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Για σέ γέρο τυφλέ, πού πάντα εμπρός you, 
Σαν άλλον τίλιο βλέποτ και θαυμάζω,
Γχά σέ φτερά λαβαίνει ό λογιομός μου 
"Οταν τον κόσμο π(5πλαθες κυττάζω.

'Αναπνοή γροικώ μεγάλου κόσμου 
Κι’ αισθάνομαι πώς ζώ κ ι’ άναγαλλιάζω, 
Τον Έκτορά σου βλέπω και το φώς μου 
Θαμπόνεται διαμιάς κ ι’ άνατριχιάζω.

Μία μόνη δόσμου φωτεινή dou άκτίδα,
Ά φ ’ τό φώς ποΰ την ούι σοϋ στολίζει,
Και θεία λαμπράδα χύνει στην πατρίδα.

Γέρο τυφλέ, τό φώς ποΰ πλημμυρίζει 
Τό μάτι του θνητοΰ, ποτέ δεν είδα,
Μόνο ή δική σου λάμι^ι με φορτίζει.

Η Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η

Ά φ ’ τή στιγμή ποΰ άχνή μετανωμένη,
Με την πλούσια τήν κόμη της λυτή, 
Έστεκε εμπρός {3ουβίι, γονατισμένιι,
Στο νέο Μεσσία ή ώραία Μαγδαληνή.

Και ’ςτήν καρδιά της άσβεσταις ελπίδες 
Τής Βηθλεέμ τής σκόρπιζε ό Θεός,
Και στεφάνι άπ’ όλόφωταις άκτίδες 
Τής έπλεκε ό γαλάζιος ουρανός.

ΙΙόσαις χαραίς ή νιά ώμορφιά μάς πλάττει, 
Και πόσο δάκρυ χύνομε πικρό- 
ΙΙόσαις Μαγδαλιιναίς θωρεΐ τό μάτι 
Ά λλα κάνεις δε βλέπει ένα Χριστό.

=5*------*5=

Ιίολλαις φοραις βουβός και λυπημένος 
Στην ερημιά μονάχος μου πηγαίνω,
Τον οΰοανό κυττάζω άπελπισιιένοο 
Και τούς κάμπους με βλέμμα άγριωμένο.

Στους λογισμούς uou πάντα βυθισμένος, 
Μέ πρόσω:^^.(ομό κι’ αύλακωμένο,

•ύ μου (5οΰχο τυλιγμένος 
_aa άπάνου μου προσμένω.XV

"Οποιος μέ ι«..ι μέ πόνο μεκυττάζει 
Και λέει σιγά μέ μάτια δακρυσμένα; 
Όδυστυχής τό μνήμά του πλησιάζει.

Τό βήμα σταματώ ’ςτή μοναξία 
Και φωνάζίο μέ χείλη φλογισμένα, 
Ελευθερίά ζητώ κ ι’άθανασία.

Στέφανος Μ αρτζώ κης.

ΕΦΗΒΕΙΟΝ ΑΒΕΡΩΦ

Δεξιά της εΰρείας εξοχικής &δοΰ Αλεξάνδρας, 
μακράν τοϋ θορύβου της πόλεως, ύψοΟται μεμονω
μένη οικοδομή, ήτις μέ τούς ά/ρωματίστους έκ 
φαιών πετρών τοίχους της, μέ τάς στρογγυλάς 
έπάλξεις της καί τήν άνοηροειδη οροφήν της, δια
θέτει μελαγχολικώς τον παρατηρητήν καί έπανα- 
φερει^είς τήν μνήμην τά  μέγαρα τών άρ/όντων τοΰ 
μεσαίωνος μέ τούς κρυψώνας των καί τές τ  ά π ι ες 
των.

1 ήν ώραν ποΟ έφθασα προ τοΟ μελαγ/ολικοΟ 
κτιρίου ό ήλιος εκλινεν όπισθεν φαλακροΟ λοφίσκου 
καί αί πορφυραΐ άκτϊνές του περιέβαλλον τούς άμαυ- 
ρούς τοίνους καί άπήστοαπτε αικοά ααοαάοινος, , * I i I I I 4 I '
πλάς, ή όποια έντετει/ισμένη επί τής προσόψεως 
τής οικοδομής καί άνωθεν τής κυρίας εισόδου, έφερε 
κεχαραγμένην χρυσοΐς εύδιακρίτοις άπο μακρόθεν 
γράμμασι τήν επιγραφήν :

ΕΦΗΒΕΙΟΝ ΑΒΕΡΩΦ.
Διά γενναίας δωρεάς τοΟ έθνικοΟ ευεργέτου κ.



Γεωργ. Άβέρωφ προς τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν 
ύπέρ φιλανθρωπικοί) εογου, ίδρύθη τώ 1 8 9 5  το άνω>1? A .  · , f , ,ϋ,φηβειον, καταστημα απαραίτητον και σωτήριον, 
ύ ζ  το οποίον έοοθη το ονομα τοΟ ίδρυτου του προς
αιώνιον μνημοσυνον

Η έλεεινότης και ή ήθική έκλυσις ήτις βασι
λεύει εις τάς έλληνικάς φυλακάς, οπ’ου οί έγκλειό- 
μενοι άποθηριοΟνται και έξέρχονται εις τήν κοινω
νίαν μέ όλα τά  κακοΟργα έφόδια, έπέστησε τήν προ
σοχήν καί τήν μέριμναν τοΟ έθνικοΟ ευεργέτου άει- 
μνηστου Ανορεου ΣυγγροΟ καί διά της άνεγέρσεως 
των ομωνύμων αύτώ φυλακών έδωκε το σύνθημα  
τής βελτιωσεως τής τύχης των αθλίων φ υλακ ι
σμένων, οίτινες υπο διάφορους α ιτίας καί περιστάσεις 
ΰπεπεσαν εις έγκληματα. Α λλά  μεταξύ των με
γάλων κακούργων άπέτιον τήν ποινήν των καί μ ι
κροί τοιοΟτοι, παιόια απο όεκα μέ^ρι δεκαοκτώ ετών, 
άτινα έν τή συναγελάσει μ ετ ’ ανθρώπων διαφόρων 
ένστικτων και τάσεων, διεφθείροντο καί άπεμάνθανον 
πασαν αχρειότητα καί κακουργίαν. Κ αί διά τά ά
τυχή ταΟτα πλάσματα έπρεπε τέλος νά εύρεθώσι 
μία φιλοστοργος ψυχή καί μία γενναία καρδία, αί 
όποϊαι να τα περισυλλεξωσιν εις ιδιαίτερον κατά
στημα καί νά τά σώσωσιν άπο τον όλεθρον.

Καί ή γενναία καρδιά εΟρέθη, ό Γεώργιος Ά β έ-  
ρωφ οια τής όωρεάς του καί ή φιλόστοργος ψυχή  
εΟρέθη επίσης, ή γλυκυτάτη  Ά να σσα  τών Ε λ 
λήνων, ή προστατις τών ατυχών, ο παρήγορος άγ
γελος ορφανών καί πασχόντων, ή έλπίς τών απο
κλήρων τής τύ/ης !

Γπο την ύψηλην έπιτήρησιν καί προστασίαν τής 
Βασιλίσσης ίδρύΟη κατά το 1 8 9 5  το Έφηβεΐον Ά β έ -  
ρωφ, οπως έν αύτώ  άποτίωσι τήν ποινήν των οί μ ι
κροί έγκληματία ι, οί μέχρι τής έποχής έκείνης συγ-  
κρατουμενοι μετα τών λοιπών φυλακισμένων.

Κ αι το φιλάνθρωπον κατάστημα ύψοΟται έκεϊ 
οεςια τής μεγάλης όδοΟ Αλεξάνδρας μέ τον προ 
αύτοΟ νεαρόν κήπον έκ πευκών καί διαφόρων άει- 
Οαλών δενδρυλλίων, αέ τάς έπάλξεις του καί τοΰς 
φαιοΰς μελαγχολικούςτοίχους του, έντόςτών οποίων 
σώζονται καί παιδαγωγό Οντα ι άνω τών εκατόν νεα
ρών υπάρξεων, τας όποιας ή καθολου κοινωνική έκ- 
λυσις έξώθησε προωρως προς το έγκλημα.

Αεςια έπι του πρώτου πατώματος άμα τή εισόδω 
εινε τό γραφεΐον τοΟ διευθυντοΟ τοΟ καταστήματος', 
και άριστερα έκεινο τής οιοικησεως, δωμάτιον κομ- 
ψοτατον και έπιπλωμενον μέ τράπεζαν έν τώ μέσω 
καί καθίσματα καινουργή, καί μέ άνηρτημένας έπί 
•τών τοίχων τών εικόνων τών Βασιλέων καί έν-.ός 
έπιχρύσου^πλαισίου τής φωτογραφίας εις μέγα σ/ή- 
μα τοΟ ίδρυτοΟ του καταστήματος κ. Άβέρωφ. 
ΙΙροχωροΟντες εις τό εσωτερικόν δι εύρέων διαδρό
μων βλεπομεν έπί τοΟ ένος μέν μέρους το δωμάτιον 
τοΟ ΔιευΟυντοΟ, καί τήν ιματιοθήκην τοΟ καταστή
ματος, έπι οε του ετέρου τό δωμάτιον τοΟ άρ/ιού-

ρίνυι ΛΑΐμα/,ες, αιτινες φερουσιν εις τον ανω οροφον 
ό όποιος εινε διηρημένος καθ’ όλους τοΰς κανόνας 
τής υγιεινής καί όπου ύπάρχουσι τά  διάφορα θερα
πευτήρια. Προσέτι δέ τά δωμάτια τοΟ ϊατροΟ τοΰ 
καταστήματος, τοΟ ίερέως καί τών έσωτερικών φυ
λάκων. Κ λ ϊμαξ δέ σιδηρά άγει εις τον άνω μικρόν 
όροφον τοΟ κτιρίου, , ό όποιος χρησιμεύει διά νοσοκο- 
μεϊον τών μεταδοτικών νοσημάτων.

