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Η ΦΥΣΙΣ

Η ΦΥΣΙΣ

Ομδένα δέ σήμερον λανθάνει, οτι άπ’ άκρου είς άκρου τοΰ
κόσμου στωμύλοι ιεραπόστολοι κα"’ άρχάς, -ειτα δ’ έπιστήI
μονες μελετηταί-^διατρεχουσι, καθ’ ομάδας ,ή μόνοι, πόλεις
καί χωρία, είσδυ^υσιν είς άποτόμους ρωγμάς καί άπολιτίστους οικισμούς, μεταδίδοντας άκαμάτως τοϋ εθνισμού των
ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΛΓΓΪΚΟΙ
‘
καί τής θρησκείας των τάς άρχάς, ούτω δέ βαθμηδόν, δι'
ςτνεντετβις; meta του κ. φλεγελ
αύτοϋ καί μόνου τοΰ μέσου, άποκτώντες δικαιώματα καί
στήρίζοντες άξιώσεις. Ένφ δέ ή τοιαύτη ένέργεια πυρετωΗ ΕΝ Tlh ΒΑΡΒΑΚΕΙΟι ΗΜΕΤΕΡΑ ΟΜΙΛΙΑ
δώς, κατά τήν μαρτυρίαν τών είδότων, άλλαχόσε τελείται,
(Συνί/κα' <"5ι Λροηγθύ|ΛΒνον?φ«λλον).
καί δή ύπό λαών -.ινων αφανών μέχοι τής χθες ζήτουντων
Κατά τούς τελευταίους χρόνους, ώς γνωστόν, αί γεωγρα- διάπαντοίων μέσο»ν νά μεγαλυνθώσι δεά τής καταστροφής τών
φικαί έπιστήμάι διά τών άπαύστως διενεργουμένων εξερευ άλλων, ή Ελλάς ίσταται έτι μέ τόν στέφανον τοΰ μαρτυρίου
νήσεων, τών διεθνών συνεδρίων καί τών ποικίλων, λίαν δ’έ- καθηλωμένη έπί τοΰ σταυρού ον ύψωσεν ή πολιτική άκολασία,
•πεκινδυνωδών άποστολών, ήρθη είς σημεϊον λίαν επιφανές. μέσιρ ctde-lyinar λαών, άναιδώς ένεργούντων είς τάς ίδιας της
Και δικαίως αύται ίξόχως είλκυβαν τήν προσοχήν της πεπο- έκτάσεις, επί ζημάρ, καί τυφλφ δήλη. τοΰ έλληνισμοΰ ! Άρ·
λιτισμένης άνθρωπότητος. Έάν άλλοτε ή φιλοσοφία ΐκράτιι, κούμεθα μόνον είς άδιεξόδους συζητήσεις, μακαρίως άναμασσήμερον το κράτος αυτής διεδέξατο ή γεωγραφία. Τά Πλα σώντες τά τετριμμένα Λόγια τών καφενείων, επικαλούμενοι
τωνικά όνειρα έπηκολούθησεν ή 'Αριστοτελική θετικότης. Διά δι’ όσης λαρυγγικής δυνάμεως μας έπροίκισεν ή φύσις άρτοΰτο καί ή ίδρυσις τών γεωγρ. έταιρειών έπεβλήθη είς τήν χαιοπαραδότους περγαμηνής, καταφεύγοντες διά μελοδρα
άνθρωπίνην συνείδησ>ν, πάντα δέ τής ΊΕσπιρίας τά έθνη φι- ματικών εξάρσεων είς σκιάς προγόνων καί. . . άπρακτοΰντες.
λοτιμουνται έν τφ ζητήματι τούτφ ποιον νά επίδειξη ζήλον έν τελεί, μοναδικήν καί αίωνίαν βάσιν ε’ν ταϊς άζιώσεσινήμών
πλειότερον έργασίας καί σπουδής επιστημονικής. Ή Ρωοσία, θέτοντες τό παρελθόν. Άναμφηρίστως, ή Ιστορική αύτη βάσις
ίνα αναφέρω τήν αρτιότερο
*
είσχωρήσασαν έν τφ πολιτισμφ, εινε άφ’ έαυτής καί μόνη ισχυρά- άλλά δέον νά εχωμεν ύπ’’
δαπανφ ύπέρ τής ίδρύσέώς καί συντηρήσεως τών γεωγρ. δψει, ότι σήμερον ό κόσμος θέλει άπτά, ούτως είπεϊν, δείγ
έταιρειών της ποσόν, άν δέν σφάλλω, όσον σχεδόν περι ματα ένεργείας καί συγχρωτισμόν, θέλει ύλην, δράσιν. πρό
νοιαν καί όχι άναμνήσεις καί άναμασσήσεις λόγων. Ή έτοιλαμβάνεται· έν όλοκλήρω τώ Έλλην. προϋπολογισμώ !
Πανταχσϋ, καί είς τά μικρότερα έτι διαμερίσματα μετ’ά- μότης, ή εργασία, ή μελέτη, αύται θά δώσωσι τό γέρας α
καθέκτου ζήλου ίδρύουσιν αί εθνότητες προσηλυτιστικάς προ πλής μέν νίκης διά τά άλλα έθνη, αύτόχρνμα όμως σωτη- ;
J
παγάνδας καί άποστέλλουσιν επιστήμονας ύπέρ πολιτικών ρίας δι’ήμάς.
Είς τοιαύτας, κύριοι, σ^εψεις άγει ήμάς ή σημερινή όμι- Ρ
καθαρώς σκοπών, μετ’ έπιμελείας δέ πολλής πράττουσι τοΰτο
οί Ιταλοί καί έλευθεριώτερον, ίνα μή βαρυτέραν μεταχειρι- λία τοϋ κ. Φλέγελ, ένέχοι^α ούτω στενόν σύνδεσμον μετά
σθώ λέξιν, οί Άγγλοι. Μόνη δέ ή ’Ελλάς μένει ξένη καί τής Ελλάδος καί τοΰ «Αρχαϊκού συλλόγου». Μετά τής
απόκληρος του τελούμενου συνεχούς άγώνος, αυτή ή πρωτί- ’Ελλάδος μέν, διότι έν τή διαλέξει του θά υπόδειξη ήμϊν
στως ένδιαφερομένη, περί άλλα επουσιώδη καταναλίσκουσα ίνα δίίδωμεν όποιον στάδιον εύρύ άνοίγΐται δράσεως είς τήν
τάς δυνάμεις της, άμνημονήσασα δ’ ούτω σοβαρού καί επι έλληνικήν φιλοπατρίαν, παρέχων ώς εύγλωττου παράδειγμα
τακτικού καθήκοντος, όπερ έχει πρός τά δύο σεμνά καί Ιερά αύτοθυσίας καί άκραιφναΰς τής έπιστήμης εργάτου, τοΰ αει
■αυτής ερείσματα : τόν Έθησμόν καί τήν θρησχιίαν Βε μνήστου αύταδέλφου του τάς τύχας. Μετάδέ τοΰ « ’Αρχαϊ
βαίως, έθνος, ώς τό ήμέτερον, δπέρ πρό ολίγων μόλις δεκαε κού Φοιτητ. Συλλόγου», όστις σννεταύτισε τήν ύπαρξίν του·
τηρίδων μετά μακρρΰς καί μαρτυρικούς αγώνας έλυτρώθη, μέ τό μέλλον τοΰ έθνους, διότι δίδει ώθησιν καί εμβάλλει τήν
όσον τφ έπέτράπη, άπό τοϋ βαρέος ζυγοϋ τοΰ καί νΰν άτυ- σωστικήν ταύτην ιδέαν ίνα τήν έγκολπωθή, πρός τελικήν
χώς κατά μέγα μέρος υφισταμένου, δέν ήτο δυνατόν νά έπΐτευξιν τοΰ σκοπού του, όστις εινε ή έν ένότητι ευημερία
ποιήσηται τοιαϋτα άλματα προόδου,ώστε νά επιτρέπεται ήμϊν καί τό μεγαλιϊον τής πατρίδος χαι μόνης.
Άλλ’ ό κ. Φλέγελ δέν εινε ή πρώτη φορά καθ’ήν φιλό
νά τό παραλληλίζωμεν άζημίως πρός τά αιώνας έν τή ελευ
θερία άριθμοϋντα έτερα κράτη τής Ευρώπης. Άλλ' ακριβώς τιμους προσφέρει υπηρεσίας ύπέρ τής «Μεγάλης ιδέας» τοΰ
άφ’ έτέρου, διότι είμεθα κράτος νέον, έχομεν καί άνάγκην Ελληνισμού. Καί άλλοτε συμπαθή ύψωσε ύπέρήμών φωνήν
δράσεως προληπτικής καί προοδευτικής άμα· διότι ύπέρ εύ· καί επ’ έσχάτων δέ- περιοδεύων έν Καίρφ, έν τφ αύτόθι
γενών ονείρων παλαίομεν, έχομεν ακριβώς τό μέγα καθήκον Έλλην. Έπικούρικφ Συλλόγφ μακράν καί εμβριθή έποιή- .
νά φροντίσωμεν πάση θυσίικ ύπέρ πλήρους συντηρήσεως τής σατο διάλεξιν, θερμώς συνηγορήσας ύπέρ έκδόσεως τοΰ ίστο·
έναπολειφθείσης ήμϊν κληρονομιάς,, μέσον δέ τελεσφορώτατον ρικοεθνολογικοϋ «Μακεδονικού Άτλαντος», ον έφιλοπόνησεν
πρός τοΰτο είνε καί ή ίδρυσις Γεωγραφικών έταιρειών, ών, έτερος θερμότατος φιλέλλην, ό παρ’ ήμϊν διαρκώς ήδη μέώς έφθην είπών, τό κυριώτατον χαρακτηριστικόν έσται σκο νων έκ Μόσχας κ. ‘Ιωάν. Πετρώφ, όστις Άτλας, επι
πός πολιτικός, εθνολογικός, ύπέρ ού, ώς έκ τής φύσεώς των, φανές άποτελών μαρτύριον τών δικαιωμάτων τής Ελλάδος,
πολυτιμώς αύται θά έργασθώσι. Χάριν τής θρησκείας, ήν ό· έπί τής Μακεδονίας, ώς χώρας έκπαλαι έλληνικής, εινε μέν
φείλομεν έκ γενικωτέρων ηθικής λόγων ύπέρ έπικρατήσεως όλως έτοιμος κατά τό τρίτον, άλλ’άμοιρων μτυχώς τοϋ ύλιτής έν αύτή σωτηρίου αλήθειας νά ύποστηρίξωμεν, διαδίδον- κοΰ κεφαλαίου, όπερ τοιοΰτον εργον απαιτεί, κατάπειται ά·
τες τήν αληθινήν πίστιν, χάριν τών συμφερόντων τής πατρί νέκδοτός 'ένεκα τής έλλείψεως Γεωγρ. τίνος έταιρείας, ήτις
δος ήν τόσοι ύπουλως έποφθαλμιώσι καί τύραννοι άνεδην δυ- ίι ύπέρ της εκδόσεως θά ήδύνατο δεόντως νά έργασθή, καί άναστεύουσι, πρέπει νά έργασθώμεν άπαντες θετικώς, «πισεη- I χρηστός έν έποχή, καθ’ ήν τοιαϋται γεωγραφικαί καί ίστοportx&Cy μή λησμονοΰντες ότι τό έμμένιιν έν τή εύγενεί^ ρικαί συμβολαί άκρως ήθιλεν έπιδράση έπί τοϋ μέλλοντος
καί άβρότητι έν εποχή ούτως υλιστική, είνε σφάλμα βαρύ, τών ύποδούλων, τών όλως άνεξευρενήτων χωρών μας.
Ό κ. Κάρολος Φλέγελ όστις αμέσως μετ’εμέ θέλει πααμάρτημα, όπερ θάττον ή βράδιον θέλει βαρύνει το μέλλον
τοΰ Ελληνισμού. Άς έργασθώμεν όθεν ένόσφ υπάρχει καιρός, ράσχη ζωηράν εικόνα τής διδακτικής άλλά καί ποιητικής,
πως τύχης τοΰ Έδουάρδου Φλέγελ, έσχε τόν εύγενή πό
καί δέν απολείπει ήμας ή συνετή μετάνοια.
Τό έλληνικόν <θνος είνε άναμφιβόλως τόεχον τούς συνεκτι· θον, ίνα έν τή γή τών άθανάτων ’Ελλήνων τάς διατρεβάς.
κωτέρους. δεσμούς, έκ πλείστων όσων λόγων άλλ’ ή ένέργεια ποιούμενος καί είς τήν τούτων φωνήν, πρός ήν ίδιάζουσαν
τών άλλων καί μάλιστα έθναρίων τινων, κυρίως ίναντίον τρέφει αγάπην, ποιήσηται τήν διάλεξιν αύτοϋ. Τοΰτο, ενώ
τής συνεκτικότητος ταύτης άπέυθύνεται.Άμυναν λοιπόν, άντί άφ’ ενός διαθρύπτει τήν ήμετέραν φιλοτιμίαν καί αποσπφ.
προσηλυτισμού θέλο'μεν άντιτάξει. Τά άλλα έθνη άνευ με τήν έκφρασιν θερμής εύγνωμοσύνης, περιβάλλει άφ’ έτέρουγάλης ανάγκης άπεδύθησαν πρό ετών είς τήν προσηλύτισιν. διά μείζονος γοήτρου καί χρυσής αίγλης τήν άφήγησιν τών-

