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ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Άπό τον ΰψουςέφ’ οί κατάκεινται εΰκλεοΰςδράσεως αναμνήσεις, λείψανα τέχνης, άπό τον ΰψους
είς δ εΰπτερος Λ φαντασία πλαναται κόσμους άναπλάττουσα καί λατρείας είσφέρουσα ωδήν, χαιρε
τίζω τόν κόσμον τοΰ παρελθόντος, τήν εΰχρωμον
αΰγήν τοϋ πολιτισμού τής άνθρώπότητος. Είς τόν
ναόν τής πολιούχον Παρθένον δν διάνοιαι έμπνενσμέναι άνήγειραν καί χεϊρες θεϊαι έλάξευσαν, κλί
νει ή ψυχή μου εϋλαβώς καί τείνει έκεΐ νά εύρη τήν
ζωήν μέσω τών σημάτων νεκρωθείσης πλάσεως.
•
* »

Ή δάς τής καταστροφής έκ τής π'ετροίδους Άριανής όρμηθεΐσα είχεν όλοκαντώσει δ,τι καλλιτεχνικόν
είχε παραγάγει ή πνευματική άκμή τών πρώτων
χρόνων. Αί Άθήναι τότε άνεγεννήθησαν. Ώς ό φοΐνιξ έκ τής τέφρας εύθαλέστερος άναγεννδται καίζή
έπί αιώνας, οϋτω καί τό Ελληνικόν έθνος, ό φοινιξ
τοΰ πολιτισμού, έκ τής τέφρας τών πυρποληθέντο,ν
έρειπίων βαρβαρικής έπιδρομής άνιδρνθη καλλιπρε·
πέστερον Ό σχεδιασθείς θάνατος ύπήρξεν αρχή
ζωής. Καί τότε έπήλθεν ό χρυσούς αίών τοϋ Περι
κλεούς, τού μεγαλοφνεστέρου πολιτικού άνδρός τής
γής όλης.
Δράσις μετά σπονδής, μετ’ έλπίδων καί ένθουσιασμοΰ, πνρετοίδης, απαράμιλλος, συναπετέλεσεν
άρτιον καί μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, αιώνιον άνάθημα είς τήν θεάν Τέχνην. Ναοί καί τεμένιι είς τούς
θεούς τής Ελλάδος, θεούς δημιουργηθέντας καί
ούχί δημιονργήσαντας, πλάσματα ατινα έπλασε τό
ιδεώδες, τό κάλλος τού πνεύματος, ή έμφυτος πρός
τι ΰψιστον τάσις τής ανθρώπινης ψυχής, πανδήμως
άνηγείροντο. Θεών προελθόντων έκ ποιητικής φαν
τασίας, έκ λυρισμού τής ι.αρδίας, έκφόβου τού πνεύ
ματος, έξ αλληλεγγύης έν τω άγώνι τής κατά φύσιν
καί εύδαιμονίαν ύπάρξεως. Ό Παρθένων εινε μία
έκδήλωσις, μοναδική όντως, τής πρός τούς θεούς
εύσεβείας.
Ή πόλις τής Παλλάδος ή ίοστέφανος ήρθη είς τό
άπόγειον τής Δόξης. 'Ητο ή φυσική, ή αναλλοίωτος
πρωτεύουσα τού Πανελληνίου, μεγαλοπρεπής καί
σοβαρά, ώς προσήκεν είς αντιπρόσωπον φυλής με
γαλοφυούς. κόσμου άπεράντου, πολιτισμού άπροσπελάστου! Τό πνεύμα καί ή τέχνη, ή δυάς αϋτη τής
έντελεστέρας έκφάνσεως τοΰ αληθώς καλού, τής
•ανθρώπινης μεταρσιώσεως, έσχεν άσυλον εύγενές
τάς 'Αθήνας. ’Απαύγασμα δέ, δυνάμεθα νά είπωμεν, ένδειξις τού μεγαλείου καί τής ακμής τής Ελ
ληνικής Τέχνης πρόκειται καί σήμερον, μετά τό
σους αίώνας σκότους καί νεκροφάνειάς, Λ σεμνή, ή
πανένδοξος Άκρόπολις, ήτις άπό ΓΙεισιρτρατιδών
άρξαμένη καί τοΰ εχθρικού πυρός καί σιδήρου τήν
επονείδιστου ύποστάσα καταδρομήν, άνεδείχθη έπί
Περικλέους τό έπιφανέστάτον μνημείου τής καλλι
τεχνικής έν Άθήναις δράσεως.
Λευκόν ώς χιών καί ώς ήλιος λάμπόν τό Πεντελήσιον μάρμαρον έδέχθη τάς έξοχους γλυφάς τού
Φειδίου. Τό τέλειον έν πάσι εινε τό μέγαζ χαρακτη

ριστικόν τοΰ μεγίστου τών είς τήν Άθηνάν ναών
τής άρχαιότητος. Μέγα τό έργον δσον καί άπλοΰν.
"Ογκος δσον καί αρμονία. Αί γραμμαί Ιθύνονται
πρός τό Άπειρον- αληθώς έκεΐ μόνον δύνανται νά
συναντηθώσιν. ’Αγάλματα, άνάγλυφα ποικίλα επι
φανών καλλιτεχνών, ήφθόνουν έπί τών άετωμάτων,
μετοπών, ζφφόρων, Οί θεοί καί οί ήρωες τών πρότερον καί τότε χρόνων, αγώνες γιγάντων άνεστηλούντο είς ομοιώματα έπί τών πολυπληθών αετω
μάτων. είς α χαρίεσσα ή Τέχνη είσδύονσα έγκαθιδρύετο- έντός δέ τοΰ ναοϋ, ώς κορύφωμα τής τέχνης,
τό έκ χρυσοΰ άπέφθου καί έλεφαντίνου όστοϋ κο
λοσσιαίου άγαλμα τής Αθήνας,' έργον τού Φειδίου.
’Ένοπλος Λ θεά τής Σοφίας, μέ τήν ασπίδα ή παρ
θένος, ίστατο έκεΐ, είδωλον σεμνόν τής λατρείας τοΰ
πνεύματος.
*
* ·
Εθνικής ύπάρξεως νέα ζωή σέ κυκλώνει, ώ ιερόν
τέμενος! ’Απόγονοι πιστοί είς τάς αρχαίας παραδό
σεις, δσον καί ατυχείς έν τή ζάλη τής ειμαρμένης,
συναγωνίζονται περί τόν βωμόν σου καί τόν λιβα
νωτόν προσφέρουσι τής έμπνεύσεως είς τήν άιδιον
κυριαρχίαν σου. Πόθοι εύσεβεΐς πληροϋσι τά στήθη
τών νέων ύμνωοών τοΰ μεγάλου παρελθόντος καί
ιερός κατέχει αύτούς ένθουσιασμός ύπέρ τής πάλης
έν τώ άγώνι, έν ω συνετελέσθης τοΰ αληθούς
πολιτισμού, τής τελείας έξευγενίσεως. Θάρρει, Παρ
θένος θεά ! Ή άρχαιότης έχει σύνδεσμον στερρόν
πρός τό μέλλον αύτό τοΰτο τό πνεύμα τών ύποφητών τού παρελθόντος,, δπερ έμπνέει νύν τούς απο
γόνους όπλίτας τής έξοχου κληρονομιάς σου.
Έν τή σιγή τού πνεύματος, έν τή νυκτί τής τέ
χνης λάμπει ό γλυκερός άστήρ τής Άναστάσεως!
Εύαγγελισθώμεν τό έργον τής άναγεννήσεως, τής
δσον ένεστι προσεγγίσεως πρός τό μέγα παρελθόν!

