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Ο ΒΛΑΝΚΑΡΔΟΣ
ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ

Ό Βλανκάρδος είναι φυσιολόγος έγκριτος, καί ιατρός 
διαπρεπής, μέλος δέ τής έν Γαλλία Άκαδημείας τών 
φυσικών επιστημών. Όπως · ·__
σχηματίση έπιστημονικήν πε 
ποίθησιν, δέν περιωρίσθη είς Β| 
αποκλειστικήν άνάγνωσιν 'ΰ- ^Β 
λιστικών συγγραμμάτων, άλ- 
λά μετέβη είς δλας τάς χώ- ΗΒ 
ρας, οπού έδύνατο έπιτοπίως Η| 
νά παρατηρήση σπουδαϊόν τι . ^Β 
φαινόμενου, από τής Σικέ- ^Β 
λίας μέχρι τοΰ-Σπη-λαίου τ-ής -ΙΜ 
Άδελσβέργης καί συναθροί- |Μ 
σας πληθύν γεγονότων καί Μ| 
παρατηρήσεων, έδημοσίευσε ^Β 
τήν περί τών «έμβιων όντων® ^Β 
πραγματείαν του, έν έτει ΒΒ 
ι888. ■

Κατάτόν έπιστήμονα τού- Μ| 
τον, κατόπιν πολλών μελε- Β] 
τών, εκζητήσεων και πείρα— Μ 
μάτων,δύο επιστημονικά! ά- ^Β 
λήθειαι έίηκριβώθηοαν πρώ- |S 
τον ότι ή ζωή δέν δύναται ΒΒ 
νά παραχθή άπό τής άνορ- Β· 
γόνου ύλης, καί δεύτερον, 'JM 
ότι ό άνθρωπος ομοίως άδύ- ^Β 
νατον νά παραχθή.διά με- '^Β 
ταμορφώσεως άλλου ζωικού ^Β 
είδους, ώς διδάσκει ήμΐν ή ^Β 
Δαρβίνειος θεωρία· . - · ^Β

Ό Βλανκάρδος· άντικρού- ^Β 
ων τόν Δαρβΐνον, λέγει, άτι ^Β 
κατορθώσαςούτοςνάπαραγά- 
γη π ο ι κ ι λ ί α ς είδους
δένπαρήγαγε νέοντι είδος- έ I ετέρου, 
άλλά προέβαλε τήν ύπόθεσιν τής έίελίζεως, βασιζομένην 
είς τήν μεταλλαγήν τών ειδών, ήτις δέν μαρτυρείται ύπό 
τής φύσεως, έν ή κυριαρχεί ό νόμος τού άσυγχύτου καί 
αμεταβλήτου αυτών. Ότε δέ ό Δαρβίνος ήθέλησε νά 
διατυπώση δι’ υποδειγμάτων τήν θεωρίαν του καί μή

Ζωή ΚΑΙ ΕΡΗΜΩείε

•εύρίσκων ούτέ έντή φύσει ούτε έν τή κτηνοτροφία ίχνος 
τοιουτων μεταμορφώσεων, ήναγκάσθη νά προσφυγή είς 
φανταστικός επινοήσεις, ώς ό ίδιος άνωμολόγησε, ό Βλαν- 
κάρδος άντέταίεν αυτά τά γεγονότα. Όλα όσα ήκριβώ- 
θησαν κατά την μετάδοσιν καί συντήρησιν τής ζωής τών 
ιχθύων, των μελισσών, των εντόμων, τών κονίκλων, τών 
προβάτων καί άλλων κτηνών, δλα τά πειράματα τά γε- 

νόμενα έν Εύρώπη καί Άμε-
Β ρική παρά τε τών φυσιολό- 
Β γων καί τών κτηνοτροφών, 
Β εξετάζει εις τό σύγγραμμά 
Β του ό Βλανκάρδος, έπικαλού- 
Β μένος τάς γνώμας καί μελέ- 
Β τ^ς τών σπουδαιότερων ζω- 
Β- ολόγων καί φθάνει είς συμ- 
Β περάσματα βεβαιούντα τόν 
Β Ttepi άμεταβλήτου τών ζωί- 
Β κΰν ειδών άκαμπτόν τής φύ- 
Β οεως νόμον, τόν καταδεικνύ- 
Β οντα .φαντασιώδη καί άνυ- 
■ πόστατον τήν Δαρβινικήν 
Β τής έίελίίεώς θεωρίαν.

Β «Ή άνθρωπίνη προσπά- 
Β θεία πρός μεταβολήν τών 
Β ειδών, λέγει ό Βλανκάρδος, 
Β ού μόνον άπέβη ματαία,άλλά 
Β καί κατέστησεν άδιαφιλο.νί- 
Β κητον τόν περί άμεταβλή- 
Β του τών ειδών νόμον, διότι 
Β κ α ί. ά ν τ α ί α ΐ π ο ι κ ι- 
Β λ_ίαιέντώείδηέκλεί- 
Β π ο υ σ ι ν · ά μ α έ κ λ.ε. ί- 
Β ,ψ η ή κ α τ α β α λ λ ο μ έ- 
Β νη.τέχνη καί ένέρ- 
Β γ ε ι α. Τό φυσικώς άδύνα- 
Β τον τής μεταβολής τών ει- 
Β δών άποοεικνύεται διά τοΰ 
Β πλήθους τών γενομένωνυέ- 

• χρι τοΰδε πειραμάτων. Πα- 
ριστάνουσι τήν πάλην διά τήν 

’ ύπαρξιν ώςάσφαλίζουσαντήνζωήν τών ισχυρότερων οργα
νισμών, βεβαιοΰσιν οτι αί ποικίλίαι καί αι μεταοολαί τών 
μορφολογικών χαρακτηριστικών ή καί τών. ενστίκτων δια ι
ονίζονται καί άναπτύσσονται διά τής κληρονομικής μετα- 
δόσεως, όμιλοΰσι περί τής οπουδαιότητος τής έπιδρά- 
σεως τοϋ κλίματος κτλ, άλλ’ ή έρευνα μας άπομακρύνει.
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' ·άηό τώαΟτα φαντασιώδη παραλυ^ηματα. Ο1 τύποι των 
ειδών διεκρίθησαν κατά τδ παρελθόν καί διατηρούνται

• άθικτοι καΐ άμετάδλητοι.έν μέσω τΰνναάρι6μήτων ποικιλι
ών. Διϊσχυρίζονται, οτι ή άνέλιίια τΰν ζωϊκων όντων είνε 
καϊενδελεχής καν προοδευτική, άλλα τά πράγματα άπο- 
δεικνύουσιν, ότι ή άνέλιίις αΰτη εχει ώς δριον τούς ιδι
άζοντας χαρακτήρας τοϋ είδους,..ούδέποτε δέ παρατεί-, 
νεται πέραν τών ορίων τοϋ τύπου, είς δν άνήκουοίν !» 
’Επιστήμων δ’ ακραιφνής ά Βλανκάρδρς, έπάγεται : «έάν 
το έλάχιοτον εϊχομέν τ'£ κ μ ή ρ ι ο ν τής πιθανότητας, · 
ότι ζωικόν τι πλάσγιά κατάγεται άπο -πιθηκοειδές όν, θ’

’ άπεδεχόμεθα έκθύμως· καί θά προεκηρΰοσομεν τοϋτο 
άνευ ενδοιασμού, διρτ.ι διά τόν.φυσιοδίφην πάσα άποκά- 
λυπτομένη άλήθέια τών νόμων τής φύσεως είνε κατάκτη
σα πολύτιμός. Φ. Π.

ΤΟ ΕΝ ΣΙΚΑΓΩ ΘΡΗΣΚΕΓΤΙΚΟΝ 
ΣΐΝΕΑΡΙΟΝ

Γνωστόν εινε ήβη βις τούς άναγνώστας της «Φύσεως», ότι 1 
τελευταίως συνήλθεν εν Σικάγο) θρησζ.ευτινών ouvi^piov, όπου 
πάρέκάθησαν οι Επισημότατοι- τών επιστημόνων και οί προεξάρ- 
χοντες τών διαφόρων θρησκευτικών αποχρώσεων, σκοπόν ενα ε· 
χρντες, την αϊτό 'κοινοί έν πνεύματι ειρήνης καί αγάπης συζή- 
πησιν περί τήςπρος άλλήλους δυνατής συνεννοήσεως ώς πρός 
τάς γενικός, άρχάς τουλάχιστον, ’επί- τών όποιων στηρίζονται αί 

•π'Ολλαΐ κάι ποικίλαι. θρησκεΐκι.
Καί έκ . πρώτης μέν οψεω'ς α σκοπός τοϋ συνεδρίου οχι μί- 

. νΰν δύσκολος ήθελε φανή, άλλά και. αδύνατος καί βέβαιον τό 
,ναυάγιον .τής· έπιτυχίας του, διότι χάσμα μέγα φαίνεται, οτι είνε . 
άνεφγμένον ψ.εταξύ τοϋ βουδδισμοϋ, έπί παραδείγματι,-καί τοϋ 
χριστιανισμούς τοϋ πολυΟεισμοϋ. καί τοϋ μονοθεϊσμού, τής. λα
τρείας τοΰ κτίσματος και της λατρείας τοϋ Μεγάλου Τίκτονος. 
’Αλλ’ έάν ’ όμως 'άπό ϋψηλοτέρας άπόψεως θεωρήσωμέν δλας · 

• τάς ΰπαρχο,ύσας θρησκείας, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν λογι-
• κώς, ότι εινε δυνατόν νά έπέλθη διά τοϋ χρόνου τό ποθούμεναν 

αποτέλεσμα, ή πλήρης συνεννόησις όλων τών θρησκευμάτων 
πρός θρίαμβον τοϋ αψευδούς λόγου' τοϋ Χριστοί «καί γενήσε- 
ται μία ποίμνη είς ποιμήν», αν απροκαταλήπτως καί ύπό τοΰ 

. θείου πυρός. ύπεκκαίωνται οί πρωτοστατοϋντες είς. τήν λύσιν 
τοϋ μεγάλου τούτου ζητήματος’ και πράγματι έν τφ τελευταίο) 
συνεδρίφ έφάνη, ευτυχώς, τάσις τις λίαν ευοίωνος πρός επιτυ
χίαν τοΰ ποθουμενου σκοποϋ, διότι έν πολλοΤς σημείοις, κατ’ 
ά?7.ήν τοάλαχιοτον, ίπήλθε συμφωνία καί συνεννόησις. Και ού
τως έπρεπε, νά γίνη,διότι υπάρχει κοινός τις δεσμός,οστις συν- 
ενόνει' τάς διαφόρους θρησκείας.π.ρός άλλήλας,'κοινή τις καί 
ένιαία βάσίς έπί τής· όποιας άπασαι αύται επαναπαύονται. Ή 

. κοινή αΰτη βάσις εινε ή έν αύται;άπαστράπτουσα μεγάλη ιδέα 
τοϋ Θεοΰ, τοϋ Δημίφύργόϋ του σύμπαντος κόσμου καί ή άπό 
γ·ενεάς είς.γενεάν διείκουσα δι’δλων τών ατόμων, δι’ δλων 
τών φυλών, δι ’ όλων τών έθνών, δΓ άπάσης τής άνθρωπότη- 
τος’ διότι, ή., ιδέα τόϋ θεοΰ εινε συνυφασμένη, ούτως είπεΐν, 

.μετά τής συνειδήσεως τοΰ ανθρώπου' ή'· συνείδησις, καί περί 
της οποίας οΰδείς αμφιβάλλει, ύπάρχει έν . τψ άνθρώπω ακρι
βώς, διότι ύπάρχει θεός' αν ό θεός δέν ύπήρχεν,'ή συνείδησις 
δέν θά'7είχε λόγον, ύπάρξεως·. καί1 έπείδή πάντες έχομεν ouv- 

' είδησιν, καίπερ έκδηλουμένην ύπό διαφόρους βαθμούς άναπτύ- 
ξεως, .επεται, ότι καί πάντες·έχόμεν έν ήμΐν καί τήν ιδίαν τοΰ 

.θεοΰ ·καί αύτοί δ’ οί αρνούμενοι αύτόν λεληθότως πιστεύουσιν 
είς άΰτον, διότι εινε αδύνατον νά ύπαρξη άρνησις πράγματός 
τίνος,.άν εκ.τοϋ προτερού ,δεν έχομεν γνώσιν τινα αύτού τού- 
'τον τοϋ πράγματος, τό όποιον άρνούμεθα’ ύπό,-τήν έποψιν ταό- 
πην -οί θλιστάι εύρίσκονται είς γελοίαν άντίφασιν πρός Εαυτούς.

