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ΥΠΟ

Η· Τ ΑΙΝΕ,
μέλους τΛς γαλλικΑς Ακαδημίας 

(Μετάφρασες Άθ. Πετρίδου, έλευβέρα)
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Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ
ΥΠΟ

j. regna;ud

Πόσον οΐ έν τώ κόομω τούτφ σνήκσντες τά ^μιου μέν 
τοϊς θύσταΐς,τα δ ’έτερον ήρισυ ύλ ι ο τ α ΐ c, τούτέστιν 
«Πυρρυνισταϊς, προσπαθοΰσιν ίνα συνδιαλλάξωσιν 
αλήθειας, ων τάς πληροφορίας ούν ταΐς άρναίαις πα- 
ραδόσεσι παρέλαέον παραδόσεις, αΐτινες ούοόλως λη- 
σμσνοϋνται I I I Ταλαντεύονται μεταξύ θρησκείας καί 
φιλοσοφίας. Άγαπΰσι τήν ύπακοήν· άλλά συνάμα και 

• τήν ανεξαρτησίαν. Καί παραδέχονται μέν έν πίστει τάς 
νέας ιδέας, άλλ’ ούδόλως θέλουσι νά άποσπασθΰσι καί 
τών παλαιών, ωστ’ άκουσίως καταντΰσι νά εύχωνται, 
6πως έμφανισθή δεινός τις τών σοφών, όστις, συμόιδά-· 
ζων τάς δύο αντιπάλους δυνάμεις, επιτυχή νά έπαναφέ · 
ρη ούτω τήν ειρήνην είς το πνεύμα τοΰ άνθρώπου. Ή 
Θρησκεία εγκαταλείπει τάς άρχαίας αύτής αξιώσεις· ή 
δέ Φιλοσοφία παραιτεϊται τών τολμηρών αύτής αρνή
σεων. Ούτω λοιπόν καί αΐ δύο συνενοΰνται έν μια δι
δασκαλία αγαπητή καί όμοιαλήΘει. Καί αΐ δύο μέθοδοι 
συνδιαλασσόμεναι καί έκαστον τών ανθρώπων τής χειρος 

. λαόόμεναι, όδηγοΰσιν αύτόν ΰς δύο δαιμόνια πνεύματα, 
πρός τήν έπαγγελλομένην αλήθειαν. Καί διά τοΰτο έ- 
κατέραν έκατέρα ούτε νά άποκηρύξη θέλει, ούτε νά εγ
κατάλειψη, καίτοι προσηλωμένα! άμφότεραι είς τάς άρ- 
χάς αύτών παραλλήλω ερωτι. Έπί τούτου τοϋ ζητή
ματος τών χριστιανών τινες προΰχώρησαν έν βήμα πρός 
τήν Φιλοσοφίαν, ώς καί πλεΐστοι τών φιλοσόφων πρού- 
χώρησαν έξ βήματα πρός τόν χριστιανισμόν. Μεταξύ 
δέ πάντων τών σχεδίων, άπερ ανταλλάσσονται παρά τοϊς 
οοφοΐς περί τούτου, τό τοΰ Μ. Jean. Regnaud, φαίνε
ται ήμΐν πλείονος προσοχής άξιον καί έκτιμήσεως, διότι 
απεικονίζει κλίσιν τινά τοϋ δημοσίου 
ίνε ωφέλιμον ύπό τόν τίτλον, τούτον 
όλην τήν έκτασιν.

Ό Μ. Jean Regnaud ίνε μαθηματικός καί ποτέ 
Sainsimoniste, όστις άρξάμενος μετά τοϋ Μ. Pierre- 
LerDUX νά συγγραφή εΤδός τι εγκυκλοπαίδειας, συνή- 
θροιοε καί ανέπτυξε τάς φιλοσοψικάς αΰτοϋ θεωρίας είς 
εν βιόλίον, έν ω έκτίθησι τά δόγματα αύτοΰ έρρύθμως. 
Έν τώ βιόλίω τούτω ένδείκνυται ή ευρεία πολυμάθεια 
καί ή μεγάλη περιέργεια τοΰ άνδρός, έμπνεομένου ύπό 
μεγάλου, άλλ' ειρηνικού έρωτος πρός τήν άνθρωπότητα, 
ύπό στερράς πεποιθήσεων εις τό μέλλον, καί ύπό συναι
σθήσεων ειλικρινούς πρός τά γενναία φρονήματα. 
' Ό συγγραφεύς ουτον έχει αγάπην πρός τόν Θεόν 
καί τόν πλησίον, πίοτιν και ελπίδα· κατοικεί διά τής 
καρδίας είς τούς αστέρας, οΰς προορίζη είς μεταναστά- 
σεις καί τελειοποίησιν τών ψυχών, καί παρηγορεΐ τούς 
άνθρώπους λαλών πρός αύτους περί τής Προνοίας τοΰ 
Θεού καί τής ’Αρμονίας τών κόσμων. ’Αλλ’ αποφεύγει νά 
πέσηείς ευαισθησίαν ρεμίώδη καί θυληπρεπή’ τηρεί δέ 
τρόπον φιλοσόψου, καί ούχί φανατικού- συζητεΐ άνευ 
τραχύτητος και προοόάλλει άνευ μίσους· έάν δέ πολεμή 
τούς εναντίους, τούτο οϋχί πρός καταστροφήν αύτών 
πράττει, άλλ’ όπως συνδιαλλαγή μετ’ αύτών. Τό δέ υ- 

φρονηματος, καί 
νά έξετασθή καθ’

Ψος (le style) τοΰ βιόλίου διά τό ομαλόν αυτού καί τήν 
ακραν δεξιότητα αρμόζει είς τήν βαρύτητα τών.έννοιών 
καί τήν άξίαν τών σχεδίων αύτοΰ. Έάν δ’ άπαντα καί 
μικρός τις άριθμός ξένων όρων, καί άριθμός αρκούντως 
μέγας ανωφελών επικλήσεων, εύρίσκει τις πλεονάκις καί 
σελίδας εΰγλώττους,τών όποιων ό κ. Bernardin de Saint 
Pierre δέν ήθελεν άποκηρύξει τύν ζωηρόν καί κατα
πληκτικόν τρόπον τής παραστάσεως. Ό Συγγραφεύς 
ίνε έκ τών ανθρώπων έκείνων, ών αί προθέσεις επαινού
νται, ων τάς θεωρίας δύναταί τις νά έγκωμιάζη καί ούς 
άναιρών, λυπεΐται διότι άναιρεΐ αύτούς. Καί έπηνέσα- 
μεν μέν αύτόν άλλοτε, είς δώδεκα στίχους, νΰν δέ έρ- 
χόμεθα διά τής Κριτικής ’Επιστήμης νά άναλύσωμεν 
εις δεκαπέντε σελίδας τάς θεωρίας αύτοΰ. Ή άξια αύ
τοΰ εινε κατάδηλος· τό δέ δόγμα πασίγνωστον. Άλλ’ 
ή βραχύτης τών εμών επαίνων, καθώς καί αΐ περί αύ
τοΰ έκτεταμέναι πραγματείαι τών καθ’ '^μάς Κριτικών 
—ιίνε άπόδειξις τής τε ήμετέρας έκτιμήσεως καί τής 
αύτοΰ επιστημονικής αξίας.

II
Δύο πράγματα είσίν άξιοσημείωτα εις τό διόλίον τοΰ 

κ. Μ. Jean Regnaud : ό σκοπός, όςπερ ίνε ή συνδιαλ
λαγή τής Φιλοσοφίας καί τής Θρησκείας, καί ή μέθο
δος, ήτις έστιν ή έξις αύτοΰ τοϋ άποφαίνεοθαι άνευ ά· 
ποδείξεως. Έξετάσωμεν λοιπόν έξ ύπαμοιόής τόν τε σκο
πόν καί τήν μέθοδον αύτοΰ. Καί έν πρώτοις παρατήρή- 
αωμεν, έάν ό σκοπός, ον προτίθεται ό κ. Μ. Regnaud 

. δύναται νά ήναι επιτυχής.
Ό Συγγραφεύς τού Θύρανούκαί τής Γής 

κρίνει οτι άπό διακοαίων ετών ή ’Αστρονομία, ή - Φυσι
κή, ή Γεωλογία, ή Φυσική ’Ιστορία καί ή 'Ιστορία αυ
τή, μετέόαλσν τήν ιδέαν, ήτις είχε μορφωθή περί τής 
φύσεως, καί ότι ή ιδέα αύτη έν τή πορεία αύτής κατορ
θώνει όσημέραι νά μεταδάλλη τά χριστιανικά δόγματα. 
Άλλά συγχρόνως κρίνει οτι τά άρχαΐα Θρησκεύματα με- 

τέχουσι τοσοΰτον αλήθειας, καθόσον αί νεώτεραι άνα— 
καλύψεις, ή παράδοσις καί ή αύθεντία (Γ autorite), έ
χουσι τά αύτά δικαιώματα έν τή ήμετέρα πίστει, καθ’ 
ήν ή έρευνα καί ή πείρα, μακράν τοΰ νά καταρρίψωσι 
τήν θρησκείαν, πρέπει νά καταόάλωσι τόν πρώτον θε
μέλιον λίθον τού νέου έπιστημονικοϋ οικοδομήματος. 
Σπουδαίος άνήρ, μεταξύ τών δύο μεθόδων καί τών δύο 
δογμάτων κρίνων, δέν δύναται νά πείση εαυτόν, όπως 
θυσιάση είτε τήν μίαν, είτε τήν άλλην αρχήν (le prin- 
cipe)' μεταχειρίζεται δέ πασαν αύτοΰ τήν πολυμάθειαν 
καί πάσαν αύτοΰ τήν Διαλεκτικήν, όπως συμόιόάση αύ- 
τάς.—

