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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — 'Ο κίνδυνο; τής αιώρας. Σκηνή αρχαϊκή. 
— Β. Μοδεστώφ. Καί πίλιν ΛερΙ τής προφορά; τής'Ελληνιχή; 
γλώσσης, (συνέχεια) ύπό Κ Ζήκόυ.— Αίπλούν δρβμα. Σύγ
χρονον ιστορικόν διήγημα (μετ’ εικόνων) τέλος, ύπδ 'Ρου. — ’Α- 
νεύρεσις άπολωλότο; συγγράμματος.— Εύνοΰχισις τών άλι- 
κτόρων.— Τό άρρωστο «αεδάκ*.  Ποίημα ύπδ Α. Γιαχουμίδη.— 
'Ο φθονεράς , ύπδ Άνδρ. X. Βλαχοχρήστου. — ‘ο πόνος. ΙΙοίη- 
μα, ύπδ Π. Τραπεζουντιου. —*Η  προσςχής έχκ·Α€ευσις π&ν λα
χείων τής «Φΰσεωςο.— ’'Εκτακτον προνόμιον διά.τούς συν
δρομητές τής «Φύσβως». — Αινίγματα. — 'Αλληλογραφία 
τής «Φύβεως».—’Αγγελΐαι.

Ο ΚΙΝΔΓΝΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΡΑΣ

ΣΚΗΝΗ ΑΡΧΑΪΚΗ

Άρη^ανία καί έτοιμότης μητρός-
' Έπαιζον μέ φαιδρότατα γελώντα και κραυγά£οντα έηι 

τή£ αιώρας τά τέοσαρα αύτά άθωα πλάαυατα, δ Περι
κλής και ό Αλκιβιάδης, ή Εύάδνη καί ή Μυρτώ, μή φαν- 
ταζόμενα έτι c κίνδυνος.παρακολουθεί τήν χαράν και. 
ευθυμίαν των καί μή γνωρίζοντα ποσώς έν τή άπλοϊκό- 
τητι αυτών τί έοτί -καταστροφή,· τί έστί συμφορά. Όποια 
άμεριμνήσία καί απρονοησία έν τή παιδική ταύτη ηλι
κία I ’Απέναντι τής χαράς, τοΰ γέλωτος και τού αθύρ
ματος του, ό παΐς οΰδέν λογίζεται, τά πάντα περιφρονεϊ, 
τά πάντα τώ φαίνονται παιδιά. ' .

Αίφνης όμως ή κραυγή «Μητέρα I» διέκοψε τήν ζωη
ρότητα καί φαιδρότητα τών αθώων εκείνων χαροποιών 
πλασμάτων!

Άπροσδοκήτως τά μικρότερου αυτών, ά Αλκιβιάδης 
ένώ ήθελε καί'αύτά νά δοκιμάση μόνον τά θέλγητρα τής 
αιώρας, ευρέθη παρ’ ελπίδα έν τή άκρα αύτής, έτοιμον 
νά πέση έπί τών λίθινων βαθμιδών τής κλίμακος άπό δυο 
μέτρων ύψους, ένεκα τής δνσαναλογίας τού βάρους καί 
νά κατασυντριάή. -

Πάντων τά βλέμματα προσηλούνται τότε, έκεϊ,ή δέ μή- 
τηρ προοδραμούοα έντρομος εΰρίσκεται προ τής μεγα- 
λειτέρας αμηχανίας.

Τι νά πράξη·
Ή ελάχιστη κίνησις δύναται νά έπιφέρη άνυπολόγι- 

στον συμφοράν Καί ένώ οί αδελφοί άκινητοϋσιν άδη- 
μονοΰντες πρδ τοΰ θεάματος καί άγνοουντας τον κίν
δυνον, ή μήτηρ καί πάλιν ή μήτηρ δρμώσα, τό συλλαμ
βάνει αυτοστιγμεί και; το σφίγγει είς τάς άγκάλας της, 
ένώ ταυτοχρόνους, βαθύς αναστεναγμός έλαφρόνει τό 
στήθος της. Αυτή μόνον είχεν αΐοθανθή τον κίνδυνον.

. . . - ' 'Ι·οϋ$.

Β· ΜΟΔΕΣΤΩΦ
• Καθτιγητοΰ τΛς 'Ελλήνικ. φιλολογίας έν τώ Πανεπτΰτημέφ 

. τής Όδπΰΰοΰ.
Καί πάλιν «βρί τίίς 'Ελληνικϋς γλώ<ίϋης.

7
Έν το. προηγούμενη μου πραγματείφ περί τής ελληνικής 

. προφοράς, τή χαταχωρισθείση έν τφ Περιοδιχφ τοΰ υπουρ
γείου της Δημοσίας Έκπαιδεύσεω; (Περιοδ, τοΰ Υπουρ
γείου, τής Δημοσία;Έχπαιδεύσεως Μάρτιος 1891), άνέφε- 
ρον επιγραφάς τής 5ης χαί 4η; εκατονταετηρίδος, οι’ ών 
άποδεικνύεται δτι έν τή Αττική ή δίφθογγος αι άπηγγέλλετο 
ώ; μαχρόν έ, ή δέ ει ώ; μαχρόν ϊ έν τή ανθηρά ήλικίιρ 
τής ελληνικής φιλολογίας. Καί ού μόνον έπιγραφαί άλλ’ 
ύπάρχουσιν χαι αποδείξει; έξ αυτής τής φιλολογίας τοΰ 5ου 

χαι 4ου αίώνος. Περί τούτων άρτι έξεδόθη νέον σοβαρόν έρ- 
γον τοΰ Κ. Παπαδημητραχοπούλου, έπιγραφύμεναν «Βάσα
νο; τών wept της ελληνική; -προφοράς Έρασμιχών αποδεί
ξεων, Άθήνησι 1889», απέναντι τοΰ όποιου τό εργον τοΰ 
χαθηγητοϋ Blass «ueber die Aussprache des Griechisc- 
hen» δύναται νά φανή ώς ασθενές γύμνασμα πρωτοπείρου 
επιστήμονο;. Έτερον. δε ίργον τοΰ έν Άθήναις έντιμου έπι- 
στήμονος έξεδόθη, χαι τοΰτο εΰγενώ; πάνυ άποσταλέν μοι, 
έπιγραφόμενον «le poete Aristophane et les partisans 
d’Erasme (Leyde, 1892). To ε'ργον τοΰτο, ώς.πολλάκι; 
έμνήσθην αύτοΰ έν τή προηγούμενη μου πραγματεία, τή ί- 
πιγραφομένη «Nouveaux documents epigraphiques de- 
montrant 1 ’antiquite de la prononciation des Grecs 
modernes (Leyde 1890)», έδημοσιεύθη to πρώτον «ν 
Leyde tv τφ φιλελληνικφ περιοδικφ «’Ελλάς» (Τ. W.), 
μετά ταΰτα δέ έξεδόθη χαί «ί; ιδιαίτερον φυλλάδιον. Τήν 
άρχήν τούτου είδον έν Άθήναις παρά τφ συντάκτη πρό τής 
έχδόσεω; τό παρελθόν έαρ, συνδιαλεχθείς πολλάκις αύτφ έπί 
τοΰ θέματος τής προφοράς, ύποσχεθεί; νά γνωρίση τοΰτο χαι 
τοΐς ρώσσοι; φιλολόγοις. Ή ουσία τοΰ νέου έργου περαλαμ- 
βάνετο έν τφ όγκώοει. συγγράματι «Βάσανοςο άλλα χαί 
πολλά νία έν αύτφ ύπάρχουβιν, ώς προσεοοχάτο,-έξ έργου 
άνδρός είδικώς άσχοληθίντος εΐ; τον Άρεστοφάνην. Τό άνε- 
ρευνάν ζώντα ίχνη τής παλαιάς προφοράς έν τφ κωμιχφ 
ποιητή, είναί τι πλέον ή φυσικόν.

’Αλλά τίς άλλος ήδύνατο νά έπιληφθή τοΰ ζητήματος tou- 
του μετά περισσότερα; ίπιτυχίας χαί δή—·άς έπιτρέψωσί μοι 
οί γερμανοί τήν αΐρεσιν τ'αύτην—περισσοτέρας αύθβντίφς, ή ό 
άνήρ, δστις χίχτηται απείρους καί βασιμωτάτας φιλολογικής 
γνώσεις; Ή μεγάλη ελληνική φιλογογία είναι συγγενής αύτφ, 
ίδίφ, μεθ’ής,ό συντάκτης τής Βασάνου συνεφύη, εΐθίσθη είς 
πάσας αυτής τάς λεπτομερείας κάί ήτις είναι δι’ αυτόν χαί ’ 
ζωή καί πνοή καί το παν. Τό.νεον αύτοΰ φυλλάοιον δεν εί
ναι μίγα, 70 σελίδων έν όλφ, άλλα λίαν περιεκτικόν. Εύ- 
κταίον νά έλαμβανον τούτου γνώσιν και οί ρώσσοε φιλολόγοι, 
οί αύτοβούλως έργαζόμινοι περί τής προφοράς τής έλληνικής 
γλώσσης, διότι εγώ δύναμαι ν.’ αναφέρω, έν ταΐ< · στήλαις 
μικράς πραγματείας,, μόνον μέρη τινά αύτοΰ έκ τών μαρτυ
ριών τοΰ Άριστοφάνους περί τής προφοράς τοΰ γράμματος η 
καί- τών τριών Κυρίων διφθόγγων αι, ει .καί «‘· Έν τή προ
φορά τής νεωτέρας έλληνικής, ήτις άριθμεϊ αρχαιότητα 1800 
έτών, ώς καί έν παντί έγκοσμιφ, ύπάρχουσι βεβαίως τ.ά τρω
τά, άλλ’ είς ούδέν τούτων οί έναντ.ίοι αύτής έφάνησαν ,ίχον- 
τες διάθεσιν προς έπίθεσιν, δσφ εις.τό γράμμα η» όπιρ άφοΰ · 
έττέ μακρόν χρόνον άντικαθίστα τήν δααεϊαν, περιήλθεν έπειτα 
είς τόν κοινόχ πάσι τής ελλησιν άλφάζητον τοΰ Εύκλείδου 
(403 Π.Χ) έκ τής ’Ιωνικής διαλέκτου, ώς μακρον Ε. Ότι 
δε αί διά τοΰ γράμματος τούτου γραφόμενα*  λέξεις όχι πάν
τοτε ίν τή άρχαίφ Αττική γλώσσρ ένεϊχον τό.ν φθόγγον ε, 
τοΰτο έγένετο ήμιν γνωστόν έξ ενός διαλόγου τοΰ Πλάτωνος, 
ένθα ό Σωκράτη- υπομιμνήσκει τφ διαλέγομίνω δτι το άρ- 
χαΐον έν τή Αττική ίγραφΟν ι έκεί όπου μετά ταυτα ήρ- 
χισαν νά γράφωσιν ε ή η καί ώς μαρτύριο» τούτου φέρει τήν 
λέξιν ήμερα, ήν οί αρχαιότατοι άπήγγελλον ίμέρα, άλλοι 
δε έγραφο» έμέρα, οί δΐ νΰν ημέρα (Κρατολ. 418 Β). ‘Η 
μαρτυρία αύτη είναι ύπό πασαν έποψιν σπουδαία, καίτοι ό 
καθηγητής BlaSS ούδεμίαν αύτής ποιείται μνείκχ· σπουδαίως ' 
διότι δεικνύει'διχασμόν τινα τοΰ γράμματος η προ τής έπο- 
χής ακόμη τοΰ Εύκλείδου. Καί δεν είναι μόνη ή μαρτυρία 
αύτη. Ό Κ. Παπαδημητράκόπαυλος έξερευνήσας τά περί τής 
προφοράς τοΰ η μετά λεπτομέρειας περισσής έν τή Βαβάν^ 
(Σ. 516—548) τρέπει τήν προσοχήν ημών ιδιαίτατα είς τό 
λογοπαίγνεον τών κωμφδιών τοΰ Άριστοφάνους, τά βασιζό
μενα άποκλειστικώς ΙπΙ τοΰ όμοφθόγγοα τών φωνηε’ντφν, δι' 
ών καί μόνον δίδεται αφορμή νά συμπεράνη τις περι τής προ
φοράς τοΰ εις τό θέατρον φοιτώντος 'Αθηναϊκού λαοΰ. Προ- 
νίθενται ενταύθα οί έξης στίχοι έκ τής Ειρήνης, ένθα ό Τρν- 

