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το υ:rι:;ύθυvον
και '['έλο-)-= .
.
' "'('ων δημoσιoγράφo.~,· (συνίχεια
.
H, ε.υτυχεσ-τα'Σ'η εποχη τo~ [Ηου.-ΙΩ σt'η9όδεσμο; (κορσίς).
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πνέει περί ΤΙ' \"

Τωρα Π/\.60ν ΒΙ'ΥΙbει το τέλος μoι~, - και
τουτο, διότι έΥω είμαι πλέον άδιόρΘωτο"'·

"λ) ι·,

':)
\. :σ~; η"~'
ε~ι~τo~ησΙ5 "αΊSτη της ;ωης πέσ~

ει~ τα ομματα

εκεινοl',

ρως .J-ά προφυλάS1J

τον όποίΟΥ έγ"καί-

έκ του κινδύνου.

'~ν τ1] άρx~ της ~ωη; μου η μην' πο/. V

ευτυx~ς· ,Π'~ρίσταταί μοι τώρα d)::

~ε~ινη .η~ε~α,

~ή ~ύ5'

-

τά~ οικια-

Ήλθέ ποτε εί- τΓογ - οίκίαν
,.,

τις καΙ"Ι1ο(υτησεν'

~J

"

~.,δν-ετε
j

.Λ,

•

κενο\"

Καια τυχη\ υΠ[lρχ ε κενοv δω-

_'

,

t

_

ένφκίασε ν αύτο τη' \" δέ έJrομ'ένr\-

ημερα\"

μετεκο}ιίσΘη και 6}ιεινε

,

,

παρ' ήμϊ\·.

οπισω

διαυΥης

K~ταλ?υ~ψένη δι' ήλιακών
δε

αυτης

βαθεία

στοτει·

μετήρχετο

μικρόν

ά,,·ετράrρημεν

κα'λώς

'Η. μ~τηρ, μου

εμποριον, εκτος δε τούτου, ένΨKία~ε καί
δωμάτια, οϋτως ίύστε έ;ώμεν άνέτω;- ή ά
δελφή μου

καΙ έ,'ιb

~) CΥπ.ό 'I'~ν .έπιχρc:φήΥ,'Ι'αύt'ην άπεσt'άλη 1'0 χειρόΥρα-

φον 'Ι'ου"ο, ευρε9εν εν 'Ι'φ αΥα/γεφ. Πολλαί λέSΕις έν α~τώ είναι

"ατα~ε6ρ~έ"αι δια δακρύων, ώς~ε μόλις δύναταΙ οιι:; 'να άvayvu:-aJ) αιnάς.

είς τ~ς έΡΥασίας
ΤΩ1'

διό

συν'εΘισθέντες

Etjf~O)P()l)!lRV α,',τό,,'

μετ'αύ

ι'ίJ: ΤΙ\,({ Τι1ι\ι' σ"'··

J
Υ"ε\ι"ων ήμών. Περισ()ότερ~,!' π(ίVΤα/ν έs(;,
11ιςειώΟην' μετ' αύτοϋ έΥώ, χα)ρις νά παρ:Χ

oι~ιαY' ElVat :,οφερα, βροχερά
μερ~ ΤΟ,ιαύτη είναι και ή ~ωή μη.

α~τ?ί' ι;>υ Θε~υ δια !oια~τα παΘί1μιιτα; 'Ή έγω
α~τη ειμα~ εν~xo~, δι,ΟΤΙ μ~,'ωτάτη προη
τ~ιμα~α~ ~r-aur~1 την ακανΘ,<;οδη ταύτην ό
δo~,: ητι~ ,ολην, μ~υ κατασχι;ει την "Vυχή\··;

ακτινων

.-

__ 1.-

ο. υ Τl) '\# εί; ολα;

.

τηριο ΟΤΙ ούτο; κατ(! κ(ιιροι)ς καθίστατο l.ίαγ'

~ap(i~050;' ώιιίλει
ιδιαιτρρων' τινων

πολ.λά καί ταχέα'; Ι1ετ'
διεγέρσε(υν,

έν (ί~

συ)"·

χρόνω; αί παρειαί του έrρλ.έΥΟ\"ΤΟ 'και (r;
πϋρ

εκαιο\,' οί όr-ρ9αλμοί του.

"Ε," τα, δ<r

μ~ίίφ του ουτο; πάγτοτε είχεν

~ίYO\·,

ι"ε)'ων ΟΤΙ ούτος ήτο ώ"ρΡλιμος αύτφ· έ-.
γίοτε τούτο μέι έτάραττεν, άλλ' bV τούτοι""
u

οτε

7

ουτος μαι

προέτειν'ε να

~

Υείνω σύtv-

Υός του, έΥω πάραυτα συγκαιένευσα, ~αΙ
αύτη έ~lαυτην έ6εβαίουν στι έΥω διά τn,
, δ
IJ
επι ράσεώς μου ταχέωs i}cX άπομάθω αύτον την του οϊνον χρησιν, καΙ ουτος δι' έμέ
{}ά άπορρίψι] πά'\" δ,τι μοι άπαρέσκει_ Ά}~)~ά
καί' έκείνην την

ti;

αύτόν' διατί

σΤΙΥμην

δεν είπον τοϋτο
έσκέφθην να προσ6άλ,Χ.ω

δυσαρέστω; αl)τόν από τώρα;

μεν την ~ωή\ι" όμου, καΙ

ας άρχίσω

πάν .(}ά.
διoρΘωθ~. "Απειρος, άνόητο;, έΥωίστρtα έ
στέφΘην μετ' αύτοϋ καί κατφκήσαμε," εί;
καλώς ηύτρεπισμένο",ο δωμάτιον_ Οί τρόποι

τότε το

του ησαν ίκανώς καλοί. Κατ' άρχάς τα. πάν'τα
λ

Δ~

~@

κλειε το 1-~αίάστη}lά του' άν'εΥ'ίνιι'σκε μεΥα

η τυχη μΗ; Μηπως εΥω μό'·η προωρίσ9ην ύπό

,

~

λο'·ρώ\,,(1jς εις επήκοο\!' πάντ(υν η έ60ήθει ι1ιιιν"

";,,
~ιατ~ \~α γεννηθώ; Ι{αι άληΘ(Ι)ς
~ρ~ γε δεν ,Θα εΙ~'αι, δυ\-ατον ,~ά μετα6ληθ~1

α,

xιιφί;O\'τα~

I~~~-=:~-λ

',Ε\'τό; όλ.ίΥου έ;οικειώΘη ου τος με9' ήμcX\··

1.~

.~.~
e.ι

δωματιο\,

-

Περιοοικοi', K'tt(f.-

εΥευμάτι;ε με9" ήμών και εδεUfγs, ά'ρου ε
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σευχης μή έbητουσα τήν βοήθειαν έκεί- Ι'
'Ολων τούτων έφθασε τώρα το τέλος
νην ητις ι ι6ν"η Ι1δύνατο ν(ί με προrΡυ}~άζ~ Ι Σήμερο\" έΥώ ώδήγησα τόν α.νδρα. μθ εΙς
έκ τη; άμαρτία;.
τό νεκροταφείον· άπέθανεν, άσυνείδηιος,
Παρηλθαν μην'ε; τινε; και ό άνήρ μθ
άμετανόητος, εγώ δε δέ,\' J-ά εύρίσκωμαι.
ηρχ ισε νά ~ητ~ πάντοτε περισσότερονοίνον πλέον έπί ΠΟ)\.ι, δί; τόν κόσμον τοϋτο\"•...•
έ,· τ~ τραπέblJ' οτε δε έΥώ πρώιο\' δυσ''1ρεΔυν'ατοι :rόνοι είς τό στηΘα;, πνιγηρα βη5
στή9ην δια τουτο, 'ούτος έsωΡΥίσθη και μαΙ
άκουσίω; μαΙ άφαιρεί καΙ τα. τελευταία της
είπεγ δτι αΥ εύρίσκει έμπόδιον εν τφ . οϊκφ
~ωη; λείψανα, οϋτω; &;Τ6 και δι' έ~16 δέν
-3ά. ί1 πάγlj 6!\εί δπου ύπάρχ ει πλήρης δλευ- Ι -δα παρέλθι;] πολυ; χρόνο;, έως ου με όδη
θερία. Οί λόγοι του ούτοι με έsε-ρό6 1 σ'αν, r Υήσα/σ'ιν εκεί .6ίς το μνημα ....
διό καΙ ηρχισα νά τφ άyoρά~ω oC>ov 01\' 0\" !
Τοιαύτη είναι ή τύχη μου, καΙ οχ ι μό
ηθελεν. ΈσKέ~ρΘην· α; πίνIJ προτιμότερον έΥ
νΟΥ ή ίδι~ή. μου, άλλά καΙ πολ)\.ών αλ
τφ οικφ 11 είς ϋ..λλα μέρη. Δεν είχον στα)·~ων. Κατα. το διάστημα της πικρας μου
θερόν πνεϋμα δικαιοσύνης"
δεν εΙχον το
~ωη-; καΙ την είς διαφόρους Υα)νίας περι
-3άρρος ,νά εϊπω πρό; αύτον'" στι δέν δί1πλάνησιν τί <'ρρικτόν δΒν συνήνίησα, Καί
ναμαι 'vrl σ'ΟΙ προurρέρω διά τα)ν ιδίων μθ
δλω\ι- τούτων ή αίτία μέΘΎl. 'Οπόσην
χειρών' δηΙ\.ητήριον, το όποίον καίαστρέ(ρει
",εότητα, δυν"άμει; και εύτυχίαν παρέσυρεν
και ,νυχη\ι- Ί<:αι σώμα, διό έλεεΙΥ<ος έπλήαϋτη! Κ(1Ι έδώ οπου έΥώ ~ώ μέχρι τούδε
ρωσα την μικρο'vυχίαv μου. ουτος 61ίινεΥ
τά.; πενΘίμους μθ ή μέρας' ό 'αύιός έχθρα; βα

iJ

έν' τιμ ΟΙΚψ" και άλ.λαχοϋ βαΘμηδόν περισσότερον'· ήναγκάσ9ημεν

να μετοικήcrωμεν

σιλ.εύει άνεμποδίσ'τως· έζικνουνται

έκ

.μου και έδ(D οί

τϊ)ς ώραίας μεΥάλ.ης, OίKίr.ις εις σrενην, ~~ραδ~τερoν δέ είς κεκαπνισμΒγοντι ·δ(Όμάτιον.

