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Ο ΤΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΤ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΟΤΗΣ
[Σκϊισο Φ. Δημητριάδουί

ΖΠ πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ναύαρχος Κουντου- 
ριώτης, κύπτων ΰπό τό βάρος τής Δάφνης καί τον Χρόνου, 

υπέβαλε τήν παραίτηση· του καί τό Κυβερνεϊον έχήρευσεν.
’ Εκλήθησαν λοιπόν τά δύο νομοθετικά σώματα, ή γηραιό 

Βουλή καί ή νεαρά Γερουσία, ϊνα εις κοινήν συνεδρίαση· 
εκλέξουν τόν νέου ’Ανώτατου τής Πολιτείας "Αρχοντα.

Κατά τό μέχρι τής έκλογής του μεσολάβησαν διάστημα 
ό κ. Βενιζέλος υπέδειξε κατά πρώτον ώς ΰποφήφιον τόν Αρ

χηγόν τής μερίδος τών 
προοδευτικών κ. Γ. Κα- 
φαντάρην, δστις θά είχε 
καί τήν ανάγκην άναπαύ- 
σεως διά λόγους υγείας. 

Περίεργος ή νοοτροπία 
αυτή τοΰ κ. Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως' Είναι 
τάχα μαιζόν ντε σαντέ» 
τό Κυβερνεϊον ή Πρύ
τανεων ;

Άλλ’ ό κ. Καφαντάρης 
αισθανόμενος ακόμη ακ
μαίας τάς δυνάμεις του 
διά πολίτικους άγώνας, 
κατόπιν τών «αιματη
ρών οικονομιών», δέν 
άπεδέχθη τήν ΰποφηφιό- 
τητα διά τόν Προεδρικόν 
θώκον ή μάλλον, ΰπερα- 
μυνόμενος τής σωματι
κής καί πνευματικής Ικα
νότητάς τον, δεν έδέχθη
τήν θέσιν είς τό Πρυ
τανείου τής λεωφόρου 
'Ηρώδου τοΰ 'Αττικού.

Τότε ό κ. Πρωθυπουργός έστράφη πρός τόν κ. Άλ. Ζαΐμην, 
τόν γηραιόν πολιτευτήν, ό όποιος άπεδέχθη τήν θέσιν καί τά 
νομοθετικά σώματα τόν έξέλεξαν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας.

Έθεωρήθη λοιπόν τό Κυβερνεϊον ώς Γηροκομείου ή ιός 
Νοσοκομείου ;

*
Απεργία λοιπόν φοιτητών. Πρό πάντων φοιτητριών δέ.' 
Είς τόν άπεργιακόν αγώνα πράγματι τής ακαδημαϊκής 

νεολαίας έπρωτοστάτησαν αί φοιτήτριαι. "Εδειραν αστυφύλα
κας, έξεμάλλιασαν, Αφοΰ δεν κατώρθωσαν νά ξεμαλλιά- 
σουν .... άλλήλας. Ώ οί παύμένοι οι πύλισμαν τί έτράβη- 
ξαν! ‘Αλλά, πρός τιμήν τής’Αστυνομίας Πόλεων, έδρασαν 
θαυμάσια. Καί Αποκατέστησαν τήν τάξιν.

Μερικά, βέβαια, έκ τών αιτημάτων των καί λογικά και 
δίκαια ήσαν. Ή επαχθής φορολογία, διότι περί φορολογίας 
καθαρός τής πνευματικής προσόδου, πράγματι, πρόκειται καί 
δχι περί διδάκτρων, ή διά μέτρων αυθαιρέτων μέριμνα περί 
τήν είσπραξη· καθυστερουμένων δικαιωμάτων τοΰ ίΐανεπι- 
στημίου μετά τόκων καί έπιτοκίων, ώς έάν τό Ανώτατου 
αυτό έκπαιδευτικόν ίδρυμα ήτο καί οίκος προεξοφλητοΰ καί 
άφ ετέρου ή συμπεριφορά τοΰ Πρυτάυεως, όχι πλέον πατρική, 
ώς έδει νά είναι, Αλλά Πετσαλική, τους έξήγειρε.

Θά μπορούσα δμως νά πώ, δτι υπεύθυνον καί έδώ είναι 
τό Κράτος.

Γιατί δεν τό κλείνει; Τί -χρειάζονται αυτές ή φουρνιές 
τών δικηγόρων, τών γιατρών, τών σπετσέρηδων; Ποΰ θά 
ασκήσουν τό επάγγελμά των δλοι οί ζατ έτος ξεφουρνιζόμε- 
νοι άπό τό «φλογερό καμίνι» διδάκτορες;

Γιατί δέν περιορίζει τόν αριθμόν τών είσαγομένων κατ’ έτος 
επι τή βάσει μιας στατιστικής, έμφαιυούσης τών αριθμόν τών 
έτησίως έξερχομένων έκ τής κοινωνίας καί τών πόλεων έν 
γένει γιατρών, δικηγόρων, καί σπετσέρηδων κ.λ. καί έν ανα
λογώ πρός τόν πληθυσμόν;

Μήπως τάχα είς αυτό άποσκοπεϊ ή φορολογία και αί έξε- 
τάσεις ;’ Αλλ’ αυτά καί άνανδρα είναι καί άνευλεύθερα καί αντι
ιούς πρός τήν έννοιαν τοΰ Κράτους, δπερ οφείλει νά παρέχη 
’»/>' έκπαίδευσιν δωρεάν. Γνωρίζομεν δέ πώς γίνονται αί έξε- 

τάσεις παρ’ ήμΐν. "Η μή δέν πρέπει νά κλείση τό Πανεπι
στήμιου, διά νά μισθοδοτούνται οί καθηγηταί;

Άτυχώς ύ δίκαιος Αγών τών φοιτητών έξετροχιάσθη. ’Επέ
τρεφαν νά διεισδύσουν μεταξύ τών τάξεων των κομμουνι- 
σταί καί κομμουνίστριαι καί έγιναν θύματά των. Αί άρχαί 
διεπίστωσαν τήυ ανάμιξη· τοιούτων στοιχείων καί συνέλαβαν 
ούκ ολίγους κομμουνισιάς κατά τάς ταραχάς.

Φαίνεται δέ, δτι η Μόσχα είχε δώσει σύνθημα συντονι
σμού ταραχών καί άλλων τάξεων. Ταυτοχρόνως μέ τούς φοι- 
τητάς έξηγέρθησαν καί οί τροχιοδρομικοί καί οί σωφέρ καί 
πρός στιγμήν άνέθορε ύ φόβος τής πανεργατικής απεργίας.

Καί τότε ή κοινωνία, ή όποια συμπαθώς όιέκειτο καί πρός 
τούς φοιτητάς καί πρός τάς έργατικάς, τάξεις καί ή όποια δέν 
είδε τους έργάτας νά έξεγερθοΰν ποτέ ΰπέρ κοινωφελούς σκο
πού, δπως αυτοί οί Τραμβαγέρηδες διά τήν έλ.λιπή συγκοινω
νίαν, διά τήυ κακήν κατάσταση· τών γραμμών τής Πάουερ, 
άλλά μόνον δι' αυξήσεις Αποδοχών καί όκτάωρα κ.λ. έτάχθη 
Αλληλέγγυος πρός τό Κράτος καί ηΰχήθη τόν διά παντός 
μέσου τερματισμόν τής έκτροπου αυτής καταοτάσεως.

’Αρκεί, νομίζω, νά σάς πώ τί είδα κατά τάς έσπέρας τής 
απεργίας τών έργατών τοϋ ’ Ηλεκτροφωτισμοΰ: Ό « Ευαγ
γελισμός», τό λαμπρόν 
θεραπευτήριον, ώς γνω
στόν, δέν έχει Ιδίαν έγ- 
κατάστασιν φωτισμού. 
Συνέπεσε λοιπόν έκεϊνες 
τής βραδυές νά έχουν 
έκεϊ πάνω σοβαρός έπει- 
γούσας έγχειρήσεις. Και 
οί χειρουργοί, ό κ. Μακ- 
κάς και ό κ. Καραγιαν- 
νόπουλος, τάς έξετέλεσαν 
μέ τό τρεμοσβύνον καί 
άμυδρόν φώς ... σπαρ
ματσέτων.

Καί έξ αυτών τών 
τραμβαγέρηδων καί έρ
γατών φωτισμού — Τί 
τραγική είρωνία!— ποΰ 
δέν έσκέφθησαν πρό τοΰ 
αλογίστου ά ι ο μια μοΰ των 
πόσον Αδικιών, πόσον
έγκληματοΰν κατά τής ο νέος πρόεδρός της ελλην. δημοκρατίας 
κοινωνίας, τήν έπομένην κ· ΑΛΕ=· ζαιμης
εισήλΟον είς τόν «Εΰαγ- [Σχίχο° φ·
γελισμόν· δωρεάν. Καί τούς έδέχθησαν. θά ήμουν περίεργος 
νά Ακούσω τί θά έλεγε ό Παράδεισος τής Μόσχας εις αυτήν 
την Ανεξικακίαν.

"Ενα υδροπλάνου τής’Αεροεσπρέσσο, ποΰ έκτελεϊ τήν συγ
κοινωνίαν Ιταλίας - 'Ελλάδος - Τουρκίας άπωλέοθη κατά τόν 
έκ Κωνσταντινουπόλεως μέχρις ’Αθηνών εναέριον πλοϋν του.

Ή Απώλεια ήτο αύτανδρος», δπως λέγουν, δταν πρύκη- 
ται περί ναυαγίου πλοίου. Ούτε μηχανή ανευρέθη, ούτε τίποτε 
υπό τών σταβέντων Αμέσως είς βοήθειαν καί ανακάλυψη· 
τών έπιβαηόντων πολεμικών. Καί μόνον έπειτα από πολλιίς 
ημέρας ή θάλασσα έξέβρασε δύο πτώματα είς τάς άκτάς 
κάποιου νησιού μα;, τά όποια άνεγνωρίσθησαν ώς ανήκοντα 
είς Ανδρος τού πληρώματός του.

Καί ιδού, έφ δσον έξακριβοΰται, δτι παρεσύρθη υπό σφο
δρών ρευμάτων κατά τάς κακοκαιρίας τών ημερών έκείνων, 
δτε, Αποδεικνύεται σωστή ή θεωρία τοΰ Ζύ). Βέρν. Ένθυμη- 
θήτε τό στραπαισάρισμα καί τό μικρού δεϊν ναυάγιον τού 
« Κόμητος Ζέππελ.ιν»,τό οποίον ήναγκάσθη νά προσγειωθή είς 
τό Τ'αλλικόν έδαφος. Καί τά δύο σχεδόν ά,ερόπλοια στηρί
ζονται είς τήν Αρχήν τής έλαφροτέρα; τοϋ Αέρος συσκευής. 
Άλλά δι’αυτής δέν θά κατακτηθή ό Αήρ. Μόνον μηχαν'η 
βαρειά, βαρυτέρα πολύ τού Αέρος, ι’ινυφουμένη δί ισχυρού 
κινητήρος, δυναμένη δέ νά Αντιμετώπιση καί τήν μεγαλητέ- 
ραν λαίλαπα, θά κυριάρχηση τοΰ Αέρος. Βέρν έφα.

Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ε
να μυστήριον σκοτεινόν καί άνεξερεύνητον απλώνεται 
έπάνω άπό τά τρία ωραία νησιά τοϋ Ίονίου,τήν Κέρκυραν, 
τήν Κεφαλληνίαν καί τήν Ζάκυνθον. Είς κάθε, ένα άπό αυτά, 
άπό αιώνων, αναπαύεται καί διατηρείται άνέπαφος ή σορός 

ενός Αγίου. Είς τήν Ζάκυνθον, δπως είδατε είς προηγούμενα 
φύλλα μας, αναπαύεται άκέραιος δ "Αγιος Διονύσιος, άλλά 
καί είς τήν Κεφαλληνίαν ό "Αγιος Γεράσιμος καί είς τήν 
Κέρκυραν δ Άγιος Σπυρίδων.

Ήσαν θνητοί κοι νότατοι καί οί τρεις. Λατρεύονται δέ καί 
οί τρεις καί θαυματουργούν καί ή φήμη των πετφ είς τά 
απώτατα σημεία τής 'Υφη- 
λίου, δπου αύτόπται ή αυτή- 
κοοι έτυχε νά διασπαροΰν. 
Ούτε ήθλησαν καί οί τρεις, 
οίίτε αύθαιρέτως άνεκηρύ- 
χθησαν Άγιοι υπό καμμιάς 
φατρ ι αζούσης Οίκου μει· ι κής 
Συνόδου.

Ό Άγιος Διονύσιος, μάς 
λέγει ή παράδοσις καί βε- 
βαιοΰν σύγχρονοί του αξιό
πιστοι μάρτυρες, έξ εύγενοΰς 
τής Ζακύνθου οικογένειας 
έλκων τήν καταγωγήν, άφοΰ 
έποίμανεν έπί τινα χρόνον 
ώς ‘Ιεράρχης, ήσκήτευσεκαί 
έθαυματούργει ζών.

Ό "Αγιος Γεράσιμος, άπό 
τήν εύγενή οικογένειαν τοϋ 
Βυζαντίου καταγόμενος, τοΰ 
Μεγάλου Δρουγγαρίου (στο
λάρχου) καί Μεγάλου Δου- 
κός Νοταρα, ήτις μετά τήν 
πτώσιν τής Ελληνικής Αυ
τοκρατορίας*  είχε καταφύγει
είς Κορινθίαν, άπεσύρθη τών έγκοσμίων καί έγκαταλείψας 
τά Τρίκκαλα, ήσκήτευσεν είς Άργοστόλιον καί δ "Αγιος 
Σπυρίδων έπόίμανεν ώς 'Ιεράρχης έν Κύπριο. Καί οί τρεις 
ώς άνθρωποι έβίωσαν έν έγκρατεία καί προσευχή λατρεύον- 
τες τά Θεία.

Έκοιμήθησαν έν Κυρίω καί οί τρεις, τά έτη έπέρασαν, 
οί αιώνες διέρρευσαν καί οί Σεπτοί νεκροί διατηρούνται ανέ
παφοι καί θαυματουργούν.

Ό βίοςτων καί ή ιστορία των βρίθουν άπό θαύματα, βεβαι- 
ούμενα έμπαριστατωμένως άπό άξιοπίστους μάρτυρας καί 
ή παράδοσις περιέσωσεν άπειρα διά τόν καθένα καί ή φήμη 
αριθμεί άκόμη καί σήμερον πολλά.

Διηγούνται, δτι εις στιγμάς σοβαρών κινδύνων, ποΰ ήπεί- 
λησαν τά τρία νησιά, ώφθασαν υπό θνητών οί τρεις Άγιοι, 
δλοζώντανοι, συσκεπτόμενοι περί τής σωτηρίας των. Καί τών 
τριών σκηνωμάτων εύρίσκονται κατά καιρούς έφθαρμένα τά 
σανδάλια καί άναγκάζονται νά τούς τά αντικαθιστούν. Είς 
περίπτωσιν κακοκαιρίας, θαλασσοταραχής, σεισμών, ή λάρναξ 
έντός τής όποιας είναι άποτεθειμένον τό σκήνωμά των, δέν 
άνοίγει, καί οί πιστοί βεβαιοΰν, δτι άπουσιάζει ό Άγιος εις 
σωτηρίαν τών κινδυνευόντων. Τά πληρώματα τών θαλασσο- 
δερομένων πλοίων τούς βλέπουν πότε είς τό πλευρόν τοΰ 
πηδαλιούχου, κρατούντας τή λαγουδέραν καί δλλοι έπί τοΰ 
καταστρώματος. Καί τά σανδάλιά των τήν έπομένην τής κακο
καιρίας εύρίσκονται βρεγμένα καί κατάφορτα άπό θαλάσσια 
φύκη καί κρυστά/άια αλάτων,

*
Τήν 12 Δεκεμβρίου δλόκληρος ή Κέρκυρα καί οί Κερκυ- 

ραϊοι, δπου Γης εύρίσκονται, έορτάζουν. ΤΙ 12 Δεκεμβρίου 
είναι ή επέτειος τής έν Κυρίφ κοιμήσεως τοΰ Πολιούχου τής 
νήσου Κερκύρας Αγίου Σπυρίδωνος, τοΰ θαυματουργού. Είς 
τήν Κέρκυραν γίνεται μεγάλη πανήγυρις. Τό 'Ιερόν Λείψανον 
τοΰ Αγίου έκτίθεται είς προσκύνημα είς τήν θύραν τοΰ 
μεγαλοπρεπούς ναοΰ του έπί τρεις ή μέρας.

Είς τό κέντρον τής πόλεως άκριβώς δρθούται έν τφ μέσφ 

μικρδς πλατείας περίλαμπρος και. ογκώδης ό ναός τοι·, έντός 
τοΰ οποίου άπόκειται καί τό Σ. Αείψανον του μέσα εις όλό- 
χρυσον λάρνακα.

Ό "Αγιος έγεννήθη εις τήν Κύπρον, περί βληθείς δέ τό 
σχήμα καί νυμφευθείς, απέκτησε κόρην, τήν Ειρήνην. Μετά 
τινα χρόνον ή σύζυγός του άπέθανεν, ό δέ ίερεύς Σπυρίδων 
άφωσιώθη έξ ολοκλήρου εις τά Θεΐα καί έχειροτονήθη Άρ- 
χιερεύς Τριμυθοΰντός, έπί Κωνσταντίνοι1 τοΰ Μεγάλου.

Ήτον απλοϊκός πολύ καί έστερεΐτο μεγάλης μορφώσεως. 
Άλλ’εΐχε βαθυτάτην πίστιν πρός τόν Θεόν καί, παρέχων εαυ
τόν υπόδειγμα έναρέτου άνθροιπου, εις πάσαν στιγμήν έξεδή- 
λωνε τήν άλτρουϊστικήν ψυχήν του, ερχόμενος εις βοήθειαν 
τών άναξιοπαθούντων, αρρώστων ν.Χ

"Εξαφνα εις τήν Κύπρον συνεπείμ μεγάλης καί μακράς 
ξηρασίας ένσκήπτει πείνα καί λοιμός. Οί κάτοικοι δεκατίζον- 
ται, ό Επίσκοπος άναπέμπει μέ δάκρυα εις τά μάτια δέησιν 
εις τόν Θεόν καί ζοφοϋται ό ουρανός άπό σύννεφα καί αρχί
ζει βροχή, ή οποία θέτει τέρμα είς τά δεινά τής νήσου.

Αυτό ήτο τό πρώτον θαΰμα τοϋ Αγίου· Καί επακολουθεί 
σειρά θαυμάτων καί ή φήμη του ώς Αγίου διασπείρεται 
καθ' δλην τήν νήσον.

Άλλ’ ιδού συνέρχεται καί ή έν Νικαίμ Σύνοδος διά νά 
δικάση ώς αιρετικόν τόν Άρειον καί τό «περί κτίσματος» τοΰ 
Υιού δόγμα του, μαζύ μέ τόν Νικομήδειας Εύσέβιον, τόν 
Νίκαιας Θέογνιν, τόν. Χαλκηδόνος Μάριν.

'Υπέρμαχοι τοϋ δόγματος τοΰ «Όμοουσίου τώ Πατρί® 
ήσαν ό Μέγας καί "Αγιος Αλέξανδρος, πρεσβύτερος ακόμη 
τότε, άλλ’ αναπληρωτής τοϋ άποθανόντος πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Μητροφάνους, ό Μέγας ’Αθανάσιος, άνα- 
πληρωτής τοϋ Πατριάρχου Άλεξανδρέων, προσήλθε δέ καί 
ό Τριμυθοΰντος Σπυρίδων.

Αί συζητήσεις έν τή Συνόδω ήσαν πεισματώδεις, διότι 
δ Άρειος εΐχε σχηματίσει κόμμα, είς τάς τάξεις τοϋ οποίου 
συγκατελέγοντο καί φιλόσοφοι καί σοφισταί, οΐτινες κατόρ
θωναν νά υπεκφεύγουν καί ολισθαίνουν τής κατηγορίας.

Τότε έπροχώρησε δ Τριμυθοΰντος πρός αυτούς έν μέση 
συνεδρίμ, μολονότι πολλοί 
έπειράθησαν νά τόν έμπο- 
δίσουν,έφ’δσον παρίσταντο 
άλλοι Πατέρες άξίας μεγά
λης, Δαυίδ δ’ αυτός κατά 
πολλών Γολιάθ είς μόρφω- 
σιν κατετρόπωσε τούς πάν- 
τας διά τών έπιχειρημάτων 
του, σφίγκων έν τή παλάμη 
του κεραμίδα, έξ ής άνέθορε 
φλόξ καί άνέβλυσεν ύδωρ. 
Καί αύτη ήτον ή νίκη τής 
’Ορθοδοξίας.

