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Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ : Απο τοΰ παρόντος φύλλου ή « Α τ τ ικ ή  Ιρις» έξασφαλίσασα τήν συνεργασίαν κολ
λών εκ. το3ν παρ’ ήμϊν τά πρώτα' φερόντων έν.τοϊς γράμμασι, θέλει άποβη μοναδικον ανάγνωσμα και 
θέλει εφαρμόσει πρόγραμμα ολως νέον συνδιάζουσα το σοβαρον μετά του ωφελίμου και τερπνοί».

Έκφράζομεν και δημοσίως τήν άπεφονήμών ευγνωμοσύνην προς τους εύγενώς συνεισφέροντας την 
συνεργασίαν 7.0των
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ΔΕΝ Π Ρ Ε Π Ε Ι  ΝΑ Α Π ΕΛ Π ΙΖ Ω & ΙΕ 0 Α λεζωσι τάς δυνάμεις αυτών, δττο>ς άγωνισθώσι τον καλ- 
λιστέφανον της προόδου αγώνα Οί αγώνες ουτοι άπο- 
τελοΰσι τάς σεμνοτέρας καί εϋ/.λεεστέρας σελίδας τής 
ιστορίας τών λαών. 'Η  άντίδρασις είναι αναγκαίος δρος 
όπως άνχπτυχθώσι καί δοκιμασθώσιν αί δυνάμεις παν
τός ατόμου καί παντός λαοΰ. Οικτείοω δε τους λαούς ε
κείνους, ο ίτ ’.νες έν διηνεκεϊ όλβιότητι καί εύμαρεία διά- 
γοντες, σήπονται έν τοϊς τέλμασιν τών ηδονών καί εΰ- 
ριοτιώσιν. Ή  άντίδρασις παρτγαγε τούς μεγάλους τής 
έπαναστάσεως άνδρχ; καί τό ανεμώνες Αί’γαΐον, εν ω 
ό συρρίττων βορ:ά: εμβάλλει μανίαν εις τά παφλάζοντα 
τοΰ πόντου κύματα, έγένετο τό υγρόν γυμναστήοιον τών 
ί’ ταμών τή : ΠατριΛος ναυτίλων καί ών μεγαλουργών 
τθϋ αγώνος ναυάρχων.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Μ ι ϋ τ ^ ι ώ τ ι ι ς

Καθηγητής του *Ε6ν. Πανεπιστημίου.
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ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΛ ΙΤΕ ΙΟΛΟΓ ΙΚΑ Ι  ΓΝΩΣΕ ΙΣ
I I καθολική ψηφοφορία εΐσήχθη, κατά τά  τελευταία 

ταΰτα ετη ιδίως, σχεδόν εις ά π α ντα 'τά  πεπολιτισμε'να 
κράτη- Έ ν  Γαλλία υπάρχει άπό τοΰ 1848, έν τη Γερ
μανική αυτοκρατορία καθ'.εροΰται ύπό τοΰ συντάγματος 
της 10ης ’Απριλίου 1871, έν ’Α γγλία  ή εκλογική με
ταρρύθμισή τοΰ 1867-1868 εδωκε τό δικαίωμα της ψή
φου σχεδόν εις δλας τάς έργατικάς τάζεις, ή δέ του 
1884-1885 τυνεπλήοωσε τό έργον έν ’Ιταλία  ό εκλο
γικός νόμος της 22ας Ίανουαρίου 1882 ίδρυσε σχεδόν 
την καθολικήν ψηφοφορίαν, έν ’Ισπανία ό νόμος της 26 
’Ιουνίου 189 > έπανέφεοε τήν καθολικήν ψηφοφορίαν, έν 
Βελγίω ή άναθεώρησις τοΰ συντάγματος έν έτει 1893 
ίδρυσε την καθολικήν άλλ ’ άνισον ψήφον (Sllllrage u n i
verse I pliHfil)· έν Αυστρία, έν έτει 1896, προσετε'θη εις 
τάς τέσσαρας ΰπαοχούσας τάξεις, νέα τά ζις έκλογε'ων 
της καθολικής ψηφοφορίας κ.λ.π. κ. λ. π. Ή  ^ήμετέρα 
Ε λλάς είσήγαγε λίαν ένωρίς την καθολικήν ψηφοφορίαν, 
το ήμέτερον σύνταγμα καθιεροϊ, ώς γνωστόν, αυτήν.

Ή  καθαθολικη ψηφοφορία έχει ώς άμεσον άποτε'λε- 
σμα την ΰπερίσχυσιν τοΰ άριθμοϋ καί επομένως τώ ν έρ- 
γατικών τάξεων, τών « τεχ ν ιτώ ν ). Τό ζήτημα της πολί
τικης έκπαιδεύσεως τών τεχνιτών είνε αυτό τό ζήτημα 
της πολιτικής μορφώσεως του λαοΰ. 'Έκαστος εννοεί τήν 
σπουδαιότητα τοΰ ζητήματος- καί έν τούτοις, ότε τό 
έτος τοΰτο ίδρύθη διά πρώτην φοράν έν τη Ε τα ιρ ία

Ουδόλως άποδέχοΓ 
μαι τάς άπέλπιό'ας 
οωνάς τών πολιτικών 
φιλοσόφων καί ολίγων 
ανιστόρητων συμβού
λων τού έθνους, οϊτι- 
νες εΐκονίζουσι τό νεα
ρόν ημών έθνος, ώς 

δήθεν σηλπεδόνων μεστόν καί ώς κατεσκληκυΐαι γραΐαι 
έκπέμπουσιν επιφωνήματα οΐμωγών περί τοΰ μέλλοντος 
αϋτοΰ. Ή  τοιαύτη έποπτεία είναι νοσηρά καί α: κρίσεις 
αυτών κατά τό πλεΐστον ήμαρτημέναι. Βεβαίως ο: έ
λεγχοι είναι αναγκαίοι προς άνόρθωσιν τών κακώς κει
μένων, άλλ’ ούτοι δεν πρέπει dV υπερβολών νά εμ · 
πνέωσι τόν άπελπισμόν καί έμβάλλώσι τήν νάρκην έν 
τή δράσει τοΰ έθνους.Καί ακριβείς ου ως άν ήσανοί λόγοι 
έλέγχουσιν αξιοκατάκριτον ολιγοψυχίαν. 'Ο κυβερνήτης 
τοΰ πλοίου, όστις έν τή μανία τής θαλασσής καί έ-< τη 
βιαιότητι τών κα ταιγίδων μεγαλοφώνως οιμώζει παρά 
τοϊς ίστίοις καί τώ  π/δαλίω, είναι κοΰφος ολετήρ δυ
στυχών συμπλωτήρων. Ναί. Ο αγαθός ναύκληρος δεν 
θρηνεί, άλλ' άντεχόμενος τοΰ πηδαλίου, όξέως παρα τη- 
ρών τούς κινδύνους καί τους ναυτίλου: κελεύων καί τού- 
τοις θάρρος έμπνεων διατ/,ρεϊ άβλαβε: τό πλοΐον καί 
σώζει του: πλωτήρας, Λιά ταΰτα έ'χομεν τήν γνώμην
ότι ό περί τά  γοάαματα οπωσδήποτε ασχολούμενος
καί μή υψών φωνήν χρυσών ελπίδων τεκμηριοΐ, ότι ή με
λέτη τής ιστορίας οΰ'ίέν σοφόν δίδ αγμα αύτώ έπο- 
ρίσετο.

Βεβαίως τό ήμέτερον έθνος έν τη πορεία αΰτοΰ ευρί
σκει αντιδράσεις είτε διά τάς αντίξοους περιστάσεις, είτε, 
διά τήν φιλοκτημοσύν',ν άλλων λαών, είτε καί διά τάς 
κακάς ιδιότητας, άς υπό τήν σκληρά'' δουλοσύνην έκ- 
τήσατο.

Καί άλλοι δμως λαοί εΰρέθησαν έν τοϊς δυσμενεστέ- 
ροιςκαιροΐς, άλλα διά τοΰτο δεν ώκνησαν νά περισυλ-



τών Φίλων του Ακου μάθημα στοιχείων δημοσίου δι
καίου κκί πολιτειολογίας διά τούς τεχνίτας, τινές. « τ ε -  
-/νϊτα·.# ύποσημειούμενοι, κατέκρινον αυτό διά τοΰ τύ
που : (ίτί νά τά  κάμωμεν αύτά ; »  ήρώτων οί πολϊται 
ούτοι. Άκοντες ένεθυμήθημεν τά τοΰ  ’Αριστοτέλους(πολ. 
7/, ή, 2 ) : ((Φανερόν ώ ; έν τή  κάλλιστα πολιτευομένη 
πόλειοϋτε βάναυσο·/ βίον ού τ ’ άγοοκίον Set ζην τούς πο- 
λίτκς· ούδέ λεί γεωργού; είναι τούς μέλλοντας έσεσθαι 
πολίτκς· δει γάρ σχολή; κκί πρό; την γένεσιν της otac— 
τής καί πρός τάς πράξεις τάς πολιτικάς». Νομίζομε·/ 
ό'μως ότι οί τεχνίτκι δύνανται νά μορφώνται πολιτικώς 
καί νά γίνωντκι καλοί πολϊται.

Έ καστος τεχνίτης, πολίτης ών, οφείλει νκ γνωρίζη 
δύο τέχνας, την ιδιωτικήν αύτοΰ τέχνην καί την δημο
σίαν τέχνην, την πολιτικήν ή γνώσις τής δευτέρας 
τκύτης ή τις είνκι ϊ  ή μεγίστη πκσών» ώ ; την άποκαλεΐ 
ό ’Αριστοτέλης, και όντως «βασιλ ική », ώς την ονομάζει 
ό Π λάτων, έξαίρει τόν κάτοχον αυτής κκί τόν καθιστκ 
όντως (C βασιλικόν»

Ό  τε/νίτης, πολίτης ών, ε'νε καί δημόσιος λειτουρ
γός, αληθής αντιπρόσωπος τής πολιτείας έν τώ  Ιργω τοΰ 
έκλέγειν,ώς ό βουλευτής ιίνε δημόσιος λειτουργός καί αν
τιπρόσωπος τής πολιτείας έν τψ  εργω τοΰ νομοθετεί·/’ ώς 
δε δεν επιτρέπεται τω  τελευταίοι τούτω νά άδικφορή 
πρός τάς πολιτειολογικάς γνώσεις επί τω  λόγο» ό'τι είνκι 
((τε/νίτης», ιατρός, δικηγόρος, έμπορος, ούτω καί ό πο
λίτης, Όίονδήποτε καί άν μετέρχηται έπάγγελμκ, οφείλει 
νκ μορφώται πολιτικώς. Πολλά; των πολιτειών τής βο
ρείου ’Αμερικής άπαιτοΰσι παρά τοΰ πολίτου, όπως ούτος 
έχη τό δικαίωμα τοΰ ψηφίζειν, νκ γνωρίζη νά ερμηνεύη 
άρθρα τινά τοΰ συντάγματος.

Πας πολίτης οφείλει (ιέπίστκσθκι καί δύνασθκι καί 
κρχειν καλώς», ό έστί κ α τ ’ ’Αριστοτέλη·/, ή άρετή τοΰ 
πολίτου. ’Ιδού τό κύριον μέλημα τοΰ παρόντος, κκτόπιν 
δέον νά οροντίση τις περί άλλαγης· νόμων. * Ό  νόμος 
ού/ οίος ποιεϊν άγκθού; κκί δικαίους τούς πολίτας»· εάν 
δε οί πολϊται μη ώσιν ενάρετοι, εάν δ sv γνωρίζωσιν ά'ρ- 
χεσθκι και ά'ρχειν καλώς, αί νομοθετικά! συχναί άλλαγαί 
ούδεμίαν σχεδόν εχουσι σημασίαν, κακών πρόξενο», γίνον
τα ι μάλλον, διότι « τ ό  ρ^.δίως μεταβάλλειν έκ τών ύπκρ- 
•/όντων νόμων εις ετέρους νόμους καινούς, άσθενή ποιεϊν 
έστί την τοΰ νόμου δύναμιν». (Ά ρ ισ τ .  πολιτ. β’ έ $ 14) 
Πολλοί νόμοι έν τή πολιτεία είναι δειγμκ διαφθοράς 
<‘ori’uptissim a rep u hlica , p lurim ae leges.

Ή  δημοσία γνώμη είναι, ίδια παρ’ ήμΐν 6 πρώτος 
ενο/ος τής άτελώς πολιτικής μορφώσεως τοΰ λαού. Είθε 
οί νεώτεροι ’Έλληνες νά έθεωροΰμεν άχρηστους καί ούχι 
φιλησύ/ους έκείνους, οΐτινες είναι άδαεΐς πολιτικών γνώ 
σεων καί άδιάφοροι. Οί νεώτεροι "Ελληνες ας μιμηΟώμεν 
τούς συγ/ρόνους τοΰ Περικλεούς* εκείνοι, ώς έλεγεν ό μέ- 
γκς πολίτης έν τ<·> έπιτκφίω αύτοΰ, είχαν διάφορον γνώ 
μην περί τών τοιούτων πολιτών : ϊ ’Έ ν ι τε τοϊς αύτοϊς 
οικείων άμα κκί πολιτικών έπιμέλίικκαί ετερα πρός έρ
γα τετραμμένοις τκ  πολιτικά μη ένδεώς γνώναι* itnroi 
γύρ τ <ir τε μ ψ ΐϊι· romte j ifts 'x ^ rra  ονχ ά.τρύγμοι'α, 
άΑ.Γ aypeZor ro jiiT .o jiir » .

Χ η : ό λ α ο ς  X .  ^ ( φ ίπ ο λ ο ς
Υφηγητής τοΰ -ψ .ζχγαατ. δικαίου έν τ<Τ» ΈΟν. ΙΙανεπιστηαίιο

Ού χοη ί έ  τήν γυνκϊκα ίεινήν έν τοΐ; πολιτικοϊς άλλ* 

έν τοϊς οικονομικοί: είναι.

(Γτωμιχβψ· Θ ίογοάατον)

Η ΚΟ ΙΝ ΩΝ ΙΚΗ  ΚΑ ΙΜΑΞ

ΦαντασΟήτε μίαν εΰρεϊαν πρός τά  κάτω καί στενήν 
πρός τά  επάνω καί λίαν ύψηλήν κλίμακα εκ y ιλίοιν βαθ
μιδών στηριζομένην έπί εδάοους σκοτεινού καί ύψουμένην 
κ α τ ’ εΰήεϊκν πρός τόν ουρανόν, οωτιζομένην δε βαθμη
δόν καθ’ όσον ύψοΰται μέ/ρι νεφελών κκί φθάνουσαν 
μέχρι θρόνου ύψίστου καί μεγίστου, καταυγαζομένην ύπό 
φωτός άπλέτου κκί πκγ^ρύσου, τοΰ όποιου οωτεινότερον 
νά μη δύνκται ή φκντκσίκ νά συλλάβη.