Έκ τών δύο προσώπων, άτινα εμφανίζονται είς τήν 
σκηνήν, ό μεν Θεολόγος φθάνει τακτικά ό πρώτος, καί 
άντιπροσωπεύει τήν πίοτιν τής εκκλησίας· ό δέ φιλόσο
φος ακούει εύλαβύς, παραδέχεται τήν βάοιν τοΰ δόγμα
τος, άλλ’ έπειτα προτείνει ερμηνείας, καταπραύνσεις 
τοΰ πνεύματος, περιοριστικούς όρους καί συμβιβασμούς 
έπί τέλους παντός είδους. Ό φιλόσοφος δέν θέλει νά 
καταστρέψη τόν χριστιανισμόν, άλλά νά στήριξή αύτόν- 
σκοπεί τήν διακλαδωσιν τών άρχών αύτοΰ, άποδίδωσιν 
αύτώ τήν άρχέγονον αύτοΰ σημασίαν καί έπαναφέρει είς 
τήν φυσικήν αύτού οδόν*  ίνε χριστιανικώτερος αύτών 
τών χριστιανών’ παρατίθησι δ’ είς τόν Θεολόγον ού 
μόνον τάς ανακαλύψεις καί τό νεύτερον πνεύμα, άλλά 
καϊ τάς Άγιας Γραφάς καί τό άρναϊον πνεύμα· ύπο- 
χ^ε,οΤ αύτόν νά έγκαταλιμπάνη τόν ^δην κβι τ®4 α'ω“ 
νιους ποινάς, ού μόνον έν όνόματι της δικαιοσύνης καί 
τής άνθρωπότητος, άλλ’ άκόμη καί έν όνόματι τών Ά
γιων Γραφών καί τής πρωτογόνου Εκκλησίας· καί διίσ- 
χυρίζεται,ότι ούδεμία ’Εκκλησιαστική Σύνοδος άπεφάν- 
θπ περί τοΰ άντικειμένου τούτου κανονικώς, οτι έάν ή 

τοΰ Τριδέντου απήγγειλε τήν) άπαίσιον λέξιν, τούτο έ- 
πραξεν ώς έν πορόδω καί άνευ ρητής διαβεβαιώσεως. Ό
τι ή λέξ.ς «αιώνιο ς» έν τή Εβραϊκή διαλέκτω δέν 
έχει μαθηματικήν άκρίβειαν, κ;.ί σημαίνει άπλώς 
χρόνον ό,τι μήκιστον. Καί πρός τούτοις, ότι πολλά πα
ραδείγματα έπιτρέπουσιν ήμίν νά μή έρμηνεύσωμεν κατά 
νοαμμα τήν αγίαν Γραφήν, καί ότι έπί τέλους, έάν 
πρέπη νά ύπέχωμεντήν. κατά γράμμα σημασίαν, όφεί- 
λομεν ν’ άναμιμνησκώμεθα τάς δύο περίφημους φράσεις 
τοϋ Εύαγγελιου· ότι «ούχί έν ταΤς άτομικαΤς ποιναϊς, 
αΐτινες καταπαύονσι ποτέ, άλλ’ έν τή θεωρητικώς υπάρ
ξει τοΰ Άδου, ήτις έστιν αιώνια, έγκειται τό βαρύ 
τής σημασίας, (α).—

(ακολουθεί) 

ΠΕΡΙ ΠΟΔΗΛΑΊΌϊ
Καθ’ ον χρόνον τό ποδήλατον είς σύμπασαν την οικου

μένην ίν βραχεί σχε-ιικώς διαστήματι μεγίστην έλαβε διά- 
δοσιν εΐς τι τό ώραϊον καί αντίθετον φΰλον, έπίκαιρον θεω- 
ροΰμεν νά μεταδώσωμεν τοϊς φίλοις άναγνώσταις μας σχε
τικά τινα περί της έφευρέσεως και χρησιμότητος αύτοϋ.Γνω- 
στοΰ δντος, ότι ή γυμναστική τά μέγιστα συμβάλλει είς τήν 
ύγίειαν, φυσικώς αυτή εινε καί Ισται σπουδαίος ταύτης παρά
γων" ό δέ καταλληλότερος τρόπος τής άσκήσεως έπιτυγχάνε- 
ται καί διά τοδ ποδηλάτου και διά τούτου ίπιρρωννύεται κάλ- 
λιον 6 της γυμναστικής σκοπός.

Ή ίφεύρεσις τοδ ποδηλάτου χρονολογείται άπό ένός καί 
ήμίσεως αίώνος. Κατά τό 1774 κατεσκευάσθη έν Γαλλία 
τό πρώτον ποδήλατον ίκ ξύλου, άνευ ποδοστατώ*  (pedales) 
ίκινίϊτο δέ τή ώθήσει τών ποδών έπί τοΰ έδάφους. Ή έπί- 
νοια αύτη, ή τοσαύτας νά προσφέρη μίλλουσα τή άνθρω- 
πότητι ευεργεσίας, ειχεν ίγκαταλειφθή έπί σειράν ολοκλήρων 
ίτών, οπότε ό MichftUX συνέλαβε τήν ιδίαν νά πρόσθεση 
μεταξύ τών δύο τροχών άξονα, επ’ αύτοΰ δέ νά στήριξή 
τους ποδοστάτας' ό δ’υίός τοδ MichaUX βραδύτερον κατά
τό 1860 έτελ«οποίησε τούτο, τήν όλην συσκευήν κατα- ; 
σκευάσας έκ χάλυβος καί σιδήρου, καί περιβαλών τήν περι
φέρειαν τών τροχών δι’ ελαστικού κόμμεος.

Κατά τό 1869 ή χρήσις τοδ ποδηλάτου έγενικεύθη' ίκ— 
τότε πλείσται ίταιρεϊαι ίδρύθησαν, κατά τό έτος δε τοΰτο 
παρέλαβον αυτό οί Άγγλοι, μετά τούτους δέ τά λοιπά πε- 
πολιτισμε'να ίθνη τής ΰφηλίου.

Το ποδήλατου έκτος τής άπεριγράπτου εύχαριστήσεως, 
ήν παρέχει τοϊς ποδηλατισταΐς, είναι καί ώφελιμώτατον ύπό 
υγιεινήν ίποψιν. Ρευματισμοί, νευραλγίαι, παθήσεις τοΰ στο
μάχου, καί πλεΐστα όσα άλλα νοσήματα θεραπεύονται η 
προλαμβάνονται τή χρήσει καί βοηθείς: αύτοΰ. Πλεΐστοι μέ 
χρι τοΰδε άπό πολλοί» πάσχοντες έκ ρευματισμών καί παλ
μών τής καρδίας, έγκαταλείψαντες ιατρούς τε καί φάρμακα, 
εθεραπεύθησαν διά τής χρήσεως τοδ ποδηλάτου.

Οί Άγγλοι ιατροί Bichardoon καί Gordon Stabe διά 
μακρών περιέγραψαν τά ευχάριστα αποτελέσματα, άτινα πα- 
ρετήρησαν έπί πολλών πελατών των, έπί τών ρευματισμών, 
τών εμφράξεων, τοϋ διαβήτου καί τών νευρικών ασθενειών. 
’Ιατρός καί μέλος τοδ βασιλικού συμβουλίου τής χειρουργι
κής τοΰ Λονδίνου, ό Oscar TennigS γράφει τά έξης εις τήν 
«Μηνιαίαν ’Εφημερίδα» «Monthly Gazette». «Πάσχων 
άπο πολλοΰ έκ κήλης έθιραπεύθην ώ; δια μαγείας, άφοΰ ήρ- 
χισα νά ποδηλατώ" δέν φέρω δέ πλέον τόν απαραίτητόν μου 
κηλεπίδεσμον».’Εν δετή Μικρφ Έφημερίδι τών Παρισίων έ
γραφε τις έσχάτως.«Μεταχειρισθείς πάντα τά είδη άτινα ή φύ·

(α) Ήμεΐς άγνΐ«2(ζ<» άν ήοΐ» χαταπαύωσιν αΐ άτομικαί «oivcd 
έν τω μέλλοντι ·*όομψ'  ώ,αύ'ως ίν ταρ" εύαγγελίοκ άπαντά τοι. 
αύτη παρήγορος ιδέα τέλους ποινών ατομικών έν ρητή φράσει.

ΥΣημ. Μεταφραστοΰ)

σις παρέχει είς τόν άνθρωπον,ώς τόν Ιππον,τόν ήμίονον τόν ίλέ- 
φαντα,κλπ., έσκε'φθην πρό τ«νων έβδομάδων νά μάθω τό πο- 
δηλατεΧν. Σήμερον πετώ ίπί τών δυο έκ χάλυβος τροχών μου, 
οφείλω δέ νά είπω ότι αδυνατεί τις νά φαντασθή όπόσην χα
ράν, ευεξίαν καί τέρψιν αισθάνεται ό άνθρωπος κατά τόν ύ- 
γιεινόν τούτον αγώνα τοΰ δικύκλου ή τρικύκλου. *0  ανθρώ
πινος οργανισμός θά εινε αθάνατος, τοΰτο εινε γνωστόν, άλλά 
κατά τής άπειλούσης αυτόν άρθρίτιδος, τής ΰπιρλιπάνσεως, 
τής πλαδαρότητος τών σαρκών καί τών νευρικών κρίσεων, 
όπαία μέθοδος θεραπευτικής εινε καταλληλοτίρα τοΰ ποδη
λάτου ; *Η  ποδηλατική μετασχηματίζει, άναγενν^ ούτως 
είπεΐν, τον άνθρωπον».

Ούδεΐί δύναται νά άμφισβητήση τάς ανωτέρω ιδιότητας 
καί ευεργεσίας, άς τό ποδήλατον παρέχει τοΧς άνθρώποις. 
Εχθροί τινες αύτοΰ διετύπωσαν αντιρρήσεις τινας, χωρίς 
όμως νά ύποστηρΐξωσιν αύτάς, ότι δήθεν ίκ παρατιταμένης 
χρήσεως προέρχεται ή κύφωσις' τό οικοδόμημα όμως της 
ίδεας ταύτης δέν ίδύνατο ή νά κατάρρευση καί άπόδειξις 
τούτου ζώσα οί άπειροι ποδηλατισταί. Πάντες οί ιατροί έξε- 
φράσθησαν ιΰνοϊκώς, τό δέ ποδήλατον τοσαύτης ετυχεν ευ
μενούς υποδοχής έν βραχυτάτφ χρόνψ, ώστε θιασώται αύτοΰ 
ΐξ άμφοτέρων-τώ\ φύλων, έν μέν τή Γαλλύρ μόνον ύπάρ— 
χουσι πλείονες τών 300,ΟΟθ, ίν ’Αγγλία δέ άνω τών 
500,000. Έν τή τελευταίφ ταύτν; χώρ^ ή έξις τοΰ Ιπ- 
πεύειν παρηγκωνίαθη μεγάλως, ίδίρ: δέ ύπό τών κυριών καί 
δεσποινίδων τών καλλίτερων οικογενειών, κατιδουσών τό ευ
χάριστου καί ωφέλιμον τοΰ ποδηλάτου.

