
Ή «Φύσις» εύχεται, τοϊς σννύρο· 
μηταις αύτοΐ-ς, όπως το rear ίτος 
1903 ειηαντοΐς ευτυχές, 8J- 
βιον καϊ χαταθίμιον.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,,

Ό έν τφ ι3ω τεύχει τής «Φύσεως» 
Αγγελθείς Α* . Διηγηματικός διαγωνι
σμός, είς δν δύνανται νά λάβωσι μέρος 
καϊ μίι συνδρομηταί τής «Φύσεως», 
παρατείνεται μέχρι 1ης Μαρτίου 1902·

Ή Λαύθυνσις

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

. ΣΤΕΝΕΝ ύπό το βαρύ πέλμα 
τής Ρώμης ή άνθρωπότης. Κο
λοσσός κοσμοκράτωρ περιέσφιγ- 
γεν ώς πολύπους τόν κόσμον 
σύμπαντα καί άπερρόφα έκμηδε- 
νΐζων αύτόν. Πνεύμα δουλείας 
έπέπνεεν εις τήν γήν και ούδέ 

φωνή αγωνίας ήκούετο. Τής υπέρτατης ι
σχύος ή βία, τής τυραννίας ό τρόμος έφί- 
μωσετό στόμα. Ή πολυθεΐα δέν έδίδασκε 
τήν έγκαρτέρησιν καί ή άπό ταύτης παρα
μυθία έλειπε. Ούδέν παρεμύθει τήν άλγοΰ- 
σαν ψυχήν, ήτοι τόν κόσμον, δλον, μή τολ- 
μωντα ούδ * είς παράπονονν’ άναζητήση τών 
οδυνών τήν άνακονφισιν.

Τίς ήκουε τών κατακτηθέντων λαών τάς 
οίμωγάς, τών δορυαλώτων τούς στεναγμούς ; 
Τίς είχε καιρόν νά σκεφθή,άνβαρύτατος πε- 
ριέσφιγγεν ό κλοιός τούς δούλους ; Ή κο
σμοκράτωρ Ρώμη τους πάντας.καί τά πάντα 

ύποτάίασα, τούς θησαυρούς δλους τή<ς γής 
συγκεντρώσασα έγίνωσκε μόνον νά κραιπαλή. 
Είς τρυφήν έκυλίετο καί πόθους, είς αφάν
ταστους έορτάς, έέασθενούσας τόν ανθρω
πισμόν. Καί δέν ήρκέσθ,η. Ό κόρος ηυέανε 
τήν φαντασίαν καί έφευρέθησαν καί έφηρμό- 
σθησαν άνηκούστου θηριωδίας θεάματα.

Τίς έμερίμνα ; Τάς δαπάνας άπέτιον μυ
ριάδες μυριάδων λαών, περιφρονουμένων ποι
κίλων λαών καί τών εορτών τήν θαμδοΰσαν 
λάμψιν δέν ήμαύρου τό κρατούν εις τήν ψυ
χήν τώνδουλευόντων μΤσος. Τά θύματα τών 
φοβερών θηριομαχιών έχαιρέτων τόνΚαίσαρα 
κα! έχώρουν πρός τόγ θάνατον. Aye Cae
sar imperator morituri te salutant. Μεγι
στάνες καί πατρίκιοι, πληβείοι καί δούλοι καί 
αύτοί ήλάλαζον καί ένετρύφων πρό τών σπα
ραζόμενων ανθρωπίνων σαρκών 11!

Ζόφος ηθικός έκυριάρχει πανταχοϋ, άλλά 
τό στΐλδον οικοδόμημα δέν ήδύνατο ή νά 
ραγή. Ούδέν διαρκές, αν μή στηρίζεται έπί 
τής αρετής. Ή έπανάοτασις-,έλάνθανεν έν 
τή ουνειδήσει τής άνθρωπότητος καί τό οΐ- 
κτρόν και σαπρίας μεστόν καθεστώς δέν ή
δύνατο νά παραταθή.

Καί έπένευσεν ό θεός τοϋ ελέους καί τών 
οίκτιρμών έπί τήν τυραννουμένην γήν καί 
επεμψε τόν υιόν αύτού τόν μονογενή, έν ω 
ηύδόκησε λυτρωτήν τοΰ κόσμου. Παιδίον έ- 
γεννήθη.έν Βηθλεέμ τής Γαλιλαίος καί χο
ρός αγγέλων εψαλλεν έν ουρανοΐς. καί ποι
μένες ήγραύλουν έπί τής γής, καί μέγα ά- 
στρον ώδήγησε πρός τήν ταπεινήν φατνην 
τους, μάγους,ίνα δώρα προσφέρωσι καα σμύρ
ναν και λίόανον τώ σωτήρι τής άνίθρωπό- 
.τητος,;

Το μέγα τής:θείαςένανθρωπισεως μυστή
ριον έςετελέαθη διά,.τής θείας εύαπλιαχνίας, 
καί ή στενάζουρα έν ζόφω ακολασίας ή. έν 
ζόφω ταλαιπωριών καί δουλείας άνθρωπότης 
άπεκρθαίρετο καί άπηλευθεροΰτο. Τό θειον 
φώς ηύγασεν άνέσπερον .καί δεδοέασμένον
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τήν νύκτα τής άμαθειαα καί βθλ'ότητος και 
πνεΰμα αγάπης επέπνευαε και ίοότητος και 
ουγγνύμης και πραότητος καί οίκτιρμων.

Καί ήκουοαν έκπληκτοι και κύριοι καί δού
λοι νέα δάγματα καί νέας άρχάς. Ήκουσαν 
τήν έπί τοϋ όρους διδαοκαλίαν καί ήχθηοαν 
είς νδ νέον καθεστώς, δπερ ΐδρύθη έπί τοΰ 
«’Αγαπάτε άλλήλους», καί Ιουδαίοι και 
Ρωμαίοι καί Έλληνες καί Πάρθοι και Μήδοι 
και ΈλαμΤΤαι, οειρά θαυμάτων, δι’ ων έκυ- 
ρωθη τοΰ Θεού τό έργον καί ή άνεξάντλη- 
νος αύτοϋ άγαθότης.

Συνετρίβηοαν των δούλων αί άλύσεις και 
έταπεινύθη των μεγιοτάνων ή όφρύς. Πάν· 
τες αδελφοί έσ^ιέν. Ούδείς μείζονα ταύτης 
αγάπην έχει, ινα τις τήν ψυχήν αύτοϋ θή 
ύπέρ των φίλων αύτοϋ. Ούκ έοτιν άρσεν ή 
θήλυ, ελεύθερος ή δοΰλος. Καί έδιδαχθη ή 
πραότης. Έπεβλήθη ως ύπέρτατον καθήκον 
ή Ελεημοσύνη καί ή ’Επιείκεια. Έδιδάχθη 
ή Δικαιοσύνη, εν ή πάσα συλλήβδην ή ’Α
ρετή. Έκ^ρύχθη όπως ό εχων δύο χιτώνας, 
δίδη τον ενα. ’Εδιδάχθή ή άγάπη τής ’Α
λήθειας, ήτις έστιν αυτός ό Θεός. Έπηγ- 
γέλθη ή τιμωρία τής κακίας και ή βρόύευ- 
σις τής ’Αρετής, έν τή άληθινή ζωή, ένθα 
πάντες δίκαιοι καί αμαρτωλοί θά κριθώμεν.

Ευλογητός ό Θεός, ό καταέιωσας τοΰ ε
λέους Αυτοΰ τήν άνθρωπότητα καί έπί τάς 
αμαρτίας αυτής έμδλέψας καί τήν έν Χριστώ 
έπηγγελμένην σωτηρίαν αυτής συντελέσας.

Ό χορός τών άγγέλων έψαλλε τήν έν τή 
ταπειινή φάτνη τής Βηθλεέμ γέννησιν τοΰ 
παιδίίου, εΐς τούς πόδας τοϋ οποίου και τής 
ΰψηλίής καί άπροσπελάστου διδασκαλίας του 
έσύρθη ή άνθρωπότης, σώίουσα έαυτήν· έ- 
σκοτίοθη ό ήλιος, δταν έπί τοΰ Γολγοθά διά 
τσΰ θειου αίματος Αύτοϋ καί τοϋ φρικτοϋ 
μαρτυρίου έπεσφράγιύε τήν διδασκαλίαν του 
καί άπηλευθέρου τόν άνθρωπον ό υίός τής 
Μαρίας.

Κλίνω^ιεν εύλαδές τό γόνυ καί συντετριμ
μένοι προ τοΰ μεγέθους τής θυσίας, ανίκα
νοι'ήιροοΐδωμεν είς τής θείας εύοπλαγχνίας τό 
μέγεθος, ταπεινοί νά κατανοήσωμεν τό μέγα 
θαΰμια, δι ’ ού άνεκαινίσθη ό άνθρωπος καί 
νέας; έχάραέεν οδούς ύπό τήν φωτεινοτάτην 
δάδα τοΰ πνεύματος τής χριστιανικής διδα
σκαλίας.

Ύπό την οδηγίαν αύτής νέαι έπεδλήθη- 
σαν είς άνθρωπότητα ίδέαι, ό,τι δέ μέγα καί 
φιλάνθρωπον, έγένετο είς τήν διδασκαλίαν 
ταύτην όφείλεται. Ν ’ άπαριθμήσωμεν τά-φι- 
λανθρωπικά ιδρύματα έφ' οίς σεμνύνεται ή 
άνθρωπότης καί τήν μεταξύ των κοινωνιών 
αλληλεγγύην ; Ν’ άναμνησθώμεν τήν χειρα- 
φέτησιν άπό τών προλήψεων τής πλάνης καί 

είς' τήν έν πνεύματι ελευθερίας καί άγάπης 
άναβάπτιοιν τών λαών;Νά τονίσωμεν ότι καί 
οί πόλεμοι ύπό νέας διεξάγονται ύπό τό έμ
βλημα τοΰ σταυρού ουνθήκας; Μήπως δέν 
χωροΰμεν έν όνόματι τής άγάπης καί είς 
τήν όίοσχερή αύτών κατάργησιν ; Μήπως 
πρό μικρού έτι. ύπό τήν άληθεσ^έραν έν
νοιαν τής χριστιανικής διδασκαλίας, μεγα- 
λόφρων καί κραταιός Αύτοκράτωρ, δέν συνε- 
κάλεσε τούς αντιπροσώπους τών ηγεμόνων 
τής Γής. δπως έπιτύχη τήν αποτροπήν τής 
μεταξύ λαών άλληλοφαγίας· ;

Δόξα καί ήμεΤς είς τοιαύτην διδασκαλίαν, 
αίνος καί προσκύνήσις εις τόν Θεόν τόν έν 
Βηθλεέμ τής Γαλλιλαίας, γεννηθέντα σήμε 
ρον τόν θεόν του.

Αγαπάτε άλλΑλους.
Έν Άθήναις 24 Δεκεμβρίου ιροι.

f ΣΥΡΟΥ Μεοο&ιοζ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ TQN ΠΑΤΡΙΛΡΧΕΙίΙΝ
ΚΑΤΑ MTAtfAM ΪΟΤ ΠΑΙΉΑΙΟΤ

Κ τοΰ χβψένον τή< Πϊτριαρχικης ίγχυ- 
χλίουτή; άπαγαρευοάσης τές μεταφρά- 
«ι«, άποσπώμεν ταί ίξής ούσιοδιστά- 
τας περιχοπάς :
... 'Ηχούσατε δήπου καί Λμεϊς, 
αγαπητοί έν Χριστώ αδελφοί, 
περί γενομένης έναγχος θρα
σείας άποπείρας μεταφράσεως 
τοΰ πρωτοτύπου κείμενου τον 
ιερού Εΰαγγελίου, ύπό τίνος 
όμογενοΰς Πάλλη τούνομα είς

γλώσσαν χυδαίαν, έναγχος έκφυεΐσαν έκ 
τών κεφαλών τινων, καινά καί απρόσφορα 
βουλευομένων, πεπατημένην, ανώμαλον 
καί άκατάρτιστον, μή ούσαν, πολλοΰ γε 
καί δει, κοινήν παρ' ήμίν διάλεκτον, ώς 
οίονται καί έν ταύτώ ού μόνον καταρρΐ- 
πτονσαν τό μεγαλοπρεπές ύψος της ίεράς 
τον Εύαγγελίον γλώσσης, έν ή τούτο κατ ’ 
έξ ιίρετικήν πάντως τον Θεού χάριν πα
ρεδόθη αμέσως παρ’ αύτών τών ιερών 
συγγραφέων είς τήν αγίαν τοΰ Χριστού 
’Εκκλησίαν, αλλά καί διαστρεβλοΰσαν έν 
πολλοΐς τά θεία ρήματα κατά τρόπον κι
νούντο δικαίως τήν ίεράν άγανάκτησιν 
παντός γνησίου τής ήμετέρας Εκκλησίας 
τέκνου, θέλοντοςάμεμπτοντό άρχαΐον αύ
τής μεγαλείου.

Καί Λ μέν κακόζηλος καί κακόφρατος
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αύτη μετάφρασις, ή παρ’ άνθρώπων πα- 
ραπαιόντων καί μηδ’ άκρω δακτύλω. ώς 
έοικεν, ίεράς παιδείας γενσαμένων χαλ- 
κενθεΐσα καί άρξαμένη τύποις έκδίδεσθαι 
καί έν ημερησίοις δημοσιογραφικούς φύλ- 
λοις, ώσπερ τι σύνηθες μυθιστόρημα φθο
ροποιός τέρψεως, δπερ ούχ ήττον ώςπάς 
τις έχέφρων κατανοεί κατάκριτον καί από
βλητόν έστιν έπί τών θείων τής Γραφής 
ρημάτων ένεργούμενον, ύπέστη ήδη τήν 
προσήκουσαν έκκλησιαστικήν άποδοκιμα- 
σίαν καί καταδίκην, τής καθ' ήμΰς άγιω- 
τάτης τού Χριστού. Μεγάλης ’Εκκλησίας 
σπευσάσης εύκαίρως ύποδεΐξαι τό πρακ- 
τέον έκ καθήκοντος ύπερτέρου τή αδελφή 
έν Έλλάδι Εκκλησία, ένθα τό ξένον καί 
καινοφανές γλωσσικόν έξάμβλωμα ένεφα- 
νίσθη, τή δ’ άξιεπαίνω ένεργεία τών έκεΐ 
εκκλησιαστικών αρχών καί τέλεον άνε- 
κόπη ή τούτου έκτύπωσις. Λ τοσαύτην 
άγανάκνησιν παρά τώ έκεΐ όρθοδόξω πλη- 
ρώματι έξεγείρασα.

« ’Επειδή δ ’ δμως έν τοΐς έσχάτοις τού- 
τοις χρόνοις, καθ’ οΰς, ώς μή ώφειλεν, 
ού παρά πάσιν εύρίσκεται ύπάρχουσα ή 
προσήκουσα τοΐς ίεροϊς πράγμασιν εύλά- 
βεια καί τό όψειλόμενον σέβας, ού τό πρώ
τον νυν γίγνεται απόπειρα μεταφράσεως 
κατά λέξιν τού Ιερού θεοπνεύστον πρω
τοτύπου τού ίεροΰ Εύαγγελίον είς τό δή
θεν καινολεκτούμενον καθ’ ήμάς λαϊκόν 
ιδίωμα, παρά τάς έπί τούτω ρητάς προγε 
νεστέρας απαγορεύσεις διά πατριαρχικών 
καί συνοδικών έγκυκλίων, έπάναγκες δ' 
έστί τού λοιπού μή έπαναληφθήναι τάς 
τοιαύτας άποπείρας τοσούτων σκανδάλων 
προξένους παρ ’ ήμϊν γενομένας,διά ταύτα 
σκεψάμενοι μετά τής περί ήμάς άγιας καί 
ίεράς Συνόδου τών Ίεροτάτων Μητροπο
λιτών, αγαπητών έν Χριστώ αδελφών καί 
συλλειτουργών τής Λμών Μετριότατος 
κοινή ψήφω καί γνώμη άπεφηνάμεθα, δ 
πως τούντεύθεν « άπαγορεύηται πάσα είς 
νεώτερον έλληνικόν ίδίωμα κατάλέξιν με- 
τάφρασις τής τε άγιας Γραφής καθόλου 
καί τον ίεροΰ Εύαγγελίον ίδια, παρακω- 
λύηται δέ διά παντός τρόπον έκκλησιασ- 
τικοΰ Λ διάδοσις μεταξύ τών Χριστιανών 
τοιρύτων μεταφράσεων, όθενδήποτε προ
ερχόμενων;»

Άποδοκιμάζοντες οΰν καί καταδικά- 
ζοντες πάσαν είς νεώτερον κοινολεκτού- 
μενον γλωσσικόν ίδίωμα κατά λέξιν μετά- 
ψρασιν, τής τε Άγιας Γραφής καθόλου 
καί τού 'Ιερού Εύαγγελίον ίδια, καί δή 
έπιχειρουμένην παρά τήν κρίσιν καί άπό- 
φασιν τής Εκκλησίας, της μόνης αρμό
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διας έπί τών τοιούτων σωτηριωδώς ίεκάσ- 
τοτε κρίνειν καί ένεργεϊν, πατρικώς προ- 
τρεπόμεθα καί έντελλόμεθα μηδαμού γί
γνεσθαι τάς τοιαύτας δεκτός, μήτε έν οί- 
κοις, μήτε έν Σχολείοις, μήτε είς ίδίαν 
έκάστου χρήσίν, άλλ’ έπιζητεΐν τόν φω
τισμόν τ«ΰ πνεύματος, τήν διάπλασιν τής 
καρδίας καί τήν σωτηρίαν τής ψυχής, διά 
τε τής κατ’ ιδίαν καί έν εΐδει προσευχής 
άναγνώσεως τού θείου αρχετύπου, ήν ή 
καθ' ήμάς Εκκλησία, ού μόνον έπιτρέ- 
πει, άλλά καί ώς καθήκον έκάστου συνέ- 
στησεν. διά τε τής. μετά προσοχής καί 
κατανύξεως άκροάσεως τών άγίών Γρα
φών έπ'έκκλησίαις καί διά τής μεΧέτης 
καί άκροάσεως τών καταλλήλων έίρμη- 
νε’ών.

Ταΰτα τοίννν κατά καθήκον προνοίας 
έκκλησιαστικής παρεγγυώμεθα· ή δέ τον 
Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος είη μεθ’ 
ύμών.

?πα’. ΔίκβμόρΙου ιη'.

•J· Ό Κων]πόλ«ως ΐν Αγαχη·τ6ς 4δ*λφ<><
χαί ΙΟΑΚΕΙΜ.

4 Ό Άίρικνονιώλιω; ΚΥΡΙΛΛΟΣ.
ί Ό Άμα«ί«ς ΑΝΟΙΜΟΣ. 
t Ό Ίωβννίνων ΓΡΙΙΓΟΡΙΟΣ. 
t Ό ΓΙρούοη; ΝΑΟΛΝΑΗΛ.
+ Ό Νιχοπόλίως — Πρεβέζης. ΛΟΡΟΟΕΟΣ.
+ Ό Μηδύμνηζ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ί Ό Μ«βϊ)μβρία<3ΧΑΡΙΤΟΝ. 
f Ό Βίρνης ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, 
t Ό Χίον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. . 
ί Ό Κβρν;β«ς ΓΕΡΙΙΑΣΙΟΣ. 
t Ό Λέρον — Κκλνμνον ΙΔΑΝΝΙΙΣ. 
f Ό Λιτίχβης ΝΙΚΚΦΟΡΟΣ.

ΑΒΥΣΣΟΙ

ΤΊΟΤΑ.ΜΙ

Νά τό ποτάμι, τό ποτάμι' 
Έρχεται μ ’ άγρια όρμή 
Κι’ ούτε δεντρί, ούτε καλάμι 
Ούτε ανθρώπινο κορμί, 
Ούτε άρνί, ούτε κατσίκι 
Θ’ άφήσμ τώρα πουθενά, 
Άλλοι σέ ’κείνον ποΰ άφήκη 
Τά πράμματά του στά βουνά. 
Ούτε καλύβα, ούτε φράχτη 
Θ' άφίσμ δπου κι’ άν διαβή 
Χαρά σέ ’κείνον ποΰ ’φυλάχτη. 
Χαρά σέ ’κείνον ποΰ κρνβή· 
Πέρασε τώρα τό ποτάμι 
Μέ τή βοή καί τήν άρμή 
Στόν άμμο κλαίει ένα καλάμι 
Στό άκρογιάλι ένα κορμί.