’Επί τών βαθμιδών τής κλίμακος ταύτης φκντάσΟήτε 
συνωΟούμενα άμέτρητκ πλήθη ανθρώπων άγωνιζομένων 
λυσσωδώς ν ’ άναβώσι πρός τήν κορυφήν ένθα τό φώς 
καί ο θρόνος τής δόξης τοΰ πλούτου καί τής ίσ/ύος κκί 
νά μακουνΟώσι τοΰ σκοτεινού βορβόρου τώ ν κκτωτάτων 
βαθμιδών ένθα. ή άδοξίκ, ή πενία, ή περιφρόνησις κκί ή 
άφάνεια.

Ί ’ ί Θέαμα έςκισίως Οκυμάσιον καί έξκισίως οίκτρόν !
Αέν ύπάρχει μίκ βκΟμίς κενή έν τη άπειρία εκείνη 

τών βαθμιδών. 11όσοι εγωισμοί, καί φιλοδοξίαι καί χρη
στότητες. κκί άτιμίκι άναρριχώντκι άπωθοΰσαι αί μέν 
τκςδέ, άσθμκίνουσαι, δάκνουσκι, λακτίζουσκι όπως πριν 
ή τούς καταλάβη ό θάνατος άναβώσιν ό'σ.ν δυνηθώσιν 
ύψ/)λότερον πρός τό φώς εκείνο τό άπαστράπτον εις τήν 
κορυφήν τής πελώριας κλίμκκος !

Κκί άναρριχώμενοι, όλισθαίνουσι πολλοί ή άπωθοΰν- 
τκ ι κκί πίπτουσιν εις κκτωτέρας βκθμίδκς, ένώ άλλοι 
ύπερπηδώσι πολλάς βαθμίδας όμοΰ, είτε διά τής ιδίας 
δυνάμεως είτε έκ τύχης φθονούμενοι υπό τών άλλων. 
Ο: πλεϊστοι άποθνήσκουσιν έπί τής βαθμιδος εις ήν κα- 
τώρθωσαν νά φθάσωσι κκί ολίγοι όλίγιστοι μόλις έπί τών 
δακτύλων άριθμούμενοι φθάνουσιν εις τήν κορυφήν έν 
μέσω τών έπευφημιών τής όλης κλίμακος.

"Οσον ύψηλότερον εύρίσκεται ό άνκβάτης τόσω μεί— 
ζονος δόξης άπολκύει παρά τοϊς άλλοις.

’Αλλά ύπάρχει εν άλλο γέρας πολύ τιμιώτερον τής 
δόξης ταύτης, διότι είνκι πολύ μάλλον δυσαπόκτητο-/: 
Ό  θκυμκσμός πρός τόν έξ ιδίας μόνης δυνάμεως έκτε- 
λέσκντκ τήν μεγκλειτέρκν άνάβκσιν, ό θκυμκσμός πρός 
τήν τιμήν.

’Ό  ! αυτός είνκι σπκνιώτατος, είναι τόσον σπάνιος, 
ώστε πολλαί δοςκι όμοΰ δέν κατορθοΰσι νά τόν άντι- 
σταθμίσωσιν.

Ίδ έτε  τόν άναοάτην έκεϊνον, όστις κατώρθω-ε διά τής 
ίδίας αύτοΰ δυνάμεως ν ’ άναβή άπό τής 1 Οης μέ/ρι τής 
τής 500ής βκθυ.ΐδος. ’Εκεί γεννά έν τέκνον κκί άποθνή· 
σκει. Τό τέκνον του εύρεθεν άμκ τή γεννήσει του εις τό 
μέσον τής κλίμακος, έχει δωρεάν κκί άκουσίως τήν δό- 
ξκν τού ύψους,αλλά δέν έχει τήν τ ι ι ι ί ι ν  τής άνκβά ·ως, 
ήτις άνήκει ολόκληρος εις τόν πατέρα του.

Εύρεθέν όμως άκόπως εις τό μέσον τής κλίμακος έν 
κύτή τή άρχή τής ζωής του έ/ει εύκολωτέραν καί άσφα- 
λεστέρκν έκείθεν τήν άνάβασιν μέχρι τής 700ής βαθμί- 
δος. Ιίεριλούεται ύπό τοΰ φωτός της δόξης καί τοΰ πλού
του καίτοι μετρίως κόπιασαν. ’Εγεννήθη έν τή  δόξη 
άλλά δέν άπέκτησεν.

"Αλλος γεν,νάται εις τό άκρότατον ύψος τής κλίμκκος, 
έπ ’ αύτοΰ τού θρόνου. Λόξκ εις τό ύψος, άλλ ’ δ/ι τιμή 
εις τήν άνάβκσιν ! Ό ποίκ  περιφρόνησις ήθελε τόν κατα- 
καλύψει έάν έγεννκτο έπί τών κατωτέρων βαθμιδών τής 
κλίμακος άποστάζιον αίμα κκί ιδρώτα όπως άναρριχη- 
θή εκεί κατά τινας βαθμίδας, προσκόπτων, παραγκω-

Α Τ Τ ΙΚ Η  ΙΡ ΙΣ
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νιζόμενος, παλαιών, άπωθούμενος ύπό τών άλλων έν τή  
άφανεία καί έν τή σκι3:!

Ό  άλλοτε δούλος έφοβείτο τόν αύθέντην του ήδη έν 
τή κοινωνική δουλεία έλεύθερος δοξάζει τόν έκ τύχης 
εύοεθέντα ύψηλά διότι κκί αύτός τόν φοβείται. Πάντοτε 
ή αυτή αδυναμία τής ψυχής καί τοΰ νοΰ ταπεινουμένη 
ποό τής τυχαίας λκμπρότητος κκί θύουσα θαυμασμόν 
εις τήν ήλιθίαν έπιτυχίαν.

Δ ιά  τοΰτο είναι μωροί οί ζητοΰντες την άνατροπήν 
τής κλίμακος ταύτης άντί νά ζητώσι τήν μόρφωσιν καί 
άπελευθέρωσιν τής διανοίας ήτις άνεστήλωσεν αύτήν !

Ι ω ά ν ν η ς  Φ ρ α γ κ ιδ ς ,  δικηγόρος.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Κ Α Ι

ΪΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
κ ’ Εν γένει μετάζωηρας ευαρεσκείας ακολουθώ τήνεΰ- 

φρόσυνον έξάνθησιν τής πολυμελούς άναπτύξεως καί κοι
νωνικής ^ράσεοίς τοΰ γυναικείου φύλου παρ’ ήμΐν, έξ ής 
άπεκ^έχομαι υΐά τό μέλλον πολλά τά  καλά.

Μοί όμιλεΐτε περί τή ; ίβρύσεωςτή; Δραματικής Σ/ο- 
λή;, καί αναφέρετε περί τής εντελούς αποχής καί ψυχρό
τη τά ; μου. Κατά τούτο μέ αδικείτε, ί ιό τ ι  ή άνάστασι; 
τοΰ Εθνικού θεάτρου ύπήρξεν αείποτε τό προσφιλέστερόν 
μου δνειρον· πιστεύω, ί έ  ά^ιστάκτω ; 8τι, έάν πολλά 
οφείλ·/! ή πατρί; εις τόν λαοφιλή ημών Ι^ασιλέα, ίιά  τήν 
μεγαλέπηβολον Αυτού ταύτην ί’^ίαν πρωτοβουλίαν, θέ
λει στέψει τήν μνήμην αυτού ή υστεροφημία ί ι ’ άμα- 
ράντων άνθεων. Καί εγώ  ίέ ,  έάν άπό τριακονταετίας 
υπέρ έν-αρκώσεω; τού ονείρου τούτου έργάζωμαι, τού; ο
φθαλμού; είχον ίιαρκώς προσηλωμένου; εί; τήν πατρίδα, 
καί καταλαμβάνομαι ύπό άφάτσυ αδημονίας οσάκις μοί 
αγγέλλετα ι ή επιτυχία τών ασθενών δοκιμίων μου έπί 
Ιίύροιπαϊχ,ών σκηνών, 5ιότι άναλογιζομαι δτι ταύτα. 
γνησίω; Έ λληνκά καί φλογερώ; πατριωτικά, έγράφη- 
σκν έπί τή έλπ ίίι άναβιώσεως τή ; ’ Εθνικής σκηνής, καί 
ούχι ό'πω; άνευφημώνται, υπέρ αξίαν, ύπό τών ξένων. 
Τό ενδιαφέρον μου επομένως ύπέο τού ’Εθνικού θεάτρου 
μένει καί θέλει μείνει ζωΛρότατον μέχρι τή ; έσχατης 
μου πνοής, άλλ ’ ή ατομική μου συμμετοχή έξαρτάτα*. 
έξ άλλων παραγόντων. Έ άν ΐ'σω δτι πρυτανεύουσιν έν 
τω  σεμνώ τεμένει ή έμβρίθεια, ή εϋ%δικία καί ό ακοίμη
το ; υπέρ τής τέχνης ερως, δστις μόνος υπισχνεΐται τήν 
επιτυχίαν, θέλω προσέλθει καί εγώ, κομίζων τά  έλαφρά 
έφόίιά μου τού π.ιρελθόντο; καί μέλλοντο;, ενώ έάν πει- 
σθώ δτι εΐσέίυσαν φεύ, ώ; εί; τόσα παρ' ήμΐν άλλα, τά 
ταπεινά ένστικτα τής έμπαθεία; τού δεσποτισμού καί 
τ ή ; λαθροχειρία;, ουδέ θά πλησιάσω ποτέ εις τό καθί- 
-^ρυμα. δπω; μή θρηνήσω έπί τεύ τάφου μια; ετι φαει
ν ή ; χίμαιρα;.

’ Α λλ ' ευ/ηθώμεν, έν τούτοι; τά βέλτιστα έν πάσν) 
ί έ  περιπτώσει περί τών διακαών αισθημάτων μου μαρ
τυρεί τό έξή; μικρόν έπεισόδιον. Κ ατά  τήν βραδυτάτην 
έν Έ λλά δ ι διαμονήν μου περί ή; ανωτέρω ώμίλουν, καί 
ολίγον μετά τήν άφιξίν μου έξηρχόμην τών 'Ανακτόρων, 
πρό; τό έσπέρα;. Τό σκότο; ήν ήδη βαθύ καί εβρε/ε ραγ
δαίοι;, μέ άνέμενον δε ε:’; τά έπί τών ’ Εξωτερικών 'Τ -  
πουργειον, άλλ ’ είχον ακόμη ολίγα; στιγμάς, καί δ ιέτα
ξα τόν ηνίοχον νά σπεύσν, πρό; τό νεόδμητον θέατρον. 
Εκεί, έν μέσω τού έρέβου; καί τή ; βροχής διέκρινα άμυ- 

δρώ; διά πρώτην καί τελευταίαν φοράν τήν δντω; καλ

ο ί

λιτεχνικήν πρόσοψιν τού κ-.ιρίου, δπεο θεωρώ ώ; τήν

Κιβωτόν τίίς μελλοόσης εθνικής φιλολογία;, ίσως όέ θά 
ήμην άνειλικρινής, έάν διεβεβαίουν οτι π ίσα ι αί κατά 
τήν στιγμήν εκείνην τής ίϊράς συγκινήσεω; καταπεσοΰ- 
σαι έπί τών /ειρών μου σταγόνες, δέν προήρχοντο εκ 
τών νεφών s

Οί γλαφυροί καί πατριωτικοί ούτοι λόγοι είνε τοΰ κ. 
Κλέωνο; Ραγκαβή έν έπιστολή αυτού άτιευθυνοι/.ένη πρό; 
γνωστήν ενταύθα λογίαν.

Καί τώρα 'έμαθεν ό κ. Ραγκαβή; καθώς καί πά: "Ελ- 
λην δτι ή συσταθείσα δραματική σχσλή διελυθπ, ηρ1*!- 
μώθη κ* εκλείσθη κατά τ ,̂ν απουσίαν τού βασιλεως πρό 
ολίγων ακόμη ημερών. Κ ' έκλείσθη κατόπιν τής παραι- 
τήσεως πολλών μαθητών καί μαθητριών,ένεκα τή; κατα- 
πατήσεοι; τού κανονισμού τή ; σχολή; ύπ' αυτών τών 
διευθυνόντων κατά τρόπον «κανδαλωδέστατον. Κ εμα- 
ράνθη ό ιερό; ζήλος τόσων νέων καί νεανίδων μ» τάλαν- 
τον ετοίμων νά θυσιάσωσιν ύπέρ τής άναστηλώσεω; τού 
εθνικού θάτρου καί αυτό τό μέλλον των και δειχθέντων 
άνωτέρων πάση; προλήψεοις.... Καί μίαν απογοήτευσιν 
ν;σθάνθη έπί πλέον πάς φιλόπατρις "Ελλην.

"Ημείς δέν άπωλέσαμεν είσέτι πάσαν ίλπιδα και ά* 
ποτεινόμεθα πρός τόν πρώτον τών "Ελλήνων τόν Βα
σιλέα ,

Μεγιιλειόιατε !
’ Ενταύθα εγεννήθη καί άνεπτύχθη τό θέα-ρον ύπό τών 

ένδόξοιν ημών προγόνων καί είναι άληθώς αίσχος ημείς οι 
ελεύθεροι απόγονοί των νά φαινώμεθα άνάζιοι δπω; ίχω- 
μεν έθνικόν θέατρον. Είπον τινές δτι θά ^.ετακληθώσι 
ξένοι ήθοπειοί δπω; παριστάνωσιν εί; τό εθνικόν ημών 
θέατρον διά τό οποίον έδαπανήθη τόσον χρήμα, τούτο 
θά άπετέλει αληθώς ΰβριν πρός τήν έλευθεραν Ε λλαδ* 
Ελπίζομε-/ καί πιστεύομε·/ άκραδάντως δ τι υπάρχει ια*· 
ε δ ώ  ύτολανθάνον καλλιτεχνικόν α'.σθτ,μα καί εις υμάς 
έγκειται ή άποκάλυψ ; τούτου καί ή άνάπτυξι; αυτού 
διά  μόνη; τή; προσωπιχή; υμών έπεμβάσεω; και 6πό τόν 
αυστηρόν ελέγ/ον υμών τιθεμένου τού εθνικού θέατρου 
καί τή; άνασυστάσεω; τή ; δραματικής σχολής. Τότε θέ
λετε πεισθή περί τή ; άληθείας τών πεποιθήσεων μας 
Μεγαλειότατε !

Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝ ΤΗ·· U T O P I A '

Ούδεμία τού κόσμου πόλις διαλάμπει ουτω φαεινή 
κκί κίγλήεσσκ έν τή  τής άνθρωπότητος ιστορία, ώς ή 
πόλις τών ’Αθηνών. Ούδεμιϊς ή άνάμνησις φαιδρύνει 
τάς ψυχάς τών πεπαιδευμένων ούτως ώς ή άναπκρά- 
στασις τοΰ τηλκυγοΰς προσώπου τού δαιμόνιου τούτου πτο- 
λιέθρου τής ’Λθηνκς.

