπω σκιάν 
τιεύγουσαν καί θύραν κλειομένην. Ά ! τό έγκλημα 
ήτο πλέον βέβαιον καί ή άτιμία πλήρης.

Άλλ’ ήθελε καί τι πλέον ήθελεν άποδείξεις, καί 
άπεφάσισε νά τάς λάβα)· τήν έπιοΰσαν νύκτα έκρύβη 
όπισθεν πυκνώματος δένδρων καί έμεινεν έκεΐ έπί 
πολλήν ώραν καίπερ ύπό παγερού ψύχους κατεχό- 
μενος. Έπί τέλους είδεν άναμέσον τών φύλλων ά'δρα 
προχωροΰντα κρυφίως παρά τόν τοίχον καί σταθέν- 
τα πρό παραθύρου τινός, τοΰ παραθύρου τής Καρο
λίνας ! Πάραυτα τό παράθυρον ήνοίχθη έσωθεν καί 
έπηκολούθησαν περιπτύξεις, έναγκαλισμοί καί φιλή
ματα .. . Τότε ή πατρική οργή ύπερεκορυφώθη· πη- 
δήσας ώρμησε κατά τοΰ άγνοίστου άνδρός, συνέλα- 
βεν αύτόν καί άνεφώνησεν :

— Άθλιε I
Ίδών δ’ αύτόν κατά πρόσωπον άνεγνώρισε. . . . 

— ώ τής παραδόξου αναγνωρίσεως !— τόν γαμβρόν 
του Όκτάβιον, τόν πρώην γαμβρόν του.............. Συ-
νελάμβανεν ούτως έπ’ αύτοφώρω τούς δύο διεζευγμέ- 
νους συζύγους !

Ή σκηνή αύτη δέν ήτο πλέον τραγική, άλλ* οί- 
κτρά καί έλεεινή. Ή Καρολίνα, εις τό παράθυρον αύ
τής, έμενε κατγσχυμένη, ό Όκτάβιος έιεβρόντητος 
καί ό πενθερός του καταπεπληγμένος. Καί οί τρεις έ- 
θεώρουν άλλήλους ύπό τό σεληναΐον φώς, ή δέ ό'ψις 
αύτών ήν άξια οίκτου· άλλ’ ή έντύπωσις ήτο στιη- 
μ,ιαία διότι μετά μικρόν γέλως άκούσιος κατέλαβε 
πάντας όμοΰ.

— Σύγγνωθί μοι, είπεν ο πατήρ εΐρώνικώς, άπο- 
τεινόμενος πρός τόν γαμβρόν του, σύγγνωθί μοι άν έ- 
πηγρύπνουν έπί τής συζύγου σου. . . έπί τής θυγατρός 
μου. Κακώς βεβαίως έπραξα διαταράξας ύμάς, άλλά 
δέν ήδυνάμην ποτέ νά φαντασθώ δτι διεζεύχθητε. . . 
έπί τώ σκοπώ τούτφ.

Βλέπων δέ τούς δύο συζύγους μένοντας έν άαη- 
χανία, έδειξε τό παράθυρον είπών:

— Ε’ίσελθε, γαμβρέ μου, καί μεΐνον, άν ή καρδία 
σοι ύπαγορεύγ τοΰτο.

Πράγματι ό Όκτάβιος έπανέλαβε τόν τακτικόν 
συζυγικόν βίον μετά τής Καρολίνας καί ή εύδαιμο- 
νία δέν άπέδρα, άλλ’ έμεινεν όριστικώς παρ’ αύτοΐς. 
Άλλ’ ό γάμος αύτών ήτο τοΰ λοιπού έκθεσμος. Τό 
διαζύγιον είχε χωρίσει τούτους ίσοβίως, αύτό δέ 
τοΰτο συνήνωσεν ήδη αύτούς. Ελεύθεροι καί κύριοι 
εαυτών γενόμενοι, δέν έθεώρησαν τοΰτο ώς δυστύ- 
W1·

Πρός έπίμετρον, άπέκτησαν δ, τι μέχρι τοΰδε έλει- 
πεν αύτοΐς καί δ,τι άπγτεϊτο ίνα έξασφαλίσγ τήν ά- 
γάπην αύτών. Άλλά, τό τέκνον αύτών, υιός τοΰ έ
ρωτος καί τής κλεψιγαμίας, δέν είχε τό όικαίωμα 
νά θεωρήται άλλο τι είμή νο'θον. . . Μάτην συνδιηλ- 
λάγησαν. . . . άπηγορεύετο αύτοΐς νά έπανέλθωσιν 
εις τήν νόμιμόν οδόν. Περιήλθον νΰν εϊς τήν θέσιν 
τοΰ ν’ άγαπώνται παρανόμως !

Ώς ό άδιάλυτος γάμος, ούτω καί τό ισόβιον δια- 
ζύγιον έχει πολλά τά πλημμελή.

ALBERT LE ROY.

Ή τήν παρελθοΰσαν κυρίακήν;έν τή εύρεία αιθού
ση τοΰ ένταϋθα Φιλολογικού Συλλόγου τελεσθεΐσα 
έπέτειος εορτή τής ύπέρ τής Μεγάλης τοΰ Γ. Σχο
λής αδελφότητος Ξηρό χρήσης ήν έκ τών λαμπρο
τήτων πνευματικών πανηγύρεων τών έπί τοιαύ- 
ταις έπετηρίσιν άγομένων. Τό έθνοφιλές καί σεπτόν 
όνομα τής Μ. τοΰ Γ. Σχολής, ή δημοτική προσωνυ
μία τής ύπέρ ταύτης μετά θαυμαστού ζήλου έργαζο- 
μένης Αδελφότητος, ή περιωπή τοΰ ότρηρώς προε- 
δρεύοντος ταύτης εύπαιδεύτου καί ζηλωτοΰ άνδρός 
καί ή ώς σθεναρού άγορητοΰ φήμη τοΰ ώρισμένου τή 
ήμέργ ρήτορος, άρκοΰντα ήσαν ελατήρια δπως κινή- 
σωσι πολλούς τών τε άνωτέρων τάξεων καί τών 
τοΰ λαού καί έλξωσιν αύτούς εις τά εδώλια τής τοΰ 
Συλλόγου αιθούσης. Παραλείποντες χάριν συντομίας 
τόν ονομαστικόν κατάλογον τών παρευρεθέντων καί 
τήν λεπτομερή τής τελετής περιγραφήν, άρκούμεθα 
λέγοντες δτι κατά τήν πανήγυριν ταύτην ώμίλησαν 
άπό τού βήματος πρώτον-μέν ό πρόεδρος τής Ξηρο- 
χρήτης, κ.ΝικόλαοςΨυχάρης, δς, μετά τήν άνάγνωσιν 
έπιστολής τής Α. Π. τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου 
έξηγοΰντος δτι έκωλύετο νά παραστή αύτοπροσώ- 
πως, άνέπτυξεν έν λογω άπαγγελθέντι μετ’ εύφρα- 
δείας τόν σκοπόν, τόν τρόπον τοΰ έργάζεσθαι καί 
τάς σημαντικάς ώφελείας, &ς τή Μεγάλγ τοΰ Γ. 
Σχολή παρέχει ή Ξηροχρήτη καί ύπέδειξε τήν 
άνάγκην τής άποταμιεύσεως άποθεματικών κεφα
λαίων, δι* ών καί μόνων τά φιλεκπαιδευτικά σωμα
τεία δυνατόν νά έξασφαλίσωσι καί διαιωνίσωσι τήν 
εύεργετικήν αύτών δύναμιν.

