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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΞΡΙΟΖΧΤΖΚΙΟΙΙΝΓ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Εν Κωνσταντινουκόλεο, Σίβδατον 8 Μαρτίον 1885. ΤΕΥΧΟΣ κς-'.

ΜΙΤΘΪ
ΚΟΛΑΣΕΩ2 ΤΟ Δ'.

Βαρύγδουπος άπέσεισε πΛήκ κρότος 
Tor βαθύν 'ύπνον έκ τής κεγαΛής μου, 
ώς τοΰ βιαίως ά<ρυπνιζομέκου.

Τούς όγ>θαΛμούς μου άναπεπαυμένους 
έστρεψα πέριζ κ’ ήγειρα εις 'ύψος, 
ν’ αναγνωρίσω ποΰ τής γης ίστάμην.

Και άΛηθώς εύρέθην εις τό χεϊΛος 
τοΰ ΘΛιβεροΰ βαράθρου, τοΰ ήχοΰντος 
εζ απέραντων όδυρμώκ και γόων.

Βαθύ τοσοΰτον ήτον, όμιχΛώδες 
και σκοτεινόν, ώστ’ εί κ’ είς τόν πυθμέκα 
έβύθισα τό βΛέμμα, ούδέν είδον.

Είς τόν τυφΛόν άς καταβώμεν κόσμον», 
δ ποιητής ωχρός ήρζατο Λέγων·

« πρώτος εγώ, σύ δεύτερος κατόπιν».

Ίδών θ’ έγώ τήν πε.ίιδκήκ χροιάν του, 
« Νά έΛθω;» είπον- «Πώς ; άν σύ φοβήσαι, 
» σύ δ παρήγορος τών δισταγμών μου ;» 

Ό δ’ είς έμέ- «Αύτών ή αγωνία 
» τών κάτω, γράφει είς τάς παρειάς μου 
» ό έΛεος, δν έκΛαμβάνεις φόβον.

Χωρώμεκ. Ό μάκρος έπείγει δρόμος».
Ovrac είσηΛθε, καί συκυπερέθηκ 
τόκ πρώτον κύκΛοκ πέριή της αβύσσου.

Κ’ έκει μέν θρήνοι ακουστοί δέν ησαν- 
άκτήχουκ δμως στεναγμοί τοσοντοι, 
ώστ’ δ άε ίδιος αήρ νά τρέμη,

διότι είχε ΘΛίψεις άβασάνους 
δ έκει δχΛος δ ποΛύς καί μέγας 
τώκ γυναικών, άκδρώκ καί μειράκιων.

Αέν έρωτας», δ οδηγός μου είπε, 
« τί είκ’ αυτά τά πνεύματα, α βΛέπεις. 
» Νά μάθης θέΛω πριν προβής, πώς ούτοι

δέκ ήμαρτοκ. "Οτι χρηστοί δέ ήσαν 
» δέκ τοϊς άρκεϊ- τό βάπτισμα τοϊς Λείπει, 
» ή πύΛη της θρησκείας ήκ πιστεύεις.

Καί πρό Χρίστου άκ είς τόκ κόσμον ήΛθον, 
» δέκ προσεκύνουκ τόκ Θεόν ώς έδει- 
» είς έζ αυτών είμί κ’ έγώ έπίσης.

Ούχί δι αΛΛο σφάΛμα, διά τοΰτο 
» άποΛωΛότες, πάσχοκτες ένταΰθα, 
» διάγομεκ άπέΛπιδες κ’ έκ πόθοις».

Ώς ήκουσα, έδήχθην τήκ καρδίακ, 
άκδρας είδώς άζίους Λόγου πΛήστου 
έκ τώ προδόμω μέκοκτας έκείνω.

Είπε, διδάσκαΛε, είπε, προστάτα», 
ήρήάμηκ, θέΛων βέβαιος κά είμαι 
τής πίστεως, τής ύπέρ π'Λσακ πΛάκηκ,

έθ,ήΛθέ τις έκτεΰθεκ δι ιδίας
» ή δι’ ετέρου αρετής ευδαίμων ;»

Ό δ’ έννοών τόκ κεκρυμμέκοκ Λόγον,

άπήντα· «."Ημην κέηΛυς ένταΰθα,
» δπότε είδον ισχυρός κά έΛθη, 
» σημεϊοκ νίκης περιεστεμμέκος.

Τοΰ πρωτοπΛάστου τήκ σκιάν άφεϊΛεκ 
» αύτός, καί "ΑβεΛ τοΰ υίοΰ, καί Νώε, 
» τοΰ πατριάρχου ’Αβραάμ, δίωσέως

τοΰ νομικού, Ααυίδ τοΰ βασιΛέως, 
» τοΰ ΊσραήΛ μετά πατρός καί τέκνων, 
» καί τής 'ΡαχήΛ, ή τόσον έχαρίσθη,

καί ποΛΛών άΛΛων έκμακαρισθέντωκ.
» Νά μάθης ΘέΛω, πώς άυχαί πρό τούτων 
» ποτέ δέκ είδον άΛΛαι σωτηρίαν».
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Έν rewrote Λροΰγωροϋ/ίβΓ ώς ώμίλει, 
καί διεπορευόμεθα το δάσος, 
τό δάσος λέγω τών πυκνών πνευμάτων.

Τής κορυφής δέν ήτον ή οδός μας 
ετι. μακράν, ότε πϋρ είδον, λάμπαν 
έκτος ήμισφαιρίου κατασκότου.

Άπείχομεν, ούχί τοσούτον δμως, 
ώστε νά μή γνωρίσω διακρίνωκ 
πως έντιμοι τόκ τόπον εΐχον άνδρες.

« Ώ σύ, ό πάσαν τέχνην κ’ επιστήμην 
» τιμών, τί είν’ έκεΐν’ οί τήν αξίαν 
» διάφοροι κ’ υπέρτεροι των άλλων ;»

Ό δέ· «Τό δκομα το τίμιόν των 
» το άντηχήσακ διά τής ζωής σου, 
» τω ονρακω ευαρεστούν, ήμείφθη».

Τότε δέ ήκουσα φωνήν καλοϋσαν 
» Τόν ποιητήν τόν ΐψιστον τιμάτε, 
» ού ή σκιά άπήν, άλλ’ έπανήλθεν».

Ώς δ' ή φωνή έκόπασε σιγώσα, 
τέσσαρας είδον σκιάς προσερχομένας. 
Φαιδραί δέν ήσαν, ούτε τεθλιμμέναι.

Ό δ αγαθός διδάσκαλος μοι είπεν 
« Ίδέ τόν πρώτον τούτον, τόν ξιφήρη, 
» βασιλικώς πρό των τριών χωροϋντα.

» Ό Όμηρος, ό μέγας ψάλτης, είναι,
» ό δ έτερος Ώράτιος ό μώμος, 
» ’Οβίδιος και Λουκανός κατόπιν.

» Καθ’ ό δ’ εις πάντας τ’ όνομα επίσης 
» άρμόζει, δ ή μόνη φωνή είπε, 
» τιμώσί με, και πράττουσιν εϋλόγως». 

Τήν καλήν ούτως είδον συνελθοϋσακ 
σχολήν τοϋ ήγεμόκος ψάλτου, δστις' 
ώς αετός πέτα ύπέρ τούς άλλους.

Άφ’ ον δέ συνωμίλησαν ολίγον, 
ήσπάσακτό με, πρός εμέ στραφέκτες, 
ό είθε μειδιώκ ό οδηγός μου.

Μ’ έτίμησακ δέ κ’ ετι περαιτέρω, 
εις τήκ χορείαν των έντάξακτές με, 
ωστ’ έγεκόμην έκτος μεταξύ των.

'Ήλθομεκ ούτως όπου ήν ή αίγλη, 
λέγοκτες πλεΐστα, νϋν σιωπητέα, 
άλλ' ά έκεΐ συζητητέα ήσαν.

Αφίχθημεκ δ’ εμπρός εϋγενοΰς πύργου, 
or τείχος περιέβαλλεν επτάκις 
ϊψιστοκ, μύαξ δέ καλός ώχύρου.

Διήλθομεκ ώς γήν στερεάκ τούτον 
καί επτά πύλας μετά τών σοφών μου, 
κ’ έφθάσαμεν εις χλοερόκ Λειμώνα.

“Ανδρες έκεΐ σεμνόφθαλμοι παρήσακ, 
καί εμβριθείς κ’ επίσημοι τήν όψικ, 
σπανίως άλλ' ήδέως όμιλοϋντες.

Εις μίαν άπεσύρθημεν γωνίαν, 
εις ύψος φωτεινόν, ήνεωγμ,ένον, 
όπόθεκ πάντες σύνοπτοι μάς ήσαν.

Εις τήν στιλπήν ποικίληκ έκεΐ πόαν 
τά πνεύματα κατ είδον τά μεγάλα, 
κ’ ή θέα των. τό πνενμά μου έξήρε.

Μετ’ οπαδών της είδον τήν Ήλέκτραν, 
καί έν αύτοΐς τόν Έκτορα κ’ Αινείαν 
καί Καίσαρα, γυπόφθαλμοκ, έν δπλοις.

Τήν Πεκθεσίλειακ καί τήν Καμίλλαν, 
κ’ έξ άλλου τόν Λατίνων βασιλέα 
μετά τής θυγατρός του Λαβινίας,

τοϋ Ταρκινίου τόν διώκτην Βρούτον, 
Μαρτίακ, Λουκρητίαν, Κορκηλίακ, 
καί παρεκεΐ τόν Σαλαδΐκοκ μόνον.

Τά βλέφαρα δ’ άκόμ’ ύψώσας, είδον 
τόν μύστορα τόν τών έπιστημόνωκ  , 
καθήμενον έν μέσω φιλοσόφωκ.

Έθαύμαζοκ κ’ έτίμων αύτόν πάντες. 
’Εγγύς του Πλάτων καί Σωκράτης ήσαν 
καί ό Δημόκριτος, ό έκλαμβάνωκ 

τόν κόσμον πάντα γέννημα τής τύχης, 
Θαλής, Αναξαγόρας, Διογένης, 
Εμπεδοκλής, ’Ηράκλειτος καί Ζήνων,

καί ό Διοσκορίδης, ό έτάζωκ
τό ποιόν, Τούλιος, ό ήθολόγος 
Σεκέκκας, Λίκιος, ό γεωμέτρης 

Ευκλείδης, Πτολεμαίος, Ιπποκράτης
καί Αυίκέκκας , Γαληνός, ό γράψας 
τό σχόλιον τό μέγα Άβερόης.

Δέν δύναμαι τούς πάντας ν’ αναγράψω· 
έμπρός μ’ έλαύνει το μακρόν μου θέμα 
καί έλαττούντ’ αϊ λέξεις τών πραγμάτων.

Τών έξ ό λόχος ίδιχοτομήθη.
'Αλλού ό έμφρων οδηγός μέ φέρει, 
έκτος τοϋ ήρεμοϋντος εις αέρα 

δονούμεκον, όποϋ παν φέγγος λείπει.
A. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ.

Προ; τύν Διευθυντήν τοϋ Περιοδικού ΚΟΣΜΟΥ.

Έρίτιμε φίλε,
Ή έν τω ΚΓ'. τεύχει τοΰ Κόσμου δημοσιευθεΐσα 

σπουδαία έπιστολή άνδρός λογίου καί πεπειραμένου 
τά έκπαιδευτικά, ύποβαλόντος παρατηρήσεις τινάς, 
ή μάλλον επιφυλάξεις, ώς άποκαλεϊ ταύτας, έπί τοϋ 
Περί γυναικείας έν Αμερική παιδεύσεως άρθρου μου, 
τοΰ καταχωρισθέντος έν τώ ΚΒ'. τεύχει τοϋ σπου
δαίου Περιοδικού υμών, έπιβάλλει μοι τήν ύποχρέω- 
σιν, ούχί ΐνα άνασκευάσω τάς παρατηρήσεις τού έπι- 
στείλαντος, άς καθ’ ολοκληρίαν άσπάζομαι, άλλ’ ΐνα 
προσθώ έξηγήσεις τινάς λίαν αναγκαίας πρός απο
φυγήν παρανοήσεων, καί πρός συμπλήρωσιν τών περί 
έθνικής παιδεύσεως μελετών μου, ών ακροθιγώς ήψά- 
μην έν τώ άρθρφ έκείνω.

Καί προκειμένου μέν περί τής καθόλου παιδεύσεως 
τής άρμοζούσης τή φύσει καί τή κλήσει τής γυναι- 
κός ή άπόφανσις έστί βεβαίως χαλεπωτάτη ού μόνον 
έμοί, άλλά καί τώ ελλογίμω καί πεπειραμε'νω έπι- 
στολογράφω. Δυνάμεθα δμως, νομίζω, νά συνεννοη- 
θώμεν, καί έν άνάγκν; νά συζητήσωμεν περί τής κα
θόλου παιδεύσεως τής ομογενούς νεολαίας, καί περί 
τοΰ ποσού καί τοϋ ποιοΰ τής μαθήσεως, τής άρμο
ζούσης τή γυναικί κατά τάς παρούσας ήμών άνάγκας 
καί περιστάσεις μηδόλως ύπ’ δψει λαμβάνοντες τί 
πράττουσιν, ή πώς περί τούτου κρίνουσιν άλλα έθνη 
ύπό περιστάσεις άλλοίας ή ήμεΐς διατελοΰντα.

Είναι, νομίζω, άναντίρρητον, καί πάσης συζητή- 
σεως άνεπίδεκτον δτι ή ήμιμάθεια καί ή δοκησισο- 
φία όλεθριώτατά είσι τώ τε άνδρί καί τή γυναικί, 
άλλά πολλώ μάλλον τή γυναικί. Διότι έάν, κατά 
τόν θειον Πλάτωνα, «πάσα έπιστήμη χωριζομέκη 
δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής πανουργία μάλ
λον ού σοφία φαίνεται», πώς πξ,έπυ. νά χαρακτηρι- 
σθή ή ψευδοσοφία, ή ήμιμάθεια καί ή έπιπολαιο'της ;

Καί δμως ύπό τής ήμιμαθείας καί τής έπιπολαι- 
ότητος κατακλυζόμεθα, ούδείς δέ τών αρμοδίων φαί
νεται σοβαρώς μεριμνών περί τοϋ πώς δυνατόν έστι 
νά τεθή φραγμός σπουδαίος καί τελεσφόρος κατά τοϋ 
φοβερού τούτου κινδύνου, ύφ’ ού άπείλούμεθα, καί ού 
τήν έπί τής κοινωνίας ήμών όλεθρίαν έπίδρασιν οί 
πάντες αϊσθανόμεθα. Σχολεία έχομεν πολλά, καί με
γάλα δαπανώμεν ποσά πρός συντήρησιν αύτών, άλλ’ 
οί πάντες δυσανασχετοϋμεν καί γογγύζομεν διά τήν 
χαλάρωσιν τής ηθικής έν τοΐς ήμετε'ροις έκπαιδευ- 
τηρίοις, καί, τό παράδοξον, διά τό άνεπαρκές τών έν 
αύτοΐς άποκτωμένων χρησίμων γνώσεων, μ’ δλα τά 
πολυτελή καί πομπώδη προγράμματα. Τί ποιητε'ον 
λοιπόν πρός άνόρθωσιν τών κακώς έχόντων, καί ά- 
ποσόβησιν τοΰ άπειλοΰντος ήμάς κλύδωνος ; Ούδέν 
άλλο βεβαίως, ή νά μεταρρυθμίσωμεν τό παρ’ ήμΐν 
επικρατούν σφαλερόν έκπαιδευτικόν σύστημα, ού μό
νον προσαρμόζοντες αύτό εις τάς παρούσας άνάγκας 
ήμών, άλλά καί φροντίζοντες ινα ή έθνική ήμών παί
δευσες βάσιν έχγ τήν άλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην, 

