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Ένράφη ν«ό τοΐ? «Στρατηγού Μονζαφέρ Παΰΰα 
νίΐα<Σ«>«ίτοΟ τΛς A. Α. Μ. τον Σονλτάνον 

και τον άντκΣννταγρατάρχον Ταλαάτ 
Βέη , νσταΟίΓκΣτοί? τοΐέ Στρατάρ^ον 

ΓαζΛ ’Odyciv ΠαΟόΰ

έ’Επί τη εύχβιρίς: τοΰ διορισμοΰ τοΰ Γαζή Όσμάν Πσσσά.ώς υπουργοί τών 
Στρατιωτιχων έν Τουρκία, δημοσιιόομιν κατωτέρω τήν επίσημον .χαί λίαν 
ένδιαφίρουσαν περιγραφήν της άμύνηε τής Πλεύνας μετά της εϊκόνος τοϋ 
ήρωος αυτής έν τή χριβιμωτάτη ώρα τής έφοδον πρός διάρρηξιν τής πο
λιορκίας, εχοντες δι’ έλπίδος δτι βέλομεν- ευχαριστήσει τούς ήμετέρους άνα- 
γνώστας).

Έν συμβουλίφ άπεφασίσθη νά μή γίνη απόπειρα πρός ά- 
νάκτησιν τής Λόφτζας, διότι ή διατήρησις τής θέσεως ταύ
της καθίστατο αδύνατος άνευ επικουριών έκ Κωνσταντινου
πόλεως καί κινδύνου απώλειας τής Πλεύνας, δι’δ έγκαταλεί- 
ψαντες πάσαν τοιαύτην ιδέαν έβάδισαν πρός τήν Πλιύναν 
τήν 6ην 7βρίου περί τήν 6 ώραν π. μ.

Τήν ιδίαν νύκτα ό Όσμάν πασσδς διέταξε τον διπλα
σιασμόν τών φρουρών, υποπτευόμενος προσβολήν κατά τήν 
έπιοϋσαν ημέραν.

Είχεν ήδη συμπληρώσιι τέλειον σύστημα άμύνης διά τε
τραγώνων οχυρωμάτων καί τηλεβολοστασίων έφ ’ όλων τών 
ύπερκειμένων λόφων, ώς καί έπί τοΰ μικροΰ γειτονικού χωρίου 
κατασκίυάσας έν ταύτφ τάφρους καί χάνδακας πρός πάσας 
τάς διευθύνσειί και στήσας πυροβολαρχίας επί τής γέφυρας 
τοϋ Βίδου.

Ό εχθρός τήν επιούσαν ούδεμίαν . έπεχειρήσατο έφοδον, 
πιριορισθείς μόνον νά βομβαρδοβολή άπαύστως όλα τά ση
μεία τής άμύνης τών Τούρκων καθ’όληντήν ημέραν,έπανα- 
λαβών τοΰτο περί τό μεσονύκτιον καί έξακολουθήσας καθ’ 
ολην τήν νύκτα καί τήν έπομένην, προχωρών διά τών τηλε- 
,βόλων του καί ταύτοχρόνως αύξάνων τόν άριθμόν αύτών. 
Τήν έπομένην νύκτα έπανέλαβε τά ίδια, τήν δέ 9ην 7βρίθυ 
έπηύξησε τήν σφοδρότητα τοΰ πυρός καί ύπό τήν προστα
σίαν τούτου, έπροχώρησεν έν μεγάλφ άριθμώ ιίς άπόστασίν 
τινα.

Τήν ΙΟην μετά κανονοβολισμόν έφ’ όλην τήν νύκτα οί 
Ρώσσοι «βάδισαν κατά τής Πλιύνης διά μεγάλων δυνάμιων. 
*0 Όσμάν πασας κατενόησε τότε προσεχή γενικήν προσβο
λήν καί συνεπλήρωσεν αυθωρεί τά τής άμύνης σχέδιά του. 
Έξ άμφοτέρων τών μερών τό πυρ έξιπέμπετο μετά σπουδής 
καί πείσματος, κατασταθέν άνώτερον πάσης περιγραφής έπί 
τή τρομερφ άγριότητι τής μονομαχίας τοΰ πυροβολικού. Τά 
χωρία κατικαίοντο καί ό καπνός κατεκάλυπτε τόν ορίζοντα, 
μέχρις ού έπήλθεν ή νύξ.

Περί τό λυκόφως τής πρωίας τήν 11 7βρίου, οί Ρώσσοι 
ήρξαντο σφοδροτάτου κανονοβολισμοΰ, όπως ύποστηρίξωσι 
τήν πρός τά πρόσω πορείαν των. 'Ολόκληρος ό στρατός συν
επλάκη έν άποφασιστικωτάτη συμπλοκή γνωστή γινόμενη τή 
Ιστορία, καί κατά τήν όποιαν πάσα τέχνη τοΰ πολέμου 
έτέθη ιίς ενέργειαν παρ’άμφοτέρων τών διαμαχομένων μερών 
κατά τήν ημέραν ταύτην. ’Ενίοτε ή νίκη έμειδία πρό; τούς 
Ρώσσους, άλλά προσκαίρως ΐνα μιταστραφή άπό τούτους 
πρός τού; Τούρκους καί τοΰτο ούχί άπαξ μέχρι τής νυκτός, 
ότε κατέπαυσεν ό άγών.

’Οχύρωμα κατόπιν οχυρώματος έξεπορδοϋντο, ό τουρκι
κός στρατός’πράγματι κατετέμνετο ιίς δύο μέρη, καί μόλις 
περί τό μέσον τής νυκτός ό Όσμάν πασσας κατώρθωσι νά 
πληροφορηθή τό αποτέλεσμα τής φοβέρας ταύτης μάχης. 
Συν τούτοις κατά τήν ζοφιράν ταύτην καί ΰιτώδη νύκτα 
καταφθάνει είς ,τόν Όσμάν καί ίτέρα κακή εϊδησις, ότι ό 
Ξουνούς Βέης έξήντλησε τά πολιμεφόδεά του καί ότε ή μετ’ 
αύτοΰ συγκοινωνία διικόπη. Οί άνδρες ησαν καθόλου κεκμη- 
κότες, ούδέν φαγόντες καθ ’ όλην τήν ημέραν, έβασανίζοντο

δέ ύπό της δίψης, άλλά καί μεθ’όλα ταΰτα ούδέν ,έπεδεί- 
κνυον σημεϊον ότι θά ύπελείποντο τοΰ καθήκοντος αύτών,.

Τήν πρωίαν τής 12ης 7βρίου τά τουρκικά τ.ηλεβολοστά- 
σια ήρξαντο πυροβόλόΰντα καί τά στρατεύματα επιχείρησαν 
νά άνακτήσωσιν οχύρωμα ούσιωδώς ενδιαφέρον, άλΧ’ ακρι
βώς κατά τήν στιγμήν τής νίκης, ένεκεν αιτίας μή γνωστής 
γενομένης, ήχησε πρόσταγμα ύποχωρήσιως, έξ ού έπήλθε 
συγχυσις καί ματαίωσις πάσης έργασία;. Ούχ ήττον γινομέ
νου τότε πολεμικοΰ συμβουλίου άπεφασίσθη -όπως έπανα- 
κτηθή τό οχύρωμα και μετά πολλάς φοβερός καί πεισματω— 
δεστάτας έφόδου; έκυράύθη τοΰτο τέλος, μετονομασθέν αί(ΐα- 
tqpor όχνρωμα. Οί Τοΰρκοι τότε άνεθάρρυναν μεγάλως, καί 
ένφ οι ΡώσσΟι έφευγον, έγκατέλιπον πολλά τών κυριευθέντων 
τουρκικών πυροβόλων, άφθονα πολεμοφόδια, έν οί; καί δύο 
ετερα ίδικά των πυροβόλα. · .

Ύποχωρούντων ' έκεϊθεν μετά έξαήμιρον συμπλοκήν τώ*  
Ρώσσων άφήκαν έν τφ πεδίφ τής μάχης και πολλάς χιλιάδας 
νεκρών ούς οί Τοΰρκοι έθαψαν άμέσως, ένώ τούναντίον οί Κο
ζάκοι καί Ρουμοΰνοι κατά τάς προγενεστέρας ήμέρας ανη
λεώς ιίχον λογχίσει πάντας τούς εν τφ πεδίφ συλληφθέντας 
πληγωμένους Τούρκους. Έν τή μάχη ταύτη οί Ρώσσοι ά- 
πώλεσαν πλέον τών 6,000 άνδρών, καί οί Τούρκοι 3,000 
μεταξύ τών όποιων ήσαν πολλοί αξιωματικοί.

Οί Ρώσσοι είχον προσχεδιάσει τήν έφοδον ταύτην άπό τής 
31 ’Ιουλίου. Ό βομβαρδισμός διήρκεσεν έπί πολλάς ήμέρας, 
άπώλεσαν έν όλφ 20,000 άνδρας καί είχον μόνον καταλάβει ' 
τό οχύρωμα τοϋ Κανλί Τάμπια μικρός σημαντικότητος, καί 
διυτερευούσας τινας άλλας θέσεις, άς δέν ήδυνήθησαν νά 
διατηρήσωσι πλέον τών 24 ώρών, εί καί ή δύναμις αύτών 
ήτο διπλάσιά τής τών Τούρκων καί ό αριθμός τών τηλεβό
λων των τετραπλάσιος.

. Μή δυνηθέντες οΰτω νά κυριεύσωσι τήν Πλεΰναν διά τής 
βίας, οί Ρώσσοι άπεφάσισαν τότε νά
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βίας, οί Ρώσσοι άπεφάσισαν τότε νά «γκαταλίπωσι τά πε· 
ρικεχαρακωμένα στρατόπεδα αύτών, εξαιρέσει τοϋ Κανλί 
Τάμπια καί τών ύψωμάτων τοϋ Ραδισκέβου, όπόθεν ήρ- 
ξαντό άπό καιροΰ είς καιρόν τόν κανονιοβολισμόν, και νά άκο- 
λουθήσωσιν άλλο σχέδιον, ήτοι νά πλησιάσωσι τάς γραμμάς 
των διά πολιορκητικών στίχων καί νά προσεγγίσωσιν οΰτω 
τάς τών Τούρκων διά τών σκαπανέωνy πολιορκοϋντες αύτούς 
βαθμηδόν χωρίς νά έννοηθώσιν.

Μεγάλα σώματα επανειλημμένος «θεώντο τότε κινούμενα 
πρός τά πρόσω καί βραδέως ούδεμίαν έπιχειροϋντα έφοδον, οί 
δέ Τούρκοι έτήρουν απλώς θέαν αμυντικήν ένόσφ δέν κατέ- 
φθανον αί ζητηθεϊσαι έπικουρίαι της Αύτοκρατορικής σωμα
τοφυλακής, αΐτινες έβράδυνον νά έλθωσιν.