Τά  συγκινητικώτκτκ γεγονότα, ύψίστης φιλοπατρίας 
έργα, άνυπέρβλητος πρός τήν ελευθερίαν αγάπη, άςιο- 
θκύμαστα διανοητικής καί πρακτικής δυνάμεως μεγα· 
λουργήματα, άγνόταται ήθικαί άρχαί, τελειότης περι 
τε τήν σύλληψιν καί τήν αισθητήν παράστασιν τοΰ κα
λού κκί τού άγαθοΰ καί συνελόντι εϊπε'.ν πάσαι αί ύ- 
ψισται καί κάλλισται παναρμονίου ψυχής μ ε τ ’ άπαρα- 
μίλλου /άριτος έκδηλώσεις συνδέονται εν τή μνήμη του 
λογίου ανθρώπου μετά τής θαυμαστής τκύτης πόλεως.

Οί βασιλείς αυτής πρός απάτην τών Πολεμίων πενι- 
χράν επαίτου στολήν ένδυόμενοι καί σχηματιζόμενοι δτι 
φρύγανα συλλέγουσι ζητοΰσι καί εύρίσκουσι τόν θάνατον
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έν τώ  έχθρικω στρκτοπε'δψ τήν ίδιαν ζωήν άντί της σω
τηρίας της πόλεως άντικκταλλατόμενοι.

Α ί μεγαλόψυχοι καί γενναϊκι βκσίλισσαι κΰτής την 
της πατρίδος αγάπην ύπεράνω-τής μητρικής στοργής 
τιθέμεναι παραδιδόασιν έκουσίως τκ ο ίλτκ τκ  ίεοόν ύπέο 
αυτής σφάγιον.

Ή  πόλις αύτη εγε'νετο εΰδαιμονούντων ήδίστη δια
τριβή, δυστυχούντων άσφαλεστάτη καταφυγή, φυγάδων 
άσυλον, τών αδυνάτων προστάτις και πρόμαχος, τών 
υπέρ έλευθερίας, δικαίου, μαχομε'νων ποοθυαότατος άοω- 
γός καί επίκουρος. Μήτηρ άριστοτόκος. τροφός Μαραθω
νομάχων καί Σαλαμινομάχων, μοναδικόν παράδειγμα 
ανιδιοτελούς προμάχου τής τών Ελλήνων έλευθεοίας παο ’ 
ούδέν τιθεμε'νη την άπράγμονα ησυχίαν καί εΰηυ.εοίκν, 
ών οί άνθρωποι περιδεώς άντέχονται, καταφρονούσα 
πλούτων καί ουσιών, ύπερ ών άλλοι τά  πάντκ τολμώσι 
και μηχανώνται, άοειδοΰσα σωμάτων καί τοΰ πολυτι- 
μοτάτου άγαθοΰ. τής ζωής.

Ή  έξοχος ανδρεία τών τολμητών και κινδυνευτών 
πολιτών αυτής κκτε'στησεν αυτή πάσαν μέν γήν βατήν, 
πάσαν δέ θάλασσαν πλωτήν. Τ ά  υπέρ τής έλευθερίας τρό
παια αυτής κινοΰσι τούς ύμνους κκι την ευγνωμοσύνην 
τών ‘ Ελλήνων κκι έμπεδοϋσι την πεποίθησιν κυτών πεο: 
τής έδραιότητος τής "Ελληνικής έλευθερίας.

Τό άνιδιοτελες και άφιλόπρωτον φρόνημα τής πόλεως 
ταύτης, τό έν τοϊς έσχάτοις τής 'Ελλάδος κινδύνοις 
διαλάμψαν, κινεί τον θαυμασμόν καί την άγάπην πάσης 
αγαθής ψυχής καί άνυψοΐ την άρετήν τών τέκνων κύτής 
έν τή συνειδήσει τής άνθρωπότητος ε:ς άπρόσιτκ ηθικής 
τελειότητος ύψη.

Έ ν  Σαλαμϊνι καταδέχεται ύβρεις κκι έξουθενισμούς- 
έν ΙΊλκτκικίς παραχωρεί τοϊς Άρκάσι την αυτή άρμό- 
ζουσαν τιμητικήν τής μάχης τάξιν. ΐνκ τής Ελλάδος 
την ελευθερίαν εξκσφκλίση.

Τό όνομα αυτής κκτε'στη τών λαών ή χαρά και ή 
ύπαρξις αυτής έγγύησις τής άνθρωπίνης έλευθερίας

Οί περιδεείς διά τά  απειλούμενα τοΰ άνθοώπου ύψιστα 
αγαθά πρός αυτήν ώς πρός σωτήρα άτενίζουσι κκι παρ’ 
αΰτής τά  κράτιστα άπεκδέχονται.

Οί πρός μεγάλας πράξεις όρμώντες τόν έπαινον κκι 
τήν ευφημίαν ταύτης τής πόλεως εχουσιν ώς κε'ντοον 
τής φιλοτιμίας αυτών. ΙΙρός τήν γνώμην τής πόλεως 
ταύτης άτενίζουσι πάντες ώς προ: γνώμονα καί κανόνα. 
« Τ ά  ΰφ’ ημών κριθε'ντα τοσαύτην λαμβάνει δόξαν, λέγει 
ό ’Ισοκράτης (ΙΙκνηγ. ιβ' έν τελεί), ώστε πκρά πασιν 
άνθρώποις άγα.πασθκι».

Ό τε  τά  πολέμια στρατόπεδα Ελλήνων καί βαρβάοων 
ΐσταντο έν ΙΙλαταιαίς άντιμέτωπα καί δέος κατείχε τάς 
ψυχάς τών απανταχού Ελλήνων περί τής έκβάσεως, ό 
βασιλεύς τών Μακεδόνων ’Αλέξανδρος ό Άμύντου πα
ρασυρθείς ύπό τοΰ άκατασχέτου ρεύματος τής Περσικής 
στρατιάς έτηρείτο έν τώ  στρατοπέδω τοΰ Μαρδονίου ώς 
φρουρούμενος λέων, άλλά μεγάλως κηδόμενρς συνα-’άσης 
τής Ελλάδος κκι ά ν τ ’ έλευθερας δεδουλωμένην μ ή ανε
χόμενος νά ί'δη αυτήν έν βαθεία νυκτί. ό'τε τά  στοατό- 
πεδκ ό ύπνος έν άκρα κατεϊχεν ησυχία, εις τό τών ’Α 
θηναίων ήλθε στρατόπεδον έφ ’ ίππου, ι'να τοϊς ’Αθηναίων 
στρατηγοϊς ανακοίνωση τά  τοΰ Μαρδονίου σχέδια περί 
τής επικείμενης μάχης κκι συμβουλεύση αύτοϊς τά  δέ
οντα έπί μεγίστω τής ζωής αϋτοΰ κινδύνω. Απερχό
μενος δέ είπε τάά ξ ι ο μ νημόν ε υ τ  α έκείνα πρός τούς σ τ;α - 
τηγοϋς τών ’Αθηναίων : «ήν δέ ύμίν ό πόλεμος κατά

νόον τελευτήση, μνήσθητε καί έμοΰ έλευθεοώσιος πέοι, 
ός Ελλήνων εϊνεκεν οΰτω εργον παράβολον έργασμαι 
ύπό προθυμίης α (Ή ρ . 1,44).

Ό  δέ μέγας ’Αλέξανδρος τά  πρωτόλεια τήςδκφνη- 
φόρου κατά τών I Ιερσών εκστρατείας αΰτοΰ εις ’Αθήνας 
έπεμψεν ώς εϋγνώμονα φόρον πρός τήν πόλιν τήν εύ καί 
καλώς φιλοτεχνήσασαν τόν άγλκόμορφον Ελληνισμόν, 
όστις τήν τε ψυχήν ύυνάμεως κκι φρονήματος ένέπλησε 
κκι τήν οδόν αΰτοΰ ώς οδηγός άστήρ διεφώτιζεν.

Τό ί.ν τοϊς Έλλησιν ύπέροχον άςίωμα τών ’Αθηνών 
άποφαίνων ό Πύθιος ’Απόλλων κνεκήρυξεν αΰτάς «εστίαν 
τής Ε λλά δος », ό δέ Πίνδαρος προσεοώνησε τάς ’Αθή
νας, «ίοστεφάνους καί άοιδίμους κκι κλεινάς, Ελλάδος 
έ'ρεισμκ, δκιμόνιον πτολίεθρον».

Έ άν τούτοις προσθώμεν τόν έξοχον καλλιτεχνικόν 
βίον τής άληθώς «πολυηράτου εΰάνδρου γής Κέκροπος 
(Ά ρ ισ τοφ . Νεφ. στίχ. 300),'

ου σέβας άρρητων ιερών, ί'να
μυστοδόκος δόμος
έν τελεταίς άγίαι: αναδείκνυταί,
ούρανίοις τε Θεοϊς δωρήματα,
ναοί θ’ ύψηρεφείς καί αγάλματα
καί πρόσοδο; μακάρων ίερώτατοι,
εύστέφανοί τε θεών θυσίαι θαλίαι τε
παντοδαπαΐς έν ώραις,
ήρί τ ’ έπερχομένω Βρομιά χάρις
εύκελάδου τε χορών ερεθίσματα
καί Μούσα βαρύβρομος αύλών»,

τότε θά δικαιώσωμεν πληρέστατα τόν Περικλέα μ ε τ ’ατυ
χήματος άναφωνοΰντα τά  περιώνυμκ εκείνα «φιλοκκ- 
λούμεν μ ετ ’ εΰτελείας κκι φιλοσοφοΰμεν άνευ μκλκκίκς» 
καί «ή  τε πάσα πόλις παίδευσίς έστι τής Ελλάδος καί 
καθ’ έκαστον ό αΰτός άνήρ παρέχεται τό -ώμα αύταρ- 
κες έπί πλείστκ είδη κκι μετά χαρίτων μκλιστ ’ εΰτρα- 
πέλω ς».

Μεγάλκ μέν όντως κκι θ/iυμκστά τκνήρκγκθήματκ, 
δ ι7 ών παίδες ’Αθηναίων έν Μκραθώνι καί έπ Αρτεμι- 
σίω έβάλοντο φαεινήν κρηπΐδ’ έλευθερίας, είτκ δ ’ έν Σκ- 
λκμϊνι κκι Μυκκλη καί Πλατκικϊς ώσπερ άδκμάντινοι 
στύλοι στηρίξαντες τήν ελευθερίαν τής Ελλάδος πκρέ- 
δοσαν τοϊς άλλοις άνθρώποις.. Ά λ λ ’ έ'τι μείζονα καί θαυ- 
μαστότεοκ .-.κι οΰδεμίκν υπερβολήν κκταλιπόντκ είσί τά  
ύπέρ τής δικνοητικής κκι ηθικής τοΰ ανθρώπου τελειω- 
σεως άγωνίσμκτκ τής πόλεως ταύτης' διότι τά  πολεμι
κά τρόπκια κέκτηντκι τόσην μόνον ά;ίκν όσης άνθρωπί
νης προόδου άπότοκα γίνονται'.

Ό  Πλάτων πκοκβάλλων τά πολεμικά κκτωρθώμκτκ 
τοΰ Μιλτιάδου, τοΰ Θεμιστοκλέους, τοΰ ’Αριστείδου, τοΰ 
Κίμωνος, τοΰ Περικλεούς πρός τόν άληθή σκοπόν τής 
πολιτείας, τήν ηθικήν τού λαού άνύψωσιν, κκ)εί αΰτά 
rp.lvaoiac,. τούς δέ πολυύμνητους έκείνους άνδρας χρησί 
μους μέν τής πόλεως ύπηρέτας γενομένους, άστοχήσαντκς 
όμως τοΰ κυριωτάτου σκοποΰ, διότι ήμέλησκν τής ηθι
κής τοΰ λκοΰ μοοφώσεως.

ΙΙρός τκύτας τάς ήθικάς τής πόλεως υπηρεσίας άφο- 
ρών ό ’Ολύμπιος Περικλής έκάλεσε τάς ’Αθήνας .rat'chv- 
(tir  τής *E.l.ldtfot, ό δέ θείος Πλάτων rryvrarttor <τν- 
γ ίαc, ό δέ νΰν πεπσλιτισμένος κόσμος ό τεσσάρων καί 
εϊκοσιν έτι κίώνων τήν ιστορίαν τού άνθρωπισμοΰ πρό 
οφθαλμών έχων άνακηρύττει αΰτάς a io jnor rcai.ifayai- 
γ ίϊοΓ  zf)<: ηΐθηω.Ύότητος· διότι

Έ ξ  ’Αθηνών έκηρύχθησαν κί τόν νούν τού άνθρώπου 
θεραπεύουσαι κκι τήν ψυχήν κΰτού βαθύτατα συγκινοϋ- 
σαι μεγάλκι καί ύψηλκί κλήθεικι.

Έ ν  Άθήναις τό πρώτον άνεώχθησκν εΰρείκι α·ί πύλαι 
κόσμου αοράτου, άΰλου, νοητού, άϊδίου, ού τό κέντρον 
αποτελεί ήθίκός κυβερνήτης κκι μισθαποδότης Θεός.

’Αθηναίου τό όμμκ είσέδυ κκτά πρώτον εις τό πεδίον 
τής άληθείας καί έ τόλμη σε νά εϊπη περί τοΰ ύπερουρα- 
νίου τόπου, ον ούτε τις ύμνησε πω τών τήδε ποιητής 
ούτε ποθ’ ύανήσε’. κκτ ά 'ίκν (Ι Ιλ ά τ . Φαίδο. κεο. 27 
κέξ ·).

Εντεύθεν αί περί άθκνασίας τής ψυχής φιλοσορικαί 
ζητήσεις καί άποδείξεις.

Ένταΰθκ πρώτον άνεπτύχθη, καθωρίσθη καί πκρεδό- 
θη τή άνθρωπότητι σταθερά κκι άνκλλοίωτος ή επιστη
μονική μέθοδος, a-Tcoihi fjc , ή επαγωγή, το  πείραμα.

Εντεύθεν ό κόσμος έδιδκχθη τόν άγνόν, τόν άδολον, 
τον ένθουσιώδη πρός τήν αλήθειαν έρωτα καί τήν άπρο- 
κκτάληπτον αΰτής ζήτησιν, τόν κυριώτατον τοΰτον όρον 
πάσης επιστημονικής έρεύνης.

Εντεύθεν έςήρχοντο τά κηρύγματα : οΰδένα ή φύσις 
δούλον έποίησε, φύσει πάντες είσίν ελεύθεροι, νόμω δέ ό 
μέν δοΰλος, ο δέ ελεύθερος. Εντεύθεν ή περί ίσοτιμίκς 
κκι ίσηγορίας πάντων τών ανθρώπων υψηλή διδκσκκ- 
λία, ή βάσις πάσης λογικών όντων πολιτείας καί εΰδκι- 
μονίκς.

Έ ξ  'Αθηνών ή περί τοΰ σκοπού τής πολιτείας ορθή 
διδασκαλία, τά  περί άρετής *κί δικαιοσύνης κκι τοΰ ή- 
θικοϋ κ κ θ ό λ ο υ  βίου άδρά διδάγματα.

Έ ς  ’Αθηνών ή τήν θρησκευτικήν καί ήθικήν τής άν
θρωπότητος συνείδησιν άνκπαύουσκ κκι θερμαίνουσκ τε
λολογική τής φύσεως έξήγησις.

