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ΛΕΩΝ ΙΓ.'

σιαοτικής και κοσμικής
πί τή εύκαιρία τής
εξουσίας.
πεντηκονταετηρί ΚΑΙ ΤΟ ΙΩΒΙΛΑΙΟΝ -ΑΥΤΟΥ
Έν ταΐς λοιπαΐς χώδος άπό.. τής άναρρήσεως
ραις’ ή διάστασις ομοίως
είς τόν επισκοπικόν θρό
ύφίστατο μεταξύ τών κυ
νον τοϋ Άκρου Άρχιεβερνήσεων καί τής Ά-"
. οέως τής Ρώμης, δημογίας Έδρας. Διά μεγί
σιεύοντες έναντι τήν
στης έπιτηδειότητος ό
εικόνα αύτοΰ, πρέπον
νέος πάπας άνεχέτιοε τήν
θεωροΰμεν νά άναφέ •άντιθρησκευτικήν κίνησιν
ρωμεν ωδε τά οπούπλεονεκτών δε άπασών
δαιότερα των κατορθω
τών εύνοϊκών περιστά
μάτων ’αυτού, άφ’ ©του
σεων έπανήγαγεν ύπέρ
άνέλαβε.τά ΰψιστα τής
αύτοΰ τούς κυβερνώντας.
Δυτικής έκκληοίας καθή
Τό Βέλγιον διώρισε πρέκοντα.
σβυν εις τό Βατικανόν,
Διεδέχθη ΠίοντόνΘ'.
ό κ. Βίσμαρκ έπραυνθη
τή2θ Φ.εβρουαρίου ιS~8.
καί έπί τέλους συνενΚατά τήν εποχήν ταύτην
νοήθη μετ’, αύτοΰ. Έν
ή κατάσταοις τής εκκλη
Ελβετία άπέδωκαν τοϊς
σίας και τώνΔυνάμεων ήν
καθολικοΐς τάς έκκλήτά μάλιστα τεταραγμένη·
σίας και τούς εξόρι
καίτοι έχων τάςκαλλίστας
στους· οί Α.Α. Άγ. Λεπροθέσεις Πιος ό Θ', ώς
σάτ καί Μερμιγιόδ έσ^ον
πολιτικός άνήρ κατώρθω·
*
τήν άδειαν να έπανακαμσε μόνον νά έξεγείρη
ψωσι και κατέσχον πάλιν
κατ’ αύτοΰ τούς άρχον
τάς έδρας αύτών. Έν
τας τών κρατών καί τούς
Κωνσγαντινουπόλει ό αν
ύπουργούς αύτών. 'Ρητιπρόσωπος τού ανώτα
τέον, ότι έδέσποξε τότε
του ποντίφικος άνέστειλε
έν Εύρώπη άντιθρησκευτήν περί έξορίας διατα
τικόν τι ρεύμα όπερ, ένγήν τού άγιωτάτου Άτέχνως κυμαινόμενου ύπό
σούμ καί έπανήγαγε τήν
τών εχθρών τοϋ παπί- f
θρησκευτικήν ειρήνην, ή- *
σμοΰ έβάρυνεν άμετρήτις έβασίλευσεν έν τώ ότως τά πράγματα.
θωμανικώ Κράτέι.ΈνΆγΈν Γερμανία έφήρμοίλία, έν ταΐς ήνωμέναις
ξον τούς'διαβοήτους νό- ·
ίολιτείαις, χώραις πρωμους τόΰ Μαίου έν όλη
τεσταντικαΐς, ένεπεδόθη
αυτών τή αύστηρότητι·
ή καθολική ίεραρχία'έν τή
έν Ελβετία έξώριέον
πρώτη
καί
είσεχώρησενέν
τή
δευτέρα,Έν
Ρωσσία ό Τσάρος .
τούς επισκόπους, έκλειον τάς εκκλησίας· &ν Γαλλία ήρ·
έφάνη
μάλλον
διατεθειμένος
νάσυνεννοηθή
μετά τής παπχιξεν ή έξωρία, ήτις έμελλε νά συντέλεση είς τήν έπιψήφισιν τού κληρικού νόμου, αφού προηγουμένως είχεν ι πικής εξουσίας,οί δέ ^ωμαΐοι καθολικοί ύπήκοοι τοΰ ’Αλε
ξάνδρου Γ'.έσχοντούς ιερείς καί έπισκόπους αύτών.Βλέπει
ώς προανάκρουσμα έκδιώξει τούς θρήσκους έκ των μονατις ότι ή παππωσύνη Δέοντος ΙΓ' .ύπήρξε λίαν τεταραγστηρίων αύτών διά τής εφαρμογής τού διαβόητου "] άρ
θρου. Έν ’Ιταλία έπισης-άντίδρασις μεταξύ τής έκκλη- • μένη καί ότι έν ούχί μικροτέρω διαστήματι δεκατετραετίας
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ό διάδοχοί Πίου τοϋ Θ', συνφπλήρωοε μέγα εργον, ήτοι
τήν εΐρηνοποίηοιν και τήν διαλλαγήν.
Έγεννήθη τή 2 Μαρτίου ι8ιο, ωοτε οήμερον έχει
ηλικίαν 8α ετών. ‘Ο πατήρ αΰτοΰ Λουδοβίκος Ιΐέοτη ύπηρέτηοεν ύπό τόν Α'. Ναπολέοντα. Ό νέος Πέοτη
είοήλθεν εις τήν ιερατικήν σχολήν καί έλειτούργησε τό
πρώτον έν 'Ρώμη έν τή εκκλησία τοϋ άγ. Στανισλάου.
Τώ 1838 ΰπηρέτησεν εις Βενεβέτην, τώ ιδφΐ είς Πε
ρούκαν, καί μετά τοΰτο ώνόμάοθη επίσκοπος τής Δαμιέττης τώ 18φ3. Τώ 18φ6 Γρηγόριος ό ΙΕ', τόν διώ·
ρισεν επίσκοπον τής ΙΙερούζης, όπου υπηρέτησε 33 έτη.
Πίος δέ ό Θ', -ζό ώνόμασε' καρδινάλιον, κατάδείέας τά
προφανή και ωφέλιμα αύτοϋ προτερήματα.
Πράος,μειλίχιος, φύσει αγαθός καί φιλάνθρωπος, ούδεμίανπερίστασιν παραλείπει χωρίς νά έπιδείέη τά συνδιαλ
λακτικά και γενναία αύτοϋ αισθήματα. Πανταχοΰ χαίρει
τής ύψίοτης έκτιμήσεως, άπαντες δέ οί ηγεμόνες τής ύφηλίουτώ έίεδήλώσαν ήδη τά θερμότατα καί ειλικρινέστατα
αύτών αισθήματα- έπί ταΐς έσχάτως δέ τελεοθείσαις έορταΐς τής πεντηκονταετηρίδος του πάντες άπέστειλαν αν
τιπροσώπους, δώρα πολύτιμα και άντιγράφους συγχαρη
τηρίους έπιστολάς. Τήν Ελλάδα αγαπά · ΰπερμέτρως,
τήν πρός αύτήν δ’ αγάπην του έέεδήέωσε καί έσχάτως
έμπράκτως, άποστείλας άμα τή παρουσιάσει τοϋ Αρχιε
πισκόπου ’Αθηνών Ζαφφίνου φρ. ό,οοο ύπέρ τών Ζακυν,θίων. Ώς γνωστόν δέ καί προγενεστέρως άπέστειλε φρ.
διακοσίας χιλιάδας διά τήν σύστασιν τής Λεόντειου Σχο
λής έν ’Αθήναις, τό λαμπρότατον μ.ουσικόν όργανον τοϋ
ένταϋθα καθεδρικού ναού καί πλεΐστσ άλλα.
Φ. Π·