περιπετειών τοϋ άδελφοϋ τού, χάριν τής^μνήμης τοΰ όποιου
θά φέρει νΰν ήμάς μακράν, πολύ μακράν, είς τάς Άφρικ’α
νικάς ερήμους, ένθα ώδήγησαν έκέϊνον πικρίαι μέν τρυφερού
αισθήματος,’) άλλά καί πόθοι αγνοί ύπερ εξυπηρετήσεως της
Έπιστήμης καί του ’Εθνισμού!»

ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A

βολήν, ένφ οί.Ρώσσοι έξηκολούθουν επί ήμίσειαν ετι'ώραν
κανονοβολοΰντες σφοδρώς τά διαπυρία μέρη τοϋ ποταμού,
ένθα οί φυγάδες ήσαν συγκεντρωμένοι, λησμονήσαντες κατά
τήν στιγμήν έκείνην τούς Ιερούς τής φιλανθρωπίας νόμους.
Κατά τήν μεγάλην ταύτην μάχην οί Τοΰρκοι τό πρώτον
έσχον
τήν ύπεροχήν, άλλ’ οί Ρώσσοι καί Ρωμοΰνοι προσεκοΓ’.
,
;
μισαν1 τοσαύτας έναντίον αύτών δυνάμεις, ώστε μετά πεν
Τό δεύτερον θέμα τής συνδιαλέξεώς μου μετά τοΰ κ· Φλέ τάωρον πρωτάκουστου απελπιστικόν άγώνα ύπερτέρησαν.
γελ, ήν ή τύχη τοΰ άδελφοϋ του, όστις έπί δεκαετίαν περιε· Πολλά ιίσί τά αίτια, τά επενέγκόντα τήν τελικήν καταστρο
πλανήθη είς τήν χώραν τών άγριων, πλείστα ΰποστάς, έν φήν. Αί άμαξαι τών πολεμοφοδίων κλπ. καί έκεϊναι τών φυ■οίς καί μεγάλην καταδρομήν έκ μέρους τών Άγγλων. Άλλα γάδων, ώς καί τά φορτηγά κτήνή, έμπόδιζον μεγάλως τήν
τό τελέυταϊον τοΰτο έτι μάλλον έξαίρει τήν μνήμην τοΰ έρευ- κίνησιν τών στρατευμάτων, καί ή αργοπορία αύτη παρεάώνητοΰ, περί ού έν τφ προσεχεϊ φύλλφ θά γράψωμεν, δίδοντες λυσε τήν β' μεραρχίαν νά ένισχύση'τήν πρώτην έν τή γραμν
συγχρόνως άκριβή 2) περίληψιν τής ομιλίας τοΰ κ. Φλέγελ, μή. Οί στρατιώται έκόμιζον μεθ ’ εαυτών έξ ήμερών σιτηρε
παρέχοντες δέ ουτω έν συνόλω ’άρτιον τό διάγραμμα τών έργων, σίου, ήσαν δ’ άλλως τε βαρέως φορτωμένοι, όφείλοντες ν
*
καί περιπετειών τοΰ εύγενοΰς τής έπιστήμης θύματος, ύπέρ διανυσωσι πεδιάδα τεσσάρων χιλιομέτρων ύπο τό πΰρ ίσχυρο.ού έν Εύρώπη τό συμπαθέστερον έξεδηλώθη ένδιαφέρον.
τάτων οχυρωμάτων κατά τήν γραμμήν τής πολιορκίας, ένφ
ό εχθρός είχε πραγματικήν δύναμιν πεντάκις άνωτέραν, καί
4. LK.
558 πυροβόλα,έκ τών όποιων 58 ήσαν έπί τόπου. Πρός τούτοις είχον όλην τήν νύκτα διαθέσιμον όπως συγκεντρώσωσι
τάς δυνάμεις των. Όχι δέ μόνον δέν έπαυσαν ούτοι νά πυ ροβολώοιν, άφοΰ οί Τούρκοι ειχον ήδη παυσει, άλλά καί τό
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ES ίΔΙΩΤΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΓΛΑΕΓΕΙΣΑΣ
πεζικόν έξέπεμπεν συγκεντρωτικόν πΰρ κατά τών συμπαγών
ΣΗΜΕίαΣΕΙΣ ΓΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΓΟΓΝΣΙΝ ΤΟΓ OSMAN'ΠΑΣΣΑ
σωρών τών άποτελουμένων έκ στρατιωτών χωρικών καί γυ
νπό τοϋ Στρατηγοί? Μονζαφέρ ΠαΟύΑ ναικοπαιδών, οί δέ Κοζάκοι κατελθόντες είς τήν πεδιάδα
νπα<ί7ηόχοί> τΛς A. Α. Μ. τοΰ Σονλτάνον
έλόγχευον τούς φεύγοντας στρατιώτας. Τά ύδατα τοΰ Βίδου
καί τοΰ άντκϊννριιγματάρχον Ταλαάτ
είχον μεταβάλλει χρώμα έκ τοΰ πολλοϋ αίματος, οί δέ
Βέη, νηαΟστείίτοΰ τοΰ Στρατά^ον
’
ιατροί άμηχ^νοΰντες ώς έκ τοΰ καταπληκτικού άριθμοΰ τών
Γαζϋ Όείμάν ΠαόείίΙ
πληγωμένων ήδυνάτουν ποϋ πρώτον νά προστρέξωσιν.
(Σννίχειβ It φόλλ. 23 Χ«ί τίλο;)
Όπόταν τέλος τό πΰρ κατέπαυσεν,ο^Ρώσσοι καί Ρωμοΰνοι καταφθάντες άπεγύμνωνον τούς στρατιώτας παντός όπερ
εφερον, καί άκόμη·αύτών τών διπύρων άτινα ούτοι προσεπάΔύο έκ τών ταγμάτων τοΰ Τεβφίκ Πασσά καθ’ όλοκλη-,
θουν νά φάγωσιν. ’Εκείνοι δ’ οιτινες άνθίσταντο, άνηλεώς
ρέαν κατεστράφησαν καί 1ξ άλλα διεσπάσθησαν. Οί σωροί
έσφάζοντο' τήν αύτήν δέ τύχην ύπέστη καί ό φυλάσσων τάς^
τών πτωμάτων καί τό ρέον αίμα μετά τών φοβερών συριγάποσκευάς τοϋ Όσμαν Πασσά. ΰπαξιωματικός. Οι στρατιώ
μών τών σφαιρών καί τής έκρήξεως τών βομβών καθίστων
ται ήσαν σχεδόν γυμνοί καί ανυπόδητοι, έκρατήθησαν δ’ έπί
ειδεχθή τήν δψιν τοΰ τόπου. Τά δύο τρίτα τών Τούρκων
δύο ήμέρας είς τό ύπαιθρον άνευ τροφής, όταν δ’ έζήτησαν
αξιωματικών ειχον φονευθή ή πληγωθή. Ούδεμία επικουρία
τοιαύτην τοϊς ίδόθη ή άπάντησις, ότι οί άρχηγοί αύτών εί
επήρχετο είς τούς Τούρκους, ένφ κατά πάσαν στιγμήν οί τε
χον πληροφορήσν), δτι Ιφερον μεθ’ έαυτών "έξ ήμερών τροφάς,
Ρώσσοι καί Ρωμοΰνοι νέας έλάμβανον τοιαύτας. Ή παρουσύγ ■
λησμονοΰντες ότι πρότερον τάς είχον άφαιρέσει. Δέκα ήμέρας
τών οΐμωζουσών γυναικών καί παίδων καί οί μυκηθμοί τών
βραδύτερον 10,000 άνδρες, καί τινες ανώτεροι αξιωματικοί
ποιμνίων προσέθετον νέαν φρίκην έν τή σκηνή ταύτη,Όί ολί
άπεστάλησαν είς Ρουμανίαν, καί τό έπίλοιπον μέρος άνεχώγοι έναπομείναντες αβλαβείς αξιωματικοί ματαίως ίπειρώντο
ρησεν τήν 8ην ημέραν κατόπιν σκληρότατων δοκιμασιών.
νά συνεννώσωσι τούς διασπασθέντας ανδρας, καί άνωφελώς,'
Τήν ίβδόμην τρεϊς φορτηγοΐ άμαξαι μέ άρτον έκορ.ίσθησαν
διότι αμέσως ίπήρχετο σφαγή.
όπως σιτισθώσι 20,000 άνδρες, άλλ’ οί λοιμόττοντες στραΚατά τήν στιγμήν ταύτην ό Όσμάν Πατσάς έπληγώθη
τιώτάι, διά τής βίας ήρπαζον τούτους οί μέν άπό τούς δέ,
βαρέως ύπό όβίδος, καθ’ ον χρόνον προσεπάθει νά περισύλκαί
ταϋτα πάντα έν φ τό ψϋχος ήτο δριμύτατον. Όσοι δ*
λέξη τά στρατεύματά του, οί δέ στρατιώται άποθαρρυνθένέκ τών αξιωματικών ειχον χρήματα έπέσπευδον την άναχώ■τες ήρξαντο τά όπισθοχωρώσιν έως ού έπήλθε παντελής φυγή.
ρησίν των άπο τής σκηνής ταύτης γης άθλιότητος καί απελ
Ή ύπό τόν Έδέμ Πασσάν μεραρχία μετά φοβέραν πά
πισίας, έν φ οί Ρώσσοι ούδεμίάν έλάμβανον φροντίδα διά τούς
λην παρεδόθη άνευ ούδεμιάς συνθήκης, διότι έσφαλμένως
πληγωμένους, άφαιροΰ.ντες αύτοϊς μάλιστα «αί τά ολίγα φάρ
επληροφορήθη, ότι ό Όσμάν Πασσάς είχεν ήδη συνθηκολομακα άτινα οί Τοΰρκοι ιατροί ειχον.
-γήση, όπερ συνετέλεσεν ούτω, ινα καί ό Μουσούρης άπολέση ■
1
Ό Όσμάν Πασσας μετεκομίσθη εις Ηλεύναν, καθ’ οδόν
τήν τελευταίαν ελπίδα τής μεθ ’ όρων παραδόσεως. Άπαντες
συναντηθείς
ΰπό- τοΰ Μεγάλου Δουκός Νικολάου λαί τοΰ Βασχεδόν οί καλήτεροι αξιωματικοί είχον φονευθή ή πληγωσιλέως
τής
Ρουμανίας.
Οί Ρώσσοι στρατιώται τή διαταγή
•θή, πάσα ελπίς προς περαιτέρω άντίστασιν είχεν έξαλειφθη,'
τών
αρχηγών
αύτών
άπέδιδον
αύτφ τάς στρατιωτικάς τι
ή δέ αταξία καί σύγχυσις ήτο τοιαύτη, ώστε κατέστη άδύ-'
μάς.,
Είς
τήν
Πλεύναν
δέ
ίγένετο
δεκτός παρά τοΰ Αύτονατος πάσα νέα μετακίνησις τών σωμάτων. Ό στρατάρχης τότε πικρώς δακρύσας καί πρός τά κάτω τήν κεφαλήν κλίνας κράτορος ’Αλέξανδρου θερμώς άσπασθέντος αύτόν καί άπο·
Ιδωτο διαταγήν νά παύση τό πΰρ καί νά ύψώσρυν. τήν λευ δώσαντος τό ξϊφος του. "Απαντες οί Ρώσσοι στρατηγοί έζή
κήν σημαίαν έπί τής καλύβης ένθα έκειτο, έξαποστείλαί έν : τησαν νά παρουσιασθώσιν αύτφ καί έπήνεσαν τήν ήρωϊκήν
ταύτφ άγγελιαφόρους μέ λευκήν σημαίαν, όπως έξαιτήσων- · αύτοϋ άμυναν. Μετά τοΰτο ό Όσμάν ΙΙασσάς ώδηγήθη είς
Tat τήν μεθ’ όρων συν&ηκολογίαν, ήν παρ’ ελπίδα οί Ρώσ- · τό στρατοπέδου του Μεγάλου Δουκός πλησίον τοΰ Βογότ,
«οι άπέκρουσαν άντιτάξαντες τήν έντιλή παράδοσιν.
' παρέμεινε δέ ένταΰθα έπί πολλάς ήμέρας ύπό σκηνήν θερα
Τά ’Οθωμανικά στρατεύματα είχον καταπαύση τήν προσ- ! πευόμενος παρά τοϋ ίατροΰ του Χαρσίπ βέη, μεθ’ δ εστάλη
διά τοΰ Σιστόβου είς Ρωσσίαν ένθα έφυλακίσθη είς τό Τζενκόν.
ιγ Ό Έ8. φλέγιλ ήγάπα περιπχβ&; Άμεριχανίδ» τινα, τόν ϊρωτα 8’au‘Η εν Πλεύνα στρατιά ήρίθμει περί τούς 40,000 κατάτήν
-τοϋ πολλάχι; ίξεδήλωαε, αύτ«ς δ' iv τξ δυεμενεία ίσηρζεν χαΐ ή κυριωτίρα
ημέραν
τής εξόδου. Κατά τήν μάχην άπωλέσθησαν περί
Αφορμή όπως άηοφαα<9>ι τήν «ξιρεΰνηειν τής Άαριχήεs) £ιότι ή εν τώ «"Aetste δήμοτιενβιϊα
*
δήάεν περίληψις εινε εϊς τινα
τούς 2,500, άλλά μετά τήν συνθηκολόγησή 8,000 άπώςεέρη ολως σαντασιώδη;.
λοντο έκ τοϋ. ψύχους, τής πείνης καί τής κακής διαίτης ίν
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τή π'εδιάδι τοϋ Βίδου. καί μόλις ·περί τάς 25,000 εκ τοϋ
λαμπροί τούτου στρατού έστάλησαν έκεϊθεν τοϋ Δουνάβεως.
Οί Βούλγαροι τής Πλεύνας έκοψαν τούς λαιμούς τών ασθε
νών καί πληγωμένων, τών εΐς τήν φροντίδα αύτών έγκαταλειφθέντων, «λαφυραγώγησαν πάσας τάς μουσουλμανικά; οι
κίας καί κατέσφαζαν ανηλεώς τούς κατοίκους ύπο τά δμματα
τών Ρώσσων.
Λ· U.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
Πρότινος, ώς γνωστό», ηρξβντο]ίνίργει«ι πρός συλλογήν zel άλλων χρη

