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χ. LTFFKCJLU

ό πρόβλημα της έγχρωμου φωτογραφίας είναι τόσφ 
παλαιόν, όσφ και αύτη ή φωτογραφία,ή δε πρώτοι 
φυσιοδΐφαι,οΐτινες τό πρώτον είδον άναπτυσσομένην 

έπί τοϋ σκοτεινοΰ θαλάμου την εικόνα αντικειμένου λίαν λε- 
πτιπιλέπτως άπ·ικονιζομένην,μεθ’ όλων τών φυσικών αύτής 
χρωμάτων, συνέλαβον αμέσως τήν έδεαν νά στερεοποιήσωσιν 
έπί της ύελου τά χρώματα ταΰτα καί είτα μεταφέρωσιν έπε 
τοΰ χάρτου. Άλλ’ ή έπιθυμία των αύτη καί αί διηνεκείς 
προσπάθειαί των δέν άπέληξαν αισίως ευθύς έξ αρχής.

Πάντες σχεδόν γνωρίζομεν εις τί συνίστανται καί πώς ίκ- 
τελοΰνται αί έργασίαι τής συνήθους φωτογραφίας, άλλως τε 
τήν σήμερον πάντες σχεδόν ειμεθα καί φωτογράφοι' μετά 
τήν άπλοποίησιν δέ έπί τοσοΰτον τής φωτογραφίας, ποϊος 
δέν έπρομηθεύθη φωτογραφικήν τινα μη
χανήν, ή δέν έδανείσθη ποτέ παρά φίλου 
του τοιαύτην, καί δέν έξετέλεσε πειρά
ματα ;

Ή βάσις τής φωτογραφίας συνίσταταε 
είς τήν άποτύπωσιν τής είκόνος έπί προ- 
παρεσκευασμένης επιφάνειας, ίσοπαχώς 
κεκαλυμμένης δι’ούσίας άλλοιουμένης ύπό 
τοΰ φωτός, καί άποτελουμένης συνήθως 
ύπό άργυρούχου τίνος άλατος, ώς έπί τό 
πλεϊστον τού βρωμιούχου αργύρου. Τό 
φως επιδρά έπί τοΰ άλατος τούτου καί 
οπουδήποτε έπιπεση, ό βρωμιοΰχος άργυ
ρος μεταβάλλεται αμέσως είς άργυροϋχον 
κατάστασιν. Ούτως άπολαμβάνομεν εικό
να, ήτις εις μέν τά ίσχυρώς πεφωτισμένα 
μέρη περιέχει πολύν άργυρον, είς δέ τά 
ολιγώτερον πεφωτισμένα μέρη περιέχει ό- 
λιγωτέραν ποσότητα, εις δέ τά σκοτεινά 
ουδόλως. Διά τής μεταβολής ταύτης τής 
ομοιομόρφου πλακός είς φωτεινά, ήττον φωτεινά καί σκο-

Σχ. 1. Φωτογραφιών πΛαίσιον.
Β, Ύελίνη πλάξ φέρουσα είς τά άκρα θώμιγγα έκ καουτσούκ.— 

Μ. Ευαίσθητος πλάξ. Ή φέρουσα τδ ευαίσθητου στρώμα πλευρά 
κεΐται έσωθεν, ή δέ γυμνή πλευρά έξωθεν.—Γ. Τεμάχιον συγκρα- 
τοϊν τήν πλάκα πρός τήν ΰέλινον Β.—Π. Άγκσιτρόν διά τήν. συγ- 
κράτησιν τής πλακός.

ργειαν 
νίτρου

Γ

Σχ- 2

τεινά μέρη, απεικονίζεται φυσικώς ή είκών, ήτις διά τού φω
τός είσεχώρησεν είς τήν προπαρεσκευασμένην επιφάνειαν τοΰ 
βρωμεούχου αργύρου. Υπολείπεται ήδη ή ανάπτυξες καί στε
ρεοποίησες τής είκόνος ταύτης έπί τής ΰέλου, όπως μή έξα- 
φανισθή. Πρός τοΰτο, ύποβάλλομεν αύτήν είς τήν ένε) 
χημικής τίνος διαλύσεως, τοΰ ύποθειϊκοϋ άλατος τοΰ ■ 
(hyposulfite de soude), ού- 
τινος συνήθως γίνεται χρήσις, 
καί όπερ άφαιρεΐ τό άργυροΰ- \ 
χον άλας, όπερ δέν έχει άλ- 
λοιωθή ύπό του φωτός. Τοΰτο 
δέ γίνε ται,ίνα δυνώμεθα νά εκ
τιθέμεθα έφεξήςτήν πλάκα άνευ 
κινδύνου πλέον είς τήν διά- 
κρισιν τοΰ φωτός. Ή ούτως 
άπολαμβανομένη είκών, είναι 
όμως μονόχρωμος, διότι πανταχόσε κυριαρχεί ή αύτή ού· 
σία, ό ήλλοιωμένος άργυρος,χωρίς νά άπομένη ούδαμόσε ίχνος 
τών φυσικών χρωμάτων,άτινα άπετέλουν τήν αρχικήν εικόνα.

Έν τούτοις αμέσως μετά τήν άπόληψιν τής μονοχρώμου 
είκόνος, πολλοί άνεζήτησαν νά εύρωσι τόν τρόπον τής ανα
παραγωγής καί τών χρωμάτων τών φωτογραφουμενων αν
τικειμένων.

Κατέφυγα εις τον άργυρον, όπως προ- 
παρασκευάζεται έν τή συνήθει φωτογρά
φιζε, διά νά λάβω όλα τά δυνατά χρώ
ματα χωρίς νά μεταβάλω τήν χημικήν 
αύτοϋ ιδιότητα, αλλά διά τής μετατρο
πής μόνον τής κατασκευής του. Τό πρό
βλημα ούτως έγένετο πρόβλημα φυσικόν 
άντί νά ήναι πρόβλημα χημικόν, καί πρός 
λύσιν αύτοϋ έδει μόνον νά ύποβάλη τις 
τάς συνήθεις φωτογραφικάς πλάκας είςτι- 
νας ιδιαιτέρας συνθήκας, αιτινες είσίν ά- 
πλούσταται. Έν πρώτοις αρκεί ν’ άντι- 
νωτίσωμεν(νά βώλωμεν ράχιν μέ ράχιν)τό 
εύαίσθητον στρώμα πρός: τινα καθρέπτην έν καιρφ τής στά
σεως (pose), καί έκτος τούτου νά μεταχειρισθώμεν διαφανές τι 
ευαίσθητου στρώμα. ΙΙαρεσκεύασα δέ τόν άναγκαίον καθρέ- 
πτην χύσας απλώς ύδράργυρον εν τινι μικρω καδίσκω έκ κα
ουτσούκ τετοποθετημένφ όπισθεν τής πλακός. (σχ. 1) Ό ύ-

Σχ. 2. Κατάταζις τοϋ καδίσκου er εώ σκοτεινώ όωμαη'φ.
Ο, φακός.—Ε φωτογραφικόν πλαισίου συνιστάμενον ύπο του κα- 

δίσκου τοϋ παρισταμένόύ ύπό τοΰ σχ. 1.
Σχ. 3. Παράστασα tHr μεταβολών παρακαταθήκης το® 

άργυρον er τ% πνχτστ-ητι· τοϋ ίναισθητοποιη&τηος στρώματος 
iia της μετά· τον ίίραργύρον νπαφης.
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δράργυρος αποτελεί καθρέπτην. Aurxt.μόνον εΐσίν αί μετα- 
βολαΐ αΐηνες γίνονται είς τάς ίργασίας της συνήθους φωτο
γραφίας. Ουτω δε ή πλάξ φέρουσα τόν καθρέπτην έκτίθεται 
κατά την συνηθη μέθοδον έν τφ σκοτεινφ δωματίφ [σχ. 2], 
ειτα δε αναπτύσσεται καί στερεοποιείται δια των άλλοιωτι- 
κών Ουσιών ώς φωτογραφία^ Πλήν τό απολαμβανόμενου 
αποτέλεσμα δέν είναι πλέον τό αυτό, διότι η κατασκευή της 
παρακαταθήκης (depot) του αργύρου μεταβάλλεται. Άπό- 
δειζις δέ τούτου είναι δτι ή φωτογραφία προβεβλημένου τίνος 
ηλιακού φάσματος ζωηρώς χρωματίζεται.

Έν τή συνηθει φωτογραφία πανταχόσε όπου τό φώς Επι
πίπτει σχηματίζεται ομοιόμορφος μεταλλική παρακαταθήκη 
αργύρου· έξ έναντίας δέ, όπόταν θέσωμεν όπισθεν της πλα- 
κός καθρέπτην έξ υδραργύρου, τό στρώμα (φλοιός) τοΰ αρ
γύρου ενέχει άλλοίαν κατασκευήν,ήτοι καταστρώννυταε (τάσ
σεται στοιβαδόν), αντί δέν’ άπολάβωμεν μάζαν (πάστα) 
σπερματώδη, εχομεν τοιαύτην πτυχώδη, είς φύλλα.

'Ηδη άς ίδωμεν τίνι τρόπφ ή μεταβολή αύτη της κατα
σκευής της παρακαταθήκης τοΰ άργυρον δίδωσιν αυτφ την ι
διότητα νά άντανακλ^ τά χρώματα. Φυσικώς πολλά ανά
λογα φαινόμενα παρίστανται. Ώς έν παραδείγματι, ό μάρ
γαρος τών οστράκων οφείλει τό χρ.ώμά του είς τήν κατασκευήν 
του, άποτελεΐται δέ έκ σειρών λεπτότατων τιτανούχου άνθρα- 
κος , ΰπερτιθεμενων ώς φύλλα βιβλίου καί κεκαλυμμένων τών 
μέν έπι τών δέ διά πηκτής (gelatine), ούτως ώστε νά δύ- 
νηται νά λεχθί, ότι ΰφίσταται μεταξύ τής παρακαταθήκης 
τοΰ αργύρου, τής απολαμβανόμενης διά τής χρήσεως καθρε- 
πτου έξ αργύρου, καί τής συνήθους παρακαταθήκης τοΰ αρ
γύρου, ή αυτή διαφορά οία ή μεταξύ τοΰ μαργάρου καί τοΰ 
κογχυλίου ώοΰ, δπερ σχηματίζεται ώσαύτως έκ τιτανούχου 
άνθρακος. Καθ’ όσον αφορά τόν μάργαρον, γνωρίζομεν ότι 
Οπου ύπάρχει έρυθροϋν άνταυγαστικόν, τοΰτο προέρχεται 
έκ τής ώρισμένης άποστάσεως είς ήν εύρίσκονται μεταξύ 
αυτών οί διάφοροι φλοιοί Ή άπόστασις αΰτη είναι VeoOO 
χιλιοστών τοΰ μέτρου.