Βρίθει καί άλλων θαυ
μάτων δ βίος τοϋ Τριμυ- 
θοΰντος. ’Αναφέρεται, δτι 
δταν έν τφ μεταξύ άπέθα
νεν ή θυγάτηρ του Ειρήνη, 
Αγία καί αυτή σήμερον, 
προσήλθεν είς τόν τάφον 
της δ ’Επίσκοπος Σπυρίδων 
διά νά τήν έρωτήση, ποΰ 
είχε κρυμμένον ένα κόσμη
μα, τό όποιον τής εΐχεν

έμπιστευθή πρός φύλαξιν πρό τοΰ θανάτου της μία γνωστή 
της. Καί άπό τοΰ τάφου της ή νεκρά, παρουσίρ πολλοΰ κό
σμου άπηντησε, ΰποδεικνύουσα τό μέρος, εις δ τό εΐχε κρύψει. 
Ώς άλλο θαΰμα τής ζωής του άναφέρεται ή θεραπεία τοϋ έκ 
τών διαδόχων τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίου, 
δστις άναλαβών ώς μοίραν καί κλήρον τήν Ανατολήν, ήδρευε 
είς τήν λαμπράν τότε πόλιν τής Κοίλης Συρίας Αντιόχειαν 
καί προσβληθείς άπό σοβαράν νόσον, άφοΰ άπηλπίσθη άπο 
τούς σοφούς τής εποχής του, είδε καθ’ ύπνους άγγελον, δ όποιος 
τοΰ ύπέδειξεν ώς μόνον δυνάμενον νά τόν θεραπεύω] τόν 
Τριμυθοΰντος Σπυρίδωνα.

Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι

ί-

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ
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Πότε ακριβώς έκοιμήθη έν Κυρίφ ό θεόπνευστος ιεράρ
χης δέν είναι έξηκριβωμένον. Έτάφη δμως έν Μικρά Άσίμ, 
διότι έκεΐ άνευρε τύ λείψανόν, άνέπαφον και ακέραιον μετά 
τήν "Αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τήν πτώσιν τής 
'Ελληνικής Αύτοκρατορίας ό έκ Κέρκυρας ΐερεύς Γεώργιος 
Καλοχαιρέτος, διεκόμισεν εις τήν νήσον Κέρκυραν καί τόν 
άπέθεσεν εύλαβώς μέσα εις μικρόν ναόν, τιμώμενον εΐς μνή
μην τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, δπου ήρχισαν νά συμβαίνουν 
διάφορα θαύματα.

Έν τφ μεταξύ ό ΐερεύς Γ. Καλοχαιρέτος ένύμφευσε τήν 
κόρην του ’Ασημίναν μετά τίνος εύγενοΰς Κερκυραίου Βούλ
γαρη και έ’δωκεν εις αύτήν ώς προίκα τήν σορόν τοϋ 'Αγίου 
μέ τό δικαίωμα νά περιέλθη εις τήν οικογένειαν τών Βούλ
γαρη, ύπό τόν δρον δμως, δπως εις έκ τής οίκογενείας αύτής 
περιβάλλεται τό σχήμα.

’Αργότερα ή πόλις τής Κέρκυρας άνεκαινίσθη εΐς άλλο 
σημεϊον και εις τό κεντρικώτερον μέρος της ή οικογένεια 
Βούλγαρη έκτισε τόν σημερινόν πολυτελή ναόν, κατεσκεύασε 
δέ και τήν δλόχρυσον θήκην και τήν βαρύτιμον λάρνακα. 
Ό διάκοσμος τής εκκλησίας καϊ ό πλούτος της εΐς βαρύτιμα 
αναθήματα δέν περιγράφεται.’Αμύθητα δέ τάεισοδήματα της.

’Εσχάτως τό Κράτος παρενέβη και διά νόμου κατένειμε 
τάς έκ τής λατρείας τοΰ 'Αγίου προσόδους εΐς δύο μοίρας, 
ιόν μίαν άνεγνώρισεν υπέρ τής οίκογενείας Βούλγαρη, τήν 
δ’ έτερον υπέρ τοϋ Δήμου Κερκυραίων.

Η AAPNAS ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

"Απειρα είναι τά θαύματα τοΰ 'Αγίου έν Κερκύρφ, μεταξύ 
τών οποίων άριθμοΰνται θεραπεϊαι παραλυτικών, άναβλέ- 
ψεις, ΐάσεις μανιακών κ.λ.

"Εν άπό τά σπουδαιότερα και τοΰτο: Είχε κάποτε ένσκή- 
ψει πείνα και οι κάτοικοι άπέθνησκον. Ήτο ή Μεγάλη 
Έβδομος και ήρχετο τό Πάσχα-Ό πληθυσμός είχε περιέλθει 
εΐς απόγνωση·. ’Έξαφνα τό Μέγα Σάββατον εμφανίζονται 
και καταπλέουν άπροσδοκήτοις 3-4 πλοία μέ φορτίον σίτου.

Άποροΰντες έρωτοϋν οΐ κάτοικοι τά πληρώματά των, πώς 
έφθασαν και μένουν κατάπληκτοι άκούοντες παρ’ αύτών, δτι 
ειδον έν πλήρει έγρηγόρσει τόν Άγιον Σπυρίδωνα, δστις 
τούς υπέδειξε νά πλεόσουν εΐς Κέρκυραν.

Και διά τοΰτο άπό αιώνων διά λιτανείας τοΰ Σεπτού 
Σκηνώματος άναπέμπεταιεύχαριστίαπάνδημοςεΐςτόν"Αγιον 
κατά τό Μέγα Σάββατον·

Τό 1673 ένέσκηψε εΐς τήν Κέρκυραν ή πανιόλης καί δταν 
κατά τήν ημέραν τών Βαΐων έλιτάνευσαν πάλιν τό "Αγιον 
Λείψανόν κατέπαυσεν δ λοιμός έκ θαύματος.

Κατά τό 1716, άφοΰ κατέλαβον τήν Πελοπόννησον οί 
Τούρκοι, νικήσαντες τούς 'Ενετούς, άπέκλεισε τήν Κέρκυραν 
ό Τουρκικός Στόλος καί τήν 24 Ιουλίου άγηματα και στρα
τός περιέσφιγξαν τήν πόλιν ατενώς, ώχυρωμένην τότε ύπό 
τών'Ενετών. ΙΙεντήκοντα ημέρας τήν έπολιώρκουν διά πυράς 
καί σιδήρου, έπιφέροντες μεγάλην φθοράν, έως δτου τέλος 
έπέκειτο ή πτώσις της.

Οΐ έγκλειστοι έδέοντο πανικόβλητοι εΐς τόν Άγιον νά τούς 
σώση. Τότε συνέβη κάτι, ποΰ άληθώς καταπλήσσει. ’Όρθρου 
βαθέως, έν μέσο» τής γενικής άπογνώσεως, αρχίζει ή κατά τής 
πόλεως έπίθεσις. Καί ιδού υπέρ τά τείχη έπιφαίνεται ό "Αγιος, 
κρατών πυρφόρον ξίφος, έπί κεφαλής στρατιάς ουρανίας. Οί 
Τούρκοι τρέπονται εΐς φυγήν καί εγκαταλείπουν τά πάντα. 
Καί οί κάτοικοι τό πρωί άντί έπιδρομής, εύρον τό στρατό- 
πεδον τοΰ έχθροΰ έγκαταλελειμμένον καί τό έλαφυραγώγησαν. 
Στρατιώται Τούρκοι παραπλανη θέντες έν τή συγχύσει των 

καί συλληφθέντες διηγήθησαν έντρομοι τό υπερφυσικόν φαι- 
νόμενον. Καί ή Ένετική αντιπροσωπεία άνήρτησεν εΐς τόν 
Άγιοι· ώς ανάθημα τεραστίαν πολύφωτοι· κανδήλαν έκ σφυ
ρήλατου άργύρου, ώρισεδέ διά ψηφίσματος καί λιτανείαν τήν 
11 Αυγούστου.

Άναφέρεται καί άλλο καταπλήσσον θαύμα: Τό 1718 
ό Αρχιναύαρχο; τοΰ Ένετικοΰ Στόλου καί διοικητής Κερ- 
κύρας Άνδρέας Πιζάνης έσκέφθη νά άνεγείρη έντός τοΰ ναοΰ 
τοΰ Άγίου θυσιαστήριον, ϊνα έπ’ αύτού τελή λειτουργίαν 
Λατίνος ΐερεύς καθ’ έκάστην πρός ευχαριστίαν διά τήν σωτη
ρίαν τής νήσου άπό τήν επιδρομήν τών Τούρκων.

Δίς ό Διοικητής είδε καθ’ ύπνον τόν Άγιον, δ όποιος τόν 
άπέτρεψε τής σκέψεως του, Άλλ’ δ θεολόγος τοΰ Διοικητοΰ 
τοΰ είπε, δτι τά όνειρα αύτά ήσαν συνεργεία διαβολική. 
Άλλά καί οί ιερείς τοΰ ναοΰ δέν έστεργον καί δ Διοικητής 
τούς ήπείλησε.

Έξαφνα μίαν νύκτα τής 12 Νοεμβρίου δ φύλαξ τής 
πυριταποθήκης βλέπει τόν "Αγιον, δ όποιος μέ δάδα εΐς τό 
χέρι τόν άπάγει καί τόν άποθέτει παρά τόν ναόν τοΰ Εσταυ
ρωμένου- "Αλλος Ενετός άπό τήν πόλιν, αγρυπνών, βλέπει 
νά αναπηδούν άπό τό κωδωνοστάσιον τοΰ 'Αγίου τρεις φλό
γες, αϊ δποΐαι έπισκήπτουν κατά τοΰ φρουρίου. 'II πυριτα- 
ποθήκη άνατινάσσεται εΐς τόν άέρα, αί έντός τοΰ φρουρίου 
οΐκίαι καταρρέουν καί ό Διοικητής Άνδρέας Πιζάνης άνευρί- 
σκεται πνιγμένος μεταξύ δύο δοκών, δ δέ θεολόγος του 
ά’πνους εΐς ένα χάνδακα.

Τήν αύτήν νύκτα εΐς τήν Βενετίαν ένσκήπτει κεραυνός εΐς 
τό ανάκτορο»· Πιζάνη καί κατακαίει τήν προσωπογραφίαν 
τοΰ Διοικητοΰ χωρίς νά βλάψη άλλον έκ τών έν αύτφ.

Τετράκις τοΰ έτους οί Κερκυραϊοι, τήν Κυριακήν τών 
Βαΐων, τό Μέγα Σάββατον, τήν 11 Αύγούστου καί τήν 
Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας λιτανεύουν τό Σκήνωμά του.

*
'II Επιστήμη ήθέλησε νά τό αγνόηση τό μυστήριον αύτό 

τών τριών Λειψάνων, ήγνόησε δέ καί αύτά τά θαύματά των. 
"Ισως μάλιστα νά τά άντ(παρέρχεται, μετά μειδιάματος.

Άλλ’ή’Επιστήμη, ή τόσας προόδους εΐς αλλα σημειώσασα. 
Ιδία δέ εΐς τόν ηλεκτρισμόν, δέν έχει κατορθώσει νά έξηγήση 
τό μυστήριον αύτής τής δυνάμεως, ούδέ καν νά προσδιορίση 
τήν φύσιν αύτής καί νά μάς δώση σαφή τόν δρισμόν της.

Λέγει απλώς άπό εκατονταετίας περίπου, στερεοτύπως καί 
συμβατικώς: Είναι ρευστόν άχρουν, ά’οσμον, άβαρές· Καί 
δ τά πάντα πληρών Αιθήρ, πάλιν ρευστόν άχρουν, άοσμον, 
άβαρές. Άϋλον ά’ρα.

Άλλ’ αύτό τό άϋλον, τό διά τών «κυμάνσεών» του φέρον 
ημάς εΐς έπικοινωνία»· άϋλον, χάρις εΐς τό Ασύρματον τηλέ
φωνο»·, αύτό τό άϋλον, ποΰ κινεί σιδηροδρόμους, αύτήν τήν 
καταπληκτικήν δύναμιν, τήν δποίαν θεωρεί ή ’Επιστήμη ένι- 
αίαν καί τήν δέχεται ώς μαγνητισμόν, φώς, ήχον, παγκόσμιον 
έλξιν, βάρος, κίνησιν, άκτίνας X. άκτίνας Νανσύ, εΐς τήν 
ζωήν, εΐς τήν Φύσιν, εΐς τά ιαματικά ϋδατα ώς ακτινενέργειαν, 
τήν θεωρεί καί ώς Υπέρτατη»· Δύναμιν. Κυρίαρχον τοΰ 
Σ ύμπαντος.

Άλλ’ αύτήν τήν 'Υπερτάτην Δύναμιν τήν έχει δεσμεύσει 
ή ’Επιστήμη καί ο άνθρωπος καί τήν διαθέτει κατά βού- 
λησιν, άντί ήμιόνων εΐς τά μαγγανοπήγαδα πρός άντληση· 
νερού καί άντί 'ίππων εΐς τούς τροχιοδρόμους καϊ αντί πετρε
λαίου διά τόν φωτισμόν μας κ.λ ’Επιτρέπεται δμως νά δεχθή 
κανείς καί δούλωσιν τοΰ Θείου;

Μίά έκδήλωσιςτής 'Υπέρτατης Δυνάμεως είναι προφανώς. 
Καϊ υπάρχει ή Υπέρτατη καί Κυρίαρχος τοΰ Σύμπαντος 
Δύναμις καί καθ’ δν τρόπον μίαν έκδήλωσίν της δέχεται ή 
’Επιστήμη εΐς τάς ιαματικός πηγάς ώς άκτινενέργειαν, πρέ
πει νά δεχθή καί τά άναμφισβητήτως συμβαίνοντα θαύματα 
ώς Ύπερτάτην Ακτινενέργειαν καί, δπως δέχεται τήν υπο
βολήν καϊ τήν τηλεπάθειαν ώς μεταβίβαση· άκτινενεργοΰ 
σκέψεως, νά δεχθή καί τά προφητικά — όχι τά έξ εξωτερικής 
έπιδράσεως— όνειρα καί τάς εμπνεύσεις καί τά ένστικτα ώς 
μετ,αβίβασιν τής Άκτινενεργοΰ Ύπερτάτης Σκέψεως. Ουτω 
σκεπτομένη -ή ’Επιστήμη, δπως κατά σύμβαση· δεχόμενη 
τήν φύσιν τοΰ ηλεκτρισμού καθ’ δλας τάς μορφάς μέχρι τών 
Ήλεκτρωνίων καί τών’ Ιόντων καί Ήλεκτριόντων, έξηγεϊ διά
φορα φυσικά φαινόμενα, οφείλει νά δεχθή καί σεβασθή καί τό 
Μυστήριον τής Θαυματουργού 'Υπερτάτης ’Ακτινενέργειας.

ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

ΟΙ ΜΠΟΊ^ΧΟΧΙΟΙ

ώς μέλος τοΰ

Αποφασισθείσης τής αποστολής τοιαύτης δυνάμεως, ώς 
Ναύαρχος μέν τών Σπετσών έξέπλευσεν δ Παναγ. Μπότα

σης μετάό πλοίιον,ώς Ναύαρχος δετής"Υδρας δ Λάζαρος ΓΙινό- 
τσης μετά 8 πλοίων. Τά πλοία ταΰτα ύπό τήν γενικήν άρχη- 
γίαν τοΰ Παναγιώτη Μπόταση έπλευσαν εΐς Μεσολόγγιον. 
Ή πρό τής πόλεως ταύτης έμφάνισίς των συνεπήγαγε τήν 
μετ’ ού πολύ άρσιν τής άπό ξηράς καί άπό θαλάσσης πολιορ
κίας.'Ως έκ τούτου τά μέν Ύδραϊκά πλοία έπανέκαμψαν εΐς 
τά ίδια, παρέμειναν δέ τά Σπετσιωτικά κατόπιν έπιμόνου 
αΐτήσεως τοΰ Λόρδου Βύρωνος καί τοΰ Αλεξάνδρου Μαυ- 
ροκορδάτου, καθ’ δτι άπ’ άρχής διείδαν πόσον χρήσιμος τφ 
ήτο ή παρουσία τοΰ Π. Μπόταση, ένεκα τής πολιτικής αυτού 
συνέσεως καί τής προσωπικής άξίας.

Άλλ’ άρχομένου τοΰ έτους 1824 ή Κυβέρνησις μετεκάλεσε 
τόν Π. Μπότασην παρ’ αύτή, ϊνα τόν διορίση ώς μέλος τοΰ 
Εκτελεστικού, μέχρις ού δέ άναλάβη τά 
νέα αύτοϋ καθήκοντα άνεπλήρου αύτόν 
παρά τώ σώματι τούτο» δ άδελφός τοιι 
Γκίκας.'Ο II. Μπότασης, άναλαβιί»»· τά 
καθήκοντα ταυ παρά τφ ’Εκτελεστικό», 
ούτινος είχε διορισθή Αντιπρόεδρος, 
προσεκλήθη τήν 20Ι|ν ’Ιουλίου τοΰ 1 -824 
ύπό τών συμπολιτών του νά μεταβή εΐς 
Σπέτσας καί διορισθή μόνιμος Ναύαρ- 
τος τοΰ Σπετσιώτικου στόλου. Άλλά δέν 
έδέχθη τήν τιμητικήν ταύτην θέσιν, 
προτιμήσας νά παραμείνη εΐς Ναύπλιο»· 
ώς Αντιπρόεδρος τοΰ ’Εκτελεστικού. 
Δυστυχώς δέν ήδυνήθη έν τή θέσει 
ταύτη νά έξυπηρετήση έπί. πολύν χρό
νον τήν πατρίδα του.

Κατά τήν έποχήν έκείνην, ένεκα πολ
λών αιτίων, είχεν άναπτυχθεΐ. εΐς Ναύ
πλιο)· έξανθηματικός τύφος καί έθέριζε 
πολλούς, ιδίως τούς μί| δυναμένους, εϊτε 
νά ζήσωσιν άνετώτερον, εϊτε νάποφύ- 
γωσι τήν δηλητηριώδη άτμοσφαϊραν 
τής πόλεως. Ό Παναγιώτης Μπότασης, 
ήδύνατο μέν εΐσέτι νά πράξη τό πρώ
τον, άλλά κατ’ ούδένα λόγον συγκατε- 
τέθη νά έ.κτελέση τό δεύτερον. Προτρε- 
πόμενος δέ ύπό πολλών νά φύγη, ήρ- 
νι'ιθη κατηγορη ματικώς, /.εγων: «’Άν καί 
έγώ έγκαταλείψω τήν θέσίν μου, τίς θά 
μείνη είς τήν Κυβέρνησιν τοΰ τόπου;». 
Μετ’ού πολύ δ θάνατος έθέρισεν αύτόν 
εΐς ήλικίαν 40 έτών.

'Η Κυβέρνησις τότε έξέδωκε διατα
γήν δι’ ής, “’Επειδή δ εκλαμπρότατος 
Αντιπρόεδρος τοΰ ’Εκτελεστικού Σώ
ματος, δ ένάρετος καϊ ειλικρινέστατος 
πατριιότης Παναγιώτης Μπότασης, 
πληρώσας τό κοινόν χρέος», κατέλιπε 
εΐς τό έθνος», ή ημέρα τής κηδείας του 
πένθους καθ’ δλον τό Κράτος καϊ άπηγορεύθη κατ αυτήν 
πάν είδος μερικής καί δημοσίας χαράς, έτελέσθη κηδεία άνά- 
λογος εΐς τόν λαμπρόν βαθμόν τοΰ άοιδίμου εκείνου πατριώ
του μ’ δλας τάς έκκλησιαστικάς, πολιτικός καϊ στρατιωτικός 
τιμάς. 'Ο 'Ελληνικός Στόλος διεπένθησε ημέραν δλόκ_ληρθν, 
ρίι|'ας «σαράντα κανόνια ισάριθμα μέ τά έτη τής ζωής τοΰ

’ Σημ Διευ&. - Εΐς τύ ύπ- άρ. 198 τεύχος τοΰ Περιοδικού εϊχο- 
ιιεν δημοσιεύσει σημείωμα ιστορικόν περί τής ήρωϊκής οίκογενείας 
τών Μποτασαίων. Είς τήν συνέχειαν όμως, ή δποία θά έδημοσιεύετο 
είς τό άμέσως έπόμενον φύλλον ΰπ’ άρ. 199 έπρόκειτο νά συμπερι- 
ληφθώσι καί τινες άλλαι εικόνες, ώς ί) τής ιστορικής ■ ναβέτας» 
τών Μποτασαίων, άνηρτημένης είς τό Μουσεϊον τής ’Εθνολογικής 
'Εταιρίας. ’Αλλά τό προσωπικόν τοΰ Μουσείου μας παρενέβαλε, μυ- 
ρίας δυσχερείας, δι’ δ καί άνεβάλομεν τήν δημοσίευση·. Τήν συνε
χείαν τοΰ έν λόγιο σημειώματος δημοσιεύομε»· άνωτέρω. 

Θ ΝΑΥΑΡΧΟΣ NIK. I. ΜΠΟΤΑΣΗΣ 

πένθος δχι δλίγον 
έλογίσθη ώς ήμερα

/ <Χ Λ ■> 5

μακαρίτου». "Ολα τά έργαστήρια καί αύτά τά Υπουργεία 
ήσαν κλεισμένα δι’ δλης τής ημέρας, έκαστος των 'Υπουρ
γών ένήργησε δ,τι ανήκε»· εΐς τόν κλάδον του καί τέλος ο I ενι
κός Γραμματεύς ένήργησε τήν παρούσαν διαταγήν'.

