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ΟΙ πλείστοι τών μεγάλων άνδρών της Αγγλίας, καίτοι
έκ ταπεινών έλ»οντες τό γένος, έσχον μητέρας αξιοσημείωτου
χαρακτήρος, άφοσιουμένας μετά ζήλου εις την ανατροφήν
τών τέκνων των, όπως άποκαταστήσωσιν αυτά εύδαίμονα ίν
τφ κατόπιν βίφ των. Ό πατήρ καί ή μήτηρ τού Γεωργίου,
άνήκον είς την κατωτέραν κοινωνικήν τάξιν’ άλλ’ ή κ. Στέ
φενσων πάντοτε έφέρετο είς τά στόματα έχείνων, οίτινες την
έγνώρισαν, ώς λίαν εύφυή καί αγαθήν.
Τό πρώτον πράγμα, οπερ ό νέος Στέφενσων παρετήρησε,
ησαν αί τραχείς καί δυσμετακόμιστοι μ'ικραί άνβρακοφόροι
άμαξαι της εποχής εκείνης, αί δ’ έκ της άτελείας αυτών έ»τυπώσεις του συνεχώς ένώπιόν του παρίσταντο. Αί άπολαυαί
τοΰ πατοός του, ώς θερμαστού εις τάς μηχανάς τοϋ ανθρα
κωρυχείου, ησαν 12 σελλήνια τήν εβδομάδα..' Έάν όμως
ησαν 12 λίραι, καί ό Γεώργιός έπέμπετο μακράν τής πνίγη,
ράς ατμόσφαιρας τοΰ τόπου ένω κατώκει, όπως έκπαιδέυθή
είς_άνωτέραν σχολήν, πιθανόν νά διεφημίζετο ώς φυσιολόγος
ή χημικός, ή τέλος έπιστήμων δεινός^ καί βεβαίως ήθελεν
άφήση Ιχνη τών σπουδών του, ούχί όμως καί περιφανή
τοιαΰτα, οία άπειργάσατο ύπό τήν πίεσιν τής πενίας καί
τήν πείραν σκληρού πρακτικού βίου. Αί δέ περιπέτειαι τών
πρώτων αύτοΰ έτών, ήσαν ώς φαίνεται, απολύτως άναγκαΐαι
πρός μόρφωσιν τοΰ άνδρός, όστις έμελλε κατόπιν νά οικο

δόμηση τό σιδηροδρομικόν σύστημα. Αυτή ή τών βιβλίων
άγνοια, καί τό σκότος έν ω διετέλει περί τοΰ μεγάλου κό
σμου έν τώ όποίφ έγεννήθη, έχρησίμευσαν αύτώ όπως προ
σήλωσή καί συγκέντρωση τάς σκέψεις του έπί τοΰ μεγάλου
έκείνου έργου, όπερ εκειτό ύπό τήν άμεσον έμπνευσίν του.
Τό πρώτον ό Στέφενσων ΰπηρέτησεν παρά τή έπαύλιι τοΰ
Δέβλεϋ, ώς βοσκός άγελάδων, αντί δύο πεννών ήμερησίως.
Ή έν άνοικτφ αέρι διατριβή του ΰπεκίνησε τόν έρωτά του
πρός τά πτηνά καί τά κατοικίδια ζώα. Τήδε κάκεΐσε ύπήοχον ρυάκια, έπί τών μικρΟγραφικών οχθών τών οποίων, μετά
τίνος συντρόφου του, άνήγειρε μικρούς μύλους. Βαθμηδόν δέ
άπεμιμ.ούντο πανομοιότυπα μηχανήματα έκ πηλοϋ καί μετέτρεπον στελέχη δενδρυλίων εις φαντασιώδεις σωλήνας
άτμόΰ. Ειτα κατεσκεύαζον μικράς άμάξας έκ φελλοΰ, κινουμένας διά μικρογραφικοΰ περιστροφικού μηχανήματος.
Άπό φύλακος άγελάδων ό Γεώργιος Ιγένετο κηπουρός μέ
μισθόν 4 πεννών τήν ημέραν, καί μετά τοϋτο προήχθη εις έργον όπερ μεγάλως έπόθει. Προσελήφθη εις τό παρακείμενον άνθρακωρυχεΐον, όπως έπιβλεπη ίππον Εργαζόμενον έν αύτώ, και
ολίγον μετά ταΰτα δεκατετραέτης ών, έπέτυχε τήν θέσιν
βοηθού θερμαστοΰ ύπό τόν πατέρα του, πρός σελλήνιον τήν
ημέραν.
Ό μικρός θερμαστής έγεννήθη έραστής τής φύσεως ώς
καί μηχανικός. Άλλ’ ή φιλοδοξία του άπό του χρόνου καθ’
ον κατεσκεύάσε πηλίνας μηχανάς, ήτο νά γείνη μηχανικός.
ΔΓ όπερ γινόμενος άνεζάρτητος θερμαστής, βλέπομεν αύτόν
μετ’ ού πολύ προαγόμενον εις μηχανικόν, ή δέ θέσις αύτη
ήτο άνωτερα τής τοΰ πατρός του, όστις διέμενεν εισέτι
απλούς θερμαστής.
Ό Γεώργιος ήδη έθεώρει εαυτόν τέλειον άνδρα. ΤΗτα
δεκαεπταέτης· καίτοι δε ήγνόει άνάγνωσιν καί γραφήν, αί
διανοητικαί αύτοΰ δυνάμεις κατέστησαν αύτόν ένθερμον
σπουδαστήν τής πρακτικής μηχανικής. Έλυε συνεχώς καί
ευκόλως τήν μηχανήν του εις τεμάχια καί έπισταμένως έξή·
τάζε ταΰτα, ώς καί τόν τρόπον τής ένεργείας αύτών.
Μία τών προσφιλών αύτώ διασκεδάσεων έν ώραις σχολής
ήτο ν’ άγωνίζεται καί σωμ.ατικώς έξασκήται μ.ετά τών συν
τρόφων του. Καίτοι δέ, δέν ήτο έξόχως ρωμαλέος, έν τούτοις
έθεωρεΐτο ισχυρός διά τήν ήλικίαν του. Εις τήν σφύραν δέν
ειχεν ομοιον, εις τήν άνύψωσιν βαρών άπό τοΰ έδάφους.
ώσαύτως μεγάλως ηύδοκίμει. Άνεσήκωνε βάρος μέχρις 840
λιτρών, καί τοϋτο έθεωρεΐτο ώς τεκμήριον τής ρώμης καί
τής ισχύος τών οστών καί μυώνων αύτοΰ.

II
Ώς ήδη εϊπομεν, ΐν ηλικία δέκα καί οκτώ ετών, 0 Γεώρ
γιος Στέφενσων δέν έγνώριζεν έτι ούδ’ αύτό τό άλφάβητον.
ΙΙολλάκις δ’ ϊστατο άκούων μετά προσοχής άναγινωσκομένην εφημερίδα, ήν παρά τήν πυράν τής μηχανής άνεγίνω·
σκον μεγαλοφώνως άλλοι, ιύτυχέστεροι αυτού, οίτινες ίγίνωσκον άνάγνωβιν. Κατανοήσας ότι, τό άναγενώσκειν ητο
άναγκαιότατον, μετέβη εις νυκτερινήν τινα σχολήν, παρ’ ή
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έδιδάχθη τήν καλλιγραφίαν τών γραμμών καί τά νηπιακα
μυστήρια τών πρώτων μαθημάτων τοΰ συλλαβισμού.
Έμάνθανε (/.ετ
*
απληστία;, Stort έμελέτα μετά πόθου
άκορέστου, βαθμηδόν δέ έπεσκίασε τού; μπθητά; του όλου;,
γυμναζόμενο; άχχταπαύστω; έν τη νυχτερινή «χολή, ΐν τφ
μηχοινοστασίφ καί έν τη οίχί^ του.
Τά ζυθοπωλεία καί οινοπωλεία οΰδόλω; ηοεσκον αύτφ.
Δέν ητο τεϊοπότη;, ούτε χασομέρη;, άλλ’απεναντίας έγκρατή; είς όλα, ποθών νά καταστη επιδέξιο; καί εΐδήμων εργά
τη;, όπω; προσκτήσηται την εμπιστοσύνην τών κυρίων του.
’Όπως έπαυξηση δέ τά; προσόδου; του ηρξατο ϊπιδιορθώνων ύποδήματα. Αί άπολαυαί του έν τφ άνθρακωρυχείφ τοΰ
Doll, όπου υπηρετεί ώ; μηχανικό;, ήσαν μία λίρα την εβδο
μάδα, ποσον ανεπαρκές διά τά; άνάγκα; του. Τό πρώτον
νόμισμ.α όπερ ίθετο κατα μέρος, προηρχετο έκ της, ερασιτε
χνική; τών ύποδημάτων έργασία; του. 'Απεπειράτο νά πράξη
τά πάντα. Έτακτοποίει ωρολόγια, έπεσκεύαζεν υποδήματα,
ώς καί διάφορα μηχανήματα.
Εί; τήν πάρεργον ασχολίαν τής ίπιδιορθώσεω; υποδημά
των, φαίνεται ότι ύπεκινήήη έκ τή; συμπάθειας, ήν κατά τόν
χρόνον τούτον συνέλαβε πρός νεάνιδα, καλουμένην Φανήν
Άνδερσων, ήτις υπηρετεί έν τή μικρφ έπαύλει, παρ’ ή ό
Γεώργιο; κατφκει .
-— Πλιίστα ήσαν τά θέλγητρα, χαί αί πιρικοσμοΰσαι αυ
τήν άρεταί—λέγει ό Σμίλ. 'Ο δέ κ. Οίΰλιγχτων, όστι; έγνώ·
ρισεν αυτήν έκ τοΰ πλησίον, τήν περιγράφει ώ; πολύ χαρίεσσαν γυναίκα. Ό χαρακτήο της, ώσαύτως ήτο εκ τών θελκτι
κότερων, οί δέ γνωρίσαντι; αύτήν συνείθιζον νά διηγώνται
περί τή; θελκτική; σεμνότητος τή; συμπεριφορά; της, τών.
φιλοφρόνων διαθέσεων καί τή; ορθή; κρίσεώ; της.
Μεταξύ τών άλλων ύπ’ αύτοΰ γενομένων έπιδιορθώσεων
έφθαρμένων υποδημάτων, ό Γεώργιος ηύνοήθη ποτέ νά θέση
καί πέλματα εϊ; τά ύποδήματα τή; έρωμένη; του. Πά; τι;
φαντάζεται τήν εύχαρίστησιν μεθ’ ής χατέγινεν εί; τοιαύτην
εργασίαν, καί τήν ύπερηφάνειάν του μεθ’ ής έξετέλεσεν αύ
τήν. Φίλο; του τί; αναφέρει, ότι άφοϋ έπεράτωσε τήν διόρθωσιν τών ύποδημάτων, εφερεν αύτά μεθ’ έαυτοϋ, ίντό; τοϋ
θυλακίου του, κατά τινα μεταμεσημβρίαν τή; Κυριακής, καί
ότι κατά χρονικά διαστήματα έκβάλλων αύτά τοϋ θυλακίου
του, τά έπεδείκνυεν, άναφωνών, σ Όποιον μέγα ίργον κατώρθωσα I »
Τήν 28ην Νοεμβρίου 1802, ό Γεώργιος Στέφενσων ένυμφεύθη τήν Φανήν "Ανδερσων. Έζησαν ήρεμον, εύδαίμονα καί
άπλοϋν βίαν. Τήν 16ην Όκτωμβρίου 1803, έγεννήθη αύτφ
υιός, ον ώνόμασε 'Ροβέρτον. Μετ’ ολίγον όμως χρόνον ότε
άνέλαβεν έργασίαν εί; τό άνθρακωρυχεΐον τοϋ Κιλλιγκουώρθ,
ή σύζυγό; του άπέθανεν έκ φθίσεω;, Ήσθάνετο βαθέω; τήν
απώλειαν, άλλ’ έν διπλασιασθείσή εργασία καί σπουδή άνεζήτησε παραμυθίαν τής συμφορά; του.
Κατά τόν χρόνον τούτον, προσεκλήθη νά μεταβή είς Μοντρώζ τής Σκωτία;, καί άναλάβη τήν έπίβλεψιν τή; έν τινι
νεοσυσταθέντι κλωστηρίω μηχανής. Καταλιπών τόν υίόν του
ύπό τήν περίθαλψιν φίλου γείτονος, μετέβη πεζή είς Σκω
τίαν, φέρων έπί τών ώμ.ων τά; άποσκευάς του. Έντώ κλωστηρίφ τούτφ, τό διά τής έργασίας άπαιτούμενον ύδωρ ήντλεΐτο έκ φρεάτων, έν οΐς εύρίσκοντο στρώμματα αμμώδη.
’Επειδή δέ αί άντλίαι συχνάκις ίπαυον λειτουργοΰσαι ενεκα
τής άμμου, ήτις είσήρχετο έν αύταΐς, διά πρωτοτύπου εύφυοϋς
μηχανήματος ό Στέφενσων κατώρθωσε νά διορθώσή τό ελάτ
τωμα τοΰτο, έφαρμόσας τήν πολλοΰ λόγου εκείνην έφεύρεσίν
του, δι’ ήν κατόπιν μεγάλως έτιμήθη.
’Εν Σκωτία διέμεινεν έπί εν έτος, καί έξοικονομήσα; 28
λίρα; έπέστρεψεν οίκοι, ένθα εύρέ τόν πατέρα του τυφλόν
καί έν μεγίστη στενοχωρά- Ό Γεώργιος έπλήρωσε τά χρέη
τοΰ πατρός του άνερχόμενα εί; 15 λίρας, καί μετέφερε τού;
γονείς του εί; μικράν οικίαν έν Κιλλιγκουώρθ, όπου καί διέτρεφεν αύτού;. Κατά τόν χρόνον τούτον, έκλήθη νά ύπηρετήση εί; τόν στρατόν, καθόσον ή ’Αγγλία τότε είχε περιεπλακή

