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Τ Α  Ρ Ο Δ Α

Οί Χάρες ϋας  ζευγάρωναν 
Koduox τριανταφυλλί νοι 
Λέν πέφτει μιά Σταλαματιά 
Δροόιας, ποΰ νά μή μένι?. 
Στά πέταλά (3ας τά ξανθά

Μ  ’OjV η  Π ε ν τ έ λ η ς .

Λ Ο Γ Ο Σ  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Κ Ο Σ
Έκγονοι των Σουλιωτίδων καί των Λακαινών, άνα- 

μέλψασθε δίκην εύστόμ.ων άηδόνων τήν διπλήν την δε 
πανήγυριν, καθ’ ήν ένεουογήθη ή κτίσις καί έβρεφουρ- 
γήθη ό κτίστης, καί καθ’ ήν έπί των επάλξεων των αν
θρωπίνων δικαίων καί του πολιτισμού άνεπετάσθη ή 
σημαία, ην έξύφαναν οΐ στιβαροί των τριών χιλιετηρί
δων βραχίονες.

Ναί' καλλιτέχνιδες ιδεσποινίδες, χαροπαί επιθέσατε 
νέα κοσμήματα καί άνθη εις την παλαιάν των προγόνων 
ημών σημαίαν, ποικίλλουσαι έ π ’ αυτής τόν καλλίκαρπον 
νάρκισσον καί τόν χρυσαυγή της σωφροσύνης κρόκον καί 
ΰπό τό βάρβιτον της Τελεσίλλας καί την μάγαδιν της 
Σαπφοΰς όοχήσασθε τόν άγνόν καί καλλίτοξον χορόν, ον 
εχόρευσαν αί εΰσταλείς θυγατέρες τών ηρώων τοΰ Με
σολογγίου καί τών πορθητών της Τριπόλεως.

Ύμνήσωμεν, ώ Άρσακιάδες, τόν ΰπέρτατον τοΰ κό
σμου κυβερνήτην, δ'τι ηύδόκησε να σώση τό άνθρώπινον 
γένος, δπερ καί άλλα μέν συναίτια, κατ’ έξοχήν δ ’ ή 
Ρωμαϊκή κοσμοκρατορία διέφθειρε. Τότε έν αυτή, ώς έν 
ρυπαρω δοχείω, δίκην κυκεώνος άνεμίγησαν χρηστοί 
μετά φαύλων καί "Ελληνες μετά βαρβάρων, ό γνωστός 
κόσμος έδουλώθη, καί οι μέν συγκλητικοί ήγόραζον δού
λους, ϊνα ρίπτωσι κρέας εις τά ιχθυοτροφεία αυτών, ό 
δέ Νέρων εκαιε ζώντας άνθρώπους, ίνα φωτίζη, τάς νυ- 
*τερινάς αΰτοϋ πανηγύρεις.

Σ. Σ ’ΑπηγγέλΟη έν τή αΐΟοΰτ·/| τής Φιλεκπαιδευτικής 
Ετϊιοίας ΰπό τοΰ άντιποοέδρου αύτής κ Γ. Μιστριώτου τήν 

2ί> Μαρτίου.

Καί. τ ’ άλικα και τ αατιοιΓ 
"Ομως τι μέρα πριν χαθηι 
Και πριν ξανάρθουν ταιίτρα 
ϋιγά ΰιγά άπογέρνουνε 
ϋτά Αγκαθερά κλωνάρια 
Καί γίνονται (5άν δάκρυα 
Τά πριν μαργαριτάρια.

Μ . ΜαΤ,ακάιίιις 
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Πρός τήν όσημέραι αΰξουσαν διαφθοράν ήγων.'σατο ή 
ελληνική φιλοσοφία καί κ α τ ’ εξοχήν ή στωϊκή, άλλ ’ 
αΰτη έξηλέγχθη ανεπαρκής, ίνα θέση φραγμόν εις τόν 
κυκλοβόρον χείμαρρον τόν πηγάζοντα έκ τών ρυπαρών 
τελμάτων τών Καισάρων. Έν τοϊς χρόνοις έκείνοις ήδύ— 
νατό τις νά ειπη, κα τ ’ άρχαΐον φιλόσοφον, α ίσχύνομη ι  
άνθρωπος γ(γονώ(. Προσέλθετε νυν ΰμεΐς οί μικροφιλό- 
σοφοι, οίτινες άμφισβητεϊτε τήν αγαθοποιόν τής Θείας 
Προνοίας δράσιν, τά πάντα τή τυφλή καί βαναυσουργώ 
τύχη, άποδίδοντες, προσέλθετε, λέγω, Ενα θαυμάσητε, 
πώς ό Υιός τοΰ Θεοΰ κατέρριψε δι’ ολίγων άλιέων τάς 
φοβεράς έκείνας επάλξεις, άς άνήγειρον οί ισχυροί τών 
λεγεώνων τής Ρώμης βραχίονες.

Κατά τήν έμφάνισιν τοΰ Χριστιανισμοΰ τό ελληνικόν 
πνεΰμα, δπερ άλλοτε μέχρι τής ουρανίας Άκροπόλεως 
έξήρθη πρός άναζήτησιν μεταφυσικών άληθειών, έγήρασε, 
καί έπί τής καλλιμόρφου αΰτοΰ παρειάς εφερε τάς πτυ- 
χάς τοΰ γήρατος. Διότι, κατά τήν ρήσιν τοΰ φιλοσόφου 
τής άρχαιότητος πολιτευτοΰ, τοΰ Περικλέους, «τά  πάντα  
πέγνχε και εΛαοαοΰαθαΠ) . Καί δή ό ελληνικός λαός έφ ’ 
Όμήρου μέν διήγε τήν παιδικήν αΰτοΰ ήλικίαν, δτε 
παρά τών άοιδών ώς παρά προμήτορος ήκουε μύθους, 
έπί τών λυρικών τήν έφηβικήν, έπί τών δραματ'.κών τήν 
άνδρικήν καί έπί τών Βυζαντινών τήν γεροντικήν.

Καί δμως τό γηραλέον πνεΰμα έπήρκεσεν, δπως τάς 
θείας τοΰ Χριστιανισμοΰ αλήθειας άναγάγη εις Θεολο- 
γικόν σύστημα, καί διά τής γλώσσης αύτοΰ, ήν τότε 
έγίνωσκε σύμπας ό πεπολιτισμένος κόσμος, διδάξη αυ
τόν. Ά φ ’ ού δ’ έτέλεσε καί τήν τελευταίαν ταύτην έν- 
τολήν καί άφ’ ου έπί είκοσι καί πέντε εκατονταετηρίδας 
έγένετο ό άγρυπνος τών προπυλαίων τής Ευρώπης φρου
ρός, πρό τών πυλών τοΰ Βυζαντίου ό γενναίος Π αλαις-



λόγος τδ ξίφος έν χειρί έχων και δείξας δτι εΐναt γνή
σιος τοΰ Κοδρου απόγονος, δεν ήνέχθη νά κατέλθγ; εις 
τόν "A δην ώς άμενηνόν τοΰ Our/poo κάρηνον, ά λλ ’ ε
ποχούμενος έττί τοΰ τεθρίππου των εύφημιών τοΰ κό
σμου καί τών ελπίδων τοΰ ’Έθνους ώς Ρωμαίος νικητής 
στρατηγός ή ώς Έ λλην Όλυμπιονίκης διήλθε την με- 
γαλότοξον τής αθανασίας άψίδα άνεστεμμένος τόν άμά- 
ραντον τής υστεροφημίας στέφανον.

Έδουλώθη μέν τό ’Έθνος, δέν παρέσχεν δμως τώ κα
ταχτητή τράχηλον ευπειθή, άλλ ’ ώσπερ άετός τών ό- 
ρε'ων προέβαλλε τό ράμφος καί ώς λέων τών πεδιάδων 
ένεπήγ^υε τους όνυχας αύτοΰ επί τών σαρκών τοΰ τυ
ράννου. Τότε οί 'Έ λληνες, την βιωτικήν ραστώνην κα- 
ταλιπόντες καί τάς τερηδόνας καί σηπεδόνας τοΰ άστι- 
κοΰ βίου Ικκρούσαντες, ώρμησαν εις τάς συδένδρους φά- 
ραγγας καί τους άπορρώγας βράχους,’ένθα ή άναζύμωσις 
τής ελληνικής φυλής καί τά μεγάλα τής παλιγγενεσίας 
μυστήρια έτελέσθησαν. Ένταΰθα οί πρόγονοι ήμών έζε- 
νίσθησαν Οπό τών γλυκέων μειδιαμάτων της φύσεως, 
ίΚαγον τούς άδολους ταύτης καρπούς, επιον τής άθανα- 
σίας τό ύδωρ, άνέπνευσαν έκ τών αϊθερίων τής άτμο- 
σφαίρας στιβάδων, έτόνο)σαν τό σώμα, άπεσόβησαν τής 
διανοίας ίδεας εύρωτιώντος πολιτισμού καί ήρξαντο α- 
δοντες τής άναγεννωμένης ανδρείας τούς άθλους.

Τοιούτους εύρε τούς πάππους ήμών 6 ήρως εκείνος 
άοιδός, δστις ώρκίσθη ϊνα, μή ελθη εις την γνώμ.ην τών 
τυράννων, καί δστις εν τοϊς ύδασι τοΰ "Ιστρου έδέχετο 
τόν άμάραντον τοΰ μαρτυρίου στέφανον. “Οτε δ' οί με- 
γαλοπράγμονες τής Φιλικής Εταιρίας άνδρες άνέλαβον 
τό μέγα μέν, άλλά κινδυνώδες τής έπαναστάσεως μυ
στήριον, εύρον προθύμους τούς λογάδας τοΰ 'Έθνους, 
Γρηγόριον τόν Πατριάρχην, τούς αδελφούς Ύψηλάντας, 
τούς Μαυρομιχάλας, τούς Δηλιγιανναίους, τόν Σοΰτσον, 
τόν άρχαΐον τής Ε ταιρ ίας ήμών πρόεδοον ’Αλέξανδρον 
Μαυροκορδάτον καί πλείστους άλλονς* ’Όντως δακρύει 
τις, δταν άναγινώσκγι τόν δρκον, ον ώμοσεν,ό ευπατρί
δης Διονύσιος Ρ ώ μας,ίνα  θυσιάση πάντα τά αισθήματα, 
πάντα τά φρονήματα, καί ολόκληρον την περιουσίαν αύ
τοΰ καί αυτήν τήν ζωήν, δπως έλευθερώσγι την πατρίδα, 
ήν ή σκληρά τοΰ κατακτητοΰ τυραννίς έταπείνωσε. Τοι- 
οΰτοι δρκοι ήσαν μεγάλοι καί φοβεροί, άλλ’ οί μεγαλο- 
πράγμονες άνίρες, οί έλευθερώσαντες τήν μοίραν τήνδε 
τοΰ Ελληνικού γένους, έξεαέλουν τούτους. Ή  φαντασία 
καί ή φιλοπατρία αυτών παρέσυρεν εις κόσμους ιδεώδεις 
καί εις ίεράν μανίαν. Πρός τούς μ,αινομένους τούτους καί 
οΐστροπλήγας ήδύνατό τις νά ε’ϊπη νηφάλιος τών πραγ
μάτων εκτιμητής : «Ταλαίπωροι, που προβαίνετε ; Δέν 
ένθυμείσθε τήν πρώτην τής Πελοποννήσου επανάστασιν ; 
Έβουλεύσασθε, δπως γένησθε εθνοκτόνοι ; Ποΰ οι τηλε- 
βολίσκοι καί τά τηλεβόλα; Π οΰ τά πυρομαχικά καί οί 
στόλοι ; ΓΙοΰ τά επιτελεία, οί στρατηγοί καί οί ναύαρ
χοι ; Ποΰ, τέλος πάντων, τά πλούτη, οί σύμμαχοι καί 
οί επίκουροι ;»

Ούδεν τούτων είχον, καί δμως δέν ήσαν μαινόμενοι, 
άλλ’ είχον ύπολογίσει έμβριθώς τάς εαυτών δυνάμεις. 
Τούς μ ετ’ εφοδίων πολέμους ποιοΰσι πεζαί κυβερνήσεις, 
κατακτηταί καί επιδρομείς, άλλ’ οί τόν πολύδακρυν α 
γώνα άράμενοι δέν έσκόπουν, δπως άλλους δουλώσωσιν, 
άλλ ’ δπως άπαλλάξωσιν φυλήν προνομιοΰχον σκληράς 
δουλοσύνης. Έ ν τοιούτοις έθνικοίς άγώσιν ό ναυτίλος γ ί
νεται ναύαρ/ος, ό οπλίτης στρατηγός, ό ποιμήν άρχη- 
γός τοΰ τοπογραφικοΰ επιτελείου καί ό συνετός οικοδε
σπότης παρέχει τά περισσεύματα τών βιοτικών αντον

αναγκών πρός εξοπλισμόν τής Πατρίδος. Οί Κουντου- 
ριώται καί οί Δηλιγιάνναι δέν προσήνεγκον μόνον τήν 
πολιτικήν αύΐών σύνεσιν, άλλά καί τούς θησαυρούς αυ
τών, δπως παρασκευάσωσι τούς στόλους καί έξοπλίσωσι 
τους στρατούς. Ούτοί ήσαν τό ύπουργεϊον τών Οικονο
μικών καί τό ακένωτον τών εθνικών άναγκών ταμεϊον.

Έ κ τοιούτων εφοδίων όρμώμενοι, ώφειλον νά άγωνι- 
σθώσι πρός κοσμοκρατορίαν έφαπλουμένην έπί τών τριών 
ΊΙπείρων καί διαθέτουσαν δέκα μέν καί όκτώ μυριάδας 
ιππέων καί είκοσι καί πέντε περίπου πεζών μετά πυοο- 
βο/ων καί στόλου δυναμένου κατά τήν πληθύν νά έμ.— 
βά)η εις φόβους καί τήν ναυτικωτέοαν τών Εύοωπαϊκών 
δυνάμεων. Πλήν τούτων έκέκτητο πολλά φρούρια, άπερ 
Ιν τοϊς χρόνοις έκείνοις ένομίζοντο καί ήσαν δυσάλωτα, 
ώς τοΰ Ναυπλίου καί τής Χαλκίδος, τής Πύλου καί τής 
Μεθώνης. Καί δμως τά πάντα τή άνδρεία είναι άλωτά. 
Οί γενναίοι τοΰ Λάλα πρόμαχοι ήναγκάσθησαν νά κε- 
νώσωσι τό οχυρόν χωρίον, ή Μονεμβασία καί ή Πύλος 
παρεδόθησαν τοϊς πορθηταίς καί εις αυτήν τήν πρω
τεύουσαν τής Πελοποννήσου είσήλασαν οί έλευθερωταί 
της Πατρίδος, δπως τιμωρήσωσ’. τάς άδικίας καί τούς 
φόνους τεσσάρων αιώνων. Ύπέστησαν δέ τήν πανωλε
θρίαν ταύτην οί δεσπόται τής Πελοποννήσου. διότι ό 
Κυριακούλη ςΜαυρομ,ιχάλης, ό 'Έκτωρ εκείνος τής Ε λ 
ληνικής έπαναστάσεως, καί ό Ή λίας είχον νικήσει καί 
καταρρίψει τήν οφρύν τοΰ Μουσταφάμπεη έν Βαλτετσίφ, 
δστις είναι ό Μαραθών τής νεωτέρας Ελλάδος καί ούτω 
δέν έτόλμων νά έξέλθωσι τών τειχών τής Τριπόλεως. 'Ο 
δέ μέγας τής Πελοποννήσου στρατηλάτης καί έν Βαλ- 
τετσίίι) καί Ιν Γράνη καί έν Δεοβενακίφ κατέδειξεν, δτι 
ήτο άσυνήθης στρατηγική μεγαλοφυΐα.

