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'Ο  αρχηγός ανατολικού τίνος δρησκεΰματος συνεβού- 
λευ.σε τούς οπαδούς του να μεταχειρίζωνται αντί οίνου τ ό . 
χασές. Έ ν  τη βίβλω του δέ, έν ή έγραψε τούτο, διηγείται 
προςέτι, δτι ημέ
ραν τινα ό άγγε
λος Γαβριήλ ήγει- 
ρεν αύτόν άπό τής 
κλίνης καί τόν 
ωδήγησεν είς τόν 
έβδομον τού πα
ραδείσου ούρανόν, 
δείξας δμως αύτω 
συγχρόνως καί ττν 
κόλασιν.Έδώπαρ- 
ετήρησεν ό προ
φήτης μετά προς- 
οχής παν δ,τιπαρ- 
ίστατο είς τά  
βλέμματά του καί 
συνάψας πρός τον 
Θεόν Ινενήκοντα 
χιλιάδας συνδια
λέξεων ώδηγήδη 
πάλιν όπίσω είς 
τήν κλίνην του.
"Ολα δμως ταϋτα, 
προςεπιλέγει ό αύ- 
τδς, έγιναν τόσον 
ταχέως, ώςτε, δταν 
έπέστρεψεν είς τήν 
εύνήν του, ευρεν 
αύτήν άκόμη δερ- 
μήν καί τό πήλι- 
νον σκεύος, δπερ

Κ Λ Σ Ι Ω .  Τ Ο Μ Ο Σ  Σ Τ ,

Ε ΡΩ Σ Π Ρ Ω Τ Ο Γ Ε Ν Η Σ , ’Ελαιογραφία Εύγ. Κ1ία8θ1ι.

έκ τ τ ς  κλίνης Εγειρόμενος εΐχεν, ανατρέψει, ήδόνατο. νά το 
σηκώση πρίν ή ακόμη χυδη δλον τό έν.αύτώ δδωρ.

Έ άν ήδη στραφώμεν προς τά  ανάλογα φαινόμενα:τών
συνήδων Ενυπνίων,

' εύρίσκομεν το αύ-’ 
τό γνώρισμα τής 

. συμπυκνώσεωςτών 
.παραστάσεων είς 

■ ώρισμένον. τ ι  εί
δος τών ήμετέρων 
Ενυπνίων, τό όποιον 
δεν εΐνε σπάνιον,

. .καί Επειδή δόνα- 
.- τα ι νά προκληδή 

ηαί διά τεχνητών 
, μέ.σων, εΐνε έκά- 

. ,στοτεπροςιτόνκαί 
είς πάσαν πειρα
ματικήν παρατή- 
ρησιν. Δαρβΐνος ό 
πρεσβότεροςέγρα- 
ψεν ήδη έν τή 
„Ζωονομία“ του, 
δτι έξωτερικαί Εν
τυπώσεις, πρ.οξε- 
νουμεναι είς τήν 
συνείδησιν τού 
δνεφευομένου καί 
έν τώ  μεταξύ άφυ- 

.. πνίζουσαι αύτόν, 
δυνανται ν’ άπο-; 
βώσιν άφορμή μα- 
κρού καί μεγάλην 
πλοκήν έχοντος 
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ονείρου, καταλάμβάνοντος τό έλάχιστον χρονικόν διάστημα, 
τό μεταξύ της Ιντυπώσεως καί τής από του δπνου έγέρσεως. 
Συγχρόνως όμως ή V  Ιξωτερικής αφορμής προελθουσα έξέ- 
γερσις αιτιολογείται καί έσωτερικώς διά σειράς δραματικω- 
τέρων καί ζωηροτέρων παραστάσεων, ως π. χ. 6 Καρτέσιος 
έξύπνησέ χοτε δ ι απλού νύγματος ψύλλου καί συγχρόνως 
άπό ¿νυχνίου τινός, έν τέλει του οποίου ¿μονομάχησε καί είς 
τό αυτό μέρος του σώματος, είς § καί ό ψύλλος ενυξεν αυ
τόν, ελαβε χληγήν ξίφους.

Τά αισθητικά ημών νεΰρα καί του υπνου διαρκούντος 
ύχόκεινται είς διαφόρους έξωτερικους έρεθισμούς. Έ άν λοι
πόν ουτοι μεταδοθώσι μέχρι του εγκεφάλου, ουτος αποκρί
νεται είς αυτους καί αντιδρά απαράλλακτα όπως καί έν τη 
έγρηγόρσει. Αυτή ή φύσις του εγκεφάλου εινε τοιαύτη, 
ώςτε τάς μέχρις αύτού έξικνουμένας έντυπώσεις νά συνδυάζη 
προς έξωτερικάς καί άλλαχόθεν προερχομένας αίτιας. Ουτω 
γεννάται 6 κόσμος των παραστάσεων εν τε τώ ύπνω καί τη 
έγρηγόρσει, μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι Ιν τφ  πρώτω άφαι- 
ρείται ή αιτία της φαντασίας καί αντί αιτίας αποτελεί τήν 
βάσιν ολόκληρος σειρά μεταβολών των αισθήσεων. Είς τον 
ορμαθόν όμως τούτον των μεταβαλλόμενων εντυπώσεων πα- 
ρίσταται ό Όνειρος ως δραματικός ποιητής.

’Ολίγα τινά παραδείγματα θα άρκεσωσι προς έξήγησιν 
των ανωτέρω παρατηρήσεων.

Ό  Χένιγξ διηγείται περί τίνος περισφίγξαντός ποτε στε- 
νώς τό  περιλαίμιόν του, ότι εΤδεν όνειρον, καθ’ ό συλληφθείς 
υπό των ’Ινδών υπέστη τον δι αγχόνης μαρτυρικόν θάνατον. 
Έ τερος εΤδέ ποτε καθ’ υπνους ότι ταξειδεύων είς τάς Ιρή- 
μους τής Άμ.ερικής προςεβλή&η υπό ’Ινδών, οίτινες άσπλάγ- 
χνως έξέδειραν αυτόν άλλος πάλιν ώνειρεύδη, ότι συλλη
φθείς υπό ληστών έτέδη υπό τούτων ύπτιος επί του έδά- 
φους καί Ικαρφώδη διά πασσάλου μεταξύ τών δακτύλων 

'του ποδός, εξυπνήσας δέ εδρεν είς τό άκρον τού ποδός του 
μικρόν άχύρινον κάλαμον. — ‘Ο Γρέγορυ διηγείται ότι 
Ιλαβέ τις μεθ’ εαυτού εν τή  κλίνη φιάλην θερμού υδατος, 
καί είτα εΤδεν έν όνείρφ ότι άνήρχετο έπί της Αϊτνης, έν ώ 
υπό τούς πόδας του ή δερμότης του Ιδάφους καθίστατο 
ανυπόφορος.

Τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών ένυπνίων τούτων
— Τ' δραματική πλοκή καί r  συμπύκνωσις τών παραστάσεων
— ετι μάλλον έντείνονται, όταν ή αίτία τού έρεθισμού προ- 
έρχηται έξ έξωτερικών περιστάσεων καί συμβαίνη αίφνιδίως. 
Ούτως αναφέρει ό Γαρνιέ, ότι ό μέγας Ναπολέων έκοιμάτο 
έν τη  άμάξη του, δτε ύπ’ αυτόν εξερράγη ή καταχθόνιος 
μηχανή. 'Ο  έκ τής Ικρήξεως κρότος έγένετο αφορμή μα- 
κρού ένυπνίου, καθ·’ ό ο Αυτοκράτωρ ένόμιζεν ότι διέβη 
μετά τού στρατού του τόν Tagliamento, έν ώ αμέσως οι 
Αυστριακοί ύπεδέχδησαν αυτόν διά τού πυρός τών τηλεβό
λων του. 'Ο  Αυτοκράτωρ έξυπνησεν άνακράζων „— Βαδί- 
ζομεν έπί υπονόμων!“ — Ό  Richers άφηγείται τό όνειρον 
ανθρώπου τινός άφυπνισθέντος έκ τού κρότου πυροβόλου τί
νος. Ώνειρευετο ότι εγινε στρατιώτης, ότι υπέστη άδιηγή- 
τους ταλαιπωρίας, ότι έλιποτάκτησε, συνελήφθη, άνεκρίδη, 
κατεδικάσθη καί έπί τέλους έτουφεκίσθη. Άπαν λοιπόν τό 
ένύπνιον τούτο ήτον Ιργον μιας στιγμής. ‘Ο δέ Στέφενς 
λέγει: Έκοιμώμην μετά τού αδελφού μου έν τη αυτή κλίνη. 
Κ αθ υπνους εΐδον ότι μετετοπίσθην είς άπομεμονωμένην 

,τινά καί έρημον όδόν, όπου άγριόν τ ι καί τερατώδες δηρίον 
με κατεδίωκε. Νά ανακράξω, ώς τούτο πολλάκις συμβαίνει, 
δεν ήδυνάμην, έξηκολοΰθουν όμως νά τρέχω κατά μήκος

της οδού, τό δέ δηρίον όλονέν μ’ έπλησίαζε. Τέλος έφδασα 
εις τινα κλίμακα καί, αποναρκωθείς Ικ  τού φόβου καί έκ 
τού κόπου έξηντλημένος, δέν ήδυνάμην περαιτέρω νά προ
χωρήσω. _Τό δηρίον με συνέλαβε καί ένέπηξε τούς οξείς του 
όδόντας κατά τήν οσφύν μου. Έ κ  τού άλγους έξύπνησα 
καί — ό αδελφός μου με είχε τσιμττήαα  μόνον κατά τό 
ρ.έρος εκείνο. Πώς δυνάμεδα τώρα, προςεπιλέγει ο αυτός 
Στέφενς, νά συνδυάσωμεν τό έξωτερικδν τούτο συμβάν πρός 
τό ένύπνιον; Πρέπει δρά γε νά χαραδεχδώμεν, ότι έκείνο 
το οποίον ητο τό  έσωτερικόν τελικόν συμπέρασμα ολοκλή
ρου σειράς ονειρωδών πραγμάτων ήδύνατο συγχρόνως νά 
ήνε καί ή έξωτερικτ αυτών αφορμή; Ή  μήπως ήνε προτι- 
μοτερον νά καταφύγωμεν καί ένταύδα είς απλήν τινα σύμ- 
πτωσιν; Τοιαύτα φαινόμενα μάς διδάσκουσι μάλλον, ότι καί 
δι’ αυτών τών συνήθων ένυπνίων έκείνοι οί τύποι τών πα
ραστάσεων, οίτινες έν τη έγρηγόρσει εχουσιν απόλυτον αλή
θειαν, άποδεικνύονται άνήκοντες είς σχετικήν τινα μ.όνον 
κατάστασιν.“

Ο κόμης Λαβαλέττης διηγείται πρός τούτοις περί εαυ
τού τά  έξης: ,'Ό τε μίαν νύκτα εΐχον άποκοιμηδή έν τη 
ειρκτή, μ’ έξήγειρεν έκ τού υπνου ό ήχος τού ωρολογίου' 
τών ανακτόρων, σημάναντος τήν δωδεκάτην ώραν. νΗκουσα 
δε συγχρόνως ότι ήνοιγον τήν κιγκλίδα διά ν’ αντικαταστή
σουν τόν σκοπόν καί μετ ολίγον πάλιν άπεκοιμήδην βα- 
θ·έως. Διαρκούντος τού δπνου μου εΐδον όνειρον — καί έν
ταύδα επεται ή άφήγησις φοβερωτάτου ονείρου, τού οποίου 
αί λεπτομέρειαι κατά τήν συναίσδησιν τού ονειρευομένου 
επρεπε να πληρώσωσι τουλάχιστον πέντε ολοκλήρους ώρας 
— ότε αίφνης ή κιγκλίς πάλιν έκλείσδη μετά μεγάλου θο- 
ρυ'βου καί έγώ έκ τούτου έξύπνησα. Συνεβουλεύδην τό ώρο- 
λόγιόν μου καί εΐδον οτι ήτον ακόμη ή δωδέκατη ώρα, 
ούτως ώςτε τό άπαίσιον τούτο προϊόν τής φαντασίας πραγ- 
ρ.ατικώς μόνον λεπτά τινα διήρκεσε, δηλαδή τόσον χρόνον, 
όσος έχρειάσδη πρός αλλαγήν τού σκοπού καί πρός τό 
άνοιγμα καί κλείσιμον της κιγκλίδος. Τό ψύχος ήτο λίαν 
δριμύ καί επομένως ή αλλαγή έγένετο έν σπουδή, τούτο 
δ ’ έβεβαίωσε· καί ό θυρωρός τή  έπιουση, δτε ήρώτησα αυ
τόν περί τουτου. Καί έν τούτοις ούδέν συμβάν τού βίου 
μου ένθυμούμαι τόσον καλώς, ώςτε νά όρίσω τήν διάρκειαν 
αυτού μετά μείζονος ακρίβειας, ου’δενός αί λεπτομέρειαι 
ένετυπώδησαν τόσον βαθέως είς τήν μνήμην μ.ου καί τό 
οποίον τόσον συνησθάνδην, όσον τό όνειρον τούτο.“ — 'Ο  
Μωρό έκειτο αδιάθετος έν τη κλίνη καί ώνειρευετο περί 
τής γαλλικής έχαναστάσεως. Μεταξύ άλλων εβλεχε προ 
τών όφθαλμών του χολλάς σπαραξικάρδιους σκηνάς, ώμίλει 
πρός τόν 'Ροβεσπιέρρον, τόν Μαράτον καί τά  άλλα τέρατα 
τών χρόνων Ικείνων, ένήχδη είς τό δικαστήριον, κατεδικά- 
σδη είς θάνατον, ώδηγήδη είς τόν τόπον τής καταδίκης 
διά μέσου απείρου πλήθους λαού, προςεδέθη έπί τίνος δο
κού καί είδε τέλος πώς ό πέλεκυς άπέκοψε τήν κεφαλήν 
από τού τραχήλου του. Έξόπνησε κάθιδρως έκ τής φρίκης 
καί εΐδεν ότι τό υπέρ τήν κλίνην του έλασμα είχε καταχέ
σει ακριβώς κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ώς τούτο Ιβεβαίου 
καί η παρακαδημένη μήτηρ του, δίκην πελέκεως έπί τού 
τραχήλου του.