Έ'επληρώθη τό.ρητόν. Ιδού τό πάν. Ούδεί; αμφέβαλλε
τότε. Η δέ Ιστορία έκτοτε άναγράφουσα τό γεγονό; τοΰτο,
το άπεδεχθη καί φυσικώ; καί έπιστημονικώ; καί θρησκευτικώς.
Πλήν ίδωμεν, άν καί σήμερον επανερχόμενοι οί Μάγοι εΐ;.
τήν φάτνην τή; Βηθλεέιζ, ύπό τά; σημερινά; συνθήκα; τών
φυσικώνκαί φιλοσοφικών έπιστημών θά έπίστευον είς τοιοΰτον
θαύμα, καί τί δυνάμιθα υπό φυσικήν έποψιν ν’ άντιτάξωμεν
εί; τήν σύγχρονον ταύτην διαπάλην.
Άνεχώρησαν λοιπόν οί τρεις λεγόμενοι τότε σοφοί Μά
γοι, ό· Βαλθάσαρ, ό Χαλδαϊος βασιλεύ;,, ό πανεπιστήμων, ό
γνώστη; τώ' φοβερών μυστηρίων, διά τών όποιων τά πάντα
μεταβάλλονται εί; χρυσόν, καί αύται αί συνειοήσει;’ ό
Μελχίωρ ό'βασιλεύ; φιλόσοφο; καί αυστηρό; όρθολογιστή;,
καί ό Γάσπαρ ό πτωχό; μαΰρο; βασιλεύς, όστι; ζών εΐ; αυτόν
τόν κόσμον τόν αποδέχεται, ώ; έχει.
Είναι παραμονή τών Θεοφανείων. Ή χιών πίπτει άφθόνω;
καί συναντώνται τρέμοντε; παοά τό δένδρον, όπου άπό δισχιλίων έτών πρότερον είχον καί πάλιν συναντηθή.
— Έρχόμιθα νά ίδωμεν τό θειον βρέφος, λέγει ό Μαλχίωρ, άλλα θά τό εύρωμεν. άρα γε ; Έγώ αμφιβάλλω,
διότι άπό πολλών ήδη έτών ή τοιαύτη ιδέα φθίνει, δριμύ
δέ είναι τό ψϋχο; τοΰ σκεπτικισμού, όπερ ήδη έπικρατεϊ έπί
τή; γη;· Τά πάντα αί νεώτεραι έπιστήμαι καί ή φιλοσοφία
μετέτρεψαν. Ό υλισμό; κυριαρχεί.
— Οί βοσκοί δέν είναι πλέον εί; τήν θέσιν των, προσθέ- /
τει ό Βαλθάσαρ κινών μετ’ άμφιβολία; καί αυτό; τήν κε
φαλήν. Τό δέ άστρον, όπερ έξελάβομεν ώ; θειον προάγγελ’μα δέν είναι άλλο τι ή“ ό αστερισμό; τοΰ Κρόνου καί τής
’Αφροδίτη;, συνήθη; περίοδο; κατά τήν έποχήν ταύτην τοϋ
έτους. "Αλλως τε έκ τή; έπιστήμη; διδασκόμεθα, ότι οί
πλανήται τοιαύτην ήν βλέπομεν ανταύγειαν διαχύνουσι συ
νήθως έπί τινων σημείων τή; γης. ’Ομιχλώδης συνεπώς πέ
πλος μά; καλύπτει διά τήν τύχην καί τών ανθρώπων
τών θεών.
Η ΦΑΤΝΗ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
— Διέτρεζα το κόσμον ολον έπανέλαβεν ό πρώτο; καί
ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ
πανταχοΰ αδιαφορίαν καί αμφιβολίαν είδον. Κακή έποχή όν
(Φ»βλθβοφ;κόν διήγημ.
*)
τως ή παρούσα, ώ συνάδελφοι, διά τούς χριστιανούς. Φοβού
μαι μήπως εΰρωμεν κενήν τήν φάτνην. Τό βρέφος ίσως δέν
υπάρχει, ή καί άν υπάρχγι θά ήναι κοινόν τι βρέφος. Τό
o κατωτέρω φιλοσοφικόν διήγημα έκδηλοϊ την
σπήλαιον δέ δέν φωτίζεται έκτάκτως. Δέν βλέπετε τήν δια
φοράν; Τί δέ τό έκτακτον άπό τοϋ φυσικού παρατηροϋμεν;
κατάστασιν τη; κοινωνική; προόδου τών πνευ
μάτων ίν ή εποχή ζώμεν, ώ; σαφώς άποδεικνΰον
— Μή κίμνετε ούτω; είπεν ό Γάσπαρ. Ίδετε, τό άστρον
τόν αγώνα, ον.ή σύγχρονο; γενεά αγωνίζεται, όπω; πόσον
άποτα’πλησίον ήμών κατήλθε, καί ιδού έστη ύπεράνω τής
χθή τφ ΰκεπτΐ·κιΰμβ>, άποσείουσα παντί σθένπ καί αυτό τό -φάτνη;. Όποιον θαΰμα! Τί άμφιβαλλετε αδελφοί; θέλετε
κύρος τή; θετική; έπιστήμη; καί φιλοσοφία;, προσβλεπουσα
σημεία φαεινότερα τής θείας ταύτης διαλέκτου: δέν βλέπετε
μετά δέους εΐ; νέου; ορίζοντα; πίστεω; καί θρησκεία; συντατήν χαράν τή; φύσεως ;
ραττούση; το πνεύμα καί την καρδίαν, απέναντι τών ύπό
Έπροχώρησαν πρός τήν φάτνην καί είσήλθον. Οΐον
τοϋ σκεπτικισμού τιθέμενων ζητημάτων.
λαμπρόν θέαμα I Δύο άλογα ζφα έθέρμάινον τήν φάτνην,
Ύπήρξεν ό άστήρ τών Μάγων; .
πλησίον ή Παρθένος ήγρύπνει έκστατικώς, ακτινωτό; δέ στέ
Έγένετο ένανθρώπισι; Θεού ;
φανος κατηύγαζε τό βρέφος. Ζωή καί χάρις έπικράτει έκεϊ.
Δύναται νά γέννηθή παιδίον έκ παρθένου ; κτλ. κτλ.
Φαιδρός καί συγκεκινημένο; ό ’Ιωσήφ προέβη είς συνάνΉ σύγχρονο; έπιστήμη λέγει ούχί. Ή πίστι; αμφιβάλλει,
τησιν τών Μάγων, ώς νά είχε προειδοποιηθώ, λέγων/Ελθετι
καί ίδετε αδελφοί. Σήμερον είναι ή λαμπρότερα ημέρα τοΰ
Ή θρησκεία άπαντφ. Ναι.... Όποια σύγχυσες ιδεών!
Άς έξετάσωμεν ήδη τί μά; λέγει περί τούτου καί ή Φύ«ι$,
κόσμου. Το σκότος διαλύεται πρό τοΰ φωτός.
άφοΰ έπέπρωτο μετά πάροδον δύο χιλιάδων έτών, φιλοσο
_ Οί μάγοι τότε,άφοΰ οί δύο. προσέβλεψαν μετ’ αδιαφορίας
φία πίστι; καί θρησκεία νά διίστανται τοσοΰτον.
καί κομπασμού έντός τής φάτνη; καί ό-έτερο; έπίστευσεν,
ίξήλθον καί κατ’ ιδίαν έποιήσαντο τήν άκόλουθον συνδιά
Ή φάτνη τη; Βηθλεέμ έχρησίμευσεν ώ; κοιτί; τοΰ Θείου
σκεψή.
Παιδό;, όπου έκ τών τριών'σημείων τοΰ κόσμου προσήλθον
οί τρεϊ; βασιλείς, οί Μάγοι, οδηγούμενοι ύπό τοΰ θαυμάσιου
Ο Βαλθάσαρ, ό Χαλδαϊο; βασιλεύς, πρώτος έλάλησεν
έκείνου λαμπρρΰ άστέρο;, δν μόνοι οί έλευθερολογισταί καί
ούτως. «Τέλος πάντων διανοίγονται οί οφθαλμοί μου καί
άπιστοι δεν θά έβλεπον,καί άφοΰ ειδον τόν ’Ιησοΰν παιδίον, · δέν είμαι πλέον ίρμαιον τών ονείρων καί φαντασιών μου άτόν σωτήρα, τόν λυτρωτήν βασιλέα, καί αναμορφωτήν τοϋ
τινα μ απεπλάνησαν έπί αιώνας. Ή έπιστήμη σήμερον δέν
κόσμου, ώ; είχον προναγγείλει αί ‘Αγίαι Γραφαί, ίπίστευσαν
παραδέχεται οτι δύνανται νά φυτρώσωσι αστέρες, ότι δύναεις αυτόν, τόν έπροσκύνησαν, τφ προσέφεοον βασιλικά δώρα
ται νά γεννηθώ παιδίον έκ παρθένου, ότι τό ύδωρ δύναται
καί δοξάσαντες τόν Θεόν άπήλθον διατυμπανίζοντες. τό γε
νά μεταβληθώ εις οίνον καί νά πολλαπλασιασθώσιν οί άρ
γονός πανταχόσε.
τοι καί οί ιχθύς. Ούτε, ότι οί νεκροί άνίστανται, ούδ’ ότι
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αναλαμβάνονται είς τούς ουρανούς, έκτος άν είναι Δαίδαλοι
ή Γανυμήδαι. Τό βρέφος όπερ είδομεν πρό δύο χιλιάδων ε
τών, ήτο βρέφος ώς όλα τά άλλα βρέφη τών ανθρώπων, τά
άλογα ζφα ήσαν άπό τά συνήθη,καί ήμεϊς ώς μάγοι ούδέν
έχομεν τό έκτακτον. Ό ’Ιωσήφ, είναι έν αγαθόν γερόντιον
καί οΰδέν πλέον, ή δ ’ έπιστημονική αλήθεια είναι άλήθεια,
καί αύτήν μόνην δέον νά πιστιύσωμεν. Οΰδέν πλέον, θαύ
ματα, είναι ουτοπία !
Μετ’ αυτόν ώμίλησεν ό Μελχίωρ, ό λευκό; βασιλεύς, ώ;
έξής,ύποστηρίζων μετά κομπασμού τήν θεωρίαν τοΰ προλαλήσαντος.
— Ή φιλοσοφία μά; διδάσκει ν’ άμφιβάλλωμεν περί παν
τός Τί άνοησία, νά πιστεύσωμεν εις ένανθρώπισιν. θεοΰ !
Τόν Θεόν, μόνο; ό πανθεϊσμό; δύναται νά συλλάβη καί
τότε τόσον αορίστως, ώστε καί ή αποδοχή άκόμη τοιούτου Θεοΰ, ισοδύναμε! πρό; τήν άρνησίν του. Τό Σύμπαν
δέν δύναται νά γεννφ βρέφη. Καί έγώ έπί αιώνας έπίστευον
είς τοιαΰτα θαύματα, είς τοιαύτην ανατροπήν τή; φύσεως
καί τής έπιστήμη; άντί ν' άποθαυμάζω τόν τρόπον καθ’ όν
ό κόσμος άντανακλάται έν έμοί, ή έγώ έν τφ κόσμω. Καί
προσεφερον ό τάλας θυσίας και θυμιάματα εί; ‘τό ιδανικόν
όπερ νΰν ούδαμοϋ ευρίσκω έν τφ κόσμφ. Ά^ωμεν, άγωμεν
άδελφοί, καί μεταφέρωμιν τά δώρά μα; είς τού; φίλους,
συγγενείς, κουμπάρους καί κουμπάραι; μας.
Άλλ’ ό Γάσπαρ, ό μαύρος βασιλεύς,όστις μετ’ άγάνακτήσεως καί οργή; ήκουε αυτών έπετίμησε τούς συντρόφους του
εΐπών.
—Δειλοί άποστάται, έφύγιτι πρό τοΰ σκότους !.. Τόση λοι
πόν ή άδυναμία σας ; Έφοβήθητε τήν θεωρίαν τής έπιστήμης ; ’Αρνεϊσθε ήδη τό φιλοσοφικόν ιδανικόν ; Καί δέν έ
χετε τούτου ψηλαφητόν δείγμα, αυτό τό πνεΰμά σας ;
«Διά ν’άποδεχθήτε τό μυστήριον,όπερ εϊδετε, δέν έχρειάζετο δά καί τόση έπιστήμη καί ύψηλή φιλοσοφία καί βλέ
ψεις καί ακροάσεις προς τους μή είδότας. Δέν σά; άρκεϊ ό,τι
ίδετε ; οί οφθαλμοί σας καί τά ώτά σας δέν είναι άρκετή έ
πιστήμη καί φιλοσοφία δε * υμάς ; Ή έπιστήμη καί φιλοσο
φία έρχεται ώ; αρωγός διά τήν πρός τόν Θεόν πίστιν μόνον
διά τούς τυφλού; καί κωφούς, άλλ’ ούχί διά τού; βλέποντας
καί άκούοντας. Οΐα άδυναμία, άποτύφλωσι; καί κωφότη; I
Έγώ ό κατώτερός σας άπεδέχθην τό μυστήριον τό κατ’
άρχά; μέ τήν δύνάμιν τή; Πίστεω; πολύ πρό υμών, οΐτινες
τό έζητήσατε διά τοΰ λόγου. Τόσον δέ παρήκουσα είς τά;
άπιστους καί τάς κούφους κάί άβασίμου; έπιστημονικάς
θεωρίας σας, ώστε πώποτε ·δέν μέ έγκατελιπε ή πίστι; τών
θαυμάτων. Τή συναρωγή δέ κατόπιν καί τών φυσικών έπιστημών καί τή; φυσικής φιλοσοφία; έλυσα όλα τά άμφίβολα καθ’ύμάς ζητήματα τοϋ θαυμάσιου κόσμου. Οΰδέν
άπλούστερον.
« Τμεϊ; δέ τί έπράξατε ; Έβιάσθητε ν’ άποδεχθήτε φι
λοσοφίαν άνύπαρκτον,γέννημα τής-φαντασίαςσας, τυφλήν καί
σκοτεινήν καί βεβαίως άφοΰ. είναι έργον ύμέτερον.,
«Τίς εποιήσατο καί τί; μετέδωκέν ήμΐν τά; άληθεΐς φιλοσο
φία; ; ή αυτό; ό άληθή; διδάσκαλος; σείς έφονεύσατε τό βρέ
φος έν'ταϊς καρδίαις ύμών, κομπάζοντες, ότι άνεκαλύψατε
τήν άληθή αλήθειαν. Μά ποΰ τέλος πάντων αύτή ή άληθή;
άλήθειά σα;; Έν τοΐς λόγοι;; ’Ορίσατε αυτήν τουλάχιστον
σαφώς καί καθαρώς !
«Ποια δέ τά έργα σας; ποιοι οί οπαδοί σας ; ποϊοι οί α
στέρες σας, τά βρέφη σάς,οί άρτοι σας; αί άπαδείξεις σας τέ
λος; Οΰδέν, απολύτως ούδέν! Μάς δεικνύετε πρός έπίρωσιν τής
ιδέας σας αύτά τά έργα τοΰ θεανθρώπου. Καλώς, μά τά ίδεκά ,σάς ; Ούδέν, ούδέιί, όύδέν. Όστε ή αληθής φιλοσοφία
έποιήσάτο ! Ή δε ψέρδής; κατίστρέψεν.
«Ούτως έχετε ώ; ασπίδα τήν θετικήν σας έπιστήμην καί
φιλοσοφίαν καί προφυλαχθεϊτι δι
* αύτών κάτά τοΰ ίείόυ λό
γου, όν οί άπλοι καί αμαθείς καλοϋσι θ-αυματα, σείς δέ ά- ’
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πλήν φυσικήν συνέπειαν τοΰ τυχαίως καί άνευ λόγου πρό ύ
μών έξελισσομένου κόσμου.
Ά; χωρισθώμεν ήδη, καί έγώ μέν μεταβαίνω είς τήν φά
τνην νά άκούσω τόν θεϊον λόγον, σείς δ’ άγετε νά στηρίξητε
τόν ύλισμόν.
— Άγε,μωρέ καί φαντασιόπληκτε, τφ άπήντησαν οί δύο
μάγοι καί φορτωθίντες τά δώρα των άπήλθον.
Μετ’ολίγον ήκούσθη άνεμος ισχυρό; όστις έκλόνισε τήν φάτ
νην. Ταραχθείς-δ^-ό Μάγος εξήλθε πρό; τήν θύραν νά ΐδη
τί συμβαίνει καί μετ’ έκπλήξεως είδε τήν ατμόσφαιραν λευ—
κοτάτην. Χιών έπιπτε σωρηδόν καί τοσοΰτον πυκνώς, ώστε
έν |5ιπή οφθαλμού είχε, καλύψει τά πάντα. Προσβλέψας
δε πρό; το μέρο; ένθα είχον διευθυνθή οι μάγοι σύντροφοί
του μετ’ έκπλήξεως ειδεν ότι τούς είχε καλύψει ή χιών εν
τελώς.
— Ευλογημένον το όνομα σου Κύριε, είπε, καί μακάριοι
οί πιστεύοντες τά θαύματά σου, καί είσήλθεν έν τή φάτνη.