ή δπερ ταυτόν, τήν ηθικήν τοΰ άνθρώπου μόρ- 
©ο>σιν, ής άνευ ούδέν ώφελοΰσι τά γράμματα είτε 
πολλά είτε ολίγα, μάλλον δέ καί βλάβης πρόξενα 
γίγνονται. ΤΙ μεταρρύθμισες δέ άνάγκη ν’ άρχίση άπό 
τής κατωτάτης παιδεύσεως, ήτις έστί τό θεμέλιον, 
έφ’ ου οΐκοδομηθήσεται ή μέση καί ή άνωτέρα παί- 
δευσις. Άνευ τούτου οίκοδομοΰμεν έπί τής άμμου, 
καί δαπανώμεν ούχί πρός ώφέλειαν, άλλά πρός βλά
βην τής νεολαίας. Τοΰτο δέ καί πράττομεν δυστυ
χώς μέχρι τοΰδε, διότι έκτος όλιγίστων έξαιρέσεων 
αί πλεϊσται τών Κοινοτήτων θεωροϋσι τήν δημοτικήν 
παίδευσιν ώς μικρόν τι καί άνάξιον προσοχής, άδια- 
φοροΰσι περί τής ικανότητας καί τής ηθικής άξίας 
τοΰ δημοδιδασκάλου, άρκεϊ νά ήναι εύθηνός, άφοΰ 
δέν πρόκειται νά διδάξγ είμή τά δή λεγομενα κολ
λυβογράμματα ! Ούτω δέ ένφ τό δημοτικόν σχο- 
λεΐον, τό άληθές σχολείον τοΰ λαοΰ, εκατόν πεντή- 
κοντα καί διακοσίους έχον πολλάκις μαθητάς, διευ
θύνεται συνήθως ύφ’ ενός καί μόνου δημοδιδασκάλου 
βοηθουιιένου τό πολύ ύφ’ ενός παιδονομου, τό πλη
σίον αύτοΰ κείμενον Ελληνικόν λεγόμενον σχολείον, 
δπερ έστί συνέχεια τοϋ δημοτικού, καί δέν έχει είμή 
είκοσιπέντε ή τριάκοντα μαθητάς, άριθμεΐ δύο τρεις 
ή καί πλείονας διδασκάλους, έπαναλαμβάνοντας τά 
πρότερον κακώς διδαχθε'ντα διά μεθόδου ούχί κρείτ- 
τονος. Οί έκ τών τοιούτων σχολείων έξερχόμενοι τε
λειόφοιτοι, έφηβοι ήδη τήν ήλικίαν, δέν δύνανται νά 
τραπώσιν εις βιοποριστικόν τι έργον, μή συνάδον 
πρός τχς άξιώσεις αύτών, ώς λογιωτάτων, άφοΰ 
τόσον καλώς έμαθαν τήν γραμ,ματικήν καί τό συν
τακτικόν, καί άπεστήθισαν έγχειρίδιόν τι ιστορίας, 
γεωγραφίας καί κατηχήσεως, διότι έν τοΐς μαθήμα- 
σι τούτοις περιορίζεται άπασα ή σοφία αύτών. Οια 
μάταιος καί άδικος σπατάλη χρημάτων καί χρόνου! 
Καί δμως πρός συντήρησιν τών ού μόνον άνωφελών, 
άλλά καί λίαν έπιζημίων τούτων σχολείων αί Κοι
νότητες φιλοτιμοϋνται νά δαπανώσι πενταπλάσια 
πολλάκις ποσά, τών όσα έχουσιν ώρισμένα πρός συν- 
τήοησιν τών Δημοτικών σχολείων, ήτοι τών άληθών 
σχολείων τοϋ λαού ! Είναι έννοούμενον δτι ύπό τοι- 
αύτας συνθήκας παιδεύσεως καί διδασκαλίας έπί σα
θρών βάσεων τεθειμένης τά άποτελέσματα εΐσίν οΐα 
νΰν βλέπομεν. Οί μ,αθηταί, κατά τήν εύφυά καί ά- 
ληθεστάτην ρήσιν λογίου άνδρός, έξερχόμενοι τών 
σχολείων άγνοϋσι μέν δσα έδιδάχθησακ, γνωρίζου- 
σι δέ πολλά, άπερ δέν έδιδάχθησαν !

Όποια θά ήτο ή τύχη τών Δημοτικών Σχολείων, 
καί οποίαν σωτήριον μεταβολήν ήθελεν ύποστή ή 
καθ’ όλου παίδευσις τοΰ έθνους, άν οί δύο ή τρεις 
διδάσκαλοι τοϋ Έλλ. Σχολείου άντί νά περιορίζωνται 
διδάσκοντες άσκόπως είκοσιπέντε ή τριάκοντα μαθη
τάς, προσετίθεντο εις τόν τοΰ Δημοτικού Σχολείου 
διδάσκαλον, καί έφαρμόζοντες τήν νεωτέραν μέθοδον 
τής διδασκαλίας έδίδασκον καί έπαιδαγώγουν τούς 
1 50 ή 200 μαθητάς αύτοΰ, ήτοι άπαντα τά τέκνα 
τής Κοινότητας ! Όπόσον δέ έντιμοτερον και σπου- 
δαιότερον στάδιον ένεργείας θά παρείχετο εις τούς 
λεγομένους έλληνοδιδασκάλους, οί όποιοι ού μόνον δέν
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ήθελον θεωρήσει εαυτούς ύποβιβαζομένους, άλλά και 
θά συνγσθάνοντο δτι προβιβάζεται ή άξια αύτών, 
γινομένων αληθών διδασκάλων τού έθνους. Είναι 
γνωστόν οτι τούς* τοιούτους εθνικούς διδασκάλους 
ήτοι τούς δημοδιδασκάλους δέν άπαξιοϊ νά δέχηται 
ομοτράπεζους πολλάκις δ πολύς Βίσμαρκ.

Πρός τήν κατωτέραν λοιπόν, τήν δημοτικήν δη
λονότι παίδευσιν, δέον νά στραφή άπασα ή ποοσοχή 
καί ή μέριμνα τών κυβερνήσεων καί τών λαών. Έν 
τοϊς μεγάλοις Έκπαιδευτηρίοις, έν τοϊς Γυμνασίοις 
καί τοϊς Πανεπιστχμίοις δέν διαπλάσσεται ούδέ μορ- 
φούται ή μάζα τού έθνους. Τά μεγάλα καί πομπώ
δη προγράμματα δέν δύνανται νά ήθικοποιήσωσι τήν 
κοινωνίαν, ούδέ νά μορφώσωσι τίμιους καί χρηστούς 
πολίτας, καί μητέρας αξίας τού προορισμού αύτών. 
Παρέχουσι μόνον έπίπλαστόν τινα λάμψιν κατ’ ούδέν 
διαφέρουσαν έπιπολαίου έπιχρυσώματος,έξαλειφομένου 
διά τής ελάχιστης προστριβής. Ούδείς δύναται ν’άμ- 
φισβητήσγ) ήμϊν τήν αλήθειαν ταύτην. ΊΙ τοιαύτη επί
πλαστος καί κίβδηλος έκπαίδευσις, μή έχουσα βάσιν 
τήν δικαιοσύνην καί τήν άλλην αρετήν, δένείναι παι
δεία, άλλ’ήμιμάθειά τις καί ψευδοπαιδεία πολλώ χεί- 
ρων τής εντελούς άμαθείας.α Ουδαμου γάρ δεινόν ουδέ 
σφοδρον άπειρία τών πάντων ουδέ μέγιστον κακόν* 
άλλ” ή πολυπεερέα καί πολυμ.αθεα μετά 
κακής αγωγής γίγνεταε πολύ τούτων μεί- 
ζων ζημία».(Πλατ.Νομ.Ζ.20).Μόνον έν τή τρυφερά 
ηλικία είναι δυνατόν νά καλλιεργήσωμεν τόν σπόρον 
τού καλού καί αγαθού καί δικαίου, «Παντός φυτου ή 
πρώτη βλάστη^ λέγει δ δαιμόνιος Πλάτων, χαΑώς 
δρμηθεισα πρός αρετήν της αύτού φύσεως χυριωτάτη 
τέΑος έπιθειναι τό πρόσφορον, τών τε άΛΛων φυτών 
και τών ζώων ήμέρων και άγριων και άνθρώπων* Αν
θρωπος δέ, ώςφαμ εν, ήμερον, δμως μήν, παιδείας μέν 
ορθής τυχόν και φύσεως ευτυχούς θειότατον, ήμερότα- 
τόντε ζώον γώ νεσθαι φιΑεΙ* μή ϊκανώς δέ, ή μή κα- 
Λώς τραφέν άγριώτατον τών δπόσα φύειγή, ών ένεκα 
ου δεύτερον ούδέ πάρεργον δει τήν παίδων 
τροφήν τόν νομοθέτην εαν γίγνεσθαι». (Πλάτ. Νομ. 
ΣΤ. 1 2j. Τήν πρώτην λοιπόν βλάστην, τήν τρυφεράν 
λοιπόν ηλικίαν οφείλομεν νά δρμήσωμεν πρός τήν αρε
τήν. Έν αύτή πρέπει νά τεθώσι διά δεξιάς καί πεπει
ραμένης χειρός τά σπέρματα τών μεγάλων αρετών, 
τής πρός τόν Θεόν εύσεβείας, τής πρός τόν πλησίον 
άγάπης, τής φιλοςοργίας πρός τούς γονείς, τής εύπει- 
θείας καί ύποταγής πρός τούς άνωτέρους, τής τιμής 
πρός τούς πρεσβυτέρους, τής άγάπης πρός τήν πατρίδα, 
τού έρωτος πρός τήν τιμήν καί τήν δικαιοσύνην, διότι 
τούτο εστιν ή αληθής παιδεία, καί τούτο έννοούαεν 
λέγοντες διαπαιδαγώγησή. Τούτου δέ μή ίκανώς ή 
μή καλώς καί έν τώ δέοντι χρόνω γενομένου, δυνατόν 
μ.εν νά έχωμεν καλούς τινας έπιστήμονας καί λογίους 
πολλούς, ολίγους δμως θά έχωμεν χρηστούς καί έν- 
αρέτους πολίτας.

Τήν μεγάλην, τήν αναμφισβήτητον ταύτην αλή
θειαν, καίπερ πολλάκις καί παρά πολλών σπουδαίων 
άνδρών γραφεϊσαν καί έπαναληφθεϊσαν, ούπω κατε- 
νοήσαμεν άρκούντως.

Τρανωτάτη τούτου άπόδειξις έστίν ή οίκτρά κα- 
τάστασις, έν ή διατελούσι τά πλεϊστα τών δημοτι
κών ήμών σχολείων, ένταύθα τε καί άλλαχού, καί ή 
ύπαρξις τοσούτων Γραμματοδιδασκαλείων, εις παν 
άλλο βεβαίως συντελούντων ή εις τήν κατ’ άνθρω
πον μόρφωσιν τού νοός καί τήν διάπλασιν τής τρυ- 
φεράς καρδ/ας τών παίδων. Άρτίως έτι έν τώ Κοι- 
νοβουλίω τού γείτονας κράτους μεταξύ άλλων οι
κονομιών έγένετο πρότασις ϊνα έΑαττωθώσιν αϊ ύπέρ 
τής δημοτικής παιδεύσεως δαπάνα^ ! ! ! Ένώ έκ 
τής άρτίως δημοσιευθείσης έπισήμου στατιστικής 
άποδείκνυται οτι ή δημοτική παίδευσις διατελεϊ καί 
έκεϊ έν θλιβερωτάτη καταστάσει.

Έτέρα άπόδειξις έστίν ή παρ’ ήμϊν Φιλανθρω
πική καί Φιλεκπαιδευτική Άδελφο'της, ή μετά 
τοσούτου πατάγου καί διά τοσούτων χρηματικών 
θυσιών ίδρυθεϊσα πρός ύποστήριξιν πρό πάντων 
τής δημοτικής παιδεύσεως. Δύνανται νά διϊσχυ- 
ρισθώσιν οί διευθύνοντες τά κατ’ αύτήν δτι σκο
πίμως καί τελεσφόρως ένεργεϊ, δτι έκτελεϊ τόν 
προορισμόν αύτής, δτι κατενόησε τήν μεγάλην αύ
τής άποστυλήν ; Έάν τις κρίνη έκ τού γλίσχρου 
μισθαρίου καί έκ τής έκλογής τών εις τάς επαρ
χίας παρ’ αύτής άποστελλομένων δημοδιδασκάλων, 
πείθεται άδιστάκτως περί τού έναντίου. Βλέπο
μεν συνεχώς, καί μανθάνομεν άναγινώσκοντες τάς 
εφημερίδας δτι πολλαχού έγείρονται σχολεϊα, ένιζ 
τών οποίων είσί μεγαλοπρεπείς οίκοδομαί δυσα
νάλογοι πρός τούς πόρους καί τάς άνάγκας τών 
Κοινοτήτων. Άλλά τινες είσιν οί διδάσκοντες έν αύ
τοϊς *, Έλήφθη άρά γε περί τούτου τοσαύτη πρόνοια 
δση περί τήν οικοδομήν; Κατενοήθη δτι σχολεϊον 
έστίν δ διδάσκαλος καί ούχί τό οικοδόμημα, ή δτι 
πρόγοαμμα έστίν ή ζώσα διδασκαλία; Έσκέψαντο 
οί αρμόδιοι δτι ό παιδαγωγός καί διδάσκαλος τής 
τρυφεράς ήλικίας δέον νά ήναι σοφώτερος τών έν 
τοϊς Έλλ. Σχολείοις καί Γυμνασίοις καθηγητών καί 
διδασκάλιυν, διότι εις χεϊρας αύτού, δν ό Πλάτων 
άπαιτεϊ νά ήναι δ άριστος τών έν τρ πόΑει εις πάν
τα, παραδίδοται ή μόρφωσις τού νοός καί ή διά- 
πλασις τής καρδίας κατά τήν ήλικίαν έκείνην, καθ’ 
ήν δυνατή καί άναγκαιοτάτη έστίν ή διάπλασις αύ
τη ; ΊΙ πείρα δυστυχώς πείθει ήμάς περί τού έναν
τίου. Καί λοιπόν πώς θέλομεν να έχωμεν εδραίον καί 
ασφαλές τό παιδευτικόν ήμών οίκοόόμημα δταν οί- 
κοδομ.ώμεν αύτό έπί τής άμμου ;

Ό έμβριθής καί έλλόγιμος έπιστολογράφος συνο
μολογήσει βεβαίως δτι λέγοντες γυναικείαν παίόευσιν 
παρ’ ήμϊν δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν άλλο είμή 
τήν πρώτην κυρίως παίδευσιν, ής μετέχουσι, καί δι’ 
ής παιδαγωγούνται άπασαι αί κοινωνικαί τάξεις. Τά 
άνώτερα Εκπαιδευτήρια, τά μεγάλα Παρθεναγωγεία 
τά έπί άδροϊς διδάκτροις παρέχοντα τήν διδασκαλίαν 
εις προνομιούχους τινάς τάξεις, καν ύποτεθώσι τελειό
τατα διωργανωμένα, έλάχιστα συμβάλλονται εις τήν 
καθ’ δλου παίδευσιν. Τά άληθή Παρθεναγωγεία ήμών, 
πρός ά άνάγκη νά στραφή άπασα ή προσοχή καί ή μέ
ριμνα ήμών, είσί τά τών Ενοριών καί τών Κοινοτή

των. ΊΙ έν αύτοϊς δωρεάν χορηγουμένη παίδευσις καλώς 
καί σκοπίμως γινομένη έστίν άναντιρρήτως άρκούσα, 
ϊνα καταστήσγ τήν γυναίκα άξίαν τού προορισμού 
αύτής. Καί δέν θά έχη μέν (δέν θέλω νά ε’ίπω άν εύ- 
τυχώς ή δυστυχώς) τήν άξίωσιν δτι είναι σοφή καί 
ύπέροχος τού άνδρός αύτής, θ’ άποκτήσγ δμως, άν 
καλώς διδαχθή καί παιδαγωγηθή τάς γνώσεις έκείνας, 
δι’ ων κατανοήσει τά πρός τόν Θεόν, τά πρός έαυ
τήν καί πρός τήν κοινωνίαν άληθή αύτής καθήκον
τα, θ’ άπαλλαγή ολέθριων προλήψεων καί δεισιδαι
μονιών, καί θά δύνηται νά μεταδώσιρ τάς άρετάς 
ταύτας προς τά έαυτής τέκνα. Εννοείται δτι τά 
σχολεϊα ταύτα τών θηλέων έχουσιν άνάγκην τής αύ
τής καί μείζονος προσοχής καί τής αύτής μεταρρυ- 
θμίσεως, ής έχουσι καί τά τών άρρένων σχολεία. Και 
πρός τούτο δέν άμφιβάλλω δτι συνομολογούντα εχω 
τόν έλλόγιμον Επιστολογράφον, δστις εν τή ίδιότητι 
αύτού, ώς λογίου, καί έν τή μακρά πείρα αύτού δύ
ναται καί οφείλει ν’ άναπτύξγ τό θέμα, τούτο ερρω- 
μενέστερον ή έγώ.

