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τοσάκις κκι κατά τοσοδτον 
διάφορον; τρόπους Από τοΟ 
16ου αίώνος πραγματο- 
ποιηθεϊσα ευρωπαϊκή ισορ
ροπία καί κατά διαλείματα 
πλέον ή ήττον κανονικώς 
διαλυθεϊσα, φαίνεται ήδη 
μέλλουσα νά έπιτευχθή έπι 
νέων δλως βάσεων έ^ασφα- 
λιζουσών καλειτέραν καί 
στερεωτέραν τήν διάρκειαν.

Έπι πολύν χρόνον Αντέ- 
τ'αζαν τφ ίσχυροτέρω λαώ 
τήν συμμαχίαν δύο ή πε
ρισσοτέρων άλλων, διά τής 
συνενώσεως των δυνάμεων 
αυτών, ούτως ώστε νάάντι- 

σταθμίζωσι πλέον ή ήττον Ακριβώς τάς τοδ 
πρώτου. ”Ηδη' δέ τά ευρωπαϊκά έθνη εξελίσ
σονται συγχρόνως πρός δύο τοιαύτας διευθύν
σεις και τείνουσι νά ισορροπώσιν άμοιβαίως 
τάς εαυτών δυνάμεις κατά δύο τρόπους.

Έν πρώτοις έκαστον κράτος πειράται νά 
καρπωθή του μάλλον συμφέροντος μέρους έκ 
τών έπικρατουσών έν αύτφ ενεργειών· είνε 
δέ τοδτο Απλή συνέπεια τής διανοητικής
προόδου τών λαών. Ή γεωργία καί αί πολυ
άριθμοι πηγαδάς παρέχει, άποτελοδσι πλούτον 
μεταλλείου εύκόλως έκμεταλλευσίμου· ή βιομη
χανία καί τό εμπορίαν έπιτρέπουσιν είτα τώ 
έθνει ν ’ ακτινοβολεί και νά διασκορπ^ πέριξ αύ- 

τοΰ τάς ζωϊκάς αύτοδ δυνάμεις καί ένεργείας 
και νά χρησιμοποιώ αύτάς ούτως ώστε, έάν ή 
χώρα Αφ’ έαυτώς παρέχη τώ λαώ. της πεδίον 
ένεργείας πολύ περιωρισμένον, νά τώ άπομέ- 
νωσιν Ανεξάντλητοι αί έξωθι αύτοδ πηγαί.

Έν τούτοις είναι βέβαιον, δτι ή έπέκτασις 
της ένεργείας λαού τίνος παρά τοϊς γείτοσιν, 
οΐτινες έξίχθησαν είς τόν αυτόν βαθμόν τοδ 
πολιτισμοί!, ταχέως προσλαμβάνει δριον, οπερ 
έπακριβώς Αντιπροσωπεύει τήν έπέκτασιν τής 
ένεργείας τοδ γείτονος. ’Ιδού δέ ό λόγος, διά 
τον όποιον οί λαοί της Ευρώπης μόλις ήσθάνθη- 
σαν αύξανομένην τήν ύλικ.ήν αύτών δύναμιν καί 
προϊοδσαν τήν διανοητικήν αύτών ενέργειαν, 
ύπεκυψαν εις τήν έπιτακτικήν Ανάγκην νά 
ζητησωσι τήν έπέκτασιν ούτως εΐπεΐν τής 
χώρας των, καταλαμβάνοντες δι’ όλων τών 
δυνατών μέσων Αποικίας έξωθι πρός έκμετάλ- 

λευσιν.
Τό γε νδν έχον ή Ανάγκη αύτη είνε ίσως 

έπιτακτικωτέρα ή πώποτε άλλοτε. Ή έπι- 
στήμη άπό τινων ήδη έτών προσφέρει τάς 
έκδουλεύσεις αύτής τή γεωργία καί τγ βιομη
χανία, άλλ’ έάν έν τφ βιομηχανικώ σταδίφ αί 
Αποδόσεις φαίνονται αύξανόμεναι πάντοτε διά 
τής τελειοποιήσεως τών μηχανικών εργαλείων, 
άτινα δύνανται πάντοτε νά κατασκευάζωσιν 
έπι μάλλον ταχύτερον ώρισμένον άντικείμε- 
νον, δέν συμβαίνει τό αυτό καί έν τή άποδό- 
σει τοδ έδάφους. Δύνανται νά.βελτιώσωσι τά 
μέσα τής γεωργίας, δύνανται νά μεταβάλωσι
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τάς συνθήκας τής συγκομιδής, άλλα δέν θά 
δυνηθώσι ν’ άποδώσωσι τφ Εδάφε: πλέον τοΰ 
μεγίστου ορισμένου μέρους, οπερ δύναται νά 
παραγάγη. κκί ή μεγίστη Αυτή άποδοσις. έξ-ίή··. 
ζετ<5.,·$$«|.εις7’τ§'-.άρτιον .ή- εΐνά·>- πολύ ..ίέλήήίόν : 
αύτ:ϋϋ'·!Ε.ν.·τί$ίς πλείσταις εύρωπαϊκαΐς χώραις. 
’Εάν δε _ό πληθυσμός 'αύξησή. ολίγον, ή καί·.. 
νέαι' φναγκάι Επέλθωσιν—καθ ’ εκάστην δέ 
πλήττονται τοιαύται, είναι άναπόφευκτον, οτι 
τό έθνος τοϋτο θά ύποστή τήν Επιτακτικήν 
ανάγκην νά ζητήσγ έξωθι τήν αΰξησιν τών- 
πηγών του!

Εΐνε πιθανόν—ΐνα μή εΐπωμεν βέβαιον— 
οτι ή Γερμανία κκι ή ’Ιταλία πιιζονται ύπό 
τής άνάγκης ταυτης· δι’ οπερ ή πρώτη άνε- 

. κίνησε τάς έν τφ Μαρόκφ εδαφικάς αύτής μετά 
■τής Γαλλίας διαφοράς καί διά τόν αυτόν λό

γον ή δευτέρα έρριψε τά δίκτυά της επί τής 
Τοιπολίι ιδος και εύρίσκεται ήδη εις πόλεμον 
μετά τής Τουρκίας. Φυσικώς, όπόταν ή ενέρ
γεια λκοϋ τίνος δέν δύνατάι πλέον νά- διάτελή 
στενογωρουμένη έν τω έθ?ει του, άναγκαστι- 
κώς αυτή θά έκχειλήσή !

Συγκρατήσωμεν δθεν τό γεγονός τούτο, ότι 
τό γε νύν έχον οί λαοί τής Ευρώπης Εξακο- 
λουθο&ι—έπιβεβζιοΰντες τοϋτο περισσότερον 
ήδη ή εις ούδεμίαν άλλην έποχήν τής ιστο
ρίας—τήν αιώνιον παράδοσιν, ήτις άπαιτεΐ, 
ίνα έκαστον έθνος Εργάζεται πρός ενίσχυσιν 
του έσωτερικώς κκί έζωτερικώς.

’Αλλά πρός πραγματοποίησή τής αναγ
καίας ισορροπίας μεταξύ τών ευρωπαϊκών 
Εθνών, εύκρινώ; καθοράται, ό'τι δέν προσπα- 
δοΰσι πλέον μόνον, ώς άλλοτε, ν’ Αντιτάσσωσι 
τάς έαυτών δυνάμεις, άΑλά τούναντίον τεί- 
νονοί να τάς ένώσωσι καί νά σ/ηυ.ατίσωσιν 
ούτως είπεΐν,ένα πυρήνα έπιτυχώς δρώντα σχε
δόν πάντοτε πρός διατήρησιν τής ειρήνης και 
κατά συνέπειαν έπιτρέποντκ τή προόδφ νά 
άσκή ασφαλώς τήν πρός τά πρόσω πορείαν του.

Αί χαρακτήρα πλέον ή ήττον καθκρώς επι
θετικόν έ'χουσκι συμμαχιαι ύφίστανται ι”σως 
έτι όνόμκτι, .άλλα πρκγματιζώ; υπήρξαν. Ή 
Το'.πλή—Συμμαχία ήτο τοιαυτη. Άλλα ή 
’Ιταλία φαίνεται άποσυρομένη βαθμηδόν νυν 
δέ προσπαθεί ν’άρκεσθή εις έκυτήν, τείνουσα 
μάλλον ν’ απομακρυνθώ τής φιλοπόλεμου Γερ
μανίας. Τό δέ μάλλον βέβαιον εΐνε, ότι έν τή 
όδφ ταύτή τής προόδου τών Εθνών, ή ’Ιτα
λία έπέδειξεν. εν πλείσταις περιστάσεσι πραγ
ματικόν πνεύμα τής Εποχής, έπωφεληθεΐσα 
έπιτηδείως τών εύνοϊκων περιστάσεων διά τήν 
Ελευθερίαν τής δράσεώ; της καί τήν εδαφικήν 
έπέκτασίν της. Τά σύγχρονα δέ γεγονότα έρ
χονται εις ύποστήριξιν τής παρατηρήσεώς μας 
ταυτης.

"Οσον άφορή είς τήν τόσον άλαζώνα Γερ- 
μκνίςςν—«-και δικαιωμκτικώς— τήν βιομηχα

νίαν της, τόν στρατόν της, και δη τόν πυ- 
κνότατον πληθυσμόν της ! Γσως εΐνε ή όλο— 
γώτερον εξελιχθεΐσα χώρα ώς πρός. τή-ν συγ- 

ι,χρονον άντίληψιν επί . 'τ'ήψ,'.πραγμάτ&ποιή'σ.εως 
τής εύρωπα;ίκής. -.ισορροπίας,.Πιθανώς δέ εΐνε 
ίΐς-έτι λόγος, .δε ’ ον φαίνεται οτι ίσταται ολί
γον κατά μέρος ύπό τών άλλων μεγάλων 
•Εθνών, εΐς-Ετι λόγος, δι’ ον ή στάσις αυτής,έν 
τή μαρόκινική διαμάχή διήγειρε σχόλια όλί- 
γον .ευνοϊκά αύτή j '
.Ή .Αυστρία,'; πλησιέ'στερος .γείτων τής 

Τουρκίας ωφελείται Εκ τού άναβρασμοϋ τών 
βαλκανικών .κρατών, ;άλλ’ ή ενωσις δυσκολως 
συντελεΐται τό γε νϋν «χον Εν αύτή, πλήν. τό. 
μέλλον θά πραγματοπάυήσγι-άρ'ά τοϋτο ;"Ύπό 
έποψιν γενικής προόδου, τό αυστριακόν έθνος 
βαδίζει πολύ επίσης βραδέως. Αί δέ έσωτερι- 
και διαιρέσεις ολίγον εύνοούσι την έπεκτασιν 
ενός λαού !

- *Η  Ρωσσία, μέγας αύτοκρατορικός όγκος 
μένει αιώνας τινας όπισθεν ύπό εποψιν πολι
τικήν. Βραχεία μέν άλλά λίαν ασφαλής έξέ- 
λιξις συντελ.εΐται κατ’ ολίγον έν τφ λαϊκφ 
πληθυσμφ της, καί δέν ήθελεν εΐσθαι αδύνα
τον, Εάν ή Εξέλιξις αΰτη παρουσίασή εν δεδο
μένη στιγμή, αίφνιδίαν έξέγερσιν κοινωνικής 
αναστατώσεως. Εΐνε μάλιστα σχεδόν παράδο
ξον, οτι τούτο δέν έγένετο έτι, δεδομένου οτι 
από πολλού καιρού ή χώρα αΰτη καφ,ά.. βάθος 
άναμοχλευεται ύπό τών νέων θεωριών.

Σημειώσωμεν προβαίνοντες, ότι ή Πορτο- 
γαλλία εδωκε τή ’Ιαπωνία έν παράδειγμα, 

. οπερ αΰτη θά εΰρή τήν ευκαιρίαν ώναμφιβόλως 
νά άκολουθήσή επωφελώς έν δεδομένη στιγμή!

"Οσον άφορή εις τήν Γαλλίαν, δυναταί τις 
νά εΓπγ, ότι συν τή ’Αγγλία, αΰτη εύρίσκε
ται Επί κεφαλής τής κινήσεως, ήτις τείνει νά 
παρασύρή τούς ευρωπαϊκούς λαούς πρός την 
συμφωνίαν, ήτις συμφωνία έσεται ή ασφαλέ
στερα εγγύησις τής ανεξαρτησίας και τής 
έλευθέρας άναπτύξεως έκαστου .έθνους,

Ή έγκάρδιος Συνεννόησις δέον νά θεωρηθή 
ώς τύπος τών νέων συμ.μαχιών. Έλπίσωμεν 
δέ, οτι ή Γαλλία κκί ’Αγγλία δώσασαι πα
ράδειγμα. άξιον άπομιμήσεως, θά ι”δωσι βαθ
μηδόν προσερχόμενα εν αύταΐς τά άλλα έθνη. 
Δέν εΐνε δέ άδύνατον νά προίδή τις Εν ταΐς 
σύμφωνίαις ταυταις τήν μέλλουσαν διοργάνω- 
σον τής Ένώσεως μεταξύ όλων των Κρατών 
τής ΕΑρώπης τήν διοργάνωσιν Εάν θέλετε, τών 
Ηνωμένων Ευρωπαϊκών Κρατών ! "Ισως δε 
ύπό τό τελευταίου τούτο σχήμα θέλει πραγ- 
μκτοποιηθή Εν τφ μέλλοντι ή ευρωπαϊκή 
ισορροπία, ισορροπία έξασφκλισθησομενη ύπό 
τής ένώσεως τών δυνάμεων τών Εθνών καί 
τών άμοιβκίων καί άπαραβάτων εγγυήσεων τής 
ειρήνης ! Em. Vauchez.