Κατά συνέπειαν, εν τινι έγχρώμφ φωτογραφία, το ερυ- 
θροΰν οφείλεται είς τήν κατασκευήν τής παρακαταθήκης τοΰ 
αργύρου. Τό κιτρικόν χρώμα προέρχεται έκ τής πλησιεστε- 
ρας γειτνιάσεως τών φλοιών μεταξύ άλλήλων, ών ή άπόστα- 
σις είναι V4OOO χιλιοστομέτρων. Διά ν’ άπολαύσωμεν το ι
ώδες δέον ή άπόστασις νά έλαττωθή είς VeOOO χιλιοστομέ
τρων, καί διά τά διάμεσα χρώματα, ή φλοιοί (τά στρώμα
τα) εύρίσκονται είς άποστάσεις διαμέσους, (σχ. 3).

(Έπεται τό τέλος.) Φ. ϋρίντδζηφ.ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΘΑΚΗΣ, ΣΑΜΗΣ, ΔΟΛΙΧΙΟΥκαί ΑΣΤΕΡΙΔΟΣ

Κ
Χ*  ί εσχάτως Γεωγραφίαν Κεφαλληνίας καί ’Ιθάκης φι- 

λοπονήσαντες καί έκδόντες λόγιοι Μηλιαράκης καί 
Πάρτς έν πολλοί; μέν καί άλλοι; προς άλλήλους δι- 

ιστανται τάς γνώμας, ιδία δέ περί τής πραγματικής ύποστάσεως 
ή μή τών 'Ομηρικών τοΰ Όδυσσέως νήσων κκί δλως άνπθέτως 

άπεφήναντο,ταχθεί; έκάτερος έν τφ έτέρφ τών περί τήν έρευναν 
ταύτην στρατοπέδων αρχαίων καί νεωτέρων ερμηνευτών τοΰ 'Ο
μήρου και περί τοπογροφίας τών προϊστορικών χρόνων γραψάντων. 

Κεφ. Μηλίαράκη σ„ 195. «Δέν απαιτείται δέ νά καταβάλη 
»τις πολύν κόπον, δπως κατανοήση, μετά έπιτόπιον μάλιστα έ- 
ηρευναν καί σύγκρισιν ολίγων χωρίων τών 'Ομηρικών έπών, έν 
»οΙς περί ’Ιθάκης δ λόγος, δτι ή ’Ομηρική ’Ιθάκη πόρρω απέχει 
Βΐής πραγματικής».

Κεφ. Πέρτσ. μετάφρ. Παπανδρέου σ. 136. «Ό διορατικώ- 
»τατος Μίκ χειραγωγούμενος ύπδ τής ποιήσεως ήδη τφ 1805 
«έσχημάτισε τήν πεποίθησιν, οτι ή πόλις τοΰ ’Ομήρου (’Ιθάκη) 
»πρέπει νά ζητήται ούχί έπί τής υψηλή; σκοπιάς τοΰ αετοΰ, 
»άλλ*  έν τφ κόλπφ τής πόλεως (Helleniscbe Landes Kunde σ.

»202).......υπέρ τή; γνώμης τοΰ Μίκ έκηρύχθησαν ό Bowen,
BGander, Bursiam, Lolling Reisch, καί δ συγγραφεύς τοΰ έργοη 
«τούτου».

Είς τούς ανωτέρω συγκαταριθμοΰνται καί άλλοι θεωροΰντες 
τήν νΰν ’Ιθάκην ώς τήν πραγματικήν 'Ομηρικήν, έν of; πρωτο
στατεί ό Qell, δστις δμως τοποθετεί τήν άρχαίαν πόλιν έπί τών 
έρειπίων τοΰ άετοΰ τής νΰν ’Ιθάκης, ένφ τή; έτίρας γνώμης, 
δπερ τής φανταστικής δήλον δτι καί κατα ποιητικόν πλασμα 
ύπδ τοΰ 'Ομήρου έπινοηθείση; άρχηγέται είναι ό Volcker καί 
Hergher, ακόλουθο; δ*  αυτών καί ό Μηλιαράκης.

Τδ ζήτημα λοιπόν χωρίζει καί νΰν έτι μετά τοσαύτας λεπτο
μερείς έπιτοπίου; έρευνας τούς φιλομοίρους εις δύο αντίθετα 
στρατόπεδα καί θά χωρίζη πιστεύ.ομεν, έφ’ οσον έκάτεροι τάς 
αυτάς άκολουθοΰσι περί τήν έρευναν τής προϊστορικής Γεωγρα
φία; μεθόδους. Διότι ούτε οί μέν θά κατορθώσωσί ποτέ διά πει
στικών καί άναμφιλέκτων επιχειρημάτων να συμβιβάσωσι τά χω
ρία τών ’Ομηρικών έπών, έν οι; λόγος γίνεται περί τών τοΰ 
Όδυσσέως νήσων καί τών έν αύταίς τοπογραφικών θέσεων, κα
θόσον ασυμβίβαστα φύσει τυγχάνουσι πρδς τήν πραγματικήν ση
μερινήν γεωγρωφίαν καί τοπογραφίαν αυτών, ούτε οί άλλοι λέ- 
γουσι πιθανά διϊσχιριζόμενοι τούναντία, οτι Ομηρος, δστις περί 
άλλων γνωστών μετ’ αύτόν ιστορικών τόπων ύπερακριβολόγησε, 
καί θεωρείται έντεΰθεν ώς δ πρώτος τών γεωγράφων, περί Ιθά
κης τής έ’δρας τοΰ ήοωος τής Όδυσσείας ούδεμίαν είχε σαφή καί 
άκριβή γνώσιν. άλλ’.έπλασε τά κατ’αύιήν αύτοβούλως, ένώ 
ήδύνατο καί ώφειλε, φρονουμεν, νά λάβη ακριβείς πληροφορίας 
ή καί νά έπισκεφθή τάς νήσους τοΰ Όδυσσέως καί συμφώνως τη; 
πρργματική αυτών γεωγραφική θέσει νά διαλάβη περί αυτών.

Καθόσον επιτρέπεται βέβαια είς έπικδν ποιητήν πρδς εύώδω- 
σιν του έπους αύτοΰ νά πλάση τόπους φανταστικούς καί νήσους 
κειμένας που έν ώκεανοίς απρόσιτοι; τοίς σύγχρονοι; αύτοΰ, έν 
τοίς έπεισοδίοις όμως, καί επομένως νά φαίνηται μή απομακρυ
νόμενος τής πιθανότητος, άλ-λά περί νήσων πρό τών οφθαλμών 
τών συγχρόνων αύτοΰ κειμένων καί περί τής έδρας τοΰ ήρωος 
τοΰ ποιήματος αύτοΰ, ήρωος έκ τών πρωταγωνιστησάντων έν πο- 
λέμφ μυθικφ μέν, άλλ’ έν τή συνειδήσει τών συγχρόνων αύτοΰ 
ύπαρκτφ θεωρουμένφ, νά περιπέση είς ασύγγνωστους γεωγραφι
κού; σολοικισμούς, τοΰτο βέβαια ύπερβαίνει τά δρια τοΰ πιθανού’ 
ένφ περί τών χωρών πάντων τών λοιπών ήρώων τοΰ Τρωϊκοΰ 
πολέμου μετά μεγάλης ακρίβειας άνέφερε, πώς ήτο δυνατόν νά 
άμελήση τοΰτο έν τή τοΰ Όδυσσέως ήγεμονίφ. τοΰ Όδυσσέως 
χάριν τοΰ οποίου καί ιδιαίτερον έπος έξεπόνησεν ;

Πώς δ ποιητής θά έφαίντο ύπδ τών συγχρόνων αύτοΰ πιθανός 
λέγων λόγου χάριν,δτι ή Ιθάκη είναι δυτικωτέρα τών ύπδ τδν 
Όδυσσέα νήσων, ένφ έχει πρδς δυσμάς τήν νΰν Κεφαλληνίαν; 
δτι είναι εύδείελος,. ένφ δέν είναι παντάπασι, . τής Κεφαλληνίας, 
(τής "Ομηρικής Σάμης, κατά τούς φιλολόγους) έχούσης τδ προ
σόν τοΰτο; δτι έχει δρος Νήριτον είνοσίφυλλον έριπρεπές, ένφ 
τοιοΰτον έχει δμολογουμένως ή νΰν Κέφαλληνία ;

Όδ. IX 21. «Ναιετάφ δ’’Ιθάκην εύδείελον’ έν δ’δρος αύτη 
»Νήριτον είνοσίφυλλον έριπρεπές’ άμφι δέ νήσοι πολλοί ναιετά· 
«ουσι μάλα σχεδόν άλλήλησιν Δουλίχιόν τε Σάμη τε καί ύ- 
»λήεσσα Ζάκυνθος αύτή δέ χθαμαλή πανυπερτέτη έν άλίκεϊται 
»πρδς ζόφον,αί δέ τ’ άνευθε πρδς ήώ τ’ ήέλιόν τε τραχεϊ’ άλλ’ α- 
»γαθή κουροτρόφως».

'Όμ.καί Άπολ. 428 «Καί σφιν ΰπ’ έκ νεφέων ’Ιθάκης τ’ ορος 
»αί πί πέφαντο Δουλίχιόν τε Σάμη τε .καί ΰλήεσσα Ζάκυνθος».

Ή δ:ι είναι αίγίβοτος αγαθή καί βούβοτος καί παράγει σί
τον άθέσφατον, ένφ τοιαύτηςίδιότητο; έχει ή νΰν τής Κεφαλ
ληνίας περιοχή τής -Σάμου, ή δέ νΰν ή ’Ιθάκη στερείται πάντη 
τών προσόντων τούτων.

Όδ. XIII 244 «Έν μέν γάρ οί σίτος άθέσφατος. έν δέ τε 
»οΙνος γίγνεται, αίεί δ’ όμβρο; Ιχει, τεθηλυίε τ’ άέροη αίγίβο· 
»τος αγαθή καί βούβοτος’ έστι μά δλη παντοίη, έν δ’ άρδμοί 
έπηετανοί περέασιν».

"Ωστε έχουσι μέν τινα λόγον οί άντιφρονοΰντες καί μή θέ- 
λοντες ν’ άναγνωρίσωσιν έν τή νΰν ’Ιθάκη τήν 'Ομηρικήν, άλλ’ 
άπιθάνως λέγουοιν άποδίδοντες τώ ποιητή παντελή άγνοιαν τών 
χωρών τοΰ ήρωος τοΰ ποιήματος αύιοΰ’ οΐ άλλοι πάλιν έν τή 
εύγενεί αμίλλη, δπως αναδείξωσι γεωγραφικώς ευπρόσωπον τδν 
Όμηρον προσπαθοΰσι διά βεβιασμένων συλλογισμών καί τοπικών 
ερευνών, ού μόνο’ν έν ταίς γενικαίς γραμμαίς, άλλά καί έν τοίς 
καθέκαστα τυπογραφικοί; σημείοις νά δικαιώσωσιν αυτόν αύθαι- 
ρέτως τοποθετοΰντες καί τήν πόλιν ’Ιθάκην, καί τδν λιμένα αύ·

τής, και τα ανακτορα τοΰ Όδυσσέως, καί αύτδ τδ άντρου τών 
νυμφών, καί κόρακο; πέτραν.