Περί δέ τών μ,εγάλων καί κεντρικών ήμών Παρθε
ναγωγείων τό ζήτημα έστίν άκανθωδέστερον. Τά 
Προγράμματα αύτών είσιν όμολογουμενως τεράστια, 
έναντίον τής σοφής τού Πλάτωνος γνώμης λέγοντος 
δτι «Τα μέτρια μάΑιβτα ώφεΛεϊ τό σώμα, αΑΑα 
» μή τα ποΛΛά μηδέ τά όΜγα. . . . χαί περί τών 
» μαθημάτων ώσαύτως. ...» ΊΙ δέ έν τοϊς Παρθε- 
ναγωγείοις τούτοις παρεχομένη παίδευσις τή γυναικί 
πολλήν δύναται παρασχεϊν άφ<ρμήν πρός σκέψιν 
παντί τώ περί ταύτα σπουδάζοντι. Άλλά μή λη- 
σμονώμεν δτι τά Παρθεναγωγεία ταύτα εισί κυρίως 
είπεϊν Διδασκαλεία, καί ώς τοιαύτα προορισμόν εχου- 
σι νά μορφώσωσι δοκίμους νηπιαγωγούς καί διδα
σκάλους, ών άνευ άδύνατος άποβαίνει ή μεταρρύθ- 
μισις τής κατωτέρας παιδεύσεως. 'Υπό τοιαύτην δε 
έποψιν έξεταζόμενα τά Παρθεναγωγεία ταύτα δέν δύ
νανται νά θεωρηθώσιν ώς παρέχοντα διδασκαλίαν 
άπάδουσαν πρός τόν σκοπόν τής ίδρύσεως αύτών, ή 
άνωτέραν τών παιδευτικών ήαών άναγκών.

Κατά πόσον δμως διά τών Προγραμμάτων αύτών, 
διά τού έσωτερικού αύτών οργανισμού, καί διά τού 
ποσού καί τού ποιού τής διδασκαλίας εν αύτοϊς, εί
ναι δυνατόν νά συμβιβασθώσιν, άφ’ ενός μέν τά συμ
φέροντα καί αί άνάγκαι τών διδασκομένων έπί τώ 
σκοπώ καί τή ύποχρεώσει τού νά μετέλθωσι τό δι
δασκαλικόν έπάγγελμα, άφ’ετέρου δέ αί δίκαιαι άξιώ- 
σεις τών γονέων έκείνων δσων αί θυγατέρες δεν έχου
σι τοιούτον προορισμόν, κατά πόσον εχουσι λόγον 
ύπάρξεως έν τή αύτή πόλει καί εν τή αύτή συνοικία 
δύο μεγάλα καί ισότιμα παρθεναγωγεία, ή μάλλον 
Διδασκαλεία όμοιομόρφως όιωργανωμένα, καί κατά 
πόσον έπιτυχώς έξυπηρετούνται δι’ αύτών αί παι- 
δαγωγικαί ήμών άνάγκαι, τούτο έσται ήμϊν άντι- 
κείμενον ιδιαιτέρας μελέτης.

Καί ταύτα μέν περί τούτων. ''Οσον δ’ άφορά τάς 
περί έξωτερικής έπιδείξεως καί πολυτελείας τών οί 
κοδομουμένων Εκπαιδευτηρίων ήμών συνετάς παρα
τηρήσεις τού σπουδαίου έπιστολογράφου, ούδεμίαν 

έχω άντίρρησιν, παραδεχόμενος καθ’ ολοκληρίαν δτι 
ή μεγαλοπρέπεια τού Βασσαρείου Παρθεναγωγείου, 
οίκοδομηθέντος δαπάναις άνδρος ιδιώτου, καί ’ίσως 
ίδιοτρόπου, άπασαν τήν περιουσίαν αύτού πρός τού
το θυσιάσαντος, ούδαμώς πρέπει νά χρησιμεύσγ ήμϊν 
ώς παράδειγαα μιμήσεως άξιον, καί δτι επομένως 
παρ’ ήμίν ούδεμία έςωτερική έπίδειξις, ούδεμία δα
πάνη άνωοελής καί μάταιος έπιτρέπεται έν τή οικο
δομήσει τών δι’ έράνου οίκοδομουμένων καί συντηρου- 
μένων έκπαιδευτηρίων ήμών τοσούτω μάλλον, δσω 
περί πολλών άλλων σπουδαιότερων άναγκών έχομεν 
νά μεριμνήσωμεν, ποώτιστα δέ καί μάλιστα περί τής 
έξευρέσεως μονίμων καί έπαρκών πρός συντήρησιν 
αύτών πόρων. * Αλλως, δαπανο;μεθα έφ’ & μή δει.

Περαίνων τήν παρούσαν ύπέρ τό δέον ’ίσως μακράν 
πρός τόν έλλόγιμον επιστολογράφον άπάντησίν μου, 
ούδαμώς άμφιβάλλω δτι παρέχω αύτώ άφορμήν, ϊνα 
άναπτύξη τάς περί έκπαιδεύσεως καί παιδαγωγίας 
γνώσεις καί θεωρίας αύτού, συντελών, ε’ίπερ τις και 
άλλος, πρός διαφώτισιν τής κοινής γνώμης έπί ζη
τήματος με'γιστον έχοντος ένδιαφέρον, έκ τής λύ- 
σεως τού οποίου έξήοτηται έν τών πρωτίστων και 
ζωτικωτάτων ήμϊν συμφερόντων, ή θεραπεία τής 
μεγάΑης κοινωνικής ήμών πΑηγής.

Έν Κωνσιανττνουπόλει, τή 18 Φεβρουάριου 1883.
Ν. Φωτιαδης.

--------------
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ1.

Οί

Πώς δέ θάπτεται ό Σαμογέτης ; Απλώς, άνευ 
άσυ.ατος, άνευ εύχής ! 'Ο νεκρός τίθεται εις ανοικτήν 
σοοόν, μετά τινων εύτελών πραγμάτων τού αποθα- 
νόντος. 'Ρένος έλκει τό ταπεινόν φέρετρον μέχρι τού 
έγγύς λόφου, έφ* ού τό ζώον σφάζεται. ΊΙ πενθούσα 
συνοδεία τρώγει τό σφάγιον, λείψανα δε κρέατος κα
ταλείπει τώ νεκρώ, ώς εφοδιον τροφήν. Μετά το γεύ
μα τούτο, οί ζώντες άνακάμπτουσιν ο’ίκαδε, ό δέ νε
κρός μένει άταφος, έλώριον οιωνοίσι πάσιν. Αλλ η 
μνήμη τού άποθανόντος επί μακρον ιερά νομιζεται. 
Τρία έτη μετά τόν θάνατον, τό πνεύμα, κατά τήν 
πίστιν τών Σαμογετών, αίωρείται ύπερ τούς πατρώ
ους άγρούς καί άοράτως μετέχει πάσης λύπης και 
χαράς τών ζώντων. Κατά τον χρόνον τούτον, οι πε- 
ριλειπόμενοι κατασκευάζουσι ξόανον τού άποθανόν
τος, δπερ τή μέν μεσημβρία τιθείσιν ένθα τρώγουοι, 
τή δέ νυκτί εις κλίνην.

Έν άρχή τούς Σαμογέτας είδωλολάτρας εκαλέσα- 
μεν. *Οντως ή θρησκεία αύτών είνε νηπιώδης, διότι 
πιστεύουσι υ.έν εις ύψιστον ον, δπερ καλούσι Νούμ, 
θύουσιν δμ.ως καί εις άκατέργαστά τινα ςόανα. Καί 
έν τή ιεροπραξία ταύτγ πάλιν ό ρένος πρωταγωνιστεί, 
σφαττόμενος, ή δ’ εύλαβής και πρόθυμος τής σαρκος 
αύτού κατάβρωσις φαίνεται ουσα ή μονή εζωτερική 
λατρεία.

Τέλος. *Ιδε τεύχος ΚΕ'.
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Έκπληκτοι ϊσως πολλοί άναννώσται θά έρωτή- 
σωσι.

— Το φώς λοιπόν του Χριστιανισμού άκόμη δεν 
έπέλαμψεν εις την ενρωπαϊκήκ εκείκην γη>Λ ; Ό μή 
πόρρω άπέχων έσπέριος πολιτισμός είςέτι δέν έπέχυσε 
τάς ευεργεσίας αύτού είς τόν φύσει αγαθόν εκείνον 
λαόν ;

Πολλαί μέν έγε'νοντο άπόπειρκι πρός έκχριστιάνι- 
σιν τών Σαμ.ογετών, άλλ’ έκ τού πολιτισμού έτήρησαν 
δύο μόνον πράγματα, τά πυροβόλα όπλα καί τά 
πνευματώδη ποτά. Τό οινόπνευμα, Γιρνκάατα ύπ’αύ
τών καλούμενον, λίαν άγαπώσι καί βαρείας ύπ’ αύτού 
έπαθον συμφοράς. Τούτο μαρτυρεί ή τού λαού τούτου 
νεωτάτη ιστορία, έάν δ ή περί τοιαύτης δύνηται νά 
γείνη λόγος. Ό Σαμογέττς δέν δύναται νά παράσχη 
πληροφορίας περί πολεμικών έργων τών προπατόρων 
αύτού, διότι άμοιρε! καί τού θάρρους τού Γενηνσίου 
καί τής πανούργου τόλμης τού Τατάρου. Ένώ ούτοι 
οί μογγόλοι αύτού άδελφοί ήπείλουν τάς κώμας καί 
πόλεις τής ανατολικής Εύρώπης, ό Σαμογε'της έν ει
ρήνη ένεμε τάς άγε'λας αύ ’■ού έπί τών εύρε'ων τούν- 
δρων τού άκροτάτου Βοορχ.

"Οτε δ* έν τέλει οί Σαμογε'ται έκοινώνησαν μετά 
τών πρός βορράν είςόυόντων Ρώσσων, τότε πρώτον 
μέν έγε'νοντο φόρου ύποτελεϊς τού Νοβογορόδ, είτα ύ- 
πέκυψαν είς τό σκήπτρον τών τσάρων, οίς ώςαύτως 
άπε'τισαν δασμούς. "Οτε δέ πάλιν πλανήτες Ρώσσοι 
ήρξαντο νέμοντες ρένους έπί τών Τουνδρών, τότε οί 
Σαμογε'ται έπεβαρύνθησαν διά δασμών, ύπέπεσαν είς 
χρέη, άπώλεσαν πλείστας ρένων άγέλας καί κατήν- 
τησαν δούλοι τών ξένων.

Σήμερον ή κατάστασις αύτών έβελτιώθη ύπό θε
σμούς ήπιωτέρους, οσημέραι δμως εξαφανίζονται καί 
έν μέν τή εύρωπαϊκή Ρωσσία μόλις συμποσούνται είς 
43000, έν δέ Σιβηρία ϊσως είς 10000-

Οί σήμερον έν Γερμανία διατρίβοντες Σαμογε'ται 
κατάγονται έκ τής νήσου Βαρανδάης, είνε δέ οί τήν 
Εύρώπην πρώτοι έπισκεψάμενοι έκ τού λαού αύτών. 
Ρώσσός τις έ'μπορος, Καλιντζώφ καλούμενος, άπό 
πολλού έμπορικώς συναλλάσσεται μετά τών Σαμογε
τών, συνέλαβε όέ τήν ιδέαν νά παροτρύνη τινάς τού
των είς περιήγησιν έν τώ πεπολιτισμένω κοσμώ. 
Κατώρθωσε λοιπόν νά πείση δύο άνδρας μετά τών 
γυναικών αύτών καί ενός παιδιού, ή δέ πεντακέφαλος 
συνοδεία, θεϊσα έπί ελκήθρου πάντα τά άγαθά αύ
τής, είλκυσεν αύτά άπό Βαρανδάης είς ’Αρχάγγελον, 
κκκεϊθεν είς ΙΙετρούπολιν. Ό πρεσβύτερος ένοσησεν έν 
Πράγη, ούτος δέ είνε ό γηραιός Βάσκος, ήκρωτη- 
ριασμε'νος είς Γερμανίαν έλθών, διότι, άγωνισάμενος 
πρός λευκήν άρκτον, άπώλεσε τον ετερον τών πο- 
δών, τρεις δακτύλους τής δεξιάς καί δύο τής εύω- 
νύμου. Οί έτεροι τρεις άπολαύουσιν άκρας ύγιείας, 
θα έλπίζομεν δέ δτι άνακάμψωσιν είς τά ίδια άνευ 
τίνος άπευκταίου.

Έν τώ ζωολογικό κήπω τής Λειψίας έστησαν τήν 
σκηνήν αύτών. ΤΙ πρεσβυτέρα γυνή, Νι,έκα 
νη, είνε χήρα τού άποθανόντος Βάσκου, άγουσα τό 
τεσσαρακοστόν έ'τος. Πρό έξ έτών έ'τεκε τόν παϊδα 

ΧΟρτγε, δςτις, έρραμε'νος ών έν δορά ρένου, διέρχε- 
ται τον καιρόν παίζων εύρωπαϊκά παίγνια. Τό δέ νε
αρόν άνδρόγυνον, ό έννεακαιδεκε'της ’ΐδέραχ καί ή έ- 
πτακαιδέτις Περιπίτια, ήτο άτεκνον δτε ήρξαντο 
τής οδοιπορίας. ’Αλλά πρό τίνος, έν Βερολίνο, είδε 
τό φώς του κόσμου φαιδοόν άρρεν παιδί ον. Τό είδω- 
λολατρικόν τούτο νήπιον έβαπτίσθη έν τώ αύτόθι 
ρωσσικω παρεκκλησίω.

'Ρωμαλέοι δντες οί Σαμογε'ται καί τέσσαρας έως 
πέντε πόδας υψηλοί, δέν είνε άτερπεϊς τήν θέαν, καί 
τότε μόνον γίνονται άπεχθεϊς, οσάκις τρώγωσιν ώμον 
κρέας ρένου καί ώμους λευκίσκους.

Αίαν διαφέρουσα είνε καί ή περιουσία αύτών, ή 
σκηνή δήλα δή, ένδύματά τινα έκ δοράς ρένου, συνή
θη ύποδήματα κατά τών χιόνων, τά οίκόβια αύτών 
ζώα, οί ρένοι, οκτώ τόν άριθμόν καί κύων τις έκ Σι
βηρίας.

"Οταν οί σπάνιοι ούτοι ξένοι τής Εύρώπης άνακάμ- 
ψωσιν είς τήν γήν τών πατέρων αύτών καί κατά τάς 
μακράς πολικάς νύκτας άφηγώνται τοϊς συμπολίταις 
αύτών περί ών έπισκέψαντο χωρών καί λαών, οί ά- 
κροώμενοι σφοδρά θά έκπλήσσωνται, καί οί μή πι- 
στεύοντες έν σιγή θα κατακρίνωσιν ώς λίαν μεγαλη- 
γόρους τόν κύριον Τδέραχ, τήν σύζυγον αύτού καί τήν 
χηρεύσασαν Nisrar. L. St.

(Έκ τής Γερμανικής υπό Δ. Γ. Μ.)

Η ΠΡΟΣΩΠΙΣΛ

’ιδού, κεϊται πρό ήμών, ώς άσήμαντον ράκος, τό 
λείψανον τής παρελθούσης κραιπάλης λαμπρών καί εύ- 
φροσύνων άπόκρεων, δ μεταξώδης διασυρμος τού άν- 
θρωπίνου προςώπου, έξ ού λέγεται άκτινοβολούσα ή 
τού θείου πνεύματος είκών καί δμοίωσις.

Τό έργον αύτής έπιτελέσασα, κατ ήντησεν ήδη ά- 
ναξία λόγου λακίς· ϊσως αύριον άφαρπασθή πάλιν, 
ίνα χρησιμεύση έν χορώ τινι ύπηρετών, καί είτα διά 
παντός έκλίπη έν οχετώ ή έλει τινί. Καί δυ,ως, ποό 
τινων έτι ήμερών, τό μετάξινον τούτο τμήμα περιε- 
πτύσσετο τό ήμέτερον πρόςωπον, περιχαρείς αύτό έ- 
φέρομεν καί άμέσως όπισθεν τού μέλανος τούτου με
τώπου είργάζετο ό ήμέτερος νούς, δν διήγειρε τό θέλ- 
γητρον τής τών εορτών άγαλλιάσεως. Διά τών κοίλων 
τούτων κογχών, αίτινες νύν άγρίως άτενίζουσιν, έ
βλεπον οί οφθαλμοί ήμών χαίροντες καί άκτινοβο- 
).ούντες, καί φώς καί αϊγλην καί κάλλος έκμυζώντες. 
Άλλοι γλυκείς οφθαλμοί ήρεύνων τό νύν δυςειδές καί 
ρακώδες ήμών προςωπεϊον, ζητουντες πολυπραγμό- 
νως τόν όπισθεν κρυπτόμενον.

