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Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Έν τώ ύπ’ άριθ. φΐ φύλλω τής «Φύσεως» έδημοσιεύσαμεν τήν εικόνα τοΰ Παρθενώνος, ως εχει τήν σήμερον
μετά συντόμου σχετικής περιγραφής.
Ήδη δημοσιεύοντες τήν εικόνα αύτοΰ, ώς είχε τό πά
λαι, κατά τούς ένδοξους εκείνους χρόνους τής Ελλάδος
δημοσιεύομεν ολίγα τινα, όπως πλήρη ιδέαν αύτοΰ έχωσιν
οί ήμέτεροι άναγνώσται.
;
Ό Παρθένων, ό περίφημος καί ύπέρ πάντας τούς
ναούς τής αρχαιότητας -ωραΐος-κατ πολυτελής ναός τήςΠαρθένου ’Αθήνας, ό πρωτοβουλία τοϋ Περικλεούς εΐς
τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών μετά τήν πυρπόλησιν ύπό
τών Περσών τοΰ αρχαίου ναοΰ τής Παλλάδος, έπιμελεία
τοΰ Φειδίου άνεγερθείς ύπό τών αρχιτεκτόνων Ικτίνου
καί Καλλικράτους κατά τήν 86 ’Ολυμπιάδα, κατά τό
μεγαλοπρεπές σωζόμενον αύτοΰ έρείπιον, είχε κατά τόν
στερεοβάτην, μήκος μέν αα8 ποδών, πλάτος δέ ιοί, και
έπ! 3 βαθμιδών ύψούμενος· ήν όλος έκ πεντελικοΰ μαρ
μάρου, ώκοδομημένος, όκτάστυλος περίπτερος, δωρίου
ρυθμοΰ, έχων κίονας 5 1)2 ποδών διαμέτρου, μετά δι
πλής στοάς είς τάς μικρός πλευράς, ύψος δ’ είχε 66
ποδών άπό τοΰ στερεοβάτου. Ό όλος σηκός διηρεϊτο εΐς
δύο μέρη, ων τό ανατολικόν τήν είσοδον εχον έ£ ανατο
λών, έλέγετο ιδίως Έκατόμπεδον, διότι τό έμβαδόναύτοΰ
είχε μήκος περίπου ιοο ποδών. ’Ενταύθα, κατά τό δυ
τικόν αύτοΰ πέρας, έπί .μεγίστου βάθρου, ι ο . ποδών ύψηλοϋ και έν γλυφαΐς παριστώντος τήν παρά .τοΐς θεοϊς
εισαγωγήν τής Πανδώρας, ιστατο τό έξαισιώτατον τών
αριστουργημάτων τοΰ Φειδίου, τό χρυσελεφάντινου ά
γαλμα τής θεάς, έκ πολυτίμων λίθων έχον τούς οφθαλ
μούς, καί 3η πόδας ύψηλόν ύπέρ τήν βάσιν. Τό μέρος
τοΰτο τοΰ ναοΰ έλέγετο κυρίως Παρθένων, και έχωρίζετο
διά κιγκλίδων άπό τοΰ άλλου Έκατομπέδου. Είχε δέ τό

Έκατόμπεδον είς άπόστασιν 12 ποδών άπό τών τοίχων
έσωτερικήν στάσιν 16 μικρών δωρίων κιόνων, έχόντων
μόνον 3 ποδών διάμετρον, επομένως μή ανιόντων μέχρι
τής οροφής καί. φερόντών πιθανώς ύψηλήν πάροδον καί
δευτέραν στοάν ίσως κιόνων ιωνικών. Έπί τής έσωτερικής
ταύτης στοάς καί έπί τοΰ αγάλματος, παρ’ωίσως ϊσταντο
δύο. παραστάδες ή μεγάλοι κίονες ώς τούς εξωτερικούς,
έξετείνετο στέγη ή καί τά έξω περιστύλια καλύπτουσατό δέ λοιπόν εμβαδόν άπό τοϋ αγάλματος μέχρι τοΰ πρό
ναου καί τής εισόδου1 έμενεν ύπαιθρον. Ή ανατολική
δίαίρεσις τήν μεγάλην αύτής είσοδον έχουσα πρός δυσμάς, κοινωνοϋσα δέ μετά τοΰ Παρθενώνος πιθανώς διά
δύο πυλιδίων παρά τούς τοίχους ταυ σηκοΰ, ώς εκ τινων
ιχνών εικάζεται, ήν οπισθόδομος φ3' ίο' μήκος έχων,
ύπόστεγος όλος, τής στέγης ούσης ξύλινης, ως άποδείκνυται έκ τοΰ ότι μετά ταΰτα έπυρπολήθη. Έχρησίμευε
δ'ό οπισθόδομος ως θηοαυρόφυλάκιον τοΰ ναοΰ, καί έν με
ταγενεστέρου χρόνοις ηθικής παρακμής εδωκαν αύτόν οί
’Αθηναίοι εΐς κατοικίαν τοΰ Δημητρίουτοΰ Πόλιορκητοΰ,
όν έκήρυττον αδελφόν τής Άθηνάς. Διεκοσμεΐτο έξωτερικώς ό ναός δι
* άπαραμίλλων γλυφών, α'ίτινες κατά
τάς μετόπας άναγλύφως παρίστων γιγαντομαχίας καί
άλλας μυθολογικός σκηνάς, κατά τήν έπί τοΰ τοίχου τοΰ
σηκοΰ καί τών εκατέρωθεν προστάσεων τών μικρών πλευ
ρών ζωοφόρον, τήν πομπήν τών Παναθηναίων, είς δέ τούς'
αετούς διά περιαιρετών αγαλμάτων, διαστάσεων ύπερ
φυσικών, πρός· άνατολάς τήν γέννησιν καί είς τόν Ό
λυμπον Ααρουσίασιν. τής Αθήνας, πρός δυσμάς δέ τήν
περί τής κυριαρχίας .τής ’Αττικής έριν τής Άθηνάς καί
τοΰ Ποσειδώνος. Πάντα ταΰτα τά έργα ήσαν τής σχο
λής τοΰ Φειδίου, καί τινα τών μεγίστων κα) τών αρίστων
ίσως τής γλυφίδος αύτοΰ. Πολλά έξ αύτών κατεστράφη-
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cav, έκ δέ των διαοωθέντων, τινά μέν διατηρούνται έν
’Αθηναίε, άλλα δ’ ειχον τώ ι8ιι άποκσμιοθή εΐε το
Βρεττανικον μουσείου ύπδ τού λόρδου Έλγινοε, τότε
πρέσβεως τής ’Αγγλίας έν Κωνσταντινουπόλει. Τή Ε'
έκατονταετηρίδι μ. X. ό ναός τής Παρθένου Αθήνας
μετεποιήθη είς έκκλησίαν τής Παρθένου Μαρίας, και οί
τοίχοι αύτοΰ έκαλύφθησαν ένδον, ύπο χριστιανικών γρα
φών, ων τινες έτι σώζονται· μετεσκευάοθη δέ και τό εσω
τερικόν πρός τήν νέαν χρήσιν αύτοΰ, τής πριν στοάς
άντικαταστάσης δι’άλλης έί 22 κιόνων κορινθιακών, μετ’
άλλης άνωτέρας έξ 13, και άνοιχθείσης μεγάλης μεσαίας
πύλης μεταίύ τοΰ πριν έκατομπέοου και τοΰ όπισθοδόμου.
Τώ δέ 10 19 μ· Χ· έλθων είς ’Αθήνας ό Αύτοκράτωρ
Βασίλειος, προσέθηκε νέα κοσμήματα είς τήν μεγαλο
πρεπή έκκλησίαν. Μετά τήν έν ετει
άλωσιν τών
’Αθηνών ύπό τών ’Οθωμανών, ή έκκληοία μετεποιήθη εί.ς
προσκυνητήριον τού Μωάμεθ, καί τότε εις την Νοτιοδυ
τικήν αύτοΰ γωνίαν προοετέθη πύργου μεθ’ έλικοειδοϋς άναβάθρας. Τώ δέ 1682 (τή 23 Σεπτέμβριοι/),
στρ ό Ενετός Μορούίνης έπολιόρκει τήν Άκρόπολιν, οί
Τούρκοι ειχον προσωρινώς προσδιορίσει τόν ναόν είς
πυριταποθήκην ένσκήψασα δ’εις αύτόν βόμβα, ήν έσψενδόνισεν ό έν τώ ένετικώ στρατώ υπηρετών Σουηδός στρα
τηγός Κοινιγομάρκ, έπέφερε φοβέραν έκκρηζιν καταρρίψασαν τόν Παρθενώνα είς ερείπια. Εντός δ’ αύτοΰ ή
γειραν οί ’Οθωμανοί μικρόν προσκυνητήριον, καταρριφθένι πρό τίνος ύπό τρικυμίας.
Φ. Π.
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άνιπτοι τους πόδας, επί τής γής δέ χοιμώμενοι Ιερείς, ο! Σελλοΐ ή
Έλλοί, προσετέθησαν. δέ κατά διαφόρους καιρούς, ώς φαίνεται καί
άλλα είδη μαντειών, έκ τοΰ φλοίσβου πηγής, ήτις ϊρρεεν ύπό τήν
φηγόν, εχ τής πτησεως τών τφ Διί ιερών πτηνών, εκ τοΰ ήχου χαλ
κών κρεμαμένων λεβήτων, έχ κλήρων, χελ. Συμπεριελήφθη δ’ε’ις τόν
ναόν καί ή λατρεία τής Διώνης, καί εικάζεται δτι εκτοτε είσήχθησαν είς αύτόν πλην τών ιερέων χαί αί ίέρειαι Πηλειάδες, ών τά
άσματα ελεγον δτι Ζευς ην, έστί χαί εσεται. Καί μετά τήν έπιχράτησιν δέ του χρησμού τών Δελφών έξηχολούθησε κύρος εχων δ
Δωδωναίος, μάλιστα δέ τόν έσέβοντο οί Ήπειρώται, οί Αιτωλοί καί
οί Άχαρνάνες- Έν Κρήτη έπιστεύετο ότι ή Ρέα έτεκε τόν Δία κρυ
φίως,ίνα μή τόν χάταπιη δ Κρόνος, χαί ένεπιστεύθη είς τούς Κουρήνας
τήν ανατροφήν τον αί δέ νύμφαι "Ιδη και Άδράστεια, θυγατέρες
τοΰ Μελισσέως, έθρεψαν τό βρέφος διά τοΰ γάλακτος τής αίγός Άμαλθείχς, καί διά μέλιτος, δ εφερον αί μέλισσαι έχ τών δόέωνΙ ’Εδβίκνυτο δ’ έν Κρήτη καί δ τάφος τοΰ Διός, διότς, ώς ή φύσις, έλέγετο
έκεί αποθνήσχων καί αναγεννώμενος,· τήν δ’ άναγέννησιν αύτοΰ έώρταζον μετ’ οργίων, μουσικής χαί χορών έν όπλοις, οί ιερείς οί λεγό
μενοι Κουρήναι, εν φ πένθος χαί θρήνοι συνώδευον τήν τελετήν τοΰ
θανάτου του. Ός ταύρος δέ, ίσως τό σύμβολου τής καλλιέργειας ήρπασεν δ Ζεύς χαί εχόμισεν εις Κιήτην τήν Ευρώπην, χαί έξ αύτή;
ϊσχεν υιόν τόν Μίνωα. ’Εν Άρχαδίφ ή λατρεία αύτοΰ έλέγετο εΐσαχθείσα έχει ύπό τοΰ Λυχαονος, τοΰ υίοΰ τοΰ Πελασγού, χαΐ βωμόν
πανάοχαιον είχεν επί τής ύψίστης κορυφής τοΰ Αυκαίου ορούς, ένθα
οί ’Αρκάδες παρεδέχοντο δτι έτράοη ύπό Νυμφών, χαί έν τοις άρχαίοτάτοις χρόνοις προσεφέροντο τφ θεώ καί ένταΰθα, καί έν Κρήτη,
καί 'έν Λαβυστίω, έν Βοιωτία και Θεσσαλία ανθρωποθυσίαν ’tiv