'ΕΥω-Υυνη άσθενη;, απο}ιεμονωμένη,
-&νήσκουσα, έπαίτις" άλλ' έΥώ είμαιέτοίμηνά.

έδέησε γά l~ri'lfG) του; μικρούς ήμών )"ό\'Β;
(τέκνα) Ι;,\"εκα τού ,vύχου; καί τϊ); πείνης.
Θεέ μιιυ; Θεέ }100! ύ1l0ία ("ρο6ερα πληΥiι
οί\#αι ή μ έ Θ η! 'Γοσουτον έκυρίευσε το\"

rrερισυλλέ5ill .τάς. τελευτμία; . μθ ,_.δUΥ~μf?~;,
νά. ύψώ~ω την φωνήν μου κατα του τρο}ιε
ροϋ τούτου έλαττώματος, καΙ εϊΘε ή λτπηρά.
καΙ οΙκtρά. μοο κραυΥη νά φθάσ~ τοολάχι

δυστυΧί) μου σύ;υΥον ! ~Eπευε'\· είς τόσον
ί6;το είναι

μέχρις έ

δυσάρεστοι ηχ οι ,

έs ών τό αίμα πήΥνυται εν ταϊ; φλεψιν,
καί οϊτινες έναΡ)ϊi); δεικνύουσι μετα. ποίας
άΥρίας καΙ άχαλ.ινώτου δυνάμεως μαίνεται
καΙ εΥταυθα ή πληΥη αϋιη ....

'Οπόση'γ αίσxύ"η'\~ όπόσας ά,,"άλκας και
στερί1 σει ; επρεπε να ύΛομένωμεν! Πώς
'\"ά πεΡΙΥρά'Υιι)· αλην 1η\ι" έΥκάρδιον λύπην
στ"",/" είς τοιοϋτο'\'" έφΘάσαμεν βαθμόν, ίύςτε

βάθος

yvillurot

atOV εις μίαν ψυχήν

"ρο6ερόν' και νά το έν'

αύτήν!

να

Kιν'ήσ~ καί πείσIJ

θυμηθώ. Αί δύγάμει; του έ5έΙ.ιπον, ή κρίσι; διεσείσ9η, ιΊ μ\"ήμη έσβέσΘη, πάν καλόν'

~ Αλλά τί δύναται γα. πρά~I] ή άσθενής
μου φ,οvη, ό άσΘε'-ής μου κάλ(ιμος; Τίς
αϊσθημα, :ίάσα καλή έπιθυμία έ5έλΙΠ6' το 11 vcl με άκούσΏ, την δυστυχη και πασιν α
:ϊρόσα)πο'\" κατέστη r!λ.ίθιον, οί όrρΘαλμοί!: ΥγαjQ'ΤΟ\J' χήραν' τοϋ μεθύσου! ''Ω! πόσον
του
ίiμαυριbθησαv·
n:αΤ8sεσχισμέvα
έν-: με βασrινί~ει ή συν'είqησις τής εμης άδυ

δύματα έκρέμαν'το κατα ράκηέκ του έςη- :- ναμίας καΙ πόσον, πόσΟΥ έπιΘυμώ νσ. παμα ..
σΘενημέγου καί έι<νενευρισμένου σιυrlατό;, καλέ()α/ πάντ~ς και εκαστον, δσΤ1ς άκρι6ώς
ΤΗ· ΤΟ δλο\" του παράστημ.α άπέ6η τόσον· φρι- έκτιμ4 τό άληΘες αίώνιον άγαθόν τών
KfcI;; Κίηγώδες, (ϋ;τε έ~(ω ή σύ~υyός του αν-Θρα)πίνιον Ψυxώ~ νά εΥ6ίρl] χείρα κατά
δ~~A ήδυνάμη\· ϋ.γευ άποστρο;ρης νά τον ,! του κοινου έχθρου! Αί χείρέ; μου πλέον
βι.επω.
:; παραλύονται· ό α.νεμος είσcρ υσ 4 δια του τε·
"Αχ! καΙ το άπολ.l~ύμεγοv τουτο πλά- !; Αραυσμένου παραθύρου, διαπερα)ν με ό ..
!

~μ.~-ΤOϋ~o ~ί\~αι ό ,σύ~υyό; μου - αύτος ΙΙ λοτελώς" ή βη5 έμποδίbει την άναπνοήν
ο ιδιος, το,· οποίΟΥ εΥω τοσούτον ηγ'άπη<Jα ΙΙ μου . . . .
καΙ δι'. ον ύΨ~λόφρ(~ν εχαΙΡΟΥ" δστις προ- 'ι
Ένθυμούμαι τώρα τήν εύτυχη μου παι..

η)"oυμ~,,'"ως με K~τηυ;ρραιγε δια. τών σοφών

δικην ήλικίαν, .τήν άΥάπην της

σ,τευ η:!" ".. 0'" μου τον ~ίoν' και δ}"ην μου
~η~ ευ~υxια,,". ffΟλοv,δε τούτο ηρχισε δι'

μόνον βαρεία λύπη, ητις κατέστρεψε, την

του. θλoy~~, -

μητρός καΙ

εις τ~ν όποίον έΥω ένεπι- ι της άδελφης μου. τον άμέριμνον βίον, 'άλλ'

ενo~, δυ.,Ο. ποτηρίων, εις τα όποία εΥώ ού-

δεμιαν εδιδον σημασίαν.

δλον τούτο παρηλθεν, άπεπτη· άπέμ?ι\'ε

ψυχήν καΙ τό σώμά μου. Και δλων τούτων
αΙτία 'ή μέθ-η!

,

5
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Πατερεs καΙ άδελΓροί! Παραλά6ετε την

πτοντες

καί πρέπει νά Υνωρίσωμεν καλίί;ς

at',toi,;

τελευταίαν μου πνοηΥ' άκούσατε την τελευ
ταίαν μου· παράκλησιν'. Σα-; παρακαλώ ώς

οιι μέχρι τούδε τό κοινόν φρόνημ.α δεν είναι πολύ

ενώπιον' τοϋ Θεου, έ5εΥέρθητε κατα του
ό)__ οΘρευΤΟϊ)κατασπαράsuτε
τον έχΘρόν·,

γάνΤΙΟ1

νουσι τάς άπoστάσει~ι ·δημιουΡΥο,-)σαι μέσα

avy..

μεταχειρίσθηίε

κοινιονίας

έκτάκτ(ι)ς

χαλ ..

κεύουσαι

τρομερά

προσπάΘειαν-

εύνοϊκόν .προς αίt'τοί'ς. 'Ολίγον κατ' όλίΥον αί ΥΙ

προς τουτο πάσαν ύμών την
μη

μένετε

άπαθεις-

γετε- "δι' έμε είναι άδιάι-ρορον·
~,ίδΙKή }10υ έρyασία!~'

~lη λέ

πρόοδοι της νεωτ€pας έπιστήμης. σμικρύ·

νάΥκασαν

δεν είναι

ταχέα,

καrαστροφ ίlς,

μηχανήματα

το Ούράνιον

όλΙ~'ώτερoν

καί πρός τοί)τοις

αύστηρώς

l{ράτος να

είς

τα.

1'1-

συστέλληται

Δριά

το\)

καί

να

'Έκαστο; έ s ύμών σώσ'1.Τ; τούλάχισ:ον
εν .(}ϋμα καΙ
δλης τη; ίσχύος καί δυνά
μεώς σας προcρυλάζατε έκ του δηλητηρίου

τας

τούτου

είσέτι δεν έ6λ(J.. ..

παί(υν, σΟς παρι::δέχθη είς το έδαφός του. τα έπι

6ησαν'_ 'ΡίψαΤ6 βλέμμα, παρατηρήσατε πέριs

χειρήματα τ(1)ν -3ιuρηκτώv καί τών Υαλλικών και

έΥΥΩήση

85

eκείνΟl'ς

οί όποίοι

αας- 'Πόσα. ~ύματα·

άΠΟΥοήτευσιςνεις,

πόσα

δάκρυα και πόση

πόσοι άπαρηΥόρητοι

άπο) . λυμένοι

ν'έοι

-

αοικα

εγκλήματα, και

αποτέλεσμα τη~ μ έ Θ η ς

rvmpibOV1E;

δεν

'\~α

iJδ~vαΤQ

νύ.

τιμωρητΙ σπισΘεν τών ΛεριφlΊμιον

':

αίμο6όρους

άΥΥλικών

παραδο6(ι

τείΧΙΟν"

του

φα\'τασίας το\) κατα tWv

τηλε6όλων

άπεδείχGησαv

ά

είς

εΙ·jΡn)·

άκαταμα ..

