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Η Γ Ε Ν Ν Η Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ι
Τήν γέννησιν τοϋ Χ ριστού ώς τήν φα ιδοοτέραν  κα ί 

λαμπροτέραν των εορτών έορτάζομεν. 'Ο ποία ιερά
αισθήματα κατακλύζουσι κατά την ημέραν ταύτην την 
καρδίαν παντός ευσεβούς !  Οποΐαι ίεραϊ σκέψεις πληροϋ - 
αι τον νοϋν παντός χ ρ ισ τ ια νόν ; Εΐνε άδννατον νά  μ η  ά να - 
παραστήαωμεν πάντες εις την φαντασίαν ημώ ν  την ά- 
γίαν κα ι μυστηρ ιώ δη εκείνην φάτνην τής Β ηθλεέμ , εν θα  
εν τω μέσω  τής νεκρικής σ ιγής τής νυκτός, έκ π τω χής  
και άσημου κόρης έγεννήθη δ Σω τήρ τοϋ κόσμου . "Οσον 
απαθείς αν νποτεθώ μεν, εΐνε άδννατον νά μ ή  α ίσθ ανθώ -  
μεν εν ήμ ΐν  ιερούς τινας παλμούς δταν άκούομεν τον ου
ράνιον έκεΐνον ύμνον. «Δόξα έν ύψ ίστοις Θεφ, κα ι έπ ί γής 
ειρήνη, έν άνθρώ ποις ευδοκ ία». Κ α ι ίχνος θρησκευτικόν  
αισθήματος αν π α ρ ιμ έ ν η , έν ήμ ΐν  δέν δυνάμεθα  νά μ ή  
ουγκινηθώμεν, άκούοντες τους γλυκείς εκείνους τοϋ αγ 
γέλου λόγους προς τούς πο ιμένας. « ’Ιδού , ευαγγελίζομαι 
ύμϊν χαράν μεγάλην , ήτις έσται παντϊ τω  λ α φ ’ δτι έτέ- 
%&η ήμ ΐν  σήμερον Σ ω τήρ» .

Σω τήρ ημώ ν έτέχθη τφ  δντι έν τί] φ άτνη . Το μ ικρόν  
και ασθενές, τό έσπαργανω μένον έκεΐνο βρέφος έβένετο 
μονάρχης κρατα ιός κα ι ένδοξος, κα ί την φάτνην των άλό- 
yatv μετέβαλεν εις ο ίκονμένην, κα ι 'έστησε διά π α ν ο ς  τον 
πνευματικόν του θρόνον κα ι προσκυνεϊτα ι πανταχ ι>ϋ και 
Λατρεύεται. Σω τήρ τώ ν ανθρώ πω ν έτέχθη τω δ ν η  έν τη 
ψατνη, διότι δ έν αντί] γεννηθείς έφώτισε την έν χώ ρα  
καί σκια θανάτου καθημένην  ανθρω πότητα  και άπεκάλυψε 
διδασκαλίαν θείαν, ήτις κατέχει τό μ υστήρ ιον  νά έξημε- 
Qajvij και έκπολιτίζ}] λαούς βαρβάρους κα ι νά έξασφαλίζη  
την ευδα ιμονίαν κα ι ατόμω ν κα ι λαών. Σω τήρ τών ά νθ ρώ - 
xcov έτέχθη έν τή φάτνΐ], δ ιότι δ έν αντί] γεννηθείς έκή - 
ϋυ$εν εις τον κόσμον έν τί] τελεία αυτής μ ορφ ή  την περί 
®£οΰ καί άθανασίας ιδέαν, έδ ίδαξεν την έν πνεύματι κα ί 
αλήθεια λατρείαν τον θειον δντος, κατέρριψε τό μ εσότο ι
χον τό χω ρίζον τους λαονς κα ί τά έθνη α π ’ άλλήλων, 
Χαϋιέρωσε τό δ ίκα ιον  τής ανθρώ π ινης προσω π ικότητας  
και τήν ελευθερίαν τον λόγου κα ί τής ουνειδήσεως έθε- 
το τά θεμέλια τής πα ιδε ίας τοϋ λαοϋ, άνύψωσε τήν γυ 
ναίκα εις τήν έμπρέπουσαν θέσιν, άπήλλαξε τά τέκνα τής 
ύνθαιρεσίας τών γονέων, έξηνγένισε ιό ν  οικογενειακόν  
βίον, συνετέλεσεν εις τήν βαθμ ια ία ν  κατάργησιν τής δ ο ν - 
ίίαϊ  καί εις τήν έπ ικράτησιν τών σω τηρίω ν άρχών τής 

footητος κα ί άδελφότητος, ένέπνενσε πανταχον τό πνεύμα  
τ'/ί φ ιλανθρω π ίας κα ί τού άληθοϋς άνθοω π ιαμοΰ , καί 
eY*ta.Tαλιπών τόν τέλειον αντοΰ βίον _τνπον κα ι υπ ονράμ 

μον , ένέπνενσε νέαν ηθ ικήν δύναμ ιν κα ι ζω'ην είς τάς κο ι
νω νίας κα ι άνέδειξε πρότυπα  αγνότητας Άγνωστα έν τω  
κ όσμ φ .

Ί δου  διατί σύμπας δ χριστιαν ικός κόσμος σκ ιρτά  κα ί 
χαίρει έπ ί τί] γεννήσει τού Σ ω τήρος αυτοϋ, έν το ΐς μ ν -  
χια ιτάτοις δέ πάσης χριστιανικής καρδίας αντηχεί δ ου
ράνιος εκείνος ύμ νος : «Δόξα έν ύψ ίστοις θ ε φ  κα ί έπ ϊ γής 
ειρήνη έν άνθρώ πο ις  ευδοκ ία» .

Ά λλ ’ δ ,τ ι χαρακτηρ ίζει κυρ ίω ς τήν θρησκείαν  τοϋ 
εν φάτνι] γεννηθέντος, εΐνε ή αγάπη, τήν όπο ιαν εξήπλω - 
σεν εις τόν κόσμον κα ί διά τής όποιας μετεβληθη τής γής 
τό π  ρόσωπον. Ή  αγάπη  αν  τη, ήτις ένεσαρκώ  θη έν τω  
έν φάτν)j γεννηθέντι, έγένετο τό σνμβολον πάσης ά να -  
πτνξεω ς κα ί π ροόδου . Διότι ηθ ική  τάξις αν εν αγάπης ε ί
να ι τι έπ ίσης άδννατον, ώς άδννατος είναι ή κοινω νική  
τάξις (ίνευ νόμω ν. Ό  έπ ιχειρών νά καταβάλη ηθ ικώ ς  
τόν άνθρω πον, πρ ιν  μεταβάλη τήν καρδίαν αντοΰ , επ ιχει
ρ ε ί τι άκατόρθω τον, ματα ιοπονεί. *Η  καρδ ία  είναι τό 
κέντρον τής ζωής. Έν τη καρδ ία  υπάρχει ή άναγεννητική  
δνναμ ις. ’Ε κριζώσατε έκ τής καρδίαςτόν εγω ισμόν κα ί 
τήν Ιδιοτέλειαν, καταπνίξατε έν αντί/ τάς κακάς έξεις καί 
τάσεις, μεταβάλετε τήν καρδίαν, κα ί ανακα ιν ίσατε τήν αν
θρω πότητα . Διά τούτο ό έν φάτν η γεννηθείς, ή π ροσω - 
ποπο ίησ ις  αν τη τής αγάπης άνεκαίνισε κα ί άνέπλασε τήν 
ανθρω πότητα ' διότι ένεφύσησεν είς τήν άνθρω πίνην καρ 
δ ίαν τήν άγάπην, τόν κυρ ιώ τατον τούτον μοχλόν παντός  
ε ί’γένους κα ί γεννναίου, τήν βάσιν ταύτην κα ί τό θεμέλιον  
πάσης ηθ ικής κα ί κο ινω νικής προόδου κα ί άναπτύξεω ς.

Έκ τής χριστιαν ικής αγάπης άπέρρευσαν πάντα  τά 
άγαθά  τοϋ χριστιανικού πολ ιτ ισμσϋ . Έκ τής χρ ιστ ιαν ικής  
αγάπης προήλθεν ή δύναμ ις πρός πάσαν πνενματικήν καί 
ηθ ικήν  ζωήν, πρός έπιτέλεσιν παντός δ ,τ ι μέγα κα ί εξοχον. 
1I I  αγάπη αϋτη έφερε τόν α ιώ να τοϋ άληθοϋς άνθρω π ι- 
σμοϋ, κα ί δ ικαίω ς έκλήθη διά τούτο ή θρησκεία  τοϋ εν 
φάτνη γεννηθέντος, ή θρησκεία  τής αγάπης, ή θρησκεία  
τής άνθρωπότητος.

Ε ίθε ή γέννησις τοϋ Χριστοϋ ν ’ άνατείλη ημέρα αλη
θούς σωτηρίας διά τάς τεταραγμένας συνειδήσεις, διά  
τους στενάζοντας υπό τόν βαρυν τής κακ ίας ζυγόν!  Ε ίθε 
ή γέννησις τοϋ Χ ριστού ν '  άνατείλη ημέρα ειρήνης και 
καταλλαγής κα ί δ ιά  τά α το μ α  και δ ιά  τάς κο ινω ν ίας! Ε ίθε 
ή γέννησις τού Χριστού νά δ ιαθερμάνη  μάλιστα κατά τάς 
ή/ιέρας ταύτας τό πνεύμα  τής Χ ριστιανικής αγάπης καί 
φ ιλανθρω π ίας, κα ϊ πένητες μετά πλουσίων κα ί κλαίοντες 
μετά  χαιρόντων έν χαρα ν ' άναφω νήσω σιν. Έ τέχθη ήμ ΐν
σήμερον 2,ωτήρ.

’ Ιγ ν ά τ ιο ς  Μ ο ίί^ ά κ η ς
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙΣ
Ο Γάλλος ακαδημαϊκός Ζανσσέν έδημοσίευσεν ώραιό— 

τατον αρθρον περι « Επιστήμης καί Ποιήσεως» εις τό 
όποιον λέγει :

Επιστήμη καί ποίησις ! ’Ιδού δύο λέξεις παρουσιά- 
ζουσαι τάς δύο μεγαλειτέρας ίσως εκδηλώσεις της αν
θρώπινης μεγαλοφυίας.

Αλλ αί δύο αύτα ι αθάνατοι κόραι, είνε άοά γε 
προωρισμε'ναι νά μείνωσι χωρισμέναι, ζηλότυποι, καί 
πολε'μιοι άκόμη;

Κ ατά  τού; αρχαίους χρόνους ή επιστημονική ίδε'α, 
υπό την σημερινήν αυτής σημασίαν, μήτε νά ύπαρξη 
ηδύνατο. Οί τότε άνθρωποι μας περιε'γραψαν τάς εντυ
πώσεις των έκ των καλλιτεχνημάτων τής φύσεως. Αί  
εντυπώσεις αύται έγέννησαν την ποίησιν.

Η ποιησις τότε ήτο τδ παν καί ώφειλε να εινε τδ 
π άν. Τδ πρώτον αίσθημα τοΰ ανθρώπου, προωρισμένου 
να απολαυΥ) των δώρων καί των καλλονών αί όποΐαι τδν 
ποριεκύκλουν επρεπε νά είνε εν αίσθημα θαυμασμού καί 
ευγνωμοσύνης. Η ποιησις ήτο τότε ή μόνη κατάλληλος  
νά εκφράσιρ τδ αίσθημα τοϋτο.

Ουτω πασαε αι μεγάλαι εκδηλώσεις τής (ρύσεως άνέ- 
δειξαν την θειαν επέμβασιν. Πάντα τά  φαινόμενα έξηρ- 
τώντο εκ μιάς θεότητος ή όποια επρεπε νά έξυμνήται  
καί νά παρακαλήται διά νά καθίσταται ευμενής.

Επρεπε να παρε'λθωσιν αιώνες εως δτου ό πολιτισμός 
διέλθη έκ τής ποιητικής καί θεολογικής /ώρας των ’Ιν
δών εις την Ασσυρίαν καί Αίγυπτον καί τε'λος εις τήν 
Ελλάδα, ΐνα παραστώμεν εις τήν γέννησιν τής επιστη

μονικής ίδε'ας.
Ή επιστήμη λοιπόν έγεννήθη έν ’ Ασσυρία καί Α ίγύ -  

πτω, εάν λάβωμεν ύ π ’ ό'ψει μόνον τήν μεθοδικήν παρα-  
τήρησιν τών αστρονομικών φαινομένων, ήτις ειχε σκοπόν 
τήν πρόγνωσιν τής επαναλ,ήψεως. Έ άν όμως ζητοΰμεν 
τό αληθές επιστημονικόν πνεϋμα τδ έξετάζον τά  φαινό
μενα διά νά άνέλθη εις τά α ϊτ ια , τοΰτο μόνον έν Έ λ -  
λάδι τδ εύρίσκομεν.

1 πδ τήν έποψιν ταύτην ή Ε λ λ ά ς  είνε αξία  θαυ
μασμού.

Ας αναγνωρισωμεν προσέτι ότι οί “Ελληνες ειχον 
προσε'τι ζωηρδν τδ αίσθημα τής καλλονής καί τής ποιή-  
σεως, τάς όποιας ή έπιστήμη εΐχεν έν έαϋτή. Ό  ΙΙυθα- 
γόρας εδίδασκεν ότι πάντα τά  φαινόμενα τής φύσεως 
ύπόκεινται εις τδν νόμον τών άριθμών. Ό  Ηλάτων εν
θουσιασμένος εκ της ώραίας έξελίξεως τών γεωμετρικών 
αληθειών έγραψε τό : «Μηδείς αγεωμέτρητος εϊσίτω». 
Διά τούτου δέν έννοεΐ τήν χρησιμότητα τής γεωμετρίας, 
άλλά τήν καλλονήν αυτής. ’Ανάγκη λοιπόν νά άνέλθω- 
Ρ·εν (*6ΧΡι τ,ών Ελλήνων έάν θέλωμεν νά εύρωμεν τό 
άναμφισβήτητον αίσθημα τής ένώσεως τής έπιστήμης 
μετα τής πόιήσεως. Η ελληνική μεγαλοφυία, ή τόσον 
εύπλαστος, τόσον εμβαθύνουσα καί έκτεταμένη, έγεν
νήθη διά νά τήν μαντεύση καί τήν αίσθανθή τελείως.