είς'’Ηπειρωτικόν πόλεμον. Κατώρθωσε δέ έκ τών οικονομιών
του νά έξαγοράση αντικαταστάτην, διότι έπί τινα χρόνον
τοσοΰτον είχεν άποθαρρυνθή, ώστε σοβαρώ; έσκέφθη ν’άπέλθη είς ’Αμερικήν, δπερ θά έπραττεν, άν δέν κατώρθου νά
πληρώση εις τόν έν τφ στρατφ αντικαταστάτην του ολόκλη
ρον τό όρισθέν ποσόν.
Κατά τό έτος 18'J8 άνέλαβεν Τήν διεύθυνσιν τών μηχα
νών τοϋ έν West Moor ανθρακωρυχείου. Διήγεν μετά μεγά
λης οικονομίας έπαυξάνων τά τακτικά αύτοΰ κέρδη διαπαν
τός είδους έκτακτων εργασιών, όπω; δυνηθή νά πέμψη είς τό
σχολεΐον τόν υιόν του 'Ροβέρτον. Έπεσκεύαζεν ώρολόγια,
κατεσκεύαζε ξύλινα προπλάσματα (καλαπόδια) διά τούς υπο
δηματοποιούς, διώρθωνεν υποδήματα, καί τέλος εκοπτε τάς
ένδυμασία; τών άνθρακωρυχέων, ά; αί σύζυγοί των κατό
πιν συνέρραπτον. Παρετήρησεν έλλείψει; είς τά σχοινιά τοΰ
άνθρακωρυχιίου, καί εί; τήν σύνθεσιν τής περιστροφικής συ
σκευής. Προέτεινεν άσφαλεΐ; μεταβόλάς, καί άφοϋ τφ έπετράπη νά τάς έφαρμόση, προσεπόρησε τοϊς ίδιοκτήταις μεγάλην χρηματικήν ωφέλειαν καί άπήλλαξεν αύτού; έκ πολλών
κόπων καί μόχθων.
Ό πρώτο; μέγας θρίαμβο; τοϋ Γεωργίου Στεφενσώνος
έγένετο εί; τήν κωμόπολιν τής Κιλλιγκουώρθ, ένθα τό ύδωρ
τοΰ ανθρακωρυχείου άφηρεΐτο δΓ ατμοσφαιρικής υδραντλίας
τοΰ Νιουκόμιν. Τό ύδωρ έδει νά έξήγετο έντελώς έκεϊθεν.
Έπειδή δέ ολοκλήρου έτους έργασία μικρόν έπέφερεν αποτέ
λεσμα-, καί ούδεμίαν ωφέλειαν, ή μηχανή έθεωρεΐτο ώς
άχρηστος.
Ήμέραν τινά ό Γεώργιος, ένφ έξήταζε τά έργα, ήρωτήθη παρά τίνος έργάτου τοΰ ανθρακωρυχείου τί έφρόνει
περί τοΰ πράγματος. « ’Εντός έβδομάδος δύναμαι νά σέ καταβιβάσω εί; ξηρόν πυθμένα, άπήντησεν ό Γεώργιο;». Ύπό
πάντων έθεωρεΐτο ώ; πρακτικός καί άγχίνους άνήρ, διό δτε
ή έν λόγφ συνομιλία περιήλθεν εί; τήν ακοήν τβΰ έπιθεωρητοΰ, ό Στέφενσων προσεκλήθη νά διαβεβαίωση, έάν τφόντι
δύναται νά άντληση δλον τό ύδωρ,’ ούτω'ς ώστε νά άποξηοαίνετο τό άνθρακωρυχεΐον λαβών συνάμα ύπόσχεσιν γενναίας
άμοιβής.
Ό Γεώργιο; άνέλαβε τό εργον ύπό τόν έξη; δρον : Οί
έργάται, ίδεε νά ήνε άπαντε; ή Ούΐγαι ή Τόρεις, καθόσον
έγνώριζε καλώς, ότι οί έν τφ άνθρακωρυχείφ τακτικώς εργα
ζόμενοι, οίτινες άπέτυχον κατά τούς τελευταίου; δώδεκα μήνα;
νά έπιφέρωσιν έλάττωσίν τινα τοΰ πλημμυρήσαντο; ύδατος,
δυσκόλω; θά συνέβαλλον πρό; έπιτυχίαν τοϋ σκοποΰ του’
έπέμενε λοιπον νά προσλάβη ίδιου; έργάτα;, καί οΰτω έξησφάλισεν ησυχίαν κατά τήν δοκιμήν του. ’Ανέλυσε τήν μη
χανήν είς τεμάχια, έπεσκεύασε τον εν τφ πυθμένι κύλινδρον
καί τέλος έπέφερεν άλλα; μεταβόλάς, αΐτινες διήρκεσαν έπί
τετραήμερον’ έντός τής έβδομάδος τό άνθρακωρυχεΐον έκκενώθη έντελώς τοΰ ύδατος, καί οί έργάται άνέλαβον το έν
αύτφ εργον των. Τό κατόρθωμα τοΰτο προσεπόρισεν είς τόν
αύτοδίδακτον μηχανικόν εύρεΐαν φήμην.
’ Έν έτει 1814 είχεν έξοικονομήση 100 λίρα; εί; Γουι
νέας, παλαιά ’Αγγλικά νομίσματα, άτινα κατόπιν έπώλησεν
εί; Εβραίου; πρό; 26 σελλήνια έκαστον, καί έξέδοτο τήν
περιουσίαν του έπί τόκω. Τό πρώτον νόμισμα έξοικονομήθη,
σκοπό; δ’ αύτοΰ άποταμιεύοντο; τά; οικονομία; του ήτο νά
ύποβοηθήση τήν άνεξαρτησίαν του καί τά; παρουσιασθησομένα; περιστάσεις πρό; προαγωγήν έν τοΰ έργου του.
Κατά τόν χρόνον τοΰτον ό υίός του Ροβέρτος, μεγάλα;
έποίεί προόδου; έν τφ σχολείφ. Τό πρώτον όμοΰ συνειργάσθησκν κατασκευάσαντε; ήλιακόν ώρολόγιον δπερ έτοποθέτησαν έπί τοϋ μετώπου τή; μικρά; οικία; των. Ό παϊς
εφερεν οίκοι τήν ’Αστρονομίαν τοΰ Fergurson, ήν ό πατήρ
μετά προσοχή; έμελέτησε, καί ειτα έσχεδίασεν έπί χάρτου
ηλιακόν ώρολόγιον σύμφωνον πρός τό Γεωγραφικόν πλάτος
τοϋ Κιλλιγκουώρθ. Πλάξ κατάλληλο; εύρέθη, καί κατ’ ακο
λουθίαν τό ήλιακόν ώρολόγιον έγκαθεδρύθη φέρον ημερομηνίαν,
11 Αύγουστου MDCCGXVI. Πατήρ καί υιό; διήρχοντο τά;