Ροδς.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
«'Ερασμος.»
Γλυκυτέρα καί εύφωνοτ'έρα διάλεκτος, ή μή καταχρωμένη
τού χάσματος καί τή;: τραχύτητος, ή μή προβαίνουσα είς
τήν διάλυσιν τών διφθόγγων, ήτον όμολογουμένως ή Άτθίς,
ήτις καλλωπισθεΐσα ύπό τών άμιμήτων καλάμων τοϋ θουκυδίδου καί Πλάτωνος, τού Ίσοκράτους καί Δημοσθένους, καί
καλλιεργηθεΐσα ύπό τών αθανάτων τού άστεως φιλοσόφων
διεδόθη εί; άπασαν τήν ’Ασίαν, τήν Αίγυπτον, καί τά; παρά
τήν Μεσόγειον χώρας. Είτα διά μέσου τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως διαφυλαχθεΐσα μέχρι τών Βυζαντινών, κατέστη τό
προσφιλές άντικείμενον τή; έπιστήμη;, ώ; ή γενική τών
Ελλήνων ομολογία άποδείκνύσι. Ή προφορά έμεινεν αναλ
λοίωτος μέχρι; έσχάτων.Περί τά; άρχά; δέ τού 16ου αίώνος
Άλδιο; Μινουιτης Βενετός έξέφρασεν ύπονοία; τινα; περί
διαφοράς τής άρχαίας πρό; τήν νέαν προφοράν. Μετά τού
τον ό Δεσιδέριος "βρασμό?, ’Ολλανδός ‘Ελληνιστής, συνέ
γραψε περί τής άρχαίας τών ‘Ελλήνων προφοράς, προσπαθών δι’ έπιχειρήμάτων ήκιστα θετικών ν’ άποδείξ-ρ, ότι ή
σημερινή προφορά είναι καθ’ ολοκληρίαν άσχετο; προ; τήντών
παλαιών. Τούτον ήκολούθησεν ό ’Ιωάννης Έκκιος, ό θωμάς
Σμίτ,καί πλεϊστοι άλλοι,’ Άγγλοι ιδίως, οΐτινες παραδεχθέντες τήν άνόσιον ταύτην διάστασιν κατώρθωσαν νά γενικεύσωσι ταύτην, καί ούτως ή ήδεϊα, ή θελκτική, ή μελιρδική,
ή κομψή γλώσσα τών Ελλήνων, διά τή; διαλύσεω; τών
διφθόγγων κατέστη εί; αύτού; ψυχρά, άχαρις, άκομψο;. Τήν
τοιαύτην βεβήλωσιν δέν ήνέχθησαν οί θερμοί ύποστηρικταί
τή; γνησιότητος, καί ούτω; έξανίστανται Στέφανος ό Βιντώνης, Γρηγόριος Μαρτίνος, θ. Βαλάση; καί πλείστοι άλλοι,
ώς ή «Συλλογή περί προφορά; τής 'Ελληνική; γλώσσης»
αναφέρει (Λούγδουνον τής Βαταυίας).
Ό νεωτερισμός ούτο; κυρίως έπετέθή κατά τού υ, ω,
β καί η καί όλων τών διφθόγγων.Καί τό μέν β ΐπροφέρετο,
•ώς καί νΰν γραφόμενου διά τών λατίνων ώς V (ώ; vallum,
venio. vita; vivo, volo, Severum), όπερ οί σπουδαιότεροι
τών "Ελλήνων έξηγούσιν ώ; β (άρα Βαλέριος, Βάοην άντί
Ούαλέριος, Ούάρρων, Βενετία). Ό Θουκυδίδης θέλων νά
προφέρω τό ν τών Λατίνων γράφει αύτό δεά μπ (ώς Άμ-πρακια). :·
’
Όμοίως τό η θέλουσιν δπως προφέρηται ώς δύο εε, παρατιθέντες τάς δΓ αΰτοΰ γραφομίνας λέξεις ώς Άθήναι —
Athenel, Έβή—Hebe, Πομπήϊα— Pompeius τήν γνη-
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τών ένδοξων ποιητών έπροφέροντο συνημμένως διαλυόμενοι
μόνον νατά τάς άνάγκας τοϋ μέτρου.
Γνωστή ή αμφιβολία παρά Θουκυδίδη τοΰ «λοιμός—λι
μός» διακριθέντα μόνον έκ τής έννοιας. (Πελοπ. πόλεμ.) ένω
άν έπροφέρετο λοιμός ήθελεν αμέσως ό χρησμός έκεΐνος
νοηθή άνευ τής αμφιβολίας. Καί ό Κικέρων αυτός όμιλεΐ
(περί τοΰ Βρούτου άναχωροΰντος—Καυναία—Caveneas).
Τής γλώσσης ό πλούτος ανάγκασε τού; Έλληνας νά έφεύρωσι διαφοράν έν τή γραφή, όπως μή έπέρχηται σύγχισες.
Προκειμένου δέ περί τής διαλεκτικής προφοράς, ήν οΓΕρασμιακοί εχουσιν ώς επιχείρημα, είναι γελοΐον, καθ’ ότι
καί σήμερον πάντες γνωρίίομεν οτι έν Πελοποννήσω πολύ
δυσκόλως θέλει νοηθή ό ’Ασιανό;, ή -άλλαχοϋ ό Νησιώτης, ό
Στερεολλαδίτη;, ό 'Ρόδιος, ό Κύπριος, ό Κρής καί οΰτω
καθεξής, ώστε τόν θεόφραστον άναφέροντε; άναγνωρισθέντα ύπό μιας Λαχανοπώλεδο; κατόπιν τριακονταετούς δια
μονής του -έν Άθήναις, δέον νά σκιφθώσιν ότι ή διαφορά
τής διαλέκτου δέν έγκειται είς διφθογγικήν προφοράν μόνον.
Ευτυχώς τής έπιστήμης jo σκήπτρον θέλει τήν τοιαύτην
βεβήλωσιν καταστρέψη ούτως ώστε νά μή καταλαμβάνηταί
τις ύπό γέλωτος και οργής,όπότε τόν στίχον «Ζεΰς τοι δοίη,
ξεΐνε, καί αθάνατοι Θεοί άλλοις»,ακούει φρικωδώ; παραμιμορφωμένον έν τή άνοήτφ προφορά, «Ζέϋ; τόϊ δόϊεε, ξέϊνε,
Καϊ αθάνατοί’ θεοί άλλο.ϊ»,καί τό αθάνατον «Χαϊρε» προφερόμενον «Χάίρε».
Ήλ.