γαΐοςζωηρώς τφ χορφ διαλέγεται περί τής θυσίας (στ. 923 
καί έ.).

Τρυγ. Τί δ’ άλλο γ’ ή ταύτην χύτραις ίδρυτέον :
Χορ. Χυτραισιν, ώσπερ μεμφόμενον Έρμήδιον ;
Τρνγ . Τί 8αί δοκεΐ ; βούλεσθε λαρινφ βοί; 
Xoq. Βοί; Μηδαμώς, ίνα μή βοηθεϊν ποι δέη.
Γφυγ.Άλλ’ ύ’ί παχείφ καί μεγάλη ; Χορ.Μή, μή. Τρ.Τιή;' 
Xoq. Ίνα μή γένηται θεαγένους ΰηνία.
Τρυγ. Τφ δή δοκεϊ σοι δήτα τών λοιπών ; Χορ. Όί.
Τρυμ. Όΐ; Χορ. Ναί μά Δι’. Τρ. Αλλά τοΰτόγ’ έστ’ 

Ιωνικόν 
το ρήμ. * Χορ. ’Επίτηδες γ’ ίν’ όταν έν τ ήκκλησίφ. 
ώς χρή πολεμεΐν λέγη τις οί καθήμενοι. 
ύπό τοΰ δέους λέγωο’ Ίωνιχώς όί * ).

Καί ολίγον προσεχών τις εις τό εργον αδύνατον νά μή συμ- 
φωνήσητφ Κ. Παπαδημητρακοπούλφ οτι πασα ή χάρις τών 
στίχων τούτων καί ή δύναμις τών συλλογισμών, οΰ; ί> χο
ρός προτείνει υπέρ τή; άποκάταστάσεω; τής ειρήνης διά τοΰ 
μέσου τής θυσίας πηγάζει έκ τοΰ όμοφθόγγου, όπερ παρέ
χεται διά τών λέξεων βοί, βοηθεΐν ΰί, ΰηνία, οί, ένθα διά
φοροι ίδίαι μίγνυνται άλλήλαις διά τή; ισχύος τής όμοιότη— 
τος τών φθόγγων κατά τρόπον κωμικώτατον. Καί τφ δντι 
ό χορός δέν επιθυμεί νά τελεσθή θυσία βοός διά τοΰτο και 
μόνον, διότι ή λέξις βοί δίδει αύτφ αφορμήν νά κωμωδήση 
αύτήν διά τής διφορούμενης έννοίας τοΰ βοηθεΐν = σπεύ- 
δειν είς βοήθειαν, όπερ όμόφθογγον τφ βοί θεΐν = τρέχειν 
έπί τόν βούν, έν τή έννοίφ τοΰ άφαιρεΐν τόν βουν, ώς δυνά- 
μεθα νά συμπεράνωμεν έκ τών Άχαρτών (Στ. 2021). Ό 
Ν. Παπαδημητρακόπουλος δικαίως διατείνεται, ότι πάσα ή 
χάρις τοΰ λογοπαιγνίου τούτου άπόλλυται, έάν αντί τής 
δοτικής βοί θέσωμεν γενικήν βοός, ή αντί τοΰ άττικοΰ τύπου 
βοηθείν μεταχειρισθώμεν τόν δωρικόν βοαθεΐν ή βοαθήν ή έάν 
προφέρωμεν τήν λέξιν κατ ’ ίρασμον βοέ θ*  ίν®). Τούτων ούτως 
έχόντων, έάν το κωμικόν αποτέλεσμα τών στίχων τούτων τφ 
δντι βασίζεται έπί του όμοφθόγγου, όπερ παράγεται δι’ Ολο
κλήρου σειρά; στίχων καί διά τοΰ παιγνείου τοΰ ι, έκ τούτου 
άφεύκτω; επεται ότι τό ι έν τή λέζει βοί καί τό η έν τφ 
βοηθεΐν έπρεπε νά ίχωσιν, άν. δχι ακριβώς, αλλά κατά με- 
γ.στην προσέγγισιν τήν αύτήν πρός άλληλα φωνήν, άλλως 
τό έπιδιωκόμενον ύπό τοΰ ποιητοΰ αποτέλεσμα δέν θα έπε- 
τύγχανεν. Δεν έπιτρέπεται νά εϊπωμεν ότι οί οπαδοί τή; Έ- 
ρασμικής προφοράς δέν παρατήρησαν τό ισχυρόν τούτο επι
χείρημα υπέρ τής έκ παραδόσεως προφοράς τής νεοελληνικής, 
άλλ’ «ί καί ούδέποτε παραλείπουσί τι μαρτυρούν εΰνουν τινά 
αύτοΐ; φράσιν,ώςτό βλήχημα τών προβάτων διά τών Βη,Βη, 
.παρά τφ κωμική Κρατένφ, έν τούτοις παρέρχονται συνήθως 
τήν μέν εΰνουν αύτοΐς θεωρίαν τού λογοπαιγνίου παρά τφ 
Άριστοφάνει έν πΛηφεε <Jty$ 3). Πρός δέ άπεπειράθησαν νά 
μεταβάλωσι το κείμενον τοΰ Άριστοφάνους διά νά παρα- 
κάμψωσι τό έξαγόμενον ώς συμπέρασμα φθογγοπαίγνιον τής 
προφοράς τοΰ η έν τή έποχή τοΰ Άριστοφάνους, αλλά τό 
πείραμα δοκιμασθέν ύπό τοΰ Bekklein (curae epigraphi- 
cae Lips. 1869 Σ. 47) άπεδείχθη λίαν άτυχες. Αντί δέ 
τού βοηθεΐν έκεΐνος έν τφ «.νημονευθέντι στίχφ, ε’γραφε βοι- 
ηθεϊν. Άνασκευάζων κατά πάντα αύτής τά σημεία τήν πα
ραπλάνησα τοΰ γερμανοΰ φιλολόγου ό Κ. Παπαδημητρακό- 
πουλος δι’ ούχί άδικου είρωνίας,παρατηρεί ότι ούδ ’ αύτός δ 
Bekklein, έάν έπρόκειτσ περί τήςπροφοράς τοΰ οι, θά έβου- 
λεύετο έν τή περιστάσει ταύ.τη ν’ απόρριψή τό ι ίνα μή δώση 
άφορμήν είς τόν έλληνα ποιητήν νά φανή αντίθετος τή έρα-

1)Το  χωριον τούτο άνοφερω επίσης εν τή εκθόσει τοΰ Dindorf 4840.
2) Le poete Aristophane e t e. 2—3 φυλλάδ.
3} Εννοείται δτι b Blass, όστις μετ ’ ιδιαιτέρου τόνου αναφέρει τό 

επιχείρημα τών προβάτων ύπερ τής έαυτόϋ θεωρίας (Σ. 26 3 εκδ.) 
ούτε καν ύπαινίττεται τό ΰπ’εμοΰ άναφερόμενον χωρίον τοΰ Άριστο
φάνους. Άσυγχώρητον, διότι τό φθογγοπαίγνιον κατά τήν ευάρεστου 
νεοελληνικήν προφοράν δεικνύει και δ Σχολιαστής τοΰ Άριστοφά
νους. 

σμικη θίωρίφ. Τοιοΰτο δέ λογοπαίγνιου άναμφιβόλω; είναι 
τό έν τοΐς στίχοι; 927 καί 928 έν ταΐς λέξεσι ύΐ κάί ύηνία. 

