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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.— Αί 'ΛπόΚρεω (είχών).— ΚοίνωνικαΙ σε-

λίίες.'Απόκρεω.

into ΧάΗ· — Γραμμαί πίνες περί Πόρου, ύπδ Η

__'Επιβτημονικαί πινακίδες. Νέον σύστημα ύτρααευτικής. Ή
άνΑδασις τών 'ΐμαλαίων.

'θ άστήρ τών Μάγων, ύπο Φρίχ. —

'Ο Παβτέρ (μετ’ ε’ικόνοςΐ ύπο Φ.Π.—Σύγχρονοι 'Εβτανήβιοι ΛΟ4-

Η ΦΥΣΙΣ
κάπου κάπου νά δραπετεύω κανείς έκ της βουλής,
δπως έκφωνφ τόν πανηγυρικόν είς τάς όδούς Ερ
χόμενος βοηθός φιλεύσπλαγχνος είς τόν εθνικόν
ευεργέτην Κώστα τόν ρήτορα.
ΧάΙΙς

-ηταί. Οίιο Τ. Α.— Σ’ άγάπησα ! υπό A. Β. Βερικίου.—’Αφοσίω-

σις καί τύλμη (διήγησις) ΰπό Άσπρς.—Νήσος μυστηριώδης ύπδ

Γ. Ίωιννίδου. — "Ηχώ, ύπδ Φ. Π.— '■ ύστάτη στιγμή, (ποίημα)

ύπδ' Κ. Λ. Αεληγιάννη.— Μχργαρϊται.— ’Επιστημοιικόν «ιαίγνιον.— ’Αλληλογραφία. —Άγγϊλίαι.

ΓΡΑΜΜΑΙ ΤΙΝΕΣ

ΠΕΡΙ

ΠΟΡΟΥ

Ώς γνωστόν μετά τό Σκύλλαίον ύπέρκειτο ή ιερά τοΰ
θεοΰ τών θαλασσών Τροιζήν, έμπροσθεν τής όποιας μετά τον
Πάγωνα κεϊται ή Καλα.υρία,ής δ παράπλους κατά τόν Στρά
βωνα είναι τ'-, σταδίων.
ΑΠΟΚΡΕίΙ '
Περί τής Τροιζήνος πολλά παρ’ άρχαίοις έλέγοντο, ιδίφ
«ρδ^^ολλάκις έλέχθη, δτι αί Άθήναι κατέστη- περί τοΰ νοσώδους τοΰ χλίματος, ώς άναφέρεται και παρά
^Τ^Ι^'σαν τό γενικόν μονσεΐον οίασδήποτε προ’Ισοκράτη (Αίγιν. 389. 23) «καί μετά ταϋτα ούκ εφθη-.
,Μ^Ι^ΐσωπικότητος. Είναι αληθές δτι ή χαρχτώμεν είς Τροιζήν' έλθόντες καί τοιαΰταις νόσοις έλήφθημεν,
ν>£»2·κμένη φιλανθρωπία έσπευσε νά προσφέρη έξ ών αύτός μέν παρά μικρόν ηλθον άποθανεϊν, αδελφήν δέ
την συνδρομήν της, δπως έξαλειφθή τοιαιίτη κη- κόρην τετρακαιδεκέτιν γεγονυϊαν εντός τριάκονθ’ ημερών
λίς, ίδριίσασα φρενοκομεϊον, πλήν ή φήμη' της κατέθαψα, τήν δέ μητέρα ουδέ πένθ’ ήμέραις έκείνης ύ
πρώτης κατηγορίας δίεσπάρη άνά τά τέσσαρα τής στερον...» Αί μικραί δέ έπιστημονικαί συζητήσεις κατά
οικουμένης άκρα,, καί Ιδού αίφνης, ό μέν ’Αμερι καερους έγένοντο περί τοΰ’ όΐκιστοΰ αυτής·· άναφέρεται δ’ ώς
κανός δέν διστάζει νά έπισκεφθτι τήν πρώτη χ ώέπί τό πολύ ώς τοιοΰτος,ό Ώρος δν δ Παυσανίας (Β. 30. 6)
ρ α, μόνον δπως θαυμάσμ. τάς προόδους τής κτη θεωρεί Αιγύπτιον, δώσας κατόπιν τά άναδοχικά δικαιώματα
νοτροφίας, καί ό· Εύρωπαΐος δπως έκ τοΰ σύνεγγυς εις Τρ'οιζήνα τόν τοΰ Πέλοπος υιόν απείχε δ’ άπο· τής θα- '
ϊδη τήν ίδιοφιίδ. γενεάν τού αίώνος, περί ής τόσάς λάσσης περί τά πεντεκαίδεκα στάδια, ήτοι iv καί ήμισυ
εύφημους καί κολακευτικός σκιαγραφίας άνέγνωσε μίλλιον παρά τόν Χρυσόρρουν ποταμόν.
είς τά δημοσιογραφικά του.Όντως ή άνθρωπολογιΠερί τής ονομασίας αυτής πολλά έλέγθησαν ούτως απαν
κή έπιστήμη ήδύνατο νά ίδρύσηένταΰθα Ακαδημί τάται Άλθηπία (Παυσ. 2. 30, 6) Ποσειδωνιάς, Άνθάαν, ένθα νά συνεζητούντο τά σπανιώτερα ζητήματα, νεια. Σαρωνία, ’Αφροδίσιά; (Ηρ. 8. 42 373, Παυσ. 2.
δυστυχώς δμως παρεγνωρίσθησαν τά ιδιαίτερα πρός. 328 Curtius Pel, τομ. Β’. Bursie Ceogr. B'.‘Άθήναιος
ταύτην προνόμια τής πόλεώς μας, καί ούτω μεγί I, 30, Θεόφρ. φ. ΐ. 18. 1.2).
στη ζημία προξενεΐται εις τήν έπιστήμην.
Ό Παυσανίας χαριεντως περιγράφει (Β’. 31 κ. έ.) τούς
Καί ού μόνον ώς πρός τήν σωματικήν διάπλασιν
πολυαρίθμους
αυτής ναούς καί τάς λοιπάς δημοσίους οικοδο
καί τήν διανοητικήν μόρφωσιν άπητεΐτο. σειρά με~
μάς,
αίτινες
εγεμον έκ πολυτίμων καλλιτεχνικών έργων.
λετών, άλλά καί ύπό κοινωνιολογικήν δποφιν καί
Πέραν
αυτής
ίκειντό
καί αί έννέα τοΰ Πέλοπος νησίδες, εις
πολιτειακήν πώς λ.·χ. δύναταί τις νά χαρακτηρίση
μίαν
τών
όποιων
κατά
τόν Παυσανίαν (Κορ. 34· δ'.) ου
τό μοναδικόν γένος τών κ ουτσαοάκηδων,
δέποτε
Ύβρεχε.
τών άστυνομικών· κλητήρων, καί τόσων
Ό χαρακτήρ τών Τροιζηνίων. πολλής εύγενοΰς κρίσεως
άλλων σπανίων φαινομένων, όμοίως τδ έ λ ληνιείχε
παρά τοΐς παλαιοϊς, ώς πλήν τών άλλων ό Στράβων
κόν κτηνοόούλιο ν,τά τάγματατ ώ ν (3 ασοφόρ ων καί τά τοιαΰτα ; πώς νά έξετάσμ τις (Άργολ. Τ. Ζ. 205) καί δ Πλούταρχο; (β'. Θεμ. Ζ'.) ά.
.
άρκούτως τήν γλώσσαν λ.χ. τών εύζώνων, τήν λο ναφερουσι.
Κάίτοι πληθύς αγαλμάτων έκόσμει τάς πλατείας,ώς το τής
γικήν τών δασκάλων,τήν κρίσιν τών λιμοκοντόρων,
Σωτείρας Άρτέμιδος, τό μέγα Πίτθειον, τής Λυκαίας Άρτήν φιλοπατρίαν τών στρατιωτικών, τήν βιωτικήν
αυστηρότητα τών νεάνίδων, τήν άμεροληφίαν τών τεμιδος, τδ-τέμενος τοΰ.'Ιππολύτου, ώς καί έν τη Σφαιρίφ, όμως πάντων τό έπιφανέστατον οικοδόμημα ητον δ έπί
δικαστών, τήν καλλιτεχνικήν ιδιοσυγκρασίαν τών
τοΰ
Ποσειδωνίου ναός τοΰ Ποσειδώνος άποθανατισθείς διά
•ψαλτάδων, τήν καθαρότητα τών καλογήρων, τήν
τοΰ
θανάτου του μεγάλου ’Αθηναίου £ήτορος.
αγνότητα τών δημοσίων ήθών, καί τήν είς τό κα
Έξόχως μαγευτική ή υψηλή έκείνη τοποθεσία άφ’ ής έθήκον άφοσίωσιν τοΰ λαού ού άντιπρόσωποι είσίν
κτείνεται έμπροσθεν μέγας δρίζων καί κυανή θάλασσα.
οί βουλευταί ;
Ώς-πάντοτε ή ’Ελληνική ' καλλιτεχνική ’ιδιοφυία έπεζήτει
Δέν θά ήτο· βεβαίως άτοπον έάν ή καθιερωθεΐσα
τό μεγαλοπρεπές τής φύσεως νά -συνδυάση μέ τό τής τέχνης,
συνήθεια τών μετεμφιέ,σεων κατηργεΐτο πλέον,άφοΰ
ουτώ καί ένταΰθα, ένθα έκειτο δ μέγας ναός καθοράται μεαί άπόκρεω δέν έμφανίζονται έν Άθήναις είς ώρισμένην έποχήν, έκτός πλέον καί άν άποφασισθή,
γαλεΐον άντάξιοντής ελληνικής καλαισθησίας’ κορυφή έκτιιδπως ή έποχή αύτη χρησιμεύσμ μόνον ώς έορτάσι- νομένης έπικλινοΰς έπιφανείας, ένθα νομίζει τις οτι εύρίσκεται
έπί θείου τίνος δαπέδου, φέρει έπ’ αυτής τά συντρίμματα τοΰ
μος πανήγυρις τής συνεχούς κοινωνικής μασκαρά
αρχαίου
τεχνικού κάλλους, προβάλλοντα λευκά έν μέσφ τής
τας, ής πάντες άποτελοΰμεν μέρος, «π ο ι ό ς ό λ ί- .
γο ποιος πολύ» έννοειται. "Η κάλλιον νά πίτυος, ήτις τά περιστέφει, ώς αθάνατα σήματα τής έξαφανισθείσης δόης τών χρυσών αιώνων.
όρισθώσιν αί ήμέραι αύται ώς έπίσημος έγκαθίΔυστυχώς ώς έκ τής βραχώδους φύσεως άδύνατον καθί
δρυσις τού νέου έτους· νά ρίπτωνται τά κανόνια,
νά παρελαύνουν τό γαϊτανάκι, ή καμήλα, ό Φα- σταται νά ένεργηθώσιν άνασκαφαί έκεϊ, φέρουσαι εις φως ά
σουλής, ό παλιάτσος «κατά τήν οίκείαν τάξιν, καί ξια λόγου αντικείμενα, διότι πλήν τινων τεθραυσμενων έπιέν στολή», νά παρατάσσωνται οί Μεγαλόσταυροι ώς στυλίων, τεμαχίων τινων μαρμάρων τήδι κάκεΐσε διεσκορπισμένων, ώς καί ιχνών τινων τοΰ περιβόλου τοΰ ναού,.
είς τάς βιτρίνας τής «Πανελληνίου άγοράς» κ λ.καί

