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Β· ΜΟΔΕΣΤΩΦ
ΚαΘηγητοΰ τής Έλληνικ. φιλολογίας έν τώ ΠανεπιΟτημίφ 

τής Όδηάόοϋ.

Και πάλνν ηερί τϋς έλληνικΑς γλώ<Μης.

Τδ ζήτημα τούτο άνακινηθέν ύπ’έμοϋ τόν φθινόπωρον τοϋ 
1890 έν τή ίστορικοφιλολογική «χολή τοϋ έν Όδησσφ πα
νεπιστημίου, έγένετο μετά ταϋτα—όχι ενεκεν έμοϋ— καί 
Θέμα δημοσιογραφικού άγώνος μεταξύ τών μελών τής φιλο
λογικής σχολής τής 
’Οδησσού, ύποβληθέν 
επί τέλους, δι’ έμής 
πραγματείας κατα- 
χωρισθείσηςέν τφ πε- 
ριοδικφ τού Υπουρ
γείου τής Δημοσίας 
Έκπαιδεόσεως τόν 
Μάρτιον τοϋ 1891, 
καί ύπό τήν κρίσιν 
τοϋ έν Ρωσσί$ φιλο
λογικού κόσμου, ώς 
θέμα χρήζον πολλής 
προσοχής. "Εκτατέ ό
μως ούτε βήμα προώ- 
δευσεν έν τή δημοσιο
γραφία· Διατί άρα 
τοσαύτη άπάθεια πρός 
θέμα όχι μικρού έν- 
διαφέροντος διά τά 
ήμέτερα έκπαιδευτή- 
ρ.α; Μή οί ήμέτεροι 
φιλόλογοι, έπειδή συ
νήθως ΐκ τής Γερ
μανίας λαμβάνουσι τά

Ο Κούκ άποβιβαξόμινος ini τ&ν Σανΰουΐκέαν νήβα>ν. (Ζελ. 8) 
. (Έκ της περιοδείας τοΰ κόσμου)

τε θέματα καί τάς λύσεις αύτών,
■ άναμένουσι λυσιτελεστέραν συζήτησιν περί της είς τήν 

πατρίδα των επιστροφής τής προφοράς τοΰ Ρέϊχλεν; ή 
τφ δντι φρονούσε 8τι διά τά ήμέτερα έκπαιδευτήρια συμ
φέρει μάλλον ή γερμανική προφορά τής έλληνικής γλώσσης, 
ώς άνεπιφυλάκτως μεν, άλλ’ έν πεποιθήσει έκφράζεται ό 
καθηγητής Βλάς ύπιρ τής κρατούσης προφοράς ίν τοϊς 
ήμετέροις γυμνασίοις; Ταϋτα λέγω έν πλήρει πεποιθήσει, 
διότι άπ’ άκρου είς άκρον τής μεγάλης ήμών πατρίδος διά 
τών ελληνικών μαθημάτων ήχοϋσιν αΐ φωναί ζώμα (σώμα)

Μπαζιλέΰς (βασιλεύς) Εϋρώπε (Ευρώπη) άϊναι (είναι) καί 
τά τοιαϋτα άνθη τής βορειογερμανικής προφοράς είς τήν 
γλώσσαν τοϋ Πλάτωνος καί τοϋ Δημοσθένους. Ήμεΐς βε
βαίως λαός είσέτι ασθενής τάς έπιστήμας έχομεν άνάγκην 
νά μάθωμεν παρ ’ άλλων πολλά, άλλά θά ήτο προτιμότερου 
νά έδιδασκόμεθα έκ τών ήμετέρων βιβλίων καί παρά τών 
ήμετέρων έπιστημόνων .τήν προφοράν ταύτην καί ούδεμία 
ύφίσταται άνάγκη νά διδασκώμεθα ήμεΐς παρά τών γερμα- 
νών τήν προφοράν τής ελληνικής γλώσσης. Μή λαμβανομέ- 
νου ύπ’ δψιν ότι οΐ γερμανοί θεωρούνταικάκιστοι διδάσκαλοι 

πάσης προφοράς καί 
ζώσης γλώσσης ακό
μη, διότι ε’ισάγουσιν 
εύθύς τούς ιδιωτισμούς 
τής έαυτών προφοράς 
συσσώμους, λέγομεν 
ότι πρό παντός άνά
γκη νά φέρωμεν είς 
τήν μνήμην ήμών,ότι 
ήμεΐς οί ρφσσοι ήρ- 
ξάμεθα νά άναγινώ- 
σκωμεν έλληνικά500 
ετη πρό τών γερμα- 
νών, καί 8τι παρελά- 
βομεν χίλια περίπου 
/τη πρό αύτών τήν 
προφοράν τής ελλη
νικής γλώσσης αμέ
σως παρά τών έλλή- 
νων μεθ’ών ήμεθα είς 
άδιάλειπτον καί ζώ- 
σαν έπικοίνωνίαν έξ 
αύτής τής άρχής τής 
ήμετέρας ιστορίας καί 

παρ ’ ών έλάβομεν καί τόν χριστιανισμόν καί τάς άρχάς τής 
ευρωπαϊκής μορφώσεως. Διό καλώς ή κακώς ήμεΐς άνεγινώ- 
σκομεν ελληνικά παραλαβόντες τήν προφοράν παρ ’ αύτών 
τών ελλήνων. Επομένως δέν πρέπει νά παραβλέψωμεν τό 
γεγονός, ότι τό σύστημα τής άναγνώσεως τών ελληνικών 
τών ήμετέρων σεμιναρίων, όπερ ού πρό πολλοϋ άπερρίφθη. 
έκ τών γυμνασίων, εχει χιλιετή ιστορίαν καί 8τι αύτη

(1) Ueber dies Aussprache des Griechischen, Berlin 1888, 3 
ίχδ. «nachdem aack in Russland die deutsche Aussprache an- 
genotnmen. ..
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είναι ί) ούτως ειπεΐν Εθνική ρωσσιχή προφορά τής έλληνικής 
γλώσσης, ήτις άξιοι νά έλκύση έφ’ «αυτήν περισσότερον 
σεβασμόν ή ή ξενίζουσα γερμανική προφορά, ή καθαρώς 
γερμανική έν τή πλήρη σημασΐφ τής λέξεω; ταύτης. Είς τί 
χρησιμεύει ήμίν ή γερμανική προφορά τής ελληνικής γλώσ- 
σης; Κατά τί αυτή υπερτερεί τής γαλλιστί, αγγλιστί 
ή ίταλιστί προφοράς τής άρμονικωτάτη; χαί ύψίστης γλώσ
σης, ήν ποτέ ίλάλησεν ύ κόσμος τοϋ ήμετέρου πλανήτου ; 

. Όθεν ή γερμανική προφορά είς ούδέν χρησιμεύει, ούτε έχει 
Εξαιρετικόν τι προνόμιον απέναντι τής γαλλικής, ιταλικής 
καί άγγλικής προφοράς αύτής· έξ έναντίας αύτη είναι τρα- 
χυτάτη, ούοεμίαν παράστασιν παρεχουσα είς τήν φθογγολο· 
γ.ίαν τοϋ θείου ελληνικού λόγου. Ό τελευταίος ρακενδύτης 
έργάτης τής άποβάθρας τού Πειραιώς κατά τήν προφοράν 
φέρει ημάς ασύγκριτος πλησιέστερον εις τήν γλώσσαν τοϋ 
Ομήρου καί Σοφοκλέους ή ή άριστος καθηγητής τής Λει

ψίας ή τοϋ Βερολίνου. Δέν έπικυρώ οτι ύ καθηγητής τής 
Κανταβριγίας, τών Παρισίων, τής Βολονίας, έάν άκολουθή. 
τόν Έρασμον οι’ίδία; Εθνικής προφοράς ύπερέχει κατά τούτο 
τούς γερμανούς, άλλ’ ε’χω καθήκον νά δηλώσω δτι ή έν τοϊς 
ήμετέροις σεμιναρίοις προφορά, βσφ ατελής και άν ύπο- 
τεθή, ^Ζε' έλληνικώτερον ή ή μεμελιτημένη προφορά 
τών γερμανικών γυμνασίων. Πάρεστιν ή άπόδειξις. Οΐ διά 
τής προφοράς τών σεμιναρίων έπισκεπτόμενοι τήν 'Ελ
λάδα ρώσσοι γίνονται καταληπτοί τοϊς ϊλλησιν, έν 
φ οί γερμανοί φιλόλογοι διά τού ά ϊ ν α ι, Μ π α ζ ι - 
λέυς καί τών τοιούτων μένούσιν έντελώς ακατάληπτοι. 
Όθεν δσω καί άν έμμενωσιν οί γερμανοί έν τή γερμανική 
των προφορά, έν Ελλάδι ού μόνον έκμανθάνουσι τήν προ
φοράν τών 'Ελλήνων, άλλά καί κηρύττονται Εχθροί άσπον
δοι τής προφοράς τοΰ ’Εράσμου,άνομολογούντες δτι μεθ’δλης I 
τής βαθείας γνώσεως τής ελληνικής γλώσσης, δέν είναι είς 
κατάστασιν νά προφέρωσιν όρθώς ούτε μίαν ελληνικήν λέξιν.
Υπο τοιαύτην έννοιαν συνετάχθη τώ 1300 άναφορά τών έν 
Αθήναις γερμανών προς τδν αύτοκράτορα αύτών περί μετα