Κατερ^οιχενοι εις τήν αυλήν, ήτις εινε εύρΰ χα-  
λικόστρωτον τετράγωνον, πρώτα αντικείμενα τά  
όποια έπισπώσι τήν προσοχήν εινε ή έν τώ κέντρω 
ύψουμενη έπί βραχώδους στηλοβάτου μαρμάρινος 
προτομή του Αβέρωφ, περιτριγυρισμένη άπο άνθη 
καί χαμοδενδρα, και τό άπέναντι αυτής ναΐδριον τών 
φυλακών, έπ όνοματι τοΰ Αγίου Πέτρουτιυιώυιενον,

• ί  ' ' > . < 1 ΤΖ / » ' 1οικοοομή σεμνή και απέριττος. Κατόπιν έρχονται οί 
λουτήρες άπαστράπτοντες έκκαθαριότητος, τό πλυν-  
τήριον καί οί άπόπατοι. Εκ τοΟ άντιθέτου δέ μέ
ρους εινε ή άποθήκη τών τροφίμων, τό μαγειρεΐον 
και το όιαλεκτήριον, όπου μέσω σιδηροφράκτου παρα- 
θυρου συγκοινωνούν οί έξω τοΰ καταστήματος μετά 
τών φυλακισμένων τή παρουσία πάντοτε φύλακος.

Επι τής δεξιάς πτέρυγος έγείρονται τά  τε/- 
νουργεϊα, περί ών κατωτέρω θά διαλάβωμεν καί
i _ '  ~  » Λ. \ , / ~επι τη* αριστερας το εστιατοριον και το σ^ολειον, 
όπισθεν δέ καί ολόγυρα εινε τά κελλία τών φυλα
κισμένων ομοιόμορφα καί ισομεγέθη, έπί διπλής σει
ράς τα όποια φωτίζονται όιά μικροΟ σιδηροφράκτου 
παραθυρου, βλέποντος εις τον περιτετειχισμένον 
περίβολον τοΰ κτιρίου. Ε ξώ στης δέ δεσπόζει τού
των, αφ οπου έπιβλέπονται παρά τών φρουρών.

(Έ πετα ι). Ά ν δ ρ έ α ς  Α . Ά β ο ύ ρ η ς .

Α Ρ Χ Α Ι Ο  Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι

Α π ' τά παλάτια τοΰ Όκεανοΰ ’ξεκινοϋόι 

άτόν κόύμο νάβγμ Λ άφρογέννητα θεά 
Γαλήνιο τ ’ Ακρογιάλι γλυκοτραγουδοΰόε,
’όάν αιίτοα τά κογχύλια δείχνοντας βαθειά

Σά <3έ καθρέφτη ξάάτερο Λ ματιά θωροϋ<}ε 
Οτεριές κ ι’ ούράνια, ζωγραφιές μέά’ άτά νερά 
κ ι’ όλόλαμπρη ά π ’ τό κϋμα Λ Θεά πηΛοϋάε 

διαμάντια γύρο) Στάζοντας άτήν άμμονδιά.

Ή  ’Αφροδίτη άτέκει καί μέ περηφάνεια 
τ ’ άφοαότα κάλλη της μέά’ άτό νερό θωρεϊ 
καί πέπλο ζώνεται μέ γέλοια ύαν τρελλή.

Μετά, άτόν "Ολυμπο πετάει τό θεϊκό.
Ό  ιίλιος λίγο, λίγο ύι[·ώθηκε ο'τά ουράνια 
κ ’ οΐ ζωγραφιές άδυάθηκαν κάτω Οτό γιαλό !

Χ ρϋόΐος Η αρλέντης

Η ΜΟΝΗ ΔΑΦ ΝΙΟΥ

Τό έν τη  κ α θ ό λ ο υ  φ νζα ντια κ Λ  τέχ νη  

υ π ο κ είμ ενο ν «νεν^ια.

Την έκζήτyiciv ·Λαί διάπλα^ιν τοΰ κχλοΟ αντικατίστΥι- 
σεν ό Χριστιανισμός της έκφάνσεως της άληθείας. την 
αλήθειαν δε ταύτην διε'γραψεν υπό μορφήν τύπων καί συμ
βόλων. Ή  παρ’ Έ λλησιν ελεύθερα άντίληψις τής Θρη
σκείας καίτών δι’ αυτής διατυπουμε'νων άοχών υπό μορ- 
φάς, έκ τοΰ πραγματικού κόσμου εϊλημμένας, ενέδωκεν 
εις τήν άφν,ρημένην έννοιαν των νεων διδαγμάτων. Ο 
δέ διαγεγοαμμε'νος ούτος έκ τών προτε'ρων όριζων τής α
τομικής ενός έκαστου αντιληψεως τής θρησκείας περιώ- 
ρ'.σεν, ώς είκός, μετε'βαλεν ή έξ ολοκλήρου άνε'τρεψε πά
σας τάς εκ τής έλευθέρας έκείνης κατά τό όοκοΰν ερμη
νείας ποοϊούσας συνεπείας εν τε τή τε'χνγ] καί αλλαχού.

Ό  Έ λλην γλύπτης, ό ζητών ν ’ άναπαραστήστ, ίεράν 
τινα σκηνήν τών εις τάς ανθρωπίνους αναγκας υποκείμε
νων θεών καί ημίθεων, ηντλει το θεμα αυτοΰ έκ τ?ίς ευ- 
ρείας καί έλευθε'ρας αύτοϋ φαντασίας.

Οΰδείς έπε'βαλλεν αύτώ πρότυπον, εϊτε ό'ρια προδιαγε- 
γραμμε'να. Μόνην, μοναδικήν έξαίρεσιν διά τήν ομοιό
μορφον αυτής διαγραφήν αποτελεί ηκεφαλη τής Μεδού- 
σης, καί αυτή δμωςοϋχί έκ δόγματος θρησκευτικοΰ, αλλ 
ές άπλής τεχνικής συνθήκης πρός τήν κατ’ έξοχήν άνα- 
παράστασιν τής φρίκης καί του θανάτου. Εις την ευρύ
τητα δε τ α ύ τ η ν  τής φαντασίας οφείλονται αί χαρακτη- 
ριστικαί έκεΐναι διακρίσει: τών γλυφών τών περισωζομέ- 
νων θεών. Διαφόρως δ'λως επιβάλλεται ό χριστιανισμός.

Δογματικόν κυρίως παρουσιάζων χαρακτήρα, προβάλ
λει ώρισμε'νους τύπους, καί έπ ’ αυτών ιδρύει τό με'γα αυ
τού ηθικόν οικοδόμημα. Ή  δ’ ερμηνεία αυτών ουδό
λως έστίν ατομική. Πατέρες καί θεολόγοι σοφοί, σύνο
δοι οίκομενικαί καθοοίζουσι τάς τυχόν προκυπτούσας δια
φοράς, καί αιρετικοί ή σχισματικοί άνακηρύσσονται οί 
μη εις τά θέσφατα δόγματα καίτήν έρμηνείαν αυτών συμ- 
μορφούμενοι. 'II τέχνη οΰ μόνον παρ ’“Ελλησιν και παρ 
άπασ'ν τοΐςλαοϊς, άνευ διαφοράς τόπου καί χρόνου, έκ 
τής θρησκείας λαμβάνουσα αφορμήν, έξεδηλώθη εν τή α
νάγκη τής κατασκευής ναών, ιερών μνημείων και τών 
τοιούτων. Καί παρά τοΐς Βυζαντίοις ή τέχνη, έκ του 
αύτοϋ σημείου θυμωμένη, κατ’ άνάγκην περιεβλήθη τον 
έν τή θοησκεία κρατούντα τύπον. Τπό τό πνεύμα δέ 
αύτή'ς άπεξεδύθη τόν έλεύθερον καί ανεξάρτητον αύτής 
•/αρακτήρα. Άναλαβοϋσα έν τή θρησκεία τοΰ θεανθρώ
που τήν νέαν αύτής όψιν, ήναγκάσθη πρώτιστα πάντων 
σύμφωνα πρός τό πνεύμα αύτής νά μορφώσ/) έαυτήν.

Οί τύποι άρα οί ώρισμένοι, οίέκ τών δογμάτων προίόν- 
τ ε ς ,  αντικατέστησαν τούς αναπεπταμένους τής φαντασίας 
ορίζοντας, ή δέ αναγωγή πρός τό τέλειον όν διά τοΰ άν- 
τικαταστήσαντος τό καλόν αληθούς απετέλεσε τόν κύριον 
αύτής σκοπόν. Οΰτω δέ ένώ παρά τοΐς “Ελλησιν ο σύν
δεσμος τής θρησκείας καί τής τέχνης προκαλεϊ καί προά
γει τήν πρόοδον ταύτης, παρά τοΐς Χριστιανοΐς και δή 
τοΐς Βυζαντίοις, γίνεται άφορμή μονομερούς διαπλάσεως 
καί έν ταυτω περιορισμένης έκδηλώσεως. Ή  διαμόρφω- 
σις καθαρώς θρησκευτικής τέχνης, έν χρήσει και έν *ύ- 
ταϊς ακόμη ταϊς εκτός τής θρησκείας κοινωνικχϊς άνάγ-

καις, καί ή έν τή γραφική κυρίως έκδήλωσις αύτής είσίν 
ίδιάζοντα τώ Βυζαντιακώ πολιτισμώ γνωρίσματα.

