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CARMEN SYLVA

Η T O T H  Ε ΥΓΕΝ ΕΙΑ  Τ Η Σ  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ο Σ
'Υπάρξουν εϊς τόν κόσμον Ναοί εντελώς άγνωστοι. 

'Υπάρχουν ναοί μέσα εις τούς όποιους λατρεύονται αί 
θρησκείαι των αισθημάτων αί ίεραί καί μεγάλαι. Πώς 
δυνάμεθα νά λησμονήσωμεν τόσον ευκόλως 6τι οι τέσ- 
«τοερες τοίχοι τοΰ δωματίου μας όπου υπήρχε τό λίκνον 
μας παρίστα δ ι’ ημάς την πρωτην εκκλησίαν, δταν γο
νυπετείς πλησίον της μητρός μας έδιδασκόμεθα παρ’αϋτης 
την πρώτην προσευχήν ; Κατά τάς στίγμα; έκείνας ή 
μητέρα ήτο μία άληθής Ιέρεια και τα παιδιά συνηθροι- 
σμε'να γύρω της καί κρεμασμένα άπό τά χείλη της άπε- 
τέλουν τόν γορόν γύρω του βωμού κα’ι αί νεανικαί φω- 
των έψιθύριζον τούς ύμνους

Πανταχοϋ ή επιρροή της γυναικός αποτελεί μίαν μι- 
κράν γωνίαν του Ουρανού έπ'ι της Γης. Ή  αγρυπνούσα 
αγάπη της η καθαγιάζουσα παν δτι έγγίζει, εινε φλόξ

φέρουσα υψηλά, ρε'χρι τοΰ θρόνου τοΰ Θιοΰ, τά δάκρυα 
άναμεμιγμε'να μέ τούς στεναγμούς, οΰς εκείνη χύνει δταν 
έπαγρυπνεί πλησίον τού άσθενοΰντος μικρού της, εϊς τό 
όποιον αυτή εδωσε της ημέρας τό φώς. Εύρέτε μου σείς 
γλυκυτε'ραν καί περιπαθεστέραν σκηνήν άπό εκείνην τού 
κοιμωμένου μικρού της άγγέλου μέσα εις την ώραίαν 
κλίνην των βραχιόνων της, επάνω εις την καρδίαν της. 
Ή  μητρική άγκάλη ήτις υπήρξε δ ι’ αυτό τό πρώτον λ ί-  
κνον καί ό πρώτος βωμός θά γίνϊ) μίαν ημέραν καί θά 
εινε πάντοτε τό λιμάνι πού θα τού προσφέρη ενχ άσφχ- 
λές καταφύγιον κατά τών καταιγίδων τής Ζ ω ής....

'Υπάρχει ενας άλλος ναός όπου λειτουργεί 'Ιέρεια 
τής μεγάλης ιδέας τού Ναζωραίου, ή Γυ,ιή. Ή  αίθουσα 
τού Νοσοκομείου. ’ Εκεί δπου ώς άδελφή του έλέους με
ταβαίνει, με ενα έλαφρότατον καί άθόρυβον βήμα άπό 
τόν ενα εις τόν άλλον άσθενή, φέρουσα είς ενα έκαστον 
τό δώρον ττς γαλήνης καί τής παρηγορίας. Ό  τίτλος 
τού αγγέλου τής Άγαθότητος τής άρμόζει είς την περί- 
στασιν αυτήν, ετσι όπως περν^ διά μέσου αυτών, άλ
λοτε καταπραΰνουσα μέ μίαν γλυκείαν θωπείαν της τό 
μέτωπον πού τό φλογίζει ό πυρετός, άλλοτε γλυκαίνουσα 
τά φλογισμένα καί άποξηραμένα χείλη καί άλλοτε π ά 
λιν ΰπεγείρουσα η καταβιβάζουσα τό προσκεφάλαιον, 
επάνω είς τό όποιον άναπαύεται μία κεφαλή βαρεία, 
τεθλιμμένη, ώχρά... Τό άπαλό της χέρι σκορπίζει τό 
βάλσαμον εϊς κάθε πληγήν.

Ό  γλυκεία φωνή της παρηγορεί τούς άποτεθαρρυ- 
μένους, εμψυχώνει τούς άπελπισμένους. Φαίνεται δτι ό 
ύπνος δέν σφαλ^ ποτέ τά άγρυπνα μάτια της, ό κόπος 
δέν την καταβάλει ποτέ.

At δραματικώτεραι σκηναί εκτυλίσσονται διά τής 
παρουσίας της, κάτω άπό τό θαμβόν σκιόφως. Ή  αί
θουσα τού Νοσοκομείου ή ύπερπλήρης, ή αίθουσα ή πε
νιχρά και πένθιμος, ή φυλακή τοΰ αιχμαλώτου, ή σκηνή 
τού φορητού Νοσοκομείου, εϊς τό πεδίον τής μάχης, κάθε 
ενας άπό τούς τόπους αυτούς εινε καί ενας ναός τού 
όποιου τό μεγαλεΐον είνε ύπέρτερον τού μεγαλείου πάσης 
άλλης έκκλησίας μητροπολιτικής, καί μέσα εϊς τό όποιον 
φαντάζει 'Ιέρεια ύπερτάτη ή Γυνή.

Ή  γυνή είνε επίσης ’Ιέρεια εϊς τόν οίκόν της. ’ Εκεί 
μέσα μάλιστα άναδεικνύεται τοιαύτη, έν oXr) αυτής τγ  
h y v i .  Είνε έκεί τό άναμφισβήτητον βασίλειόν της.'Από 
πρωίας μεχρις εσπέρας άσχολείται είς τήν ΐακτοποίησιν 
τοΰ οίκοκυριού της, φέρουσα ούτω είς τόν σύζυγόν της 
τήν πιστοτέραν βοήθειαν, πηγαίνουσα καί έρχομένη γύ- 
ρωθέν του έν δσω έκεΐνος εργάζεται σιωπηλώς καί ά γω - 
νιζομένη ΐνα τόν καταστήσιτ, εύχαριστημένον καί ευτυχή. 
Χάρις εϊς αύτήν έκεΐνος δύναται νά έργαζηται χωρίς νά 
άπασ/ολήται άπό τάς οίκιακάς μέριμνας, αί οποϊαι 
διαφορετικά θά ήδύναντο νά άποτρέψουν χόν νουν του



άπό ύψηλοτέρας σκέψεις καί άπό φιλοδοξίας α&λλον 
εύγε- εϊς.

* *

Υπάρχουν άκόμη καί άλλοι, πολλοί άλλοι άγνω
στοι Ναοί, μέσα εις τούς οποίους λειτουργεί Ίεροφάντις 
υπέροχος καί Μύστρια ή Γυνή. Ή  Γυνή που έχει έν- 
νοήσιρ τόν προορισμόν τν;ς καί βαδίζει μέ τό μέτωπον 
υψηλά εις την οδόν του καθήκοντος, της αγάπης καί της 
«ρετής, ^νε ή ένσάρκωσις της ιδεώδους αγαθότητας του 
Θεοϋ επί της Γης Οί .αιώνες άς λατρεύουν τ ’ δνομά της 
καί οί καιροί άς'ύμνοϋν την χάριν τη ς !. . .

Α λεξά νδ ρ α  Λ«νοι·κάοα  

E I S  Τ Η Ν  Ι Ν Ή Σ Ο Ν

A ' .
Σεπτέμβριος 1895.

Πρό μικρού επανήλθον από την πεφιλημένην νήσον, 
την εξαιρετικως ανεμόβλητον έκ πασών τών Κυκλάδων, 
Ειχον δροσεράς έαρος αύρα: αφήσει εκεί, έπανεύρισκον 
δ ’ έδώ άφόρητα θάλπη θερινού ήλίου έξατμίζοντα εις 
θερμούς θρόμβους πάσαν ζωήν καί ενέργειαν. Συσκευα- 
σμένον, ώς τόν εϊχον άποθέσει κατά τήν πρώτην στιγ
μήν, έβλεπον έφ’ ίκανάς ήμέρας τόν μικρόν οδοιπορικόν 
σάκκον μου, χωρίς νά έχω τό θάρρος νά τόν άποσκευάσω. 
Ησθανόμην ότι ή παράταξις τών αντικειμένων, άτινα 

ενέκλειε, πολλά των οποίων ησαν αναμνήσεις τής νή
σου, θα με έθλιβε βαθεως, ανέβαλον δέ θαρρών εις τόν 
χρόνον και την επίδρασιν αυτοϋ τήν καθιστώσαν εξίτηλους 
και τάς μάλλον ανεξιτήλους τών εντυπώσεων. Ημέραν τινα 
τόν άνέσυρον άπό τής γωνίας εις ήν κατέκειτο- έχαλά- 
ρωσα τούς σφιγκτήρας, καί ήρξάμην άτάκτως έξάγων 
δ,τι εν σπουδή, κατά τήν ώραν τής άναχωρήσεως, ειχον 
αποθέσει εις τό βάθος του. Ίσχυρότεραι τότε έπήλθον αί 
αναμνήσεις τών καλών ημερών, άς ειχον διέλθει έκεΐ, 
τέρπων οφθαλμούς καί ψυχήν εις τήν θέαν τών ώραίων 
άκτών της, τών ιδιορρύθμων τοπίων της, προ πάντων δέ 
τών κατοίκων αυτής, τών εξαίρετων τούτων νησιωτών 
παρ οίς εναμίλλως ακμάζει εύφυίχ, άγαθότης, φιλοξε
νία , καί ή φυσική εκείνη ευγένεια, ήν οΰδεμια ανατροφή 
δύναταί ποτε νά διδάξν).

* *
Ερριψα χαμαί τα αγροτικά υποδήματά μου καί καθ’ 

όν χρόνον έταλαντεύοντο κόκκοι άμμου έκύλισαν άπό τά 
ένδον τού πέλματος. Γο ένδυμά μου έφερεν έτι, ίσχυρώς 
έσφιγμένον διά καρφίδος, ξηρόν άνθος, προβάσι εις τήν 
νήσον καλουμενον καί δπερ εις τήν σχισμήν άγχιάλου πέ- 
τ ?* ί £’·Χον ή'ώ  αυτός δρέψει άναρριχηθείς πρός τήν ά- 
πωρρώγα. Τό Ιπανωφόριόν μου διετήρει έτι ϊχνη λευ
κής άσβεστου αποτυπωθέντα δτε, κεκοπιακώς εσπέραν 
τινά, εκάθησα έςωθεν αγροτικού οίκίσκου, καί έρειδόμε- 
νος εις τόν τοίχον έβλεπον άπό τοϋ ύψους εκείνου κατα

δυόμενον βραδέως τόν ήλιον δπισθεν τών όρέων τών Κυ
κλάδων. Παρά πάσαν τήν συνεχή καί συνήθη αύτοϋ θέαν, 
συναρπάζει ομως πάντοτε τό σιωπηλόν εκείνο μεγχλεϊον 
τού φωτεινού άνακτος, δστις, έτοιμος νά βαπτισθή εις 
τόν πόντον, εκτείνει ε;ς τά απώτατα τής ατμόσφαιρας 
δρια τήν πορφύραν αύτοϋ, περιάγων επί βραχύ μεγχλο- 
πρεπες βάδισμα μικρόν πριν ή, διανοίγων τό κολοσσιαϊον 
ύσγινον τοϋ αχανούς παραπέτασμα, άφανισθή άπό τού 
οριζοντος και τών οφθαλμών ημών, τότε μόνον, κατά τήν 
ώραν τής δύσεως, δυναμένων ν ’ άτενίσωσι τό ζωηφό- 

ρον καί λαμπρόν άστρον.
*

* *

Σφοδρώς διέσεισαν τήν ούτω ήρεμοϋσαν ψυχήν μου 
τα αθύρματα εκείνα. Οπως αναπολήσω αλησμονήτους 
στιγμάς δεν ειχον άνάγκην τής άφώνου προτροπής άντι- 
κειμένων εις τούς τόπους εκείνους συλλεγέντων, οΰδ ’ έκ- 
τυλίξεως επεισοδίων καί εικόνων ών οθόνη καί χρώμα 
ύπήρξαν αί έκδρομαί, αί άκτα ί,τά  τοπία, αί έγγύτεοαι καί 
άπώτεραι τής νήσου σκηνογραφίαι. Έ άν ή ευτυχία ήδύ- 
νατο νά δοθή εις τόν άνθρωπον, βεβαίως θά ήμην ευτυ
χής έν τω ήσύχω βίω, ον διήλθον εις τήν νήσον. Ειχον 
λησμονήσει καί λησμονηθή. Τό άφρίζον κύμα δπερ ύπό 
άενάου άνέμου κεντριζόμενον έρρόχθει άδιαλείπτως εις 
τάς παραλίας και τους βράχους με είχε παντελώς απο
μονώσει άπό τοϋ κόσμου. Διετέλουν εις ειδός τι εύτυχοΰς 
αναισθησίας, καί μόνον ή θάλασσα, οί αίγιαλοί, αί μι- 
κοαί χαράδραι, οί πετρώδεις λοφίσκοι καί βουνοί, ό φω
τεινός ουρανός, τό διάστερον στερέωμα, ή φύσις μόνη μέ 
άπησχόλει, !ν τή εύφροσύνω θέ^ καί τω ΰψει τής άπο- 
λαύσεώς της. Οσοι άναλίσκουσιν εαυτούς, ατυχείς δε- 
σμώται ποοσπεπατταλευμένοι εις τόν Καύκασον τού βιω- 
τικού άγώνος, δσοι ποθοΰσι τόν κατά φύσιν βίον χωρίς 
νά δύνανται νά τόν άποκτήσωσι, θά έννοήσωσι τήν εύ- 
τυχίαν τών ήμερών εκείνων οπότε ξένος πρός τόν κόσμον, 
άλλότριος εις πασαν μέριμναν, Ιν πλήρει ήθική έπαρ- 
κεια διατελών, ηνοιγον ακορέστως τούς πνεύμονάς μου 
εις τήν πνοήν τού δροσερού πνεύματος, καί άνέπνεον, 
άνέπνεον άπλήστως. Γπερθεν λχμπρώς ήκτινοβόλει ό ή 
λιος· έμπροσθεν κυανή έσαλεύετο ή ύγρά τών θαλασσών 
έκτασις. κα: πέρις γελόεσσχ ή φύσις έξέχεε, παρά πά
σαν τήν ξηρότητα <*ύτής, βαθύ καί γλυκύ θέλγητρον ου 
τίνος τήν δύναμιν καί τό μυστήριον αδυνατώ νά ερμη
νεύσω.