Αλλα  μετά την Ελλάδα ανάγκη ν’ άναμείνωμεν μέ

χρι τής αναγεννήσεως διά να έπανεύρωμεν τήν ενωσιν 
τών δύο τούτων άθανάτων αδελφών. ’Εντούτοις δέν πρέ- 
πει νά λησμονώμεν φιλοσόφους τινάς καί ποιητάς Ρω
μαίους ώς ό Κικερων, όστις μάς αφήκε τδ θαυμάσιον όνει* 
ρον τοΰ —κιπιωνος. Εν τούτω αί έπί τού αστρονομικού 
συστήματος ϊδε'αι περιβάλλονται ύπδ τής ύψηλοτέρας 
ποιήσεως. Κατόπιν ό Κε'πλερος, ό Γαλιλαίος, ό Καρτέ- 
σιος και έπειτα ό Νευτων, ό Α α ϊπν ιτζ .  Πάντες μεγαλο- 
φυίαι, τών όποιων τά  εργα άποπνε'ουν ποίησιν διά τού 
μεγε'θους τών άρμονιών, τάς οποίας άποκαλύπτουσι. Ό 
Κε’πλερος μετά τήν ανακάλυψιν τών θαυμασίων νόμων 
του άνεφώνει :

Γίς θά μ ’ έννοήσν) ! ’Αλλά τ ί  σημχίνει, θά άνα- 
μείνω. Ό  Θεός άνέμενεν έπί εξ χιλιάδας ετη εως ότου 
αποκτήσιρ ενα θαυμαστήν τοΰ έργου του.

’Ιδού ό ενθουσιασμός τής μεγαλοφυίας πρδ τών αρ
μονιών τών μεγάλων άνακαλύψεων. Ό  Κε'πλερος θά ή- 
δυνατο νά θεωρηθή ώς ό έξοχώτερος αντιπρόσωπος τής 
έπιστημονικής μεγαλοφυίας τής ήνωμένης μετά τής ύψί- 
στης ποιήσεως.

Τό ονομα τοΰ Κεπλερου μοΰ υπενθυμίζει έ'να μέγαν 
φίλον μου, τον θαυμάσιον Γκουνώ.

Ο 1 κουνώ μοΰ εζήτησε νά τόν διδάξω όλίγην άστρο- 
νομιαν. 1 ήν ημέραν καθ ήν τοΰ έξήγουν τούς νόμους 
τοΰ Κεπλε'ρου ό Γκουνώ ανέκραξεν αίφνηδίως :

—  "Ω ! πόσον είνε ώραίον ! 
καί δάκρυα άνεφάνησαν εις τούς οφθαλμούς του.

Ιδού ό σύνδεσμος τής Έ πιστήμης καί Ποιήσεως δια
κηρυσσόμενος υπο ενός μεγάλου μουσικού, όστις ήτο ποιη
τής εις τήν τέχνην του.

'α η Επιστήμη κλι)θή ποιησις ανάγκη νά προχω- 
ρήση άρκετά, άνάγκη νά δύναται νά προσφέρω μίαν ώ- 
ραίαν ςέλιξιν αληθειών. Η καλλονή αναδύεται άφ ’ έαυ- 
τής εκ παντός έργου τελείου" διότι υπάρχει μυστική σχέ· 
σις μεταξύ τής τελειότητος ενός οργάνου καί τής καλλο
νής του.

Α λλ έάν πάσαι αί έπιστήμαι μαρτυροΰσι τδν σύν
δεσμον τής Έ πιστήμης καί τής Ποιήσεως, άς όμολογή- 
σωμεν, δτι ή ’Αστρονομία εινε έκείνη ήτ ις  άναδεικνύε 
τδν σύνδεσμον τούτον έν όλη του τή μεγαλοπρεπείς.

Πραγματι μήπως δέν υπάρχει ύπερτάτη ποίησις εϊζ 
τό θε'αρα τοΰ Σύμπαντος δπερ άπεκαλύφθη εϊς τούς ο
φθαλμούς μας διά μεθόδων καί άποκαλύψεων, αϊτινες 
συγχέουσι τδ πνεύμα ; Ούτως ή ουράνιο; μηχανική έπι- 
τρέπει νά ζυγισωμεν τούς αστέρας καί να παρακολουθή* 
σωμεν τάς κινήσεις των. Τό παρελθόν, τδ παρόν καί τό 
μέλλον, δεν θα υπαρχωσι μ ε τ ’ ολίγον διά 'tov αστρονό
μον.

Ες χλλου ήθαυμασία  φασματοσκοπική άνάλυσις μας 
δίδει τήν χημικήν σύστασιν τών αστέρων, οϊτινες κεϊνταί 
εις τα  βάθη τοΰ απείρου, ώς έάν ήσαν εντός τών χειρών 
μας ! Έ)ΐ τούτου δύναμαι νάναφωνήσω :

—  Ω άστήρ ! στείλε' μου μίαν άκτΐνά σου διά νά 
γράψω τ-ον ιστορίαν cou. Μάλιστα, τδ Σύμπαν άπεκα-

λύφθη εις τούς όφαλμούς μας καί μάς δεικνύει τά  ύψιστα  
θαύματα. Κόσμοι γεννώνται έκ νεφελοειδών, αναπτύσ
σονται καί θνήσκουσι διά νά παραγάγωσι νέας καί άκα-  
ταπαύστους έξελίξεις εις τδ άπειρον τοΰ διαστήματος καί 
τοΰ χρόνου.

Ή  ποίησις τοΰ μέ^οντος, ή κα τ ’ έξοχήν ύψίστη 
ποιησις, θά έξέλθη έκ τής έπιστήμης. Ή έπιστήμη εινε 
εκείνη ήτ ις  περιέχει τήν ποίησιν τοΰ μέλλοντος. Έ ξέλ -  
θετε έκ τοΰ στενού θεάτρου, τδ όποιον όνομάζομεν Γην, 
χαι κηριεύσατε τό Σύμπαν. Έ άν ό θαυμασμός τοΰ γ ή ι 
νου κόσμου προΰκάλεσε τόσας θαυμασίας έμπνεύσεις πόι-  
ητικάς καί φιλοσοφικάς, τ ί  θά προκύψη έξ ολοκλήρου 
τοΰ Σύμπαντος μετά τών θεαμάτων του, τών νόμων, 
καί τών αρμονιών του, έκτυλισσομένου ένώπιον ήμών;

Ά νά γκ η  νά λεχθή ύψηλοφώνως- ή ποίησις θά με- 
τασχηματισθή. Ή  ανθρώπινη ψυχή θά άνυψωθή τότε 
εις τά ύψη, τά  όποια θά τη  χορηγήσωσι τδ αίσθημα α 
ξίας ηθικής όλως νέας.

Περατών ενταύθα, άναγκαίον θεωρώ νά μεταβάλλω  
τδν τίτλον μου καί άντί νά εΐπω Έ πιστήμη καί Ποίη- 
σις, θά λέγω ή Ποίησις τοΰ μέλλοντος διά τής Ε π ισ τ ή 

μης.
Έ χ ω  πεποίθησιν δτι ή βεβαίωσις αύτη θά καταστή  

μετ’ ολίγον φαεινή αλήθεια.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ  

Π Ε Θ Α Μ Ε Ν Ο  Α Σ Τ Ε Ρ Ι

Ρώτησα τ ’ αχνό  τ ’ αστέρι 
Πού κυλάει αργά κα'ι οβ ννε ι'

— Ποϋ ’νε τό κακό τό χέρι,
Ποϋ νά ζήσης δεν σ ’ άφ ίνει ;

— Ε Ιμ ’ ή Ε λπ ίδα , λέει τ 'α σ τ έ ρ ι 
Ποϋ μέσ* ’ς την ψυχή σου έζοϋσε 
Κ αι με εσβυσε τό χέρι 
Ποϋ ελεγε πώ ς  σ ’ άγαποΰσε.

Τ Ρ Ε A A II

Τρελλη Οά γείνω , ώ ς έκε ΐ κάτω  &ά ξεπλέξω  
Τά μανρά  μου  όλόσγονρα μαλλια ,
Κ α ι με τής μαϋρές τους κλωστές ϋε νά πλέξω  
Δίχτυα σφ ιχτά, δ ίχτνα  τρελλά.

Κ α ί με τή μαύρη  του σκέπη Οά σε θαμπώ σω  
Κ άϋε  σου γ ι ’ άλληνε συλλογισμό,
Κ αι μ έ σ ' ’ς τά δ ίχτυα την αγάπη  μ ου  θ ' απλώσω  
Γιά δόλω μα τρελλό, τρελλό.

Τρελλη §ά γείνω κα ί γιά σε Οά ζωγραφήσω  
Ζωή με χρώ ματα  φανταστικά  

Γιά σε με λόγια τη  Ζωη Οά τραγουδήσω  
Λόγια γλυκά, λόγ ια  τρελλά.

Κ ι5 οταν εσυ γλυκά ’ς τό δίχτι μου  ?9α πεοης,
Τό γέλοιο, τη χαρά &ά τραγουδ>~]ς,
Κ α ι μέσ  ’ 'ς τό δίχτι την καρδιά  σου Οά τήν δέσης 
Κ ι* έκεΐ, τρελλός Οά κοιμηΟής.

Α ιμ ιτλ ία  Κ ο νρ τελη

Β .  B J O E R N S O N

Ή χιονοσκεπής χώρα τών γραφικωτάτων Φιόρδ καί 
τών αχανών δασών εις τά  όποία προσπίπτον τδ βόρειον 
σέλας προσδίδει φαντασμαγορικήν καί μαγικήν τ ινα  θέαν 
ή χώρα τών ούρανομήκων Σκανδιναυϊκών Αλπεων, 
έώρτασε σύμπασα τήν προπαρελθοΰσαν εβϊ>ομάδα, ώς 
έθνικήν έορτήν, τήν έβδομηκοστην επέτειον τής γεννη- 
σεως ενός τών μεγαλειτέρων αυτής τέκνων, τού B jo e r n -  
so n ,  μεγάλου πατριώτου καί έξοχου δραματικού συγ- 
γραφεως καί ποιητού.

Οί μεγάλοι άνδρες καί οί έξοχοι νόες δέν έχουσιν ώ-  
ρισμένην πατρίδα ταύτην ή  έκείνην, άνήκουσιν εις σύμ-  
πασαν τήν ανθρωπότητα, τής πατρίδος των καυχωμένης 
μόνον καί ύπερηφανευομένης, δτι έν αυτή τδ πρώτον 

ειδον τό φώς τοΰ ήλίου.
Διά τούτο καί σύμπας ό ευρωπαϊκός κόσμος συμ-  

μετέσχε τής εορτής ταύτης, πλεϊστα δε οσα αρθρα και 
πραγματείας  βιο^ραφίαι και ανέκδοτα εδημοσιευθησαν 
έπί τή εϋκαιρίί»: τής έπετείου τοΰ μεγάλου ποιητοΰ, δστι? 
δικαίως καί εύφυώς έπωνομάσθη ό Ούγκώ τοΰ Βορρά.

Ό Bjoernson έγεννήθη τώ  1832 έν Quinkne  
(Oesterdal) τή 8 Δεκεμβρίου σπουδάσας έν Χριστια-  
νία. Ανέκδοτόν τ ι  τοΰ νεανικοΰ αύτοΰ βίου χαρακτηρί
ζει κάλλιστα τόν άνδρα, ώς καί τόν καθόλου σκοπον 
τοΰ βίου του, τόν όποιον εκτοτε προσεπάθησε νά εκπλη- 
ρώση καί πραγματοποιήσγ).

“Οταν ό νεαρός έπαρχιώτης προσήλθε νά έγρααφή 
εις τδ ιΠανεπιστήμιον τής Χριστιανίας και ήρωτήθη παρά  
τοΰ Πρυτάνεως-

α— Εις ποιον κλάδον θέλεις νά έπιδοθής 
α—  Εις τόν κλάδον έκεϊνον, άπήντησεν ό B joern 

son μετά θάρρους καί συγκινήσεως, ό όποιος θά ανά
δειξη τήν πατρίδα μου μεγάλην καί έλευθέραν».

"Εκτοτε ό Bjoernson έτήρησε τδν λόγον του τού
τον δραττόμενος πάσης ευκαιρίας όπως ϊδγι έδραιούμε- 
νον τό μεγαλεϊον καί τήν έλευθερίαν τής πατρίδος του.

Κ α θ ’δν χρόνον έγεννήθη ό Bjoernson ή πατρίς του 
διτέλει ύπδ τήν πνευματικήν επιρροήν τής Δανίας.

Ή αρχαία Νορβηγική γλώσσα, ή Σκανδιναυ-κη, 
άπδ τοΰ δεκάτου πέμπτου ήδη αίώνος ειχεν άντ ικατα-  
σταθή διά τής Δανικής. Φιλολογία, Ποίησις, Θέατρον, 
τά  πάντα  ήσαν Δανικής προελεύσεως.

Διά τής ειρήνης τής Calm ar τώ 1397 καθιεροΰτο 
ομοσπονδία τών τριών Σκανδιναυϊκών χωρών, Δανίας, 
Νορβηγίας καί Σουηδίας. Ά λ λ ’ ή ομοσπονδία αΰτη δέν 
διήρκεσεν έπί πολύ, άπδ τής διαλύσεως δέ τής ένώσεως



ταύτης ή Νορβηγία άπέβη μία Δανική επαρχία, μέχρι 
τοΰ 1 8 1 4 ,  ό'τε διά της συνθήκης τοΰ Κιέλου ήνώθη 
μετά της Σουηδίας.

’ Αλλά είς τήν ενωσιν ταύτην δέν ήδύνατο νά έπα- 
ναπαυθή ό μέγας πατριώτης. "Ηθελε τελείαν ανεξαρτη
σίαν τής πατρίδος του καί τήν άπελευθέρωσίν της έθετο 
ώς σκοπόν τοΰ βίου του.

Τόσος ήτο ό ενθουσιασμός του καί τόσος 6 φα να τ ι
κός πόλεμος τόν όποιον δtsξήγαγε κατά τής Σουηδίας, 
ώστε δέν άπετόλμησε καί αύτόν τόν βασιλέα τής Σουη
δίας νά προσκαλέση είς μονομαχίαν, Εννοείται, ότι ή 
μονομαχία δέν Ιγένετο καί ήναγκάσθη νά έκπατρισθή 
φεύγων εις ’Αμερικήν καί έκεϊθεν εϊς τήν Γαλλίαν, γε - 
νόμενος «νθουσ’.ωδώς δεκτός, ώς λαβών λίαν ενεργόν μέ
ρος ύπέρ τών Γάλλων κατά τόν Γαλλο-γερμανικόν πό
λεμον.

Ή  μερική άνεξαρτησία τής Νορβηγίας καί ή αυτο
νομία τό πλεΐστον οφείλεται εις τούς άτρύτους κόπους 
καί ένερνείας τοΰ Bjoernson. Διά τοΰτο διττώς είναι 
άξιος θαυμασμοΰ ό άνήρ, καί ώς μέγας πατριώτης καί 
ώς μέγας άναμορφωτής τής Νορβηγικής Φιλολογίας συ-  
νεχιζων τό έργον τών Βεργελάνδ ( 1 8 0 8  — 18 45)  καί 
Βελχάβεν ( 1 8 0 7  — 18 73)  τών πρώτων ιδρυτών τής εθνι
κής αυτών φιλολογίας.