Πάντων άρα τών σπουδαιοτάτων καί ύψίστων διδαγ
μάτων, έφ ’ ών εδράζεται νΰν ή έπιστήμη, ή θρησκεία, ή 
πολιτεία καί κκθόλου ό θεωρητικός καί πρκκτικός ημών 
βίος, διδάσκαλος έγένετο ή θαυμαστή αύτη πόλις.

Ή  πόλις άρα τών Αθηναίων δέν ύπήϊζε μόνον τό επί 
Πινδάρου ΐοστέφανον άστυ καί τό τής Ελλάδος έρεισμα 
οΰδέ ή έπί Περικλεούς μόνον πκίδευσις τής Ελλάδος, 
οΰδέ τό έπί Πλάτωνος μόνον πρυτανείον τής σοφίας, άλ
λά κκι τό έν πκντί χρόνω τήν άνθρωπίνην ψυχήν δικ- 
παιδαγωγοΰν κκι έξευγενίζον διδασκκλεϊον τής άνθρω
πότητος.

Έ ξ  ότου αί Άθήναι διά μεγάλων πολεμικών κκτορ- 
θωμάτων κατέστησκν ή έστία, ή συγκεντρώσκσκ τάς 
πανταχόθεν έκπεμπομένας Ελληνικής σοφίας άκτϊνας, 
διέμειναν στκθερώς έπί εννέα όλους αιώνας ή πολύφωτος 
λυχνία, ή τάς σκοτεινάς τρίβους τής άνθρωπίνης ζωής 
φωτιζουσα. ’Αλλά καί ότε τό μέν έλλείψει καθαρού ε
λαίου, τό δε ύπό σφοδρού εξωτερικού πνεύματος έσβέσθη, 
πάλιν αί τελευταΐαι αΰτής άναλαμπαί διεφώτιζον τήν 
διάνοιαν τοΰ σκοτεινού μέσου αίώνος. Α ί άσθενείς αύτκι 
άναλαμπαί σύν τώ  χρόνω εντονώτερκι κκθιστάμεναι 
καθωδήγησαν τήν νεωτέραν διάνοιαν εις τούς μεγάλους 
τής Ελληνικής άρ/κιότητος διδασκάλους, ύπό τών ά- 
δρών δέ διδαγμάτων τούτων πτερωθεισκ ήρξατο τήν 
θαυμκσίαν αΰτής πτήσιν.

1 <ύτ;ι)ς ή δόξα τών ’Αθηνών έγένετο άφθιτος καί τό 
κλέος άν έσπερον, τό δ ’ όνομα αΰτών σύμβολον τής άν
θρωπίνης προόδου.

Αί Άθήναι κατέστησκν τής έν παντί χρόνω καί τόπω 
φιλοσοφούσης δικνοίας τό σταθερόν ενδιαίτημα, τών 
καλλιτεχνών τό ιδεώδες πρότυπον, τών φιλολογούντων 
τό διηνεκές μέλημκ, τώ ν ιστορικών τό μέγα διδασκα- 
λείον, των πολιτικών ό κοάτιστος πκιδκγωγός, τής πρός

δόξαν οργώσης /εοτητος τό ίοχυρότκτον κέντρον τών 
φίλων τής άρχκιότητος ό ιερός ναός. πκντός γευσκμενου 
πκιδείκς το ποθεινότατον προσκύνημα..

AI ti ο ν α  ο  ( τ  t ie  Ε ν  (ΐγνι:«.ίΓ> 11 ς
Καβηγ. τοΰ ΙΙανεπιστημίου.

'ϋρμην

ΑΓΑΓΜΑΤΠΜ ΒΥΘΙΣΜΑ  
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— Κουρσάροι, μαύρα κύματα,
ΙΙελώρια τριγυρνανε 
Το καραβι μέ λύσσα.
Κουρσάροι κλαίν οί σκλάβο:

— ’Ίσα  καί ί»ά περάσουμε.
Κίνα; βουβά τα μάρμαρα,
Ι’ ίχτε καμπόσα στο γυαλό,
Γοργώτεοα νά πάμε.

Ω Νεραϊδοοιλήματα !
I Ιλέ/ουν στεοάνια τόν άορό 
Κουρσάροι, κουρσάροι,
Ξάρτια, κατάρτια, πέφτουν 
Κουρσάροι, κουρσάροι,
Ζωντάνεψαν τά  μάρμαρα.
Χεροπιανόνται μέ τούς ίσκιους,
Χορεύουν τό χορό τής Λευθεριας
Καί σάς άλυσσοδένουν κοντά τους κουρσάροι!

Α ΓΑΛΜ ΑΤΩ Ν  ΞΥΠΝΗΜΑ
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' Υπνος ή λησμονιά τά κοίμισε ώς τά τώοα 
Καί Λάμια σκονεινή μυστικά τα βαστο'ΰσε.
Αιώνες κυνηγάτορες δέν τά  ξανοίγουν.
Αιώνες πολεμόχαροι δέν τά ταραζουν.
Καί μιά ’ μέρα μάγιςσα τώρα τα ξυπνάει,
Ώ  χ_αρά στόν κόσμο τήν άρρωστο, τό γέρο !
Καί μιέ 'μέρα μάγισσα ακόμα δέν ξυπνάει.
Μέσ’ άπ’ τής θάλασσας σκλαβιάς ζωής τά  βάθη,
Καί μέσα άπ’ τα τρισκόπδα, δέ τήν ξυπνάει 
Τή μεγαλόχαρη, τή  βάρυπνη ΙΙαρΟένα,
Που στών ματιών της τ ’ ά.οιγμα χιλιοπλαταίνει 
Τής ΙΙατρίδος τό σύνορο καί στή φωνή της,
Ω ! μουσικής άνθισμα καί κάρπισμα Δόξης!

'Η  ψηλότερη κορφή τών αρετών Σύ είσαι 
ΙΙοϋ στήν ορμή σου οί νεκροί ξαναγενν’.ώνται.

—I IΜ - Τά δύο ποιήματα ταΰτα αναφέροντα· εις αγάλματα 
τώ ν ’Αντικυθήρων ανελκυσθέντα έκ τοΰ βυθού τής θαλάσσης. 
Μέ τή  βάρυπνη ΙΙαρΟένα ό ποιητης εννοεί τήν θεάν Ε λευθε
ρίαν ή όποια δέν ξυπνάει δια τούς σκλαβωμένους ήμών άδελοούς.



ΑΝΤΙ  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

'Η  προσδοκω- 
μένη ευνοϊκή λύ- 
σις τοΰ Κρητικού 
ζητήματος άπε- 
δείχθη ελπίς t/.a- 
ταία. Αι προτά
σεις τού πρίγχη- 
πος Γεωργίου υ - 
πέρ τή ; ένωσε to; 
τή ; μεγαλονησου

ί** ‘ ">· “ ·’ “ “ « « « ί  υπο των Μεγάλων Δυ 
νάμεων καί αυτή ή άντικατάστασις τοΰ διεθνούς στρατού 
δ ι’ Ελληνικού δέν ένεκρίθη. ‘ II Μακεδονία έξ άλλου 
είναι ανάστατο; ενεκα τών δολοφονικών ενεργειών τοΰ 
Βουλγαρικού κομητάτου τοΰ παρασκευάζοντος έπανά 
στασιν εν αυτή. Jo κομητατον τών Βουλγάρων Φαίνε- 
τα ι ότι είργασθη επιτηδε'.ω; και αποτελεσυ.ατι/.ώ; κα* 
παο όλα; τά ; συλλήψεις τά ; ενεργουμένα; καθ’ έ^άστην 
υπό τών Τουρκικών αρχών, άν καί ό ηγεμών Φεοδινάν- 
δο; καί ή επίσημος Βουλγαρία δέν φαίνονται ένθαρού- 
νοντες τό κομητάτον. τα —νεύματα είναι τόσον έζημμενα, 
ώστε φοβούνται μήπως ήγεμων καί κυβέρνησι; υποκύψουν 
εις τήν ορμήν τοΰ σχηματισθέντος ρεύμα το ; ΰπέο τή; 
ελευθερώσεως τή; Μακεδονία;.

Ή  κ. Ίουλ ιέττα  Ά δ ά μ ή  περίφημο; Φ ίλέλλη ν καί 
συγγράφει»;,δεινή ε ·; τά  εξωτερικά ζητήματα, φιλοξενού
μενη κα τ’ αυτά; ύπό τή; πόλεώ; μα;, έσύστησεν εΐ; 
-πισκεφθεντα αυτήν όημ.οσιογραφον, την άγρυπνον προ
σοχήν τήν όφειλωμένην έκ μέοου; τή; Κ'υβερνήσεώ: μα; 
εΐ; τά έν Μακεδονία συντελούυ.ενα.

Ή μ ε ί; ο- μακάριο; Ρωμηοί 7οίνομεν ν’ αποθνήσκουν 
τή ; πείνη; δυστυχεί; ομογενεϊ; Καυκασίου;, ενώ τόσαι 
χεοσαι εν.τάσει; μένουν άνευ καλλιεργείας,ναρκωθέντε; άπό 
τήν ήτταντοΰ τελευταίου πολέμου.Φορολογούνται ο: σκύλοι 
πρός άνόρθωιιν τών οικονομικών τού κράτου; καί Φονεύον
τα ι αστυνόμοι ώ; 3Βυτινιώ-η; ένΠύργω, τόν οποίον σύμ- 
πασα ή Ελλά; έθρήν,.σε. "Ομως παρηγορούμεθα έκ τών 
ειρηνικών έργων καί τη ; άνελκύσεωρτοΰ αρχαίου θησαυρού 
..αράτά Αντικύθηρα. Ο αρχαιολογικό; κόσμο; διατελεϊ έν 
συγκιυτσει εκ τών άνακαλυπτομένων αγαλμάτων καί λη
κύθων έντό; τών οποίων άνευρέθ/ισαν κόκν.οι έλαιών καί 
τούτο δεν παρελειψε νά σατυ.ίση ή δημοφιλή; μούσα 
τού Σουρή δια τών κάτωθι ωραίων στίχων :

Τι τζ.Ιοντος άρχαιότητος 
€L£ τονς βνθονς εχείνονς !... 
τ ί  Ληχνθοι. βρε Περιχ.Ιη 
με ζζα,Ιαιας daγηνονς,
( .lot της αρχαιότητος 
ενόσησαν rorraOoc, 
ακόμη χ ι * εΛηοχονχοντσα 
βρέθηκαν εις το βάθος.

Και τζε< \ τούτων η*α\ϊ%ε 
δεινότατος αγών, 
χ ι' ο Κα66αδίας τζοΰγινε 

μετά τον Στάη Λοντσα, 
εχ τοντων εσνμτζε'ρανε 
περι των ναναγωτ 
πως είχαν φάει της εΜ,αϊς 
χ ι9 αφηχαν τά χονχοντσα,

1 Έ Ω Ρ Π Κ Α Α 1 Α Φ Ο Ρ Α

ΟΑέθριοΥ έντομο»· εις τάς αμπέΛονς τί)ς Κερατέας. 
Μεγάλα; ζημίας ποοΰΐένησεν εί; τινα; αμπέλου; τή; 
Κερατεα; μικρόν κολεοπτερον σ<αθάρι κοινώς καλούαενον 
η χ,οΑαβρος επιστημ.0 ικώ; δέ ώτιόρνγγοΐ*. Ε ίςτινας άμ- 
τελου; ολίγα; ευτυχώ; δεν άπέμεινεν άλλοτε ούτε το 
πεμπτον τ ϊ.; ε’.σοδείας. Γεωπόνο; σταλεί; παρά τή ; Κυ- 
οερνήσεω; συνεβούλευσεν είς τούς κατοίκου; νά καταδιώ- 
κωσι τό εντομον κατά τήν νύκτα, οτε κυοίω; καταβιβροί- 
σκει του; νεαρού; βλαστού; τή ; αμπέλου στρώνοντες κά
τωθι τών πρεμνο>ν πανίον καί τινάσσοντες τά κλήματα. 
Ούτοι ευκόλως συλλεγεται καί καταστρέφεται μένα; 
άριθμ,ός εντόμων. Επίση; συνεβούλευσε νά δοκιμ.άσωσι 
την εζή; θεραπείαν. Νά ποτίσωσι τήν υπό τόπρέμνοννήν 
διά όιαλυσεω; περιεχουστ; 1-2 ο^ο θειανθρακικόν κάλιον 
τό γνωστόν εντομοκτόνον, τού οποίου γίνετα ι χρήσι; καί 
κατά τή; φυλλοζηοα;. Πολλά άλλα υπάρχουσι μέσα κα. 
τά τού εν λόνω έντόυ.ου.

Α 1 άκ^ιόες. Και εφετο; σμήνη άκρίδων ένέσκηψαν πολ~ 
λαχοΰ τή ; Κλλάδο;. Γά μ.έσα τή ; καταστροφή; αΰτοϋ 
είνε γνωστά. Βεβαιω; δέν θά είχομεν ζητήμ.ατα άκρίδοιν 
κατ ετο;. άν εοηρμό, ετο αΰ-τηρώ; καί ανελλιπώς ό περί 
ακριδών νόμο; περί προσωπική; έργασία;. Οί δήμαρχοι 
μετά τή; αστυνομία; ήάύναντο νά φέρωσι σπουδαία απο
τελέσματα.

1! 11 νραΑις τών αμπέΑιον. Ή  κάμπη τοΰ έντόιιου 
τοιίτου φερει μεγάλα; καταστρο^ά; ε:’; τά ; αμπέλου;. 
Ι,υμβουλευουσιν εσχάτo j ;  ώ ;  τό έπιτυχεστερον φάρμ.ακον 
κονιν εκ στάχτη; ανθράκων ε:; τήν όποιαν άνκμιγνύουσι 
2 επί το ι; Ι0|) κόνιν πολύ λεπτήν θείου η ασβέστου τήν 
οποίαν διά φυσητηρών ρίπτουσιν έπί τών καμπών. Οί 
σποροι, 4ι ων άναπνεει τό έντομον φράσσονται έκ τή; 
κόνεω; και αποθνήσκει ε ; άσφη";ία;. "Α ; δοκιμασΟη τά 
μέσον τούτο καί κ α τ ’ άλλων ειδών κάμπη;, ολέθριων 
ε:; τα οπωροφόρα καί τήν άυ.πελον.

\ tor OerJpor ο.τωοοφόροΓ χαΐ χαΑΑωπιΰτιχόν. Ή  
κακί; τή; ’ Ιαπωνία; ( ι liospyros kakis) εινε όπωροφόρον 
δένδρονκαί ωραιότατων διά καλλωπισμ.όν δυνάμενοννά 
ευδοκίμηση ά'ριστα έν 'Κ λλάδ ι. "Εχει φύλλα ώ; τή ; μη- 
λεα; άλλ αφθονωτεοα, πλατυτέρα καί ζωηρώ; πράσινα 
κατα το θέρο;, κατά δέ τό φθινόπωρον τά φύλλα γίνον
τα ι ερυθρά ! Μετά τήν πτώσιν τών φύλλων κατά τό 
φθινοπωρον οί καρποί άφθονοι μένουσιν ει; τό δένδοον έν 
ειδει μήλων μέ χρώμ.α συνήθω; χρυσίζον. "Ο ,τ ι  ώραϊον 
τό θέαμα καί περίεργον. Οί καρποί τρώγονται καί είνε 
πολύ τονωτικοί. Καλλιεργείται δπω; ή μηλεα. Πρέπει 
να εισαχθή ε:; τήν Ε λλά δα .

