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Κ άπο ια  ξω τικά  κοχύλια ,
’Σ  τ ’ ακρογ ιάλι σκορπ ιστά , 
Μ οιάζουν νεκρωμένα χείλια, 
Μ οιάζουν μά τ ια  σφαλιστά.

Λείψανα π ώ ρ ρ ιξ ' ή μ υ ϊρα  
'Απ’ αγνώριστο νεκρό,
Τά ξεδιάλεξα  τα πήρα  
Με χαμόγελο π ικρό .

Κ ι ’ οταν ήρί}ε ή μαγεμένη  
'Ώρα τοϋ μεσονυχτιού,
Που ξυπνοΰν οι π εθαμένο ι 
Με τον π ό ύ ο  τον σπητιον,

Τά αβνσμένα μάτια  άργησαν 
Νά σκορπούν φεγγο, ολιά  
Κ α ι τά χείλια άντιλαλήσαν 
Κ άπο ια  γνώ ριμη λαλιά.

Γϊώ ργιος Δροόίνης

ΕΚ ΤΗΣ ΕΙΣ4ΓΩΓΙΙΣ

Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  Θ Ο Τ Κ Τ Δ Ι Δ Η Ν *

Ό χώρος καί ό χρόνος είναι μέν δυσκατά- 
ληπτον της άνθρωπίνης διανοίας πρόβλημα και 
τών φιλοσόφων δύσλυτον θεώρημα, άλλ’ έν τού- 
τοις έφαπλούνται τά βασίλεια τών φυσικών και 
τών Ιστορικών έπιστημών. Έν μέν τώ χώρω 
έδράζονται αί φυσικαί, έν δέ τώ χρόνω αΐ ίστο- 
ρικαί έπιστήμαι. Φαίνονται μέν ό χώρος καί ό 
χρόνος ώς άνομοιόματα, άλλ’ είναι τέκνα τού 
αύτού πατρός, είναι άδελφοί καί φέρουσιν ώς 
γνώρισμα της συγγενείας αύτών τό άπειρον. 
Τοϋτο συντέμνουσιν ένθεν μέν οί έρευνηταί της 
φύσεως, ένθεν δ’ οί ιστορικοί Δεν έχει τηλεσκό- 
πιον προς διασκόπησιν τών άπειρων τοϋ κόσμου 
έκτάσεων μόνη Λ άστρονομία, άλλα καί ή ίστο- 
pia, ητις τάς χιλιετηρίδας καθαιροϋσα καί έκ- 
μηδενίζουσα τά πόρρω άφεστώτα οίονεί μετα
ποιεί εις παρόντα. Ώς δ ’ ό διερχόμενος πολλών

Ό  όοφός και Ακάματος έν τφ  έθνικω Πανεπιότη- 
yitp καθηγητής τών 'Ελληνικών Γραμμάτων έξέδωκεν 
έ*3χάτως τήν θονκνδίδοιτ Σνγγραφίιν μετά. Σχολίων, έκ 
Τϋς μακράς δέ αύτοϋ και έμβριθοϋς εΐόαγωγΰς δη- 
ν·ος)ιεΐιομίν χάριν τών ήμετέρων άναγνωίτών τάς όλΐ- 
Υ<ις άνω γραμμάς, μυρίας όφείλοντες χάριτας 8ig τόν 
tleSactxov καθηγητήν δ<3τις μας έπέτρεψε τοϋτο.

άνθρώπων άστεα γίνεται συνετώτερος καί σοφώ- 
τερος, οϋτω καί ό πολλάς τοϋ χρόνου περιόδους 
μελετήσας καί τά αίτια τών ιστορικών γεγονό
των πρός τά άποτελέσματα παραβαλών ένορΰ 
σαφέστερον τούς νόμους τους διοικοϋντας τόν 
ηθικόν κόσμον. Διά τοϋτο δικαίως ό μέν Διόδω
ρος την ιστορίαν ονομάζει μ η τ ρ ό π ο λ ι ν  
τ ή ς  φ ι λ ο σ ο φ ί α ς  καί  π ρ ο φ η τ ι ν  τ η ς  
ά λ η θ ε ί α ς, ό δέ Διονύσιος ό Άλικαρνασσευς 
φ ι λ ο σ ο φ ί α ν  έκ π α ρ α δ ε ι γ μ ά τ ω ν .

Ό ντως ή καθολική ιστορία ολόκληρον τόν 
άνθρώπινον βίον τοϋ παρελθόντος έξετάζουσα, 
τάς βαθμιαίας τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος άνυ- 
■ψώσεις καί καταπτώσεις άνερευνώσα άνακαλύ- 
πτει, άν τό άνθρώπινον γένος είναι προοδευτι
κόν ή όπισθόρμητον καί όπισθοκέλευθον. Με- 
λαγχολικοί ιστορικοί, οίος ό Θουκυδίδης, έχουσι 
τήν γνώμην, δτι ή ιστορία είναι μέν άνάπτυξις 
τού πολιτισμού, ά λ λ ’ ό πολιτισμός έπανέρχεται 
είς τήν προτέραν βαρβαρότητα. Ούτως ή κ ίνη- 
σις άποτελεϊ κύκλον καί ούχί εύθεϊαν γραμμήν 
διηνεκοϋς προόδου. Είς τοιαϋτα πορίσματα 
καταλήγουσιν, δσοι νομίζουσιν, δτι ούχί ύπερ- 
τέρα δύναμις, άλλ’ ή τυφλή καί βαναυσουργός 
τύχη, αί έπιθυμίαι και τά άγρια πάθη κυβερ- 
νώσι τόν κόσμον. "Οντως έν τη έλληνικη ιστο
ρία δεν ύπάρχει διηνεκής πρόοδος, άλλά προ 
τών Τρωικών οί πρόγονοι ίιμών έσιδηροφόρουν,



ώσπερ οί βάρβαροι, βραδύτερον δ’ άνεπτύχθη ό 
Μυκηναϊος πολιτισμός, δστις κατέπεσε κατά την 
εισβολήν τών Δωριέων. Είτα άνεπτύχθη ό πο
λιτισμός των χρόνων τού Περικλεούς, άλλά και 
ούτος συνετρίβη κατ’ έξοχήν διά τόν Πελοπον- 
νησιακόν πόλεμον. Ή όπισθοχώρησις προέβη 
κατά τούς Άλεξανδρινοι/ς χρόνους, τους 'Ρω
μαϊκούς καί τούς Βυζαντινούς, άλλά μετά την 
άναγέννησιν των γραμμάτων άνέλαμ^εν ό νεώ- 
τερος πολιτισμός. Κατά ταΰτα ό πολιτισμός 
άποτελεΐ μέν κύκλον, άλλά καθ’ ήμάςγε ό νεώ- 
τερος είναι τελειότερος και πολυμερέστερος τού 
παλαιοτέρου, ώς ό πολιτισμός τοΰ αίώνος τού 
Περικλεούς είναι τελειότερος τού Μυκηναίου και 
νεώτερος τού άρχαίου. 01 ’Αθηναίοι δεν είχον 
μέν επικήν ποίησιν, οϊα ύπήρχεν έφ’ Όμηρου, 
άλλ’ ένέπτυξαν τέχνας και έπιστήμας άγνώ- 
στους τώ ποιητή της Ίλιάδος και οί νεώτεροι 
λαο'ι στερούνται μέν τής τέχνης τού Φειδίου και 
τού ΓΙραξιτέλους, άλλά κινούνται και διαλέγον
ται διά τού ηλεκτρισμού και έχουσι τελειοτέραν 
θρησκείαν έκείνων, οϊτινες έπΐ Περικλεούς έφι- 
λοκάλουν μετ’ εΰτελείας.

Λοιπόν Λ καθολική ιστορία είναι ό μέγιστος 
τού άνθρωπίνου γένους διδάσκαλος, είναι όύπέρ- 
τατος τού κόσμου δικαστής καί ό άποκαλύπτων 
την δοκοϋσαν άρετήν και τήν λανθάνουσαν κα
κίαν, άλλ’ οΐ ήμέτεροι πρόγονοι έστερούντο 
ταύτης. Τούτο δέ συνέβαινεν ούχί διότι τά πλεΐ- 
στα μέρη τής γής ήσαν τέως άγνωστα, άλλά 
διότι ή περί ένότητος τού άνθρωπίνου γένους 
έννοια έλειπεν. Οί ήμέτεροι πρόγονοι έπίστευον, 
δτοι μόνοι αύτοί είναι συγγενείς προς άλλήλους, 
οί δέ βάρβαροι φύσει πολέμιοι. Ά φ ’ ού δ ’ οί 'Έλ
ληνες καί οί βάρβαροι δέν ήσαν τής αύτής ρ ύ 
σεως δντα, δέν ήδύναντο νά έχωσι τήν αυτήν 
ιστορίαν. Έλέχθη μέν, δτι ό 'Ηρόδοτος, Έ φο
ρος ό Κυμαΐος καί άλλοι έγραψαν τοιαύτην, ά λλ ’ 
έκεϊνος, δστις ύπέρ πάντας τούς Έ λληνας κα- 
τενόησε τήν έννοιαν τής καθολικής Ιστορίας, 
είναι ό Πολύβιος.

Καί ουτος δμως δέν ήδύνατο νά έννοήση τό 
δλον άνθρώπινον γένος ώς οργανικόν δλον, ούδ’ 
άνεγνώριζε τήν ένότητα τούτου, άλλ’ ένόμιζεν, 
δτι, άφ’ ού ό κόσμος ύπεβλήθη είς τήν άρχήν 
τών ‘Ρωμαίων, ή ιστορία έσωτερικήν ένότιιτα 
έκτήσατο. Ό Μεγαλοπολίτης ιστορικός χαίρει 
έπί τή κοσμοκρατορία τών 'Ρωμαίων, ήν ονο
μάζει τό κάλλιστον άμα καί ώφελιμώτατον τής 
τύχης άγώνισμα. Κατά τούτον έφ’ δσον τό άν
θρώπινον γένος ήτο διηρηρένον κατ’ έθνη, δέν 
ήτο εύκολον νά συλλάβη τις  τήν δλην τούτου 
έννοιαν, ώς δέν έννοεϊ τήν ένέργειαν έμψύχου 
καί καλού ζώου, άν τά μέλη αύτού είναι διηθη
μένα. Ή 'Ρώμη λοιπόν κατά τόν φιλόπατριν 
μέν, φιλορρώμαιον δέ ιστορικόν συνέθετο τά 
μέλη τού άνθρωπίνου γένους καί εν δλον συν- 
θέσασα άπέδωκε τώ ζωω τό είδος καί τήν εύπρέ- 
πειαν τής ψυχής. Μή τις ψέξη τόν μέγαν τής 
άρχαιότητος ιστορικόν διά τούτο, διότι τά ολέ
θρια τής κοσμοκρατορίας άποτελέσματα δέν εί
χον έτι άναφανή. Έν ταύτη, ώς έν όυπαρώ δο-

χείω, άνεμίγησαν χρηστοί μετά φαύλων καί "Ελ
ληνες μετά βαρβάρων, ή δέ διαφθορά πηγά- 
ζουσα ώς κυκλοβόρος χείμαρρος έκ τών σαπρών 
τελμάτων τών Καισάρων κατεμόλυνε καί έρρύ- 
πανε τούς εύανθεϊς τού πολιτισμού άνθώνας 
καί έταπείνωσε τά έθνη και τούς λαούς έπί το- 
σούτον, ώστε ήδύνατό τις  νά επιφώνηση τό πο- 
λυθρύλητον αίσχύνομαι άνθρωπος γεγονώς. Ό 
Θουκυδίδης δμως δέν έγνώρισε μέν τούς εύρεΐς 
τής κοσμοκρατορίας κόσμους ούδ’ ιίδύνατο νά 
άντληση τά ιστορικά αύτού πορίσματα έκ τών 
μεγάλων τής παγκοσμίου ιστορίας δεξαμενών, 
άλλ’ άνήκε τη μεγαλοπράγμονι καί σοφή εκείνη 
γενεά, ή τις έδημιούργησε τήν Ε λληνικήν κο- 
σμοκρατορίαν καί ής τήν ύπέροχον διάνοιαν ύ- 
μνησεν έν τώ Έ πιταφίω ό υιός τοΰ Ξανθίππου. 
Ούτως ό Θουκυδίδης δέν έχει μέν συνείδησιν, 
δτι ή ιστορία αύτού είναι μόνον τής καθολικής 
ιστορίας μόριον, ά λλ ’ ή όξεϊα αύτού παρατήρη- 
σις καί ή φιλόσοφος διάνοια δίδουσιν αύτώ τά 
σκήπτρα έν τφ βασιλείω τών ιστορικών ιδεών.

Γ . Μ ι ι ί τ ρ ιώ τ η ς
Καθηγ. έν τω Έ 6ν. ΓΙα/επιστημίω

Τ Ι Ν Ο Ι  Ε Σ Τ Ι  Χ Ρ Ε Ι Α ;
Πρό πλείστων ετών έγνωμάτευσα δτι ή Ε λλάς δύ- 

νατα,ι νά αύξήσ?) μεγάλως τάς προσόδους αύτής, έάν ά- 
ναπτύξγ τούς πόρους αύτής διά της ένισχύι7£ως της ε
θνικής παραγωγής. Ούδεμία αμφιβολία δτι καί οί Έ λ 
ληνες ήδυ^άμεθα οίονεί νά μεγαλούργήσωμεν οίκονομι- 
κώς, ώς οί Βέλγοι καί οί Δανοί καί οί Ελβετοί, εάν 
’ένθεν μέν διά νομοθετικών τινων με'τρων έδίδετο ώθη- 
σίς είς τους διαφόρους κλάδους της εθνικής παραγωγής, 
ενθεν δέ έφυτεύετο βαθύτερον εις την φαντασίαν τών 
διαφόρων επιχειρηματιών ό σπόρος της άμίλλης, τοΰ 
συναγωνισμοί», της φαντασίας, της έπινοήσεως, τών νεω
τερισμών, της έντάσεως, τών νεωτε'ρων οριζόντων, τών 
καινών επιχειρήσεων, τών νέων προόδων. Πλανώνται 
δμως οί νομίζοντες δτι είναι δυνατόν νά δοθή σπουδαία 
ώθωσις, δτι είναι εφικτόν νά άναπτυχθξ έν μεγάλη ή 
άμιλλα καί ό συναγωνισμός, Ιάν δέν καταστή προηγου
μένως δυνατόν νά επικράτησή άγαθή πολιτική κατά- 
στασις.