μάτων ύπερ της άνεγέρσβως «Βριάντος τω ήρωϊ της ’Αλαμάνας Ά^. Διάκω,
ίχς διχαιαν ίχτισιν ευγνωμοσύνης, ελπίζεται δ' δτι ή από έτών ήδη σνσίαβείσα καί σνλλίξασα περί τάς 10,000 δρ. ίπιτροπεία 6ά όυνηθή ταχέως νά
τπ-.τελέση τό εύγενές εργον, οπερ άνέλαβεν. Έπίχαιρον δθεν δημοσίευμα ε’νε
ή κατωτέρω παρατιβεμένη το5 ηρωος σκιαγραφία, ήτις ώς προόγγελος της

σνντελεσβησομένης «ν'/ίί, 0’(άνακαλεση εις τήν μνήμην ήμών ενδοξον'σελίδα

της Ελληνικής ιστορίας.

Σ. τ. Δ.

— Πίσω, κανείς δεν θά περάσγ άπ’ εδώ.
Ρασοφόρος νεανίας, πλήρης ζωής καί σθένους, ϊσταταιρομ
φαίαν άνά χείρας κρατών ινα συγκράτηση απειράριθμον στρα
τιάν αντιπάλων, χωρούντων προς τά έμπρός ΐνα διέλθωσι τό
στενόν. "Οπισθεν τοΰ ηρωος ολίγοι άνδρες τηροΰσι τήν αύτήν
αμυντικήν θέσιν, έμπνεόμενοι ύπό τοΰ θάρρους καί της άρηΐου
τόλμης τοΰ αρχηγού. Οί Τοΰρκοι όπισθοδρομοΰσιν «λίγα βή
ματα. Θάμβος τούς οφθαλμούς αύτών κατέχει, καί έμβλέποντες πρός τόν άντίπαλον. νομίζουσιν αύτόνβώς τον θεόν
"Αρην, κατελθόντα έπί τής γης «αί τεθέντα έπί κεφαλής ολί
γων ημιθέων, έκ τί^εύκλιοΰς ταύτης γενιάς, τής μηδέποτε
εκλιπούσης άπό τής ήμετέρας πατρίδος. Όλίγαι στιγμαΐ είσέτι
καί πιεζόμενοι ύπό τής βίας τών ανωτέρω· στρατιωτικών άν
δρών επιτίθενται μετά προφυλάξεως αείποτε κατά τών ολίγων
έκείνων ανδρείων. 'Αλλά τήν σπάθην αύτοΰ κραδαίνων ό Διά
κος,πολλών εκ τών βαρβάρων αύτών καί μυσαρών τής Ελ
λάδος δεσποτών τά κάρηνα έπί τοΰ χώματος κυλίει, καίαύ.τούς τούτους ποδοπατών. εξακολουθεί τό άποτρόπαιον άλλά
καί πατριωτικόν εργον. Θόρυβος απερίγραπτος επικρατεί καθ’
ολον τό τουρκικόν στρατόπεδον, καί ό πασσας ό μέχρ^ί εκεί 
νης τής στιγμής γαύρώς πρός τή» δεδουλωμένην χώραν βαίνων, στρέφεται διερωτών πανταχόσε τήν αιτίαν της ταρα
χής ταύτης τοΰ στρατεύματος. Άλλ’ άγγελιαφόρος τρεμων
καί άσθμαίνων άναγγέλει τήν απροσδόκητου έμφάνισιν τοΰ
έχθροΰ. Ρεΰμα όπισθοδρομούντων στρατιωτών παρασύρει
τον πασσαν, όστις πλήρης δειλίας καί ανανδρίας έξικνεΐται
σχεδόν είς τήν έσχάτην σειράν τής γραμμής τών οπλιτών.
Καί έκεϊ. άναμιμνησκόμενος τής τύχης ήτις αναμένει αύτόν
έάν τραπή είς φυγήν, έμπνεόμενος καί ύπό τοΰ απατηλού καϊ
ύπουλου μωαμεθανικοί» 4χαρακτήρος, φρονεί ότι δύναται νά
ύποκριθή τόν γενναϊον,έν ασφαλεία σχεδόν ευρισκόμενος. Πο
λυάριθμοι αξιωματικοί συνωθοϋνται περί αύτόν. Δίδωσιν αύ·
τοΐς διαταγάς προχωρήσεως.τοϋ στρατού. Αυτοί όπισθοδρομοϋν. Πλήν, ιδού γενναίος τις Τσαούσης έπί κεφαλής ολίγων
άνδρών. έπιτίθεται κατά τοΰ Διάκου. Σφαίρα πλήττει αύτόν
«ίς τό στήθος, καί ό ήμέτερος ήρως άφαιρεϊ τό ξίφος αύτοΰ
πρός άντικάταστασιν τοΰ ίδιου,θραυσθέντος. Εις τήν λάμψιν
τής ομοπάτριου εκείνης σπάθης επαυξάνεται ή φυγή τών
βαρβάρων εχθρών, τρεπόμενων όπου, ή φρίκη καί ή δόξα,
άς περί έαυτόν διασκεδάννυσιν ό “Ελλην, άγουσιν αύτούς,
Άλλ’ οποία τύχη τούς αναμένει! Οί ίδιοι αξιωματικοί μή
βλέποντες τόν κίνδυνον καί παρ’ αγγελιοφόρων πληροφορηθέντες τόν ολίγον άριθμόν τών αντιπάλων, πλήττουσι τούς
στρατιώτας έκ τών όπισθεν, καί ό,τι άφήκεν ημιτελές, εκείνος
συμπληροΰσι σχεδόν οί έχθροί. Δύο πυρά περικυκλοΰσι τούς
Τούρκους.^Άφ' ένός ό ηρώς εκείνος τής 'Αλαμάνας, ό. ώς
αετός επιπίπτω» μανιωδώς κατά τών απίστων, ό πϋρ καί
φλόγας έρευγόμενος πέριξ αύτοΰ καί ώς κεφαλή Μεδούσης τά
ανθρώπινα ζμματα άποτυφλών καί άφ’ ετέρου ο{ ίδιοι συ.^τρατιώται, οί όχυρούμενοι όπισθεν τοΰ προπυργίου τών προ·
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πορευομένων, καί ϊ«ι κραδαίνοντες τάς πληξαώρους πρότερον
χρυσάς σπάθας, ήδη δε βυθιζομένας εις στήθη καί νώτα
άνανδρων άλλά προαποφασισμένων υποτελών. ’Εκατέρωθεν
θύματα. Μετά πολύωρον παλίρροιαν, υπερισχύει τό ρεΰμα.
τών ομοφύλων, καί οί ολίγο·. “Ελληνες, πολλών πεσόντων νε
κρών ή τραυματιών, μάχονται ήδη τόν περί τόν όλων αγώνα
έν μέσφ άπειροτρίθμων εχθρών. Νομίζει τις ότι ό θεός της'
’Ελλάδος, ό θεός έκεϊνος τοϋ πολέμου, δστις άν ούδείς άλ
λος παρέμεινε πιστός «ίς τάς τύχας τής πατρίδος, αύτός ού
δέποτε άπεχωρίσθη ήμών, ό αίμοσταγής εκείνος δαίμων ό ότε
μέν είς ήρωϊκάς πράξεις παρορμών τό ήμέτερον έθνος, ότε;
δέ εΐς έμφυλίους σπαραγμούς καί αμοιβαίας αιματοχυσίας
αύτό ώθών, άπέστειλε τήν στιγμήν εκείνην ολίγους τών περί·
αυτόν γιγάντων πρός επικουρίαν είς τήν κλυδωνιζομένην τότε
άτυχή’Ελλάδα έπί τφ εύεργετικώ αείποτε τελεί τήςάναστηλώσεως έν αυτή τοϋ πολυτιμωτάτου τών ανθρωπίνων άγα—
θών, τής ελευθερίας. Θέαμα άπερίγραπτον διεξάγεται τήν
στιγμήν εκείνην έν θερμοπύλαις. Ό Λεωνίδας καί ό Διάκος,
οί αντιπρόσωποι ούτοι τών ήρωϊκών καί φιλελευθέρων τέκνων
παρά δυσίν τοσοΰτον άπομεμακρυσμέναις άπ ’ άλλήλων έποχαϊςτείνουσιν άμοιβαίως τάς χείρας συγχαιρόμινοι. Χιλιάδες,
όπλων καί ρομφαιών ΐστανται πρό τών ομμάτων τοϋ συγ
χρόνου ηρωος. αύτός δέ έν έσχάτν) άπογνώσει διατελών παλαίει τόν έσχατον εκείνον αγώνα, καθ’ ον βέβαιος ών περί
τοΰ θανάτου αύτοΰ, ζητεί νά φονεύσγι όσφ τό δυνατόν πλείους τών φονέων του. Περιφρονών τόν θάνατον καί έκουσίως;
είς αύτόν παραδοθείς μετά τών ολίγων οπαδών του, δέν ζη-·
τεΐ ή νά άποθάνη γενναίως, δέν ζητεί η νά ύπερασπίσχι όσον
τό δυνατόν άποτελεσματικώτερον τά δίκαια τής πατρίδος,
δέν ζητεί ή νά παραδώσγι τό Ονομά του ευκλεές καί αθάνα
τον «ίς τήν μνήμην τών μεταγενεστέρων, άναμιμνησκομένων
τοϋ γενναίου αύτοΰ παραδείγματος, καί θνησκόντων έν
ανάγκη ύπέρ τής ^ωτηρίας της πατρίδος. Ώ! όποια είκών
άπογνώσεως καί γενναιότητος. Βαίνων πρός τόν θάνατον καί·
προγεγραμμένος τής ζωής, ατενίζει μετά περιφρονήσεως τούς
φονεΐς του,καί ωθούμενος πάντοτε υπό τής ιδέας, ήτις ήγαγεν
αύτόν είς τό στάδιον εκείνο τοΰ παλαιοΰ καί ενδόξου τής'Ελλάδος κατορθώματος,πρός τόν αύτόν σκοπόν νομίζει οτι οφεί
λε·, νά έκδικηθή άφ’ έαυτοΰ τόν παραποφασμένον θάνατόν του·
ον δέν προκαλεϊ ή ή βαρβαρότης καί ή κτηνωδία τών προαιώ
νιων καίζοφερών τής πατρίδος του δεσποτών. Άλλ'είςκατά
πολλών δέν δύναται.νά άνθεξτρ έπί πολύ καί πίπτων ζωγρεΐται παρά τών άντιπάλων. Ήδύνατο ήττον φιλόπατρις ώννά άλλάξχι θρήσκευμα'καί εθνικότητα, καί Τοΰρκος γενόμενος.
νά άπολαύσχ) ού μόνον της ελευθερίας, ύπέρ ής όλίγας στιγμάς
πρότερον έδιδε τήν ζωήν αύτοΰ, άλλά καί τιμών μεγάλων καίάνταξίων μιαςάλλαξοπιστίας. Άλλ’ ή μεγαλοφυία ούδέποτε
τοσοΰτον ευκόλως μεταβάλλει φρονήματα, ούδέποτε εγκα
ταλείπει τοσοΰτον άνάνδρως τήν ιδέαν εκείνην, ήν πρότερον
ένεστερνίζιτο, καί δι’ήν έμόχθίι, καί έφρόνει ότι ελλην ών
καθ'δλην τήν διάρκειαν τών μακρών αγώνων, ούςπαιδίοθεν
; καί τότε έτι ήγωνίζετο υπέρ τής ελευθερίας, τοΰ κρατί—
■ στου τούτου τών καλών τών ομοφύλων αύτώ, ώφειλε καί
τήν τελευταίαν έκείνην στιγμήν ύπέρ αύτών νά ή, καί διά
τοϋ ίδιου αίματος, αίματος όπερ ήκιστα ίσως έξετίμα, νά πο
τίσω τόν σπόρον έκείνο» ον άλλοι προτερον ομοεθνείς άνδρες.
είχον φυτεύσει επί τοΰ ίεροΰ ήμών εδάφους, τόν σπόρον τής
άναγεννήσεως, πρός καρποφορίαν αύτοΰ. Προΰτίμησε τόν θά
νατον, θάνατον όστις ίγίνωσκε κάλλιστα ότι έμελλε νά «μφανισθή ύπό τήν φρικωδεστέράν του δψιν
«Τούρκοι xt’av μέ σουβλίσετε, jev«{ Γραικός εχ«9η·

καί πρός τήν φύσιν στρεφόμενος, τή" γελόεσσαν καί μυροβόλον τής ήμετέρας πατρίδος, πλήν τεμάχιον τοϋ ματαίου καψ
ουτιδανού κόσμου, έφ' ού κατεδικάσθημίν ίνα σύρωμεν ε’πι—
μόχθως καί πλήρεις βασάνων τήν τάλαιναν ήμών ζωήν,
έλεγε,
«Γιά δές καιρό πού διάλεξε ό Χάρος νά μέ πάρη
τώρα π’ βΜίζονν τα κλαριά
βγάζ ή γή χορτάρι»