Δεύτερος ώμίλησεν ό τοΰ Φιλολογικού Συλλό
γου πρόεδρος κ. Κ. Καλλιάδης προσφωνήσας έπι- 
χαρίτως έκ προσώπου τοΰ Σώματος τούτου τή 
Ξηροχρήτη > καταδείξας τάς πολλάς ταύτης πρός τό 
κεντρικόν έκπαιδευτήριον ύπηρεσίας και έπευξάμενος 
αύτή ένίσχυσιν καί πρόοδον έν τφ κοινωφελεϊ αύτής 
ί?γφ·

Είτα άνήλθε τό βήμα ό καθηγητής κ. Ά. Σπαθά- 
ρης έντεταλμένος ύπό τοΰ Προεδρείου τής Αδελφό
τητος ΐνα έκφωνήσγ λόγον πανηγυρικόν. Εΐσίν οί 
φρονοΰντες δτι οί πανηγυρικοί λόγοι δέον νά ώσιν 
όσον ένεστι δημώδεις, ΐνα καθιστώνται καταληπτοί 
παρά πάντων, εί δυνατόν, τών πάσης τάξεως άκροα- 

τών τών εις τάς τελετάς ταύτας είσρεόντων. Τοΰτ° 
μάλλον δέον νά έφαρμόζηται εις τά δημόσια τών 
Συλλόγων μαθήματα, ών κύριος καί μόνος σκοπός 
έστί τό διδάξαι πάντας τούς προσερχομένους. Τού- 
ναντίον, οί πανηγυρικοί λογοι έν παντί χρόνφ καί 
τόπω, γίνονται άφορμή ομιλιών σπουδαίων καί έπι· 
στημονικών καί θεωρούνται τό κεφάλαιον τής προό
δου τών άνθρωπίνων γνώσεων άχρι τής ύστατης 
στιγμής. Τοΰτο φρονών ό ρήτωρ έξελέςατο θέμα τοΰ 
λόγου αυτού καθαρώς έπιστημονικόν καί άνέπτυξε 
τοΰτο διά μακρών καί μετά τής γνωστής τώ δημο- 
σίφ στωμυλίας αύτοΰ, έκθείς έπί μίαν καί έπέκεινα 
ώραν θεωρίας περί έπιστημών παιδαγωγικής, αΐτινες 
καί μ.ετά μελέτης έξετέθησαν καί μελέτης χρήζουσι 
παρά τών άκροατών. Δυσχερές ήμΐν τό συνοψίσαι 
ένταϋθα τόν έπιστημονικόν λόγον τοΰ ρήτορος, ον 
εύχόμεθα ϊδεΐν όσονούπω δημοσιευόμενον ούχ ήττον, 
παραλείποντες τόν πρόλογον καί τόν έπίλογον αύτοΰ, 
νομίζομεν δτι τό κύριον τοΰ λόγου θέμα περιεστρέ- 
φετο, έν άτελεστάτγ συνόψει, εις τά έξής :

θέμα τοΰ λόγου τοΰ κ. Σπαθάρη ήτο τό περί συγ- 
κρίσεως τών έπιστημών, δσον άφορα εις τήν έν αύ- 
ταΐς γινομένην διανοητικήν ένέργειαν. Διαιρέσας ό 
ρήτωρ ταύτας εις δύο μ.εγάλας τάξεις, τάς νοολογι- 
κάς καί τάς φυσιογραφικάς, προσεπάθησε νά κατα- 
δείξη δτι αί μέν δεύτεραι, πτωχο'τερκι κατά τό πε- 
ριεχόμενον καί ήττον ένδιαφέρουσαι τάς τύχας τής 
άνθρωπότητος, συνετέλεσαν διά τής έν αύταΐς μεγί
στης άφαιρε’σεως, εις τελείωσιν τοΰ διανοεΐσθαι, συνε- 
κεφαλαίωσε δέ τήν ιδέαν ταύτην διά μέν τάς καθά- 
ρώς μαθηματικάς εις τήν μεγίστην άφαίρεσιν τής ο
λοκληρωτικής ποοσθέσεως, διά δέ τάς φυσικάς εις 
τόν νόμον τής καθολικής έλξεως. Αί δέ πρώται έπι- 
στήμαι. ήτοι αί νοολογικαί, πλουσιώταται κατά τό 
περιεχόμενον καί ένδιαφέρουσαι άμέσως τόν άνθρω
πον, ού έκ τοΰ νοός καί έπήγκσαν, ύπολείπονται τών 
δευτέρων, διότι έν αύταΐς ή άφαίρεσις προβαίνει μέ
χρι τινός καί ό τέλειος τύπος τοΰ συλλογισμού δέν 
συμπληροΰται. Ακολούθως ύποδείξας δτι αί δεύτε
ραι δύνανται νά δανεισθώσι μέθοδον έκ τών πρώτων, 
προέβη εις τήν άνάπτυξιν τής ιδέας δτι έκ τής συγ
χρόνου προαγωγής άμφοτέρων τών ειδών προέρχεται 
ή εύημερία τής άνθρωπότητος ή τε νοερά ή,τε ύλι- 
κή, καί δτι πάσα κοινωνία οφείλει νά έπιδιώκγι τήν 
άνάπτυξιν αύτών έν ένότητι, προσθείς δτι τοΰτο πρό 
πάντων δέον νά έπιδιώκηται έν τοΐς γυμνασίοις.

Πάς έπιστήμων, είπεν ό ρήτωρ, δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς έργάτης έν τή οικοδομήσει μεγαλοπρεπούς 
κοινού οικοδομήματος, έγειρομένου έπ’άγαθφ τής άν- 
θοωπότητος, ούχί δέ ώς ιδιώτης σκοπόν εχων νά 
κορέσγ) μόνον τήν όρεξιν τοΰ είδέναι ή τά έαυτοΰ 
συμφέροντα ή τόν πόθον έπιδείξεως, ή δ’ επιστήμη 
αύτοΰ δύναται νά θεωρηθή ώς οργανον ευγενές καί Ιε
ρόν, δι’ ού έκτελεϊ τό έπιβαλλόμενον αύτώ μέρος τής 
έργασίας τής οικοδομής. Τότε δέ μόνον ή έργασία 
αύτοΰ καί πάντων τών συνεργατών συντελοΰσι προς 
έπιτυχή παράστασιν τής δλης αρχιτεκτονικής ιδέας, 
όταν έκτελουμένη έπί σχεδίου κοινού καί ώρισμένου 
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δέν παρεκκλίνη της καλλιτεχνικής ένότητος, όταν 
έκαστος τών συνεργαζομένων έπιμελήται μέν νά 
πρωτεύγ έν τή ειδικότητι αύτοϋ, άλλά συνάμα θεω
ρεί εαυτόν καθυστεροϋντα κα’ι άτελή έν τή έπιζητου- 
μένν) τοϋ όλου ένότητι.