Ας αναλυσωμεν ήδη τό πρόβλημα τούτο, οπερ προβάλ
λεται ήμϊν πρός λύσιν. Έ ν τοιαύταις περιπτώσεσιν ούδε- 
μίαν λύσιν δέον νά προςδοκώμεν έκ μόνης τής συμπτώσεως, 
διότι ουδαμούς αμφιβάλλομεν, ότι έκαστος τών ήμετέρων 
αναγνωστών είδε κατά τόν βίον του πολλά τοιαύτα όνειρα,
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καί έν τούτοις πάντοτε ή αίτία τής έξεγέρσεως συμφωνεί 
κατά τήν ποιότητα πρός το τελευταιον συμβάν του ενυπνίου: 
τό κέντημα τού ψύλλου πρός πληγήν ξίφους, ό κρότος πυ
ροβόλου πρός τουφεκισμόν κτλ. Διά τόν αυτόν λογον έπι- 
σης δέν πρέπει νά χαραδεχδώμεν, ότι έν το> ¿νείρω ή φαν
τασία τό από έξωτερικών αιτίων προερχόμενον υλικόν έπι- 
τηδείως μόνον συμπλέκει καί συνδυάζει πρός τήν μέχρι τουδε 
πορείαν τού ένυπνίου. Έ ξ  έναντίας τό ένύπνιον πάντοτε 
αποβαίνει δραματικόν, ή δέ φαινομενική του διαρκεια ουδέ
ποτε εΐνε καί ή πραγματική του, διότι πολλάκις έν τοίς 
όνείροις ήμών βλέπομεν πράγματα διαρκοϋντα ολοκλήρους 
ημέρας, καί έν τούτοις έκοιμήθημεν τό πολύ ώρας τινάς ή 
καί ¿λίγα λεπτά μόνον. ’Αν ή φαινομενική διάρκεια ήτο 
συγχρόνως καί ή πραγματική, ώφειλεν, έπειδή τό τελευταίον. 
φαινόμενον τού ένυπνίου εΐνε απλώς ή αφορμή τής έξεγέρ
σεως έν φανταστική περιβολή, ή ένέργεια νά προηγηθή τής 
αίτιας, δπερ λογικώς εΐνε πάντη αδύνατον. Άληθέστατον 
εΐνε άρα, ότι συνέβη συμπύκνωσις τών διαφόρων παραστά
σεων, όπερ δηλοΐ ότι έν τοίς ένυπνίοις ήμών έχομεν άλλο 
παρά τό φυσιολογικόν μέτρον τού χρόνου. Έ ν  τούτοις πά
λιν αί τού ζητήματος δυςχέρειαι δέν αίρονται διά τών σκέ
ψεων τούτων, διότι έν τοίς ένυπνίοις τούτοις ή τής έξεγέρ- 
σεο,ς αφορμή εΐνε πάντοτε καί τό ύστατον ¿νεφώδες φαι
νόμενου, σύν τούτω δέ όρίζει κατ’ ουσίαν καί τήν ολην πο
ρείαν τού ονείρου. Καίτοι λοιπόν άπασαι αί παραστάσεις 
έπέρχονται συμπεπυκνωμέναι, έν τούτοις πάλιν ή θέσις αυ
τών προ τής έγερτικής αφορμής οΰδαμώς έπηρεάζεται καί 
ούτως εχομεν αδθις, ώς καί πρότερον τήν ένέργειαν προ 
τής αίτιας, διότι μάς εΐνε όλως άδιάφορον, άν ή ένέργεια 
αυτη διήρκεσε μόνον Ιν δευτερόλεπτον ή ολοκλήρους ώρας.

ΙΙρός λύσιν τού προβλήματος τούτου δέον καί πολλά 
άλλα φαινόμενα νά λάβωμεν ύπ’ όψιν. Πόσον δέ εΐνε άναγ- 
καίον νά έπιδιώξωμεν τήν λύσιν ταύτην καταφαίνεται καί 
έκ τού ότι άπαντα ήμών τά  όνειρα φαίνονται έγκρύπτοντα 
έν εαυτοΐς τό πρόβλημα τούτο ενεκα τής συμπυκνώσεως 
τών παραστάσεων. Ή  συμπύκνωσις αυτη ·?8·ελε συμβή, καί 
έάν ó έρεθισμός μετεδίδετο μέχρι τού έγκεφάλου, χωρίς νά 
διακόψη ομως τόν δπνον καί νά καταστή άφυπνωτική αφορμή. 
Ουδέποτε ή άφύπνωσις δυναται πρώτη νά παραγάγη τό υπερ
αισθητικόν μέτρον τού χρόνου, την Ικανότητα δέ ταύτην 
εχουσι μόνον τά  όνειρα, αρκεί μόνον ό έξωτερικός έρεδ-ισμός 
νά όχη τόσην εντασιν, ώςτε νά φθάση μέχρι τής συνειδή- 
σεως τού ονειρευομένου. "Ολως άδιάφορον μάς εΐνε τώρα, 
ποίον έκ τών περιφερικών ήμών αισθητηρίων προςβάλλεται 
υπό τίνος έρεδ-ισμού. Καί φαίνεται μέν οτι τό οδς εΐνε το 
εύαισθητότατον πάντων, τ’ ανωτέρω ομως παραδείγματα 
δεικνύουσιν ότι καί ετέρου είδους αισθητικοί έρεθισμοί δύ- 
νανται νά παραγάγωσι δραματικά όνειρα. "Οσον βαθύτερον 
κοιμώμεθα, τόσον Ιρμητικώτερον εΐνε καί αί ήμέτεραι αι
σθήσεις κεκλεισμέναι πρός τάς έκ τού έξωτερικού κόσμου 
έντυχώσεις, έπειδή δέ μεθ’ όλα ταύτα πάλιν βλέπομεν 
όνειρα, πρέπει τό πλείστον αυτών μέρος νά έξαρτήσωμεν 
από έσωτερικών αίτιων, χροερχομένων έξ αυτού τού δργανι- 
σμοΰ, ήτοι έκ τών καί διαρκούντος τού υπνου εξακολουθου- 
σών αυτού λειτουργιών.

Ό  έγκέφαλος δέχεται τόν έρεθισμόν καί έφαρμόζει έπ’ 
αυτού τόν έν εαυτω υπάρχοντα νόμον τής αίτιότητος, δη
λαδή τή βοηθεία τής φαντασίας δημιουργεί αντίστοιχον αι
τίαν, μετατοπιζομένην είς τά  έκτος καί προςλαμβάνουσαν 
μορφήν σειράς παραστάσεων περί τό τέλος δραματικόν έχου-

σών τύπον καί συμπυκνουμένων διά τού υπεραισθητικού χρο
νικού μ.έτρου. ’Αλλά δέν καταφεύγει ό έγκέφαλος πάντοτε 
τόσον μακράν διά νά αίτιολογήση τό τελευταίον φαινόμε- 
νον· ή σειρά τών παραστάσεων ποικίλλει αείποτε κατά τό 
μήκος καί τήν Ικτασιν. Έπειδή δέ δέν δυνάμεθα να πα- 
ραδεχθώμεν, ότι τό υπεραισθητικόν χρονικόν μέτρον εΐνε 
διάφορον κατά τά  διάφορα υποκείμενά, ανάγκη αί διαφοραί 
αυται τής Ικτάσεως νά έξαρτώνται είτε από τής διαφοράς 
τών έρεθιστικών αίτιων είτε από τού βαθμού τής φαντα
σίας τού όνεφευομένου.

Βαθμηδόν όμως τό θέμα ήμών από ψυχολογικού μετε- 
βλήθη είς μεταφυσικόν, τό δέ κύριον αυτού ζήτημα μένει 
ακόμη άνεξήγητον, πώς δηλαδή δύναται ονειρόν τ ι νά πε- 
ρατούται διά τίνος έρεθισμού, έν ω τό όνειρον τούτο αρχε- 
ται από τίνος πρός τόν ερεθισμόν τούτον σύγχρονον αισθή
ματος. Άν τό σύγχρονον τούτο ήτο πραγματικόν, τό δνει- 
ρον, όσονδήποτε καί άν συνεπυκνούτο, πάλιν θά  εκειτο προ 
τού έρεθισμού, όςτις τό προεκάλεσε, άρα το αποτέλεσμα θά 
ήτο προ τής αίτιας, όπερ αδύνατον. Ώ ς  λυσιν τού ζητή
ματος τούτου προβάλλομεν τάς κατωτέρω βραχείας σκέψεις.

ΙΙεφαματικώς άπεδείχ8·η, ότι αί κατά τήν έγρήγορσιν 
παραστάσεις ήμούν εχουσιν ανάγκην χρόνου, δυναμένου νά 
καταμετρηδ·ή, άλλ’ άφ’ ετέρου ή πείρα πάλιν άπέδειξεν, ότι 
ύπάρχουσιν καταστάσεις τινές τού πνεύματος, καθ’ άς ό νό
μος ουτος δέν έφαρμόζεται. Ώ ς  Ικ τούτου τό φυσιολογι
κόν ήμών μέτρον τού χρόνου δέν έγκειται είς τήν φύσιν τού 
έγκεφάλου, έπειδή τό νευρικόν ήμών σύστημα δέν ένεργεί 
μετά τόσης ταχύτητος, ώςτε νά τό αίσθανώμεθα δι’ αυτού. 
Είς τά  καλλιτεχνικά δημιουργήματα καί τά  όνειρα τήν θέ- 
σιν αύτού καταλαμβάνει τό ύπεραισθητικδν μέτρον τού χρό
νου, δυνάμει δέ τής αυτής ίδιότητος, τής συμπυκνούσης τάς 
παραστάσεις, αίσθανόμεθα κατά τινα οίονδήποτε τρόπον τόν 
έρεθισμόν ταχότερον ή όσον θά  ήδύνατο νά μεταδοθή είς 
τόν έγκέφαλον κατά τό φυσιολογικόν χρονικόν μέτρον. Δι’ 
έκείνας λοιπόν τάς έντυπώσεις, αί'τινες γίνονται μετά υπερ
αισθητικού χρονικού, ή ενέργεια τελευτά καθ’ άν χρόνον 
μόλις έπισυμβαίνει ή αίτία διά τάς έντυπώσεις, τάς άπό τού 
φυσιολογικού χρονικού μ.έτρου έξαρτωμένας. Ουτω νομίζο- 
μεν ότι φωτίζεται κάπως ό σκοτεινός πέπλος ο καλυπτων 
τό άνδ-ρώπινον τούτο αίνιγμα. Τό υπέρ τήν αΐσδ-ησιν κεί
μενον ήμ.ισυ τής φύσεως ήμών δέν υποβάλλεται είς τήν συν- 
είδησίν μας, ή δέ αύτοσυνείδησις δέν έξαχλούται έφ’ όλου 
τού Ijav ήμώ ν ούτως ή διδασκαλία περί τού ασυνειδήτου 
χροςλαμβάνει νέαν έπικύρωσιν, συγχρόνως όμως καί άποδει- 
κνύεται ότι τούτο εΐνε ατομικόν, ούχί δέ γενικόν μεταφυσι
κόν. "Οπως ή σελήνη μόνον τό ήμισυ τής σφαίρας της στρέ
φει πρός ημάς, ουτω καί τό ήμετερον έγοι, όπως δέ πάλιν 
ή σελήνη διά τών έπικλίσεών της έπιτρέπει είς τους αστρο
νόμους νά παρατηρήσωσι τουλάχιστον μέρη τινά τής άλλης 
πλευράς, ουτω καί τό ίγώ  Ιν τισιν αυτού καταστάσεσιν απο
καλύπτει έν μέρει είς ημάς ττν υπεραισθητικήν πλευράν τής 
φύσεως αυτού.