Μετά τον θάνατον τοΰ ΙΙανάγιώτου Μπόταση ή Κυβέρ
νησή προσεκάλεσε είς τήν θέσιν, τοΰ ’Αντιπροέδρου τόν 
πρεσβύτερον άδελφόν τοΰ Παναγιώτου Ι’κίκαν, τόν τοσοΰ- 
τον ενεργόν μέρος λαβόντα εΐςτόν Αγώνα άπό τής ενάρξεως 
αύτού. Ούτος παρέμεινεν εΐς τήν θέσιν ταύτην έφ’ δσον 
χρόνον τό Εκτελεστικόν παρέμεινεν έν ένεργείφ. Εύτυχέστε- 
ρος τοΰ άδελφοΰ του, έπέζησεν, ϊνα ϊδη τό τέλος τοΰ Άγώ
νος καί τήν έλευθερίαν τής Ελλάδος, άπέθανε δ’ έν Ναύπλιο» 
κατά τό θέρος τοΰ 1831 εΐς ηλικίαν 64 έτών, σχεδόν πένης, 
άιρήσας ελάχιστα πράγματα ε'ς τήν οικογένειαν του.

Οί υιοί του Νικόλαος καϊ Θεοδιίσιος έξηκολούθησαν 
καϊ μετά τό έτος 1.824 έξυπηρετοΰντες 
τόν Αγώνα καί μετέχοντες δλων σχε
δόν τών επιχειρήσεων τοΰ Ελληνικού 
Στόλου. 'Ο Νικόλαος άπεστάλη ώς είς 
τών διαπρεή’άντων ναυμάχων μετά τοΰ 
Κανάρη, τοΰ Βούλγαρη, τοΰ Τζαβέλα 
καϊ τοΰ Άνδρέου Μεταξά, ϊνα ύποδε- 
χθή τόν Λόρδο»· Κόχραν, δταν κατήλ- 
θεν εΐς τήν Ελλάδα, δπως διευθύνη 
τάς κατά θάλασσαν επιχειρήσεις τών 
Ελλήνων.Ό Θεοδόσιος έξέπλευσε βρα
δύτερον ύπό τόν Κόχραν ώς Αντιναύ
αρχος τών Σπετσών εΐς τήν γνωστήν 
διά τό τολμηρόν καί μεγαλεπήβολον, 
καθώς καί διά τήν έπελθοΰσαν έκ τύ
χης άποτυχίαν, έκστρατείαν έναντίον 
τής Αλεξάνδρειάς.

"Οταν κατά τάς διαφόρους έπιχει- 
ρήσεις ό είς έκ τών δύο Μποτασαίων 
δέν έκυβέρνα τήν Ναβέταν, τήν κυβέρ
νηση· τοΰ πλοίου τούτου άνελάμβανεν 
δ στενός συγγενής των καί έμπειρος 
ναυτικός Ανάργυρος Λεμπέσης, δστις 
μάλιστα κατά τά τελευταία έτη τοΰ 

Άγώνος διετέλεσε καί υποναύαρχος τών 
Σπετσών- 'Ο ατρόμητος ουτος θαλασ- 
σόλυκος, επιβαίνω»· τοΰ πλοίου τών 
Μποτασαίων, διέπραξε πλεΐστα άνδρα- 
γαθήματα. "Εν έκ τών ενδοξότερων ήτο 
ή κατά τήν 3'Πν Αύγούστου έπίθεσις 
τής Ναβέτας έναντίον τοΰ ΐσχυροτέρου 
τμήματος τοΰ έχθρικοΰ στόλου. Απο
τέλεσμα τής έπιθέσεως ταύτης υπήρξε»· 
ή διάσωσις τοΰ Έλληνικοΰ στόλου καί ή 
προτροπάδην φυγή έξ έχθρικών,φρεγα
τών, καταναυμαχηθεισών ύπό μόνης τής 
Ναβέτας μετά δίωροι· λυσσώδη αγώνα, 
αύτό τοΰ Λεμπέση έδόξασε κατά τήν Τό ανδραγάθημα __

ημέραν έκείνην καί τόν Ελληνικόν στόλον καί τόν άνδραγα- 
θησαντα, πρός δόξαν τοΰ οποίου έπί πολλά μετά ταΰτα ετη 
έτραγωδεΐτο καθ’ δλην τήν 'Ελλάδα τό ακόλουθον δημώδες 
άσμάτιον :

Πέντε φεργάδες έβαλε στήν κάτσα ή Ναβέτα 
κι’ ό καπετάνιος φώναξε πάνω στά φιλαοετα: 
Κουράγιο κάμετε παιδιά νά μποΰμε μέσ στήν λίνία
• νά κάψωμε Τοπά?. Πασά τά φοβερά ντελίνια»!

Νά ήταν δυό σάν τήν Ναβέτα 
κάναν τήν αρμάδα νέτα.

Τό περίεργον είνε, δτι κατά τήν άνισον ταύτην μάχην ό 
Λεμπέσης, εκτός υλικών τινων ζημιών, ούδένα έκ τοΰ πληρώ
ματος αυτού άπώλεσε- , , , ..· ,

Μετά τό τέλος τοΰ Άγώνος ο μεν Νικόλαός Γκίκας Μπο- 
τασης έχρημάτισεν έπϊ πολύ Σύμβουλος τής Επικράτειας καί.___,___ ν \ · 
έπί τινα” χρόνον Ύπουργός τών Οικονομικών καϊ άπεβίωσε \

, ς_
\·’
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τώ 1824. 'II θυγάτηρ αύτοϋ Ελένη 
Μπόταση, ήτις ήτο ωραιότατη, διετέ- 
λεσεν έπί τινα ετη Δεσποινίς έπί τών 
τιμών τή; Βασιλίσση; ’Αμαλίας. 'Ο 
άδελη’ός του Θεοδόσιος Μπότασης, 
καίτοι πασχών, έπεδόθη καί πάλιν εις 
τό ναυτικόν έμπόριον μέ τήν απόμα
χον ήδη καταστάσαν οικογενειακήν 
Ναβέταν, όπως πορίση άρτον εϊς τά 
τέκνα του. Άπεβίωσε τώ 1838 σχε- 
τικώς νέος.

Μετά τόν θάνατον τών δύο τούτων 
αδελφών αρχηγό; τή; όλη; οικογένειας 
έμεινε τότε ό νεώτερος αύτοϋ έξάδελ- 
φο; Νικόλαος, ό υιός τοΰ ’Αναγνώ
στου Μπόταση, ό έξυπηρετήσας, ώς 
εϊδομεν, τόν ’Αγώνα υπό τόν ομώνυ
μον έξάδελφον έν τή ιδιοκτήτη) ναυαρ- 
χίδι. Καί ούτος μετά τόν ’Αγώνα, 
καίτοι τιμηθείς διά τοΰ βαθμού τοΰ 
Πλοιάρχου τοΰ Πολεμικού Ναυτικού, 
έπεδόθη εϊς τό κατά θάλασσαν έμπό
ριον, έργασθείς άκαμάτως έπί εικο
σαετίαν, είτα δέ άπεσύρθη εις τάς 
Σπέτσας.

Τώ 1853 ή πατρίς του τόν έτίμησε 
διά τής ιδιαιτέρας της εμπιστοσύνης, 
άναδείξασα αυτόν παμψηφεί βουλευ
τήν, ή δέ Βουλή άναγνωρίζουσα τήν 
σύνεσιν καί τό αμερόληπτου τού άν- 
δρός, άνέδειξεν αυτόν Αντιπρόεδρον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΜΠΟΤΑΣΗΣ

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Επί τού λόφου Μουνιχίας έν ΙΙειραιεϊ υψηλά καί κατά 
τήν δυτικήν αύτοϋ όψιν, ολίγον πριν ή φθάση τις εϊς τόν 

ευθύς ύπερκείμενον ναόν τοϋ προφήτου ’Ηλιου τή; Καστέλ- 
λας, υπάρχει έν τώ βράχοι τετμημένου μέγα τετραγωνικόν 
άνοιγμα, τό όποιον έχει προ; Β. σπηλαιώδες στόμιον έν ειδει 
θύρας φέρον εϊς ευρύχωρου υπόγειον όρυγμα, τό όποιον ονο
μάζεται «Σπηλιά τής Άρετούσας»· Μέχρι τίνος ήγνοείτο τί 
ακριβώς ήτο, καταλεγόμενον μεταξύ τών πολλών έν τώ βράχοι 
κατασκευασμάτων τοϋ φύσει τε καί τέχνη υπονόμου λόφου 
τής Μουνιχίας, όποια πολλά σώζονται ύπό τάς σημερινά; 
οικίας, μετατραπέντα εϊς βόθρους τών νεωτέρων οικημάτων, 
άπό τής κορυφής τοϋ λόφου έως κάτω εις τήν θάλασσαν, 
ένθα τό Σηράγγων.

Πρώτη έρευνα αύτοϋ έγένετο περί τό 1868 ύπό τοϋάρχι- 
τέκτονος Τσίλλερ καί τοϋ Άγγλου πρεσβευτοϋ Έρσκιν, δπότε 
δέν προέβησαν εϊς τέλειον καθαρισμόν, άφέθη δέ ανοικτόν 
τό μέρος διά νά ύπερπληρωθή ακαθαρσιών ύπό τών περίοι
κων, έκεΐ άπορριπτόντων παν τό περιττόν. Πλήν τούτου οί 
έγγύς οίκοΰντες, καί ϊδίφ οί τής συνοικίας τών Κρητικών, 
άνερχόμενοι κατ’ έτος εϊς τήν κορυφήν τοϋ λόφου καί καί- 
οντες κατά παλαιόν έθιμον ομοίωμα τοϋ Ιούδα, έπειτα έτέρ- 
ποντο κυλίοντες έντός τοϋ ορύγματος ογκώδεις λίθους, ύπό 
τών οποίων άποφραχθέν εΐχεν ύπερπληρωθή τό όρυγμα.

’Εντολή όμως τής άρχαιολογική; Εταιρείας τφ 1897 άνέ- 
λαβον τόν καθαρισμόν αύτοϋ καί τήν τελείαν έξακρίβωσιν 
τοϋ τί έπί τέλους ήτο τοϋτο. Εϊργάσθην έπί μήνα καθαρίζων 
καί παραμερίζων τούς ογκολίθους, ΐνα φθάσω εϊς πέρας τι, 
μετά καταπληκτικής δυσχερείας προβαίνων διά τό γλοιώδες 
τής καθόδου τής κλιμακωτής, ένεκα τοϋ όποιου κατέβαινον 
τή βοηθείφ προσδεθέντος εϊς τό δεξιόν πλάγιον μέρος σχοι
νιού χονδροϋ και ύπό τό φώς κηρίων, διά τό σκοτεινόν τοϋ 
άνοίγματος, καθ’ όσον κατηρχόμεθα προς τό τέρμα.

Έκ τής έρεύνης ταύτης έδείχθη σαφώς, ότι ήτο ύπόγειον 
ύδρευτικόν.έργον παναρχαίων χρόνων, τών χρόνο»· τών πρώ
των κατοίκων τοϋ Πειραιώς, τών Μινυών, τό όποιον συγ- 
κεντρώνον διά φρεάτων έν τώ βράχο.) τό ύδωρ διεμοίραζε 
διά καταλλήλων οχετών αύτό εϊς τάς προς τό δυτικόν τοϋ 
λόφου παλαιάς κατοικίας. Κατέβημεν ένενήκοντα δύο βαθμί

αυτής. Κατά τήν έποχήν εκείνην άπο- 
κατεστάθη εις Αθήνας μετά τής συζύ
γου του τί) γένος Κλάδου καί τών 
τέκνων του. Μετά τήν λήξιν τής βου
λευτικής περιόδου παρητήθη τή; πολι
τική; καί βραδύτερου ή Εθνική Τρά
πεζα τώ ένεπιστεύθη τό Ταμεΐον της. 
Εϊς τήν θέσιν αυτήν παρέμεινε μέχρι 
τέλους τού βίου του. Άπεβίωσε δέ έν 
Άθήναις κατά τό εξηκοστόν δεύτερον 
έτος τής ηλικία; του τήν 2 Δεκεμ
βρίου 1867.

Εκ τών δύο αύτού υιών ο πρεσβύ- 
τερο; Δημήτριος μετά πενταετή έν τώ 
Υπουργείο,) τών Εξωτερικών ευδόκι
μου υπηρεσίαν, ούδεμίαν προβλέπων 
έν τή ύπαλληλίμ υλικήν πρόοδον, απο
φάσισε νά έπιδοθή εϊς τό πατροπα- 
ράδοτον έμπορικόν στάδιον καί τώ 
1855 άπελθιΐιν εϊς τό εξωτερικόν άπο- 
κατέστη κατ’ άρχάς μέν εί; Νέαν Όρ- 
λεάνην, ένθα ένυμφεύθη τήν δεσποι
νίδα Μπενάκη, βραδύτερου δέ εϊ; τήν 
Νέαν 'Υόρκην, ένθα εϊργάζετο λίαν 
έπιτυχώς.

Έν τή τελευταίμ τούτη πόλει 
άπ’ αρχής τής εκεί άφίξειό; του, ήτοι 
τφ 1864, διωρίσθη άμισθος Πρόξενος 
τή; Ελλάδος, μετά τινα δέ έτη Γενι
κό; Πρόξενος.

[Συν)χ»α καί τέλος »1ς τδ έχόμενον]

δας δλισθηροτάτας ύπό τής ύγρασίας τής άνωθεν καταστα- 
ζούσης καί τό πλεϊστον κατεστραμμένα; ύπό τή; χρήσεω; καί 
έφθάσαμεν κάτω εϊ; τετραγωνικόν άνοιγμα, έχον δχετόν ύψη- 
λόν προ; Δ. καί δμοιον προς Β. καί Ά. Προέβημεν δύο ή 
τρία μέτρα έν αύτοΐς άδυνατοϋντε; νά προβώμεν περαιτέρω 
ύπό τών άποφρασσόντων άνωθεν εϊ; μέγα ύψος φρεάτων, 
άπό τών όποιων μετεδίδετο τό ύδωρ, ώς άπεδείχθη έκ τινο; 
φρέατο; οικίας προς Δ- τής τοϋ καθηγητοϋ κ. ΙΙαπαδάκη, τό 
όποιον ύπερεπληροϋτο, οσάκις τό ύπόγειον όρυγμαέπληροΰτο 
ύδατος. Κατά τήν έρευναν ταύτην ούδέν άρχαιολογικόν εύρημα 
παρουσιάσθη, πλήν τεθραυσμένων τινών άγγείων εϊς τό 
βάθος τών άνω φρεάτων, χρόνων 'Ρωμαϊκών.

Παράδοξος εϊνε ή δνρμασία τοϋ άνοίγματος: «Σπηλιά τής 
Άρετούσας» καί ’ίσως πρέπει νά ζητηθή ή άρχή αύτή; εις 
κρατούσαν παράδοσιν, καθ’ 'ήν τό σπήλαιον ήτο κατοικία 
βασιλοπούλας τινός, φερούση; τό όνομα τοϋτο, συνείχετο δέ 
δΓ ύπογείας διόδου πρός τήν Άκρόπολιν τών Αθηνών, δΓ ή; 
διόδου ή βασιλοπούλα έπεσκέπτετο τό έν τή Άκροπόλει βασι
λόπουλο. Καί τί τό παράδοξον άν ή Άρετοϋσα αύτή δέν 
σχετίζεται προ; τήν παλαιάν Άρέθουσαν, τή; όποια; τό 
όνομα άνά πάσαν τήν Ελλάδα καί τήν Μ. Ασίαν καί τήν 
Συρίαν καί τήν ’Ιταλίαν φέρεται, είτε ώ; όνομα Νηρηΐδο; 
ή Ώκεανίδος ή μιά; τών Εσπερίδων ή Νύμφης σχετιζομέ- 
νης πρός τόν ΙΙοσειδώνα καί προ; τόν ’Αλφειόν καί πρός 
τόν "Ϋλλον έν Κρήτη. Άλλα κατ’ έξοχήν έμφανίζεται παρά 
τάς πηγάς τών ύδάτων. Γνωστότατη δέ εϊνε ή παράδοσις 
τής έν Ήλιδι ύπάρξεως αύτή; ως Νύμφη; τής εκεί πηγής, 
ής ήράσθη ό ’Αλφειός, μεταμορφωθείς εϊς ποταμόν, ήκολού- 
θησεν αύτήν φέύγουσαν διά θαλάσσης εϊς ήν έρρίφθη καί 
ύποβρυχίως κατέφθασεν εϊς τήν Όρτυγίαν τών Συρακουσών 
εν Σικελίφ, ένθα άνεφάνη ή φέρουσα τό όνομα αύτή; πηγή.

'Οπωσδήποτε άν ή καί ή τοϋ Πειραιώς Άρετοϋσα αμέσως 
σχετίζεται προ; τά ύδατα, άφ’ ού τό σπήλαιον έδείχθη, ότι είναι 
ύδρευτικόν κατασκεύασμα καί έπρεπε νά τεθή ύπό τήν προ
στασίαν άνωτέρου τινός δντος, οία ήσαν αί Νύμφαι. 'Οποία 
τις ή σχέσις τοϋ ονόματος τής ΙΙειραϊκής Άρετούσας καί άν 
ύπάρχη τοιαύτη, καί τή; Κρητικής τοϋ Έρωτοκρίτου, δς 
άφεθή νά έξετασθή άπό εϊδικωτέρους εϊς τοϋτο.

ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Αί εκλείψεις άλλοτε τοϋ Ήλιου καί τής Σελήνης έπροκα- 
λοϋσαν τόν φόβον τή; Άνθρωπότητος.Ακόμη καί τά ζώα 

πανικόβλητα έτρεχαν νά κρυφθούν, μόλις έβλεπαν, ότι άρχιζε 
νά λιγοστεύη τό φώς καί νά σκοτεινιάζη. 'II κόττες έκακά- 
ριζαν τρομαγμένε; καί τά σκυλιά ούρλιαζαν. Οί άγριοι καί 
άμαθεΐ; λαοί έπίστευαν, ότι κάποιος υπερφυσικό; δράκων 
δαγκώνει τόν "Ηλιον ή τήν Σελήνην.

Αλλ’ δμω; σήμερον ή Αστρονομία έχει έξηγήσει πλέον τί 
είναι μία έκλειψις τοϋ'ΙΙλίου καί τής Σελήνης. Άπλούστατα: 
Κατά τού; περιπάτους των εϊ; τό Διάστημα ό 'Ήλιο: καί ή 
Σελήνη συναντώνται, καί επειδή παρεμβάλλεται μεταξύ τοϋ 
πλανήτου μα; καί τοϋ 'ΙΙλίου, άποκρύπτει μερικώς ή συνο-

ΑΙ φωτειναί προε|οχαΙ τής φωτοοταίρας τοϋ Ήλιοι·.

λικώς τόν δίσκον του καί τότε παρουσιάζεται ώς φαινόμε
νου ή μερική ή ολική έκλειψις τοΰ 'Ηλιου, άναλόγως τών 
διαφόρων σημείων τής Ι’ής.

"Αλλοτε πάλιν συμπίπτει νά παρεμβληθή ό πλανήτης μας 
μεταξύ 'ΙΙλίου καί Σελήνης. Τότε δέ ή σκιά τή; Ι’ής τήν 
έμποδίζει νά αντανακλά έ<( ’ ήμών τό φώς, οπερ δέχεται 
άπό τόν κυρίαρχον τοϋ πλανητικού συστήματος μας "Ηλιοι·, 
καί συμβαίνει ώς φαινόμενου έκλειψις μερική ή ολική τής 
Σελήνης.

Τής Σελήνης αί. εκλείψεις δέν έχουν καμμίαν σχεδόν ση
μασίαν διά τήν ’Επιστήμην καί απλώς σημειοϋνται ώς επει
σόδια. Πράγματι ό πιστός δορυφόρο; τοϋ πλανήτου μας, 
νεκρός καί σβυσμένο; πλέον πλανήτης, έστερημένος άτμο- 
σφαίρας, άρα δέ καί βλαστήσεως καί ζωής, δέν είναι διά 
τήν Επιστήμην άντικείμενον σπουδαίας έρεύνης. Άλλως 
τε κατά τάς έκλείψεις της ή Σελήνη, βυθισμένη εϊς τό σκότος 
τοΰ άχανοΰς, δέν παρέχει εύκαιρίαν ερευνών.

Αλλά μία έκλειψις 'Ηλιου ολική, όχι μόνον διά τούς 
αστρονόμους, άλλά δΓ δλας τάς Έπιστήμας είναι πολύτιμο; 
εύκαιρία σπουδαίων παρατηρήσεων.