Τολμηρόν βέβαια, άν μή αδθαδι; τδ άντιλέγεω πρδ; τοσού- 
του; λογίους, άλλ’έπ^ιδή ή πρδς <ίίρβσ.ν τής άληθίία; προσπά· 
θϊΐα sivat κοινόν τόϊ; άνθρώποις καθήκον καί δικαίωμα, προτβί- 
νομβν πρδς λόσίν τοΰ ζητήματος ύπόθβσιν, ήτις, ίσον παράδοξος, 
και άν φανή έκ^ πρώτης έντυπώσιως, δέν «’ναι δμως καί απίθα
νος, καί ήτ<; διά μβταγβνίστέρων έρβυνών κατ’ αύτήν γινομένων 
ένδέχίται ν άποδιιχθή ώ; άλήθιια, τδ μόνον έπί τοΰ παρόντος 
πλεονέκτημα αύτής, είναι δτι, ή έρμηνεία απάντων τών χωρίων 
Οδυσσείας καί Ίλιάδος τών είς τδ βασίλειον τοΰ Όδυσσέως ά- 

ναφερομένων εύωδοΰται πληρέστατα καί ό ποιητής ευπρόσωπος 
γεωγραφικώς άναδείκνυται.

Καθ ήμας, άν άπλή έναλλαγή τών ’Ομηρικών πόλεων ’Ι
θάκης και Σάμης γβίνη, τδ ζήτημα οίκοθεν λύεται.

Βεβαίως τδ νά τοποθετήση τις τήν ’Ομηρικήν πόλιν Ιθάκην 
επι τής Κεφαλληνίας, εί; θέσιν ακριβώς, δπου ό νΰν αιγιαλδς 
τής Σάμου, και τήν Ομηρικήν Σάμον έπί τής νΰν ’Ιθάκης, 
εναντίον τής καθιερωθείσης πεποιθήσεω; επί τοσούτους αιώνας 
εν τή γραμματολογία απάντων τών αρχαίων καί νεωτέρων λο
γιών καί τής κοινή; συνειδήσεως, έχει τδ πραγμα πολύ τδ αυ
θαίρετον και εκ προκαταλήψεως άπορριπτέον, άν δμως σκεφθή τις 
οτι δέν είναι, απίθανος τοιαύτη τις έναλλαγή τών ονομάτων τών 
δύο πόλεων έν τοίς προϊστορικοί; χρόνοι; γενομένη, ή έκπληξις 
αύτοΰ θα ύποχωρίση εις έπιφύλαξιν.

Από τοΰ Ομήρου μέχρι τών Ιστορικών χρόνων έμεσολάβη- 
σαν αιώνες, εν οίς βεβαιότατα πολλαί καί ποικίλαι μεταβολαί 
συνέβησαν εν άπαση τή Ελλάδι καί έν τή ήγεμονίφ τοΰ Όδυσσέως 
περί ών καί μάλιστα τών τελευταίων, ούδεμίαν Ιχομεν γνώσιν 
ούτε δυνάμεθα νά έχωμεν έκ βιβλικής πηγής’ μόνον έκ τοπικών 
ερευνών καί ανασκαφών δυνάμεθα νά πορισθώμεν ενδείξεις ί καί 
τεκμήρια περί τίνος γεγονότος, περί τοΰ οποίου ούτε έκ παρα- 
δόσεως ούτε έκ συγγραφέως τίνος περιεσώθη ήμίν οίαδήποτε 
πληροφορία.

Αλλ ένφ τδ πρώτον ελλείπει ήμίν, καί τοΰ δευτέρου έπί τοΰ 
παρόντος, στέρούμεθα, ίσως έν τφ μέλλοντι άνακαλυφθή τι έξ 
ανασκαφών γενησομένων έν τφ νΰν Αίγιαλφ τής Σάμου, δπου 
τα ερείπια τής ιστορικής Σάμου, ύπδ τά οποία κατά τήν 
ακράδαντου πεποίθησιν ημών, εύρίσκονται τά ίχνη τής 'Ομη
ρικής πόλεως ’Ιθάκης τής έ’δρας τοΰ Όδυσσέως’ τήν δ’ 'Ομη
ρικήν πεπαλόεσσαν Σάμον ζητητέον έν τή νΰν ’Ιθάκη. :

Τοΰτο μόνον λέγομεν, δτι ουδόλως άπίθανον οί διάδοχοι τοΰ 
Οδυσσέως να μή έτήρησαν τήν, ήν δ οικος Λαέρτου είχεν ίσχύν 

επι τοΰ κράτους καί τής ηγεμονίας Ίθάκής, καί εμφύλιός τις πό
λεμος ή ξενική έπιδρομή νά έπέφερε μεγάλας μετατροπάς καί 
τας σχέσεις^ τής ήγεμονίας καί τών υπηκόων, ούδόλως λέγομεν 
«πίθανον νά ύποθέσωμεν, οτι οί κάτοικοι τής ’Ομηρικής Σάμης 
(νΰν Ιθάκη;) έπαναστατήσαντες κατά τής ήγεμονίας τών απογό
νων τοΰ Οδυσσέως νά έξεδίωξαν έκπολιορκήσαντες τούς ’Ιθακή
σιους τής έν Κεφαλληνίφ ’Ομηρικής πόλεως ’Ιθάκης καί μετω- 
νόμασαν αυτήν Σάμην, θέλοντες νά τηρήσωσιν τδ όνομα τής 
εαυτών πατρίδος’ ή ειρωνικότερου οί έν Σάμη (νΰν ’Ιθάκη) ύ- 
πήκοοι τοΰ Οδυσσέως, μή δυνάμενοι νά έπαρκέσωσιν εί; τά; 
αναγκας αυτών διά τδ δλως άγονον τή; εαυτών νήσου, δ καί 
υπ άλλων έκδιωχθέντες καί καταλιπόντε; τήν ιδίαν αύτών νήσον 
να, απφκησαν είς μέρος τι τής περιοχής τής νΰν εν Κεφαλληνία 
Σάμου, ονομάσαντες τήν αποικίαν Σάμην, καί ήτις βαθμηδόν 
υπερισχύσασα έπεξέτεινε τό όνομα είς 8λην τήν περιοχήν,περιλα- 
βοΰσα καί τήν άρχαιοτάτην 'Ομηρικήν πόλιν ’Ιθάκην. Κατά δέ 
τους Ιστορικούς χρόνου; εύρέθησαν οί τότε φιλολογοΰντες πρδ 
τετελεσμένου άπδ πολλοΰ χρόνου γεγονότος,πρδ τής έν Κεφαλ
ληνία Σαμης, ήτις διά τδ πολυχρόνιον τής μετωνυμίας ειχεν 
απωλέση καί τήν τοπικήν έτι προφορικήν παράδοσιν τής γενο
μένη; μεταβολής.
, δμως καί μόνον ήρκεσεν, δπως έπιφέρη αληθή κυκεώνα

εις τήν τοποθέτησιν τών λοιπών τοπογραφικών σημείων καί νή
σων τής Ομηρικής ήγεμονίας Ιθάκης, καί βεβιασμένα; δλως ερ
μηνείας τών χωρίων τών’Ομηρικών έπών, έν ο?ς λόγος περί 
αυτών γίνεται, διότι ένδς ατόπου δοθέντος μυρία επονται.

("Επεται τύ τέλος.)

•εόκλ. α. Καρούκλης.

ΕΚ ΤΗΣΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟΥ«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ»
’Ελεύθερα Μετάφρασις

_ ΦΙΛΙΠ: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

'Απηγγέλδη κατά την Πανηγυρικήν παρά&ταβιν 
τού «.'Αρχαϊκού Συλλόγου» τήρ δο&εΐβαν

11 Φεβρουάριου, ύπό τον κ. Θάνου Ίξαβέλλα, 
μέλους τοϋ Συλλόγου.

Τίς αΰλοΰ Λιόυκοΰ γλυκερά Ιαχή Στροφή. 
Γαρηλίον ωδής ίσχνρώς· άντηχεϊ;
Τ{ κιθάρας χορδα\ συνδονοΰνται 
Κα\ φλογέρας άκουεται μέλος Αδύ 
Είς τό ΓΗλιον, σύριγξ τερπνά κελαδεϊ, 
Κ ’ αί καλλίκομοι Μοΰσαι όρχούνται ; 
Ειύωχία θεών καί λαμπρά έορτη 
Έπί γάμοις Πηλέως τελείται
Κ’ <5 ποΰς τών Μουσών δς την γην νΰν κροτεί, 
Έκ χρυσών σανδαλιων κοσμείται.
Δι’ εΰμόλπων καί θέτιν αίνοΰσιν ωδών 
Κ’ Αίακίδου τδ γένος τό γανρον, 
Άντηχοΰσι καί δάση έκ θείων αΰδών, 
Καί £ωγμαί τοΰ βουνοΰ τών Κενταύρων. 
Τοΰ Νηρέως πεντήκοντα κόραι φαιδρώς 
ΤΛν ύγράν των πατρίδα λιποΰσαι, 
Τών Μουσών ένθα ψάλλει <5 ένθος χορός 
Καί αΰταί συνορχοΰνται εΰθυυοΰσαι, 
Έγκυκλίως στρεφόμεν’ έπί τής άκτης 
Όπου στίλβει Λ πάλλευκος άμμος'αΰτης.ΆντίΟ. 
Διά φύλλων έλάτης χλωρών εύστεφής 
Ό χορός τών Κενταύρων, τά σπήλαι’ άφείς 
Είς την θοίνην προστιλθε κ’έκεϊνος, 
Τών παντοίων θεών, γηθοσΰνως 
Έπί πλήρη τοΰ Βάκχον κρατήρα 
Όν προσφέρ’ Λ εΰφρόσυνος Μοίρα, 
Ψάλλων : « Νΰμφη, πόντια, καλή 
«Χαΐρε, κόρη θεοΰ, τον Νηρέως ! 
«Βλέπω, βλέπω νά φεγγοδολνί 
Διά φάσυς άπλέτον χρνσοϋ 
Άνατέλλων έκ κόλπου τοΰ σοΰ, 
Θεσσαλίας άστήρ. τις ώραϊος . . !
Ναι 1 Ό μάντις έδήλωσε ταΰτην ήμιν 
Τήν λαμπράν τής τε Φθίας κ’ 'Ελλάδος τιμήν, 
Πρός εύθύμιος ώδάς διεγείρων, 
Ό Φοιόόληπτος Χείρων'
Ότι μέλλ’ ήγεμών αίχμητών, νά τεχθη, 
Μυρμηδόνων κλεινός, έκ τοΰ γάμον 
Κ’ ΰπ’ αΰτοΰ έν χαλκώ καί πυρί ν’ άλωθτΐ 
Τον ένδόξου Α πόλις Πριάμου! 
Ήφαιστότευκτα δπλα ό ήρως φορεΐ, 
Δωρεάν τής θεαίνης μητρός του, 
Καί είς στάδιον δόξης γοργός προχωρεί, 
Βλέπων έξοχον τέρμα έμπρός τον. 
Ώ ! τής θέτιδος οΰτω τους γόμους τιμών 
Ό χορός τών θεών τοΰς δλοίζει ! 
Τόν Πηλέα όμοΰ δι’ ά^θίτων ψαλμών 
Καί τήν νύμφην αΰτήν μακαρίζει. 
Άλλά σοΰ. ώ παρθένε, τήν κόμην, φριχτόν ! 
01 ’Apyetoi θά στέψωσιν ήδη 
Καί ώς δάμαλίν, μόσχον άθώον, θυτόν 
Τ’ δμμα αύτών σφαττομένην θά σ’ ίδη 
Άν καί οΰτ’ έν βοσκοϊς ’Ιφιγένεια σΰ, 
Άνετράφής ποτέ, βασιλόπαις χρυσή, 
Οΰτ’ έν ήχοις αΰλών καί ποιμνίων 
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Άλλά σ’ έτρεφ’ εύστόργως Λ μήτηρ ή σίι 
Κ’ έν αγάπη Λγρΰπν’ ύπέρ σου περισσή, 
Νά σοι δώσ’ Ίναχίδϊιν νυμφίον ...!
Καί ποΰ πλέον αίδώς θά προβάλλη και ποΰ 
Άρετλ νά φανίί Αμπορεϊ τοΰ λοιπού, 
Έν τοιαΰτη βροτών κοινωνία 
"Οπου τ’ άδικον έχει καί μόνον (σχιίν ; 
Άμελειτ’ έντελώς τ’ άγαθόν κατ’ άρχτίΐν !
Καί τών νόμων κρατεί άνομία ;
Ούτε φόβος κανένα διύκει 
Μη έπέλθμ δεινή θεία δίκη I

