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ΚΑΡΟΛΟΥ ΛΕΤΟΥΡΝΟΔΥΟ ΣΧΟΛΑΙ
κατά μετάφρασιν 

ΣτλμλτιΟϊ Δ. Βλάβη, 
ύφηγητοϋ Ιν τφ Έθνιχφ Πανεπιβτημίιρ.

Ή άρχέγονος σοφία έν ολη τη έαυτής λαμπρότητι καί η 
ζώσα έχείνης ποίησις φαίνονται έπι βραχύ τι αναγεννώμεναι 
παρά τω Πλάτωνι.'. . Είς την γλώσσαν της φιλοσοφίας δίδωσι 
την αΐγλην, την ανεξαρτησίαν χαί τήν στερρότητα της γλυπτικής. 

Victor de Laprade.
Ο Πλάτων ώνειροπόλει πολύ. ' Voltaire 

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Ώ κλέος, ώ εύδαψονία, ούδέν είς έμέ σκοτεινόν ύπε· 

λείφθη. Ή ισχυρά μου διάνοια τά πάντα διεφώτισεν έν 
τή φύσει. Περιφρονών πάντοτε Το ρέον καί παροδικόν 
φαινόμενου, προόηλώθην εΐς τό όντως ον. Τό αίνιγμα 
τοΰ σύμπαντος έλύθη.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Ποϋ υπάρχει ή ούοία, ενδοξότατε μεταφυσικέ; Μόνον 

τό φαινόμενον προσβάλλει ήμδς, μόνον αυτό δύναται 
νά εινε των ήμετέρων παρατηρήσεων αντικείμενου, ή 
σαρξ και ό σκελετός τής επιστήμης. Αύτό άπαριθ- 
μοϋυτες, αυτό έξερευνώντες, αύτό είς τό φώς έκφέ- 
ρουτες, δυνάμεθα νά διατυπώμεν νόμους, ό έστι νά γε- 
νικεύωμεν γεγονότα, φαινόμενα. Κατ’έμήν γνώμην ή 
ουσία σου ούδέν άλλ® εινε ή λέξις πομπώδης καί έννοιας 
κενή. Ούδαμώς δυνατόν τό διαζύγιον τοΰ φαινομένου 
άπό τής ούσίας. Κατ’ έμέ ούδέν άλλο έν τω κόσμω 
υπάρχει ή άείποτε κυμαινόμενη ύλη, ής τάς άπαύστους 
μεταμορφώσεις προσπαθώ νά ταξιονομήσω καί νά έννοή- 
σω, έξαρτών αύτάς έξ άδιασείστων νόμων.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
’Ιδού και άλλος έκ τών δυστυχών έκείνων αρρώστων 

τών προσβεβλημένων υπό τυφλώσεως πνευματικής καί 
άρνουμένων τό φώς, οπερ άδυνατοΰσι νά ϊδωσι 1 Πώς; 
Έχεις τήν παράδοξον άξίωσιν ν’ άναβαίνης έκ τοΰ έπί 
μέρους εις τό καθ’όλου, ερπων έπί τοϋ αγόνου πεδίου 
των συγκεκριμένων γεγονότων, ώς χελώνη έπί τής άμ
μου ; Δύστηνε άρρωστε, σέ οίκτείρω ! Άλλ’ ουτω δέν 
εργάζεται πνεϋμα αληθώς φιλοσοφικόν τοιοΰτο πνεύμα, 
πέριφρονοΰν τάς άθλιας σου παρατηρήσεις, έν έαυτω 
μόνω ζητεί τά τοΰ κόσμου μυστήρια· δέν εΓνε τό κά- 
τοπτρον, ή άντανάκλασις τής παντογνώοτιδος θεότητος ;

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΤΩ ένδοξον τέκνου τοΰ θείου Πλάτωνος, δέν αγνοώ 

ότι ή μεταφυσική έντέλλεται είς τούς έαυτής θιασώτας 
νά κλείώσι τούς οφθαλμούς, ϊνα βλέπωσι κάλλιον. Άλλ’ 
έάσωμεν χαίρειν παν μεθόδου ζήτημα, καί έπειδή άξιοΤς 
νά διδάξης τόν μετά σοΰ διαλεγόμενον βέβηλον, μετά- 
δος, σέ παρακαλώ, εις τήν πτωχήν μου διάνοιαν γνώσεις

τινάς έκ τών τόσων αληθών καί τοσοϋτο γονίμων, αι- 
τινες πληροΰσι τδν εγκέφαλόν σου. ΓΙώς, παραδείγματος 
χάριν, έννοεΐς τήν θεότητα, ήτις μοί φαίνεται τό κορυ- 
φαϊον δίδαγμα (laclef de voute) τοϋ συστήματος σου; 

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Άκουε καί μάνθανε. Ή θεότης εΤνε ή ύπερτάτη ένό- 

της, ή έν παντί χρόνω έξ έαυτής ύπάρχουσα, ή προω- 
ρισμένη νά ύπάρχη άείποτε.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Έπίτρεψόν μοι νά σέ διακόψω. Άλλ’ ή θεότης εινε 

ουσία ή φαινόμενον ή άμφότερα, ίνα κατά σέ εϊπωμεν ; 
ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ

Ή θεότης εΤνε ή κατ’ εξοχήν ούοία, τό άναγκαΤον 0ν, 
εΐς ό ή φαινομενικότης εινε άγνωστος, διά μόνον τδν 
λόγον, ότι έχει πνευματικήν τήν ύπόστασιν.
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Δέν θά σοί αντείπω, οτι ή άντίληψις έντος άύλου 
ΰπίρθαινει τάς δυνάμεις της πτωχής μου διανοίας· θά 
μοί άπεκρίνεσο, ίσως έλλόγως, οτι ή διηνεκής προς τήν 
φαινομενικότητα επικοινωνία έμείωσε τήν πνευματι
κήν μου δρασιν. Δέν θά σ’ έρωτήσω τινα διαφο
ράν ευρίσκεις τοϋ άύλου άπό τοϋ μηδενός· ή μετά*  
φυσική ούδόλως αποκρίνεται είς ζητήματα ούτως άτοπα, 
καί έπειτα επείγομαι νά σέ ακούσω έκτιθέντα τά λαμ
πρά σου ένοράματα ^intuitions). Διατί λοιπον ή θεότης 
εινε πνευματική ; Τίνες δέ κατά τδ σύστημά σου εινε αί 
σχέσεις αύτής πρδς τόν κόσμον τόν υλικόν; Πώς δέ 
ούτος έγεννήθη, άν έγεννήθη ;

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Τό κατά ουμόεόηκός ούδέν άλλο δύναται νά εΐνε ή 

τοΰ απολύτου απόρροια, διότι .. .
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

Σέ παρακαλώ πολύ, δέν εΐ^ε δυνατόν νά μάχηταί τις 
φιλοσοφικώς, χωρίς νά έέσγη έκ τής λήθης, είς ήν καθ’ 
έκάστην πίπτουσι, πλειότερον έσκωριασμέναι ή παλαιά 
πανοπλία, πάσας ταύτας τάς άλλοκότους καί ολίγον εύ- 
νοήτους λέξεις καί φράσεις, τό κατά ονμβεβηκός, τό 
άπόλυτον, τό αντικειμενικόν, τό υποκειμενικόν, τό έγώ 
καί τό μή έγώ, και τάς λοιπός, λέξεις, αιτινες, πλη
ρούσαν τούς συλλογισμούς τών κορυφαίων φιλοσόφων, 
παρεχουσ.ν αύτοΤς φυσιογνωμίαν ούτω παράδοξον, ώστε 
τό δυστυχές κοινόν έρωτα άν ΰπάρχη έν αύταΐς βα- 
θύτης αμέτρητος ή ανεκδιήγητος μωρολογία ;

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Είς τάς μεγάλος ιδέας μεγάλαι λέξεις, ί π π ό λο φ ο ι 

λόγοι(*),  ώσ λέγει ό μωρός έκεϊνος ’Αριστοφάνης· 
άλλ' έπί τέλους ή ουγκατάάασίς μου θά προόή, εί δυ
νατόν, μέχρι τοΰ νά κα'έλθω μέχρι τής γλώσσης σου

Ή ένότης, ή ύπερτάτη ένότης, ή ουσία τών ουσιών, 
υπάρχει, αμετακίνητος, καθ' όλην τήν, αιωνιότητα. 'Υ
πάρχει, διότι έγώ τό πιστεύω. Άλλ’ ό ένυλος κόσμος, ό 
κόσμος ούτος τών άξιοπεριφρονήτων καί αλλοιώσιμων 
φαινομένων δέν ήδύνατο πάντοτε νά ΰπάρχη οΐος 
εΐνε τανϋν.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Άλλ ύπήρχε πάντοτε; 

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Περί τούτου αί γνώμαι ύμών μετεάλήθησαν, διότι ή 

ένόρασις, όσον δήποτε λαμπρά καί άν εΐνε, δέν φθάνει 
πάντοτε διά του πρώτου άλματος είς ολόκληρον τήν 
αλήθειαν. Οί πλεϊοτοι τών λαών έπίστευον κατ' άρχάς 
τήν ύλην αίωνίαν, προόάλλοντες τό ευπρόσωπον πρό
σχημα ότι ήδυνάτουν νά έννοήσωσι τήν τε φθοράν καί 
τήν γένεσιν αυτής. Περί τούτου συμφωνοϋσι "Ελληνες 
καί 'Ρωμαίοι, ’Ινδοί καί Ιουδαίοι ζ“). Νεότεροι τινες, 
σοφίας άντιποιούμενοι, προσεπάθησαν, νομίζω, ν’ άνα- 
στήσωσιν έκ νεκρών τήν τερατώδη ταύτην πλάνην.