ΓεώμηΑα πρώιμα. "Ινα έχ τιτι; γεώμηλα πρώ'ίμ,α πρέ
πει νά φυτευ7] γεοΐμηλα εκ τών εχόντο^ν φύ<:ει τήν t δ ιό 
τη τα  νά ωριμ.αζοισι πρωίμως. Αλλά καί παν γεώμηλον 
γίνεται πρωιμώτερον κατά δύο-τρείς Ιοδου.άδα:, ό'ταν τά 
πρό; φύτευσιν γεώμηλα τοποθετώσιν όρθια ε:; έ'ν καλά- 
θιον μέ τά άρχόμενα νά φύωνται βλαστίδια πρό; τά  άνω. 
Τό καλάθιον τοποθετείται ει; μέοο; υγρόν καί δροσερόν 
έπί τινα; ημέρα;. Φυτεύουσιν έπειτα άφήνοντε; τά βλα
στίδια έξω εί; τόν άέρα και σκεπάζουσι τά γεοίμηλα

Α ΤΤΙΚ Η  ΙΡ ΙΣ

ελαορώ; 5 
κιμή.

πόντου; ουχί βαθύτερα. ’Ά ;  γίνη δο-

Γό ΡιτσινόΑαΰοΓ  τού οποίου γίνεται τόση χρήσι; 
ε;; τήν ιατρικήν εξάγετα ι ές ένό; φυτού κα λουμένου κοό- 
τωνο; τοΰ κοινού (Ricinus communis) κοινώς ριτσινό- 
λαδον, το οποίον καλλιεργείται έν Έ λλά δ ι εί: πολλού; 
κήπου; ώ; καλλωπιστικόν χάριν τού ωραίου οντος φυλ- 
λώμ.ατο;. Οί σπόροι όμ.οιά',ουσι τοΰ; φασιόλου;. Σπει- 
ρονται τοι Μάρτιον. Τό φυτόν αναπτύσσεται ταχύτατα. 
Έ ν  Έ λλά δ ι ώ ; καί εί; τού; θερμού; έν γένει τόπους^τή; 
μεσημ.βρινή; Ευρώπη;, ε;; τήν ’Αλγερίαν, εί; τήν Κίναν 
κλπ. γίνετα ι μικρόν δένδρον πολυετέ;. Ε ι; τά ψυχρά μ.έρη 
είνε ετήσιον φυτόν (δ έν ι ξυλιάζει) κα τ’ έτο; μαραίνεται 
πρό τού χειμώνο;. Έ κ τής πιέσεω; τών σπόρων έξάγε- 
τα ι τό καθαρτικόν ελαιον. Περιέχει 32 το ί; 10 Ο εί; 
τού: σπόρου; του. Τό Ιλαιον τού Φυτοΰ τούτου μ.εταχει- 
ρίζονται καί εις μηχανάρ. Είς δέ τήν Κίναν, λέγουσιν 
ότι γνωρίζουσι τόν τρόπον νά καθαρίζωσι τά έ’λαιον αυτό 
από τήν κακήν οσμήν καί άπό τάς καθαρτικά; ουσία; 
ώ ττε νά τρώγηται υπ’ αυτών ευχαριστώ; εί; τά φα- 
y /,τά τω ν ,

Ή  βιομ.ηχα·,ική καλλιέργεια έν Έ λλάδ ι, ό'που τοσού- 
τον ευδοκιμεί είνε αξία συστάσεω;.

Το xotibr τώ r  φυτώ>· κατα στρέμμα  δένδρων, κλη
μάτων κλπ. κα τ’ άκριβεί; μαθηματικού; υπολογισμού; 
ανέρχεται άναλόγω; τών ά.;οστάσεων κατά τά ; οποία; 
φυτεύονται καί άναλόγω; τή; τάξεως κατά τήν οποίαν 
τοποθετούνται. Κατά τόν ακόλουθον πίνακα 
Ά π οσ τ. μ.εταζύ Ποσάν φυτών κατά Ποσόν φυτών κατά

στρέμμ. οταν φυ- 
τεύωνται κατά τρί

γωνα ισόπλευρα
2295 
1000 
565 
363 
250 
111 
62 
/.Ο 
27 
20 
15

α<\ ο καρπός γίνεται τρυ^ερώτερος τού συ
νήθους εί; τρόπον ώστε νά τρώγωνται καί τά εξωτερικά 
ακόμη τή ; κεφαλίύο; ουλλάρια (παράνθια φύλλα) διά 
τού εςή; τρόπου. Κΰθύ; ώ ; ό καρπό; (η μάλλον ή κεφα- 
λοειδή; άνθοθεσία) αρχίζει νά σχηματίζηται, σκεπάζε
ται έντό; σακκούλα; έκ φανέλλα; ή πανιού χονδρού. Πέ- 
pt; δε αυτού προδένουσι καλαμιάν άχύρου. ’(3 καοπά; έν
τό; τοΰ σακκιδίου αυτού άναπτυστόυ.ενό; χωρί; νά φο»- 
τιζη τα ι δεν πρασινίζει αλλά γίνεται σχεδόν λευκό; έ· 
ρυθρόχρου; καί μένει τρυφερώτατο;, οΰ μόνον έσωτεοικώ;, 
ω ; συνή.θο»; α; άγγινάρε;. αλλά καί έξωτερικώ;.

Φιιτενσις μενεξέδων (ίου τοΰ εΰόσμου). Ό  πολλα
πλασιασμέ; τών ίων γίνεται συνηθεστερον διά μεταφ υ- 

τευσεο»; τών παραφυάδων α: όποίαι άναπτύσωνται πε. 
ρις εκάστου φυτού, εί; τρόπον ώστε άποτελεϊται τούφα. 
Αύτη αποχωρίζεται ει; μεμ.ονωμ.έ/α φυτά φυτευόμε-α 
κατά Ιανουάριον μέχρι τόν Μάρτιον εί; γην βαθέω; έσκαυ.- 
μένην καί ίσχυρώ; λιπασμενην καί εί; μέρο; ήμισκίερον.

ων ουτων ε:ς στρεμ. οταν φυτε
fy.ETpa οινται /.ατά τετοα

οοθογώ.ια
0,66 '5651
1,00 1555
1,^3 653
1,66 419
2.01) 289
3,00 1283
4,00 72
5.00 46
6,00 32
7 00 23
8,00 18

7V/r άγγι> άρα<; ό καρπός γίνεtc

Έ ν  ΓΙροβηγγία τή; Ι'αλλία; καλλιεργείται επί μεγάλων 
έκτάσεων υπό τα ; πορτοκαλέα; κ »ί τά ; έλαία;. Γίνεται 
σπουδαία παραγωγή άνθέων διά κατασκευήν υ,υρελαίου.

’Ά ν ε ν  ο ν ό μ α τ ο ς

Π Ο Θ Ε Ν  Π Ρ Ο Ε Κ Υ Ψ Ε Ν  Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ

ΙΙοΑΑά μ ε τa t)' rrt.(ει χνΑιχος και γειΑεος άκροί' ;

Ό  Άριστοτέλτι; αναφέρει τήν παροιμίαν εί; τόν —άμιον 
’Λγκαϊον. Ούτος αμπελώνα φυτεύων σκληρώς εφερετο 
πρός τούς ύπηρέτας. Είς δέ τούτων είπεν δτι όέν θ ά ζιω - 
θύ. ό κύριος ν ’ άπολαύσν; τού καοποϋ. Ά  οέ ,Αγκαΐος, 
έπειδνι έκαρποφόρησεν ή άμπελος καί ώρίμασεν β καρπός, 
τρίψας εις ποτήριον σπαχυλην έκ άλεσε τον υπηρέτην και 
είπεν ιδού δτι κκί έζησα μεχρις ου καρποοορήση ή 
άυ.πελος καί μ.έλλω ήδη νά πιω. Ό  δε ύπηοέτης είπε 
ποό; αύτόν αποΑΑα μετα ζϊ· rre’Aei /.vAi/.oc και χε ι’Αεος 
άκροί"». Λέγοντος δ ’ αύτοΰ ταΰτα, ήγγελθη τώ  Ά γ -  
καίω ό'τι κάπρος άγριος διαφθείρει τήν άμπελον, ’Ακόυ
σα; δ ’ ό Άγκαϊος κατεθηκεν άπό τών χειλέο>ν τον κύ
λικα καί ώρμησεν =π; τόν κάπρον, άλλά πληγείς υπ 
αύτοΰ έτελεύτησε. Α'.ό επ^κράτησεν ή παροιμία επ; τών 
παρά προσδοκίαν τι πρκττόντων.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ  ΑΠΟ Φ Θ ΕΓΜ ΑΤΑ

α’Ί Ι  μ.έν δρασις άπό τοΰ περιεχοντο; λαμβάνει τό φώς 
ή δέ ψυχή άπό τών μ.αθημ.άτων».

«Τ η ς  παιδείας αί μεν ρίζαι πικραί, γλυκείς δέ οί 
καρποί.»

’Αριστοτέλης άκούσας δτι ύπό τίνος έλοιδορεΐτο «ά -  
πόντα με έθη, καί μαστιγούτω».

Έρωτηθείς τί διαφέρουσιν οί πεπαιδευμένοι τών ά- 
παιδεύτων, «δσω, είπεν, οί ζώντες τών τεθνεώτων».

« Ή  παιδεία έν μεν τα ί; ευτυχίαις κόσμος, έν δε 
ταις δυστυχίαις καταφυγή».

Έοωτηθείς τ ί  εστι οίλος, έφη «μ ία  ψυχή δυσί σώ- 
υ.ασιν ένοικοϋσα».

Έρωτηθείς τί αύτώ περιγέγονεν έκ τής φιλοσοφίας, 
έφη «τό  άνεπιτάκτως ποιεϊν ά τινες ό ιζ τον άπο τοΰ 
νόμου φόβον ποιοΰσιν».

Έρωτηθεί; πώς άν προκόπτοιεν οί μαθηταί, έφη «έαν 
τού; ποοέχοντας διώκοντε; τούς υστερούντα; μη άναμ.έ- 
νωσιν » .

Η ΚΑΡΔΙΑ Τ Η Σ  Γ Τ Ν Α ΙΚ Ο Σ

Είμαι ωσάν τήν θάλασσα 
πο-J καί σε ούσηαα ελαφρό 
αγριεύει καί σηκώνεται 
με [ίογγητο καί με αφρο.

μοιάζεις λίμνη άτάρα/η 
μέ ήμεροιτατη θωριά, 
ποΰ μόλις αύλακόνεται 
στήν τρικυμία τοΰ [iopta.

Ά λ λ ’ όμως είναι οιάφανα 
τά πελαγίσα τά  νερά 
τά σμαραγδένια βάθη των 
τό κάθε μάτι τά  μ ετρ ϊ.

Τά θολωμένα κύματα 
τής λίμνης φώς 3έν τά  π ερνί- 
Λ  ιών;ο μυστήριο 
Τά σπλάγχνα της τά σκοτεινά.

Λ Ρ Ι ΪΤ Ο Μ . Ι ΙΡ Ο Β Κ Α Ε Γ Γ ΙΟ - .



Ο ΑΝΑΡ ΙΑΣ  ΤΟΤ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Επιτροπεία αποτελουμένη έκ τοΰ άντεισαγγελέω; 
τοΰ Άρείου Πάγου κ. Κ. Μανιακή, τοΰ δημάρχου Πει
ραιώς κ. Τρ Μουτσοπούλου, τών Αημ. Χριστοφή, Βαρ- 
βιτσιώτου, Πουλοπούλου, Ψι/αδελφεω:, Κατσίμπαλη, 
και τοΰ δικηγόρου Μαχοοπούλου, άνελαβεν εργον πατριω
τικ ό ν κα τ’ εξοχήν, νά άνεγείρτ, έν αΰ τα ϊςτα ΐ; Άθήναις 
ανδριάντα χάλκινον τοΰ στρατηλάτου θεοδ. Κολοκοτρώ- 
ν·/ι τοΰ Γέρου τοΰ Μωρηά. Ό  διακεκριμένος "Ελλην καλ
λιτέχνης κ. Λ . Σώχος, έπλασε δια τής καλλιτεχνική; 
γλυφίδος του τόν ανδριάντα τοΰ Κολοκοτρώνη, τό δέ

στηλώσωί'.ν όμοια αντίτυπα τοΰ άνδριάντο; τοΰ Κολο- 
κοτρώνη.

Έ ν  τούτοι:, ή έν Άθήνα ι; συστάσα έπιτροπεία, ίιπό 
τήν ηγεσίαν τοΰ δραστήριου καί ενθουσιώδους αντεισαγ
γελέα»; τοΰ Άρείου Πάγου κ. Μανιακή άπηύθυνεν ήδη 
εΰγλωττον έκ/.λησιν πρός τούς άπαντα/οΰ Έλληνας και 
Φ ιλέλλη να ς, 7)τις ώς πιστεύομε-/, βά αντηχήση ε:ς τάς 
Ελληνικά; ψυχά; καί θά παράσχη τή έπιτροπεία έράνων 
αφθονίαν. «Μ ία, λέγει, άπό τάρ έξεχούσας φυσιογνωμίας 
της Ελληνικής έπαναστάσεω; είνε ή τού στρατηλάτου 
Κολοκοτρώνη, τό δέ παράστημα τοΰ έξοχου άνδρό; έ- 
φιλοτέχνησεν ή σμίλη έπιφανοΰς Έ λληνο; καλλιτέχνου 
βραβευθίντος έν τή παγκοσμίω Έκθεσε·. τών Παρισίων

αριστούργημά του, μεταοληθεν ε;; χάλκινο·/, εστάλη 
ήδη εις Ναύπλιον, όπου θά άναστηλωθή διά πανηγυρι
κών εγκαινίων.

Ό  χάλκινος ούτο; άνδριάς είνε άληθέ; καλλιτεχνικόν 
αριστούργημα καί τιμα άληθώ; έ* τώ  προσώπω τοΰ κ. 
-ώχου τήν άναγεννωμένην ελληνικήν καλλιτεχνίαν. Χαλ. 
κινον άντίτυπον τοΰ άνδριάντο; τούτου προτίθεται νά 
άναστηλώση καί έν Άθήνα ι; ή σχ ηματισθεϊσα έπιτρο
πεία, ϊ/α γεραίρη τήν φιλοπατρίαν καί τά ηρωικά τοΰ 
μεάγλου στρατηλξτου κατορθώματα.