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΡΕΝΟΛΟΓΙΑ

Αληθής οδηγός δοά τήν έξίβχηβεν τοΰ 
έ««γγέλμ.ατος.

— Μάλιστα, παραδέχομαι, 8τι τοϋτο «ΐναι αληθές, άλλ’ είς 
τί δύναται νά χρησιμεύση ;

Ό οθτως άποκρινόμενος, εύσωμος τεσσαρακοντούτης, ούτινος 
το παρουσιαστικόν κατεδήλου χειρώνακτα, βΐχεν άκροασθή ένθερ
μου τίνος συνηγορίας περί τοΰ αληθούς σκοποΰ τής χρησιμοποιή- 
σεω; τής ψρενολογιχής έπισχοπήσεως, παρά τίνος φίλου του.

— Μάλιστα, έξηκολούθησεν, γνωρίζω, ότι αρκούντως δικαιο
λογείται, ώς είπες, καί Οτι άπεδείχθη ήδη τοϋτο, άλλά ερωτώ 
είςτί ήθελε χρησιμεύη έν τφ πρακτικφ βίφ;

— Δέν θά μή άπηύθυνες τοιαυτην έρώτησιν, χ. Σήτων, έάν 
είχες άναγνώση έπισταμένως τήν φρενολογίαν, *αί  τήν ήννόεις, 
πλήν σέ διαβεβαιώ, ότι δύναμαι νά σοί αποδείξω, δτι δυνάμεθα νά 
μεταχειρυθώμεν αυτήν και έν τη πράξει, διότι άτομιχώς γνωρίζω 
πολλάς περιστάσεις, χαθ’ ας έγένετο χρήσις τής πραχτιχής φρε
νολογίας λίαν έπιτυχώς. ’Ενθυμείσαι τον Κάρολον Γρήν;

— Μάλιστα, τόν ενθυμούμαι χάλλιστα, ήτο πάντοτε ατυχής, 
πτωχός, άστατος, χαί ήλλαξε ειχοσάδα επαγγελμάτων, χωρίς 
εντούτοις νά δυνηθή νά εΰδοχημήση είς οΰδέν έξ αυτών.—Τί 
άπέγεινε τέλος;

— Εΰρίσχεται νυν έν Μασσαχουσέττη, λαμβάνων άντιμίσθιον 
2,500 δολλαρίων κατ’ έτος. Προίσταται χιλίων περίπου εργα
τών, χαί μεγάλως ευαρεστεί τούς χυρίους αΰτοϋ. "Οτε το τε
λευταίου άπέτυχεν ενταύθα, άπεθαρρύνθη έντελώς χαί διετέλει 
έν μεγίστη άθυμία, ενφ δ ’Ιάκωβος Άτγουντ τόν συνεβούλευσε 
νά μεταβη παρά τινι φρενολόγφ χαι ζητήση νά μάθη διά ποιον 
έργον έπλάσθη χαι ήτο κατάλληλος. Μετά τινας ήμέρας προέδη 
εις τοϋτο, ό δέ φρενολόγος διεβεβαίωσεν αυτόν, δτι ουδέποτε θέλει 
έπιτύχη εργαζόμενος ανεξαρτήτως δι’ ίδιον λογαριασμόν, ότι δέον 
νά άναλάβη έργασίαν διά τινα, παρά τινι, χαί 8τι τό χάλλιστον, 
οπερ θά έπραττε θά ήτο,έάν άνελάμβανε τήν έποπτείαν δμάδος άν- 
δρών έν οίαδήποτε επιχειρήσει ή Έταιρείφ. Δέν παρήλθε πολύς 
χρόνος χαί πληροφορηθείς περί τοιαύτης τίνος θέσεως, διηυθύνθη 
αμέσως πρός έπίτευξιν αυτής. Υποβληθείς δέ είς δοχιμασίαν άπε- 
δείχθη τοσον κατάλληλος χαί επαρκής διά τήν έργασίαν ταύτην, 
ώστε τόν προσέλαβον προθύμως καί ήδη μάλιστα εΐναι συνέται

ρος είς τά κέρδη τής επιχειρήσεως παρ’ ή μετά ζέσεως εργά
ζεται.

— Χαίρω πολύ, διότι ήγάπων τόν Κάρολον. Άλλά τίνι τρό- 
πφ ό Ιάκωβος Άτγουντ κατώρθωσε νά έξάγη τοιαϋτα συμπερά
σματα έχ τής φρενολογίας;

— Ώς εξής. ’Ενθυμείσαι βεβαίως τούς μετά τής Κάρρης 
Σνόου άρραβώνάς του;

— Μάλιστα.
— Ήμην παρών, δτε εσπέραν τινά κατά τι ανάγνωσμα περί 

φρενολογίας, ή Κάρρη προέβη μεταξύ άλλων χαί έζήτησε νά 
έξετασθή χαί ή κεφαλή αυτής· Τήν έπομένην ό Ιάκωβος μετέβη 
παρά τώ ιδίφ φρενολόγφ, όπως έξετασθή χαί ή ίδιχή του' χατα 
τήν έξέτασιν δέ ταύτην ήρώτησεν αυτόν, χαριεντιζόμενος, όποιου 
είδους γυναΐχα έδει ν’ άνευρη ώς σύνευνον. Ό φρενολόγος τώ 
άνέφερέ τινας ιδιότητας, ών έδει νά ή κάτοχος ή γυνή, ήτις θά 
προσηρμόζετο αύτφ. οπότε ό 'Ιάκωβος τόν ήρώτησεν. έχ νέου 
άν τις τών δεσποινίδων, ας εΐχεν έξετάση τή προτεραίαν εσπέ
ραν (δούς περιγραφήν τής Κάρρης) προσήρμοζεν αύτφ. Ό Φρε
νολόγος άπήντησεν αύτφ αρνητιχώς, προσθείς ότι θα απητείτο 
άνήρ ιδιαιτέρου δλως οργανισμού, όπως χαταστή δυνατόν νά συ- 
ζήση εΰδαίμων μετ’ αυτής.Ό Ιάκωβος δέν έδωχε τήν άπαιτουμένην 
προσοχήν είς ταϋτα, άλλ’ έξηχολούθησε νά τήν άγαπα, οτε μετά 
μήνα περίπου κατόπιν, δ άρραβών, διά τινα λόγον, διελύθη, χαί 
μετά τινας έβδομάδας ύπανδρεύθη αΰτη τόν π. Κλάρχ. Πολύς 
χρόνος μετά τοϋτο δέν παρήλθε χαί δ ’Ιάκωβος ήχουσε πολλά 
περί τοϋ άβιώτου βίου, ον διήγε τό ζεϋγος έχεΐνο χαί άνελογί- 
σθη αμέσως τά ύπό τοΰ φρενολόγου λεχθέντα- 8τε δέ βραδύτε
ρου έμαθεν περί τής διαζεύξεώς των, ήρξατο νά πιστεύη τούς 
λόγους χαί τάς πεποιθήσεις τοϋ φρενολόγου περί τών προρήσεων 
τής φρενολογίας. ’Ολίγον μετά ταϋτα, άπέστειλε τήν φωτογρα
φίαν του, συνοδευομένην ύπό τίνος άλλης, νεαρας δεσποινίδος,περι 
ής ένδιεφέρετό πως, χαί ήτις ώς έφρόνει, κατείχε τινάς τών ι
διοτήτων, ας δ φρενολόγος άνέφερε, πρός τό φρενολογιχόν γρα
φείου έν Νέα Ύόρκη. Είς άπάντησιν δ’ έλαβεν αμέσως περι
γραφήν τοϋ χαραχτήρος αύτοΰ τε χαί έκείνης, χαί άπόφανσιν δτι 
ή ύψηλδτης του χαι ή έν λόγφ δεσποινίς συνήρμοζον άλλήλοις 
δσον οίονδήποτε ζεϋγος θά έπόθει λογιχως. Κατ’ άχολουθίαν ό 
Ιάκωβος παρασκεύασε τήν φωλεάν τής περιστεράς του μετά θέρ
μης χαί άφοσιώσεως, νϋν δέ δ οίκος του φημίζεται ώς είς τών 
εύδαιμονεστέρων τής πόλεώς μας. Ούτως, βλέπεις φίλε μου, δύο 
περιστάσεις, καθ’ας ακριβώς χαί λίαν έπιτυχώς έγένετο πρα
κτική χρήσις τής φρενολογίας.

— Μάλιστα, άλλ’ είμαι πολύ γέρων, όπως έφαρμοσθή αυτή 
καί εις έμέ, έν τ«αύταις π·ρ:στάσεσιν. Ώς βλέπετε, έχω οίκον 
ευτυχή, είμαι καλώς έγκατεστημένος έν τφ έργφ μου καί έάν 
άναμιχθώ είς τήν φρενολογίαν, δέν έχω νά ωφεληθώ τι.