τροπής τής προφοράς τής έλληνικής γλώσσης έν τοϊς γέρμα · 
νικοϊς έκπαιδευτηρίοις, άπδ έρασμικής είς τήν προφοράν τής 
νεοελληνικής. Έν τή καί ημάς ένδιαφερούση ταύτη άναφορά, 
ήτις σχεδόν συμπίπτει μέ τδν. χρόνον τής άνακινήσεως τού I 
περί προφοράς ζητήματος έν Όδησσφ, Επακολουθήσαντο; ! 
καθ ά φαίνεται ταύτην (’), μεταξύ τών άλλων έδηλούτο 
οτι τά μέλη τής έν Άθήναις άρχαιολογικής σχολής, αφού 
ίπι πολλά έτη καί δεά πολλών μόχθων Εξεμαθον τήν ελλη
νικήν γλώσσαν ίν Γερμανέ^, παρίσταται ανάγκη νά μάθωσι 
τό δεύτερον ήδη αύτήν έν Άθήναις, διότι ίν τοΐς γερμανικοϊς 
γυμνασίοις σχεδόν έκάστην ελληνικήν λέξιν άπαγγέλλουσι 
χατ’άλλον τρόπον.(5)Έάν λοιπόν ή αμέθοδοςΈρασμική ή ορ
θότερου ή καθαρώς γερμανική προφορά τής ελληνικής γλώσ
σης έγένετο τόσφ έπαισθητή είς τούς γερμανούς κατά τήν 
πρώτην συνάντησιν μετά τής ζώσης έλληνικής γλώσσης καί 
κατά την πρώτην αύτής επαφήν μετά τής πραγματικότη
τες έπι ελληνικού εδάφους, όποιαν έννοιαν έχει ή νϋν κρα
τούσα προφορά παρ ’ ήμϊν τοϊς ρώσσοις καί τί ήμεΐς ίκερδή- 
σαμεν άνταλλώξαντις τήν άρχάίαν ελληνικήν προφοράν ή
μών, ην παρ' αυτών τών έλλήνων παρελάβομεν, άπό στό
ματος είς στόμα, άντί τής άκανονίστου καί δλως ξένης καί 
είς τήν ελληνικήν καί είς τήν ρωσσικήν γλώσσαν ; Πολλά 
άπωλέσαμεν ουδέν ώφεληθέντες. Οί μάλλον σωφρονούντες 
τών ύπερμάχων τού ίπιτετηδευμένοο έρασμικοΰ συστήματος 
προτείνουσι.τούτο τδ κέρδος, δτι διά τής διακρίσεως τών

(1) Αί πρώται ειδήσεις περί τής αναφοράς ταύτης άνεκοινώθησαν 
έν τή έφημερίδι τής Λειψί«ε«Ζβϋυη§ ίύτ das hohere Unterrichte- 
wesen Deutschlands» 1891 N° 2. (9 Ιανουάριου) Σ. 15.

2) αύτόθι.Και ήμίν εΰάρεστον, έάν εγινώσκομεν τί οι έν Άθήναις 
Γερμανοί,ώς καί ήμεΐς αυτοί πρδ αύτών καλούσι τήν έρασμικήν προ
φοράν εντελώς αυτόβουλον (eine ganz willkflrliche)- 
οΰδέν περιλαμβάνουσα τών έν τή χρήσει τής κλασσικής εποχής τοΰ I 
έλληνισμοϋ.

διφθόγγων καί τής διηρημένης προφοράς τών φωνηέντων,ήτοι 
τών αϊ, εϊ, οϊ καί τής ιδιαιτέρας άπαγγελίας έκάστου φω
νήεντος καθίσταται εύκολωτερα ή διδασκαλία τής έλληνικής 
γλώσσης, Έν τούτφ ύπάρχει μοΐρά τις άληθεία;· τούλάχι- 
στον φαίνεται ούτως. Άλλά τί κωλύει κατά τήν διδασκαλίαν 
τής έλληνικής γλώσσης, δπου πρέπει, νά προστρέχη τις καί 
είς τό τεχνητόν μέσον τής προφοράς τών φωνηέντων, δταν 
είς το αύτδ μέσον καταφεύγωσι καί κατά τήν διδασκαλίαν 
τών νέων γλωσσών, οσάκις παρίσταται άνάγκη νά δειχθή 
πώς .δεδομένη τις λέξις γράφεται; "Αλλο τδ προστρέχειν είς 
τεχνητά μέσα διδασκαλίας καί άλλο τδ προφέρειν τήν γλώσ
σαν κατά τήν άνάγνωσιν. Έάν άτοπου καί γελοϊον νά προ- 
φέρη τις τήν γαλλικήν, άγγλικήν, γερμανικήν, ρωσσικήν 
όπως καί γράφονται αί γλώσσαι αύται, εναντίον τής πραγ
ματικής προφοράς, πόσφ μάλλον άηδές καθίσταται τδ κα· 
ταστρέφειν σκοπίμως τήν αρμονίαν τής έλληνικής γλώσσης 
καί μάλιστα εΐς έποχήν καθ’ ήν ζή ό λαός, είς δν αυτή 
άνήκει καί είς δν έκ διαδοχής περιήλθεν ή προφορά, καθώς 
είς ημάς περιήλθεν ή ήμετέρα,είς τούς γάλλους ή γαλλική, 
κτλ. Καί ήμεΐς καί οί γάλλοι καί οΐ άλλοι λαοί διδάσκοντες 
τά τέκ/α τήν άνάγνωσιν, δεικνύομεν αύτοϊς ότι δεδομένη, 
παράθεσι; γραμμάτων άπαγγέλλεται έν τή ζώση γλώσση 
οχι όπως γράφεται. Και ή ελληνική έν τή αύτή περιπτώσει 
δέν άποτελεΐ έξαίρεσιν. Καί έν ταύτη όπως καί έν ταΐς λοι- 
παϊς γλώσσαις πρέπει κατά τήν διδασκαλίαν νά δεικνύηται 
πώς γράφεται έκάστη λέξις καί πρδς τούτοις πώς προφέρεται. 
Διά τούτο ούδεμία παρίσταται άνάγκη τεχνητής άναγνώσεως 
και μάλιστα Έρασμικής,ήτις άπορρίπτεται άπό πάσης σχε
δόν χώρας. Φαίνεται δ’ήμϊν άντικρυς άπρονοησία τό έμ- 
μένειν είς τήν παραμεμορφωμένην, τήν βορειογερμανικήν 
προφορών, ήν πληθύς διδασκάλων μεταχειρίζεται έν τοΐς 
ρωσσικοϊ; γυμνασίοις. Ατυχία οτι ύ διδασκαλικός κόσμος έν 
τε Ρωσσί$ καί Γερμανίά ώς έπί τδ πλεϊστον έμμένει έν τή 
άθφφ πεποιθήσει οτι ή καλουμένη Έρασμική προφορά, κα
θαρά ή παρεφθαρμένη, είναι άνάγνωσις έπιστημονική. Ή 
ανεπάρκεια τής καθαρώς άλογου ταύτης θεωρίας, ήτις όση- 
μέραι καθίσταται καταφανέστερα διά τής προσθήκης νέας 
καθ’έκάστην ύλης έκ τής άνακαλύψεως έπιγραφών, νομίζω 

| οτι άνεπτύχθη άρκούντως .ύπ ’ έμοϋ έν τή προμνημονευθείση 
. πΡ*γματείφ«τό  ζήτημα τής προφορ&ζ τής ελληνικής γλωβ- 

βη$». Άλλ' δ άνθρωπος εύκολώτερον έξοικειούται πρδς τάς 
άποπλανήσεις η άπωθεϊ ταύτας μακράν εαυτού. Καί έν ταΐς 
έπιστήμαις δί ώς καί έν τφ λοιπφ βίφ, ώς έπί τδ πολύ, οί 
αύτοβούλως σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι ολίγοι. Έν τούτφ 
οε καθώς και έν έκείναις το πλήθος ρυμουλκεΐται ύπδ τών 
δραστηριώτερον τών άλλων εργαζομένων ή καί απλώς εμμέ
νει εν τή άπαξ συλληφθείση ίδέςι. Παρ’ ήμϊν φέρ’ ειπεΐν ήρ- 
κεσε νά -έμφανισθή εν τή καθέδρζ τού Πανεπιστημίου Πε- 
τρουπόλεως, τφ 1810, ΰ δραστήριος μαθητής Όδφρέδος Έρ- 
μαν Γρίφε, καί νά δμιλήση μετά τόνου επιστημονικής αύ· 
θεντίας,ην ο·. τότε φιλόλογοι ρώσσοι δέν ήδύναντο νά άναι- 
ρέσωσιν, οτι καί έν Ρωσσίφ άνάγκη νά είσαχθή ή τού Έ· 
ράσμου προφορά, ήτις μόλις τότε είχεν είσαχθή καί είς τά 
γερμανικά έκπαιδευτήρια διά τώνπροσπαθειών τού Φρ. Αύ- 
γούστου Βόλφ καί αύτοΰ τού Όο. Έρμαν.

Προς τιμήν τών ρώσσων φιλολόγων τής τότε εποχής όφεί- 
λομεν νά εϊπωμεν,δτι ουδόλως ήρεσεν αύτοϊς ή νεοεισαχθεΐ- 
σα προφορά, διότι ούδεμίαν εδρεσκον έν αύτή βάσιν είς τάς 
φιλολογικάς ήμών παραδόσεις καί πρδ πάντων οί αύθεντικώ- 
τεροι τούτων,ώς δ γνωστός μεταφραστής τών αρχαίων γλωσ
σών I. Μαρτίνωφ, δέν άπέκρυπτον τήν δυσαρέσκειαν αύτών 
iict τούτφ, (2) Άλλά μετά ταΰτα βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον

(1) Όρα περιοδικόν τοϋ υπουργείου τής Δηιεοσίας ’Εκπαιδεύσεως 
18'22.εν τώ πρώτω άρθρω ύπό τήν επιγραφήν Συμβουλή τοΐς νέοι; 
ρώσσοις περί προφοράς ελληνικών τινων γραμμάτων Σ. 50 -77. 
Εν.τουτω συμπεραίνων 4 Μαρτίνωφ λέγει.<·Τά ένταΰθα άναφερόμε- 

να ελληνικά γραμματα συμβουλεύω νά μή προφέρωνται καθ’ ήν 
προφοράν οί ξένοι είσήγαγον είς ήμας- διότι ή προφορά αΰτη παρα- 

οί ρώσσοι φιλόλογοι ού μόνον έξφκειώθησαν πρδς τήν προ
φοράν τού Εράσμου, άλλά καί δυσηρεστήθησαν, 8τε επι 
τής υπουργία; τοϋ Κνιάζου Σκρήσκι —Σηχμάτωφ άντεκα- 
τεστάθη, καί πάλιν μετ’ ού πολύ προύτίμησαν ταύτην, ότε 