* *
Ενίοτε ή σφοδρότης τού άνέμου ήπείλει νά μέ κρή

μνισα άπό τού μικρού ύψους κυματοπλήκτου βράχου. 
Αλλοτε τό τάχος τού κύματος, φερομένου ίσχυρότερον 

υπό ι̂ ό τάχος τοϋ ανέμου, ύπερεπήδα τήν ύγράν ζώνην 
καί τολμηρότερον έπήρχετο ύγραΐνον τά ύποδήματά μου. 
Ανε,ητουν τότε σκοπιμωτέραν θέσιν, καί άνευρίσκων 

ύπηνεμώτερον κρησφύγετον έκαθήμην έκεΐ, τήν θάλασσαν 
έχων πάντοτε πρό εμού καί δρασιν καί άκοήν τέρπων

εις τό βοίζον κύμα καί εις τή ν  άνεξάντλητον τής θαλάσ
σης ποικιλίαν έν πάση τή ένότητι τών σκηνών της. Πά
σας ώρας έμενον έκεΐ άγνοώ. Λησμονεί τις τόν χρόνον 
δταν τόν διέρχεται ύπό τήν πραον συγκίνησιν τοιούτων 
στιγμών. Καί δταν ή έλαττωθεϊσα δύναμις τοϋ φωτός, 
ή κατευνασθεϊσα όρμή τής θαλάσσης, οί ήπιώτεροι συ- 
ριγμοί τών ανέμων άπειργάζοντο ίσχυροτέραν την αντί- 
θεσιν τής πρό καί ήδη είκόνος, ήγειρόμην τότε άπό τό 
πέλαγος τών σκέψεων, τό πολύ ευρύτερον άπό τό θαλάσ
σιον, καί άνανήφων άπό τήν ήδονικήν εκείνην καί άδια- 
τάρακτον ρέμβην, έβλεπον δτι ό ήλιος εφηπτετο ήδη 
τών άκροτάτων παρυφών τοϋ όρίζοντος.

Ή  εσπέρα έπήρχετο καί τό θε'λγητρον τής φωτεινής 
ήμέρας ένέδιδεν ύπό τήν έπιφοίτησιν τοϋ γλυκυτέρου έτι 
καί ρεμβωδεστέρου τής σεμνής νυκτός. Ή  σελήνη άνήρ- 
χετο άπό τοϋ βονοϋ. Καί πριν έτι λυθώσι τά ύστατα τής 
άμφιλύκης χρώματα, ή ώχρότης τοϋ ήπιωτέρου νυκτε
ρινού άστρου ήογύρου τήν *Έω. Εις την δύσιν αραιώς 
έκράτει έτι βαθύ άλουργίδος χρώμα, καί εις τήν ανατο
λήν έστιλβεν ή μελαγχΑική τής Σελήνης καί περιπαθής 
ακτινοβολία. Ένόμιζέ τις δτι τά κράσπεδα τής ήγεμο- 
νικής τοϋ ’Απόλλωνος πορφύρας μέ φιλάδελφον αίσθημα 
έσπευδε νά ύφάνγ) μέ φωτεινόν άργυρον πεφίλημένη ά- 
δελφή εϊς τά ϊχνη του σπεύδουσα, καί τήν μεγαλοπρεπή 
κατάδυσιν τοϋ περικαλλούς Έκηβόλου προπέμπουσα διά 
τοϋ φωτός, δπερ πόρρω άπέστελλε πρός τήν ύγράν πύ
λην, άφ ής άρτι είχεν έξέλθει ’ Εκείνος. ΤΩ Φύσις ! Πό- 
πον άδαπά-ητος καί άνεξάντλητος είσαι εις μεγαλοπρέ
πειαν καί μυστήρια ! Δύναταί τις νά σε θαυμάζη έν ά- 
διαλείπτω έξάρσει, χωρίς ποτέ ή θανατηφόρος νόσος τοϋ 
κόρου νά τόν καταλάβη εις τόν έρωτά του τοϋτον καίί 
εις τόν θαυμασμόν. Πόσον εϊνε οίκτου άξιοι οί στρεβλοί 
εκείνοι τόν νοϋν καί ανάπηροι τό αίσθημα, οί άδυνα- 
τοϋντες νά έννοήσωσι τήν κ*λλονήν σου, νά έμβαθύνω- 
σιν εις τό θέλγητρόν σου, νά αίσθανθώσι συναρπαζομέ- 
νην τήν ψ υ χ ή ν  των ενώπιον της μεγαλειότητος και της 
θειότητος τής είκόνος σου !

Καί τότε άσκών ίσχυράν έπ’ έμοϋ επιβολήν ήγειρό
μην άπό τών θέσεων ένθα ευτυχής, έν πλήρει μονώσει, 
μέ μόνην τήν συντροφιάν τής φυσεως, ειχον ζήσει και 
άπολαύσει. Καί άλλοτε κατολισθαίνων πρός τάς οξείας 
τοϋ άλιπλήκτου βράχου παρειάς, άλλοτε άναρριχώμενος, 
καί συνεχώς παρέχων εϊς τούς πόδας τήν άναπόδραστον 
τών χειρών επικουρίαν, κατηρχόμην εϊς την αμμοσκεπή 
παραλίαν καί έκεϊθεν άνηρχόμην πάλιν άναζητών ότέ μεν 
τ*)ν άτραπόν, ότέ την όμαλην οδόν, την αγουσαν εις 
τήν πόλιν. Έθραυον τότε τόν εσωτερικόν κόσμον εν ω 
ειχον βιώσει, καί ον μέ τόσην όρμην καί με τόσον γόη- 
τρον ειχον πτερώσει καί στέψει αί εικόνες τής φύσεως καί 
τά φαινόμενα τοϋ εξωτερικού κόσμου. Ηλεγχον εμαυτόν 
έπί τή βεβηλώσει ταύτη, άλλ ’ έπρεπε νά φθάσω εις την 
πόλιν. Καί τούς έμοΰ; ύποτρέφων λογισμούς, αισθανό
μενος άλισκομένην τήν ψυχήν μου ύπό ηπίας μελαγχο

λίας, οΰδέν έχούσηςτό άγριον, προσανέβαινον ρεμβός τά 
ύψη τής όδοϋ καθ’ ήν ώραν τά φώτα κατεσπείροντο εις 
τήν πόλιν. Πόσον ήτο ώραΐον ! Εις την απόστασιν, ανα- 
φθείς ήδη, έφαίνετο ό περιστροφικός τής Σύρου φανός, 
καί εϊς τόν βορράν, άπό τοϋ βράχου τοϋ Άρμενιστή, 
έξεχέετο φωτεινόν κύμα, ήλεκτρικοϋ φωτός δίκην, κατα- 
χεόμενον άδρώς άπό τοϋ φερώνυμου φάρου της νήσου. 
Ό  μικρός ερυθρός φανός τής προκυμαίας, εϊς μικράν ά- 
πόστασιν, έρριπτε καί αυτός τό άσθενές φώς του. Φά
ρος δμως πολύ τών γήινων υπέρτερος, έφώτιζεν ύπερ- 
θεν ό αιώνιος εκείνος, δν ή μεγάλη χειρ τοϋ θεοϋ είχεν 
ανάψει. ‘Υπό τό φώς τούτου, καί διά τοϋ φωτός του έκ- 
τρέφων τάς άπροσδιορίστους ψυχικάς άλγηδόνας μου, έ- 
χώρουν πάντοτε πρός τήν πόλιν. Η νύξ είχε φιμώσει 
τούς ανέμους, καί οί άνεμοι φιμωθέντες ειχον φιμώσει τά 
κύματα. Γ α λ ή ν η  ήπλοϋτο εις τήν γοητευτικήν εικόνα τής 
εσπέρας. Έ άν ήτο δυνατόν, μεταπηδώσα άπό τής φύ
σεως ή γαλήνη εκείνη νά ,ίσήρχετο καί εις τήν ψυχήν 
δλων εκείνων, οίτιν$ς τήν στερούνται καί τήν ζητοϋσι 
πανταχοϋ χωρίς ούδαμοϋ νά τήν εύρίσκωσι !

(Ακολουθεί) Σπνρίδων Παγανέλης
  ■ ----------

Θ Ρ Α Κ Η  Κ Α Ι  Μ Α Κ Ε Α Ο Ν Ι Α
"Ο,τι δήποτε καί άν φρονή τις περί τοϋ μέλλοντος 

μεγαλείου τοϋ Ελληνισμού έν τω Αίγαίω, έν τοϊς πα- 
ραλίοις καί τοϊς μεσογείοις τής έκπαλαι έλληνικωτάτης 
Μικράς Ά σ ίας καί τής μεγάλης έκπολιστικής κινήσεως 
τοϋ Έλληνισμοϋ καθ’ άπασαν τ ή ν ’Ασιατικήν Τουρκίαν 
μεθ’ δσα άν τις εϊπη πρός τούτοις καί περί τής έν Ή -  
πείρω ίσχυράς θέσεως τοϋ Ελληνισμού καί περί τής 
άπέναντι τού Άλβανικοϋ ζητήματος ευτυχούς θέσεως 
αύτοΰ. ή ιδέα ή Ελληνική , ή  ε θ ν ι κ ή  έ ν ό τ η ς ,  τό  
ε θ ν ι κ ό ν  μ ε γ α λ ε ϊ ο ν ,  β α ρ ύ τ α τ ο ν ,  Ο α ν α τ η ό ό -  
ρ ο ν ,  5 ν ν ά ( ΐ ε θ α  ν ά  ε ΐ π ω μ ε ν ,  Οά λ ά θ η  π λ ή γ μ α  
δ ιά  τ η ς  έ ν  Θ ρ ά κ η  κ α ι  Μ α κ ε δ ο ν ία  ό ρ ι ύ τ ι κ η ς  
έ π ι κ ρ α τ ή ό ε ω ς  τ ο ϋ  Σ λ α ι/ ϊ ί ίμ ο ΰ . Πρός άμυναν 
τών εθνικών λοιπών συμφερόντων έν ταϊς δυσί ταύταις 
χώραις ανάγκη νά στραφή ή προσοχή σύμπαντος τοϋ 
Έλληνισμοϋ. Έ άν τό ζήτημα ήτο μεταξύ Ε λλήνων 
μόνον καί Βουλγάρων, ίσως, μεθ όλας τάς πρός τ/*ν 
θάλασσαν βλέψεις τών Βουλγάρων, ήτο δυνατόν νά εύ- 
ρεθή τι έδαφος ειρηνικής διευθετήσεως. 'Αλλά τής 
βουλγαρικής έν Μακεδονία πολιτικής ούσης κατά βάθος 
σλαυϊκής καί πρός εύρυτέρους άνθελληνικούς σκοπούς 
άποβλεπούσης, εινε σχεδόν άπολύτως άδύνατος πάσα 
περί Μακεδονίας (ύπονοουμένου καί περί Θοφκης) συν- 
εννόησις πρός οίονδήποτε Σλαυϊκόν κράτος έν τή Ελλη- 

y £p<j0vv7)<j(p. Ωίτε to\j λοιπού y) |/.ovy) 7rpot)CTi)tyi 
έκφρασις τής εθνικής ιδέας έν Μχκεδονία καί Θράκη ε̂ ίνε 
ά μ ν ν α  κ α ι  π ό λ ε μ ο ς ,  κ α ι  π ε ρ ι  τ ο ύ τ ω ν  ώ ς  
ά ο θ ο ω ν  ε θ ν ι κ ή ς  κ α ι  π ο λ ί τ ι κ η ς  π ί ί ί τ ε ω ς  
π ρ έ π ε ι  ν α  5 ο υ ^·ε ^ , ι τ α ι  ® Έ λ λ η ν ^ μ ό ς  κ α ι  
ι δ ί α  τό  Ε λ λ η ν ι κ ό ν  κ ρ ά τ ο ς .  Ά λ λ ’ ή άμυνα αύτη 
δεν δύναταί πλέον νά γείνη δι ’ ήθικών άπλών δπλων ώς 
ύπετίθετο δτι έγίνετο μέχρι τοϋδε. ’Ανάγκη πρό πάντων 
πολεμικής παρασνευής, καί πρό πάντων κατά θάλασσαν.



Διά κρατερας ναυτικής δυνάμεως έν τώ Α ίγαίφ δύναται 
ή Ελλάς την ειρωνικήν καθ’ ήμών ύβριν τοΰ Ίγνάντιεφ 
περί κολυμβήματος έν Κωνσταντινουπόλει νά καταρριψγι 
ενάντιον τοΰ ηθικοΰ προσώπου τοΰ ύβριστοΰ, εναντίον 
τοΰ Σλαυίσμοΰ δήλον δτι, άποδεικνύουσα δτι έν ανάγκη 
καί διά κολυμβήματος οί "Ελληνες δύνανται νά άμύνων- 
ται εναντίον τών Σλαύων υπέρ των εθνικών καί ιστορι
κών αυτών δικαιωμάτων εν τε τή Μακεδονία καί τή 
Θράκη. Άμφοτε'ρων τών χωρών ή ά'μυνα δύναται νά 
ε/γ κραταιόν ερε.ισμα τον κραταιόν ελληνικόν στόλον τοΰ 
Αιγαίου. ’ Αλλά καί κατα ξηράν στρατός άξιόμαχος εινε 
απαραίτητος άν οχι διά νά νικήση ήνωμένας σλαυϊκάς 
δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον νά κάταστήσγι αυτόν σεβα
στόν και ελκυστικόν εϊς συμμαχίαν.

Αλλά τίνας συμμαχίας καί τίνας συμμάχους δυνά
μεθα νά εχωμεν έν τώ έθνικώ ημών άγώνι έν Θράκη καί 
Μακεδονία; Τό ζήτημα τοΰτο άπαιτει νά θίξωμεν έν 
όλίγοις την θε'σιν τής Ελλάδος απέναντι πάντων τών 
κρατών τών έχόντων οπωσδήποτε άμεσον ένδιαφε'ρον έν 
Θράκη καί Μακεδονί^, τών τε έν τώ Αΐμω καί έκτός τοΰ 
Αίμου. Περί συμμαχίας ή συμπράξεως μεθ’ οίουδήποτε 
τών τριών Σλαυϊκών κρατών τοΰ Αίμου ούδείς δύναται 
νά γείνιτι λόγος. Περί τοΰ Βουλγαρικοΰ κράτους προ- 
κειμε'νου περιττόν νά εϊπωμεν. ’Αλλά περί Σερβίας 
προκειμε'νου ΰπήρχον παρ’ ήμίν μέχρι προ ολίγου άνδρες 
φρονοΰντες δτι ήτο δυνατή συνεννόησίς τις μετά τοΰ κρά
τους τούτου έναντίον τοΰ κοινοΰ έχθροΰ καί τών Βουλ
γάρων. Α λλ’ ή τοιαύτη έλπίς έκ τών πραγμάτων 
φαίνεται χίμαιρα. Οί Σέρβοι εχουσί φιλοδοξίαν καί 
κατακτητικάς έπιθυμιας έν τή Ελληνική /ερσονήσω 
ούχί όλιγωτέρας τών Βουλγαρικών. Άφοΰ δέ ή υπό τής 
Αυστρίας κατοχή τής Βοσνίας καί Ερζεγοβίνης, ή κα τ ’ 
ουσίαν ίσοδυναμοΰσα πρός οριστικήν προσάρτησιν, τής 
πρός τάς Σερβικάς έκείνας χώρας έπεκτάσεως τοΰ μικροΰ 
κράτους άφείλε πασαν έλπίδα, πολλώ δέ πλέον διεξόδου 
τινός πρόν τόν Άδρίαν διά Δαλματίας, ή Σερβία ή μή 
δυναμε'νη κατά τάς ένδοξους παραδόσεις τοΰ Στεφάνου 
Δουσσάν νά έπεκταθή πρός τήν ’ Αλβανίαν, μόνον στά- 
διον έπεκτάσεως καί διεξόδου πρός τήν θάλασσαν θεωρεί 
τήν Μακεδονίαν, ούδέν άλλο προβάλλουσα δικαίωμα 
είμή τήν παροδικήν κατάληψιν υπό τοΰ Δουσσάν χωρών 
τινών τής Μακεδονίας ’ Εννοείται λοιπόν πρός δύναμιν, 
ήτις κα! χωρίς νά καταστή δ'ργανον τών γενικωτέρων 
ανθελληνικών τάσεων εχει Σερβικήν πολιτικήν δλον τό 
έθνικόν πολιτικόν μεγαλεΐον έν Μακεδοοίο: ζητοΰσαν,
φύσει αδύνατον ή Ε λλάς νά τείνη χείρα φιλικήν. Περί 
του τρίτου Σλαυϊκοΰ κράτους, τοΰ Μαυροβουνιωτικοΰ, 
είνε περιττόν νά εϊπωμεν πολλά. Τό Μαυροβούνιον, έν 
όσω με'νει Μαυροβούνιον, θά είνε πάντοτε κράτος φιλι- 
κώτατον τή Έ λλάδι, άλλ’ ούδε'ποτε συμμαχικόν. Φιλι- 
κώτατον διότι είνε έθνος γενναϊον ύπό γενναίου ήγεμόνος 
άρχόμενον, έμόδοξον, πολλάς οπωσδήποτε έχον αξιώσεις 
έπί τήν συμπάθειαν τοΰ έλληνικοΰ- σύμμαχον ούδε'ποτε 
διότι ούδέν υπάρχει στάδιον συμπράξεως μεταξύ τών 
δύο χρατών.