Έ ργον ευχής καί πατριωτισμού θά πράξωσι καί αί 
άλλαι ελληνικάί πόλεις, εάν έν -ο ι; κόλποι; αυτών άνα-

διά χρυσού βραβείου. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοΰ Δή
μου Αθηναίων έψ'.φισε 5 χιλιάδα; φράγκων πρό; αγοράν 
αποτυπώματος, στηθησομένου ε>’ς πλατείαν τών Α θηνών. 
Τό θαυμάσιον έ'ργον ί'σται κόσμημα έκδηλοΰν ευγνωμο
σύνην πρό; τοΰ; ήίωας τή; Παλιγγενεσίας, παρέχον * δέ 
διδάγματα θάρρους καί αΰταπαρνήσεω;. ’ Αλλά πρό: 
συυ.πλήρωσιν τοΰ ποσοΰ άπχιτοΰνται 60 χ ιλ. δραχμών, 
συλλεγησομένων δ ι’ εράνου τών άπανταχοΰ Ελλήνων. 
Απευθύνει λοιπόν τήν εκκλησιν ή έπιτροπεία με τήν 
πεποιθησιν, ό'τι π άντϊ; θα είσφέρωσ·. τόν οβολόν των, δέ
χεται δέ έρανον οίουδήποτε ποσοΰ, πεμποαένου εις τόν- 
ταμίαν αύτη; κ. Κ. Μανιάκ/ιν».

ΑΙ Γ ΥΝ Α ΙΚ ΕΣ ΙΑ ΤΡΟ Ι

Δικηγόροι γυναίκες ύπάρχουσιν ετι δύο μόνον έν Γ α λ 
λία, ή δεσποινίς Σ ίβέν καί ή κυρία Π ετί. αϊτινες άσκοΰσι 
τό επάγγελμα άπό ολίγων μηνών. Ά λλ ά  γυναίκες 
ία7θθί ένΙΙαρισίοις ύπάρχουσιν 77 καί άσκοΰσι το επάγ
γελμα. ‘ Η πρώτη Γαλλίς, ήτις έλαβε δίπλωμα ίατροΰ 
ύπήοξεν ή Μαγδαληνή ,Βρές, ύπεστήριζε τήν έναίσιμ-ον 
διατ ριβήν της έν Ιτει 1885 καί έλαβε τόν βαθμόνκάλ- 
λιστα. Πρό τοΰ 1870 καί 1871 αί δεσποινίδες Γκά- 
ρετ καί ΓΙοΰλμαν έλαβον διπλώματα έκ της ιατρικής 
σχολής τών Παρισίων, άλλ ’ ήσαν ξέναι, ή πρώτη Ά γ -  
γλίς καί ή δεύτερα Άμερικανίς. Άρυόμεθα αύτάς τάς 
λεπτόμερείας έκ τοΰ έργου της κυρίας Φοντάς τοΰ έπι- 
γραφομένου «Α ί  γυναίκες διδάκτορες τής ιατρικής εις 
όλκς τάς χώοας». Έ κ  τοΰ αϋτοΰ βιβλίου μανθάνομεν, 
ότι ό αριθμός τών εγγεγραμμένων εις τάς σχολά; τής 
ιατρικής καί της φαρμακευτικής υπερβαίνει τάς 200. 
Έ ν  έτει 1899 22 γυναίκες άνεδείχθησαν διδάκτορες έκ 
τής ιατρικής σχολής τών Παρισίων καί έν έτει 1900 
μέχρι τοΰ Φεβρουάριου μόνον 12. Ά π ό τοΰ 1882 αί 
φοιτήτριαι έγένοντο δεκταί ώς εξωτερικοί βοηθοί εις τά  
νοσοκομεία και άπό τοΰ 1885 ώς έσωτεοικαΐ διά τών 
αγώνων τώ ν δεσποινί δων ΙΙλ οΰνκτε καί ί'-δβαρς. Έκτος 
τών 77 ιατρών γυναικών, αιτινες άσκοΰσι τό επάγγελ
μα έν ΙΙαρισίοις, άριθμοΰνται δύο έν Βορδώ καί μία έν 
.Μασσαλία, Κάνναις. Βισύ, Λίλλη, Ρένναις, Γρενόβλν; 
κάί Ά γγέρ . Μία έν Αλγερία καί μία έν Τογκίνω.

Ί Ι  Αμερική είνε ή πρώτη χώρα ή χορηγήσασα εί; 
γυναίκας τόν τίτλον τοΰ διδάκτορος τής ιατρικής. Ή  
δεσποινίς Βλοΰνκλε ΰπέστη έπιτυχώς τάς έςετάσεις αυτής 
έν Βοστώνη κατά τό 1817. Έ ν  Αμερική άριθμοΰνται 
πλειοτεραι τών ιατρών γυναικών, άνέρχονται δέ εις 300 
μόνον έν Σικάγω, 'Έ πειτα  έρχεται ή Ρωσσία καί τήν 
τρίτην θέσιν κατέχει ή Α γγλ ία  μέ 396 ιατρούς, έ; ών 
8.1 εν Λονδίνω, άλλαι τόσαι έν Ινδική καί 1 ·) εν Σ ινι
κή. Καί έν αυτή τή Αβησσυνία υπάρχει σήμερον γυνή 
ιατρός ή δεσποινίς ΤοΟρσερ Έ λβετίς .

Ε Ξ ? Ρ Ε ϊ Ν Η Σ  Σ Τ Ο Τ  ΠΟ Λ Ο Υ

Ό  κ. Βερνιέ έκ Καιδέκ τοΰ Καναδά έςέθετο σχεδιον 
εςερευνήσεως τών Αρκτικών χωρών, επιδοκιμασθέν ύπό 
τής γεωγραφικής έταιοίας τής Καιδέκ" πρόκειται νά είσ- 
δύση εις τό στενόν τοΰ Βεριγγίου πορθμοΰ κατά ’Ιού
λιον, νά άκολουθήση δε τήν Σιβηρικήν παραλίαν μέ
χρι τών πάγων εις τόν βαθμόν τών 170 μοιρών καί νά 
διέλθν) κατόπιν πρός βοοράν κ α τ ’ Αύγουστον καί Σεπ
τέμβριον. Κ α τά  πάντα μήνα μικρά άερόστατα θά άφίεν- 
τά ι φέροντα έκθέσεις καί υπομνήματα, ή δέ φωτογραφία 
εϋρεως θά χρησιμοποιηθή. Κ ατά  τό διάστημα τοΰ δευ 
τέρου έαρος καί τοΰ δευτέρου θέρους θά λάβωσι δύο δια
φόρους οδούς διά νά φθάσωσι μέχρι τοΰ πόλου, τήν 
μίαν πρός τό ΒΑ καί τήν άλλην πρός τό Β Δ , θά διατη- 
ρήσωσι δε ΤΛ,ν συγκοινωνίαν μετά τοΰ πλοίου, διά τώ ν 
τηλεβόλων καί τοΰ άνευ σύρματος τηλεγράφου. Αί όδοί 
θά σημειωθώσι κατά διαστήματα εκ 1600 μέτρων διά 
κοίλων δεςαμενών πεπληρωμένων με τροφάς καί περιε- 
χουσών προσέτι έκθέσεις επί τής διανυθείσης όδοΰ.

ΤΑ Τ Α Χ Υ Τ Ε Ρ Α  ΑΤΜΟ ΠΛ ΟΙΑ

Το άτμόπλοιον «Γ ερμ α ν ία » τό έκτελοΰν τήν μεταςύ 
Αμερικής κ ζί Λμνϊύρ γου συγκοινωνίαν είνε σήμε

ρον τό ταχύτερο ν εμπορικόν άτμόπλοιον, εκτε- 
λοΰν τό μεταξύ Ν . ' Γορκης καί ΙΊλυμούδης διάστημα 
έκ 2982 μιλίων, (έκάστου μιλίου ίσον πρός 1852 μέ
τρα) εις ι) ημέρας, 7 ώρας καί 38’ άπό Σεπτεμβρίου 
1900 Έ χει λοιπόν ταχύτητα καθ’ ώραν 23 μιλ’.ων 
0,36 ή 13 χιλιομέτρων. Ά λ λ ' ή ταχύτης αύτη δεν 
υπερβαίνει τήν ταχύτητα τών ναρκοβόλων.

Κατά τό 1870 τήν υπεροχήν εν τή ταχυτητι είχε το 
ναίκοβολον «Μ ιράνδα» τόννο»·/τεσσάρων, διανύον καθ’ 
ώραν 16, 2 μίλια. Κ ατά  το 1892 ναρκοβόλον κατα- 
σκευασθεν εις τά  ναυπηγεία τοΰ Σισάου διήνυσκ 27, 2 
αίλια, τά  οποία μ ετ ’ ολίγον ύπερέβησαν τά  Α γγλ ικά  
ναρκοβόλα καί άντιναρκοβόλα. Τά  τελευταία ταϋτα έπέ- 
τυχον ταχύτητα 31 μ ιλίωνκαθ ’ ώραν. Ά λ λ ’ ΰπερέβη 
ταύτα κατά τό 1 897 τό ’Αγγλικόν ναρβοβόλον «Τουρ - 
π ίνια» διανύον καθ’ ώραν 32,76 μίλια. Ά λ λ ’ όμως 
άπό τοΰ 1898 τά  ναυπηγεία τοΰ Σισάου άνέκτησαν 
τό πρωτείον μέ τά  ναρκοβόλα τά  κατκσκευασθέντα διά 
τήν Σινικήν, τών οποίων ή ταχύτης άνήλθεν εις 3.), 2 
μίλια με έκτοπισμόν 28 τόννων. Αυτήν τήν έπίδοσιν 
ύπερέβη τό τελευταίον θέρος τό Αγγλικόν άντιναρκοβό- 
λον « ’Έ χ ιδ να » πραγματοποίησαν . ταχύτητα καθ’ ώραν 
36, 8 μιλίων κατά τάς δοκιμάς" αυτό τό άντιναρκοβο- 
λον έχει μήκος 64 μέτρων, έκτοπίζει δέ 350 τοννους υ- 
δατος καί περιέχει 8 έλικας. Κατετ'.ευάσθη έν Νεοκά- 
σ τ ί λ  καί άπόδίδει δύναμιν I I ,000 ίππων διά τών μη
χανών του, τών ελίκων περιστρεφόμενων 1050 φοράς 
κατά λεπτόν. Άνάλογον άντιναρκοβολον « Ινδικός όφις» 
κατεσκευάσθη έν Έλσβίκ καί άπεδωκε ταχύτητα καθ’ 
ώραν 35, 9 μιλίων. Διά ταξείδιον τριών (ορών και μέ 
ταχύτητα 31 μι/.ίων τό άντιναο'κοβόλον «  Κχιδνκ» κα- 
τηνάλωσε καθ’ ώραν 9 101) κοιλά Αγγλικού γαιάνθρα- 
κος.

Τά κατασκευασθεντα καταδρομικά είδικώς διά τήν 
καταδίωξιν τών εμπορικών πλοίων έν ώρα πολέμου είσίν 
επίσης ταχύτατα. Τά  πρώτα τοΰ είδους τούτου ύπήρςαν 
τά  Αμερικανικά «Κολομβία » καί «Ν εάπολις», τά  όποία 
άπέδωκαν ταχύτητα καθ’ ώρα 23,5 μιλλίων. Έ ν  Α γ 
γλία τά  4 θωρακοφόρα καταδρομικά τής κλάσεω; τοΰ 
καταδρομικού «Δράκ ε» οφείλουν επίσης ν ’ άποοώσωσι 
ταχύτητα 23 μιλίων. Ή  ταχύτης ηύςησεν ομοίως διά 
τάθωρηκτά. Δ ιά  τά  πρώτα πλοία αύτοΰ τοΰ είδους ήρ- 
κοΰντο εις ταχύτητα 9— 10 μιλίων, τά  δέ ’Ιταλικά θω- 
οηκτά «Ναύπακτος» καί « ’ Ιτα λ ία », τά  ναυπηγηθέντα 
το 1880, έποιήσαντο βήμα επί τά  πρόσω άναπτύςαντα 
ταχύτητα 18 μιλίων, τήν οποίαν καί τά  άλλα έθνη 
έπραγματοποίησαν ομοίως, έν Α γγλ ία  δε τήν ύπερεβη- 
σαν διά τοΰ θωρηκτοϋ «Τρομερού» ταχύνητος I 9 μιλίων. 
Τό θωρηκτόν «Βενεδέτον» έν ’ Ιταλία θά άποδώσν) τα 
χύτητα 21 μιλίων, έν δέ τή  Γαλλία έμμενουσιν εις τήν 
ταχύτητα τών 18 μιλίων, ήτις είνε ή ταχύτης όλων 
τών θωρηκτών όσα έναυπηγήθησαν άπό τοΰ 1893.

Π Α Ρ Α Δ Ο Ξ Ο Σ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Ή  επομένη άγγελία έτοιχοιολλήθη εις τά ; ύπαστυνο- 
μίας τοΰ Λονδίνου, σχετιζομένη πρός παίδιον, τό όποιον 
εύρέθη έγκ απ αλελε ι μ μένο ν έπί τής οδού. «Πιθανή ηλικία 
τοΰ παιδιού δύο έβδομάδων. 1 Ιληροφορίαι δοθείσαι περί 
τοΰ παιδιού όσον άφορα εις τήν κατοικίαν του οϋδεμία!..»

ΔΡΑΜΑ ΕΝ Μ Ε Τ Σ

'Ο  Γερμανός ύπολοχαγός Δοΰργκερ δε Μογχράνς, 
κατά τήν ήμεραν τή ; εορτής τοΰ αΰτοκράτορος έφόνευσε



διά περιστρόφου τόν λοχκγόν Ά δκ μ ς , ένεκκ έριδος του 
τελευταίου τούτου με τόν επίατρον Δοΰγκερ, πατέρα του 
ύπολοχαγοΰ, κκτεδικάσθη δέ ύπό τοΰ πολεμικού συμ
βουλίου εις δωδεκαετή κάθειρξιν έν φρουρίω καί άπο- 
βολην έκ των τάςεων τοΰ στρατού. 'Ώς εννοείται διεσώθη 
άπό τού τουφεκισμού ορμηθείς εις τό κακούργημα ύπό 
πατρικής στοργής.