Πρός τήν ενότητα ταύτην τείνει, προσέθηκεν ό α
γορητής, πάσα καλώς διευθυνομένη παίδευσις καί 
πρός τοϋτο συνιστώνται τά σχολεϊα καί τά γυμνάσια. 
Τούτων σκοπός άμεσος 8εν είνε ή πρόχειρος έκ τών 
γραμμάτων καί τών έπιστημών ύλική ωφέλεια, άλλ* 
ή τής άνθρωπότητος πρόοδος ή βραδέως καί περιε- 
σκεμμέ/ως έκτελουμένη έπί σκοπώ συγχρόνου άνα- 
πτύξεως πασών τών διανοητικών δυνάμεων. Πρός 
τοϋτο τείνουσιν οί αγώνες καί αί θυσίαι τών δι
δασκάλων, τών έπιστημόνων, τών κυβερνήσεων, τών 
εθνών καί τής σπουδαζούσης νεότητας.

Τής ύπάρξεως καί τής άνάγκης τής ένότητος ταύ 
της ούτω βεβαιουμένης, ό ρήτωρ έπερωτα έάν είναι 
άκριβώς προδιαγεγραμμένον τό ώρισμένον σχεδίαν, έν 
ω ή ένότης αύτη έκδηλοΰται, τινες οί προδιαγρά- 
ψαντες αύτό, τίνα τών έθνών προχωροϋσι κατ’ αύτό 
έν έπιγνώσει, τίνα ούχί, καί τίνα κατά άπλήν μίμη- 
σιν; Τά ζητήματα ταΰτα χρήζουσιν, έπάγεται, Δη- 
λίου κολυμβητοϋ. Τινες δ* οί παρ’ ήμϊν δυνάμενοι εις 
Κόρινθον πλεϋσαι; Εις τήν έρώτησιν ταύτην άπαντα 
ότι βεβαίως ούχί αύτός ούτος, καί καταπαύει τόν 
λόγον, χειροκροτηθείς ύπό τοϋ άκροατηρίου, καθάπερ 
καί οί προαγορεύσαντες.

Λαβών τέταρτος τόν λόγον ό σεβ Μητροπολίτης 
άγιος Μιτυλήνης κ. Κωνσταντίνος Βαλιάδης, παρι- 
στάμενος έκ προσώπου τοϋ Οίκουμ. Πατριάρχου, διε- 
βίβασε τάς εύλογίας τής Α. θ. Π. καί τάς εύχάς τής 
Μ. Έκκλησίας ύπέρ τής καλής ταύτης έργάτιδος τοϋ 
κοινού καλού’ τής Αδελφότητος Ξηροκρήχης, συνάμα 
δέ καί τάς εύχαριστίας τής ’Εφορίας τής Μ. τού Γέ
νους Σχολής έπί τή άξίιγ λόγου συνδρομή ήν εις τό 
ταμεϊον αύτής έκάστοτε μετά ζήλου παρέχει.

Έν τέλει ό άξιότιμος τής Ξηροκρήκης πρόεδρος κ. 
Ν. Ψυχάρης έξεδήλωσεν εύχαριστίας πρός τε τούς 
παρεστώτας καί τά μέλη τής ’Αδελφότητος έπί τή 
προθύμφ αύτών εις τήν τελεσθεϊσαν πανήγυριν προ- 
σελεύσει, ήτις διατρανοΐ πόσον προσφιλές διατελεϊ τό 
όνομα τής Σχολής τώ φιλομούσω δημοσίω καί όπό- 
σης συμπαθείας άπολαύει ή ύπέρ ταύτης κατά τό δυ
νατόν μεριμνώσα τής Ξηροκρήκης ολομέλεια.

Έπιφυλαττόμενοι νά δημοσιεύσωμεν έν τώ προ
σέχει τεύχει τόν έν τή περιστάσει ταύτη άπαγγελ- 
θέντα ύπό τοϋ κ. Προέδρου τής Ξηροκρήκης λόγον, 
σημειοϋμεν ένταύθα οτι διά τής έκλογής τοϋ κ. Ν. 
Ψυχάρη ώς προέδρου αύτής προσετέθη ισχυρά δύναμις 
εις τόν φιλεκπαιδευτικόν τούτον όμιλον, διότι ό φι- 
λόμουσος ούτος καί λόγιος άνήρ καί άγαθήν τά μάλα 
διάθεσιν έ'χει δπως έργασθή ύπέρ τής προαγωγής τής 
Αδελφότητος καί τόν μέγαν τής Μ. τοϋ Γ. Σχολής 
προορισμόν άριστα κατανοεί, ώς διά τής προσφωνή- 
σεως αύτοϋ κατέδειξεν. Δέον δμως ίνα καί πάντες οί 
εν τφ καταλόγφ τών τής Ξηροκρήκης μελών έγγε- 
γραμένοι έκτελώσι μετά ζήλου έκαστος τό έπιβαλ- 

λόμενον αύτώ καθήκον, ϊνα καί ένταύθα ή ένότης έ- 
ξασφαλίση τήν έπιτυχίαν καί ή κοινή εργασία ένισχύ- 
τήν άγαθήν θέλησιν καί τάς ένεργείας τού προεδρεύον
τας.

Άναγινώσκομεν έν τή ΈκκΛ. ΆΛηθεία:
θεολογικη ςχολη. —Έφοροι αύτής άντί τών 

άποχωρούντων Σ. άγ. Άμασείας καί Μυτιλήνης έξε— 
λέγησαν συνοδικώς οί Σ. άγ. πρόεδρος Νικαίας καί 
Δέρκων.

κεντρική ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛίι — Έφοροταμίας τής 
σχολής ταύτης άντί τοϋ άποχωροΰντος Σ. άγ. Πρού- 
σης έξελέγη συνοδικώς ό Σ. άγ. πρόεδρος Διδυμο
τείχου.

αναληθείων ελεγχος. —Εφημερίδες τινές λόγον 
ποιούμεναι περί τής έν Σερβία έκκλησιαστικής κατα- 
στάσεως γράφουσιν ότι δήθεν τό οικουμενικόν πατριαρ- 
χεϊον έδήλωσε τοϊς έν Βελιγραδίφ ότι είνε πρόθυμον 
νά πέμψη έκεϊ δύο άπεσταλμένους οίτινες νά προβώ- 
σιν εις τήν χειροτονίαν τών νέων έκλεξίμων άρχιερέων, 
έν ή περιπτώσει οί νΰν ήθελον μιμηθή τό παράδειγμα 
τού Σάβατς Ιερωνύμου παραιτηθέντος.