(Έκ τοΰ. γαλλικού) Φ. Π.

Η ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΑ

πδ τών Αρχαιοτάτων 
χρόνων δ Ανδρωποςέ- 
σχημάτισε τήν πεποί- 
δησιν, δτι έχει ψυχήν 
και δτι αυτή μετά τόν 
δάνατον τοΰ σώματος 
έπιζή. Τοϋτο δέ έδωκεν 

. Αφορμήν νά πιστευδή, 
δτι αυτή ονσα Αθάνατος 
προΰπήρχε καί,έπανέρ- 
χεται είς τήν ζωήν.

Αυτή- δέ ή είς νέα 
σώματα μετσβασις τών 
ψυχών είναι ή λεγο- 
μένη μετεμψύχωσις ή 
μετενσωμάτωοις ή και 
μετενοάρκωσις, τής δ- 
ποίας τήν έξήγηοιν δα 
έπιχειρήοωμεν παρα- 
κατιόντες.

Παλαιοτάτην δοζα- 
αίαν περί τής μετεμ- 
ψυχώσεως εύρίσκομ^ν 
εν τή Ινδική χώρα.

Κατατήνβραχμανικήν καίβουδιοτικήν Σαμοάρα 
έκαστος ανδρωπος πολλάκις εγεννήδη έντώ πα- 
ρελδόντι καί πλειστάκις δα έπανέλδη είς τήν 
ζωήν ίν τφ μέλλοντι, μέχρις δτου τελειοποιού
μενος κατα τήν γνώοιν και τό ήδος κατα- 
στρέψτβ τήν ορμήν πρός νέαν χένεσιν, ήτις έν 
αυτφ ύπάρχει. Κατα τήν δοξασίαν ταύτην πά- 
σαι al ψυχαι μετόι δάνατον μεταβαίνονσιν εις 
τήν Σελήνην, ήτις δεωρεϊται ώς πύλη τοΰ ού- 
ρανοΰ και έντεΰδεν δλλαι μέν έρχονται είς τόν 
Ουρανόν, ένδα βασιλεύει δ θεός τών νεκρών 
Yama δ Πλούτων τής ‘Ινδικής μυδολογίας, 
δλλαι δ' έπιστρέφουσι πάλιν είς τήν Γην έν 
είδει βροχής και ένσωματοΰνται, ’Εν δέ τοΐς 
νόμοις τοΰ Μανοΰ Αναφέρεται δτι ή μετάστασις 

ψνχής είς διάφορα ζώα γίνεται πρός τι
μωρίαν και Αμοιβήν αότών.

Ή δοξασία αΰτη έπεκράτησε και παρα τοΐς 
Αίγνπτίοις. Ό Αρχαιότατος Έλλην ιστορικός 
Ηρόδοτος, δστις έπεσκέφδη τότε τήν χώραν 
τών Φαραώ, λέγει: ιιΣΙρωτοε As καί τόν δε 
τόν λόγον Αιγύπτιοί είσιν bl είπόντες, ώς 
ανδρώπου ψνχή άδάνατός εοτί, τού σώ
ματος δέ καταφδίνοντος είς άλλο σ&μα 
ζώου Αεί γινόμενον ένδύεται. Έπεαν δέ 
περιέλδ^ πάντα τά χερσαία ζώα ΜαΙ τά 
δαλάσσια καί τά πετεινά, α&τις ές άνδρώ- 
που σώμα γινόμενον ένδύνειν, τήν δέ περί- 
ηλυσιν αύτ§ γένεσδαι έν τρισχιλίοισιν έτε· 
σιν. Καί δ ΙΙλούταρχος δέ έν τφ περί “Ισιδος

καί Οοιριδος λόγφ βέβαιοί, δτι οί Αιγύπτιοι 
Απεδέχοντο μεταμόρφωσιν Ανδρώπων Αδίκων 
είς ζώα.

Έν Έλλάδι είσηγηταΐ τής μετεμψυχώσεως 
υπήρξαν οί ‘Ορφικοί, οΐτινες έπέδειξαν πρώτοι, 
ότι οι Ανδρωποι γίνονται έξ Αλλήλων και ώμί- 
λησαν περί κύκλου μετενσωματώσεων, είς ας 
οί δνδρωποι Αποβάλλονται ένεκα τών αμαρτιών 
των πρός τιμωρίαν ^δίκην διδούσης τής ·ψυ· 
χής» ώς είπεν Ακολουδως κατ' αυτούς δ Πλά
των.

'Αλλά τελειότερου διατυπωμένων εΑρίσκομεν 
τήν περί μετεμψυχώσεως δοξασίαν παρά τοΐς 
"Ελλησι φιλοσόφους, μάλιστα δέ τφ Πυδα- 
γόρα καί τφ Έμπεδοκλεϊ και τφ Πλάτωνι και 
δσοι ί/κολούδησαν έκείνοις. Κατά τόν Πυδα- 
γοραν αί ψυχαι προϋπάρχουσιν έν τινι μακα- 
ρίφ τόπφ, έν τφ ΟΑρανφ, δΓ.Αμαρτήματα δέ 
καταπίπτουσεν είς τήν Γήν πρός τιμωρίαν καί 
έγκλείονται είς σώματα^Ανδρώπων, ώς είς ειρ
κτήν και φρουράν.1 Και δσοι μέν έν τοΐς Αν- 
δρωπίνοις σώμασιν έναρέτως διάγουσι τόν βίου, 
έπανέρχονται είς τι.ν Ουρανόν καί γίνονται 
δμοιοι τοΐς δεοΐς, δσοι δ' έμμένουσιν έν τή 
αμαρτία, πορεύονται είς τόν Τάρταρον καί τι
μωρούνται. Πολλοί δέ, Τνα Απαλλαγώσιν τών 
αμαρτημάτων και καδαρδώοιν, εισέρχον
ται πάλιν είς σώματα Ανδρώπων καί ζώων. 
Τοϋτο ελεγον οί Πυδαγόρειοι Παλιγγενεσίαν, 
ΑΑτός δ Πυδαγόρας μετεφοίτησεν είς σώματα 
πολλών Ανδρώπων! Ένεδυμεΐτο, δτι υπήρξεν 
Αλλοτε Ευφορβος, δ Τρώς δν έφόνευσεν δ Με
νέλαος έν τή μάχη, έτι δέ Έρμότιμος δ Κλα- 
ζομένιος προφήτης. Πρός δέ τούτοις καί αλλας 
μορφάς έλαβεν έν τφ κόσμω τούτφ, ών έτή- 
ρησε τήν Ανάμνησιν. Έκ τούτων Αγόμενος δ 
Λουκιανός παριστφ τόν μέγαν φιλόσοφον ώς 
Αλεκτρυόνα εν τινι κομψοτάτφ διαλόγφ, διη- 
γονμενον τάς μεταμορφώιοεις, ας Απέστη και 
περί τοΰ 'Ομήρου λέγοντα, δτι δσα γράφει περί 
τοϋ Τρωικού πολέμου εΐνε δημιουργήματα τής 
φαντασίας του, διότι δτε δ πόλεμος έκεΐνος έγί- 
νετο, δ Αδάνατος ποιητής τής Ίλιάδος καί 
τής 'Οδύσσειας ήτο κάμηλος έν Βάκτροις τής 
’Ασίας. Ό δέ φιλόσοφος Ξενοφάνης διηγείται, 
δτι δ Πυδαγόρας Ιδών ημέραν τινά κυνάριον 
δερόμενον, Ανεγνώρισε τήν ψυχήν φίλου τον 
Απάρχουσαν έν αυτφ.

Και δ φιλόσοφος ’Εμπεδοκλής οΰτωσί διε- 
τύπωσε τήν περί μετεμψυχώσεως δοξασίαν.

(') Μαρτυςιέονται δέ κ«'ι οί παλαιοί θεολόγοι τε 
καί μάντιες, ώς διά τινας τιμωρίας ή ψυχή τφ σώ- 
ματι συνέζευκται καί καθάπερ έν σώματι τούτφ 
τέθαπται (Πλάτ. Φαίδ. 62 Β).

(2) Τάς δ’ άκαθάρτους μητ’ έκείναις πελάζειν 
(ταΐς καθαραις) μητ*  άλλήλαις, δεΐσθαι δ’ έι άρ- 
ρήκτοις δεσμοΐς ίιπ’ Έριννύων, (άιογ. λαέρτ. 8, 1. 
3 )-
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. «Δαίμονες ήσαν λέγει, Αλλοτε ol Ανθρωποι και 

Εν τφ Ούρανφ Εζων ομοιοι τοίς θεοίζ. *̂4ΑΖ ’ 
Ενεκα παντοίων αμαρτημάτων, olov φόνον και 
Επιορκίας, κατέπεσον εις την γην καί Επί χρό
νον Απειρον πλανώνται μακράν της μακαριό- 
τητος καί ζώσιν εν δυστυχία και πρδς Απαλλα
γήν δε μεταφοιτώσιν εις Αλλα σώματα al ψυ
χαί των και τά ΰντα είς α Ενσωματοννται αν- 
ται εϊσίν Ανάλογα τών Αμαρτημάτων εις δ ύπέ- 
στηοαν.

Ό φιλόσοφος οντος λέγει και περί Εαυτόν, 
οτι ύπήρξεν εις τών Εκπεσόντων.

των καί Εγώ νΰν είμι φυγάς θεόθεν 
καί αλήτης νείκεϊ μαινομένφ ηίουνος 
‘Ο Πίνδαρος εν τοίς Επινίκοις αύτοΰ λέγει, 

Ατι αί ψνχα'ι μετά θάνατον Επανέρχονται πάλιν 
είς τήν γην, εισερχόμενοι είς νέα σώματα πρδς 
κάθαρσιν, καί οτι τών δικαίων αί ψυχαί Ερ
χονται τρις, λήγων ούτως <5 .Επίγειος, αύτών 
βίος. ’Αλλά δ περισσότερον κύρος προσδώσας 
εις τδ ζήτημα εϊνε ό φιλοσοφώτατος Πλάτων, 
όστις μεταξύ Αλλων λέγει, οτι Εκείνοι μόνον Εκ 
τών ψυχών δννανται νά διαμένωσιν Εν τφ ού· 

> ρανφ, Εν ταΖς όποίαις ' ύπερισχύει τδ λογικδν
κάΐ ή σωφροσύνη, αί δέ δΑΑαι καταπίπτουσιν 
εις τήν γην. ’Εννέα δέ κατ’ αύτόν εϊνε αί τά
ξεις τών Ανθρώπων, οΈτινες γεννώνται Εκ τών 
•ψυχών τούτων, Ιον ή τών φιλοσόφων, φιλό
καλων και μουσικών, 2ον ή τών δικαίων, πο
λιτικών, Εννόμων βασιλέων καί Αρχόντων, 3ον 
ή τών οικονομολόγων και χρηματιστών, 4ον ή 
τών φιλοπόνων καί Ιατρών Εν γίνει, 5ον ή τών 
μάντεων καίίερέων, βον ή τών ποιητών καί τε
χνητών, 7ρν ή τών δημιουργών και γεωρ
γών, 8ον ή τών σοφιστών και δημοκόπων, 
9ον ή τών τυράννων. Έπιστρέφουσι δέ είς τδν 
Ούρανδν ούχι πασαι αί ψυχαί, άΑλ’ δσαι κα· 
θαίρονται Από τών αμαρτιών των.

Καί πολλά Αλλα Αναφέρει, ατινα παραλείπο- 
μεν, &ς μή στηριζόμενα Επί Αποδείξεων και 
σκοπόν μόνον Εχοντα τήν ύπόοταοιν τής με- 
τεμψυχώσεως. ’Ομοίως τά διδάγματα τών 
νέων Πυθαγορείων και τών νέων Πλατωνι
κών, ’Απολλώνιου τοΰ Τυανέως, τοΰ Πλου
τάρχου, τοΰ Πορφυρίου, τοΰ Πλωτίνου, τοΰ 
’Ιάμβλιχου, τοΰ Ίεροκλέενς, τοΰ Φίλωνος, 
τοΰ Πρύκλου και Αλλων πολλών Επιρρωννύ- 
ουσι τήν περί μετένσωματώσεως τών ψυχών 
δοξασίαν τών Ελλήνων.

’Αναφέρομε.ν περιεργείας Ενεκα καί δύο Jie- 
ρικοπάς παραδόξων δοξασιών. «Τοΰ Εκαστου 
προτέρου βίου Εκλείπει ή Ανάμνησις, διότι αί 
ψυχαί πίνουσιν Εκ τοΰ Εν τφ ”^δη Άμέλητος 
ποταμού,δστις εύρίσκεται Εν τφ πεδίφ τής Λή
θης, Ενθααί ψυ'/.αί, πριν ή είσέλθωσιν είς νέα 
σώματα, πίνουσιν Εξ αύτοΰ.» Καί δ. Τιμαϊος: 
«Ό δημιουργός τοσαύτας ψυχάς Επλασεν, δσοι 
ύπάρχουσιν Απλανείς Αστέρες, θέσας Από μίαν 

τοιαύτην Επί Εκαστου Αατέρος και ώρίσας τά 
Εξής: Έκ τών Αστέρων νά ϊδωσι τό σύμπαν αί 
ψυχαί καί εϊτα νά Ελθωσιν εις τήν γην είς σώ
ματα Ανδρών. Και ό μέν διαγαγών βίονΑμεμ
πτον νά Ελθη πάλιν είς τδν Αστέρα του νά 
ζήση βίον μακάριον, δ δέ εκλελυμένον, νά Ανα- 
γενναται είς Αλλα σώματα, μέχρις οί καθαρθή 
τελείως».