Ώ ς έν ΓΙελοποννήσφ, ούτω καί έν τή στερεή Έλλάδι 
οίπ ρόμαχοι τής ελευθερίας διέπραττον έργα μεγάλα, 
άπερ ή εθνική ποίησις παρέδωκε τή ευλογία καί τφ  θαυ- 
μασμώ τών έπερχομένων γενεών. Ό  ήρως τής Αλαμά
νας Διάκος κατά μέν τήν μορφήν ομοιάζει πρός τόν Πη- 
λει'δην ’Αχιλλέα, κατά δέ τό ιταμόν καί τήν εθελοθυ
σίαν πρός τόν ήρωα τών Θερμοπυλών. Ό μήλιξ τούτου 
ήτο καί ό γενναίος στρατηλάτης, ό Όδυσσεύς ΆνδροΟ- 
τσος, δστις έν ΓραβιΚ μετά εκατόν καί είκοσι λογάδων 
ιέδίδαξε τήν πολυάριθμον τοΰ Όμέρ Βρυώνη στρατιάν, 
δτι δέν δύναται νά προχωρήση καί διαλύση τήν πολιορ
κίαν τής Τριπόλεως. Έ φ ’ δσον δέ τό ανθρώπινον γένος 
τιμ^ τήν προσωπικήν ανδρείαν, θέλει υμνεί τόν ήρωϊσμόν 
τοΰ Μάρκου Βότσαρη καί την ίταμότητα τοΰ Κίτσου 
Τζαβέλλα, δ'στις μετά τών γενναίων αύτοΰ Σουλιωτών 
έγένετο ό πρόμαχος τοΰ Μεσολογγίου. Ά ν  δε τις έπι- 
θυμή, δπως μάθη μέχρι τίνος δύναται νά προβή ή 
στρατηγική μεγαλοφυΐα, ούτος άς μελετήση τά στρα
τιωτικά σ/έδια τοΰ ήρωος τής Άραχώβη'·.

Οί πατέρες δ’ ήμών δέν ήγωνίσαντο γενναίως μ.όνον 
κατά ξηράν, άλλά καί έν τή θαλάσση διεπράξαντο τη- 
λικούτους άθλους, δσους ή παγκόσμιος ιστορία τέως δέν 
είχεν ίδεί. Βεβαίως αί ομοβροντία’, τών ηφαιστείων τής 
θαλάσσης τών καθ’ ήμας χρόνων είναι θέαμα άξιον θεών 
ή δαιμόνων θεατών, ά λλ ’ό Κανάρης δ ι’ ενός μόνου δαυ
λού διώκων στόλους εύπήκτους καί πολυαρίθμους ομοι
άζει πρός τόν συρίζοντα βορράν, δστις τούς άθαλασσώ- 
τους πολέμιους συνελαύνει δίκην παφλαζόντων κυμάτων.

Ώ ς δ ’ ό μυθικός Ηρακλής έκάθηρε τόν κόσμον άπό 
παντοδάπών θηρίων καί ό ιστορικός Κίμων τάς άνατο- 
λικάς άκτάς τής Μεσογείου θαλάσσης άπό τοΰ Περσικού 
<?τόλου, ούτω καί ό ναύαρχος Μ ι*ίύλης μετά τών συν

ΑΤΤΙΚΗ ΙΡΙΣ

αθλητών αύτοΰ, οϊτινες ήρχον τών Ψαρών καί Σπετσών 
άπέδωκε τό Αίγαίον τοίς άοχαίοις αύτοΰ κυρίοις. Ούτω 
τήν ελληνικήν θαλασσοκρατορίαν, ήν άπεβάλομεν διά 
τάς Ιριδας τών προγόνων ί)μών. άπέδωκαν ό λίγοι ναυ
τίλοι, ών ήγοΰντο άνδρες ίταμοί καί μεγαλοπράγμονες. 
Πρός τηλικούτον ηρωισμόν δέν άντέσχεν ό ήγήτωρ ολο
κλήρου κοσμοκρατορίας, άλλά παρέδωκε τήν έπί τής 
Ελλάδος κυριαρχίαν αύτοΰ τώ άνηβασιλεϊ τής Α ίγυ
πτου , δστιc άπέστειλε πολλάς στρατού μυριάδας καί 
πολυάριθμον στόλον, ον κ α τ ’ ολίγον έφθειραν αί ένέδραι 
τοΰ Κολοκοτρώνη, ή ΐταμότης τοΰ Παπαφλέσσα καί οί 
ήρωες τού Μεσολογγίου, μέχρις δτου οί κραταιοί τού 
κόσμου καύσαντες τόν αιγυπτιακόν στόλον, ήλευθε'ρωσαν 
μόνον κατεσκληκυίας γραίας καί κεκυφοτας γέροντας. 
Διότι οί μέν άνδρες είχον πέσει έν τοϊς πεδίοις τών μα
χών,αί δέ γυναίκες καί τά παιδία είχον αίχμαλωτισθή. 
Πρός τούτους τούς πολέμους μόνον οί τών Βόερς δύναν- 
ται νά παραβληθώσιν. 'Ημείς οί “Ελληνες ύπέρ πάντα 
άλλον λαόν τιμώμεν καί γεραίρομεν τό μένος τών ήρώων 
τής νοτίου ’ Αφρικής, άλλά λυπούμεθα, δτι χύνεται τό 
εύγενές αίμα τών Ά γγλψ ν , οϊτινες είναι οί άγρυπνοι τής 
ισορροπίας τού κόσμου φρουροί. Τά έργα δ ’ αύτών δέν 
είναι υπέρτερα τών ελληνικών, διότι αγωνίζονται μεν 
ούτοι πρός άσυγκρίτως κραταιοτέραν δύναμιν, άλλ’αύτη 
κεΐται έν τδ) στόλω, ον οί Βόερ δέν έτόλμησαν ν ’ άντι- 
μετωπίσωσιν. "Αλλως ούτοι είχον στρατιωτικήν παίδευ- 
σιν, στρατούς καί στρατηγούς καί πολεμικά εφόδια, ών 
οί έλευθερωταί τής Ελλάδος έστεροΰντο.

’Αλλά δύναταί τις νά εΐπΐ(Γ πρός τί λέγεις ταΰτα έν 
παρθεναγωγείω καί ούχί έν στρατιωτική σχολή ; ’Εν
ταύθα διδάσκονται παρθένοι, αϊτινες άσχολοΰνται περί 
τά εργα τής ειρήνης. Καί δ'μως τόν αγαθόν στρατιώτην 
καί τόν γενναίον πολεμιστήν δέν διαπλάσσει ό στρατών 
ούδέ τό στρατόπεδον, άλλ’ ό πατρικός οίκος καί ή μη
τρική άνατροφή. Ό  Λεωνίδας καί ό Βρασίδας έγένοντο 
γενναίοι στρατηγοί, άλλ’ ή Σπαρτιάτις, δίδουσα τήν 
άσπίδα τώ υίώ, ελεγεν‘ «ή τάν ή έπί τά ς» . Τό ήμέ- 
τερον 'έθνος κατά τά τελευταία έτη περιήλθεν εις πολ
λάς περιπετείας, ώς τοΰτο συνέβη έν τή ιστορία πάντων 
τών λαών, έφ’ δσον δμως διατηροΰμεν τούς οίκογενεια- 
κούς δεσμούς ισχυρούς, έφ’ δσον ό οίκος είναι ή κιβωτός 
ή περϊσώζουσα τάς έθνικάς παραδόσεις, έφ ’ δσον ή σω
φροσύνη καί ή ειρήνη πρυτανεύουσιν έν τή πατρική έστίικ 
τό ήμέτερον γένος θέλει πληρώσει τήν κοσμοϊστορικήν 
αύτοΰ έντολήν. Έ π ί τφ  ύψηλώ τούτψ σκοπώ διατη- 
ρήσασα τό πνεύμα άγνόν, διότι τοΰτο είναι άκτίς τοΰ 
άνεσπέρου φωτός, καί τά σώμα καθαρόν, διότι είναι ό 
ναός τοΰ πνεύματος καί τό πλαίσιον τού όμο>ώμ.ατος 
τού ύπερτάτου Όντος. 'Υμνείτε δε καί γεραίρετε τήν 
μνήμην τών έλευθερωτών τοΰ γένους καί τιμάτε τους 
χρηστούς καί φιλοπάΐριδας τής πολιτείας άνδρας, ϊνα 
μή ό φθόνος καί ή συκοφαντία πέμπγι προώρως είς άδου 
τούς ύπερασπιστάς τών εθνικών ιδεών καί τούς προμά
χους τής έλευθερίας.

Διότι ή ώραία ήμών Πατρίς πλαισιούται ύπό ούρα- 
νοΰ μεστού τηλεφανών άστέρων καί αί αυτοσπόροι αυ
τής πεδιάδες βρίθουσι παντοδαπών καί εύοσμων άνθέων, 
άλλ’ έν τούτοις φύονται καί δύο δηλητηριώδη φυτά, τό 
κώνειον καί ό συκοφάντης. Κατά τών μεγάλων ψυχών 
αν τις τοξεύσιρ, ώς λέγει ό ποιητής τής ’Αντιγόνης, 
δέν επιτυγχάνει. Οί μεγάλοι δ'μως πολιτευταί είναι οί 
^στρχβείς τών θρόνων στύλοι καί τά οχυρά τών έθνών 
^?*η καί οΰαί τοίς λαοίς έκείνοις οϊτινες στερούνται τοι

ούτων επάλξεων καί μάλιστα έν τοίς νΰν χρόνοις. καθ 
ούς ό λίψ τού ύλισμοΰ μαραίνει τήν βλάστησιν τών με
γάλων άνδρών.

Διά ταΰτα, σεμναί ’Αρσακιάδες, ένθυμούμεναι, δτι 
ό πατρικός οίκος είναι τό μέγα έργοστάσιον, έν ώ σφυ- 
ρηλατείται τό μεγαλεΐον τοΰ έθνους, προμηθευθήτε εκ 
τοΰδε τοΰ καθιδρύματος τά όργανα, ϊνα δημηουργήσητε 
Πατρίδα άξίαν τών μαρτύρων τής πίστεως καί τών έλευ
θερωτών τής Πατρίδος, ών τήν μ.νήμ.ην περικοσμ.εί δά
φνη άειθαλής καί κλέος άφθιτον.

Γ. Μ κίτίίΐώ της-
Καθηγ. τοΰ Έ θν Πανεπχΰτημίου.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΤ ΞΕΝΟΦΑΝΟΤΣ

Οί χρόνοι τοΰ Εενοφάνους ήσαν χρόνοι θρησκευτικής 
καί έπισνημονικής έξάρσεως, ής ούκ έλάχιστος παράγουν 
έγένετο καί αύτός ό Ξενοφάνης. Ή  μέν έλληνικη ποίη- 
σις άπό αιώνων ήδη είργαζετο πρός άνύψωσιν τής ηθ ι
κής καί θρησυευτικής τών Ελλήνων συνειδήσεως είσηγου- 
[/.ένη καθαρωτέρας καί ύψηλοτέρας περί τε τής θείας φΰ- 
σεως καί τοΰ άνθρωπίνου βίου έννοιας. Παν δ,τι μέγα 
καί υψηλόν προσεκτάτο ή σύν τώ χρόνφ προϊόντι άνα- 
πτυσσομένη θρησκευτική και ηθική συνείδησις τών μ.ε- 
γάλων ποιητών 'Ομήρου καί 'Ησιόδου, ’ Αρχιλόχου καί 
Τερπάνδρου, Σιμωνίδου καί Σόλωνος κλπ. τώ Διί τοΰτο 
άπεδίδετο' ούτω δέ ή τοΰ Δ ιός έννοια άνυψοΰτο κατ ' 
ολίγον άπό τών άτελειών τής άρχαίας παραδόσεως είς 
τήν έννοιαν τής τελείας θεότητος.

Ό  μέν “Ο μηρος παριστάς τόν Δία ώς κορυφήν 
τών πολλών θεών, ώς πατέρα άνδρών τε θεών τε, ύπε- 
ράνω δέ του Διός τιθέμενος τήν Μοίραν ύπεδείκνυε τήν 
πρός τήν ενότητα τού θείου άγουσαν οδόν. Ο δε ’Αρ
χ ίλο χ ο ς  διδάσκών δτι ό Ζεύς είνε ό φυσικός καί ηθι
κός τοΰ κόσμου κυβερνήτης, καί δτι ού μόνον τά έργα 
τών άνθοώπων, τά τε δίκαια καί τά άδικα, έπισκοπεί, 
άλλά καί περί τής ύβρεως καί τής δικαιοσύνης καί 
αύτών ετι τών θηρίων φροντίζει, είσηγείτο θρησκευτικάς 
καί ήθικάς έννοιας καθαρωτέρας καί τή θεία φύσει πρε- 
πωδεστέρας τών πρότερον.

Καθαρμόν καί άνύψωσιν τών περί θεοΰ δοξασιών εύ- 
ρίσκομεν καί παρά τώ Τερπάνδρω, Σιμωνίδη τώ ’Αμορ- 
γίνω καί Σόλωνι τώ ’Αθηναίω. 'C μέν Τέρπχνδρος 
ψάλλει δτι ό Ζεύς είνε «πάντων άρχά, πάντων άγήτωρ». 
Ό  δέ Σιμωνίδης διδάσκει δτι ό Ζεύς είνε κύριος πάν
των, δ'σα ύπάρχουσι, καί διευθετεί πάντα κκτά βού- 
λησιν.

ΤΩ παί. τέλος μέν Ζευς e/ει βαρύχτυπος
πάντων 6V 'έστι, χϊϊ τίθ-ησ’ οπη θέλγι·

Ό  δέ Σόλων έξυμνεί τόν Δία ώς ηθικόν τού κόσμου 
κυβερνήτην. Μόνη τοΰ Διός ή φρόνησις ’έχει, λέγει, πάν
των τά πέρατα. Ό  Ζεύς έφορα πάντων τό τέλος, γινώ- 
σκει τούς κρυφίους διαλογισμούς τών άνθρώπων καί ού- 
δείς τών κακόβουλον ψυχήν έχόντων λανθάνει αυτόν· δέν 
οργίζεται δ ’δμως καθάπερ θνητός άνήο έφ’έκάστω άμαο- 
τήματι, ούδέ σπεύδει μετ’ άνησυχίας νά τιμωρήση τόν 
άμαρτάνοντα, άλλά μακροθυμεί. "Οταν δέ ή ύβρις συσ- 
σωρευθή, επέρχεται τιμωρός έξαίφνης ώς ή τά νέφη τοΰ 
ούραν-,ϋ διασκεδάζουσα καί τόν πυθμένα τής θ x λ άσσος 
άνακυκώτα θύελλα. Τιμωρούνται δέ ό μεν ευθύς, ό bs



ύστερον εάν δέ προσκαίρως έκφύγωσιν αυτοί τοΰ κακοΰ 
οί 8ράσχι, την τιμωρίαν άποτίουσιν αύτήν είτε οί παί- 
δες η τό έπερχόμενον γένος αυτών.