Καί έν τ’ αύτφ έχάραξεν έπί τοϋ πίνακος.
4,123 547, 138, 445, 523, 831, καί
1,248 126, 136, 234, 129, 910.
Ό Jnaudi έχων τά νώτα έστραμμένα πρός τόν πίνακα
επαναλαμβάνει τούς αριθμούς τούτου; καί τούς άθοοίζει έκ
στήθους μετ’ απίστευτου ευστροφίας καί ευστοχίας.
— Τώρα, εξακολουθεί ό κ. Darboux, δύνασαι νά μοΐ εΓ
πγ,ς τό γινόμενον τοΰ 452 έπί 538;
Αυθωρεί ό κ. Inaudi τφ άπαντφ·
— 243,176.
Οί παρεστώτες ύπολογίσαντε; τό γινόμενον διά της γρα·
φίδος, απάντησαν
— ’Ακριβώς.
— Κύριοι, τοϊς λέγει τότε ό θαυμάσιος νεανίας, δύναμαι
νά λύω προβλήματα δυσκολότερα έτι και όμιλών εν ταΰτφ'
δόσατέ μοι δύο τοιαΰτα συγχρόνως,
'
Ό κ. Poincarre τοΰ έζήτησε τότε την λύσιν συνθέτου
τίνος προβλήματος, λίαν συγκεχυμένου.
— Δόσε μου, τφλέγει, τό τετράγωνον τοϋ 4,800, έλαττούμενον διά τοϋ 1, καί διηρημένον διά τοϋ 6.
Ό κ. Bertrand, τόν έρωτφ συγχρόνωςΔύνασαι νά μοϋ εϊπης, ποια ήμερα της εβδομάδος ήτο η
11 Μαρτίου τοΰ 1822;
Ό Inaudi άπήντησεν άμέσω
«Έ 11 Μαρτίου 1822
ητο Δευτέρα. Καθ’ tόσον, άφορα τό έξαγόμενον τοΰ προβληματος τοϋ κ. Poincarre, είναι 1960.
Ό κ. Darboux
’ '
κιχηνώς τότε τφ λέγει"
Δύνασαι νά μοΰ εύρη; τον αριθμόν, ούτινος 6 εις τον
κύβον σύν τφ τετραγώνφ άποτελοΰν 3,600 ;
Ό Jnaudi μετά τής μεγαλειτέρας αταραξίας άπαντ^Μάλιστα, είναι ό αριθμός 15.
Ή όμηγυρις έμεινεν έκπληκτος καί υπερευχαριστημένη έκ
τών διδόμενων τής ζώσης ταύτης λογιστικής μηχανής, ην
ούδεμία μαθηματική πλοκή ηδυνί.θη νά καταβάλη, καί άπεφάσισε όμοφώνως νά διωρίση επιτροπήν, ήτις νά λάβη την
εντολήν νά έξετάση την διανοητικήν αΰτοΰ κατάστααιν καί
ύπό έποψιν' φρενολογικήν καί ύπό έποψιν .τών εξαιρετικών αυ
τόν προτερημάτων.
Έπιφυλασσόμεθα νά μεταδώσωμεν έν καιρφ, άν, ω; πιστεύωμεν, πλνροφορηθώμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις, τό
πόρισμα τών έςετάσεων τή; άνωτερω έπιτροπής έπί τοΰ έν
λόγφ περιεργοτάτου φαινομένου.
Έν τούτοι; δέν είναι η πρώτη φορά καθ’ ην άνεφάνη έν
τή σφαίρα μας τοιαύτη μαθηματική διάνοια.
Έν τή γαλλική ακαδημία έγε’νετο ωσαύτως λόγος ναι περί
τίνος φακελλοποιοΰ όνόματι Mondeux καί καταγόμενου έκ
τίνος μικρού χωρίου τής Touraine, ούτινος ή μητηρ ητο έμ
μισθος έργάτις έν τινι άγροκηπίφ. Ούτο; έν ήλικίφ τριών
ετών έπαθε έξ εγκεφαλικής παθησεως, και έν ηλικία εξ ετών
ύπό πορφυρού πυρεταϋ, όστις ίξετράπη είς γενικήν οΐδησιν
τών οργάνων. Ένεθυμεϊτο ότι, τάς πρώτας λογιστικής του
ασκήσεις είχε ποιήσει είς τούς αγρούς διά τών χάλικων ούς
συνέλεγεν. 01 χάλικες ομω; δέν τώ εχρησίμευον βραδύτερον,
διότι ύπελόγιζε πλέον διά τής μνημης, καί διεσκέδαζε να άριθμή εί; ώρα< καί είς λεπτά την ηλικίαν τών ανθρώπων, ού;
συνήντα.
Παιδαγωγός τι; έκ Tours, όκ. Jacoby, έκπλαγεί; έκ τοϋ
θαυμάσιου τούτου φυσικού δώρου, παρουσΐασεν αυτόν είς
τούς κορυφαίους τών γραμμάτων καί τών έπιστημών- Συνέβη
δέ άκριβώ; όπως καί κατά την τελευταίαν περίστασιν τοΰ
Jnaudi. Η .’Ακαδημία τών ’Επιστημών επεφόρτισιν ένα
τών μελών της, τόν κ. Cauchy νά κάμή την δέουσαν έκθεσιν,
ητις καί έγένετο, καί υπάρχει έτι έν τοϊς άρχείοις τής ’Α
καδημίας ταύτης. Ή πρωτοφανή; .καί περίεργος αυτή έκθεσις έχει ώ; ακολούθως ;
vMaidlor npoapiaftsforjidrot· Ad
<ρύ.ίαζιν ποιμτίον,

Αίκ.

Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟ^ ΠΕΡΙΨΗΦΟΣ
Ή τιλευταίχ συνεδρία τή; ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών
ιν Γα»ίςί ένεϊ/ε τι όλως έκτακτον καί καταπληκτικόν. Ό
κοσμητωρ της ιατρικής σχολής κ. Darboux έπαρουσίασε τοϊς
συνάδελφοι; αύτοΰ νέον τινά, έκ Πεδεμοντίου, δεινόν περί τα
λογιστικά, καί χαίροντα παγκοσμίου φημης, τόν ’Ιάκωβον
Jnaudi.
Ό νέος ούτος, όλως απαίδευτος, παιδίον έτι ών, έτρεχε
τάς οδούς κατόπιν τοϋ αδελφού του, πιθηκοδείκτου, όστις
άπέστιλλε αυτόν νά ζητή ελεημοσύνην. "Ινα κινή δέ έτι μάλ
λον τό ενδιαφέρον τών διερχομένων, έμιμεϊτο την φωνήν της
δρτυγος καίδιαφόρων άλλων πτηνών, έκτυπα διά τών γρόν·
6ων του τζν πώγωνά του, είτα δέ έκάθητο χαμαί καί εμέ·
τρα έπανειλημμ,ένως τά πεντάλεπτα καί δεκάλεπτα, άτινα
είχε συλλέξει. Μόλις έμαθε ότι τέσσαρα καί τέσσαρα κάμνουν
όκτώ, ήρξατο μόνο; νά κάμνη ύπολογισμούς καί συλλογι
σμούς ίδιους, λύων αύτού; κατ’ ίδιαν μέθοδον, είτε άπλοι ήσαν, είτε πολυσύνθετοι, άνεμ της ελάχιστης δυσκολίας, αμ
φιβολίας η απορίας, καί πολύ ευκολότερου καί ταχύτερον τών
λογιστικών καί απλοποιημένων εκείνων διατυπώσεων τών
σχολείων.
Ό πλάνη; ούτο; παϊς, ίφ’ όσφ προέβαινεν εις την ηλι
κίαν, ού μόνον δέν άπώλεσε τό σπάνιον τοΰτο προτέρημα,
άλλ’ έγένετο τουναντίον δεινότερος,ώς έκ τη; συνειθείας περί
τά λογιστικά. Έν όλίγοις δευτερολέπτοις έλυε τό δυσκολώ τερον πρόβλημα.
Ό κ. Darboux ήρώτησεν αυτόν ενώπιον] τών συναδέλ·
φων του Έκαδημαϊκών
— Ποιον τό άθροισμα τών έξης αριθμών ;

ι

ra δύναται, &rev τής βοημίας ούότνύς, παρά διά μόνης
της ^νσιχής αντοΰ διανοητικής δυνάμεως,νά Jep ex στήθους
ΐύχό^ως μίγαχ αριθμόν μαθηματικών άσχήσεων, είναι γε
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γονός ,· onep άμιριβά-ΙΛονσι μόνον οί μή ΐδόντες, καί ovuvoc
τό θανμάσιον ύπενθνμίζει ήμΐν τά ύπό τής Ιστορίας άνα·
^ερόμενα διά τόν νίον ΠασκάΛ, όστις iv ήΛιχίαι δύδεχαέτων καί τή βοήθεια διαγραφομένων μεΛαν&ν αγημάτων
καιώρθοννά ^θάνη μέχρι τού τριαχοστού δεύτερον
ματος τής γεωμετρίας τού ΕύχΛειδου.
Ό Ερρίκος κατόρθωσε μόνος νά εύρη τήν γνωστήν μέ
θοδον, ήτις δίδωσι ήμΐν τό γενόμενον τής άριθμητιχήσ
προόδον. Λιάφοροι χανό·ες ούς έ^αντάσθη πρός Λύσιν
διαφόρων προβλημάτων, είναι αντοί εκείνοι οίτινις άφαιροϋνται άπό τ/νων Αλγεβρικών διατυπώσεων, εζ ών δυνά
μεθα, ώς έν παραδείγματι, ν’ άναφέρωμεν, τούς κανόναςοβς μετεχειρίσθη Ad τόν ύπολογισμόν τοΰ γινομένου τών
κύβων, τών τετάρτων χαΐ μάλιστα τών πέμπτων δυνάμεων
τών φυσικών Αριθμών-».

Ειτα' η εκθέσις τοΰ κ. Cauchy αναφέρει περί τού τρόπου·
τοΰ σκέπτεσθαι τοΰ Mondeux ώ; έξή;:
«Άφ' έτέρου, είναι πλάνη νά νομίζη τις δτι τό μνημονικόν τού ’Ερρίκου, τό όποιον τοσούτον εύχερώς έπιτυγχά—
νει είς τούς Αριθμούς, δύναται νά χρησιμοποιηθή καί είςάλλους κλάδους, αφού μετά κόπου Αποστηθίζει όνόματα πό
λεων και προσώπων, ώς και αύτά τά σχήματα τής γεωμε
τρίαν, ό δέ σχηματισμός τών τετραγώνων καί τ·ών κύβων
πολύ όλιγώτερον τόν ένδιαφέρουσιν ή ή Αναζήτησες τών ίδιο·
τήτων τών Αριθμών, δι' ών παρίστανται».