Παρήλθον άφ’ ήμών αί σπανίως διαλάμπουσαι έν 
τή τού βίου άμαυρκ νεφέλη εύτυχεϊς καί μεθυστικά! ώ- 
ραι, έν ώ χρόνω ή προςωπίς τήν ήμετέραν μορφήν έ- 
κάλυπτε, κρύπτουσα, δίκην στωικής άπαθείας, πά
σαν κίνησιν έλπίδος, δέους, άπάτης, άθυμίας, φθόνου, 
ϊνα μή πέση παραφωνία τις είς τών άπόκρεων τήν εύ- 
φρόσυνον αρμονίαν.

1 Μετεφρ. έχ τής Γερμανικής υπό Δ. Γ. Αίοστρχτου.

Ύπό τού διαρρέοντος χρόνου λαμπραί τινες άνα- 
μνήσεις μετά τής προςωπίδος συναποπλύνονται, εί 
καί ώφειλεν ϊσως νά διαφυλαχθή τό κόσμημα τών ά
πόκρεων, δπως άναμιμνήσκη τάς δραπέτιδας έκείνας 
ώρας, καθ’ άς παντί επιτρέπεται ή διάρρηξις παντός 
δεσμού, ίνα μείνη μόνον άνθρωπος μετ’ άνθρώπων καί 
προςφωνή, διά τού άδελφικού Σΰ τής αρχικής παρα
δεισιακής άφελείας, πάντα καί πάσαν προςωπιδοφό- 
ρον. Έν τή άφελείκ ταύτη, ή γλυκεία καί απατηλή 
δόκησις, δτι δ προςφωνούμενος είνε ώραιος ή ώραία, 
ούδαμώς ταράσσεται ύπό τών συχνών καί άπροςόο- 
κήτων, έν τώ άνευ προσωπείου βίω, διαλύσεων πάσης 
ήδείας άπάτης.,

Άλλ’ αί άναμνήσεις αύται θάποβώσιν ϊσως λίαν 
λυπηραί, δταν έπε'λθη ή κατά τον φαιδρόν καί τον 
βίον είδότα Όράτιον canities morosa, «ή σκυθρά 
τού γήρατος πολιότης,» ή δέ καρδία ήμών άόυνατή 
νά γεννήση τινά όνειροπόλησιν. "Οθεν ριπτέσθω μα
κράν τό κάλυμμα τούτου τού άνθηρού καί γελόεντος 
άνθρωπίνου προςώπου, ίνα μή ποτέ μελαγχολικώς 
άναμιανήσκη ήμάς δτι τό μεν φθαρτόν ή κούφον αύ
τού ύφασμα αιώνας διαρκεϊ, τό δέ περίβλημα τού 
μεγαλόφρονος άνθρωπίνου πνεύματος, έπαγγελλομέ- 
νου δτι άγει καί φέρει τήν παγκόσμιον ιστορίαν, τά
χιστα είς τέφραν διαλύεται.

Καί δμως, ή πρό ήμών κειμένη μικρά αυτή προς
ωπίς, ήν μετ’ ολίγον θά έκσφενδονήσωμεν εϊς τινα 
γωνίαν, ού μόνον έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις είνε 
σπουδαία, δσον οί πίλοι καί τά χειρόκτια, άλλά καί 
ή ιστορία αύτής βρίθει μεγάλων καί ρωμαντικών πε
ριπετειών, φαιδρών καί φρικωδών εικόνων.

Έμεϊς, βλέποντας αύτήν, φανταζόμεθα δτι πλη- 
ρούνται αί κοϊλαι κόγχαι καί άτενίζουσιν ήμάς μετ’ 
έπιτιμήσεως, διότι μεταχειριζόμεθα αύτήν χείρον ή 
τόν πίλον, δςτις κοσμεί τήν κεφαλήν χείρον ή τά 
χειρόκτια, τά τήν χεΐρα ένδύοντα· έν ω τό ύπ* αύτής 
καλυπτομενον πρόςωπον είνε πλείονος λόγου, ή αί 
χεϊρες καί ή κεφαλή. Φανταζόμεθα δτι ήρέμους άκού- 
ομεν λόγους περί παρεληλυθότων χρόνων, φοβερώς 
ταράσσοντας καί ήδέως συγκινούυτας. "Οσον δέ βυθι- 
ζόμεθα είς ονειροπολήσεις, τοσούτο σαφείς γίνονται 
οί ύπό τού προςωπείου ψιθυριζόμενοι λόγοι.

Βλέπομεν τότε άναδρομικώς, πρός τούς άρχικούς 
οόπων καί πανταχού εύ- 
τό ψεύδος καί τήν δια

στροφήν. Άλλ’ δτι τά μάλιστα κωλύει αύτούς τής 
ύποκρίσεως καί άπάτης, τού φαίνεσθαι δ τι δέν είνε 
καί μ.ή φαίνεσθαι δ τι είνε, είνε τό πρόςωπον, τής 
ψυχής κκτοπτρον, έν ού τοϊς χαρακτήρσιν ή έσω άν- 
ταυγάζει ζωή. ΤΙ ψυχή δέν άντανακλάται έν τώ 
δφθαλμώ, ώς πολλάκις λέγεται καί αδεται, τό δέ 
άσμα

κΕίς τα ^^ιάτνι ecrf καρόιά^ 
είς τά "μμάτια βΛέπευ

είνε έκ τών πολλών ποιητικών ψευδών, άτινα έν ταϊς 
θεωρίαις ήμών στερρώς ένερριζώθησαν. Διότι δ ο
φθαλμός ούδόλως διακρίνει ημάς τών ζώων. Αί 
έν τη κόρη λάμπουσαι όρμαί φαίνονται καί δηλούνται 

χρόνους τού γένους τών άνθρ 
ρίσκομεν αυτούς άγαπώντας

ές ’ίσου σαφώς καί έν τώ τού ζώου όμματι. Πζσαι 
δμως αί λεπταί τού πνευματικού καί ψυχικού βίου 
άποχρώσεις, αίτινες μόνω τώ άνθρώπω κνήκουσι, όη- 
λούνται μόνον έν τοϊς χαρακτήρσι τού προςώπου καί 
ταϊς συχναϊς καί έπκλλήλο.ς αύτών άλλοιώσεσιν. 
"Οσον ο άνθρωπος εύμοιρεϊ μέν πλείονος φυσικού δια
νοητικού πλούτου, είνε δέ μάλλον λεπτώς μεμορ- 
φωμένος καί διαπεπλασμένος, τοσούτο καί τό πρόςω
πον αύτού μορφούται χαρακτηριστικώτερον καί έξαι- 
ρετικώτερον, καί αύτό δέ τό δμμα τήν πολλάκις θαυ- 
μαζομένην εκφρασιν αύτού λαμβάνει έκ τής κινήσεως 
τής τά βλέμματα περιβαλλούσης μορφής. Έάν άν
θρωποι, διάφοροι τόν χαρακτήρα καί τήν μόρφωσιν, 
διέλθωσιν όπισθεν τοίχου, βλέποντες διά τίνος έπ’ 
αύτού ύπαρχούσης στενής σχισμ,ής, ούδείς ούδαμώς 
θά δυνηθή νάναγνωρίση αύτούς, ούδέ κκν τούς έγγυ- 
τάτω αύτώ ίσταμέ-ζους καί γνωστοτάτους τυγχάνον
τας. Φαίνεται μόνον γραμμ.ή τις δμοίων καί σχεδόν 
απαραλλάκτων οφθαλμών, πολλάκις όέ, έν ώ νομί
ζεις δτι άκριβώς τούτον ή έκεϊνον διέκρινας, ό δια- 
κριθείς είνε πάς άλλος ή δ ύπό σού νομιζόμενος. Τού
το καταδεικνύει δτι έπί τού άνθρωπίνου προςώπου 
τό διακρϊνον καί δρίζον δέν είνε δ οφθαλμός* δτι αύ
τός μάλλον λαμβάνει τήν ιδίαν αύτώ έκφρασιν έκ τών 
χαρακτήρων, οίτινες τά βλέμ,ματα περιβάλλουσιν. 
"Οθεν δ άνθρωπος, δσάκις ήθέλησε νάπατήση, πρό 
πάντων έκρυψε τούς τού προςώπου χαρακτήρας* καί 
δτε μέν ήθέλησε νά μή φκνη δ τι είνε, απλώς έκάλυ- 
ψεν αύτούς* δτε δέ ήθέλησε νά φανή δ τι δέν είνε, 
τότε άλλους άντ* αύτών άντικατέστησεν. Ούτω πα>- 
ρήχθη τό προςωπεϊον, ού ή μέν ιστορία είνε άρχαιο- 
τάτη, αί δέ ποικιλίαι άπειροι, καθ’ ον σκοπόν ήσαν 
ώρισμέναι.

Ό άνθρώπινος βίος δλος στρέφεται περί τινας άπά- 
τας, ών αί μέν είνε εύμενεϊς καί φίλιαι, αί δ’ εχθρι- 
καί, ύπουλοι, δολεραί. Κατά ταύτας λοιπόν έποί- 
κιλλον καί αί περικαλύψεις, άς τό πρόςωπον έλάμβα- 
νεν. Οί νεώτεοοι διπλωμάται βεβαίως άγωνίζονται 
ούτω νά άρχωσι τού εαυτών προςώπου, ποιούντες 
αύτό δούλον τή θελήσει, ώςτε οί ύπό τής έσω άλη- 
θούς φύσεως ρυθμιζόμενοι χαρακτήρες νά τυγχάνωσι 
τού σκοπού τής άπάτης, άνευ περικαλύμματος. Άλ.λ’ 
ή τέχνη αύτη, δσον καί άν τις περί αύτήν άσκηθή, 
θά μένη πάντοτε έν τοϊς σπαργάνοις, ολίγοι δέ θά 
κατορθώσωσι νά άρχωσι τού εαυτών προςώπου, δσον 
δ Ταλλεϋράνδος. Περί τού διδασκάλου τούτου τής 
διπλωματικής προςποιήσεως δ τής Νεαπόλεως βασι
λεύς Ιωακείμ Μουράτης έλεγε πικρώς*

— Έάν τις δμιλή μετά τού κυρίου Ταλλεϋράνδου, 
έτερος δέ σφοδρώς έκ τών όπισθεν λακτίση τόν πα
τέρα τούτον τού ψεύδους καί τής ύποκρισίας, δ πρώ
τος ούδέν θά διακρίνη έν τώ φαιά ρω προςώπω του 
Ταλλεϋράνόου.

Καί όντως· δςτις ούτω στερρώς κρατεί τών νεύ
ρων τού εαυτού προςώπου, ούτος δέν έχει ϊσως άνάγ- 
κην προςωπίδος. Άλλά καί περίβλεπτοι ήθοποιοί 
ήδύναντο νά παρέχωσι τω προςώπω αυτών ού μόνον 
ποικιλωτάτας εμφάσεις, άλλά καί πάντη άλλοίους 
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χαρακτήρας, τούθ’ δπερ κατορθούτιν οί πλείστοι μί
μοι, μόνον διά φυραμάτων κζί έπιχρίσεως. Θχυμα- 
στοτάτην άπόδειξιν τοιαύτης δεξιότητος παρέσχεν δ 
διάσημο; Γάρρικ. "Οτε δ φίλος αύτού Φήλδιγκ, άγ- 
γλος μυθιστοριογράφος, έτελεύτησε τόν βίον, δ τών 
έργων αύτού έκδοτη; ήθε'λησε νά έκδώ σύν αύτοϊς καί 
την εικόνα τού άποθανόντος. Άλλ’ δ Φήλδιγκ ού
δέποτε είχε ζωγραφηθή, ούδέ ζωγράφος τις ήδυνήθη 
έκ μν/,μ.Ύΐς καν καί κατά προςέγγισιν νά παραστήση 
τούς ιδιαζόντως χαρακτηριστικούς καί πνευματώδεις 
τού άνδρός χαρακτήρας. Τότε δ Γάρρικ μια τών ή
μερών εμφανίζεται πρός φίλον ζωγράφον, αποχωρεί 
έπί τινα χρόνον είς παρακείμενον δωμάτιον καί είτα 
επανε'ρχεται τόσον όμοιος πρός το σώμα καί σχήμα 
τού Φήλδιγκ, ώςτε δ έντρομος ζωγράφος κατ’ άρχάς 
επίστευσεν είς καταχθόνιον όραμα. Ό Γάρρικ όμως 
έκάθησεν ίνα ζωγραφηθή ώς ο άποθανών ποιητής, 
δτε όέ ή είκών άνεφάνη έν^τή νέα έκδόσει τών έργων 
αύτού, έςέπληξε πάντας διά τής άπαραλλάκτου ό- 
μοιότητος.

Άλλ’ αί έςαιρέσεις αύται άπαντώσι μόνον παρά 
όιπλωμάταις καί καλλιτεχναις, οί δέ λοιποί άνθρω
ποι, θέλοντες εύτραπέλως ή ύπούλως νάπατήσωσι, 
καταφεύγουσιν είς τήν προςωπίδα, πρός κρύψιν ή πα- 
ραμόρφωσιν τού προςώπου αύτών.

Ούτως άπαντώσιν αί προςωπίδες έν άρχαιοτάτοις 
χρόνοις, πρός τιμήν δέ τού άνθρώπου λέγομεν ότι 
κατ’ άρχάς χρήσις αύτών έγε'νετο έν φαιδραϊς εύτρα- 
πελίαις. Οί παλαιοί "Ελληνες, έν ταϊς τού τρυγητού 
εορταϊς, άς άφιε'ρουν τώ θεώ τού οίνου Διονύσω ή 
Βάκχω, φαιδρά έτέλουν παίγνια, έν οίς δτέ μέν οί 
θεοί καί ήρωες, δτέ δέ αί τών άνθρωπίνων παθών 
ποικίλαι ιδιότητες διεδραμάτιζον γελοιογραφικόν τι 
προςωπον. "Ινα δέ κατά φύσιν τελώνται αί παρα
στάσεις αύται, οί ύποκρινόμενοι προςήρχοντο έν μορ- 
μολυκείοις, φε'ρουσι καλώς έξειργασμένους καί έζω- 
γραφημένους χαρακτήρας προςώπου. Τά μορμολύκεια 
εκείνα ήσαν σχεδόν όμοια τοϊς έτι καί σήμερον έν 
χρήσει έν κωμικαϊς μεταμφιε'σεσι προςωπείοις.

’Εκ τούτων τών έν τώ τρυγητώ κατ’ άρχάς παν- । 
τομιμικών παραστάσεων προέκυψα* αί δρχματικαί, 
έν αί; οί ύποκρινόμενοι πράξεις έλεγον καί λόγους.

Τά πρώτα τών Ελλήνων θε'ατρα ήσαν πλάνα τινά 
οχήματα, ^Χ'ί^ατα τού θέσπιδος έπονομαζόμενα, 
φέροντα άμα τούς ύποκριτάς καί τούς είς τάς δια
φόρους παραστάσεις άναγκαίους ιματισμούς. ”11 δη 
ούδέ λόγος καν έγίνετο περί σκηνής καί θεάτρου, ύ- 
πεκρινοντο δ’ επ’ αύτών τών όχηαάτων, ή επ’ έλα- 
φρού τίνος ικριώματος. Άλλά τά προςωπεϊα ύπήρ- 
χον. Κατά τόν χαρακτήρα τού προςώπου ήσαν καί 
έζωγραφημένα, ή δ’εί; τήν σημερινήν τέχνην άναγκαιο- 
τάτη διαδοχική τροπή καί άλλοίωσις τής μορφής 
ούδένα παρείχε κόπον τοϊς παλαιοίς έλλησιν ύπο- 
κριταϊς.

'Ότε βαθμηδόν ύψώθη ή δραματική τέχνη* δτε αί 
τοϊς ποιηταϊς παντός λαού καί χρόνου ώς «μιμητόν 
προκειμεναι ύπόδειγμα, έλληνικαί τραγωδίαι έ διδά
σκοντα κατά μεγάλα; έορτάς, πρό απειροπληθών άν

θρώπων καί έν γιγαντιαίοις κτιρίοις, ών τά έρείπια 
ήμεϊς έτι θαυμάζομεν, τότε πάλιν διετηρεϊτο ή προς- 
ωπίς, ή τήν έπινοησιν αύτής ταίς έορταϊς τών άμπε- 
λουργών όφείλουσα.