Ή  μακρά πείρα τών αιώνων μαρτυρεί δτι ό πλού
τος καί τά κεφάλαια δέν αυτοσχεδιάζονται, άλλ’ είσι 
τε'κνα της φιλοπονίας καί της άποταμιεύσεως καί τό 
έπιφανε'στατον άποτέλεσμα τής έννόμου ελευθερίας καί 
της σώφρονος διοικήσεως τών δημοσίων πραγμάτων. 
Ό πω ς Ιπιβοηθηθν) ή υλική παραγωγή πολιτείας τινός> 
προαπαιτεϊται ή ασφάλεια τής περιουσίας καί τής ζωής 
τών εργαζομένων, καί ή ένίσχυσις τής δημοσίας πίστεως. 
Οΰδεμία λ . χ . άμφιβολία δτι τά γεωργικά καί γεωπο
νικά ήμών ό'ργανά είσιν έ'τι κατά τό πλεϊστον ατελή, 
δτι ή ύπό τοΰ έν ένεργεία άροτρου χαρασσομε'νη αύλαζ 
δέν 'έχει πάντοτε τό προσήκον βάθος, μέρος δέ τοΰ ά- 
ροτριωθε'ντος άγροί με'νει συνήθως άκαλλιέργητον, δτι ή 
άλώνευσις καί ό λίχνητός διαρκοϋσιν έν τοϊς πλείστοις 
τών χωρίων δύο περίπου μήνας τοΰ έτους καί έπιφε- 
οουσι δαπάνας καί ζημίας δε'κα περίπου τοϊς εκατόν, 
έν δέ τφ  έπί τοΰ θερισμού μέχρι τοΰ τρυγητοΰ διαστή*

ματι ό γεωργός, περιμένων νά σχολάσωσι τά ολίγα τής 
κοίνότητος ζφα καί νά πνεύση άνεμος μέτριος πρός λ ίκ- 
μησιν τών γεννημάτων αϋτοΰ, με'νει κα τ ’ ανάγκην άρ- 
γός, άπλούστατα δέ έργα, όποια τά τής πηλοπλαστι
κής, έκτελοΰνται ύπό χειρών εργατικών κτλ. 'Ό πως δ’ 
έπε'λθ/ι ή δε'ουσα θεραπεία, άνάγκη υπάρχει ού uovov 
ευάερους συγκοινωνίας, δπως καταστή δυνατόν νά με- 
ταβαίνωσιν έν τή ώρο»: του θερισμού τών καρπών εργο
λάβοι μετά τών άλωνιστικών αυτών μηχανών, δπως εκ- 
τελώσιν έπί μετρίω μισθώματι τό έργον τής άλωνεύσεως 
τών καρπών, άλλά καί άναπτύξεως τής χρήσεως τών 
μηχανικών δυνάμεων είς τήν γεωργίαν διά τών βοηθη
τικών τεχνών τής ξυλουργίας, σιδηρουργίας, χυτηρίων 
σιδήρου κτλ. Οΰδεμία έπίσης άμφιβολία, δτι ή καλλιερ- 
γία τής έλαίας καί ιδίως ή παραγωγή έκλεκτών έλαιών 
δι’ ών τήν κατανάλωσιν ΰπάρχουσιν άπεραντα πεδία, ή 
καλλιεργία άγαθής ποιότητος καπνοΰ καί ή κατασκευή 
έκλεκτών σιγαρε'των, ή καλλιεργία τής μωρε'ας, ή άνα- 
τροφή τοΰ σηρός καί ή κατεργασία τής μετάξης είσί 
βιομηχανίαι γεωργικαί, δυνάμεναι μεγάλως νά ευδοκι
μήσουν έν τή y^poc ήμών. Τίς δ’ άγνοεΐ δτι έν Kivcjt, έν 
Ιαπωνία, εν ’Ινδίαις, έ ν ’ Ισπανία, έν Ιταλία, εν Γαλ

λία ή σηροτροφία είναι γενικώς έξηπλωμε'νη, πας ίέ 
ιδιοκτήτης κτήματος άναλαμβάνει καί τήν καλλιε'ργειαν 
μωρεοδένδρων τινών, ώς καί τήν διατροφήν αναλογών 
μεταξοσκωλήκων, κερδαίνων έκ τούτου οΰ/ί μικρά, κε'ρδη; 
Οΰδεμία έπίσης άμφιβολία, δτι ή κτηνοτροφία άλλαχοϋ 
μέν τής παραγωγής ί'ππων, άλλαχοΟ ήμιόνων καί βοών, 
άλλαχοΟ τών προβάτων καί τών χοίρων, πανταχοΰ δέ 
τών ορνιθοειδών, ήδύνατο έν Έλλάδι μεγάλως ν άνα- 
πτυχθή, καί ουτω καθεξής. Ά λλά ταΰτα πάντα άπαι- 
τοΰσιν οΰ μόνον διάδοσιν τών άτιαιτουμένων γνώσεων, 
άλλά καί κεφάλαια, προαπαιτοΰντα έδραίωσιν τής δη- 
μ.οσίας καί ιδιωτικής πίστεως, άλλά καί δικαιοσύνην ευ- 
συνειδήτως λειτουργούσαν καί διοίκησιν έντιμον καί πε- 
φωτισμίνην. Ταΰτα δέν εινε άκατόρθωτα ύπό πολιτικόν 
σύστημα, καθ’ δ διά βδελυρας συναλλαγής ό βουλευτής 
ανταλλάσσει τήν ψήφον αύτοΰ πρός τάς κυβερνητικάς 
παροχάς, ώς πολλάκις άπό τριάκοντα καί έπε'κεινα έτών 
διεκήρυξα.

"Όπου τά καθιερωμε'να ύπό τοΰ Συντάγματος τ ι
μαλφή δικαιώματα, οΐα ή ίσότιος ενώπιον τών νόμων, ή 
προσωπική ελευθερία καί τό άπαραβίαστον τής ιδιοκτη
σίας καί ή θρησκευτική συνείδησις καί ή έλευθε'ρα τών 
φρονημάτων εκφρασις καί ή άπόλυτος κίνησις καί κυκλο
φορία τών πραγμάτων καί τών προσώπων έκμηδενίζον- 
ται ύπό τής επαράτου συναλλαγής, ΰποτασσούσης την 
δικαιοσύνην καί τήν διοίκησιν είς τάς αξιώσεις και τά 
ουμφε'ροντα τοΰ κόμματος, είναι ανέφικτος η θεαελίω- 
°ις δημοσίας άσφαλείας καί δημοσίας πίστεως, δ ι’ ων 
Χαί μόνων δύνανται νά άναπτυχθώσιν αί έθνικαί δυνά
μεις καί νά προαχθή ή υλική τοΰ έθνους ευημερία. Οθεν 
τό πρώτον καί κυριώτατον μέλημα τής Πολιτείας ημών, 
*ν θέλωμεν νά προκόψωμεν δέον νά ήναι ή έζα<ράνισις 
■'ήζ διευθυνούσης άπό πολυετίας τά ήμέτερα πράγματα 
Εναλλαγής, ού μόνον παρεμποδιζούσης τήν κανονικήν 
λειτουργίαν τών ^όμων καί τήν άνάπτυξιν τής εθνικής 
Παραγωγής, άλλά και έξαχρειούσης τούς χαρακτήρας έπί 
μεγάλη ζημί^: τής Πολιτείας. ’ Αλλά πρός έξαφάνισιν 
τήζ συναλλαγής άπαιτεϊτα ι πρό παντός ή ψήφισις νομο- 
θεσίας άποκεντρωτικής, καθιερούσης μέν την άνάστασιν

ένορίας, τής κοίνότητος τοΰ δήμου, τής επαρχίας,

τοΰ νομοΰ, άσφαλιζούσης δέ τήν δημοσίαν υπηρεσίαν 
κατά τών πολιτικών επιδρομών. Όθεν πρός σωτηρίαν 
τής χώρας ήμών άναγκαΐον τό ψαλίδισμα τοΰ προϋπο
λογισμού, συνδεόμενον πρός φορολογικήν άνακούφισιν καί 
πρός γεωργικήν καί κτηνοτροφικήν άναγέννησιν, νά 
έπε'λθγ) έκ παραλλήλου μετά τελείας καί πλήρους διοικη
τικής άποκεντρώσεως. Θ εό δ . Ν. Φ λ ο γ α ΐ τ η ς

------- ■—TPOJ-M ---------------

Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Κ  Φ A P M A K O H

Ό  Πυθαγόρας θρησκευτικός άμα καί φιλοσοφικός ών 
χαρακτήρ δέν έδύνατο νά νοήσν) τήν θρησκείαν άλλως ή 
ώς θεραπεύουσαν τήν πρός τήν γνώσιν φυσικήν τοΰ άν- 
θρώπου δρεξιν. Διά τοιαύτης θρησκείας έθεράπευσε πρώ
τον εαυτόν, διά τοιαύτης ήθέλησεν 'έπειτα νά καθάργι καί 
τάς ψυχάς τών άλλων άνθρώπων. Τό φάρμακον, δπερ 
Ιξηγίασε τήν ψυχήν αύτοΰ, ήτο θρησκεία έπί τής γνώ - 
σεως τεθεμελιωμένη· τοΰτο προσήγαγε καί πρός τήν τής 
κοινωνίας θεραπείαν.Διείδε διορατικός ών ή μάλλον συνή- 
σθετο έν έαυτφ ώς δύναμιν ϊσχυροτάτην καί παγκρατή 
δτι, δταν αί θρησκευτικά! πεποιθήσεις έκφύωνται ώς άπό 
ζωογόνου ρίζης τής γνώσεως, οί ηθικοί αύτών καρποί 
προκύπτουσιν άριστοι καί άσφαλε'στατοι. Δια τοΰτο πυ
κνόν ήν αύτφ άπόφθεγμα πρός άπαντας πανταχοΰ- Φυ- 
γ α δ ευ τ έο ν  π ά σ η  μ η χ α νή  κ α ί π ερ ικ ο π τέο ν  π υ ρ ί 
κ α ί σ ιδή ρω  κ α ί μ η χ α ν α ΐς  π α ν τ ο ία ις  άπό  μ έν  σ ώ 
μ α το ς  νό σ ο ν , ά π ο  Γ»έ ιζτυχ ΐΐς α μ ά θ ε ι α ν .  Τοιαύ- 
την λοιπόν τήν επιστημονικήν τάσιν πρός φυσικήν τών 
πραγμάτων έξήγησιν συνέδεσεν ό Πυθαγόρας μετά τής 
θρησκευτικής καί ηθικής αύτοΰ ένεργείας καί άνεκαίνισε 
τό περιεχόμενον τής θρησκείας. Ή  τοΰ θεοΰ έννοια κα- 
θαίρεται παρ ’ αύτώ καί αίρεται είς υψος μεγα καί λαμ
βάνει ώς θρησκευτική έννοια σημασίαν μεγίστην. Ό  Φι
λόλαος, δστις πρώτος τών Πυθαγορείων έξέφηνεν είς τούς 
έκτός τής σχολής άνθρώπους τά  Πυθαγόρεια δόγματα, 
παρίστησι τά πάντα ύπό του θεοΰ ώς έν φρουρά περιει- 
λημμένα, τόν δέ θεόν ώς τήν άρχήν πάντων. Ούδένα δέ 
λόγον εχομεν νά άμφιβάλωμεν δτι αί θρησκευτικά! αύ- 
τα ι δοξασίαι κατάγονται ά π ’ αύτοΰ τοΰ άρχηγοΰ τής 
σχολής Πυθαγόρου. Τήν περ! θεοΰ καθαράν τοΰ Πυθαγό- 
ρου έννοιαν άποδεικνύει καί τό μύθευμα, δπερ έξ άλη- 
θοΰς τοΰ άρχηγοΰ διδασκαλίας πάντως άπε'ρρευσεν, δτι 
ό Πυθαγόρας καταβάς εις ''^δου ειδε τάς ψυχάς τοΰ 
Όμηρου καί τοΰ ‘Ησιόδου βασανιζομε'νας δι’ δσα ψεύδη 
περί αύτών έμυθολογήσαντο. Πρός δέ τούτοις ή Πυθα
γόρειος ηθική, ής τά θεμε'λια βαθε'α κατε'βαλεν αύτός ό 
τής σχολής ιδρυτής, φε'ρει χαρακτήρα θρησκευτικόν. 
Ύπερτάτην αύτής άρχήν έχει τό επ εσ θ α ι τώ  θεώ  Καί 
όμοιούσθαι α ύ τώ . Τόν ανθρώπινον βίον καθόλου θεω
ρεί ώς όδόν πρός άγνισμόν τής ψυχής, έργον έπομε'νως 
καί σκοπόν τής ζωής έκάστου άνθρώπου τόν ηθικόν κα
θαρμόν καί τήν τελείωσιν αύτοΰ. Ταΰτα καί πολλά άλλα 
καταδεικνύουσιν δτι τήν τοΰ θεοΰ έννοιαν συλλαμβάνει ό 
ΓΙυθαγόραςάγνοτέραν καί ύψηλοτέραν τών άνθρωποπαθειών 
καί τών άλλων άτελειών, άς αύτγί συνήπτεν ή κοινή τών 
Ελλήνων άντίληψις- κατε'στησε δ’ αύτήν γονιμωτάτην 
καί δραστικωτάτην άρχήν ήθικής βελτιώσεως συνάψας 
αύτήν μετά τοΰ δόγματος τής άθανασίας διά τής έννοιας 
τής άνταποδόσεως.

Μ α ρ γ α ρ ίτ η ς  Ε υ α γ γ ε λ ί δ η ς
Καθηγ. έν τω Έ βν. Παν«πι®τ.



ΠΟΙΚΙΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜ ΑΤΑ

Ι Ι ρ ο Λ ή ^ ε ις  κ ο ι  δ ε ι< ίι?> α ιμ ο νία ι Κ ο ζ ά κ ω ν .
Έκαστος λαός 'έχει τάς ιδίας αύτοϋ προλήψεις καί 

δεισιδαιμονίας. Οί παρά τόν ποταμόν δμως Δόν της 
Ρωσσίας κατοικοϋντες Κοζάκοι, ώς πρός τό ζήτημα 
τοϋτο. ύπερτεροϋσι πάντων τών άλλων λαών.

Ή  δεύτερα ημέρα της έβδομάδος θεωρείται άπο- 
φράς, δπως παρ' ήμϊν ή Τρίτη, της όποιας ευτυχώς ή 
τήρησις καί εύλάβεια ήρχισε παύουσα καί γλυκείαν μόνον 
τήν άνάμνησιν έχουσα, ώς ιστορικόν παρελθόν.

Ουδέποτε Κοζάκος τοϋ διαμερίσματος τούτου επι
χειρεί ή άρχεται εργασίας τινό< κατά τήν ήμέραν ταύ- 
την. Δεν προβαίνει εις αγοραπωλησίας. Θεός δέ φυλάξη 
άπό τοϋ νά πωλήση μαλλιά, διότι πιστεύει δτι τό δέρμα 
του θέλει πληρωθή διαφόρων έλκών.

Τήν Πέμπτην δέν άλατίζουσιν οΰτε κρέας ούτε Eyθϋς, 
διότι φοβούνται μήπως προσβληθώσιν υπό σκωλήκων,

Κατά τήν Μεγάλην εβδομάδα αί γυναίκες δεν ύφαί- 
νουσι. ΤΙιστεύουσι δέ δτι διά τοϋ τρόπου τούτου, προ- 
φυλάττουσι τά ζώά των εκ τών διαφόρων άσθενειών και 
δτι έμποδίζουσι τήν άνάπτυξιν σκώλήκων είς τους τ υ 
ρούς καί τό βούτυρον.

Κατά τάς ήμέρας της νηστείας ουδέποτε φυτεύουσι 
λάχανα καί έν γένει λαχανικά. Ωσαύτως κατά τήν Με
γάλην Πέμπτην ούτε σπείρουτι ούτε φυτεύουσι τ ι, έκ 
φόβου μή προσβληθώσιν ΰπό καμπών καί βλαπτικών έν- 
τόμων.

Τέλος διά νά προφυλάξωσι τά ζώά των άπό τών 
διαφόρων επιδημικών νόσων, κρεμώσιν είς τούς τοίχους 
τών σταύλων και τούς φράκτας τών μανδρών κρανία 
αγελάδων, βοών, προβάτων, χοίρων κλπ. άποθανόντων 
έκ της ένόημούσης άσθενείας. Έχουσι δέ τήν πεποίθησιν 
δτι ΰ θάνατος είς τήν θέαν αυτών τρέπεται είς φυγήν.