έσπέρα; όμοΰ έν έπιστημονικαΐ; μελέται; καί συζητήσεσιν,
ένφ 0 Ροβέρτος ανέπτυσσε χαρακτήρα ακριβώς τοιοϋτον, οίον
ό πατήρ έπεθύμει.
(Έπεται συνέχεια).
Γ. A. I.
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΉΞΞΞΞΞΞΞΒΒΞΕΞΞΞ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ
Ούκ ολίγα έγράφησαν περί του θέματο; τούτου, οΰ ή εντελή;
πραγματεία υψηλότερα; τυγχάνει θεωρία; καί σπουδαιότητο; σημαν
τική;· ούχ ήττον αποπειρώμεθά πω; πρδ; κατανόησιν τών εορτών
τών αρχαίων, έξετάζοντε; ίστορικΟ; τήν αρχήν καί τήν σύστασιν τοϋ
άπαριθμεϊν τά; ήμέρας καί τελεϊν τά; έορτά; ταύτας, νά οώιωμεν
αρχικά τινα τούτων γνωρίσματα.
Ώ; γνωστόν, πρδ τοΰ Όμηρου διήρουν τδν χρόνον εί; τέσσαρα
μέρη (Παυσαν. ’Αρκ.) μετά τούτον όμως, άκμάσαντα κατά τού;
πιθανωτέρους ύπολοχιαμου; δύο καί πλέον αιώνας μετά τά Τρω
ικά, φαίνεται ότι η χρήσις τοϋ ενιαυτού καί τών μηνών ητο
γενικώς άνεγνωρισμένη παρά τοΰ Έλλησι ( Ίλιάο. Β. -134), θεω
ρούμενων τών μηνών ώ; Σεληνιακών. Άβέβαιον όμως εκ πόσων
ήμερων συνέκειτο ό μήν, καί έκ πόσων μηνών δ ενιαυτός. Καί
κατά μέν τόν Ηρόδοτον οί Έλληνες ϊμαθον παρά τών Βαβυλω
νίων τήν ε’ις δώδεκα μέρη διαίρεσιν τής ημέρα; καί είς ισάριθμα
τή; νυκτός, καί τήν πολιτικήν άμα διαίρεσιν του ημερονυκτίου,
τμηματίζοντες .τήν ήμέραν εί; ηώ, εί; fteacv ημσρ, καί (ΐίΛην, ώς
καί παρ’ ήμΐν, τήν δέ νύχτα είς ΆμοΛγατ, Μίααΐ νύκτας, καί
ΜΑκτρτιρωνιαν (ή ε’ις το ύπδ άυκατγες).
Τοϋ δέ ετουςή διαίρεσις περιωρίζετο εί; την τοϋ θέρους χαί τοϋ
χειμώνος, είν ήν προσετέθησαν.βραδύτερον καί ή τοΰ εαρος χαί τής
ό’πώρας.Ός βάσι; δ’έθεωρεΐτο ή Σελήνη, ήτις ανέκαθεν έχρησίμευεν,
ώς άλάνθαστον. κέντρον φυσικής ακρίβεια;· καί ώς έκ τούτου πλήν
τοϋ χρονολογίου καί αί πανηγύρεις καί λοιπαί θρησκευτικά! έορταί
δι’ αυτή; ώρίζοντο. Ή Σελήνη έπιστεύετο ότι περιεστρέφετο απαξ
περί τδν άξονα αύτής χαί τήν Γην εί; τριακονθήμερον διάστημα,
δώδεκα δέ ταύτης περίοδοι έτελοΰντο έντδς μι&ς ηλιακής.
Θαλής ό Μιλήσιος κατά τήν μαρτυρίαν τών παλαιών είσήγαγεν
τάς αστρονομικά; παρατηρήσεις καί διήρεσεν είς δώδεκα μήνας τον
ενιαυτόν, καί τούτους εις τριάκοντα ήμέρας ών τήν τελευταίαν τρία-

‘Ήρα, ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ τοΰ Κρόνου και τής 'Ρέας, τραφεΐσα παρά τφ Ώχεανφ και -τή Τηθύΐ, ήν αδελφή καί σύζυγος
του Διός, όστις κατα τόν Σαμιακόν μύθον, «κήρυξε τόν γάμον
του μετ’ αύτής, μετά 300 έτών μυστικήν συμβίωσιν. Είναι τφν
θεαινών ή ύψίστη καί σεβαστότατη, διό και δ Ζευς συνεχώς συμ
βουλεύεται ταύτην, χωρίς δμως πάντοτε νά ένδίδη είς πάσας τάς
αξιώσεις της. "Εν έκ τών χαρακτηριστικών αυτής ήν καί ή ζυλοτυπία, συνεχώς προκαλουμένη ύπό τοϋ Διός, και τό μίσος 8 έτρεφε
κατα τών μή νομίμων τέκνων του άνδρός της, ώς κατα τοϋ Ήρακλέους. Ούτως έπεμψέ ποτέ τόν Γπνον ν’αποκοιμήση τόν Δία,
οτεό Ηρακλής άπέπλεεν έκ Τροίας, καί έξήγειρε είς φοβέραν τρι
κυμίαν τήν θάλασσαν κατ’ αύτοΰ. Έξυπνήσας δέ ό Ζεύς, ήθελε
νά ρίψη τόν 'Ύπνον είς τήν θάλασσαν, άλλ’ εκείνος έσώθη κατα
φυγών είς τούς κόλπους τής σεπτή; Νυκτός, τήν δέ “Ηραν ένέδυσεν ό Ζεύς εις χρυσας άλύσσεις, άκμονας κρέμασα; είς τού;
πόδας της. Πολλάκις ή Ήρα κατά τοΰ πανίσχυρου θεοΟ κατέφευγεν είς δόλους. ’Επι τών Τρωικών προστατεύει τούς Έλλη
νας κατά τών Τρφων. Ιερός αύτής ήν δ κόκκυξ (κούκος), σύμ
βολου τοΰ εαρος, δτε ένυμφεύθη τόν Δία, καί προσέτι ό ταώς’
είς τήν χεΤρα δ’ έφερε τόν καρπόν τής ροιας; ώς σύμδολον τοΰ
γάμου καί τής πολυτεκνίας. Ή κυριωτέρα έδρα τής λατρείας της
ήν τό "Αργος, καί ενταύθα μεταξύ Άργους καί Μυκηνών, ήν τό
περίφημον κολοσσιαίου αύτής χρυσελεφάντινον άγαλμά, ίργον τοΰ
Πολυκλείτου, έν τω Ήραίφ, ού τά ερείπια άνευρων άνέσκαψεν δ
αείμνηστος Α. Ρ. 'Ραγκαδής. Παρ’αύτφ ήγοντο κατά πενταε- '
τίαν τά Ηραία, μετ’ αγώνων. Είχε καί άλλαχοΰ επισήμους ναούς
ή θεά, καί ιδίως εν Κορίνθφ, έν Σπάρτη, ένθα αΐγοφάγος
έλέγετο διά τάς προσφερομένας αύτή θυσίας αιγών, έν Πλατα.ιαις, έν Σικυώνι, έν Σάμφ κτλ. Ή τέχνη παριστησεν αυτήν έν
ευγενεϊ καί μεγαλοπρεπεΐ ώραιότητι, σέβας έπιβαλλούση, μεγά
λους έχουσαν τούς οφθαλμούς, εΰκοσμον καί στέφανον φέρουσαν.
Τό άγαλμα τόΰ Πολυκλείτου ήν εδθρονον, δ στέφανος έπί τής
κεφαλής της είχεν έπικεχαραγμένας τάς Χάριτας καί τας Ωρας
καί εφερεν είς τήν μίαν χεϊρα σκήπτρον καί κόκκυγα έπικάθήμενον αύτφ, είς τήν άλλην τόν καρπόν τής ροιας. "Εφερε δέ χρυσοΰν χιτώνα διεζωσμένον, καί ιμάτιον έπ’αύτοΰ, τούς βραχίονας
μόνον κα: τήν κεφαλήν μετά τοΰ τραχήλου γυμνά έχουσα. Τό δέ
νυμφικόν κάλυμμα είχε συνήθως κρεμάμενον όπίσω τής κεφαλής.
A- Ρ.

χάβα ώνόμασε. Μετά τοΰτον ό Σόλων συνέστησε τδν Σεληνιακόν
χρόνον έκ τρϊϊκοσίων πεντήκοντα τεσσάρων ημερών, διδαχθείς ώς
λέγεται δτι ή Σελήνη έκτελεΐ τδν δρόμον αύτής ε’ις είκοσι καί
εννέα ήμέρας."Οπως δέ επέρχεται ποίά τις συμφωνία μέ τδν ήλιακδν χρόνον, δ μέν Θαλής σμνέστησε τήν άνά τρεις ενιαυτούς παρεμ
βολήν ένός-μηνός (τριετερίς), δ δέ Σόλων τήν ανά πέντε ενιαυτούς
{καί ειτα άνά.έννέα) παρεμβολήν μηνος έξ είκοσι καί δύο ημερών
συνισταμένου (Ποσειδεώνος). Μή κατορθωθείση; δμως εντελούς συμ
φωνίας τών δύο χρόνων άτε πέριττευουσών ήμερων έκ τή; ένιαυσίας τοΰ ήλιου κινήσεως,οί μετέπειτα δεινοί αστρονόμοι Μέτων, Εΰκτήμων, Κλεόπατρος, Εδδοξος, Μνησίστρατος κ.λ. έπιθυμουντες τήν
ακριβή τοΰ χρόνου διάταξή προσέθεσαν ποϋ μέν όλίγας που δέ πολλάς εμβόλιμους ήμέρας. Καί τδ σύστημα δμως τοΰτο ητο ανακρι
βές, μέχςις δτου’Ιούλιος Καΐσαρ τής "Ρωμαίων αρχή; εγκρατής γειόμενος διά Σωσιγένους τοϋ Άλεξανδρέως καί τή συμπράξει τών
διαπρεπών έν τοίς χρόνοι; εκείνοι; μαθηματικών άπεπειράθη 8ιόρθωσίν τινα τοΰ μηνολογίου, πλήν καίτοι διά σαφών παρατηρήσεων
έξηκριβώθη ύπ’ αύτών ή χρονική τοΰ Ήλιου περίοδος, ούχ ήττον
κα! αΰτη έθεωρήθη έλλριπής, άτεκατά τού; μετά ταΰτα, τοΰ Ήλιου
άπαιτοΰντος διά τήν ταχτικήν κίνησιν διάστημα τριαχοσίων εξήκοντα
πέντε ημερών πέντε ώρών χαί'τεσσαράκοντα ΐννεα λεπτών πρώτων
ώςέκ τούτου τό Ίουλιανδν Μηνολόγιον πλεονάζει ένδεκα λεπτά άτινα
άποτίλοΰσίν ίλόχληρον ήμερονύχτιον εί; έχατδν τριάκοντα καί ενα
ενιαυτούς, καί οΰτω καθεξής. .