Αίγύπτω δ' έλατρεύετο δ Ζευς "Αμμων, εχων χρηστήριον δμοιον
Δωδωναίω. Καί έν Λεβαδεί? δ’ ύπήρχε χρηστήριον καί ναός τοΰ·
Τροφωνίου Διός. Τέχνα τοΰ Διός ήσαν, έκ τή; "Ηρας ό Άρης, δ,

"Ηφαιστο:' έκ τής Λητούς δ Απόλλων καί ή "Αρτεμις- έκ τής
Μαίας δ Έρμης· εκ τή; Δήμητρος ή Περσεφόνη- έκ τής Σεμέλης
δ Διονύσιος' έκ τής θέμιδος αί 'Ωραι καί αί Μοίραι· έκ τής Εύρυνόμης' αί Χάρετε;· έκ τής Μνημοσύνης αί Μοΰσαι
*
τήν δ’ Αθήναν
έτεκεν αύτός έχ τής κεφαλής του, καταπιών τήν πρώτην σύζυγόν
του, τήν Μήτιν (φρόνησιν). Έξ αύτοΰ δ’ έγεννήθησαν καί πάμπολλοι
ήρωες, ών οί επισημότεροι ήσαν δ Ηρακλής έκ της Αλκμήνης, δ
Περσεύς έχ τής Δανάης, οί Διόσκουροι έκ τής Λήδας. Ίεραΐ ήσαν
τώ Διί αί χορυφαί τών όρέων. αί δρυς, σύμβολα δ’ αύτοΰ δ αετός,
τό σκήπτρου, δ κεραυνός, ή φιάλη τών θυσιών· εφερε. δέ πολλάχις

Ζεΰς χαιά τήν μυθολογίαν, είναι’ δ υΙός του Κρόνου xai τής Ρέας,
άδελ?;,ς τοΰ Ποσβιδώνος, τοΰ Πλούτωνος, τής Εστίας, τής Δήμητρος
και τής "Ηρας, καί ταύτης σύζυγος, δ ΰψιστος καί ισχυρότατος τών
θεών « πατήρ άνδρών τε θεών τε ». Τήν εξουσίαν τοΰ Κρίνου καί
τών Τιτάνων συνανατρέψάς μετά τών αδελφών του, διενβμήθη μετ’
αύτών τήν έπί τοΰ κόσμου ισχύν και ά^είς τώ Ποσειδώνι τόν Πόν
τον, τώ Πλούτωνι τόν μ^η»> ίλαβεν εις μερίδα του τον ουρανόν.
Πάντες ο’ δμοϋ οί θεοί ηρχον έπί τής γής καί έπ! τοΰ Όλύμπου'
άλλ’ δ Ζευς ώς πάντων κράταιότερος καί σοφότερος, ην δ πάντων
βασιλεύς, και ή δύναμις αύτοΰ υπερέβαλλε τήν δύναμιν πάντων
δμοΰ τών θεών, it
*
6 καί πάντες σέβο-ται χσί φοβούνται αύτόν.
Πολλάχις διά βίας ή δόλου άντιπράττουσιν αύτφ ή Ήρα, δ Ποσειδών καί αύτή ή θυγάτηρ του Άθηνβ, αλλ’ άποτυγχάνουσι πάντοτε
καί τιμωρούνται. Κατοικεί δ’ εις τόν "Ολυμπον, τό χιονοσκεπές άρος
τής Θεσσαλίας, τό άνατεινον τάς κορυφάς του μέχρι τού α’ιθέρος.
Τό φεβερόν αύτοΰ όπλο» είναι ό κεραυνός; συνάζει καί σκορπίζει τά
νέφη, καί δταν σείη τήν τρομερόν του αιγίδα, εκπέμπει βροντάς,
καταιγίδας καί άστραπάς, δι’ ο καί ίίρι/iZrnc. ερέγόουπος. τερπι-

τήν Νίκην έπί τής χειρός, ώς δ τών αγώνων προστάτης χαί τής νί
κης υπέρτατος δωρητής. Ή θαυμασιωτάτη παράστασις τοΰ Διός ήν

a/pauroc, άστεροπυτής, τε^Μηγερ/εηο, πε-ίβετειρή;, αίγίοχος επι
λέγεται. Άλλ’ επίσης πραΰνει τά στοιχεία κα! κατευνάζει τάς τρι
κυμίας. Αύτός διέπει τήν τάξιν τής φύσεως, καί τέκνα αύτοΰ καί τής
Θέμιδός ε'ισιν αί ώραι. ’Επίσης δέ διευθύνει τών ανθρώπων τάς τυχας, άς Ιχει εν τή χειρ! τού. Δύο πίθοι εισί παρ’ αύτΰ, δ τών κα
λών καί ό τών κακών δώρων καί είς χρυσήν στάθμην έζύγιζε τά
τής ζωής καί τοϋ θανάτου. Άλλ’ βύχ ήττον τής μοίρας τήν δύνα
*
μιν ούδ’ δ ίδιος δύναται νά διαφύγη. Γινώσκει δέ χαί τό παρόν κα!
τό μέλλον, δι’ S χαί πανομφαΐος (μαντικός) καλείται. 'Αποκαλύπτει
τήν θέλησίν του παντοίωΡ, δι’ ονείρων, αστραπών χαί βροντών, οιω
νών χαί χρησμών, χαί αυτός δμιλεΐ δια τών μαντειών τοΰ Απόλ
λωνος. Άλλ' δ παντόπτης καί πάνσοφος θεός ύπόχειται είς τήν άτην
καί τήν απάτην. Πάσα ή πολίτικη καί δημοσία τών ανθρώπων
τάξις, δ νόμος καί τό δίχαιον απ' αύτου έξαρτώνται, καί ύπ’ αύτοΰ
προστατεύονται, χαί αύτός δ άναξ παντάναξ, βασιλεύς έν Όλύμπφ
έστί .καί παρά τοίς άνθρώποις δ ιδρυτής τής βασιλείας, έξ ού χαΐ
Διογενεΐς έλέγοντο τό πρώτον οί βασιλείς καί προστάται τών νόμων,
χαί τής ίερότητος τών δρκίων, έξ οδ χαί ίρχιος λέγεται, αγοραίος
δέ καί βούΛαΐος, ώς τής αγοράς ή συνελεύσεως τού λαού χαί τής
βουλής προστάτης, σύνεργού; εχων τήν θέμιν, τήν δίκην καί τήν
νέμεσιν. Ή έπισημοτέρα τών εορτών τοΰ Διός, ητο ή τών έν ’Ολύμ
πι^ αγώνων, έξ ής καί αγώνιος προσέτι έλίγετο, χαί ής μετείχον
πάντες οί "Ελληνες. Έν Δωδώνη τής Ηπείρου, ώς Δωδωναΐος, Πε
λασγικός, άπελάμβανεν αρχαιότατης λατρείας, χρησμοδοτών διά βοής
τής ΐεράς φηγοΰ (δρυός), ους χρησμούς εξηγούν οί ανυπόδητοι καί
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τό έν 'Ολυμπία χρυσιλεφάντινον άγαλμα τοΰ Φειίίου, ώς πλάτυναν
λαβόντος τήν πιριγραφήν τοΰ 'Ομήρου, καί παραστήσαντος αυτόν χίς
παν μιγολιίον τής δυνάμεως, και συγχρόνως τοίς άνθρώποις προ
σηνή καί συγκαταβατικόν. Ήν δέ ευθρονος π
ρΐ
*
τούς 40 πόδας υψη
λός έπί βί.σεως 12 ποδών. Άπό τοΰ ελεφάντινου γυμνού του σώ
ματος έπιπτε» δ χρυσούς του μανδύας έπί τών γονάτων του. . Τό
μέτωπον αύτοΰ, εύρύ καί αιθριον άνω, ίχυρτοΰτο όγχούμθνον πρός .
τά κάτω, και έπ’ αύτοΰ επιπτε δασεία εκατέρωθεν ώς χαίτη ή χρν’ή
κόμη του, ήτις, καθ’ "Ομηρον, δτε έχινεΐτο, εσειε τον "Ολυμπον.
'Ομοίως, δέ πλούσιος χατήρχετο έπί τοΰ στήθους του χαί ό χρυσούς
πώγων του· οί οφθαλμοί του ήνοίγοντο μεγάλοι καί ήρεμοι, οί χαρα
κτήρες τοΰ προσώπου έξέφραζον μεγαλοπρέπειαν συγχρόνως χαί ήμερότητα· τό δέ στήθος ήν εύρύ, τό σώμα ευρωσιον, αλλ’ ούχι,μιτά

προτεταμένων μυώνων.