Η Ακαδημία, τή.συστάσει τοΰ είσηγητοΰ τή; ανωτέρω·
έκθέσεως, έξέδωκε εΰχην, ΐνα ή Κυβέρνησες παράσχη τά.
με'σα τφ κ. Mondeux τής άναπτύξεως βαθμηδόν των σπα
νίων αύτοϋ διανοητικών δυνάμεων, αΐτινες, ώ; έλπιζεται, θά
απεβαίνόν ωφελιμώταται τφ νεανία, καί άναντιρρητως θά.
διεπρίνετο μίαν ημέραν έν τώ σταδίφ τών έπιστημών.
Έν τούτοι; ή ευχή αύτη δέν έπραγματοποιηθη τότε, ήδη
δέ ό νεότερος έκείνου καί διάδοχος ’Ιάκωβος Inaudi φαίνε
ται εύτυχέστερος, διότι είναι πλέον ή βέβαιον ότι τό έν Πά·
ρισίοις Μουσείον τών, ’Αστρονόμων Γεωγράφων καί Μαθημα
τικών θά προσλάβη παρ’ έαυτίρ τόν νέον τούτον.
Πριν η έγκαταλείψωμεν τήν γραφίδα μα; διά τήν έν ταΐς
στηλαι; τής αΦύσεω;» μεταφοράν τών ανωτέρω λογιστικών
θαυμάτων, δεν θά πα^αλείψωμεν ν’ άναφέρωμεν, ότι καί έν
Ελλάδι άνεφάνη ποτέ, πρό δωδεκαετίας, άν δέν άπα—
τώμεθα, τοιοΰτος ιδιοφυής νέος, όν ή Κυβέρνησες άνέλαβε νάμορφώσρ έν τινι ϊδιωτικφ παρ’ ημϊν έκπαιδευτηρίω, τού κ.
Σιμοπούλου, άν ένθυμούμεθα καλώς.
Επειδή δε στερούμεθα λεπτομειών περί τής περί τήν λο
γιστικήν δεινότητος τοϋ ήμετέρου συμπολίτου, ώ; καί περί
τής ύπάρξεως καί έτέρού Εσω;, άριθμητοϋή «λογαρίθμου» πα·
ρακαλοΰμεν τον δυνάμενον νά δώση ημί^ σχετικά; πληροφο
ρίας, νά εΰαρεστηθή ν’άποστείλη ήμΐν τιοαύτας καί θέλομεν
δημοσιεύσει αύτάς εΐ; προσεχές τι φύλλον τής «Φύσεως»,
διότι το ζητημα ενέχει έκτακτον Ιστορικόν, κοινωνικόν καί.
επιστημονικόν ενδιαφέρον. Πρόκειται, νά έξακριβωθή άν η
όρμέμφυτος αυτή λογιστική δεινότης, ήτις παρουσιάζεται
σπανιώτατα ,παρά τισι νέοι;, είναι πρόσκαιρο; η διαρκής,
καί άν καλλιεργείται αΰτη πρακτικώς ή θεωρητικώς ή είναι
άπλώ; αποτέλεσμα πρακτική; τριβή;.
Φ. ο.

_

ΦΑΣΙΑΝΟΣ

Ο

ΚΟΧΛΙΚΟΣ:

’Ανήκει είς τήν τάξιν τών Φασιανών.
Οί φασιανοί έχουσι τά βλέφαρα καί τάς παρειάς
γυρνάς. Λ δέ μακρά καί είς όξυ άπολήγουσα ούρά
φέρει δέκα καί όκτώ πτερά, ών τά μεσαία έπικαλυπτουσι τά λοιπά έν -εϊδει στεγάσματος.
Ό Φασιανός, ΰν παριστα ή παρατιθεμένη είκών,
τυγχάνει έκ τών ώραιοτέρων πτηνών. Ό άρρην ψέιει ώραιότατον κίτρινον λοφίσκον, έχει δέ στήθος
πορφυροΰν καί τράχηλον χρυσοϋν. Τό πτηνόν τοΰτο
κατάγεται έξ ’Ινδιών, έν τή Έλλάδι δ’ εΰρηται είς
τά θεσσαλικά δάση.
♦ρίκ

!
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(Σκνεχιιβ

ωε προηγο^ίνον φιίλ/ον).

ΧΟΤΜΦΡΓ ΔΑΒΓ

Τό όνομα τοΰ Χούμβρυ Δάβυ, όπως καί τοΰ Πρίστλεϋ,
Λαβουαζιέρου, Σχέελ, χΓουϊτών δέ Μορβώ καί Βερθολέτου,
είναι συνδεδεμένον μέ πλείστας άνακαλύψεις τής χημείας, άς
αί έργασίαι αύτοΰ παρεσκεύασαν.
, Ό σοφός ούτος ήρξατο του σταδίου του άπό τής ποιήσιως,
■συνθέσας διάφορα έργα έκδηλούντα κάρδίαν άκμαίαν καί φαν
τασίαν ζωηράν. Ή μήτηρ του, σύζυγος απλού γεωργού, χηφεύσασα νέα μετά πέντε τέκνων, ήναγκάσθη νά τοποθετήση
τόν πρεσβύτερον τούτων παρά τινι φαρμακοποφ τής μικράς
πόλεως Πενζάνς. έν Κορνουάλ, ένθα ό Χ>ύμφρυ Δάβυ είχε
γςννηθή έν ετει 1778, ίνα παρ’ αύτ<5 υπηρέτη καί συνάμα
άκολουθή τά μαθήματα του, πλήν δέν ηύδοκίμησεν έν τώ

σταδίω τούτφ. 'Οσάκις ό κ.Βορλάζ ένετείλλετο αύτφ νά φέρη
φάρμακόν τι είς τά περίχωρα τής Πενζάνς. ό ήμέτερος ήρως
περιεφέρετο εις τάς οδούς καί περιεπλανάτο τήδε κακείσε,
έπέστρεφε βραδέως είς τό φαρμακείου, καί είς έπίμετρον τή;
κατ' αύτοΰ δυσαρέσκειας τού άνωτέρου του, τφ προσέφερεν
ένίοτε συλλογήν μικρών ιχθύων περιτετυλιγμένων εντός φύλ
λου χάρτου, έφ' ού έσημείωνε τάς ποιητικάς αυτού έμπνευσεις, άς συνελάμβανεν έν καιρώ τής αλιείας, είς ήν έπεδίδιτο
μετά ζέσεως καί στοργής, καί περί ής άφήκεν ήμΐν δείγμα τοΰ
άθώου πάθους του έν τινι διδακτικωτάτφ καί τιρπνοτάτφ
πονήματί του, έπιγραφομένω SaliBonia, καί περιέχοντι ολό
κληρον τήν θεωρίαν τής αλιείας. Έν τούτοις ό ιδιότροπος
ούτος καί πλάνης μαθητής ενρισκε πάντοτε τόν τρόπον να
•κατευνάζη τόν θυμόν τοΰ κυρίου του, διηγούμενος αυτφ μετ
άφελείας καί χάριτος τάς περιπέτειας τής αλιείας καί τών εκ
δρομών του,ότε ούτος τόνπροσεκάλει συνήθως νά συμφάγωσιν.
Ή μήτηρ του πληροφορηθείσα τέλος τήν διαγωγήν ταύ-

η $rsis

την τοΰ ν.οϋ της.· τόν έπέπληξε τόσον, ώστε είτε συνεπείφ
τών μητρικών νουθεσιών, ίϊτε διότι ή ηλικία του προέβαινε,
καί τώ έπεβάλλετο, μετεβλήθη εντελώς, ίγκαταλείψας καί
διασκεδάσεις καί έκδρομάς καί αλιείαν. Ό πρός τήν εργα
σίαν δέ και τήν επιστήμην έρωςτοσΟΰτον αίφνιδίως τον έκυρίευσεν, ώστε νυχθημερόν κατεγίνετο μελετών πρός τελειοποίν,σιν τών σπουδών του, καί ew διαστήματι διετίας, συμβοηθούσης καί τής γονίμου αύτοΰ ιδιοφυίας, απέκτησε γνώσεις
πολλάς καί εύρείας καί είς τήν ιατρικήν, καί εις τά μαθημα
τικά καί ίίς τήν φυσικήν.
Όλίγην πρός τήν ιατρικήν τρέφων κλίσιν ό Δάβυ, δένεΙχεν έτι αποφασίσει είς ποιαν επιστήμην .ώφειλε νά έπιδοθή,ότε
πραγματεία τις τοΰ Λαβουαζιέρου, μεταπεφρασμενη εις τήν
αγγλικήν, περιήλθε τυχαίως εις χεϊράς του καί εΐλκυσε τήν
προσοχήν του. "Εκτοτε άπεφάσισε καί άφιέρωσεν εαυτόν εν
τελώς είς τήν χημείαν. Πάραυτα δέ έζήτησεν έργαλεία, συ
σκευής, δοχεία, κατεσκεύασι μόνος λίαν εύφυώς ό,τι δέν