Χ ι)τως ευΥλιυτται.

συΥΥε-

'ο ~ινης,

άνέστισ~

ει'~φυέστατoς

ι 5 ιο ς, εύμήχ ανο ;,

απωρφανισμέ,,-α παιδία, πόσα. κακουΡΥήματα,

ώμότητες,

οτι

σQ'φΡΙVV,

καΙ πρακτικό;,

οίκονόμος,

έ:ηδέ-

έννοεί

ii-

ριστα τάς ώφελείας τας ό:τοίας δί;ναται v'άvτλΙ~l'jη.

δλον' τούτο -

ι έκ τού Sέvο\)· μετοικεί ευχαρίστως δια νά μεΤ\1011

. . _

και έκμεταλλευ91] α~τόν έπί τόπου· και έπειδΓι βρί

οτι τουτο είναι δίκαιον,

ύψά)σατε τητ (ρωνήν σας κατc1 τη~ μ ε Υ ά Ι Θουσι τοιούτοι και

{~ποστηρίbοvταi. από

τΓ)ς

ίδι

λ η ς ταύτης άνομίας· έsαπλώσατε τα; χ εί  ; οφι'Τας καί της δεsιότητος τού σώμllΤΟ; τιον ({ν"π

ράς σα; διcι να. άποrινάsετε ά"ρ' ύ~ιών και

Ιι καΘιστwσιν έπωφελίί'ς τον εύρ(ο:τcϊογ έΡΥίιτην Τ()γ
t

'

"

από τοΠ πλησίον σας τηΥ (ρο6εράν- ταύτη'" :' κακώς προετοιμασμέν-ον

πληΥην,
πν'οή μου

και ό

ο:τ(υς άv6έsη

είς τά

κλί-

Θεός ~α σα; βοηθ~σ1J. ~H :! ματα της έσχάτης ·Ανατολη;" ώς έκ τ;ύτου ίJ Σίνης,
απολιΘοϋ : λέ,-ομεν, άποοαίνει

κόπτεται) ή χείρ μου

ται, δεν δύναμαι Υα Υρά'l/ω περισσότερα ::
συΥχωρείτέ με πάντες·

ται και έΥώ ά π ο

u

λύχνο;

e'" ί) σ κ ω !

σGέ'\-νυ-

ένίοτε άντί;ηλος τόσον

κρα·

ταιός καί ύπέρτερος, ωσιε ούδεμία χιί'ρα τών

'Hvo)-

i: μένων Πολιτεια.:\', π, χ. έ:nτρC:τει :rλi'.QV την μετα
1

1

νάστευσιν αύτου είμή μετίι προφυλαΚΤΙΚΙl;V περιο

Ι· ρισμών. ΣυΥχρ:\ν(ι)ς συνει;ί~ει τις αυτ(}ν μιινΟ{ινο)ν'

('Εκ 't'οϋ J}><ι'σΙJ(ΟΙ').

Ι. τctς εsεις του, καί τύ. iι~η του. ΙΊuλλ.οί
)1

i;

ει'ριι)παίοι

άπρρχόμεΥΟΙ μακράν ί:νεκα του διπλιοματικου αΙ'·
τα.'ν έπαΥΥέλματος, ΤΌϋ ~)ρησ.KευΤΙKoϋ στρατι<ι;t'ι

Ί κου Ϊ} άπλώς κινούμενοι ύπ() της έπιΟυμίας γ(! δι

Ι εισδύσωσι είς τυ μυστίΙρtΟV-, ίJΠΟ το όποίον καλύ-

Ο ΒΙΟΣ ΕΝ ΚΙΝΑ.

πτονται προ τόσιι'ν αίώνιυν ιοί ΎίοΙ του Oύραyo~~
μεταοαίνουσι

Δύναταί τις να γείνη KΙλέ~oς;

'Η διαφορα

τού γένους, καί τού χρώματος, τό άλλόκοτον της

παρ'

έκείνοις',

αύτους, [ιψηφοϋντες

ϋπως

μελετήσωσιν

τους κόπους και

νου; f(UV ταsειδίων έν τψ

τούς κινδύ·

έσωτερικφ της χά:ρας

ένδυμασίας καί της Koμμ~σεως, καί ίδίως ή ύπερή ..

καί διδάσκουσ1 γ ήμας βαθμηδόν τελειδτερον το ά.λ..

φανος καί ζηλότυπος δυσπιστία ενεκα της οποίας ή

λόκοτον

μίΥμα

Κίνα έκλειε τάς ~ύρας της πρός τούς sένους καΙ

σμου έν

τιμ δποίψ

τον πολιτισμόν αύτών, ~άντα ταύτα

έκράτουν μα

πολιτισμού

roG

ij ούτος πληθυσμος

φαίνεται

των

και τού βαρ6αρι
πηχθεν ό μέΥιστος

άν9ρ(υπίνιον

400,000,000

!~I όντων. Γένος παράδοsοv, τό όποιον, άφ' ού έθεώ
;;
ρησε, έφιλοσόφησε και έσαφήνισε πάντα, έστη
και της ημερώσεως. Δεν άΥαπώμεν τα αίνίΥμάτα τά
Δποία άδύνατον να λύσωμεν· rλνταποδίδομεν δυσπι .. ;1 πανταΧΟί1 έν τψ μέσψ, έχιον άπανταχοϋ μόνον
κραν '[οΙ'ς υίους αύτης τού ήμετέρου ά.νθΡΙOπισμO~

σιίαν ά\"τί δυσπιστίας είς έκεί\-οι'ς, οfίτιvες προφυλάτ·

'tOv-rai

Ι άρχήν.

έπιμε}ώς έκ: τών βλεμμάτιον τού αλλου, ύπο

'Εκείνοι,

πτεύοντες εύκόλως ό,τι έχουσι να κρύψωσι περισό

καί

τερον κακόν η καλόν· αί δε κα\(ό60υλοι διαδόσεις'

πτον

διαδίδονται μετά. τοσαύτης

την

δυνάμεως,

ooarE

είναι

ο'ίτινες έμελέτησαν

προσεπάΘησαν

τοϋτο Υένος
μυσιηριώδη

και

μόνη φράττει

ώς

δύο αίτίας γεννηθείσας

Σινας- μόλις

άρχόμεθα

άνακαλύ

έκ: τού πλησίον

κατανσήσωσι

άποδίδουι'ίΙΥ,

δυσΙCσ)'ώταΤOν νά κλονισθώσι_ Τό αύτό συνέδη Κ'αί

προς τούς

την

να.

τό άκατάλη

ανευ

δισταΥμού

άτελεύτητον δύναμιν,

όδόν

πρός την

ύπό

των

πρόοδον,

ί}τις
είς

είδωλολατριΚών

'Αρ.

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ

δεισιδαιμονιών
τοδύναμα,

τών

διάφορα

Σινών·

αίτια

καί έν τούτοις

διπλά,

παν·

συνεχόμενα,

των όποίων ή έπιρροη καΘίσιαται έπαισΘητη είς ο·
λας τάς λεπιομερείας της κοινωνικίις καί οίκιακης

~ωη;· δυνάμεις δίδυμοι, σUΥχεόμεναι διά τινος ά
νεsηΥήtου

τρόποι', καί είσχωρουσαι είς

είς αύτά άκόμη τά όποία έκ πρώ1ης
νονται ότι

ούδεμίαν

δυνατην σχέσιν

όλα Κ, ... ί

όψεως φαί
έχουσι με

Υλικού τύπου,

όλίΥην έκ της ύπεραισθηηκόtητcς ταύτης ώς προς

. τους

έκμεταλλευομένους

άναιδέστερον

παρ' όσον

ήΘεις καί μωρoπίστoι~ς.

(' ΑΚΩλουθεί).

έsελέγχο~σι
να

τακτικώς

(Συν~έxεια καί τέλος)
Δια τούς

πλtίστους τ(Όν Γάλλων ή άνάΥνω

ώφέλιμος καΙ σπουδαία" πρό παντός λoyί~ε~αι ώς
καί ίκανοποίησις

γενικης

περιεΡΥίας,

ώς ή τού i}εάτροn. Διό:τό ~ητoύμενoν έν αύταίς, ως

Ψυxαγωyί~,

είναι οί αίσθητικαί

έsαφνι

σμοί, τά πρωτάκουστα νέα, αί κακολΟΥίαι, αί σι(αν
δαλιi;δεις διηΥήσεις, οι σφοδροί. λόΥΟΙ, άρκ:εί μόνΟΥ

Έ\( τούτιυν

τούς

Ψεt')δη η '(ας

Πότε λοιπόν, άντί

έφημεριδΟΥράφους

ών αΚ:ούομεν

μειδιώντες.

ποτέ

.:J-a.

ως

τούς ύ
προσενε

χΘιόμ.εν nΡός αύτούς ώς προς τόν κρεοπώλη\'- τον

πιυλοϋντα ήμίν έλλειπες τό κρέας! 'ο Τύπος δεν
ην

έχη άνqμφιοόλως

itCt.

έν τψ μέλλοντι.

Τιμώσι καί ύ6ρί~oυσιν αί~τόν

σί)ναμα ί~περ

οολικώ;, -3εωρουντες αύτόν ώς τεχνούργημα,
εΡΥΟΥ τών άφιλοκερδών Μουσών.