Τό Νορβηγικόν θέατρον είναι δημιούργημα ίδικόν 
του. “Οτε μάλιστα διεδέχθη τόν "Ιψεν έν τώ θεάτρω 
τής Χριστιανίας ώς διευθυντής, τότε πλέον είργάσθη δι’ 
δλων του τών δυνάμεων, πρός δημιουργίαν έθνικοΰ θεά
τρου, άντικαταστήσας δι’ αύτοΰ τό τέως δεσπόζον Δα
νικόν.

•C Bjoernson μετά τοΰ Ίψεν τοΰ φιλολογικοΰ του 
αντιπάλου, άποτελεΐ τήν λαμπροτέραν πνευματικήν ξυ-  
νωρίδα τοΰ Νορβηγιακοΰ θεάτρου καί έν γένει τής Νορ
βηγικής φιλολογίας. Οΰχί συμβολιστής οπως ό Ίψεν ,  
άλλά αισιόδοξος καί μεθ’ ύπερηφάνου τόλμης παρουσιά
ζει είς τά  κοινωνικά του δράματα ζητήματα  ούχί περι- 
πλέκων αύτά καί καταλείπων άλυτα, ώς ό ”Ιψεν, άλλά  
λύων αύτά μετά λογισμού καί γενναιότητος ού τής τυ -  
χούσης.

Ή  λύσις τών δραμάτων του γίνεται^άβίαστος καί 
ύπό τό κράτος πάντοτε αΰστηράς καί λογικής ήθικής.

Ή χρεωκοπία,— Τό χειρόκτιον, — Ό  βασιλεύς,—  Ή  

Ζεονάρδα,— Τό ΰπεράνθρωπον,— Τό Λαμπορέμους καί 
τόσα άλλα κατέστησαν αύτόν γνωστότατον έν όλιγίστω  
χρονικώ διαστήματι,  άνοίξαντα είς αύτόν επίζηλον ' θέ— 
σιν ού μόνον έν τή πατρίω, άλλά καί έν τή παγκοσμίω  
φιλολογία.

Είς άπαντα  τά  θέατρα τής δυτικής καί βορείου Εύ-  
ρώπης τά  δράματά του κατέχουσι τ ιμητικω τάτην θέσιν 
εν τοΐς ποικιλοις δραματολογίαις καί παίζονται μετά  
καταπληκτικής επιτυχίας.

Γοιοΰτος ό ανήρ, δ ι ’ ολίγων, τοΰ όποιου τήν 70ήν  
επέτειον εορτάζει ή Νορβηγία καί μετ’ αύτής σύμπας ό 
πεπολιτισμένος κόσμος.

II « Αττική Ίρις» ^ ε τ ά  χαράς συμμετέχει τής 
πνευματικής ταύτης εορτής άποτίουσα καί αύτη μικρόν 
φόρον θαυμασμοΰ είς ένα τών μεγαλειτέρων αύτής τέ
κνων, τόν μέγαν πατριώτην καί Ιςοχον αναμορφωτήν 
τής Νορβηγικής φιλολογίας.

Ά ^ λ λ ε ί τ ς  0 . Σα ι ιοθοάκης·

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΣΑΙ

Ε:ς τήν σχολήν τών δημοσιογράφων έν Ιίαρισίοις 
ο Βρισών, ό γαμβρός τού Σαρσαί, κάμνει σειράν διαλέ- 
ξεων’ περί τοΰ περιφήμου καί καλοκαγάθου κριτικοΰ.

Περιγραφών τήν νεότητα τοΰ Σαρσαί, άνέφερε διά
φορα ανέκδοτα σχετικά μέ την πτώχειαν ή όποια έμά- 
στιζε αύτόν κατά τήν νεότητά του. ’ Επί δύο ετη σχεδόν 
δ ν̂ κατωρθωσε νά υπαγη είς καμμίαν τελετήν καί κανέν 
θέαμα, ένεκεν ελλειψεως υψηλοΰ πίλου. Είς μάτην εγρα- 
φεν είς τόν πατέρα του νά τοΰ στείλη τό ναπολεόνιον, 
τό όποιον ήτο απαραίτητον διά τήν άγοράν καπέλλου.

Μιαν ημέραν επι τέλους ό φίλος τοΰ Αμποΰ τόν προσ- 
εκάλεσε είς τήν ’Ακαδημίαν δπου ειχε δύο προσκλητήρια 
διά τήν τελετήν τοΰ βραβείου Μοντυών. Ό  Σαρσαί, 
δστις κατετρύχετο άπό μεγάλην έπιθυμίαν νά ύπάγη, 
δέν τό κατώρθωσε μολαταΰτα ένεκεν τοΰ πίλου του, τόν 
όποιον περιγράφει είς τόν πατέρα του ώς έξής-

«Είς τό μέρος, είς τό όποιον σηνήθως υπάρχει μία 
τα ιν ία , αί τρίχες τοΰ πίλου μου έχουν ανορθωθή, είς δε 
τό μέσον τοΰ πίλου μία κηλίς λευκή άπό ημέρας είς ή- 
μέραν εύρύνεται άπελπιστικώς».

Έ πί τέλους ή τελετή εγεtvs καί ό Σαρσαί καί ό π ί
λος του έμειναν κ α τ ’ οίκον.

Ίην έπομενην όμως ό Γάλλος κριτικός άπηύθυνε τε
λεσίγραφο* εις τόν πατέρα του νά έλθη έσπευσμένως, 
διότι είχε μεγάλην ανάγκην αύτοΰ. Καί δταν τρομαγ
μένος ό πατήρ εφθασεν εκ τής επαρχίας του χωρίς λέξιν 
ό Σαρσαί τόν έσυρεν έκ τής χειρός καί τόν ώδήγησεν είς 
ένα πιλοπωλείον, δπου ό πατήρ ήναγκάσθη νά ύποκύψ*) 
έπί τέλους.

—  ------------

X Ρ I Σ Τ Ο Γ Γ Ε Ν Ν Α

Χ ριστούγεννα, πρω τόγεννα, μεγάλης γέννας ωρα, 
κα ί τόν άστέρ  ’ άκολου&οΰν ο ί μάγο ι μ ε  ιά  δώρα, 
κ ι ' 'ένας βαρύς αντίλαλος ώς εδώ  πέρα φθάνει 
κ ι άπο σπηλα ίω ν μακρννώ ν κα ί βράχων άπορρώ γω ν'
’ς τους άλλους σμύρνα κα ι χρυσός κ ι ’ αλόη κα ι λιβάνι, 
καί ς τους Μ εσαίας τών Ρ ω μ ιώ ν  ή φάτνη τών αλόγων■

I . Σ ο ΐ ’ρ ι ί ς

—  ΙΙοίος είνε αύτός ό κύριος ;
— Αύτός εινε ό άντρας τής περιφήμου κυρίας Τρα- 

κατράκα.
— Καί τ ί  ήταν πριν παντρευτή ;

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ TOT 1821

(Συνέχεια προηγουμένου φύλλου)

—  Πρό μικροΰ, είπον, διακόψας τόν γέροντα, σχε
δόν μέ κατελογίσατε δτι έλάλτσα β ια ίως πως, άναμίξας 
πολλά. Νομίζω, δτι π α ρ ’ ολίγον νά ύποπέσητε καί ύμεΐς 
είς τό αύτό άμάρτημα, έάν τοιοΰτον δύνατα ι νά θεω
ρηθή ό ένθουσιασμός τοΰ λό^ου, έξαιρέτως είς λαόν θερ
μόν, οϊος εΐμεθα οί "Ελληνες.

— Κ α τά  παράβασή τών εξεων καί τής ηλικίας μου έ- 
λάλησα πρό μικροΰ μετά τίνος ορμής, δικαίας ελπίζω, 
άπήντησεν ό ερημίτης. "Οταν άναλογίζωμαι τό τ ί  ή δ ύ 
νατο νά πράξη ύπέρ τοΰ σφριγώντος τούτου τόπου ή β α 
σιλεία, καί τ ί  στοιχειωδώς εθνικόν δέν έπραξε, κ α τα 
λαμβάνομαι ύπό άπογοητεύσεως, καί σχεδόν άποκαρ- 
τερώ εγώ, ό έπταετίαν δλην άγωνιτθείς κατά  τών βαρ
βάρων δεσποτών τής Ε λλάδος, καί μακρούς πρό τού
του ένιαυτούς παλαίσας κατά τής άλλης φοβέρας τυ 
ραννίας, τής τοΰ ήθικοΰ σκότους καί τής άμαθείας.

Δέν σ’ είπον έτι τ ίς  είμαι, νέε μου φίλε. Μέ θεωρείς 
έκπεπληγμένος. Νομίζεις ίσως δτι θ ’ άκούσης έκπληκτι- 
κήν τινα άφήγησιν, δτι ΐστασαι πρό δντος θαυμαστοΰ, 
μυστηριώδους, ΐνα μεταχειρισθώ αύτάς σου τας φρά
σεις. Ούδαμώς.Είμαι στρατιώτης τής μεγάλης τοΰ 1 8 2 1  
έπαναστάσεως καί διδάσκαλος άπόστολος τοΰ λόγου, 
έργασθείς, έσχατος έγώ, δπως παρασκευάσω τό έδαφος, 
έν ω έπρόκειτο νά πέση τό άγιον τοΰ λόγου καί τής έ- 
λευθερίας σπέρμα. Ή  μαρτυρική Χίος, αί Κυδωνίαι, τά  
’Ιωάννινα καί τό Βυζάντιον αύτό, ό πόθος ούτος, ο 
πολικός άστήρ, ό παλμός [τοΰ Γένους κ»ί ό σκοπός, η-  
κουσαν τήν διδασκαλίαν μου. *Ω χρόνοι διωγμού άπη-  
νοΰς. άλλά καί έργασίας ένθέρμου, καί πίστεως άκρα- 
δάντου, καί έλπίδων χρηστών ! Γνωρίζετε σείς τ ί  ύπέ- 
στησαν οί πάπποι καί οί γονείς σας, εργαζόμενοι τόν 
καλόν αγώνα, μοχθοΰντες ΐνα παρασκευάσωσιν είς σάς 
πατρίδα έλευθέραν, καί έτοιμάσωσι τό πα  στώ , ά φ ’ ού, 
έν ασφαλείς όρμώμενοι σείς οί νεώτεροι, νά συνεχίσητε 
τό έργον τής έθνικής άπολυτρώσεως; Γνωρίζετε είς ποίας 
υπογείους κρύπτας έκρυπτόμεθα τάς νύκτας, φεύγοντες 
τών τυράννων τούς διωγμούς, καί έκεΐ, τρέμοντες έκ 
τοΰ ψύχους, άλλά θερμοί τό αίσθημα έξηγγέλλομεν τήν 
μεγάλην καί προσεχή ήμέραν τής έθνικής άναστάσεως ; 
Γνωρίζετε σείς, οί μή άγωνισθέντες, οί εύρόντες έτοίμην 
'ήν τράπεζαν καί άνενοχλήτως εύωχούμενοι χωρίς νά 
ίργασθήτε, γνωρίζετε ποιους άγώνας, ποιους διωγμούς, 
ποια δάκρυα καί α ίμ ατα  κρύπτει τό άγιον αύτό δνομα 
τής ’Ελευθερίας, δ'περ τόσον συνεχώς προφέρετε; Είς 
τών όρέων τάς άπροσίτους κορυφάς, είς τών σπηλαίων 
τά κάθυγρα σπλάγχνα, είς τών χαραδρών καί τών!|φα- 
ράγγων τάς έσωτάτας εσχατιάς διατρίβοντες καί άγρυ- 
πνοΰντες, έλατρεύομεν ήμεϊς, δοΰλοι τών Τούρκων, τήν 
Ελευθερίαν, έγείροντες έκ τουρκικών κρανίων βωμούς είς 
την εύγενή καί έλληνίδο?. θεάν, καί ίερείας, τηρούσας τό 
«σβεστον πΰρ, κληροΰντες τάς συζύγους ήμών καί τάς 
θυγατέρας Εκεί, έν τή  πάλη, έν τώ α ίματ ι,  έν τή 
Οίμωγή τής άπορφανισθείσης μητρός, έν τ φ  άποπνιγο- 
μένω στεναγμώ τοΰ βασανιζομένου, έν τή  φυλακή τοΰ 
μάρτυρος, έλ τή αγχόνη, ύπό τήν σπάθην τοΰ δημίου, 
υ*ό τά  βασανιστήρια όργανα, ύπό τήν σφύραν, τόν άκ-  
μονα, τό πΰρ, τό ζέον έλαιον, τήν έξόρυξιν τών οφθαλ
μών, Χδ χ,χίσιμον, έκεΐ έλατρεύσαμεν ήμεϊς τήν Έ λευϋε- 
Q‘av, καί έπτά ετη άγωνισθέντες, καέντες, σφαγέντες,

πωληθέντες ώς κτήνη είς τάς αγοράς, πεινάσαντες καί 
γυμνητεύσαντες, τήν κατεκτίσαμεν μόλις, καί δχι ακε- 
ραίαν. Εννοείς ήδη τίς έχει τό δικαίωμα νά λαλή περί 
έλευθερίας; Γονυπετεϊ, πρό τοΰ’Εσταυρωμένου, μέ πλήρη 
έλπίδος τήν καρδίαν, μέ τής παρακλήσεως τό δάκρυ είς 
τούς οφθαλμούς, μέ καθημαγμένην ιτηκ X6‘p* *πό τόΰ 
αίματος τοΰ Χριστομάχου κατακτητοΰ, έδεόμεθα νά 
γείνη ϊλεως είς τό δοΰλον Γένος ό Θεός, καί άπό τών 
σπηλαίων καί τών χασμάτων τής γής άναχωροΰντες, 
άφοΰ προσεπέσαμεν καί έδεήθημεν είς τόν θεόν τών π α 
τέρων μας,, άνερριχώμεθα είς τά ύψη τών ορέων. δπως 
ίδωμεν τοΰ ήλιου τήν δύσιν, καί άναμείνωμεν τήν εύοίω- 
νον ανατολήν τοΰ λαμπρού άστρου, δπερ αύταρέσκως, 
ούχί ομως καί άδίκως, παρωμοιάζομεν πρός τήν πατρίδα  
μας Ε λλά δ α .  Μήπως δέν είναι τοΰ κόσμου ήλιος ή Ε λ 
λάς μας ! Μή δέν έφώτισεν άλλοτε τόν κόσμον, καί σή
μερον ετι μή δέν τόν φωτίζει διά τοΰ άνεσπέρου φωτός 
τών σοφών καί τών διδασκάλων της; Μεγαλόφωνος τότε 
άντήχει άπό τής κορυφής τοΰ ορούς τοΰ Τυρταίου καί 
τοΰ Αισχύλου ή ποίησις. Κ αί δ'ταν ό ψάλτης, τονίζων 
τήν αρρενωπήν φωνήν του, έβόα τό σύνθημα έκεΐνο τών 
περσοκτόνων στρατιωτών: Είτε παΐδες Ε λλήνω ν, έβρόν- 
των τά  δπλα, ίαχαί διέσειον τήν ατμόσφαιραν, άνενε- 
οΰντο οί φοβεροί δρκος καί ή σημαία μας, ύπερήφανος 
διά τά  ίχνη τών σφαιρών, ύψοΰτο, έσείετο, έκυμάτιζε, 
καί άθρόοι οί Τουρκομάχοι πολεμισταί, έσπευδον νά κα-  
λυφθώσιν ύπό τό άφθαρτον σύμβολον τής Πίστεως, τό 
άπαστράπτον έπί τής ένδοξου καί μαρτυρικής σημαίας  
μ α ς !  *Ω, χρόνοι λαμπροί ! . . .  Ή ιδέα, ή ιδέα έθέρμαινε 
τό Γένος" τηροΰσα έν ένότητι άδιασπαστω τήν δλην ελ
ληνικήν οικογένειαν, ένέπνεεν αύτήν, τήν ένεθουσία, τήν 
μετηρσίου είς ύψη δυσπροσπέλαστα. Πίστις καί ΓΙατρίς, 
Πατρίς καί Ελευθερία. ’ Ελευθερία ή Θάνατος, ήτο τό 
σύνθημα τό μυστικόν τής τουρκομάχου γενεάς. Ύπό τήν 
έννοιαν τού συνθήματος τούτου έμάχετο έκαστος Έ λ -  
λην, καί θνήσκων έψιθύριζε τόν δρκον, ον είχεν όμόσει, 
παιδίον ετι ό μαχητής καί είς τήν ιερότητα τού όποιου 
ΰπακούων προσέφερεν είς τήν πατρίδα τοό τήν ζωήν. Ή  
ιδέα είνε τών Ε θνών ή ψυχή.Δυστυχή τά  έθνη δσα δέν έ- 
λαύνονται άπό ιδέας. Τό ήμέτερον έγένετο ή κοιτίς πα
σών τών εύγενών ιδεών.