’Εκ τής τοιάσδε διαμορφώσεως τής τέχνης κατέπι- 
πτον κατ’ άνάγκην οί μεγάλοι κανόνες, οί διέποντες τά 
'έργα τής αρχαίας τέχνης. Ή  αρμονία καί ή ένότης, ή 
έν τή φύσει έδράζουσα, ύποχωροΰσιν,ή δέ συνθήκη συν
ιστώ τό κύριον τής τέχνης γνώρισμα. Ή  φύσις καί τό 
έν αύτή πρότυπον καλόν δέν επηρεάζει πλέον αύτή, ούδέ 
παρέχει τό πρώτον κεφάλαιον πρός τήν δημιουργίαν τοΰ 
ιδεώδους τής τέχνης προϊόντος. Ή  κατά συνθήκην τέχνη 
πληροί τά πάντα, καί αΰτη καθίσταται ό ερμηνευτής 
τών καθωοισμένων δογμάτων, διά τής ακινησίας, ούτως 
είπεϊν καί τοΰ στάσιμου, όπερ προήλθεν έκ τού θρησκευ
τικού άπαρεγκλίτου πνεύματος. “Ενεκα τούτου δέ ακρι
βώς εκεί ενθα ό καθορισμός ούτος στενώτατος ένδείκνυ- 
τα ι (είκο}/ογραφία) έλλείπει ή μεγαλοφυία, ή δημιουρ
γούσα καί προάγουσα, καί ή τέχνη ούδέν άλλο καθίστα
ται ή» επάγγελμα, πρός ο έπαρκεϊ ό τά δρια της ουνθή- 
χης γινώαχίύγ. Ούτω μή ύπαρχούσης πλέον συγκρίσεως 
πρός τήν φύσιν, καί τών έκ τής αντιγραφής κακών πλη- 
θυνομένων διά τόν αποκλεισμόν τοΰ άληθινοΰ γνώμονος, 
τής φύσεως, έπερ/εται ή παρακρτή καί ή τελεία κατά- 
πτωσις. λ

Έ ν συμπεράσματι τελικώ άμα ή βυζαντιακή τέχνη 
σχουσα, ώς πασα άλλη, τήν πρώτην αύτής μόρφωσιν έν 
τή θρησκεία, έξ αύτής έξήρτησε καί τόν έν τώ μέλλοντι 
βίον αύτής, ύπαχθεϊσα ύπό τάς καθωρισμένας συνθήκας, 
άς ή τών δογμάτων ερμηνεία έπέβαλλεν. Οί x a ro re c δια- 
κρίνουσι τήν άρ/αιαν ελληνικήν τέχνην, τό δέ κατά 
συνθήκην τήν βυζαντιακήν τό τοιοΰτον προήλθεν έκ τής 
καταπτώσεως τής αρχαίας τέχνης άφ’ ενός, καί έξ άλ
λου έκ τής έπιβολής τών μορφών, άς ή νέα θρησκεία ύπό 
τό ζωηρόν αύτής ανακαινιστικόν πνεΰμα έπέβαλλεν. Κα
θαρώς θρησκευτικόν έπομένω; χαρακτήρα φέρει ή βυζαν- 
τιακή τέχνη, καί ύπό τήν έ'ποψιν ταύτην κυρίως συνε- 
τελέσθη ή διαμόρφωσις αύτής. Ιΐανταχοΰ δέ ενθα ή χρή— 
σις αύτής ένδείκνυται, εις τά παλάτια τών αύτοκρατό- 
ρων καί εις τά άλλα τών ιδιωτών κτίρια, ή διακόσμησις 
έξ ούδενός άλλου κύκλου λαμβάνεται, άλλ’ ή έκ τοΰ 
θρησκευτικοΰ.

Καί υπήρξε μέν ή τέχνη αύτη άμεσος συνέχεια τή ί 
έκπεσούσης ελληνικής καί ικανήν αύτής μερίδα έκληρο- 
νόμησεν, άλλ’ ενεκα τής αύστηράς έκ τής θρησκείας επή
ρειας άλλοίαν ήκολούθησεν όδόν. Παρά τοΐς Βυζαντίνοις 
ή γραφική άποτελεΐ τήν κυρίαν τής τέχνης έ'κφανσιν, ώς 
έκ τοΰ προσφυεστέρου αύτής διά τό άύλότερον πρός τά 
δόγματα τοΰ χριστιανισμού. Έ νώ παρά τοΐς Έλλησιν η 
γλυπτική καθίσταται ό κυριώτερος μοχλός πάσης τοΰ 
καλού έκδηλώσεως. Καί ένώ οί τελευταίοι ούτοι πανη
γυρικά καί θριαμβευτικά άπεργάζονται θέματα εις ευρείς 
ταΰτα έκζητοΰντες ορίζοντας, έκείνοι καθωρισμένα ύπό 
τής θρησκείας άπεικονίζουσι πρόσωπα.

Κ . Σ π ανονδης.

Λ ί α ν  π ρ ο σ ε χ ώ ς

Π Ι Κ Ρ Ο Δ Α Φ Ν Ε Σ

I. Π.ΙΩΑΝΝΙΔΟΓ
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’Από τό Πάνθεο έφυγε 
ό ξακουΣτός τραγουδιστής Στεφανωμένος 

και τρέχει ’ς τήν ι’ιγάπη του 

άπό τιμές καί δάφνες φορτωμένος.

Κ 1 έμπρός ’ς τό έμψυχο άγαλμα 

της ώμορφιας μέ Σέβας γονατίζει 
καί τό κορμί τό πάγκαλλο 

μέ τάνθια τοΰ Στεφάνου του Στολίζει.

Καί λ έ ε ι : — Γιά έΣένα Λ δόξα μου, 
γιά έΣένα καί Λ λύρα καί ή ζωή μου, 

καί ειΣαι θεός μου έπίγειος, 

ω έΣύ, ποΰ ένθουΣιάζεις τήν ι ,̂'υχή μου».

Καί γέρνει τό κεφάλι του 
’ς τά Στήθη της καί όνειρο θωράει· 

πιΣτεύει ’ς τήν άγάπη του 

καί μέΣ’ ’ς τόν ΰπνο του γλιίκογελάει.

Ώ ,  τί τιμή ’ς τήν μάγιΣΣα, 

ποΰ τέτοιον έραΣτήν άποκοιμίζει 

καί άκούει τό καρδιοχτύπι του 
καί μέ άπαλά φιλιά τόν νανναοίζει...

Μά ή γυναίκα ή άκαρδη 

τές δάφνες τοϋ τραγουδιΣτοϋ μαζώνει 
καί μόλις αυτός έφυγε, 

καινούριον έραΣτή της Στεφανώνει.

I. Π. ΙΏΑΝΝΙΔΗΣ

Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Α

Η ΑΝΤΙΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΙΚΗ ΚΟΝΙΣ

_ Πραγματευθέντες έν προηγουμένοις φυλλαδίοις περί 
του περονοσπόρου καί της καταπολεμήσεως αύτοϋ διά 
βορδιγαλλείου πολτοϋ, προτιθέμεθα ήδη να γνωρίσωμεν 
εις τους ενδιαφερομένους άναγνώστας μας καί έτερον μέ
σον κατα τοΰ περονοσπόρου επίσης αποτελεσματικόν,όπου 
όεν δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν ύγρόν φάρμακον,δηλ. 
την περονοσποροκτόνον κόνιν S k a v in sk i.

1 άς πληροφορίας περί τοϋ φαρμάκου τούτου ζητή- 
σαντες έλάβομεν παρά τοϋ συναδέλφου μας κ. ΙΙαν. Λ. 
Γεωργαντη είδικώς καταγινομένου έπ ’ αυτοϋ. Κόνεις άν- 
τιπερονοσπορικαί^ διάφοροι Ιξετέθησαν μέχρι τοϋδε εις 
τάς αγοράς της Εσπερίας, έκ των οποίων άποτελεσμα- 
τικωτέρα άπεδείχθη ή τοΰ Skavinski, κατά τούς έπι- 
σημους γεωργικούς κύκλους της Γαλλίας και τά : εκθέσεις 
ων καθηγητών τής I εωργικής Σχολής M ontpelier,

δι ών συνιστώσι τήν χρήσιν αύτής. Επόμενον όθεν εινε 
ότι και οι τόμέτεροι ειδικοί ταύτην υποδεικνύουν. Μετα
χειρίζονται ήδη αυτήν εις πλείστας επαρχίας τής Γαλ
λίας κατά τήν εποχήν τής Ινάρξεως τής ώριμάνσεως τής 
σταφυλής, τής ρόγας , ή κατά τό γ ΐάΜ σμα , δπως κοι
νώς λέγεται, επειδή κατά τήν εποχήν ταύτην δυσκόλως 
δύνανται νά ραντισθώσιν αί ράγες καλυπτόμενων" των 
σταφυλών ύπό πολλών φύλλων.

Κόνεως Skavinski γίνεται καί παρ’ ήμΐν χρήσις 
εισαχθεισα προ διετίας ύπό τοΰ άπαραμίλλου κατασκευα- 
στού αύτής γεωπόνου κ. Γ. Λ. Τουφεξή έν Πελοπον- 
νήσω, Αττική, Εύβοια κτλ. (*)

Δι αύτής δεν καταπολεμαται μόνον ό περονόσπορος 
αλλά και έτεραι ασθένεια!, ώς λ. χ. ή στάχτη  κτλ.