Ό  Κάντιος εΐπεν ότι περί τίνος Ιδέας άλλων σκεπτο* 
μ.ένων όντων δεν δυνάμεθα νά κρίνωμεν, άν έξαρταται άπό 
τών αυτών συνθηκών τού χώρου καί τού χρόνου άφ’ ών καί 
ήμείς, ό δέ Μαλεβράγχιος νομίζει, οτι ύπάρχουσιν οντα δυ- 
νάμ.ενα έντός ήμισείας ώρας τόσα νά σκεφθώσιν, όσα ήμείς 
έν χιλίοις ετεσιν, αί βραχείαι όμως αδται παρατηρήσεις είς 
τήν διδασκαλίαν τού Καντίου περί.τού ίδεώδους.τοϋ χρόνου 
κατέδειξαν, ότι ήμείς άνήκομεν είς τό είδος τούτο τών όν-
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των. ·Έκτό^τουτου-'έφάνήταν '¿ν.ταυό·α καί αλλά γνωρί- 
σμ.ατά, ' κ«&·”  οέ; ϊύνάται· νά όρίιΐ&·  ̂ δ άνθ-ρωπος* Ϊ>ιότι καί ή 
φαντασία άπέόεΐξεν :δτν' υπερπήδα: τά  φυσικά opta.

.’Εκ · των ανωτέρω έξάγεται, δ η  τά- καθ'1 υπνους ορά
ματα %έν εΐνρ τόσον άλυτα· αινίγματα, όσον γενικώς .ν'ομί- 
ζεται.· Έ Ις  τά  ' μυστηριώδη} ταΰτα, φαινόμενα <5 λαός άρχη- 
&εν'ένόμιζεν δτι διέβλεπε'τον ·δάκτυλον υπερφυσικών δυνά
μεων.' Ποσάκις λέγεται ότι' ό νΟνειρος «πεκάλυψεν είς τά  
δμματα των θνητών τον σκοτεινόν κόλπον του μέλλοντος! 
Οί παλαιοί Έλληνες-εστελλον τους · άσ&ενεις. των είς τόν 
ναόν'του Ασκληπιού, όπως Ικεΐ καΟ·’ υπνους υπόδειξη αυ· 
τοΤς δ 9-εός. μέσον τ ι πρός θεραπείαν της βασανιζοόσης αυ
τούς! νόσου, υπάρχουσι δέ και νεώτεροί τινες φιλόσοφοι, οί 
όποιοι συνιστωσι. την-χρησιμοποίησιν των ονείρων πρός διά- 
γνωσιν κρυφίων η υπολαν&ανουσών αγενειών. Μεύ·’ δλα

1 όμως όσα κάνάν, εχώμεν· είπεί' άνώτέρ'οι; δέν πρέπεί' νά 'βα- 
σιζώμεύ-α έπΐ των ονείρων,·' διότι πάντοτε -ψεύδονται κάΐ'μάς 
¿ξαπατώσι. -Τό αυτό δέ δύναται νά ρηύ·η · καί περί των 
άλλιυν έκείνών όνέίρων με ανοικτούς οφ&αλμους, περί της 
ρεμβώδους έκείνης καταστάσεως. καί)’ ήν ονειροπόλοϋμεν 
κατά τό παράδειγμα της έν τη ημετέρα είκόνι παριστανο- 
μένης ωραίας. Τό νά ονειροπολη τις  άντι νά σκέπτηται 
και νά έργάζηται εΐνε πάντοτε επικίνδυνον, ακόμη καί άν 
έκοσμήδη υπό της φύσεως'διά τόσης καλλονής, όσην έχει 
η έν-τη ,,Κλειόϊ“ σήμερον ονειροπολούσα..

Διότι ή ουσία των ονείρων τούτων ώς έπί τό  πολύ δίν 
εΐνε άλλο .παρά πόδ'ος 'πρός δόξαν, ευτυχίαν καί έρωτα, ή 
δέ' έκπλήρωσις όλων των υποκαρδίων ημών πό&ων, οίτινες 
ισως ουδέποτε έν τω βίώ πραγματοποιούνται, τελείται τόσον 
άδορύβως καί ευκόλως έν τη φαντασία! Δρ Ε. Μ.

ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ.
Δ ι ή γ η μ α  έ κ  τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  η μ ώ ν  ι σ τ ο ρ ί α ς .

(συνεχεία καί τέλος).

'  >— Ϊ 2  βασιλεύ, πόσον με Ιξευτελίζεις, άπεκρίδη βαρυδυμως ή Τελέ- 
«ιλλα,.νρμίζων ότι, όπως κοριν&ία εις εταίρα, αντί χρυσού δύναμαι να θυ
σιάσω ,τήν .τιμήν μου.

— , Τότε, εΤπεν ήρεδισμέν.ος ί  Κλεομένης, σοΐ ύποβάλλω ετερον όρον. 
Σοίιχ<?ρίζρ> τήν,,ζωήν τού συζύγου σου, ή , άν καί τούτο δεν αρκεΤ, σε 
α<ρίνω" ελευόέραν νά έκλέξης ό,τι άν δέλης. Σοΐ αποδίδω όλους τούς άρ- 

,γείίιυς αιχμαλώτους, πάντα τέλος· όσα εχω, εάν είςακούσης τής θερμής μου 
παρακλήαεως. · ’Εάν μ’ άρνηδής . . . δά  παραφρονήσω, κήί τότε άλλοί- 
μονον π ΐς σέ! . Ναί, Τελέσιλλα, έξηκολοόδησε γονυπετήσας πρό αυτής καί 
κρύψας τό πρόςωπόν του είς τάς πτυχάς τού χιτώνός της, μή  με απόρρι
ψης; Σ ’ έκάλεσα έδώ, ίνα ένοικων τού συζύγου σου διακράξω κατά σού 
τήν ύβριστικωτε'ραν προςβολήν, καί όμως άμα είςήλδες ή καρδία μου έμα- 
λάχδηκ α ί αί αισθήσεις μου έπραόνδησαν. Ώ  θεοί, διά τ ί  δέν ήσο πλη
σίον μου πρό τού άλσους του Άργους διά νά μή γίνη ή  φοβερά εκείνη 
καταστροφή ;.

— Moi υπόσχεσαι, άπεκρίδη ,ήρέμως ή Τελέσιλλα, τήν ζωήν τού συ
ζύγου μου καί τών άλλων αιχμαλώτων, εάν παραδώσω εμαυτήν εις τήν ατι
μίαν. Δεν βλέπεις όμως ότι ή  ζωή τού συζύγου μου οόδεμίαν εχει πλέον 
άξίαή; ΤΙοΤον · γόητρον &ά εχη πλέον δ ί  αυτόν ό βίος μετά τό αίσχος 
τού προςφιλεστερ.ου.του όντος; Έ π ε ιτα  καί των άλλων αιχμαλώτων δ βίος 
τίνα αξίαν δά. έ χ η , . αν σύ αυριον κυριευ'σης τό Άργος καί κατασφάξης 
άπαντας τοιίς Ιλευ&ερω&έντας;. ’Αντί όλων τούτων !ν μόνον πράγμα δύ- 
vatcu. νά με πείση, όπως μεταβάλω γνώμην. '’Οχι ό σύζυγος, ούτε τό 
τέκνον μου εΐνέ τό τιμαλφέστερον κτήμα μού, διότι αγαπώ μ'εν τόν Ευ- 
ξενίδην περισσότερον, παρ’ όλα οσα μοιεχάρισαν επί γης οί θεοί, δύναμαι 
όμως, ·άν ,άπωλέσω-.αύτόν, νά λάβω καί άλλον σύζυγον, καί άν ό προς- 
φιλής μου Άλκήνωρ άποδάνη, δύναμαι πάλιν νά γίνω μήτηρ πολλών άλλων 
τέκνων. Έ ν  πραγμα όμως, τό πολυτιμότατον πάντων, δεν δ’ ανακτήσω 
ποτέ, άν άπαξ χάσω αύτό, τήνπατρίδα  μου. Γνωρίζω ότι κακώς έχουσι 
τά τού Άργους καί ότι πολλαί χήραι καί κόραι αυτού μετά τήν σφαγήν 
τβν συζυγω νκαί αδελφών δ? σναγκασδώσι νά συζευχδώσι μετά τών με- 
τοίκων μας, όπως άποκτήσωσι .πάλιν άπογόνους καί καταστήσωσι τήν πόλιν 
ικανήν με^. όλίγον χρόνον νά υπεράσπιση Ιαυτήν κατά τών έχδρων. Έ ω ς  
ότόυ μεγαλώσωσιν'οί νυν απόγονοι, τήν άμυναν τής πατρίδος &’ άναλάβη 
γενεά ,ούχί. ίσότιμος αυτών.. Τώρα υπάρχει ακόμη τό Άργος, καί έφ’ όσον 
υπάρχει, εΐνε πατρίς ημώ ν, άφ’ οδ όμως καταστραφή είς’ τι ώφελεΐ ή 
ζωή μου, ή ή ,τού  συζύγου μου ή καί ή τών άλλων αϊχμαλώτων;'Δόν εΐνε 
καλλξτερον ν’ άποδάνωμεν τώρα εύ&υ’ς, παρά νά μαρανδώμεν έν τ·? δου- 
λεία τών σκληρών Σπαρτιατών; Διά τούτο, ώ βασιλεύ, σώσον τό Άργος! 
Φερε τόν στρατόν σου μακράν αύτού καί άφες τήν ζωήν .είς τους αιχμα
λώτους. Μόνον υπό τόν όρον τούτον, "όσον καί άν ήν* σκληρός, δύναμαι 
νά συγκατανεύσω εις τ ίν  άτιμόν σου άπαίτησιν.

—  Καλά, άνέκραξεν ό Κλεομένης. Σοΐ ομνύω παν δ,τι έζήτησας!
—  Μή σπεύδης· δεν δσ κλείσωμεν άμέσως τήν συμφωνίαν. Πρέπει

νά δώσης έγγράφως τον όρκον σου καί νά στε&ης αυτόν άμέσως είς τόν 
γέροντα ημών βασιλέα Κένωνα. Έ γέρδητι καί γράψόν.

Ό  Κλεομένης ελαβε με τρέμουσαν χεΐρα φύλλον .παπύρου καί κάλαμον 
καί ΰπαγορευούσης τής Τελεσίλλης εγραψε:

„’Ορκίζομαι είς τόν Δία, τήν Ή ραν καί τόν ’Απόλλωνα, ότι ποτέ δεν 
5>ά βαδίσω εναντίον τού Άργους καί ότι αυριον δ·’ άπέλ&ω έντεύδεν μετά 
τού στρατού μου. Ά ς άποδάνω έάν παραβώ τόν όρκον μου. Κλεομένης.“

Έ π ε ιτα  δέσας καί σφραγίσας τον κύλινδρον εκάλεσε την Φοίβην καί 
επεμψεν αυτήν έν συνοδία ενός κήρυκος είς τό Άργος.

— Έ ν  πραγμα ακόμη έχω νά σε ζητήσω, <3 βασιλεύ, εΐπεν ή  Τε- 
λεσιλλα πλησιάσασα καί δέσασα τήν χε~ρά της επί τού βραχίονός του. 
Αφες νά ιδω άπαξ ετι τόν σύζυγόν μου καί νά ζωογονήσω αυτόν δι’ ¿λί
γου οίνου.