Τοΰτο παρατήρησα; Γρηγόριο; δ ιγ'. (1572) διά τών αστρονόμων,
. άνακαλυψάντων πλεόνασμα δέκα ήμερων άπό τοΰ 325 μ χ.—1572,
άπεφάσίσε τήν.άφαίρεσιν τών ήμερων τούτων δϊαιάξας τήν προσ
θήκην μιας ήμέρας έχάστφ α’ιώνι, τώ δέ τετάρτω αίώνι νά άφαιρήται δ Βίσεχ-τος' κοινοποίησα; τήν διαταγήν ταύτην τή δυτική
εκκλησίφ σονέστησε τήν Τετάρτην ’Οκτωβρίου 1581 νά μετρήσωσωσιν ώς δεχ'άτην πέμπτην, κα! οί "Αγγλοι δέ οΐτινες κατ’ άρχάς
έναντιοΰντο εις τάς διατάξει; ταύτας ήναγκάοθησαν νά άποδεχθώσι
πρός ένός και πλέου α’ιώνο; τήν αλήθειαν τούτου.
Τούτο δέ τό χρονολόγιον παρεδέχθησαν κα! οί ’Αθηναίοι (έπί
Άδριανού), δτε και τδ σεληνιακόν έτος θά μετεβλήθη ε’ις ήλιακόν,
συνεπώς χαί ή αρχή αύτοΰ έκ τοΰ θέρου; μετετέθη είς τήν μετοπωρινήν ισημερίαν.
Ώς έχ τοϋ λαβυρινθώδους τούτου μηνολογίου δύσκολος αποβαίνει
0 .καθορισμός τών έοργών καί πανηγύρεων τών παλαιών, καίτοι πολ
λά! απόπειρα; εγένοντο χαί πάμπολλα περί αυτού οί ενδιαφερόμενοι
μέσα μετήλθον.'Το άχανόνιστον τών μηνών καί πρό πάντων τών έμβολίμων αυξάνει τήν δυσκολίαν,αφού μάλιστα οί μέν έξ αύτών συνέκειντο έχ τριάκοντα 'ήμερων ’(Δεχάφθινοι) οί δ’ άλλοι έξ είκοσιν
έννέα (Έννεάφθινοι ή κοίλοι).
Πιθανή τις έγγύτης χα! αναλογία δύναται νά θεωρηθή ή έξης :
Οί ’Αθηναίοι ηρχιζον τόν θρόνον μέ τήν πρώτην Σελήνην μετά τό
θερινόν ήλιοστάσιον (21 Ιουνίου), άρα τφ 1811 ή πρώτη σελήνη
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II ΦΠίΙΣ

■ίρχησ» τή 9 ’Ιουλίου, ίτε ητο χαΐ ή πρώτη χατά’τούς ’Αθηναίουςοΰτω δ’ εύρίσχεται ιγ 15 ’Ιουλίου ή γέννησις τοΰ Απόλλωνος, τή 22
«τελούντο τά μικρά Παναθήναια, τή 5 Αύγουστου τά μεγάλα Παν·

αβήναια, τή 23 τά Κρίνεκχ [if'. Μεταγειτνιώνος), τή 26 Σεπτεμ
βρίου (χα’. Βοηδρομιώνοι) άγώνές Έλευσίνιοι, ιή 11 τοΰ αύτοΰ (στ’.
Βοηδρ.) εκκλησία Άμφιχτυόνων, τή 13 Όχτωέρ. (η'. Μαιμακτη-

ίϊώνος) ά έν Σιχελίς; ίλεΟρος τών 'Αθηναίων, τή 20 του αύτοΰ (ιτ'.
Μαιμ.) τά 'Ελευθέρια, τή 24 Νόιμβρ. (χα'. Πυανεψιώνος) τά ’Απα
τούρια, τή 6 Δεχεμβρ. (γ'. Ποσβιδώνος) τά Διονύσια, τή 20 τοΰ αύ·
τοΰ <εζ’. Ποσ.) ή εορτή του Άσχληπιοϋ, τή 23 δε (* ’. Ποσ.) ή
εορτή τοΰ Πανδίου Διό;, καί τή 28 (χη’. ΓΙοσ.) ή εορτή τοΰ Θησέως.
Τή 3 Ίανουαρ. (6'. Γαμηλιώνος) ή εορτή τής 'Ηρας, τή 4 (γ'.
Γαμ.) ή τής ’Αθήνας, τή 5 τοΰ Διός, τή 6 τών Έριννΰων, τή 7
τής Άρτέμιδος, τή 8 τοϋ ’Απόλλωνος- τή 10 Φεβρ. (ι’. ι’Ανθεβτηριώνος) τά Άνβεστήρια, τή 14 (ιδ'. Άνθεστ.) τά Λήναια, τή 27
δέ τά μικρά Έλευσίνια" τή 1 Μαρτ. (α'. ’Ελαφηβολιώνος) τά Έλαφηβόλια, τή 12 (ιβ'. Έλα.φ) τά μεγάλα Διονύβια- τή 15 Άπριλ.
(<στ’. Μου-υχιώνος) τά Μουνΰχια, καί τή 5 τοΰ αύτοΰ τά Δελφίνια,
τή 5 Μαίου (ζ'. θαργηλιώνος) τά Θαργήλια, τή 23 τοΰ αύτοΰ (χη’.
Θαργ.) τά Πλυντήρια- τή 9 Ιουνίου (ιβ'. Σχιρροφοριώνος) τά Σκιρροφόρια χ λ.
Σημειωτέον δ’ ότι σεληνιακού ΰνεος τοΰ ’Αθηναϊκού χρόνου ή
πρώτη τοΰ έτους (1 Έχατομβαιώνός) συνέπιπτε τή 22 Ιουνίου

Η ΦΓΣ1Σ

—20 ’Ιουλίου, ήρχετο δηλαδή άπό τής θερινής τροπής- άπό τής α’.
δέ τοΰ «τους καί έλογίζετο ή ακριβής εί; τρεϊς δεκάδας διαίρεβις τοΰ
μηνός (ήτοι 1—10, 10—20. 20—29 ή 30) διακρινομένας δ’ ιδίων

φράσεων, ώς πρώιη μηνός ίσταμό-oe, όεντ/ρα μ. Ισιαμ.κλ. διά
τήν α'. δεκάδα, cal iixo. ή πρώτη μεσοΰτεσς χ.λ. διά τήνβ’.,χαι
πρώ:η επί ειχάώ, ievtlfa ίπι elx. κ. λ. διά τήν γ
.
*
Καί περί τών χυριωτέρων δέ συμβάντων τήν αύιην μέθοδον αχολουθοϋντες άνιυρίσχομεν χατά πιθανωτάτην προβέγγίσιν τήν ακριβή
χρονολογίαν- οΰτω τή 22 Σεπτεμβρίου (<ζ'. Βοηδρομ. 479) έγένετο
ή έν Πλαταιαις μάχη, τή 19 ’Οκτωβρίου (ιδ'. Μαιμαχτηρ. 480)
ή έν Σαλαμΐνι ναυμαχία, τή 24 ’Απριλίου (κατ’. Μουνυχιώνος 404)
ή άλωσες τόν ’Αθηνών ύπό Λυσάνδρου, τή 18 ’Ιουλίου (ι'. Έχατομβ.
372) ή έν Λεύχτροις μάχη, καί τή 4 (τοϋ 363) τοΰ αύτοΰ ή έν Μαν·
*
τινείςι
τή 7 Σεπτευ-βρ- (β'. Βοηδρομ. τοΰ 469 — ότε έτελεϊτο έν
Άθήναις ή τής Ελευθερίας εορτή; πρός άνάμνησιν τής έν Πλαταιχϊς νίκης) ή γέννησες τοϋ Σωχράτους, τή δέ ιε'. Πυανεψ. ή εξο
ρία τοϋ Θεμιστοκλέους χ.λ.
Ού σμιχράς όμως δυσχερείας άπαντά τις πρός πιθανή τινα έξακρίβωσιν τών τοιούτων. 'Ισως έν τφ μέλλοντι οπότε ή επιστήμη
έχθάψει νέους θησαυρούς έκ τής ελληνικής γής, β’’άνεύρη βοηθη
τικά τινα μέσα, ασφαλείς παρέχοντα ενδείξεις έπακριβοΰς καί καθο
ρισμένης τών μεγάλων του αρχαίου 'Ελληνισμού συμβάντων χρονο-

ΤΟ

ΚΛΕΙΔΙ
(Άνάμ.νιηβες)