*♦
*
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Απίθανε τόν μαρτυρικό» .εκείνον θάνατον, ον θχήσκουσιν οί γον. Καί μάλιστα, τήν έσφιγγε τόσον ίσχυοώς εις τούς συνε
έξοχοι άνδρες, οί ύπέρ μιας ιδέας «ύγενοΰς καί λατρευτής σταλμένους δακτύλους τον, ώστε έδίησε νά παραιτηθώμε
*
,θνοντες τήν ιδίαν ύπαρξιν, θάνατον, δ·» ή ιστορία μετ’ άπε- άπο τοΰ νά τοϋ τή» πάρωμεν».
χθείας καί φρίκης παρέδωκεν ήμΐν τοϊς μεταγενεστέροις είς
—■ “Ε ! Δέν εινε μεγάλο πράγμα νά τό ε’ννοήσωμεν! ά
άνάμνησιν τοϋ άποτροπαίου-καί στυγνοΰ παρελθόντος, όπερ πήντησεν έτερός τις. Εινε δυνατόν νά κατασκευασθή «Ις άδά·
έπί τοσούτόυς αιώνας «κάλυπτε τή» ιύγενή. τής ’Ελλάδος μας ;· Τή άληθίίγ, εΐμεθα πολύ άνόητοι νά τό πιστεύωμεν!..·
χώραν,Διά τής τοιαύτης θυσίας τής ζωής τών πατέρων ήμών Τόσο», όσο» έά» έζήτιι τις νά κατασκευάσει ενα άστέραΐ.
ή έποχή εκείνη έσβέσθη πλέον, τό έθνος αναπνέει έλεύθερον
Καί ολοι «γέλασαν.
καί βαίνει ήδη εύτυχώς έπί τών ίχνών, τών λαμπρών εκεί
Ό Κυπριανός ύπέφερε πλειότερον βεβαίως «κ τής εύθυνων ιχνών, άπερ ή Ιστορία «χάράξεν άνεξιτήλοις γράμμασι μίας τω» ή έκ τής αγροικίας των.
πανταχοΰ τής 'Ελλάδος.
Τέλος, άφοΰ οι πέντε ούτοι άνθρωποι διεσκέφθησαν χα
μηλή
τή φωνή, ό άρχηγός έλαβε τόν λόγον ;
“Ελληνες, έκδικήθητε τδν θάνατον τοϋ Διάκον.
«Σάς
άναγγέλομεν, «Ιπεν, οτι, αναβάλλεται ή έκτέλεσις.
Γ. X. Βτής καθ’ υμών άπαγγελθεΐσης άποφάσεως, Κυπριανέ Μερέ !
Εέσθε ελεύθερος ! Άλλά μή λησμονείτε ότι αύτη ή δικαστική
άπόφασις βαρύνει πάντοτε έφ’ύμών ! Μία λέξις, Ιν σημεΐονόπως μάς άναγγείλετε είς τήν αστυνομίαν, άοκεΐ ίνα πληΉ
γήτε άνοικτιρμόνως! . . . Ό νοών νοείτω ί »
Είπε, καί άκολουθούμενος ύπο τών συντρόφων του διηυΗ ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
θύνθη πρός τήν θύραν.
(Μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΙ· ΒΕΡΝ. — Μετάφρασις Δ. I. Κ.)
Τό δωμάτιο» έμεινε βεβυθισμένον εν τω σκότει. Ό Κυ
(Συνέχεια’ ίδε προηγοόμ. ψύλλον)
πριανός ήδυνήθη »ά έρωτήσφ έαυτόν μή ήτο παίγνιον άπλοϋ
εφιάλτου-Άλλ’ οίλυγμοί τοΰ Ματακίτ, δστις έκειτο έκτάδην
«Τή» ήμέραν τής καταρρήξεως, έπανέλαβεν, όταν ήμην έπί τοΰ εδάφους καί «κλακ θορυβωδώς, τήν κεφαλήν έχων
τεθαμμένος ύπό τά ερείπια, «ύρον τόν μέγαν άδάμαντα!... έν ταΐς χερσί, δέν τώ έπέτρεπον νά πιστεύση, ότι πά» Ο,τι.
Τό» ίκράτησα είς τήν χεϊρα μου καί έσκιπτόμη» τίνι τρόπφ συνέβη, δέν ύπηρξε καί αληθέςνά τόν κρύψω, όταν τό τείχος κατέπ«σ«ν επάνω μου, ινα μέ
Ήτό λοιπόν άληθέστατον ! Άπέφυγε πρό μικρού τον θά
τιμωρήσχι· τρόπον τινα, διά τήν έγκληματική» έκ«ίνην σκέ- νατον, άλλ’ εσχε ταπιίνωσεν έκ τών χειριστών! Αύτός, μηχα
ψιν ! . . . “Οταν έπανήλθον «ίς τήν ζωήν, έπανεϋρον τόν λί νικός τών μεταλλείων, αύτός, μαθητής τής Πολυτεχνικής
θον έκεϊνον έν τή κλίνγ, «νή ό παπάκης με «ίχι μ«ταφέρη!.. σχολής, χημικός διακεκριμμένος, γεωλόγος άπο τοΰδε έξοχος,
Ήθε'λησα νά τφ τον αποδώσω, άλλά ήσχύνθην νά ομολο άφέθη νά έγκολπωθή τήν μεγάλην πανουργίαν ένός αθλίου
γήσω ότι ήμην κλέπτης καί άνέμενον κατάλληλον τινα «ύ- Κάφρου! Ή μάλλον, ύπήρχεν αΰτη είς τή» ιδίαν του μακαιρίαν ! . . . Ακριβώς μ«τά τινα χρόνον, ό παπάκης ήθε- τσιοδοξίαν, είς τάς γελοίας ύπονοίας του, άς άπέτιε διά
λησι νά δοκιμάσω όπως κατασκευάση άδάμαντα τινα, καί μοί τοΰ ακατονόμαστου τούτου σφάλματος ! Είχεν ώθηθή καλώς
άνέθη« νά επιμελούμαι το πϋρ ! . . . Άλλ’ αίφνης, τήν δεύ μέχρι τήί *ύρέσεως θεωρίας τίνος διά τόν κρυσταλλώδη σχη
τερα» ήμέραν, «νφ ίμη» μόνος εΐς τό έργαστήριον, ό κλί ματισμόν του! . . . Ούδέν τούτου γελοιωδέστερον!... Καθότι,
βανος διερρήχθη μ«τά φοβερού πατάγου καί ολίγου δεϊν έφο
δέν εινε μόνη ή φύσις ήτις ώς ίδιάζον παρακολούθημα διά
νευόμην έκ τών συντριμμάτων! ... Τότε, ε’σκεφθην πόσο» ό της συμπράξεως τών αιώνων, θά ήτο ικανή νά όδηγήση ®ΐς
πα-πάκτ,ς θά. ίλυπ«ϊ·.ο διά τή» αποτυχία» τοΰ πειράματος του! τήν επιτυχίαν πολλών όμοιων έργων ; . . . Καί πρό πάντων,
... Έτοποθέτησα λοιπόν «ν τώ σωλήνι όστις ήτο διερρηγμενος ήτις δέν θά έσφαλεν κατά τό σχήμα «κείνο; “Ηλπιζε τό απο
τόν μέγαν άδάμαντα, καλώς περικεκαλυμμένον μέ μίαν yov· τέλεσμα- τό πάν «Ιχε προπαρασκευάσει ΐνα τό άναμένφ καί
XTar χώματος, καί έσπευσα νά συσκευάσω άνωθεν τόν σω έδει λογικω.ς νά επίστευεν ότι θά έπετύγχανε τούτου !. . .
λήνα. όπως μή ό παπάκης παρετήρει ούδέν! . . . “Επειτα, Αί άκανόνιστοι διαστάσεις τοΰ άδάμαντος αύταί αύται καάνέμεινα χωρίς τίποτε νά είπω, καί όταν ό παπάκης «ωρ« I τώρθωσαν νά συγκρατήσωσι τήν οφθαλμαπάτην εκείνην! . - .
τόν άδάμαντα, «ιχε γίνει έν ώραΐον κόσμημα! »
I Εΐς Δεπρέτ μετέσχε τής απάτης ! .. “Ομοια σφάλματα δέν
“Εκρηξις τρομεροΟ γέλωτος, ον δέν ήδυνήθησνν νά συγ- συμβαίνουσι καθ’ έκάστην;·-· Δέν βλέπομεν τούς έμπειροτέκρατήσωσιν οί πέντε προσωπιδοφόροι, έπηκολούθησε τάς τε ρους νομισματολόγους έκλαμβάνοντες ώς άληθη, τά ψευδή
λευταίας λέξεις τοΰ Ματακίτ.
νομίσματα ;
Ό Κυπριανός, όστις, δέν «γέλα ποσώς, εδακνε τά χείλη
Ό Κυπριανός προσεπάθει νά παρηγορήσει έαυτόν διά παν
του έκ πείσματος.
τός τρόπου.. Άλλ’ αίφνης σκέψις τις τόν έκαμε νά ριγήση·
Αδύνατον νά ήπατατο ε’κ.το.ΰ τόνου τοϋ νεαροΰ Κάφρου !
«Καί τό πρός τήν ’Ακαδημίαν υπόμνημά μου ! .. . . Δεν
Ή άφνγησίς του ήτο προφανώς αληθής! Μάτη» ό Κυπρια εινε άπίθανον αυτοί οί μηδαμινοί νά μοΰ τό ήρπασαν I
νός έζήτει έν ταΐς άναμνήσεσιν αύτοΰ ή έν τή φαντασία του
“Ηναψεν εν κηρίον. “Οχι ! θεί^ χάριτι τό ύπόμνημά του
άφορμάς, ΐνα θέση ΐαύτην έν άμφιβολίφ καί άντιλέξη εν ήτο.έκεΐ άκόμη ! Ούδείς τό είδεν ! . . . Ήλπιζεν ότι θά ητο
διάθετος! Μάτην διελογίζετη : «Είς άδάμας φυσικός, εκτε έν εναντία περιπτώσει πυρπολημένον.
θειμένος είς θερμοκρασίαν, οία ή τοϋ σωλήνος, θά έξητμίΈν τούτοις, ή θλϊψις τοΰ Ματακίτ ήτο τόσον σπαρακτική,
ζετο .. . >
ώστε έδέησε νά άπόφασίσν) *ά τόν καταπραυνη- Τοΰτο δέν
Ή στοιχειώδης όρθοφροσυνη τφ άπήντα, ότι ό λίθος βοη
ήτο δύσκολον. Είς τάς πρώτας εύγνώμονας λέξεις· τοΰ πα
Γούμενος ύπό τίνος περιβλήματος έξ άργίλλου «ιχε κάλλιστα πάκη, ό πτωχός νεανίας', «φάνη συνερχόμενος. Άλλ’ ό Κυ
δυνηθή όπως διαφυγή τήν ένέργειαν τήςθερμότητος ή νά ύπο- πριανός ώφειλε νά τόν διαβεβαιώση ότι δέν «μνησικάκει καί
στή απλώς ταύτην διά μερικής τίνος άπομίμησεως! “Ισως, μά ότι. τόν έσυγχώρει ευχαρίστως έπί τώ όρφ νά μή άποφασίση
λιστα, νά ήτο έν τοιούτφ φρυγμφ,οια ή^
ή μελανόχρους νά, έπαναλάβη ταυτα.
χροιά του ! “Ισως είχεν έξατμισθή καί «κ νέου άποκρυσταλ*0 Ματακίτ τό ύπεσχέθη έν όνόματι εκείνου οπερ «Ιχε ιε
λωθή «ν τφ κελύφει του! Πάσαι αί σκέψεις αύται έπεσω- ρότερο», καί ό κύριός του μετέβη ίνα κατακλιθή καί πάλιν,
ρεύοντο έν τώ έγκεφάλφ τοϋ νεαροΰ μηχανικού καί συνεδυά- τοΰτον δέ καί έμιμήθη ό Ματακίτ.
ζοντο μετ’ έκπληκτικης ταχύτητος. Διετέλει έν καταπλήξει!
Ούτως έτελειωσεν ή σκη
*ή
αΰτη, ήτις ολίγου δεϊν καί μ<«’Ενθυμούμαι άριστα, οη ειδον τόν βώλον τής γης έ» υ? τετρέπιτο είς τραγική» !
χειρ! τοϋ Κάφρου, τή» ήμέραν τής καταρρήξεως, παρετήΆλλά, έάν έτελειωσεν αύτη οΰτω διά τόν νεαρόν μηχανι
ρησε τότε είς τών άνδρών, όταν ή φαίδρότης άνεκόπη ολί κόν, δέν συνέβη ταύτο καί διά τόν Ματακίτ.
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Η. ΦΪΣΙΣ

Πράγματι, την ΐπιοΰσαν, όταν έγνώσθη ότι ό ΜεσημβριW Άσΐηρ δίν ητο τίποτε όλιγώτιρον η φυσικός άδάμας,