("Ι Τό πρωτότυπο» κείμβνο» λέγει :
Aux grandee tdees les grands mots, les mots em pane· 

this, commedit ce fou d’Arislopbane.
Κατα τήν γνώμην ήμών b συγγράφει»; είχε» ΰπ’ 5ψει τό περί- 

λαλητόν cxclvo χωρίον τον Άριστοφάνοιυ;;
“Εσται δ’ιππολόφωντί λόγων χοίοβϊίολχ νείχη οχι»- 
δαλχαων τε πχραςό.ιχ σμιλεύματα ε" ίργων, φώτο; αμυνόμενου 
φρίνοτέχτονος άνδρό: ρήμαβ’ίπιποβάμονα 
(Βχτράχ. 818—821).
Άποκαλςΐ δέ, φαίνιται, μωρόν δ Πΐλατω»ικός τό» ’Αριστοφάνη 

χαί ώ« π ο ι τ, τήν (?·ότι 0 Πλάτων άβοστέλλει, ώ; γνωστόν, τους 
ποιητας ex τής jxutou πολιτείας) χαί ώ; δια«ωμωδήσαντα έν ταΐς 
Ν ε φ έ λ α ι ς τον Σωχράτη χαί τήν διδασκαλία» αύτοΰ.

(Σηυείωσις τοΰ μεταφραστώ}).
(") Ή Γίνε’ΐς (1,2) λέγει χατά τό κείμενον τδν Εβραϊκόν; 

«φιλοτέχνησε» (fa^onna) δ θεό;», χαί ούχί «ίποίησεν 
(cria) ό Θεός τόν ουρανόν καί τή» γην» (THWEE). ·

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Έπανερχομεθα, άν έπιτρέπης, είς τό άντικείμενον 

τούτο, νΰν δ’ όμως έξακολούθει.
ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ

Φεΰ τής ολέθριας άποπλανήσεως ! Νά κρίνωσι κατά 
τήν απατηλήν τών αισθήσεων μαρτυρίαν !

Δέν εΐνε προφανές είς τόν θέλοντα νά σκέπτηται ότι 
τό μεταβαλλόυενον δέν ήδύνατο πάντοτε νά ύπάρχη ; 
Τό αιώνιον οφείλει νάεΐνε άμετάόλητον, τό άμετάόλητον 
οφείλει νά εΐνε άύλον, όθεν....

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
'Εννοώ I Τούτο σημαίνει έν τή ουνήθει γλώσση, ότι 

πραγματικόν εΐνε μόνον τό μή ύπαρχον καί δέν βλέπεις 
ότι τό ύπό σοΰ καλούμενου ύλη δέν δύναται νά διακριθή 
άπό τοΰ ύπό σοΰ καλούμενου πνεύματος ; Τό σύμπαν έ- 
σχημάτισται έξ ύφάσ^ατος ύλικοΰ, πεπροικισμέντυ δι’ 
ίδιοτήτυν ενεργών απ’ αύτοΰ αδιαχώριστων. ’Εκείνο, 
όπερ θεωρείς συ ως πλάνην τοϋ θειου Πλάτωνος, 
μοί φαίνεται ον ιδέα έκ των σπανίων λογικών ιδεών 
τοΰ μεγάλου εκείνου άνδρός- διότι,άν άντελήφθην αύτοΰ 
καλώς, ό Πλάτων πιστεύει μεθ*  όλου σχεδόν τοΰ άν- 

! θρωπίνου γένους, ότι τό τοϋ κόσμου ύφασμα εΐνε αιώ
νιον, καί ούδέν άλλο είς τήν θεότητα αναφέρει ή τήν 
τοΰ χάους διάταξιν. Άλλ’ είπε μοι,πόθεν εξάγεις ού 
τάς ήθικάς ίδιό'ητας, τάς φυσικώ τώ λόγω άπολύτους, 
δι’ ών κοσμεϊς τήν θεότητα ;

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Έξ αυτής της παρατηρήσεων τού φθαρτού τούτου 

κόσμου, καί έν τούτω δέ χρώμεθα τή μεθόδω ύμών. Δέν 
βλέπομεν έν τώ κόσμω τάξιν τινά ; Αύτη λοιπόν ή τά- 
ξιυ δέν δύναται νά έχη αιτίαν ή τήν ύπερτάτην διά
νοιαν διότι εΐνε άτοπον ν’ άποδώμεν αύτήν εις στοιχεία 
υλικά, είς στοιχεία ασυνείδητα καί αδρανή.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Τά απτά τοΰ κόσμου στοιχεία ούδόλως εΐνε αδρανή·, 

ιδιότητες ενεργοί έγκεινται έν αύτοίς, καί έκ τής ουγ- 
κρούσεως αύτών προκύπτει ισορροπίας κατάστασις, 
σταθερά μέν κατά τό μάλλον ή ήττον, άλλ’ έν ή ή μετα
φυσική ούδέν βλέπει, ούδέν δύναται νά ίδη.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Μή με διάκοπτε. Ή τάξις αύτη προέρχεται έκ τής 

αιώνιας ούοίας' άλλ’ όμως έκ τούτου έπεται ότι ή ούοία 
αύτη εΐνε άπείρως άγαθή· άλλως, έφησυχάζουσα τή έαυ- 
τής μακαριότητι, δέν ήθελε ρυθμίση τήν σύγχυσιν, δέν 
ήθελε διατάξη τήν έριν, καί τούτο δ’ έτι τεκμηριοί τήν 
πνευματικήν αύτής φύσιν διότι ή ύλη δέν δύναται βε- 
όαίως νά εΐνε άγαθή.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Άμέσως, άν αγαπάς, λέγομέν τινα περί τών ιδεών 

άλλά πρότερον έξακολουθήσωμεν όμιλοΰντες περί τής 
αιωνιότητας τής ύλης, ή, άν προτιμάς, περί τών πιθα
νοτήτων ύπέρ τής αίωνιότητος αύτής· διότι ενταύθα 
δυναμεθα νά θώμεν τόν πόδα έπί τοϋ ασφαλούς εδάφους 
τών γεγονότων-

Διά τόν λόγον τούτον τό ζήτημα τής αίωνιότητος 
τής ύλης δέν άνήκει πλέον είς τά μεταφυσικά έκτων 
προτέρων (aux a priori metaphysiques)· ή παρα- 
τήρησις, ή άληθής επιστήμη δύνανται σήμερον νά πα- 
ρακολουθήσωσι μορίω τινί άνθρακος, παραδείγματος 
χάριν, κατά . πάσας τάς μεταμορφώσεις αύτοΰ· κατά 
πρώτον μέν έν τώ αέρι έν τή καταστάσει άέριοειθοΰς 
ένώσεως, έπειτα δέ έν τοΐς ίστοίσ τοΰ φυτού, είς ούς 
προσήλωσεν αύτό ή βλάστηαις, προκληθεΐοα ύπό τών η
λιακών άκτίνων- ύστερον δέ, άπολυόμενον τής πρώτης 
ταύτης βιολογικής ένσαρκύσεως, τό αύτό ύλικον μόριον 
μεταβαίνει εις τό σώμα ζώου, χρησιμεύει εις τήν 
τροφήν αύτοΰ, καί άναρρίπτεται πάλιν είς τόν άνόρ- 
γανον κόσμον, είτε έν τή καταστάσει ανθρακικού άερίου 

διά τής άναπνοής, είτε έν άλατώδει καταστάσει διά τών 
διαφόρων έκκρίσεων, ΐνα εντεύθεν τόν αύτόν έπανάρ- 
ξηται κύκλον, χωρίς ν’ άπολέση κατά πάσας ταύτας τάς 
περιοδείας μηδέ μικρόν Τι τού εαυτού βάρους, τοΰθ’ 
οπερ εξελέγχει άκόπως ή εξακριβωτική πλάστιγξ τοΰ χη
μικού, οργανον θαυμάσιον, συντελέσαν είς τήν τοΰ αν
θρώπου ευδαιμονίαν καί είς τήν χειραφέτησιν τής διά
νοιας αύτοΰ πλειότερον ,ή αί μεταφυσικοί ούσίαι αί τά 
μάλιστ’ άφηρημέναι. Δικαιούμαι λοιπόν νά ύποοτη- 
ρίξω οτι τά στοιχεία τά ουνιστάντα τό άτομόν σου, καθ’ 
ήν στιγμήν μοί όμιλεϊς, ύπήρχον πρό σου έν παντί 
χρόνω, οτι θά έπιδιαμείνωσι μετά σέ, ότι ίσως θά μετα- 
οώοιν ήμέραν τινά έν μέρει είς τά εγκεφαλικά κύτταρα 
φιλ<^βόφου τίνος ΰλιστοϋ, ώς δέν εΐνε αδύνατον ότι τινά 
έξ αύτών εΐργάσθησαν άλλοτε ουγγράφοντα τόν Φαι
δρόν η τόν Τ ί μ α ι Ο ν.