Κατά τδν Ίώσηπον οι Φαρισαίοι παρά τοις 
Ίουδαίοις ήσαν τής μετεμψυχώσεως θιασώται, 
διδάσκοντες (“ψυχήν πάσαν μέν Αφθαρτον 
είνε, μεταβαίνειν δέ είς έτερον σώμα τήν 
τών Αγαθών μόνην τήν δέ τών φαύλων 
άΐδίφ τιμωρίρ. κολάζεσθαι. Οί δέ ’Ιουδαίοι 
Απεδέχαντο Επί τών χρόνων τον ’Ιησού τήν 
Επάνοδον μεγάλων Ανδρών είς τδν βίον Εν
ταύθα.

Ό ’Ιησούς Ερωτα τούς μαθητάς του : «Τίνα 
με λέγουσιν οί Ανθρωποι εΐνακ τδν νίδν τοΰ 
Ανθρώπου; Οί δέ Αποκρίνονται: «Οί μέν 
’Ιω&νην τδν βαπτιστήν, Αλλοι δέ Ήλίαν, 
έτεροι δέ ’Ιερεμίαν ή ένα τών προφητών». 
Καί δ ’Ιωάννης Εθεωρεϊτο παρ’ αύτοΐς με- 
τεμψύχωσις παλαιών Ανδρών.

Έν τφ Ταλμούδ τών ’Εβραίων πολλάκις 
φαίνεται ή πίστις αύτών εις τήν μετεμψύχωσή, 
πλεονάκις δέ Εν τή Καββάλα, Εν ή Αναφέρεται, 
οτι αί ψυχαί είς πολλά μεταφοιτώσι σώματα Εν 
τφ Ενταύθα βίφ καί τέλος καθαιρόμεναι Ερ
χονται είς τήν βασιλείαν τών ουρανών.

Έκ τών χριστιανικών αιρέσεων Απεδέξαντο 
τήν μετεμψύχωσιν ή τών Γνωστικών και ή 
.τών Μάνιχαΐων. Ό Βασιλείδης παρερμηνεύων 
τδ τοΰ Παύλου «Εγώ δέ Εζων χωρίς νόμον 
ποτέ’ έλθούσης δέ τής Εντολής ή Αμαρτία 
Ανέζησεν, Εγώ δέ Απέθανον» Ελεγε" πριν ή 
Ελθω είς τοΰτο τδ σώμα, ήμην Εν τφ σώματι 
άλλου ζώου τετράποδος ή πτηνού 1 Καί δ 
Καρποκράτης τδ τοΰ Λουκά" «ώς γάρ ύπά- 
γης μετά του Αντιδίκου σου Επ’ Αρχοντα, 
Εν τή όδφ, δδς Εργασίαν Απηλλάχθαι &π*  
αύτοΰ' μήποτε κατασύρη σε πρδς τδν κρι
τήν, ό δέ κριτής σέ παραδφ τφ πράκτορι 
καί ό πράκτωρ σέ βάλη είς φυλακήν» ήρ- 
μήνευσεν φς εξής :

Άντίδικος Ελεγεν εϊναι,ό διάβολος εν Εκ τών 
πνευμάτων τοΰ κόσμου" τδ πνεύμα τοΰτο Αγει 
τάς ψυχάς τών νεκρών πρδς τδν κριτήν, τδ 
ύψιστϋν πνεύμα τοΰ κόσμου, καί τούτο παρα
δίδει είς Αλλο πνεύμα, Ενα Εγκλείση αύτάς είς 
σώμα νέον" και τδ σώμα τοΰτο Eivat φυλακή, 
εξ' ής δυοκόλως Απαλλασσομένη ή ψυχή Ερχε
ται πρδς τδν θεόν. Κατά δέ τούς Μανιχαίους 
αί ψυχαί το>ν κοινών μεταβαίνουσιν είς σώματα 
ζώων καί δή τοσούτφ κατωτέρων, οοφ μεί- 
ζονα ε’ναι τά Αμαρτήματα αύτών.

("Επεται τδ τέλος) . .
Φ. ΠΡΙΝΤΒΖΗ2
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ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΛΑΜΑΡΤ1ΝΟΥ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙίΙΑΝΝΑΣ

Ή Ιωάννα, ήτις μόχρι τής στιγμής ταύτης 
ήκουεν έν aiyy καί έν ταττεινώσει τάς ύβρεις, 
οσαι μόνον έπί τή<? κεφαλής της κατεττιπτον, 
δίν ήδυνήθη νά κράτηση τήν καρδίαν της, άκού- 
ουσα έξυβριξόμενον τδν Λωφινοι· της.

«Μα τήν ττίστιν μου ! άιεφύνησε, διακό- 
τττουσα τόν ιεροκήρυκα, «ορκίζομαι §τι είναι ό 

’εΰγενέστερος χριστιανός απάντων των χρι ττια- 
ν&ν, <5 μάλλον αγαπών τήν πίστιν καί τήν Εκ
κλησίαν και δστις ούδέν Εξ όσων λέγεις είναι !

— ’Επιβάλατε αυτή σιωπήν ! » άνέκραξεν 
ο επίσκοπος τοΰ Μπωβαί.

ΟΙ κλητήρες τή Επέτα
ζαν σιωπήν. Τότε ό επό 
σκοπος τή άνεγνωσε σχέ- 
διον μεταμελείας, μέ τδ 
οποίον τήν Εζωρκιζον νά 
συμμορφωθή.

— Επιθυμώ πολύ νά 
υποταχθώ ε’ιςτδν Πάπαν, 
ειπεν ή ’Ιωάννα.

—Λοιπόν,καύσατέ την 
άνεφώνησεν ό ίεροκήρυζ.

Οίκλητήρες, οι δήμιοι, 
ό λαός, οιτινες τήν περι- 
εκύκλουν, τήν προέτρεπον 
νά υπογράφ-η πράζίν τινα 
υποταγής ειςτήν Εκκλη
σίαν, ήτις 8έν ήτο ή Εζο· 
μολόγησις τών αποπλα
νήσεων της ενώπιον τοΰ 
Θεοΰ.

«‘Έστω, υπογράφω», 
ειπεν.

ΕΙς τα? λέξεις ταύτας 
μεγάλη κραυγή ανακου 
φίσεως ήγέρθηέκ του πλή - 
θους. Ο επίσκοπος τοΰ 
Μπωβαίήρώτησε τδνΒίν- 
σεστερ, τί ωφειλε νά 
πράξη.

«Πρέπει» είπεν ό Άγγλος, «νά τήν 8ε 
χθώμεν εις τήν μετάνοιαν»■

Λιά τοΰ τρόπου τούτου τή εχαρίζετο ή ζωή 
Ένφ οΐ αύλικοί τοΰ Βίνσεστερ ήριζον μετά 

τοΰ Επισκόπου τοΰ ,Μπωβαί Επί τοΰ ικριώματος 
8ιατεινόμενοι, οτι ηύνόησέ τήν κατηγορουμένην 
καί ένφ ό επίσκοπος τούς 8ιέψευ8ε μετ’ όρ!γής, 
γραμματεύς τις Επλησίασε πρδς τήν ’Ιωάνναν 

Η ΙΩΑΝΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗΝ ΤΗΧ

καί τή προσέφερε τήν γραφίδα, ινα ΰπογράφ-η 
τήν μετάνοιαν, ήν 8εν ήδύνατο ν’ άναγιώση. Ή 
τάλαινα κόρη ήρυθρίασε καί Εμειδίασε διά τήν 
άγνο.άν της, περιστρέφουσα άδεζίως τήν γρα
φίδα μεταξύ τών δακτύλων της. δι’ ών τόσον 
Επιδεζίως μιτεχειρίζετο τδ ξίφος Έχάραζε 
καθ’ ΰπαγόρευσιν του γραφέως κύκλον καί Εν 
τω μέσω σταυρόν, υπογραφήν συμβολικήν τοΰ 
μαρτυρίου της. Εκτατή άνέγνωσαν τήν άπόφα- 
σιν χάριτος, ήτις τήν κατεδίκαζε υά διέλθρ τδ 
Επιλοιπον τής ζωής εν φυλακής διά νά κλαίη 
εκεί τά άμαρτήματά της, τρωγουσα τδν άρτον 

τής θλί-φεως καί πίνουσα 
τδ ΰδωρ τής αγωνίας Έίς 
τάς λέξεις ταύτας οί θια- 
σώται τής αγγλικής βα
σιλείας καίοΐ στρατιώται 
τοΰ αγώνος τούτου άπα 
τηθέντες el? τάς ελπίδας 
τής εκδικήσεώς των δι’ 
άποφάσεως, ήτις τοίς έ- 
φαίνετο άναιδρία, άφ’ ού 
δέν ήτο ό θάνατος, Εγγό- 
γυσαν, Εταράχθηναν, Ε 
ξηγέρθησαν θορυβωδώς 
πέριξ τοΰ δικαστηρίου" 
και συνάζοντες τους λί
θους καί τά οστά τοΰ κοι
μητηρίου τά ερριπτον Επί 
τοΰ ικριώματος κατά τοΰ 
καρδιναλίου, τοΰ επισκό
που τών δικαστών καί 
τών νομομαθών.

«“Αθλιοι, ηλίθιοι ιε
ρείς, προδίδετε τδν βα
σιλέα ! »

Λλλ’ οί δικασταί, Ενα 
διαφύγωσι τήν χάλαζαν 
τών λίθων καί ινα διέλ- 
θωσιν Εν ασφαλεία διά 
τοΰ όχλου, Ελεγαν εις τούς 

μανιωδεστέρους :
«Έστε ήσυχοι, δεν θά μάς διαφυγή».
Τό μίσος τοΰ λαοΰ τούτου, τδν όποιον αΰτη 

ήγάπα τόσον, Εξέπληττε τήν ’Ιωάνναν μάλλον 
ή ό θάνατος.

Έπανήλθεν είς τδν πύργον καταδιωκομένη 
ΰπδ τών κραυγών τοΰ πλήθους.

«Τά πράγματα τοΰ βασιλέως μας βαίνουσι
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κακώς, ehrev ό φρούραρχος Βάρβιχ' ή κόρη δέν 
θά πυρποληθή».

Της άφήρεσαν καθ' ύπνον τά γυναικεία εν
δύματα, τά οποία εϊγευ ευδυθήώς σημείου ύπα 
κοής έπϊ τον Ικριώματος και την ήνάγκασαν 
ούτω νά έπαναλάβη την ανδρικήν στολήν, κει- 
μένην πλησίον της κλίνης της. Μόλις ένεδύθη 
έξ ανάγκης τήν ενδυμασίαν ταύτην, τήν όποιαν 
(θεωρούν ώς τό σημείου τον εγκλήματος καϊ 
τής επιμονής της καϊ έκάλεσαν εύθυς τόν επί 
σκοπον, ϊνα τήν καταλάβρ εν υποτροπή άμαρ- 
τάνονσαν Ο έπίσκοπος τήν έπέπληξε σκλη- 
ρώς διά την υποτροπήν μετά τόν δρκου της. 
Διεμαρτυρήθη, ότι ούδέν άπηρνήθη άλλο ή τά 
αμαρτήματα της καϊ 6τι προετίμα κάλλιον ν’ 
άποθάνη ή να ζή ούτω δεδεμένη είς τούς στύ
λους τής ειρκτής της. Ό επίσκοπος τού Μπω· 
βαϊ πεπεισμένος περί τού πάθους τής φατρίας 
του, ποθουσης να τιμωρηθή ή κόρη αητη, τής 
οποίας ή ύπαρζις άνεμίμνησκεν ε:.ς μεν τούς 
"Αγγλους τας ήττας, εις δέ τούς Ιίουργονδίους 
τά έγκλήματα των παρρτήθη τού νά τήν δι 
αμφισβητή πρός τόν Βάρβιχ·. Κατέπεισε τούς 
σοφούς καϊ τούς νομομαθείς περί τής ανάγκης 
τον νά τιμωρηθή αύτη διά του θανάτου Οί εκ
κλησιαστικοί τήν παρέδωκαν εις τήν πολιτικήν 
δικαιοσύνην απονιπτόμενοι, ώς ό Πιλάτος, 
τάς ψείρας· Η άπόφασις αύτη τήν ώδήγει εις 
τήν πυράν·

ΐΐνευματικός τις σταλείς ύπό τού επισκόπου 
εϊσήλθεν εις την φυλακήν καϊ τή ανήγγειλε τήν 
προσεχή βάσανου

«Φεύ ! φεΰ ! » άνεφώνησεν, ύφούσα τούς 
βραχίονας της, έφ’ δον αί άλύσεις τή έπετρε- 
πον καϊ ρίπτουσα τήν λυσίκομου κεφαλήν της, 
«πρέπει νά με μεταχειρισθώσι τόσον τρομερώς 
καϊ τόσον σκληρώς, ώστε τό αγνόν καϊ κ θα- 
ρόυ σώμα μου, δπερ ουδέποτε έκηλιδώθη έξ ου- 
δε μιας κήλϊδος, ούτε διαφθοράς, νά καταβρωθή 
μετ’ ολίγον και μεταβληθή εις τέφραν! "Αχ! 
προετίμων επτάκις να καρατομηθώ, παρά νά 
πυρποληθώ !