ί Όπως έκίΐ ό χορός δέν έπιθυμεΐ νά θυσιασθή βούς, ίνα μή 
! που συμβή νά βοήθησωσιν ή. προσφέρωσι θυσίαν βοών έκ τοΰ 

βοηθεΐν ή βοί θιΐν, ούτω καί ενταύθα δέν επιθυμεί ν’ ά- 
κούση περί θυσίας παχέος καί μεγάλης ύός, ίνα μή προκα- 
λέση ΰηνίαν παρά τοΰ Θεαγένους.Ότι τό η έν τή λέξει ύηνίοι 
διά τήν παραγωγήν τοΰ έκ τοΰ όμοφθόγγόυ άπορρέοντος έπι- 
χειρήματος έπρεπε νά προφερθή ομοφώνως τφ t, τφ έν τή 
λέξιι ΰί, τοΰτο άφ’ εαυτού υποβάλλεται ύπ’ δψ« καί ό 
Κ. Παπαδημητρακόπουλος δικαίως υποστηρίζει, ότι τοΰτο 
εΰαολον νά νοηθή, άν τήν δοτικήν άντικαταστήσωμεν διά 
γενικής ύός ή δι’ αιτιατικής ύν. Όποϊόν μεγα προορισμόν 
έχει έν τοΐς στίχοις τούτοις τό ι φαίνεται καί έκ τών άμέ- 
σως μετά τούτους έπομένων στίχων, ένθα τρις οξύνεταε έν 
τή λέξει όι. Πρός δέ ό ποιητής έπίτηδες μεταχειρίζεται τόν 
'Ιωνικόν τύπον διά νά έπιτευχθή λογοπαίγνιου έν τή δοτική 
τή; λέξεως όΐ; μετά θαυμαστικής έκπλήξεως, όπερ, παρατη-. 
ροΰμεν έν παρόδφ, παρέχει συν τούτοις ιδέαν περί τής ύπρ 
τών’Αθηναίων προφοράς τής διφθόγγου οι, ώς ένός φωνήεντος 
καί δχι διφθόγγου φωνής. Σημαντικόν λαγοπαίγνιόν παρά 
τφ1 Άριστοφάνει ύπέρ τής προφοράς τών Αθηναίων 
επί τής έποχής τοΰ Περικλεούς τοΰ η ώς ι, ό Κωνσταντίνος 
Παπαδημητρακόπουλος ευρίσκει εις άλλην κωμφδίαν αύτοΰ, 
Τάς όρνιθας (στ. 1203 —1204).Ό Πεισθέταιρο; έρωτ$ τήν 
έμφανίσθεΐοαν έν παραδόξφ στολή εις τήν πόλιν τών ’Ορνί
θων Πριν,πώς ονομάζεται,πλοΐον ή οδοιπορικός πίλος (Κυνή1) 
έκείνη δ’άπαντ^Ίρις ταχεία. Ό Πεισθέταιρο; ύπολαμβάνει ότι 
καλείται δια τοϋ ονόματος τοΰ ένός τών δύο πλοίων, άτινα . 
έχρησίμευον τοΐς Αθηναίοι; εις υπηρεσίαν τής πόλεως καί είς 
θρησκευτικά; άποστολάς, olov μεταφοράς τών θεωρών είς τήν 
νήσον Δήλον ή πρός αποστολήν πρέσβεων είς ξένα κράτη 
κ.τ.λ. έρωτφ τίνος τών δύο πλοίων όνομα φέρει, τής Πα- 
ράλου ή τής Σαλαμινίας. Ή ίρώτησις αύτη τότε μόνον δύ
ναται νά γείνρ καταληπτή, όταν ΰποτεθή ότι ό Πεισθέταιρο; 
παρήκουσε, νομίσας ότι ή θεά είσελθουσα είς τό πλοΐον έν 
ιδίγ στολή ώνόμασεν έαυτήν οχι τΙριν, αλλά . τριήρη, ήτοι 
διά λέξεω; ήτις πράγματι ύπονοεΐται ώς ούσιαστικόν.τών λέ
ξεων Πάραλος, Σαλαμινία. Ή Ίρις μή άναμένουσα τοιαύτην 
έρώτησιν, εις αμηχανίαν πιριελθοΰσα έρωτ^ί, «τί δέ τοΰτο;» 
Οΰτω δέ διά τοΰ λογοπαίγνιου τούτου, τοΰ στηριζομένου 
έπί τοΰ όμοφθόγγου, γεννάται. ή κωμική είκών, ήτις καθί
σταται τότε μόνον σαφής, όταν ήμεϊς γινώσκωμεν ότι ό ποιη
τής κατέστησε δυνατόν τώ υποκριτή νά έκλάβή τό όνομα 
’Ιρις αντί τοΰ Τριήρης· τοΰτο δέ ήδύνατο νά έπιτευχθή μό
νον διά τής όμοιότητος τοΰ φθόγγου έν τή ζώση γλώσ«ρ τών 
φωνηέντων' η καί ι.Το δέ νά νομίζή τις, ώς οί γερμανοί σχο- 
λιασταί, ότι ό Πεισθέταιρο; έξέλαβε τήν Ίριν ώς ονομασίαν 
πλοίου, δηλοΐ ότι όχι μόνον έξασθενεΐ ή έπίδειξις τής κωμι
κής σκηνής, αλλά καί τό άναφέρειν τά ονόματα Πάραλος 
καί Σαλαμινία είς τό Ιρις ώς ονομασίαν πλοίου μένει δύσε· 
ξήγητον. Αρα τά δημόσια ταΰτα πλοία εφερον έκαστον τό 
ιδιαίτερον όνομα Ιρις; Άνιυ δε τής παραδόξου ταύτης πρού- 
ποθέσεως δέν συμβιβάζεται ή έννοια, έάν ό Πεισθέταιρο; ερώ
τηση τίς Ίρις, ή Πάραλος ή ή Σαλαμινία. Φανερόν ότι αύ
τός έρωτ^ οχι τίς Ιρις αλλά τί; τριήρης. Άλλ’ έπειδή ή 
θεά καλεΐ έαυτήν Ίριν, ό Πεισθέταιρο; παρακόυσα; εκλαμ
βάνει τό όνομα αντί τή; Αθηναϊκή; ταχεία; τριήρους, τότε 
δέ καί. έννόιΐται ή αμηχανία ιτής Ίριδος, διότι συνιστ^ έαυ
τήν (στ. 1202) εύθύ; ώς άγγελον τών Ολυμπίων Θεών 
ή δέ αμηχανία δηλοΰται διά τής έρωτήσεω; «τί δέ τοΰτο;» 
Καταφανές δέ καί διατί ούδείς γερμανός κατώρθωσεν ό,τι 
φυσικώ; συνηρμολόγησεν ό Κ. Παπαδημητρακόπουλος. Διά 
τής έρασμική; προφοράς τοιαύτη έπιτυχή; συναρμολογία ού
τε ήτο δυνατόν νά έπέλθη είς τόν νοΰν τίνος. Ή άποπλάνη-

- 1) Τοιοϋτον πίλον Ιφερον εΐς τάς δδοιπορία; πρός προφύλαξιν από 
τσΰ ήλιου καί της βροχήςς·
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σις, ώί βλέπομεν,καταδικάζει αύτή έαυτήν. Ουτω δέ δι» τής 
τεχνικής συναρμολογίας. τοϋ Κ. Παπαδημητρακοπούλου ίκ 
τής άναγνώσεως τοΰ Άρ,στοφάνους TjcteEi άποχτώμεν τό ίπί- 
σημον γεγονός τοΰ έπικυρώσαι, ότι ό Αθηναϊκός λαός άκόμη 
Ιί τή 5'γι ίκατυνταετηρίδι Π.Χ. ίφώνει διά τοϋ τ> τό αύτό 
η σχεδόν τό αύτό, δπερ και'διά, τοΰ ι. "Αλλως ή λογική έο- 
μηνεία τών ύποδειχθέντων μερών της Ειρήνης καί των ’Ορ
νίθων είναι αδύνατος. Ό:ι τό η χαί άρχαιότερον ίποοφέρετο 
είς ώρισμένας περιστάσεις έν Άθήναις ώ; ι, γινώσχομεν χαί 
έχ τής τοΰ Πλάτωνος ερμηνευτικής μαρτυρίας τής λέςεω; 
ήμερα,, προφερομένης Ιμερα. Τοΰτο δέ χαί μόνον άρχει νά έχ- 
τοπίσνι τούς οπαδούς τοϋ Εράσμου έχ τής θέσεώς των, έν 
τή μοναδική μαρτυρώ περί τής προφοράς τών φωνηέντων χαί 
διφθόγγων, ένθα ειχον άκόμη σημεΐόν τι έξορμήσεω; πατά 
τής νεοελληνικής προφοράς. Παρ’ ήμίν ύπάρχει όλόκληρος 
σειρά ίπισήμων έγγραφων μαρτυριών εις άπόδειξιν, ότι έν τή 
λαλουμένη άττιχή γλώσσρ ή προφορά του η συνεχέετο τή 
τοΰ ι άκόμη έν τή κλασσική περώδω τής Έλληνικής φιλο
λογίας. Εχομεν σειράν ,ίπιγραφών άπο τοΰ 4ου αΐώνος, τής 
έποχής τοΰ Πλάτωνος, τοϋ Ζενοφίδντος καί τών μεγάλων 
’Αθηναίων ρητόρων Ίσοκράτονς, 'Γπερίδου χαι Δημοσθένους. 
Τάς μαρτυρίας ταύτας, ούτε ό B1&SS ούτε ό Οπαδός αύτοΰ 
Meistergans γινώσκεε, καί τοι ό τελευταίος άφιέρωσεν ’ιδίαν 
πραγματείαν είς τάς Αττικά; έπιγραφάς, ύπό τόν τίτλον 
Grammatik der attischen inschriften (tv Βερολίνφ 1888 
2 ίχδ.). Κατά τούς λόγους τοϋ ίδιχοϋ είς Άττικάς έπιγρα
φάς τούτου άνδρός,ίν ταΐς ίπιγραφαϊς ταύταις άπαντώσι μέν, 
άλλά μόνον σποραδιχάί περιπτώσεις τή; συγχύσεω; τοΰ η 
μετά τοΰ ι άπό τοΰ 150 μ. X. .1), καίτοι ό αύτός άναγνω- 
ρίζει, ότι ή σύγχνσις αύτη συνετελέσθη ήδη περί τό 250 Μ. (Έπεται το τέλος.) Α Ζήπος.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΧΪΓΉΤΚΖ-Α.

(Συνεχεία xal w'Aog· 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ ,. , '

Σνγκίνηβις ev Άθήναις yeta τόν θάνατον 
τής Μαψης.— Ό Μίμϊκος αντοκτονίϊ. 

—Αιστλοΐ5ν Ατσιλή κηδεία·
Ή κραυγή τής Μαίρη; «®«/μου» καί ό επακολούθησα; 

βαρύγδουπος κρότος τήν πτώσιν αυτής έπί τοΰ λιθο
στρώτου έδάφους, έν τφ έσωτεριχώ τοϋ Παρθενώνος, έφείλ- 
κυσαν τήν προσοχήν τών,δύο παρατυχόντων άγγλων περιηγη
τών, χυρίου καί κυρίας, οίτινες άμέσως έσπευσαν έπι τόπου 
καί προσεπάθησαν ν’ άνεγείρωσίν αύτήν. Τούτους ηκολου- 
θησε καί ό γέρων έπιβτάτης Μπάρμπα Στάθης, όστις μόλις 
είδε τήν Μαίρην κατασυντετριμμε'νην, λιποψυχούσαν καί έν 
έλεεινή καταστάσεις συγκεκινημένος: λίαν άνιφώνησιν, υψών 
τάς χεϊρας προς τόν ουρανόν

— Τό καϋμένο τό κορίτσι! Τό φοβούμουν*.  Τί ήθελε ν’ 
ανεβαίνη ’κει επάνω !