Α. Ρρ .
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τάς ’Ινδίας οιά τού Ατλαντικού ωκεανού, προσθείς, δτι
μόνη ή μεγάλη έκτασις του ώκεανοϋ ήδύνατο ίσως νά έμποοίση τον πλοϋν τούτον, διότι ή οικουμένη γή κατέχει Ιν
μόνον τριτημόριον τής γηι’νης περιφέρειας. «Οικουμένην δέ
γην, προσέθηκενδ ’Ερατοσθένης, όνομάζομεν εκείνο μόνον τδ
μέρος τής γής, τό. οποίον ημείς οίκοΰμεν και γνωρίζομεν.
Είναι όμως δυνατόν νά ύπ'άρχη έν τή αύτή εύκράτφ ζώνη
yat άλλη ήπειρος, μάλιστα δέ καί πλείονες τοιαϋται κατοικούμεναι».
Τοιουτοτρόπως τό ζήτημ.α τής πρδς τάς ’Ινδίας θαλασ-. .
σίας δδού είχε λυθή θεωρητικός πρό. δισχιλίων καί έπέκεενα
έτών, καί δή μετά θκυμασίας δντω; επιτυχίας, ύπό τοϋ
Έρατοσθένους, ύποδείξαντος συνάμα οτι ήτο δυνατή καί ή
άνακάλυψις νέας ηπείρου.
«1»ρίχ.
sssasasssasssssasasssssssEsasEsssasssasa

Η ΚΟΜΜΩΣΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ
Έπί τή ευκαιρία τής έορτασθησρμένης προσεχώς τετράκοσιετηρίδος άπό τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής, καθ ’ ήν
τοσαΰτα γράφονται περί τοΰ Κολόμβου καί τών πρδ τοΰ
Χάριν τών ήμετέρών συνδρομητών παρατίθεμεν κατωτέρω
Κολόμβου άνακαλυψάντων τήν ’Αμερικήν, έφημερίς τις ανα
καί ολίγα περί τής παρ’ άρχαίοις κομμώσεως, έξ ού ,άποδειφέρει τινά σχετικώς περί ένός αρχαίου σοφωτάτου Έλληνος,
κνύεται ότι πολύ έπεμελόϋντο ταύτης οί πατέρες,μας.
δστις προ δισχιλίων καί επέκεινα ετών έξέφρασε τήν γνώμην
Άπό τών αρχαιότατων χρόνων οί "Ελληνις ίνηβρύνοντο
του, ότι είναι δυνατόν νά ύπάρχη καί άλλος κρσμος, πλήν
έπί τω κάλλει τής κόμης, καί χαρηχομ(>(ύΓΐ6ς εύφημοΰνται
τοΰ τότε γνωστού.
'
'
ύπό τοΰ Όμηρου, οί 5έ ’Axapfavec εφερον την έπωνυμίαν
Ότι ή γή είναι σφαιροειδής, ήτο ήδη γνωστόν είς : τους
ταύτην1 ίσως πρός άντίθεσιν τών γειτόνων αύτών τραχυτέρων
αρχαίους Έλληνας φιλοσόφους· μόνον δέ περί τοϋ μεγέθους
λαών. Είς τούς μετά /ταΰτα χρόνους οί Σπαρτιάται έτριφον
. τής γηινης σφαίρας έπεκράτει διαφωνία.
κόμην ΰποχρεωτικώς, έν φ οί παϊδές παρ ’ αύτοΐς ώφιιλον νά
Διακόσια περίπου έτη πρό Χριστοϋ, δ ’Ερατοσθένης,
κείρωσιν αύτήν· καί πανταχου ύπήρχον κουρεία, έν οίς οϊ
’Αλεξανδρινός σοφός (*
), επιχείρησε πρώτος νά καταμετρήση
κουρεϊς έπεμίλοΰντο τής κομμίώσεως, έκοπτον τούς όνυχας
τό μέγεθος ρ.ιΚς μοίρας τής περιφέρειας τής γής, καί είτα'νά ' κτλ. διότι τό εύσχημονεϊν έπεβάλλετο είς τον καλώς άνατεεΰρη δι’ υπολογισμού τό μέγεθος τής όλης περιφέρειας. Τήν
θραμμένον Έλληνα. Οι ’Αθηναίοι άρχαιότατα συνήγον τήν
πρώτην ταύτην καταμέτρησιν έξετέλεσε μεταξύ τής Συενης, · κόμην ύπερ. τό μέτωπον. είς κρώβυλον, οίος πολλάκις φαίτοϋ σημερινοϋ Άσσουάν παρά τφ Νείλφ, και της πόλεως
χεται εις ,άγάλματα τοΰ 'Απόλλωνος, ή δε άποτομή κόμης
’Αλεξανδρείας. Ό ’Ερατοσθένης εύρβ τότε, δί’ ύπολογισμών,
ήν πολλάκις σημιΐον πένθους. Έν Έλλάδι ην ή ξανθή κόμη
δτι τό μέγεθος τής περιφέρειας τής γής είναι 252,000 στά(ώς τοΰ 'Απόλλωνος, τοΰ Μενελάου) σπανία καί διά τοΰτο
. δια, τουτ’ έστιν 5,323 γεωγραφικά μίλια. Άν παραβάλωλίαν , αγαπητή , ώστε- καί τεχνητώς πολλάκις παρήγετο· ό
μεν τον άριθμδν τούτον πρός τδ πραγματικόν μέγεθος τής
βαθύς ή δασύς πώγων άνήκεν εις. τής ώριμου ανδρικής ηλι
περιφέρειας τής γής, δπερ είναι 5,400 μίλια, βλέπομεν οτι δ
κίας τό κάλλος καί τήν αξιοπρέπειαν, καί ίτρέφετο οΰτω
’Ερατοσθένης έπλησίασε πολύ πρός τήν άλήθίΐαν. Τό λαμκατά τε τάς γνάθους ό πώ)
*ωχ,
περί τά χείλη ή ϋπήπι
πρότατον τοΰτο κατόρθωμα τής αρχαίας φυσικής επιστήμης
(μύσταξ), *καί κατωτέρω τό γένειον. Ό Σπαρτιατικός νόμος
φαίνεται ετι θαυμασιώτερον, &ν λ'άοωμ.εν ύπ’5ψει; καί τήν
άπήτει παρά τών περίοικων νά κείρωσι τον μύστακα' ό ’Αλέ
ακρίβειαν, μεθ’ής δ-’Ερατοσθένης ώρισι τήν-επί τής γ-ηίνης
ξανδρος δ’ είσήγα-γε τό γενικόν ίθος του άποκείρεσθαι. z\l
σφαίρας θέσιν τοϋ τότε γνωστοϋ κόσμου. Ή μεταξύ τών
δε γυναίκες ούδ’ έπλεκον τήν μακράν κόμην των, ουδέ τήν
δυτικών άκτών τής Ισπανίας καί τών άνατόλικών άκτών " συνιστρεφον εις - τεχνητούς ίούλους, άλλά τήν συνήγον, τήν
τής Ασίας άπόστασις (κατ’.ανατολικήν διεύθυνσιν) περιεσυνεσπείρουν ή τήν σμνέδεον διαφόρως όπίσω τής κεφαλής
. λάμβανε, κατά τους υπολογισμούς τοϋ Έρατοσθένους, 120 ' ή ύπέρ τό μέτωπον, καί συνήθως ίκανώς βαθέως ύπέρ αύτό,
μοίρας. Έπειδή δέ ή ολη περιφέρεια τής' γής διηρεΐτο έίς
,διόη τό μακρόν μέτωπον έθεωρεΐτο ώς καλλονή καί πολλά
360 μοίρας, ή έκτασις τών χωρών τοϋ αρχαίου κόσμου έκάκις συνεκράτουν διά ταινίας αύτήν ώς διαδήματος, ή όπίσω
λυπτε τδ 1(3 τής γηίνης σφαίρας. Τά 2)3 αύτής ήσαν
διά σάκκου έξ· υφάσματος ή5 διά πλέγματος (κεκρυφάλου).
άγνωστα. Καί ούτος δ υπολογισμός τοϋ Έρατοσθένους πλη
Έν 'Ρώμη it ή κουρία ιίοήχθη έκ Σικελίας άπό τοΰ 300
σιάζει πρός τήν πραγματικότητα, ώς έκαστος δύναται νά (π. X. Αί xyptai ίστρεφον τάς ΐσύλους των διά πεπυρακτωιδη έπί μ.ιάς υδρογείου σφαίρας. Άλλ’ δ Ερατοσθένης έξη- . μένου σιδηρού, εφερον πολύτιμα κοσμήματα εί; τήν κόμην
γαγεν έκ τών υπολογισμών του τούτων καί άλλα 'συμπερά
καί έπί τών αύτοκρατόρων εγένετο συνεχέστατα χρήσι? υψη
λών κομμώσεων, ψιυδοϋς κόμης καί φενάκης.
σματα. Άπέδειξεν τδ δυνατόν τοϋ περίπλου τής γής, καί
ώρισεν ακριβώς πώς ήδύνατό τις νά πλεύση εξ 'Ισπανίας είς
Έν τοϊς κουριίοις έγένετο, δπως καί παρ’ ήμΐν έσχάτως,
πριν η ο πολιτισμός καί ή πολυτέλεια εισχώρηση έν αΰτοΐς,
) 'Ερατοσθένη; έκ Κυρήνης, ό [ίέγΐ’το; γεωγρ άφο; τής 'Ελλά
*
(
μεγάλη συρροή πελατών, καί συνήρχοντο οί άεργοι καί μωροδος, γ»ννηθ
ίς
*
τώ 2ΐδ π. χ. Έίιδάχθη έν Άλεξανέρείφ καί xatiλογοΰντες
περί πολιτικής'καί τών ειδήσεων τής ήμέρας.
πιν εν Άθήναις ηκροάσατο τών φιχοβόφων Άριστων-,; τοΰ Χέου,
Πρός
τό
χΐίρειτ είχεν ό κουριύς διάφορα μαχαιρίδια και
Άλχβσιλαου καί άλλων.
ΈχιΐΟίν κληθεί; ύπό τού Πτολεμαίου
ψαλλίδια. Έπί ιών ώμων δέ τοΰ κειρομένου έτίθετο πρώτον
διηύθυν» τή» βιβλιοθήκην τή; Άλεξανδριίάς, ίνθα λέγβται . άπολέσα; τήν δρασιν άπέθανιν ακούσιον θάνατον τώ 194. Άπεχάλει
ώς καί νΰν ώμόλινον. Ειχον δέ καί ζυροϊ’ζ (ξυράφια) έν ζυέαυτόν φιΛόΛογοτ, άλλοι δέ τόν ελεγον πίχταθΛοτ ώς πάσα; τάς
ρο&ήχαις, τρι·χο.}άδητ (τσιμπίδα) πρός άφαίρεσιν τών τρι
επιστήμας άγωνιζίμενον. ’Ιδίως ένέκυψεν βες τήν αρχαιολογίαν καί
χών καί οχοχιστήρια, μαχαιρίδια πρός ότνχίζειν ή άποτας θετικός επω,τήμα;. Ούχ ήττον ίγραψι χαί ποιήρ.β.τα, έπος
ννχίζιιχ, αποκοπήν τών ονύχων κλπ.
μαθηματικόν και αστρονομικόν, συνέγραψε xforoffa^iac χαί'περί
αρχαίας κωμφδία;, καί πάμπολλα φιλοσοφικά, μαθηματικά καί
γεωγραφικά έργα.

