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Κ α τ ’ εξοχήν ό ελληνικός λαός διαπρέπει κατά  την 
ζωηρχν φαντασίαν την οξύτητα τής άντιλήψεως καί 
κατά τό πράον ήθος, διότι ή εύιρχσία των ώρών τού 
ένιαυτοϋ μαλάστει τό σκληρόν καί αύθαδες τής φύ ιεω ς 
κχί άναδεικνύει την χώραν τοϋ Ό λυμπου κχ'ι τοϋ Τ α ΰ
γετου ένδιαίτ/ιμα λαού έ^οντος εΰγενή την καρδίαν, ώς 
μαρτυρεί ή των προγόνων ημών ιστορία.

Ρ ίψατε εν βλέμμα έπί τού πολιτεύματος τών αρχαίων 
κατοίκων τής πόλεως τών Α θηνών κχ< θέλετε όμολογή- 
τό πράον αυτών ήθος. Έ νφ  α ί τυραννίδες τών βαρβά
ρων λαών είνε μεσταί τραγικών πράξεων, ή πολιτεία 
τών ’Αθηναίων δεν ήμύνετο διά πνιγμού καί κχτκπον- 
τισμοϋ καί άνασκολοπισμοϋ, άλλά διά τοϋ καλουμ=ν)υ 
έξοστρακισμοϋ, δστις κατεδίκαζε μόνον εις υπερορίαν 
έπί τ ινα  χρόνον τόν πόλεμον αυτής. Καί έν τοϊς νεω - 
τε'ροις χρόνοις ό ελληνικός λαός είνε ούτως εΰγενής, σο>- 
φρων καί φιλάνθρωπος, ώστε στερείται τών μηδενιστών 
καί αναρχικών, οΐτινες διχ τών άπαισίων καί φοβερών 
αυτών τολμημάτων άφείλον την ζωην βασιλέων κ γ χ -  
θών καί αρχόντων διαπρεπών, ένίους δε τών έπιζησάν- 
των έξηνάγκασαν νά διάγωσιν οιονεί βίον φυγοδίκων. 
Ή μεΐς δ'μως οι ‘ Ελληνες ζώμεν άπηλλαγμένοι πράξεων 
α ΐτινες καταισχϋνουσι τόν ήμέτερον α ιώ να . Καί δμως 
δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ό’τ ι ή διοίκησις ήμών έγένετο 
κατά πάντα  άμεμπτος.

Υ πήρξαν πολ ιτευτα ί, οΐτινες πειράματα πο'.οϋντες 
έφθειραν τούς δημοσίους καί ιδιωτικούς πόρους, έπέβα- 
λον βαρυτάτους δεσμούς καί έρριψαν τόν πρώην εΰδαί- 
μονα λαόν είς πενίαν άμήχανον. Τα τοιαϋτα άτυχή 
πειράματα παρ’ ά λλφ  λαδί ήδύναντο νά διεγείρωσι σ τά 
σεις καί έμφυλίους σπαραγμούς, ά λλ ’ ό έλληνικός καίπερ 
ών ευερέθιστος καί οξύς έφ’ δτι ήθελεν όρμήσει, 6'μως 
δέν έγέτετο στασιαστής, άλλά σιωπηλός άπήλθεν εις τόν 
νέον κόσμον μήτε τά  άγρια τοϋ Ωκεανού κύματα φο
βηθείς μήτε την έκεί άκμάζουσαν φθονάδα νόσον ύπο- 
λογίσας.

Καί οσάκις ούτος ήναγκάσθη, δ'πως έγερθή κατά  τής 
καθεστηκυίας τάξεω ς, δέν έπρχξε τούτο χάριν έλαττώ - 
σεως φόρων η πρός διαρπαγήν, ώς τούτο συχνάκις όρώ— 
μεν παρ’ άλλοις λαοίς, άλλά χάριν εθνικών παραδόσεων 
καί εύγενών ιδεών. Βεβαίως οι ’ Απόστολοι έτίμησαν 
την ήμετέραν γλώσσαν, διότι έγραψαν έν αυτή , άλλά 
καί αΰτη εξυπηρέτησε τόν Χ ριστιανισμόν διότι ταύτην 
έγίνωσκεν ολόκληρος τής άρχαιότητος ό πεπολιτισμένος 
κόσμος.

Ή  υψηλή και άφελης τού ευαγγελίου γλώσσα και τό 
ήρεμον τοϋ Λυτρωτού τοϋ κόσμου μεγαλεΐον έμβάλ- 
λουσι τοΐς έκκλησιαζομένοις καί τοϊς άναγνώστκις ίεράν 
εύλάβειαν, ην ό φιλόθρησκος καί φιλόπατρις έλληνικός 
λαός δέν άνέ/ετat νά μειωθή διά χυδαίας φρασιολογίας. 
Γή άληθεία κατά  τάς δύο τελευταίας δεκαετηρίδας συμ
βαίνει παράδοξον καί άνήκουστον έν τή ίστορί^ τών 
λαών. 01 μέν μικρολόγιοι άφ ίεντα ι, δπως έκχυδαίσωσιν 
εαυτούς, ό δέ ΰπ ’ αυτών καλούμενος χυδαίος λαός έξα ί-

ρεται, δπως έξευγενίση εαυτόν. Οΰτω σκεπτόμενος ό έλ
ληνικός λαός καί ούτω πράττω ν ούδένα άδικεί, άλλά  
τουναντίον δεικνύει έν πάτ^ ευκαιρία την ευγνωμοσύνην 
αϋτού πρός τούς κραταιούς τής γης. δ'σοι υπέρ τή ; α 
νεξαρτησίας αύτοϋ συνεβκλοντο καί εινε μάλλον μνήμων 
δτι έλαβεν ευεργεσίας ή δτι είς άλλους εδωκεν.

"Ισως ανίκανοι πολιτευτα ί δέν είχον την προσήκου- 
σαν πείραν δπως τούς πόρους τοϋ Έ θνους μετά συνέσεως 
δικχειρισθώσι, τούτο δμως είναι λυπηρόν, ά λ λ ’ Ιπεισο · 
διώδες έν τή ίστορί? τών λαώ ν. Έ φ  ’ δσον δμως ζώμεν 
ύ^ό τάς κλιματολογικχς συνθήκας τής ώραίας ήμών 
ΓΙατρίδος, έφ’ δ'σον ό έλληνικός λαός περικοσμεΐται ύπό 
τών άρετών, ά ; περιέγραψα, έ/ει χρυσά; έλπ ίδζς, δτι 
τό ήμέτερον έθνος θέλει πληρώσει την κοσμοϊστορικην 
αύτοϋ έντολήν. Μη άντλήτε φόβους έκ τών τελευταίων 
γεγονότων, άτερ ήσαν μάλλον πολιτικα ί ραδιουρ'.γίαι ή 
πόλεμος έθνικός. 'Η άνδρεία τ φ  έλληνικώ γ ίνε ι είναι 
σύμφυτος, διότι επιβάλλει τό κλίμα τό έμποιοϋν τό φ ι- 
λότιμον. Ά νδρ εία  δέ δέν σημαίνει ίσχύν τών νεύρων καί 
τών μυώνων, διότι ταΰτα  έχει ισχυρότερα ή τίγρις, ήτις 
δμ,ως είναι άλκιμος καί ούχί άνδρεία. Άνδρεία είναι τό 
ψυ/ικόν σθένος τών Μαραθωνομάχων, οΐτινες ήγωνίσαντο 
πρός τά άλκιμα τοϋ μεγάλου βχσιλέως κτήνη καί τό 
γενναίον τών Τουρκομάχων φρόνημα, οΐτινες δέν έδί- 
στασαν νά παλαίσωσι πρός τόν Τ ιτάνα  ολοκλήρου κο- 
σ/.οκρατορίας. 'Ό πως πεισθήτε, δτι ή άνδρεία είνε φ υ 
σικόν προϊόν τής πατρίδος τών ηρώων, άνάγνωτε κατά 
σειράν την Ίλ ιάδα  τού Όμηρου καί την 'Ιστορίαν τής 
Ε λληνικής Έ παναστάσεως καί θέλετε ομολογήσει, δτι 
ά πα ιτε ϊτα ι μεγάλη προσο/ή, ίνα πεισθοτε, δτι τχς δύο 
γενεάς χωρ’ζουσιν ά π ’ άλλήλων τρεις χιλιετηρίδες.

Γ. Μκίτοιώτιις*
Καθηγ. τοϋ Πανεπιστημίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

\ΣΟΝ καί χν  αί περι χειραφετήσεως τής γυνα ι- 
I κός άπό τοϋ άνδρός θεωρίαι προοδεύουσι, τούς 

νόμους, έφ ’ ώ< ή δημιουργία έστηρίχθη, άδύ- 
νατον νά μεταβάλουν’ ή λέαινα ισχυρά καί ΰπερήφαν ς 
υποτάσσεται είς τόν λέοντα, τόν όποιον έθαύμχσεν ώ ; 
άνδρεϊον, και ή γυνή , ή άληθώς εύγενής την καρδίαν, 
δέν θ ’ άγχπήσ·Λ, είμή τόν άνώτερόν της καί δσον καί αν 
εινε άνεπτυγμένη θά ύποτχχθή- έκεί έγκειτα ι τό μεγα- 
λείον τής θυσίας της καί ή δύναμίς της, δ ι ' ής κατακτά  
καί σνγκρατεί τόν άνθρωπον.

Ά λ λ ’ έν ω ή Έ λληνίς φύσει φέρει έν έχυτή τά 
στοι/εία τής πρός τόν σύζυγον άφοσιώσεως, οί σημερι
νοί μας νέοι ύπό ένός μόνου αισθήματος κατέ/οντα ι’ 
δίψαν καί φιλοδοξίαν των εχουσι τό γ ρ ήμα κχί έάν ώς 
μνηστήρες συνδεθούν μέ κόρην, έχουσαν σχετικώς μετρίαν 
προίκα καί τύχη νά συναντήσουν κατόπιν άλλην πλου- 
σιωτέρχν αύτής, χωρίς διόλου νά έντρ*ποϋν, άνευ δι-



καιολογήσεως, άθετοϋν τον λόγον της τιμής των διά νά 
γείνουν πλουσιώτεροι.

Ό  πολιτισμός μέ τάς επ ιβλη τικές του άνάγκας ά- 
πα ιτε ί θυσίας καί ή θυσία της τιμής μας είνε ή έλα- 
φ ροτέρα.

Έ ν  τούτοις οί όλίγιστοι καλώς άνατεθραμμένοι νέοι, 
όσοι έξ έκτιμήσεως ένυμφεύθησαν νεάνιδας οικογενειών 
/ωρίς ν ’ άποβλέψουν εις μεγάλην προϊχα, δ/_ι μόνον δεν 
ευτυχούν, αλλά και άνεσιν καί άσφαλεστέραν πρόοδον 
εις τό στάδιόν των εύρον διότι ή σύζυγός των γνωρίζει 
πώ ς άνευ μεγάλων άξιώσεων νά μεταβάλη τόν οΐκ.όν της 
εις α ναπαυτική ν φωλεάν. Πολλοί μάλιστα της παρελ- 
θοΰσης γενεάς, έξ εκείνων, οϊτινες έκ μικρών άνεδείχθη- 
σαν πλούσιοι, ομολογούν, ότι εις την προνοητικότητα 
καί την ορθήν κρίσιν της συζύγου των οφείλουσι και την 
σημερινήν περιωπήν των καί την περιουσίαν τω ν .

Τουναντίον ει'δομεν νέους άπροσέκτως μόνον ένεκα 
προικός νυμφευθέντας, άφού επί τ ινα  καιρόν έλαμψαν 
εις την κοινωνίαν μας ώς μετέωρα, νά ναυαγήσουν 
ο ίκτρώς.

'Ο σημερινός νε'ος κοϋφος και επιπόλαιος εις ό'λα, 
θαμβώνετα ι μόνον άπό την πολυτελείαν- χάριν αύτοϋ 
αί νεάνιδές μας φιλοτιμοϋνται νά περιβληθώσι την αί'- 
γλην της πλαγγόνος καί πολλαί μητε'ρες έμβριθώς μετά 
λύπης συμμορφούνται πρός τό καθεστώς έκ φόβου μη 
μείνουν άγαμοι αί θυγατέρες τω ν.

Αυτός ό αριστοκράτης, ό ξενίζων τούς τρόπους, τού 
οποίου οί γονείς πρό ολίγων έτ ι χρόνων έζων γλίσχρως 
διά της τοκογλυφίας, συνάζοντας τό χρήμα, όπως θε- 
ραπεύση τούς πρός την σπατάλην, την έπίδειςιν και 
την φιλοδοξίαν πόθους του, θέλει προίκα εκατομμυρίων 
διά νά νομφευθή. Έ χ ε ι καί εν δνειρον προσφιλές, ~ο 
όποιον διά τών χρημάτων τής συζύγου του ποθεί νά 
πραγματοποίηση. Θέλει νά σ/ηματίση πολιτικόν κόμμα 
διά νά δράση καί ν’ άναδειχθβ ώς ηγέτης τού έθνους. 
Καί ενώ ώς υποψήφιος γαμβρός αυτός καί μόνος γ ίνετα ι 
ό αίτιος τού εκφυλισμού τής Έ λληνίδος, ώς υποψήφιος 
βουλευτής διαφθείρει διά τών χρημάτων του τήν συνεί- 
δησιν καί τό φρόνηαα του λαού.

Πόσοι έξ εκείνων, οϊτινες έναβρύνονται σήμερον διά 
τήν περιωπήν είς ι ήν άνήλθον, εάν άνήκον εις άλλο έ
θνος. θέσιν πλέον έμπρέπουσαν είς αυτούς ήθελον εύρει 
τό έδώλιον του κατηγορουμένου.

Πώς είνε δυνατόν ό άνθρωπος, όστις δεν φέρει έντός 
του ώ ; ιδιώτης τό αίσθημα τής τιμής, νά α ίσθάνηται 
τ ι έστί τιμη τής πατρίδος, τ ί γενικώτερα έθνικά συμ
φέροντα.

Ή  γυνή άποτελεί τό ήμισυ καί πλέον τοϋ εθνουί 
καί εινε τό ζωτικώτερον αϋτοΰ στοιχεϊον. Κατά τόν πό
λεμον τού 1897 αί Έ λληνίδες άπέδειξαν, ότι όλαι όμοΰ 
ηνωμέναι είνε δυναμις άγαθοποιός, ικανή αΰτή ν ’ άνυ- 
ψώση καί νά μεγαλύνγ) τό έθνος' άρκεΐ νά γνωρίζη ό 
άνήρ νά τήν εκτιμά .