’Ιδού οί λόγοι: ’Επί σειράν αιώνων οί άνθρωποι, παρα- 
συρόμενοι άπό τό έκ καταβολή; κόσμου άπατηλόν φαινό- 
μενοντής ανατολής καί τής δύσει»; τοϋ 'ΙΙλίου επίστευον, 
δτι ό "Ηλιο; έστρέφετο περί τόν πλανήτην μας καί ότι η 
Γή μα; είναι ακίνητος. Ό Μέγας Γαλιλαίο; είπε: Καί δμω; 
κινείται. (Έπούρ σί μόβε). Και έκάη έπί τή; πυράς. Άλλά 
πράγματι μετά καιρόν διεπιστώθη, κατά τήν θεωρίαν τοΰ 
Κοπερνίκου, ότι ό "Ηλιος άποτε/.εϊ τό κέντρον όλου τοΰ 
γειτονικού μας περιβάλλοντος, τοϋ πλανητικού μα; συστή
ματος καί ότι ή Γή καί οί έξωτερικοί ήμών πλανήται στρέ
φονται περί αύτόν, έπί ώρισμένων καί άμεταβλήτων τρο
χιών. Καί τέλος ότι καί ή Γή στρέφεται, κατά τήν έτησίαν 
περί τόν "Ηλιον διαδρομήν της, περί ένα φανταστικόν άξονα, 
μέ δύο πόλους, τόν Βόρειον καί τότ· Νότιον, πεπλατυσμένη 
κατά τά δύο αύτά σημεία, ότι γύρο) της στρέφεται ή Σελήνη 
καί ότι ακόμη καί ό Ήλιος στρέφεται περί εαυτόν και όλό- 
κληρον αύτό τό ηλιακόν συγκρότημα τρέχει εϊς τό Αχανές 
μέ καταπληκτικήν ταχύτητα πρός βορράν, άπό άπειροι1 
έπ’ άπειρον.

"Ολοι αύτοί οί πλανήται, οί δορυφόροι, άλλοι ζωντανοί, 
άλλοι νεκροί, ακολουθούν ώρισμένους νόμους, απαρέγκλιτους

άπαραβιάστους, περισσότερον άπό τούς άνθρωπίνους νόμους 
καί μάλιστα τούς Ελληνικούς. Ό Νεύτων τού; άντελήφθΐ] 
καί τούς εξήγησε, άλλά δέν μάς είπε, ούτε άλλος κανείς, 
ποιο; έθέσπισε τούς νόμους αύτούς.

Ή υλη έλκει τήν ύλην κατ’ εύιθύν λόγον τής μάζης καί 
κατ’ άντίστροφον λόγον τής άποστάσεως. Τό έν σώμα έλκει 
τό άλλο. Τό κέντρον τής Ι’ής μάς έλκει όλους καί συγκρατεΐ 
έπί τή; έπιφανείας τη; νερά, σπίτια, άνθρώπους, ζώα. Καί 
αύτό είναι τό βάρο; μας. Ή μία σφαίρα εϊς τό Απειρον 
έλκει τήν άλλην. Ό "Ηλιο; τήν Γήν, τόν’Άρην, τήν Άφρο- 
δίτην, τόν Ερμή, καί ή Γή τήν Σελήνην.

Καί ό νόμος τή; φυγοκέντρου δυνάμεως, ή οποία ανα
πτύσσεται σέ κάθε περιστροφήν κινητού καί τείνει κατά τήν 
στροφήν νά τό άπομακρύνη άπό τό κέντρον τής περιστρο
φή; παίζει τόν ρόλον του προαιωνίως καί άπαρεγκλίτως. 
Άλλά καί ό νόμος τής άδρανείας τών σωμάτων, κατά τόν 
όποιον ένα σώμα άκίνητον, πρέπει νά μένη αιωνίως άκίνη- 
τον, — όπως ό Ρωμηός—άν δέν τό θέση εις κίνησιν κάποια 
εξωτερική δύναμις, τούναντίον δέ νά τρέχη, έπ’ άπειρον, έάν 
κινηθή άπαξ, νά μή σταματήση δέ παρά μόνον, αν ά/λ.η 
εξωτερική δύναμις, όπως ή έλξις, ή τριβή κ/_π. τό άναγκάση 
νά σταματήση. Καί ή κεντρομόλος, άλλη τάσι; αύτή τοΰ 
κινητού περιτρέχοντος πρός τό κέντρον.

Ήλθε τέλος καί ό Μέγας Λαπλάς καί εξήγησε μέ μίαν 
έξυπνοτάηιν θεωρίαν του τήν Κοσμογονίαν. Μάς είπε πώς 
έγιναν οί Κόσμοι. Έν άρχή ήν χάος καί έρεβος καί ατμοί 
συνεκυκώντο. Βαιθμιαίως μακροί αιώνες θά διέρρευσαν— 
ήρχισαν νά ψύχωνται οί άτμοί αύτοί καί νά συστέλλωνται 
πρός ένα κέντρον καί ψυχόμενοι νά λαμβάνουν κάποιαν κί- 
νησιν πρός περιστροφήν καί νά πυκνοΰνται εϊς μίαν πυρι
φλεγή άτμόσφαιραν.

Κατά τήν περιστροφικήν αύτήν κίνησιν άνεπτύχθη δύνα- 
μις φυγόκεντρος καί άπεσπάσθησαν άπό τήν πυρατμόσφαιραν 
αύτήν μάζαι καί δακτύλιοι καί έσφενδονίσθησαν εϊς τό Διά
στημα, αί όποιοι, κατά τόν νόμον τής άδρανείας έπρεπε νά 
έξακολουθήσουν διάπυροι τόν τρελλόν δρόμον των εϊς τό 
Άπειρον. Άλ?.’ ή έλξις τής κεντρικής πυρόσφαιρας τούς

Πώς έφωτοΥοαιρήΟη ύπό τών Αστρονόμων ή φωτόσφαιρα τοΟ Ήλίου 
βίαν διήλβε μετοξν αύτοϋ καίτής Γης ή Σελήνή.

έσταμάτησε καί ή φυγόκεντρος έν συνδυασμό) τούς ήνάγκασε 
καί τούς κατεδίκασε νά γυρίζουν αιωνίως περί αύτήν.

Αί μάζαι αύταί καί οί δακτύλιοι αύτοί ήσαν ή Γή μας— 
άπ’ αύτήν άπεσπάσθί] κατά τήν νεανικήν της ηλικίαν ή 
κόρη τη; ή Σελήνη — ό Άρης, ό Ποσειδών, ή Αφροδίτη 
κ?Λ. Καί ή κεντρική πυρόσφαιρα ήτον ό "Ηλιος. Ή Γή 
μας έν τφ μεταξύ έγήρασε, έψύχθη, έχασε τό φώς της, τό 
πϋρ της καί μόνον εϊς τά σπλάγχνα της διατηρεί θερμότητα. 
ΆλλΓ ό "Ηλιος είναι ακόμη πυριφλεγής-
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Τί ήτον δμως προ τοϋ χάους καί τοϋ ερέβους; Καί .τοϋ 
εΰρέθησαν οι διάπυροι ατμοί; 'Υποτίθεται, δτι προϋπήρξαν 
ήμών άλλοι κόσμοι, άλλα πλανητικά συστήματα, άλλοι 
'Ήλιοι καί Γαΐαι καί Άφροδΐται καί «τυνεκρούσθησαν, διά 
συμπτώσεως έπ’ άλληλα καί έθρυμματίσθησαν καί έκ τής 
συντριβής εκείνης έπυρακτώθησαν καί έξαερώθησαν είς πυ- 
ρονεφέλην, ή οποία έρριπίσθη είς τό ’Αχανές διά ν’ αρχίση 
νά συμπυκνοΰται καί νά γίνουν, δπως είδατε, κατά τόν 
Λαπλάς, οί νέοι κόσμοι.

Άρα ή Γή είναι «σάρξ έκ τής σαρκός καί δστοΰν έκ τών 
οστών® τοϋ Ί Ιλίου. Είναι σπλάγχνον του. Συνεπώς δ,τι 
συστατικόν εΰρίσκεται εις τήν πυρόσφαιραν του, υπό μορφήν 
πυρακτωμένοι' άτμοϋ, πρέπει νά ΰπάρχη καί εις τήν μάζαν 
τής Γής, αδιάφοροι· υπό ποιαν μορφήν συνεμίχθη μέ άλλας 
ουσίας κατά τήν βαθμιαίοι· καί μακραίωνα ψύξιν της.

Αυτό διεπιστώθη μέ τήν αποσύνθεση· διά πρίσματος τοϋ 
Ηλιακού φωτός. Είςτό ' Ηλιακόν φάσμα», δπως λέγεται ή 
φωτεινή λωρίς, ποϋ Απλώνεται έπί ενός άσπρου πανιού, 
δταν περάση μιά δέσμη ήλιακών ακτινών διά μέσου τριε- 
δρικοϋ κρυστάλλου—τοϋ πρίσματος—βλέπομεν παρατετα- 
γμένα κατά σειράν τά επτά χρώματα τής ’Ίριδος άπό τοϋ 
ερυθρού μέχρι τοϋ ιώδους Άλλά βλέπομεν καί διαφόρους 
ραβδιόσεις σκοτεινός είς «ορισμένα σημεία. Ή Επιστήμη 
κατά τ«χ μακρά πειράματά της παρετήρησεν, δτι εις φάσμα 
τεχνητού φωτός ώρισμένον στοιχεΐον ή μέταλλον καιόμενον 
απέδιδε ράβδωσιν εις ώρισμένον σημεΐον καί εις τό αυτό 
σημεϊον μέ ώρισμένην ράβδωσιν τοϋ Ηλιακού φάσματος. 
Καί ήναγκάσθη νά συμπεράνη, άν έπειραματίζετο μέ Χαλ
κόν αίφνης, δτι ή έπί τοΰ Ηλιακού φάσματος ράβδωσις αυτή 
οφείλεται είς τόν έντός τής Ηλιακής πυρόσφαιρας Χαλκόν.

Διά τού τρόπου αυτού διεπίστωσε, δτι δλων τών γνωστών 
έπί Γης σωμάτων αί ραβδώσεις υπάρχουν καί είς τόν "Ηλιον. 
’Αλλά παρετήρησαν καί άλλας ακόμη ραβδώσεις, κείμενος 
μεταξύ τών ραβδώσεων τών ήδη γνωστών μετάλλων καί 
ήναγκάσθησαν νά δεχθούν, δτι αυται αντιστοιχούν εις άγνω
στα έ'τι σώματα ή μέταλλο, τά όποια πρέπει νά υπάρχουν 
καί έντός τοϋ φλοιού τής Γης. ’Επειδή δέ αί ραβδώσεις 
αυται έγειτνίαζαν μέ ώρισμένων ήδη και κατατεταγμένων 
είς τάξεις μετάλλων τάς ραβδώσεις, ήδυνήθησαν κατά προ
σέγγιση· νά προσδιορίσουν καί τά βάρη των καί τάς ιδιότη
τάς των καί τήν ταξιθέτησίν των.

ΊΙμπορεϊ κανείς νά εΐπη, δτι ή ’Επιστήμη διησθάνθη μέ 
τόν τρόπον αυτόν τήν ΰπαρξιν πλήν τών γνωστών καί άλλων 
σωμάτων έπί τής Γής. Καί ούτω έ’φθασε τό διάσημον ζεύ
γος Κιουρί είς τό νά άπομονώση τό μυστηριώδες Ράδιον. 
Καί έκ τούτου ή ’Επιστήμη διεπίστωσε τήν θεωρίαν της 
καί έ’δωκε εις μέταλλα, τών οποίων είδε τάς ραβδώσεις είς 
τό Ηλιακόν φάσμα, «ορισμένοι· όνομα, πριν ή τά εύρη έπί 
τοϋ πλανήτου μας ή καί χωρίς ακόμη νά τά εύρη.

"Οταν αυτά έχετε ύπ’ δψει, δύνασθε νά φαντασθήτε τί 
σημασίαν έχει μία 'Ηλιακή έκλειψις. Είδατε, δτι ό "Ηλιος 
είναι μία πυρόσφαιρα. Όλατά σώματα, Όξυγόνον, 'Υδρο
γόνου, Αζωτον, Χαλκός, ’Άργυρος, Χρυσός, Πλατίνα,Ίώδιον. 
είναι εις μορφήν πυρακτωμένων ατμών. Ένοΰνται, συντί
θενται, διασπώνται, αποσυντίθενται. Κάμινος αχανής καί 
φλεγομένη. Φαινόμενα διάφορα συμβαίνουν. ’Εκρήξεις, ηλε
κτρικά! κενώσεις, ψύξεις παροδικοί καί τοπικοί, άλλά καί
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Επλησίαζαν Χριστούγεννα καί πιστός δ Άλαμάνος εις τ«ί 
πατροπαράδοτα έθιμα τοϋ τόπου συνεννοήθηκε μέ τή 

γυναίκα του γιά τό ζύμωμα τής κουλούρας καί τών χρι- 
στοψώμων, καί τής έδωσε, κατά τή συνήθεια, ένα νόμισμα 
χρυσό γιά νά τό βάλη ηυρεμα στή κουλούρα.

Τήν παραμονή τών Χριστουγέννων τό άρχοντικό τοΰ Άλα- 
μάνου έμοσχοβολοΰσε άπό τό άρωμα τών φρεσ/.οψη μενών 
χριστοψώμων καί τής κουλούρας, ή οποία ήτο βαλμένη στή 
μέση τοΰ στρωμένου μέ κατάλευκη ρένσινη μεσάλα τραπε
ζιού είς τή μεγάλη τραπεζαρία. Άπό κάθε λογής νηστεύσιμο 
ήτο βαλμένο σέ μικρά πιάτα. Χαβιάρι μαύρο, έληές, πιπε
ριές, χταπόδι ξυδάτο, κάπαρη κΓ δ,τι άλλο νηστεύσιμο δρε- 
κτικό ΰπήρχεν.Ή τραπεζαρία έφωτίζετο άπό 4 καντηλιέρια καί 

άνατήξεις. ’Ενίοτε πυκναί φλόγες καιομένου 'Υδρογόνου, 
σάν γλώσσαι πυρό; έξορμοϋν εις τό Διάστημα μήκους χιλιά
δων μιλ).ίων, αί λεγόμενοι φωτεινοί προεξοχαί, protuberences.

"Ολα αυτά τά φαινόμενα έχουν τόν αντίκτυπον των δι’ ημάς. 
Τό Βόρειον Σέλας έχει σχέσιν μέ αύτά. Ηλεκτρικά καί μα- 
γνητικά καί μετεωρολογικά φαινόμενα έπί τοϋ πλανήτου μας, 
έχουν επίσης σχέσιν. Μία έμφάνισις έκ περιστροφής τοΰ 
Ηλιου κηλΐδος, έκ ψύξεως πιθανώς μέρους τής επιφάνειας 

του, προκαλεΐ έπί τοϋ πλανήτου μας ψύχη καί χιονοθύελλας. 
Μία φλογτόδης προεξοχή καύσωνας, μεταβολάς ατμοσφαιρι
κός, ανέμους, θύελλας, βροχάς, χαλάζι.

Έξεστράτευσαν λοιπόν τόν Απρίλιον οί Αστρονόμοι καί 
ή λοιπή κουστωδία επιστημόνων διά νά κάμουν παρατηρή
σεις έπ’ εύκαιρίφ ολικής έκλείψεως τοϋ Ήλιου καί μετέβη- 
σαν είς τήν Σουμάτραν.

Ή αποστολή είχεν δργανωθεί υπό τοϋ Πανεπιστημίου 
τοϋ Σουάοθμορ, μέ σκοπόν νά λάβουν φωτογραφίας, πλήν 
τών σχετικών παρατηρήσεων, πρός διαπίστωσιν τής περιέρ
γου θεωρίας τοΰ Αϊνστάιν περί σχετικότητος υπό τήν ηγε
σίαν τοΰ Δρ0' Τζόν Μύλλερ.

Ή αποστολή παρέμεινεν υπό σκηνάς, έκτισε δέ ειδικόν 
φωτογραφικόν έργαστήριον διά τήν έμφάνισιν τών πλακών, 
αίΤινες έλήφθησαν. ΔΓ αύτάς, εννοείται, έλήφθησαν έκτακτα 
μέτρα προνοίας. Ήσαν έκ τών προτέρων δοκιμασμένοι καί 
κλεισμένοι υπό τοϋ εργοστασίου είς άεροσταγή κουτιά.

Ή έκλειψις διήρκεσε 4'58" τής ώρας. 'Ο ούρανός ευτυ
χώς ήτο αίθριος έπί τινα λεπτά τής ώρας.

Έφωτογράφησαν υπό κλίμακα 1 πρός 4.800.000.000, διά 
μηχανής εστιακής άποστάσεως 63 ποδών καί έπέτυχον εικό
νας θαυμασίας, ώς βλέπετε. Έφωτογράφησαν καί άστρα 
μεγέθους 9,3 εντελώς αόρατα διά γυμνού δφθαλμοΰ, ευρι
σκόμενα δέ είς τό περί τόν ήλιον πεδών, διά στρωμάτων 
αέρος δμως όχι τελείας σταθερός διαθλάσεως.

Είς μίαν λοιπόν έκ τών φωτογραφιών τούτων φαίνεται 
θαυμασίως ή έκτος τοΰ σφαιρώματος τής Σελήνης έξέχουσα 
φλογιόδης στεφάνη, δπως τήν βλέπομεν ήμεΐς.

Άλλ’ είς μίαν άλλην πλάκα φαίνεται μία τεραστία «ρλο- 
γώδης προεξοχή κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ Ήλιου. 
Τό ύψος τής φλογός ταύτης τό ύπελόγισαν είς 88,000 μιλ- 
λίων, δηλαδή ήτο μεγαλητέρα τοϋ τριπλασίου τής Γής, τό 
δέ μήκος της 140.000 μιλλίων.

Ή φλόξ αυτή έρριπίζετο καί μετέβαλλε σχήμα τόσον τα
χέως, ώστε άπό μιας πλακός μέχρις άλλης, ληφθείσης μετά 
τέσσαρα πρώτα λεπτά τής ώρας, φαίνεται καί μέ γυμνόν 
δφθαλμόν ή μεταβολή τοΰ σχήματός της.

Δηλαδή αν μέ κλίμακα 1 πρός 4.800.000.000 έπί πλακών 
εμφανίζεται μεταβολή 3 χιλιοστομέτρων, τούτο σημαίνει, δτι 
ή φλόξ μετέβαλε θέσιν κατά 16000 χιλιόμετρα έντός τεσ
σάρων πρώτων λεπτών, τά όποια έμεσολάβησαν μεταξύ 
δύο πλακών.

Συνήθως αί φωτεινοί αυται προεξοχαί Αποτελούνται άπό 
φλέγόμενοι· Ύδρογόνον, στοιχεΐον 'Ήλιον καί άτμούς Ασβε
στίου. Άλλ’ ή περί ής ό λόγος προεξοχή δέν έξητάσθη 
φασματοσκοπικώς.

Πρέπει τώρα νάναμείνωμεν τί θά μάς ανακοινώσουν οί 
παρακολουθήσαντες τήν έκλειψιν σοφοί ιός πορίσματα τών 
παρατηρήσεων των. Δβ.

άπό τόν κρυστάλλινο πολυέλαιο μέ τές διπλές σειρές κεριά' 
'Ο Άλαμάνος μέ όλόκληρη τή φαμελιά του έκαθόντανε στή 
σάλα περιμένοντας τόν ενορίτη τους, τόν εφημέριο τοΰ Αγίου 
Νικολάου τών Γερόντων, γιά νά κόψουνε τήν κουλούρα.

Στά παληά έκεϊνα χρόνια δση άχρειότης υπήρχε στές Αρι
στοκρατικές τάξεις, γιά τήν θρησκεία υπήρχε σεβασμός καί 
ό κλήρος έχαιρότανε μεγάλη ΰπόληψι. Τό 'ιερατικό σχήμα δέν 
περιέβαλε σάν τές ημέρες μας τόν τυχόντα, ούτε έθεωρεΐτο 
ώς καταφύγιου τοΰ κάθε τεμπέλη καί Αστοιχείωτου διά βιο
ποριστικόν επάγγελμα. Τίτλο τιμής κάθε ευγενική οικογέ
νεια έθεωροΰσε νά είναι ένας άπό τή γενεά της παπάς. 
Άπό καμμιά επίσημη γιορτή δέν έλειπεν ό παπάς άπό το 
τραπέζι τών ενοριτών του κι’ δ,τι δυσαρέσκεια συνέβαινε 

στές οικογένειες δ εφημέριος θά έφερνε τό συμβιβασμό καί 
τήν ειρήνη.

Περισσότερο άπό συνήθεια εθίμου παρά άπό θρησκευ
τική πεποίθησι δ κακούργος Άλαμάνος, ό όποιος στές άτιμες 
πράξεις του ούτε συνείδησι είχε, ούτε θεό έσκεφτότανε, δλες 
τές επίσημες ημέρες έκαλοΰσε στό τραπέζι του τόν εφημέριο 
τής ενορίας του. Καί μιά άπό τές επισημότερες θρησκευτικές 
καί οικογενειακές εορτές γιά τή Ζάκυνθο είναι τό βράδυ τής 
παραμονής τών Χριστουγέννων, τό κόψιμο τής Κουλούρας.