ούδέν έτερον δύναται έπί πλέον νά έκθάψη ή έρεύνητική
σκαπάνη έντός τοΰ κύκλου έκείνου.
Τό μόνον, καί νΰν άξιον θαυμασμού, είναι ή θέα τοΰ μέ·
ρους έκείνου έξόχως μαγευτική, μεγαλοπρεπής, έξαισία.
Κατά τήν ήμετέραν ταπεινήν γνώμην ή αγγλική σχολή
ήτις άπεφάσεσε νά ένεργήση έκεϊ άνασκαφάς, προτιμότερον
θά ητο έάν έδιδε μεγαλειτέραν προσοχήν είς έτέραν θέσιν’Αρτ ι μ ο,ένθα ύπήρχεν ό τής ’Αρτέμιδος ναός,όπου καί νΰν τά μάλα πρόσφορου καί τδ έδαφος συντείνει είς έρευνητικάς ερ
γασίας, τοσούτφ μάλλον .καθ’ όσον, ώς άναφέρετα.1, πλειστάκις έκεϊθεν, οί Αύστριακοί ιδίως (1852), ούκ ολίγα συναπεκόμισαν άναχωροΰντες, άλλως τε μή ένεργηθείσης έκεϊ οΰ^δέποτε συστηματικής άνασκαφής, πολλαί έλπίδες ΰπάρχουσιν έπιτυχίας οΰ σμϊκράς. Ίδίιρ όμως τδ τά μάλιστα
δι’ άνασκαφήν κατάλληλον μέρος είναι ή αρχαία Τροι-·
ζήν, ένθα ώς γνωστόν ύφίσταται μέχρι τής σήμερον παρ’
αυτήν τδ χωρίον Δαμαλά (ή όπως έλέγετο Ταμαλά) μετά
τής περιλάλητου γεφύρας τοΰ Διαβόλου, (καίτοι καθ’ ημάς
οΰχί μία' άλλά δύο γέφυραι ύπάρχουσι).Έν τινι καταστήματι
έκεϊ φυλάττονται μέχρι τής σήμερον,πλεϊστα άνάγλυφαπολλοΰ
λόγου άξια, ώς καί ένεπίγραφοι στήλαι καί άλλαι έπιγραφαί. Δυστυχώς ή ολως παραμεληθεϊσα φροντίς ούχί σμικράς ίγένετο πρόξενος βλάβης, καθ’οτι πλήν τοΰ ότι καί
τά ύπάρχοντα ταϋτα έχει ρίψη είς ακατάλληλον ύπόγειον
φθειρόμενα καθ’ έκάστην καί ρυπαινόμενα, άλλά καί άλλα,
ώς ιδίοις όφθαλλοϊς άντελήφθημεν, ήσαν όλως άγνωστα τοϊς
άρμοδίοις, οι’ άτινα καταλλήλως δι’ήμέτέρου υπομνήματος
ένήργήσαμεν καί θέλομεν έτι θερμότερου έργασθή.
’Εκτάσεις μεγάλαι καταληφθεϊσαι υπό τών κτημάτων,
γνωστών οικογενειών, καλύπτουσι, πάντως, απειρίαν καλλι
τεχνημάτων. Επομένως, καθ’ ημάς προτιμητέα ή θεσις
αυτή, ήτις διά πολλούς λόγους, βασιζομένους έπί εκτενών
ημών περί τών τόπων εκείνων μελετών,(άς βραδύτερον θέλοεκθέσει) δέον νά τύχη τής άμεσου έκτιμήσεως.
Σημειωτέου δέ, ότι άπόπειραί τινες αίτινες, άλλοτε έγέ·
νόντο πρδς άνασκαφήν τής κορυφής τοΰ Ποσειδωνίου, έναυάγησαν, έφερον δέ μόνον ε’ις φώς, μεταξύ άλλων τινων, καί
στήλην, ήτις νΰν ίσταμένη έν τώ. μέσφ τής πλατείας τοΰ
Πόρου, χρησιμεύει ώς αναμνηστικόν σήμα τής έκεϊ άποβάσεως Τοΰ αειμνήστου Κυβερνήτου

Η.

ΝΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
Ό. ’Αμερικανός έπιστήμων κ. Σαλισβουρύ, διαμείνας έπί
πολλά έτη έν Άγγλίιρ,έπεδόθη είς ένδιαφέροντα πειράματα
περί τής τροφής τοΰ άνθρώπου έν σχέσει προς τάς νόσους'
έκ τών μελετών δε" καί πειραμάτων αύτοΰ’κατεδείχθη, άτι
αί πλιϊσται τών νόσων προέρχονται έκτων είσαγομένων ειςτόν στόμαχον, και δτι πολλαί τών τροφών άς μεταχειρίζε
ται δ πεπολιτισμένος κόσμος,αντί νά τρέφωσι καί νά άποδίδωσιν εις τόν οργανισμόν αίμα καί σάρκα ζυμουνται έντός
τοΰ στομάχου, καί γενώ-.ιν αέρια καί έρεθισμούς, καταστρεφοντα τήν χώνεύσιν καί τό νευρικόν σύστημα,καί τέλος ίπιφερουσι κατάπτωσιν καί έξάντλησιν τών σωματικών δυνάμεων
ώς καί ποικιλίαν νόσων.Ούτος άξιοϊ,δτι ή αποκλειστική χρήσις τών δημητριακών καρπών,τών χόρτων καί οπωρών κα
ταστρέφει τόν ανθρώπινον οργανισμόν καί ότι ή χρήσις κρέ
ατος άνευ πάχους καί νεύρων χωνεύεται ευκόλως καί καθί
σταται τάχιστα σάρξ καί αίμά’ ότι δέ ή παροχή δύο μέχρι
τεσσάρων λιτρών τοιούτου κρέατος καθ’ έκάστην μέ- δύο εως
τέσσαρα ποτήρια θερμοί ΰδατος, άνευ -ούδενός άλλου ύγροΰ
άρκοδσιν, ίνα τηροΰν τόν άνθρωπον εΰκοίλιον αύτη εΐνε ή
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ώφελιμωτέρα τροφή διά τόν ύγιά καί ή καταλληλότερα, ίνα
έπιφέρη τήν άνάρρωσεν εις τόν πάσχοντα.
Το σύστημα τοΰτο τής θεραπευτικής διατείνεται, ότι μετεχειρίσθη έπί πολλά ?τη είς τάς ανιάτους νόσους καί ιδίως
είς την φθίσιν. Μετά εικοσαετή δ’ άκραν επιτυχίαν έπανήλθεν πρό δεκαετίας είς Νέαν Ύόρκην καί τό σύστημά
του έστε'φθη διά τοσαύτης έπιτυχίας, ώστε έπεσπάσατο
τήν προσοχήν ολοκλήρου τοΰ κόσμου. Πρό τινων δ’
έτών ιδρυσεν έν Λονδίνφ ιατρεΐον, έν φ έφαρμόζεται τό σύ
στημά του, καί τις έκ τών έν αύτφ ασθενών, γυνή εύπαίδευτος καί αξιόλογος’συγγραφεύς, ή κυρία Έλμαρ Στουρ
έδημοσίευσε σύγγραμμα «Τί πρέπει νά πράξω διά νά γίνω
καλά», έν τφ όποίφ έξαίρει τό σύστημα τού κ. Σαλισβουρύ
εις τό οποίον, ώς λέγει, οφείλει τήν ζωήν καί τήν ύγείαν της.
Η ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΤΩΝ(ΙΜΑΛΑΤΏΝ.
’Ιδού εϊδησις ή τις μεγάλως θά εΰχαριστήσρ τούς Άλπεινιστάς, δπως ονομάζονται έν Ευρώπη οί διαρκώς πειρώμενοι
αναβάσεων, τών ΓΑλπεων, ών τύπον έξοχον άπηθανάτισεν ό ·
Δωδέ έν τφ «Ταρταρίνφ» του.
'Ιδρύεται είς τάς ’Ινδίας. Σύλλογος, προτιθέμενος τήν άνάβασιν τών ,δυσπροσιτοτέρων καί υψηλότερων κορυφών τώνΊμαλαίων κάί έτέρων υψηλών όρέων. Γενναίος τις αλπεινιστής,ό γνωστός Γκράχαμ ειχεν άνερριχθή εσχάτως μετά τών .
οδηγών του έπί φοβέρας άκρωρείας, φθάσκς μέχρις ύψους
είκοσι χιλιάδων ποδών, χωρίς νά αίσθανθή άλλο τι ή φυσι
κήν μόνον δυσκολίαν καί-έλαφροΰς παλμούς τής καρδίας. Ό
Γκράχαμ προσεπάθησι νά· έξακολουθήση τήν άνάβασιν τοΰ
Δουναγίρη, άλλ’ ή διάθλασις τών άκτίνων τοΰ ήλιου επί τής χιόνος τόν ήνάγκασε νά κατέλθη, άφοΰ κατηνάλωσε πλέον
τής μιάς ώρας εις τό νά ΐτροχωρήση έτι κατά έκατόν πόδας.
Φθάσας εις μέρος ασφαλές, έλυποθύμησεν. Ό Γκράχαμ καί
οί οδηγοί του έδιίκνυον κατόπιν τάς χεΐρας των, αίτινες κατεκάλυπτοντο ύπδ φλυκταινών. Τό πείραμα διεκόπη εις ύψος
είκοσι χιλιάδων ποδών άπό τής έπιφανείας τοΰ έδάφους. *
0
έν Ίνδίαις συσταθείς ήδη Σύλλογος έργάζεται, όπως έξεύρη
μέσα, δι’-ών θά διευκολυνθή ή έπικίνδυνος άνάβασις τών
ύψηλοτέρων όρέων τοΰ κόσμου.
*8-8

0 ΑΣΤΗΡ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Ή άστρονομία τοσοΰτον προΰχώρησεν, ώστε- ου μόνον
' προλέγει άστρονομικά φαινόμενα μετά μαθηματικής άκριβείας, άλλά καί είς τδ·παρελθδν άνατρέχουσα δύναται νά
ύπολογίζη τόν ακριβή χρόνον σπουδαίων μετεωρολογικών και
άστρονομικών φαινομένων. Τοιοΰτόν τι άναφέρεται καί περί
τοΰ άστέρος τής Βηθλεέμ ή τών Μάγων. Πρώτος ί> Κεπλερ
άπεφάνθη, οτι ό άστήρ τών τριών μάγων τής ’Ανατολής
δύναται νά έξηγηθή, έάν ύποτεθή σύνοδος τών δύο πλανη
τών Διός καί Κρόνου, έπεχείρησε δέ νά ύπολογήση καί-τούς
χρόνους καθ’ ους συνέβησαν τοςαύται σύνοδοι τών έν λόγφ
πλανητών. Έπ’εσχάτων δέ ό Άγγλος I. X. Στόκβελ, νύξιν λαβών έκ τοΰ κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον ωραίου
φαινομένου καθ’ο έγένετο σύνοδος τής ’Αφροδίτης κ'αι τοΰ
Διός, έπραγματεύθη τό ζήτημα καί κατέληξεν είς τδ συμ
πέρασμα,ότι τδ· τής Νέας Διαθήκης άστρονομικδν φαινόμενον
δύναται νά έξηγηθή ώς σύνοοος'τής 'Αφροδίτης καί τοΰ Διός,
τών δύο λαμπροτάτων αστέρων. Ύπελόγισε δέ άτι οι ουο ουτοι άστέρες κατά τήν 8 Μαίου τοΰ έτους 6 π. Χριστοΰ εύρίσκοντο πολύ πλησίον άλλήλών καί παρεϊχον κατ’ανάγκην
λαμπρόν φαινόμενον, οπερ προεκάλει τήν προσοχήν, καθόσον
ώρας τινας πρδ τής ανατολής τοΰ Ηλιου εφαινετο τώ ο—
φθαλμφ έν -’Ανατολή ώς εις καί μόνος άστήρ.
Ή έποχή αύτη, ήτοι ούο έτη παρά πεντήκοντα ημέρας
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■προ τοΰ θανάτου τοΰ Ήρώοου συμφωνεί μετά της έν τή
καινή Διαθήκη έκτενοΰ; οιηγήσεως, διότι λίαν πιθανώς η δια
ταγή τοΰ φόνου τών παίδων νά είχεν έκδοθή ολίγους μήνας
προ τοΰ θανάτου τοΰ Έρώδου. Έάν I υπολογισμός ούτος
άποδειχθρ ακριβής, τότε δ Ίησοΰς Χρίστος έγεννήθη κατά
Μάί'ον τοΰ έτους 6 προ τής άπό Χριστοΰ άρχομενης χρονολογίας-έκλαμβανομενης δε τής ΙΙαρασκευής τής σταυρώσεως
αΰτοΰ ώς συμπιπτούσης κατά τόν χρόνον τής πανσέληνου
τοΰ Πάσχα, ή ήμερα αΰτη θά ή ή 3 ’Απριλίου τοΰ έτους
33 άπό τής χριστιανικής χρονολογίας, καθόσον μεταξύ τοΰ
έτους 6 πρό τής Χρ. χρονολογίας και 60 μετά τήν Χρ.
χρονολογίαν ούδεμία άλλη πανσέληνος τοΰ Πάσχα συνέπεσε
κατά Παρασκευήν. Έν τοιαύτη περιπτώσειδ Χριστός κατά
τήν σταύρωσιν θα ήγε τό 38 ε’τος.

ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ
(Διήγησις πρωτότυπος).

Οί έχθροί έφθασαν !.... οί έχθροι έφθασαν!..,
Άλλόφρονες ύπό τοΰ τρόμου αί πεντακόσιαι ώς έγγιστα
ψυχαί τοΰ χωρίου έρρίπτοντο είς τήν φυγήν.
Άγριαι ίαχαί καί απαίσιοι όλολυγμοί αντηχούν ήδη μυγνυόμενοι μετά τοΰ κρότου τών έκπυρσοκροτήσεων,έκατοστύς
Αλβανών έκτών άγριωτέρων τής φυλής ταύτης, αίμοχαρεϊς Σκυπιτάροι ε’χον έξορμήσει ακράτητοι έκ τοΰ ίγγύς έλαιώνος καί ώς δαίμονες τής κολάσεως έμπεσόντες είς τό
δύσμοιρου χωρίον έφερον πανταχοΰ τήν καταστροφήν. "Ανδρίς
γυναίκες παιδία οί πάντες κατεσφάζοντο ανηλεώς, αί θύραι
Φρίκ.
έκρημνίζοντο αί οίκίαι {λεηλατούντο καί παν τό έν αύταΐς
κατεσερέφετο πυρπολούμενον είκών φρικωδώς άπαεσία άλλ’
έκ τών συνήθων της τρομεράς έκείνης έποχής.
Ο ΠΑΣΤΕΡ·
Ή μικρά τοΰ χωρίου πλατεία ή πρό μεκροϋ ήρεμος, παρουσίαζεν όψιν φρικτοΰ μακελίον έμπροσθεν τής μικρας τοΰ
πί τή έβδομηκοστή έπετείφ τών γιννεθλίων τοΰ σοφού
{σταυρωμένου έκκλησίας πτώματα σπαίροντα έτι ηύλάκουν
διά τοΰ αίματός των τόν ιερόν τοΰ ναΐσκου περίβολον" μέλη
Γάλλου ίπιστήμονος,ό γαλλικός τύπος γράφει: «Όποιον
ώραιότερον παράδειγμα τοΰ ταπεινού τούτου γραμματοδιανθρώπινα