ώς

Tfj άληΘείq. 0-

μως ώς ~ϊπoμεν. είναι καί ό Τύπος βιομηχανία, καί

~ά τμο όρθόν νά -3εα'ρώμεν καί αύιόν, ως πάσας
τας

τέχνας. κρίνοντες αύτόν

κατά την ποιότητα

τών ~πημεσιώv α.ς παρέχει ήμίν.

'Ως προς τούτο) νoμ.ί~ω, ση τό δημόσιον {)-ά

να είναι πνευματώδεις

εύκολώτατα

τάς ιίΒίκους συκοφαντίας,

έκείνους τών όποίωγ

έκούσια.

κατέχει ετι έν τψ κοινωνικώ ήμών'βίφ την ~έσιν,

σις τών έφημερίδων δε,,- είναι ϋπό9εσις πρακτικη,

διασκέδασις,

τα

::ανηΥύρεως,

λόγους

αύτόν

τούς εύ ..

Θαυμά~ω πάντοτε την εύ

συκοφtlντίας.

μεταχεΙΡΙbώμεθα

οριστικούς

το 1ΠΕ1θ1ΝDΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙ0rΡΑΦΩΝ.

καί χλευάbοντας

ό Υελωτοποιός

κολίαν, μετ· ης ί'πομένουσιν

Υελ.ιυτοποιους

έν πάση

i}εωρουμέvου ώς μέσου είδήσεων.

Εύχης ερ) ον ~α. ήτο α.ν ό ήμέτεροςλαός έδείκνυεν

Ψυχράς άχάριτας

ταsύ των.

5

μεταυαίνομεν

είς

τας ψευδείς είδΓισει; είς

διδαχθη τοϋτο συν τφ χρόνφ καΙ -οτι ή πείρα των

άποτοχιών τούτων

iJ"b. έsεΥείΡ1J έν

τέλει καΙ έν

τό υνειδος τών διασκεδα;όντ(ον ήμάς, άμκεί μ()νον

αύτψ τφ λαφι την κριτικην σρεΆιν καΙ την~ δύνα

ό :rερΙ αι)τόν

μιν τού

λόΥος νά μας

ένδια.φ{:ρηι ,!ά.., έρt? ..

θριά:μεν δια τα διά'ρορα αύτ(ί)ν ΥεΥοvότα καΙ να
ε('ρίσκωμεν έν αύταίς ϋλην δ\αλέSεως. 'Εκ τούτου

i1 παρ{ίδοsος
ρίδο)ν

ι

έπιτι,χία τών σκανδdλω'δ<lJV έφημε

έντεϋ9εν έπίσης, έν τοίς έκμεταλλευομένοις

κρίνειν

πάν ό,τι

άναγινώσt<:ει,

πνευσθη (~π' αύτοϋ. Διότι τα

άΥΥελίαι τοϋ Τύπου
τιμήσει,

πρΙν έμ·

διασαλπίσματα

καΙ αί

κατήλθον έν ΤΙ) δημoσί~ έκ

κατωτέρω καί αύτοϋ τού μηδενικου.

συμφορά της

καθολικης

Tραπέ~ης, του

καί. τινων

πα.ραπλησίων,

μετ' έμποδίΟJV ίπποδρόμιυν, έν (Τ; εκαστος φο6είται

λούς, οϋς

κατέστρεψεν ή μεΥάλη πρός τάς έφη·

μί\ t\περτερηΘη. fΌλιυς άλλοίαν ίδέαν εχ ουσι περί
της έφημερίδος, είς ίι ν έΥΥράφονται ώς συνδρομηταί

μερίδας έμπιστοσύνη, μάθημα σκληρόν.

Ti}v uρεsιν ταύτην τοϋ κοινοί), το μανιώδες τούτο

l)πηρsαν

'Η

Π'J.vαμά

δια. τούς

πολ

. 'ο φόΟος., μη και αύθις απατηθώσι και κλα ..

οί αΥΥλοι_ Γν(ι'ρί~oι;σι κάλλιστα διατ! αvα)~ιvώσΚ'u

~ πώσιν, έμπνέει προκειμένου περί χρήματος, σ<ι)τή~

σιν αύτήν.

~ ριον

~Άνδρες προ :ιαΥτΟ·ς παρκτικοί καί ΥΙ

νώσκοντες την άsίαν τών άσφαλών πληροφοριών,
δεν έπιθυμ.οϋσι να ΨυχαΥωΥώΥται, ~έλoυσι να
λαμοάνωσι ταχείας καί άσφαλείς πληροφορίας περί
π~vτ~ς o,~ι ένδια\έρει τί1ν 'διεύSυνσιν του βίου η
τιcν ι~π?Θε~εων αυτών. Θεωροϋσι την έφη'1.ερίδα
των' ως Υραφείον (cφελίμιον είδήσεων. ~Άν δμως

u:rαtη9ώσιv όπ' αύτης διά σειράς άποδεδεΙΥμένων

'1ιευ~ών πληροφοριών, 1.')εωρουσι πλέον αύτην ά.
Υ~sιο:rισ:ονt .όπω ς έμ~OΡ\Kόν κατάστημα, όπερ έSη.
λ.εΥχθη ,οτ\ απατq. τους πελάτας αύτοϋ, ώς πρός
την ποιοτητα τών ΠΙιJλOOμένων έμ:τορευμάτων.
t

r

'Η έμ6ρίθεια αϋτη. ό έΥωϊσμό1'*~,
αν ~έλετε

; υπεραισΘητικότης αϋτη τού 6.) Υλου άνα)"νώσΤθ
ως πρός την άκρίΌειαν τών είδιiσεωv ας δίοωσιν

α~τψ CL"tοτελεί την cιναντίρρητον ύπεροχην τού άΥ-

δυσπι()τίαν

και είς αύτου; ετι τους

στέρους και εύπισrοτέρους.

άφελε

Θά ελΘι;} σΤΙΥμη, καΘ'

ι)ν ή δυσπιστία αϋτη -δ-ά έκταθι} καΙ είς τά πράγ
ματα

του

πολιτικού καΙ, κοινωνικου 'βίου,

καλλίτεΡΟΥ κατανοηΘή ό έσύJrατος
6φίαταται κατα βά~oς μετα~ύ της
τού έμπορίου. διότι σήμερον τόσοι

οταν

δεσμός, δςτις
πολιτικής καΙ
έμπορεύuνται

τιιν πολιτικήν.

Φρονώ στι κρείσσον παντός άλ"{ου J-ά. ητο
ή πρός έπίσπεUdιν της σΤΙΥμης ταύτης προσπάΘεια
δια
διαλέsεωv
έν τοίς σχολείοις, έν ΤΟίς λυΚείοι ....~,
,
~
εις τα

συνδικάτα καί είς

πάντας τους τών πολι-

τών συνεταιρισμούς, περΙ της τέχνης τοϋ άναγινώ ..
σΚ,ειν. ~άς ,έφημερίδαςι πρός άνακάλυψΙλ της άλη

θειας. ΑναΥκη να έsεΥερθ~ δια παντός μέσου ή
ΚΡΙτ'lκη

δύναμις έν ttj δημοκρατίq. ήμών. Μόνον

=Ά:..::..::_=Ρ.=5========:====II=A=N=Δ=AI=ΣI=A================..Ξ:.~7~
ί)πό τοιουτον όρον δύναται να είναι

αύτεsοι")σιος

καί νά αύτοδιοικείται.

1

αύτι}νύπό ~ην έποψιν της έλευΟερίας του

1

σθαι καί όμιλΕίν, ών ή βάtSις

σκέπτε

είναι καΙ

μείνη ά

i
'Υπολείπεται ή τρίτη δικαιοδοσία τών δικα- i
στηρίων. 'Ολίγων έμπιστεύομαι είς αύtήv. Δεν li

ήν ή έsάσΚΙ1σις αύτη της έλευΘερίας μου έπήνεΥ

είν~ι δυνατόν· έs αύιί)ς να προέλΘ1) μεταρρύΘμισις

κεν είς τό δημόσιον η είς

τών ήΘών τού Τύπου.

μόνοχ.

θΙkτος, άλλ' ύπό την έποψιν της άδικίας η βλά6ης

Ταϋτα λέΥων. δεν έννοώ

iil V πρακτικην άδυναμίαν πρός

βελτίωσιν

πρόσωπον ίδιιυιικό,*".

-Έχει τό δικαίωμα καΙ το αύστηρόν καοηκον
νά μεtρήσlJ την

βλά6ην ταύτην, να

έπανορθώση

τού νόμου, οσ'ης διοικεί αύτόν' ό ν5μος ούτος \<:αί

αύτην καί μάλιστα τo~ooτoτρόπως ωςτε ό αύιουρ

καλλίτερος αν ητο, ούδέν -3α ϊσχυε κατά τών ε

Υός νά μi} έχη πλέον

καΙ τών συμφΕρόντων. 'Ο νόμος δύναται να.

Sewv

άνακόψlJ μόνον την ϋ6ριν καί τήν άιιμίαν' είναι
Όμως άνίσχυρος κατά τών

ύπολογισμών τών δο·

να έπαναλά6η

OpEstv

πλέον αύτήν.

'ο Τύπος έλέΥομεν ~πέoη βιοτεχνία' διό άρ
μόr,ει να μετ(ιχεtΡιr,ά:μεθακαι να δεωρώμεν αύτόν

λερών άνΘρώπων. Οί άληθώς αίσχροί, εν πάσΙJ έμ

ώς

πορίq:. δεν παρα6ιά~oυσι τόν νόμον, διαστρέφουσι

πρώτον έλατήριον έκάστης

καΙ άλλοιοϋσιν αύτόν.