ΕΡΑΣΜΟΣ

σιότητα δέ τη? προφοράς τοΰ η δεπνυσιν οί έπομενοε ‘Ομη
ρικοί στίχοι :

β’Ηρη 5’ Απόλλωνα καλέσατο δώματος έκτος
iTfir? ΐ><5ε βεοΐσι μετάγ/ελος άθανάτοιβι.
Καί ό Πλάτων δ’ αναφέρει ότι το η έπροφέρετο ώς ι,
παράγων το ήμερα άπό τοΰ ίμείρω] (Κρατυλ)-.
Καί ειτα λέγουσιν οί νεώτεροι Έλληνες κακώς προφερουσι τό η ώς ι. Περί τούτων λόγον ποιείται ό Ευστάθιος ου
«μικρόν (Α. Ίλιάδ. 406) ώς καί ό ’Απολλώνιος, ό Άμμώνιος κ.λ. ’Ολίγον δέ κωμικώς όμιλεΐ ό Άλφιερης · ομολογών ότι έξέμαθε την Ελληνικήν γλώσσαν έν διαστήματι ίνός
έτους άνευ διδασκάλου κατά την προφοράν τών' παλαιών
(ώς ούτος ταύτην παρεδεχετο).
Τό υ πιθανόν, ώς λέγεται, νάεπαθε μεταβολήν’τινα, προφ:ρόμενον ύπό τών παλαιών ώς ι "ή η, καίτοι ύποστηρίζουσι
πολλοί ότι καί τούτο έπροφέρετο ώς ι, ώς υποδεικνύεται έκ
τής γραφής τώνΡωμαίων,(ώς lacrima-δάκρυ stilus-στύλος.)
Τό ω έμακρύνετό πως, ώς παρατηρεΐται τοΰτο είς τάς
κλητικάς, δέν έπροφέρετο όμως ώς οο.
Περί τών διφθόγγων παραδέχονται ώς αδύνατον την έκ
δύο φωνηέντων παραγωγήν ενός φθόγγου. Πλην αν αι δί
φθογγοι κοινώς έπροφέροντο δίαλελυμένως τίς ή χρεία είς
τάς συνηρημένα; λέξεις ή διάλυσις, ή τινα δύναμιν ήθελεν
έχει- τό διαιρετικόν σημεΐον. Άν έπροφέροντο λ. χ. η αι ώς
αϊ κατά τί ήθελε διαφέρει τό άϊθω τοΰ αίθω, τό άϊών τοΰ
-αιών, τό παϊς τοΰ παΐς· ομοίως πρός τί νά σημειοΰται η
προφορά λέξεων Ίωνικώς μέν προφερομένων οΰτω Άττικώς
δέ άλλως (ώς Δημοσθένεϊ, άληθέϊ, όφεϊ—Δημόσθενει, άλη’θεΐ, όφει' άϋλο;·—αυλός, άϋ—αυτή, έΰφρονέων εύφρονέων)·
πιθανόν είς τήν ’Ιωνικήν ή διάλυσις νά έπεκράτησεν ουδέ
ποτε όμως είς τήν Άτθίδα, ώς καί ό “Ομηρος λέγει;

Επομένως δηλοΰται ότι αί δίφθογγοι κατά τού; χρόνους
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μένου καί περιγεγραμμένου εύρίσκεται=ΑΜ= 1/^27,04=5,
2, καί έπ μείζων έπ’ άπειρον. Δυνάμεθα άρά γε παριδόντες τήν πραγματικήν αυτής αξίαν έκλαβεΐν αυτήν οΐαν παρουσεάζουσι τά πολύγωνα ; Ούδαμώς, διότι nous chercherions midi a quatorze heures »
Προεκτείνω τήν KA μέχρι τοΰ Π, ώστε ΠΑ=314154,
καί ΠΑ + ΑΚ=314160, και άπό τοΰ Π άγω τήν ΠΤ=
ΠΚ. Έν τφ όρθογωνίφ τριγώνφ ΠΤΝ έχομεν ΠΝ^=ΠΓ®
—ΝΓ2 (=505600) = 98696000000. Άρα ΠΝ =
2_________________

98696000000 ακριβώς. Ίσοΰ.ται δέ κύκλφ περιεχομένφ
μεταξύ τών τετραγώνων έγγεγραμμένου 2000000 καί περίγεγραμμένου 4000000. Άλλά τά πολύγωνα ποεουσιν αυτήν
= ΠΜ, καί έτι μειζονα έπ’άπειρον. Δυνάμεθα άρά γε παριδόντες τήν πραγματικήν αυτής αξίαν έκλαβεΐν αυτήν οΐαν
ποιοϋσι τά πολύγωνα ; Ουδαμώς' διότι οΰτω λανθάνομεν διώκοντες χίμαιραν. .Άρα ουδέ τό .τόξον ΟΙΒΣ δυνάμεθα έκλς2
βεΐν

δικαστηρίφ μέχρι καί αύτοΰ τοΰ άδεκάστου κριτου. Υπάρ
χει -δέ καί όρος έν τή διαθήκη λέγων. «Ό μέν Α νά παρα·
.
,
~
,0
‘
. 92160000, . Κ. D
χωρηση έκ της μεριδος αυτου
9β0ί|θθθ
°
«
Β
107840000 .
Λ
,
. ’
, ,
4000Θ0000' "τ
* 1 °λ°ν
είί κατασκευήν μαυσωλείου
τφ άποθανόντι. Αυτοί δέ παρεχώρησαν έπί τουτφ 9,8696044.., άνάλογον δηλονότι χώρον πρό; τόν έκ ξένης κτήσεως
αυξηθέντα αγρόν αυτών. Τό δή λεγόμενον, μέ ξένα κόλυβα
τελοΰσι μνημόσυνου.
Έν Μαγνησί? τή 19 Αύγουστου 1892.