'Ο σεβάσμιος ιερομόναχος παπάς Σπϋρος αφού έδιάβασε 
στό κελί του τήν ακολουθία τών Χριστουγέννων, έδιπλιόθηκε 
μέ τό σάλι του, άναψε τό φαναράκι του κι έπήγε στό άρχον
τικό τού Πέτρου Άλαμάνου, ποϋ σεβαστικά τόν ύπεδέχτηκαν 
φιλώντας τό χέρι του, πρώτος «'> κακούργος άρχοντας. Κατό
πιν έμπήκανε στή μεγάλη τραπεζαρία καί άπό τοϋ τραπεζιού 
τή μέση έπήρε ό Άλαμάνος τήν κουλούρα. Καί μπροστά 
ό παπάς καί ξοπίσω όλόκληρη ή οικογένεια έπήγανε είς τήν 
κουζίνα. Δυο κούτσουρα βαλμένα σταυρωτά στή γωνιά ήταν 
άναμενα. Ό παπάς κρατάιντας ποτήρι μέσα στ«’> όποιο ήταν 
κρασί καί λάδι ά'ρχιπε νά ψάλη τό τροπάρι τής Γεννήσεως. 
κι’ δταν τό έτελείωσε, άπό τήν τρύπα τής Κουλούρας έχυσε 
στή φωτιά τό λαδόκρασο, ποΰ ή κοκκινοπράσινη λάμψι του 
άνέβηκε ψηλά. Κατόπιν έγυρίσανε δλοι στήν τραπεζαρία, έτο- 
ποθέτησε δ άρχοντας Άλαμάνος τήν κουλουρά στή μέση τοΰ 
τραπεζιού, κΓ έπήγε σ’ ένα παράθυρο κρατώντας πιστόλα. 
Τό άνοιξε καί τή στιγμή ποϋ ό παπάς σταυρώνοντας μέ τό 
μαχαίρι τήν κουλούρα έ'λεγε τό τροπάρι τής Γεννήσεως, 
<> Άλαμάνος έπυροβόλησε. Μέ τόν πυροβολισμό έκοψε σύγ
χρονα δ παπάς τ<’> πρώτο κομμάτι. Κατόπιν τήν έκομμάτιασε 
μέ τό μαχαίρι ό Άλαμάνος ξεχωρίζοντας τοϋ καθενός τό 
κομμάτι ποΰ τό τράβηξε, καί βάζοντας κατά μέρος μερικά γιά 
συγγενείς καί φίλους.
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ΒΧΤΟΡΙΚΑ

Είς τήν σωρείαν 
τών Ανεκδότων επισή
μων Ελληνικών εγ
γράφων έπί Τουρκο
κρατίας καί άλλων 
σχετικών πρός τήνΈλ- 
ληνικήν ’Εθνεγερσίαν 
δσα τηρούνται παρά 
τφ Δημοσίφ Άρχειο- 
φυλακείφ Ζακύνθου, 
εΰρίσκεται καί τό κα
τωτέρω έκδοθέν έν 
Μεσολογγίφ πρό τής 
πολυθρυλλήτου αυτού 
πολιορκίας. Πρόκειται 
περί λείας, γενομένης

ΰπό τοΰ 'Ελληνικού πολεμικού σκάφους < Αιτωλία», Αυστρια
κού τίνος πλοίου, πωληθέντος, κατόπιν διά δημοπρασίας, 
πρός τόν Κωνσταντίνον Παναγοτσιτσέλην, κατακυρωθείσης 
τής δημοπρασίας ταύτης ΰπό τών έν Μεσολογγίφ Φροντι
στών Θαλάσσης καί Αστυνομίας διά τοΰ κατωτέρω επισήμου 
αυτών γράμματος:

* Μεσολόγγιον την ε'κ.την ’Ιουνίου 1823 είκοσι τρία.
did τοϋ παρόντος δημοσίου πωλητικοϋ γράμματος, γενο- 

μένον είς τδ φροντιστήριον τής θαλάσσης γνωστοποιείται, 
δτι ίπειδή καί ή διορισθείσα ’Επιτροπή παρά τής Γενικής 
'Αρμοστείας τής Δυτικής X. Ελλάδος προς εξέτασιν καί 
άπόφασιν τής γενομένης λείας παρά τον έλληνικοΰ ενόπλου 
πλοίου Λνόματι Αιτωλία, διοικουμένον παρά τοΰ Ναυκλήρου 
Δημητρίου Νικολάου Μωραιτου, λέγω τοΰ αυστριακού πιε- 
λέγου δνόματι "Αγιος Μάρκος, διοικουμένον παρά τοΰ Δημη
τρίου ΙΙαπανοϋ ΙΙαλαιοπάιτρας, είς έλλειψη· τοϋ άπο&ανόντος 
Κυβερνήτου αυτού Ματθαίου Πετράνια, δί έγγράφου αυτής 
άποφάσεως, κατεδίκασε τδ αντδ πιέλεγον νά γενή νόμιμος 
καί καλή λεία, δυνάμει ταύτης τής άποεράσεως, εκδοϋείσης

Ίστορικώς δέν Αποδεικνύεται ή Αρχή τοΰ εθίμου τοΰ κοψί
ματος τής Κουλούρας καί ποιος είναι ό πραγματικός εμβο
λισμός τής τελετής αυτής. Κατά παράδοσιν δμως έχει ώς 
ακολούθως.

Τά δύο ξύλα ποΰ τοποθετούνται αναμμένα σταυρωτά στήν 
εστία «Συμβολίζουν τόν Άδάμ καί τήν Ευαν, ποΰ καίονται 
στις φλόγες τής κολάσεως γιά τό προπατορικό αμάρτημα, 
από τό όποιον έλντρο'ιθησαν διά τής Σταυρώσεως τού Σωτή- 
ρος. Ή Κουλούρα συμβολίζει τόν Αστέρα, κι’ εκείνους ποΰ 
τήν πηγαίνουν στήν εστία τούς Μάγους, ποΰ οδηγούμενοι 
«άπό τόν Αστέρα φθάνουν είς τό Σπηλαιον. Τό νόμισμα 
(ηυρεμα) ποϋ βάζουν κατά τό ζύμωμα μέσα στήν κουλούρα 
συμβουλίζει τόν Χριστόν. 
Καί γιά τοΰτο ανυπόμονα 
έρευνφ ό καθένας τό κομμάτι 
του διά νά τό εύρη. ΚΓ 
εκείνος ποΰ τό βρίσκει λογί
ζεται τυχερός. Τό ποτήρι μέ 
τό κρασί καί τό λάδι συμ
βολίζουν τά δώρα τών Μά
γων πρός τό Θειον Νήπιον. 
Ή τρύπα τής Κουλούρας 
συμβολίζει τό Σπηλαιον καί 
ή στιγμιαία λάμψις ποΰ γί
νεται άπό τό χύσιμο τοΰ 
λαδόκρασου είς τά αναμμένα 
ξΰλα άναπαριστφ τήν Άνά- 
στασι τοΰ Χριστού καί τή 
λύτρωσι τών πρωτοπλάστων 
άπό τήν αμαρτία. 'Ο πυρο
βολισμός πού ρίχνεται είναι 
γιά πείσμα τού Ήριόδη.

Ζάκυνθος 1929
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ΕΓΓΡΑΦΑ

κατά τάς 14 άπριλίον 1823, οί κύριοι ψροντισται τής θαλάσ
σης καί τής αστυνομίας τής πόλεως Μεσολογγίου διά δημο
πρασίας έπο'ιλησαν τδ πιέλεγον τοΰτο είς τδν κύριον Κων
σταντίνον ΓΙανάγου Τζιτζέλη, διά λογαριασμόν και ριζικόν 
τοΰ εν Τ,ακύνθτρ κυρίου σπυρίδυινος Μινότου, υπηκόου 
Ιωνικού, προσφέροντος δι αντδ τδ Πιέλεγον περισσοτέρων 
τών άλλων τιμήν, τάλαρα κολωνάτα πεντακόσια. Ν° 500.

Ό δέ κύριος Κωνσταντίνος Παναγοτζιτζέλης καταμε- 
τρήσας αυτήν τήν ποσότητα, τήν τιμήν τοϋ ρηθέντος Πιε- 
λέγου, παρέλαβεν αυτό, κατά τήν καταγραφήν τοΰ αύτοΰ 
Πιελέγου, δοθείσαν είς τον είρημένον Ιΐαναγοτζιτζλέν, δυνά
μει λοιπόν τον παρόντος δημοσίου πωλητικού γράμματος 
άπό ταντην τήν ημέραν καί είς τδ έξης <5 κύριος Κωνστ. 
Παναγοτζιτζέλης είναι κύριος εξονσιαστής Πληρεξούσιος τοΰ 
αύτοΰ Πιελέγου, διά ι·ά τδ μεταγειράται κατά τήν ιδίαν του 
βουλήν.

"Οθεν εγεινε τδ παρόν δημόσιον γράμμα είς τδ φροντι- 
στήριον τής θαλάσσης, ΰπογραμμένον καί παρά τών <5ύο 
φροντιστών, καί έπισφραγισμένον με τάς σφραγίδας τών δύο 
φροντιστηρίων, άποδεικτικδν τής κυριότητας, πληρεξουσιότη
τας είς τδ είρημένον Πιέλεγοντοΰ Παναγοτζιτζέληνκτλ. κτλ. κτί- 

Ό φροντιστής τής θαλάσσης
Δ η αή τ ρ ι ς σ ι δ έ ρ η ς

ΓΓ. Σ).
Ό φροντιστής τής αστυνομίας 

’Απόστολος X. Καψάλης 

(Τ Σ.)

Ή μέν τών σφραγίδων, ωοειδής, φέρει έν τώ μέσω τήν 
Άθηνάν δεξιφ έστραμμένην, κρατούσαν δόρυ καί ΰπ’ αΰτήν 
άγκυραν ανεστραμμένην μέ ένθεν καί ένθεν κλάδον ελαίας, 
έφ’ ου γλαυξ, καί κλάδον δάφνης καί περί αυτήν τάς λέξεις: 
Φροντιστήριον θαλάσσης, ή δέ επιμήκης φέρει τάς λέξεις: 
Άσιυνομια Μεσολογγίου.

Τό έν λόγφ έγγραφον κατετέθη πρός φύλαξιν έν τοϊς αρχεί- 
οις τοΰ συμβολ)γράφου Ζακύνθου Ι’ραδενίγου Ψιμάρη.

Ζάκυνθος. λεονιδας χ. ζοκς



ΕΚΚΛΗΣΙΑ

C7/'* Εκκλησία μας, η αυτοκέφαλος ορθόδοξος'Εκκλησία 
^τής" Ελλάδος,άναδιοργανούται έκ θεμελίων. Μετά βαθυ- 

τάτης θλίψεως καί συντριβής πρέπει νά ομολογήσω μεν, οτι 
άπο μακροΰ χρόνου έπαύσαμεν νά εχωμεν κλήρον. Δέν 
έχομεν Παπάν. Δέν έχομεν Ίεράρχας. Παπάν καί "Ιεράρχην 
Ανταξίου: τής αποστολής των. 'Εχομεν μόνον άμορφώτους 
εντελώς ή καί ήμιμαθεΐς περιβεβλημένους το σχήμα καί 
καρηκομόοντας ή κεκαρμένους άλα γκαρσόν, μέ ράσον ακο
λουθούν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν μόδαν τής άντραβέ ή κοντής 
φούστας, μέ συνείδησιν καλογηρικήν καί μονάχους παχύνον- 
τας έν οκνηρία τήν εαυτών γαστέρα.

Λέγει μιά παροιμία λαϊκή: Κάθε, τεμπέλης καί φαγάς, 
δέν γίνει' άλλο παρά παπάς*.  Σοφή!

Ποιά είναι ή προέλευσις τοΰ παπά; Έχομεν θεολογικήν 
Σχολήν Πανεπιστημίου, ξεφουρνίζουσαν διδάκτορας τής 
Θεολογίας, έχομεν ιερατικός σχολάς έκμαιευούσας δασκά
λους, έχομεν Ριζάρειον Σχολήν, έκκαμινεύουσαν πολιτεντάς. 
Άπό τήν τελευταίαν έξήλθε, κατόπιν υποτροφίας, καλ.ογερό- 
παις μέ άπλοΰν Απολυτήριον γυμνασίου ό έγγονος τοΰ ναυάρ
χου Κων. Κανάρη, κ. Άλ. Κανάρης, διά νά έγγραφή είς 
τήν Νομικήν Σχολήν, νά Αναγορευθή διδάκτωρ της, νά πο- 
λιτευθή κατόπιν καί νά γίνη είς τό τέλος υπουργός τών 
Ναυτικών.

Καί έρωτώ : Διατί είς τήν Σχολήν τών Ναυτικών Δοκί
μων νά μή καταρτίζωνται ιερείς καί μητροπολΐται;

’.4Μά ποιος διδάκτωρ τής Θεολογίας, άντί νά γίνη καθη
γητής τών Ιερών μαθημάτων είς ελληνικόν σχολεϊον ή γυμνά- 
σιον, μέ άποδοχάς 3-4 χιλ. δραχμών ή ποΐος Απόφοιτος 
ιερατικής σχολής άντί νά γίνη δημοδιδάσκαλος μέ μισθόν 
2-3 χιλ. δρ. θά προτιμήση τήν περιπέτειαν τοΰ παπά, διά 
νά σιτίζεται άπό κόλλυβα, άπό πρόσφορα καί λειτουργίας, 
άπό τήν Αγιαστούρα ;

Τό συμπέρασμά μου τό έξήγαγα άπό μίαν διετή άνά τάς 
έπαρχίας δημοσιογραφικήν περιοδείαν μου, τάς εντυπώσεις 
τής οποίας έδημοσίευσα είς τήν •■Καθημερινήν·.

Εύρηκα είς τάς έπαρχίας καί είς τά χωριά νά λατρεύων- 
ται καί έκτιμώνται σεβάσμιοι είς ήλικίαν λευίται, τών όποιων 
ή μόρφωσις δέν έβγήκε ποτέ άπό τό κείμενον τοΰ ι'Οκτωη- 
χίου» είς Ανάγνωση·, ή δέ γνώσις έξετείνετο είς ψιττακισμόν 
ψαλμών, προφητειών, 'Αποστόλων καί Ευαγγελίων.

ΊΙ δέ έκπαίδευσις; 'Εν άρχή ήν ό τσαγκάρης καί ό μικρός 
κάλφας του, Αλλά καί ή πιθηκίζουσα έν θρησκεία μάνα, ή 
τάξασα τόν τσαγκαρόπαιδα ·καλογεράκι*.  "Ο τσαγκαρύπαις, 
συνοδεύων κατά Κυριακήν μέ λευκόν ράσον τήν έκφοράν 
τών Άγιων, έξελίσσεται εις κανωάρχην, βοηθόν τοΰ ψάλτου, 
διά νά προαχθή κατόπιν είς βοηθόν νεωκόρου, συλλέγοντα 
καί σβύνοντα έντός τενεκεδακίου παρά τό μανουάλι τά άπό- 
κερα, μέ μαύρο ράσο, γενάκια καί κοτσιδίτοα. "Εως οτου 
κάποιαν Κυριακήν φθάνει ό Δεσπότης, διά νά τόν χειροτό
νηση έν μέσω τής επιδοκιμασίας τού πληρώματος · Αξιος! 
"Αξιος!*  παπάν.

Αυτός είναι κατά πλειονότητα ό σημερινός παπάς, ό λει
τουργός τού " Υψίστου, ό έξελιχθείς πολλάκις καί είς "Ιεράρχην.

"II δέ δράσις του; Τί πρέπει νά περιμένη κανείς; Νά 
είσδύση είς μίαν οικογένειαν, καί >·ά νουθετήση καί νά έξο- 
μαλύνη διένεξιν συζύγων καί νά διδάξη, νά κατηχήοη, νά 
μορφώση;

'Ιδού διατί δέν έχομεν μητέρα, διατί δέν έχομεν υίόν 
σήμερον, πολίτην αΰριον, διατί δέν έχομεν κόρην σήμερον, 
μητέρα αΰριον, διατί δέν έχομεν διδάσκαλον.

'Ιδού διατί ή γενεά, ποΰ έρχεται, ποΰ θά μάς διαδεχθή 
αΰριον, θά άποτελέση ένα συγκρότημα, μίαν κοινωνίαν, μίαν 
Πολιτείαν Σοδόμων!

Τίς πταίει; Τό Κράτος! Τό Κράτος τών προσώπων 
είναι ό Μέγας Ένοχος! Τό Κράτος τής Ρουτίνας είναι ό 
υπαίτιος !

Μάς λέγει ό λαός μέ τήν θυμοσοφίαν, του ποιος γίνεται 
παπάς. Τόν έστησε είς τήν θέσιν του τόν παπάν τό Κοάτος;

Τόν έμισθοδότηοε; Τόν εφαντάσθη μέ τάς"Ιερατικός σχολάς 
καί τήν Θεολογικήν τοΰ Πανεπιστημίου Σχολήν όμότιμον 
κατιί παίδευση· καί μόρφωση· μέ τόν έκπαιδευτικόν λειτουρ
γόν, άλλά τόν έπέταξε είς τήν βιωτικήν περιπέτειαν καί τήν 
Αλητείαν τής αγιαστούρας*.

Εί’δατ έκεΐ νοοτροπίαν!
Αύτή είναι, θλιβερά, άλγεινοτάτη, δυστυχώς ή Αλήθεια. 

Τί σημαίνει Αν Αριθμοΰνται είς ιό δάκτυλα τών δύο χειρών, 
προτεταμένα είς ΰψιν τής Πολιτείας, ολίγοι ίεράρχαι διακρι- 
τόμενυι είς ήθος, μόρφωση·, άνωτέραν κατάρτισιν, αλλά καί 
συνείδησιν, ώς ό'Αθηνών κ. .Χρυσόστομος, ό Δημητριάδος 
κ. Γερμανός, δ Μονεμβασίας καί 2’π<ίρτ>)ς κ. Γερμανός, ό 
Πέτρας κ. Διονύσιος, οί Αρχιμανδρίται κ.κ. Παπαγεωργιά- 
δης, καί Μελέτιος Γαλ.ανόπονλ.ος καί δλίγοι ακόμη!

"Η πλειονότης τοΰ κλήρου Απαρτίζεται άπό καλογήοους 
άμορφώτους, χρηματιζομένους έκ γόμων, κηδειών καί χειρο- 
τονιών, άπό ιερείς βιοπαλαίοντας έν αλητεία καί άπό μοναχούς 
παχυνομένους έν τεμπελιά καί Αργία, μητρί πόσης κακίας.

Καί ιδού ή αφύπνισις! Ευτυχώς! Τά μοναστήρια, είς 
τά όποια μόνον γαστέρες διωγκοΰντο καί καλογεροπαίδια 
έξειρέφοιτο διά τά διαδεχθούν τούς γεννήτορας ή συγγενείς 
καί περιούσιοι κολοσσιαίοι έσ-χηματίζοντο, περιερχόμεναι δυ- 
ναστειακώς είς έπερχομένους, διαθέτουν μυθώδη ποσά είς 
κτήματα καϊ εις ρευστόν χρήμα. Τά είχα γράψει αυτά είς 
τάς έκ τών έπαρχιών έντυπώσεις μου. Καί υπέδειξα έν 
καιρφ τί έπρεπε νά γίνη.

Καί τώρα έρχεται τό Κράτος καί διά νόμου περιορίζει 
τούς καλογήρους είς τόν άπολύτως μοναστηριακόν βίον καί 
τούς Αφαιρεΐ τάς περιουσίας, διά νά οχημοτίοη ταμεΐον μι
σθοδοσίας κλήρου.

Δόξα τώ Θείο! Δόξα και τιμή είς τόν νομοθέτην !
'Αλλά καί πρόνοια περί τών κληρικών φυτωρίων -χρειάζε

ται τώρα έκ παραλλήλου. δήμος βρατςανος

-'•ί- ΠΡΟΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ! WAPON

Ο ΑΘΗΝΩΝ.—'Επί κεφαλής τής "Ελληνικής 'Εκκλησίας 
είναι ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών, δστις έν ταυτφ είναι και 
Πρόεδρος τής "Ιερός Συνόδου, κ. Χρυσόστομος, έκ τών 
διαπρεπεστέρων "Ιεραρχών τής έλευθέρας Ελλάδος.

Ό κ. Χρυσόστομος Άναστ. Παπαδόπουλος έγεννήθη είς 
τήν Μάδυτον τής Θράκης τό 1868. Οί γονείς του ήσαν 
πτωχοί καί ΐερεύς ό πατήρ του.

Τάς προκαταρκτικός του σπουδάς έπεράτωοε εις τήν 
Μάδυτον, κατόπιν δέ άπό τοΰ 1884 έως τού 1887 έφοίτη- 
σεν εις τήν Μεγάλην Σχολήν τοΰ Γένους καί είς τήν "Ιερα
τικήν Σχολήν τής Κωνσταντινουπόλεως.

"Όταν άπεφοίτησε έκ τής τελευταίας είσήλθεν είς τήν έν 
"Ιερουσαλήμ Θεολογικήν Σχολήν τού Σταυροΰ, 1887-1888, 
μετά τήν διάλυση· δέ ταύτης είς τήν Ευαγγελικήν Σχολήν 
Σμύρνης, 1888-1889, λαβών άπό αυτήν τό Γυμνασιακόν 
δίπλωμα.

Ένεγράφη άμέσως είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Πανε
πιστημίου 'Αθηνών καί έφοίτησεν έπί δύο έτη, 1889-1891. 
Τότε ή Αείμνηστος Βασίλισσα "Ολγα, έξετίμησε τήν πρός τά 
έκκλησιαστικά κλίσιν του καί τήν μόρφωσίν του, τόν περιέ
βαλε μέ τήν προστασίαν της καί τόν άπέστειλε χάριν ειδικών 
σπουδών είς Ρωσσίαν.