ότι ό άδάμας ούτος ιίχιν ιΰοιθή ύπό του νεαροΰ Κάφρου,
-γνωρίζονιος κάλιστα τήν άξίαν τούτου, ολαι αί κατ’ εκείνου
ύπόνοιαι έξηγέρθησαν ζωηρότερου. Ό Τζών Ούχτχινς Ιρ,ρηξε μιγάλας κραυγάς. Ό Ματακίτ εκείνος δεν ήδύνατο ή
να ήνε ό κλέπτης τοΰ ανεκτίμητου εκείνου λίθου ! Άφοΰ ά
παξ ίσκέφθη νά τόν απόχτηση —δέν ειχεν όμολογήση τοΰτο;
— προφανώς ούτος ήτο όστις τόν είχε κλίψη έκ τής αιθούσης
του συμποσίου.
Ό Κυπριανός μάτην διεμαρτυρήθη, επιμαρτυρούμενοςτήν
•τιμιότητα τοΰ Κάφρου. Δεν τόν ήκουον — τοΰθ’ όπερ άπο•δεικνυη πασιφανέστατα πόσον ό Ματακίτ, όστις ώρκίζετο
•περί τής ίντελοΰς άθωότητός του είχεν έκατοντάκες δίκαιον
νά δραπέτευση καί έκατοντάκις άδικον νά επανέλθη είς Γρικαλάνδην.
Άλλα τότε, ό νεαρός μηχανικός, δστις δέν επεθύμει νά
εγκατάλειψη τήν ύπόθισιν, κατέφυγεν είς επιχείρημά τι, όπερ
δέν άνέμενέ τις καί τό οποίον, κατά τήν γνώμην του, θά
έσωζε τόν Ματακίτ.
«Πιστεύω είς τήν αθωότητα του, είπε
ιιπι πρός τόν Τζών
Όύάτκινς, άλλως τε δέ, έάν ύπήρξεν ένοχος, τοΰτο δέν άποβλέπη άλλον ή εμέ I Φυσικός ή τεχνητός ό άδάμας, μοί
ανήκε, πρίν ή άκόμη τόν προσφέρω εΐς τήν δεσποινίδα Άλί-κην . . .
— Ά ! σάς άνήκεν ! . . . . άπήντησεν ό κ. Ούάτκινς' διά
•τόνου μοναδικώς σκώπτικοΰ.
—— Άναμφιβόλως, έπανέλαβεν ό Κυπριανός. Δέν εύρέθη
εΐς τό ΐδικόν.μου διαμέρισμα ύπό τοΰ Ματακίτ, όστις ήτο
-είς τήν ύπηρεσίαν μου ;
— Ούδέν άληθέδτερον, άπήντησεν ό γαιοκτήμων καί συ-νεπώς εινε ίδικός μου, κατ’ αύτάς τάς συμφωνίας τοΰ συμ
βολαίου μας, καθότι οί τρεις πρώτοι άδάμαντες οί εΰριθησό·
■μένω επί τής ύμετέρας παραχωρήσεως, θά άπεδίδοντο όλως
-εις τήν κυριότητά μου».
Είς ταΰτα ό Κυπριανός ούδέν ήδυνήθη νά άπαντήση·
— Εινε ή άξίωσίς μου δίκαια ; άπήντησεν ό κ. Ούάτκινς.
— Όλως δίκαια ! άπήντησεν ό Κυπριανός.
θά σάς είμαι λοιπόν υπόχρεος έάν άναγνωρίσητε τό
δικαίωμά μου ένυπογράφως, ΐνα χρησιμεύση έν ή περιπτώσει
θά δυνηθώμεν νά έξαναγκάσωμεν τόν πανοΰργον αύτόν νά
-άποδώση τόν άδάμαντα, όν τόσον άφρόνως έκλεψε!
Ό Κυπριανός έλαβε φύλλον λευκοΰ χάρτου καί έγραψεν :
«Αναγνωρίζω, ότε ό άδάμας ό εύρεθείς έπί τοΰ διαμερί
σματος μου ύπό τίνος εν τή ύπηρεσίφ μου Κάφρου, είνε,
κατά τάς συμφωνίας τοΰ συμβολαίου τής πρός με παραχω·
φησεως, ιδιοκτησία τοΰ κ. Τζών Σταπλετόν Ούάτκινς.

δέν τόν είχε λάβη ποτέ, ή ύπόθεσις ήτο τετελεσμένη καί ό
Κυπριανός δέν έγνώριζε πλέον τί νά κάμνη, ένα σώση τόν
δυστυχή, όστις έπέμενε μή πιστεύων ποσώς έαυτόν ένοχον.
{’Ακολουθεί}.