Γ. ’ΙωαννΙδης.
ΝΕΟΝ /ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ'ΠΟΡΘΜΟΥ

ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ
Έν έτει 1889 μεγάλως συνεζητεΐτο καί έσχολιάζετο τό
*σχέδιο τής τεραστίας γεφύρας, ήτις έμελλε νά συνδέση έδαφικώς τήν Γαλλίαν μετά τής 'Αγγλίας, εϊποτε ή τελευταία
αυτή συγκατετίθέτο ειςτήν ενώσιν' οί δ’ έπισκέπται τής Παγ
κοσμίου Έκθέσεώς τών Παρισίων θάένθυμώνται βεβαίως ετι
τά ώραϊα σχεδιαγραφήματα του λαμπρού τοΰτου έργου μέ
τάς παμμεγέθεις αύτοΰ διαστάσεις καί αναλογίάς.

Ο3= β,8βθβ’ άχρεβώς, άλλ’ ούχΐ =
©»8θ®βΟ^4ε Ιπ' asttipovΑΠ0ΔΕΙ3ΙΣ

Έν κύκλφ έχοντι άκτϊνα=6 έγγράφω έξάγων.ον καί δωδεκάγωνον. Τό- τόξον ΟΙΒ=ΒΖΚ δωδεκατημόριον δν τής
περιφερείας τούτου τοΰ κύκλου καί έπομένως ίσον τή περι
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2
=Κ9,8696=Π.
Τούτων ούτως έχόντων, έάν παραστήσωμεν τόν μέν κύ• κλον διά Κ, τήν ακτίνα αύτοΰ διά Α, «χομεν Κ =

^9,8696.

Γ·
Ορόβλημα

<τΕ’ς βασιλεύς «μ δώαε sraTc άγχυλομήτεω.

πάϊς είλήλειΛε.
xiffet γαιεν».

2_

χομεν ΑΝ2= ΑΒ
-ΝΒ
*
2=27. Άρα ΑΝ=1/
27=5,19...
*
’Αλλά προσδεοριζομένη κατ ’ αναλογίαν ώ; χ,ύκλο; περιεχό
μενο; μεταξύ τών τετραγώνων 3.33... καί 6,66... έγγεγραμ-

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΤ ΚΤΚΛΟΤ

Λίαν γάρ μιν έθηκεν Κρόνον κτλ.

"Ηδη τοι βασίλεια φίλοι
Ός παρά Κρονίωνι καθέζετο
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φερείς κύκλου ίχοντος διάμετρον τήν μονάδα ακριβώς έκτι• μηθέν δίδοσιν ήμϊν τό Π. Έν τφ όρθογωνίφ τριγώνφ ΑΝΒ ε-

Γεωκτήμων τις άποθανών κατέλιπεν είς τούς δύο αύτοΰ
υιούς Α καί Β κληρονομιάν αγρόν περιέχοντα 200000000
στρέμματα έν σχήματι ορθογωνίου; “Εγραψε δέ’έν τή δια
θήκη. «Ό μέν Α νά λάβη 92160000, ό δέ Β τό υπόλοι
πον 107840000. Εΰρεθείσης δέ τής πλευράς τοΰ τετραγώ
νου 92160000=9600 καί άφαιρεθείσης άπό τής μείζονος
πλευράς τοΰ όλου άγροΰ εμεινεν υπόλοιπον 10400' καί έπειδή τοΰτο τό ύπόλοιπον εύρέθη κακή μοίρφ Ισον πολυγώνφ
περιεχομένφ μεταξύ τών τετραγώνων έγγεγραμμένου 66666
...καί περιγεγραμμένου 133333...., ό Β έσχημάτισε τό τε
τράγωνον και ούτως έσφετερίσθη έκ τής παρακειμένης ιδιο
κτησίας μου 320000 στρέμματα, άπερ διεκδικώ έν παντί

Έν τούτοι; ήδη τά ποικίλα έκεϊνα σχέδια άξιοσημειώ—
τως μετεβλήθησαν έκτοτε, διότι νεώτεροι μηχανικοί έλαβαν
ύπό σπουδαιοτέραν έποψιν τάς απαιτήσεις τών ναυτικών
αξιώσεων ή τάς εύκολίας τής έκτελέσεως τοΰ γιγάντιαίου
τούτου έργου.
Έν τινι νεωτέρφ σχεδιαγραφήματι δέν βλέπει τις διάστη
μα τών δοκών ή μόνον 400 — 500 μέτρων άποστάσεως.
Οΰτω δέ ήδη έλαττοΰται ό αριθμός τών στηλών κατά 39,διό
τι. ένφ.τριαδται ύπήρχον είς τά πρώτα σχεδιαγραφήματα
412,- νΰν ύπάρχουσι μόνον 73. Ή ύψηλοτέρα στήλη θά
στηριχθή -51 μέτρα κάτωθεν τής έπιφανείας τών χαμηλών
ύδάτων-, το δέ μέσον ύψος τών 72 στηλών θά ήναι πολύ
μικρότερον, ήτοι 36 μέτρων περίπου-; Οί δοκοί θά ήναϊ σιΓστήματος ' προεξοχικοΰ διά προτεγίσματος, ούτινος τοσοΰτον
γίνεται σήμερον χρήσις, ή δέ κεντρική, δοκός τοΰ μεσοδοκιού
τών!500 μέτρων θά εχη 120 μέτρα;

Φ. Π.
■lanoQQiii ι

II φγςις
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’Οκτώ χιλιόμετρα μακράν τοΰ Μισσολογγίου, καί παρά
την δεξιάν όχθην τοϋ ποταμού Εύήνου «Φίδαρη» έπί της
•πάντότί εύφορου καί έλώδου; Λιλαντική; πεδιάδο;, κεΐται
χωρίον τι, τό όποιον έξ αύτή; της τοποθεσία; του, έκλήθη
Εύηνοχώριον, κοινώς Μποχώρι.
Το χωρίον τοϋτο ύπό ήρωϊκήν έποψιν δέν «ναι πολύ ση
μαντικόν. Μόνον καθώς αναφέρει έν τη Ιστορία του 0 Pouqueville, ώς κατά την πρώτην πολιορκίαν τοϋ Μεσολογγίου,
έχρησίμευσιν ώ; άσυλον εί; τά στραυτεύματα τοϋ σερασκέρη
Ρουσχίτ πασά, όστι; ηναγκάβθη νά μεταφέρη ταΰτα, έκ τοϋ
βορβόρου ίΐς ον εύρίσκοντο διαρκώς μέχρι γονάτων, έχοντα,
ώς στέγασμα σκηνάς, η καλύβας έκ καλάμων, βεβαρυμένα
έκ τοΰ κόπου, καί άύπνα, καθώς καί τούς ασθενεί; τών στρα
τευμάτων του, καί τά πολεμοφόδια, είς τάς εύφοροτάτα;
οχθας τοϋ Εύήνου, παρά τά χωρία Γαλατά καί Μποχώρι.
Μακρόθεν προσβλέπων τις πρός αυτό διακρίνει υψηλήν τινα
στέγην έξέχουσαν τής κορυφής όλων τών καλυβών, καί τών
έν μέρει πέτρινων χαμηλών οικιών, καί όμοιάζουσαν πρός κω
δωνοστάσιο». Ή στέγη αυτή είναι πύργος τις κατερειπωμένος, μέ πολλάς σχισμάδας, όστι; ίστάμενο; εκεί αγέρωχος
πρό τριακονταενίας καί πλέον, φαίνεται ώς νά προστατεύη
τάς έκ καλάμων χαμηλός έκείνας καλύβας, δίκην αρχαίου
πολεμιστοΰ, έκ τών πληγών τοϋ οποίου καθίστανται φανερά
τά άνδραγαθήματά του. *
0 Πύργος ούτος κατά τήν έπιτόπιον παράδοσιν χρονολογείται πρό τής καθαιρέσιως τοϋ “ΩθωνοςβΙΟ Οκτωβρίου 1862»καί έχρησίμευεν ώς καταφύ
γιου είς τούς ληστάς' νϋν, δέ κατοικεΐται ύπ’ αύτών τών χω
ρικών.
Ό πορευόμενος πρός αυτό είς άπόστασιν ένός τετάρτου
τής ώρας άπαντά παλαιόν υδρόμυλον, όστις παρέχει ίκανώς
λαμπρόν θέαν, πρώτον μέν έκτων γηραιών καί εύσκίων δρυών, αΐτινες περιζωννύουσιν αυτόν, έπειτα δέ έκ τών πλείστων
θόλων, τούς όποιους φέρει κατά τήν βάσιν αύτοΰ.
Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου ανέρχονται περί τούς πεντακοσίους' το πλείστόν τούτων άσχολεΐται εις τήν καλλιέρ
γειαν τοΰ αραβοσίτου, τινές εις τήν τοΰ σίτου καί τής κριθής,
καί άλλοι καλλιέργησαν-μεν μέχρι τίνος καί όρύζιον, τό λεγό
μενον Μ π ο χ ω ρ ί τ ι ά ό, νϋν όμως διίκοψαν τήν καλλιέρ
γειαν τούτου, ώς ουσαν βλαβερόν-είς τό έδαφος.
Όντως μαγική ^θίσταταϊ ή θεά τοΰ χωρίου τούτου κατά
τά μέσα τοΰ μηνός Αύγούστου, οτε ό μέν αραβόσιτος περιζωννύει πανταχόθεν αύτό διά τής όλοπρασίνης ζώνης του,
τά δέ απέναντι του όρη, κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλιου χρω^
ματίζονται ώσεί ύπό φαιάς καί ύπερύθρου χροιάς, ένφ τό
χωρίον έξυπνη άπό τοΰ μακροϋ αύτοδ ύπνου, ύπό τό πληρούν
τήν ατμόσφαιραν κελάδημα τών πτηνών, έν αρμονική συναυ
λία ετι δέ σειρά περιβόλων πεφυτευμένων άπό πορτοκαλέας,
λεμονέας, καί ^οδακινεας, τών όποιων τό άρωμα, χίεται δαψιλώς είς τήν άτμόσφαιραν, καθιστά τήν θεάν ταύτην πολύ
μαγικωτέραν.
Κατά τήν έποχήν ταύτην διερχόμενός τις διά τής σιδη
ροδρομικής άμάζης, τήν μακράν σιδηράν γέφυραν, τήν ενώνουσαν τάς δύο οχθας τοΰ ποτάμοϋ Εύήνου, Χαί μάλιστα
κατά τάς θερινός έκείνας πρωίας, ταξειδεύων είς Πάτρας,
άνςεμφιβόλως, μεγάλως ήθελεν εύχαριστηθή έκ τοϋ θεάματος
τούτου, παρατηρών δεξιά μέν τάς έξ αραβοσίτου πρασίνους
καί χλοερά; έκείνας πεδιάδας κυμαινομένας ύπό τής λεπτής
τοϋ Ζεφύρου πνοής, καί τούς χωρικούς ένασχολουμένΟυς είς
τήν έργασίαν των, αριστερά δέ άγέλας προβάτων βοσκούσας
ήσύχως ύπό τον ευχάριστο» έκεΐνον ήχον τής φλογέρας τοϋ
βοσκού καί τόν κελαρισμόν τών ζεόντων ύδάτων τοϋ Εύήνου.
Κατά τάς ημέρας ταύτας πάντις προετοιμάζονται διά τόν