Τό έθνος μας δέν άνεπτύ/θη σήμερον είς φυτόν α υ 
τοφυές, διότι έγγύτατα  αυτού ό Πανσλαυικός ό'γκος ε
γείρεται ώ : ζοφερά σκιά, οΰτε διότι αί βουλγαρικαί ρα- 
διουργίαι καί α ί υπέρ τής ισορροπίας τών έθνών συμμα- 
χ ία ι μαραίνουσι καί ύπονομεύουσιν αύτό έντός μας ήμεΐς 
φέρομεν εχθρούς ετι φοβερωτέρους' έζέρχονται ούτοι έκ 
τώ ν σπλάχνων μας, άνυψοΰνται καί μεγαλύνονται καί 
κατασυντρίβοντες τούς έναρέτους καί τούς τίμιους ό δη - 
γοϋσι τό έθνος μας είς τον έκφυλισμόν, τόν όλεθρον καί 
τήν καταισχύνην. ’ A o tJ iv o n  IIa7Stt5o7covr3»oif
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[Κύχαρίστως αποστέλλω ύμίν προς δημοσίευσιν δύο πολύ
τιμα ’έγγραφα, ών τά πρωτόγραφα είσϊν άποτεθησαυρισμένα έν 
τω τμήματι τών χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης κατέ- 
^οντα έν τώ  φακέλλω 2137 τούς αριθμούς 5498 καί 5499. 
Ταΰτα απετέλουν μέρος δέσμης εγγράφων ιστορικών χχ τ ε/ομ έ -  
νι»ν ποτέ παρά τοϋ Ά ναγνωστοπούλου, ώς εξάγεται έκ του ό
πισθεν τής ύ π ’ αριθ. 5498 αναφορας αύτογράφου σημειο>ματος 
τοϋ II. Άναγνωττοϊιούλου ϊ /οντος  ώς έ ;ής : * 'Εγγραφα ά π ο -  
6Arnor ta  e t c  sxdnvJ l evae t c  σ τ ρ α τ ιω τ ι χ α ΐ  τ ον  'Αγαγνωστοι τοΰ-  
J o v ,  τον 'Τι/τηΛάντου χ at  ποΛJlSir αΛΧων . » Τά έγγραφα ταΰτα 
είχε, φαίνεται, ουτος συνυποβάλ-/) μετά τής αίτήσεως προς τήν 
έπί τών Σ τρατιωτικών Β Γραμματείαν τής Έ πικρατείας.

Δ. Γο. Κ αμπούρογλους]

Λ '

Α ν α φ ο ρ ά  II . Ά ν α γ ν ω < ί τ ο π ο ύ λ ο υ  π ρ ό ς  τ ό ν  
Β α ΰ ι λ έ α  " Ο θ ω ν α

Μεγαλε ιότα τε
Δέν είμαι μακρά τού νά γνωρίζω , ό'τι τό πλήθος τών 

ύποθέσεων α ί όποϊαι απασχολούν τήν Γ . Μ. άποκατα- 
στήνουν τάς στιγμάς Σου πολυτίμους- μ ’ ό'λα ταΰτα  
βιάζομαι, Μ εγαλειότατε, νά σέ παρακαλέσω διά νά 
θέλησης νά μέ άκροασθής δι ’ ολίγον είς τήν σύντομον 
διήγν,σιν τών περιστάσεων μου.

ΤΙ περίστασις τού 1815 ήτον ή έπο/ή κ α θ ’ ήν συν- 
ελλήφθη ή ιδέα τής Ε λληνικής Έ παναστάσεως καί ήρ- 
γ ι σ ι  νά κυκλοφορήται είς τάς κεφαλάς τών νέων έν Ό - 
δησσώ Ε λλήνω ν Ή  ιδέα αΰτη, Μ εγαλειότατε, ήτον 
ύψηλή καί τολμηρά, άλλ’ ό υπέρ Πατρίδος υπέρμετρος 
έρως την άποκαθίστα κατορθωτήν καί εύκολον καί ούτω 
ρίπτονται είς τόν άγώνα τής διεκπεραιώσεώς της οι θε- 
μελιωτα ί αυτής.

Ό  υποφαινόμενος μετά τινων άλλων φίλων του σ/ε- 
διάζοντες τον περί Ε λλάδος άγώνα έπί χάρτου, ύπό τό 
όνομα τής «Φιλικής Ε τα ιρ ία ς » , καταβαίνουσι είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν ώς εί; εστίαν και έκεϊθεν αποστέλ
λουν κ α θ ’ όλην τήν Ε λλά δα  καί Ευρώπην όπου ύπήρ- 
χον "Ελληνες μεταδίδοντες τό μυστήριον. Μετά τήν εν
τελή έξάπλωσιν καί διεκπεραίωσιν τοϋ μυστηρίου ζη 
τε ίτα ι ό άρχηγές τής έπαναστάσεως καί ώς τοιοϋτος εύ 
ρίσκεται ό ένδοξος Α λ. Ύ ψηλάντης, όστις συμφωνήσας 
μετά τοϋ θεμελιωτοϋ άποδέ/εται. καί ούτως εξέρχεται 
είς τήν Βλα/ομολδκυίαν, κατά τόν Φεβρουάριον τοϋ 
1821 .

Μετ’ ολίγον εκείνης τής έποχής ό υποφαινόμενος καί 
ό αύτάδελφος τού Αλ. Ύ ψηλάντου Δημήτριος, κατέ- 
βημεν είς τήν Ε λλά δα  φθάσαντες τήν 8 η · ’ Ιουνίου τοϋ 
1821 . Έ ξ  αυτής τής έποχής μέχρι τής έλεύσεως τού 
Κ βερνήτου υπηρέτησα τήν πατρίδα στρατιω τικώς καί 
πολιτικώς καθ’ ό'λας τάς φάσεις τής έπαναστάσεως συμ- 
βουλεύων καί ενεργών ·π&ν ό ,τ ι άπέβλεπε τήν καλήν της 
εκβασιν ύπό τήν οδηγίαν τοϋ αειμνήστου Δημητρίου 
Ύ ψ η λ ά ν 'ο υ , ώς έπιτρόπου τού άδελφού του ’Α λε
ξάνδρου.

Ό  Κυβερνήτης έλθών Μ εγαλειότατί, τόν μέν ’Γ ψη- 
λάντην διώρισε στρατάρχην, εμέ δέ νομάρχην, έκτε- 
λούντα τά  καθήκοντα μου μέχρι τοϋ θανάτου του. Μετά

τόν θάνατον τού Κυβερνήτου όλοι οί "Ελληνες άτενίσα- 
μεν τρός τήν Βαυαρίαν καί τήν Μ εγαλειότητα σου βα
σιλεύ ! ήλθες- άλλ’ είς τήν άνηλικίαν σου μία άντιβα- 
σιλεία σέ άντιπρ 'σώπευε καί έδιοίκει τήν Ε λλά δ α . Ή  
διαγωγή της μέ ύπηγόρευσε τό μέτρον τοϋ ν ' άπαλ- 
λαχθώ άπό τάς πολυειδείς σκευωρίας εκείνης τής έπο
χής ήσυχάζων είς μίαν γω νίαν, τό όποιον καί ήκολού- 
θησα Ιν δ ιαστήματι τεσσάρων έτών. Καταβαρυνθείς έκεΐ 
μονάζων, άπεφάσισα πρό ενός ήδη σχεδόν έτους νά ελθω 
είς τήν Μητρόπολιν περιμένων τήν επιστροφήν σου διά 
νά παρουσιασθώ.

Κανείς τών Ε λλή νω ν, Μ εγαλειότατε, δέν ήμπορεϊ 
νά εϊπη, ό'τι 23  Ιτη υπηρετεί τήν πατρίδα του, έκτος 
έμοϋ.Ό λο ι τό 1821 έχουν ώς βάσιν τής υπηρεσίας τω ν, 
ά λ λ ’ εγώ τό 1815 . Μόνον οί παλαιοί σύντροφοί μου 
δύνανται νά εί'πωσι τοϋτο- άλλά καί αυτοί έν μέρει, 
επειδή ενεκα περιστάσεων τινώ ν, μήτε είς τάς πριν τής 
έπαναστάσεως πολυειδείς έπιμό/θους άγώνας έντός τής 
Τουρκικής έπικρατείας, μήτε μετά τήν ρήξιν τοϋ πολέ
μου έντός τοϋ άγώνος εΰρέθησαν.

’Ε γώ , Μ εγαλειότατε, 'έλεγα συχνάκις έν έμαυτώ , ή 
νά έλευθερωθή ή φ ιλτάτη  πατρίς μου Ε λλά ς , ή νά 
ταφώ  εις τά  ερείπιά της, παραβλέπων καί καταφρονών 
πδίσαν όποιανδήποτε άλλην ιδιαιτέραν μου ύπόθεσιν καί 
είθε νά άπέθνησκα διά νά μή ήσθανόμην τήν πικρίαν 
μιας άνυπερβλήτου άδικίας ήτις μέ γίνετα ι

Ν αί, Μ εγαλειότατε, άδ ικώ μ α ι- καί διά νά πληρο- 
φορηθής περί τή . άδικίας μου ταύτης ίδέ όποια διακρι
τικά  σημεία στολίζουν τό στήθος μου- στήθος τό όποιον 
συνέλαβε καί έχώνευσε καί ένήργησε όσω τό έπ ’ αυτοί 
τήν ελληνικήν έπανάστασιν, ’Αλλά μή πρός Θεοϋ, Με
γαλειότατε, μέ υποθέσετε τόσον μάταιον, ζητοϋντα δια- 
κρίσεως σημεία' όχι, δέν ζητώ  δ ,τ ι έξαρταται άπό τήν 
Μ εγαλειότητά σου νά κάμης ότι έγκρίνης, άλλά ζητώ 
νά εί'πω . ό'τι ή δικαιοσύνη στερεώνει είς έδραϊον 'έρεισμα 
τούς θρόνους' αύτό προεθέμην νά παρατηρήσω, Μεγα
λειότατε, Σεβαστέ μοι Κύριε, καί όχι σημεία διακρί- 
σεως, διότι είμαι έντελώς πεπεισμένος, ότι ή πλάκα, 
ήτις όλον θά κάλυψη τό σώμά μου, ήν ή πληρεστάτη 
ανταμοιβή τών κόπων μου.

Τοιαύτη έστάθη, Μ εγαλειότατε ή διαγωγή μου. καί 
ευαρεστήθητε παρακαλώ νά παραβλέψης καί συγ^ωρήσης 
άν τ ι οχληρόν έςήλθε άπό μίαν εΰαίσθητον καί παρα- 
πονεμένην καρδίαν, ενός ό όποιος ήςεύρει τόσον νά ήναι 
πιστός καί άφωσιωμένος είς τόν Θρόνον όσφ συνετέλεσε 
διά νά ύπάρχη εις τήν πατρ ίδα του θρόνος.

Έ ν Ά θήνα ις τή V2 ’Ιουλίου 1837

Ύποσημειοΰμαι μετά βαθύτατου σεβασμοί

Γ . Μ.
υπήκοος ευπειθέστατος.

Β '

Ά ν α ο ο ρ ά  II. Ά να γνω ίίτο π ο ίΓ λο υ  πρός τη ν  
έπ ι τώ ν  Σ τρ α τ ιω τ ικ ώ ν  Β. Γ ρ αμ μ ατε ία ν  

τ η ς  Έ π ικ ρ α τε ία ς

Είς τήν εΰτυ/ή τών πραγμάτων άποκατάστασιν 
χρέος μου θεωρώ νά παρουσιάσω διά τής Β . Γραμμα
τείας ένώπιον τοϋ ύψηλοϋ θρόνου τής Α. Μ. τάς πολε- 
μικάς πρός τήν πατρ ίδα ύπηρεσ'ας μου.

"Ενας έξ έκείνων, ό όποιος έκοπίασεν έκ παντός τρό
που είς την προπαρασκευήν τοϋ πολέμου ό ύποσημειού-

μενος, παραλαβών άπό τούς κόλπους τής οίκογενείας 
του τόν άοίδιμον πρίγκηπα Δ. Ύ ψ ηλάντη ν, κατεβιβασα 
είς τήν Ε λλάδα  καί νομίζω ότι τό μέτρον τούτο έχρη- 
σίμευσεν οΰσιωδώς είς τήν ήθικήν καί πολεμικήν έμψύ- 
^ωσιν τών Ε λλήνω ν κατά τάς πρώτας τού πολέμου 
ήμέρας.

Αχώριστος έκτοτε άπό τόν ’Αρχηγόν τών πολεμι
κών κ ινημάτων, συνηγωνίσθην μ ετ ’ αύτοϋ κ α θ ’ όλας 
"■ας έκστρατείας του μέχρι τοϋ 1825 , ώς ενας τών άνω - 
τέρωΊ αξιω μ ατικώ ν.

Α '. Είς τήν πολιορκίαν τής Τριπολιτζάς μέχρι τής 
άλώσεώς της 1 8 2 1 .

Β '.  Είς τήν ύπέρ τοϋ Κορινθιακού Κόλπου γενομέ- 
νην έκστρατείαν έκ τών Τρίκορφων,

Γ '.  Είς τήν κατά τοϋ Ν αυπλίου 'έφοδον τής 4 Δε
κεμβρίου 1821 .

Δ '. Είς τήν πολιορκίαν τής Άκροκορίνθου μέχρι 
τής παραδόσεώς της 1822 ,

Ε '. Είς τήν κατά  τής Λ αμίας καί Φθιώτιδος έκ - 
στρατίαν τής Πελοποννήσου, άρχηγουμένην άπό τόν 
ίδιον Ύ ψηλάντην καί Ν ικηταράν.

ζ " . Είς τάς περιωνύμους μάχας τού Ά ργους έναν- 
τίον τοϋ Δοάμαλη μέχρι τής καταστροφής του' καί

Ζ '. Είς τάς κατά τά  Βέρβενα στρατόπεδον συγ- 
κροτηθέν εναντίον τών Δυνάμεων τοϋ Ίμπραήμ  πασόέ,
1825 .

Πάντοτε συγκινδυνεύων καί μηδένα φειδόμενος κό
πον έν τ φ  μέσφ τών άπειρων δυσκολιών τόσου πεισμα
τικού πολέμου, ό ύποσημειούμενος, δέν άπέβλεψα μήτε 
είς καμμίαν ωφέλειαν ή μισθόν, έ π ’ ούδεμιοί περιστάσει, 
μήτε είς άξιώσεις βαθμοϋ, είς τάς όποιας μ ’ έπροσκά- 
λουν αί αδιάκοποι πολεμικαί εκδηλώσεις μου.

Βλσις καθαρά τής διαγωγής μου ήτο τό αίσθημα 
τής πολιτικής άνεξαρτησίας τής πατρίδος μου καί ή έλ- 
π ίς τοϋ νά δικαιωθώ έπαξίως είς τήν ευτυχή καί οριστι
κήν εκβασιν τοϋ πολέμου.

Ή  θεία Πρόνοια ήξίωσε τέλος πάντων νά στεφα- 
νώση τόν ελληνικόν άγώνα διά τής έπί τοϋ θρόνου άνα- 
γορεύσεως τής Α. Μεγαλειότητος.

Ό  ύποσημειούμενος, ένφ κατά τάς άρχάς τοϋ πο
λέμου ήξιώθην νά ζωσθώ τό ξίφος άπό τάς ίδιας χείρας 
τοϋ Ά ργηγού τΫς έπαναστάσεως ΙΙρίγκηπος Ά λεςα ν- 
δρου Ύ ψηλάντου, πέπεισμαι οτι ή δικαιοσύνη τής Γ . Μ. 
θέλει ευδοκήσει νά τίμηση τού: σημειωθέντας άγώνάς 
μου μέ τόν άνάλογον στρατιωτικόν βαθμόν, όποιον εύα- 
ρεστηθή ν ’ άποφασίση.

Ή  Ε λλά ς άπασα καί τό ένδοξον Στρατιωτικόν τη? 
είναι μάρτυρες ειλικρινείς τών αγώνων μου τούτων.

Βεβαιοϋσιν έπίσης τούς ίδιους τά  έπισυνημμένα απο
δεικτικά ύπό στοιχεία Α '. καί Β ’. φέροντα τάς ύπο- 
γραφάς τοϋ αοιδίμου Ύ ψηλάντου καί πολλών έκ τών 
επισημότερων οπλαρχηγών τής Ε λλάδος.

Ύποσημειοϋμαι μετά βαθυτάτου σεβασμοϋ 

Π. Ά να γνο χ ίτό ϊΐο ι/ λος.
Ά θήνησι τή 5 ’Απριλίου 1837 .