ί
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H ΦΤΣ1Ϊ

II ΦΥΣΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

Έν τούτοις δ Άνδρέας Λετουρνέρ συνελθών εις εαυτόν, ευθύς
πρώτον άπέβλεψε πρδς τον πατέρα του. Έπειτα βλέπω αύτόν
μετροϋντα τούς έπιβάτας τής σχεδίας .. . Ούδείς ελλείπει. Τις
Βραύευθεΐβα ΰπΟ
Γαλλικής Άχαίημίας
λοιπόν έλαχε ; Οτε ό Άνδρέας έλιποθύμησε, δύο μόνον ονόματα
περιείχοντο έν τώ πίλφ, τδ τοϋ ξυλουργού καί τδ τοϋ πατρός του ί
Άμφότεροι δέ, δ τε κ. Λετουρνέρ χαί δ Δαούλας, εινε εκεί.
Τότε ή μις Χέρμπυ έλθοϋσα πρδς αύτόν λέγει απλώς δτι ή κλήρωσις δέν άπεπερατώθη. Ό δέ Άνδρέας Λετουρνέρ δέν έρωτα
περισσότερον. Λαμβάνει τήν χεϊρα τοϋ πατρός του, ου ή 5ψις
— Συνέχεια τής 26 ’Ιανουάριου. — Καλώς ένόησα. Ό πατήρ
εινε ήρεμος, σχεδόν, μειδιώσα. Έν δέ μόνον βλεπέι, £ν μόνον
έλάτρευε τδν υιόν, χαί ούδέν άλλο έχων πλέον νά τφδώσηπλήν
καταλαμβάνει, δτι ό υίός του έσώθη. Τά δύο ταΰτα δντα, τά ουτω
τής ιδίας ζωής, τφ την διβει.
στενώς συνδεδεμένα πρός άλληλα, μεταβαίνουσιν εις τήν πρύμναν
Έν τούτοις πάντως ούτοι οί πειναλέοι δέν θέλουσι νά περιμέτής σχεδίας καί χάθηνται συνδιαλεγόμενα ταπεινή τή φωνή.
νωσι πλέον. Οι στρόφοι τών σπλάγχνων των διπλασιάζονται έπί
Έν τούτοις έγώ έπιμένω εις τήν πρώτην έντύπωσιν, ήν μοι
τη Οία τοϋ θύματος, οπερ έλαχεν αύτοΓς. Δεν θεωροΰσι πλέον
ένεποίησεν ή παρέμβασις τής νεάνιδος. Πιστεύω ώς άντίληψιν
τδν χ. Λετουρνέρ ώς άνθρωπον. Καί ούδέν μέν ειπον άκόμη, άλλ’
τής Θείας Προνοίας. Δέν θά ήδυνάμην δέ νά εϊπω μέχρι τίνος
δμως τά χείλη των προβάλλοντας οί δέ άποχαλυπτόμενοι οδόν- - ή ιδέα αΰτη έρριζουται έν τώ πνεύματί μου. Θά έτόλμων νά βε
τες των, έτοιμοι εις τήν βιαίαν
βαιώσω δτι έγγίζομεν είς τό
αρπαγήν, Οά χατασπαράξωσιν
τέρμα τών δεινών ήμών καί δεν
ώς όδόντες σαρκοβόρων, μετά
Οά ήμην βεβαιότερος περί τού
τής κτηνώδους αδηφαγίας τών
του, έάν τδ πλοϊονή ή γήήσαν
θηρίων, θέλουσι λοιπόν νά έπιέκεϊ πέραν μιλιά τινα άπδ τδν
πέσωσιν έπί τοδ θύματός των
άνεμον. — Άλλ’ ό εγκέφαλός
χαί νά τό χαταδροχθίσωσι ζών.
μου εινε ούτω κενός, ώστε αί
Τίς θά πιστεύση ότι τήν
χίμαιραι μεταβάλλονται ε ΐ ς
στιγμήν ταύτην έχχλησις έγέπράγματα.
νετο εΐς τδ υπόλοιπον τοδ αν
Λέγω πρδς τούς χκ. Λετουρθρωπισμού, Sv έτι δύνανται νά
νερ περί τών προαισθήσεών μου’
έχωσιν έν έαυτοΐς, χαί τίς θά
καί. δ Άνδρέας πέποιθεν δπως
πιστεύση μάλεστα οτι ή έχχληέγώ ! Τδ ταλαίπωρου παιδίον t
σις αίίτη είσηχουσθη ; Ναι 1 Είς
Καί έάν ειξιυρεν δτι αύριον!..
λόγος άνέστειλεν αυτούς, χαθ
Ό πατήρ μ’ άκροαται σοβαήν στιγμήν έμελλον νά έπιπέρώς
καίμε παραθαρρύνει νά ελ
σωσι χατά τοϋ χ. ■ Λετουρνέρ.;
πίζω. Πιστεύει δέ άσμένως, το
Ό άρχιναύτης έτοιμος νά άναλέγει τουλάχιστον, δτι ό Ύψιλάβη τό έργον τοϋ κρεοπώ
στος θα φεισθή τών έπιζώντων
λου, ό Δαούλας κρατών τόν
επιβατών του Σάνσελλορ,
πέλεχυν, έμειναν ακίνητοι.
καί
επιδαψιλεύει τφ υίφ του
Ή μις Χέρμπυ προβαίνει ή
θωπείας,
αϊτινίς ώς πρδς αύμάλλον σύρεται πρός αυτούς.
τδν εινε αί έσχαται.
« Φίλοι μου, λέγει, θέλετε
Έπειτα δέ βραδύτερον, δτε
νά περιμείνετε μίαν άχόμη ήήμην μόνος πλησίον τοϋ κ. Λε
μέραν ; Μόνον μίαν 1 Έάν αδ- '
τουρνέρ κλίνει εις τδ οΰς μου
ριον δέν φανή γή, εάν δέν μας
καί λέγει:
συνάντηση πλοϊον, ο τάλας
«Σας συνιστώ τδ δύσμοιρου
σύντροφός μας ,θά γείνη βορά
τέκνον μου. Νά μή μάθη ποτέ
σας.;;. »
ότι . »
Ώς ηχούσα τάς λέξεις ταυτας, ανεσχίρτησεν ή χαρδία
Καί πριν αποπεράτωση τήν
μου. Mot φαίνεται δ τι ή νεάνις
φράσιν του,δάκρυα αδρά καταπίαυτή έλάλησεν ώς προφήτις,
πτουσι απδ τών οφθαλμών του.
χαί οτι θεία έμπνευσις εινε ή
Έγώ δέ είμαι δλως εδελπις.
έμψυχοδσα τδ εύγενές τούτο
Οθεν ούδ’ έπί στιγμήν άποπλάσμα! Ελπίς άπειρος επα
Φίλοι μου I περιμένετε μίαν ήμέραν.
στρέφω τδ βλέμμα μου καί πανέρχεται εις τήν καρδίαν μου.
]ρατηρώ τδν ορίζοντα έφ’ δλην
Τήν παραλίαν, τδ πλοϊον, ή μ·ς Χέρμπυ σως τδ διεΐδεν έν
αυτοϋ τήν περίμετρον. Καί εινε μέν έρημος, άλλά δέν ανησυχώ.
τινι τών ύπερφυσικών εκείνων οπτασιών, άς ό Θεός προβάλλει
Ώς έγώ', παρατηρεί τήν θάλασσαν καί δ 'Ροβέρτος Κόρτις, ή
ένώπιόν τινων βλεμμάτων! Ναί! Όφείλομεν νά άναμείνωμεν
δέ μις Χέρμπυ, ό Φάλστεν καί αύτδς ό άρχιναύτης συγκεντροϋμίαν έτι ήμέραν. Και τί εινε μία ήμερα, μεθ’δσα δεινά υπεμείσιν έν τφ βλέμματι αύτών τήν ζωήν των δλην.
ναμεν;
Έν τούτοις έπέρχεται ή νύξ, και δμως έχω πεποίθησιν δτι
Ο .’Ροβέρτος Κόρτις διανοείται, 2πως έγώ- Συνενοΰμεν τάς
πλοϊόν τι θά προσεγγίση έν τφ βαθεϊ τούτερ σκότει, καί θά ϊδη
παρακλήσεις ήμών προς τάς τής μις Χέρμπυ, δ Φάλστεν λαλεϊ τά σημεία ήμών άμα τή ήμέρφ.·
έν τη αύτή έννοια, ίκετεΰομεν τούς συμπλωτήρας, τον άρχιναυ— Τή 27 ’Ιανουάριου. Δέν κλείω οφθαλμόν,ακούω τούς ελά
την, τον Δαούλαν, τούς άλλους ...
χιστους κρότους,τδν παφλα-μδν τοϋ δδατος,τήν βοήν τών κυμάτων.
01 ναϋται ΐστανται καί ούδέ ψίθυρος ακούεται.
Ή σελήνη άνέτειλε τεσσαράκοντα έξ λεπτά μετά μεσονύκτιον.
Ό άρχιναύτης ρίπτει τότε τον πέλέκύν του, έπειτα διά φωνής
Άλλα τδ ανεπαρκές φώς της δεν μοι επιτρέπει νά παρατηρήσω
ύποκώφου λέγει:
τήν θάλασσαν έπί άκτϊνος εκτεταμένης. Ποσάκις ένόμισα δτι διέ
«Αύριον τά ’ξημερώματα!»
βλεπαν ρύχί μακράν τδ ποθεινότατου ιστίον!
Ή λέξις αίίτη λέγει τά πάντα. Έάν. αύριον μήτε γή φανή
Έλθούσης τής πρωίας, δ ήλιος ανατέλλει έπί θαλάσσης έρήμην!
μήτε πλοϊον, ή φρικαλέα θυσία θά τελεσθή.
Η φοβερά στιγμή ήγγικεν. Αισθάνομαι εξαλειφομένας τάς
"Εκαστος νυν επανέρχεται εις τήν θέσιν του καί δι’ υπολοίπου
ελπίδας μου. Τδ πλοϊον δέν φαίνεται, ούδ’ ή γή, καί έγώ επανέρ
τινδς προσπαθείας συνέχει τάς άλγηδόνας του. Οι δε ναϋται κρύ
χομαι εΐς τήν πραγματικότητα καί ενθυμούμαι 1 Εινε ή ώρα,
πτονται ύπδ τά ιστία, ούδέ θέλοντες νά ϊδωσι καν τήν θάλασσαν.
καθ’ ήν μέλλει νά έκτελεσθή απαίσια θανατική έκτέλεσις.
Ολίγον τοΐς μέλλει, άφ’ ού θά φαγωσιν αύριον !

ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

(Συνέχεια καί τέλος)

Έστη καί περιέβλεψεν. Ώσφραίνετο τό πτώμα. ‘Υπό■πτως τότε περιήλθε έπανειλημμένως αύτό, βαθμηδόν καί
κατ’ ολίγον πλησιάζουσα. Είτα, έστη πρός στιγμήν καί
έκρίπτοϋσα κεφαλήν καί τράχηλον έδωκε δήγμα δοκιμαστι
κόν πρός τό πλησιέστερον αύτή μέρος, όπερ έτυχε νά ηναι
■ή ούρά. Τό θηρίον προφανώς παρεσκευάσθη να ίκφύγη, άλλ’
επειδή ούδέν έκινήθη, έπεχείρησεν εγγύτεραν έρευναν, μέχρις
ότου εύρεν ό,τι έπόθει καί κατέπεσε κατασπαράσσον καί καταβροχθίζον άπλήστως.
Ό Αλέξανδρος διέμενεν έν καταπλήξει καί περιπεπλεγ
μένος· προδήλως διενοεΐτο, ότι
έάν δέν έπραττε τι όπως ΐμποδίση τήν ταχύτητα τής καταβροχθίσεως, ούδέν θά ύπε- .
λείπιτο διά τήν τίγριν. Τέλος
έστράφη πρός με καί άσθμαίνων έψιθύρισεν είς τό ούς μου:
---- Τί θά πράξωμεν, ’Ιωάννη;
Νά πυροβολήσω τό θηρίον ;
— Μόνον, άπήντησα, έάν
προτιμάς τήν ύαιναν απο τήν
τίγριν, διότι βεβαίως δεν θά
φονεύσης καί τάς δύο. Δέν
έχεις τίποτε νά τή ρίψης όπως
•φοβηθή καί φύγη.
— Ούδέν άλλο, άπό φυσίγ
για, άπεκρίθη, άνερευνών τά
θυλάκιά του.Ά,μ-άλιστα,ιδού,
τό μαχαιριδίου μου. Καί προσκλίνων τό έξέρριψε κατά τής
ύαίνης, καί τήν έπληξεν άβλα.βώς μεταξύ τών ώτων. Τό
θηρίον «οπισθοχώρησε κάί άνέβλεψέ ποος ήμάς· ό ’Αλέξαν
δρος-τότε έκίνησε τήν πυγμήν
κατ’αύτοΰ! Άπεχώρησε πρός
τούς θάμνους. Άλλά τό ζώου
έπιίνα, ούδέ προσέσχεν έπί
πολύ είς παιδιάς, διότι μετά
τινας στιγμάς έπανήλθε καί
περιφρονοϋν τήν απειλητικήν
παντομίμαν τοϋ Αλεξάνδρου,
έπανήρξατο αυθις καταβοοχθίζον τό θΰμα.
Ή φωνή τής μις Χέρμπυ
— Δέν δύναμαι νά ύποφέ,\
ρω, ’Ιωάννη. Θά πυροβολήσω τό βδέλυγμα ....

0 ΣΑΝΣΕΛΛΟΡ

ΓΡ —ρ

ρ —ο ύ φ !

Έπήλθεν ώς διαδέχονται άλλήλας αί ύάλινοι εικόνες μα
γικής λυχνίας. , Ή ύαινα έξηφανίσθη' είς τήν θέσιν της
έσταται μεγαλοπρεπής τίγρις. Είναι έξωργισμένη ! Προσκλίνουσα δρεέττεται τοϋ έμπροσθίου ποδός τοΰ ταύρου καί
•διδωσιν αύτφ έκδικητιπόν δήγμα καί τιναγμόν-θέτουσα τότε
τόν πόδα έπί τοΰ πτώματος, ώς έν άγερώχιρ συνειδήσιι
ΐδιοκτημοσύνης, καί άναβλέπουσα Οπισθεν τοΰ ώμου της έκπέμπει κατά .τής άποχωρούσης ύαίνης άπειλής βρυχηθμόν,
όστις μεταφραζόμενος\πιθανόν νά έσήμαινεν : ’Αχρεία κλέ- '
πτρια ! ό ταύρος είναι ίδικός μου! Πώς έτόλμησας νά τόν
συρης ένταϋθα ! Πώς έτόλμησας νά τόν έγγίσρς;
Βροντή ούδεμία θά μάς έξέπληττε τόσον, όσον ή αιφνί
διος εκείνη έμφάνισις τής τίγρεως, Προσεβλέψαμεν είς άλλήλων τά πρόσωπα, καί ό,τι έκάτερος είδε, προύμήθευσεν ήμΐν
ύλην δι’ είρωνευτικάς έκφράσει;, οσάκις κατόπιν ώμιλοϋμεν
περί αΰτοΰ. Έπί τινας στιγμάς—τοσοΰτον άπησχολήθημεν
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είς τάς διαφόρους κινήσεις τοϋ κάτωθεν ήμών ώραιοτάτου
πλάσματος—έντελώς έλησμονήσαμεν, ότι εΰρισκόμεθα έκεΐ
δι’ αύτό τοΰτο, νά τήν φονεύσωμεν, καί πιστεύω ότι μετ’
αισθήματος δυσαρέσκειας μάλλον καί λύπης ή μετ’ άνασκιρτήσεως ηδονής ό ’Αλέξανδρος τέλος διηύθυνε τό όπλον προς
αύτήν.
Ή θέσις τοϋ μέλλοντος θύματός μας δέν ήτο δυνατόν νά
γίνη καλλίτερα. Ειχεν έκριφθή καθ’ όλον τό μήκος αύτής .
έπί τοϋ πτώματος τοϋ ταύρου, μέ τήν κεφαλήν άπεστραμμ.ένην έξ ήμών, ούτως, ώστε έκ τοϋ ύψους, έν ώ εύρισκόμεθα, ήδυνάμεθα νά βλέπωμεν άπασαν τήν ράχιν αύτής.
άπό τών ώτων μέχρι τής ούράς. Καί ήδη τό μόνον δι’ ο
άνησύχουν ήτο ή κατάστασις τοΰ ’Αλεξάνδρου- έβλεπον μετά
φόβου ότι πάντα τά νεϋρά του εύρίσκοντο είς τρομώδη κίνησιν, ή δέ κεφαλή του έκινεΐτο, ώς κορυφή σκολύμου έν
ήμέρ<γ άνεμώδεν Άνεκουφίσθην τέλος ίδών αύτόν κατα·
βιβάζοντα τό δπλον.
— Μή σπεϋδε- σκόπευσον
καλώς, ήσύχως έψιθυρισα.
'Ο Αλέξανδρος δέν άπήν
τησεν, άλλά μετά έν ή δύο
λεπτά άνήγειρεν αυθις τό 6πλον καί άμέσως έπυροβόλησεν. Ένησχολούμην μάλλον
παρατηρών τόν φίλον μου ή
παρασκευάζων τήν έμήν βο
λήν, καί έπειδή έπυροβόλησεν
• .ούτως αίφνιδίως, έμεινα έκ
πληκτος.
Βρυχηθμός άγριος συνεμ.ίγη
πρός τας ήχους τοϋ πυροβο
λισμού, καί πριν η ό έλικοειδώς άναστρεφόμενος καπνός
διαλυθή πρό έμοϋ, άμαυρώς
διεΐδον τήν τίγριν άναπηδώσαν
είς τόν άέρα, έν ματαίιρ άποπείρα νά φθάση τόν κρυψώνα
μας. Έπαναπεσοϋσα άνεπαύθη
έπί εν λεπτόν, καί ένφ προσε’κλινον δπως πυροβολήσω, έπεχείρησε δευτέραν άπέλπιδα
άνοδον πρός με, καί πράγματι
προσέψαυσε διά τοϋ ποδός της
τό στόμιον τοϋ όπλου μου. Εις
τό έδαφος καταπεσοϋσα τό
δεύτερον ήδη, έστράφη καί
ύψοϋται πρδς τδν Ουρανόν.
έξηφανίσθη άμέσως είς τήν
λόχμην,όχι όαως πριν ή δυνηθώ νά τή δωρήσω τό περιεχόμενον
τών δύο σωλήνων τοϋ όπλου μου. Τό πρώτον τήν άνέτρεψεν,
άλλ’άνηγέρθη πάλιν κλονουμένη, οπότε ό Αλέξανδρος καί έγώ
τή έρρίψαμεν τό δεύτερον, σχεδόν ταύτοχρόνως. Τήν ήκούσαμεν έπί μακρόν χρόνον συνθλιβομένην καί παραπαίουσαν
έπί τών θάμνων πρός τήν διεύθυνσιν τής λοφοσειράς· άφίκετο
τότε είς μέρος άπεψίλωμένον καί οί ήχοι έπαυσαν.
Κατελθόντες τοϋ δένδρου έξετείναμεν καί έθερμάναμεν τρίβοντες τά δύσκαμπτα ήδη καί αίμωδιασμένα μέλη μας, είτα
δέ έσκέφθημεν περί τοϋ πρακτέου. Επειδή έπλησίαζεν ή
χαραυγή, άπεφασίσαμεν νά άφυπνίσωμεν τους χωρικούς καί
μετ’ αύτών άκολουθήσωμεν τά ίχνη της. ''Ητο φώς σχεδόν
οπότε έπεστρεψαμεν μεθ’ ήμισείας δωδεκάδος άνδρών καί του
γέροντος φίλου μας, δν δέν ήδυνήθημεν νά καταπείσωμεν νά
παραμείνη εΐς τό χωρίον.
Τά ίχνη ήσαν αρκούντως ευδιάκριτα, σημειούμενα. διά
κλάδων τεθραυσμένων, καί κατά διαστήματα διά κηλίδων
αίματος. Καί είς αύτάς έτι τάς υπώρειας τοϋ λόφου ολίγον
έδυσκολεύθημεν, διότι τό θηρίον έκεΐ παραπαΐον μετετόπισε
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λίθους καί κατεπάτησε χόρτον, τεκμήρια μεγάλα τής επιμό
χθου διαβάσεώς του. Προηγούμην μετά μεγίστης προσοχής
καθόσον τό παρακολουθεϊν τετραυματισμένην τίγριν είναι
πολλφ έπικινδυνώτερον τοϋ πυροβολεΐν αυτήν τό πρώτον.
Τό θηρίον πιθανόν νά κατάκειταί που' καίπερ δε ευρισκόμε
νον έν τή τελευταιρ: αγωνία, δυνατόν νά εχη έναπολειφθεϊσαν αύτφ δύναμιν ικανήν νά έκδικηθή φρικωδώς.
Τά ίχνη έπερατοϋντο προ σπηλαίου’ προ αύτοΰ ήσαν διακεχυμένοι ογκόλιθοι, παρέκειτο δε βαθεΐα χαράδρα. Έκεΐ
λοιπόν εύρίσκετο, εϊμεθα βέβαιοι, διότι εύδιακρίτως τήν ήκούομεν έντός βρυχωμένην καί πνευστιώσαν.
’Επειδή δεν ήδυνάμεθα νά είσέλθωμεν άνευ προφανούς
και μεγάλου κινδύνου, άπεφασίσαμεν νά καταλίπωμεν αυ
τήν έκεΐ προς τό παρόν, ένω θκ μετεβαίνομεν οίκοι όπως
προγευματίσωμεν. Εύρίσκετο προδήλως ( έν κακή καταστάσει. *
0 χρόνος ήτο εις τήν διάθεσίν μας. "Οθεν έπέμψαμεν
όπίσω τού; χωρικούς άπαντας έκτος τοϋ . . . γέροντος, δστις
προσεφέρθη νά φρούρηση έκεΐ, καί δεν μετεπείθετο νά άπέλθη. ’Αφού τόν έτοποθετήσαμεν εις τό ύψος βράχου έπί τής
απέναντι πλευράς τής χαράδρας, όπόθεν τό στόμιον τοΰ
σπηλαίου καθωράτο καλώς, ήτο δέ καί ό ίδιος αρκούντως
άσφαλής, άπεσύρθημεν καί ήμεΐς.
Έπανήλθομεν μετά μίαν καί ήμίσειαν περίπου ώραν. 'Ο
πρεσβύτης ούδαμοϋ έφαίνετο’ άλλ’ ούδ ’ ή τίγρις έφαΐνετο
ότι έμενεν εισέτι έντός τοϋ σπηλαίου, διότι οσον και &ν έπλησιάσαμεν δέν ήδυνήθημεν νά άκούσωμεν αυτήν. "Ο,τι μάλ
λον πιθανόν συνέβη, ήτο ότι ή τίγρις άπήλθε προς άνεύρεσιν
ύδατος καί ό γέρων τήν ήκολούθησεν. Οι άνδρες, ους άπεστειλαμεν οπίσω, έπέστρεψαν ήδη, δέν είδον όμως ούτε γέ
ροντα ούτε τίγριν. Τούς διέταξα νά διασκορπισθώσι καί
άναζητήσωσιν ίχνη αύτών, ενώ ό Αλέξανδρος καί έγώ έξητάσαμεν τό έδαφος λεπτομερώς’ άλλ’ ουδέτερος ήμών
άνεΰρέ τι δυνάμενον νά ένδειξη τήν διάβασιν τοϋ άπολεσθέντος ανθρώπου καί θηρίου.
Άλλ’ έσκέφθην άλλως τώρα, καί μεγάλως έταράχθην.
Τί θά συνέβη, έάν ό πρεσβύτης έρριψοκινδύνευσε νά είσέλθη
εις τό σπήλαιον ; Ή ιδία σκέψις διέβλεπον, ότι κατείχε
τόν νοϋν τοϋ συντρόφου μου. Έπανήλθομεν εις το σπήλαιον
καί έκραυγάσαμεν. Ούδεμία άπάντησις ήλθεν, άλλ’ ούδ’
ηχός τις κίνήσεως ήκούσθη. Διέταξα τούς έγχωοίους νά τόν
φωνάξωσιν όνομαστί—διότι δέν έγνώριζον τό όνομά του—
καί ούτοι άπελθόντες εις τά πλευρά τοΰ λόφου έπραξαν ού
τως’ άλλά πάλιν άπάντησιν δέν έλάβομιν.
— ’Αλέξανδρε, ειπον σοβαρώς, θά εισέλθω είς.τό σπήλαιον,
— "Εχει καλώς’ θά σέ ακολουθήσω.
’Αλλά δέν συνεφώνουν ιίς τούτο. Δέν προέβλεπον κίνδυ
νον, άλλ’ έάν υπήρχε τοιοΰτος, δύο άνδρες θά έκώλυον μόνον
τάς κινήσεις άλλήλων έν τώ στεναχώρφ έκείνω σπηλαίφ.
Ύφέρπων έπί τών χειρών καί γονάτων μου, καθόσον δέν
ήδυνάμην όρθεος νά εισχωρήσω, καί φέρων μετά προσοχής
τό όπλον, είσήλθον. Έπί τινα χρόνον ειχον φώς, άλλά μι
κρά καμπύλη πρός τά άριστερά τό άπέκλεισεν ήδη. Προέ
βην έπί τι διάστημα ψηλαφών τά πέριξ, καί αμέσως άνεΰρον ότι ή οροφή άνυψώθη καί παρείχε μοι χώρον, όπως ϊστα
μαι. Κηλίς φωτός ύπήρχεν έπί τοϋ έδάφους, μεγέθους ταλλήρου. Άνεϋρον ότι είσήρχετο έκ μικροΰ ρήγματος τών ύ·
περάνω βράχων. Προσέβλεψα αυθις πρός τήν φωτεινήν κηλίδα .... έφαίνετο προσπίπτουσα όχι έπί έδάφους, άλλ’
έπί κατάστικτου δέρματος. Τήν παρετήρησα μετά προσοχής’
ήκροάσθην έπιμελώς . . . . τό παν διέμενεν αδρανές ....
τό παν έν σιγή ! Προέβην πλησιέστερον πρός τό φωτεινόν
στίγμα .... πλησιέστερον πρός τό κατάστικτου έκεΐνο δέρ
μα . . . . μέ τό όπλον κατ’ αύτοΰ διιυθυνόμενον καί με τόν
δάκτυλον ύπό τήν σκανδάλην. Ό πούς μου προσκρούει έπί
αντικειμένου απαλού .... προσκλίνω καί ψηλαφώ ....
ή χειρ μου εγγίζει .... ανθρώπινον πρόσωπον !
Έν μιά στιγμή ή ατμόσφαιρα του σπηλαίου μοί έφάνη