Τέσσαρα έτη διέμεινεν έκεΐ, άπό τού 1891 μέχρι τοΰ 1893, 
φοιτήσας είς τήν έν Κιέβω Θεολογικήν 'Ακαδημίαν καί Από 
τοΰ 1893 μέχρι τοΰ 1S95 είς τήν θεολογικήν 'Ακαδημίαν 
Πετρουπόλεως, έκ τής όποιας έλαβε καί τό δίπλωμα τής 
θεολογίας.

'Αμέσως τότε διαιρίσθη καθηγητής τής έν "Ιερουσαλήμ 
θεολογικής Σχοχής τοΰ Σταυροΰ, ήτις ήδη άπό τοΰ 1894 
είχεν έπανιδρυθεΐ. "II μόρφωσις του τόν ένεδείκνυε καί ύιά 
τήν θέσιν τοΰ Διευθυντοΰ. Πράγματι δέ μετά τετραετή έν 
αύτή διδασκαλίαν ώνομάοθη διευθυντής αυτής, περιβληθείς 
καί τό Ιερατικόν σχήμα. Καί τήν μέν 28 Μαΐου 190Θ προε-

■χειρίσθη είς διάκονον, τήν δέ 14 Σεπτεμβρίου ίδιου έτους είς 
πρεσβύτερον καί Αρχιμανδρίτην, παρ' αύτού τοΰ ΙΙατριάρ-χου 
"Ιεροσολύμων κ. Δαμιανού.

Δεκατέσσαρα όλόκληρα έιη συναπτά έδίδαξε καί διηύθυνε 
τήν έν λόγο) σχολήν, ήτοι άπό τού 1895 μέχρι τού 1909. 
Κατόπιν άνεχώρησεν έξ "Ιερουσαλήμ καί παρέμεινεν είς 
'Αλεξάνδρειαν έπί διετίαν περίπου, ώς προϊστάμενος τών 
ναών τής "Ελληνικής Κοινότητος 'Αλεξάνδρειάς, Από τού 
1909 έως τού 1911, Ασχολούμενος καί είς έπιστημονικάς 
μελέτας. Τότε Ακριβώς ή θεολογική Σχολή τού Πανεπιστη
μίου Αθηνών άπένειμεν εις αυτόν τό δίπλωμα τοΰ 'Επιτίμου 
Διδάκτορος τής θεολογίας, *ώς  πολλά καί σπουδαία έργα 
συγγράψαντα* .

Πράγματι. "Ο Αθηνών Χρυσόστομος είναι ό πολυγραφώ- 
τερος τών "Ελλήνων. Άπό τοΰ 1890 έως τοΰ 1925 έγραψε 
334 πνευματικά πονήματα, ήτοι Ιστορικά σημειώματα, μονο
γραφίας, μελέτας κλπ. άναφερόμενα είς τήν Γενικήν "Ιστο
ρίαν καί τήν 'Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, εις τήν "ιστο
ρίαν τής 'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, είς τήν τής Εκκλησίας 
'Αντιόχειας, είς τήν τής 'Εκκλησίας "Ιεροσολύμων, τήν τής 
Κύπρου, τής "Ελλάδος, είς τήν "Αγίαν Γραφήν, εις τήν Χρι
στιανικήν 'Ηθικήν καί διάφορα άλλα, μεγάλης άξίας.

Έν τώ μεταξύ τό 1911 διωρίσθη Διευθυντής τής έν ' Αθή- 
ναις Ριζαρείου 'Εκκλησιαστικής Σχολής καί διηύθυνε ταύτην 
μέχρι τού 1923, έκλεγείς έκ παραλλήλου τόν Μάρτιον τοΰ 
1914 καί Καθηγητής τής I'ενικής !Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
έν τή θεολογική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, είς 
διαδοχήν τοΰ 'Αναστασίου Διοιι. Κυριάκού.

Εννέα έτη διετέλεσε τακτικός καθηγητής έν τή έδρρ. ταύτη, 
μέχρι τής 10 Μαρτίου 1923, βτε Ανεδείγθη 'Αρχιεπίσκοπος 
'Αθηνών, έκλεγείς ' Επίτιμος Καθηγητής τού Πανεπιστημίου.

'Εξηκολούθησεν οΰτω διδάσκο)ν έν τώ Πανεπιστημίφ έπί 
τινας όίρα:, καί τέλος τό 1926 διωρίσθη τακτικόν μέλος τής 
'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ.—Εξέχουσα φυσιο
γνωμία καί συμπαθής δ κ. Γερμανός Τρωϊάνος. Σεβάσμιος 
καί έπιβλητικός μέ τό ήθος του, τό παράστημά του καί 
τήν άνωτέραν του μόρφωση·. Μέ τήν στωμυλίαν του, τήν 
ευφράδειάν του, τήν εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσίν του, αλλά 
καί τό χιούμορ του — Κεφαλλήν γάρ ό ι'ινήρ — συναρπάζει 
τόν συνομιλητήν του κυριολεκτικώς.

Είς τήν 'Εκκλησίαν παρέχει τάς υπηρεσίας του Από 
μακροΰ, διατελέσας πολλάκις Συνοδικός, έδωκε δέ πολύτι
μον συμβολήν άλλοτε, καταρτίσας έξ άρθρων όγδοήκοντα 
σχέδιον τοΰ Καταστατικού χάρτου τ»,ς. "Ως ποιμενάρχης 
τής ιερας Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, παρέ
χει εαυτόν υπόδειγμα "Ιεράρχου, περιοδεύατν συχνά, ίνα 
Αντιλαμβάνεται τάς άνάγκας τών ύπ' αυτόν ένοριών.

Κατά τάς πονηρός ήμέρας τών καθεστωτικών Αγώνων 
καί τοΰ διχασμού, έκ παρεξηγήσεως διά τήν άγνήν ίδεολο- 
λογίαν του, έρρίφθη είς τάς φυλακάς καί έπανειλημμένως 
άντίκρυσε τόν θάνατον. Καί δίαν διεσκεδάσθησαν τά σκοτά
δια τοΰ Τρόμου, άποκατεστάθη είς τήν περιωπήν του.

Ηίαύχησε ό Διευθυντής τής · Εικονογραφημένης*  νά 
συναντήση τόν έπιφανή "Ιεράρχην εις Σπάρτην καί ν' Ακούση 
Από στόματός του έν μακρά συνεντεύξει έντός τοΰ Μητρο- 
πολιτικοΰ γραφείου τάς Αντιλήψεις του περί τής καταστά
σεως τοΰ κλήρου καί τής 'Εκκλησίας καί τών δεόντων έν 
γένει γενέσθαι.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ. Ό Μητροπολίτης Δημητριάδος Γερ 
μανός Μαυρομμάτης, γεννηθείς καί Avarραφείς έν τή Ήρωϊκή 
νήσω Ψαρρών, έσπούδασε τά έγκύκλια μαθήματα έν τώ 
Γυμνασίω Χίου ύπό τόν σοφόν γυμνασιάρχην Γ. Ζωλόταν, 
τάς δέ θεολογικάς αυτού σπουδάς έπέρανεν έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίω.

Ευθύς μετά τήν είς διάκονον χειροτονίαν του ύπό τού 
Αοιδίμου Μητροπολίτου 'Αθηνών Γερμανού, γενομένην τήν 
8'1' Νοεμβρίου τοΰ 1894, προσελήφθη ύπό τοΰ αοιδίμου 
Πατριάρχην 'Αλεξάνδρειάς Σωφρονίου ώς διάκονος καί 
γραμματεύς έν τώ Πατριαργείομ, ύπηρετήσας εί'δοκίμως 
μέχρι τού θανάτου αύτού. Τό 1900, έπανελθόιν είς "Ελλάδα, 
διωρίσθη ίεροκήρυξ έν Βάλω, τόν δέ Αύγουστον τού 1907 
έχειροτονήθη Άρχιερεύς Δημητριάδος Βόλον, κοινή Απαιτή
σει κλήρου καί λαοΰ. "Εκτοτε άρχεται ή έν εύρυτέρφ κύκλω 
έκκλησιαστική καί κοινωνική αύτοϋ δράσις. Διά τών άγώναιν 
αύτού έπί τού ψαλτικού ζητήματος έπέτυχε τήν ύπέρ τής 
'Εκκλησίας αίσίαν λύσιν αυτού ύπό τού Άρείου Πάγου καί 
τήν όιά νόμου Αναγνώριση· τών δικαιωμάτων τής 'Εκκλη
σίας έπί τών ψαλτών καί νεωκόροιν, όίστε νά έπέλθΐ) ή ειρήνη 
καί ή Αρμονία μεταξύ Ιερέων άφ' ένός, ψαλτών καί νεωκό- 
ρων Αφ' ετέρου. ■ ■ -

'Επέτυχε τήν διάλυσιν τού έν Βόλτο ολέθριου Παρθεναγω-
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γείου, άγωνισθείς ήρωΐκώς κατά τών άθεων χυδαϊστών καί 
μαλλιαρών, ους άρνητικώς ύπέθαλπεν ή τότε διοικούσα άνω- 
τάτη ’ Εκκλησιαστική άρχή διά τής άδρανείας αυτής.

Ώργάνωσε τήν φιλανθρωπίαν διά τής ίδρύσεως ένορια- 
κών φιλανθρωπικών Συλλόγων, δρώντων φιλανθρωπικά) 
τατιι υπέρ τών πτωχών υπό τήν έποπτείαν τής ’Εκκλησίας.

Εις πάντας τους γιγνομένους έν Βάλω εράνους πρωτοστα
τεί ό ίδιος, μεταβαίνων άπό οικίας εις οίκίαν καί άπό κατα
στήματος εις κατάστημα. Τό 1912, δτε δέν ύπήρχεν Υπουρ
γιών Προνοίας καί Άντιλήψεως, αί δέ οίκογένειαι τών πτω
χών ίπιστράτων άφέθησαν εις τό έλεος τοΰ Κυρίου, συνέστησεν 
έν Βάλω υπό τήν I Ιροεδρείαν του τό ταμείον προνοίας, τό 
ό.τοϊον ουνέλεξε περί τά δώδεκα έκιιτομμύρια σημερινών 
δραχμών.'Εκ τού ταμείου τούτου έπληριόνοντο πασαι αί 
οίκογένειαι τών ίπιστράτων διά μηνιαίου δελτίου κατά τόν 
αριθμόν τών μελών τής οικογένειας έκάοτου. ΙΙρός τούτοις 
ίδρυσε συσσίτια εις διαφόρους συνοικίας τοΰ Βόλου πρός 
διανομήν δωρεάν φαγητού.

ΕΙσέπραξεν ικανά ποσά υπέρ τών ίκ Θράκης προσφύγων, 
οΰς πολυειδώς περιέθαλψε, καί εν έ/.ατομμύριον έξακοσιας 
χιλιάδας δραχμών υπέρ τών έκ Μικρός Ασίας προσφύγων, 
οΐτινες έν τώ προσώπω τοΰ Άρχιερέως τούτον ευρον τον 
αληθή άιντιπρόσωπον τής ’Εκκλησίας.

Άνήγειρεν έκ βάθρων τήν ίεράν Μονήν Ξενίας μέ σχέδια 
Ιερατικής Σχολής, ώστε νά χοησιμοποιηθή τό κτίριον ή ώς 
'Ιερατική Σχολή ή ώς άλλο κοινωφελές ίδρυμα.

Κατεοκεύασεν άμαξητήν οδόν μέχρι τής θύρας τής Μονής, 
ευρισκόμενης εις ύψος 27 θ μετρ, υπέρ τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης, αίσιε άπροσκόπτως »·ά μεταβαίνη τις διά τροχο
φόρων εις τί)ΐ· Μονήν, καί ταΰτα πάντα άνευ έπιβαρύνσεως 
τοΰ προϋπολογισμού τής Μονής, διότι διά τής διδασκαλίας 
του, τής δραστηριότητας του καί τής διαγωγής του ένέπνευσεν 
εις τό ποιμνών αυτού τήν εμπιστοσύνην καί τήν άγάπην, ώστε 
οί χριστιανοί λίαν ευχαρίστως νά χορηγώσΐ τόν οβολόν των 
υπέρ τών συντηρούμενων μεγάλων έργων, τά όποια είναι άξιο- 
ζήλευτα καί δΓ ά ύπερηφανεύεται ή Εκκλησία Δημητριάδος.

Άνήγειρεν έκ βάθρων τους ναούς Ν. ’ Αγχιάλου καί Εύξει-

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σ' ένα σπιτάκι φτωχικό, σιμά σ' ένα κρεββάτι, 
μάνα φτωχή, πολλές νυχτιές, είχε νά κλείση μάτι.
Τό μόνο ποΰ τής έμεινε, άπ τά πολλά .... παιδί της, 

ποΰ άπό τά μάτια του έβλεπε, στήν άχαρη ζωή της, 
τώχε άπό αρρώστια αγιάτρευτη, στό στρώμα ξαπλωμένο 
άπό τή φύσι, καί γιατρούς, γιά μνήμα δικασμένο ! !........
Σέ τέτοια λύπη, πού καμμιά παρηγοριά δέν έχει, 

εις τοΰ Χριστού τί) Γέννησι, ό νοΰς τής Μάνας τρέχει 
κ' ένώ ολόθερμη ή ψυχή, στά ουράνια φτερουγίζει 
καί τοΰ παιδιού της τή γιατριά, άπό ψηλά έλπίζει, 
τά δυό του μάτια άνοιξε, τήν ώρα ποΰ ή καμπάνα, 
« Χριστός γενναται» έσήμανε καί λέει:... Γλυκειά μου μάνα 
εις τ’ όνειρό μου έβλεπα, κάποια ποΰ μοιάζει έσένα, 
ποΰ σάν παιδί της μούλεγε, πώς άγαπάει καί μένα, 
κι’ όπως και σύ, μέ χαΐδευε στά μάγουλα, στό στόμα 
καί μέ φιλιά γλυκύτερα, κι άπ τά δικά σου ακόμα, 
κτενίζοντας τά όλόξανθα καί κατσαρά μαλλιά μου, 
μοΰ έλεγε πώς γρήγορα θά δώση τήν ύγειά μου.... 
Μέσα μου κάτι ακόυσα, σάν τή μορφή της είδα' 
άπ (ίσοι μ' είδανε γιατροί, σέ κείνη τρέφω έλπίδα.
Τό βλέμμα της με κύτταζε, με μιά χαρά μεγάλη, 
ματιά ποΰ κάτι μούλεγε, ματιά ποΰ δέν είν άλλη, 
οπού νά ρίχνη βάλσαμο. Στον κάθε μαύρο πόνο 
έλπίδα καί πορηγοριά έκείνη ρίχνει μόνο ! !.........
Μοΰπε πώς δίνει σ' δλους μας, δ,τι καί άν τής ζητούμε' 

σθένει τά τόσα ηφαίστεια, ποΰ μες τά στήθη κλειοΰμε,

νουπόλεως, συνεργαζόμένος τάς Κυριάκός καί έορτάς μετά 
τών εργατών, κατορθώοας οΰτω δωρεάν ν’ άνεγερθώσιν οί 
ναοί ουτοι, οΰς δΓ εισφορών πλουσίως διεκόσμησεν. ’Επίσης 
διά πολλών κόπων κατώρθωσε καί έξησφάλισε περί τάς 
δγδοήκοντα χιλιάδας δραχμών έξ εισφορών ομογενών υπέρ 
τοΰ ναού Ν. ’Αγχιάλου.

Θελήσας ν’ άνεγείρη ’Επισκοπικόν μέγαρον καί εδρών 
μεγίοτην άντίδρασιν υπό τών μαλλιαρών, ήγόρασε κατά τό 
πλεϊστον έξ ιδίων χρη/ιάτων οίκόπεδον πρός άνέγερσιν ’Επι
σκοπικού μεγάρου, τό οποίον σήμερον έχει πραγματικήν 
άιξίαν άνω τών 400.000 δραχ. κατέθεσε εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν 80.000 δραχμών, όπως έκ τών τόκων αυτών 
σπονδάζη εις μαθητής έκ Ψαρρών εις τήν Ριζάρειον σχολήν. 
Διετέλεσε τετράκις μέλος τής 'Ιερας Συνόδου καί τοΰ Β' 
’Ανώτατου ’ Εκκλησ. Δικαστηρίου, ένθα έπεδείξατο μετριοπά
θειαν ού τήν τυχοΰσαν.

Άνατραφείς ύπό γονέων ευσεβών και διαπαιδαγωγηθεις 
έν τφ Πατριαρχείο) ’Αλεξάνδρειάς ύπό Ιεράρχης διαπρεπείς 
έφρονηματίσθη ’Εκκλησιαστικώς, ώστε άπέβη κληρικός πλή 
ρης ζήλου καί δραστηριότητας μοναδικής, άγωνιζόμενος 
είπερ τις καί άλλος, υπέρ τών δικαίων τής ’Εκκλησίας.

Κατά τήν συζήτησιν ύπό τής Ιεραρχίας τοΰ ήμερολογια- 
κοΰ ζητήματος τό 1924 ήθέλησε νά προλάβη τόν διχασμόν 
τών χριστιανών, άλλ’ ένεκα τής έπεμβάσεως τών τότε και- 
νοσπούδων ερασιτεχνών πολιτευιών καί τινων δοκησησόφων 
καί αδόκιμων κληρικών όέι1 είσηκούσθη ή φωνή αυτού καί 
οΰτω σήμερον ή Εκκλησία εύρίσκεται έν μεγίοτφ κλυδωνισμφ.

Κατά τήν συζήτησιν επίσης τής έκποιήσεως τής Μοναστη
ριακής περιουσίας έν τή 'Ιεραρχία τό 1928 διεμαρτυρήθη 
έγγράφως δηλώαας, δτι ούτε οί πολιτικοί νόμοι, ούτε οί 
Εκκλησιαστικοί κανόνες έπιτρέπουσι τήν άπαλ.λοτρίωοιν τής 
μοναστηριακής περιουσίας, τήν διάλυση· τών ιερών Μοιών 
καί τήν άθέτησιν τών περί μοναχικού θεσμού κοινωνικών 
διατάξεων.

Ό Δημητριάδος Γερμανός έκτος διά τού Ελληνικού είναι 
τιμημένος καί διά τοΰ Αγγλικού παρασήμου ’Ανώτερου 
Ταξιάρχου (Comviador).

Εις τόν καϋμό, στή λύπη μας, μαζύ με μας πονάει, 
χαίρεται σάν χαιρόμαστε, στό γέλοιο μας γελάει. 
Τόν πόνο ξέρει καθεμιάς Μάνας καί τήν πληγή της, 
τί αισθάνεται στά στήθη της, γιά τ' άρρωστο παιδί της 
καί γένεται μεσίτρια, στον εΰσπλαγχνο Πατέρα, 

νά λυπηθή τό δύστυχο παιδί καί τή μητέρα.........
Καί σΰ ποιά λες νά ήτανε, έκείνη ή άλλη μάνα ;;.........
(ξανασημαίνει τοΰ Χριστού τή Γέννησι ή καμπάνα).........

’Ά.'!..; ήτο ή Παρθένα, μάνα μου, ποΰ είδα στ όνειρό μου 
άσηκωσέ με μιά στιγμή, νά κάμω τό σταυρό μου 
κι’ άν δέν μπορώ στήν εκκλησία, νά πάω νά κοινωνήοω, 
τής Παναγίας τό 'κόνισμα, δός μου νά τό φιλήσω, 
γιαιί μου τώπε δυό φορές, στον ύπνο μου ή Παρθένα, 
δπως έσέ θά εύσπλαγχνισθή, θά λυπηθή καί μένα.........
καί δπως τό Χάρο διέταξε, έδιί> νά μην πατήση 
μ άλλα φαρμάκια Μάνα μου, έσέ νά μήν ποτίση.........

Ή Μάνα, ποΰχε τό μικρό, τρεις μέρες νά μιλήση 
κι δσα τοΰ κάνανε οί γιατροί, τά χέρια νά κουνήση, 
τά είδε δλα μάταια! !... έκανε τό σταυρό της 

στό κόνισμα τής Παναγιάς, όποΰ φιλούσε ό γυιός της 
καί σκάφτοντας άπ τήν πολλήν λαχτάρα καί χαρά της 
τό νεκρανάστητο παιδί, πέρνει στήν αγκαλιά της 
καί άπό τά φύλλα τής καρδιάς, βγάζοντας πόνου κλάμμα 
τής λέει: «Παρθένα μου γλυκειά δικό σου είναι τό θάμμα !! ..

Ζάκυνθο; «ΓΓΕΛΟΣ ςαλουτςης

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΜΟΡΑΪΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ. Εις βαθύ γήρας άπέθα- 
νεν ό περίφημος διηγηματογράφος ’Αλέξανδρος Μωραϊτί- 
δης. Τά διηγήματιι του, δλα καθρέφτισμα τής Ελληνικής καί 
πρό πάντων τι)ς νησιωτικής ζωής, άπέπνεαν τό άρωμα τής 
θαλάσσης καί τοΰ νησιού.

Ό Μωραϊτίδης κατήγετο έκ Σκιάθου, έλθών δέ εις ’Αθή
νας ήρχισε συνεργαζόμενος εις διάφορα περιοδικά καί έφη- 
μερίδας τής έποχής του καί έπί σειράν ετών εις τήν τ’Ακρό- 
πολιν», δταν ή έφημερίς έκείνη, άκμάζουσα ύπό τ!)ν φλογέ
ράν πνοήν τοΰ ίδρυτοΰ της Βλάση Γαβριηλίδη, είχε τό περί
φημου έπιτελεών της άπό τους έπιλεκτοτέρους λογογράφους, 
μεταξύ τών όποιων διεκρίνετο καί αυτός πλάι στον ΙΙαπα- 
διαιιάντη, τόν Βώκο κλπ.