Πάντοτε άπέφευγα τούς Έλληνικούς|συλλόγους, καί μά
λιστα τούς φιλολογικούς, καί πάντοτε ή άτεγκτος Μοίρα μ’
έρριπτεν εις τήν δίνην τών συνεδριών των. Άλλ’ άφ’ ένός
έχων ύπ’ δψει τήν αδυναμίαν ήν εδωσεν ώς προίκα ό θεός
«ΐς τόν άνθρωπον, συγχέων προφανώς τήν νομικήν έννοιαν
τής προικός ήτις δίδεται είς αντιστάθμισμα κακοΰ, ύπείκων
δ’ άφ’ ετέρου εις εΰγλώττους-παρακελεύσεις φίλων,παρίστα
μαι συνηθέστατα θεατής— όπερ ευχάριστου — άλλά καί άκροατής—όπερ λίαν δυσάρεστου—τών άτελευτήτων συζητή
σεων των. Σάς βεβαιώ, έάν ήμην βαρύκοος, πολύ θά έπεθύμουν νά είμαι ισόβιον μέλος όλων τών Έλλην. συλλόγων.
Guarda epassa εΐνε το παρηγορητικόν επιφώνημά μου
οσάκις καλούμαι aue.lqtfl vet έκτελέσω καθήκοντα μέλους,έπί
τή πεποώήσει πάντοτε ότι έλεύσεται ποθ' ημαρ άπαλλαγής
διά τής παραιτήσεως.
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Φθάνω είς τήν οικίαν μου, μετά πολλάς πρός τά οπίσω
βτροφάς, έκ τοΰ φόβου μή παρηκολουθούμην ύπό τού κ.
υποψηφίου, δν ειχον είρωνευθή πολλάκις, καί τοϋ οποίου ή
ράβδος ητο πολύ ογκωδέστερα τής κεφαλής του, κ αί νοημονιστέρα, έάν κρίνωμεν έκ τών σκέψεων τής δευτερας ! ■■ ■
Άλλ’ οίμοι! όποια φοβερά άνάμνησις I Ή θερμότης τής
συζητήσεως μ’ εκαμε νά λησμονήσω ότι τήν δεκάτην <5 φει
*
λον νά παρευρεθώ έν τή οικίγ μου, έν ή μ’ άνέμενεν ή
θεία μου, ϊνα τήν συνοδεύσω εις τήν οικίαν της, ένθα καί
*
ίμενόν
προσωρινώς, άπουσιάζοντος διά τινας ήμέρας τού
συζύγου της. Ή έμφάνισίς μου έν τώ οικφ, άφοϋ έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς διά βροχή» έπιτεμήσεων καί ύπ’ αυτής
έτι τής ώς Μεσσίαν άναμενούσης με. θείας μου, υπήρξε τό
σύνθημα γενικού έγερτηρίου. Ήτοιμαζόμεθκ δε ν’ άπέλθωμεν, δτε ό δι’ εμέ πλειότερον έμοΰ προνοών πατήρ μου μοί
παραγγέλει νά περιβλήθώ ένεκα τοϋ ψύχους βαρύτερον έπενδύτην, Ινώ ή θεία μου κατήρχετο τάς 42 βαθμίδας τής
έλικοειδοΰς κλίμακος δεινώς μεμψιμοιροϋσα, διότι ήτο καί
ολίγον ευτραφής ή δυστυχισμένη.

ΑΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟ
1848
. t
...
.
Ή Σπάρτη, πρωτεύουσα τής Λακωνίας, ής τήν ει
κόνα, ώς έχει νΰν, παρατίθεμεν άνωθι, κεΐται έπί γραψικωτάτης θέσεως, καί έν μέσω κήπων, πληοίον τής παλαιάς
είναι δέ μεσόγειος καί αριθμεί ήδη έξ χιλ. κατοίκους.
Περί αυτής όλι'γα δύναται ό σύγχρονος ιστοριογράφος
νά'εϊπη, διότι ώς αί πλείσται τής 'Ελλάδος πόλεις, προ
ολίγου έτι χρόνου άπό τοΰ ζυγού άνακύψασα, μόλις ήδη
ήρξατο καί αύτη πρός τήν πρόοδον βαίνουσα, ώς έκ
τοΰ πολιτιστικού καί φιλότιμου πνεύματος των έαυτής
κατοίκων, καί τών συγκοινωνιών, σιδηροδρομικών τε καί
μή, ύφ’ ών βαθμηδόν αί κυριώτεραι πόλεις του Κράτους
προικίζονται, προϊόντος τοΰ χρόνου., Έλπίσωμεν οτι έν
τή προόδω αυτής θέλει άκολουθήση καί τά ήθη καί αι
σθήματα τών πρώτων αυτής κατοίκων, άτινα όντως
πάντες οι λαοί έθαύμασαν.
Ή Σπάρτη, τό πάλαι, έκειτο έπί πολλών ταπεινών
λόφων, μεταξύ τών ποταμών Εύρώτα, είς τήν δεξιάν αυτοΰ όχθην, καί τοΰ Κνακίωνος, καί είχε περιφέρειαν γ8

σταδίων, κατοίκους δέ περί τάς όο,οοο. Έπί τοΰ ύψη
λοτέρου λόφου, όστις έθεωρεΐτο ώς ή άκρόπολις, ϊδρυτο
ό περίφημος ναός τής Χαλκιοίκου Άθηνάς, ούτω κληθείσης διότι ένδον οί τοίχοι ησαν κατά τόν αρχαϊκόν
τρόπον διά χαλκών έπικεκαλυμμένοι πλακών. Έντός τοΰ
ναοΰ τούτου έντειχιοθείς άπέθανεν ό τήν πατρίδα προδούς Παυσανίας. Έκεΐ δ’ ήν καί ναός τής Άθηνδς Έργάνης, καί έτερος τών Μουσών, ας οί Σπαρτιάται έλάτρευον, διότι είς τάς στρατείας αύτών μετεχειρίζοντο
ούχί σάλπιγγας, άλλ’ αυλούς, κιθάρας καί λύρας. Νοτίως
δ’ ύπό τόν λόφον ήν τό θέατρον, ου λείψανα ετι σώ
ζονται. Ή πόλις ήτο ατείχιστος, διότι οί Σπαρτιάται
έπρέσόευον, οτι τά στήθη τών πολιτών είσίν ό άριστος
τειχισμός- ώχύρωσε δ’ αυτήν, άλλ’ άτελώς, πρώτος ό
τύραννος Νάόις.

Φρίκ

Ήτο δ Νοέμβριος είς τάς έκπνοάς του, προεκειτο δ’ έ
νεκα τής προεδρικής βουλιμίας ανθρωπάριου τίνος ν’ άκυρωθώσι τοϋ παρελθόντος έτους τά πρακτικά, ΐνα χρισθή... πρό
εδρος. Ούδέν ϊσχυσε νά τόν άνατρίψη τοϋ πραξικοπήματος
όπερ έσχεδίαζε κατά φρένα καί θυμόν ούδ’ αυτοί οί έμπαιγμοί τών νουνςχεστέρων.
Ή συνεδρίασες, ώς προοιωνίζετο, υπήρξε κωμικωτάτη
όσον καί θυελλώδης, λήξασα μετά τό μεσονύκτιον (!) έν
μέσφ άσυγκρατήτων γελώτων καί άμειλίκτων συμπτωμάτων
ναυτίας ήν προύκάλεσε ή άπό τοϋ σαλευομένου έκ τών χειρονομ ών βήματος, «φλογερά», «ύψηλόφρων» ή αυτόχρημα
«Δημιοσθένειος» αγόρευσες ένός κατά φαντασίαν υποψηφίου
υπέρ τής... άναγεννήσεως. τοϋ συλλόγου ! Τοϋ συλλόγου,
όστις κατά τήν εσπέραν ή μάλλον τήν παννυχίδα έκείνην
άπελάμβανε τών-άχράντων... ραβδισμών I
Οΰδεν axsvxtaioy συνέβη,ούδ’έσχομεν τήν τιμήν νά ίδω
μεν τά ονόματά μας αναγραφόμενα είς το Αστυνομικόν δελτίον,καίτοι ώφθη ύπεισδύσασα’έρυθρά τις στολή. Τί άπίγεινε
δένήξεύρω, διότι εγώ τήν ώραν έκείνην επωφελούμενος πει
σματώδους περί τό προεδρεΐον διαμάχης,άπεχώρησα ύπό τό
κράτος ύψίστου φόβου μή πέσω θϋμα εΰεξάπτου συζητητοϋ..

