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ΦαιδραΙ -μel χκροποί ήσαν ζ ί  μητέρες καί αί άδελφαί 
τώ ν  ιταμών τής πατρίδος προμάχων κατά  την δε την 
σεμνήν τής ’Εκκλησίας πανήγυριν, καθ ’ ήν ένεουργήθη 
ή κτίσις και έβρεοουργήθη ό κτίστης, διότι τό  ήμέτερον 
γένος υπό τά ς  θεοπειθεϊς του κλήρου εύχάς άνύψωσεν επί 
τω ν  έρυμνών τοΰ ανθρωπίνου δικαίου επάλξεων, ανύ
ψωσε, λέγω , την σημαίαν 
τής ’Ελευθερίας καί τοΰ 
Πολιτισμού. Ν α ι '  ήσαν 
/αροποί αί σεμναί τω ν  
Τουοκομάχων μητέρες seal 
άδελφαί, διότι έτέλουν τά  
μεγαλοπρεπή τοΰ έθνους ε -  
.Κνΰεοι,α, καθ ’ & έθραυον 
τάς  σιδηράς τής δουλοσύ- 
νης άλύσεις, ετιμώρουν 
τάς μακροχρονίους τοΰ , 
κατακτητοΰ άδικίας και 
άπέδιδον άκραιφνής την 
ελευθερίαν τ ώ  μεγαλουργώ 

εκείνω λαω , οστις έδημι- 
ουργησε τον πολιτισμόν 
και διά τής φιλοσοφίας 
αύτοΰ ανέπτυξε καί έπέρ- 
ρωσε τάς ίεράς τοΰ Χρι
στιανισμού άρ/άς.

’Α λ λά  πόθεν άράγε  ήν- 
τλουν τό θούριον μένος οί 
εϋσταλεΐς εκείνοι άνδρες, 
οΐτινες άπεφάσισαν. ό'πως 
διαγωνισθώσι καθ ’ολοκλή
ρου αυτοκρατορίας-, Ειχον 
άρά γε στόλους καί σ τρ α 
τιάς ; Ι 'ιχον ναυάρχους 
καί στρατηγούς ; Ειχον 
ταμεία πλούτου και χυ τή 
ρια τηλεβόλων καί τη- 
λεβολίσκων ; Π ά ντω ν  τού
των  έστεοοΰντο, άλλ* έκέκτηντο θρησκευτικόν αίσ
θημα άκμαΐον, φιλοπατρίαν άκραιφνή καί ά/,ίβδη- 
λον και τό φρόνημα γενναϊον. Α ί  άρεταί αύται 
είναι οί δημιουργοί τω ν  νικηφόοων στολω< καί στρατών 
καί παοασκευαοταί τω ν  μεγάλων ημών ναυάρχων καί 
στρατηγών. Ό  Μιαούλης καί ό Κανάρης δεν εσπούδα- 
σ α / έν ναυτικαΐς σχολαϊς, ά λ λ ’ εν τή  μεγάλη αυτών 
καρδία έκόχλαζε τό άνήφαιστον τής φιλοπατρίας πϋρ. 
Δ ιά  τούτο εκείνοι μεν δe ’ εμπορικών πλοιαρίων ετρεπον 
εις φυγήν καλώς έξωπλισμένους στρατούς καί τό γενναίον

τώ ν  Ψαρών τέκνον δ ι ’ ενός μόνου δαυλοΰ ν . ) ί  την δύ- 
ναμιν νά τύπττ) κα"ά  κόρρης τον ηγήτορα ολοκλήρου 
κοσμοκρατορίας. Ό  ήγεμών τής Λακωνίας επί τών  υψη
λών τοΰ Ταΰγετου κορυφών ήτο άπηλλαγμένος τώ ν  κα
ταπιέσεων τού κατακτητοΰ, καί δ'μως δεν Ιδίστασεν, ϊνα 
την αέν άλουργίδα αύτοΰ μεταβάλη εις επαναστατικήν 
σηααίαν, τό δε σκήπτρον θραύση εις πάλους προς καθο- 
ο'.σίΛον τών  νέων συνόρων τής Έλευθέρας Ε λλά δος .  Έ ν  
στρατιωτικαϊς σχολαϊς ό στρατηλάτης τής ΙΙελοποννή- 
σου δεν έσπούδασε τήν τοπογραφίαν, άλλά τά  πολεμικά 
αύτοΰ σχέδια τής Γράνας καί τοΰ Δερβενακίου δύνανται 
νά διεγείρωσι τόν θαυμασμόν καί αυτών τώ ν  μαθητών 
τοΰ στρατάρχου τής Γερμανίας Μόλτκε. Τ ίς  δέν τ ιμ α

καί γεραίρει τήν σ τρα τηγ ι
κήν μεγαλοφυίαν τοΰ Κα- 
ραϊσκάκη, τό ηρωικόν τοΰ 
Όδυσσέω ; μένος καί τίς 
δέν άποκαλύπτει τήν κε
φαλήν πρό τής εθελοθυ
σίας τοΰ Διάκου, τού 
Μπότσαρη καί τοΰ Π α -  
παφλέσσα; Οί μεγάλοι τής 
έπαναστάσεως πολιτευταί, 
οί Δεληγιάνναι καί οί 
Κουντουριώται δέν έπλού · 
τησαν διά τώ ν  άλογων 
κύβων τυφλής τύχης, τά  
πλούτη όμως αυτών δέν με- 
τε/ει ρίσθησαν πρός χυ
δαίας ήδονάς καί ματαίας 
επιδείξεις, ά λ λ ’ όπως έξ- 
οπλίσωσι τούς στρατούς 
καί τούς στόλους τής Γία- 
τρίδος.

Κ α ί  οΰ μόνον οί κορυ
φαίοι τοΰ άγώνος άνδρες 
προσέφερον τό αίμα, τήν 
νοημοσύνην καί τόν πλού
τον, άλλά πΧς “ Ελλην ήτο 
πρόθυμος, ό'πως πράξη τό 
αυτό επί τοΰ βωμού τής 
ΓΙατρίδος. Δ ιό τ ι  ειδεν, ό'τι 
ό υπέρτατος τής ’Εκκλη
σίας ήγεμών, ό Ι Ια τρ ιάρ- 
χής Γρηγόριος, δέν ώ -  

κνησε νά άνταλλάξη  τόν θρόνον αύτοΰ διά τής άγχόνης. 
Καί αύτά δέ τά  ύδατκ τού εΰρυρρέοντος Ιστρου δέν 
κατίσχυσαν, ινα τόν εθνομάρτυρα άοιδόν τρέψωσιν εις 

τήν γνώμην τώ ν  τυράννων.
Κ α τά  τόν φοβερόν καί πολύδακουν εκείνον άγώνα τό 

ήμέτερον γένος έπαθε πολλάς καί άνηκέστους συμφοράς, 
άλλά καί τοϊς πολεμίοις επήνεγκε πολύ πλείονας. Τήν 
άλήθειαν τώ ν  έμών λόγων δύνανται νά μαρτυρήσωσιν ή 
άλωσις τήςΤριπόλεως και ό όλεθρος τής στρατιάς τοΰΔρά- 
μαλη, ή πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου, τό Χάνι τής Γρα-



βιΧς ά χ \ ό έν Χ ίφ  έμπρησμός της νκυαρχιδος. Δέν εινε 
δ ’ εύκολον έν πανηγυρικώ λόγω νά ύμνηση τις  τάς  ποά- 
ξεις τών ηρώων κοεί έλευθερωτών της π ζτρ ίδος , οίτΐνες 
εκ ποιμένων καί ναυτίλων εις στρατηγούς καί ναυάονους 
μετχποιηθέντες κκτελιπον κλέος άφθιτον κκ; St ’ ευκλεών 
πράξεων τήν ενότητα τοΰ γένους «βεβαίωσαν. Ά λ λ ’ ο; 
άγώνες εκείνοι δεν χρήζουσιν υμνωδώ ν κκ: λόγων κεκκλ- 
λιεπημενων, οί'τινες κατακηλοΰσι μέν τ ά  ώ τα ,  μικοάν δ ’ 
ωφέλειαν τοίς τεθηπόσιν άκροαταϊς καταλείπουσι.' Ν α ι ,  
δεν εχουσιν ανάγκην ,θαυμασμού εκείνοι, οί'τινες δια τοΰ 
αιαατος αύτών έ κόσμησαν τάς £~ιοζνεστάτας της τ : ζ γ -  
κοσμίου ίττοριας σελίδας. Ά ν  όμως ήτο έ-ιτετραυιαίνον
αύτοϊς, ϊνα κατκβάντες εκ της ουρανίας άκροπόλεως, αύτης άντιτάςιτι κα τά  τώ ν  βράχων καί τώ ν  τηλεβόλων

Δεν γινώσκω, αν έγενοντο άνθρωποι γενναιότεροι τών  
Σουλ ιω τών ,  άν δε όντως έγενοντο, πάντως ήσαν αί Σου- 
λιώτιδες, α’ίτινες εν Ζαλόγκω έξ ύψηλοΰ βράχου έπήδη- 
σκν εις τον Ά δ η ν  έν χοροίς και άσμασιν, άφοΰ π ρ ώ το '  
έςεσοενδόνισκν τά  τε'κνα κατά  της άβύσσου. ΙΙροσΐλθετε 
και ύμεΐς, ώ Έλληνίδες, όσαι έν τρυφή, έν χλιδή καί 
πολυτελεία κατατηκόμεναι ολιγωρείτε τώ ν  εθνικών πα
ραδόσεων και κίδεϊσΟε μόνον, δταν πικρώς έλέγχησθε 
υπό φιλελλήνων και φιλελληνίδων, προσέλθετε, λέγω , ϊνα 
δ ιίκχθήτε  παρά τώ ν  Σουλιωτίδων,όπόσον εύγενεϊς έν έ'ρ- 
γοις γυναίκας έςέθρεψεν ή πατρίς ημών. Άναμνήσθητε, 
ό'τι ή ήρώ’ις τώ ν  Σπετσών έσχε τό θάρρος, ό'πως τό  πλοΐον

τας πυλας ./)·, αθανασίας υπερβαντες καί άφικόυιενοι 
χρι της γέφυρας της συνδεούσης ημάς τούς’ θνητούς μ ε τ ’ 
έκείνων τώ ν  αθανάτων, ήθελον φωνήσει, ϊνα έν τη  έθ'/t- 
κη δράσει μιμηθώμεν αυτούς,έλεγχοντες ήμας, 6'τι καίπερ 
δντες τέκνα γ ιγάντων ,  όμως δημιουργοΰμεν άνθοώπους 
μη φαινομένους άξιους του έγγύς και τοΰ πόροω παοελ- 
θόντος.

Μη τις προς Θεού υπολάβη, οτι υπαινίσσονται τάς τ ε 
λευταίας συμπλοκάς, αΐτενες δέν ήταν πόλεμος, αλλά 
πολίτικα', δολ.οπλοκίαι, ως αυτοί οι πολέμιοι ημών ώυ.ο- 
λόγησαν. Φαίνεται, ότι ή αίγλη τοΰ Έλληνικοΰ όνον.α- 
τος παρείχε κωλύματα εκείνοις, οί'τινες έβουλεύθησαν νά 
μειώσωσι την κληρονομιάν τώ ν  έπί χιλιετηρίδας γενο- 
με'νων φρουρών της Ευρώπης. Δ ιά  τοΰτο ήΟέλησαν νά 
σβέσωσι τό τηλεφανές εκείνο της δόξης φώς, ό'πως ύπό τό 
σκοτος της αύοζίας σκυλευσωσί την κληρονομιάν λαοΰ 
ευεργέτου. Ά λ λ ’ ό Ε λλην ικός  λαός, ό'στις δέν έπνίγη 
έν τ ώ  Ώ κ εα νώ  της Ρωμαϊκής κοσμοκρατοοίας, λαός 
ό'στις ύπεδούλωσε τούς κατακτητάς αύτοΰ, δέν κινδυνεύει 
νά άπολεσθη έν χρόνοις, καθ ’ ους τό άλληλέγγυον τών
Λαών σώζει αυτούς.

Λοιπόν ο: πατέρες ημών ούδέν άλλο απαιτοϋσι πα 
ημών ή νά μιμηθώμεν τάς γενναίας έκείνων ποάξεις. 
Ά λ λ ’ ίσως ήδύνατό τις νά είπη, ό'τι τήν παραίνεσιν ταύ- 
την οφείλομεν νά συστήσωμεν το ίς  σ τρα τιώ τα ις  της 
ΙΙατρίδος καί ούχί τα ίς  ε'ρην-καϊς καί άπολέμοις τροφί- 
μοις τοΰ έθνικοΰ τοΰδε καθίδρύματος. Ινα! δμως τούς 
γενναίους της ΙΙατρίδος προμά/ους δεν δημιουργοΰσιν οί
μεγάλοι στρατηγοί, ά λ λ ’ αί μητε'ρ ς, <κι σύζυγοι καί αί
αδελφαι. Ο Λεωνίδας μετά  τριακοσίων ήοώων εθανεν έν 
Θερμοπύλαις, ά λ λ ’ ή μητηρ τοΰ Σπαρτιά του δίδουσα τώ  
υίώ την άσπίδα έλεγεν αύτώ  $ re/· ^ r « c  Άργ ιλεο -  

ή μητηρ τοΰ Βρασίδου, οτε είδεν Άΰφ ιπ ολ ίτα ς ,  
ήρώτησεν αύτους, άν ό υιός έ'^ανε καλώς καί άςίως της 
ΣΛαρτης. Μαθοΰσα δ ’ ότ! εόει'χθη εν τοίς τοίούτοις ερ- 
γοις ό άριστος άπαρτων τώ ν  Λακεδαιμονίων, είπε πρός 
τούς επαινοΰντας, ότι καλός μέν καί άγαθός ήτο 6 υιός 
αύτης, αλλ η Σπάρτη  έχει πολλώ κάρρονας.