— Νερό ! νερό! άνεφώνήσαν οί ξέ'νοι περιηγηταί- 
Έκομίσθη ύδωρ άμέσως, ά^λ’ή Μαίρη διετέλει έντελώς 

αναίσθητος. Ή παρατυχοΰσα άγγλίς τή παρέσχε τάς πρώ
τα; βοήθειας, άφήρεσε τόν πίλον, τά χειρόκτια καί ίν γένει 
ό,τι ήτο δυνατόν καί οπερ τή εμπόδιζε τήν έλευθέραν κυκλο
φορίαν τοΰ αίματος καί τής αναπνοής, άλλ’είς μάτην. Ή 
Μαίρη ορτε τό στόμα ήνοιγέν,ο.ύτε τούς οφθαλμούς,τό δέ χρώ
μα τοδ προσώπου της καθίστατο βαθμηδόν πελιδνότατον.

— Είς τήν άμαξαν μας! είς τήν άμαξάν μας, μετακο
μίσατε την άμέσως; άνεφώνησε» ή άγγλίς, πρός τού; προσ- 

X. (ibid).Ό δέ Blass πεπιιθώ;, ότι ν.αί άπό τής 4ης μ' 
X. έκατονταίτηρίδος τδ η είχε πλήρη τήν π'ροφοράν τοΰ 
μαχροΰ ε, ού μόνον άγνοεϊ πάσαν αττική' Επιγραφήν άντι- 
κειμένην εΐς τήν δήλωσιν αύτοΰ ταύτην, άλλά καί έντελώς 
χαμμύει του; οφθαλμούς πρό τής πληθύος τών 'Ελληνικών 
επιγραφών τών απανταχού Ελληνικών χωρών, αίτινες μαρ- 
τυροΰσι τήν μετατροπήν τής προφοράς τοϋ η πρό τή; 
4ης ίκατονταετηρίδος τής χριστιανική- χρονολογίας. Άντι 
δέ τών πολλών έπιγραφών τοϋ είδους τουτου 2) ό άνήρ γι- 
νώσκει τινά; (βϊηζβΐηβ) περί τών όποιων όμιλεϊ· μετά πολ
λής περιφρονήσεως, ώ; μή δυναμένων νά ύποβληθώσιν είς 
ούδένα κριτικόν έλεγχον. Καί έπί τέλους, λέγει, έάν κατά 
τών επιγραφών μηδέν έχη ειπεΐν, αύται μαρτυροΰσι μόνον 
τήν δημώδη προφοράν (n.ur fdr volksaussprache) καί όχι 
τήν κοινήν (nicht fur allgemeine Aussprache)').

(1) Όρ. S. 15 «wird seit 150 n. Chr. vereinzit mil η ver- 
meugt.» 2) Περισσότερα: τών 10 ώς παραδείγματα αναφέρονται ύπ ’ 
έμοΰ έν τή πραγματεία »τό ζήτημα τής έλληνικής προφοράς β(Πε- 
ριοΰ. τοΰ ύπουργ. Αημ. εκπαιδεύσεως Μάρτιος 1890 Σ. 112). 3) 
’Ιδού το χωριον κατά λέξιν eGegenuber diesen Zeugnissen (ό λό
γος περί τοΰ εν τή λατινική γραφή β ελληνικού γράμματος η και 
τής τοιαύτης αντιγραφής είς πολλάς (;) περιστάσεις εν τή Γοτθική 
μεταφράσει τής βίβλου υπό τοΰ Ουλφίλου) vermOgen einzeine Beis- 
spiete von verlauschten η καί ι, die man aus Inschriften des 
Kaiserwit oder einer noch brQheren anbuhrt um so wen i ger ein 
Gewicht ubzugeben, ah diese Beispiele einer Krilischen Prdfung 
manchmal sclilebt stand balten. Und auch wenn sie noch so 
feststehen, sind sie doch gegenQber jenen alfgemeinen Aussagen 
immer nur fur volksanssprache, nicht fur allgemeine Ausspra
che bewelsend «(uber die Aussprache etc. p. 37 3η εχ$.)

(δε προηγούμενου φύλλου) 
ελθόντα; φύλακας τή; Άκροπόλεως,νά τήν μεταφέρωμεν αύ-

I θωρεί είς τήν κατοικίαν της. Μή χάνομεν καιρόν. Δέν ύπάρ- 
ί χει προ; θιοΰ ιατρός,έδώ πλησίον;
I — Ώ ! ναί, ύπάρχει είς τό νοσοκομείων, έδώ πλησίον, 

τή άπήντησεν άμέσως δακρύων, ό γέρων θυρωρός.
Καί λαβ.όντε; αύτήν είς τάς χεΐράς των οί φύλακες, τήν. 

μετέφερον είς τήν παρά τήν πύλην τής Άκροπόλεως άναμέ- 
νουσαν άμαξαν τών περιηγητών, δι’ ή; μετακόμισαν αύτήν, 
άνευ.χρονοτριβής, είς το παρακείμενον στρατιωτικόν νοσοκο- 
μιΐον, ένθα παραλαβών αύτήν ό έπί τής υπηρεσίας διατελών 
κατ’ έκείνην τήν ώραν στρατιωτικός ιατρός κ. Μαυράκης, 
διέταξε νά τήν μεταφέρωσιν εν τινι τοΰ νοσοκομείου κα- 
ταλλήλφ δωματίφ.

'Οποία όμως . . . συμπτωσις 1 ό Μιμικός δέν ήτο έκεΐ ! 
άπουσίαζεν ϊκ τής υπηρεσίας χάριν αυτής ! καί ένψ εκείνη 
ηύτοκτόνει! έκεΐνος αμέριμνος, γελόεις, χαρίεις, τήν άνεζήτει 

ικατά τό σύνηθες έν τώ βασιλικώ κήπφ, ένθα μετέβαινε σχε
δόν καθ ’ έκάστην κατ' έκείνην τήν ώραν.

Ό ιατρός διέταξε καί τή άφήρεσαν τά ένδύματα. Στη
θοσκόπησα; δ’ αύτήν, έξήτασε τά συντετριμμένα ή καταμι- 
μωλωπισμένα μέλη της και τή παρέσχεν έν γένει πάσαν τής 
επιστήμης βοήθειαν άλλά ματαίως'διότι ,ή Μαίρη έξηκολούθει 
διατελοΰσ*  άναίσθητος.

Ό κ.Μαυράκης ήπόρει. Καί »ν τούτοις ό παλμός έπαλλεν 
είσέτι.

«Περίεργον, διελογίσθη, εύρίσκεται ήδη μεταξύ ζωής καί

—-Τί είναι αύτά φίλε μου, τί συγκινήσεις είναι αύταί ; 
τί κάμεις τώ λέγει, δέν έντρέπεσαι ;

— Ά Ι δέν γνωρίζει; λοιπόν τίποτε ; κύριε Μαυράκη, ή 
νέα αύτη ήτις ηύτοκτόνησε, ηύτοκτονησε δι’ εμέ.

:— Διά σέ !
— Ναι, ιδού καί αί έπιστολαί της, ιδού τά τεκμήρια. 

Πίστευσόν με, φίλε μου, καί άφες με νά τήν.κλαύσω.
— Είσαι παιδίον, Μιχαήλ, ό,τι δήποτε καί άν συμβαίνη 

μεταξύ σοΰ καί αύτής, ό,τι δήποτε καί άν ήτο πρό τοΰ θα
νάτου της, ήδη άνήκει είς τόν τάφον καί οφείλεις ν’ άπο- 
συρθής, οφείλεις νά σκεφθής δτι είσαι άνήρ.

— ΑΙ, τότε μάθε,κύριε Μαυράκη,' δτι είμαι άνήρ, ναί, εί
μαι άνήρ καί γνωρίζω ποιον είναι τό καθήκον μου καί θά 
ΐδγς, δτι θά τό πράξω.

Καί άπήλθεν έκεϊθεν, ίνφ ταύτόχρόνως ό κ. Μαυράκηςδι’ 
απεσταλμένου τινός ειδοποιεί τόν αδελφόν τοΰ Μιμίκου, ότι 
ό. Μιχαήλ κακώς διεβουλεύετο καί δέον νά τόν προσέχωσι, 
μήπως προβή είς άπονενοημένον τι κίνημα.

Καί όντως μετά μίαν ώραν ό Μιχαήλ περιεστοιχίζιτο άπό 
τόν αδελφόν του, άπό τούς φίλους του καί άπό τόν θειον 
του χ. Τζαβέλλαν, οίτινες συνεζήτουν μετ’ αύτοΰ διάφορα 
ενδιαφέροντα θέματα,όπως τόν διασκεδάσωσι καί άποτρέψώσι 
τοΰ κακοΰ, δν διελογίζετο σκοπού. Άλλ’ ό Μιμϊκος ποσώς 
δέν έφαίνετο οκεπτόμενος τοιοΰτον τι, άλλ’ απεναντίας ήτο 
ζωηρός, εύθυμος, χαρίεις, σοβαρός καί λογικώτατος είς όλα. 
Διά τοΰτο ήπατήθησαν πάντες.

Ήτο ήδη ύξ.Μετά τό δεΐπνον ό Μιμικός,ό αδελφός του, 
ό θεϊός του κ. Τζαβέλλα;, καί ό επιστήθιος φίλος του κ. 
Συνοδίνός ήσαν όμου πάντες συνδιαλεγόμενοι έζωθι τοΰ κα
φενείου περί διαφόρων αντικειμένων.

—1 Άγωμεν, Σπϋρο, νά περιπατήσωμεν ολίγον, λέγει 
ι' τότε ό Μιμικός πρός τον φίλδν του, όπως κατορθώσγ νά 

άπομακρυν&ή τών άλλων.
—^Τήν εσπέραν ταύτην θά διέλθωμεν όμοΰ, άπήντησεν ό 

κ. Τζαβέλλας, εχομεν νά συζητήσωμεν περί διαφόρων πραγ
μάτων, ώστε σέ παρακαλώ νά μείνγς μεθ’ ήμών.

Καί έγένετο ούτως, άλλ’ό Μιμικός έταράσσετο έσωτεριχώ; 
άπό αδημονίαν τινά, ήτις τώ έπετασσεν ένός μόνου λεπτού 
τής ώρας εύκαιρίαν νάεύρη, ινα σκεφθή.

— θά τό κατορθώσω διελογίζετο ό Μιμικός καί ήσύχει. 
Μέχρι τής δευτέρας ώρας μετά τό μεσονύκτιον,παρέμειναν 

οΰτω πάντες βυνδιβλεγόμενοι, ότε πεισθέντες, οτι ο Μιμι
κό; ήτο πλέον έντελώς ήσυχος, άφήκαν αύτόν ό κ. Τζα
βέλλας καί ό Συνοοινό; μετά τοΰ άδελφοΰ του, όστις «υν- 
ώδευσεν αύτόν τότε οίκοι διά νά αναπαυ,θώσιν.