’Επειδή δέ έδίδασκον πρό άπειροπληθών θεατών 
καί κολοσσιαίου θεάτρου, ύποδυόμενοι ώς έπί το πο - 
λυ θεών, ημιθέων καί ήρώων σχήματα, διά τούτο έ- 
πειρώντο νά έχωσιν ύπεράνθρωπον μέγεθος καί πόρρω 
άκουομένην φωνήν. "Οθεν οί ύποκριταί περί μέν τούς 
πόδας εβαλλον τούς καθόρνους, δι’ ών ύψηλότεροι 
έφαίνοντο, είς δέ τήν προςωπίδα κατεσκεύαζον ήχη- 
τικούς σωλήνας, πολλαπλασιάζοντας τόν ήχον τής 
φωνής, ήτις διικνεϊτο μέχρι τών έσχατιών τού θεά
τρου.

Τά προςωπεϊα έζωγραφούντο καθ’ ον ώρίζοντο 
σκοπόν, ή τούλάχιστον κατά τό είδος τού ύπο- 
κριτου, είς όν άνήκον. Τά μέν κωμικά προςωπεϊα 
έδείκνυον γελώσαν, φαιδράν καί πολλάκις μορφά- 
ζουσχν μορφήν, τά όέ τραγικά σοβαράν, άξιοπρεπη 
καί έπίσημον.

Πολλάκις τά προςωπεϊα ταύτα προεβάλλοντο καί 
ώς σύμβολα τής ύποκριτικής τέχνης, αί δέ Μούσαι 
παριστώντο φέρουσαι έν τή χειρί τήν τραγικήν ή 
κωμικήν προςωπίδα.

"Ωςτε ή σήμερον έλαφρών παιδιών καί σκωμμά
των οργανον ούσα προςωπίς, είχε κατά τήν γεραράν 
άρχαιότητα ύψίστην καί έκπολιτιστικήν σπουδαίο- 
τητα. Πχρίστα τήν εύγενεστάτην καί παρ’ "Ελλησι 
τιμιωτάτην τών τής ποιήσεως μορφών, τήν δραμα
τικήν ποίησιν, έν ή θεοί τε καί έθνικοί ήρωες έδο- 
ξάζοντο, καί αύτά τά έκδικητικά τού Ταρτάρου 
πνεύματα διδακτικώς παρίσ^αντο προς τά έντρομα 
πλήθη.

Οί δέ 'Ρωμαίοι παρέλαβον τήν ελληνικήν προς
ωπίδα, ώς παρέλαβον πάσαν ελληνικήν τέχνην καί 
έπιστήμην. 'Η ρωμαϊκή προςωπίς, έχουσα καί αύτή 
έν τώ στόματι ήχητικόν σωλήνα, έκαλεϊτο persona, 
παρά τό personare, όίηχείκ, άτ-τηχείτ. Ί1 λέξις per
sona άπό τού προςωπείου μετεδόθη είς τό διαδραμα 
τιζομενον προςωπον καί τόν ύπ’ αύτού πκριστάμενον 
χαρακτήρα* ούτω βραόύτερον persona έκλήθη καί 
πας άνθρωπος, ού άνεφέρετο ό χαρακτήρ καί τό τής 
φύσεως ϊόιον. Ετυμολογία τώ δντι παράδοξος ! Αί 
σήμερον κοινόταται παρά Γάλλοις καί Γερμανοί; καί 
λοιποϊς εύρωπαίοις λέξεις personne, persoenlichkeit, 
person, personnalite κτλ., σημαίνουσι κυρίως Χζος- 
ωπΐδα ! Έν ταύτη τή έτυμολογία ύπάρχει πικρά μέν, 
άλλ’ εύστοχος άλήθεια* διότι πάν ότι σήμερον βλέ- 
πομεν έν άνθρώποις καί χαρακτήρσι δέν είνε όντως 
προςωπίς, ώς ή άρχαία persona τού ρωμαϊκού θεά
τρου;

Detlev ν. Geyern.
(Έπεται τό τέλος).

ΑΔΥΝΑΜΙΑ! ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΔΡΩΝ.1

Παοχδίδων έν τώ πανεπιστημίω τής Καινισβέργης 
ο Κάντιος προσήλου πάντοτε τό όμμα του είς πα
λαιόν φοιτητού έπενδύτην έκ τού οποίου έλλειπεν έν 
κομβίον. Ό φοιτητής έδωκέ ποτέ τόν έπενδύτην είς 
τόν ινα τόν έπιδιορθοίση. Τή έπαύριον άρξκ-
μενος τών παραδόσεών του ό Κάντιος έστρεψε τό 
βλέμμα του είς τόν φοιτητήν, καί ίδιυν δτι δέν έλ- 
λειπε τό κομβίον, τοσούτον έταράχθη, ώστε έδέησε 
νά διακόψη τό μάθημα.

Ό Λούλλης γάλλος μελοποιός λίαν παράδοξος ύ- 
πήρξεν. Όσάκις ήκουεν έν τώ θεάτρω μουσικόν τινα 
άδεξίως παίζοντα τά παρ’ αύτού τονισθέντα μέλη, 
ήρπαζε πλήρης οργής τό οργανον άπό τών χειρών 
τού δυστυχούς καί τό έθραυεν έπί τών ώμων του. 
Μετ’ ολίγον δμως μετενόει, παρελάμβανεν είς τήν οι
κίαν του τόν πλημμελήσαντα, τόν έδίδασκε, τόν έ- 
κάλει είς δεϊπνον καί τώ έφιλοδώρει νέον καί καλλί- 
τερον οργανον. Πολλοί μουσικοί ύστερον περιέπιπτον 
έπίτηδες είς λάθη δπως διδαχθώσι καί λάβωσι νέον 
παρά τού μελοποιού οργανον.

Ό Μαλεμβράγχιος ό περικλεέστατος τών μεταφυ
σικών τής Γαλλία; καί θεοσεβέστατος έφαντάσθη πο
τέ δτι έκρέμ.ατο άπό τής ρινός του σκέλος κριού έκ- 
τομίου, καί παρεπονεϊτο πολλά έτη διά τήν δυσο
σμίαν καί τό άφόρητον βάρος. Συνδιαλεγόμενος πρός 
τού; φίλου; του, ίστατο ολίγον μακράν άπ* αύτών 
ινα μή τούς ένοχλήση διά τής άποφοράς. ’Ιατρός τις 
φίλος τόν έθεράπευσεν άπό τής μονομανίας ταύτης 
πληγοίσας αύτόν διά ξυραφίου είς τήν άκραν τής ρί
νας καί προσενεγκών αύτώ φυσικόν σκέλος κριού τό 
όποιον είχε κεκρυμμένον ύπό τό ένδυμά του. Άλλά 
τό σκέλος τούτο είναι οπτόν, έν ώ τό έμόν ήτο 
ώμον, είπε περίφροντις ό Μαλεμβράγχιος. Τούτο συμ
βαίνει, είπεν ό ιατρός, έπειδή μυριάκις έκάθισα; 
πλησίον τού πυρός. Ό φιλόσοφος έκτος εαυτού ύπό 
τής χαράς όέν είχε λόγου; νά εύχαριστήση τώ ίατρώ 
καί νά δοξάση τήν θείαν πρόνοιαν ότι άπηλλάγη ύπό 
τού οχληρού σκέλου;.

Ό προσφιλής ταϊς γυναιξίν ’Ιωάννης Παύλος περι- 
εφέρετο έν ταϊς όδοϊς έχων τό στήθος ανοικτόν, άνευ 
λαιμοδέτου, άνευ πίλου, ρακενδύτης καί άκάθαρτα 
πάντοτε φέρων ύποδήματα. Οί αστυνομικοί κλητή
ρες τή; Βχϋρεύθη; ήθέλησάν ποτέ νά τόν κρχτήσωσιν 
ώς άνόητον τυχοδιώκτην, έσωσε δέ αύτόν έκ τών 
χειρών των ή μεσολάβησις τού διοικητού.

ΊΙ εύφυεστάτη καί πολλά άξια λόγου συ^γράψασα 
γαλλίς Μαρία Γουρνάϋ, φίλη καί θετή θυγάτηρ τού 
Μονταίγνου, άμα άποθανοντος τού ένδοξου φίλου της, 
ύπέλαβε καθήκον εύλαβείας νά έμμείνη πιστή ού μό
νον είς τό ύφος αύτού καί είς τόν τρόπον τού γράφειν, 
άλλά καί είς ήν έφόρει στολήν κατά τήν μετ’ έκείνου 
συμβίωσίν της. Όγδοηκοντούτις ούσα ένεδύετο κατά 
τόν αύτόν συρμόν καθ’ δν καί οπότε ήγε τό πέμπτον 
καί εικοστόν τής ήλικίας της έτος, ολίγον φροντί- 
ζουσα περί τών σκωμμάτων τού έν Παρισίοις κοινού.

1 Τέλος Μδε τεύχος ΚΕ'.

Ό συγγραφεύς τού γνωστού μυθιστορήματος «Gil 
Blas» κύριος Αεσάζ είργάζετο κάλλιστα άπέναντι 
τού ήμερησίου φωτός, έλησμόνει δέ τά πάντα άμα 
τή εσπέρα. Έξεγείρετο τού ύπνου άμα άνατέλλοντος 
τού ήλίου, όσω ύψηλότερον άνέβαινεν εί; τόν ούρανόν, 
όσω λαμπροτερον έφεγγε τό φαεινόν άστρον, τοσού- 
τω πυκνότερα άνέβαινον είς τήν καρδίαν του τά δια
νοήματα* δτε έδυεν ό ήλιος, έξέλειπον παραχρήμα 
καί αί διανοητικαί αύτού δυνάμεις.

Τάς νυκτερινά; σκέψεις του συνέταξεν ό ποιητής 
Young έχων ένώπιόν του έπί τραπέζης κρανίον νε
κρού, τό οποίον έχρησίμευεν αύτώ καί ώ; λυχνία. 
Έν καιρώ νυκτός περιεφέρετο πάντοτε έν τοϊς νεκρο- 
ταφείοις δπως σφοδρότερον έξάπτηται ή φαντασία 
του άναπολούσα τό πρόσκαιρον καί τό μάταιον τών 
άνθρωπίνων.

Ό ποιητής Jong, έποίησε τάς πλείστας τών τρα
γωδιών αύτού έν μια δεντροστοιχία εί; τής οποίας 
έκάτερον άκρον ύπήρχε τράπεζα, καί έφ’ έκατέρας έ- 
κειτο χάρτης καί μλυβδοκόνδυλον.

Ό γάλλος ιστοριογράφος Μεζερέύς, δέν ήδύνατο 
νά ύποφέρτ) τό ήμερήσιον φώς, καί έν καιρώ ήμέρας 
λοιπόν είργάζετο έχων ένώπιόν του άνημμ,ένας λαμ
πάδας. Όλα τής οικίας του τά παράθυρα ήσαν κε- 
κλεισμένα άδιαλείπτως* όσάκις τόν έπεσκέπτοντο φί
λοι, προέπεμπεν αύτούς μέχρι τής θύρας κρατών 
λύχνον έν πλήρει μεσημβρία.

Όσον διάφορα καί ιδιόρρυθμα τά πνεύματα, το
σούτον διάφορα έκάστοτε καί τά μέσα δι’ ών έζή- 
τησαν διάχυσιν καί άνεσιν άπό τών επιπόνων άσχο- 
λιών των. Οί δύο μέγιστοι τών κατά τήν προπαρελ- 
θούσαν εκατονταετηρίδα φιλοσόφων ό Αεϊβνίτιο; καί 
ό Αώκιος ένησμενίζοντο έν ώρα άναπαύλας έγκύπτον- 
τες κατ’ έξοχήν εί; τήν μηχανικήν. Πολύν χρόνον 
προσεπάθησεν δ Αεϊβνίτιος νά βελτίωση τήν κατα
σκευήν τών αμαξών δού; ούτω άφρρμήν τοϊς συγχρό- 
νοις του νά καταγελάσωσιν αύτόν.

Δεισιδαιμονέστατος πάντων ύπήρξεν ό μέχρι; άσε- 
βείας ποοβάς Βύρων έπίστευεν είς έμφανίσεις πνευ
μάτων, είς μορμολύκεια, είς προαισθήματα, είς οιω
νούς καί είς ένύπνια. Έν τοϊς συμποσίοι; ούτε έδιδεν 
εί; ούδένα, ούτε έλάμβανε παρ’ ούδενο; άλα;, έπειδή 
έπίστευεν ότι τό άλα; ήτο έπικίνδυνον εί; τήν φιλίαν. 
ΊΙ άνατροπή τού αλατοδοχείου, ή πτώσις ψιχίων άρ
του, κατ’ έξοχήν δέ ή θραύσις κατόπτρου έφαίνοντο 
αύτώ κάκιστος οιωνός καί μέγα δυστύχημα. Ν.

«Β»

ΨΓΧΙΑΤΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΣ.1

ΑΙΤΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΩΝ.

Υπάρχει δε', παρ’ οί; άν εύρηται, ή wvpixr) uho~ 
πάθει,α, ή εύπάθεια δηλαδή πρό; νευροπάθειά; καί δή 
καί προ; ψυχοπάθειας, ή έκ γενετή: συμαιυεϊσα ή έπί- 
κτητος. Καί έκείνη μέν (έχ γεκετηςJ κληρονομεί
ται ή άμέσως παρά τών γονε'ων, καί συντελεί είς

1 *Ιδε τεύχος ΚΕ’.
53.
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τούτο μάλιστα πάντων ή μειονεκτική τών τοκέων 
φύσις* ή (έάν καί έν τή ιδιοφυία τών γονέων ένυπάρ- 
χη) γεννκται κατά τήν εγκυμοσύνην εκ τίνος νόσου 
ή τίνος άλλης ανωμαλίας τής κατά τό κυοφορειν ήν 
ή μήτηρ καί σύν αύτή καί τό εμβρυον ή καί μόνον αύ 
τό διέρχεται, καί ήτις τήν τε κεραίαν τού εμβρύου 
άνάπτυξιν παραβλάπτει καί τήν έκ τή; παραβλαβης 
ταύτη; άνάρρωσιν αύτού παρακωλύει καί είς τον έπει
τα χρόνον τόν μετά τόν τοκετόν έπειδή αί παραβλά- 
βαι αύται αί κατά τήν εύγνωμοσύνην μένουσι δυστυ
χώς καί είς τον περαιτέρω βίον τού νεογνού πολλάκις, 
ένίοτε καί δι’ δλης τής ζωής, ανεπανόρθωτοι, καί μά
λιστα καί τό σύστημα τών νεύρων προσέβαλον.

Ή δέ επίκτητος νευρική εύπάθεια προκύπτει καί 
αναπτύσσεται έκ παθήσεων καί νόσων τών μετά τόν 
τοκετόν προσβαλλουσών τόν άνθρωπον, καί τοιούτων 
οίαι έπί πολύ όιαρκέσασαι έπί τοσούτον παρέβλαψαν 
τόν οργανισμόν καί ιδία τό νευρικόν σύστημα ώστε έπί 
μακρόν πολλάκις, καί ποτέ καί δι’ όλου τού βίου καί 
αύται, κακώς έπιδρώσιν έπί τε τού δλου τών νεύ 
ρων συστήματος και μάλιστα έπί τού κεντρικόν αύ- 
τών μέρους ίδια, καί ούτως ώστε είς τέλος προκύ
πτει ό λεγόμενος locus minoris rcsistentiae (ή εύ- 
πάθεια λοιπόν) καί διατίθεται τότε τής ψυχής τό δρ- 
γανον τοιούτον ώστε έξ αφορμών ήόη άσημάντων καί 
σμικρών εύχερώς τε παθαίνεται καί άποκάμνει ταχύ

Άλλ’έξετάσωμεν καί μερικώτερον τά περί έκατέρας 
τών εύπαθειών τούτων, τής τε κληρονομικής καί τής 
έπικτήτου. Κληροδοτείται δηλονότι είς τά τέκνα 
κατά τόν αύτόν τρόπον καί ύπό τούς αύτούς νόμου; 
τό τε άγαθόν τής φύσεως τών γονέων ώς καί τό ε
λαττωματικόν αύτών, οίονδήποτε αύτό δν—νού, ή
θους, σώματος, ορέξεων, συνηθειών, διαθέσεων, κλί
σεων, κλπ. Ούτως ούν κληρονομούνται πολλάκις νευ- 
ροπάθειαί τινες δλως ώρισμέναι καί δλως τοπικαί* ή 
κεφαλαλγία, π. χ., ή ήμικρανία, ή καρδιαλγία, κλπ. 
‘Ωσαύτως παραισθησίαι τινες καί κλίσεις ψυχικαί, 
μέχρι παραδόξου ένίοτε πιστότητος καί μερικότητος 
έξικνούμεναι* ούτως π. χ. ή κλίσις πρός ήδυπάθειαν, 
ή κλίσις πρός τήν χαρτοπαικτίαν, πρός τήν μέθην, 
πρός αύτήν τήν αύτοκτονίαν κλπ , καί ώσαύτως έν 
τή αύτή μερικότητι καί κατά τήν αύτήν αναλογίαν 
καί τού αγαθού τών γονέων μέρους άλλα τινά σώμα
τός τε καί ψυχής. Παραδείγματα δέ τοιούτων διαθέ
σεων καί ιδιοτήτων, τών κατά πιστήν κληρονομιάν 
είς τά τέκνα μεταβιβαζόμενων, έπεφύλαξεν ήμϊν ή τε 
ιστορία ή ιατρική πολλά τε καί πρόδηλα, βλέπει δέ 
καί αύτός πας ψυχίατρός έπίσης ούκ ολίγα, καί ούχ 
ήττον συχνά καί τών ιατρών έν γένει έκαστος, έάν 
εχη πρός τούτο τήν τε θέλησιν καί ικανότητα τής α
κριβούς παρατηρήσεως καί σύν τούτω τήν εύτυχίαν 
τού είναι ιατρόν τού ασθενούς έκ πολλού καί δια 
πολλού χρόνου καί διαρκώς,(εύτυχίαν ταύτην ύψίστης 
άζίας παρ’ οίκογενείαις έν αις τοιούτων κληρονομιών 
σπέρματα έκφαίνονται).

