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ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

Κ. Μ II Τ Σ Ο  Π Ο Υ Λ Ο Υ

Λ αβηγητοΰ καί Π ςιυτάνεως ε ν  τα  Έ θ η χ ω  Π ανε.τι- 
σ,τιψι'ω επι. τ 7/ είχοοί.χενταετηςίόι αυτόν.

Σ εβ α ^ τιι ό ιιή γ ΐ'ο ις

Ή  αληθής τής ζωής άςία δεν 'έγκειται έν τή υλική 
ηδονή, έν τώ βορΰοξίώόει ν.Ικτμω, ά λ λ ’ έν τή πράξει τή 
άγαθή, ή δέ αληθής τοΰ ανθρώπου εύδαιμονια δ έν εδρεύει 
έν τοϊς έ.'ωτερικοϊς άγαθοϊς, ά λ λ ’ έν τή πνευματική απο
λαύσει.

Και ό φυσιοδίφης, ούτινος σκοπός ύπέρτατος εινε ή 
σπουδή τής Λημιαυφγίας καί ή έπίγνωσις των αιωνίων 
νόμων των διεπόντων τό Σ όμπαν, ύψίστην αισθάνεται 
άπόλαυσιν έν τή πνευματική ζωή, καίτοι ή διάνοια αύ- 
τοΰ φαίνεται βεβυθισμενη έν τή ύλτρ.

Κ αί αληθώς ύπάοχουσι στ’.γμαί τινές τοΰ ανθρωπίνου 
βίου υπέρτατης ηδονής, καθ’ ας τό πνεΰμα τοΰ ανθρώ
που μεταρσιοΰται εις σφαίρας αιθέριους, εις σφαίρας πνευ
ματικής ευδαιμονίας.
Καί τοιαύτη στιγμή εινε ή στιγμή αΰτη,καθ ’ήν ζών ήκου- 

σα καί ειδον την έκτίμησιν των ελάχιστων πνευματικών 
έργασιών μου παρά τών προσφιλών μοι συναδέλφων, φί
λων κ*ί μαθητών καί παρά τοϊς άγαπητής μοι ίδιαιτέ- 
ρας πατρίδος, τής πόΛεως τώ ν Π ατηώ ν, έν ή έγεννήθην 
και άνετράφην και ήτις έγκλείει την κόνιν προσφιλεστά- 
την μοι υπάρξεων Καί διά τόΰτο ή την στιγμήν ταύ- 
των κατέχουσά με συγκίνησις εινε μεγίστη. Ε ιτ^ α ρ ι-  
« ίτώ  κ α ι  ε υ γ ν ω μ ο ν ώ .  Αί δύο αύται λέξεις έκφρά- 
ζουσι παν δ ,τι την στιγμήν ταύτην κατακλύζει την καρ- 
δία ν μου.

Μετά δέ τάς έκδηλώσεις τοσαύτης άγάπης καί έκτι- 
μήσεως έπιτρέψατε καί εις έμέ συντομώτατα καί έν πλή- 
ρει ειλικρινείς νά χαρακτηρίσω έγώ έμαυτόν.

Έν μεσω μεγάλων καί σοφών τοΰ γένους δ δασκάλων 
υπήρξα κάγώ άπλοΰς τής επιστήμης στρατιώτης έν τώ  
πανελληνίω τούτω τών Μ ουσών τεμ ένε ι, ώς ύπέρτατον 
δέ τοΰ βίου μου σκοπόν έσ/ον την έν άφανεία έκτέλεσιν 
τοΰ καθήκοντος μου, ό'σον μοί έπε'τρεπον αί άσθενεϊς 
μου δυνάμεις.

Καί οΰτω παρήλθε τέταρτον αΐώνος. καθ’ ο έν μόνον 
έ'μαθον, ότι ε ν  ο ι& α  ο τ ι  ο ΰ δ έ ν  ο ί δ α .  Διότι, όπως 
τό σύμπαν εινε άπειρον καί άτελεύτητον, οΰτω καί ή 
έπιστήμη εινε άπειρος. Καί τ ί δύναται κατά τά  ολίγα 
τοΰ βίου του έτη νά έκμάθη ό άνθρωπος, άφοΰ ολόκλη
ρος ή άνθρωπότης έν τή παρόδω τών χιλιετηρίδων τοΰ 
βίου της ήδυνήθη ν ’ άνυψώση μόνον την άκραν τοΰ πυ- 
κνοΰ καί άπειρου πέπλου, τοΰ άποκρύπτοντος άπό τών 
οφθαλμών τ,μών τά  μυστήρια τής φύσεως ;

Τοιοΰτος έγώ ό ελάχιστος τοιαύτης ήςιώθην πνευμα
τικής πκνηγύρεως. Ευχαριστώ καί ευγνωμονώ ΐώ  ΙΊ.Ια- 
στουργω, τώ καταξιώσαντί με ταύτης καί έπιτρεψαντί

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

μοι νά θεωρήσω καί θαυμάσω την ΙΙάγκαλον Δημιουρ
γίαν, έν η οΰ μόνον α; έν τώ ά/ανεϊ στροβιλούμεναι 
σφαϊραι όμολογοΰσι τό μεγαλεϊον αϋτοΰ, άλλά έκαστος 
λίθος, έκαστον άνθος, έκαστος σκώληξ διδάσκουσι πόσον 
εινε θαυμάσιος.

"Ω ναί, κκί αυτοί οϊ λίθοι καί τά  ορυκτά, τά  κακώς 
καλούμενα καί αι^υχα  σώματα, έξ ών ό'μως
έπλάσθη τό σύμπαν κκί συνίστανται καί τοέοονται τά  
φυτά καί ζώα, εινε άψευδή μαρτύρια τοΰ μεγαλείου τής 
Φύσεως.

Καί εις ταΰτα έπιτρέψατε μοι νά φέρω τόν λόγον, ιδία 
δέ έπί τοΰ Όρνχτοΰ τ?/Γ. Έ .Ι.Ιάδός Π .Ιούτου, έ; ου 
πολλά ή πατρίς έλπίζει διά την πρόοδον καί ευημερίαν 
αυτής.

Γνωστόν τοϊς πασι τυγχάνει, δ'τι οΰδέν λογικόν ον, 
οΰδεμία φιλοσοφική διάνοια, δύναται νά ΰπάρξη έν τώ 
κόσμω καί νά έκδηλωθή, οΰδέν έθνος νά /ωρήση προς 
την πρόοδον καί τελειότητα τής ν.Ιης.

"Αλλως θά είχεν ό πολιτισμός τής άνθρωπότητος, 
άλλοία θά ήτο ή όψις τοΰ κόσμου, αν ή 'Ελλάς καθυ- 
πετάσσετο ΰπό τών βαρβάρων κατά τόν 5ονπ. ■/. αιώνα. 
Οί μεγάλοι ημών πρόγονοι ήδυνήθησαν νά καταπνίξωσιν 
έν τοϊς ένδόξοις τής Σα.Ιαμϊ/ος στενοϊς τόν στόλον τοΰ 
Ξέρζου, διότι τά  άργυρεϊα τής Λαυρεωτιχΐ/ς παρέσχον 
τοϊς Αθηναίοις μέσα, όπως ναυπηγήσωσι στόλον. Θά 
ήτο δυνατόν ν ’ άναδειχθή ή θεία τέχνη τοΰ ΦεκΊίου καί 
ί/ραζιτε'Λουζ, τοΰ Ίχτι'νου  καί Μ νησιχ.Ιέους, άν δεν 
ύπήρχον τά  μάρμαρα τοΰ Πεντελικοΰ καί τής Πάοου ; 
Θά ήτο δυνατόν τό Έ λλ. έθνος διά τών /I/αραθ(ονο(ΐά- 
χ ω κ  καί Σα./αμ ινομάχων, διά τοΰ Λίεγά.Ιου Ά .Ιεζά ν-



(fpov καί BaOiJdov τοΰ Ιΐοΐ’./γαηοχτόνον νά καταβάλη 
τους βαρβάρους καί νά έπιβάλη αύτοίς τον πολιτισμόν, 
αν ή Έ λλ. χώρα έστερειτο σιδήρου ; Βεβαίως δχι !

“Οσον δέ σ μικρά καί άν γ,νε ή έλευθέρα Έ .Μ ας  καί 
ελάχιστος ό ορυκτός αύτής πλούτος, συγκρινόμενος προς 
τον της ’Λ.Ιάσχαζ και Κ α.Ιιφοξνίας, δμως ή φύσις έδώ- 
ρησεν αύτή πολλά άγαθά έν μέτρω, δπως άναπτυχθή 
λαός φίλεργος και προοδευτικός. Ή  πατρίς ήμών δέν 
εινε πτωχή μεταλλευτικώς, ανάγκη δ ’ δα ως νά καθοδη- 
γηθή ό λαός, δπως [Λάθη νά έξορύσση τον έν τοϊς σπλάγ- 
χνοις της γης κρυπτόμενον θησαυρόν.

Ώ ς παράδειγμα δέ δεν θ ’ αναφέρω την Λ α νςεω τ ι-  
χήν, έξ ής κατά την αρχαιότητα και τούς νεωτέρους χρό
νους έςήχθησαν πολλά εκατομμύρια φράγκων, πολλά δέ 
θά έςαχθώοι και εις τό με'λλον, διότι γνωστή αύτη τυγ
χάνει, ά λλ ’ άλλα τής Ελλάδος με'ρη, έν οίς, ώς φαί
νεται, είργάσθησαν οί 'Έλληνες ού μόνον κατά τήν έν- 
δοςον έποχήν, άλλά και κατά τούς χρόνους των έπιδρο- 
μών και τής δουλείας. Διότι ό ολίγα τινά έτη προ τής 
ύπό των Τούρκων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως εις 
Πελοπόννησον άποσταλείς 'Ενετός ΙΙρέσβυς άνααέρει έν 
έκθεσει πρός τήν κυβέρνησίν του δτι ή Χερσόνησος αύτη 
ήν εύφορωτάτη καί πλουΊω τάτη εις χρυσόν, άργυρον 
και μόλυβδον.

Ό τ ι δέ ού σμικρόν μέρος του Έ λλ. κράτους πιθανόν 
νά εινε μεταλλοφόρον,άποδείκνυται έκ τε τής γεωλογικής 
της χώρας κατασκευής, όμοίας ούσης πρός τήν τήςΛ αυ- 
ρεωτικής, καί έκ τής μεταλλευτικής αύτής έρεύνης.

Καί ήδη λέγω ολίγα τινά περί των σπουδαιότερων 
μεταλλευμάτων, άτινα εϊμεθα καί βέβαιοι δ'τι άπαντώ- 
σιν έν Έ λλάδι ή έλπίζομεν νά εύρεθώσιν έν αυτή*

Εκτός δέ των σπουδαιοτάτων τούτων μεταλλευμά
των ή 'Ελλάς έχει καί άλλα ό.υκτά, άτινα άναζητού- 
μενα καί έςορυσσόμενα, δ ύ ν α ν τα ιν ’ άναδειχθώσι καί 
ταΰτα σπουδαιόταται πηγαί πλούτου. Ή  'Ελλάς έ'νει 
γαιάνθρακας, χρώμιον, λευκολίθους, μάρμαρα έξοχα, 
άμίαντον, σήπιον, σμύριδα άρίστην, στεατίτην, γύψον, 
θειον, μυλοπέτρας καί πλεϊστα άλλα.

Διά νά χρησιμοποιηθώσι δ ’ δμως ταΰτα  υπέρ τής 
ευημερίας καί προόδου του Έ λλ. έθνους, υπάρχει άνάγκη 
ού μόνον χρημάτων καί κυβερνητικής προνοίας. άλλά  
καί χειρών καί διανοίας έλληνικής. Διότι ουδέποτε ό 
Ελληνισμός θά δυνηθ?, νά έπιτελέσ/) τό μέγα αύτοΰ 
έργον, r?/r "Ε νωσιν τψ ; *E.l.li\rixT\c, yw.ltjr, άνευ 
η λ ο ν τ ο υ .

Καί τούτο εινε σαν έργον, Ε λληνική νεότης. Μελέ- 
τησον τήν θαυμασίαν ημών πατρίδα, εις ήν ή θεία πρό
νοια έδωρήσατο πλεϊστα άγαθά, καί καθοδηγούμενη ύπό 
τών διδαγμάτων τών μεγάλων ημών προγόνων, ών το 
αίμα ρέει εντός τών φλεβών σου, θά δυνηθής νά δοςάσης 
τήν προφιλή πατρίδα καί νά κλείσιρς τό Έ λλ. δνομα.

*Σ. Σ. Θεωρούμενα ευτυχείς δημοσιεύοντες πρώτοι ημείς  
τον πανηγυρικόν λόγον του σεζαστοΰ καδηγητοΰ καί πρυτα
νείας του ΈΟν. Π ανεπιστημίου κ. Κ. Μητσοποΰλου έπϊ τη  
είκοσιπενταετηρίδι αύτοΰ, τον οποίον ένεκα του στενού τών ο
ρίων τοϋ ήμετέρου περιοδικού, ήναγκάαδημεν νά πεοικόψιυ- 
μεν παραλείψαντες τήν άνάπτυξιν επιστημονικών καίαρώς 9ε- 
μάτιον ώς περί χρυσού, σιδήρου κ λ.π .

------  p.aan— ■------------

0 Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο !  Κ Κ Ο Λ Ο Η Ο Τ Ρ Ω Ν Η Ζ

Ό  Θ. Ινολοκοτρώνης εινε ό μέγιστος καί μεγαλοφυέ- 
στατος τών πολεμάρχων τού μεγάλου Ελληνικού άγώ- 
νος, άποτελών, ύπό έποψιν πολεμικήν, τήν μεγίστην έ- 
σωτερικην δύναμιν αύτοΰ. 'Η μεγαλοουία αύτη διακρί- 
νεται μέν, ώς ή τοΰ Καραϊσκάκη, καί έν τή συλλήψει 
καί επιβολή εύρέων πολεμικών σχεδίων καί τή οργανώσει 
καί έκτελέσει αυτών, άλλά καί έν τή αύτεπινοία τή 
στρατηγική, ήτις έν αύτώ τώ πεδίω τής μάχης, έν ταϊς  
κρισιμωτάταις ταύτης ροπαϊς, ώς δ ι’ εσωτερικής τίνος 
έκλάμψεως, εμπνέει έν μια στιγμή βουλάς καί σχέδια 
θαυμαστά διά τήν έπίνοιαν καί τήν τόλμην, άγοντα ά π ’ 
ευθείας εις αποτελέσματα μεγάλα καί άνέλπιστα. 
Τοιαύτη στρατηγική μεγαλοφυία λάμψασα έν τή δια- 
νοία τοΰ μεγάλου πολεμάρχου έπήνεγκε κατά πρώτιστον 
λόγον τήν καταστροφήν τοΰ Δράμαλη καί τήν σωτηρίαν 
τοΰ άγώνος κατά τήν κρισιμωτάτην τούτου πεοίοδον 
τώ 1822 .