Τή επίτρεψαν ώς τελευταίαν εύνοιαν τήν με
τάληψήν τών θνρσκόντων έν 7ή ειρκτή της Ό 
επίσκοπος παρίστατο μεταξύ τών ανθρώπων 
τού πύργου εις την βοήθειαν εκείνην τών δη
μίων τής ψυχής της. Τον παρετήρησε και τφ 
ειπεν ήπίως αυτόν μεμφομένη :

« Επίσκοπε, αποθνήσκω διά σοΰ ! »
’Ανεγιώρισεν ωσαύτως μεταξύ τών παριστα- 

μένων ίεροκήρυκά τινα, δστις τή είχε κάμει 
νουθεσίας κατα τό διάστημα 
μετά τού οποίου είχε συνάψει 
εκείνην τού φυλακισμένου πρός 
σκεπτομένους :

«'A ! διδάσκαλε Πε’τρε, τφ ειπευ όλη ένδα- 
κρυς, πού θά ήμαι τήν εσπέραν ταύτην ; » ■

Άπεδυκαν αύτή τόν γυναικείου ιματισμόν 

τής δίκης, καϊ 
τήν οικειότητα 

τούς αύτόν έπι-

δια την βασανον. Τήν' ώδήγησαν δε έπϊ αμα
ξιού μεταξύ τού πνευματικού αυτής καϊ ενός 
κλητηρος. Συμπαθής τις μοναχός τήν ήκολού- 
θη πεζή, προσευχόμενος διά τήν ψυχήν της 
καϊ παριστάνων τόν ύστατον οίκτον εως είς 
τους ποδας τού ικριώματος. Ωνομάζετο Ίσαμ
βάρτ.

0 δόλιος Αουαζελέρ όυ μετεχειρίσθη ό αρ
χιεπίσκοπος όπως άποσπάση από τής Ιωάν
νας τα μυστικά της ύπό τό πρόσχημα τής έξο- 
μολογησεως, ανεβη πρό' τής αναχωρήσεως έπϊ 
τού φορείου, ϊνα επιτυχή παρά τού θύματός 
του την συγχωρησιν τής προδοσίας Και αυτοί 
οι Αγγλοι άνεταράχθησαν εις τήν θέαν τού 
προδότου τούτου και τόν έκάλυψαν μέ γιουχαι- 
σμούς καϊ άπειλάς.

« Ω Ρουένη, Έουένη! » ελεγεν ή νεάνις 
οϊμωζουσα, «.ενταύθα λοιπόν οφείλω νά άπο- 
θάνω ; ο

Ο επίσκοπος, ό ΐερεξεταστής, τό Πανεπι
στήμιου, οι νομομαθείς τήν περιέμενον έπί τίνος 
βάθρου, απέναντι τιτανώδους τίνος λοφίσκου, 
κεκαλυμμέν υ έκ καυσόξυλων, ετοίμων διά τήν 
ανθρωποθυσίαν. "Οταν τό άμάξαιυ άφίκετο πρό 
τού βάθρου

«Ύπαγε έν ειρήνη, ’Ιωάννα, ειπευ αύτη ό 
ιεροκήρυξ' ή εκκλησία δέν δύναται πλέον νά σέ 
προάσπιση, σ' εγκαταλείπει εις τόν β.αχίονα 
τής κοσμικής εξουσίας ! »

Η Ιωάννα έγονυπέτησε τότε έπϊ τού αμα
ξιού, ούχϊ ϊνα α’ιτήση χάριν τής ζωής παρά 
τών καταδικασάντων αυτήν, άλλ’ ?να έπικα- 
λεσθή, τήν χάριν τού παραδείσου διά του επί
σκοπον καϊ τούς ιερείς, οϊτινες τήν έρριπτον εις 
to πΰρ. Συνέπλεξε τάς χείρας, έκλινε τήν κε
φαλήν, και αποτεινόμενη μετ' αφελούς καϊ 
παθητικής ζέσεως, ότέ μέν πρός τούς θείους 
αυτής προστάτας έν τφ ούρανφ, ότέ δέ πρός 
τούς δημίους της, καθημένους κάτωθεν αυτής 
π^ρα τό ικρίωμα, έπεκαλέσθη τήν προστασίαν, 
τήν συμπάθειαν καϊ τάς δεήσεις των μετά τό
νου τόσα> περιπαθούς καϊ μετά γυναικείεον. λυγ
μών, ούιως άι-αμεμιγμένων μετά σπαραξικάρ
διων επιφωνήσεων, ώστε εις τήν θέαν τής νεό- 
τητος, τής άθφότητος καϊ τής καλλονής εκεί
νης, ετοίμης νά καταπέση εις τέφραν, καϊ εις 
του ήχου τού θρήνου έκείνου, δστις έφαίνετο 
ή8η εζερχόμενος έκ τής φλογός, οί νομομαθείς, 
οι ιερεξετασταί, οί κλητήρες, ό Είνσεστερ καϊ 
αυτός ό έπίσκοπος τού Μπωβαϊ κατεβράχησαυ 
εκ δακρύων, και πολλοί έξ αύτώυ, μή δυνάμε- 
vot υ ανθεξωσιν εις τήν μορφήν καϊ τήν φωνήν 
εκείνην, κατήλθον τού ικριώματος καϊ έχάθησαυ 
μεταξύ τού πλήθους.

Η θνήσκουσα έξωμολογήθη τότε γεγωντία 
τή φωνή τάς πλάνας τού. πνεύματος ή τάς προ
λήψεις τής καρδίας, εις άς περιέπεσεν ϊσως 
καλή, τή πίστει κοτά τήν έπϊ τής γής αποστο·- 

λήν της. Έλυπήθη Ίσως, οτι πολύ ε'χεν υπα
κούσει εις τήν ενδόμυχον φωνήν, τήν παροτρύ- 
υασαυ νά πορευθή εις ϋωκουλερ αντί υά ύπα- 
κούαη..εϊς τήν φωνήν τής μητρός της καϊ εις το 
ταπειιόν έφέστιον πνεύμα. Είδε μέ οποίαν τι- 
μην ήγοράζετο ο ηρωισμός καϊ ή δόξα ή δέ οι
κία καϊ ό κήπος τού πατρός της έυεφανίσθησαν 
έν άντιθέσει πρός τήν πυράν τής Έουένης Με- 
τεμελήθη άρα διά τήν άφοσίωσίν της εις ένδο
ξου εμπνευσιν καϊ εις πατρίδα αχάριστου ; Τα 
δάκρυα, οί θρήνοί της, ή αποστροφή τής καρ
δίας της καϊ ή έπαυάσι ασις τών αισθήσεων 
της κατά τής βασάνου έπιτρέπουσι υά τόσυμ- 
περάυωμεν. Ή φύσις, ή. βοόλησις καϊ ό θά- 
υατος, άτιια έπάλαισαυ καϊ εις αυτόν τόν Κύ
ριον έν τφ, κήπφ τών'EAawv, έπάλαισαυ καϊ 
εις τήν- ,νεάνιδα ταύτην παρά τό βάθρου τής 
πυράς της. '■

Έττί τέλους ή Ίωάυυα ήσθάυθη τήν άυάγκηυ 
νά έυιοχυθή διά τής θέας τού συμβόλου τής 
υπέρτατης θυσίας, ήυ έδέχθη ό Τιός τού αν 
θρώπου. Έξητήσατο τήν χάριν ν’· άποθάνη 
τουλάχιστον έναγκαλιζομένη ένα σταυρόν, εν 
δειξιυ τελευταίας συγκοινωνίας μετά τής εκ
κλησίας, ήτις τήν άπέκρούεν. Έκώφευσαν έφ 
ικανήν ώραν ,έΐς τήν παράκλησίν τής Ταύτην, 
"Αγγλος τις δμως τή έτεινε δύο κλάδους δέν
δρου μετά τύΰ φλοιού των, πλαγίως δεδεμέυων 
διά σχοινιού καί σχηματιζόυτων τό σχήαα του 
σταυρού. Τον ελαβε, τόν ήσπάσθη καί, άνοί- 
γουσα του χιτώνα αυτής, τόν έθλιψευ έπϊ του 
στήθους της, ώσανεϊ διά νά εϊσδύση βαθύτερου 
έν τή καρδία της ή δύναμις τού συμβόλου έκεί
νου. Ό μοναχός Ίσαμβάρτ, προσεκτικός είς 
τάς έλαχίστας κινήσεις της καϊ ϊδών τόν πο- 
θου ιης τόσον κακώς Ικανοποιούμενου, έτόλμησε 
ν’ άναλάβρ τήν εύθήνην πράξεως εύγενούς τόλ
μης κιυδυνεύων υά φαυή ασεβής έν τή συμπά
θεια του. ’Ετρεξε μετά τού ραβδούχου κλητή 
ρος εις γειτονικόν ναόν επι τής πλατείας τής 
’Αγοράς, καϊ λαβών τόν σταυρόν τής έυορίας 
έκ τής ιεράς τραπέζης τόν ένεχείρισευ εις τήν 
’Ιωάνναν, αληθής Σιμών τής βασάνου ταύτης!

Οί δήμιοι ώδήγησαυ τήν νεάνιδα παρά τήν 
πυράν· Ό πι ευματικός της άνήλθευ εκεί μετ 
αυτής ψιθυρίζων εις τό ούς αυτής ευσεβείς εν
θαρρύνσεις. Ή αταραξία δεν τήν έγκατίλει- 
ψεν εν τή απελπισία Του δημίου θέντος το 
πύρ είς τούς κατωτέρους κλάδους τής πυράς, 
έφ’ ήί ήτοδεδεμενη έπϊ στύλου :

«Ίησοΰ ! » άνεφώνησεν' «άπομακρύνθητι, 
πάτερ μου ! Καί δταν ή φλόξ μέ περικαλύψη, 
ανυψώσου του σταυρόν, ϊνα τον βλέπω θυη- 
σκουσα, καϊ λέγε μοι αγίους λόγους μέχρι τέ 

λουςυ.
Ό έπίσκοπος τού Μπωβαί, ώς ϊνα λάβρ 

έσχάτηυ τινά δικαιολόγησιν τής κρίσεώς του, 
έπλησιασε πάλιν εις τήν πυράν.

«Έπίσκοπεο, τφ προσεφώνησε μόνον ή τα
λαίπωρος κόρη, «αποθνήσκω διά σού ! »

Έπειτα βλεπουσα εν τφ μέσω τών δακρύων 
της τό πλήθος έκείνο άπληστου τής βασάνου 
τής λυτρωτοΰ του :

«ΤΩ Ρουε'νη ! » είπε, «φοβούμαι, δτι μίαν 
ήμέραν θ’ απότισης τόν θάνατόν μου !»

"Επειτα προσηυχήθη ταπεινή τή φωνή.
Μεγάλη σιωπή διεδέχθη τόν θόρυβον τού τ» · 

ταραγμένου πλήθους. "Η^ελε τις εϊπει, fat το 
πέλαγος έκείνο τών ανθρώπων έσίγησευ, ιν 
άκούση τόν τελευταίου στεναγμόν ζωής αφιπτα- 
μέυης. Κραυγή τρόμου καϊ θλίψεως έξήλθευ έκ 
τής πυράς,

«Ύδωρ ! ύδωρ ! » άνεφώνησεν έκ τού τε
λευταίου ένστίκτου τής φύσεως. Επειτα περί- 
καλυφθέίσα ώς δι’ ενδύματος ύπό τών φλογών, 
στροβιλουμένωυ πέριξ της, δεν έπρόφερε πλέον 
εϊμή ψιθυρισμού; τινας συγκεχυμένους καϊ δια 
κεκομμένους, άκουομένου; δέ κάτωθεν ύπό τού 
πνευματικού καϊ του Ίσαμβάρτ διά μέσου τών 
τριγμών τής πυράς. Άφήκε νά καταπεση τε ■ 
λος ή κεφαλή της περιβληθεί'σα ύπό φλογών, 
έπϊ τού στήθους και είπε μετά φωνής θνη 
σκούσης: «Ίησοϋ ! » Αέυ ήκούσθη πλέον ή 
φωνή της, καί ούδέυ εύρεθη έξ αυτής ή ολίγη 
τέφρα. Ο Βίνσεστερ διέταξε νά σαρωσωσι την 
τέφραν ταύτην και τήν ρίψωσιν εις τον Ση· 
κουάναν, ϊνα οΰδέν άπομείνη έπϊ τού εδάφους 
τής Γαλλίας έκ τού πνεύματος καϊ τού βραχίο
νας τής παρθένου εκείνης τών αγρών, ήτις έπά- 
λαιε νά τήν σώση έκ τής δουλείας.