Ή  στάσις καί ή φωνή τοΰ ερημίτου, άπαγγέλλον- 
τος τούς λόγους, ών ασθενή περίληψιν άπεμνημόνευσα, 
είχόν τ ι  τό ύπεράνθρωπον. Ό  έσπερινός άνεμος έλίκνι- 
ζεν έλαφρώς τόν λευκόν πώγωνα καί τάς άραιάς τρίχας 
τής γυμνής κεφαλής του. ΤΗτο ορθιος' ό οφθαλμός του 
έχυνε λάμψεις, καί ζωή ασυνήθης διεδέχθη τήν πρόσθεν 
ήρεμίαν καί γλυκύτητα τοΰ προσώπου του* τόν παρε- 
τήρουν εύσεβάστως καί έμφόβως. Έθαύμαζον τήν μεγα
λοπρέπειαν τοΰ αναστήματος του, τών χαρακτηριστικών 
του τήν εύγένειαν, τής φωνής του τόν σοβαρόν καί έπι-  
βάλλοντα ήχον. Μοί έφαίνετο προφήτης, ύπό έμπνευσή 
άκατάληπτον διατελών, καί άπόστολος έομηνεύων τάς 
βουλάς δυνάμεως ύπερτέρας. Ήθελον νά ομιλήσω καί 
έδίσταζον. Ηύλαβούμην νά λύσω τήν μυστικήν, τήν ά-  
νερμήνευτον γοητείαν, ήν είχον σκορπίσει οί λόγοι τού 
γέροντος περιδονούμενοι ετι έν μέσω τής έρημίας καί 
τής σιωπής τής άρξαμένης νυκτός.

Τέλος άνεθάρρησα.
— Ό  θαυμασμός μας διά τήν γενεάν, ήν αντιπρο

σωπεύεις, καί τό έργον, ούτινος έγένου διττός εργάτης, 
είναι μέγας, ανέκφραστος, δίκαιος, είπον. Μή μας συν
τρίβεις ύπό τό βάρος τής οργής σου. Εϊς ήμάς δέν έπε-



κληρώθησαν αγώνες αιματηροί, οϊοι οι λαχόντες είς τους 
συνεργάτας σου τοϋ 1 8 2 1 .  Οί γονείς ήλε^θέρωσαν την 
πατρίδα, οί δέ υίοί έπεχείρησαν νά συντάξωσιν αυτήν 
είς εύνομον πολιτείαν, κατά την παράδοσιν καί την 
φύσιν του Έλληνος. Ή  μεταξύ υμών καί ήμών γενεά 
άπεδύθη είς πάλην ύπολειπομένην της ύμετέρας, ήττον 
κινδυνώδη καί μεστήν οδυνηρών περιπετειών καί δόξης, 
ά λ λ ’ εύγενή Τά τέκνα σας ήγωνίσθησαν ύπέρ τής εσω
τερικής ελευθερίας, καί γέρας τών αγώνων έσχον τούς 
θεσμούς. Ποιον ανθρώπινον έργον δεν έχει τάς ελλείψεις 
τ ο υ ;   Ά λ λ ’ ό χρόνος είναι ό σοφώτατος του ανθρώ
που διδάσκαλος καί οδηγός. Τής πείρας αί υπαγορεύ
σεις θά φωτίσωσι τό πνεύμα ήμών. ’Εάν προετρέξαυεν 
έάν ύπερετιμήσαμεν την πολιτικήν ήμών ανατροφήν, έάν 
ύπηκούσαμεν μάλλον είς τήν θε'λγουσαν θεωρίαν, ή είς 
τήν ένάργειαν τής πείρας καί τής πρακτικής,θά θεραπεύ- 
σωμεν ήμείς μόνοι, άνευ εξωτερικής βίας, άνευ επιβολής, 
τά  τυχόν τραύματα, άτινα εύλογος ενθουσιασμός ενδέ
χεται νά κατήγαγε κατά τοϋ πολιτικού οργανισμού. Οί 
λαοί, δρώντες δι’ εαυτών καί υπέρ εαυτών, όμοιάζουσι 
τό δόρυ τοϋ Ά χ ιλλέω ς . Μόνον εκείνο ϊαινε τάς πληγάς  
άς τινας ήνοιγεν.Άρκείδτι άγαθή καί τ ι  μ ία  πρόθεσις δεν 
υστερεί παρ ’ ήμΐν. Τήν αιτίαν τών σφαλμάτων ήμών, 
έάν διεπράξαμεν, ζητητέον είς τήν όξείαν άντίληψιν, τήν 
κοχλάζουσαν έν ήμΐν ζωήν, τήν ενθουσιώδη παραφοράν. 
Τό έθνος όργα. ΓΙοθεΐ νά συνέχιση τάς μεγάλας τού ά-  
πωτάτου παρελθόντος παραδόσεις  Έαν δεν τό κα
τορθώστε θά συνέχιση δμως αλλας ευγενεΐς καί μεγάλας 
παραδόσεις παρελθόντος εγγυτάτου. Ακέραια κρατεί έν 
ήμΐν ή έννοια τής μεγάλης Έπαναστάσεως. ‘Υπήρξατε 
ό Μιλτιάδης, τά τρόπαια τοϋ οποίου κεντριζουσι τούς 
λανθάνοντας Θεμιστοκλεΐς τών καθ’ ήμας ήμερών. Ό  
δρκος δέν έλύθη, ούυ’ έσβέσθησαν τά μίση. Ή κραυγή 
τοϋ δυναστευομένου δούλου εγείρει θύελλαν παθών είς 
τήν ψυχήν μας. Μήπως καί τα ήφαίστεια δέν έχουσι 
τάς διαλείψεις των, μήπως καί ή μανιώδης θάλασσα τοϋ
ωκεανού δέν γαληνιά κατά στ ιγμάς   Θά ί'δης, γέρον,
έάν ή ευκαιρία έμφανισθή καί ή γαλήνη τοϋ θανάτου 
δέν άναπαύση τό καταπεπονημένον σώμά σου, θά ί'δης 
ίσως δτί έπιστάμεθα τάς υποχρεώσεις, άς ή μεγάλη, ή 
άρχαιοτάτη καί σύγχρονος κληρονομιά έπέβαλεν είς ήμας. 
Εάν δέν έπράξαμεν δ,τι ώφείλομεν, άφες είς ήμας τήν 

παραμυθίαν νά φρονώμεν δ,τι έπράξαμεν δτι ήδυνάιχεθα.
—  Δέν ψέγω χαιρεκάκως, οΰδ’ υποτιμώ τούς νεω-  

τερους, ειπεν ηπιως ο γέρων. Γνωρίζω όπόσον είναι π ι
κρόν τό κατακρίνειν τά  άτομα καί τό διασύρειν τούς 
λαούς. Ή μεϊς  αύτοί, μαχόμενοι τόν εΰγενέστερον τών 
αγώνων, ήκούσαμεν τήν κατάκρισιν ά ν δ ρ ώ ν ,  οΐτινες έ- 
λέγοντο πεφωτισμένοι.... Πόσας έποτίσθημεν πικοίας,
καί ποια ήκούσαμεν έπίθετα όνειδιστικά !__  Ά φ ο ϋ  δέν
ήθελον νά μάς συντρέξωσι, δέν έσιώπων τούλά/ιστόν ! 
Δ ιατί νά μας ύβρίζωσιν ! Ζητοϋντες νά ζήσωμεν ελεύ
θεροι, άξιοΰντες τήν τιμήν τοϋ οίκου ήμών, έπράττομεν 
αρά γέ τ ι  οΰτω άντικείμενον εις τούς άγραφους καί τούς 
γραπτούς νόμους, ώστε να εξεγειρωμεν καθ’ ήμών τήν 
μηνιν, και την καταδρομήν;.. . .  Πόσον ή σ α ν  πικραί αί 
ή μέρα t έκεΐναι ! Ά λ λ ’ ή δικαιοσύνη καί ή άλήθεια κα-  
τίσχυσεν. Οι λαοί καί οί σοφοί τού κόσμου έπροστάτευ- 
σαν τούς Έ λληνας  καί τόν Α γ ώ να .  Ή φωνή των ή -  · 
χησε βροντοφώνως. Τιμήν του ύπελάμβανεν έκαστος ν ’ 
άποβή ό συνήγορος τή ; ελληνικής έλευθερίας. Μέ τά  
δακρυα εις τους οφθαλμούς ευγενεΐς δεσποιναι τής Δύ— 
σεως κατήρχοντο είς τάς οδούς καί τά εργαστήρια, ζη-

ζούσαι άρτον διά τά  ορφανά τών 'Ελλήνων καί μοτόν 
διά τάς πληγάς τών μαχητών. Τής 'Ελλάδος τό σεμνόν 
όνομα έφέρετο πανταχού. Ώ ,  είναι άκαταγώνιστος ό 
λαός, ό άγωνιζόμενος κατά τών τυράννων του. Νικώσα 
τούς Τούρκους ή Ελλάς, ένίκα καί τάς προλήψεις σα- 
λεύουσα τά  καθεστώτα. Νομίζεις ότι ύποδεεστέρα είναι 
η νίκη, ην εκ τοϋ ελληνικού Ά γώνος ορμώμενοι, κατή- 
γοεγον τότε οι λαοί κατά τών ηγεμόνων, τών νικών, ά; 
ένικώμεν ήμεϊς, πολεμοϋντες τούς τυράννους; Ά λ λ ’ ή 
Ελλάς ήτο τότε ιδέα. . .  ιδέα αιμοσταγής καί μαρτύ- 

ριον. Ελλάδα ιδεών θέλω τήν Ε λλά δ α  μας. Σιωπηλή 
άπέμεινε σήμερον ή λύρα τοϋ Ρ ή γ α ’ ώξειδώθη ή σπάθη 
τών πολεμιστών καί σβεστός κεΐται ό δαυλός τού Κα- 
νάρη. Ω, προσδοκία θελκτική- δνειρον θά είσαι άρά γε; 
Δέν θά ίδω τήν Ελλάδα, οΐαν τήν ειδον άλλοτε... Νο
μίζεις δ’τ ι  παραληρώ, δτι τάδύνατα, τάκατόρθωτα ζητω 
τοιούτους τρέφων ρεμβασμούς; Άκουσον. Ε!ς ά ν ή ρ ,  είς 
μόνος, δύναται, έάν θέλγι, νά συνταράξγ; τήν Ευρώπην, 
να άναστατωσϊ) την Ανατολήν. Υπό τούς πόδας του 
σείεται ή γή. Εντρομος ό δεσπότης συνέχει επί 
τής κεφαλής του τό έκφεΰγον διάδημα του. Έκπε-  
πληγμένοι υποχωρούσι περίφοβοι οί θρασείς σφετερι- 
σταί τών άλλοτρίων δνκαιωμάτων, τολμηροί έφ ’ όσον 
ήμ3ϊς εί’μεθα άτολμοι. Είς άνηρ δύναται νά έπιτελέση 
δσα ώς θαύματα αδύνατα θεωρεί ό δειλός.Τόν μαντεύεις 
τόν γνωρίζεις; είναι ό Βασιλεύς τών Ε λλήνων ! Θαυ- 
μά,ουσιν οί ατλο ΐ τάς λεγεώνας τού Τσάρου καί τούς 
στόλους.τής Αγγλίας. Μυρίους έχει στόλους ό βασιλεύς 
τών Ελλήνων καί μυρίους στρατούς. Οί ναϋταί του 
διαπερώσι τά  πελάγη άπό τής Μαιώτιδος dc/ρι τοϋ 
Ατλαντικού. Τής Ελλάδος τό όνομα έχουσι γλυκύν σύν

τροφον κατά τον ύπερωκεάνειον δρόμον των, καί δνειρον 
ήδύ ν ά-οθάνωσιν υπέρ τής δοξης της. Θεώρησον τήν 
γήν άπό τής Κρήτης καί τού Ταινάρου άχρι τού Βο- 
σπόρου. Έλληνες οίκοϋσι τάς χώρας. Νά πολεμήσωσιν 
ύπέρ τής πατριδος καί τοϋ βασιλέως, ν ’άποθάνωσι υπέρ 
τής δόςης τοϋ έθνους καί τοϋ ήγεμόνος ύπολαμβάνουσιν 
οι δοϋλοι αδελφοί ώς y άριν σπανίαν τού Θεού, καί τοϋ 
συνθήματος τήν στιγμήν καραδοκούσι, φλεγόμενot ύπό 
τοϋ Ιρωτος τής ελευθερίας καί τής μανίας τής έκδική- 
σεως. Είς τής οικουμένης τό πρόσωπον, μέ πλήρες έν
τιμου χρυσού τό βαλάντιον, μέ πληρεστέραν αισθήματος 
και πατριδος την καρδίαν, πλανώνται οί "Ελληνες όνει* 
ρευόμενοι τήν ήμέραν τής άναστάσεως τοϋ δλου ελληνι
σμού. Εϊδωλον καί έλπίς των εινε ή Πατρίς καί ό R * '  
σιλεύς ! I ίς Τσάρος, τις μονάρχης κραταιός δύνχτ»ι 
νά φθ άση τό μέγεθος "Ελληνος ήγεμόνος έννοοϋντος τήν 
θέι>ιν του, άγαπώντος τήν δόξαν καί τήν πατρίδα, καί 
θέλοντος νά χρησιμοποίηση τάς ύλικάς καί τάς ήθικ*ς 
τοϋ Πανελλήνιου δυνάμεις; ’ Ασκεπείς καί γυμνόποδες 
προσκυνηται αποβαΐνουσιν είς την γήν του οί μονάρ^αι 
τής γής καί οί σοφοί. Ά ρ χ ε ι  τής Ελλάδος, Ε λ 
λήνων άρχει. Ιδού ό τίτλος καί τού μαρτυρικού, τοϋ 
άκανθίνου διαδήματος του, ό μόνος, άλλ ’ ύπέρτατος ά- 
δάμας. Οί αιώνες έκήρυξαν τής Ελλάδος τό κλέος. Οί 
σύγχρονοι λαοί παοήλασαν φαλαγγηδόν καί ασκεπείς ή- 
σπάσθησ^,ν την ένοπλον Ελλάδα. "Ας ίππεύση τών ‘Ελ
λήνων ό ήγεμών, καί, σαλπίζων τό πολεμιστήριον σάλ
πισμα, άς καλέση περί εαυτόν τούς λαούς του. Β 5ε'μ6ΐ 
τό έδαφος τής Ανατολής. Άντηχοΰσιν αί φάραγγες και 
αί κορυφαί τών Άκροκεραυνίων καί τής Ροδόπης. Ή 
Κων)πολις σαλεύεται εις την φωνήν τού πρώτου τών 
Ε λλήνω ν. Ά ν ίσ τα ντα ι  οί Έλληνες λαοί καί ο! έ λ λ η ν ί -