Ά λ λ ’ ό Θ. Κολοκοτρώνης $έν ήτο μόνον μεγαλοφυία 
στρατηγική" ήτο καί δύναμις ήθική έν τώ άγώνι. Ή  
βαθεΐα πίστις αύτοΰ εϊς τήν ιερότητα τοΰ άγώνος, τό ά- 
κλόνητον τών πεποιθήσεων, τό άπτόητον έν τοϊς δεινοΐς, 
τό θάρρος, ό'περ ένέπνεεν εις τά  πλήθη, ύπήρξαν σωστι- 
κώταται δυνάμεις ήθικαί έν τή γενεσει αύτη τοΰ άγώ
νος. Διά τών δυνάμεων τούτων ό Θ. Κολοκοτρώνης διε- 
τήρησε τήν έπανάστασιν, κινδυνεύουσαν πολεμικώς έν 
αύτή τή γενέσει αυτής, μετά τάς ποώτας έν ΓΙελοπον- 
νήσω άποτυχίας τών πρώτων ημερών,καί ιδίως μετά τά  
έν Καρυταίνη γενόμενα. Έν τή κοισίμω εκείνη στιγμή διά 
τής άκάμπτου αύτοΰ θελήσεως διετήοησέ τήν έπανάστα- 
σιν έν τώ κε\τρω τής ΙΙελοποννήσου, έν ’Αρκαδία, τή  
έγκαταλιμπανομέντ, ύπό τών άλλων αρχηγών. « Αέν έρ
χομαι ! θέλω νά μέ φάγουν τά  πουλιά, ποΰ μέ γνωρί
ζουν», ήσαν οί λόγοι οί* έκδηλοΰντες τήν θέλησιν έκείνην. 
Μέγα έργον έν άρχή τοΰ άγώνος ύπήρξεν, δτι συνείθισε 
τούς "Ελληνας νά μη φεύγωσιν έπί τή έμφανίσει Τούρ
κων, ειτα δε καί μένοντες νά μάχωνται, καί ή πρώτη 
σπουδαία στρατιωτική επιτυχία ή προοδοποιήσασα τήν 
άλωσιν τής Τοιπόλεως καί τήν έλευθέοωσιν τής ΙΙελοπον- 
νήσου, ό μάχη τοΰ Βαλτετσίου, ήτο κατά μέγα μέρος 
έργον ώσαύτως τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη.

ΙΙόσον δέ βαθεΐαν είχε τήν συνείδησιν τής ηθικής ευ
θύνης, ήν άνελάμβανεν αυτός, ώς πολέμαρχος, καί πάν- 
τες οί άρχηγοί, άπέναντι τοΰ “Εθνους, μαρτυροΰσιν έν 
τή άφελεί ευγλωττία αύτών οί λόγοι, ούς μείνας μόνος 
έν τοϊς δρεσι τής ’Αρκαδίας,είσελθών εις τινα Εκκλησίαν 
καί ποιήσας τόν σταυρόν αύτοΰ, σύ^νους έπί ώραν διατε- 
λέσας, είτα δε άσπασθείς τήν εικόνα τής Θεοτόκου, έλεγε 
πρός αύτήν «Παναγία μου. βοήθησε τούς χριστιανούς, 
τούς έπήραμε στό λαιμό μας».

Ή  συνείδησις τής τοιαύτης ηθικής εύθύνης, άπέναντι 
τοΰ 'Έθνους καί τή ; ιστορίας, ή παριστώσα ήμϊν τόν άν- 
δρα έν δ'λη τή ήθική δυνάμει καί μεγαλείω τής ψυχής 
αύτοΰ, μή άπολιποΰσα τόν άνδοα μη δ ’ έν μέσω τών δει
νότατων ήθικώ) δοκιμασιών καί θλίψεων, άποτελεϊ τό 
ηθικόν μεγαλεΐον τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη.

Ό  Θ. Κολοκοτρώνης δεν ήτο άπλοΰς πολέμαρχος με
γαλοφυής ήτο άνήρ πολιτικός έν τή άρίστη σημασία τοΰ 
ονόματος, ήτο π'ρό πάντων “Ελλην χριστιανός, άκραι-

φνώς φιλόπατρις, ένισχυόμενος και κοαταιούμενος έν τή 
φιλοπατρία ύπό τής χριστιανικής αύτοΰ πίστεως, ύπό 
τής ευσεβούς συνειδήσεως τοΰ ήθικοΰ καθήκοντος καί τής 
ή)ικής εύθύνης, συνδεόμενης μετά βαθείας πίστεως πρός 
τήν ιερότητα τοΰ άγώνος.

Κ αί διά τούτων πάντων ήτο έκ τών ολίγων άνδοών, 
οϊτινες έν κ/.ιρώ μεγάλων εθνικών έςεγέρσεων καί άγώ- 
νων είσί δ j /άμεις ήθικαί, δρώσαι ίσχυρότερον μυριόπλων 
δυνάμεων ύλικών.

*0 Θ. Κολοκοτρώνης εινε ή μεγίστη προσωπικότης έν 
τή Ε λληνική έπαναστάσει. Ού μόνον εινε ό μεγαλοουέ- 
στατος τών πολεμάρχων ό διά της μεγαλοφυίας αύτοΰ 
σώσας τήν έπανάστασιν έν τή κρισιμώτάΐη στιγμή άπό 
μεγίστου κινδύνου, άλλ' εινε καί ό σπουδαιότατος πολι
τικός άρχηγός, αυτός ύπέρπάντα άλλον εκρποσωπών τόν 
νούν, τάς ιδέας καί τήν διάνοιαν τοΰ έπανισταμένου “Ε
θνους. Ή τοιαύτη ύπεροχή αύτοΰ άνεγνωρίσθη καί ύπό 
τού τότε έχθροΰ τής 'Ελλάδος. 'Ο Μετερνΐχος συνεβού- 
λευε τ/, μέν Ευρώπη νά ένισχύη ηθικώς τήν θέσιν τοΰ 
Κολοκοτρώνη, τώ δέ Σουλτάνο) νά περιποιηθή καί νά 
προσελκύση παν ποιών τόν θ .  Κολοκοτρώνην.

Διερχόμενός τις τήν ιστορίαν τοΰ μεγάλου αίώνος 
προ ού^ενός τών λοιπών αγωνιστών θά άποτείνη έκυτώ 
την οΐκοθεν προ τής μεγάλης είκό\δς τού Θ. Κολοκοτρώ
νη έπιβαλλομένην ί ΐς το ι νοϋν του έρώτησιν ; Τις άοά 
γε θά ήτο ή τύχη τοΰ άγώνος έάν δέν ύπήρχεν έν αύτώ  
ό άνήρ ούτος ;

I I .  Κ α οολίΓ»ιις

ΚαΟηγ. τοΰ ’ΕΟνικοΰ Π ανεπιστημίου.

Ξ Ε Ν Α  Π Α Λ Η Κ Α Ρ Ι  A

Γοργοπερνάει Δρακόντισσα καβάλα ή ’Αμαζόνα 
—τοΰ Ποσειδώνα τά θεριά, στά στοιχειωμένα κάστρα 
Καί τά  πελώρια κύματα τοΰ ’ \τλαντικοΰ βογγάνε 
Καί τής μηνάνε άπόκρυφα κ.άποιο χαμό μεγάλο 
—  ’Εργάτες τώρα ακούραστοι καί αλύπητοι λατόμοι 
Στη χρυσοφόρα πέρα γή καί στά παρθένα δάση 
ΙΙρωτόβγαλτα διαμάντια καί θησαυρό γλυκοθωράνε 
Δεν ε ιν ’ λατόμοι πούςερες καί οί έργάτες πούχες.
Τά τέρατα ποΰ αδιάκοπα βρυχιοΰνται τοΰ πολέμου 
Κάνουν τον ουρανό φωτιά, θανατικό, νά βρέχη.
Τής γενναίες καρδιές ό Χάροντας κ ι ’ ό Άρης σκάφτουν 
Καί τήν Άντρειά ξεθαφτούν τών ξανθών παλληκαριώνε 
Κκί τήν Άντοειά ξεθαφτούν τών μαύρων παλληκαριώνε 
’Στή σκληρότατη έργατιά παραστάτης ειν ’ ή φήμη 
ΙΙούχει τά  μύρια κύματα, πούχει τά μύρια φώτα, 
Υ ψηλότατη αρμονία καί ζωγραφιά γροικιέται.
Νεράιδες ’μέρες μνήματα πελεκούν καί στολίζουν 
Καί Λάμιες νύχτες σάβανα ύφαίνουν στά παλληκάρια 
Κ ι άπό αας υ.ακουά κ ι ’ όλόυ.ακοα άπό υ,άς καμαρόνουνk ’ k « i I ‘ * I
ΙΙοΰ τής αρχαίας μας Ελλάδος φυτρώνουν τά  κρίνα !

De-Rivals

ΣΙΙΜ Τό ποίημα ιό; εννοεί ό αναγνώστης άναοέρεται εις 
τόν κατά τοΰ Τράνσβααλ αγώνα τών “Α γγλω ν και είναι μ ’.- 
κοός ύμνος τών ηρώων τών Μπόερς καί τών Ά γ γ λ ω ν .

C A T U IX E  MENDES

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ
Μία σκληρή νεράιδα ειχε μεταφέρη τήν πριγ/.ήπισσαν 

Αργεντινήν μικρούλαν άκόμη εις κάποιαν νήσον έρημον.
'Π α ιτία , ή όποια ήνάγκασε τήν νεράιδα νά κάμη 

τήν κακήν αύτήν πράςιν, δέν σας ενδιαφέρει καθόλου, 
καί διά τοΰτο τήν παραλείπω.

'Η μικρά πριγκήπισσα έστενοχωρεϊτο πολυ εις τό μέ- 
οος εκείνο, οχι διότι ήτο μονότονον καί άνιαρόν, τούναν- 
τίον μάλιστα ήνθουν έκεί τά  ώραιότερα άνθη τής γής ύπό 
γελόεντα ούρανόν, τόν όποιον διήρχοντο νέφη έρυθρά καί 
λευκά όμοιάζοντα μέ ιπταμένους άγγέλους, τά  πτηνά  
εκελαϊδοΰσαν μέσα εις δάση αιωνίως καταπράσινα 
καί μοσχοβολοΰντα, καί ή θάλασσα, ή οποία ήρχετο 
μουραουρίζουσα γλυκά-γλυκά νά άναπαυθή εις τήν άκτήν, 
εφερεν άντί οστράκων μαργαρίτας καί άόάμαντας. Συ
χνά ή Αργεντινή έστολίζετο μέ μεγάλα φύλλα καί άνθη 
σ-ίγκρατούμενα δ ι ’ άκανθών, έθετεν έπϊ τής κεφαλής της 
άπό τούς πολυτίμους εκείνους λίθους καί έγέλα — άν καί 
τόσον μελαγχολική— παρατηρούσα έαυτην εις τό κάτο- 
πτοον τών ρυάκων, δπου έφαίνετο τόσον ώραία.

Δεν ήτο μόνον ή έρημία, ή όποια τήν <αθίστα δυ
στυχή' έστενοχωρεϊτο περισσότερον, επειδή εις τήν νήσον 
εκείνην δέν εύρισκε τίποτε διά νά φάγη.

Άπό τούς κλάδους τών δένδρων έκρέμαντο άνθη 
λευκά καί έρυθρά ά λλ ’ ούτε εις καρπόί, ούτε έν χαμοκέ- 
ρασον, ούτε εν μοΰρον. Καί οσάκις ή μικρά Αργεντινή, 
τήν όποιαν ή πείνα έπίεζε πολύ, εφερεν εις τά χείλη 
της άνθη καί χόρια, μετεβαλλοντο ώς έκ θαύματος εις 
ζωύφια τά  όποια 'πετοΰσαν αμέσως.

Θά έκπλήττεσθε, διατί ή άτυχής πριγκήπισσα δέν ά- 
πέθανεν άπό τήν πείναν εις τήν νήσον ε είνην, ά λ λ ’ ή 
νεράιδα ήτο τόσον ισχυρά, ώστε ή Αργεντινή δέν έπαθε 
τίποτε, άπεναντίας μάλιστα, ενώ ήτο δέκα τριών ετών, 
έοαίνετο άκόαη μ,εγαλειτε'ρα.* 1 1 X

Λί λύπαι τ-/;ς δμως ήσαν ανεκδιήγητοι. Ή  μόνη της 
παρηγορία καί ευχάριστη;ι: ήτο νά παρατηρή έαυτην, 
στολισαενην μέ άνθη καί άδάμαντας μέσα εις τό νερό, 
τό οποίον έκοιυ,άτο ή ερρεε κάτω άπό τά  δένδρα-

Κ αθ ’ ήμέραν έπήγαινεν, ήρχετο, ετρεχεν έδώ καί 
έκεϊ, κάποτε έγλυφε τούς βράχους, έγέμιζε τό στόμα της 
άπό θάλασσαν καί έδοκίμαζε νά φάγη τούς σκληρούς λ ί
θους. Φεδ! τίποτε δέν κατεπράϋνε τήν πείναν της. 
*ΙΙτο παοάδοξον, πώς τήν νύκτα οί μικροί άστερες δεν 
συνεκινοΰντο, άροΰ τήν έβλεπαν τόσον δυστυχή- φαίνε
τα ι δτι ή ν 'οάίδα τούς είχε κάμη κακούς, δπως ήτο και 
ή ιδία.