Ή  χρησις τών μετά κηδείαν τινά εστιάσεων, δπως 
καί παρ’ ήμϊν έν ταΐς έπαρχίαις έτι σώζεται τό εθιμον 
τοϋτο, είναι γενικώς διαδεδομένη έν τη l-reapyicy τοϋ Δόν. 
Ουδέποτε δμως τά οστα καί τά λείψανα τών δείπνων 
τούτων ρίπτουσιν είς τούς δρόμους ή τούς κύνας. Τό 
τοιούτο θεωρείται μεγίστη άμαρτία. Ή  δέ οικοδέσποινα 
έν τη οΐκί$ τής όποιας έγένετο ή έστίασις, συλλέγει έ- 
πιμελώς καί μετ’ εύλαβείας δλα ταϋτα καί τά ρίπτει 
εις τόν ποταμόν, ίνα φχγωσι οί ίχθϋς καί σκεφθώσι καί 
ούτοι περί τοϋ αποθανόντος, τοϋ όποιου πρό ολίγου έγέ
νετο ή εκφορά.

Σημειωτέον δέ δτι κατά τάς εστιάσεις ταύτας ό
άρτος δέν τεμαχίζεται διά μαχα’ρίου,άλλά κόπτεται διά
τών χειρών, συνήθεια ύπενθυμίζουσα ήμϊν καί τό έν τισι
χώρίοις εθιμον καθ’ ο τόν φρέσκον άρτον ουδέποτε κό-
πτουσι διά μαχαιριού, άλλά πάντοτε διά τής χειρός.

★
* *

Ό  θ ά ν α τ ο ς  τ ο ν  Ι Ι ο ν τ ίο ν  Π ιλ ά τ ο υ .
Είναι άληθές δτι ό Πόντιος Πιλάτος, έπί τοϋ οποίου 

συνέβη ή σταύρωσις τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, έξωρίσθη ΰπό 
τοϋ Τιβερίου, ή κατ’ άλλους ΰπό τοϋ Καλλιγούλα είς 
Βιέννην, ένεκα διαφόρων καταχρήσεων.

Ά λλά χρονογράφος τις τοϋ Μεσαιώνος, ό Adon, 
επίσκοπος Βιέννης, δστις έγραφε περί τόν έννατον αιώνα 
καί δστις τήν εξορίαν ταύτην έπιβεβαιοί, δτι ό Πιλάτος 
φοβούμενος τήν αΰτοκρατορικήν τιμωρίαν, δέν άφίκετο 
δίς τήν πόλιν ταύτην, άλλ’ οτι έφυγεν κρυφίως καί δια-

περάσας τόν Ροδανόν, κατέφυγεν είς τά ορη C em enes,  
ένθα έκτίΟε μάλιστα καί άνάκτορόν τ ι.

Ά λλά καί ένταϋθα δέν ήδυνήθη νά ήσυχάση. Φο
βούμενος άφ ’ ενός μήπως άνακαλυφθη, ελεγχόμενος δ’ 
ά φ ’ έτέρου ΰπό τής συνειδήσεώς του, δτι παρεγνώρισε 
τήν αποστολήν τοϋ Σωτήρος, έθεσε τέρμα είς τόν βίου 
του ριφθείς είς βαθύτατον βάραθρον άπό τοϋ όποιου ώς 
έκ θαύματος ήρξατο ρέων μικρός ρύαξ, σήμερον καλού
μενος C ier.

Αί μετά ταϋτα παραδόσεις προσθέτουσιν, δτ·ι τό 
πτώμα τοϋ Πιλάτου εύρέθη μεταξύ τοϋ Tain καί τοϋ 
S a in t - V a l l ie r  καί δτι πρός άνάμνησιν τοϋ γεγονότος 
τούτου, έκτισαν κατά τήν θέσιν ταύτην πύργον, δστις 
καί μέχρι τοϋ 16ου αίώνος έφερε τό όνομα «Πύργος 
τοϋ Πιλάτου». *

* ¥
’ Επίθετα της γυναικός

Κατά τόν μισογύνην Εύριπίδην ή γυνή είναι : 
Εΰμετάβολος, δύσκολος, άπιστος, άλαζών, ύποκριτής, 

κίβδηλος, κακοήθης, πανούργος, άδικος, ώμή, μνησίκα
κος, φθονερά, ιδιότροπος, εύπιστος, μωρά, έπίτριπτος, 
λάλος, ζηλότυπος, φιλόκοσμος, άρεσκος, άκοσμος, ά- 
σπ 'αγχνος, άσεβής, άφρων κτλ. κ τλ ...

Σ η κ ά ρ — Θωμάς

ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ

"Ενα αγέρι φύσηξε, μ ία  γλυκεία ανγούλα  
στής Κ ρήτης τά ψηλά βουνά  
μυρώ νει ’κ ε ΐ δπου περνά  
κάϋε  *ψηλή ραχούλ,α !  . . .

Σ ιμώ νε ι σε χαμόκλαδα, σ ’ ολόδροσα λουλούδια, 
κυλιέται 'δώ κ ι ’ έκε ϊ τρελλά, 

ώοάν πα ιδ ί χωρ'ις μυαλά , 
σαν τά μ ικρά  αγγελούδ ια ...

Μά 'κεΐ στη διάβα τον μπροστά , βλέπει ’να νείό βλαστάρι, 
νά στέκι] μελαγχολικό  
μ '  ενα παράπονο π ικρό  
σ ιμά  σ ’ ενα λ ιθάρ ι,

Κ ι * ακούει ’ξάφνω  μ ΐά  φωνή, υπόκω φη νά βγαίνη  
*"Ε ! συ άγέρι που  φυσάς !
Σ την πλάκα  μ ου  μ ή  σταματάς, 
τό δόλιο με βαραίνει ! . . .

Μ ’ αν ή πνοή  σου μύρω σε τη γαλανή Σ ημα ία , 
σπρώξε τήν πλάκα μ ον  μακραά  
π  ον μου πλακώνει τήν καρδιά  
καί λέγε μου  τά ν έα ...

Πές μ ου  ή μάνα  ή 'Ελλάς, αγκάλιασε τήν Κ ρήτη, 
μήπω ς ή αϋρα σου κ ινε ί 
καμμ ίά  Σ ημα ία  γαλανή 
ψηλά στον 'Ψηλορίτη !

"Αχ !  πές μ ου  το ν ’ ά να στηϋώ !. . .  Νά βγω άπό τό μνήμα , 
νά ’δώ  τήν Κ ρήτη , τή γλνκειά  
στής Μ άνας της τήν άγκαλιά  
ν ’ άστράφτη μ έσ ' τό κ ν μ α . . .

Κ  ’ υστέρα μ * ενχαρίοτησι, τά κόκαλά μ ο υ  σέρνω  
στον τάφον μ ο ν  τή σκοτε ιν ιά ...
’Εκεί άς μ '  εύρη ή Λ ησμον ιά ... 

νεκρό ... Λ ησμονημένο !...
Σ π ϋ ρ ο ς  Ά π ο ί ί τ ο λ ά κ η ς
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Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Χ Ο Ή Σ Ι Ο Ν

Β .
(Συνέπεια προηγουμένου φύλλου)

"Ολα! τών άνεμων αί πνοαί άπελύθησαν είς τήν νή
σον τ α ύ τ η ν .  Προφανώς ή άκτή αΰτη εύρηται άπροσκο- 
πτότερον άναπεπταμένη είς τά πελάγια πνεύματα, πλειό- 
τερον πάσης άλλης. Ό  Αίολος έθεμελίωσεν έδώ τόν 
άσκόν του- καί έάν δέν ήτο κατά προσέγγισιν γνωστή ή 
«Αίολίη νήσος ένθα έναιεν Αίολος Ίπποτάδης φίλος άθα- 
νάτοισι θεοϊσι», θά έλεγον ότι ή νήσος έκείνη ήτο αύτή.

Έ ν τούτοις αί βίαιαι ριπαί, αί συνεχώς καθίστασαι 
προβληματικήν τήν ευχερή ορθοστασίαν ή τήν πρός τήν 
θάλασσαν έξοδον άπό τών στενωπών τής πόλεως, δέν μέ 
παρεκώλυσαν άπό μικρών ε’ις τά ένδότερα τής νήσου εκ
δρομών. Αναπολώ ίδιαίταοα μίαν.Είχομεν έγερθή πρωίας 
ετι. Τούς ορμητικούς ίππους άντικατέστησαν ειρηνικά 
ύποζύγια, ών ή ύπομονή, ένίοτε δμως καί ή έπιμονή, 
άνήχθησαν είς παροιμίαν. Έχωρήσαμεν πρός τά ύπέρ 
τήν πόλιν άνωφερή υψώματα βαίνοντες πρός τά μεσό
γεια, άτινα έκλήθησαν άνω Μερά. Μετά άλησμόνητον 
πορείαν μιας καί ήμ.ισείας ώρας άφικόμεθα είς τό τέρμα 
τής όδοϋ ήμών. Ό  ήλιος ειχεν άρκούντως ύψωθεϊ. Κα- 
τήλθομεν τών ύποζυγίων έγγύς τής Μονής, τής τιμωμέ- 
νης έπ ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Κτίριον 
εΰποεπές καί εΰρύ, άπό τοϋ Ιζ"' αίώνος χρονολογούμενον 
ή Μονή αϋτη άνοίγει τάς πύλας της είς τά ναυάγια τής 
βιωτικής δυστυχίας, ούδείς δέ γέρων άνάπηρος, ούδέν 
έρείπιον τοϋ χρόνου, ούδέν σύντριμμα άγριας τοϋ κόσμου 
θυέλλης έκρουσε ματαίως τάς φιλοξένους πύλας αύτής.

Ή  Μονή τής Τουρλιανής εΤνε τό πτωχοκομείον, εινε 
τό γηροκομεϊον, εινε τό νοσοκομεϊον, εινε ή έλεήμων θεό— 
της τής νήσου. Είδος τι θείας καί εύσπλάγχνου Προ- 
νοίας έκτεινούσης μητρικώς καί πανταχοϋ τας προστα- 
τευτικάί αυτής πτέρυγας. Είς τόν περίβολόν της, ώς είς 
ναυαγιόσπαρτον άκτήν τήν ύστεραίαν άδυσωπήτου κα- 
ταιγίδος, είδον τά θλιβερά ναυάγια τής ευρείας θαλάσ
σης, ήτις λέγεται ζωή, καί άτινα ΰπό την προστα
σίαν τοϋ Σταυροϋ σωθέντα, ΰπό τό έλεος τής Πα
ναγίας στεγασθέντα, ΰπό τό φώς τής ευσπλαγχνιας, τής 
θειοτέρας καί άγαπητοτέρας τών αρετών όδηγηθέντα, ευ- 
ρον στέγην είς τήν Μονήν καί άσυλυν. Τίποτε περισσό
τερον. Στέγην καί άρτον ! ΤΩ σεϊς οϊτινες δύνασθε νά 
μειδιάσητε τήν ώραν αύτήν οίκτείροντες οίονει τό άση- 
|*ον καί ανεπαρκές τής τοιαύτης προστασίας, άναλογι- 
σθεϊτε ποία θά ήτο ή τύχη εκείνου δστις ευγνωμονεί τόν 
Θεόν διότί εύρεν άρτον καί στέγην, αναλογισθείτε ποία 
θ* ητο ή τύχη του έάν δέν ειχεν ούτε αύτό! Διά να εν- 
νοήση τις τι άξίζει μικρόν τ ι, δσον έλάχιστον δσον μικοο- 
βκοπικόν καί άν εινε, πρέπει νά τό στερήται, ή νά τό 
άπωλέση έάν τό άπέκτησε.'Η  στέρησις παρέχει τό μέτρον 
τής αξίας καί τής όρθής έκτιμήσεως εκείνου δ'περ ειχε 
τις. "Οταν βλέπωμεν τήν μητέρα καί τόν πατέρα, τούς 
αδελφούς, τάς άδελφάς, τόν σύζυγον, τήν σύζυγον, τα 
τέκνα πλανώμενα έντός τοϋ οίκου, θορυβοϋντα, ερίζοντα, 
ότέ μέν εύθυμα, άλλοτε δύστροπα, ότέ πρόθυμα, άλλοτε 
π«ρήκοα, δέν έννοοϋμεν ποίαν άξίαν έχουσιν αι αυστη- 
Ρ«ΐ ή εύθυμοι, αί σοβαραί ή φΐΑΐδραί, αί κατηφεϊς ή χα- 
ρωπαί, αί άγέλασται ή γελόεσσαι αύται μορφαί. Ας κα- 
λέσωσιν δμως οί ξένοι τόποι μακράν τής πατρικής στέ

γης τά προσφιλή έκεϊνα όντα, άς άρπάση ή άχόοταστος 
όρεξις τοϋ θανάτου τό θϋμα της, άς πίη ή άπληστος 
δίψα τοϋ τάφου τό πεφιλημένον πρόσωπο·', άς μείνη κε
νός ό χώρος τής τραπέζης δπου έκάθητο, τού δωματίου· 
εν ω έκοιμάτο, τοϋ περίπατου όν έσύχναζε, τής έστίας 
παρ ’ ήν έθερμαίνετο, τοϋ καθίσματος δπου κατά προτί- 
μησιν άνεπαύετο, καί τότε θά έννοήση τις τί έχασε, καί 
πόσον περιπαθώς, πόσον άνυπολογίστως έλάτρευεν έκεϊνο 
τό οποίον άπώλεσε. Καί τής άπωλείας ή συναίσθησις άρ- 
δεύει τότε μέ σιωπηλόν δάκρυ τήν παρειάν εκείνου δστις 
έπέζησε, καί έ*.είνης ήτις δέν ένεδύθη εύτυχώς τής χήρας 
τό ένδυμα, μέ στοργήν δμως έπικαλεϊται καί άναμιμνή- 
σκεται τόν είς άπώτατα πελάγη καί άφεστώσας εσχα
τιάς οίκοϋντα καί παλαίοντα τήν άγρίαν τής ζωής πά 
λην οίκείον, σύζυγον, προστάτην, άδελφόν.