ΣΗΜ. Ή  ί ι αφορά αύτη κ α τ ’ άρχάς ήτο προωρι- 
σμένη όπως άπευθυνθή πρός τόν Βασιλέα καί ύπέστη έν 
τ φ  κειμένω κατόπιν μεταβολάς τινας άπευθυνθεΐσα πρός 
τήν Β . Γραμματείαν. Τοϋ Άναγνωστοπούλου ή υπογρα
φή είναι διαγεγραμμένη,



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  Τ Η Σ  Φ Τ  Σ Ε Ω Σ  
ΠΑΡ’ Ο Μ ΗΡΩ1

Μ νροποιΐα
Την τοϋ σώματος καλλονήν περί πολλοΰ έποιοϋντο 

οί ’Ομηρικοί ήρωες καί πολλάκις μετά κάματον ιδίως 
έλούοντο καί ήλοκρον δ ι ' ελαίου τά  εύσταλή αύτών μέλη, 
άλλά και μ ετ ’ άπλήν νίψ ιν έχρώντο άλοιφαίς δ ι’ ών 
έκράτυνον τού προσώπου την καλλονήν (Ό δ . Σ. 179). 
Ά λ λ ’ όποία τ ις ήτο ή τοιαύτη άλοιφη, ήτο άπλοΰν τ ι 
ελαιον, η μΰρον εξ ελαίου και λίπους παρεσκευασμένον 
καί εύώδιάζον έπιχαρίτως; Πιθανώτερον φα ίνετα ι δτι δέν 
ήτο άπλοΰν ελαίας ελαιον, άλλά τοιοϋτον μετά λίπους 
άναμεμ ’.γμένον έν παχυρρεύστφ ύγρα καταστάσει, διότι 
συχνότατα ά πα ντα τα ι ή φράσις « λ ί π ’ έ λ α ίφ » ' μετα
χειρ ίζεται δέ πολλάκις ό "Ομηρος τάς λέξεις λ ίπ α , έ- 
λαιον, καί άλοιφη έπί της αύτής άδιακρίτως σημασίας, 
ώς έν Ό δ . Ζ. 2 1 5 , ένθα λε'γει, δτι α ί άμφίπολοι της 
Ναυσικδς έδωκαν τ φ  Όδυσσεϊ χρυσήν λήκυθον ίνα λου- 
σθή, περιέχουσαν υγρόν ελαιον, ήν μετά πολλής εΰχα- 
ριστήσεως έλαβεν ό Όδυσσεΰς

«η γάρ δηρό άπο χροός έστιν αλοιφή (Ό δ . Ζ. 220)

καί κατελθών είς τόν ποταμόν πάντα  τά  μέλη αύτοϋ 
« λ ίπ ’ ήλειψεν» (Ό δ . Ζ. 227)· άλοιφην δέ καλεϊ τό 
λίπος (ξύγκι)' διά τούτου οί μνηστήρες έχριον τό τόξον 
ναι έθέρμαινον ΐνα εύχερέστερον τανύσωσιν αύτό' δΓ 
άλείφατος δπερ και τοϋτο συνώνυμον τοϋ λίπους (πρβλ. 
καί Σ. 3 51 ), ήλοιφον τά  σώματα των νεκρών καί τά  
λίθινα έδώλια ίνα στίλβωσι (Ό δ . Γ. 408).

Τύ ελαιον τοϋτο ήρωμάτιζον δ ι’εύωδών προσμίξεων, 
πιθανώς συμβράζοντες άνθη ή άρωματικούς φλοιούς ή 
φύλλα, ήτο δέ τό ευώδες τοϋτο ελαιον βαρύτιμον, δ ι ’ 
δ'περ καί ό Τηλέμαχος τό έφύλαττεν εύλαβώς μετά τών 
άλλων κειμηλίων είς ύψόροφον θάλαμον

«οθι νη τ ’ος χρυσός και χαλκός εκειτο 
έσθής τ ’ έν χηλοΐσιν αλις τ ’ ευώδες ελαιον»

(Ό δ. Β. 339).

άναφέρεται καί δοδόεν ελαιον, άλλά τοϋτο ήτο άμβρό- 
στον καί θεοές μόνον κτήμα, τής εύστεφάνου τοϋ Διός 
θυγατρός, ήτις έχριε διά τούτου τό νεκρόν τοϋ Έκτορος 
σώμα, ΐνα μή συρόμενον φθειρηται" τό τοιοϋτον διά ρό
δων ήρωματισμένον ελαιον δέν θά ήτο έν χρήσει ή θά 
ήτο τ ι σπανιώτατον, τοσούτιρ μάλλον καθ δσον ούδα- 
μσϋ ό "Ομηρες πο ιε ίτα ι μνείαν τών ρόδων.

Ά πολνμαν< Ιις
Ό  κέδρος καί τό θειον συχνά έκαίοντο κατά  τούς 

ομηρικούς χρόνους κοθαίροντα την άτμόσφαιραν καί πλη - 
ροϋντα αυτήν εΰδωδίας

« . . . . τηλόσε δ’ όδμή 
εύκεάτοιο βΰου τ ’ άνά νήσον οδώδειν . . . 
δαιομένων». * (Ό δ. Ε. 59).

Ό σάκις δέ ήθελον ν ’ άπολυμάνωσι χώρόν τινα  έκαιον 
θειον ρίπτοντες αύτό είς τό πϋρ, ώς έπραξεν ό Όδυσ- 
σεύς μετά τόν φόνον τών μνηστήρων' άφοϋ δηλαδή Ιτέ- 
λεσε τό άνιαρόν έργον τής μνηστηροφονίας, κράξας τήν 
γραίαν Εύρύκλειαν διέταξεν αυτήν νά φέρη τό άντιφάρ- 
μακον τών κακών θειον ΐνα θειώση τό μέγαρον- 

«Οίσε θέειον, γρηϋ, κακών άκος, οίσε δέ μοι πϋδ 
ο̂ ρρα ήειώσω μέγαρον». (Ό§, Ζ· 481),

ύπήκουσε δέ ή πίστη τροφός καί
• ήνεικε πϋρ καί θήϊον αύτά Όδυσσεύς
διεθείωσε μέγαρον καί δώμα καί αύλήν». (Ό δ . X. 491)·

Έ κ  τοϋ χωρίου τούτου καθίστατα ι δήλον δτι ήσαν γ ν ω 
στά ! α ί ά ντισηπτικα ί ιδιότητες τοϋ διά τής καύσεως 
τοϋ θείου άναπτυσσομένου διοξειδίου.

Κ . Ζ έγγελης
Ύ φ η γ . το ί Πανεπιστημίου.

ΘΑΥΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

Ό τ ε  ό Βολταίρος διέμενεν έν τή αυλή τοϋ Φρει- 
• δερίκου τοϋ Μεγάλου, λέγετα ι, δτι ήλθεν εις Βεοολίνον 

"Αγγλος τ ις , δστις είχε τοσαύτην μνήμην, ώστε ήδύ- 
νατο νά έπαναλάβϊ) μακράν σύνθεσιν, έάν άπαξ τ φ  ά- 
νεγινώσκετο χωρίς νά λησμονήσγι λέξιν τ ινά . “Ενεκα 
τούτου ό αύτοκράτωρ εσχε τήν περιέργειαν νά δοκι
μάσει αύτόν, καί ό Ά γγλ ο ς ύπερέβη τά  περί αύτοϋ λε- 
γόμενα !

Κ ατά τόν αύτόν χρόνον ό Βολταίρος άνήγγειλεν είς 
τόν αύτοκράτορα, δτι είχε τελειώσει ποίημά τ ι,  δπερ θά 
άνεγίνωσκεν εις αύτόν έάν ήθελεν.— Ό  αύτοκράτωρ έ- 
δωκε τήν άδειαν είς τόν Βολταίρον, συνάμα δέ διέταξε 
τόν “Αγγλον νά τοποθετηθή δπισθεν παραπετάσματος 
καί έζήτησε π α ρ ’ αύτοϋ νά άκροάσηται μετά προσοχής 
π&ν δ ,τ ι ό Βολταίρος θά έλεγεν. Ό  συγγραφεύς ήλθε 
καί άνέγνω τό ποίημά του μετά μεγάλης έμφάσεως, 
έλπιζων δτι ήθελεν άποσπάστ, τά  θερμά συγχαριτήρια 
τοϋ βασιλέως. Ά λλά  πρός μεγάλην του έκπληξιν ό μο
νάρχης έφαίνετο άδιάφορος καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
άναγνώσεως. “Οταν τό έτελείωσεν ό Βολταίρος ήρώτησε 
τόν αύτοκράτορα περί τής γνώμης του, έδέχθη δέ είς 
άπάντησιν, δτι τώρα πλέον παρετήρησεν δτι ό Β ολτα ί
ρος οίκειοποιείται ξένα έργα καί παρουσιάζει ταϋτα  είς 
τόν κόσμον ώς ίδικά του, δπερ συνέβη καί έν τή περι- 
στάσει ταύτγ), διότι τό ποίημα, δπερ άνέγνω ούτος, τφ  
είχεν άκούσει καί πρότερον. καί ένεκα τούτου δέν δύ- 
να τα ι είμή νά δυσαρεστηθή διά τήν είς αύτόν γενομένην 
άπάτην. Ό  Γάλλος έμεινε κατάπληκτος καί παρεπο- 
νείτο δτι άδίκως κατηγορείται, καθότι τό ποίημα κατά 
την προηγουμένην ήμέραν είχε τελειώστ,.

Λοιπόν, είπεν ό αύτοκράτωρ, θά σοϋ τό άποδείξω, 
καί άμέσως έκάλεσε τόν Ά γγλο ν  και έζήτησε παρ ’αύτοϋ 
νά άπαγγείλγ) τούς στίχους τοϋ ποιήματος, τοϋ όποιου 
ό Βολταίρκς ίσχυρίζετο δτι εινε συγγραφεύς. Ό  Ά γ 
γλος μετά μικραν παϋσιν, άταράχως άπήγγεΛεν ό'λον 
τό ποίημα, χωρίς νά παραλείψγ) ούδεμίαν λέξιν.

«Τ ώρα, είπεν ό αύτοκράτωρ, βεβαίως θά όμολογή- 
σνις δτι ή μομφή μου εινε δ ικα ία » .

«Ούρανοί !»  xvex.fiαξεν ό ποιητής, τ ί σας έκαμα, 
ώστε νά γίνω  άξιος τοιούτου άδικου. ’Ενταύθα πρέπει 
νά έγένετο χρήσις μαγείας, ίνα μοϋ κλέψωσι τήν ύπό- 
ληψιν καί μέ ώθήσωσιν είς άπελπ ισ ίαν. Ό  βασιλεύς έ- 
γέλασε, βλέπων τόν ποιητην έν τοιαύτϊ) άπελπισίο: καί 
έπειδή είχεν άρκετά διασκεδάσει μέ τό πάθημά του, έ 
φανέρωσεν είς αύτόν τό τέχνασμα, δπερ έκαμε, συνάμα 
δέ άντήμειψε γενναιοδώρως τόν Ά γγλ ο ν , δστις παρέσχε 
μίαν τοιαύτην τέρψιν είς αύτόν.

(Έ κ  ίον ’Α γγλικού.)
I. Μ. Ά ^ ο ^ ο λ ά κ η ς

ικανοτνα ΐ’ΐκ ω ν ίω ν

ΜΥΘΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΖΩ Ω Ν
ΛΕΙΣΤΑΙ νεοελληνικά! παραδόσεις, άναφέρου- 

σιν δτι ό διάβολος, άμιλλωμενος πρός τόν 
θεόν έπί τό έργον τής δημιουργίας, έπλασεν 

ομοίως ζώ α ' άλλά τοϋ διαβόλου τό έργον ήτο ατελές καί 
ό Θεός ή ό Χριστός συνεπλήρωσεν αύτό πρός βλάβην τοϋ 
διαβόλου ή πρός ωφέλειαν τού άνθρωπου. Ούτω δ'.η- 
γούνται περί τής δημισυργίας τού λύκου, δτι δταν έπλα
σεν ό θεός τόν άνθρωπον ήθέλησε καί ό διάβολος νά 
πλάση τόν λύκον' άλλά δέν έμπόρεσε καί νά τόν ζω ν
τανέψω, ό θεός δμως διά παιδείαν (ήτοι τιμωρίαν αύτοϋ) 
τόν έπρόσταξε νά ζωντανέψη καί νά φάγη τόν πλάστην 
του- άνλά  μόνον τό ένα πόδι αύτοϋ έπρόλαβε νά φάγη 
ό λύκος, καί δ ι’ αύτό ό διάβολος 8;vat κουτσός καί τόν 
λένουν μονοπόδαρο καί λυκοφαγωμένο. Περί δέ τής δη
μιουργίας τού /ρησιμωτάτου είς τόν άνθρωπον ό'νου διη
γούνται έν Α καρνανία δτι δταν έφτειασε ό θεός τόν ά ν
θρωπο έφτειασε καί ό διάβολος τόν γάιδαρο, άλλά δέν 
ήμποοούσε νά τόν κάμν) νχ  σαλέψη' καί άφοϋ πλέον ά -  
πελπίστηκε, παρακάλεσε τό Χριστό νά τοϋ βάλν·. ζωή. 
Τότε ό Χριστός είπε' «Σ ήκω  γαϊδούρι, να ζήσϊί ή φ τώ 
χεια ! » καί έσηκώθη καί έζωντάνεψε ό γάιδαρος.

Παρόμοιοι παραδόσεις φέρονται καί π α ρ ’ άλλοις 
λαοίς. Τήν άρχήν δ έλαβον π ιθανώ τατα  αύτα ι έκ τών 
θρησκευτικών βιβλίων τών Βογομίλων, έν οίς παρελή- 
φθησαν έκ παλαιοτέρων θρησκευτικών καί φιλοσοφικών 
θεωριών. Δ ιότι ή θεωρία, δτι τής δημιουργίας μετέσχον 
πλήν τού κ α τ ’ εξοχήν δημιουργού καί άλλοι θεοί υπο
δεέστεροι, ήτο καί πρό τών Βογομίλων γνω στή . ’Εξ αύ- 
τοϋ, τού Πλάτωνος διδασκόαεθα δτι ό τών θεών δημι

ουργός έκέλευσεν είς τούς ύ π ’ αύτοϋ πλασθεντας θεούς νά 
τραπώσιν είς τήν τών ζφω ν δημιουργίαν, πλάττοντες τό 
θνητόν μέρος τ ώ ν  δντων, δπερ έμελλε νά συνυφανθή μετά 
τοϋ άθανάτου. Κ ατά δέ τήν α ιγυπτιακήν κοσμογονίαν 
πλήν τού δημιουργού Ρ α  καί οί άλλοι θεοί είχον την 
δυναμιν τής δημιουργίας διά τών δακρύων αύτώ ν, οί τε 
άγαθοί καί οί κακοί' οί μέν άγαθοί θεοί παρήγον τά - 
γαθά ό'ντα καί τά  χρήσιμα πράγματα , οι δέ κακοί τά  
κακά δντα καί τα  επιβλαβή πράγματα ' οί οοεις^ οί 
σκορπιοί, τά  δηλητηριώδη φυτά έγεννήθησαν έκ τών δα
κρύων τού Σήτ και τών περί αύτόν δαιμόνων. Επόμενοι 
τω  Π λάτωνι παραδέχονται συνεργοΰς τής δημιουργίας 
Φίλων ό ’Ιουδαίος, καί ό ύπομνηματιστής τοϋ π λα τω ν ι
κού Τιμαίου νεοπλατωνικός Χαλκίδιος. Τών δ α ιρετι
κών Χριστιανών τινες έπρέσβευον δτι ό κόσμος είνε δη
μιούργημα τών άγγέλων, ή δτι ύπούρδουν οί άγγελοι τ φ  
θεφ κατά τήν δημιουργίαν. Τούτων δέ τά  δόγματα 
μετά τών α ιγυπτιακώ ν συνεκέρασεν ή τών Βογομίλων 
αίρεσις, ή έν Βουλγαρία: μέν άναπτυχθείσα, διαδοθείσα 
δέ καί πολλαχού τής άλλης Εύρώπης κατά  τόν IB ' μά
λ ιστα  α ίώ να . Ή  αίρεσις αύτη. ήτις πολλά τών α ιρετι
κών δογμάτων τών Μ ανιχαίων τών Μεσσαλιανών κα ί 
τών Π αυλικιανών παρέλαβεν. έδίδασκεν δτι ό Σατανας 
έπιχειρήσας καί δεύτερον κόσμον νά δημιουργήσ·/;, έ
πλασε τον άνθρωπον, άλλά δέν έδυνήθη νά έμφυσήσγί 
είς αύτόν ψ υχ ή ν  ίδών δέ τό μάταιον τών άγώνων του, 
παρεκάλεσε τόν θεόν νά τόν έμψυχώσιρ, ύποσχεθείς δτι 
θά άνήκεν ό άνθρωπος είς άμφοτέρους. Έσώθησαν δ' οί 
άνθρωποι άπό τοϋ κράτους τοϋ Σ ατανά  διά τού Χρι
στού. Καίπερ μή δυνηθείς δμως νά έμψυχώσγ, τόν άν
θρωπον, ό Σατανας έδωκε ψυχήν είς τόν ό'φιν κατά τινα  
δέ σερβικήν παράδοσιν καί είς τήν κ ίσσαν .Έ κ  -ώ ν το ι- 
ούτων λοιπόν διηγήσεων προήλθον α ί έν λόγιρ νεοελλη
νικά! παραδόσεις καί α ί παρόμοιοι τών άλλων εύρωπαϊ- 
κών έθνών.Τών μύθων περί γενέσεως τών άνθρώπων έκ 
δένδρων ίχνη τινά  μόνον άνευρίσκομεν έν νεοελληνικαϊς 
δοξασίαις καί παραμυθίοις.