Πλάμ...μπούμ .·κράκ,..κρίκ.·.τίν...τόν...κρρρ...ρ...ρ...
Βιβλία, χάρται, σχολεία, θρανία, καθηγηταί, μαθηταί, γο
νείς καί δαπάναι είναι τό ζήτημα τής ημέρας! ’Οποία τα
ραχή, όποια σύγχυσις καί μεταβολή βίου κατ’αύτήν τήν ε
ποχήν ! Καθ’ ολον τό Σεπτέμβριον επικράτησαν σκέψεις καί
προπαρασχευαί λυκείων καί μαθητών, άπό πρώτης όμως
’Οκτωβρίου τά γράμματα καί αί έπιστήμαι. άνακράζουσι;
Πάντες είς τάς τάξεις σας ί
Χαίρετε δ'ακαπαί/. . μακράν διασκεδάσεις καί άναπαύσεις... ύγειαίνετε γονείς καί αδελφοί! . .. καί πάντες οί μα
θηταί, μικροί καί μεγάλοι, σπιύδουσι νά κλεισθώσι μέχρι τοΰ
ερχομένου 'Ιουλίου 1892 είς τούς τέσσαρας έκείνους τοίχους,
ούς άσυστόλως καλοΰμεν ρρυΛακην τύν τέκνων μας.·, αίθου
σαν μολυσμένην καί θανατηφόρου τοΰ τε πνεύματος καί σώμα
τος τών σπλάγχνων ήμών !
Καί ένφ ταΰτα έν πεποίθηση λέγομεν,παρηγορούμεθα άφ'
έτέρου, διότι εκεί μέσα πολιός τις διδάσκαλος' ανακράζει είς
ίπήκοον τών μαθητών του : Ό Θουκυδίδης έφα, ή ό ’Αρι
στοτέλης οιδεν.
*
Τιτέλεσται
οι μικροί ούτοι νεήλιδες έκόντες άκοντις άπε·
σπάσθησαν έκ τής μητρικής καί πατρικής έστίας άλλοι μεν
έν χαρ$, άλλοι δέ τεθλιμμένοι καί παρεδόθησαν είςξένας καί
ψύχρας χείρας ! όπόθεν άναμένομεν αύτούς, έν ύπομονή ά- ·
γογγύστως καί ;ν πάσρ θυσίςε τής ύγιείας των καί τής ήμε·
τέρας καί τή άναποφεύκτφ άφαεμάξει τοΰ πενιχροΰ βαλαν
τίου μας, μέ άνοικτάς τάς άγκάλας νά παραλάβωμεν φεΰ 1
αύτούς θερμότερους, εύρωστοτέρους, πολυμαθέστερους, μάλ
λον Εγγραμμάτους καί καλοανατεθραμμένους 1
Θεέ μου! πόσον μάς κοστίζουσι τά τέκνα μας καί πόσον
άπατώμεθα'Ι Τί πολλάκις άναμένομεν νά ίδωμεν καί τί βλέπομεν, καί τέλος μάς βεβαιοϋσιν ότι ή έκπαίδευσις είναιπαρ’
ήμίν πλημμελής, τά δέ λύκεια, γυμνάσια καί πανεπιστήμια
ατελή ! Τό δέ νόστιμον πάντων, άφοΰ ύποβληθώμεν είς όλας
αύτάς τάς θυσίας, αντί νά μάς παραδόσωσιν μεμορφωμένα
πεπαιδευμένα καί τέλεια τά τέκνα μας, μάς έπιστρέφουσιν
αύτά ώς έπί τό πλεΐστον διεφθαρμένα καί ακατάλληλα πολλάκις καί διά τό τίποτε. Δέν είναι διά γράμματα τό παιδίον
σας, μάς λέγουσιν τότε σκληρώς οί σχολαστικοί ούτοι, και
άρκούμεναι είς τοΰτο μάς στρέφουσιν άπηνώς τά νώτα, τό
πολύ πολύ προσθίτοντες, ότι τοΰ έλειπον αί βάσεις τής κα
Κυπριανός Μερίτι.
λής άγωγής καί τών καλών ηθών [
Τίς πταίει ;
’Ιδού, κατά τά συμφωνηθέντα περίστασίς τις ήτις ήρχετο
'
Άποτεινόμεθα τότε είς φίλους άνωτέρους καθηγητάς, λο·
•νά εξαφάνιση όλα τά ονειροπολήματα τοΰ νεαροΰ μηχανικού.
γάδας ή σοφούς, καί τί συμβουλήν νομίζετε μάς δίδουσιν
Όντως, έάν ό άδάμας ενεφανίζετο ποτέ, θ’άνήκεν ούχϊ ώς
■ τίτλος δωρεάς, άλλ’ ώς ιδιοκτησία είς τόν Τζών Ούάτκινς, ούτοι περί τοΰ άπολωλότος τέκνου μας, ακούοντας ημάς
καί νέα άβυσσος, ήν τόσα εκατομμύρια έδει νά πληρώσωσι, παραπονουμένους, ακούσατε.
— Φίλε μου, πάντες δέν είμεθα διά τά γράμματα καϊ τάς
ηνοίγετο μεταξύ ’Αλίκης και Κυπριανού.
έπιστήμας. Τά σχολεία δέν τελειοποιοΰσι τούς νέους. Τό
Πάντως, έάν ή άξίωσις τοΰ γαιοκτήμονος ήν έπιβλαβής
πλεΐστον μέρος τής ανατροφής τών τέκνων άπόκειται είς τούς
είς τά συμφέροντα τών δύο έκείνων νέων, ητο πολύ πιρισσοτέρα έτι διά τόν Ματακίτ I Ήτο προσέτι διά τόν Τζών γονείς. Μή νομίσητε, ότι αί ξέναι χιίρες μορφοΰσι τούς μα·
θητάς, ούτε ότι οί καθηγηταί πλάττουσε ψυχάς διά νά δώΟύάτκινς, όστις έγένετο αίτιος τοΰ άδικήματος έκείνου! . . .
Ό Τζών Ούάτκινς, αυτός ήτο ό κλεψας! . . . Καί ό Τζών σωσιν αύτάς είς τα τέκνα σας.
Καί φεύγομεν έκείθενκατασυντετριμμένοι τήν καρδίαν,κα'ι
Ούάτκινς δέν ήτο άνθρωπος νά εγκατάλειψη μίαν καταδίωξιν, όταν έπίστευεν ότι ήτο ασφαλής νά συλλαβή τόν κλέ άπέλπιδες πλέον περί τής ανατροφής τών τέκνων μας,παραδίδοντες αύτά είς τήν κοινωνίαν ?ρμαια τής πρώτης τύχης
πτην του.
των!
’Καί γίνονται ίγκληματίαι καί λησμονοΰντα θρησκείαν
Ούτως, · πτωχός Ματακίτ συνελήφθη, εφυλακίσθη καί
καθήκον,
ηθικήν, αρετήν, τελευτώσιν.... ε’ν τή καταστροφή.
■δέν παρήλθον δώδεκα ώραι καί έδικάσθη, είτα δέ, εναντίον
Οί
καθηγηταί
ρίπτουσι τήν εύθύνην είς τούς γονείς καί οΐ
πών όσων ήδυνήθη νά ειπη ό Κυπριανός ύπερ αύτοΰ, κατεγονείς
είς
τούςκαθηγητάς,
καί τό κακόν ύφίσταται! Σκεφθώδικάσθη ινα κρεμασθή .... έάν δέν άπεφάσιζεν ή άπετύγχανε
I
μεν,
διότι
οίκοδομοΰμεν
έπί
άμμου !
νά άποδώση τόν Μεσημβρινόν 'Αστέρα.
|
Τό
εκπαιδευτικόν
ήμών
σύστημα
είναι κάκιστον ύφ’ όλας
Λοιπόν, έπειδή φυσικά δέν ήδύνατο νά τόν άποδώση, άφοΰ
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τάς επόψεις’ διότι καί άν ύποθέσωμεν ότι τά τέκνα μας κα- μεν τχ πάντα., καί ν’ *»αφωνώμεν πλάμ, μπουμ...- κρά>
τωρθώσωσί ποτέ νά είσέλθωσιν «ς τήν κοινωνίαν έξησφαλι
κρϊκ... τίν, τόν... κρρρ,.,ρ...ρ.·.ρ. !
σρ,ίνΛ διά διπλώματος καί τεθωρακισμένα μέ τίτλον έπιστή-.
‘________ ~ __ _____________
Ροΰς
μονος, ιστέ βέβαιοι ότι τοΰτο τοσοΰτον άνίσχόρον είναι, ώστε
ό ελάχιστος άνεμος άπόγυμνοϊ αυτά, καί έν τή μετά τής ζωής
πάλη καταβάλλονται οΐκτοώς. Μή νομίσετε δέ,ότι αί έπί τοΰ
χάρτινου διπλώματος αναγραφόμενα! ιίδικαί γνώσεις τών τέ
Ύπό ,-τό χάρτεν τοΰτο ψευδώνυμον άνεοείχθη μία.
κνων σας άρκοΰσι νά ίξασφαλίσωσι αύτοϊς μέλλον ασφαλές,
διότι ουδόλως Ιτι έδιδάχθησαν τό τί ανόρές ήδη όντες όφεί- τών διακεκριμένων συγγραφέων έν τη. φιλολογία,·,
της· έαυτης πατρίδος,ένη αίέξαχρέσειςαί άναδεικνυλουσι νά πράξωσιν, ώς ό ’Αγησίλαος ελεξέ ποτέ : .
Γονείς! θέλετε νά έκπαιδεύσητε τά τέκνα σας και νά μή όμεναι έκ τοΰ συνήθους κα\ τετριμμένου είσεν όλίμεταμεληθήτε ποτέ ; Κάμετε ό,τι κάμνει ό τεχνίτης διδά γαι, ή βασίλισσα της Ρουμανίας. Ή Έλτσσάόετ αν
σκων τήν τέχνην του εΐς τον μαθητήν του, η άπλούστερον τάλλαξε προψρόνωςτό βασιλικόν.σκηπτρον, τό τόσον
μιμηθείτε τά ζώα, τήν εικόνα αύτήν ήν πρό οφθαλμών μας βαρύ είς αδυνάτους χεΐρας μιας γυναικός, ΐνα χειό Πλάστης έθηκεν.Μιμηθείτε τήν γαλήν, τήν περιστεράν, τήν ρισθη τόν κάλαμον τής διηγηυατογράφου και ποιηόρνιθα, τήν χήνα τέλος, αίτινες άφοΰ γαλουχήσωσι καί άνα- τρίας, κάλαμον κομψόν καί λάμποντα πολύ πλειόθρίψωσι τά έαυτών τέκνα έν τη οικογενειακή εστί^:, τότε μό τερον τών άδαμάντων τοΰ Ρουμουνικοϋ διαδήμα