■ "Απασαι λοιπόν άί θρησκεΐαι Εχουσι μίαν καί τήν αύτήν βά- 
σιν, τον Θεόν, τόν όποιον όμως παριστώσίν ύπό ποικίλους τύ
πους, ύπό διάφορά έ νδΰ μα τα. Καί εινε μέν αληθές, ότι ή 
διάφορος περιβολή δέν μεταβάλλει κατ’ ουσίαν τό πρόσωπόν, τό 
φορούν αυτήν, οΰχ’ ήττον όμως εινε ' επίσης αληθές, ότι άνα- 
λόγως·τοΰ οχήματος καί τοΰ χρώματος, αύτής τελειότερου έκ- 
δηλοΰται καί αύτό' διάτοϋτο καί έξ όλων τών θρησκειών ή τε- 
λειοτέρα είνε· ό χριστιανισμός, διότι δΓ αύτοΰ έκδηλοΰται ό

I Θεός έν άκάση τή πραγματικότητά νη τελειότητι καί τή μεγαλο
πρεπείς αύτοΰ' 8Γ αύτοΰ αποκαλύπτεται ή αληθής σχέσις τοϋ 

, Θεοΰ πρός τόν' άνθρωπον· καί τόν .λοιπόν κόσμον' δι’ αύτοΰ ό 
άνθρωπος από άπλου έ'ρποντος σκώληκος έντός τής ίλΰος της 
άγνοίας καί της άνηθικότητ'ος μεταβάλλεται, ώς διά μαγικής 
ράβδου,είς υψιπετή αετόν, τανύοντα :μεγαλοπρεπώς τάς πτέρυ
γας· αύτοΰ καί τείνοντα άπαύστως πρός τόν ουρανόν, οπού ή 
αύτοαλήθεια καί ή αύτοαγαθότης’■ δΓ αύτοΰ ό απόκληρος’γίνε - 

. ται υιός προσφιλής καί αποκτά τό δικαίωμα της έλευθέρας εισ
όδου εις τά μεγαλοπρεπή δώματα του ο.ύρανοΰ' δΓ αύτοΰ η 

■καρδία μεταβάλλεται είς έργαστήριον ηθικόν, όπου έκαστος κτύ
πος αυτής είνε εις κτύπος τής σφυράς ύπό τήν όποιαν σφυρυλα- 
τειται καί μία αρετή. ·

Ύπό τοιούτων σκέψεων κατελήφθημεν, όταν άνέγνωμεν τα 
περί τοϋ έν Σικάγφ θρησκευτικού συνεδρίου δημοσιευθίντα έν 
τφ τελευταίο άριθμφ (έτος Β’ -άριθ. .5) τής. έν Βέρνη έκδιδο- 
μενης Διεθνούς Θ ε ο λ ο γ ι κ ή ς Έ π ι θ ε ω ρ ή- 
σ ε ω ς (Revue internalionale, de Thdolugte), περιοδικού μεγί-

• στης σπουδαιότητος υπό τήν έποψιν τών διαφόρων θρησκευτι
κών ζητημάτων, περί τών οποίων πραγματεύεται' λίαν δέ θερ
μώς συνιστώμεν αύτό διά της «Φύσεως» είς τούς περί τά ται- 
αΰτα ζητήματα ένασχολουμένους.

Τά ολίγα δέ ταΰτα περί τοϋ ί» Σικάγφ θρησκευτικού συνε
δρίου προθύμω; αναδημοσιεύομεν κατά μετάφρασίν ίν ταΐς’ 
στήλαις τής «Φύσεως» πρός χάριν τών' αναγνωστών, καί, άς 
είπωμεν, τών άναγνωστριών αυτής, άφοϋ καί ή γυνή διά τοϋ 
χριστιανισμού έμορφώθη ηθικώς, άνεπτύχθη πνευματικώς και 
άνυψώθη είς τήν έμπρέπουσαν αύτή θέσιν έν τή οικογένεια, έν 
πή κοινωνία, έν τή άνθρωπότητι και' άνεκτήσατο τα σχετικώς 
πρός την φύσιν αύτής, τήν οποίαν έδωρήσατο αυτή ό Δημιουρ
γός, αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα ώς σύζυγος, ώς πολϊτις, ώς 
άνθρωπος.

Τά περί ών ό λόγος έν τή Δ. ι ε θ ν ε ι θεολογική 
’ Ε.π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι δημοσιευόμενα εχουσιν ώς'παρά πό
δας.

Περϊμένοντες τήν δημοσίευίιν της επισήμου έκθέάεως 
τοϋ έν Σικάγφ συνεδρίου, περιοριζόμέθα πρός τό παρόν νά με- 
ταδώσωμέν' είς τούς- ήμετέρους άναγνώστας τάς· διαφόρους παρά 
διαφόρων δημοσιευθείσας Εκθέσεις περί τών άπαγγελθεισών ό-. 
μιλιών και τών πράξεων τοΰ συνεδρίου τούτου.

Διά τών δημοσιευθεισών τούτων εκθέσεων πληροφορούμεθα 
περί τοΰ ειρηνικού πνεύματος,ύπό τού όποιου ένεπνέετο τό συν
έδρων ώς καί περί τής πλήρους αύτοΰ έπιτυχίας' έν γίνει δέ 
λέγομε», οτι έθριάμβευοε» ε» αύτώ ή υπεροχή τοΰ Χρίστου καί 
τής θρησκείας αυτού. Ό καθηγητής κύριος Bonel Maury ώμί- 
λησεν οΰτως: «Ή υπηρεσία, καί δήή.μεγίστηβσως, τήν οποίαν . 
προσήνεγκε τό συνέδριου τοΰ Σικάγου..εινε, οτι έν αύτώ έστρά- 
φη ή ήμετέρα προσοχή πρός τάς. βαθείας πηγάς καί πολλάκις 
κεκρυμμένας τής παγκοσμίου θρησκείας, τής όποιας αί λοιπαί 
θρητχεΤαι αποτελουσι τάς διαφόρους παροχετεύσεις αύτής. Έν 
αύτφ ήσθάνθημεν, κατά τήν' ώραίαν '^κφρασιν τοΰ πανοσιωτάτου 
Batiows, τούς , παλμούς μιας καί. τής αύτής καρδίας, ή οποία 
πάλλει.ύπό τούς διαφόρους θρησκευτικούς τύπους καί ύπό τάς 
μάλλον ποικίλας ίερατικάς περιβολάς. Τούτο δ’ έγνώρισεν ή- 
μίν, οτι τά μόνιμα καί- αναλλοίωτα στοιχεία τής θρησκείας εινε 
έκεΤνα, τα ό^οΤά ύπάρχουσι κοινά παρ·’ άπάσαις σχεδόν ταΐς 
θρησκείαις' ταϋτα δ’εινε ή πρόσβλεψις πρός τι ,ύπέρτατον ίδε- 

. ώδες' αρετής, δικαιοσύνης καί άγαθότητος, ή’περίθαλψις τών 
πτωχών καί δυστυχών, ή ελπίς μελλούσης καί βελτίονος ζωής.» 
Έν γίνει-τό συνέδρων κατέθετο’τάς' βάσεις, έπί τών οποίων 
στηριζόμεναι αί διάφοροι χριστιάνικαί όμολαγίαι τουλάχιστον, 
δύνανται νά ,προβώσιν είς τήν πρός άλλήλας συνεννόησήν: Πώς 
δέ συνεχίσουσιν αί «κκλησίαι καί αό ιεραποστολικά έταιρίαι τά 
έκ. του συνεδρίου τούτου διδάγματα και τούς πίθους αύτοΰ; 
τοϋτο ήδη περιμένομεν μετ’ έλπίδος καί ανησυχίας.

Ό δέ, κύριος A Sabatier τελευτά οΰτω τό έγκώμών, τό ό
ποιον πλέκει ύπέρ τοϋ συνεδρίου τούτου. «Επιθυμώ, είπε, κα
λώς νά με έννοήσωσιν' ουδόλως διϊσχυρίζομαι, οτι έκ της συνά
φειες άπασών τούτων τών. ιδιαιτέρων θρησκειών προκύπτει ή 
ιδέα παγκοσμίου τίνος άνωτέρας θρησκείας, π'ροπαρασκευάζομέ- 
νης'«ίΐτωι,ώστε νά γίνη ασπαστή καί μετά τής όποιας νά συνε- 
νωθώμεν, έγκαταλειπομένων τών άλλων.-

«Όχι' Ούδόλωςύπό τοιαύτην έννοιαν ούδεμία έγένετο αποκά-· 
λυψις έν Σικάγφ καί ήθέλετε έχει άδικον ά-*,'  άναχωροΰντες Stp 