θερισμόν τοΰ αραβοσίτου, καί άναμένουσι μετά μεγάλης χα
ράς τήν ημέραν τής ένάρξεως.
Άμα τή έλεύσει λοιπόν τοΰ πρώτου δεκαημέρου τοϋ μη
νός Σεπτεμβρίου, άρχεται ό τόσον προσδοκώμενος θερισμός,
κατά τήν διάρκειαν τοϋ οποίου άπαντες έν γένει διανυκτερεύουσιν έν ύπαίθρφ. Ή άνατέλλουσα Ήώ καταλαμβάνει ό
λους έξύπνους, καί έκαστον ασχολούμενου είς τήν έργασίαν
του.
Τότε δέ φθάνει είς τό Μποχώρι ή άτμομηχανή, χρησιμεύουσαεις τό νά άλέθη τόν αραβόσιτον, κατόπιν δέ γίνεται ή
συγκομιδή.
Άφ’ού λοιπόν περατώσωσι τάς έργασίας των, συναθροί
ζονται άπαντες είς τάς καλύβας των, καί διέρχονται τόν
βαρύν χειμώνα τόν όποιον καθιστώσιν έτι βαρύτερον, αί συμ—
βαίνουσαι τρις τούλάχυίτον κατά τόν χειμώνα πλημμύραι τοΰΕύήνου. Ίνα δέ προλαμβάνουσι τάς πλημμύρας ταύτας εχουσιν άνορύξη είς άπόστασιν έκατόν μέτρων άπό τοΰ ποταμού
τάφρους, βάθους δύο μέτρων σχεδόν, αιτινις ύπό τών χω
ρικών καλούνται μ ά ν ν α ι ς, καί αί όποΐαι διοχετεύουσι τά
πλεΐστον τοΰ ΰδατος τοΰ ποταμοΰ είς τήν θάλασσαν. Συμβαί
νει όμως νά έπέρχωνται πλημμύραι πολύ όρμητικαίκαέ ογκώ
δεις καί τότε αί τάφροι δέν έπαρκοΰσιν είς το νά διοχετεύωσιτύ ύδωρ, καί ώς έκ τούτου, πολλάκις ολόκληρον διαχέεται
έπί τής έπιφανείας τοϋ χωρίου, είσερχόμενον καί είς αυτάς τα; ,
καλύβας τών πτωχών χωρικών.
Τοιουτοτρόπως ή πρώην μαγική καί λαμπρά θέα τοΰ χω
ρίου τούτου καθίσταται σκοτεινοτάτη, κατά τήν ώραν ταύ
την τοΰ έτους, τών καλυβών μόνων φωτιζόμενων ύπό μεγά
λων πυρών, αΐτινες άναδίδουσι παμμεγέθεις λαμπράς φλό
γας, καί γύρωθεν τών όποιων καθήμινοι οί πτωχοί χωρικοί
πιριμαζευόμενοι ύπό τοΰ ψύχους, ^δουσι παραφώνως μέ τήν
βραχνήν φωνήν των, διάφορα κλέφτικα άσματα, συνοδευόμενα μέ τό χ λ ο ΰ χλοΰ τής Χόχλαζούσης χύτρας
καί οΰτω διέρχονται τάς μονοτόνους ώρας τοΰ χειμώνος.
Μεσολόγγιον,

S. Σ. βιολόγος.

ΣΤ ΤΑΧΑ ΜΕ ΘΓΜΑΣΑΙ;
’Εσύ ήθελα ν’ άξερα πουσαι μακρυά άπό μένα
Θυμασάι τό τραγούδι μου, θυμάσαι τήν εύχή,
Ποΰ σοΰ εδωκα σάν έφυγα μέ μάτια δακρυσμένα ;
Καί σ’.έγραψα σ’ τά στήθη μου και σοΰ ’χω προσευχή!
©ϋμδοαι πόσα βλέμματα επάνω σ>υ πετοΰσα ;
θυμάσαι πώς φαινόμουνα, χωρίς πνοή, πώς ζούσα ;

Θυμάσαι όπόταν τρώγαμε όπου ’μουν άντικρύ σου,
Καί ό γλυκός πατέρας σου, ολίγο πειό μακρυά.
Τί μουπε, καί.σύ τ’ ακόυσες μέ προσοχή ; θυμήσου t
Θυμήσου I τό λησμόνησες ; δέν τό θυμάσαι πειά ;
Δέν μουπε : πρέπει 1'εώργο μου έδώ νάλθής νά ζήσης ;
Τό εννοείς Μαρία μου αύτό ; Μή μοΰ ξηγήσης I
Μαρία τά λησμόνησες αυτά, δέν. τά θυμάσαι,
Μαζυ μ’ αύτά λησμόνησες αιώνια κ’ έμέ.
Και δέν μοΰ στέλνεις μιά γραφή, ούτε μέ συλλογάσαε.
’Ενώ σ’ έμέ δαό λόγια σου πλούτ’ εΐναι καί τιμαι.
’Α, λησμονιούνται γρήγορα μάτια ποΰ δέν θωριοΰνταιΤά μάτια μ’ όμως κΐ’ ή καρδιά έσέ θά σέ θυμούνται.
Έν Έριχουπόλει Σύρου. '