’Ο βασιλεύς tá  έπέτρεψε σιωπηλώς. Ή  Τελέσιλλα χυσασα τότε εκ 
τίνος μεγάλου δοχείου οίνον είς έν κύπελλον μετέβη - είς ΐον άντίδάλαμον 
καί γονυπετήσασα πρό τού συζύγου της άφήρεσεν άπό το στόμα του τό 
μανδήλιον καί τω έδωκε οΐνον νά πίη. Ε ΐτα  έπέδηκε τά χείλη της επί 
τών ίδικών του καί περί τόν τράχηλόν του τους απαλούς της βραχίονας 
καί τώ  έψιδύρισε: ,,'Γγίαινε, άγαπητέ μου Εύξενίδη! Έ ά ν  σύ σωδής, 
φρόντισον περί τού τέκνου μας, τό οποίον εΐνε πεπρώμένον νά μ-r έπανίδω. 
’Εγώ  άπο&νήσκω!

— Προςφιλής μου Τελέσιλλα, άπήντησεν οδτος έπίσης χαμηλοφώνως, 
διά τ ί  όμιλεΐς ουτ&ι; Οί θεο ί δεν άπεφάσισαν ακόμη τόν δάνατόν .σου.

— νΟχι, Εύξενίδη, πρέπει εγώ διά τού δανάτου μου νά σώσω τό 
Άργος. Mr παραπονήσαι ματαίως κατά ττς μοίρας.

Ε ίς  έν νεύμα τού βασιλέως ό φύλαξ έπλησίασε τήν Τελέσιλλαν καί 
τήν ήνάγκασε νά έγερδή. °Ότε δέ αύτη έπανήλδεν είς τόν κύριόν της σκη
νής δάλαμον, δ Κλεομένης έμέρφαζεν ώς μαινόμενος. Μετά πυρετώδους 
ταχύτητος εδιδε διαφόρους διαταγάς, όπως έτοιμάσωσι μεγαλοπρεπώς τήν 
κλίνην του, κοσμήσωσιν αύτήν δι’ άνδέων, καί στέψωσι τήν κεφαλήν του 
διά στεφάνου έκ ρόδων. Ε ΐτα  εκαμε σπονδάς είς τόν 'Γμέναιον καί τήν 
Άφροδίτην ψιδυρίζων άσαφέϊς καί άκαταλήπτους λέξεις. ’Ε π ί τέλους διέ
ταξε νά φέρωσι τόν δίσμιον Ευξενίδην είς τόν προθάλαμον καί νά φυλάτ- 
τωσιν αυτόν εκεί δύο στρατιώται, έν ώ ή Τελέσιλλα κεκυφυΤα έκ της δλί- 
ψεως ώδηγήδη υπό τού εστεμμένου Κλεομένους είς τόν κοιτώνα αυτού.

VII.
Μόλις ηρχισε νά ύποφώσκη τό λυκαυγές τής έπιούσης ημέρας ό Κλεο

μένης έξυ'πνησεν είς τό πλευρδν τής Τελεσίλλης καί εστρεψε πρός αύτήν 
τά  βλέμματά του. Ε ίς  τήν θέαν αύτής έξέβαλε φοβέραν κραυγήν καί άνε- 
πήδησε τής κλίνης. Ή  Τελέσιλλα ήτο νεκρά. Έ κ ε ιτο  ώχρά, ήσυχος μέ 
ανοικτούς ¿φδαλμούς καί χείλη σπασμωδικως συνεσταλμένα. Έ κ  τού στό
ματός της ερρεε κρουνός αίματος χυνόμενος ύπέρ τήν σιαγόνα καί ττ'ν τρά-

Η  ΡΕΜΒΑΖ'ΟΥΣΑ κατά το πρωτότυπον είκόνος του Σίχελ
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χηλόν τηζ και ώ ί όίρΐί izzpiOxacoiv τό γυμνόν «as χιονόλευκον στηθό$ τηί. 
Ε ιχ ίν  άποκόψβι 8ιά τ<5ν ¿δόυτων την ylGcaé.'i τη« κοί έπνίγη οδτω? έν 
τω ίδίφ τη? αΐματι κατά τό παράδειγμα τ£5ν Ειλώτων εκείνων, οΐτινε« 
διά  toîi θανάτου των έζη'τουν ν’ άποφΰγωσι τα? βασάνου? τη« σκληρά? 
των δουλείας.

Ε ί? τήν κραυγήν του βασιλέω? προςέδραμον όλοι οί φυλακές καί ευ- 
ρον αυτόν ίστάμενον ϊρδιον προ της κλίνης μέ άνυψωμένας τάς χίϊρας, 
τό πρδςωπον ήλλοιωμένον καί τούς βλοσυρούς οφθαλμούς μετά λυσσώδους 
έκφράσεως ατενίζοντας το πτώμα. ’Ε π ί τέλους συνελθών — Κρου'σατε 
άμεσως τό άνακλητη'ριον, έφώνησεν. Ό  ’Αρίστων δς έπιστρε'ψη μεθ’ όλου 
του στρατοί» εις τήν Σπάρτην! Οί σωματοφυ'λακε'ς μου '»à έλ&ωσι μόνον 
μαζΐ[ μου είς τον ναόν τη ςΉ ρ α ς!

Μετά μίαν στιγμήν ήκούοντο πανταχύθεν σαλπίσματα, καί ότε οί 
στρατιιδται ήλθον νά διαλύσωσι τήν σκηνη'ν, άνε'κραξεν ό Κλεομένης.

— Κατω η  σκηνή. ’Αφήσατε όλα τδλλα καί τούς αιχμαλώτους δε
μένους. Νά μή φονευ'σητε κάνένα!

Ολίγα λεπτά αργότερου τό κύριον μέρος τοίί στρατού ήτο καί)·’ έδόν 
πρδς την Σπάρτην, έν ω ό Κλεομένης έσπευδε ταχέως προς άρκτον προς 
τό ίερόν τ η ςΉ ρ α ς , κείμενον μεταξύ τ<3ν Μυκηνών καί τοί» Άργους εις 
άπύστασιν δεκαπέντε σταδίων από της τελευταίας πο'λεως. Ο ί στρατιώται 
ενύησαν ότι ί  βασιλεύς των εΐχε παραφρονήσει.

Ά μ α  εφθασεν εις τόν ιερόν τύπον & βασιλεύς έζήτησε νά κάμη θυ- 
σιαν επί τού βωμού τής δε8ς, Ιπειδή ομως ό ίερεύς ήρνεΤτο νά τό έπι- 
τρέφη, ό Κλεομένης διέταξε τούς Είλωτας του νά τόν δέσωσι καί νά τόν 
μαστιγώσωσι μέχρι θανάτου. Κατόπιν ετέλεσε τήν θυσίαν ί  Τδιος, διαστρέ- 
φων τούς ¿φθαλμού? καί έκφωνων τάς ίεράς δεήσεις. ’Ε π ί τέλους είς- 
ήλθεν είς τόν ναόν, εν ω λαμπρόν μαρμάρινον άγαλμα παρίστανε τήν "Ηραν 
ώ? μεγαλοπρεπή δέσποιναν. Τό άγαλμα τούτο άντικατεστάθη βραδύτερον 
υπό τού άριστοτεχνήματος τού Πολυκλείτου. ΈκεΤ ήσπα'σθη τόν πέπλον 
της δεας κάί περιεπτυχδη αυτήν περιπαδώς ψιθυρίζων, ,*Û Τελέσιλλα, 
πόσον είσαι ώραία“ !

ΈκεΤθεν ώρμησεν έν σπουδή πρός τήν Σπάρτην.
Τήν αυτήν εσπέραν ό Κόνων είχε λάβει τόν όρκον τού βασιλέως καί 

εγνωστοποίησεν αύτόν είς τό πλή&ος, όπερ μεΤναν όλην τήν προηγουμένην I 
νύκτα άγρυπνον καί έν άνησυχίφ συνεκινη'θη ήδη χαρμοσύνως. Τό μέγα 
δυςτύχημα είχε σχεδόν λησμονηθή-διά τής μεγάλης ταύτης καί άπροςδο- 
κήτου εύτυχίας. Πριν ή  άνατείλη ή ήμέρα, άπασα ή πόλις τού Άργους 
^έγνιόριζεν ήδη ότι οί Σπαρτιδται απήλθον. Τώρα έσπευσαν άπαντες νά 
ιδωσι τό Ιγκαταλειφθέν στρατόπεδον καί νά μάθωσι τήν τυ'χην τών αιχμα
λώτων. Εδρον άπαντας δέσμιους καί έξηπλωμένους είς τό έδαφος καί 
έλυσαν άμεσως τά δεσμά τω ν, ¿λίγοι τινές εΤχον προχωρήσει μέχρι τού 
τόπου, όπου έκειτο ή βασιλική σκηνή, καί έκεϊ έλυσαν τόν Ευξενίδην καί 
εδρον τό πτώμα τής Τελεσίλλης, Ιξηπλωμένης επί τής βασιλικής κλίνης. 
’Απαλλαγείς 6 Εόξενίδης τών δεσμών του καί άναλαβών τήν χρήσιν τών 
εξωθημένων του μελών έδραμεν άμέσως είς τήν βασιλικήν κλίνην καί ρι- 
φύεις έπί τού πτώματος τής συζύγου του ήρχισε μετ’ άπελπισι'ας νά &ρηνή 
καί νά όδύρεται τήν άπώλειάν του. ‘

—  Διά Μ ,  ώ  Τελέσιλλα, έκαμες τούτο; Ένόμισες ότι δέν ήδύ- 
νασο πλέον νά ζήσης μαζτ μου, άφ’ οδ.αισχρά κακοήθεια καί ώμύτης 
προςέβαλε καί έμίανε τόν άγνότητα σου; Διά τού θανάτου σου άπώλεσα 
τό τιμαλφέστερον κτήμά μου έπί γης. Ώ  θεοί, διά τ ί  δρά γε έπέσυρα 
επ’ έμέ τήν άδυςώπητον ύργήν σας, ή μήπως μ’ ¿φθονήσατε βλέποντες

'τη ν  ει’τυχίαν μου τόσον καθαράν, τόσον άγνήν;
Έ π ί  πολύ έκειτο τοιουτοτρόπως περιπτυσσόμενος τό πτώμα καί βρό

χων αύτό διά τών δακρύων του. Έ π ί  τέλους τ’γέρθη καί στραφείς πρός 
τό πυκνόν πλίθος, όπερ εύλαβώς καί έν σιωπή είχε συναθροισθη περί 
τό πτώμα, ειπε·

—  Σήμερον, Αργείοι, απεθανε τό έξοχώτερον γυναικέ&ν πλάσμα, 
όπερ έγέννησέ ποτε ή  πατρίς. Διά τού θανάτου τής Τελεσίλλης έξεπλη- 
ρώθη 6 χρησμός του θεοί», διότι αύτή μεν ένίκησε τό τέρας τούτο, τόν 
Κλεομένη, ¿βύθισε δε ήμας είς πέν&ος βαρύ. Διά τής ζωής της ήγόρασε 
τήν ελευθερίαν σας. Γονυπετήσατε πρό αύτής καί προςευχήδητε είς αύτήν. 
Αύτή έστω άπό τούδε ή  ήρωΐς τής χώρας μας. Ένθυμεΐσθε πάντοτε τό 
παράδειγμά της κ α ί τό Άργος θά υπάρχη αιωνίως. Πρός τιμήν αύτής άς 
έγείρωμεν μνημείο·», ένα καί οί μεταγενέστεροι μά&ωσι τ ί έπραξε μία 
ήρωις, ότε ή  πατρίς έκινδύνευε.

Μετά ταδτα έτε'θη τό λείφανον εντός φερέτρου καί ή πε'νθιμο? άκο- 
λουθία ήρχισε βραδέως νά κινήται πρός τάς πύλας της πόλεως. Έ νθεν  
καί έν&εν τού πτώματος έπορεύοντο γυναίκες καί νεάνιδες θρηνουσαι με
γαλοφώνως, διαρρηγνύουσαι τά  ίμάτια καί τίλλουσαι τήν λελυμένην κό
μην των.

VIII.
Ολην τήν ημέραν έμεινε τό σώμα τής Τελεσίλλης έκτεθειμένον έν 

τή οικία της, όπου εκατοντάδες στεφάνων καί άπειροι κλάδοι μύρτων κα- 
τετε'θησαν έπί τού νεκρικού φερέτρου. Ώραία ώς ή  ’Αφροδίτη καί Ινδέ- 
δυμένη λευκήν ποδήρη έσ&ήτα έκειτο ή Τελέσιλλα, έν ψ στέφανος έκ μύρ
των έκόσμει τήν ξαν&ήν της κόμην, μικρά ανθοδέσμη τό στή&ύς της καί 
τό. φέρειρον δέν έφαίνετο σχεδόν υπό τά  πυκνά τού κισσού φύλλα.