Συχνά ή Αργεντινή, μή γνωρίσασα, άν καί ήτο εις 
ήλικίαν νά άγαπήση καί άγαπηθή, τά ονειροπολήματα, 
τά  όποια ταράττουσι τάς άθωοτέρας παρθένους, εφώναζε 
μέ τάς χεϊρας ύψωμένας τήν σελήνην, τήν όποιαν ήθελε 
νά δαγκάση νομίζουσα δτι ήτο καλή διά φάγωμα.

Έ πί τέλους ή νεράιδα άπεφάσισε νά τήν έλευθερώσΥ) 
άπό τά φοβερά αύτά βάσανα καί διε'ταξεν ένα άπό τους 
άκολούθους της νά ύπάγη εις τήν νήσον φέρων μαζί του 
κάνιστρον γεαατον άπό τους ώραιοτερους καρπούς τοΰ 
κόσμου.

Ό ταν ή μικρά πριγκίπισσα περιπλανωμένη έπί τής



οχθης είδε νά ερχεται προς τό μέρος της άνθρωπος ώοαϊα 
ένδεδ’->;λsνος καί κρατών κάνιστρον γεμάτον άπό ροδά
κινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, σταφύλ’α, σΰκα καί κατα- 
κόκκινα κεράσια, Ισκε'φθη άμέσως δτι δλα αυτά θά ήσαν 
εξαίρετα εις την γεΰσιν καί ετρεξε με απληστίαν νά τά  
άρπάξη καί νά τά  καταπίγ). Ά λ λ ’ δταν εφθασε πλησίον 
ό άνθρωπος με τους καρπούς, της έφάνη τόσον ωραίος 
μέ τούς λευκούς του όδόντας, μέ τούς κυανούς οφθαλμούς 
του καί μέ τά 'χείλη του, τά όποια ήσαν περισσότερόν 
κόκκινα άπό τά κεράσ’α, ώστε εμεινεν εκστατική.

Μήπως ήτο καλός νά τόν φάγ-r,, όπως τά πράγματά 
τοΰ κανίστρου ; "Ισως. Ό χ ’■ όμως με τόν ίδιον τρόπον, 
έσκέφθη, καί τόν έκύταζε τ;-υφερά μέσα σ ’τά μάτια, ευ
τυχής, άν καί υπερβολικά πεινασμε'νη. ’Επί τέλους επη- 
δησεν έπάνω του, καί πρίν νά έγγίση τους καρπούς, τόν 
έφίλησε γλυκά εις τά  χείλη.

Κ. Γιανακάκης
δικηγόρος.

SKMA. ΤΡΑΓΟνίΙΛ

Ο  Χ Ο Ρ Ο Σ  T lO jIST ι ν ε κ ρ ,ο ι ν γ

(Τοΰ ’Ιταλοί; M e d .  U m bert i )

Μεσάνυχτα ! καί μέσα άπό τά  μνήματα 
Πετιοΰνται άλαοιασαένοι οι πεθαμένοι.4 » t
Καί φεύγουν ποός τό Δάσος, πίσω σέρνοντας 
Τά κάτασπρα των σάβανα αγριεμένοι !...'.

Ω,νά ! . Έφθάσαν στό Δάσος τών πεύκων, τών ελάτων, 
Καί πετοΰνε τά  σάβανα, καί τά  σκέλεθρα άσπρίζουν 
Κ ι ’ άρχινοΰν νά χορεύουνε τόν ‘/ορόν τών πνευμάτων 
Κ ι’ώς στάΟύράνια φωνάζουνε,καί τά  δόντια τους τρίζουν!.

Κ ι ’ άλλοι κλαϊνε παράμερα άδιάκοπα 
Μιά γυναίκα μέ δάκρυα καλοΰνε,
Κ αί τά  ξέσαρκα χέρια ξαπλώνοντας 
Τό χαμένο ’Έρωτά τους ζητούνε !. ..

Κ ι’ είναι κύτά τά  φαντάσματα, τά  άγριωπά, τά γυμνά. 
Είναι αυτά ποΰ μιά μέρα είχαν σάρκες άφράτες,
Είχαν σάρκες βελούδινες, κ ι ’ είχαν κάλλη ναρκίσσων, 
Καί καρδιές άπό φλόγα γεμάτες !. ...

Τοε,μοσβύνουνετώρατ’ άστέρια.. .Κ αί τά οώταi t  t k t
Τής αύγούλας τά  πρώτα ροδίζουν..
Διπλωμένοι στά λευκά σάβανά των 
Οί νεκροί ποός τούς τάφους γυρίζουν....

Κ αί βαθειά μέσα έκεΐ στρυμωγμένοι, θυμούνται 
Τής Ζωής τής γλυκύτατης τή χαμένη αγκαλιά,
Καί δυο χείλη ποΰ ασώτευαν σε φιλ’ά καί οι A3* ! ........

Ναύπλιον
O JocufvG ori.oo Ζ ω ϊό π ο ιΟ .ο ί·

m  Ι Ι Δ Η Ρ Α 1  Π Υ Α Α Ι  Τ Ο Υ  Α Ο Υ Ν Α Β Ε ί Ι Σ
(Ε Ικων Λεύτερα)

Α Ν Τ Ι  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

‘Ως εϋφρόσυνον γεγονός θεωρείται ή συνάντησις τού 
’Άνακτος ήμών καί τοΰ βασιλέως Καρόλου τής Ρωμα
νίας έν ’Αββαζία, σκοπούσα τήν συμφιλίωσιν τ /jv σύσ- 
«φυζιν καί τήν σύμπραξιν Ε λλήνων καί Ρωμούνων άμ- 
«ροτέρων άπειλουμένων ύπ> κοινού εχθρού έν τή χερσο- 
νήσφ τοΰ Αίμου.

Επ', τή ευκαιρία ταύτν) δημοσιεύομε'/ τό πρό δεκαε- 
τίας άκόμη έγγραφον προς τόν πρόεδρον τών Ρωμού- 
νων φοιτητών τού κ 1'. Μιστριώτου πρυτάνεως τότε 
τού έθν. Πανεπιστημίου έν ώ εκτίθενται κρίσεις αυτού 
περί τών έρίδων τών δύο λαών καί συμβουλαί πρός έ- 
πίρρωσιν άμοιβαίας συμπράξεως καί άγάπης.

Καί ιδού τό έγγραφον S t’ ού άνηγγέλλετο ή άποστο- 
λή Ελλήνων φοιτητών εις τήν εΰγενή πρόσ/.λησιν τών 
Ι’ωμούνων :

lluoc τόν κύριον Α .Μ . ’ Κλιίϋκον ά ν τ ίΓ ,ο ό .  
ιίωπον τιις· έπιτοοπείαι· τών έν Ι*ω- 

ιιανία οοιτητών.
ν  » W

Ά ζ ιΐ ι ΐ ίμ ε  χί-ξία,

Μετά χαράς είδον έν τώ ΰμετέρω έγγραφα), δτι συνερ
χόμενοι έν Ι’ίουργέβω πρός τέλεσιν εορτών καί έξεύρεσιν 
τών μέσων πρός συμφιλίωσιν τής νεολαίας τών λαών 
τοΰ Αίμου, καλεΐτε καί τούς ύμετέρους συναδέλοους τοΰ 
έν Άθηναις Εθνικού ΙΙανεπιστημίου. Ή  πρόθεσις υμών 
είναι εύγενής, άςία τής Πανεπιστημιακής νεολαίας καί 
τοΰ πολιτισμού τού ήμετέρου αίώνος Κ ατά τήν παγκό
σμιόν ιστορίαν αί έριδες περιφανώς έζημίωσαν μεγάλους 
καί πανσθενεΐς λαούς, ένώ άλλοι ασθενείς έκ μικρών εφο
δίων όομηθέντες καί τήν ομόνοιαν έχοντες, έξήρθησαν 
εις δύναμιν καί κλέος. Διά τούτο έν τα ϊς μεγάλαις τής 
κοινής πατρίδος περιπετείαις είναι παρήγορον, ό'τι οί νέοι 
πάντων τών λαών τού Αίμου ώς εις άνθρωπ'ος έγερθέν- 
τες καί ύπό τής ίεράς ιδέας τής συμφιλιώσεως έμπνευ- 
σθέντες, άποδιώκουσιν 'έριδας, άς ήγνόουν οί ήμέτεροι 
πατέρ-ς.

K a ra  τήν ύμετέραν επιθυμίαν καλέσας δ ι ’ εγγράφου 
τήν ΙΙκνεπιστημιακήν νεολαίαν, δπως μετάσχη τών ύμε- 
τέρων εορτών, ομολογώ, δτι εύρον ταύτην προθυμοτάτην. 
Ούτω πέμπεται έπιτροπεία έκ πέντε μελών, τοΰ κ. Ρ ά -  
δου ώς ήγήτορος, τού κ. Ραφαήλ, τοΰ κ. Φιλαδελφέως, 
τοΰ κ. ΙΙετροπούλου καί τοΰ κ. Γκολφινοπούλου.

Ή έπιτροπεία αύτη, ήν συνίστημι τή Ύμετέρα φ ι- 
λοςενία, κομίζει τούς πόθους καί τάς εύχάς τής Ε λλη 
νικής νεολαίας. Έγώ δ ’ εύχομαι, όπως αί ύμέτεραι έ- 
νέργειαι μή περιορισθώσι μόνον έν ταϊς τοΰ συνεδρίου συ- 
ζητήσεσιν, ά λ λ ’ ίδρύσωσι καί διαγωνίσματα άφορώντα 
εις τήν συγγραφήν ζητημάτων άναγομένων εις τά  συμ
φέροντα ολοκλήρου τής Ιλλυρικής Χερσονήσου. Τά δια
γωνίσματα ταΰτα συντηρούμενα ύπό πάντων τών Πανε
πιστημίων τών λαών τοΰ Αίμου καί κρινόμενα ύπό διε
θνών κριτών, δύνανται νά παραγάγωσι συγγραφάς σπου
δαίας, δυναμένας νά έπιρρώσωσι τήν άμοιβαίαν φιλίαν, 
άν αύται μεταφρασθώσιν εις πάσας τάς γλώσσας τών 
φιλικώς ^ιακειμένων λαών. Πρός δέ δύνατα ινά  ΰποστη- 
ριχθώσι καί διεθνή θέατρα, άπερ πεοιερχόμενα τάς με -

γάλας πόλεις τών λαών τού Αίμου δύνανται νά διασπεί- 
ρωσι τά φιλάνθρωπα αισθήματα τής άμοιβαίας άγάπης. 
Τοιαΰται εύγενεΐς ένέργειαι πάντως θέλουσι διεγείρει τόν 
σεβασμόν καί τήν εκτίμησιν πάντων τών εύγενών άν- 
όρών τής άλλης Ευρώπης πρός λαούς όμονοούντας καί εν 
αγάπη άναπτυσσομένους έπ ’ άγαθώ τών πραγματικών 
συμφερόντων τοΰ δλου Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Έν ’Αθήναις τή 26vj Αΰγούστου 1891  
Ό  Πρύτανις 

Γ. Μ κ ίτ ρ ιώ τ η ς

'Έτερον εϋφρόσυνον άγγελμα τάς ημέρας αύτάς είναι 
ή προσφορά 5 0 0 ,0 0 0  χιλιάδων φράγκων, ύπό τού έν 
Όδησσώ όμογε·.ούς κ. Γρ. Μαρασλή πρός άνέγερσιν 
μεγάρου τών Καλών Τεχνών έν ’Αθήναις. Ό  κ. Μα- 
ρασλής, διά τών γενναίων αύτοΰ δωρεών δικαίως δύνα- 
τα ι νά θεωοηθή εις τών μεγαλειτέοων ευεργετών τοΰ έ-

tv ‘  ‘  ‘Ονους, moTt θυσιάζει υττέο τής άναστηλώσεως τώ ν γρχμ.- 
μάαων καί τής καλλιτεχνίας, ύπέρ εκείνων εις τά  ό
ποια ή Ε λλάς χρεωστεϊ κυρίως τήν ίόξαν αυτής καί 
τό μεγαλεϊον καί άς έλπίσωμεν δτι καί έν τώ μέλλοντι 
δυνατόν ν ’ άναδειχθή μεγάλη καί διατί δχι, άφοΰ ήδη 
παρουσιάζει τόσα φιλόστοργα κι ’ ενθουσιώδη τέκνα ώς 
τόν κ. Μαρασλήν.

---------------------------------------  ι—-----

-— Α ύγούλα, πάει φωνάζοντας διαβάτης νηοφερμένος, 
Νυφοΰλα τού καλοκαιριού, όροσολουσμένη Α ύγούλα, 
ΤοΟ ονείρου μου προσκύνημα,μεθύσι της ζωής μου, 
Ποιανού εΐν’ τ ’ αχνάρια τά πλατεία  μέσ ’ στα παρθέ

να δάση ;
Τά α ίματα, ή σταλαγματιές,ποιανού θεριού μεγάλου; 
— -'Τον κυνηγάρη άποζητεΐς τον κοσμοξακουσμένο !
Τ’ αχνάρια εινε τού Χάροντα, τά  αιματο: τού κόσμου. 
Διαβάτη,μην πολυρω τας,τ’ εινε καϋμος μεγάλος !
— Α ύγούλα, μέκαταφρονας. Έ γώ  είμαι άντρειωμένος 
Κ ι’ άν εΐν’ ο μαύρος Χάροντας κουρσάρος,καβαλάρης, 
Τρέχω κ ’ έγώ σάν αστραπή,στη γη και στον αιθέρα. 
Έ σκλάβωσα τή  θάλασσα μαζη καί τονάγέρα,
Εγώ στά /έρια μου κρατώ οετοτ’ αστροπελέκι. 

Γροικώ τών άστρων τούς ψαλμούς,τώ ν ήλιων τής ά-
 ................................[γάπες.

Τάξε μου Α ύγούλα το φ ιλί κ’ έγώ νά σού τον φέρω 
Τον άκαρδο τον Χάροντα νεκρό σοβανωμένο ! —
Τοΰ δίνει το στέρνο φ ιλ ί δακρύζοντας ή Α ύγούλα.
Κ ι’ ο νηος άστραποχύνεται το Χάροντα ζητόντας, 
Πίσω ά π τ ά ν  νάρια τά πλατειά  μέσ’ στά  παρθένα δάση. 