Είνε άληθές δτι ΰπήρχον άλλοτε, ίσως ΰπάρχουσι καί 
νΰν, "Ελληνες πατριώται, φιλοπάτριδες, άγαθοί, νομί- 
ζοντες δτι δυνάμεθα νά συμπράξωμεν μετά τών Μαυρο- 
βουνίων έν Άλβανί^ι έκτεινομε'νου τοΰ Έλληνικοΰ η 
τεινοντος πρός επέκτασιν με’χρι Ματιού, κατερχομένου 
τοΰ Μαυροβουνίου συμμάχου με'χρι τοΰ αύτοΰ σημείου. 
Εινε δέ γνωστόν πώς ό ηρωικός ήγεμών Νικόλαος, άφοΰ

έν τώ Ρωσσοτουρκικφ πολε'μφ τοΰ 1877 έν τή νικηφόρω 
αυτοΰ πορείες έν ’Ερζεγοβίνη ύπεχρεώθη ΰπό τοΰ αύστη- 
ροΰ αυστριακοΰ V eto  νά μή έκτείνγι τήν πορείαν ταύ- 
την πε'ραν τοΰ Ν ίξιτς, ήναγκάσθη νά στρέψη τήν κατα
κτητικήν πορείαν πρός νότον είς τήν ’Αλβανίαν, τούς 
“Ελληνας καί μόνον τούς "Ελληνας έκάλεσεν εϊς κοινόν 
υπέρ τών κοινών άμφοτε'ρων τών κρατών έν τή ’Αλβα
νία συμφερόντων αγώνα. ’ Α λλ ’ ούδέ τότε ή Ε λλάς έκι- 
νήθη, ουδέ νΰν δύναται, μεθ’ δλον τόν σεβασμόν καί 
άγάπην και θαυμασμόν πρός τό ήρωϊκόν πρόσωπον τοΰ 
Νικολάου, νά προσ^ωρήσγι είς πολιτικήν κατακτητικήν 
έν ’Αλβανία καί ταύτην έν συμμαχία μετά Σλαυϊκοΰ 
κράτους έναντίον τών ’Αλβανών.

Ή Ε λ λ ά ς  ε^ει έν ’Α λ β α ν ία  π ο λ ιτ ικ ή ν  
ιδ ία ν  ε θ ν ικ ή ν ,  ο νδ α μ ώ ς  ε ις  κ α τα κ τή σ ε ις  
α π ο β λ έπ ο νό α ν ,  α λ λ ’ ε ίς  έ θ ν ι  κ ιι ν ενω-  
div μετά τον ομοεθνούς α λ β α ν ικ ο ύ  (ϊτοι^είου  
εντός τώ ν  έν τή  ’Α λ β α ν ία  κ α λ ο ύ μ ε ν η  ^ώρα  
έθνο γρ α φ ικ ώ ν  α ν το ν  ορ ίω ν , α τ ινα  εινε κ α ι  
έθνο γρ α φ ικ ά  οο ια  τ η ς  ορθοδόζου ’Α λ β α 
ν ία ς  τ η ς  εκτε ινό μενη ς  μέ^ρι το ν  Γ ενο ύ ί ίο ν  
ποταμοί?.

Καί ταΰτα μέν περί Μαυροβουνίου ώς Μαυροβουνίου.
Εάν δέ ποτε, δπερ νΰν φαίνεται ούχί δυνατόν, πλη- 

ρουμενων τών διακαών ονείρων πολλών φιλοπατρίδων 
Σέρβων οΐασδήποτε σερβικής χώρας, έπε'λθτ, ένότης τής 
σερβικής φυλής, τούλάχιστον ώς πρός τό Μαυροβούνιον 
κα; νΰν Σερβίαν, καί ο τ,γεριων τοΰ Μαυροβουνίου κατα-  
σταθή βασιλεύς της Σερβίας, ένωθώσι δέ και γεωγραφι- 
κώς άμφότεραι αι χώραι, μεθ’ δλον τόν ΰπό τής Αύστρίας 
εγερθε'ντα ισχυρόν φραγμόν πρός κώλυσ ν τής ένώσεως 
ταύτης, τότε το Μαυροβουνιον ώς Σερβικόν κράτςς λαμ
βάνει απέναντι τοΰ Ελληνισμού την θε'σιν, ήν ε^ει νΰν 
τό.Σερβικόν, καί δέν δύναται νά εινε έν Μακεδονίϊκ είμή 
έχθρικόν καί πολέμιον. Π .  Κ α ρ ο λ ί δ η ς .

ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Κατά τήν θέρμανσιν τών δωματίων λαμβάνομεν ύπ ’ 
οψιν τήν ένασχόλησιν καί τήν σωματικήν κατάστασιν 
τών κατοικούντων. Τά σπουδαστήρια, τά δικηγορικά 
καί τραπεζιτικά γραφεία πρέπει νά έχουν μεγαλειτέραν 
θερμοκρασίαν άπό τά εργαστήρια και τά έργοστάσια. Οί 
ηλικιωμένοι καί οι αδύνατοι αισθάνονται ρίγος δσον οί 
ακμαίοι κ*ί αιματώδεις εύχαριστοΰνται.

Καλάν είναι κανονίζοντες τήν θερμοκρασίαν τών δω
ματίων, νάδιατηρώμεν τούς έξης βαθμούς θερμομέτρου 
έκατονταβάθμου.

α ') Δ ι ’ αίθουσας καί τραπεζαρίας + 1 5  — 18° 
β ') Διά δωμάτια παίδων + 1 7  — 19°
γ ')  Διά κοιτώνας + 1 5  — 17°
δ ’) Διά δωμάτια ασθενών + 1 6  — 20°
Ή  θερμοκρασία τοΰ κοιτώνας δέν πρε'πειν ά είναι 

κατωτέρα τών + 1 5 °  έκατονταβάθμου.
Τό θερμόμετρον κρεμώμεν είς ΰψος ανδρικού αναστή

ματος καί είς μέρος δπου δέν προσβάλλεται άπό τήν άκτι- 
νοβόλον θερμότητα θερμάστρας. Ή  έντός τοΰ δωματίου 
θερμοκρασία πρέπει νά είναι έξ ίσου διαμοιρασμένη'διά 
τοΰτο προτιμώνται αί θερμάστραι, δσαι θερμαίνουν μεν 
βραδέως, άλλά διατηροΰν έπί πολύ τόν αύτόν βαθμόν 
τής θερμότητος. Τό δωμάτιον είναι εύάρεστον μόνον άφ’ 
ού θερμανθούν δλα τά μέρη του, τοίχοι, έπιπλα κτλ.

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  ΕΠΙ ΜΙΑΣ Σ ΕΛ ΙΛ01
Τ Η Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Θουκυδίδης Όλόρου ό Αθηναίος, δ'τε ήκουσεν ετι 
παίς τυγχάνων τάς ιστορίας τοΰ Ηροδότου, κινηθείς ΰπό 
τίνος ένθουσιασμοΰ, πλήρης δακρύων έγένετο' καί ό Η
ρόδοτος κατανοήσας τήν αύτοΰ φύσιν πρός τόν πατέρα 
Θουκυδίδου Όλορον εφη- «Μακαρίζω σε τής εύτεκνίας, 
Όλορε- ό γάρ σός υιός όργώσαν έ^ει τήν ψυχήν πρός τά 
μαθήματα». Καί ή πρόρρητις αύτη δέν διεψεύσθη" διότι 
ό Θουκυδίδης γνωστόν είνε δτι έγενετο άνηρ πολύς κατά 
τάς τέ^νας, τό κάλλος τών λόγων, τήν ακρίβειαν τών 
πραγμάτων, τάς στρατηγίας, τάς συμβουλάς καί τάς 
πανηγυρικάς ύποθεσεις.

’Αλλά τίνα άξίαν εχουσιν οί Μεγαρείς καί τίνα δ ι 
καιώματα, δπως λάβωσι τήν πρωτοβουλίαν πρός υπο- 
στήριξιν τοσοΰτον υψηλών έθν.κών ζητημάτων ;

Θά ερωτήσητ3, λέγει ό Ισοκράτης, διατί ό θεσσα- 
λικός λαός, πλούσιος καί ισχυρός, ευρέθη εις πολλάς οι- 
κονομικάς άμη'/ανίας, καιτοι έχει εξαίρετους γαιας και 
είς τήν κτηνοτροφίαν ασ^ολείται, ενω οι Μεγαρείς μη ε- 
yovτες ούτε μεταλλεία αργύρου, ουτε λιμένας, ουτε γαιας 
καλλιεργησίμους, κατέστησαν ου μόνον εύποροι, αλλά 
καί πλουσιώτεροι πάντων τών κατοίκων τής Ελλάδος; 
Ή άπαντησις δέν εινε άλλη ή δτι τά πλούτη τών Με
γαρέων προήρ/οντο έκ τής έγχωρίου βιομηχανίας.

Ούτος εινε ό έκ δάφνης στέφανος, ον επλεξε τοίς Με- 
γαρεΰσιν άμερόληπτος κριτής' καί ή κρίσις αύτη υπο
στηρίζεται καί ύπό τών τήν σήμερον εν ταίς πόλεσι της 
Εσπερίας καί τού Νέου Κόσμου συμβαινόντων. Έ ν  
τινι τών Κρατών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε
ρικής υπάρχει πόλις φέρουσα τό όνομα «M ilw a u  Κ.66»· 
ή πόλις αύτη ούσα διπλάσιά τών Αθηνών κατα την εκ- 
τασιν ί /ei ήδη 3392 έργοστάσια- ή άξία δέ τών προ
ϊό ντω ν τής βιομηχανίας άνέρχεται είς 17*4 ,493 ,/78 
δολλάρια, ήτοι είς εν δισεκατομμύριον τετρακόσια όγ- 
δοήκοντα τρία έκατομμ. εκατόν εννενήκοντα έπτά χιλ. 
εκατόν δέκα τρεις δραχμάς.

’Εκ τοΰ παραδείγματος τουτου εξηγείται ό λόγος 
τοΰ μυθώδους ποσοΰ τών περισσευμάτων τοΰ δημοσίου 
Ταμείου τών "Ηνωμένων Πολιτειών σήμερον καί μετα 
τάς τεοαστίας δαπάνας τοΰ κατά τής Ισπανίας πολέ
μου- έτι 8 ’ ένισχύεται έκ τοΰ παραδείγματος τούτου καί 
τό περί τοΰ πλούτου τών Μεγάρων ίστορούμενον καί του 
εν γένει τής 'Ελλάδος πλούτου, αφοΰ και αι αγόνους 
Υαίας κεκτημέναι πόλεις έπλούτουν διά τής βιομηχα
νίας.

Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ^ενοφώντος τό πλεΐστον 
τών κατοίκων τών Μεγάρων έπετύγχανεν είς τήν κατα
σκευήν μάλλινων έξωμίδων (μανδυών). Τά εργόχειρα 
ταΰτα κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Αριστοφάνους ησαν καλ- 
λιτέρας ποιότητος τών έν ’Αθήναις κατασκευχζομένων

καί εύθηνότερα καί ώς έκ τούτου οί 'Αθηναίοι προύτί- 
μων νά προμηθεύωνται έκ Μεγάρων τάς έξωμίδας τα ύ- 
τας. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλινίου, τήν γναφευτι- 
κήν τέχνην έφεΰοεν ό έκ Μεγάρων Νικίας. Κατά δέ τόν 
Λυκούργον έν τφ  λόγψ κατά Λεωκράτους, οί Μεγαρείς 
ήσαν λίαν έπιτήδιοι τεχνίται καί διά τοΰτο οί ’Αθηναίοι 
προύτίμων νά ίδρύωσιν έν Μεγάροις μεταλλο^εΐα διά 
τήν κατασκευήν ποικίλων άντικειμένων. Κατά δέ τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Εύβούλου, ήν παραθέτει ό ’Αθηναίος, αί 
ΰδρίαι τών Μεγαρέων άπήλαυον μεγάλης ύπολήψεως. 
’Εν τή ίστορι^ι δ' έξαίρεται ή βιομηχανία τών Μ εγα
ρέων είς πολλά είδη, ιδίως δέ διά τούς μάλλινους μαν
δύας καί έν γένεt τά μάλλινα υφάσματα. Έ κ τούτων 
πάντων έξ/)γεϊται ό πλούτος τής πόλεως τών Μεγάρων.