Ό Μεμΐκος μόλις είσελθών έν τφ δωμάτίω του ήρξατο ν’ 
άνήσυχή, βαδίζων κατά μήκο; αύτοΰ.

— Μιχαήλ, είναι καιρός νά κοιμηθώμεν, τφ λέγει ό ά- 
δελφός του.

— Ναί, αδελφέ, άς κοιμηθώμεν εχει; δίκαιον, είμαι πολύ 
κουρασμένος

Καί κατεκλίθη νά κοιμηθή.
Ό δ’αδελφός τμυ πεισθείς πλέον, ότι ούδέν άπευκταΐον θά 

συνέβαινεν καί ότι ό Μιχαήλ ήτο έντελώς ήσυχος καί έκτος 
πάσης ύποψία; καί κινδύνου, έξήλθε πρός στιγμήν , δι*  νά 
άσφαλίση τάς έξόοους,. ίνα μή έξέλθη κατά τήν νύκτα, 
οτε μό^ις κατερχόμενος τής, κλίμακος ακούει πυροβολισμόν 
έντός τοΰ δωματίου τοΰ άδελφοΰ του.

Τετέλεσται. Αύτήν τήν στιγμήν ό τάλας Μιμικός ανέμενε 
καί ήλθε τέλος, ότε μόλις έπί στιγμήν μείνας μόνος, έλαβε 
τό πιστόλιον του, ίθηκεν αύτό έπί τής καρδίας του καί κλεί- 
σας τούς οφθαλμούς τον

—’Ιδού, Μαίρη, «Ιπεν, ό "Ελλην εχει καρδίαν, καί 
προτιμά νά τήν Θάψη ή νά ζή άνευ σοΰ.

Μόλις δέ έπλησίασεν ό δυστυχής αδελφός του καί είδεν 
.αύτόν άπνουν, έκάλυψε διά τών χειρών τον τούς οφθαλμού; 
του καί είπεν μετ’ έκπλήξεως καί οούνης·

θανάτου». Χλωροφορμήσας δ'αύτήν παρετήρησε σημεία ζω
ής έτι και ήλπισεν ολίγον, άλλά τά σπεύδοντα σημεία τού 
θανάτου τόν άπήλπισαν μετ’ ολίγον· τελείως.

—Τίς είναι ή κόρη αΰτη ;. γνωρίζει'· κανείς ; ήρώτησε 
τότε ό ιατρός.

— Ναί, έγώ τήν γνωρίζω, άπήντησεν ό γέρων έπιστάτης 
τής Άκροπόλεως. Είναι ή παιδαγωγός τοΰ Διαδόχου καί 
ονομάζεται Μαίρη.

•—Ή παιδαγωγός τοΰ διαδόχου ; γυνή ξένη ; Απελπι
σία, άπήντησεν ό ιατρός.

Παρατηρήσας δέ τό ωρολόγιον, όπερ ίδείκνυε τότε τήν 
δεκάτην καί ήμίσειαν·

— Τρίξατε, είπε είς τινα νοσοκόμον, εΐς τήν κατοικίαν 
της νά είδοποιήσητε, ότι ή γυνή αΰτη επεσεν έκ του Παρ— 
θενώνος καί εύρίσκεται ήδη ίδώ ετοιμοθάνατος.

— Δέν υπάρχει ούδεμί<νέλπίς ; ήρώτησε τότε μετ’ αγω
νίας, ό Μπάρμπα Στάθης.

— Ούδεμία, άπήντησεν ό ιατρός. Καί πώς επεσεν; ηρώ- 
τησεν ούτος τόν γέροντα θυρωρόν.

—Νά, άνέβα,νε συχνά εΐς τον Παρθενώνα I Αγαπούσε 
φαίνεται πολύ νά βλέπρ τά άρχαία καί έγλύστρισε καί έπεσε 
κάτω, ή καϋμενη !...

— Μόνη ήτο επάνω ;
— Κατά μόνη.
Καί ένώ ό ·κ. Μαυράκης τή παρείχε πάσαν δυνατήν ια

τρικήν περίθχλψιν, όπω; τήν έπαναφίρρ τούλάχιστον εις αΐ- 
σθησιν, διεδίδετο άνά τήν πόλιν ήδη τό τραγικόν συμβεβηκός 
καί «σπευδον πάντες,ιδίως οί ενδιαφερόμενοι έκ τών ανακτό
ρων,νά μάδωσι καί έκ τοΰ πλησίον τά κατ'αύτήν. Ή πό
λις άστραπιαίως μαθοΰσα τό τραγικόν συμβάν τούτο διε- 
τελει έν μεγίστη συγκινήσει. .

Ένφ δέ ό Μιμΐκος περιεπίτει σύννους καί αμέριμνος έζωθι 
τοΰ βασιλικού κήπου, έν τή δενδροστοιχίι^ τής όδοΰ ’Αμα
λίας. αίφνης τόν πλησιάζει ο Συνοδινο; καί ·τφ λέγει τε- 
ταραγμένος’

— Δέν έμαθες τίποτε, Μιχαήλ;
— Όχι. τί τρέχει ;
—Όχι ; ή Μαίρη επεσεν άπό τοΰ Παρθενώνος I
—Τί λέγεις ; αδελφέ, αληθώς όμιλεζς ;
— Αληθέστατα, καί ήδη τήν έχουν εί; το στρατιωτικόν 

νοσοκομεΐόν.
Χωρίς ν’ άπαντήση ούδέ λέξιν, ό Μιμϊκος ίστράφη 

καί έσπευσε πρός τό ύποδειχθέν μέρος.
’Ητο μία καί ήμίσεια ώρα καί άκριβώς κατ’έκείνην τήν 

στιγμήν ό ακάματος ιατρός κ. Μαυράκης διά παντός αναλη
πτικού μέσου προσεπάθει νά ίπαναφέρη τήν Μαίρην είς τήν 
ζωήν, έστω καί πρός στιγμήν, άλλ ητο αδύνατον. Εντελής 
αναισθησία κατεΐχεν αυτήν.

Αίφνης όμως μετά τ*  πολλά επιστημονικά μέτρα άτινα 
μετεχειρίσθη, μικρός ψυχρό; ίδρώς κατέλαβε τό πρόσωπόν 
τής άσθενοΰς, ήτις ήμιανοίξασα τού; έσβεσμένους οφθαλμούς 
της, προσέβλεψι μετά δέους πρός τον άνωθι αύτής ίστάμενον 

ιατρόν καί δύο μεγάλα δάκρυα, εύγνωμοσύνη;, οίκτου πρός 
ιόν κόσμον, μετανοίας, εύχαριστήσεως, όπως θέλετε ίκλάβετε 
αύτά, άφοΰ έκυλίσθησαν έκεϊθεν, επανέκλεισεν είτα ταΰτα διά 
παντός. Παρατηρήσας δέ τότε αύτήν. ό κ. Μαυράκης μετά 
προσοχής, άφήκιν έπί τής κλίνης τήν χεΐρά της, ήν ίκράτει, 
καί ίν μεγίστή συγκινήσει είπε πρό; τούς περί αυτόν.

— Τετέλεσται ! άπέθανε-
Άκριβώς τήν στιγμήν εκείνην είσήρχετο έν τφ δωματίφ 

τούτφ καί ό ΜιμΙκος,καί μόλις άντιληφθείς τοΰ άπευκταίου 
έπεσε γονυπετή; πρό τής Μαίρη; καί διερράγη είς λυγμούς, 
ώς παιδίον πρό τής θνησκούση; μητρός του, ώς έρών πρός 
τήν θνήσκουσαν έρωμένην του.

Ό κ. Μαυράκης λαβών τότε αύτόν άπό τής χειρός έν 
ίκπλήξει έπί τφ άκατανοήτω δι’ αύτόν νέφ τούτφ δράματι, 
τόν έφερε έξω καί έπιπλήττων έν ταύτώ διά τήν στάσιν

ί
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— Ήσο έντιμος,· άδελφί μ$υ, πολύ φιλότιμος, «ίς άχρον
υπερήφανος χαί δέν ήτο- δυνατόν να ζήσης ίνταύθα!

Κάταφιλήσας δ’ αύτόν εες τό στόμα «πήγαινε,λοιπόν με
έκείνην,τφtlws, άφοΰ τό ήβελες καί άφες ήμόίς έδώ δυστυχείς.»

Οί γονείς του ήταν άπαρηγόρ-ητοι. Σπεύσαντες έπί τή εκ
πυρσοκροτήσει τοΰ όπλου χαί ίδόντές τό φοβερόν χαί σπαρα
ξικάρδιου θέαμα διερράγησά*  etς θρήνους χαί λυγμούς.

Έν τή στολή τοδ άτυχους Μιμικού εύρέθη ή έξης ήμιτε- 
. λής επιστολή πρός τόν έπιστήθων αύτοϋ φίλον χ.,Συνοδινόν 

απευθυνόμενη.. .
'Αγαπητέ μοι Σπϋρο.

Αι τελευταίαί μου δελήβεις γνωβταί βοι. 'Τπήρξες έν 
τή καρδία μου πλέον ή Αδελφός, μένεις τοιοϋτος, ο>βτε 
περιττόν νά βοϊ γράψω.

Υπήρξα δυβτυχής γενόμενος Αφορμή νά άγαπηθώ.

‘Ως φαίνεται,δμν έύρε καιρόν νά τήν άποτελεεώση, διότι 
όνο» καλώς,ότι πάν διάβημά του κατεσκοπεύετο,τί δέ φαει- 
νότερον τούτου τίκμήοιον, τής άμετατρέΛτου σκληράς άπο· 

■ . φάσιώς του;
Ένόει ν’αύτοκτονήση,διότι δίν έπεβάλλετο αύτώ τοδτο 

μόνον ΰπό τοδ σφοδρού πρός την Μαίρην έρωτός του, άλλά 
καί ύπό τής κοινωνίας αύτής.Τί νά κάμή δέ πλέον ενταύθα, 
όταν τό άνηκειμενον πρός ό ένέπνευσς τοιοΰτον σφοδρόν πάθος 
άπήρχετο μακράν αύτοδ ; δέν θά άπεδοκίμαζε καί χατειρω- 

■νεύετο αΰτοδ ή κοινωνία; άλλά καί μήπως δέν ειχεν ύποσχεθή 
είς τήν έρωμένην του, ότι θά τήν ήκολούθει εν τοιαύτη περι- 
πτώσει ; Ό θάνατός του,ύπήρζε λοιπόν αναπόφευκτος καί 
φυσική συνέπεια. ' . .