ΝαοπΜαι ΙϋΟΙ
Μ^τβος ΤΙαηαββύρουΜ^τβος ΙΙαπααηνμον
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ΙΙΙΣΟΪΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
, Η Γ Ε Ν Ν Η Σ I Σ

·\

ΠΟΠΤΗΣΣΟΝΤΕΣ καί 
θαμβούμενοι οί παρελθόντες 

t αιώνες έκλιναν από τήςφω- 
τοβόλου τοϋ Σωτήρος έναν- 
θρωπήσεως,περίής διάφοροι 
έπικρατοΰσιν ιδέα:, προς ας 
διισταται ή μέν μεταγενε- 

JSS| στέρα καί σύγχρονο; έκ- 
5SI κλησία ώς πρό; τήν ήμε- 
ο ρομηνίαν, οί δέ νεώτεροι ί- 
ο| στοριογράφοι πρός τό έτο; 
ο τής γεννήσεως, περί ής δ 
ο Ευαγγελιστής άποχρώντως 
ο μαρτυρεί, δτί κατά τήν ώ- 
•Jml ρσν εκείνην «ησαν έν τή 

ι”’^| χώρΫ ποιμένες άγραυλοΰν- 
* τες καί φυλάσσοντας φυλα- 
Α) κάς τής νυκτός επί τήν ποί- 
Κ μνην αυτών ο (κεφ. Β, 8). 
’ Μετά τοΰ ιερού συγγραφέω; 

συμφωνοΰσι και οί χριστια
νοί τή; ’Ανατολής τοϋ δευ
τέρου αίώνος, δεχθέντες η
μέραν εορτής τήν 25 τοΰ 
Αιγυπτιακού μηνός Παχών 
ήτοι του καθ’ ήμάς Μαίου 
καί περί ών Κλήμης, δ ’Α
λέξανδρού; ίστορών τι «εΐσί 
δε οί περιεργότερον τή γε- 
νέσει τοΰ Σωτήρος ήμών ού 
τήν ήμέραν προστιθέντες.

OOVUUOOQO
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καιμόνον τό έτος, αλλα . .. ,
ήν φασίν ξτους κη' Αύγούστου, it πέμπτη Παχών 
καί είκάδι» αναφέρει άμα ότι τινές ώς ήμέραν γεν
νήσεως του Χρίστου παρεδέχοντο τήν 26 τοΰ μηνάς 
Πασχανιάν,ήτοι 30 Μαίου καί έτεροι τήν 24 ή 25του 
μ-ηνός Φαρμουθί, αντιστοιχούντο; προς την 10 ή 20 
Απριλίου' πάσαι όμως αί γνώμαι αύται στερούνται 
μιαρτυριών σαφών.

’Από δέ τών μέσων τοΰ τετάρτου αίώνος,χριστια
νοί τής Δύσεως, κατά τόν ιερόν ’Αμβρόσιον, έπετέ- 
λουν τήν έοοττ^-τών Χριστουγέ-.νων τή 25 Δεκεμ
βρίου, όποθεν εισήχθη καί εις τήν ’Ανατολήν, ώς δ 
θειος Χρυσόστομος βέβαιο?, όμιλών περί τό 386 έτος 
έν Άντιοχείφ «καί τοι γε ουπω δέκατόν έστιν έτος, 
έξ ού στηλή καί γνώριμος ήμΐν αυτή ή ήμερα γεγέ- 
νηται' άλλ’ δμως ώς άνωθεν καί πρδ πολλών ήμΐν 
π«ραδοθείσα ετών, οΰτω; ήνθησε διά τής ήμετέρα; 
σιπουδής. Αΰτη παρά μέν τοί; την εσπερίαν οίκοΰ- 
σιιν άνωθεν γνωριζόμενη, πρό; ήμάς οέ κομισθεισα 
νϊίν καί οΰ προ πολλών ετών, άθρόον ούτως ανέδραμε> w ‘ tt * r " 0 —καα τοσβυτον ηνεγκε τον κάμπον, οσον εστί νυν 
δρρμν τών περιβόλων ήμΐν πεπληρωμε^ων και τής εκ
κλησίας άπάσης στενοχωρουμένης τφπλήθει τώνσυν- 
οροαμόντων», έξ ού έμφαίνεται,' δτι από τοΰ τέλους 
τοΰ τρίτου αίώνος ή ημέρα ην αμφίβολος καί αόρι
στος, ώς τούτο δηλοϋται εκ τοϋ · Έπιφανείου επι
σκόπου Κύπρου άκμάσαντος κατά τόν τέταρτον αιώνα 
καί άναφέροντοε δη ή γέννησις.τοΰ Σωτήρος έγένετο 
τή 11 τού Αιγυπτιακού μηνό; Τυβί, ήτοι τή 6η. 
Ίανουαβίου, ού πάλιν τήν γνώμην αναιρεί ό Ιερώ
νυμος δεδικαιολογημένως. Κατά τόν Ίωάννην ’Αρ
χιεπίσκοπον Νίκαιάς, ό Πάπας ’Ιούλιος (327 —352) 
έρευνήσας πάντα τα συγγράμματα τών Ιουδαίων, τά 
ύπό Τίτου στρατηγού τής 'Ρώμης κατα τόν Ίουδαϊ- 

κόν πόλεμον μεταφερθέντα άπδ 'Ιερουσαλήμ είς 'Ρώ
μην, εύρεν,ότι ή μέν γέννησις τοϋ Ιησού εγένετο 
τή 25 Δεκεμβρίου, άλλά καί ή δμολογΐα αΰτη τοϋ 
Πάπα ’Ιουλίου εινε αμφίβολος, διότι ώ; γνωστόν, οί 
χριστιανοί μή θέλοντες νά μιμηθώσι τούς εθνικούς, 
οϊτινες περί πολλοΰ έποιοΰντο τά; γενεθλίους ήμερας 
τών εορτών αύτών, προσήχον είς τόν θάνατον, ώστε 
περί τής γεννήσεως τού Σωτήρος, μόνη αξιόπιστος 
πηγή παραμένει δ Ευαγγελιστής Λουκάς, «ου ο έ
παινος έν τώ Ευαγγελίιρ διά πασών τώνεκκλησιών», 
ώς περί αύτοΰ ιστορεί δ Παύλος εν τή πρός Κοριν- 
θίους δευτέρα επιστολή (8; 18).

Ο X Ρ Ο Ν Ο Σ

Μεγάλη προσέτι σπουδαιότης αποδίδεται είς την 
ακρίβειαν τοΰ έτους τής γεννήσεως τοΰ ’Ιησού περί 
ού όΈύαγγελιστής Λουκάς ιστορεί,δτι αΰτη έγένετο 
«ήγεμονεύοντος τής Συρίας Κυρηνίου» (κεφ. Β, 2) 
καί καθ’ ήν εποχήν εέξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος 
Αύγουστου άπογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην·. 
Ίστορικώς τυγχάνει ήμΐν γνωστόν, ότι οί 'Ρωμαίοι 
άνέθετον τήν διεξαγωγήν τών απονραφών εις απε
σταλμένους άνδρας, ών ή ύπηρεσία ήν διετής ή τριε- 
τής, ή δέ έπί Αύγουστου δευτέρα τοιαύτη ην κατα 
Σουίδαν τρςετής,.μεθ’ ού συμφωνοΰσι πάντες σχεδόν 
οί 'Ρωμαίοι ίστιογράφοι,ένεκα τής μεγάλης έκτάσεω; 
τής αυτοκρατορίας, περιλαμβανούση; καί τήν αύτό- 
νομον ηγεμονίαν τής Ίουδαίας, ής δ περί απογρα- 
φής νόμος άπέβλεπεν είς τήν καταγωγήν τοΰ αρχηγού 
τή; πάτριάς «άνέβη οέ καί ’Ιωσήφ από τής Γαλλι- 
λαία; έκ πόλεως Ναζαρέτ είς πόλιν Βηθλεέμ διά τό 
είναι αυτόν έξ οίκου καί πάτριάς Δχυίδ» καί έξ ςύ δ 
’Ιωσήφ μετά τής έγκυμονούσης Μαρίας αφίχθη εις 
Βηθλεέμ ΐνα καταγραφώσιν,δπότε «έπλήσθησαν καί αί 
ήμέραι τοΰ τεκείν αυτήν» καί ετεκεν, ώς επαγεται 
ό ιερός άνήρ, έν φάτνη «διότι ουκ η» αυτοϊς τόπος εν 
τώ χαταλύματι» (Αυτόθι 4— 7).

Κατά τούς συγχρόνους Τάκιτον και Δίωνα Κάσ- 
σιον, ή δευτέρα άπογραφή έπί Αύγουστου Καίσαρος 
οιετάχθη τή 8 π. χ. και άπέβη μακροχρόνιος, δ δέ 
Σουιοας αναφέρει ότι ή διεξανωγη αύτής ανατεθείσα 
είς εΐκοσιν επισήμους άνδρας ήν τριετή; καί έξ ού 
έπεται ότι τώ 745 από κτίσεως 'Ρώμης αρξασα,διηρ- 
κεσε μέχρι τέλους τοϋ 748, πολύ δέ όρθώς τινες ει- 
κάζουσιν ότι δ χρόνος αύτής έπεξετάθη μέχρι τών μέ
σων του 749 έτους πρό; τελείαν άπογραφην σύμ- 
παντος σχεδόν τοΰ τότε ύπό τήν 'Ρωμαϊκήν κυριαρ
χίαν γνω^τοΰ κόσμου.·Ό καθαρισμός όύτος τεκμαί- 
ρεται καί έκ.τής ήγεμονίας τοΰ Κυρηνίου γνωστού 
'Ρωμαίου Πατρικίου καί στρατηγού, ού τδν διορισμόν 
δ Ίώσηπος ορίζει κατά τό 74-7 έτος, μεθ’ β απα
σχοληθείς είς τόν κατά Omunadeuses πόλεμον άνέ- 
λαβεν αύθις τήν αρχήν μετά τό 748 καί κατ’ άλ
λους θεωρείται ώς ε’; τών εκτάκτων απεσταλμένων 
τών ύπό Σουίδα άναφερομένων καί εξ ων επετα: ότι 
δ Ρ. Sulpieius Onirinius διετήρησε τό αξίωμα τής 
έπί τήν Ίουδαίαν ήγεμονίας ής μόνον ή αντι
προσωπεία επετράπη προσωρινώς τώ Σεντίω Σα- 
τουρνίνω ή τώ Κυντηλίω Βάρωνι, μεθ’ ους αναφαί
νεται έπί τήν αρχήν, ώς ό Τερτουλιανός ιστορεί και 
έφ’ ού κατά τόν Ευαγγελιστήν Λουκάν άπεπερατώθη 
ή άπογραφή τής Ίουδαίας περί τάς άρχα; τοΰ 749 
έτους· ούτω οέ παρεντίθεται καί τό αμφισβητούμε
νου οκτάμηνον καί πλέον διάστημά μέχρι τοΰ θανά
του τοΰ Ήρώδου, συμβάντος τό εαρ τού' 750 έτους 
άπό κτίσεως 'Ρώμης.

’Εκ πάντων τών περί τής εν χρησει κοινής χρο- 
νολογίας γραφέντων έξάγεται, ότι ή ύπο τοΰ Εύαγγε- 
λιστοϋ Λουκά ιστορούμενη έπί Καίσαρος Αύγουστου 

άπογραφή,ουδόλως άντίκειται είς τήν ακρίβειαν μεθ’ 
ής ό ιερός άνήρ συνδυάζει τήν αλήθειαν τών γεγονό
των, ων τήν επανό ρθωσιν οί Δυτικοί επιδιώ- 
κοντές ύπονομεύουσι τόν χαρακτήρα τοΰ Ίησοϋ ώς 
Μεσίου συμφώνω; πρός τάς προφητικά; προρρήσεις. 
Ή δε εν ετι 1764 άνακαλυφθείσα εν ΊΊβουρτική πε· 
διαδι τής ’Ρώμης επιγραφή (εύρισκομένη έν τώ μου- 
σείω Πατερανου) εινε αόριστος,έχουσα έφθαρμένον τό 
όνομα τοϋ έπιφανοΰς άνδρός, κατ’ εικασίαν νυν 
αποδιδόμενον τώ Κυρηνίω έκτάκτω άπεσταλμένω καί 
επί μακρόν χρόνον Συρίςι ήγεμονεύσαντι (τό δεύτερον 
μετά τήν εξωσιν τοΰ ’Αρχελάου). Άλλ’ ό ιερός Λου
κάς προοιμιαζόμενος αιτιολογεί τήν βίβλον αΰτοϋ, ήν 
παρέλαβεν έξ αύτοπτών μαρτύρων καί οιά τοΰ Παύ
λου, ότι ηναγκάσθη ν’ άντιτάξη αυτήν, έπειοή ύπήρ- 
χον πολλαί ίστορίαι τών Ευαγγελικών πραγμάτων, 
συντεταγμένα; ύπό διαφόρων συγγραφέων, οϊτινες ύ- 
περακούσαντες ίστορουμένους τούς λόγους καί τάς 
πράξεις τοΰ Χριστού έπεχείρησαν ύπό ζήλου νά γρά- 
ψωσιν ιστορία; ούχϊ κατά πάντα άκριβείς καί βεβαίας 
ώς αποβλέψαντες κατ’ εξοχήν είς τόν θάνατον καί 
τήν άνάστασιν τοΰ Σωτήιος, οι’ ών έτελέσθη τό ερ· 
γον τής απολυτρώσεως. Ή δέ έπιχρατουσα γνώμη 
περί τής εορτής τής γεννήσεως τό πρώτον ύπό τής 
Λατινικής εκκλησία; θεσπισθείσα έχει μεγάλην σχέ- 
σιν καί πρός την αρχαίαν ιδιότητα τοϋ ήλιου μετε- 
νεχθείσαν εις τόν νοερόν "Ήλιον, ώς έξάγεται έκ τών 
συνδυαζομένων χειμερινών τροπών, ών ή ήμερα συμ
πίπτει παρά 'Ρωμαίοι; Dies nalSlis itivicli Solis κα
λούμενη καί ής ή εσφαλμένη εκδοχή αίρει τήν ώ|>η- 
λην έννοιαν τής Κυριακής, ήτις ην παρά 'Ρωμαίοι; 
ή dies magna ήτοι ή μεγάλη ημέρα, ή αφιερωμένη 
εΐι τόν ήλιον καί ανατρέπει τήν έξ ’Ανατολών τό 
Φώ; ιστορικήν άλήθειαν.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Τ Ο X A IQΝ Ο X

Ή ιστορία αξιόπιστο; ουσα διήγησις αξιοσημείω
των συριβάντων δύναται καί θέλει νά λίγη τήν αλή
θειαν, ήν ώς καλλιτεχνικόν οφθαλμόν ε^ωραϊζουσιν 
αί άπαραιτήτω; αναγκαϊαι εις τήν σπουδήν,άτε προ- 
σδιορίζουσαι τον καιρόν καί τον τόπον τών ιστορού
μενων, χρονολογία ή γνώσις ή ό άναλογισμός τοΰ και
ρού, καθ' δν ϊγεινεν άξιόλογόν τι, καί Γεωγραφία ή 
περιγραφή τής ήμετέρας γή; ή τοΰ τόπου δπου ελαβε 
χώραν τι αξιοσημείωτου.

’Αξιόλογα δέ καί αξιοσημείωτα συμβάντα έινε τά 
καθ’άπασαν την γην ή κάν.μέρο; αυτής προξενοΰντα 
επακόλουθα ευδαιμονίας ή τούναντίον καί έπομένω- 
καθιστώντα του; ανθρώπους εύδαιμονεστέρους καί συ- 
νετωτέρους.

Ώς γνωστόν ή φωτιβόλος ένανθρώπησι; τοΰ Σ>ν· 
τήρος έθεωρήθη εξαίρετου ιστορικόν γεγονός καί ώ; 
τοιοϋτον αξιόλογου χρονικόν σημείου τοΰ λυτρωθέντο; 
ανθρωπίνου γένους.

Ίστορικώς τυγχάνει ήμΐν γνωστόν δτε μετά τήν έν 
Ακτίω ήτταν ’οΰ Αντωνίου τή 2 Σεπτεμβρίου 31 

π. καί τόν έν Αΐϊύπτω θάνατον αύτοΰ, δ Όκτα- 
βιανος έπιστρέψα; είς τήν 'Ρώμην, συναινοί έαυτώ 
πάντα τά αξιώματα καί τώ 27 π. χ. έπικληθεΐς Αύ
γουστος, κηρύσσεται ιερός και απαραβίαστος άπό τοΰ 
augur σημαίνοντος τινχ ύπό τής θρησκείας καθιερω- 
μένον, άμα δέ αύξητήςτοΰ Κράτους ύπό τήν συγγενή 
κατά ’Οβίδιον έννοιαν angere καί βραδύτερου τή προ
σθήκη τοΰsemper επεκαλείτο seiuper Augustus τί
τλος πάυτοτε αύξητής τοϋ κράτους σ^μαίνων καί 
συνδιαζόμενος πρός τά αύτοκρατορικά αύτοΰ τιμη
τικά ονόματα Caesar, Jmperator, 1’ater palriai·, Do- 
minus, Deus, μεθ’ ών τό προσώπου τοΰ Καίσαρο; 
ην παρά 'Ρωμαίοι; ιερόν καί πάση; άξιον θεραπείας.

τοΰ 
Ά-

Έπί Αύγούστου ή πολιτεία τών 'Ρωμαίωνν μετά 
διάρκειαν 480 ετών (510 — 30 π. ■/ ) έγενετω αυτο
κρατορία, εκτεινόμενη έπί τών ώραιοτέρων χωρών, 
έφ’ ών κατώκουν 15 J έκατομμύρια ανθρώπων επί κα- 
τεχομένης έπιφανείας γής 100, 000 τετραγωνικών 
σταδίων γεωγραφικών.

’Επί Αύγούστου, κυρίου τοϋ εξαίσιου τούτου πλή
θους τών χωρών, &; κατάκτησαν καί ηΰξησαν σημαν- 
τικαι δορικτησίαι, ήρξατο κατά τόν. Frank νέα διοί- 
κησις τής πολιτεία;, ή ειρήνη έπανήλθε, τό κράτος 
ελαβε μείζονα ενότητα, αί έπαρχίαι έστηρίχθησαν 
οια νομών καί έκυβερνήθησαν ήπίω;, ή δημοσία α
σφαλεία έπαγιώθη,ή γεωργία ύπεστηρίχθη και αί τέ- 
χναι ηύνοήθησαν μεγαλως. Οι 8έ ’Ρωμαίοι κατ’ άπο- 
μιμησιν τών Ελλήνων προδρόμων τής επιστήμης καί 
τής τέχνης εις τελειότητα άνελθύντες καί. κατά τά 
αρχέτυπα ποιοΰντες καί γραφοντες, ήδυνήθηισαν νά 
εξωραισωσι την 'Ρώμην καί τόν αρχικόν αυτιών χα
ρακτήρα.

Ή προαγωγή αΰτη ή υπό τήν επιρροήν τίών 'Ελ
λήνων μετά τοΰ εύαρέστου καί τής έπελθούστη; ήσυ- 
χίας συνδεόμενη διακρίνει περίοδον ακμής τού "Ρωμαϊ
κού πνεύματος υποδιαιρούμενου ώς έφεξή; :

α’.) Άπό κτίσεως 'Ρώμη; μέχρι τέλους τοΰ πρώ
του Λιβυκοΰ πολέμου (754 — 241). Περίοδος πρώτη 
αναγεννήσεως.

β’.) Άπό τοΰ τέλους τοΰ πρώτου Λιβυκοΰ πολέ
μου μέχρι τής άποχωρήσεως τού Σύλλα έκ τής αρ
χής (241 — 79) Περίοδος δευτέρα ή πρός tt άνω 
τροπή.

γ’.) Άπό τής άποχωρήσεως τοΰ Σύλλα μέχρι 
θανατου τοϋ Αύγούστου (γ9 π. χ. — 14 μ. χ·). 
κμή πνεύματος καί κράτους.

δ’.) Άπό τού θανάτου τοΰ Αύγούστου μέ/ρι τής 
είς τόν θρόνον άνόοουτοΰ Τραϊανοΰ(14 — 117 μ.χ). 
Περίοδος τή; πρός τα κάτω τξοπής καί.

ε’.) Άπό τής εΐ; τό. θρόνον αναρρήσεως τοϋ Τραϊα
νού μέχρι τή; καταλύσεως τοΰ Δ. 'Ρωμαϊκού κρά
τους (117 — 476 μ. χ.) Περίοδος παρακμής.