ΕΙς παλαιοτέραν έποχήν είχε μετάοχει τοΰ ύπό τοΰ πυρπο- 
λητοΰ Νικοδήμου προκηρυχθέντος πρός συγγραφήν έργου 
σχετικού μέ τήν δλοκαύτωσιν τών Ψαρών κατά τό 1821, 
διαγωνισμού, έγραψε δέ τί/ν τραγατδίαν ΓΗ καταστροφή τών 
Ψαρών,» καί έβραβεύθη, λαβών τό χιλιόδραχμον γέρας.

Υπέρ τά Γράμματα ό Μωραϊτίδης έλάτρευε τό θεών καί 
πολλάκις έξεπλήρου χρέη ψάλτου. ’Εσχάτως, βαρυνθείς τά 
έγκόσμια, άπεσύρθη εις τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του καί έκάρη 
ιιοναχός, όλίγας ήμέρας δέ μετά τήν κουράν του, προαισθαν

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΝ ΤΗι ΦΥΣΕΙ

Ο νόμος, οίοσδήποτε καί άν ή, δέν πρέπει νά είναι απόλυ
τος, ενιαίος. Ώς πάντα τά έν τώ κόσμο», πρέπει νά ρυί)- 

μίζηται καί ούτος μέ τάς κρατουσας περιστάσεις, νά ζί) καί 
έμπνέεται άπό τάς κρατουσας βιωτικάς συνθήκας. Έφ’ οσον 
ή ανάγκη διευθύνει τόν κόσμον, δ νόμος θά είναι δούλος 
αυτής. Αί κοινωνίαι, αί προηγμένοι κατά τόν πολιτισμόν, 
ήγουν κατά τάς άνάγκας, είσί προηγμένοι καί κατά τόν νό
μον. Άλλ’ δπου δ νόμος, παρά τάς απαιτήσεις τάς έκάστοτε 
άνανεουμένας τοΰ πολιτισμού, μένει δ αυτός, άμετάβλητος, 
έκεΐ ούτε πρόοδος άληθινή σημειοΰται, ούτε αί κοινωνίαι, 
έν αις δ νόμος έκεϊνος, πραγματικώς προάγονται καί έκπο- 
λιτίζονται. ’Έθνη προσκεκολλημένα αιωνίως εϊς παραδόσεις, 
εϊς νόμους έκ παραδόσεων καί έθίμων, μένουσι πάντοτε στά
σιμα. Έργον Σίσυφου έπιτελοΰν δσάκις, ένώ θέλουν, ένφ 
ποθούν την προαγωγήν, ζητοΰσι ένταυτφ νά κυβερνώνται 
ύπό τούς αυτούς πάντοτε νόμους, ύπό τά αυτά νομικά συστή
ματα. Μεγίστη υπάρχει ή διαφορά, άπό τό νά σέβηταί τις 
μίαν παράδοση’, έν καθεστώς έθίμων καί τύπων, μέχρι τοΰ 
ν’ άκολουθή παρά πόδας τήν παράδοσιν έκείνην, τά έθιμα 
έκεϊνα καί τούς τύπους. Τήν σημερινήν κακοδαιμονίαν τοΰ 
κόσμου άποδίδω εϊς τήν τοιαύτην έπίμονον έμμονήν τών 
Κυβερνήσεων εϊς νόμους καί έθιμα, κατά τό πλεϊστον πα- 
νάρχαια, άλλων πολιτισμών, άλλων κοινωνιών, άλλων αιώ
νων, ώχημένων άνεπιστρεπτεί. Τά σοσιαλιστικά κινήματα, 

θείς τό τέλος του, έκοινώνησε τών Άχράντων Μυστηρίων 
καί παρέδωκε τό πνεύμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ. ’Εκ ΙΙαρισίων ήγγέλθη ό θάνα
τος τοΰ έν τώ έκεΐ Πανεπιστημίφ τής Νεοελληνικής Ίω. 
Ψυχάρη, δστις ύπήρξεν ό Σχολάρχης τής Δημοτικής διαλέ
κτου τής καί άλλως μαλλιαρής έπικληθείσης.

ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ. Ό Χάρων άφήρπασε άπό τήν’Αθη- 
ναϊκήν κοινωνίαν τόν Σωτ. Σωτηριάδην. Ό δικηγορικός 
κόσμος έστερήθη διακεκριμένου μέλους αυτού καί οί γνωρί- 
σαντες αυτόν θρηνούν τήν άπώλειαν προσφιλούς καί πολυ
τίμου φίλου.

Πράγματι δέ: Ό μεταστάς ήτο προικισμένος μέ περισσήν 
αρετήν. Μειλίχιος καί προσηνής. Άλλ’ ήτο καί έπιστήμων, 
ώς άριστα κατηρτισμένος. Ενσυνείδητος δέ. Καί έντιμος. Καί 
ώς οικογενειάρχης ύπόδειγμα.

Έξελέγη άκόμη καί βουλευτής, χρηματίσας καί άντιπρόε- 
δρος τής Βουλής.

Ή « Εικονογραφημένε]» συνεδέετο στενά μέ τόν πολύκλαυ- 
στον άνδρα, συμμερίζεται δέ τήν <’>δύτνην τής άπορφανισθεί- 
σης οικογένειας καί ραίνει τόν τάφον του μέ δάκρυα καί 
’Αττικά λουλούδια.

τά άναρχικά πραξικοπήματα, αί διάφοροι κατά καιρούς στά
σεις τών έργατικών δμάδων καί συντεχνιών, αί ποικίλοι επα
ναστάσεις. αί έκασταχοΰ τοΰ κόσμου ΰποκινούμεναι, εντεύ
θεν έχουσιν ώς τά πολλά τήν άφορμήν: Εϊς τό ένιαΐον καί 
πατροπαράδοτον τοΰ νόμου.

Είτε ηθικός είναι δ νόμος, εϊτε κοινωνικός, είτε πολιτι- 
τικός, εϊτε καί θρησκευτικός — άφοΰ ένεκα διαφόρων λόγων, 
πρό πάντων έκ φανατισμού, κατηντησε δυστυχώς νά έπιζη- 
τεϊται καί ή τής θρησκείας νομιμοποίησις—ένα πρό παντός 
έπιδιώκει σκοπόν: Τήν έδραίωσιν τής ηθικής καί κοινωνι
κής έν τφ κόσμφ τάξεως. 'Όταν λοιπόν τοΰ κόσμου καί τών 
συνθηκών, ύφ’ δς ζή καί διαιτάται ούτος, μεταβαλλομένων, 
δ νόμος εξακολουθεί παραμένω»· άμετάβλητος, τότε έχομε»· 
κοινωνίαν άντιφάσκουσαν εϊς έαυτήν, άρνουμένην έαΐ'τήν, 
κοινωνίαν οίονεί έρμαφρόδιτον, τραγελαφικήν.

Τό τοιούτο παρατηρεΐται σήμερον καθ’ άπασαν τήν πεπο- 
λιτισμενην Ευρώπην- Ά/j.a διατί καί πόθεν τοϋτο; Πόθεν 
ή έμμονή αυτί] εϊς τό γράμμα τοΰ νόμου; Πόθεν δ αδιά
σπαστος αυτός δεσμός μεταξύ τοΰ νόμου καί τής κοινωνίας; 
'Η αιτία είναι μία καί μόνη. Αύτη: 'Ο κόσμος, έκτραπείς 
τοΰ φυσικού αυτού προορισμού, τής φυσικής αυτού κοίτης, 
ένεκολπιίιίΐη ψευδή, ασύμφορα δΓ εαυτόν νομικά συστήματα, 
ατινα εϊς παρελθούσας μέ»· κοινωνίας δυνατόν νά μή προσέ- 
κρουον, (ώς συνφδοντα ϊσως μέ τήν φύσιν αυτών καί τό»·
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σκοπόν), τά όποια δμιο; σήμερον πόρρω απέχουν τοΰ νά 
είναι- τοιαΰτα, ού μόνον φυσικώς, αλλά καί ίστορικώς άπο- 
δειχθέντα διά τών αιώνιον επισφαλή δλως καί ακατάλληλα 
καί παρά φύση·.

Κατ’ ακολουθίαν, άφ’ ής ό κόσμος έπαυσε ζών κατά φύ
σιν, ύφ’ οίανδήποτε εκδοχήν καί άν λάβωμεν τήν ζωήν, 
επαυσε διά παντός πλέον καί υπάρχων καί ζών άνθρωπί- 
νως. φυσικώς. Μεθ’δλην τήν χριστιανικήν διαπαιδαγιόγησιν 
η·υχών, ελάχιστα, δσον αφορά τήν κοινωνικήν αύτοΰ σύστα
ση·, προσεκομίσαμεν ευάρεστα αποτελέσματα. Μόνος ό αρ
χαίος Ελληνικό; κόσμος έζησεν ώς έπρεπε νά ζήση, μόνος 
αυτός. Καί τοΰτο, διότι ολόκληρος έζησε κατά φύσιν. 'Ολό
κληρος ό θρησκευτικός καί κοινωνικός καί πολιτικός αύτοΰ 
οργανισμός, τήν φύσιν μόνην είχεν ώς πρότυπον. Θεοποιών 
εαυτόν, έξανθρωπίζων τούς Θεούς του, έπετέλει έργον υπα
γορευόμενο)· ύπ’ αυτής τής φύσεως, ύπ’ αυτής ταύτης, δύνα- 
ταί τις είπεΐν, έπιβαλλόμενου.

'Η φύσις ούδέποτε άπατιξ, ούδέποτε ψεύδεται. Διά τοΰτο 
καί ό παλαιός Ελληνισμός έν τή δράσει αύτοΰ καί τή ενερ
γείς ύπήρξεν ύπέρ ποτέ άδολιότερος, αψευδέστερος. "Ο,τι 
ήσθάνετο έξωθεν, , δ,τι συνησθάνετο καθ’ εαυτόν, άντικειμε- 
νικώς τε καί υποκειμενικών παρευθύς καί εξεδήλου, χωρίς 
ούδείς νά προηγήται έτερος συλλογισμός, χωρίς ούδεμία 
άλλη τό πριν νά χωρή σκέψις. Κρυψίνοια, όπισθοβουλία, 
ήσαν άγνωστοι αύτφ. Όπως έφαίνετο, καί ήτο. Μεταξύ 
εαυτού καί τοΰ εξωτερικού κόσμου ούδέν παρενεβάλλετο 
μεσότοιχον. Νόμοι, θρησκεία, ηθική, φιλοσοφία, τέχνη, σκέ
ψεις, αισθήματα, συναισθήματα, πάθη, πόθοι, έλπίδες, τά 
πάντα κατωπτρίζοντο έν τώ άπεράντω τής φύσεως κάτοπτρο).

Μόνον πρό τοΰ αρχαίου Έλληνος ήδύνασο άνενδοιάστως 
νά ε’ίπης: ’Ιδού ό άνθρωπος. Όάνθριοπος έν τή κοινωνίφ, δ 
άνθρωπος έν τή πολιτική, δ άνθρωπος έν τή ηθική, δ άνθρω
πος έν τή θρησκείφ. Πάσα έκ τοΰ φυσικού ήντλημένη έντύ- 
πωσις έξηνθρωπίζετο τρόπον τινά, ένεσαρκούτο, έλάμβανε 
ζωήν, σφρίγος, ύπόστασιν, κύρος. Τώρα ύπόστασιν νόμου 
πολιτειακού, τοόρα κύρος άμετασάλευτον αγωγής, τιόρα ζωήν 
θρησκευτικού μεταπλασμού, τώρα σφρίγος πολεμικής αρε
τής. 'Υπέρ πάσαν σχέσιν, ύπέρ πάντα δεσμόν, ύπέρ παν 
φίλτρον, είς νόμος έκράτει, ό φυσικός νόμος. ’Εάν πολλάκις 
ένεκλιματίζετο ώς τοιοΰτος ή τοιοΰτος. αδιάφορο)·. Εξελλη
νιζόμενος, έμενετ· αείποτε άκίβδηλοτ, αγνός.

Μέσα είς τήν φυσιν υπάρχει τό εύγενέστερον διδασκα
λείου δπερ δύναται νά φαντασθή άνθρωπος. ΙΙάσα έποχή 
καί πάς πολιτισμός ευρίσκει έν αύτφ άπήχησιν. Καί είναι ή 
άπήχησις αύτοΰ έντονωτέρα, έπιβλητικωτέρα μυριάδων κοι
νωνικών θεσμών δμού. Έάν δ αρχαίος Ελληνικός κόσμος, 
έπιθυμήσας νά ζήση κατά φυσιν, εϊπετο αύτή καί αντέγραφε 
καί έμιμεϊτο, δέν έπεται έκ τούτου, δτι καί πάσα άλλη κατό
πιν έποχή δέν ήδύνατο νά πράξη τό αυτό, παρόμοια άποκο- 
μίζουσα αγαθά αποτελέσματα. Καί δμως, έκτος τής Ρωμαϊ
κής, ήτις καί αύτή μάλλον τούς μιμητά; εκείνης, τούς 'Έλλη
νας, έμιμήθη, καί τούτους άδεξίως ή αύτήν ταύτην τήν φύσιν, 
ούδεμία άλλη έκτοτε έποχή υπήρξε)’ οπαδός τών αρχών 
καί νόμων αύτής.

Άς προοδεύη δ κόσμος, ας πληθύνωνται αί έπιστήμαι, 
αί τέχναι, ή γνώσις ας χωρή έπί τά πρόσω. Ή φύσις παρα
μένει αιωνίως άνεξάντλητος. Οί θησαυροί αύτής μένουσιν 
ακλόνητοι, αστείρευτοι εις τόν αιώνα. Καί έν τούτοι; δ κό
σμος ούδαμώς μετέλαβεν αύτών. Ούδ’ αύτά τά ένστικτα καί 
τάς έπιθυμίας αύτοΰ έξεμεταλλεύθη. ΓΙροαγόμενος άπέφυγε 
ν’ άντλήση, ώς πάλαι, έκ τής φύσεως, νά διδαχθή έκεϊθεν, 
έκείθεν νά δημιουργήσω πρόοδον, πολιτισμό)’, σύμφωνα μέ 
τάς υπαγορεύσεις καί διατάξεις αύτής,

*
Επήλθεν ή Ρωμαϊκή κυριαρχία. Καί ιδού επιφαινόμενος 

απανταχού τού κόσμου δ νόμος δ Ρωμαϊκός. Καί ιδού ή 
πρώτίζ έκτροχίασις άπό τής φυσικής, ήν ούτος ήκολούθει, 
οδού. Έκτροχίασις καταστρεπτική ού μόνον διά τήν Ρώμην, 
άλλα καί διά σύμπασαν τήν μετέπειτα ανθρωπότητα. Οί 
Ελληνικοί θεσμοί έξεφυλίσθησαν. Άπό φιλάνθρωποι οίοι 

ησαν, κατέστησαν αγριωποί, αίμοβόροι, κατέστησαν υπε
ράνθρωποι. ΤΙ φύσις δέν άντεγράφετο ώς παρά τοΐς Έλλη- 
σιν, άβρώς, έπιχαρίτως. ΙΙολλοΰ γε καί δει.''Η μίμησις, ή 
αντιγραφή παρά τοΐς Ρωμαίοίς, ύπήρξεν έκτροπος, ύπερφυ

σική. Οί νόμοι αύτών, ή θρησκεία αύτών, ή τέχνη αύτών, 
έκολοσσοποιήθησαν. Δέν έγνώρισαν οί Ρωμαίοι, ώς οί "Ελ
ληνες, την αρμονίαν έκείνην μεταξύ τοΰ εσωτερικού καί τοϋ 
έξωτερικού κόσμου, την μεταξύ εαυτών καί της φύσεως συμ
μετρία)· έκείνην καί αρμονίαν, αρμονίαν καί συμμετρίαν έξι- 
χθείσας εις τό κατακόρυφον μόνον έν πάση τού βίου τών 
Ελλήνων σχέσει.

Ό έκζητών νά ύπερβή, έν οίι/δήποτε περιπτιόσει, τήν 
φύσα· ή νά πράξη τι παρά φύσα·, παρά τούς κανόνας αύτής, 
θάττον ή βράδιον θέλει τιμωρηθή. Δέν ανέχεται ή φύσις 
ασέβειαν, οίανδήποτε. Καί δέν ήνέχθη τή)· ακμήν τοΰ Ρω
μαϊκού λαού, δτε ούτος είχε φθάση πλέον είς τό άκρον άω
το)· τής δυνάμεώς του, αύτούς τούς φραγμούς της ασεβώς 
άνατρέψας. Έμιμήθη καί ή Ρώμη τήν φύσιν, άλλ’ έμιμήθη 
αύτήν ύπέρ τάς δυνάμεις της. Καί κατέπεσεν.

Τί Ελλάς παρήκμασεν, άφ’ ής έχαλαρώθησαν οί συνέ- 
χοντες αύτήν μετά τής φύσεως φίλιοι δεσμοί. Ή 'Ρώμη 
παρήκμασεν, άφ’ ής ύπερετάθησαν οί δεσμοί ούτοι. 'H μία 
ήρχισε μιμουμένη μείον ή δσον έπρεπε, καί έξέπεσεν δθεν 
ήρθη. 'Η άλλη ήρχισε μιμουμένη πλεΐον ή δσον ήρμοζε, 
καί κατέπεσεν δθεν έξήρθη. Ό πολιτισμός τής μιάς δέν είναι 
ή είς συνεχής άγιον πρός διατήρηση· τής ελευθερίας αύτής. 
'Ο πολιτισμός τής άλλης δέν είναι ή είς διαρκής άγιόν πρός 
καταστρατήγησα· τής έλευθερίας έν γένει. ΤΙ μία ίπιδιώκει 
τήν έδραίωσιν τής μεταξύ τοΰ φυσικού καί τοΰ Ελληνικού 
κόσμοι’ αρμονίας. 'Π άλλη μηχανάται τήν ύπέρβασιν τών 
κανόνων τής αρμονίας ταύτης. ΤΙ Ελλάς πίπτει, ή Ρώμη 
καταπίπτει. Μετά τόν Περικλέα δ περί τού δικαίου άγιον 
παύει πλέον στρεφόμενος κατά τών βαρβάρων. Μετά τόν 
Αύγουστον δ περί τού δικαίου άγων ούδαμοϋ άλλοθι εδρά
ζεται ή έπί τού δικαίου τού ίσχυροτέρου.

Ύπέρ τ’ ανθρώπινα ύπάρχει πάντοτε στάθμη τις δικαιο
σύνης αόρατος, ήτις ούδέν κενόν άφίησιν ανεξέλεγκτοι·, ούδέν 
άδικον, ούδέν δίκαιον άστάθμητον, Τήν στάθμην αυτήν 
ειδον έγώ πολλάκις ύπέρ έμέ αίωρουμένην, φωτεινήν, χρυσι- 
ζομένην άπό τάς ακτίνας άλλου τινός 'Ηλιου, 'Πλίου γιγαν- 
τωδεστέρου μυριάκις εκείνου, δστις μάς καλλύνει μέ τό φώς 
του τά άνθη, καί ώραΐζει μέ τόν χρυσαυγή αυτού δίσκον 
τάς πρωίας μας, καί μάς ζεσταίνει τάς ψυχάς, άπειράκις 
τούτου λαμπροτέρου, περικαλλεστέρου, τού Τίλιου τής Δι
καιοσύνης. Εις τήν στάθμην αύτήν τήν αιιόνιον, τήν ασύλ
ληπτοι·, έπίστευσα καί πιστεύω. Πιστεύω εις τήν εύθύτητα 
αύτής, είς τήν δικαιοκρισίαν αύτής. 'Ως έν τφ ύλικφ, καί έν 
πνευματική) κόσμφ ή στάθμη αυτή.είναι ό μόνος γνώμων 
πάσης αξίας, πάσης δυνάμεώς πάσης ζωής. Τά μίση τών 
άνθρώπων ούδέν κατ’ αύτής ίσχύουσιν. Είναι έρριζωμέι η 
είς τό χάος ασάλευτος άπό αιώνων, είς τών αίιόνων τήν φο
ράν αδιάσειστος. Καί έάν ποτέ, τή επινεύσει τοΰ μεγάλου 
χρηστηρίου τής θεότητος, ή Ι’ή αύτή μεταβληθή είς θρύμ
ματα καί εις σποδόν, ή στάθμη εκείνη θά είναι δ μέγας 
τής καταστροφής αύτής δικαιοκρίτης.