Μεταξύ τών άναριθμήτω*  ποδηλατιστικών συλλόγων καί 
σπουδαιότερων είνε ό Middlesex Cyclist’s Club, ό διασημό- 
τερος δέ καί ό παγκόσμιο; φήμης χαίρων ποδηλατιστής ό 
Charts Terrout,διατρέξας2,770 χιλιόμετρα εί; έπτά ήμέρας.

Άπό τινών έτών έγεννήθη καί έν'Ελλάδι ζωηρόν ποδηλα
τικόν ρεΰμα, ίν Άθήναις δέ μόνον συνεστήθησαν μέχρι τοΰδε 
πλέον τών δέκα ποδηλατικών συλλόγων, ών ό άριθμός τών 
μελών υπερβαίνει ήδη τους 300.

Λ. X.

I

ΝΑΠΟΛΕΩΝ 0 Α7· 
κα\ ό ΣΙΡ ΟΥΔΣΤΩΝ ΛΟΟϊ 
Διοικητής τγίς νήΰου Άγιας.'Ελένης..

(Συνέχει*)

Ναπολέων. — Είναι άληθες, παραφέρομαι’ ή δυστυχία 
αποκαθιστώ τόν άνθρωπον άλογον τό πολύ τής δυστυχίας 
φέρει έξαψιν... Καλά, Κύριε, τί θά είπήτε, παραδείγματος 
χάριν, όπως δικαιολογήσητί τήν πρός τόν Κόμητα Bertrand 
συμπεριφοράν σας ;

Διοικητής.—Θά δικαιολογηθώ παραπονούμενος πρός Υ
μάς διά τον κακόν πρός έμέ τρόπον τοΰ Κυρίου Bertrand.

Ναπολέων.—Όταν τις, Κύριε, γίνεται κλειδοδχος, οφείλει 
νάάναμένη όλας τάς ώφελείας τοΰ έπαγγέλματος του. Απαι
τείτε λοιπόν, όπως οΐ αξιωματικοί μου, τούς οποίους βασα
νίζετε, ένεκα τής αγάπης, ήν πρός εμέ τρέφουν, νά έρχωνται 
καθ’ έκάστην παρ’ ύμξν, όπως άσπάζωνται τάς χεϊράς σας; 
Ά ! τό αισθάνομαι I νομίζω,· ότι ίάν ειχον είσέτι τήν νεα
νικήν μου ζέσιν, θά σάς Ιπνιγον.

Διοικητής. — Άλλά, Στρατηγέ, 1 .
Ναπολέων. — Μάλιστα. Κύριε, θά σάς έπνιγον, ίάν ή 

καρδία τοΰ Αύτοκράτορος Ναπολέοντος ώμοίαζε πρός τήν ά- 
νανδρον καρδίαν ενός Λόου I Το βλέπετε, τοιοΰτον tivat το 
θλιβερόν αποτέλεσμα τής ένοχου σας συμπεριφοράς, δτι ό 
Αΰτοκράτωρ συζητών μετά τοΰ δεσμοφύλακός του, γίνεται 
ίκτός ίαυτοΰ.

Διοικητής.—Πρέπει νά σας έπαναλάβω καί αυθις, ότι δέν 
είμαι είμή £ν δργανον ....

Ναπολέων.—Όργανον άτιμον, ή μάστιξ τοΰ παραδόξου
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ζητήματος, όπερ έφευρίσκεί βασάνου; δι * έμέ καί του; περί 
έμέ.

? . Διοικητή;.— ’Οφείλω νά διατηρήσω τήν ψυχραιμίαν μου,
αφού "Υμείς χάνετε τήν ιδικήν σας. Ουδόλως απέκτησα 
τούς βαθμούς μου έν τοϊς γραφείοις τοΰ στρατού, μέ είδον 
δέ πολλάκις έπί κεφαλή; στρατιωτικού σώματος.

Ναπολέων.—Τάγματος ληστών , . .. έζ όλων τών εθνών’ 
όλοι προδόται, αρνησίθρησκοι, παν ό,τι ατιμότερο·» υπάρχει. 
Έάν υπήρξατε αληθώς στρατιώτης, έάν ησθε μάλιστα άλη- 
ήώς Άγγλος ή δέν θά έδέχεσθε τήν άτιμον έντολήν, τήν 
όποιαν σάς ανέθεσαν, ή ήθέλετε τήν έκπληρώσει διά τρόπου 
ήτταν ατιμωτικού δι’ Υμάς καί δια τούς ΰμετέρου;.

Διοικητής.— “Εχω τήν συνιίδησιν καθαράν, ότι ίξεπλή- 
ρωσα τό καθήκον μου.

Ναπολέων.— Τό καθήκόν σας, Κύριε. Σκέφθητε καλώς 
παν ό,τι λέγετε. Κ,ακώςκρίνετε τήν θέσιν σας άπέναντι’ήμών. 
Μάθετε, ότι παν ό,τι κάμνετε ανήκει εις τήν ιστορίαν, ώ; 
καί αυτή μας ή συνομιλία ανήκει ήδη αυτή’ ήμέραν τινά 
θά δικάση Υμάς καί τού; Κυρίου; σας καί θά σάς στιγμα- 
τίσρ.

Διοικητής. — Έάν ή Ιστορία είναι αληθής, θά είπ*)  ότι 
ό Ναπολέων Βοναπάρτης αιχμάλωτο; έν <Αγίςο Ελένη,ΰφί- 
στατο τήν δικαίαν τιμωρίαν’τώ» πολιτικών του λαθών
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, καί έάν παρη-
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ptfimt, μνησικακώ όμως έναντίον των, διότι ίστιιλάν έδώ

Ναπολέων. —Είναι άτιμο» ψεύδος. 1 Ή Ιστορία δέν θά 
είπή αύτό. Άλλ’ άνθρωπος, οιος ό Ναπολέων, δέν οφείλει 
νά δικαιολογήσει πρός άνθρωπον, οιος Υμείς, τήν πολιτικήν 
του δράσιν. ‘Η Ιστορία θά είπή, ότι όλοι υπήρξατε δήμιοι, 
θά ει’πή ότι δ Bathunt καί ά Castetregh είναι προδόται. 
“Οσον δ’άφορ# ιδίως Υμάς,Κύριε, ή λέξι; είναι σκληρά, άλλ’ 
οφείλω νατό είπω’ γνωρίζετε τί φρονοΰμεν δι’ 'Υμάς 
νομίζομεν ίκανόν διά πάντα, ναί διά πάντα, j 
γορία τις υπολείπεται ήμΐν, είναι ότι δέν δύνασθε νά 
άφαιρέσητε την περί 'Υμών ιδέαν μας.

Διοικητής. — Τί τρομερά ιδέα ....
Ναπολέων.—Δέν δυσανασχετώ κατά τών Άγγλων, 

μέ ερριψάν έπί τοΰ βράχου τούτου, ένθα ό θάνατος μέ 
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Υμάς, ώς δεσμαφύλακά μου. Εισθε δέ 'Υμείς ή φοβερωτέρα 
μάστιξ, τό δέ άνθρωποκτόνον κλίμα τοΰ άθλιου τούτου βρά
χου, ουδόλως μέ τρομάζει.
^Διοικητής.—Μή χώνετε πάσαν έλπίδα,Στρατηγέ, ίσως δέ 
ημέραν τινά δυνηθήτε νά Ιπιστρεψητε εΐς τήν πατρίδα σας, 
παρά τή οϊκογενείμ σας. . .

Ναπολέων. —Έάν έπί στιγμήν μόνον έδυνάμην νά πι- 
στεύσω εις τήν έπανόδον τοιαύτης ευτυχίας, ήρκεε όπως ή 
ελπίς αΰτη καταστή όνειρον,άφοϋ μο) τήν προλέγετε Υμείς.

t

Διοικητής.— Ή μόνη έπιθυμία όπως ίπιφέρω παρηγοριάν 
τινά εις την αιχμαλωσίαν σας ...

Ναπολέων. — Παύσατε τάς απιστίας, άπο 'Υμάς δέν δύ
ναμαι νά περιμένω ;(μή τό κακόν.

Διοικητής.—Νομίζετε, ότι ή κακή ιδέα, ήν περί έμοΰ 
συνελάβετε, δέν είναι δι*  έμέ άφόρητον βάρος ; Δεν δύναμαι 
νά υποφέρω τόσην περιφρόνησιν, τόσον μίσος καί διά τον 
λόγον τούτον, Στρατηγέ, έζήτησα νά αποχωρήσω. .

Ναπολέων. — Μά την πίστιν μου, θά σάς τό ομολογήσω 
εΐλικρινώς, είναι ή μόνη εύάρεστο; είδησις, ήν μοί δίδετε έπί 
ζωής σας.

Διοικητής. — Ή είδησις αύτη φαίνεται, ότι εΰηρέστησε την 
’Εξοχότητά σας ...

Ναπολέων.—Διατί όχι ; άλλά μέ άπατάτι, μάλιστα, μέ 
άπατατε' δέν ει«θε άνθρωπος υμείς, όπως μοί μεταδώσητε 
εϊδησιν τόσφ εΰάρεστον, θά μείνητε.

Κύριε, μή νομίζετε, ότι θά εισέλθω είς τάς άτιμους λε
πτομέρειας τών στερήσεων, τάς οποίας ή γλισχρότης σας 
μάς επιβάλλει· τοΰτο είναι πολύ υποδεέστερον έμοΰ.

Διοικητής.—Λυπούμαι .πολύ, Στρατηγέ, ότι αναγκάζομαι 
νά περιορίσω τάς δαπάνα; σας, άλλά τό χορηγούμενο» ποσόν 
είναι ευτελές καί αδυνατεί νά έπαρκέσιρ δαψιλώς είς τάς 
άνάγκας τοΰ οίκου σας.

(επεται τό τέλος).

Γ0ΪΛ1ΕΜ0Σ ΕΡΡΙΚΟΣ ΒλΜΓΚΤ&Ν 
(σύντομοι βιογραφία).