Γ. Α Πολίτης,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
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ΑΡΧΑΤΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Προχθές έν τώ χειμερινφ θεάτ^φ έγένετο ή .μεγάλη πα
νηγυρική παράστασι; τοΰ «Αρχαϊκού Συλλόγου» πρό; τι
μήν τής A. Β. Τ. τοΰ πρίγκιπο; Γεωργίου, ισοβίου αύτοΰ
προστάτου. Το θέατρον λαμπρώ; δικκεκοσμημένον ήτο κα
τάμεστου έκλεκτοΰ άκροατήρίου, ένθα-διικρίνοντο πλεϊστα
μέλη τοΰ· συλλόγου, έν οίς ό κ. Κωνσταντόπουλος, ό πρέσβυς
τής Σερβίας κ Γεώργεβιτς, καθηγηται τοΰ Πανεπιστη
μίου κλπ. άμα δέ καί πολλοί ξένοι ώς κάί τινες άγγλίδες
βασιλικού οίκου μετά τών παρασήμων των κτλ. Έδιδάχθησαν σκηναί έκτη; «Κυρά-Φροσύνης» τοΰ Βαλαωρίτου, τής
«Χίου-δούλη;» τοΰ.Όρφανίδου, τής «Κατάρας τής Μάννας»
τοΰ Άντωνιάδου, ίτι δέ έκ τής «Ιφιγένειας έν Αύλίδι» τοΰ
Εύριπίδου, τοΰ «Άστέρος τής ’Ανατολής» τοΰ Οίκονομίδου, «ή σύζυγος τοΰ Λουλουδάκη» ή χαριεστάτη κωμφδία
τοΰ Βλάχου κλ.Χορός δέ έκ καλλιτεχνών ύπό τόν κ.Διμέντον
•έψαλλε τεμάχια έκ διαφόρων ελληνικών συνθέσεων. Έλαβον
μέρος ό κ. καί ή κ. Λεκατσδ, ό κ. καί ή κ. Άρνιωτάκη
καί άλλοι, οϊτινες ύπεκρίθησαν θχυμασίως' ό μέν κ. Άρνιωτάκης αμίμητος ώς Άλή-πασσά;, ό κ. Λεκατσάς μοναδικό;
έν τή «Χίφ-δούλη», ή κ. Άρνιωτάκη άμεμπτος έν τή «Κα·
τάρ^ τής Μάννας», καί ή κ. Λεκατσα άρίστη έν τή «Χίφδούλγι»καίέν τή άπαγγελίιρβείνε τρελλός»,ένθα τή προσεφέρθη
καί καλλιτεχνική περιστερά; καί έν τή κωμφδί^' έκλήθησαν
•δ’ ούτοι έπανειλημμένως έπί τής σκηνής δι’ άπειρων χειρο
κροτημάτων.’Ομοίως καί ό κ. Θ.Τζαβίλλα; άπαγγείλας μέ,ρος τοϋ χοροΰ τής « ’Ιφιγένειας έν Αύλίδι» τοΰ Εύριπίδου.
Πλήν τό κορύφωμα της έπιτυχίας ύπήρξε τόα’. πάντων
διδαχθέν οί «Πέρσαι» τοΰ Αισχύλου έν τή αρχαία ελληνική'
-ό γνωστός «αρχαϊκός καλλιτέχνης»,κ. HeliaSOn, όστις είναι
ό γραμματεύς τόΰ Συλλόγου καί ήμέτερος συντάκτης κ.Ήλιόπουλος ήρατο όντως θρίαμβον. Ή διδασκαλία τοΰ δρά
ματος τούτου παρέσχεν έν Εύρώπρ πολλά; δυσκολίας, Ακα
τόρθωτο; δ’ άπεβη έν τφ πρωτοτυπώ, καί ένταΰθα δέ πρό
τίνος, ότε έδίδετο πρός τιμήν τοΰ πρίγκιπος Βερνάρδου τοϋ
.Σάξ-Μάϊνιγγεν παρεστάθη έν μεταφράσει,ότε καίό K.HeliasOn
προσκληθείς όπως ύποκριθή τόν 'Αγγελον δέν έδέχθη να συμπράξη,ύποστηοίζων τήν jv τφ πρωτοτύπφ διδασκαλίαν. Καί
■νΰν άπεδείχθη καί πάλιν, ότι τά άρχαϊα δράματα δέν παρέχουσι μεγάλα; δυσχερείας ώ; πρός την ύποκριτικήν απαγγε
λίαν κτλ.όιαν ύπάρχουσι τά κατάλληλα πρόσωπα.Πλεΐστοι
ξένοι,παρευρεθεντες είς τήν παράστασιν ταύτην έξέφρασαν ένθουσιωδώς τόν θαυμασμόν των καί έκπληκτοι εβλεπον τήν το·
σαυτην έπιτυχίαν τών ώ; άκα.τορθώτων παρ’ αύτοϊς νομιζομένων. Τόν κ. Heliason; πολλάκις προσεκάλεσε δι’έπευφημιών
καί χειροκροτημάτων άπαν τό άκροατήριον έπί τής σκηνής,
οτε πλούσιοι στέφανός τφ προσεφέρθησαν, ών είς χρυσοΰ; ύπό
τοΰ Περιοδικού τής «Φύσεως», ετερος πολυτελής ύπό τών φί
λων του, καί απειρία ταινιών, ένθα χρυσοί; γράμμασιν ήτο
τετυπωμένον δι’ αύτόν ποίημα, διεσκορπίσθη καθ’ 5λον τόν
χώρον τοΰ θεάτρου. Τό πρόγραμμα ήτο ποικίλον καί πλού
σιον,ώστε ηκούσθησάν τινες λεγοντες, ότι «έχόρτασα θέατρον
•διά μίαν εβδομάδα» έξετελέσθη δέ μετά μεγάλης ακρίβειας.
Ο κ. Δι-μέντος ό διακεκριμένος μουσικός,' μέλος δέ τοΰ
.Συλλόγου, ώς καί πάντε; οί άλλοι, διηύθυνε έπιδεξιότατα
τήν ορχήστραν καί τόν είκοσαμελή λαμπρόν χορόν,έξ ου διεκρίθη ό γλυκύφθογγος άοιδός κ..' Ράλλης.
Η παράστασις, καίτοε διήρκεσε μέχρι τής 1 1)4 π.μ. ό
μως ώ; έκ τής τερπνότητος καί τής διαχυθείσης φαιδρότητος,ένεποίηοεν εύχάρϊστον αίσθησιν είς πάντα;,άφήσασα αλη
σμόνητους αναμνήσεις.
Η έπί τούτφ έπιτροπή, ίκ μελών τοΰ συμβουλίου, μέ τά
αδιαίτερα · χρυσοποίκιλτα σήματα τοϋ Συλλόγου,μετά περισ-πή; εύγενείας (προθυμοποιείτο διά πάντα.

Ομολογουμένως ή παράστασις αΰιη ήτο μία τών λαμπροτέρων κατά τήν έποχήν τχύτην καλλιτεχνικών έσπερίδων, έλπίζομεν δε, ότι θά έκπληρωθή καί ή γενική εύχή
περί έπαναλήψεως τής παραστάσεως.

«I». Π.

ΤΟ ΨΪΧΟΣΑΒΒΑΤΟΑ
Έχει κι’ ό Χάρος μρ γιορτή κ’ οί πεθαμένοι σχόλη.
Ζωή καί θάνατος ’c αύτή άδελφομένα σμίγουν,
Γή δύνομί του ό θάνατος έκεΐ τή δείχνη όλη,
Καί τήν άξια τής ζωής τά δάκρυα τήν πνήγουν. . .
I χορτάζει © Χάρος σήμερα, γι’ αύτό καθένας τρέχει,
Νά γονατίση ταπεινός, μπροστά 'ς τό κρύο μνήμα,
Ποΰ τούς γονείς, τούς άδελφούς, ή τά παιδιά του έχει,
Τό Χάρο νά δουλεύουνε, τοΰ Χάρου μαύρο θύμα 1 . ..

Πάει τό παιδί ’ς τή μάννα του,ή μάννα ’ς τό παιδί της,
Καί τό παιδί κ’ ή-μάννα του πηγαίνουν ’ς τόν πατέρα,
Πάει ό πατέρας ’ς τό παιδί, μόνος ς τή γή πλανήτης,
Ή μέ τή μάννα του κ’ οΐ δυό πηγαίνουν έκεί πέρα. .
Πάει άδελφός ’ς τόν άδελφό κ’ ό φίλος πάει ’ς τό φίλο !.
Δάκρυ ποτίζει σήμερα-’ς τό μνήμα τό χορτάρι !..
Μέ δάκρυ μαύρο τρέφεται τό πράσινο τό φύλλο,
Καί αύριον ό θάνατος κ’ έκεΐνο θέ νά πάρη I......

Σιγά σιγά οί ζωντανοί έδώ κ’ έκεΐ σκορπρΰνται,
Στο κοιμητήρι, τους σταυρούς μέ τρόμο διασκελίζουν,
Τά στήθια και τά πρόσωπα ξεσχίζονται,χτυπιούνται,
Καί θρήνοι καί παράπονα κάθε καρδιά ραΐζουν.!.....

Εΐνε τό Ψνχο#άββατο, γ2ορτή πολύ μεγάλη!..
Ό Χάρος κάνει τή γιορτή 'ς τό μαύρο κοιμητήρι!...
Τό δάκρυ γό ποτό κέρνα είς τής ζωής τά κάλλη,
Μέ τά κουφάρια τά ξερά' καί οχι μέ ποτήρι !...

Μαύρος ό Χάρος ’φαίνεται, μαύροι κ’ οί καλεσμένοι,
Μαύροι κ’ οί δούλοι τής γιορτής, μαύρα κεριά φωτάνε,
Ή μυρωδιά τοΰ λιόαν2θύ παντού εΐνε σκορπισμένη,
Καί κόλυόα γιά φαγητά ’ς τούς καλεσμένους πάνε....
Όλα τήν ματαιότητα τοΰ κόσμου φανερώνουν,
’Απελπισία τή ζωή έδώ καταλαμβάνει,
Νά βλέπη νειάτα δροσερά ’ς τά χώματα νά λυώνουν.
Καί ύμορφιά ’ς·τή μαύρη γή τήν όψι της νά χάνη...