ότι έπίεζε τό στήθος μου καί μέ άπέπνιγε’ νέφος ζοφερόν πε
ρικαλύπτει τάς αισθήσεις μου’ άλλ’ άγωνίζομαι κατ’ αύτοΰ.
Δέν θά λιποψυχήσω ενταύθα, δέν έλιποψύχησα έξωθεν. Άλλά
πώς είσήλθον έκεΐ, άγνοώ. Γνωρίζω μόνον, ότι εύρέθην εις
τάς άγκάλας τοΰ φίλου μου, έξησθενημένος καί τρέμων,
σκοτιδινιών καί άσθενής.
— Τ-ί συνέβη ; ήρότησε.
— Μόνον δ,τι ύπωπτεύθημεν, άπήντησα. Κεΐνται άμφότεροι έκεΐ, καί άμφότεροί είσι νεκροί.
Άλλά καί μεθ’ όλα ταΰτα δέν συνέβη ό,τι είχομεν ύποπτευθή. Ό πρεσβύτης δέν εφιρεν ούδ’ άμυχήν. Έσφιγμένον
έν τή χειρίτου ύπήρχεν έγχειρίδιον, όπερ’προσηρμόζιτο πρός
έλαφράν πληγήν έπί τής καρδιακής χώρας τής τίγρεως. Είχεν ό γέρων πράγματι κατενεγκη πληγήν προς έκδίκησιν,
καίτοι ήτο άνώφελής, διότι ή τίγρις ήτο ήδη νεκρά ! ΕΙτα
μέ ακεκλιμένην τήν κεφαλήν καί έχτεταμένους βραχίονας»
ό πρεσβύτης συνήντησε καί έδεξιώθη τόν τελευταίου Κα·
ταστροφέα ! !!
Γ. Δ.