Τό δ’ έν τούτοις προσοχής καί μελέτης πολλής ά
ξιον είναι ή λυπηρά αλήθεια δτι συνηθέστερον καί συ- 
χνότερον καί έν ποσώ μείζονι ονχι τό άγαθόν τών 

γονέων άλλά μάλλον τό μειονεκτικόν τής νευρικής 
αύτών φύσεως κληρονομούσι τά τέκνα καί τούτο έπι- 
τεταμμένον συνήθως· και τούτου πάλιν τό τού κέν
τρου τών νεύρων έλαττωματικόν, αύτό μάλιστα πάν
των μεταβιβάζεται είς τό εμβρυον καί είς τόν πεοαι- 
ταίρω έπειτα άνθρωπον. Κληροδοτούμενον δηλονότι 
τό έλαττωματικόν τούτο είς τόν μυελόν πρώτον τού 
φυομένου"εμβρύου, (τόν έγκέφαλον ή νωτιαίον), γέννα 
έπειτα έν αύτώ νευροπάθειάς ένίοτε τό μέν φαινόμενον 

ι δλως ετερογενείς καί άλλοίας καί διαφόρους των τού 
πατρός ή τής μητρός, τό δέ πράγμα δμως ούσαςαύτό 
τούτο κληρονομικάς άπό τών τοκέων, τήν τε φύσιν καί 
άρχήν καί ούσίαν. Ούτως δή εύρηται ένίοτε έν οικο
γένεια έν τών τέκνων επιληψία π. χ. κατεχομενον, ή 
παράνοιαν έχον τήν πρωτοχρονον παρ’ άλλη οικο
γένεια υιός κωφάλαλος, κόρη Υστερική , % άσύμμε- 
τρος καί δυαμελής, ή ύπό παλυσαρκίας καί ΰπερπα- 
χύνσεως ταλαιπωρουμένη, ένώ ούδέτερος τών γο
νέων ούτε έπιληπτικός είνε, ούτε παράνους, ούτε κω
φάλαλος, ούτε ύστερική ή μήτηρ, ούτε όυσμελής ούδέ 
παχύσαρκος ή ασύμμετρος. Καί λοιπόν φαίνεται ούτως 
τώ τά τοιαύτα κατά τρόπον άπλούν βλέποντι καί έ- 
ρευνώντι δτι τό πράγμα ύπάρχει όντως παράδοξον 
καί δτι έκαστον τών νοσημάτων έκείνων ένέσκηψε 
καί έξετράφη είκή δλως καί ώς αύτόματον καθ’έαυτό· 
άλλά τώ ίατρώ δμως ούδέν έκείνων ύπάρχει παρά 
δόξαν, καλώς δέ πάντ’ αύτά καί αίτιολογητά καί 
εύκρινή· καί ούδέν αύτών είκή έπισυμβάν, άλλά κα
τά νομούς έκαστον καί κατ’ αιτίαν προύπάοξασαν, καί 
πάντα έκείνα λόγω μόνον καί νόμω κληρονομιάς. Ού
τως ούν ή μέν έπιληψία μετεβιβάσθη είς τό εμβρυον 
καί άνεπτύχθη έκ λιποσθενείας καί ύπεραισθησίας καί 
ύπερεθισμού τού έπιμήκους μυελού καί τής βαρολείου 
γεφύρας τών γονέων, έπειδή ή τοιαύτη κατάστασις 
τών μερών τούτων τού μυελού έπιτεινομένη παράγει 
τόν νόσον έκείνην, τήν έπιληψίαν είπομεν δέ ήδη δτι 
τό έλατωαατικόν τής φύσεως τών γονέων μεταδίδο- 
ται συνήθως έν επιτάξει είς τά τέκνα. ‘Π δέ παρά
νοια προήλθε (τω αύτώ, έννοείται, νόμω καθ’ δν καί 
ή έπιληψία — τώ δή τής έπιτάσεως) έξ ύπερβαλ- 
λούσης άδυναμ.ίας καί ύπερβολικής έρεθιστικότητος 
τού μυελικού έπιπάγου. ‘Η δέ κωφαλαλία έκ τής 
έλλιπούς άναπτύξεως τού άκουστικού νεύρου, 'θ 
δέ ύστερισμός έκ τής άτελούς άναπτύξεως τού δ
λου νευρικού συστήματος. 'Η δέ δυσμελία καί ή ι
διοφυία πρός ύπερπάχυνσιν έκ τής άνεπαρκούς άνα
πτύξεως τών μερών τού μυελού τών τήν θρέψιν 
διεπόντων, καί καθεξής ομοίως ύπό τόν αύτόν 
πάντοτε τής κληρονομιάς νόμον τε καί τρόπον. 
Κατά τον αύτόν δέ ώσαύτως τρόπον συμβαίνει δτι 
άλλοτε πάλιν έπιληπτικής φέρ’ είπείν μητρός τούτο 
μέν τών τέκνων νοσεί ημικρανίαν, έκεϊνο δέ διαβήτην, 
τό τρίτον ύπάρχει ύστερικοεπιληπτικόν κτλ. Καί τέ
λος κατά τόν αύτόν έπίσης αιτιολογίας τρόπον εύρί- 
σκεται καί διασαοείται καί ή αιτία καί ό λόγος τού 
δτι αί ελλείψεις καί αί άόυναμίαι τών γονέων ονχι 
πάντοτε καί ούχί άνεξαιρέτως κληροδοτούνται είς τά 
τέκνα, άλλ’ δτι— δπερ καί τύχη άγαθή ούχί τών σπα-

νίων — το μειονεκτικόν τού έγκεφάλου καί νωτιαίου 
μυελού τών γονέων καί έν γένει τό λιποσθενές καί έ
λαττωματικόν τής φύσεως αύτών έκπίπτουσιν ώς εί- 
πεϊν κατά τήν κυοφορίαν καί έζαφανίζονται μεταβι - 
βασθέντα, ή καί ούδόλως μετεβιβάσθησαν, ο δέ έγ- 
κέφαλος καί ο νωτιαίος τού εμβρύου μυελός φύεται 
καί προκύπτει άλώβητος τήν άρχήν καί έν φυσιολο
γική περαιτέρω πορεία* καί συντελεί είς τούτο μάλιστα 
μέν ή άγαθή καί εύτυχής σύμπτωσις έάν πατήρ καί 
μήτηρ συμπληρώσιν ή άναπληρώσιν άλλήλους, έκεϊνος 
μέν έπανορθών ώς είπείν καί έξουδετερών τάς έλλεί- 
ψεις καί τά μειονεκτήματα έκείνης δυά τών εαυτού 
προτερημάτων καί άγαθών προσόντων τών είς τά έ- 
λαττώματα αύτής άντιστοιχούντων, αυτή δέ ώσαύτως 
διά της άρετής αύτής άναπληρούσα τά νοσηρά καί μή 
καλά έκείνου* καί δτι τούτο ούτως έχει καί ούτως έπι 
τελείται βέβαιοι ήμάς ή τε πείρα καί παρατήρησις ή 
έπί άνθρώπων καθ’ ήμέραν γινομένη ώς καί τά έπί 
ζώων πρός τούτο γενόμενα καί γινόμενα πειράματα. 
Πλήν δέ τούτου, τού κυριωτάτου, ώς είπομεν, έπικού- 
ρου, συντελεί προσέτι ούχ ήκιστα— είς παραγωγήν δη
λονότι ρόδου έξ άκανθών — καί ή πεφροντισμένη καί 
κατ’ έπιστήμην άγωγή καί παίόευσις τού ύπό τοιαύ- 
τας δυσμενείς περιστάσεις κυοφορηθέντος καί γεννη- 
θέντος βρέφους: βίος καί δρέψις άμφότερα κατά σκο
πόν καί άνάλογα· διηνεκής προσπάθεια, καί αύτη 
κατά τρόπον προγεγραμμένον, πρός προαγωγήν μέν 
καί άνάπτνζιν των άγαθών τού παιδός προσόντων 
σωματικών τε καί ψυχικών, πρός έξάλειψιν δέ καί 
κατάπνιζιν τών έλαττωμάτων αύτού, καί ταύτην μή 
άπό ρύμης μηδέ βιαίαν έπιχειρουμένην, άλλά βαθ- 
μιαίαν καί ήρέμα καί σπουδή βραδεία* τέλος δέ, δ
περ καί τό σπουδαιότατον, ή έκλογή τού επαγγέλ^ 
ματος* έπειδή, έπιτυχώς καί σύμφωνον τή φύσει τού 
παιδός έκλεγομενον καί έπιβαλλόμενον, αύτό καί μό
νον ισχύει καί δύναται πολλάκις νά έπανορθώση καί 
έξαλείψη έλλείψεις τέως άνεπανορθώτους, νά έδραιώ- 
ση δέ καί κρατυνη πλεονεκτήματα τά ύπαρχοντα* 
καλώς μέν καί κατά φύσιν έπιβαλλόμενον είς τόν παϊ- 
δα τό επάγγελμα δι’ ού καί ύφ’ δ προορίζομεν αύτόν 
νά διαβίωση, ικανοποιεί τάς έμφύτους αύτώ κλίσεις 
καί διαθέσεις, άπομακρύνει δέ καί άποκλείει πάσαν έ- 
νασχολησιν άντικειμένην καί άσυμβίβαστον είς τήν ι
διοφυίαν αύτού, καί διαπλάττει καί μορφοϊ ούτως τόν 
έλαττωματικόν παϊδα είς νεανίαν πλήρη καί αρμονι
κόν τό σύνολον, καί είς άνδρα δέ καί είς γέροντα ω
σαύτως* παρά φύσιν δέ έπιβαλλόμενον τό έπάγγελμα, 
καί άπάδον προς τάς ιδιοφυείς τού παιδός διαθέσεις 
καί πρός τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα 
αύτού, συντρίβει μέν καί έξουδενοϊ καί τό ολίγον ένυ- 
πάρχον άγαθόν τής φύσεως, τάς δέ έλλείψεις ταύτας 
τε ένισχύει καί πρός ταϊς ύπαρχούσαις καί άλλα; 
προσεπιφέρει. (ακολουθεί).

Β. ΑΟΥΣΗΣ,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ*

Έξ άξιολόγου άρθρου περί νηστείας δημοσιευομέ- 
νου έν τή θρησκευτική έφημερίδι Σιών, άποσπώμεν 

τό επόμενον μέρος :

Έν τή νέα Διαθήκη αί νηστεϊαι τού τε Ίωάννου 
τού Βαπτιστού ώς καί τής προφήτιδος *Αννης μνη
μονεύονται μετ’ έπαίνων αύτός δ ’Ιησούς Χριστός έ- 
δωκε τό παράδειγμα πρός νηστείαν, νηστεύσας ήμέ
ρας τεσσαράκοντα έν τή έρήμω τού Ίορδάνου (Ματθ, 
δ', 2), άλλ’ έπιτίθεται λάβρως ό ’Ιησούς κατ’ έκεί
νων, οιτινες νηστεύουσι πρός άνθρωπαρέσκειαν καί 
προς έπίδειξιν δτι πραγματοποιούσι τήν άρετήν «δ- 
ταν, λέγει, νηστεύητε, μή γίνεσθε ώσπερ οί ύποκρι- 
ταί σκυθρωποί· άφανίζουσι γάρ τά πρόσωπα αύτών, 
δπως φανώσι τοϊς άνθρωποι; νηστεύοντες* άμήν λέ
γω ύμϊν, δτι άπέχουσι τόν μισθόν αύτών. Σύ δέ νη- 
στεύων άλειψαί σου τήν κεφαλήν, καί τό πρόσωπον 
σου νίψαι* δπως μή φανής τοϊς άνθρώποις νηστεύων, 
άλλά τώ πατρί σου τώ έν τώ κρύπτω* καί ό πατήρ 
σου δ βλέπων έν τώ κρύπτω άποδώσει σοι έν τώ φα- 
νερώ» (Ματθ. ς', 16—18).

Καίτοι δέ δ Ιησούς Χριστός άποφαίνεται δτι και 
αύτοί οί δαίμονες φυγαδεύονται διά προσευχής καί 
διά νηστείας (Ματθ. ιζ', 20), άνασκευάζει δμως και 
έπικρίνει τάς έσφαλμένας περί νηστείας ιδέας τών 
Φαρισσαίων, οιτινες έδοξαζον, δτι είς μόνην τήν άπο- 
χήν έκ τών βρωμάτων στηρίζεται ή έκ τής νηςείας 
αρετή, καί έάν τις διέπραττε μύρια κακά ήδύνατο ν^ 
έλπίση δτι ήθελον συγχωρηθή, έάν άπείχεν έπί ώρι- 
σμένον διάστημα χρόνου έξ ώρισμένων βρωμάτων.

«’Ακμήν άσύνετοί έστε; ούπω νοείτε, δτι πάν τό 
είσπορευόμενον είς τό στόμα είς τήν κοιλίαν χωρεϊ, 
καί είς άφεδρώνα έκβάλλεται; τά δέ έκπορευόμενα 
έκ τού στόματος έκ τής καρδίας έξέρχεται, κάκείνα 
κοινοί τόν άνθρωπον. Έκ γάρ τής καρδίας έξέρχονται 
διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι πορνείαι, κλο- 
παί, ψευδομαρτυρίας βλασφημίαι. Ταύτά έστι τά 
κοινούντα τόν άνθρωπον» (Ματθ. ιέ, 16 — 20).

Ό ’Ιησούς Χριστός ούδέποτε έπέβαλεν είς τούς μα- 
θητάς αύτού νηστείαν, καί διά τούτο έπεκρίθη ύπό 
τών μαθητών τού Ίωάννου, πρός ους άπήντησεν δτι 
ένόσω αύτός ζή μετ’ αύτών έν τή γή δέν θά νηστεύ- 
σωσι, μετά τόν θάνατον αύτού δμως θά νηστεύσωσι 
καί εκείνοι (Ματθ. θ', 14 —15).

Καί όντως, μετά τόν θάνατον τού ’Ιησού οί ’Από
στολοι αύτού πρός τοις άλλοις έγένοντο καί παρά
δειγμα άληθούς νηστείας. Πολλάκις φαίνονται πα
ρασκευαζόμενοι οί ’Απόστολοι διά νηστείας καί διά 
προσευχής είς σπουδαία; περιστάσεις τής ευαγγελι
κής αύτών άποστολής έν τώ κοσμώ* ώς, «λειτουρ- 
γούντων τών ’Αποστόλων τώ Κυρίω καί νηστευοντων, 
είπε τό Πνεύμα τό "Αγιον πρός αύτούς κτλ» (Πράξ. 
ιγ'. 2). Καί ο ’Απόστολος Παύλος προτρέπει τούς 
πιστούς είς νηστείαν, «έν παντί συνιστώντες εαυτούς, 
ώς θεού Διάκονοι, έν ύπομονή, έν θλίψεσιν, εν νη- 
στείαις κτλ.» (Β'. Κορινθ. ς’. 4—6)* ώς καί αύτός
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ο ’Απόστολος επανειλημμένως ένήστευε* διήλθον, λέ
γει, το εύαγγελικόν μου στάδιον έν δειναίς περιστά- 
σεσιν, «έν κοπώ καί μοχθώ, έν νηστείζις πολλάκις 
κλπ.» (Β'. Κοριν. ιά, 27). Ένήστευον όμως οί Α
πόστολοι τήν άληθή νηστείαν, την νηστείαν εκείνην, 
ήτις ώόηγει πρός την αληθή αρετήν όέν άπέβλεπον 
άποκλειστικώς ε’ς τήν αποχήν τών βρωμάτων, τό ο
ποίον έπέκρινε καί κατεδίκασεν ό διδάσκαλος αύτών 
Ιησούς, άλλ’ άπέβλεπον είς παν δ,τι συνετέλει πρός 
πρζγματοποίησιν τών εύαγγελικών άρετών καί έν- 
τεύθεν πρός δόξαν τής ’Εκκλησίας του Χριστού, καί 
πρός σωτηρίαν τών ιδίων ψυχών.