τήν Αμερικήν, ειχετε τήν ελπίδα, οτι ήθέλετε άνακαλυψει' 
έν αύτή τόν φοίνικα -τούτον, τόν όποιον όνομαζουσι θρη
σκείαν τ ο ΰ μ έ λ λ ο ν το ς. Ήθέλετε δ’ έχει διδόμενα 
τίνα νά εΰρητε τήν θρησκείαν ταύτην τοΰ μέλλοντος μόνον έάν 
μένητε πιστοί έν τη ΰμετέρα' εννοώ δ’ εκείνην περί τής όπο’ας 
εισθε έν σΰνειδήσει πεπεισμένοι καί παρά τής οποίας άπολαμ- 
βάνετε μυστικώς τήν ύμετέραν χαράν καί τήν ίσχύν καί τήν πα
ρηγοριάν και τήν ζωήν. Μόνον έάν μένητε, λέγω, .πιστοί είς 
αύτήν καί προσπαθήτε νά έγκύψητε καί έμβαθύνητε περισσό
τερον είς αύτήν, προχωροδντες μέχρις αύτής τής.ούσίας αύτής 
καί μανθάνοντες · νά μή συγχέητε τόν χυμόν μετά του φλοιοϋ, 
μήτε τόν καθαρόν σίτον μετά τοΰ ελαφρού ελύτρου. Ο,τι δ’ 
άπεκάλυψε τό συνέδρων τοϋ Σικάγου είς'έκείνΟυς, οί όποιοι 
γινώσκουσι νά σκέπτωνται περί παντός, τό όποιον υποπίπτει πρό 
αύτών. εινε οτι κ::ί τοι τό Εύαγγέλων του Ίησοϋ Χριστού είνε ή 
έντελής θρησκεία, τήν όποιαν ποθεί άπασα ή άνθοωπότης,ούδείς 
όμως τύπος χριστιανικός, ή άλλος τις ήδη πραγματοποιηθείς,εί
νε απόλυτος καί οριστικός, οτι οι θρησκευτικοί άνθρωποι, αλη
θώς ζώντες καί συνεχώς προοδεόοντες είνε ώς προσκυνηταί, 
οί όποιοι προσπελάζουσι καί άναρριχώνται έκ διαφόρων μερών είς 
Ά άγιον 3ρος. Έκ του σημείου τής άναχωρήσεως αύτών είνε' 
λίαν άπομεμακρυσμένοι άπ’.άλλήλων'καί δέν δύνανται νά λά- 
βωσιν ούδεμίαν γνώσιν οί μεν περί τών δέ’ αλλα καθόσον ανέρ
χονται, ο κώνος στενοΰται καί αί συγκλίνουσαι ατραποί συμπλη- 
σιάζουσιν. Ήλθε λοιπόν ή στιγμή, κατά τήν οποίαν οί οδοιπό
ροι φαίνονται ίκανώς ήδη πλησίον αλλήλων, ώστε νά ,τείνωσ’ 
τήν χεΐρα και νά δύνανται ν’ανέρχωνται τοΰ. λοιπού πλέον όμοΰ 
άλληλοβοηθούμενοι πρός τήν φωτοβόλον κορυφήν». '

Ν.· Κ. Μ&χαρος.
—— ---- •^9* —

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

καί δτι καΐά τινάς τών λογίων ονκ ξάτιν εϋ- 
λογόν πλέον νά ΟεωρΑται(ς) ώς άννέχεια 

τΛς αφαίας.

α'. Πολλαί συζητήσεις εσχάτως έγένοντο μεταξύ τών λο
γιών περί τής εποχής, καθ’ ήν έγεννήθη ή Νέα 'Ελληνική 
Γλώσσα, ήν λαλεΐ το Ελληνικόν έθνος' ωσαύτως και πλεΐ- 
σται οσαι έκζητήσεις ίπιστημονικαί περί τής ανέκαθεν 
έξελίξεως τής Έλλην. Γλώσσης καθ’ άπάσας τάς έποχάς 
καί καθ’ άπαντα; τού; αιώνα; μέχρι σήμερον, ώστε νά θέω» 
ρήται’ συνέχεια τή; αρχαία; καί κατ’ ακολουθίαν γένεσι; 
ίτέρα; Νέα; γλώσσης, ούχ υφίσταταΓ ού συνέβη τοιοΰτόν τι 
γλωσσολογικόν φαινόμενον παρά τφ ‘Ελληνικφ έθνει- καί ■ 
τά γλωσσολογικά φαινόμενα'δμοιά είσι παντί έτερφ 'φυσικφ 
φαινομένφ, προερχομένφ έκ τινο; αίτιου' ούδέν γάρ άνευ αί
τιου' άλλά καί τά γλωσσικά φαινόμενα έζ αίτιων προέρχον
ται, ώ; γνωστόν, έξ ών ηνα- μεν είσίν απόρροια τής' φυσι- > 
κή; έξελίξεως· άλλα δέ συνέπεια σπουδαίων λόγων, Επιδρά
σεων σοβαρών έπ’αυτών, έξασκησάντων καί μεγάλων γε
γονότων, άτινα έπισυνέβησαν .παρά τφ Έλληνικφ Γένει, έν 
τφ διαστήματι τριών χιλιάδων έτών, καθ'4; ήκμασε, πα— 
ρήκμασε καί παρήλθεν ή Γλώσσα έν ή σήμερον (βρίσκεται · 

•καταστάσει.
β* . Καί περί μέν τή; άπό Όμηρου μέχρι τοϋ Μεγάλου 

’Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων αύτοΰ ίποχή; τή; Γλώσσης 
ούδ(ί; λόγΟ; ένταΰθα (α) μάλλον ήμών φό ένδιαφέρον κινεί 
ώς πρό; τήν σκοπόν μα; ή άπο τών Διαδόχων, καί άκριβί- 
στερον είπεϊν άπό τών 'Ρωμαίων προϊοΰσα γλωσσική έπί τό 
κατωφερέστερον έξελιξις*  διότι έκτοτε κατά τινα; έλαβεν 
άρχήν νιωτέρα τις μορφή τή; γλώσσης, ήν γένισιν τή; 
Νέα; ευαρεστούνται άποκαλεΐν οί τήν άπονέκρωσιν τή; αρ
χαία; πρεσβεύοντες, ώ; μή ώφειλεύ! Άλλά πόθεν προηλθεν 
ή νιωτέρα αΰτη μορφή; Τινι; μήν παραδέχονται!' ότι ή με
ταβολή τή; ποιότητο; τοϋ τόνου έπήνεγκεν έν τη γλώσση 
τόν τοιοϋτον τών μορφώζ αυτή; σχημανισμόν, καθότι ή 

(α) Ήμών ή τάσι; ένταΰθα πρός του; επιγενομέιου; χρόνου; 
«φορά, καί περί αύτών β λόγος, διότι περί τής νεωτέρας γλωσσι
κή; μορφής πρόκειται.

ποιοτη; τοΰ τόνου-πέριβάλλε-ται τφ χαρακτήρε τή; γενικό-· 
τητο;' άκριβής-;$μω; έπισιημ'ονίκή παρ' αύτών τοΰ ποιου 

' Ερμηνεία ρύ δίδοται' ούδέ τί δηλοΐ ή όξέϊα-τάσι; ή οξύ; τό
νο; καί ή βαρεία τάσι;, ή βαρύ; τόνος' διότι, έάν μή άπά— 
τώμεθα, ή όξεϊα .παρίστανε τήν· όξεϊαν ή λεπτοφυή προ
φοράν τή; συλλαβής, έν ή Ετίθετο, ώί ή βαρεία τήν 
βαρίιαν ή παχεϊαν' ή δ.’ Επιπλοκή αύτών τό Εναρμόνιον 
τή; προφορά; τή; γλώσση; τών θεών. «Linguae deorum» 
κατά τόν Κικέρωνα, · έφ’ ού διετηρεΐτο τό τοιοϋτον .τή; λα
λιάς' διό καί έξεφράσθη ώ;·ανωτέρω, ό μέγα; ρήτωρ καί · 
πολιτικό; τή; αρχαία; ‘Ρώμης. Άλλ’ ίν ποίφ έποχή έφευ.- 
ρέθησαν οί τόνοι ;' καί τίς ό πρώτο; αύτού;. έισήγησάμενο; ; 
καί τί’ τό κίνησα» αύτόν αίτιον; Διονύσιο; ό θρφξ Γραμμα
τικό; Εν τφ συγράμματι αυτού Επραγματεύθη τά περί τού
των καί προσφδία; Εν·γίνει. Άλλ’ ’Αριστοφάνη; ό Βυζάν
τιο; περί τόν β’. π. χ. αιώνα Επινόησε τήν.έπίθεσιν σημείων 
Τινων, έκ τή; Μουσική; τή; ‘Ελληνική; ιίλημένων, Επί. τών 
συλλαβών τών λέξεων,· προσδιορήσά; καί τήν σημασίαν αυ
τών.: ήτοι Εν άλλοι; όροι; έκφράσεως,Ίπί μέν τής. προφερο— 
μένη; λεπτή'φωνή νά τίθηται ή οξεία, έπί δέ τή; Εν παγεί^ι, 
ή βαρεία, καί ούτω συνετίλεσε τό έπ’ αύτώ ίνα συντηρηθή' 
ώ;· οίον τέ άλώβητον τό χαρίεν κάί έναρμόνισν τή; προφορά; 
εί; τά στόματα τών τότε ‘Ελλήνων, οϊηνε; <<; τάς δμοία; 
τήν προφοράν λέξεις ήρξαντό νά παρέκκλίνωσιν τή; πατρίου 
συνήθειας, καθ’ ήν διεκρίναντο αί τοιαΟται λέξεις διά τοΰ 
τονισμού διάφοροι ουσάι, ώ; π. χ. όμοια τό οΰδ, καί όμοια . .
τό θηλ. τοΰ επιθέτου τούτου' ακέραια καί άκεραία, άγια καί 
άγια κλ. Καί ιδού τό αίτιον, όπερ παρώτρυνε τδ οξυδερκές 
πνεϋμα τοϋ Άριστοφάνού; νά προβή εί; τήν έπινόησιν τού 
μέσου τούτου τή; σύντηρήσεως τή; άρχαία; συνήθεια; Εν τή 
προφορά. Μεγίστη δέ χάρι; οφείλεται αύτφ διά τήντοιαύ- 
Την έπιύόησιν,. καθόσον καί εί; άπαντα; τού;'Εφεξής αιώνα; 
μέχρι, σήμερον τό σύστημα αύτοΰ έπέδρασεν εύιργετικώτατα 
καί συνετίλεσε τά μέγιστα είς τήν συντηρησιν τής πατρίου

. άρχαία; προφορά; καί συνεπώς εί; τήν άπόκρουσιν τή; νε
κροφάνειά; τή; άρχαία;.