. Μόλις Λγκαταστάς εις το νέον χημείάν του ό Χούμφρυ,
«πεφορτίσθη νά μελετήση τάς χημικάς ιδιότητας τών άε•ρίων, καί δέν έβράδυνε ν’ άποοείξη τάς γνώσεις του, διά
Sonetto.
τής έντελοΰς μελέτης τοΰ πρωεοίειδ/ου τον άζωτου ούτινος
περιέγραψε σαφώς καί πειστικώς τήν σύνθεσιν, τάς ιδι
ΈκτνπηΟα προχθές τό μάγουλό σον
ότητας καί τήν έπί τοΰ ανθρωπίνου οργανισμού έπίδρασιν αύ·Ποΰ σ’ εΐχ’ αγκαλιασμένη ς' τό χορό,
τοΰ. Ετι δέ, ό Χούμφρυ Δάβυ, παριδών καί τήν ιδίαν αύ·
Και, τώρα, νά σ’ τό κρύψω δέν ’μπορώ,
τοΰ ζωήν, παρασυρθείς ύπό τοΰ πρός τήν επιστήμην ενθου
Πώς μοΰ 'ρεσε πολύ τό πρόσωπό σου.
σιασμού του, επιβεβαίωσε διά πειραμάτων γινομένων έπί τοΰ
εαυτού του τάς μεθυστικής ιδιότητας του άζωτικοϋ όξυδίου.
Τό χρώμα της ντροπής τό όοδινό σον,
Μεταφέρομεν ώδε κατά λέξιν τήν περιγραφήν ενός τών πε
Έπρόβαλε μέ χάρι, κι’ απορώ.
ριέργων τούτων πειραμάτων του :
■ Πώς ’μπόρεσα ’ς τά μάτια νά θωρώ.....
«'Ανέπνευσα,λέγει, καθαρόντοιούτον άέριον. Άμέσωςήσθάν·
Σ ’ τά μάτια της ψυχής κάι τοΰ έρωτός' σον.
θηναίσθησίν τινα έκτεινομένην άπό τοΰ στήθους είςτά άκρα,
και έδοκίμασα εις άπαντα τά μέλη είδος υπερβολής τής αίσθήσιως τής άφής. Αί ύπό τής αίσθήσεως ,δέ τής όράσεως
Σ’ έκτόπησα. τό ξέρω! κι’ίσως πόνο
λαμβανόμεναι Εντυπώσεις ήσαν ζωηρότεραι- ήκουον σαφώς
Σοΰ έφερα, πλά,ν πέρασε ταχειά,
πάντας τούς εν τώ δωματίφ μου γιγνομένους κρότους, καί
Τό χέρι μου ποτέ πειό δέν άπλώνω. I
ειχον κάλλιστα πλήρη συναίσθησιν παντός ούτινος περιεβαλλόμην. Ή εύχαρίστησις ηύξάνετο βαθμηδόν, καί ε’στερήθην
Σ’ έκτνπησα προχθές μόνο κνρά μου 1
■πάσης μετά τού έξωθεν κόσμου σχέσεως. Σειρά νωπών καί
’Ενώ Ου μέσ’ ς’ τά μαΰρη δυστνχιά,
•ταχειών εικόνων διήρχετο πρό τών όμμάτων μου, καί. συνεΚαθημερνώς
βυθίζεις την καρδιά μον.^.·
, δέοντο αύται πρός άγνωστους εμοί λέξεις καί.κπετέλουν έν
Σΰρος, 14 Δεκεμβρίου 1892.
νοιας όλως νέας δι’ εμέ. Εύρισκόμην ενίδιαιτέρφ τινι κόσμφ,
Γ. Α. Πολιτηχ
ότε δέ ήρξάμην νά σχηματίζω θεωρίας καί'άνακαλύψεις, συνήλθον έκ τής παραλήρου ταύτης έκστάσεως ύπό τού δόκτορος
Κιγκλάκε, όστις μοί άφήρεσε τον σάκκον άπό τού στόματός
ΕΛΠΙΧ
μου. "Αμα ιιδον τά περιστοιχίζοντά με πρόσωπα, ήσθάνθην
κατά πρώτον αίσθημά τι ύπερηφανείας, αί αισθήσεις μου ή
σαν είς τό κατακόρυφον τής δόξης των, καί έπί τινα λεπτά
’ Σέ έναγκαλίζομαι μετά περιπαθείας ελπίς γλυκεία, θεά
τής ώρας περιεπάτουν έν τ,φ δωματίφ, άδιαφορών εις ό,τι προσφιλής τών πόθων καί τών ονείρων, ιδεώδες κάτοπτρον .
έλέγετο πέριξ εμού. Τέλος, ανέκραξα μέ τήν ζωηροτέραν πίν τής άνθρωπίνης άδυναμίας καί ματαιότητος : Κλινών εν κα- ’
στιν καί τήν διαπεραστικωτέραν μου φωνήγ: Ούδεν ή Αά τανύξει προ .σοΰ το γόνυ, ώ αιθέρια τών μυστηριωδών ήμών
μόνης της σχίψεως ύπάρχεί' τό σόμπαν ουνίστοται μόνον ίζ ρεμβασμών ίεροφάντις, σέ καθικετεύω ν’ άποδεχθής μετ’ εύ·
■ίδιων, και έντυπώσεων χαράς χαί Λύπης!»
μενείας ·τόν λιβανωτόν εύλαβοΰς προσκυνητοΰ, όν μόνον ει
Ό Χούμφρυ Δάβυ έπεδόθη έπί τινας μήνας εις τά επι λικρινής πρός σέ λατρεία ώδήγησε μέχρι τοΰ άσπιλου βω
κίνδυνα ταΰτα πειράματα, άτινα ήλλοίωσαν τήν ύγείαν του μού- σου.
καί φυσικώς συνέταμον τήν ζωήν του, πλήνή προσωπική του
·. ■ .
'
Α’
αΰτη θυσία ώφέλησε πολύ τήν ανθρωπότητα, διότι ήδυνήθη
οΰτω νά διατυπώση τήν άκόλουθον επιστημονικήν δήλωσιν,
• Πριν η Ιτι τό Σύμπαν έξέλθη τών χειρών τοΰ Παντοδυ
έξ ής εγεννήθησαν αί άναισθητικαί μέθοδοι, ή χρήσις τού αί- νάμου," πριν ή λάμψη είσέτι είς τά όμματα άνθρωπίνης ύπάρθέρος καί τοΰ χλωροφορμίου, αΐτινες ϊξουδετιροΰσιν, ώ; γνω- ξίως έναστρος ουράνιος θόλος. τό Πάν έπλήρου τό σκότος
ρίζομέν τόν πόνον έν ώρα χειρουργικών εγχειρήσεων κ,τ.λ, καί τό χάος. Νύμφη, ακτινοβολούσα έκ κάλλους, άρματος
« Τον πρωτοζειδίου τον άζωτου δυναμίνου μεταζΰ των άΛΛων αιθέριου έπιβαίνουσα, έδόνει τήν ήχώ τοΰ κενού’ πέριξ τής
αντον ιδιοτήτων νά εζουδετεροΐ τόν πονον, πιθανώς θά ήδύ- , άποστιλβούσης έκ μυοίων χαρίτων θελκτικής αύτής κεφαλής
νατό τις νά χάμη χρήσιν.αύτοΰ ίν ταϊς χειρονρχικαιτ εγγει· διεχέετο ούρανία τις αίγλη, ή αίγλη τής ’Αθανασίας· αμβρο
ρήσεσι, αΐτινες δεν συνοδεύονται δ'ά μεγάΛης αιματοχυσίας». σία θεία περιέβαλλε τήν άπαστράπτουσαν εκείνην ύπόστασιν,
Ή ανακάλυψες αΰτη τοΰ Χούμφρυ Δάβυ έκαμε κρότον έν ένφ ύπερτέρα τις Δύναμις ποοσέδιδε μυστηριωδώς πως αύτη
Άγγλίιρ, έν δέ τφ Διδασκαλείφ τής χημείαςσυνέρρευσαν πάμ- τί τό καταπλήσσον, τί τό έπιβάλλον......
πολλοί άσθενεϊς· άφ’ έτέρου δέ πολλοί άλλοι έκ περιέργειας
Ή Νύμφη αύτη ητο ή ’^λπίς.
νά ϊδωσι τά άποτελέσματα 'τοΰ άζωτικοϋ όξυδίου προσήλθον
Ό Αιώνιος Ισχεν ερωμένην τινά πρό τής Δημιουργίας·
είς Κλίφτον. Οί δέ έρασταί αύτοΰ, μεταξύ τών όποιων ή ηύφραίνετο ορών αύτήν χωρούσαν άκαθέκτως πρός τό Άπει
σαν καί οί ποιηταί Coleridge καί Southey, καί οίτινες εξύ ρον καί πάλιν ίπιστρέφουσαν είς εν Του νεύμα· μόνον παρ’
μνησαν τάς άρετάς τοΰ πρωτοξυδίου τοΰ άζώτου, ύπεβλή- αύτη ήσ^άνετο έαυτόν θεόν...... είς εν της μειδίαμα έδημι■θησαν εις δοκιμας καί έβεβαίωσαν εύθαρσώς τά πειράματα ούργει ένα κόσμον, είς ένα της στεναγμόν κατέστρεφεν ενα
τού Δάβυ. Τέλος ό κόσμος όλος έλαβε μέρος, καί ήγωνί- άλλον.....
ζοντο πάντες, τις πρώτος νά ύποβληθή καί δοκιμάση τήν ύπό
Ή ερωμένη εκείνη ήτο ή Ελπίς· τό Σύμπαν είναι δείγμα
τού μεθυστικού τούτου άερίου προξενουμένην αναισθησίαν.
τής πρός έκιίνην αγάπης Του......
'Οποίος έρως!.,... Όποΐ-ον ,δώρόν !.......
Ό Χούμφρυ Δάβυ πολύ, νέος, εν ήλικίορ είκοσι δύο ετών
•
Ένθύμιον
αντάξιον θεού ποτέ άγαπήσαντος... Άνάμνηδιωρίσθη καθηγητής τής χημείας, καί έκτήσατα άπό τών πρώ
των αύτοΰ παραδόσεων παγκόσμιον φήμην, αί δέ εφημερίδες σις ίερά ερωμένης ύπό τού θεού ποτέ λατρευθείσης....
Ώ ! πώς νά μή σέ θλίψω, ώ εΰχρωμον τής νεότητος ρότής ’Αγγλίας διεσάλπισαν τάς άνακαλύψεις καί τήν άξίαν του
άνά τήν ύφήλιον. Άφ ’ έτέρου δέ, ή νεότης τού νέου καθη- δον, έν τή παλλούση καρδία μου ; ώ! πώς νά μή σέ έπικαγητου, ή σοφη’καί άπλή μέθοδός του είς τό διδάσκειν, ήζω· λεσθή ή άλγοΰσα ψυχή μου καί παρ' αύτό έτι τό χείλος τού
Ποΰ δύναται νά σέ άναζητήση ή φαντασία μου
■ηρότης κχί σαφήνεια τής.ρητορική; του, καί ή συμπαθητική ■τάφου
καί ώραία αυτού συσιογνωμία, έκίνουν τό ενδιαφέρον, τόν καί νά μή· σέ εύρη ; ποΰ τής ήρέμου πνοής σου ήσθάνθη τις
«νθουσιασμόν, τήν άγάπην,καί τέλος κατέκτων τόν ακροατήν. τήν μυρμηκίασιν καί δέν άνεκουφίσθη; Σύ, τοΰ πάθους δαμάστριά καί τής συμφοράς’ σύ, τής έμπνεύσεως καί τών
■(“Επεται συνέχει»),
φ. Π.
εκστάσεων, διεγερτήριον έχθρά τοΰ παρελθόντος άσπονδος σύ,

Σ ΤΟ ΧΟΡΟ!