Ές όλων τών νηστειών, αίτινες έθεσπίσθησαν έν 
τή καθ’ ήμάς Όρθοδόξω ’Ανατολική ’Εκκλησία ή άρ- 
χαιοτέρα είναι ή νηστεία τής Τετάρτης καί τής Πα
ρασκευής έκάστης έβδομάδος· αύτη είναι σύγχρονος 
τών ’Αποστόλων, διότι ύπήρξε καί παρ’ Ίουδαίοις 
πρό τής ίδρύσεως τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας : «Λ??- 
στεϋω όις τοϋ Σαββάτου» (Λουκ. ιή, 12), έλεγεν δ 
Φαρισσαίος, ήτοι δίς τής έβδομάδος, τό όποιον παεε- 
λήφθη άμέσως καί έτηρήθη καί τηρείται καί σήμερον 
ύπό τών Χριστιανών, αί δέ λοιπαί νηστείαι ώρίσθη- 
σαν μεταγενεστέρως τών ’Αποστόλων, ών πάλιν ή 
άρχαιοτέρα είναι ή πρό τού Πάσχα, ήτοι ή Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή, ή οποία κατά καιρούς είχε λάβει καί 
μεταβολάς· άλλοτε τούτέστι ήτο μία έβδομάς, άλ
λοτε δύο, άλλοτε τρεις, καί τέλος έπτά, ώς έχει 
καί σήμερον.

Φίλοι άναγνώσται ! δστις πιστεύει είς Θεόν, έκεί
νος άποδέχεται καί ομολογεί δτι ό άνθρωπος ζών έν 
τή γή αμαρτάνει, καί δτι συνεπώς έχει άνάγκην με
τάνοιας διά τά αμαρτήματα αύτού, ή δέ νηςεία είναι 
συντελεστικώτατον μέσον πρός τήν μετάνοιαν τοϋ α
μαρτωλού. Αλλ’ έστω πρός γνώσιν ύμών δτι ή νη
στεία μόνη, ή άπλή τουτέστιν άποχή έκ τών βρωμά- 
των , δέν είναι αύτή ή έπιδιωκομένη αρετή, άλΛ’είναι 
με'σον πρός πρα^ματοποίησιν τής άρετής* διότι διά 
τής άποχής έκ τών βρωμάτων άτονούσιν αί δυνάμεις 
τού σώματος, κατευνάζονται αί όρμαί, καί έντεύθεν 
ηρεμεί ή διάνοια καί ή καρδία, δτε εύχερώς έπέρχεται 
ή μετάνοια, καί πραγματοποιείται ή εύαγγελική άρετή.

Στρε'ψωμεν λοιπόν, αδελφοί, εαυτούς πρός τήν ά- 
ληθή νηστείαν, μή άπόσχωμεν τούτέστι μόνον έκ τών 
βρωμάτων παραλείποντες τήν άρετήν, διότι ο Θεός 
διά τού προφήτου. ΊΙσαίου κραυγάζει «ού ταύτην 
τήν νηστείαν έγώ έξελεξάμην» (ΊΙσαϊ. νή, 6), άλλά 
πραγματοποιήσωμεν τήν άληθή νηστείαν, ήτις μετά 
τής άποχής τών βρωμάτων συνεπάγεται άναποσπά- 
στως καί τήν έκτέλεσιν τών χριστιανικών άρετών, άς 
προεικόνισεν ό Ήσαέας καί έξεικόνισεν ό Σωτήρ ήμών 
’Ιησούς Χριστός, καί τότε μόνον καθίσταται ή νη
στεία ήμών εύπρόσδεκτος τώ Θεώ· «κρίμα δίκαιον 
κρίνατε καί έλεος καί οίκτιρμόν ποιείτε έκαστος 
πρός τόν άδελφόν αύτού, καί χήραν καί ορφανόν καί 
προσήλυτον καί πένητα μή καταδυναστεύητε, καί 
κακίαν έκαστος τού άδελφού αύτού μή μνησικακείτω 
έν ταίς ζαρδίαις ύμών. Ταύτην τήν νηστείαν έγώ έξε- 
λεξάμην λέγει ό Θεός».

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΏΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Ή λέΞες Dame.

Πρό τής έκ τού ελληνικού άάμαρ (λατινιστί (δέ 
άθΙΏΪΠ3=δέσποινα) λέξεως dame πρώτοι οί Γάλλοι 
έ'θηκαν τήν άντωνυμίαν ma, ούτω δέ τό madame έ- 
λέγετο πρός τιμήν ταίς εύγενέσι γυναιξίν. Άλλά καί 
τών Γάλλων βασιλέων αί θυγατέρες είχον ταύτην τήν 
προςωνυμίαν άπό τής γεννήσεως αύτών. Μετά τήν 
στέψιν Ναπολέοντος τού Α', ό τίτλος έδόθη τή μητρί 
αύτού Λαιτικία καί έπί Λουδοβίκου Φιλίππου μονή 
ή τουτου άδελφή Άδελαΐς έχαρακτηρίζετο τώ ma
dame. 'Π λέξις dame είς Γερμανίαν είςήχθη άπό τού 
δευτέρου ήμίσεος τού δεκάτου εβδόμου αίώνος, έχου- 
σα δύςφημον σημασίαν. Σήμερον δμως είνε άνάγκη 
νάκούηται έν πάση έπισήμω καί τιμητική συνομιλία. 
Ούτως ή φορά τών πραγμάτων, τά ήθη καί ή δύνα- 
μις τών αρχόντων παρέχουσι ταίς λέξεσιν άρεστήν ση
μασίαν. Άλλ’ είς τήν βόρειον Σκαδιναυίαν καί σήμε
ρον έτι ή γυνή εύγενεστέρζ τινι λέξει χαρακτηρίζεται, 
ή διά τής λέξεως dame.

VWWWA

Έν τώ έν Παρισίοις βιβλιοπωλείο τού Ρ1θΠ έφάνη 
σπουδαίου τού Bonnaffe σύγγραμμα Αι συ.Ι.Ιογαι 
τώκ 'ΡισχεΛιέ, ήτοι τού καρδιναλίου, έπί Λουδοβί
κου τού 1Γ', καί τού στρατηγού, τού έπί Λουδοβίκου 
τού ΙΕ'. Τό βιβλίον είναι κυρίως ιστορία τής άπό τών 
άρχών τού δεκάτου εβδόμου μέχρι τέλους τού δεκά
του όγδοου αίώνος καλαισθησίας, φιλοτεχνίας καί 
προόδου τής τέχνης. Τά περιεχόμενα, πλούσια όντα, 
ποικίλα, τερπνότατα καί διδακτικότατα, άρτύονται 
ααα διαοεοόντως καί διά πολλών ανεκδότων.I 4 I ’

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

ΊΙ A. Α. Μ. ό Σουλτάνος έκτιμών τήν έπιστημο- 
νικήν ικανότητα καί τάς φιλολογικάς γνώσεις τού έξ. 
κ. Σπ. Μαυρογένους, άρχιάτρου τών Ανακτόρων καί 
ιδιαιτέρου ιατρού τού Άνακτος, εύηρεστήθη άπονεί- 
μαι αύτώ τόν άνώτατον πολιτικόν βαθμόν τού Βεζυ- 
ξ)ου. Τήν έξοχον ταύτην τιμήν άνήγγειλε προφορικώς 
ή A. Α. Μεγαλειότης τώ ίατρώ Αύτής, είτα δέ έξε- 
δο'θη καί τό σχετικόν Αύτοκρατορικόν Διάταγμα. Πολ- 
λαί άρχαί, μεγιστάνες καί φίλοι συνεχάρησαν τώ έξ. 
κ. Μαυρογένη Πασσά έπί τή νέα ταύτη ένδείξει τής 
δικαίας αύτοκρατορικής εύνοιας.

Έν τοίς έμπροσθεν τού παρόντος τεύχους δημο- 
σιεύομεν ύπό τόν τίτλον έκπαιδευτικά άρθρον προσο
χής άξιον τού έλλογίμου κ. Ν. Φωτιάδου, κοσμήσαν- 
τος καί προ'τερον τό ήμέτερον Περιοδικόν διά τής με
λέτης αύτού Το Χρηματιστήριον και ό Νόμος. Αί έν 
αύτώ παρατηρήσεις περί τής ύφ’ ήμών άσυγγνώστου 
άμελείας τής δημοτικής παιδεύσεως, ήτις έστίν ή 
βάσις τής πνευματικής κκί ηθικής μορφώσεως κκί τής 
προόδου παντός έθνους, παρατηρήσεις πληρέστατα 

συνάδουσαι πρός δσα καί ή διεύθυνσις τού Κόσμου 
έγραψε περί τής άκαρπίκς τών καθ’ ήμάς πνευματι
κών άγρών, δέον νά έφελκύσωσι τήν προσοχήν παν
τός λογίου, τών σχολιακών καί έφορευτικών άρ
χών καί τής καθ’ ήμάς κοινωνίας καθόλου. ”1να τις 
θεραπευθή έκ τίνος νοσήματος δέον έν πρώτοις νά 
προηγηθή ή τούτου διάγνωσις, ίνα δέ ή διάγνωσις 
έπιτευχθή δέον νά προηγηθή προσεκτική καί έπίμο- 
νος έςέτασις τής καταστάσεως, τών συμπτωμάτων 
καί τής λειτουργίας τών οργάνων τού νοσούντος. Ού
τω καί περί τού έκπαιδευτικού νοσήματος. Ούτε θε
ραπείας θα τύχωμεν, ούτε διάγνωσιν τού νοσήματος 
θά κατορθώσωμεν, κν μή προ'τερον πεισθώμεν δτι νο
σούμε ν, άν μή πρώτον γνώμεν εαυτούς καί τήν άληθή 
θέσιν έν ή εύοισκόμεθα. Πρός τούτο συντελεί τά μ,έγι. 
στα ή στατιστική ή καταστατική. Ά\λά, στατιστι
κής μήπω όρ^ανωθείσης έπαρκώς παρ’ ήμίν, οφεί- 
λομεν προσέχειν τούλάχιστον είς τά στατιστικά δι
δόμενα τών όμορων Κρατών, τών έχόντων τό αυτό 
περίπου καί ήμείς έκπαιδευτικον σύστημα. Στατιστι 
κήν περί τής έν Έλλάδι έχπαιδεύσεως δημοσιεύσει
προσεχώς δ καθηγητής κ. Σπ. Π. Λάμπρος, ώς πα
ράρτημα δέ ταύτης έίεδόθησαν άρτι ύπό τού ύπουρ- 
γείου τής παιδείας τού ομόρου Κράτους τρεις χάρται 
παριστάντες γραφικώς τήν κατ’ έπαρχίας διάδοσιν 
τής παιδείας, δ μέν πρώτος παρά τώ δλω πληθυσμό, 
δ δεύτερος παρά τώ άνδρικώ φύλω καί δ τρίτος παρζ 
τώ γυναικείο φύλω. Τά πορίσματα τών έπισήμων 
τούτων παρατηρήσεων, πορίσματα θλιβερά καί απροσ
δόκητα, ένισχύουσι τάς παρατηρήσεις τού Κόσμου 
καί πάντων τών γραφόντων περί τού πλημμε
λούς έκπαιδευτικού συστήματος καί χρησιμεύσουσιν 
’ίσως ώς άφετηρία πρός διάγνωσιν τού νοσήματος καί
βαθμιαίαν τούτου θεραπείαν.

Ιδού πώς δ Αττικός Aiorr συγκεφαλαιοί τά στα
τιστικά ταύτα πορίσματα:

«Έκ τού δευτέρου χάρτου, τού δηλούντος τήν παρά 
τω άνδρικώ φύλω διάδοσιν τής παιδείας έξάγομεν, 
δτι τούς πλείονας τών άρρένων έγγραμμάτων έχει ή 
νήσος Ιθάκη, ήτοι 59—61 τοίς θ/θ, έν ω ή Αττι
κή έχει μόνον 50—56 τοίς θ/θ. Τό άπίστευτον δέ 
σχεδόν τούτο στατιστικόν πόρισμα προέρχεται έκ τού 
δτι ή ’Ιθάκη δέν έχει χωρία, έν οίς ώς γνωστόν έπι- 
πολζζει συνήθως ή άκρα άμάθεια.

»Έκ τού τρίτου δέ χάρτου βλέπομεν, δτι έν τή 
Αττική, τή Κέρκυρα, τή Σύρω αί έγγράμματοι ύπο- 
λογίζονται είς 30—33 τοίς θ/θ. έν τή Τήνω καί 
Μήλω είς 25—30 °/θ· τελευταίαι δέ έν τή βαθμολο
γική κλίμακι φέρονται αί έπαρχίαι Καρυστίας, Λο- 
κρίδος, Εύρυτανίας, Βάλτου, Βονίτσης καί Ξηροχω- 
ρίου, Ναυπακτίας, Όρους (Κέρκυρας), Σάμης, Καλα
βρύτων, ’Ολυμπίας, Μεσσηνίας, Πυλίας, Οίτίλου, 
Έπιδαύρου Λιμηράς, έν αίς έγγράμματοί είσιν 1 
— 3 °/θ καί έσχαται αί έπαρχίαι Μεγαλουπόλεως 
καί Δωρίδος, έν αίς μία μόνον έγγράμματος δύναται 
νά εύρεθή έπί έκατόν γυναικών !

»Ή κατάστασις αύτη τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
έν Έλλάδι είναι άνχντιρρήτως θλιβερωτάτη. Τά τρία 

τέταρτα περίπου τού όλου πληθυσμού άγνοούσι καζ 
άνάγνωσιν καί γραφήν. Στερούνται πάντων τών πλεο
νεκτημάτων, δσα καί ή στοιχειωδεστάτη παίδευσις 
δύναται νά χορηγήση διά τήν ένάσκησιν τού τε βιω- 
τικού έπαγγέλματος καί τών καθηκόντων αύτών ώς 
πολιτών καί ώς δημοτών. Οί "Ελληνες μεθ’ όλα τά 
καλλιμάρμαρα τών μουσών τεμένη, μεθ’ όλην τήν 
πληθώραν τών έπιστημόνων^ ούς κατ’ έτος έξάγει 
τό πανεπιστήμιον, είμεθα έθνος άπαίδευτον. Έμερι- 
μνήσαμεν άγαν περί τής άνωτάτης παιδεύσεως, τού
λάχιστον τής κατ’ έπιφάνειαν, καί έγκατελίπομεν 
τελέως άτροφικήν τήν κατωτέραν. Νύν τούλάχιστον, 
ότε έγνώσθη έν όλη τή φρικτή λεπτομερείζ ή άπαι- 
σία αύτη άγραμματοσύνη, σύντονος ζς καταβληθή 
ένέργεια πρός ριζικήν τού κακού θεραπείαν. Διότι είναι 
γελοίον έθνος, άζιούν νά κζτέχη τήν πρωτεύουσαν έν 
Ανατολή θέσιν, έθνος έγκαυχώμενον έπί τώ έκπολι- 
τιστικώ αύτού προορισμό, όν μόνον διά τών γραμ
μάτων ομολογεί ότι δύναται νά έπιτελέση, νά δια- 
τελή έν τοσαύτη παχυλή κζί μονονού κτηνώδει 
άμαθείζ».