Ό διάσημος ούτος άνήρ έγεννήθη τήν 11 Δε
κεμβρίου 1826 έν Σάν-Ρεμύ Συρλάβρ τής Γαλ
λίας. Ήτον νίός άγγλου ύφαντονργοΰ πλουσιωτά- 

• του, πολιτογραφηθέντος γάλλου υπηκόου.Τώ 1850 
περιελθών τήν Μικράν ’Ασίαν συνέταξε δύο μι
κρά υπομνήματα βραβευθέντα ύπό τής ’Ακαδημίας 

. τών έπιγραψών, έκλεξάσης αύτόν μέλος αύτής- 
Κατά τό έτος 1871 μετά τά φοβερά ατυχήματα 
τής εύγενονς πατρίδος του έξελέγη πληρεξούσιος 
έν. τή έθνοσυνελεύσει δι’έβδομήκοντα χιλιάδων ψή
φων. γενόμενος καϊ ύπουργός τής Δημοσίας Εκ
παιδεύσεων όλίγον χρόνον πρό τής πτώσεως τού 
μεγάλου ΘιέρΟου. Καθ’ δν δέ καιρόν α πυρν 
πνους Γαμβέτας περιήρχετο τήν Γαλλίαν δημηγο- 
ρών και κηρύσσων τό εύαγγέλιον τής ίσότητος, 
τής αδελφότητος καί τής έλευθερίας καί έφώνει τσ 
τόσον συγκινήσαν καί Λαρασΰραν τήν Γαλλίαν ό- 
λόκληρον «Se soumettre ou se demettre», ό συνετός 
καλ πατριό της Βάδιγκτων έκηρύχθη ύπέρ τής Δη
μοκρατίας έκλεγεές καί γερουσιαστής διά μεγάλης 
πλειονοψηφίας κατά τό έτος 1876. Τήν δέ 13 Ίου- 
νύυ 1878 έλαβε μέρος είς τό Συνέδριου τού Βερο
λίνου ώς Αος αντιπρόσωπος τής Γαλλίας. Ή έπο- 
χή έκείνη δι’ ήμάς τούς “Έλληνας υπήρξε μία 
τών μάλλον αξιομνημόνευτων- Έν τώ συνεδρίω 
έκείνω ό σοφός καί λάτρης τής αρχαίας Ελλάδος 
ύπουργός έγένετο ό κύριος εισηγητής και ένθερμος 
ύποστηρικτής τών δικαίων τής νεωτέρας Ελλάδος.

Έκτοτε άποσυρθεές τοΰ δημοσίου αύτοΰ μεγα
λείου έζη βίον ήσυχον ώς απλούς πολίτης πλέον. 
Άλλά τό σκληρόν τοΰ θανάτου δρέπανου άφήρπα- 
σε τήν ζωήν τοΰ έπιψανούς τούτον διπλωμάτου. 
Ή κηδεία του έγένετο. τήν 8 Ιανουάριου 1894 δη- 
μοτελεάτάτη. Έπί τού νεκρού κατετέθησαν απει
ράριθμοι στέφανοι,έν οίς καί είς έκ μέρους τής Ελ
ληνικής κυβερνήσεως και εις έκ μέρους τών έν Πα- ρισίοις έλλήνων σπουδαστών.

Α.Λί. Κοκχώνης.

Καίτοι ό Νέρων είχε σύζυγον έναρετωτάτην, τήν θυγα
τέρα τού Κλαυδίου Όκταβίαν, παρημέλησεν αυτήν ένωρί- ' 
τατα, όπως έγκολπωθή έρωτας αισχρούς. Ή πρώτη δ*  αυ
τού έρωμενη ύπήρξεν Έλληνίς απελεύθερα, καλούμενη Α
κτή, ής ήράσθη έπί τοσοΰτον, ώστ’ έσκέπτετο καί νά νυμ- 
φευθή αυτήν. Καί οΐ μέν δύο ύπουργοί εκλειον τούς οφθαλ
μούς, άλλ’ ή αλαζονεία τής Άγριππίνης έπληγη ύπό τοΰ 
αγοραίου (κείνου πάθους τοΰ υιού κα» ήλεγξεν αυτόν τραχε'ως. 
Έπηλθι δ’ έντεΰθεν ή ύπό τού Νέρωνος άπόλυσις τού Πάλ- 
λαντος, τού ευνοούμενου τή; μητρός, καί άνετίθη ή δεοίκη· 
σις τών οικονομικών τού κράτους εις τόν Κλαύδιον Έτροδ- 
σκον, άπελεύθερον νοήμονα καί συνετόν, όστις, μενών ξένος 
τών αΰλικών ραδιουργιών, ήδυνήθη νά διατηρήσ*)  τήν αρχήν 
μέχρι τών χρόνων τού Δομιτιανοδ.

Ή δέ Άγριππΐνα, όργισθεΐσα έκ ταύτης τής ύβρεως, 
ήπείλησε τόν Νέρωνα, ότι θά ενεργήση τήν είς τόν Βρετ- 
τανικόν άπόδοσιν τών δικαιωμάτων, άτινα αύτή έκείνη είχε 
παραβιάσει όπως προαγάγιρ τήν διαδοχήν τού υιού. Ή 
δέ απειλή αύτη προεκάλεσε τόν όλεθρον τού Βρεττανικοϋ, 
ον έφαρμάκευσεν ό Νέρων εν τινι συμποσίφ διά δραστικού 
δηλητηρίου παρασκευασθέντο; ύπό τής Λοκούστης. Καί ό 
μίν Βρεττανικό; έπεσεν ώς κεραυνόπληκτος, ό δέ Νέρων, 
κατακεκλιμένο; έπί τοΰ τρικλινίου, παρέστη εις τήν φρικτήν 
σκηνήν μετ’ άπαθείας δημίου καί τοΰ πολιτικού ύπολο- 
γισμοϋ δεσπότου. Ό δέ δήμο; ήκουσεν έν σιγή τό άγγελμα 
τού απροόπτου θανάτου τοϋ.υΐοΰ τοΰ Κλαυδίου" όπως δ’ ά- 
παλλαγή τής ύποχρεώσιως νά έκδικήση. αυτόν, άπεδέχθη 
τήν ύπό τοΰ Νέρωνος διαδοθεΐσαν φήμην, . καθ' ήν ό Βρετ- 
τανικός άπέθανε προσβληθείς ύπό οξείας έπιληψίας·

Καί ό μέν φόνος τοΰ Βρεττανικοϋ' ήτο πρόκλησις τού 
Νέρωνος έκτοξευομένη κατά τής μητρός. 'Η δέ άτεγκτος 
γυνή, παρασκευαζόμενη εΐς άντίστασιν, έζήτησε διά πάσης 
μηχανής νά σχηματίαη φατρίαν. Άλλά δέν ήργησε νά πει- 
σθή, ότι ήτο ματαία ή πάλη πρός τόν κατέχοντα την έξου- 
σίαν, ό δέ Νέρων έξεδίωξεν αυτήν έκ τοΰ παλατιού καί ά— 
πεμάκρυνεν άπξ αύτης τήν τιμητικήν φρουράν χωρίς έκείνη 
νά δυνήθή νάντιτάξη πρός .τήν ΰβριν ταύτην άλλο τι πλήν 
διαμαρτυριών αγόνων. Άλλ’ όμως, δτε ή Άγριππΐνα, κα
τηγορουμένη, ότι είχεν έπιβουλευθή τόν Νέρωνα σκευωρούσα 
τήν είς τόν τρισέγγονον τοΰ Αύγουστου 'Ρόυβέλλιον Πλαΰ- 
τον μεταβίβασιν τής αρχής, ήδυνήθη νάποδειξη πασιφανώ; 
τήν ίδιαν αθωότητα, επαυσιν ή καταδίωξες, καί ώμολογήθη 
μεταξύ μητρό; καί υίοΰ ανακωχή, ήτις Ιμελλεν έπειτα νά 
κατάληξη είς φρικτήν τραγφδίαν.

Ή μεταξύ τοΰ Νέρωνος και τής μητρός Άγριππίνης 
συνδιαλλαγή διελύθη διά τής έν τή αύτοκρατορική αυλή έμ- 
φανίσεω; γυναικός δαιμόνιας, ητις ούδενό; άλλου έστερεϊτο 
κατά τόν Τάκντον ή τής αρετή; (’). ’Εκαλείτο δέ Σαβϊνα 
Ποππαία. Πεπροικισμένη διά καλλονής έξοχου, επήρετο έπ’ 
αύτή καί ύπερετρύφα ούτως, ώστε είς τήν τρυφήν έκείνην 
έθυσίαζε παν άνώτερον αίσθημα. Διηγούνται δέ, ότι έτρεφε 
πεντακοσίας όνους, όπως, λουσμένη έν τφ γάλακτι αύτών, 
διατηρή δροσερώτερον καί λευκότερον τό δέρμα. Πριν δέ 
γνωρίση τόν Νέρωνα, είχεν ή Σαβΐνα δύο συζύγους, τόν 
'Ρούφιον Κρισπΐνον καί τόν Σάλβιον “Οθωνα. Διεζεύχθη δ*  
άπ’ εκείνου χάριν τού Όθωνος, άνδοό; πλουσιωτάτΟυ καί 
συνοργιαστοΰ τού Νέρωνος. Ό δέ Νέρων, άμα ίδών τό πε
ρικαλλές γύναιον, ήράσθη αυτού, καί, θέλων νάπολαύση τής 
Ποππαία;, άπέστειλε τόν σύζυγόν αύτής εις διοίκησιν τής 
Λυσιτανίας (58 π.χ.),Άλλ*  ή Ποππαία δέν ήρκειτο νά είνε 
παλλακές τοΰ Νέρωνος ώς ή Ακτή, έφιλοδόξει δέ νά γείνη 
σύζυγος αυτού καί αύτοκράτειοα. Άλλά δύο γυναίκες έπε- 

αύτών συνωμοσία, είνε τύραννοι στυγεροί’ άν δ’ άπ’ εναντίας 
θεωρηθώσιν έν τή αρχή, δύνανται να φανώσιν ηγεμόνες αΰστη-, 
pot καί άγρυπνοι». Διά ταδτα πρέπει νά έχωμεν πάντοτε πρό 
οφθαλμών τάς δύο ταύτας επόψεις, άν θέλωμεν νά έχωμεν ιστο
ρίαν της αυτοκρατορίας πλήρη καί τελείαν. · ,

(54—68 π. X.) 1
(Έκ τής Έωμαϊκής Ιστορία; Φρ. Βερτολίνη).