γ'. Έν τφ τονισμφ τά- μακρά καί βραχέα εσχόν Επιρ? 
ροήν άγνωστον ήμΐν· αμτη Εστιν ή άλήθεια. Καί ού μόνον ’ 
παρά τοϊς μεταγενέστεροι; Έλλησι τοϋτο ■ τό γλωσσολογικόν 
φαινόμενον παρατηρεΐται, άλλά κάί παρ ’ αύτοίς τοΐς άρχαί- 
οις' ώ; π. χ. άρχαία, έν ή καί ή λήγουσα μακρά καί ή πα
ραλήγουσα- άλλ’ή μέν παραλήγουσα ψιλή προφορφ συνω·» . 
δεύετο, διό καί όξύνεται, ή δέ λήγουσα βαρείς· διό'καί βα- ' 
ρύτονοι αί τοιάυταε λέξεις άποκαλοΰνται- ύπό τών γραμμα
τικών' λαμβάνεται ύπ’ όψιν’ένταΰθα ή μακρότη; τών φω
νηέντων ; ουδόλως. Τοϋτο παρατηρήται εί; άπειροπληθιΐ; 
λέξεις τή; άρχαία;, ■&; Εάν γράψωμεν Ενταύθα άνά μίαν, 

• ούδέ τόμον δλόκληρον χώρήσαι άν ταύτας,TQ δή λεγόμενον' 
ώστε καταφαίνετ’ ένταΰθα γλωσσολογικόν φαινόμενον -διά 
τοϋ οποίου τό αίτιον εΐσέτι έπιστημονική έζακρίβωσι; ούτε 
ίβεγίνετΟκαί τελεία κατανόησε;*  διότι εί τό τοιοϋτον ·άκα»— 
θώδεί ζήτημα λελυμενον ήν Επ’ άκριβεία;, οΰκ άν τοσαΰται' 
συζητήσει; Εγένοντο' ουδέ τοσαΰται θεωρίαι ώ; πρό; τήν 
λύσιν αύτοΰ Επιφαίνοντο· ούδε. τό πιρϊεργότατον πάντων,'' 
τ^νέ; μέν νά παραδέχονται τήν νίκρωσιν τη; αρχαίας, · τινι; 
δί τήν συνέχειαν τή; ζωή; αύτή; άχρε τοΰδε. · ■

δ'. Ό Χριστιανισμό; τήν γλώσσαν ουδόλως ίβλαψεν ώς 
πολλοί πιστεύουσιν, ούδέ τήν ποίησιν τήν ‘Ελληνικήν, ή 
τήν ‘Ρητορικήν κλ. ούδέ τά; έπιστήμας, καί ίν γένει τήν 
πρόοδον τοΰ έθνους*  άλλα είσί τά αίτια, περί ών Εν . συνάψει 
λέγομεν τάδε. ■ *

Γενικώς εστί παραδίδεγμίνον ότι ή εθνική πτώσις Εθνους 
τινο; ή άκριβέστερον είπεΐν, ή. πολιτική αύτου πτώσις, έστιν 

. ή παραίτιο; τή; πτώσεως τήςπΟιήσεως, ρητορείας, μουσικής, 
ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχιτεκτονική;· καί τών παραρτη
μάτων αύτών Εν γίνει, ή, ώ; λέγουσιν οί νιώτεροι, τής' 
βυναιβ&ήβίάς τον Καλόν (le gout). Το ’Ελληνικόν Εθνος,. 
ώ; πάς τις γινώσκιι, Επαθε πτώσϊν δεινήν πρό τή; διαδό-
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σεως ςοΰ Χριστιανισμού είς τήν ’Ελλάδα. *Άρα  ούκ ίστιν 
αίτιος αύτόςτής πτώσεως ών «'όϊφάίων Τεχνών» (beaux- 
arts) άνά τήν ’Ελλάδα, κάί κατά συνέπειαν δέν δικαιού
ται ό φρονών τδ τοιοΰτον διότι τότε φαίνεται έπιλήσμων 
τών ιστορικών γεγονότων. Οί Αίτωλοί πρώτοι κατήρξαντο 
τοΰ καταστρεπτικού διά τήν άτυχή ήμών πατρίδα έργου, 
συλήσαντες τδ περίφημο» Μαντείο» τής Δωδώνης καί κατα- 
στρέψαντεςτά πάντα έν αύτφ, πλήν τοΰ ίεροΰ σηκού, κατά 
τήν μαρτυρίαν Διόδωρόν τοΰ Σικελιώτου*  άλλά μήπως έφείσ- 
θησαν τών λοιπών ιερών τής Ελλάδος οί Αίτωλοί; ό Συλ- 
λας όποιαν καταστροφήν έπήνεγκεν είς τό άστυ τής Παλ
λάδας κατά τήν πολιορκίαν καί μετ’ αυτήν ; πόσα ήρπασεν 
άπό τήν 'Ολυμπίαν καί μετά τδν θαυμασμόν, ον τφ Όλυμ- 
πίφ Διί, τώ ενί τών θαυμάτων τοΰ κόσμου, ΐπέδεεξιν ; ό 
δε Μέτελλος έν Κορίνθφ όποιον έξολοθρευμόν, όποιαν ίρή— 
μωσιν προύξένησε; Έθνος υποκείμενον είς τάς απολύτους κυ
βερνήσεις τών έκ ‘Ρώμης υπάτων . καί ανθυπάτων, οίτινες 
άπερρόφων πασαν ικμάδα πολιτισμού έν Έλλάδι, καί ΐπέ- 
στρεφον διά τοΰτο πλουσιότατοι είς τάς δχθας τοΰ Τεβέριως. 
—Έθνος, τέλος πάντων, διάτελοΰν ΰπδ ξενικήν πίεσιν, έστι 
δυνατόν νά συντηρή άκμαΐον «το Καίόν»; (le gout); έχει 
τά μέσα τής άναπτύξεως τών «‘Upaiav Τεχνών ; Δύναται 
νά.τρέφη μουσικούς. Ζωγράφους, Γλύπτας, ’Αρχιτέκτονας, 
έπαξίως τοδ όνόμάτως αυτών ; Φυσικφ τφ λόγφ λοιπόν 
έπήρχιτο ή βαθμιαία κατάπτωσις καί κατά τήν εποχήν τών 

. αύτοκρατόρων και μετέπειτα καθ’ όλα τά είδη τοΰ επιστη
τού καί συνεπώς και είς τήν γλώσσαν, εως ού ή εισβολή 
τών ίθνών ή μετανάστευσες, ώς λέγεται, έπήνεγκε τδ καί
ριου κατ’αυτών τραΰμα' έπειδή .οί Γότθοι, οίΆβαροι, οί 
Ούνοι, οί· Σκύθαι, οί Σλαΰοι καί οί Σαρακηνοί άπανταχό- 
θεν είσελαύνοντες εις τδ κλασσικόν έδαφος ίν πυρΐ καί μα- 
χαίρα έδήωσαν τάς πόλεις, έξερήμωίαν τάς χώρας καί ίξη- 
νάγκασαν τάς διαφόρους Έλληνικάς φυλάς νά καταφύγωσιν 

' είς τά δρη, ένθα οί μέν πολιτικοί αύτών άνδρες διετήρησαν 
άκμαΐον τό εθνικόν φρόνημα, οί δέ σοφοί ύπό τό ένδυμα τοΰ 1 
καλογήρου έν-τοίς κελλίοις τών Μοναστηρίων άντίγραφον 
τούς κώδικας τών αθανάτων ημών προγόνων, καί διδάσκον
τες τά κατ’ αυτούς σΰνετήρ.ουν τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
τήν προφοράν αύτής τήν ίεράν αύτής μουσικήν, ή τήν ’Ορ
φικήν καλουμένην, καί ίν γένει τά ήθη καί έθνικά έθιμα, 
έξ ών απάντων άνέθαλε κ«ί πάλιν ή ’Ελληνική παλιγγε
νεσία,
. ε'. Έκ πάντων τούτων συνάγεται ότι δ Χριστιανισμός έν 

τφ μίσφ τοΰ γενικού τούτου κατακλυσμού ην ώς άλλη κι
βωτός τοΰ Νώε; ής ένδον διεφυλάχθησαν διά τών Κλημεν- . 
των ’Αλεξάνδρειάς, Κυρίλλων,Ώρ.ιγενών,Χρυσοστόμων, Βα
σιλείων, Γρηγορίων, Αθανασιών, Δαμασκηνών, Φωτίων, 
Εύσταθίων, παί άλλων απειροπληθών σοφών τοΰ Χριστια- 
νισμοϋ άνδρών τά επιστημονικά έκεϊνα ίναύσματα, άτινα 
μετά τήν άλωσιν τής. Κωνσταντινουπόλεως διαδοθέντα είς 
τήν Δύσιν έπήνεγκον τήν άναγέννησιν τών έπιστημών, τήν 
μεταρρύθμισιν τών Διαμαρτυρομένων έν τώ Παπισμφ καί 
έν γένει τήν αναμόρφωση» της άνθρωπότητος, ήτις όσημέραι 
προάγιται έν τή προόδφ τοΰ πολιτισμού καίτών έπιστημών 
Ιν γίνει. Έάν ή ,ίθΊΟβώτειρα α,ΰτη . κιβωτός τοΰ Χριστιανι
σμού κατεποντίζετο είς τόν Γενικόν τών βαρβάρων κατα
κλυσμόν τοΰ Μεσαιώνος, έρωτώμιν τούς, φρονοΰντας τά αν
τίθετα, ιναήμΐν εϊπωσιν ίν τιμία καί καθαρή ναρδίφ καί ν» 
συνιιδήσει άγνή, οποία θά ήτον. ή τύχη τσϋ άτυχούς ήμών 
έθνους ; οποία ή τύχη αύτής ίν γίνει τής άνθρωπότητος ;

. Γνωστόν ότι έν .τή άρχή καί γενέσιι τοΰ Χριστιανισμού έν φ 
ή Λατινική Γλώσσα ήν ή επίσημος τοΰ τότε κόσμου Γλώσσα 
ολοκλήρου διά τήν κυριαρχίαν έφ’ όλης τής γνωστής τότε 
Οικουμένης τών 'Ρωμαίων, ή Ελληνική Γλώσσα έθεωρήθη 
άρμοδιώτέρορ πρός έκφρασιν τών υψηλών ιδεών καί αρχών 
τής χριστιανικής σοφίας καί αρετής, καθδ γλώσσα τοδ ίπι- 
στημονικοδ κόσμου-, διό καί. προετιμήθη ίν τή πρωτοτύπφ 
συγραφή ύπο τοΰ .Ε ιστηθίου μαθητοΰ, Ίωάννου τοΰ θεολό

γου καί τών λοιπών μαθητών τοΰ GMyovs. Σαφέστατα κα- 
θοραται ίν τούτοις ή καθαρά Ελληνική βάσις τοΰ Χριστια
νισμού, τδ Εύαγγελιον, όπεράν Ελληνική γλώσση έκηρύτ- 
τετο καί διεδίδετο έν συγγραφαΐς- έάν τδ Εύαγγελιον ίγρά- 
φετο εις την λατινικήν ή εις άλλην τινα γλώσσαν, βεβαίως 
ό ‘Ελληνισμός τότε πράγματι, θά ίζημιοδτο καιριώτατα, ού 
μόνον έν ίκείναις ταϊς έποχαίς, άλλά καί τούς έφεξής αιώ
νας*  σήμερον έτι δ Πάππας καί συμπας ύ Δυτικός κόσμος 
κολοσσιαίας αξιώσεις θά είχεν έπί τής άνθρωπότητος ολο
κλήρου καί ίοίφ έπί τών Ελληνικών χωρών, έφ’_ ώ» άμφι- 
βάλλομεν άν έμενεν λίθος έλληνικδς έπί λίθου, τδ δη λεγό- 