’Αλλά ή βιομηχανία τής κατασκευής τών μάλλινων 
ύφασμάτων ένηργείτο μετά πολλοΰ τοΰ ζήλου καί έν Ά -  
θήναις. ’Αλλ’ ό συναγωνισμός τών Μεγαρέων άπέβαινιν 
όσημέραι έπιβλαβής είς τούς ’Αθηναίους και διά τοΰτο 
οί κυβερνώντες τά τών ’Αθηνών ένόμισαν έπιβεβλημε'νον 
αύτοίς τήν έκδοσιν ψηφίσματος, δ'.’ ού ν ’ άπαγορεύηται 
τοίς Μεγαρεΰσι νά προσέρ/ωνται είς τάς άγοράς καί τούς 
λιμένας τών ’Αθηνών. Τό διάβημχ τοΰτο ήθελε θεωρηθϊ} 
ώς άδικον καί ύ π ’ αύτών τών ’Αθηναίων καί μαλιστα 
καθ’ήν έποχήν ήκούοντο πανταχόθεν παράπονα περί τοΰ 
δτι οί ’Αθηναίοι πάσας τάς προσπαθείας αύτών κα τέ - 
βαλον, ίνα δεσπόζωσι πάντων τών λαών τής Ελλάόός, 
καί διά τοΰτο προηγήθησαν δόλια τεχνάσματα, δπως 
προπαρασκευάσωσι τήν υποδοχήν τοΰ κατα τώε Μεγα
ρέων ψηφίσματος τών ’Αθηναίων. Καί ούτω εν φ ή φ ι— 
λοπονία, ό έντιμος καί ολιγαρκής βίος καί τά πλούτη 
ιιγον πλέξει στεφάνους έκ δάφνης ύπέρ τών Μεγαρέων,. 
οί ’ Αθηναίοι έξ άντιζηλίας παρεσκεύασαν καί έπέθηκαν 
έπί τής κεφαλής αύτών στέφανον άκάνθινον. Έ δυσφή- 
μουν τούς Μεγαρείς οί ’Αθηναίοι ώς παρανόμους, ώς. 
φαύλους, ώς θρασείς λαθρέμπορους καί άν()ρώπους κακής 
πίστεως. “Ινα άντεπεξέλθωσι κατα τής δυσφημήσεως 
ταύτης οί Μεγαρείς ένόμισαν, δτι ήδύναντο νά εύρωσι τά 
δίκαιον αύτών προκαλοΰντες χρησμόν τής Π υθίας.’Αλλά. 
καί αύτη έφάνη τοίς ’Αθηναίοις εύμενής είτε ύπείκουσα. 
είς τό δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου ειτε, δπερ καί π ιθανώτε- 
ρον, θΰμα γενομένη τής ύτό τών έπιτηδείων χαλκευθεί- 
σης καί ΰπό έμμισθων ρητόρων ϋποστηριχθείσης κακής, 
φήμης. Ή  Πυθία ειπεν- «ώ Μεγαρείς δέν είσθό ούτε οί 
τρίτοι ούτε οί τέταρτοι ούτε οί δωδέκατοι. Είσθε οί τε 
λευταίοι έν τοίς έργοις καί τοίς λογοις».

Έ π ί τίνος μεγάλης πλακός έζωγραφήθησαν ΰπό τοΰ· 
Άπελλοΰ άνθρώπινοι μορφαί φέρουσαι κεφαλήν καί ώ τα  
δνου- διά τοιαύτης είκονος ήθέλησεν ό ζωγράφος νά π κ -  
ραστήση τήν άξίαν τής δημοσίας εύπιστίας.

Είς τανθρωπινα ταύτα τέρατα ήκολούθουν άλλα 
τοιαΰτα είδε^Οεστερα, άτινα έψιθύριζον είς τα άπληστα 
ώτα έγχεοντα είς ταϋτα τό τής συκοφαντίας δηλητή- 
ριον. Τέλος είς τό βάθος τής ζωγραφιάς έφαίνετο ποι>



μεταξύ μαύρων νεφών καί άκτίς φωτός, ήτις εις τοιαύ- 
τας περιστάσεις διαυγάζει τάχιον ή|βράδιον., άλλα πά ν
τως διαυγάζει. 'Η είκών αΰτη εινε ή άλληγοοία της 
κακής φήμης, διότι αύτη εϊνε συνήθως θυγάτηρ τής κα- 
κεντρεχείας τής συκοφαντίας καί τών δισήμαντων εκ
φράσεων. ’ Εγείρεται' ιή ν  πρωίαν προκύπτουσα έξ άκαί- 
ρου καί μή δικχίας καταδιώξεως καί έκ ψευδών εισηγή
σεων, τήν δ εσπέραν άποθνήσκει. Τας κακοβούλους ταύ- 
τας διαδόσεις δέκα τάς πιστεύουσι καί μυρίοι τάς έπα- 
-ναλαμβάνουσΓ καί μόνον μετά χρόνον γίνεται ενίοτε έ- 
•παισθητή ή άκτίς εκείνη τοΰ θωτός, ή τήν αλήθειαν κκ- 
ταδεικνυουσα. Αλλ η κοινή γνώμη δεν εινε πάντοτε ή 
δικάζουσχ Θε'μις, ά λλ ’ εϊνε Ά ρπυια , ήτις δεν άποκαθι- 
στά παν δτι αύτη κατεξέσχισεν. «Multafiuut per ca-  
tumniam et miseri patiuntur».

Βεβ αίως υπήρξαν καί πολλοί άλλοι, οιτινες ώς ό 
Ισοκράτης τήν εντιμότητα καί τήν άξίαν τών Μεγα- 
ρεων άνεγνώρισαν καί τάς προόδους καί ευημερίαν αυτών 
εθαυμαζον. Ά λλ  οί Αθηναίοι βιομήχανοι άποκτήσαν- 
τες τήν φήμην τών άριστων βιομηχάνων τή βοήθεια έμ
μισθων διαφημιστών, έφθόνησαν τήν ευτυχίαν ταύτην 
τών Μεγαρε'ων καί έσκέφθησαν εά καταρρίψωσιν αυτούς 
έκ τάς υψηλής περιωπής εις ήν ΐσταντο, διά τής δυσ- 
<ρσμήσεως.

Διά ταύτης ήδυνήθησαν ν’ άμαυρώσωσι τό καλόν 
x a i νά σύρωσι τό μεγαλείον εις τήν κόνιν. Δυστυχώς εϊς 
πάσας τάς έποχάς αί διαφημήσεις καί συκοφαντίαι έ- 
χθρικών και φθονερωτάτων ανδρών έντέχνως διεξαγόμε- 
-ναι γίνονται πιστευταί. Οί αντίζηλοι ούτοι διατηροϋσιν 
αντί μεγάλων μισθών κατασκόπους φε'ροντας τόν ψευδή 
μανδύαν τής εντιμότητος, καί διά τούτων άποτελεσμα- 
τικώς διαδίδουσι τούς ψόγους των.

Τό δέ κοινόν ράθυμον, άμαθές καί εύπιστον, μη γνω - 
:ριζον κατά τίνα τρόπον οί έπαινοι καί οί ψόγοι παρα
σκευάζονται, επαναλαμβάνει καί τοΰτο ώς γεγονότα τάς 
υπό τών άπαταιώνων διαδοθείσας συκοφαντίας. Βραδέως 
5ε μανθάνουσιν, oTt αί ραδιουργίαι ύψωσαν πολλούς άνι- 
κάνους καί οατιδανούς εις υψηλήν περιωπήν καί εις με- 
-γάλας τιμάς, εν ω απ’ έναντίας έξοχα πνεύματα καί άν- 
δρες ευεργετικό! ταίς κοινωνίαις καί πεπροικισμένοι π ά 
σας τάς κατ άνθρωπον άρετάς έμειναν άφανεϊς καί ά
σημοι μή ύποστηριχθέντες ύπό τών έπιτηδείων, ούς δέν 
Ύίδυναντο να καταστησωσι συμμάχους των, έ'νεκεν έλ- 
λείψεως χρημάτων. Οί άτυχείς ούτοι άνδρες συκοφαν- 
τούμενοι καί μή δυνάμενοι νά άντεπεξέλθωσι κατά τών 
μυρι'ων ραδιουργιών καί τεχνασμάτων, Ιχουσι πάντοτε 
τούς οφθαλμούς πλήρεις δακρύων καί την καρδίαν με
στήν άπογοητεύσεως καί ιδίως δταν, έπελθόντος τοϋ 
χρόνου τής αμοιβής τών μόχθων των, βλε'πωσιν άντί 
ταυΤης άδικους προσβολάς καί μομφάς καί ματαίους 
τούς εφ δλον σχεδόν τόν βίον των καταβληθέντας μό
χθους καί τάς θυσίας των.

Τήν ύπεράσπισιν τών Μεγάρων κχτά τοΰ ψηφίσμα

τος άνέλαβεν ή Ιπάρτη , άπειλοϋσα πόλεμον καί ώς 
λέγουσιν, ή έπιμοτή τών Αθηναίων διά τήν μή άνά- 
κλησιν τοΰ ψηφίσματος τούτου έγε'νετο άφορμή τοΰ Πε- 
λοποννησιακοΰ πολε'μου.

Τό χτοπον τοΰ πιεστικοΰ τούτου μέτρου τών Άθη- 
νχίων κχτέδειξε λίαν ενωρίς ό Αριστοφάνης, κηρυχθείς 
ύπέρ τοϋ συστήματος τής έλευθέρας συναλλαγής, δυνά
μει τής οποίας έκαστος- πολίτης δύναταί ν ’ άπολαμβάνγ) 
ελευθερως π&ν ο ,τι καλλιστον υπάρχει έν τώ κοσμώ α
ναλογώ- τών συμφερόντων του, έν ύ  οί έπίχειροϋντες 
πολέμου; πρός υαοστηριξιν προστατευτικών μέτρων τρώ- 
γουσι κρόμμυα .

Έ κ  τών είρημένων έ'πεται δτι ό κατά τών Πελοπον-
νησιων πόλεμος των Αθηναίων δέν εινεν άλλον σκοπόν 
* ' > - r . .η την επιτευςιν του μονοπωλειου τής αγοράς τών Α
θηνών. Τοΰτο δ’ έξάγεται έκ τούτου, οτι οί διευθύνον- 
τες τόν στρατόν τών ’Αθηναίων ήσαν βιομήχανοι καί 
έμποροι ώς έχοντες μείζονα συμφέροντα πρός ύποστήρι- 
ξιν τοΰ πολέμου.

Αλλ ό Αριστοφάνης, μη  δυναμενος νά εύρη ουσιώδη 
λόγον εις τό είρημένον ψήφισμα, άποδίδει εις άλλας ά- 
φορμάς τήν κήρυξή τοΰ πολέμου.

Λέγει ό ’ Αριστοφάνης, δτι νέοι τινές ’Αθηναίοι με- 
θυσθέντες εΰωχίαις καί έρωτικαίς συ^εντεύξεσι μ ετέβ η σ α ν  

εις Μέγαρα καί ήρπασαν τήν έταίραν Σιμίθραν ώς έκ 
τούτου οί Μεγαρείς άγανακτήσαντες ήρπασαν δύο ε τ α ί

ρας τοΰ Περικλέους. Ιδου ό λόγος, δι’ όν έξερράγη ό 
Πελοποννησιακός πόλεμος, ενεκα τριών γυναικών έλευ— 
θερίων ήθών.

Απευθυνόμενος δέ ό Αριστοφάνης πρός τούς Αθη
ναίους και ελέγχων τό εγωιστικόν αυτών ψήφισμα ελε— 
γ ε ν  «έχετε σώας τάς φρένας ώ Αθηναίοι, διατεινόμενοί 
οτι ίδική σας εϊνε πάσα γή καί άγορά καί ξηρά καί θά
λασσα ; η

Εκ τών είρημένων επεται, δτι οί Μεγαρείς ΐγένοντο 
πλούσιοι διά τής φιλοπονίας των καί τής ικανότητάς των" 
πλούσιοι δε οντες ητο αδύνατον νά μή ώσιν ένάρετοι. 
α’Έσο πλούσιος καί θά ήσαι ενάρετος, λέγει ό πρακτι
κός Αγγλος». Ά λ λ  έάν μέχρι τής σήμερον έσώζετο ή 
Πυθία περί τών σημερινών Μεγαρέων τι θά έλεγεν ;

Κ . Μανιακής
Άντεισαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝ ΑΛΤΣΙΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝ  ΤΑΓΡΟΙΣ ΤΟΓ ΕΤΡΙΠΙΔΟΪ"

(Συνεχεία)

Ό  "Αγγελος δυσπιστών πρός τόν χορόν λέγει «όράτε, 
ά π ισ το ν  ώ ς  γ υ ν α ικ ε ΐο ν  γ έ ν ο ς  καί υποθέτει, δτι κ*ί 
ό χορός εϊνε έν γνώσει τών πεπραγμένων. Ό  χορός δμωί 
άρνείται τό τοιοΰτον καί εκλαμβάνει τόν άγγελον ώ<

μανιακόν, προτρέπει δέ αυτόν νά μεταβή ταχέως εις 
τάς πύλας τοΰ τυράννου. Ό  άγγελος δυσπιστών δτι θά 
εύρεθή τις έν έπιγνώσει νά · ΐπ γ , άν ήνε ένδον ή οϋχί ό 
τύραννος τής χώρας, ανέρχεται τήν κλίμακα τού ναοΰ 
καί κόπτει (κρούει) τήν κεκλεισμένην θύραν αύτοϋ,λέγων 
πρός τούς ένδον, νά χαλάσωσι τά κλήθρα καί νά άναγ- 
γειλωσι τφ  δεσπότη, δτι αύτός είνε έν τή θυροί καί ότι 
μέλλει νά αναγγείλω δυσάρεστα πράγματα. Άνοιχθεί- 
σης τής θύρας τοΰ ναοΰ, έξέρχεται ό Θοας μετά δορυ
φόρων, οστις, έκπλαγείς έκ τού θορύβου, έρωτ^ τίς ή 
γειρε περί τό δώμα τής θεάς τοιαύτην βοήν, άράξας τάς 
πύλας καί πέμψας ψόφον έσω Ο Αγγελος λέγει, οτι 
αί παρθένοι τοϋ χοροϋ ψευδόμεναι έζήτουν ν’ άπομακρύ- 
νωσιν αυτόν τ ώ ν  δόμων, λέγουσαι δτι εκείνος ήν έκτος, 
ένφ ην έντός- ό Θόας δέν πιστεύει τό τοιοΰτον, επειδή 
αί παρθένοι οΰδέν κέρδος έπεδίωκον διά τοΰ ψεύδους. Ό 
Ά γγελος άναβάλλων ν ’ άποδείξη τό ψεύδος έκείνων ύ
στερον, παρακαλεί τόν βασιλέα ν ’ άκούση τά παρόντα- 
αναγγέλλει δ ’ αύτώ δτι ή νεάνις ’Ιφιγένεια, ήτις παρί- 
στατο παρά τοϊς βωμοίς, άπήλθε μετά τών ξένων,έχουσα 
καί τό σεμνόν τής θεάς άγαλμα, καί δτι ήσαν δόλια τά 
καθάρματα. Ό  Θόας έκπλαγείς, έρωτα τίς ευνοϊκή πε- 
ρίστασις παρέστη, ής έδράξατο έκείνη· ό δέ άγγελος λέ
γει, ή σωτηρία τοΰ Όρέστου, ήτις θά διεγείρη τόν θαυ
μασμόν αύτοϋ. Ό  Θόας έκπληκτος έρωτ^ί, άν Όρέστην 
εννοεί ό άγγελος τόν υιόν τής Τυνδαρίδος- μαθών δέ 
δτι ούτος ην ό καθοσιωθείς ύπό τής θεάς, άναφωνεί- ώ 
θαΰμα καί ούδέν έτερον κατάλληλον ονομα. Ό  Ά γ γ ε 
λος ζητεί ν ’ άποτρέψγι τόν νοΰν τοΰ βασιλέως έκ τής εκ- 
πλήξεως καί προτρέπει α ύ τ ό ν , άφοΰ ΐδιτ) σαφώς καί ά - 
κούση. νά φροντίση νά καταδιώζη και συλλάβη τούς ζε- 
νους. Ό  Θόας συναινεί καί ισχυρίζεται, δτι το δόρυ αύ
τοϋ θά προλάβιτ, αύτούς, πριν ή ούτοι φύγωσιν, έπειδή 
τό τέλος τοϋ όπλοϋ αύτών εϊνε ούχί πλησίον. Νΰν ό 
άγγελος διηγείται διεξοδικώς τόν δρασμόν τής Ίφ ιγε- 
νείας καί τ ώ ν  ξένων. Οτε, λεγει, ηλθομεν προς τάς θα- 
λασσίας άκτάς, δπου ήν κρύφιος ώρμισμένη ή ναϋς τοΰ 
Όρέστου, ή παΐς τοϋ Άγαμέμνονος έξένευσε νά άπο- 
στώμεν πρόσω ήμεϊς, ούς συνέπεμψας, έχοντας τά δε- 
σμά τών ξένων, έπειδή ήν άπόρρητος ήμών ή παρουσία, 
δτε αύτή παρεσκεύαζε θυσίαν διά πυρός πρός καθαρμόν 
αύτή δέ έχουσα τά δεσμά έβαινεν όπισθεν τών ξένων· 
και ταΰτα μέν ήσαν ύποπτα, άλλ' όμως ησαν αρεστα 
τοϊς ύπηρέταις σου. "Τστερον δε, ΐνα εκείνη φανη προς 
ύμας, δτι έπραττέ τι πλέον, ανωλόλυζε καί εψαλλε βάρ
βαρα μελη ώς μαγεύματα δτι δήθεν άπένιπτε τόν φό
νον. Έ νφ  δέ έκαθήμεθα πολύν χρόνον, έπήλθεν εις τόν 
νοΰν ήμών, μήπως λυθώσιν οί ζένοι και φονευσαντες αυ
τήν δραπετεύσωσιν- έκ τοϋ φόβου δέ μήπως ίδωμεν,
δσα δέν έπρεπε, καθήμεθα έν σιγή' τέλος δέ πάντες όμο-