ήδυνήθη νά εύρη, καί μόλις κατήρτισε τό' έργαστήριόν του,
ήρξιτο ν' άναλύη τά συστατικά τοΰ αερίου, άτινα ένυπάρχουσιν είς τάς κύστεις τών φύκων.
Ούτως εχόντων τών πραγμάτων,ό υιός τοΰ διασήμου Walt
ήλθε καί κατφκησεν είς τό ξενοδοχείου τής Πενζάνς, όπερ
διετήρει ή Κυρία Δάβυ, καί έγνώρισε τόν υιόν αύτής Χούμφρυ, πλήν ούτε ένεθάρρυνεν' αύτόν, ούτε έκαμε διάκρισιν τοΰ.
νέου χημικού, όπως ήξιζεν. Έν τούτοις, ό,τι δέν έκαμεν ο
Walt, έπεφυλλάσσετο διά τόν Δάβις Γιλιβέρτον.
Ούτος έκπλαγείς έκ τής πρωίμου εύφυίας τΟΰ Δάβυ,· έκ
τών λαμπρών αύτοΰ αρχών, καί τών σοφών αύτοΰ σκέψεων
καί διανοημάτων, άπεφάσισε νά τόν συνδράμη καί άνοιξη
τήν οδόν τοΰ σταδίου του. ’Ακριβώς τότε, είς φίλος του, ο
δόκτωρ Βεδδόες έχρειάζετο χημικόν τινα, ίνα διευθύνη τό έν
Κλίφτον, κωμοπόλει πλησίον τοΰ Βριστόλ, κείμενον Διδασκαλεϊον τής χημείας, καί ό Γιλιβέοτος συνέστησεν αύτφ
τόν Δάβυ, όστις ήγε τότε ηλικίαν εικοσαετή.
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έπεδίωξας πανταχοϋ καί πάντοτε τήν πραγμάτωσιν τών πό
θων σου άκαταγωνίστως· έξεζήτησας αείποτε εϋθαρσώς τοΰ
’Αγνώστου τήν ακανθώδη οδόν.
Καί οεε τά πάντα ήσαν έν τφ γίγνεσθαι, ότε ή Δημιουρ
γία προσελάμβανε τόν προσήκοντα άΰτή τύπον εις είδος καί
κάλλος, οτε ή Πλάσις, ό πλανήτης ούτος, έφ’ ού νύν έσμέν
καί κινούμεθα, ούδέν σημείον ζωής έτι έπ’ αύτοΰ προέδιδε,
μόνη σύ, ώ ’Ελπίς, άπολυταρχοΰσα έπί πάσης τής φύσεως,
έρρύθμιζες τήν πορείαν τοΰ Κόσμου καί τής Ύπάρξεως, μό
νης σου ή φασματώδης σκιά ύπεδαύλιζε τής αδρανούς ύλης
' τήν ΰποβόσκουσαν Δύναμιν.............
Καί άν άνέλθω άστραπιαίως διά τής έμής φαντασίας άπασαν τήν -άτέρμονα εκείνην χρονολογικήν κλίμακα, ήτες διήκει από καταβολής μέχρι σήμερον, καί άν διέλθω δι' όλων
τών Ιστορικών περιόδων, δι’ολων τών κοινωνικών έπαναστά
σεων, δι’δλων τών θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων, πανταχοϋ
θέλω σε ΐδη ζώσαν, δρώσαν, άκμάζουσαν, ώ ί ναι ! πανταχού θά ίδω παρόν τής θεσπεσίας μορφής σου τό αίγλήεν
καί μεγαλοπρεπές ίνδαλμα .... .
Ερεύνησα καί σέ εύρον εις τούς ζοφερούς κευθμώνας άνεξιχνιάστου μυθοπλαστικής εποχής, εν ταϊς άπωτάταις ίκεϊναις έστίαις τής Κοσμογονίας, ένθα ή Ζωή ε’πάλαιεν έπί μακρόν ανένδοτος τόν μέγαν κατά τών έπαναστατησάντων
στοιχείων αγώνα.
Ήρεύνησα καί σέ εύρον ύπό τήν μαινομένην καταιγίδα
τοΰ πρώτου κατακλυσμού, ώς υπό τό σύνοφρυ μέτωπον τοΰ
Ίεχοβα, υπό τό σκήπτον τοϋ "Τψιβρεμέτου, ώς ύπό τήν
τρίαιναν τοΰ Ένοσίχθονος, ύπό τά δάκρυα τοΰ Κρίτωνος, ώς
υπό τόν °Ηλιον τού Γολγοθά . . . Ήρεύνησα καί σέ εύρον εν τή παιδιάδι τής Χαιρωνείας,
ώς υπό τά τείχη τής Κορίνθου, ύπό τά ερείπια τής Καρχηδόνος, ώς ύπό τό άροτρον τοΰ Τίτου, ύπό τήν ημισέληνον
Μωάμεθ τοΰ Β', ώς ύπό τήν νεφέλην τοΰ Βατερλώ....
Ώ άνθρωπε! Εϊμαρτο λοιπόν αείποτε έν τφ βίω σου νά
όδηγήσαι ύπό τής γοήσσης ταύτης θεάς; έπέπρωτο λοιπόν
νά τρέφησαι άεννάως ύπό τοϋ καρπού τούτου τής οδύνης;
μοιραϊον λοιπόν ήτο τών πόνων καί τών συμφορών σου τήν
ελπίδα μόνην νά έχης ώς μόνον αντιστάθμισμα ;■—Άλλά τί;
μή ό άνθρωπος δέν ήναι ατυχές τής έλπίδος δημιούργημα ;
μή δέν ήναι προσφιλές τέκνον εκείνης ; Πόθεν ό μύχιος εκεί
νος πόθος πρός τό Τέλειον ; Πόθεν ή αιώνιος, πλήν ακατα
νόητος, εκείνη ροπή πρός τό είδέναι;
’Ιδιότροπος, εκκεντρική έν· τή δράσει σου ιθύνεις κατά τό
δοκούν τάς τύχας τοΰ κόσμου- βαυκαλίζουσα καί τάς παραβολωτέρας αύτοΰ όρε'ξεις ωθείς αυτόν πρόςτό άπροχώρητον
ύπεκκαίουσα τήν άνθρωπίνην καρδίαν, διαπλάττεις έκ τοΰ
μηδενός αισθήματα τέως άγνωστα, άνακαλείς έκ της λήθης
τήν χαράν καί τήν ευτυχίαν, εισχωρούσα δέ μέχρι τών έγκάτων τοϋ
τοΰ ήμετέρου πνεύματος ^ήμιουργεϊς τάς γενναιοτέρας
ιδέας, τάς ώραιοτέρας σκέψεις. Ή λάμψις σου εξικνεϊται μέ
χρι τών αθλιοτήτων ήμών, καί ένφ εις έν σου μειδίαμα δύνασαινά μάς ύψώσης μέχρι? Ουρανού, εις εν σου νεύμα δύνασαι νά μάς σφενδονίσης μέχρι τοϋ °Αδου....
°.4.δου....
Τ
Έλπιζε.... έλπιζε.... μοί κράζει πάντοτε εσωτερική τις
φωνή, καί τήν ύπακουω καί ελπίζω> καί προσδοκώ καί ούδέποτε θά παυσω νά ελπίζω.. Έάν
' μισήσω ποτέ τό ζήν, τότε
μόνον θ' άποβάλω τ.ό έλπίζειν.
*
Β’
Ήμην ποτέ παϊς’ έν βλέμμα πρός τήν έλπίδα, καί έγενόμην άνήρ· εν βλέμμα ht, καί γενήσομαι αυριον γέρων. Τό
κενόν αυτό τό άόριστον, τό άκατάληπτον,όπερ ενεστι μεταξύ
δύο σημείων τού χρόνου, είναι έν βήμα πρός τήν αιωνιότηταπρό πολλοΰ ή ελπίς πληροί πως τό κενόν τούτο...........
Ή ζωή, διανυομένη έν έλπίσι, ρήγνυσι τόν γνοφώδη εκεί
νον τής δυστυχίας μανδύαν, ον ή κραταιά Μοίρα συνύφανεν
έκ τ>ΰ' μηδενός μετ’ εκείνης- τίθησιν εκποδών τήν άπαισίαν
τής άπογοητεύσεως καί τής αμφιβολίας Έριννύν, ειδεχθές