   :    --

0 Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ

Διά τήν ιστορικήν σημασίαν ήν έχει ο λόγος τοΰ 1!κ- 
σιλέως ήμών κατά τά άποκαλνπτήρια τοΰ άνδριάντος 
τοΰ ήρωος στρατηγού θεοδώρου Κολοκοτρώνη δημοσιεύο- 
μεν τοΰτον καί εν τώ ήμετέρω πεοιοόικώ :

—  Καί πάλιν συνερχόμεθα όπως άποκαλύψωμεν τον
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ανδριάντα ενός τών μεγαλειτέρων άνδρών της ήμετέρας 
ytopoc', ένδοξοτάτου μαχητοΰ τοΰ υπέρ ανεξαρτησίας ά
γώνος. "Αλλοτε έπί τή ευκαιρία τών αποκαλυπτηρίων 
τού άνδριάντος τοΰ αειμνήστου ναυάρχου Μιαούλη ελε- 
γον, δτι τό Έθνος τιμ ά  εαυτό, όταν τ ιμ ά  τούς μεγάλους 
άνδρας τούτους, κ α τ ’ εξοχήν άγαπήσαντας τήν Πατρίδα 
καί θυσιάσαντας τά  πάντα όπως καταστήσωσιν αύτήν έ- 
λευθε'ραν καί άνεςάρτητον.

Διά τούτο συγχαίρω τήν αγαπητήν μου πόλιν Ναύ- 
πλιον, τη ν  πρώτην τής Ελλάδος πρωτεύουσαν, ήτις θά 
εχτ, τήν τιμήν νά περικλείη εις τούς κόλπους αύτής τόν 
ανδριάντα τού ένδοξου στρατηγού Θεοδώρου Κολοκοτρώ
νη. Ε ίμαι πεπεισμένος, ότι ή μνήμη τοΰ γηραιού ήρωος 
καί τών ενδόξων αύτοΰ ανδραγαθημάτων θά έπιζήστ, βα- 
θέως ένκεχαραγμένη έν τή καρδία παντός Έλληνος. 
Ά λλά  ορονώ, ότι δέν συνηλθομεν περί τόν άνδριάντα 
τούτον αόνον διά νά δείξωμεν τήν χαράν μάς, ά λλ ’ ϊνα 
καί διδαχθώμεν θαυμάζοντες τό έργον τού μεγάλου 
τούτου 'Ηγέτου τού λαού, όστις μετά πλείστων άλλων 
επιφανών άνδρών επολέμησεν ένδόξως υπέρ τής ελευθε
ρίας καί ανεξαρτησίας τής Πατρίδος.

Εις τήν καθ’ ήμας γενεάν άπόκειται νά συνέχιση τό 
εργον,-1 είς δε τάς μελλούσας νά συμπληρώσωσιν αυτό.

Ποός τούτο ανάγκη άνενδότως νά έ,,γαζώμεθα καί νά 
έπαγρυπνώμεν είς τήν άμυναν τής χώρας καί κατά γην 
καί κατά θάλασσαν, είμαι δέ ευτυχής σήμερον ουνάμε- 
νος νά βεβαιώσω ότι πρός τούτο έγινεν ήδη καλή άρχή 
διά τής έπιΐ/ηφίσεως τού Νόμου περί Γενικής Διοική- 
σεως, ήτις άπε'δειξεν, ότι ή χώρα θέλει τήν διοίκησιν 
τοΰ στοατού άπηλλαγμένην πάσης άλλοτρίας έπιδράσεως.

Είυιαι άδιασείστως πεπεισμένος ότι ό αγαπητός μου 
υιός Διάδοχος Γενικός ’Αρχηγός, έμπνεόμενος έξ άγάπης 
πρός τόν Στρατόν καί άφοσιώσεως πρός τήν ευημερίαν 
καί τό μεναλεϊον τού "Εθνους, εύσυνειδήτως καί μετά 
πάσης προθυμίας θά έργασθή είς τήν στερράν διοργάνω- 
σιν ή άνάπτυξιν τών κατά γην δυνάμεων τής ’Εθνικής 
άμύνης, ά λ λ ’ ό'πο>ς κατορθωθή τούτο απαραίτητον εινε 
ϊνα καί ό λαός ύποστηρίξη τό έ'ργον προσερχόμενος προ- 
θύυ.··>ς πρός έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών αϋτού υπο
χρεώσεων. Τά Έθνη καθήκον έ/ουσι νά μη παραολε- 
πωσι τόν προορισμόν των, πρός τούτο δε όφείλουσιν ά- 
διαλείπτως νά μεριμνώσι περί τής Στρατιωτικής καί 
ναυτικής αυτών συντάξεως καί παρασκευής.

Μή λησμονώμεν ότι τό καθήκον ήμών εινε νά φρου- 
ρώμεν τάν Πατρίδα, ήν ώς παρακαταθήκην ίεράνέδω- 
κεν ήμϊν ό Θεός, ότι ή παρακαταθήκη αύτη πρέπει ά 
θικτος νά μεταδίοηται άπό γενεάς είς γενεάν, καί ότι 
όοείλομεν άμετακλήτως νά τηρώμεν τάς έθνικάς παρα
δόσεις, τήν γλώσσαν ήμών καί τά  ήμε'τερα δικαιώματα.

Πρό έβδομήκοντα καί πλέον ετών άποτελοΰμεν άνε- 
ξάρτητον Κράτος, άλλά πρέπει νά φροντίζωμεν περί τής 
ήμετέρας ανεξαρτησίας, άν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν 
αύτήν. Καί τώρα άποκαλύψατε τόν στρατηγόν Κολοκο- 
τρώνην καί άναοωνήσατε πάντες μ ετ ’ έμοΰ ! Αίωνία ή 
μνήμη του ! Ζήτω τό Έθνος !

-------------- - - -1-0 1 «-Γ - -------------

0 1  Κ Α Τ Α Λ Α Ν Ο Ι
Οί κάτοικοι της Κ αταλω νίας έν 'Ισπανί^ έ- 

πιζητουσιν αυτονομίαν μέχρι χωρισμοΟ άπο τής 
‘Ισπανίας. Έ ν Βαρκελοίνη ό πολιτευτής Π. Μαρ-

γά λ  ήγόρευσεν υπέρ τής αυτονομίας, ά λ λ ’ έζήτη-  
σε συγχρόνως τήν απόλυτον τής Ισπανικής πα-  
τρίοος ακεραιότητα. Κ α τά  τήν έξοδόν του έκ τής  
αιθούσης τά πλήθη εψαλλον τήν Μ ασσαλιώτιδα, 
καί ζητωκραυγαί έξερράγησαν «ζήτω , ή Δημο
κρατία τής Κ αταλω νίας ! ζήτω ο II. Μ αργάλ» ή 
πολιτική φρουρά ήναγκάσΟη νά παρέμβη καί σ υ λ λ ή 
ψεις ένηργήθησαν.

ο ο ι α ι π ο τ ς

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

’Αληθής εθνική καί μεγάλης σημασίας πανήγυρις ήτο 
ή εσπέρα τής 8ης Μα ίου καθ’ ήν έν τώ δημοτικώ θεά- 
τρω ’Αθηνών έδιδάσκετο δ ι ’ έκτην οοιάν ό Οϊδίπους 
Τύραννος τού Σοφοκλέους πρός τιμήν τών ΓΙανελλήνων 
ιατρών, τών παρεπιδημούντων χάριν τού ’Ιατρικού 
Συνεδρίου εν ’Αθήναις. Ιναταλληλότε;ος συνδυασμός 
τής τιμητικής ταύτης διδασκαλίας δέν ήδύνατο νά ύ-  
πάρςη, άφ ’ ού δύναταί τις νά είπη ότι οΐαν σηαασίαν 
έ'χει τό ’Ιατρικόν Συνε'δριον διά τό έθνος θέλον νά καθά- 
ρη αύτό τών παντοειδών νόσων, τήν αύτήν syει καί ή 
Ε ταιρεία ή πρός διδασκαλίαν ’Αρχαίων δραμάτων έ- 
χουσα σκοπόν νά καθάεη τό έθνος ήμών άπό τών παν
τοίων ψυχικών νόσων, άς εκ τών σημερινών χρόνων τού 
υλισμού παρέλαβε, διά τής άπε’.κονίσεως καί τής ζωη- 
ράς άναπαραστάσεως τών μεγίστων ηθικών άληθειών καί 
τού υπέρτατου Καλού.

Είνε άξιος θερμοτάτων συγχαρητηρίων καί έθνικής 
εύγνωμοσύνης ό άκαμάτως υπέρ τού εθνικού ήμών με
γαλείου εργαζόμενος πρόεδρος τής έν λόγω Ε ταιρείας  
κ. Γ. Μιστοιώτης, είς ού καί μόνου τάς μετά πόνων 
καί μόχθων ένερνείας οφείλεται τό μέγα αύτό εργον τής 
διδασκαλίας τών ’Αρχαίων Ελληνικών δραμάτων.

Ά λλά  καί ή έκτέλεσις τοΰ έργου κατά την εσπέραν 
ταύτην ήτο ΰπε'ρ ποτε καί άλλοτε επιτυχής. 'Ο εμπνευ
σμένος καί ό ύπό τής θείας μανίας έλαυνόμενος ένθουσιώ- 
δης τών άρχαίων έργων διεομηνευτής κ. Νικόλαος Κυ- 
παρίσσης, ό'στις εινε καί ή ψυχή τής Ε ταιρείας τών 
Άρχαίων δραμάτων, έξήρθη είς ύψος τέχνης μέγα, κα- 
τορθώσας άπό τών πρώτων στιγμών τοΰ δράματος, καθ' 
άς άοχεται τό διά τήν νόσον τής πόλεως ένδιαφέρον τού 
εύτυχοΰς καί φιλοπόλιδος βασιλέως, μέχρι τών στιγμών 
τής ύπερ:άτης τραγικής φρίκης, νά κράτηση άδιάπτω- 
τον τήν προσοχήν τών θεωμένων άκροατών, συγκινών 
καί άποσπών τά  δάκρυα διά τών έντεχνοτάτων περι
πετειών τοΰ άρχαίου Αριστουργήματος, καθ’ άς ιδία 
έκορυφώθη ή δύναμις τού συμπαθούς ερασιτέχνου. Κ ατά  
τήν κοινήν πάντων κρίσιν μόνος ό κ. Κυπαρίσσης ήδυνή- 
θη νά διαπλάση τελείως τόν χαρακτήρα τού Οίδίποδος 
μέχρι καί τών τελευταίων ψυχικών εκφάνσεων, άποδει- 
χθείς τέλειος κάτοχος τοΰ Άρχαίου δράματος. Επίσης 
καί ή δις Δήμητρα Αποστόλου, ή μόνη Έ λληνίς τρα
γωδός καί λογία έρασιτέχνις, ώς Ίοκάστη, κατώρθωσε 
νά άποδώση τάς μυχιαιτάτης τής ψυχής διαταράξεις 
κατά τάς στιγμάς καθ’ άς δεικνύεται θΰμα τοΰ πεπρω-
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αένου, διά τέχνης άπαραμίλλου καί θαυμαστής. Κ αί ό 
κ. Αριστείδης Ζήνων ώς Τειρισίας τέλειος, τέλειος. Ώ ς 
εξάγγελος δέ, διότι υποδύεται δύο πρόσωπα, ακόμη τε
λειότερος" έκρίθη καί ώς ό δεινότερος καί τελειότερος τών 
έξαγγέλων όσοι ποτέ έφάνησαν έν Άρχαίοις δράμασι.

Επίσης ώς ίερεύς καί ώς θεράπων ό κ. Μουστάκκς, 
καί ό κ. Εύάγγελος Παντελίδης ώς άγγελος καί ό %. 
Σαδούκας ώς Κρέων, ύπεδύθησαν μετά τής προσηκούσης 
τέχνης τούς χαρακτήρας των. Έν ενί λόγω ή διδασκα
λία  τής όγδοης Μαίου ήτο ή τελειότερα πασών τών δι
δασκαλιών τού Οίδίποδος, καί είνε άςιοι θερμοτάτων 
συγχαρητηρίων οί άνωτέρω έρασιτέχναι. Επίσης οφεί- 
λομεν νά έξάρωμεν καί τήν καλλιτεχνικήν δύναμιν τοΰ 
μόνου "Ελληνος καθηγητοΰ τής Απαγγελίας κ. Μάρκου 
Σιγάλα συντελέσαντος μεγάλως διά τής πασιγνώστου 
περί τήν διδασκαλίαν τής άπαγγελίας ικανότητάς του 
εις τήν όλην επιτυχίαν τοΰ έργου.

ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΑΑιΚΟ
Κ Ω Μ Ι Κ Ο  Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Τό κατωτέρω λαϊκόν διήγημα είνε εκ τών ανεκδότων 
εκείνων θησαυρών τούς οποίους μόνον ή ελληνική λα ϊ
κή ©ιλολογία δύναται νά έπιδείξν;. ’Ιδιαιτέρως διακρίνει 
τό διήγημα πνεύμα σπιθηροβόλον καί τεχνικωτάτη πλο
κή. Ά πό τής πρώτης στιγμής νομίζει κανείς ότι άμα 
τή συνπληρώσει τής πρώτης έννοιας θά λήςη τό διήγη
μα. ’Εκεί όμως ποΰ περιμένει τούτο, βλέπει ά- 
μέσως προβάλλουσαν νε'αν σκηνήν, χαριεστέραν καί πνευ- 
αατοδεστέραν τής πρώτης, καί τοΰτο έπ ’ άπειρον. Έν 
γένει ή πλοκή του είναι τοιαύτη, ώστε μόνον πρός τήν 
πλοκήν τού Τυράννου Οίδίποδος δύναται νά συγκριθή.