ζοντες· άθρόος ελαύνει ό έλληνισμός, τάσσεται περί τόν 
βασιλέα καί τήν καρδίαν του προσφέρει καί τό βαλάν-  
τιον.ΚαΙ ή θάλασσα..;  περίτρομος, σπεύδει νά σωθή εν
τός τού Ελλησπόντου ό βάρβαρος κατακτητής. Στόλος 
Ιλληνικός άπέκλεισε τά  στόμια τού Ελλησπόντου. Α -  
νενεώθησαν τών πατέρων οί αθλοι- ήμίκαυστος σφενδο- 
νεϊται εις τά  ύψη τοϋ αίθ/ρος ό έπιδρομεύς καί άπνους 
είτα καταποντίζεται είς τά  βάθη τοϋ ώκεανού.

(ακολουθεί) Σ π .  Ι Ι α γ α ν έ λ η ς .

Π Ε Ρ Ι Κ Λ Η Σ  Κ Α Λ Α Θ Α Κ Η Σ
Τά κατά τόν Α γ ώ να  δεινοπαθήματα τής Κρήτης 

Ιξηνάγκασαν τήν οικογένειαν Καλαθάκη νά έκπχτρισθή 
καί νά καταφύγη είς Σύρον, δ του κατόπιν, κκτχ τό 
έτος 1 8 3 1 ,  έγεννήθη ό Ι Ι ε ο ι κ ^ ι ι ς  Κ α λ α θ ά κ η ς .

Ό  μικρός Κρής άνετράφη έν μέσω τών ελπίδων τή ;  
άναγεννημέν/ις Ε λλάδος καί περατώσας λίαν ευδοκιμώ; 
τάς σπουδάς του άνεδεί/θη διδάκτωρ τής ιατρικής τοϋ 
έν Ά θήνα ις  Πανεπιστημίου.

Τό έρευνητικόν τής φύσεως αύτοϋ, τό φιλοσοφικόν 
τοϋ ήθους καί τό δημιουργικόν τής φχ/τασιας του, ώ -  
θουν αυτόν δπως γνωρίσνι την μεγάλην της ανθρωπότη- 
τος οικογένειαν- ώς έκ τουτου κατ άρχάς μεν ω ; ιατρός 
τής άτμοπλοΐκής έταιρίας «Λόϋδ» καί κατόπιν δλως α 
νεξάρτητος, έπεσκέφθη καί έγνώρισε τήν Αίγυπτον, την 
Συρίαν, τάς Σποράδας καί τ/;ν Τουρκίαν άπασαν έν γέ-  
νει* πρός δέ τήν Ιταλίαν, καί Ρωσσίαν και πολλας αλ
λας χώρας. Έ ν  τή  τεραστίκ μνήμγι καί έν τή μεγάλη

αύτοϋ ψυχή άπεθησαύρισε ποικίλας παρατηρήσεις, ών 
έποιείτο έπιτυχεστάτη ι  χρήσιν εν τε τοίς έργοις αυτοϋ 
καί τοίς θελκτικωτάτοις συνδιαλέξεσι τοϋ κατ’ ιδίαν βίου.

Ό  Περικλής Καλαθάκης ήτο απέριττος, γλυκύς, ει
λικρινής, ευπροσήγορος, εύγενής, φιλάνθρωπος, καλοκά
γαθος. ’Ιδού τά  κεφαλαιώδη χαρακτηριστικά τού άνδρός.

Κ α τ ’ εξοχήν δ ’ ήτο φιλόπατρις, λίαν δ ’ έθνωφελώς 
{χρησιμοποίησε τήν θέσιν τού προξένου τής Ρωσσίας, ήν 
επί τινα  χρόνον κατείχε, πρός ύποστήριξιν τών ελληνι
κών δικαιωμάτων καί τών ταλαιπωρούμενων ραγιάδων 

έν Σ ά μ φ , Σμύρνη καί Ρόδω.
*

* *
Είς τάς όλίγας ταύτας γραμμάς, άς ό χώρος τού ά- 

ξιολόγου τούτου περιοδικού παρέχει ήμΐν, δέν δυνάμεθα 
νά έκταθώμεν περισσότερον. Δέν θά έ;ετάσωμεν λοιπόν 
ούτε τήν επιστημονικήν ούτε τήν ύπέροχον ώ; είπομεν, 
πατριωτικήν δρασιν τοϋ ήρέμα πρό τίνος χρόνου έν Πα- 
λαιώ Φαλήρω μεταστάντος χρηστού άνδρός καί πολί
του. Δέν δυνάμεθα δμως νά παραλείψωμεν τήν μεγάλην 
ποιητικήν αύτοϋ έργασίαν.

Ή  «ήρω’ίς Κρήτη» ή ό άγων τών Ε λλήνω ν άπό τών
μυθικών χρόνων μέχρι τής έλεύσεως εις Κρήτην τοϋ πριγ- 
κηπος Γεωργίου είναι ιστορικά έπη δ ιδακτικωτατα και 
μεταδοτικά είς τό ειδός των, δυνάμενα νά χρησιμεύσωσι 
ώς θελκτικώτατον άνάγνωσμα καί ώς διδακτικώτατον 

μάθημα.
« Ό  ήρως Κανάρης» καί ό ναύαρχος «Νικόδημος» 

είναι έργα δυνάμεως καί έμπνεύσεως ούχί συνήθους. Έ ξ  
άλλου ό ίεοάρχης Λυκούργος είναι γαληνιαίον καί άφελές 
ποίημα, άντάξιον τοϋ άλησμονήτου ιεράρχου. Ό  ’Ερη
μίτης τής “Ιδης είναι ήθικοθρησκευτικόν ποίημα, είς ό 
κατοπτρίζεται καί ή ευγένεια τής ιδίας αυτού ψυχής, 
μεταρσιουμένης είς ιδεώδη υψη καί περιφρονουσης τάς  

συγ/ρόνους ύλιστικάς τάσεις.
Ί Ι  «Καλογραία τής Μονής τών Τρικέρων», είναι 

ποίημα διακρινόμενον διά τά  λογογραφικά καί εθνογρα

φικά πλούτη αύτοϋ.
Τελευταΐον μνημονεύομεν τοϋ Φαίδωνος Καλλέργη καί 

Δανάης Όρέστου έργα, κ α θ ’ ά άναπτύσσονται ήθη καί 
έθιμα τών Κρητών καί ΰψοϋται είς τόν θρόνον τής θεό— 
τητος ό ιδεώδης έρως, ον καί μόνον ήτο ικανή νά α ί -  
σθανθή ή άγνή αυτού καρδία.

Πλήν τούτων υπάρχουν καί πολλά άλλα έργα αυτού 
καταλειφθέντα ανέκδοτα διακοινόμενα καί αύτά διά τής 
τελειότητος τού στίχου, τής διαύγειας τών νοημάτων, 
τής κυριολεξίας καί τής κκθκρότητος τού ύφους καί τής  
γλώσσης. Τ αϋτα  πάντα μετά τής άλησμονήτου μνήμης  
αύτοΰ εύλαβώς διαφυλάττουσι τά  τρια αυτού τέκνα, η 
θυγάτηρ αύτοΰ Ε λένη , σύζυγος τοϋ άξιωματικοϋ Γ α λ -  
λάκου καί οί όυο αυτοϋ υιοί, ό Αλέξανδρος και ο πο
λύτιμος ήμών φίλος Εμμανουήλ Καλαθάκης.

R  ·
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Μ' Α Γ Ν Η  Τ Ε Σ

Ω Μ Ε Λ Π Ο Μ Ε Ν Η ! · · .

Μέ τα γλνκά δεσμά τών ηχων αον 
Σ φ ιχτοδεμένη εινε ή ψυχή μον ,
Κ ατον  α π ’ τά χέρια σου πεθα ίνοννε  
Σ βννονν  κα ι φεύγουνε ο ί κα ϋμο ί μ ο ν .. .

Κ ι * δταν στί]ς νύχτες μ ο ν  ολομόναχος 
Κ α ί μ ε  τη θ λ ίψ ι μ ου  τριγύρα,
Τ ρικνμ ιστην ακούω  κ ι * απέραντη  
Τών τραγονδιώ ν αον την πλημμύρα ,

Σ ε δνείρον αγνό ή ψυχή μου  χάνεται 
Κ α ι ηδονικά  η ζωή μ ου  λνόνει,
Σ αν  ενα στόμα ερω τικώτατο 
Να μ ε φιλί], νά με μυρσ ίνη  / ...,

*Αχ !  νάηταν πάντοτε τών ηχων σου 
Το απαλό χά ϊδεμα  νά νο ιώ θω  !
Ν αηταν στής νύχιες σερενάτες σου 
Ν  α βρώ  τόν πρώ τό μ ο υ  τόν πόθο  !

Λ αηταν ακόμα , δταν στο θάνατο  
Σ ιγα  τα μα τ ια  μου  θ ά  κ).ειοννε,
Ν αητανε νύχτα ώ ρα ία  ανο ιξ ιάτικη  
Που τ ανθ ια  μ νρο  νά σκορπούνε.

Κ ι άπο  το π ιάνο  τό γλυκύτατο,
Κ ι άπο τά μάγα  σου τά χέρια,
Μ ια προσευχή ναηταν γιά μένανε 
Σ ιγά  ν ’ ανέβαινε σ τ ’ άστέρια ! . . .

Θρα<#. Ζ ω ϊ ο π ο ν λ ο ς  

Η  Σ Ε Λ Η Ν Η

«La June se m ontait a u —dessus 
des arb res. Une brise em baum ee, 
q u e l le  am enait de Porient avec elle 
sem b la it la  preceder.com m e sa  frai- 
che haleine, dans les forets».

fGhateaubriand)

Ο Ζεύς μίαν τών ώραίων τοΰ θέρους νυκτών άπέ-  
στειλε τόν Ερμην έκ τοΰ Όλυμπου νά κομίση διατα
γήν τ ινα  εϊς τόν Ποσειδώνα, ό όποιος έκ τοΰ βάθους τών 
θαλασσών έπαιζε δημιουργών τυφώνας καί άναγκάζων 
τούς Τριτωνας να τους κυνηγώσιν έπί τοΰ ώκεανοϋ, εί- 
πών συγχρόνως είς τόν σανδαλόπτερον υιόν του, ό'τι ώ-  
φειλε νά έπιστρε'ψν, τάχ ιστα , διά νά μή λείπη έκ τοΰ 
συμποσίου τών θεών. Ό  θεός τοΰ λόγου άρπάσας τό 
κηρυκειόν του ίξήλθε τοΰ θείου ένδιαιτήματος καί ώρ-

μησε κάτω τοΰ Ολυμπου, βαίνων ταχύς διά τών όρε'ων.
Καιτοι όμως ητο θεός, δέν ητο άπηλλαγμενος όλοτε- 

λώς από τής επήρειας τοΰ σκότους, τό όποιον ήτο δια-  
κεχυμε'νον έπί τής γής, διότι ή Σελήνη παρεκάθητο 
και αύτη εις τό γεΰμα τών θεών μετά τοΰ ’Απόλλωνος 
και τά άρματα αμφοτέρων εκειντο άπεζευγμένα, ενεκα 
δέ τούτου ό άγγελος τοΰ Δ ιός ήναγκάσθη νά έλαττώση 
τήν ταχύτητά  του, προχωρών μετά προσοχής. Έ ν τώ  
μεταξύ ή "Ηρα θέλουσα νά πειράξη τόν Δία τ φ  λέγει : 

Διεταξες τον υιόν σου νά ελθϊ) ταχέως* νομίζεις 
όμως, δτι θά σέ ύπακούση ;

— Ό τ α ν  έγώ διατάσσω τι,  θά γείνη, είπε βρενθυό- 
μενος ο Ζευς" αλλ εις τους λόγους τούτους τοΰ πατρός 
τών θεών ή σύζυγός του έμειδίασεν είρωνικώς καί κατό
πιν στραφεϊσα έκάλεσε τήν μικράν ίσταμένην Γήμην καί 
ενώ ό υιός τοΰ Κρόνου ώμίλει μετά τοΰ χωλοΰ Ή φ αι
στου, τή είπε ταχέως όλι'γας λέξεις. Εκείνη πάραυτα  
έςηφανίσθη πρός τήν διεύθυνσιν, ήν πρό μικροΰ ελαβεν 
ό Ερμής. ’Α λ λ ’ ή Γήμη, μόνη έκ τών θεαινών εΤχε 
τήν περίεργον ιδιότητα νά βλέπη καλλίτερον είς τό ζο
φώδες σκότος, είς ο άρέικεται νά μένη· τρέχουσα δέ 
διά τοΰτο ταχύτερον τοΰ Έρμου τόν έφθασε και χωρίς 
νά τήν διακρίνη εκείνος τόν άφήκεν όπίσω καί εδραμε 
πρός τό άντρον τοΰ ΓΙανός.

—  Ε ! τω είπε, τ ί  κάθεσαι έδώ, καθ’ ον χρόνον ό 
πατήρ σου θά διασκεδάζη μετά τών θεών; Ή  Ή ρα σέ 
διατάσσει νά τόν έμποδίσης να έπιστρέψη είς τόν "Ο
λυμπον προ τής Ήοΰς, καί ή Γήμη έξηφανίσθη. Ό  Παν 
ήγέρθη πλην μόλις εξηλθε τοΰ σπηλαίου του π α ρ ’ ολίγον 
νά συγκρουσθή μετά τοΰ Έρμοΰ.