■ έκ νέου τό υπουργείου τής Δημοσίας ’Εκπαιδεύσεως έζητησε 
τήν γνώμην τών καθηγητών τής ίστορικοφιλολογική; σχο
λής τών ρωσσϊκών πανεπιστημίων, το έαρ τοΰ 1867. Μόνον 
τδ Πανεπιστήμιο» τής ’Οδησσού, ίδρυθεν δυο προ τουτου 
έτη εν τή άρχαίι? ταύτη ελληνική αποικία δέν συνεμερίσθη 
τδ κοινόν ρεύμα τής γερμανικής προφοράς τών άρχαίω» ελ 
λήνων, όπερ είσήλασεν όρμητικδν είς τά ήμέτερα γυμνάσια. 
Οΐ πλεϊστοι τών τότε ήμετέρων φιλολόγων άπέδειξαν οια 
τούτου, ότι είς φιλολογικά ζητήματα καί μάλιστα τά άφο- · 
ρώντά εί; τήν εθνικήν ήμών ιστορίαν καί μέχρι τίνος είς 
τήν ήμετέραν άξιοπρέπειαν έφάνησαν ξένοι πάσης αύτοβου- 
λίας. Έν Γερμανίά άναγινώσκουσι κατ’ Έρασμον άρα τού
το είναι καί ορθόν καί κατάλληλον ύπδ παιδαγωγικήν ε’πο- 
ψιν. Καί οιά τοιούτων συλλογισμών άπεφασίζοντο τότε, παρ 
ήμϊν πολλά ζητήματα άφορώντα είς τήν κατάστασιν τών 
ήμετέρων Εκπαιδευτηρίων. Ήμεΐς ούδόλως ένιστάμεθα,οιοτι 
Εν Γερμανίά στρεβλουνται αίέλληνικαί λέξεις διά τής βόρειό 
γερμανικής τού Εράσμου μεθόδου, καθ’ όσον οί γερμανοί 
δεν ειχον τόσω συ/νάς καί παλαιάς Επικοινωνίας μετά τών 
έλλήνων καθώς ήμεΐς οΐ ρώσσοτ έκτο; δε τούτου το ζήτημα 
τής τοιαύτη; προφοράς άφορφ άπλώ; είς τήν οίκείαν παιδα
γωγικήν τών Γερμανών. Άλλά δέν δυναμεθα ήμεΐς να με 
νωμεν άδιάφοροι είς τήν δήλωσιν, $τι ή τού ’Εράσμου προ
φορά είναι ίκιβτημϋνιχή (1) Ούδέποτε έγένετο τόσφ αυτο
προαίρετος καί, έπιτραπήτω ήμϊν, τόσφ θρασεία δήλωσις, 
διότι πλήν τινων καθαρώς έρασμικής διδασκαλίας, έχόντων 
Οπωσδήποτε θεωρητικήν τινα βάσιν, ή ΰπαρξις τοιαύτης 
προφοράς έν τή πραγματικότητι ούδόλως άποδεικνύεται έφ- 
αρμοσθεΐσά ποτέ καί είς μίαν περίοδον τοΰ Ελληνικού λογου, 
είς μίαν τών διαλέκτων αύτού, είς μίαν οίανδήποτε Ελληνικήν 
φυλήν. "Ο,τι παρίχουσι ήμϊν αι Επιγραφαί. οί συγγραφείς, 
οί γραμματικοί, ή εισχώρησες ελληνικών λέξεων είς ξένα; 
γλώσσας, ώ; καί ή ύπδ τών έλλήνων μετάδοσις ξένων λέ
ξεων, πάντα ταΰτα κατά τό μάλλον καί ήττον φανερώς 
μαρτυροϋσιν, δτι ή τοϋ 'Εράσμου προφορά είναι αύτόβουλος 
καί έπινοηθεΐσα· ίκ τούναντίου δε ύπάρχουσι πανταχοϋ διε- 
σπαρμέναι άποδείξεις οτι ή νϋν προφορά τών νεωτέρων Ελ
λήνων, εί καί ούχί καθ’ όλα, είναι όμως ή αυτή καί ή 
προφορά τή; κλασσικής έποχής τής ελληνικής φιλολογίας’ 
μεθ’ δλας δε τάς παραλλαγάς αυτής συνέχεται μετά τής 
κλασσικής άρχαιότητος, ερριζωθεϊσα Εν τή δημώδει προφορά 
τών διαφόρων διαλέκτων καί τελείως άφομοιωθεΐβα Επι τής 
Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας. Οί κατά τής Εκ παρα6όοεα>ς προ
φοράς μή δυνάμενοι, άπέναντι μυρίων ΐξ επιγραφών άποδεί- 
ξεων, ν’ άμφισβητήσωσι τήν άρχάίαν προφοράν τών διφθόγ
γων αι καί ει ώ; ε καί ι ίν τή Βοιωτική διαλέκτφ, προση- 
λωθεντες είς τάς διαφόρους άντιρρήσεις τής Ερασμικής θεω
ρίας περί τή; προφοράς τών διφθόγγων Εν τή Αιωλική και 
Δωρική διαλέκτφ, συνήθως οχυροϋνται όπισθεν τή; Αττική; 
διαλέκτου, ώς διαλέκτου ίν ή ή καθαρά προφορά ύπδ τή; 
λίαν άνεπτυγμενη; φιλολογίας υπερασπιζόμενη, έτηρήθη 
κάλλιον καί μακρότερον χρόνον ίν αύτή καί οιά τοΰτο η 
προφορά τών νεωτέρων Ελλήνων έλαχίστας ευρίσκει ίν ταυτη 
άποδείξεις ταύτότητος, καί μάλιστα δταν πρόκηται περί τής 
άναγνώσεως τών συγγραφέων τής κλασσικής έποχής. Στε
ρούμενοι δε πάσης άποδείξεως πρδ; Επικύρωσιν ότι οί Άθη-

μορφώνει τήν ώραίαν ταύτην γλώσσαν και πολλαπλασιάζει τας 
ουσχερείας της άλλως δύσκολου ταύτης γλώσσης, καθιστά δε ημάς α
κατάληπτους τοΐς έλλησι καί τοΐς διδασκομένοις παρ’ ήμίν κατα 
τήν έκπαλαι άποδεδεγμένην προφοράν.

(1) Blass, Ueberdie Aussprache des Griechischen. 3η εκδ. ρ.6. 
aDagegen die echle Lehte der Erasmianer ist wirklich wissen- 
schaflliche. 

ναΐοι τής έποχής τού Περικλεούς έπρόφερον όχι μόνον τάς 
διφθόγγους κατ’ Έρασμον αϊ, οϊ,εϊ, άλλά καί ώς η ή ε,ούχ 
ήττον μετά πλήρους πεποι&ήσεως βεδαιοϋσιν, οτι ή μετά 
ταΰτα στερεωθεϊσα ελληνική προφορά ουδόλως συνταυτίζεται 
μετά της γλώσσης τής καλής έποχής τής έλληνικής φιλο
λογίας καί διά τούτο θεωρείται άχρηστος διά τά Εκπαιδευ
τήρια. Ότι ή προφορά τών συγχρόνων ήμϊν έλλήνων κλη- 
ρονομηθεϊσα έκ τής έποχής, καθ’ ήν αί άρχαϊαι διάλεκτοι 
συνερρύησαν είς μίαν (κοινήν διάλεκτον) -δέν Εφαρμόζεται 
καθ’ άπαντα τά σημεία πρδς τήν Αττικήν προφοράν τής 
εποχής τοϋ Περικλεούς, τοΰτο άφ’ εαυτού είναι γνωστόν καί 
ούδεΐς ποτέ διενοήθη νά ύποστηρίξγ τδ Εναντίον. Άλλ’ότι 
ή δημώδης Αττική προφορά κατά τδν δον καί 6ον αιώνα 
Π. X., ήτοι έν αύτή τη κλασσική ίποχή κατά πολύ προσ- 
ήγγιζεν εις τήν κατά τούς μακεδονικούς χρόνους καταστάσαν 
πανελλήνιον, καθώς καί μετά ταΰτα έν τή εποχή τής νεω- 
τέρας έλληνικής προφοράς, άτε ίκ τής κοινής διαλέκτου πα- 
ραχθεϊσα, περί τούτου ύπάρχουσι πολλαί λογικαί άποδείξεις.

(Έπεται συνέχεια)
Κ.

Η ΠΡΟΟΑΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
0 HON ΤΟΤ ΧΑΡΤΟΥ

Ένφ πολλών βιομηχανικών προϊόντων Εκπίπτει δσημέραι 
ή χρήσις καί επέρχονται είς άντικατάστασιν αύτών άλλα 
εύωνότερα ή εύχρηστότερα, όφείλόμενα ιίς πνευματικήν έπι- 
νόησιν, ένφ ό σίδηρος ίκθρονίζιι δσημέραι τούς λίθους, τάς 
πλίνθους καί τήν ξυλείαν ίν τή οικοδομή, ένφ τό πετρέλαιον 
καί ό ηλεκτρισμός τείνου'σι νά καταλάβωοςν τήν θέσιν τών 
γαιανθράκων, ών ή μίλλουσα έξάντλησις είς τοσοότους φό
βους ένέβαλε τήν ανθρωπότητα, ένφ τόσα- άλλα προϊόντα, 
κινοδντα άλλοτε τήν περιέργεια» καί τον θαυμασμόν τών 
ανθρώπων, γηράσκουσιν, ούτως ειπεΐν, καί περιερχόμενα είς 
αχρηστίαν μέλλουσι νά ίκλίπωσιν ημέραν τινά, ό χάρτης, τό 
ευτελές τοΰτο προϊόν, καίπερ μακρόν σχετικώς βίον αριθμών 
καί αύτός,τούναντίον θά εξακολούθηση κατισχύων τοΰ χρόνου 
καί προώρισται νά βασιλεύση ίν τή βιομηχανί^. Τίς οίδε 
άν ό έπί θύραις αιών δέν θά όνομασθή αιών τοΰ χάρτου ; 
"Ανδρε; έπινοητικοί καί πρακτικοί λαβόντες ύπ’ οψει ότι ή 
κατασκευή τοδ χάρτου είναι δλίγοδάπανος καί ότι έπομένως 
τδ προϊόν τοδτο φαίνεται ανεπίδεκτου ανταγωνισμού, ήγω- 
νίσθησαν καί αγωνίζονται προσφόρως καί εύφυώς χρησιμο- 
ποιουντες τά ύπδ τής έπιστήμης παρεχόμενα μέσα νά πολ- 
λαπλςρσιάσωσιν έπ’ άπειρον τήν παραγωγήν αύτοΰ καί πραγ- 
ματικώς ήραν ήδη έπίτυχίαν ού σμικράν, κατορθώσαντες νά 
άντικαταστησωσι τδ ξύλου, τον σίδηρον, τον λίθον, τήν 
άργυλον, τόν γύψον κτλ.