(Έπεται τό τέλος).ΤΙ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ Ο ΚΛΕΠΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑ

ΠλέΓσΐα, κατά τδ μάλλον και ήττον ενδιαφέροντα δημοσιεύ
ονται έκάστοτε περί της ηθικής έπιδράσεως,ήν προξενεί είς τούς 
κλέπτας ή άνακάλυψις τοΰ εγκλήματος των καί ή επακολου
θούσα τιμωρία- πολλαί ωσαύτως αί γνώσται περιπτώσεις καθ’ 
άς δ εγκληματίας διαφεύγει την ανθρώπινον δικαιοσύνην, μη 
ύπαρχουσών επαρκών μαρτυριών εις πιστοποίησιν τοΰ εγκλή
ματος του. Ψυχολογική μελέτη έπί τών διαφόρων φάσεων τών 
αισθημάτων καί συναισθημάτων ανθρώπου της τάξεως ταύτης 
ελέγχεται ούδέν ηττον πολλοΰ ενδιαφέροντος.

Υπάρχει όμως καί άλλη τις, τρίτη κατηγορία έγν.ληματιών 
— εκείνων, οίτινες έξακολουθοΰσι βιοΰντες βίου άνδρών ευυπο
λήπτων καί χαιρόντων φήμην τίμιου, μή άποκαλυφθέντος ποτέ 
τοΰ έπί της συνειδήσεως των ρύπου. Μετ’ έγκληματίου τοιού- 
του, ούχι άσημον κατέχοντος νΰν έν τη κοινωνία θέσιν καί έπί 
χρηστότητι ηθών φημιζόμενου, έσχε ποτέ συνεύτευξιν συνεργάτης 
Αγγλικού περιοδικού,κατορθώσας νά άποσπάσηπαρ’ αύτοΰ τήν 
ομολογίαν τοΰ εγκλήματος του, έπί τή ύποσχέσει ότι δέν θά 
έφανέρου τδ όνομά του, ύπόσχεσιν προθύμως φυσικά δοθεΐσαν.

Τήν έξομολόγησιν,περι ής ό λόγος,χάριν τών αναγνωστών της 
«Φύσεως» μεταφέρω έπί λέξει ένταΰθα.

«Περί τας αρχας τοΰ κοινωνικού μου σταδίου, ηρξατο, ήμην 
προσκεκολλημενος παρα τινι εταιρία έδρευούση πλησίον τής 
Μαγχεστρίας ώς ταμίας. Άπολαύων τής πλήρους τών προϊστα
μένων μου εμπιστοσύνης διηύθυνον πάσας σχεδόν τάς χρηματι- 
στικάς τής εταιρίας συναλλαγές. "Οτε τό πρώτον διωρίσθην 
έν τη θέσει ταύτη ήμην άγαμος, και ώς ούχί σπανίως συμβαίνει 
εις πολλούς νέους έχοντας επαρκή μισθοδοσίαν, όμοφώνως άνε- 
κηρύχθην ύπό τών μελών τών έν Μαγχεστρία Club, μεθ ’ ών 
διετέλουν εις φυλακάς σχέσεις, ώς φίλος εταίρος.

«Αιτία τούτου ην άναμφιβόλως ή γενναιοδωρία μου καί ή 
προθυμία μεθ’ ής πάντοτε άπεδεχόμην πασαν περί διασκεδά
σεων καί γευμάτων πρότασίν των,

«Ήλθεν ούτως εποχή καθ’ ήν ά μισθός μου δυσκόλως έπήρ- 
πει εις τάς πολυπληθείς τοιούτου βίου δαπάνας, τά δέ θηλά- 
κιά μου έκενοΰντο άπό τής πρώτης τής πληρωμής έβδομάδος. 
«Τώριχνα έτσι έξω» χωρίς νά δίδω προσοχήν είς τό μέλλον, 
οπερ έπίστευον πληρέστατα ικανόν νά φροντίζη άφ’ έαυτοΰ.'

»Μετά τινα χρόνον έγνώρισα νεάνιδά τινα ής ήράσθην, και 
ένυμφεύθημεν έσπευσμένως και κρυφίως. Κατά τήν ήμέραν τών 
γάμων μου ή ολη μου περιουσία άνηρχετο είς τό άξιοσέθαστον 
ποσόν τών. .. πέντε ( άρ. 5) λιρών στερλινών, άν καί έκ τής 
θέσεώί .P-ου ήδυνάμην νά κερδίζω τόσας εκατοντάδας κατ ’ έτος.

« Άπεφάσισα νά άλλάξφ ζωήν τόσον όμως ασθενή ειχον τήν 
θέλησιν, έ'νεκα του έκδιητημένου είδους τοΰ βίου δν διήγον,ώστε 
ταχέως και πάλιν εύρέθην έν τη θίνη τών προτέρων μου έξεων'- 
καί, πραγμα τό όποιον ό ΐδιος αισχύνομαι νά ομολογήσω, ήμέ- 

λησα παν ότι ειχον έν τφ κόσμω ίερώτερον, αύτήν μου τήν 
σύζυγον, χάριν τών έν τή ακολασία συντρόφων μου.

«Έπι μήνας τά πράγματα τοιοΰτον ήκολούθουν ροΰν άλλ’ 
έπειδή αί δαπάναι άς συνεπήγετο ή νέα μου τοΰ οικοδεσπότου 
θέσις ήλάττουν πως τούς πόρους μου, ήλθε καιρός καθ’ δν εύ
ρέθην είς σκληρόν ανάγκην χρημ.άτων καί έδανείσθην δλίγας 
λίρας έκ τσΰ ταμείου τοΰ καταστήματος,έν αγνοία τοΰ Διευθυν- 
τοΰ, μέ τήν βεβαιότητα δ'μως, οτι θά τάς έπέστρεφον κατα τήν 
έπομένην ββδομάδα.

«Τό ακόλουθον έν τούτοις όκτάήμερβν καί ό μην ολόκληρος 
με εδρον είς οικονομικήν θέσιν έξ Ισου δυσχερή, τό δε έλλειμα 
έξηκολούθει υφιστάμενον. Ότε έπλησίασεν ό χρόνος τής έξο- 
φλησεως τών εταιρικών λογαριασμών,τότε και μόνον αμυδρα τις 
ιδέα της θέσεώς μου ηρξατο παρερπύζουσα έ—’ έμοΰ και διενο- 
ούμην τό μέσον, ίνα διευθετήσω τα πρά.γμ.ατα,άπορών τόν τρό
πον δΓ ου θά έδικαιολόγουν τό έλλειμα. χωρίς νά διεγείρω υπό
νοιας. Δέν ειχον φίλους παρά πών όποιων νά δανεισθώ χρή
ματα, καί έπειδή έκ τών βιύλίων έγένετο δήλον, οτι έγώ ειχον 
λαθει ταΰτα, διήνοιξα τέλος τούς οφθαλμούς έπί τής ασυνειδή- 
τως διαπραχθείσης αΐσχρας πράξεως—πράξεως συνεπαγούσης 
την ειρκτήν.

«Ό φό&ος μή τό έγκλημά μου ανακαλυφθή, ή φοβερά δψις 
τοΰ Δικαστηρίου τών ενόρκων, ή απαίσια εικών ■ τής φυλακής 
μετέθαλον τήν ζωήν μου, εις αληθή κόλασιν. Άφοσιώθην έξ 
ολοκλήρου είς τήν σύζυγον καί τόν οίκον μου, όταν δέ εκείνη 
μέ ήρώτα τήν αιτίαν της τόσης μου ,σιωπής καί κατήφειας κατ’ 
αντίθεσιν πρός τό ευθυμον καί φαιδρόν τοΰ χαρακτήρός μου, τήν 
άπεστόμωσα προδάλλων τήν έκ τής εργασίας μου κόπωσιν. 
Έφοθούμην νά ειπω αύτη τήν αλήθειαν. Έγενόμην τακτικός 
αναγνώστης τών δικαστικών εφημερίδων, έν ύποθέσεσι μάλιστα 
δολίων καταχρήσεων και εφήρμοζον είς έμαυτόν τάς κρίσεις 
καί έπ.ικρίσεες τών δημοσιογράφων έπί τών ένοχων. Τάς νύκτας 
διηρχόμην άΰπνος άναλογιζόμ.ενος τό διαπραχθέν έγκλημα έπί 
ώρας ολοκλήρους, ■ μή δυνάμενρς νά εύρω διέξοδον πρός απο
φυγήν της άναμενούσης με τύχης- Ήδυνάτουν νά ευρώ σωστι
κόν τι μέσον, έστρεφον πεφοδισμένως βλέμμα φρίκης καί απο- 
τροπιάσεως έπί τής καπόπιν ζωής μου, έν ή περιπτώσει άνα- 
καλυπτομένης τής πράξεώς. μου είσηγόμην είς δίκην καί μέ 
ερριπτον εις τάς φυλακάς. Όσάπις αί φασματώδεις αύται σκέ
ψεις μέ κατεϊχον—καί μέ κατεϊχον σχεδόν πάντοτε—τό σώμα 
ολόκληρον έκλονίζετο συνταρρασσόμενον ύπό τοΰ κατέχοντος με 
νευρικού τρόμου. Ή δυστυχής σύζυγός μου παρετήρει μετ’ 
έκπλήξεώς άμα και φόβου τάς νευρικάς ταύτας διαταράξεις μου, 
πλήν δέν ήθελον, δέν ήδυνάμην νά τή εϊπω τήν αληθή πάντων 
τούτων αιτίαν.