* ★
♦

Ειδον είς τόν περίβολον τοϋ μοναστηριού τά ερείπια, 
έκεϊνα τοϋ χρόνου καί τών συμφορών. "Ησαν γέροντες, 
καί οί πλείστοι άνάπηροι καί κατεσκληκότες. Ύπέτρεμον 
οί πόδες των άδυνατοϋντες νά στηρίξωσι τά άποκαρτε- 
ρήσαντχ σώματά των. Άκτένιστος ό πώγων ώρμα πρός 
τό στήθος. Τά έτη, άλλά πλειότερον αί στερήσεις καί ά- 
γωνίαι είχον κυρτώσει αυτούς."Εκαστος εκείνων ειχεν ιστο
ρίαν. 7Ητο νέος' ήδη εινε γέρων. Είχε τέκνα- ήδη εινε 
ορφανός. Ήγάπησεν· ξηράν δμως έχει τής άγάπης τήν 
φλέβα ήδη είς τήν καρδίαν. Θρασύς έχειρίσθη τά ιστία, 
ήλασεν έπί τό κύμα, ήτένησε προπετής τήν θύελλαν. 
Έμαστιγώθη άπό τούς δμβρους* προεκάλεσε τούς κεραυ
νούς' εβλασφήμισεν είς στιγμήν οργής, έκάμφθη καί άνε- 
λύθη είς ώραν μετανοίας. Άπό τό σύνολον έκεϊνο τών 
παθών καί τών ονείρων, τών ελπίδων καί τών ατυ
χιών, τής γοργότητητος καί τής ακμής, τοϋ έρωτος 
καί τοϋ μίσους, τής δράσεως, τής ζωής τής έργασίας τι 
άπέμεινε πλέον ; 'Ρικνωμένον δέρμα μόλις συγκρατοϋν 
βαρύν σκελετόν, καί ράκη, ράκη καλύπτοντα τό δέρμα 
εκείνο, ύφ ’ ό ασθενής σφύζει είσέτι ή ολίγη ζωή. Του
λάχιστον ένεκρώθη ό νοϋς τών γερόντων εκείνων καί ηΰ- 
τύχησαν έν τή δυστυχί^ τής σήμερον νά στερηθώσι πλή
ρως τής μνήμης των ; Καί άν δχι ! Βαβαί όποία βάσα- 
νος, νά ένθυμήτε τις άσυλλόγιστον άλλ’ ευτυχή νεότητα 
είς άθλιον γήρας, καί έντός έρημου θαλαμίσκου πλανώ- 
μενος νά θεωρή τήν γυμνότητα τής ψυχής του εις τήν γυ
μνότητα τοϋ κελίου του, καί ύψών εις δέησιν τάς χείράς 
του, νά μή άναπαύη αύτάς είς τήν κεφαλήν υίών ή έγ- 
γόνων ! Είς τήν ηθικήν δμως έκείνην έρημίαν, είς τήν 
γυμνότητα καί τήν απορίαν, είς τό εσωτερικόν καί έξω- 
τερικόν έκεϊνο χάος, ένθα, θϋμα πενίας καί άπογνώσεως, 
καταφέρεται παλαίων ό ναυαγός τής ζωής, δύναται ν ’ 
άνεύρη άνακούφισιν, άντλών άπό τής ψυχής του, καί α ι
ρόμενος είς τό ύψος ένθα φωτεινή ΐσταται έπισκοποϋσα 
τά  γήινα ή σοφή καί έλεήμων Πρόνοια. Ή  Πίστις πολ- 
λάς στερήσεις άναπληροϊ, πολλάς πικρίας γλυκαίνει, 
πολλάς «τελείας συμπληροΐ. Τήν στοργήν τής οίκογε- 
νείας, τά σκιρτήματα τών παιδίων, τήν άγάπην τοϋ φ ί
λου, τό αίσθημα τής συμπαθείας, ούτινος ή στε'ρησις 
άπεργάζεται τό άλγεινότατον τών τραυμάτων, δύναταί 
τις νά άναζητήση, μέ τήν ελπίδα ίσως νά τό άνεύρη, 
καί άφοϋ έσχε τήν δυστυχίαν νά τό άπολέση, δύναταί 
τις νά τό άναζητήση είς τήν θρησκευτικήν έξαρσιν καί είς 
τήν ελπίδα, ήτις φωτίζει καί θερμαίνει τήν άνθρωπίνην 
καρδίαν, κκί ήτις δύει μόνον άμα δύση καί ή ζωή. Ή



ελπίς εΓνε διά τόν άνθρωπον, δ ,τι ό ήλιος διά τόν κό
σμον. Σβύσατε τό λαμπρόν άστρον της ημέρας. Τ ί εΤνβ 
7) κτίσις πλέον ; Φυγαδεύσατε την έλπίδα άπό τόν κό- 
βμον τής άνθρωπίνου καρδίας· τ ί άπέμεινε πλέον είς τόν 
άνθρωπον ;

*

* *

Βεβυθισμένον είς παραπλήσια αλγεινά νοήματα, μέ 
τήν εικόνα τής πενίας, τής άδυναμίας, τής άρρωστίας, 
τοΰ άναπήρου γήρατος πέριξ, με έκάλεσαν είς τήν αίθου
σαν τής φιλοξένου Μονής. Εινε καθαρωτάτη, ευπρόσω
πος, εύκτάκτως καί μετά σεμνής καλαισθησίας διεσκευα- 
σμένη. Είς τους τοίχους άναρτώνται ελαιογραφία! καί 
προσωπογραφία» τινές τών ήγουμένων άπό τοΰ πρώτου 
καί μακαρίου θεμελιωτοΰ, άχρι τοΰ προτελευταίου, δστις, 
έμφρόνως δίοικήσας τήν Μονήν, κατέλιπε θανών άγαθήν 
μνήμην. Ό τε εξηρχόμην δπως άπέλθω είς τήν εκκλησίαν 
είδον έπί μαρμάρου τής κλίμακος χρησιμεύοντος ώς καθί
σματος κεχαραγμένα ποικίλα ονόματα. Έπλησίασα έκ πε- 
ριεργείας καί άνέγνωσα. Έν μέσω άσήμων ονομάτων, είδον 
ϊν  διά σιδηροΰ οργάνου χαραχθέν παρ ’ εκείνου δστις εφερεν 
αυτό έν τή ζωή. Τό διέτρεξα συγκεκινημένος. Εινε όνομα 
δπερ έσχε στιγμάς δόξης καί δημοτικότητος, έσελάγισε 
δέ ώς μετέωρον, βραχύ φευ! ώς ό δρόμος καί ή λάμ
ψης άστέρος διάττοντος, Εξόριστος κατά τήν μικρόν 
πρό τής μεταπολιτεύσεως θυελλώδη πολιτικήν έποχήν 
δνήνυσεν έκεί ό άνήρ χρόνον τινά, κατά τάς μελαγχολι- 
κάς δι’ ίσως ώρας τής σχολής αύτοΰ, ώς παιδίον κλει- 
σθέν έν τω σχολείω ή ώς δεσμώτης κρατούμενος έν φυ
λακή έχάραξεν έπί τοΰ μαρμάρου τό ίδιον όνομα δπερ 
ίσχυρώς ειχε δονήσει άλλοτε τάς ψυχάς. “Ηδη ό εύγλωτ
τος καί φιλόπατρις πολιτικός άνήρ, άπροσδοκήτως θα
νών έν τή άρτιωτέρα άκμή τής πείρας καί τής διανοίας 
του, έγκαρδίως δέ καί πανδήμως θρηνηθείς, αναπαύεται 
είς τό πέραν τοΰ Ίλισσοΰ άθηνϊκόν νεκροταφεϊον.

★
* *

Έπεχείρησα μικράν πρός τήν άντίπεραν θάλασσαν 
εκδρομήν. Άπό τών άκτών τούτων εύρύ άναπετάννυται 
πρός άνατολάς τό Ίκαρικόν πέλαγος. Ή φύσις εινε παν- 
ταχοΰ ξηρά’ ή γή λεπτή, αί πέτραι όξεΐαι. Έ π ί τών 
κλιτύων τών άγονων καί πολυσχιδών βράχων ή άγρο- 
τική φιλοπονία παρεσκεύασεν άγρούς μικράς έκτάσεως, 
ους νύκτωρ καί μεθ ’ ήμέραν άρδεύει διά τών πόνων αύ
τοΰ ό γεωργός. Παρά πάσαν τήν έλλειψιν λειμώνων 
ύδάτων καί παντός είδους φυτείας, παρά πάσαν ετι καί 
αύτής τής χλόης τήν σπάνιν ή νήσος ενέχει τι τοσοΰτον 
προσφιλές καί άνεξηγήτως τερπνόν, ώστε δεν θά ήλλασ- 
σον τήν ξηρότητα έκείνην πρός τήν θέαν οίουδήποτε φυ
τικού σμαράγδου. Ά λλος τις βεβαίως δέν θά έσαλεύετο 
ΰφ ’ ών αισθημάτων έγώ τήν ώραν έκείνην. Ό  πάτριος 
δμως άήρ, ή γλυκύτης αύτοΰ, τό άνέκφραστον θέλγητρον 
άναμνήσεων άπομνημονευθεισών άπό σεβάσμια στόματα, 
ήρμήνευσε τάς εμάς σφοδράς συγκινήσεις. Ό  ξένος θά 
έμειδία είς τήν θέαν έκείνην. Έ γώ  κατενυσσώμην. Δέν 
•ή μην άμβλύς είς τήν άνεπάρκειαν τοΰ χερσαίου σκηνο- 
γραφήματος- μέ έθελγεν δμως διότι είς τό σκηνογρά
φημα έκεΐνο είχον άλλοτε άτενίσει, ειχον περιδιαβάσει 
και πλανηθή πεφιλημέναι κεφαλαΐ λυθείσαι ήδη ύπό τήν 
γήν, φωτειναί δμως εύλαβώς καί άνεσπέρως ζώσαι είς τήν 
άγρυπνον μνήμην μου.

Συνήπτον τούς χρόνους, οΐτινες ειχον διαρρεύσει, ά

νεμέτρων τάς άποστάσεις μηδαμινάς ένώπιον τής αίωνιό- 
τητος, μεγίστας ένώπιον τής ανθρώπινης ζωής Άνεπό- 
λουν^μέ περιπαθή στοργήν έκείνους οΐτινες υπήρξαν άλλά 
δέν ύπάρχουσι πλέον, καί οΐτινες μέ τόσην άγάπην μέ 
τόσον ευγενή ενθουσιασμόν έλάλουν πάντοτε διά τήν νή
σον, και ανελογιζόμην δτι και άλλοι, τους αυτούς δια- 
τρέχοντες τόπους είς τό μέλλον, θά άναμ,ιμνήσκωνται 
ισως ημών οπότε και ήμείς δέν θά ύπάρχωμεν. Βαθεϊα 
(^λαγχολία ήρξατο σκιάζουσα τήν ψυχήν μου. Βραδέως 
άφυπνίζοντο είς τά έγκατα τής καρδίας μου, δλα έκεϊνα 
τά μυστήρια καί τά προβλήματα, καθ’ ών συνετρίβτ) 
πάντοτε και ή σοφωτέρα καί ή μάλλον επίμονος ερευνά 
τών ανθρώπων. Καθήμενος έπί τοΰ υποζυγίου ύφιστάμην 
αναισθήτως τάς ταλαντεύσεις τής όδοΰ καί έβλεπον τόν 
κόσμον ξένος δμως πρός αυτόν, καί οικείος μόνον είς τόν 
κόσμον όν έτρεφον είς τήν ψυχήν μου. Ή  όρμή τών έν- 
τυπώσεων είχεν άποναρκώσει παν άλλο αίσθημα έκτος 
τοΰ τής μελαγχολίας, ουχί δμως όδυνηρας· μελαγχολίας 
πράου μάλλον, ήπιας, ποθητης έτι, αφοΰ μόνον έν αύιϊ) 
καί δι αυτής έζων, νισθανόμην, άνεκουφιζόμην, άπελάμ- 
βανον, ωνειροπόλουν καί έπασχον. Έπασχον πολύ, άλλ’

άγρίως. Έάν θερμή τις σταγών, άπό τοΰ κοίλου 
καρδίας άνελθοΰσα είς τόν κανθόν, έκύλιε διά τής βλε- 
φαριδος, ή σταγών εκείνη δέν μέ έκαιε’ μέ άνεκούφιζε 
μάλλον δεν παρώςυνε τό άδιαλείπτως άπό τού ρεμβα
σμού και της αναμνησεως φλεγμαϊνον τραύμα" τουναν
τίον τό παρεμύθει. Δεν θά ήτο δάκρυ μελανής άπογνώ- 
σεως, βλασφημίας κατά τοΰ Θεού, μομφής ή μίσους 
κατα τών ανθρώπων καί τοΰ κόσμου, θ ά  ήτο δάκρυ α
προσδιορίστου περιπαθείας, ερχόμενον ώς όμβρος εΰπρόσ- 
οεκτος νά κατασιγάση την ηθικήν θύελλαν, καί νά κο· 
πασ·/) τούς μαινομένους τών συνήθων αισθημάτων α
νέμους. ..

( Ακολουθεί) Σ π υ ρ ίδ ω ν  Ι Ι α γ α ν ε λ η ς

Α Λ Ε Κ Ο Υ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Η Α Ϊ Τ Ο Β Υ Σ I A
Στον αγαπητόν μ ου  ϋέ ϊον  κ.'Α λ. Βοτυραν·

Ή  κροκόπεπλος Ήώς δέν είχεν είσέτι διαχύσει τ*< 
βαλσαμώδεϊς φωτολούστους δ?σμας της καί είς τόν ιώδη 
ορίζοντα αί πρώται άκτίνες τού έωθινοΰ λυκαυγούς ειχον 
χαράξει τάς υπερύθρους γραμμάς μων. Ή  άπέραντοί 
τής Κορινθίας πεδιάς είχε βυθισθή είς μονότονον κ*1· 
νεκρώδη σιγήν ταραττομένην μόνον ύπό φευγαλέου πΐΑ* 
νοΰ τιτιβύσματος καί ύπό τής μειλιχίοι/ πρωινής αύραίι 
μέ ένα λεπτόν ήδύρεστον ψίθυρον, περιεπτύσσετο τοΰί 
κλάδους τών δένδρων Πέραν έκεί έστιλβεν ή κρ υσ τα λ - 
λοειδής καί γαλανόλευκος τής θαλάσσης έπιφάνεια *ν* 
τανακλώσα έκπάλγως τάς ίοβαφείς άκτϊνας τοΰ λυ* 
καυγοΰς.

Παρά τόν αΐγιαλόν μικρόν καί καινουργές έκκ>η*[’'  
διον προβάλλει είς τό ροχθοΰν κύμα τήν άγίαν καί εΛί' 
βάλλουσαν δψιν του ένω αί ήρέμα πνέουσαι τών Ζεφύρ<·>ν 
αύραι καί ό γλυκύς τών φύλλων μινιρισμός άποτελοδί* 
συγκεχυμένην θρηνωδίαν ψαλλομένην μέ μειλίχιον τόνον 
παραπόνου άνωθεν τών ολιγάριθμων μνημάτων. 
τούτων τό μεγαλοπρεπέστερον περιπεφραγμένον διά σιδ*)'

ροΰ κιγκλιδώματος δέχεται τόν τρυφερώτερον τής αύρας 
ασπασμόν, ώσεί ό έν αύτώ άναπαυόμενος νά ητο ό γλυ
κύτερος, ό προσφιλέστερος σύντροφός της. Ό λω ς άκου- 
σίως μου ή πρωινή δρόσος με εφερεν είς τόν ιερόν τού
τον τόπον καί ένφ άόριστον συναίσθημα φρίκης διηγεί- 
ρετο έν έμοί, προσήλωσα έπί τοΰ μικροΰ μαρμαρίνου 
σταυρού τοΰ πλοισίου αύτοΰ μνήματος βλέμμα ύψίστης 
μελαγχολίας καί έβυθίσθην έκεΐ έν έκτάσει είς τούς κόλ
πους πίκρας άναμνήσεως.

Αίφνης τής αύρας ή θρηνώδης ώδή άπέσπασε τήν 
θυμοβαρή ψυχήν μου έκ τής όδυνηρας ρέμβης της καί 
ύπό συναισθήματος φρίκης κατεχόμενος άπεμακρύθην τοΰ 
θλιβερού εκείνου τόπου μέ τήν καρδίαν συν.ετριμμένην 
καί τόν νοϋν άκατασχε'τως φερόμενον είς τήν γλυκείαν 
ένθύμησιν τοΰ άγαπητοΰ μου Νίκου, δστις ώς θειον φως 
άναλάμψας έσβε'σθη αίφνης ύπό τής άνθρωποφόρου ορμής 
τοΰ κοινωνικού στροβίλου, ίνα άναλάμψη μεγαλοπρεπέ
στερον έν τή άθανασία ....