θυμία τού κf;ρδους. Τό της έφημεριδΟΥραφίας, νο·

Ούδέν δυσκο .... (υτερον άλλως τε δίκης ΤύΠθ.

βιομηχανίαν καί έν τη

μίbα/, όιι

έπι60λη ποινης.

#Ιό

έμπορίας είναι ί} έπι

δεν άποτελεί έSαίρεσιν.

Φρογώ οιι ό ..

Οϋτε ή αύστrιρότης, ι .ϋτε ή άδυναμία τών κριτών δύ ..

λίΥΟΙ πορνΟΥράφοι

ναται να πράSΙJ τι.-Άναλάμπει

πάντοτε προσ6λη

τελους της τέχνης' είναι όμως βέβαιον ΟΤΙ ούδέ μία

μεταsυ της ποινης καί της

έφημερίς έκδίδει τε άρθρα της έs άπΑ ης της πορ

τική τις

δυσαναλογία

παρανομίας.

Γίνεται

ένίύτε λόγος περί

τείων κατά τά~ν έφημεριδογρά'ρων
οί λαλουντες

~ητoϋσιy.

δϋτως είλικρινώς

'ο τύπο; είναι

νόμων.

δεν yνωρί~oυσι

τί

Δεν δύνασθε

να 'πα

χωρίς να περιορίσητε συγ

χρόνως καΙ την οράσιν αύτοϋ μάλλον δια τό καλόν η Ι
κακόν.

Βλάπιειε

τα της άληΘείας πρό του

έΥ)#ί

σητε τα τϊlς κακίυς: 'Εν έλευΟέρq. δημοκρατίq. μα
ταίως

έλπί~oμεν να

δεσμεύσωμεν

σφΙΥΚΤα. τους

μαχηιάς της μεν, χωρίς να παραλύσωμεν τούς της

άλλης.

"υταν ή έφημερίς

άναγκασΟη

νά μη δύ

ναται να πράτιιιι ούδεν .:ακόν, οϋιε εΙς καλ{,ν τι

~α χρησιμεύσι.ι

rurE·

ή ένέΡΥεια του Τύπου δα έκ

μηδενισθ(ιι τό δεφάρμακον {)αείναι χειρότερον
1'00 {)ερα:τεuομέvου κακυύ.

Δεν {}α

έπεθύμουν λοιπό....· δια τον

Τύπον,

διιι την άsιο:rρέ;τειαv καί την άποστολήν του οϋτε

ί~περ60λΙιν ~πoνoίας καΙ

αύστηρότηΤΩς, 01';ιε άσυ

δοσίαν ίι προνόμια. 'ο καλλίτερος νόμος .(}-α ητο
ή ελλειψις πανιός ίδιαιτέρου νόμου. Οί είδικοί άκρι6ώς νόμοι

διέστρεψαν την ίδέάν της δικαιοσύ

νης έν ΤΙ] χώρq.

sίΙΡΚΕΙ πρός

raVfIJ. Τό κοινόν δίκαιον -δ-ά έ·

πάντα, αν

εύρίσκονται καί έδώ, ώς

καί έν "ΑΥΥλίq., άρχοντες άρκούντως άκέραιοι ΚΌί

νοήμονες διά να το έφαρμόσωσιν. 'ο έφημεριδο
Υράφος

δεν είνuι

ούτε ίερεύς, οϋτε

νΟΥραφίας άΥάπης.

'Αλλ'

εκφανσις του πνεύματος,

και συνεπώς ιΊθικϊ)ς τάSεως.
τ-άsητε αύτόν ~πoδίKως,

δρακον

στρατιώτης,

\ άλλα. πολίcης, έλεύ9ερος, έπιδεκτικός των αύτών

Υράφουσιν έs άΥάπης άνιδιο

'ο κύριος σKorτός είναι νε c:.ί~ρεCJώσι :rελάται
καί να άyoρά~ωνται

λομεν
τώ

τα προϊόν-:α.

ΙΙΑν λοιπόν {}έ·

να είναι άληθώς ύπεύθυνοι οί συγγραφείς

παρανομιών

τούτων,

προ

:rανrός

άνάΥκη ί)

ποινη να άνταποκρίνηται είς το κέρδο;, καί να (ι..:ίΟ·

σκορακισΘη ή "ερδοσκοπία. 'ΆλλΙCς μάτrιv τιμωρείιε
αύτούς δι' αλγεινής η έστω καί

άτιμ(οτικης

δεν είναι δυ\"ατόν νά έμποδίσητε

τις είναι πάντοτε έπικερδΙις.
ρανομουσα

κερδαίνει

ποινής

βιομηχανίαν,

i1·

''Αν μία έφημθρί; :ια

1000 φράΥκα,

καταδικά;ι>

ται δε είς 200 φράγκων πρόσΤίμον,

είνuι ψα,νι::

ρον 8τι εχει σ1)μφί~poν νά
SακολουUtJ.
ριcμίlν

'Αλλά

CSaKOXoO\)VJj καί ·ιJu.

καταδικάσατε

c-

αύτί1ν ι-ίς πλη

2000 φρ, πάραυc(.1 Εκί.ι:ιπ(Ίντος του ι~ν τιμ

έμ:tορίψ αύτου κέρδους {)ά παι)σlJ ~πά(>xoυσα: ΟΙ
~Ay)~λoι

καλώς έννόησαν τούτο.

Δεν

βλ~πoμε\

παρ' αύτοΙς δυσιυχη δυσφημισ9έντα, περιυυρισ9έντα
διά τού τύπυυ. έρχόμενον μtΞτά τής φιλοτιμίας ίπ

πότου τού

μεσαίωνος νύ:

άπαιτήση ι φρ. άπo~η

μίωσίν άπό τοϋ δικασιηρίου

άΥΥλος προσβληθείς είς

τό

'Ο

συμφέρον ϊ,

είς την

τιμήν του, άπo~ημιoϋTαι δια χιλιάδων χρυσίου, άς

καί ό δικαστης αύτός είναι πρόΘι;μος να. παραχω
ρήσζ) αύτψ έν άνάΥΚΙ).
εμαθη

Οϋτος ό άΥγλικός τύπος

δι' έsόδων του να σέ6ηται

τόν

ίδιωτικόν

βίον, ώς l'αί την δημοσίαν ήθικήν.

αύτας μετα. τών

tΙδου τί ή λογική, ή ίσότης καΙ νό δη}lόσιον

αλλων πολιτών άσθενείας, συνεπώς ί;πεύΘυνος είς

συμφέρον επρεπε νά έμπνέωσι καί διδάσκωσι παρ"

τούς αύτούς τί:πους καΙ ύπσ την δικαιοδοσίΌν τών

ήμίν

αύτών γόμων.

άλλ' έπιθυμώ έν τέλει να έπαναλά6ω έτι απαs το'

άρετών καί ί'ποκείμενυς είς τας

Θά προσθέσω

μόνον ΟΤΙ ό αρχων

άνάΥΚΙ1

καί το,')ς

tSής· ή ποινικη

κατηΥόρους καΙ

ΤΟ1')ς

άρχοντας

δικαιοδοσία ούδέν ~ά. δυνηθη να.

νά τiη λησμονι] οϋτε τόν χαρακτήρα, ούτε την έΚ-ΙΙ

μετα6άλη έν όσφ δεν ύποστηρίbtται καί

τασιν

τείται ύπό 'tών έsης δύο ήθιι\:ών δικαστηρίων· τού

τού

άνομήματος. Δεν

πρέπει να

έsετάσfJ ι

διακρα

'Αρ.

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ

δικαστηρίου

ΤI-1ς

έπα ΥΥε λματικης

συνειδή

11

ρίσκει τό άληθες μέτρον τών πραΥμ.άτιυν, συ:-ιφ(ο ..

σεως. καί τού δικασrηρίου ~ης κοινης συνειδ ή Ι ν~ί

*

σεως.

:Ι:

*

μ3τα

τών

έπιθυμιών της καρδίας καί

Ι δίδει τψ βίψ σώφρονα
του δένδρου,

xαραKτηρrι.

ουτ(ι) καί ό βίος

ι<αρ:rός

καΘίσrαταl.

Ϊ}ι)ιστος

προσπαθοϋσί τινες να άποδείsωσικαι συνέπεια των
οινωνικών δεσμ(ύν, είς τους όποίθς αποδεsάμεΘα

'ο μέγας (>ήτιιJΡ της 'Ρώμης Κικέρων έν ΤΙ\'Ι
κινούμενος ύπό της

φιλανΟρωπίας-

πλην

έΥω

ά,,.αμφιΟό

δί)ναμαι

καν

άποκλίναντες τών της φύσεως

ήδονών

να

σκεφΘώ, οτι αί ύπ' αύτοϋ, έsενεχθείσαι Υνώμαι -3έ-

λον μεν

είναι τ~ ι:ύφυΊq.

δvσκολο\

ματα της ψl'χη;.

νά

-v υ.

αύτη; την ~ωηρότητα καί

αϋτη

σφΡΙΥηλότητα

έsυψώσΙ) την άsίαν Τ[1ς bωf}ς.