Τό πνεύμα μου ούχί άπαξ είσέδυσεν είς τάς αποφάσεις 
της έπί τού κόσμου τούτου καί τής τύχης του, καί έκεϊ οποί· 
οί κοινοί τών βροτών δέν έβλεπον ή αδικίαν καί φρίκην 
καί φθοράν καί πένθος, δ οφθαλμός μου, δ τής ψυχής μου 
οφθαλμός, άκοίμητος, διέγνω τήν άρμονικωτέραν δικαιοσύ
νην, τήν δικαιοτέραν ισορροπίαν- Τήν ετυμηγορίαν της πολ
λάκις ήκουσα ύπό τήν φωνήν τής συνειδήσεώς μου, καί 
έκαστος λόγος αύτής, ώσεί βόμβος άλλου τινός άγνώστου 
κόσμου, είς δν είχα στρέψει έκστακτική τήν φαντασίαν μου, 
μοί έφάνη ώς τις φθεγγομένης τινός ουρανίας Πυθίας αύδή, 
αύδή σωτήριος, καταπραΰνουσα τήν έπαναστατημένην διά- 
νοιάν μου... Πανόπτης Άργος ή στάθμη έκείνη, έκ πάντων 
συνάγει άποτελέσματα καί συνέπειας. Αί περιστάσεις, αί μέ)·, 
δίδουσιν αύταΐς τήν όψιν τής αρετής’ αί περιστάσεις αί δέ, 
διαχρωνύουσιν αυτά; μέ τό χρώμα τό στυγνόν τής αμαρτίας. 
’Αρετή σταθερά, αιώνια, δι’ έκείνιρ· δέν υπάρχει. Γνωρίζει, 
δτι δέν ύφίσταται άρετή άνευ άδικίας, ώς δέν ύφίσταται 
άδικία άνευ αρετής. Άρα ούτε άδικία, ούτε αμαρτία ύπάρ- 
χει δι’ έκείνην σταθερά, αϊωνία.

(Συνίχτω el; τό κροσ,χέ;) [TALA ΦΡΑΒΑΣΙΛΗ
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Όδνσ. Λάππας ■ Φέφη Ταιχληιήρα.— Τόν Νοέμβριον ήνώθη- 
σαν διά τών θεσμών τοϋ Υμεναίου ή φημιζόμενη διά τήν καλλονήν

της καί χάριν της κυρία Φέφη Τσικλητήρα, κόρη τοΰ συμπαθούς 
φίλου μας κ. Γ· Παπαβραμοπούλου καί ό διάσημος "Ελλην καλλι
τέχνης όξύφωνος κ. Όδυσσεύς Λάππας.

'II ’Αθηναϊκή κοινωνία, έν τφ μέσω τής οποίας οί δύο νεόνυμφοι 
ήσαν γνωστοί καί συμπαθέστατοι, έχάρη δλοψύχως, ή δέ 
«Εικονογραφημένη» τούς ραίνει μέ ολόδροσα λουλούδια.

*

Λουΐζα Α. Βερυκΐου ■ N!c. Donker. - Ή άνωτέρα τάξις 
τής πρωτευούσης έχαιρέτησε μέ χαράν καί εΰχάς μέσα εις 
τάς πλούσιας αίθούσας τοϋ ξενοδοχείου ΙΙαλλάς» τό μυ
στήριον τοΰ γάμο)’ τής ζηλευτής είς κάλλος καί ήθος θυγα- 
τρός τοϋ Αιευθυντοϋ τής ’Εθνικής Άτμοπλοΐας κ. Άνδρ. 
Βερυκίου Λουΐξας μετά τοΰ κ. Nic Donker τής εγκρί
του οικογένειας τοΰ Άμστερνταμ.

Eic τό μυστήριον έχοροστάτησεν ό Σεβ. Μητροπολί
της κ. Χρυσόστομος, τούς δέ στεφάνους άντήλλαξαν ή 
δεσποινίς 'Ελένη ΔιαμανΑιπούλου καί δ κ. Κωνσταντίνος 
Μανωλίδης.

Ή νύμφη έλαμπ· μέσα σ’ ένα ωραιότατο πλαίσιο)· άπό 
■εκατοντάδας κάνιστρα, ή δέ έμφάνισίς της ήτο κάτι τι τό 
φαντασμαγορικόν.

'II ακολουθία της άπετελεϊτο άπό 7 έξαδέλφας της, ώς 
demoiselles d’hontieur, μέ ρόζ ταφτά καί στεφανάκια 
άπό μπλέάνθη στά μαλλιά των καί 7 gal lons d’lionncur 
μέ μπλέ κομβιοδόχας.

Demoiselles d’honneur ήσαν αί Δ6? Δέσποινα, Μαρία. 
Ύπατία καί Ίαιάννα Λούβη καί αί Δε» Δέσποινα, Μαρία 
καί ΑΙκατερίνη ΚαρΠμεσίνα.

Τήν μακρυτάτην οΰράν τής νυμφικής έσθήτος έκρα- 
τοΰσαν ή μικρές έξαδβλφοϋλες της Χάϊδω Βερυκίου καί 
Δέσποινα Βογιατζόγλου, ώς καί ό μικρός κ. Χατζηπάνος. 
Μετά τήν τέλεσιν τοΟ μυστηρίου έπηκολούθησε χορός 
μετά πλουσιωτάτου σουπέ, είς τό όποιον έρρευσεν άφθο
νος καμπανίτης.

Μεταξύ τών παρευρβθέντων διεκρίνοντο ό Υπουργός 
κ. Σπυρίδης μετά τής κυρίας του, ό πρόξενος τής Αμερι
κής κ. Μόρτον μετά τής κυρίας του, ό κ. καί ή κ. Κών- 
στα τής ’Αμερικανικής Πρεσβείας, δ κ. καί ή κ. Άσλάν, 
ό κ. καί ή κ. Μιχαλακ.οπούλου, ό κ- καί ή κ. Μοντε- 
σάντου, ό κ. καί ή κ. Χατζηπάνου, ό κ. καί ή κ. Σταθά- 
του, δ κ. καί ή κ. Λούβη, δ κ. καί ή κ. Νεγροπόντη, δ 
κ. καί ή κ. Βάτη. δ κ. καί ή κ. Βογιατζόγλου, ό κ. καί ή 
κ. Πουρνάρα, ό κ. καί ή X. Μπότη, ό κ. καί ή κ. Ήσαία, 
δ κ. καί ή κ. Λιάμπεη. ή δά Σταμπάδου. αί δε? Βελισα- 
ροπούλου, ή δ‘5 Μαρινέρη, ή δι« Ίιιιαννίδου, ή δ’1? Στα- 
θάτου. οί κ. κ. Γράτσος, ’Εμπειρικός, Βάτης, Λούβης,

ΚΧΙ XI Γ οχχ

Νεγροπόντης. Κιτροέφ. Καρυοφίλης, Πετρίτσης. Γεωργιάδης, Δρα- 
κάκης, Στεργίου. Παναγιωτόπουλος, Σπεράπσας, Παπασωτηρίου, 
Άναγνωστόπουλος, Παΐζης, Δημητριάδης κλπ. κλπ.

ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
— ’Επί τή ευκαιρία τής 'Εκατονταετηρίδος τοϋ Ίεροΰ Άγώνος ή 

• "Ερευνα» τοϋ έν Άλεξανδρείφ εκδοτικού οίκου Α. Κασιγόνη είς τό 
τελευταϊον της τεύχος περιέλαβε τά διδακτικώτερα πορίσματα τής 
ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους τοϋ Κων. Παπαρρηγοπούλου.

Τά πορίσματα ταύτα ό Έλλην ιστορικός έγραψβν ολίγον προτού 
θανάτου του, έπισυμβάντος τήν 11 ’Απριλίου 1891, είναι δέ ταΰτα 
μία περίληψις τής μεγάλης ιστορίας του. καί είς πολλά σημεία καί 
άνασκευή έσφαλμένων πληροφοριών του.

—"Ενα κομηιότατον τευχίδιον μέ πολλήν καλαισθησίαν, ποΰ προ
δίδει αισθητικήν, γοΰστα καλλιτεχνικά, μάς άπέστειλεν ό φίλος 
κ. Ν. Α. Σάββας μέ τόν τίτλον «δ Παππούς». Είναι ένα δραματάκι 
κοινωνικό μονόπρακτο, πολύ πολύ λεπτό καί καλογραμμένο. Ό ίδιος 
μάς άναγγέλλει, δτι τυπώνει άλλο ένα κοινωνικό τρίπρακτο μέ τόν 
τίτλον «Νά τήν κλέψης», ώς κι’ ένα επίσης κοινωνικό μονόπρακτο, 
τήν «Κρυμμένη Ευτυχία».

— ’Επίσης έλάβομεν ογκώδη τόμον — έκδοσιν τοΰ οίκου Α. Θ. 
Λαμπροπούλου — μέ τόν «Πειρατήν τής Ι’ραμβούσης» καί άλλα 
διηγήματα. Είναι δλα τοΰ καθηγητοΰ τής 'Ιστορίας έν τφ Έθνικφ 
ΙΙανεπιστημίφ κ. Κ. Ράδου, τοϋ γνωστού λογογράφου καί ιστορικού.

NIC. DONKER - ΛΟΥΪΖΑ Α ΒΕΡΥΚΙΟΥ [Φωτογρ. Ξανβάκη)
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Τής νεοϊδρυθείσης 'Αγροτικής Τραπέζης Διοικητής, άμα τή συ

στήσει της, είχε διορισθεϊ ό κ. Στέφ. Δέλτα. Ευθύς δμως άπό τών 
πρώτων ημερών τής λειτουργίας της ό κ. Στέφ. Δέλτα περιήλθεν 
εις διαφωνίαν μέ τήν κυβέρνηση· ε’ις ζητήματα εσωτερικής λειτουρ
γίας καί υπέβαλε τήν παραίτησίν του, ήτις καί έγένετο δεκτή, καί 
εις τήν κενωθεϊσαν θέσιν ή κυβέρνησις διώρισε τόν κ. Κων. Γόν- 
τικαν, τόν γνωστόν πολιτευτήν 'Ηλείας.

Ό κ. Κ. Γόντικας κατέλιπε τό χαρτοφυλάκιον τοΰ Υπουργοί» τής 
Παιδείας διά νάναλάβη τήν θέσιν τοϋ Διοικητοϋ τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης, παρητήθη δέ καί τοΰ βουλευτικού άξιιόματος.

Ό κ. Γόντικας είναι παλαιός πολιτευτής τής Ηλείας, έχρημάτισε 
δέ καί Πληρεξούσιος κατά τήν δευτέραν αναθεωρητικήν Βουλήν 
1910-1911, εκλεγόμενος έπί σειράν ετών βουλευτής Πύργου καί 
κατ’ έπανάληψιν Υπουργός τών Στρατιωτικών καί Παιδείας.

Τελευταίως ώς Υπουργός τής Παιδείας εΐχεν ήγηθεϊ κινήσεως 
πρός μεταρρύθμιση· τής Έκπαιδεύσεως καί τοΰ Κλήρου, δΓ αλλα
γής συστήματος καί δι’ έξυγιάνσεως τών δύο αυτών κλάδων τοΰ 
"Υπουργείου του, έπί τών οποίων έρείδεται ή τε κοινωνία καί τό έθνος.

Εις αύτόν δέ πράγματι όφείλεται ή πρωτοβουλία τής σχολειακής 
μεταβολής, ήτις έπ’ έσχατων συνετελέσθη καί ή άρξαμένη εργασία 
διά τήν εξυγίανση· καί άναστήλωσιν τοϋ κλήρου, δι’ δ καί φυσικά 
απέκτησε δικαίωμα έπί τοΰ τίτλου τοϋ Μεταρρυθιιιστοΰ.

Πολλαί έλπίδες στηρίζονται ήδη έπ’ αύτοϋ ως Διοικητοϋ τής 
Αγροτικής Τραπέζης, δτι δηλαδή μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν οξυ

δέρκειαν, αντίληψη·, γνώσεις καί μόρφωση· θά θέση εύρείας τάς 
βάσεις τής λειτουργίας τοΰ άρτιπαγοΰς ιδρύματος, εις τρόπον ώστε 
νά σταδιοδρομήση τοϋτο άπροσκόπτως καί έπιτυχώς έπ’ άγαθφ τής 
γεωργίας τής χώρας.

Ή Εικονογραφημένη» διά τόν συμπαθή φίλον της δέν έχει 
απλός ελπίδας "Εχει πεποίθησιν έπ' αύτόν.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Δέν ξεφαντώνει τό τραγούδι 
καί δέν μυρίζει τό λουλούδι, 
δέν ψάλλει, τώρα τό πουλί
Άρρωστη μένο τό τραγούδι, 
ξεθωρισμένο τό λουλούδι, 
θλιμμένο είναι τό πουλί!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ

Καί φεύγειάγάλια κουρασμένος 
ό γέροντας, ό κυρτωμένος, 
τρεμακουμπώντας στό ραβδί.
Γιά κείνον τώρα δέν βλαστάνει 
κανένα στή ζωή βοτάνι, 
κανένα φύλλο στό κλαδί!

Γ. Θ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

Κάποιος μάς παρεπονέθη δι’ έπιστολής του, διότι διεσύραμεν τό 
όνομά του. Καί είναι ό κάποιος αυτός έκ τών λαβόντων σειράν 
φύλλων μας καί μή πληρωσάντων. Είναι τούτο διαπόμπευσις; Δέν 
συνειθίζει ή "Εικονογραφημένη» νά διαπομπεύη στά καλά καθού
μενα κανένα. 'Απλώς, άγωνιζομένη υπέρ τών συμφερόντων της καί 
τής άξιοπρεπείας της, έκθέτει τά γεγονότα, οσάκις ένας ή περισσό
τεροι θέλουν νά τήν ζημιώσουν ή οσάκις θελήσουν νά την θίξουν 
ή εκφράζονται άσυνειδήτως περί αύτής.

Αύτός δ «κάποιος» έσκέφθη τί δαπανρ. ή «Εικονογραφημένη» 
καί είς ποιους κόπους ύποβαλλόμεθα δλοι μας. διά τήν συντήρησίν 
της; Δέν είναι παιγνίδι σήμερον ή έκδοσις ένός περιοδικού τής 
περιωπής της, μοναδικού καθ’ δλα τά Βαλκάνια.

Είναι δικαίωμα, τό έπαναλαμβάνομεν, τοΰ καθενός, απόλυτον 
δικαίωμα, νά μή έγγραφη ή νά μή κρατήση φύλλον ή σειράν φύλ
λων, τυχόν στελλομένων. Άλλά δέν είναι δικαίωμα κανενός «κά
ποιου», αφού λάβη καί κρατήσει σειράν φύλλων, κατόπιν έγγραφής 
του ή οΐκοθεν σταλέντων αύτφ, νά μάς άδικήση άρνούμενος τά 
δικαιώματα τοϋ Περιοδικού!

Είναι δικαίωμα τοΰ καθενός νά έγγραφή ή δχι. Κανένα δέν έθί- 
ξαμεν έκ τών μή άποδεχθέντων τήν εγγραφήν του. Καί δχι μόνον 
τοϋτο. Άλλά φιλικώς έκάμαμεν παρατηρήσεις είς συνάδελφον εκδό
την άλλου έντύπου, διότι δ έν τφ εξωτερικά» περιοδεύων άπεστα’ 
μένος του έθιξε ομογενή διακεκριμένον, έν Άβυσσυνίρ. διαμένοντσ 
έπειδή δέν ένεγράφη συνδρομητής του.

4» 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Τ' ώμορφο τραγούδι τής χαράς, πού σβύνει 
στοΰ βαρύ χειμώνα τή βαρειά πνοή, 
κάτι τι μοΰ πέρνει, κάτι τι μού δίνει 
άπ' τό παραμύθι ποΰ τό λέν’ Ζωή!

Γέροντα θλιμμένε, πικραμέν’ άλήτη, 
δέ χωρεϊς πειά τώρα στής ζωής τό σπίτι! 
Έβουβάΰη ώς τόσο ή πρώτη σου λαλιά, 
μά, μιλούνε τόσα τ’ άσπρα σου μαλλιά!...

Γ. Θ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ 
4»

Ο “ΡΩΜΗΟΣ,, ΤΟΥ ΣΟΥΡΗ
Ποιος δέν ένθυμεΐται καί ποιός έκ φήμης δέν ξέρει τόν άθάνα- 

τον «Ρωμηόν», τήν σατυρικήν έμμετρον έφημερίδα, ποΰ έξέδιδε 
δ άείμνηστος Σουρής! Ποιός δέν ένθυμεΐται τούς δύο άχώριστους 
ήρωάς του, τόν ΙΙερικλέτον καί τόν Φασουλήν, διά τών όποιων δ 
δηκτικώτατος χιουμορίστας έσατύριζε πρόσωπα καί γεγονότα, μίαν 
δλόκληρον τριακονταετίαν.

Αγγέλλεται λοιπόν ή έκδοσις ένός νέου Ρωμηού, ύπό τόν τίτλον 
δ «Καραγκιόζης». Άτυχώς διά τοϋ νεαρού νόμου κατηργήθη έπί 
Δικτατορίας παν δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί τών τίτλων εφημερίδων, 
δταν αύται παύσουν έπί τινα χρόνον νά έκδίδωνται, οΰτω δέ δ 
τίτλος τοΰ «Ρωμηού», είς τήν διάθεσιν τοΰ τυχόντος πλέον, κατετέθη 
υπό τυχόντος, διά νά ριφθή εις τόν βούρκον τής χυδαιογραφίας.

Λέγει λοιπόν δ έκδοτης τοϋ «Καραγκιόζη» :

Ό «Καραγκιόζης· εϊν’έφημερ'ις 
σάν ’κείνην πούβγαζε δ Σουρής.

Καί: Τής έκδόσεώς μου ή μέρα
θάναι πάντα τακτική’ 
Σάββατο θά πέρνω λάδι 
καί θά βγαίνω Κυριακή.

Οί δύο ήρωες τοΰ Σουρή, δ ΙΙερικλέτος καί δ Φασουλής. οί όποιο 
άπέθαναν μαζή μέ τόν -γεννήτορα των, άνεβίωσαν κατόπιν ένός φαι 
νομένου, όμοιου πρός τό τής Σταυρώσεως.

■Σεισμός μεγάλος, ή Γή έσείσθη 
τό καταπέτασμα τοϋ ναού έσχίσθη 

όδόντων βρυγμός 
όστέων τρυγμός.

Σεισμός μεγάλος 
άγριος σάλος 
μπουρίνι έπιασε 
Μεσαίας έφθασε. 
Ψοφούν τιι ζώα, ψοφούν ή κόττες 
κι’ άπό τούς τάφους δυό τεθνεώτες 
προβάλλουν τώρα, δπως πριν αχώριστοι, 
μά οί καϋμένοι κΓ οί δυό αγνώριστοι. 

Κι’ οί δυό τους είναι κατεσκληκότες, 
ώς μαρτυρούν οί έωρακότες.

Οί δύο αύτοί έξ -Άχερουσίας πρόσφυγες, αγνώριστοι έξ άμασίας, 
μέσα είς τό νέον καί άγνωστον περιβάλλον, ζητούντες τήν γερουσίαν 
τού Ζαχαράτου, τής όποιας ήσαν μέλη έπίλεκτα, συλλαμβάνονται 
ώς άλήται καί είς τήν ένώπιον τοΰ Πραίτορος άνάκρισίν των, ζη
τούν ανταλλάξιμα, συνοικισμόν, θέσεις είς τραπέζας καί τέλος

Ό Περικλής κΓ ό Φασουλής βρυκόλακες 
τού νέου καθεστώτος κόλακες.

προσανατολιζόμενοι, αφού μάτην έπικαλοΰνται τάς γνωριμίας των 
καί τούς δεσμούς των μέ τούς ισχυρούς τής χθές, όμνύουν πίστιν 
είς τό νέον καθεστώς.

Καί επακολουθεί δρκος είς τόν νέον πρόεδρον τής Δημοκρατίας 
είς τόν Πρωθυπουργόν, τούς ύπουργούς του, τούς «ήμετέρους·, 
τούς άποτελοΰντας τήν καμαρίλαν καί πάντας, όσοι αναμιγνύονται 
είς τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν κίνησιν καί διορίζονται δ Περι- 
κλέτος κι’ δ Φασουλής δαιτημόνες τής τραπέζης τής «Κομματικής».

4»
ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ή Ζάκυνθος ηύμοίρησε καί εύμοιρεΐ είς άνδρας, καταγινομένους 
είς τά Γράμματα, τήν Φιλολογίαν, τήν Ιστορίαν, τήν Ποίησιν καί 
τάς Καλάς Τέχνας έν γένει. Άπό τής έποχής τοΰ Σολωμού καί τοϋ 
Μαντζάρου, διά νά μή άναδράμωμεν εις τό άπώτερον παρελθόν, 
ακολουθεί μία σειρά σοφών, έπ’ ούράς τών όποιων έρχονται μετά 
τόν πολύκλαυστον συνεργάτην τής «Εικονογραφημένης» Σπϋρον 
Δε - Βιάζην, νεώτεροι αύτοί, οί κ. κ. Λέων. X. Ζώης, δ διευθυντής 
τοΰ Ιστορικού ’Αρχείου τής ωραίας νήσου καί εκδότης τού περιο
δικού «Μοΰσαι» καί Άνδρ. Άβούρης, ίστοριοδίφαι καί οί δύο, φι
λόλογοι καί βιογράφοι τού Αγίου Διονυσίου.

Ή «Εικονογραφημένη» λογίζεται εύτυχης, διά τήν τιμήν, πού 
τή παρακλήσει της τής έκαμαν, νά συνεργασθούν μέ αύτήν, καί δη
μοσιεύει ιστορικόν σημείωμα τού ένός καί διήγημα τοΰ ετέρου.

Έν Άθήναις, Τιπογραφεΐον «Εστία»—4S.1S