“Εχει προσέτι ό κ α θ ’ ήμας λαός, καθώς και π ά ν -  
τες οί λαοί, καί μύθους κ α τ ’ έπίφασι'ν μέν κοσμογονι- 
κούς, πράγματι δέ αίτιολογικούς. Δ ιά τούτων προσπα
θεί νά εύρτι έξήγησιν μυθικήν διαφόρων ιδ ιωμάτων τοΰ 
άνθρωπου καί τών ζώων, ή τής ίδιαζούσης διαμορφώ- 
σεως χώρας τινός. Τοιοΰτοι μϋθοι περιελήφθησαν καί έν 
τή συναγωγή τών Α ίσωπείων, ώς ό περί τοϋ οστράκου 
τής χελώνης (άρ. 154 Halm), ό περί τής φιλοψευδίας 
τών Α ράβων καί τών σκυτέων (άρ. 136, 141 Η), ό 
περί τή ; συνέσεως τών μικροφυών καί τής άφροσύνης 
τών μικρών (άρ. 150 Η) κτλ . Όμοιάζουσι δ ’ ούτοι 
πρός τούς νεωτέρους καί κ α τ ’αυτήν τήν δ ια τύπ ω σ ιν  ώς 
περί τής φιλοψευδίας τών Α ράβων λέγει ό άρχαίος μύ
θος δτι τήν άρχήν έχει έκ τής αρπαγής τού φορτίου 
ψευμάτων τής άμάξης τοΰ Έ ρμοΰ, ήν συντριβείσαν έν 
τή χώρα αύτών διήρπασαν οί “Ελληνες, ούτω καί νΰν 
διηγούνται δτι οί Κεφαλλήνες είναι ψεύσται, διότι έν τή 
χωρα των κατεχύθησαν τά  ψεύσματα διαρραγέντος τοϋ 
πεπληρωμένου έξ αύτών σάκκου τοϋ διαβόλου’ παραπλή
σιος είναι καί ό μύθος περί τής πετρώδους διαμορφώ- 
σεως τών Κραβάρων καί τής Μάνης. Τινές δμ.ως τών 
μύθων τούτων ούδ’ αϊτιολογικοί είνε, ά λ λ ’ άπλώς π ε- 
πλασμένοι πρός γέλω τα , οίος ό περί τοϋ Αισώπου έν 
ναυπηγίω  (άρ. 19 Η) καί τινες άσεμνοι μύθοι τοϋ καθΓ 
ήμας λαοϋ περί τής δημιουργίας τοΰ άνθρώπου.

Ν. ΙΙο λ ιτη ς



ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΔΙΗ ΓΗΣΙΣ
ΙΙερΙ τη^ έν ετει 1650 παρά χίνν Θ ήραν 

έ κ ρ ή ξ ε ω ς .
Έχδιδομένη δπο ΣΙ1. ΛΑΜΓΙΡΟΓ χαθηγ. Έ θν. ΙΙανεπ.

ΙΑ τών περιέργων έκρήζεων της έν Θήρα ηφα ι
στείου ένεργείας ύπήρξεν ή έν ετει 1650 , 
δτε άνεφάνη παρά τό άκρωτήριον της Θήρας 

Κολοϋμβον νησίς έκλιπούσα έπειτα περί τά  τέλη του 
αύτοϋ έτους, ήτις νϋν εΰρηται είς βάθος δεκαοκτώ μό
νον μέτρων ύπό την επιφάνειαν της θαλάσσης.

ΙΙερι της έκρήξεως ταύτης, καθ ήν περίεργα πα - 
ρουσιάσθησαν φαινόμενα, σώζονται διάφορο; διηγήσεις, 
α ί έξης· πρώτον ή ύπό τοϋ μακαρίτου ιατρού Ιωάν. 
Βούρου έκδοθείσα έκ χειρογράφου τινός έκ Νάξω εΰρε- 
θέντος. ήτις έγράφη είς τήν καθωμιλημε'νην παρά Θη- 
ραίου μάρτυρος αύτοπτου, ής καί έμμετρος παράφρασις 
ύπό τοϋ Καισαρίου Δαπόντε είχε δημοσιευθή τώ  1770 
έν Β ενετία - δεύτερον έμμετρος έν τη καθωμιλημε'νη διή- 
γησις γεγραμμένη έν τ φ  α ύτφ  -/ειρογράφψ δπερ εύρεν ό 
Ίω . Βοϋρος καί δημοσιευθείσα έν τφ  « Ά τ τ ικ φ  Ή μ ε- 

ρολογίω ')- τρίτον δέ σύντομος διηγησις τοϋ Κρητός Τζάνε 
Μ πουνιαλή ' τέταρτον Ικθεσις τοϋ ’ Ιησουίτου R ic h a r d ,  
δστις έζησεν έν Θήρα άπό τοϋ 164 4 μέχρι.τοϋ 1675 , 
καί ήτις έδημοσιεύθη έν Παρισίο'.ς ολίγα μετά τήν έκ- 
ρηξιν έτη καί πε'μπτον ανώνυμός τις ίταλιστί γεγραμ
μένη έκθεσις. Έ ν δέ τοϊς νεωτεροις y ρόνοις ίδιον λόγον 
έποιήσαντο περί τής έκρήξεως ταύτης τού 1650 . στηρι- 
χθέντες είς τάς άνωτέρω καταλεχθείσας πηγάς, οί Γ άλ
λοι Pcgl ies  καί F o u q u e  καί ό ήμέτερος Κλών Σ τέ 
φανος

Έ ντυχώ ν δ’ έν τώ  ύπ ’ άριθ. 131 κώδικι τής έν άγίω  
Όρει ευαγούς μονής Δοχειαρίου, γεγραμμένω έπί /άρ
του κατά τόν δέκατον έβδομον α ιώ να , άνεκδότω διη- 
γήσει περί τής έν λόγω έκρήξεως. περιεχομένη έν τοϊς 
φ . 1, α -  5 , βτοϋ κώδικος, έκδίδω αυτήν ένταϋθα, δπως 
αΰξηθώσιν αί ειδήσεις περί τής σπουδαίας έκρήξεως τού 
1650 , ήτις παρέχει είς τούς γεωλόγους άφορμήν πολ
λών μελετών καί πολλά μέχρι τούδε παρουσιάζει τάμ - 
•φισβητούμενα καί άνεξήγητα έ'νεκα τής άνεπαρκείας τών 
•περί αυτής ειδήσεων.

Σημειωτέον δ’ δτι είς τάς διαφοράς τοϋ κώδικος έ- 
νέγραψα μόνας τάς έχούσας τινά  σημασίαν διά τήν σ τα
θερότητα τής νεοελληνικής γραφής έν κώδιξι τών παρελ
θόντων αιώνων ή δ ι’ άλλον λόγον, παρέλειψχ δέ τάς α 
σήμαντους άνορθογραφίας τοϋ βιβλιογράφου.

αχν' μτινι Σι·πτεμ6ρίω ιδ '.

’ Εδώ γράφομεν διά τά  σημεία καί τέρατα δπου έ- 
γειναν είς τό νησί τής Σαντορίνης. ’ \ πό τό βόρειον μέ
ρος είς τας ιδ τοϋ Σεπτεμβρίου υ.ηνός έκίνησαν σεισμοί 
μεγάλοι καί φοβεροί καθε ήμέραν καί κάθε νύκτα εως 
της κς· τοϋ άγιου Ιωάννου τοϋ Θεολόγου ήγουν ή μέρα 
Εγί καί τή αυτή ήμέρο: έγεινεν ένας φοβερός σεισμός, 
κα ί έσείσθησχν τά  θεμέλια τής γης, καί μέ τ ’ιν σεισμόν 
έβγήχε μεγάλη βρώμα ώσάν άπό βοτάνι καί τεάφι. Μετά 
δέ ταύτα  εβγηκε μία φλέβα μέσα είς τό πέλαγος άλάρ- 
γου άπό τό νησί έως δέκα μ ιλ ιά , καί έβγήκεν ώσάν κά- 
στρον μικρόν καί έσηκονετον ψ ιλά καί πάλιν έπεφτε 
μέσα είς τό βάθος πότε έξη πότε έπτά φοραίς τήν ήμέ
ραν έως τάς κθ τοϋ αύτοϋ μηνός. Καί τή Κυ ίακή μετα 
τόν δοθρον έοήκωσεν ένα σύννεφον ώσάν ένα οοβερόν καί 
μέγα βουνόν, καί έφάνη πώς έπήγεν είς τόν ούρανόν, 
χαί δσον έπήγαινεν άπάνω  έ/αμοβρόνταν· καί δταν έ-

φθασεν άπάνω είς τόν ουρανόν, έγειναν σεισμοί μεγάλοι 
καί φοβεροί καί βρονταίς μέ φω τία ις μεγάλαις, καί έκα- 
τέβ αιναν άπό τον ούρανόν ώσάν λά τζα ις , όποϋ άνθρωπος 
δέν ενθυμάται ή τα ίς ήκουσε νά γίνουν καμμίαν φοράν" 
Καί έβγήκεν δλος ό κόσμος μικροί καί μεγάλοι, άνδρες 
καί γυναίκες άπό τά κάστρη καί άπό τά σπ ίτια  μέ τα ϊς 
άγία ις εικόνες έςω είς τόν κάμπον μέ πολλά δάκρυα, 
και έλεγαν δτι έφθχσεν ή συντέλεια το κοσμου. καί έ- 
συγχωρούνταν ένας τόν άλλον μέ πολλά καί πικρά δά
κρυα.. Καί την ώραν τού εσπερινού έγειναν τρεις σει
σμοί άπό τούς προτητέρους μεγαλύτεροι, όποϋ ήθελε νά 
γυρίση τό νησί άνω κάτω . Καί τήν ώραν εκείνην όποϋ 
ό κόσμος συναγμένος, ήτον έκεΐ μία πέτρα πολλά με
γά λη ' καί έκατέβη άπό τόν ούρανόν ένα αστροπελέκι καί 
έκτύπησεν εκείνην τήν πέτραν καί τήν έκαμεν ώσάν ά - 
λεύρι’ καί ό λαός δλος δέν έπαθε τίποτες! Καί εκείνην 
την ήμέραν έπήγαν είς τόν αίγιαλόν είκοσι παλληκάρια 
νά γυρεύουν όψάριχ όποϋ τά έ’ρριχνεν ή θάλασσα έξω, 
καί ήλθεν ή βρώμα τής θαλάσσης καί έξεψύνησαν δλα 
τά παλληκάρια . Καί δταν έπέρασε μία ώοα τής νυκτός. 
έπαυσαν οί σεισμοί καί α ί βρονταί καί αί άστραπαί, 
κ~ί έβγήκε μία εΰωδία καλή καί έβάστα ώς μίαν ώραν. 
Μετά δέ ταϋτα  έφουσκωσεν ή θάλασσα καί άνεβηκεν ά 
πάνω  είς τό νησί ώς δύο μ ίλ ια . καί έπηρεν έρημοτοίχια 
καί παρακκλήσια όποϋ εύρίσκονταν ανάμεσα είς τά  χ ω 
ράφια , όποϋ δέν άφησε μήτε θεμέλιον. Ω σαύτως καί 
τρία καμ ίνια  φορτοψένα καί καράβια δσα έφτασε καί 
χωράφια καί άμπέλια  δλα τά  έπήρε.

Καί έςημερόνοντας ή Δευτέρα έπλάκωσε κατα/νία  
ώσάν καπνάς δλον τόνησ ί. καί έκτύπα τ^ύς ά.νθίώπους είς 
τά  ’μάτια  καί έτυφλαίνονταν, καί έμεναν οί άνθρωποι 
τυφλοί ό μέν έζη ήμέραις, ό δέ έπτά , ό δέ οκτώ ' ομοίως 
καί άπό τα  ζώα καί πουλιά ολίγον μέρος άπόμειναν, τά  
δέ άλλα έψόφησαν καί έγέμισεν ό κάμπος. 'Ομοίως καί 
τά  άργυρά δπου καί αν ήσχν έγίνοντκν κόκκινα, καί τά  
έσφόγγιζχν καί ήρχονταν είς τήν τάξιν τους καί πάλιν 
έκοκκίνιζαν. Τα /ρυσάφια έγίνονταν ώσάν άσήμι. τά  
νερά έπίκρισαν καί έφ · ίνονταν άπάνω  ώσάν λάδι. Καί 
περνώντας οκτώ ήμέραις έως τήν άλλην Δευτέραν έσήκωσε 
ένα σύννεφον καί έπλάκωσεν ένα μέρος τού νησιού. Καί 
εύρέθησαν έκεΐ σαράντα άνθρωποι γεωργοί καί άπέθαναν 
ολοι, καί τά  ζώα δσα εύρέθησαν έκεΐ έψόφησαν. Καί 
ήρχονταν δύο καραβόπουλα σαντορινέϊκχ φορτωμένα σ ι
τάρι. καί τό μέν ένα έςεπεσε μακρά άπό τό νησί καί 
έγλύτωσε. τό δέ άλλον ήτον σιμά είς τό νησί ώς τρία 
μ ίλ ια , καί ήσαν υέσα έννέα παλληκάρια καί άπέθαναν 
δλοι, καί τό κα;αβόπουλον έβγήκεν έξω. Μετά δέ ταύτα  
ήλθε μία βρώμα— τις λόγος νά τήν διηγηθή, ποια άκοή 
νά την άκούση,;— όποϋ έπεφταν ο! άνθρωποι ώ : ά π α ι-  
θαμμένοι. Καί δταν ήτον νότος δέν τους έπαράβλαβεν, 
δταν δέ ήθελε γυρίσει γραίος. είχαν μεγάλην στενο/ω- 
ρίαν. Καί θεού βοήθεια δέν άπέθανε τότε τινάς, διότι 
δέν έβάσταζεν ή βρώμα πολύ, μονον έως τρεις ώραις. 
Καί έπέρασε σαράντα ήμέραις καί άνεμος δέν έπνεεν. 
Καί εί/εν ό κοσμος μεγάλην στενοχώριαν, καί άναοτεν 
ή φω τιά  εως τοϋ άγίου Νικολάου. Καί τό βοάδυ τοϋ 
άγιου Νικολάου έβγήκαν τρεις σιφούνοι άπό έκεΐ όποϋ 
έβγήκεν είς τήν άρχήν τό κα/όν, καί εκείνοι οί σιφοϋνοι 
έφάνηκαν πώς επήγαν είς τό μέρος τ ϋ πονέντε, καί ά - 
πόμεινε μέ την βοήθειαν τού θεού ό τόπος καθώς ητον 
καί πρώ τα, καί ή πέτρα όποϋ έφάνη είς τήν θάλασσαν 
έβγήκεν άπό τό £άθος τής θαλάσσης.