Ό  Ζευς παρίσταται ΰπό τών ποιητών τούτων παν- 
σθενής, πάνσοφος, αγαθός, δίκαιος, κυβερνήτης της τοΰ 
παντός διακοσμήσεως, προστάτης της ηθικής τοΰ κόσμου 
τάξεως καί καθόλου αί πρότερον ατελείς περί τοΰ θείου 
εννοιαι ύποχωροΰσι κατ’ ολίγον είς την ύψηλην έννοιαν 
ένός τελείου δντος. Ή  μέν κατά τάς παλαιάς παραδό
σεις ύπεράνω τοΰ Διός ίσταμένη Μοίρα συγχωνεύεται 
μετά της βουλήσεως τοΰ Διός εις ενότητα, οί δέ πρός τά 
βουλήματα τοΰ Διός άντιτασσόμενοι πρότερον πολλοί 
θεοί καθίστανται βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον δργανα της 
μιας θεότητος εκούσια, χρησιμεύοντα εις τάς περί τήν 
κυβέρνησιν τοΰ κόσμου ένεργείας αΰτής.

Παραλλήλως πρός τήν ΰπό τών ποιητών άνάπτυξιν 
τής έννοιας τοΰ θείου εβαινεν ή διά τών μυστηρίων α- 
νάπτυξις καί διάδοσις τής πίστεως είς θείαν άνταπόδο- 
σιν έν τή άλλη ζωή. Ή  πίστ'.ς αύτη άσθενώς μέν παρ ’ 
Όμήρω καί ΤΙσιόδω ύποδηλουμε'νη κατέστη ζοιηροτάτη 
έν τοΐς μυστηρίοις. Τά κατά τόν Ζ' καί C π .Χ . αιώνα 
ζωογονηθέντα μυστήρια διδάσκοντα στενήν τήν σχε'σtv 
τοΰ βασιλείου τοΰ Διός πρός τό βασίλειον τοΰ Πλούτω- 
νος καί έξαρτώντα τήν έν τω άδη μακαριότητα έκ τοΰ 
έπί τής γής ήθικοΰ βίου έκάθαιρον καί έξηυγένιζον τόν 
ηθικόν καί θρησκευτικόν τών Ελλήνων βίον.

Διά τών δύο τούτων παραγόντων, τής ποιήσεως καί 
τών μυστηρίων, ή αρχαία θρησκεία έξηγνίζετο μέν καί 
έλάμβανε βάθος, εμενε δ ’ δ'μως πολυθεϊκή.

’Αλλά τούτοις προσετέθη κατά τάς άρχάς τοΰ ζ"  
π. X. αίώνος νέος παράγων πολλώ εκείνων ισχυρότερος 
ή φιλοσοφία, ήτις δλως άπροκατάληπτος, ιδίαν καί και
νήν όδόν μετά τόλμης βαδίζουσα ήρχετο νά συμπλήρωση 
τό εργον.

Ή  φιλοσοφία πρός έξήγησιν τοΰ κόσμου τούς εσχά
τους λόγους τών όντων ζητούσα εύρισκεν ό'τι έξ ενιαίας 
τινός δημιουργικής άρχής, άγεννήτου καί άνωλε'θρου καί 
άπειρου προήλθον πάντα τά δντα. Αί φιλοσοφικαί ζη
τήσεις έπερρώννυον ούτω τό εργον τής ποιήσεως. "Οπου 
άνυψοΰντο οί ποιηταί έπί τών πτερύγων τής ποιητικής 
αύτών φαντασίας, έκείσε κατε'ληγον οί φιλόσοφοι διά της 
φιλοσοφικής αυτών άναλύσεως.

’Αμφότερα τά ρεύματα ταΰτα συνέρρεον είς τήν 
αυτήν συμβολήν, είς μίαν καθαράν τής θεότητος έννοιαν 
ής οί μέν ποιηταί ώρίζον τά ήθικά, οί δέ φιλόσοφοι τά 
μεταφυσικά γνωρίσματα.

Ό  Ξενοφάνης τής ποιητικής Κολοφώνος τε'κνον καί 
αυτός ποιητικής ών φύσεως οϊκοθεν έφε'ρετο πρός τά δι
δάγματα τών μ,εγάλων εκείνων ποιητών. Κατοικών δ’ 
έν τή χώρίΐ:. έν η τό πρώτον έξε'λαμψε τότε τό ημερώ- 
τατον καί θελκτικώτατον τής φιλοσοφίας φώς, τό βαθύ
τατα τάς φιλομαθείς ψυχάς τών Ελλήνων τής Μικρας 
Άσίας συγκινήσαν καί τάς διανοίας συναρπάσαν καί 
παραγαγόν τήν θαυμαστήν έν τή ιστορία τοΰ ανθρωπι
σμού φιλοσοφικήν κίνησιν, κατελήφθη, ώς είκός, καί 
αυτός ΰπό τοΰ νε'ου φωτός καί κατελήφθη ύπ’ ένθουσια- 
σμοΰ πρός τήν καινήν σοφίαν, τάς φιλοσοφικάς ζητή
σεις. Είς τήν φύσει δ’ εύσεβή καί χρηστήν τοΰ Ξενοφα- 
νους ψυχήν συμβαλόντα τά δύο έκείνα ρεύματα, τό άπό 
τής ποιήσεως θεολογικόν καί τά άπό τής φιλοσοφίας 
μεταφυσικόν, άπετέλεσαν τόν φιλόσοφον άμα καί θεο
λόγον.

Θ εο λο γ ία  Ξ ε νο φ ά νο νς .
Ό  έκ τών προ αύτοΰ ποιητών είς καθαρωτέρας περί 

τοΰ θείου έννοιας παρεσκευασμένος Ξενοφάνης έμάνθανε 
προσέτι παρά τών φιλοσόφων τής γείτονος Μιλήτου καί 
μάλιστα παρά τοΰ ’ Αναξίμανδρου, ου λέγεται καί μα
θητής, δτι μία μόνη είνε ή άρχή τοΰ κόσμου, ό'τι ή 
άρχή αΰτη είνε κατ’ ανάγκην άϊδιος, ήτοι άγέννητος καί 
άφθαρτος, άπειρος, α ιτία πάντων τών αισθητών δντων 
τε καί γιγνομένων. Στρέφων δέ τό ευσεβές άμα καί φ ι
λόσοφον αΰτοΰ ομμα περί τόν οΰρανόν ήσθάνετο οίονεί 
δ’τι ήκουε τό σύμπαν κηρύττον, δτι 'έν είνε τό παν, 
ό Θεός.

Ό  Ξενοφάνης, λέγει ό ’Αριστοτέλης, «είς τόν 
ολον οΰρανόν άποβλέψας τό εν φησίν είνε τόν θεόν». 
Καί Τίμων ό Φλιάσιος παρίστησι τόν Ξενοφάνη λέ- 
γοντα- δποι άν στρέψω τόν νοΰν μου, τό παν αναλύεται
είς εν καχ τό αυτό d/χδιον καί. όμοειδές δν.

οππη γάρ έμόν νόον είρόσαιμ ι, 
τ \ '  εν ταΰτό τε  παν ανελύετο ' παν δ’ έόν αίεΐ 
π ϊ ν τ η  άνελκόμενον μίαν Ις φύτ ιν  ϊπ τασθ ’ όμοίη·/

Τήν ενότητα τοΰ θεοΰ φαεινήν καί άσάλευτον κρη
πίδα τής περί κόσμου θεωρίας αΰτοΰ ύποστησάμενος ό 
Ξενοφάνης καί περί αΰτής πεποιθήσεως άκραδάντου έμ- 
πεφορημένος περιήρχετο ώς ραψωδός τάς τών Ελλήνων 
πόλεις τολμηρότατος μέν απόστολος τής ένότητος τοΰ 
θεοΰ, δεινότατος δέ πολέμιος τών πολυθεϊκών δοξασιών 
τών ομοφύλων αύτοΰ, κηρΰττων μεγαλοφωνότατα τάς 
περί τοΰ ένός θεοΰ πεποιθήσεις αύτοΰ, άποδεικνύων σα
φώς τάς άτοπίας τής πολυθείας καί στηλιτεύων δριμύ- 
τατα τάς ασεβείς περί τοΰ θείου δοξασίας τών ποιητών.

Είς μόνος θεός υπάρχει, έρραψώδει ό φιλόσοφος καί 
ποιητής Ξενοφάνης, πάντων θεών καί ανθρώπων υπέρ
τατος, ούτε κατά τό σχήμα ούτε κατά τήν διάνοιαν 
πρός τούς θνητούς δμοιος.

Είς θεός εν τε θεοϊσι και ά ίθρώποισ ι μέγιστος 
ού'τε δέμας θνητοϊσ ιν όμοίϊος οϋ'τε νόημα.

Διά τίνων δ ’ έπιχειρημάτων άπεδείκνυεν ό Ξενοφά
νης τήν άτοπίαν τής πολυθείας καί έστήριζε τήν μονο - 
θείαν μανθάνομεν παρά τοΰ Θεοφράστου καί Εΰριπίδου 
καί τής περί Ξενοφάνους κλπ. πραγματείας τοΰ Ψευδα- 
ριστοτέλους, σϊτινες άναμφιβόλως έκ τοΰ ποιήματος τοΰ 
Ξενοφάνους ήρύσαντο.

Μ. Ε να γ γ ε^ ίο η ς
Κ αθηγητής τοΰ Π ανεπιστημίου

ΦίΑΟΧΡΙΣΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ EAAHNIAQN ΚΤΡΙΩΝ
Προ ένός περίπου έτους λειτουργεί έν Τάντα 

τ»ις Αίγυπτου λίαν λυσιτελώς και εύδοκίμο)ς 
Σωματεχον Έλληνίδων Κυριών ύπό την έπο^νυ- 
μίαν «Φιλόχρχστος ’Αδελφότης Έλληνίδο^ν Κυ
ριών Τάντας».

Ή ρηθεϊσα ’ Αδελφότης χάρις εις την άκά- 
ματον αί/τής Πρόεδρον κ. Μ. Κ. Ξεγγίνη, είς 
την δραστηρίαν ταμίαν κ. A. I. Νικολαχδου καί 
εις τίιν άρτίως μεμορ<|κομένην αΰτης γρομματέα 
κ. Α. Τερωνυμίδου, έπετέλεσεν έντός βρα^υτά- 
του χρανχκοΰ διαστήματος έπαισθητάς προόδους 
προοιωνιζούσας εύρύτατον μέλλον της ’Αδελ
φότητος έπ ’ άγαθω τής αύτόθι ομογενούς π α 
ροικίας.

ΤΑ Φ ΪΣ ΙΚ Α  ΤΜΣ ΕΑ Α Α Δ Ο Σ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δεν θεωρεί κακόν, ’έλεγε πρό πεντηκονταετίας ό Έ δ- 
μώνδ Άμποΰ, τό μικρόν τοΰτο βασίλειον, ή 'Ελλάς, 
έπί δύο τοΰλάχιστόν αίών>ς νά μένη υποτελές είς τήν 
ευρωπαϊκήν βιομηχανίαν, άρκεΐ ν’ άναπτύξη τούς πό
ρους, ούς ή φύσις αΰτώ έδώρησε. Καί δέν είχεν άδικον 
ό εύφυής Γαλάτης τοιαΰτα γράφων, διότι, καίτοι ήμι- 
®υς αιών παρήλθεν εκτοτε, ή βιομηχανία διατελεί παρ ’ 
ήμίν έν σπαργάνοις. Οί άτμόμυλοι καί τά μακαοονο- 
ποιεία καί τά άλλα εργοστάσια δέν χρησιμοποιοΰσι τήν 
ύπό τοΰ τόπου παραγομε'νην πρώτην ύλην, άλλ’ ώς έπί 
τό πολύ φέρουσι ταύτην έξωθεν.

Ά λ λ ’ είνε δ υ ν α τ ό ν ν ’ άναπτυχθή έν Έ λλάδι καί 
ταχέως μάλιστα, ή τεραστία βιομηχανία τοΰ Βελγίου, 
τής 'Ολλανδίας, τής Ε λβετίας; Βεβαίως όχι. Ή  Ε λ 
λάς έπί μακρόν θά έχη ανάγκην τής εύρωπαϊκής βιομη- 
, χανίας καί θά είσάγη ύφάσματα κατειργασμένα, μέ
ταλλα, μηχανάς, επιστημονικά έργαλεία, πορφυρά καί 
ΰέλινα αγγεία κλπ. Δέ> θά μένη όμως αιωνίως υποτε
λής φόρου έν τή ξένη βιομηχανία, διότι, δταν αΰξήση 
αρκούντως ή έν τω τόπω παραγωγή τής πρώτης ύλης, 
εισρεύσωσι δέ άρκετά χρηματικά κεφάλαεα καί διαμορ- 
φωθώσι επιστήμονες βιομή/ανοι καί έπιχειρηματίαι, 
κατ ανάγκην θα ίδρυθώσι καί εργοστάσιά τινα πρός 
παραγωγήν διαφόρων άντικειμένων, άτινα συνεπώς θά 
ολαττώσωσι τήν έξαγωγήν χρυσίου.

Καί τίνες βιομηχανίαι δύνανται ν ’ άναπτυχθώσιν 
εν Έλλάδι; ΤΙ άπάντησις είνε δυσχερεστάτη, καίτοι τό 
θέμα τοΰτο άρκούντως άνέπτυξεν ό συνάδελφος κ. ’Αν. 
Χρηστομάνος. Μόνον νύξεις τινάς δύναμαι ένταΰθα νά 
δώσω έπί τοΰ σοβαροΰ τούτου θέματος.

Α '.) Έ κ τ ο ΰ  ^ α ό ιλ ε ίο ν  τ ώ ν  ο ρ ν κ τ ώ ν .  Γ ι- 
νωσκομεν, δτι ή ελληνική χώρα, καίτοι δέν είνε ’Αλά
σκα ή Καλιφορνία, εγκλείει μέταλλά τινα καί ορυκτά 
εν αφθονί^, έξ ών κάλλιστα δύνανται ν ’ άναπτυχθώσι 
διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι, έξ ών άναγράφομεν τούς 
απουδαιοτέρους.

Καί πρώτη άκατέργαστος ύλη, δυναμένη ν ’ άνα- 
Κτύξη σπουδαίαν βιομηχανίαν είνε τα χιονόλευκα καί 
καλλίχροα μάρμαρα,άτινα παρασκευαζόμενα ένταΰθα είς 
επιτραπέζιους πλάκας καί άλλα αντικείμενα, θά δώσω- 
5ιν άρτον είς πολλούς έργάτας καί καλλιτέχνας.

Δεύτερον προϊόν άκατέργαστον, είνε ή σμύρις. Τ ° 
Πολύτιμον τοΰτο καί μοναδικόν ορυκτόν πωλείται άκα- 
τεΡ γαστον  είς τήν Εΰρώπην καί επιστρέφει έκεϊθεν κ α -  

τΕιργασμ.ένον, εχον δεκαπλασίαν καί πλέον αξίαν. Καί 
«λλοτε περί τοΰ προϊόντος τούτου έγραψα, δτι πρέπει 
εν τώ τόπω νά γίνεται ή κατεργασία αύτοΰ, ά λ λ ’ούδείς 

γραφε'ντα έλαβεν ύπ’ όψει. Ιΐροβάλλουσι πλείστα έ- 
πιΧ£1ρήματα, δτι ασύμφορος καί καταστρεπτική μάλι- 

έσεται διά τό προϊόν τοΰτο ή επεξεργασία αύτοΰ 
ίντ«ΰθα. Καί πάλιν υποβάλλω τήν αύτήν πρότασιν, 
τί ανάγκη νά μελετηθή έμβριθώς τό ζήτημα , πρό παν- 

τός δέ π :έπει νά παύση ή βάρβαρος και καταστρεπτική 
_τής έξορύξ εως μέθοδος! Δέν πιστεύω δέ πφός τοΰ?ο νά 
6Χϊι άντιρρήσεις ή διεθνής τοΰ έλέγχου επιτροπή, διότι 
®^μφέρει αΰτη ή αύξησις τών έκ τής σμύριδος εσόδων.