Οί έφευρέται προσεπάθησαν ομοίως νά καταστησωσι τόν 
χάρτην ΰγρόφυγα, ήτοε άνεπηρέαστον ύπό τής ύγρασίας.Πρός 
τοΰτο χημικός Tt; προσέθηκεν είς τήν ζύμην τοΰ χάρτου σά- 
πωνα ίκ ρητίνης, θειοΰχον λευκάργυρον καί χρωμιοΰχον στυ- 
πτηρίαν. Βραδύτερου δέ ί*  τής ζύμης ταύτης κατεσκευά- 
σθησαν μάχαιραι πρός έκκοπήν χάρτου, χαρακες καί άλλα 
άτινα, ίνα καταστώσι σκληρά καί στερεά, οι κατασκευασταί 
ίσκέφθησαν νά ίμβαπτίσωσιν έντός μίγματος ίκ κολοφωνίας 
καί λινελαίου. Ούτως ίγένετο ή πρώτη απόπειρα τής Εφαρ
μογής τοΰ χάρτου εις πράγματα κατασκευαζόμενα πριν ίκ 
ξύλου καί Ελεφαντόδοντο;.

Οί χαρτουγοί δέν περιωρίσθησαν είς ταΰτα μόνον, άλλά 
προώδευον ταχέως καί μετά παρέλευσιν ολίγου μόλε; χρό
νου άπδ τή; ίμφάνίσεω; τών χαρτίνων μαχαιρών αί άμερι- 
κανικαί εφημερίδες ανήγγειλαν μετά πατάγου, ότι Αμερι
κανός θαλασσοπόρος είχε παραγγείλη πλοιάριον χάρτινου, δι’
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ού έμελλε νά διασχίσν; τά κύματα τώ* * ώκεανών χαί νά 
κατευθυνθή εις Γαλλίαν. Πράγματι τό χάρτινον πλοίο*  έναυ- 
πηγήθη, καί δέν έτόλμησί μέν δ άμερικανός νά ίπιχειρήβχ; 
κινδυνώδη θαλασσοπορίαν άπό Νέας 'Τόρκης εις Χάβρην, 
άλλ’ βξετέλεσεν ούκ όλίγας έκδρομάς και τά αποτελέσματα 
τών δοκιμών τούτων ύπήρξα*  ευοίωνα διά τό μέλλον.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Κ’.

*Οθάνατος
Τί έστί θάνατος ; τί λόγον έχει ουτος έν τη φύσει ; καί 

πώς έκλαμβάνει αύτόν. ό άνθρωπος ;

Μετά τινα έτη. άπό τής ναυπηγήσιως τοΰ χάρτινοι» πλοία- | 
ρίου, άμερικανική εταιρία ήρξατο κατασκευάζουσα χάρτινους 1 
Σωλήνας 0-—10-χιλιοστομέτρων διαμέτρου, προωρισμένους 
νά χρηβιμοποιηθώβιν είς διοχέτωσιν τοΰ ηλεκτρικού ρέμα
τος ί*  τώλβΐώτεμ.κδ> τών οΐκιώ»· ίνα δέ άποβαίνωσι στερεά 
τά προϊόντα, ό χάρτης ένεβάπτίτο προηγουμένως έν άσφάλ- 
τφ $40 βαθμών -θερμοκρασίας. Ή κατασκευή τοιούτων σω - 
λήνω*  διήγειρε τόν ίνθουσιασμό*  τών είς τόν ηλεκτρισμόν 
ασχολούμενων, διότι χάρτης έχων ί^ψίστου βαθμού άπομο— 
νωτικήν δύναμιν, ιδιότητα περιζήτητο*  έν'πάσαι; ταΐς χρή- 
σεσι τοΰ ηλεκτρισμού, παρακωλύει τόν διασκορπισμόν τοΰ 
ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι περιττόν νά λεχθή ότι αί .χάρ
τινοι σωλήνες είναι πολλω εύωνότεροι τών μολυβδίνων, διότι 
εν υδραυλικόν.πιεστήριον άρκεΐ νά παράγη καθ’ ώραν σωλή
να μήκους πολλών χιλιομέτρων. Άπό τής ίποχής ίκείνης ό 
συμπεπιεσμένος χάρτης είς νέας όσημέραι χρήσεις έφηρμό- 
ζετο, κατασκευαξομένων έξ άύτοΰ έλασμάτων σιδηροδρομι
κών γραμμών, κάδδων, ελαφρών σκαφών, πλοίων καί λέμ
βων διαφόρου μεγέθους καί σχήματος, πυροβόλων καί δή 
καί τηλεβόλων !

Τελευταίως γάλλος βιομήχανος κατισκεύασε καί ανθο
δοχεία, ,&τινα, ώς είκός, είναι έλαφρότερα τών πηλίνων, 

Φρίκ.

Ό ’Ρουβάρ Ikmv&v τά βιστόλιά του επί τής κεφαλής τοΰ λέοντος. (Έκ τής περιοδεία; του κόσμου).

23YI7Xl»OJSrOKr ISTOFIKLOIST ΔΧΕΪΧΉκίΑ.

(Svvfytur ίδε προηγούμενου φύλλου)

πρός δέ εχουσι καί νά πλεονεκτήματα, ότι ουδέποτε σχίζον
ται καί-Αδιάβροχα δ··τα, ουδέποτε σήπονται. Οίαδήποτε δέ 
ρευστά, οίαδήποτε αρώματα, οξέα καί άν διαφυλαχθώσιν 
έν αύτοις, ούδεμία εναπομένει οσμή, αρκεί νά πλυθώσε δι’ 
άφθονου ΰδατος.

Άλλά τό σπουδαιότερον καί καταπληκτικότερο*  πάντων 
είναι ότι οί θολοί τοΰ νέου μεγάρου τών δικαστηρίων έν 2ι· 
κάγφ καί τοΰ μετεωροσκοπείου έν Γρήμβιτς, τής Αγγλίας, θά 
κατασκευασθώσιν έκ (χάρτου. Οί αρχιτέκτονες οί συνιστώντες 
την χρήσιν τοΰ χάρτου παρατηροΰσιν, ότι εν συγκρίσιι πρός 
τόν σίδηρον καί τό ξύλον εχει τό πλεονέκτημα ότι .δέν δια- 
στέλλεται, δέν σχίζεται, δέν στρεβλοΰται. Προσέτι δέ ό-χάρ
της λειαίνεται ευχερέστερο*  καί οί θόλβι δύνανται νά δια- 
κοσμηθώσι διά μιλτωμάτων, διά ποικιλωτάτων εικόνων καί 
άραβουργημάτων. Τέλος το μέγιστο*  τών πλεονεκτημάτων 
τοΰ υλικοΰ τούτου είναι ότι δέν είναι δυνατόν νά γείνη παρα
νάλωμα του πυρός. Πρός τοΰτο δέ άρκεΐ να κατασκευασθή 
τό μίγμα τών βόλων έκ 40 ojo ζύμης χάρτου, 10 ο|ο στυ- 
πτηρίας, 10 ο]ο γραφίτου, 25 ο]ο άμμου καί 15 ο Jo αμι
άντου.

Πρό πέντε ή λζ ίτών, ώς 1ν έκ τών θαυμάσιων χαρτουρ- 
γημάτων άνεφέρετο ή καπνοδόχη έργοστασίου τινόςέν Βρεσ- 
λαυία, κατασκευασθεϊσα έ" συμπεπιισμένου χάρτου, 16 μέ
τρων ύψους' καί όμως έν τφ μέλλοντι θά κτισθώσιν ολό
κληροι οίκίαι ίκ χάρτου, ίσως δέ καί αυτά τά έπιπλα, καί 
«ύν τφ.χρόνφ θά ματαιωθη ό προορισμός τών πυρασφαλιστι
κών έταιριών,

Ό θάνατος είναι παράγων απαραίτητος είς τήν ζωήν, ά 
θάνατος είναι ή ίξέλιζις τής φύσεως,ό θάνατος είναι ό μετα
σχηματισμός τόΰ ένοργάνου δντος, ό θάνατος είναι ό διαχω
ρισμός τής ύλης άπό τοϋ πνεύματος,ό θάνατος είναι ή άκτή, 
τό τέρμα τής έν τή γή δδοιπορίας μας· καί όπως ίφαντά-

-σθη άρχήθεν αύτόν ό άνθρωπος, κατά παράδοξον συγκυρίαν 
τοιοΰτον μετά πάροδον τοσούτων αιώνων καί μετά φυσικήν 
έπιστημονικήν καί θρησκευτικήν άνίχνευσιν καί έζετασιν 
'θεωρεί έτι καί νΰν αύτόν ό θνητός.

• 'Ο θάνατος λοιπόν πρό τοΰ όποιου ό νοΰς ίλιγγιφ καί δ 
άδικος τρέμει καί φοβείται, ούδέν άλλο είναι ή ό πρώτος 
σταθμός της άπό τής γής διά τοΰ σύμπαντος δδοιπορίας τής 
ανθρώπινης ύπάρξεως; δέν είναι λοιπόν άλλο τι ή προκυμαία 
δι’ ής μεταβαίνομεν άπό τής ακτής είς θαλασσίαν έκδρο- 
μήν, ένθα άφίνομεν τά ένδύματα τής ξηράς καί περιβαλλό- 
μεθα τά τής θαλάσσης; λοιπόν ό θάνατος είναι μία άπλου- 
•στάτη μεταβολή τής ζωής μας ; μία στιγμή, είς σταθμός 
ταξειδίου;

Ναί. Ούτω διδάσκουσιν 
ημάς καί ή θρησκεία, καί . 
•ή φυσική καί ή έπιστήμη 
καί δ ορθός λόγος, μέ τήν 
διαφοράν ότι σφάλλονται 
-όλοι εις τήν έξήγησιν τής 
μελλούσης οδοιπορίας μας, 
-τής δευτέρας εκδρομής μας,- 
καί τοΰτο διότι οΰδείς έξ 
αυτών έφθασεν έτι έκεϊ, ή 