Ήπατήθη ; Ή ’Ιωάννα δ’ "Αρκη απέθανεν, 
άλλ*  ή Γαλλία έσώθη 1

Τοιαύτη ΰπηρξεν ή ζωή τής Ίωαννας δ 
"Αρκ, τής θεοπνεύστου, τής ήρωίδος καϊ άγιας 
τού γαλλικού πατριωτισμού : δόξα, σωτηρία 
καϊ αίσχος συνάμα, τού έθνους- Ο λαός, ινα 
τήν κατατάξη μεταξύ τών μεγαλοπρεπεστέρων 
καϊ συγκινητικωτέρών εικόνων τής ιστορίας, 
δεν έχει άιάγκην νά παραδεχθή τάς ενθουσιώ
δεις φαντασίας τού δχλου, άλλ’ ούτε τάς εξη
γήσεις άλλων χρόνων. Ή πατρίς, καταπιεζο 
μόνη, έμφυσά τήν ψυχήν είς μίαν κόρην' το 
πάθος της πρός άπελευθέρωσιν τής πατρίδος τή 
δίδει τό δώρου τών θαυμάτων, δώροτ, το οποίον 
ή φύσις χορηγεί ε’ις πάντα τά αφιλοκερδή 
πάθη Έξορμώσα έκ τών τάξεων του λαού, 
άποκωλυομέυη υπό τών συγγενών της, παρα- 
συρθείσα έκ τής άφοσιώσεως δεκτή γενομένη 
ύπό τής πολιτικής, άναπετασθείσα ώς σημαία 
ύπό τών αρχηγών καϊ τών μαχητών υπέρ άγω ■ 
νος απολωλότος, θεοποιηθείσα ύπό τού δχλου, 
θριαμβεύσασα κατά τών έχθρών. έγκαταλει- 
φθείσα ύπό τού βασιλέως, ύπό τών ανθρώπων 
καϊ τού πνεύματός της μετά τήν. έκτέλεσιυ τού 
έργου, μισητή ύπό τών καταχτητών, πωλη· 
θείσα ύπό τής φιλοδοξίας, δικασθεΐσα υπό χα·
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μίρπών, καταδικασθΐϊσα ύπό τώι» αδελφών 
της,θυσιασθίίσα ώς ολοκαύτωμα ΦΙς τούς ξέ
νους, Εξηφανίσθηώς μρτΐωρον Εν θυσία, φαι- 
τομ&ίη τοις μέν ώς Εξιλασμός, τοίς δε ώς απο 
κοίμησις Εν τώ θανάτιρ. Το παν φαίνΐται 
θαύμα el?· την ζωήν ταύτην' και όμως το 
θαύμα Sev eive ούτο ή φωνή αυτής ούτο ή οπτα
σία ούτε τό πνούμα, ούτ£ ή σημαία, ο fare τό ξί
φος της, αλλ*  αυτή ή Ιδία. Ή δύιαμις τού 
Εθνικού αισθήματος της eivat ή άλανθαστοτόρα 
αποκάλυψις αυτής· Ό θρίαμβός τις Επιμαρ 
τυροί τήν Evepyetav τής άροτής ταύτης. ον 
αύτη. Ή αποστολή της Sev elvai οιμή ή Εκρη- 
ξις τής πατριωτικής ταύτης πίστϊωζ ά» τή ζωή 
της’ ζή και άποθνήσκοι Εξ αυτής' καί άνυφνύ- 
ται οΐς τήν νίκην καί el? τον ούρανόν «τι τής 
διπλής φλοιός τού Ενθουσιασμού καί τής πυράς 
της- “Αγγολος, 'γυνή, λαός, παρθένος, στρατι
ώτης. Εμβλημα τής σημαίας τών στρατοπέ
δων, ή οικών τής Γαλλίας, δημοφιλής Εκ τής 
καλλονής, σωθΐίσα δια τού ξίφους, Επιζήσασα 
'μοτά τό μαρτύριαν καί θοσποιηθοίσα ύπο τής 
ά'μας δεισιδαιμονίας τής πατρίδας.

(Έκ της 'Αρμονίας)

ΠΙΣΤΙΣ ΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

(Συνέχεια καί τέλος)

Πλήν δέ τδν καταλβχθέντων καί ετέρους ϊατήρας 
Νοσημάτων δυσιότων και δεινών άλεξητήρας 
Κέκτηται ή έπιστήμη και ή πίστις ή άγία. 
Προεξάρχοντας έν πάοη γνώσει τε σπουδή, σοφίρ· 
’Ιατρούς, ψυσιογνώστας, κ’ εύκλεεϊς άν&ρωπολόγους, 
Φυσικούς, άρχαιοδίφας κ’ εκλεκτούς φυσιολόγους.

Βίρχοβ καί Παστέρ τόν ( έγαν, όργανα Προνοίας
(θείας, 

Κλαύδιόν τε τόν Βερνάρδον, πνεύμα μεγαλοφυΐας' 
Τον Φλουράνς τε καί Σεβρέλον, τούς διά κλυτών 

[αγώνων, 
Άπελέξαντας τάς πλάνας ύλιστών τών λυμεώνων. 
Κατρεφάζ τε καί Αλβέρτον έν άκέστορσι δοκίμους, 
Κ’ Άγαζίξ καί Ρεΰμόνδον έν έκφάντορσι φαιδίμους.

Τούτους πάντες μιμηθώμεν τούς κρατίστους έν 
σοφίρ. 

Γράμμασί τε κ’ έπιστήμαις καί λοιπή φιλοσοφίρ. 
Έπιστήμης καί παιδείας έάν πράγματι ερωμεν, 
Τήν άλήθειαν καί πίστιν δέον νά έγκολπωθώμεν.
Φύγωμεν λοιπόν τάς πλάνους δόξας των ίοκη· 

[σισόφων. 
Κ’ άποκλείσωμεν τά ώτα είς τερθρείας μωροσόφών.

X. Κ. MAKPHS
Άρχ:μ·

★ * *

Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝ10Ν
Οί κηπουροί διά. νά σχεδιάσουν έλλει- 

ψοειδή σχήματα έπί τοΰ έδάφους, μετα
χειρίζονται τόν έξης πρακτικόν τρόπον· 
Έμπήγουσι δύο πασσάλους έπίτοΰ έδά
φους και προσδένουσιν είς αύτούς τάς 
δκρας ένός σχοινιού μεγαλειτέρου τής 
μεταξύ των άποστάσεως, τανύοντες δέ το 
σχοινίον διά τίνος ραβδίου, διολισθαίνουσι 
τοΰτο κατά μήκος τής τεταμένης του κοι- 
λότητος, ένώ Λ άκρα του εφαπτομένη τοΰ 
έδάφους διαγράφει τήν έλλειψιν.

Διά τοΰ αύτοΰ τρόπου και οί μαθηταί 
σχεδιάζουσι τάς έλλείψεις, άντικαθιστώντες 
τούς πασσάλους διά καρφίδων, τό σχοινίον 
διά κλωστής καί τό ραβοίον διά μόλυβδου.

’Αλλά πώς είνε δυνατόν νά οιαγράψω- 
μεν σχήματα ώοειδή Ιδού πώς: Καρφώ
νετε έπί τοΰ χαρτιού ίυο καρφίδας Α και 
Β και λαμβάνετε μίαν κλωστήν μεγαλει- 
τέραν τής άποστάσεως τών καρφίδων καί 
είς τά άκρα της κατασκευάζετε δύο θη- 
λείας. Έκ τούτων τήν μίαν περνάτε είς 
τήν καρφίδα Α, τήν δέ άλλην είς τήν αιχ
μήν τοΰ μολυβδοκονδύλου σας και άφοΰ 
προηγουμένως περάσετε τήν κλωστήν άπό 
τήν καρφίδα Β, τανύετε τήν σχιιματιζομέ- 
νην χορδήν A Β καί διολισθαίνοντες τό 
μολυβδοκόνδυλου έπί τής τανυομένης 
οΰτω κλωστής διαγράφετε τό ήμισυ τοΰ 
ώοΰ σας.

ΕΙτα τοποθετοΰντες τό μολυβδοκόνδυ- 
λόν σας έπί τοΰ άλλου μέρους, διαγράφετε 
τό έτερον ήμισυ. Έκτης πείρας όδηγούιιε- 
νοι θά μάθετε νά κατασκευάζετε ποικιλίαν 
σχημάτων άναλόγως τής άποστάσεως τών 
καρφίδων καί τοΰ μεγέθους τοΰ νήματος.

ΕΚΠΛΗ3ΙΣ ΚΑΐ ΦΟΒΟΣ

Τό νά φοβηβή τις ή ' έκπλαγή μονομεοώς είναι σΰνηβες φαινόμενον παρά άνθρώπω, άλλα 
ταυτονρόνως καί αίφνηδίως νά έπέλβη τινί καί εκπληξις- καί φόβος είναι ταραχή ψυχική 
προδηλοδσα επικείμενον κίνδυνον. Τί δε συνέτεινε πρδς τοΰτο τη δειλή καί παρθενφ ταυτη 
άτημελήτφ κόρη ; ή«ς τοσουτον τολμηρώς είσέδυσεν εις τό εν τώ δασει ρυακιον, οπού 
δέν ήλπιζε νά συνάντηση ή τήν παρύΐνον.φύσιν ηρεμούσαν καί εφησυχαζουσαν;

Αιφνίδιος ίόρυβος, αναταραχή τοΰ περιβάλλοντος ! Καί ενόμισεν άνθρωπον εκεί διεισδύσαντα, αυ
θάδη, τολμηρόν, άρπαγα η κλέπτην. _ , „ , ,

Και έξέβαλεν όδυνηράν κραυγήν καί ή κραυγή αυτή εταραςεν ετι περ^σοτερον δειλοτεραν γλ·ίκα 
ήτις φοβηθεΐσα τήν πραγματικήν παρείσακτον έν τή ησυχία της απηλδεν, αφησασα μο
νήν τήν παρβένον ίνιρομον I ' *·  Β.
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Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙΦΗΜΩ ΠΙθΩ ΤΟΥ 
(Έξ αρχαίου σχεδιάσματος)

0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Έκ τής αιτίας . γεννάται τό Αποτέλεσ-ζζ. 
. ‘Ο.Λυ<ίανορ!ος2_.^4ατί. ούκ. <ί^τ«κτ«ινα_ίποχε«ριο>· 
λαβών το σω/ία;

Ό Επίκτητος. *Εφ'  ήμιν άρετή και κακία. 
ΣΐύΆ^χτπζ. ’Enl' τή τύχ/ι γίγνομαι.·
Ή Ελλάς δυστυχώς' έδοζίριζσεζζί ύφί- 

σταται ίτι τά κακά τής δουλείας και ύποτα- 
γής. Ή ριερική δέ. Ανεξαρτησία τζς. κατά το 
1821 ήτο ό λαμπρότερος θρίαμβος αιματηρό
τατου άγώνος υπέρ τής έλευθερίας και Ανε
ξαρτησίας της. 'ΓοιοΟτος λοιπόν ό, ανεξάρτη
τος, εΐνε αυτεξούσιος, αύτο’νομός καί ελεύθερος. 
EU τό δόγμα ανέκαθεν του ."Έλληνος υπέρ 
τής έλευθερίας και ανεξαρτησίας έαυτοϋ και 
τών άλλων, νά μάχεται, νά Αγωνίζεται, καί 
νά θριαμβεύγ, ίνα ζή ελεύθερος.

’Ανεξάρτητοι έλέγοντο και οί· σχιματικοι 
της ’Ολλανδίας, μη άναγνωρίζοντες έκκλησια- 
στικην εξουσίαν και υπεροχήν.

’Ανεξάρτητοι και οί Αμερικανοί, πολεμοΰν- 
τες,μαχόμενοι ύπέρ·τής ελευθερίας, βοηθούμε- 
νοι ύπό τών Γάλλων.

’Ανεξάρτητοι και οί ’Ιταλοί, οίτινες δι’ 
Αγώνων σταθερών καί έπιμόνων απέκτησαν 
την έθνικήν των Ανεξαρτησίαν.

Άνεζαρτησιανάτομικην Αληθή καί πλήρη 
ώνευρίσκομεν είς. τόν Διογένην,τόν Κυνικόν φι
λόσοφον, οστις ενεκα τούτου κατέστη επιση
μότατος και δημοτικώτατος, καθόσον ή πραγ
ματική Ανεξαρτησία Αποκαθιστώ τον άνθρω
πον είς την Αληθή αυτού ΰπόστασιν.

*0 Διογένης Αντί τής σκοτεινής σοβαρότη
τας τοΰ φιλοσόφου, άνέλαβε τήν ίλαοότητα 
καί ειρωνείαν, δι’ ής έπληττε τάς μωρίας τών 
συγχρόνων αύτοΟ, ούς ώνόμαζε δούλους τών 
παθών των. Έφρόνει και έδίδασκεν, ότι ή 
εύτυχίατοδ Ανθρώπου έγκειται έν τή έναρέτω 
Ανεξαρτησία,·· άπηλλαγμένρ πάσης Ανάγκης. 
Τό άξιοθαύμασταν δέ, ότι έποίει καί έφήρμο- 
ζεν είς εαυτόν ό,τι έδίδασκ&ν είς τους άλλους 
καί ήτο είς τό άκρον αυτάρκης.; Επομένως, 
περιεφρόνει τόν πλοΟτον, τήν δόξαν καί τάς 
τιμάς, ουδεμίαν κοινωνικήν σχέσιν. άναγνωρί- 
ζων· ΙΙεριεφέρετο σχεδόν Ανυπόδυτος καί γυ
μνός καί έπί πολύν χρόνον ώς κατοικίαν είχε.ν 
ΑπλοΟν πίθον, έν φ διέτριβε παρά τφ Μητρώφ 
καί τήν Άκρόπολιν. Έκίνει οΰτω τούς γέλω- 
τας καί τούς όνειδισμούς τής κοινωνίας, ής 
Αδιακόπως ήλεγχε τά έλαττώματα καί τάς κα
κίας. Τάς ιδέας τής πολιτείας έμυκτήριζε, θε
ωρών τόν κόσμον ολον μίαν πατρίδα καί ώνει- 

- ρεύετο τήν έποχήν, καθ’ ήν όλοι οί άνθρω
ποι θά έζων ώς μία ποίμνη. Έκ τής Ιστο
ρίας παραλαμβάνομεν πολλά σχετικά Ανέκδοτα 
του Ανεξαρτήτου αύτου βίου, ώς καί ευφυείς 

. Απαντήσεις, έξ ών θ’ Αναφέρωμεν τινάς.
Πλέων ποτέ είς Αίγιναν, συνελήφθη ύπό 

πειρατών, εις ούς, θέλοντας νά τόν πωλήσωσι

Ό Ανεξάρτητος άνθρωπος δέν Αρκεί νά λέγγ 
μόνον, οτι εΐνε έλεύθερος και αυτεξούσιος 

, . Ανήρ, Αλλά καί νά φρονή καί νά πράττη έξ
ιδίας, άπορροίας, έλευθερίας καί Αντίλήψεως, 
νά έχή Απέχθειαν πρός τήν έκλυσιν τών ήθών, 
νά καταφρονή τών καθαρώς θεωρητικών καί 
πλατωνικών γνώσεων καί νά πιστεύη, δτι ή 
ευτυχία· έγκειται έν. τή Αρετή καί μονή.