Πλούσιος είς αισθήματα καί είς ύλην, μεγαλόδωρος 
υπερήφανος, δέν ήδύνατο βεβαίως νά εχη χώρον είς τήν 
θυμοβόρον ίλύν τής κοινωνίας μας. Ή  φύσις είχε συν
ενώσει έν τώ προσώπω του δλα τά θεία χαρίσματα και 
τόν έπροίκισε μέ δλας τάς άγγελικάς άρετάς διά νά τόν 
καταστήση φεΰ ! δυστυχέστερον. Καί ή μορφή του έχρη- 
σίμευεν ώς κάτοπτρον είς δ άντηνακλάτο ή εύγενής του 
ψυχή. ΤΗτο μέτριου άναστήματος μέ ροδίζον ωοειδές 
πρόσωπον πλαισιούμενον ύπό χρυσιζούσης κόμης, μέ δύο 
σπινθηοοβολοΰντας έκφραστικούς καί έταστικούς οφθαλ
μούς, μέ γλυκυτάτας παρειάς τάς όποιας ’έστεφε διαρ
κώς συμπαθητικόν μειδίαμα.

Έ κ τοΰ Βέλλου τής γενετείρας του πατρίδος μετέ- 
βαίνε τακτικά είς ’Αθήνας χ.α.1 πρό έτους ει^εν υποσττ) τας 
διδακτορικάς εξετάσεις έν τή Νομική σχολή. Θριαμβεύ- 
σας είς αύτάς άφήκε νά έκχειλίσωσι, τά γενναϊά του αι
σθήματα, τά όποια ή διαρκής μελέτη είχε περιορίσει.

Άνίσχυρον ούτω έν μέσίι) τής κοσμικής διαφθοράς 
τόν ειδεν ό χαιρέκακος έρως καί ιδού πλησίον του υπό μορ
φήν εύαρέστου νεάνιδος έζωσμένην έχων ιήν πλήρη ίοφό- 
ρων βελών έρωτικήν του φαρέτραν καί τετανυμένον τό 
άνά χεϊρας χρυσοΰν τόξον.

*Η άσθενής καρδία του δέν ήδυνήθηνάμή ύποκύψη εις 
τάς παιδικάς καί έπιμόνους προσβολάς του.

Καί ή γά π η σ ε .....
Έ κτοτε πΧσά του φροντίς, πάσα σκέψις, παν με- 

λημα συνεκεντρούντο είς τό άντικειμενον της λατρείας 
του είς τήν γλυκείαν τής Νίνας μορφήν. Και ήτο κόρη 
αξιέραστος ή Νίνα.

Λευκή, λυγερή, θελξικάρδιος συνήνου δλα έκείνα τά 
προσόντα, άτινα έμπνέουσι τόν αληθή πλατωνικόν έρωτα. 
Τ ό  πάλλευκον πρόσωπόν της, δπερ έστεφε μία άόριστος 
συμπαθητική μελαγχολία έκοσμείτο μετα θαυμασιας χά- 
ρΐτος ύπό γλαυκών σαγηνευτικών οφθαλμών, στεγασμέ
νων ύπό λεπτοτάτων οφρυων, υπό κοράλλινων χειλεων, 
άτινα, δταν τά διεχώριζε έλαφρόν μειδίαμα άπεκάλυ- 
πτον μίαν μαογαριταρώδη σειράν οδόντων. Τό μεγαλο
πρεπές έξωτερικόν της, τό συμπαθές και επιβάλλον υφος 
της, προσείλκυον καί άφήρπαζον πάντα συννομηλιτήν.

Και ύ Νίκος, δταν τό πρώτον τήν έγνώρισεν ήσθάνθη 
αίφνης κάτι συσφίγγον τήν εύγενή καρδίαν του. Πσθάνθη 
αίφνης δτι διηνοίγετο πρό αυτοΰ μυστηριώδης πέπλος 
καί δτι άπεκαλύπτετο ένας άγνωστος μαγευτικός όριζων

πρό τού όποιου ο ύπαρζίς του αί αισθήσεις του απασαι 
έχαυνοΰντο, παρ-.λύοντο. Είς τό ελκυστικόν μειδίαμά 
της ένόμιζεν δτι έφυγαδεύετο πάσα ποντοία, πάσα κχ- 
κοβουλία, καί δτι άνελαμπεν άγνή καί άσπιλος ή άρετή 
της. Τόν νοΰν τόν έφαντάζετο ώς μίαν διαυγή καί κρυ- 
σταλλοειδή λίμνην είς τήν έπιφάνειαν τής όποιας βασι
λεύει διαρκώς ή γαλήνη καί ή νηνεμία, καί την όποιαν 
ούδέποτε ταοάττουσι τών κακιών οΐ άνεμοι.

Τοιοΰτος ήτο, τοιαύτην τήν έφαντάζετο...
Ά λ λ ’ αΰτή τόν ήγάπα; . . .  Ν α ι! τό έπίστευε μέχρι 

θανάτου ό Νίκος.
Είς τό γοητευτικόν της βλέμμα, όσάκις προσεπάθει 

νά έμβαθύνη άνεκάλυπτε νέους κόσμους άγνότητος και 
ειλικρινούς άγάπης, νέον όρίζοντα άρετής καί πίστεως. 
Καί ούτω τά πάντα πέριξ του τόν άνύψουν πανόλβιον 
είς αίγλόεντα ύψη ευτυχίας καί οσάκις ευτυχής αυτός, 
προσητε'νιζε μειδιών τό λάμπον τής ευδαιμονίας του μέ
γεθος, άπεκρυσταλλοΰτο ή θεία ψυχή του είς έλπιόας 
πανολβίου καί άνθοστεφοΰς μέλλοντος. ..

Καί παραλλήλως πρός τό άγνόν, τό άγγελικόν αΰτό 
αίσθημα έβαινε μία άλλη άφοσίωσις, εις άλλος τής καρ
δίας του λατρευτός παλμός, ή φ ιλία ...Φ  ιλία καί ερως !

Ιδού τά δύο αυτά ούράνια αισθήματα, οί δύο αύτοί 
κατάδικοι τού κατέργου, τό όποιον τοϊς ήτοίμασεν ή 
σημερινή διαφθορά, εύρον είς τάς ανοικτάς πυλας της 
γενναιοφροσύνης τοΰ Νίκου άσυλον προσφιλές και α να 
παυτικόν.

Έ νω τό άφοσιωμένον βλέμμα τής Νίνας του ένεψύ- 
χου άφ’ ενός, έξ άλλου ή έγκάρδιος πρός αύτόν άφοσίω- 
σις τού άγαπητοΰ του φίλου Νικολάου τόν άνυψουν είς 
αιθέρια ύψη εύτυχίας.

Ήσθάνετο ήδη δτι ό επίγειος προορισμός του συνε · 
σπειροΰτο είς τόν στενόν κύκλον τής εύτυχίας τών προσ
φιλών του. Ήσθάνετο δτι εζη μόνον διά τήν εύτυχίαν 
τής Νίνας, δτι θά ήτο πτώμα άνευ τής φιλίας τοΰ Ν ι
κολάου. Ποσάχις, δταν ύπό τήν μέθην τής κατακλυζού- 
σης αύτόν εύτυχίας εύρίσκετο είς τό μέσον τών δύο 
προσφιλών του ύπάρξεων, δεν περιεβαλε διά τών βρα
χιόνων αυτούς καί μέ τήν χαράν έκείνην, ήτις λάμπει 
είς τό πρόσωπον μητοός έπαναβλεπούσης έπανερχόμενον 
έκ ξένης τέκνον της, δέν -,οίς άπηύθυνε διά μυριοστήν 
φοράν τήν αύτήν έρώτησιν !

— Μά εισθε καί σείς ευτυχείς δπως καί εγώ ... ; !
Καί έκεΐνοι τόν περιέλουον μέ εύγνώμονα καί συμ

παθή βλέμματα, ένω είς τά πρόσωπά των έπλανάτο 
λεπτή έκφρασις ευγνωμοσύνης αποτυφλοΰσα τον πανόλ- 
βιον Νίκον. (άκολουθεί)

Α Λ Α Β Α Σ Τ Ρ Α

Ό  κ. Πολέμης ώς ποιητής εχει πολλούς θαυμαστάς 
καί χάριν τής ποιητικής του άξίας καί χάριν τών θαυ
μαστών του έδιαλέξαμεν τά ωραιότερα άπό τά ’Αλάβα
στρά του  διά νά σάς τά παρουσιάσωμεν.

Κοντά στά ποιητικά μαργαρ ιτάρ ια  πού άλλοτε μάς 
έφανέρωσεν ό κ. Ροίδης έλπίζομεν δτι θά ευρουν θέσιν 
καί τά άκόλουθα βγαλμε'να άπό τό έργον τού κ. Πολέμη.

Ανάμεσα στά Α λάβαστρα  κάμει ξεχωριστήν εντύ- 
πωσι μιά λάμπα ζωντανή. “Εχετε δή ποτέ σας τέτοιο 
πράμα; Ή  λάμπα έχει μάτια καί &ωρεΐ έχει κι αυτια



κι ’ ακούει καί λέγει ό ποιητής·
'Η λάμπα ή δανδελλόπλεχτη μ έ π ε ρ ι φ ά ν ε ι α  ε θ ώ ρ ε ι  
Σκυμμένη στό νυχτέρι της τήν προκομμένη κόρη 
Ή  λάμπα στό βελούδινο τραπέζι τρεμοσβύνει,
Σάν ν ’ ακούσε κόίτι φριχτό σά νάνοιωθε κ’ έχείνη.

‘ Οπου αναφαίνεται καί άλλο παράδοξον ζώον ανά
μεσα στ’ ’Αλάβαστρα ή βααιλόπητα.

Ά φ ρ ά τη  βασιλόπητα στή μέση χα μ α ρ ό ν ε ι
και καρτερεί α ν υ π ό μ ο ν η  μέ ζαχαρένιαν οψη
Το χέρι ποϋ σέ ταιριαστά κομμάτια θά τήν κ ό ψ η .
Σαυτους τους στίχους μοϋ φαίνεται πώς δέν χωροϋν 

σχόλια.
Στο ίδιο αυτό ποίημα παρακάτω αναφαίνεται ενα 

ακόμη πλέον περίεργον καί πρωτοφανές ζώον πονηρό  
καί τό όποιον μάλιστα διακρίνει νάζι.

"Εως ση,μερον είναι γνωστόν ώς ζώον πονηρόν ή αλε
πού. Ό  ποιητής μάς παρουσιάζει καί άλλο, τό όποιον 
είναι καί λέγεται φλωρ'ι τό όποιον φωληάζει στής βασι- 
λόπητες κ*ί λέγει ό κ. Πολέμης·

Καί τό φλωρι ’ναι π ο ν η ρ ο καί κρύβεται μ'ε ν ά ζ ι.
Ά ς άφήσωμεν τήν μανίαν αυτήν του ποιητοϋ πρός ζω ο- 
πο ίησ ιν  όλων τών πραγμάτων καί άς έλθωμεν είς άλλ ας 
καλλονάς τών ’ Αλαβάστρων.

Φαίνεται ότι ή έπαιξαν κάποτε στόν ποιητήν τόν 
π α π α ,  τό γνωστό λωποδυτικό παιγνίδι, ή ότι ό ποιητής 
δέν χωνεύει καθε παπα καί τόν φοβάται καί τόν φό
βον του διοχετεύει καί στοΰ;ήρωάς του καί άναφέρει διά 
μίαν φτωχήν κόρην, ή όποία συμπαθοϋσε κάποιον νέον 

K t’ αυτή τόν άγαπα 
"Ομως φοβάται... τ ο ν  π α π ά .

Δέν γνωρίζωμεν ’μπορεί νά είναι καί καλαμπούρ ι,
Καί εν φυσιολογικόν φαινόμενον-

’ Ηρθε ή ωρα ή βραδυνή π ’ ανάβουν τά φανάρια 
λίγα αστεράκια ποΰ καί ποΰ φέγγουν άνάρεια άνάρεια.
"Ολοι γυρνοΰν στο σπίτι τους μέ πόδιι κουρασμένα 
γ ι α τ ί  προσμένει άπό νωρίς στρωμένο τό τ  ρ α π έ ζ ι.

Μ όνον ένας πεινασμένος μπορούσε νά εύρη τόσην ώραίαν 
αιτιολογίαν γ ια  τά κουρασμένα πόδια καί τό γυρισμό στό 
σπ ίτι. Αλλα ενώ μάς λέγει πώς είναι νύχτα στό ποίημά 
του αύτό,ξάφνου μας διηγείται πώς στό δρόμο έβλεπε καί 
πουλιά νά περνούν άπό κάτω άπό τ ’ άστέρια καί δίπλα 
στ’ άναμμένα φανάρια γιά τό χατήρι τής ωραίας του, 
καί λέγει ό ποιητής·
Και τά π ο υ λ ά κ ι α  π ο ΰ  π ε ρ ν ο ύ ν  ζηλεύουν τή λαλιά της. 
Νά ή τ α ν  το υ λ ά χ ισ το ν  νυχ τερ ίδ ες , μ ’α υτές  π ά λ ι δέν έχουν 
φ ω ν ή .

Θέλετε καί εξάρσεις τοϋ ποιητοΰ.
Ά π ό  τη  γη ουο δακρυα ρ ε υ σ τ ά  μ α ρ γ α ρ ι τ ά ρ ι α  
ά ν έ β η κ α ν χ  έστόλισαν τοϋ πλάστη τά π ο δ ά ρ ι α

Θέλετε νά εξακολουθήσωμεν; Θά παραπονεθοϋν όμως 
άλλοι ως ό κ.Στρατήγης και ό κ.Δροσίνης διά τήν προ- 
τίμησίν μας. Αλλά είναι άπειρα καί άναγκάζομαι νά 
σταματήσωμεν καί νά παρατηρήσωμεν πώς ό ποιητής τά 
θεωρεί όλα αυτά άκάνθινο στεφάνι καί πώς ή δόξα του 
έξησφαλισθη καί ίδοΰ πώς άπολογεΐται είς κάποιον συνά
δελφόν του έορτάζοντα τήν τριακονταετηρίδα του·

Αννινε μην τό θλιβεσα'.. Σκέψου πώς τό στεφάνι 
Ποϋ απόψε ό κόσμος μέ χαρά στήν κεφαλή σου βάνει 
*Αν τ ’ επλεςαν μέ βάσανα τριάντα τόσοι χρόνοι 
Κι' άν εχη αγκάθια περισσά κ ι’ άκόμη αν' σε ματώ νη  
Ναι, σχέψου πώς ένας Θεός οταν στόν χόσμο έφάνη 
Τήν κ ά θ ε  δ ό ξ α  έσφράγισε μ ’ α κ ά ν θ ι ν ο  σ τ ε φ ά ν ι .

X . Β .

ΜΟΥΣΙΚΗ — ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

Πάσης ευρωπαϊκής δονήσεως τά τελευταία κωμάτι* 
φθάνουσι πολλάκις καί μέχρις Ελλάδος.

Οΰτω πρό τινων ετών—άκριβώς πότε δέν ένθυμοϋ- 
μαι — άπεφάσισε καί ή Ε λλάς νά συμμετάσχη τής έν 
Βιέννη έκθέσεως Μουσικής και Θεάτρου.

Κατηρτίσθησαν λοιπόν αί συνήθεις Έπιτροπαί, ύπε- 
βλήθησαν εκθέσεις διάφοροι, διετυπώθησαν γνώμαι καί 
έπί τέλους.... δέν έγινε τίποτε.

Μεταξύ άλλων φαίνεται ότι είχον ύποβάλη καί έγώ 
τάς σκέψεις μου* τοϋτο τουλάχιστον εξάγω έκ χειρο
γράφου μου έπιγραφομένου· «Σκέψεις τινες περί τοϋ 
τρόπου τής συμμετοχής τής "Ελλάδος εις την εν Β ιέννη  
Ικϋεσ ιν  Μ ουσικής κα ι Θ εάτρου* .