νον άπομακρύνουσι καί άφίνουσιν αύτά νά έκπαιδευθώσι διδα· τος, είς' δν όφείλομεν, 6<τός τών πολλών άλλων:
χθώσι καί ζήσωσι έν τή κοινωνία των. Διδάξετε αύτοΐς τήν έργων της, ατινα μετ ’ ένδιαψέροντος άναγινώσκονάπλουστάτην σκληραγωγίαν, τήν γλυκύτητά, τήν Αγάπην ται ώςένέχοντα τινά αληθή άξίαν, καί τάς «Σκέψεις
καί τήν μετριοφροσύνην, καί μετά ταΰτα, άφοΰ φθάσωσι τήν Βασιλίσσης». Μωσαϊκόν αληθές γνωμών καί σκέ
δεκαετή ή δωδεκαετή αυτών ηλικίαν,τότε παραδώσατε αύτά ψεων — αίτινες, κατά τό πλεΐστον, συνενοΰσι πρός·
είς τήν τέχνην ή είς τό ειδικόν λυκεΐον τής επιστήμης πρός τή χάριτι καί βαθεϊαν έννοιαν— λαμπον έκ τοΰ άνεήν το τέκνον σας ρέπει, ή σείς έπιθημείτε νά τό διδάξητε. σπέρου φωτός τής άληθείας, φωτός τυφλοΰντος τά
Πώς θέλετε άφοΰ δέν έμαθε πρώτον τά ούσιώδη νά διδαχθή πάθη καί άγλαίζοντος .τήν αρετήν.
’Αλλά τήν εΰτυχίαν τοΰ βίου της έσκίασεν έσχάνά έπουσιώδη ; ’Ανατρέξατε είς τούς παλαιοτέρους χρόνου;
καϊ διδαχθείτε ημείς πρώτον τόν τρόπον τής ανατροφής τών τως ό ατυχής τοΰ Διαδόχου καί τής δεσποινίδας Βεπαίδων σας, καί είτα διδάξετε αύτά. Όπόταν έξ άπειρων καρέσκον έρως, τήν πλήρωσιν τοΰ όποιου βαθύ
τατα Λ έστεμμένη ποιήτρια έν τή καρδία της έπεαφορμών όρμώμενοι άπομακρύνομεν ακαίρως απο τοΰ ήμετέ
ρου μαστοΰ τό νήπιον,δπως θερμάνωμεν αύτό. έν ταίς άγκά- θιίμησεν, άλλ ’ άπό τοΰ οποίου ήναγκάσθη έν ψυ
λαις ξένου καί ψυχροΰ σώματος, είναι δυνατόν νά πλάσωμεν χική οδύνη ν ’ άποσπασθή, βλέπουσα αύτόν καταραύτό όπως έπιθυμοΰμεν ; Όπόταν ή μήτηρ παραδίδει τό τέ ρέοντα πρό τής άτέγκτου έπιμονήςτοϋ συζύγου της
κνον είς τόν παιδαγωγόν νά διδαχθή τάγράμματα, ένώ δει- καί τών σκανδάλων, άτινα ώς έκ ταύτης έπήλθον.
Tat έτη μητρικής στοργής καί τής διδασκαλίας τών πρώτων Ή δυσμενής· αύτη έκόασιςτοϋ ώραίου ειδυλλίου εΐςκοινωνικών βάσεων, πώς, άνευ αύτών, θά κατορθώσητε νά δ τόσον ήρέσκετο ή ποιητική βασίλισσα, αί περιπέπλάσητε άνθρωπον τέλειον; Αδύνατον, καί δι’αύτό έφ’ όσον τειαι τών τελευταίων συμβάντων, τήν έρρνψαν, δειδέν ένοήσωμεν το καθήκον μας, τό εκπαιδευτικόν ήμών σύ νώς νοσήσασαν, έπί τής κλίνης, μετά τής πικρίας
στημα έσεται άτελές. ’Εν Ευρώπη κατενοήθη τοΰτο,καί έπί έκείνης, ήν προκαλεϊ ή ραγδαία κατάρριψις φαιδρού
τή βάσει τοιούτων ίδιών θά μεταβληθή βαθμηδόν ή έκπαί- ονειροπολήματος, Α απότομος σόεσις τοΰ λάμπονδευσις τών παίδων. Πρό τοΰ 10—12 έτους τής ηλικίας του τος άστερισμοΰ τής έλπίδος. ·
Καί άνέρρωσε μέν ήδη Λ Ελισάβετ, αλλ’άσθενει
ό μαθητής δέν θά γίνεται δεκτός έν ούδενί λυκιίφ, ούδέ θά
έπιτρέπηται. ή πρόσληψις αύτοΰ έν αύτοίς. Πρώτον έν τή φυ^ικώςκαί θ’ασθενή έπί πολύ ή ΚάρμενΣύλόα.
οίκί^: του θά διδαχθή τμ αισθήματα τής καρδίας, τούς κοι
ήίκ.
νωνικούς δεσμούς καί τά καθήκοντα αύτοΰ, καί έπί τή βάσει
ταύτη θά διδαχθή κατόπιν ε’ν τοϊς λύκείοις τόν τρόπον τοΰ
ΟΙίΚΑΤ’ ΟΝΟΜΑ ΦΙΛΟΙ
κερδίζειν τόν άρτον κτλ.
·
.Ι
Έρωτήσατε μαθητήν.τινα γυμνασίου δεκατετραετή ή δε- I
καεξαετή, ότε διήλθε πλέον έξήκοντα συγγραφείς, ψιττακίζων
Ή άνωνυμία προδίδιι κακοήθιιαν ύπό τόν πέπλον κρύ
τρεις γλώσσας, καί ήδη σπουδάζων μαθηματικά, φιλοσοφίαν
πτεται
τό έγκλημακαί ποίησιν,πώς πρέπει νά φέρεται είς τήν τράπεζαν,καί πρός
τούς άνωτέρους του,, τί. θρησκείαν πρεσβεύει, τί έστί άγάπη
X
πρός τόν πλησίον, καί οποίον είναι τό καλόν καί τό κακόν,
Ή μιγάλη πρό? τήν φήμην, τάσις άποβαίνιι συνήθως παρά
καί θά ΐδητε όποιον πολίτην προετοιμάζετε νά παραδώσητε τοϊς άσημοι? τόσφ ισχυρά, ώττι καί ή κοινοτέρα λογική καϊ.
είς την κοινωνίαν 1
ή στοιχιιωδιστέρΛάξιοπρέπααπιριφρονοΰνται καί λακτίζονται.
Νομίζετε, ότι άρκοΰσι τρεις γραμμαί επί ξηράς μεμβρά
X
νης, δύο ύπογραφαϊ και μία σφραγίς διά νά καταστήσωσιν Sv
Ή
έπιμονή
ιίί
τό
ψευδολόγημα
τό άρδην άνατριπόμινον,
τέκνον σας σημαντικήν ειδικότητα ;
παρέχιι
τήν
ιδέαν
πωρώσεως
τής
βυνιιδήσιως.
Πόσον πλανάσθε !
X
Διά νά μορφώσωμεν πολίτας χρηστούς καί γυναίκας ά
μεμπτους καί χρησίμους διά μίαν, μίλλουσαν καί ύγιά κοι
Τά ασυνάρτητα ψελλίσματα τοΰ άπολογουμένου ώς καϊ
νωνίαν, απαιτείται ριζική μεταβολή καί άπλοποίησις τοΰέκ- ή ύπιρβολική καί άπιγνωσμένη ίντασις τής φωνής καί έξαψις
παιδευτικού ήμών συστήματος, Οπερ τή αληθείς κατέστη οδηγούν ιίς τήν άνακάλυψιν τής ένοχης. Ή άθωότης stve
σάραξ τής νεολαίας καί λειτουργεί πλημμελώς έξ άμνημο- πάντοτι'άπαθής, άν δι άγανακτή, γνωρίζιι τά άρμόζοντα
νεύτων χρόνων, άλλως τίποτε δέν κάμνομεν, ή νά προπαρα- όρια.
σκευάζωμεν άμαθεϊς καί ατελείς πολίτας, επιβλαβείς τή κοι·
X
νωνάρ παράγοντας, έπί μεγίσ,τη ήμών άπορί^ διά τάς μεΈχ«τ< πιποίθηπν ιίς £μόνον τόν έαυτόν σας· τό σκότος
γάλας δαπάνας είς άς επεβαϊ^όμεθα, θά έπιρρίπτωμεν άλ·
θά κρύπτη πάντοτε προδοσίας τών φίλων τής ημέρας!
λήλοις τήν εύθύνην, θά άγανακτώμεν πάντοτε επί τοϊς άπο·
*
(Έ
το5 σημειωματάριου μου).
Δίχ.
τιλέσμασι, 0
* παρέχηται δ’άεννάως ήμίν όλη νά ίπικρίνω-
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S ΦΧ2Ι2
ίσοοροπία επί τοϋ πινακίου άποκοιθισταται ούτω εύκολιίιτερον.
'Η έχτεθεισα ανωτέρω μέθοδος δεν etv
* εύκολος βίς όλους
καί άπαιτεϊταε ποιά τις πείρα εις την έκμάθησιν χύτης,υπο
μονή καί έπιτηδειότης. Έν τούτοις, πρός έπίτευξιν της επι
τυχίας εις πρώτον δοκιμήν, παρατιθεμεν καί τόν άκολουθον
άπλούστερον τρόπο».
. θεσατε τό πινάκιον επί τού χείλους τής τραπέζης, ούτως
ώστε νά έξέχη ταύτης, ίνα
ουλλαμβάνεται ευκόλως διά
της χεερός. Τοποθετήσατε
τό αύγόν εις τό μέσον τοϋ
πινακίου καί τή βοηθεί·? τοϋ
μεγάλου δακτύλου της άριστερας χειρός σας καί τοϋ
δείκτου τής δεζιάς επί τών
δύο άκρων τοϋ ώοϋ τιθέμε
νων, δώσατε ελαφρώς μέν,
άλλ’ έπιτηδείως ίσχυράν πε
ριστροφικήν κίνησιν είς τό
αύγόν, όπερ αμέσως ορθού*
μενον έπί τοϋ αιχμηρού αύ
τοϋ μέρους, θχ περιστρέφεται έπ’ αρκετόν, ^υλλάβετε τότε
αύθωρεί τό πινάκιον, καί δέν έχετε άλλο νά πρχξητε ή ν’ ά·
κολουθήσητε δ·ά τούτον τήν περιστροφήν τοΰ ώοϋ δι έλαφρας κινήσεως, ήτις ώς θά ΐδήτε εινε εύκολωτάτη.
φ, α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΏΟΥ-