— Σας βεβαιώ, κ. Σήτων, οτι λανθάνεσθε. Νομίζω, δέ δτι 
προχθές μοι έδιηγεϊσθέ τι περί τοϋ πρεσβυτέρου υίοϋ σας Χάρρη.

— Ά1 ναι’ μέ εΐχεν έμβάλη εις μεγάλην ανησυχίαν έπί 
τινα χρόνον, διότι ήλπιζον οτι θά μέ διεδέχετο προθύμως έν τφ 
έργφ μου, άλλά φαίνεται ότι ούδαμώς περί τούτου ούτος προσέ- 
σχεν. Ήδη δέ πλειότερον καταγίνεται μέ τά σχολεία καί τά βι
βλία, καί δέν ήξεύρω τί νά τον κάμω. Ώμοίασε ώς βλέπω κατα 
πάντα τήν μητέρα του, ήτις, ώς γνωρίζετε, ήτο διδασκάλισσα. 
Είμαι έτοιμος φίλε μου, νά ύποβληθώ εις πασαν θυσίαν διά τήν 
άποκατάστασίν του.

— Ή φρενολογία ακριβώς, αγαπητέ μοι, μόνη αύτή, δύναται 
νά προσέλθη αρωγός, 8πως έξέλθης τής δυσχερούς τούτης θέ- 
σεώς σου. Αυτή θά σοί δείξη πρός τί έπλάσθη δ υιός σου και εί
ναι κατάλληλος έν τφ κόσμφ τούτφ, καί θέλει συνάμα σοί έπι- 
δείξη τόν τρόπον τής αγωγής του, δι’ής θέλει προβή σταθερώς 
είς τον περί ύπάρξεως αγώνα.

Έάν, οτε είσήρχεσο εις τόν κόσμον τής λογικής καί τής δρά- 
σεως, ήσο κάτοχος τής φρενολογίας, δέν θά ήνοχλεϊσο ήδη έκ 
τών περί αύτοΰ ενοχλητικών τούτων φροντίδων, άλλ’ ήθελες παι- 
δαγωγήση αυτόν ούτως, ώστε μετ’ ανυπομονησίας θά άνέμενε ε
κείνος τον χρόνον, καθ’ δν θά άνελάμβανε'τάς ήνίας τοΰ πατρι
κού του έργου.

— Καί πιστεύεις σύ πράγματι είς πάντα ταΰτα;
— Έάν πιστεύω ; Τά γνωρίζω. Χιλιάδες διδασκάλων καί 

λογίων καί γονέων ποιούνται σήμερον χρήσιν τής φρενολογίας έν 
τή εκπαιδεύσει, παιδαγωγήσει καί διοικήσει τών παίδων, μάλι
στα δέ μετά πλήρους έπιτυχίας. Λίαν αναγκαία τυγχάνει, ωσαύ
τως ή έγκαιρος εφαρμογή αυτής έν τώ πρακτικφ βίφ, πολύ μά- 

λίστα προ τής ένάρξεως τής τοΰ παιδός άγωγής, διότι έν τή 
εποχή ταύτη έν ή ζώμεν,πας τις δέον νά γίνηται είδικότης έν τφ 
έργφ του, όπως κατορθωση μέγα τι καλόν, καί οβτω καθίσταται 
έπάναγκες, ίνα τό παιδίον άνατραφή είδικώς έν τή όδφ έ- 
κείνη ήν θέλει άκολουθήση έν τώ βίφ του, καί μή διδαχθή οσα 
δεν θέλει ποιήσηται χρήσ.ν έν τή σταδιοδρομία αύτοΰ. Άλλά καί 
συ, φίλτατε, δύνασαι καλλίστην νά ποιήσης χρήσιν τής φρενολο
γίας έν τώ έργφ σου, άφοΰ καθ’ έκάστην συναναστρέφεσαι και 
συναλλάτεσατ μετ’ άλλων ανθρώπων. Έννόησον καλώς αυτούς 
καί μετά μεγαλειτέρας τότε έπιτυχίας θέλεις διεξαγάγη τάς 
μετ’αύτών συναλλαγάςσου... Ναί, κ. Σήτων, πάντες δυνά
μεθα νά συμδουλευώμεθα τήν φρενολογίαν.

Όσφ δέ βαθύτερου γνωρίζομεν καί έννοοΰμεν άλλήλους, κατά 
τοσοϋτον κρείσσονα καί εύδαιμονέστερον θά διάγωμεν βίον, καί 
αποτελεσματιχώτερον θα συνδράμωμεν έαυτούς. "Οταν δέ γινώ- 
σκωμεν ποΰ σφάλλομεν, καί ποΰ θ’ άποτύχωμεν, θέλομεν οΰτω 
δυνηθή ν’ άποφύγωμεν τόν πειρασμόν, καί θά άναπτύξωμεν άρε- 
τάς τοιαύτας, ώστε νά προβαίνωμεν ισχυρότεροι καί ίκανώτεροι 
πρός τήν άντίδρασιν τής προόδου μας.

Καί βεβαίως, ή φρενολογία ε’ναι άναγκαιότατον βοήθημα διά 
τήν ποδηγέτησιν ημών καί καλλιέργειαν τών φυσικών δώρων 
καί ταλάντων, άτινα έδωρήσατο ήμίν ή Φύσις, καί... άλλ’είναι 
φίλε μου αργά, καί πρέπει νά άπέλθω ήδη οίκοι, ώστε σέ χαλο- 
νυκτίζω λοιπόν....

— Λυπούμαι, διότι δέν δύνασαι νά παραμείνης έπί πλέον 
αλλ’ έπίτρεψόν μοι νά σοί είπω πριν ή άπέλθης, ότι άπεφάσισα 
νά έξετάσω και έγώ τό πράγμα έμδριθώς, διότι κλίνω ήδη νά 
πιστεύσω. 8τι οί λόγοι σου εΐναι αληθείς, και έν τοιαύτη περι- 
πτώσει, επιβάλλεται παντι άνθρώπφ σεβομένφ έαυτόν καί τήν 
οικογένειαν του, καί λατρεύοντι τό Ύπέρτατον *Όν,  νά έκμανθάνη 
πάνθ’ οσα συντελοΰσιν είς τήν πρόοδον, άνάπτυξιν χαί εύτυχίαν 
αύτοΰ, ώς καί είς τήν δόξαν του θεού. Καλήν νύκτα !

Γουλ. Δ. I.

Μετά τά ανωτέρω δημοσαυομεν ευχαρίστως καί τόν φρε- 
νολογικον πίνακα τοΰ ανθρωπίνου έγκεφάλου, όπως οί ήμέ- 
τιροι άναγνώσται πλείω χατανοήσωσι τόν τρόπον δι’ ον οί 
άμιρικανοί σοφοί καταγίνονται νά άνακαλύπτωσι τά φυσικά 
προσόντα καί έλαττώματα τών ανθρώπων καί καθορίζωσι τήν 
τύχην καί τόν προορισμόν αύτών διά τών ασχολιών έφ ’ ών 
έκλήθησαν νά δράσωσιν.

1. Σπουδή
2. Διάθεσις
3. Φιλανθρωπία
4. Αγαθοεργία
5. Άφοσίωσις
6. Σταθερότης
7. Φιλαυτία
8. Σύμπτωσις
9. Φίλοικον

10. Πατρική στοργή
11. Παρατηρητικότης
12. Καυστικότης
13. Ευαρέσκεια
14. Μυστικότης
15. Πνεΰμα
16. ’Ελπίς
17. Συνείδησις
18. Έπιδοκιμαστικόν
19. Φιλία
20. Σταθερότης

"Ερως 
Χρόνος 
Ευθυμία 
’Ιδανικόν 
Ύψηλοφροσύνη 
Προφυλακτικότης 
Φιλέρι 
Φιλοζωία
Ήχώ 
Δημιουργητικόν 
Φιλοκτημοσύνη
* Α '

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33. ’ Καταστοεπτικότης
34. Πολυφαγία
35. Προορατικότης
36. Έφευρετικότης
37. Φιλήσυχου
38. Λογιστική
39- Γλωσσομάθεια
40. Ευαισθησία

Ο εν τώ προηγούμενα φύλία πραγματεν9·εΙ$ «ερί τε- 
■τραγωνιβμον τοϋ κύκλου κ. Γ. ΊααννΙδη$ δεν είναι ό έν 
'AQ-ήναΐξ διαμίνων ήμέτερος βννεργάτηζ κ. Γουλιέλμο$ 
4. ΊααννΙδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ: ΣΟΓΜΑΡΙΠΛΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ THS ΠΟΛΕΩΣ
Υπο τον ανωτέρω τίτλον άρχόμεθα άπό του παρόντος 

φυλλου δημοσιεύοντας σειράν άρθρων περί τοϋ φλέγοντος 
ζητήματος τοΰ υδατος τής πρωτευούσης ύπό φυσικήν καί ε
πιστημονικήν έποψιν.

Πρό τούτου όμως δημοσιεύοντας σήμερον τήν εικόνα του 
υδραυλικού κ. Ιω Σουμαρίπα, δίδομεν ευχαρίστως προκα- 
ταρκτικάς τινας σημειώσει; περί αύτοΰ, αναγόμενα; άκοιβώς 
πρός τό έν λόγφ ζήτημα, καθότι θέλομεν λεπτομερώς καί έν 
έκτάσει έζετάσρ τάς μελέτα; αύτοΰ περί τής ύπάρξεως καί 
καλλιέργειας ύδάτων έν τοίς περεχώροις τής πόλεως.

Υπάρχουσιν ΰδατα έν Άθήναις δυνάμενα νά έπαρκέσωσι . 
εις τας παρούσας καί μελλούσας άνάγκας τής πόλεως, χωρίς 
νά άνατρέξωμεν προς πορισμόν τούτων είς τά άρτεσιανά 
φρέατα, βροχερά ΰδατα ή τήν Στυμφαλίαν ; ’Ιδού τό ζήτη
μα.Πάντες οι μέχρι τοΰδε δήμαρχοι απέδειξαν αδυναμίαν εις 
τοϋτο καί ωμολόγησαν, ότι δέν ύπάρχουσι τοιαΰτα ΰδατα, 
διότι έκαμαν απείρους δοκιμάς εις το λεκανόπεδον τών Α
θηνών, άνίχνευσαν πάντα τά σημεία, κατηνάλωσαν άπειρα 
χρήματα καί ήδη άπελπισθέντες περί τής εύρέσεως ΰδατος 
ένταΰθα καταγίνονται αιωνίως είς πειράματα καί έλπίζουσιν 
εις τήν διοχέτευσιν μόνον λιμναίων ύδάτων. Ό κ. Σουμα- 
ρίπας όμως είπε, λέγει, καί θά λέγη, μέχρις δτου τό άπο- 
δείξγι, (καί τό άπέδειξεν ήδη έμπράκτω;) ότι ού μόνον ΰπάρ- 
χουσιν υδατα και δη αρχαίαι πηγαί έν τοϊς περιχώροις τών 
Αθηνών, αλλά το οΰσιωδέστερον, ότι γνωρίζει που ή εύρί- 

σκονται αυτά. Τί άλλο, θέλομεν ; Άφοΰ τοσοϋτον ευκόλως, 
άκόπως, καί άνεξόδως άνευρίσκομεν ΰδατα πρό τών όμμά- 
των μας, αμβλυωποΰμεν έτι πρό τοΰ φωτός ; Άπίστευ- 
τον I Οί άρχοντες μας διατί κωφεύουσι ; θά τό έξετάσω- 
μεν, άφοΰ άποδείξωμεν τήν αλήθειαν τών λεγομένων μας, 
διότι τό ζήτημα όντως εΐναι τής ύψίστης σπουδαιότητος. Ή 
πόλις τών Αθηνών όλονέν αυξάνεται, ό πληθυσμός αυτής 
δμοίως, αί άνάγκαι τών ύδάτων πολλαπλασιάζονται κατ’ έ
τος, ουδόν δέ μέχρι τοΰδε θετικόν έγένετο.