Ή  έκθεσίς μου είχε καί πολεμικά- έξ αυτής δέ προ
κύπτει τί είχον ΰποβάλη διάφοροι άλλοι.

Οί μέν δηλ. είχον προτείνη ν’ άποσταλώσι χορευταΐ 
φουστανελλοφόροι όπως έν Πλατείς τινί τής Βιέννης 
χορεύσωσιν ελληνικούς χορούς.

Αλλοι ν’ άποσταλώσι τραγωδισταί εχοντες οίκεϊον 
τόν λάρυγγα πρός τά λεγόμενα κλέφτικα τραγούδια.

’Άλλοι ν ’ άποσταλή θίασος ψαλτάδων.
Αλλοι νά περιορισθώμεν είς τήν άποστολήν συλλο

γής μουσικών οργάνων παλαιών καί νέων τών διαφόρων 
πόλεων καί χωρίων τής Ελλάδος.

Ά λλο ι συνίστων τήν άποστολήν κυρίως άντιτύπων 
όλων τών δραματικών προϊόντων τής νεωτέρας Ε λλά
δος άπό τής έγκαταστάσεως τής α '. βασιλείας καί άν
τιτύπων όλων τών μουσικών ’έργων ευρωπαϊκής καί α 
νατολικής έμπνεύσεως.

Έν πρωτοτύπω δέ τήν άποστολήν τών έν τή Ε 
θνική Βιβλιοθήκη μουσικών κωδίκων.

Ά λλο ι προέτειναν νά διδαχθή άρχαίον έλλην. δράμα 
παρ’ Ελλήνων ηθοποιών.

Αλλοι, μεταξύ των οποίων καί ήμείς, προέτειναν 
τήν περισυλλογήν καί άποστολήν δημωδών τραγουδιών, 
ορεινής ιδέας, έκ τών άδομένων μόνον ή καί χορευομέ- 
νων είς πανηγύρεις, γάμους, διασκεδάσεις καί ύποση- 
μειουμένης καί τής σχετικής ποιήσεως, πρός δέ .καί τήν 
κατάρτισιν συλλογής τών ΰπό τοϋ Επτανησιακού λαοΰ 
άδομένων χορωδιών, διότι καίτοι ξενίζουσιν αύται περι- 
έχουσιν όμως καί αυτοτελές τι μουσικόν ιδίωμα.

Ταϋτα δε ώς και τάς συλλογάς τών ποιητικών καί 
μουσικών προϊόντων τοϋ τόπου νά τά συνοδεύση έκθεσις 
«περιέχουσα συνοπτικώς τήν ιστορίαν τοϋ παρ’ ήμϊν 
Θεάτρου καί τής Μουσικής, τήν σημασιοίν τών δημο
τικών τραγουδιών μετά σχετικών παρατηρήσεων γλωσ
σικών καί ιστορικών έπί τοϋ κειμένου».

Η κυριαρχούσα εν τψ  ΰπομνηματι ήμών γνώμη ήτο 
νά επίδειξη ή Ελλάς κυρίως «όχι τί έχει έν τή τέχνη, 
»άλλά τ ί δύναται νά έχη έπί τή βάσει τής αύτοφυοϋς 
»έμπνεύσεως· δηλαδή όχι κατεργασίαν, άλλά υλικά».

Σήμερον βεβαίως έπήλθε μεγάλη πρόοδος καί είς τό 
Θέατρον καί είς τήν μουσικήν, ά λλ ’ ό θησαυρός τής 
πρωτοτύπου καί αύτοφυοϋς μουσικής έμπνεύσεως» εύρί- 
σκεται άκόμη κεκρυμμένος είς βαθύτατα σπήλαια ’άπρο- 
σίτων βράχων τών έλλην. όρέων.

Δ . Γ - Κ α μ π ο ύ ^ ο γ λ ο ιτ ς

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΑΤΣΙΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝ ΤΑΓΡΟΙΣ ΤΟΓ ΕϊΡΙΠΙΔΟΓ

(Συνέχεια προηγουμένου φύλλου)
Ό Θόας καλεΐ είς τήν σκηνήν, στραφείς πρός τά δε

ξιά, τόν λαόν, όστις ένοπλος προσέρχεται καί πληροί 
αυτήν. Προτρέπει πάντας τούς άστούς, άλλοι μέν νά 
χαλινώσωσι τούς ίππους καί νά δράμωσιν είς τήν άκτήν, 
ινα καταλάβωσι τήν ναυαγόν ναϋν καί τή βοηθεί^ τής 
θεάς συλλάβωσι τούς δυσσεβεϊς άνδρας, άλλοι δέ νά δρά- 
μωσι διά θαλάσσης, ώστε άμφοτέρωθεν νά μή διαφύγω- 
σιν έκεϊνοt ' τούτους δέ, όταν συλληφθώσι, προστάττει νά 
ρίψωσιν κάτω τοϋ πετρώδους όχθου ή άνασκολοπίσωσιν- 
στραφείς δ? πρός τάς παρθένους τοϋ Χοροΰ λέγει, ότι 
ύστερον θά τιμωρήση αύτάς, όταν λάβη καιρόν, επειδή 
νϋν ένεκα τής προκειμένης σπουδής δέν θά ήνε ήσυχος. 
Ένώ δέ ό Θόας θέλει ν ’ άπέλθη πρός τά αριστερά, α
ναφαίνεται ή Άθηνά άνωθεν τοϋ ναοϋ αίωρουμένη. Ό 
Θόας ώς και οί ώπλισμένοι άστοί ΐστανται ακίνητοι 
ότε ήκουσαν τήν φωνήν έκείνης. Ή  Άθηνά άνωθεν φω- 
νοϋσα πρός τήν σκηνήν άποτρέπει τόν Θόοντα τής διά 
στρατοϋ καταδιώξεως τών ξένων, λέγουσα, ότι ό Όρέ- 
στης φεύγων τόν χόλον τών Έρινύων ήλθεν ενθάδε ούχί 
αύτοβούλως, άλλά προτραπείς ΰπό τών θεσφάτων τοϋ 
Λοξίου, ϊνα είσπέμψη είς Άργος τήν αδελφήν καί νά 
φέρη τό ιερόν άγαλμα είς τήν Α ττικήν, τήν χώραν αυ
τής. Ό  δέ Όρέστης, τόν όποιον θέλει νά συλλάβη έν 
ποντίφ σάλω καί νά φονεύση, προστατεύεται ύπό τοϋ 
Ποσειδώνος, όστις χάριν αΰτοϋ κατέστησεν ακύμονα τόν 
πόντον, ΐνα έκείνος άπέλθη διά κωπηλασίας. Στραφείσα 
δέ πρός τά άριστερά είς τήν σκηνήν καί άποτείνουσα τόν 
λόγον πρός τόν Ορέστην, καίπερ άπόντα, λέγει, χώρει 
λαβών τό άγαλμα καί τήν άδελφήν σου, όταν δέ έλθης 
είς τάς θεοδμήτους Αθήνας, υπάρχει χώρός τις ιερός 
πρός τά έσχατα ορη τής Α ττικής, γείτων τής Καρυ- 
στίας δειράδος, τόν οποίον ό λαός ονομάζει Ά λάς ' έκεί 
κατασκεύασον ναόν καί ϊδρυσον τό βρέτας, έ* δέ τοϋ 
ονόματος τής Ταυρίδος καί έκ τών άνά την Ελλάδα 
περιπολιών σου, ένθα περιεπλανάσο διωκόμενος ύπό τών 
Έρινύων, οί άνθρωποι θά λατρεύωσι τήν Άρτεμιν ώς 
Ταυροπόλον' θές δέ τόνδε τόν νόμον- όταν έορτάζη ό 
λαός, ό θυτήρ ΐερεύς είς συμβολικήν άντικατάστασιν τής 
σφαγής σου, άς κρατή τό ξίφος έπί τού λαιμοϋ άνδρός 
καί άς έξέρχηται ολίγον αίμα χάριν τοϋ θείου δικαίου, 
ΐνα φανή. ότι διατηρείται ή παλαιά άνθρωποθυσία- πρός 
δέ τήν Ί φ ιγ έ νε ιχ ν  λέγει, ότι θά ήνε κλειδοΰχος τοϋ ναοϋ 
τής θεάς έπί τοϋ κλιμακώδους όρους τής Βραυρώνος, 
όπου άποθανοϋσα καί θά ταφή' ώς άφιερώματα δέ θά 
άναθέσωσιν οί άνθρωποι τά φορέματα τών έν τοκετοίς 
άποθνησκουσών γυναικών. Στραφείσα δέ ή θεά πάλιν 
πρός τόν Θόοντα προστάττει αυτόν νά έκπέμψη έκ τής 
Ταυρ ίδος τάς Έλληνίδας γυναίκας τοϋ Χοροϋ άβλαβεϊς 
Πάλιν δέ στραφείσα πρός τά άριστερά είς τήν σκηνήν 
αποτείνει πάλιν τόν λόγον πρός τόν Όρέστην, λέγουσα, 
ότι έξέσωσεν αυτόν έκ δικαίας γνώμης πρότερον, 0Tt έν 
τδ> Άρείω Πάγω έκρινε τήν ΐσοψηφίαν, καί επομένως 
απαιτεί νά ίσχύση ώς νόμιμον, νά κηρύσσηται άθώος, 
όστις ή^ελε λάβει ίσους ψήφους- έν τέλει δέ προτρέπει 
τόν μέν Όρέστην νά είσκομίση έκ τής Ταυρίδος τήν ά 
δελφήν αύτοϋ, τόν δε Θόοντα νά μή θυμώνη.

(Ακολουθεί) Ν. Γ ε ω ρ γ ιά δ η ς .

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α

Οί δύο νέοι ό Ιούλιος Ά ρξανς καί Μάριος Βέρμαν 
έτειναν πρός άλλήλους τάς χεϊρας, πλήρεις μειδιαμάτων 
καί χαράς !

ΤΗτο αύτη εγκάρδιος χειραψία συμφωνίας ευτυχούς!
Έ ν τή αιθούση όπου 3υρίσκοντο ή ευτυχία έφαίνετο 

πτερυγίζουσα άνά πάσαν γωνίαν αυτής, καί γλυκυς ψί
θυρος ευδαιμονίας έπέπνεεν έπί όλων τών αντικειμένων 
έκείνων, ώς ευώδης αύρα έρχομένη μυρίπνους έκ λειμώ
νων ύπερτάτης άπολαύσεως.

Ό  Μάριας, ό παιδικός φίλος, ό γλυκύς καί φαιδρός 
σύντροφος τοϋ ’Ιουλίου θά ένυμφευετο την αδελφήν του, 
τήν ώραίαν Όρσαλίαν, τήν δ ’ εσπέραν έκιίνην είχον δώ
σει άμοιβαίον λόγον πίστεως καί ά>ροσιώσεως !

'Ωραϊαι στίγμα! ύπερτάτης γλυκύτητος έπιφαίνον- 
τα ι είς τόν βίον τοϋ άνθρώπου, ώς ή αυγή τοϋ ήλιου, η 
αί άκτϊνες τής Σελήνης προβάλλουσιν έν τφ  απειρφ, 
άλλά και ό βίος τοϋ άνθρώπου καί τό άπειρον έχουσι 
νέφη !

Ό  ’Ιούλιος ήτο πλήρης άφάτου χαράς, δτι εκείνος, 
τόν όποιον ήγάπα τόσον ώς φίλον του, καί εξετίμα καί 
ύπελήπτετο ώσαύτως τόσον ώς συμμαθητην του, και τον 
όποιον τέλος ειχεν ολόκληρον έντός τής καρδιας του, 
ήδη θά εγίνετο καί συγγενής του, θά διέμενε πάντοτε 
πλησίον του, παρά τό πλευρόν τής άδελφής του, ώς σύ
ζυγός της, καί ώς αδελφός του !

Καί ό Μάριος δέ φα^ταζόμενος τήν ήρεμον ευτυχίαν 
τής οικογενειακής έκείνης όμηγύρεως, καθ ήν, οταν τόν 
χειμώνα ή βροχή έξω θά επληττεν τας υέλους τών π α 
ραθύρω ν καί ό βορράς μανιώδης ανά τούς δρόμους θα 
άφινεν όδυρμούς, ένώ άστραπιαϊαι λάμψεις μετά φοβε
ρών βροντών θά διέσχιζον τό σκότος τής νυκτός, αυτός 
θά έκάθητο μεταξύ τής γυναικός του, ής ό έρως καί η 
γλυκύτης θά  άντικαθίστων όλην τήν φευγαλέαν θαλπε
ρήν τής φύσεως, τοϋ πιστοϋ του φίλου άλλοτε οσον και 
άγαπητοϋ του πλέον άδελφοϋ, καί — τις οιδεν — μεταξύ 
τίνος άλλου — ευλογίας βεβαίως της θείας προνοίας υίοϋ 
τίνος ή θυγατρός !

Ά ,  τό μέλλον εινε πάντοτε κοιτίς ονείρων καί λ ι
κνίζεται έκεϊ νωχελώς πλήν καί κάπως άνησυχως ολό
κληρος ή ύπαρξίς μας, ώς μικρά τις κορασίς είς τό λίκνον 
αύτής, ύπό τ ίνο ς— τίς γνωρίζει — τροφοϋ; τής  ̂μοίρας 
ίσως ! Ά λλά ποσάκις τό λίκνον τοϋτο είς τάς ίδανιχω- 
τέρας άκριβώς αναπαύσεις του δεν ανετράπη, καί τοσχ 
όνειρα, άτινα περιέκλειε— δέν ίδωμεν νά φεύγωσι είς τό 
αχανές τοϋ χρόνου σκότος φευγαλέα και ανεπιστρεπτει, 
ώς διάττοντες άστέρες έν ζοφώδει νυκτι πόνου και οδυ- 
νηράς απελπισίας ! Έ πί τέλους όμως το παρελθόν άν- 
τανεκλάτο άπαν έπί τής όψεώς των ώραϊον, γλυκυ και 
ευτυχές !

Ν α ί! Διότι τοϋτο έχει τό προτέρημα, νά εινε πάν
τοτε προσφιλές, έπειδή άν μή ύπήρξε σκήνωμα δυστυ
χίας τίνος —ή παρέλευσίς της εινε πλέον δι υμάς ευτυ
χ ία—-άν δέ αύτη ειχέ ποτε είς αυτό αναφανή ως τη
λαυγής τις άστήρ θείας λάμψεως, ή άνάμνησίς της πα
ραμένει είς τά χείλη μας, ώς ή έσχατη στιγμή τής γλυ- 
κύτητός της -κ α ί ή πρώτη φεϋ—σταγών τοϋ πικρού 
πάντοτε;—ποτηριού τοϋ βίου ήμών, δπερ καλείται εσαει 
δμως παρόν !

Ά λλά  καί αύτό δ ι’ αυτούς ητο ευτυχία, χαρά, Ο- 
νειρον.



Τρεις ακτίνες συνδέουσαι την ψυχήν τοΰ ανθρώπου 
πρός τόν θεόν— καί ένοΰσαι πλέον τας τρεις έκείνας υ
πάρξεις εις τό άπειρον άλλης ζωής, —ήν ειχε πλάσει ή 
μεταξύ των αϋξηθείσα ονειρώδης αγάπη !