Μετά βραδεΐαν καί ρεμβώδη—καίτοι άγρίως ό βορράς
έμυκάτο—οδοιπορίαν, καταλήγομεν εις τήν οικίαν της, ής
τήν κλίμακα φωτίζει κατά διαλείμματα σβεννυμένης λυχνίας
αναλαμπή.
— Ώς καί αυτή άκόμ.η άπηύδησε νά σέ περιμένη, μοί
λέγει μειδιώσα ή σεβαστή θεία, ένώ άνηρχόμεθα καρκινοβατοϋντες...
— Άμ, φιλολογικός σύλλογος εινε αυτός πάλιν.I Παί
ζεις, καλέ, μέ τήν φιλολογίαν...
— Καί περί τίνος ώμιλήσατε απόψε ·,
— Περί τοϋ «πώς δεΐ άσφαλίζεσθαι τάς ράχεις έν σχέσει
πρός τά δόγματα τοϋ θετικισμού».
• — Χμ !...
Άνήλθομεν τέλος τήν κλίμακα. Αίφνης ακούω περιβομβοϋσαν είς τά-ώτάμου τήν φωνήν τής θείας μου, ήτις, ή
ευλογημένη, εχει αρκετά γεγυμνασμένην καί ευηχον τήν
γλώσσαν.
— Άνοιξε, μοί λέγει.
Κραυγή εύηχεστέρα, άλλ’ ολως άπελπις ίκπηδά τών
χειλέων μου.
—Τό κλειδί ;... Καί ή χειρ μου βαρεία πλήττει τό κενόν.
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•— Τί; τό κλειδί; Σύ τό έχεις...
— Τό είχον, άλλά δεν τό έχω. Είς παρατατικόν πρέπει
έφεξής νά όμιλώμεν....
— Μά δέν σοΰ τό έδωσα, Χριστιανέ μου, άμα έκλείδωσα
τήν πόρτα; . θά σου ’πεσι, απρόσεκτε... καί ποιος ’ξεύρει...
— Όχι, δηλαδή ναι... τό ίδιο εινε. Τό άφήκα σπήτι,
είς τό άλλο έπανοφώρι ποΰ φορούσα...
-— Άχ, τί μοΰ κάνης γί τούς Συλλόγους σου. Τρέχα
γρήγορα, ξεχασμένε, γρήγορα νά τό πάρης... Μη άργήσης.
Συλλογίσου ότι θά είμαι μόνη... Καί τέτοια ώρα... πού οί
λωποδύται...
Καί έλεγεν ή γλώσσα της, ένώ έγώ ταχύτερος καί αύτής
της γλώσσης της έξήλθον της οικίας διευθυνόμενος πρός την
πατρικήν.
Τό κλειδί!., τό κλειδί ηθελον, ού άνευ αδύνατος άπέβαινε
καί ή τών άλλων δωματίων συγκοινωνία.
Ή ταχύτης τών ποδών μου ητο ηλεκτρική,έφ’όσον άνεμέτρων τόν φόβον^τής θείας μου,ούσης, έν ώργ μάλιστα προκεχωρηκυίι^ καί έν άσφαλείγ τής πόλεως προβληματική,
καταμόνου, μέσφ τεσσάρων γυμνών τοίχων, καί ίσως—ίσως
έν τφ σκότει, έάν ή λυχνία έντελώς άπέκαμνε νά φωτίζη.
’Εάν τις μέ συνήντα καθ’ οδόν, άστεγος ή παραπλανηθείς
εραστής—διότι μόνον ούτοι πλανώνται τοιαύτην ώραν—θά
μ' έξελάμβανεν ώς καταδιωκόμενον ύπό αστυνομικού φάσ
ματος. Έν τή ταχυπορίερ μου σκότος άμείλικτον μέ περι
ζώνει, όφειλόμενον είς τήν πυρετώδη μέριμναν τής τε δημαρχίας καί τής ‘Εταιρείας τοΰ ’Αεριόφωτος. Έν τούτοις
τήν θύραν τής οικίας κατορθώ νά έύρω, άλλά κλ.ειστην, Ή
είσοδος άμιλλάται κατά τό σκότος πρός τάς οδούς. Πιίζοι
τό ρόπτρον, μετ’ ανυπομονησίας δ’ αναμένω τό άποτέλεσμα
τών ένεργειών τοΰ ηλεκτρικού κώδωνος.Ή πίεσες ήτο ισχυρά,
καίτοι δέν ηθελον νά τρομάξω τούς κοιμωμένους’ άλλά τά
δευτερόλεπτα ταχέως παρήρχοντο' ούδείς θόρυβος, ούδεμία
φωνή, ούδέν φώς. Πόσον, ή γλώσσα τής θείας μου μ’ έτρόμαζε ! Κτυπώ τόν κώδωνα δίς, τρις, τετράκις, ήρωϊκώτερον,
θυμωδέστερον: Νομίζω έπί στιγμήν ότι κάτι άκούω. Συνή
θης άπάτη I ’Αφού έζήτουν νά μοί άνοίξουν, επόμενον ήτο
νά νομίζω ότι ήκουον βήματα! Σιγή έν τούτοις, σιγή αιθέ
ρια ! Πόσον ογλήγωρα, πόσον βαθέως έκοιμήθησαν, ώς άληθεϊς Έπιμενϊδαι^ οίκοκυραϊαΐ καί θεράποντες 1
Πτήσσων. ένεκα τοϋ άνεμου, στενοχωρούμενος, ένεκα τής
άμνημοσύνης μου, ίσταμαι έκεΐ παρά τήν θύραν άγρυπνος
φρουρός τής... ανησυχίας τών άλλων.Ή χειρ μου,ώς τό βλέμ
μα,έπικολλαται μετά δυνάμεως καταπληκτικής έπί τοΰ λευ
κού κομβίου τοΰ ρόπτρου,τήν άποσύρω δέ κατόπιν μόνον καί
μόνον διότι . . έκόυράσθην νά κτυπώ! Ενίοτε, στρέφω γύρω
μου, καί έντείνω τήν οπτικήν όύναμιν τών μυωπικών οφθαλ
μών μου ϊνα ϊδω μή τυχόν μέ καταδιώκει τό άπαίσιον φά
σμα τού εντίμου υποψηφίου . . . Άλλ' ευθύς άναμιμνήσκομαι
ότι, έπί τόσην καί τοιαύτην μάλιστα ώραν μένω ίκτεθειμένος
είς τό σκότος, τόν βορράν καί τό ψΰχος καί άδηνομών . .
κτυπώ. Τήν σκέψιν ταύτην, έτέρα βαρεία διαδέχεται, πλήττουσα είς τά καίρια τόν νοϋν μου. Ή θεία μου ; Ή θεία
μου ή φοβουμένη τόσον πολύ καί τήν ήμέραν ακόμη, νά εινε
μόνη της τόσην ώραν καί έάν άκούσουν, εως ν’ άνοίξουν,
νά εύρω τό έπανοφώρι, νά έπιστρέψω, έτερα δέκα λεπτά.
Άλλά—φρικιώ έπί τή σκέψει — έάν δέν άκούσουν, ώς δέν
ήκουσαν μέχρι τοΰδε ; ΓΙοΰ θά κόιμηθώμεν ; Τί φωνές πού
θ’ ακούσω, τί φόβον θά δοκιμάση ή άτυχης . . .
‘Η ύπομονή μου έξηντλήθη. ’Εγκαταλείπω κ’ έγώ τόν
κώδωνα, άποβάλλων πάσαν χρηστήν ιδέαν περί τής ώφελείας αύτών καίτοι ηλεκτρικών, καί αρχίζω άρειμανίους
κατά τής θύρας ραβδοκρουσίας.
Ή μία ταχεία διαδέχεται τήν άλλην, ολόκληρος δέ ή
θύρα ύφίσταται, καρτερικώς όμως, τήν παράφορον προσβο
λήν τής οργής μου.
Μετ' ολίγα λεπτά τριγμός άνοιγομένου παραθύρου μοί

Η ΦΓΣΙΣ

δίδει θάρρος, μοί έμπνέει έλπίδα, μέ οπλίζει καρτερίαν.
Δόξα τφ θεφ. Γην όρώ ! . .
Άλλ’ όχι, ψεύδομαι! Κόρης ώραίαν κεφαλήν όρώ καί τό
σον ώραίας, ώστε λησμονώ καί μίαν καν νά τή άπευθύνω,
ώς ώφειλον καί ένδιαφερόμην, λέξιν. Τό παράθυρον έν τούτοις, φευ ! άνήκεν είς τό ίσόγαιον πάτωμα.
— Τί ζητείτε ; μοί λέγει ή κόρη έκείνη δεά καθαράς κα,ί
ζωηράς φωνής, ήτις έν τή ήρεμί^: τής νυκτός άπήχησε μεταλλικωτέρα, γλυκύτερα.
— Ζητώ — τό σπήτι μου, παρ’ ολίγον νά εΐπω —. . . νά
μου άνοίξουν. Φαίνεται, ότι έπάνώ θά είχαν ’μερόνυχτα νά
κοιμηθούν καί άρχισαν άπό τώρα'. . . Έσπασα τό κουδούνι,
μά τίποτε !
’Ιδέα τις διήλθε τοϋ έγκεφάλου μου. Μήπως — έάν δέν
είνε χλωροφορμισμένοι —ό ρογχασμός των έζουδετέρει τόν
ήχον τοϋ κώδωνος ;
— Σάς παρακαλώ πολύ . . . έξηκολούθησα’ τήν συνδρο
μήν σας 1
— Τί θελετε άπό έμέ;
Δείλαιος έγώ ! Καί τί δέν ηθελον άπό έκείνην ! Έν τού
τοι;, τήν στιγμήν έκείνην, μά τούς θεούς πάντας, άρχαίων,
μέσων καί νεωτέρων χρόνων, έν ηθελον, συλλογιζόμενος τήν
τρέμουσαν καρδίαν καί τήν άκονιζομένην γλώσσαν τής σε
βαστή; θείας μου, εν ! ,. . toKAstdl !
— Περί αύτοΰ ίσα — ίσα πρόκειται. . ."Ηθελον νά ειδο
ποιήσετε έπάνω τήν συνάδελφόν σας νά έλθη νά μοΰ άνοιξη,
διότι έλησμόνησα ενα κλειδί, καί . . . Καί ένφ ώμίλουν άκό
μη, έκείνη μέ προθυμίαν, ήν ούδέποτε θά λησμονήσω, κλείει
τό παράθυρον καί ‘έν παρατεταμένον ιύχαρίσΐύχ επισφρα
γίζει τήν μεταξύ παραθύρου καί ούδοΰ συνδιάλεξιν, ήτις δι’
έμέ ΰπήρξεν άληθής Εύαγγελισμός.
Καί πάλιν σκότος μέ περικυκλοΐ, ψΰχος, άνεμος .σφοδρός.
Καί περιμένω μέ τινα άνακούφισιν έν τή καρδία, 'ισχυροποι
ούσαν τάς μέχρι τοΰδε έκπνεούσας έλπίδας μου. Φωτός έν
τούτοις άκτΐνα όύδαμοΰ διαβλέπω. Τί τήν θέλω τώρα πλέον,
άφοΰ ή μαγική λέξις ή έν τέλει χαριέντως άπολιποΰσα _τά
χείλη της, άντήχει ετι παρήγορος καί βαλσαμώδης;—δώτι ό
άνεμος μέ όλην τήν σφοδρότητα του δέν ήδυνήθη νά τήν
διασκορπίση, άλλά την συγκρατεΐ, τήν περιδινεΐ καί τώρα
άκόμη χαρμοσύνως είς τά ώτα μου.
Καί ετερα πέντε λεπτά έπιπροστίθενται είς το παθητικόν
τοΰ άριθμητικοΰ άπολογισμοΰ.
Ενοϊ evar ! Ή κλίμαξ τρίζει, θόρυβος βημάτων άντηχεΐ.
Ά I δέν άπατώμαι πλέον. ’Ιδού καί τό παρήγορον φώς . . .
Θάρρος, θεία μου, ό,τι και άν συλλογίζεσαι τήν στιγμήν
ταύτην ! Ό Θεός μοί έστειλεν άγγελον ίνα μοΰ άνοιξη τήν
Πύλην .. τής οικίας μου, καί ούτος 0 άγγελος ητο ή . . τοΰ
ίσογαίου θεραπαινίς. Μή γελάτε. Ήτο άγγελος πραγματι
κός τήν μορφήν.
Αναπνέω 1 Μέχρι τοϋδε δέν τήν είχον γνωρίση, διότι ούδέ-,
ποτέ προσέσχον εί; τάς κατά πατώματα θεραπαινίδας. Άνέμενον τοΰ οίκου μου τήν θεραπαινίδα, ής ή μορφή ήδύνατο
νά τρέψη είς φυγήν άτακτον καί τόν άκαλαισθητότερον τών
άνδρών, άλλ’ άντ’ αύτής — οΐα ευτυχία ! — βλέπω τήν αύ
τήν έρασμίαν κεφαλήν τοΰ παραθύρου, βλέπω ώραίαν καί
άνθηράν παρθένον, ροδοκόκκινον, καίτοι ή ώρα τοΰ' ύπνου
πάντας καθιστφ ωχρούς, έλθοΰσαν ίνα ή ίδια άνοιξη, μέ
κηρίον ού ή φλόξ έκυμαίνετο, ώ; έκυμαίνετο καί ή καρδία
μου ύπό ποικίλων εύαρέστων συναισθημάτων.
(Έπεται τό τέλοςΐ