Ή φιλοδοξία τή; Άγριππίνης είχε κορεσθή, τουλάχι
στον πρός ώραν. Ήρχισε δέ πάραυτα νά έξασκή τήν αρ
χήν, εΐς μέν τόν μισητόν Νάρκισσον στείλασα κέλευσμα ναύ- 
τοκτονήση, ποιήσασα δ’ έκποδών τόν Σιλανόν, άτε οντα 
απόγονον τών καισάρων καί δυνάμινον νά γείνη αντίπα
λον αύτής. Άλλ’ όμως ή έξουσία έκείνη, έφ’ ή τοσοϋ- 
τον έφιλοδόξει καί δι’ ήν τοσαύτα είχε κακουργήσει, έξέφυ- 
γε τών χειρών τής Άγριππίνης μόλις έπίστευσεν, ότι είχε 
γείνει κυρία αύτής.

Τής δέ πρώτης άντιδράσεω; έτυχε παρ’ αύτοΰ τοΰ υιού. 
Καί είχε μεν αναθρέψει αύτόν μετά μεγάλης αύστηρότητος, 
σκοπούσα νά έθίση είς τήν πρός έαυτήν εύπείθειαν, άλλ’ ει- 
δεν άπ’ έναντίας άνδρούμενον εΐς αποστάτην, ούδέν πλήν 
μίσους αισθανόμενο» πρό; τήν μητέρα, ήν ευρισκε παρακω- 
λύουσαν καί αυτήν τήν ιδίαν ανεξαρτησίαν Διό παρεδόθη ό 
Νε’ρων όλος εΐς τον Βοΰρρον καί τόν Σενέκαν, οΐτινες παρά 
τήν αυστηρότητα αύτών ούδέν άλλο μέσον εύρον πρός άντί- 
δρασιν κατά τής Άγριππίνης πλήν τής κολακείας τών πα· 
θών τού αΰτάρχου. Καί τό μέν άκαμπτον τής μητρικής άνα- 
τροφή; είχεν αναρριπίσει έν τή ψυχή τοΰ νεαρού Νέρωνος 
τήν έμφυτον τάσεν πρός τήν κακίαν. Οί δέ ύπουργοί αυτού, 
θέλοντες νά δεσπόζωσεν αύτοΰ μάλλον,ΰπεβοήθησαν τήν προ- 
διάθεσιν εκείνην, άφροντιστοϋντες, άν ή αυλή μετιβάλλιτο 
είς χαμαιτυπείου, ήρκει νά διοικήται τό κράτος καλώς δΓ 
αύτών. Καί τοΰτο πράγματι συνε’βη. Καί δή έν φ χρόνφ ά 
•έκλυτος αύτάρχης παραδίδεται εΐς τά πάθη, αύτοΰ, όί ύ
πουργοί συγκρατούσι σθιναρώς τάς ήνίας τής αρχής, και 
περιβάλλουσι διά νέας δόξης τά ρωμαϊκά όπλα. Έν μέσω 
δέ τής τοιαύτης άντιθεσεως διέρρευσεν ή πρώτη πενταετία 
τή; άρχής τοΰ Νέρωνος επίιτα δέ μετέπεσεν αυτόχρημα είς 
τυραννίδα, έκπλήξασαν τόν'κόσμον διά τής ώμότητος καί 

. αίσχρουργίας ·.
1. Δέν προςιδιάζει είς μόνον τόν Νέρωνα, άλλ’ είνε ίδιότης 

κοινή είς τούς κλειστούς τών αΰτοκρατόρων τό εχειν δύο ιστο
ρίας. «Άν τις παρατηρήσρ αυτούς, Άάγει ό Σαυητώνιο;, έν 
'Ρώμνι, έν μέσω τύν γνωρίμων, ευρισκομένων έν διαρκεΐ κατ’
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πρόσθουν είς τήν έπίτευξιν τδν φιλιι&όξων αΰιής σχεδίων, 
ή Άγριππϊνα καί ή Όκταβία, καί ταύτοίς άπεψάσισι να 
άρη ίκ τοδ μεσσυ.

Καί'τοι ή ,Άγριππϊνα άπό πολλών έτών διήγε βίον μο
νήρη καί είχεν αποβάλλει πάσαν έτσι τοϋ υίοϋ ίσχύν, ή Ποπ- 
παία ήσθάνετο, ότι, έφ’ όσον ίζη ή υπεροπτική έκείνη γυ
νή, δίν θά κατόρθωνε τό ποθούμενον, επειδή ή Άγριππΐνα 
ητο απειλή δι’ ίαυτην καί χαλινός διά τόν Νέρωμα. Έγεν- 
νήθη λοιπόν ίν τή διεστραμμένη ψυχή της Ποππαίας ή 
ιδέα μητροκτονίας, ήν ό Νίρων, σαγηνευθείς ύπό τών γοη
τευτικών αύτής θέλγητρων, δεν ιδίστασε νά δεχθή. ’Αλλ’ 
έπρεπε νά ύπερνικηθή ίμπόδιόν τι, ή έχλογή τοΰ μέσου, 
καθότι δηλητηρίου μεν δεν ήδύνατο νά γείνη χρήβις, άτε 
τής Άγριππίνης περιστοιχιζομένης ύπό πιστών φίλων καί 
κεκτημένης πάντοτε μίγα πλήθος αντιδότων, άν δ’ ίφονεύ- 
ετο διά ξίφους,' τό έγκλημα ήθελεν άποκαλυφθή. Άλλα 
διά ,βδελυρας επίνοιας τοΰ Άνικήτου, ναυάρχου τοϋ κατά 
τό Μιοηνόν ακρωτήριου στόλου, εύρέθη ίπιβούλευμα, δι’ ού 
ή κακουργία δά έμενεν απόκρυφος. Έναυπηγησε δήλα δή 
ό ’Ανίκητος πλοΐον οΰτω κατασκευασμένου, ώστε ήδύνατο 
δι’ ειδικού μηχανήματος διαλυόμενου, ν’ άνοίγηται, κατα- 
ποντιζομένων τών έν αύτφ αίφνης καί τής συμφοράς παρι- 
σταμένης ώς προελδούσης τυχαίως. *0  δε Νερών, χαίρων 
έπί τφ έρμαίφ, μετέβη είς Βαέας πρός τέλεσιν τής πενθη
μέρου έορτής τής Άδηνάς, έκάλεσε δέ καί τήν μητέρα δι ’ 
επιστολής πλήρους φιλοστοργίας,δπως άπομακρυνη άπ’ αύ
τής πάσαν ύπόνοιαν. Άφ’ ού δέ τό πρώτον ίπεδαψίλευσιν 
εις τήν Αγριππΐναν θωπείας ίπιδεικτικωτάτας, παρέδωκεν 
είς τόν ΆνίκητΟν, δπως δήθεν άγάγρ είς τήν,έπαυλιν αυ
τής, κειμένην μεταξύ'τών Βαϊών καί τοϋ Μισηνοΰ ακρω
τήριου. Έπλεον δ' ίν τή σιγή τής νυκτός. ότι πάταγος 
φοβερός άνήγγειλεν είς τήν ’Αγριππΐναν τόν κατ’ αύτής 
σκιυωρηθέντα μυσαρόν οόλον. Άλλ*  ένεκα τής ανεπιτυχούς 
ίκτελέσεως τοΰ έπιβουλεύματος οι έπιβαίνοντες τοϋ πλοίου 
έλαβον καιρόν να σωδώσι, φονευθέντος μόνου τοΰ πρωρεως, 
ον κατασυνέτριψε καταπεσόν τό επίστρωμα, καί τής θερα- 
π.αινίδος τής Άγριππίνης, Άκερρωνίας Πολλας, ήν έφό- 
νευσαν διά τών κωπών οί ναΰται, ίν φ επικαλούμενη βοή
θειαν ίβόα χάριν σωτηρίας έαυτής ή μάλλον έξ άφοσιώσεως 
πρός τήν αύτοκράτειραν, ότι ' αύτή ήτο ή μήτηρ τοϋ 
Ν.έρωνος. Η δέ : Άγριππΐνα, παραληφθεΐσα έπί τίνος 
λέμβου, διισώθη είς τόν Λοκρΐνον κόλπον.

Καίτοι δε η αγρία επιβουλή ήτο πασίδηλος, ή αγέρω
χος γυνή προσεποιήθη, ότι δέν ίνόησε τά γενόμενα, καί έ- 
μήνυσε δι’ αγγέλου είς τόν υίον, ότι δι’ εύνοίας τών θεών 
καί πρός εύτυχίαν αύτοΰ είχε δικφύγει μέγαν κίνδυνον. Ό 
δε Νέρων, μαθών την διάσωσιν τής μητρός, κατελήφδη 
υπΟ τρόμου, καί, καλέσας είς τήν Καμπανίαν τόν Βοϋρρον 
και τόν Σενέκαν, οίτινες ίσως ηγνόουν τέως τήν συνωμο
σίαν. ίζήτησε την συμβουλήν αύτών περί τοϋ πρακτέου. 
Καί άπιφασίοθη μέν ή ύπ’ αύτοΰ τοΰ ’Ανίκητου συντέλεσες 
τής έπιχειρηθείσης κακουργίας' πρός άπόκρυψιν δέ τής μελε- 
τηθείσης κακουργίας ό ’Ανίκητος ίδηκεν ύπό τούς πόδας 
τοΰ. παρά' τής Άγριππίνης σταλέντος αγγέλου ξίφος, καί 
κατηγγείλεν αυτόν ως δήθεν ίλθοντα, όπως · φονεύση τόν 
Νέρωνα. Επειτα δε, ακολουθούμενος υπό δολοφόνων, έπο- 
ρεύθη είςΒαύλους τής Καμπανίας, όπου διέτριβεν ή Άγριπ- 
πίνα, παρουσιαζομενος δήθεν ώς εκδικητής άποπείρας δολο
φονικής έναντίον τοΰ αύτοκράτορος. Ότε δ’ ε’φθασαν ίνώ- 
πιόν τής Αγριππίνης, εις αυτών ίπληξεν αύτήν διά ράβδου 
κατά τής κεφαλής. Τότε δέ ή χεΐρα τοΰ Κλαυδίου άπογυ- 
μνώσασα τήν γαστέρα, «παΐε ταύτην ότι Νέρωνα ετεκεν» 
ανεβόησε προς άλλον τ.ινά τών συνοδών τοΰ Ανίκητου 
κραδαίνοντα τό ξίφος, καί έπεσε πνιγομένη είς τό αίμα (19 
Μαρτίου 59 π. χ.). (άκολουθεΐ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Η A I Ξ·