, μάλλον διότι άπαξ τις δι- 
ελθών τόν ουδόν τοΰτο*»  
προχωρεί πάντοτε, αλλά 
-δέν έπιστρέφει. Καί φυσι
κώς. Τίς δύναται νά προ
γιγνώσκω τά απόρρητα 
ταξειδίου, όπερ δεν έπεχεί- 
ρησεν έτι; Μόνον οί ύλι- 
σταί διαφωνοΰσιν είς τήν 
μεταφυσικήν ταύτην, καί 
έχουσι δίκαιον οί μακά- . 
ριοι, διότι ό δημιουργός δέν 
τοϊς ήνοιξεν έτι τάς βί
βλους τής παγκοσμίου σο
φίας του,όπως τοϊς ήνοιξεν 
ίκείνας τής γηίνης τρυφής
των-

Γέλα, θνητέ, άφοΰ ούτω 
νομίζεις έαυτόν, θνητόν, 
πρόσκαιρο*,  μάταιον, κύ
ριο*  τής παρούσης ζωής, 
θΰε. χατάλυε, θησαύριζε, 
κατάστρεφε, άφοΰ είσαι 
-σύ ό κυρίαρχος τοΰ κό
σμου. Κατά σε, δημιουργός δέν υπάρχει, άρα σύ ό δεσπότης 
του παντός. Έπενόησας τοσάύτας ευμαρείας σου, άγάθά σου, 
ήδονάς σου, καλά σου· δέν δύνασαι νά Ανακαλύψρς καί τήν 
παράτασιν τής ζωής σου ; δέν δύνασαι νά έφεδρης καί τό 
φάρμακο*  τής αιωνίου ύγιείας σου; άφοΰ δημιουργός δέν ύπάρ- 
γιι, δέν δύνασαι νά τόν άντικαταστήσγς σύ; Στρέψόν τό 
όπλον σου κατά του πλάστου καί δεΐξον · τήν δύναμιν σου, 
όπως δεικνύεις αυτήν πρός τόν κύνα σου ; άλλ’ άδυνα- 
τιΐς, ένφ {κείνος μέ μίαν ακτίνα τοΰ ήλιου σέ φονεύει, με 
μίαν πνοήν άνεμου σέ έξουδετεροϊ.

Πόθεν ό δημιουργός διευθύνει τά βέλη του ; Έκ τοϋ όρα
τοΰ ή τοΰ αοράτου κόσμου; Ποια τά όπλα του; Βεβαίως 
δέν τά βλέπομεν. Έν 'τούτοίς ή κρίσις μας διατί δέν στρέ
φεται ολίγον άνω νά ϊδή, ότι αόρατοι δυνάμεις διέπουσι 
τάς τύχας τοϋ ανθρώπου, καί περιστάσεις συνδυαζόμιναι μέ 
τούς φυσικούς γήινους νόμους ίθύνουσι τάς πράξεις αΰτοΰ; 
Όλα αύτά είναι συμπτώσεις ; άλλ’αί συμπτώσεις αυταί 
διατί έπί τόσους αιώνας δέν διαταράσσουσι τήν ύφισταμένην 
άρμονίαν της έξελίξεως τής ένοργάνου ύλης, ήτις άνέκαθεν ά- 
κολουθεΐ διαγεγραμμένην πορείαν, όπως τά ουράνια σώματα ;

Μακαρία ζωή.

Ή γή έχει ή $**  έχει σχέσιν πρός τόν ήλιον καί τούς λοι
πούς πλα*ήτας  τοΰ σύμπαντος ; Υπάρχει ή δεν ύπάρχεε 
ορατός καί αόρατος κόσμος; ήτοι ύλη καί πνεύμα ; ο
ρατή ουσία καί αόρατοι δυνάμεις ; Άφ*  ου δέ βεβαίως 
άποδεχόμεθα τήν θεωρίαν, ταύτην, διατί δέν πιστεύομεν, ότι 
καί έν ήμΐν ίμφώλεύουσιν όραταί καί άόρατοε δυνάμεις : Αί 
δε αόρατοι αύται δυνάμ«ς, τί γίνονται μετά θάνατον ; άφοΰ 
άφίστανται τοΰ σώματός μ«ς καί απέρχονται, διατί ν’άμφι- 
βάλλομιν περί τής ύπάρξιώς των καί νά νομίζωμεν, ότι - 
ξουδετερόΰνται ; ή άφοΰ τάς παραδιχόμεθα ώς ΰπαρχούσ^ς 
διατί τάς θεωροΰμεν ώς άπρακτούσας καί μή νοούσας; ϊσας 
διότι φοβούμεθα *̂ό  μέλλον, άλλ’ ό δίκαιος, ό εύσυνείδητω, 

ό άγαθός, ούτε φοβεΐτοςι 
αύτό, ούτε τό αποκρούε». 

•Λοιπόν αί άφιπτάμεναιαύι- 
ται δυνάμεις μας, ή άπο- 
χωροΰσα μετά θάνατον αό
ρατος δύναμίς μας είναι ά- 
ναμφιβόλλως τό λεγόμενον 
πνεΰμά μας, ή ψνχή μ*4·  

Αμφιβολία ένταΰθα δέν 
χωρεϊ πλέον.

Καί είχε δίκαιον ή Μαί
ρη προκαλοΰσα τόν θάνα
τον, διότι είς τό ύψος της 
φαντασίας της, εις τό ίκ- 
χείλισμα τής πικρίας, ήν 
είχε δοκιμάοη ένταΰθα, 
ένόει καλώς, ότι δέν ήτο 
δυνατόν μετά τόσον δυ
στυχή βίον, έν ψ μόνον ή 
ύλη υποφέρει, νά δυστυχή 
καί τό πνεύμα μετά θάνα
τον. Ήσθάνέτο καλώς, οτι 
αί συνθήκαι τής άλληλεν=- 

. δετού ξνταΰθα συμβιώσεως 
τής ύλης μετά τοΰ πνεύμα
τος] συνθήκαι δυστυχείς 
μεν διά τόν άνθρωπον, άλ
λ’ Απαραίτητοι διά τάςά- 
νεξιχνιάστους βουλάς τοΰ 
δημιουργοί, ήσαν πικρότα
τα! δι’ αύτήν καΐ τόν φί
λον της, άλλ’ ένόει επίσης 
ότι ώφειλε νά ΰπομείνη μέ
χρι τέλους, καί έπιεν ούτω 
άχρι τρυγός το ποτήριον 

πεισθή πλέον περί τής μελλού-τής οδύνης, διότι είχεν εντελώς 
σης βελτιώσεως τής ζωής.

«Ό θάνατος δεν μέ πτοεί» έλεγε, διότι ουνείθισεν εις 
την ιδίαν αύτήν καί έθιώρει αυτό*  ώς. ακτήν, ήν ύπερπηδώ- 
σα θά μιτέβαινεν είς καλλίτερα*  ζωήν.

Έπ.ιστρέψασα λοιπόν είς τό δωμάτιόν της, ^τακτοποίησε 
τά πράγματά της, ώσεί νά ήτοιμάζετο πρός συνήθη άνα- 
χώρησιν, έλαβε τό λεύκωμά Της, ενώ εσημείωσιν

A uf wieder s een, 
είτα ίγονυπέτησε πρό τής είκόνος τής μητρός της, πρός ήν 
άπηύθυνε συγκινητικωτάτην προσευχήν, έθισεν έπί τής τρά- 
π'έζης φωτογραφικήν τινα εικόνα καί μικρά τινα ζωηρά 
άνθη καί άφοΰ έγραψε*  ίπιστολήν πρός τό*  Μιμικόν, κατε- 
κλίθη έπί τής κλίνης της έντελώί ήσυχος, απύρετος, Χαί ή-, 
ρεμος, ώς νά μή συνέβαινεν ούδέν τό παράδοξον, ή Απλή 
ετοιμασία πρός ταξείδιον.

“Ηδη ή Μαίρη κοιμάται τήν τελευταίαν νύκτα έπί τής
γής ταύτης τών οδυνών καί κλαυθμών. Οί οφθαλμοί της είσί
κεκλεισμένοι, ή κόμη της λελυμένη, αί χειρές της ίσταυ—
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rtl- 
καί

θ« 
, μόνον σήμερον θ’άναβώ νά μιλιτήσω 

κα-λά το έμάντενοα, πώ; θά πφς πάλιν

ρωμέναι έπί του άγνοϋ. στήθους της, όπερ ίκ διαλειμμάτων 
άνεγείρεται έπιχαρίτως, άπό δέ τής θυρίδος εισέρχεται πνοή 
αόρατος, μέ πτέρυγας άγγέλου, ήτις πλησιάσασα αίρει τά δι- 
σμά τά συγκρατοΰντα ετι την ψυχήν αύτής πρός τήν οδύνην. 
Τετέλεσται. Ή Μαίρη εγείρεται τήν πρωίαν καί αισθάνεται 
ίαυ'τήν έλαφράν, άκούραστον, άπαθή, άκακον, αγαθήν, καί 
έπιεική. Ένδύεταε καί χωρίς νά. αίσθάνηται τήν έλαχίστην 
στενοχώριαν ή δισταγμόν τινα, βλέπει ίαυτήν ήδη έτοιμον 
πρός όοοιπορίαν. Προπαρασκευάζει τά πρός άναχώρησιν 
καί χωρίς κόπον παρατηρεί τά πάντα έτοιμα. «Περίεργον, 
είπε καθ’ ίαυτήν, μοί φαίνεται, ovt κάποιος μέ βοηθεϊ». 
Τέλος, άφοΰ, έλαβε μετά τής μεγαλειτέρας αταραξίας 
τό πρόγευμά της καί είτα ίρρεψε τελευταίου βλέμμα έντός 
τοΰ δωματίου της, έλαβε μεθ’έαυτής μερικά άντικείμενα 
άπό τής τραπέζης καί έξήλθεν έκεΐθεν κατελθοϋσα βραδέως 
τήν κλίμακα τοΰ ανακτόρου. Άποχαιρετήσασα δέ διά τοϋ 
βλέμματος τήν τελευταίαν ίντφ κόσμφ κατοικίαν της, έλαβε 
τήν πρός τούς στύλους τοϋ’Ολυμπίου Διό; άγουσαν,καί είτα 
διηυθύνθη πρός τό στρατιωτικόν νοσόκομεΐον,όπου καλέσασα 
νοσοκόμον τινα, τφ ένεχείρισε τήν πρός τόν Μιμικόν γραφεΐ- 
σαν κατά τήν παρελθοΰσαν νύκτα επιστολήν της,όπως τήν 
άφήσιρ εις τό γραφεΐόν του, έν περιπτώσει καθ’ήν δέν είχε 
είσέτι μεταβή είς τήν υπηρεσίαν του, όπερ καί έγένετο, διότι 
ήτο είσέτι ένατη ώρα, ένφ ό Μιμικός έπρόκειτο νά με
ταβή έκεϊ τήν δεκάτην. Μετά ταϋτα έλαβε τήν πρός τήν 
Άκρόπολιν άγουσαν μέ βήμα .βραδύ καί μετά έν τέταρτον 
άνήρχετο τάς βαθμίδας αυτής. -

— Καλώς την, τή ειπεν ό γέρων έπιστάτης, μόλις 
δεν αύτήν, ήλθες πάλιν, μά νά μή μας τρομάξης 
άναιβής πάλιν έπάνω εις τόν .Παρθενώνα.