| μενον ευνόητος άρα ό κίνδυνος τού Ελληνικού Γενβυς καί 
τότε καί νϋν. Άλλ’· ό θείος λόγος προτιμήσας τήν Έλλη- 
νίδα ύπεδειξεν άπασι τοϊς εθνεσιν ότι αύτη ‘εσται ή παγκό
σμιος τοΰ επιστημονικού κόσμου γλώσσα εφεξής καθ’ όλας 
τάς εξελίξεις τοΰ Επιστητού ·. Διό δκτοτε έπεφάνη ό κοσμο
πολίτικος χαρακτήρ τής θείας ταύτης γλώσσης, δν άναγνω- 
ρίσαντες οί έξοχώτεροι τών σοφών τής Ευρώπης άνδρες έ
σχατος έσπευσαν νά άνακηρύξωσιν είς άπαντα τά έθνη Ευ
ρώπης, ’Αμερικής κλπ. ότι αύτη δέον γενέσθαι τδ έπιστη- 
μονικδν τής συνεννοήσεώς οργανρν μεταξύ τοΰ έξευγενισμίνου 
κόσμου- ό δέ γνωστός Ελληνικός Σύλλογος τής ’Ολ
λανδίας ταύτην τήν σημαίαν ήγειρε» Ιν τφ μέσφ τού σοφού 
κόσμου τής Ευρώπης. Τοΰτο πρότερον έκήρυξαν, ό σοφός 
Έϊχθάλ, δ Βουρνούφ, δ · Τέλφυς εν Ούγγαρί^, ό Ράϊνεκ, 
σοφόν μέλος τής έν Άθήναις Γαλλικής Σχολής, ό περιώνυ
μος άντιπρύτανις τού έν Φρειβούργν] Πανεπιστημίου, κ. 
Chmid, δ πολύς Φρήμαν, τοΰ όποιου όμως κρίνομεν καλόν 
νά παραθέσωμεν ένταϋθα τούς λόγους, ώς ίδίφ υποστηρί
ζοντας τήν θεωρίαν ήμών άπετεινε δ’ αυτούς πρός τούς 
σπουδαστάς τοΰ ίν Λιβερπούλ εκπαιδευτηρίου. «Μανθάνετε, 
,» είπε, τήν Λατινικήν- μανθάνετε τήν Γαλλικήν μή χωρί
ο. ζετε όσα φύσις καί Ιστορία συνήψαν' ούτε τήν Λατινι- 
n κήν έκμανθάνιτε άνευ τής Γαλλικής, ούτε ταύτην άνευ έ- 
» κείνης. Δεν γινώσκετε ακριβώς τήν Λατινικήν, έάν άγνο- 
» ήτε, ποϊ πορεύετε- άλλ’ ούδε τήν Γαλλικήν ακριβώς 
» γινώσκετε, άγνοοΰντες πόθε» παρήχθη. Σπουδάζετε λοιπόν 
» τήν Λατινικήν, άλλ’ όρθώς. Μή δαπανάτε τδν χρόνον 
» ποιούνιες στίχους λατινικούς- έξετάζετε δέ μάλλον, τί ί
ο στιν ή Λατινική, καί τί»α αύτη κατώρθωσεν ίν τφ κό- 
» σμφ. Έάν δέ ζή έτι ή γλώσσα τής Ρώμης, τί εϊπω περί 
» ’Ελληνικής ; είναι άρά ys νεκρά ή γλώσσα, ή άίεαΛεέ- 
» πτιοξ λαλη&είΰα και γραφεΐοα ΐοβαύταξ γενεάξ με
ν γαλείου και ίκαναληφίτείοηξ 6ονλεία$·, Είναι ή γλώσσα 
» τής άναΑΖοιώτου ’Εκκληοίαξ, ήτις μονή παρέχει τής . 
» έαυτής τέκνοίς τήν Νέα» Διαθήκην, έν ή Οιαλέκτφ τήν 
» συνέγραψαν οί Εύαγγελισταί καί οί άπόστολοι- είναι ή 
» γλώσσα", τοΰ πολύπαθους καί άρτι άναγεννηθέντος λαού, δν 
» ούδείς τεχνικός φραγμός θά αποκλείω έπί μακρότερον τής 
» ένδοξου έστίας τής πίστεως καί τοΰ έθνους του, .Νεκρά 
» είναι άρά γε ή γλώσσα τοΰ Όμηρου καί Άριστοτέλους, 
ο άφ’ ού ζή έν τφ στόματι τοΰ Παύλου, καί τοΰ Χρυσοστό- 
n μου, τοΰ Προκοπίου καί τοΰ Ευσταθίου, τοΰ Ρήγα, τοΰ 
» Κοραή, τού Τρικούπη; (α)

(α) Παλιγγενεσίας *Αριβ.  4624 · 28 Δβρίου 1879, έτος ΙΖ- 
‘Αθα». Πετρϊβης, Ήπειρώτης σχολάρχης Πειραιώς.

(έπεται τό τέλος,/

Η ΠΕΡΙ ΧΟΛΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ
ΧΙ^-Ε’^.ΔΟΣ3ΙΣ3

Εύρισκόμεθα είς τά Βελισσά τής Μακεδονίας.
Παρά τινι πτωχική έστίγ, ίν ώρ^ ψυχροτάτης τίνος έσπέ- 

ρας, καθ’ ήν σφοδρός βορράς, έξωθι έφυσα καί έν ,τάύτφ αί 
χονδραί νιφώδεςτής πιπτούσης χιόνός ,έλεύκαιν.ον τδ. έδαφος, 
τά δένδρα καί ‘τάς στίγας τών πέριξ οικιών, ,εκάθηντο γραία 
τις όγδοηκοντοΰτις μεταξύ οκτώ άλλων άτόμων, οίτϊνές άπέ-'

τίλουν ολόκληρον τήν οικογένειαν της πτωχικής έκείνης κα- 
- λύβης.

Άπο καιρού είς καιρόν χονδραί (ΚζαιΊλάτης προσετίθιντο 
είς τήν πυράν, παρ’ ή θερμαινόμενα τά έννέα έκεϊνα άτομα, 
κατόπιν ίσως πολλής ήμερησίας ίργασίας, έδείκνυντο ζωηρά 
καί χαροποιά. .

— Δεν μάς λές, κυροΰλα, διέχοψεν αίφνης ό μικρός Τά- 
κης, τί είναι αύτή ή χολέρα, ποΰ φοβώνται τόσον νά μήν 
έλθη καί έδώ στο χωριό μας ;

— Νά σάς πώ, παιδιά μου. Ή χολέρα είναι μιά κακή 
άρρώβτεια, ποΰ αφανίζει τδν κόσμο, μά πάλι δέν είναι τόση 
κακή, διότι άφίνει και ζωντανούς. Ή πανούκλα είναι ποΰ 
είναι κακή, θυμάμαι στά χρόνια μου, ποΰ επερνε καί εδινε, 
... φτύστε τον κόρφο σας, παιδιά μου.

Καί άμέσως όλοι οί άχροαταΐ, ώς έκ συμφώνου ήγειραν 
τας χεϊρας καί έπτυον ύπό μάλην.

— Κανένας δέν ίγλύτωνε, έξηκΛούθησεν ή γραία.
— Καί τί πράμμα ήτανε 

αύτή ή Πανούκλα; κυροΰλα, 
ήρώτησεν ή Μαρούλα, μικρά 
δωδεκάέτις κόρη.

—' Ήτανε, κόρη μου, 
μιά άσχημη γυναίκα, σπυ
ριασμένη, μαύρη, άραπίνα, 
ποΰ έτρεχε σάν τον άέρα, 
καί όποιον ίπερνε ’στδ δρόμο 
της, έβγανε έδώ άπδ κάτω 
άπ’ τή μασχάλη ενα πραμ- 
μα μαύρο, σάν μελιτζάνα 
καί σέ δυδ τρεις ώραις πέ- 
θαννι ’στδν τόπο. Χίλιοι 
την ήμερα πεθαίνανε έτσι, 
καί τούς περνάνε μέ τδ κάρ- 
ρο δέκα δέκα καί τους ρί
χνανε μέσα σ’ ενα βαθύ λά- 
κο και τούς σκεπάζανε με 
άσβεστη.

—Κι’ ή χολέρα τί·πράμ- 
μα είναι;

— Ή χολέρα είναι. . . . 
άχτί τραβήξαμε καί .μέ 
αύτή. Ήτανε καί ‘δώ μιά 
φορά φερμένη, τότε ήμουνα 
μικρή άκόμη, και ό,τι ετοι
μαζόμουνα νά' ’ραβονιασθώ 
μ’ ένα ,παληκάρη .. . θίός 
σιχωρέσγ το, ποΰ τό βρήκε 
ή άναθίματισμένη’στό δρόμο 
της καί μόΰ τό πήρε. ’Αχ! 
τί άγάπη ποΰ τούχα, Θίός 
σιχωρέσγι το.

Καί έπανέλαβον πάντες1 τήν εύχήν.
— Άν τδν είχα τώρα, δέν θά ήμουνα σ’αύτά τά χά

λια.. θά’μουνα μέ δέκα δούλους... Άς κουρεύεται. Μέ συ- 
μπαθάτε ποΰ άλλαξα κουβέντα, ,μά.τέταιΟς νιδς δέν ξεχνιέται 
ποτέ. ...

— Άς είναι, χαλέ κυροΰλα, δέν πειράζει, σιχωρεμενος 
νάνε καί αύτός, τί πράμμα λοιπόν είναι άύτή ή χολέρα ; ή- 
ρώτησε καί πάλιν ή Μαρούλα.

Πάντες ήκουόν μετά μεγάλης προσοχής.
‘Η γραϊα έξηχολούθησε».
— Είναι μιά λάμια που τρέχει τρέχει σάν τή πανούκλα 

καί αύτή καί όποιον πέρνιε δ άέρας της, τδν πιάνει, μέ συ
μπάθεια κόψιμο, καί ξερατό, που σέ λίγες ώραις πεθαίνει. 
Ακούστε, νά σάς πώ την ιστορία, ποΰ ακόυσα άπό τή μώμ- 
μη μου, θιδς σιχωρέση την, που τήν άκουσε καί αύτή άπο 
τή παραμάμμη της, πώς γίνηκε ή χολέρα καί πώς ή πα
νούκλα;- ’ : .

Ο ΕΝ ΜοΝΑΧΩι ΕΛΛΗΝ ΑΪΛΕΗΜΟε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
THS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΕ. κ. ΓΚΪΖΑΣ .. '

— Ναί, κυροΰλα, ναί, πες μας την, είπαν όλοι, ώς ίξ έ- 
νός στόματος-καί ίπλησίασαν αυτήν, ώς νά έθερμαίνοντο 
περισσότερον ίκεϊ. ή παρά τή πυρφ.

Ή άγαθή γραϊα έξαγαγοΰσα τότε έχ τοΰ θηλακίου της 
παλαιοτάτης έποχης ταμπακοθήκην, έρρόφησε» όλίγον ταμ- 
βάκον, κάπως θορυβωδώς, καί μετ’ άξιοθαυμάστου ηρεμίας, 
ώς Ιστορικός τες γέρων καθηγητής άπό τής ίδρας του,έπανέ- 
λαβε τήν διήγησίν της.