«Πώς νά εΐπω πρός. αυτήν, -γτήν οποίαν ένώπιον ΘεοΟ καί 
άνθρώπων ώρκίσθην νά άγαπώ καί νά προστατεύω., —πόσον άσθε- 
νώς έξεπλήρουν τόν όρκον μου, οποίαν ζωήν διήγον έγγαμος 
ών, καί τό χοίριστον ότι έγενόμην . . . κλέπτης ; Ούδέ μία αμ
φιβολία, θά τήν έφόνευεν ή ειδησις καί έγώ τήν ήγάπων πολύ 
ίνα τή προξενήσω λύπην. —Ναι, καίτοι πρότερον απλήν μόνον 
συμπάθειαν ένόμιζον ότι έτρεφον δΓ αύτήν, μετά ταΰτα οτε ολό
κληρος ή κοινωνία μοί έφαίνετο έχθρά, μόνη δέ αύτη έξηκολούθει 
νά μέ περιποιήταί καί να μέ άγαπα, οτε καί τήν στιγμιαίαν 
άπό τοΰ βλέμματός μου απουσίαν της έθεώρουν ώς τιμωρίαν 
άνωτέραν τών δυνάμεών μου, τότε καί μόνον ήννόησα πόσον 
πραγματικώς τήν ήγάπων.

Η λύπη καί ή απελπισία, την οποίαν σαφέστερου τής γλώσ
σης έξέφραζον οί οφθαλμοί της έπί τη άνωμάλφ καταστάσει τής 
ύγιείας μου καί αΐ τρυφέβαϊ τής περιποιήσεως λέξεις της ήσαν 
κόλασις άληθής δι ’ εμέ, συντείνουσαι μάλλον εις τήν έπαύξησιν 
τών βασάνων μου.

« Έάν μετά θάνατον έπιφυλάσσωνται είς τούς κακούς βάσανοι 
άνώτεραι εκείνων, δοκιμάζει τις ευρισκόμενος έν όμοία τής 
ίδικής μου θέσει, όλοψύχως εύχομαι, Ινα πασα ή άνθρωπότης 
αποφύγη ταύτας.

«Αί ήμέραι παρήρχοντο και ό χρόνος τής έξελέγξεως τών λο
γαριασμών ταχέως έπλησίαζεν. Ούδέποτε πρότερον, άφ’ δτου 
έγνώρισα τόν κόσμον, ό χρόνος παρήρχετο μετά τοσαύτης ταχύ- 
τητος άστραπιαίας, όσον αί ήμέραι έκεϊναι αί μεσολαδοΰσαι με
ταξύ έμοΰ καί τοΰ έγκλήμάτός μου- Αί ώραι μοί έφαινοντο 
λεπτά καί αί ήμέραι ώραι. . . . Τότε συνέλαβον ιδέαν φρικώδη 
ώς έριννυς κατατρύχουσαν με έπί.εβδομάδας ολοκλήρους πριν ή
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αποφασίσω οριστικόν τι περί αυτί)?. Ή ιδέα αΰτη ή απάνθρω
πος ητο η αυτοκτονία.

«’Ασυνείδητος ν.αν.οϋργας περιφρονούμενος ύπδ πάντων θά 
ηδυνατουν να υποφέρω τδ οξύ δηλητηριον τοΰ μίσους της κοι
νωνίας, έαν κατίδιχαζόμην είς φυλάκισιν, -/.αί συνεπέρανα οτι 
ό θανατος θα ητο προτιμότερος ζωής τοιούτων συνθηκών.

«Πρωίαν τινα της όποιας ή γλυκεία τοΰ οΰρανοΰ αιθρία κα'ι η 
ζωογόνος του ήλιου θαλπωρή έμειναν έντετυπωμέναι είς τήν 
μνήμην μου, έγραψα την ακόλουθον επιστολήν, ήν φυλάττω 
μέχρι σήμερον.

«Φιλτάτη μοι σύζυγος.— Ύπήρξας δι’ έμε καλλίστη σύντρο- 
»φος καί αγαθή σύζυγος και σέ αφήνω μετά μεγάλης λύπης. 
»Πλήν αργά ή γρήγωρα θά έλθη τδ τέλος και σέ ικετεύω νά 
■»μέ συγχωρήσης δι’ ό,τι προτίθεμαι νά πράξω· Αδυνατώ νά 
»ζήσω έπι πλέον και αποθνήσκω ί’να δυνηθής να εΰδαιμονήσης. 
1ι Σε αγαπώ και πρός απόδειξιν τοΰ έρωτός μου σε έγκατα- 
»λείπω. θά σοί φα- 
»νή ίσως παράδο- 
βξον,πλήν ούδέν ά- 
Βληθέστερον. Έάν 
Βύπάρχη άλλη τις 
»ζωή μετά ταΰτα θά 
»σοί εξομολογηθώ 
»τδ παν. Εύλογη- 
»μένη νά ησαι φι- 
»λτάτη μοι.

« Έν τώ επανι- 
δεϊν σε είς τήν αι
ωνιότητα!

«.Είθε ό θεός νά 
σέ προστατεύση καί 
σέ διαφυλάττη!

Ό αγαπών σε 
καί άποθνήσκων σύ
ζυγος.» Τ...

«Την επιστολήν 
ταύτην ένέκλεισα 
είς φάκελλον καί 
επέγραψα πρός τήν 
σύζυγόν μου, σκο
πών κατά τήν 
προτεραίαν τών α
παίσιων λογαριασμών να ρίψω αύτήν είς τδ ταχυδρομεϊνν καί 
είτα ν’ αποθάνω.

«Έπί ολοκλήρους ημέρας έφερον αύτήν έπί τοΰ στήθους μου. 
Περιδιαδάζων είς τά πέριξ σιωπηρώς άπεχαιρέτων τά τόσον 
γνωστά μοι εκείνα μέρη. Συναντών δέ φίλον τινα ή γνώριμον 
έχαιρέτιζον σκαπτόμενος άμα,τι θά έλεγον πάντες ούτοι έπί τώ 
άκούσματι τοΰ θανάτου μου.
«Άλλ’ ή σκληροτέρα βάσανος μοί έπεφυλάσσετο οίκοι.Έβλε- 

πον τήν σύζυγόν μου εύθύμως άσχολουμένην είς τά οικιακά της, 
ολως ανύποπτου περί τής έπιπειμένης συμφοράς καί έσκεπτόμην 
τήν βαθείαν θλίψιν είς ήν ίκουσίως,Ούτως είπεϊν,θά έρριπτον 
αύτήν μετ’ού πολύ. ”Ω! ή αγωνία μου ητο απερίγραπτος.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΤΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΔΟΝ

Είς τό βόδον λέγι’ ό· τάψος 
«Πές μου, άνθος των ερώτων

. Τί τά δάκρυα τά κάμνεις
Ποΰ οοϋ χύνει ή αυγή ;»

Καί τά ρόδον λέγει «Τάψε, 
Είς το σκοτεινόν σου βάθος

Τ! τά κάμνεις όσα πίπτουν; 
Πές μου, τάφε σκοτεινέ.»

«Κατά τήν παραμονήν τής άνακαλύψεως τοΰ κακουργήματος 
μου, τής έξελέγξεως τών λογαριασμών, ήγέρθην ένωρίτερον 
τοΰ σννήθους. Ούδέποτε πρωία μοι έφάνη λαμπρά ώς εκείνη’ 
ούδέποτε κορυδαλδς έψαλε μετά τόσης γλυκύτητος’ ούδέποτε 
ή την νάρκην τοΰ ΰπνου αποτινασσουσα φύσις υπήρξε δι ’έμέ τό
σον έπαγωγδς καί προκλητική. Καί έγώ, ή αύτοκαταδικασθείσα 
ΰπαρξις, έθαύμαζον ταΰτα πάντα, έφ ά ποτέ πρότερον δέν ειχον 
έπιστήσει.τήν προσοχήν μου.

«”Ω, έάν μόνον ήδυνάμην νά έξαγοράσω τήν ζωήν,πόσον διά
φορον χρήσιν αύτής θα έποιούμην, έλεγον είς έμαυτδν καθήμενος 
πρδ τοΰ γραφείου μου.

<Άλλ*ή  αυτοκτονία απεφεύγετο,καί ή ατιμία απετρεπετο δια 
παραποιήσεως τών λογαριασμών, αποκρυπτομένης οΰτω τής 
κλοπής, έν άλλαις λέξεσι καί δευτέρου έ (κλήματος, τής πλαστο
γραφίας,προστιθεμένου είς τδ πρώτον.

Κατ’ αύτήν εκείνην τήν ήμέραν κύριός τις, ού ή μερ'ις έχρεώθη 
διά σπουδαίου πο- 
σοΰ, μόλις την 
προτεραίαν καί δέν 
ήλπίζετο νά πλή
ρωσή πρδ τής πα- 
ρελεύσεως διμηνί-, 
ας τουλάχιστον, 
προσήλθε καί ε- 
πλήρωσεν.

«Μέ τά χρήμα
τα ταΰτα έκάλυψα 
τδ έγκλημα, όπερ 
θα άπεκαλύπτετο 
τήν επαύριον- τήν 
δέ άναόολήν τών 
ολίγων έόδομαδων, 
ήν οΰτως έκέρδη- 
σα, έχρησιμοποίη- 
σα κατορθώσας νά 
έξοικονομήσω τα 
χρήματα, άτι να αύ· 
θαιρέτως διέθεσα 
προς κάλυψιν τοϋ 

- ελλείμματος καί έ- 
πίτευξιν τοΰ ισοζυ
γίου.