Επομένως, ΐνα ή ευτυχής ό άνθρωπος, 
οφείλει νά διαΐελή Ανεξάρτητος Από πάσης 
έξωτερικής έπιρρείας, Από τής βουλήσεως τών 
άλλων, ανθρώπων, και νά η Απηλλαγμένος 
Από πάσης Ανάγκης. Πρός δέ νά ήνε αυτάρ
κης, νά συμμορφώται πρός τάς περιστάσεις καί 
ύπομένή πάσαν δυστυχίαν καί στενοχώριαν. 
Μόνον ό τοιοδτος άνθρωπος, Ανεξάρτητος καί 
Αμέτοχος πάσης Ανάγκης καί μακράν πάσης 
έπιρρείας: δύναται νά ευτυχής. Τούναντίον ό 
έξαρτώμε.ν.οζ Από τίνος ώς καί αύτή ή έτυμο- 
λογία τής λέξεως δηλοί, συνέχεται καί κρέ- 
μαται, .σύνδέ&ται καί διευθύνεται Από τοΰ έξ 
ού Απορρέει προσώπου, επομένως βούλησις δέν 
δύνάτάι· >ά-ύπάρχγ έν αύτω καί συνεπώς ό 
έξαρτώ,μενος αύτός, άνθρωπος εΐνε δούλος.

Ό ’Ανεξάρτητος δέον νάμή έξαρτάται Από 
τίνος καί'ούτω δέν θά ύποτάσσεται, δέν θά 
ύπόκειται είς την. θέλησίν ούδενός.

Ή ιστορία μάς παρέχει άπειρα τοιαΟτα 
παραδείγματα Ανεξαρτησίας καί υποταγής· καί 
όπου ύποταγή, έκεϊ καί Αγών έπικρατήσεως. 
Ό άνθρωπος ώς καί τά έθνη, 'ίνα μήποτε ύπο· 
ταχθώσι, δέον Ανέκαθεν νά μανθάνωσι νά δι- 
ατελώσιν ανεξάρτητοι.

Οί προγονοί μας κάλλιστα κατενόησαν 
τοότο.

*0 Αισχύλος αναφέρει. Θηβαίοις φέρων 
ίαυτδν ύπέοαλεν.

Ό ’Αθηνόδωρος. Οΰτως ίςήρτηνται των 
ήδνπαΰειών τινίς.

'Ο J. J. Rousseau. Τα πώΐη ήμων γίνον- 
νονται ίκ τής διανοίας (φανταοίας).

Κ ΦϊΙςιΣ
και-7έρωτήσαντες, τί γνωρίζει νά πράττφ: 
« Ανθρώπων · άρχειν» άπήντησεν. Είς δέ τόν 
κήρυκα παρήγγειλε νά κηρύττγ : «Τις θέλει 
ν’ Αγοράσή κύριον». Έπωλήθη δέ είς τόν 
Κορίνθιον Ξενιάδην, δστις ’ έπέτρεψεν αύτω 
τήν Ανατροφήν τών τέκνων του.

Έν Κορίνθφ άπήντησεν αύτόν ’Αλέξανδρος 
ό Μέγας*έντός  τοΰ πίθου-του καί ήρώτησε τί 
έζήτει Απ’ αύτόν ό όέ Απεκρίθη : «Ν’ άπο- 
συρθής όλίγον Απ’ έμπροσθέν μου, ίνα μή μοϋ 
κκλύπτγις τόν ήλιον.» θαυμάσας δέ ό Άλέ- 
ξανδοος εΣπεν είς τούς ΑκολουθοΟντας αυτόν ; 
«Άν δέν ήμην ’Αλέξανδρος, έπεθύμούν νά 
ήμαι Διογένης».

*Η Ανεξαρτησία παρά ταΐς πολλαπλαϊς 
άνάγκαις, αιτινες νΰν καταπιέζουσι τόν άν
θρωπον ώς καί ή θηλυπρέπεια, ήτις Από τίνος 
κυριαρχεί, ύπεδούλωσαν αυτόν τοσουτον, 
ώστε ζήτημα εϊνε δν θά κατορθωτή πλέον νά 
Ανκκύψγ,. Σήμερον ό άνθρωπος είνε ύπόδου- 
λος τώ χρήματι, τφ δεσπότη καί τή γυναικί 
καί, Ανάγκη Απαραίτητος ν’ Απαλλαχθή τών 
τριών τούτων δεινών, όπως κατά τήν διογε- 
νειον φιλοσοφίαν ή μδλλον τό δόγμα τοΰ Ανε
ξαρτήτου καταστή αυτεξούσιος.

Κατά τόν μεσαίωνα δλως ιδιόρρυθμον έπο
χήν έν τή ιστορία τής γυναικός Απετελεσεν 
ή περίοδος τής Ακμής τοΰ ίπποτισμ.ού, έν γ 
πασα ή τοΰ Ανδρος ύπεροχή έκουσίω; ΰπετάγη 
είς τά γυναικεία θέλγητρα καί ή γυνή έρω- 
τότροπος καί άπιστος διεϊπε τάς πράξεις καί 
τάς τύχας τού Ανδρος καί τής ζωής του αυτής

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ

Έξοχον άνθος τοδ άγροΰ, τις Δαίμων έβουλήθη 
Κάλχας νά γίνης τών θνητών μέ την φυλλορ-

[ροήν σου 
υπόδουλα σου νά κρατής τών έραστών τά πλήθη, 
άλλ<ι είς κάθε σου χρησμόν νάχάνης τήν ζωήν σου;...

'Ρεμβάζει είς εν «’Οχ»· σου, μελαγχολεί μία κόρη, 
ρίπτεις είς θείαν έκστασιν μέ έν σου «Ναί», τήν 

|άλλην... 
ύποθηκεόεις τήν καρδιά... Μοίρα ή Τερψιχόρη, 
άφίνεις δδολον χαράν ή ταραχήν μεγάλην !...

• Δέν ’ξεύρω τί αισθάνομαι δταν σέ άντικρύσω, 
μοΰφαίνεσαιώς όνειροντών παρελθόντων χρόνων!... 
ίσως ποτέ μέ έκαμες καί μένα νά δακρύσω, 
άπό τό ψύλλον σου τ’ αγνόν, κάποιον θά ’πήρα 

[πόνον !..· 
κι’ δταν σέ ίδω έξαφνα, σ’ άνθόστρωτον λειμώνα, 
νά στέκης ύπερήφανα μέσ’ τ’ άπειρα λουλούδια, 
ηλεκτρισμένη, σταματώ...Ή άσπρη σου κορώνα

5ίί>

κυριεύουσα· ό έρως δέ καί τό πρός τάς γυναί
κας συμπερ’.φέρεσθαι-Ανυψώθη είς πολύπλοκον 
μάθησιν.

’Από τής εποχής έκείνης ή γυνη 'όλονεν 
βαθμηδόν χειραφετουμένη εξωραΐζει καί καλ
λύνει τά μέλη αυτής είς τοιοΰτον βαθμόν σα- 
γηνεύσεως, ώστε κατώρθωσεν ήδη νά διέπη 
τάς πράξεις τοΰ Ανδρος. Τό έμποριον, τδ θέα- 
τρον, ή εκκλησία, ή πολιτική, ή κίνησις αύτή 
καί ή πρόοδος τοΰ πολιτισμοΰ εινε είς χείρας 
της, ό δέ Ανήρ ποδηγετεϊται ΰπ’ αυτής, κα- 
ταστάς όργανόν της. Εύρισκομεθα λοιπόν είς 
έποχήν, καθ’ ήν ό Ανήρ δέν εί’ε Ανεξάρτη
τος καί έλεύθερος καί Ανάγκη ν’ άνακόψγ τόν 
κατήφορον, είς δν εφερεν αύτόν ή φιληδονία 
καί κουφότης, άν θέλγ νά ήνε Ανεξάρτητος.

Ή γυνή λοιπόν, τό χρήμα καί 0 δεσποτι- 
σμός ύπεδούλωσαν καί ύπέταξαν αύτόν είς τό 
σημεΐον τοΰτο καί νομίζομεν, οτι εΐνε καιρός 
ν’ Ανανήψγι πλέον καί Αναλάβν) τήν πρέπου- 
σαν αύτφ έν τή κοινωνίγ θέσιν του, γινόμε
νος ανεξάρτητος καί κύριος του έαυτοΰ του 
σωματικώς καί πνευμαςτικώς.

Πολλά ήδύνατό τις τά έπιχειρήματα νά 
Αναφέργ έπι τούτοις. Αλλά νομίζομεν, οτι τ’ 
ανωτέρω αρκοΰσι πρός τόν σκοπόν, φρονοΰντες, 
ότι τό θέμα ημών εΐνε τοσοΰτον σαφές, ώστε 
δέν χρήζει νά προσθέσωμέν τι περιπλέον, 
όπως τό καταστήσωμεν σαφέστερον.

Φ. Π.

λύπη παλαίά μ Ανακαλεί ή χαρωπά τραγούδια... 
Αχόρταγα σέ θεωρώ, ωσάν μαγνητισμένη, 
καρδιοκτυπώ... χαίρω...γελώ...ή πικρό δάκρυ χύνω'! 
Ήθελα μέσα στους Αγρούς κοντά σου ξαπλωμένη 
κάθε φορά ποΰ σ’ έρωτοΰν, τό σου νά

[σβύνω...

Αύτά τά φυλλαράκια σου, τ’ άνεμοσκορπισμένα, 
ίέρειά σου νά γενώ νά τά περιμαζεύω...
Μύρον, Αγάπης βότανον νά κάνω, ένα. -ένα... 
Αγιάτρευταις τοΰ έρωτος πληγαϊς νά θεραπεύω I 
'Ριχμένη έκεϊ...άμορφη ..στόν δρόμο πατημένη!... 
γυμνό τό δόλιο σου κορμί σάν βλέπω είς τό χώμα, 
Αθάνατη σέ ήθιλα !...κι’ δταν σέ ’δώ κομμένη 
ραγίζονται τά στήθη μου. ..κί’ έγώ λογιέμαιπτώμα!..

Ίσως είς άλλην ύπαρξιν κι’έγώ’μουν μαργαρίτα!.. 
Τί νά ’ναι άρα γε αύτό ποΰ δι’ εσέ παθαίνω ;... 
Από μικρή ελάτρευα τήν άσπρη'σου έσθήτα... 
Λυπούμαι τώρα ή γελώ... κι’ώς σύ, συχνά πε· 

[θαίνω !...

I. ΛΑΓΚΑΔΗ3
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Ό Βόλος κατέστη χάρις τών φιλότιμων 
αύτοδ παραγόντων μία τών. σημ.αντικωτέρων 
πόλεων τοδ Έλλ. Βασιλείου ύπό Εποψιν καλ
λωπισμοί), ωραίων οικοδομών καί συνοικι
σμών, μοναδικών κέντρων διασκεδάσεως και 
θεαματικής άπολαύσεως ώς και έκ τών πυκνών 
συγκοινωνιών διά καταλλήλων ωραίων οδών και 
σιδηροδρομικών γραμμών μετά τών γραφικω- 
τάτων αύτοδ περιχώρων καί τοδ έσω'τερικοδ 
τής Θεσσαλίας! ’Επικοινωνεί καθ’έκάστην καί 
δίς τής, ήμέρας μετά τήςΛαρίσσης, ώς επίσης 
και μετά τής Καρδίτσης, Τρικκάλων καί Κα
λαμπάκας, εσχάτως δέ διά τής Ενάρξεως τής 
λειτουργίας τοδ διεθνούς σιδηροδρόμου ’Αθη
νών—Συνόρων, οί θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι 
έπικοινωνοδσι και μετά ’Αθηνών σιδηροδρομι
κών. ’Επί πλέον δι’ ιδιαιτέρας διακλαδώσεως 
μικρόίς Ταχυτητος επικοινωνεί καί μετά τής 
Άγριβς, Λεχωνίων και Μηλεών. Ή τελευ
ταία αυτή γραμμή είνε άπολαυστικωτάτη, 
διότι παραλιακώς βαίνουσα διέρχεται διά κομ
ψότατων καί ρωμαντικωτάτων κατάφυτων με
ρών καί εύφοοωτάτων τοπείων. Είνε δέ περιτ
τόν ν ’άναφέρωμεν ένταδθα, δτι άπασα ή κα
τωφέρεια τοδ Πηλείου εκατέρωθεν είνε κατει
λημμένη υπό έλαιών, κήπων καί καρποφόρων 
δένδρων, ών αί μ.ηλέαι καί άπηδέαι πλεονε- 
κτοδσι καί μεγάλη Εξαγωγή σχετικών καρ
πών γίνεται είς τό εσωτερικόν καί Εξωτερικόν.