Η μετά της Σόφιας τηλεγραφική άνταπόκρισις τοΰ Ό- 
σμάν είχε διακοπή ύπό τών Ρώσσων, πρό τούτου όμως είχε 
προλάβεκ νά ζητήση επικουρίας έκ Κωνσταντινουπόλεως.

Ή πολιορκία έν τούτοις καθ’ όλα συνετελέαθη’ πλήν άπό 
της 15 7βρίθυ μέχρι της 14 8βρίου μόνον άπαξ έλύθη παρά 
τών Ρουμούνων, άσκόπως καί άνευ αποτελέσματος προσβαλ- 
λόντων τό οχύρωμα της Ριχτάμπια την 18ην 7βρίου.

At ζητηθεϊσαι παρά τοΰ Όσμάν έπικουρίαι : κατέφθανον 
ήδη ιίς Πλιύναν διά της όδοΰ Δουπνιάκ μετά πολυημέρους 
βραδύτητας έπελθούσας συνέπεια τών πυρποληθεισών γεφυ
ρών, τών σφοδρών κανονιοβολισμών καί συντόμου τινός συμ
πλοκής πρός τόν έχθρόν, όστις ύπεχώρησιν άμ’ ώς ό Άτούφ 
Πασσας έπήλθεν ώς επικουρία. Ή άφιξις τών πολεμοφοδίων, 
προμηθειών καί έπικουριών, έξεδηλοΰτο ΰπό άκρατήτου από
μερους τών πολεμιστών χαράς. Ξένοι άνταποκριταί έγραψαν 
ότι τό Τελίς ητο ώχυρωμένον ύπό κανονοστασίων, οχυρω
μάτων καί χαρακωμάτων, άλλά τοΰτο δεν είναι άληθές,διότι 
οί Τούρκοι δέν είχον καιρόν ν’ άναπτύξωσι τοιαϋτα μέσα ά- 
μύνης.

Ό στρατηγός Κρυλώφ ήναγκάσθη νά ύποχωρήση, διότι 
αί πρός καταδίωξιν αύτοΰ σταλεΐσαι εκ Πλεύνας δυνάμεις 
προσέβάλον αύτόν έκ τών όπισθεν.

Ό στρατός της ένισχύσεως ήρίθμ« περί τάς 9,000 άν» 

δρών καί 500 άμάξας ύπό τάς διαταγάς τοϋ Άχμέτ Άϊ> 
φτζί Πασσά.
- Έν ταΐς προμηθείαις ύπήρχιν άρκιτή ποσότης τροφίμων 
καί πολεμοφοδίων, ούχί όμως χόρτο; καί κριθή διά τούς ίπ
πους. Τοιούτων ευρισκομένων έν άφθονίςρ είς χωρία κατέχό- 
μινα παρά τοΰ εχθροϋ καί είς ετερα μεταξύ τούτων καί τή§ 
Πλεύνας κείμενα, ό Όσμάν Πασσας, «ργανώσας σώμα πρ%^ 
μηθιυτικόν, κατώρθώσε μετά διαφόρους συμπλοκάς νά από
κτηση ταΰτα,φορτωθέντα ίπί 300 αμαξών ασφαλώς έπ«νελ- 
θουσών είς Πλεύναν, μΐθ’ό πάλιν τούτου έπανελθόντοςπροσ- 
ικομίσθη όμοια ποσότης τροφών καί κτηνών. Κατά τάς δύο 
ταύτας άποστολάς έφονεύθησαν καί έπληγώθησαν πιρί τούς 
120 άνδρες.

(Έπεται συνέχεια) λ. α.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΓ

Όταν τις πλανάται είς τά όρη ύπό τό μαγικόν φώς τής 
σελήνης καί προσβλέπη τήν φύσιν έξηπλωμένην πρό τών 
βλιμμάτων του, μία ιδέα συλλαμβάνει τόν νοΰν αύτοΰ:

—Διατί έπλάσθην;
Έγεννήθην παρά πατρός καί μητρός, οϊτινες ιξ ανάγκης 

συνεβίωσαν πρός συμπλήρωσιν τοΰ άτελοΰς ήμίσεως έκατέ 
ρου. ’Ολίγα; στιγμάς πριν μέ σφυρηλατήσωσι, τίς οίδεν ό
ποιας συγκινήσεις ό είς επέβαλλε τφ άλλφ, καί τήν στιγμήν 
καθ’ήν εμιλλον ίσως νά δείρωσιν άλλήλους, τό ώρολόγιον 
έσήμανε τήν ώραν τοΰ ύπνου. Ο νευρικός αύτοΰ κρότος κα- 
τηύνασε τά νεΰοα αύτών, καί ή ώρα τοϋ ύπνου έπιστάσα, 
άπεκοίμησεν αύτούς.

Έγεννήθην. Ή μήτηρ ήγωνία. Άπό στιγμής είς στιγ
μήν άνεμένετο νά ελθη είς φώς άνθρωπός τις, άλλ’ ίτερος 
άνθρωπος, ό παραγωγός, «κινδύνευε νά άποθάνη. Μόλις εί
δον τό φώς, ό κλαυθμός συνέσπασε τά χείλη μου, ενώ ιίς τό 
στόμα τών πέριξ θεατών μειδίαμα εύφροσύνης: έχαράσσετο. 
Τί ανόητοι ποΰ ήσαν! ένόμιζον ότι έβλεπον άθυρμά τι, 
πλαγγόνά τινα, τήν οποίαν ήδύναντο ούτω κατόπιν νά παί- 
ζωσιν είς τάς χεΐρας αύτών, έπί τή έλπίδι ότι αείποτε μικρός 
θά ήμην.

Άλλ’ έτέρα είκών προκσλιϊ τήν προσοχήν τών θεατών. 
Ό σύζυγος, μέχρις εκείνης τής στιγμής τήν ύπάτην αισθα
νόμενος ήδονήν, άναμένων τήν γέννησιν έκιίνου, δν θέλει ποτέ 
καυχάσθαι καί πάνυ δικαίως ότι παρήγαγε, κλίνει ήδη τούς 
οφθαλμούς τής τρυφερά; συμβίας, έν μέσφ ολοφυρμών καί 
θρήνων. Ή μήτηρ παρέχει δίλημμα διά τής φυσιογνωμίας 
αύτής. Άγωνιά τόν φρικώδη καί καταχθόνιον τοΰ θανάτου 
άγώνα καί μειδι£ άνακυκώσα έν τή άσυνειδήτφ ψυχή αύτής 
τήν μέλλουσαν χαράν τής άποκτήσεως τέκνου. Ή υπάτη η
δονή συμφύριται μετά τής υπάτης αγωνίας, καί θνήσκουσα 
παρέχει ήμΐν τήν εικόνα τής φιλοσοφίας τοΰ κόσμου.

* *
♦

Είμαι ήδη έφηβος. Ό πατήρ μου ϊσταται άνωθεν μου, 
προστατεύων με. Τήν στιγμήν καθ’ήν νομίζω ότι ίχω παρ’ 
αύτφ τόν μέγιστον τών υποστηρικτών μου, παρατηρώ αύτόν 
ίστάμενον άνωθεν ποτηριού τίνος. Είναι το δηλητήοιον, δι’ 
ού μή δυνάμινος ένεκα .οικονομικών δυσχερείων ,νά μέ άνα- 
θρέψη, ζητεί ώς διά τοΰ φιλανθρωποτέρου τρόπου νά άπαλ- · 
λαγή τής παρουσίας μου. Δέν ένόησα ευθύς έζ *ρχή?  το 
πράγμα, άλλά χάρτης τις έπί τής τραπέζης κείμενος μοί προ- 
καλεί τήν προσοχήν. Άσυνειδήτως φέρομαι πρός αύτόν καί 
αναγινώσκω:

«Ό υιός μου ύπήρξεν ή’άφορμή νά ήμαι δυστυχής’ έάν 
δεν ήμην νενυμφευμένος, δέν θά ΰφιστάμην τό βάρος τής 
άνατροφής του. Έάν τόν ήγάπησά ποτέ, δέν τόν ήγάπησα 

. παρά διά τήν κλίσιν, ήν ήσθανόμην πρό; τήν σύζυγόν μου. 
“Ηδη, ότε ή άνάγκη τής φύσεως έξέλιπε διά τοϋ γήρατος, ή 
άνάμνησι; τοΰ πρώτου μου έρωτος έξέλιπεν, ή ένσάρκωσι; 

αύτάΰήϊόί είναι αδιάφορος. Τό τέκνον μου είναι άνθρωπος, 
καί μόνον άνθρωπος. Ώ; θά έφόνιυον έκιϊνον όστις θά μοί 
έπετίθετο, φονεύω τόν κωλύοντά με τής περαιτέρω ζωής. 
Τό τέκνον μου είναι ό άσπονδότερός μου έχθρός. Όλίγαι 
στιγμαί άκόμη, καί ένφ ιίς τά δμματά τοϋ κόσμου θά επι
δεικνύω τήν λύπην μου διά τόν θάνατον αύτοΰ, έγώ θά συν
τάσσω ' τόν προϋπολογισμόν τής μελλούσης μου ζωής. Ό 
προϋπολογισμός αύτός θέλει εχει τάς εξής βάσεις: όστις νο
μίζει ότι υπάρχει αίσθημα έμφυτον έν τή ανθρώπινη καρδώρ, 
καί ότι δύναται τις νά άγαπήση τόν κωλύοντά τήν ίκανο- 
ποίησιν τών υλικών αύτοΰ αναγκών, άπατάται οίκτρώς, καί 
ώς έγώ, θέλει άναγνωρίσει τήν απάτην του, διακωμωδών τό 
ώς ύπατον θεωρούμενον άγάπης αίσθημα».

Τήν στιγμήν, καθ’ήν άνεγίνωσκον τήν έσχάτην λέξιν, 
στρε'ψας ό πατήρ μου, μέ «ίδε. Κραυγήν οδύνης έξέβαλεν 
έκ τοΰ στήθους του, καί όρμήσας έπί τοΰ χάρτου, ήρπασεν 
αύτόν. Κατά λάθος καταλιπών τό διαβατήριόν μου έκεϊ,ένό- 
μιζεν ότι ήτο άπόδιιξίς τις πληρωμής αγοραίων όψωνίων.

,Ή διάρκεια τής άναγνώσεώς μου, μακρά ούσα, εδωκεν' 
αφορμήν είς αύτόν νά έννοήση οτι άλλο ητο τό έγγραφον, 
καί ίδών τήν άπάτην αύτοΰ ώρμησεν ΐνα μέ πνίξη· άλλ’ ό 
θείος μου είσιλθών έκράτησεν αύτόν. Αίφνης,εκβάλλει έκ τοϋ 
θυλακίου αύτοΰ τό περίστροφου, τίθησιν αύτό είς τό στόμα 
καί έν τφ άμα αύτοκτονεί. «Ένόμιζεν ότι έν τώ γάμφ έγ
κειται όλη ή ηδονή τοΰ κόσμου’ ό γάμος σέ εφόνευσεν, άνέ
κραξεν ό θεϊός μου, ιδού ή φιλοσοφία τοΰ’-κόσμου».