«Τότε έπήλθεν ή άντίδρασις’ άπό του δυστ^χεστερου τών θνη
τών κατέστην ο ευτυχέστερος τών ανθρώπων,καί .. . ήσθένησα. 

«Μόλις μετά πάροδον δύο ολοκλήρων μηνών άνέλαδον καί εί- 
σήλθον είς τδ στάδιαν τής άναρρώσεως’ άλλά τδ μάθημα, δπερ ε- 
λαόον,δέν έλησμόνησα ούδέ θά τδ λησμονήσω ποτέ μέχρι τής 
ύστατης μου πνοής.»

’Άδωνες.

«Τάφε»—λέγει—έκ τής δρόσου 
Ήν μοι χύνει ή πρωία,

’Στήν σκιάν τής κάλυκός μου
Μύρον κάμνω εύοσμον»

«Άνθος» λέγει καί ό τάφος
«Τδν θνητόν, οοτις κατέλθη

Εΐς τδ όάθος μου, τδν κάμνω
Άγγελον ουράνιον.»

(Έχ τοΰ Γαλλιχβΰ)
ΑΛΕ= . Ν. ΚοκκΟΝΗΕ .

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΕϊΓϊΏΛΑ.

(Συνέχεια· ΐδε καθηγούμενον ψύλλον).

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ IB’
Αναγκαία παρέκβαάχς. Πολίτικη έπιόκόπη<ίι£

Όποιον τδ αποτέλεσμα τών έκλογών τής 3 Μαίου · χαί 
ποια τα ωφελήματά, άτινα έχαρπώθη ό τόπος έκ τής αναγ
καστικής Εκείνης μεταβολής καί τών έθνεκών καί ιδιωτικών 
θυσιών εΐς άς άπαντες ύπεβλήθησαν οί κάτοικοι τοΰ βασι- 
λε/ου; διότι τι>({ μέν «θεώρησαν τοΰτο Επωφίλές, ολί
γοι δ’ Ετεροι σωτήριον; Όποιον;... Ένικήθη κατά κράτος ό 
απόβλητος τής εξουσίας Δηληγιάννης,κατετροπώθη ό παρεί- 
σακτος είς τήν σκηνήν Κωνσταντόπουλος, κατεκερματίσθη τό 
εθνικόν κόμμα τοΰ Ράλλη, καί ό λαός Εστεψε τόν ύπό τής 
περιστάσεως ύποοειχθέντα καί ίπιβληθέντα αΰτφΤρικούπην!

Τοΰτο άνεγράφη Εν ταΐς πολιτικαίς σελίσι τής 3 Μαίου.
Άλλ’ Ερωτ$ ήδη ό λαός, ό κυρίαρχος πάντων, ό Επί τών 

ώμων φέρων πάσας τάς συνέπειας τής καλής ή κακής χρή- 
σεως τών συνταγματικών θεσμών, « όποιον τα αποτέλεσμα 
τής μεταβολής Εκείνης, ή και πάσης όμοιας τοιαύτης»;

Αί συνέπειαι μιας πολιτικής μεταβολής, σκοπόν, ώς 
πάντες γνωρίζομεν, Εχουσι τήν έπί τα κρείττω μεταβολήν τής 
καταστάσεως ένός τόπου, τήν είς τήν κανονικήν λειτουργίαν 
Επαναφοράν τής έκτροχιασθείσης πολιτικής μηχανής, τήν σω
τηρίαν τών απειλούμενων Ελευθεριών κτλ. ώστε δικαιούται 
ό λαός νά Ερώτηση ήδη, αί θυσίαι είς άς άκων υπεβλήθη, 
«ίς τί συνέτειναν ;

Δέν συντάττομεν πολιτικήν Ιστορίαν Ενταύθα, δέν Επιμ- 
βαίναμεν είς τά δικαιώματα τών ηγετών τής πολιτικής ήμών 
μηχανής, ούτε θά κατακρίνωμεν ή έπαινέσωμεν τάς πράξεις 
των, πολλφ δέ μάλλον θά θιλήσωμεν νά Εκΐροχιασθώμεν 
ήμεΐς αυτοί τής αισθηματικής καί Ιστορικής πορείας του δρά
ματος,όπερ έν'πάση άθφότητι και ακριβείς Επεχιιρήσαμεν νά 
περιγράψωμεν,άλλ’ οΰδείς φρονοΰμεν θά μεμφθή ήμών, ούτε 
θά μας Εμποδίση τοΰ ν 'άναφε'ρωμεν ίν όλίγοις τά δεινά, τάς 
συνέπειας, τά απρόοπτα, τά μοιραία,τάς θυσίας τέλος, κλπ. 
άπερ Εκ τής ίνασκήσεως τών δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ άπορ- 
ρέουσι καί άπερ ούτος ύφίσταται καί αίωνίως άγογγύττως 
υπομένει, διότι ού μόνον ταΰτα σχεσιν Εχουσι προς τάς πε
ριπέτειας τοΰ εξελισσόμενου δράματος και πάντων τών δυσ
τυχημάτων τής Εποχής μας,άλλά καί άντανακλώσικαί συσχε- 
τίζονταιπρδς πάσας τάς άλληλενδέτουςσχεσεις τών ανθρώπων.

Πτώσις υπουργείου, Εκλογή καί σχηματισμός νέας Κυ- 
βερνήσεως, «σι τρία ουσιωδέστατα δια μίαν κοινωνίαν γε
γονότα, άτινα τοσοϋτον Επηρεάζουσι τήν τύχην τών συμ
φερόντων καί δή τής ύπάρξεως τών ατόμων,ώστε άξίξες τδν 

■ κόπον νά γραφώσί τινα περί τούτων καί Ενταΰθα. Άν δέ 
ψυχολογική τις μόνον μελέτη τούτων Εγίνετο Ελάχιστης σπου
δής άντικείμενον είς τούς βασιλείς, είς τούς συμβούλους καί 
τούς βουλιυτάς, ποσάκις ίν τοιαύταις άποφάσισιν αυτών ού- 
τοι δέν θά ερύθμιζον τάς Ενέργειας αύτών ταύτας συμφώνως 
πρός τάς παρομαρτούσας ταΐς μεταβολαΐς ταύταις συνέπειας 
καί δεν θά προελάμβανον ούτως αναρίθμητα κακά, όίτινα 
μόνον ψυχολογικά!, φυσικαί, κοινωνιολογικαί καί φιλοσοφικαί 
γνώσεις δύνανται νά προίδωσιν;

Άν εϊμιθα μάντεις, πανίστορες, πάνσοφοι, καί αλά
θητοι, θά έδυνάμεθα βεβαίως ν’ άπαριθμήσωμεν έν πάση 
λεπτομερείς τά δυστυχήματα, άτινα συνέβησαν έν οίςδή- 
ποτε πολιτική μεταβολή, έξ ών θ’ άπετροπεάζετό τις καί θά 
ήδυνάτιι πας Εργάτης αύτής νά Επαναφερη τοιαύτην, πλήν 

ίσως και τοΰτο είναι τής θείας Προνοίας Εργον ίνα μή προ- 
γιγνώσκη ό άνθρωπος τάς συνέπειας τής πράξεώς του, όπως 
δέν προγιγνώσκει καί τάς τύχας ένός πολέμου, ον άλλοτε 
τοσοϋτον συνήθως προεκάλει καί ίκήρυττε, ήδη δέ καλύπτει 
τδ πρόσωπόν μόνον πρδ τοΰ φάσματος αύτοΰ.

Καί νομίζετε δι*  Ενα τόπον είς καταστρεπτικός πόλεμος 
είναι ήσσον δεινός μιάς πολιτικής μεταβολής, όσον άναίμα- 
κτον καί άν διεξαγάγη τις ταύτην ;

Πόσον άπατώμεθα πρδ τών αφανών καί κεχρυμμένων 
κινδύνων! Άν ό πόλεμος Εχη αυτούς προφανείς καί Επικει
μένους, ούτοι έν τή πολιτική παλαίστρ^ είσί χείρονες καί 
έπιφοβώτίρσι, διότι βάλλονσιν ΰπούλως, βαθμηδόν καί και- 
ριώτερον. Θέλετε ν’ άπαριθμήσωμεν γεγονότα ή Επιχειρή
ματα ; Έν τφ πολέμφ ό άνθρωπος πηγνυσι τήν λόγχην ή 
τήν σφαίραν έν τφ σώματι τοΰ άδελφοΰ του, ίν τή πολι
τική όμως διαμάχη βάλλει τόν ιόν του είς τήν καρδίαν 
Εκείνου, άλλά τό μίν σώμα τδ προφυλάττουσιν οί οφθαλμοί 
καί αί χεΐρες, τής δέ καρδίας ή οδός δυστυχώς είναι Ελεύ
θερα καί ανυπεράσπιστος, Εκτός δέ τούτου ή πάλη έν άμφο- 
τέροις τοϊς στρατοπέδοις είναι χρονικώς άνισος-