Γρίτον άκατέργαστον προϊόν παρέχει ή μεταλλεία 
/·*1· κατά τό παρόν ό μόλυβδος. Είνε λοιπόν δυνα- 
·°ν καί εΰτυχώς έγένετο τοΰτο, ή έκ μολύβδου παρα

γωγή διαφόρων άντικειμένων, Μείζων όμως μεταλλουρ
γική βιομηχανία θ' άναπτυχθή έν Έ λλάδι, άν έπιτευ- 
χθή ή ένταΰθα τήξις μέρους τούλάχιστον, τών πλου
σίων τοΰ σιδήρου μεταλλευμάτων καί παρασκευή χυτοΰ 
καί σφυρηλάτου σιδήρου καί χάλυβος καί ή έκ τούτων 
παραγωγή διαφόρων άντικειμένων. Ό  σίδηρος είνε τό 
επικρατέστατον τής βιομηχανίας μέταλλον καέ ή 'Ελ
λάς, ολόκληρος ή 'Ανατολή εχουσιν ανάγκην πολλοΰ 
σώήρου άνά παν ετος. Είς 6 καί πλέον εκατομμύρια 
δραχ. ύπολογίζεται ή έτησία εισαγωγή σιδήρου καί άλ
λων μετάλλων κατειργασμένων. Μεγάλως δέ πρός άνά- 
Λτυξιν τής σπουδαιοτάτης ταύτης βιομηχανίας θά συν- 
τελέση ή έν τω τόπώ εύρεσις καταλλήλων ορυκτών άν- 
θράκων Καί ό'ντως άνεκαλύφθησαν έν Θεσσαλία άνθρα
κες άρίστης ποιότητος καί δμως ούδέν άχρι τοΰδε έγέ
νετο ύπό τής πολιτείας πρός μελέτην τοΰ θησαυροΰ τού
του, δστις αποτελεί τό ι^ο^μι τής βιομηχανίας.

Τέταρτον προϊόν έκ τού όρυκτοΰ βασιλείου είνε ή 
παραγωγή τσιμέντου (πετρόκολλας), ούτινος μεγίστη 
χρήσις γίνεται εις τήν οικοδομικήν. ΤΙ Ε λλάς, καίτοι 
’έχει άφθονον τήν πρώτην ΰλην, οΰδείς έσκέφθη ν’ άνα- 
λάβη τήν βιομηχανίαν ταύτην, έξ ής πολλά θέλει ώφε- 
ληθή. Φυσικόν σιμέντον, δηλ. ύδραυλική άσβεστος, πη- 
γνυομένη έν ύδατι είνε ή Θηραϊκή γη, ήτις είνε σποδός 
ήφαιστεία λίαν εΰάλυος. Τό τεχνητόν σιμέντον πα - 
ράγεται δι’ άναμίξεως κατά ώρισμένας άναλογίας μαρ
μάρου (ή κιμωλίας) μετά πηλοΰ καί κόνεως χαλαζιού· 
καί δι' έλαφράς πυρώσεως. ’Επίσης σιμέντον παράγεται 
διά πυρώσεως έκ τίνος πετρώματος μάργας καλουμένου, 
δπερ είνε μίγμα όξυανθοακικής άσβέστου μετά 20 ο)ο 
πηλοΰ. Τά υλικά ταΰτα εύρίσκονται άφθόνως έν Έ λ 
λάδι, π .χ . τό έκ τοΰ Κορινθιακού έξορυχθέν υλικόν είνε 
μάργα. Διά νά έπιτύχη δμως ή έπιχείρησις άπαιτείτα ϊ 
νά γίνη ή θέρμανσις είς ώρισμένην θερμοκρασίαν, ήτις. 
ορίζεται έμπειοικώς.

Πέμπτον βιομηχανικόν προϊόν, δπερ δύναται νά πα- 
οαχθή έν Έλλάδι έκ τών ορυκτών αΰτής, είνε ή ύελος, 
ής μεγάλη κατανάλωσις γίνεται έν Έλλάδι καί ’Ανα
τολή. Έγένοντο π?ρ’ ήμίν άπόπειραί τινες πρός παρα
γωγήν ύέλου, ά λλ ’ άπέτυχον, τό μέν διά τήν απειρίαν 
τών άναλαβόντων τήν έπιχείρησιν αύτήν, τό δέ διότι ή 
πρώτη ύλη είσήγετο έκ τού έςωτεοικοΰ. Ή  ύελος γνω 
στή καί κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους, είνε, ώς λέ- 
γουσιν οί χημικοί, όξυπυριτιακόν άλας, δηλ. χημική 
ενωσις όξυπυριτίου μετά άσβέστου καί νάτρου, ή κάλιος. 
ή μολύβδου. Τά υλικά δέ ταΰτα άπαντώσιν έν αφθο
νία παρ’ ήμίν. Όξυπυρίτιον, έξ ου άποτελείται ή άμ
μος ποταμών καί θαλασσών, εύρίσκεται είς διαυγεστά- 
τους κρυστάλλους καί χημικώς καθαρούς έν τή Δυτική. 
Μάνη, ώστε δύναταί τις νά τούς έκλάβη ώς άδάμαντας. 
Άσβεστον καθαρόν δυνάμεθα νά παράγωμεν εύκολώ— 
τατα διά πυρώσεως μαομαρου. Νάτρον δυνάμεθα νά 
παράγωμεν έκ τοΰ μαγειρικού άλατος τών θαλασσών 
καί τοΰ όξυθείου, δπερ παραγει έν Άθήναις τό πυριτι
δοποιείο·/ ώς όξυθείωμα τοΰ νατρίου. Μόλυβδον εχομεν 
πλείστον έκ Ααυοίου. Μ όνον κάλι, ώς πότασσαν, δέν 
εχει ό τόπος. Καύσιμον ύλην εχομεν άφθονον έν τ£>· 
τόπω, άρκεΐ νά έρευνηθώσιν τά κοιτάσματα τών ελ
ληνικών άνθράκων, ιδία δέ τα τής Θεσσαλίας. Όθεν 
διά τή ν  ύελουργίαν ύπάοχουσιν αί πρώται ύλαι, απαι
τείται δμως πνεΰμα επιχειρηματικόν καί ειδική σπουδή 
τής ύελουργίας, έξ ής ού μ.όνον θά ποριζώμεθα ύέλους. 
παραθύρων, κύπελλα καί άγγεϊα ύέλινα καί άλλα, άλλά-



θά παράγωμεν ΰελον διά κάτοπτρα., διότι έχομεν καί 
την πρός λείανσ'.ν αΰτής άπαιτουμένην πρώτην ύλην, τήν 
σμύριδα.

Έκτον βιομηχανικόν προϊόν εκ τοΰ βασιλείου τών 
ορυκτών δύναται νά παράσχη ή άγγειοπλαστική, οΰ 
μόνον διά κοινά πήλινα άγγεϊα, ήτις βιομηχανία εινε 
παρ ’ ήμΐν άνεπτυγμένη, άλλά καί κοινά έπιτραπε'ζια 
πινάκια, άγγεϊα, λεκάνας κλπ. Έ ν τη φύσει άπαντ^ 
ορυκτόν τ ι καλούμενον κ α ο λ ίν η  ή  πο ρ φ υρ ά  γ η , δπερ 
είνε καθαρός πηλός, έχων συνήθως χρώμα λευκόν. Ή  
κεραμΐτις γη, έξ ής κατασκευάζονται πλίνθοι, κε'ραμ-ot, 
άγγεϊα, είνε καολίνης ακάθαρτος, μεμιγμε'νος μετά ξέ- 
νων σωμάτων. "Αν λοιπόν τό ορυκτόν τοΰτο άναμίξω- 
μεν μεθ’ ϋδατος, μεταβάλλεται είς ζύμην πλαστικήν, 
ήτις ξηραινομε'νη καί ϋποβαλλομε'νη εις πύρωσιν, μετα 
βάλλεται εις μάζαν στερεάν. Έ πί τών χρηστών τούτων 
ιδιοτήτων τοΰ όρυκτοΰ τούτου βασίζεται ή βιομηχανία 
τών πορφυρών καί φαιανών αγγείων (Percullail Fay- 
ence). Τά πρός τοΰτο δέ άπαιτούμενα υλικά, δηλαδή 
καολίνης, άστριος καί χαλαζίας ΰπάρχουσιν έν Έ λ - 
λάδι, άτινα έπί μακρόν είσέτι θά περιμένωσι τόν τολ
μηρόν καί έπιστήμονα έπιχειρηματι'αν νά τά έξευγενίση.

"Εβδομον βιομηχανικόν προϊόν έκ τής άνοργάνου 
φύσεως είνε ή παραγωγή πλίνθων Ιξ ορυκτών ανθράκων 
(Briquettes) χρησίμων διά τά μεταλλουργεία, τά έρ- 
γοστάσια, τά ατμόπλοια καί σιδηροδρόμους, καί θερμά
στρας, καί μαγειρεία. Τό σπουδαιότατον τοΰτο προϊόν, 
εύεργετικώτατον διά πλείστας τών άνθρώπων άνάγκας, 
εινε έπίνοια τών νεωτάτων χρόνων, δι’ ής κονιώδεις γε-

ανθρακες, ώς τής Κύμης, Λοκρίδος, Θεσσαλίας, μετα
βάλλονται εις πλίνθους διά καταλλήλων μηχανημάτων, 
άνευ προσθήκης συνδετικής τίνος ύλης. Όθεν επείγον 
πρός αγαθόν τής πολιτείας εινε διά πειραμάτων νά έξε- 
τασθώσιν οί ελληνικοί γεάνθρακες. Έ χ ω  δέ τήν ελπίδα, 
δ'τι ή βιομηχανία αΰτη έπιτυγχάνουσα, οΰ μόνον θά ώ- 
φελήση τήν παραγωγήν, δηλ. τά άνθρακορυχεία ήμών, 
τήν άτμήρη ναυτιλίαν κτλ. θά σώση δέ καί τά δάση 
τής καταστροφής, άλλά θά έλαττώση σημαντικώς καί 
τήν έκ τής ζε'νης εισαγωγήν ορυκτών ανθράκων, δι’ οΰς 
έτησίως πληρώνομεν εις τό εξωτερικόν περί τά 8 — 10 
εκατομμύρια δραχ. ’Ανάγκη δέ ή Κυβε'ρνησις οΰ μόνον 
εύχερώς νά παραχωρήση τάς αΐτουμε'νας ΰπό πολιτών 
άνθρακοφόρους έκτάσεις, άλλά καί βραβεία καί παρά
σημα ν ’ άπονείμη είς έκεινους, οϊτινες θά προαγάγωσι 
τήν βιομηχανίαν ταύτην.

Τάς πρώτας δέ δοκιμάς διά τους άνθρακούχους 
πλίνθους έξετέλεσαν έν Άγιο) Στεφάνφ (τής Γαλλίας) 
Ferrand καί Marsais. Έ ν Γερμανία μηχανήματα 
διά τήν βιομηχανίαν τούτων κατασκευάζουσι τά εργο
στάσια Zeiter. Πρώτον τήν γνώμην ταύτην περί πα 
ραγωγής πλίνθων έκ γεανθράκων έν Έλλάδι έξήνεγκεν 
ό συνάδελφος κ. Χρηστομάνος.

Καί ταΰτα έκ τών σπουδαιοτε'ρων βιομηχανιών έκ 
τοΰ βασιλείου τών ορυκτών, αϊτινες δύνανται έπιτυχώς 
νά εΐσαχθώσιν είς τό Κράτος ήμών.

Κ. Μητόόπος^ος
Καθηγ. τοΰ Έ ϋν . Πανεπιστ.

Τη λατρεμένη Ελλάδα μας, 
Την ένδοξη πατρίδα 
Ποΰ τή ζωή μάς έδοσε,
Τόν ήλιο, την έλπίδα,
Τρέξε κ ’ έσύ χαρούμενος 
Πιστά νά ύπηρετήσης,
Τρέξε κ’ έσΰ νά ζήσης 
Γιά κείνη μιά στιγμή.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Η Σ
Στον πολυαγαπημένο μου μαθητή καί φίλο 

κ. Σόλωνα Παπαγεωργίον φοιτητήν τής ’Ιατρικής

Ή λατρευτή μανούλα σου 
Γιά λίγο κ ι’ άν σέ χάση,
Με νέα ζωή στα στήθη σου 
Θερμά θά σ’ άγκαλιάση.
Μ& νέα ζωή στά στήθη σου 
Ή σπλαχνική έπιστήμη  
Θά δώση έσέ τή φήμη,
Τόν πόνο στή ύυχή.

Όλόφτερος, περήφανος,
Σι: λίγο θά πετάξης 
Με τά δροσάτα νιάτά σου 
Μέσ’ στοΰ στρατού τάς τάξεις· 
Θύνε εύτυχιά γιά σένανε 
*Αν μιάν ίιμέρα λάχη 
Νά χύσης μέσ’ στή μάχη 
Τό αίμά σου γ ι ’ αυτή.

Ζήσε κ 'έσυ  χαρούμενος 
Γιά τή γλυκειά πατρίδα,
Τήν έπιστήμη λάτρευε,
ΙΊοϋ δίνει τήν έλπίδα,
Καί γιά τή μιά στά στήθη σου 
Λάβε πληγή μεγάλη  
Και σώσε μέ τήν άλλη  
Τ’ άρρώστου τή ζωή.

Σ τέφανος Μ αοτζώ κης

ΑΙ ΕΝ ΒΕΛΓΙΩι ΤΑΡΑΧΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΓΑΛΗ μ-ερίς τοΰ βελγικοΰ λαοΰ ζητεί έπι- 
μόνως τήν εισαγωγήν τής καθολικής καί 
ϊση; ψηφοφορίας άντί τής καθολικής, ά λλ ’ 

άνίσου, ήτις έφαρμόζεταί σήμερον. ’Άμεσος αιτία τών 
νΰν ταραχών έν Βελγίφ είνε τό έκλογικόν σύστημα, 
διά τοΰτο θά έκθέσωμεν αΰτό έν όλίγοις. Τό βελγικόν 
σύνταγμα τοΰ 1831, έν άρθρω 47 καθιε'ρου τήν πε- 
ριωρισμε'νην ψήφον, διά νά ή τις ,έκλογεΰς ώφειλε νά 
πληρώνη έτησίως ώρισμένον ποσόν άμεσου φόρου, 20 
<ριορ. (42 φρ. περίπου) κατά τον εκλογικόν νόμον τοΰ 
1848. Έν ταίς συνταγματικαίς βουλαίς τοΰ 1893, οί 
ΰπό τόν Frere — Orban φιλελεύθεροι ήσαν κατά τής 
καθολικής ψηφοφορίας, οί πλείστοι τών καθολικών, ΰπό 
τόν W oeste έζήτουν τήν αντιπροσωπείαν τών σωμα
τείων, τών συμφερόντων τοΰ εμπορίου τής βιομηχκνίας 
κλπ. τινές ΰπό τόν Beernaert έμάχοντο υπέρ τής κ α τ ’ 
άναλογίαν εκλογής. Υπερίσχυσεν ή γνώμη τών ΰποστη- 
ρικτών τής πολλαπλής ψήφου (vote plural).Τό άρθρ. 
47 τοΰ έν ετει 1893 άναθεωρηθέντος βελγικού συντάγ
ματος εισάγει τήν καθολικήν, ά λλ ’ άνισον ψηφοφορίαν.