ΑΙ Ο ΔΑ Λ ΙΣΚ Α Ι Τ Ο Υ  Σ Ο Υ Λ Τ Α Ν Ο Υ

Ή  ανατροφή αυτών είνε λεπτή καί περίπλοκος όλοι; 
ίδιάζούβα, προωρισμένη δέ νά άναπτύξη εις αύτάς τ » ;  νέας 
καλλινάς όλας τάςχάριτας, όλας τά ; γοητείας, όλα; τάς 
τελειοποιήσεις τάς ίκανάς νά γοητεύσωσι τάς μάλλον 
άπογοητευμένας αισθήσεις, αύτάς τάς μυστηριώδεις καί 
μεθυστικάς έπιστήμας, αρμονίαν θελκτικήν στάσεων, 
διαβημάτων καί σχημάτων άσμα μελωδικόν, -/ορόν έρε- 
θιστικόν, γλώσσαν ποιητικήν καί εικονικήν, απαγγελίαν 
λεπτήν καί χρωματισμένοι, εΰγλωττον πραότητα βλεμ
μάτων, νωχέλειχν θελκτικήν στάσεων, θωπείας ελκυστι
κά;, παν ο,τι ή τελειότερα τέχνη δύναται νά προσθέσ/, 
εις τήν γοητείαν της γυναικός. Τοιαύτη είνε ή τέχνη, 
τήν όποιαν ή ’ Ανατολική Ιι/,πειρία διδάσκει έν αυτή τή 
’Ακαδημία τού έρωτος. Έ ν  γένει ή διάρκεια αΰτής της 
παιδεύσεω; είνε διετής καί καταλήγει διά πανηγυρική; 
έξετάσεως, καθ’ ήν προεδρεύει ή Βαλιδέ Σουλτάνα. Έ 
καστη τών ωραίων μαθητριών -η; οφείλει τό τε νά *( νω- 
ρίζη ολα: τά ; λεπτο^ερεία; τή; υπηρεσία;, τήν όποιαν 
έχει νά έκτελέση, τον τρόπον τού ύποκλίνεσθαι ενώπιον 
τοΰ Σουλτάνου, τοΰ προσφέρειν ύΑωο αρωματισμένον, τοΰ 
παρουσιάζίΐν αΰτώ τάς έμβάδας καί τά άσπρόρρουχα 
καί τοΰ χορηνεΐν αΰτώ τά ευνοούμενα ήό'ύποτα. 'Η  οδα- 
λίσκη αύτη οφείλει νά γινώσκη τάς προτιμήσεις καί τας 
άντιπαθείας, τά ; ιδιοτροπία; του καί τά ; μανίας του, 
πριν γίν·/) δεκτή ίνα τώ  προσενέγκη τήν θυσίαν τή; μό
λις άνθούση; καλλονής της. 'I I  νεαρά οδαλίσκη φθάνει 
συνήθως τήν νεανικήν ηλικίαν, καθ’ ήν στιγμήν περα- 
τούται ή ανατροφή αΰτή;. "Ωριμος τό τε διά τήν αύτο- 
κρατοοικήν άποθήκ/,ν περιυ.ένει τήν ίδιότροπον όοεξιν τοΰ 
μεγάλου κυρίου κατά τάς ώρα; τή ; έπισζ,έψεώ; του.

Π Α Ρ Α Δ Ο Ξ Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Η Σ

Έ ν  Βαρσοβία.καί έν τώ  "22ω λόχω τοΰ πυροβολικού στρα
τιώ τη ; Τσέρνίχωφ, οστι; είνε ασθενή;. ‘ Ο νέο; αυτό; άν
θρωπο; προσβάλλεται ύπό συχνών κρίσεων καταλήψιας Δ ί;  
ή τρις τήν εουομάδα καταπίπτει εις μακοόν ΰ.τνον, παρα- 
τεινόμενον έπί 12·— 13 ώρα; καί ενίοτε πλειότεοον. Ε ϊτε 
κάθηται, είτε βαδίζει ή νόσο; καταλαμβάνει αύτόν αΐονη- 
δίω; & δέ ασθενή; καταπίπτει καί κοιμάται όπου εύρίσ/.ε- 
τα ι, όταν δέ κοιμηθή καί κ.ινηθ-7) έν τών μελών του, 
κοπιάζουσι κατόπιν πολύ νά τό έπαναφέοωσιν ει; τήν αρ
χικήν θέσιν του. Μετά τόν ύπνον του ό ασθενή; δέν αί 
σθάνεται άλγος, αλλά σκοτοδίνας ί’σχυράς. Τήν πρώτην 
φοράν καθ’ ην προσεβλήθη ύπό τής νόσου οί συστρατιώ- 
τα ί του έπίστευσαν, ότι έ πείρά το στρα τήγηυ.α πρό; απο
φυγήν τών άγναοειών καί διά τούτο τόν έμαστίγωσαν 
διά δερυ.ατίνης μάστιγος καί τόν έξυσαν διά ψύκτραρ. 
Δέν έκινήθΛ, οΰδ’ έδωκε σημείόν τ ι αΐσθήσεω; καί θά 
τόν έπίστευον τεθνεώτα αο μή άνέπνεε.

ΚΟΡΗ Τ Ο Υ  ΒΕΡΔΗ

Έφημερί; τεΰ Βερολίνου έδημοσίευσε τηληγράφημα 
έκ Ρίου Ίανείρου άναγγελλον, ότι κυρία τ ι; καλουμένη 
Μαρία διεξά-Όυσα έν τή πόλ ει ταύτη έμπόριον άνθοά-

κων καί άξιούσα οτι είνε θυγάτηρ τού μουσουργού Βέρδη, 
θά προσβάλη τήν διαθήκην τοΰ μεγάλου μουσουργού. Ί Ι  
κυοά Μαρία διηγείται, ότι είνε θυγάτηρ τού Βέρδη καί 
τήρ περιφήμον ηθοποιού Μαλιβράν, βέβαιοί δέ, ότι έν 
ετει 1898 έγένετο δεκτή έν Μιλάνω ύπό τού Βέρδη ό- 
στις τήν μετεχειρίσθη ώς θυγατέρα του.

Ο ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  ΒΕΡΝ ΚΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ό  ’ Ιούλιο; Βέρν άπηύθυνε πρό; τόν κ. ΙΙέτρον Γ ι- 
φάρ ύποδείξαντα τήν υποψηφιότητά του διά τήν Γαλλι
κήν ’Ακαδημίαν τήν έξης έπιστολήν :

’’Αγαπητέ κύριε,

Σπεύδω νά σά; ευχαριστήσω διά τό άρθρον όπερ έδη- 
αοσιεύσατε. ’Ή δη  περατώ τό 73 έτο; τής ηλικίας, μου 
καί κατά τήν ήλιχίαν ταύτην δέν θά με κ α τ α λ ά β ω  ή 
φιλοδοξία νά εισέλθω εις τήν ’Ακαδημίαν. Προ ‘28 
έτών ό ’ Αλέξανδρος Δουμά; υιός καί άλλοι φίλοι ήσχο- 
λήθησαν περί τής υποψηφιότητά; μου, άλλ’ ένόησα αμέ
σως, ότι θά έξετιθέμην άπεοισ/έπτως καί άπεχώρησα, 
διά νά μή έπαναλάβω ποτέ τήν άςίωσιν. Ά π ό  τής ε 
ποχής ταύτης 59 ακαδημαϊκοί άπήλθον εις αύτόν τον 
άλλον κόσμον, όπου άναμφιβόλως δέν εύρίσκουσι τον θό- 
λον τού Ινστιτούτου διά νά προσΦέρν] αΰτοίς ά’ίδιον 
στέγασμα. Θέλω νά είπω, ότι εάν ή ’ Ακαδημία δίδη 
τήν αθανασίαν δεν δημιουργεί αθανάτους.

’ Ι ο ύ λ ιο ς  Β έ ο ν  

ΜΕΛΛΟ ΝΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΙ

Ά ν ευ  προσυνεννοήσεως ή Γαλλική Ακαδημία έκαμε 
δύο 'έ/.λογάς όριστικάς διά τάς κενάς έδρας έκ τού θα
νάτου τών ’ Ακαδημαϊκών Βρολύ καί Βορνιέ. Διά τήν 
τοΰ πρώτου έπροτιμήθη ό Μαρκήσιος Δέ Βογκέ πρώην 
πρεσβευτής έν Βιέννη καί έν Κωνσταντινουπόλει, μέλος 
δέ τής Ά  καδημϊας τών επιγραφών καί γνωστός διά τάς 
ίστορικάς εργασίας του καί φίλος τοΰ Δουκός τοΰ Βρολύ. 
Διά τήν δευτέραν έδραν ύπεδείχθη όμοφώνως ό Ροστάν 
ό συγγραφεύ; τού Συρανό καί του Ά ε τ ιδ έω ;.

Ε Π Ε ΙΣ Ο Δ ΙΟ Ν  ΕΙΣ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΕΘΟΡΙΑ

Α ξιω μ α τικ ό ; Γερμανό; έν στολή είσήλασεν έφιππο; 
εις τό Γαλλιλόν έδαφο; μεθ’ όλην τήν φρούρησιν τών 
τελωνιακών. Συλληφθεί; ύπό τινων νέων έςεσπάθιοσεν, 
άλλ’ ώδηγήθη ύπό συνοδείαν εις τό Δημαρχεΐον' άνα- 
κριΟείς έδήλωσεν ότι καλείται Χόλμαν καί ότι ανήκει 
εις τό 132 σύνταγμα έν Μέτς καί ότι παρεσύρθη ύπό 
τοΰ άφηνιάσαντος 'ίππου τσο. Πιστεύεται έν τούτοις οτι 
μάλλον στοίχημα έτέθη μεταξύ Γερμανών αξιωματικών 
τό όποιον άνέλαβεν ούτο; νά έκτελέση. Απολυθείς ώδη 
γήθη ει’ς τά μεθόρια.

ΠΛΑΝΗ Δ ΙΚΑΣΤ ΙΚΗ

Εις τήν πόλιν Ά μ ιέν  τής Γαλλίας, είχε πρό πολλών 
υ.ηνών καταδικασθή ύπό τοΰ κακουργοδικείου ή γυνή 
Δρουώ, ώς δηλητηριασασα τόν σύζυγόν τη; καί τόν αδελ
φόν τη ;, έν συνενοχή μετά τινο; Αεμπόργκ, τόν όποιον 
ύπετίθετο .ότι ήγάπα. Ί Ι  άπόφασι; αύτη ήτο αποτέλε
σμα δικαστικές πλάνης, προελθούση; έ/. τή; άτελού; 
αύτοκία; τήν όποιαν οί επιχώριοι ιατροί είχον ενεργήσει 
έπί τών π τωμάτων τών νεκρών, καί έκ μαρτυριών τινων 
αντιφατικών, αϊτινε; ένίσχυσαν τά ; κατά τή; χήρας 
Δρουώ ύπονοίας. Ά λ λ ’ εις τό χωρίον Μ αλωταί, όπου οί 
σύζυγοι Δρουώ έζων, ό κόσμος ήτο πεπεισμένος περί τής 
άθωότητο; τή; Υυ,αικό; καί δια τοΰτο ό δήμαρχος τοΰ

Μαλωναί έδωσαν άναφοοαν ε;’; τόν Πρόεδρον τής Δη
μοκρατίας όπως διαταχθϊί ή άναψηλαφησις τής δί<.ης. 
Έ ν  τώ  μεταξύ άκριβέστεραι παρατηρήσεις καί θετι- 
κώτεραι πληροφορία·, είχον αποδείξει, ότι ή όηλητηρία- 
σις τών δύο άνδρών είχε προόλθει ούχί εκ δηληττρίου, αλ
λά έξ άνθράκικοϋ οξέος, τό όποιον άνεπτύσσετο εί; τινα; 
ασβεστοκαμίνου;, εγγύς τών όποιων ή οικογενεια κατωκει. 
Άπεδείχθη δέ πρός τσύτοις οτι οΰ μόνον ό σύζυγος, 
αλλά καί ί; γυεή Δοουώ ήσαν ασθενείς καί είχον έμέτους 
συχνούς τρεις η τέσσαρας εβδομάδας πρό τής επελεύσεως 
τοΰ δυστυχήματος.

Δ ι ’ όλους τούτους τούς λόγους, η άναψηλάφησις τής 
δίκης διετάχθη καί έγένετο πρό τινων ημερών. Ένοίπιον 
τοΰ ακροατηρίου άπεδείχθη ήλιου φαεινότεοον ή άθωότης 
τής γυναικός Δρουώ, τοΰθ’ όπερ παρεδέχθηααν καί οί έ
νορκοι διά τής ετυμηγορίας των. Κατόπιν τό δικαστή- 
ριον τών συνέδρων έπεδίκασεν υπέρ τής αθωωθείσης απο- 
ζημίοισιν 40,000 φράγκων πληρωτέων ύπό τοΰ δημοσίου, 
έπί τή άδίκω καταδικ/ι αΰτής ώς φαρμακευτρίας.

01 ΑΓΓΛΟΙ Α Ν0ΡΩ Π Ο Φ Α ΓΟ Ι

Λοιπόν ήσαν καί οί ’Ά γ γ λ ο ι άλλοτε άνθρωποφάγοι; 
Καί οί πρόγονοι τού σημερινού 'Γζών-Μπούλλ, τοΰ διεκ- 
δικοΰντος τά  πρωτεία εις τόν πολιτισμόν, ευωχήθησαν 
ποτέ μέ ανθρώπινα κρέατα.

Ναι λέγει ή έσχάτιος γενομέr/j άνακάλυψις έκ τών 
παραδοξωτάτων καί άπιστευτοτάτων, άνακάλυψις ούχ 
ήττον αληθινή.

Εις τά περίχωρα τού Μπραίντρυ, τή: Κομητείας τού 
"Εσσεξ εύρέθνί ή τρομερά άπόδειξι; τού ότι οί πρόγονοι 
τών σημερινών ’Ά γ γ λ ω ν  ήσαν καννιβάλοιί

Ανθρώπινα κόκκαλα καί ανθρώπινα κρανία εύρέθησαν 
έπιαελώς ταξινομημένα άνάμίξ μέ κόκ/.αλα καί κρανία 
βοών καί προβάτων. Τ ’ άνθρώπινα κόκκαλα ησαν ροκα- 
νισαένα άπό δόντια ανθρώπων, πολλά δέ έξ αυτών ήσαν 
έσχισμένα κατά μήκος ύπό έργαλείων, πράγμα τό όποιον 
δέν ήμποροΰσε νά γίνιρ παρά ρ,όνον άπό ανθρώπους καν- 
νιβάλους, οί όποιοι ήξευραν καλά τήν δουλειά τους.

Δ ιό τι επερναν τά κόκ/.αλο αίφνη;τοΰ μηρού τά έτσά- 
κιζαν εις τήν άκραν ολίγον, καί έχωναν μέσα μίαν δυ
νατήν σφήνα, έπί τής όποιας κτυπώντες κατόπιν διήνοι- 
γον καί διέσχιζον τό οστοΰν μέχρι τοΰ άλλου άκρου του 
καί ό μυελός έςεχύνετο μόνος του !

Φαίνεται δέ ότι οί αξιομακάριστοι εκείνοι Βρεττανοί 
εύρισκον εξαιρετικήν όλως εύχαρίστησιν μέ τόν μυελόν 
προπάντων τών οστέων τών μηρών καί μάλιστα τοΰ 
κρανίου. Δ ιό τι όλα τ ’ άνθρώπινα κρανία τ ’ άνευρεθέντα 
εις τούς προϊστορικούς εκείνους σοιρού: έφεραν καί από 
μίαν τρύπαν εις τό όπισθεν μέρος τεχνικωτάτην, δ ι’ ή; 
έβγαζαν τόν μυελόν, ό όποιο; ύστερα άπό τήν εύωχίαν 
τών σαρκών, θά τυύ; έχρησίμευεν ώ ; έξοχον έπιδόρπιον. 
Τό περιεργώτερον είνε ότι καί τά κόκκαλα τών ζωων 
ήσαν δουλεμμένα καθ’ 8ν τρόπον καί τ '  άνθρώπινα. Πράγ
μα τό όποιον άποδεικνύει ότι οί άγγλοι εκείνοι, τ ί ;  οίδε 
ποιας έποχής, όταν δέν είχαν πλέον τ ί νά φάνε, έτρώ- 
γοντο μεταξύ τους καί μέ τή σειρά τους.