.
*
Αί

Ύπόθεσις περίεργος άπησχόλει τάς εφημερίδας τοϋ Λον
δίνου κατά τόν Δεκέμβριον του 1787. Τήν πρώτην τού μη—
νός τούτου άλιεϊς συνέλαβον έν τφ Ταμέσει καρχαρίαν. Ήτο
ό μέγιστος τών μέχρι τότε έν τφ ποταμφ έκείνφ συλληφθέν-

των' τό μήκος αύτοΰ ητο έννέα ποδών, ή περιφέρεια τοΰ σώ
ματος ‘εξ ποδών καί έννέα δακτύλων, τό δέ πλάτος τών
σιαγόνων του ήνεωγμένων, δέκα καί επτά δακτύλων.
"Οτε ή κοιλία τοϋ καρχαρίου ήνεφχθη, άνεΰρον έν τφ
στομάχφ του ώρολόγιον άργυροΰν, άλυσον μεταλλίνην, καί
σφραγίδά έκ πολυτίμου λίθου, μετ' άλλων πολλών τεμαχίων
χρυσών παρυφών. Ύπετέθη,ότι ταΰτα άνήκον είς νεανίαν,τίς
οίδε τίνι τρόπφ άπολεσθέντα έν τοΐς ύδασιν έκείνοις. Οί σχολιάσαντες τότε τό πράγμα, έσημείωσαν ότι ό καρχαρίας έχώνευσε τό πτώμα τοΰ νεανίου ή άλλως έξήμεσεν αύτό, ένφ τό
ώρολόγιον καί τά τεμάχια τών χρυσών παρυφών, μή δυνηθέντανά χωνιυθώσι κατέστησαν τόν ίχθύν ασθενή,ούτως ώστε
θά άπέθνησκε κατά πάσαν πιθανότητα μετ’ ολίγον. Τφόντι,
ότε συνελήφθη, ήτο λίαν έξησθενημένος. Τό ώρολόγιον εφερεν έπ’ αύτοΰ κεχαραγμένον τό όνομα Henry Watson
Λονδίνον, καί άρι.θμόν 1369· *
0 Henry Watson έν Λον
δίνφ, ταχέως άνευρέθη. Ήτον ώρολογοποιός. Άνερευνήσας
τά βιβλία τοΰ καταστήματος του άνεκάλυψεν ότι είχε πώ
ληση τόν άριθμόν 1369, πρό δύο έτών εΐς τόν κ. Ephrain
Thompson. Ό κ. Thompson άνευρέθη. Είχε τφόντι άγοράση ώρολόγιον παρά τοΰ κ. Watson κατά τήν ήμέραν
έκείνην, καί τό ΐδώρησεν εΐς τόν υίόν του, άπερχόμενον τό
πρώτον εΐς ταξείδιον έπί του πλοίου Polly.
Ανήκε λοιπόν τό ώρολόγιον εΐς τόν δύσμοιρον Thompson.
Έννέα περίπου μιλιά μακράν τής Φαλμούθης, θύελλα έξερράγη, καθ’ήν έν αΐφνηδίφ κυλινδύσει τοΰ σκάφους ό Thom
pson άνετράπη εΐς τήν θάλασσαν καί έξηφανίσθη. Ή είδησις τοΰ πνιγμού του ταχέως έγνώσθη εΐς τούς οικείους του,
οίτινες δέν έφαντάζοντο -πλέον, ότι θά έμάνθανόν τι περί
αύτοΰ 1
Έπί δύο περίπου έτη ό καρχαρίας διέσχιζε τάς θαλάσσας
έν άθυμί$ καί άλγηδόσε μεγάλαις έκ τοΰ άχωνεύτου βάρους
τών διαφόρων μετάλλων, καί τέλος όπως άποδώση αύτά εΐς
τόν πατέρα τοΰ θύματός του, άνήλθεν είς τόν ποταμόν καί
ήσύχως έπετρεψε νά τόν άποβιβάσουν είς τόν πλησιέστερον
λιμένα πρός τήν οικίαν τοΰ κ. Thompson, όστις, ώς λέγε
ται, έξηγόρασεν αύτόν παρά τών άλιέων, όπως τόν διαφύ
λαξη πρός άνάμνησιν τοΰ μοναδικοΰ γεγονότος I
•
.
* *

<

Δώδεκα έτη βραδότερον, τόάγγλικόν καταδρομιλόν Spar
row περιπλέον τόν κόλπον τοΰ Μεξικού, συνέλαβε μέγα διΐ—
στιον σκάφος, όπερ ώνομάζετο Nancy, καί ήτο προφανώς
δουλεμπορικόν. Άπαντα τά διά τήν δουλεμπορίαν άπαιτούμενα εΰρίσκοντο έπ’ αύτοΰ· άλλ’ ούδ’ ίχνος ύπήρχεν έγγράφων πρός άπόδειξιν τής ένοχης του. *
0 διοικών τό Sparrow
άπεφάσισε νά άναλάβη τήν εύθύνην τής καταλήψεως τοϋ
σκάφους καί τό ώδήγησεν εΐς τόν έν Ίαμαϊκή λιμένα King
ston. Οί ιδιοκτήται τοΰ Nancy μέγαν ήγειρον θόρυβον διά
τό σκάνδαλον τοΰτο, ότε τέλος ή δικαιοσύνη άπεφάνθη, ότι
τό πλοϊον Ιδει νά άφεθή έλεύθερον, δι’ δ καί διαταγαΐ έδόθησαν, όπως έπιτραπή είς αύτό νά έκπλεύση.
Ή ήμέρατοΰ έκπλου του άφίκετο. Έμελλε ν’ άναπετάσση
τά πανία περί τήν δειλήν· άλλ' ένφ οί ιδιοκτήται μεγάλα
έφώνουν κατά τού Sparrow, σκοποΰντες νά ζητήσωσιν άποζημίωσιν, άγγελιοφόρος ένεφανίσθη ένώπιον τοϋ έν τή πόλει
έκείνη εΐσαγγελέως καί ένεχείρησεν αύτφ δέσμην έγγράφων,
μετ’ ενόρκου μαρτυρικής καταθέσεως.
Ή ένορκος κατάθεσις, ήτις είσέτι ευρηται έντός -ύελίνης
θήκης μετά δέσμης τών έγγράφων, έν τφ δικαστικφ καταστήματι τής Kingston, έχει ώς ίξής·
— 'Ο Μιχαήλ Φίττων, όρκισθείς νομίμως, κατέθηκεν,δτι
ό μικρός πρόσκοπος τοΰ πολεμικού σκάφους Abergavenny,
ύπό τάς διαταγάς τότε τοΰ μάρτυρος, περιπλέων τήν νήσον
τοΰ αγίου Δομίγκου κατά τήν 30ην τοϋ παρελθόντος μηνός
Αύγούστου, παρετήρησεν έπιπλέοντα τεθνώτα ταΰρον περικυκλωμένον ύπό καρχαριών. 'Ο μάρτυς, λέγει, ότι άφοΰ συνέλαβεν ενα τών καρχαριών τούτων καί τόν άνεσήκωσεν έπί τοΰ
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σκάφους, διέταξε τινάς τών ναυτών νά διαχωρώσωσι τάς σια
γόνας του, καί άλλους νά διασχίσωσι τήν κοιλίαν του. Οί
τελευταίοι άνεΰρον έν τφ στομάχφ του, παρουσί? τοΰ μάρ
τυρος, δέσμην έγγράφων συνδεδεμένην διά νήματος. Πρός δέ
ο μάρτυς κατατίθησιν, ότι άναγινώσκων τά έγγραφα ταΰτα
άνεκάλυψεν επιστολήν φέρουσαν χρονολογίαν νεωτέραν έκ
Burricoa, καί έπειδή ένόμισεν, ότι δυνατόν νά άνήκον εΐς
είς σκάφος συλληφθέν παρά τίνος πολεμικού καταδρομικού τά
άπεξήρανεν έπί τού καταστρώματος.
Εΐτα.χπληροφορηθείς, ότι τό καταδρομικόν Spar^OW είχε
πράγματι συλλαβή πλοϊόν τι φέρον τό όνομα Nancy, καί
ύποθέτων,ότι τά ούτως εύρεθέντα έγγραφα δυνατόν νά έχρησίμευον κατά τήν δίκην τοΰ πλοίου τούτου, διέταξε νά σφραγισθώσι καί άποσταλώσε προς τόν εισαγγελέα τής πόλεως
Kingston, άνευ δόλιας τίνος μεταβολής, προσθήκης, ύφαιρέσεως ή φθοράς οίασδήποτε.
Τή αληθείς μεγάλως έχρησίμευσαν 1 Ήσαν τά έγγραφα
τού Nancy, άτινα έξερρίφθησαν άμα τή συλλήψει του. Λίαν
εύχαρίστως ό διοικητής καί τό πλήρωμα τής Sparrow ένατένιζον κατόπιν πρός τά λείψανα τοΰ καρχαρίου, όστις τόσον
έπικαίρως συνελήφθη ύπό τοΰ πλοιάρχου Φίττων. Άλλά δέν
σενεμερίσθησαν τής εύχαριστήσεώς των καί οί ιδιοκτήται τοΰ
Nancy!
Γουλ. Α. Ιωαννίδης.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ
(Έκ τοϋ σημειωματάριου μου)
Πολλάκις όταν ήμην παιδίον ήπόρουν διατί ό Ήλιος xalet.
"Οταν ηύξήνθην εις έτη κατενόησα τήν αιτίαν. "Εχει συνε
χή. .. ttvf>et0rΉ μεγαλοφυία είνε σκέψις μετέχουσα παραλογισμοΰ.
*
Ή αυτοκτονία είνε ή έχεφροσύνη τών παραφρόνων.
*' *
Ή μόνη διαφορά μεταξύ έχθρών καί φίλων είνε ότι, ένφ
οί πρώτοι σέ κακολογούν διαρρήδην, οί άλλοι ύπούλως καί
όπισθεν σου.
• *

Αδύνατον νά φαντασθώ άνθος άνευ μύρου, Κόλασιν άνευ
πυρός, άτμόν άνευ ΰδατος, γυναίκα άνευ ... καθρέπτου.
* *.
Τό δάκρυ είνε διά τήν γυναίκα ό,τι ή μαγική ράβδος είς
τήν Μοίραν. Παντοδύναμον.