Έπί Αύγούστου, έφ’ ού συμπίπτει ή ακμή τοΰ 
'Ρωμαϊκού κράτους και ό χρυσούς αιών τή; Λατινι
κή; γλώσση; εχούσης ύπογοαμμον την 'Ελληνικήν πε
ρί τό πλήθος, τά; σημασίας, τάς μορφάς καί τήν 
σύνταξιν τών λέξεων,έν μέρει δέ καί περί τήν έκφώ- 
νησιν, εγένετο ή εις Βηθλεέμ τής Ίουδαίας ©εία έ· 

■‘ανθρώπησι; καταστήσασα εξαιρέτως επίσημον τον 
αιώνα, καθ’ βν ή τελειότης άα’σίν τινα ήβιχίής πί- 
στεως έπιζητοΰσα,έπέφερε τήν νέκρωσιν τών «ιρχαίων 
δοξασιών, περί ών ό Πλούταρχο; σαφώς άποφαίνεται 
αποκαλύπτω» τήν ίεράν δδόν τής 'Ελληνική; 
θεολογίας «ώσπερ ήλιο; χα'ι σελήνή καί ουρανό; καί 
γή καί θάλασσα κοινά πάσιν, όνομάίεται δέ άλλως 
ύπ' άλλων, ούτως ενός Λόγου τοΰ ταϋτα κοσμούν
το; καί μιας Προνοίας έπιτροπευούσης . . . 
ετεραι παρ’ έτεροι; γεγόνασι τιμαί καί προσηγόρίαι» ■ 
έν τή αύτή οέ περί Ίσιοο; καί Όσίριοος πραγμα
τεία ό ηθικός φιλόσοφο; άνκφέρων τήν παρασκευήν 
τών πνευμάτων καί τήν χατάληψιν τή; ένότητος τής 
Προνοίας διδάσκει «ούχ ύπάρ^ουν θεοί παρ’ έτέροις, 
ούδέ βάρβαροι καί Έλληνες, ουδέ βόρειοι καί νότιοί» 
καί ύπέρποτε ώ; ίερεύς τής άλληγορουμένης τα>ϋ · Α
πόλλωνος ιδιότητος καί επιμελητής τών Άμφρικτυό- 
νων (C1C. 1713) ύποδήλοί τήν συγγένειαν τής; ίεράς 
τοΰ μαντείου δδοϋ μετά τή; 'Ιουδαϊκής θεολογρίας, ής 
οί ίεροφάνται ησαν γνώσται ώς τεχμαίρεται εκ τού 
τιόπου τής έπί Ιεροσυλία άδικου συκοφαντίας τοΰ 
μυθογράφου Αισώπου καί ό άπό τής 'Γαμπεία; Πέ
τρας φόνο; αύτοΰ κατά τρόπον δμοιον τοϋ άπό του 
’Ιωσήφ προ; τόν αδελφόν αύτοΰ Βενιαμήν κ.υφθέντος
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ποτηριού καί δια τής αύτής εβραϊκής μηχανορρα
φίας, περί ής έκτενώς ιδέ Πλατ, περί Νόμ. ©' 865. 
Σχόλια είς Άριστοφ. Σφήκας' — Γένεσι; ΜΔ’·. 1,2 
17.— Ήμετέραν Πραγματείαν «Ίσμήνιον Θηβαΐ- 
διος 20 — 21».

Έν τή ακμή τών ’Ρωμαϊκών γραμμάτων ή θεία 
πρόνοια' μυσταγωγησασα τόν κόσμον εγνώρισεν, ώς 
τοϋτο' μαρτυρεί- ό Εΰαγγαλιστής Λουκάς (Γ. 15) ί- 
στορών «προίδοχώντος δέ τοϋ λαοϋ την ενσαρκωσιν 
τόΰ ΛΌΓΟΥ τοϋ δημιουργιχώς μεταδόντως τήν 
αωτηιριώδη χάριν τοϋ νοερού φωτός, ού τό κάλλος 
ύπό ττής ανεπτυγμένης έκείνης γενεάς έννοηθέν καί 
μεταίδοβέν διαυγάζει νϋν τήν φύοιν έν πνεύματι λα
τρείας,ώς όίεοος Παΰλος εν τή προςΚορινθίους α’ ε
πιστολή ^κεφ. Ε, 8) επιμαρτυρεί, ότι ό Θεάνθρωπος 
ήννωσε τα διεστώτα «ούκ έν ζύμη παλαιρί. .», άλλά 
κατ' άντίθεσιν τής Πυθίου ίδιότητος, ήν δ γνώστης 
τής 'Ελληνικής θεολογίας Λουκάς, πονηρόν πνεύμα 
όνομάζε· καί αποκαλύπτει τήν ύ λ ικ ήν όδο'ν τοϋ 
μαντείου, ού ή ιέρεια κατάκολουθησα «τώ Παΰλφ 
καί ήμΐν έκραξε λεγουσα- ούτοι οι άνθρωποι δούλοι 
τοϋ θεού τοϋ Ύψίστου εισίν, οίτινες καταγγέλουσιν 
ήμΐν δ δ ό ν β ω τ η ρ ί α ς» (Πράξ. ’Αποστόλων 15,16 
καί 17.— δρα' τόν Οϊκουμ. αυτόθι) χαί έξ ού πιθα- 
'ωτέρα ή γνώμη οτι δ "Ελλην Ευαγγελιστής θελει 
νά παραστήση την διαύγειαν τοϋ Ελληνικού πνεύ
ματος καί τήν ύποταγήν τής Πυθίου θεολογίας είς 
τήν ήθιχήν διδασκαλίαν τού Σωτήρος, ον "Ηλιον τής 
πνευματικής κτήσεως καλοΰσιν οί Εύαγγελισταί 
(Μάρκος 16, 2) συμφωνοΰντες πρός τήν παλαιάν εκ
κλησίαν «καί εγένετο φώς αισθητόν τό φωτίζον τήν 
αισθητικήν κτίσιν» (Γεν. 1, 3), τοϋθ’ οπερ δ Ή- 
σαίας προφητικώς ψάλλει «δ λαός δ πορευόμενος εν 
σκότει, ΐδετε φώς μέγα’ οί κατοικοΰντες έν χώρςι καί 
σκιά θανάτου φώςλάμψει έφ’ύμάς» (Ήσ. 
9.2).

Έπι Αύγουστου τότε κράτος ήν έν ακμή καί τό 
ανθρώπινον πνεύμα τελείως παρεσκευασμένον πρός 
χατανόησιν τής υψηλής διδασκαλίας ΕΚΕΙΝΟΥ δν 
δ Ευαγγελιστής Λουκάς έξιστόρησεν εύγενέστατον τύ
πον τής θείας τέχνης χαιρετίζοντα βαυμασίως άπό 
τής φβάτνης τών αλόγων τό ιδανικόν τής ’Αναγεννή
σεως,, ήν τό- μέν περιέβαλε διά τηλεφανοΰς αίγλη; 
έξωραιίζούσης τό ήδύ σχιόφως τοΰ αποστάντος χρω
στήρας καί εμπνευούσης νέα συναισθήματα προ τών 
οποίων κύπτουσιν οί αιώνες άποθέτοντες τόν Οερμότε- 
ρον ασπασμόν τής αγάπης καί τής συγκινήσεως είς 
τόν, άταρβή μάρτυρα τής θεμελιώδους αρετής χαί ύ
ψηλής ηρεμίας, τό δε αναπαρεστησε το μεγαλεϊον 
του παρελθόντος διά τοΰ έμβλήματος ‘τής εικόνος αύ
τοΰ, δι’ ου συνδίάζεται τό τρίτον τών συμβολικών 
ζώφν τοΰ ’Ιεζεκιήλ (κεφ. Α, ΊΟ) πρός τήν φιλοσοφι
κήν Βοιωτιχήν λατρείαν, έν ? ή τά μάλλον θυόμενα 
ζώα ιησφν βόες καί άφ’ ής αρχεται μνείαν ποιούμ.ε- 
νος τωϋ παλαιού Νόμου έν τώ λόγφ τής κατηχήσεως 
καί έω τή γραφική,παρουσιάζων τό Τέκνον τών με
γάλωνα ιδεών έν ταΐς άγκάλαις Μητρός προσμηδειώ- 
σης τα> ύψος τής ένότητος καί διατρανούσης τόν κα- 
θολικαν βίον τής αιωνιότητος,

Ή κριτική αΰτη παραλληλίζεται πρός γραμμήν, 
έξ ής άρχίται ή Ελληνική φιλοσοφία χαράσσουσα 
την’ ι ε ρ α ν δ δ ό ν τοΰ αναβανεντος Χριστιανισμού, 
ώς αυτός δ ’Απόστολος Παΰλος περί τών Ελλήνων 
ποιητών μαρτυρεί «εν αυτώ γαρ ζώμεν καί πινού- 
μεθα χαί εσμέν, ώς καί τινεςτώνκαθ’ ή- 
μάς ποιητών είρήκασι» (Πράξ. ’Αποστόλων 
κεφ. ΙΖ' έδ. 28) καί ού τάςηθικά; άρχάς μετά ταΰτα 
έν τώ φανερώ άσπασθεΐσα άνέλαβε την έδραίωσιν τής 
ορθοδόξου θρησκείας, ώς μαρτυρεί δ ’Ιησούς άτενίζων 

τούς προσελθόντας Έλληνας νϋν δεδόξασται ό 
υίός τοΰ ανθρώπου καί άφ’ ού ίστάμεθα έπ’ 
άκρων αντιθέτων τής ύλης καί τού πνεύματος εκπρο
σωπούμενου ύπό τοϋ άϊδίου Λόγου τής άνθρωπότητος 
περί ού γέγραπται, Πνεύμα έστίν αυτόχρημα ψυχή 
τοΰ κόσμου.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Λ. 8ΑΓΙΑΝΝΗΙ·

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

<$(> ΠΟ πέντε καί δέκα έτών είσήχθη είς τήν 
δημοσιογραφίαν γλώσσα χυδαία καί άπει- 

*| λ 112 ρόκαλος, ής άτυχώς ϊχομεν συνηγόρους
ZjL Ι|ί> καί ζηλωτάς δημοσιογράφους καί λογί- 

ους ευήθεις. Νυν νομίζει τι; δ’ΐ εύρϊσκον- 
xwms ται ε> τώ τέλει τοϋ προπαρελθόντος αί- 

ώνος και έν αρχή τοϋ παρελθόντος, δτε 
ή Έλληνικη γλώσσα ην ήμελημένη εξ αμαθείας τών 
πλείστων 'Ελλήνων δι’έλλιιψιν πολλών σχολείων 
καί όμως ύπήοξαν ανδρες, ών τήν μνήμην τιμά πάνυ 
δικαίως δ Ελληνισμός ώς δ σοφός ’Αδαμάντιος Κο· 
ραής,Κούμας, Κοδρικάς καί άλλοι, οίτινες ϊκάθηρον 
τήν γλώσσαν παντός ρύπου καί έπεδείκνυον τοϊς αλ
λοδαποί; ότι ή ’Ελληνική γλώσσα καί τό 'Ελληνι
κόν έθνος δέν άπέθανεν, άλλά ζή.

Έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοι; μετά τής όφειλομενης 
τιμής καί σεβασμού δέον νά μνησθώμεν άνδρών λογιών 
και φιλοπατρίδων οίτινες ούκ έπαύσαντο άναγινώ- 
σκοντες τούς "Ελληνας συγγραφείς καί ε’ισάγοντες 
τά; αρχαίας λέξεις εις τάς έπιστήμα; καί τέ· 
χνας, εις τούς διαφόρους λόγους πολιτικούς καί 
θρησκευτικούς προεξαρχοντος τοΰ άειμνήστου βασι- 
λέως "Οθωνος. Τοιο.ΰτοι υπήρξαν δ εκκλησιαστικό; 
ρήτωρ Οικονόμο; έξ. Οικονόμων, έν τή ναυτική έπι
στήμη δ έξοχος είς τά ναυτικά πλοίαρχος Λεωνίδας 
Παλάσκας, δ Χαντσερής έν τφ στρατώ, έν τή δημο
σιογραφία οί συντάκται τής Κλειοϋς Λειβαδάς καί 
Θεοειανός,. οίτινες ησαν, τό υπόδειγμα τής λαμπρά; 
δημοσιογραφίας εις τήν καλλιέπειαν καί εύκοσμίαν, 
δ συντάκτη; τής «Πολιτείας» Χαρίλαος Μελετόπου- 
λο;, οί έν Τεργέστη συντάκται τής «Νέας Ημέρας» 
αδελφοί Βυζάντιοι, τελευταίου οί σοφοί καθηγηταί έν 
τώ Πανεπιστημίω Κων, Κόντος, Νικ. Σαριπολο; καί 
Γ. Μιστριώτης, οίτινες επεζητησαν να εμπνεύσωσι το 
αίσθημα εις τούς φοιτητας τοΰ Πανεπιστημίου.

Πρό ολίγων έτών έξοχοι άνορες είς τά; έπιστήμας 
ώς δ Tame, έγραφε πρός τόν μακαρίτην ’Αχιλ. Ά- 
γαθόνικον εισαγγελέα του ΆρείουΠάγου ότι εθαύμασε 
τό κάλλος τή; ελληνικής γλώσση; εις την μετάφρα- 
σιν τοΰ συγγράμματος αύτοΰ, περί φιλοσοφίας τής τέ 
χνης έν Έλλάδι, καί δέν έφαγτάζετο, δτι ή νέα έλ- 
ληνιχή γλώσσα εινε αύτή ή αρχαία καί ότι δέν ή- 
σθετο δυσκολίαν νά κατανόηση τήν νέαν μετά τήν 
γνώσιν τών μ.ορίωνθακαί δ έ ν.Ωσαύτως άλλοι σπου
δαίοι ανδρε; τής Γερμανίας καί Γαλλίας έγγραφον 
πρός τόν έξοχον παρ’ ήμΐν πολιτειολόγον κ. Θεοδ. 
Φλογαίτην, δτι ούδεμίαν δυσχέρειαν εσχον νάΐκατα- 
νοήσωσι τό σύγγραμα αύτοΰ περί συντάγματος έκ 
τής γνώσεως τής αρχαίας. Νΰν τί ζητοΰσι να προσε- 
νέγκωσίν οι έπιπόλαιοι πευθήνες ένίων έφημερίδων 
κα! οί ανούσιοι Ψυχαρίζοντε;; Νά έπαναγάγωσι τήν 
γλώσσαν είς δ σημεΐον οέν ην καί πρό έβδομήκοντα 
έτών; Τή άληθείφ αηδίαν καί εμετόν αισθανόμεθα έν 
ταΐς εφημερήσι καί αλλαχού, δτε αναγινώσκομεν το 
μόριον που αντί τών αναφορικών αντωνυμιών,ταςλε-
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ξεις λ ο κ α ν τ ι έ ρ α ν, τενόρον, πρίμαν, μπά
σου, βουοοάρ, ρεκόρ, καρνέ, καί άλλας ανου
σίους, ώσεί ή ελληνική γλώσσα ιστορείτο λέξεων ελ
ληνικών αντί τών έλλην κών ξενοδόχου, ύψιφώνου βα
θύφωνου, καλλυντηρίου, κορυφώματος,πινακίδων. Έν 
Γερμανία από πεντηκονταετία; προεξαρχοντος τοϋ αυ- 
τοκράτορος αποσκοράκισαν πάσαν γαλλικήν λέξιν, ής 
έμπλεω; ην ή Γερμανική. Ημείς ένταϋθα άνευ ανάγ
κης,πειρώμεθα να ενέγκωμεν την γλώσσαν είς οπι
σθοδρόμησή,ενεκα κακοζηλία; καί κακοηθιίας.

Κ. Πάπας

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ό θείος 'Ιπποκράτης ό καί πατήρ τής ιατρι
κής επιστήμης, ό σοφός ουτος παρατηρητής τής 
ανθρώπινης φύσεως, έγεννήθη κατά το έτος 420 
π. χ. έν τή νήσφ Κφ.

Ό πατήρ τοϋ Ίπποκράτους Ήρακλείδης κα- 
τήγετο έκ τοΰ γένους τών Άσκληπιαδών, παρ ’ 
αύτοΰ ό 'Ιπποκράτης έδιδάχθη κατά πρώτον τήν

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ιατρικήν επιστήμην, κατόπιν μετέβη εις ’Αθή
νας δπου ήκουσε καί άλλους σοφού; άνδρας καί 
παρά τών όποιων έποτίσθη τά νάμ.ατα τής φι
λοσοφίας καί τών επιστημών.

Φύσις όμοΰ καί τύχη συνεδραμον διά νά κα- 
ταστήσωσι τόν Ίπποκράτην πατέρα τής ιατρι
κής επιστήμης
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*0 Ιπποκράτης ήτο σύγχρονος τοΰ Σ^ωκρά- 
τους, του Πλάτω-.ος, τοΰ Εενοφώντος, τοΰΘουκι- 
δίδου καί άλλων επισήμων άνδρών μετήρχετο δέ 
τήν ιατρικήν έν Άθήναι; κατά τόν χρόνον τής 
λοιμώδους έπιδημ.ίας, θεραπεύω·/ πολλούς έκ τών 
άσθενούντων. Ό 'Ιπποκράτης έκαμε διαφόρους 
περιηγήσεις, περιήλθε πάσαν τήν Ελλάδα,τήν 
’Ασίαν, τήν Εύρώπην.καί πάσας τάς τοΰ ’Αρ
χιπελάγους νήσους και έπροχώρησε ρκίχρι τής 
χώρας τών Νομάδων Σκυθών.

Τό πλεΐστον δέ τής ζωής του διήλθεν έν Θεσ
σαλία καί Θράκη συγγράφων τά θεία έκεΐνα συγ
γράμματα του, εις ’Ιωνικήν διάλεκτον, έπ:ί τών 
όποιων οί σήμερον ’ επιστήμονες καταγίνονται 
πρός τελείαν αύτών έκμάθησιν καί έφαρμιογήν.

Ό Ιπποκράτης ού μόνον τέλειος ΐπισπήμων 
ύπήρξεν, άλλά και εις ακρον. φιλόπατρις’ τούτο 
δέ άποδείκνύεται επ’, τοϋ· εξής..

‘Οτε τά στρατεύματα τοΰ Άρταξέρξου προ- 
σεβλήθησαν ύπό λοιμικής νόσου καί καθ’ έκάστην 
πάμπολλοιάπέθνησκον, όβασιλεύς έστενοχωρεΐτο 
μή γνωρίζων τί νά πράξη. Τότε ένεθυμήθη τόν 
μέγαν Ίπποκράτην, δστις έχαιρε μεγίστην φή
μην, έστειλε λοιπόν καί έκάλεσε τούτον, ύποσ- 
χεθεΐς αύτφ λαμπρά; άμοιβάς. ’Αλλ’ ό Έλλην 
ιατρός άπήντησεν εις αυτόν τάς Λακωνικωτάτας 
καί γεναίας εκείνα; λέξεις αίτινες δέοννά μείνω- 
σι εις τήν μνήμην" ήμών ανεξάλειπτοι.

«Εΐπέτε ε.ΐς τόν Βασιλέα Σας, οτε ούδιέποτε 
Έλλην έργάζεται ύπέρ τοΰ εχθρού τή; πατρίδος 
και δτι θίωρώ ανάξιον κο.Ι ποταπόν έκεΐνον δστις 
έπιθυμ.εϊ τά πλούτη καί τήν δόξαν τών βαρβά-: 
ρων.»

Ό Βασιλεύ; λαβών τήν άπάντησιν ταύτην καί 
θυμωθείς έπί τοσοΰτον, έγραψε πάραυτα εις τούς 
κατοίκους τής Κώ, ζητών παρ’ αύτών ίνα τά
χιστα παραδώσωσι αύτφ τδν Ίπποκράτην, έν πε- 
ριπτώσει δέ μή ύπακοής θέλει καταστρέφει έκ 
θεμελίων τήν πόλιν. Οί κάτοικοί δμως τής μιικράς 
μέν άλλ’ ηρωικής νήσου, απέδειξαν δτι ήσαν ό
μοιοι τοΰ Ίπποκράτους,άπαντήσαντες αύτφ Έλ- 
ληνικώτατα περιφρονήσαντες τούς κινδύνους «οτι 
ποτέ δέν θέλουσι πράξει ανάξια τοΰ "Ηράκλέους 
καί ’Ασκληπιού, παραδίδοντες αύτφ τόν άριστον 
τούτον άνδρα πρδς τον όποιον χρεωστώσι απεί
ρους ευεργεσίας 1 !»