Ή δήθεν πληροφορία αύτη είνε πάντη άνυπόστα- 
τος· ούδεμία έκ Βελιγραδιού ή άλλοθέν ποθεν έγένετο 
τή Μ. έκκλησία περί τούτου α’ίτησις, καί ούδεμ-ία δή- 
λωσις έγένετο έκ μέρους τοϋ οικουμενικού πατριαρ
χείου ε’ίτε τοϊς έν Βελιγραδίφ ε’ίτε άλλωθί που είτε 
άναφορικώς τής ένδεχομένης παραιτήσεως τών έν Σερ
βία ιεραρχών, είτε σχετικώς πρός τήν στάσιν αύτών 
άπέναντι τοΰ προσφάτως ύπό τής έκεϊθι πολιτείας 
ψηφισθέντος έκκλησιαστικοϋ νόμου. Τό οικουμενικόν 
πατριαρχεϊον άλγεϊ διά τήν έπελθοϋσαν διαστασιν καί 
δέεται τοϋ χορηγού τής ειρήνης θεοΰ, ίνα έπαναγκ- 
γη τήν γαλήνην έν τοϊς κολποις τής σέρβικης έκκλη
σίας καί τοϊς πνεύμασι τοϋ εύσεβοΰς σερβικοΰ λαοΰ.

ΕΝΤΑΦΙΑΣΕΙΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ YIIOAEI, ΠΡΟΑ- 

ςτειοις και τωι βοςπορωι. -Άπό δεκαπενταετίας 
ύφίσταται έν ένεργεία κανονισμός τοϋ κράτους άπαγο- 
ρεύων αύστηρώς τό ένταφιάζειν έν ταϊς αύλαϊς τών τε
μενών καί τών έκκλησιών καί έν γένει πλησίον μερών 
κατφκημένων, έξαιρέσει τών ύπό τοϋ άρθρου γ’ τοϋ 
είρημένου κανονισμού ρητώς άναγραφομένων περι
πτώσεων. Τόν κανονισμόν τούτον μετά τοϋ έν τέλει 
τοϋ γ' κεφαλαίου τοϋ ποινικού νόμου προσθέτου άρ
θρου, τοϋ διακελεύοντος· «οί ένταφιάζοντες έκεϊ 
όπου τό τοιοϋτον είνε άπηγορευμένον ύπό τοϋ νόμου, 
οί ένεργοϋντες τόν ένταφιασμόν, ώς καί οί παρέχον- 
τες τήν άδειαν τιμωρούνται διά φυλακίσεως ενός μη
νάς μέχρις ενός έτους, καί διά χρηματικού προστί
μου άπό μιας μέχρι δέκα λιρών οθωμανικών», άνέ- 
μνησεν ή έκκλησία εις τό ομογενές δημόσιον διά πα
τριαρχικών άποδείξεων άναγνωσθεισών έπ’ έκκλη- 
σίαις τήν παρελθοϋσαν κυριακήν, δι’ ών είδοποιήθη- 
σαν άπαντες νά παύσωσι τοϋ νά παρουσιάζωσιν αι
τήσεις το.αύτης φύσεως εις τήν Εκκλησίαν ώς άπα- 
ραδέκτους.

-ΙΜΙ--

Άναγινώσκομεν έν τή 'Εστία :
Ήρξατο έκδιδομένη ένταύθα άπό τοϋ 3 άριθμοΰ 

ή ύπό τοϋ κ. Ίασονίδου συντασσομένη ελληνική καί 
άγγλική έφημερίς: ό «Ελληνικός Χρόνος καί ό Έλι- 
κών»- Οί δύο πρώτοι άριθμ.οί τής έφημερίδος ταύ
της, ώς άνηγγείλαμεν άλλοτε, είχον έκδοθή έν Λον- 
δίνφ.

— Τό δημοτ. συμβούλιον Κερκύρας έψήφισεν έ- 
σχάτως τά εξής ποσά ύπέρ καλλιτεχνικών καί φιλο
λογικών έργων: δρ. 1,000 πρός έξακολούθησιν τής 
έκδόσεως τών έργων του Μαντζάρου, δρ. 400 πρός 
έκδοσιν τών μελοποιηθε'ντων ασμάτων τοϋ κ. Σ. 
Ξύντα, δρ. 200 πρός δημοσίευσιν τής περί αρ
μονίας πραγματείας τοϋ κ. Ροδοθεάτου καί δρ. 
150 πρός άνατύπωσιν τής περί Κερκύρας μελέτης 
τοϋ Φερδιν. Γρηγοροβίου, δημοσιευθείσης άλλοτε έν 
τή ΚΛειοι.

— Δι’ άποφάσεως τοϋ ύπουργείου τής Παιδείας έ- 
νεκοίθη ή σύστασις δύο δημοτικών σχολείων έν τώ 
δήμφ Κλειτορίας, τοϋ μέν έν τώ χωρίφ Άρμπουκα, 
έχοντος καί έδραν χειμερινήν έν τώ χωρίφ άγίφ Νι- 
κολάφ, τοϋ δέ έν τώ χωρίφ Βράστενα, έχοντος καί 
έδραν χειμερινήν έν τώ χωρίφ Καστρία.

— 'Ωσαύτως ένεκρίθη ή σύστασις δημοτικού σχο
λείου θηλέων έν Δομβραίνν) τού δήμου θίσβης.

— Ένεκρίθη ή κατά τόν δήμον Ωλένης σύστασις 
δημοτικών σχολείων άρρένων έν τοϊς χωρίοις Γούμε- 
οον, Χειλιδώνι, Λανζόϊ καί Λάνθη.

— Συνεστήθησαν δημοτικά σχολεία άρρένων έν 
Νικόβη καί Νεράιδα τοϋ δήμου Φαλάρων.

Εις τόν θεόν. 
(Απόσπασμα).

«Φρίττω και γλώ ςταν και διάνοιαν 
»οταν περί Θεοΰ φθέγγωμαι· καί 5 
»pi'v τό αύτό συνευχομαι, τό έπαι- 
«νετόν πάθος και μακάριον» Γρηγ 
Ν«ζ· Λογ. Λθ' «Ψαλώ τφ θεφ μου 
«έως υπάρχω.» Ψαλμ. ν'.

Ζωής άχκκαε Πηγή ! τώκ αίτιώκ Αιτία ! 
Αημιουργέ τής κτίσεως ! Τριάς, θεότης μία ! 
Σε πρώτοκ καί Σέ υστεροκ καί Σε εις τα έκ μέσω 
Μέ τήκ δοθέΐσακ χαρά Σοΰ φωκήκ μου θα αίκέσω.

Άπό τά βάθη ταπεικοΰ και σκοτεικοΰ πΛακήτου 
Εΰδόκησοκ σκώΛηξ μικρός τά χείΛη τ’ άσθεκή του 
Ν’ άκοίζτι, καί το Άγιοκ χρο^εροκ Όκομά, Σου 
Νά στήσει τήκ άιάκοιακ επί τά κρίματά Σου

Θεέ ! ώς εις Πατέρα μου οικείακ κικώ γ.Ιωσσακ 
Πατήρ πατέρωκ πρόσάεζαι ψυχήκ έκθουσιώσακ.

’Άκ έκαργή άκτί^ηι/ακ άιά τής φακτασίας 
Ό κοΰς μου θέκ άπέκτησεκ τής Θείας Σου Ουσίας,, 
’Άκ έκ^ρασις θεοπρεπής είσέτι άέκ έρέθη, 
Άκ Μζις έζτη·οΰσά Σου τήκ φύσικ άέκ ε’νρέθη, 
ΆΑΙ’ ή έ'νγμ μέ τά πτερά τής πίστεως πετώσα, 
Μαρτύρια ύπάρξεως Θεοΰ εύρίσκει τόσα.