Είναι ήμέραι τρικυμιώ
δεις,καθ’ άς ό άνεμος βιαί- 
ως συνωθεϊται έπί τών ά
φυλλων δασών μας, καί α
γρίως άντεβοα επί τών έ- 
στιών. Άπό πολλών ημερών 
απαυστοι έπιπίπτουν αί χιο- 
νονιφάδεςάπαραμίλλου λευ- 
κότητος, άσπιλλοι, έπίλε- 
πτοι, έπιπάσσουσαι τάς έ
ρημους διόδους, τάς όρο- 
φας, τούς φράκτας, καί 
διακοσμοΰσαι μετά θαυμα- 
σίας λεπτότητος τούς κλώ
νους καί τούς κλαδίσκους 

!τών δένδρων. Είμαι κα-
, τακλειστος έν τφ δωματίφ

ώς απολυμαινόμενος χολεριών,^ άπομεμονωμένος, απροσπέλα
στος, έν συντρόφι? διηνεκει μετά τής έστίας, έφ' ής σπινθηρο
βολεί άκοίμητον τό ιερόν πυρ. πόσον δίκαιον είχεν ό ΙΙρο- 
μηθεύς νά μεγαλορημονή, διότι έδωκεν τό πυρ είς τόν άνθρω
πόν, τό φλογωπόν πυρ «άφ’ ου γε πολλάς έκμαθήσονται 
τέχνας» άν καί προσπεπασσαλευμένον έπί τοΰ στυγερού Καυ
κάσιου βράχου! Δέν εξεγείρει έστω καί έλαφρόν τι θάλπος ίν 
τή φαντασία jpou, ούδέν έκ τών πέριξ, άλλά νάρκη διαχειται 
άπομαρασμοΰ και απογ^ώσεως νάρκη προσομοία πρός εκείνην 
ή όποια απονεκροϊ την ζωήν τών ραδινών καί ύψιτενών άγριο- 
καστανεών, τών πένθιμων καί σιγηλών παραπλεύρων γειτόνων 
μου. Μόλις ό άνεμο; σχεδόν καθ’ έκάστην διαταράσσεί τήν ψυ- 
χράν καί άπεψιλωμενην κορυφήν αύτών, συναρμόζων ψιθυρι
σμούς και βοάς παραδόξους και ξένους πρός τάέαρινά μινυρίσ- 
ματα καί κελαδήματα.

Άνά τήν πρωίαν καί τήν εσπέραν, ότε μόλις διαφαίνονται 
καί πάλιν μόλις άποσβύνονται αί πρώται καί αί τελευταία! φω- 
ταύγειαι τής ημέρας πρό τοϋ παραθύρου μου, διέρχεται όμάς 
αιγών βαίνουσα σύνοφρυς καί ριγηλή, δύσκολος εις τάς δριμείας 
προτροπάς βραγχνάς και κλαυθμηράς τοΰ μικρού αιγοβο
σκού. Μετά πόσης άθυμίας καί τό ποίμνιον καί ό ποιμήν βαί- 
νουσι κατάλευκοι εκ τών νιφάδων. Δυστροπία καί πταρμός έξη— 
γεΐ όλην τήν θλίψιν τών αιγών, στοναχαί καί βλασφημίαι 
δλην τήν άγανάκτησιν τοΰ μικρού βοσκοΰ. Μελαγχολώ έκ 
τής θέας, τής δυστυχίας, καί περιμένω άνυπομόνως νά ευθυ
μήσω ότε περί τάς άφάς τών λύχνων μέ προκαλεΐ έπί τοΰ πα
ραθύρου μου^ό γοργός ήχος του κωδωνίσκου και ή ηχηρά καί 
εύθυμος φωνή τοΰ αίπόλου, ένθαρρύνοντος και παραμυθοΰντος 
τούς φίλους καί συντρόφους αύτοΰ. έν τε τή εύτυχία καί δυστυ
χία. Πόσον οίκτον αισθάνομαι πρός τό ζφον τοΰτο' καί πόσην 
μελαγχολίαν γεννώσιν έν έμοί αί ύβρεις καί αί αίκίσεις τούτου, 
όπερ τοσάκις έγαλούχησεν ήμας έν τώ λίκνφ έτι, έξέθρεψεν 
διά τοΰ γάλακτος καί τής σαρκός, ένέδυσεν διά τοΰ τριχώμα
τος καί τοΰ δέρματος, καί έπλούτισεν τήν κούφην αδυναμίαν 
ήμών πρός τήν πολυτέλειαν' θεωρώ έκδήλωσιν ευγνωμοσύνης^ 
έάν δυνηθώ νά χαράξω όλίγας γραμμάς έκ τών παλαιών ανα
μνήσεων ύπέρ τής εύεργετικής αίγός.

Άλλ' όποιον τι είναι τό περίεργον τοΰτο- ζφον, όπερ μετ’ 
αδιαφορίας, όδηγούμενον ύπο τοΰ κωδωνίσκου καί τών ϊακχών 
τοΰ αιγοβοσκού, πρό τών ανακτόρων, διά τών λαμπροτέρων λε
ωφόρων καί τών δυσωδεστέρων στενωπών, μικρών καί μεγάλων 
πόλεων, κατακλίνεται άμέριμνον πρό τής αγροτικής καλύβης, 
ήρέμα καί γαληνιαίως άναμηρυκάζον, συμπληροϊ τό πολυτελέ- 
στερον καί πενιχρότερου δεΐπνον, άναπληρογ έν τή πτωχική, 
τραπέζη τά ήδύσματα, τούς πλακοΰντας, τά εδέσματα καί τάς 
αλλας ποικιλίας, καί πλαναται έπί τών κρημνών έν μέσφ σφεν- 
δάμνων, σχοίνων,καί πρίνων, ζώσα άπό τών ΰψίστων Ίμαλαίων 
άχρι τών έρήμων χωρών τής ’Αφρικής;

Όποια τις είναι ή αιξ ;
Ή ιδιότροπος καί πανοΰργος, ή. πεπροικισμένη δι’ εκπλη

κτικής εύν.ινησίας και ίδιαζούσης χάριτος, ή ανεξάρτητος κατ 

θαρραλέα κόρη τών φαράγγων καί τών παγετώνων, ή έχουσά 
τά κέρατα συνεστραμμένα πρός τά όπισθεν, λεπτήν *αί  εύαί- 
σθητον τήν βίνα, τό χείλος αείποτε φρικιών καί τό δμμα ζωη
ρόν καί ανυπόμονου, άτακτος,άτίθασσος καί υπεροπτική πρός τάς 
θωπείας, ή άναρριχωμένη έπί τών δυστοπιών καί χαραδρών 
και αίωρουμένη έπί τών διαμέσων τών άπορβώγων βράχων, 
άκόρευστος καί απερίσκεπτος, ή μάστιξ τών δασών, η γεννη- 
θεϊσα διά τήν ελευθερίαν και αδηφαγίαν, ιδού οποία είναι ή 
αΐξ. Είναι κόρη τής ’Ασίας, άναφανεΐσα κατά πασαν πιθανό
τητα έν τφ Καυκάσφ, ον τόσφ περικλεα κατέστησεν ό μύθος τής 
άρχαιότητος περί ΠρομηΘέως’ έκειθεν δέ διασπαρεϊσα έφ’ απασης 
τής γής, παρέχει είς τόν άνθρωπον τάς μεγίστας εκδουλεύσεις 
υπέρ τών αναγκών αύτοΰ, διά τοΰ δέρματος, τοΰ τριχώματος, 
τοΰ γάλακτος, τοΰ κρέατος,τοΰ τυρού,καί άλλων ειδών πολυτε
λείας . Ζή έν τή Κεντρώα ’Αφρική έν μέσφ τών έρήμων, πα- 
ρέχουσα πρόχειρον τήν τροφήν εις τε τούς αύτόχθονας καί τά κα
ραβάνια τά διασχίζοντα τάς έρήμους ταύτας, δεσμούς ξενίας καί 
συμφιλιώσεως.

Ή έξημέρωσις τής αίγός ανέρχεται εις παλαιοτάτους χρό
νους, καί ήδη έν τή Γενέσει γίνεται λόγος περί αύτής, έν δέ 
τή άρχαιοτάτη Αίγύπτφ ανευρίσκονται έπί τών μνημείων απο
τυπώματα κεράτων αιγών, αΐ όπόΤαι έθεωροΰντο ίεραί. Ό προ
φήτης ’Ιερεμίας παρίσταται συνοδευόμενος υπό αίγός, καί ή 
βασίλισσα τοΰ Σαββα ποίμνιον αιγών ώδήγησεν πρός τόν Σολο- 
μώντα. Καί έν τή αρχαία 'Ελληνική λατρεία ή αϊξ καταλαμ
βάνει έξέχουσαν θέσιν, διότι αύτη έγαλούχησε ι τόκ πρώτιστον 
καί κράτιστον τών Θεών, τόν Δία, ή Ώλενία α?ξ, ή ένδια- 
τρίβουσα εντός τών πυκνών δασών τοΰ μεγαλοπρεπούς ’Ερυ
μάνθου καί πίνουσα ύδωρ άπό τοΰ Λάδωνος ποταμού. Έθεω- 
ρεΐτο δέ ζφον ιερόν ύπέρ τής θεάς Άρτέμιδος καί ό προσβάλ- 
λων καί φονεύων αύτήν έτιμωρεΐτο άνοίκτίρμως. Καί έν 
τή νεωτέρα λατρεία πόσα γεγονότα ανάλογα αναγραφουσιν 
οί συναξαρισταί. Ή άμεσος σχέσις τών αναγκών τοΰ αν
θρωπίνου βίου πρός τά πολύτιμα προϊόντα τής αίγός, περιέ- 
δαλον ταύτην άπ’ αύτής τής άρχαιότητος διά τοιαύτης περι
φανούς ίερότητος.