Ό'κ. Σουμαρίπας ούτινος τήν εικόνα παρατίθεμεν έναντι 
πρόκειται νά κάμη τό θαΰμα είς Αθήνας. Θά τό κκτορθώ-’ 
<Π) ; ακριβώς αύτό θά έξετάσωμεν,καί έν τοΐ; έπομένοις φύλ- 
λοις. Ηδη θά περιορισθώμεν νά ίδωμεν τί ίστί αύτός.ό νέος 
θαυματουργός, διότι ώ; συνήθως, πρώτον εξετάζει τις τό uff 
ειααι, καί ακολούθως τά τί κάμνείξ.
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*0 κ. Σιμαρίπας έγεννήθη έν Σύρφ καί είναι 42 ετών, 
τάς σπουδάς του έκαμεν έν τή ενταύθα πολυτεχνική σχο
λή καί ύπηρέτησεν εις πλείστας θέσεις, διαπρέψας πάν
τοτε ίπί τιμιότητι και ακρίβεια καθήκοντος. Παιδιόθεν δε 
κατεγίνατο εις τά υδραυλικά, ένθα έξαιρετικώς είργάσθη, 
άλλως έκεϊ είναι καί ή άδυναμία του. Άπεπεράτωτε τδ υ
δραγωγείου Χαλκίδος, ύπηρέτησε πολλάκις τδν δήμον Α
θηναίων, τδν δέ περισσότερο*  χρόνον τοΰ μέχρι τοΰδε βίου 
του κατηνάλωσεν είδικώς, είτε έν ύπηρεσι? διετέλει, είτε ίδι- 
οτεύων είς τήν άνίχνευσιν τοϋ δικτύου τοϋ Άδριανείου ύδρα- 
γωγείου, καί είς τήν σύνταξιν ύδρογραφικοΰ χάρτου τής’Ατ- 
τικής, μελετήσας λεπτομερώς τά πάντα, καί ιδίως τάς πη- 
γάς τών υδραγωγείων όπόθεν υδρεύεται ή πόλις τών ’Αθη
νών, έν ίποχή καθ’ ήν ό πληθυσμός τών κατοίκων αυτών 
κατά τούς παλαιούς εκείνους χρόνους εύρίσκετο είς μεγάλην 
ίπίτασιν. Ό κ. Σιμαρίπας ίπί πλέον έσχεδιαγράφησί καί έ- 
μιλέτησε κατά σπιθαμήν τά διάφορα υδροφόρα έδάφη τής 
Αττικής καί ακριβώς δεά τοΰτο φρονοΰμεν,ότι είναι δ καταλ
ληλότερος νά γνωριζη τήν ύδρογραφικήν κατάστασιν αυτών.

Τοιοϋτος ίν όλίγοις δ ήμέτερος φίλος κ. Σουμαρίπας, ού- 
τινος τάς περί ύπάρξεως καί άνευρέσεως άφθονου ύδατος έν 
τή πόλει μελετάς, ώς καί τά πορίσματα αύτοϋ, θέλομεν έξε- 
τάσει προσεχώς, φυσικώς ίξετάζοντες τήν ύδρογραφικήν κα- 
τάστασιν τοΰ ’Αττικού έδάφους καί επιστημονικός έκτιθέντες 
τό δυνατόν τής μεταφοράς καί αύξήσεως τών ύδάτων τής 
πόλεως διά τε τάς παρούσας καί μελλούσας άνάγκας αυτής.

Φ. Π.

ΝΥΒΦΑΙ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑ
Ένφ ή ’Ελπίς έπανήρχετο ίκ τοϋ νησιδρίου τοϋ Lido, ε- 

δνεν δ ήλιος μεγαλοπρεπώς δπιοθεν τής νήσου τοΰ'Αγ.Γεωρ- 
γίόυ, περίλούων ίν χρώματι λειριού τήν ποθεινήν Βενετίαν. 
Προ ολίγων στιγμών είχε λουσθή ίν τοΐς ύδασι τού Άδρία.... 
Ήτο διασκέδασις άγκπητή τοΐς παρθένοις, συμβάλλουσα 
προς διατήρησιν τής τε έπιφθόνου υγείας των καί τής ευει- 
δοϋς φυσιογνωμίας. Ή ’Ελπίς, ένεκα τών θελγήτρων της, 
έπαξίως ήτο ή βασίλισσα τών διά τούς Βενετούς καλλι- 
τέχνας προτύπων. Άλλοτε Ίταλίς κόμησσα, ήτις παρεκά- 
θησεν ώ; πρότυπον διά τον Κορνόβαν, ήρωτήθη πώςηδυνήθη 
νά πράξη τοΰτο. Ή κυρία άπήντησε μεθ’άπλότητος εύθυ
μου, δτι τδ ίργαστήριον τοϋ καλλιτέχνου ήτο αρκούντως 
θερμόν. Παρομοίως τδ επάγγελμα τής Έλπίδος δεν πρού- 
κάλει αύτή άνοιαν Και διατί νά τή προύκάλει, άφοΰ άπο 
γενεάς εις γενεάν τά μέλη τοϋ οίκου της είχον χρησιμεύση 
τοΐς καλλιτέχναις ώς πρότυπα ; Αλλά δέν ήτο παράδοσις 
αγαπητή, ότι θεία τις πρόγονος αύτής παρεκάθησεν ώς πρό
τυπον διά τον Τιντορίτον ;

Ό Ρολάνδος Ρ. . . . είχεν ήδη ζήση επί τρία έτη εν τή 
πόλει τών πλεύσιμων οδών, και έθεώρει έαυτδν εύτυχή.Πράγ
ματι δέ οί τοϋ χρωστήρος συνάδελφοί του έφθόνουν αυτόν, έ- 
πιτυχόντα νά προσλάβη διά τδ έργον του τήν ’Ελπίδα.

Ή ίπιβάλλουσα διάπλασις τοϋ σώματος, τοϋ παραστή
ματος ή χάρις και ή Βενετική καλλονή τοϋ προσώπου της, 
ήσαν τοιαϋτα, ώστε έκαμνον τδν Ρονάλδον νά άδη ίξ αισθή
ματος.... χαράς. Έλεχθη ύπδ προσώπων έξοχων, ότι καλ- 
λιτέχναι ούδέποτε ίρώνται τών προτύπων των. Άλλ’ όμως 
ούδείς δ αλάνθαστος, καί δ Ρολάνδος ταχέως ώμολόγησεν 
έαυτδν δεσμώτην τών θέλγητρων τής Έλπίδος, καίτοι, 
κατά τδν σημερινόν ’Ιταλικόν συρμόν pour passer le temps 
μάλλον ή δι’ άλλην αιτίαν, καθόσον ίν τή πατρίδι του, τή 
χώρςι τών πούδιγκ, χαρίεσσα ξανθόκομος Σκωτίς κόρη <»χεν 
έλκϋση σοβαρώς τήν προσοχήν του....

Αί σκέψεις της Έλπίδος ήσαν θλιβεραί. Είχεν ίδή την 
πρωίαν τδν αγαπητόν της κύριον μετά τής κόρης ταύτης— 

τής Νίνας—πρός ήν τδ πρώτον ίπεδείκνυεν εκείνος τά. θαυ
μάσια τοΰ ναού τοϋ άγιου Μάρκου. Όπόσον ευπρεπές και 
εύάρμοστον τδ ζεύγος κατεφάνη ! Ή ’Ελπίς ίγίνωσκε κα
λώς τήν ίδιαν της αξίαν τήν εσπέραν δμως εκείνην ήσθάνθη. 
έαυτήν άνίκανον νά έπεξέλθη κατά τής ξανθής τοϋ Βορρά, 
λεπτοφυούς, ήτις ώς ό Ρονάλοος άσυνέτως άλλοτε τή ωμο- 
λόγησεν, ήτο ή παλαιά του αγάπη.Ή Ελπίς έθεώρησε τήν 
πυκνήν της κόμην, τδ ζωγραφικόν της ένδυμα καί τό ευτρα
φές π^όσωπόν της μετά περιφρονήσεως.

Ένφ έβαινε διά τής Πλατείας πρός τδ Torre dell Orolo· 
gio, παρά τδ όποιον, ού μακράν τού KialtO, ε"κειτο ή οικία 
της, Γονδολιέρος μέ τδν ένα μόνον βραχίονα ίν τώ έπενουτη. 
έρριμένφ άμελώς έπί τών ώμων του, εχαιρέτησεν αύτήν καίτή 
είπεν, δτε δ Ρολάνδος τδν προσέλαβεν διά τήν κατά τήν ε
σπέραν εκείνην ίπί τού Grand Canal μουσικήν.

Ή ’Ελπίς προσέθηκεν είς τάς προσόδους της ώς ίξ επαγ
γέλματος προτύπου τοις καλλιτέχναις, τάς ώς άοιδοϋ άμοι- 
βάς της. ’Ανήκεν είς όμιλον μουσικών, οΐτινες άπαξ τής 
έβδομάδο;, εντός μεγάλης γονδόλας πεφωταγωγημένης δι” 
ίνετικών φανών επαιζον τεμάχια μουσικά καί ήδον είς τούς 
κατοίκους τών έπί τού ICanalazzO ξενοδοχείων. Ή Ελπίς, 
άπεφάσισε νά κατασκοπεύση τδν Ρολάνδον τήν εσπέραν ε
κείνην, καί άντήμειψε τδν ρωμαλέον Γονδολιέρον διά μειδιά
ματος συμπαθούς, είτα. δέ ίνώ εκείνος άπήρχετο έψιθύρισε : 
Καΰμένος ’Αντώνιος . . .. πράγματι μέ άγαπά . . . καί εί- 
λικρινώς . . .