Τά οστά αυτά άφοΰ τά έσχιζαν καί τούς έτρωγαν τό 
μεδούλι, τά συνήρμοζον παλιν τά δύο τεμάχια, καί τά 
έναπέθετον μετά τών άλλων.

Τήν άνακαλυψιν ταύτην τού σωρού τών ανθρωπίνων 
οστέων τήν έκαμεν ένας κληρικός άγγλος, ό οποίος είνε 
περισσότερον αρχαιολόγο; παρά κληρικός.

Αυτό ; δέ αφού έξήτασεν έπιμελώς τά οστά καί τα 
κρανία έζέφερε τήν πεποίθησιν ότι αυτά έχρησίμευσαν 
ποτε ώς έδεσμα άγγλοιν καννιβαλων.

Τήν αυτήν δέ γνώμην έχουν καί άλλοι άγγλοι φυσιο- 
δΐφαι, οί όποιοι έξήτασαν έπισταμένω; τά θαυμάσια αυτά 
λείψανα τοΰ αγγλικού καννιβαλισμού.

Δ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Φ Ι Λ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Υ Σ
ΓΝΠΜΑΙ ΚΑΙ Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ

Πληρώσατε τήν διάνοιαν και τήν καρδίαν υμών όσον 
καί αν είναι εύρεϊαι ιΰεώ)· και αίαθη/ιάτωκ τή ; ιΓί, -̂ '̂Λό- 
κου εποχή; καί θέλετε δρέψει τού; καρπού; τή ; εργα
σίας ημών. Γχα ϊτε .

Οί άνθρο>ποι συνήθω; μύκτηρίζουσι εκείνο τό όποιον 
δέν κατανοούν- Πρό τοΰ ωραίου καί καλού γογγίζουσιν 
όπερ συχνά τοίς είναι έπαχθέστατον. Γκαΐτε.

Ό  A lfred  de Mussel δύο προσόντα θεωοεϊ ;/-ανά πρό; 
σωτηρίαν ποιήματο;, τό ν ’ άρέση εις τούς πολλούς καί 
συγχρόνως εις τούς ολίγους τούς ειδήμονας.

« Τ ί  νά είπωμεν περί ανθρώπων, οϊτινες ούτε ύπό τής 
φύσεως εις τοΰτο κεκλιμένοι. ούτε διά τής τέχνης πα- 
ρασκευασθέντες, πλημμυρίζουσι τόν κόσμον ποιημάτιον, 
άτινα νωπά είσέτι καί άχνίζοντα ρίπτονται εις τήνκό- 
νιν ; Οϊτινες αυτοί εαυτούς χειροτονοΰντες καί ονομά- 
ζοντε; ποιητάς, άν εύρωσιν καί άλλον μωρόν νά τούς έ· 
παινέσή καθίστανται αφόρητοι. Ά λ λ ά  ϊνα μή φανή ά
δικος ή περί τών ψευδοποιητών κρίσις μου, πρέπει νά 
συλλογισθήτε ότι ή ποίησις δέν είναι άρτος επιούσιο; 
ώστε έν ελλείψει άλλου καλλιτέρου άρκώμεθα εϊ; τόν 
κατώτερον. Δέν είναι πρώτη; ανάγκη; πράγμα, άλλά 
τρυφή καί πολυτέλεια, λ'τ ι ; πρέπει ή νά σίναι καλή ή 
νά λείπη διόλου.

Κ ω νσταντίνος Αίσωπος

ΑΝΤ Ι  ΕΛΕΓΕ ΙΟΥ
ΕΙΣ Α. Μ. Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α Ν  Β ΙΚΤΩ Ρ ΙΑ Ν

Τή; ευτυχία; τά δώρα πλούσια καί τή; Νίκη; οί δά- 
φνε; άφθαρτε: σ’ έστολίσανε. Δίκαιο; ύπνο; σ’ έκοίμισεν 
ώ Βασίλισσα !

Ή  τύχη σοΰ έχάρισε τής Άλβιώνος τό θρόνο κ’ έχ ά
ρει; τή  χαρά τών μεγάλων έργων, πού τής πατρίδος τό 
σύνορον άπειρο δείχνει.

Τής Αρετής τ ’ άχνά κρίνα γύρω στό θρόνο σου έλάμ - 
ψανε κ’ ή tδική μας άναγάλλιασιν ή Πάτρίδα ένωμένη 
μέ τά ‘ Επτάνησα !

Κοιμήσου κ ι ’ ό θάνατος στής μάχες πέρα αρπάζον
τας αστέρια κι’ άλλο ετοιμάζει στόλισμα στής Πατοίδο; 
σου τήν 'Ιστορία !

Α Ρ Χ Α ΙΩ Ν  ΓΝΩΜΙΚΑ

Εί βούλει άλυπο ν βίον ζήν, τά αέλλοντα συμβαίνειν 
ώ ; ήδη συμβεβηκότα λογίζου. 'Ε π ίκτητος

Βίου πονηρού θάνατο; ευκλεέστερο;. Α ΙσχΰΛος
θανεϊν άριστον εστ'ΐΛ ή ζήν άθλίως.

ΦιΛϊψων
Φεύγε ηδονήν φέρουσαν ύστερον βλάβην.

"Α./εζις
Α γά π α  τώ;υπαρχόντων αγαθών μή τήν υπιοβάλλου- 

σαν κτήσιν άλλά τήν μετρίαν άπόλαυσιν.
‘Ιπποκράτης
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Ε Φ ΕΥ ΡΕΣΕ ΙΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ο Ν ΕΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ο Σ  Φ Α ΝΟ Σ A G T E P
Ό  Άουερ τής Βιέννης, ό ίοευρε'της τοΰ γνωστού οο>- 

τισριοΌ έπενόησε φανόν ηλεκτρικόν, προωρισαε'νον νά 
~oepαγάγγ, έπανάστασιν έν τη τε'χν/·, τοΰ φωτισμού. Δεν 
άπεκάλυψεν άκόμη τά ; λεπτομερείας τη ; νεας έφευρε'- 
σεώς του, γινώσκεται δε μόνον, ό'τι ό νε'ος φανός είνε 9 
1)2 φοράς όλιγώτερον δαπανηρό; τοΰ συνήθους οχνοΰ 

Άουερ διά φωταερίου. Ό  δόκτωρ Σλάνις, ό έςετάσας 
τόν νε'ον φανόν, άποφαίνετκι, δτι αποδίδει φώς λίαν λευ
κόν /.scl είνε προωρισμε'νος νά επίδειξη έπιτυχίαν κατα
πληκτικήν .

Έ π ί νέου ό'λως Γυστνμα'.ος ό υ.έγας ’Έοισσων κατε- 
σκεύασεν νέον συμπυκνωτνρίι οιά τού οποίου ή αποΟ/,- 
κευομένη ηλεκτρική ού^αρ-ΐ; ούό'εμίαν ΰφίσταται απώ
λειαν. Βεβαιούσιν δτι ί  \έος «υμπυκνωτήο Οά φέον, επα- 
νάστασιν ει; τά στμερινά υ.έσα τής διά ξηρά; καί θα- 
λάσσνς συγκοινωνίας.

ΤΗ Σ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

’Α γορά ζετε  άπό τό  φαρμακείον ολ ίγον  «κόμμι 
τραγανάνθου είς κόνιν, τό φυλάσσετε είς ενα 
κουτάκχ, καχ πριν βάλετε την «π λά κ α »  είς τό 
στόμα σας, άφοΰ τη ν  πλύνετε, τή ν  άλείφετε μέ 
αύτήν τή ν  κόνχν. Τό κόμμχ τη ς  τραγανάνθας 
σ τερ εώ νε ι καλά είς τή ν  θέσιν τ ω ν τ ά  ύεύτχκα δόν
τια. Είνε εν τελώ ς  άβλαβες καχ έχει τό  μέγιστον 
ποοτε'ρημα δτχ δεν έχει οσμήν ουτε γεϋσχν.

*
Διά τά καστανά μαλλχά τά έχοντα πυράς-άπο- 

χρίόσεις άποκτοΰν ώραχον βαθυν καστανόν χρώ
μα, ύγραχνόμενα δχ’ ϋδατος ή  οινοπνεύματος 
εντός τοΰ όποίου άφέθησαν έπί τ ινας ημέρας φύλ
λα καρυδχάς. Δχά τούς φαλακρούς τό  μόνον άπο-
τελεσματικόν φάρμακον είνε ή περούκα.

★ *
*

Βράσατε καλώς εντός  100 οραμίων ϋδατος 25 
δράμχακαπνοΰ καχάφήσατε τόάφέχΐηιμα νά κρυιο- 
ση. Βυθχζουσαχ κατόπχν είς αυτό μίαν ψήκτραν 
πλύνετε  δ ι ’ αύ τής τό  ρυπαρόν περχλαίμχον τό 
όποχον ο υ χ μόνον τή ν  καθαρχότητα άνακτά άλλά 
καχ τό χρώμά του.

★ *

Άποτελεχταχ άπλούστατα άπό χυμόν λεμονίου 
καχ άπό άσπράδχ αχ/γοΰ. είς Τσας ποσότητας. Τά  
κ τυπατε  μαζϊχ ρέσα είς ενα βερνικωμένο πήλχνο 
βαζάκχ καχ τά  βάζετε νά ζεσταθούν στή  φωτιά 
μέχρις δτου πήξουν καχ γεχνουν πομμάδα.

"Οταν πρόκεχταχ νά μεταχεχρχσθήτε τή ν  ισπα
νικήν αύτήν πομμάδαν, π λύνετε  πρώτα  τό πρό· 
σωπόν σας με νερό δπου έχει βράσει ρύζι, διότχ 
έτσ ι μόνον ύμπορούν νά έξαλεχφθούν αχ κόκκχ- 
ναχ κηλΐδε; και νά γε ίνη  λευκότατον καχ λαμ- 
ποότα τον  τό ο^ραΐον προσοοπάκι σας. . .  .

----------------—,4>------------------

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

—  Ενθυμείσαι τήν πρώτη <ρορά που μάλωσες με τή γυναί
κα σου ;

—  Πώς ο / ι .

ΙΡ ΙΣ

—  Γιατί έφιλονικήσατε τότε ;
Για ένα οιλί.
Καί δέν τΐ,ς αρέσουν τά  οιλιά ;

—- ΙΙολΰ μάλιστα.
—  A? λοιπόν ;
— - Mz s i / x  φιλήσει μίαν άλλην.

'  '  ·
— Βρε αοεροε τ ί  εσήκωσες τό γιακά σου ‘έτσι ; οέν κάνει 

τόσο κρύο.
- Μιορε τι μάς λες ; \\ς οορούσες καί σύ παλτό ·' i  νά 

ίλεπες τ ί κιύο κάυ.ει.

m
—  Αοεπόν δεν τον θέλεις τόν ©ίλον ;
—  Ό χ ι, ποτέ.

Μά γιατί, λενε, οτι είναι μεγαλόκαρδος ;
Ακριβώς γ ι ’ αυτό. Εχει μεγάλη καρδιά καί μπορεί νά 

αγαπήση μια ντουζίνα συνχοόνιος.

, , . . &
I.κείνη  ποος εκείνον :

λίά παυσε επί τέλους τάς κολακείας σου. Ηά κλείνω  τά 
αυτιά α ου αε τά χέρι α μου__

Κ α ι έκεινος νοαιζων οτι τής λέγει νέαν κολακείαν :
Ω, οεν εινε δυνατόν. Τά  χεράκια σου είνε τόσον αικρά.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

Κατά τήν μάχην του Άβουκΐρ έν Αιγύπτιο ό Ναπολέων ίδών 
σωμα Μουσουλμάνων, οι όποιοι έζήτουν νά κόΊ/ουν τήν συγ
κοινωνίαν με ενα σώμα τεϋ στρατού αυτού, εστράιρη αΐιρνης 
πρός, τόν στρατηγόν Χ 'ε ζού .

— Χτεζού. ΙΙάρτε διακοσίους άνορας καί πηγαίνετε νά τούς 
συλλάβετε αμέσως όλους,

Ο στρατηγός έθεώρησε τήν διαταγήν δυσανάλογον καί έψι- 
θύρισε.

Μά δεν θά λάβιο λοιπόν εγώ μέρος στήν μάχην !
—  Σέ καθαιρώ ! Ά π ή τησεν  ό Χαπολέιον.

- Ο Ντεβού τά έχασε καί έτρεςεν άμέσιος νά εκτελέση τήν 
διαταγήν.

I ην επιούσαν ό Ναπολέο^ν καλέσας τον Ντεβού τω  είπε :
Λ εγε  μου τιόρα τά παράπονά του. Είμαι πρόθυμος νά σέ 

ακούσω, αλλ* οταν διατασσιο θέλω νά με ύπακούουν !

E l A O n O l H S I S

Κ α Ο ισ τ ώ μ ε ν  γ ν ω σ τ ό ν  ε ίς  το υ ς  έν τ ώ  έ ξ ω τ ε ρ ικ ω  

σ υ ν ο ρ ο μ η τά ς  μ α ς  ο τ ι  π ερ ιο δ εύ ω ν  α ν τ ιπ ρ ό σ ω π ο ς  τ η ς  

« Α τ τ ι κ ή ς  Ί ρ ι ο ο ς »  ε ίνα ι ό λ  . Δ ια μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς ,  ό 

οπο ίος ε ίνα ι ε π ιτ ε τρ α μ μ έ ν ο ς  τ ή ν  ε ίσ π ρ α ς ιν  τ ώ ν  σ υ ν 

δ ρ ο μ ώ ν . Ή  Δ ιεύ θ υ νσ ις

ι ν  l· ; λ  ι  ι  ΐ ί Δ Ο ΐ ΐ  ι ι .

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α .—  ’Έυ.μετρος ρ.ετάφρασις -ού 5ράι/.ατο; 
τ  ύ Σοφοκλέου; ει; γλώτσαν γλαφυράν καί άορ.ονικήν 
άνάλογον τού έργου εφιλοτεχνήθ/) καί έξεδόθτ·, εις καλ
λιτεχνικόν τεύχος άπό τού τελειοφοίτο^ τής φιλολογίας 
καί καλλιτέχνου κ. Ν . Κυπαρίσσ/)·

Π Α Ν Ε Λ ΛΗ Ν ΙΟ Ν  Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α
Μηνιαΐον ει’κονογραφνμ.ένον περιοδικόν αγγέλλεται ύπό 

τών δραστήριων νέων κ. Τ έ γ α  Χ ρ ή σ το β ιτς  καί Δ  ή μου 
Β ρ α τσά νου  δημοσιογράφου. Ή  ίττ ισ ίχ  αυτού συνόρου.ή 
δραχ. i 5, εν τω  έξωτερικω 15 φράγκα,

Π ΙΝ Α Κ Ο Θ Η Κ Η .— ’ Από 1/ις Μαρτίου 1 90 1. Εικο- 
\ογ:α©ημενον περιοδικόν.

Τύποΐζ Κ r trd