Πόσον είναι εύεργετική καί αχώριστος έκ τής καλύβης τοΰ 
πτωχού, παρέχουσα τήν φιλοξενίαν καί την τερψιθυμίαν 
εις τά ανυπόδυτα καί ριγοΰντα αύτοΰ τέκνα! Ποσάκις δέν έξε- 
πλήρωσεν έφ ’ ήμών τό μητρικόν καθήκον διά τοΰ Θείου αυτής 
νέκταρος έγχέουσα παραμυθίαν καί ύπνον άποναρκωτικόν, ένώ 
άγονοι και αποστειρωμένοι ώς μητρικοί μαστοί έξήγειρον την 
μητρικήν λύπην απαρηγόρητου ! Πόσον δέ αύτή ή ιδία είναι 
μήτηρ εύπαθής, φιλόστοργος, φιλότεκνος, αίσθανομένη φίλτρον 
υπέροχου υπέρ τών νεογνών; ενίοτε συμπαίζουσα μετ αυτών 
παρ’ δλον τό .γήρας, εύθύμως καί χαριεντως, ΐνα διασκέδαση 
τήν μελαγχολίαν ή νά κορέση τήν παιδικήν αύτών φύσιν, έπίσης 
θρηνούσα, όταν άπόστερηθή τούτων διά τοιούτων κραυγών, αΐ 
•όποϊαι ΰπενθιμίζουν τούς στεναγμούς καί τήν Θλίψιν ανθρώπινης 
καρδίας, πληγείσης ύπό τών ύψίστων συμφορών.

Υπάρχει είδος αίγός μεγαλοπρεπούς, κεκαλυμμένης ύπό 
λεπτού καί μεταξώδους τριχώματος, και σεμνυνομένης διά τόν 
τόσφ βιομηχανικόν πλούτον, δν άποφέρει ή κομψή καί σοβαρά 
αύτη αιξ. Το κάλλος καί τόν πλούτον ταύτης υπερβάλλει ή Αιγύ
πτια αϊξκατά τήν άσυμμετρίανκαί τήν ασχήμιαν.Έχει κεφαλήν 
-ώσεί άπασπασθεϊσαν έκ τών απηρχαιωμένων μουμιών,ωτα κρεμα- 
μενα καί έστερημένα πάσης κομψότητος.ομματα θολερά καί γαλα
νά, ρίνα κυρτήν, στόμα λοξόν, χείλη άναρριχώμενα ούτως εί- 
πεϊν, κίτρινοτάτους όδόντας. Έν δέ τή Σενεγάλη, υπάρχει εί
δος αίγός τοΰ Lillipou αληθές κομψοτέχνημα μικρογραφίας κα
τά τήν λεπτότητα τήν χάριν καί τήν εύστροφίαν, τής όποιας τα 
άτρακτόμορφα κέρατα καί ή μεταξώδης γεννειας επιπροσθέτου- 
atv θαυμαστόν τι. Διάγει βίον πλάνητα, αλλα παρέχει 
γάλα άνεκτιμήτου θησαυρού, ένδιαιτωμένη έντός τών παρθένων 
δασών τής χώρας ταύτης, έν μέσφ τών εύωδών φύλλων τής 
άκακίας καί τών εύστροφων πιθήκων. Μήπως δέν έσχετε ποτέ 
τήν περιεργείαν, ώ άναγνώσται, νά πληροφορηθήτε περί τής 
κατασκευής τών τόσφ πολυτίμων υφασμάτων τών Κασμιρίων ; 
Δύναται βεβαίως νά ί*ανοποιηθή  ή περιέργιά σας αύτη αρκούν
τως καί νά καταστήση ύμας εύκαμπτοτέρους είς την συγγνώ
μην ελαττωμάτων τοΰ πολυτίμου τούτου ζφον, αλλα καί τόσφ 

έπιπολαίου καί λαιμάργου, έάν μάθητε,οτι τό κασμίριον τό τόσφ 
πολύτιμον έξυφαίνεται έκ τοΰ μαλακωτάτου και λεπτότατου το- 
λυπώδους χνοός, δν φέρει ή αιξ τής Cachamire ύπό τάς μα- 
κράς καί μεταξώδεις τρίχας. Έκεϊ τέλος έπί τών υψηλών κο
ρυφών τών Ίμαλαίων όρέων, έπί τών αιωνίων χιόνων, χαφε- 
τίζομεν τήν μικρόσωμου, τήν άκροβάτιδα κα’ι έλαστικήν αιγα 
τών Ίμαλαίων, τήν μοσχοφόρον. “Εχει τόν θρόνον τής διαμο
νής, ένθα παραμένουν καί οί αιώνιοι παγετώνες, τά δέ εναέρια 
πηδήματά της μόνον αί σφαΐραι δύνανται να προσπελασωσιν.

. ’Ιδού λοιπόν τά ένδοξότερα γένη τής οικογένειας ταύτης, 
ήτις πολυειδώς καί πολυτρόπως εύεργετεϊ τόν άνθρωπον. Λαμ
βάνει παρ’ άλλων έξ αύτής τό γάλα, παρ’ ετέρων τόν τυρόν,- 
καί διά τής τέχνης παρασκευάζει τά κομψοτεχνήματα τών μα
ροκινών δερμάτων, τών. πολυτελών δερμάτινων σιγαροθηκών, 
τών χρηματοφυλακείων, καί τών αρωμάτων. Άλλ ούχι τόσου 
έξεγείρουσι τήν συμπάθειαν ήμών αΐ διάφοροι αύται ποικιλιαι 
τής αίγός, οσφ τό επιχώριον καί συμδιοΰν μεθ’ ημών είδος, ό
περ άνατρέφεται έπί τών όρέων καί τών βράχων καί τών φα
ράγγων, ανατρέφει τόν ορεινόν, έπαυξανει τόν πλούτον τοΰ 
πτωχού, σκιρτά έπί τών δασωδών κομάρων καί έρυκών, 
παρακολουθούμενον ύπό τών απαλών καί χαριέντων, φιλο- 
πραγμόνων καί κομψών έρίφων,σεμνώς καί ύπερηφάνως περιφέ
ρεται είς τάς άγυιάςτής πόλεως,άνταλλάσσον τά θεία δώρα του.

Εύγνωμοσύνην λοιπόν καί συμπάθειαν πρός τήν προδαίνου- 
σαν μεγαλοπρεπώς καί νωθρώς αίγα έπί τοΰ λιθοστρώτου, ω 
αστοί, μέ βήμα ρυθμικόν πρός τούς κωδωνισμούς καί τας παρα
δόξου; έπιφωνήσεις τοΰ αιγοβοσκού. Εύκαμψιαν οργής και μα- 
λακότητα πρός τήν άνατρεφομένην καί έμβατεύουσαν δι’ άγριων 
πηδημάτων έπί τών όρέων μας. Έξ ίσου εύεργετεϊ καί τόν α
στόν καί τόν όρεινόν αγρότην, έπιδαψιλεύουσα πλούσιον καί ανε
ξάντλητου τό προϊόν αύτής διά τάς σπουδαιοτάτας άνάγκας τοΰ 
ανθρωπίνου βίου. Ή άγρονομία καταπολεμεί τήν υπαρξιν τής 
αίγός, ώς καταστρεπτικήν διά τά δάση. · Άλλ’ άντιδοα πρός 
ταύτην ή εύγνωμοσύνη, ή συμπάθεια, ή αγάπη τοΰ άνθρώπου 
πρός τήν πλανωμένην ύπό τάς σύσκιας άκακίας τών Αθηνών 
καί περιλέίχουσαν τάς χεΐρας τοΰ διαβάτου, ώς καί προς την 
πωγωνοφόρον της άγρίαν όρειδάτιδα, τήν όποιαν ή τόλμη καί η 
εύκαμψία κατέστησαν τόσον αγριωπόν καί ριψοκίνδυνο·?.

Έ» Ζαγορ? Φεβρουάριος ίδ94
Νικ. ΑαμβαυνΙλης

ΣΚΕΥΕΙΣ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΑΝΔΡΠΝ
Ένο$ tptlfyyov. Όσοι έρχονται νά yi βλέπωσι μο\ 

κάμνονσι nuriv, xaV δσοι οέν προσέρχονται uo! κά- 
■μνονοΊν εύχαρίστησιν.

'Evos άημοχ^άτον πρόποσι?· Πίνο) είς ύγίβιΊν το·& 
μέλλοντος, δπεο δέν θά λειψή τοΰ νά μην έλθη, καί 
ΰπέρ τής καταργήσεως τοΰ παρελθόντος, τό όποιον 
οΰδέποτε θά έπανέλθμ.

Ενός Sioqmixov. Οΰδέποτε προκαλώ τήν τΰχην, 
ούδέηοτε τήν βιάζοο νά ΟυντελέοΊι πρός εΰτνχίαν 
καί εΰήμερίαν μου, διότι αΰτη νοώ, δτι οσον 
δύναται έργάζεται δι’όλους έν .άγρφ έσπαρμένω 
έκ πάντων τών καλών καί πάντων τών κακών, καί 
καθ ’ δσον πιέζεται ύπάρχει φόβος μή οιαοοαγη έκ 
τοΰ πολλοΰ ζήλου της πρός βλάβην μου ’

ΈιΊ>5 τνφλοή- Λυπούμαι μέχρι θανάτου, διότι δέν 
δύναμαι νά ΐδω τάς ποικίλας παραστάσεις τών άν- 
θρωπίνων παθών καί τών πέριξ έμοΰ γελώτων, 
πλήν συσφίγγω τούς όφθαλμούς μου, όπόταν ή 
άκοή μου παρίσταται μάρτυς τής άθλιότητος τής 
άνθρωπίνης καρδίας, έπί τώ φόβφ μήτοι οί όφθαλ- 
μύί μου άνοιχθώσι καί μετανοήσω είτα πικρώς δι’ 
δ,τι ίδω.
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Τδν φόρου μοί επίβαλον 
χωρίς ποσδς νά πταίω 
εις δύο χωρεξόμενον 
τδ πρώτον καταστρέφω

293

Αίνιγμα
τδ δεύτερόν μου, φίλτατε 
τ' άνθη νά έρευνησης 
γιατί χωρίς ποσώς να σχίπτησάι 
.’Εχείθά μ’ απάντησης.

Αίνιγμα
Οί κυνηγοί μέ αγαπούν, διότι τούς ευφραίνω. 
Μετάλλαξε τδν τράχηλον καί εις τούς ο'χους μένω.