—- Ά, όχι, τφ άπήντησεν ή Μαίρη, μειδιωσα, δέν 
τρομάξητε . πλέον,

• κάτι τι καί όχι πλέον.
— Νά τα- καλά το έμάντευσα, ·„ώ, .,Τ, ____

«πάνω. Μά ξέρεις, κόρη μου, χθές μάς έτρόμαξες, διότι μοΰ 
είπεν ό Κώστας ό φύλακας, πώς έγύρισες χθές όλο τόν Παρ
θενώνα καί έπηγες σέ μέρη πολύ άσχημα. Κύτταξε καλά, 
γιατί ό Παρθενώνας δέν χορατεύει.

— Έννοια σου, έννοια σου, μπάρμπα Στάθη, μή φοβή- 
σαι, δόσε μου τό κλειδί καί δέν θά πάθω τίποτε, θά ίδης.

— Καλά, νά πάρτο καί πρόσεχε.
— Ευχαριστώ, ευχαριστώ, μπάρμπα Στάθη. 
Καίλαβοΰσαή Μαίρη τήν κλείδα τής θύρας τήςάναβάσεω; 

εις τό αέτωμα τοΰ Παρθενώνος,άνήλθε τάΠροπύλαια,προΰχώ- 
ρησεν έντός τής Άκροπόλεως καί ίστη πρό τοΰ Παρθενώνος 
παρατηρούσα αύτόν μετά προσοχής. Κατόπιν άφοΰ περιεπά- 
τησενέπ’ άρκετόν σκεπτομένη, ήρξατο συλλέγουσα μαργα
ρίτας καί άνεμώνας, άς έτοποθέτησεν έπί τοϋ στήθους της, 
καί μετά ταΰτά ήλθε καί ίκάθισίν εις τάς βορειοδυτικάς κλί
μακας τοΰ Παρθενώνας..

Μετά ήμίσειαν. ώραν ήγέρθη, ίπλησίασε τήν θύραν τής 
άνόδου, ήνοιξεν αύτήν ήσύχως, χωρίς ούδείς νά τήν πα
ρατηρώ, ιδίως περιηγηταί τινες, οίτινες εύρίσκοντο κατ’ 
εκείνην τήν ώραν έντός της Άκροπόλεως καί άνήλθεν. 
Μόλις δέ άνελθοϋσα, προύχώρησεν ολίγον, έρριψε βλέμμα 
πανταχοΰ καί μετ' ού πολύ ήλθε καί έκάθησε πρός τό νο
τιοδυτικόν μέρος τοϋ Παρθενώνος, παρατηρούσα μετά προ
σοχής προς τό στρατιωτικόν νοσοκομείον^

Έμεινεν έκεϊ έπί έν τέταρτον τής ώρας, είτα ήγέρθη, 
προύχώρησεν είς τήν. δευτέραν γραμμήν τών έπιστυλίων τοϋ 
Παρθενώνος καί έστη διστάζουσα, ταλαντευόμενη άν ώ- 
φειλεν. ίκεΐθεν νά πέση ή νά έκλέξφ καλλιτέραν θέσιν.

«Δεν είναι καλά έδώ, διελογίσ.θη, μέ βλέπουσιν έντεϋθΐν, 
άλλως τε κινδυνεύει ή κεφαλή μου νά κτυπήση έπί τοϋ 
στύλου έκεϊ, ένφ“θα πίπτω.» Καέ προεχώριι βήμα πρός βή
μα, παρατηρούσα έπισταμένως τά πάντα καί ειτα ίσταμένη 
καί στρεφόμενη καί πάλιν προχωρούσα καί έξετάζουσα τάς 

θί«ει; ολας καί σκιπτομένη· Αίφνης ίνφ παριτηρει έναντι 
αύτης άπό-τής δεύτερα; γραμμής τών κιόνων πρός τό όπι
σθεν μερο; τοδ αετώματος τοΰ Παρθινωνος·

«Ά, ιδού, ιίπε καθ’ έαυτήν, ή θίσι; μου, τήν «ύρον, έ- 
κεΐ swat ωραία, ούδείς μέ βλέπει, ίχει δέ καί πληβίον σιδη
ράν ράβδον, τήν οποίαν έν άνάγχχ) θά κρατώ, όπως τακτο
ποιήσω τό φόρεμά μου έν τή ώριρ τής πτώσεώς μου».

Ή άπόφασις έλήφθη. .
Εΐτα σκεφθεϊσα, ότι δέν ήτο Ιτι ένδεκάτη ώρα, καθ’ήν 

είχε προαποφασίσει νά πέβρ, έστράφη ίκιϊθεν καί ήρζατο βα- 
δίζουσα κατά μήκος καί πλάτος τών έπιοτυλίων και τοϋ 
αετώματος τοϋ Παρθενώνος, παρατηρούσα πανταχόσε τόν 
ορίζοντα, τά περίχωρα τών ’Αθηνών καί είτα τήν κάτωθεν 
αύτής πόλιν. Φαίνεται ότι κάτι άνέμενε, διότι παρετηρήθη 
άτενίζουσα τόν ουρανόν καί λέγουσα ίσως, «Πάτερ, μα
κράν άπ*  έμοΰ τό ποτηριού τοΰτο»

. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ..

Ν. θ. Σφάξ. Καλώς έφθάσατ». Έγράψαμεν ύμΐν έκτενώς καί 
άπεστείλαμεν παραγγελίαν σας.—Κ. Β. Δ. Πάιραζ. Άποροΰμεν 
διά δυσαρέσκειαν. Πραχτορεΐον δέν λαμβάνει φύλλα. Γράφομεν.—Ν. 
Σ. ιΐίίρητ. Ταχυδρομικώς ίξηγούμεβα.—Α. Π. ϊ/ρκτραν. Σας α- 
πεστείλαμεν χαί έκ δευτέρου χβές τον 13 αριθμόν, καί έγράψαμεν. 
_ Δ. Π. Λαμίαν. Σωσάννα 'Ραμώ λαμβάνετε ταχυδρομικώς. Ή- 
συχεΐτε.— Κ. X. Λ· Μορφο» Κύπρον. Συνεμορφώθημεν ώςγρά
φετε. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν.-—Α. 
Γ. Άθ^ναζ. Διατριβή έλήφθη, άλλά περί είκόνος δέν μάς λεγετε

Έπεκρατούσης δ’ άκρα; σιγής καί γαλήνης άντΐ άπαντή- 
σεως, σφοδροί λυγμοί τήν κατέλαβον τότε και άπέμασσε διά 
τοϋ ρινομάκτρου της δύο μεγάλα δάκρυα, διαλογισθεΐσα τί 
θά είπωσι περί αύτής μετά μίαν ώραν, ότε οί αχθοφόροι θά 
μετακομίζωσιν άνά μέσον τής πόλεως τό κατακερματισμένου 
καί παραμεμορφωμένον σώμά της.

«θά μέ θεωρήσωσιν έγκληματίαν, είπε, θά μέ κρίνη σκλη- 
ρώς ό κακός κόσμος, θά μέ άδικήσωσι.»

Καί είτα μετά μικράν σκέψιν
« 'Αδιάφορου, έξηκολούθησε, θά μέ δικαιώσν) ό αιώνιος 

καί πανάγαθος πατήρ |. όστις είμαι βέβαια, ότι θά μέ συγ
χώρηση.» ■

Ίδοϋσα δέ έναντι αύτής τόν μπάρμπα Στάθην, όστις 
μακρόθεν τήν παρετήρει μετά περιεργίας, τφ έμειδίασεν έκ- 
τείνασα αυτφ την χεΐρα, ώς σημείον άποχαεριτισμοδ καί 
είτα έστράφη έλθοϋσα πρός τό έκλεχθέν μέρος διά τήν πτώ- 
σίν της. Ή θεσις έκείνη ήτο απότομος καί ίπικίνδυνος, καί 
ϊνα φθάση ϊως Ικεΐ, κατέβαλε μεγάλην προσοχήν καί αγώνα. 
Τέλος άφιχθείσα, έκρατήθη είς τήν έξεχουσαν σιδηράν ρά
βδον, έτοποθέτησεν έπ’αυτής τό άλεξήλιόν της καί περιμαζεύ- 
σασα τό φόρεμά της, ύψωσε τα βλέμματά της πρός τόν ού- 
ρανόν, έταπείνωσεν είτα αύτά προς τό μέρος ίνθα θά έπι
πτε και ποιήσασα αετά κατανύζεως τό σημείον τοϋ σ-ταυροΰ’

«θεέ μου ! ειπεν, έλέησον τό πτωχόν πλάσμα σου καί 
συγχώρησόν με αν έξ ύπαιτιότητός μου περιήλθον εις θέσιν 
καθ’ ήν δέν δύναμαι πλέον νά ζήσω έδώ. “Ελεος [ 
έλεος I θεέ μου, καί συγχώρησόν με. Μήτέρ μου, βοήθη- 
σόν με I»

'Εγκαταλείψασα δέ τότε τήν σιδηράν ράβδον ήν έκράτει, 
ό άγγελος έκεΐνος έπεσεν ώς έλαφρά χρυσαλλίς, ώς παμφόλυξ 
έπί τοϋ σκληρού εδάφους,τής οποίας διαρραγείσης τό μέν πε
ρικάλυμμα έμεινεν έκεϊ, ή δέ ψυχή άνήλθεν είς τούς ουρανού;. 