•— Κάπου, σέ μιά πολιτεία τής’Αραβίας, κοντά σ’τή 
Μέκκα, γεννήθηκε άπό μιά βασίλισσα ένα τέρας, ποΰ’τρωγε 
άμα μεγάλωσε, ό,τι ζωντανό εύρισκε μέσα στο παλάτι τού 
πατέρα του· καί άνθρώπους καί ζώα. Ό βασιληάς μή δύ- 
νοντας νά ύποφέρη. τό κακό, διέταξε καί τό δέσανε τήν ώρα 
πφΰ κοιμώτανε καί ύστερά τρ πήγανε άπάνω σ’ ένα βουνό, 
στήν κορυφή, γιά να τό σκοτώσουνε.Έκεϊ.είχανε ανοίξει ϊνα 
μεγάλο λάκα, βαθύ, γιά νά τό ρίξουν μέσα καί νά το σκε- ■ 
πάσουν μέ κατράμι καί πίσσα καί ύστερα νά βάλλουν φωτιά 

' ’ »'θ· · %*  -ί___  να τό κάψουν. Μά οί στρα
τιώτες ποΰ τό συνοδεύανε, 
κουρασθήκανε πάρα πολύ 
άπο τόν άνύφορο τοΰ βου
νού καί άφήκανε τδ’ θεριό 
άλυσοδεμένο κοντά σέ μιά 
ρεματαριά καί πέσανε νά 
κοιμηθούνε άπό κάτω άπ’ 
τδν ϊσχιο ίνδς πλάτανου με
γάλου. Τδ τέρας βλέποντας 
πώς οί φύλακες αποκοιμη
θήκανε καί μή μπορώντας 
νά λύσ»)' τές αλυσίδες ποΰ 
ήτανε δεμένο, αναστέναξε μέ 
τέτοιο πόνο άπό μέσα άπ’ 
τή καρδιά του, γιά τό κακό 
ποΰ ήθελε νά τού κάνη 
ό γονιός του, ποΰ άμέσως 
δλη ή ρεματαριά έτράνταξε 
καί ίβούηζέ. Το'τε παρου- 
σΐΛσθήκα.νε μπροστά του δυο 
κοπέλες λιγερές, ποΰ' ήλιος 
δέν τές είδε άκόμη, δυο 

. άπό 'τές πείό ώμορφίς νε
ράιδες ποΰ βρισκόντανε τότες 
καί σαν ίδαν τό θερίοσ’αύτή 
τή θέσι τό λυπηθήκανε καί 
τό ρωτήσανε, γιατί ’ναι σ’ 
αύτή τή θέσι καί τί θέλει 
νά τούχάνουνε γιά ίκδίκησγι.

*— ΤΑ! ευχαριστώ, τές 
είπε το θεριό-, καί έκλαψε...

Νά, τί θέλω νά κάνετε. 
’Εγώ είχα όπως όλοι οί άν-

θρωποι δύο πατίρας.Τδν ένα σέ τοΰτο τδ κόσμο,ποΰ μοϋ"δώσε 
τδ σώμα-καί τόν άλλα ’στον άλλο, ποΰ μσδ “δώσε τή ψυχή. 
Τί φταίω ίγώ, άν μου δώσανε τέτοιο άσχημο καί καταρα
μένο .σώμα καί τέτοια μαύρη και άσπλαγχνη ψυχή. ’Εκείνοι 
ξέρουνε.τήν αιτία-καί τώρα δέν μ’ άφίνουνε νά ζήσω, παρά 
σέ μιά ώρα θά μέ κάψουνε- σάν τό πεια λυσάσμένο σκυλί. 
Λοιπό» θέλω έκδίκησι καί ίκδίκησι μεγάλη άπο τέτοια πα- 
ληοχοινωνία άδικη, ποΰ κάί αύτή δέν μ’ έσπλαχνίσθηκε διό
λου, καί μέ κατάτρεξε, πού είναι όλη κακία καί ψευτειά, 
καί κάθε άνθρωπος θέλει όλα τά καλά δικά τού. Τί φταίει 
ό τίγρις καί τό λιοντάρι, άν γεννηθήκανε θεριά; Νά γυρίζετε 
λοιπόν σάν τδν αέρα ολόγυρα στον κόσμο, άίώνια νά τρέχετε 
καί ό,τι άνθρωπο συνεπάρη ο ίσκιος σας,νά μήν ίχη γιατρειά 
άπο γιατρό, νά μή γλυτώνή άπό το .θάνατο.....

Μά κυτάξετε', καλά, νά μή γελασθήτέ καί σταματήσετε
πουθενά, γιατί είσθε χαμένες, παρά όταν κουράζεται ή μ)*
καί στέκεται, ή άλλη νά γυρίζή καί παντοΰ νά φέρετε έρή-
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μωσι καί καταστροφή. Αυτή είναι ή τελευταία μου θέλησι. 
Άκοΰτε ; '

—-Έννοια σου, καυμένε θέρϊό καί 6ά γίνιρ το θέλημά σου 
απαντήσανε έμεινες. Μά >ά μας χαρίσης καί τ ονομά μας 

' . για νά ζέργι ό κόσμος ποια θά φταίη άμα σταματήση πρώτα.
— Ά ναί, έχετε δίκαιο. 2ό λοιπόν ή ποιό μικρή θά 

’σαι.ή Χολέρα καί συ ή Πανούκλα’ σύ θά κτύπος τό κόσ- 
μυ κατά κέφαλα καί σύ αλύπητα.' ' ·

«Μετά μΐά -ώρα τό τέρας ίκάιόντανε μέσα σι πόνους φο
βερούς ποϋ ’πέφερε όλα τά μαρτύρια καί τά βουνά βογκοΰ- 
σανε καί αί νεράιδες άφοϋ καθήσανι και’.τά ίδανε όλα τά 
βάσανά του ώς τό τέλος, 'πήραν άπο *κ,ιϊ  τό φύσημά τους μι 
ορμή, καί άπό 'κείνη -ιή στιγμή γυρίζουν τά κόσμον οί άφρο- 
νιασμένις καί οι άναθεμ-ατισμένίς καί δέν έχουν6 σταματισμό, 
οπού περάσουνε όλοΰθε τή καταστροφή, τό θάνατο καί τήν 
έρήμωσι φέρνουνε. .

Αύτ.η, παιδιά μου, είναι ή Ιστορία τής Χολέρας καί τής 
Πανούκλας .όπως μάς τήν είπαν οί μανάδες μα$ καί ο-θεός 
νά μάς φυλάει άπό τέτοιο κακό.

Καί ή ιστορική γραϊα έποιει.διαρκώς τό σημεΐον τού σταυ
ρού, δπερ ίπαναλαμβάνον τό άκροατήριόν της σιωπηλώς, ί- 
θεάτο μετά προσοχής τήν ήρεμον καί απαθή μορφήν της.

‘ S. Π. ' '

ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΡΗΜΩΣΙΣ

ΈκεΤ ένθα πρΓο ολίγου έόασίλευεν ή ζωή, ,ί[τις έκυ- 
. θέρνα τό σκάφος και δίηύθυνεν αύτό άνά μέσον Tfjc βοώ- 

οης τρικυμίας, τών ωρυόμενων κυμάτων καί τών μαινο- 
μένων άνεμων καί τής δίνης τής· καταιγίδος, ήδη «πι- 

■ οϋσα, άγει' καί ψερει αύτο τό πυρ, ή φρίκη,' ό τρόμος, 
ή καταδρομή καί ή έρήμωσις. Όποια· διαφορά1 μεταξύ 
ηρεμίας καί ταραχής, ζωής καί έρημώσεώς, γαλήνης καί 
καταστροφής!' '

Ή ζωή έφερε τήν αρμονίαν, τήν πρόοδον, τήν γα
λήνην, την τάξιν καί τήν προσευχήν, ένω τό ναυάγιον

• τήν θύελλαν, άταξίαν, άποσύνθεσιν καί ώρυγήν.
Όποϊαί ΰψηλαί σκέψεις πρό· τής εΐκονος ταύτης | 
Ποϋ ήδη ό.πλοίαρχος, οι ναϋται καί έπιβάται; ποΰ ό 

•κυβερνήτης καί οδηγός; ποϋ τά ιστία καί τό πηδάλιον ; | 
Ήφανίσθησαν δλα καί τήν ζωήν διεδέχθη ή φρίκη καί ό 
θάνατος, καυτόν κυβερνήτην ήδη; άναπληροϊ ή διάκρισις 
τών φοβερών στοιχείων, άτινα ,συνώμώσαν τήν κατα- · 

.στροφήν,·.
Πδετε ,ποτέ’τρν άνεμον κυβερνήτην: ·Ίδού αυτός.
Ίδετε ποτέ το πυρ πλοίαρχον; Ιδού αυτός.. . 

' "Ιδετε.ποτέ τό κύμα πηδάλιρν ; Ιδού καί αύτό.
’Ιδετε ποτέ τήν βροχήν επιβάτην -r ’Ιδού καί αυτή.
Καί δ.ιατί ή άντικατάστασις αύτη τής ζωής διά τών 

στοιχείων Έρωτήσατε τήν ψύσιν. 'Αλλ ’ έως.πότε τέλος
• ό'άνθρωπος θά διατελή έν άγνοια τών μυστηριωδών 

αύτών γεγονότων,· άτινα απλώς έκάλεσεν ούτος φυ
σικά φαινόμενα ;'τί συμβαίνει τέλος έν τύ κόσμω τούτω, , 
ένθα τήν ώραϊον ζωήν, τό άρέστόν. άγημα τοϋ πλάστου

1. τόσω συνήθως διαδέχεται τό μέλαν σκότος καί ή φρίκη ; 
Έως πότε τέλος αύτη ή’φύοις-θά κατακρατή τόν 'άν- 
θρωπον· τυφλόν πρό τοιούτου άπτρϋ γεγονότος, άλύτου 
μυστηρίου; Δέν άρκοΰσιν αί. συμφοραί -του, αί' άτυχίαι 
του, αΐ δούναι του, τά τόοα δεινά τάυ καί ό άναπόδρα- 
στςς θάνατός, του,, άλλά' πρέπευέτι 'καί ή άγνοια τών αι
τίων καί σκοπών τών άκατανοήτων αύτών έπιδρόμών καί 

■ φαινομένων νά έπιτείνη. τήν θλίψιν' του ;
Πτωχέ άνθρωπε ! τυφλός ήλθες‘ένταΰθα καί τυφλός 

φεύγεις Π! '

ΠΛΑΝΗ ■ . -
Σέ ύπέθετον πώς itfo τον Φεχδίον φαντασία
Ώ ! ένό^χζον πώς θάλλει είς τά στήθη σ’ εύτυχία. 
Καί έπόθονν μετά πάθους φίλη μον νά σέ γνωρίσω 
μέ τού έαρος τά φόδα τήν ζωήν σου νά κοσμήσω. 
Πλήν σέ είδον καά ή μαγεία ,τών όνείρων διελυθη 
Έ εκ τών οφθαλμών μου δάκρυ καϊον καί πικρόν έχύ- 
Πόσαήλπιζον,ώ πόσα! ποί’ απάτη, ποία πλάνη [On. 
ό έρως ό Πλατωνικός στο νουν σου νά μή φθάνμ [

Έν Φενεώ τ?, 7 ’Ιανουαρίόυ 1804.
Πανοιγ, !ί Πλατανίτης

ΕΠΙ ΤΩ1 ΘΑΝΑΤΩ1 ΤΟΐ ΑΔΕΛ.ΦΟΪ ΜΟΓ
Νίκου.

Πουλάκι άγγελόμορφο 'ς τήν γη μας πώς 'πλανήθης, 
Για λίγο χρόνο μοναχά, κι’, έπειτα μάς άφίνεις; · 
Μήπως τοϋ .κόσμου τά δεινά τά τόσα έφοβήθης; 
Γιατί 'βαρύνθνχ δύστυχο ’ςτόν κόσμο πληά νά μέίνης;

Ε’νε πικρός δ χωρισμός ! Με τΐ καρδιά πουλί μου, 
.Μάς έφυγες ένα πρωί κι’ ακόμη σέ ζητούμε;
Άχΐ έστιρήθης, Νίκο μου, για πάντα τό φιλί μου, 
Χωρίς σέ, πληά αγάπη μου, μονάχοι πώς θά ζοΰμε;

Ε'ένη ζωή ίζήλενσες, 'ζήτησες ξένα μέρη, 
Τόν ουρανόν προτίμησες νά κάμης κατοικία 1
Κοιμήσου αγγελούδι μου· πλησίον σου θά φέρη 
Κ’ ΐμέ ό χρόνος, ή στιγμή θά έλθη ή γλυκεία.