Τ ή  αύτή ημέρα άπεφασίσ&η νά ταφή δαπάναις τής πόλεως καί συγ
χρόνως έδό&η το» περιφημότερο» άγαλματοποιώ τού Άργους ή  παραγγελία 
νά κατασκευάση μαρμάρινον άγαλμα της ήρώίδος καί νά έργάζηται νυχθη
μερόν επ  αυτου, δια να δυνηθωσι νά έγκαινίσοισιν αύτό μετά τριάκοντα 
ημέρας, ότε θα  ετελουντο αί τελευταΤαι νεκρώσιμοι τελεταί είς τόν Έ ρ -  
μήν, τόν συνοδεύοντα τάς ψυχάς είς τόν Άδην. Ώ ς  τόπος διά τό μνη- 
μεΐον εξελέγη ή  άπέναντι τού θεάτρου καί έμπροσθεν τού ιερού τής ’Αφρο
δίτης πλατεία. Κατόπιν συνελθόν τό πολεμικόν συμβούλιον άπεφάσισε νά 
προςκαλεση ενώπιον του τόν Μένωνα καί νά καταδικάση αύτόν, έπί προ
δοσία τής πατρίδος, εις θάνατον, μετέβαλεν όμως τήν ποινήν ταύτην είς 
ισόβιον έξορίαν. Έ π ί  τέλους άπεφασίσθη, όπως ή ήρωϊκή π ρ ^ ις  τής Τ ε
λεσίλλης εορταζηται κατ’ ετος πανδήμως, ότε αί μέν γυναίκες ώφειλον νά 
φερωσιν ανδρικόν χιτώνα καί περικεφαλαίαν, οί δέ άνδρεςγυναικείον πέπλον.

Μετά μεγαλοπρεπεστάτης πομπής έτελέσθη μετά δύο ημέρας ή  κη
δεία , καθ ην τό πτώ μα έκάη βραδέως έπί γιγαντιαίας πυράς. Άφ’ ου 
ετελείωσαν α ί τελεταί καί αί σπονδαί, ό άτυχης σύζυγος συνέλεξε τήν τέ
φραν εν τινι δοχείω, κατατεθέντι μέχρι τών έγκαινίων τού αγάλματος είς 
τόν πλησίον κείμενον ναόν τής ’Αφροδίτης.

Ε τ ι μεγαλοπρεπέστερα έτελέσθησαν τή τριακοστή ήμερα τά  εγκαίνια 
του μνημείου τούτου. Έμπροσθεν έβαινον σαλπιγκταί παιανίζοντες τόν 
πολεμικόν ύμνον, τό τελευταίον έργον τής άτυχούς ποιητρίας, αυτούς δ’ 
ήκολούθει άπειρον πλήθος αρμάτων μετά στεφάνων καί άνθέων’, μελλόν
των νά καώσιν έπί τής πλατείας πρός άνάμνησιν τής νέκρας, εΐτα ειποντο 
αύληταί αύλούντες τόν αύτόν παιανα, τόν όποιον έψαλλε τό άμέτρητον πλ?- 
θος των παρακολοθουσών καί λεύκάς έσθττας ένδεδυμένων γυναικών καί 
νεανίδων. Τήν όλην συνοδείαν έκλειον άνδρες καί νεανίαι έφιπποι.

Μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλων εφαίνετο έπί τής πλατείας ό υπό τών 
άκτίνων τού ήλιου φωτιζόμενος άνδριάς τής Τελεσίλλης. Ή το ν  ένδεδυ- 
μένη βραχύν δωρικόν χιτώνα, είς τούς πόδας έφερεν ύψηλά υποδήματα, 
είς δέ τήν χεϊρά της έκράτει περικεφαλαίαν, πρός ήν εΤχεν έστραμμένους 
τούς όφθαλμούς καί ήν έφαίνετο έτοιμαζομένη νά θέση έπί τής κεφα
λές της.

Έ π ί  τού βάθρου όμως τού άνδριάντος, κάτω τής θήκης, διά τήν 
ύδρίαν εΐχε κατασκευασδή κατά παραγγελίαν τού Εύξενίδου μικρόν άνά- 
γλυφον, έν φ  παριστάνετο ό άποχαιρετισμός τής Τελεσίλλης άπό τού συ- 
ζυγου καί τού τέκνου της, Τό μέγα τούτο μνημεΤον άντέσχεν έπί πολλούς 
αιώνας είς όλας τάς καταιγίδας καί έθαυμάσθη υπό πολλών μυριάδων 
Ελλήνων, ή δέ έπιγραφή, τήν οποίαν 6 Εύξενίδης διέταξε νά γλύψωσιν 
ύπ’ αύτό, περιεσώ&η παραδόξως μέχρι τών ήμετέρων χρόνων, καί έξ αύ
τής μανθάνομεν, ότι είς τήν πίστιν, τήν άρετήν καί τόν πρός αύτόν έρωτα 
τής γυναικός άφιεροί τό μνημεΤον τούτο ό άτυχης σύζυγος.

Κατά τόν αύτόν σχεδόν χρόνον ό μανιώδης Κλεομένης έκυλινδεΤτο 
έπί τής κλίνης του έν το~ς άνακτόροις τής Σπάρτης. Δύο δούλοι ΐσταντο 
πλησίον του καί τόν ήνάγκαζον νά μένη έν αύτή, θέλοντα νά έγερθή καί 
νά τρέξη είς τό παράθυρον. Ε ίς τό βάθος τού θαλάμου έμπροσθεν μικρδς 
τραπέζης ίστατο γέρων τις πολιδς ιατρός, έπιβλέπων τήν κατάστασιν τού 
άσ&ενους. Κατά διαστήματα Ó Κλεομένης έγίνετο όλίγον ήσυχώτερος καί 
ήρχιζε πυρετωδώς νά παραληρή.

—  Θεοί! Τ ί θά  γίνω! Μέ κατηγορούν διά τό Άργος καί εγώ έψεύ- 
σ&ην. Πρός όλους έψεύσθην. Αγνοούν πώς έσώ&η τό Άργος! Ά χ! α ί Ευ
μενίδες μέ καταδιώκουν. ’Ιδού, ιδού . . . μέ συλλαμβάνει τώρα ή  πρώτη. 
Νά, οί ίφ εις τής κεφαλής της — έδώ όλως διόλου πλησίον μου . . . Πό-
σον ψυχρόν υγρόν εξεμώσι . . . α , εΐνε δηλητήριον. Πόσον ύποφέρω __
καί σύ, Εύξενίδη, διά τ ί με ύβρίζεις; — έγώ άθλιος; — εγώ ιερόσυλος;
. . . Και οι νεκροί Άργεΐοι! — χαμμένοι — άπηνΒ-ρακωμένοι — μέ συν
εστραμμένα δάκτυλα — μέ καταρώνται — έμέ τόν δήμιον των. "Οχι 
ομως καί ή Τελεσιλλα ήτο τοσον ώραία ·—· τόσον θελκτική . . .  Ά , 
καί αύτή νεκρά! — νά τό αίμα καλύπτει τό λευκόν στήθός της. Δυςτυχία 
μου! τόσον ώραία καί νεκρά . . .  καί έγώ είμαι Ó φονεύς της! Ά χ, ιδού 
πάλιν μέ συλλαμβάνουν τά τέρατα, —  άπομακρύνατέ τα, προδόται, —  δέν 
ακούετε; Ο βασιλεύς σας διατάσσει. . .  μακράν, μακράν . . .  μέ φονεύουν.

Καί λυσσώδης επόδησεν έκ τής κλίνης, άπώθησε μέ ύπεράνθρωπον 
δύναμιν τούς δούλους καί δραμών πρός τόν τοΤχον ήρπασεν !ν ξίφος, τό 
όποΤον διηύ&υνε κατά τών ποδών καί τού σώματός του.
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—  Ν ά ή μία! Φύγετε, τέρατα, φύγετε μακράν άπό τό σώμά μ ο υ . . . .
'  Καί διά μιδς ίσχυροτέρας κινήσεως ένέπηξε τό ξίφος είς τήν γαστέρα 

του άπό τών κάτω πρός τά  άνω, ώςτε άμέσως έχύθησαν έξω όλα τά εν- 
τόσθια. Στενα'ζων καί κεκαλυμμένος ύπό άφροι έπεσε χαμαί. Ε ις  στε
ναγμός άκόμη, εις παλμός — καί ό Κλεομένης ήτο νεκρός.

Οί δούλοι ¿κάλυψαν άμέσως τό φοβερώς παραμορφωθέν πτώ μα διά 
μεγάλης οθόνης.

Μετ’ ύλίγας στιγμάς είςήλθεν είς τόν θάλαμον ό βοδινός τό άνάστημα 
Λεωνίδας, δ διάδοχος τού νεκρού βασιλέως, όδηγών άπό τής χειρός τήν

ερατεινήν σύζυγόν του Γοργώ, θυγατέρα τού Κλεομένους. Αμα ειδεν ή 
Γοργώ τ ίν  οίκτράν μορφήν τού πατρές της άπέστρεψε τό πρόςωπον καί 
κλαίουσα ίκρυψεν αύτό . είς τό στήθος τού συζύγου της. Ό  Λεωνίδας 
άσπασθείς αύτήν είς τό μέτωπον ειπε,

  Τήν Σπάρτην πρέπει μάλλον νά συγχαρώμεν 2τι δ Κλεομένης
άπέθανεν. 'Η μ έ ΐς  όμως, προςφιλης Γοργώ, δς προςπαθήσωμεν νά εξαλεί- 
ψωμεν την κηλίδα, ήτις έμόλυνε τήν τιμήν τής πατρίδος ήμων, ίνα οί με
ταγενέστεροι μή δικαιώνται νά προφέρωσι τό όνομά της μετά περιφρο- 
νησεως. {** ^·)

Μ Ο Χ Θ Η Ρ Α  Ε Κ Δ Ι Κ Η Σ Ι Σ .

Διακεκριμένος τις Ιατρός είχε μεταξύ τών πολλών αυ
τού πελατών και μίαν κυρίαν, ή οποία Ιπαυχε διαφόρους 
φαντασιώδεις άσ&ενείας, και ενεκα τούτου δπου καί άν εΰ- 
ρισκε τόν ιατρόν της έζήτει παρ’ αύτου εκτεταμένος συμ- 
βουλάς καί οδηγίας.

Βαρυν&είς έπί τέλους τάς άπροςδοκήτους καί οχληράς 
έφόδους της κατά τάς ώρας τών έπισκέψεών του διέταξεν 
ημέραν τινά τόν υπηρέτην, οσάκις ή&ελεν έλδ·ει πάλιν ή 
μεμψίμοιρος κυρία Α., νά τη  λέγη, οτι ό ιατρός έξήλ&·ε δυς- 
τυχώς προ ολίγου. Τοιουτοτρόπως τουλάχιστον έμενεν επί 
τινα καιρόν ήσυχος είς τόν οΐκόν του.

Πρωίαν τινά, οτε ό πολυάσχολος Άσκληπιάδης έν τινι 
κεντρική όδω κατήρχετο της άμάξης του δια νά έπισκεφθ-ή 
ενα τών άσ&ενώυ του, άντηχησεν είς τά  φτά  του έκ τίνος 
κομψοΰ οχήματος ή γνωστή φωνή της εύγενούς πελάτιδοςτου.

Μάτην ό άτυχης ίατρδς υποκρίνεται τον κωφόν, μάτην 
προςπαδ·έϊ νά διαφυγή τόν κίνδυνον αναμιγνυόμενος είς τό 
πλήΘ·ος τών διαβατών.

Τό κομψόν όχημα άκολου&εΐ αύτόν παρά πόδας — στα- 
ματα — ανοίγεται ι5 &·ύρα του καί σπευδουσα κατέρχεται 
έξ αυτού ή κυρία Α . .

 Έξοχώτατε! έξοχώτατε! άχ —· δόξα τω 9·εώ πού
σάς ευρίσκω έπί τέλους! Ε μ α ι είς άξιο&ρήνητον κατάστασιν!

Στενάζων αναγκάζεται ό άνθ-ρωπος της έπιστήμης νά 
υποστη ολα τά  έπακόλουθ·α τοιοότου προλόγου. Έ π ί ήμί- 
σειαν οίραν τουλάχιστον ούδεμίαν έχει έλπίδα νά διαφυγή, 
προβλέπει δέ οτι ή άγα&η κυρία Α., της οποίας άλλως ή 
φωνή έχει όξόν τινα νευρικόν τόνον — είς τόν έρε&ισμόν 
της έτι μεγαλοφωνότερον άπαριθ-μήση όλα τά  συμπτώ
ματα τής άσ&ενείας της έν τφ  μέσω ττ ς  οδού καί έμπρο- 
σ&εν τού περιέργου δημοσίου.