Οί Γερμανοί λυσσωδώς έπανέπιπτον κατά τών Γάλ
λων, δπως έπανακτήσωσι τόν μικρόν έκεϊνον λοφίσκον, 
παρά τω Μέτς, ον ειχον πρό ώρας σχεδόν άπωλε'σει. 
Πυροβόλα καίοντα έξήμων φλόγας καί βροντάς λυσσω- 
δεστάτας, διασκορπιζούσας παντοΰ τόν θάνατον καί την 
έρήμωσιν. Φω''αί, κρότοι, κλαγγαί ξιφών καί πυροβολι
σμοί ήκούοντο άνά άπαν τό πεδίον, είς τό όποιον έμαί— 
νετο ό θάνατος, ή όργη καί τό μίσος, ή βία, ή αλλό
κοτος μανία τοΰ ανθρώπου πρός τη ν  νίκην εκείνην— διά 
μιας σπάθης η διά μιας σφαίρας, ήτις άν έκτυπα χάλ- 
κινόν τι κερμάτιον πενταλε'πτου θά ήμβλύνετο πρό αύ- 
τοΰ, ένω πρό ζωής ένός ανθρώπου —ώς άν ηξιξεν αΰτη 
όλιγώτερον τών πέντε λεπτώ ν—δέν έσταμάτα, ά λλ ’ έ- 
προχώρει καί εκοπτε καί κατέστρεφε καί ηπλωνε πε'ριξ 
την μελανήν πτέρυγα τοΰ χάρου, τοΰ σκότους καί τής 
άβύσσου — καί τοΰτο δλον δπως κερδηθή ή νίκη — καί 
αΰτη πρός τ ί; Διά τή ν  έλευθερίαν !

Ωραία πάλη, καί εύγενής άγων τοΰ όντος εκείνου 
τοΰ οποίου τήν ζωήν μία σφαίρα τής επινοήσεώς του 
σέβεται πολύ όλιγώτερον μιας πεντάρας—καί ό φόνος 
τέλος τέλειος έμπορος καί πωλητής τής έλευθερίας πρός 
τόν τελειότερον πελάτην του !

Μέ αίμα ελευθερία ! — δηλαδή Χριστός μέ έγχει- 
ρίδιον !

Αγοράζεται δμως θά εΐπητε πολλάκις έκεΐνο, τοΰ 
όποιου ό δοΰλος στερείται, διά τήςσπάθης καί τών σφαι
ρών,καί τό αίμα εινε τό μόνον νόμισμα τής ελευθερίας!..

Ά λ λ ’ έπί τέλους αί σφαϊραι καί τά τηλεβόλα έσύ- 
ριζον έπί τοΰ τοΰ πεδίου τής μάχης φοβεράν μουσικήν 
θανάτου καί άπό παντοΰ έφαίνετο ή μανία τής πάλης 
λυσσαλέα καί θηριώδης. Οί Γερμανοί ηδη έπέπιπτον 
σφοδρώτεροι κατά τών Γάλλων, πλήν ισταντο ετι ούτοι 
ήρωικώς μαχόμενοι άντικρούοντες πάσει δυνάμει τάς ε
πιθέσεις τών εχθρών των. Έ π ί τοΰ λοφίσκου, ον ήμύ- 
νοντο, εμενον ακόμη ολίγοι περί ενα γενναΐον και υψη 
λόν άξιωματικόν !

*Η μανία τών άποκρουομένων δμως εις έκάστην έ
φοδον έγένετο λυσσαλεωτέρα—τώρα συνεσπειροΰντο δλοι 
μακράν έκεί, πολύ μακράν, δεξιά η αριστερά, ώσεί διώ- 
κοντες άλλον εχθρόν — ομοβροντία τυφεκίων ήκούετο ρι- 
πτομένη κατά τοΰ λόφου, καί άμέσως διγιροΰντο έσκορ- 
πίζοντο καί έτρεχον έν έφόδω μανιώδεις έμπρός !

Οΐ άλλοι έπί τοΰ λόφου ισταντο, έκτύπων διά τών 
οπλών, ήδη ώρθοΰντο ώς φοβεροί σκελετοί έξ άγωνίας 
καί πυρετοΰ, επιπτον κάτω, έκρύπτοντο κτυπώντες καί 
πολλάκις μία πέτρα έγίνετο σωτηρία τής ζωής ένός αν
θρώπου !

Ά λ λ ’ οΐ Γερμανοί έπανήρχοντο όλοέν κραταιότεροι 
καί, μείζονες πρός κατάληψιν τοΰ λοφίσκου έκείνου, ον 
τόσον ήρωϊκώς καί γενναίως ειχον έπανακτήσει καί έ- 
κράτουν άκόμη οί Γάλλοι.

Ποΰ θά έτελείωνεν ή έφοδος έκει'νη, ή μανία καί ή 
λύσσα τόσων άνδρών ;

Έ πί κεφαλής τών Γερμανών εύρίσκετο νεαρός γίγας ' 
πελώριος τό σώμα, ήρως καθ’ δλα, τό παράστημα καί 
τήν ψυχήν.

Έμπρός, έμπρός έκραύγαζεν ούτος, έμπρός πάντοτε

ένώ αί σφαϊραι επιπτον βροχηδόν κατ’ αύτών !
Τό έμπρός έκεΐνο αράγε έννόει δτι ήτο ίσον πρός εν 

φοβερόν όπίσω !
’Ολίγα βήματα ετι ήσαν μακράν τής κορυφής τοΰ 

λόφου, δπου ετερος Γάλλος άξιωματικός σημαιοφορών έ- 
κράτει τό ώραΐον σύμβολον τής πατρίδος του, ώς τήν 
ίσχυροτέραν ασπίδα, τήν όποιαν ήδύνατο νά φέργι πρός 
ύπεράσπισίν του !

Έπλησίασαν περισσότερον, εφθανον όλοέν καί ηδη 
μάχονται σώμα πρός σώμα !

Ά ,  τ ί φρικτός αγών !
Ή  λόγχη βυθίζεται είς τά πλευρά τοΰ στρατιώτου, 

καί εν ά χ ! . . . — πόνος άνθρώπου θνήσκοντος — αποτελεί 
τό γέρας καί τήν αϊγλην τοΰ κατορθώματος της—δπερ 
διά τό τελειότερον εινε καί καθήκον της !

fO τών Γερμανών άξιωματικός δ ιελόγχισε τρεις 
Γάλλους στρατιώτας.

Ό  άξιωματικός τών Γάλλων έν τή κρισίμω αύτή 
στιγμή έβλεπε τόν θρίαμβον ώχριών έξ οργής μανιώδης 
δέ καί πυρέσσων δλος, ώρμησεν ώς κεραυνός καί σύν- 
νεφον καταιγίδος κατά τίνος; καί τίς;

Τό μαντεύετε ;
Ό  ’Ιούλιος κατά τοΰ Μαρίου !
Είς φίλος καθ’ ετέρου.
Είς αδελφός ετι κατά τοΰ άδελφοΰ του.
Τά ξίφη έπάλλοντο γυμνά.
Καί ή ανυπομονησία τής έκβάσεως τής πάλης καθί- 

στα αύτήν άγωνιωτέραν.
Τφ όντι οί στρατιώται, Γερμανοί τε καί Γάλλοι ή- 

γωνίων νά ϊδωσιν τόν ενα έκ τών δύο πίπτοντα, διότι 
τοΰτο θά ητο νίκη τών άλλων.

Επί τέλους ό δαίμων τούς εφερεν άντιμετώπους.
Αί μορφαι των έξέσπων φλόγας, αί σπάθαι των φο

βέρα! επληττον τόν άέρα πριν ετι φθάσωσιν άλλήλους 
καί ηδη έφθασαν.

Περιέμενον δλοι δτι τά λάμποντα έκεΐνα ξίφη θά 
έγίνοντο άμέσως έρυθρά έκ τοΰ αίματος τών πληγών των 
ώ ; ή όρμή των προμήνυεν, ά λλ ’ άπεναντίας είς εν βλέμ
μα, είδον — καί είδεν έκαστος τόν αδελφόν αύτοΰ αί 
σπάθαι έρρίφθησαν χαμαί, τά γόνατά των έλύθησαν, έ
κλιναν καί έναγκαλισθέντες άντήλλαξαν άμοιβαΐον άσπα- 
μόν είς Γερμανός, είς Γάλλος, έπί τοΰ πεδίου τής μά
χης— δύο δηλ. θανάσιμοι καί άσπονδοι έχθροί !

Τίς ένίκησεν ;
Νικητής ούδείς ύπήρξεν, ήττήθη μόνον έκεί ό άν

θρωπος καί ένίκησεν ό Θεός.
Ό  ασπασμός των έκεΐνος τοΰτο είπε-— «Γό μόνον 

τής έλευθερίας νόμισμα εινε ή άγάπη !»
Πίπης Λ .  Ά ν τω ν ό π ο υ λ ο ς .

υ γ Τ ε Γ ν η
Α ερ ισ μ ό ς  τών δ ω μα τίω ν .

Διά τόν επαρκή άερισμόν τών δωματίων πρέπει νά 
φροντίζωμεν, διότι μάλιστα πολλοί άνθρωποι, ιδίως οί 
κάτοικοι τών πόλεων, στερούνται τής έν ύπαίθρψ διαμο
νής. Ό  σκοπός τού άερισμοΰ είναι ν’ άντικαταστήστ) τόν 
μολυσμένον άέρα τοΰ δωματίου διά καθαροΰ.

Ή  άτμόσφαιρα τοΰ δωματίου μολύνεται κυρίως :
1. Διά τής άνδρω π ίνης αναπνοής. Διά τής αναπνοής 

ό άηρ χάνει όξυγόνον καί γεμίζει άπό άνθρακικόν όξύ.
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Ό άνθρωπος άναδίδει έντός μιάς ώρας 20 περίπου λίτρας 
άνθρακικοΰ οξέος* τά δέ οπωσδήποτε αρκετόν τοΰτο πο- 
σόν είναι άχρηστον είς την άναπνοήν.

2 . Διά τοΰ φω τιά  μου  κα ι τής ϋερμάνοεω ς, δΓ ών 
παράγεται άνθρακικόν όξύ, δπερ είναι επικίνδυνος καί 
ύπουλος εχθρός, είς πολλούς δέ έπιφέρει θάνατον. Α τ 
μόσφαιρα περιέχουσα 0 ,4° —0,5° άνθρακικοΰ όξέος γίνε
ται θανατηφόρος έντός βραχυτάτου διαστήματος 30-40  
λεπτών.

3. Διά τοϋ κονιορτοϋ. Είς τόν κονιορτόν άναπτύσ- 
σονται άλλοτε περισσότερα καί άλλοτε όλιγώτερα, μικρό
τατα καί άόρατα διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ ό'ντα, τά όνο- 
μαζόμεναα βακτήρια, είς τά όποια υπάγονται καί τά 
μικρόβια τών ασθενειών με τά ρεύματα τοΰ άέρος καί 
μέ τό στεγνόν σάρωμα τών δωματίων σηκώνονται καί 
τά μικρόβια, είσπνέοντα^ μαζί μέ τόν κονιορτόν, προσ- 
κολλώνται εις τά τοιχώματα τών πνευμόνων καί άμα 
εΰρουν κατάλληλον περίστασιν γίνονται πρόςενα μεγάλων 
άσθενειών.

4. Διά τον είδους τής άσχολίας τών κατοικούντων. 
Πρός άερισμόν μεγαλητέρων χώρων είναι έν χρήσει ιδ ι
αίτεροι άερι στήρες. Ά λ λ ’ είς τάς περισσοτέρας κατοι
κίας είναι άνάγκη νά άνανεώνωμεν τόν άέρα, άνοίγοντες 
παράθυρα καί θύρας. Ό  άηρ πρέπει ν ’ άνανεοΰται άνα 
λόγως τοΰ άριθμοΰ τών εντός τοΰ αύτοΰ μέρους ευρισκο
μένων άνθρώπων. Εις τάς περισσοτέρας περιστάσεις τό 
άνοιγμα τών παραθύρων είναι αρκετόν έπί 5 — 10 λεπτά' 
διότι ά έπί πλέον αερισμός παρέχει είσοδον έλευθε'ραν εις 
τόν κονιορτόν τής όδοΰ' πάντοτε δμως τά παράθυρα 
πρέπει πρό τής δύσεως τοΰ ήλίου νά κλείωνται.

X
Ύγιεινότεραι θέλεις « ο ό ς  oiKndiv 

έν ’ Α θή να ις .
Ή  ύγιεινοτέρα θέσις οικίας ώς πρός τά σημεία τοΰ 

όρίζοντος είναι νά έχιρ αΰτη έστραμμένην τήν μέν μίαν 
δψιν πρός βορράν, τήν δ ’ άντίθετον πρός μεσημβρίαν. 
Τά μεσημβρινά δωμάτια εχουσι τά πλεονέκτημα, ότι ό 
ήλιος τόν μέν χειμώνα δτε είναι χρήσιμος, εισδύει διά 
τών παραθύρων βαθύτερον έντός αύτών, ένφ τό θέρος 
ΰψούμενος πολύ πλειότερον έν τδ> όρίζοντι καί πλησιά- 
ζων την μεσημβρίαν πρός τό κατακόρυφον εισέρχεται έν 
αυτοϊς όλιγώτερον.—Τοιαύτην τοποθέτησιν έν Άθήναις 
εχουσιν αί οίκίαι τή; όδοΰ Έρμοΰ καί πασών τών πα
ραλλήλων πρός αύτήν όδών, όιαι είναι πάσαι αί κάθε
τοι έπί τών όδών Αιόλου καί Πατησίων. Έ ν φ  αί οίκίαι 
τών όδών Σταδίου, Πανεπιστημίου καί τών πρός αύτάς 
παραλλήλλων, ήτοι ’Ακαδημίας, Σολωνος κλπ εχουσι 
την μέν μίαν όψιν βορειοανατολικήν, τήν δ ’ έτέραν με- 
®>ΐμβρινοδυτικήν.

X
Καθάρισμα τών όκευών.

Τά ξύλινα σκεύη τρίβονται δυνατά με ψήκτραν καί 
ζεστόν νερόν, σάπωνα καί πότασσαν ή μέ άμμον, άπο- 
πλύνονται έντός καθαροΰ νεροΰ κατόπιν στεγνώνονται.

Τά έκ χαλκού ή κασσιτέρου  καθαρίζονται με θερμόν 
νερόν μέ πότασσαν ή σόδαν μετά ταΰτα άφ ’ ού τρι- 
φθοΰν δυνατά καί σκουπισθοΰν στεγνώνουν καλώς είς τόνο. Λ  ̂ *
w ov η την εστίαν.

Τά σιδηρά  καθαρίζονται μέ σαπωνάδαν καί τά τρ ί- 
βομεν δυνατά με χονδρόν πανίον, τά άποπλύνομεν καί 
τέλος τά στεγνώνομεν μέ ιδιαιτέραν πετσέταν.

Τό καθάρισμα τών αργυρών σκευών απαιτεί ’ ιδιαι
τέραν προσοχήν- κατά τό καθάρισμα δέν έγγίζομεν τά 
άργυρο; σκεύη μέ τάς χείρας, άλλά τά κρατοΰμεν μέ κα
θαρόν λινόν πανίον. Τα θαμβωμένα άργυρά ^κεύη καθα
ρίζονται ώς έξης : Βυθιζομεν ράκη φλανέλλας ή μαλακού 
δέρματος είς ιδιαιτέραν σκόνην, άχνιζομεν τό πρός κα
θάρισμα άντικείμενον καί τό τρίβομεν. Τά σκαλίσματα 
καθαρίζομεν μέ μικρόν χρωστήρα' κατόπιν τά σκουπιζο- 
μεν μέ μαλακην βούρτσαν καί μέ λινόν πανίον άντί τής 
ιδιαιτέρας σκόνην δυνατόν νά χρησιμεύσ/ι καί σκόνη άπό 
κόκκαλον σουπιας'τά πολύ άκάθαρτα άργυροί σκεύη πρό 
τού διά τής σκόνης τριψίματος πλύνονται μέ σαπωνά
δαν ή διάλυσιν σόδας.