Πας πολίτης Βέλγος, 25 έτών τοΰλάχιστον, έχει 
μίαν ψήφον, άλλ’ οί εχοντες ήλικίαν τουλάχιστον 35 
έτών και δντες οίκογενειάρχαι, πληρώνοντες 5 φρ. τοΰ- 
λάχιστον άμεσον φόρο·' εχουσι δύο ψήφους, τρεις ψήφους 
εχουσιν οί φε'ροντες δίπλωμα άνωτε'ρας έκπαιδεύσεως ή 
ενδεικτικόν μέσης έκπαιδεύσεως άνωτε'ρας τάξεως. Κατά 
τό 1894 ϋπήρχον 1 ,370 ,687  εκλογείς έν Βελγίω. έξ 
ών 853 ,628  είχον μίαν μόνον ψήφον, 29 3 ,6 7 8  δύο 
καί 223,381 τρεις- (έκ τοΰ επισήμου annuaire sta- 
tistique de la Belgique,  τόμ. 25ος σελ. 12'ι). Ή
καθολική, άλλ ’ άνισος ψηφοφορία, ήτις άπετέλει δημο
κρατικήν πρόοδον έν ετει 1893, θεωρείται νΰν ΰπό τοΰ 
δημοκρατίκοΰ σοσιλιασμοΰ κόμματος έν Βελγίω ώς άν- 
τιδημοκρατική Ή  δημοκρατία έχει ώς άρχήν, ώς λέ
γει ό ’Αριστοτέλης «τό ίσον οΰ κατ’ άξίαν, άλλά κ α τ ’ 
άριθμόν», ενώ τό άναθεωρηθέν έν ετει 1893 σύνταγμα 
διατάσσει νά ζυγίζωνται άντί νά μετρώνται αί ψήφοι. 
Man soil die stimmen VVagen und nicht zahlen 
κατά τήν ρησιν τοΰ ποιητοΰ Schiller. ’Αποτέλεσμα 
τοΰ εκλογικού τούτου συστήματος έν Βελγίω είνε ή δλως 
τεχνητή υπεροχή τοΰ καθολικού κόμματος, ό υποστη
ρίζεται ΰπό τών εγγραμμάτων ιδίως. Κατά τάς έκλο- 
γάς τοΰ 1900 τό καθολικόν κόμμα έλαβε 1 ,01 6 .08 0  
ψήφους καί εξέλεξε 85 βουλευτάς, 463 ,529  οί σοσιαλι- 
σταί καί 33 βουλευτάς, 500 χιλ. περίπου οί φιλελεύ
θεροι καί ριζοσπάσται καί 33 βουλευτάς. Ά λλ  ’ ένώ πασα 
σοσιαλιστική ψήφος κατά κανόνα άντιστοιχεϊ είς ενα έκ- 
λογέα, οι καθολικοί υπερισχύουν χάρις τή πολλαπλή 
ψηφω, τών πλείστων ψηφοφόρων τών έχόντων τρεις η 
δύο ψήφους.

Ό  νόμος της 29ης Δεκεμβρίου 1899 είσήγαγεν έν 
Βελγίφ τήν κατ’ άναλογίαν εκλογήν (representation 
proportionnelle), δι’ ής άντιπροσωπεύονται, άναλό- 
γως τοΰ άριθμοΰ τών ψήφων των. καί αί μειονοψηφίαι 
τής έκλογικής περιφερείας, έκλέγουσα άνάλογόν τινα 
αριθμόν βουλευτών. Τό σοσιαλιστικόν δμως κόμμα, βο- 
ηθούμενον καί ΰπό ριζοσπαστικών στοιχείων, ζητεί τήν 
καθολικήν καί ΐσην ψηφοφορίαν, ώς έν Γαλλία άπό τοΰ 
1848 ηδη, ώς παρ’ ήμίν κλπ.

Ή  μόνη άνεκτή διάκρισις θά ήτο εκείνη, ήτις ΰ- 
πήρχε καί έν τώ σχεδίω τοΰ Κρητικοΰ Συντάγματος, 
καθ’ ήν οί ΰπερβάντες τό 40όν έτος τής ήλικίας των 
εκλογείς θά είχον δύο ψήφους άντί μιας, Τοΰτο οΰδόλως 
άντιδημοκρατικόν θά έθεωρεϊτο καί θά είχε συντηρη- 
τικάς τάσεις. « ’ Αγανακτεί δ ’ οΰδείς καθ’ ήλικίαν άρ- 
χόμενος, οΰδέ νομίζει είναι κρείττων, άλλως τε και 
μέλλων άντιλαμβάνειν τοΰτον τόν έρανον, δταν τύχη 
τής ίκνουμένης ήλικίας», λέγει ό Αριστοτέλης.

Ή  εκλογική μεταρρύθμισις έπιβάλλεται έν Βελγίω 
πρός άποσόβησν έπικειμένης έπαναστάσεως.

Λ ικ . Λ. Σ αρ ίπολος
*Υφηγ. του Συνταγ. Αιχ. έν τω  Έ 6ν. Πανεπιττ 

— -— --------

ΚΟΙΝ Ω Ν ΙΟΛΟ ΓΙΚΑ Μ Ε Δ Ε Τ Η Μ Δ Τ Α

έρως είνε βάσις φυσική τών ενώσεων με- 
ταξΰ τών φύλων έπί τώ άμέσω σκοπώ τής 
ήδονης, τής άπολαύσεως καί τέρψεως τοΰ α

τόμου καί έπί τω τελεί τής διατηρήσεως καί τής τε- 
λειοποιήσεως τοΰ είδους. "Αγει δ ’ ούτος είς την έλευθέ- 
ραν έκλογήν τοΰ κρείττονος έν τή φυλή καί τώ  εϊδει. 
Έ φ ’ δσον τωόντι καί μέχρις ού ό έρως ΰφίσταται, είνε 
άληθώς δεσμός άδιάροηκτος τών γαμήλιων ενώσεων, 
πρός ον οΰδείς άλλος δεσμός τεχνικός, όσον αΰστηρός 
καί άν ήνε, δύναται νά παραβληθή.

Αί περιστερά*, καί αί τρυγόνες, οΰτωσί κάλλιστα καί 
έρωτικώς συζευγνύμεναι, δέν άποκάμνουσι καθ’δλην αΰ- 
τών τήν ζωήν ν ’ άνταλλάσσωσι τό τρυφερόν φίλημα τής 
αγάπης καί νά μερίζωνται ποοθύμως τάς φροντίδας περί 
τών έγγόνων αΰτών μέχρις αΰτοΰ τοΰ θανάτου. Τοιου
τοτρόπως, δσον αΰθόρμητος καί άληθής έν ΰποστάσει εινε 
ό έρως, δστις συνδέει δύο άνθρωπίνους καοδίας, έπί το- 
σοΰτον δέν ΰπάοχει φόβος,δτι δύναται ούτος εύχερώς νά 
έλαττωθή καί νά παύση. Τοΰναντίσν μάλιστα ή εΰάρε- 
στος καί ποθητή έπανάλτψις, ή έξις τής βαθέως έκείνης 
ίκανοποιούσης καί εΰφραινούσης άπολαύσεως, ή ίσχυρο- 
τάτη εξις, ώς ό Δάρβιν ονομάζει αΰτήν, ρυθμίζεται καί 
άποβαίνει αχώριστος έκ τής ζωής τών δύο τούτων άτό- 
μων, ό θάνατος δέ μόνον διαλύει αΰτήν. Αχώριστοι καί 
άδιαίοετοι έπί μ,ακράν σειράν έτών υπήρξαν ό ’Αλέξαν
δρος Ματσίνη καί ή Γεωργία αύτοΰ, ό Λουδοβίκος Σε- 
πτεαβοίνη καί ή Ραφαήλα αΰτοΰ.

Όπόταν δ ’ ό ετερος, ενεκα τής διαρρηγνυμένης συ
νεχείας καί έξακολουθήσεως τής ίσχυροτάτης ταύτης 
εξεως, δέν άκολουθή τώ άλλω ταχέως είς τήν μοιοαίαν 
αΐωνίαν άποδημίαν, δέν άπομένει αΰτώ άλλο τι ή νά ζή 
έκ τών άναμνήσεων τής χαράς καί εΰφροσύνης, τής φι
λοφροσύνης καί τών άλησμονήτων εκείνων άμοιβαίων εκ
δηλώσεων αισθήματος, εξακολουθεί b ετι θάλλων εν 
αΰτώ ό ερως πρός τό λατρευθέν άντικείμενον μέχρις ού
καί ούτος κατέλθν) καθώς τοΰτο έπίσης είς τόν τάφον.

* ★
*

Ά λ λ ’ ένταΰθα παρίσταται άνάγκη δλης τής ήμετέ- 
ρας περισκέψεως διά λεπτούς τινας καί σπουδαίους λό
γους, βιολογικούς καί κοινωνιολογικούς.

Ό  έοως δέν είνε ένδυμά τι τοσοΰτον άπλοΰν, στα
θερόν, άναλλοίωτον καί αμετάβλητον, κεκομμε'νον ύπό 
τό αΰτό μέτρον έν παντί άτόμω. Έχει ούτος τοΰς βαθ
μούς, τάς άναλογίας, τοΰς νόμους αΰτοΰ. Πρό παντός 
δεν υπάρχει ούτος αείποτε έν βαθμώ κοινώ καί επαρκεί,



άλλά κατέρχεται ενίοτε τόσον κάτω τοΰ συνήθους επι
πέδου, ώστε σχεδόν νά έκλείπη. Ά φ ’ ετέρου δέ πάλιν 
έκ τυφλής τίνος καί χυδαίας έξ ένστικτου ώθήσεως πρός 
τό έτερον φύλον άνέρχεται ούτος βαθμηδόν καί φθάνει, 
διά τοσούτων φάσεων τοΰ αισθήματος τής συμπαθείας 
διερχόμενος, μέχρι τής σφαίρας τών λεπτότερων αρωμά
των τοΰ έρωτικοΰ πάθους, μέχρι τοΰ ήρωισμοΰ αΰτοΰ, 
έν αΰτοίς δέ τοίς ΰψηλοτέροις βαθμοίς έχει συγχρόνως 
τό τε φυσιολογικόν καί τό νοσηρόν αύτοΰ μέρος.

Ό  ερως πρός τούτοις άπαξ άναθορών δέν είνε διά 
τοΰτο έσωτερικώς καθ’ εαυτόν διαρκής, άλλ ’ ή διάρκεια 
αύτοΰ έξαρταται έξ δρων καταλλήλων καί εύνοΐκών πρός 
έξακολούθησιν συμφώνως πρός τόν νόμον, δστις κανονί
ζει τήν έμφάνισιν καί τήν έξαφάνισιν, ώς καί τήν μετα- 
μόρφωσιν τών ήμετέρων διαφόρων συναισθημάτων, συ
ν ωδά τέλος πρός τήν φυσικήν γένεσιν τοΰ ερωτος έκ τοΰ 
άρχικοΰ αισθήματος τής τέρψεως, ούτινος ή πατρότης, 
ώς άνωτέρω έλέγομεν, ούδέποτε διαμφισβητείται.

Ό ε(ως είνε δπως καί ή οδύνη. “Οσω σφοδρά καί 
εάν ήνε αύτη κ α τ ’ άρχάς έπί τω θανάτω τοΰ γονέως, 
τοΰ άδελφοΰ, τοΰ φίλου ή έπί τή άντιξόω τύχη, ό χρό
νος μικρόν κατά μικρόν καί βαθμηδόν μετριάζει αύτήν 
μέχρις ού έντελώς απόσβεση ταύτην. Έ άν δέ έ'νεκα τής 
πρώτης ταύτης αιτίας ή οδύνη αύξάνη τούναντίον καί 
έμμένη διαρκοΰσα, δέν είνε αύτη πλέον οδύνη φυσιολο
γική , άλλά νοσηρά. Εινε παραφροσύνη, εινε λυπομανία. 
Α λλ ’ δμως καί έντός αύτών άκόμη τών φυσιολογικών 

όρίων δυνατόν ή οδύνη νά μη καταπαύση καί διαρκώς 
νά έμμένη, όπόταν νέα έπανειλημμένα αίτια άφυπνίζω- 
σιν άπαύστως τήν άνάμνησιν τής πρώτης έκείνης α ι
τίας, ής ταΰτα συνέπεια! τυγχάνουσιν olov δταν γηρα
λέοι ή στείροι γονείς βλέπωσι κατασπαταλώμενα τά 
υπάρχοντα αύτών ή ύφίστανται τήν κακομεταχείρισιν 
μισθωτών ανθρώπων, ας αιτίας, — δπως θλίβωνται — δέν 
θά είχον, έάν ό υιός αύτών δέν άπε'θνησκε.

Τοιουτοτρόπως καί ό ερως θ^ίττον ή βράδιον έλατ- 
τοΰται καί άποσβέννυται, έάν έλλείπωσιν αί έπανειλημ- 
μέναι τρυφερότητες τής μεταξύ τών δύο συζύγων οίκειό- 
τητος, αί άμοιβαίαι εύαρέσκειαι, αί εκατέρωθεν φρον
τίδες καί μέριμνας αΐ υπερβαλλόντως συμ.παθείς ένέρ- 
γεια ι τοΰ ενος υπερ τοΰ άλλου, καθ’ ας καί μόνας περι
πτώσεις ευρίσκει ό'ντως ό ερως τήν βεβαίαν καί σταθε- 
ράν αύτοΰ τροφήν, δπως καταστή δύναμις έπί μακρόν 
καί ίσχυρώς άσκουμένη, δπως ή κραταιοτάτη αύτη δύ- 
ναμις διαρρυθμισθή καί καταστή διαρκής καί ανεξά
λειπτος.

Ό  ερως τέλος,— κοινωνιολογικώς έξεταζόμενος— , 
δέν άφίεται πάντοτε έλεύθερος είς τήν έκλογήν, μάλλον 
δέ συχνότερον τούναντίον συμβαίνει.

Οθεν ενώπιον ένός φαίΌμένου τοσοΰτον εύρέος καί 
υποκειμένου είςδρους τοσοΰτον ποικίλους καί περιπεπλεγ
μένους, δέν επιτρέπεται τό άποφαινεσθαι περί τούτου έκ 
τών προτέρων, μετά πολλής δ ’ ευκολίας παραδέχεσθαι 
καί διϊσχυρίζεσθχι, βεβαιοΰν ή άρνείσθαι. Μόνον ή αν
τικειμενική έξέτασις δέον νά χρησιμεύση ώς γνώμων 
ήμών.

Καί ιδού :
★ *

Θ’ άπαιτήσητε αίσθημα ερωτικόν παρά τίνος ελ
λιπούς τήν διάνοιαν, παρά τίνος βλακός; Δέν θά δυνηθή 
ούτος νά δώση έκείνο, δπερ δέν κέκτηται. "Ενεκεν έπι- 
σχέσεως τής άναπτύξεως τοΰ όργανισμοΰ αύτοΰ, λυπη
ρού αποτελέσματος κληρονομικής έκφυλίσεως, εύοΓσκε-

ται κάτω τοΰ έπιπέδου, έφ ’ού συνήθως ό άνθρωπος δια- 
τελεί, δέν δύναται δέ νά φθαση μέχρι τοΰ ύψους έπαρ- 
κοΰς έρωτικοΰ αισθήματος.