καί κεφαλαι μέ οφθαλμούς άπαισίως διεσταλμένους έσχημάτιζον ήδη μι
δασκάλου τοΰ έν Βεζανσον
προσκοπικόν τρόπαιον τής
Λυκείου, δστις κατέκτησε
άτιμου τών δολοφόνων έπιτάς ύπερτάτας τών τιμών
δρομής.
καί ΰψίστην φήμην διά μό
Αίφνης τρεις ή τέσσαρες
νης τής ίργασίας του». Και
τών αιμοχαρών ίκείνων άόντως, ό άνθρωπος ούτος
ποσπασθέντες πολυπληθέ
Ιζησε διά μόνην τήν έπιστερου ομίλου, έτράπησαν
στήμην. Άπεδέχθη αυτήν
ακράτητοι προς μικρόν λευ
ου μόνον ώς καθήκον, άλλ’
κόν οίκίσκον κείμενον παρά
ώς τερψιν, ώς ύπερτάτην
τήν εσχατιάν τής πλατείας,
ηδονήν, άποφασίσας φαίνε
καί ού οί έπιδρομείς έφείται, νά έφαρμόση τήν διά
•σθησαν ίσως μέχρις έκείνης
σημου ρήσιν: ή μεγαλοφνΐα
τής στιγμής ή κάλλιον παείναι μακρά καρτερία.
ρεΐδον.
Έπί πεντήκοντα έτη, έ
Είχον βεβαιότητα, ότι ό
καστον αύτοΰ βήμα έν τή
■Οικιακός ήτο έρημος καί έεπιστήμη, έσημειώθη διά
προχώρουν πρός αύτόν πάντι
κατακτήσιως. Χημικώς ίμεάπροφυλάκτως· ήδη ό είς
λέτησιν κατά πρώτον τήν
αυτών ήγειρε τό όπλον του
κρυσταλλογραφίαν, καί μό
ΐνα φέρει βαρεως τόν κόπα
λις έξιλθών τοΰ Διδασκα
νον κατά τής θύρας, άλλ η
λείου, κατέστη γνωστός είς
αίματοβαφής χείρ του δέν
τόν επιστημονικόν κόσμον·
κατέπεσεν είμί αδρανής·
είτα άνεζήτησε το εργον
φλόξέλαμψεν αίφνης έκ τί
τών άπείρως ,μεκροσκοπικών
νος οπής τής θύρας καί
όντων, έν τφ μυστηριώδει
σφαίρα μικρόν συρίξασα διέ
φαινομενφ τής ζυμώσεως,
τρυσε τό κρανίον τοΰ άθλιου.
καί έξεμηδενισι τήν χλονουΟί λοιποί δύο-έρράγησαν
μένην θεωρίαν τής αυτομά
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΠΑΣΤΕΡ
είς κοαυγάς καί φρενήρεις έ
του γενέσεως· τέλος ημέραν
κένωσαν τάς πιστόλας των κατά τής'θύρας,δτε δεύτερα βολίς
τινά, ύπερπηδών τόν περιορισμένου κύκλον, ον έχάρασσεν
έξήπλωσε νεκρόν καί τόν έτερον, ένφ ό τρίτος αΐλόπους έφευγε
αύτφ ή χημεία, έστρεψε τάς έρεύνας του πρός τόν ζώντα
πρός τούς συντρόφους του.
οργανισμόν, κατέδειζε τόν προορισμόν τών άπείρως μικροΜετά πέντε λεπτά όρδαί ’Αλβανών έπολιόρκουν πεισμασκοπικών όντων, έπέχυσε διά μιας, άπλετον φώς έπί τών
τωδώς τόν μικρόν λευκόν οίκίσκον· έπί τή έλπίδι άπειρων λα
σκοτεινότερων έπιστημονικών προβλημάτων, ούτως ώστε
φύρων τό θάρρος καί ή απληστία τών άγριων τούτων άνχωρίς νά vivat ούτε ιατρός, ούτε χειρουργός, άνεκαίνισε τήν
δρών
έπολλαπλασιάζετο’ προσεπάθησαν νά διαρρήξωσι τούς
ιατρικήν καί τήν χειρουργίαν. *
τοίχους
άλλ’ έστάθη αδύνατον έσκέπτοντο νά είσπηδήσωσι
Είς. τήν ίπιστημονικήν αύτοΰ έργασίαν οφείλεται ή υπό
διά
τής
στέγης άλλ’ ή νεκρική σιγή τοΰ οίκίσκον τούς {φό
δειξες, ή διεξήγησις καί ή ανάπτυξες τών ευεργετημάτων
βιζε.
Αίφνης
όμάς αυτών ώρμησε πρός τήν θύραν, δύο βοτής αντισηπτικής μεθόδου. Είς αύτήν καί μόνην οφείλει ή
λαί έξήπλωσαν νεκρούς δυο έξ αύτών, άλλ’ οί λοιποί άπατάάνθρωπότης τήν έτέραν {κείνην άνακάλυψιν, τήν γνωστήν
σχετοι έπέπεσαν κατά τής θύρας' τριγμός ήκούσθη, ή θύρα
ύπό τό όνομα έξασθε'νωσις τών ιών, ής άδηλοι είσέτι τυγύπεχώρησε. Κραδαίνοντες γυμνά ξίφη καί μέ ύψωμένας πι
χάνουσιν αί συνέπειαι.
στόλας οί ’Αλβανοί ώρμησαν έντός τοϋ οικίσκου. Αίφνης έΦ. Πρίντεζης

Ε

στησαν...... είς τό βάθος τοΰ δωματίου νεαρά γυνή ίστατο
*
όρθια
οί οφθαλμοί της βλοσυροί έξέπεμπον φλόγας, ή κόμη
της ήμιλελυμένη έκυμάτει είς άτάκτους ρύακας έπί τών ώ
μων της και έπί τοΰ σφοδρώς άναπαλωμένου στήθους της
*
εκράτει είς τούς όδόντας της γυμνήν σπάθην καί είς έκατέρας τάς χεϊρας της άνά μίαν πιστόλαν
*
δπισθέν της έπί άχυροστρωμνής έκειτο γραία ασθενής σφίγγουσα εις τούς κόλ
πους της εικόνισμά τι.
Έν οίαδήποτε άγριότητι ή άνδρία σέβεται τήν άνδρίαν
*
οί ’Αλβανοί έμειναν άφωνοι.
— Παναγίτσα μου σώσε μας· έψέλλισεν έντρομος ή γραίά"
— Ρίξε τά όπλα σου
*
άνέκραξεν αίφνης είς ’Αλβανός προχωρήσας συνάμα έν βήμα
*
δέν θά σέ πειράξουμε.
— Ποτέ!..., άπήντησεν έκείνη σφίγγουσα τάς πιστόλας.
— Παιδί μου.... ώλόλυζεν ή γραΐα.
—Νά! έξηκολούθησεν έκείνη· πάρτε έκεΐνα εινεό,τι έχουμε
καί αφήστε μας, άν προχωρήστε όλοι θά χαθοΰμε. Καί ίδείκνυεν βυτίον πυρίτιδος διευθύνουσα συνάμα τήν μίαν πι
στόλαν πρός αυτό.
Οί ’Αλβανοί έμειναν άναυδοι· ό θάνατες έζωγραφήθη ίπί
τών πελιδνών έχ τοΰ τρόμου προσώπων των ή ζωή των ήτο
είς χεΐρας μιας άπιστου.
Έμεσολάβησε νεκρική σιγή δευτερολέπτων τίνών. Αίφνης
ώ; έκ συνθήματος οί ’Αλβανοί ώρμησαν κατ’ αυτής. Δύο
πυροβολισμοί ταύτοχρόνως ήκούσθησαν, ό είς διευθύνετο κατ’
αύτών καί ό ετερος κατά τοΰ βυτίου τής πυρίτιδος
*
άλλά
δέν έπέφερε τό ποθούμενον αποτέλεσμα
*
το βυτίον άστραπιαίως είχε τιναχθή μακράν ύπό λακτίσματος ισχυροτάτου.
Ή νέα έδραξε τήν σπάθην, πλήν έν ριπή όφθαλμοΰ άφωπλίσθη καί άνηρπάγη ύπό μυρίων βραχιόνων.
— Άτιμοι, κακούργοι, έκραύγαζεν. Πλήν έκεϊνοε τήν έσυρον πρός τήν θύραν. Αίφνης άνεμνήσθη τής μητρός της, έ
στρεψε τήν κεφαλήν πρός τήν γωνίαν καί μετά φρίκης είδε
άμορφον σωρόν ού προεξέχουσα χειρ έκράτει έτι σφιγκτά ει
κόνισμά τι. Οί ’Αλβανοί τήν είχον κατακρεουργήσει— Μητέρα μου! έψέλλισεν ή μάρτυς’ τήν ευχήν σου οτι..
.... Άλλ’ ή φωνή της έπνίγη μέσφ τών άγριων κραυγών τών
δολοφόνων, οίτινες τήν έσυρον θριαμβευτικός.
Τήν έπαύριον αί πρώται άκτίνες τοΰ ήλιου έχρύσιζον τήν
αίματόφυρτον κόμην ώχρας κεφαλής νεάνιδος έμπεπηγμένης
έπί τοΰ σταυρού τής έκκλησίας τοϋ {σταυρωμένου.
-

Έν Άθήναις ’Ιανουάριος.

Άσπρς.