* *
*

Είμαι άνήρ. Πρό πολλοϋ έν τή κοινωνία ανεξάρτητος <5ν, 
άνασκάπτω τό μέλλον μου. Είργάσθην τοσοϋταν κατά τήν 
νεότητά μου, ώστε σχεδόν ήφάνισα τήν υγιείαν μου, καί 
ήδη οπότε «νόμισα ότι τάπητες ιίχον στρωθή πρός τήν εύ- 
χερεστέραν τοΰ βίου πορείαν, εΰρίσκομαι απέναντι δυσχε- 
ρειών, πρός τάς όποιας παλαίω άκαταπαύστως. Είναι οΰτω 
διανιμημενη ή δόσις της ζωής, ώστε ολίγον δύνανται νά 
έξαρκέσωσι τά ατομικά προσόντα, καί ή τύχη είναι ό κύριος 
μοχλός τής εύδαιμονίας ή μή τοΰ άνθρώπου. Έχω νά πα- 
λαίσω πρός άκαταμάχητον πενίαν. Ή κοινωνία είναι ύλη’ 
ούαΐ είς έκιϊνον όστις δέν ιχιι άρκοΰσαν τοιαύτην, όπως 
βιώση ίν αύτή. Ζή στερούμενος. Ζή ;

Δέν ζή. Ζωή έστιν ικανοποίησες σωματικών αναγκών κατά 
πρώτον, καί εν τή κοινωνία δεύτερον άπολαύειν τών αγαθών 
αύτής. Ο στερούμενος αύτών υποβιβάζεται τής ανθρώπινης 
άξίας, καί ένφ ό είς ϊσταται θεωρών περιλύπώς πλούσιον , 
άστόν ΐξερχόμενον πρός έπίσκιψιν έπί πολυτελούς άμάξης, 
ολίγον περαιτέρω ρακένδυτος πένης θνήσκει έκ πείνης. ’Ιδού 
ή φιλοσοφία του κόσμου.

Πυροβολισμός ήκούσθη. Κόσμος συρρέει ύπό τήν, δινδρο- 
στοιχίαν. τών ανακτόρων. Σπεύδω καί εγώ. Νεανίας κατά- 
κειται χαμαί, πλήρης αιμάτων. Έτερος τρέπεται ιίς φυγήν 
μακρόθεν. «Φόνος!» άνακράζουσε πάντες. 'Ημιθανές τό θύμα 
άνασκιρτφ έπί τοΰ εδάφους καί σιγηλή τή φωνή εκπέμπει 
πρός τούς πιρικυκλοϋντας αύτόν τάς έξης όλίγας λέξεις’ «Ήγά- 
πων τήν άδελφήν.του’ μέ ήγάπα’ πτωχφ δντι δέν μοί έπε- 
τρέπιτο παρά τών γονέων αύτής νά τήν νυμφευθώ’ ψίθυρός 
τις άντηλλάγη πρό ολίγου καθ’ όδόν μεταξύ ίμοϋ καί αύ
τής, καί ό αδελφός της ήλθε νά άποπλύνη τήν στιγμήν ταύ
την τό αίσχος τής άτιμίας. Χαϊρε κόσμε !»

Καί έξέπνευσεν εν ταΐς άγκάλαις ήμών.
Άλλ’ ιδού, θόρυβος απερίγραπτος μεταξύ τών θεατών. 

Γυναικεϊαι κραυγαι άντηχουσι, πλήρεις όδυρμοϋ καί δα
κρύων. Νεάνις, λελυμένην τήν κόμην έχουσα, διασχίζει τό 
πλήθος, καί κύπτουσα πρό τοΰ νεκρού άσπάζεται τόν έρα- 
στήν. «Είναι παράφρων» ήκούσθη. «Είναι παράφρων» ά- 
πήντησα. «'Οδηγήσατε αύτήν είς τό φρενοκομεϊον Ό κό
σμος όλος δέν ήδυνήθη νά χωρήση αύτήν, τέσσαρες βραχείς 
τοίχοι είναι καταλληλότεροι νά περιλάβωσι τά ανθρώπινα 

t



148 Η Φ£2Ι2 Η ΦΥΣΙΣ 149. .. ..... · · · · 1,
πάθη καί την άνθρωπίνην ζωήν, ή ολόκληρος ή φύσις καζ ή 
κοινωνία.»

’Ιδού ή φιλοσοφία τού κόσμου.

*
Λαιμητόμος εγείρεται πέραν. Ό κόσμος συνωθεϊται ίνα 

ϊδη τον κατάδικον εκείνον, τον παραβάτην τών νόμων, τής 
,βάσεως ταύτης νής κοινωνίας, τιμωρούμενον διά τό έγκλημα 
αύτοϋ μέ την εσχάτην τών ποινών. ’Ανέρχεται βραδέως ό 
δυστυχής τάς κλίμακας του τύμβου αυτού. Ό δήμιος πε
ριυβρίζεται ύπό τού πλήθους. Προς άπόπλυσιν της ανθρω
ποκτονίας, ήν καί ούτος έξετέλεσέ ποτέ, ή κοινωνία έπέβα- 
;λεν αύτφ τήν έκτέλεσιν άπειρων τοιούτων. Καί όμως, θεω
ρείται ό μέγιστος τών κακούργων τοΰ κόσμου. Καί όταν, 
ληξάσης τής θητείας αυτού, θέλει παραδοθή άμόλυντος εις 
τήν πολιτείαν, ό κόσμος θέλει φεύγει αυτόν ως τον δαίμονα 
της κολάσεως. Καί όμως, άν έκεϊνος έξετέλει ποτέ τάς απαι
τήσεις τοΰ νόμου, έστω τάς αίματηροτάτας, πλεϊστοι ούχ 
ήττον τών περιστοιχούντων αυτόν πολιτών, ελεύθεροι όντες, 
πλείω καθ' εκάστην καί αληθέστερα διαπράττουσιν όργια.. 
"Οταν ό δήμιος έγένετο δήμιος, κατώρθωσε διά τής πολιτι
κής νά περιβληθη τό αξίωμα τούτο. Πολλοί τών καρατο- 
μουμένων θά έζήλουν τήν τύχην αυτοί»· Μή θνήσκειν αλλά 
φονευειν, είναι ανθρώπινη αδυναμία καί οΰδείς ένοχος.

”0 κατάδικος στρέφεται ίνα εϊπη τό τελευταίο» χαΐρε προς 
τό πλήθος. Συγκίνησις υπέρτατη συγκρούει τάς σιαγόνας 
αύτοϋ. Αί τρίχες τής κεφαλής φρικωδώς όρθοΰνται. Ή λαι
μητόμος, ό θάνατος,είναι τό μέλαν εκείνο φάντασμα, ήλάμ- 
ψις τοΰ οποίου θαμβοί τούς οφθαλμούς αύτοϋ, καί άτενίζων 
ηλιθίως καί οίκτρώς τήν προ αύτοϋ πεπερασμένην φύσιν καί 
τούς αντιπροσώπους τοΰ νόμου, δεν βλέπει ή ολόκληρον τον 
κόσμον, ολόκληρον τον μακράν καί πολυώδύνον αύτοϋ βίον, 
καί μόνον έαυτοΰ μή άντιλαμβανόμενος, τοΰ ίδιου χαρακτή- 
ρος καί τής ίδιας αδυναμίας, αναγνωρίζει έαυτόν τήν στιγ
μήν εκείνην άθώον, αναγνωρίζει εις έαυτόν τό δικαίωμα τής 
ζωής, καί όρμεμφύτως άγεται ίνα ψελλίση μόνον τάς όλίγας 
εςύτάς λέζεις. «Είμαι αθώος.... Συγχωρήσατε με...»

Καί τό πλήθος, ώσεί άναγνωρίζων τό δίκαιον αύτοϋ, ώσεί 
ομολογούν άσυνειδήτως τήν αλήθειαν τής έσχατης εκείνης 
ψυχικής παραστάσεως τοϋ θύματός του, άπαντδ αύτφ εν

. συντριβή καί σχεδόν μετανοίο: «Έσο συγγνωστός». 
’Ιδού ή φιλοσοφία τοϋ κόσμου.

Άβήνησι, τή 8 Αύγουστου 1891. Γ. X. Β.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΘΝΙΚΟΓ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

E2k2k«3STIZ ΝΕΟΛΑΙΑ
(ΜΕΛΕΤΗ)
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ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥ'ΑΑΟΓΟΣ
(Συνέχεια καί τέλος)

Μεταβαίνουσιν έχβϊ καί μολύνοντες την κεφαλήν των δια 
τοΰ αναθεματισμένου παληοτουρκικοΰ φεσιού,· ύποτάσσονται 
είς τάς άξϊώσεις των περιστάσεων, γινόμενοι όργανα των άτι
μων τοΰ έθνους έχθρών κ&ί είς τά ΐχτηνη της ιστορίας» καί 
εις τούς κουτσόβλαχους,τούς δραγάτας, τούς κατβίκοκλάρτας 
καί λοιπά τέρατα, τά ελληνόπουλα ταϋτα, τά παλληκάρια 
της ρεματιάς, της ίεράς φοιτητικής φάλαγγος οί όπλΐται, 
γίνονται έρμαιον τής τύχης! Είς,τήν αιώνιον της ειμαρμένης 
βίβλον όμως έγράφη ή καταδίκη των καί αί αίματωμέναι 
μορφαί τοΰ εθνικού μαρτυρίου θά παρίστανται ενώπιον των.

Ποϋ, σείς οί ξενολάτραι, είναι ή προπαρασκευή εθνικού 
μέλλοντος; Άτιμος, κατηραμένη τάξις, διά σάς είναι εθνική 

' αισχύνη ή ζωή. Τολμάτε ν’ ατενίζετε την πατρίδα ήτις 
σάς έγέννησε,τήν μαυρισμένην'Ελλάδα σας, την γλυκεία σας 
μάνα, ήν τόσφ άσπλάγχνως άπαρνεϊσθε; Τολμάτε νά βλέ- 

πητε τήν ίθνικήν δυστυχίαν καί έχετε καρδίαν λιθίνην ώστ<- 
νά μή διαρραγή αΰτη επί τή θέ<^ τών πένθιμων ανακτόρων 
μας τοΰ Βυζαντίου, τών ανακτόρων άτινα έμελάνωσε ό α
φέντης σας, ό δεσπότης σας. ό παληοτύραννός σας; άνάλγη· 
τοι προ τών πυλών τοΰ Κωνσταντίνου ιστασθε καί μέ τάς. 
αναμνήσεις τοϋ Βοσπόρου, τού παρελθόντος τοΰ Βοσπόρου 
μας ουδόλως συγκινεϊσθε; .