Η πρώτη έπίπασις κοινώς πα<τπά.1ι<ίμα λαμβάνει /ώ
ραν, οταν οί νέοι βλαστοί τής αμπέλου έχουν μήκος 0 ,10
— 0 ,2 0 , όπερ συμπίπτει κατά τέλη Μαρτίου, έως άρ/άς 
’Απριλίου.

 ̂ 1 ην εργασίαν ταύτην έκτελοΰμεν τήν πρωίαν, πριν 
ή δρόσος έξατμισθή, ή κατόπιν λεπτής βρο/ής,έάν συμ- 
πεση, οποτε ό θειϊκός χαλκός καί ή άσβεστος τής είρη- 
μένης κόνεως τοΰ καθηγητοϋ Skavinski διαλυόμενα 
άποτελέσουν βορδιγάλλιον πολτόν έντός τοΰ όΐτοίου τά 
μυκηλια τοϋ περονοσπόρου ευρίσκουν βέβαιον θάνατον.

II δευτέρα έπίπασις γίνεται άπαραιτήτως μετά 20
— .30 ημέρας άπό τής πρώτης ή ολίγον αργότερα ή ένω- 
ριτερον, εάν ό καιρός είνε υγρός.

Μέχρι σημείου τινός ή άμπελος παύει άναπτύσ- 
σουσα πολλά νέα φύλλα, καθ’ όσον έσχημάτισε τελείως 
τό τροφοδοτικόν αύτής σύστημα καί έπιδίδεται νΰν εις 
ττ,ν χατδργαΊΐαν των τροφών 7τρό̂  θρέψιν των σταφυ- 
λών, Εάν κατά τό διάστημα τοΰτο ό καιρός δεν είνε 
εύνοίκός διά τον περονόσπορον καί ή κόνις έκ τής προη
γούμενης έπιπάσεως έπικάθηται ακόμη έπ! των φύλλων 
τής αμπέλου, τότε έπιπάσσομεν μόνον τάς' σταφυλάς καί 
τα τυχόν αναπτυχθεντα νεα φύλλα, Τοΰτο γίνεται κατά 
τόν Μάίον, ότε, εάν ό καιρός βαίνει ών ύγρός κάυ,νω- 
μεν καί τρίτην έπίπασιν καί τετάρτην κάποτε, έάν βρέχη 
και η κόνις παρεσυρθη εκ τών φύλλων, ’Ασφαλέστερον 
δμως είνε νά γίνωνται τρεις έπιπάσεις, ήτοι κατά τά 
τέλη τοΰ Μαρτίου, Απριλίου καί Μαίου ή μέσα ’Ιουνίου, 
εκτός έάν διά λόγους μετεωρολογικούς προβώμεν καί εις 
τετάρτην. Οϋτω θά δυνηθώμεν άντί έλα/ίστης δαπάνης 
να προφυλάςωμεν τάς αμπέλους μας πρός ώφέλειάν μας 
από τόν καταστρεπτικόν περονόσπορον.

’Ε ρ γ α λ ε ία  π ο ό ς ε π ίπ α ό ιν .

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον μεταχειριζόμεθα τούς κοι
νούς θ ιιαγο .Ιογους  η β ίΐα φ κ η ή ρ ια , άλλά δέν γίνεται τε
λείως ή εργασία καί δαπανάται περισσοτέρα κόνις. Τού
των άναμφιβόλως τελειότερα είνε τά tfvaepa . Έ ν τού- 
τοις δύναται διά τών θειαφιστηρίων νά γίντ, ή πρώτη 
Επίπασις κατά τήν όποιαν μεταχειριζόμεθα 1 όκ. κόνεως

(*) Κόνις Τουφεξή κατά Skavinski εΰρίσκεται χαϊ πωλεί
ται έν ΛΟτ'ναις παρά τ<ϊ ανθοπώλη χ. Ν. Ξενάχη, έναντι Βου
λής, χ. Φ. Κολιάτσω, οδός Λέχα—Μουσών, χ. Π. Λιμπερη έν 
Πλάχα χαϊ τώ Τριανταφυλλιόείω Γεωργιχω Σταθμώ ’Αθηνών 
(Χασεχή). ΙΙεριέχεται εις σάχχους χωρητιχότητος 25 οκάδων, 
έκαστος των όποιων χάριν τής γνησιότατος φέρει τό όνοματε- 
πώνυαον τοϋ χατασχευαστοΰ καί σφραγίδα μολυβδίνην έπ] τον 
έρράματςς.

κατά στρέμμα. Κατά την δευτέραν έπίπασιν άρκοΰν 
1» 1]2 2, 112 όκ. κόνεως. Την δέ τρίτην καί τετάρ
την 2 1]2— 3 όκ. πάντοτε κατά στρέμμα. Τά ποσά 
ομως ταΰτα μεταβάλλονται αναλόγως τής δεξιοτητος 
τοΰ εργάτου.

Προκειμένου περί καταλλήλου διά τήν έπίπασιν 
εργαλείου ό φυσηστηο τοΰ Βερμορέλ είνε τό τελειότερον. 
Φέρεται επί τής ράχεως τοΰ εργάτου, ό'στις διά τής μιας 
χειρός κινεί τον μοχλόν αυτοϋ καί διά τή ; έτέρας διευ
θύνει σωλήνα, εκ τοΰ όποιου εξέρχεται ή κόνις ώσάν 
νέφος. Τό νέφος τοΰτο δυνάμεθα νά κάμωμεν μεγαλεί- 
τεοον ή μικρότερον, δι ενός λευκοσίδηρού έλάσματος ευ
ρισκομένου εις τό ajcpov τοΰ σωλήνος. Διά τοΰ θειαφι
στηριού Βερμορέλ έκτός ότι ή εργασία γίνεται τα/ύτε- 
ρον καί οίκονομικώτερον, δυνάμεθα προσέτι νά θε'αφίσω- 
μεν και άναδενδράδας αυΕάνοντες τόν σωλήνα αύτοΰ. 
Φυσηστηρας η θειαφιστήρια τοιούτου συστήματος κατα
σκευάζουν κατ’έπιτυχή άπομίμησιν οί έν ΓΙάτραις αδελφοί 
κ. Π. Πραπόπουλοι άντί 2 5 — 30 φρ. έκαστον.

’A5w. Ν. ΓεωργακόποίΓλος
Γεωπόνος τοϋ Έφηβείου ’Αβέρωφ.

Ο Ν Α Υ Τ Η Σ

(Συνέχεια)

Εκείνη εθρηνει τον Ενωχ απόντα ώς νεκρόν καί 
ό'μως ήθελε νά ύποβάλη τήν άλγεινήν αύτής βούλησιν εις 
εκείνην, ήν ούτος τή ειχεν εκδηλώσει’ άλλ’ εις τοΰτο ά - 
πέτυχεν, καθότι τό έμπόριον ούδόλως ήρμοζεν εις τόν 
χαρακτήρά της. Δέν ήξευρε νά ψεύδηται, ούτε ν’ αύξάνη 
τήν τιμήν έμπορεύματός τίνος. ΙΊολλάκις ήρώτα έαυτήν 
τί θά εϊ η ά ’Ενώχ. ΓΙολλάκις ειχε πωλήσει εις δυσκό- 
λους στιγμάς εϊδη τινά κατώτερον τής πρός άπόκτησιν 
αύτών πληρωθείσης τιμής· πάντοτε δέ περιμένουσα ειδή
σεις. αΐτινες ούδέποτε άφικνοΰντο καί ποριζομέ,νη εύτελή 
κέρδη, διήρχετο ζωήν πολυώδυνον. Πόσον αφανής, πό
σον κατηφής ήτο ό βίος της !

Τό τριτογενές αύτής τέκνον, οπερ ειχε γεννηθή κα- 
χεκτικόν, έτι μάλλον έζησθένισε καί ή ταλαίπωρος έρ- 
γάτις ήναγκάζετο συχνάκις νά τό έγκαταλείπη, τό δέ 
μικρόν άσθενές έμαράνθη, είτα δέ διά μιας, ώς πτηνόν 
έκφεΰγον τοΰ κλωβού του, ή άθώα ψυχή του άπέπτη.

Μόλις ταφέντος τοΰ πεφιλημένου βρέφους, ύ Φίλιπ
πος, ό'στις μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Έ νώχ δέν εί/εν 
έπανίδει τήν Ά νναν ήσθάνθη εαυτόν τεταραγμένον καί

Πρεπει, ειπε, να υπάγω προς αυτήν, ισως θά τής 
είμαι ώφέλιμος.

Διηυθύνήη πρός τόν οίκίσκον, διήλθε μονήρη αίθου
σαν καί εκρουσε τήν είσοδον έτέρας. 'II “Αννα εύρίσκετο 
έκεΐ βεβυθισμένη εις τήν λύπην της στηρίζουσα τήν κε
φαλήν έπί τοΰ τοίχου καί όλολύζουσα— Ά ννα , τή ειπεν 
ό Φίλιππος, έρχομαι νά σοΰ ζητήσω μίαν χάριν.