Τό εσπέρας ίδία έν ώρα θέρους μία τών κα- 
λειτερων θερινών άπολαύσεων τών Βολιωτών 
είνε καί ή μετάβασις αυτών σιδηροδρομικώς 
είς τά μέρη ταδτα διά περίπατον ή καί διά 

• λουτρά.
’Αλλ’ ή πρόοδος τοδ,Βόλου δέν έρείδεται 

μόνον είς τόν καλλωπισμόν αύτοδ καί τήν 
■ έπ.έκτασιν-τής συγκοινωνίας, άλλά καί εις τήν 
πρόοδόν τών ύλικών αύτοδ παραγόντων, τών 
τόσων αύτοδ βιομηχανικών εργοστασίων, artva 
στολίζουσι τά περίχωρα καί σημαντικήν τόνω- 
σιν, ευεξίαν και ωφέλειαν παρέχουσι τφ τε 
τοπικφ έμπορίφ καί τοϊς έργάταις αύτών. 
Είς έλάχιστον δέ χρόνον τοσοδτον προώδευσαν, 
ή δέ τέχνη έξίκετο είς τοιοδτον σημεΐον Επί
ζηλον καί έφάμιλλον τών ευρωπαϊκών, ώστε 
άμφιβάλλει τις, 5ν έπισκεπτόμενος ταδτα εύ- 
ρίσκεται είς τόν Βόλον ή τόν Πειραιά.

Τό μεγαλείτερον όλων είνε ό καλοσσός τοδ 
Βόλου, τό μεγα Εργοστάσιον εγχωρίων ύφα- 
σματων «Λεβιάθαν» πάνυ. έπιτυχώς έπικλη- 
θείς,τών Κυρίων Σιγάλα—Μουρτζούκου—Λεβή 
καί Σα, οπερ τελευταίως έπισκεφθείς καί ό 
στρατηγός Έντοδ, λίαν εύμενώς έξεφράσθη 
περί αύτοδ, προσθέσας, οτι θά ένωση τάς 
προσπάθειας του ώστε τοΟ λοιποδ τό χακί τών 
ενδυμασιών τοδ στρατοδ νά προμηθεύεται έξ 
αύτοδ ή Κυβέρνησις, διότι όμ.ολογουμένως δέον 
νά ένισχυθή δεόντως ή εθνική παραγωγή. Τό 
έργοστάσιον τοδτο λειτουργεί εύδοκίμως, ίδρυ- 
θέν έπι καλοΐς οίωνοΐς άπό τριετίας περίπου" 
καθόσον πάντα τά έν αύτφ κατασκευαζόμενα 
ύφασμ.ατα ούτε κατά τόν χρωματισμόν, ούτε 
κατά τήν κομψότητα, ούτε κατά τήν στερεό
τητα ύστεροδσι τών ευρωπαϊκών, άλλά καί τά 
οποία καί είς τάς' τιμάς άκόμη δύνανται νά τά 
συναγωνίζονται.

Τό έργοστάσιον τοδτο μικρόν έξωθι τής πό- 
λεως ευρισκόμενον, είναι όντως μεγαλοπρεπές, 
διεσκευκσμένον μέ όλους τούς κανόνας τής 
υγιεινής καί ούτως ώστε έν πλήρει άνέσει νά 
έργάζονται καθ’ έκάστην καί φέρωσιν είς τάς 
οικογένειας των άρτον περί τά 150 άτομα.

Τό κατάστημα έίνε αύτοκίνητον περιέχον 
ο, τι τέλειον είς τό είδος τής ύφαντουργικής καί 
τής καλλιτεχνικής βαφικής είνε δυνατόν νά 
ύπάρξγι.

Συγχαίροντες άπό καρδίας τούς ίδρυτάς τοι- 
ούτου Εθνωφελούς ιδρύματος εύχόμχθα.ν’άποβ·^ 
αντάξιον καί είς καρπούς καί είς ωφελήματα.

"Ετερον έπίσης κάλλιστον έργοστάσιον 
ύφαντουργικής έν Βόλφ είνε τών άδελφών Πκ- 
παγεωργίου, εύδοκίμως ώσαύτως λειτουργούν, 
ίδρυθέν άπό δεκαετίας, έν ω έργάζονται διαρ
κώς περί τά 80 άτομα καί ικανοποιούν πλη
ρέστατα τάς άπαιτήσεις τοδ τόπου.

Εϊτα έρχονται τά έφάμιλλα Εργοστάσια ή 
οί σίδηροί κολοσσοί τών άδελφών Γκλαβάνη 
καί άδελφών Σταματοπούλου, έν έκάστφ τών 
όποίων Εργάζονται περίπου καθ’ έκάστην περί 
τά όγδοήκοντα άτομα καί άκολουθοδν επομέ
νως τά βυρσοδεψικά εργοστάσια καί τό πρω· 
τοστατοδν τοδ κ. Νικούλη, έν ω έργάζονται 
περί τά 100 άτομα· κατόπιν τό τοδ κ. ’Απο- 
στολίδου καί άλλων, έν οΐς κατεργάζονται δι

άφορα δέρματα μέ τέχνην άρίστην, άμιλλό- 
μενα πρός τά' ευρωπαϊκά τοιαδτα. Είτα Επε- 
ται τό έργοστάσιον υφαντουργίας κλωστών 
τοδ κ. ΙΙαπανικολάου μέ πεντήκοντα έργά- 
τας. Τό κλωστήριο» τοδτο κάλλιστον ύπό 
πολλάς επόψεις είνε άπαράμιλλον είς τήν τά- 
ξιν καί έκλειαν.

‘Υπάρχουν ώσαύτως καί τά μεγάλα εργο
στάσια τών άλευροδιομηχάνων άδελφών Γκλα
βάνη, καί τών άδελφών Ζαρλάμπα, τροφοδο- 
τοϋντα έκαστον πολλάς οικογένειας καί εύ^ο- 
κίμως λειτίιυργοδντα.'

’Εργοστάσιά μικρότερα άλευρομηχανίας, μη- 
χανοσιδηρουργικής, υφαντουργίας καί βυρσοδε
ψίας υπάρχουν καί πολλά άλλα έν Βόλφ καί 
είς Πήλιον, συντελοδ/τα πάντα έν συνόλφ είς 
τήν εύημερίαν καί εύεξίαν τοδ τόπου, ούτως 
ώστε μέ ύλην τήν πλημμελή άπό έτών Ελαι
οπαραγωγήν καί τής Θεσσαλίας τήν σμικράν 
σιτοδείαν, συγκρατείται άρκετά ζωηρός και 
άκμαΐος.

Έπί τή εύκαιρίρ: ταύτγ δέν πρέπει νά πα- 
ραλείψωμεν, οτι ό Βόλος κέκτηται καί μεγάλα 
πολυτελή καταστήματα γυναικείων ειδών ώς 
τά των κ.κ. Μουρτζούκων, Λεόή, Παππαχρή- 
στου καί άλλων, τό μέγα τέλειον έμπορορρα- 
πτικόν κατάστημα τοδ κ.Βαρβαρέσου, άρίστου 
τεχνίτου καί κόπτου, εύγενεστάτου καί φιλο- 
τιμωτάτου άνδρός, τό μέγα ξυλεμπορεΐον του 
ρέκτου και πολύπειρου κ. ’Αντ. δυνάρη, έπι- 
χειρηματίου δέ δεινοτάτου καί περιποιητικω- 
τάτου φίλου, τό κάλλιστον οίνοπνευματοποι- 
είον τοδ παλαιοδ μέν έργοστασιάοχου, άλλά 
νεο-φιλοπροόδου κ. ’Αντ. Καραμάνου, δστις 
ήδη τό κατάρτισε τέλειον συν τή τελειοποιή
σει τών τέκνων του, τό έπίσης προοδευτικω- 
τατον οίνοπνευματοποιείον τοδ άγαπητοδ φί
λου καί άρίστου πατριώτου κ. Κουτσίκου, 
δστις τό έποίκιλε μέ ώραΐα ήδύποτα κτλ. κτλ.

Ί'ό εσπέρας συνηντήθημεν πάλιν μετά τοδ 
φίλου ίατροδ κ. Μωραίτου έν τή πλατεία τής 
άκτής καί άφοΰ είπομεν άρκετά Ιξωθι τοδ με
γάλου ζυθοπωλείου, οπού παρεμείναμεν μέχρι 
τής έννάτης πίνοντες έκ τοδ εύγέστου ζύθου 
Φιξ, μετέύημεν είς τό παρακείμενον εστιατό
ριο» τής Γαλλίας, ίνα δειπνήσωμεν κατ’ Επί
μονον πρόσκλησιν τοδ φιλότιμου ίατροδ, δστις 
δέν παραλείπει έκάστοτε νά Εκτελή άνελλι- 
πώς πάντα τά φιλικά καί φιλοξενικά αύτοδ 
καθήκοντα. Και έγεύθημεν παρά τή ώραίρ: και 
δροσολούστω παραλία τοδ έπαγωγοδ Βόλου ετι 
μίαν φοράν τούς Εξαίρετους επιθυμητούς ίχθΰς 
τοδ Βόλου, κεκαρυκευμένους μετά περισσής 
έπιτηδειότητος καί πολυτελείας ώς καί πα- 
στίτσαν παχυτάτην, ώομίκτου μακαρονάδας έν 
κλιδάνω έψημένης καί όπτάς μερίδας θεσσα- 
λικοϋ άμνοδ, τή συνοδεία πάντοτε καί έπι- 
πάσσει εύγευστοτάτου ρητινήτου οίνου, πολύ

Ν. ΜύΡΑΤΤΗΣ

συντελέσαντός είς τήν περίστασιν καί-φιλικήν 
μας ταύτην συνάντησιν. Μεθ’ δ μάς πα^ετεθη 
ώραΐον γλύκισμα κρέμας καί έπηκολουθησαν 
οί Εκλεκτοί καρποί τοδ Πηλίου.

— ’Αληθής άνακούφισις δι’έμέή συνάντησις 
αύτη, μοί λέγει έν τέλει ό κ. Μωραΐτης καί 
πολύ ηύχαριστήθην,· οτι μάς επισκέπτεσθε 
κάποτε κ. Πρίντεζη, ένφ ήμεΐς δεσμευμένοι 
ύπό τής Εργασίας δέν δυνάμεθα νά τό κουνή- 
σωμεν άπ’εδώ.

— ’Αληθώς, άλλά καί δΓ Εμέ είναι με
γάλη πνευματική άνακούφισις τό ταξείδιον, 
μετά Ενδελεχή σκέψιν καί γράψιμο» καί διά 
τοδτο Επιχειρώ κάποτε τοιαδτα, Ετι δέ μάλ
λον, οπού συναντώ-.τόσον καλούς και στενούς 
φίλους μεθ ’ ών εύκρέστως καί άρμονικώς διέρ
χομαι ώραίας στιγμάς -τοδ βίου, άς ούδέποτε 
λησμονώ.

Καί εγερθέντες είτα μετέβημεν είς τό πα
ρακείμενον καφενεϊον, όπου παιανιζούσης εκλε
κτά τεμάχια βοημικής ορχήστρας, έπίομεν 
τόν καφέ, διαμείναντες Εκεϊ επ’ άρκετόν, 
μεθ’ ό άπελθόντες καί Εκεϊθεν, Εποιησάμεθα 
μικρόν περίπατον μέ^ρι τοδ ξενοδοχείου μου, 
ίπου καί άπεχαιρετηθημεν, ίνα επανίδωμεν 
άλλήλους μετά τήν επιστροφήν μου έκ Θεσ
σαλίας. (’Ακολουθεί)

11 Mttrwn11.

Η ΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥ

Κάθε στιγμή ξεπλέκεις τά μαλλιά σου 
πότε τά κάνης πλυξίδες κρεμαστές 
καί σε λίγο πάλι τά σηκώνεις 
και τά δένη^ μέ κορδέλες πλουμιστές·.■

Όμοια άστασία έχεις στή-καρδιά σου 
δπως τήν έχεις, καί στή κτενισιά 
πότε μέ πλέκεις, μές τόν .'Ερωτά σου 
καί πότε μέ ξεπλέκεις, μ’ άπονιά-

. Zvivr&Sf ΑΓΓΒΛΟ2 ΣΑΛΟΤΤΤΗΣ
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■ ΚΩΝΣΤ. ΧΡΞΣΤΟΜΑΝΟΣ
ΙΙρό δίχαίτίας περίπου ρίγας θόρυβο? ήγίρθη π«ρί 

τό όνορα ένός αγνώστου‘μέχρι τότβ άνδρός, Θόρυβος 
παγκόσμιος, έξ αίτιας ένός βιβλίου του, έχδοθέντος 
έν Πάρισίοις. Καί αυτός δ θόρυβος δέν ώφιίλιτο 
τόσον βίς τήν άποχάλυψιν τών αισθημάτων τής μυ
στικοπαθούς καί θαυμαστής αΰτοκραττίρας Έλίσσα- 
βιτ, όσον εις τήν άποχάλυψιν τής έξόχου διάνοιας τού 
Χρηστομάνου.