Θά ενθυμούνται βεβαίως οί παραστάντες είς τάς τε
λευταίας γενομένας παραστάσεις αύτοΰ, μέ πόσην τέ
χνην ό Σοφοκλής κατωρθώνει καί παρασύρει έπί τόσον 
μακοόν διάστημα τήν λύσιν τοΰ δράματός του ενώ άπό- 
τής ποώτης στιγμής νομίζει τις ότι άμέσως θά έπακο- 
λουθήση ή λύσις. Τό διήγημα τούτο μοί διηγήθη Μυτη- 
Αηναία κυρία, τό αντέγραψα δέ καθ’ ήν στιγμήν καί ό
πως τό εδιηγείτο, χωρίς νά προσθέσοι ή ν κ παραλάξωτό  
λεκτικόν ούδ ’ έπελάχιστον. Παρ’ όλα ταΰτα όμως τό 
λεκτικόν, έχει τ ι τό ολίγον έπιτηδευμένον τοΰτο δε οφεί
λεται είς τό ότι δέν τό έγραψα όταν τό πρώτον τό έ- 
διηγεΐτο, όπότε τό εδιηγείτο μέ πολύ περισσοτέραν 
ουσικότατα, ά λ λ ’ όταν τήν παρεκάλεσα επίτηδες νά μοί 
τό διηγηθή έκ δευτέρου. Αύτή δμως άκριβώς ή έπί πα- 
ρακλήσει διήγησις τοΰ άφήρεσεν μέγα μέρος τής φυσικό- 
τητος τής έκφράσεως, διότι ή διηγούμενη διετέλει κατά  
τήν δευτέοαν διήγηση» ύπό τήν επιρροήν τής ιδέας νά 
τό διηγηθή καλλίτερα, τούθ’ ό'περ κατέστρεψε τήν άρχι- 
κήν φυσικότητα.

Γ . Χ α τ ζ η γ ια ν ν ά κ γ ο λ ο υ ς

Ή  μητέρα πρός τό παιδί της. Νά πας νά πάρης μιά 
όκά κοέας χωρίς κόκκαλα' πήγε αύτό, καθότανε ά π ’ τό 
πρωί ώς τό βράδυ στό κρεοπωλείο, σφάζουν τό ένα τ '

αρνί, σφάζουν τάλλο, δλα είχαν κόκκαλα’ βράδ’ασε ό 
θεός τήν ημέραν δλα τά  άρνιά τά  πωλήσανε' αύτό κά
θεται άκόμα ά π ’ εξω.

— Τί στέκεσαι δώ βρέ παιδί ά π ’ τό πρω ί;— με έ- 
στειλ’ ή μάνα μου νά μοΰ δω της μιά όκά κρέας χωρίς 
κόκκαλα, μά κανένα τέτοιο άρνί δεν 'έσφαξες.— νά μωρέ 
πάο’ αύτήν τήν κοιλοιά, δεν έχει κκθόλου κόκκαλα" τήν 
παίρνει την π ά γ ’ στήν μάνα του. -

—  Πού ήσουνα βρε ά π ’ τό πρωί, τί εκκμνες- δέν ε- 
σφάςε κάνένα άρνί μέ δίχως κόκκκλκ, καί μοΰδωκε 
αυτη την κοιλιά.

Ώ  πανάθεμά σε ! πάρτην τούλάχιστον νά τήν πλύ- 
νης. Πάγ στή βρύσι, τήν πλέν ’ τήν πλέν ’ ώρες- στό 
τέλος τήν πηγαίνει στή μάνα του πάλει γεμάτη "δέν τοΰ- 
κοφτε νά τήν σκίση.— Ώ  ποΰ νά μοΰ χαθής- πανε βρέ 
πίσω στη θάλασσα καί παρ’ κ ι ’ αύτό τό μαχαίρι καί 
σχιστήν.

ΙΙα γ ’ στη θάλασσα- μά πώς νά τήν σχίση τώρα, δεν 
■ήςευρε. Περιμένει λοιπόν νά πεοάση κανείς νά τοΰ δει
ς·/·/ βλέπ’ έςαφνα ένα πλοίο, φωνάζ’ λοιπόν. ((Βρέ κα
πετάνιε,έλα δώ βρε, γύρισε πίσω, έλα δώ »- ήλθε τό κα
ράβι.— Τί θέλεις.— Νά μοΰ δείξης πώς σχίζουν τήν κοι
λ ιά .— Γ ι’ αύτό μας γύρισες πίσω ; άντίς νά πής ((ώρα 
καλή στήν πρύμην σας κ ι ’ άεοα στά πανιά σας, μηδέ 
πουλί πετάμμενο νά μή βρεθή προστά σας» μας γύ
ρισες πίσω, νά παληάνθρωπε- τοΰ δώσανε ένα ξύλο ποΰ 
ήταν όλο δικό του.

Μόλον τοΰτο τού δείςανε πώς νά τήν σχίση τήν κοι
λ ιά . Έ πί τέλους τήν έπλυνε, τήν έβαλεν στό λαιμό 
του καί επιστρεφει. Στό δρόμο πού πήγαινε βρίσκει ενα 
κυνηγό, τοΰ λεει λοιπόν ((ώρα καλή στήν πρύμνη σου 
καί άέρα στά πανιά σου, ούδέ πουλί πετάμαενο νά μή 
βρεθή μπροστά σου».— Βρέ τόν παλήάνθρωπο- ν ά κ ι ’ αύ- 
τήν, νά κεκεί'νην, νά μάθτζ άλλη φορά- άντί νά λές 
«πέντε πέντε τήν ήμερα καί έκκτό τήν εβδομάδα» Στό 
δρόμο πηγαίνοντας βρίσκει ένα λείψανο, άρχηνα «πέντε 
πέντε τήν ήμέραν, κ ’ εκατόν τήν εβδομάδα» τρώγει κ ι ’ 
άπεδώ ένα ξύλο καλό.— Μά τ ί νά λέγω ; —  ό θεός σχω- 
ρέστον, ο θεός σχωοέστον», φεύγει.

Στό δρόμο βρίσκει μιά εκκλησία, μπαίνει μέσα, βρί
σκει δύο ποΰ στεφανόνωνταν' άρχίζει ((θεός σχωρέστους, 
θεός σχωρέστους». — Τί λές βρέ: νά ! — Τί θέλετε νά 
λέγω ; —μ ’ αύτήν νά φας, μ ’ αύτήν νά πιής, μ ’ αύτήν 
νά πέσ’ νά κοιμηθής. Πάγ παρακάτω βρίσκει ένα ποΰ- 
καμνε τό νερό του, άρχίζει « μ ’ αύτήν νά φας, μ ’ αύ
τήν νά πιής, μ' αύτήν νά πέσ’ νά κοιμηθής», τής τρώ γ’ 
κ,ι’ άπεδώ.— Τί νά λέγω λοιπόν— όφ βρώμισε, όφ, βρώ
μισε. Στό δρόμο πηγαίνωντας, βρίσκει έναν παπόέ ποΰ 
λιβάνιζεν- άρχίζει «όφ βρώμισε, όφ βρώμισε».

—  Τί λές βρέ καταραμένε.— Τί νά λέγω παπά μου ; 
— οχ καί μύρισε, οχ καί μύρισε. Στό δρόμο βρίσκει δύο 
πού μαλώνανε; άρχιν® ((όχ μύρισε, όχ μύρισε», άντίς 
μωρέ νά μας χωρίσης, μας περιπαίζης; νά παληάνθρωπε. 
Π άγ’ παρακάτω βρίσκει μιά γάτα κ ’ ένα σκύλο ποΰ 
[/αλώνανε- π ά γ ’ νά τούς χωρίζει χάνει τήν κοιλιά, τοΰ 
τήν άρπάξανε.

Γυρίζ ’ στό σπήτι χωρίς κοιλιά- θυμώνει ή μάνα του 
τόν έσπασε στό ξύλο.—  Ά δε τοΰ λέγει νά πάρς μιά όκά 
λάδι,παρε αύτή τήν βουκάλα.—  π ά γ ’στόν παντοπώλη.—  
βάλε μιά όκά λάδ ι.— φέρε- μά δεν τό πέρνει. — νά εχ ’



καί άπό δώ μέρος, γυρίζει την βουκάλα γιά  νά βάλη καί 
στό λάκκον τοΰ πάτου, π ά γ ’ τό πολύ τό λάδι, χύθηκε.
Π άγ’ στό σπήτι— τοσο λάδι υονο πήρε; βρε, ο/ι εχει κ
άπό δώ’ γυο ίζ’ ξανά την φιάλην χύνει καί τό ά'λλο.

εκ tdk mm toy μ ι
/ T a r  s./evtispar έκ τοϋ .Ια τιηχού καμένο ι) j a r άψξασιν

■ ν π ό  |. Γ· Φ Ρ Α Γ Κ Ι Α  
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ΕΛΚΓΕΙΛ ΙΙρώττ|

I I  ώ ς ο π ο ιιιτ ίκ · έκ τίκ · ή ρ ω ϊκ ίΐΓ  ε ϊο τ ίιν» ν » ·»
’ Ε ρ ω τ ικ ή ν  π ο ίη Ρ ιν  ιιε τέ Ρ τη .

με μια τη φαρέτρα του, παίρνει καμποσα βέλη, 
ετοιμασμένα έπ’.τηδες νά ’μπούνε ’ς την καρδιά μου, 
και, δυνατά τεντώνοντας τό φοβερό του τόξο,
’ς τό γόνατό του πεοαστό,— Νά, ’πάρε, ποιητή μου, 
μου είπε, ’πάρε το αυτό γιά  νά τό τραγουδήσης. 
’Αλλοίμονο ! άλάθευτη πού είχε τη σαΐτα, 
άλλοϊ ! τά άσπλαχνο παιδί ! “Εχω φωτιά ’ςτό στήθος 
καί βασιλεύει 6 "Ερωτας μες ’ςτή φωτιά μονάχος.
Με δεκαπέντε συλλαβαίς λοιπόν κ ’ έγώ θά ψάλω, 
άφού τό θέλει καί καλά ό "Ερως, τ ι νά γίν·/) !
"Εχετε ’γειά, στρατεύματα καί πόλεμοι καί δπλα, 
μέ τό βαρύ τό μέτρο σας, τό σοβαρό τόν τόνο !
Κ αί σύ, καλή μου σύντροφε, αγαπημένη Μούσα, 
βάλε στεφάνι άπό μυρτιά νεόκοπη, ανθισμένη.
’ς τό με'τωπό σου τό ξανθό κ ’ ετοίμαζε' μου στίχους.

I , Λ ηλ. ες έκαστου δευτέρου στίχου, μετζβχλλομέ' 
ίς πεντάι/,ετρον άπό έξααέτρου ώς εξής :

νου 0'jT0>

Par erat interior versus. Risisse C.upido 
dicitur, at(|iie unum surripuisse pedem.

“Ετοιμος ήμουν μέ βαρύ καί σοβαρό τόν τόνο 
νά ψάλω δπλα καί στρατούς καί φοβερούς πολέμους, 
κ ’ είχα διαλέξει μάλιστα καί ταιριαστούς τούς στίχους, 
όλους μέ ΐ"2αις συλλαβαίς ’σάν στίχους τού 'Ομήρου.
Δέ ςέρω πώς συνέβηκε καί τώμαθε ό Έ ρως’ 
εγέλασε καί ’ςτά κρυφά μιά συλλαβή μοΰ κλέφτει (*) 
Ιίοιός σοΰ ’δοικε τήν άδεια, παιδί παραλυμένο, 
καί πας κ ι ’ άνακατόνεσαι ςτού κόσμου τά τραγούδια ; 
'Όλοι έμεϊς οί ποιηταί λατρεύομε τής Μούσαις, 
ή μή τυχόν κ ’ ένόμισες πώς ειμεθα ’δικοί σου ;
Μήπως άκούσθηκε ποτέ νά πάρη νά οοοέση 
r, ’Αφροδίτη τής ξανθής τής ’Αθήνας τά δπλα, 
ή ν ’ άναμίσ/i ή Ά θηνά τή φλόγα τή δική σου ;
Ιίοιός θέ νά ’δή τή Δήμητρα νά βασιλεύη μόνη 
άπάνω ςτά ’ψηλά βουνά, τά καταδασωμένα, 
ή την παρθένα τή θεά μέ τή χρυσή φαρέτρα, 
ποιός θά την δή ’ς τό άροτρο σιμά νά παραστέκη 
καί δέν θά παράξενευθή καί δέ θέ ν ’ άπορήση ;
Ας ’πάρττ, τότε τό λοιπόν κ ι ’ ό "Αρης μία λύρα 

καί μία λόγχη σουβλερή ό ξανθομάλλης Φοίβος !
Άφού, παιδί μου; ολόκληρο τόν κόσμο κυριεύεις 
καί ’ς τή δική σου δύναμι ’μπροστά καμμιά δέν βγαίνει, 
τι πας κ ι ’ άνακατόνεσαι μές ’ςταΐς δουλιαϊς τών άλλων; 
Α ϊ ; Δέν σού φθάν’ ή δόξα σου παρά μου θέλεις κ ι ’ άλλη ; 
Νά ςηγηθοΰμε. ΙΙοιά θαρρείς πώς έχεις 'δικάσου ;
Εχεις ’ς τήν έξουσία σου τά τέμπη τοϋ Ελικώνος ; 
Αλλο δέ μένει νά μάς ’πής παρά πώς κ ι ’ ό ’Απόλλων 

μπροστά σου μόλις πια κρατεί τή λύρα του ’ςτά χέρια.
Δέν είχα γράψει ’ςτό χαρτί καλά καλά άκόμα 

τόν πρώτο στίχο, ’πού άρχιζα τό νέο ποίημά μου, 
καί νά τον καί μέ σταματά καί κόφτει τήν όρμή μου. 
’Ανώφελα τού ’φώναζα καί τού παραπονίούμουν, 
πώς ή δική μου ή δουλιά δέν είναι τά  τραγούδια- 
νά ψάλω δέν έσκόπευα τά  ώμοοφα τ ’ άγόρια 
ουτε κοπέλλαις μέ μακρυά μαλλιά νά τραγουδήσω. 
Τέτοια καί άλλα έλεγα παράπονα άκόμα, 
μά ’κεΐ ποΰ τά  ελεγα, Ιζαφνα λύνει εκείνος

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Ο Σ

Έ ν Λονδίνω έπωλήΟη έν δημοπρασία συλλογή  
αύτογράφων περίεργος, άνερχομένη εις τήν Γαλ
λικήν έπανάστασιν. Εν αυτή υπάρξει επιστολή  
τής περιωνύμου κυρίας Ρολάνδου, φέρουσα ημερο
μηνίαν τής 2  Ιανουαρίου 1/ 8 5 , άφηγουμένη τήν  
έπίσκεψίν της εις Α γγλ ίαν  καί οίκτείρουσα τή ν  
εχθροπραξίαν, ή τις έπεκράτει έν Γ αλλ ία  κατά τής 
Ά γ γ / ία ς . II έπιστολή αΰτη έπωλήΟη 2 7 ο  φρά
γκα. Αϋτόγραφον έγγραφον τοΰ βασιλέως Λουδο
βίκου Ι Σ ί ' διαβιβασθέν τήν 15  Ιουλίου 1 7 8 2  προς 
τον κ. Πρόεδρον τής Ε θνικής Συνελεύσεως έπω
λήΟη 5 0 0  φράγκα. Α λλο  αϋτόγραφον τοΰ περι
βόητου δημίου Σαμψών, άφηγούμενον μετά λε
πτομερειών τήν θανατικήν έκτέλεσιν τού βασιλέως 
Λουοοβίκου, έπωλήΟη 0 2 5  φράγκα. II αποχαι
ρετιστήριος έπιστολή τής Καρλότας ΓΙορβέη προς 
τον πατέρα αυτής ποίν υ,εταοτ, νά δολθ3ονΓ,στη τον
Βαράν, έπωλήΟη μόνον 3 0 0  φράγκα, ένώ άσήμαν- 
τον αϋτόγραφον τοΰ Ροβεσπιέρου, φέρον ήμερομη- 
νίαν τής 27  Δεκεμβρίου τοΰ 1 7 9 3  έπωλήΟη 4 2 5  
φράγκα. Πασαι αί τιμα ί αυται δέν εινε πολϋ η ύ-  
ςημέναι καί άποδεικνΰουσι πραγματικήν ύποτίμη- 
σιν έπί τών αύτογράφων τών μεγάλων άνδρών τής 
Γ αλλικής έπαναστάσεως.