^ !αν Χ*Ρίν! ύπέλαβεν αύτη, μίαν /άριν άπό έυ.έ 
^ήν λυπημένην καί μεμονωμένην ;

Ή  αλγεινή αύτη άπάντησις τόν έτάραξεν ολίγον, 
είτα δέ καθήσας πλησίον της, τή είπε :

— ^PX°iuxt ν* ομιλήσω δι’ έκεΐνο όποΰ ό άν- 
δρας σου έπεθυμοΰσε. Πάντοτε άνεγνώρισα, ότι έκαμες

τήν καλλίτερη έκλογή μέ τόν γάμον αύτόν, επειδή ό’που 
ό ’Ενώ/ έβαζε^τήν καρδίαν του έκεϊ έβαζε καί τήν ένέρ— 
γειάν του διά νά έκτελέση δ,τι ήθελε. Καί διατί σέ ά
φησε ; Δέν τό έκαμε βέβαια διά νά ίδή τόν κόσμο ! 
Ό χ ι, άλλά διά νά δώση καλλίτερη άνατροφή εις τά 
παιδιά του. ’Εάν έγύριζε έδώ ήθελε λυπηθή μέ τό νά 
ίδή πόσαις στιγμαίς πολύτιμαις τά μικρά φτωχά έχασαν 
καί άν έγνώριζε ότι καί τά δυό πίρνοΰν τόν καιρό μέ τό 
νά^τρέχουν εις τούς άγρούς θά αίσθανότουνα λύπη τήν 
όποια τό μνήμα μόνο θά έσβενε.Άννα γνωριζόμεθα άπό 
παιδάκια, εις τήν άγάπη ποΰ έχεις εις τόν άνδρα σου 
καί εις τά  παιδιά σου, σε παρακαλώ νά μοΰ δώσγις τήν 
άδειαν νά βάλω εις τό σχολείο τό παιδάκι καί τήν κό
ρη. Ημπορώ καλά νά κάμω αύτό τό έξοδο καί άν θέ- 
λης ό Ένώχ εις τήν επιστροφή του μοΰ πληρώνει αύτό 
τό χρέος.

Ή  Ά ννα τώ άπεκρίθη.
— Δέν έ/ω|τό θάρρος νά σέ κυττάξω ’ς τό πρόσωπο, 

τόσον είμαι συγκινημένη. Πριν ήμουν σκοτισμένη άπό 
τή λύπη, τώραάάπό τή γενναιότητά σου. Ό  Έ νώχ εις 
τήν έπιστροφήτου θά πληρώσγι τό χρέος, ήμπορεΐ νά τό 
έξοφλήση, άλλά όχι έκεΐνο τό χρέος, ποΰ κάνει κανείς μέ 
άνθρωπον καλόν ώσάν έσέ.

Ό  Φίλιππος ήρώτησε.
—  Λοιπόν μοΰ δίνεις τήν άδειαν ;
Αΰτη στρεφομένη πρός αύτόν ‘τόν παρετήρησεν έπί 

μίαν στιγμήν μετ’ οφθαλμών μεστών δακρύων, έπεκα- 
καλέσθη εύλογίας έπί τής κεφαλής^του, έλαβε τήν χεϊρά 
του, τήν έσφιγγε μετά δυνάμεως καί διηυθύνθη πρός τόν 
μικρόν κήπόν της.

Ό  Φίλιππος έξήλθε συγκεκινημένος, άφιερώθη εις 
τούς δύο παϊδας, τούςΓέβαλεν εις τό σχολεϊον, τούς ήγό- 
ρασε βιβλία, έάν δέ, φοβούμενος τούς κακολόγους σπα- 
νίως μετέβαινε παρά τή Ά ννη , διά μέσου τών παίδων 
τή άπέστελλε διάφορα μικρά δώρα, όσπρια, καρπούς, τά 
πρώτα καί τά  τελευταία ρόδα τοΰ κήπου του, ότέ μέν 
κογχύλας τής παραλίας, ότέ τό άλευρον, λέγων όπως 
συγκαλύψη]τήν ελεημοσύνην του, ότι ήθελε νά τή δείζν) 
τήν τελειότητα τοΰ μύλου του.

Ό  Φίλιππος δέν ήδύνατο νά έννοήση τήν καρδίαν 
τής Ά ννης. Κατά" τάς^σπανίας πρός αύτήν έπισκέψεις 
του αύτη δέν ήδύνατο είμή διά διακεκομμένων λέςεων 
νά τώ έκφράση τήν συγκίνησιν τής καρδίας της, τήν ά
πειρον εύγνωμοσύνην της. Ά λ λ ’ οι παιόες έν&ουσιώντες 
ύπέρ τοΰ Φιλίππόυ έτρε/ον μακρόθεν εις προϋπάντησίν 
του, ήσαν κύριοι τής οικίας του, τοΰ μύλου του, τώ ά- 
φηγοΰντο τάς τέρψεις καί τάς δυσαρέσκειας των, τόν έ- 
νηγκαλίζοντο σφιγκτά-σφιγκτά καί τόν έκάλουν μπ άρμπ α  
Φΐ.Ιιππο. Ή  πρό; αύτόν άγάπη των ηύξχνε, καθ’ όσον 
ή άνάμνησις τοΰ Έ νώχ έ'ηλείφετο. Ό  Έ νώχ δεν ήτο 
πλέον αύτούς, ή δυσδιάκριτος οπτασία, όνειρον, μορφή, 
ήν βλέπει τις κατά τάς πρώτας άκτίνας τής ήοΰς εις τό 
άκρον δενδροστοι/ίας καί τής όποιας δέν δύναται ν ’ ά - 
κολουθήση τήν πορείαν. Πρό δεκαετίας ό Ένώχ ειχεν 
έγκαταλείψγι τήν εστίαν του, τήν γεννέτειραν αύτοϋ γήν 
καί πρό δεκαετίας ούδεμίαν περί αύτοϋ έλαβον εϊδησιν.

Εσπέραν τινά^οί παϊδες έπεθύμουν νά μεταβώσι καί 
συλλέζωσι λεπτοκάρυα. Ή  Ά ννα  ήσθάνθη τήν διάθεσιν 
νά τούς συνοδεύση, άλλ’ ούτοι έζήτουν νά παραλάβωσι 
μαζύ των καί τόν άγαθόν μυλωθρόν. Τόν εύρον έν τω 
μύλω του κεκαλυμμένον έξ άλεύρων καί τω είπον,— Έλθέ 
μαζί μας, μπάρμπα  Φ ί.Ιιππι. — Ούτος δέ άπεποιήθη-



άλλ’ επειδή οί παίδες έξηκολούθόυν νά τόν πάρακαλώσι, 
συγκατετέθη μειδιών εις τοΰτο. Καί πώς ήδύνατο νά. επι- 
μείνη άρνούμενος, ένω μετ’ αυτών ήτο καί ή "Αννα ;

'Η Αννα έκ μέρους της άφοΰ έκαμε τόν κοπιώδη 
εκείνον περίπατον ήσθάνθη έαυτήν κατάκοπον καί είπε 
στενάζουσα- —  ’Αφήνατε' μέ, παρακαλώ, ν’ άναπαυθώ 
λιγάκι.

Ό  Φίλιππος ηύχαριστείτο νά με'νγ, μετ’ αύτής, ένω 
οί παίδες έφευγον έκπε'μποντες κραυγάς αγαλλίασε ως καί 
άπερχόμενοι θορυβωδώς εις τό βάθος τοΰ δάσους, δπως 
συλλέζωσι λεπτοκάρυα, είτα δ’ έτρεχον τήδε κάκεΐσε κα- 
λοΰντες άλλήλους έκ διαλειμμάτων.

Ό  Φίλιππος καθήμενος πλησίον της βεβυθισμένος έν 
σιωπή εις τάς σκέψεις του ένεθυμείτο τάς άλγεινάς στιγ- 
μάς, καθ’ άς εις τό ίδιον εκείνο δάσος ειχεν αποχωρήσει 
ώς πτηνόν πληγωθέν.

—  Ά ννα , άκοΰς, είπε, τάς /αρωπάς κραυγάς;__
άλλ’ επειδή αύτη δέν άπεκρίνετο, άλλ’ έκάλυπτε τήν 
κεφαλήν διά τών /ειρών.

—  Ά ννα , προσέθηκεν, είσαι παρά πολύ λυπημένη, 
άλλά τό πλοίον έχάθη.Δέν πρε'πει νά γίνεται λόγος πλέον 
δι’ αύτό. Θέλεις ν ’ άποθάνη,ς καί ν ’ άφήστ,ς τά  παιδιά 
σου ορφανά ;

— Λεν έσυλλογιζόμουν αύτό, άπεκριθη ή Ά ννα , 
άλλά δέν ήξεύρω διατί μέ ταίς χαρωπχίς έκείνες φωναίς 
ένόμιζα πώς βρισκόμουν μόνη.

Τότε ό Φίλιππος πλησιάσας ολίγον αύτήν τή είπε :
—  Ά ννα , έχω κάτι, στο νοϋ, κάτι τ ι τό οποίον δέν 

ξεύρω πώς μοΰ καταίβηκε, άλλά εννόησα, δτι σήμερα ή 
αύριο έπρεπε νά σοϋ τό πώ. *Ω, Ά ννα , δέν ήμπο- 
ρεί κανείς νά πιστεύση, δέν ήκπορεί κανείς νά έλπισγι δ'τι 
έκείνος ό οποίος σέ άφηκε έδώ καί δέκα χρόνια είνε ά- 
κόμη ζωντανός. Ά φησέ με λοιπόν νά σοϋ ’πώ πόσο θλί
βομαι νά οέ. βλέπω πτωχή καί /ωρίς βοήθεια καί νά μή
μπορώ νά σέ βοηθήσω καθώς ήθελα, έκτος έάν Λένε
πώς ή γυναίκες είνε έξυπναις, ίσως σύ εννοείς τ ί έπιθυ-
μ ώ ;   Γνωρίζεις δ'τι ήθελα νά σέ κάμω γυναίκά μου
θά είμαι πατέρας εις τά παιδιά σου, τά όποια σάν τέ
τοιο μ ’ άγαποΰν, κ ι ’ έγώ τ ’ άγαπώ σάν ήσαν δικά μου. 
Πιστεύω, δτι άν μέ στεφανωθής, ύστερα άπό τόσα /ρο
νιά θλιβερά ήμποροΰμεν νά είμαστε τόσο εύτυχισμένοι, 
δσο ήμπορεί κανείς νά ήνε εις αύτό τόν κόσμο. Σκέψου 
το καλά. Γνωριζόμεθα άπό μικρά μας πόδια κ ι’ έγώ σέ 
άγαπώ άπό τόσο καιρό δσον δέν μπορείς νά πιστέψης.