’Λφ’ου, Θεέ! μ’έπροίκισας μέ κοΰκ καίμε αισθήσεις 
Τούς ό'γθαρμούς μου ήκο,ξα καί είόα· — Ποια φύσις ! 
Κ’ είάα το πακ, πΐήκ τοΰ πακτός τόκ ποιητήκ όέκ 

[είάα.
Κ’ έρώτησα,— Τις έθεσε τοΰ κόσμου τήκ κρηπίόα ; 
Καί μ’ έκραξε μιφ φωκή κοικώς ή άκθρωπότης, 
—«Μία Άρχή αυθύπαρκτος...έκ "Οκ.. .μία Θεότης!»— 
Είδα τήκ φύσικ φθίκουσακ, πΑήκ μή έξοκΐουμέκηκ, 
Τήκ ήΤηκ εις άΛΑοίωσικ είόα συκισταμέκηκ. 
Γεκέσεις μετά τάς φθοράς, ζωάς μετά θακάτους, 
Καί ύπ’ εκβάσεις Πρύκοιακ έπρόσεξ’ αυτομάτους, 
Κ’ έρώτησα—τις ό κρατώκ τώκ όκτωκ τάς ήκίας ; 
Καί μ’ άπεκρίθησακ—«Εις Νους, έκ Πκεΰμα τής 

[Προκοίαςυ.
Τάς βίβλους τώκ Πατέρωκ μου ήζεύκησα, κ’ έκεικαι 
Μέ γράμματα θεόγραπτα—«Θεός, μέ είποκ, είκαι!»

Ναί, είσαι Σύ, Άθάκατε ! ίίςτις προ τώκ αίώκωκ 
Αι άκρακ αγαθότητα μ' έκ γενντ^θήτω μόκοκ < 
"Οκ τό μηό'εκ έποίησας τό χάος έγκοσμήσας, 
Τήκ όέρρικ τήκ ουράκιοκ .Ιαμπρώς χρυσοκεκτήσας, 
Καί τά θεμέΑια τής Γής συμπήξας έφ’ ύόάτωκ 
Καί έκτοτ’ έπερείόουσι τό οικοδόμημά τωκ.

•
Ναί, είσαι Σύ, Αόρατε ! δ εις χρυσοΰκ αίώκα 

Αιαμορφώσας άνθρωπον κατά τήκ Σήκ εικόνα. 
Τάσικ πρός τελειότητα έκτος του έμφυτεύσας, 
Μ’ έ.Ιπίόα μακροΰ μέ.Ι.Ιοκτος τό πκεΰμα του κηόεύσας 
Καί όούς αυτώ περισπασμού τοΰ έρευκακ τά όκτα, 
Καίκρύιβας π.ίήκ τά μέ.ΙΛοκτα ώςκαίπάπάρεΛθόκτα.

κοερά άκύψωσις ! δτακ μεμοκωμέκος 
Κ’ εις τό ταμείοκ τής θερμής καρδίας μου κ.Λεισμέκος, 
Τΐ)κ χειρα εις τό μέτωποκ καί μετά τρόμου τόσου 
Φωκάξω όλος α'ίσθησις, «Καρόία μου ύ^-ωσου /» 
Καί Μας τήκ διάκοιακ έπάκω τώκ άστέρωκ 
Σέ φακτασθώ Φώς άπΛετοκ εις ούρακούς μαρμάΐροκ, 
Σειράς δέ ώς άκτίκάς σου χρυσώκ ΠοΛυομμάτωκ, 
Καί Λεγεώκας φΛογερώκ άγγεΛικώκ ταγμάτωκ, 
Ώ!ποϊοκ,Τψιστε!γΛυκΰ τάσπΛάγχκαμου πΐρ καίει! 
"Ω ! ή Λαμπρά ιδέα Σου τί έρωτα μ’ έμπκέει ! 
Φακτάξομαι μαγευτικήκ χρωμάτωκ ποικιΛίακ, 
Καί ο’υρακίας μουσικής ακούω άρμοκίακ,



Ο ΚΟΣΜΟΣ. 455
454 Ο ΚΟΣΜΟΣ.

Προς τής οποίας τόν ρυθμόν ο! κόσμοι συγχορεύουν, 
Και ως έν άσματι ένί τά πάντα Σέ .Ιατρεύουν 
Κ’ έντός μου εννοώ φωνάς Λεγούσας—« Λιεγείρου! ». 
Καί φέρομαι μετάρσιος έν μέσω τοΰ άπειρου.

θεέ! το μέγα Όνομα, όπου ριγώντ’ ακούουν, 
Εις τάς κιθάρας των ένώ τά Χερουβίμ τό κρούουν, 
Κ’ οΣαίμων σκότους αστραπή μέ μυκηθμόν και κρότον 
Εις τής φριχτής κοΛάσεως κρημνίζεται τόν σκότον. 
θεέ μου ! στόμα μ’ έδωκας μεγάΛα έχφωνήσον 
ΆΛΛ’ είναι καταμέτρησις τών φοβερών αβύσσων ; 
ΆΛΛά τό μέγα Άπειρον εις νοΰν καταχωρεϊται; 
Καί ή ΜεγαΛειότης Σου, θεέ! κατανοείται

Έκμέσουτών δακτύΛων Σουέσκόρπισας τάς σφαίρας 
Μέ φώς τάς περιέζωσας Λαμπρόν εις τούς αιθέρας· 
Κ’ είς Λόγον τόν διήχοντα ώς ορμαθόν περάσας, 
Τάς είπες, δείξας τό κενόν—« 'Ιδού τά σύνορά σας ! »

Σκοτίζομαι, τήν κεφαΛην οσάκις ανεγείρω 
Τάς αποστάσεις θεωρών τών ποιημάτων γύρω ! 
Ώ!.. μέχρι που της πΛάσεως άπΛοΰνται τά μεγέθη..» 
Τών άστρων πόσον όπισθεν ό Ουρανός έτέθη,.... 
Όποια χάη Μηδενός την Ποίησιν κυκΛοΰσι ;... 
*Ω ! πόσα ζώντα Λογικά σ.έ σέβουν ίν τοϊς ονσι ;... 
Ό κρίκος τής άΛύσεως ποΰ εΐν’ ό τεΛευταϊος ;.... 
Ποΰ τό Άπό τών έργων Σου, θεέ! και ποΰ τό "Εως;

ΆΛΛά καί τής σμικρότητας ή έκπΛηξις οποία ! 
Είς τής εμπίδος τό πτερόν πόση φιΛοτεχνία ! 
Είς την σταγόνα τοΰ άτμοΰ πόση ύγροΰ ποσότης I 
Ώ ! πόσον άνθρωπίσκων γη της άμμου ή Λεπτότης ! 
Ίχθύσκων πόσων θάΛασσα μία ώεκάς τής δρόσου ! 
διαιρετά τά μόρια της ι>Λης μέχρι πόσου !