Τυφλός είσαι, άνθρωπε ! έκραξε διά τής έμποιού- 
σης τρόμον φωνής του, προσποιούμενος δτι δέν βλέπε 

πατε'ρα του. Η κραυγή αύτη θά ετρεπεν είς φυγήν 
πάντα βροτόν, αλλ ο θεός ηρκε'σθη νά φωνάζη μειδιών. 
—  Χαΐοε, ώ Παν !

Πώς; θεός είσαι; καί τίς έξ δλων; ό Ερμής  
έβιάζετο νά έπιστρέψη είς τόν Ό λυμπον, καί ειπε μόνον 
τό όνομά του- ό Παν όμως 'έκραξε π ά λ ιν

Οχι, δεν είσαι ό πατήρ μου' δέν βαδίζει έκεΐνος, 
ίπ τατα ι  και δέν έρπει ώς τυφλός, καθώς πράττεις σύ' ό 
λόγιος προκαλουμενος ενομισε πρέπον ν’ άπαντήση καί 
επειδή ό αΐγόπους τόν είρωνεύθη, έστράφη καί ηρχισε 
ζωηράν μ ε τ ’ αύτοΰ φιλονεικίαν διαρκέσασαν έπί πολύ’ 
αι ωραι διεδεχοντο αλληλας και όμως ό Ε ρμής έξηκο- 
λουθει εριζων μετά τοΰ υίοΰ του· αί'φνης ένεθυμήθη τήν 
εντολήν τοΰ Διος και εκαμε νά φυγή· ό ζηλότυπος όμως 
Παν, σκεπτόμενος δτι ό πρό αυτοΰ μετ’ ολίγον θά διε- 
σκέδα,εν, ενω αυτός ουδέποτε ηξιώθη τής τιμής νά πα— 
ρακαθήση είς δεΐπνον τών θεών, προτείνει δολίως είς 
αυτόν να κλεψωσι χρυσά τ ινα  μήλα έκ τοΰ κήπου τών 
Εσπερίδων. Ο προστάτης τών κλεπτών σκανδαλισθείς 

εδέχθη, αλλα τότε ό Παν ηξίωσε νά τόν φέρΥ) ό Ε ρμής  
έπί τών ώμων του.

Πώς; εγώ νά φέρω σέ έπί τής ράχεώς μου ! καί

άπό πότε οί μεγάλοι θεοί έγειναν υποζύγια τών θείσκων;
—  ’Αλλά πώς θά κατορθωσω εγω, ώ πατερ, να σε 

παρακολουθήσω μέ τά  αίγόποδά μου; ’έπειτα είνε τόσον 
σκότος, ώστε ούδείς θά μάς ΐδγ,. Ή παρατήρησις έπεισε 
τόν Έρμήν καί φορτωθείς τόν υιόν του εςεκινησε διά τον 
κήπον τών Εσπερίδων. Εκεΐ ο Παν διά μιας κραυγής 
ετρεψεν είς φυγήν τάς Εσπερίδας, ό Ε ρμής μέ τό κη-  
ρύκειόν του άπεκοίμησε τόν φρουρόν τοΰ κήπου δρά
κοντα καί θά έλάμβανον τά  μήλα, ό'τε έκτου όρίζοντος ό 
’Απόλλων ΰψώθη υψηλά μέ τό άρμα του καί είς τήν 
πλήμμυραν τοΰ φωτός του ίδων τούς δύο θειους κλεπτας 
έκραξε πρός τόν Έρμήν, δτι ό Ζεύς 'έπνεε μένεα έναν- 
τίον του. ’Έντρομος ό άγγελος τών θεών εδραμε πρός 
τόν ΓΙοσειδώνα καί έκεϊθεν έφθασε δ ι ’ ενός άλματος είς 

τήν κατοικίαν τοΰ Δ ιός.
—  Δ ιατί ήργ^σες. Έβρυχήθη ό πατήρ άνδρών καί 

θεών καί ό Όλυμπος δλος έδονήθη.
—  Ζεΰ πάτ3ρ, ειπεν έν συντριβή ό λόγιος, ήτο τό

σον σκότος, ώστε ή ήμέρα μέ εύρεν είς τόν δρόμον ά-  

κόμη’ δέν ήδυνάμην νά βαδίζω.
Ό  υιός τοΰ Κρόνου ήτο άκόμη ώργισμένος· έσκέφθη 

μικρόν καί ε ί ια  άπεφάσισε"
— Σέ θά αντικαταστήσει εις τό εξής ή Τρις, άφοΰ 

δέν δύνασαι νά εκτελέσης ταχέως τας διατχγάς μου. 
Διά νά δύναται δμως νά βλέπιρ τήν νύκτα, ή Σελήνη 

θά φωτίζγι τόν δρόμον της·
"Εκτοτε, οσάκις ή ’Ίρις όδοιπορή τήν νύκτα, ή ιλαρά  

κόοη τής Εύρυφχεσσης με το φώ£ της διαλύει τα  π υ 
κνά σκότη. Κχί δτχν μέν σκέπτη ια ι τό θειον δεΐπνον, 
τό όποιον παρτ,τησεν, έξέρχεσχι κχτχκοκκινος ες οργής 
ή καλύπτει τό πρόσωπον της Ό κακεντρεχής δια να αρ- 
γήσνι καί ή Ί ρ ις ,  ό'ταν δέ ένθυμήται πώς ό Παν περιέ- 
παιξε τόν Έρμήν, γέλα, γελα διαρκώς κχι τότε άπασα  
ή κάτω γή λούεται είς τό άπχλόν καί λευκόν κχί τόσω 
άγαπητόν φώς αύτής, τοΰ όποιου συνοδός γλυκύς είνε 
συνήθως ή θειότατα ανακουφιστική αύρχ, ή προξενου- 
μένη έκ τοΰ πτερυγίσματος τής Ίριδος.

Δεκεμβρίω 1 9 0 2 .
Αε«ίποινα I .  Μ ΐ 'ο ί ζ ο ν

- Κ Ο Ι Μ Α Τ Α Ι

Γλυκά τό φως τοΰ φεγγαριού 
Μέό’ ότό δωμάτιο πέφτει 
Ποϋ αίθέριο ζωγραφίζεται, 
Σ ά να να ι <3έ καθρέφτη,
Λευκό, ΰα  χιόνι άνέγκιχτο,
Της κόρης τό κρεββάτι,

—Τοΰ φεγγαριού, ποϋ άργοπατεϊ 
Μέό’ ότά ούράνια πλάτη.

Ψ

Κι' ενώ φαντάζει ολόγυρα,
Φιλεϊ τοεμουλιαόμένα 
Χρυσόξανθα λυτά μαλλιά 
Καί κάλλη γυμνωμένα

Καί όιγαλά κ ι ’ Ανάλαφρα 
Ματόφυλλα χαϊδεύει 
Κ ι’ άχείλι ποϋ μιόόκλειότο 
Κάτι κρυφογυρεΰει..,.

Ψ
Γλυκά τό φώς τοϋ φεγγαοιοΰ 
Μέό’ όχό δοομάτιο πέφτει,
Ποϋ αΙθέρια ζωγραφίζεται,
Σά ναναι όέ καθρέφτη,
Ή κόρη άλαφοοκοίμητη 
Στ’ ολόλευκο κρεβάτι·
Λές, καί τήν έόυρε τό φώς 
Μέό’ ότά ούράνια πλάτη !

Μ. Λ Ιαλακάόης.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝ ΤΑΤΡΟΙΣ ΤΟΓ ΕΓΡΙΠΙΔΟΓ

(Συνέχεια)

Νΰν ό ’0*ρεστης άρχεται αφηγούμενος τά  δεινά αύ
τοΰ λέγων· δτε έξετέλεσε τά  σιγής άξια κακά τής μη-  
τρός, ήλαύνετο φυγάς άπό τών Έριννύων, μέχρις ού ό 
’Απόλλων έθέσπισεν αύτώ νά μεταβή είς ’Αθήνας καί 
νά παράσ/Υ) δίκην ταϊς ανωνυμοις θεαΐς εν τω Αρειω 
Π άγω. Έλθών δέ ένθάδ; δέν έγένετο δεκτός ύ π ’ούδενόί 
τών γνωρίμων ξένων, ώς θεοϊς στνγονμενος, μόνον δέ οί 
αίδού'χενοι τον ικέτην παρέσχον αυτω ξένια μονοτραπεζα, 
καίπερ ό'ντες ύπό τήν αυτήν στέγην, και ετέρποντο πλη-  
ρώσαντες ε^ασιος ίσομέτρως ίδιον εκπωμα, αυτόν δε 
παρετήρουν έν σιωπή και δεν απετεινον τόν λόγον προς 
αύτόν, ΐνα-μή μετέχν] τής τραπέί,ης καί τοΰ συμποσίου 
αύτών, αύτός δέ δέν έκρινε μέν άξιον νά έξελέγξϊ) τούς 
ξένους, σιγών δέ έλυπεΐτο καί προσεποιεϊτο δτι ήγνόει 
τά  γινόμενα δ ι ’ αύτόν, μέγα  στενάζων, ουνεκα ην μητρός  
φονεύς. Έ κ  τών δυστυχιών δ ’ αύτών τούτων ίδρύθη καί 
πχρέμεινεν έν Ά θή να ις  ή τελετή τών χοών, τελουμένη 
κατά τήν δευτέραν ήμέραν τών Άνθεστηρίων ύπό τών 
’Αθηναίων. Ό τ ε  δε άνήλθεν είς τόν "Αρειον Πάγον καί 
παρέστη πρό τοΰ δικχστηρίου, έκεΐνος μέν έλαβε τό έτε
ρον βάθρον, τό δ ’ άλλο ή πρέσβειρα τών Έρινύων αφοΰ 
δέ είπε κχί ήκουσε περί τοΰ φόνου τής μητρός, έσώθη 
διά τής μαρτυρίας τοΰ Φοιβου,η δε Παλλάς Αθηνά διηρ~ 
ρίθμησέν ΐσας ψήφιυς καί ούτω άπηλλάγη τής φονικής 
δίκης. Ό σ α ι  μέν τών Έ ρινύω ν έπείσθησαν είς τήν ψή
φον τοΰ δικαστηρίου, ώρισαν δι’ έαυτάς εκεΐ ιερόν ναόν, 
δσχι δμως δέν έπείσθησαν είς τόν νόμον, έδίωκον αυτόν 
άκαταπαύστως, μεχριζ ου ουτος απηλθε πάλιν εις Δελ
φούς, δπου πρόσθεν άδυτων εκταθείς, νηστις τροφηί, 
έπώμοσεν δτι έμελλεν αύτοΰ νά τελειώσγ) τόν βίον, εί μή 
ήθελε σώσει αύτόν ό Φοίβος, ό; άπώλεσεν αύτόν. Έ κεΐ-  
θεν δέ έκ χρυσοΰ τρίποδος εξέβαλε φωνήν ό Φοίβος κ α ι 
επεμψεν αύτόν ένθάθε, ΐνα λάβγι τό διοπετές άγαλμα  
τής ’Αρτέμιδος. Μετά τ ινα  δέ μικράν παΰσιν παρακα-  
λεΐ ό Όρέστης τήν αδελφήν νά συμπράξιρ είς σωτηρίαν 
αύτοΰ- διότι άν κατάσχωσι τό τής θεάς άγαλμα κ α ι 
αύτός θά απαλλαγή τής μανίας καί τήν άδελφήν διά
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πολυκώπου σκάφους θ άπαγάγη καί έγκαταστήση πάλιν 
εν Μυκήναις' διό πάλιν αναφωνεί· ώ προσφιλής άδέλφή, 
σώσον πατρωον οίκον, έκσωσον δ ’ έμέ. επειδή ούδεμία 
σωτήρια υπάρχει, ουτε δι εμέ ούτε διά τόν οίκον τών 
Πελοπιδών, άν μη λάβωμεν τό ουράνιον βρε'τας της 
θεάς. Ο Χορός άκούσας τήν διήγησιν τοϋ Όρέστου λέ
γει δεινή τις οργη δα ιμόνω ν επέζεοεν (έκαψε) τό Τανι- 
ταλειον οπερμα δια πόνων τ ' άγει. Η ’Ιφιγένεια λέγει 
ότι, όπως πριν ελθη εις Ταυρίδα ό Όρέστης, ηυχετο νά 
ήνε έν Αργεί καί νά ί'δη αυτόν, οΰτω και νΰν θέλει δ'σα 
και εκείνος δηλ. ν απαλλάξη αυτόν τών πόνων και νά 
ορθώαγ πάλιν τόν νοσοΰντα οίκον, μή θυμουμένη κατά  
τώ ν κτανόντω ν αυττ^ν* α λλα  7Γρο<5τίθγ)σιν, Ιάν κατορ- 
θωθή νά λάβη εκείνος τό άγαλμα καί νά εισαγάγω αυ
τήν επί ευπρυμνου νεως, τό κινδύνευμα γίνεται καλόν, 
άν όμως τα ΰτα  μή γένωνται, αυτή μέν άπόλλυται, ό δέ 
Ορέστης οθελεν επανελθεί οικαδε έν ασφαλεία ών, επειδή 