.«'Τπήρξα δυβτύχής γινόμενος άφορμή νά αγαπηδά>}> 
εγ·ραφεν όλίγας στιγμάς πρό. τοδ θανάτου του τφ έπιστηθίφ 
αύτοϋ καίμοναδικψ φίλφ.’Άρα ένόει καλώς, ότι ήτο δυστυ
χής ένταΰθα, ένόει καλώς ότι 'έν' τώ λαβυρίνθφ, έν φ περιε- 

, πλάκη δέν υπήρχε διε’ξοδος, ένόει καλώς ότι ό ίρως δέν είναι 
πάντοτε παιδίον,. άλλ’ ότι βαθμηδόν γίνεται άνήρ,γί- 
νεται’πυρά, ήτις προσελκύει ■ παρ’ ίαυτή τους θνητούς ώς 
χρυσαλλίδας καϊ τούς καίει.Έρως λοιπόν είναι φαντασία 
έζ ή« γενναταί τό πάθος καί τό μοιραϊον πεπρωμένου, είναι 
σφαίρα όρμητικώς κυλιόμενη, ήτις ή τον θνητόν παρα· 
σύρει ή βταμάτί?, είναι τέλος ή άγκυρα πρός ήν καταφεύγου- 
σιν αί καρδίαι ίκεΐναι, αιτινες πλαβθεϊσαι διά φαντασιώδη 
βίον, συγκρατοΰνται ίκεΐ διά νά εΰρωσι σωτηρίαν, ήν δέν 
εΰρίσκουσιν άλλαχοΰ.

Τήν επαύριον άπειρον πλήθος συνώδευε τάς. κηδείας άμφο- 
τέρων έν τή τελευταίφ αύτών καιοικίφ, γενομένας τής μέν 
τήν πρωίαν, τοΰ δέ τήν μετά μεσημβρίαν. Οί δέ φίλοι άμφο- 
τίρων έθαψαν αύτούς όμοΰ.ίν κοινώ τάφφ διά νά συνεχίσωσι 
τήν άνά τους μακραίωνα; ύπαρξίν των, όπως άμφότεροι 
έπεθύμησαν, ηύχήθησαν καί,έφαντάσθησαν.

"Ηδη, γραψάντων ήμών πιστώς τό ιστορικόν μέρος τοΰ ίρω· 
τος τών δύο τούτων εύγινών καρδιών ύπό ψυχολογικήν ίπο- 
ψιν, ή κοινωνία μελετησάτω καί. χρινίτω αύτόν ύπό εποψςν 
κοινωνικήν, ώφελου'μίνη εί δυνατόν, τών παρομαρτούντων 
τή ανθρώπινη καρδίρ: σφοδρών καί άνιάτων παθών.

Ι»όί5ς

γ

(’Επί τή άναρρώοει διετούς τέκνου φίλου μου>

"Ενα παιδάκι δρρωβτο το κεφαλάκι γέρνει 
Στο προβκεφάλι τό μικρό, χλωμό καί μαραμμένο. 
Τό φίλημα τής μάννας του μέθα βτό βτάμα πέρνει 
Γιατ' είνε άρρωδτο πολύ καί τρέμει τό καϋμένο.. 
"Αχ! τό παιδί της άρρωβτο οάν τό φιλ’ ή μητέρα 
Αναφτεί ή wovog tiJS βα^εςά και κλαίγει νύχτα μέρα.

«Κωβτάκη μου», λέγ’ ή φωνή τής μάννας τρομαγμένη 
«Σήκω νά πιής τό γιατρικό μέβα βτό κουταλάκι 
«Σήκω τή μάννα βου νά 'δής βτό πλάι βου βκυμένη 
«Π&ς βέ χαϊδεύει μέ βτοργή, πδ>ς βέ φιλεί, Κωβτάκη!» 
Καί δ Κωβτάκης έγυρε, τή μάννα του κυττάζει 
Πίνει λιγάκι γιατρικό, μά πέφτει καί βπαράζετ. . .

<ι&εέ μου παντοδύναμε 1 λυπήοου τό παιδί μον 
Αυπήβου έμένα τή φτωχή όπου που’ ή καρδιά μου' 
"Αχ τό μικρό μου β&βέ το καί πάρε τή ψυχή μου 
Αόβε τό θάνατο α' εμέ, μά 5χι βτά παιδιά μου, ί» 
Kai πέφτει είς τά γόνατα μπροΰτά ανή Παναγία' 
"Εξω βορριάς έβφύριζε, βορριάς καί τρικυμία !. ■

Καί ό Κωβτάκης έγυρε, απλωβε τά χεράκια
Το πήρε ύπνος το φτωχό κ' ή μάννα Αντίκρυ του 
Πίνει φαρμάκι πίό πικρό άπ’ δλα τά φαρμάκια... 
Κοιμάται κι όνειρο γλυκό &ά βλέπη ή ψυχή του I 
"Εχει κλειβτά τά μάτια του τή μάννα δέν τηράει 
Μά κάπου κάπου έξαφνα βαλεύεί καί γελάει . . .■

Σαν τί νά βλέπη ουειρο και μέ κλειβτά ματάκια 
Τό γελοίο είς τά χείλη του &ραίο Ανεβαίνει ;
Μή βλεπη τόν πατέρα τού καί τά μικρ ’ άδελφάκια ; 
Μή βλέπη τή μαννοΰλά του βιμά του νά πηγαίνη 
Ποϋ ν&ξευρε τό δύβτυχο π&ς δίπλα βτό κρεββάτι 
Ή πικραμένη μάννα του δέν βφάλαε τό μάτι !

! ·

Καί τό παιδάκι τ’ άρρωβτο κοιμάται καί γελάει - . . 
Σε λίγο αρχιδε ΰιγά νά γλυκοξημερώνη 
Π&ς ή αύγοϋλα ή χρυβή τούς κάμπους χαιρετάει 
Πας ψάλλει τό γλυκόβτομο μέβ’ βτά κλαδιά Αηδόνι ! 
"Ολα, ®εέ μου, χαίρονται βέ φύβι άνδιβμένη 

Μόνο μιας μάννας δύβτυχης ένα παιδί πεθαίνει I

Μά ’κείνος όπου έδωβε τή δροβερή αύγοϋλα 
Και τή φωνή τοϋ Αηδονιού ποΰ ψάλλει κά&ε μέρα, 
Αυπή&ηκε, έπόνεβετήν άμοιρη μαννοΰλα.
Καί τό παιδί έχάριβε είς τή φτωχή μητέρα. . . 
Γλυκά γλυκά έλάληβε τό άρρωβτο παιδάκι 
Κα&ώΐ στο δένδρο τής μυρτιάς τ’ ολόχαρο πουλάκι ?

«Μητέρα !» λέγει έξαφνα βηκώνει τό κεφάλι
Καί μέ τά χέρια Ανοικτά πέφτει δτήν Αγκαλιά της. . . . 
Ή Μοΰβα δμωρ δίν 'μπορεί μάννας χαρά νά ψάλλη 
Κι ’ άν έκλαψε βτό πόνο της δέν ψάλλει βτή χαρά της.
’Αχτίδα μΐά όλόχρυβη άπό 'ψηλά έχύδη
Καί τη μητέρα φώτιβε μέ τό παιδί βτά βτή&η I...

Άθήναι, ’Ιούνιο; 1893.

Άλέξ, Γεακπυμίδης.

Awmis Ammws ηγγημϊατος
’Ανεξάντλητου μεταλλεϊον εινε άληθωο οΐ πάπυροι, 

οΰς ήγόρασε τό Βρεττανικόν ΜουοεΤον έν Αίγύπτω. 
Πλήν τής ’Αθηναίων Πολιτείας τον Άριστοτέλουε καί 
των Μψιάμθων τοΰ Ήρύνδα, εύρέθη πρό τίνος έν «ύ- 
τοϊς καί τό απολωλός σύγγραμμα τοΰ Μένωνος περί 
τής αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Ό Μενών, μαθητής 
τοΰ Άρίοτοτέλους, είργάσθη, ώς ό διδάσκαλός του, πρός 
σύνταξιν άληθοΰς Έκγυκλοπαιδείας τών τότε γνώσεων.Ό 
’Αριστοτέλης περιέγραψε τά πολιτεύματα ι^8 κρατών, ό 
Θεόψραοτος άφηγήθη έν ι 3 βι$λίοις πάντα τά φιλοσο
φικά συστήματα καί συνέλεξεν έν βιθλίοις, πάσας τάς 
νομοθεσίας, ό Ένδημος συνέταξε τήν ιστορίαν τής θεο
λογίας, τής γεωμετρίας, τής αριθμητικής καί τής αστρο
νομίας, ό δέΜένων έξέδωκε τήν «’Ιατρικήν συναγωγήν», 
σύνοψιν τών διαφόρων ελληνικών συστημάτων περί ια
τρικής καί ύγιεινής.Τό πόνημα τοΰτο ήτο γνωστόν μόνον 
έκ τινων παραπομπών τοΰΐ'αλληνοΰ καϊ άλλων μεταγενε
στέρων. ’Αλλά νΰν, άνακαλυφθέν. θά έπιχύση νέον φώς 
έπί τής ελληνικής επιστήμης. Βραχύ άπόσπασμα έδημο- 
σίευσεν ήδη ό καθηγητής Δίελς.’βκ τοΰ παπύρου άποδει- 
κνύεται σύν τοϊς άλλοις ότι τό «περί φύσεως ανθρώπου» 
«εργον οπερ άπεδίδετο είς τόν Ίπποκράτην, ουνετάχθη 
υπό τοΰ έπί θυγατρί γαμβρού καί διαδόχου τοΰ. Πολύόσυ. 
Έτερος θησαυρός τής ελληνικής ιατρικής, τό δεύτερον 
μέρος τοΰ «περί ανατομικών έγχειρήσεων» συγγράμματος 
τοΰ Γαλληνοΰ, εύρέθη έν τή βιάλιοθήκη τής Όξωνίας, 
έν Αραβική μεταφράσει.

•L’homme n’a point de' port 
Le temps n’ a point de rive . . .

il coule, et nous passons· 
Al. Lamarlin

Ό ήλιος έδαάίλευΰε . . ή νύχτα σιληάτάζει . . .
τό δάάος μένει έρημο . .

ή μάνα §άλλει τό παιδί ότήν κούνια νά πλαγιάζμ 
ψυχή δέν βλέπεις πούπετα . .

Γλυκύς ό κόσμος ! . . ή ζωή άκόμη γλυκυτέρα
<Je τέτοια ώρα γίνεται,

’ληάμόνηόα τό παν καί άέ πτωχούλα μου μητέρα . . 
ό πόνος δέν Ακούεται . .

Άλλοίμονον, Άλλοίμονον,I . . .