Βώλος. 3. Πίπας
294 Αίνιγμα

"Οπως ημαι άν μ’άφίσης 
θά μέ κατακρίνει ή «Φύσις» 

"Αν μέ άποκεφαλίσης
Καί τδν τράχηλον όρβογραφίσης 
θά μέ δής Κακούργος ναμαι 
Καί οί εύζώνοι γιά τά μένα 
Τα τσαρούχια τους χαλάνε 

Ζάκυνθος. Α. Σαμίρας
Σημ. Ό. πρώτος λύτης θά λάβη εν μυθιστόρημα.

Λ,ύβαες τών έν τώ 3S φύλλω α1νιγμ.άτων.
280. Αίνιγμα, ’ΐκρίον—"Ιον

'Ελυσαν αύτό κ. Κ. Βερεττας έξ ’Αθηνών.

281. Αίνιγμα. Μαίανδρε? Άνβρες
Έλυσαν αύτό, ή Δίς Άγαθονίκη Μαρή έκ Λαυρίου, ή Δες. 

•Μαρία Χαρβαλιά εξ Αθηνών δ κ. Ε. Μανίχας έξ ’Αθηνών, δ κ. 
Δ. Τρακάχης έκ Πειραιώς, ή Δίς Μαρία Βρυώνη έχ Πειραιώς δ χ. 
Κ. Βερεττας έξ ’Αθηνών, δ κ. Π. Γιωτόπουλος έκ Κερχύρας, δ κ. 
Α. Άποστολατος έξ ’Αργοστολιού, δ κ. Α. Κυριαχάκος έκ Φανα
ριού, δ χ. Γ.Μαρούλης έχ Σύρου i κ. Σ. Πάπας έκ Βόλου, δ κ. Β. 
Πουρναράς έχ Δημητσάνας, χαί δ χ. Π. Πλατανίτης έξ "Αργους.

282. Αίνιγμα, Βροΰτος—ουτος.
Έλυσαν αύτδ ή Δίς Βιργινία Σιμοπούλου έξ ’Αθηνών, ή Δίς. 

Άγαθονίκη Μαρή έχ Λαυρίου,ή Δίς Βασιλική Μετερνίχου έξ ’Αθη
νών, δ κ. Π. Γιωτόπουλος έκ Κέρκυρας, δ χ. Α. Άποστολατος εξ 
’Αργοστολιού, δ κ. Γ. Μαρούλης έχ Σύρου, δ κ. Σ.Πάπας έκ Βόλου 
δ κ. Β.Πουρναράς έκ Δημητσάνης, ό κ. II. Πλατανίτης έξ Άργους.

283. Αίνιγμα ΣαΟρα—αύρα.
"Ελυσαν αύτδ ή Δίς Άγαθονίκη Μαρή έκ Λαυρίου, δ κ. Σ. Πά

πας έχ Βόλου καί ό κ. Π. Πλαταίτης έξ "Αργους.

284. Αίνιγμα, 'ρόδος βύθον
"Ελυσαν αύτδ ή Δίς Άγαθονίκη Μαρή έχ Λαυρίου, δ κ.Ε. Μά

νικάς έξ ’Αθηνών, δ κ. Δ. Τρακάχης έκ Πειραιώς, δ χ. Π. Γιωτό
πουλος έκ Κερχύρας καί δ χ. Σ. Πάπας εκ Βόλου

285. Αίνιγμα. Χίος — “Ιος.
Έλυσαν αύτδ ή Δίς Βιργινία Σιμοπούλου χαί ή Δίς Μαρία 

Χαρβαλιά έξ ’Αθηνών ή Δίς Μαρία Βρυώνη έχ Πειραιώς.ή Δίς Βα
σιλική Μετερνίχου έξ ’Αθηνών, δ κ. Βερέττας έξ ’Αθηνών, δ κ. 
Α. Κυριαχάχος έχ Φαναριού, δ κ Γ- Μαρούλης «κ Σύρου δ κ· Σ. 
Πάπας έκ Βόλου, δ κ. Π. Πλατανίτης έξ Άργους.

286. Μαγικόν Γράμμα. .
Διά τοΰ γράμματος Α. λαός—καλός—βόας—πράος—αύτός 

—άκρα—χαλά—σκάλα—σκάρα—σάρα—σαύρα—κάρα—άπλά.
Έλυσαν auto ή Δις Βιργινία Σιμοπούλου, δ κ. Δ. Τρακάχης ή 

Δίς Βασιλική Μετερνίχου έξ Αθηνών, δ κ. Κ. Βερέτας έξ ’Αθη
νών. δ κ· Γ. Μαρούλης έκ Σύρου δ κ. Σ. Πάπας έχ Βόλου, δ χ. 
Β. Πουρναράς έκ Δημητσάνας, δ χ. Π. Πλατανίτης έξ Άρ
γους.

Πρώτος λύτης άνεδείχθη ή Δίς Άγαθονίκη Μαρή έχ Λαυρίου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

Ν, Π. ίαΛαμας. ’Επιστολή έλήφθη. Συνδρομητής ένεγράφη καί 
σας εύχαριστοϋμεν πολύ,ώς χαί διά τάς υπέρ τής«Φύσεως»συμπα· 
θείας σας.— Δ. Κ. ΚηΛα/ιπάχαν. Ζητούμενον φύλλου σάς άπεσ
τείλαμεν.— Π. Γ. ϊέρχκρακ. Στείλατε δραχ. 4,50 διά νά σάς 
άποστείλωμεν· αύτό,·— Μ. Β. Πειροια. Ζητούμενον ψύλλον σάς ά- 
πεστάλη.— A. Α. Άργοστάίιοτ. Άπόδειξιν σάς άπεστείλαμεν, ώς 
καί ψύλλον 34. Λύσις αινιγμάτων «χετε καιρόν 15 ήμέρας.— Α.

Γ. Κ. Φανάριον. Επιστολή καί συνδρομή σας έλήφθη καί σ«5 
ένεγράψαμεν, Άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντε φύλλφ. Εύχαριστοΰ- 
μεν.—Τ- β. Α. Νίαν ‘Τάρχην. ’Επιστολή καί δολλάριον έλή
φθη εύχαριστοϋμεν. Έλάίατε φωτογραφίαν ; εύχόμεθα καλόν τα- 
ξείδιον καί καλά κέρδη. — Π. Α. Σ Braila Δελτάριον έλήφθη καί 
εύχαριστοϋμεν. Συνδρομή βεβαίως εινε φράγκα 12 καί δχι δέκα, 
είχε γίνει λάθος.— Δ. Κ. Χ/ρχυραν. Δώρον λαχείου σάς άποστέλ
λεται προσεχώς καί ήσυχείτέ.—ΙΙ. Ν. Π. Άργος. Διεύθυνσίς σας 
ήλλάγη. Φύλλα σάς άπεστείλαμεν και ήσυχειτε. —Γ. Π. Ζάχνν· 
θοτ. ’Επιταγή έλήφθη καί εύχαριστοϋμεν πολύ.—Α. Π. Πειραιά, 
Στείλατε συνέχειαν δμοΰ μέ έπιστολήν ’Αλεξανδρείας. Πάσι συν- 
δρομηταις φύλλα άποστέλλονται ταχτικότατα.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ '
ΔΙΑ ΤΟΤΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»Κατόπιν βννεννοήοεως τον κ. Μ. Busine, καλλι

τέχνου εν Παριβίοις,πάντεςοί βννδρομηταΐ τής Φύσεως. δύνανται ν’ άποκτήβωβι δωρεάν τήν είκόνα των κε- %ρωμ α τιβμ ένην έπί τοϊς έξής δροις.Οί κατά φνλλον άγοραβταΐ τής Φΐί<ϊβως Λεν έγρνβιν άλλο νά πράξωσιν ή νά βτείλωβι τήν έιτί είκοβι φοράς δημοβιεν&ηβομένην διεν&υνβιν τον κ. Μ. Busine.Οί βννδρομηται τό έν τή αποδείξει τής έτηοίας πληρωμής τον Λ έτονς ποβκεκολημένον έπί τούτφ βτέλεχος.Συν τή άποβτολή ναύτη δέον νά βνναποβτέλληται καί ή φωτογραφία τού προοώπον, ούτινος ζητείται ή κεχρω- ματιΰμένη είκών, ώς καί τά έξοδα τής έπιβτροφής τον δέματος έκ Παριβίων, άνερχόμενα είς φ. χρ· 4,95.Λι έλαιογραφίας μεγάλον μεγέθους, πληροφορίαι δίδονται είς τά γραφεία τής «Φύβεως*.
ΑΘΗΝΑ

ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΩ’ΓΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΥΩΝΟΤΕΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΡΜΩΝ, ΤΟ ΜΟΝΟΚ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ 
ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΝ :

Φιγουρίνια
Σχέδια άάπμορρούχων 
Κεντήματα
Σχέδια' εργόχειρων 
Όνοματόύημα 
Συμπλέγματα 
Δαντέλλας

' Πνευματικός άάκήΰεις-
]Ποιήόεις
Διηγήματα
Ανέκδοτα
Οικιακήν μαγειρικήν 
Π^ιακτιχάς οδηγίας 
Αινίγματα

ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΪΑΑΑ
διδόμενα4 δωρεάν είς τούς συνδρομητής περιέχοντα τά μνη
μεία τής 'Ελληνικής Άρχαιότητος είς μέγα σχήμα· clov, 
Τήν Πύλην τοά Άδριανοϋ, Τό Θη<1εϊον,Τάν 
Παρθενώνα. Τήν Άκρόπολιν κτλ.
άτινα παριστώμενα είς κεντήματα τοίχου είναι τα ελληνο
πρεπέστατα κοσμήματα πάσης αιθούσης καί ή εύγενεστέρα 
ένασχόλησις τών φιλοκάλων Έλληνίδων, κεντώμενα επί 
καμβα, έταμίν ή ατλαζιού.

Η ΑΘΗΝΑ
elvac τό έχον «ύρυτέραν δεάδοβον ελληνθχόν-, 

περεοδεκόν έργοχεβρων καεί αυρμ-ών 
ΕΚΤΥΠΟΥΜΕΝΟΝ ΕΙΣ

ΧΟΟΟ-ΦΙ’ΙΛΛ-οΟΟΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
’Εσωτερικοί. ’Εξωτερικού.
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Συνδρομηταί έγγράφονται καί ίν τφ γραφείου ημών.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΒΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