θέσατε καλώς έψημμένον αύγόν επί τόΰ αντιθέτου μέρους
λείου τίνος πινακίου, καί δώσατε αμέσως εις τοΰτο διά τής
χειρός σας οριζόντιον περιστροφικήν κινησινήτις βαθμηδόν νά
βαίνη ταχύτερον. Τό αύγόν
παρασυρόμενον ύπό τής κινήσεως τοϋ πινακίου θά όρ·
θοποδήση άφ’ έαυτοϋ καί
ολίγον κατ * ολίγον διά τής
αύζήσεως τής περιστροφι
•κής κινήσεως θά στηθή έπί
του αιχμηρού μέρους αύτου, καί θά στροβιλίζεται ά-παραλλάκτως, ώς ή σβούρα
•τών παιδων.
Προς έζασφάλισιν έκτων
προτέρων τής έπιτυχίας
-παντός πειράματος ισορρο
πίας δι’ώων γιγνομένου, φροντίσατε ώστε, οπότε βράζετε
•αύτά νά τά τοποθετήτε όρθια εντός τής χύτρας, καθότι ούτω, το εν αυτοϊς περιεχόμενο» μικρόν κενόν άποκαθίσταται
συμμετρικόν έν σχέσει πρός τον μέγαν άξονά του, ή δέ

τηβίντα φύλλα σάς άπεστάλησαν προχθές. — A'· Κ. Γ- Κων/πολιν. 'Επι
στολή σας έλήφθη. Σώματα άπεστείλαμε». Σας εγράψαμιν. ’Αναμένομεν απάντησίν σας.—Α. Ρ· 'Αρταν. Επιστολή και πίλος έλήφθη. Έλυπήθη»
φοίερά. Γίνεται ετερβ;. —Λ. X. Βηρυττύν. Συνδρομή σας έλήφθη, ευχαρισιοϋμιν. Σας γράφομεν ταχυδρομικώς.—Β- Θ· ΒράΚλα. Συνδρομηται

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
94.

Αίνιγμα

Πτηνύν etui εχ τών γνωσών κι' etc εποχήν άρχαίαν
εζήΑεγζα σοφοΰ ζιχος απατηλήν ιδέαν.
Κι είς άνδρα ί~ήλου ίμπλεων. χαι πισεεως άγιας
έγώ ύπήρζα αίτιος πολλής μεταμέλειας.
Ή κεφαλή μου άν κοπή χι' ό τράχηλος επίσης
σ&μα πζηνοΰ άχίφαλον νάλδης μή ίλπΐοης.
ΆΛΛ' ηραία τηλέχλεαον γενναΐως πολεμοΰντα
Πepl τον Ξάνθον ποταμόν, Σχάμανδρον χαΐ Σιμοΰντα.

95.

Αίνιγμα

'Αειθαλές εμΐι φυζόν, σύμβολον της φιλίας,
■άχέφαλον δ' όνομαστή πόλις της Κιλικίας,
Βαρβάρων δΰναμις έχει πάλαι χατετροπώθη
καί είς μεγάλος βασιλεύς διά φυγής έσώθη.

96.
'

■

'

Αίνιγμα.

'Επιστήμη μία είμαι,
Πλήν αρχαία
Και ώραία
Και έδώ άκόμη χεϊμαι.
"Αν μέ άποχεφαλίσης,
Τότε δά θά έννοήσης
Πώς έλάττωμά σου είμαι.

97.

ΠΑΝΘΕΟΝ
Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΟΥ

Ί 892

Αίνιγμα.

Μιά πρόθεσις δισύλλαβος χαι είς βασιλεύς δισύλλαβος
γεννούν άρχαίον ποιητήν άλλ'οϋιος τετρασύλλαβος.
Δ. I.

Παπ.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΛΝ ENTW 2t<? ΦίΛΑβ- ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
85. Αίνιγμα. Κανά —Άρης= Κανάρης. Έλυσαν αύτό ό κ. Α.
Μαλαχάσης έξ Άμφίσσης, ό κ. Δ. Περγαρηι εξ Αλεξάνδρειάς καί
•δ κ. Σ. Δενδρινδς έξ Άβηνών.

88. Αίνιγμα. Πατρίς—Παΐς—Πάρις—Ρίς "Έλυσαν αύτδ 0 κ.
Α. Μαλακάσης έξ Άμφίσσης καί ό χ. Α. ΤΙαρίση; έξ ’Αθηνών.

ηΤΑΗΟΚΡίΣΚΙΣ ΤΗΣ

ένεγράφησαν, σας {γρά-ίαμεν.—Μ. Μ. Γαλάζιο
.
*
Ζητούμενος άριβ. Ί εστά
λη. κ. Β. Άναμενομεν ύποσχεθέντα; συνδρομητάς. —Ν- Ν. Ρεγγλάδας.
Συνισιημίνη έλήφθη. ’Αποδείξεις ταχυδρομικώς.—Μ.Κ. Πειραιά. Εξ
ανεξαρτήτων λόγων τή; θελήσεώ; μας τό φύλλον τής παρελθοόσης Κυρίακής καθυστέρησε».—Α. Μ. Τουρνο-Μαγουρίλιον. Συνδρομή σας έλή
φθη. Εύ χαριστούμε». Άπόδειξιν λαμβάνετε ού» παρόντι φύλλιρ. — Α- Ας Ο.
Τήνον. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε». Ζητούμενου φύλλον και άπόδειξις άποστέλλονται σύν παρόντι φύλλω.—Δ. Π. Σκΰρον. Συνδρομή
σας έλήφθη. Άπόδειξις άποστέλλεται σύν παρόντι φύλλω. 'Αναμενομεν συν
δρομητάς.—I. II. 'Αλεξάνδρειαν. ‘Εγκύκλιο; έλήφθη.γράφομε» ταχυδρομικώς. — Γ. Μ. Σύρον. Επιστολή έλήφθη. Ζητούμενον βιδλίον, τιμάτα;
άντί δραχμ. 7. Χρυσόδετο» τόμον έλάδατε ; Παρακαλουμεν ίγγράψατε καί
μερικού; συνδρομητάς.—Φ. I. Σ. Κεφαλληνίαν. Συνδρομή σας έλήφθη
ευχαριστούμε». —Δ. Τ. "Ασσον. Συνδρομή κυρίου Σ. Γ. έλήφθη. Ευχα
ριστούμε», γράφομεν ταχυδρομικώς.— A. X- Γύδειον. Συνδρομή σας εκήφθη. ευχαριστοΰμεν. Άπόδειξι» λαμβάνετε ούν παρόντι φύλλω. Αριθμός λα
χείου σα; είναι οέζ δεξιών άριθ. 1629.—Δ. Σ- Ζάκυνθον, Συνεστημένη
μετά συνδρομών έλήφθη, εύχαριοτοϋμεν. Γράφομεν καί ταχυδρομικώς προ
σεχώς.—Γ. Α. Π. Σύρον Έπιστολ-ή καί πίιήματα έλήφθησαν. Άναμενο
μεν καί συνδρομητάς. —Γ. Ν. Κ. Λάρνακα. Αναμένομε» σύνδρομα;.

ΦΤΣΕΩΣ,,

Κ. Δ. Κάίρον. Καταστατικόν και κανονισμούς σα; άπιστιίλαμιν ταχυ
δρομικών και εγράψαμιν. — Η. Κ. Σύρον. Άναμίνομεν ,άπάντηοίν σας.—
I. Α. Καλάρ-ας. ‘Επιστολή σας έλήφθη, σάς ένεγράψαμι». Άναμένυμεν άπάντησιν.—11- 11. Πύργον. Σας έγράψαμι-ν.—Ν. Δ. Τ. Καρδίτζαν. Ζη-

Τό ΠΑΝΘΕΟΝ έκδιδόμενον εις μέγα σχήμα χατά τόν
τύπον τών καλλιτεχνικωτάτων εύρωπαϊκών ημερολογίων, κο
σμούμενου δέ διά τεσσαράκοντα περίπου λαμπρών εύρωπαϊκών εικόνων καί περιέχον διατριβάς έπιστημονικάς καί φίλολογικάς παντός είδους τών διάπρεπεστέρων παρ’ ήμϊν λογο
τεχνών καί ποιήματα τών άριστων ποιητικών καλάμων τής
συγχρόνου ’Ελλάδος, ώς καί μεταφράσεις έκλεκτών έργων πε
ζών καί έμμετρων τής εύρωπα'ίχής φιλολογίας, είναι τό ά·
ριστον ετήσιον ανάγνωσμα παντός φιλομούσου καί πάσης α
νεπτυγμένης οικογένειας.
Τιμάται δεδεμένον μέν άντί δραχμών τριών, άδετο» δέ δύο
διά τήν ’Ελλάδα. Καί φράγκων χρυσών τριών, δεδεμένον,
καί δύο άδετον, διά τήν αλλοδαπήν.
Άποστέλλεται παντί συνδρομητή τής «Φύσεως» ελεύθε
ρον ταχ. τελών, έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, ή δω
ρεάν, έπί τή έγγραφή ενός συνδρομητοΰ είς τήν βΦύσιν».
ΤΓΠΟΓΡΑΦΕ1ΟΜ ΠΑΡΑΣΚΕΓΑ ΛΕΩΝΗ