I'.ς αγνοεί, ότι ή ποιήτρια Τελέσιλλα έσωσε τό Ά ρ -  
γος, ότε ό Κλεομένης νκήσας τούς Άργείους έπειράθη, 
όπως εκπολιορκηση την τώ ν  ή ττηθέντων πόλιν ; Τό τε  ή 
ηρωίς όπλισασα πάντκς τούς οικείους άνεβίβασεν έπί τοΰ 
τείχους, αύτη δ ’ έτάχθη μετά τώ ν  γυναικών εκεί, έ'νθα 
έ~'Λρχοντο οί πολέμιοι. Οί Σπαρτ ιΚ τα ι  έφοδον μ ε τ ’ άλ- 
λαλαγμών ποιησα/τες καί μή δυνηθέντες νά τρέψωσιν 
εις φυγήν τας ήρωίδας άπηλθον, ϊνα μή ήττηθώσιν ύπό 
γυναικών. Γοιούτων ηρωικών πράςεων γυναικών είνε με
στή η ιστορία τώ ν  ήμετερων προγόνων καί τώ ν  πατέρων 
ημών, οί'τινες έλευθερωταί της πκτρίδος ήμών εγένοντο.

τοΰ ΙΙκλαμηδίου . "Ο τε  δ ’ ό σ τρατηλάτης της Δράμας 
μετά τρισμυρίων νικηφόρων πολεμιστών ήλαυνε κατά 
τής 11 ελοπον νήσου, τριακόσιοι περίπου άνδρες τοΰ Ά -  
χλαδοκάμπου τής Άργολ ίδος  καταπλαγέντες δέν έτόλ- 
υ.ησαν νά ύποστώσι τόν κίνδυνον, ά λ λ ’ έβουλεύθησαν νά 
έπανέλθωσιν εις τά ς  εστίας αύτών. Τοΰτο δμως μαθοΰ- 
σαι αί γυναίκες έξήχθον άθρόαι της κώμης αύτών και 
έντυχοΰσαι τοίς άνδράσι αετά  προσώπου άρρενωποΰ έκέ- 
λευσαν τοίς έπανερ·χ0αέ ο-.ς, ινα παραδόντες αύταίς τά  
δπλα εϊσελ.θωσιν εις - α ;  ο’.Αίας,ίνα ζυμώσωσιν.

Τούς γενναίους τ ζ>ύτους"Κόγους άκούσαντες οί ά'νδρες 
και έκυτούς αίδεσήέ.,τες ΐτοάπησαν τήν όδόν την άγου
σαν εις τάς μά/ας / . εις τούς κινδύνους. Δ ιό τ ι  τ ις  άνήρ 
εΐνε ούτω δειλός, ώ ί^ ε  ο'/.'/εΐ νά έκτελέση τό πρός τήν 
πατρίδα καθήκον, δτ^,ν o ja ,  δτι ή σύζυγος καί αί άδελ- 
οαί αύτοΰ είνε πρόθυμοι δπως πράςωσιν αύτό τοΰτο ; 
“Ο τ ι  δ ’ αί γυναίκες εν τ ώ  έσ/άτω κινδύνω δύνανται νά 
άγωνισθώσι καί έν τ ώ  πεί)ίι,> της μάχης, έδειξαν αί Λ ά -  
καιναι έν Δηρώ  τρέψα ΐα ι  εις αίσχράν φυγήν τόν καλώς 
συντεταγμένο'/ τοΰ Ίμ β ρ α ή μ  στρατόν. Δ ιό τ ι  αί εύγενείς 
γυναίκες, δταν κίνουνεύωσι τ ά  ίερώτατα , καταλείπουσι 
τό γυΝαικείον και άνα'λαμβάνουσιν άνδρικόν ήθος, ώς ή 
’Αντ ιγόνη  τοΰ Σοφοκλέους, ήτις ίδοϋσα τό φυσικόν δί
καιον π ρ οσβ αλλό μ εν ον Ιτόλμησε^, ϊνα άντιμετωπίση τό 
φοβερώτατον τοΰ θανάτου είδος. Τουναντίον οί άνδρες 
γίνονται δειλοί, δταν άνατραοώσι τοιούτοι ύπό τώ ν  μη
τέρων, ή δτκν κατά τήν στρατείαν όρώσι τάς συζύγους 
καί άδελοάς αύτών ού/ί φαιδράς, ά/.λά δακουρροούσας.

’Α λλά  τό γενναίον της γυναικός ήθος δέν εΐνε μόνον 
χοησιμον έν πολεμώ, άλλά καί έν τοίς μεγάλοις καί πο- 
λυωνύμοις « γώ σ ι  τού ιδιωτικού βίου' άνδρείος δεν εινε 
ό ρωμαλέος καί άλκιμος, ά λ λ ’ ό έχων τό σθένος της ψυ
χής ισχυρόν καί ά'καμπτον. ‘ Αν τό ήμέτερον έθνος κατά 
τήνδε τήν έποχήν άδυνατή νά έκτελέση πολλά γενναία 
έργα, τοΰτο συμβαίνει, διότι οί χαρακτήρες τώ ν  συγ
χρόνων 'Ελλήνων έγένοντο ύγροΐ καί εύκαμπτοι. Οί πα
τέρες ήμών διά ράβδων ένίκησαν γεναίας καί πολυπλη
θείς στρατιάς, ένώ ημείς δεν τολμώμεν νά έκτελέσωμεν 
έργα μικρούς κινδύνους προβάλλοντα" διότι μή έχοντες 
τό  ψυχικόν σθένος, έν τη  έλαχίστη άντιδράσει καμπτό- 
μεθα. Καί παρά τοίς ήμετεροις προγόνοις ύπηρχον ύγροί 
χαρακτήρες καί πρό τών κινδύνων καμπτόμενοι, άλλά 
σοφοί άνδρες την υγρότητα τοΰ ήθους κατεπολέμησαν, 
ώς ό Σοφοκλής έν τή  Α ν τ ιγ ό νη  καί τή  Ί ίλ έκ τρ α .  'Π  
Ισμ ή νη  καί ή Χρυσόθεμις εχουσιν ήθος άσθενές, ά λ λ ’ ό 
άθάνατος τραγικός έςαίρει τό στερεόν τώ ν  δύο ήρωΐδων 
τώ ν  φερώνυμων τραγωδ ιών .  'Η  ’Αντιγόνη είνε εύψυχος 
παρθένος, δείκνυται άκαμπτος πρός πάντα μή δυνάμε- 
νον νά σταδιοδρομήση έπί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου ύψηλών

Λ Τ Τ Ι Κ Ι Ι  Ι Ρ Ι Σ

αισθημάτων καί προτιμά τής άσεβείας πρός τό σώμα τοΰ 
αδελφού τόν θάνατον.

Ά λ λ ά  πώς άρά γε δυνάμεθα νά άνέλθωμεν εις τ'/ς 
έθνοποιούς ταύ τας άρετάς : Τήν ό'δόν τήν άγουσαν εις
μεγ.'λείον παοέχουσιν αί έθνικαί παραδόσεις. Ή  άνά- 
πτυζις τής διανοίας κατά  τήν τέχνην καί τήν επ ιστή
μην τώ ν  ήμετέρων προγόνων, ή μόρφωσις τής καρδίας 
κατά τάς άρχάς τοΰ Εύζγγελίου καί ή διατήρησις τού 
άφελοΰς βίου τώ ν  πατέρων καί πάππων ήμών είνε τά  ά- 
κρκιφνή καί άκίβδηλα τεκμήρια φαλούς προόδου καί 
έθνι/.οΰ μεγαλείου. Α ιότι δέν δύνασαι νά εύρηςάλλαχοΰ ύγιε- 
στέραν τής δια'.οίας τροφήν ή έν ταίς ίδέκις τώ ν  άρχαίων 
Ε λλ ή νω ν ,  δέν δύνασαι νά προτίμησης ύγιεστέρας άρχας 
ή τάς τού ίεροΰ Ευαγγελίου καί εινε άδύνατον νά επινό
ησές έντιμότερον καί θεοφιλέστερο'/ οικογενειακόν βίον ή 

τόν τοΰ πατρός καί τοΰ πάππου σου.
’ Τμείς δ ’ ώ τοόοιυ,οι τού IΙανελληνίου τούδε καθιδρύ- 

ματος, γίγνεσθε τώ ν  έθνικών παραδόσεων άγρυπνοι φρου
ροί, τώ ν  οικογενειακών άρετών πιστοί φύλακες καί τής 
θείας έκείνης γλώσσης, ήν ό κόσμος έν τή  νεότητι αυτού 
έδημιούργησεν, ύπέρμαχοι κατά  τώ ν  έκφύλων καί εκβαρ- 
βαρ&ιτών. Έ χ ε τ ε  πάντοτε  έν νώ, δτι ο ύποσκάπτων τα  
άσφαλ,ή τής θρησκείας θέμεθ'.α, ό κοΰφος τώ ν  εθνικών 
παραδόσεων καταφοονητής καί ό έκφαυλίζων και εκχυ- 
δαίζων τήν εύγενή τού Πλάτωνος καί τοΰ Σοφοκλέους 
γλώσσαν σφυρηλατεί άλύσεις, ό'πως δουλώση τους άπο- 
γόνους τοΰ Θεμιστοκλέους καί τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου, 
Ν α ι ,  ύμεΐς, ώ Αρσακειάδες, δίκην Έ σ τ ιά δ ω ν ,  δ ια τη 
ρήσατε άσβεστον τό άνήφαιστον τώ ν  έθνικών παραδό
σεων πΰρ, ναι, τό ιερόν έκείνο πΰρ, δπερ τό ελληνικόν 
γένος, ώς άλλος Προμηθεύς, εκλεψεν εκ τής ουρανίας ά- 
κροπόλεως καί άνήψε τούς σελασφόρους τού πολιτισμού 

πυρσούς.

(Catulle M endes )

1

Έ ν  τη θαυμασία διαμονή, ό'που μακράν τών γήινων 
διατρίβει ό νεαρό; βασιλεύ; ^Ι',ρως πεοικυκλου^ενος απο 
ζεύγνι έρ.πίστων εραστών, ί'.ε^όθ/,σαν μιαν ημέραν φ^ 
μαι, Ενεκα τών  οποίων εγει· εν ανω— κατω  όλος ο ΙΙα- 
ρα^εισος. Τ α ζε ιδ ιώ τα ι  έσχάτω ; ανελθόντε; εκ τϋς γ^ς 
έόεβαίουν δτι  αί γυναίκες απηονηθησαν τόν ειλικοινή και 
έντιμον έρωτα, καί δτι καμμία ύεν ητο πίστη ερωμένη

ή πιστή σύζυγος. . . .  ν
Έ ν  τούτοις ό Έ ρ ω ς  έλεγε καθ' έαυιόν : « ’Ό χ ι ,  οεν 

είνε δυνατόν νά ήλλαζε  τοσον η ανθρωποττς, ωστε νά .̂ή 
ΰπάρχτ, ούτε κ.ία γυνή πιστή. ΙΙρεπει νά ϊόω  τά πράγ- 
υ.ατα υέ τού; ιδίου; μ.ου οφθαλμούς, επειδή πολλακις 
έ ζα π α τώ ν τα ι  καί αύτοί ot προσεκτικωτεροι παοατη- 

ρηταί.·»
Ι\αί επ βάς ήλιακή; άκτΐνο; κατήλθεν αμέσως ε;; τήν 

γην. Ρόδα καί κρίνα, τά  όποια δέν εΐχον ακόμη άνοιζί] 
άναγνωοίσαντα τόν *Ερωτα ήνθηταν παρευθυς, και τά 
πτγ,νά πτερυγίζοντα πέριΐ του εκελάϊ^ουν αέ ερωτικήν 

πες.·.πάΟειαν.

I I

Μετ* ολίγον έπαρουσιάσθη αίφνιδίως ε'.ς τήν μεγα- 
λειτέραν πόλιν τοΰ κόσμου παράδοξος ξένο;. ΓΙολυτε-
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aoj: ζ ίο ζ1)υαενος υ.ι j ουσην ττερ’.κ,εφαλαιαν και |/ε τγοο- 
φύραν ποικιλμενην άπό άπαστ^άπτοντα; λίθου; διήγειρε 
τόν γενικόν θαυμασρ.όν. "Ορθιος εντός άμάςης κατεσκευ- 
ασμένϊ,ς άπό άδάμαντας καί σάπφειρον έκαμνε δ ιαφ ό 
ρους χειρονομίας έπιδεικνύων δύο κ ιβώτια . Οί δε πολυά
ριθμοι ακόλουθοί του δμοιοι μέ αγγέλους τοΰ Παραδεί
σου εκαμνον δαιμονιώδη θόρυβον, οί μέν κροτοΰντες τύμ
πανα, οί δέ σαλπίζοντες.

I I I
Ώ ς  τ τ ο  έπόι/.ενον. ή άφίξις τοΰ παραδόξου τούτου άν-k 7 1 , - ·  ι

θρώπου έκίνησε τήν περιέργειαν όλοκλνοου τής πόλεο>;, 
κ.αί ιδιαιτέρως τών γυναικών. Π τω χα ί ,  πλούσιαι, καλο- 
γραΐαι, νεαραί μαθήτρια·., δλαι συνέρρευσαν ε:ς τήν π λα 
τείαν συνωθουυ.εναι πέριξ τοΰ ώοαίου καί πρωτοφανούς 
ξένου, δστις αποτεινόμενο; πρός αΰτάς είπεν :

—  Βλέυ.ματα έ ;  αστέρων, μειδιάματα έζ  άνθέο>ν, 
μάθετε δτι δέν πωλώ,άλλα χαρίζω, ύέν προσφέρω δμως 
άρώματα η ψιμμύθια, άπό τά όποια δέν έ'χετε καθόλου 
ανάγκην δροσεοώτεραι ά~ό τήν αΰ; αν τ ί ς  άνοίςεως, ούτε 
πίλους, ούτε κοσαήματα. Λιανέμω δωρεάν έσθητας μα- 
γικάς, χάρις ε;’ ; τάς όποιας έκπληο'.ϋνται αί διακαέστε- 
ραι εΰχαί τών  γυναικών καί τά γλυκύτερα όνειοα τών 
παοθενων. Εινε ίύο ειδών, λευκαί καί ερυθράί. Πριν έκ- 
λέξητε, άκούιατε τά  πλεονεκτήματά τω ν .  Αί κόκχιναι 
έσθήτες πραγματοποιοϋσι πάσαν επιθυμίαν καί παοέχου- 
σιν άπεφθα πλούτη καί κάθε πολυτέλειαν, αλλ δμως εκ- 
θϊλΰ'Όύσι τήν ψυχήν, άπομακρύνουσι τήν άρε τήν καί ή 
γυνή, ή όποία φέρει τήν κόκκινην έσθήτα, καταντά  φεΰ ! 
άπιστος ερωμένη καί άπιστος αύζυγος.