("Επεται τό τέλος.) 'Ροβς.ΒΡΥΚΟΛΑΞ Ή ΟΠΤΑΠΑΤΗ;
Δεκαοκταέτης ήμην ότε, έπανακάμψαςck τήν πατρί

δα μου έκ τής Κωνσταντινουπόλεως, ένθα μικρός έτι. ών 
εΤχον αποστολή καί έγκλεισθή εις ιδιωτικόν τι λύκειον, 
ένεκα τής άφορήτου ζωηρότητάς μου καί τής πρός τά ό
πλα ακαταλόγιστου μανίας μου, δι ’ ής πολλάκις προύξέ- 
νουν είς τούς γονείς μόυ άνυπόφορον τρόμον, έπεδόθην 
μετ απείρου ζήλου είς τό κι-νήγιον τό όποιον άπό των 
νεαρών μου έτι χρόνων μοί ήτο προφιλές καί τό χρυσοϋν 
όνειρόν μου. Δέν παρήρχετο ήμερα χωρίς νά μεταβώ πρός 
Θήραν περδίκων καί Αγριοπερίστερών είς τά ττέριζ άπο- 
μεμακρυσμένα δάση. Καί το» δέ ουδέποτε ήδυνήθην νά 
φονεύσω πτηνόν τι τοιοΰτον, έν τούτοις προετίμων νά 
μείνω νήστις καθ’ όλην τήν ημέραν όδοιπορών έν πλέ- 
οντι ίδρώτι τήδε κακεΐσε.

Δυστυχώς ηλθον ο χρόνος καθ’ δν έμελλον, άπο- 
χωριζόμενός τής προσφιλούς μοι ταύτης ενασχολή
σεων, ν’ άποσταλώ καί πάλιν εις τά έρημα τά ξέ
να, και νά κλειοΘώ εκ νέου, έν τή άκμή τής νεότητάς 
μου,εις τό φρικώδες εκείνο δεσμωτήριο», ένθα μαραίνεται 
ή νεότης. Όπως δ’ άποχαιρετήσω διά τελευταίαν φοράν 
το προσφιλέστατόν μοι κυνήγιον, διωργάνωσα θηρευτι
κήν τινα εκδρομήν έκ πέντε ομηλίκων μου,προεδρεύοντος 
έμού, καί έξεδράμομεν εις πυκνόν δάσος έ£ ελάτων, κατά 
τάς ύπωρείας τού Τυμφριστού. Άφιχθέντες έκεϊ, έλα- 
έεν έκαστος έ£ ημών ίδιαν διεύθυνσιν, καταδιώκοντες 
τάς κίχλας καί τάς πέρδικας, χωρίς νά οκεφθώμεν. οτι 
ήτο δυνατόν καί ν’άποπλανηθύμεν. Έγω κατά πρώτην 
φοράν κατώρθωσα τότε νά φονεύαω μίαν πέρδικα,—ετυχε 
φαίνεται νά διέλθωσιν έκεΐθεν τά σφαιρίδιά μου — καί ήμην 
εξωφρενών έκ τής χαράς μου, τρέχων μετά νεανικής όν
τως ζέσεως κατόπιν τών συντρόφων της, χωρίς νά λαμ
βάνω ύπ’όψιν μου ότι ό χρόνος έφευγε ταΰτοχρόνως, αλ
λά ταχύτερου έμοΰ. Μετ’ ού πολύ ή νύξ μέ κατέλαόεν 
είς τάς ύπωρείας τοΰ ορούς,οί δέ λοιποί σύντροφοί μου δέν 
έφαίνοντο πλέον, καί ώφειλον νά διατρεξω πολύ ετι, ουο 
περίπου ώρας, έως ου φθάσω εις τήν πόλιν. Καί έάν μέν 
ήτο τοΰτο μόνον θά ήτο ύποφερτον, πλήν τό φοβερό
τερων ότι οΰδεμία κατάλληλος οδός ήγεν είς τήν πόλιν, 
διότι άφ’ ενός ύπήρχον οί κλιτύες τού όρους, άφ'έτέρου 
δέ απότομος- κρημνός, έν μέσω τών όποιων καί πρό. τοΰ 
νεκροταφείου, άπέχοντος τής πόλεως ήμίσειαν ώραν, καί 
κειμένου έντός κοιλώματος κατασκίου έξ άρχεγόνων γι- 
γαντωδών δένδρων καί περιβρεχομένου ύπό δύο ρευμάτων 
τών οποίων τό ύδωρ κατέπιπτεν έπί βράχου τινός μετ 
άγριου, πατάγου, διήρχετο ή μοναδική καί έρημος καί 
απότομος πρός την πόλιν άγουσα.

Τό κοιμητηρίου τοΰτο είναι τό ένδιαίτημα τής γλαυ
κός καί τοϋ βύα, καί είναι φοβερόν, άν μή επικίνδυνον, 
νά διέρχηταί τις έκεΐθέν μόνος, καί μάλιστα κατά τας 
ζοφώδεις τοϋ φθινοπώρου νύκτας. Μολονότι δ’ έφρισ- 
οον έπι τή ιδέα, ότι θά διέλθω έκεΐθεν, έν τούτοις ή- 
ναγκάσθην άκων νά τεθώ είς οδοιπορίαν, πιεζόμενος 
ύπό δύο ετι φοβερωτέρων ίσως κακών, τής πείνης, καί 
τοϋ κινδύνου τής διανυκτερεύσεως έντός τοΰ δάσους, 
ένθα και άγρια θηρία ένδιαιτώνται.

Όταν έπλησίασα τό νεκροταφείου, ή νύξ είχε προχω- 
ρήση αρκούντως. Εύτυχώς όμως έφώτιζε τόν δρόμον μου 
διά μέσου τής ατραπού εκείνης ημισέληνος καί ήδυνήθην 
άνευ ετέρου τινός απευκταίου νά διέλθω τό πλεΐστον τοΰ 
δρόμου μου.

Έπλησίάζον όλοέν εις τό νεκροταφείου, ή δέ φοβερά 
στιγμή ήτον έκείνη, καθ’ ήν θά διηρχόμην πρό τής 
θύρας αύτοϋ καί ήν καθίστων φοβερωτέραν αί διηγή
σεις τών δεισιδαιμόνων περί τής ύπάρξεως καί έμφα- 
νίσεως φαντασμάτων, καί τάς όποιας, διηγήσεις, άνεπώ- 
λουν μετά φρίκης τήν στιγμήν- έκείνην. Τήν ανάγκην 
θάρρος ποιούμενος διελογίσθην τότε, ότι έφερον όπλον 
καλώς πεπληρωμένον, καί ότι ήδυνάμην νά πυροβολήσω 
εναντίον παντός εμποδίου· άλλως τί εΤχον νά φοβηθώ ; 
καί ύψώσας τάς σφυράς τοΰ δικάνου όπλου μου ήκολού- 
θησα τήν όδόν μου μέ κλονιζόμενου βήμα και μέ καρδίαν 
κινδυνεύουσαν νά διαρραγή εις πρώτην συνάντησιν.

Εύρισκόμην ήδη πρό τής θύρας τοΰ νεκροταφείου μέ 
τούς οφθαλμούς προσηλωμένους έπ’ αύτής, ότε αίφνης 
ακούω τρυγμόν τών μοχλών τής θύρας· βλέπω μετά στι
γμήν ταύτην διανοιγομένην καί, είτα έξερχόμενον έκεΐθεν 
σκελετώδη νεκρόν μέ δφθαλμούς εξέχοντας τών κογχών 
των, των όποιων αί ανεστραμμένοι κόραι προύξένουν 
τρομερόν έντύπωσιν,μέ λεπτούς καί μακρούς δακτύλους, 
τετυλιγμένον έντός τών λευκών σαβάνων του,καί τό φοβε- 
ρώτερον νά διευθύνεται πρός με. Ουτος άφοΰ πρώτον έ

ύψωσε τήν κατεσκληκυΐαν έκείνην χεΐρα του κατ’ έμοΰ, 
έποιήσατο σημείον απειλητικόν, τόν έβλεπον δέ τόσον 
καλώς, ώστε ούδέποτε θά φαντασθώ ότι ήτο έπίκαιρος 
απάτη. Φρίκη I Τό αίμα έπάγη είς τάς φλέβας μου καί 
ψυχρός ίδρώς μέ περιέλουσεν· έληαμόνησα παντελώς τό 
οπλον, όπερ έκράτουν είς τάς χεΐρας, έτοιμον πάντοτε 
πρός έκπυρσοκρότησιν, καί ώς μόνον σωτήρά .μου, τήν 
στιγμήν έκείνην, έθεώρησα τήν γοργότητα τών ποδών 
μου. Εσπευσα -λοιπόν πρός τήν πόλιν διά ταχέως βη
ματισμού, ότε όμως κατά κακήν μου τύχην μετά μικρόν 
δρόμον, ό ποΰς μου προσκρούει έπί τίνος χαμόκλαδου, 
πίπτω πρηνής κατά γής, τό δέ όπλον διαφυγόν τών χει- 
ρών μου εκπυρσοκροτεί δίο. Έγώ τότε ψαντασθείς. ότι 
ό βρυκόλαξ έπυροβόλησεν εναντίον μου, έμεινα άναί- 
σθητοε.

’Αγνοώ πόσην ώραν διέμεινα έν τή καταστάσει ταύτη· 
όταν δέ ουνήλθον, έφερα τήν χεΐρα ε<ς τό πρόσωπον 
καί ήσθάνθην αύτό πλήρες αίματος, συνεπεία τής πρός 
τό έδαφος συγκρούσεώς του- ένέτει.να τό ους μου καί 
ούδέν άλλο ήκουσα τόν ρόχθον τοΰ κατακρημνιζομέ— 
νου ΰδατος, καί τήν άγρίαν φωνήν τής γλαυκός, ό
ποια όμολογουμένως έσπάραττε τήν καρδίαν μου. Είμαι 
τρελλός, έψιθύρισα, νά φοβηθώ τόσον πολύ, χωρίς νά 
ύπάρχη τίποτε. Ένεθάρρυνα, άνέστην κλονούμενοο, πε- 
ριέφερον τό βλέμμα πέριξ έμοΰ καί ούδέν διέκρινα. 
«Περίεργον πράγμα» εΐπον, καί έξηκολούθησα τόν δρό
μον μου διά ταχύτατου βηματισμού. Άλλα μόλις εΓνον 
βαδίσει ολίγα βήματα,ακούω πάλιν βηματισμούς όπισθεν 
μου· στρέφω τεταραγμένοο και βλέπω τόν αύτόν νεκρόν 
πλήρη θυμού νά τρέχη κατόπιν μου, ώς μανιώδης. Σπεύ
δω δι’όλων τών δυνάμεών μου πρός τό χωρίον, άλλά δυσ
τυχώς μετ’ ολίγον δρόμον εύρισκομαι αντιμέτωπος τού 
περιβρέχοντος τό άπαίσιον νεκροταφείου ύδατος καί 
τού όποιου ή γέφυρα έξετρέπετο τής κυρίας όδοΰ· 
χωρίς νά διστάσω εισέρχομαι έν αύτώ καί κινδυνεύοας 
νά παρασυρθώ παρά τής ορμητικής ροής του, διάβρο
χος καί ριγών περαιοϋμαι είς τήν απέναντι όχθην, έπα— 
νσλαμβάνω τόν δρόμον μου καί έντός ελάχιστου χρονι
κού διαστήματος φθάνω άσθμαίνων μέχρι τής έξωτερι- 
κής θύρας τής οικίας μου. «Άνοίξατέ μοι» φωνάζω, καί 
λυποθυμώ έκ δευτέρου- μέ μετέφερον έντός τής οικίας 
καί έπί ένα ολόκληρον μήνα ύπέφερον έκ φοβερών νευ
ρικών σπασμών καί έξ άϋπνίας, διότι μόλις εκλειον τούς 
οφθαλμούς μου καί έβλεπον τόν αύτόν βρυκόλακα νά 
μέ καταδιώκη.