Πόσες φορές μελάγχολον καί πλήρη άθυμιας, 
Δεν μέ εφαίδρυνες εσύ μέ τά γλυκά σου λόγια! ..
Ποϋ τώλπιζα δτι θαρθή στιγμή μεστή πικρίας, 
“Οπου εις σε πουλάκι μου θά ψάλλω μοιρολόγια;

Πέ μου μικρ.ό άδέλφι μου, μονάχο δέν φοβάσαι, 
Άνω σέ ΰψη σ’ ερημιά σέ ξενητειά νά μένγις;
Δέν ίβαρύνθης μεταξύ-άγνωστων νά κοιμάσαι;
Ά·χΙ έλα 'ς τή μαννοϋλα σουί Άχί μη τήν παραδέρνεις 1 .

Κοιμήσου άγγελόϋδι μου, κι’ δσφ μακράν σου μένω,
. Νυχθημερόν,, αείποτε, εν οσφ αναπνέω,
θά ερχωμαι ’ς τόν τάφον σου μέ δάκρυα νά τόν (ιαίνω, 
0ά σ’ ένθυμοϋμαι πάντοτε καί πάντα θά σέ κλαίω !

•Ό Άδελφόε σου , 
ΚΩΝ· Λ: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ. ’

Έν Άθήναις τη ιδ Νοεμβρίου i8pj·

"ΏΊ.τί άρμα 
'ίίΤ τί ατόμα, 
Ώ I τι χείλη 
Έχειε φίλη ! 
Μέ πληγόνει 
Μοϋ παγόνει, 
Φεΰ I Το αίμα 
Έν οου βλέμμα. 
Πάσχω τόοω 
Νά γλυτώσω,

Αί'γουΰτος ίβρ?·

ΤΗί ΔΕΣΠΟΣΥΝΗ.

. Τί νά κάμω; 
Πού νά δροψω; 
Τΰν χαρίτων . 
Ποια ήτον, ■ 
Τόοω νέα . 
Καί ωραία; 
Συ ......

■ Έχεις μάνη 
Τόοα κάλλη 
Όχι άλλη.Ι

ΒΗΣΣΑΣ-

. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS ΦΥΖΕΟΣ»

Ν. Π. Zaxvrfi/>r. Έχει καλώς. Εύχαριστοϋμεν. Εΐσεπράχθη 
παρ’αντιπροσώπου ήμών.·—Σ. Κ. H^fxvpar. Δελτάριον έλήφθη. 
Στείλατε'σημείωσιν συνδρομητών καί εΐσπραχθέντα Εύχαριστοϋμεν 
επί τα'ς ενεργείαις σας.—Δ Κ. Χαάβμπάπα··. Συνδρομή σας ελη- 
φθη. Σάς ένεγράψαμσν;—Δ· Π- 3ηροχι^ιβί·.- Έλήφθη καί έτέρα 
συνδρομή. Εύχαριστοϋμεν, ώς καί διά νέους συνδρομητής, οδς άνα- 
μένομεν.—Β, Μ- Μοίβχιον. Είς επιστολήν σας άπηντήσαμεν, ότι 
συνδρομή καί άντίτιμον βιβλίου δέν έλήφθησανδιότι ανταποκριτής 
δέν ειχεν έντολήν.—Δ. Γ. Κ. BHAor. Σύνδρομα! έλήφθησαν, Εύ- 
χαριστοϋμεν Αποδείξεις άτέλλομέν ταχυδρομιχώς.—Ν. Γ. Κ. Σΰ- 
for. Z-rjtoiiitvo'i φύλλον σας άπεστέίλαμεν.—Σ. Ζ. Άγυιάν. Σας 
ένεγράψαμεν άμφοτίρους.— Δ. Κ. ίίημητσάνα»·. Ένεγράφησαν πάν- 
τες. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν. — Α. Μ. Ά. ΆργοσΣάς .έ
νεγράψαμεν. Συνδρομή έλήφθη. Άπόδειξις έν παρό'ντι φύλλω.—Α. 
Α. Μαγνησίατ, Ούδεμίαν συνδρομήν σας ημείς έλάβομεν ετι.—Γ. 
Κ. 'OActriraar. Επιστολή καί δελτάριον έλήφθησαν. Αναμένομεν. 
Συνδρομητής ένεγράφη. —Γ. Φ. Κάιρον. Σάς ένεγράψαμεν, άλλά 
συνδρομή σας, ώς γράφετε, δέν έλήφθη'. Ταχυδρομείων ένταΰθα.δέν 
ελαβεν έπιταγήν — A. Α. Π Κάιρο?. ’Επιστολή καί συνδρομή, σας 
έλήφθησαν. Σάς ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν αποδείξεις έν παρό- 
ντι φύλλω.—Δ Π- Π. Λαμία?. 'Επιστολή καί περιεχόμενα έλή
φθησαν, εύχαριστοϋμεν.—Κ. X- Π. Πύργο?. Σάς ένεγράψαμεν. 
Άποστείλατε συνδρομήν σας,—Κ. Π. Γαά.ιόειδίοκ Συνδρομή σας . 
έλήφθη. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλω.—Γ. A, A. Braiia. 'Επιστο- 
λή σας έλήφθη. ’Αναμένομεν.—I. V. Braiia. ’Επιστολή μέ κουπό
νια έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν.—Ν. Π. Όόησσόκ. Δελ- 
τάριον έλήφθη. Δύνασθε νά τά στείλητε ίν συνεστημένη επιστολή 
όπως πάντες πράτταυσι. —Γ- Π. Βατιλήν. Κύπρο?, Σάς ένεγρά
ψαμεν άπό. 1 ’Ιανουάριου. Συνδρομήν σας δύνασθε νά στείλητε κατ’ ■ 

ευθείαν. ' 1

Α1ΝΙΓΝΑΤΑ

2ββ. Λϊνιγμ».
Ά» θελήβγς, άναγνώττα, 
ένα ίώττ*  νά προσβεσ^ι 
Καί τόν τόνον και τό 'πνεϋμα 
άνωθεν αΰτοϋ να 9έσν]ς

Ένα ζώον μαστοφόρον 
ε’ι; ποτόν αεταμορφοΰται 
Τό όποιον πανταχόσε

S87 Αίνιγμα.
’Απ’ τό μικρό μου τό κορμί 
διδξε, φίλτατε, ένα μΓ 
Κ' lira, βίσε ένα δέλτα 
κί άφησ’ τ’ άλλα νίτα σκέτα 

•Τότ' απ’ τήν ξηοάν ποϋ είμαι - 
εις τήν βαλασσαν δα κε'μοτ 

268. Κικρυμμίνοι 0ιμί.

1. Διά θερμής προσευχής άνα- 
κουρίζονται αί θλίψιι;.

2. *0  Κανάρης ήρατο περι
κλεείς νικάς βοηθηθείς χαί ύπό 
τής τύχης, ώς' Αεγουσιν 
μαχηταί του.

3. Ό μειλίχιος τρόπος
-............. .......... Λ τά τών εχθρών πάθη να.
ε’ις τάς πόλεις συγκεντροΰται. ’ ακίνδυνα.

4. Βεβαιοΰταί, ότι τά “ίοθμια 
καί ή Ποσειδώνίχ ένηγχαλίσθησαν 
διά τής ένώσεως τών δύο θαλασ
σών.

266. φβνηεντολιαον. 
λλ μν €λ νθρπν λλ δ θς κλ.

2Ϊ6. Έλλίιποούμφιονον.
ου αο ει ει οι ο

Τατιανή Μ, Ζαδί.

οι συμ- 

δύναται 
καθιστά

ΛΪΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι 29 ΦΪΛΑΩι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

284 Αίνιγμα.—Γαλιλαίος—Γαλαίος
“Ελυσαν αύτό, ή δεσποινίς ’Ελένη ’Αργυρίου έξ 'Αθηνών, ή δε

σποινίς Μαρία Χαρόιλιά έξ Άβηνών% ό κ. I. Χαραμαντής έξ ’Α
θηνών, ό κ. Εΰστ. Α--Σχλαβοΰνο; έξ 'Αθηνών, ά.χ. Εΰαγ· Μανοΰ- 

. σος έκ Σύρου., ό χ- Δημοσθ. Σαχελλαρίου έζ ’Αθηνών, ό χ. Ίω· 
Κουρχουμέλης εκ Μεσολογγίου, χαί δ χ. Σ. Δ. Παπάς έχ· 3ηρο- 

χωρίου. ■
288. Αίνιγμα- Νεαρός—Νεαρύς

“Ελυσαν αύτό, ή δεσποινίς ’Ελένη ’Αργυρίου έξ ’Αθηνώγ,. ή δε
σποινίς Μαρία Χαρδχλιά έξ ’Αθηνών, δ κ. I. Σαραάαντής έξ ’Α
θηνών, 6 χ. Εύαγ. Μανοΰσος εχ Σύρου, δ κ. Δημοσθ. Σακελλα- 
ρϊου έξ ’Αθηνών, καί δ κ, Παναγ. Πλατανίτης έκ Φενεοϋ

556. Αίνιγμα, Φασιανός—*Aoiavt>?.
Έλυσαν αυτό ή δεσποινίς ’Ελένη ’Αργυρίου έξ Αθηνών, ή δε

σποινίς Μαρία Χαρίΐλιί έξ ’Αθηνών, ό χ. Εΰαγγ. Μανοϋσρς έκ 
Σύρου, δ κ. Ευατ. Μανίχας εξ ’Αθηνών, δ χ. Δημοσθένης. Σα**  
χελλαρίου έξ ’Αθηνών, ή διτποίνίς Μαρίχα Παπαλεονάρδου έκ Πει
ραιώς, δ χ. 1. Κουρχουμέλης έχ Μεσολογγίου, δ κ.· Π. Δ. Πολυ- 
χρονιάδης έξ Αΐγίου, ό χ. Γ. Σκυριανιδης έχ Καέρου, ή δεσποινίς 
Ευγενία Πιερώνη έξ ’Αθηνών,' δ κ. Ε- Βρυώνης |χ Πειραιώς, καί δ 

κ. Π. Πλατανίτης 4κ Φενεοδ.

287. Αίνιγμα.. Πεζοπόρος—πεζός—χορΜ·
Έλυσαν αυτό δ κ. I. Σαραμαντής έξ ’Αθηνών, καί δ χ. Δημ. 