Τις μαύρη κατάρα διά τοΰ βέλους φρικτοΰ πεπρωμένου· 
διετρύπησε τάς άκηλιδώτους μας ασπίδας: τά στήθη μας ; 
διατί είς τά αχανή της ή γη σπλάγχνα ζητεί νά μάς θάψη. 
όπως μή ή σκιά τοΰ μνήματός μας μολύνει τήν γενεάν τοΰ 
μέλλοντος ; διατί έκεϊ βαθεϊά ν’ άφανισθώμεν, άνευ κλαυθ
μών καί θρήνων ; Φεΰ ! τοσοΰτον ήσεβήσαμεν προς τούς 
θεσμούς τής πατρίδος ! τοσοΰτον άφοσιώθημεν είς τό άπει
ρον θέαμα τής πασχούσης έκ τών δεινών προόδου τού πολι~ 
τισιιοΰ, νά μή άξιωθώμεν συμπάθειας τίνος άναλόγου· 
τής εθνικής ήμών αξίας, άναλόγου τοϋ εθνικού παρελθόντος ! 
Ώ! λυπηρά ή τοιαύτη διάταξις τοΰ εύγενοΰς πνεύματος, 
καί τής υπομονής τής αιωνίου, τοΰ στηρίγματος τούτου τής. 
αδυναμίας μας ...

Η υπομονή! τό στήριγμα τής αδυναμίας . . .
* *

Πλήν, τά όνειρα τής νάρκης παρέρχονται, τό έγερτή- 
ριον σήμαντρον κρούεται καί τήν ήχώ αύτοϋ ενωτίζόνται είς. 
τάς άκτάς τοΰ Βοσπόρου, τά ελληνόπουλα τής σκλαβιάς, 
ή ίλληνικη νεολαία τής δούλης πατρίδος. Τό σήμαντρον ά— 
ναπλάσέως τοΰ παράγοντος, τοΰ μέλλοντος τής πατρίδος 
κρούεται καί ή ήχώ έξαπλοϋται είς τούς λόγκους, τής ρεμα
τιές, στά βουνά τής αγιασμένης γης καί τήν τραγωδοΰν 
τ' αηδόνια είς τής δάφνες, οι Ζέφυροι είς τά έλατα, καί ή 
φλογέρες είς τά πλατάνια- εκεί, άπό τούς βράχους τοϋ αθα
νάτου Όλύμπου μέχρι τών δασών τής ώραίας Σμύρνης,τών 
όρέων τής τλήμονος Κρήτης μας, τών βουνών τής Θράκης, 
τής Μακεδονίας.... τοΰ Βοσπόρου μας, ξεπροβάλλουν ροδο
κόκκινες μορφές παλληκαρίών ηχείτο σήμαντρον τών εθνι
κών ελπίδων τών μαχητών, καί τής κατάρας τών προδοτών 
κακούργων, καί ή μέν φήμη διασαλπίζει τήν παλιγγενεσίαν 
είς έκείνους, τά δέ κοράκια σκάπτουν τον τάφον τών τεράτων- 
τούτων· ήχεϊ τό σήμαντρον τής αναγεννήσεων τής ίλληνί- 
δος νεολαίας καί οί μάρτυρες τοϋ ελληνισμού ύπό τον ζυγόν 
ζωογοννοϋνται....

... Ήχεϊ τό σήμαντρον διά τήν Έλληνίδα νεολαίαν καί 
ή κατάρα τής δικαιοσύνης θά έπιπέση βαρεία κατά τής κε
φαλής ύμών, άτιμοι τών ανθρωπίνων δικαίων δήμιοι.

Στήτε σεϊς .' τά «κτήνη τής ιστορίας», διότι θάττον ή 
βράδιον οί απόγονοι τοΰ ’Αλεξάνδρου θά σάς πνίξωσιν είς τό 
βάρβαρον αίμα σας· είσίν μεγάλοι οί Θεοί τών προγόνων μας. 
καί οί ήμίθιοι πατέρες μας, άλλα μεγάλα θά είναι καί τά 
κατορθώματα τών απογόνων των. Έβασίσθητε είς τήν πα
ροδικήν νάρκην τής μοίρας^ είςήν ήμεϊς ίβυθίσαμεν έαυτούς, 
καί μέ τήν άπαισίαν μορφήν σας μέ τά ένστικτα τής λη
στείας καί αρπαγής, άτινα αείποτε σάς εχάρακτήρισαν, ζη
τείτε νά μάς συντρίψητε ύπό τόν βόρβορον τοΰ ποδός σας· 
σεις ! οί παράσιτοι νάνοι, οί μικροσκοπικοί όκτάποδες πα- 
νούργως πίνετε τό αίμα τών θυμάτων, αλλά τής έλληνίδος. 
νεολαίας τό τιμημένο δόρυ θά σάς έξαγάγη έκ τής κρύπτης 
σας καί έγείρασα υψηλά, θά σάς παραδώση σπαίροντας είς. 
τήν χλεύην τής άνθρωπότητος, ής τούς νόμους, τήν δικαιο
σύνην τοσοΰτον άνάνδρως εμπαίζετε.

* *
• ι

Τοιοΰτον τό πρόγραμμα σωματείου εθνικού προορισμού' 
πρόγραμμα, όπερ έγραψεν ή συνείδήσις καί ή καρδία καί όπερ- 
θά έπικυρώση τό καθήκον τής εθνικής φιλοτιμίας.

’Αφανής, μέ τήν κοινήν καίτετριμμένην έκτίμησιν τών συ
νήθων συλλόγων, μέ τήν απάθειαν προς τούς έπιδιωκομένους: 
σκοπούς των, μέ τήν κοινωνικήν αμέλειαν καί άφροντιστίαν, 
συνεστήθη πρό έτους ό Φοιτ, Σύλλογος», άδια— 

φορών περί τών πρώτων εντυπώσεων, παρερχόμενος πρό τών 
απαραιτήτων αδικημάτων, ύπερήφανος πρό τών συκοφαν
τιών, άγερώχως προσβλέπω» είς τό μέλλον, θαρραλέως κα- 
ταπατών τά ζιζάνια, καί μετά τόλμης εργαζόμενος ύπέρτοϋ 
ίεροΰ προγράμματος του : τής άναγεννησεως καί άναπλά- 
αεως τής φοιτητικής νεολαίας, άντιπροσωπούσης τήν δλην ελ- 
ληνίδα νεοΧαίαν, σ»μ^»ώ>·ως πρός τάς άναμνήσεΐζ toS παρελ
θόντος, πρός τούς ελληνικούς κανόνας, τούς Ιθνιχοϊ>ς δε
σμούς καί έν γίνει, κατά τά πάτρια' μακράν πλέον ό ξενικός 
δεσποτισμός, ή μαρασμώδης ξενολατρεία, ό ψευτοφραγκικός 
πολιτισμός, όστις μάς κατέστριψε, καί μάς άπεξένωσε τής 
πατρίδος, αύτοϋ τοΰ έθνους, αύτοϋ τοϋ εθνικού μέλλοντος...

Είς τόν κανονισμόν τοϋ σωματείου τούτου ούδέν βλέπει 
τις έκτακτον απλώς, μέ τάς κοινάς φράσεις, μέ τούς συνή
θεις όρους, αναγράφονται αί διατάξεις του' αλλά όπόσα δέν 
ύποκρύπτονται εις τήν «κατά rd πάτρια» μόρφωσιν, όπόσαι 
ελπίδες δέν κρύπτονται είς τήν «ίθνικων εορτών καί άγω· 
νων» φράσιν, όπόσα δέν δύναταί τις να ελπίση ε’κ τών «γυ
μναστηρίων», ίδρυσεως θεάτρων, «θαλασσίων άσκήσεων» 
«.διαγωνισμάτων»,«εκδρομών» .«.τιμών είς μεγάλους άνδρας» 
καί «,επισκίψεις και μελετάς τών ελληνικών κειμηλίων» ; 
Πλήν τών Ιερών,τών έλπιδοφόρων τούτων καθολικών συμβο
λικών εικόνων, καί περί πνευματικής προς τό καλόν άναπτύ- 
ξεως, τής προς τάς ελλήλικάς καλλονάς λατρείας, όπόσα 
δέν αναφαίνονται χαρίσματα έν τω έθνωφελεϊ συλλόγφ 1

Άς ξηρανθή πλέον ό χείμαρρος ' τής αναισθησίας είς ον 
καταβυθίζονται αί εύγενεϊς ίδέαΓ διά τοΰ ιερού συνδέσμου 
τής νεότητος, έλπισον σύ, αθάνατος πατρίς!

Ένθαρρυνθήτε μαχηταί τής ελευθερίας, πρόμαχοι τών 
δικαίων, ελπίσετε σκλαβωμένοι αδελφοί... ελπίσετε.

Τό αίμα σας θά κοκκινίζη έπ' ολίγον είσέτι τήν ήρωϊκήν 
γήν, μέχρις ότου ή πολυτλήμων υποδουλωμένη πατρίς θά 
ψάλλη τούς ύμνους τής δόξης.

Χαρήτε ελεύθεροι, καί κλαύσετε —ώς σείς γνωρίζετε νά 
κλαίητε—αλλά μέ χαράν, σκλαβωμένοι!...

Ή Ελληνις νεολαία προετοιμάζεται δι' εντίμους .θριάμ
βους,ανταξίους τής εύκλεοΰς καταγωγής της' θά υπεράσπιση 
τήν άδικουμένην αθωότητα καί τήν τυραννουμένην δικαιο
σύνην.

Η Ελληνις νεολαία άναγεννάται! οί παιάνες ήχοΰσι 
καί ό Ζέφυρος διασαλπίζων είς τήν σκλαβιάν τό χαρμόσυνου 
άγγελμα, σείει διά τής πνοής του τό .μελανόν πέπλον τής 
ειμαρμένης, ήτις καλύπτει τά ανάκτορα τοΰ Βυζαντίου μας! 

Θ’άναπετασθή ή κυανόλευκος, καί ή αύλαία αιρόμενη 
θά προσφέρη είς τό παγκόσμιον όμμα,' τής Έλληνίδος νεο
λαίας τούς θριάμβους.

Τότε, ελεύθεροι καί δούλοι Έλληνες, ψάλλατε τά.ίπινίκια. 
r

Άναγεννάτανή νεολαία τής ’Ελλάδος· τό πένθος τής ει
μαρμένης διαλύεται, καί διαυγής 0 εθνικός τοΰ μέλλοντος ό- 
ρίζων άναλάμπει.