Έπερχόμενός τις εναντίον τών αντιπάλων του 
μ ετ’ εΰβουλίας, ίσχυρότξρός εστιν ή μ ετ ’ έργων δυνά- 
μεως.

Τό γήρας ό'κνον φέρει.
θονχνιΜψ;.

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ  ΚΑΙ  Ο Π Ο Ι Η Τ Η Σ

Ή προσταγή μ>άς Λάμιας σ ’ Ισκ}αξε καί σού πήρε 
τό λογικό. Ή ομορφιά 'κ’ οί χάρες μιας Νεράιδας σού 
πήραν τήν καρδιά καί σ ’ έκαμαν δικό της κ ’ έσκλάβω- 
σαν τό είναι σου. Έχει περίσσιο καμάρι ή παληκαριά κ ’ 
έχει ή άγάπη τή δύναμη νά σέ όδηγήση στό μαρτύριο 
Μά ζέρεις μέ ποιά θεριά έχεις νά παλαίψης ; Ξέρεις τό 
δρόμο πού θά πάρης γιά  νά βρής τ' άθάνατο νερό ; Γό 
δαχτυλίδι τής κυράς τό χαμένο, ποΰναι άτίμητο,σέ πρό- 
σταξ αν, άλλοι μονό σου,νά τώβρης,σοϋ τάξανε τά καλλίτε
ρα,τά πε’όπλούσια βρετικά,μά είναι άληθεια πώς μοναχός 
σου βάλθηκες νά τώβρης λιγωμένος ά π ’τά  κάλλη τής κυ
ράς,σκλάβος ταπεινός τής ομορφιάς της. Θά ψάξης μεσ’ 
στην τρισκότειδη σπηλιά, μέσα στό στοιχειωμένο τό πη
γάδι,στά βάθη τού πελάου.Μά τού κάκου,αλλοίμονο σου, 
θά ψάχνης. Οΰτε στην τρισκότειδη σπηλιά,ούτε στό στοι- 
χειωμένο τό πηγάδι ούτε στού πελάου τά βύθη ούτε 
πουθενά θάβοης τό άτίμητο δαχτυλίδι. Ούτε θά τό 
δή; άκόμ/;. ’Αποσκοτείνιασε ή σπηλεια, χίλιες όργυές 
έβάθυνε τό πέλαγο κ ’ έγινε τό πηγάδι άπατο, γ ιατί τά  
μάτίασεν ό Χάροντας ώργισμένος τώρα, τά χρόνια τά  
στερνά,χιλιωργισμένος άπό τό πάλχιμα τών Διγενήδων 
κ?’ άπό τοΰ νέου Προμηθέα τήν περιφρόνια.

Αυτά τού λέει έ κόσμος κ ι ’ άπαντάει ό ποιητής. 
Δρόμοι πολλοί, μά κανένας τους δέν φ-ρνει έκεΐ που 
θέλω ’γώ. "Οσοι μΟΰ λέν πως ξέρουνε τό δρόμο, δπου 
στής Δόςας φέρνει τ ’ άκοοτόπι είναι χϊλιογελασμένοι. 
Κ ι’ όσοι μου λένε τόσα είναι τά  θεριά μ ’ αύτά πού θά 
πκλαίψγις, έγώ τούς βάνω καί άλλα τόσα. Ό  ποιητής 
μονάχος του τό δρόμο θέ νά βρή. ’Εκείνο πού τού δίνει 
τήν άνδρειά, τήν δύνκμι, δτι καί άν είναι, Λάμια ή 
Νεράιδα ή προσταγή ή άγάπη, δλα μαζή τά  νοιώθει 
μέσα του ό ποιητής σ ’ ένα μεγάλο κ ι ’ άβγαλτο άχτι.

ΙΊάλι τού λέει ό κόσμος.
ΙΙρωτοτάξιδος, είσαι καύμένε, καί σέ γελάν τοΰ τα 

ξιδιού οί γλύκες καί σ ’ έχουν μαγεμένο οί ομορφιές τής 
ολόστρωτης γαλήνης. Σέ ξετρελλαίνει τό κκθρέφτισμα 
τοΰ φεγγαριού μέσα στό κύμα ποΰ ξετρέχει φειδωτό δί
πλα στό καράβι. Καμαρόνεις μέσα στη μέση τοΰ πελ'/ου 
τήν αυγή τά θαλασσοπούλια, που φέρνουν γλυκό μήνυμα 
τής κοντινής πατρίδας. Σέ ραίνει ό Μάης μέ δροσιές κ ;’ 
ό ’Απρίλης μέ λουλούδια, τό χελιδόνι καθ’ αυγή τό 
άηδόνι τά  μεσάνυχτα ξαφνιάζουν τό δνειρο καί τού δα
νείζουν τά φτερά τους νά φύγη όλογλήγορο άπό τά  μά
τια  εμπρός καί κάνουν όνειρο χεροπιαστό τό γλυκύτατο 
τραγούδισμά τους.

Πρωτοτάξιδος, είσαι καύμένε, καί πίσω είναι οί μπό- 
ρες κ ι ’ οί βορηάδες, οί μεγάλες κ ι ’ άκοίμητες έγνοιες, οί 
πόλεμοι καί τάχτι τ ’ άβγαλτο. Στήν ομορφιά τής θά
λασσας, τρελλέ, μην μπιστευθής ποτέ σου. Τό χινόπωρο 
ξεφαντώνουν σ ’ έναν τρελλό χορό στά σύγνεφα ψηλά, βα- 
θειά στά κύματα οί ξωτικές τής θάλασσας κυράδες κ ι ’ 
άλλοι στώμορφο ναυτόπουλο, πού λαχταρίζει ή μάννα 
του κ ι’ άκαρτερεϊ.

Είναι λίγα, λιγοστά τά ρόδα τοΰ χειμώνα καί πρός 
τές "Αλπες ψηλά τό άνέβκ;μκ βαθειούς κ ι ’ άτέλειωτους 
άνοιγει τάφους μέσ’ στά χιόνια. Μέσ’ στά πυκνά καί 
στά παρθένα δάση ποιός νά ςεχωρίση τ ’ αχνάρια πλα
νεμένου δ’αβάτη καί μεσ’ στά βύθη τοΰ ώκεανοΰ

ποιός νά ι/.αντέψη ναυαγισμένο θησαυρό ενού θαλασσο
πόρου πεισματάρη !

Έδιάλεξες τό δύσκολο δρόμο, τρελλέ και πεισματάρη, 
τόν άδιάβατον, τόν άτε'λειωτο δρόμο.

Τής Ίππο κρήνης τά θαυματουργά νερά, τής Καστα
λίας τά νάματα κάποιο πό^ι τώρα τά  εμόλυνε, κάποιος 
σεισμός τάπνιξε στά σπλάγχνα τοΰ βουνού βαθειά. Αρ- 
πυες πλήθη οί κακόγλωσσοι σέ περιτριγυρίζουν άμοιρε. 
Ή  Κίρκη ξαναγεννημένη κοπάδια κοπάδια σκλαβώνει 
καί μαγεύει τούς πολλούς καί σύ σέ ποιού; θέ νά μ ι- 
λήσης;

Τρελλέ καί πεισματάρη, ολομόναχος σου θρέφεσαι μέ 
τήν μοναξιά κ ι ’ άντρειεύεσαι μέ τών θεριών τάπάλαιμα  
καί βρίσκεις αναπαμό στήν ήσυχη τής ερημιάς άγκάλη. 
Τό κάλεσμα τών λουλουδιών, τό κάλεσμα τής άγάπης 
δέ σέ τοαβάει σάν πρώτα. Έσπάσαν τ ’ άνθογυάλι μέ
σα τής καρδιάς, πόλεμοι, έγνοιες καίλαχτάρες. Τώνπα- 
ληών ρυθμών ή μουσική, ή μουσική τής ρίμας σέ κυ
νηγάει παντού, τοΰ κάκου κλεϊς τ ’ αυτιά σου καί σα 
δαιμονισμένος μακρυά της φεύγεις ζητώντας μιά ςε'νη 
μιά παράξενη κ ι ’ άγνωρην άρμονίαν. Έδιάλεξες το δρό
μο τόν άτε'λειωτο, τρελλέ καί πεισματάρη. Χιλιάδες πειό 
τρελλοί άπόσένα τόν ί'διοπέρνουν δρόμο,αύτό σύ τό ςέρεις, 
ά π ’ τά παληά τά χρόνια ως τά τώρα κ ι ’ ά π ’ τής χ ι
λιάδες λιγοστοί, στά δάχτυλα μετριώνται δσοι μέσα σ 
δλους τους αιώνες έοτάσανε κοντά εκεί πού θέλουν.

Αύτά τοΰ λέει ό κόσμος κ ι ’ άπαντάει ό ποιητής.
Τοΰ κόσμου τά ξεφωνητά καί τά  παινέματα οί πα

λιάτσοι μονάχα άς χαίρονται. Τοΰ κόσμου τά  ξεφωνη
τά καί τά παινέματα γιά τόν ποιητη είναι ςένα και α- 
πόξενα, είναι βροχή που πέφτει μέσ’ στή θάλασσα μα 
που δέ νοιώθει ή θάλασσα τήν άνάγκη της γ ια τί ποτέ 
.της δέν έδίψασε. Τά φειδι ποΰ σέρνεται σφυρίζοντας κ ι ’ 
άφοίζει τό φαρμάκι στό γλωσσίδι του είναι γ ιά  τόν ά- 
ποόσβλητο ποιητή τό ίδιο μέ τό μερμήγκι καί στό μερ
μήγκι άκόμα ό ποιητής κάνει τόπο γιά νά μην τό πα- 
τήση. Κ ι ’ άν έ’χγ) νά παλκίΙη μέ θεριά κ ι ’ άν είναι ^  
διάβατου νά σημαδεύη μέ τά α ίμα τής καρδιάς του, 
αύτά είναι ή ’δική του μοίρα. Καί άν είναι σκλάβος 
τής ομορφιάς είναι μαζή καί ό πλάστης ό ’δικός της. 
Μήν πής τοΰ κύκνου σάν ξεψυχάει νά μή κελαϊδή καί 
αήν είπής καί μένα δσο ζώ νά μήν άκούω τάβγαλτο τής 
καρδιάς μου τάχ τι, γ ιατί μέ μιας πεθαίνω. Μά ; έχα
σα πως τό μεγαλείτερο στοιχειό πούχ_ω νάπαλαίψω είσαι 
σύ δ κόσμος, που μοΰ μιλάς σά θάνατος και που είσαι ο 
τύραννος μου. Φτάνουν στάν ποιητη τών άστεριών οί πα
νύψηλες άρμονίες,μ’ αυτές ζητεί νά θρέψη τήν ψυχή του. 
ΜΙ χαρά τής ιδέας φτάνει νά εύφράνη τήν πονεμένη του 
καρδιά. Τής ομορφιάς τ ’ άνθισμα— κ ’είναι ό νούς, κ ’ θέ
ληση κ ’ ή δύναμη, ή τρίδιπλη ενωμένη θεότη τής ο
μορφιάς, — τής αρετής τό κάρπισμα — κ ’είναι πρώτη αρε
τή ή ’Αλήθεια,— αύτά μονάχα λατρεύει κ ι ’αύτά γυρεύει 
ό ποιητής κ ’ είναι αύτά ό ’δικός του ώνειοεμενος κό- 
σμος.

Χ ρ ϊό τ ο ς  Β α ρ λ έ ν τ η ς

Ή  γυνή εινε ή φυσική φίλη τοΰ άνδρός' πάσα άλλη 
φιλία εινε ασθενής καί ύποπτος απέναντι εκείνης.

De Bonald
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Γό <\(i[Ki τ ο ΰ  I'n u o ). Έ πί τη άφίξει τοΰ προέ
δρου Κροΰγερ είς ΙΙαρισίους ό Γάλλος ποιητές Ιωάννης 
Ραμώ έποίησεν ώραϊον άσμα προς την Βασίλισσαν τής 
'Ολλανδίαν Βιλελμίναν προξένησαν πλείστην έντύπωσιν, 
έςισωθέν δέ κατά την δύναμιν τών στίχων κκί την έξαρ- 
σιν τώ'< ιδεών πρός τό άσμα τοΰ ποιητού τοΰ Ροστάν, 
το δημοσιευθέν έν τώ «Φιγαρώ».

« Ώ Βασίλισσα είκοσαέτις άνκκράζει, μεναλειότης 
λεπτοφυής κκί ςανθή, δυναμένη νά βασιλεύης άνευ σκή
πτρου /.κι νά νικάς άνευ μκχών.

Ό  άστήρ του σ; κκτέστησε βασίλισσαν τών Κάτω  
Χωρών, ή δέ σεπτή άγκθότης σου σέ άνέδειξε βασίλισ
σαν τοΰ κόσμου. Είχες εν βασίλειο·/, καί τώ;-/, ή Ευρώ
πη άνήκει είς σέ.