ώέν ίΤντ δέ αληθές ότι δ’Φραγκ'σκος ’Ιωσήφ έξωρ- 
γίσθη,διά τό βιβλίον τοΰ έλληνος διδασκάλου τής Αυ 
τοκρατίίρας, διότι δ Χρηστομάνος δέν έθιξα τίποτε 
άπό τήν ζωήν τής αΰτοκρατοριίής οικογένειας. Ή 
ποίησίς του άπηθανάτισεν απλώς την θάυμασίαν φω
τεινήν'διάνοιαν τής άτυχούς εκείνης αΰτοχρατείρας, 
εις τα περίφημα «Φύλλα Ημερολογίου».

ΙΙοαδύτερον όταν ήλθεν ε’ις τας ’Αθήνας εβαλεν εις 
πράξιν τά δνειρά του, καί μίαν ημέραν ή σιγαλή 
κόγχη τού Διονύσου εΦίλοξένησεν όλους σχεδόν τους 
’Αθηναίους λογίους, δια να άκουσθοΰν οί εμπνευσμέ
νοι λόγοι τού Χρηστομάνου, περί τής αναγεννήσεως 
τοΰ 'Ελληνικού Θεάτρου.,

Μετά τούς λόγους ηρχισε τό επίπονον έργον του. 
Άνεζήτησέ ηθοποιούς μέλλοντος καί όχι παρελθόν
τος. Εόρεν υλικά άκατέργαστα καί τέλος άνήγειρε 
τήν Νέαν. Σκηνήν.

Μετέφρασε τήν ’Αντιγόνην τοΰ Σοφοκλέους εις την 
δημοτικήν, τό «Κράτος τοΰ Τσάρου» τοΰ Τολστόϊ, 
τό «Ξένο Ψωμί» άπεκάλυψεν ε’ις τήν Ελλάδα τόν 
Μαίτερλιγκ, κατώρθωσε δέ καί τήν «Παρισινήν» τοΰ 
Μπέγκ να παραστήση.

Μέχρι τοΰ 1905, δτε άπεσύρθη τής Ν. Σκηνής 
εΐχεν αποκαλύψη είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν ύπέρ τά 
τριακόσια έργα, τά πλείστα ησαν αριστουργήματα.

Άτυγώς δ πόθος τού Χρηστομάνου, να αναλαβη 
τό Βασιλικόν Θέατρον, δέν εύρεν ήχώ. Τό 'Ελληνικόν 
θέατρον, γάρις εις τή· αδράνειαν τών Κυβερνήσεω-, 
άφησεν ανεκμετάλλευτου τήν εποχήν εκείνην και τον 
Χρηστομάνον. ’Εν τούτοις τό εργον του έρριζώθη 
καί οί καρποί δέν θ’ άργήσουν νά φανούν..

Ό παράδοξος αυτός άνθρωπος ειχεν είς μέγιστον 

βαθμόν τήν προαίσθησιν καί τήν πεποίθησιν. "Οταν 
ήρωτήθη άπό ξένον δημοσιογράφον, τι έσκέπτετο νά 
κάμη τό 1911, άπεκρίθη :

- Ν’ αποθάνω !
Καί έκράτησε τόν λόγον του.

Η ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

’Εσχάτως πρωτοφανές έκτακτον συμβεβη- 
κός συνεκίνησε τήν πόλιν. Πανικός ακαταλό
γιστος είχε καταλάβει πολλούς τών ένόιαφε- 
ροριένων, ΐδίρ'. τής κατωτέρκς τάζεως, οϊτινες 
έχουσιν άτοταμιεύσει τάς οικονομίας των, ώς 
και τούς καταΟέτας όψεώ; μεγαλειτερων πο
σών, έπί τή άπλή. άλλα σκοπίμω δικδόσει 
ενδιαφερομένων πινών κακόβουλων, ότι ή λα
ϊκή Τράπεζα, τό εθνωφελές τούτο ίδρυμα, 
δπερ σπουδαίας προόδους έπέτελεσεν έν όλιγί- 
στφ σχετικφ χρονικφ διαστήματι, καταρρέει 
συνεπείς έπικειμένης χρεωκοπίας του καί στά
σεως τών πληρωμών, άδυνατούσα ν’ άντεπε- 
ξέλθτ) είς τάς υποχρεώσεις αυτής.

Καί ώς είκός, πληθώρα Απαιτητών προσήλ- 
Οον εις τά γραφεία αυτής έπιμόνως ζητούντων 
τήν επιστροφήν τών καταθέσεών των.

*11 Τράπεζα εννοείται, φειδομένη τής άξι- 
οπρεπείας της καί κωφεύουσα προ τοιουτων

Δ. Λ0ΒΕΡΔ02 

άνυποστάτων διαδόσεων, άφίνουσα κατά μέ
ρος πάσκν έπί τού παρόντος δικαιολογίαν κατά 
τών συκοφαντών της προθυμως καί άμεσως 
διέταξε τούς ταμίας της νά ίκαγοποιήσωσι 
πάσαν έλλογον άπαίτησιν. Καί όντως άνευ 
άπωλείας χρόνου ήνεώχθησαν επτά θύραι, δι’ 
ών έπληρώνοντο νυχθημερόν έπί τριήμερον αί 
απαιτήσεις τών προσερχομένων. Τοΰτο δε μό

νον ήρκεσεν, όπως άπ.οδέίξγ ,τήν; ήνθηράν κα- 
ταστκσιν αυτής καί φίμωση τάς κακόβουλους 
διαδόσεις, καθόσον ούδεμία άφορμή, ουδέ Γχνος 
κακής προθέσεως ή άτυχήματος ύπήρξεν, όπως 
άμαυρωθή έστω καί έπ’ ελάχιστου ή καλλίστη 
κατάστασις καί ύπόληψις αυτής καί πιστωθή 
ή-κακή προαίρεσις τών ανήκουστων διαδό
σεων.

Εύτυχώς ή άνελλιπής έκπλήρωσις τών ύπο- 
χρεωσεων αυτής καί ή έγκαιρος γνωστοποίησις 
τής Διοικήσεω; τής ’Εθν. Τραπέζης μετά 
πρόχειρον έξάτασιν τοΰ ’Ενεργητικού καί Πα
θητικού της, οτι οΰόαμόθεν έπικρέμανται κίν
δυνοι κατά τής Λαϊκής Τραπέζης και οτι 
αότη αναλαμβάνει π«σκν ευθύνην καί δή έγ- 
γυΧται όιά τάς υποχρεώσεις της διέλυσε πά
σαν υπόνοιαν καί τά πράγματα επανήλθαν 
άμεσως είς τήν τροχιάν των.

Έπί τή ευκαιρία ταύτγ πάς έπαινος οφεί
λεται τώ ιδρυτή αύτής κ. Δ. Λοβέρδφ, δστις 
κατωρθωσε νά προσδώσγ τέλειον οργανισμόν 
είς τήν Τράπεζαν ταύτην καί νά φέργ αυτήν 
είς τήνπρέπουσα’ν περιωπήν της.

ΓΕΩΡ Α· ΒΕΘΑΝΟΠΟΓΛΟΣ

’Em τη εύκαιρία, καθ ’ ήν ϋπό της έν 
Λονδίνω ’Ιατρικής Εταιρείας άπενεμήθη 
τώ έπιλέκτω ημών συνεργάτη κ. Γεωο. 
Α. Βεθανοπούλω ό τιμητικός τίτλος τοΰ 
έπιστέλλοντος μέλους ταύτης, θεωρούμεν 
καθήκον νά σκιαγραφήσωμεν δι’όλίγων 
τούτον.

Ό διευθυντής τού ίατρικοϋ περιοδικού 
«Πανελλήνιος ’Επιθεώρησις» κ. Γ. A 
Βεθανόπουλος, νίός τού έπί σειράν έτών 
έξασκήσαντος τήν ιατρικήν λίαν εύδοκί- 
μως έν Άγγλικαΐς άποικίαις αειμνήστου 
’Αναστασίου Βεθανοπούλου, καίτοι νεό
τατος, θεωρείται ώς είς τών μάλλον με- 
μορφωμένων ίατρών.— ’Επιστήμων βαθύς, 
εΙ\ε άφοσιωμένος ψυχή τε καί σώματι εις 
τήν πρόοδον τής ιατρικής έπιστήμης, δη- 
μοσιεύσας μέχρι τούδε σωρείαν έπιστημο- 
νικών μελετών, τινάς καί πρωτοτύπους, 
ώς τό περί πανώλους, θεραπείας τής βλεν
νόρροιας διά τού Gonosan, νόσου τού 
ύπνου, μελέται αϊτινες άνεδημοσιευθησαν 
,ού μόνον είς άπαντα τόν Ελληνικόν τύ
πον, αλλά καί είς τά Εύρωπαϊκά ιατρικά 
περιοδικά ' μετ’ εύφημοτάτων έγκωμίων 
ύπέρ τού ‘Έλληνος ιατρού Βεθανοπούλου.

"Οτε προ τετραετίας ’Αγγλική αποστολή 
ύπό τόν διάσημον "Άγγλον καθηγητήν

Ross μετέθη είς Κόγκο, όπως έκ ιών έγγύ- 
μελετήση τάς τών τροπικών χωρών νός 
σους, διήλθεν έξ ’Αθηνών παραλαόούσα 
μετ’ αύτής τρεις "Ελληνας, ιατρούς, με
ταξύ τών όποίων ήτο καί ό κ. Βεθανόπου
λος, δστις άψητων τούς μόχθους καί, τούς 
μεγάλους κινδύνους μετέδη καί αύτός μό
νον καί μόνον, δπως μελετήση έκ τού έγ- 
γύς τάς τών τροπικών χωρών νόσους,αϊτι
νες τόσας ύπάρξεις καθ ’ημέραν θανατούσι -

Δημοσιογράφος έκ τών ολίγων, διατε- 
λών συνεργάτης είς σωρείαν περιοδικών. 
Αυστηρότατος, ειλικρινής καί μετριόψρων 
είς τό καθήκον του, μελίρρυτος όμως καί 
προσηνέστατος είς τάς συναναστροφές του.

’Αριστοκράτης κατά τε τούς τρόπους 
καί τήν περιδολήν, ύπεραγαπάται ού μό
νον ύπό τών συναδέλφων του, άλλα καί 
ύφ’ όλων τόν γνωρισάντων αύτόν.
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Διάβάτα etioov... ρίψε ένα. βλέμμα
Σ’ ά^^· |δ -μνήμα 'ποΰ κλεϊ τδ νηδ 
Στάσ«Οιάβάτα ! χύσε ένα δάκρυ πονετικό.'

>·<

Στάσουδιαβάτα.... τά δάκρυα μάνας !
Και συγγενών δροσίά νά γίνουν μέ τδ δικό σου 
"Ω ! ’στό κουφάρι του καί τδν σταυρόν.

»κ

Νά Ανθίσουν §όδα μέσα στή χλόη
Νά Ανθίσουν κρίνα ’στην Ιρημίά
Κι’ δ νηδς θά εΰρ^........... παρηγοριά !
"Ω 1 ’στών μνημάτων τήν σιγαλιά!....

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η “ΤΕΧΝΗ.,

Έπό Ερασιτεχνών καί λογιών σννεστήδη 
Σύλλογος μουσικός και φιλολογικός σκοπών 
τήν άνάπϊυξιν τον μουσικού καί καλλιτεχνικόν 
αισθήματος και τήν ίξνπηρέτησιν τής φιλολο
γίας, δια τον καταρτισμού ορχήστρας ίξ ίρα- 
σιτεχνών χορωδίας, διά συναυλιών, διαλέξεων, 
θεατρικών παραστάσεων κτλ.

Σνγκροτηθείαης ~Γεν. Συνελεύσεως και γε- 
νομένων Αρχαιρεσιών, εξελέγησαν οί ίξής : 
Πρόεδρος <5 κ. Δ. I. Καλογερόπονλος, Αντι
πρόεδρος δ. κ.'Ν, Σπανδωνής, Γεν. Γραμμα- 
τεύς δ κ. Άδ. Άδαμαντίον, ΕΙδικός δ κ. Σ. 
Χιλιαδάκης, Ταμίας δ κ. Δημ· Δεσμίνης, 
’Έφορος τού Μουσικού Τμήματος δ κ. Φιλ. 
Οίκονομίδης. ’Έφορος τον Φιλολογικού δ κ. 
Π. Δημητρακόπονλος καί Σύμβουλοι οί κ. κ. 
I. Ίωαννίδης Τιμ· Ξανθόπουλος, Άντ. Ήπί· 
της και θωμ. Θωμόπονλος.

ΑίΘΟΪ ΣΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ. Οΰτω δνομάζεται μία έκ τών πολλών αίθο’ σών τής Εσωτερικής Κλινικής 
τοΰ όφθαλμολόγου κ. Σ. Χαραμή. Έν αύτφ νοσηλεύονται είδικώς καί ίδιαιτέρωςοί έγχειριζόμενοι έκ τοΰ 
καταρράκτου ύπδ τοΰ δφθαλμολόγου κ- Σ Χαραμή, είς ήν εκατοντάδες τυφλών μέχρι τοΰδε άνέβλεψαν.