ΈλληνΙς νεολαία ! Δεν είναι δυνατόν η νά θριαμόεύσης!···

Η

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Διατί δημοσιενουεν τάς εικόνας τών νέων δημάρ
χων ;. ποιος, ό σκοπός τής έκθέσεως έν τη Φ ύ σ ε ι 
τών βιογραφιών αύτμ»ν; καί διατί ύποδανλίζομεν τήν 
φιλοτιμίαν των, προτρέποντες αύτούς είς τό καλόν, 
είς την πρόοδον, καί διεγείρομεν άμα τήν προσοχήν 
τον κοινον έπ ’ αΰτών ; ·

Τάς έρωτήσεις ταιίτας δικαίως άπενθόνονσιν αν- 
τοΐς καί πρός ήμάς, ένιοι τών ήμετέρων σννδρομη- 
τών και φίλων. Είναι άραγε και τοντο άπαραίτητον; 
συμπεριλαμόάνεται έν τώ προγράμματι τών δημο
σιευμάτων τής Φ ύ σ ε ω ς; Συγκαταλέγεται μεταξύ 

τών τής προόδου άνακαλόψεων καί έφευρέσεων 
τοιοιίτων, ή παρεξέκλινε τού σκοπού της; Και άμφι- 
όάλλουσι, και.απορούσι, καί δυσανασχετούσιν ίσως.

Πάταξον μέν, άκουσον δέ.
Έξηγούμεθα.
Πρίν ή τό άστρον τής ήμέρας αναφανή, προη

γούνται αύτοϋ αί ακτίνες. Πριν η ή βροχή κατα- 
πέση, προηγούνται τά νέφη καί τό σκότος.

Πρίν είδομεν λοιπόν τά έργα τών νέων δημάρχων 
μας, έχομεν ανάγκην νά είδωμεν τάς φυσιογνωμίας· 
αύτών και βιογραφίας, καί σχηματίσωμεν ποιάν τινα 
ίδέαν περί τού χαρακτήρος καί τής μελλούσης δρά- 
σεως αύτών, καί ειτα.άντιπαραόάλλοντες αύτήν πρός: 
τά έργα των;άναλογισθώμεν άν ήπατήθημεν ή ού είς- 
τόν σχηματισμόν τής περί αύτών πεποιθήσεώς μας.. 
Ποσάκις δέν παρετηρήσαμεν μετά προσοχής τόν ο
ρίζοντα, πριν ή άνατείλη ό ήλιος, διά νά συλλάόω- 
μεν Ιδέαν περί τής μελλούσης καλοκαιρίας ή κακο
καιρίας; καί ποσάκις δέν έξητάσαμεν τήν κατάστα - 
σιγ τών νεφών, ήτοι τήν πορείαν καί πυκνότητα αύ
τών, διά νά προϋπολογίσωμεν τό ποιόν καί τό μέγι- 
θος τής έπελευσομένης ή ού καταιγίδος;

Άκριόώς τούτο συμβαίνει καί ένταύθα, καί φρο- 
νούμεν, δτι πάνυ έπιτυχώς δννάμεθα νά δεχθώμεν 
την αντιπαραβολήν ταύτην, καί έχομεν.άνάγκην νά 
τήν άσπασθώμεν, διότι πάντες ένοιαφερόμεθα, μι
κροί τε καί μεγάλοι, περί τών έργων τών νέων δη
μάρχων μας, άτινα άποτελοϋσι καί αύτά τήν πρόο
δον τού τόπου, ήτοι τήν άνάπτυξιν τού έμπορίου, 
τής βιομηχανίας, τών τεχνών καί τών έπιστημών. 
Κυβέρνησις, δήμαρχοι καί ίδιώται, είσίν οί τρεις 
μοχλοί, oi τρεις παράγοντες τής άναπτύξεως ένός 
τόπου. Δέν αρκεί ό είς μόνον τούτων ή καί οί δύο, 
πρέπει πάντες νά συμβαδίζωσι, πάντες έν φιλοτιμία 
νά καταγίνωνται εις τήν πρόοδον τής χώρας. Δν- 
στυχώς δέ μέχρι τούδε παρετηρήθη στασιμότης, ϊνα 
μή είπώμεν όπισθοδρομική τάσις άπό μέρονς ένίων 
δημάρχων είς τήν πρόοδον τού τόπου. Καί ίσα ίσα 
διά τούτο Λ Φ ύ σ ι ς, κατά καθήκον έπιβαλλόμενον 
αή’τή θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν καί έφ’δσον 
δύναται, νά' άναζωπυρήση τόν ζήλον αύτών υπέρ 
τής έπιτεύξεως έργων, τά όποια καί τήν πατρίδα 
ήμών άναδεικνύουσι προοδευτικήν, καί ανάγκην αύ
τών μεγίστην έχει ό τόπος.

Έκ τοιούτου,πνεύματος λοιπόν έμφορούμενοι, πε- 
πείσμεθα, δτι δικαιούμεθα νά έπιστήσωμεν τήν προ
σοχήν τών νέων δημάρχων μας, καί διότι είμεθα 
διατεθειμένοι, νά δημοσιεύσω μεν έν έκτάσει καί δι’ 
είκόνων τά έργα των έκεϊνα, άτινα θέλονσιν άνα- 
δείξέι άύτούς άξίους τής έμπιστοσύνης τών συμ
πολιτών των,

Η Διετθυνςις

Ύπάρχουσι σηγμαί φωταναί ΐν τφ βίφ τοΰ ανθρώπου, 
καθ’ άς, ούτος κατανοεί καί άνομολογεϊ τήν σμικρότητα αυ
τού· άλλ’ ύπάρχουσιν όμως ήμίραι καί ετη ολόκληρα, καθ’ ά 
έπ’ ούδενί λόγφ ήθελε παραδεχθή τοΰτο. Πλάνη αληθώς 
διαρκής ό επίγειος βίος!

X
Ή γυνή είναι ώς ή σκιά. Τήν ακολουθείς; σε αποφεύγει. 

Τήν αποφεύγεις; σέ ακολουθεί.
X

Έαν ό άνθρωπος ήτο, ώς συνήθως τόν θεωρούμε», πλή
ρης αδυναμιών, αποπλανήσεων, οίκτροτήτων, δυστυχιών, 
ασταθείων, τότε ή άνθρώπότης ή θά ήτο παράλογον προϊόν 
τυφλής τύχης ή τό έργον του Δημιουργού άπέτυχε τοΰ σκο
πού του. ' At*.
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ 
(Μνβιβτορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒβΡΒΓ. — Μετάφραοις Δ. I. Κ-| 

(Συνέχει*·  ιδε προηγούμ. ψύλλον)

Ή οδοιπορία. υπήρξε μακροτάτη. Δύο ωρών δρόμος ήτο 
τό όλιγώτερον. Άποβλέποντες ό Φαραμόνδος Βαρτές και ό 
Κυπριανός είς την φύσιν τών δονήσεων, άς ύφίστατο τό φορεΐ- 
όν. έπίστευσαν άμέσως ότι διήρχοντο ορεινήν τινα επαρχίαν.

Είτα μεγάλη άνεμου δροσερότη; καί ή βοώσα ηχώ τών 
ποδών τής συνοδίας, μεταδιδόμενη δια τών έγγύτατα άλλή- 
λων τειχών, ΰπεδείχνυον, ότι είχον είσδόσει εις υπόγειόν τι. 
Τέλος, αί ριπαί τού ρητινώδους καπνού, ούτινος ή οσμή έ
φθανε μέχρι τού προσώπου των, ετεινον ΐνα έννοήσωσιν οί 
δύο φίλοι, ότι ήναψαν τούς πυρσούς, ΐνα φωτίζωσι τήν συ- 
νοδίαν.

Ή πορεία διήρκεσεν εν τέταρτον τής ώρας άκόμη.Μεθ' δ 
τό φορείου έυαπετέθη έπί τής γης. Ο Τονάγια ένευσε νά κα- 
ταβιβάσωσι τούς ξένους του καί διέταξιν, όπως οί επίδεσμοι 
άφαιρεθώσιν άπό τών οφθαλμών των.

Ύπό τήν έντύπωσιν τοΰ θαμβούς εκείνου, όπερ προήλθεν 
εκ τής αιφνίδιας είς τό φως μεταπτώσεως,μετά μακρόν διά
λειμμα,τών οπτικών ενεργειών, ό Φαραμόνδος Βαρτές καί ό 
Κυπριανός έπίστευσαν ευθύς έξ άρχής εαυτούς θύματα είδους 
τινός εκστατικής αλλοφροσύνης· τόσον τό θέαμα,όπερ παρου- 
σιάσθη πρό τών οφθαλμών των ήτο μεγαλοπρεπές άμα καί 
άπροσδόκητον. Άμφότεροι εύρίσκοντο εις τό κέντρον απέραν
του σπηλαίου. Τό έδαφος ήτο κεκαλυμμένον έξ άμμου λε
πτής, λαμπυριζούσης όλης έκ χρυσοϋ. Ό θόλος αύτοΰ ύψη- 
λός,.όσον καθεδρικού γοτθικού ναού, εχάνετο είς τά άμετρα 
βάθη τού βλέμματος. Τά πλευρά τής φυσικής ταύτης οίκο· 

.δομής ήσαν έστρωμμένα έκ σταλακτιτών ποικιλίας σχημα
τισμών καί μεγαλοπρεπείας πρωτοφανούς, έφ’ ών ή ανταύ
γεια τών πυρσών έρριπτε χρώματα Ίριδος, άναμεμιγμένα 
μετά τής αναλαμπής τής καμίνου, μετά τών ακτινοβολιών 
τοΰ βορείου σέλαος.Τά πλέον άκτινοβόλα χρώματα, οί πλέον 
παράδοξοι σχηματισμοί, τά μάλλον απροσδόκητα μεγέθη ε- 
χαρακτήριζον τά αναρίθμητα ταΰτα κρυσταλλώματα. Δεν 
ήσαν ταΰτα, ώς είς τά πλείστα τών σπηλαίων, άπλαϊ δια
κοσμήσεις πυριτοειδούς λίθου δακρυδοειδείς" παρήγοντο όμοι- 
ομόρφως μετά μονοτονίας.’Ενταύθα ή φύσις αφίνουσα ελεύ
θερον τό στάδιον είς τήν φαντασίαν, έφαίνετο έξαντλησασα 
πάντα; τούς συνδυασμούς τών χρωμάτων καί έργων, είς ά 
προσετίθετο τόσον θαυμασίως ή ύάλωσις τού ορυκτού εκείνου 
πλούτου.