Σπ. Λ άμπ ρος  
Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου

Μ Ε Φ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Η Σ

Γιά αί. οτογ xoe jjo  τρε^ω 
μ ά τ ι α  θυΛωμέγα,

Π αράτησα  γ ιά  okra 
Τά π .Ιάτη  τ ’ ο ύρανοΰ .

Έ χρύφτηχα στ αστέρ ια  
Στη Λάμψ-ι, cto σκ ο τά δ ι ,
’ΕΐήτηΟα οτογ άδη  
Τη Λευτεριά τον  > ου.

Λ αντάρ ιϋ α  γ ια  Οένα 
Κ '  α ί  μ ά τω σα  το σώ/ια ,
Κυ.Ι ίστηχα στο χώιι α 
Κ α ι σύρθηκα Οτη γη.  ·

Για yaSro) τή ιΙτυγή σου 
Σ τη  συφορά μ ου  επήρα  
'Την κ α τ α χ θ ό ν ια  Λύρα 
Του Μ εγ ιστογ ι .Ιή .

Σ.  Μ αοτζώ κης

Η Ω Ρ Α Ι Ο Τ Η Σ

ΕΙΝΕ II A N T A N A K A A S IS  ΤΗ Σ  Υ Γ Ε ΙΑ Σ

Ν ΤΙΝΙ τών ώραιοτέρων «Φυσιογνωμικών άπο- 
σπασμάτων» ό L av ater  πειράται ν ’ άποδείξη 
δτι υπάρχει ορατή αρμονία μεταξύ τής φυσι

κής καί ήθικής άσχημίας, καί τήν σχέσιν ταύτην ύπο- 
στηρίζει ώς βεβαίαν, διότι ή σοφία τής φύσεως έχορή- 
γησεν είς π ίίν πλάσμα τήν ιδιαιτέραν καί ώρισμένην 
αύτώ  μορφήν. Έ ν  τούτοις ύπό τό ό\ομα «ώραιότης» 
δέον νά έννοώμεν ούχί το θέλγητρον, δπερ διεγείρει πα 
ροδικόν τ ι γόητρον, άλλά τήν έκφρασιν, τό πνεύμα, τό 
όποιον δ ιαφαίνεται έν τώ  πλάσμχτι καθόλου θεωρουμένω 
κα ί περιπλέον δέον ν’ άοχιρέσωμεν τά  άνεξάλειπτα  ίχνη 
άπερ έγκολάπτουσι πάσα ι α ί ύπερβολαί τών παθών.

Έ άν άρμοζη ίίς  τήν φυσιογνωμικήν νά καταδείξη 
δΓ άποδείξεων σ/εδόν άναντιρρήτων ότι πας ατομικός 
■οργανισμός φέρει έν έαυτώ  τούς νόμους καί τά  σπέρ
ματα  τών μεταγενεστέρων άναπτύξεών του, καί δτι ή 
φύσις ένεργεΐ έν τώ  ύλικώ κοσμιρ μετά λογικήί όμοιας 
έκείνη, ήτις διέπει τόν πνευματικόν κόσμοι, ήμεϊς ύπό 
τήν ειδικήν έποψιν, ύφ ’ ήν εξετάζομεν τό πραγμα, λέ- 
γομεν δτι ή ψυ/ή κεκτημένη δύναμιν μορφωτικήν τοϋ 
σώματος δεικνύει τήν δύναμίν της ταύτην ώς καλλονήν 
δσον καί ώς ύ γ ε ί» ν  ό χαρακτήρ, δηλονότι ό συνήθης 
τρόπος τού αίσθάνεσθαι καί θέλειν. έπιδρα έπί τών μυών 
τών έξαρτωμένων έκ τής βουλήσεως τού άνθρώπου καί 
κατά  συνέπειαν έπί τών χαρακτηριστικών τού προσώπου. 
Τό μειδίαμα, ή ειρωνεία, τά  δάκρυα, οΐ νευρικοί κλονι
σμοί πολλάκι; επαναλαμβανόμενα ένεργοϋσι έπί τών 
άπαλών μορίων τού προσώπου, /αράττουσιν είς αύτά τά  
ϊχνη τω ν, έπαφίνοντα άείποτε προδιάθεσιν έπί μδίλλον 
καί μ&λλον αυξουσαν πρός έπανάληψιν, τέλος έζασκού- 
σιν ενέργειαν διαρκή καί μόνιμον έπί τών μυών καί τοϋ

κυτταρώδους ιστού' ή συχνή δέ αύτη εργασία τών μυών 
έπιφέρει τροποποιήσεις καί είς τά  ύπό τό δέρμα σκληρά 
υ,όρια' είς πόσα άτομα τό κρανίον δέν ύπέστη πλασ τι- 
κάς μεταβολάς έ’νεκα τών διηνεκών κινήσεων τών μυών 
τών συνδεομένων μετ’ αύτοϋ ! E ivat ϊσως ζήτημα έν- 
διαφέρον ή χρυνιοσχο.-τ ία , ήτις μέχρι τούδε φα ίνετα ι 
λίαν άποκλειστικώς άσ/ολουμένη είς τά φαινόμενα, τά  
όποϊα παράγει μόνον τό έντός τής ούσιωδους θήκης πε- 
ριε/όμενον.

Οί εμπαθούς χαρακτήρος άνθρωποι έ/ουσι κατά τό 
γήρας αύτών πολύ περισσοτέρας ρυτίδας έπί τού προσώ
που παρά οί ήσυχοι χαρακτήρες. Τοϋτο δέ, διότι συν- 
εσπάσθησαν πολλάκις οί υύς τοϋ προσώπου καί αί π τ υ -  
y a i  at σ/ηματισθεΐσαι ύπό τών κινήσεων τούτων έμει
ναν άνεξάλειπτο ι. Τό αύτό συμβαίνει είς πάντα  τά  όρ
γα να , είς πάντα  τά  μέρη τού σώματος. Έ άν άνθρωπός 
τ ις , άπηλλαγμένος ό/ληρών φροντίδων, άναπνεύση έπί 
τ ινα  καιρόν δ ι ’ δλης τής δυνάμεως τών πνευμόνων του, 
ό θώραξ αύτού διαστέλλεται πρός ό’φελο; τών οργάνων, 
τά  οποία περιέχει. Υποθέσατε, τούναντίον, άτομον, είς 
τό όποιον ή κυκλοφορία τοϋ αίματος ύφ ίστατα ι στενο
χώριαν ένεκα ψυχικών έ»ο/λήσεων, λύπης, φέρ ε ίπ ϊίν , 
καί πόθων, ταχέως θέλετε παρατηρήσει r.v α ύτφ  άνα- 
πτυσσομένας τάς λυπηράς συνε-είας τοιαύτης διαρκούς 
καταστάσεως, ήτοι διατάραξιν τών έκκρίσεων καί άπο- 
κρίσεων, άδυναμίαν τής πέψεως κτλ . Τό άτομον δ ια 
τηρεί έφ’ δρου ζωής τόν οργανικόν χαρακτήρα τών ηθ ι
κών εντυπώσεων, τάς όποιας καθ ’ έξιν ύπέστη, καί τό 
γεγονός τούτο είναι τοσούτω μάλλον άναπόφ-ευκτον καί 
φανερόν, καθόσον αί εντυπώσεις ένήργησαν περισσότερον 
ypovov μετα πλείονος δυνάμεως καί βίας καί καθόσον 
ύπήρξαν μάλλον σύμφωνοι πρό< τάς φυσικάς τ ιύ  ατό
μου διαθέσεις καί συ/νότερον έπανελήφθησαν. Ο άν
θρωπος είναι οϋ:ως είπεϊν, κύκλος ζώ ν ' πάντα  τχ  μ :ρη 
τοϋ οργανισμού του, είναι άλληλέδεντα καί εύρίσκονται 
είς διηνεκή άλληλεπίδρασιν. "Ο ,τι έκδηλοϊ έκ πρώτης 
ό'ψεως πρόσωπον ώχρόν καί έρρυτιδωμένον, τοϋτο έπ ι- 
βεβαιούσι κατόπιν άλλα σημεία, ήγουν ή άδυναμία τής 
φ ω ν ίς , τό σφαλερόν βάδισμα, οί κακοί χχρχκτήρες τής 
γραφής, τό άναποφάσιστον τοϋ πνεύματος, ή ευπάθεια 
πρός τάς μεταβολάς τής ατμόσφαιρας καί ή ήρέμα καί 
κατά μικρόν άλλά σταθερώς, ύπεισέρπουσα νόσος. Τό 
πνεΰα* ε/ει δηλητήρια, τά  όποίχ φονεύουσι τό σώμα, 
καί εύεργετικά προϊόντα, τά  όποια τό συντηροϋσι καί τό 
θεραπεύουσιν. ΤΙ ώραιότης αύτη είναι ύπό τινχ  δψιν 
σημείον τής ύγείας. ΤΙ αρμονία τών λειτουργιών εμφα
νίζετα ι διά τής άρμονίας τών μορφών. Έ ά ν λοιπόν ή 
μέν άρετή είναι α ίτ ια  τής ώραιότητος, ή δέ κακία τής 
άσ/ημίας, δύναταί τις ν ’ άρνηθή δτι ή μέν διατηρεί τήν 
ύγείαν, ή δέ τή·/ καταστρέφει; Ή  φύσις είνα ι, τολμώ 
είπεϊν, μυστικόν δικαστήριον. ΤΙ ετυμηγορία της υπο
μονητική, άπαρατήρητος δέν άφίνει τίποτε νά διαφύγη. 
Γνωρίζει τά  σφάλματα, τά  όποϊα κρύπτονται άπό τούς 
οφθαλμούς τοϋ άνθρώπου, καί τά  όποια οί νόμοι του 
δέν δύνανται νά τιμωρήσωσιν. Αί δεσποτικα! αυτής ά- 
ποφάσεις α ιώνιο ι, ώς παν τό έκ τής άϊδίου εκείνης άρ- 
χής άπόρρέον, έπιφέρουσιν είς τάς γενεάς τά  άνχπόφευ- 
κτα αποτελέσματα αύτ · ν, καί ό άπόγονος δστις μελετά 
μέ άπελπ ισ ία- τό μυστήριον τών πχθημάτων του, )ύ- 
να τα ι ν ’ άνεύρη τήν α ιτ ία ν αύτών είς τάς καταχρήσεις, 
τάς άμαρτίας τών προγόνων του. Ή  άρχαία ρήτρα 
«δρώντι καί παθείν εοικεν» ισχύει ούχί μονον ύπό δ ι- 
κανικήν καί ήθικήν έποψιν άλλά καί ύπό φυσικήν. Έ -



κείνο, τό όποιον έλέχθη περί τής καταγωγής τών δ ια ιω - 
νΐζομένων είς τό ανθρώπινον γένος δεινών, πρέπει νά 
ληφθή ύ π ’ ό'ψιν, νά μελετηθή παρά φυσιολόγου φ ιλα ν- 
θρώπου. Θέλει καταδειχθή έναργέστερον όσημέραι ότι ή 
άσθενική κατάστασις καί αύτά τά  νοσήματα τής ένε- 
στώσης γενεάς πηγάζουσιν έξή θ ικώ ν  ή έκ φυσικών α ι
τ ιώ ν καί ότι τό άναγκαϊον είς πρόληψιν και έκρίζωσιν 
αύτών φάρμακον δέν είναι μόνον ή υλική εκείνη άνα- 
τροφή, ή λεγομένη άνδρική, ή τ ις δίδεται είς τά  Λύκεια, 
ά λ λ ’ ύψηλοτέρα τ ις καί άλλοία άνατροφή, ή όποια πρέ
πει ν ’ άρχιση π α ρ ’ ήμών. Κατηγόρησαν πολλάκις τούς 
ιατρούς καί ένιαχού εύλόγως δ'τι είναι ύλ ιστα ί, δτι βλέ- 
πουσιν έν τφ  άνθρώπω μόνον σωρόν όστέων, χόνδρων, 
μυών, σπλάγχνων καί μεμβρανών, τά  όποια κινούνται 
διά τοϋ οξυγόνου τοΰ άέρος καί τοΰ αίματος. Μομφή 
τοιαύτη άδύνατον νά φθάσγ, μέχρι της ήμετέρας θεωρίας. 
Δέν άντιλέγομεν ούτε εις τόν ηθικολόγον ούτε είς τον 
ιερέα άποδεικνόοντες ότι συμβιβάζεται ή άρετή μετά της 
ύγείας. Είς τούς άνθρώπους, παρ’ οϊς ή εύεργετική φύ- 
σις ηύκόλυνε δΓεύτυχοΰς οργανισμού τήν άνάπτυξιν  τών 
ηθικών τάσεων (καθώ; είς τάς τέχνας παρατηροΰμεν έ
ξοχους μεγαλοφυίας, ούτω καί είς την ήθικην τάξ ιν  ύ - 
πάρχουσι ψυχαί προνομιούχοι, ό Σωκράτης, φέρ ’είπεϊν, 
καί ό Μάρκος Αύρήλιος, ύ Heward P en n  κ λπ .) , είς 
τριούτους άνθρώπους, λέγω , ή αρμονία αύτη ψυχής καί 
σώματσς θέλει δειχθή βεβαίως δια τρόπου εύχερεστάτου 
καί θελκτικωτάτου παρά είς όντα όλιγώτερον ύπό της 
φύσεως εύνοηθε'ντα, παρ ’ οίς, ΐνα καρπωθή τ ις έκ στεί
ρου έδάφους ολίγα άνθη καί ολίγους καρπούς, α π α ιτε ί
τα ι οδυνηρά πάλη τοΰ πνεύματος κατα της ύλης. Ά λ λ ’ 
αί άκτΐνες τοϋ ούρανίου φωτός, ώς α ί λάμψεις της α 
στραπής, θά διαλάμψωσι μετά τοσοϋτον μεγαλειτέρας 
λάμψεως, δσω σκοτεινοτέρα είναι ή νύξ, την οποίαν δ ικ- 
λύουσι κ>ί θά μεταμορφώσωσι τό ύλικόν περικάλυμμα, 
ώς συνέβη τοΰτο εις τόπρόσωπον τοΰ Σωκράτους, θά 
έπαληθεύσωσι δέ οί λόγοι τοϋ Ά πολλωνίου, «δ τι καί αί 
ρυτίδες έχουσι τό εαρ τ ω ν » , ύπο ώριμον σκέψιν δλων τών 
προειρημένων έρωτώ ή καθαυτό ώραιότης είναι άρά γε 
άλλο τ ι ή ή μεταμόρφωσις καί έςωράϊσις τοϋ σώματος 
ύπό της ψυχής; Ή  υγεία είναι άλλο τ ι είμή ώραιότης 
τών λειτουργιών της ζωής; Ό πόταν ή άρετή εύρη ορ- 
γανον κκλώς ήρμοσμένον, τά  εύτυχή αύτής άποτελέ- 
σματα έπέρχονται λίαν εύχερώς, ώστε δέν γ ίνετα ι κα 
ταφανής ή λαμπρότης των" ά λλ ’ έάν έπέλθϊ) άνάγκη νά 
έςαγάγγι τις βιαίως ές οργάνου κακώς ήρμοσμένου μέλη 
άρμονικά, τό θαΰμα τοΰτο θέλει εγείρει γενικήν έκπλη- 
ξ ίν . “Οπως δέ είς έπίσημόν τινα  στιγμήν ή ώραιότης 
έπί πολύν χρόνον κεκρυμμένη δύναται παρευθύς νά έπ - 
ανθήσγ είς τό πρόσωπον άγαθοΰ ανθρώπου, ούτω πολ
λάκις, δπως προσκτήσηταί τ ις τό πολύτιμον άγαθόν τής 
ύγείας, άρκεί μία μόνη άπόφασις τολμηρά καί οριστική.