Ή σελήνη πλησιφαής έριπτε τάς ώχράς της άκτίνας ίπί 
τής Βασιλίδος τοΰ ’Αδριατικοΰ, δτε ή τοϋ δείπνου ώρα πα- 
ρήλθεν. Οί επισκέπται τής Βενετίας ίν έκστάσει καί ηδυπα
θείς άπεθαύμαζον τδ κάλλος τής σκηνής καί τού άσματος 
τήν αρμονίαν... Οί μουσικοί είχον ήδη άρχΐση τδ έργων των,, 
υπερήφανοι, 5τι ήσαν πολίται πόλεως τοιαύτης. Ή Νίνα 
ΐπτατο άνά τδν έβδομον ουρανόν. . . δ εΰχαρις Ρονάλοος.προ- 
σέκλινεν επ’ αύτής ίν τή γονδόλ^:. Ό Αντώνιος ε’φερε το- 
σκάφος του πλησίον τών μουσικών, το μέν όπως οί κύριοί, 
του άπολαύσωσι πλήρη τήν μελωδίαν, τό οέ όπως δ ίσιος, 
δυνηθή νά συλλάβη βλέμμα τής άγαπητής του Έλπίδος. 
Τά βιβλία καί αί κιθάραι συνώδευον σερενάταν ίραστοϋ . . .

’Ως άνηγέρθη ή ’Ελπίς επί τής πρύμνης, είδεν ίν τφ ω
χροί σεληνόφωτι τδν βραχίονα τοΰΡονάλδου περί τήν ξανθήν 
τής Σκωτίας κόρην, και πρός στιγμήν ίκλονίσθη.. Ό καλ
λιτέχνης παραδεδομένος είς τήν σύντροφόν του, δέν παρετή- 
ρήσε τήν ’Ελπίδα, μέχρις οτου δ υψηλός τής φωνής της τό
νος, τόν ήνάγκασε ν’ άναβλεψη. διότι πολλάκις ίν τφ ίργα- 
στηρίφ του, ένφ αύτδς έπλητε τοϋ μανδολίνου τάς χορδάς, 
είχεν έκείνη άλλοτε ίπαναλάβη τδ αύτδ άσμα. ’Αμέσως 
διέταξε τδν ίν έκστάσει ’Αντώνιον νά άναπλεύση προς την- 
Piazzetta. Ή Νίνα άντέλεξεν, άλλ’ δ Ρολάνδος τήν κα- 
τέπεισεν, έπί τώ λόγφ, οτι ή ύγρασία ήτο μεγάλη καί ε
πομένως έπιβλαβής είς τήν υγείαν της.

Έφ’ όσον ή Νίνα διέμενεν έν Βενετύγ—έπί ένα μήνα— 
δέν άπελείπετο τφ Ρολάνδφ χρόνος όπως έπιδοθή είς τήν 
ζωγραφικήν. Δέν είχεν ε”τι έκλίπη ή σελήνη, καί ή ημέρα,· 
τού μετά τής Νίνας γάμου του ώρίσθη. Διήρχοντο τάς 
πρωίας έν τοΐς ναοϊς, είς τήν ακαδημίαν καί είς τά μουσεία. 
Κατά τάς μεταμεσημβρίας τδ ζεύγος διεπεραιοϋτο είς το· 
νησίδριον Lido διά τοΰ μικρού άτμοπλοίου, όπου ίτέρποντο· 
οΐ μελλόνυμφοι λουόμενοι έν τφ άλμυρώ υδατι τοϋ Άδρίου,. 
καί είσπνέοντες τάς αύρας αύτοϋ. Άμφότεροι ήσαν καλοί 
κολυμβηταί, καί συνηντώντο είς τό βαθύ ύδωρ, έξωθι τών 
διά σχοινιών διαφραγμάτων, άτινα εχρησίμευον ώς όρια προς 
προφύλαξιν τών άδαών τής κολυμβητικής.

Ή Ελπίς δέν ήλθεν εις τό ίργαστήριον καθ’ δλον τού
το τδν χρόνον, άλλ' ουδέ είδε πλέον αύτην δ Ρολάνδος μετα
ξύ τών μουσικών. Καί έχαίρετο μάλλον. Όπως κάν ·ρ δέν 
έφρόντισε πλέον νά μάθη τί άπεγεινε. Τούς πάντας ή συνεί- 
δησις κάμνει δειλούς .... Ό ’Αντώνιος ήτο δ γονδολιέρος 

ποΰ καλλιτέχνου. Ήνόει ολίγον τήν αγγλικήν, διότι είχε δίς 
μεταβή είς ’Αγγλίαν, υπηρετών έπί τίνος άτμοπλοίου, καί 
■είχε διατρίψη έπ’ ολίγον ίν Λιβερπούλη. Ό Γονδολιέρος ί- 
ξηκολούθει νά πληροφορή τήν άγαπητήν του Έλπίοα περί 
τών ενεργειών τών κυριών του, ίνδιατρίβων μετά σκωμμά
των ζηλοτύπου μίσους έπί τών ίμωτικών περιποιήσεων, άς δ 
Ρολάνδος φυσικώς έπεδαψίλευσε τή Νίνα. Ημέράν τινα τή 
«νήγγειλεν, ότι ή οικογένεια τής Νίνας ίσκόπευε ν’ άποχαι- 
φετίση την Βενετίαν περί τό τέλος τής προσεχούς εβδομάδος.

Η διεύθυνσις τοϋ έπί τοϋ νησιδρίου καταστήματος τών 
λουτρών, μίαν ή δύο ημέρας μετά τοΰτο, ίπληροφορεΐτο 
παρά τής έπιστάτιδος τούτου, ότι ήσθένει βαρέως καί άπέ- 
■στειλε προσωρινήν άντικαταστάτιδα. Ήτο ή ... ’Ελπίς.

Καί άφίκετο ή προτεραία τής ήμέρκς, καθ' ήν ’έμελλεν 
ή οικογένεια τής Νίνας ν’ άπέλθη είς Φλωρεντίαν. Ή Νίνα 
καί δ Ρολάνδος μετέβησαν είς τδ νησίδριον τού Lido,δπως τ» 
τελευταΐον συγκολυμβήσωσιν. Ή πρωία νεφελώδης ήπείλεό 
βροχήν,αλλ ώς απεβεβάσθησαν εις τήν νήσον,δ ήλιος έπαυσε 
νά ήναι μελαγχολικδς καί άνέλαμψεν. Ό Άδριατικός συν- 
■εταράσσετο ύπέρ τό σύνηθες. Ή Σκωτίς κόρη έξίστατο προ 
τής ίκπλησσούσης αντιθέσεως τών σμαραγδίνων άφρολοφω- 
•οών κυμάτων, και τοΰ μελαγχολικοΰ πορφυρού δρίζοντος. · 
Όύδείς άλλος έλούετο έκεϊ. Μετά τινα χρόνον δ Ρολάνδος 
■ήσθάνθη ρίγος καί έξήλθε τοϋ ύδατος. Ή {ίίνα έπέστρεψεν 
»ί’ς τό διά τάς γυναίκας διαμέρισμα τοϋ καταστήματος.

— ©α κάμω άλλο ένα λουτρον πριν εζέλθω, ά νέφώνησε,
— Μοί επέτρεπετε νά σάς συνοδεύσω, Δεσποινίς, ήρώ- 

•τησεν ή έπιστάτις, έν παρεφθαρμένη ’Αγγλική,
Τό βλέμμα τής γυναικός, μέ τήν πυκνήν κόμην, τδ εύ«· 

•οες πρόσωπον και το πορφυροϋν τοϋ λουτρού ένδυμα ήοεσεν 
•εις την Νιναν, και προθύμως εδεχθη. -Όμοΰ έκ τής χειρδς 
κρατούμεναι έκολύμβησαν έξω προς τήν θάλασσαν άπαξ 
•ετι. Ουοεις έθεάτο απο τού έξώστου ή τών οίκίσκων τών 
λουτρών. Οί δύο άνδρες τής λέμβου, ήτις παρέμινεν έκεϊ 
δια πάσαν ανάγκην,είδον ότι ή έπιστάτις συνώδευσε την έπι- 
•σκέπτριαν, καί μή φανταζόμενοι ότι θά έκινδύνευόν ποτέ, 
•εξηκολούθησαν τάς προσπάθειας-των, όπως άνασύρώσι πίλον 
πεσόντα έν τή θαλάσση.

Τά κύματα πέραν τών σχοινιών ηύξησαν έν μεγέθει καί 
ώρμή. Το στόμα τής·Νίνας πλέον ή άπαξ έπληρώθη διά τοϋ . 
καθ υπερβολήν αρμυρού ύδατος, καί έζήτησε παρά τής έπι- 
•στάτιδος ν ’ άφήση τήν άριστερ'άν της χεϊρα ήν έκράτει, δπως 
φεονη πλέον και κάλλιον παλαίση πρδς τά στοιχεία.

Αιφνιοίως Ινφ δ ήλιος έπέκρυπτε τήν κεφαλήν του, ή ύπδ 
-τής γυναικός σύσφιγξις τής χειρδς τής Νίνας κατέστη ισχυ
ρότερα. Ή Νίνα ήσθάνθη τότε έαυτήν άκαταλήπτως πεφο- 

:βισμένην, οιότι ή αίτησές της δέν έξετελεΐτο, καί άνεκραύ- 
■γασε δεά φωνής, ήτις άπώλλ'ετο έν τφ άνέμφ :

---- Ρολάνδε μου . . . βοήθεια . . .
— Είναι ίδικός μου-δ Ρολάνδος, έσύριξεν ή Ελπίς... 

γιού τδν έπήρες .'. . .
Ή Νίνα δέν ήδυνήθη νά έκφέρη άλην λέξιν, καί ύπδ

,βάρος τής έπιστάτιδος Ιβυθίσθη ύπό τό ύδωρ. Έπάλαισε δι’ 
-όλης τής-δυνάμεώς της, άλλ’ ήτο ώς βρέφος εις τάς χειρας 
-τής Ίταλίδος. Άνήλθεν άπαξ έτε είς τήν επιφάνειαν, καί 
-έκραύγασε δι’ όσων δυνάμεων είχον έναπολειφθή αύτή..........

Ή προσοχή τών λεμβούχων'προσειλκύσθη,άλλά πάν’ό,τι 
. ίΐδον,ήτο τής έπιστάτιδος βραχίων έν πορφύρα έρριμένβς ύπέρ 

τήν κεφαλήν της...........
Καί δ Άνδρίας έδέχετο είς τούς 'κόλπους -του δύο ετε 

-νίύμφας..............

Συ

το

Γονλ. Jk

ΚΡΓΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Στου 'AyytXov μου Κ.