Ώς θαυμαστά τά έργα Σου, ΠαντέΛειος Σοφία ! 
Τό Όνομά Σου έξιμνοΰν τά τέσσαρα στοιχεία* 
Είς τής νυκτός την σιωπήν το σοβαρόν Σου είδα. 
Ζωής μεΛΛούσης ή αυγή μ’ έχάραξεν έΛπίδα· 
Είς τάς ακτίνας εϊδά τι της καθαρότητας Σου.
Τό έαρ μ’ έ'δειξε μικρόν έκ της Λαμπρότητάς Σου. 
Ανοίγεις Σύ τήν χεϊρά Σου καί έμπιπΛΐις παν ζώον. 
Τό νεΰμά Σου ένθέωσις καί φωτισμός τών νόων. 
Ύπό τό Σαν μειδίαμα άναγεννώνται τ’ άνθη. 
Άπέστρεψας τό πρόσωπον; τό σύμπαν έμαράνθη. 
Έβρόντησάς ; έκΛόνησας την γην έκ θεμεΛίων. 
Έφύσησας ; απέσβεσες τά φώτα τών ΉΛίων.

1 Τέ σαρά είσι χαι τά στοιχεία τί συνιστώντα τό παρ’ 
Έβραίοις μέγα χαι άχατανόμαστον Όνομα τοΰ Θεοϋ HV1H 
(ΙΕΧΟΒΑΧ)· χαΐ παρ’ ήμϊν δέ τδ Θεός τετραγροίμματον, 
ναι μήν και άχατανόμαστον.

Είς τοΰ σκηπτοΰ τόν πάταγον ήκούσθ’ ή άπειΛή Σου, 
Κ’ έκρύβ' είς σπήΛαια ύγρά ό δράκων τής αβύσσου.

Σοΰ τήν ημέραν κΛίναντος, άπενεκρώθ’ ή φύσις, 
Τά πάντα τοΰ Φωστήρος Σου άνέπαυσεν ή δύσις. 
ΆΛΛά τόν έπανέτειΛας καί τριΛιώνες όντων 
Φόρων άνέπέμψαν ευχών καί δοξοΛογιών των. 
Κ’ έμπρός είς τό πυρφόρον Σου γονυπετοΰντα ομμα, 
Κ’ α’ινέσεως διήνοιξαν κ ευγνωμοσύνης στόμα.

ΆΛΛά ό δείΛαιος βροτός ζητεί νά Σ’ έννοήση, 
Και μέ τόν διαβήτην του τοΛμα νά σέ μέτρηση. 
’Ή ώς άΛγέβρης πρόβ.Ιημα τεθέν πρό όφθαΛμών του, 
Άνερευνα τήν Λύσιν σου είς τόν Λογάριθμόν του. 
ΤόΛμη μωρά!...Τόμέγ’ αύτό δέν προησθ άνθη σκέμμα, 
Ποιών τόν Άνερμήνευτον τής Λογικής του θέμα. 
Σύ δέ θεός ύπό πυκνόν κεκαΛυμμένος γνόφον

I Ύαδιδράσκεις τεχνικάς τερθρείας ποΛυσόφων, 
Καί Λάμπεις εις άπΛοϊκάς νηπίων διανοίας, 
Τής ταπεινοφροσύνης φώς, πΰρ τής άΛαζωνείας !

θεέ μου ! μέ ταπείνωσιν Σέ προσκυνώ, Σέ σέβω. 
θεέ μου ! δέν Σ’ έννόησα, πΛήν πίστει Σέ Λατρεύω. 
Τής ζοφερας καρδίας μου τά σκότη θά φωτίση 
Άκτίς έπ τής παρέδρου Σου Σοφίας άν εϊσδύση. 
Καί ΘέΛω μέ τοΰ Σύμπαντος τήν συναρμοΛογίαν, 
Μικρός έγώ τό φρόνημα, μικρός τήν ήΛιχίαν, 
Συναΐ'απέμφη τήν ισχνήν φωνήν μου είς τά ύφη, 
"Οπου ό νους μου διά Σοΰ ποθεί νά ύπερκύιβη. 
Ώ Πάτερ ! πάσης Λογικής δεχόμενος ουσίας 
Τάς ποΛυτρόπους καί πρός έν τεινούσας ύμνωδίας, 
Λέξαι καί τό θυμίαμα τής έν έμοί φιάΛης, 
Καί μή καρδίας έκχυσιν ζεούσης άποβάΛης. 
Τϊός έγώ νεώτερος τοΰ οίκου τοΰ Πατρός μου, 
Άρμόσας Λύραν ύψωσα φωνήν αίνέσεώς μου.
— «Ώ ! τίς θεός πΛήν τοΰ θεοΰ ;»—είπα καί 

[άνηρπάγη
Ό νους μου εις τά κυανα τών ουρανών πεΛάγη. 
Τόν ορνιν τόν βαρύπτερον άν δέν συναντιΛάβης, 
Άπέκαμα, έξέπεσα μετά ποΛΛής τής βΛάβης. 
Σύ πΛάτυνον τό στόμα μου μεγάΛα νά φωνάζω, 
Καί άσμασι δαβιτικοϊς τήν δόξαν Σου νά κράζω.

Χαϊρε, Ά ρ χή παντουργική, συνεκτική τών πόΛων! 
‘Ω ! Χαϊρε ή άπόρρητος Άλήθεεα τών δΛων !

Ηλ. Τανταλιδηϊ.

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΜ.-Έν ΝεωΈβοράκω 
έκδί^οτα’. εκκλησιαστική έφημερίς, ήτις έίηριοσίευσε 
προ τίνος καιρού κατάλογον, ώς έγγιστα ακριβή, 
τών διαφόρων αίρε'σεων τοΰ προτεσταντισμού, αΐτι- 
νες διαχωρίζουσι θρησκευτικός μόνους τούς κατοί
κους τής πόλεως ταύτης. Μεταφέρομεν καί ήμεϊς εν
ταύθα τόν κατάλογον τούτον ώς τά μάλα περίεργον.