’Εκτιμήσατε ήδη καί μετρήσατε τούς νεκρούς καί τούς 
τραυματίας δύο τοιούτων μαχών καί ειπετέ μας όποία αριθ
μεί πλείονα θύματα. Οί πολιτικοί αντίπαλοι βουλευταί, δι- 
κασταί, υπάλληλοι, δικηγόροι, ιατροί, στρατιωτικοί, πολϊται 
καί γυναίκες αύταί, Εν τή πολιτική διαμάχη, νομίζετε ότι 
δέν πόλε μούσι τούς πολιτικούς αύτών Εχθρούς; Καί όπόταν 
βλέπετε τό Εθνος ολόκληρον Επί ποδός, συσπειρώμενον τέ
λος περί τάς κάλπας τών ύποψηφίων καί λυσσωδώς μα- 
χόμενον, ίνα ρίψη τάς ψήφους Εντός αύτών, ότι τό μόνον 
προσγιγνόμενον έκ τής διεξαγωγής μιϊς Εκλογής κακόν, εί
ναι ό τραυματισμός καί ό φόνος πέντε ή δέκα ανόητων καί 
ή μονότονος πτώσις δίκην σεσηπότων οπωρών τών σφαιρι
δίων τών Εκλογέων- εντός τής κάλπης; Πόσον άπατώμεθα 1 
Έρωτήσατε τούς φίλους σας, «ρωτήσατε πάσαν γνωστήν 
ΰμίν οικογένειαν, Ερωτήσατε οίονδήποτε καί ύμάς αυτούς 
καί θά μάθητε, οποίων κακών πρόξενος Εγένετο έκάστφ ή 
δείνα ή δείνα Εκλογή, είτε ίνίκησαν, είτε Ενικήθησαν οί φίλοι 
έκάστου. Παντοΰ θά εύρητε Ερείπια καί καταστροφήν ώς μετά 
δεινοτάτην μάχην. "Ωστε, ποιον τδ όφελος έκ τής διεξα
γωγής μιίς Εκλογής, καί ποιοι ώφελήθησαν ;

Ποσάκις δέν ίλέχθη τοΰτο καί δέν ίπιστεύθη ή καί δέν 
Εμελετήθη ; .. . ’Ακριβώς συμβαίνουσι τά κακά ταΰτα διά 
νά άλλάξωσι μερικά πρόσωπα τής πολιτικής μηχανής καί 
ούδέν άλλο. Καί οφείλει λοιπόν δλον τό έθνος νά πάσχη δι’ 
αυτούς τούς ολίγους ; . . . Δυστυχώς ναί- έδώ κεϊται τό δί
λημμα καί άκριβώς διότι τοΰτο Ενοήθη άπό τήν ύγιά μερίδα 
τής κοινωνίας μας, απέχει αύτη τών πολιτικών τούτων 
διαμαχών.

Ό Μιμικός δέν ίψηφοφόρησεν, ό Συνοδούς δέν προσήλ- 
θε καν εΐς τόν τόπον τής ψηφοφορίας Είναι τοΰτο άσήμαν· 
τον ; ανάξιον λόγου, ώς κοινώς νομίζεται; Μά σύν τούτοις 
θσ εΰρητε πλείστους, άπειρους άλλους. Είναι καί τοΰτο ανά
ξιον προσοχής ;Άλλά τότε.ποιοι λοιπόν έκλέγουσι τούς βελ- 
τίονας διά νά ιθύνουν τάς τύχας τής πατρίδος τοΰ Περι
κλεούς, ώς πάντες καυχώμενοι πολλάκις λίγομεν ; Απαντή
σατε . . . Καί ποιοι είναι αυτοί τούς όποιους ίξελεξαντο οί 
τοιόΰτοι άνθρωποι ; Απαντήσατε καί πάλιν.
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Καί κατά τοιαύτην έποχήν ίκ παραδόξου συμπτώσεως εΰ- 
ρέθη καί μια ξένη γυνή, ήτις Ισως πλέον ήμών ήγάπησε 
τον τόπον αύτον καί τον εκλαυσι, νά είπη· «Εέξενρε χα
λάς, Μιχαήλ, firi ths ξώ the προ βοΰ απο&άνω, ή 
μόνη μου επιθυμία -tivai, πρωτίΰτως ν έγαπΰς τήν 
ίεράν ταύτην γήν, διά τήν δποίαν τόβοι "Ελληνες χαί 
φιλέλληνες ε^υβίαΰαν το αιμά τον, παριδόντες καί οικο
γένειας καί φίλους...........................................................................

......................................................................................... .......
Τήν άληθή ταύτην παρατήρησιν τής πιστής αΰτον φίλης 

ό Μιχαήλ συνησθάνθη τοσοντον,ωστε πικραί σκέψεις καί βα- 
θιία τύψις συνειδότος κατετάραξε τήν καρδίαν του άναπο- 
λοϋντος τήν αδράνειαν τής όγιοΰς μερίδος τοϋ έθνους, ήτις 
διά τής αποχής της τοσουτων και τηλικούτων κακών πρό
ξενος γίγνεται τή πατρίδι-

«Όντως, διελογίζετο, άν μετεβάλλετο τουλάχιστον τό 
έκλογικδν ημών σύστημα, ούτως ώστε, αυτοί μέν οϊτινες σή
μερον έκλέγουσι τους πατέρας τοΰ έθνους, νά άπεκλείοντο 
εφεξής τής συμμετοχής των είς τάς ψηφοφορίας, εκείνοι δε, 
οϊτινες τοΰνάντίον άπέχουσι τών καθηκόντων τούτων, νά έξ- 
ήσκουν ταΰτα, ίσως τά δημόσια ίλάμβανον άλλην καλ- 
λιτέραν τροπήν καί έιουδετεροϋντο τά πολιτικά πάθη καί 
τά συνεπείς τούτων προσγιγνόμενα αναπόδραστα δεινά.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Γ'.

Σννέντίυξκ καί έποχαιρετιβμ'ος 
Μιμίκου και Μαίρης.

Ή Μαίρη άφ’ ότου αί σχέσεις αύτής μετά τοϋ Μιμίκου 
έλάμβανον βαθμηδόν στενοτέραν οικειότητα, έθεώρει πλέον 
έαυτήν ευτυχή. "Ητο πεπεισμένη, ότι ήγαπάτο καί ή καρ- 

. δία της είχε σταματήσει πρό τής ισορροπίας τής ευδαιμονίας, 
άναλογιζομένη, ότι έν τφ Μιμίκφ εύρε στήριγμα άδελφοϋ, 
μητρός καί πατρός. Τήν χαράν, τήν λύπην της καί τά δια
βήματα της πάντα άνεαοίνου έκάστοτε αύτφ και τοΰτο τή 
ήρκει εν όσφ ήσθάνετο, ότι ώφειλε ν« ζή ίν τώ κόσμφ τουτφ. 
Επεθύμει κάτι τι περισσότερον, όπως πάντες οί ευτυχείς 

ίπιθυμοΰσι, άλλά τοΰτο δέν τήν έκώλυε άπό τοΰ νά μή θεω- 
ρή έαυτήν εΰδαίμονα. Κατεκλίνετο ηδη ευχαριστημένη, ήγεί- 
ρετο περιχαρής, είργάζετο φδουσα, έξήρχετο έλπίζουσα, τί 
άλλο ήθελε ;

Καί έγραφε εις τό σημειωματάριόν της"
«Τϊραια Ελλάς, πόθον με τέρπεις ! Hovi πλέον div ίύά 

θε έγκατα-ίείψω ! »

Έσήμαινεν όγδοη ώρα καί δύο ήγαπημένα πλάσματα, ά
τινα ή τύχη, ό πλανήτης, τό πεπρωμένου, ί» προορισμός των, 
όπως θέλετε, ώδήγησε τήν 7 Μαιου υπό τό πυκνόν φύλλω
μα ωραίας μυροβόλόυ άναδενδράδο; τοΰ ανακτορικού κήπου, 
πλάσματα τά όποια .οί άνθρωποι έκάλεσαν Μιχαήλ και 
Μαίρην, έκάθηντο πολύ πλησίον άλλήλων, έκράτουν έλαφρώς 
καί μετά συγκινήσεως τάς χεΐράς των καί τρυφερδς ήτένιζον 
άλλήλους σιωπώντες, μετά έκτεταμενην ίσως καί ζωήράν 
διωρον περίπου συνομιλίαν, καθ’ήν πιρίπτωσιν μόνον ό χρό
νος θεωρείται μηδέν, ώς μή υπάρχων.

— Τί ώρα είναι Μιχαήλ ; ήρώτησεν ή Μαίρη.
— Έσήμηνεν ή όγδοη, άπήντησεν {κείνος τεταραγμένος... 

τώρα ;
—Τί τώρα;
— Πώς θα έξέλθωμεν τοΰ κήπου,, άφοΰ θά κλείσουν τάς 

θύρας; ,
— Αυτά τά μικρά πράγματα σέ πτοοδν, Μιχαήλ ; ύπέ- 

λαβεν ή Μαίρη. Ήσύχει, κρατώ τήν κλείδα τής μικράς δυ
τικής θύρας, όπόθεν συνήθως εισέρχομαι τήν πρωίαν καί ά- 

- φόβως μετά μικράς έπιφυλακτικότητος θά έξέλθωμεν, χωρίς 
ούδείς νά μάς Ιδη !