ΣΓΓΧΡΟΝΟΙ ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ
Ή κατεδάφισες τής έν Κερχύρςρ Βασιλικής Πύλης ένέπνευσε
τινάς τών έν Ευρώπη ποιητών
*
άνέγνωμεν δ’ έσχάτως θρή
νον, ποιηθέντα ύπό τοϋ {ν Κέρκυρά κ. ’Αναστασίου Βερικίου δικηγόρου καί προξένου, καί ού συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν. Έκ τούτου λαβόντες αφορμήν δημοσαύομεν έ'τεοόν
τι ποίημα αύτοΰ, προ έτών συντεθέν, είς δείγμα τοΰ τρόπου,
καθ’ δν γράφουσιν καί έμπνέονται οί’ έν ταΐς ποιητικαϊς νήσοίς τοΰ Ίονίου θεραπεύοντεςέτι έν ένθουσιασμφ τάς Μούσας.

Τ. Α.
Σ’ΑΓΑΠΗΣΑ !
Σ’ ει$α ένα βράδυ μιά στιγμή, μου ’φάνης όπτασία·
‘Σταμάτησα το βήμά μού καί μιά ’ματ}ά σου θεία
Σάν αστραπή μέ θάμβωσε.
Χωρίς νά θέλω άπλωσα τό χέρι ’ςτήν καρδιά μου,
’Σά χτύπημα μου ’φάνηκε, μιανού κρυφόν φονηά μου.
Μά ’νοίωσα ευθύς τήν πλάνη μου!..
Στρέφω γοργά καί σέ ’βλεπα που ήσουνε μακρυά μου,
Στή θέσι ’κείνη έφθανα, κι’ άντίς νάσαι ’μπροστά μου,
Μακρυά πάντ’ «ύρισκόσουνε.
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Κατοπτρισμός μού έγινες ! Του κάκου δ νειός ξετρέχει
Σά τόΰ βορηά τήν έρημο βρύσι μακρυά πού τρέχει
Νά σβύση εκεί τη δίψα του.
Στην μαγικήν αστροφεγγιά μεά ’λπίδα μοϋ εφάνη
Άστροχάμόγελη στιγμή, μά ήταν καρδιοπλάνη !
Δέ σ’ έφθασα.... {χάθηκες !
Όραις καί ’μέραις φεύγουνε καί μήνες λογαριάζω,
Μά νοϋς, καρδιά σταμάτησαν είς τή βραδυα ποϋ κράζω
Μέ πόνο, μά θέν έρχεται.
Σύντροφος όμως μοϋ ’τανι αχώριστος ή ελπίδα, .
Πουν’ στή ζωή παρηγοριά και εις τον τάφο αχτίδα,
Νά β* ίδω πάλε έζαφνα.
Όταν, μια νύχτα εύρέθηκα μοζύ μέ κόσμο πλήθος
Σέ μέρος όλοφώτιστο ποΰ θριαμβεύει δ μύθος,
Ταΐς «Δυο όρφαναϊς» παρέσταιναν
’Χτυπίωνταν χέρια, εφώναζαν, πολλαΐς ’μορφιαΐς ξαστράφταν,
‘Απ’ εΰωδιαϊς 'μεθούσανε τά πνεύματα κι
* άνάφταν.
Καί τόπο; χαρας ήτανε.
Άσκοπα στρέφω δεξιά, καί βλέπω νάν’ γυρμένη
Σ’ άφράτο
*χέρι
κεφαλή μαυρομελανιασμένη
’Από μαλλιά δλόπυκνα,
Τό πρόσωπό της ήτανε κρυμμένο, χ’ «ρωτούσα
Τί νάχη αύτήνη ή ψυχή ; κι’ ευθύς ξαναρωτοΰσα,
Πώς τώρα ’μελαγχόλησε;
Τό κιφαλάκι «σήκωσε, πέφτει τύ χέρι χάμου,
Έτπάραξε τό σώμα μου, συχνοκτυπα ή καρδιά μου
*
Δεν άργησα.... σέ ’γνώρισα 1
Όψι χλωμή, γλυκεία πολύ σάν τή γλυκειάν αύγοϋλα,
Πνοή ’Αγγέλου, φεγγαριού, π’ ευφραίνει σάν δροσοϋλα,
Φτερούγιαζε τό πνεύμα σσυ.
Λακκώματα ’ςτά μάγουλα, γλυχομορφιαΐς φωλοΰλες,
Π’ άφήχαν ’κεΐ τά πρώτα δυο φιλιά ’σταΐς άγκαλουλες
Τής δύστυχης μανοϋλας σου.
Δυο 'μάτια μαύρα πύρινα, θαρρείς πώς ειν’ μαγνήταις,
Υγρά, λάμπουν ’σταΐς άκραις τους δροσούλας μαργαρίταις,
Μακρυά χαί μαύρα τσίνορα.
Γλυχόφρυδά χατάμαυρα σάν δυο σπαθιά άπλωμένα,
Γέλοιο ’σάν ρόδου άνοιγμα, θυδ χείλη αναμμένα,
Πλάσι καινούρια..... αμίμητη
Σέ κύτταα, μέ κύτταζις όπως κυττάζεις όλους,
Σάν Άγγελος μου έφαίνοσουν εις τούρανού τούς θόλους
"Ησουν γιά 'μέ άπόλαψι !
Σάγάπησα !... τί φταίω ’γώ ; βοτάνι ή γή άν δέν «χ«ι
Γιά νά γιατρεύγι τήν πληγή απ’ όπου αγάπη τρέχει.
Γιατί ή πληγή νά βρίσκεται;
Μία βράδυ α μέ λάβωσες, μέ ’τρέλλανες τήν άλλη,
Τής φύσης καί τής ερημιάς αγάπησα τά κάλλη
Μ’ αρέσει 'κείνα βρίσχωμαι,
Σά ’ςτό σκοτάδι φαίνεται πλειό ζωντανή ή λάμψι,
"Έτσι κΓ ή αγάπη νοιώθεται, τά στήθια σαν άνάψγι,
Στήν ερημιά γλυκύτερη.
Καί σύ θεόπλαστη ώμορφιά, λιμάνι έχεις «ή φύσι,
Όπως στολίζουνε τ’ όρνια αφού δ ήλιος δύσει.
Τότε χαί σύ αναπαύεσαι.
Σέ .μας γ^ά ’λίγο φαίνεσαι, εξοχική έχεις λάμψι
Καί σάν τάστέρι χανεσαι πού σβύνετ’ αμα λάμψη ·
Τί μάγος πουναι ή φύσις μας !
Φεύγεις κι' αφίνεις άφθονη φλόγα που δέν σκορπιέται,
Όλη μέσ’ τήν καρδούλα μου φωλιάζει, καί δέν σβυέται
*
Τήν «χει γιά ψυχσΰλα της,
Ζήσε, χ’ έμέναν άφησε νά σ* άγαπώ παρθένα,
Στ'ο δάκρυ μου νά πνίγωνται οί στεναγμοί, χαί ’σένα
Νά ’χω γιά Παναγία μου.
Κι’ δταν τυχαίνει, άφες με άφοοα νά σέ βλέπω,
Όπως χαί τήν εικόνα σου ποΰ πάντ’ εμπρός τήν εχω
Κι’ είναι γιά ’μένα ’κόνισμα !
Μιά ’μέρα δμως άν χαί σύ μ’ όλα τά κάλλη άσπρίσης,
Καί τύχη νειύτη αγγελική ήθελα ν’ άγαπήσης,
Καί μέ χαρδιά ολόθερμη,
Τότε θα νοιώσης εύκολα δπώς συχνά τυχαίνει
Νά κρύβη στάχτη κάτασπρη φωτιά πολύ αναμμένη
Καί νά μας ειν' απίστευτο.
Καί τότε δ νους σου τρέχοντας όπίσω πολλούς χρόνους,
Θά θυμηθής τά νειάτα σου καί τούς δικούς μου πόνους.
Καί θά νά πής—μ’ αγάπησε !......
Τί άφιλος τότε θάχω ’γώ; μιά ευχή θά νά μοΰ μένει,
:Ν5λθης στόν ΐσχιο μιας ετειας ποΰ θαν’ χλονογυρμένη
Σ’ ένα λιθάρι αχάραγο !
*«Γ μεσ ςτη βαθειά σιωπή, ποΰναι τής λύπης ’ταίρι,
Έ
Κι όπου, τά φύλλα τής «τειας δέν θά φιλεή τό αγέρι,
'Ράδιασε αυτά τά γράμματα.

ΝΗΣΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ

«Αγάπη ποΰ ταφιάστηχβ, χωσίς να τα δροσίση»
ιΓέλοιο, ματιά, ενα φιλί για να την άναστήση»
,»"Αςτή δροσίση ή σχώρίσι που τώρα τη; γυρεύω»
«Γιατί δέν την ίπίστιυα άντί νά τήν λατρεύω».

'a

β.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΝΗΣΟΣ

Βοφΐκιος.