Βράχοι έξ αμέθυστου, τείχη εκ σαρδόνυχος λίθου, σωροί 
πλεόντων πάγων έκ ρουβινίων, βαθέων καί είσβαλλόντων ώς 
δάση έζ ελατών, ύδρονιφάδες, καθρέπται έξ όπαλίου, άκρα 
φλεβών ορυκτού, έκ γύψου έρυθρού καί κυανού έν φλεψΐ 
χρυσοί, παν δ,τι τό βασίλεισν τών κρυστάλλων δύναται νά 
προσφέρη πλέον εκλεκτόν,σπάνιον,διαυγές,έξαίσιον είχε χρη
σιμεύσει ώς υλικόν είς τήν εκπληκτικήν έκείνην αρχιτεκτονι
κήν. ’Επί.μάλλον, όλοι οί τύποι καί αυτοί έτι οί τού φυ
τικού βασιλείου έφαίνοντο συνεισενεγκόντες οίονεί έρανον 
έν τή έργασίίρ έκείνη, τή υπερτερώ άνθρωπίνης συλλήψεως. 
Τάπητες έξ ορυκτών άφρών, τόσον απαλοί, ώς ή λειοτερα 
χλόη,κρυσταλλώδεις δενδροτυπίαι, κατάφορτοι έξ άνθέων καί 
καρπών έκ πολυτίμων λίθων, άνεκάλουν μαγικούς κήπους μέ 
τήν άφελειαν έκείνην τής ιαπωνικής χρωματοτυπίας. Άπω- 
τέρω λίμνη τεχνητή,, σχήμα τισθείσα έξ άδάμαντός είκοσι μέ
τρων μήκους, (σφηνωμένη έπί τής άμμου, .έφαίνετο ώς τις 
παλαίστρα παγοδρομικών διασκεδάσεων. Άέρινα ανάκτορα 
έκ χαλκηδονίου λίθου, περίπτερα καί κωδωνίσκοι έκ βηρύλ- 
λου ή τοπαζίου, έπισεσωριυμένα κλιμακηδόν μέχρι τοΰ ση
μείου, ένθα ό οφθαλμός, καταπεπονημένος έκ τής τόσης λαμ· 

πρότητος, ήδυνάτει νά τά παρακολούθηση. Τέλος,ή άποσύν- 
θεσις τών φωτεινών άκτίνων διά μέσου τών χιλιάδων έκείνων 
πρισμάτων, οί πυρσοί έκ τεχνητών σπινθήρων, οΐτινες πάντό- 
θεν έλάμπτον κατά δέσμας, άπετέλουν τήν πλέον έκπληκτι- 
κήν συμφωνίαν φωτός καί χρώματος, έξ ής τό ανθρώπινον 
βλέμμα ήδύνατο νά θαμβωθή.

Ό Κυπριανός Μερέ δέν αμφέβαλλε πλέον ήδη. Είχε μετα- 
φερθή είς τινα τών μυστηριωδών έκείνων δεξαμενών, ών πρό 
μακρού χρόνου έτεκμαίρετο ή ϋπαρξις καί είς τό' βάθος τών 
οποίων ή φύσις φειδωλή ήδυνήθη νά αποθησαύριση καί κρυ- 
σταλλώση σωρηδόν τούς πολυτίμους καί έκλεκτούς εκείνους 
λίθους, οίτινες δέν παραχωρούνται είς ·τόν άνθρωπον εν ταϊς 
εύνοϊκωτέραις θέσεσιν, ή δι ’ έγκαταλελ-ειμμένων συντριμμά
των καί αποσπασμάτων.

Μία στιγμή, πειοαθεΐσα νά θέση ύπό αμφιβολίαν τήν 
πραγματικότητα παντός υποκειμένου είς τάς όψεις αύτοΰ, 
τώ ήρκ'εσε, διερχομένω ίγγύς ύπερμεγέθους εδράνου έκ κρυ
στάλλου, ΐνα τό τύψη διά τού δακτυλίου ον έφερεν έν τψ δα- 
κτύλφ, όπως βεβαιωθή άν άνθίστατο είς τήν ράβδωσιν. Συ- 
νέκειτο λοιπόν ούτως έξ άδάμαντός, ρουβινίου, σαπφείρου ' 
ώστε περιέκλειε τήν άπέοαντον έκείνην κρύπτην καί κατ’ 
όγκους τόσον φοβερούς, ώστε ή άξια των, άναλόγως τής τι
μής ήν οί άνθρωποι δίδουσιν είς τάς ορυάτάς Ουσίας, έδει νά 
διαφεύγη πάντα ύπολογισμόν ! Μόνοι οί άστρονομικοί άριθμοί 
θά ήδύναντο νά δώσωσιν προσέγγισίν τινα, δυσχερώς δυνα- 
μένην άλλως τε νά έκτιμηθή. Όντως, ύπήρχον ταΰτα εκεί 
κεκρυμμένα ύπό τήν γην, αγνοούμενα καί άκαρπα, τριλλιο-. 
νίων καί τετραλλιονίων χιλιεκατομμυρίων άξίας.

Ό Τονάγια άμφέβαλλε περί τού θαυμάσιου πλούτου όν 
ειχεν ούτως είς τήν διάθεσίν του; Είναι τοΰτο τόσον προ
βληματικόν, διότι ό Φαραμόνδος Βαρτές, ολίγον δυσμευμένος 
είς τά υλικά έκείνα δέν έφαίνετο αυτός ό ίδιος ύποπτευόμε- 
νος έπί μίαν στιγμήν ότι οί θαυμάσιοι έκείνοι κρύσταλλοι 
ήσαν λίθοι γνήσιοι. Άναμφιβόλως, ό Μαύρος βασιλεύς επί 
στευεν εαυτόν άπλώς ώς κύριον καί φύλακα σπηλαίου κατ 
εξοχήν περιέργου, ούτινος χρησμός τις ή έτέρα τις δεισιδαι
μονία κατά παράδοσιν τόν έκώλυε νά έκφέρη τό μυστικόν. 
Ό,τι έδείχθη ύποστηρίζον τήν γνώμην ταύτην, ήτο ή πα
ρατήρησες, ήν πάραυτα έποίησεν ό Κυπριανός περί τού με
γάλου άοιθμού άνθρωπίνων οστών, έστοιβασμένων κατά θέ
σεις είς τινας γωνίας τού άντρου. ΤΗτο τοΰτο λοιπόν ο το- 
πος τού ενταφιασμού .τής φυλής ή μάλλον — ύπόθεσις φρι- 
κωδεστέρα καί πήείων αληθής—είχε χρησιμεύση, έχρησί- 
μευεν έτι, πρός πανήγυριν δεινών τινων μυστηρίων παθ ά 
έχύνετο αίμα άνθρώπινον, ίσως έκ παννιβαλικού συμφέροντος;

Ή τελευταία αύτη γνώμη, ήτο εκείνη πρό; ην εκλινεν 
ό Φαραμόνδος Βαρτές, καί τήν έξέφερε χαμηλοφώνως πρός 
τόν φίλον του.

«Ό Τανάγια μ’ έβεβαίωσεν έν τούτοις ότι πρό τής άνα- 
γορεύσεώς του, ουδέποτε τοιαύτη τις τελετή συνέβη I προσέ- 
θηκε. .’Αλλά, τό ομολογώ, τό θέαμα τών οστών τούτων 
κλονίζει φοβερά τήν έμπιστοσύνην μου !»

Έδείκνυε πρός τοΰτο ύπερμεγέθη στοιβάδα, ήτις έφαί- 
νετο άρτίως σχηματισθείσα, καί έφ’ή; έβλεπέ τις προφανείς 
ενδείξεις κνίσσης. Ή έντύπωσις αύτη δέν ήδύνατο νά είνε ή 
όλοσχερώς επιβεβαιωμένη, στιγμάς τινας βραδύτερου. Ό 
βασιλεύς καί οί δύο ξένοι του έ’φθασαν είς τό βάθος τοΰ σπη
λαίου, πρό τής οδού τού βυθού, οίονεί παραπλεύρου τίνος 
παρεκκλησίου έξ έκείνων, άτινα είσίν ωκοδομημενα έπι τών 
κάτω χαμηλών πλευρών τών μεγαλοπρεπών εκκλησιών. 
Όπισθεν δρυφάκτου έκ ξύλου καί σιδήρου σχηματίζοντος 
τήν είσοδον, εις δεσμώτης ήτο έγκεκλεισμενος εν ξυλινω 
κλωβψ άκριβώς αρκετά εΰρεί, ώστε νά τφ έπιτρέπη νά μέ- 
νη εκεί συνεσπείρωμένος, προωρισμένος—όπερ ητο προφα- · 
νέστατον — νά παχυνθή διά προσεχούς τίνος γεύματος.

Ήτο ό Ματακίτ.
(’Αχολουβεϊ)

ΠΑΛΑΙΟΝ ΦΑΛΗΡΟΝ

ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΟΧ TASSIAION
«Όλοι τήν έποχήν ταύτην κάμνουν ταξείδια- άτμοπλοϊκά, 

σιδηροδρομικά, άεροβατικά; ποδηλατίστικά, έσκεπτόμην προ
χθές. Άς κάμω καί έγώ tv μέχρι Παλαιού Φαλήρου...»

Αλλά διατί γελρίς, θελκτ.κή μου άναγνώστρια ; Τόσον 
παράξενου σοί φαίνεται νά γράφω «ταξείδιον» προκειμένου 
περί τού Παλαιοΰ Φαλήρου; Ώ!. έχεις δίκαιον' συγγνώμην! 
Έλησμόνησα νά προσθέσω,άτμοτροχιοδρομικόν. Πρόσεξε μό
νον έκεΐνο τό ατμό μή σέ άποπλανήση.

Honni soil qui mal y pense. . .
Ή ώρα θά ήτο πέντε, άν μή .έπασχε δεκαπεντάλεπτον 

έλλειμμα. Ό ήλιος δέν άπέμαθε τάς θερινάς τυραννικάς του 
έξεις, καί έξαποστέλλει άμείλικτος δέσμας ένοχλητικών, έκ- 
νευριζουσών άκτίνων. Άς είναι' ύποφέρωμεν ολίγον, ΐνα δα- 
ψιλεστέραν άναμείνομεν κατόπιν τήν ίκαν,οποίησιν.

Φθάνω είς τόν. σταθμόν ! Αλλά καί δευτέραν συγγνώμην 
ζητώ. Βλέπω ότι άκουσίως ή μάλλον έκ γλωσσικής συνή
θειας περιπίπτω είς μεγάλας άνακριβείας, ώσεί άκριβώς ώμί- 
λουν περί 'Ελληνικού προϋπολογισμού. Σταθμού ούδέ σκιά 
ύπάρχει. Μόνον αί αιωνίως φθινοπωριναί καί πολυπαθεϊς πι
περιές τής λεωφόρου παρέχουσιν αμφίβολον σκιάν, άντί πά- 
σης άλλης οικοδομής ή σκιάδος άπαραιτήτου κατά τούς θε
ρινούς μήνας. Τόν κατ’ ευφημισμόν σταθμόν άποτελοΰσιν είς 
υπάλληλος, εν τετράπουν... ξύλον καί τίποτε περισσότερον.