”Ολαι αί γυναίκες, άφ ’ ού ήκουσαν τούς λόγους τού
του;,. συνωθοΰντο μετά θορύβου πέριξ τής άμάξης τείνου- 
σαι τάς ψείρας ό'ιά νά άρτάξωσι τάς ερυθρά; έσθητας.

Ό  βασιλεύ; Έ ρως έξν,κολούθησεν.
—  Διά τοϋ τ ι  πρέπει νά προτιμήσετε τάς λευκά; έσθή- 

τας, χάρις εις τάς όποιας θά άγαπήσν,τε καί θά άγα- 
πν,θήτε έν έτ:ουρανία εί’ρήνγ; χωρίς νά σάς ταοάσση τ ίποτε  ! 
Θά γείνετε  πισταί καί έντιμοι σύντροφοι συζύγων ε ν τ ί 
μων καί πιστών, χωρίς ηγεμονικά πλούτή καί βασιλικήν· 
πολυτέλειαν,· άλλά μέ διαρκή δροσερότητα εις τ ά  χείλη 
καί εις τό παρθενικόν σας μέτωπον, ώ ; νά σά; ήγγισεν 
ελαφρά πτέρυξ άγγέλου ραντισμένη μέ τήν όρόσον τοΰ 
Παραδείσου. Ή  γυνή, ή όποια θά φέρτι τήν λευκήν έσθήτα, 
θά νείνη πιστή καί έντιμος ερωμένη, πιστή καί έντιμος 
σύζυγος ! Βλέμματα έξ άστέοων, μειδιάματα έξ άνθέων, 
ώ γ,ιναικες, προτιμήσατε τάς λεύκάς έσθήτα;, αί όποΐαι 
είνε λευκότεραι άπό τό ^.ευκότερονΚρίνον !

Μετά δυσκολίας τόν άφήκαν νά τελειώση τούς λόγου; 
τουτους.

Ό λ α ι  αί γυναίκες, π τωχα ί,  πλούσιαι, βασιλικαί άκό- 
λουθοι, πριγκίπισσαι, καλογραίαι καί νεαραί μαθήτρ'αι 
ήοπαζον ρ.ετά μανίας τάς ερυθρά ς έσθήτας, καί δεν απε- 
σύοθησαν παο ’ δταν είδαν δτι δέν έμεινε καμμία ερυθρά 
έσθής.

Τό  άλλο κιβώτιον δέν ήνοίχθ/ι καθόλου. *Η το  τό κ ι
βώτιον τό τό  όποιον περιείχε τάς λεύκάς έσθήτας.

I V
Ά φ ' ο υ  ό βα-ιλεύς "Ερω; έπανέλαβε τήν δοκιμασίαν 

αυτήν εις δλα τά μέρη τής οικουμένης καί εις αυτά ά- 
κόμη τά μικρότερα χωρία, χωρίς νά συναντήτη μίαν γυ
ναίκα, ή όποία νά προτιμήση τήν λευκήν έσθήτα άπό 
τήν έρυθράν, κατελήφθη άπό μελαγχολίαν καί άπελπι- 
σίαν άφόρνιτον. Δεν τοΰ ανήγγειλαν ψευδώς, δταν εύρί-
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σκετο είς τοΰ; ουρανού;, ό'τι έχασε διά παντός τήν π α γ 
κόσμιον δόξαν του. Εις τήν τρυφήν, τά πλούτ/j καί τήν 
πολυτέλειαν άπεβλεπαν αί έπιθυμίαι τών  γυναικών καί 
τά όνειρα τών  παρθένων! Ά ® ’ ού επί τόσου; αιώνα; 
ϋπήρξεν ένδοξο; βασιλεύ; τής πίστεως καί τή ; τιαής, δέν 
ήτο πλέον τ ίποτε  έπί τι, ;  γ ή ς !

Μίαν εσπέραν καθήμενος παρά τήν ακτήν ήρεμούσης 
θαλάσση; νικούσε β/ματα ερχόμενα πρός τό μερο; του. 
'Έστρεψε τήν κεφαλήν καί διέκρινεν υπό τό ©ώ; τή ; σε
λήνη; κόρην πτωχικά Ινδεδυμένην άλλά πολύ θελκτικήν, 
ήτι; τόν έπλησίασε μέ δειλίαν καί τοΰ ε ίτε  με σιγανήν 
φωνήν :

—  Κάμε μου τήν χάριν. σέ παρακαλώ, νά μού /«ρί- 
σν,ς μίαν έσθήτα άπό τάς λευκές.

—  Γ ί ;  σέ. καλή μου κορη ; ήρώτησεν ό "Ερω;.

—  Ναί. Βλεπει; τήν μιν.ράν έΐείνην καλύοην εις τό 
άκ:ον τή; όδού ; Έ κ ε ϊ  κατοι/.ώ μέ τήν θείαν καί τόν 
θεΐό'' [i.ot, οι όποιοι μέ υιοθέτησαν ά τό μικρό παιδί γ ια τ ί  
μ,ητέοα καί πατέρα δέν έγ 'ώρισα ποτέ. "Εχουν υιόν <ϊύο 
έτη μεγαλείτερον άπό εμέ, ό'στι; εργάζεται ει; τοΰ; α 
γρού; ενώ εγώ  βόσκω τά  πρόβατα. Τόν άγαπώ καί μ* 
άγαπα, καί μ ε τ '  ολίγα; ημέρας γίνονται οί γάμο·, μα;. 
Δέν θελω τ ίποτε  αλλο παρά νά ζήσω πάντοτε μ.αζί του 
τιμ.ία καί πιστή, καί tfta τούτο σε ,ταοακαλώ νά μού δώ- 
σν,; μίαν έσθήτα άπό τά ;  λετκάς.

*() βασιλεύ; ’Έ ρ ω ;  έγερθεί; έστρεψε τό βλέμμα υτε 
ρηφάνω; πρός τού; ουρανούς. Συ ήντησε έπί τέ/.ου; 
έπί τή ; γή ; μίαν γυναίκα, ή όποια ε ίλικίινώ; ά-/α- 
πήσασα ήθελε νά ζήση καί ώ ;  σύζυγος διά παντό: πιστή 
καί τιμ.ία !

’Έ μ π λ εω ;  χαράς, έπειδή τούτο μόνον ήρ/ει διά νά μή 
άποσβεσθή καθ’ ολοκληρίαν ή, δόξα του, τής έ ϊω '.ε  τήν 
λευ/.ήν έσθήτα -.ήν λευκοτέραν από τήν /ιόνα καί άπό τό 
λευκότερον κρίνον, καί απεφάσισε νά άνταμείψη διά με 
γάλης τιμής τήν πτωχήν αυτήν κόρην.

—  Π ότε  θά σέ νυμφεύσουν ; τήν ήοώτησεν.
—  Τήν έρχομενην Τρίτην, άλλά ίέ ν  μ.ο5 κάμουν τ ί λ ε  ■ 

τήν, επειδή εί'μεθα πολύ πτωχοί.

—  ’ Α π ’ εναντίας Οά σοϋ γείνη, τελ ετή  πρωτοφανής ή 
όποια όέν έγεινε ποτέ εως τώ :α  οϋτε ει; τού; νάμ.ου; 
τή ;  μεγαλειτέρα; πριγκίππισας τού κόσμου.

Καί αμέσως έπιβά; άκτΐνος τή ; σελήνης άνήλθεν εύ 
θυμο; ει; τού Ιίαρζδείσου τά  ό'ώμ.ατα, ένθα κατοικεί 
διαρκώ;. "Ο ταν δέ έφθασεν ή ώοισμένη ήμερα, κατήλθεν 
εις τήν γήν παρακολουθούμενο; άπό ζεύγη εντίμων καί 
π ιστών εραστών μεταξύ τών όποιων διε/.ρίνοντο ό Ρ ω 
μαίο; καί ή Ίο υ λ ιέ τ τα ,  ή Λαύρα καί ό Πετρ ρχη-, ό 
Άβ ελά ρδο ;  καί ή Έ λ ο ΐ ζα .

Ά λ λ ’ όταν ή μεγαλοπρεπή; αΰτή συνοδία εφθασε πλη
σίον τή ;  καλύβης ό έρω; παρετήρησεν ό'τι ή θύρα ήτο κα- 
λυμ.μένη μ$ παραπέτασμ,α πένθιμον. "Εκπληκτος ήρώ- 
τησε ένα χωρικόν τήν αιτίαν.

—  Άπέθανεν , άπεκρίθη ούτο;, ή κόρη, ποΰ κατοικοΰ- 
σεν ει; τήν καλύβην αυτήν.

Τ ό τε  ό έρω; έκλαυσε πικρώ; διά τόν θάνατον τής τ ί 
μιας αυτή; κόρης, ή όποία άπέθανεν ολ ίγα ; ωρας πρό τοΰ 
γάμο > της φέρουσα τήν λευκήν έσθήτα τήν λευκοτέραν 
άπό τήν χιόνα καί άπό αυτό ακόμη τό λευκότερον κρίνον

'A . l . lo iu o r o r ! M ia j i o t o r  γ ν η ) ίϋρέθη έπ ί τη<: γηι, 
tha ra  γ ι ί τ η  σύζυγος πια τη καί τ ι μια,, καί αν τη  όμως  

ά.-τέθα}·ε>· .τp ir  νυμψινθΐ} !

(Κ α τά  ρετάφρασιν)
Κ. Γιανακάκης

δικηγόρος

Σ Τ Ο ΪΣ  ΚΥΠΡΙΟΥΣ
Προς το ’δικό σας τ ’ ώραΐο ακρογιάλι 
Κύκνοι λευκότατοι καί περιστέρια 
Παιδούλα τήν ’Αφρογέννητη έφέραν.
Κα ί σαν αυγής δροσάτο έχύθη αγέρι 
Στώμορφο νησί το τραγούδισμά της,
Κα ί σαν χαράς ιδέα γύρω έγροικήθη 
Στάπόσκια δάση, στής πηγές κι’ όλοΰθε 
'Όθεν έδιάβηκε, στο πάτημά της,
"Ανθισμα εύωδιαμένο ξεπετάχτη.
’Εδώ ^ελοΟσαν ερωτες, πειο περα,
Ή  χάρες λάμπανε χεροπιασμένες.
Πόθος αχόρταγος παραστάτης 
Σ το  πλούσιο κάρπισμα ζωής κι’ άγάπης 
Κ α ί τούς Θεούς μαζή καί τούς ανθρώπους 
Ιδια κι’ δμοια τούς ’κρατούσε δεμένους 

Μέ της ομορφιάς καί χάρης τά  μάγια :
Μά στους Θεούς τή  μάγισσα ’Αφροδίτη 
Μιά στρίγγλα, γρηά τήν ’πρόδωσε ή ζήλεια, 
Καί το τρανό τώ ν  Ε λλή νω ν  ξεφάντωμα 
Δέν άκούστηκε στήν Πάφο μιά ’μ,έρα . . . .  
Τύραννοι χρόνοι, χιλιαρματωμένοι, 
Πολεμόχαρα πλήθη, παραδέρνουν 
Κ α ί τώμορφο νησί μέ τή  νικήτρα 
Σημαία καί ρομφαία τους το έρημάζουν 
Καί το σπαράζουν στήν άδικη ορμή τους, 
"Ομως τόσων βορηάδων άγριο φύσημα 
Κ ’ αιμάτων τόσων καί φόνων πλημμύρισμα, 
Διπλά, τρίδιπλα σίδερα στά /έρια 
Κάποιας ομορφιάς τήν ψυχή δέ φτάνουν,
Που καί στάλυσσωμένα χέρια λάμπει 
Καί σά μιά φλόγα στό αίμα χορεύει.
Μ έσ’ στής σκλαβιας ζωής τά  τόσα πάθη,
Μ έσ’ στώμορφο νησί τής ’Αφροδίτης,
Μιας θάλασσας ψυχής το μαΟρο κΟμα,
Χ ίλ ιες φορές ξεχύθη στο μαρτύριο.
Μιας θάλασσας ψυχής τό μαΰρο κΟμα,
Πούχει βαθειά τρανό θεμελιωμένο 
Π αλάτι γλυκείας Πατρίδος τώνομα,
Άκαρτερεϊ βογγόντας, βουβαμένο,
Γό στοχασμό τή  σάρκα νά νικήση,
Τή ΛευΟεριά ν’ άστράψη θρονιασμένο,
Οί ’Ελεύθεροι ν’ αλλάξουν μέ τούς σκλάβους 
Αδελφικόν ασπασμόν, ένωμένοι 

Σέ μιά τρισένδοξη, μεγάλη ’Ελλάδα !

Χ ρ ί σ τ ο ς  Β α ο ^ ν έ ν τ η ς

 .
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T O  X S Μ Α Ο Μ Ι

Λολού'^ι ανάερο, χελιδόνι,

Που/ τ ισε; γάστρα καί φωλτ.α 

Ί  τό σπητικό μα; τό  μπαλκ.ονι

Μέ χόρτα, /άσια καί φιλιά,

Γ ια τ ί  κι’  αυτή, καθώ; εσενα,

Πέλαγα σκίζει καί βουνά 

Μέ τά φτερά τά "ρ.ατωμ.ένα 

’ Από τα ζε ίδ ια  μακρυνά.

Μέ κά',τοια ανέκφραστη λαχτάρα,

’ Σάν νά την έχτ,ς αδελφή.

Νοιώθει ή ψυ/ή μου ή ταζει^ιάρα 

Τή  μυστική σου επιστροφή.

Μά αόνο, καθώ; σύ) μαγνήτη.

*Έχει καί μόνη της φωληά,

Τό  παραδείσιο μα; τό σπ ίτι,

Ποϋ άνθοϋνε χάδια καί φιλιά.

Μαντεύει τά κελάδημά σου,

Προτού τάκούσουνε ταύτιά ,

Καί τά  μετάξινα  φτερά σου,

ΓΙρίν τ ’  άντικρύσ^ μιά ματιά .