Ό θείος ουτος άνήρ, ό σωτήρ τής άνθρωπότη- 
τος έτερμάτισε τδν βίου αύτοΰ έν ήλικίφ 90 έτών 
έν Λαρίση άφείς κενόν ουσπλήρωτον.

Έχ Ααρίσσηί
’Αδαμάντιο; Ν. Νικολαίδη? .
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“ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ,, 
(Αεήγημα)

Θυελλώδη τινά νύχτα, κατα τάς παραμονά; 
τώ*  χριστουγέννων τού έτους 188, εί; τήν πα
ραλίαν τοΰ χωρίου Δ. . . ίστιοφόρον τι πλοϊον 
μεπά οΐχτρόν ναυάγιον κατεσυνετρίβετο. Έρη
μον; δέ καί άνευ πληρώματος βαθμηδόν άπεσυ· 
νιτίθετο. Μόνον είς άπόστασιν εκατοντάδων υ.έ- 
τρων άπό τοΰ μέρους τοΰ ναυαγίου καί έπί τί
νος βράχου, νεκρός τις άνθρωπος κατέκχιτο, φό
ρων μάλλον σημεία βιασμού έπι τοΰ λαιμού του 
ή δτι τυχαίως έπνίγη. Έκ τής αρκετά δέ ευ
προσώπου περιβολής του ώς καϊ έκ τής έπ’ αύ
τοΰ εόρεθχίσης κενής ζώνης, χρησιμευούση; πρός 
διαφύλαξιν χρημάτων, έφαίνετο ώς πλοίαρχος' 
έν τούτοις έκ τών έν τώ κόλπφ του ιύρεθέντων 
ναυτιλιακών εγγράφων κα! εκ τίνος συμφωνητι
κού, ο πλοίαρχος ουτ:ς διηυθύνετο πρός αγοράν 
φορτίου,άλλα καταληφθείς υπό τής θυέλληςκαϊ 
τρικυμίας κατεστράφη έζωκείλαντος τοΰ πλοίιυ.

Χιών ήρξατο πίπτουσα τό αύτό εσπέρας, καί 
ό Λ'.νάρδος τού Νικολοΰ κάτοικος τοΰ πλησίον 
χωρίου Δ.φοβηθείς μή τό δριμύ ψύχος βλάψη τά 
πρόβατά του,βόσκοντα άπό ημερών εις τό παρά 
τήν παραλίαν λειβάδιον,κατήλθεν δπως τά επα
ναφέρω εις τό χωρίον. Εύρεθείς δμως αντιμέτω
πος τοΰ απαίσιου έκείνου ναυαγίου, ήναγκάσθη 
μετά παρίλευσιν ολίγης ώρας άφοΰ σκοπίμως έ- 
μει.νεν έκεΐ νά έπιστρέψη είς τό χωρίον και 
άναιγγείλη τ'° Υ«γ«νό« είς τόν πάρεδρον.

ΙΜόλις έγένετο γνωστόν, οί περισσότεροι χω
ρικοί έσπευσαν έπί τόπου καί άφοΰ έκαστος αύ- 
θαιρέτως έσύλησεν δ,τι είχε σωθή έκ τοΰ ναυα
γίου, έπανήλθον εις τά ίδια, σχολιάζοντες τό 
γεγονός.

Μόνον ό παππα - Πέτρος, ό πάρεδρος και ό 
διδάσκαλος καί ολίγοι έκ τών χωρικών, έν μέσφ 
τοϋ ψύχους παραμείναντες, έθαψαν τό παρέκει 
κείιμενον πτώμα τοΰ πνιγέντος ναυτικού καίέπα- 
νήΆθον καί αύτοί νά συνενώσουν τά σχόλια καί 
συμεπεράσματά των.

'Τήν έπομίνην έγεινεν ή δέουσα πρός τά; άρ- 
χάς άναφορά παρά τοΰ παρέδρου καί ό είρηνοδί- 
κης μετά τινας ώρας κατέφθανεν. Έν τούτοις 
καϊ αύτός άρκεσθεις είς τάς αφηγήσεις τοϋπαπ- 
πά - Πέτρου, τοΰ διδασκάλου καί τών πρού- 
χόντων του χωρίου καί χαρακτήρισα; τό δυστύ
χημα ώς· τυχαΐον, άνεχώρησε χωρίς νά προβή, 
είς περαιτέρω ανακρίσεις.

Άπδ τοΰ άτυχούς έκείνου ναυαγίου έτος σχε-
οόν συνεπληροΰτο. Αί συζητήσεις είχον παύσει
πλ?ςν ηαΙ ή λήθη έκάλυψε τά πάντα ύπό τόν

πέπλον της,άφήσασα τήν θείανΠρόνοιαν νά εύ- 
κρινήση έν καιρφ τά ανθρώπινα.

Κυριακήν τινα, μετά τήν λειτουργίαν, κατά 
το σύνηθες, οί περισσότεροι έκ τών χωρικών χο· 
ροστατοΰντος τοΰ διδασκάλου καί τού παππα,συ- 
νήχθησαν εις τδν περίβολον τοΰ καφενείου τοΰ 
γέρο Μήτρου.

’Επειδή ό καταστηματάρχης εις τά χωρία εί
ναι και οψοπώλης καί οίνοπώλης καϊ καφεπώλης 
καί φαρμακέμπορος ό γέρο - Μήτρος εφιρεν εν
τός σκωριώντος δίσκου διάφορα ποτήρια μέ ούζον 
εγχώριον, δπως δλους εύχαριστήση. Άλλως τε, 
Ο γέρο - Μήτρος ήτον υπερήφανος καί δταν έ
βλεπε πολλ.ήν πελατείαν νά κατακλύζη τό κατά
στημά του, έκέρνα ό ίδιος καί δ/ οι ηίίχαριστοΰντο.

Μετά τάς συζητήσεις περί αγρών καί γεννη
μάτων καί τής κακοχρονιάς, καθότι ή χιών είχε 
κατακαύσει τήν σποράν, ό παριστάμενος τότε 
χωρικός Λ'.νάρδος τοϋ Νικολοΰ, τριακινταετής 
την ηλικίαν, καϊ ήρραβωνισμένος τήν ώραίαν καϊ 
συμπαθή χωρικήν Ξανθούλαν μόλις εΐκοσαέτιδα, 
εγείρεται καί αποτεινόμενος μάλλον πρός τόν 
διδάσκαλον, δπως φα·<ή πειστικώτερος λέγει μέ 
τόνον έπιβεβαιωτικύν :

— Άστε τ’ αμπέλια καί τά χωράφια κατά 
μέρος καί θά κερδίσω τό λαχεΐο αύταΐς τής μί- 
ραις.

— Μά πώς τό ξέρεις, απαντούν οί περισ
σότεροι, δυσπιστούντες.

—' Άκοΰτε καί θά δήτε.
— Λέγε, είμαι περίεργος νά μάθω, διακό

πτει ό διδάσκαλος είρωνικώς.
— Άπδ *δώ  καί ενα μήνα, έξηκολούθησεν ό 

Λ’.νάρδος τού Νικολοΰ, βλέπω στδνειρό μου μιά 
γυναίκα πολύ νέα, ώμορφη στά κατάμαυρα ντυ
μένη νά μοΰ λέη ν’ αγοράσω ένα λαχεΐο, τώρα 
ποΰ έρχονται ή σκολάδαις καί θά μοΰ πέση ό 
πρώτος άριθμός.Μάλιστα, ναί,ίπανέλαβεν ό Λι- 
νάρδοο μέ άφηγητικόν αφελέστατου. Ή γυναίκα 
αύτη μέ τά μ.αύρα μέ παρεκάλέσε, άπό τά λε
πτά πού θά πάρω νά ξοδέψω λίγα καί ν’ απο
τελειώσω τήν έζκλησιά τοΰ χωριού και ή χάρι 
της θά ναι πρόθυμη σε κάθε παράκλησί μας.

Όπαππας παράτα γηρατειά του έμεινεν εμ
βρόντητος καί δλοι οί παριστώτες μηδέ τοΰ δι
δασκάλου έξαιρουμένου έπεκρότησαν ,δτι ή Πα
ναγιά ήθελε νά κάμη τό θαΰμά της.

— Μά αλήθεια λές ; έπαναλαμβάνει ό γέ
ρων πάρεδρος δυσπιστών.

— Άληθηνά καϊ αληθινά. Έγώ ώς τόσο τό 
απομεσήμερο θά καβαλήσω τό φοράδι καί θά 
πάω στή χώρα ν’ αγοράσω ενα αριθμό.

—.Καί τί προτοχρωνιάτικος μπουναμάς, προ
σθέτει ό γέρων Μήτρος! Έδώ θά τό κάψωμε 
τδ ριμάδι.

— Πρώτα ό θεός, έπισφραγίζει ό Λινάρδος, 
Μετά μεσημβρίαν ό Λινάρδος άνεχώρει όρΐ- 

στικώς διά τήν πόλιν καί τήν έπομένην περί 
τήν αύτήν περίπου ώραν έπανήρχετο κομιστής 
τοΰ λαχείου. Παρήλθεν έβδομάς καί τδ χωρίον 
αντηχεί άπό τύμπανα καϊ εγχώρια όργανα. Ό 
Λινάρδος καί όμάς χωρικών είς τδ καφενιΐον τοϋ 
γέροντος Μήτρου έώρταζον τήν επιτυχίαν τοΰ 

,πρώτου αριθμού. Καί τήν έπομένην τούς γάμου; 
τού Λινάρδου μετά τής συμπαθούς Ξανθούλαο.

Όλοι έμακάριζον τήν τύχην του καί έκτοτε 
τόν ώνόμασαν. « Ό Λινάρδος ό τυχερό;» .

Δυστυχώς, μετά πέντε μόλις ετη άπέκτησεν 
υιόν. ’Επειδή δέ δέν άπέκτησεν άλλα, ό μικρό; 
Μάρκο; θά έκληρονόμει άρκετήν περιουσίαν μετά 
τδν θάνατον τοΰ πατρός του, καθότι ή άτυχά; 
Ξανθοϋλα μετά έν έτος άπό τής έλευθερώσεώς 
της άπέθανεν έκ πυρετών.

Ό Λινάρδος, επειδή ήγάπα πολύ τήν Ξκν- 
θούλαν δέν ήθέλησεν νά έλθη είς δεύτερον γά
μον. Ήναγκάσθη δέ τό μικρόν νά δώση εις τινα 
γυναίκα έπί καλή πληρωμή, δπω; τδ άναθρέψη.

Άφοΰ παρήλθον δώδεκα έτη καί ό μικρός 
εμαθεν ολίγα γράμματα, τόν έπήρχ πλησίον του, 
δπως άφ’ ένός τδν συντροφεύει καί άφ’ ετέρου 
τδν βοηθή είς τάς έργασίας του τάς αγροτικά;,

•
• » ■ *

Τριάκοντα έ’τη παρήλθον έκτοτε.
Εσπέραν τινά περί τό μεσονύκτιον, προπο- 

ρευομένου τοΰ Μάρκου «τοΰ τυχερού» μ.έ φανόν 
άνά χεΐρας, κατά τό σύνηθες, ε'ίπετο ό ΙΙαπ- 
παντώνης, υιός τοΰ άποθανόντο; παππα-Πετρου, 
κρατών έπί τής κεφαλή; του μετά εύλαβεία; τά 
άγια μυστήρια, σπεύδων νά έςομολογήση καϊ 
καί κοινωνήσει τδν ετοιμοθάνατου καί ψυχορα- 
γοϋντα ήδη γέρο—Λινάρδον «.tar τυχερό»·» ηλι
κίας σχεδόν όγδοήκβντα έτών.

Καθ ’όλην τήν νύκτα ήτο έν άγωνίφ, ενίοτε δέ 
ήρχετο είς τάς αισθήσεις του,ό οέ παππάς παρά 
τό πλευρόν του προσηύχετο, άλλά δλως μετά 
ιδιαιτέρας κατανύξεως καϊ θρησκευτική; εύλα- 
βείας, πράγμα τδ όποΐον, διά πρώτην φοράν έ- 
πραττεν εις βαθμόν υπερβολικόν ό σεβαστός κλη
ρικός. Περί τήν πρωίαν, κατόπιν αγωνίας άνυ- 
ποφόρου, ό γέρο-—Λινάρδος παρέδιδ,ε τό πνεύμα 
έν μέσφ συγγενών καί φίλων.

Ό ίιρεύς έκτιλέσας τά πρδς τόν θανόντα κα
θήκοντα του ήγέρθη καϊ άφοΰ συνελυπήθη τούς 
συγγενείς, έξήλθε σταυροκοπούμε.νος καί ψιθυρί- 
ζων μετά στεναγμού : «Μνήσθητί μου, Κύριε. Ή 
χάρις σου-ά; συγχώρηση τόν αμαρτωλόν σου δοΰ- 
λον.» Οί παρατυχόντες έσταυροκοπήθησαν έπίσης 
καίσυνεπέρανον οτι ό άποθανών θά ήτο πολύ αμαρ
τωλός.

Έν τούτοι; ό εύλαβής κληρικός κρύπτων ε
κείνο, δπερ άπδ τόσα ετη, ό πατήρ του παππα 
Πέτρος άποθνήσκων τφ Ιξομολογήθη καί εκείνο 
τό όποιον αύτός ό ίδιο; ήδη ήκουσεν έκ τού στό

ματος τού έτοιμοθανάτου γέρο — Λινάρδου ικατά 
τήν έξομολόγησιν, κατηφής διηυθύνθη εις τήνι κα
τοικίαν του.

Μετά μεσημβρίαν έγίνετο ή κηδεία του καϊ δλον 
τδ χωρίον παρηκολούθησε τδν προύχοντα μέχρι 
τή; τελευταία; του κατοικίας. *
. Δικαπέντε μήνες οιέρρευσαν καί ούδέν άλλο 

άπέμεινεν εί; τδ χωρίον έκ τής μνήμης τοϋ μα
καρίτου Λινάρδου «τοϋ. τυχερού ■> είμή τό πένθος 
είς τού; συγγενείς του.

Παρά τήν συνήθειαν ήτις επικρατεί είς . τούς 
χωρικούς νά κοιμώνται ενωρίς ώ; έκ τοΰ καμάτου 
τής ημέρας, ήτο έν τούτοι; έννάτη έσπερινήι ώρα 
καί φώς διεκρίνετο έκ τών χαραδρών τών ίσο-· 
γείων παραθύρων τής οικίας τοΰ Μάρκου «τού 
τυχερού». Βεβαίως θά έπρόκειτο περί ενδιαφέρον
τος ζητήματος, καθότι οί απλοϊκοί χωρικοί έν 
στενφ οίκογενειακφ κύκλφ καϊ περί τήν τράπε
ζαν καθήμενο'.,συνεζήτουν περί τοΰ γάμου τής κό-
Γή;

Ή σύζυγο; τοΰ ΜάοκουΧρυσώ έγνεθε,ή θυ
γάτηρ του Γιακουμίνα έπλεκε καϊ δ Μάρκος ο 
Ιδιοκτήτης, μάλ,λον έφαίνετο σκεπτικός καπνίζων 
καί παρατηρών κάποτε τάς άνερχομένας καί δια- 
λυομένας τολύπας τής έξ άγριελαία; χωρική; πίπ- 
πας του. Έξω λεπτή βροχή έπιπτε καί τό δια
περαστικόν ψύχος καθίστατο έπάισθητότερον προ- 
ϊούσης τής ώρας.

Μετ’ ολίγον ή θύρα ήνοιξε κατά τό ήμισυ κα! 
ήκούσθη ή βαρεία φωνή τοΰ Μάρκου «τού τυχε
ρού.»

— Γιακουμίνα, δέν πέρνεις τδ λυχνάρι νά δής 
δίπλα στο παχνί, άν έφαγαν τά βώδια ; 
Παρατήρησε μή γέννησε καί κάνένα πρό
βατο καί χάσουμε καϊ τ’ άρνί. Φτάνει άπδ δέκα 
βώδια πούμειναν δύο καϊ άπό εκατό γιδοπρόβατα 
πέντε κομάτια καϊ αύτά κοκαμοιριασμένα.

— Δέν πάει ό Γιώργης καλείτερα πατέρα. Υ- 
πέλαβεν ή κόρη διστάζουσα.

--Δέν τδν είδες, ποϋ πήγε νά πλαγιάση; Κάμε 
αύτό ποΰ σοϋ λέω, άπαντγ ό χωρικό; επιτα- 
κτικώς.

Ή Γιακουμίνα ήγέρθη συγχρόνως καί έσπευσε 
νά έκτελέση τήν πατρικήν διαταγήν.·

Ή κυρά Χρυσώ έξηκολούθη τήν έργασίαν της 
ένφ κάποτε έστρεφε τδ άνήσυχον βλέμμα της προς 
τον σκεπτικόν σύζυγόν της.

—Νά σοΰ πώ, γυναίκα, λέγει ό Μάρκος., ρί- 
πτων έκ τή; πίππας τό έσβεσμένον άπόρριημα, 
έπειτα άπό τέτοια κατάρα πού έπεσε στό <σπη- 
τικό μας,καϊ ό θεός ήξεύρειτί θά μάς γράψη ή ΐφε- 
τεινή χρονιά, θά τό σκεφθώ καλά, αν πρέπη να 
δώσω τοΰ κύρ δάσκαλου δσα ζητφ γιά νά πάρη 
τήν Γιακουμίνα.

— Τού πρέπουν, άντρα μου, ψπέλαβεν η ηυρφ
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Χρυσώ. Τόσα γράμματα ξέρει. Το κάτω κάτω 
τής γραφής, μιά κόρη τήν έχουμε.

— Καλά και σωστά τά λόγια σου, μά έχουμε 
καί το Γιώργη νά παντρέψωμε, μεθαύριο. Ύσ
τερα γιά τά γερατιά τας τί θ’άπομείνη, αέρας; 
Θεός σχωρέση τό γέρο μου, δέ μ’ άφησε καί λίγο 
βιος. Μά κατά ποΰ πάμε άπδ κακοτυχία σέ γρου- 
σουΐζιά, θαρρείς πώς ό μακαρίτης τάχε κλεμένα 
καί ό διάολος ’πήρε τά μισά. Έτσι πάωνά πισ
τέψω εκείνο ποΰ λέγανε γιά τδ γέρο άπδ χρόνια 
ή κακαΐς γλώσσαις γιά τόν καπετάνιο..........

Καί εσιώπησεν, έκ βάθους στενάξας.
— Έ! καΰμένε, ήμέραις πούρχοντσι, μή κο

λάζεσαι, ψιθυρίζει ή κυρά Χρυσώ.
Μετ’ ολίγον ή Γιακουμίνα εισέρχεται καί εί- 

•οοποιεΐ τδν πατέρα της, οτι τδ ενα βώδι ασθε
νεί.

— Βγάζει δέν βγάζει τή βραδυά του ό άρά- 
πης μας, αναφωνεί περιλύπως.

Ό χωρικός επί τφ άκούσματι νέας δυστυχίας 
καθίσταται σκυθρωπός καί άναστενάζων εξέρχε
ται νά περιποιηθη τό άσθενοΐν ζώον.

Ή κυρά Χρυσώ μέ τήν θλΐψιν τήν έπί τών οφ
θαλμών κεχαραγμένην εξακολουθεί μηχανικώς τήν 
εργασίαν της ένφ ή Γιακουμίνα τήν ατενίζει πε- 
ριπαθώς, οίονεί επιζητούσα νά τήν παρηγορήση. 
Εΐτα ψιθυρίζει, αναλυόμενη είς δάκρυα :

— Μά, αν είναι γραφτό, καλέ μητέρα, νά χά- 
σωμε καί τά ζωή μας μέ τήν μιά καί τήν άλλη 
ζημιά, καλήτερα νά πάνε κατά διαβόλου, Χρι
στουγεννιάτικα, δλα τά καλά.

■— Δόξα νάχη ό μεγαλοδύναμος,άλλά δλο τέ- 
τοιοιις μέραις μάς δίνει τά καλά του: Σά’ σή
μερα πίθανε ό παππούς σου Λινάρδος. Σαν εψές 
ή άίδελφή σου ή Παναγίου άπδ δώ καί πέντε χρό
νια.

— Ξέχασες νά βάλης και τά έκατδ γιδοπρό
βατα, ποΰ ψόφησαν πέρσυ άπό τδ χιόνι.Άμτ’ 
άποψινδ ποΰ τ’ άφίνεις ; Στά καλά καθούμενα 
νά χάσωμε τδν άράπη;

— Καί τί καλό ζώ I
Ανοίγει ή θύρα καί εισέρχεται ό Μάρκος ό 

«Τυ>χερδς» σπογγίζων τά υγρά μάτια του μέτδ 
χωριικό του μισοπένθιμο μαντήλι.