Μή έλπ ίζετε, λέγει ό L a w a te r ,  ό ένθους συγγρα
φεύς τών φυσιογνωμικών αποσπασμάτων, μή έλπίζετε νά 
καταστήσητε ώραιότερον τόν άνθρωπον χωρίς πρότερον 
νά τόν καταστήσητε βελτίονα έαυτοΰ. Προσθέτω κάγώ 
μετά πλήρους πεποιθήσεως' « Έ άν δέν τόν καταστήσητε 
βελτίονα, μή έλπίζετε νά διατηρήσητε τήν υγείαν του.

( Έ κ τοϋ Γερμανικό?.)
Φ ίο ι’ν τ ίρ ιίλ ίβ ε ν

Α Β Υ Σ Σ  Ο I

ΤΟ Π Ρ Ω Τ Ο  Φ Ι Λ Ι

Μ αραθηχα r  τα αϋπρα  φού.Ιια  
Τα μ υρω μ  εν a  j  u t o iu ia  
Γύραν χεψά-h τα  ζ ο υμπ ο ύ λ ια  
.1|·! I'Uf’i c  ά γ ο ρμ η  χ α μ μ ιά .

Σ το ν  χ ηπ ό  μ α ς  τό μ α γ ε μ έ ν ο  
Τώρα δέν εμεινε άνθος  
"Ετσι τοϋ  ή τ a r e  γ ραμμ έν ο  
Σ α ν  τη ν  αγάπη μ α ς  κ ι ’αυτός .

Κ ι' έχει που ενα βράδυ μόνοι 
Τό πρώτο μοΰόωσες f i . i t  
ΛουΛοΰδι τώρα όεν φυτρώνει 
Ο ντε άηόύνι π ια  Λα.ΙεΙ.

Ά θ η ν α ι 1902.
Μίίτιίος Ι Ιαπαόπνηοΐ '

ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΑΤΟ NT ΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

'Α γ α π η τ έ

Μοΰ έ'γραφες διατί δέν έωρτάσθη είσέτί ή έκατονταε- 
τηρίς τοϋ έθνικού μας ποιητοΰ" καί έπί τή εύκαιρία ταύτιτ, 
μοί ώμίλησες περί τοϋ κοινοΰ καί τής σημασίας τής φή
μης τοΰ συγγραφέως. Μοί ώμίλησες καί διά τήν υλικήν 
άμοιβήν τών εργατών τοΰ πνεύματος καί προσεπάθεις 
νά μέ πείσης πόσον αύτη συντελεί είς άμιλλαν καί αύτήν 
τήν πρόοδον πάσης φιλολογικής καί επιστημονικής κ ι- 
νήσεως.

Εχεις δίκαιον, φίλε μου, νά τά  πιστεύτ,ς καί νά τά  
ύποστηρίζϊΐς καί τό περισσότερον διότι δέν ζής είς τήν 
Ε λ λ ά δ α .Ά ν  έγνώριζες καλά τά  έδώ, ήθελες άπελπισθή 
καί ήθελες ένωρίς άπογοητευθή μέ δλον τόν ενθουσια
σμόν τόν όποιον αισθάνεσαι διά τήν πατρίδα μας.

Τό πολύ ή ολίγον κοινόν έν Έ λλάδ ι είμπορεΐ νά 
ε’ίπν) κανείς πώς είναι αύτοί οί ίδιοι συγγραφείς, οί ό
ποιοι έκ καθήκοντος παρακολουθούν κάθε νέον έργον. Ό  
πολύς κόσμος είναι βυθισμένος είς τά βιοποριστικά του 
έργα καί τάς ώρας τάς οποίας ήδύνατο νά χρησιμοποί
ηση) πρός πνευματικήν άπόλ»υσιν τού τάς άπορροφα τό 
καφενεϊον καί ή πολιτική , έκ τής οποίας κατήντησε νά 
έξαρταται ή ^.ονιμότης τοΰ ύπαλλήλου, τό συμφέρον 
καί αύτή ή περιουσία τοΰ πολίτου. Μόνον διά τήν έφη- 
μεριδομανίαν δύναται νά καυχηθή ή σημερινή Ε λ 
λάς. . . .

Πρέπει νά μάθης, φίλε μου, δτι δέν ύπήρςεν ούτε ύπάρ- 
χει συγγραφευς 'Έ λλην κερδίζων τόν άρτον του έκ τών 
έργων του. Μόνον έκδοτα', διδακτικών βιβλίων ύπάρ- 
χουν καί συγγραφείς διδακτικών βιβλίων κερδίζουν. Κάθε 
άλλο βιβλίον δ ιά τόν "Ελληνα είναι δ ,τ ι τό π ι  π  έ ο ι 
είς τό στόμα τών μειράκιων πρός τιμωρίαν ύπό τών 
αύστηρών τών άπλοικών γονέων.

Ή  εκδοσις πολλάκις ενός βιβλίου χρεωστεΐται εϊς τήν 
πολιτικήν αυτήν. Συγγενής υπουργός, ή τμηματάρχης 
επιβάλλει είς τούς ύπαλλήλους τήν άγοράν τοΰ βιβλίου,

χωρίς δμως νά έξασφαλίση καί τήν άνάγνωσιν αύτοϋ.
Ένόμιζε κανείς δτι ύστερα άπό τόν τελευταΐον μας 

άτυχή πόλεμον, ό Έλληνικός λαός καί πρό πάντων ή 
νεολαία μας θά έτρέπετο τήν όδόν τής σωματικής καί 
ψυχικής μορφώσεως, άλλά τούναντίον διαφθείρεται έπί 
πλέον πολιτικώς καί κοινωνικώς καί μόνον πιθηκίζει απο
μιμούμενος παν ξενικόν καί κακόζηλον.

’ Εκτός άλλων τά  όποϊα δέν δύναμαι νά σάς αναπτύ
ξω ενταύθα μίαν άκόμη άπόδειξιν τών δσων σάς άνέ- 
φερα θεωρώ καί τόν μή εορτασμόν τής έκατονταετηρί- 
δος τοϋ ποιητοΰ μας μέχρι το ΰ^ ε .’

Αύτό άποδεικνύει τήν πνευματικήν νάρκην τών νεω- 
τέρων Ε λλήνω ν καί τήν πρός τήν καλλιτεχνίαν καί 
τήν ποίησιν αδιαφορίαν τοΰ νεωτέρου Έ λληνος διά νά 
μή μεταχειρισθώ βαρυτέρας φράσεις.

ΓΙοΰ είναι τών φοιτητών μας τών μεριμνούντων περί 
πά ντα , τών αίματοκυλιομένων δια παν έθνικόν ζήτημα 
καί τών άνατρεπόντων κυβερνήσεις καί μητροπολίτας 
διά μόνης τής πνοής τω ν; ποΰ τούτων ή έξέγερσις διά 
μίαν τόσον σεμνήν, εύγενή καί έθνικήν πανηγυριν τής έ- 
κατονταετηρίδος τοΰ ύμνητοϋ τής έλευθερίας καθ’ άς 
ήμέρας βλέπομεν τούς ρώσσους φοιτητάς πίπτοντας ύπέρ 
ένός συγγραφέως των ζώντος έτι ;

Ποΰ τών κ. κ καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, τής 
Πρυτανείας αύτής, τής κυβερνήσεως καί πρό πάντων 
τοΰ Υπουργού τής πα ιδείας, τό καθήκον κ ’ ένδιαφέρον 
καί αύτοϋ έάν θέλετε τοΰ άνακτός μας ; Ποΰ τού Έ λ -  
ληνικοΰ λαοΰ τοΰ σπαταλούντος χ ιλιάδας δραχαών είς 
τόν Καρνάβαλον, ποΰ τούτου ή ένδειξις λατρείας, σεβα
σμού, πρός τόν ψάλτην τόν έθνικόν ;

Καί ήνοίχθησαν αί πύλαι τής μεγάλης αιθούσης τοΰ 
πανεπιστημίου πρός έορτασμόν τής έκατοντχετηρίδος τοΰ 
Γάλλου ποιητοΰ καί ώμίλησεν είς καθηγητής χάριν έπ ι- 
δείξεως καί χειροκροτημάτων, χωρίς νά αίσθανθή εντρο
πήν, ώς παραλείψας πρότερον νά έκφωνήση πανηγυρικόν 
ώς “Ελλην διά τήν εκατονταετηρίδα 'τοΰ έθνικοΰ μας 
έπισήμως άνεγνωρισμένου ψάλτου τής Έλευθερίας.

Θά μας εΐπωσίν δτι άπέσχομεν νά έορτάσωμεν τήν 
εκατονταετηρίδα τοΰ ποιητοΰ καί έκάμαμεν δτι μάς ήτο 
δυνατόν, δπως συ·>τρέξωμεν τούς συμπατριώτας τοΰ πο ι- 
ητοΰ Ζακυνθίους άναλαβόντας ύ π ’ ευθύνη των τήν έορ— 
τήν.

Καί ήμεϊς θά τοϊς άπαντησωμεν, δ'τι οί Γάλλοι δέν 
άφησαν τούς κατοίκους τής πατρίδος τού ποιητοΰ B e -  
s a n so n ,  δπως φροντίσωσι περί τής έκατονταετηρίδος 
τοΰ Βίκτωρος Ο ύγκώ, ά λλ ’ ολόκληρος ή Γαλλία επίση
μος καί μή έπανηγύρισεν έπί τή έκατονταετηρίδι αύτοϋ.

Καί έμπρέπει είς τόν έθνικόν μας ψάλτην, είς τόν μο
ναδικόν μας ποιητήν, τιμή πανελλήνιος, διδούσης τό σύν
θημα είς τοϋτο αύτής τής Ε λληνικής κυβερνήσεως καί 
τοΰ Πανεπιστημίου κατά  δεύτερον λόγον

----------- ^ 8*3-----------
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10 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ Σ ΪΣ Τ Η Μ Α  ΤΟΤ ΦΡΟΕΒΕΑ
Πρέπει νά  έΛαομο<ίΟί\ κ α ι π αρ ’ ι ιμ ϊν .
Σχετικώς πρός τάς σκέψεις, α ϊτινες γ ίνοντα ι διά τήν 

έγκαθίδρυσιν είς τά  πα ιδαγω γικά  ήμών ήθη τοϋ συστή
ματος τοΰ Φρόεβελ, καλόν θά ήτο έάν έγνωρίζομεν διά 
μικρών τό σύστημα καί είς τούς άναγνώστας μας, διά 
νά ϊδουν καί ούτοι τήν θεωρητικήν επιστημονικήν βάσιν 
τής μεθόδου καί τήν ψυχολογικώς πρακτικήν καί πολύ
τιμον αύτής εφαρμογήν.

Τό σύστημα τοΰτο στηρίζεται έπί τής ψυχολογικής 
μελέτης τής παιδικής ηλικίας καί έπί τών αρχών τής 
γενικής ύγιεινής. Ε φαρμόζετα ι δέ δχι μόνον κατά τήν 
προδημοτικην ηλικ ίαν, άλλά καί έν τ φ  δημοτικφ σχο- 
λείω , μ ε τ ’ άριστων αποτελεσμάτων, ώς θέλομεν ΐδει.

Κατά τήν ήλικ ίαν ταύτην, μέχρι τοΰ έβδομου έτους 
τά  πα ιδ ιά  καί τά  κοριτσάκια τοΰ λαού πλανώ ντα ι πα - 
ραμελημένα είς τούς δρόμους, είς τό περιβάλλον πάσης 
κακής ύποβολής ή έστερημένα πάσης οικογενειακής ανα
τροφής έκ μέρους τών γονέων, οΐτινες είτε ε^εκεν άμα- 
θείας, εϊτε ένεκα πτω χείας, δέν δύνανται νά φροντίσουν 
διά τήν πρέπουσαν άνατροφην τών τέκνων τω ν. Συνε
πώς ταϋτα  λαμβάνουν πασαν κακήν έξιν, μεταβαίνοντα 
δέ είς τό δημοτικόν σχολεΐον, είς ανθυγιεινά δωμάτια , 
ύπό άψυχολόγητον παιδαγωγικόν σύστημα γίνοντα ι νο
σηρά, δειλά καί σχολαστικά,

Έ κ  τού ύλικοϋ δμως τούτου άναμένομεν νά δ ια- 
πλασθή ή κοινωνία τού μέλλοντος, ή εύημερία τών α
τόμων καί τοϋ όλου, δεικνύοντες δέ τοιαύτην έγκλημα- 
τικήν άδιαφορίαν, δυνάμεθα έκ τών προτέρων νά γνωρί- 
ζωμεν τήν οίκτράν διά τό μέλλον κατάστασιν καί τοΰ 
άτόμου καί τοΰ κοινωνικού δλου Δ ιά τούτο είνε έπεϊγον 
νά έγκαταλειφθή τό παλαιόν σύστημα, τό έκφοβιστικόν, 
τό βυθιζον είς τούς νεαρούς έγκεφάλους τών μικρών μας 
μόνον γνώσεις γραμματικάς, τό άπαγορεύον την έκδή- 
λωσιν πάσης φυσικής ορμής τοϋ παιδός πρός τήν φ α ι-  
δράν ζωηρότητα, τήν ατομικήν θέλησιν, τήν πρωτότυ
πον δημιουργίαν, τήν αγάπην πρός τήν φύσιν καί τήν 
κοινωνικότητα καί νά έφαρμοσθή άμέσως τό έπιστημο- 
νικόν σύστημα, τό στηριζόμενον έπί τής άληθοΰς γνώ - 
σεως τής φύσεως τοΰ παιδός καί τών φυσικών αύτοΰ 
έκδηλώσεων.

Ή  πα ιδ ική  ηλικ ία  φ ύ σ ε ι  είνε φαιδρά, ζωηρά, φύ
σει ά γαπα  νά παίζγι μέ ζωηράν εύθυμίαν έντός τής φύ
σεως μετά τών λοιπών μικρών πα ιδ ιώ ν, νά παίζτ, μέ τά  
χώ μ ατα , νά χορεύν), νά τρέχτι, νά άδη, νά άκούτ, άφη- 
γήσεις διαφόρους. Ε ίς τάς κλίσεις ταύτας τού παιδός, 
τά ς φυσικάς ταύτα ς όρμάς, βλέπει τ ις έκδηλουμένας τάς 
πρώτας τάσεις τοΰ ανθρωπίνου γένους πρός τήν γεωρ
γ ία ν , τήν ζωήν έντός τών κόλπων τής φύσεως, τήν 
φαιδράν καί άμέριμνον ζωήν τοΰ ύπαιθρίου βίου, ήν ή 
Γραφεί περιγράφει παραδείσιρν, τήν άρχήν τής μουσικής



τοΰ χορού τής ποιήσεως. Τ αϋτα δ ' εχουσι τοΰτο το εν
διαφέρον διότι δεικ,νύουσιν δτι α ί φυσικαι ορμαί τοΰ 
παιδός, α ΐτινες ύπομιμνήσκου > τάς φυσικάς όρμάς τοΰ 
ανθρωπίνου γένους πρός την άνάπτυξιν καί τόν πο
λιτισμόν, δτι α ί πα ιδ ικα ί αύτα ι εκδηλώσεις εινε βαθύ
τα τα  πα ιδ ικα ί, επομένως όχι μόνον δέν πρέπει εν τη ά- 
νκτροφή νά θίγονται, άλλά τουναντίον νά υποβοηθώνται 
καί νά έπιρρώνυνται έν τη άναπτύζει αυτών.