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ

S  £  Κ

U ούναμι καί σύμβολο όιπλής Αθανασίας,
Βγαλυ,ένη άπο τ  άδυτα τοΰ ονειρεμενου κοσμου,
’Εσύ, μιά νύχτα ώδήγησες στο σπήλαιο τούς μάγους 
Κ α ί μέ τήν άυλη δύναμι τοΰ φτερωμένου άγγέλου 
Έ σήκωσες το μάρμαρο τοΰ σφραγισμένου τάφου 
Καί σέ μιά λάμψι άταίριαστη, μιά αύγ'ούλα,παναρμονια 
Τοΰ σταυρωμένου έδέχθηκες τό ύπερούσιον πνεΰμα [ · · · 
Σαλεύουν πλήθη άγγελικά καί φ τ ε ρ ο σ 'έπαστοι ώμοι 
Λάμπουν κ είναι θάμπωμα, λαμπουν κ είναι βραου ! 
Ά κούγετα ι ή Πολύμνια νά ςεψυχάη σαν κύκνος. ^
Τήν νύχτα τήν ατέλειω τη  ποΰ κλειοΰμε στ^ν κν.ροια μα-.

Παρηγορήτρα μάγισσα γυρεύει νά φώτιση
Κ α ί αιάν αυγή άζημέρωτη σ τα  ματια μας σιμώνει .

Χ ο ί ρ ο ς  Β α ο λ έ ν ΐ ΐ ΐ Γ



Δ1ΠΔΗ ΓΙΟΡΤΗ

Μιά χρονιά— άπ ’ τής χοονία'ις έκείναι; ποΰ ή Τούρ
κικη σκλαβιά έβασάνιζε τήν ’ Αθήνα —  Ιτυχε τήν ίδια 
μερα νά γιορτάζουν οί χριστιανοί τή  Aa.u.~ar, του ; καί 

οί I οΰρκοι τό  ραμαζάνι τους. Αυτό περιώρισε τοΰ; Χρι
στιανούς, γ ια τ ί  f  Τούρκικη ευθυμία ’μπορούσε νά ξε- 
σπάσνι άπάνω τους.

Ή  γργ,ά ’ κλησάρισσα τής Σωτιίρας τοϋ Κ οττάκη , στον 
μαχαλά τοΰ Άλίκοκκου, τά μ,εσάνυχτα τοΰ Μεγάλου 
Σαββάτου, άφοΰ εγεινε δε ιλά— δειλά καί χωρίς πολ- 
λαίς φωναίς ή ’ Ανάσταση, κλείστ/ικε στο κελλί της μέσα 
καί άφοΰ διπλοαμπάρωσε τή πορτίτσα του, εβαλε γιά 
καλό καί γιά κακό άπό πίσω καί τήν κασέλα της, γ ε 
μάτη μέ ολο της τό ’ νοικοκυργιό.

"Εξαφνα χτυπά ή πόρτα τρεις φοραίς, τά-/., τάκ, τάκ...
Ά λ λ α ι ς  τρεις φοραΐς ’ χτύπησε κ* ή καρδιά τής γρ^α; 

κλησάρισσας.

—  * Αν είσαι χριστιανός νά σέ πολυχρονίσω ό μεγα- 
λοδύναμος, καί άν είσαι Τοΰρκος πάλι καλώς όρισες.

—  "Ανοιξε  γρήγορα γειτόνισσα καί μή φοβάσαι έγώ 
είμαι.

—  VIπά c-j 'σαι γειτόνισσα ; καί τ ί  γυρεύεις τέτο ια  
ώρα ;

Η πορτίτσα τοϋ κελλιοΰ άνοίγει. Τό κατάλεοκο κού- 
φταλο, ή ’ κλησάρισσα, υποδέχεται τό κατάμαυρο σκέ
λεθρο, μιά γρηά Άραπ ίνα ,  φιλενάδα τη ; ,  ποΰ καθώτανε 
μέσα σ' έ'να χάλασμα τής γειτονιάς.

—  Γόρα ποΰ ’σύχασαν ό'λοι κι ’ οί χαροκόποι τρα- 
βήχτηκαν στά σπ ίτια  τους, ήρθε κ ’ εμένα ή άράδα μου 
νά γιορτάσω μέ τήν ησυχία μου τό ραμαζάνι μου. Έ -  
καμα ναπλίοσω τ  αποφάγια τών αγάδων ποΰ ’χα σ ’ 
ενα χαοτι τυλιγμένα, απάνω στή ; πέτρες στό τρυπόσπητό 
μου μέσα, καί τό τε  σέ συλλογίστηκα κλεισμένη κατα- 
μοναχη στό κελλί σου, ξημερώνοντας ή Λαμπρή σας· σέ 
ψυχοπόνεσα καί είπα μεσα μ,ου ; «Κακόμοιροι Χ ρ ισ τ ια 
νοί· σκλάβοι καί σείς σκλάβοι καί μεϊς. Πιό φτωχοί 
ήμαστε εμεΐ; μά πιό δυστυχισμένοι εσείς, γ ια τ ί  ήσαστε 
δοΰλοι στό ί'δίο τόπο ποΰ μιά φορά ήσαστε αφεντικά. 
Ά ς  πάω λοιπόν στή γειτόνισσα, είπα. νά γιοοτάσωμε 
μαζί,  αυτή τή Λαμπρή της κ ’ έγώ  τά ραμαζάνι μου. 
Ξεκίνησα καί ήρθα.»

Κ ι  ακούμπησε τό μικρό της δέμα στό τρικλό τραπε
ζάκι τοΰ κελλιοΰ καί ξανάκλασε ή πό^τα.

*Ή ’ κλησάρισσα σηκώνεται γελαστή  καί ψάχνει μέσα 
στήν κασελα της· βγάζει καί δίνει ενα κόκκινο αυγό 
στην ’ Αραπίνα.

Τό παίρνει εκείνη μέ ευχαρίστησι πολύ. σηκώνει 'ψηλά 
τό χέοι της καί τά παρατηρεί στό φώς τοΰ λυχναριού 
γύρω-γύρω, μέ χαρά μικρού παιδιοΰ καί τά θαυμάζει 
σαν κανένα περίφημο πράγμα.

"Ο ταν  έξαφνα ή γοηά ’ κλησάρισσα κάθεται κυντά τη;, 
κάνει τσάκ μία καί τής τά σπάζει μέ τό  άλλο κόκκινο 
αυγό πρΰ είχε κρυμμένο στά άλλο της τό χέρι, ξεκαρ
δισμένη στά γέλια  γιά τά κατόρθωμά της . . . .

I ό κελλί είναι σκοτεινό* τά λυχνάρι μισοφέγγει· ζ υ 
γονουν σιγά-σιγά μάγουλο μέ μάγουλο τά  δυο γεροντικά 
κεφαλια. κάτασπρο τό ενα καί κατάμαυρο τά άλλο καί 
φιλιοΰνται . . . .

Δ .  I P .  Κ Α Μ Π Ο Τ Ρ Ο Γ Λ Ο Σ

ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ
ΕΠΙ  Τ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  ΤΟ Υ  ΠΟ Λ Ω Ν ΙΚΟ Υ  ΚΡ Α ΤΟΥΣ

Έ ν  τώ  μέσω τοΰ χάους τώ ν  ανθρωπίνων περιπετειών, 
άνά τίάσαν τής ίστοοίας σελίδα, φαεινήν ανακαλύπτει 
τις τήν αλήθειαν δτι οί νόμοι της φύσεως ουδέποτε πα- 

. ρεβιάσθη^αν ατιμωρητί.  ’Ό χ ι ·  δέν είναι ή ειμαρμένη, ήτις 
διέπει τάς  τύχας τών  εθνών. '<) πολιτισμός, ή ευημερία 
ή (σχύς καί ή δόξα αυτών $έν είναι τύχης τυφλής ε ξα 
γόμενον. ! Ιαραβιάζοντα ή μή τούς νόμους τής ©ύσεως, 
είναι τά  έθνη, άτινα δημιουργοΰσι τήν δυσδαίμονα ηεΰ · 
δαίμονα θέσιν των . Ουδεμία ακολασία, οΰδευ.ίζ ασέβεια 
κατα τών  δικαιωμάτων τώ ν  λαών μένει ποτέ άνεκδίκη- 
τος. Και ή έκόίκησις, έπί τοσοΰτον, φοοερωτέρα παρα
σκευάζεται, έφ’ ό'σον ογκωδέστερο; είναι ό τών  εγκλημά
των  σωρός. Έ θνη , τοιουτοτρόπως, μεγάλα καί ισχυρά, 
εις τών οποίων τό κράτος ό ήλιος, ουδέποτε, εδυεν έξη- 
φανίσθησαν άπό τής βίβλου τής ζωής, έρμαιον γενόμενα 
τών  παθών καί τοΰ κακώς έννουμένου συμφέροντος, ενώ 
έθνη άλλα απεναντίας, ασθενή, μικροσκοπικά, 6πό δυ 
σχερείων δε μυρίων περιστοιχούμε/a, προήχθη-αν, άνε- 
πτύχθησαν. ήνδρώθησαν, έπλούτησαν, έπολιτίσθησαν, έ- 
δοξασθησαν καί κατέλαβον περίβλεπτον θέσιν, έν τή 
ιστορία τής άνθρωπότητος, τόν αγώνα τής ζω ή ;  άκαμά- 
τω ;  αγωνισθέντα, υπό τήν σημαίαν τοΰ δικαίου  καί τοΰ 
καθήκοντος.

Εΐ περ τις  δέ καί άλλη δια-ρχνοϊ τήν αλήθειαν ταύ- 
η ίστορια τής δημοχρα-ίας των  Πολωνών, ήτις, ουτωσί 
καλουμένη, ύπήρξεν, έφ’ ό'σον ί’σχυρ* καί ένδοξος, έπί το 
σοΰτον μεστή, ά φ ’ ετέο'-υ άσυγγνοιστων αμαρτημάτων, 
άτινα, έξ ανάγκης, έπη εγκον, έπί τέλους, τήν κατα- 
στροχήν αυτής καί τήν άποσύνθειιν.

Έ κ  τής ιστορίας τής δημοκρατίας τών  Πολωνών δύ- 
ναται πας τ ις ,  αληθώς, ν' άρυσθί; τα μαθήματα. Είναι 
διδάσκαλος εύγλω ττος  παραδειγματισμός άρχομένων τε 
καί αρχόντων. Μελέτη τις επ ’ αΰτής δέν θά άπέβαινε 
διά τοΰτο, ανωφελή;, εις τά έν τί) Α ν α τ ο λ ή  εθνη, τά 
όποια μολονότι εχουσι πρόχειρα τοΰ παν-όίου είδους μα
θήματα εις τήν πάτριον ιστορίαν, ά λλ ’ οφε λουσιν οΰχ 
ήττον νά μ,ελετώσι καί τοΰ; βίου τών άλλων εθνών, εκεί
νων, κ α τ ’ έχοχήν, ό'σα άφοΰ επλήρωσαν τόν κόσμον διά 
τής φήμης τής δόξης αυτών, έβυθίσθησαν αίφνης, εις τής 
απώλειας τήν άβυσσον, ώσανεί φωτεηά  μ.ετέωρα, άτινα, 
άφοΰ, έπί καιρόν τινα, διέχυσαν λάμψιν μεγάλην, έπί 
τοΰ όρίζοντος, εις τρόπον ώστε εί'λκυσαν τήν προσοχήν 
καί τόν θαυμασμόν ό'λου τοΰ κόσμου, άπωλέσθησαν εις τό 
χάος διά παντός.

Τό Πολωνικόν έθνος άνήκει, ε:ς τήν μεγάλην της 
Σλαυϊκής φυλής οικογένειαν. Πρό τοΰ έ'κτου αι’ώνο; μ.. X .  
έ ζων οί Πολωνοί ζωήν ήμιβάρβαοον. Ή  χώοα των  έξε- 
τείνετο άπό τοΰ Ευξείνου καί μέχρι τής Βαλτικής Ά -  
παντώμεν, ευθύς έξ υπ’ άρχής, εις τήν ιστορίαν τών Πο - 
λωνών τήν διάκρισιν εΰγενών καί χυδαίων Καί είχον, 
όμως, γνωρίσει είσέτι οί Πολωνοί τ ί  έστί εξουσία ενός, 
οτε τό 550 μ. X .  έτος, ό Λ έχο ;  προσελεύσας έπιτηδείως 
τήν τά ξ ιν  τώ ν  εΰγενών έγένετο ήγεμών. Ή  εξουσία τοΰ 
Αέχου ήτο απόλυτος. ’ Α λ λ ’ οί εύγενεϊς εύθΰς μ ε τ ’  ολίγον 
«π ε τε ίνα ξαν  τόν ζυγόν, άναθέσαντες τήν άρχήν εις τού; 
Βοεβόδας, ό'περ έστίν εις τούς αρχηγούς τοΰ στρατού. Ό  
λαός κ α τ ’ ούδένα τρόπον εδικαιούτο. Δ ιε τέλ ε ι  έν κατα-  
στάσει ε ιλωτίας. Έμψυχος μηχανή προσκε κολλημένη

ανέκαθεν εί; τό έ'δαφο;. ε:ς τήν καλλιέργειαν τών  γαιώ/ 
τώ/ κυρίων του. Τά  στοιχεία τά άποτελοΰντα τό Π ολω 
νικόν έθνος ήσαν ουτω, οί άνωτέρας καί κατωτέοας τά - 
ξεω ; εύ 'ενεΐς καί ό κλήρο;. Ευγενεις [δ ιοτελεϊ; και κ ε 
νόδοξοι. Κ λήρος καθολικό;, βυ')ισμ.ε·/ος ε:ς προλήψει: και 

εις άμάΟειαν
Είχον δέ τ ά  πράγματα  περιέλθη εις τήν έσχάτην 

παραλυσίαν, όταν οί εΰγενεΐς ήναγκάσθησαν νά άνεύρω- 
jjiv άν.δοα, δυνάμ.ενον bia χειρος στιβαρας, να κρατηστ, 
τόν χαληνόΥ τοϋ άφηνιάσαντος θηρίου της άναρχίας. Ε 
καλείτο Κράκος, έζ ού κα: ή Κρακοβία, πόλις κτισθεΐσα 
ύ π ’ αύτοΰ, έν άρχη τού Του μ. X .  αΐώνος. Ό  Κράκος 
άπ£βίο>σεν άτεκνος καί οι Ευγενεις κατεφυγον εις τούς 
Βοεβοδας και πάλιν οίτινες συνεπλήρωσαν, ήδη, διά 
διαρκούς άναρχίας, τό όλέθριον εργον τώ ν  συναδέλφων 
αύτών, οτε, έπί τέλους, πρός κορυφωσιν τοϋ κακού, ε’.σ- 
βάλλουσιν αίφνης οί Ούγγροι εις τό  πολωνικόν κράτος, 
ε;ς μ.ε'γαν αριθμόν έν τ ώ  μ.έσω δέ τοΰ μεγάλου εκείνου 
κινδύνου ό ΙΙρεμίσλαος, άνήρ, εις τό παρελθόν αύτοΰ 
ό'λως άσημος, σώζει διά θαυμασίου στρατηγήματος την 
πατρίδα, άναδεικνύμ.ενος, εις μ,ιαν, ουτω μόνον ημέραν 
της Πολωνίας τό εϊδω/>ον. Ένέβαλεν ο ΙΙρεμίσλαος εις 
ένεδραν τούς εΐσβαλόντας, τοσούτον έπιτηδείως, ώστε οί 
Ούγγροι άπαντες οϊκτρώς άπωλέσθησαν. Ή  Πολωνία, 
εύννωαονούσα, άνεβίβασε τόν Πρεμισλαον ε;ς τον θρόνον, 
βασιλεύσαντα ύπό τό ό'νομα Λέχος ό I I .