Σαχελλαρίου έξ ’Αθηνών. -

2S8. Αίνιγμα. 'Αστακός—Ψιττακός.
“Ελυσαν αυτό ή δεσποινίς 'Ελένη ’Αργυρίου έξ Άθήνών, ή δε

σποινίς Μαρία Χαρβαλιά έξ.Άθηνών, δ κ. 1. Σαραμαντής ΐξ ’Α
θηνών, δ κ. I. · Σχλάβοΰνος έξ Αθηνών, ό χ. Εΰαγγ. Μανοϋσος εκ 
Σύρου, δ κ. Εΰαγγ. Μάνικάς εξ 'Αθηνών, δ κ. Δ. Σακ'ελλαρίου έξ 
Άθήνών, ή. δεσποινίς Μαρίκα Παπαλεονάρδου έκ Πειραιώς, δ χ. I. 
Κουρχουμέλης έχ Μεσολογγίου, δ κ.Π. Δ. Πολυχρονιάδης έξ Αίγιου 
δ' χ. Γ, Σχυριανίδης έχ.Κάιρου, ή δεσποινίς. Ευγενία Πιερώνη «ξ 
Αθηνών, δ χ. Ε. Βρυώνης έχ .Πειραιώς, δ χ. Π. Πλατανίτης έκ 

.Φενεοϋ, χαίδ κ. Σ, Δ. Παπάς έχ Εηροχωρίου.

• ’ 289. Αίνιγμα,. Ταώς.
“Ελυσαν αυτό δ·χ. .1. : Σαραμαντής έξ 'Αθηνών, δ χ. I. Σχλα·' 

βοϋνος έξ Αθηνών, δ,κ. Εΰαγγ. ,Μανοΰσος έχ Σύρου, δ χ.'Εΰαγγ. 
Μάνικάς έξ Αθηνών, δ χ. Δημοσθ. ΣακελλαρΙ.ου έξ ’Αθηνών, ή 
δεσποινίς Μαρίχα Παπαλεονάρδου έκ Πειραιώς, δ χ. Π. Δ. Πολυ- 
χρονιάδης έξ Αίγιου, δ ’χ. Γ, Σκυριανίοης έκ Κάιρου, ή δεσποινίς 
Ευγενία Πιερώνη έξ ’Αθηνών, δ κ. Π. Πλατανίτης έ*  Φένεοΰ, καί 
δ κ. Σ Δ.,Παπάς ιχ 3ηροχω^ίου.

Σημ. Πρώτος λύτης τριών εκ τών'ανωτέρω αινιγμάτων ανεδεί- 
χθη ή εξ" Αθηνών δεσποινίς ’Ελένη ’Αργυρίου, ήτις θά λάΰη τό ύ· 

ποσχεθέν δώρόν.
Παρακαλείταί δ έκ Σύρου .κ. Καμπάνγς δ εργάτης τοΰ υπ’.αρ.. 

.. . αίνίγματό: του, νά στείλη ήμίν ή τή δεσποινίδι Μαρι’μ Χαρβα- 
λιμ,διευθυντρίμ ’Εκπαιδευτηρίου είς Κολονάχι&ν, έν Άθήναιο, τό ύπ’ 

αύτοΰ ύποσχεθέ» δώρον. ,

•♦•♦•♦•♦•♦«♦•♦•«♦♦•♦•♦•Φ ♦♦»<»♦♦»»♦·♦·♦·♦

Ε ΒΛΑΒΙΑΝΟΧ
’Οδός Έρνοϋ 

άστέναντι Κιιτϊνικαρεας.

Γννα»«8Ϊοχ πίλοι 
. καί παίδω.ν 

"Exosp-ot 
χλΛ «ατά «αραγγϊλίαν.

Προσέτι -πωλοΟνταέ ; 
λβανβχώς «Λ0 χουδρ6- 
κφή πτερά, »ιγρέ- 

ταί, ταςνίαι, ύφά<?μ.ατα, ..
, ψίάϋαι, χαβτό- ·· 

pea xae ολα τά εΐ’δν) 
διά βτολββμ.ί>ν τβν γυ- 
ναςχείων πόλων είς συμ.- 
φβρωτάτας τιμ-άς.

Τό Κατάντημα το€το 
φημίζεται διά τήν καλήν ' . 
περιποίηολν καϊτα^-ιίτητα, 
κομψότητα καί στερεότη- .· 
τα πάντων των έν αύτω 
ηωλου^ένων.

Τρέξατ». ΊΓρέξατβ.

OCULAIRE VINOT

S’aiJaptantJi toutes les lunettes, pour-1’observation· 
de astres, ne renv^sant pas les objels, susceptible des 
diffirentes puissances a volonte. Prix, Jo francs.

Lunette munie de cel -oculaire. 
f*rix,  40 franc®.

Avec cette' luneite, ’ on peui coif I' anneau de Salurne ’

J. VINOT, Cour de Rohan, Paris.
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ΘΑΥΜΑ ΕΥΘΗΝΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

δι*  οάονς θέλουν νίι Αποκτήσουν τό σοφόν, τό αθάνατον, τό έθνικώτατον σύγγραμμα, τήν 

ΜΕΓΑΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΕΘΝΟΥΣ 
Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

EIS ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ" THS AFX1KHS TIMHS

Τά καταστήματα ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ θέλοντα νά χαταστήσωσι προσιτήν τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟ
ΡΙΑΝ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ χαΐ *ίς  όσους δεν ήδυνήθησαν έτι νά τήν άποκτήοωβι, διαθέτουσιν άπό σήμερον τά τε
λευταία 500 σώματα άντί μόνον ΔΡΑΧΜΩΝ ΕΙΚΟΣΙ διά τήν 'Ελλάδα χαΐ ΦΡ. ΧΡ. ΕΙΚΟΣΙ διά τό έζωτεριχόν, παρ- 
ίχοντα δωρεάν χαΐ τον σχετικόν χαλλιτεχνικώτατον “Ατλαντα τής Ιστορίας.

Εΰθηνία πρωτοφανής ! Με μόνον δρ. SfcO! ! άποκτ? τις τό λαμπρότερου, τό πολυτιμότερου, τό ογκωδέστερου τών 
ίλληνιχών συγγραμμάτων, συγκείμενου εκ πέντε μεγάλων τόμων μετά τοδ Άτλαντος καί άπαρτιζόμενον έχ 260 τυπογρα
φικών φύλλων, ήτοι σελίδων 4,160 !!!

Οΐ φοιτηταί, διδάσκαλοι, μαθηταί, αξιωματικοί τοΰ έλληνικοδ στρατού, λόγιοι, έμποροι, βιομήχανοι, πάντες πρέπει 
να τό άποκτήσωσι.

Είς τοιαύτην τιμήν είναι κρίμα νά μή έχη τις είς την βιβλιοθήκην του, είς τό γραφείου του ώς έγκόλπιον καί κειμή- 
'λιον τήν αθάνατον ΕΛΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ.

Είναι ανάγκη νά ύπομνήσωμεν ότι πας μςμορφωμίνος άνθρωπος οφείλει νά μελετά καί νά σπουδάζη τήν ιστορίαν της 
πατρίδος του ; πρό πάντων δε ό Έλλην, άφοΰ αύτη είναι ιστορία αύτή τοδ παγκοσμίου πολιτισμού χαΐ της ανθρώπινης 
προόδου ; καί παρέχει τάς δραματικωτέρας καί κα ταπληπτικωτέρας σελίδας ;

ΜΗ ΧΑΪΗΤΕ ΤΗΧ ΕΓΚΑΙΡΙΑΝ

Διότι, άμα γείνουν ανάρπαστα τά τελευταία 500 αντίτυπα, θά τήν ζητήτε είς τό. διπλάσιου, είς τό τριπλάσιον τής 
σημερινής τιμής καί δέν θά τήν εύρίσκετε, διότι, ή Ελληνική ’Ιστορία Παπαρρηγοπούλου, δεν είνε άπό τά βιβλία εκείνα 
τά οποία ίκδίδονται τόσον ευκόλως καί συχνάκις.

Οί άποστίλλοντες τό άντίτιμον, ήτοι φρ. χ. 20 ίκ του έξωτερικοΰ καί δρ. 20 έκ τών έπαρχΐών
« Πρός τΛν Διέύθυνσιν τών Καταστημάτων ΆνέΟτη Κωνόταντενίδον, Είς ’Αθήνας », 

λαμβάνουσιν άμέσως ταχυδρομιχώς και έπι συστάσει τούς 5 ογκώδεις τόμους καί τόν "Ατλαντα τής Ελληνικής ‘Ιστορίας 
Παπαρρηγοπούλου.

Ή αποστολή τών χρημάτων πρέπει νά γίνεται διά συστημένων έπιστολών.
Οί εν'τφ έξωτερικώ δύνανται νά στέλλωσι τό ισότιμον τών φρ; χ. »Ο είτε διά" ταχυδρομικών 'έπι- 

ταγών, είτε είς δύο μισά είκοσάψραγρα έσψηνωμένα εΐς χαρτόνιον έντός συστημένης έπιστολης, έάν θέ
λουν νά λάόουν τό άθάνατον, σύγγραμμα, τήν

ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Αραχ. διά τάς έπαρχίας I φρ,χρ. SO διά τό έξωτερικόν !! 
έλευθέραν ταχυδρομικών τελών.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Διά προμήθειαν έπίπλων.

Έν τφ δρφανοτροφείφ Χατζή Κώστα έξετέθησα^ 
πρός πώλησιυ διάφορα έπιπλα,; έργα τών δρφανών τοΟ 
καταστήματος,. οίον μπουφέδες, -δουλάπια, τραπεζαρέαι, 
βιβλιοθήκαι, γραφεία, έρμάρια μαγαζείου, τραπέζια σά
λας, κονσόλες, κομά, νιπτήρες, κομοδίνα, καναπέδες, 
πολυθρόνες, καθέκλαι τραπεζαρίας καί σάλας, καί διά
φορα άλλα αντικείμενα καί κομψοτεχνήματα διά στολι
σμόν αιθουσών, κτλ.

Πάντα τά άνωτέρω έκτός τής άπαραμίλλου στερεό
τατος καί κομψότατος αύτών πωλοΰνται 20 ^εύθυνό- 
τερα άπδ τά έν τη πόλει καταστήματα.

Ati τούς έν ταΐς έπαρχίας καΐτφ έξωτερικφ άγο- 
ραστάς ή «Φύσις»' αναλαμβάνει πάσαν εύθύνην τής 
προμήθειας *«Ι  άποστολής· αύτών όπου δεϊ.

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

Short stories,parlor magic, wit and humor, gamas 
and sports, for boys and Girls.

Σνΐόρομηται ίγγράιρονταί παρ' fyttr.

ΠλρλΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οί δίδοντες παραγγελίας είς τδ γραφεΐον τής 
«Φύσεως® δι’ αγοράν τίτλων, βιβλίων και άλλων αντικειμένων ν’ 
άποστέλλωσι ταΰτοχρόνως καί το άντίτιμον, διότι εκτός τοΰ ότι 
πρέπει νά εχωμεν διαθέσιμα παλλά πρός τοϋτο κεφάλαια, ύποχεί- 
μ«0α χαΐ εις ζημίας ένεκα τής αυξομειώβεως του φράγκου.

Τό έπι τής όδοϋ Προαστιίου' παράρτημα τών γραφείων 
τής α Φύσεως » μετεκομίσθη άκριβώς έναντι τοϋ Ναοϋ τοϋ 
αγίου Γεωργίου.'
'"'"'’eS'toS Τυπογραφείου ΑΝΒΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