ν

'ο ά..νθρωπος άπα τοϋ τριακοστού

σαΥηνεύη τό φρό·

oμιvς γα YtKq. τα φυσικα

τότε

τών άνθηρών ήμερών της Vtότητό; μας, άλλΌι)τε

. λουσι κα9ησυχάσει τούς Υέρο"lτας, έ.πειδη, ευκο
νημα,

όδών,

ούχί μόνον δεν -δα. ήδύνατο να μεταοάλ!) διά τιΙ)ν

χαρακτηριζούσης αύτον
δεν

σώφρων ήθικη ήτα μόνον ί'wπλή

καί τυχαία ίδιοκτησία της ήμετέρας uπάρsεως, ά)ς

Η ΕΥΤΥΧΕΣΤΑΤΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
λQ~ς

Ασιη ή άλιΊjsια

ύμίν τα περί της T(VV άνOρώΠΙιJν εύ·

Υενείας. Έαν ή

έπαινεί τό Υηρας,

'Ω;

προσ

(.)

προ της έvιiρsεως τοϋ μαρασμοD.
άποι')είκνοσιν

συΥΥράμματι αί;τοϋ

5

καί :rέμ:Cίου

έΤθς της ήλίκίας ΠQ.\Jεται φλεΥόμενος, καί:r-"ρ δυνάμε

αίθή

νος να εύτυχ1j, καΘάπερ ό έφrιυOς. Κατα Τl1ν ()ηθείσαν

Είναί :ΙΩτε δυνατον να έπαινη

άνδρ\κην ήλικίαν οί πλείονες ίίνOρ((~πoι καGίστα\'τα1.

ται ή άσ6ένεια; ούχί

βεβαίως! 'Επομένως, τοϋτ'

σύ~υyoι, πατέρες, κα9ηδυνόμενι>ι

αί~τό συμβαίνει καΙ δια το Υηρας-, Δπερ ΤΟΥχάνει

στη χαριΊ. -

τι] OiKO)IEVEtaK1J_

τΙ] ('(λη9εϊ καΙ πι

Παύοl)σιν ίjδη :rλέ

ίιδελφό; αύrης. πιιρα τας Υνώμας Ko.l ταφρονήματα

οντες άνα τά ~oφερα. πεδία τών όνεΙΡΟ:ϊολιΊσε(ον

-:,οϋ KΙKέριι~νoς, 'Ροοσω καΙ άλλων :τολλών

-~ώσι κατ' οίκον, καθ · έαυτούς' εχουσιν άνάΥκην

-

το

γ Γ1ρα;, λέΥω, δεν είνιιι κατά τινας καί τόσον εύ

τών

χάριστον, δ δε έπί της Υης βίος διατελεί πάντοτε

ών ~xoλη tJπμονης. Ι t α Ρ υ. π ά σ ι

τ ο ί ς έθνεσιν

τιμo~()ία'

διαt)ίωσι; του άΛιJρώoυ
και ΤΙΤ) Δνrι π{}σην

όλΙΥώτεον άΠΟΥ()η

πιστουσι δι' αίσΗοτέράς αύκαιρίας. "A/~(( jO('!O r::'I.''''

έΠΙΚ'i-'ατεί cίρχαία τις :rαράδnοι;, ur't δήλα δή ί1 έπι
τη-; ΥΙις

άνθρώπων, του κόσμου·

τεύονται έΛΙ ταίς ά~Ίoτυxίαις, καΘ6τι ()λίΥι)γ εuελ

«'ΈρριφΘω ό κ{)οος!» εκαστο; πλέον ~. sέλεs~ν Ι1 δ η το

είν αι πτώσις καί

~Tάδ\oν αύτοϋ καΙ προσπαθεί να μεΥε;ύνη τιιν Cι

άλi1f)ειαv περιέχει ή

sίαν αύτοϋ προ ώφέλεtαv τη; KOI,Y(ιJνία;- tjέλει γι'..

πu.ράδοσι; αurη! 'ο u'VeP(C:rO; ά;'(ο της yενν~σεως

αφήσ1J U..τισSι:.ν αύτου έν τιΡ κόσμψ τα εί)εΡΥετικσ ιχνη

και μ{:χρι το\) ιJανάτoυ αύτοϋ, τ. ε_ άπα της είσό

της διαυάσε(υς αύνοί> καί έπομένω; ή άνατρο'.ρΙ) τ(cν

δου αύrοu εί τυν κ()σμον τουτον καί μέχρι τη; άπ'
αύτοϋ έSόδοο. περικυκλουται ιJπo άσθενειών καΙ
έν τι!) μΙσψ δε του βίου αύτοϋ συχνάκις ύπο τα
{)όδα τίlς {~yίειιις λανΘάνει ύ οφις τών τη; καρ

τέκνων, 1} οίΚΟΥενειακη
ΚΟΥενειακα. καθήκοντα

και

τα

λοι:rα οί

χικη ήδονη, ί) δέ φιλία καί ή άΥάπη -

άγάπαl_~λLt.

εύφρόσυνος άναψι,χή. Uί άγρα\.

ο'\τ\.νες 6ιιι

KLL\

δίας ~ κτμιιτιυν καί ~λίψεων! Καί ή μάλλον ή;)εία
έ\ τιμ κόσμψ εΙJχαρίστησις ένέχει τι τό έλαττω ..

~rία

κuΘίσταvrαι δι' αΙ~Τ(JV 'IΙΙ 1 •

τών ήμετέριον κόπιυν ηύδοκίμησαν καί ά:rέφερον

πλουτον, τό κηπάριόν ί1μών, ()πε.] έπιμελci;; καλλι

ματικι')ν' i) δ' εύίυχία συχνάκις άμαυροϋται ,)πΩ
τί}:; σκέψεως, στ-ι ί) ήμείς, i) αύτη ταχέως ~έλει

Ι-'ΡΥηθεν-άνέλαυε~ωην· .οί Υε(CΡΥοί O"ίrινες εύχα 
ριστοϋσιν ήμά;διά c..xUr);, i) iιρεμο; φυΟ'ΙΟΥνιομία

μας έΥκαταλείΨει.

τών οίκ\.ακών l)μ.(i)v, τώ'ι όπo~ων αί καρδίαι εύΥνωμό

Αλλά ποία τέλος έποχη του βίου δύναται
να Δνομασ91] ή εύτοχεστάτη συΥκριτικώς πρός τας
ι1λλας; έΥω {tέλω διασαφηνίσει ί~μίν τά περί τούτου:
'Η εύτυχεστάτη τόϋ βίου έποχη δεν είναι έκείνη
Kalj' ιΊν άπολαμυάνομεν ίΊ5)η πλήρους εΌεsίας καΙ
φυσικί}ς τελειότητα;, διότι ό ό άνΘρωπος δεν είναι

πολλψ μάλλον τι αί όπτασίαι της φαν'τασίας καί

ματικαί τοϋ άνΟρώπου

νεται πολύ μάλλον ~ερμότ.:ρ.oν τότε, οτε πλέον ίι

νως σονεδέθησαν μεΘ' ήμών, ταυτα :rάντα χαρο
ποιοϋσι την ησυχον ψυχήν έκάστου καλοί) άνδρος

J

των παΘών, αϊτινες άποπλανώσι τη νεότητα.

'Η ύΥιεία ίΊrις τόσφ όλίΥΟΥ έKτ\μάί~Ι κατά την νεα
Υικην ήλικίαν, καθίσταται άληθέ; έντρύφημα έΥ τι]

αλΟΥον ;ιρον, άλλα έκείνη, καΘ: l1 V απασαι αί πνευ.

άνδρικι] ήλΙKί~, τό δέ αϊσΘtIμα της φιλΟb(v"ί'ας Υί

δυνά}ιεις δρώσι με θ' όλης

αί)τών της ωχύυς, αί δε σωματ!καΙ δυνάμεις δεν

πάλη της ~ωης δΙήλθε τό ήμισυ τ~y όρίων αύτης.

έxo~σιν έsασΘενήσε\ παvιελώς, άλλά. μετρίως- οτε

'Απαραλλάκτως ώς αί ύπολε\πόμεναι τελευταία"

Υινωσκομεν τόν κόσμον καΙ τους άνΘρώπους, τάς

άμοιδαίιις ο.ύτών σχέσεις, τά παίγνια τών παθών'
και την άsίαv τών ήΟονών· ότε ή σύνεσίς ήμών,

πλοοσία έν ίδέαις. σΟΥιφίσεσι, πεΡΙΥραφαίς έφευ.

J

φθινοπωριγαί ήμέραι, αϊτινες διαθέτουσιν ήμάς οϋ.
τως, ωστε ~ωηρότερoναίσΟανόμε9α τας χάριτας τών
παρερχομένων του ~έΡ8ς καλλονών άναλOyι~όμενoι
καί ένταϋΘα ότι ι) καιρός της έπι)~είoυ έΡΥασίας -3ά

Λσ.
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Ίμαραν6ι) ταχέως ΚltταλαμδανόμεΘα1'Jπό δέους μήπως Ιί
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λεπτόντι διαφύΥ"Ι) ήμάςά.νευάληθοϋς ήδονη;. 'ο έφη-, li
οος δεν είναι εύχαριστημένος,

διοτι ταρασσόμε\"Οζ

(ΚΟΡΣΕΣ).