-S*S-
ΚρΤνε, είπε της σ’ ορκίζω
Ώ, ’πέτης... I Τά πάντα εΐπέΤηςΙ 
Στο βλέμμα της μόνον ελπίζω
Τήν μόνην μου δόξαν! Στο Ν α ί Της 1

*Ο,τι τότε έκείνη θελήοη 
Ύπόοχου, στην κόρην, καί χύνε

• Λαμπρότητα κάλλος. . . ! Νά θύση 
’Αρκεί στόν έρωτά μου, Κρίνε I

Άΰήνηβι Οάνοφ Τζα,βέλλας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

προστεθε- 
··, τό ά-

σχηματίζετε προσθέτοντες 
έξης·

12 3 4 5 6 7 8 9

παν

5
Διαθέσατε 

αύξοντα αριθμόν διαγωνίω;

Τά μαγιχα τετραμωι/α.—Τοιαΰτα προπαρασκευάζονται 
δι*  αριθμών 'χαΐ ιίσΐ πολύ διασκεδαστικά. 'Αποτελούνται 
δε ίξ έννέα αριθμών διατεθειμένων ούτως ώστε, ·. 
μενών άνά τριών καθέτως, όριζοντίως ή διαγωνίως', 
θρόισμα αύτών νά ήναι πάντοτε τό αυτό.

Λάβετε 9 αριθμούς, -ού; 
τότε τον ayrOv αριθμόν, ώ

f “ " 1
37 11 ί£ 19 23 27 31 35

7 9 11 13 15 17 19 21 κτλ. 
αυτούς κατά τήν ακόλουθον

ii

η ηη η
ίτάξιν, ήτοι κατ’

Ε’τα σχηματίσατε δι’ έκάστην ομάδα τετράγωνον· όπερ 
ν’ άφίνη έξωθι, ώς παριστώσι .τά ήμέτερα σχήματα, τούς

Τέλος διαθέσατε τους αυτούς αριθμούς άντιθέτως τών θέ— 

τράγωνα καί θά έχετε το έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα.

τετράγωνον · όπερ

2 4 • 7 15 7 11
5 7 11 19 . 27 9 13

6 8 23 31 15 19

τεσσαρας απομεμονωμενους.αριθμούς εις τά τέσσαρα άκρα, 

θέων άς κατέχου^ι διαμετρικώς, έγκλείσατε αυτούς >εΐς τε-

Καί ούτως

Ούτως 
θίλήσητι.

δύνασθε νά σχηματισητε όσα μαγικά τετράγωνα

Φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ,,

Α. Μ.Α. Μ. ΠνΛοτ. Επιστολή μεχ’ επιταγής έλήφθη. Εΰχβρι- 
στοϋμεν θερμώς. —Π.-Δ. ^ορισίονο, Έλάθομεν ΰπ’δψιν άπαν
τα γραφόμενα σας. Έχει καλώς. Έγράψαμεν. Άναμένομεν 
νεωτέραν σας. —Α. Α. Μαγτχοίαι·. ’Επιστολήν έλάθομεν. Συν
δρομητήν ένεγράψαμεν. Εύχαριστοδμεν. Ταχύδρομικώς άπαντώ- 
>£tv.—Γ» X- BpaiJa. Φύλλα σας άπέστείλαμεν. Άναμένομεν 
έμβασμά σας.—Γ. Κ. Aapraxa. ’Επιστολήν σας με 2 τοκομε
ρίδια έλάβομεν καί ούχί τρία. Ταχύδρομικώς γράφομεν.—θ. Β.’ 
Κ. Χ/ρχνραν. Ζητούμενου φύλλου σάς άπεστείλαμεν.—Ε. Δ. 
'Errata. Μόνον συνδρομητών μας ίργα δημοσιεύομεν. —Π. Σ.
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Ίβάχην. Καθυστερείτε συνδρομήν σας άπό 15 ’Απριλίου 1892- 
15 ’Απριλίου 1893.—Σ. Σ. Ο. ΛεσΑβγι·εο··. Φύλλον ’Ε
κλεκτών Μυθιστορημάτων σας «πεστείλαμεν. ‘Έν ίργον σας 
έδημοσιεΰθη.— Γ. Κ. ‘OAtaritaar. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. 
Εΰχαριστοΰμεν. Άναμένομεν νεώπέράν σας. —Β. Μ. Μονοχιον 
Συγγνώμην διά τδ λάθος τής δίευθύνσεως. Διωρθώθη και δέν 
φα έπαναληφθή. —Γ. Κ. Λενπωσιάκ. ’Επιστολή καί συναλλαγ
ματική έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Φόλλον άπεστείλαμεν, γρά
φομεν.—I. Β. Βραΐ-Ια. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθη. Εύ- 
χαριστοΰμεν θερμώς. Ταχυδρομ,χώς πλειότερα. Φύλλα σας ά- 
πεστείλαμεν. —Γ. Π. Σΰροτ. Χαίρομεν διά νέαν θέσιν σας. Φό- 
σις δλονεν βελτιουται. "Εργα σας δέν είναι δτνατδν νά δημσσι- 
βΰωνται 8λα. ΆρκεσθεΓτε είς ο,τι δημοσ’εύομεν άναλογιζόμενοι 
πολλάς ασχολίας μας χαι πληθώραν στελλομένων δημοσιευμά
των, Ειχόνες προσεχώς άρχονται.—Δ. A. AaplareMa. ’Επιστο
λή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς. Έγγράφομεν καί γράφομεν, 
— Σ. Μ. Κ. Tartar. Συνδρομητές ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰ- 
μεν θερμώς. Προσεχώς γράφομεν.

r^rnsTOxioTiisis
Παρακαλούνται έκ τών Κυρίων συνδρομητών μας 

δσοι καθυστεροΰσιν έτι τήν συνδρομήν των τού τρίτου 
ήδη λήγοντος έτους, δπως εύαρεστούμενοι' άποστείλωσιν 
ήμϊν ταύτην ώς τάχιστα και άπ’εύθείας διά χαρτονομί
σματος ή γραμματοσήμων, άπαλλάττοντες ούτως ήμας 
τού κόπου τής άναθέσεως τής είσπράςεως τών συνδρο
μών τούτων είς τρίτα πρόσωπα,έαυτούς δέ τής ένοχλη- 
τικής άπαιτήσεως εΰτελεστάτων ποσών.

Ή Λεεΰθυνβες.

ΗΑΑΟΓΕ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΣΕΚΙΕΡΗ

Διευθυντοΰ «Νέας Σμύρνης»
Έξεδόθη έσχάτως έν ίδιαιτίρω τιύχει λαμπρά συλλογή ποιημά

των του λογίού κ. Ε. Σεχιίρη, άτινα θερμώς συνιστώμεν πασι τοϊς 
φιλομούσοις.

Τιμαται 1) μετζίτιον.

Αγοράζονται είς καλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα - 
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαί παλαιαΐ καί έπι- 
στολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων έπικρα- 
τειών. ’Επίσης αγοράζονται νομίσματα καί άρχαιότη- 
τες, παρά τού κ.

A. WEISZ
Budapest (Hongrte) Vaczi-Kdrut Ά

έξβδόϋη
Ο ΙΗΪΟΓ5 ΤΟΓ Ι*ΕΛίΛΛί

ΠαρακαλοΟνται οσοι έλαβον άγγελίας κ«1 ένεγράφη- 
σαν συνδρομηταί vr άποστείλωσιν αύτάς είς τήν Διεύ
θυνσή τής «Φύσέως». Τιμή έκάστου σώματος χαρτο
δέτου δραχμάς 4.

Μοναδική ευκαιρία 

δεά τούς γραμ.μ.ατοβημ.οφίλους 

Πωλείται συλλογή ποικίλων γραμματοσήμων, ούτινος δ 
άριθμδς ανέρχεται εις 20,000, ήτοι:

Μία μεγάλη συλλογή έκ σπανίων καί μή....... 3,000
Ελληνικά ανάμικτα έκδόσεων 1880 —1893... 10,000
Κύπρου, Αίγυπτου ή Τουρκίας................    1,000
Ελληνικά δελτάρια.,......................................... 1,000
Και ποικίλα διαφόρων έθνών.............................. 5,000

JOURNAL HEBDOMADAlRE ILLUSTRE 
Avec une gravure colorie chaque mois, par an H fr. 
Sans la gravure, par an 9 fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ*  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Μετ’ έγχρώμου εΐκόνος μηνιαίως· έτησιως φρ. χρ. 11 
“Άνευ αύτής, συνδρομή έτησιως φρ. χρ. 9

Άντε δρ. 3,000
(Πληροφορίαι παρ' ήμίν)

2ΑΪΑΠΑ ΡΑΜΠ '
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

Μετάφρασις Φ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗ
Άπί τινων ήμερων έπεραιώθη ή έκτύπωσις έν Βιαιτε'ρω τεΰχει τής 
ωραίας μυθιστορίας τοΰ Maurice de Fos «Σωσάννα Ραμώ» τής 
δημοσιευθείσης πρό δύο έτών εν τή «Φύσει καί ήτις τοσοϋτον κα- 
τΐθελξε τούς ήμετέρους άναγνώστας.

"Εκαστον σώμα τιμίται δρ. μόνον 2 καί δια τδ εξωτερικόν φρ. 
χρ. 2, διά τους ήμετέρους συνδρομητάς, ένφ ή αρχική τιμή του εί
ναι φρ. χρ. ί0.

"Οσοι έπιθυμοΰσι τήν άπίκτησιν αύτοΰ δύνανται ν’ αποστείλωσι 
τδ αντίτιμον «ΐς τδ γραφείο» τής «Φύσεως».

J WILLHEIMER
A. SOPHIA

Bulgarie 1885—89 100 timbres (7 var.)
»
»
»
»
»

Provisoire 1892

1891—92
25 pieces 
25
25

1

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ 
Διευθυντής καί έκδοτης
Ά. Άλίξεάδης

Συνδρομή έτησία, ’Αθηνών δραχμάς 8, Έπαρχεών δραχ- 
μάς 9, ’Εξωτερικού φρ. χρυσά 10.

(Γραφεία έναντι «Νέου Θεάτρου άριθ. 11 έν ’Αθήναις).

2.00 
4,00 
1,00 
2,00
4,00
1,00

Fr.
»
»
»
»
Β

100 
de 25 
de 30 
de 50 
de 1· Lew, 1892 
neufs on obliteris :

1 piece fr. 0,60 10 p. fr. 4,50, 50 p.
fr. 18, 100 p. fr.

Timbres taxes, la serie, 5, 25, 50 st. 
Koumanie: 100 timb. (10 variates) 

» 2 cartes-post. (diff).
Japon 100 timb. 10 var. y comp. tdl.

» 3 cartes-postales (diff.)
Indes Anglaises 100 timb. (5 var.)
J’accepte de bons timbres de tous pays 

sion avec 33 °/o rabais.
Regiemen t apres trois mois.
R61’6rences M. S. Fai-ehi. employ^ au Minis

tere des affaires etrangeres, et M. Caiaf, employe 
A la Banque-Ottomane, a Sophia.

Γοιιίβ demande doit itre accompagni du montant.

»
»
»

15]30

»
St.

»

(4 var.) 
1885—89

»
»

en

»
»

»
»
»
»
»
commis-

34,06 
2,00 
2,00 
0,60 
2,00 
0,90 
2,00

Ex τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ.