Καί δμως ένίοτε ή διάγνωσις τών εύήθων καί ηλι
θίων δέν είνε εύκολος 1) ούδ’είς αύτόν τόν έργάτην τής. 
έπιστήμης. Συχνάκις ούτοι, οί έχοντες ύποστρόγγυλον 
καί εύτραφές πρόσωπον άνθρώπου έν άμεριμνησία καί 
άναλγησία φυτοζωοΰντος, ροδόχρους δέ τάς παρειάς 
αύτών, έξαπατώσι καί έλκύουσι διά τών κομψών εξωτε
ρικών τρόπων. Οότω νεάνιδες κατά τό μάλλον καί ή τ- 
τον εύγενών καί ευκαταστάτων οικογενειών τή επικου
ρία αίγλης τινός, ήτις περιβάλλει ταύτας ενεκα τής κοι
νωνικής αύτών θέσεως καί τής επιτήδειας τών γονέων 
προνοίας, συζεύγνυνται πολλάκις νέους έρασμίους. κα
λούς καί ήσύχους. Θά νυμφευθήτε τοιαύτας; ήρώτα έ- 
πιδεξίως ό αείμνηστος καθηγητής Buonomo τούς ύ π ’ 
αύτοΰ εξεταζόμενους. Καί έάν άπήντων καταφατικώς, 
κατέκρινεν αυτούς τότε άδυσωπήτως. 'Επιθέσατε έπί 
τών ροδοχροων εκείνων παρειών τό πρώτον φίλημα, τό 
όποιον έπρεπε ν ’ άνάψη φ>όγα διαπύρου τρυφερας αγά
πης,— καί θέλετε εύρει τεμάχιον κρέατος παγερόν."Οσω 
τό πνεΰμα είνε άδρανές τόσω καί ή καρδία τυγχάνει
ΨυΧΡά;

Δύναται ό .ήλίθιος νά έχη καί εχει πολλάκις τυ -  
φλάς καί χυδαίας έξ ένστικτου στιγμιαίας όρμάς, α ίτι- 
νες ώθοΰσιν αύτόν μέχρι τοΰ νά έπιτίθηται ού σπανίως 
καί κατά τής ιδίας αύτοΰ αδελφής καί κατ’ αύτής τής 
μητρός, άλλ’ άμέσως μετά τοΰτο ή έρωτική αύτοΰ ορμή 
άπατμίζεται είς μωρόν καί άνοστον μειδίαμα, μεταπί
πτει δ’ ούτος είς τήν συνήθη αύτω απάθειαν, άδιαφο- 
ρίαν καί ψυχρότητα. Προσομοιάζει ούτος τότε πρός τόν 
κύνα, δστις εύνοεί καί δράτ'.εται τής πρώτης κυνός, ήτις 
άντιπαρέρχεται, άλλ’ έγκαταλείπει καί λησμονεί ταύτην 
εύθύς ώς ό πόθος αύτοΰ άποσβεσθή.

Έ άν ό επιστήμων, έπιταχύνη μάλλον, δπως ύπάγη 
τά πράγματα είς γενικούς κανόνας, ό καλλιτέχνης εινε 
ικανός νά έξατομικεύη ταΰτα. Καί ό Αιμίλιος Ζολα, ό 
μέγας τής πραγματικής σχολής μυθιστοριογράφος, έν τω 
έργω αύτοΰ «Le ventre cle Paris» παρουσιαζει ήμίν 
έν τω προσώπω τοΰ Marjolin εικόνα ζωηράν τοΰ εί
δους τούτου τοΰ αίσθάνεσθαι καί ένεργείν περί ών ήδη 
όμιλώ ύμίν.

Τοιαΰτα άτομα δέν κέκτηνται τάς συνθήκας, δπως 
προμηθευθώσι σόντροφον πιστόν τοΰ βίου καί ύπεκκαύ- 
σωσιν έν αύτω έρωτα διαρκή.

Καί δμως! Πόσαι καλαί νεάνιδες νουνεχείς, καλώς 
άνατεθραμμέναι, εΰειδείς καί χαρίεσσαι δέν έπέπρωτο νά 
ίδωσι παρά τό πλεορόν αύτών ήλίθιον έκ τών άνωτέρω 
χαοακτηρισθέντων, έπιβληθέντα αύταίς ΰπό τών γονέων, 
είτε διότι ούτοι εθαμβώθησαν έκ τής μεγάλης τούτου 
περιουσίας, είτε διότι έκολακεύθησαν έκ τών παλαιών 
οικογενειακών αύτοΰ ένσήμων, θύματα γενόμενοι παρα- 
δόσεών τινων, ή διότι έκολακεύθησαν καί έξηπατήθησαν 
ύπό έπιδεξίων μεσιτών; Αί καλαί νεάνιδες ενεκα τής 
πρός τούς γονείς αύτών λεπτότητος τοΰ αισθήματος ά- 
γάπης καί τού ρεβασμοΰ ένεπιστεύθησαν όλοκλήρως είς 
αΰτούς καί ώμοσαν έπί τής άγαθότητος τών συμβουλών 
αύτών ή δέν έκέκτηντο άκόμη τήν άρκοΰσαν ένέργειαν 
καί τό θάρρος, δπως έπαναστώσι καί άντιστώσι κατά 
τής θελήσεως αύτών Είνε θύματα, έστω. Ά λ λ ’ έ T O t -  

οΰτος γάμος οΰδεμίαν έχει ήθικήν βάσιν.
Κ . Α . Κ ν ϊ ϊρ ιά δ ι ις

Ρ  Α  Γ  Η  Π
( Κ ρ η τ ι κ ό ν  δ ι ή γ η μ α )

Έαρος εινε ώρα, καί άκμαία ή χλόη σκεπάζει τούς 
άγρούς τοΰ χωρίου Άλυκιανοΰ (α). Ό  ήλιος δύει. Είς 
τήν εΰώδη άτμοσφαΐραν άποσβέννυται βραδέως ό ήχος 
τής φωνής τοΰ Μ ον ιζ ίτη , καί έμφόβως έκπνέει είς τό κε
νόν ή άσθενής άπήχησις του σημάντρου χριστιανικής έκ- 
κλησίας, καλοΰντος τούς δούλους είς λατρείαν τοΰ Θεοΰ, 
ούτινος ή θεία διδασκαλία έλυσε τά δεσμά τής άνθρωπό- 
τητος, χωρίς νά καταργήση τήν δουλείαν... Μαγευτική 
εινε ή στιγμή. Άπό τών άγρών έπιστρέφουσι κατάκοποι 
οί χωρικοί. Ό  ήλιος χρωματίζει ήδέως τά ύψη τών 
Λευκών Όρέων, αί χιόνες τών όποιων άνθιστανται έτι 
είς τήν ύπόθερμον αύραν τής άνοίξεως. Σαλεύει ή πνοή 
της τούς θάμνους καί τάς φυτείας τών άγρών, θωπεύει 
τάς ήδη διαμορφουμένας κάλυκας τών πορτοκαλεών καί 
άνεπαίσθητον άρωμα άντλοΰσα φέρεται ήρεμος διά τών 
ροδοδαφνών τής κοιλάδος τοΰ Πλατανιά καί εκπνέει είς 
τήν άκτήν τής παρακειμένης θαλάσσης.

Ψυχή καί καρδία, τήν ώραν εκείνην, ίπτανται πρός 
ύψος ήθικής άπολαύσεως. Κραιπάλης φωνήν βάλλει ό 
δυνάστης, καί οδύνης παράπονον ό δυναστευόμενος. Ε 
πιθυμεί νά λησμονήση ό δοΰλος τό άχθος τής συμφοράς 
του, ποθεί νά πλανηθή είς τά χρυσά νέφη τών ελπίδων, 
είς τάς χώρας τάς θελκτικάς τών χρηστών καί δικαίων 
προσδοκιών. Ά λ λ ’ ό δεσπότης είνε άδυσώπητ;ς, καί ή 
μάστιξ αύτοΰ καί ή προπέτις φωνή έπανάγει τόν δοΰλον 
είς τήν πικρίαν τής πραγματικότητος. Νομίζει τις, δτι 
καί αύτή ή άθώα καί άζημίωτος τοΰ δούλου άπόλαυσις 
ένοχλεί τόν τύραννον, μόνον διότι εινε άπόλαυσις, Κατα- 
πεπονημένον άγγαρεύει τόν χριστιανόν, άρτι έπανελθόντα 
άπό τής κοπιώδους έργασίας του. Υβρίζει αύτόν, ραβδί
ζει τά νώτά του, μυκτηρίζει τήν ατυχίαν του, καί δια- 
τάσση νά προσέλθη τήν νύκτα μετά τής συζύγου του είς 
τόν οίκον τοΰ δεσπότου, ’ένθα παννύχιος παρασκευάζεται 
κοαιπάλη. Ακούει τήν διαταγήν ό χριστιανός καί φρίτ
τει! Άναμετρ^ί τό βάθος τής αισχύνης καί ορκίζεται 
είς τόν Θεόν δτι ή διαταγή τοΰ δεσπότου δέν θά έκτε- 
λεσθή. Καί μαΰρα σχέδια άνακυκών κατά νοΰν φθάνει 
είς τόν οΐκόν του καί άρτύει διά τής πικρίας τό λιτόν 
δείπνον τής έσπέρας, καί εις τάς μελανάς σκέψεις του 
βεβυθισμένος άναισθητεΐ εις τής συζύγου του τάς περι
ποιήσεις καί είς τών τέκνων του τά άθώα θωπεύματα. 
Άνάπνονται οί λύχνοι. Ό  χριστιανός καθίσταται έπί 
μάλλον περίλυπος. Ά λ λ ’ ήδη ένδίδει είς βιχίχν ώθησιν 
ή θύρα, καί ένοπλοι Γενίτσαροι καλοΰσιν αύτόν καί την 
σύζυγόν του νά προσέλθωσιν είς τήν φωλεάν τών ακο- 
λασταινόντων, ’Εγείρεται σύνοφρυς χωρικός, ό καί έμ
φοβος πτήσσει παρά τήν εστίαν. Ά λ λ ’ οί Γενίτσαροι 
γυμνοΰσι τάς μχχαίρας. Έκουσίως άν δέν θέλη νά βχ- 
δίση είς τό αίσχος, άκουσίως θ ’ άναγκασθή ύπό τών 
ραβδισμών. Ταχύς ώς κεραυνός τότε βυθίζει τήν μάχαι- 
ραν είς τό στήθος τής γυναικός του ό χριστιανός άγρό— 
της, καί, όρμών διά τοΰ παραθύρου, άφανίζεται είς τό 
σκότος. Φονεΰς αύτός, κλαίει πικρώς το θΰμα, ούτινος

άπέσβεσε τήν ζωήν. Ά λλά τό έλύτρωσε .. Στίχος συνή
θης εινε τοΰτο μιάς τών σελίδων τοΰ μαρτυρολογίου τών 
Χ ριστιανών... *

* *

Μόνος, έντός κήπου, άγρυπνεί τήν βχθεϊχν νύκτα ό 
Ραγήπ, μονογενής υιός τοΰ πλουσίου καί ΐσχυροΰ Ί μ -  
βραίμ. Άπό τής φλεγούσης κεφαλής του άφήρεσε τό 
φέσιον, καί ασκεπής, αύραν δροσεράν ποθών νά άνα- 
πνεύση, πλανάται σκεπτικός ύπό τά δάση τών λεμο- 
νεών. ΓΙολύκρουνος πίδχξ μχρμάρινος σκορπίζει έκεϊ τά 
δροσερά ΰδχτά του. Άφηρημένως φερόμενος ό Ραγήπ, 
φθάνει τό χείλος τής δεξαμενής, καί άντλών διά τής 
χειρός βρέχει τό πρόσωπόν του. Νεώτατος, ώραίος, 
πλούσιος, τ ί έχει ό Ραγήπ, καί διατί άπό τοΰ στήθους 
του πυκνοί εξέρχονται οί στεναγμοί, καί άφωνος μένει 
ώρας μακράς, άπλανή είς τό κενόν στηρίζων βλέμμχτα 
καί είς λογισμούς πικρούς βεβυθισμένος ; Χθές άπέρριψε 
τήν χεϊρα τής ώραιοτέρας νύμφης, άονηθείς νά ένώση 
τήν τύχην του μετά τής μονογενοΰς κόρης τοΰ ίσχυροτά- 
του καί πλουσιωτάτου τών ’Οθωμανών. Τά πάντα προσ- 
μειδιώσι τω Ραγήπ, άλλά στυγνή μελαγχολία βαρύνει 
έπί τής καρδίας του Αποφεύγει τούς άνθρώπους, καί 
μόνος διέρχεται τάς νύκτας, πλανώμενος έντός τοΰ πε
ρίκλειστου κήπου του. Μουσουλμάνος αύτός, άποστέργει 
τών ομοθρήσκων του τήν συναναστροφήν, καί έν τούτοις 
τέρπεται, καί ενίοτε έπιζητεί, τάς σχέσεις τών χριστια
νών. Ή  πένθιμος καί συμπαθής μορφή του φαιδρύνεται 
μικρόν, οσάκις είς κύκλον χριστιανικόν τυχαίως ή σκο
πίμως εύρεθή. Χαρά του είνε τών άλλοθρήσκων φίλων 
του νά μερισθή τάς θλίψεις, νά σώση τήν ζωήν των δταν 
δύναται καί πάντοτε νά άνοιξη είς αΰτούς κχρδίχν καί 
βαλάντιον. Έ ν  μέσω σμ,ήνους ιοβόλων σκορπιών έφαί- 
νετο δτι ήτο χρυσαλίς, τυχαίως δ’λως καί έκτόπως πτε- 
ρυγίζουσα έκεί.

Είς τά αισθήματα αύτοΰ γνήσιος καί άληθής άνε- 
δε<κνύεται τοΰ πατρός υιός. ΓΙλειστάκις, είς τά μακρά 
τών 'Οθωμανών συμβούλια, ήρεμος ύψώθη ή φιλάνθρω
πος φωνή τοΰ Ίμβραίμ, συνηγοροΰσα ύπέρ τών Χριστια
νών καί άμβλύνουσα, κατά τό έφικτόν, τών διωκτών τά 
κτυπήματα. Καί δταν αίφνιδίως ξιφήρεις ώρμων σφά- 
ζοντες οί Τοΰρκοι, ό οίκος τοΰ Ίμβραι'μ ήνοίγετο πάν
τοτε άσυλον, είς τήν φλιάν τοΰ οποίου έσώζετο τό θΰμχ 
κχί χνεστέλλετο τών διωκτών ή αιμοχαρής όρεξις. Ή  
ειλικρίνεια τής καρδίας του. ή άφοβος καί πρόθυμος 
προστασία, ήν πανταχοΰ καί πάντοτε παρείχεν είς τούς 
χριστιανούς ό Ίμβραίμ, ή γενναιοφροσύνη αΰτοΰ καί αί 
άλλαι άρεταί του είχον περιβάλει τήν πολιάν κεφαλήν 
του δι’ είδους τίνος μυστηριώδους γοητείας παρά τοίς 
χριστιανοίς. Πολλάκις ή φιλάνθρωπος φωνή τοΰ Ίμ 
βραίμ, άγωνιζομε’νη νά προστατεύση τούς χριστιανούς, 
ήγειρε τάς ύπονοίας τών Τούρκων, παρά τοίς άπαιδεύτοις 
καί τοίς μάλλον φχνατικοϊς τών οποίων τοιαύτη δικαιο
σύνη, προκειμένου περί άπιστων, έθεωρεϊτο καί άθέτη- 
σις ετι είς τά παραγγέλματα τοΰ Προφήτου. Ά λ λ ’ ό 
Ίμβρα’ίμ άντιπαρήρχετο άδιάφορος, καί θερμότερος τήν 
έπαύριον έπήρχετο προστάτης, παλαιών δπως άναστείλη 
τήν ένοπλον χριστιανοφόνον χείρα καί κχταστήση ήττον 
έπαχθή τόν πικρόν κλήρον τών χριστιανών.

(α) Ώραΐον χωρίον μίαν ώραν άπέχον άπό τής πόλεως τών 
Χανιών.