/ £· » - ~ φώνως εϊπομεν νά προχωρήσωμεν, οπου εκείνοι ησαν,
καίτοι τοΰτο ήν ήμίν άπηγορευμένον- ένταΰθα βλέπομεν

σκάφος Ελληνικής νεώς καί πεντήκοντα ναύτας έχον
τας τάς κώπχς έπί τών σκαλμών καί τού; νεχνίχς έλευ- 
θέρους τών δεσμών, (πλησίον δέ τούτων την Ιφιγένειχν 
έχουσαν έν χερσί τό άγαλμα τής θεάς1 καί οί τρεις δε 
περιέμενον, ίνα παρασκευασθή τό πλοίον εις απόπλουν 
καί αύτοί ήτοιμάζοντο νά έπιβώσιν αυτοΰ, τινές τών 
ναυτών) ίστάμενοι έπί τής πρύμνης έσυρον διά τών χει— 
ρών τά πρυμνήσια, έτεροι δέ διά κοντών επί τής πρώ
ρας ίστάμενοι έκράτουν τό πλοίον, άλλοι δε έδενον την 
άγκυραν έκ τών έπωτίδων καί άλλοι τέλος έξέτεινον εις 
τήν άκτήν τήν ξυλίνην κλίμακα, ίνα δ ι’ αύτής οί ξένοι 
ξένοι έπιβώσιν έπί τοΰ πλοίου’ ημείς δέ εύθύς ώς κατ- 
ενοήσαμεν τά δόλια τεχνάσματα, άφειδήσαντες τής ζωής 
ήμών κατείχομεν τήν ξένην καί τά πρυμνήσια καί έξη- 
ροΰμεν τούς οΐχκας τής εύπρύμνου νεώς· λογομαχοΰντες 
δέ ήρωτώμεν αύτούς διά τίνος νόμου κλέπτοντες άπά- 
γετε έκ τής γης τά  ξόανα καί τάς ίερείας ; τίς είσαι 
σύ, δστις άπάγεις τήν ιέρειαν ταύτην έκ τής χώρας ; ό 
δέ ειπεν, μάθε δτι είμαι ό Όρέστης ό άδελφός αυτής, ό 
παϊς τοΰ Άγαμέμνονος, λαβών δέ άγω τήν άδελφήν μου, 
ήν άπώλεσα έκ τών πατρικών δόμων. Ούδέν ήττον δέ 
κατείχομεν τήν ξένην καί έβιάζομεν αυτήν νά έλθη πρός 
σέ' τότε δέ ήρξαντο τά πλήγματα τών γενείων· ούτε έ- 
κεΐνοι ούτε ήμεϊς εϊχομεν έν χερσί σίδηρον, άλλά πυγμαί 
ένεκρούοντο καί λακτισμοΐ ήκοντίζοντο άπό τών δύο νεα
νιών εϊς τά πλευρά καί τό ήπαρ, ώστε τά μέλη ήμών 
κατεπονήθησαν καί άπέκαμον, διά δεινών δέ σημείων 
πάλης έστιγμένοι έφεύγομεν πρός κρημνόν, οι μέν έχον
τες έν τή κεφαλή αιματηρά τραύματα, οί δέ έπί τών 
οφθαλμών έπισταθέντες δέ έπί δ'χθων μετά μείζονος προ- 
φυλάξεως έμαχόμεθα καί έβάλλομεν πέτρους, άλλά έκώ- 
λυον ήμας δια τών βέλων τοξοται ίστάμενοι επι της 
πρύμνης νά προχωρήσωμεν πρόσω' τότε δέ, έπειδή δει
νός κλύδων ώκειλε τήν ναΰν πρός τήν γήν καί ήν φόβος 
μήπως ή ιέρεια βρέξη τόν πόδα, άνέλαβεν αύτήν ό Ό 
ρέστης εις τόν άριστερόν ώμον καί έμβάς εις τήν θά
λασσαν καί πηδησας επι της κλιμακος έθηκε και την α 
δελφήν έντός τής εύσέλμου νεώς καί τό διοπετές άγαλμα 
τής κόρης τοϋ Διός. Έ κ  μέσης δέ νεώς ήκούσθη βοή 
τις, αώ ναΰται 'Έλληνες λάβετε τάς κώπας καί πλήτ- 
τ6τε θάλασσαν, έπειδή έχομεν έκεΐνα, ών ένεκα είσ- 
επλεύσαμεν τόν Εύξεινον πόρον τών Συμπληγάδων»· έ- 
κεΐνοι δέ έκβάλλοντες ήδύν στεναγμόν έπληξαν τήν άλ
μην, ή δέ ναϋς έν δσω ήν έντός τοϋ λιμένος, έχώρει, 
δτε δμως διεπέρα τά στόμια τοΰ λιμένος, δεινός άνε
μος έξαίφνης έγερθείς ώθει αύτήν πρός τήν ξηράν πχ- 
λ ίμ π ρ υ μ ν ο ν , οί δέ ναϋται έκαρτέρουν πλήττοντες τό 
κύμα, άλλά ό κλύδων πχλίρρους ήγε τήν ναΰν πάλιν εις 
τήν γήν. Ή δέ παίς τοΰ Άγαμέμνονος σταθεϊσα ηύ- 
ξατο’ «ώ  κόρη τής Λητοϋς σώσόν με, τήν σήν ίέρειχν, 
εις τήν Έλλάδχ έκ τής βαρβάρου γης καί σύγγωθι μοι 
διά τήν κλοπήν μου. Επειδή δέ καί σύ α γα π ίς  τόν ά-



δελφόν σου, πίστευσον δτι καί άγώ άγαπώ τους συγ
γενείς [/ου»,τότε δέ οί ναΰτχι τας τή ; κόρης συν-
ώδευσχν Sta παιάνος, έξαιτούμενοι σωτηρίαν παοά τής 
θεας καί έξεβαλον γυιμνάς ώλένχς έκ τών έπωα,ίδων έ- 
λαβον δέ πάλιν τάς κώπας καί έδοκίμαζον νά όδηγήσω- 
σωσιν έκ δευτέρου τό πλοίον πρός τά ποόσω εναντίον 
τής όρμής τών κυμάτων, αλλά τοΰτο έτι μάλλον έφέ- 
ρετο πρός πέτρας, τότε δέ τις ήμών είσήλθεν είς τήν 
θάλασσαν, άλλος δέ έδενεν έν τή ξηρα πλεκτας άγκύλας, 
ΐνα διά τοΰ ετέρου άκ^ου τών σχοινιών σύοτ, τό πλοίον 
είς τήν γήν. Έ γώ  μέν, προστίθησιν ό άγγελος, εύθΰς 
έδραμον πρός σέ, ΐνα σοΐ άναγγείλω τα εκεί σθμβαί- 
νοντα’ άλλα σπεΰσον λαβών έν χερσί δεσμά καί βρό
χους ' διότι άν μή έπέλθη νηνεμία, δέν υπάρχει τοίς ξέ- 
ναις έλπίς σωτηρίας, ό δέ σεμνός Ποσειδών ό άναξ τοΰ 
πόντου έπ;σκοπεί τό “Ιλιον καί επειδή είνε ενάντιος τών 
Ιίελοπιδών θα παραδώση είς τάς χείρχς σοΰ καί τών 
πολιτών τόν γόνον τοΰ Άγαμέμνονος καί τήν άδελφήν, 
ήτις έπΛαθομένη τοΰ έν Αύλίδι φόνου συλλαμβάνεται 
προδότης τής θεάς. ’ Ενθάδε καταλήγει ή άφήγησις τοΰ 
’Αγγέλου, ήτις είνε λίαν μακρα ώς ή τοΰ βουκόλου. 

(άκολον&εϊ) Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ ΣΠ ΙΤ Ι

Χ αΐδεψε με τ ’ άντίφεγγο σου αποσπερίτη  
Τό πρόσω πο της κόρης π ’ α γαπώ .
Μ ονπε πώ ς ϋ ά  κο ιμάτα ι, άλλα τό σπίτι,
Κ ο ίτα  πώ ς λάμπει μ έ σ ’ τό φώς τό χαροπό .

’Ίσως κα ί νά χορεύη, πο ιος  τό ξέρει ;
Τους δρκους πο ιος πιστεύει τώρα πλειά  
Θαρρώ τη βλέπω σπλαγνικώτατό μ ο υ  αστέρι 
Νά γέρνί] μέσ ’ σε κάπο ιαν  άγκαλία.

Κ ι ’ αν ξεγελιέμαι κ ι ’ άν εκείνη ε ϊν ’ άλλη 
Ποιος ξέρει αντί] με πο ιόν  κρνφ ομ ιλε ϊ 
Ή  σάλα τοΰ σπ ιτιού είνα ι μεγάλη  
Κ ’ οι καλεσμένοι είναι πολλοί.

Τί κρύο άλήϋεια  άπόψε, ώ , τ ί κρύο  
Τά λόγια  μ ου  ϋαρρώ  τά τραγουδώ  
Βλέπω  κα ί συ πώ ς φεύγεις άστρο θείο 
"Ομως έγώ ϋ ά  μείνω  άκόμα  εδώ  !

(Swiburne) Μ. Μ α λ α κ ά ό ιις

  ■   -----

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Κ Ι  Ν Η Σ Ι Σ

Μου έδόθη ευκαιρία τής ήμέρις αύτές νά θαυμάσω 
τους κριτικούς μας. Ο κ. Δροσίνης έτύπωσε ποιήματα 
μέ τον τίτλον I α λ η ν η . Καί είναι μά τήν αλήθειαν τά 
ποιήματα αυτα μιά τέτοια γαλήνγ), που ουτε άκόμη στη

Νεκρή θάλασσα δέ θά εΰρίσκεται. Οί κριτικοί μας μάλι
στα τήν ηυραν τέτ:α γαλήνη, ποΰ τήν πήραν γιά κάποια 
πεθαμένη καί δλοι έν χορώ στόν κόσμο άρχισαν νά ψάλ
λουν τό, Δ εύτε  τ ε λ ε υ τ α ΐο ν  α σ π α σ μ ό ν  καί εγκωμία
σαν τή μακαρίτισα καί συχωροχάρτια άκόμα τής έδωσαν 
γιά  τ/ιν άλλη ζω ή ... .  τήν αθανασία.

Έβγήκαν δμως κα’ι τά Σ ήμ αντρ α  νέα ποιήματα 
τού κ. Ίωαννίδου καί σά νά τούς ξεκούφαναν τους α ν 
θρώπους καί νά τούς έτάραξαν, έτράπησαν εις φυγήν, 
διότι φαίνεται πώς δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τήν 
ζωήν, άφοΰ είναι τόσον προσηλωμένοι είς τήν αθανα
σίαν. Μοΰ φαίνεται δμως πώς είναι άμάρτημα να μή 
θέλουν ν ακούσουν τή φωνή τών «Σ ή μ α ν τρ ω ν »  καί νά 
μή χαλούν τό ραχάτι τους καί νά μή θέλουν ν’ άγουροξυ- 
πνήσουν καί νά τρέχουν στόν ορθρο δταν σημαίνη, παρά 
ν ’ αγαπούν τόσο τή γαλήνη και νά τρέχουν μόνο σέ 
λείψανα καί σέ μνημόσυνα.

Γί λέτε, κ. Παλαμά, Πολέμη, Έπισκοπόπουλε καί 
λοιποί κριτικοί μα; ίεροψάλται ; Β.

ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ζ Η Τ Η Μ Α
Απαντηοι Χιγα Αογια cfk μερικούς ποΰ διαιρεντέβουνε 

την xaOapibovoa χαϊ μας κατηγορήσανε τονς κ. κ. 
ΚάροΛο Κρουμπάχερ καί Κ . Π  α.Ια μα.