— Καλαίς γιορτάδαις, ψιθυρίζει καί καλούς 
μποιυναμάδες μάς δίν« ό Θεός.

— Καλέ πατέρα, λέγει ή Γιακουμίνα, έγώ πάω 
νά νηστέψω πώς κακό μάτι μάς έφερε αύτή τή 
γρουσουζιά 1

—Χωρίς άλλο, έπεσφράγιζεν, ή κυρά Χρυσώ 
άπογοητευτικώς, άποτεινομένη πρδς τήν κόρην της.

—Αύριο καλό ξημέρωμα.έπιπροσθίτει ή ιδία, 
θά φωνάξω τόν παππαντώνη τδν κουμπάρου μας 
νά κάνη άγιασμό.

—Νά τοϋ φωνάξης,επιλέγει ό Μάρκος,άπηλ- 
πισμένος.

— Ίσως μ’ αύτδ νά δοΰμε μιά μέρα καλή, 
άπαντψ ή Γιακουμίνα.

Ταΰτα συνεζήτουν οί απλοϊκοί άνθρωποι καί 
σιωπή έπεκράτησε. Κατόπιν ή Γιακουμίνα δια- 
κόπτουσα τήν σιγήν, επαναλαμβάνει:

— Έγώ ένύσταξα. Δέν πάμε νά πλαγιάσομε; 
Ό θεδς πια βοηθός.

Ή οικογένεια κατηφής καί απογοητευμένη 
εγείρεται καί πηγαίνει νά κατακλιθή μέ τήν ελ
πίδα δτι ό αύριανδς αγιασμός θά τούς έξιλεώση. 
Πόσα μυστύρια κρύπτει ή ανθρώπινός ύπαρξις 
δπως τά παραδώση εις τον θάνατον!

■ · *
Μόλις μ.ετά πάροδον ένδς έτους έξήρχετο ή Για

κουμίνα έκ τής οικίας της. Καθ’ δλον αύτδ τδ 
διάστημ.α παρέμεινε κλινήρης κατόπιν θραύσεως 
τοΰ δεξιού της ποδός, προελθούσης έκ πτώσεως 
καθ’ ήν ημέραν επήγαινεν εις τινα πανήγυριν, 
συνοδευομένη ύπό τού μνηστήρος της. Τούτο 
ύπήρξεν αιτία ώστε ν’ άναβληθή ό γάμος.

Ή οικογένεια λυτρωθεϊσα καί τοΰ ατυχήμα
τος αύτοϋ,εσπέραν τινά έφερε τό ζήτημα τοΰ γά
μου. Άπεφασίσθη δέ έντός ολίγων ημερών νά τε- 
λέσουν τό μυστήριον καθότι ό διδάσκαλος δέν ήδύ- 
νατό νά άναμείνη καί έτέραν αναβολήν. Ή κυρά 
Χρυσώ μόνον, συνεπείφ τής προσεχούς ανακομιδής 
τών οστών τού μακαρίτου γέροντος Λινάρδου «τού 
τυχερού» έφερεν ένοιαβμούς κλονίσαντας τό άπο- 
φασισθέν.

Καί τήν φοράν ταύτην ό διδάσκαλος ύπεχώ- 
ρησε, μάλλον έξ ευγνωμοσύνης. .

’Ορφανός έκ πατρός μείνις άπδ τεσσάρων έ
τών ηλικίας, είχε τδ διπλοΰν ατύχημα κατά τδ 

. δέκατον έτος νά στερηθή καί τής μητρός του πασ- 
χούσης έξ ανιάτου νοσήματος. Ουτω εύρεθείς έ
ρημος καί φύσει κλίνων πρός τά γράμματα προ- 
σήλθε είς τον μακαρίτην Λινάρδον δστις άνέλαβε 
νά τόν σπουδάση.

Κατά δέκα έτη μεγαλείτερος τής Γιακβυμί- 
νας, συμπαθείς καί εύγενών αισθημάτων είχε κα
τακτήσει τήν καρδίαν τής νεαράς χωρικής καί τήν 
οποίαν, ώς έντιμος καί λογικός νέος έσπευσε νά 
ζητήση είς γάμον άπδ τούς γονείς της.

Καί ή Γιακουμίνα δέν έστερεΐτο χαρισμάτων. 
Πρωτίστως οικοκυρά. Εΐκοσαέτις, μέτριου ανα
στήματος καί γλυκεία τήν μορφήν,συνήνου μετά 
τής παιδικής της άθωότητος αισθήματα έξοχα. 
Οί οφθαλμοί της προέδιδον τδ άγνδν εκείνο καί 
μειλίχιον,δπερ απαντάται είς τινας αγίας εικό
νας τής Παναγίας, διακεκριμένου καλλιτέχνου.

Τό συνοικεσίου αύτό έπεκρότει ώς έκ συμφώ
νου καί δλον τό χωρίον καί δέν άπέμεινεν είμή 
ή αποτελεσματική άπόφασις τής κυράς Χρυσώς, 
ήτις έπι τέλους ένέδωκε ύπδ τδν όρον, πρώτον νά 

.γείνη ή άνακομιδή καί μετά παρέλευσιν ένδς μη
νός ό γάμος.

Πράγματι μετά τινας ημέρας ή οικογένεια 
τού Μάρκου «τού τυχερού» ηγουμένου τού Παπ
παντώνη έπορεύετο εις τδ ολίγον άπέχον τού χω
ρίου νεκροταφείου,προς άνασκαφή’’τοΰ τάφου του 
μακαρίτου Λινάρδου.

Ό είς τοιαύτας περιστάσεις έκτελών χρέη νε- 
κροθάπτου, άλλοτε ληστής, γέρων Τόκας, ήρ- 
χιζε νά σκάπτη ένφ περί τον τάφον οί συγγενείς 
παρετήρουν σιωπηλοί. 'Ως δέ έκ προαισθήσ·ως 
ούδέν δάκρυ παρετηρεΐτο νά ρέη είς τάς πέριξ έκεί- 
νας μορφάς, είμή περιέργεια ήν έπηύξανεν ή 
πίπτουσχ άδιακόπως σκαπάνη τού νεκροθάπτου 
Τόκα,μή παύσαντος νά ψιθυρίζη λέξεις ακατά
ληπτους.

Άλλ, ’ ώ τού απαίσιου θεάματος! 'Ο γέρο 
Λινάρδος «ό τυχερός» δπως είχε ταφή πρό τριε- 
ετίας, ανεφαΐνετο καί αύθις ως φαντασμα προ τών 
συγγενών,τούς όποιους φρίκη συνεκλόνιζεν ακα
τάσχετος.

— Στά.σου ! γέρο Τόκα, στάσου 1 άναφωνεϊ 
Ο παππάς.

Ό κωφός νεκροθάπτης δλος ψυχραίμως και 
άφελώς άναλαμβάνει τδ πτύον καί ώς έννοή- 
σας τήν διαταγήν τοϋ παππα, ήρξατο καλύπτων 
τό μελανόν πτώμα τού αμαρτωλού γέροντος.

— Πολύ αμαρτωλός ! τραυλίζει ό μπάρμπα 
Τόκας, Αφήστε τον νά λυώση καί τού χρόνου τόν 
ξεθάβουμε πάλι. Έ ! παππα ;

Οί συγγενείς περίλυποι καί άφωνοι απήλθον 
ένφ κάποτε έσταυροκοπούντο. Ό Παππαντώνης 
μονος παρέμεινε δεόμενος ύπέρ τής ψυχής τοΰ νε
κρού καί εύχόμενος νά τύχη συγχωρήσεως. Καί 
άφοΰ έθυμίασεν επανειλημμένος καί έχυσεν άγιασ- 
μον έπί τοϋ τάφου, σκυθρωπός παρετήρει ακόμη, 
τδν έργαζόμενον γέροντα Τόκαν.

— Πρωτάκουστο, παππά μου, γιά το χωριό 
τέτοιο σημείο !

Καί έστέναξε ό κατάκοπος νεκροθάπτης φαν- 
ταζόμενος δτι ίσως καί αύτδς νά λάβη βραδύτε
ρου τήν ίδιαν τιμωρίαν.

— Ό θεδς γνωρίζει, γέρο Τόκα, άπαντά ό 
αγαθός ίερεύς.Πρόσεξε δμως νά μή γείνη γνωστό 
στό χωριό γιατί δέν είναι σωστό. "Αν καί τέτοια 
σημεία Τόκα είναι παραδείγματα καί πρέπει ί> 
καθένας νά τί βλέπη γιά νάναι καλός χριστιανός.

— Καλά,Παππαντώνη με τήν εύχή σου.
Καί ό παππάς άναχωρών καί σταυροκοπούμε» 

νος έψιθύριζε : Μνήσθητί μου Κύριε !
Ή κατήφεια καί ή λύπη περιέβαλλε καί πά

λιν τήν οικίαν τού' Μάρκου «τού τυχερού» καί 
όταν τδ εσπέρας ή οικογένεια έκάθησε περί τήν 
τράπεζαν νά δειπνήση, προσεπάθει ό είς τδν άλ
λον νά παρηγόρηση πλήν ούδείς ήδύνατο λέξιν 
ν’ άρθρωση ούτε νά έγγίση τό έπί τής τραπέ- 
ζης φαγητόν.

— Ά I επί τέλους λέγέι ό Μάρκος στενάζων

καί άφήνων τδ περόνιον. Τώρα καταλαβαίνω 
γιατί ή καταστροφή μας κυνηγάει.......

— Μή τδ θυμίζεις Μάρκο, γιατί δσφ τά συλ- 
λογο'ΰμαι ανατριχιάζω, αποκρίνεται δακρύουσα ή 
κυρά Χρυσώ.

Τήν στιγμήν εκείνην κτυπα ή θύρα καί ει
σέρχεται ό κουμπάρος των Παππαντώνης.

— Καλησπέρα εύλογημένοι. Καλή δρεξι.
— "Ας πούμε εύχσριστώ, καί ό θεδς ας μάς 

δώση ορεξι καί παρηγοριά λέγει, ένδακρυς ό Μάρ
κος.

— Μά ώς καί έδώ άκόμα ! παππά μου προσ
θέτει ή κυρά Χρυσώ.

Ποιος περίμενε νά δή τέτοιο άγριο· σημείο 
πρωί πρωί.

— Υπομονή καί ό Θεός θα τον συγχωρήση, 
άπαντα ό Παππαντώνης.

— Πώς νά συγχωρεθή παππά μου, ποΰ μέ 
δσα τοΰ λέγαμε ν ’ άποτελειώση τήν Παναγιά τήν 
Ξένη, δέν έβαλε ούτε καρφί καί φαίνεται πώς
μάς τιμωράει δλους τώρα. “Ας είναι δοξασμένο 
τ ’ όνομά της, επιλέγει ό χωρικός απογοητευμένος.

Ή Γιακουμίνα μή συγκρατουμενη καί θέλουσα 
νά παρηγορηθή ψιθυρίζει.

— Εχάσαμε δλα τά καλά μας, παππά, αύτή 
ή γρούσουζιά μάς έλειπε μονάχα. Κι ’ αν τδ μάθη 
ό αρραβωνιαστικός μου θά τδ συλλογισθή αν πρέπη 
νά μπη σέ τέτοιο γρουσούζικο σπητικό, σάν τδ 
δικό μας.

— Σώπα Γιακουμίνα. Ό Θεδς είναι ·γιά ολο 
τδν κόσμο, αποκρίνεται ό παππάς με τόνον πισ
τικόν. Δοξάζετε τό όνομά του καί έκεϊνο; πάλιν 
θα σάς δώση τά καλά σας καί μέραις καλήτεραις.

— Μ ’ αύτή τήν ελπίδα καί έμ.εΐς ζοΰμε υπο
λαμβάνει καί ή κυρά Χρυσώ.

Ό παππάς προσπαθεί νά έκφρασθή άναλυτι- 
κώτερον άλλά πρδς στιγμήν διστάζει,ειτα λαμ
βάνει θάρρρος καίπερ εΐσέτι συγκεκινημένος εξακο
λουθεί ;

— ’Ακούστε καί μένα σαν ιερωμένος ποΰμαΐ. 
Γνωρίζω πώς ή ομιλία μου θά σάς δώση περισ
σοτέρου λύπην, έλα όμως ποΰ θά σάς παρηγό
ρηση. Ό μακαρίτης γέρο-Λινάρδος δέν έκέρδισε 
ποτέ του λαχείο, άλλά ό διάβολος τδν έβαλε 
άμ.α έναυάγησε άπό δώ καί πολλά χρόνια ενα 
καράβι κάτω στο παραθαλάσσι,νά πνίξη τδ δυσ
τυχισμένο καπετάνιο πού μονάχος είχε σωθή άπδ 
δλο τό πλήρωμα.

— Τί λές! παππά μου· ή τρίχαις τής; κεφα
λής μου σηκόνονται, ψιθυρίζει τεταραγμιένη ή 
σύζυγος τού Μάρκου.'

— Μάλιστα αλήθεια ! προσθέτει χαμ.η)λοφώ- 
νως ό παππάς.

— Τδ κορμί μου τρέμει αύτή τή στιγμή παππά 
άπαντά ό Μάρκος κλονιζόμενος.

Ό παππαντώνης, δπος τούς καταπείση, μό
λις κρατών τήν συγκίνησίν του έξακολουθει,
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— Ό 5ταππα-πέτροί ό πατέρα; μου,δταν ψυ

χομαχούσα μοϋ ξομολογήθηκε τό μυστήριο αυτό. 

Κι ’ έγώ ό ίδιος τό αχούσα μέ τ ’ αυτιά μου άπό 

τό στόμα τοΰ μακαρίτου γέρου, άμα ήλθα νά τόν 

ξομολ ογήσω.
Είμαι ίερωμέ .ο; καί δέν έπρεπε νά ’πώ τίποτα. 

Δέν το λέγω ομω; σέ ξένους καί ας μέ συγχω- 
ρήση όί Κύριος. Σάς λυπούμαι πολύ καί γιά τοΰτο 

πάλι σας έξήγησα μια κατάρα ποΰ σάς κατα

τρέχει. Κρατήσατε το μυστικό για τον κόσμο I 

ό γέρο-Λινάροος έχει ανάγκη άπό σαράντα λει- 

τουργια'ις για νά σώση τή ψυχή του. Τότε χω

ρίς άλλο θά συγχωρεθή. Καί σεις νάστε δίκαιοι 

καί ό μιγαλοδύναμο; θά σάς βοηθήσ^.

Ό ίερεύς ήγέρθη σκυθρωπός καί άφήσας τήν 

ευχήν του ανεχώρησεν,ένφ ή οικογένεια έμεινε·» 

άναυδος.

Μετά δύο μήνα; ό θεός τόν συνεχώριι φαί

νεται καί ώ; οεΐγμ.α εστελλε τήν πρώτην χα

ράν ιίς τήν οικογένειαν τοϋ Μάρκου «τοΰ τυχε

ρού». Ο παππαντώνης ηΰλόγε·. τήν Γιακουμίυα 

καί τόν διδάσκαλον, ένφ πυροβολισμοί άντήχουν 

αναγγέλλοντες τό χαρμόσυνον γεγονός εί: τό χω- 

ρίον.
Μ. Βετάλης

“ΕΙΝΉ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ,,

—· Γιατί ή ’μέρα σήμερα 

τόσο γλυκεία προβαίνει 

Μέ μόρο τής άνοίξεως 

δροσάτο στολισμένη ;

— Γιατί ναι τόσο λαμπερός·

ό ήλιος π’ ανατέλλει 

Καί, ώσαν'ήλιος,τοΰ Μαγιού 

χρυσές ακτίνες σ,τέλλει;

— Γιατί^στά δένδρα τά πουλιά

τόσο γλυκά λαλούνε 

Σαν κάποία νά γυρεύανε 

κρυφή χαρά νά ’πούνε ;

— Γιατί ναι τόσο δροσερο

και μαλακό τ’ αγέρι;

Γιατί ή φύσις χαροπή 

στολή καινούργια φέρει;

— Γιατί οπού στρέφεις σήμερα .

κΓ οπού τυχόν γυρίζεις 

Θαρρείς πώς ρόδα άκουμβας 

καί κρίνα πώς μυρίζεις ; . . .

ΚΓ δ,τ: αν ρωτώ, μέ μιά φωνή 

μθΰ λέγει’ «ειν’ ή γιορτή της 

Καί ολη ή φύσις σήμερα 

χαμογέλα μαζύ της»

Ρί^εμβρίω J9OJ I. Γ. ·Λντωνιά$ης.

ΕΡΗΜΟΚΚΛΗΣΟ

Μονάχο τό έκκλησάκι στ’ άκρογιάλι 
γέρνει στό κύμα καί στήν άμμουδιά

Βσρρηδς τό συντροφιάίε, καί άνειιοίάλη
καί ό διαβάτης ποΰ περνά. 

Καί δταν ή θάλασσα άγριεμένη
άπ’ τοϋ ηελάγου τά βαθειά νερά 

στόν κόρφο τό καράβι γοργοφέρνει.
’ε αύτδ ό ναύτησ προσκυνά. 

Έρημοκκλήσι άπδ χρόνια φτωχικό, 
παντέρημο, στήν άμμουδιά χωμένο 

δέν έχει σήμαντρο, καί θυμιατό
ούτε καντήλι άναμμένο. 

Κατάκλειστο τό έκκλησάκι στήν ακρογιαλιά 
τή μέρα τοΰ σταυρού γχσρτάίεί. 

Κανείς δέν λειτουργή ούτε θυμιάζει 
μ’ άκούγεται ουράνια ψαλυφδχά.

•Εν Τήτφ 1901. Μέλτων Βετάλης-

“ΣΟΝΕΤΤΟ,,

Έϊ ΜΟΥΖΑ

Ταπεινωμένο γέρνοντας τό γόνα 
Μπρος όε στανάρχαΛΟ ειπονοότάό'ΐ 
Μιά μαγτκιά κι·’ άθάνατπν είκόνα 
Me τά φτερά τοϋ νοϋ μον είχα’ πλάόη.

Kai τή ©εά θωρροϋόα <3τόν άγώνα 
Πώς είχε τή ζωή της θυδιάΟη*  
Τό άχοτεινό πώς έλαμ-φεν αίώνα 
Μέ οϋράνια χνότα ό?.ιι τή πλάόι. 

Τά βάόανα τή ζώΰανε, d πόνοι 
Κι’ όμως ποτέ ποτέ δέν έφοδήθη 
Τής άρπας τή θεριέψανε oi ότόνοι. 
Δέν είχε άπ ’ τή γή παμμεά έλπίδα 
Μέό’ ότά πλατετά τά ούννεφα ξεχϋθη 
Και τόν αιθέρα έκανε πατρίδα.

Μή όε πλανέφ’ό πόθος όου μιά μέρα 
Μοϋ έλεγε ότόν ϋπνο ή παρθένα, 
Kai ζήόης άπ’ τόν άτιμο άγέρα 
Στόν κόιίμο· πονφνΰάει μολνόμένα- 
Τή όκοτεινή άρνήόου άτμοόφαΐρα 
Τόόα κορμιά ποϋ έχει όκλαβωμένα, 
Γιατί μπορετό’ άμόλτιντο αίθέρα 
Νά ζήόουμε κτ’ οί δυό άδελφωμένα. 

Μέ<3’ ότά πλατειά τά εΤύννεφα έ/άθη 
Τά ύότερνό. <5δ.ν ελπ’ ή κόρη λόγια 
Πον στής καρδιάς έρίζω<5αν τά βάθη

Κι’ δλ’ άπό τότε αδϋνουμαι καί λειόνω 
’Ανθίζουν ατή καρδιά μου μοιρολόγια 
Κι’ άπό τόν πόνο ότίχους ζευγαρόνω-

•ΑχιλλεύςΠ. Βενετβς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΑΙ ES ΑΧΓΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΙ

Έάν σας δώσουν πέντε καλάμια ίί άχυρου τού 
αύτοΰ μήκους, δέκα εκατοστών τού μέτρου περί
που καί σάς προτείνουν διά τοϋ ένός τούτων νά 
έγείρετε τά λοιπά τέσσαρα, πώς θά κάμετε ;

©ά δυσκολευθήτε βεβαίως.
Τότε προβαίνετε ώς άκολούθωε τιρός έκτέίε- 

σιν τοΰ πειράματοε.