Ά λ λ ’ ώς ύπάρχουσιν άτομα, ύπάρχουσιν ώσαύτως 
καί 'έθνη. ούδόλως ύπό τώ ν  παθημάτων αύτών διόασκό- 
άενκ. Ή  τού ενός εξουσία δέν έβράδυνε ν αποβ'?, νεων 
καί αύθις έρίδων ή άφορμή. Πεπιέλος ό I I ,  ό τρίτος 
μετά τον Πρεμισλαον βασιλεύς εκθρονίζεται υπο τώ ν  
εύγενών. Κορηοωθεΐσα δε τότε  η αναρχία, προκαλεΐ 
τήν έξης περίεργον σελ'-δκ εις τήν ιστορίαν τώ ν  Ι Ιολω -

Υ ώ ν .
Είχον συνέλθη, έν τ ώ  προαστείω Κρουσουϊκιου, οι 

δ ιά  τό βασιλικόν αξίωμα  συντρέχοντες υποψήφιοι. Κ ά 
τοικος δέ τις τού προαστείου τούς ύπεδέχετο εις τον οι- 
κόν του φιλοφοόνως καί είλκυεν ήδη ζύτούς δια συμ-πε- 
ριφοράς αφελούς, επιδεικνύω'/ και κρισιν υγια και α ί
σθημα πατριωτικόν άκραιονέ:, καί φώ τα  τής κοινωνικής 
Οέσεώς του άνώτεοα, καί έρωτα δε συγχρόνως πρές την 
πολωνικήν πολιτείαν, άγνόν καί διακαή. Οί κενόδοξοι 
ποοτιμώσι νά ύποοληθώσιν εις τρίτον, μή διαφιλονεική- 
σκντα εις αύτούς τήν άρχήν, παρά νά ύποκύψωσιν εις 
τόν μ.εθ’ ού όφείλουσι νά  συναγωνισθώσιν. Ό  φόβος δε 
τΥ)ς aTwOTu/iy.c ε'.'/ε εις το^οΟτον τροτυον, το
τζ ν ε ύ μ ζ  α υ τώ ν , (Ο'ττε όαοοώνο); ττρο'τοεοου'τι το  ̂
τη ς  ΙΙολωνίας εις τόν φ ιλοςενησχντχ  κύτού;* κκ ί ό 
Ilty.- τ  κ νκβ α ίνε ι τον Ορονον ττκρά ττασκν έλττίόκ του.

Δ ιά  τού Π ’.άπτ καί τών διαδόχων του έστερεώθη ή 
βασιλεία. Έ π ί  δέ Βολισλάου τού I έφάνη καί πρός τό 
απόλυτον άποκ/.ίνουσα, καθόσον ό Βολισ7.αος αίφνης ανε- 
-δείχθη ισχυρός κ/i ένδοςος [^κσιλευς, επεκτεινκς τό κρά
τος διά τής προσκρτήσεως τής Σάςης, τής ΙΙομ-ερανίας, 
τής Ιίρωσσίας καί μέρους τής Σίοσσιας αύτής. Α λλ  ώς 
νά είχε'/ άπαυδήσει ο Βολίσλκος, επ’, τέλους, ύπ ο τό 
βάρος τής άπολύτου άρχής, περ'.ώρ’.σεν αύτην κυθορμ.ή- 
τως ,  συγκροτήσας συμβούλιο'/ δωδεκκμ.ελές, μεθ ού τού 
λοιπού συνεσκέπτετο περί τών  κοινών συμ.φερόντων. Ε ’.- 
δον 'λ ίαν εύχαρίστως τήν μ,εταρρύθμισιν αί τά ζε ις  τών  
εύγενών. Τό δωδεκάμελές συμβούλιον θά ήδύνατο νά μ.ε- 
ταβληθή, ώς καί πράγματι μετεκλήθη ίίς Γερουσίαν.

Προϊόντος δέ τού χρόνου εκεντήθη διά τής μεταβολής 
ή πρός τό χίλαρχον καί τό φιλοτάραχον τάσις καί τό 
l l ^ S o v  μ. X .  έτος ό Μεσίσλαος εκθρονίζεται· μ ετά 'τόν  
Μεσίσλαον ό Βλαδίσλαος· μετά τούτον δέ ό Βλαδίσλαος 
Λοκιετέης.

Έπεδίωκον τό δημοκρατικόν πολίτευμα, έζωθοϋντες 
τοϋ θρόνου τούς βκσιλεΐς. Ά λ λ ’ είνε άρά γε ή δημο
κρατία ό σκοπός τής ζωής ; Σκοπός τής ζωής είνε ή διά- 
πραξις τοϋ αγαθού. Ή  δημοκρατία δέ ούδέ μέσον, πάν
τοτε  προσφορον εις τού αγαθού τήν πραγμ.άτωσιν. Είνε 
πνεύμα δημιουργόν, ώς είνε τής ελευθερίας τό πνεύμα- 
άλλά καί εωσφορικόν κ,κί ακόλαστον, έστιν οτε. *0  
Ρουσώ, δημοκρατικόν θά ήρμοζε τό πολίτευμα, εάν ήτο 
που, είπε κοινωνία θεών, τήν τελε ιό τητα , βάσιν θέμε- 
νος τής δημοκρατίας. Ό  δέ Μοντέσκιος έπί τήςάοετής 
δυνατόν νά στηριχθή μ.όνον έλεγε τό Ούρανογειτον αυ
τής οικοδόμημα.

Δύνατα ι πάς τις  εντεύθεν νά έννοήση όπόσον εΐνε σπά
νιος ό άκρογωνιαϊος λίθος όπόσον δ ’ άκροσφαλής ή οι
κοδομή δημοκρατικού πολιτεύματος, έπί βάσεων οϊα; έν 
Πολωνία εύηρεστήθη νά καθιερώση ή τά ζ ις  τώ ν  εύγενών 
μετά τάς διαδοχικάς έκθρονήσεις τοϋ Μισισλάου, τού 
Βλαδισλάου τοϋ Λοκιετέη.

Οϊκτρώς έν Πολωνία παρεγνωρίσθησαν οί νόμοι τής 
φύσεως. Οί εύγενεϊς οημοκράται, άπορροφήσαντες παν 
μέν έ; ενός τής βασιλικής έςουσίας προνόμιο·/, άπεγύ- 
μ-νωσαν τόν άο ’ έτέοου λαόν, ο’ίουδήποτε δικαιώματος 
ανθρωπίνου.

Παράδοξος καί μοναδική πολιτεία, ήτις ένώ καλείται 
μέν δημ.οκρατική, καταλαμβάνεται ύπό ρίγους, εις τόν 
φόβον ον ένέπνεεν αύτη ή προαγωγή τω ν  λαών, ούς ήθε
λον δούλους.

Θά κατεχρώμην τής ύπομονής τοϋ άναγνώστου έάν 
έπεχείρουν νά εξιστορήσω σειράν όλην διαδοχικών βα- 
σιλέων, έπί τής βασιλείας τώ ν  όποιων παρηγκωνίζοντο, 
δλως, τά  δίκαικ τώ ν  λαών, ένώ έξησθένει συγχρόνως, 
ή βασιλική εξουσία, ήν οί εύγενεϊς δημοκράται ήθελον 
ύπάρχουσαν έπί ψιλώ μόνον ονόματι. καθιεροϋντες ύπέρ 
τής τάςεως αύτών τό προνόμιον.

Έ π ί  τής βασιλείας Καζημήρου τοϋ JY «ήρ ξα το  έν 
Πολωνία διαχυνόμενον τό έπιστημονικόν φώς. Ή  έπι- 
στήμ,η πλουτεί, πολιτίζει καί δοξάζει τ ά  έθνη* ά λ λ ’ ό'- 
μ.ως χωρίς τής Ελευθερίας μαραίνεται.

Κ α θ ’ ήν δ ’ εποχήν ή τής επιστήμης έπίδρασις ήδύνα
το ν ’ άνεγείρη έκ τής κκταπτώσεως τόν πολωνικόν λαόν 
καθιερούντο προνόμια έκ μέρους τώ ν  εύγενών, τών  προη
γουμένων ετι δεσποτικώτερα, άτινα εμελλον έζ άνάγκης 
νά έπενέγκωσιν ανίατον έπί τέλους τό τραύμα.

Ά π η λ ά τ το ν το  ήδη οί εύγενεϊς οίουδήποτε φόρου. Τ ά  
έπαγγέλμ-ατα καί τ ά  ύψη7^ά ά ξ ιώ μ α τα  διενέμοντο αύτοί 
διά βίου. Ό  λαός έστερήθη καί αύτοΰ τού δικαιώματος 
τής ιδιοκτησίας. Ό  βασιλεύς, δεσμευμένος έπί τοΰ θρό
νου. ούδέν ύπέρ τών  λαών αύτοΰ νά πράξν) ήδύνατο.

Έ π ί  τής βασιλείας τού Σισισμ.όνδου Αύγουστου, οί 
συγγραφείς τής κλασικής άρχαιότητος μ,ετεφράσθησαν 
πολωνιστί διά σπανίας έπιτυχίας. Ό γδοηκοντα  καί τρεϊς 
πόλεις είχον έν Πολωνία, τυπογραφεία. Ή  Κρακοβία 
είχε μόνη πεντήκοντα. Τό Πανεπιστήμ.ιον τής Κρακο
βίας έγένετο εστία οω τός ' ά λ λ ’ έν ή έφωτίζετο , ό'μ-ως 
ή τώ ν  εύγενών, άποκλειστικώς, νεολαία.

Ύπήρξεν  εγωιστική ή πολωνική έπιστήμη. Ε π ισ τή μ η  
άνευ κκρδίκς Ά σπ λαγχνος "  άδυνάτητος. Περιεφρόνη-



σε τάς άρχάς της δικαιοσύνης, τάς άρχάς της φιλανθρω
πίας. 3Η το  τό  δένδρον της γνώσεως, π α ρ ’ ώ δέν έκαλ- 
λιεργεργήθη τό της ζωής. Έγεύθησαν τοΰ καρπού της 
γνώσεως, εν Πολωνία, ο': εγωϊστικώς εΰγενεϊς ώς ή πρω
τόπλαστος άνθρωπόνης, ητις έζώσθη, διά τοΰτο, του 
παραδείσου. ‘ Η  εγωιστική γνώσις άποβαίνη φθοροποιά 

-εις την κοινωνίαν. ’Επιφέρει τόν θάνατον.
’Εν τή  αγάπη, έν τη  θυσία, ή ζωη  καί ή πρόοδος- 

άλλοίμονον, όταν παρά την διανοητικην δέν εδρεύει καί 
ή ήθικη τοΰ ανθρώπου μόρφωσις- όταν τό δένδρον της 
γνώσεως, έρωτικώς δέν κλίνη πρός τό δένδρον της ζωής 
θρησκευτικώς αύτό άσπαζόμενον.

Έ ν  ΙΙολωνία οί εΰγενεϊς αύτοί δημοκράται, οΰ αόνον 
ουδόλως ήγάπησαν τό κοινόν, οΰ μόνον οΰδέν οΰδέποτε 
υπέρ αύτοΰ έθυσίασαν, άλλά καί κατεδυνάστευσαν άπαν- 
θρώπως αΰτό, διά τώ ν  προνομίων.

Δέν εννόησαν ότι παν ο , τ ι  πράίη τις υπέρ τοΰ κοινοΰ, 
επαναστρέφει εις εαυτό', πολλαπλάσιον ό’τ ι  τό συμφέοον 
τής πολιτείας άπήτει ϊνα τό οίτομον καί ή πολιτεία άπο-

βώσιν έστίαι άλληλεπίκουροι, αιτινες διά τής διασταυ- 
οώσεως τοΰ άκτινοβολοϋντος αΰτών φωτός, νά αύςάνωσι 
την θερμότητα τής ζωής ήν διαχύνουσιν χ ί ίδέαι τοΰ 
άληθούς, τοΰ καλοΰ καί τοΰ άγαθοΰ, ίΰχερή δ ’ εντεύθεν 
καί κοινά τά  μέσα τής έκπαιδεύσεως, τής προαγωγής καί 
τής άναπτύςεως, είς τρόπον ώστε οΰδέποτε νά άπορροφα- 
τα ι  τό πρόσωπον, όπερ έστίν ό σκοπός έν τή  πολιτεία, 
η τις είναι τό  μέσον οΰδέποτε δέ άπομονούται, άλλά νά 
ύποβάλληται είς τούς νόμους αΰτής, συνεισφέρον διά τής 
εργασίας αύτοΰ είς την αύςησιν τοΰ πνευματικού καί τοΰ 
ύλικοΰ αΰτής πλούτου. Ό τ ι  ή Ε π ισ τήμ η ,  ή τέχνη, ή 
βιο/η/ανία, ή γεωργία, ή εμπορία, τοιουτοτρόπως μό
νον θά άπετέλουν σφαίρας εύρυ/ώρου ενεργεί ας, κινου- 
αένας έναρμονίως, είς οργανισμόν ύπάρςεως ϋγιοΰς καί 
εΰδαίύ.ονος· ότι δέ ούτω μόνον θά άνέπτυσσόν καί θά 
προσήγαγον την κοινωνίαν αΰτών άναδεικνύοντες αΰτην 
ένωαατικώς καί ΰλικώς ανεξάρτητον κυρίαρχον, πράματι 

έλευθέραν. Α .  Δ Α Λ Λ Α Π Ο Ρ Γ Α Σ
( ’Ακολουθεί.)