ΊΕ<ΧΩ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΛΙΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ

Εσχάτως ό Τσάρος κυνηγών άρκτους έν τοΐς πιριχώροις
τοδ Τοκρόβα ίν Ρωσσίφ, δάτριξι τόν έσχατον κίνδυνον μετά
της μιγαλιιτέρας αταραξίας καί έτοιμότητος πνεύματος.
Μία άρκτος αίφνηδίως καί μεβ’ ορμής έξιλθαϋσα ίκ τίνος
σπηλαίου όπου κυνηγουμίνη είχε καταφύγιι, προσεκρουσεν
ίπί τοΰ σεβαστού κυνηγοΰ,όστις ιύρέθη τυχαίως είς τόν δρό
μον της καί κατεροιψεν αυτόν χαμαί,πεσοϋσα όμως καί αύτη
ίν τ* αύτφ είς εκατόν μέτρων άπόσταοεν ύπό τάς σφαίρας
τών κυνηγών.
Ό Αύτοκράτωρ ήγέρθη μειδιών καί βλέπων, 8τι πάντες
«προθυμοποιούντο είς φιλοφρονήσεις'
— Τί συγκινεΐσθε ; Κύριοι, τοΐς ειπεν. Τό ζώον αυτό
φαίνεται είχε καλώς γνώσιντών ίν τή αυλή έθυμοτυπιών,
διότι άν δεν έστη πρό έμοϋ, έπραξε τοΰτο τυπικώς διότι ούδείς μοί παρουσίασε ταύτην.
ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΨΥΧΗ

Άναφυλλίζοντες τά χρονικά τών παρελθουσών έποχών,
ιδού τί εύρίσκομεν περί τοΰ ψύχους, όπερ τόσον καί ημείς
ίφοβήθημεν ίσχάτως.
Έν ετει 859, ή Άδριατική θάλασσα ίπάγη τοσοΰτον,
ώστε ήδυνατό τις νά μεταβή πεζή άπό τής ξηράς γης είς
τήν Βενετίαν.
"Ενα αιώνα πρότερον ο Εύξεινος Πόντος είχε παγώσει ίπί
ίκτάσεως 100 μιλίων, ώς αναφέρει ό πατριάρχης Νικηφόρος.
Τφ 1737 ίστάλησαν ’Ακαδημαϊκοί τινες είς Ιαπωνίαν,όπως
καταμετρήσωσι μοίραν τινα τοΰ πολικού κύκλου. Το θερμό
μετρου κατήλθεν είς τόν 37ον βαθμόν, κλίμακος Ρεωμύρου.
Όπόταν δ ηνοίγετο τό θερμόν δωμάτιον, ένθα οι σοφοί ήσαν
έγκεκλεισμένοι, ό εισερχόμενος έξωθι αήρ μετίτρεπεν αυθω
ρεί είς χονδράς ψακάδας χιόνος τόν ένυπάρχοντα ατμόν.
Έν Γενισερκ τής Σιβηρίας οί σπίνοι καί σποργΐται ίθνησκον έν τφ αέρι καί παν ό,τι ήδύνατο νά παγή μετεβάλ»
λετο είς πάγον.
Οί Ολλανδοί, οΐτινες ύ π· τήν οδηγίαν τοΰ Hemskerke
άνεζήτουν τήν πρός τάς ’Ινδίας όδόν διά τής βορείου θαλάσ
σης, διαχείμασαν ένεκα τοΰ άνυποφόρου ψύχους ίν Νέα-Ζέμβλη έν ?τει 1596 Ή πυρά είς οΰδεν κατίσχυεν,τό πάν ίπήγνυτο, οί δε τοίχοι,αί στεγαι, τό έδαφος καί αύται αί κλίναι περιεκαλύφθησαν ύπό πάγου δύο δακτύλων πάχους. Ό
οίνος διενέμετο είς τεμάχια παγωμένος.

ΑΡΚΤΟΙ ΚΑΙ ΨΤΧ0Ι
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'Λέγεται, ότι τοσοΰτον ψϋχος έπεκράτησεν έσχάτως είς
Ρωσσίαν, ώστε πολυάριθμοι άρκτοι κατήλθον έκ τών περί»
χώρων είς τήν κωμόπολιν Κομόγαρυ, ένθα συνεδριάζοντος
τοΰ δικαστηρίου μία τούτων ιίσήλθιν έντός. Οί δικασταί
μόλις πρώτοι είδον τήν άρκτον ίφυγον έπιτηδείως έκ τής ο
πίσθιας θύρας, οί δέ παρευρισκόμενοι έντρομοι άπήλθον δρο
μαίας καί έν σπουδή κραυγάζοντες. Ό υπόδικος μόνον τε
λευταίος άντιληφθείς τοΰ πράγματος καί άγνοών τί συνέβαινε
έφυγε τελευταίος, καί ευτυχώς διότι ή άρκτος έπετέθη κατά
παχύσαρκου γυναικός.
Ροδς.

. Έθεωρεϊτο πάντοτε ώς νήσος πλήρης μυστηρίων . . . Ότ«.
τελευταίου έξηρευνήθη ύπό αποστολής τοΰ Σμισθονείου καθι—
δρύματος, χείμαρρος φωτός έρρίφθη έπί τής Ιστορίας της καί.
τής καταγωγής τών ίπ’ αύτής εύρισκομένων θαυμάτων αν
θρωπίνου εργασίας. Ή άπομεμακρυσμένη αύτη κηλίς έν τφ
μέσφ τοΰ ευρέως Είρηνικοΰ, ίπεβεβαιοΐ τά ύπό του γνωστοΰ
μυθιστοριογράφου γραφέντα περί τοΰ φαντασιώδους έκείνου
βασιλίίου, όπερ ποτέ ύπήρξε πολυαρίθμου πληθυσμού κοιτίς,
είτα δέ νεκροταφεΐον εύρύ μετά χιλιάδων βραχωδών άντρων
πεπληρωμένων ανθρωπίνων οστών.
Γενεά έξα.λ«εφ1>Αξσα.Τθιαύτη πράγματι είναι ή ανα
τολική Νήσος, ήτις έπί μακρόν διετέλει τό άλυτον ζήτημα
τών εθνολόγων και άλλων σπουδαστών τής άρχαιότητος. Πι
νακίδες ξύλινοι άνεκαλύφθησαν, φέρουσαι έν αρχαίοι τινί γλώσ—
ση έπιγραφάς, πολλά θαυμάσια δυναμένας νά μαρτυρήσωσι»
καί ειδήσεις παραδόξου; περί τής πατρίδο^ <ων νά μεταδώσωσιν ήμΐν. Βράχος έκ λάβας άναρριφθείς έκ τών βυ
θών τής θαλάσσης, περιφερείας τριάκοντα δύο μόνων τε
τραγωνικών μιλίων, ειχεν άλλοτε ποτέ πληθυσμόν άνω
τών 20,000 Προσομοιάζει φωλεάν μελισσών, κατακεκολλυμένη ουσα ύπό σπηλαίων σχηματισθέντων έκ πομ
φολύγων αερίων, άτινα έτεινον νά ίξέλθωσι κατά τήν διάρ
κειαν ηφαιστειώδους ένεργείας,ού μόνον δέ τά σπήλαια ταΰτα;
βρίθουσι σκελετών, άλλα καί άνά-πάσαν τήν νήσον εύρηνται
διακεχυμένα τά λείψανα απειροπληθών μνημάτων και κατα
κομβών. Ή όλη νήσος είναι αληθής νεκρόπολις.
Ανδριάντες κολοβσοαίοι. Αί μεγάλαι ποσότητες
τών άνευρισκομένων άνθρωπίνων λειψάνων, ούχ ’ ήττον δέ καί
ό γιγαντιαΐας χαρακτήρ τών κατερειπωμένων .έργων μαρτυ
ρούσε τήν ίπί τής νήσου διαμονήν μεγάλου πληθυσμού, έπί
περίοδον πολλών ίκατοντάδων έτών. Διασώζεται ετι απειρία
άνδηρων έφ’ών ετοποθετοΰντο κολοσσιαίοι ανδριάντες, οΐτινες
κατάκεινται νΰν πρηνιΐς καί διακεχυμένοε. Τούτους έξειργάσθησαν άρχαΐοι γλύπται, ών ή τέχνη έξέπνευσε μετ’ αυτών.
Ή τέχνη τής έξαλειφθείσης ταύτης γενεάς, κατελιπε τεκμήρια .
ού μόνον έν τή μορφή τών τοιούτων ανδριάντων,άλλά καί έπ
αυτών τούτων τών βράχων τής νησίδός, έφ’ ών αλλόκοτοι
καί φανταστικαί εικόνες μυθικών ζώων, άνθρωπίνων προσώςπων, πτηνών, ιχθύων κλ. έχουσι γλυφή.
T£vs τρόπω κατεβκεαάξοντο. Έπί τών ορίων α
νευρίσκονται τά εργαστήρια τών γλυπτών, οΐτινες άπεκοπτον
έκ τοΰ ηφαιστειώδους βράχου, και έγλυφο.ν τά μεγάλα λί
θινα άγάλματα.
Έσωθι μεγάλου έσβεσμένου κρατήρος, άνεκαλύφθη εν τών
άγαλματοποιείων τούτων, ένθα τά άγάλματα καταφαίνον
ται έν άπασι τοΐς βαθμοϊς άτελείας, άπό τοΰ άκατεργάστου έπί τοϋ βράχου σχεδιάσματος' μέχρι τοΰ έντελώς περατωμένου έργου τής τέχνης, έτοιμου ν’ άποκομισθή έκεϊθεν.
Τό ογκωδέστερου αυτών έχει ύψος εβδομήκοντα ποδών, με
κεφαλήν ύψους 28 ποδων, εύρηται δ’ ίν καλλίστη καταστάσει. Έννενήκοντα τρεις τοιοΰτοι ανδριάντες ύπάρχουσιν
έντός τοΰ κρατήρος, μεγεθών διαφόρων, τεσσαράκοντα δ’αυ
τών είσί περατωμένοι καί έτοιμοι νά μετεκομιβθώσι καί κοσμήσωσι τά άνδηρα εκείνα δι’ &. κατεσκευάσθησαν.
Έγνώσθή ήδη, ότι τό πρώτον βήμα κατά τήν γλυφήν
τών άγαλμάτων τούτων, ήτο ή ίκλογή βράχου καταλλήλου .
καί ή ίπ’ αύτοϋ σχεδιογράφησες τοΰ σκελετού τοΰ προς κατα
σκευήν άνδριάντος. Έγλύφετο τότε ή πρόσοψις αύτοΟ καί
άπεπερατοΰτο, είτα δέ άπεκόπτετο έκ τών όπισθεν καί άνίσύρετο έξω τοΰ κρατήρος’ μεθ’ ο κατεβιβάζετο είς το κά
τωθι πεδίον διά σφηνών καί άλλων μηχανικών ίργαλείων, *
οπότε .οδός κατεσκευάζετο πρός τόν σκοπούμενον όρον, ήτις
έκαλύπτετο μέ φύκη τής θαλάσσης, καί ίπ’ αύτών όκολοσ-