Λαμβάνετε νόμισμά τι, δεκάλεπτον έστω, (μο
λονότι καί άνευ αύτοΰ δύνασθε νά έκτελέσητε 
τό πείρσμσ)καΙ άφοϋ τοποθετήσητε τά τέσσαρα κα
λάμια καί τό νόμισμα, ώς δείκνυται έπί τοΰ ά- 
νωθι σχήματος, εγείρετε αύτά διά τοΰ πέμπτου 
καλαμίου.Άπλούσταταν καί εύκολώτατον πράγμα.

Τδ νόμισμα χρησιμεύει μόνον είς τό νά μή δια
φεύγουν τά καλάμια έκ τής κανονικής θέσεώςτων.

Όστις δέν γνωρίζει τήν άνωτέρω μέθοδον, θά 
δυσκολευθή πολύ νά έπιτύχη τούτο.

Τό παίγνιον τούτο είναι πολύ διασκεδαστικόν 
καί ώφελεΤ πολύ τήν δεξιότητα τών χειρών καί 
τήν κρίσιν.

_______ <|>. Ιί.

lira SWt ΕΚΑΖΤΟΤΕ
Η AIATHPHSIS THS ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Ή καλλονή διατηρείται φυσικώς καλείτερον παρά 
ταϊς μελαγχροιναϊς ή παρά ταϊς ίανθαΤς, άλλοιού- 
ται δμως ταχύτερου παρά ταϊς όκνηραΐς καί ταϊς 
μεταχειριύομέναις τεχνητός βλαβεράς ούσίαε. Τό 
δέρμα δέον νά τηρήται πάντοτε καθαρόν καί μα
λακόν, ϊνα μή σκληρύνεται, Πρός τούτο δέ δέον 
νά καθαρίζεται διαρκώς διά διαυγούς καθαρού πη
γαίου ΰδατος πρωτίστωε, δπως άπομακρυνεται ή 
κόνις, καθόσον αύτη είναι ό πρώτος καί κύριος 
έχθρός της καταστροφής τού δέρματος. Ή κόνις 
καί πάσα ξένη ούσία έπικαθημένη έπί πολλάς ώρας 
έπί τού δέρματος, έίοικειοϋτσι καί ζυμούται μετ’ 
αυτού καί κατ’ άκολουθίαν τοΰτο παχύνεται καί 
ξηραίνεται, σχηματίζει δέ έπ’ αύτοΰ κηλίδας, ρη- 
τίοας καί κόμβους. Πλύνετε λοιπόν συνεχώς τό 
δέρμα διά καθαρού υδατος, παιδιόθεν.

Ό ίατράί σας

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΝ

Μέχρι τοΰδε δεν ήδύναντο νά έκμεταλλευθώσι τήν 
αλιείαν τών σπόγγώ*  μέχρι; όσουδήποτε βάθου;- ή 
ελλειψι; φωτός έδυσκόλευεν ϊτι πλειότερον τήν επί
πονον εργασίαν τών δυτών καί είς μικρά ετι βάθη. 
Νΰν δμως μεταχειρίζονται οί σπογγαλιεία παρά τάς 
ακτας τή; Φλωρίτιδο; τή; (Αμερική;) διά του; σκο
πούς των ηλεκτρικός λυχνίας μεγίστης έντάσεως, άς 

εισαγουσιν εντός τής θαλάσσης, ινα 
διευκολύνωσιν ούτως είς τόν δύτην 
και είς βαθύτερα στρώματα τήν συλ
λογήν τών σπόγγων. Λιά του άπλου- 
στατου μέσου ου μόνον έδιπλ<αβιάσθη 
ή άπόδοσ·.;, άλλ’ έβελτιώθτη καί ή 
ποιότης τών σπόγγων, καθ” όσον ό 
σπογγαλιεία δύναται ήδη έν τώ βυ- 
θώ τής θαλάσση; νά έχλέξη τά 
καλλήτερα τεμάχια.

Έαν εφαρμοοθή τό μέσον τούτο 
είς απαντα τά Ελληνικά παραλία, 
είνε βέβαιον, ότι θά εύρεθώσι πολ
λοί άλ.λοι θησαυροί, κρυπτόμενοι 
ύπό τήν θάλασσαν καί ευ; μέχρι 
τούδε δέν κατόρθωσαν ν’ άνεύρωσι.

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΣ

ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ

Όσοι ύποφέρουσιν έκ συ/νής δυσκοιλιότητος, ώ; 
έκ της καθεστικυίας αύτών ζωής, τό μέλι συντελεί 
πολύ πρός θεραπείαν αυτής,ώς ποτόν και βρώσης μετ’' 
άρτου.

’Εφαρμόζεται πρός τούτοι; τό μέλι εί; ώρίμανσιν 
αποστημάτων,έπί νοσημάτων τού φάρυγγος όΟ οισο
φάγου καί είς στομαχικός διαταράξεις καί πόνου; τή; 
κοιλίας.

Άλλά καί έν ένώσει επίσης μετ’ αλ*ων  φαρμάκων 
τό μέλι λαμβάνει ενεργόν μέρος εί; τήν θεραπευτικήν.

Λαμβανόμενον τό μέλι είς ύπερβ>λικήν ποσότητα, 
προξενεί- ναυτίαν, λαμβανόμενον δέ κατά μικρά κοχλι
άρια τοϋ καφέ άφ’ εσπέρας καί κατά τήν νύκτα, έν 
σίροπιώδει καταστάσει, ευνοεί τήν άπόγχρεμψι·ν.

Μέλι μετά κρόκου εν θερμή καταστάσει κα.ταπρα- 
ύνει τού; πόνους τών ούλων τών ποίδων κοιτά τήν 
πρώτην οδοντοφυΐαν.

Τό βορακομενον μέλι εινε ωφέλιμον εί; τά; φλύ
κταινας τής γλώσσης και ενεργεί-, επίσης ώς έλαφρόν 
χαθαρκτικόν. Παρασκευάζεται αναμιγνυόμενων 4 με
ρών βόραχος μετά 30 μ. καθαρού μέλιτος.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΚΑΚΙΑΣ

Ή ασθένεια τών φύλλων τής κυανοφύλλου ακακίας 
προξενειται ύπό εντόμου τοΰ γένους Κόκκου τής τά- 
ξεω; τών άπτέρων.

Ή ασθένεια αύτη (ήτις είνε διάφορος είς; άλλα 
φυτά) καί ή ’Axapiaat; συγχέονται χαϊ κοινώΰς ονο
μάζονται ψ ω ρ ί α σ ι ς.

Καταστρέφονται οί κόκκοι διά συχνή; πλύοε:ω; τών 
φύλλων κ. λ. μέ αφέψημα καπνού (Νικοτιανη;) καί 
ιδίως διά τοΰ κατασταλάγματος τών καπνοσυριγκήν, 
σιγαροθηκών κ. τ. λ.



291

290

ΤΟ Π1ΤΕΣΤΙΟΝ
Έκ πρώτης άπόψεως ούτε συγκινει, ούτε σπου

δαία·*  έντύπωσιν προξενεί παντί έπισκεπτομένφ τήν 

μικράν ταύτην κωμόπολιν τής Ρωμανίας, έν τή 

μικρά Βλαχία κείμενη καί είς δίωρον απόστασιν 

σιδηροδρομικώς άπδ τοΰ Βουζουρεστίου άπεχούση, 

ούτε ελπίζει νά εύρη τδν πατριωτισμόν καί τήν. φι- 

λογένειαν τών ούχί εύκαταφρονήτων κατά τδν αριθ

μόν ή τήν κοινωνικήν θέσιν ομογενών μας. Ήτον ή 

τρίτη φορά, καθ’ ήν έπεσκεπτόμην τδ Πιτέστιον καί 

τή άληθεία μετά ψυχρότητος καί αδιαφορίας συνή

θους παντί μεταβαίνοντι είς συνήθη πόλιν, διηυθυ- 

νόμην*  είς τδ Ξενοδοχείο·*,  οπού καί άλλοτε κατφ 

κησα„ τής «Ανατολής» παρά Έλληνος.διευθυνόμε- 

νον.’Αφικόμην περί τήν 10 τής νυκτδς έκ Βουκουρε- 

στίου καί μετέβην είς τδ παρά τήν άγοράνμικρδν 

μέν ελληνικόν καφενεΤον άλλά θαυματουργόν, διά 

νά πίωένα καφέν καί εΐτα ησυχάσω. Διασκεδάζετε 

χωρίς νά θέλετε έκεΐ καί διέρχεσθ· τάς ώρας σας 

χωρίς νά τά έννοήσητε. Έξω ήτο ψύχος δριμύ, ώς 

έκ τοΰ χειμώνος καί έντός κατάμεστον περίπου έξ 

ομογενών, 40 — 50, άλλων μέν χαρτοπαιζόντων. 

κατά τδ σύνηθες κοντσίναν ή άλλο αθώον παίγνιον, 

άλλωιν διασκεδαζόντων εΐς' τδ σφαιριστήριον ή μέ 

δόμινιον, καί άλλων συζητούντων τά πολιτικά μας 

ή τδ προαιώνιου ’Ανατολικόν ζήτημα. ΌΈλλην, 

οπουδήποτε εύρίσκεται, άκαταπαΰστως αρέσκεται 

νά συζητή τδ πατριωτικόν ζήτημα, έως ού εύρη τήν 

λύσιν του, οπερ δυστυχώς ακόμη δέν κατώρθωσε.

Μετά περιέργειας καί μειδιάματος παρετήρουν 

αυτούς, οτε προσέρχεται δ καταστηματάρχης μέ τρό

πον, νά μάθη τις είμαι,διότι άρέσκεται νά γνωρίζη 

πάντα ερχόμενον ξένον έν τφ καταστήματί του καί 

μέ αρχίζει καί αυτός τά πολιτικά, διαπυνθανόμενος 

έν αρχή τα νέα τών ’Αθηνών.

— Είναι όλοι "Ελληνες ; τδν έρωτώ.

-— Μάλιστα όλοι καί ακόμη πολλοί μοί άπαντα.

Έν τφ μεταξύ εισέρχεται έν τω καφενείφ είς παΐς 

καί χωρίς ούδένα νά έρωτήση άρχεται έκτελών άλ- 

μαται, σωματικάς στροφές καί έπικυνδύνους κλίσεις 

καί πηδήματα καί μετ’ αύτδ έκτείνει αμέσως τήν 

παλάμην του, συλλέγω·*  πεντάλεπτα καί ποικίλας 

αστείας φιλοφρονήσεις. Μετά τούτον προσέρχονται 

μικρά κόρη-ξένη μχτά τίνος παιδδς καί παίζουν 

ωραία τεμάχια άρπας μετά βιολιού. Οί παρευρισκο- 

μενοι εξακολουθούν νά παίζουν ή νά συζητούν, ότε 

προσέρχεται καί τις τριακονταετής ανήρ, απαίσιου 

έξωτερικοΰ, κρατών δύο ξίφη σιδηρά, ώς καί δώδεκα 

σίδηρους κρίκους καί δύο ξύλινα ποτήρια καί μετά 

πρόχειρον λογίδριόν του, ότι θά έκτελέση περίεργα 

μαί επικίνδυνα πειράματα, έκτελεϊόντως κατα πρώ

τον διασκεδαστικόν τί παίγνιον μέ τρεις μικράς σφαί

ρας, άς λίαν έπιτηδείως θέτει ύπδ τά ποτήρια καί 

εξαφανίζει ή ανευρίσκει αύτά ολα δμοΰ. εΐτα άλλυ- 

σοποιεΐ, τούς κρίκους χωρίς νά έχουν διακοπας, κα
τόπιν εισάγει τά δύο ξίφη ολόκληρα τδ έν μετά τδ 

άλλο έν τδς τοϋ στόματός του καί μετά τοΰτο έξά- 

γει τδν πίλον του, άποτελούμενον εξ ένδς κυκλικού 

υφάσματος καί τδν μετασχηματίζει έπί τής κεφαλής 

του είς δλα τά σχήματα τών πίλων. Πάντες γελώσι 

καί χειροκροεοϋσιν, ένώ τότε δ ταχυδακτυλουργός 

συνάζει τά διά τδν κόπον του προσφερόμενα πεντά

λεπτα καί αποχωρεί λίαν ευχαριστημένος.
«Ό Έλλην παντού ξεύρει νά καλοπερνά καί δια· 

σκεδάζη», ειπον κατ’ έμαυτδν καί άμέσως μετέβην 

νά κοιμηθώ. .

'Γήν έπαύριον έπεσκέφθην πρώτον τδν κ. Κοντο- 

γιάννην, πράκτορα ασφαλιστικής 'Εταιρείας, πα·· 

λαιδν καί εξαίρεσαν φίλον, ,αρχαιδν πολεμιστήν ε.ν 

Κρήτη, δπου άπώλεσε τήν μίαν χεΐραν του, τήν 

κλείδα τών έκεΐ ομογενών μας, δστις μετά τοΰ άξιο- 

λόγου υίοϋ του μέ ύπεδέχθησαν λίαν ασμένως καί 

ήρχισα πλέον νά εύρίσκωμαι μετ’ αυτών είς επι

κοινωνίαν μετά τών λοιπών δμ.ογενών μας. Τδ γρα- 

φεΐον των είναι τδ κέντρου τής αλληλεγγύης αύτών 

καί ένταΰθα προσέρχονται πάντες. διότι . ομολογου- 

μένως είναι καί αξιαγάπητοι καί παρέχουσι πάσαν 

πληροφορίαν, διευκολυνοντες άμα καί τας.εργασίας 

όλων. ’Ιδιαζόντως δέ παρετήρησα κα? εξαιρετικήν 

συμπάθειαν, διότι έκτος τών περιποιήσεων των καί 

εύγενοΰς καί προθύμου συμ.περιφορας των. προσε- 
πάθουν παντί σθένει νά εΰχαριστηθώ'οσον τδ δυνα

τόν περισσότερον έκ τής διημέρου έκεΐσε διαμονής 

ρ.ου καί εΐς Κραϊόδαν καί Βουκουρέστιον, οπού τυ- 

χαίως συνηντήθημεν, ε’κεΐ μέν μ.ετά τοΰ πατρός. έδώ 

δέ μετά τοΰ υίοϋ, ειρχοντο νά μέ εύρίίκωσι καί συν- 

διαλεγόμεθα.

— Καί πώς τά περνάτε έδώ, τόσον ολίγοι ομο

γενείς. τούς ήρώτων, θά εισθε δυσηρεστημένοι κάπως 

έκ τής μονοτονίας.
— Δέν εί’μεθα ολίγοι έδώ,κ.Πρίντεζη, είναι πολ

λοί ομογενείς, άλλά δέν φαίνονται καί μοί έδειξαν 

κατάλογον, ένφ ήσαν έγγεγραμμένοι αρκετοί όπως 

άποτελέσουν Σύλλογον φυλετικόν, ύπδ τήν προε

δρεία·*  τοΰ κ. Βέκη, ίατροϋ όμογςνοΰς καί καλλί- 

στου έπιστήμονος. σπουδάσαντος είς Αθήνας καί 

Ευρώπην

— Καί ποιος ό σκοπός καί τί έκαματε, έ’ως τώρα, 

ήρφτησα.

— Ό σκοπός είναι εθνικός, νά δυνάμεθα καί η

μείς νά καμνωμεν κάτι τι είς πασαν περίστασιν, μοί 

εΐπον καί ήδη σκεπτόμεθα, άν έλθουν οί φοιτηταί 

έξ 'Ελλάδος νά τούς ύποδεχθώμεν καί ημείς πρε- 

πόντως. Άλλα καί δια σχολεία καί ναόν θα προ- 

σπαθήσωμ^ν νά φανώμεν αντάξιοι, μολονότι αί περι

στάσεις ακόμη μάς κωλύουν νά άναδειχθώμ.εν καί 

δυστυχώς καρκινοβατούμε·*.
Ειτα μετέβην είς επισχεψιν τοϋ ιατρού κ. Βέκη, 

άξιολόγου ομογενούς, χρηματίσαντος έσχάτως καί 

εις τδν ρωμουνικδν στρατόν, δστις χαίρει καλής 

ύπολήψεως καί φήμης έν τφ τόπφ καί ειπομεν ολίγα 

μετ’ αύτοϋ έπί ποδός, καθ’ δσον μετακομ.ισθεΐς είς 

νέον οίκημα κατ’ έκείνην τήν ημέραν, δεν εΐχεν

έτι τακτοποιηθή καί δέν ήδυνάμην νά παραμείνω 

περισσότερον. At μετακομίσεις εν Ρωμουνία δεν 

γίνονται κατά μήνα Σεπτέμβριον, ώς παρ’ ήμίν, 

άλλά δίς τοΰ έτους τοΰ Άγιου Γεωργίου τδ θέρος καί 

τοΰ άγίου Δημητρίου τδ φθινόπωρο·*,  ένίοτε δέ και 

εντός τοΰ έτους είς άλλας έποχάς καί ούτω δέν πα- 

ρατηρεΐται ή άναστάτωσις τών οικιών τών ’Αθηνών 

καί ή πληθώρα τών μετακομιζομένων έν τοΐς άμα- 

ξίοις επίπλων, κατά τήν 1 ην του μηνός έκάστου Σε

πτεμβρίου.

Εΐτα πληροφορηθείς, οτι οΐ συνδρομηταί μου κύ

ριοι Χρ. Βαρζόκας καί Κ. Δακόπουλος διαμένου- 

σιν έν τή έξοχή είςτά κτήματάτων, ήμίσειαν &ρα·ι 
τής πόλεως άπέχοντα, μετέβην μετά μεσημβρίαν 

έκεΐ έφ ’ άμάξης.

Τδν κ. Δακόπουλον προσωπικώς δέν έγνώριζον 

καί παρουσιάσθη ή σύζυγός του καί κατόπιν ή αξιό

λογος θυγατηρ του, εικοσαετής περίπου νέα, ^άλ- 

λιστα μεμορφωμένη καί μέ παιδείαν έπιμεμελημέ- 

νην. Ήρκέσθημεν δέ εις τάς τυπικάς φιλοφρονήσεις 

καί ομιλίας έως δτου προσήλθεν καί ό κ. Δακόπου

λος. ευτραφείς καί εύγενέστατος οίκοκύρης, δν εκ

λαμβάνετε ώς άπλοΰν καί δραστήριου κτηματίαν 

γεωργόν. Οσφ δμως καί προβαίνει ή μετ ’ αύτοϋ σχέ

σις σας και συνομιλία περί πολιτικών καί κοινωνι

κών αντικειμένων, καταλαμβάνετε δτι έχετε πλέον 

νά κάμετε καί μέ φιλόλογον καί συγγραφέα.

— Άλλα σείς εΐσθε είς θησαυρός, τφ λέγω, έγώ 

μολονότι σάς έχω συνδρομητήν προ διετίας, δέν 

έγνώριζον δτι εισθε καί ποιητής.

Χωρίς δέ νά τφ εΐπω περισσότερα, εσπευσε νά 

μοί φέρη τα έργα του καί τάς κρίσεις περί αυτών 

διαφόρων εφημερίδων.

Ό κ. Δακόπουλος είναι συγγραφεύς τοΰ λαμ

πρότατου έν τώ πεζώ δράματος δ Αλή - ΙΙασάς ό 

Τεπελενλής, δπερ έξεδόθη ύπδ τών καταστημάτων 

Φέξη έν Άθήναις καί άφιερώθη είς τήν Α. Μ. τδν 

Βασιλέα' μεταφρασθέν δέ έν τή ρωμουνική γλώσση 

ύπδ τοΰ κ. Γ. Σιγαλα, ανεβιβάσθη το πρώτον έν 

θεάτρω τής 'Εφορείας ύπδ τοΰ θιασάρχου κ. 'Ωρο

λογά, ελληνοςτήν καταγωγήν, άλλά ύποκρινομένου 

κάλλιστα ρωμουνιστί καί ύπερήρεσεν. Τδ έργον εί

ναι πλούσιον είς ιστορικά γεγονότα καί μέ πλοκήν 

καί γλώσσαν άρίστην καί ήδη έπανειλημένως δι

δάσκεται εν Ρωμουνία,· καταχειροκροτούμενου μετά 

θέρμη?·

Ό κ. Δακόπουλος είναι άξιος πολλών επαίνων· 

διότι πλήν του Κερδφου Έρμου δοκίμως θεραπεύει 

καί τάς Μούσας άφιερών τάς αναπαύσιμους ώρας 

είς έκπόνησιν φιλολογικών έργων. Είναι δέ πασί

γνωστος ήδη έν ’Ρωμανία, μολονότι μονάζει έν 

τή έξοχή μετά τής οικογένειας του. Ουτω συνέγραψε 

πρό έτών καί έδημοσίευσε «Σέξτον τδν Ενετόν» 

έπαινεθέν ύπδ πάντων τών άναγνόντων αΰτόν, κα

τόπιν έδημοσίευσε τδ «Νέον Ευαγγέλιο»» φιλοσοφι- 

κώτατον συγγραμματιον, οπερ έσχε τήν τιμήν νά με- 

ταφρασθή γαλλιστί καί δημοσιευθή έν Παρισίους.
Εΐτα ή καλλίστη Κυρία του έκόμισεν ήμϊντέϊον 

μ-τά πλακουντίων και κονιακ καί αφοΰ παρϊμειυα εν

ταύθα έπί δίωρον σχεδόν, συζητοΰντες καί συνομι- 

λοΰντες έν τή εύχαρίστφ συναναστροφή των, διότι 

δέν μέ άφινον νά φύγω, απεχαιρέτησα τέλος αυ

τούς καί μετέβην εΐς επίσκεψιν τοΰ παρέκε: κατοι- 

κοΰντος έπίσης έν τή έξοχή συνδρομητοΰ μα>υ κτη- 

ματίου κ. Χρ. Βαρζόκα.