0 Π Ο Ι Η Τ Η Σ  ΚΑΙ 0 ΑΓΡΟΤΗΣ

Ό τ α ν  άκούτ, τις μουσικόν τεμάχιον βυθϊζον αΰτόν εις 
ρεμβώδεις σκέψεις έπιτεΛείται έντός αυτοΰ ασυνείδητος 
εργασία τώ ν  άναμνήσεων τώ ν  ποικίλων ίοεών αιτινες είνε 
συνδεδυασμέναι αΰτομάτως ή καί ευσυνειδήτως, ώς εαν 
οί μουσικοί ή/οι νά διεπέρων ποικίλον άθροισμα ενηχων 
διαπασών καί '/ορδών, ώς νά εδονουν, και ν ανέπεμπον 
έν εϊδει άντη/ήοεως την δευτέραν μουσικήν, εντός τώ ν  

σκέψεων τοΰάκροατοΰ.

Ή  συγκίνησις τής αορίστου ρέμβης μετά ποιητικήν 
τ ινα  ή μουσικήν σκέψιν, ην άκούομεν, δέν είνε τίποτε 
άλλο, άπό την άσυνείδητον άνάμνησιν ιδεών αιτινες 
πλημμυρίζουσιν άορίστως τό πεδίον τής συνειδήσεως.

Δέν  γνωρίζω  εάν ήκούσατε τό ώραΐον μουσικόν τεμά- 
yiov : «ό  Ποιητης καί ό άγρότης».  Ευρισκόμενος ύπο 
τό κοάτοςτής έντός μου άντηχήσεως αύτοΰ είς τόν κό
σμον τώ ν  σκέψεων, μεταδίδω διά τώ ν  γραμμών τούτων 
την μουσικήν είς τούς άναγνώστας οϊτινες, ώς γνωστόν, 
είνε συνηθισμένοι νά ύφίστανται την άνάγνωσιν τώ ν  ι
δεών εκείνων οϊτινες γράφουν.

Ή  μουσική μας φέρει εις τινα  έξοχην ένθα ό ήλιος... 
κλπ, όλοι γνωρίζομεν την εξοχήν ! Έ ν  αΰτή πλανΧται 
ό ρεμβώδης ποιητής, χορδισμένος είς τόν αΰτόν αρμονι
κόν τόνον μέ την πέριξ φύσιν, καί σκεπτόμενος είς την 
ψευδή καί άνήθικον καί άντίθετον πρός τά  ιδεώδη του 
φύσιν είς ήν κυλιέται ή πεπολιτισμένη άνθρωπότης. Έ ν ώ  
ή μουσική τώ ν  χρωμάτων, ή μεγάλη αρμονία τής παμ- 
φωτίστου εξοχής, τό άσμα τώ ν  πτηνών, άντηχοΰσ-ν έν 
τή  ποιητική ψυχή του τάς  ώραιοτέρας εμπνεύσεις,αίφνης 
έπιφαίνεται ό άγρότης μεθ ’ ού συνομιλοΰσι φ ιλ ικώτατα  
— ώς δηλοϊ τό  σχετικόν dueto έν τή  παίζόμενη μουσική. 
Τ ί  λίγουν οί δύο ούτοι φίλοι : Μας τό διερμηνεύει ή 

μουσική.

Ό , τ :  ό ποιητής ΰπερευαισθήτως ονειρεύεται διά τοΰ 
έναγκαλισμοΰ τής παρθένου φύσεως, τοΰ έρωτος πρός την 
πίστην αύλακα τής γής, τής φιλοτίμου και άφελοΰς ερ
γασίας, τής ύγείας. τής φυσικότητος καί τής δυνάμεως, 
όλα ταΰ τα  τ ά  βλέπει ένσαοκούμενα είς τόν άφελή αγρό
την, όστις άδιαφορών διά τάς νοσηράς λεπτό τη τας τοΰ 
έκνευρίζοντος πολιτισμού, τοΰ καταστρέφοντος την 
υγείαν καί την δύναμιν, τά  μόνα βαθέα καί άληθή άγαθά 
τής γής, ζή  άμέριμνος έντός τής ωραίας φύσεως άπο- 
λαύων βαθέως καί μέ δύναμιν ό’λας τάς  θετικάς συγκινή
σεις τής ύπάρξεώς του.

Ε ν ταύθα  ή μουσική εκφράζει ποτ ϊ την αφελή χαραν 
διά την ζωην έντός "ώ ν  κόλπων τής φύσεως, πότε την 
συγκίνησιν τοΰ έρωτος, πότε την ευτυχίαν της υγείας 
καί τής δυνάμεως,πότε την θλίψιν δια την άρρωστον ε , -  
άντλησιν καί τό ψεΰδος καί την δειλίαν τώ ν  κατοίκων 
τώ ν  μεγαλοπόλεων, διά τόν εκφυλισμόν τώ ν  τέκνων 
τοΰ πολιτισμού, δ ι*  την πυρετώδη νευρικότητα μεθ ης 
ζη τε ί τα ι  ή εΰτυχία είς αΰτόν, ένώ αύτη άπλοΰται τό 
σον χαρίεσσα καί εύαπόκτητος έν τή  φύσει ήτις έκτείνε- 
τα ι  ποό τοΰ α/Ιοιητοΰ και τοΰ  α γ ρ ό το υ »  ώς λέγει τό
μουσικόν τεμάχιον, τό  όποιον διεκόπη.......

Φυσικώς διακόπτεται καί ή άντήχησις αύτοΰ----
Ή  άντή/ησις όμως εξακολουθεί έντός τοΰ κόσμου τώ ν
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σ κέψεων, καί άν 'δίδει σχετικήν ά λ λ ’ ό'λως άπροσδόκητον 
σειράν σκέψεων : ό ποιητης καί ό άγρότης συνταυτίζονται 
έν τ ί  λατρεία τής φύσεως είς βαθμόν ώστε ό άληθης 
ποιητης νά είνε κα τά  βάθος όλίγον τ ι  άγρότης.

Κ α ί  πράγματι έάν ή κυβέρνησις— ομιλώ σοβαρώς— έν 
τή  οροντίδt αΰτής διά την δημοσίαν υγείαν καί δύνα- 
μιν έλάμβανε τό μέτρον τής εξορίας τώ ν  π α ρ ’ ήμΐν νευ
ροπαθών ποιητών, ιδίως τών  j ia . lJ ia p u r  εις τά ς  έξονάς, 
δηλαδη έάν οί ποιηταί μας έγίνοντο άγρόται, τ ά  νεΰρα 
τω ν  θά έγίνοντο τύσον εύρωστα, ή εγκεφαλική τω ν  ού- 
σία τόσον υγιής, ώστε ή θά επαυον νά γράφουν τάς  άη- 
δίας τάς γνωστάς ή έάν έξηκολούθουν γράφοντες, θά διηρ- 
μήνευον τάς βαθείας καί μεγάλας καί υγιείς εμπνεύσεις 
όλων τώ ν  μεγάλων αισθημάτων καί ιδεών αιτινες θά 
συγκινοϋσιν αιωνίως την ’Ανθρωπότητα.

"Ε.Ι/τ-,νες π ο ιη τα ί γενά τε ά γρότα ι, αν θ έ .Ιε τε  νά ιίσ θ ι 
ά./ηθεϊζ π ο ιη τα ί.

Σ .  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Δ Η Σ .

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΙΔΣί

Τ Α  Κ Ο Κ Κ Ο Ε Ι Δ Η

(Συνέχεια)

Ιίαρετηρήθη προσέτι τό κοκκοειδές τοΰτο έπί έλαιών 
είς ib  B e l losgu ardo  καί είς τόν Α υτοκρατορικόν Λ ό 
φον (Pogg 'io  Im p er ia le )  πέρις τής Φλωρεντίας, ό’που 
συ·/νά εμφανίζεται, ώς καί είς την νότιον ’ Ιταλ ίαν.

Σπουδαιοτέρας όμως βλάβας επιφέρουν είς την ελαίαν 
τ ά  επόμενα κοκκοειδή, τά  όποϊα ανήκουν είς την ουλήν 
τώ ν  Λ εκανοειδώ ν  δηλαδη τό  Λεκάνχον τϊ}ς έ.Ιαίας 
καί ή Φ ι.Ιιππ ία  την, ε.Ια ιας, κακώς ύπό τινων συγγρα
φέων συγχεόμενα.

Τό  Λ εκά ν ιον  της έ.ίαίαι, (L  e c a 11 i u ni 01  e a e )  
προσβάλλει ακόμη τ ά  εσπεριδοειδή κοινώς ξεινόδεντρα 
καλούμενα, καθώς καί πολλά φυτά τώ ν  θερμοκηπίων ή 
μή. Είς την ώριμον αύτοΰ ηλικίαν παρουσιάζεται, όπως 
φαίνεται είς την είκ. 1 καί 2, ώς χελώνεια, σχεδόν μαΰ- 

ρα ή ξανθά, σκοτεινά, περίπου ήμισφαι- 
ρικά, διαμέτρου σχεδόν τεσσάρων ή πέν
τε  χ ιλιοστομέτρων, τ ά  όποΐα παρουσιά
ζουν εγκαρσίους προεξοχάς δύο τόν α
ριθμόν, καί έτέραν όμοίαν έν τ ώ  μέσω 
καί κατά μήκος τοΰ σώματός τω ν .  Τ ά  
νεώτερα χελώνεια έκτός τοΰ ό'τι έχουν 
χρώμα άνοΐκτότερον, τούτέστι γαιώδες 
κίτρινον, έχουν φυσικώς ιακροτέρας δια
στάσεις καί καθώς τά  τής ωρίμου ηλι

κίας είνε προσκεκολλημένα ίσχυρώς έπί
,, , τώ ν  κλάδων καί σπανίως ή άκουσίως κι-(ΚΛαύι,σχοι; ωερων , ,

χε.ΐώι εια Λεχα- ^οϋνται, συνεπεια κινησεως τώ ν  κάτωθεν
νίον της ’ Κ- κρυπτομένων έντόμων τ ά  όποϊα όταν 

.Ιαίας. Φι>- φθάσουν είς ώριμον ηλικίαν καί άποθέ-
αιχονμε- αΰγά μένουν εντελώς ακίνητα. Α ί

κάμπαι τοΰ Λεκανίου αί όποΐαι έχουν

μήκος μικρότερον τοΰ ήμίσεως χιλιοστομέτρου, υπενθυ
μίζουν πολύ τάς  τοΰ Λ αχτνΛ οπ ίου  τής Jsjiorsar, σχετι-



κώς ομως πρός τ χ ύ τχ ς  αί κάμπ κι τοΰ 
Λεκανίου έχουν πλατύτερον το σώμα εις 
τό οπίσθιον μέρος, δπου διαιρείτο» ωσαύ
τω ς  εις δύο λοβοΰς στρογγύλους, είνε αρ
κετά ευκίνητοι καί έςερχόμενκι έκ τοΰ 
χελωνείου άναζητοΰν κατάλληλόν τ ι  ση-
μειον έπί τοΰ ουτοΰ δ'—ως προσκολληθώσι 
4 , . * < - ΐΜκ. *
και κομίσουν να τρεφωνται.

(Aexanor της έ-
Έ ά ν  μετά τ ινα χρόνον άποσπασθή ώο- -Ιαίας. Χε.Ιώ- 

τοκούν τ ι  θηλυκόν έντομον έκ τοΰ μέ- 
ρους όπου με'νει προσκεκολλημένον, εις 
οίανδήποτε ώραν τοΰ έτους, και εύκόλώ- 
τερον τόν χειμώνα, φαίνεται κάτωθεν με
γάλη ποσότης αυγών έντός κοιλότητος ού
τω ς  είπεΐν ευρισκόμενης μεταξύ τοΰ φυτοΰ 
ματος τοΰ έντόμου, τό  όποιον την περίοδον αυτήν είνε 
πολύ κοϊλον ακριβώς $ιά νά κάμη τόπον εις τά  αυγά. 
Έ κ  τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τώ ν  αυγών άτινα άν,έρχονται 
εις διακόσια έως τριακόσια περίπου, καί της ταχείας έκ-
κολάψεως α ύ τ ώ ν ....................δύνατάι έκαστος νά πει-
σθή περί της εκτάκτου γονιμότητας εις την οποίαν ού- 
δέν έμπόδιον επιφέρει ή έλλειψις αρσενικών έντόμων τά  
όποια εις τό Λεκάνιον (τουλάχιστον έν ’Ι ταλ ία )  ουδέποτε 
έγνώσθησαν, καί τό όποιον έχει δύο παρθενογόνους μορ- 
φάς, ίκκνάς νά άναπκραγάγωσιν άνευ τής συνδρομής τών  
άρσενικών. Τό Λεκάνιον προσβάλλει ϊσχυρώς την έλαίαν 
τής όποιας ολοι οί μικροί κλάδοι ή καί οί μετρίων δια
στάσεων καλύπτονται ύπό καμπών αί όποίαι άπορροφοΰν 
διαρκώς τούς χυμούς τοΰ φυτοΰ. “Επειτα , τ ά  περ ιτ τώ 
ματα  τά  όποια είνε εις μεγάλην ποσότητα περιέχουν ει
δικήν τ ινκ ουσίαν πλουσία\ εις σάκχαρον, ύπό τής οποίας 
προσελκύονται έπί τοΰ δένδρου πολλά άλλα έντομα δια
φόρων τά ξεων  άπλήστως άπορροφώντα τούς χυμούς τού
τους, ιδίως δέ μύξίμι/χει., καί έπί τής οποίας ταχέως α 
ναπτύσσεται μέλας τις μύκης ό καλούμενος χαπνι'α , ό 
όποιος εμποδίζει την έλευθέραν λειτουργίαν τώ ν  φύλλων 

τά  όποϊα μαραίνει καί μαυρίζει.
ΙΙρός καταπολέμησιν τοΰ ρηθέντος έντόμου τό καλλί- 

τερον μέχρι τοΰδε μέσον θεωρείται νά προσβάλληται 
τοΰτο εις την περίοδον τής κάμπη: διότι κατά τώ ν  έν- 
ηλίκων έντόμων τώ ν  καλώς προφυλαττομένων ύπό τοΰ 
χελωνείου, καθώς καί κατά  τών αυγών πάσα το ιαύτηέρ- 
γασία είνε σ/εδόν ανωφελής ( Ι ) Μ έ τ ή ν  έμφάνισιν τώ ν  κα
μπών τοΰ Λεκανίου καθ ’ δλοντό  έτος, έκτος ίσως τών  
ψυχρότέρων ημερών, πρέπει νά επαναλαμβάνονται αί 
ραντίσεις δι ’ έντομοκτόνων ουσιών πολλάκις τοΰ έτους, 
ιδίως δε τό θέρος, οί δέ γεωργοί οί δοκιμάσαντες τήν μέ
θοδον ταύτην τής θεραπείας, καί μεταχειρισθέντες διά- 
λυσιν τοΰ έντομοκτόνου //ι τ τ ε . ΐ ι ίν ψ :  ή Ρουμ π ινής  (2 )  
εις άναλογίαν 1 ο]ο, ώς πολλοί εις την Καλαβρίαν καί 
άλλαχοΰ έπραξαν, έσχον πολύ ικανοποιητικά άποτελέ- 
σματα  σώσαντες τάς ελαίας των .