Κ ατά τό ίσχύον άτυχώς σύστημα α ί φυσικαι τοΰ 
παιδός όρμαι πνίγοντα ι, άκούετε δέ τόν διδάσκαλον φω- 
νάζοντα : «Μήν πα ίζης, μη γελάς. κάνε δ ,τ ι σου λέγω 
έγώ , καί δ/ι δτι θέλεις έσύ. παυσε τάς ερωτήσεις, γ ία τ ί 
μ’ έσκότισες, μη κ υ ττά ζη ςέξω , κύτταζε τό βιβλίο σου» 
κλπ . ’ Ενώ δέ τό πα ιδάκι βράζει έκ παιδικής ζωηρότη- 
τος καί θέλει άκράτητον νά φύγη είς τόν κήπον καί νά 
πα ίξη , τό σύστημα τό κρατεί καρφομένον έπί άνθυγιει- 
νών θρανίων, έντός στενών, κακώς άεριζομένων καί φω- 
τιζομένων δωματίων, καί τοι μανθάνει γνώσεις άφηοη- 
μένας καί γρ αμ μ ατικά ς—ένφ πρό τοϋ σχολείου τά  π α ι
διά τοΰ λαοΰ πλανώ ντα ι είς τους δρόμους έγκαταλε- 
λειμμένα .

Ή  κατάστασις αύτη , εινε καιρός πλέον, νά παύση 
κατά  τοσοϋτον μάλλον καθ ’ δσον έχομεν θαυμάσιον σύ
στημα τοΰ πολιτεύματος παρέχον καρπούς είς την π α ι
δικήν ηλικ ίαν. Τ ό  d v d - c i iy a  τ ο ΰ  Φ ο ά ε β ε λ ,  ούτι- 
νος ευτυχώς ή πόλις τών ’ Αθηνών άπέκτησεν ένα Νη~ 
πιακόν Κήπον καί εν Ν ηπιαγωγιγόν Φροντιστήριον χ ά 
ρις είς την άνεξάντλητον γενναιοδωρίαν τής Α. Μ. τής 
Βασιλίσσης καί τοΰς άτρύτους αγώνας τής κυρίας Α ίκ. 
Λασκαρίδου.

Τοΰς πολιτίμους καρπούς έθαύμασα καί έγώ , είς την 
φαιδράν ζωηρότητα καί ευφυΐαν τών μικρών νηπίων είς 

τά  έργοτεχνήματχ τω ν, είς τά  εύθυμα των πα ίγν ια , 
την σφαίραν, τόν κύβον, τάς πλυνθίδας, την έρρυθμον 
γυμναστικήν, τάς διά πήλου πλαστικάς των απομιμή
σεις, καί είς δλας αύτών τάς φαιδράς ένασχολήσεις μέ 
τάς οποίας π α ί ζ ο ν τ α ,  μανθάνουν πλείστα πράγματα , 
αποκτούν τήν άγάπην πρός τήν έργασίαν, τήν πρωτότυ
πον σκέψιν, τήν φυσικότητα αύτής.

Μία μικρά έπίσκεψις, εις τό παρά τήν ’Ακρόπολη 
Ν ηπιαγωγικόν Φροντιστήριον, θέλει προκαλέσει πλείστας 
έκπλήξεις καί θαυμασμόν πρός τήν ζωηράν φυσικότητα 
καί ευφυΐαν τών καθαρών καί φαιδρώ/ πα ιδ ιώ ν, άτινα  
πα ίζοντα μανθάνουν, καί διασκεδάζοντχ αποκτούν τάς 
άρίστας τών έξεων.

Ά ς  έλπίσωμεν δτι λ ίαν ταχέως θέλουσιν ίδρυθή καί 
ύπό του Δήμου καί ύπό τής Κυβερνήσεως πλειστοι παρ
όμοιοι Νηπιακοί Κήποι, διά πάσαν συνοικίαν τής πρω- 
τευούσης καί διά πάν χωρίο> και διά π ίτ α ν  πόλιν τοΰ 
κράτους μας, είς τρόπον ώστε τά  πα ιδ ία  του λαοΰ νά 
μή δικφθείρωνται είς τούς δρόμους ή νά γείνω ντα ι σχο
λαστικά είς τά  σχολεία, άλλά νά λαμβάνωσι τάς άρί
στας τών συνηθειών είς τά Φροβελιανά ταϋτα  Ν ηπια
γω γεία , Ή  έπί τοΰ μέλλοντος, καί τών άτόμων καί

τής κοινωνίας έπίδρασις τοΰ συστήματος εινε άρκετά 
προφανής, ώστε νά μή εινε ανάγκη νά έπιμείνωμεν. 
Έ λπίζομεν μόνον δτι τ ά χ ισ τ α  θ ’ άποκτήσωμεν τά 
έπιστημονικά καί υγιεινά καί ψυχολογημένα ταϋτα  
Ν ηπιαγω γεία , τά  όποια έφαρμόζονται είς δλα τά  μέρη 
τοϋ κόσμου κατά τών μάλλον πολιτίμων καρπών καί 
τών μάλλον ποθητών άποτελεσμάτων.

Σ .  Ζ ω γ ρ α φ ίο ι ι ς

Τ  Π  Α  Κ  Ο  Η

Δυσχερέστατον μέν, ά λ λ ’ άναγκαιότατον, είνε τό νά 
κατασταθή ό πα ϊς ευπειθής' ή δέ τής ΰπακοής άνάγκη 
δέν χρήζει άποδείξεως' προκειμένου δέ περί παίδων τά 
πάντα  έξαρτώντα ι έκ τής ΰπακοής, άνακηρύττει καί ή 
Θεία Γραφή λέγουσα' «Τέκνα ύπακούετε τοίς γονεΰσιν 
ύμ ώ ν» . Τον δέ άπειθή παϊδα πρέπει νά παρατηρώμεν, 
δπως παρατηρώμεν άγρόν κατηρημωμένον έκ τής χαλά - 
ζης, δήλα δή μέ οφθαλμούς δεδακρυσμένους καί καρ- 
δίαν τεθλιμμένην.

Ή  τελεία ϋπακοή είνε σπανία , ή ύπακοή δήλον δτι 
ή καλώς νοουμένη, καί προκειμένου περί ταύτης δέν 
δυσκολευόμεθα ουδόλως νά εϊπωμεν καί ένταύθα δτι οί 
γονείς πταίουσι πρώτον. ’Αρχαία παροιμία λέγει δ τ ι’ 
«τό μήλον δέν π ίπ τε ι μακράν τοϋ δένδρου» καί («κατά 
μάννα κατά κύρη, κατά  γυιό καί θυγατέρα», δθεν καί 
τά  τέκνα διατελοϋσιν ίσ/υρογνωμοΰντα, ώς ποτε καί οί 
γονείς αυτοί δέν υποτάσσονται συνήθως τή έαυτών μάλ
λον θελήσει ή τή τοϋ Θεοϋ—τοϋ όρθοϋ λόγου —ύποπί- 
πτοντες είς τό αύτό τοϊς τέκνοις αύτών σφάλμα, ου 
ενεκα τής άγωγής αύτών άποτυγχάνουσι.

Λέγω δέ τοϋτο, διότι γράφω πρός πατέρα— ή μάλ
λον πατέρας —καί έπιθυμώ νά άναμιμνήσκωνται π ά ν 
τοτε δτι ή βέλτιστη θέλησις εινε ή τοΰ Θεού. Καί ό 
μέν Θεος είπεν είς τό παιδίον «τ ίμ α  τήν μητέρα σου καί 
τόν πατέρα σου», οί δέ γονείς όφείλουσι νά ποοκαλώσι 
την πρός αυτούς ύπακοήν τών τέκνων μετά σεβασμού, 
διότι δπως δεν είνε δυνατόν νά ύπαρξή σοφία άνευ τοΰ 
φόβου τοΰ Θεοΰ, οΰτω δέν υπάρχει ύπακοή άνευ σεβα
σμού πρός τούς γονείς- διότι μόνον ό σεβασμός παράγει 
τήν ορθήν καί υίϊκήν ύπακοήν ούδεμία δέ μεγίστη τα ύ 
της άλήθεια δύναται νά ΰπάρξη- «ό πρός τούς γονείς 
» σεβασμός ελκει έ^ί τώ·’ τέκνων καί τών έγγονων 
» πάσαν την σωματικήν καί ψυχικήν εύλογίαν».

Είνε δέ άξιοθρήνητος ΰπό τήν έποψιν ταύτην ή δια
γω γή  πολλών γονέων, οΐτινες άνατρέπουσιν δντως τήν 
θείαν τά ς ιν . ά νθ ’ ής άντικαθιστώσι καθαρώς τήν άν- 
θρωπίνην. Προσφέρονται, φέρ’ είπείν, πρός τά  εαυτών 
τέκνα μετά στοργής, φ ιλ ίας, δικαιοσύνης κα ί εύστα- 
θείας. παρέχουσιν αΰτοϊς έν τε τοίς λόγοις καί τοίς τρό- 
πο'.ς καί τα ίς πράξεσι παραδείγματα έπιβάλλοντα τοίς 
τέκνοις σεβασμόν; Παντελώς δυστυχώς! Καί ένεκα τής 
ολιγωρίας ταύτης τών γονέων καί τής τυφλής αγάπης 
τά  τέκνα αύτών γ ίνοντα ι αύθαδέστατα ού μόνον είς 
τούς διδασκάλους αύτώ ν, οΰς ομοίως όφείλουσι νά σέ- 
βώνται ώς πνευματικούς γονείς, άλλά καί είς αυτούς 
τούς γονείς άκόμη ! “Ε πειτα , δταν ό πα ϊς δέν σέβηται 
τόν πατέρα καί τήν μητέρα του ώς καί τούς διδασκά
λους καί πάντα  ήλικιωμένον, τούς όποιους καθ’ έκάστην 
βλέπει καί συναναστρέφεται, πώς εινε δυνατόν ν ’ ά -

παιτήσωμεν νά σεβκσθή τόν Θεόν, τόν όποιον δέν βλέ
πει; Ι ΐώ ; θά σεβασθή τά θεϊα έργα, τήν θρησκείαν του 
καί άποκτήση θρησκευτικόν αϊ-ιθημα έν τή κκρδία αύτοΰ; 
’Ιδού, δ ιατί ή σημερινή νεότης είς άθλίαν κατάστασιν, 
εύρίσκεται ή νά μή εΐπω  άλλο τ ι.

Β - Β ο ιΑ γ ά ρ ε ω ς
Δ·ε^δυντοϋ ΙΙαιδαγωγείου.

H ΑΡΧΑΙΑ Γ Ρ Ι Π Υ Ρ Γ Ι Α  ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ
(Συνέχεια και τέλος)

Έ να ντ ι τών όγκολίθων έν μέσω τοΰ έκείθεν ύψηλοτά- 
του γηλόφου υπάρχει περίζωμα όγκολίθων σχήματος ορθο
γωνίου ούτινος ή πρός δυσμχς πλευρά έχει μήκος 7 μ ή 
δέ πρός Β . πλευρά 14 μετρ. έλλειπουσών τών όγκο λίθων 
τών άλλων πλευρών, τό ήδη οΰτω σωζόμενον περίζωμα 
εΤνε δμοιον τοΰ έν Σπάρτη τοιούτου, δπερ θεωρείται ώς 
ό τάφος τοΰ Λεωνίδα. Πιθανόν καί τοΰτο νά έχρη- 
σίμευσεν ώ ; τχφος τών έκεϊσε πεσόντων Σπαρτιατών 
ύπό τοΰ Χαβρίου — κατά Ξενοφώντα —  ή καί αύτοΰ 
τοϋ Γοργώπα. — Άνερχόμενοι δέ άπό τοϋ περιζώμα
τος αύτοΰ, εΰρισκόμεθχ έφ ’ ένός έξόχως τερπνοτάτου κχί 
ώραιοτάτου όροπεδίου — καί δπερ δύναται να είνε τό 
παρά τοΰ Ξενοφώντος κχλούμενον «Η ρ ά κλε ιο ν» .

Κάτωθεν δ αύτοϋ έν βχθυτάτη χωνοειδεί σχεδόν 
φάρχγγι, τό κοίλον χωρίον, άπολήγον είς βχθύτχτον ορ
μίσκον, δστις ήδύνχτο άσφχλώ ; νά χρησ'-μεΰση διά τήν 
άποβίβχσιν τών οπλιτών τοϋ Χχβρίου κχί ή θέσις αΰτη 
ν ’ άποκρύψη αύτού;, ώς κεκχλυμμένη άπό πυκνότατος 
δάσος έκ πεύκων, άς είσέτι έσεβάσθη ό πελεκις τών 
υλοτόμων, Ά πό  δέ τού όροπεδίου αύτοΰ (τό Ηράκλειον) 
άναχωροϋντες πρός την έναντι τοϋ Νησιδίου κοίλάδχ 
(τή ν  νΰν Νησίδχ κχλουμένην) διχνύομεν ακριβώς έκκχί- 
δεκχ στχδίους (ό’ρ. Ξενοφώντα' «αυτούς δε τής νυκτός 
»χποβάς είς τήν Α ίγιναν πορροτέρω τού Ή ρχκλείου έν 
«κο ίλφ  χωριω ένήδρευσαν, έχων τούς πελταστάς άμχ 
»δέ τή ήμέρα ... ήκον οί τών ’Αθηναίων όπλΐται Δημαι- 
» νέτου αύτών ηγουμένων κχί άπέβαινον τοΰ 'Ηρακλείου 
«επέκεινα ώς έκκαίδεκα σταδίοις, ένθα ή Τριπυργία . . .  »

’Από δέ τής κοιλάδος ταύτης τής Νησίδος — (Τρ·.- 
πυργίας) φχ ίνετχ ι, έπί τής ΜΔ κορυφής τών ύψηλοτέρων 
έπ ’ αύτής βουνών, ετερΌς κυκλοτερής Πύργος, οΰτινος 
οί ογκόλιθοι καί οί έ π ’ άλλήλων κχί συναλλήλων έφχρ- 
μονή άποδεικνύει τήν άρχχιοτάτην έποχήν τής κχτχ - 
σκευής τοϋ Πύργου αύτοϋ, καί δστις Πύργος δεσπόζει 
σχεδόν άπό τής Έ πιδχύρου, Σολυγείχς, Κορινθίας, Με- 
γχρίδος, Σαλχμϊνος μέχρι Πειραιώς, Β .Δ . δέ τοϋ Πύρ
γου χύτοϋ, έτερος τρίτος Πύργος, δστ’ς πρός Β. μέν 
τετρχγωνικός πρός Μ. δε κυκλοτερής, ακριβώς ενχντι 
τοϋ άκρωτηρίου Μχυρομούτσουνο. ό δε τρίτος οΰτος 
Πύργος μετά τοϋ βραχώδους άκρ. τό Μαυρομούτσουνο 
άποτελεΐ ούτως είπείν μίαν στενήν είσοδον πρός τή ν  κοι- 
λάδχ, ή τήν Τριπυργίαν — καί δστις Πύργος ίσως Ιχρη— 
σίμευεν κχί ώς έπισταθμεία τής τε ΙΙόλεως καί τοϋ λ ι-  
μένος. ’Επί δέ τών άκτών τής ενχντι τοΰ Νησιδίου 
κοιλάδος ύπάρχει τεχνική προκυμαία, ώς καί μέγα μέ
ρος τοΰ λιμενίσκου αύτοΰ, έπιστοωμένον μετά ογκολίθων 
εν όριζοντίιρ τετραγωνικώ έπιπεδω, έτι καί νΰν ό ια- 
κρινόμενος έπ ’ αύτοΰ τεχνικός αύλαζ — είδος ύδραγω- 
γειου, —  ύπό τήν θάλασσαν, ίσως νά ήτο άνωθεν τής

θαλάσσης, ή πλακόστρωσις αύτη καί νά ύπέστη κχθι- 
ζησιν, — κχθόσον τό έδχφος αύτό είνε επιδεκτικόν το ι- 
ούτων κχθιζήσεων, ώς πολλχχοΰ τών άκτών παρ.τηρή- 
θησχν το ιαϋτχ ι.