Ή άμαξα είσήλθεν έν τή εκτεταμένη αυλή τοΰ 

κτήματός του, έστη προ τής οικίας και μόνον είς 

κύων έφάνη παραφυλλασσων τδ άβίαστον τοΰ ασύ

λου. Τέλος ανοίγει ή θύρα καί εξέρχεται ε’ς κύ

ριος ήμικεκαλυμένος έκ τοΰ ψύχους καί δέν θά τδν 

ανεγνώριζα, άν πρώτος δέν μοί έλεγε :

— Ώ ! δ κ. Πρίντεζης, ορίστε, ορίστε με’σα. 

Είσήλθομεν είς τδ δεύτερον δωμάτιον, ένθα αρ-

Κ. ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

χοντική πυρά ήναπτε πλουσιοπαρίχως έν τή εστία, 

άχνίζον δέ ετι τεϊον παρέκειτο έν τή τραπέζη.

— 'Ορίστε, καθήσατε, μοί λέγει πάλιν μετά χα

ράς, ήλθατε είς καλήν ώραν νά μοΰ κάμετε συντρο

φιά. Θά πάρετε βέβαια τσά'ί μέ ώραΐον κονιάκ, νά 

ιδού άπδ τδ καλλίτερο·*  τοΰ Καμπά.

— Μά πώς, αδελφέ τφ απαντώ, ΰΰτύ^, μόνοζ 
διάγεις έδώ είς τήν εξοχήν, άνευ συντρόφου, μέ αύτδ 

τδ ψύχος καί έπερίμενες νά έλθω έγώ έξ Ά·0ηνών 

νά σου κάμω συντροφιά ; δέν νυμφεύεσαι, νά κατα- 

λάβης ζωή και καλοπέρασι ;

— Ά, κύριέ Πρίντεζη, το έδοκίμασα καί αύτδ 
μοί λέγει μετά πικρίας και δέν επέτυχα. ΔΓ αύτδ 

μέ βλέπεις μόνον καί νά σοΰ είπώ είλικρινώς, μοί 

άρέσει ό μοναχικός βίος.

Καίέν ταύτφ ήγέρθη νά μοΰ έτοιμάση τέϊον.

— Μά τί κάμνεις ; τδν διακόπτω, προ ολίγου 

έπιον αρκετόν είς τοΰ κ. Δακοπούλου, οπού ήμην.

— Ά, ίσα ίσα θά πίης και άπδ τδ ίδικόν μου, 

άφοΰ ήλθες, έπειτα ’ξεύρεις, τδ κρύο έδώ δέν χορα- 

τεύει, πρέπει νά ήσαι πάντοτε ζεστός, διότι πταγώ- 

νεις εύκολα.
— Άς εΐναι, άς πίωμεν καί άπδ τδ ίδικόν σου, 

αφοΰ τδ θέλεις καί ουτω συνωμιλοΰντες καί γελών- 

τεςκαί πίνοντες τέϊον χαΐ σιιγαρίτα διήλθον καί 
ένταΰθα πλέον τής ώρας, ένφ ^ή άμαξα μέ άνέμ·- 

νεν έξω.

’Επέστρεψα εΐς τήν πόλιν ένθα μέ άνεζήτει ο κ.
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Κοντογιάνης, οστις ήδημόνει διά τήν παρατεταμέ- 

νην απουσίαν μου.
— Άνησύχουν, μοι λέγει περισσότερον, διότι δεν 

έφανταζόμην οτι θα διέμεινες πέντε ώρας μέ τήν 

άμαξαν -είς έπίσζεψιν.

— Τί νά χάμω, άφοΰ μ’ έχράτησαν μέ τά τίϊα 
χαι μέ χονισχ ό ένας χαι ό άλλος.

—■ Και δεν έστελλες τουλάχιστον όπίσω τήν ά- 

μαξαν> ; χαί νά σέ φέρει χαμμία ίίιχή των, άφοΰ σ’ 

έχράτιησαν, αυτοί έχουν αμάξια. Τώρα νά ίδοΰμεν 

τί θά τπληρώσης.

— Δέν τδ ειξευρον αΰτδ έπειτα τί θά πληρώσω; 

ένα φράγχο πήγαινε, ένα γύρισε χαί ένα χαθησαι, 

τρία,τδ πολύ χαι ένα διά χρασί τοΰ άμαξα.τέσσαρα.

— Μάλιστα,νομίζεις ότι είσαι είς τάς ’Αθήνας, 

νά ίδωμεν.

Έρώτηθέντος τοΰ άμαξα εξάγει τδ ώρολόγιόν του 

χαι ψιθυρίζει: «Πέντε ώραι πρδς τρία φράγχα, μάς 

χάμνουν δεχαπέντε.

— 'Ακούεις τί λέγει ; δεχαπέντε !

— Δεχαπέντε φράγχα διά δύο τσάια ; είναι πολλά. 

Τέλος συνεφωνήσαμεν, έβημείωσα δέχα φράγχα 

διά δύο επισκέψεις είς τδ σημειωματάριου μου χαί 

είτα μετέβημεν εις τδ καφενείου.

■— ’Ήθελα πολύ, τώ λέγω, νά . εβλεπον τδν ζ. 

Τζηρόπουλον, ούτε πέρισυν ούτε προπέρισυ τδν ειδον.

— "Α, ειναιλαμπρδς άνθρωπος, μοί λέγει, θυ

σιάζεται δέ διά τούς ομογενείς καί ακριβώς απόψε 

έμαθον ότι έρχεται. "Ηδη θά ήλθεν.

— Αί, μά τότε μή χάνομεν καιρόν, μεταβώμεν 

αμέσως εκεί.

Και ουτω μετά πέντε λεπτά εΐσειρχόμεθα εις τήν 

οικίαν τοΰ κ Τζηροπούλου, οστις μέ έδέχθη μετά 

μεγάλης προθυμίαςκαι εΰχαριστήσεως. Ή δ’ εύγε- 

νεστάτη Κυρία του,εκ Κεφαλληνίας, τδ γένος Πανα, 

τοσοΰτον ενθουσιάζεται, βλέπουσα ομογενή έξ Έλ- 

λά3ο<ς, ώστε τά πάντα έν τή οικία της θυσιάζονται 

δι’ αίύτόν. Καί σας λέγει :

— Μά δέν είξεύρετε, μοί έλεγε μετά πόσης ειλι

κρίνειας πόσον ευχαριστούμαι όπου σάς βλέπω, νο 

μίζω, οτιείμαι είς τήν πατρίδα.

Καί ειτα μετ ’ αναστεναγμού προσθέτει:

— Άχ, πότε θά μας άξιώση ό Θεδς νά έλθωμιν 

πλέον καί ήμείς είς τήν Ελλάδα.

Ό δέ χ. Τζηρόπουλος μοι λέγει:

— Ή οικία μας είναι είς τήν διάθεσίν σας, έδώ 

θά τρώγετε, έδώ θά κοιμασθε. Δέν εννοώ νά σας 

άφήσεω νά μένετε είς τά ξενοδοχεία, άφοΰ εισθε πα

τριώτης.

Και απορείτε μεγάλως διά τήν καρδίαν τών αν- 

Ορώπτων αύτών, είναι ολως χαρά καί αγάπη, εντε

λώς άδολος καί άφιλοκερδής.

Ό κ. Τζηρόπουλος, τέως ενοικιαστής μεγάλων 

κτημάτων έν 'Ρωμουνία, έκαμε τδ μέρος του άλ

λοτε πολύ λαμπρά. Ή οικία του ήτο ξένων διά τούς 

ομογενείς, καί διήλθον έκεϊθεν πολλοί επίσημοι καί 

μή, o'tTtvsς εΰρον κατεφύγιον πλούσιον καί περιποίη- 
σινάφθονον.Ό Παπαρρηγόπουλος, Άλεξανδρόπου- 

λος καί άλλοι δημοσιογράφοι διάφοροι καί ξένοι παρ ’ 
αύτφ έξενίζοντο καί πρώτος πάντοτε έσπευδε νά τοϊς 

παράσχη τας τής φιλοξενίας εκδουλεύσεις καί φιλο

φρονήσεις.

’Αλλά καί ελληνικήν σχολήν αυτός κατήρτισεν 

έν Πιτεστίω τότε, δαπανήσας δεκαπέντε χιλιάδας 

φράγκων καί πλέον. "Ηδη δέ παρά τάς έπανελειμέ- 

νας ζημίας, άς ύπέστη ό εμπορικός του οίκος καί 

τήν κατάπτωσιν ενγένειτών επιχειρήσεων εν 'Ρω

μουνία δέν παύει αφειδώς δαπανών διά τούς ξένους 

χαί ιδία τους ομογενείς
Χαρακτή^ ακαταπόνητος, θέλησις σιδηρά,αγάπη 

ακραιφνής είναι τδ έρεισμά του και τοιοΰτοι άνθρω

ποι ευκόλως δέν χάνονται.

Τήν επαύριον μοί παρεσκεύασεν ώραΐον πρό

γευμα,τδ δ’ εσπέρας'έπίσης λαμπρόν δείπνου,διελ- 

θόντες ώραίαν εσπερίδα όμοΰ,τήν δέ νύκτα διήλ- 

Οον παρ’ αΰτώ, μή άφήσας με νά μχταβώ είς τδ ξε

νοδοχείου καί τήν τρίτην μετά τδ μεσονύκτιον με 

συνώδευσεν είς τδν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου, όπό- 

Οεν άνεχώρησα διά τήν Κραϊόβαν.

Άλλά καί τή συνοδεία αύτοΰ έξελθόντες έπε- 

σκέφθημεν διαφόρους ομογενείς, οΰς άλλοτε δέν εί

δον, τδν ζάλλιστον καί φιλογενέστατον αύτοΰ άδελ- 

χδν θεοδ. Τζηρόπουλον,τον κ. Κ. Μαλάμαν, τδν 

κ. Στ. Γίιοπίδην,τδν κ. Άλέξ. Σακελλαρίδην, τον 

Ν. Λικόπουλον, ζάλλιστον ομογενή καί άλλους καί 

τέλος, ηύχαριστήθην έκ τής διημέρου έκεϊσε δια

μονής μου καί άνεχώρησα ενθουσιασμένος, ότι εις 

τήν μικράν ταυτη,ν κωμόπολιν διαμένουσιν αξιοπρε- 

πώς διαβιοΰντες τοσοΰτοι ομογενείς.

_ Φ· Π·

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

ΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟΝ ΠΤΕΡΟΝ

Οί λαμβάνοντες μέρος ίστανται πάντες όρθιοι με 

τάς χεϊρας όπισθεν αύτών. Τότε ό διευθύνων τδ παιγ

νιδιού λαμβάνει έν πτερού ελαφρόν,πτίλου, ή μικρόν 

τεμάχιον βάμβακος, τδ όποιον ρίπτει είς τόν άέρα, 

άνωθι τών κεφαλών τών πεζόντων.

Πάντες ούτοι τότε προσπαθοΰσ: δια του στόμα- 

ν’ αποθήσωσι τδ πτερδν πρδς τα άνω, όπόταν ολθη 

πλησίον αυτών, όφείλοντες νά κατορθώσωσιν, ώστε 

νά μή άφήσωσι αύτό νά πέση κάτω είς τδ έδαφος.

Ούδέν άστειότερον νά βλέπη τις τόσον κόσμον, μέ 

τόσον αέρα οπού κάμ.νουν να μή κατορθώνουν να κρα

τήσουν τδ πτερδν είς τδν άέρα,.καί τοϋτο διότι οί 

περισσότεροι γελοΰν καί δέν δύνανται έν ταύτφ και 

νά φυσοΰν. Συμβαίνει δέ πολλάκις νά εμβ^ ή να 

καθήση τδ πτερδν είς τδ στόμα τοϋ γελώντος, οτε 

καταδικάζεται είς άστεΐαν τινά ύποχρέωσιν.

POYS

— Έχετε δίκαιον, τοϊς λέγει τότε ό γαλλό- 

φρων, άμφότεροι είναι έξ ίσου καλοί καί λαμπροί 

λαοί, αλλά τοϊςλείπει τό σίκ. δηλαδή ή αφέλεια 
καί άδολος ευγένεια καί ειλικρίνεια, ήτις κάμνει 

τον γάλλον τόν καλλίτερον άνθρωπον τοΰ κό

σμου. Παντού προτεύει καί παντού έπιζητεΐται.

— Εχει δίκαιον, επιλέγει τότε ό άμερικανό- 

φρων έάν δέν ήμην άμερικανός, θά ήμην γάλλος.

— Καί έγώ τό ίδιον, προσθέτει τότε καί ό 

άγγλόφρων.

ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΓ Δ0ΚΤ0Ρ02 ΠΙΓΚ

Ή γυνήέχει έλαττώματα, τά όποϊα ό άνήρ θε
ραπεύει. Ό οέ άνήρ τοιαΰτα τά όποια ή γυνή δυ

στυχώς άπομιμεϊται.

Ούδέν φαγητόν είναι τοσοΰτον γλυκύ καί ώφέλι- 

μον ή τδ σπανιώτερον λαμβανόμενον.

Ή-ποικιλία είναι διασκίδασις καί διδακτικόν είς 

τόν άνθρωπον, ένφ ή μονιμότης καί ταύτότης είναι 
ώφέλιμοε είς τά ζώα.

Όσον τις άπομακρύνεται ίτής πστρίδος του. το- 

οοϋτον τήν ποθεί, ένώ δσφ τις πλησιάζει τους διευ- 

θύνοντας τά τής πατρίδος τοσοΰτον τούς μισεί.

Τρέξατε λαοί νά μέ σώσητε!
Υποφέρω δετ- 

νώς άπό φοόε- 
ράν νόσο-ν - . . 
Ένώ σείς χάνε
σθε μέ τά κατα- 
πότιά μου, έ
γώ δηλητηριά
ζομαι άπό τά 
χρήματά σας. 
Ήμην άδικος 
καί άπληστος, 
δενήρκέσθην έξ
δσων έκέρδχζον σιωπηλός, άλλά ήθέλησα καί 
διά τής ρεκλάμας, νά σάς άφαιμάξω τά βαλάντιά 
σας. Mot έρχονται καθ’ έκάστην άπειρα χρή
ματα άπό δλα τά μέρη τον κόσμου. Εννοείται 
δέ, δτι δι’ αύτών διασκεδάζω περίφημα, τρώγω 
τά καλείτέρα φαγητά, πίνω τούς καλειτέρους

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Έν τώ άτμοπλοίφ τών Διαπορθ- 

μεύσεων τυχαίως συναντώνται τρεις 

παλαιοί γνώριμοι, μεταβαίνοντες ό 

εις είς Μασσαλίαν, ό έτερος εις τήν 

Αγγλίαν καί ό τρίτος είς ’Αμερικήν, f 

Συμπτωτικώς δέ ή καί κατά συνή

θειαν ό μεσοϊος φέρει γαλλικήν περι- 

βολην ό οεξιόθεν αμερικανικήν καί ό 

αριστερόθεν αγγλικήν, κατά τήν συμ

πάθειαν, ήν τρέφει έκαστος πρός τό 

μέρες ένθα διευθύνεται.

— Έγώ, τοϊς έλεγεν ό άμερικα- 

νόφρων, συμπαθώ πολύ πρός τούς 

άμερικανούς, είναι λαός φιλελεύθερος 

κα1. λαμ.πρών αισθημάτων, άγαπα τήν 

ισότητα καί τό δίκαιον καί εχει τήν 

καλλιτέραν άνάπτυξιν τών λαών τής 

ΰφηλίου.

— Καί εγώ του; αγαπώ, άπήντη- 

σεν ό άγγλόφρων, άλλά θαυμάζω τούς 

άγγλους διά τήν επιμονήν καί σταθε

ρότητά των, είναι ό μάλλον εκπολι

τισμένος λαός τοΰ κόσμου, περιφρο- 

νών τήν -κουφότητα τών άλλων.

οίνους καί άπολαμδάνω τά τερπνότερα καί <ί>- 
ραιότερα άντικείμενα, άλλά τί τό όφελος, κατε
λήφθην τέλος άπό .. λύσσαν καί μανίαν καί... 
πρός Θέοΰ. .παύάατε νά άγοράζετέ τά φώρμακά 
μου, διότι μαζύ σας, χάνομαι καί. . . . ιέγώ !

Πστ.

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ

Ή χειραφέτησις εινε τό λαμ
πρότερου ιδίωμα τοΰ γένους !

Ή χειραφέτησις λύει τάδεσμά 
τή; γυναικός.

Ή χειραφέτησις μηκώνει τάς 
χεϊρας καί τους πόδας μα; καί 
ελευθερόνει τήν γλώσσαν μας.

Ή χειραφέτησις μάς δίδει και 
έτερα δικαιώματα έπί τοΰ άνδρός.

Ή χειραφέτησις δέν αναγνωρί
ζει πατέρα, μητέρα καί αδελφούς.

Ή χειραφέτησιςδίδει απόλυτον
εξουσίαν είς τήν γυναίκα, νά σκέπτεται και ενεργή 
όπως βούλεται.

Ή χειραφέτησιςάποκλείει δικαιώματα κληρονομικά. 
Η χειραφέτησις μά; δίοει δικαιώματα σφετΐρισμοΰ 

καί κλοπή; τών ανδρικών έργων καί επαγγελμάτων.
Ή χειραφέσησι; όπλίζει ήμας διά πάντων τών ό

πλων τής άμύνης καί έπιθέσεως.
Ή χειραφέτησις μεταβάλλει τέλος τήν γυναϊ-κα άπό 

άγγελον καί αστέρα του άνδρίς, είς φοναα καί 
δήμιον αύτοΰ !

’Ιδού ποϋ μάς άγει λοιπόν ή χειραφέτησις ! 
Νά τήν λάβωμεν;

•Η χειραφετούμενη.
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S^7l?alDSaa 5KABWB12NT UMSΤΜ Α»«ΟΙΒΤΛΜ
. Οι κβρδίιίαντες apiOyoi·

Προσκεκλημένος τις είς γεύμα, έπί τή παρατη

ρήσει τής οίκοδέσποίνης, οτι δέ·? όμιλεΤ:
— Δέν παρατηρείτε, rTj λέγει, δεικνύω·? φλύαρόν 

τινα συνδαιτημόνα, οστις άκαταπαύσιως ώμίλει, ίκ- 

Οέτει ~ας ίδιας μου χα'ι μέ αφίνει ήσυχον νά τρώγω.

Μεταξύ εργολάβου και κεφαλαιούχου-

'Ο πρ&τος. Είναι μοναδική έπιχείρησις, πρέπει 

νά τήν ϊπιγιιρ-ςοτ/'ί, άφοΰ έχετε πεποίθησιν εις αυ

τήν.
Ο δεύτερος. Άλλά, φοβούμαι νά διακινδυνεύσω 

διακόσια? χιλ. δραχμάς. Είμαι φύσει δειλός.

Ό πρ&τος. ”Λ, έγώ, φίλε μου, είμαι φύσει γεν
ναίος. Δότε μου τά χρήματα και τήν επιχειρώ «μέ

σω;.

Γενορένης τής κληρύαεως τοΰ Λαχείου 
τών Αρχαιοτήτων έκέρδιοαν ο! έίής αριθ
μοί τά κατωτέρω ποσά.

Ό πρώτος εξαχθείς αριθμός 87846 κερδί
ζει δραχ.' 26000.