Ή  Ά ννα μετά φωνής σταθερας άπεκριθη.
—  Σύ είσαι ώς ό άγγελος τοΰ Θεοΰ εις τό σπίτι μου. 

Ό  Θεός νά σ ’ εύλογήσγι. Ό  Θεός νά σοΰ τό πληρώστ, 
δίνοντάς σου γυναίκα καλλίτερη άπό εμέ. Ήμπορεί κα
νείς ν ’ άγαπήσν) δύο φοραίς ; ήμπορώ νά σέ άγαπήσω 
σάν τόν Έ νώχ ;

— Θά είμαι εύχαριστημένος άπεκριθη ό Φίλιππος νά 
μέ άγαπήσης ’λιγότερον άπό τόν Έ νώχ.

— Τούλάχιστον, άνέκραξεν ή Ά ννα  δ'λη τεταραγ- 
μένη, περίμενε λίγο καιρό. Ά λ λ ’ έάν ό Έ νώχ έγύριζεν ;

—  Ό  Έ νώχ δέν θά γυρίσν).
— Περίμενε ένα χρόνο, έ'να χρόνο, δέν είναι μεγάλο 

πράγμα, περίμενε.
—  Έπερίμενα δ'λη τή ζωή, είπεν ό Φίλιππος μετά 

πικρίας, ήμπορώ καλά νά περιμένω άκόμη.
->- Ό χ ι, άνεφώνησεν αύτη, είμαι δεμένη, έχεις τό 

λόγο μου. "Ενα χρόνο δέν θέλεις νά παραδεχθής, δπως 
έγώ, αύτή τή διορία ;

— Τή δέχομαι άπεκριθη ό Φίλιππος.
Άμφότεροι έμειναν σιωπηλοί, μέχρις ου ό Φίλιππος

βλέπων δτι είχε νυκτώσει καί φοβούμενος διά τήν Ά ν 
ναν τήν νύκτα καί τήν δρόσον έκάλεσε τούς παίδας καί 
πάραυτα έξεκίνησαν δπως έπιστρέψωσιν εις τό /ωοίον. 
Ό  Φίλιππος ώδήγησε τήν Ά νναν μέ/ρι τής θύρας τοΰ 
οικιακού, έκεί δέ λαβών τήν /εΐρά της τή είπεν ήδέως’

— Σοΰ άνοιξα τήν καρδία μου εις στιγμή κατά τήν 
όποιαν ήσουν ’λίγο ταραγμένη, είχα άδικο, είμαι εις σέ 
δεμένος, άλλά σύ, Ά ννα , είσαι ελεύθερη ;

— Ό χι, ύπέλαβεν εκείνη, είμαι κ ’ έγώ δεμένη.
Ταΰτα είπε, εσπέραν τίνά δέ κατόπιν πλησίον έστίας

έσκέπτετο τό άλλο εκείνο φθινόπωρον, καθ’ ο ό Φίλιπ
πος τή ειχεν είπεί — Σέ άγαπώ περισσότερον, άφ ’ δ ,τι 
πιστεύεις — καί διά μιας ούτος έφάνη πλησίον της ζητών 
τήν έκπλήρωσιν τής ύποσ/έσεώς της.

— Πώς, άνεφώνησεν αύτη, άπέρασεν ό /ρόνος;
— Ναι, τά φουντούκια, ώριμάσανε, έλα νά ίδής.
Ά λ λ ’ αύτη δέν ήδύνατο νά τό άποφασίσγ) άκόμ*.

Εί/ε τόσα πράγματα νά έξετάσν]  ήτο τόσον άπότο-
μος ή μεταβολή  "Ενα μήνα, ένα μήνα άκόμα.

— Ά ς  είνε, είπεν ό Φίλιππος μετά τρεμούσης φω
νής καί οφθαλμών, οϊτινες έξέφραζον τά μακοο/ρόνια 
αύτοΰ παθήματα, άς είνε, πάρε δση διορία θέλν-,ς.

Ή ταλαίπωρος γυνή ήσθάνετο τοσοΰτον οίκτον δι’ 
αύτόν, ώστε θά έξερριγνύετο εις δάκρυα καί δμως μετά 
διαφόρους προφάσεις τώ υπέβαλε νέαν δοκιμασίαν καί 
άπό έβδομάδος εις εβδομάδα τόν ήνάγκασε νά περιμέντ; 
έπί εξ μήνας.

Ά λλά  γύναια τής συνοικίας μή δυνάμενα νά εννοή- 
σωσι τό έλάχιστον τών προθεσμιών τούτων έξεδικοΰντο 
διά τών φλυαριών αύτών. Τινά ΐσχυρίζοντο, δτι ό Φί
λιππος διεπαιδαγώγεί δι’ ύποσχέσεων τήν χήραν, άλλα 
δτι αύτη έφαίνετο άποφεύγουσα αύτόν, δπως κάλλιον 
τόν σαγηνεύση, άλλα τέλος τούς έθεώοουν ώς δύο άνοή- 
τους, οϊτινες δέν ήξευρον ούτε καί αύτοί πραγματικώς 
τί ήθελον.

Ό  υιός τής Ά ννης έσιώπα, καίτοι ένδιεφέρετο ύπέρ 
τών πόθων τοΰ Φιλίππου, άλλ’ ή θυγάτηρ παρώτρυνε 
τήν μητέρα ν ’ άποφασίσγ παν δ,τι πάντες έπεθύμουν. 
Τό άγαθόν καί γελόεν πρόσωπον τοΰ Φιλίππου έγίνετο 
κατηφές καί ώχρόν, πάντα δέ ταΰτα Ιπλησσον τήν καρ
δίαν τής Ά ννης, ώς τόσοι έ'λεγχοι.

Νύκτα τινά τέλος μή δυναμένη αύτη νά κοιμηθή 
έπεκαλέσθη διακαώς πνεΰμα, δπερ νά τγ δείξϊ), έάν εζη 
ό Έ νώχ . Αίφνης έν τή νυκτερινή σιγή ήγέρθη, ήναψε 
τόν λύ/νον, ήνο’.ξε τήν Α γίαν Γραφήν καί ό δάκτυλος 
αύτής έστη έπί τών έξής λέξεων : « '  Ύ'πο τον tfo ir tx a» . 
Τοΰτο ούδεμίαν ένδειξιν τή έδιδεν. "Εκλεισε τό βιβλίον 
καί άπεκοιμήθη, άλλά κατ’ ό’ναρ είδεν επί τής κορυφής 
λοφίσκου τόν Ένω/ ύπό φοίνικα φωτιζόμενον ύπό ήλιου. 
Άπέθανεν, άνεφώνησεν, είνε εύτυχής, αύτός ψάλλει τό 
Ω,σαννά, εις τόν ούρανόν. Ε πάνω  εις τό κεφάλι του 

λάμπει τό φώς τοΰ ήλιου τής δικαιοσύνης καί ιδού τά 
βάϊα, τά όποία ό λαός ερριχνε εις τό δρόμο τοΰ λυ
τρωτή καί έφώναζε ' i i r n r r a  μέχρι τρίτου ούρανοΰ.

Τήν πρωίαν άπέστειλε πρός άναζήτησιν τοΰ Φιλίπ
που καί τώ είπε μετά θάρρους :

— Κανένα πραγμα δέν μας εμποδίζει πλειά νά 
στεφανωθούμε.

— Εις τονομα τοΰ Θεοΰ, άπεκριθη ούτος, διά τήν
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εύτυχία σου, καθώς καί διά τήν ίδική μου, άς στεφα- 
νωθοΰμε.

Οί γάμοι έτελέσθησαν. Οί κώδωνες ή/ουν /αρμοσύ- 
νως, άλλά χαρμοσύνως δέν έπαλλεν ή καρδία τής Ά ν 
νης. Τή έφαίνετο άκούουσα περί αύτήν στεναγμούς. Δέν 
ήθελε νά μένΥ) μόνη ούτε έν τή οικία, ούτε έκτος αύτής, 
δταν δ ’ επέστρεφεν ϊστατο παρά τήν θύραν έχουσα τόν 
δάκτυλον έπί τής θυρολαβής, ώς έάν έφοβείτο νά είσέλ- 
Θυ). Ο Φίλιππος δέν άνησύχει διά τόν τρόμον της τοΰ- 
τον, προέβλεπε τό τέλος αύτοΰ' πράγματι καί ή ’Ά ννα 
έγινε μήτηρ καί σχεδόν άνεγεννήθη γεννήσασα υιόν. Α 
πέκτησε τήν ειρήνην τής καρδίας. Ήγάπησε τόν Φίλιπ
πον καί είδεν έξαφανισθέντας πάντας τούς μυστηριώδεις 
αύτής φόβους.

Ό  δ ’ Έ νώχ τί άπέγεινε ; Τό πλοίον «Καλή Τύχη» 
καλούμενον, έν ω εύρίσκετο, έρρωμένως εί/εν άντιστή εις 
τάς θυέλλας τοΰ κόλπου τής Βισκαίας, κατά δέ τάς ημέ
ρας τής νηνεμίας ειχεν εξακολουθήσει τόν πλοΰν του πρός 
άνατολάς, διέλθη τόν ’Ισημερινόν καί ύποστή ριι*άς τινας 
άνέμου έν τώ Εύέλπιδι Άκρωτηρίω, είτα, διελθόν τήν 
γραμμήν ηχθη ύπό τών ούριων άνέμων πρός χρυσοφόρους 
νήσους έν τινι γαληνιαίω δρμω τής ’Ανατολής.