«Άναβαπτισταί, βαπτισταί, νε'οι βαπτισταί, βα- 
πτισταΐ ελεύθεροι, βαπτισταί κεχωρισμε'νοι, βαπτι- 
σταί αυστηροί, βαπτισταί ειρηνικοί, βαπτισταί βρε'- 
φη, βαπτισταί δο'οα, αλληλούια, βαπτισταί χριστια
νοί, βαπτισταί σιδηρόχειρες, βαπτισταί γενικοί, βα- 
πτισταί μερικοί, βαπτισταί τής έβδομης, βαπτισταί 
Σκώτοι, βαπτισταί τοΰ νε'ου γενικού δόγματος, βα- 
πτισταί μαύροι, άνεξάρτητοι ή καθαροί, καυ.ερόνιοι, 
κρισπϊται, όαλείται, καμβυλλίται ή μετερρυθμισμέ- 
νοι, δούγκεροι ή τούνεοοι, έλευθε'οως σκεπτόμενοι, 
χαλδανΐται ούντινγδοηανοί, ιρβιγγιανοί, ίγγανΐται, 
πηδηταί, χριστιανοί βιβλικοί, γλασσϊται ή σανδομο- 
νιανοί, αρχαίοι πρεσβυτεριανοί, νε'οι πρεσβυτεριανοί, 
σκώτοι, κογγρεγατοναλισταί, κονάκεροι ή φίλοι τρε- 
μουλιάριδες, ούνιτάριοι, σοκινιανοί, μοράβιοι ή άδελ- 
θοί ένότητος, μεθοδισταί, ούεσλεγε'νιοι .μετερρυθμ.ι- 
σμένοι, καλβινισταί γάλλοι, αρχαίοι ένωτικοί, νε'οι 
ένωτικοί, σονενδεβούργειοι. άδελφοί πλυμούθειοι, χρι
στιανοί άναβαπτισθε'ντες, μορμόνοι, κελλυίται, μου- 
γλετόνιοι, ρωμανιανοί, τελειοποιηταί, μεθοόισταί, 
ρογεδιανοί, σήκλεροι, παγκόσμιοι, περιπατητικοί, 
ούαϊσφιλδισταί, μαθηταί φίλοι ελεύθεροι ή άγαπη- 
μονϊται, λούθηροι, διαμαρτυρο’μενοι Γάλλοι, μετερ- 
ρυθμισμε'νοι Γερμανοί, διαμαρτυρόμενοι Γερμανοί με- 
τερρνθμισμε'νοι, καθολικοί Γερμανοί ή μαθηταί τοΰ 
Ρο'γγη, νε'οι πεφωτισμε'νοι, αγγλικανοί Άγγλοι, αγ
γλικανοί Γερμανοί καί αγγλικανοί Γάλλοι».

’Εν τώ καταλόγω τούτω, προστίθησιν ή αύτή εκ
κλησιαστική έφημερίς, έλησμονήθησαν, κατά πάσαν 
πιθανότητα, καί άλλαι τινές αίρε'σεις.

Κατά τινα ανταποκριτήν Αγγλικής Εφημερίδας, 
οι ιθαγενείς τών έν τώ Είρηνικώ Ώκεανώ Νήσων 
Μαρκησίων, είσί καθ’ ύπερβολήν λάτρεις τοΰ ώραίου 
φύλου, άλλ’ έχουσιν ίδιαίτεοον δλως τρόπον τοΰ έκ- 
δηλοΰν τήν λατρείαν αύτών άφού έκλέζωσι τήν ώ-
ραιοτε'ραν πρός γάμον καί νυμφευθώσιν αύτήν, έν έ
τος μετά τούς γάμους τρώγουσιν αύτήν μετ’ άγριω- 
τάτης περιπαθείας. Οί ιεραπόστολοι κατε'βαλον πολ
λούς αγώνας ΐνα κατορθώσωσι τήν παΰσιν τοΰ εθίμου 
τούτου καί κατά μέγα μέρος έπέτυχον. Ούχ ήττον 
πολλοί τών αγρίων τούτων καί μετά τήν αποδοχήν 
της χριστιανικής πίστεως έςακολουθοΰσι τήν τερα- 
τώοη ταύτην θηριωδίαν. Ό αρχηγός τής Νουκαίβας 
ασπασθείς τόν χριστιανισμόν έξετε'λει μέν μετά πολ
λής εύλαβείας τά θρησκευτικά αύτοΰ καθήκοντα καί 
διήγε κατά τά λοιπά βίον εύσεβή καί ένάρετον, άλλ’ 

δμως κατεβρόχθισε τρεις έκ τών συζύγων αύτοΰ· έ
μελλε δέ νά φάγγ καί άλλην τετάρτην σύζυγον, άλλά 
’Αμερικανοί τινες τών Ήνωμ,ένων Πολιτειών κατόρ
θωσαν νά τήν σώσωσιν έζαγοράσαντες αύτήν άντί 
2500 πεοίπου ταλλήρων.

Άναγινώσκομεν έν τινι έφημερίδι τά εξής :
«Τό άκόλουθον έν Β’.ενν/] παρατηρηθέν περίεργον 

φαινομενον συνιστώμεν είς τήν άνάγνωσιν τών ποιη
τών, τών μυθιστοριογράφων καί πάντων τών όπως- 
δήποτε άναμιγνυομένων είς τό παρκδοξον έκεΐνο φαι- 
νόμενον, τό καλούμενον γυναικεία καρδία. Έγεννήθη 
πρό τινων ήμερών έν τή Κλινική τοΰ νοσοκομείου τής 
ρηθείσης πόλεως κοράσιον, καταπλήξαν τούς ιατρούς 
διά τής ασυνήθους εύρύτητος τοΰ στήθους. Γενομέ- 
νης άκριβεστέρας έρεύνης, εύρέθη δτι τό κοράσιον εί
χε δύο πλήρεις, άπηρτισμένας καί χωριστάς άπ' άλ- 
λήλων καρδίας, έκατέραν μετά ιδιαιτέρου περικαρδίου 
ύμένος, τήν μέν δεξιόθεν, τήν δέ αριστερόθεν. Έτε- 
λεύτησε δέ τό κοράσιον τοΰτο όλίγας ώρας μετά τήν 
γέννησίν του. Έάν γένηται άρχή νά γεννώνται γυναί
κες μέ δύο καρδίας, ένώ καί ή μία, ήν νΰν έχουσι, εϊ· 
νε τόσω εύρεϊα, ώστε χωρεΐ τόσα καί τόσα αισθήμα
τα, τί γενήσετζι άρα ό κόσμος ;»

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.»<ΧΚ>·
Κυρία τις άνέμενε τόν σύζυγόν της, μεθ’ ού έμελλε 

νά μεταβή είς τό θέατρον. Έλθόντος δέ τούτου 
μετά πολλήν ώραν, ή σύζυγος εΐπεν αύτώ μετ’ οργής.

— Μαύρισαν τά ’μμάτια μου νά σέ περιμένω.
— Έχεις δίκαιον, γυναϊκά μου, ό'χι μόνον τά 

'μμάτιά σου άλλαξαν χρώμα, άλλά καί τά μαλλιά 
σου καί τό πρόσωπον σου. ·

■* ★
¥

Φιλοθεάμων 'γυνή ήρώτησε τόν σύζυγόν της άν 
έλαβεν είσιτήριον θεωρείου διά τήν εσπερινήν θεατρι
κήν παράστασιν.

— Είχα δλην τήν διάθεσιν, γυναϊκά μου, άλλά 
καθ’ ήν στιγμήν έμελλα νά πληρώσω τό είσιτήριον, 
μ’ έπλησίασεν ό ψωμάς καί ήναγκάσθην νά τόν πλη- 
οώσω, λαβιυν είσιτήριον διά τόν φούρνον.

Νοΰς πρακτικός.
Τοΰ πρό τίνος άποβιώσαντος έν τινι δήμω τής 

’Αττικής τοκογλύφου Φιλαργυριάδου ή διαθήκη πε
ριείχε καί τό επόμενον άρθρον : «Κληροδοτώ» είς τήν 
θυγατέρα μου θρυψίναν ώς προίκα διά τόν γάμον 
αύτής τό ποσόν εκατόν χιλιάδων δραχμών, ύπό τόν 
δρον νά κατατεθώσιν είς τό έμπορο-μοδικόν κατά
στηθα τής κυρίας Αιζιέ διά νά μή σκοτίζή τήν αγα
πητήν θυγατέρα μου καθ’ έκάστην».