Οί αριθμοί ι<)ί>3γ καί 29286 κερδίζουσιν 
άνά δραχ. 3οοο.

Οί αριθμοί 64167, 36897? 71 ^7®’ 247^° 
κερδίζουοιν άνά δραχ. jooo.

Οΐ αριθμοί 70890, 15633, 80446, ο8695, 
ο569Ο, 47I91· 89686, 10020, 66464. 26 
636 κερδίςουσι άνά δρ. 5οο.

Καί οΐ επόμενοι εκατόν αριθμοί,κερδίξου-

ΕΥΑΓΓ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ο. φ.

ηρ. ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ 

ΜΕΤΑΦΡΑΖΙ2 

ΓΟΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

/μετά φιλοσοφικής άναλύαεως τών κεφαλαίων 
Έέεδόθη είς ώραιότατον τεύχος

·. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ Σ.Π.ΑΓΤ

(Ισχνόν ini 29 ‘Οκτωβρίου n.) 
Άθήναι — Καλάβρυτα — Λουτρά — ’Ολύμπια

σιν άνά δραχ. ι οο.

Είς καφεπώλης πρδς αμαξηλάτην.

Ό1 χα^>επώ2ης. Ξεύρεις, δπου ομοιάζεις μ.έ Υ
πουργόν ; Καμμία διαφορά, φίλε μου, μεταξύ αύ- 

τοϋ και σου.
Ό άραζηΛάχης. Μπά λαί δέν το· εϊξευρα έγώ, 

αυτό. Άπδ ποΰ τδ συμπεραίνεις σύ ;

7? χα^επύΛης. Νά, άπδ τήν δουλειά δπου κά- 
μνετε: και οί δύο, τρέχετε μέ τήν' άμαξα ίλη τήν ημέ

ρα απ:δτδ σπήτι είς τδ ΰπΟυργεΥον,απο τδ ύπουργεϊον 

εις έππσκίψεις και άπδ έπι'σκέψεις εις τό σπήτι καί 

όποιος σας χαιρετά, χαιρετάτε και οί δύο και άμα 

παύει ό ένας τή δουλειά, παύει και ό άλλος.

Ό άμαζηΛάτης.’Άμ’ δεν είπες καί τδ άλλο,οπού 
μαζύ πηγαίνομε εις τδ παλάτι, εις τή Βουλή...

Ό χαφρεκωΛης. Αί, μά αύτό διαφέρει, γιατί 
στη Βουλή τής τρώτε και είς τδ παλάτι/-παίρνετε 

τής καπότες.

68ο86 ο3939

2οι 86 49642
■37969 37ο36
06098 5ο394.
42900 6146°
26482 72437
2θθγ3 69622
48232 11 <7·Ζ
Η711 504^3
37632 87248
θ8 102 26756
36465 52099
4491 θ 18718
33676 I 238ο
67844 l6l52
4'347 ι 58q6
ΐγδοο 641 >9
35656 09723

ι34>6 44094
61124 06391
Ν797 36672
61694 72096
73446 6ι ο3α
46928 . 46738
72097 ' 10743

7-2938 45252
6 1663 06207
04894 66996
17848 47871
6ο 31 b 21264
24749 66809
64628 68297
61773
07726.
08416 04300
27246 56240

-08163 549θ3
1 2325 07617
31654 46843
28410 82989
26946 64535
23225 s3o7 1
21311 44607
58296 01994
2687' 1 3251

-53918 ' 1536ο
57760 74871
56479 ο33ο7
38620 235ο5
04179 23412

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΝ ΜΟΥ

Κυρία τις έρωτα εν παιδίον :

— Δέν μου λέγεις, μικρέ μου, είσθε δίδυμοι ρ-έ 

τδν αδελφόν σου ;
— Όχι, ποϊος σάς τό είπε ; -

— Νά, παρατηρώ, όταν δ πατήρ σου δίδει., χα- 
στουκιές είς εκείνον,δίδει μερικαΐς καί είς έσέ.

— Καλά λε'γετε, δά έρωτήσω τδν πατέρα, διότι 

βέβαια δεν πρέπει τότε να κτυπα καί έμέ.

Ό αναστεναγμός όΰδέν άλλο εμφαίνει είμή πό

θον διακαή ή τελείαν άπογοήτευσιν.

Ή κόρη επιθυμούσα- νά ύπανδρευθή, αγνοεί οτι 

απο κυρίαρχος καθίσταται ειλως.

Τδ ναυάγιον τής γυναικδς είναι ή έξάλειύις τής 

αίδοΰς.
Μόνον ό θάνατος και ή καρδια φιλάρεσκου δέν 

γηράσκουσι.
Μίλτων.

ΜΕΓΑ 
ΛΕΞΙ ΚΟΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗ Κί1Ν2Τ*ΝΤ'ΝΐΔθΤ  

LIDELL AN.D SCOTT
ΒΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΤΟΜΟΥΣ

Ε>Ζ ΣΧΗΜΑ ΜΕΓΛ jov ΑΙΣΤΗΑΟΗ

400 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΥΛΑΑ 400

Χάρτης έκλεκτδς—Τύπος Ικτακτος

01 Συνδρομηταί δζηρέθηΟαν χάρτν ευκολίας 
αύτών είς δύο κατηγορίας

Είς τΛν πρώτην κατηγορίαν ύπάγοντατ οί έγ· 
γραφόμενοι αυνδρομηται οττχνες άμα τμ άστοπε- 
ρατώόετ τού έργου θέλουδτ λάβει αύτό έλεύθε- 
ρον ταχυδρομικών τελών άντί φρ. ύγδοήκοντ» 
<*?-  80)-

Είς τΛν δευτέραν -κατηγορίαν οί πληρώνον- 
τες κατά μήνα 5 *Ρ·  είς 12 μηνιαίας δόοεις Λτοι 
■φρ. ίξήκοντα (άρ. 60) *ιί  ούτως έχοντες έκπτω- 
Οιν 25 % όσιό της όριδτικης αύτού άξίας.

Διά λεπτομιρεβτέρ». ηληρορορώς xa’t τελειοτίραν συνεν- 
νόηβιν παρακαΥοΰν-tsi οί ί-χι&υμοϋντες νά ίγγβαφωσι συ-.δρο- 
μηιαι νά ζητήσωσιν έχ τδν Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝ- 
ΣΤΑΝΤ1ΝΙΑΟΥ ττ,ν μεγάλην χίά ίπΐιηίβς πρός εγγραφήν 
συνδρομητών αγγελίαν, πτμπομένην παντι τω αίτοΰντι αμέ
σως.

ΖΑΧΑΡ0ΠΛΑΣΤΕ10Ν 

Δ. Γ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έργοδτάσιον Σοκολάτας όδδς Πειραιώς

Είναι τό μόνον ζαχαροπλαοτεϊον έν άλη τή 
’Ανατολή, όπερ άμιλλδται διά τήν μοναδικήν 
καί εκλεκτήν ποιότητα τής σοκολάτας καί τών 
γλυκυσμάτων. Υλικά πρώτης ποιότητος καί 
εργασία έπιμεμελημένη καί εντελής παρέσχεν 
αΰτώ τά πρώτα βραβεία εις ολας τάς Εκθέ
σεις. Τό κατάστημα ψημίζεται διά τά άμε
μπτον τής ποιότητος πάντων των γλυκισ
μάτων, άτινα σμαλογουμένώς είσί τέλεια. 
Ή δέ ανέκαθεν μεγάλη πελατεία του, ήτις 
τιμά αύτό άπό τριακονταετίας καί πλέον, εΓνε 
έπαρκής έγγύησις τής ψήμης καί αξίας τών 
προϊόντων του.
'^“ΤΆΜΑΕϋδ^ΐΐο' 

Maiinfaeliire!*  of
Celebrated Egyptian Cigarettes

Purveyor to the Khedivial Family Sha
ria—el—Faskyah.

Cairo Egypt.

Πειραιεύς άναχ.

Άθήναι αναχ.
Κόρινθο?. * > αφιξ.
Καλάβρυτα »
Πάτραι »
Ώάτραι άναχ.

Λουτρά άφιξ.

Πύργος »
’Ολύμπια άφιξ.

’Ολύμπια άναχ.

Πύργος »
Μούτρα »
Πάτραι άψ»ξ·

Πάτραι άναχ.

Καλάβρυτα. »
Κόρινθος άφιξ.

Άθήναι ))
Πειραιώς »

5.45 π.μ.

6.30 π.μ.

10-15 π.μ.

4.20 μ.μ.

3.45 μ μ.

4.— μ.μ.

7.25 μ.μ.

7.50 μ.μ.

8.55 μ.μ.

6.10 π.μ·.

5.40 π.μ.

7.20 π.μ. 

11.15 π.μ. 

11.45 π.μ.

10.— π.μ.

4.10 μ.μ.

7.20 μ.μ.

7.57 μ.μ.

11.15 π.μ-

12.— μ.μ·

3.12 μ.μ.

7.20 μ.μ.

7.25 π.μ.

11.30 π.μ.

11.51 π.μ.

12.55 μ.μ.

1.. 4-5 μ.μ.

2.. 50 μ.μ.

3.. 05 μ.μ.

6- 55 μ.μ.

7- 45 π.μ.

1.25 μ.μ.

4.50 μ.μ.

5.30 μ.μ.

Άθήναι—Μεγαλόπσλις—Καλάυαι—Ναύπλιον
Άθήναι αναχ.
Κόρινθος άφιςις.

Άργος »
Ναύπλιον »
Ναύπλιον άναχ.

Τρίπολις άφιξις

Μεγαλόπολις »

Καλαμαι Β
Καλάμαι άναχ.

Μεγαλόπολις »

Τρίπολις »
Ναύπλιον »
Άργος

Κόρινθος 0

6.30 π.μ.

10.— π.μ.

12.18 μ.μ.

2.== μ.μ.

3.40 μ.μ.

6.15 μ.μ.

9.05 μ.μ.

5.— π.μ.

7.50 π.μ.

10.37 π.μ.

11.40 μ.μ.

1.27 μ.μ.

4.10 μ.μ.

12.— μ.μ·

4.05 μ.μ·

6.57 μ.μ·

7.35 μ.μ-

9.— π.μ.

9.50 π.μ.

1.25 π.μ.

4.50 μ μ.

ΜΕΓΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Όδδ< Σόλωνος άριθ. 85 έναντι τού Χημείου
Εί; τό έναντι τοϋ Χημείου καί έπί τής δδοϋ Σό- 

,λωνος Γαλακτοπωλείων τοϋ χ Β. Άναάταώάκη δύ- 

ναταί τι; νά εύρη γάλα αγνόν, βούτυρο φρέβκο, αυγά 
τής ώρας, λουκουμάδες τής στιγμής μέ μέλι τοϋ 'Τ
μητού,ώς και τά εκτατα γλυκίσματα μπουγάτσα Κων) 

πόλεως, Γιαούρτη, ριζόγαλον, καϊμάκι, κρίμα, σο
κολάτα μέ γάλα μέ αυγά, γάλα, αυγά τιγανιτά, λουκά

νικα, σαλάμι, καί οίνον Κρήτης, εν άφθονίςι καθαρά 

χαί φρεσκότατα. Ό δέ προπληρώνων 25 δραχμές 

τρώγη δια 30 δραχμές.
αύτοΰ προμηθεύονται τδ γάλα των και τδ 

φρέσκο βούτυρον πλεϊσται οίκίαι τής συνοικίας Νεαπό- 

λεως. Είναι δέ καί τδ ΐντευκτήριον τών φοιτ-ητών την 

11 π. μ. δπότε εξέρχονται τοϋ Χημείου.

ΕΡΓΟΣΤΛΣΙΟΝ ΛΟΓΚΟΪΜ ΙΩΝ 
ΙΗΑΝΝΟΥ ΡΗΓΟΥ 

•XifFOfi·.

Βΐδη Αουκονμίων Φιστικιού, ’Αμυγδάλου, Κου
κουναριού, Καρυδίου, Φουντουκίου, Μανδαρινίου, Πορ
τοκαλιού, Λεμονίου, "Ανθους, Τριαντάφυλλου, Ροδο- 
ζακχάρεως, Βιόλας, Μπανάνας, Σοκολάτας, Μαστί- 

χης, Φράουλας καί Βανίλιας.



Η ΦΎΣΙΧ

«ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ»
Μόλις ειχόν ξηρανθή έπί τών μίσχων των τά εΰ- 

γενή χαί ιδιότροπα άνθη τής ’Ιαπωνίας, δτε ένεφα- 
νίσθησαν τα «Χρυσάνθεμα» τοϋ φίλου λογίου χ. Δ, 1. 
Καλογεροπούλου.

Τόμος ώραιότατος, εικόνων πληθύς χαί ποικιλία, 
άλλά προ*  πάντων πλοϋτος ύλης, πλούτος ποιήσεως, 
πλούτο; φιλοσοφίας.

Δεν γνωρίζω διατί αποτρεπει ν*  άναγνώσωσι τδ ϊρ- 
γον του δ συγγραφεύς, τους διά τοϋ μικροσκοπίου τής 
κριτικής διαβάζοντας καί τους απογοητευμένους άπδ 
τον κόσμον.

Διά τοίις πρώτους νομίζω, δτι όσω καί αν κρατώσι 
τδν φακόν-ύψηλα,τόαφ περισσότερον την αρωματώδη 
®<λοσοφίαγ,τήν ώς λεπτήν χρυσόκονην σκορπιζομένην 
σ’· άνιακαλύψουν χαί ετι πλέον ύπδ τά μελαγχολικά 
πέταλα τών Χρυσανθέμων θά Γδουν τήν γυναΓκα. θα 
γνωρίσουν τδν μυστηριώδη κόσμον τών αιθουσών, τήν 
τυφλήν τής γυναικδς καρδίαν.

"Οσον αφορά τούς δευτέρους, ω ! αύτοί ά; άναγνώ- 
σωσιν, άςμελετήσωσιτά «Χρυσάνθεμα»δια νά ρίψουν 
πρδ πάντων δύο δάκρυα. Ίσως άναχουφισθουν.

Τδ Χρυσάνθεμου ζή ύπδ ζοφώδη, μσλυβδώδη ουρα
νόν. “Αρωμα δια τάς αίθουσας δεν χαρίζει, δέν ζήτέϊ 
συντρόφους. 'Ισως λοιπδν καί τά «Χρυσάνθεμα» δέν 
εινε Si’ όλους. -

Tax «Χρυσάνθεμα» τιμώνται άντ13·δραχμών(έξωτε- 
ρικδνι 3 φρ.) καί εύρίσκονται είς δλα τά βιβλιοπωλεία.

«ΚΡΑΤΟΣ’
Ύπδ τών γνωστών δημοσιογράφων ©. Τζαβέλα καί 

Α. Σπηλιωτοπούλου κατορθώθη ή ίδρυσις μεγάλης ε
θνικής έφημερίδος μετοχικής. Ή εχδοσίς της έξασφά- 
λισθεϊσα διά καταβολών κεφαλαίων τών έν τω ξξω έλ· 
ληνισμφ' δμ,ογειίών, θα πλουτίση τήν έλληνικήν δη
μοσιογραφίαν διά φύλλου όλως νεωτεριστικού έχοντος 
ώς βάσιν τήν Π ό.λ ι τ ε ία ν τήν Θρησκείαν και 
τήν Φ ι λ ο λ ογ ί α ν καί ένισχυομένού διάτων διαπρε- 
πεσπέρων καλάμων τής παρ’ήμΓν κοινωνίας.

Πίασά αΓτησις: ’
Γραφεία «Κράτους» Πλατεία 'Αγ. Θεοδώρων.

’Αθήνας 
'«ΚΥΨΕΛΗ»

Τ'δ δεύτερον ήδη έτος έξεδόθη εις ώραιότατον τόμον 
τδ φιλολογικόν ημερολόγιου ύπδτοϋέν Πειραιεΐχ.’Αγ
γέλου Κοσμή, δπερ όντως ώς Κυψέλη εγκλείει τό α
παύγασμα τής νεωτέρας φιλολογικής κινήσεως τών 
λογιών μας. ·

Συνιστώντες είς πάντα; τήν άπόκτησιν του ημερο
λογίου. τούτου, εύχόμεθα τώ χ. Α.Κοσμή όπως δ τρί
τοςτόμο;1τοϋ ήμερολογίου τοϋ ΰπερβη xil· τάς προσ
δοκίας του εκδότου του.

'H «Κυψέλη» πωλείται άντι δραχμής. 
Ή Διεύβυνΰΐς. Α. Κσσμήν Πειραιά.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ
36 Αϊνιγμα.*

Είμαι έπίτροπος τού Ήλιου 
έπί τής.σφαίρας τής υδρογείου 
Είμαι μονάρχης ένθρονισμίνος 
μέ λαμπρόν στέμμα στεφανωμένος, 
γνωρίζω πλήθος τών μυστικών σου, 
είμ’ δ πιστότερος τών πιστών σου, 
σχεδόν τό ήμισυ τής ζωής σου*  
είμαι ό φίλτατος τής ψυχής σου 
καί μ’δλα τάϋτα μέ καταθλίβης 
μ’άγνωμοσύνην μέ άνταμοίβης 
μ’ δλον τδν θρόνον καί τήν στολήν υού 
πολλάκις τέμνης τήν κεφαλήν μου, 
όσον δέ τέμνης γεννδται άλλη 
ήχείρσσυδ’ αύθις τήν καταβάλλει 
τι φλόγα I τρίψω είς τήν καρδίαν, 
διά τοιαυτην άχαριστίαν, 
δι’ δ καί τήκομαι καί χαυνοϋμαι

. καί μετ’ όλίγον άπονεκροϋμαι, 
τό στέμμα πίπτει πρό τών ποδών μου 
καί τότ*  εύρίσκω τόν θάνατόν μου.

Γ. I. Kaoifiaiifc
ST. Αίνιγμα.

Νήσος είμαι κι ’ άν μέ βρέχουν 
τοϋ Αίγαίου τα νερά 

δυστυχώς κ*  έμέ κατέχουν 
τής δουλείας τά δεσμά.

“Αν δέ τήν νγράν μ' άλλάίέις 
κεφαλήν ευθύς 

σπεϋσε καί νά ίεκρεμάσης 
τό δρεπάνι παρευθύς. Κισσός.

36. Γρίφος.
1 τρα τί δτε Γ ένός ήν Τ άσμα h δς 

ίισσ/ε.
39. Έρωτήεϊβις «ρος άτιόκμι^ιν» 
«ον Τί πράγμα δέν κρύπτεται ; 
αον ΠοΤοι βλέπουν κσλείτερα ;
3 ον Ποίον μισεί περισσότερόν ή γυνή ;
(’) Επειδή είς τό πρωιγούμινον τεϋχο; εδημοσιεύδη λιιν- 

θασμένως, τό αναδιμοσιεύομεν εκιδιορίώΐέν.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
TOY 1S BLA.I ΙΘΤΕΥΧΟΥΣί

32 · Αίνιγμα.
’Επειδή κακώς έδημοσιεύθη αναδημοσιεύεται σή

μερον ύπ’ άρ. 36.
3$. Γρίφος. Ό Ζέφυρος είναι άνεμος.

Έλυσαν αύτό b κ. Άλ. Καραμέρος έκ Πατρών, ό 
κ. ’Αλέξανδρος Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών, ο χ. Θρασύ
βουλο; Βλησίδης έξ 'Αθηνών, ή Δίς Ειρήνη έξ ’Αθη
νών χαι ή Ώκεάνειος ‘Ομίχλη έξ ’Αθηνών.

34. Γρίφος. Τά δϋοπτρα δέν είνε δι’ δλους.

Έλυταναύτο δ χ. Άλέξ. Καραμέρος «κ Πατρών, 
ό κ. Άλέξ. Μιχαηλίδης έξ Αθηνών, δ χ. θρ. Βλη
σίδης έξ .’Αθηνών χαί ή Δίς Ειρήνη Π. έξ Αθηνών.

35- Ερωτήσεις πρός άπδκρισιν
Ιον Διά νμ.μή ύποχρεοϋται νά λίγη τά πάντα τό 

στόμα.
— Ούδείς ελυσε ταύτην.
2ον Την ύπό τών ιατρών ανθρωποκτονίαν.
— Καταλλήλως όμως άπάντησιν καί δ κ. Ά. Μι

χαηλίδης εξ ’Αθηνών «τήν αυτοκτονίαν» 
3ονΤόπέπερι.
— Έλυσεν αύτήν δ κ. Α Μιχαηλίδης έξ Αθηνών.

·>> Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέβτη Κωναταντινέδου