Έ ν  τού μεταξύ καταβάλλει άσ&ενή τινα προςπά&ειαν 
νά σω&ή άπό τής περιπετείας ταότης, λέγων:

— Δεν όρίζομεν καλλίτερα μίαν ώραν, να έλδ·ητε είς 
τήν οίκίαν μου; Άλλ’ αυττ άμέσως τόν διακόπτει, ανα
φωνούσα

— Πώς ’μπορείτε νά νομίζετε, ότι έπιτρέπει η κατα- 
στασίς μου την αργοπορίαν ταύτην, έξοχώτατε; Ό λ η ν  τήν 
προμεσημβρίαν σάς ζητώ καί τώρα έρχομαι άπό τήν οίκίαν 
σας. Μόλις εΐχετε έξελ&ει. Σάς τό επαναλαμβάνω, έξοχώ
τατε, ότι πνέω τά  λοίσ&ια, διότι τώρα προςετέ&ησαν καί 
πόνοι είς το στομάχι . . . .  φοβεροί πόνοι, σάς λέγω . . . .

— Θέλετε ίσως νά Ιλ&ω έγώ είς τήν οίκίαν σας καλ- 
λίτερον, τήν διακόπτει ό ιατρός, τού οποίου την ισορροπίαν 
άπειλούσι νά ταράξωσι τά  γελώντα πρόςωπα τών διαβατών, 
Σάς υπόσχομαι νά έλ&ω μετά δύο ώρας . . .

νά μά&ετε είς ποίαν κατάστασιν ευρίσκομαι, διότι ποτέ δέν 
μπορείτε, φίλε μου, νά φαντασ&ήτε πόσον εΐνε αξιοδάκρυτος 
— ό όπνος ’πάει — ή όρεξίς μου χατεστράφη, κατεστράφη, 
σάς λέγω. Νά, έτση κα&ώς με βλέπετε, δέν έφαγα σήμερα 
παρα ένα κομματάκι ψάρι.

— Σοβαρόν, πολύ σοβαρόν τούτο! αναφωνεί ό ίατρδς 
ώςεί φωτισ&είς υπό μιας ίδέας. Διά τούτο πρέπει, νομίζω, 
άμέσως νά έπιστρέψητε είς τήν οίκίαν σας.

— νΩ &εέ μου! ανακράζει ή έκφοβισ&εΐσα κυρία, δρατ- 
τομενη μετα τρόμου τού βραχίονος τού ιατρού — καί έγώ 
τό προησ&ανόμην — βέβαια πλέον &ά έχω νευρικόν πυρε
τόν ή περιπνευμονίαν — άχ, &εέ μου — αυτή ή ζάλη μου 
καί αυτός ό πυρετός συγχρόνως — καί τά  ποδάριά μου καί 
τά  χέρια χτυπούνε τόσο δυνατά άπό τούς πόνους — καί τό 
στομάχι! Ό που καί άν βάλω τό χέρι μου, έχω εναν πόνο 
. . . έναν πόνο!

Ό  Ιατρός εΐνε άπελπις πλέον, ουδέ τολμά κάν νά σκε- 
φ&ή, ότι δόναται νά διαφυγή, έν ω ό κόσμος έξακολου&εί 
νά συμπυκνοϋται καί νά μειδιά περί τούς δύο συνομιλούντας. 
'Η  άγα&ή κυρία Α. δέν έχει οφ&αλμούς διά τό πλή&ος καί 
έξακολου&εί νά παραπονήται μεγαλοφώνως.

— Τό βλέπω ότι καί σείς φοβείσ&ε πολύ διά  τήν κα- 
τάστασί μου — καί πού άκόμη νά μά&ετε όλα τά  πά&η 
μου. Δέν σάς είπα άκόμη τί πάσχω άπό τήν χολν μου — 
εχω μια τέτοια γεύσι είς τό στόμα μου! — ώ, άν ηξευρατε, 
τ ί γεύσι έχω είς τό στόμα μου. —

Με&’ ικετευτικού βλέμματος παρατηρεί ό Ιατρός τούς περί 
αύτόν ζητών βοή&ειαν. Πρέπει όπωςδήποτε είτε οδτως εΐτε 
άλλως νά διαφυγή. Ή  τελευταία ίκμάς τού πρός τήν κυ
ρίαν σεβασμού καί τής υπομονής του έξηντλή&η, άμα ως 
ήκουσεν έπαναλαμβάνουσαν τήν φωνήν:

— 'Ο  σφυγμός &’ ανέβηκε τουλάχιστον είς τα  εκατόν 
είκοσι, καί όμως πάλιν τρέμω άπό τό κρύο, καί τά  συρίγ- 
ματα που’ έχω ’μπροστά ’ςτά μάτια μου — είμαι χαμένη, 
&’ άπο&άνω. —

Ό  ίατρδς συνέλαβε φοβέραν άπόφασιν καί στρέφων τά  
βλέμματά του πέριξ του, λέγει μέ στα&ερόν τόνον φωνής.

— Κλείσατε τά  ματιά σας, κλείσατέ τα  δυνατά, πολύ 
δυνατά.'

Τρέμουσα έκτελεί τήν προςταγήν του ή ατυχής πά- 
σχουσα.

— Έ τσ η , καί τώρα βγάλετε έξω τή γλώσσά. σας — 
,άλλά πολυ έξω — καλά, τώρα μείνατε έτση ’ς αύτήν τήν 
&έσιν . . . .

•Τί έσκέφ&ησαν καί τ ί  εΐπον οί πολυπλη&είς παροδΐται, 
όταν έν τινι. τών κεντρικωτέρων γωνιών της οδού έκείνης
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δηλαδή εχο.υσαν, τους ¿φ&αλμούς σπασμωδικώς κεκλεισμέ- 
νους καί την γλώσσαν προτεταμένην,· ο πονηρός .ιατρός δεν 
ήδύνατο νά μάς διηγηδ-ή* διότι μετά ταχύτητας δλως διό

λου, ξένης- είς. αυτόν εΐχεν έςαφανισδ-ή εις το  πλήδ-ος. Ανευ 
δ* άντιρρήσεώς τίνος ήνέχ&η νά διαγραφή έκ του βιβλίου 
τής πελατείας του το δνορ,α τή ς  οίκογενείας Α.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ ΕΝ ΤΗ „ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ*
π α ρ ά τ ή ν  Ν έ α ν  Ύ ό ρ κ ή ν .

Έ ν  τη  Ιστορία τής διαρρηκτικής τέχνης καί του ηλεκ
τρισμού γνωστότατον κατέστη τό όνομα Hell Gate (Πύλη 
τής Κολάσεως). Έ ν  αυτή, τή  πλήρει σκοπέλων καί ύφα
λων διόδφ, ήτις άλλοτε καδ- 
ίστα έπϊκίνδυνον καί δυς- 
χερή τον είς τον λιμένα τής 
Νέας Ύόρκης πλούν, έτέλε- 
σαν πρό τινων έτώ ν'0 ηλεκ
τρικός σπιν&ήρ καί, ή δυνα- 
μΐτις τον μέγιστον αυτών καί 
κοινον θρίαμβον. Τότε έπρό- 
κειτο νά καταστήσωσιν έκ- 
ποδων τους Ιπικινδύνους σκο
πέλους; έφ’ ών πολλά πλοία 
κατεδραύοντο καί έναυάγουν, 
πραγματικώς δέ τή, 25. Σε
πτεμβρίου 1876 συνέβη ή με
γίστη' διάρρηξις Ι'ξ ’ δσων εΐ- 
δομεν ποτέ- είς τον 'κόσμον.
Είς το υπονομεο&έν σώμα του 
σκοπέλου έτέ&ησανέπιτηδείώς 
50,000 λίτραι δυναμίτιδος Ιν- 
τός 3680 πυριτιδοβολών, άφ’ 
έκάστης δέ τούτων έφέρετο 
ηλεκτρικόν σύρμα προς μίαν 
συστοιχίαν ηλεκτρικήν, ίνα 
άπασαι αί πυριτιδοβολαί διά 
μιας άνάψωσιν. Έ ν  μικρόν 
παιδίον Ιπίεσε τό κομβίον επί 
του σύρματος, έφ' ου έφέ- 
ρετο τό ηλεκτρικόν ρεύμα καί 
μετά ύποκώφου καί φοβερού 
πατάγόυ κατεποντίσβη ό βρα
χώδης όγκος είς τον πυ&μένα 
τής &αλάσσης, από της στιγ
μής δ’ εκείνης ή Πύλη τ τ ς  Κολάσεως άπώλεσε μέγα μέρος 
τής φρίκης, rv  πρότερον Ινεποίει είς τους πλέοντας.

Αλλά καί μετά -τό μέγα τούτο κατόρ&ωμα τής δυνα
μίτιδος ο διάπλους δέν άπέβη δλως διόλου έλευ&ερος καί

άνευ κινδύνων. Ιδ ία  την νύκτά ένεκα ύφαλων ουχί ευα
ρίθμων κινδυνεύουσι τά  είςπλέοντα καί έκπλέοντα πλοία. 
’Ανάγκη ήτο λοιπόν ν’ άποσοβηδ-ή καί ο τελευταίος οδτος

κίνδυνος, την φοράν δε ταύ- 
την ό ηλεκτρισμός πάλιν 
ήτον ώρισμένον νά &ριαμ- 
βεύση.

Έ π ί τής Hallet Point, 
ου μακράν τής μικράς πόλεως 
Άστουρίας, ύψουται από του 
παρελθόντος φ&ινοπώρου ο 
νέος ηλεκτρικός φάρος, εΤς 
τών μεγίστων του κόσμου. ‘Η 
κατασκευή αΰτου εΐνε άπλου- 
στάτη, διότι πυραρ.ιδοειδώς 
ύψοΰνται τέσσαρες σιδηράΐ 
ράβδοι μέχρις ύψους 250 πο- 
δών καί φέρουσιν έπί τής κο
ρυφής αυτών τάς ήλεκτρικάς 
λυχνίας, αίτινες όμοΰ έκπέμ- 
πουσι φως εχον έντασιν πρός 
φως 54,000 κηρίων καί φωτί- 
ζον είς μεγίστην άπόστασιν 
τά- κύματα του Σοόνδου. Αχό 
τοΰδε ή Eäst-R iver φωτίζε
ται ττν νύκτα ως ύπό ηλια
κοί* φωτός, ή δέ πλησιόχωρος 
μικρά πόλις Αστορία αιωνίως 
πλέον 9-ά εχη σεληνοφωτί- 
στους νύκτας, άδιάφορόν άν 
ο ουρανός ήνε αΐ9·ριος η κα- 
λύπτηται υπό πυκνών νεφών. 
Προςεχώς δτλομεν έκ&έσει έν 
άρ&ρω ίδιαιτέρω, πώς ον πο
λυμήχανοι ’Αμερικανοί, ώχράν 

εύροντες καί τήν λάμψιν τοσοίίτον έντεταμένου ηλεκτρικού φω
τός, κατώρίλωσαν νά διαρρήξωσι καί τούς άπομείναντας ύφα
λους πρός άκραν τών ναυτιλλομένων ασφάλειαν, δ ι ους άλλαι 
συμπληγάδες πέτραι Ικρύπτοντο τέως ύπό τά  υδατα εκεΤνα.

ΤΑ  ΕΚ ΠΑΓΟΥ ΟΡΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ.
(Κατά ΐ4  απέναντι άπεικονιαμα).

Αφ’ ότου οί άνθρωποι του ήμετέρου αίώνος, ύπό τού 
χό&ου πρός μεγάλας καί έπιπόνους περιοδείας κινούμενοι, 
ήρχισαν τακτικώς νά έπισκέπτωνται τά  ύψηλα όρη τής κεν
τρικής- Ευρώπης, Ιγνώρισαν έκ τού πλησίον καί αυτοί οί κά
τοικοι τών πεδινών χωρών τούς καλύπτοντας αυτά γιγαν- 
τιαίους πάγους. Έ καστος άνέγνω ή ήκουσέ τ ι περί αυτών

ή, είδε τάς εικόνας των καί προςφέρει. τον προςήκοντα θαυ
μασμόν είς τά  θαυμάσια ταυτα δημιουργήματα τής φύσεως· 
Έ ν  τούτοις λίαν ολίγοι ήκολού&ησαν ,τόν φυσιοδίφην είς τάς 
,ύψηλάς. έκείνας ζώνας, όπόδ-εν οι αίώνιοι τών Αλπεων πάγοι 
άδιακοπως μεταβ.άλλοοσι τήν όψιν τής γης, ολίγοι γινώσκου- 
σιν, δτι έπί τών άφωνων κορυφών τών Αλπεων διαρκεΐ
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«κόμ,η ό αγών, δς-τιζ ήρξατο προ χιλιετηρίδων καί [χόλις 
μ-ετά παρέλευσιν πολλών άλλων χιλιετηρίδων 6·έλει περατωό·ή.