ΟΔΗΓΙΑΙ Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΦ Ο Ρ Α Σ

Ό  χ α ιρ ε τ κ ί ι ι ό ς .
Τό πρώτον καθήκον τής αβροφροσύνης είναι ό χαιρε

τισμός.
Διά τού χαιρετισμού έκφράζομεν είς τόν συναντώ- 

μενον, συγγενή, γνώριμον ή καί προϊστάμενον την ευ 
νοιαν ή καί τόν σεβασμόν μας. Ό χαιρετισμός τροπο
ποιείται διά τής στάσεως τοΰ σώματος, τού- ύφους καί 
τοϋ βλέμματος. Δύναταί τις νά χαιρετίση μέ προσή
νειαν, μέ οικειότητα, μέ τρόπον φιλικόν, άλλά καί μέ 
ύπεροψίαν καί μέ ψυχρότητα. Οί εχοντες πείραν τού κο- 
σμου ευρίσκουν τόν κατάλληλον χαιρετισμόν. Πρέπει πρό 
πάντων νά φερώμεθα πρός δλους μέ ειλικρίνειαν καί α
βροφροσύνην. Πρέπει καί πρός τούς άνωτέρους καί πρός 
τούς κατωτέρους νά είμεθα έξ ίσου άβρόφρονες.

1. Οί νέοι καί οί ύποδεέστεροι οφείλουν πρώτοι νά 
χαιρετίζουν τούς πρεσβυτέρους καί τούς προϊσταμένους 
τω ν.

2. Τόν χαιρετισμόν μας έτοιμάζομεν άπό άπόστασιν. 
Είναι άπρεπες νά χαιρετίζωμεν τόν διαβαίνοντα τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν. Προτιμότερον είναι νά δείξωμεν έκ 
τών προτέρων, διά τοΰ ύφους καί τής έκφράσεως τοΰ 
προσώπου, δτι έτοιμαζόμεθα νά χαιρετίσωμεν.

3. Ό χαιρετισμός γίνεται μέ έλαφροτέραν ή βαθυ- 
τέραν ύπόκλισιν, άναλόγωςτής κοινωνικής θέσεως τοΰ χαι- 
ρετιζομένου.

4. Έάν ό χαιρετισμός μας δέν άνταπεδόθη, διότι δέν 
παρετηρήθη, πρέπει άδιστάκτως νά τόν έπαναλάβωμεν.

5. "Εκαστος χαιρετισμός άπαιτεΐ ανάλογον ά ντ ι- 
χαιρετισμόν.

6. Κύριοι καπνίζοντες άφαιροΰν άπό τό στόμα τά 
σιγάρον, οσάκις πρόκειται νά χαιρετίσουν κυρίαν, καί ίδίΐ£ 
δταν ομιλούν πρός αύτήν.

7. Έ άν άπό δύο ή περισσοτέρους συμπεριπατοΰντας 
είς χαιρετισθή άπό τρίτον, ή έάν αυτός χαιρετίσ/) φ ιλι- 
κώς άλλον, πρέπει καί οί σύντροφοί του νά έπαναλάβουν 
τόν χαιρετισμόν. Ή  περίπτωσις αυτη άφορδ: μόνον τούς 
κυρίους, διότι αί κυρίαι ποτέ δέν χαιρετίζουν κυρίους 
άγνωστους.

8 . Εισερχόμενοι είς δωμάτιον, δπου συναντώμεν πα- 
ρεκτός τών γνωστών προσώπων καί άγνωστα, πρέπει νά 
χαιρετίσωμεν πρώτον μέν τούς γνωστούς διά χειραψίας, 
έάν διά τής στάσεως καί τής έκφράσεώς των προσκληθώ- 
μεν, τούς δέ άγνώστους μέ ύπόκλισιν.

9. Τήν χείρα δίδει πρώτος πρός χαιρετισμόν ό ανώ
τερος ή πρεσβύτερος. Μόνον μεταξύ συγγενών καί στε-



νών φίλων δέν δίδεται προσοχή. Τό σφίξιμον και τό τ ί-  
ναγμα της χειράς επιτρέπονται μόνον μεταξύ συγγενών 
καί στενών φίλων.

10. Κατά τόν χαιρετισμόν, καθώς και κατά τόν απο
χαιρετισμόν, πρε'πει νά χαιρετίζωμεν πάντοτε πρώτον 
τους πρεσβυ Γέρους, πρός τούς οποίους χρεωστοϋν σεβα
σμόν οί νεώτεροι.

11. Παρουσιαζόμενοι είς άγνωστους χρεωστοϋμεν νά 
χαιρετισωμεν ενα έκαστον φιλοφρόνως μέ κατάλληλον 
ύπόκλισιν.

12. Οί κύριοι αποτείνουν γενικόν χαιρετισμόν οσάκις 
είσε'ρχονται είς σιδηροδρομικήν άμαξαν ή κλειστήν άμα
ξαν ίπποσιδηροδρόμου.

13. Έ άν εύρεθώμεν είς τήν ανάγκην ν ’ άνταλλάξω- 
μεν χωρίς σύστασιν λέξεις τινάς μέ εντελώς άγνωστον 
πρόσωπον, διά νά λάβωμεν πληροφορίας, εΰχαριστοϋμεν 
εύγε\ώς μετά τήν ληφθεϊσαν άπάντησιν καί ύποκλινόμε- 
νοι άπομακρυνόμεθα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΙΙώς ίλέγνεται ή  γνη όιότη ς τοί? ^ρώιιατης 
απέναντι τών Λνηων τών όδώ ν  και τον κονιορτοι".

Ιον) Ψ εκάζεται το δι’ ύδατος προηγουμένως ύγρανΟέν δεί
γμα τοΰ υφάσματος διά πόλτου άσβεστου, άφ ίνεται προς ξήραν- 
σιν καί καθαίδιά ψήκτρας.

2ον) Ψ εκάζεται τό έξεταζόμενον δείγμα διά διαλύματος 
σόδας (10  °]ο) καί αμα ξηρανθή καθαρίζεται διά ψήκτρας καί 
παρατηοεΐτα ι ή έπελθοΰσα άλλοίωσις τοΰ χρώματος.

3ον) Τ ίθεται τό έξεταζόμενον ύφασμα έντός πυκνής άμμω- 
νίας καί παρατηρεΐτα ι τό χρώμα τόσον τοΰ ύγροΰ, δσον καί 

τοΰ κατόπιν ξηοανθέντος υφάσματος.
"Οσον άφορα τά  χρώματα τά  έκτιθέμενα είς τό φως γ νή 

σια  μέν θεωροΰνται δσα άντέχουσιν εις τήν έπίδρασιν τοΰ ήλια - 
κοΰ φωτός έπί ενα μήνα, σχεΛον γνή σ ια  , δσα πριν συμπλη- 
ρωθή μήν παρουσιάζουσιν αλλοιώσεις, μ α ρ ίω ς  γνή σ ια  δσα μετά  
14 ήμερων έκθεσιν εις τό ήλια*όν φως ούσκοδώς μεταβάλλον
τα ι κα ί μη γνή σ ια  οσα προ τής παρελεύσεως τών 14 ήμερων 
άποβάλλουσι τόν χρωματισμόν των. Ιΐρός τούτοις και τό κλίμα  
καί ή ώρα τοΰ έτους τών διαφόρων χωρών μεγίστην επιρροήν 
έχουσιν έπί τής ταχείας ή βραδείας άλλοιώσεως ή αταστροφής 
τοΰ χρώματος.

X

Σνντίιρηόις νφ αόιιάτω ν λ ινώ ν  καί βαμ βακ ερώ ν .
Τά λ ινά  υφάσματα καί μ άλ ιστα  τά  λευκασμένα, έν υγρα

σία  διατηρούμενα ταχέως καλύπτονται ΰπό κίτρινων κηλίδων, 
ενεκεν άρχομένης άλλοιώσεως, ή τ ις  οφείλεται κυρίως εις τάς 
αποσυνθέσεις τών προστιθεμένων κατά τήν ύφανσιν τών υφα
σμάτων αμυλωδών καί κολλητικών ουσιών. Πρός αποφυγήν 
τής άλλοιώσεως ταύτης πρέπει τά  λινά υφάσματα νά κ α τα τ ί
θενται ξηρά καί νά συντηρώνται έν ξηροΐς τόποις καί έστερη- 
μένοις υγρασίας. Κ ατά τό θέρος πρέπει νά άερίζωνται συχνά 
καί νά έξαπλώνται έκτιθέμενα έν τώ αέρι, όταν δέ τυχαίω ς ύ- 
γρανθώσι, πρέπει νά έπιδιωχθή ταχέως ή ξήρανσις αύτών διά 
τής έν τώ  αέρι έξαπλώσεως. Τά λινά  υφάσματα ούδέποτε πρέ
π ε ι να  τοποθετώνται πλησίον τοίχων οΰδέ νά συμπ ιέζω νται κατά  
τήν έπισιόρευσιν, ϊνα μή έμποδίζηται ή δίοδος τοΰ άέρος. Τό 
μέρος τής αποθήκης, έν ή έπισωρεΰονται τα ΰτα , πρέπει νά εί
να ι τό σχετικώς ξηρότερον καί εί δυνατόν νά προσβάλλεται 
ώρας τινάς τής ημέρας ΰπό τών άκτίνων τοΰ ήλιου. Λ ί αύτα ί 
προφυλάξεις πρέπει νά τηρώνται καί διά τά βαη6αχε(ά  κα ί 
χα ννά β ινα  ίφ ά σμ α τα  καί τά  έκ τούτων ειδη.

X

ΙΙαικκίιιειίι ιυ ροΰ .
Ή  παρασκευή τοΰ τυροΰ ήτο γνωστή καί εις τους αρχαίους, 

ό "Ομηρος, ό Θεόκριτος καί ό ’Αριστοτέλης άναφέρουσι τόν

τυρόν. Κατασκευάζονται δέ οΰτοι διά πήξεως (τή  προσθήκη 
πιτύας) τοΰ γάλακτος αποχωρισμού τοΰ λαμβανομένου πηκτο- 
γάλακτος άπό τοΰ γαλακτώδους όροΰ, έκπιέσεως αύτοΰ καί αφέ- 
σεως πρός ώρίμανσιν.

Πρός έκθλιψιν τοΰ τυροΰ άπό τοΰ όροΰ φέρεται ουτος έντός 
λινών ύφασμάτων καί π ιέζεται δ ι’ είδικοΰ πιέστρου ή δ ι’ έπι- 
θέσεως σανίδων άνωθεν τών οποίων τίθενται βάρη ή λίθοι. Μετά 
ταΰτα ό τυρός αναμιγνύεται μ ε τ ’ αλατος ένίοτε δε μ ε τ ’ αρτυ
μάτων καί μορφοΰται διά καταλλήλων τύπων. “Ε πειτα  ξηραί
νεται 15  ήμέρας χαθ’ έκάστην αναστρεφόμενος καί τέλος φέ
ρεται είς τάς χποθήκας προς ώρίμανσιν, ή τ ις  απα ιτεί περίπου 
4— 6 έβδομάδας.

β ι Ϊ λ ι ο γ Ϊ ^ α φ ι α  

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ύ π ό

Γερασίμου ϊμ υ ρνά κ η
Ιερομονάχου Έ σφιγμενίτου.

(Σελ. είς τέταρτον 720, εικόνες 66 μετά χρωμολιθογραφικοί 
χάρτου τοΰ Αγίου Ορους καί τής Χαλκιδικής. Τιμή 
Λραχ. 10 ).

Καθ’ δν χρόνον τό Μακεδονικόν ζήτημα εύρίσκεται 
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν Ιπασχολοΰν σύμπασαν τήν 
ευρωπαϊκήν διπλωματίαν, τό δέ Πανελλήνιον άπό άκρου 
είς άκρον κατε'χει συγκίνησις καί στυγνή τις απελπισία 
περί τής αορίστου έκβάσεως τοΰ ζητήματος τούτου, λίαν 
έπικαίρως βλέπε ι τό φώς πολυπμωτάτη συγγραφή περί 
τοΰ Ά γιου ’Όρους, τής Άκροπόλεως ταύτης καί τοΰ 
προπυργίου τής ίεράς ήμών πίστεως, μέλλουσα νά κατα- 
λάβγι επίζηλον θέσιν είς τήν σύγχρονον ήμών ιστοριο
γραφίαν.

Αί τύχαι τοΰ άγιου ορούς είναι άρρήκτως συνδεδε- 
με'ναι μετά τής τλήμονος καί πολυπαθοΰς ταύτης Έ λ- 
ληνίδος γης, οΰχί δέ άνευ σοβαρών εθνικών κινδύνων 
θε'λει ακολουθήσει ταύτην ή εκείνην τήν λύσιν τοΰ πολυ- 
θρυλλήτου πλε'ον καταστάντος Μακεδονικού ζητήματος, 
έκ τής όποιας ζωτικότατα συμφε'ροντα καί αύτή αύτη ή 
ύπάρξις τοΰ έθνους ώς έθνους έξαρτώνται.

Ό  συγγραφεύς τοΰ έργου πανοσιώτατος κ. Γεράσι
μος Σμυρνάκης έπί ’έτη ολόκληρα εργαζόμενος είς τήν 
επίπονον ταύπην εργασίαν, κατώρθωσε νά παρουσιάστ) 
εργον άρτιον καί κλασικόν, τό όποιον θά παραμείνΥ) 
κτήμα ές άεί καί θέλει καταστή τό C o rp u s ,  ούτως 
είπεϊν τής περί τής Άθωνίτιδος χερσονήσου τοΰ άγιωνύ- 
μου Όρους 'Ιστοριογραφίας.

Δέν έπιτρέπουσι τά στενά δρια μιας ή δύο στηλών 
τής ’Αττικής *Ιριόος δπως προβώμεν είς μακράν και λε
πτομερή άνάλυσιν τοϋ έργου.

Ό  ό'γκος ά φ ’ ενός ό επιβαλλόμενος τοΰ ’έργου καί ή 
έξιδιασμένη περί τά τοιαΰτα ίκανότης τοΰ πατρός Γε
ρασίμου, είναι πλέον ή άρκετά πρός σύστασιν καί ικτί- 
μησιν τής πολυτιμότατης ταύτης συγγραφής, τής οποίας 
εφάμιλλος οΰδέ έν ευρωπαϊκή τινι γλώσση υπάρχει.

Τό εργον διαιρείται είς 6 μέρη. Ιστορία, Αρχαιο
λογία, Τοπογραφία, Α γ ιογραφ ία ,’ Αρχιτεκτονική, Μου
σική, Παιδεία, Βιβλιοθήκαι, Καταστατικά Μονών, Το- 
πογραφικαί μελέται, Πολιτική κατάστασις καί πλήθος 
άλλο πολυτίμων πληροφοριών, ώς έν καλειδοσκοπίω πε
ριέρχονται πρό τών οφθαλμών τοΰ αναγνώστου.

Δέν έχομεν παρά νά συγχαρώμεν τόν πατέρα Γ ερ ά 
σιμον καί νά συστήσωμεν έκθύμως τό έ'ργον αύτοΰ είς 
τούς φιλίστορας καί φιλογενεϊς, έκ τοΰ οποίου μεγάλας 
ώφελείας καί ιστορικά πορίσματα θ ’ άντλήσωσι.

Α. Θ. Σ.