μορμολύκειου, ραχίζον · ες άεί τόν άνθρωπον διά τής μάστι
γος τής ανυπαρξίας καί τοϋ θανάτου....
Άτενίσωμεν πρός στιγμήν έπί κοιτίδος βρέφους· δεν νο
μίζει τις ότι ΰπερθεν τής γλυκείας εκείνης καί ήρεμούσης φυ
σιογνωμίας, τοϋ πρφου εκείνου βλέμματος, τοϋ χαρίεντος,
εκείνου μειδιάματος κυμάτιζε
*
μεγαλοπρεπής ή σημαία τής
έλπίδος καί τής προσδοκίας; δέν διαβλέπει τις διά τής φαν
τασίας του τό αινιγματώδες καί προβληματικόν μέλλον, ένσωματούμενον αίφνης, όρθούμενον καί κύπτον ειτα μετ'· εΰλαβείας πρό τοϋ αγνού καί αθώου έκείνου μετώπου ;
'Η ελπίς καί τό μέλλον αείποτε έτειναν χείρα φιλίας άνω
θεν τοϋ λίκνου....
Στρέψωμεν ήδη μετά σεβασμού τό όμμα πρός θνήσκοντα r
’Ανεξαρτήτως πάσης φιλοσοφικής άπόψεως, ήν προκαλεϊ ή
θέα έτοιμοθανάτου, υπολαμβάνει τις τό σεπτόν εκείνο σκή
νωμα αληθές έλπίδος κενοτάφιον.... Όποιον δίλημμα! άλλά.
καί οποία αγωνία!.... Τό τελευταίου πρός τόν κόσμον βλέμμά του είναι ή τελευταία τής έλπίδος εκδήλωσες. Πόσον
ήγάπα τήν ζωήν ! Δύναμις ισχυρά ύφέλκει αυτόν έκεϊθεν^
καί τό βλέμμα εκείνο, άπελπι πλέον, έμψυχοΰται αίφνης πο
θούν τήν ’Αθανασίαν.... Όποιον δίλημμα! άλλά καί οποία,
αγωνία!....
Στιγμαί δύό, τοϋ ανθρωπίνου βίου αί μυστηριωδέστεραι,
τής λεπτοτέρας τής έλπίδος εκφάνσεως......
Καί ό “Ερως; ή άρχέγονος αΰτη τοΰ Σύμπαντος πηγή, ό
πρωτόπλαστος ούτος άστήρ, ό πρό τής Δημιουργίας τοΰ κό
σμου έκλάμψας, ή αιώνιος αΰτη αφετηρία τής Πλάσεως, μή
τήν ΐσχύν αυτού καί τό σθένος δέν εσχεν, εχει καί εξει έκ τής:
Έλπίδος; μή έν τφ κόσμφ έφάνη άρά γέ ποτέ άνευ τής συμ
μετοχής ταύτης ; μή ή απουσία ταύτης δέν μετέβαλε
*
εκεί
νον εις πομφόλυγα εις πρώτην τής Τύχης στροφήν θραυομένην ; ώ I καί ό Έρως καί ή Ζωή καί ό Θάνατος, τά πάντα,
τήν έδραν αύτών έν μόνη τή Έλπίδι έχουσιν.
Έάν τού χριστιανισμού θεμέλιον έγένετο ή αγάπη, πρώ
τος λίθος τοΰ θεμελίου τούτου ΰπήρξεν ή ελπίς· εάν τοΰ πα
ρελθόντος ποθητή τις άνάμνησις τιθηνεΐ ενίοτε τοΰ ανθρωπί
νου πνεύματος τήν πλάνην καί τήν ατέλειαν, τής γλυκείας·
ταύτης άναμνήσεως πρώτον έρεισμα ύπήρξεν ή ελπίς· έάνπερί τοΰ μέλλοντος ήμών θελξίθυμα όνειρα ύποθάλπουσι τήν
πρός τά πρόσω ,γοργότητα τής ψυχής μας, τού μέλλοντος·
τούτου βά.σις πρώτη ύπάρχει ή ελπίς__
Ώ! ή ελπίς πανταχοϋ καί πάντοτε, έφ’όσον ύφίσταται
Κόσμος, θέλει υπάρξει’ ούδέν άνευ αυτής, απολύτως οΰδέν·
καί πώς; έν τή πάλη τής ζωής, ήν όσημέραι έπιμόχθως διε—
ξάγομεν, μή δέν ήναι ό φωτοβόλος λαπτήρ ό σκεδάζων τής
καρδίας ήμών τά σκότη ; μή τού καθήκοντος, όπερ είναι ό
πρώτιστος τού βίου ήμών όρος, μή δέν ήναι τό εύχυμώτερονάπόμαγμα ;......

Γ'

Ριγηλή, τρομερά καί ζοφώδης υπεισέρχεται έστιν ότεάχρι τών άπωτάτων εσχατιών τοϋ πνεύματός μου η ιδία
της άπογοητεύσεως καί της απελπισίας.... άπαταν την έμήν·
ύπόστασιν καθορώ τότε συντριβομένην υπό τό άχθος της άπο·
γνώσεως, ένφ καταρρέδν διαβλέπω περί εμέ ολόκληρον τό.
αισθητικόν οικοδόμημα.... πάσα δημιουργική νοητική δυνα-μις αναστέλλεται αίφνης, παύει, άφίπταται.... αδράνεια κα
θολική μέ καταλαμβάνει, αδράνεια καταπληκτική ύπεισδύ—
ουσα μέχρι τοϋ μυελού τών όστέων........ μέγα, ύπερβολικόν,
άφόρητον έπίκιιται της ψυχής μου τό βάρος τοϋ δισταγμοΰ>
καί της αμφιβολίας. . . . Άπεκδυόμενος πάσης προσδοκίας,
παντός πόθου, αισθάνομαι υπέρ ποτέ έναργεστέραν την έπίγνωσιν τών δεινών της ύπάρξεως . . . . Τό παν σβέννυται,.
εκμηδενίζεται, άφανίζεται από τών οφθαλμών μου, ουρανός
καί γη, τά πάντα.
Άλλ’όχι! τοΰτο είναι άπλοϋν όνειρο», εφιάλτης, οπτα
σία, αυταπάτη, μηδέν. Τό επιστέγασμα εχει ήδη τεθή με
γαλοπρεπές καί έπιβάλλον,φέρον έπί τής προμετωπίδος άπαυ-

-γάζοντα τόν άστέρα τής Έλπίδος καί ’Αλήθειας. Όχι! τοΰ
στυγνού άπελπισμοΰ τή ρικνή καί σκελετώδει μορφή ουδέποτε
'θέλω προσατενίση. Έν τή παγερά τής ζωής ατμόσφαιρα,
ήν παγερωτέραν καθίστησι τής Άτης ή καταφορά, έν τφ
περί τών όλων άγώνι, έν φ τις οιδε πώς καί πρός τίέρρίφθημεν ίπιτελοϋντες τόν υπέρτατου τού βίου προορισμόν, τού
κατά καθήκον ζήν, ούδέποτε τής έλπίδος θέλω άπόσχη, ώ
ουδέποτε............ούδέποτε .....
τι} Φΐβροναρίον 1892
Α, Άναστ.
1

ΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Ό φίλος μου Λ", ον εσπέραν τινά καθ’ οδόν μοί συνέστήσεν, εινε άπό τίνος δημοσιογράφος. Τόν βλέπω τακτικά οσά
κις διέρχομαι τοΰ γράφείου τής έφημερίδος νά'κύπτη, καίτοι
διοπτροφορών, μεθ’υπερβολής έπί τής μεγάλης καί έξ ερέας
έπεστρωμμένης τραπέζης, αιωνίως γράφων ή διορθών ή άνα■γινώσκων.
Ά, εινε πολύ φίλεργος' άναπαύσεως στιγμάς μόνον εχεε,
•ώς άνθρωπος βαθέως γνωρίζω
*
καί έκτιμών τήν σημασίαν
τοΰ χρόνου, τοΰ μηδέποτε αναπαυόμενου.
Πρό δύο ήμερών είσέδυσα καί εγώ εις τά γραφεία τής
έφημερίδοε, ής διατελεϊ συντάκτης. Είνε γνωστόν πόσον τά
δημοσιογραφικά γραφεία εύνοοΰνται ύπό ε’πισκεπτών ενίοτε
λίαν απαιτητικών, πάντως δέ ενοχλητικών, ώς .εινε εύκολον
νά μαντεύση τις, ότι ή εξαιρετική κατ’ έκέίνην τήν ημέραν
παρουσία μου την αρχήν είχενει’ς ενοχλητικήν τινα άπαίτησιν.
Διήμειψα μετά τού φίλου μου τούς πρώτους, τούς συνή•θεις, τούς απαραιτήτους χαιρετισμούς, μεθ’ούς έν ύφει πάν
τοτε άξιωματικφ καί άναλόγφ τθΰ αξιώματος του μοί λέγει:
— Δέν εινε δυνατόν, φίλε μου, νά δημοσιευθή τό σταλέν.
Άπάδει πρός τάς άρχάς τού φύλλου μας, όπερ άτυχώς άνέ
καθεν άλλοίαν έξήνεγκε γνώμην.
— Μά........
— Ωραία γραμμένον τό άρθρον σου, αρκετά λογικόν, '
αλλα βλέπεις, φίλε μόυ, τό φύλλον οφείλει νά φυλάττη....
Ήτο άναμφιβόλως ούτος συλλογισμός άξιος δημοσιογρά
φου, ελλείψει άλλου εύσχημου τρόπου απαλλαγής !
Άπεπειράθην νά τόν προσηλυτίσω εις τάς ιδέας μου, άλλ’
έστάθη αδύνατον ! “Ω, ό ευλογημένος — έλησμόνησα νά σάς
αναφέρω καί εν προτέρημά του,όπερ άνεκάλυψα τήν στιγμήν
εκείνην — είνε φοβερά ίσχυρογνώμων, είδος γρανίτου, ή εκ-δήλωσις δε τοΰ ελαττώματος τούτου έξικνεΐται πολλάκις είς
τό ζενίθ τής ακαμψίας.
Νά εινε λογικόν τό άρθρον μου καί νά μή συμφωνή μέ τάς
■ *
ρχ«ς τοϋ φύλλου καί τού φίΛοο κατά συνέπειαν, ήτο σκέψις ανεπίδεκτος επιδοκιμασίας. Καί τφ προέβαλλον ιδέας μου
τινας επικουρικάς πρός καταχώρισιν τού άρθρου μου.
Συζήτησιςμεταξύ Ελλήνων,μετέχουσα μάλιστα κάπως καί
τής πολίτικης διαπάλης, σημαίνει κατά τά 99/leo xaoyir.
■ -Παρ’ ήμίν πάσα συζήτησις, μηδέ τής επιστημονικής έξαιρουμένης, είνε ή άσφαλεστέρα έγγύησις τής πλήρους διαταράξεως τής ησυχίας τών συζητητών. Διό καί τά πλείστα ζη
τήματα συνήθως λύονται διά τών φονικών όπλων, άναπληρούντων τόν ορθόν λόγον, άν μή-^-όπερ αίρετώτερον — διά
τοϋ γρόνθου......
Ημείς εύτυχώς έν τή συζητήσει—· καίτοι μόνοι έν τφ δω. ματίφ — είς ουδέτερον τών μνησθέντων τρόπων τής παρ ’ ή- μίν συζητήσεως προέβημεν. Άλλά τοΰτο δέν σημαίνει ότι ό
λάρυγξ δεν είργάσθη τελεσφόρως. Τό ζωηρόν πορφυροΰν χρώ
μα τών παρειών τοΰ νεαρού δημοσιογράφου ύπεδείκνυεν άρε—
-δηλως τήν έκρυθμον, τήν αντικανονικήν καί έπίφοβον κατά·
στάσιν, εις ήν τόνευρικόν του σύστημα περιέστη.
---- Τί είν ’ αΰτά, βρε αδελφέ, πού λές! άνέκραξεν αίφνης
•οργισθείς. Στό θεό σου, είνέ.λόγία αυτά ; Πρέπει,‘κύριε, νά
γνωρίζης ότι έν τφ φλογερφ καί σοβαρώτάτφ (!) τούτιρ τούτιρ
“ζητήματι, έν <ρ εγκεινται οί νόμοι (!) καί τά πάντα, ουδεμία
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χωρεϊ ύποχώρησις ή συγκατάβασις. Όχι ! θά έμμείνωμεν
στερρώς, άπαρασαλεύτως εις τάς δεδηλωμένας άρχάς μας, θά
βαστάσωμέν υψηλά, ναι., ύψηλά τήν σημαίαν, ήν......
Καί έλεγε καί ήγόρευε καί ήστραπτε καί έβρόντα καί συνεκύκα... τήν τράπεζαν.
Δεν θά τόν παρακολουθήσω πλέον λέγοντα, άλλά χειρονο·
μουντά. Τής συνεχείας τής εύγλωττίατ του θ ’ απαλλάξω τόν
αναγνώστην άφοΰ—άπλούστατον—έλέγοντο ένώπιον έμού μό
νον καί δι’ εμέ. Άλλ’ όσω έκείνος καταφέρετο έν τφόλισθηρφ
πρανιϊ τής ρητορείας καί τών παρομαρτούντων αυτή... σχη
μάτων,τόσφ έμπνεόμενος Ισως έκ φανταστικής επιτυχίας τών
ρημάτων του έχειρονόμιι,καί οίονεί πείθων εαυτόν έπί μάλλον
έξήπτετο., Τόσα δέ πολλά έλεγεν, ώστε δεν έδίστασεν ν’ άπαρνηθή καί αύτάς τάς περί φειδωλίας τοΰ χρόνου άρχάς του!
.
Πλανάσαι οικτρώς, έτόλμησα νά τφ άντείπω, άφοΰ
τέλος έξηντλήθη ή ολίγη ύπομονή μου. Αυτά πού λέγεις είνε
γελοία, γελοιωδέστατα!....
Η απόφανσίς μου υπήρξε διά τόν φίλον δημοσιογράφον
κεραυνός. ’Αντί νά ΐδη τήν άναμενομένην ώ; έκ τής μέχρι
τής στιγμής εκείνης σεγής μου ύποχώρησιν, άπ’ εναντίας μέ
εβλεπεν ένδυναμούμενον, προπετέστερον.
Ήγέρθη πάραυτα ώσεί ήλεκτρισθείς, κτύπων άμα τόν γρόνθον του,τόν αρκούντως άλλως σεβασμίων διαστάσεων, έπι τής
τραπέζης, εξ ής καί χειρόγραφα καί εφημερίδες καί διορθώ
σεις δειλώς άνεπήδησαν, οίονεί καί αυτά έντρομα. Οί οφθαλ
μοί του, προστιθεμε'νης καί τής αντανακλαστικής τών διό
πτρων του λάμψέως, έξέπεμπον άστραπάς. Αί τρίχες τοϋ
κρανίου του ήνωρθώθησαν δίκην β-λονών, οί δέ ρώθωνες βεαίως έπάλλοντο, προδήλως μόλις έπαρκοΰντες εις τήν ελευθέραν του άτμοσφαιρικοΰ άέρος δίοδον.
— Μέ ταράττεις, μοί λέγει άσθμαίνων, μέ καθιστάς εξω
φρένων, Μή, σοΰ λέγω, πλέον ! . . Μή ! γιατί... Ά, πρό
σεχε ! θά μέ κάμης νά χύσω τά μάτια μου... Δέν ήμπορώ
πλέον νά βλέπω τέτοια πράγματα... Σκοτιδινιώ, πνίγομαι...
Νά...
Και πετφ τά δίοπτρα έπί τών φύρδην ήπλωμένων εφημε
ρίδων καί έκφωνών άπό βάθους ψυχής 'έν αγωνιώδες,τρομώ
δες «ΓΑ ! . . . » εμβάλλει μετά δυνάμεως καί απαραδειγμά
τιστου σκληρότητος τήν χείρα εις τόν αριστερόν οφθαλμόν του.
Τρόμφ καί ρίγει συνεσχέθην.
Τό κίνημά του, τόσφ βίαιον, ’ αποφασιστικόν, απότο
μον, ακατάσχετου, μοϋ έπάγωσε τά μέλη, συνέσχε τήν φω
νήν μου...
Η απειλή αληθώς, επραγματοποιεϊτο. Καλέ, διά μίαν
συζήτησιν, σχοτίΐνην· άλλως, νά τυφλωθή ό άνθρωπος, νά
χάση τό μάτι του έξ αιτίας μου!... Ά, ήτο φοβερόν καί νά
τό σκεφθή τις, άποτρόπαιον...
Ή χειρ έν τούτοις βυθίζεται αμείλικτος. Τόν βλέπω άγωνιώντα...
1
—· Μή ! κράζω τότε συνερχόμενος έκ τής καταπλήξεως
ήν μοί ένεποίησε τό πραξικόπημα τής χειρός του. Πρός Θεού!
τφ λέγω, είσαι τριλλός J ... Θά φωνάξω βοήθειαν ! Μή !..,
Λή... τό δημοσιεύεις έπι τέλους !
— Ά, όχι ! δέν ημπορώ, φωνάζει μανιώδης, καί δ άριστερος οφθαλμός του έκριζοΰται, άποσπάται, χύνεται, κατρακυλφ άπαισίως λάμπων εις τάς χεϊρας του...
Ή κόγχη μένει· κενή.
Κύπτω μετ’αγωνίας.
ΓΙλήν τί βλέπω; τόν φίλον μου μειδιώντα σαρκαστικώς!
. «Βεβαίως, ύπνωτίσθην», ειπον κατ' ε’μαυτόν. Τό γελα
στόν όμως πρόσωπό» του μοί δίδει αίφνης θάρρος.
Παρατηρώ' προσεκτικώτερον καί... γελώ μετ’ αύτοΰ όμη-·
ρικώτατα !
Νά τό πιστεύσω ; Ό,αριστερός οφθαλμός του ήτο... ύά·
J/fOC !

Καί έκυλινδεϊτο ό έξορυχθείς οφθαλμός καί ΐμειδια σατανικώτατα ό φίλος μου καί — οπερ τό σπουδαιότερου δι’έμέ —
τό άρθρον μου έδημο.σιεύετο αμέσως τήν έπομένην ολόκληρον
εν τή έφημερίδι !
Δ. Κ.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΕΙΣ
I

Δέν ενθυμούμαι χαλώ; ποϋ άνέγνωσα, ότι ό γνωστός Γάλ
λος μεγαλοφυή; βυγγραφεύς Βίκτωρ Ούγχώ αποθνήσκω» είτε:
α,Τίς οΊΑεν έάν μετά μυριάδας μυριάδων άναβάοεις φθάσώ
τίΛος είς τούς πόδας τού Λατρευτού έκείνου δντος, δπερ
άποχαΛούμεν θεόν.»

1.

ι

άπόθεν δέν θά τώ έπιτρα.πή πΜον νά έζέΛθγγ.

Είπε δηλαδή τοΰτ’αύτό, οπερ καί ό μέγας Οΰγκώ. Έ
κεϊνος ό πιρίνους προοιώνισιν έν νοητική ικλιίψει τό μέλλον·
τοΰ ανθρωπίνου βίου, ούτος ό ύποδιής ρακίνδύτης τό είδινέν πραγματικότητι !
’Ιδού τό άγνωστον λιλυμένον !
*
* *

'