Αύτά διά τούς μή εΰτυχήσαντας νά κατέλθωσιν είς Φά- 
ληρον διά τοΰ κυρίου άτμοτροχιοδρόμου.

Αγοράζω τό είσιτήριόν μου, έπί τοΰ όάοίου, οσάκις δέν η
λεκτρίζεται τό βλέμμά μου άπό τον γαργαλιστικόν θόρυβον 
παρελαυνούσης’Αττικής σιλφίδος, πλανώ τό δμμα per passar 
tempo. Καί τό πλέον επιπόλαιου βλέμμα τής άστατοτέ- 
ρας γυναικός —καί ποια δέν είναι φεΰ I άσταθής ! — εΰχε- 
ρώς θά άλιεύση ορθογραφικούς μαργαρίτας. Ώς μανθάνω 
δέ, είς ολα τά εισιτήρια καί φυλλάδια δεκαημερίας τής 
’Εταιρείας ή αυτή τάσις πρός διάπραξιν γραμματικών πρα
ξικοπημάτων παρατηρεϊται. Ιδού μερικά παραδείγματα, δυ- 
νάμενα νά χρησιμεύσωσιν ώς θέμα ή ορθογραφικόν γύμνασμα 
είς τά νεώτερα μέλη τής οικογένειας σας: ό^οχΖτρς
... Ιχει ΐσχυν άντιμίμου... τη·> Λοντροΰ... $έον r‘ άπο-
οπάται και αντικαθίσταται.. . (σύνταξις τροχιοδρομική). 
Χοντρά... Τό παρόν κά^η[ΐρα... δίίΐι δικαίωμα ίπιβάσΚϋζ 

άπαοων τ&ν ά^αζοσταχιων φριχτόν ει’πεΐν— Έταί- 
ρας ! καί άλλα, ών... οΰκ έστιν αριθμός. Κατόπιν τούτων, 
συνιστώμιν τή Έταιρείιγ φιλικώς τήν ταχεία^ πρόσληψιν 
τού κ. Ίορδανίδου, ώς διορθωτοΰ τών εισιτηρίων της.

Άλλ’ άς άφήσωμεν τά γραμματικά, μολονότι είσί καλόν 
άντίδοτον κατά τής πυρώδους θερμότητος, έν ή έξαντλού- 
μεθα.

Τό τραΐνον, ή ό είρμός (όρα μέγα Ώρολογιον έκκλησιών) 
ή ό συρμός (όρα τά Saison) ή όπως άλλως θέλετε, διότι έν 
τή Ελληνική γλώσση όλοι είς νομοθετας προχειρίζονται,δέν 
έφάνη. Τοΰτο ουδόλως μέ ένοχλεί. Περιστοιχίζομαι άπό τό
σους γυναικείους πειρασμούς, ώστε δύναμαι νά διασκεδάζω 
κάλλιατα περιεργαζόμινος· τούς ποικιλόμορφους ομίλους τών 
γυναικοπαιδών.

Τό βλέμμά μου βοηθούμενον ύπό τών διόπτρων; . . Άλλα 
πρός τί αυτή ή αιφνίδια ταραχή ; Όλοι κινούνται- συγκί- 
νησις ύπερτάτη.' Παρατεταμένον, σεσυρμένον, κλαυθμηρόν, 
άλλ'δλως άνερμήνευτον κακάρισμα τής μηχανής, άληθής 
καραμούζα ακούεται έκ τής καμπής τής λεωφόρου Αμαλίας. 
.Μετ’ολίγον βλέπω έν κανονικωτάτη ευθείς παρατεταγμέ- 
νους τούς ομίλους τών έπιβατών παρά τάς σεδηροδρομικάς 
γραμμάς. Ή τετράγωνος μηχανή άνέρπει... γυναικείοι αγκώ
νες μέ ωθούν άρειμανίως... Αναμένω τήν διέλευσιν τήςάμα- 
ξοστοιχίας. ’Ορυμαγδός φωνών μέ προτρέπει νά επιχειρήσω 
κάγώ απόπειραν άναβάσεως, άνευ εννοείται ρίξτωζ χαμαί, ώς 
θά ελεγεν ένωματάρχης €' τάξεως έν τή αναφορά του. Τό 

κατόρθωμα δέν ήτο μικρόν. Άπήτιι αυστηρότητα βλέμμα
τος, ώκύτητα καί άκροβατικήν ευστροφίαν ποδών, δύναμιν 
μυώνων, ίταμότητα χωροφύλακος, άντοχήν εις τάς συρράξεις, 
λήθην πάσης έθύμοτυπίας, άποκήρυξιν πάντων τών κανόνων 
τής Polilesse τού Max Mulier. ’Ακολουθώ πιστώς τήν άνω- 
τέρω συνταγήν καί τό κατορθόνω.

Καθ ’ ύλην ταύτην τήν έκ τού συστάδην μάχην πρός τρυ
φερούς τε καί αγροίκους συναγωνιστής, έκτακτος εκτυλίσσεται 
φανταστικοιλαροτραγικοκωμική·—άναπνεύσατε — σκηνή, πάν
τως καλλιτέρα έξ έκείνων αίτινες τόσον άσπλάγχνως στραγ
γαλίζονται έν πλήρει άκροατηρίφ άπό τή; 'Ελληνικής σκη
νής. Όλοι ετρεχον, ήσθμαινον, διηγκωνίζοντο, έκραύγαζον, 
ήριζον, έβλααφήμουν, διεμαρτύροντο, προσεκάλουν, έλάκτι- 
ζον, έβόμβουν. Άδιννάων Μελισσάων...

Άν δέν άπατώμαι, τοιοΰτον περίπου θά ήτο τό θέαμα κα 
πρό τρισχιλίων έτών εις τό στενόν τής Σαλαμίνος. Βλέπετε 

• κοινά γεγονότα είς μεγάλας αναμνήσεις μέ μετάγουσι. Μοί 
I έφάνη ότι Στέντορος φωνή. άπό ' τόσων στομάτων — μή λη- 
I σμονεϊτε ότι τά πλεΐστα ήσαν γυναικεία — έπανελάμβανε νεο

ελληνικόν παιανα: παΐδτς, γυναίκες νεωτίρων Έ-ΙΛηνων,
Ιτε. Άπέμχεσθε εις τροχιόδρομον, διασκελίζετε βαγόνια,κα
θίσματα, μετά τροφών, υπηρετριών, κοφίνων, νηπίων... νυν 
υπέρ λουτρών άγων1. * *

Λ
ΚάθημαΓ άλλ’ αισθάνομαι πολύ άνώμαλον τό έπίπεδον 

τοΰ θρονιού. Διάβολε! Παρατηρώ στρέφων καί τότε μόνον 
εννοώ ότι έκάθισα έπί... γονάτων. Φρίττω σκεπτόμενος ότι 
θά είχα τό ευτύχημα νά οπισθοδρομήσω 15 έτη καί νά θεω
ρηθώ ώς μειράκιου μαμμόθρεπτον, λικνιζόμενου μεταξύ γο- 
νάτωυ καί μαστών. Άκριβώς όμως δτε ήτοιμαζόμην ν ’ άνκ· 
βάλλω έπ’ άόριστον τό «χάριν άναψυχής» ταξείδιον τοΰτο, 
διά τού οποίου θά ήδύνατο τις πεποιθότως νά προσδοκφ τήν 
είς τό άγιολόγιον τής Άνατολ. Όρθοδ. 'Εκκλησίας κατάτα- 
ξίν του ώς άθλήσαντος έν καυστικωτάτφ ήλίφ, κενοΰται αί
φνης ή πλησίον θέσις — μακάριος ό φυγών !— ύποχωροΰσι 
τά γόνατα καί... τοποθετούμαι όπως δήποτε.

Ότε συνήλθον, έκρινα καλόν νά ψυχολογήσω έπί τών πέ- 
ριξ μορφών καί νά άντιληφθώ κατά πόσον μέ ηύνόησεν ή 
τύχη, παρασύρασάμε είς τήν δίνην τοΰ συνωστισμού. Οίμοι! 
Εΰρίσκομαί πρό περιέργου όσον καί άσφυκτικής ειρκτής. Τήν 
θέαν άποτελοΰσι τέσσαρες άνώμαλοι ράχεις γυναικείας καί 
άνδρικαί καί μικροί πόδες άγνωστον πόθεν προερχόμενοι. 

Ένθεν κάκείθεν νήπια κλαυθμηρίζοντα—μή δέν είχον δίκαιον 
κατόπιν τοΰ θορύβου ίκείνου!—καίπαιδια άεικίνητα, εύτρα- 
φής παραμάνα άνήκουσα άφεύκτως είς τό Τρικουπικόν κόμμα, 
εάν κρίνωμεν έκ τού καταλαμβανομένου χώρου ώς έκ τής θερ
μής συνηγορίας της ύπέρ τής εΰρείας περιφέρειας, είς δέ τά 
πλάγια ώς βότρεις έξηρτημένοι δύο αηδείς σκελετώδεις λιμο
κοντόροι, νϋν μόλις προφανώς εμφανιζόμενοι είς τό στάδιον 
τών έρωτροπιών, άφού άπέπτυσσαν ήδη πάντα χαλινόν τής 

. ... γραμματικής. Δέχομαι έπισκέψεις ήκιστα εΰγενεϊς τών 
ποδών βρέφους τινός καί. . . υπομένω. Συμπεράσματος δέν 
εχομεν άνάγκην. Πώς θ’άποδειχθή ότι έν Έλλάδι δαπανά 
τις διά νά... στενοχωρήται ! * *

•
— Κλαίει τό παιδί, κλαίει... Ένα τζιέρι μιάπεντάλα...

— Περιζήτητα καπνά Αγρίνιου καί Τουρκίας. — Μάναις 
καί παραμάναις.—Τό «Άστυ» καί ή ασθένεια τού Πατριάρ
χη. — ’Ελεήστε τό σακάτη. — Κουλούρια καί.... τυρί.
— Πάσατέμπο... φυστίκια... πάει πάρολι?..

’Ιδού ή συναυλία ήν ΰποχρεοϋοθε νά άκούεται άκαταπαύ- 
στώς. Παρέλασις δυναμένη νά ίξαντλήση τοΰ άδιαφορωτέρου 
τών άνθρώπωντήν ύπομονήν. Οί δέ πωληταί ένας κι’ ένας. 
Όλοι τύποι ιδιόρρυθμοι, περίεργοι, άξιοι τής μολυβδίδος τοΰ 
κ. Θ. Άννίνου.

Έπί τέλους! Έλέφ καραμούζας έκχινούμεν Ή μηχανή 
οιμώζει, τά βαγόνια στένουν κατάφορτα.