'Η  χιών καί οί απέραντοι πάγοι, οί αιωνίως καλύπτον- 
τες τας κοροφάς των ορέων, δεν σχηματίζουσιν προφολακτι- 
κήν στέγην των φαλακρών βραχωδών γιγάντω ν βραδέως, 
αλλ’ άδιακόπως καταρρέει 6 πάγος είς την πεδιάδα, κατα- 
δφύπτει τους βράχους καί Ισοπεδόνει τους λόφους καί τα  
υψώματα. Έ π ί των πεδιάδων της βορείου Γερμανίας υπάρ- 
χουσιν είςέτι Εγκατεσπαρμένα πολυάριό·μα ϊχνη του άγώνος 
τούτου, οί δέ έντός βα&έων λιμνών συνεπισωρευμένοι πε
τρώδεις λόφοι υποδεικνυουσι μέχρι της σήμερον τά  ορια 
προ πολλοϋ έξαφανισ&έντων πάγων.

Άλλ’ ουδαμου παρίσταται το φαινόμενου τούτο μεγα
λοπρεπέστερου r  Ιν ταϊς πολικάϊς χώραις, όπου ό βασιλεύς 
τού χειμώνος μετά του . παγετώδους στέμματός του Εξέλεξε 
τον &ρόνον του. Έ ν  <3 το παγετώδες ρεύμα της γνωστής 
Mer de Glace άνωθεν .του .Chamonnix επί των Άλπεων εχει 
το πολύ 2000 μέτρων'πλάτος καί 9800 μέτρων μήκος, οί 
πάγοι του Ουμβόλδόυ Εν τη δυτική'Γροινλανδία καταλαμ- 

• βάνουσιν έκτασιν ; μήκους 110 χιλιομέτρων καί τελευτώσιν 
είς την ακτήν τής'δ·αλάσσης Εν εϊδει παγετώδους τοίχου, 
εχοντος υψος 100 μέτρων. Άλλ’ ακόμη καί Επί των νεκρών 
τούτων ΕπιφανειώνΈκ πάγου, 'άφ’ ών σπανίως μόνον προ- 
βάλλουσι γυμναί τινες βραχώδεις κορυφαί, ουδεμία Επικρα
τεί ησυχία, διότι καί Ενταυ&α το ρεύμα του πάγου ζητεί 
να φθ-άση είς την θάλασσαν καί συχνάκις κατορ&εΐ τούτο 
μετά μεγάλων καταστροφών, άς ήδυνατό τις νά άποκαλέση 
νιφοστιβάδας των πολικών χωρών. Άρχομένου τοίί εαρος 
άποκόπτονται μετά φοβερού πατάγου οί δεσμοί τών διαφό
ρων Εκ πάγου. γιγάντών - καί τά  Ελευ&ερω&έντα τμήματα 
πάγου, μεταβαλλόμενα είς νηχομένας νήσους, φέρονται υπο 
του ψυχροί! ρεύματος .πρός.τάς νοτιωτέρας ζώνας.

Ένταυ&α τήκεται ο πάγος ύπό την Επιρροήν του ήλίου 
καί λαμβάνει τα  φασματώδη'Εκείνα σχήματα, άφ’ ών οί 
ναυτοπορουντες-ώνόμασαν'αυτά „κρυσταλλώδη όρη“. Γροιν
λανδία εΤνε τ  κυριωτέρά αυτών πατρίς καί άπό τών ακτών 
αυτής, άπο τοίί Μαρτίου μέχρι τοίί Ιουλίου, άναχωροΰσι τά 
κρυσταλλώδη όρη κατά μεγάλα πλή&η προς νότον μέχρι 
ττς  40υ βορείου πλάτους.

■ 'Ο  Επί τοίί Ωκεανού συναπαντών αυτά θαλασσοπόρος 
δεν Ενθουσιάζεται έπί τη ό·έα των, όσον μεγαλοπρεπώς καί 
αν φέρωνται υπο τών κυμάτων τής &αλάσσης, οσον ρ9·ω- 
δώς καί άν λάμπωσιν υπο τάς ακτίνας του δυοντος ήλίου,

διότι, όπως αί κατά τήν αρχαιότητα φυλάττουσαι τήν εΐς- 
οδον τοίί Ευξείνου Πόντου Συμπληγάδες Πέτραι, άπειλοϋσι 
καί ταυτα τον άν&ρωπον διά καταστροφής. Άλλοίμονον 
είς το πλοίον Εκείνο, όπερ κατά κακήν του τύχην περιέπε- 
σεν άνά μέσον δύο ή τριών κρυσταλλωδών όρέων r  αδυνα
τεί νά παρακάμψη αυτά. "Οσοι θαλασσοπόροι Εχάδησαν Εν 
τώ Άτλαντικω ώκεανω, ουτοι r  κατετρίβησαν μεταξύ τών 
πάγων ή κατεβυ&ίσάησαν υπ’ αυτών είς τά  βά&η τής &·«■ 
λάσσης.

Προς αποφυγήν τών κινδύνων τούτων συνεφώνησαν 
Εσχάτως τά  ναυτιλλόμ,ενα έ9·νη νά συστήσωσιν ίδιαιτέραν 
υπηρεσίαν, σκοπόν εχουσαν νά παρατηρή τον άρι&μόν καί 
την διεύδ-υνσιν τών Επί τοίί Ατλαντικού ’Ωκεανού κρυσταλ
λωδών όρέων καί νά είδοποιή τοϋτο τηλεγραφικώς εϊς τε 
τόν λιμένα τής Νέας Τόρκης καί είς τούς κυριωτέρους λιμέ
νας της Ευρώπης, όπως οί διάφοροι πλοίαρχοι ρυ9·μίζωσι 
συμφώνως προς τάς είδήσεις ταύτας τούς πλους των καί 
άποφευγωσιν όσον ένεστι τον κίνδυνον.

Τά κρυσταλλώδη ορη 'φέρουσι μεδ·’ εαυτών καί τμή
ματα βράχων, άτινα, άφ’ ου τακή ô πάγος, καταβυθίζονται 
είς τόν πυθμένα τής θαλάσσης. Προ μικρού οί φυσιοδίφαι 
Εξήγαγον έκ του- πυ&μένος τών Τροπικών &·αλασσών λίδ·ους, 
οί όποιοι άπεδείχδησαν ότι εφέρδησαν είς τάς νοτίας Εκεί- 
νας ζώνας υπό τών ευρωπαϊκών πάγων κατά ττν κρυσταλ
λώδη Εποχήν.

’Ενίοτε παρετηρήδ·ησαν Επί τών κρυσταλλωδών όρέων 
καί ακούσιοί τινες έμψυχοι Επιβάται, λευκαί άρκτοι, αίτινες 
κατ’ άρχάς &·ά διεσκέδαζον πλέουσαι άκόπως επί τού πολι
κού πόντου, Εως οδ Επί τέλους κατενεόησαν μέν, άλλα λίαν 
άργά, ότι τό πρός νότον ταξείδιόν των δεν ήρμοζεν αύτάϊς 
καί ότι η αποδημία πρός τόν πολιτισμένον κόσμον &·ά Επι- 
φέρη τήν καταστροφήν των.

Ή  άνταρκτική δ·άλασσα έχει ετι περισσότερα κρυσταλ
λώδη όρη, όπως Εν γένει το νότιον ήμισφαίριον είς τάς βο- 
ρειοτέρας αυτού ζώνας καλύπτεται υ'πό μεγαλειτέρων εκτά
σεων πάγου. Έ ν  τη νοτίω δε ’Αμερική οί πάγοι τών Άν
δεων καδικνούνται μέχρι καί αυτής τής Επιφάνειας τής θα
λάσσης, αί δέ υπό πυκνών δασών καλυπτόμεναι άκταί αυ
τής παρέχουσι ζωηροτάτην άντίδεσιν μεταξύ τού βασιλείου 
τής ζωτς καί τού δ·ανάτου. Έ κεϊ καί κολίβρια ακόμη καί 
ψιττακοί ζώσι καί ένδιαιτώνται Εν χώραις, αίτινες αείποτε 
σχεδόν εΐνε υπό πάγου κεκαλυμμέναι.
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ.
{’Ε κ  τ ώ ν  τ ο ύ  Κο ρ α ή ) .

—  Ό σ η ς  ά οχολείτα ι ν’ άναγινοίσκη ή  νά  λο-λ-rj τώ ν  σοφώ ν τα  π α ρ 
α γγέλ μ α τα , τ ά  εντυπόνει κ ώ  επ ο μ ένω ς ε ίς  τή ν  ψυχήν του · ή  τουλάχιστον 
Εντρέπεται ν ά  τ ά  π α ρ α β ή .

—  Ό λ η  όλων η μ ώ ν , ά π ό  π ρ ώ τη ς  γεννήσεω ς μ έχρ ι τελευ τή ? , ή  ζω ή 
άλλο δεν  ε ίνα ι, π λ ή ν  π οτήρ ιον  συγκερασμένον άπό λυπηρά κ α ί χαρμόσυνα· 
κ α ί  ή  σύγκρασις α υτη  εΤνε έργον τη ?  προνο ίας, δ ιά  νά  μ ή  ά η δ ιά ζω μ εν  
α π ό  τό  μ ελ ι τώ ν  χαρμόσ υ νω ν, μ ή δ έ  ν ά  άγανα κτώ μ εν  π ά λ ιν  α π ό  τήν  π ι 
κρίαν τώ ν  λυπηρώ ν, αλλά ν ά  κ ρ α τώ μ ε δ α  π ά ντο τε  ε ίς  τό  μ έσ ο ν , τό  όποιον 
δ ια κ ρ ίνε ι τού? ά λη δώ ς σνδρας α π ό  τού?  κοινού? άνδροίπους.

—  Ό σ τ ι? ,  Εν κ α ιρώ  το ύ  κ α υ χ δ σ δ α ι τα πε ινοφ ρονε ί, Εκείνο? υποκρί
ν ετ α ι, ταπεινοφροσύνην, δ ε ν -ε ίν α ι άληδώ ς ταπεινόφρω ν.

—  'Από τή ν  μ ακράν  πεΤραν ε?νε ά π ο δε ιγμ ένο ν , ό τ ι ή  φυλακή τη?  
Έ λ ε υ δ ε ρ ία ς  χ ρ ε ιά ζε τα ι ά π α ρ α ιτή τω ?  π α ιδ ε ία ν , κ α ί εκ  τού του  συμπερα ίνε- 
τα ι ότι ή  δ ιάδοσ ιρ  τώ ν  γρ α μ μ ά τω ν  εινε όλων τώ ν  φ ιλανδρώ πω ν έργων 
τό  φιλαν& ρωπότατον.

—  Α ί δυ ?τυχ ία ι ε ινε  τη ?  άρετή? ή  π α λ α ίσ τρ α , ε ί?  τήν  οποίαν δ ια -  
κρτνετα ι ο  ανδρείο? α π ό  τ ό ν  άνανδραν άόλητήν . 'Π ό τ ε  άλλοτε έ χ ε ι  τ ι?  νά  
δε ίξη  μ ε  πλειοτέραν β εβ α ιό τη τα , ό τ ι εΤνε φ ρόνιμο?, άν δεν  τό  δε ίξη  είς 
τή ν  συμφοράν του ;

—  Τ ό  ν ά  συμβουλεύω τι?  τ ά  καλά δεν  χρ ε ιά ζε τα ι μεγάλην γνώσιν. 
Τ ό  ν ά  τ ά  Εργάζετα ι, όταν ή  χ ρ εία  τό  κ α λέσ η , εΤνε μόνη? άνδρεία? κ α ί 
φρονίμου ψ ύ χη ?  προτέρημα.
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Ε Π 1 Σ Τ 0 Λ Α Ι  Ε :

^συναρτησία? δέλει? πάλιν, φιλ- 
τάτη μου; Κ «ί τά'ίτας τή 
άληδεία αναγκάζεται τι? νά 
προτίμηση από τω ν μονότο
νων ε |  ’Ανατολή? ακουσμάτων, 
8υ;δυμία? πληρούντων πασαν 
ελληνικήν καρδίαν. Αλλα βε
βαίως έπρεπε ν’ άπασχολώσιν 
ήμα? γεγονότα, καί οχι πλέον 
σκέψεις καί λόγοι. Έπέπρωτο 
ομως καί τήν φοράν ταύτην 
πειδήνιοι ίσως νά κλίνωμεν 
τόν αυχένα είς τά Εχδρικά 
τών φίλων μα? κελεύσματα. 
Παραιτούμαι τήν περαιτέρω 
είς τά τοιαύτα διατριβήν καί 
καταγίνομαι εί? 0,τι ήρωτήδη? 
ανωτέρω άν δέλης.