Ιωαννιδης

ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΗΣ ΖίΙΗΣ ΜΟΥ
Καρδία ορφανοί) (*)
. . . Μίτ’ άπουβίαν πολυχρόνιον άπό της γενίτείρας έπα
ναβλέπω τον πατρικόν μου οίκον ! . . .
Παρά την έστίαν νΰν χαθήμενος μ’ όψιν ρέμβην, το βλέμμα
περιφέρω μελαγχολικόν έντός τοΰ δωματίου μου χ’ αισθάνο
μαι άλγοΰσαν την καρδίαν μου, έμπλεων συναισθημάτων
αορίστων ... Μετά χαράς τ’ έπαναβλέπω προσφιλής εστία !...
Οί οφθαλμοί μου άτενίζουσι την συνεχώς σπινΟήρακίζουσαν
άνθραχιάν σου χαΐ' προσηλώ τό ους, όπως κατανοήσω της
φωνής σου τά νοήματα ....
"Ω ! ποσάκις εύρον άσυλον εις την γλυχεΐαν θαλπωρήν
σου ! . . .
Ποσάκις, παρά τούς πόδας τής μητρός μου κατακεκλιμένος, ήοθανόμην έπί τού προσώπου μίυ το θάλιΐος σου καί,
άναπαύων έπί των γονάτων της την κεφαλήν μου άπεκοιμώμην ιΰφροσυνως έπ’ αυτών ! , . .
"Εκαστον τής φλογός συσπινθηράκισμα μ’ άπέσπα κ’ενα
θαυμασμόν, Οαμβοδν το παιδικόν μου βλέμμα τότε . . . καί
τώρα έκαστος σπινθήρ, ώς στεναγμός δραπετης τών πύρινων
σπλάγχνων σου, μ’ άναμιμνήσκει κ’ εν μου δνειρον, μίαν
έλπίδα, διά παντός σβεσθεΐσαν ώς αύτός . . . ώ !.. σ’ αγαπώ
έστία προσφιλής, τοϋ παιδικού μου βίου σύντροφε ! . .
Μεθ' οίας ηδονής σ’ έπαναβλέπω, φίλη παλαιά,' μεθ’
οίας ευφροσύνης! Ποσάκις τής φλογός σου ή ήδυφανής αν
ταύγεια έφώτισι τθ μέτωπόν μου τό αγνόν, συγχεομενη με
την αΐγλην τής αθώας μου ψυχής, επί τής παιδικής μορφής
μου αντανακλωμένην 1 . . .
Άλλ’ήδη περιφερών σιγή τά βλέμματά μου αίσθάνομ’
επιψαύουσάν με τής μονώσεως την παγεράν, πνοήν καί την
ψυχήν μου ύπ’ οδύνης κατακλυζομένην ...
’Ιδού καί πάλιν έγώ, μόνος έν τφ δωματίφ,έν ω τό πρώτον
είδον το φως, έν τφ δωματιφ, όπερ καθ ’ έκάστην Ιπληροΰτο
τών παιδικών μου κραυγών, τής παιδικής μου φαιδρότητος ..
’Ιδού ή γηραιά τοϋ πατρός μου Υδρα, έφ’ής συχνάκις
εΰρισκεν άνάπαυσιν έκεινος άπό τών μόχθων τής ημέρας,
ορθοϋται μελαγχολικώς εν τή αύτή αείποτε γωνί<γ, ώς σκε
λετός άπολελιθωμένος, τούς ρεμβασμούς μου προκαλών τούς
αλγεινούς καί τά θερμά μου δάκρυα ...
’Εν κατανύξει την προσατενίζω, ώς λείψανον .τοϋ παρελ
θόντος ιερόν, ώσεί τιμαλφεστάτην παρακαταθήκην . . .
Ποσάκις έπ’ αυτής καθήμενος δ δύστηνος πατήρ μου απέ
λυε τών δακρύων του τόν χείμαρρον, καί ΰπεστήριζι την
(’) απόσπασμα.
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τό ύστατον αναλαμπήν ώχραν έπί τής παλαιάς μου βιβλιο
χιονόχρουν κεφαλήν αύτοΰ διά χέιρός τρεμούσης, άδιαλείπτω;
άναλογιζόμενος τό μόνον αύτοΰ τέκνον άπό πολλοΰ μακράν
θήκης, ήτις καί πάλιν ώς καί πριν ύπό τοΰ σκότους έκαλύφθη..
Τά πάντα ή μελανοπτέρυξ νύξ έν ταϊς ζοφερωτάταις αύ
τής γενετείρας του πλανώμενον, θύμα, αμείλικτου ειμαρ
τής άγκάλαις άμειλίκτως περισφίγγει, έν τή ψυχή μου ζόφος
μένης 1 . . .
άμετρος κρατεί...................................
Έν υπέρτατη συγκινήσει γονυπετώ καί παραφόρως κατα
σύ έστία μου θαλπνή έκ τοϋ πυρός σου τοϋ αγνού ακτίνα
σπάζομαι το άψυχον έκεΐνο ξύλον ...
μίαν ρίψον εις τήν έσκοτισμένην φρένα μου, τήν θαλπωρήν
Ώ πάτιρ, πάτερ μου ! . . .
■ *
σου χύσον άφειδώς εις τήν νενικρωμένην ήδη σάρκα μου 1 ..
*♦ .
Άλλ’ οίμοι I - . . Μάτην σέ παρακαλώ, μάτην σ’ έπικαΈπί πολύ έν άφαερεσει έμεινα έκεΐ ακίνητος καί μέ τήν
λοΰμαι. Οί φλογοβόλοι πριν δαυλοί σου εις τέφραν τώρα μεκεφαλήν έπί τοϋ στήθους κεκλιμένην.
τεβλήθησαν’ τελέως · έξηντλήθησαν εις λάμψιν καί σπινθήρας
Έξαίφνης λάμψις άμυδρά φωτίζει γωνιάν τινά τοΰ δω
καί μάτην νΰν τό βλέμμα μου βυθίζεται εί; τήν σποδόν σου,
ματίου, τήν γωνίαν ίκείνην, έν ή έπί τραπέζης παλαιάς άπό
όπως άνεύρη λείψανα φλογός. . .
πολλοΰ κατάκεινται κονιορτώδη βιβλία, τών παιδικών μου
Κατάκεισαι σιγώσα, σιγ^ τό πάν περί έμέ καί μόνη ή καρχρόνων λείψανα αγνά ...
δία μου ύπόσαλος, ριγώσα άπαύστως κλυδωνίζεται . . .
Κατάπληκτος όρθοϋμαι άποτόμως ορμών πρός τό παράθυρον, όπόθεν διεισέδυσε τό φώς.
'
Γ. Α. ΤΖΛΝΝΕΤΑΚΟΧ
Είνε ή λάμψις τής πυράς, ήν έξω έπί τής όδοΰ έχουν άνάψρ, θορυβωδώς περί αύτήν όρχούμενα, τών γειτόνων τά παιδία, ών ή καρδία εινε άγνή ώς τό πϋρ τό φωτίζον τήν μορ
φήν των, ένφ ύπερθεν τών κεφαλών αύτών άνυψοΰται μαύρος
και πυκνός καπνός, ούτινος τήν πνιγηρότητα ούδέν κάν αι
σθάνονται, όλως άμερίμνως παίζοντα ...
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΝ
Ευτυχής ήλικία, γέλα καί παίζε όσον δύνασαι ! ούδείς
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ
καπνός σκοτίζει νΰν τόν νοϋν σου ! .. .
, Γέλα καί παίζε πριν ή τό άλγος πληρώσρ τήν νΰν. άφρόν-,
τιδα καρδίαν σου καί ή οδύνη ρυτιδώση τήν άφελή καί γλυΈν τοϊς δύο προγενεστέροκ ψύλλοις τής «Φύσεωο
κυτάτην μορφήν σου .
έγράψαμεν
περί τής πλάσεως ·τοϋ κόσμου και τών έν
Έπανήλθον έγγύς τής βιβλιοθήκης μου. Έκαθέσθην έπί
αύτώ
ζωϊκων
όντων ύπό έποψιν εντελώς έττιστημονικήν,
τίνος έδράνου, άτενίζων τήν φωτεινήν έκείνην γωνίαν, γοη
ή,τοι
στήριίόμενοι
έπί τών ψηλαψητών έκείνων τεκμηρίων,
τείαν ίμποιοΰσήν μοι άνέκφραστον, τερψίθυμον θάμβος. . .
άτινα αί νεώτεραι θετικά! έπιστημαι, γεωλογία, και άρΊ2 ! πόσας άναμνήσεις μ’ άφυπνίζει ή θέα τών βιβλίων
χαιολογία παρέχονσιν ήμΤν έν πάση αύτών τή θετικότητι,
τούτων ! πόσαι χορδαί έν τή καρδί^ μου κινούνται, καθ’ ήν
άποσιωπήσαντες έλλείψει αναμφισβήτητων αυθεντιών,
στιγμήν τών τόμων .τούτων τήν σωρείαν θεωρώ! . .
ν’ άναφέρωμεν τσν τρόπον τής πλάσεως τοΰ κόσμου καί
Ποσάκις έφ’ ίκάστου έκλινα τήν κεφαλήν μου κεκμηκώς
τόν καθορισμόν τών πρώτων κατοίκων τής γης, διότι
ύπό τήν λάμψιν κύπεων τής λυχνίας μου I . . .
ήδυνατοΰμεν νά μεταδωσώμεν τοϊς ήμετέροις φιλαναγνώΤό βλέμμα μου ακόρεστου μεθ' ήδυπείρου συγκινήσεως
σταις· ανακριβείς πληροφορίας, και αμφιβόλους υποθέσεις,
προσατενίζει τήν βιβλιοθήκην όλονέν, κόσμον σιγώντα μεγαλμέχρις ού ή άνάσκαφή,·ή άναδίφησις και άναψηλάφησις
■χολικώς, ένφ τοϋ εκκρεμούς ωρολογίου μου τό μονοτόνως
της ήμετέρας σφαίρας καί κατοικίας, ή τούλάχιστον ή
άκουόμενον τάκ, ώς φωνή τις γνωστή, μου άποσπδ τήν προ
πρόοδος
τής νεωτερας αστρονομίας παράσχη ήμϊν προσοχήν, παρασύρει τάς σκέψεις μου.
νειρότερα
τά μέσα, επαρκή τά προς τούτο φώτα, καί ψη
Επωδός γλυκύτατου άλλ' άμα καί μελαγχολικωτάτου
λαφητά
τεκμήρια.
μσματος έκπνέει εί; τά ώτά μου. , Εινε ή έπφδός τοΰ μσμαΚαί βεβαίως θά ήδυνάμεθα ίσως καί ήμεΐς δι’ ύποθετών παίδων τής όδοΰ, όπερ συνοδεύει ήχος παντελώς μονό
τικών ενδείξεων, καί έπί φαινομένων στηρίξομένων, νά
τονος καί μελαγχολικώς τυμπάνου . . .
πλησιάσωμεν τήν αλήθειαν, ώς πολλοί φυσιοδίφαι καί
Πνοή γλυκεία ψαύει τήν καρδίαν μου, τούς δ’ οφθαλμούς
έπιστήμονες πράττουσι τό γε νύν έχον έν Ευρώπη,
μου βρέχει δάκρυ καί παρακολουθώ μέ βλέμμα άπληστον
πλήν ’ απομακρυνόμενοι ’ τοϋ σκοπού δν προτιθέμεθα,
καί νοϋν προσηλωμένον σκηνάς τοϋ παιδικού μου βίου εναλ
άναβάλλομεν τάς ύποθετικάς λύσεις τών τόιούτων φυσι
λάξ παρερχομένας προ έμαϋ ...
κών ζητημάτων, εις έτερος προσεχείς σχετικός πραγμα
Κόσμος όλος άναμνήσεων ήδειών ανακύπτει προ έμοΰ καί
τείας μας, περιοριζόμενοι'νΰν ν’ άναφέρωμεν μόνον πώς,
εις τό βάθος αύτών διακρίνω ώς έν όράματι γλυκεΐ καί γοηδ τε χριστιανισμός καί ή μυθολογία καθώρισαν τήν
τιυτικφ, μορφάς γνωστάς μοι καί προσφιλείς, προσμειδιώσας
πλάσίν τού κόσμου καί τού ανθρώπου, κατά τάς μακαρίους
μειλιχίως καί τείνων έν άγαλλιάσει τούς βραχίονας όρμώ, ίνα
έκείνας έποχάς, όπως έχομεν ταυτας προχείρους καί ύπ’
περιπτυχθώ αύτάς...
όψιν μας έν τή μελλούση έκθέσει τών περί έξελίξεως
Άλλ’ ήτο φρεναπάτη ! . . . περιεπτύχθην τό κενόν I . . .
τής γής καί τοϋ ανθρώπου πραγματειών μας, άς θέλομεν
Με τεταμένους τούς βραχίονας πρός τάέμπρός, μέ άπλαδημοσιεύσει προσεχώς. Καί κατά μέν τόν χριστιανισμόν
νές τό βλέμμα μένω έκεΐ ώς άγαλμα ...
ό Θεός· έπλασε τόν κόσμον εις έξ ημέρας, τήν μέν πρώΤό εκκρεμές άκαταπόνητον ήχεΐ έν.μέσφ τής σιγής έρρύθτην
ποιήσας τό φώς, τήν δευτέραν τό στερέωμα, όπερ
μως, κ’ οί τής καρδίας μου παλμοί συγχέονται μέ τούς παλ
ώνόμασε
ούρανόν, τήν τρίτην συλλέξας τά ίδατα εις έν
μούς έκείνου ....
άτινα,ώνόμασε θάλασσαν,τήν τετάρτην ποιήσας τόν. ήλιον,
Ω! πόσον, πόσον άγαπώ τήν συμπαθή φωνήν του ! . . .
τήν σελήνην καί τούς άστέρας, τήν Πέμπτην τά πτηνά
Μετά μικρόν συνέρχομαι εις έμαυτόν, βαίνω πρός τό παράθυρον καί παρ' αύτφ ίστάμενος τό βλέμμα μου βυθίζω έντός . καί τούς· ιχθύς, τήν δέ εκτην, άψοϋ κατώκησε τήν γήν
άπό όλα τά είδη τών ζώων, επλασε τόν άνθρωπον, κατ’
τοΰ σκότους τής όδοΰ, ήν εισέτι φωτίζουσιν ολίγα λείψανα
εικόνα αύτοΰ, -έξ ίλύος (λάσπη) εις όν έδωκε ψυχήν ζώσαν
τής έπ αύτής πυράς. Έπί,τών τοίχων τών άπέναντ οικιών
καί αθάνατόν. Τήν έβδόμην άνεπαύθη.
ταχεϊαι διαγράφονται κ’ εξαφανίζονται αί σκιαί τών άραιώς
Κατά δέ τήν μυθολογίαν, τό πρώτον ύπάρχον, ερεβώ
παρερχομένων....
δης καί ζώοα πρώτη άρχή πάντων τών ζώντων έν τώ
Πού καί που υλακή κυνός ή τις πνοή ώς άνεμου 'ισχυρά,
κόσμω ήν τό χ ά ο ς.Έξ αΰτοΰ παρήχθησαν ή Γή, ό Τάρ ·
ταραττει τοΰ σκότους τήν σιγήν,ένφ ή πνευστίώσα φλοξ ρίπτει
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ταροα και ό “Έρως· έγέννησε δέ καί τα Έρεβος (το άφω
νου σκότος), και τήν Νύκτα, ήτισ μετά τοΰ ’Ερέβους
έγέννησε τον Αιθέρα και τήν 'Ημέραν· ή δε Γη έγέννησϊ
τόν Ουρανόν, τά Όρη καί τόν Πόντον, μετά τοΰ Ου
ρανού δέ τούς Τιτάναο, τους Κύκλωπας καί τούς Έκατόγχειρας (ι), ουτοι δέ κατόπιν τούς ανθρώπους.
‘'Ωστε παρατηρούρεν, δτι καί ή μυθολογία και ό χρι
στιανισμός καί 'αί νεωτεραι θετικοί έπιστήμαι συμφωνοϋ01 πληρέστατα ως πρός τήν έίέλιίιν τής πλάσεως τοΰ
κόσμου καί τών έν αύτώ ενόργανων όντων, πλήν δέν μάς
λέγουσι τίποτε περί τοΰ τρόπου τής γενέσεως αύτών !
Περίεργος όντως σύμπτωσις καί θαυμασία εύκαιρία
πρός μελέτην! Καί,πρό 4,000 έτών, καί πρό 2,οοο,
καί ήδη, ώς έκ συμφώνου και μυθολογία καί χριστιανι
σμός καί έπιστήμη μάς λέγουσι «τΗτο σκότος, έγένετο
φως, έπλάσθη ό κόσμος, είτα τά ζώα, καί τελευταίος ό
άνθρωπος». Άλλά τίς ό πρώτος εύτυχήε ή δυστυχής
έκεΤνος άνθρωπος; Δυστυχώς ή μυθολογία δέν βέβαιοί,
ό χριστιανισμός δέν έπιβεβαιοΐ, ή δέ έπιστήμη άναίητεΤ!
Καί πώς έπλάσθη ό κόσμος; Ή μυθολογία λέγει, «μόνος
έκ τοΰ χάους», ό χριστιανισμός «έκ τής θελήσεως τοΰ
Θεού», ή έπιστήμη «έ£· αγνώστου δυνάμεως». Πότε έπλάσθησαν ;—Σιγή!... Άνθρωπε, τί σοί έπέπρωτο; Έν εποχή
καθ’ ήν δύλύίεις τόν κώνωπα καί ανατινάζεις όρη καί
ωκεανούς, ν’ άγνοής πότε καί πόθεν ήλθες, καί ποΰ άπελεύσεις 1 Τήν αρχήν καί τό τέλος σου. Πλήν ίσως είναι
δι’εύτυχίαν σου, διότι, άφοΰ ούτε αρχήν ούτε τέλος
έχεις, εΓσαι αθάνατος !
Φρ