Είς την ροπήν τών αισθημάτων τοΰ Ραγήπ δέν συν- 
ήργουν μόνον αί πατρικαί, αί οικογενειακά! μάλλον πα 
ραδόσεις. Ή π ία  φύσις καί ή άδίδακτος ευγένεια της 
καρδίας έκανόνιζον τά αισθήματα αύτοΰ, άτινα, σεμνώς 
αξιοπρεπής, καί άνεπιδείκτως αγέρωχος, ούτε ήθελε ούτε 
έφρόντιζε νά συγκάλυψη ό Ραγήπ. Μυστήριόν τι έβρα- 
ζεν είς τήν καρδίαν του. Μυριάκις ήθε'λησε νά άπο- 
καλύψη είς τόν πατέρα του τούς μυστικούς πόνους ΰπό 
τήν γλυκύπικρον οδύνην τών όποιων έφθινεν όσημε'ραι ό 
νεανίας. Αιωνίως άπεφάσιζε, καί αιωνίως άνεστέλλετο. 
Ώμοίαζε τήν κόρην, τήν ποθούσαν νά άνακουφίσϊ) διά 
τής έκμυστηρεύσεως τό βάρος καί τόν πόνον τής καρδίας 
της, ά λλ ’ ήτις, τάς βραχείας τής μυστικής άνακοινώ- 
σεως στιγμάς εκλαμβάνει άγωνιωδεστε'ρας τών μακρών 
αγρυπνιών καί τών ατελεύτητων αγωνιών τής ψυχής της. 
Μητέρα δέν ειχεν ό Ραγήπ. Είς αΰτής τό στήθος βε
βαίως θά έξέχεε τό ά'λγος του ό νέος Μουσουλμάνος. 
Καί τήν νύκτα εκείνην, διατρέχων μόνος τούς μονήρεις 
δρομίσκους τοΰ κήπου του, έμονολόγει άσυναρτήτως, έρ- 
ρέμβαζεν, άνένηφε, έπανέπιπτε καί πάλιν είς τούς ρεμ- 
βώδεις καί άλγεινούς συλλογισμούς του, ό'πως έπανέλθη 
έκ νέου είς τήν έγρήγορσιν, καί οίκτείρν) τό αδιέξοδον τής 
θέσεως, είς ήν ή τύχη τόν ερριψε καί όπόθεν ήγνόει εάν 
καί πώς θά έξελθη. Ίσως ούτε ήθελε νά έξέλθη... Τόσω 
προσφιλείς τφ  ήσαν αί θλίψεις του...

♦ *

Τά ισχυρότερα τής ανθρώπινης καρδίας αισθήματα 
έπάλαιον είς τό στήθος τοΰ Ραγήπ. Μουσουλμάνος αΰτός 
ήγάπα παραφόρως κόρην χριστιανήν. Ά γρία ήτο ή πάλη 
καί τοΰ ίσοπάλου άγώνος θΰμα δυστυχές έστέναζεν ά- 
διαλείπτως ό Ραγήπ. Α γαπών τήν Μαρίαν του ό Ρα
γήπ, ήγάπα τήν άκηλίδωτον σεμνότητά της, καί έάν έν 
τή καρδί^ του έβλάστανέ τ ι μεΐζον καί τοΰ ανυπολογί
στου 'έρωτος, ον ετρεφεν ύπέρ τής χριστιανής κόρης, τοΰτο 
ήτο ό απόλυτος σεβασμός ον ήσθάνετο ύπέρ τής παρθέ
νου. Έ ν  τούτω ού μόνον δέν ήτο Τοΰρκος, άλλ’ ίσως 
ούτε άνήρ. Ισχυρός, κατά τήν δυστυχή εκείνην επο
χήν τής μαχαίρας καί τής άτιμωρητί όργιαζούσης βίας, 
ήδύνατο νά κηλιδώση τήν κόρην. Ά λ λ ’ ό ,τι ήλαυνε τόν 
Ραγήπ δέν ήτο ό πόθος. Ή  θέα τής Μαρίας άφύπνισεν 
είς τήν καρδίαν του αισθήματα λανθάνοντα άφανώί ύιό  
τάς πτυχάς τής μεγαλόφρονος καρδίας του. Έξεκόλαψε 
πόθους, ά λλ ’ οϊτινες πτερωθέντες παραχρήμα, μετέφερσν 
τόν Ραγήπ είς κόσμους αγνώστους, μυστηριώδεις, φαει
νούς. Άπό τοΰ ήθικοΰ εκείνου ύψους είδε πέριξ αΰτοΰ 
τό κενόν, καί έννόησεν ότι ή χριστιανή κόρη, ή Μαρία 
του μόνη ήδύνατο νά φωτίση καί νά πληρώση τό χάος 
εκείνο. Ά λ λ ’ ήτο Μουσουλμάνος! Όσον καί άν είχεν 
άπηλλαγμένην τήν ψυχήν αύτοΰ άπό τό φρικτόν έλκος 
τοΰ φανατισμοΰ, διέβλεπεν ούχ ήττον τό άόύνατον τής 
ένώσεως τής τύχης του μετά κόρης τραφείσης είς άλλα 
δόγματα, έκ διαμέτρου χωροΰντχ πρός τά ίδικά του. Τό 
πάθος του όμως ήτο τυραννικόν, καί ή άπαθής έ'ρευνα, 
καί ή ψυχρά λογική, καί ή ήρεμος πρός εαυτόν συζήτη- 
σις ήτο κηρός μαλακός, λυόμενος καί άφανιζόμενος αύ- 
τοστιγμεί είς τήν προσέγγισιν τοΰ πυρός, όπερ τόν έφλεγε. 
Νά προτείνγ) είς τήν Μαρίαν νά έξομώση; Ούτε τό Ιφαν- 
τάζετο καν! Καί έάν είχε πεποίθησιν έπί τήν ορθότητα 
τών ιδίων δοξασιών, έθεώρει ύβριν τήν πρότασιν τής άρ- 
νησιθρησκίας. Νχ έςομόση αΰτός; Νά συντρίψη εν τών 
προσφιλέστατων αισθημάτων τής ανθρώπινης καρδίας

καί έπί τών ερειπίων αυτοΰ νά αναστηλωση τοΰ ερωτός 
του τό ίνδαλμα; ΤΙ καρδία τοΰ Ραγήπ δέν έτόλμα νά 
άποφανθή, αλλ αλγοΰσα εθρήνει και εσιωπα. Η εικών 
τής Μαρίας, όμοία πρός τά μεμιλτωμένα έκεϊνα έγκαύ- 
σματα, τά άνεξιτήλως άποτυπούμενα έπί τής λείας έπι- 
φανείας τών σωμάτων, είχε γραφή καί άπορροφηθή έν 
τφ  έγκεφάλφ του. Οΰχί μόνον αναπόφευκτος διά τήν 
ηρεμίαν καί τήν ευτυχίαν τοΰ βίου του ήτο ή Μαρία, 
άλλά καί στοιχεϊον άναπόδοαστον τής ζωής του. Εκτός 
αΰτής ούδέν ύπήρχεν. ή δ ,τι ύπήρχεν ήτο βάσανος.Ά λλ’ 
ήτο χρ ιστιανή !... Καί ό συλλογισμός συνέτριβε τόν Ρα
γήπ, καί ήνοιγε πρό αύτοΰ τό ζοφερον χάος τής απο- 
γνώσεως, ένθα βιαίως έκυλινδοΰτο, αδυνατών νά έλπίσγι 
ά λλ ’ άποστέργων έπίσης και νά απελπισθή.

( ’Ακολουθεί) Π α γ α ν έλ η ς

Α Ν Ο Ι Ξ Ι  ΑΤ Ι  ΚΟ

ΙΙοιό άνΟχδμένο λούλουδο,
Ποιας άνοχξχς οί κοίνοχ,
"Η Μάϊ τρχαντάφυλλα,
Κλωνάρχ τΟαντΰαμίνχ,
Σκορπάνε τόόη  εύωδχά 
Σ τη ν  πονεμένη μου καρδιά 
"0(3η τά  δυό Οου χείλη ;

X

Ποιο γλυκοκέλαδο πουλί,
Ποχό Άποχλχοϋ άηδόνχ 
Σ ’ αύγούλα ροδοδάχτυλη 
Τα Ρράχχα δταν χρυΟώνμ,
Χύνεχ γλυκύτερη  λαλχά 
Ά π ’ τή  δχκά (3ου τή  μχλχά 
Τραγοΰδχ π ’ άρχχνάεχ ;

X

Στοΰ γέλοχου Οου τό  χάραμα 
Βρί<3κω χαράς λχμάνχ 
Κχ’ άράζιο τή ν  καρδούλα μου 
Φουρτούνα δταν τή ν  σηάνμ,
Ξεφεύγω ά π ’ τό  Στεναγμό 
Σαν βρίΟκιο άναγαλλχαδμό 
ΜέΟ’ <3τό γλυκό Οου <3τόμα.

liadi λείος Κ. Κόρτζας

ίΤΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΤΣΑΙ

Α '.
Ή μ ελά γχ ο ο υς .

. . . « ’Εαν δέν έλθη είξεύρω τί μοΰ υπολείπεται νά 
πράξω! Θα τρέξω είς τόν οικόν του, θά τοΰ είπώ ό'τι τό 
παν έτελείωσε, καί δέν ύπάρχει σχέσις καμμία μεταςύ 
μας, καί τοιουτοτρόπως θά είμαι άπηλλαγμένη ά π ’ αΰτόν, 
διότι ενας εραστής άποβληθείς, χίλιοι αμέσως εύρίσκον- 
τα ι, καί δέν. είμαι παρά μία κουτή νά χάνω τόν καιρόν 
μου καί νά θυσιάζω τήν ζωήν μου δ ι’ ένα κύριον, ό 
όποιος μέ έμπαίζει! Ά λλά νομίζω ότι είνε ή τρίτη φορά 
— πρό δύο έτών, όπου κάμει τόν σοβαρόν ό αγενής, ο 
άπατεώ ν...

ΑΤΤΙΚΗ ΙΡΙΣ

’ Ακόμη πέντε λεπτά θά περιμένω καί θά αναχωρή
σω, καί δέν θά μέ ίδή ποτέ, πο τέ... καί θά τόν αναγ
κάσω νά μοΰ όρκισθή ενα παντοτεινόν 'έρωτα, νά ριφθή 
είς τούς πόδας μου καί νά μοΰ άποδείξή τήν φλόγα του 
τήν πλέον ίσχυράν, έγώ δέ θά μένω ψυχρά ώς τό μάρ- 
μαρον, τέλος θά είμαι έλευθέρα... θά ταξειδεύω, καί οί 
άνδρες, οί όποιοι θά δυνηθοΰν είς τό μέλλον νά μοΰ έπα- 
ναλάβουν τά αύτά, πρέπει νά ήνε άληθείς πανούργοι. 
Ώ  αιώνιο' έρωτες! Τί ψεύδος!

Έν πάστρ περιπτώσει δέν θά δυνηθή νά μέ μεμφθή, 
διότι τούτο προέρχεται άπό τό σφάλμα του, καί μάλιστα 
έάν ήθελον νά τόν άπατήσω, πόσα; εΰκαιρίας δέν έσχον!

Θά ίδιρ όταν θά ήνε ολως μ,όνος του, άνευ προσώ
που διά νά τόν άγαπα. πόσον ή ζωή του είνε οχληρά, 
πληκτική, μονότονος, ότε ή καρδία του θά ήνε άνευ έ
ρωτος... Θά λυπηθή πολύ τότε, θά κλαύση πικρά, άλλά 
θά είνε άργά πολύ, τό παν έτελείωσε. Τόν άφίνω, δέν 
θέλω νά τόν ϊδω πλέον!»

(ΤΙ θύρα ανοίγει. Είσέρχετχι ’ Εκείνος, επακολου
θούν θωπεΐαι, φιλήματα καί. . συγχώρησις!)

-XV- ,\ν

Β '.
Ή ξ α νθ ή .

. . . »  Ό  Ερρίκος μου μέ εγκαταλείπει τόσον συχνά... 
είνε κακόν νά κάμη νά περιμένγ, ή μικρά του Λουκία, ή 
όποια τόν άγαπα, τόν λατρεύει μέχρι μανίας. Χθές έξ- 
εφύλλισα τήν μαργαρίταν, ή όποια μοΰ άπεκρίθη μέ 
παράπονον: Ό χι!

Πόσον είμαι δυστυχής ποΰ δέν είμαι είσέτι πεπει
σμένη περί τού ερωτός του. Ώνειρεύθην ταύτην τήν νύ
κτα πώς κάμει έρωτα μέ μίαν Βαρώνην, ενα είδος κτή
νους, ή όποια επιδιώκει νά τόν προσελκύση μ·έχρι τού 
οίκου της, άφού μάλιστα τοιαύται γυναίκες έχουσι πολλά 
μέσα διά νά άρέσκωσι — ενδυμασίας, άδάμαντας, φή- 
μην, χρήματα κτλ. — ’Ιδού δέκα λεπτά όπου περιμένω, 
καί μοΰ φαίνεται αιών ολόκληρος. Τί δυστυχής, Θεέ μου! 
Είθε νά μή εύρίσκεται τώρα είς τήν κατηοαμένην εκείνην 
Βαρώνην!

’Ασφαλώς θά τοΰ λέγη ταύτην τήν στιγμήν λόγια 
γλυκά, μέ δακρυα είς.τούς πονηρούς της οφθαλμούς καί 
Εκείνος θά τής ΰπόσχεται ότι τήν άγαπα, ό'τι θά τήν 

επισκέπτεται πολύ συχνά.
” Ω! Έάν ήμην βέβαια περί τούτου θά ηΰτοκτόνουν. 

Καί όταν θά είμαι μέσα είς τό νεκροταφείον, ά/απαυμέ- 
νη ύπό τήν ψύχραν γήν, ώ! τότε θά έχ·/| συναίσθησιν τοΰ 
εγκλήματος του, τής θλίψεως εις τήν οποίαν μέ έβύ- 
θισεν. Ά λλά  τί λέγω! Οί άνδρες είνε έγωϊσταί, καί έγώ 
ήτις τόν άγαπώ τοσοΰτον, ή όποια ήθελον κάμει παν 
δυνατόν διά νά τόν ϊδω εΰτυχή, έγώ έγκαταλείπομαι 
σήμερον! (Α ναλύεται είς δάκρυα.) Δέν θά ελθν·, πλέον... 
τό παν έτελείωσεν, ό έρως μου άνεχώρησε καί ή καρδία 
μου μένει συντετριμμένη!»

("Ενας θόρυβος είς τήν θύραν· εισέρχεται Εκείνος, 
επακολουθεί ενας γλυκύς έναγκαλισμός καί ό ... “Ερως 
επανέρχεται είς τήν θέσιν του.)

ΙΜετάφρασις έκ του Γαλλικού.)

Η εόδωρος Σ .  itoO povioir

Σ Η Μ Α Σ ΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ

Ό άδάμας εμφαίνει τήν αγνότητα, τήν π ίστιν, 
τήν εμπιστοσύνην, τήν χαράν, καί θεωρείται ό λίθος τής 
συνδιαλλαγής. Έ άν θέλωσι νά καταπαύσωσιν άλληλο 
συγχυσίν τινα , φέρουσιν άδάμαντας, όπως έπανακτήσω- 
σιν τήν άπολεσθείσαν καρ5ίαν.

Ό μαργαρίτης ό τόσον γλυκύς, ό τόσον θαυμα- 
σίως προσηρμοσμένος, σηαχίνει δχκρυχ. Δέον δέ νά π ι- 
στεύσγι τις ότι όλχι αί γυναίκες άγχπώσι νά κλαίωσιν, 
άφού όλα1, σχεδόν φέρουσι φιλοκάλως μαργχρίτας.