Έν ταϊς τελευταίαις σελίσι τού παρόντος τεύχους 
δημοσιεύομεν άγγελίαν τής τού Σιδηροδρόμου Θεσσα
λίας Ακω^μου Μετοχικής 'Εταιαας περί έκδόσεως 
δανείου διά δημοσίας έγγραφής. Σπάνιαι είσιν αίέπι- 
χειρήσεις αί άγγελθείσαι ύπό τοιούτους όρους άσφα- 
λούς έκ προτέρου έπιτυχίας. Αί έπαρχίαι, δι’ών ή ση- 
δηροδρομική γραμμή καί αί διακλαδώσεις αύτής διε- 
λεύσονται, είσίν, ώς γνωστόν, εύφορώταται είς παρα
γωγήν δημητριακών, καπνού, ελαίων, έλαιών καί 
ζλΛων προϊόντων, πλήν δέ τού μονίμου πληθυσμού, 
συγκειμένου έκ 332, 705 κατοίκων, έκατόν έτεραι 

ζρτίζουσι τόν κινητόν πληθυ- 
ιέρχεται τάς γονίμους ταύτα 

χώρας. Ο’ίκοθεν νοείται οτι ένεκα τών εύκολιών, ζ 
παρέξει ο σηδηρόδρομος, ή τε παραγωγή καί ό πλη
θυσμός αύςήσουσιν έπαισθητώς, έπομένως δέ καί αί 
πρόσοδοι τής έν λόγω έπιχειρήσεως άναπτυχθήσονται.

χιλιάδες άνθρώπων άπι 
σαον δστις κατ’ έτος δ in 

tn

Έκ τού καταστατικού τής Εταιρίας γίνεται γνω
στόν ότι ή ίσοπέδωσις τής οδού μεταξύ Βοίλου καί 
Λαρίσσης όσονούπω περατούται, ή καθήλωσις τών σι
δηρών ράβδων ήρξατο, μέρος τού ύλικού έκομίσθη 
ήδη, ή δέ κατασκευή τής άποβάθρας Βώλου έντός 
μικρού περατούται. ΊΙ διά τού τμήματος τούτου συγ
κοινωνία άρξεται το βρζδύτερον κατά τόν προσεχή σε- 
πτέμβριον. Γνωστόν ότι τήν σύστασιν καί χρήσιν τής 
προκειμένης σιδηροδρομικής γραμμής άνέλαβεν ό έν 
τή πολει ήμών ομογενής τραπεζίτης κ. Θ. Α. Μαυ- 
ρογορδάτος, δστις έξεχώρησεν άπαντα τά έπί τού σι
δηροδρόμου δικαιώματα αύτού τή Έταιρίζ άντί 22, 
500,000 φράγκων, πληρωτέων είς 5 δόσεις μετά τήν 
παράδοσιν έκάστου τών 5 τμημάτων τού σιδηροδρό
μου, άνέλαβε δέ δι’ ίδιον αύτού λογαριασμόν πάσαν 
προκαταρκτικήν δαπάνην καί τήν κατασκευήν ολο
κλήρου τής σιδηροδρομικής γραμμής μετά πάντων τών

ύλικού.εχνικών έργων καί τού άναγκα ίου κινητού
«wwwws
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Τη άζιοτίμω σνττάζει τοϋ Κ όσμ.ου.
Έν τώ προηγουμελω υμών φυλλαδίω ή «Οικοδέ

σποινά» πειράται ν’ άπόδείξτ) ότι πάντα τά τής οι
κιακές χρήσεως δύναται τις νά εΰρτ) έν τή άγορζ τής 
Κωνσταντινουπόλεως είς τιμάς συγκριτικώς κατωτέ- 
ρας ή έν τοίς καταστήμασι κζί τζϊς άγοραΐς τής Πε 
ραίας κζί τοϋ Γαλατά δια τόν άπ.ίονστατον λόγον 
δτι τά ενοίκια τών καταστημάτων έν Περαία καί Γα
λατά είσι πολλώ μ.άλλον ύπερτετιμημένα ή έν Κων- 
σταντινουπόλει.

Άσπαζόμενος πληρέστατα, έστω κζί έπί τό Άμε- 
ρικανικώτατον, τό σύστημα, κζθό κζί αί οίκοοέσποι- 
ναι έν τώ αίώνι τούτω δυνατόν νά ύποδείξωσι τοίς 
οίκοδεσπόταις τά τήν προσοχήν αύτών διαφεύγοντα, 
φέρω είς γνώσιν τής άξιοτίμου οίκοδεσποίνης τοϋ 
Κόσμου δτι ό λόγος έφ’ ού βασίζει τήν μετά τοσαύ- 
της πεποιθήσεως ύποστηριζομένην ιδέαν της, άν καί 
θεωρή αύτόν άκ.Ιούστατον, ό'εν έχει βζσιν ύπάρςεως.

Εμπορευόμενοι άπό πολλοϋ ένταύθα διατηροϋμεν 
κατάστημα έν τε Γαλατά κζί έν Κωνσταντινουπόλει- 
κατ’ αντίστροφον δέ λόγον πρός τόν συμπερασμόν τής 
«Οίκοδεσποίνης», άπό τριών ήδη έτών είκοσζλιρον 
κατ’ έτος ύφιστζμεθα ύψωμόν ένοικίου έκ μέρους τοϋ 
σκληρού ιδιοκτήτου τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει κα
ταστήματος μας, ένω τό ένοίκιον τοϋ έν Γαλατά ό- 
λονέν ύποβιβάζομεν καί έφέτος μάλιστα λίαν σημαν- 
τικώς. Όσον δ’ άφορα τόν περί ποιοτήτων έμπορευ- 
μζτων ισχυρισμόν της, άντι πολλών άς άρκεσθή είς 
τό εξής : Παν δτι νέον καί πρωτοφανές κοατεΐται 
έν τώ καταστήματι τοϋ Γαλατά, ένω τά μένοντα 
καί είς πλεΐστα είδη τα περισσεύματα τών κλασμά
των μεταβιβάζομεν είς τό τής Πόλεως, διά πολλούς 
λόγους, ους, άν έπιθυμή ή κ. «Οικοδέσποινα», δυ
νάμεθα νά τή άπαριθμήσωμεν.

Ε:ς τών συνδρομητών τοΰ Κ ό σ μ ο υ.

•Ερωτήσεις ζχί αποκρίσεις.
— Τί κουφότερον πτίλου ;
— Κόνις.
— Τί κουφότερον κονεως ;
— ’Αήρ.
— Τί κουφότερον άέρος ;
— Γυνή.
— Τί κουφότερον γυναικός ;
— Ούδέν ! ( Figaro ).

AP. 331.

Μΰδος-
Έπί δρυός ούρανομήκους είδέ ποτέ κοχλίαν ό ύψι- 

πέτης άετός.
— Πώς άνήλθες είς τούτο τό ύψος κάθαρμα τής γής;
— "EpJtur, άπεκρίνατο ό κοχλίας.

* ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τφ ΚΕΖ. τεύχει προβλημάτων.

Άξ. 211. αίνιγμα.—Ή λέξις έρασμι'α.
Άξ. 212. ετερον.— Ά.Ια.Ιος, ΜΆος.
Άξ>. 21’3. ετερον.— Ό άζων της Γής.
Άξ. 21 ί. τριγωνοαεεον. — Τούτο έπιδέχεται 

πολλάς λύσεις, έξ ών παρατιθέμεθα τήν έπομένην :
ΡΟΔΟΣ 
ΟΔΟΣ 
Δ Ο Σ 
Ο Σ

Άξ. 215. λογοπαιγνιον. — Ίησοϋς Χριστός 
Θεοΰ Γιος Σωτήξ.

Άξ. 216. αεξιγριφον (charade).—Corail·
Άξ. 217. γρίφος.—Μεγαλοπρεπές μ. έγ ά

ρον έν Ισπανία.
Τόν γρίφον τούτον έλυσε πρώτος ο κ. Π. Ίωαννί- 

δης, δς καί έλαβε τό βραβεϊον.

Βζ^’Τοϋ ύπ’άρ. 202 αινίγματος παρελείφθη ή λύσις 
έν τώ προηγουμένω τεύχει, ήτις έστιν ή λέξις Βα- 
Λέττας έν άκροστιχίδι.

-----------------------------------

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. «18.-ΑΙΝΙΓΜΑ.

Λέςις εϊμί δισύλλαβος, μέ πέντε δε στοιχεία, 
Τό δλον μου σοφή γυνή γνωστή τή ίστορίφ.

Έν Καρναΐς. Π. Δ. Κ.

ΑΡ. 3 1».—ΕΤΕΡΟΝ.
Ίσ/ΰς εγγράφων εϊμ’ εγώ, έτι δέ και αρχαίος
Καί ννωστός μέγας βασιλεύς. Είπε μοι, ημην κ ήρως ; 

Map- II.______

ΑΡ 330.—ΛΕΕΙΓΡ1ΦΟΝ. 
(Charade).

Dans les pronoms mon premier, 
En Asie mon dernier, 

Pour Pindustrie mon entier.

—ΓΡΙΦΟΣ.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Γραμμή άπο ΒΩΛΟΥ διά ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΝ, x*l ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 

διά ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ χαί ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ.

ΕΧΟΪΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23.000.000 ΦΡΑΓΚίέΝ &ΙΗ.ΡΗ·ΕΝΟΝ ΕΙΣ 02,000 ΜΕΤΟΧΑΣ
ΕΚ 250 ΦΡΑΓΚΩΝ ΕΚΑΣΤΗΝ,

Ίδρυθεϊσα δυνάμει τοϋ άπό 30 ’Οκτωβρίου 1882 Βασιλικού Διατάγματος καί συμφώνως προς το άρθρον Γ 

τής Συμβάσεως τής 13 Μζίου 1 882, κυρωθείσης ύπό τοϋ άπό 22 ’Ιουνίου 1882 Α.ΜΠ Νομού.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΪ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΥ.

S1AO1I1
Διά δημοσίας έγγραφης, 92,000 μετοπών έχ 250 φράγκων έκάστης.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

JEAN M. S1MELA1.

Ή έκδοσις τών μετοχών γίνεται έν ισοτιμία, τό δε κεφάλαιον αύτών καταβληθήσεται ώς εξής· 
"Αμα τή έγγραφή

ΦΡΑΓΚΑ 3 Ο είς χρυσόν ή είς έπιταγήν όψεως (cheque) έπί Γαλλίας Α'. Τάξεως, ή καί εις γραμμάτια τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος διά τούς έν Έλλάδι έγγρζφομένους, όριζομένης τής τιμής τοϋ φράγ 
κου κατά τήν ημέραν τής έκδόσεως παρά τών άναδεξαμένων τήν έκδοσιν Τραπεζών.

ΦΡΑΓΚΑ 45, ώς άνω, κατά τήν διανομήν, γενησομένην άπό τής 6/1 8 μέχριτής 9/2 1 άπριλ. 1 883· έτι δέ 
ΦΡΑΓΚΑ 5 Ο , ώς άνω, καταβληθήσονται μετά δύω μήνας έκτοτε.

Τό δέ ύπόλοιπον, άναλόγως τών άναγκών τής Εταιρίας, κζτά τόν αύτόν τρόπον· άλλ.’ έκάστη νέα 
καταβολή δέν θά ύπερβαίνη τζ <» Ο φράγκα είς χρυσόν κατά μετοχήν, ούδ’ έπιτρέπεται νά ζητηθή πριν ή 
παρέλθωσι πέντε μήνες άπό τής προτέρας.

Οί καταβολήν τινα καθυστεροϋντες μέτοχοι ύποβάλλονται αύτοδικαίως είς τήν πληρωμήν τόκου 
8% έτησίως. "Αν δέ ή καθυστέρησις καταβολής τίνος παραταθή έπέκεινα τών τριάκοντα ημερών, ή Εται
ρία, όψέποτε άποφασίσγ, δύναται νά έκποιήσν) τάς μετοχάς ταύτας έν τώ χρηματιστηρίω τών ’Αθηνών διά 
δύω μ,εσιτών διά λογαριασμόν τοϋ καθιστεροϋντος μετόχου, κηρύττουσα άκύρους τούς έκδοθέντας τίτλους καί 
έκδίδουσα νέους άντ’ αύτών ύπό τούς αύτούς άριθμούς

Κατά τήν διανομήν παραδοθήσονται προσωρινά! άποδείξεις δεκτικαί μεταβιβάσεως έπί τή έγγρζφω 
αιτήσει τοϋ ιδιοκτήτου· μετά τήν πληρωμήν δέ τοϋ ήμίσεος τοϋ κεφαλαίου άνταλλαγήσονται διά προσωρι
νών άνωνύμων τίτλων, ούτοι δέ βραδύτερον διά τών οριστικών τίτλων τών μετοχών.
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Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ
ΤΗ. 10122 ΜΑΡΤΙΟΥ 1883? ΗΜΕΡΑ. ΠΕΜΠΤΗ.

ΙΠαρά τγ ’Εθνική Τραπέζγ τής Ελλάδος·
» » Τραπέζγ Βιομηχανικής Πίστεως τ-ης Ελλάδος·
» » Τραπέζγ Κωνσταντινουπόλεως.

’Εν ΒΩΛΩι........................................ I
» ΛΑΡΙΣΣΠ.................................. »
» ΑΡΤΠι........................................I

» Προνομιούχω Τραπέζγ Ήπειροθεσσαλίας.

’Er ταϊς Λοιπαϊς εχαοχίαις τϊ/ς ΈΛΜόος : Παρά τοΐς ύποκαταστήμασι της Έθν. Τραπέζης της Ελλάδος.

Έν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΧΟΥΠΟΛΕΙ.

ίΠαρά τγ Τραπέζγ Κωνσταντινουπόλεως·
’ » » Γενικγ Εταιρία τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους·

(» » Γενική ’Οθωμανική Πιστώσει·
» » Όθωμανικγ 'Εταιρία Συναλλαγών καί ’Αξιών.

Έγγραφα! πρός ρεταβεβαοεν κα! ύπό τούς αυτούς όρους δεκταί,

Εις ΛΟΝΔΙΧΟΝ................. . . . . Παρά τοϋ Υποκαταστήματος τής Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως.

» ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ.................... . . » » Υποκαταστήματος τής Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως.
» ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ.......................... » » Κο° Μιχ. Στ. Ροδοκανάκη.

» ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ................. . . » » » Ίω. Σκαραμαγκά.
» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ...................I ” τ’Ζ? ’Αγγλοαιγυπτιακής Τραπέζης·

. , . \ » » Γενικής Τραπέζης τής Αίγυπτου-
ι ιϊυ“",ου/ J » τοΰ K°J Κ. Γ. Ζερβουδάκη.

» ΚΑΪΡΟΝ 5 ” ” 'Υποκαταστήματος τής Άγγλοαιγυπτιακής Τραπέζης.
I » » » τής Γενικής Τραπέζης τής Αίγύπτου.

» ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ..............! ” ” ^ΛΡ’ · «-) » των Κ Χρυσοδελωνη 1 ιων και Σ .
» ΓΑΛΑΖΙΟΥ................................... » » » Χρυσοβελώνη Υιών και Σ3’.
» ΒΡΑΐΛΑΝ...................................... » » » Χρυσοβελώνη Υιών καί Σας.

Εί μέν δ εγγραφείς άριθμός μετοχών ύπερβγ τόν αριθμόν τών προς εγγραφήν μετοχών, ή οιανομή εις 
τούς έγγραφέντας γενήσεται κατά τήν όρισθησομένην ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αναλογίαν εί δέ ύπο- 
λειφθή, τότε ό Κ°« Θεόδωρος Ά. Μαυρογορδάτος θέλει άναλάβει διά λογισμόν αύτού τε καί τής όμάδος αύ
τού τάς μετοχάς, άς τό κοινόν δέν ήθελε τυχόν έγγράψει.

Επιτρέπεται ή άπό τοΰδε έγγραφή δι’ άνταπόκρίσεως, τής περί ταύτης α’.τήσεως συνοδευομένης ύπο 
τού ποσού τής πρώτης καταβολής.

ΤΟ ΠΡΰΤΟΝ ΔΗΜΗΤΙΚΟΗ ΣΎΜΒΟΥΛΌΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MUPTIZETAI ΕΚ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ:
Τού Διοικπτου τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος·

» Κ°υ Παντ. Θεολογου, ώς αντιπροσώπου τής Ί'ραπέζης Βιομηχανικής Πίστεως τής Ελλάδος·
» » Ίω. Χωρεμπ, ώς αντιπροσώπου τής Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας·
» » Γεωργ. Άθιινογεχουϊ, ώς άντιποοσώπου τής Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως·
» » ’Εμμανουήλ Χαρίλαου.
» » Ξενοφ. Ψαρα.

Πάσαι αί πρός έ'κδοσιν τών μετοχών δαπάναι βαρύνουσι τόν Κ0’ Θεόδωρόν Α. Μαυρογορδατον.