Εκεί ό Έ νώχ ήμπορεύθη πρός ίδιον λογαριασμόν, 
άπεκτησε πράγματα σπάνια ^διά τήν άγοράν τοΰ τόπου 
του καί τινα διά τά τέκνα του.

Έπιστρέφον εις τήν Α γγλ ίαν τό πλοίον κ α τ ’ άο/άς 
μέν ώλίσθαινεν έπί ήρέμου θαλάσσης, τό δέ συμβολικόν 
ακρόπρωρόν του ύψοΰτο ύπερηφάνως έπί τοΰ άφροΰ τών 
κυμάτων,άλλά ταχέως έπήλθεν ή νηνεμία,είτα άνεμοι εύ- 
μετάβλητοι καί άναρίθμητοι καταιγίδες, είτ’ άνεμοστρό
βιλος, δστις νύκτωρ τούς έρριψεν έπί τών σκοπέλων εις ούς 
τό πλοίον συνετρίβη,άπαν δέ τό πλήρωμα άπωλέσθη,πλήν 
τοΰ Έ νώχ καί τών δύο συνεταίρων του.

Στηριζόμενοι έπί κυματιζομένων ιστίων καί ύπό συν
τριμμάτων ιστών οί τρεις ταλαίπωροι άφίκοντο εις τινα 
γόνιμον νήσον,τήν μάλλον μονήρη έν τώ μονήρει’Ωκεανώ.

Έκεί εύρον τροφάς ούσιώδεις, καρπούς εύχύμους, 
κάρυα, κοκκοφοίνικας' έκεί εν τινι κοιλάδι άναπεπταμέντ, 
πρός τήν θάλασσαν κατεσκεύασαν διά κλάδων δένδρων 
καί φύλλων φοινίκων οίκίσκον κατά τό ήμισυ καλύβην 
καί κατά τό ήμισυ σπήλαιον καί ήσαν δυστυχείς έπί τοΰ 
ώραίου εκείνου εδάφους ζωογονουμένου ύπό διηνεκούς ά- 
νοίξεως : Εις έξ αύτών, ό νεώτερος, σ/εδόν μείραξ, 0σ-
τις είχε πληγωθή κατά τήν νύκτα τοΰ ναυαγίου, έπί 
πέντε ολόκληρα έτη έξηκολούθησε τηκόμενος καί είτα άπέ- 
θανε. Μετά τόν θάνατόν του, οι δύο έπιζήσαντες εύρον 
δένδρον καταπεσόν, ό δέ σύντροφος τοΰ Έ νώχ μή φρον- 
τίζων περί εαυτόν καί θέλων νά τό κενώστ; διά τοΰ πυ- 
ρός, κατά -ίο εθος τών ’Ινδών, δπως έξ αύτοΰ κατα- 
σκευάση λέμβον, ύπέκυψεν εις ήλιασμόν. Ό  Ένώ/ έ
μεινε τότε μόνος, οί δέ δύο νεκροί ήσαν δι’ αύτόν προ
ειδοποιήσεις καί έπανειλημμένως έλεγε καθ’ εαυτόν «Π ε
ρίμενε, περίμενε !»

Εβλεπεν έκεί τά δασοσκεπή δρη, τάς ύλιέσσας οδούς 
προσομοιαζούσας πρός άτραπούς ούρανίους, τούς στεφά
νους τών κοκκοφοινίκων ελαφρούς ώς πτύλα, τά στίλ- 
βοντα χρώματα τών έντόμων καί τών πτηνών, τήν φεγ
γοβολήν τών έρπιστικών φυτών άναρριχωμένων έπί τών 
μεγάλων δένδρων καί έκτεινομένων μέχρι τής έσ/ατιας 
τής νήσου' έβλεπε το φέγγος τοΰ άπειρου περιβόλου τοΰ 
σύμπαντος, πλήν δέν ήδύνατο πλέον νά ίδη δτι δι ’αύτόν 
θά ήτο ή ύπερτάτη εύτυ/ία, τό άνθρώπιον πρόσωπον.

Ούδεμία γλυκεία φωνή ήχει εις τά  ώτά του, άλλ’ αί 
κραυγαί μυριάδων πτηνών περαπταμένων έπί τοΰ Ω
κεανού, ό ρόχθος τών έπί τών σκοπέλων θραυομένων κυ
μάτων, ό ψίθυρος τών_ήνθισμένων κλάδων, ό φλοίσβος 
τοΰ άργυροχρόου ρύακος, δστις κατήρχετο εις τήν θάλασ
σαν. Ά παύστως έπλανατο άνά τήν παραλίαν,ήέκάθητο έν 
τή άναπεπταμένη κοιλάδι άντικρύ τοΰ ’Ωκεανού ό ναυα
γός, άναμένων ίστίον δπερ δέν ένεφανίζετο, καθ’ Ικάστην 
δέ πρωίαν αί πορφυραί άκτίνες τής ήοΰς έφώτιζον τούς 
φοίνικας, τάς πεδιάδας, τάς φάραγγας, τά ύδατα τής 
’Ανατολής κ»ί τής Δύσεως καί ποτέ έν ίστίον ! Συχνά- 
κις έβλεπε τά τέκνα του μετά τής χαριέσσης αύτών 
φλυαρίας καί τήν Ά νςα ν , καί τόν οίκίσκον, τάς όρεινάς 
άτραπούς, τόν μϋλον, τήν σκιεράν δίοδον, τό πρό τοΰ 
φρουρίου μονήρες δένδρον, τόν ίππον προσδεδεμένον έπί 
τοΰ μικροΰ διτρό/ου, τήν λέμβον, ήτις έφερεν αύτόν έπί 
τής θαλάσσης, είτα τόν ούρανόν τνΰ Νοεμβρίου, τά  ύπό 
τών κυμάτων βεβρεγμένα άναχώματα, τήν μικράν πα
ραλίαν. Ώσφραίνετο τήν οσμήν τών άποξηρανθέντων 
φύλλων καί ήκουε τήν βοήν τής θαλάσσης, ζοφεράς ώς 
ό μόλυβδος. 'Ημέραν τινά ένόμισε δτι ήκουσε μακρόθεν 
ώ! πολύ μακρόθεν, άντηχοϋσαν τήν χαρμόσυνον κωδω
νοκρουσίαν τής ένρρίας του, άνεσκίρτησε καί ήγέρθη πα - 
ραχρήμα, δταν δ’ εύρέθη δλως μόνος έν τή φωτοβόλω 
άιια δέ καί μισαρα έκείντ, νήσω, ήθελε ν ’ αύτοκτονήσγ, 
έάν δέν προσηύχετο !

Ούτω έπί τής πολ'.άς κεφαλής του άπό έτους εις 
έτος διήρχοντο αί ώραι τής βροχής καί τού ήλιου. Καί 
δμως ήλπιζεν, ήλπιζεν άκόμη ;

Πράγματι, πρωίαν τινά , πλοίον τι έλαυνόμενον, ώς ή 
«Κάλή Τύχη» ύπό τών θυελλωδών άνέμων, προσωρμίσ- 
θη εις τήν νήσον δπως ύδρεύσγι'οί ναύται άπεβιβάσθησαν 
ό δέ άήρ άντήχησεν έκ τών άλαλλαγμών των Ό Ένώχ 
έξήλθε τής καλύβηςτου, είχε μακράν τήν κόμην, μακράν 
τήν γενειάδα, άλλόκοτα τά ενδύματα, ένευσεν εις τούς 
ναύτας, οϊτινες δέν τόν ένόουν, άλλ’ δταν τούς ήκουσεν 
όμιλοΰντας, ή γλώσσα του έπί τοσοΰτον άφωνος καί ά
λαλος έλύθη, ούτω δ’εκείνοι ήννόησαν τις ήτο.

Οί ναΰται πληρώσαντες τά βυτία ώδήγησαν αύτόν εις 
τό πλοίον, ή δέ ιστορία του έπανειλημμένως λεχθείσα έ
φάνη κατ' άρχάς απίστευτος, είτα ό'λους συνεκίνησε καί 
έκίνησε τό ενδιαφέρον αύτών. Ό  πλοίαρχος τώ έδωκεν 
ενδύματα και ύπεσ/έθη δτι θά τόν έπαναφέρνι εις τή- 
πατρίδα του. Συ/νά*ις εϊργάζετο μετά τοΰ πληρώμα
τος, /αίρων δ'τι δέν ήτο πλέον μόνος, αλλ’ εις μάτην ή - 
ρώτα τούς νέους αύτοΰ συντρόφους, διότι ούδείς έξ αύτών 
έγνώριζε τό χωρίον του.

["Επεται τό τέλος].

Ό  πολύς L egrand προτίθεται νά έκδώσγι βιβλίον 
πολύτιμον ύπό τόν τίτλον α Έ πτανηιτιαχη Β ιβ .Ιιογραφ ία» ' 
έν ή θά παρελαύνωσι τά ονόματα τών διαπρεπεστέρων 
Έ πτανησ ίω ν.Ό  κ. L egrand , δστις τοσοΰτον τι μ?, τά 
έλληνικά γράμματα καί τοσοΰτον άνυψώνει αύτά διά 
τής περισπουδάστου αύτοΰ έργασίας, εύαρεστείται νά 
τιμήσγι τήν Επτάνησον.