’Επίσης έτ ι τής κοιλάδος τχύτης διχκρίνονται ΰπό 
Αοΰ πρός Μ. κειμένου ύψηλοτάτου βουνου, δτι συνελ- 
λέγοντο ύδατχ , ά τινα  διω/ετεύοντο είς μικράς τετρχγω- 
νικχς δεξχμενχς εκάστη μέτρου μήκος κχί πλάτος κχί 
μετά δύο ή τρεις τοιχύτχς έτέρχ τριπλχσίου μεγέθους 
άπολήγουσχι άχρι τής πχρχλίχς καί ενχντι τοΰ ύπό 
τή ν  θάλασσχν φχινομένου ύδραγωγείου.

Βεβαίως έξ όλων τών άνω παρχτηρήσεων κχί έκ τών 
έξ αύτών έλλογων σκέψεων καί έρευνών, άλχνθάστως 
δυνάμεθχ νά εϊπωμεν οτι εΰρέθημεν έν αύτη τή Τριπυρ- 
γ ια  κχί ή τις κεϊτχι έκεϊ δθεν περιεγράψαμεν αύτήν, 
ήτοι είς τάς Β . Α. άκτάς τής νήσου Α ίγίνης· κχί κά
τωθεν Β. Α . τοϋ όρους τοΰ Πχνελληνίου Διός όπου ό 
νυν σωζόμενος Ναός τής ’Α φχίχς, μικρόν άπέχοντος τής 
Τριπυργίχς ένώ από τής νϋν πόλεως τής Α ίγίνης χπέ- 
χει ύπέρ τάς δύο περίπου ώρχς.

Δέν ύπάρχει ούδεμία αμφιβολία, δτι έκ τών έν αύτη 
τή περιοχή τριών πύργων καί ή όνομασίχ τής πό
λεως «Τ ρ ιπυρ γ ία ». Κχί ότι αύτη είνχι πόλις κχθχρώς 
νχυτική , εχουσα έκεί τούλχχιστον . μέγχ μέρος πλοίων. 
“Ισως κχί έκτίσθη προγενεστέρως τής ποτέ πόλεως τής 
Α ίγίνης, κχί τούτο εκ τε τών έργων τέχνης καί 
τοΰ τεχνικού καί κρυπτού λιμένος καί τοϋ έγγύ- 
τχ τχ  αύτής ευρισκομένου ναού τής ’Αφχίας ώρας 
σ/εδόν άπέχοντος, ώς κχί τών πρός δυσμάς κειμένων 
θερυιολουτήρων μόλις και τούτων ώρας χπεχόντων τή ; 
Τριπυργίχς ή δε έξ α ύτή ; πρός τάς θέρμχς όδός σχεδόν 
άμχξιτή , έτι κχί νϋν κχλώς διατηρούμενη, ένώ άπό τής 
πόλεως απέχει περίπου τών δύο ώρών, ή δε όδός άνώ- 
μαλος έν πολλοϊς καί είς πολλά διακοπτομένη. Τ αϋτχ 
δέ πείθουν ήμας, δτι ή νΰν πόλις τής Α ίγίνης ύπήρξεν 
μετχγενεστέρως κχί ήτο πόλις πλούτου έμπορίας καί 
βιοιχη/ανίας. Δέν είναι δυνατόν ή Τριπυργία νά μή 
ύπήοξε πόλις σημαντική, έκ τε τών έν αύτή τεχνικών 
έργων, άλλά καί έκ πλείστων άλλων λόγων κχί περιστά
σεων κχί έξ αύτής τής τοποθεσίχς αύτής, έκτός τών 
ύπό νχυτικήν έποψιν πλεονεκτημάτων, άλλά έκ τής 
κχθόλου τοποθεσίας αύτής Ή  τοποθεσία τής Τριπυρ- 
γίχς είναι θχυμχσίως έξοχος τερπνοτάτη κχί μχγευτικω - 
τχτη  έκ τοϋ κχθόλου αύτής όρίζοντος, περιβρεχομένη 
Β .Α . άπό τ ή ; θαλάσση; τοΰ Αιγαίου Πελάγους καθ’ 
δλην σχεδόν αύτοΰ την έκτασιν καί τοΰ Σχρωνικοΰ Κόλ
που, άπό τής Μ .Δ . άπό ποικίλα έδάφη καταφύτων καί 
ούτω κχταρωματιζομένη άφ ’ ένός άπό τό θαλάσσιον 
ίώδιον καί ά φ ’ έτέοου έκ τής ρητινοφόρου έςατμίσεως 
τού έν αύτή πυκνοτάτου δάσους τών πεύκων.

Έ ν  αύτή δέ ταυτη  τή Τριπυργία κατά Παυσανίαν 
εύρηνται καί τέσσαρες ναοί, ού πολύ άλλήλων άφεστη- 
κότες, ό μεν ’Απόλλωνος, ό δέ Ά οτέμιδος, Διονύσω δέ 
αύτών ό τρίτος καί ό τής Ε κά τη ς έχοντος περίβολον, 
ού έντός έστιν ό ναός τής Ε κά τη ς , ήν ’Αθηναίοι έκάλουν 
«Έ π ιπ υρ γ ιδ ία ν»· θά έκχλεϊτο δέ ούτω παρ ’ ’Αθηναιοις 
Έ π ιπυργ ιδ ία , ή δτι ό ναός τής Ε κά τη ς έκειτο έν τή 
περιοχή τών τριών Πύργων, ή δτι θχ έκειτο έπί τών 
τριών Πύργων, έπί κορυφής βουνού δεσπόζοντος τών 
τριών Πύργων.

Κ χτά τήν έμήν πεποίθησιν φρννώ, δτι ό νχός τής 
Ε κά τη ς (Έ πιπυργιδ ίας) εύρηται έκεϊ. δπου ήδη σώζον
τα ι έν εύθυγρχμία οί όγκολιθοι, οΐτινες θ’ άπετέλουν τον



περίβολον τοΰ ναοΰ, η τότε θά εύρηται έν έτέρα τ ιν ί θέ
σει, ήν εν δέοντι καί ταύτην, ώς καί τάς θέσεις τών 
τριών ετέρων ναών θέλω έπιδείξει, χωρίς έπί πολύ νά 
βασανισθή ή σκαπάνη.

Έ γραφον έν Α ίγίνη .
Π. Λ ο γ ιω τα τ ίδ η ς .

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Θ εραπεία το ϋ  κα τάρ ρ ο ν (κατεβασιάς). — Ό  
ιατρός Κέρρις-Ζχντέν έχει ανακοινώσει ε’ίς τ ι γερμανικόν 
ιατρικόν περιοδικόν νε'ον τρόπον θεραπείας τοΰ κατάρρου, 
τόν όποιον έδοκίμασεν έπ ιτυχώς έπί πολλών πελατών 
του, συνιστάμενον δέ είς τό ακόλουθον.'Ό εχων κατάρ- 
ρουν εγχέει έν τη παλάμη του οινόπνευμα έκ κριθής η 
σίτου (την κοινώς ρωσσιστί καλουμένην βότκαν) καί 
ίσχυρώς την άπορροφα διά τής ρινός του. Τό καύσιμον 
τό όποιον έξ αρχής αισθάνεται ό εχων κατάρρουν παρ
ευθύς έκλίπει, ταχέως δέ παρέρχεται και ή ισχυρά ρεΰ- 
σις τής βλέννας έκ τής ρινός. Έ ά ν  δέ έπχναληφθώσι τά  
συμπτώ ματα  τοΰ κατάρρου δέον αμέσως νά άπορρο- 
φήση πάλιν βότκαν διά τής ρινός. Πρός τελείαν θερα
πείαν τοΰ κχτάρρου δέ* είνε άνάγκη νά έπαναλάβη 
τοΰτο τρεις, διότι δίς μόνσν τοΰτο γενόμενον έντελώς 
θεραπεύει αυτόν.

★ ★
*

Πατήρ τ ις  έπιθυμών νά εύρη πρός τ ί έπά^γελμα Ιχει 
κλίσιν ό υιός του, έκλεισε αυτόν έν τ ιν ι δω μ α τίφ , έν φ  
έπί τραπέζης έ'θηκε μίαν Α γ ία ν  Γραφήν, εν μήλον καί 
εν τραπεζικόν γραμμάτιον ά ςίας ένός δολλαρίου. Ούτος 
έσκέπτετο έάν εύρη τόν υιόν του άναγινώσκοντα τήν 
Α γ ία ν  Γρ»φήν νά θέση αύτόν είς τήν 'Ιερατικήν Σ χο
λήν, τρώγοντα τό μήλλον νά προοδεύση εϊς τήν Γεωρ
γικήν Σχολήν, λαμβάνοντα δέ τό γραμμάτιον νά ποιήση 
αύτόν τρχπεζίτην. Έ πιστρέψας είς τήν οικίαν του εύρε 
τόν υιόν του θέσαντα ήδη τό γραμμάτιον έν τφ  θυλα- 
κ ίφ  τού, καθήμενον έπί τής 'Α γίχς Γραφής καί τρώ 
γοντα τό μήλον. Τότε ούτος προσδιώρισε τόν υιόν του 
εις τό πολιτικόν στάδιον.

«75

Όπόσον καταπληκτική  είνε ή γονιμότης τών ιχθύων χατα- 
δείχνυται ex τών έξης παραδειγμάτων.— 'II π έ ρ χ η γέννα
I I , 600 ώά, ή ρ έ γ χ α  36 ,000 , ό κ υ π ρ ί ν ο ς  342 ,000 , ή 
γ λ ώ σ σ α  1 ,000 ,000 χαί ό έ ρ υ θ ρ ί ν ο ς  3 ,000 ,000 ,000 . 'II 
οε μ ο υ ρ ο ύ ν α  γεννή ϋπέρ τά 9 ,0 00 ,00 0 ,000  ώών !

Τό ομβριον ΰδωρ προτιμαται διά τήν πλΰσιν, διότι διαλόε1 
εϋχολώτερον τόν σάπωνα χαΐ τον ρύπον τών ενδυμάτων ’Ωφε- 
λιμώτατον όμως εινε πρό; πότισμα τών φυτών.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Α

Κατά τόν ’Απρίλιον έξαχολουθοϋσι οί σίτοι τοϋ χειμώνος 
νά αύξάνωσι τάς ρίζας χαί χάμνωσι παραφυάδας. Τά λαχανικά, 
ή βουνιάς, εινε πλήρη άνθέων, ή δε σίχαλις αυξάνει τόν κάλα
μόν της. Αί χελιδόνες έπεττρεψαν είς δλα τά μέρη.

Εξακολουθεί ό γεωργός νά έπιτηρή τήν σποράν, τήν έμ- 
φύτευσιν χαΐ επ ιμελείτα ι τά διά τήν βλάστησιν φυτά. Μετά 
τήν περαίωσιν τής σποράς έξαχολουθοϋσι τήν προπαρατχευήν

δια τήν σποράν τοΰ αραβοσίτου, καλαμβοχίου, λιναριού, βάμ- 
βαχος χαί μποστανίων. ΐ£Γ3

Άρχίζουσι νά τρέφουσι τούς 'ίππους, τάς ίππους χαΐ τους 
πώλους μέ χλοεράν τροφήν ώς ετρεφον τους ίππους κατά τόν 
τοχετόν.

«75
Μελισσοτροφία. — Έξακολουθοϋσι ν ’ άφαιρώσι μέρη τινά τών 

μελοπήτων έάν εχωσι μέλι. Έ πιτηροϋσι και χαΟαρίζουσι τά 
μελίσσια άπό καιρόν είς καιρόν, καθαρίζουσι τήν γην έν ή εΰ- 
ρίσχοντίι αί χυψέλαι, καί τάς μελοπήτας, έάν έχω.σι μούχλαν.

Ε Γ Τ Ρ Α Π Ε Λ Α

Κρωτιχή έξομολόγησις :
— ’Αγάπη μου, σέ άγαπώ σαν τρελλός.
—  Μ* δέν ’έχω πεντάραν...
— Μά δ:’ αύτό σοΰ λέγω οτι σέ αγαπώ σαν τρελλός !

X
Πρόκειται περί ένος ρήτορος, άπό τό στόμα τοΰ οποίου αί 

λέξεις βγαίνουν μέ τό τσιμπίδι.
— ’Αληθινός Δημοσθένης, λέγει ένας δημοσιογράφος θαυ

μαστής του.
— Ναί. Δημοσθένης προτοΰ άρχίση τήν θεραπείαν τών χα- 

λ ικ ιών, άπαντα κάποιος άλλος.

Γ Ν Ω Μ Α Ι
Ή  σκέ’]/ις είνε πάντοτε απαραίτητος προετοιμασία πάσης 

πράξεως. Δνπόν.
Διάπυρος καρδία γέννα είς τήν χεφαλήν τολμηράς σκέψεις 

ούχί φρονίμους πάντοτε.
Χακόιιπ.

’Αγχίνοια είνε ό τέλειος χωρισμός τής σχέψεως άπό τήν θέ- 
λησιν.

Σ ο π ε γ χ ά ο ν ε ρ .

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

Ή  Ε θν ικ ή  εορτή τής 25 Μαρτίου έτελέσθη μετ’ 
έξαιρετικής ζωηρότητος.

— Πρό πάντων έν Κρήτη ώς έξ ένός στόματος μία 
εύχή άνεπέμπετο. «Ζ ήτω ή ενω σις.»

—  Τήν πχρχμονήν τής έθνικής ήμών εορτής άφίκετο 
καί ό μέγας Δούξ Γεώργιος τής Ρωσσίας μετά τής συ
ζύγου του Μαρίας θυγχτρός τοΰ σεπτοΰ ήμών £νακτος.

— Τάς έργχσίας τής Βουλής παρέλυσεν ή περί τών 
εύθυνών τού πολέμου συζήτησις είς τήν όποιαν ελαβον 
μέρος ολοι οί έπιφανεϊς.

—  ’Αληθείς όμως αποκαλύψεις δέν ήλθον είς φως. 
Άνεμασήθησχν κχί έπανελήφθησαν γνωστά σχεδόν πράγ
μ ατα .

— Κ αί ή συζήτησις χϋ η έθεωρήθη, ώς νέον έφεύ- 
ρημα κωλυσιεργίας ύπό τής άντιπολιτεύσεως, δπως π α -  
ρακωλυθή ή έπιψήφισις τοΰ προϋπολογισμού.

— Ά πλούστατα  αποκτάται ή Δόξα διά τών Ε λ 
ληνικών έφημερίδων, δταν τ,ιχαίνει κχνείς νά είναι μ*ρ- 
τυς είς δίκας, δπως ή τοΰ Κχρτάλη, δλες α ί έφημερίδες 
δημοσιεύουν τήν εικόνα του καί τοΰ πλέκουν έγκώμια.

Έ Ϊεδόθη ιΙαν
Είς κομψότατον καί καλλιτεχνικόν τεΰχος τά  « Κοι

νωνικά Δ ιηγήματα » τοΰ συμπχθοΰς λογίου Ά λ ε ς . Κ. 
Α νχγνωστοπούλου. Προσεχώς θέλόμεν ποιήσει ιδ ια ιτέ
ρως μνείαν περί αύτώ ν.