Δέν π£ς άτό δάάος ’ρώτηάε λαφριά -ή; Γεωργία, 
τό πρόσωπό της έφεγγε . .

μακρυώ πολύ έπήγαμε, . . καί μούτρεμ’ ή καρδία, 
άλλά κανείς δέν έβλεπε ...

Έκείνη ώμιλούάε . . σάν δυό γλυκά άστέργια
οί όφθαλμοί της έλαμπαν . .

— «Δέν όμιλεΐς τί έχεις ;» — καί ’κούνησε τά χέργια
τά χείλη μου δέν άνοιξα ■ ■ ■

Άλλοίμονον 1 Άλλοίμονον I . . .

—Πουλάκι μου τί.έπαθες, χαϊδευτικά μοϋ λέει
γιατ’ εΐόαι έτάι άφωνος 1

ηώς μ’ άγαπας τό ξεύρω . . τό βλέμμα άου μέ καίει
και σχάλιν δέν ώπήντηάα I

Άλλοίμονον 1 Άλλοίμονον ! .

ι

Μά ’ΰάν de ’λίγο ένοιωθα, τά μάτια δακρυσμένα 
μβ τρέλλα την άγκάλιαάα 

τώ χείλη μου έόμίγαν τώ χείλη της ’ματωμένα 
τόν κόάμον έληάμόνηάα . . .

Κ’ αύτό ή χαρά μου ήταν", πτωχά μου εύτυχία 
άδν όνειρο έπέρΜες ...

με φθάνει δμως ... Λ ζωή γλυκειά μου Γεωργία 
μοίρολογή αίώνια

Άλλοίμονον ! Άλοίμονον I . .' 
Τραπεζους 25 Αύγουστου 1893

Πολύβιος Τραπεζούντιος

/ <ΑΛΓΗ« 

ΚΑΕΔΝΟΖ ΡΑΓΚΑΒΗ
Μ<τχ περιβσής τυπογρβφιχής φιλοχαλίάς έξεδόθη έν Λειψίφ όγ- 

χώόιμ ποιητική συλλογή ύπό τοϋ έν Βίρολίνω όιαμένονιοε χ. ΚΧέωνο; 
'Ραγχαβή, υίου άντβξίβυ χαί πολυτ·μοιά«βυ τοϋ αειμνήστου λογίου 
Άλ. 'Ρ, Έαγχαΰή. Τά «*Α  λ γ η» ίτινα πάντως βά σημειώσωσι 
έπιφχ,ή αταθμόν έν τή «νγχρόνψ φιλολογική κινήσει, ώς τέλεια 
απαυγάσματα ^αθεΐας έμπνεύσεως χαί καλλιτεχνήματα αγαστά έπι- 
μεμελημένης καί άβιάστου έν ταΰιφ βυναρμογής στίχου' κοβμών- 
ται δια λαμπρών εικόνων, περιβάλλονται δέ ύπό χρυσοστίκτου περ
γαμηνής.

Ό κ. ’Ραγκαβής όσης καί ώς δραματικός σϋγγραφεύς διεχρίβη 
φιλοπονήσας πέντε έξοχα δράματα, είνε καό’ δλην τήν έννοιαν τής 
λέξεως πο ι η τ ή ς. Βαβύς καί αρχαϊκός ποιητής, σοβαρός, γλυκύς, 
αιχμαλωτίζει τή προσοχήν καί εδνοιαν τοΰ άναγνώστον, τοΰ συμμε- 
τέχοντος μετά τοϋ ποιητοΰ, διά τής γοργότατος καί εύστόχου, τοϋ 
ανεπίληπτου τοϋ ύφους, τοΰ σβένους, τής εμπνεύσεαις, τής νπεοη- 
φανείας τής ίχφράαεως. Έκαστος στίχος τών < ’Αλγών» είναι 
καί είς άστράπτων κρίκος, σιιγχρατών ένδμίοοτελεύτφ επει τήν αρ
ρενωπήν πτήσιν τοΰ πνεύματος,μία ίΐκών χαρακτηριστική τοΰ δλου 
καλλιτεχνήματος, είς ταχύς παλμός τής έλαφρώς μελαγχολούσης 
καρδίας τον, είς στόνοε βαρύς τής. άπελπιζομένης ΐκ&στοτε .ψυχής 
τον ποιητοϋ.· Άναγινώσκοντες τά «Άλγη» αίοθανόμεθά άνακού- 
φισιν, κατόπιν τής βαρβάρου—ύπό γλωσσικήν έποψιν—καθημερινής 
επιδρομής τ<3ν γνωστών παρ’ ήυίν στιχονογώ», γνησίων προϊόντων 
ακαμάτου p εκ λ άμ α ς, τίλν χρωμίνων λέξεσι τής δημώδους δή
θεν, πράγματι όμως άχατανοήτοβ συμφύρματος, χαλχευθέ>τος εις 
τό γλωσσοπλασικον . εργαστήριο» του γραφείου των, λέξεις αΐτινες 
ουσαι στίγματα δουλείας, έπρεπε πρό πολλοί, άμα τή αναγεννήσει 
τοΰ έθνους νά άπολακτισθώτι είς τρν.Καιάδαν ριπτόμεναί'τής λήθης. 
Έχομεν τήν έξοχωτέραν, τήν άρμοίικωτέραν, τήν πλόυείωτέραν 
τών γλωσσών έξ όσων ή ιστορία έμνημόνευσεν μέχρι τοϋδξ κα’ι.ό . 
πολιτισμός «κεραίαν διέσωσε και όμως τινές τυφλοί νεωτερισταί— 
έπί δακτύλων ευτυχώς μετρούμενοι — άσυ-βιδήτως καί πρός κορε
σμόν έφημέρου φήμης γραφουσι ποιήματα αυτόχρημα γελοία μόνον 
δι’ Είλωτας καί Παρίας πρρώρίσμέήε. Εύτυχώς—χαΐ το ευτύχημα 
τοΰτο θεωροδμεν εθνικό ν, Πανελλήνιον — ό κ. Κλεών 'Ραγ- 
καβής διά τής «κδόσεως τών «Αλγών» παρέχει ήμΐν ϊξοχον ύπό- 
δειγ^ια γλωοοικής έντελείας, καταφέρει οε δι' αύτών βαρύ χτύπημα 
καθ*  όλων τών τριακονταετών μειράκιων άτίνα συσπειρωθέντα συν· 
τάσσουσι δι’εκτρωματιχής γλώσσης τά δοκίμιά των προκαλοΰντες . 
θόρυβο» καί συζητήσεις είς ας άποροΰμεν άήηθώς πώς παρασύ
ρονται χαί τ·νες άνεγνωρισμίνης ευφυΐας ανδρες καί συζητούν μετ 
αυτών περί γλώσσης, ώσεί νά μην είναι μία ή Ελλήν. γλώσσα, 
χαθάρσεως μόνον ίχουσα ανάγκην.

θαυμάσιος είναι ί περί γλώσσης σθεναρός πρόλογος δν προτάσσει 
εύγλώττως ό διακεχριμμένος λόγιο? καί δατις δύναται νά συγχβν- 
τρωθή είς τό εξής απόσπασμα; «Διατρέφω τήν πεποίθησιν δτι άφοΰ 
ή γλώσσα ή α π ο « ε λ μ α τ ω θ ε ΐσ α επί τής Τουρκοκρατίας 
έπανεΰρεν ακράτητος τήν φυσικήν αύτής φοράν, θέλει επί τέλους 
παρακάμψει καί τινας γραμματικούς σκοπέλους και χείμαρρος είσέτι 
θέλει ταχέως εύρυνθή είς διαυγή λίμνην γλώσσης μονίμου χαί κα- 
θεστηχυίας, εις λίμνην περικλείονταν μέν έν τφ πυθμένι αύτής 
πάντας τούς σμαράγδους καί σαπφείρους τής αρχαίας, άλλά καί κα
τοπτρίζονταν συναμα τό ιλαρόν στερέωμα της νεωτέρος Ελλάδος».

'Αλλ*  έκτος τής διατυπώσεως, καί τό- έτερον όπερ απαιτείται 
πρός τέλειον καταρτισμόν ποιήματος, ή ίμπνευσις δηλονότι, εις τά 
«Άλγη» ειρηται άφθονος »α! άρτια.

Η «Φύσις» έπί τή έκδόσει τώ· «’Αλγών», τοΰ πελέκεως τούτου 
χατά τών Ψυχαρείων, Καλοσγουρείω», Πολαμόεώδν καί λοιπδν 
ώχρών φιλολογικών τερατιδίων, εκφράζει τήν χαράν αύτής και τά 
ειλικρινή χαλ τα ανεπιφύλακτα συγχαρητήρια της τφ διαπρεπε- 
στάτφ ποιητή. Λί».

AOYKIS2XA. ΤΧΙΚΓ ΑΘΗΝΏΝ

Τό έξοχον δαφνοστεφές δραμα τοϋ επιφανούς ποιητοΰ κ. Κλ. 
’Ραγκαβή ήΔούχισσατών’Αθηνώ*  δίδεται λίαν προσε
χώς άπό σκηνής ύπό τοϋ βιάσου τής κ. Ε Παρασκευοπσύλου, εις 
ην καί παρεχωρήθη τό έργον. Τάς δοκιμάς θά έποπτεύη δ διδάκτωρ 
κ. Δημ. I. Καλογερόπουλος, δστις διά προσωπικής συνδέεται μετά 
τοΰ ποιητσΰ φιλίας. Ή παράστασις ίσται μεγαλοπρεπής χαί πανη
γυρική. Χορός πολυμελής θά λάβη μέρος ψάλλων πρός ορχήστρα'·. 
Ή σκηνή ΰπόχΜται τφ 13H μ. X. έν Άθήναις Τό εργον εις 
πράξεις πέντε διανεμημένρν, έβραβεΰθη κατά τόν Όλυμπιπκόν α· 1 
γώνα τής Δ' ’Ολυμπιάδας. Χαίρομεν διότι δ Κλ. 'Ραγχαβής ενεπι- 
στεύθη τό εργον του εις δεδοκιμασμένην καλλιτέχνιδα, τήν δέ έπό- 
πτείαν εις λόγιον ειδικόν γνώστην τής σκηνής.