’— Εξεδόθη έν Καζέρτγι ό’δος άριθ.τής πρό τριετίας 
έκδιδομένης έπιθεωρήσεωςβΕδρβΓΪΒ» καί διευθυνομένης 
ύπό τοΰ διακεκριμένου λογίου κ. P. de F ranciscis. 
Έ ν τή επιθεωρήσει ταύτη βλέπει τις διαλάμπον τό ιτα
λικόν πνεΰμα έν δλγ, αύτοΰ τή μεγαλοπρεπείς, δι’ ο συγ- 
χαιρομεν άπό καρδιάς τόν διαπρεπή φίλον.



*Σ τόν άγαπητό φίλο κα ι «ίννάδελφο

£Ξ. Γ Κ Ι Ζ Α  

ΠΡΩΤΟ ΦΛΑΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Λύπιι μου  π.Ιάκωσε φριχτή που έχει βαθε ιά  τή ρ ίζα  
Γ α ιτ ’  ή γ.Ιογέρα ή μαγ ιχή  σε μ ά ς  νά  μ η ν  ΰφυρίζη ; 

Γ ιατί ή Β ιέννη να χαρή τον ακριβό μ α ς  Γχίζα ;
Γ ια τ ί μ ία ’ ατ/,ν 'Αθήνα μ α ς  νά  μ η ν  μάς ν α ν ο υ ρ ίζ ε ι;

ΦουΟχόν ’  ή μαύρη  μου καρδ ιά  σαν μ α ν ια σμ ένο  κύμα  
Κ αι π .Ιημμυρα χα'ι χύνετα ι σε σκοτισμένο νοΰ 
Οί Γερμανοί νά  χα ίρω ντα ι τον Έ.ΙΛηνα, τ ί  κρ ίμα  ! . . . .  
Κ ι'  ο ί "ΕΛΛηνες θαυμάζουνε τόν νοΰ τοΰ Γ ερμανού ....

Μα μ ιά  Ιδέα μ οναχά  Λιγάκι μέ γΛυχαίνει 
Που ι’ίρ χ ισ ’ ό αθάνατος ό "Ε Ι.Ιην σαν κα ί πρώτα 
Μ ’ άσβεστη ψΛόγα μουσ ικής τον κόσμο νά  θερμαίνη , 
Στο σκοτισμένο τους μυα .ίο  ό 'Ε.Ι.Ιην στέ.Ινει φώτα !  

’Οκτώβριος 1898 K tutov Μ ηέλλας

Α Ν Α Α Ε Κ Τ Α

Έ άν ή λάμψις τών αστέρων διακόπτηται χωρίς νά 
ύπαρχωσι νέφη, προμηνύεται κατα ιγίς.— Έ άν πέριξ τοΰ 
ήλιου, της σελήνης και τών άστρων φαίνωνται κύκλοι 
λευκοί, προαγγέλλεται βροχή.—Έ άν περί τήν δύσιν τοΰ 
ήλιου σχηματίζωνται νέφη έρυθρά, σημεϊον ξηρασίας καί 
άνέμου.— Έ άν κατόπιν βροχής τά  νέφη κατέρχονται 
προς τήν γην καί τρέχουσι ταχέως, προμηνύεται καλο
καιρία,— Έ άν έν καιρφ κακοκαιρίας συμβαίνη ομίχλη, 
σημεϊον ταχείας εύδίας. Έ νώ τούναντίον έάν ή ομίχλη 
συμβαίνει έν ώρα εύδίας, Έάν ό όρίζων εινε καθαρός 
καί πνέει βόρειος άνεμος, σημείον καλοΰ καιροΰ. — Έ άν 
άφοΰ πνεύση άνεμος συμβή πάχνη, ήτις διαλυομένη 
ματίζει ομίχλην, αγγέλλεται καιρός κακός καί νοσηρός. 
Έάν ό άνεμος μεταβάλλη συνεχώς διευθύνσεις, σημαί
νει τρικυμίαν.

*
Ilo d o v  α ίμ α  α π ο ρ ρ ο φ ο νίίιν  α ί β δ έ λ λ α ι

Εινε απαραίτητον νά γνωρίζη τις πόσον αίμα άπορ- 
ροφοΰσιν αί βδέλλαι επιτιθέμενα’, έπί τοΰ σώματος τοΰ 
άσθενοΰς. ΙΊαοετηρήθη 8τι αΐ πολύ μεγάλαι καί αί πολύ 
μικρά! βδέλλαι άπορροφοΰσιν αίμα πεντάκις περισσότε
ρον τοΰ βάρους αύτώ ν αΐ δέ μέτριου μεγέθους έξάκις ή 
επτάκις.

■ir
IIώ ς  δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι αί κ α λ α ι β δ έ λ λ α ι

Καλή βδέλλα εινε εκείνη, ήτις προσκολλάται ταχέως 
ςερνα βραδέως τό αίμα καί διατηρείται πολύν καιρόν. 
Τά νώτα αύτης διαιροΰνται κατά μήκος εις τρία ίσα 
μέρη ύπό τεσσάρων έπιμήκων γραμμ,ών. ών »· νέν δύο

πρός τ ’άκρα εινε κίτριναι. Καί αί έτεραι εινε επίσης κ ι- 
τριναι, άλλά πεποικιλμέναι διά μελανών κηλίδων, τό δέ 
κάτω μέρος εινε φαιόν,

*
Ι Ιώ ς  π ρ ο φ ν λ ά ττ ο ν τα ι τά μ ά λ λ ιν α  ν ό ά -  

<ίματα καν τά γ ο υ ν α ρ ικ ά  από  
τό ν Σ κ όρ ο ν.

Ύπάρχουσι διάφοροι τρόποι, άποτελεσματικώτεροι 
δμως άπεδείχθησαν οί κατωτέρω, ούς παραθέτομ-εν χά- 
ριν τών άναγνωστρκϋν μας.

α ') Ραντίζονται τά γουναρικά ή τά  μάλλινα υφά
σματα ή τό μ.έρος όπου φυλάσσονται δΓ έλαίου τερεβιν
θίνης (ρακόλαδον). Επειδή δμως εχει βαρείαν οσμήν ή 
τερεβινθίνη, πρέπει πριν κάμη τις χρήσιν τών φορεμά
των του νά τά εκθέτη δι' όλίγην ώραν εις τόν άίρα.

β ') Θέτεται έπί της ιματιοθήκης τεμάχιον καμ
φοράς.

γ  ) Θέτεται σάπων εύώδης μεταξύ τών ύφασμ-άτων 
ή φύλλα ήδυόσμου.

δ ’) Έπιπάσσονται τά φορέματα διά πιπέρεως καί 
ε') Θέτεται εις διάφορα μέρη τής ιματιοθήκης φύλ

λα καπνοΰ.

ΠαρακαλοΟμεν τούς άξιοτίμους συνδρομητάς της 
« ’Α ττικής Ιριδος» τοΟ τε Εσωτερικοί» καί Ε ξω 
τερικοί», τους μή λαμβάνοντας τυχόν εγκαίρως το 
φύλλον, νά καθιστώσι. τοΰτο γνωστόν τη  Διευθύνσει 
προς άποφυγήν παρεξηγήσεων.

Ά  λ  λ  η  λ  ο γ  ο α ό  ί α
κ. Κίμωνα Μπέλλον, Φιλιππούπολιν.— Επιστολή 

σας έλήφθη- μετεβιβάσαμεν συγχαρητήριά σας- δημοσι
εύεται.— κ. Ν. Μαργέλλον, Λευκάδα. Έλάβομεν κατά
λογον νέων συνδρομητών καί άπεστάλησαν φύλλα. ΙΤαρα- 
καλοΰμεν γνωρίζετέ μας τή/ διαμονήν σας.— κ. Θεό
δωρον Καζάκον, Βαλτζέκιον. Επισκεπτήρια παρηγγέλ- 
θησαν. Ρεκλάμα καταστήματος σας δημοσιεύεται έν τώ 
παρόντι.— Ά γνώστω , Έ νταΰθα. ’Ορθά καί δίκαια όσα 
μάς γράφεις" έξ άλλου γνωστότατα- ά λλά .... τό μέν 
πνεΰμα πρόθυμον,άλλ’ ή τσέπη τών πανελλήνων κλει
στή δι’ Ιργον, δπως τό εννοείτε καί τό όνειρευόμεθα.

Τίιν άντιπροσωπειαν’τΰς  «'Αττικής Ίριδος» 
εΰγενώς άνεδέχθησαν οι κάτωθι κύριοι.

Έν Χαλκίδι ό κ. Δημ. Λ. Στεφάνου.
Έν Ά ρτη  .οί άδελφοι Α. Καζαντζή."
Έν Άγχιάλω ό κ. Γείόργ. Τσακίρης.
Έν Βάρνη ό κ. Ε. Ξανθόπουλος.
Έν Γιουργέβω ό κ. Γεώργ. Φουρναράκης.
Έν Βουκουρεστίω ό κ. Εΰστ. Γ. Γαλάττης.
Έν Κωνστάντζα ό κ. Νικ. Δημητρακάκης.
Έν Τούλτσα ό κ. Γείόργ. Κοντόπουλος.
Έν Όδησσω ό κ. Άνόρ. Β. Κουμαριανός.
Έν Κορθίω Άνδρου ό κ. Δηνι. Πανταζης.
Έν Τήνω ό κ. Ματθαίος Μ. Άρκαλίδης
Έν Λαρίσση ό κ. Δηιι. Κρεμέζης.
Ν. Μαργέλλος Γεν. άντιπρόσωπος έν Πελο

πόννησο).