ΙΙανταχοΰ ό'που πάλλει ή κκρδία έπέβαλες την έξου- 
σίκν σου. Ηκκστος άπηλπισμε'νος, ύποφερων καί στενά
ζω·/ έγε'νετο υπήκοός σου. Σύ μόνη μεταξύ τών άλλων 
Βασιλείων ελκβες στάσιν ανδρικήν, σύ μόνη ετ'ινκς τάς 
χεΐρζς σου πρός τό πένθος ώς μία ροδή υποστηρίζει διά 
τών άνθούντων κλάδων τή ; δρΰν διαβρωθείσαν ύπό τοΰ 
ώ/ροΰ θανάτου.

Συ μόνη ένέπνευσκς τήν πίστιν είς κύτόν τόν γηρά- 
σαντα κοσμον. είς ό/ ο: ίκετεύοντες άγγελοι καταδικά
ζονται ύπό τών θηρίων, δτι ό άγαθάς κκί δίκαιος Θεός 
άγρυτνεϊ έτι έπί τών κεφαλών μ κ ς. Χωρίς τό μειδίαμά 
σου θά αμφέβαλε" τις περί τοΰ Θεοΰ. Σέ εΰγνωμονοΰμεν, 
διότι έμειόίασας πρός την θλίψιν κκί έκολάκευσας τόν 
λέοντα τόν ψυχορραγοΰντα ύπό τούς πόδκς τών λύκων, 
ο τ · .  ώς είς κύκνος κποδιώκων τάς γλκύκκς έθεσας ο
λίγον μεγαλείο·/ έπί τή ; μικοότητός μκς. γύναι, 
δ'.κ σοϋ άποκατεστάθη ό άνήρ, διά σοΰ τό μέτωπο·/ του 
έ ;ζ ί ετζι έτι και bta σοΰ πιστεύουσιν είς τήν π.ίησιν οί 
ποιηταί, καθώς τά δάση τά συνταοασσόμενα ύπό τών 
πτηνών πιστεύουτιν είς τό θέρος.

t§D
Ι'.ογα Ο ΰ ν ω ν .  Ό  Δόκτωρ Μόρισσων έτηλεγρά- 

φησεν έκ ΙΙε/.ίνου τά έςής : «Ό  Γάλλος κζϊ ό Γερμανός 
στρκτηγός έγκρίσει τοΰ κόμητος Βαλδερσέ άφήρεσαν έκ 
τών τειχώ/ τοΰ ΙΙε/.ίνου τά έ ί°χκ άττρονομικά όργανα, 
άτινα κκτκσκευκσίέ/τα ύπό τών Ιησουιτών άτ.ετέλουν 
έπί δυο κκί πλέον αίώ .κς τό κυοιώτερον κόσμημα καί 
τήν λκμπροτέραν δοςκν τοΰ Πεκίνου. Τόσον ήταν ώ- 
ραϊα τά δυο τκΰτκ τηλεσκόπια, ώστε κύτοί οί Κινέζοι, 
οίτινες πάντκ τά ςένα κατέστρεψαν, άφή'.κν τά όργανα 
ταΰτα άνέπκφκ.

"Εν τών δυο τούτων τηλεσκοπίων θά μετενεχθή είς τό 
Βερολίνο·/, καίτοι ή Γερμανία οϋδέν έ'/ει έ τ ’ αύτοΰ δι- 
κκίωμα, τό δέ άλλο είς Παρισιού;. ΊΙ >κνδαλική αύτη, 
πρά;ις είνε λίκν θλιβερά, ή δέ διδόμενη έξήγησις διδκ- 
κτική. Λέ ουσιν, δτι έπειόή ή επάνοδος τή ; Σινικής 
Λύλήςείς Πεκίνο·/ είνε άπ.θκνος, το δέ ΙΙεκΐνον δέν εινε 
πλέον ή πρωτεύουσκ τής Σινικής, δεν αρμόζει νά άφε- 
θώσι τόσον ώρκϊκ όργανα είς τήν τύχην.

Τό ^ ιδ λ ίο ν  τ ο ϋ  Γ ο ν λ ιε λ μ ο ν ' .  Ό  αύτοκοά- 
τωρ Γουλιέλμος κκτε'/ει βιβλίον σημειώσεων είς ό περι

γράφονται ό βίος, ό χαρακτήρ και τά  προτερήματα τών 
εύρωπκίων ηγεμόνων κατά τάς εκθέσεις τών γερμανικών 
πρεσβειών. Ή συγγραφή τοΰ βιβλίου τούτου ήρχισεν 
άπό τοΰ Γουλιε'λμου τοΰ Α'. κατά συμβουλήν τοΰ πρί- 
γκηπος Βίσμαρκ, οΰτω δέ όταν ήγεμών ή πρίγκηψ έπι- 
σκεφθή τό Βερολϊνον, άναγινώσκουσι τό βιβλίον, έ'ετά- 
ζουσι τάς προτιμήσεις του, συζητοΰσι τάς όρέςεις του 
και συαπεριφε'ροντκι πρός αυτόν κατά τρόπον μη άλ- 
λοιοΰντα τόν βίον του.

Ή  π α γ κ ό σ μ ιο ς  εκθε< ίις·. Ή παγκόσμιος εκ- 
θεσις τών Πκρισίων κυρίως είπεϊν δεν έπαυσε·/ ύπάρχου- 
σκ. Μόλις έκλείσθησκν αί πύλαι της κκί ένώ άφ ’ ενός 
επιπτον ύπό τήν σκαπάνην τά προσωρινά οικοδομήμα
τα , άφ ’ ετέρου διωργανοΰντο διάφοροι τμηματικαι έκ- 
θεσεις εντός τών κτιρίων, τά όποια έπρεπε νά μείνουν. 
Ούτω είς τό Μικρόν λεγόμενον ΙΙκλάτι ένεκατέστη ή 
Παιδική έκθεσις Εινε αρκετά πρωτότυπος αύτή ή ίδε'α. 
Θά παρουσιασθή προ τοΰ κοινοΰ όλη ή ιστορία τοΰ πα ι- 
δός διά μέσου τών αιώνων, τό έργον του είς την καλ
λιτεχνίαν, είς τήν οικογένειαν, είς τήν κοινωνίαν έν γε- 
νει θά συγκεντρωθώσιν δλα τά θκυμάσια παιδικά έργα, 
τά  διεσκορπισμενα είς τόν κόσμον. Εικόνες ή πλαστικά  
αντικείμενα, έκτελεσθέντα ύπό μεγάλων άνδρών κατά 
τήν πκιδικήν των ηλικίαν, πκιγνίδια μικρά, έπιπλα καί 
έ/δυαζσίαι παιδιών, παν άντικείμενον εγγρκφον ή μη
χανικόν άφορών τά μικρά παιδιά.

ί§>
Σ τ ο α τ η γ ό ς  το α γ ο Γ Ο κ ίτ ή ς · .  "Ενας εΰρωπαϊος 

έπιστοέ'^/κς άπό τό Τρκνσβκάλ διηγεΐτκι το εςής νόστι- 
ν.ον γεγονός, τό όποιον συνέβη είς τήν Γιωχκνεσβούργ.

Είς εν κκοωδεΐον έδίδετο εύεργετι/.ή παρζστασις ύπερ 
τών άγγλων τραυματιών. Κκί ιδού έμφκνίζεται είς την 
αίθουσκν ό στρκτηγός Βάδεν ΙΙόουελ, επευφημούμενος 
ύπό τοΰ πλήθους, άνκβκίνει είς τήν σκηνήν καί αγγέλ
λει είς τό ακροατήριων ότι θά πή κκί αυτός ένα τρκγου- 
δάκι. Μετκ/ειριζόμενος δέ τό μπαστούν, του ώς κιθά
ραν κκί ύποκρινόμενος δτι Ικρουε τάς χορδάς τοΰ δήθεν 
οργάνου, ό Βζδεν ΙΙόουελ ήρχισε νά τραγουδή ενα τρα
γουδάκι πρός τήν σελήνην. 'Η επιτυχικ του ήτο άπει
ρος κκί ό έ.θουσιασμός τοΰ ακροατηρίου δέν είχεν όρια. 
Αί εισπράξεις ά φ ’ ετέρου διά τούς πληγωμένους άνήλ- 
θον είς σεβαστόν ποσόν.

'() Ί ύ ο ο ί ’ά ο ο ο ς  Μ π λ έ ν κ ε  ένθερμος τή ; φυσικής 
ίστοοίκς, όστις έκαμεν έπιστημονικά μζ/.ρυνά τκςείδ ια  
είς τήν κεντρώκν Ά σίκν, έδώρησεν είς τό μουσεϊον τών 
Πκρισίων δύο /ειρόγραφκ μεγάλης άςίκς κτινα άνεκά- 
λυψεν έν Ινανκ τής Βου/άρας, κκί τά όποϊκ προερ/ον- 
τκ ι έκ τών βιβλιοθηκών τών ίδουθεισών ύπό τοΰ Ταμερ- 
λάνου (νικητοΰ τοΰ Βκγικζήτ) κκί τών απογόνων του.

Τό πρώτον βιβλίον θαυμκσίως δικτηρηθέ/ χρονολογεί
τα ι άπό τοΰ ετους997τίίς έγείρκς (χρονολογία παρά Μωα- 
αεθανοΐς). Είνε γεγρκμμένον ΙΙερσιστί λκμπρώς κκ)-λι- 
γραφημενον έπι χάρτου έκ γναφάλου μετάςης.

Ή  δέσις Περσικού είδους εινε κεκαλυμμίνη έκ δε'ρμζ 
τος αίγός. Αί εικόνες εΐ/ε πολυπληθείς άλλά χονδροειδώ; 
έζωγραφημένκι Τό δεύτερον χειρόγραφον ομοίως εις 
περσικήν γλώσσαν γεγραμμε'νον έπι χάρτου ές όούζης
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κκτκσκευασμε'νου έν Βου/άρα ειν»ι πλέον ένδιαφε'ρον. 
Ή  εικονογραφία του είναι πολύ άνωτέρα. Οι ypo^aaTi- 
σμοί είναι έςό/ως λεπτοί. Τά βιβλίον τοΰ όποιου ό συγ- 
γραφεύς σημειοΰτκι ύπό τό όνομα Γιεζιδί φκίνεται νά 
είναι ή σύνοψίς πολλών έργων. Είναι μία αληθής έγκυ- 
κλοπκιόιαία ανθρωπίνων γνώσεων κατά τήν εποχήν 
έκείην.

-Ι-Ο-Ι^ -

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
To rr.oJii)) ro r  arroxa. I a  μοί τ/xor xnt. a?t.aDT.y,nr d- 

porpor Πωλείται έν τώ καταστήματι Rud.Sack Leipzig 
τής Γερμανίας μάρκα 80. To No τού άροτρου είν$ ΕΗ3. 
Σύοετκι ύπό τριών ίππων, σκεπάζει σπόρον σίτου καί 
άλλους έπί 10 στρεμμάτων καθ’ έκάστην τουλάχιστον, 
μεγίστη οίνομία είς την σποράν.

Γ ιγάκτε ια  γεώμη.Ια άπa g d j i t J J a .—  (Geants sans 
parcille) εινε νε'α παραλλαγή γεωμήλων έ' Γαλλία. Ή  
άπόδοσις εινε έκ τών μεγα'λειτε'ρων. Είνε πλουσία είς ά- 
μυλον. “Εχει μεγάλην ύπόληψιν ύπό εποψιν βιομηχανι
κήν. Έν γεώμηλον τής παραλλαγής τκύτης δύναται νά 
ζυγίζη μέχρι 300 δραμίων. Πωλείται παρά τώ Vilmo- 
rin-Andrieux. Τά γεώμηλα τής Ελλάδος πολλαχοΰ πα 
ρήκμασαν ή εινε έκ φύσεως πολύ κατώτερα τών Γαλλι
κών. Ή  αυβε'ρνησις δύναται νά είσαγάγη είς τήν Ελλά
δα τάς κκλλιτε'ρας πκραλλαγάς γεωμήλων διά σποράν. 
Καί διά τον φόβον τής φυλλοςήρας δύνκται νά άπολυ- 
μαίνη τά είσκγόμενα διά τών γνωστών άντιφυλλοςηοι- 
κών μέσων, όπότε οΰδείς άπολύτως ύπάρ/ει φόβος φυλ
λοςήρας.

Ζωοτξογικον άξιστοτ. Soja liispida, εινε είδος πιζε- 
λίου έλαιοφόρου. Παράγει άφθονον κκί άρίστην ζωοτρο
φίαν. Άντε'χει πολύ είς τήν ςηρκσίαν καί τούς κκύσω- 
νκς. Δέν προσβάλλεται ύπό ούδενός εντόμου. Ό  καρπός 
είνε πολύ πλούσιος εις λιπαράς ουσίας Έν Κίνα κατκ- 
σκευάζουσιν έκ τοΰ καρπού, είδος τυρού κ α τ ’ άπομίμη- 
σιν τοΰ έκ γάλακτος. ΙΙρό τινων ετών συνιστάται πολύ 
τό άλευρον τοΰ πιζελίου τούτου διά τήν κατασκευήν άρ
του διά τούς πάσ/οντκς άπό σακχαρώδη διαβήτην. Έκ 
τών σπόρων έςάγουσιν έν Κίνα 19 ϋ]() ελκιον κίτρινον.

Τ Ρ 3 Σ  Υ Γ Ι Ε ί Ν Ιγ ϊ ΣΖ

Ί Ι  ’ Α ν α ι μ ία .  Τό αίμα, καθώς όλοι γνωρίζετε, 
εινε ό κυριώτερος παράγων τοΰ σώματος καί δ ι ’ αύτό 
έκλήθη «ρευστική σάρξ». "Εχετε άφθονίαν αίματος, 'έ
χετε ύγείας άφθονίαν, ενώ άπεναντίας στερούμενοι α ΐ-  
ματος προπαρασκευάζετε τόν ύργκνισμόν σας είς τάς κκ- 
τκστρεπτικωτέρκς τών ασθενειών.

Ή αναιμία δυστυχώς σήμερον είνε μία τών μάλλον 
διαδεδομένων άοθενειών καί δύνασθε κάλλιστα νά τήν 
δικκρίνητε είς τά ώχρά πρόσωπα τών κατοίκων τών 
πόλεων, ένώ άπεναντίας δέν θά την απαντήσετε είς τάς 
ροδίνας παρειάς τών άναπνεόντων τήν ζείδωρο·/ αύραν 
κατοίκων τής έξοχης.