σός ίσύρετο διά -σχοινιών ίκ καννάβεως, τέλος (τοποθετείτο
είς τό ύψος τοΰ άνδηρου.
Τοσοΰτον μεγάλα μηχανουργίας έργα ίξετελέσθησαν, ώστε
τις απομένει έκπληκτος πρό τής υπομονής καί άγχινοίας τών
βαρβάρων (κείνων, οΐτινες ήδυνήθησαν νά ίκτελέσωσιν αύτά,
άνευ μηχανικών γνώσεων ή βοηθημάτων. Τό μέσον βάρος
τών ανδριάντων είναι περίπου 12 τόνων, τινές όμως αύτών
βαρύνουσι μέχρι 40. Μετεκομίσθησαν · ύπέρ τά όρη καί
τάς κοιλάδας είς παν τής νησίδος μέρος ίπί διάστημα πολ
λάκις μιλίων πολλών.
Έξωθι τοΰ ύφαιστιιώδους κρατήρος, ίπΓ τής δυτικής πλευ
ράς τοΰ ορούς, εύρηται έργαστήριον μεγαλείτερον, είς Ο 455
ανδριάντες καταφαίνονται.
Πρός σχηματισμόν ιδέας τοϋ μεγέθους τής ίργασίας ήν
έξετέλεσαν οί ίργάται τών ανδριάντων, ή αποστολή άπαριθμήσασα άπαντας τούς έπί τής νήσου άνδριάντας, εύρεν ότι
άνήρχοντο είς 555...
Kat δεατί κατεβκευάζοντο·. ‘Γπετίθετο ότι οί
λίθινοι ούτοι γίγαντες ήσαν Θεοί, άλλ’ έγνώσθη νΰν ότι παριστώσι πρόσωπα διακριθέντα, καί άνεγείροντο ώς μνημεία
πρός διάιώνισιν τής μνήμης αύτών. Τό σμικρότερον αύτών
έχει ΰψος_ τριών ποδών. Προσομοιάζουσιν άλλήλοις μεγάλως
έκαστου αύτών παρουσιάζοντος τό άνω ήμισυ ανθρωπίνου
σώματος,· κεκομμένου κατά τά ισχία. Τά πρόσωπά αύτών έ
χουσι χαρακτήρα άμετάβλητον, μετά πλατέων μετώπων,
ρινών μακρών καί βραχέος τοΰ άνω χείλους.
Τά άνδηρα άνεγείροντο. παρά τήν παραλίάν,ούτως ώστε σί
ανδριάντες. νά προσβλέπωσι πέραν ίπί τής θαλάσσης, περιεΐχον δέ δωμάτια πεπληρωμένα πτωμάτων τετυλιγμένων ίν
χόρτφ ξηρφ καί κατακειμένω» έκτάδην μέ τάς κεφαλάς πρός
πόν ωκεανόν. '

Γ. Λ. Ίωαννίδης.
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ΔΕΝ ΘΥΜΑΣΑΙ;
-&«-

θυμήσου ’ς τήν άκρογ^αλ^ά,
Θυμήσου ’χείνη τή βραδεία.
Μέσα σέ μ}ά βαρχοΰλα,
θυμήσου τδ φεγγάρι,
Ποδ σ' είχα ’γώ ’ς τήν αγκαλιά,Φώς φώτιζε τήν αμμουδιά,
Εανθή μου ψαροπούλα.
Τή θάλασσα, μέ χάρι.
Πως λαμπανβ μέσ’. ’ς τα ν«ρά,
θυμήσσυ, ’τά ’στιράχ^α.
Καί τά στόλιζα» μέ χαρά,
Μ« χίλια διαμαντάκια.

θυμήσου τότε τι φιλιά,
Σσΰ έδωχα ξανθοΰλα.
Ποΰ σ'είχα 'γώ *ς τήν άγχαλ^ά,
Δροσάτη ψαροπούλα.

θυμήσου πουχα χοιμηθή,
Κ’ «γώ ’ς τή» αγκαλιά σου.
Καί βίχα δλος σχβπασθή,
Μέ τά ξανθά μαλλιά ,σον !

Θυμήσου ψαροποΰλά. μου...
Τίποτε δεν θυμάσαι ;
Μώχοψες τή χαρδοΰλά μου,
Καί τώρα δέν λυπάσαι ;

ΜισοΛόγγιβτ

Σ. Μπρώνχας

Δέν πρέπει .νά λέγωμεν ό,τι σκεπτόμεθα, αλλά πρέπει νά
σκεπτόμεθα ό,τι λέγομεν.
Mme Lambert.
Δέν είναι ανάγκη νά ήναι τις τόσον πλούσιος διά νά δίδιρ
ή διά νά δανείζ-g.
Comtesse Diane

Τόν λίθον ρίπΤε μόνον είς τά καρποφόρα δένδρα.
’Αραβικός θρύλλος.
‘Η άρετή ομοιάζει τά μύρα, ών δέν αισθάνεται τις ολην
τήν εύωδίαν, ή όπόταν τά καίη τις ή τά θλίβγι.
Βάκων.

-Α.ΚΙ>ΟΣ2ΤΙΧΙΣ3
(Τώ Δδι Φ. Κ.)

Η ΪΣΤΑ.ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
• -4Μ»-Ή ύστάτη Οτιγμλ πλησιάζει.
Δέν μ’ άφίνετ νά μείνω ’ς τέιν γη,
Καί μού Ιέ ’ Λ σκληρά μου φωνάζει.
Δέν θά -’δης πληά ώραϊαν αύγή.
Ή ΰστάτη στιγμή μέ πικραίνει,
Μοΰ θαμβώνει τοΰς δΰο οφθαλμούς,
Και ώς φΰλλον τοΰ δένδρου μαραίνει,
Τό κορμί μου ποΰ πάσχει παλμούς.

Μοΰ φωνάζει. — Ησύχασες πλέον,
Τρέχ’ άλλου τρέχα ς’ άλλη ζωή.
Έγώ δέ ίκετεΰ’ αύτήν κλαίων.
Πλήν ματαίως ούδέν τήν πτοεί.
Καί γιατί πρός με ήλθες προσκαίρως, '
Τής φωνάζω, άθλια, σκληρά,
Άφησέ. με νά ζήσω τό θέρος,
Άφησέ με στιγμή φοβερά.

Σώπα ! σώπα I μοΰ είπε, μη κλαί^ς,
Φεύγεις .πλέον δέν μένεις ς ’ τήν γή,
Σΰ ό αίτιος είσαι, σΰ πταίεις,
’Ακολοΰθει μέ πλήρη σιγή.
Κ. Λ-

Δεληγιαννηε..

Φωτεινοβόλος χρυσαυγή, σέ βαίνει σέ στολίζει
Ώς άστρον τοΰ έρέόους μόυ άει μέ σελαγίζει
Τόν βίον μου τόν πλάνητα τόν συγκροτείς σύ μόνη
Έσΰ είσ’ ό ΰάκινθος, έγώ 8’ Α ανεμώνη
Ία σέ £αίνω καϊ έγώ είς τάν χρυσήν σου κόμην
Νά' ζή'Οωμεν εύχήθηττ, ώ προσφιλής μου ψίλη
Ήδΰ είναι τό δνειρον τοΰ Πλάστου γιά τήν κόρην.
Κ. Κοσμ5ς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,.
Π. Ε. “Ισ-Ορια· ’Επιστολή καί συνδέομαι έλήφθησαν' ευχάριστουμεν θερμώς. Συνδρομηταϊ ένεγράσησαν. Άποδείξεις,ταχυδρομιχώς.
—Ά. Μ. Ε. Ίβίαηον.Τ&ς ενεγραψαμε», συνδρομήν ελάβομεν. — I.