— Καί πρώτα στόν κ. Ά . Φιλαδελφέα. — Πολλά 
^έμματα λέει, και βρίζει άδικα ενα μεγάλο Φιλέλληνα 
πού άζίζει χιλιάδες δικούς μας δασκάλους, καί θαρρώ 
πώς δέν κάνει καλά. Λόγου χάρη λέει πώς ό κ. Κ. 
Κρουμπαχερ δέν αένεβάθυνεν είς τήν νεωτέραν (Ε λλη 
νικήν) φιλολογίαν, καί τοΰτο άρκεϊ να μαρτυρήστι τό 
γεγονός ότι ώς παράδειγμα δημοτικιστών προσάγει — τίνας 
νομίζετε;— τόν Σοΰτσον καί Παράσχον ! ! !  Τόν Σοΰτσον, 
τόν άμείλικτον εχθρόν καί σατυριστήν τών δημοτικιστών, 
τόν Παράσχον, τόν ούδέ ένα στίχον γράψαντα είς τήν 
δημώδη!» (Παλ. "Αστυ 20 Δεκέμπρη 1902.) Ψευτιές! 
Μα πώς μπορούσαμε νά μήν άκούσουμε ά π ’ άπ ’ τόν κ. 
Φιλαδελφέα, ποΰ διαφεντέβει τήν καθαρεβουσα, τήν ψέ- 
φτικη γλώσσα, τέτοιες ψεφτιές; Ό  κ. Κρουμπάχερ εκεί 
ποΰ μιλεί γιά  τή δική μας τή φιλολογία, (Νέο "Αστυ 
13 Δεκέμπρη 1902) και λεει «πώς τά μόνα έργα τής 
νεοελληνικής ώραίας φιλολογίας, τά δυνάμενα να ύπο- 
στοΰν τήν αύστηροτέραν κρίσιν, εινε αποκλειστ;κώς δη
μοτικά, τά περίφημα δημοτικά άσματα, τα ένθουσια- 
σαντα τόν Γκαΐτε, τα ποιήματα τού Σολωμοΰ, τού 
Βαλαωρίτη, τοΰ Παοασχου κ λ τ ,» , δέν άνακατεβει κα
θόλου τό Σούτσο, καί ό κ. Φιλαδελφέας δέν έπρεπε νά 
μάς πή τέτοιο χοντρό ψέμα. Ό  κ. Φιλτδελφέας έπρεπε 
άκόμα νά ρίξη μιά ματια καί στά ποιήματα τοΰ 11α- 
ρασχου, για  νά ιδή ποιος δέν ένεόάΟυνεν ε ίς  τίιν

νεωτέραν ε λ λ η ν ικ ή ν  φ ιλ ο λ ο γ ία ν , ό Κρουμπάχερ η 
ό ίδιος ποΰ δέν ξέρει πόσα καί πόσα ποιήματα έκαμεν ό 
Παράσχος στή δημοτική μας γλώσσα, και νά μη μάς πή 
παραμύθια τής Χαλιμάς.

"Υστερα πάλι μάς λέει ό κ. Φιλαδελφέας: « Ο μικρός 
παίς σήμερον τοΰ δημοτικού σχολείου καί τοΰ εσχάτου 
ριρίου τής Ελλάδος δέν γνωρίζει ή τήν «όδόν» καί 
τήν «ατμάμαξαν», τό «άτμόπλοιον» καί τό «άνάκτο- 
ρον», τό «μαγειρεϊον», τό «δπλον», τήν «κλίμ ακα», τό 
«δείπνον» καί τάς μυριάδας τών νέι^ν λέξων, άς εκ
μανθάνει εύθΰς άπό τρυφεράς ήλικίας, μή έχων ιδέαν 
πως έλέγοντο η άν ΰπήρχον καν πρότερον.» (Παλ. Αστυ 
24 Δεκέμπρη 1902). Μπράβο σου, κ. Φιλαδελφέα, μ ’ 
άφτή τή ψεφτιά σου έκαμες άθάνατο πια τό ελληνικό 
όνομα, θέλεις μ ’ άλλα λόγια νά μάς πής πώς ή δημο
τική μας γλώσσα, θεός σχωρέστηνα, πεθανε, πκει.Κρίμα 
ποΰ δέ τής κάναμε κόλυβα ! Μά δέν είν και τόσο 
ειρκολο νά πεθάνη μιά γλώσσα, καί μη σέ μέλιρ. Οχι 
οτό πιο μικρό χωριό τό μικρό παιδί, μά και στες με
γάλες πολιτείες, κ ’ έδώ στήν ’Αθήνα άκόμα, και οι 
μεγάλο ι καί σπουδασμένοι άθρώποι, δσοι δεν θέλουν νά 
μα,ς κάνουνε τό λογιώτατο τής Βαβυλωνίας σάν τοΰ λο- 
γουσου, τές λέξες ποΰ άράδιασες παραπάνω δέν τές λέν 
δπως λές παρά δπως τές λέν οί ’ίδιοι, δρόμο, (σάν δέ θά 
π3δν λ. χ . όδός Βαλτετσίου κτλ.) τραίνο, βαπόρι, πα- 
1*τι (καί στήν Έκκλησιά, υπέρ τοΰ παλατιού κτλ.) 
άρμ,α (καί στο στρατό, φέρτε άρμ!) σκάλα, φαγεΐ, κοί δέ 
8* μάς γελάσης, γ ιατί δέ ζοΰμε στό Μόναχο παρα μέσ 
«τήν ’Αθήνα, και δέ μιλάμε μέ τους πεθαμένους σάν 
τοΰ λόγου σου, παρά μέ τους ζωντανούς. Μπορούσα να 
«οΟ φέρω χίλιες δυό μαρτυρίες μά φτάνει νά σοΰ πώ πώς 
κι’ ό κ. Κόντος (’ Αθήνας τόμ. Β ' σ. 2 64 ) καί ό κ. 
Γ· Ν. Χατζιδάκις (Μελέτή σ. 9 .) τό ομολογούν οί ’ίδιοι 
Κως δέ μιλούνε τήν καθαρέβουσα παρα τη γλώσσα ποΰ 
μιλάει ό λαός, τή γλώσσα ποΰ δέ πέθανε μητε τόσο 
*φκολα μπορεί νά πεθάντι. Καί σΰ ο ’ίδιος ακόμα εκεί 
*οΰ τήν πολεμάς αποδείχνεις τήν ψεφτιά σου, γ ια τί βά
ζεις δημοτικές λέξες, τσαλαπατεϊται, £έγκαι, κο- 
σμ άκης, κ έφ ι κ τλ ., μά μήπως θά τδχιρς εντροπή ;

— "Άς έρθοΰμε τώρα στόν κ. Αυγουστο Ζωγράφο. 
«Έ π ί χιΧίων γλωσσών, λέει, αΐτινες κατά τάς γλωσσο- 
^ογικάς έρεύνας έλαλοΰντό ποτε, μόνη ή Ελληνική 
γλώσια έπέζησε τοΰ χρόνου... Μόνη ή Ελληνική γλώσ- 

σταθερωτέρα τοΰ μαρμάρου καί στερεωτέρα τοΰ 
χαλκού, είδεν αμετάβλητος τήν αλληλοδιάδοχον πτώσιν 

Βαβυλώνος, τής Μέμφιδος, τής Καρχηδόνος, τής 
Ρώμης. Διήλθον έ π ’ αυτής οί αιώνες καί εμειν3ν άγή- 

Ρω?· Παρήλθον έπ’ αυτής τά  έθνη καί έμεινεν άμετά- 
^λητος, κτλ. κ τλ .»  (Πρωία 15 τοΰ Γεννάρη 1903). 
Κρίμα ποΰ οέν πήρεν ό κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις, μήτε οί 
**λοι γλωτσολόγοι τοΰ κόσμου, μερικά μαθήματα άπό 
'δν κ. Α. Ζωγράφο, αδιάφορο ποΰ είνε δικηγόρος καί 

εινε γλωσσολόγος. Άφτό δέν έπείραζε καθόλου.

Θά ήτανε μάλιστα καί πολύ καλό νά τονε διοριστ, ή 
Ελληνική Κυβέρνησι καθηγητή τής Συγκριτικής γλωσ
σολογίας στό δικό μας τό Πανεπιστήμιο. Γιατί πρεπει νά 
ποΰμε τό σωστό πώς ό κ. Χατζιδάκις δεν τά ξερει αφτά 
τά πράματα τόσο καλά, δπως ό κ. Ζωγράφος, καί 
νά τί μας λέει. « Ε πειδή  ό λόγος ήμών είνε αυθαί
ρετος καί συνθηματικός, θέσει, ή γλώσσα δέ τών ζώων 
τουναντίον φυσική και ένστικτος, διά τοΰτο ή μέν 
ανθρώπινη γλώσσα δύναται μέχρι τοΰ απείρου νά μετα- 
βάλληται, ν’ άναπτύσσηται καί νά τελειοποιήται, ή δέ 
τών ζώων μένει διά παντός έν τγι νΰν ταπεινή κατα- 
στάσει αυτής προσπεπετταλευμένη». Οΰΐθνεϋ άναγνώ- 
σματα σ. 608 .) Μά νά ποΰ βρέθηκε τώρα κ’ ενας ξυπνός 
άθρωπος σάν τόν κ. Ζωγράφο, πού βρήκε πώς δέν εινε 
μοναχά τά ζώα ποΰ μένει η γλώσσα τους πάντα η ιδια 
καί δέν άλλαξε καί δέν αλλάζει καμμιά φορά, παρά είνε 
καί οί "Ελληνες ! Καί δέν πρέπει τάχα ή Κυβέρνησι 
άφοΰ δέν τονέ διορίζει, νά τοΰ δώκϊ) τουλάχιστο ένα με
γαλόσταυρο ; Θάκανεν δμως πολύ καλά ό κ. Ζωγράφος 
νά πάρη στό χε’ρι τό Λυσία καί νά διαβαση τόν κατά 
Θεομνήστου λόγο 16 —20, γιά  νά δή απ τά 59 ι ίσα με 
τά 383 π . X. πόσο άλλαξε ή γλώσσα στήν ’Αθήνα σέ 
210 χρόνια, καί νά καταλάβ?; πώς άπό τότε ίσια μέ 
τώρα σέ 2 ,28 6  χρόνια, κ ι ’ άν κανένα έθνος δέν μάς 
έπλησίαζε, ή γλώσσά μας έπρεπε ν ’ αλλάξγι οσο άλλαξε 
καί νά γ ίν ’ ή σημερινή δημοτική, ποΰ δεν τη λογαριαζει 
Ελληνική καί γ ι ’ άφτό λέει πώς δέν άλλαξ ή Ελλη
νική γλώσσα, καί δέ φοβάται τό θεό και δε ντρέπεται 
τούς άθρώπους καί τή λέει «Τερατώδες συονθι/λευμα 
λέξεων» χωρίς νά συλλογιέται πώς «κατ’ ανάγκην 
έθνολογικήν άμείλικτον» δπως λέει ό κ. Χατζιδάκις 
(Άκαδημειακά αναγνώσματα 82} μ ’άφτά του τά λόγια 
ζητοί ν* άποδείξιρ, δπως κ’ οί άλλοι σύντροφοι του, 
εκείνα ποΰ ειπ ’ ό Φαλμεράΰερ, καί τίποτε άλλο. Είνε 
άμαρτία ! εινε ντροπή 1

— Νά ίδοΰμε τώρα π ιά  τί μάς λέει κ ι ’ ό κ. Μιλτ, 
"Αννινος Καβαλιεράτος. — « Ή  κ α τ ’ αυτής (τής καθα-



ρ;υούσης) κατακραυγή προέρχεται, η έκ της ψυχώσεως 
τ ;ΰ  νά δίαφημισθώσιν ώ ; σοφοί αίρεσιάρχαι καί άνα- 
κχινιστχί και νομοθέτχι τής γλώσσης, η έκ της άγνοιας 
τό ; αρχαίας Ελληνικής, άνευ της συνδρομής τής όποιας 
δ;ν ήμπορεί νά γράψει κανείς άψόγως τήν κχθχρεύουσχν, 
πολύ μάλλον ν’ άποκτήση εϊς αύτήν ύφος άτομικόν.» 
(Π αλ. Ά σ τυ  11 τοΰ Γεννάρη 1903.) Κοντά σ ’ άφτό 
άς βάλουμε κ ’ ένχ λογάν. τοΰ κ. Γ. Ν. Χχτζιδάκι. 
(Ούίθν. άνχγνώτμχτχ σ. 236). « Ή  κχτάληψις τής 
νίας ήμών γλώσσης (τής κχθχρευούσης) προσπίπτε'. δυσ- 
κόλως τοϊς άγνοοΰσι τήν άρχαίαν.» Τώρα λοιπόν, κ. 
Μ. Ά ννινε Καβχλιεράτε, ακούσε' τα ενα, ενα. Έμεϊς 
με τόν κ. Κ. Παλαμα μαζί δέν εχουμε άνάγκη νά φα
νούμε πώς είμαστε σοφοί,άφοΰ έχουμε τόσους καί τόσους 
ποΰ διαφεντε'βουνε τήν καθχρέβουσα, κχΐ λέν ψεφτιές κ ι ’ 
ανοησίες. Δέν έχουμε άνάγκη νά βγούμε αίρεσιάρχαι, 
γ ια τί εχουμε ενα άρχηγό, τόν κ. Ί .  Ψυχάρη, πάει τό 
— άρχαι· δέν είμαστε άκόμα καί αιρετικοί, όπως εσείς, 
ποΰ θέλετε νά φκιάσετε νε'α γλώσσα καί νά πετάξτε τη 
γλώσσα τοΰ λαοΰ, πραμα ποΰ δέν 'έγινε κκμμιά φορά. 
Δέν 'έχουμε άνάγκη μήτε ζητοΰμε, σάν καί σάς, νά γ ι 
νόμαστε άνακαινιστα\ κ α ι νομοθέται της γλώσσης 
γ ια τί ένας μοναχά εινε ό άνακχινιστής καί νομοθέτης σέ 
κάθε γλώσσα, ό λαός. Τήν άρχαίαν ελληνικήν άπό σας, 
ποΰ λέτε πώς ό Πλάτωνας, ό ’Αριστοφάνης, ό Λουκια
νός καί ό Πλούταρχος έγραφαν τήν κχθχρέβουσχ τοΰ 
κχιροΰ τους, πολύ καλλίτερα τήν ξέρουμε έμεϊς, ποΰ με 
τούς ίδιους αρχαίους θά σας άποδείξουμε, πώς έγραφαν 
τή γλώσσα τοΰ λαοΰ. Κι άν θέλετε νά μάθετε τώρα γ ια τί 
φωνάζουμε, μάθετε πώς έμεϊς δέν φωνάζουμε μοναχά 
γιά  μάς, παρά γιά δ'λο τόν έλληηκό λαό. Καί φωνά
ζουμε καί θά φωνάξουμε γ ιχ τί γιά  νά φκιάσετε έσεΐς 
τή γλώσσά σας, υποφέρουμε έμεϊς έκεΐνα ποΰ κανένας 
σκλάβος, όπως μπορούμε πολύ έφκολα νά τ ’ άποδεί
ξουμε, κχμμιά φορά άπό κανένα τύραννο δέν ύπόφερε 
καίδέν υποφέρει. — Τήν άρχαία Ελληνική θά τή μά
θουμε μέ τή καθχρέβουσχ, γ ια τί λέτε πώς άφτή εινε 
ή κλίμαξ. Πολύ καλά. Μά καί τήν κχθχρέβουσχ γιά  
νά μπορέσουμε νά τήν καταλάβουμε κχί νά τήν γρά
ψουμε, (ό'χι και νά τή μιλήσουμε, γ ια τ ί δέ μ ιλ ιέτα ι,) 
πρέπει πρώτα πρώτα νά μάθουμε τήν αρχαία Ε λλη 
νική, δπως τό μαρτυρείτε σείς κ ι ’ ό κ. Χχτζίδάκις. Έ ,  
κ. Κχβαλιε ράτε, πές μου τώρα πιά , μπορεί νά γείνη τέ
τοιο πρόίμα ;;;!!!