Το ρον/βίνιον έκφράζει τόν διάθερμον ερωτχ, τόν 
ελεον. Ώχρια τό ρουβίνιον όταν δυστυχία τις άπειλή 
τήν φέρουσχν αΰτό.

Ό κάλαϊς (περουζές) προφυλάττει άπό τάς πτώσεις 
καί τόν βίχιον θάνχτόν σημαίνει δέ ειλικρίνειαν *χί 
y.a ρτερίχν.

Ό σάπφειρος σημχίνει στχθερότητχ καί εΰδχι- 
μ,ονίαν.

Τό τοπάζνον' δηλοί εΰτυχίχν, κχί είναι τό έμβλημα 
τοΰ πλούτου, ό χρυσούς λίθος τών αρχαίων.

Ό ί/άκίνθος σημαίνει ενθουσιασμόν.
Ό αμέθυστος όστις έσχε τό χρώμα τών μαρτύ- 

ρων, σημαίνει πάθος, οδύνην, και έν τοσούτω προφυ- 
λάττει άπό τήν μέθην φυσικήν τε καί ηθικήν.

Ό σμάραγδος εμφαίνει άθχνασίαν, νίκην, καί 
είναι ό κ α τ ’ εξοχήν λίθος τών παρθένων' ενέχει δέ τήν 
μυστηριώδη άρετήν τής ελεημοσύνης· ό φέρων τούτον 
θεωρείται πάντοτε έλεήμων καί φιλάνθρωπος.

Ό γλαυκοσμάραγδος' δηλοί άστασίαν' τό χρώμα 
αΰιού είναι πράγματι μεταβλητόν, άλλοιούμενον ύπό 
τής έπηρείας τής ατμόσφαιρας.

Ό  ά β α τη ς . 'Q πολύτιμος ούτος λίθος εχει τήν 
ιδιότητα ν ’ άπομακρύνη τούς έχθρούς άπό τού φέροντος 
αυτόν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
« ν

Περί έντο μ ο κ τό νω ν. "ϊνα εύρη ό Perroncito 
τά κάλλιστα μέσα πρός καταστροφήν τών είς τήν γεωρ
γίαν βλαβερών έντόμων έπειραματίσθη δ'.ά διαλυμάτων 
διαφόρων ούσιών έπί τών ώών τοΰ μεταξοσκώληκας. Τά 
ώά ταΰτα διετήρουν τήν ζωτικότητά των καί άφού πλει- 
στάκις καί έπί πολλάς ώρας ένετίθεντο είς άραιά διαλύ
ματα αμμωνίας, άσβεστίου γάλακτος, χλωριονατρίου, 
θειικοΰ σιδήρου, θειικοΰ χαλκού, ύπερμαγγανικοΰ καλιού, 
κυανιοκαλίου, διχλωριοϋδραργύρου, θειικοΰ οξέος, ύδρο- 
χλωρικού οξέος, νιτρικού οξέος, φαινολίου, θυμιολιου, 
διθειάνθρακος, θειανθρακικοΰ καλίου είς καθαράν βενζί
νην ή τερεβινθέλαιον, ή είς γαλακτώματα κρεολίνης, I- 
λαιολάδου ή σησαμελαίου. Πάντα τά ορυκτά έλαια ένερ- 
γοΰσι θανασίμως έπί τών ώών τούτων- ή εντασις όμως 
τής έπιδράσεως είνε διάφορος* τινά θανατώνουσι καί δ ι’ 
άπλής διαβροχής τών ώών διά γαλακτώματος ένέχοντος 
1/2 εως 5 τοίς εκατόν, ένώ άλλα είς πολλήν πυκνοτέοαν 
κατάστασιν δέν κωλύουσι τήν άνάπτυξιν τών ώών. Αί 
κάμπαι τών διπτέρων άνθίστανται είς τά ορυκτά έλαια, 
άλλά φονεύονται ύπό τοΰ διθειάνθρακος. Τό άσβέστιον 
ύδωρ είνε άσφαλές καί εύωνον μέσον κατά τών σκωλήκων 
τής γης.



Φ λό γες ντ ιο  τό  νδ ω ρ  δύνανται νά παραχθώσι 
κατά τόν έξης τρόπον ευκόλως καί άκινδύνως. ’Εντός 
ποτηριού πλήρους ύδατος ρίπτομεν 4 —5τεμαχίδια φωσ
φόρου μεγέθους ερεβίνθου καί προσθέτομεν είς τό ύδωρ 
κατά πολύ μικράς μερίδας 5 —10 γραμμ. χλωρικοΰ κα
λιού. ’Έ πειτα  χύνομεν δ ι’ ύαλίνου χωνίου 15 — 50 γραμ.. 
θειικοΰ οζέος. Μετ’ ολίγον άναφλέγεται τό εν τω ΰδωρ 
ευρισκόμενον φώσφορον σχηματιζομένων ωραίων φλογι- 
δίων μετά μικρού τριγμού. Τό φαινόμενον διαρκεϊ ήμί- 
σειαν ώραν περίπου καί αποτελεί εις τόν πειοαματιζόμε- 
νον εύάρεστον καί άκίνδυνον διασκέδασιν.

Π ρ ο φ νλ α κ τ ικ ό ν  τών μεταλλικών επιφανειών 
κατά της διαβρώσεως. Συνίσταται έκ πυριτικοϋ οξέος, 
γραφίτου, λιθάργυρου, άμυάντου καί γομμαλάκας μιγνυ- 
μένων έν οίνοπνεύματι.

Μ έόον ά π ο λ ν μ ά ν ιίε ω ς  κ α ί ιίιτ ν τη ρ ή ίίεω ς .  
Ά ντ ί τοΰ γνωστού ΰδαροΰς διαλύματος τοΰ φορμαλδεϊ- 
δίου δι’ απολυμαντικούς σκοπούς συνίστα ό Fischer 
διάλυμα τοΰ άλδεϋδίου είς βενζίνην η άλλους υδρογονάν
θρακας είς τό όποιον δύναται νά προστεθη οίνοπνευμα- 
τοΰχον διάλυμα σάπωνος. Τό υγρόν τοΰτο υπερτερεί τών 
ά'λλων, καθόσον ενώ απολυμαίνει είνε συγχρόνως κατάλ
ληλον διά χημικήν πλύσιν.

'Π μ ε γ ά λ η  θ ρ ε π τ ικ ή  α ξ ία  τ ώ ν  φ λ ο ιώ ν  
τ ώ ν  ω ώ ν  δέν είνε αρκετά γνωσ ή είς πολλούς. Συνή
θως ρίπτουσι τούς φλοιούς τούτους χωρίς νά σκέπτωνται 
ότι ούτοι δύνανται λίαν Ιπωφελώί νά χρησιμοποιώντας 
’Αναμιγνυόμενοι δηλονότι είς τάς τροφάς τών νέων ζώων 
άποτελοΰσι λαμ.πράν θρεπτικήν ουσίαν, επειδή έμπερι- 
έχουσιν άφθόνως φωσφορικά άλατα, (φωσφορικόν άσβέ- 
στιον κτλ.) Πρός τόν σκοπόν τούτον κονιοποιοΰνται λείο- 
τριβούμενοι οί φλοιοί καί αναμιγνύονται μετά της συνή
θως παρεχόμενης τροφής. Αί έπιτυχίαι άς έχουσιν οί 
χρησιμοποιοΰνυες τοιαύτην τροφήν κτηνοτρόφοι πρός α
νατροφήν μοσχαρίων, πώλων κλπ. είνε σπουδαϊαι, ώστε 
δύναταί τις άνεπιφυλάκτως νά συστήσ·/) είς πάντας τούς 
κτηνοτρόφους νά άγοράζωσι τούς φλοιούς τούτους άπό 
τούς ζαχαροπλάστας, ξενοδόχους καί λοιπούς Ιπαγγελ- 
μ,ατίας θεωροϋντας αΰτούς ώς ύπολείμματα άχρηστα.

Γ Ια ρ α ιίκ ε υ ί ι  α δ ια β ο ό χ ω ν  ήμιμετάξων καί ή- 
μιμαλλίνων ύφασμάτων δια όξεικοϋ ψευδαργύρου καί 
έναμμωνίου χαλκού.^— Τά υφάσματα διαποτίζονται εις 
μέν τό άνάποδον μέρος επί τοΰ όποιου εύρίσκονται αί 
φυτικαΐ ίνες, βαφείσαι δ ι ’ άνοργάνου ή όργανικοΰ χρώ
ματος, ή καί άβαφοι, διά διαλύματος ίναμμωνίου χαλ· 
κοΰ, έπί δέ τοΰ καλοΰ μέρους όπου εύρίσκονται αί ί ’ωΐκαί 
ίνες δ ι' όξειδικοΰ ψευδαργύρου.

Μ έλαν 2ζρώ μα (ί& ρ αγ ίδω ν. Ό  Knause εΰ- 
ρεν έν τη, στρατιωτική διαχειρίσει τοΰ Άικοΰ δτι τό κα- 
ταλληλότατον μέλαν σφραγιδόχρωμα διά λινά, βαμβα
κερά καί μάλλινα ύφάσματα άποτελείται έκ τοΰ έξης 
μίγματος: 3 μέρη β. νιτρικού άργύρου, 10 μ. β. αμ
μωνίας ΰδαροΰς, 5 μ. β άραβικοΰ κόμεως, 7 μ. β. 
κρυσταλλικού ανθρακικού νατρίου καί 12 μ. β. ΰδατος. 
Ό  νιτρικός άργυρος διαλύεται είς τήν άμμωνίαν, τό δέ 
κόμι καί ή σόδα είς τό ύδωρ, τά διαλύματα μίγνυνται, 
τό δέ μίγμα θερμαίνεται προσεκτικώς μεχρις οΰ προσ- 
λάβη μέλαν χρώμα.

Μ έ(ίο ν  π ρ ό ς  tfvvT iio titfcv  τών ξύλων καί άπο- 
φυγήν τής σκωριάσεως τών μετάλλων.— Τοΰτο παρα
σκευάζεσαι διά συντήξεως ένός πουτίου υπολειμμάτων 
πετρελαίου, 20 έως 25 λιτρών τρινιδάτης καί 2 έως 3 
λιτρών κοινοΰ σάπωνος έπί 3 ώρας περίπου, μέχρις οΰ

τό μίγμα παύση άφρίζον, ΤΙ έτοιμος μάζα επιχρίεται 
έν τετηκυία καταστάσει έπί τών προφυλακτέων α ντ ι
κειμένων διά χρωστήρος ή καί διαλύεται πρός τοΰτο έν 
τερεβινθελαίω. Δυνάμεθα νά λάβωμεν καί μίγμα ένός 
πουτίου ύπολειμμάτων πετρελαίου, 4 λιτρών μολυβδο- 
ξειδίου καί 1 1)2 πουτίου στεαρίνης.

‘ Η η ρ ο τ ιμ ο τ Ε ρ α  ε κ ρ η κ τ ικ ί ι  o v d i a , — Διά 
νά λυθγ) τό ζήτημα ποια έκ τών εκρηκτικών οΰσιών είνε 
προτιμοτέρα πρός χρήσιν έν τοίς άνθρακωρυχείοις, έν οις 
αναπτύσσονται κροτοΰντα άέρια, έξετέλεσεν ή επιτροπή 
τοΰ ’Ινστιτούτου τοΰ Νόρδενσκιλδ συγκριτικά πειράματα 
μεταχειρισθείσα τάς έξης έπτά ύλας, Β?λλίτην, Ξ-κου- 
ρίτην, Ά μμωνίτην, Ροβουρίτην, Ναρβουνίτην, Βεστφα- 
λίτην καί Ά δ ριανήν πυρίτιδα, καί δή τό μέι είς ορυ
χεία ένέχοντα κροτοΰντα άέρια, τό δέ είς άλλα έστερη- 
μένα τοιούτων. Άπεδείχθη δέ δτι αί οΰσίαι αΰται δέν 
άναφλεγουσι μέν τά κροτοΰντα άέρια τόσον εΰκό)ως, 
δσον ή μέλαινα πυρίτις, ήτις είνε έν χρήσει έν Α γγλ ία , 
ά λ λά  δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς απολύτως ασφα
λείς, δταν ύπάρχωσι τά  άέρια ταΰτα.

Έ π ιγ ρ α φ α ί έπ ί ύ α λ ίν ω ν  α ν τ ικ ε ιμ ένω ν .
Διαλύομεν 36 γραμμ. φθοριονάτρίον καί 7 γραμμ.. 

θειϊκόν κάλιον είς 50") γραμ.. ΰδατος- ώσαύτως 15 γρ. 
χλωριοψευδάργυρον είς 500 γρχμ, ΰδατος. Πρός χρήσιν 
μιγνύομεν ίσα μέρη άμφοτερων τών διαλυμάτων καί 
έπιχρίομεν τήν ύαλον διά χρωττήρος (πινέλλου). Μετά 
1/2 ώραν τά χρισθέντα μέρη θά δεικνύωσι τούς χαρα
κτήρας ή τά σχήματα, άτινα διά τοΰ χρωστήρος έπε- 
γράψαμεν, θολόλευκα.

Π ρ ό ς  δ ι α τ ή ρ ι ι ι ί ι ν  τ ώ ν  γ ε ω μ ή λ ω ν . —Έ π ί 
μακρόν συνκττ^ ό Σάρφερτ νά καθαρίζωνται ταΰτα καί 
νά κόπτωνται είς τεμάχια, άτινα εμβαπτίζονται έπί τ ι-  
νας στιγμάς είς ζέουσαν άλμην ένεχουσαν 6 I. τ . έ. 
περίπου άλατα' αμέσως κατόπιν ξηραίνονται καί φυλ- 
λάσσονται.

Γ Ν Ω Μ I Κ Α
Ή  τιμή  ’έγκειται πασα είς τήν ειλικρίνειαν.

Μ πονρΙε
Τας ϋποσχέτεις κάμνομεν άναλόγως τών ελπίδων καί έκ τε- 

λοϋμεν άναλόγως τής πραγματικότητας. Μ πέκ
’Ασφαλής θύρα είνε μόνον εκείνη , τήν οποίαν δέν Φοβειτα1 

κανείς ν ’ άφήση καί ανοικτήν.
Κ ιν έ ζ ικ η  π α ρ ο ιμ ία

II συζήτησις εινε μονομανία πνευμόνων. *0 έ/ων τους 
ίτχυροτέρου; νιχα Γ κ ο ν γ ιά ρ

Μέσα είς το πέλαγος τών συζητήσεων πνίγετα ι ή αλήθεια.
Παροιμία

Δοκίμασε νά σκεφθής δυο φοράς και θά Ιδης δτι θά όμιλή- 
σης καλλίτερα. Α α τ . π α ρ ο ιμ ία

Ε Γ Τ Ρ Α Π Ε Λ Α
— Δεν μ,πορεΐς νά κρίνος εναν άνθρωπον απο τά ρούχα που 

φορει.
— Nat, άλλά μπορείς νά τον κρίνης ασφαλώς άπο τα ρούχα 

που Φορεΐ ή γυναίκα του.

¥
Έ ν α  άμάζι, βαρύτατα φορτωμένον, σύρει ίππος ψωραλέος, 

άσθμαίνων, μόλις κατορθώνων νά το άνελκύση.
— Τό'καχόμοιρο 1 λέγει κάποιος. Θά πάσχη άπό φθίσιν !
— 'Οπωσδήποτε δέν θά είνε καλπάζουσα.

^ Τ ύ ίτ ο ιΓ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ ^