« Οποία γυνή 1 a διελογίσθη ό Μιμικός.
— Μαίρη, μοί αυξάνεις τούς φόβους μου, είμαι δεσμώ

της σοΰ τή αληθείς, καί σέ ακολουθώ παντοΰ καί πάντοτε, 
αλλα συλλογίσθητι τήν θέσιν μας, σύ μέν εύρίσκεσαι είς ξένην 
υψηλην οικίαν,καί έγώ είμαι άπλοϋς υπήκοος {στεμμένης κε
φαλής, ην οφείλω νά σέβωμαι, καί άν δ μή γένοιτο, άνακα- 
λυφθώμεν καί συλληφθώμεν ένταΰθα, τί θά γίνωμεν !

— Πόσον είσαι παιδίον I Μιχαήλ ! άγνοεϊς ότι ό έρως εί
ναι ανώτερος πάσης τοιαύτης ιδέας και παντός κωλύματος, 
καί ότι ούδείς έχει τήν δύναμιν ·νά διασπάση άλυσιν άδιαρρή- 
κτως συνδέουσαν δύο καρδίας ; αγνοείς, ότι, ό τι θέλει ή 
γυνή, θέλει καί ό Θεός ; άγνοεϊς, ότι τήν πρός τήν γυναίκα 
ειλικρινή καί πιστήν άφοσίωσιν καί αγάπην τοΰ άνδρΰς, κλο- 
νουμένην έξ αδυναμίας, εδραίοι καί σφζει αυτή ή γυνή ; 
Α ! Μιχαήλ I πόσον είσαι παιδίον 1 καί πόσον ίσχυράν αισθά

νομαι έμαυτήν κατά τήν στιγμήν ταύτην τοϋ κινδύνουίΟύχί 
ίστεμμέναι κεφαλαί, ούχί θηρία, ούχί όπλα καί σφαϊραι, 
άλλά τόν φδην αύτόν,άν έβλεπον έτοιμον νά μάς καταπίη,θά 
ειχον άρκοΰσαν τήν δύναμιν ν’άντιστώ καί νά τοΰ ματαιώσω 
τόν άείερον σκοπόν.

Καί ένώ ό Μιχαήλ άντί πάσης άπαντήσεως κύπτων είς 
τήν δύναμιν τής γυναικός ταύτας, άκων έκλινε τήν κεφαλήν 
προς τά γόνατά της, έκείνη κύπτουσα τήν ίδικήν της ένα— 
πέθετε θερμόν φίλημα έπί τής παρειάς του.

Έπηκολούθησε καί πάλιν μικρά σιγή, καί ή σελήνη κρυ
πτόμενη όπισθεν πυκνού νεφελώματος διέχεε σκότος βαθύ. Αί 
δε άηδόνες, αί μόναι κατά τήν ώραν έκείνην καί θέσιν 
σύντροφοι αύτών, ήρξαντο νά μέλπωσιν έν εϊδει παραπό
νου πενθίμως άνωθι αύτών.

—Άκουσον, Μιχαήλ, τφ λέγει ή Μαίρη, τότε σιγηλώς, 
ακούεις τήν άηδόνα ;

— Ναί, άπήντησεν ό Μιχαήλ, έγείρων τήν κεφαλήν, τί 
ώραία κελ^δεΐ I

—Μά ένοεΐς τήν φωνήν της; <γδει είς τό σκότος !
— ’Αλήθεια, μά διατί ; τή άρέσκει τό σκότος ;
— Ναί, διότι τό σκότος φέρει τήν γαλήνην, καί μόνου 

τότε ο έρως .ευρίσκει ήχώ.
— Πραγματικώς, κλείουσιν οί οφθαλμοί τοΰ σώματος καί 

βλέπουσίν αί καρδίαι.
— Το ηύρες, Μιχαήλ.
— Καί τί δέν θά εύρω μαζύ σου, Μαίρη; αισθάνομαι ήδη, 

οτι τα πάντα ΰποχωροΰσι πρό ημών καί ότι πλησίον σου 
ανακτώμαι δυνάμεις.

— Δέν φοβείσαι πλέον ;
— Όχι, όταν μοΰ όμιλής τά πάντα άψηφώ.
— Καί τόν θάνατον ;
— Τόν λησμονώ.
— Τί σκότος I ήδη Μιχαήλ, δέν «έ βλέπω.
— Ούτε έγώ.
Αίφνης απροσδόκητος θόρυβος διέκοψε τήν ομιλίαν των.
— Μιχαήλ ...
— Μαίρη ...
— ....δέν είναι τίποτε. Έξωθι τοΰ κήπου θά ήτο. 

Ναί . . . ναί ...
Τότε ή σελένη άνεφάνη πάλιν έν δλη τή λαμπρότητι αύ

τής καί ή άηδών ίσίγησεν.
Άμφότεροι δέ προσβλεψαντες άλλήλους έμειδίασαν, καί 

καί μετά ακούσιαν κίνησιν πλησιάσαντες τά χείλη των ήσπά- 
σαντο αύτά.

—Λοιπόν, Μαίρη. αύριον αναχωρείς' κατά ποιαν, ώραν ;
— Τήν μεσημβρίαν, διά τοϋ σιδηροδρόμου Πατρών.
— θά μοί γράφεις καί θά σοΐ γραφώ.
— Όχι, Μιχαήλ, διΟτι τοΰτο είναι έπικίνδυνον. Δυνατόν 

νά παραπίσωσεν αί έπιστολαί μας.
— Άλλά τότε, πώς θά κάμωμεν ; πώς θά συνεννοού- 

μεθα ;

/

_  Δέν είναι ανάγκη, θά ύπομείνωμ.εν. Καλλιτερον τ· 
ασφαλές. Ούδείς πρέπει νά γνωρίζη τάς σχέσεις μας.

— Καλώς, άλλά πότε θά έπανέλθης;
__ Μά, ώς ήκουσα μετά δύο μήνας. Θά μανθάνης τά 

πάντα διά τών εφημερίδων, τό δρομολόγιόν μας, κτλ.
— Καλώς. Τί νά γείνη!
Καί ή σελήνη έκρύπτετο καί πάλιν όπισθεν τών νεφών,οί 

δέ σάλπιγγες έσήμαινον τότε τήν ύποχώρησιν.
— Μαίρη, είναι ένάτη ώρα, τή λέγει ό Μιμικός.
_ Ναι ... είναι καιρός ν’ άποχωρισθώμεν, τφ άπαντά 

μετά λύπης ή Μαίρη.
— Άπ’ έδώ.;
— Όχι, έλθέ μαζύ μου. '
Καί λαβοΰσα αύτόν άπό τοΰ βραχίονος έβάδιζον έν τφ 

βκότει βραδέως, λίαν έπιφυλακτικώς καί σιγηλώς, άνευ τοϋ 
έλαχίστου θορύβου, διευθυνόμενοι πρός τό δυτικόν μέρος τόΰ 
κήπου.

Πλησιάσαντες δέ πρός τάς κιγκλίδας, ένθα ητο ή θύρα
— Λοιπόν, Μιχαήλ, τφ λέγει ή Μαίρη, έδώ θά άποχω- 

ρισθώμεν... θά ανοίξω τήν θύραν,όπόταν δέ ίδωμεν,οτι έξωθι 
ούδείς διέρχεται, θά έξέλθωμεν όμοΰ καί άμέσως εγώ μεν θα 
διευθυνθώ δεξιά, σύ δέ αριστερά, έννόησες ;

— Ναί, άλλά...
— Μιχαήλ ;
-Τί;
— Άκουσον.Σ’εγκαταλείπω άκουσίως έμοΰ δι’ολίγον όμως 

καιρόν. Λάβε αύτό τό άνθος και αύτό τό σημειωματάριόν 
μου καί ένθυμοΰ εΐς τάς ώρας τής σχολής σου την πτωχήν 
καί ορφανήν Μαρίαν σου, ήτις σέ μόνον ήγάπησε καίθ αγα
πά μέχρι τάφου.

Ό οέ Μιχαήλ δακρύσας·
— Σέ εύχαριστώ, Μαίρη, τή άπήντησε, πήγαινε είς τό 

καλόν, καί θά σέ περιμένω αγαπών σε αιωνίως:, μή άμφι- 
βάλης π·τέ... ' '

Και άμφότεροι περιπτύσσοντες άλλήλους έν τφ σκότει, η- 
σπάσθήσαν ένδάκρεις ίπανειλημμένως άλλήλους, σταματή- 
σαντες ούτως έπί τινας στιγμάς, ότε μόνον οί ψίθυροι τών 
χειλέων των αναμιγνυόμενοι μέ τούς κελαρίσμούς τών άηδό- 
νων, ήκούοντο άπό τοΰ ούρανοΰ.

Είτα δέ άνοιξάσης έπιτηδείως τής Μαίρης τήν θύραν, έ- 
ξήλθον τοΰ κήπου απαρατήρητοι καί σφίγξαντες σιωπηλώς 
τάς χεϊρας των άπεχωρίσθησαν έκεϊ.

'Η δέ άνωθεν αύτών φδουσα έτι άηδών κύπτουσα τήν 
κεφαλήν, είδε μόνη δύο φλογερά δάκρυα πίπτοντα έπί τοΰ 
εδάφους.

(Έπίται συνέχεια)
Ροΰς.

----------  : wt ιι----------

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

(Συνε'χεια, ίδε προηγ. φύλλον).