Τό καλλίτερο·/ βεβαίως μέσον πρός απαλλαγήν άπό 
τής άνκιμίκς, τό τελεσφορώτερον μέσον δπως άποκτή- 
σητε ροόινότητα πκρειών είνε ό καθκρός άήρ, ή ζωο
γόνος αύρα τής θαλάσση:. Ά λ λ ’ είνε τά με'σα αύτά προ
σιτά είς δ'λους ; "Οχι βεβαίως.

Ίδου λοιπόν φάρμζκον τό όποιον δύνασθε δλοι νά 
μεταχειρισθήτε καί τό όποιον σάς ύπόσ/οααι εντός ό- 
λίγου χρόνου νά σάς δώσ$ πε:ίσειαν αϊακτος.

Αάβετε φύλλα καί ρίζας άκκλήφης δηλκδή άπλού- 
στατα τσικνίδας καί βρκσκτέ τας κκλώς. Πίνετε τρεις 
φοράς τήν ημέραν άπό δύο κύπελλα προ τοΰ γεύματος 
ή προγεύματος

Τά φύλλα ή αί ρίζαι τής τσουκνίδας αύτής πρέπει 
νά έχουν συλλεχθή κκτά τήν εποχήν αύτήν, διότι τότε 
έχουν την περισσοτέραν ίκμκτικήν των δύναμιν.

Τό φάρμκκον αύτό κνεκκλύφθη ύπό ενός Σουηδού 
συναδέλφου μου δστις ίσχυρίζετκι δτι είνε άπείρως προ- 
τιμώτερον τού σιδήρου ούτινος ποιείται χρήσιν ή επι
στήμη κατά τής άνκιμίκς.

Φ
Ί Ι  χά^>ις τ ο ΰ  [ ία ό ί< ϊμ α τ ο ς -  Πόσον άπελπι- 

στικώς ολίγαι είνε αί ’Αθηναίαι τάς οποίας στολίζει ή 
χάρις τοΰ βαδίσματος ! Ό  τακτικός περιπατητής δύνα- 
τα ι έπί τών δακτύλων του νά τάς άριθμήση. ’Αντί νά 
κρατούν την κεφαλήν ύψηλά καί τούς ώμους πρός τά  
οπίσω κκί νά κλίνουν έλαφρώς τδ σώμα άπό τάς λαγόνας, 
δταν είνε άνάγκη— βλέπω τάς πλείστας νά σκύβουν εμ
πρός τούς ώμους των, νά τσακίζουν τήν σπονδυλικήν 
των στήλην, ν ’ άφήνουν χαλαρώς στηριγμε'νην τήν κε
φαλήν στόν λυγισμένον λαιμόν των ασχημότατα καί αν
θυγιεινότατα' καί βαδίζουν ώς νά πηγαίνουν όχι είς τόν 
περίπατον ά λ λ ’ είς τόν Γολγοθάν δπου θνήσκει μαρτυ
ρικόν θάνατον ή χάρις καί τό κάλλος.

Ό σα ι άπέμαθαν ή μάλλον δσαι ποτέ δέν έμαθαν τήν 
ε’ςιν τού κομψού βαδίσματος καί τής χαριε'σσης στάσεως 
τής κεφαλής έπί τού τραχήλου, δύναντκι νά τήν άπο- 
κτήσουν μέ τάς έςής ασκήσεις, ευκόλως έκτελουμένας έν- 
τύς τού δωματίου :

Ή άσκουμένη βαδίζει πατώσα είς τά  άκρα τών δα
κτύλων έλαφρώς πρός τά έξω έστραμμένα, μέ τά γόνα
τα άλύγιστα, με τά χέρικ άλληλοκρκτούμενα όπισθεν 
τής κεφαλής κκί μέ τούς άγκώνας όσον τό δυνατόν πρός 
τά  οπίσω.

"Οταν κουρασθή άπό αύτήν τήν άσκησιν έξακολουθεί 
τό βάδισμα μέ τά  άκρκ τών δκκτύλων καί μέ τάς χεί- 
ρας στηριζομε'νας έπί τών λαγόνων.

Ώφελιμώτατον είνε έπίσης νά βαδίζη ή ασκούμενη 
κρατοΰσα είς την κεφαλήν βαρε'α άντικείμενα, δπως 
κρατούν τήν στάμναν αί ’Ιταλίδες χωρικαί, δταν πη
γαίνουν στήν βρύσιν Ούτω όχι μόνον τό βάδισμα άπο- 
κτά χάριν, άλλά καί ό τράχηλος γίνεται εύγραμμότα- 
τος καί οί ώμοι θελκτικώς εύτορνοι. ’Αλλά δέν πρέπει 
να κύπτη ή κεφαλή ύπό τό βάρος τά όποιον κρατεί διότι 
τότε ούδεμία ώφελεια προε'ρχεται.

Ά ς  μή λησμονή τέλος πάσα γυνή έπιθυμοΰσα πρα
γματικός νά έχη ώραίον παράστημα καί βάδισαα δ'τι 
οφείλει νά κράτη τήν κεφαλήν δσον τό δυνατόν πρός τά  
όπίσω, όχι άνεστραμμένην, ά λλ ’ ούτως είπείν τραβη- 
γμένην πρός τά όπίσω. Ούδέν άναδεικνύει τόσον τά κάλ
λος τοΰ στήθους δσον αύτό.
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Η « Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α »

Τό Συμβούλιον της άρτι σχηματισθείσης έτοειρίας ύπό 
το όνομα «Φίλιππος κοινωνία» πρός βελτίωσιν τών έ- 
γ/ωρίων ίππων, διά καλλιέργειας καί φυσικής έςελίξεως, 
άποτελούμενον έξ έπιφανών κκί διακεκριμένων πολιτών, 
έδηοιοσίευσεν ώραίαν αληθώς εκκλησιν υπέρ αυτής πρός 
τούς άπανταχοΰ "Ελληνας: « Ό  ίππος, λέγει, τό κ α τ ’ 
έξο/ήν εύγενές ζώον, τό παρασχόν ανεπίληπτους υπη
ρεσίας, ό αχώριστος τοΰ ανθρώπου σύντροφος παρακμά
ζει έν 'Ιίλλάδι, όπου άλλοτε ύμνήθη ύπό τών ποιητών. 
Ό νοααστά ήσαν τά  ιπποφορβεία, αί ίπποτροφίαι, τά  
τέθριππα καί ή λαμπρότης τών ιππικών άγώνων, λα- 
μπραί δέ καί πολυύμνητοι αί ίπποδοομίαι καί οί ίπποι 
εφάμιλλοι πρός τούς λαμπρούς άθλητάς. Δάφνας καί 
στεοάνους έλαβον οί "Ελληνες έν ειρήνη, άγωνιζόμενο'· 
εις τούς άγώνας τών Σταδίων καί έν πολεμώ έπιβαίνον- 
τες ίππων θυμοειδών. Καί αύτοί οί Κένταυροι τών πα- 
ναρ/αίων χρόνων μαρτυροΰσιν οτι έ Έ λλην ήγάλλετο έν 
τη ιππασία. Ή  χώρα ήτο ίππόβατος καί οί φιλοπολε- 
μοι ιππείς έν Έ λλάδι τό πρώτον άνεφάνησαν, ώς μαρ· 
τυροΰσι τά  έρείπια τών άρχαίων μνημείων.

Άκμαζούσης τής Ελλάδος συνήκμαζε παρά τοϊς "Ελ- 
λησι τό φίλιππον αίσθημα, τό ύψηλόν καί άγέρωχον 
οοονημα, ώ; παρά πασι τοϊς φιλίπποις λαοϊς. ’Αλλά 
σύν τή παρακμή ό ίππος παρημελήθη καί παρήκμασεν 
άκατάλληλος /,δη ών πρός πόλεμον καί πρός τάς άλλας 
άνάγκας ήκιστα έπαρκής. Διά ταΰτα ή «Φίλιππος ε
ταιρία» σκοποΰι/α τήν βελτίωσιν καί τήν άνάπτυξιν 
τοΰ ίππου, δπως καταστή στρατεύσιμος καί χρήσιμος, 
έπικαλεΐται τήν άρωγήν καί τήν φιλοπατρίαν τών ά- 
παντα/οΰ 'Κλλήνων. Ό  βουλόμενος νά συνδράμη ύλι- 
κώς δύναται νά άποστείλη τήν συνδρομήν του πρός τόν 
κ. ’Αλέξανδρον Μαΰρον έν όδώ ΓΙανεπιστημίω άριθ. 39 
ή πρός οίονδήποτε Τραπεζικόν υποκατάστημα ή δημό
σιον ταμεϊον. *0 καταβάλλων μίαν δραχμήν έτησίως κα
λείται μέλος τής Ε τα ιρ ίας, 10 δέ μέχρι 50 δραχμών α 
ρωγός, έφάπαξ δέ 100  δραχμάς μέλος έπίτιμον, 1 ,000  
δωρητής καί 10 ,0 0 0  ευεργέτης τής 'Εταιρίας.

Κυρία τις πάσ/ει έξ ίσχυρ&ς οδονταλγίας άλλά φοβεί
τα ι τρομερά τούς όδοντοϊατρούς. ’Εν τούτοις κτυπα μετά 
τίνος δισταγμού τήν θύραν οδοντοϊατροΰ τίνος. 'Ο Κύ
ριος δέν είνε έδώ άπαντά ό έλθών διά νά άνοιξη ύπη-
οέτης. Κ αί ή κυρία προρανώς έλαφρωθεϊσα. A  τί
ευτυχία.......

Ξεύρεις ; — Παντρεύομαι.— Α . Μετά — *Ω θεέ
μου ναι. Στοιχηματίζω πώς δέν γνωρίζεις τ ί κάμνει ή
μέλλουσα σύζυγός μου ; — *Ω τελείως Κάνει μίαν
ανοησίαν.

—  Πώς σάς φαίνονται αί Ά θήναι ;
—  Ω ραία πόλις, λαμπρά κτίρια ! Ά λλά  περίεργον 

ποΧγμα εις τήν κεντρικωτέραν όδόν έδώ μέσ’ στήν πλα
τείαν τοΰ Συντάγματος κάτι βρωμά.

—  “Εχετε δίκαιο, γιατρέ μου, είναι οί σταΰλοι τοΰ 
Βασιλέως. Ξέρετε αυτό ήθελα νά ανακοινώσω εις τό συ-

νέδοιόν μας έγώ ώς ιατρός καί άνθρωπος επί τέλους 
πολιτισμένος.

—  Ιΐοΰ είναι, σάς παρακαλώ, τό Ταχυδρομείο-/ ;
—  Δίπλα στούς Βασιλούς σταύλους.
— Μπά, διατί τό έχουν έκεΐ;
—  Διά νά φεύγη γρηγορότερον.

Ω Ι Μ Ε  I  Κ  Α .

Ή  Ποππαία, σύζυγος τοΰ Νερωνος είχε πάντοτε 
μεθ ’ έαυτής τετρκκοσίας μέχρι πεντακοσίων όνους, διά 
νά λούηται μέ τό γάλα των καί διατηρεί δροσερόν τό 
δέρμα αυτής. Ό ποια ματαιότης !

Trevoux
Όσον άθώα καί άν εινε μία κόρη, εχει πάντοτε πο- 

σοστόν τ ι φιλαρεσκείας.
Msugarde 

 _  —

θ ξψ ίκ ΐο ζ ικ α ι ' Ε u.rnbdttc καί ή Γυνή  της προ/πιον 
καί τοΰ Πο ίιτ ιαμοΰ  είναι δύο κομψότατα τεύχη οφει- 
λόαενα εις τόν κάλαμον τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά διαμένον- 
τος δικηγόρου κ. I1. I. Κηπιάδου. Καί τά  δύο τεύχη 
διακρίνει γλώσσα γλαφυρά καί άψογος, αίσθημα βαθύ 
πατριωτισμού καί διαπνέονται ύπό τών χριστιανικωτέ- 
ρω\ καί ήθικωτέρων αρχών.

ΣυνιστΛμεν ταΰτα  θερμώς εις τούς συνδρομητάς καί 
άναγνώστας τής « Α ττ ικ ή ς  “Ιριδος».

ΠατοΗύτιχα τραγο ίό ια . Είναι μικρός τόμος ποιημά
των τοΰ κ. Σπύρου Ματσούκα. Ό  Ματσούκας είναι 
πλέον δημοτικώτατος ποιητής καί τά  ποιήματά του είναι 
γεμάτα άπό άγνον πατριωτισμόν, είναι γεμάτα λεβεν
τιά , σωστά ‘Ελληνικά τραγούδια ποΰ είναι τώρα τά  
πρώτα στό είδος τους, στη σύγχρονη φιλολογία μας. 
“Αλλος σήμερα κανένας άπό τό Ματσούκα δέ γράφει τό 
σα καλά δημοτικά τραγούδια.

&
Τα Π οωϊνα. Μικρά σειρά διηγημάτων τοΰ κ. I. 

Ίωαννίδου Βοσπορίτου, έξεδώθησαν εις κομψότατον το- 
υ.ίδιον. Τά διηγήματα ταΰτα  τό πρώτον έδημοσίευσεν 
ή ((’Α ττική “Ιρις». Περί τών διηγημάτων τοΰ κ. Ίωαν- 
νίδου θίλομεν γράψει προσεχώς, τά  συνιστώμεν δέ θερ
μώς καί εις τούς συνδρομητάς καί άναγνώστας μας.

Δ II Λ Ω £ I ΐ
ΕιδοποιοΟμεν τους συνδρομητάς ήμών δτι ούδεΐς 

άλλος έκτος τοΰ διευθυντοϋ κ. X . KO N TA-iAKII 
εχει δικαίωμα νά εισπράττει τάς συνδρομάς, αίρε
τα ι δε ή μένρι τοΰδε άντιπροσωπεία της « ’Α τ τ ι
κής “Ιριδος» άπο τοΟ κ. Ν. Διαμαντοπούλου και 
τοΰτο προς γνώσιν τών συνδρομητών ήμών καί τών 
προτιΟεμένων νά γίνωσιν τοιουτοι.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ Τ Ε Ν Α