(1) Έντομολόγοι τινές θεωροΰντες αδύνατον μέ τάς συνή
θεις αντλίας τήν διάβρεξιν τών δένδρων, καί μάλιστα τών με
γάλων, με έντομοκτόνου; ουσίας, προτείνουν να αποκόπτωνται 
οί πολύ προσβεβλημένοι κλάδοι καί νά καιωνται.

(2) Τά έντομοκτόνα ταΰτα πωλεΐ παρ’ ήμΐν ό κ. Λ. Γ. Χα
ραμής, δδός Σταδίου έναντι ακριβώς τοΰ υπουργείου τών Έσω-
εικώρν.

Ή  Φ ιΛιππία τνς ί.ΐα ίας  (Ph il ipp ia  o leae )  προξενεί 
τάς αύτάς σχεδόν ζημίας εις τό φυτόν οποίας καί τό Λ ε 
κάνιον τής έλαίας, δύναται δέ νά καταπολεμηθή διά 
τής αύτης μεθόδου’ έχει δψιν ολίγον τ ι  διάφορον.

Τω όν τ ι  οί τελείως ανεπτυγμένοι 
σκώληκες τής Φιλιππίας, όμοιοι σ/ε- 
δόν κατά  τάς διαστάσεις μέ τούς τοΰ 
Λεκανίου, έφ ’ όσον είνε κεκαλυμμέ- 
νοι,προφυλάσσονται καί ούτο ιάλλ ’ύπό 
λευκής ύλης έν ειδει βαμβακίνου 
σακκιδίου η λεπύρου συγκειμένου έκ 
λ επ το τά των  νημάτων κηρώδους ουσί
ας. Έ ν τό ς  δέ τώ ν  σακκιδίων τούτο)-/ 
πλήν τώ ν  μητέρων αί όποίαι έσχημά- 
τισαν αύτό,εΰρίσκονται πολλάκις καί 
αυγά αύτών ή αί κάμπαι αί μ/πω 
έςελθοΰσαι έλευθέρως, αί όποϊαι ο
μοιάζουν πολύ, εις τάς διαστάσεις 
καί την μορφήν μέ τάς  κάμπας 
τοΰ Λεκανίου.

Εις την παρατιθεμένην εικόνα 3 
παρίστανται λέπυοα (σακκίδια) Φι- 
λιππίας.

Σημειωτέον δμως δτι αί κάμπαι 
τής Φιλιππίας εμφανίζονται λίαν 
πρωίμως ώστε είνε άνεπτυγμέναι 
κατά τόν Μάρτιον, όπότε άρμόζει 
νά ραντ ίζωντα ι  τ ά  δένδρα μέ τάς 
διαλύσεις τώ ν  άνω ρηθέντων έντο
μοκτόνων.

Τέλος είνε άληθές ό'τι ή παρουσία τώ ν  μυρμήκων έπί 
προσβεβλημένων έλαιοδένδρων οψ ίί.Ιίτα ι. ί'ι,ς τη ν  εχε\ 
νζζαρζιy τώ ν  εν τό μ ω ν  τής ψώρας καί δτι άν ταΰ τα  κα- 
ταστραφοΰν απέρχονται καί οί μύρμηκες, δπως συμβαίνει 
καί διά την χαπνίαν, ή όποια έξαφανίζέτα ι ωσαύτως μέ 
τήν καταστροφήν τής ψώρας.

ΑΛΕΞ Ν. ΓΕΠΡΓΑΚΟ ΠΟΤΛΟ Σ
Κα6. έν τΤ) Βιομ. καί Έμπ. ’ Ακαδημία, τέως Καθ. έν τώ 
Διδασκαλεία) ’ Αθηνών καί γεωπόνος έν τώ  Έφηβείω Άβέρωφ

ΤΣΪΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΡΟ ΤΟΤ ΎΠΝΟΥ
Ό σ α ι  κυρίαι δέν θέλουν νά δεατηρήσουν τό κάλλος 

καί τήν άνθηρότητα τοΰ προσώπου τω ν ,  δσαι νομίζουν 
δτι δέν έχουν καιρόν καί χρήματα νά έξοδεύσουν διά τήν 
υγείαν τω ν ,  παρακαλοΰνται νά μή άναγνώσουν τάς  άκο- 
λούθους γραμμάς.

Θέλετε νά μένετε ώραΐαι καί δροσεραί ; Ν ά  κοιμασθε 
μέ τής κόττες, κυρίαι μου !

—  Ά λ λ ’ αύτό θ ’ απαντήσετε είνε αδύνατον ! Θά 
χρεωκοπήσουν τό τε  καί Φάληρα καί θέατρα καί περίπα
τοι, θά κλείσουν τά  σαλόνια, καί ή γυναικεία καλλονή 
δέν θά έχγ) λόγον ύπάρξεως, άφοΰ ώς έπί τό  πλεϊστον 
μόνον ύπό τ ά  τεχνητά  φώτα  τής νυκτός τήν θαυμάζουν 
οί άνδρες. Ξενυκτοΰν αί γυναίκες, διότι ξενυκτοΰν οί 
άνδρες !

Λοιπόν, παρατείνατε ολίγον άκόμη χάοιν τής ώραιό- 
τητός σας, κυρίαι μου, τό ξενύχτι. Άδιάφορον άν σας

νεια μεγεβν-  
αμέγη περί 
τάς τρε ις  
δ ιαμέ 
τρους.)

Είκ 3
ΦνΛΛα ε.Ιαίας, ύ- 

ρωμενα α~ο της κά
τω avzoir επιφάνειας 
[f’troνrα .Ιεπυρτ. τΐίς 
Φιλιππίας τής έλαί
ας ν.το τά οποία εν- 
ρίσχοπαι άτεχτυ- 
γ μ ε γ α ι  θη .Ιυχα ΐ  χ ά μ -  
τιαι (Φυσικόν μέ
γεθος. )

Α Τ Τ Ι Κ Η  Ι ρ Ι Σ

βιάζη ή νύστα κκί ή μέριμνα τής 
Κάμετε  δτι ήμπορεϊτε διά νά εύρε 

ποιηθήτε 
ροΰχά σας καί 
τύ/η ' διότι τό 
οα ίνωντκ ι ώραϊα.
προσοχήν καί έπειτα νά καλοπλυθήτε εις τό  π 
μ3 νερό καί μέ ύδωρ τής Κολωνίας. Γο πλύσιμον 
τό δραστικώτατον ίσοδυναμεί μέ μιας ώρας ύπνον,

Έ π ε ι τ α  βουρτσίσατε τά  μαλλιά σας έπί εν τέταρτον, 
έπί είκοσι λεπτά  τής ώρκς. Κόπος, θά εϊπήτε ! άλλα δικ 
τόν κ,όπον σας θ ’ άνταμειφθήτε, διότι ή κόμη σας και 
πυκνοτέοα κκί στιλπνοτέρα θά γείνη. ’ τκ τό ς  τούτου μέ 
τό βούοτσισμα τώ ν  μαλλιών τά  νεΰρά σας θά πραύνθοΰν 
καί ό ύπνος σας θά είνε ήρεμώτερΟς.

Ακολούθως ένδυθήτε μέ τό νυκτικόν σας και πιετε 
ένα ποτήρι ζεστό γάλα, ή άραιόν κακάο ή και ζεστό νε:ο 
άπλώς, τρώγουσαι συγ/ρόνως καί παζιμ^δάκι ή λιγο 
όωμ ί,  άν θέλετε δταν καί τό μικρόν τοΰτο οεϊπνον τ ε -  
λειώση, δύνασθε πλέον νά κοιμηθήτε χωρίς φόβον άΰ- 
πνίας, καί τό πρωί θά έξυπνήσετε μέ δροσερότητα σώ
ματος κκί μέ δικύγεικν πνεύματος κκί μέ κκλην οιά— 
θεσιν,δι» τόν έκυτόν σκς καί δ ι ’ δλον τόν κόσμον.

Ή  ίδια συμβουλή άρμόζει καί εις τοΰ ; άνδρας.

NEON ΜΑΣΣΑΖ

Πολλάκι; αί αρθρώσει; τώ ν  δακτύλων τής χειρό^ 
έξογκοΰνται έπωδύνως ένεκκ δικφόρων λόγων ρευματική1» 
ή άρθριτικής φύσεως. Κα ί τό καλλίτερον πρός θεραπείαν 
μέσον θεωρούνται αί έντριβαί, τό μασσάζ. Ά λ λ ’ ε·ς Γερ~ 
μκνος ίκτρός άνεκάλυψε νέαν ε^φυεστάτην μέθοδον- 
Πιάνει τό  /έρι τοΰ άρρώστου καί τό βυθίζει εις ένα με
γάλο ποτήρι περιέχον κατά τά  δύο τρ ίτα  υδράργυρον Τ ί  
συμβαίνει τό τε  ; 'Ο  υδράργυρος έςασκεί ομοιόμορφον 
πίεσιν έπί τής έπιοανίας τώ ν  δακτύλων, όσον δέ βαθυ- 
τείον βυθίζονται ούτοι εις τό ποτηριον τόσον αύςάνει ή 
πίεσις. Τό  άρρωστο /έρι καταδύεται καί αναδύεται έναλ- 
λά ξ είκοσι ή τρ ιάντα  φοράς" μετά δέ τήν δευτέραν ήμέ- 
ραν τής τοιαύτης ^ρκπείας παρετηρήθη πάντοτε σημαν
τική έλάττωσις  τοΰ οιδήματος τώ ν  άρθρώσεων.

*
’Λ .τά ν τησ ις . —  Πρός τήν συνδρομήτριαν, ήτις άπώ- 

λεσεν, ώς μοΰ γράφει, τήν συνταγήν τής λευκάνσεως τών  
χειρών καί το5 προσώπου :

Τ ά  ήλιοκαμμένα '/έρια κκί πρόσωπα καθαρίζονται 
ό’πως τά  μκ/αιροπήρουνα, μέ κιμωλίαν ή μέ χ ώ μ α ' τό 
άπλούστερον όμως είνε νά πάρετε μίαν πλακίτσαν πηλόν 
άπό τό γειτονικόν παντοπωλείο-/,νά τόν λυώσετε μέ νερό 
διά νά γείνη σκν άλοιφή, ν ’ άλείψετε μ ’ αυτήν τό πρό- 
σωπον καί τ ά  '/έρια σας κκί μόνον άφοΰ περάσουν πέντε 
λεπτά νά πλυθήτε. Κα ί άν δέν φύγη αμέσως ή μαυρίλα, 
τουλάχιστον θά έλαττωθή έπαισθητώς.

Εις τ ά  μεθόρια τών  πολιτειών τοΰ -Mutto Grosco εις 
τήν Βραζιλίαν ύπάρ/ει μία παροικία μεγαλειτέρα άπό 
πολλ.ά ευρωπαϊκά κράτη,αύ τη δέ είνε ή αυτόνομος πόλις 
τ ή ς Ά γ ία ς Ά ν ν η ς  ήτις άποτελεί μίαν καί μόνην παροικίαν

τής όποιας ή έπιφάνεια είνε 1 θ 8 ,^73 τετραγωνικά χ ι
λιόμετρα. Μεγκλειτέρα τής Ί-λβετιας τής Λανιας .ής 
’Ολλανδίας καί τοΰ Βελγίου σηνηνωμενων εινε ίση κα. 
έκτασιν μέ τήν 'Κλλάδα Πορτογαλίαν Βουλγαρίαν καί 
Σερβίαν. Ανωφελές νά προσθέσωμεν ό'τι ή παροικία α’̂ 7) 
δέν συνεισφέρει τό  δεκάκις έκκτομυριοστόν μέρος τών  
προσόδων τών  πκραγομένων έκ τοΰ μικροτέρου τώ ν  ρη

θέντων κρατών.

Εις συνδαιτυμών έρχεται διά τό πρόγευμα τό ό,.οίον 
είνε άνεπαρκές. Ή  μαγείρισσα κ α τ ’ έκεινην την στιγμήν 
λείπει άλλά τό μικρό της παιδί είνε εις την κου,ίνα. 
Ιω ά ννη  πήγαινε νά ίδής έάν ό άλαντοπώλης έχει ..ο- 
δικ /οιρινά. Ό  Ιωάννης έπιστρέφεχ μ ε τ ’ όλιγον μέ κενα

χ £?ι ζ · ,  -sj
Τ ί  ό άλκντοπώλης δέν έ/ει λοιπόν χοιρινά ποοικ ,
Δέν ήμπόρεσα κύριε νά ίδώ διότι έφοροΰσε τα  *.α- 

πούτσια του.