’ Τήν έπομένην πρωίαν ό πατήρ μου έκ περιέργειας, 
είς δν διηγήθην τά πάντα, μετέβη είς τό νεκροταφείου 
καί έπεθεωρήσε τήν θύραν αύτοϋ, άλλ’αύτη ,εύρίσκετο 
κεκλεισμένη πάντοτε καί μέ τούς μοχλούς όπισθεν, όπως 
πάντοτε Τί λοιπόν έγεινεν ό βρυκόλαξ; Ουτος βε
βαίως ' δέν ήτο άλλο ή οπτασία, τήν όποιαν συνέλαβε 
τό τεταραγμενον πνεύμα , μου, συνεπεία τής πρός τά 
φαντάσματα πίστεώς μου.

Ώστε, ή φαντασία τού άνθρώπου, ώς φαίνεται, έξοι- 
κειοΰται πρός τάς παραδόσεις τής αμαθούς διαπλάοεως 
τής νεανικής αύτοϋ καρδίας.

1. Ζ. Πακαδόπουλος
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τίποτε. Έλθετε είς άντάμωσίν μας.—I. Β. Κ. Λάρνακα. ’Επι
στολή σας έλήφθη. Σας άπαντώμιν ταχυδρομικώς. — A. Ν. Β. 
Mepalvar. Συστημένη μετά συνδρομής σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν 
άλλ*  αποροΰμεν διά σιωπήν φίλου.Έν τούτοις γράφομεν άμέσως.— 
Τ. Ζ. Πειραια. Άσχήσεις έλήφθησαν. Έχειχαλως. Εύχαριστοΰμεν. 
—-Κ. Ε. Λιβαδίαν. Άναμένομεν άπάντησίν σας.

ΠΝΕϊΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αίνιγμα. 
"Εξη εθνών οΐ ποταμοί 
διάσημοι τε ή χ.ί μή 
Τ’ άρχιχά των άν σχετίσουν 

-Βασιλέα θ’ άναστήσουν.
2. Αίνιγμ».

Μέ μόνον μίαν μεταβολήν 
χα! ταύτην είς τδν τόνον 
Άπο βαθμδν χατώτατον 
ανέρχομαι εις θρόνον.

β Αίνιγμα. 
Τοΰ χετμώνος είμαι φίλη 
άν ποσώς δέν μέ πειράξης 
Τών ανθρώπων δέ οικείος 
άν εν τά-στδ μέσον τάξης.

4. Αίνιγμα - 
θυσίασε τήν κεφαλήν 
στδν τόνον βάλλε πνεύμα 
Τήν μέσην διπλάσιασε 
κ’ είς έν σου μόνον νεύμα 
Άμέσως θα μεταδληθή 
ε’ς τι μιχρας αξίας 
‘Ωραία καί πολυπληθή (ς) 
νήσος τής Μικρασίας.

5- Αίνιγμα. 
Ζώου χαί νήσου ονόματα 
εις έν άν τά ένωσης

Ένώσεως δύο θαλασσών 
τδ όνομα θα δώσης.

6. Αίνιγμα.
Τη. προσθήκη ένδς αλφα 
πόλις τοΰ Ειρηνικού 
Μετατρέπεται είς πόλιν 
γείτονα τοΰ Δοαοχοΰ.

7. Αίνιγμα.
Ε’μ’ ώραΐον, είμαι νόσος 
άν μ’ αφήσης όπως είμαι 
"Αν τδν τόνον κατεβάσης 
ε’ις τούς τίτλους ζήτησέ με 

Τ' {μικρόν μου είς ωμέγα 
χαΐτδν τόνον άν τ’ αλλάξης 
Στά εφόδια τών πλοίων 
δίχως άλλο θα μέ τάξης.

8. Αίνιγμα.
Δηδ έκ τών Ακρωτηρίων 

- Δηδ έχ τών Αστερισμών
Δ«δ Κόλποι κ’ ενα "Ορος 
κ’ ένας έκ τών ποταμών 
Άχροστοιχίδα "Ηρωος 
άφευκτως θά μάς δώσουν 
"Αν τ’ αρχικά των γράμματα 
κατά σειράν ένόσουν.

. Τατιανή Ζαδέ.

ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ■ Wtl
όνγγραφρϊς έπι τίϊ ^Adet

πάντων τών ευρωπαϊκών όνγγραμράτων yotb 
εϊδους τοντον.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡ0Ν0Μ0Ι0Ν
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
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Κατόπιν σννεννοήσεως μετά τον κ. Μ. Busine, καλλι
τέχνου έν Παρισίοις, πάντες οί συνδρομηταΐ τής Φύόεως 
δύνανται ν’ άποκτήσωσι δωρεάν τήν εικόνα των κε- 
χρωμ α τιβμένην είς μέγε&ός τον μέτρου έπί
O,t4 μ. ύφους, έπί τοΐς έξης δροις'

Οι κατά φνλλον αγοραστοί τής φύόπως δεν έχουσιν 
άλλο νά πράξωσιν ή νά στείλωσι τήν έπι είκοσι φοράς 
δημοσιευ&ησομένην κάτω&ι διεν&υνσιν τοϋ χ. Μ. Bitsine.

Οί συνδρομηταΐ τδ έν τή άποδείξει τής ετήσιας πλη
ρωμής τον Δ" έτους προσχεκολημένον έπι τούτφ στέλεχος.

Π&ς δ’ έγγραφόμενος νέος συνδρομητής λαμβάνει μέρος 
είς τάς κληρώσεις τβ>ν λαχείων τής προσεχούς έχκνβεύ- 
σεως, 9ά λάβη δωρεάν μίαν καλλιτεχνικήν εικόνα, καί 
δύναται έπίσης νά παραγγείλη καί τήν ώς ανωτέρω είς 
μέγα μέγεθος ελαιογραφίαν τής είκόνος τον.

Σνν τή άποστολή ναύτη δέον νά συναποστέλληται και 
ή φωτογραφία τον προσώπου, ούτινος ζητείται ή κεχρω- 
ματισμένη είκών, ώς καί τά έξοδα τής έπιβτροφής τοϋ δέ
ματος έκ Παρισίων ανερχόμενα είς φρ. χρ. 4,95.

Ύπό τοΰ' πεπενραμένου χοροδιδασκάλου κ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ. 

ΠΙΓΓΑ έξεδόθη σύγγραμμα πβρψ χοροΰ, μεθοδικότατα <Jw- 

τεταγμένον, μετ’ εικόνων, έκ τών άρίύτων περί τούτον έρ

γων τών Γάλλων, "Αγγλων, Ιταλών, Ισπανών καί αύτών- 

έτι τών Αμερικανών. Τό «Σύγγραμμα τοΰτο, διαιρείται είς· 

τέοοαρα μέρη, ών τό μέν πρώτον πραγματεύεται περί 

χοροΰ έν γέ ν εχ, τό δεύτερον π ε ρ ί τοϋ έγχωρίου 

έλληνχκοΰ χοροΰ, τό τρίτον περίτών ό τ ρ ο φ ι-- 

κ ώ ν εύρωπαχκών χορών καί τό 'τέταρτον π ερ 

τών έγκύκλων τοιούτων. Έκαότος δέ χορός <3υνο-- 
δεύεται ύπό της μουόικης τον έπί κλεχδοκυμδάλου.

Τό δλον έργον άποτελούμενον έκ ι ς τυπογραφικών φύλ

λων, είς Οχημα 8ον, μετά φιλοκαλίας’τετνπωμένον, τιμώται. 

διώ τούς έν τφ έΟωτερχκφ όυνδρομητάς της «Φύόεως» δρ. 3 —

» .» » » έξωτερτκώ » » » φρ. χρ. 3—

REVUE LA «NATURE» Athdnes 
Bon Ν® i.

Renseignements

Couleur des veux ............
» du teint................
» des cheveux ....
» du costume. ... .

M. Busine. «.Avenue de Villiers*  Faerie.

ΒίΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΓΩ

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟϊ ΚΟΣΜΟΓ
Τά άπαράμιλλον, πλήρες χάριτος Ίταί γοητείας π;ρι- 

εργότατον τοΰτο σύγγραμμα, ούτινος ή ψημη είναι έζη- 
πλωμένη καθ’ όλην τήν υδρόγειον και όπερ είναι μετα-- 
πεψρασμένον είς άλας τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας, ήρξατο 
έκδιδόμενον προσφάτως και είς τήν ελληνικήν.

Τό ολον έργον άπαρτιοθήσεται έξ 65 τυπογραφικών 
ψύλλων και θέλει κοσμεΤσθαι ύπό 200'καλλιτεχνικών εικό
νων, έξ ων τινας άναδημοσιεύομεν καί έν τώ. ήμετέρω 
φύλλω. ...

Τιμάται δέ διά τό εσωτερικόν δρ. 
ο ο » φρ. χρ.

Διά πάσαν αίτησιν άπευθυντέον
Κύριον

Παναγ. Ζαννουδάκην βιβλιοπώλην, 
τό γραψεϊον τής «Φύσεως».

Β,8Ο 
Κ,ΒΟ

ή προς.

ΤΥΠΟΙΣ ’Ανέστή Κωνσταντινίδου 1893.