Μόν’ ή θρησκεία τή ζωή τήν κάνει νά έλπίζη,
Όταν ’ς του Χάρου τή γιορτή πηγαίνει κάθε χρόνο,
Μόνη ή θρησκεία ποΰ ψυχή τήν κάνει νά γνωρίζη,
ΠαρηγορεΤ τή λύπη της, παρηγορέΐ τόν πόνο!......
■ Μβγνησί
*
8 Φίβφουοφισυ 18θ3.

Α©αν. Πβτριαηε.
'Ίσφύ;.
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ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΟΥ
Βαρεία στενάζεις’στήθόι: μου και άπό καπνούς μέ πνίγεις,
φωτιά μ’ ανάβεις ’ς τήν καρδιά, τά νεΰρά |ΐου ταράζεις
οέ κάθε βράχνο βογγυτό ένα μου τάφο ανοίγεις
και τό κορμί μου φοβερά τό άθλιο σπαράζεις.
Γιά πές μου στήθος μου γιατί τής σιδηρένυαις θΰραις
δέν έκλεισες σάν άλλοτε 'πώς ήσουν, μαθημένο
παρά τή ζέστη θέλησες καί φλόγαις μέσα ’πήρες,,
καί δέν προφθαίνεις τής φωτιαΐς νά σβύνης καϋμένο.

Μά μήπως 'νόμισες καί σύ παιχνίδι πώς θά παίζης,
δέν έβλεπες καθώς εσέ πόα’ ήρθανε ’ς τό μνήμα
δέν είζευρες πανάθλιό άμα 'ς αύταΐς θά μπλέζης,
πώς 'ς τή ζωή δέν βρίσκεσαι μόν’ είσαι χάρου θΰμα;
Άχ I δύστυχο, πόσαις-φοραΐς τό κρύο θά ζητήσης
πόσαις φοραΤς θά βαρεθής τή ζέστη τού χειμώνα,
γιά τό παιχνίδι-σου αυτό πώς θά μετανοήσης
άμα ζητήσης νά ίδής τήν πρώτη σου εικόνα.
Διαμάντια θά τά ’νόμισες τά κάρβουν’ άναμμένα,
' σέ θάμπωσε ή λάμψι των, σέ ζέσταν’ ή φωτχά των,
μά σάν ’ς τή στάχτη τά ίδής νά σβύνουνε θαμμένα
θέ νά γνωρίσης τήν ψευτιά 'που εΐχεν ή θωριά των.
Άθήναι 'Οκτώβριος /892.

I. Κ. Βλαδεανός. ■

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Δ. 2. Ζάκυνθον. Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ.—
Α. Π. Μασνηοίαν. Γράφομε» προσεχώς.— A. Β. Mtfoltar· Χρυ
σόδετους έλάβατε ; απαντήσατε.— Κ. Β. Δ. Πάτρας. Ζητούμενου
φύλλου άπεστάλη ΰμί» χθές.—- Π. Κ. Λινχωσίαν.Δελταρίου έλή·
φθη. “Εχει καλώς, θά συνεννοηθώμεν μετ’ άνταποκρίτοΰ μας.— Σ.
©. ΜισοΛάγγιον. ·*Η «Διαθήκη» έξηφανίσθη. — Π. Σ. Πάτρας.
Συνδρομή σας έλήφθη, ώς καί ποίημα. Έχει καλώς. Άπόδειξιν
λαμβάνετε έν παράντι φύλλιρ.-— Α. Π. ΆίραρίΙτιον. ’Επιστολή καί
χρήματα έλήφθησαν. Σας έγράψαμεν ταχ. κατ’ εύθείαΟ καί σας
γραφομεν καί παλιν.— Κ. Β. θτσσαΛονΙχην. Καί νεωτερα επιστο
λή ελήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Σάς άπηντήσαμεν. Άν βραδύνω·
μεν κάποτε ν’ άπαυτώμεν, παρακαλοΰμεν _νά τυγχάνωμεν τής δεού·
σης επιείκειας, διδτι πληθώρα ασχολιών τοΰ φύλλου μάς απασχο
λεί.— Α. Σ. Kapilτ(αν. Συνοδρομή Κυρίας Ζ ... έλήφθη. Σάς «ύχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξις άπεστάλη κατ’ ευθείαν μετά αγγελίας.
— Σ. Μ. ΜτσοΛόγχτον. Χρήματα έλήφθησαν. Προσεχώς σάς γρά
φομεν καί άποστέλλομεν παραγγελίαν σας.— I. Β. Βρα&ίΐ.Έπιστο·
λή μέ περιεχόμενα έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν θερμώς. Προσεχώς
γράφομεν.— I. Γ. Βραΐλα. Παρακαλοΰμεν γράψετε μας.— Π. X.
Βοοκοορ/σπο»·.. 19 φο. έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. — Π· Α. Σ.
Βραΐ-ία. Δελτάριο» έλήφθη. ’Εχει καλώς. Γράφομεν.— Γ.Κ. Areχωσίαν. ’Επιστολή καί συναλλαγματική έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμ«ν, γ.άφομεν.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ

Διευθυντής καί έκδοτης

Ά. Άλίξίάδηφ -

Συνδρομή έτησία, ’Αθηνών δραχμάς 8, ’Επαρχιών δραχμάς 9, ’Εξωτερικού φρ. χρυσά 10.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

(Γραφεία έναντι «Νέου Θεάτρου άριθ.. 11 έν Άθήναις).

. ΑΡΙΘΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΥΑΑΟΓΗ ΊΪ0ΙΠΜΑΤ2Μ

τοδ άριθμοΰ 37.-—Ό αριθμός ού
τος πολλαπλασιαζόμενος έπί τόν αριθμόν 3 η έπί τι πολ
λαπλάσιον τοΰ άριθμοϋ 3 μέχρι τοΰ 27, έχιι την περίιργον
ιδιότητα νά παράγη γινόμενον <* τριών αριθμών απολύτως
όμοιων.
Περίεργοί ίδιότη?

37X3= 111
37X6= 222
37χ9= 333
37X12=444
37X15=555
37X18=666
37χ21=777
37X24=888
37χ27=999

όθεν.

3X1=3
3χ2=6
3X3=9
3X4 = 12
3χ5=15
3χ6=18
3χ7=21
3 X 8=24
* 3χ9=27

Έντιΰθεν συνάγεται ότι δύναται τις πάντοτε νά βραχύνη
τόν πολλαπλασιαμμόν του 37 έπί πολλαπλάσιόν Tt τοΰ 3
κατωτέρου του 27, πολλαπλασιάζω» τόν τελευταίου άριθμόν τοΰ πολλαπλασιαστέου έπί τόν τελευααΐον αριθμόν του
πολλαπλασιαστού καί γράφων τρίς'τόν τελευταίου τφυ αριθ
μών τών άποτελουμένων έκ τοϋ γινομίνου· τούτου. Πολλαπλασιαζομένου δέ έπί τόν 3 τού τελευταίου αριθμού τοΰ
γινομένου άποτελεΐται πάντοτε ό αριθμός ό παριστών τόν
πολλαπλασιαστήν. "Οθεν δύναται τις έπίσης. νά βραχύνη
τον πολλαπλασιασμόν διαιρών τόν πολλαπλασιαστήν διά 3
καί γράφων τρις, τό έν πλησίον τοΰ άλλου, τό πηλίκου τής
διαιρέσεως.
Παράδιιγμα.—Έστω πολλαπλασιαστέος ό 37 καί πολ
λαπλασιαστής ό 15. Κατ’ά τά προειρημένα;
-ί^-=5. Όθεν 37χ 15=555.

Ά. Ήλεάδης.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΣΕΚΙΕΡΗ
•Διευθυντοΰ «Νέας Σμύρνης»
Έξεδόβη εσχάτως έν ίδιαιτέρω τεύχει λαμπρά συλλογή ποίημά·
των τοΰ λογίου κ. Ε. Σεκιέρη, άτινα θερμώς συνιστώμεν πάσι τοΐς
φιλομούσοις.
·
Τιμάται 1)2 μετζιτιού.

ΖβΣΑΝΝΑ PAMfl
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. ΥΠ0ΘΕΣΕΩΣ
Μετάφρασις Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
Άπο τινων ήμερών ήρζατο ή έκτύπωσις έ» ιδιαιτέριρ τεύχει τής
ωραίας μυθιστορίας τοΰ .Maurice. de Fos «Σωσάννα Ραμώ» τής
δημοσκυθείσης πρό δύο έτών έν τή «Φύσει καί ήτις τοσοΰτον κα
τέθελξε τούς ήμεεέρους άναγνώστας.
Έκαστον σώμα τιμάται δρ. μόνον 2 καί διά τό εξωτερικόν φρ.
χρ. 2, διά τους ήμετίρους συνδρομη.τάς, ένφ ή αρχική τιμή του ειναι^φρ. χρ. 10.
,
Όσοι έπιθυμοΰσι τήν άπόκτησιν αύτοΰ δύνανται ν’ άποστείλωσε
το αντίτιμου είς το γραφείο» τής «Φύοεως».

’Αγοράζονται είς χαλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαί παλαιαί καί έπιστολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων έπιχρατειών. Έπίσης αγοράζονται νομίσματα καί Αρχαιότη
τες, παρά·τοΰ κ.
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