Τούτο ύπήρξε τό ύστατον απαύγασμα τοΰ ανεξάντλητου
Είς μιγαλοπριπές ανάκτορο» καί είς μίαν πενιχρά» καλύεκείνου νοός,. της ύψιμιτώπου κεφαλής, ήτις μετά μικρόν βην έγιννήθησαν συγχρόνως δύο νέοι, ίνα ανακαλύψω-π τά
έπέπρωτο νά μιταβληθή είς φωλιάν σκωλήκων !
μυστήριον τοΰ θεού, ΐ»α πλάσωσι νίον κόσμον I
Έπεθύμει νά άνεγεννάτο έν άλλη τινι σφαίρα, νά δρέψη
Πόσον συγκαταβατικός αληθώς ό θεός νά έπιτρέψη ιίς τά .
καί πάλιν τάς αειθαλείς δάφνας του, νά πλάσή νέα αισθή
ανθρώπινον γένος, το πλήρες αμαρτημάτων, τό μιτκ πύρι
ματα, νά πλέξη τήν σαγήνην ολοκλήρου τοΰ φαντασιώδους
νων γυναικείων γλωσσών μεμιγμένον, τήν εισαγωγήν ιίς τόν
*οϋ
αό
κόσμου έπί τοΰ χάρτου,δι’ής νά συλλαβή τά δάκρυα, Παράδιισον!
τούς στόνους, τά μειδιάματα, νά σύρη δηλαδή πρό αύτοΰ
“Α, δέν άρκιϊ νά γιννηθή -.ις έν μέσφ μαργαριτών, ίνα εί
τό δαιμόνιου εκείνο όν, όπερ παρ’ ήμΐν καλείται...... ‘έρως ναι καί μέγα’ς ! Είς τό σκωληκόβρωτον τών ένδεών λίκνο», .
παρά δέ τφ ύψίστφ.... ευδαιμονία — στιγμιαία! — ’Επιθυμεί
είς τήν ρκκοφόρον κόφινον, ύπό τήν άστεγον καλύβην των
νά θνήσκη καί νά άναγεννάται καθ’έκάστην καί τέλος νά θερμαίνονται αί μεγαλοφυείς κεφαλαί I
φθάση πρό τοΰ Πλάστου εστεμμένος μέ τήν ιύγνωμοσύνην
Ό (τΐιός είς τούτους έτεφύλαξε τήν.κρυφίαν ευδαιμονίαν L
τοΰ σύμπαντος!
4.1. ιΐαπ.
’Αληθώς ολίγον κρούει τήν χορδήν του θρησκευτικού ημών
αισθήματος ή θέλησις αύτη τής μεγαλοφυίας,! Πλήν τις οίδιν,
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
έάν ό ουράνιος εκείνος άγγελος,ό τήν εύγενή καί αγνήν ψυχήν
τοΰ άνδρός άφαρπάσας ύπηγόριυσεν αύτφ τάς αθανάτους
' 147. Αίνιγμα
ταύτας λέξεις κατά τάς πρώτας έκείνας στιγμάς τής άνα"Ανευ έμοΰ ή μουσική
γεννήσεως, τής μελλούσης δόξης!
άΛαΛαγμός θά ήτο
π *
'
■
*
άνευ μέ.ίους, αρμονίας.
Έγνώρισα πρό μικρού γέροντα ζώντα έν σμικρ?, περιωριΓράμμα τώρα έάν εΐχή
σμε'νχι καί άπολιτεύτφ κοινωνία:, άλλ’ αληθώς πεπειραμένου,
ίν άφαιρίοης' ε ζήτω !
εφευρετικοί; νοός, φιλόπονου καί φιλομαθή- τόν άπεκάλεσα
θαμαι μάρτυς άγωνίας.
μικροφιλόσοφον. Έσαεί εύθυμος, ζωηρός, ώ; νεανίσκος ώμί148. Αίνιγμα
λει διαρκώς, στρεφομένης τής ομιλίας του έν όμίλφ ανθρώ
Τά μέν πρώτον μου ϊ-ν γράμμ ι
πων πάσης ηλικίας,ότε μέν έν τοϊς πολιτικοί;, ότε δέ έν τοϊς
τ’&.1.1ο άγημά γεωμετρίας,
θεολογικοϊς(άλλ’ίδίως.έν.τοΐς μαθηματικοί;.Τό στόμα του ήτο
ένούμενα
δ’εν τφ άμα
χείμαρρος γνωμικών καί ό νοΰς του στρόβιλος διαρκής διανήσοι
Λευκήν
άποτεΛοΰσι·
σκορπίζων τάς πρακτικάς του γνώσεις καί άποκαλύπτων
ω,
θά
μ'
εύρής
μετ' εΰχοΛίας
δι’ ίσχυράς ορμής γυμνήν τήν αλήθειαν τών σκέψεων του.
ΙΛα,
τήν
νήσον
πώς
κά.Ιοΰσι ;
’Αληθώς τόν έθαύμασα. ’Εξεπλάγήν ότε έπεσκέφθην τό πε
149. ‘Ερωτήσεις
νιχρόν σπουδαστήριόν του. Μία κλινοστρωμνή καί έν ήμιτεθραυσμένον κάθισμα άπετέλουν τό φιλοσοφικόν του έντρύΤί πραγμα γηράσχει ταχΰτορον πάντων'·,
Ποτέ μας eirai aiwatov να γο-ίασωμον ',
φημά. Είδον ένα πτωχόν, ρακένδυτο» έογάτην, ένα νεώτεΤί πράγμα ιιναιτόσον ακριβόν, aiaie παρ’οΰόενος αγοράζεται j,.
,ρον Διογένην. Τόν εύρον σχεδιάζοντα δια ξύλων απανθρακω
Άρκδικος "Irtito;
μένων σχήματα γεωμετρικά καί καταμετροΰντα αυτά, άλλά
μετά τοσαύτης προσοχής, ,ώττε παρήλθον σχεδόν 10 λεπτά,,
ΑΤΣΕΙΪΊΏΑ EVT2: 3d ΦΓΑΑβ· ΑΙΧΙΓΗΑΤΑΑί
έως ότου δυνηθή νά προσέξη είς έμέ, έν φ εμενον άνωθεν του
139. Αίνιγμα, ’Αετός—ίτος. Έλυσα» αύτό ό χ. St. Μπράνιας
έζετάζων τάς κινήσεις τής χειρός του καί προσπαθώ» νά έμ- έχ Μεσολλογίου, χαί ό χ. Δημ. Διομήδης έξ ’Αθηνών.
βαθύνω είς τούς διαρκείς ψιθυρισμούς του- Ώς ?μαθον έπειτα,
140. Αίνιγμα. Σαύρα—Αύρα· Έλυσαν αύτό. οχ. Ν. Γ. Περδι—·
ό άνθρωπος έκεϊνος κατεγώετο έκ νεαράς του ηλικίας είς τήν χάχηςέκ Σύρου χαί ό κ Σ’. Μπρίκια; έχ Μεσολογγίου.
*.
1
Αίνιγμα. Πύρ—4κμ<ον —Πυρίικμων. Έλυσε» αύτό ό χ. Ν<
. εύρεσιν τοΰ.... αεικινήτου.
Περδιχάκης εχ Σύρου.
, Πρό,ολίγων έτών είχεν άπολέσει προσφιλή μονογενή υιόν.
142. Αίνιγμα. Χαρά—Άρά. "Αλυσεν αύτδ 4 χ. Ν. Γ. Περδιχά
"Εκτοτε ,άπ|σύρθη είς τήν. καλύβην εκείνην καίεζη μονήρης, κης έκ Σύρου.
\Μ. ’Ερωτήσεις. 1) Τό Αίγάλεων. 2) Ή Πολυξένη. 3) ΤόΜε-έχων ώς μόνην ένασχόλησίν του τήν σχεδιαγραφική» εκείνην
εργασίαν, λίαν επίπονον —-τουλάχιστον δι’ έμέ—ήτις όμως νίδεον. 'Ομοίως τάς ούο πρωτχς ερωτήσεις έλυσαν ειτιτυχώς, πρώτος
ό χ. Ν. Γ. Περδιχάχη; έχ Σύρου, καί δεύτερος δ χ. Στ. Μπράνιας
. τόν υπερευχαριστεί.
έχ Μεσολογγίου Επομένως τό δώρυν βά λάβηό χ Ν.Γ. Περδικάχης.
— ’Αρκεί, μοί ελεγιν, ελαφρά τις έφεύρεσις, μηδαμινή τις
άνακάλυψις νά διέλθη τού νοός μου, ίνα άναγεννηθώ. Αι
ANTAIIOKPIXEIS ΤΙΙ2 “Φϊ
ϊΕΩ2.,
*
σθάνομαι τότε ίμαυτόν άκμαϊον,καί ή ψυχή μου μοί υπόσχε
Γ; Σ. ΙΙΛτρας; ’Επιστολή σι; ίλήφδη, χ»ι σάς εόχορισιοϋμε» πολύ δι’
ται διαρκεστέραν τήν έν τή γή διαμονήν της· Καθ’ έκάστην
έγγραφήν συνδρομητών. Σάς έγρίψιμεν ζ.11 σχχυδρομιχώς έν εχτάσει. Βιτοιαύτην άνακάλυψιν καί αί δυνάμεις μου αΰξάνουσιν.
δλιοβήχη» Ιουλίου Βέρν 0χ λαμίίνιτε σχχηχώς.—(“>. Π. Οδιτρας- ’Επι
στολήν ϊλάδομεν μέ περιεχόμεν», ευχαριστούμε» βερμώς.— Α· Σ. Άλεξίν— ·
Ό υιός του τόν έπεσκεπτετο καθ’ έκάστην καθ’ ύπνον. ·'
Δελτάριο» χαί φρ. 5 έλήρθησαν. Ευχαριστούμε». — Δ. Γ. Ί04— Τοΰτο είναι, μοί είπε, τό μόνον δώρον, ή μόνη προ- <’ βρεεαν.
«ην. Δελτάριο» έλήφβη. Δυσιροποΰντα διεγράψαμεν. Ευχαριστούμε». —
στασία τοΰ Πλάστου πρό? έμέ κατά, τάς τελευταίας ταύτας Σ. Α· Ααδίον. Ευχαριστούμε» πολύ δι’ ειϊγενεί; φροντίδας σας. — Ν. Κ.
στιγμάς μου I Ή μόνη ευτυχία, τήν όποιαν δύναται νά πα- Γενιτζέστε. Τή προτάσει χορίου (.Δ. σ»; ενεγσάφαμε» συνδρομητή». I. Μ. Καλαμπάκαν. ’Επιστολή» σχς έλάόαμεν. Σϊς άπηντήσαμε» ταχνράσχη ό ύψιστος πρός τό πτωχόν πλάσμα του ! ·
δρουιχώς.—Ι Ν. Δ..ΚΟλον. Συνδρομητήν έ»εγράψαμεν Σειράν σάςάπε··
'Ολίγον κατ’ ολίγον όμως αί επισκέψεις καθίσταντο σπα- στείλαμε» Ταχυδρομιχώς γράφομε».—1. ίΐ. Πύργον Παραχαλώ επιταχύ
άπάντηαίνέσας.Π· Χ· Βουκουρίστευ». "Επιστολαί έλήφδησαν.
νιώτεραι καί σχεδόν στιγμιαϊαι. Ότε, ολίγους μήνας πρό νατε
Άπηντήσαμεν. —Γ. Κ. Η- Κων)πολιν Ιίαρχχαλοΰμε» άποστείλχτε έχποϋ θανάτου ήκούσθη λέγων είς τούς περί αύτόν:
χαβάρισιν. —ί. Δ· Κέρκυραν. Έπιστολα; μέ περιεχόμενα χαί φωτ-<ρχ?ία».V ύίός μου φαίνεται, δτι άπεμαχρύνθη τόσον απ’ έμού, έλάδομεν. Σάς ευχαριστούμε» πολύ χαί ταχυδρομικά; γράφομε» έν έχτάσει.
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