δεν ήθελε σφαγιασει αυτόν καί ηθελ.ε σώσει τόν πατρικόν 
οικον, φοβείται όμως, μήπως δέν διαλάθη τήν θεάν καί 
τόν τύραννον, όταν ούτος εύρη κενάς τάς λίθινους κρη
πίδας τοϋ αγάλματος· τότε δέ λέγει, πώς δέν θά φο- 
νευθή, ποιαν δέ θά έ/η απολογίαν; Μετά τινα δέ σκέ- 
yiv επιφέρει' αλλ όμως δέν θά αποφυγή νά σώση τόν 
αδελφόν, ουδε αν οφειλή ν αποθάνη, διότι ό άνήρ μα-  
κοαν τοϋ οίκου αποθανών είναι ποθεινός, τό δέ αξίωμα  
της γυναικός εινε άσθενές. Ο Όρέστης τήν πρότασιν της 
μεγαλοψύχου αδελφής άποκρούων αποκρίνεται βονκ αν 
γενοιμην σοϋ τε y.a l μητρδς φονενς, αλις τό κείνης α ίμα»  · 
επιθυμεί δέ κοινόφρων ών τή αδελφή νά ζή καί άποθάνη 
όμοϋ μετ αυτής καί ή θά απαγάγη αυτήν οΐκαόε, άν 
και αυτός φυγή εκεΐθεν, η άποθανών θά μείνη μετ’ αύ-  
της. Ε ιτα δε ζητεί εκ τών πραγμάτων νά πείση τήν ’ Ι
φιγένειαν, ότι ή απαγωγή τοϋ αγάλματος εΐνε θεία θέ· 
λ/;σις και επομένως της άδελφης ό φόβος εΐνε άβάσιμος" 
διότι άν το τοιοϋτον ήτο εναντίον της θελήσεως της ’Αρ- 
τέμιδος, πώς ό Λοξίας Απόλλων ήθελε θεσπίσει αύτώ  
νά κομιση τό άγαλμα τής θεάς είς τήν πόλιν τής Παλ- 
λάδος, έκ τοϋ λόγου δέ τούτου καί άλλων ελπίζει, δτι θά 
επανέλθη οϊκαδε. Η Ιφιγένεια απορεί πώς θά λάβωσιν 
° , τ ι  θέλουσιν και δεν θα φονευθώσιν- διότι τοΰτο εΐνε τό 
δύσκολον ή πρός οίκους επάνοδος. Ό  Όρέστης έρωτα, 
αν εινε δυνατόν να φονεύσωσι τόν τύραννον. Ή ’ Ιφιγέ
νεια όμως αποκρούει την σκέψιν, νομίζουσα δεινόν πράγμα  
ό φιλοξενούμενος νά φονεύση τόν φιλοξενοϋντα. Ό  ’ Ορέ
στης προστίθησιν, οτι άν ό φόνος τοϋ τυράννου θά σώση 
άμφοτέρους, οφειλουσι νά κινδυνεύσωσιν ή ’ Ιφιγένεια 
ομως επαινεί μέν την προθυμίαν τοϋ άδελφοϋ, άλλά δέν 
συγκατανεύει λέγουσα* ονκ αν δννα ίμην . Τότε ό .Όρέ
στης δέν βλέπει έτερον τρόπον σωτηρίας, εϊ μή τήν α
πάτην, άν δηλ. κρυψη αυτόν t\ άδελφή έν τω ναώ καί 
οΰτω διά τοϋ σκότους σωθώσιν άμφότεροι' κλεπτών γάρ η 
ννξ, της δ αλήθειας το φως. “II ’ Ιφιγένεια όμως καί 
τόν τρόπον τοΰτον τής σωτηρίας αποκρούει ώς αδύνατον, 
επειδή ένδον εινε ιεροφύλακες, τούς οποίους δέν θά δια- 
λάθωσιν. Ο Ορέστης περιελθών είς άπόγνωσιν άναφω-  
νεί· ο'ίμοι διεφΟ άρμεοΰα' πώ ς σω ϋεΐμεν α ν ; Νΰν ή ’Ιφι
γένεια εξευρίσκει άλλον τρόπον σωτηρίας, λέγουσα, ότι 
θά μεταχειρισθή ώς σόφισμα τήν αμαρτίαν τοΰ άδελφοΰ, 
ον ώς μητροκτόνον δεν έπετρέπετο νά θύση τη θεά, ώς 
μη καθαρόν όντα και έπομένως θά άγνίση αυτόν διά  
θαλασσίου ΰδατος. Ο Όρέστης επαινεί τό σόφισμα τής 
άδελφης λέγων- δεινόν γαρ α ί γνναΐκες ενρίοκειν τέγνας' 
καί επιτρέπει αύτή νά ποιήσηται χρήσιν τών δυστυχιών

αύτοΰ, άν έκ τούτων θά έχη κέρδος, άλλά θέλειν έτι νά 
μάθη πώς θά λάβωσι καί τό άγαλμα τής θεας ,Ή  ’Ιφ ι
γένεια λέγει ότι θά εί'πη ότι θά νίψη καί τοΰτο έν τή 
θαλάσση όπου ώρμει ή ναΰς τοΰ Όρέστου, έπειδή έ'θιγεν 
αύτοΰ εκείνος, καί ότι αύτή καί οΰχί άλλος θά φέρη έν 
χερσί τό βρέτας, επειδή αύτή μόνη εΐνε δσιον νά θίγη 
αυτοΰ. Ό  Όρέστης ερωτο: τήν ’Ιφιγένειαν· τ ί  θά εί'πη 
καί περί τοΰ Πυλάδου- ή δέ Ιφιγένεια αποκρίνεται, ότι 
’έχει τό αυτό μίασμα. Ό  Όρέστης έρωτά έτι, άν έν ά 
γνοια ή έν γνώσει τοΰ άνακτος θά π£άξη ταΰτα , ή δέ 
’Ιφιγένεια λέγει, ότι θά πείση αύτόν διά λόγων, επειδή 
δέν εινε δυνατόν νά διαλάθη αύτόν, τά  δέ περαιτέρω εινε 
έργον εκείνου, μόνον δέ πρέπει νά συγκρύψωσι ταϋτα  αί 
παρθέναι τοΰ Χοροΰ. Ό  Όρέστης λέγει, ότι εινε έτοιμη 
ή ναΰς, άλλά πρέπει νά παρακαλέση διά πειστηρίων λό
γων τάς παρθένους, ϊνα μη προδώσωσιν αυτούς, έπιφέ- 
ρω ν  εχει τοι την δνναμ ιν εις ο ίκτον γυνή, τά δ ’άλλα ίσως 
ήθελον συμβή πάντα καλώς. Νΰν ή ’Ιφιγένεια στραφείσα 
πρός τόν χορόν λέγει- ώ φ ίλτατα ι γυναίκες, είς υμάς 
αποβλέπω, έπειδή έν τή εξουσία ΰμών εινε ή νά έ'χω 
καλώς, ή νά ήμαι μηδέν και νά στερηθώ τής πατρίδος, 
τών φίλων άδελφών καί τής φ ϊλτάτης άδελφης· υπομι
μνήσκει δ’ αύταίς ότι εινε γυναίκες, φιλόφρον άλλήλαις  
γένος, σώζειν (δηλ. σιγάν τε) κοινά πράγματι* άσφαλέ- 
σταταΓ καί -αρακαλεί νά σιγήσωσι καί νά βοηθήσωσι 
τήν φυγήν αυτών, έπειδή εινε καλόν πραγμα, άν τις έχη 
γλώσσαν πιστήν, δηλ. μή προδίδουσαν τό έμπιστευθέν 
τρείς δέ φιλτατοι, λέγει, συνεταύτισαν τήν τύχην αύ 
τών, ή νά έπανέλθωσιν είς τήν πατρώαν γήν ή νά· άπο- 
θάνωσιν' επιφέρει δέ ότι, άν σωθή, θά σώση καί αύτάς,  
ϊνα καί αΰταί γίνωσι κοινωναί τής τύχης· στραφείσα δέ 
πρός μίαν έκάστην έξ αύτών έστραμμένων πρός τήν σκη
νήν. παρακαλεϊ αύτάς ίκετευτικώς καί επί τέλους έν 
σφοδρά συγκινήσει αναφωνεί- τ ί  λέγετε; τίς ΰμών βέ
βαιοί ό'τι θά σιγήση ή τ ίς  δέν θέλει; εϊπετε, διύτι, άν 
υμείς μή έπιδοκιμάζητε τά  λεγόμενα δλωλα κάγώ  κα ι 
κασίγνητος τάλας. Ό  χορός διά τής άρχηγοΰ άποκρίνε- 
τ α ι - ϋάραε ι. φ ίλη δέσποινα, κα ι αώ ζον μόνον ’ έπειδή, 
όσον έξήρτηται έξ ΰμών, τά  πάντα  θά σιωπήσω, όσα 
παραγγέλλεις καί εστω μάρτυς ό μέγας Ζεύς. Ή ’Ιφ ι
γένεια ευξαμένη τω  χορφ νά άπολαύση χαράν διά τούς 
λόγους αύτοΰ καί εύδαιμονήση, στρέφεται πρός τόν Ό -  
ρέστην καί Πυλάδην καί προτρέπει αυτούς νά εΐσέλθω- 
σιν είς τόν ναόν, επειδή μετ’ ολίγον θά έλθη ό τύραννος 
τής χώρας ταύτης, ϊνα έξελέγξη τήν θυσίαν τών ξένων, 
άν έπραγματοποιήθη- τοΰ Όρέστου καί τοΰ Πυλάδου 
άπελθόντων εις τόν ναόν, ή ’Ιφιγένεια προχωρεί πρός τά  
πρόσω καί παρακαλεϊ τήν Ά ρ τεμ ιν ,  ήτις έσωσεν αυτήν  
εν Αυλίδι έκ πατροκτόνου χειρός, νά σώση αύτήν καί 
τόν Όρέστην καί Πυλάδην, εί δέ μή τό στόμα τοΰ Λ α -  
ζίου δέν θά εινε πλέον αληθινόν εις τούς ανθρώπους- πα-  
ρακαλεί δ’ έ'τι αύτήν νά έξέλθη εύμενής έκ τής βαρβάρου 
γής καί νά μεταβή είς ’Αθήνας, επειδή δέν εινε πρέπον 
νά κατοική εκεί, έν φ  δύναται νά έχη πόλιν εύδαίμονα. 
Ταΰτα είποΰσα εισέρχεται καί αύτή είς τόν ναόν.

( ακολουθεί Ν. Κ . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Σ. Σ. Ά πό  τοϋ παρόντος φύλλου <?υνεχίζομεν τήν  
διακοπεϊβαν άνω μελέτην τοϋ κ. Γεωργιάδου ζητοΰντες 
tfi/γγνώμην παρά τών άναγνωότών Λμών ενεκα της δια
κοπής ταύτης ποοελθούΰης έκ λόγων άνεξαρτΛτων τη5 
Οελήόεώς μας,

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η

II  έ α ν έ λ λ α .w
οΚυρίαι μου (λέγει ό ύγιεινολόγος Felix Bremoncl( 

μή συνειθίζετε τά  τέκνα σας νά φορώσι φανέλλαν επι τοΰ 
σώματος. Μή τά καταδικάζετε είς τοιοϋτον θωρακισμόν, 
άνευ άπολύτου καί προφανούς άνάγκης, βεβαιουμένης 
παρά τοΰ ίατροΰ σας».

Τό μάλλινον ύφασμα εινε έξαίρετον διά τη'' άμφιε-  
σιν τών άνδρών, τών γυναικών καί τών παίδων εν θέρει 
τε καί χειμώνι. Ώ ς έκ τής μαλθακότατος και τοϋ μι-  
κροΰ αυτού βάρους εΐνε κατάλληλον διά τήν κατασκευήν 
ενδυμάτων εύρέων, καλυπτόντων μέν τά  μέλη, χ.ω Ρ'ί νά 
συμπιέζωσιν αύτά, ή νά παρακωλύωσι τας  ελευθέρας 
αύτών κινήσεις, προασπιζόντων δέ τό σώμα έπαρκώς 
άπό τών άτμοσφαιρικών μεταβολών.

’Επιτρέπει λοιπόν ή ύγιεινη την εκ μάλλινου υφά
σματος κατασκευήν έπενδυτών, έσωκαρδιων, άνα,υρ ι-  
δων κ . τ . λ  διά τούς άνδρας, και αισθητών, έσωφορίων, 
περιωμίδων κ .τ .λ .  διά τάς κυρίας. Απαρεσκει όμως 
αύτή νά περιβάλλωνται διά φανέλλας ό υγιής Οώραζ. ή 
ύγιής κοιλία ή αί ύγιείς κνήμαι.

Ή άμέσως έπί τοΰ σώματος φερομένη φανέλλα προ- 
σήκει είς*τούς άρρώστους, τούς εξησθενημένους και τους 
καχέκτας, ούδαμώς δέ είς τούς ύγιείς.

Ή έπί τοΰ θώρακες ιδίως φανέλλ.α άποβαινει χρή~ 
σιμός είς τούς έχοντας τοΰτον ευπαθή, τους παθόντας 
βρογχίτιδα, πνευμονίαν ή άλλο νόσημα τών άναπνευστι- 
κών οργάνων· άπαραίτητος δέ καθίσταται είς τούς φθι-  
σικούς. Εινε θερμοτέρα τών λινών ή βαμβακερών υπο
καμίσων, διότι εινε ήσσον καλός άγωγός τής θερμότητος 
ή τά  έκ φυτικών ούσιών ύφάσματα. Απορροφά αμέσως 
τόν ιδρώτα, τηρεί δέ έπί τής έπιφανείας τοΰ σώματος 
ϊσην θερμοκρασίαν. Ή  χρήσις λοιπόν αυτής παραγγέλ-  
λεται καί τοίς άναρ'ρωνύουσι καί άδυνάτοις έν γένει, οϊ- 
τινες δέον ώς οίόν τε νά προφυλάσσωνται άπό τών επι
κινδύνων ψύξεων.

Ά φ ο ΰ  δέ ή φανέλλα συνιστάται είς τους ώς άνω πά- 
σχοντας ή παθόντας, έπεται ότι ό φέρων αυτήν άνευ 
άνάγκης, άποστερεϊται πολυτίμου βοηθήματος εν ενδεχό
μενη νόσω, κ α θ ’ ήν έπιβάλλεται ή χρήσις τής φανέλλας.

Θ ’ άντ ιτάξη  τις ϊσως δτι ή φανέλλα δύναται νά χρα- 
σιμεύση ώς προληπτικόν μέσον από τών νόσων τών εκ 
ψύξεως ιδίως προεοχομένων. Αλλ δσω φάρμακόν τ ι ,  
χρήσιμον κατά τίνος παθήσεως, δύναται νά προφυλαςη 
άπ’ αύτής, τόσφ καί ή φανέλλα, ή συνιστωμένη τοίς πα-  
σχουσιν ή παθοΰσι νοσήματα τών άναπνευστικών οργά
νων, δύναται ν ’ άπαλλάξϊ) ά π ’ αύτών.

Προτιμώτερον εινε οι ύγιείς άντί νά φέρωσι φανέλ-  
λαν νά λούωνται συνεχώς, ϊνα καθαρίζωνται από τού 
ρύπου, δν αύτό τό σώμα παράγει, αναμιμνησκόμενοι ότι 
ή τελεία καθαριότης τοΰ σώματος εινε κυριωτατη τής 
υγείας συνθήκη.

"Αλλως ή φανέλλα προκαλεΐ πλεΐστα δσα ενοχλή
ματα, οΐον κνισμόν, έρυθρότητα, έσην δτε εκδοράς τοΰ 
δέρματος κ .τ .λ .  ΙΙαρετηρήθη δέ δτι τά  δερματικά νο
σήματα εινε πολλω σπανιώτερα είς τούς μή φέροντας 
φανέλλαν. Ό  δέ συγγραφεύς, ου έν άρχή έμνήσθημεν, 
λέγει : «ό βάμβαξ, τό λίνον, ή κάνναβις έφόνευσαν τήν 
λέπραν είθε ή φανέλλα νά μή άναστήσιτ, αύτήν». 'Υπερ
βολικόν βεβαίως τοΰτο, άλλ ’ άρκούντως ένδεικτικόν τών 
περί φανέλλας ιδεών τοΰ διασήμου ύγιεινολόγου.

ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΝ

"Εν άπο τά  ένοχλητικώτερχ και τά  μάλλον έπικίν-  
ουνα πράγματα τώρα μέ τον χειμώνα και μέ τά  προεορ- 
τ ια  τών χιόνων καί μέ τούς κατακρημνισμούς τού θερμο
μέτρου εινε το νάφα·.ρέσ·(ΐ κανείς τον πϊλόν του. Μία κυ
ρία, συναντωμένη είς τάς όοούς και προκαλούσα μίαν 
έξαγωγήν τοΰ πίλου, δύναται νά προκαλέσν) άσφαλώς εν 
ρίγος, πιθανώς 8έ ρ.ίαν καταρροήν, δυνατόν οέ καί μίαν 
εγκεφαλίτιδα. Δέν ύπάρχει πράγμα όλεθριώτερον άπό την 
αίφνιδίαν ψύξιν τής κεφαλής καί οί Ιατροί, οί όποιοι δέν 
ένδιαφέρονται ιδιαιτέρως διά τήν έθιμοτυπίαν, έχουν 
πλέον καταδικάσει τάς αποκαλύψεις τών κρανίων. Θά 
έχουν παραδεχθή μόνον κατά  το θέρος την υπερβολικήν 
αύτήν ευγένειαν.

Ά λ λ ’ ύπάρχουν χαριέσταται καί λεπτότατα ι και 
γλυκ ύτατα ι  κυρίαι, αί όποΐαι ή (νόησαν το άτοπον '/.at αι 
όποΐαι φέτος έπέτρεψαν εις τούς άνδρας νά μη τάς χ α ι
ρετούν διόλου δι’ έζαγωγής τοϋ πίλου. Αί γοητευτικαι  
αύτα ί κυρίαι εινε οί κάτοικοι τού Μαριεμβούργου, αί ό-  
ποϊαι έξέδωκαν μάλ ιστα  καί είδοποίησιν συγχωρούσαν εις 
τούς κυρίους νά μή άποκαλύπτωνται κατά  τήν διάρκειαν 
τοΰ χειμώνος. Μετά τήν άχρηστιαν τού πίλου, είς το 
Μαριεμβούργον ολόκληρον χρησιμοποιείται άπεναντίας ό 
στρατιωτικός χαιρετισμός η καί ή άποστολη φιλήματος 
διά τής χειρός.

Κ αί ύποθέτομεν, δτι εινε τό άκρον άωτον τής προοοου 
καί τής άναμορφώσεως ή άπόφασις αΰτη τών Μαριεμ- 
βουργίδων καί θά ήτο καλόν, άν πρός μεγάλην θλΐψιν τών 
ιατρών καί τών φαρμακοποιών των, τήν έρήρμοζον αί κυ- 
ρίαι καί είς δλον τόν άλλον κόσμον.

Πολλαί συνάγχαι ώρισμένω; νά έ^οικονομοϋντο και ή
ευγένεια δέν θά έχανε τίποτε.

■*
* *

’ Επειδή δμως ή πρόοδος βαίνει βραδέως και επειοη 
μόνον είς τό Μαριεμβούργον εύρίσκεται τόση γυναικεία  
άβρότης καί τόσος γυναικείος οίκτιρμός, οί ’Αμερικανοί, 
πρακτικοί άνθρωποι, άπεφάσισαν νά θεραπεύσουν διαφο
ρετικά τήν βάσανον τών χαιρετισμών και εφεΰρον τον π ί
λον, δ δποϊος χαιρέτα μόνος τον.

Θαυμασία έφεύρεσις καί αύτή άςία  νά άναγραφή με
ταξύ  τών πολυτιμότερων.

Πού νά έγειρα κανείς τήν χεΐρά του νά εζάγγι τον 
πΤλόν τού, νά τόν έπαναφέρη έπί τής κεφαλής, νά κ α τα -  
βιβάζγ* πάλιν τήν χεϊρα, νά έκτελή δλας τάς ένοχ^λητι- 
κάς καί άπασχολητικάς αύτάς κινήσεις.

Τό άπλούστερον εΐνε ό πίλος νά χ_αιριτά μονος του. 
Κ α ί ιδού ένας ’Αμερικανός πιλοποώς έπροίκισε τού; π ί
λους μέ μίαν μηχανήν ώρολογίου καταλλήλως τοποθετη
μένων, τήν όποιαν ό κάτοχος τού πίλου κάθε ώραν κουρ
δίζει πριν θέση είς τήν κεφαλήν του.

Ή μηχανή αΰτη τ ίθεται είς κίνησιν ή σ τα μ α τά  οια 
μικρού βαριδιού, τά όποιον έκτοπίζει άπλή κίνησις τής  
κεφαλής.

Άρκεΐ νά κινητέ τήν κεφαλήν σας καί άμέσως ή μη
χανή τίθεται είς κίνησιν, ό πίλος κλίνει έπιχαρίτως, εκ- 
τελεϊ ένα προσκύνημα καί έπειτα μόνος του έπανερχεται 
είς τήν θέσιν του.

Εΐνε το ιδανικόν !
* *

’Οπωσδήποτε καί ό αυτοκίνητος αύτος πίλος, το θαΰμα
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τοΰ πρακτικοϋ άμερικανισμ,οΰ, καθώς κχ ί ή άπόφχσις τώ ν 
γυνα ικώ ν τοΰ Μχριεμβούργου, πρέπει νά  μελετηθούν σο- 
βαρώς κα ί άπο ήμ.ας.

"Ενας πολιτικός, ενας μόλις διορισθείς υπουργός η ενχς 
διευθυντής Τραπέζης χα ιρετ^  κ α τά  μ.έσον ορον π εντχ κ ο - 
σίχς φοράς κ α θ ’ ημέραν. Έ πειδη  δέ κα τά  μ-έσον ορον κα - 
τα ,ναλ ίτκει ήμασυ λεπτόν είς έκαστον χα ιρετισμόν, ά πα— 
σχολεϊ περίπου τέσσχρας ωρας τή ς ημέρας του χχ ιρ ετώ ν , 
π έντε ήμέρχς τοΰ μ.ηνός του, δύο μήνχς τοΰ έτους του. 
Πρέπει τοϋτο νά  ληφθη ύπ  ’ δψιν κχ ί μ.αζή με αύτό οί 
χ ίλ ιο ι κίνδυνοι τή ς  ψύζεως κ χ ί τώ ν  κχτάρρω ν.

Ό λ α  α ύτά  είνε σοβαρά κχ ί ολχ εμβάλλουν είς σκέ
ψεις.

ΑΝΤΙ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Τό Δένδοονν

Δέν είνε τό δένδρον τό ’ψηλά ’ που 6 άνεμος έτίνχξε 
τά  φύλλα του καί ’έμεινε γυμνόν με'σχ ’ςτό δάσος ή ’ςτην 
άκραν τοΰ δρόμου. Δέν είνε τό δε'νδρο ποϋ απλώνει α
χόρταγο τίς ρίζες του ’ςτό χώμα κχί ζή αιώνια. Είνε 
δενδράκι μικρό καί εφήμ,ερο ποϋ μεγαλώνει μέσα ’ςτό 
σπίτι, κοντά στη θερμάστρα, μέ χάδια κχί χαμόγελο, 
πράσινο καί φουντωτό. Τά κλαδιά του είνε βχρυφορτω- 
μένα άπό παιγνίδια, άπό μποναμάδες τών μικρών π α ι 
διών, δ'σα γελδΰν καί πηδοΰν ολόγυρα κχί βλέπουν ά- 
κούραστα τά  παιχνίδια, ποϋ κρέμόυνται σαν ώριμα 
φροΰτχ άπό τα φουντωτά κλαδιά.

Ό τ α ν  κχμμιά άκτϊνχ τοΰ ήλιου γλυστρήση άπό τό 
παράθυρο ’ςτά πράσινα φύλλχ, χρωματίζεται σαν ουρά
νιο τόξο καί γ ίνεται φωτεινό καί άστραφτερό τό τοό- 
παιον αύτό τής ειρήνης καί τής άγάπης.

’Έ πειτπ  τά  παιδιά ποϋ ά·'υπομονοΰν παίρνουν τά  
δώρά των. Μοιράζονται τά  παιγνίδια ποϋ κρέμόυνται 
άπό τά  κλαδιά καί τό δένδρον ξεγυμνώνεται κχί μένει 
σαν τά  δένδρα τό φθινόπωρο, μέ τήν διαφορά πώς αύτό 
άνθησε καί έφυλλορρόησε γ ιά  μιά ’μέρα.

Τά Κ ά λ α νδ α
’Εάν ή ’Αθήνα είχε τόσους μουσικούς δσοι όργανο- 

παϊκται γυρίζουν άπό χθές ‘ςτούς δρόμους, βέβαια θά 
ήτο ή πλέον φΛόμουσος πόλις. Ά π ό  τό κέντρον τής 
πόλεως εως τάς πλέον άποκέντρους συνοικίας άντηχοΰν 
τ ά  κάλανδα. Καί είνε παιδιά ποϋ γυρίζουν ’ςτίς συνοι
κίες καί παίρνουν σβάρνα, τά  σπιτάκΐχ τής φτωχολογιάς 
γ ιά  νά ποϋν τά κάλανδα καί ήλικιωμ,ένοι μουσικοί ποϋ 
γυρίζουν τά  σπ ίτ ια  τών πλουσίων γ ιά  νά παίξουν ’ένα 
φαιδρό καί ζωηρό εμβατήριο. Ά λ λ ά  οί αυτοσχέδιοι μου · 
σικοί δσοι κτυποϋν τό τρίγωνον ηχί δσοι κάυ,νουν νά πα 
ραλογίζεται ή φυσαρμόνικα δέν είχον ποτέ καμμίαν  
σχέσιν μέ τήν θείαν τέχνην τοΰ Απόλλωνος. Έ στρατο-  
λογήθησαν διά τήν περίστασιν καί έσχημάτισαν παρέες 
άργυρολόγων επιχειρηματιών. Παρ ’ δλην δμως τήν μο
νοτονίαν τοΰ τραγουδιού και τήν άγροικίαν τής μουσι
κής, τά  κάλανδα μένουν πάντοτε ώς ή ώραιοτέοα παρά-  
δοσις καί τό ποιητικώτερον εθιμον.

Ή ’Αγορά
Είνε ή έορτάσιμος, ή πασχαλινή στολή ποϋ περιε- 

βλήθη ή ’Αγορά ή ή τρελλή άποκρηάτικη άμφίεσις αέ 
τόσα χρώματα καί τόσα χρυσά στολίδια. Ά π ό  τά  κρεο
πωλείο χρέμανται τεμάχια σαρκών , σκεπασμένα μέ 
χρυσά χαρτιά καί μέ φούντες πολύχρωμες, καί τά  μ α -

νάβ'.κχ εινε στολισμένα με κλάδους πλατυφύλλων δέν
δρων καί σημαίας, ολόδροσα μέ τού; πολλούς κχί χνου
δωτούς καρπούς. Ό λ α  τκ  άγοραΐα καταστήματα έχουν 
πλούτον είς χρώματα κχί διάκοσμον με εικόνας κχκο- 
τέχνους τοΰ πολέμου, άποτελοΰντα έν τώ σύνολο) α/.α- 
λαίσθητον, άλλά ζωηράν λαϊκήν σκηνογραφίαν.

”11 Φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α
Κοντά ςτούς γελαστούς ομίλους είνε καί αί μελαγ- 

χολικαί συναθροίσεις. ’Ά λ λ ο ι  περνοϋν εύθυμοι καί άλ
λοι περιμένουν ν ’ άνοίξη ή πόρτα τής εύσπλαγχνίας. Οί 
φιλόπτωχοι Σύλλογοι είνε είς τήν άκμήν τής δράσεώς 
των. Τά οικονομικόν συσσίτιον πολιορκεϊτχι. Καί είνε 
χιλιάδες τά  στόματα τών πεινασμένων ποΰ περιμένουν 
τήν σειράν τους διά τήν καραβάναν άχνίζοντος φαγητού! 
Είς τό μητροπολιτικόν μέγαρον μαζεύεται κόσμος δυστυ
χών, δσον ουδέποτε συνεκέντρωσεν εκλογική δ.αδήλο>σις. 
Ά λ λ α ι  πολυάριθμοι συγκεντρώσεις είς τό Δημαρχειον. 
Καί είνε πλεϊστοι δσοι άγνωστοι ποΰ άλλοτε σαν 
σήμερα ’έσφαζαν τό παχύ άρνάκι καί έπερνοΰσαν ήσυχοι 
καί χαρούμενοι ’ςτά σπήτι τους, καί τώρα φωνάζουν γιά  
ψωμί ! 'Υψώνουν τήν επαναστατικήν φωνήν ποΰ δέν 
μπορεί ν ’ άφήση κανένα άδιάφοοον καί άσυγκίνητον.

Ή διαφορά άπό τοΰ βαθμ,οϋ τής φιλανθρωπίας εως 
τό μέγεθος τής συμφοράς είνε πολύ μεγάλη καί θά πε
ράσουν διά πολλούς μελαγχολικά καί πένθιμα τά  Χ ρι
στούγεννα.

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  Σ ύ ρ ο υ  1 9 0 3 .
Περίκομψον, πολυτελές, άριστούργημα ύπό πάσαν 

’έποψιν έξεδόθη πάλιν καί εφέτος τά Ήμεοολόγιον τής 
Σύρου τοΰ φιλοπροόδου νέου κ. Ά ν τ .  Φουστάνου.

Μέσα είς τάς κομψοτυπωμένας σελίδας του παρελαύ
νουν τά όνόμοτα πολλών έκ τών γνωστοτέρων ποιητών 
καί λογογράφων. Μερικά γλυκύτατα τραγουδάκια τοΰ 
Πολέμη, θαλασσινοί στίχοι τοΰ κ. Δαμιανοΰ, ένα διή
γημα γεμάτο ζωή τοΰ κ. θρ .  Ζωΐοπούλου, ένα ποίημα 
τοΰ κ. Βαρλέντη, μία σπαρταριστή βουνίσια περιγραφή 
τοΰ κ. Χριστοβασίλη, ένα διήγημα τής διακεκριμένης 
δεσποινίδας Δ. Μυρίζου, τά Συριανά τοΰ κ. Α . Φου- 
στάνα καί πλεϊστα άλλα περισπούδαστα έργα κχθιστώσι 
τό Ήμερολόγιον τής Σύρου πολύτιμον κόσμημα πάσης 
βιβλιοθήκης.

,Ψ
Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  Σ κ ό κ κ ο ν  1 9 0 3 .

Έξεδόθη κομψόν δπως πάντοτε καί διακρινόμενον 
διά τά εκλεκτόν τών περιεχομένων του.

■ , 8
Έ ξ ε δ ό θ ι ι  νέα πραγματεία τοΰ κ. Ά λεξ. Γ εωρ-

γακοπούλον  « Τ ά  κ ο κ κ ο ε ι δ η » ,  ήτοι ή ψω ρίασ ις τών 
φυτών, καί πωλείται άντί δραχμής είς τά γραφεία τοΰ 
«Δελτίου τής Βιομηχ. καί Εμπορικής Ακαδημ ίας» .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Καθιστώμεν γνωστόν είς τούς έν Καυκάσω καί άλ-  

λαχοϋ ευρισκομένους συνδρομητάς μας δτι διορίζομεν γε
νικόν άντιπρόσωπον τής « ’Αττικής *Ιρ ιό ο ς» τόν κάλλι-  
στον καί άγαπητόν φίλον μας κ. Ε νάγ. Ά λεξάκην.
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