, ("Επετ«ι τθ τέλος) Αί».
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ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ
Δήμαρχος Πατρέων

Ό άρτι Εκλεχθείς δήμαρχος Πατρέων κ. ’Αρι
στομένης Κοντογούρης είναι νίός τον Στυλιανού 
Κοντογούρη, διακεκριμένου ανωτέρον δικαστικού 
υπαλλήλου, και έγγονός τού Άνδρέου Κοντο
γούρη έκ Κεφαλληνίας καταγομένου. δστις τυγχά- 
νων έν Πάτραις Γενικός Πρόξενος πολλών ξένων 
δυνάμεων, πολλάς ύπέστη θυσίας κατά τόν ιερόν 
αγώνα. Γεννηθείς έν Πάτραις τή 14 Νοεμδρίου 
1841 καί περατώσας αύτόθι τάς προκαταρκτικός 
σπουδάς, έσποΰδασε κατόπιν εις τό ένταΰθα Πα- 
νεπιστήμιον έπί τρία έτη, δτε τό 1861 ή Πρωσ- 
σική Κυόέρνησις έκτιμώσα τάς πρός τήν Πρωσσίαν 
πολυετείς ύπηρεσίας τοΰ πάππου του διώρισεν αύ- 
τόν ΰπότροφόν της έν Βερολίνφ, Αύτόθι διαμείνας 
•όλίγον ήναγκάσθη διά λόγους ΰγείας νά παραιτήση 
τήν ύποτροφίαν καί μεταδάς είς Παρισίους έσπού- 
δασεν έξ ίδιων τήν νομικήν έπιστήμην μετ’ άκρας 
έπιμελείας και εύδοκιμήσεως, έφελκύσας τους έπαί- 
νους καί τιμηθείς διά τής φιλίας τών επιφανών σο
φών καθηγητών του. Άναγορευθείς διδάκτωρ έπα- 
νέκαμφε τό 1867 καί μετά τόσης επιτυχίας ύπέστη 
τάς πρακτικός ένώπιον τοΰ Άρείου Πάγου εξετά
σεις, ώστε άμέσως διωρίσθη καί παρ’ Έφέταις δικη
γόρος. ’Ενωρίς παραιτήσας' τό δικηγορικόν έπάγ- 
γελμα, δπερ μετά μεγάλης επιτυχίας έξήσκει, έπε- 
δόθη είς τό πολιτικόν στάδιον καί έξελέγη τό πρώ
τον βουλευτής Πατρών έν έτει 1873, ειτα δέ σχεδόν 
είς πάσας τάς άπό τοϋ 1879 καί έντεΰθεν έκλογάς. 
Έν ττϊ Βουλμ έτήρησε θέσιν ώς έπί τό πολύ ανεξάρ
τητον, ύπερμαχών ίδεών καί αρχών φιλελευθέρων 
ασχέτως πρός πάσαν κομματικήν συμπάθειαν. Έν 
τώ κοινοθουλίω διαπρέπει καί ώς νομομαθής καί ώς 
ρήτωρ εύφραδής. Έφιλοπόνησε κατά καιρούς δια
φόρους άξιολόγους πραγματείας καί διατριβάς, κυ
ρίως είς νομικά ζητήματα άναγομένας, απολαύει δέ 
πολλής ύπολήφεως καί αγάπης έν τή έπαρχία του. 
Τω 1885 διωρίσθη ΰπουργός τής δικαιοσύνης καί 
προσωρινώς τών έκκλησιαστικών, ήδη δέ διετέλει 
βουλευτής, δτε έξελέγη καί δήμαρχος τοΰ τόπου, δ- 
στις τοσάκις περιέόαλεν αύτόν διά τής εμπιστοσύ
νης του.

A 1 Ν I ΓΜΑΤΑ

79. Λίνςγμα.
Καί όΜγον άν σκεφθής 
θά ‘μπόρεσης νά με βρής. 
Είμαι άχρουν χ£ άφαγες 
χαι πΛηρώ τό άγακέε 
έμπρός σου ide κείμαι 

χαί έντός σου πάντα είμαι.
*Αν de, ευθύς
dir θά άυνηθής rd ζής· 
θά εχάείψης ex τής γης 
ώς ir eMei αστραπής. 
fAv de τήν χεραάήν 
ώς ουράν τυχόν μοΰ θέσης, 
θεάν τότε θά μπορέοης 
στον ΌΛΰμπου τήν κορυφήν 
νά ίθης... dv dev με θίΐης 
άνευ κεφαΛής νά είμαι 
στο ΆΛφάβητον νά. τρέζης 
πρόσθες di Λαβών... Τίείμαι ; 
Είμαι νήσος τοΰ Αιγαίου 
είς τούς κυνηγούς άομένη 
χαι πρωτεύω τοΰ Βακχαίου' 
div με εΛυσες είσέτι;
“Ω ! στρέψον πρός τά έμπρός, 
θά με εΰρης θετιχώς 
μ' άΛΛον τράχηΛον ή χαίτη Π.Κ.

80. Αίνιγμα
Στερητικόν τό πρώτον μου, έπώάυνον τό άΛΛο, 
ίνοΰμενα άποτεΛοΰν αγάπην, άν div σφάΛΛω. 
Φάρος είμί τοΰ έρωτος, χαί φόρΰς τοΰ θανάτου 
χ' έπί παστάβος άίάωμι χ’ έπί νεχροχραδβάπου.

81. Ερωτήσεις ίπιατημονικαί.
1. Διατί ή γή κινείται;
2. Διατί ο ηΛεχτρισμίς ίιατρίχιι αποστάσεις;
3. Διατί 4 θερμότης καίει;
4. Διατί ό μαγνήτης iJlxei;'
β. Διατί ό ατμός ?χιι Δυναμιν;
Ό πρώτο; λύτης τριών έχ τών άνωτέρω αινιγμάτων χαι ερω

τήσεων θά λάβη άνάλογον δώρον.

ΑΥϊΕΙΣ ΤΩΑ EVTil· 16? ΦΥΛ.ΑΩ; ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ!*
71. Ερωτήσεις. I. Τό Μενίδιον = μίν-ίδιον. 2. Τήν χθεσινήν 

ήμίραν. 3. Ή Τελεσίλλα. 4. Δημώνασσα. 5. Διότι διήλθε πολλάς 
νύχτας άϋπνος. "Ελυσαν τήν Ιην έρώτησιν ό χ. Γ. Οικονόμου εχ 
Σύρου, ό χ. Θεόκριτος Α. Παππάς έχ Καρδίτζης,δ χ. Π Καράμπεης 
έχ Τυρνάδου,ό χ. Δέξιππος έχ Σκύρου, ό κ. Σ. Μάκρη: έχ Πειραιώς, 
ό χ. Ν. Παντελάχης έκ Καρδίτζης,χαί δ χ. Π. Γ. Αλέξανδρος βχ 
Καρδίτζης.

72- Αίνιγμα, λα — μυΙα=Λαμία. ’Ελυσαν αύτό ό κ- Γ. Οικο
νόμου έκ Σύρου, ό χ. θ. Α. Παππώς έχ Καρδίτζης, ό κ. Π. Κα- 
ραμπέης έχ Τυρνάβου, δ χ. Δέξιππος έκ Σκύρου, ό χ. Σ. Μαχρής 
ξκ Πειραιώς, ό χ. Παντελάχης έκ Καρδίτζης, δ χ. Π. Γ. Άλε- 
ξανδρής έχ Καρδίτζης.

73. Σύνθεσις. Αγαπάτε τούς έχθροΰς ύμών. "Ελυσαν αυτό ο χ 
Γ. Οικονόμου έκ Σύρου, ό κ. Δέξιππος έχ Σκύρου, δ χ. Σ. Μαχρής 
έχ Πειραιώς.

Τρία έκ τών ανωτέρω αινιγμάτων έλυσαν έπιτυχώς οξ χ. Π. 
Οικονόμου έκ Σύρου, Δέξιππος έκ Σκύρου καί Σ. Μαχρής εκ Πει
ραιώς, επομένως τδ ύποσχεθέν δώρον, θά λάβη δ πρώτος λυτηρ, 
ήτοι δ κ. Οικονόμου έκ Σύρου, δστις παρακαλεΐται νά δηλώση ήμ~ν 
άν προτιμά ήμερολόγιον ή ημεροδείκτην τοΰ 1891 ή τοΰ 1892.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΙΟΣ ΦΤΣΕίϊΣ,,

Ε. Σ. Χούρπην. Συνδρομήν σας έλάδομεν. Εύναριστοΰμεν. Ζητούμενα 
φύλλα καί άπόδειξις σας άπεστάλησαν προχθές. — Π. I. Β. Χΰρον. Διλ- 
τάριον έλήφθη. Άπόδειξις εστάλη αύτόθι ύποπρακτορείφ. — Δ. Σ. Ζάκυν
θον. "Εχει καλώς. Εΰχαριστοΰμεν. Συνδρομητής ένιγράφη καί φύλλα άπε- 
στείλαμεν αύτφ. Γράφομεν ταχυδρομικώς. — Π. I. Κ. Καρδίτζαν. Αγ
γελίας έπέμψαμεν ύμίν έκ νέο» Δείγματα τζιτίων Ομοίως. Άναμε’νομεν 
αποτέλεσμα ενεργειών βα;.—Ν. Π. Κ· Σύρον Δελταρίου έλήφθη καί ά- 
ποροΰμεν 3t' απώλειαν άποδείξεως. Άποστέλλομεν ταχυδρομικώς έτερον.
— Μ. Μ. Ρόδον- Λύσεις έόράδυναν· ”Η8η δμως θά έχετε καιρόν, διότι 
θά δημοσιεύωνται κατά εΐκοσαήμερον. Αινίγματα δημοσ«υθήσονται. Σάς έ- 
γράψαμεν καί άναμένομεν άπάντησιν. —Α. Μ. Χδρον. Συνδρομαί έλή|θη- 
σαν, εΰχαριστοΰμεν. — Κ. Α. Ναύπακτον.'Επιστολή μετά επιταγής ελή- 
φθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν. — Π. Κ. Λάρισσαν. Επιστολή μετ’ 
ίπιταγής έλήφθη Εΰχαριστοΰμεν πολύ· Σας γράφομεν.— Ά. Ρ. "Αρταν. 
’Επιστολή έλήφθη. 'Απηντήσαμεν ταχυδρομικώς καί άπεστείλαμεν εικόνα.
— II. Λ. Νάξον. Συνδρομή σας έλήφθη. "Εχοι καλώς. Εΰχαριστοΰμεν.— 
Μ. Κ. Σμύρνην. Συνδρομητής ένεγράφη. Φύλλα άπεστάλησαν. Εύχαρι- 
στβΰμεν. Σας γράφομεν ταχυδρομικώς. — Δ. Κ. Μ. Πάτρας. "Εως πότε 
θ’ άναμένωμεν ; Στείλατε ο,τι έχετε. Άναμένομεν.