Χ α ρ α λ .  Ά ν δ ρ ε ά δ η ς

Έ ξέλ εγξ ις  τη ς γνη ό ιό τη το ς το>~ χρώματος 
τώ ν νψ α ΰμ ά τω ν .

’Α πόλυτος γνησ ιάτης τώ ν χρω μάτω ν έν γ ενε ι δέν υπ ά ρ χ ε ι' 
<>ιά τούτο δέ ανάγκη  νά  καθορ ίζηται άναλόγως τώ ν έπ ιδρώντων 
έπ ί τοΰ ΰφασματος μέσω ν, τ ίνα  αντοχήν πρέπει /ά ποίρΟυσιάζη 
το χρώ μ α .Ο ΰτω  δέ δ ιακρ ίνετα ι γνησ ιάτης απ ένα ντ ι του φωτός, 
άέρος, πλΰσ εω ς, ίδρώτος, £>ύπου τώ ν οδών, χονιορτοϋ κ τλ .

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΑΡΠΕΣ

T R IO L E T O

ι
Κάποιος ήρθε χθες τό βράδυ 
Στό κρεββάτι μου όιμά,
Κάποιος ίσκιος μεταξένιος 
Καί, μέ έφίληόε θερμά !

Καί τριγύρω ά π ’ τό κρεββάτι 
Καί. <}τήν κάμαρα παντοϋ, 
"Ερρανε/καμέλιας φύλλα 
Κι’ εύωδιές 2αβανωτοΰ ! . . .

Κάποιος ήοθε χθές τό βράδυ 
Στό κρεββάτι μου όιμά,
Κάποιος ΐακιος μεταξένιος 
Καί μέ έφίληόε θερμά !...

I I
“Ω! τί γλυκά ποΰ όβύνουν καί πεθαίνουνε 
Τοϋ δειλινού τά χρώματα έκεΐ πέρα !...
Σάν ρόδα πορφυρά, ποβ άργομαραίνονται 
Στόν άψηλό, τόν ϊίρεμον αΙθέρα . . .
"Αχ ! νάητανε όα\ ρόδα καί ή άγάπη μας 
"Αχ νάητανε ό καϋμός μας <3άν τή δύόη,
'Αργά καί ήδονικά κ ι’ έρωτικώτατα 
Στό μάγο ήλιοβαόίλεμα νά όβύ(?ι> ! . . .

III
'Απ' τά μαλλιά μου μέ<?α τό χεράκι Οου 
Έπέραόε όάν νύχτιο άγέρι, πλάνο,
Καί. τήν καρδιά μου έγλύκανε—Σάν όνειρο 
Μοϋ έφάνηκε νά έδιάβηκε άπό πάνω!...

Κι* ολόθερμα τά ότήθη μου έλαχτάριόαν,
Κι’ έτριέμιόε ή ψυχή μου, καί (5τήν άκρη. 
Στην άκρη τών βλεφάρων μου έκατέβηκε 
Άφρός τής τρικυμίας μου· "Ενα δάκρυ ! . . . 

’Ιανουάριος 1903. 0 ρ .  Ζ ω ϊό π ο υ λ ο ς

Χ Ρ Η Μ Α  Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ

Κύψατε πρό τοΰ ξανθοΰ θεοϋ, κύψατε- ταπεινώθητε, 
ώ θνητοί, πρό τοΰ άφθάρτου χρυσίου, τό δποϊον άναλ- 
λοίωτον άτενίζει τόν χρόνον παρερχόμενον εινε ίκανόν 
κχί διά μόνου τοΰ προσκαίρου αντιπροσώπου του, τοΰ 
άλαμποΟς, νοΰ ρικνοδ, τοΰ πεπαλαιωμένου χαρτονομί" 
σματος νά Σάς έπιβάλλη τόν σεβασμόν.

Μικρόν αύτό, περιέχει πολλά' άψυχον, παρέχει εϊς 
τόν κάτοχον τήν δύναμιν καί ψυχάς ν ’ άγοράση" 
πνοής αυτό, ενέχει τόσην εύγλωττίαν, ώστε καί τουί 
δεινοτέρους τών Ευρωπαίων δημοσιογραφικών καλάμω ν 
έπεισεν, ό'τι ή Μακεδονία, Βουλγαρική, τέκνα έσχε τόν 
’Αλεξανδρώφ καί ’Αριστοτελώφ.

Δ ι’ αύτό, δτι μοχθεί άπεδείχθη ό κόσμος· τήν άπό* 
κτησίν του ζητοΰσι πάντες, καί έρημίται μισάνθρωποι 
καί ρέκται πολιτικοί καί ριψοκίνδυνοι θαλασσοπόροι' δλοι 
διά τόν χρυσόν και καλλιτέχναι καί βιομήχανοι καί U* 
ρεϊς καί παρίαι καί πατρίκιοι, φυλαί καί ϊθνη καί λαοί· 

Ή  κάμινος τής οποίας ή καπνοδόχη αίρεται πρόί 
τόν ούρανόν, τόν κεραυνόν του άψηφοϋσα, δ ι’ αύτό κ*· 
πνίζει καί ή ελιξ ή παφλάζουσα, δ ι ’ αύτό τά  ΰδατ*

A TTIKft ΙΡΙΣ

πλήττει. Οί λαοί δ ι’ αύτό καί μόνον στένουν και εϊνε 
ίστρον τής έλπίδος τοΰ ναυαγοΰ καί τοΰ ψυχορραγοΰν- 
τος ή ζωή, τό φάρμακον τοΰ άσθενοΰς, τό χρυσίον, ή 
&λυσις τοϋ δούλου καί τοΰ κρατοΰντος αί ήνίαι.

Χρυσέ, τοΰ κόσμου κυρίαρχε, τοΰ χάλυβος δαμαστά 
Οπέροχε, τοΰ πολιτικού οδηγέ, ώ νέε θεέ, ό όποιος έδα- 
νείσθης τοΰ ήλίου τάς άκτϊνας, τής κόμης τής ’Αφροδί
της τό χρώμα καί τών αστέρων τήν λάμψιν, τίς ήδυνήθη 
νά είπτι ποτέ, δτι δέν έγένετο λάτρης σου ;

Σέ έλάτρευεν ό λαός ό θείος, ό μόνον εύγενεϊς αριθ
μών πολίτας, ό άφαιρέσας τό κάλλος έκ τοΰ χρυσοτεύ- 
κτου ούρανοΰ και άποτυπώσας αύτΛ άπτόν πλέον εϊς zk 
υπερτέλεια έργα του, δτε έκόσμεις τό ένδυμα τής θεάς 
τ?ς Σοφίας' σέ έλάτρευσεν ό Ρωμαίος δορυκτήτωρ, δτε 
χατέκτα τήν γήν δλην χάριν σοΰ καί δτε ό τολμηρός 
Γενουήνσιος τοΰ πόντου διέσχιζε αιώνας δλους, ά φ 'ή ς  
διά σέ έπωλήθη είς θεός ύπό τοΰ μαθητοΰ του, σέ έφερε 
πρός τούς βασιλείς του πιστήριον τής μεγάλης του άνα- 
καλύψεως.

Διά σέ, ώ τών πάντων αντιπρόσωπε, καί παντοδότα 
καί παντοδύναμε, διά σέ, έπαϊααι έγιναν οί άγιοι, καί 
διά σέ τάγματα όσιων εϊς τήν χώραν τοΰ τρυγμοΰ καί 
βρνγμοΰ τών όδόντων παρεδόθησαν. Μήπως δέν ήγόρα- 
σες άλλοτε καί τοΰ θεοΰ αύτοΰ τήν καθέδραν, ό έπί γής 
αντιπρόσωπός του. δτε έπώλει τόν παράδεισον άντί ψυ- 
χίων μόνον έκ τής σαρκός σου ;

*Ω χρυσέ άφθιτε, χρυσέ πανίσχυρε, χρυσέ τήν δόξαν 
ό πωλών καί τής δοξης ή δίψα, τίνα δέν ήδυνήθης, θεόν 
η άνθρωπον νά ΰποτάξης ύπό τήν άκαταγώνιστον γοη
τείαν σου ;

— Έμέ τήν ταπεινήν μητέρα. Ό  χρυσός τής γής 
δλος, ούδέν άπέναντι μιας τοΰ τέκνου μου τριχός.

Α έϋπ ο ινα  I. Μι/ρίζου.

ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΗΛ ΖΕΓΓΕλ Η

Μέσα ύαΰ τ 'γ  τον κήπον τής ΈιΗ/ι 
πον φύτρωσες ώσάν μ ικρό Jov fiovd i,
[ibcta στα τόσα όίνόρα τά 'Φη.Ιά, 
κρυμμένο, ok πανώρηο άγ)'ε.Ιθϋδι.

Κ αι βΜ πονν 'μπρος των κόσμο νάπερνΓι 
τά όυό σου μ ά τ ια  σάν ονείρου rc.hivn ! . .  
γ ια τ ί έχ ιΐνη δπου κυβέρνα , 
μ νήμ η  Λέν σοΰχει άκόμα β ά νε ι.

Γ ιά νά  τά νοιώθ' δ νους σου ο .Ι'αύτά  
ή Μοίρες δπου σοΰγοννε δοσμένα  
6k τά  περάσουν χρόνια κα ί καιροί 
ποΰ θά σχορπ ιονντα ι 'μπρός σου i v a - h a ,

Κ α ι σύ ά π ' δ .Ι'αΰτϊ. πον θά κρατής 
κο ι θά θαύμαζες  ’ο ΐω ν  τή 'μορφ ιά του 
στό νοΰ σου κ ι ’ ci.Llu τόσα θά ζντας 
π ιά  ν ά ιο ν ν ε  τά πρώτα o u v tp o y ia  τους.

Άθήναι 1 9 0 2  Κ· Λ ιό π η ς  (Κυδωνευς)

— Ώ ρχία ιδέα, φίλε μου αύτή.
— ”Α μοΰ κοστίζει πολύ.
— Μοϋ τήν πωλείτε παρακαλώ ;

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΚΗΝΗ Ν

Ό  κ. Α. Γ. Δαλλαπόρτας πρφην Πρόξενος, έστει- 
λεν είς τόν κ. Κωνς·· Μανιάκην, ’Αντεισαγγελέα τοΰ 
Άρείου Πάγου, τήν έξης συγχαρητήριον επιστολήν, έπί 
τή έκλογή του, ώς Προέδρου τής ένταύθα ίδρυομένης 
έθνικής δραματικής Σκηνής.

Προς την Αύτοϋ ’Ε ξοχότητα τόν  
Κ ωνσταντίνον Μ ανιάκην 

’Αντεισαγγελέα τον Ά ρείου ΙΙάγον,
κλ. κλ. κλ. Έ  ν τ α ύ θ α

Έξοχώτατε,
Λάτρης τοϋ έλληνικοΰ Θεάτρου, λαμβάνω τήν τιμήν 

νά συγχαρώ έπί τή άποφάσει υμών τοΰ νά άποδεχθήτε 
τήν έκλογήν Σας, ώς Προέδρου τής ένταΰθα ιδρυόμενης 
δραματικής έθνικής Σκηνής, άψηφήσαντες πάν τό παρ- 
εμβαλλόμενον πρόσκομμα, επί τή έλπίδι, δτι θά εύεργε- 
τήσητε τόν Ελληνισμόν, διαδίδοντες διά τών άπό τής 
Σκηνής διδασκαλιών, τάς υγιείς άρχάς τοΰ νεωτέρου πο
λιτισμού, ώς πράττουσι τούτο οι σοφοί, άνά τήν ύφή- 
λιον, πολιτίζοντες τά έθνη καί τούς λαούς, διά τής άπό 
τοϋ Θεάτρου τερπνής καί έπαγωγοϋ έκείνης μεθοδου τών 
παραστάσεων.

Οι "Ελληνες, οι άπανταχοΰ τής γής, θά εύρεθώσιν, 
ώς πάντοτε, πρόθυμοι είς θυσίας, δταν θά ΐδωσιν, δτι ή 
έν Άθήναις ίδρυομένη νΰν δραματική εθνική Σκηνή, 
αληθώς θ ’ άνεγείρη εκ τής καταπτώσεως τό ελληνικόν 
Θέατρον, έπί τών άρχών δέ τής έλευθερίας, οϊας συνέ- 
λαβεν ό νεώτερος πολιτισμός ύπό τού χριστιανισμού φω
τιζόμενος, ακτινοβολούν τό φώς τό πνευματικόν, άπηλ- 
λαγμένον τής αύθεντίας τών αρχαίων μορφών,παρελθου- 
σών διά παντός, μετά τοϋ πολιτισμού, άπό τοϋ οποίου 
έπήγασαν, άπαστράπτον δέ, τό δόγμα τής Σωτηρίας, 
έν χριστιανικαϊς άληθείας, ύπό νέαν δλως μορφήν.

θ ά  έδιδάσκετο ό έλληνικός Λαός τότε, τάς εύαγ- 
γελικάς άρχάς, τάς θαυμασίως, έκπολιτιστικάς, τήν 
ιστορίαν δέ τοΰ πολυπαθοΰς, άλλά μεγαλοπράγμονος 
τρισχιλιετοϋς αύτοΰ βίου, άναπτερούμενος είς τήν σφαί
ραν τήν ηθικήν,τής πίστεως,τής έλπίδος καί τής αγάπης 
καί άναδεικνΰμενος οϋτω είς ανάστημα τέλειον, καί είς 
μορφήν εύγενή καί ώραίαν, τήν αίγλην αρχαϊκήν άκτι- 
νοβολών, άλλ’ ύπό ιδίαν δλως μορφήν, ΐδανικευομένην 
έπί μάλλον καί μάλλον, έν τή λατρεία νΰν τού’Απείρου.

Ά λλά  πρός τ ί τά  πολλά, άφοΰ έχω τήν τιμήν ν ’ α 
ποτείνομαι πρός άνδρα σοφόν, δστις έν έπιγνώσει τής 
σπουδαιότητος καί τοΰ μεγαλείου τοϋ έργου, δπερ μετά 
θάρρους άνέλαβε, κινεί πάντα λίθον, δπως ή έν Άθήναις 
ίδρυομένη δραματική έθνική Σκηνή τελεσφόρηση είς τρό
πον, ώστε ν ’ άνεγείρη Θέατρα έθνικά άνά πάσαν γωνίαν 
τής ελληνικής γής, δ ι’ ών νά κατορθωθή ή έκλαίκευσις 
τών έπιστημονικών γνώσεων, παράγουσα και πάλιν τά 
τεράστια εκείνα θαυματουργήματα τοΰ άρχαίου ελληνι
κού κόσμου, άτινα έκπληκτοι θαυμάζουσιν οί αιώνες 
ές άεί, ύπ’ αύτών διδασκόμενοι.