Ό σύζυγος έτάχθη φρουρός τής τιμής τής συζύγου· ή
σύζυγος . . . φρούραρχος !
* ·

Τό μόνον πράγμα όπερ υποβοηθεΐ τήν άγνιίαν είνε ή
άγνοια τών πραγμάτων τοΰ κόσμου.

•*
Ή πνευματικωτέρα θρησκεία είνε ή τοϋ Έρωτος,ή εχουσα
ναόν της το Άπειρον, λαμπάδας τους οφθαλμούς, βωμόν
τήν καρδίαν. "Εξευγενίζει καί άνευ τών ρωθώνων τών ψαλ
τών, ήθικοποιεΐ καί άνευ τών μελανών καί εύρέων ράσων
τών λειτουργών τοΰ 'Υψίστου, αίρει καί άνευ τής δεκάλε
πτου καταναγκαστικής εισφοράς, διδάσκει καί άνευ τών
ώρυγμών τών Ιεροκηρύκων.Είς είνε καί ό ίερεύς καί ό ψάλτης
καί ό πιστός. Μία καί άδιαίρετος ή θεότης. Πώς νά μή
είνε άγια ή τοιαύτη θρησκεία, έν η πιστός καί θεότης είσί
ταυτόσημα καί όμοούσια, μακράν πάσης άλλης παρεμβά
σεως; Θύετε είς τόν βωμόν τοϋ Έρωτος, ενα καταλάβητε
έπίζηλον θέσιν έν μέσφ τών αγγέλων ! . .

Λοχ.

ΠρΙντεζης.

(1) Κατά τάς δόξας τών Όρφαιών ό αιώνιος χρόνος (ό Κρόνος)
«γέννησε τό χάος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝ10Ν
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
Ποσάκις δέν πιριπίπτορ,ςν εις πλάνην προκεψ-ένου νά διαγνώσωμςν, έάν άδάμας τις ιίνεγνή«ιο;ή ψευδής! Ήλάμψις,
τό μέγεθος, ή διαύγεια, τά συστατικά έν γένει καί τόν έπιτηδειότερον καί μάλλον πεπειραμένον πολλάκις άπατώσι
οφθαλμόν. Μέσον πρός διάγνωσιν της ποιότητος τών άδαμάντων έχομεν άπλούστατον.
Άλλ’ |ν πρώτοις πόθεν άρά γε κατασκευάζονται οί τε
χνητοί άδάμαντες; Έζ άχρόου ΰάλου θλώντός το ηλιακόν
φώς εΐς τά επτά της “Ιριδος χρώματα’ τούς συνδέουσι δε
κατόπιν τεχνικώς διά χρυσοϋ καί έπιθέτόυσιν έπί διαφόρων
γυναικείων κοσμημάτων. Τό μόνον όθεν ασφαλές διακριτικόν
τών ψευδών άδαμάντων άπό τών γνησίων, είνε ότι ό γνήσιο;
χαράττει τήν κοινήν ύαλον, ίνφ ό ψευδής στερείται όλως τή;
προσηκούσης πρός χάραζιν σκληρότητος. ’Εντεύθεν δέ καί ή
έτυλογία τή; λεξεω; « ’Αδάμα;» ήτοι λίθος ό γεή δαμαζόμενο:.
Κ.

ΣΚΕΤΕ! Σ _ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ
Υπάρχει τι ταχύτερον τής ιδέας, τής φαντασίας’ τό
βλέμμα τών Ιρώντων!
• *
V
Ή κυριωτάτη άρετή, ύφ’ ής δέον νά κοσμήται πας μέλλων νά νυμφευθή είνε ή . . . "Ιώβειος υπομονή.
*
Έάν θέλητι είλικρινώς νά περιποιηθήτε κυρίαν τινά μή
τήν έπαινέσητε’ αρκεί νά κακολογήσητι, όσον δύνασθε, τά;
. . . άλλα;.

*»

Τό χγίΛΤοϋπ δέρας εινε τό σταθερόν σημεΐον, περί δ αί αι
ματηρότερα! συνάπτοντας μάχαι.
j

Τιμή ! Λέξις περί ής συχνότεοον όμιλοϋσιν οί στερούμε
νοι τιμής ή οί τίμιοι ...
- .
« «
•
Ή προς ώραίαν γυναίκα κολακεία είνε είδος προανακρού
σματος είς τήν μ.ετέπειτα αισθηματικήν συναυλίαν τοϋ άνδρός.
*
* *
Οί γαμήλιοι στέφανοι έπρεπε νά είνε έζ άκανθων διά νά
έχουν κάποιαν σημασίαν ...
« *

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
166. Αίνιγμα.

Άφεύκτω; θέ νά μέ «ΰρης εΐς όλα τά σχολεία,
πρός τούτοις δέ ώ λύτα μου,, καί είς τά καπηλεία.
Άν μοΰ κόψης τό κεφάλι, καί βγάλεις τήν καρδία,
τόν δέ τράχυλον μ’ άφήσεις, θά μ’ εϋρης εις τά πλοία.
167. Αίνιγμα.

Σέ τρώγω πεθαμένου όπως ειμ’ ενα πτηνόν
Κ’ ενα γράμμα αν μ’ άλλάξης «έ τρώγω ζωντανόν.
168. "Ερωτήσεις.

1) Ποία λέξις άν καί <χη Τ, τήν άναγινώσκεις δμως χωρίς Τ ;
2) Ποία λέξις άνκαί εχη πέντε ψηφία,άναγινώσκεις όμως τρία ;
Σ.Ά. Μ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,
-δ=·8Γ. Φ. Σπάρτην. Διεύβυνσίς σα: ήλλάγη. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν.—Ν. Π. ’Οδησσόν. Δελτάριον έλήφθη. Φύλλα σας άπεστείλαμεν Ταχυδρομικώς γράφομεν.—A. Ρ. Άρταν. Παραγγελία σας άπεστάλη
και σας έγράψαμεν. -Ε. Γ. Λευκάδα. 'Χρήματα έλήφθησαν ευχαριστουμεν.

—Γ. Ζ. Σμύρνην. ΈπιστΟλη έλήφθη. Σας άπηντήσαμεν. Άναμένομεν
έμβασμά σας.—Σ. Σ. Δημητζάναν. Διεύβυνσίς σας ήλλάγη. Φύλλα άπε
στάλησαν. Άναμένομεν συνδρομητάς.— Σ. Π. Κεφαλληνίαν. Ζητούμενου
αριθμόν σας άπεστείλαμεν.—Ι’. ©. Λευκωσίαν. Ζητούμενα φύλλα σας
άποστέλλομεν έκ νέου. ’Εφεξής θα τά λαμβάνετε κατ’ ευθείαν. Ήσυχείτε.—
I. Ζ. Βατούμ. Χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστουμεν. Προσεχώς γράψομεν.
—Π. Π. Ν. Μανσοΐιραν. ’Επιστολή μετά μετοχής λαχειοφόρον έλήφθη.
Προσεχώς σας γράψομεν. —Δ,. Α. Δαρδανέλια. ’Επιστολή με χρήματα
έλήφθησαν. Ιον τόμον και περικάλυμμά αποστελλομεν προσεχώς. — Μ. Κ.
Σμύρνην. ’Επιστολή και σύνδρομα! έλήφθησαν. Σας ευχαριστουμεν πολύ ώς
καί διά συλλυπητήριά σας.—Λ. 11. Καβάλλαν. Καί δεύτερα επιστολή σας
έλήφθη. Παραγγελία εστάλη. Ήσυχείτε. Σας έγράψαμεν. — Π. Μ. Σ.
Λάρνακα. 'Επιστολή ώς καί πονημάτια έλήφθησαν. Ευχαριστουμεν καί
συμμορφοΛησόμεΟα. Περί ζητούμενων πληροφοριών θά λάδωμεν τοιαύτας και
6ά σας γράψωμεν εγκαίρως.—Ρ. Β. Πύργον. Ζητούμενα φύλλα σας άποστείλαμεν. Δευτέραν περικοπήν επιστολής σας δέν ήννοήσαμεν. —Η. Κ.
Σύρον. Δελτάριον έλήφβη. Τίποτε δέν είχομεν λάδει. Έκτενώς γράφομεν
ταχυδρομικό»;.—Γ. A. Κ. ΌλτανίτΟαν. ’Επιστολή κκί δελτάριον έλήφθησαν. Συνδρομηται ένιγράιησαν. ευχαριστουμεν ύμας θερμότατα. Φύλλα και
ήμερολόγια στέλλονται Ταχυδροαικώς γραφομεν.—A. Α.— Β. Ζ.—Γ. 0- —
S. Β.—Β. Σ.-Σ. H.—U. X.—Γ. Κ—A. Κ___ Ο. Π.—Α.· Β.— Η
Κ.—Τ. Μ. — ΆΟΛνας Συνδρομαί σας έλήφβησσν. Ευχαριστουμεν πολύ.

.’Ex ιού Τυπογραφείου Άτίσνη Kisratartiriiev, i892—.3$0.