\

'

ν

Τό μόνον όπερ λησμονεί τις ταχύτερον πάντων, είνε τά...
δάνειά του.
* *
♦

"Ολα πάσχουσι μεταβολάς εΐς τόν κόσμον τούτον· ή κάμπη
μεταβάλλεται εΐς χρυσαλλίδα, ή κακία είς άρετήν, ή κόνις
εΐς βόρβορον ή γυνή μόνη δέν μεταβάλλεται εις αιώνας
τών αιώνων !
* ·
*
Ό έρως είνε ύδωρ φλεγομενον, πΰρ άναλελυμένον, ρέον.
'■

♦ *

»

Μάρτυρες τών ερώτων είσί... τά βρέφη.
* *
*'
Ή γυνή καί όταν άδη, άδει έπί'σκοπφ, διά νά έπιδειχθή, νά άρέση, νά σκανδαλίση.
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Η ΦΥΕΙΣ

Όλοι εΐνε αναγκαίοι καί χρήσιμοι είς τον κόσμον αύτόν
καί αύτοί οΐ ηλίθιοι' διότι άλλως πώς θά διεκρίνοντο οί εύφυεΐς...
.
* «
»
Τό πνεύμα stvg ή δύναμις καί πολλάκις ή αδυναμία τών
ανθρώπων.
««
•#
‘Η αρχή, λέγουν, εινε τό ημισυ του παντός' καί τό τέλος,
υποθέτω, τδ άλλο ... ημισυ.

Δο’κ.

ΣΚΛΗΡΑ ΜΟΥΣΑ1
Τί θέλω τά ποιήματα, τούς στίχους, τάς έμπνεύσεις,
Άφοϋ δέν χρησιμεύουνε ’ς έμενα τδ φτωχό ;
’Μπορείς, ώ φαντασία μου, ω Μοΰσα, νά ’γιατρεύσης
Τδν πόνο τής καρδίας μου, τδν πόνο τόν πικρό;
Αυτό ’μπορείς ; αϊ κάμε το λοιπόν I τί περιμένεις;
Γιατί μοϋ χύνεις άρωμα κ’ έξ άλλου μέ πεθαίνεις ;

Κέρκυραν. Εις ποιον συνδρομητήν εννοείτε νά παύσωμεν τό φύλλον ; Πα·
ρακαλοϋμεν άναφίρατε όνομαστί.—Κ. κ. Δ. Π- — Μ.Τ. Σ. — Δ.Μ.Κ.—
Β. Κ. Ιίειρατα. Συνδρομή σας έλήφβη ευχαριστοΰμεν.—A. Β. Γαλάζιου.
Συνδρομαί έλήφβησαν. Ευχαριστοΰμεν. — Π. Η. ΜανΟΟύραν. ’Επιστολή
μετά λαχειοφόρου έλήφθη. Ταχυδρομιχώς γράφομεν.—Κ. Κ.—Δ.Π—Ι.Μ—Δ. Γ. ’Αθήνας. Συνδρομαί σας έλήφθησαν. Ευχαριστοΰμεν πολύ.

ΑϊΣΕΙΣ

r<3r έν τω 4ω ^>ι5.7Λφ αινιγμάτων.
165. Αίνιγμα. Μόνος —Νόμος.

"Ελυσαν αύτό ό κ. Π. Δημητριάδης έξ ’Αθηνών, ό κ.
Δ. Σεριώτης έκ Κρήτης, καί ό κ. Λέων. -Φαρμάκης έκ
Πειραιώς.
164. Αογόγριφος. ·|| έλπίς είναι τό νανούρισμα τής άγάπης-

Έλυσαν αύτό ό κ. Π. Δημητριάδης έξ ’Αθηνών, καί ό
κ. Λ. Φαρμάκης έκ Πειραιώς.
165. ’Ερωτήσεις i). ΤΔ θάρρος. 2). Ό 'Ηλιος.
5). Τό χρηματοχιβώπιον. 4). Ό έρως.

Τήν Ιην ερώτησιν έλυσεν ό κ. Περ. Σάπιος έκ Βόλου.
Προς εύκολίαν τ&ν έν τ& έσ<οτερικ& χαΐ όξωτ^ρικώ,
ήμίτάρωί' βννόρομητ&ν, τό γραφείου (tag Αναλαμβάνει

την προμήθειαν χαι αποστολήν οίωυδήποτε Αντικειμένων

Δέν θέλω τήν αγάπη σου, τούς οίστρους σου, τήν χάρι,
Ώ άφες με ’σάν άνθρωπος νά
’ς τή μαύρη γή I
Πτερά ’ς εμέ δέν στέκουνε... άς έλθη νά τά πάρη
’Εκείνη, ποϋ τήν χαίρονται ή δρόσος κ’ ή αυγή I
ΤΩ Μούσα, ή τούς πόθους μου νά σόύσης ή μή δύσης
Ποτέ ’ς τήν φαντασία μου εμπνεύσεις κ’ έντυπώσεις.
Σΰρος Μάρτιος <892.

Γ. Α. ΠΟΛΙΤΗΣ.

,όξ 'Αθηνών, έπί προμήθεια 5
-μόνον. At παραγγελίαν·
δέον νά συνοδεύωνταε υπό τοΰ αντιτίμου καί τής δαπάνης
τής Αποστολής.

L^A

T^ATVTTT .τ .τη

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE
Avec une gravure colorie chaque mois. Par an 11 fr.
Sans la gravure par an 9 fr.
■
ΟΙΚΟΓΕΝΕΑΚΟΝ

φύλλφ της «Φύσεως» δημοσιεύομεν
«πιτυχή εικόνα μετά βιογραφικών σημειώσεων, τό πρώτον
δημοσιευόμενων, της παρ’ ήμΐν καλλιτέχνιδος κ. ΕΥΑΓ
ΓΕΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, της συγκεντρωσάσης
άπό τίνος τάς πλέον θερμάς εκτιμήσεις τοΰ κοινού. Θά επα
κολουθήσω δε σκιαγραφία ταύτης λίαν επιτυχής, δι’ ής θά
γνωρίσωσιν οΐ άναγνώσται ήμών, τήν διακεκριμένην καλλιτέχνιδα, ούχί τόσον έπί τής σκηνής έφ’ ής αίρει θριάμβους,
άλλά πώς έγένετο τοιαυτη, τους πρώτους άγώνας της ύπέρ
τού θεάτρου, τάς περιπέτειας είς άς ύπόκειται έν Έλλάδι
πάσα καλλιτεχνική ιδιοφυία, καί έν γίνει ό,τι ένδιαφε'ρον πα
ρέχει βίος καλλιτεχνικός.
Έν τώ προαεχεί

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ EBAOMA AIA1ON

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Μετ' έγχρωμου ειχόνος· έτησίως g>p. 11.
"Ανευ αντής, συνδρομή έτησίως φρ. 9.
Συνδρομηταί έγγρά^ονται παρ' ήμΐν.

QWiEIS?

,

Published by a boy for boys and girls
A monthly paper for the home circle

Short stories, parlor magic, wit and humor, games
and sports, for boys and Girls.
Συνόρομηται έγγράιρουται πάρ'ημϊυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τό γερμανικόν πολύτομον εγκυ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
-βχ&Α. Π. Β· Πύργον. Διατριβή σσς έλήφβη χαι δημοσιιυθήσςται προσε
χώς. Ήσυχείτε. — I. Φ. Μ. Βόλον. Δελτάριον ΐλήφβη καί συνεμορφώβημεν.—Λ. Γ- Μ. Λαμίαν Ζητούμενου φύλλον σας άπεστείλαμεν.—X.
Γ. Τόάγεόι. Συνδρομή σας έΐήφβη, ευχαριστοΰμεν, Άπόδειξις στέλλεται
έν τώ παρόντι φυλλω,—Ν. 11. Κ. Σύρον. ’Επιστολή χαι χρήματα έλήφβησαν. Ζητούμενα φύλλα άπεστείλαμεν. “Ονομα διορβωβήσεται· καί ήσυ
χείτε.— Δ. 11. Μαγνησίαν. Επιστολή έλήφθη. Σάς άπηντήσαμεν και
ταχυδρομιχώς. Άναμένομεν ταχεΐαν άπάντησιν.—Τ. A. Κ. ΌλτενίτΟαν.
Έλάβομεν δελταριόν σας χαί ένεγράψαμεν χαι εχτον συνδρομητήν. Σας ευχαριστοϋμεν πολύ χαΐ ταχυδρομιχώς γράφομεν. —I. Δ. ΙΙάτρας. Συνδρο
μή σας έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν μετ’ άριβμοΰ λαχείου σας λαμ
βάνετε έν παρόντι φύλλω.— Η. Κ. Σΰρον. ’Ελάβατε επιστολήν μας μέ
άπόδειξιν; Άναμένομεν ταχεΐαν απάντησίν σας.—Γ. Κ. ΚαρδίτΟαν. Δέν
εννοείτε νά μας άπαντήσητε; Προσέξατε μήπως μετανοήσητε.—Γ. Π.
ΘΆραν. Είσέτι στερούμενα εχχαδαρισιν τοΰ λογαριασμού μας. Παρακαλοΰμεν σπεύσατε, άλλως 6ά άναΟέσωμεν άλλω.— Κ. Δ. Λ. Νέαν Ύόρκην.
'Επιστολή σας έλήφ6η χαί έλάβομεν ύπ' ίψιν τό πόνημά σας. Ταχυδρομιχώς
σας γράφομεν έν έχτάσει. — Ε.· Π. ΚαβΑλλαν. Τπχυδρομιχώς σας έγράψαμεν. Ήσυχείτε.—Γ. 1. Μαγνησίαν. "Ενεκα πολλών ασχολιών δέν χατεγεΐναμεν είς πόνημά σας, ουχ ηττον προσεχώς σας γράφομεν. —Θ. Β. Κ.

{.

.

κλοπαιδικόν λεξικόν τοΰ Brockliaus.
Έκ τής αρχικής αύτοΰ τιμής γίνεται έκπτωσις τοϋ ένός
τετάρτου. Πληροφορίας παρ’ήμΐν.

ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Μηνιαίου περιοδικόν σύγγραμμα δι' οίκογενείας
καί παρθεναγωγεία.

Έτηβία βυνδρομ.ή διά τό έβωτερικόν δρ. 8
»
»
» » εξωτερικόν φρ. 10
Είς πάντα συνδρομητήν τής «Φύσεως» άποστέλλεται ή
«Φιλόκαλος Πηνελόπη» μέ μόνον δρ. 6 διά τό έσωτερικόν
καί φρ. 8 διά τό έξωτερικόν.
Συνδρομή προπληρωτέα.
Έχ τον Τυπογραφείου Άνέοτη Κατατατειυίδου, 1892—3040