* *
¥

Μάγειρός τις νεωστί προσληφθείς καί έρωτηθίς: 
ύ πό τοΰ οικοδεσπότου τίνα μισθόν ζητεϊ, άπεκρίνατοε
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— Έάν μέν κάμνω τό ψούνισμα τοϋ σπιτιού, μέ 
φθάνουν 50 γρ. τόν μήνα- έάν δέ όχι, δέν μέ φθάνουν 
ούτε πεντακόσια.

ΓΝΩΜΑΙ.
-0-90 □

(Έχ τών τοΰ Malesherbes).

Έχει καί ή καρδία τάς ΐδε'ας της.
Πολλάκις άρμόζει νά φαινώμεθα ςερούμενοι εύφυίας.
Ή τιμή αποποιείται τάς τιμάς.
Άπό τοϋ άνθρώπου μία μόνη ίσότης πράγματι 

έξήρτηται, ή ίσότης τής αρετής.
Αί με'γισται τών αληθειών είσι καί αί άπλούςαται.
Τό μή ψευδεσθαι δέν έγκειται μόνον είς τό λε'γειν 

τήν άλήθειαν, άλλά καί είς τό λε'γειν δλην τήν άλή- 
θειαν.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τψ ΚΖ' τεύχει προβλημάτων.
Άρ. 555. αίνιγμα.—Έγώ, έώ.
Άρ. 223. ετερον.—Λαύριον.
Άρ. 22k ■ ετερον.—Το γράμμα Τ.
Άρ. 225. ετερον.—‘Η ηχώ.
Άρ. 226. πρόβλημα αποσιωπητικών.—Άργος 

μή ία th μη$’ ar Χ.ίουτής.
Άρ. 227. ΛΕΖΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.----

Ν Η Μ Α 
Η Μ A Ρ 
ΜΑΧΗ 
ΑΡΗΣ

Άρ. 228. ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΑΛΙΚΟΣ.----Κά.Ι-
Jior εμΛεΰεΐτ είς χάρακας, ή είς κό.Ιακας.

Άρ. 229. λεςιγριφος (charade).—Merveille.
Άρ. 230. ετερος.—Rebec.
Άρ. 23 {. γρίφος.—Χείρον ί) «όλες τής 

εξοχής·

Λ Τ Τ A I
τών έν τφ ΚΖ'. τεύχει προβλημάτων.

Θ. Μ. Παρασκευόπουλος (222, 24, 25, 28).— Οΐχος 
Μπάλα (222, 24, 25. 27, 28).— Δ. Ε. Κυρλεγγίτζης 
(231).— Α. Κούσκουρας (224, 25, 27, 28, 3<).— Φρ. 
Βαρότσης (224, 25. 31).— Π. ]. Κ. (224, 25, 31).— 
’Ιουλία Α Ζερβουδάκη (222, 24. 25, 27, 28, 31).— 
Κήπος Δημαρχίας (222, 24, 27, 31).— Κλεονίκη Τρ. 
Βασματζίδου (228).— Αίκατ. Κιουμουσκερδανίδου (228). 
— I. Γ. Κιουμουσκερδανίδης (222, 24, 25, 31).— 0’- 
κος Καλλίφρονος (222, 23, 24, 25, 27, 31).— Παντολ.

Ν. Παππαδόπουλος (225, 28). — I. Α. Κυριακίδης 
(222, 24, 25, 28. 31)·— Εύφροσ. Α Χουδαβερδο'γλου 
(225. 228).— Σ. Α. Χουδαβερδόγλου (225. 31).— Ξε- 
νοφ. Θεοδωρίδης (228)— Ν Δ Τζαλίχης (222. 24, 25, 
28 29, 31).- Nemo (222—225, 227-229, 231).— 
Χαρ Κ. Πασπαλίδης (222, 23. 24, 28, 31).

Έν Έρζυγγιάν, Π. Μιχαηλίδης (205).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. 232.—ΑΙΝΙΓΜΑ.
Σηκόνω βάρος δυνατόν έν μέσφ τών ΰδάτων 

Πλοΐον χωρίς νά ήμαι.
Μέ δένουν δι’ άλύσεων χονδρών καί βαρυτάτων 

Τρελλός χωρίς νά ήμαι.

ΑΡ. 233.—ΕΤΕΡΟΝ.
Τό μαϋρόν μου τό αίμα καλώς έάν τό χύνγς 

Μέ δπλον δίπουν ή πτερωτόν,
Είς πλείστους τών άνθρώπων ωφέλιμος θά γίνης, 

Καθώς έπίσης κ’ εις σέ αυτόν.

ΑΡ 234. —ΕΤΕΡΟΝ.
Χρονόμετρον τοϋ βίου σου τάς πρώτας μου ομολογείς· 
*Σ τάς ά'λλας πόλιν εύχτιστον, καλήν, όρμς τής νέας γής. 
Έκ ταύτης δ’ άν τό πρώτον μου έξέλης, μέ μυρίζεις} 
Τούτου τό πρώτον έξελών, θεόν σου μέ γνωρίζεις. 
Τήν λυσιν τοΰ αινίγματος έκεϊνος θέλει εχει, 
Όστις είς τόν Διάκονον έν τφ ναφ προσέχει.

Μ. Τ.

ΑΡ. 235.- ΕΤΕΡΟΝ.
Τήν κεφαλήν άν φέρω, μ’ έπιθυμεΐς. μέ θέλεις· 
Μ’ αποστροφήν μ’ ακούεις, έάν αύτήν άφέλης- 
Τόν τράχηλόν μου μόνον άνίσως αφαιρέτης, 
Καί γράμμα άντί τούτου το ύστατον προσθέσης, 

Αύτή, φίλε, τή ώρφ, 
Γνωστή ή ά'γνωστός σοι θά γείνω τότε χώρα. 
Άκέφαλον καί πάλιν, μέτρον χρόνου θά γείνω· 
Μόριον δέ άρχαΐον, διγράμματον άν μείνω.

Μ· Τ.
ΑΡ. 236. —ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ.

Διά τών συνωνύμων τών έπομε'νων λέςεων σχημα
τίζεται γνωμικόν. Εύρεθήτω τό γνωμικόν τοϋτο·

Ποίημα, ενρωατία, βονκέγα.ίος, μίτος, βδεΛυ- 
ρία, τόζον, ΰκοτοδίτη, εκίκΑη^ις, ρωμαλέος.

Χαρ. Ν. Άδ.

ΑΡ 237.—ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ.
Έκ τών συλλαβών τών επομένων λέξεων, μή λαμ- 

βανομένης ύπ’ δψει τής ορθογραφίας αύτών, νά σχη- 
ματισθώσι τά ονόματα τριών μεγάλων ποιητών : 

Ές, έφόρει,, πηΜς, εύ, αχήσω, κΛείς.
Έν Ταϊγανίω Κ· Σ. Κ.

ΑΡ. 238 —ΓΡΙΦΟΣ.
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