Έ ν  τινι τών προηγουμένων φύλλων 
της „Κλειους*1 είπομεν πότε άναφέρεται τό 

πρώτον άλεξιβρίχιον εν τη ιστορία, ήδη ε ις  τάς ¿λίγα? Εκείνα? γραμμά? 
δυνάμεδα νά προςδέσωμεν καί τάς έξης πληροφορίας. Ό  πρώτος είς- 
ηγητής τής χρήσεως τών άλεξιβροχίων εν ’Αγγλία επί πολϋν χρόνον ή  τον 
άντικείμενον της χλεύης καί τού γέλωτος τών κατωτάτων τά|εων του 
αγγλικού όχλου, πολλά δε παρήλδον έτη πριν ή  ό λαός, ώς συνέβη καί είς 
τήν είςαγωγήν του τεϊον, τού καφέ καί τών γεωμήλων, συνειδίση αφε'λΰς 
νά βλέπη τάς διαφόρους ύ μ β ρ ίλ λ ιχ α ς  καινοτομίας. Έ ν  Παρισίοις μά
λιστα εγένετο καί επανάστασις τών διφροφόρων καί φορειοφόρων, οιτινες 
εύ&υς Εξ άρχής Ενόησαν ότι τό άλεξιβρόχιον δ’ άποβή ποτε εΤς εκ τών 
φοβερωτέρων άνταγωνιστών τού Επιτηδεύματος των. Τήν σήμερον τόσον 
διεδόδη ή  χρησις τών όμβρελλών, ώςτε πρέπει τ ις  νά καταφυγή ε ίς  τους 
στατιστικούς άριδμούς, όπως συλλαβή ιδέαν τινά περί τής σπουδαιότητος 
τής όμβρελλοποίιας. Ή  βαδμιαία τελειοποίησις τών όμβρελλών υπήρξε 
τόσον ποικίλη καί πολλαπλή, ώςτε άπό τής άρχής τού αίώνος τούτου εις 
Ουδένα άλλον κλάδον τής βιομηχανίας έδόδησαν, «ιστεύομεν, τόσα βραβεΤα 
όσα εις τόν κλάδον τούτον, τήν όμβρελλοποιίαν. Έ ν  έτει 1827 όπηρχον 
Εν Παρισίοις 115 εργοστασιάρχαι όμβρελλών, ών ό κύκλος τών Εργασιών 
¡Τεριελάμβανε τό  ποσδν 4,600,000 φράγκων Ενιαυσίως. Έ ν  τή  λοιπή Γαλ- 
λία ή  κατανάλωσι? περιελάμβανε τό ήμισυ περίπου τού ποσού τούτου, ού
τως ώςτε άπαν τό γαλλικόν έμπόριον τών όμβρελλών διεξήγετο αντί 7 εκα
τομμυρίων φράγκων κατ’ έτος. Έ ν  έτει 1847 6 άριδμός τών παρισιανών 
όμβρελλοποιων εΤχε σπουδαίως αυξηδή, διότι μόνον εν Παρισίοις υπήρχαν 
303 τοιοδτοι, άπασχολούντες 1,200 Εργάτας κ α ί κάμνοντες εργασίας αντί 
10 εκατομμυρ. φράγκων κατ’ έτος. Έ ν  έτει 1860 οί όμβρελλοποιοί τής 
γαλλικής πρωτευούσης εΤχον άνέλδει είς 480 μετά 1508 εργατών, αί δ ’ Ερ· 
γασίαι αύτών άνεπτύχδησαν μέχρι τού ποσού τών 17 εκατομμυρίων φράγκων 
ενιαυσίως. Έ ν  τή  λοιπή Γαλλία καί ίδια έν Λυών καί Βορδω ειχεν σνα- 
πτυχ&τ Επίσης σπουδαίως (  βιομηχανικός οδτος κλάδος κ α ί άπέφερεν ετή
σιον πρόςοδον Εξ επτά Εκατομμυρίων φράγκων, 'ϊπολογίζουσιν ήδη ότι ή 
άξία τών Επί τού παρόντος κατ’ έτος κατασκευαζομένων Εν Γαλλία όμ
βρελλών ισοδύναμε" πρός 30 Ιως 35 Εκατομμύρια φράγκων. Ό μοίω ς καί 
ή  εξαγωγή γαλλικών άλεξιβροχίων μεγάλως άνεπτύχθη καί προώδευσεν. Έ ν 
Ετει 1882 οί Γάλλοι άπέστειλαν είς τό  Εξωτερικόν 153,231 μίταξωτάς, 
2 3 ,2 1 8  άλπάκα (Εκ περουβιιενού ερίου) καί 585,895 βαμβακερά? όμβρέλλας. 
Μόνη ή  Τουρκία τό παρελδόν έτος είςήγαγεν είς τό κράτος της εκ Γαλλίας 
24,815 μεταξωτά άλεξιβρόχια καί άλεξύλια. Έ ν  ’Αγγλίφ επίσης καί Γερ
μανίά μεγάλαι υπήρξαν αί πρόοδοι τής ¿μβρελλοποίίας κατά τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους.

Οί μικροσκοπικοί σχιζομύκητες, οί όποιοι τοσάκις άναφαίνονται ώς 
πρόξενοι α γενε ιώ ν , πολλαπλασιάζονται, ώ ς όλοι γνωρίζομεν, διά τμήσεως, 
με άλλους λόγους Ιν έκαστον βακτηρίδιον τέμνεται είς τό μέσον καί ουτω 
γίνονται δύο βακτηρίδια. Διά νά γίνη τοιαύτη τμτίσις άπαιτούνται 20—30 
λεπτά τής ώρας, ούτως ώςτε μετά ημίσειαν ώραν εκ δύο γίνονται τε'σσσρα 
τά βακτηρίδια, έπειτα Εκτώ καί μετά 24 ώρας — μή τρομάζετε! — 
φ&άνουσιν ε ίς  τά 16,777,220, μετά δύο δε  ■ημέρας γίνονται 281 διλλιόνια 
καί μετά μίαν Εβδομάδα χρειαζόμεδα 51 άριδμητικά ψηφία δ ιά  νά 
γράψωμεν τόν αριθμόν τών Εν τώ  διαστηματι τούτω γεννη&έντων βακτη
ριδίων. —  Ώ ς  πρός τό βάρος καί τόν χώρον, ?ν καταλαμβάνουσιν, Έγένον-

: Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

το μεταξύ άλλων καί αί Εξής παρατηρήσεις. Ε ίς  Ιν κυβικόν ύποχιλιό- 
μετρον δύνανται νά εύρωσι τόπον πρός Εγκατάστασιν 633 Εκατομμύρια 
βακτηριδίων, καί όμως ενός καί μόνου τοιούτου οί απόγονοι εις τό τέλος 
τής δευτέρας ημέρας πληρούσιν ήμίσειαν λίτραν, μετα παρελευσιν δ 
Επτά ημερών μόλις 8ά ήδύνατο νά τούς περιλάβη ή Μεσόγειος 'θάλασσα, 
ώ ς πρός τό βάρος- δΕ — ακούσατε καί φρίξατε! — οί άπόγονοι ενός 
βακτηριδίου είς τό τέλος τής τρίτης ημέρας ζυγίζουσιν 148,356 χ α ντά $ ια \  
Δεν εΤνε λοιπόν άπορον, πώς ο άν&ρωπος κατά τήν διφθ-ερίτιδα, τόν τύφον.

τήν χολέραν καί τάς άλλας μιασματικά? νόσους καταβάλλεται τόσον τα
χέως ύπό τών όσον άφανών, άλλο τόσον καί τεραστίων κατά τό πλήύος 
τούτων Εχ8ρων.

Ό  τελευταίος άριδμός τού „Bulletin officiel de  l a  Compagnie du  
C anal de  Suez“  περιέχει τήν εγκύκλιον τής Ε τα ιρ ίας προς τάς οικείας 
ευρωπαϊκά? κυβερνήσεις άναφορικώς πρός τόν ηλεκτρικόν φωτισμόν τών 
πλοίων κατά τούς νυκτερινούς αύτών διάπλους. Τό Επί τούτω πρό
γραμμα δά  Εφαρμοσδή άπό τής lus Δεκεμβρίου Ε ε„ περιέχει δε τούς 
Εξής όρους. Ό  δι’ ηλεκτρισμού φωτισμός επί τού παρόντος επιτρέπεται 
μόνον εις τά πολεμικά καί τά ταχυδρομικά πλοία. Ό  νυκτερινός πλούς 
Εκ τούτου περιορίζεται άπό τού Πόρτ-Σαΐδ μέχρι τού 54. χιλιομέτρου, 
τοιουτοτρόπως όμως καδίσταται δυνατόν είς τά πλοία εντός μιας μόνον 
ημέρας νά διαπλέωσιν δλην τήν διώρυγα. Τ ά  πλοία όφείλουσιν είς μίν 
ττν  πρώραν νά φέρωσιν ηλεκτρικόν φανόν, ου αί ακτίνες νά Εξικνούνται 
μέχρις άποστάσεως 1200 μέτρων, είς δέ τήν πρύμνην επίσης ηλεκτρικήν 
λυχνίαν φωτίζουσαν τόν πέριξ χώρον μέχρι 200 ή  300 μέτρων. Διά τό 
ταχυδρομείον τών ’Ανατολικών ’Ινδιών ή  τελευταία αυτη διάταξις εχει με- 
γίςτην σημασίαν.

’Εσχάτως Εδιδάχδη Εν Μονάχοι πρώτην φοράν'άπό τής σκηνίς ή 
„Κλυταιμνήστρα“ τραγοιδία ύπό Καρόλου S ieger καί ετυχεν Ενδουσιώδους 
Επιδοκιμασίας.' Ό  ποιητής καί οί ήδοποιοί προςεκλήδησαν καί άνευφη- 
μϊδησαν δεκάκις ύπό τού δημοσίου.

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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5 ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. — Περί δραματικών ενυπνίων (eixù>r ριμ β α ζο να η ς , χ α τα  τή ν  ¿Χ αιογοαφΙαν Ν . Σ Ι '/ε λ  ¿ν  ο ίλ .  309). — Έ ρ ω ς πρω- 
τογενη'ς,_ελαιογραφία,ΕιΙγ. Klinsch, εν αίΧ. 305. —  Τελέτιλλα, δ ιή γημ α  ¿χ τή ς  άρχα ίας ημ ώ ν  ισ το ρ ία ς  χ α τα  το  γερ μ α ν ικ ή ν  Χιτιύ 'Ελένης  
Ν .  (συνεχεία καί τέλος). — Μονδηρά έκδίκησις — Ό  ηλεκτρικοί φανοί ¿ν „Πύλη της Κολασεως“  παρά τήν Νέαν 'Γο'ρκην, μετά εϊκόνος. —  Τά 
εκ πάγου δρη το~ άτλαντικοϋ ωκεανού, χ α τα  το  ά π ε ιχ ό ν ισ μ α  τή ς  313. οολίάος. — ΜαργαρΤται ( χ  τω ν  το ν  Κοραή. — Επιστολαί εξ 'Εσπερίας 
μετά δύο συρμίκων εικόνων σελ. 315 και 316. Μίγΰλη'ζ>;τήσις ¿σνναρτηοίών. — Ό πρώτος ίΐοηγτίτιις ιών ιΡπξιδροχίων C — Τολειοποίησις *αί οημτρτνή τών
¿ μ β φ Χ Ι ύ ν  ά ιά ά ο Ο έ ζ  » »  τ ύ ν  i (y y o 9 x o .o i< o v  τ η ξ  I 'u X X S a ç, —  Τ μ η α ς  χ α ,Ϊ  ( 4 μ ό ς  x a i  ¿ s f t S r t v t o ç  n r t o t t î a  τ ώ ν  f ia X T y ç tô / t ïv .  ··“  Ό  % l t x r Q t * ô $  φ ω τ ι σ μ ό ς  τ ο ν  Σ ο ν * ζ .  —  4J f  , , Κ Χ ν τ α ι μ ν ή 4 τ $ ά ι 
t o v  t $ i e g e r  t v  τ ώ  τ ι τ ν  Μ ο ν ά χ ο υ .

’Εκδότης Π . Δ. Ζ ΪΓ Ο ΪΤ Η Σ .
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