Τά βλ~6ερα άποτελέσματα

r

του σιηΘοδέσμΗ

ύπο άορίστων έπιθυμιών, άνησυχεί έπί τη έsασΘενήσει ι καίτοι έγράφησαν καΙ Υράφονται κατ' αύτοϋ πλεί

τη~ δυνάμεως αύτοϋ καί μετ' άτημελησίας βαδί~ει ( στα όσα ύπό έπιστημόνων και περιφανων ίατρών,
έπί των ανθέων, δι' ων ή φύσις καί ή τύχη στο- Ι δεν ίσχυσαν να :πείσωσι τας Υυναίκας να παραι
λίbουσι την

όδόν του έν τφ κόαμψι ό άνΘρωπος ι τηθώσι του

ομως ό δ ο κ ι μ α σ

eε ί ς

ύ π ό

τ ης

καί έν αύτι) τη δυστυχίι:t εύαρεστείιαι ϊνα
κ α i

ε ι~) Χ α Ρ ι σ τ 1j

Ει γ δ α κ Ρ ~ ς καί

ύ μ ν

έπί

tJ

τόν

Ttj έ

καί

όΡΥανισμόν

ώσαύτως

δέν

έποχην- του βίου

μεΥαλοφυίιι·

το· διαυγές

κατάχρησιν
Θεώρησα

εύκρινώς, τα δε
νοϋ

αύτην :f,ωuρως καΙ

(;ιlμιουΡΥήματα του

ο έμφανί~oνται έν πάσlJ

διό καΙ ό

i}

βλάδας είς

μδ.λλον κάλλιον είπείν,

ποιουσαι του στηGοδέσμοο,

να Υράψω

δαισίαν~,

άνΘρωπίνου

τελειότητι,

ύπ' οψει!

άνέΥνωσαν η δεν ηKoυσ~ν τας

του κόσμcυ βλέμμα. άποκαλύπτει την άλήθειαν καί

λέsεις τινας

βέδαιος ων έκ τών

{Υέλω ποσώς

έκΘέτει

Όμως- στι πολλαί fQ1V Υι'ναικών,

ας ύπόκεινται, χρησιν

ή ίσχυρα φαντασία

παριστάνει

tέλους τας

αύτών, διότι πάν Ο,τι άvτίκειτuι

'ΥποΘέτων

~ριαμ6εί'ει ή

μέσου, δεν ι',·

είς τον συρμό ν οι)δέ καν λαμ6άνεται

σαντι Θεψ.
Κατα τήν α(,rηv

τούτου

λέγω, νά έννοήσωσιν έπί

βλά6ας, είς ας ή χρησ ς του στηθοδέσμου

}αχίσΤIJ εύκαιρίq. χαράς Τ41 τα. πάντα έν σοφία ποιή

δρq.

καλλΙ.ι)πιστικοϋ

δυνήθησαν,

τ ύ Χ η ς καΙ

κατορΘώσει

την

'καλόν έ·

είς την c Παν

προτέρ(υν
έΥτελή

urL

δημιουΡΥός αί)τών τολμ-q. να έκτείνι;) έν τέλει τας

αύτου, ώς .πολλοί πρότερον έμοϋ yρά~/αντες

χείρας αύτου προ τάς μεταΥενεστέρας Υενεάς, 'ίνςι

έπεισαν

καταστι]

την προσοχήν των, ϋ1,ως μεταxειρί~ιυνται

σύΥχρονος τών αίώνων καί

κοσμοπολί

της. ~H νεόΤCiς άΥαπq. τόν έν τη δόsι;} μό~oν .:J-ό .

ρι'οο\', ό δέ ωριμος ψυχη-τΙιν δικαίαν

λΙΥώτερον

άναΥνώ-l: δίδωσι

ρισιν της έπocφελοuς αύτης δράσεως ~ν τιμ κόσμφ.
'Η αληΘης

φιλοδοsία

δέν ταράσσει,

αύτάς,

11

άλλ' άπλως μόνΟΥ 1.<tά

έπιβλαδείς

κατόπιν

βλά6ας του

τα;

ΤοtJλάχιστοv,

έs

ό.JΥανισμοϋ

αύιου
των

δεν

άπόΡριψ.ν

δεν

έπιστήσω

τούς ό

και μη

ιίπο

προερχομένας

(άα~ενείας)

είς την

δεν άποθαρ- i1 α.Υνοιαν ι<:αί κακή\( -3εραπείαν rcbv ίατρων, oϊτ~νες

ρύνει, άλλά ήδέως καθησυχάr,ει την ΨOUXIι.r έν τψ ι

αν καί πολυ καλώς yνωρί~oυσι τάς αίτίας, άφ~ έ ..

μέση της διαφΘοράς καΙ του -3ανάτου,

νος μεν 8μως 'ίνα μη άδίκως χάvιcσι το!,;

τόν

όδόν της

φμονήσεως"

ov,

.άΙανασίας,

τού

σκέψις λίαν

ϋπ"ερ άΥαπq. νά

σον μακροχρόνιον

btJ

άνοίΥουσα ι

ταλάντου και της

KαθησυxασrιKη

και να.. δρί[w

δια πάν

τον

καί είναι. τό

'Ημέραι της άνθηράς

έφη6ικης

ήλικίας

καΙ

ί~μ(ζς!

ένΘoυσ~ασμόν

α) Έμπoδί~ει
τ η ς

σας, άλλ'

έν έκείνιμ τψ τρικυμιώδει

tavr<.cat

ήδοvών,

σίαν,

αϊnνες κα·

β{~σανι:ς, ·Η εύτυχία αϋτη τό Υε νϋν ούκ Ι

εστιν εν ΤιI~ κόαμ.ψ κατα τα. έτη τοΟ άνα6ρασμοϋ

τών πα6ών,

11

της πλήρους

ένεΡΥείιις τού

i

είρηνικαϊς

ήδοναίς

του

πραΥματοποιήσαντος

τιιν

λt ι Τ ο υ Ρ Υ ί α

κ αί

κ

v

δύναται νι', έπι

u Ρ δ ~

(1

κ α

ν ο σ

11-

ένος των 'jπut)δαΙΟΤ~f)(JJν

('J().

τοϋ άνθρωπίνου σιί.;μι1τος!

β) Προκαλεί στενοχιι:ρίαν τί};

άvαπνοijς δια

της πιέσεως ην έsασκεί είς τα καrώτερα μέρη του

νοός, Ι -3ώρακος, έκ

άλλ' ί;φίσταται έν τοίς ilρέμοις κόποις καΙ έν ταίς Ι

ούτος

λf.Υ(U, τιιv λειτουΡΥίαν καί έΡΥα

οϋτως είπείν,

Υάνων

αϊτινες προέρχονται

ο

καί έ:τομένιυς

π α λ μ ο ύ ς

μ α τ α· βλάπτει,

Κ\1κεώνι τών αίσθημά·

άKαταπαι~ατων

κ α Ρ δ ί α ς

φέρlJ

ούχί και τή\ ει·)τυχίαν σας, καθότι δεν ύπηρχε τοιαύτη
των καΙ τώ'\ο-

του,ούδεν δι')νανται να πρά~ωσιν!

έκ τοϋ στηΟοδέσμου

Δεν -3έλω να πενθώ δι'

Έν6υμουμαί. τόν

κολοφ<ονα

'Ιδού λοιπόν αί βλά()αι,

έν τί) φυσΙΚtJ του ύ1tάΡSει.

τώ\ι" διακαών έπιΘυμιών!

λόγuς

των. άφ' έτέρου δε έπειδη τό κακον είγαι ίιδη εις

της

πιέσεως δέ ταύτης

καί στεγο

χωρίας; όλη σχεδον ή έΡΥασία της άναπνοης σ~y

τό Ι: κεντρουται είς το άνώτερον τών

πνευμόνων μέ

«λάΘε βιώσας>. Τότε μόνον i}h έπόΘουν να είπω 1
\ προς τον ηλιον «στήθι) αν ταύτοχρόνως ήδυνάμην \\ στηθόδεσμον έπιρρεπείς είς τό ά σ θ μ α καί την
να είπω καί προς τούς νεκρους c έsέλΘετε τών!; φ G ί σ ι v, η έπισπεύδει καΙ δεινοί τάς άσΘενείας
, μνημείων σας!) Ί'ον κατα κόσμον άπραΥματοποίη- 11 ταύτας, αν τυχόν ύπάρχcυσιν !
Υ) Δυσκολεύει την χώνευσιν, δια. της πιέσεως
τον ίιμως ένταϋθα πόθον τοίΊτον της άνθρωπινης καρ-ΙΙ
δίας λύει μόνος ό χριστια\ ισμός δια της έν τι) δυνά- 11 j)v έπιφέρει είς τόν σ τ ό μ α Χ ο ν hat το η π α ρ.
μει τοϋ ΔημιουΡΥού δύσεως του χρόνου καΙ της άνα.. \ Πιέ~ε1. τα έν τη κοιλίq. εντερα, ατινα πιε~όμεyα
ρος" έκ

τολη; της αίωνιότητοςs έν

1)

πάς πόθος ποικίλης

I1

τούτου δέ καθιστq. τας μεταxειpι~oμένας

συνωθούνται είς τα κατώτερα μέρη

αύτης καΙ ά

hωης και πάν όνειρον καί της ύψιπετεστάτης άνθρω- Ι: ναYKά~oυσιν ούτω την μήτραν να. κατέλθΙ]) λέγει

πίνης φαντασίας.:}ά. γείνωσιν αίσθηταί καΙ -3ά πραΥ-11

διαπρεπης τις

ίατρός,

tS

ου γεννώνται

ματοποιηΘώσιν. 'Εκεί Κ'ορεσθησόμεΘα αίωνιότηΤΟζ, ώς Ι άνωμαλίαι (άσΘένειαι) αύτης,

οί σπόΥγοι ύδατος.'

Α. Ι. Μ. Ι,

διάφοραι

.