Σ. HttpovnoJiv. Βεβαίως, ή «Φύσις» διά τής Φύσεως ώς δ “Ερως
διά τής Όμονοίας. Συνδρομές «λάβομεν εύχαριστοΰμεν. — Ά. Π.
*.
Μαγνησία
Ταχύδρομικώς σάς απηντήσαμεν έν έκτάσει. Πα
ρακαλοΰμεν ενεργήσατε δραστηρίως καί απαντήσατε. — Π. Ζ.
*.
^Οδησσό
Δελτάριον έλήθη.' ’Αναμένομεν μέ προσεχές ώς γρά
φετε. — Π. Γ. Eepxvpav. ’Επιστολή έλήφθη. Φύλλα αποστέλλομεν

ταχτιχώς.

Άποροϊμεν

έπί

καθυστερήσει.

Άριθμός

λα

χείου eivat δ 2996. — Δ. Β. Μ. Πάτρας. 'Εχετε πληρέστατα δί- ·
καιον. Ταχύδρομικώς καθέκαστα.—ί. ά. Β. θισσαΛονίχητ. Έπιστολαΐ καί πονήματα έλήφθησαν. Προσεχώς γράφομεν έκτενώς- Βραδύτης ενεκα πολλών ασχολιών.—Ά Σ. Bevxovpeorior. ’Επιστολή
καί χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Γράφομεν ύμϊν. Πα
ραγγελία άποστέλλεται-—Μ. Μ. Μασσαλίαν. Σας ένεγράψαμεν.
•Συνδρομή έλήφθη.—Ν. Κ· ΧαΔχιδα. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν.

Εύχαριστοΰμεν.—J. Ο. Σονιζ. Χρυσόδετους τόμους σάς άπεστεί
λαμεν.— Δ. Ν. Πείροια. “Εγει καλώς. Παραδεχόμεθα.—ί. Ο Τριπο4«ν. Δέν σάς λησμσνοΰμεν, άλλα περιμείνατε σειράν σας.—Όπεσάοίρομ,κφ Βραύατ. Δέν εχετε δίκαιον, διότι ή ΐδανικότης ενέχει
καί τήν πραγματικότητα ώς πάς λόγος τόν αντίλογον.—Μ. Δ. Σ/ενρr«jr. Αντίτιμο» παραγγελίας σας δέν έλήφθη.

Η ΦΥΣΙΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ϋρόχεερον μ,έσον πρός έξέταβεν
τής κενήσεως τών αερίων ρευμ-άτων.

Αγοράζονται είς χαλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαΐ παλαιαΐ xal έπιστολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων έπικρατειών. Επίσης Αγοράζονται νομίσματα καί Αρχαιότη
τες, παρά τού κ.
A. W Ε I S Ζ
Budapest (Hongrie)
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*
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ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Φ. BEFTOANH
Μετάφρασις

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ

■ιδού πρόχειρον μέσον, όπως ένοήσωμιν την κίνη«ν του
αέρος ίν τινι δωματίω, καί έξιτάσωμεν την διεύθυνσιν αύτοΰ.
*0 θβρμό; άήρ stvat ίλαφράτιρος τοΰ ψυχροΰ,ή δέ διάφορά
της πυκνότητος τών στρωμάτων τοΰ άέρος ίχ« μεγίστην
έπιρροην ιίς τ.ην κίνηβιν της ατμόσφαιρας. ‘Ο άήρ θιρμαί»
νεται, ώς γνωστόν, σίς τάς πιρί τόν ’Ισημερινόν χώρας, ένφ
ψυχραίνεται περί τούς πόλους' τούντεϋθεν ή κίνησες των ανέ
μων, αίτρικυμΐαι, θύελλαι κτλ.Ευκολον δε είναι να καταδιίζωμεν τάς κινήσεις τοΰ άέρος τάς προερχομένας έκ της δια
φοράς της πυκνότητας αύτοΰ,άνοίγοντες τήν θύραν δωματίου
όπερ έθερμάναμεν,προς παρακείμενον δωμάτων ψυχρόν. Έάν
κρατήσωμεν κηρίον είς το άνώτερον μέρος τής άνοιχθείσης θύ
ρας, ώς δείκνυσι ή έναντι εικών, ή κλίσις τής φλογός αύτοΰ
θά ηναι προς τά εξω,ϊνεκα τοΰ ρεύματος τοΰ θερμοΰ άέρος, οπερ έξερχεται τοΰ δωματίου'τούναντίον δέ ή φλόξ τοΰ κηρίου
τιθέμενου είς το κάτω μέρος τής θύρας κλίνει προς τά έσω,
ένεκα τοΰ εισερχομένου έξωθεν ψυχροΰ ρεύματος προς άποκατάστασιν τής ισορροπίας τής ατμόσφαιρας.

Φ. Π.

ΣΪΑΑΟΓΗ Π0ΙΗΜΑΤ2Η

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΣΕΚΙΕΡΗ
Διευβυντοΰ «Νέας Σμύρνης^
Έζεοόθη έσχάτως έν ΐδιαιτέρω τεύχεί λαμπρά συλλογή ποιημά
των τοϋ λογίου κ. Β. Σεκιέρη, ατινα θερμώς συνιστώμεν πααι τοϊς
φιλομούσοις.
Τιμάται 1)2 μετζίτιον.

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
Μετάφρασις Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
Άπό τινων ημερών ήρζατο ή έκτύπωσις έν ιδιαιτέρά» τεύχει τής
ώραίας μυθιστορίας τοϋ Maurice de Fo's «Σωσάννα Ραμώ» τής
δημοσιευθείσης πρό δύο ετών έν τή «Φύσει· χαί ήτις τοσοϋτον κατίθελξβ τους ήμετέρους άναγνώστας.
Έκαστον σώμα τιμάται δρ. μόνον 2 χαί διά τό έξωτεριχόν φρ.
χρ, 2, διά τους ήμετέρους συνδρομητάς, ένφ ή αρχική τιμή του εί
ναι φρ. χρ. 10.
Όσοι επιθυμοΰβι τήν άπόκτησιν αύτοΰ δύνανται ν’ άποστβιλωσι
το αντίτιμου είς τό γραφείου τής «Φύσεως».

Μόνον τά ονόματα τού γνωστού ιστορικού Βερτολίνκ)
καί τό τού ήμετερου διαπρεπούς κ. Λάμπρου είναι ή
μόνη σύστασις συγγράμματος, εξυπηρετούντο^ μεγίστην
τής ιστορικής επιστήμης ανάγκην, καί πληρούντος έπαιοθητοτάτην έλλειψιν. Ή περιπετειώδης ιστορία τών
'Ρωμαίων, ή πλήρης επιβλητικών κατορθωμάτων, ό όγκος
ούτος μεγάλων γεγονότων, ή αθάνατος σειρά μεγάλων '
Αναμνήσεων, μέχρι τούδε παρ’ ήμϊν δέν ήτο σαφής και
δι’ άρκετών χρωστήρων είκονισμένή.
Ήδη αυτή εμφανίζεται μέ πολύτιμα προσόντα άτινα
καθιστώσι τό σύγγραμμα τοϋτο Απαραίτητον είς πάντα.
Ή εκδοσις γίνεται άνά τεύχη, έκτελεΤται δέ μετά
πρωτοφανούς καλλιτεχνικής δεξιότητος , ήτις διακρίνει
πάντα τά έκδιδόμενα έργα τοΰ γνωστού κ. Καρόλου
Μπέκ, όστις διά τούτων οΰχί.σμικρών ωφελειών γίνεται
πρόξενός εις τήν επιστήμην.
Τό έργον κοσμείται ύπό λαμπρών εικόνων, ώς ή πα
ρατιθέμενη, εύρωπαϊκών, _έπΙ χάρτου άρίστου, καί είς
οχήμα μέγα 8ον.
Χάριν ο’ εύκολίας δύνανται οί βουλόμενοι να έγγρα—
φώσιν συνδρομηται καί έν τώ γραφείω τής βΦύσεως».
Ή σπουδαιότης τού έργου,»ή καλλιτεχνική αύτοΰ
έκτύπωσις, και ή λοιπή φιλοκαλία καθιστώσι τούτο μο ναδικόν καί ώς σύγγραμμα, καί ώς τό λαμπρότερον κό
σμημα επιστημονικού γραφείου.
Ή Τιμή δι’·δλον τδ έργον
διά τάς ’Αθήνας και Πειραιά δρ. 38
»
'Επαρχίας
»
40
’Εξωτερικόν
ψρ. 40

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE
Avec une gravure colorie chaque mois, par an 11 fr.
Sans la gravure, par an 9 fr.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Μετ’ έγχρωμου είκόνος μηνιαίως’ ίτησίως φρ. χρ. 11
Άνευ αύτήί, συνδρομή έτησίως
φρ. χρ.
9

έξεδάΦη
Ο ΙΗΧΟΓΪ ΤΟΓ REJWAIW

Παρακαλοΰνται δσοι έλαδον αγγελίας καί ένεγράφησαν συνδρομηται ν’ Αποστείλωσιν α&τάς εΙςτήνΔιεύθυνσιν τής «Φύσεως». Τιμ.ή έκάστου σώματος χαρτο
δέτου δραχμάς 4.
ΈΓτοΰΤυκογραφΐώΤΑΝΕΣΤΗ^ΩΝΣ^