η
Ή  πόλις Ν ιώ ν  τής D rotne προτίθεται νά άνεγείρνι 

μέγα μνημείον εις εν τώ ν  τέκνων της, τήν^ήρωΐδα Δ  έλα 
Σ'»ρς τήν ένδοξον εκείνην γυναίκα ήτις έόει^ε τόσην^γεν- 
ναιότητα κατά  τόν χρόνον τής εισβολής τοΰ Άμεδαιου 
Β' δουκός τής Σαβοΐας, καί συμμάχου τοΰ αΰτοκράτο- 
ρος τής Γερμανίας γενομένης εις τό Δ ελφ ιν ίτον  κατα .ό 
189-2. Ό  Λουδοβίκος Ι Δ ' .  παρεχώρησε σύνταξιν εις την 
δεσποινίδα καί ήθέλησεν ώστε τό ξίφος της κκί τά  οίκο- 
σημά της νά κατατέτασε εις τό  θησαυροφυλάκιο-/ του 
Ά γ ιο υ  Διονυσίου. Ή  Ψελισίκ Δελασάρς έγεννήθη έν 
Νιέν τό 1645 κκί άπέθανε έν αυτή πόλει τό 1703.

*
Μία πολύ ένδιαφέρουσκ άνκκάλυψις έγεινε κ α τ ’ αυτάς 

εις Τρασβερδέϊν τής Ουγγαρίας, εύρέθη τό άγαλμα τοΰ 
βασιλέως Λεοπό’λδου τού Λ ’ , θεμελ.ιωτου τής πολεως 
δστις άπέθανε τό 1095 κατά τήν στιγμήν καθ ’ ήν διορ- 
γάνου μίαν σταυροφορίαν, ήτις επροκειτο να μεταοη εις 

Παλαιστίνην.
Ε κ α τό ν  έτη άργότερα τό I 198 ό Πάπας Σελεστίνος 

Γ ' . —όν κκττέ τασε  μεταξύ τώ ν  άγιων. Ου ος ηνωσε την 
Κροατίαν μέ τήν Ουγγαρίαν καί διεδωσε τόν καθολι
κισμόν. Τό  άνακαλυφθέν άγαλμα άνάγεται εις τόν I I  . 

κίώνα.

#
Ό  κήπος τώ ν  Φεγιαντινών μοναχών πρόκειται να 

πωληθή. Οί Πκρίσιοι θά /άσουν έντος ολίγου ενα έκ 
τώ ν  ώραιοτέρων των  κήπων. Ά φ  δτου άνωκοδόμησαν 
τό γειτονικόν σχολείον, ό κήπος ούτος είνε τό μόνον τό 
όποιον έμεινε έκ τοΰ Αρχα ίου  μοναστηριού τών  Φεγιαν- 
τ ινών τό  όποιον ’Ά ν ν α  ή Αυστριακή είχεν έγκκθιδούσε- 
είς τν,ν μεγάλην οικίαν τοΰ εύγενοΰς Αγγλου Buxaut 
cle Gumont. Έ π ί  Λουδοβίκου 1 Δ ' . ένέκλειον εις τό μοι 
ναστήριον τοΰτο τάς  ένοχους συζύγους. Μέρος τοΰ μονα
στηριού είχε πωληθή έθνικώς εις τάς 2 Φρουκτιτώρ δευ- 
τεοου έτους. *0 Β ίκτωρ Ο ύγγώ  6ΐ'?5λΟε c/csi ίΛερος τής 
έφηβικής του ηλικίας, εκεί δέ έκρύβη ο στρατηγός Sa- 
h o r ie  ένο/οποιηθείς εις τήν συνωμοσίαν τοΰ Μαρώ καί 
ό'στις άργότερον έτουφεκίσθη μετά τοΰ στρατηγού Μαλέ 

εις τό πεδίον τής Γρεννέλλης.

πρωινής έγέρσεως. 
τε καιρόν νά περι- 

τόν έαυτόν σας. ύέν πρέπει νά βγάλετε τά  
νά τά  πετάξετε  εις μίαν καρέκλαν ό'πως 
- · ω ί  ούτε σείς ούτε τά  ένδύμκτά σας θά 

Α π ’ ένκντίας νά τά  κρεμάσετε μέ
ρόσωπον 

αύτό



Δέν έχετε μόνον υλικήν οικονομίαν όταν σιδεοώνετε 
μοναι τ α  υποκάμισά τών  συζυγών καί τώ ν  τεχνών σας. 
Εχετε κάποιαν ηθικην ικα/οποιησιν, τόν εγωισμόν 

τόν όποιον δίόει είς μίαν οικοκυράν ή πεποίθησις ότι είνε 
ίκανη να^ επκρκεσ·/] άπό τής ίδιας αϋτης ικανότατος είς 
ολζς άνεςαιρε'τως τάς άνάγκας τού οίκου της. ’Αλλά 
θά μου ε ί-η τε, οί άνδρες μας καί υιοί μας θέλλουν κολ- 
Axpsc *xt jazvwstu  του λούστρου, jcscl τό μυστήριον 
τ*/)ς ί*κνοποιησεως τή ς  ορεζεώς τω ν α υτή ς  τό κατε/ουν 
μόνον αί σιδηρώστριαι.

Asv γνωρ ίζω  τα  μυστήρια τή ;  τέχνης τώ ν  σιδηρω- 
στριών, γνωρ ίζω  δμως τόν τροπον νά μη έ·/ω άνά··κην 
αυτών, τόν οποίον και σας προτείνω πρός δοκιμήν: όταν 
βράσατε την κόλαν σας, αντί κοχλιαρίου μεταχειρισθητε 
διά την άνάμιξίν τηζ ενα σπαρματσέτο ’ ή έν τ ώ  κηρω 
υ<Γ*ρχου^* σ τ ιλοωτ ικη  υλη μεταδίδεται είς τό άμυλον 
και τά  ασπρόρρουχα σιδηρωνόμενα άποκτώσι θαμβω τι
κήν στιλβηδόνα.

$
Ο στρατηγό; Φου στών ο συλλαβών τόν Άγου ϊνάλδον 

δεν σ τε ;ε ΐτα ι  πρωτοτυπίας. Ά π ό  τ/ς γεννήσεώ; του έν 
ετει 18'*3 έπεδόίίη ρλίγον είς πάντα τα έπαγγελμ.ατα 
άρχισε τό έ.τάγγελμα ως ριττορτερ εφημερίδων και έπειτα 
ϊ];./έρ*ν τινά έΐέχθη θεσιν οδηγού τροχιοδρόμων συνώ- 
Λ'ευσε κατόπιν έπιστημονι/ήν εκδρομήν ώ ; .βοτανικός, ή 
”'ε εκδρομή αυτη ένεπτυ;εν εν αυτώ την όοεςιν τών τα- 
ζει<)ί(ον όιήλΟε τόν χειμώνα τοΰ 18VI3 εν τή  χρυσοφ0£ΐ()
>'λον^άίκ, όταν ^ε επήλθεν η όιάλυσις τών πάγων κα- 
τηλ ' ε τό·/ ποταμόν Ιιουκόν μόνο; έν μονοίύλω

ετά χρονικό/ τ ι  διάστημα, καθ' 8 ήτχολήθη εί; δια- 
/ι£εις καί εις διεύθυνσιν σιδηροδρόμου, άπεφάσισε νά 
θερμάνη τον ενθουσιασμόν του έπισκεπτόμενος τήν Κοΰ- 
οαν. Ανελαοεν υπηρεσίαν εις τόν έπαναστατικόν στρα
τόν και ημέραν τινά συλληφθεί; άπό τών Ισπ α νώ ν  κ^- 

επιεν επιστολήν τοΰ στρατηγού Γκάρτσ.α τήν οποίαν 
εφερε ρ εθ έαυτοΰ. Κα τά  τήν έπιστροφήν του ει; τά ;  
ΙΙνωμένας Πολιτε ία ; διωοίσθη συνταγματάρχη; ένό; συν· 

τα γμ α το ;  τοΰ Καντσά; καί μέ τό σύνταγμα τοΰτο άνε- 
χωρησεν ει; Φ ιλιππινα; οπο·ι ατε/.τ/,σε τόν βαθμόν τοΰ 
στρατηγού, εγ-α ταστησας ΰ/(ό τό πϊιρ τοΰ έχθιιοΰ προ
σωρινήν γέφυραν επι τοΰ ποταμού Ρίο Γράδε κατά τήν 
μάχην τή ; Καλουμπώτ.

( > α ιχμάλωτό ; του Αγουϊνάλδο; είνε έτ ι  μάλλον ά- 
ζ ιοστμείωτο;. Λέν είνε ημιάγριο;, ώ ;  πολλοί είνε δ jva- 
τόν νά πιστευσωσι Ο πατ·/ρ του ητο πλούτιο; ιθαγενής 
γαιοκτήμων τής Κ α δ ιτα ;  καί τόν έβοήθησ£ν είς τά ;  
σπουδά; του παρά τοΐς Ί/.σουιταις τή ; Μανίλλας. Ά λ λ  ’ 
5% Αγογ ϊνάλόο ; άγαπών τό στρατιωτικόν επάγγελμα 
έΑρ*πετευσεν εκ τοΰ Κολεγίου καί κατετάχθ/; εΐ; τόν 
ισπανκΰν στρατόν. Ημε'ραν τινά ήρνήθη νά γονυπετήτη 
ενώπιον θρησνευτική; λιτανείας. Ή τ ο  φρονημάτων έλεϊ- 
φ=ρι ο ί . άλλά τά τοιαΰτα φρονήματα δέν άιέοιιουτιν ει; 
• ον Ισπανικόν στρατόν, ϊ'όν έφυλάκισαν και τοΰτο ήρ· 
κεσε νά άπογοητευθή έκ τοΰ Ισπανικού στρατού. Μόλι; 
άποφυλακισθεί; άνεχώοησεν ει; Χόγ/.-Κόγκ καί έπεδόθη 
ε·;  σπονΑ'ά-, συγχρόνω; έγνώρισεν έκεΐ Ά γ γ λ ο ν  άξιω 
μ α τκόν ,  όστι; τόν έμύησεν εί; τά μυστ/ρια τή ;  στρατη
γική; ί^π^λθόντο;, επειτα τοΰ Ίσπανοαμερκαν'./.οΰ πο- 
λέμου έπε'τρεψεν ε ι; τάς Φ ι> ιππ ίν « ;  και ήγγ'θη -ώ ν 
συμ π α τρ ιω τ* '  τ;υ πρώτον μέν κατά τών 'Ισπανών, ε”. 

Τ ε ι τα ^  κατ “  τών Αμερικανών. Δ ιχ ίρ α ι ια τ ί ζω ν  τό

πρόσωπον τοΰ άρχηγοΰ τών  έπαναστατών άνεό'ειχθη ό 
Λ έ ζ ε τ  τή ;  άκρας Α να το λ ή ς  Εΐκοσάκις έφονεύθη διά τών 
τ η λ ε Υ-αφτ.μάτων καί πάντοτε περικυκλουμενο; υπε,ϊ. 
φεύγε. Νίκόμενο; σήμερον άνεφαί .ετο αυριον έπί τοΰ τό 

που τή; ήττ/.ς του

Λίΰ\
Τό έσ/άτω ; παραδοθέν εί; τόν Λεοπολδον εν Νικαία 

αύτοκίνητον, είνε ΰτόδειγμα πολυτελεία; καί τελειοτΛ- 
■τος. Ή  δύναμίς του είνε είκοσι ίππων, δύναται δέ νά 
αΰςηθή εί: τριάκοντα. Κατεσκευάσθη εκ σφυοηλάτου a 
λουμινίου κεχρωματισμένου έρυθροΰ. Οι τροχοί είνε χρω 
ματο; κυανού, τό δέ ζύλον έκ μαωνίου και τά καθίσμστα, 
εϋρύχιορα έκ κοκκίνου μαροκι ου. Ί  ό αύτοκίνητον τοΰτο 

είνε έκ τών ώααιοτέρων ΰπαοχόντω/.

Εν ώ πρΟΥ,τοίμαζον έν τώ  παρά τήν Ιυνίδα παοα· 
δείσωτού Βελβεδέρε τό έδαφος πρό; φύτευσιν δένδρων, 
ά^εκάλυψαν μνημεϊον, οδ ουδαμώς ΰ^ήθετον τήν υπαρξιν 

έν ’Αφρική.
Άνασκαφαί έφερον ει: οώ ; παμμεγεθη πρεμνα δέν- 

δ ίων έζαφανισθέντων εί; σχήμα μεγάλου κυκλου, ου τό 
κέντρον κατείχε τεράστιος τετράπλευρο; λίθος.

Κ α τ ’ άοχά; υπέθεσαν αΰτόν τυχαϊόν τινα, αλλα κα- 
θαοίσαντε; αϋτόν έκ τώ ν  χρωμάτων ε ιΐον οτι ητο κα- 
ταργισμένος. Ινατά τήν έ'.καθάρισιν ευρον, πλήν άλλων, 
είδος άρδανίου χαλκού, έν ω χρυσινον άμυτήριο'· εν ϊρ ι- 
στ·^ καταστάσει·  οΉγον παρέ/.ει σαρκοφάγον, εν ω σκε
λετός, ου ή κεφαλή ην δια δεμένη μέ χρυσήν στεφάνην 
προσο^οιάζουσαν μίτρα, έν τ ώ  κέν-ρω αυτής η είκων 

τού ήλιου καί σύμβολα ιερατικά.

Εί; τό Πληνιμελιοδικεϊον

Πρόεδρος. Κατηγορούμενε ποια είνε ή κατάστασίς 

*ου ;
Κατηγορούμενος. ’Ολίγον πυρετώδης πρόεδρε μου 

οϋχ ’ η ττον ό’αως σάς ευχαριστώ.

Έ ν  δικαστηρίφ ο πρόεδρος :
—  Λοιπόν λε’γεις ό’τ ι  ό εναγόμενος σοΰ έ'κλ'ψε ενα 

μκντίλι ;
-  Μ άλιστα  κύριε πρόεδρε, καί άπόδειξις είναι δτι έχω 

καί άλλο δ'μοιον είς τ^ν τσέπη μου.
— Αυτό  δέν έχει νά κάνιρ κ ι ’ έγώ  έχω δμοιον είς την 

τσέπη μου.
—  Μπορεί, κ>ριε πρόεδρε, γ ΐ''.τ ί αοΰ λείπουν δύο.

·φ·’ Εκ τοΰ Τυπογραοείου ΚΤΕ ΝΑφ