δ) I1E:.PLOρibEL την άνάπτυ5ιν καΙ τάς φυσικας

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ

40
κινήσεις

ολων τών μερών του σώματος έπί τών

όποίων σιηρί~εται, ατινα ώς έκ τούτου άτμοφοϋσι
καί δέν άντα,[οκρίνονται είς τόν
τον (')ποίον

'Εκ
φέρω,

i1

Άριθ.

ται πάντες

οί σΟΥΥενείς και φίλοι, απνς

5

σ1) ~δE'η

Θιi;σιν ύπέρ έναπαύσεως τής ψυχή; αύτοϋ.

προορισμόν δια

φύσις επλασεν αι)τά!

τών βλαβών

λοιπόν.

δύ\~ανται νά έννοήσωσι

ας ένται)9α
κάλλιστα αί

Σήμερον,

άνα
γυ

Υίοις

καί

έπί ΤΙ) επετείψ

άΠΟ,jτολικοϊς

μ" ιΊμ.η ί01)

πατράσιν

έν ά·

·Iερoμάρτι~ρoς

ναίκες, πόσον βλάπτουσιν έαυτας, μεταχεΙΡΙbόμεναι

Πολυκάρπου έπισκόπου Σμύρνης, έορτάf,οντος τού

:\άριν της

όμωνύμβ αύτψ, Πανιερωτάτου 'ΑΥίο\)

κομψότητας

και τοί)

συρμου

στη90δέ·

Βάρνης, έ

σμους έκ χάλυ60ς, άνερχομένους προς μέν τα ανω

τελέσθη μετ' άριοκλασίας ΛειτουΡΥία τών

μέχρι τιο\

Υιασμένων, μεθ' ην ή Α. Π. έδέsατο τα συΥχαρη

μασχαλών,

μένους άκτινοειδώς

πρός δε τα

κάτω

έΚΤΕινο

τήριο τοϋ τε διδ{lσκολικοϋ συλλόΥου καί τών πολ

μέχρι της κοιλίας,

Μηνον ό έλαστικός, χαλαρός καΙ ούχί "1]ψη
λός στηΟόδεσμας δύνα~αι να έπιτραΠtJ, λέΥει δια ..
πρεπής τις

ίατρος,

Προη

λών ένταυΘα τε, καΙ ckλλαχσϋ τηλεγραφικώς, φί
λων Αύτου.

δια να άφίνη ολα τα. iJILOKEi ..

μενα ΟΡΥανα να λειτουΡΥώσιν

γ υ·

v α ι κ ώ ν τ ι v ω Υ, διότι πολλαί έs αύτών ώς
έκ τοϋ άδυνάτου καί κομψου αύτών σώ~ατoς, ούδε

'ES

τούτων εχουσιν άνάγκην.

'Η προαΥΥελΘείσα ύπο του ένταυθα "Ανuπλη

έλευθέρως, καί να

μετριάςη την καταφανή άσχημία-ν τη; μέσης

όλων

τούτων, ας

μη νομίσωσι, παρακαλώ, ΟΤΙ -δ-έλω να ~ίρωνευΘώ

ρωτού τού ·'Ελληνος Προsέv~υ Κ. Βαπ. Βάλληνδα

έπί TiJ στυΥερq. άποπε[ρq. καιά του

προσώπου του

Βασιλέιος τών -Ελλήνων ΓεωΡΥίου τοϊ). Α'. δ()sn

λΟΥία,
χΘες

μεΥαλοπρεπης

καί

Κυριακιιν έν τιμ

συΥκινητικη

έτελέσ6η

Μητροπολιτικφ'

Nu.ίp πα

καΙ σκώψω ιο ιeραίOν φύλον' τούνα'\ τίον μάλιστα,

ρόντος, έκτός πολλου πλήθους, καί του έπΙ τoύτ(~

κηδόμεΥος τυύτων, έπιΘυμώ να ί~πoδεί5ω τας βλά ..

προσκληΘέντος Νομάρχου Κ .. Βεν. Ποπώφ.

6ας, είς ας ύπόκεινται, ϊσως έν άΥvοίq. των, άκο- ι
λουΘοϋσαι τυφλοίς
συρμόν.

δος έκείνων, οϊτινες
φύλου ι-.αι.

τον

λοιπόν, δη είμαι όπα ..

τού Κ. Β. Βάλληνδα πληρώσαντα τήν έκκλησίαν

ομμασι και άπερισκέπτω ς

"Ας μη Υομίσωσι

πολλά. κατά. τού Υυναικείου

τού συρμου

'0 ;ωηρός καΙ εΥκάρδιος λόΥος του Πα.ν.
'ΑΥ. Βάρνης, καί τα δια συνθήματος Α\)τοϋ τε καΙ

έ}~ραΨαν

:τοσιί'ς! ~EKτιμ(υ τας Υυναίκ:ας

καΙ Υράφουσι·

εχων μ.άλιστα πάν

«Ιήtω)) κατηύφραναν πάvrας τούς ~αρόντα;, έ=-rcu

χηθέΥτας άπό

καμδίας τί}ν άνωβεν τού

"Ε6νους

καΙ τών άρχόγτων έλλαμψιν.

..

τοτε έν ϋ'Ιιει (j rι c oijrE άνηρ λωρΙς yυναιrςOς. οϋ {'ε

-~~

)yoVij x(~ρίς άνδρος έν Κυρίψ· ώςπερ γαρ ή Υυνή
)έκ του άνδρ()ς, OiST(O ί<αί ό άνηρ δια τίις γυναι ..

Mε{~ έκτάκτου καί έsαιρετικης
λαμπρότητας
καί έπιτυχίας διεsήχΘη ό την έσπέραν τη:; παρελ ..

>κός,

Θούσης Κυριακϊ1ς doeEi; χορός έν τι] αίθούσΙ) τοί1
Α' ΠαρΘεναγωΥείου \)περ Tlbv σχολών της rΊμετ.
Κοι . ότητος. Ό λαμπρός στολισμός της αίΘοί)σης
και ή έκτακτος τάsις καί ;ωηρότης συνέτειναν ωςτε
ό χορός ν~ διαΡKέ~ι;} μίχρι της 8 τη; έ;τομένης
καΙ οί παρονΤt:ς να άποκομίσωσι τίις λαμπροτέρα'-

τα

ι ι καΙ

~

δε πάντα έκ: του Θερυ).

(Α'

Κορ. ιά

12).
Φοιτ. 'Ιατρικής.

il)Eor. 1898.

-.

,
των εντυπιcσεων.

'_Eλ"ή~θ~σαν έπ' ανtαλλ'1.Ύ1J:

c:'H Φ () σ ι ς. 'ΑΘηνών - n)J(e:ιιcκuu 081bΤ'δ'C
BiψHα.-"Bibpα 'Ι. Ι Ρα3Υ:.ttQ.-Π,,~Ο8ΑtΙ8"δ. - "Cu.ιια rl
Βαρκα.-c'Ιερός ΣύνΟεσμος. 'ΑΘηναι.- Thίiringer

Evange1ischcs Sonntagsblatt-Dingelsteg am Huy,
Bez. lllagdebul"g. - BQeκHιu llB81bCTUIι - CO~UR.
-".J.lfup1J"-Co!fiUR.
~

Ttj προσεχεί ΚυριαΚij, ι-η Μαρτίου, τελείται

έν τφ ναφ της 'Ιεράς Μητροπόλεως τό τεσσαρα

κονΘήμερον τού μακαρίτου 'Ιωάννου Κωνσταντί
νου 'ΑρχιτέκτονΟ5 μνη'!'όσυνΟΥ, είς δ προσκαλοϋν.

'Αλλα και {JΠΟ εΠΟ'Ψ'ΙΥ

~

ύλικην

<'> χορός δεν ύστέρησε' διότι καθ' ί'ι :rληροφοορσύ.
μεθα, αί είσπράSΕις άν·ηλθι)γ είς το σΤΡΟΥΥύλον
ποσόν t6jv ι 500 φρ. πεμίπου. Δίκαιος έπομένως
όφείλ~ται επαινος ταίς λαοούσαις την πρωτο60υ..
λίαν' άsιοτίμοις Κυρίαις, είς ~ν τους κόπους καί
μόχθος όφείλεται ή ()φ' ολας τας έπόψεις έπι:υ
χία τού χορού. Ε6χόμεΘα σπω:. έsακολουΘη ί'πάρ

χ ουσα ή έπωφελης αϋτη παdά τοίς ήμετέροις πρω
το60υλία, προς το κοινον ;του τόπου καλόν.

~i1r~~~~~.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ-φ Α. Τραμουνδάνζ{ -

Costandja' έ:rισ't'ολη μει' ό\·Ο

μάΤα/ν' συνδρομητών έστάλη' ευχαρισrοfμεv Θερμώς δι' έ\~ερ

γεΙα; Σας.-Δ-δι ~-faplq: Πετι!οπούλοι) -

IIIY}feH'L. Κ. Σ. χμ

Δ - ~I. θεο~ιλίδlJ} Δημητδ(φ Π. ~{ελ{δIJ) 'Αθα.ναα{ψ Σ. 11,,σ"ακίδ!J" ένταυΘα.:--Χ·· ~ι~. ΠρασLν~ποU.λφ-Sοu)jna. - Φαvfj
~α~αρίδo\.)-Kι:Oαρyα· ~ιησιαι 'Υμων συνδρ.)μaί έλ.ήφθησαν·
αναΥρόφομεν Ευχαριστήρια.
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