Ή εάούκισσα» .επειδή τά θερινά θέατρα είναι πολύ μικρά, α
παιτεί δέ τό δράμα πολλήν μεγαλοπρέπειαν, θά δοθή περί τά τέλη 
Σεπτεμβρίου έν τφ μεγάλω Δημοτικφ θεάτρφ Έπιφυλασσόμεθα εν 
καίοφ νά παράσχωμεν πληρη άνάλυσιν του έργου.

t



152 Η ΦΤΣΙΣ

Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΚΪδΕΪΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ
ΤΪΪΣ2 ΡΥΣΕΩΣ»

Τήν προσεχή ίην . Ίαναυαρίόυ 1894 γενήσεται έν τοϊς 
γραφείοις ημών, ή ίχκύβευσις τών λαχείων τοΰ ίου ήδη 
«τους, είς & θά συμμετάσχωσι συνφδ,ά τώ προγράμματα ημών 
μόνον οί πληρώσαντες την έτησίαν συνδρομήν των και κά
τοχοι τών σχετικών αποδείξεων, έφ’ ών σεσημείωται ολο
γράφως ό αριθμός τών λαχείων των.

θά κερδίσωσι δε 60 αριθμοί τά ακόλουθα αντικείμενα’
Ό 1ος,. εν ώρολόγιον χρυσοϋν.
Ό »ος, εν ώρολόγιον άργυροϋν.
‘Ο 3ος, ?ν ρεβόλβερ.
Ό Ά'.ς, την εΐχόνα τοΰ Παρθενώνος είς μέγα μέγεθος.- 
Ό δίος, εν ώραΐον λεύκωμα (album).
Ό θος, την ύδρόγειον σφαίραν.
Ό Τος, εν ώραΐον ώρολόγιον τοΰ τοίχου.
Ό Ι$ος, εν έξυπνητήοιον τής τραπέζης.
Ό Οος, έν πολυτελές βαρομετρον.
Ό 1 Οος, έν πολυτελές θερμόμετρον.
Ό 11ος, έν. τηλεσκόπιου αστρονομικόν.
Ό 13ος,· το αρχαιολογικόν Λεξικόν 'Ρά’γκαβή.
Ό 13ος, τήν Ιστορίαν τής ’Ελλάδος.
Ό 14ος, έν πολυτελες.’μέλροφδοχ,εϊμν.
Ό 1 3ος, έν πολυτελές δοχείου δ/ έπισκεπτήρια.
Οί πέντε ακόλουθοι αριθμοί κερδαίνουσι τούς τρεις πρώ

τους τόμους τής «Φύσεως» χρυσόδετους.
Οί δέκα κατόπιν άριθμοί κερδαίνουσιν άνά ενα τόμον· 

έκ τών εικονογραφημένων ,.ίργων τοΰ ’Ιουλίου Βέρν.
Αέχα κατόπιν αριθμοί κερδαίνουσιν άνά μίαν μεγάλην 

καλλιτεχνικήν εικόνα τοΰ τοίχου καί οί Είχοβεν έπόμενοι 
αριθμοί άνά έν ημερολόγιου ή ημεροδείκτην τοΰ 1892.

“Οσοι καδυστεροΰσιν ,ετι τήν συνδρομήν των τοϋ όδεύόίν- 
τος ήδη έτους, παρακαλοΰνται όπως τάχιστα άποστείλωσιν 
αυτήν, ίνα μή άποκλεισθώβι τών ανωτέρω κληρώσεων.

"Οσοι δέ νέοι συνδρομηταί εγγραφώσι πρό τής ίης προ
σεχούς ’Ιανουάριον, θα λάβωσι καί ούτοι μέρος είς τάς κλη
ρώσεις ταύτας.

Ί· ΑεβύΟυνβεφ

Ο ΦΘΟΝΕΡΟ2
! __ _

Γελά και χαίρει ψεύτικα έπάνω. ’ρ τή χαρά βου,
Τό δάκρυ τόν ’ς τή λύπη σου φαρμάκι είναι γεμάτο ! 
Τό γέλοιο καί τό δάκρυ του ζητούν τη συμφορά σου.

Μί] τόν πληβιάζης, φεύγε τον, ’σαυά ήτον ή χολέρα ! 
'Σανά ήτον φεΐδι πού ή πνοή εύ&ύς σέ θανατώνει !
Αύτ' ειν' ή είκών βου, φθονερέ, όλη ατιμία καί λέρα !

Φθ-όνορ, αρρώστια πού γεννά τής άρετής ή χάρι' 
Ό βόρβορος πάντα φ&ονεί νερό τό κρυσταλλένιο, 
'ίΐς δ Θερσίτης τήν μορφή χαριτωμένου Πάρη. ·

Λέγ’ ή τσουκνίδα βρωμερό τριαντάφυλλο ίροσάτο·
Ό φθονερό? τήν αρετήν τήν ονομάζει πόρνη 1
Ειν’ αξιοε οίκτου δ άθλιος και πλειό ίέν τόν ταράττω.

Ίδέ τον π&ς παραμιλεΐ βλέποντας τήν μορφή του. 
'Αφρίζει άπό τό πάθος του ’σάν σκύλος λυσασσμενος ! 
*ii ! αύτό είναι τρομερή, βαρύτατη ποινή του.

Έν Σύρω1893 ’Λνδρ. Π. Βλαχοχρήσπος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩδ»

Γ. Π. Πιιραι3. ’Επιστολή καί αποδείξεις έλήφθησαν. “Εχει κα
λώς. Σλας άναμένομεν.—Π. Ο. Άλιέέριον, "Εχει καλώς, θά εγένετο 
παρεξήγησές. Σας ένεγράψαμεν έκ νέου καί άπεστείλαμεν φύλλα.— 
Ί. Γ. Ν. Β. dixe-ίη. Καθυστέρησές προήλθεν ένεκα χολέρας καί 
καύσωνος. Ήδη πιστεύομεν έλάόετε πάντα ίχδοθέντα φύλλα.·— Γ. 
Φ. Γιούργεβον. Δελτάριον έλήφθη, ότε χαί υμείς βεβαίως θά έλαμ- 
βίνετε έπιστςλήν μας.— Δ. ©, ί'ουχτσοίκιβτ. Ταχυδρομικώς ά- 
ποντώμεν εις δελτάριον. Ήσυχειτε — A. Κ. Ματαούρατ. 'Επιστολή 
σας έλήφθη. Μόλις τώρα έλάβομεν χρήματα. — A. Ρ. Άρταν. 
Παραγγελία σας εστάλη, δι’ επιστολής πλειότερα’—Γ.Β. Γ. ΤοΡρ- 
ro Σιβρρινον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαρ.στούμεν. Άπόδειξι» 
μετ’ αριθμού λαχείου σας άποστέλλομεν ταχυδρομικώς.— Κ Β. Δ. 
nitfac. Έχει καλώ; ευχαριστούμε». Άποστέλλομεν άπαντα· τά 
φύλλα —G. A- 01tenit2a. Διεύθυνοίς σας ήλλάγη, ώς γράφετε. — 
Θ. Μ. Πατραζ. Σννεστημενη ελήφθη εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομι
κώς γράφομεν.—Σ. Μ. Μισολάγγ,ον. Ποιημάτια έλήφθησαν. Τα
χυδρομικώς σάς έγράψαμεν.—I Β. Βραΐλα. Καθυστέρησές φύλλων 
προήλθεν ίκ χολέρας καί άφορήτου καύσωνος. Ήδη θά έλάβετε 
άπαντα φύλλα.—Γ. |. Π- Ko>r(«ojir. ’Επιστολή έλήφθη, σας ένε- 
γράψαμεν. Εύχαριοτοϋμεν πολύ___ Δ. Τ. Σόγια. Έχετε δίκαιον.
Συντόμως θά έχετε τόμους, κτλ. ήσυχειτε.—Κ.Λ. Κόλον τής 'Αμε
ρικής. Επιστολή έλήφθη. Σάς έστείλαμεν έκ νέου καθυστερούμεν*  
φύλλα.—A. Κ. Σόφιαν. Sat ένεγράψαμεν καί άποστέλλομεν σειράν 
φύλλων. Εύχαριστοΰμεν, ταχυδρομικώς έχετε έπιστολήν μας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
’AMI Tffll ΑΡΧΑΙΟΤΑ’ΠΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ήρξατο ήδη ή έκτύπωσις τοΰ ύπδ πάσαν εποψιν σπουδαιότατου 
καί παντι Έλληνι χρησιμότατου τούτου πονήματος, όπερ θά περιέχη 
όλων τών λαών τήν ιστορίαν άπδ τών αρχαιότατων μέχρι τών καθ' 
ημάς χρόνων. Τδ δλον έργον άπαρτισθήσεται έξ 70 φυλλαδίων (2,240 
σελίδων) καί διαιρεθήσεται είς τρεις τόμους. Έκάστου φυλλαδίου ή 
τιμή ώρίσθη εις λεπτά 30, όλου δέ τοΰ έργου είς δρ. 16. Διά τούς 
έν τώ έξωτερικφ αί τιμαί εννοούνται εις χρυσόν. Άπευθυντέον πρός 
τδν κ. Άριστ. Γ. Γαλανόν ή_Διεύθυνσιν τής «Φύσεως».

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΟΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

. Κατόπιν συνεννοήσεων μετά τού κ. Μ. Busine, καλλι
τέχνου έν Παρισίοις, πάντες οί συνδρομηταΐ τής Φύΰεςος 
δύνανται ν' άποκτήσωβι δωρεάν τήν εικό ν α των κ 3- 
χρωματισμέ νην είς μέγε&ος 0,10 τού μέτρου έπί 
Ο, Η μ. υιόους, έπί τοΐς έξης όροις'

Οί κατά φύλλον άγοραβται της Φύΰεως δέν έχουβιν 
άλλο νά πράξωβιν ή νά βτείλώσι τήν ^πί είκοσι φοράς 
δημοβιευ&ηβομένην κάτω&ι διεύ&υνβιν τοΰ κ. Μ. Busine.

Οί συνδρομηται τό έν τή άποδείξει τής έτησίας πλη
ρωμής τού Α' έτους προσκεκολημένον έπί τούτω στέλεχος.

Πδς δ' έγγραφόμενος νέος συνδρομηιήρ λαμβάνει μέρος 
είς τάς κληρώσεις τών λαχείων της προσεχούς έκκυβεύ- 
σεως, θά λάβη δωρεάν μίαν καλλιτεχνικήν εικόνα, καί 
δύναται έπίσης νά παραγγείλη καί τήν ανωτέρω είς 
μέγα μέγε&ος ελαιογραφίαν τής είκόνος του.

Σύν τή άποστολή ναύτη δέον νά συναπόστέλληται καί 
ή φωτογραφία τού προσώπου, ούτινος ζητείται ή κεχρω- 
ματισμένη είκών, ώς και τά έξοδα τής επιστροφής!τού δέ
ματος έκ Παρισίων άνερχόμενα είς φρ. χρ. 4,95.
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Renseignements

Couleur des yeux . . . 
» du teint ...

. » des cheveux .
» du costume. .

M. Busfne. 8». Avenue de Vtllter®» Parle.
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