Έ ν τφ  συγχαίρειν ύμΐν επί τή γενναία  άποφάσει, 
ύποβάλλω ’Εξοχώτατε, τόν χαιρετισμόν καί τά  σέβη 
μου, εύελπιστών, δτι αί προσπάθειαι υμών ύπέρ τού έλ· 
ληνικοϋ Θεάτρου, μίγάλως θά ύπηρετήσωσι τόν Ε λ 
ληνισμόν.

Ό  φίλος τή ς  ύμετέρας Έ ξο χώ τητος 
Λ . Γ.  Δ α λ λ α π ό ρ τ α ς  

πρώην Πρόξενος.



Γ Α Λ Α

Το γάλα  τώ ν διάφορων ζώ ω ν πρόσφατον ον ε ίνα ι υγρόν 
κατά *ό μάλλον χαί ή ττον αδ ιαφανές, λευκόν ή κιτρινόχρουν, 
έχ ε ι δε ίδιάζουαν οσμήν καί γεΰσ ιν άσθενώς γλυκ ε ϊα ν .

Σ νό τατικά  τοΰ γ ά λα κ το ς .
Τά χυριώτερα συστατικά  τοΰ γάλακτος ε ίνα ι π λ ή ν  τοΰ 

ΰδατος Αεμ<ρατοειδέΐ (  ο ν σ ί α ι ,  β ού τ υ ρ ο ν ,  γ α Α αχ ζ ο σ ά χ χ α ρ ο γ  κ α ι  
a J a r a .  Τό προσφάτως άμελχθέν γάλα ενέχει και αέρια (άνθρασ 
κικοΛ όςύ, οξυγόνον, ά ζω το ν ).

Λ ιά κ ο ιύ ις  ιτροιίοάτον κ α ί (Ϊρα<ί0έντος γά λακ το ς
Τό πρόσφατόν γάλα μετά σταγόνων τ ινώ ν προσφάτου τ ε -  

ρεβινθελαίου ή π ίω ς θερμαινόμενον, ε ίτα  δέ άναμ ιγνύμενον μετ 
ολίγου βάμματος ρητίνης ίεροςΰλου χρω μ ατίζετα ι αμέσως ή 
μ ετά  παρέλευσιν ολίγων δε,>τερολέπτων κατά τό μάλλον και 
ήττον κ υ ινο ΰ ν , έν ώ  γάλκα ί μέχρις 80ο έχ . βρασθέν δεν χρω
μ ατ ίζετα ι.

Λιατίχοιι<}ις γάλακτος.

*Η διά χ η μ ικ ώ ν  ουσιών (βόρακος, βορικοΰ δ;έος κ τ λ .)  Slot— 
τήρησις τοΰ γάλακτος άπεδείχθη έ π ’ εσχάτω ν ακατάλληλος Τό 
ασφαλέστερον μέσον πρός αποτελεσματικήν καταστροφήν τώ ν 
βακτηρίων έν τώ  γάλακτ ι παρέχει τ μΓν ή θέρμανσις αΰτοϋ.Πρός 
έντελή  δ ’ομιυς καταστροφήν πάντω ν τώ ν νοσογόνων σπερμάτων 

καί έπ ικ ινδύνω ν ιδία είς τους παϊοας βακτηρίων ε ίνα ι ανάγκη  
τό γάλα  νά θερμανθή είς 120ο ί  , οπότε επέρχετα ι άλλοίωσις 
τή ς  οψεως (τό χρώμα γ ίνετα ι σκοτεινότερον) καί απώ λεια  αρώ
ματος. Τά βακτήρια rrjcg) θ ι σ εωζ  καταστρέφονται διά παρατεα 
ταμ ένη ς θερμάνσεως αύτοΰ έπ ί 30 λεπ τά  έν θερμοκρασία 6 8 11.

Μέθοδος άνακαλν«]τεως τώ ν έν τω  γ ά λ α κ τ ι βακ τηρ ίω ν
τη ς ψΟιύεως.

Τα  cV ί δ  γ ά . Ι α χ τ ι  τ ης  ά γ εΛάδ ο ΐ υ  π ά ρ χ ο ν τ α  β α κ τ η ρ ί α  r>ic 
φθ ί σ εω ς  ανακαλύπτοντα ι διά τής εξής μεθόδου : ’ Εντός δοκι
μαστικού σωλήνος χύνομεν μ ικράν ποσότητα ,γά λα κ το ς , έν ώ 
προσθέτομεν κατά πρώτον σταγόνας διαλύματος παραφενυλα ι- 
νοδιαμ ίνης. Έ ά ν έν τώ  γάλακτ ι δεν ΰπάρχουσι βακτήρια φυμα- 
τ ιώ σεω ς, τοΰτο δέν μ εταβάλλει τό χρώμα του, έάν δέ ΰπάρχω- 
σιν αμέσως μετά  τήν προσθήκην τώ ν τελ ευτα ίω ν σταγόνω ν, 
αναχινουμένου τοΰ όγροΰ, προσλαμβάνει τοΰτο χρώμα φα ι ο -  
πράσινον.

Γ ννα ικ ε ϊο ν  γ ά λ α .

Τοΰτο περ ιέχει μ εγαλείτερα σφαιρίδια βουτύρου τοΰ βοείου. 
1ον) Ενέχει πλειότερον σάχχαρον και 2ον έχε ι μεγαλειτέραν 
ποσότητα λευκώ ματος. Ή  τυρ ίνη  αύτοΰ π ή γνυ τα ι είς μ ι χ ρ α ΐ  
χ ρ ο χ ί δ α ς .  Ε π ο μ ένω ς  ή π έψ ις  αυτής ε ίνα ι εΰκολωτέρα τής 
οτοΰγάλακτς τής άγελάδος, ή τ ις  αποβάλλετα ι εις μ ε γ α Λ α ΐ  χ ρο -  
χίόας.

ΙΙροΟάτειον γ ά λ α .

Τοΰτο είνα ι πλουσιώτερον εις βοΰτυρον καί λεύκω μ α  τοΰ 
α ιγε ίο υ . Έ π ί τοΰ ποιοΰ όμως τοΰ προβατείου γάλακτος έχ ε ι 
έπιρροήν ή κα ταγω γή  τοΰ ζώου ’ Ελαιώδης τροφή αύςάνει τό 
βούτυρον- ή αποκοπή τώ ν έοίων ελα ττώ νε ι τό ποσόν τοΰ γ ά 
λακτος.

Α ΐγε ιον γ ά λ α .
Τοΰτο ένεχει βούτυρον καί λεύκω μα πλειότερον τοΰ βοείου" 

γαλακτοοαχχαρου καί αλάτω ν ενέχοντα ι τά  αύτά ποσά. Τό α’ί -  
γειον γάλα  έχ ε ι ΰποκίτρινον χρδμα καί ίδιάζον άρω μα 'ή  ^παύ- 
;η σ ις  τοΰ ποσοΰ τοΰ βουτύρου διά καταλλήλου τροφής κατορ- 
θοΰται παρά τή  α ίγ ί εύκολώτερον ή παρά τή  άγελάδ ι.

Ε λ α ττώ μ α τα  τοΰ γ ά λα κ το ς .
Ιον) Γάλα χυανοΰν' τοΰτο προέρχεται έκ μ ικροοργανισμών. 

2ον) Γάλα έρυθρόν. I ) Κατά τή ν άμ ελςιν- 2) κατόπιν έρυθρω- 
θέν.Τ ό  μέν πρώτον προέρχεται έ ;  αγελάδων, α ϊτ ινες  πάσχουσι-ν 
cx φΛεγ/ι ονη ΐ  rjjc  θηΛης  καί επομένως περ ιέχει α ίμ α ' τό το ιο ΰ- 
τον δέ γάλα  δεικνύει συνήθω ς cpvOpac  γ ρ α μ μ α ς  καί ί ρ ν θ ρ ο γ  χ α - 
θ ί ζ η μ α .  Τό δεύτερον καθίσταται τοιοΰτον διά μ ικροοργανισμών, 
ο ιτινες προκαλοΰσι τόν έρυθρόν χρω ματισμν τοΰ γάλακτος.

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΓΜΒ0 ΓΛΑ1

Λ ιποΟ νμϊα
Όσοι έχασαν τάς αίσθήσεις των, πρέπει πρώτον ν’ 

άναπνεύσουν καθαρόν καί δροσερόν άέρα, πρέπει νά μέ
νουν έξαπλωμένοι μέ τήν κεφαλήν χαμηλά, χαμηλότερα 
άπό τό άλλο σώμα. Έν τώ μεταξύ ημποροϋμεν νά ΰαν- 

τίζωμεν τό πρόσωπόν των μέ κρύον νερόν καί νά δίδω- 
μεν όλίγην άμμωνίαν, διά νά την άναπνεύσουν. Συγχρό
νως έρεθίζομεν καί τό δέρμα των κατά διαφόρους τρό
πους μέ έντοιβάς, μέ σιναπισμούς καί έν άνάγκμ ήμπο- 
ροϋμεν νάκάμωμεν καί μίαν ένεσιν αϊθέρος ύπο τόδέρμα.

Κ α ύ μ α τ α

Τά καύματα ημποροϋμεν νά διαιρέσωμεν είς τρεις 
βαθομύς άναλόγως πρός τήν καταστροφήν, τήν όποιαν 
έποοξένηόαν είς τό δέρμα καί είς τάς σάρκας μας. Καί 
όταν μέν δέν συνέβη καμμία πληγή, είς τό δέρμα, άλλα 
μόνον ή έπιδερμίς κοκκινίσμ καί αίσθανώμεθα πόνους 
καί ζέστην είς τό μέρος όπου έκοκκίνηόε, τό καϋμα 
είνε πρώτου βαθμού. Έάν όμως ή έπιδερμίς έφούσκωΰε 
καί έχμ ύγρόν κάτω άπό τήν φούσκαν, τότε τό καύμα 
είναι δευτέρου βαθμού. Είς τοιαύτην τινά περίπτωόιν 
πρέπει νά άφαιρέσωμεν μέ προσοχήν τά φορέματα καί 
νά σκεπάσωμεν τάς πληγάς μέ έπιθέματα άπό λινέ- 
λαιον καί νεοόν άσβέστου, ή νά τας άλείψωμεν μέ κολ- 
λόδιον καί νά τας περιτυλίξωμεν έλαφρά μέ άραιάν 
βάτταν Έάν αί φούσκαι είναι μεγάλαι, δέν πρέπει νά 
τας κόπτωμεν, άλλά μόνον νά τας κεντώμεν διά νά χυθιϊ 
το ύγρόν Τρίτου βαθμού είναι τά καύματα έκεϊνα, κατά 
τά όποια κατεστράφη όλον τό δέρμα καί σάρκες καί ά- 
πεγυμνώθη τό σώμά μας έντελώς άπό τήν φυσικήν τον 
σκέπην. Έάν τά καύματα τοΰ δευτέρου βαθμού καί τρί
του έχουν μεγάλην έκταόιν, είναι πολύ έπικίνδυνα διά 
τήν ζωήν καί πρέπει νά ποοσκληθμ άμέσως ό ιατρός, 
έως ότου όμως φθάσμ έπί τόπου, τό καλλίτερον είναι 
νά βάλοομεν τούς καέντας ή τά παθόντα μέλη των έντόζ 
διαρκούς λουτρού, νά μένουν διαρκώς εϊς τό λουτρόν.

Α ιμ α τ ο υ ρ ία
"Οταν πάθμ τις α ίμ  α τ ο υ ρ ί α ν  χρεωστεϊ, μέχοίζΙ 

δτου φθάσμ ό ιατρός καί φροντίσμ διά τά περαιτέρω,! 
νά θέσμ ψυχρόν νερόν η πάγον έπί τού ύπογαστρίοι/Ι 
καί νά μεταχειρισθμ ψυχρά λουτρά τής έδρας.

Α ιμ ο ρ ρ α γ ία

'Όταν πάθμ τις α ί μ ο ο ρ α γ ί α ν  άπό τό στόμά 
όφείλομεν νά έννοήόωμεν πρώτον άπό ποΰ έρχεται τόαί- 
μα. Έαν τό αίμα έρχεται άπό τούς πνεύμονας, τό χρώ· I 
μα του θά είναι ά ν ο ι κ τ ό ν  κ ό κ κ ι ν ο  ν, θά άφρίζΐ 
κάί θά όυνοδεύηται όυχνά μέ βήχα, έάν δέ άπό τόν 
ότόμαχον, θά είναι μ α υ ρ ε ι δ ε ρ ό ν .  θά όυνοδεύη-1 
ται πολλάκις μέ έμέτους καί μέ πόνον έπάνω είς τό 
έπιγάότριον. Είς τήν πρώτην περίπτωόιν ό άόθενής 
πρέπει νά μείνμ έντελώς ήόυχος, νά καταπίνμ κομ-1 
μάτια πάγου, ι[;υχρά ποτά καί λεμονάδαν καί νά φέρΐ 
μίαν φούσκαν μέ πάγον έπάνω είς τό στήθός του. Ki? 
τήν δευτέραν περίπτωόιν πάλιν ό άσθενής οφείλει ν41 
κατακλιθμ, νά μή παίρνμ καμμίαν τροφήν καί νά φέρ? I 
μίαν φούσκαν γεμάτην άπό κομμάτια πάγου έπάνω Λ I 
τόν τόπον τοΰ στομάχου.

Δ ήγμα λντιί<5ώντος ξώ ον

'Όταν τις δηχθμ ύπό λυσσώντος ζώου χωρίς άογΟ' I 
πορίανπρέπει νά κόι|;μ τό δέρμα μέ ι[;αλίόιον, άφού τό I 
διπλώσμ καί κάμμ πτυχήν είς έκεϊνο τό μέρος, δπον I 
έδήχθη. Κατόπιν πρέπει νά πλύνμ τήν πληγήν μέ δ«· I 
νατήν διάλυσιν φαινικοΰ οξέος, πέντε έπί τοίς 100, είί I 
τά παιδία δμως, άντί τοΰ φαινικοΰ όξέος, μεταχειοιζό' I 
μεθα διάλυσιν αίγειρικοΰ όξέος. Κατόπιν, μετά τόν κα«'Ι 
τηοιασμόν τής πληγής, πρέπει νά σπεύσμ άμέσως ε'ί I 
τό Λυσσιατρεΐον. I

Λ» έ λ α φ β α ί π λ ιιγ α ΐ  κ α ί οί μώ λω π ες I
Οί έπιπόλαιοι μώλωπες, αί εκχυμώσεις καί οί έκδαΟ'Ι 

μοι τής έπιδερμίδος θεραπεύονται έάν τηρμ άπόλυτον· 
ήσυχίαν ό παθών καί έπιΟέτμ ψυχρά έπιθέματα καί σκί'Ι 
πάσμ τό έκδαρθέν μέρος μέ στρώμα λεπτής γάζης άντ>· I 
σηπτικής, τό όποιον σφίγγομεν έπί τής πληγής μέ όλ<'· 
γους γύρους έπιδεσμοταινίας. I