Είς τό τέμενος εισέρχεται τις διά σκοτεινής πύλης, είς ήν 
άγει μαρμάρινη κλίμαξ. Μόλις κατήλθομεν, μελαψοί ύπηρέται 
μάς φέρουν σανδάλια, διότι, ώς γνωστόν, απαγορεύεται αύστη- 
,ρώς ή είσοδος είς τά τζαμία διά πάντα φέροντα υπόδημα’ δια 
νά μάς έπιτραπή δέ ή είσοδος, ύπέστημεν τριών φράγκων φορο
λογίαν.

Ή πρώτη έντύπωσις αποτελεί αυτόχρημα κατάπληξιν. Τ- 
στασαι καί λησμονών, οτι εύρίσκεσαι ■ έν τεμένει Όθωμανικφ, 
αποκαλύπτεσαι πρό τοϋ πλανομένου έκει άοράτως Αληθινού 
■θεού, πρό τής μεγάλης έντός τοΰ οικοδομήματος έκεί- 
νου τελεσθείσης θυσίας, είς ήν συνέδαλον θρησκεία καί 
έθνισμός. Άλλ’ό,τι έκ πρώτης όψεως προκαλεϊ τήν απο
ρίαν, εινε πού ό’τεράστιος έκεΐνος θόλος στηρίζεται. Ό «ρχι- 

τέκτων τοΰ ναού τής Άγ. Σοφίας άναμφιόόλως ήτο μεγαλοφυ'α. 
Δύο φρέατα, ύπεράνω τών οποίων πληθΰς ϊπταται περιστερών 

■χρησιμεύουν ώς αφορμή τής μόνης περιποιήσεως έκ μέρους τών 
ξεναγών. Ή έκ τοϋ εσωτερικού έντύπωσις εινε άσυγκρίτως 
ύπερτέρα τής έξωθι θέας. ’Επί τοΰ γυναικωνίτου φέρονται έπί 
ύπερμεγέθων ξύλινων πλακών ονόματα αγίων καί ρητά τοΰ Κο
ρανίου, κιτρίνοις μεγάλοις γράμμασιν άναγεγραμμένα, ώραΤος 
δέ εινε ό πάχρυσος έξώστης, ό διά τόν Σουλτάνου προωρισμέ- 
νος, εάν ποτέ ούτος μεταβή έκεϊσε, κείμενος δεξιά τοΰ δια τόν 
Ίμάμην.προωρισμένου άμβωνος. Ψίθυρος διέτρεχε τούς ομί
λους τών Φιλαρμονικών, θαυμασμού καί αναμνήσεων,ένφ παρέ- 
κει κατά βήμα άκολουθοΰντες, παρετήρουν ήμας ατενώς, μη 
γνωρίζοντες ποΰ ν’ αποδώσουν τήν συγκίνησίν μας, οί οδηγοί. 
Καί σύροντες τούς πόδας έντός τών έμβαδων εκείνων, εν αις 
δύο ακόμη ζεύγη ποδών άνέτως έχώρουν καί αίτινες διωλίσθαι- 
νον έπί τοΰ ύιαθοστρώτου δαπέδου, έξήλθομ.εν, μετά δύο ώρών 
διαμονήν, τοΰ ναοΰ, έφ ’ ου ύψοΰται ήδη ό μιναρές, άπό τοΰ 
όποιου άκριδώς τήν στιγμήν έκείνην, ό Χότζας μέ τήν λεπτήν 
καί πρός άμανέν έκβεόακχευμ.ένου προσομοιάζουσαν φωνήν 
του μας αφυπνίζει τοΰ ονείρου καί μάς αποστεροϊ τοΰ εντρυφή
ματος τής ψυχής, τεινούσης είς δέησιν πρός τόν· Θεόν, είς όν τό 
πρώτον καθιερώθη τό σεπτόν τών Βυζαντινών οικοδόμημα.

Μακρά σφιρά αμαξών μάς ώδήγησε τήν Παρασκευήν είς τό 
Γιλδίζ, τό άνάκτορον τοϋ Σουλτάνου Χαμίτ, όθεν κατέρχεται 
έν πομπή καί παρατάξει είς τό έγγύς τζαμίον να προσευχηθή. 
Ή τελετή αΰτη εινε «ν τών μεγαλοπρεπέστερων θεαμάτων τής 
Κ]πόλεως. Στρατιωτικά σώματα έξ 8—10,000 άνδρών παρα
τάσσονται μετά μουσικής είς διπλούς στοίχους, ένφ τό ιππικόν, 
μέ ίππους αξίζοντας ομηρικήν περιγραφήν παρίσταται έξωθεν τοΰ 
τζαμιού, έκαστου ίππέως κρατοϋντος καί άνά μίαν έρυθράν ση
μαίαν. Αί σημαϊαι αυται συνενούμεναι μέ τά φέσια τών στρατι
ωτών αποτελούν μακρας έκτάσεως λειμώνα έξ ανεμωνών. Ταξις 
παραδειγματική κρατεί καθ’ολην τήν γραμμήν.

Ποΰ οί ίδικοί μας γενναιότατοι άξιωματικοί, οϊτινες κατά τάς 
τελετάς τής όδοΰ Έρμοΰ διά νά ,έπιδειχθοϋν, καταπλακώνουσι 
τόν κόσμον, όρθουμενοι, κραυγάζοντες καί όργιζόμενοι, άνευ λό
γου, καί καλπάζοντες άρειμανίως ! . .

Τήν 12ην άκριόώς έμφανίζεται ή τιρ.ητική συνοδεία τοΰ Σουλ
τάνου. Στρατηγοί βαίνουν ώς στρατιώται μέ βήμα έρρυθμον. 
Έπί πολυτελούς άμάξης, ήν περικυλοϋν αξιωματικοί, κάθεται 

ό Σουλτάνος μόνον έπί τής μιας θέσεως, έχων άπέναντι τόν’Ο- 
σμαν πασσαν.

Ό έρημίτης τοϋ Γιλδίζ, 0 άσχημότερος όλων τών Ευρω
παίων ηγεμόνων, ό άπολαμβάνων τάς ώραιοτέρας γυναίκας και 
ό άπονέμων τά πλέιότερα παράσημα καί τούς πολυτιμωτέρους 
σκορπίζων άδάμαντας,’ είνε πανομοιώτατον τών ύπηκόων του.

Ωχρός, σχεδόν κυρτωμένος, φέρει αποτετυπωρ.ένον έπί τής 
άγελάστου μορφής του τόν κάματον καί τήν έξάντλησιν,φαίνεται 
50έτών, εινε δε ό φιλελευθερότερος καί ό αγαθότερος τών μέ
χρι τόϋδε Σουλτάνων. ■

Ή ακολουθία του άποτελει τό μεγαλοπρεπέστατον θέαμα. 
Αληθής άσιατικός πλούτος στολών.Είς τό τζαμίον μένει ήμίσειαν 
ώραν.Προτοΰ έξέλθη,ό στρατός άναχωρεϊκαί έπιστρέφει ©'Σουλ
τάνος έπί άλλης άμάξης όλοχρύσου, ήν ό ίδιος ήνιοχεΐ. .'Οπι- 
σθέν του οί στρατηγοί με τάς βαρυτίμους στολάς καί κατάφορτοι 
παρασήμων τρέχουν έξευτελιστικώτατα όπισθεν τής άμάξης ώς 
παρ’ ήμΐν οί άγυιόπαιδες. Έπονται δέ ή σύζυγος — μία τών 
πολλών — καί ή μήτηρ του Αΰτοκράτορος, έφιπποι δέ οί υιοί 
του, μείρακες δωδεκαετείς μέ στολάς, παιδία ώραιώτατα τήν 
μορφήν καί ροδινά.

(Έπεται τό'τέλος).

—Ή χαρά είναι ίν τή ζωή o,tt τό έλαιον. έν τφ λύχνφ. 
Όταν όλιγοστεύσρ τό έλαιον ή θρυαλλίς καίεται, έκπέμπουσα 
μίλανα καπνόν καί σκοτιινήν τ«α φλόγα, ήτις δέν δίδει 
φώς. Ουτω καί ή ζωή, ήτις παρερχιται άνευ χαράς, είναι 
ανωφελής καί χύνει μελαγχολίαν έπί τών πέριξ.

. »
— Καλή τις Ιδέα μή παρακολουθουμένη ΰπο τής ίκτελέ- 

σεως, ομοιάζει πρός σπινθήρα μή άνάπτοντα πυράν.
Άλέα. Κοχχώνης.



η Η ΦΓΪΙΪΙΣΡΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΘΕΠΡΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΛΘΕΙΣΑ

ύ^ ΙΩ. ΚΟΝΔΤΛΑΚΗ

Προσεχώς άρχιται κα
τά πρώτον έκδιδομενη 
ύπό τοΰ χ. Γ. Φέξη ή 
‘Ιστορία της Κρήτης άπό 
της έποχής τών ’Ενετών 
μέχρι τοΰ 1840. Τό ίο- 
γον τοΰτο θά κοσμήται 
διά πολλών Εικόνων, προ· 
σώπων, τοπείων, μαχών 
κτλ. έξ ών χαί ή παρα
τιθέμενη τοΰ άρχηγοΰ Κό
ρακα, καί eatrat λαμπρόν 
διά πάντα φιλαναγνώ
στην. Ή εκδοσις γενήσι- 
ται κατά φυλλάδια πρός 
10 λιπτά έκαστον.

Ε1ΔΟΠ01ΗΣ1Σ

Έξεδόθη έσχάτως τό 
λαμπρόν Δραμα τοϋ ’Α
λεξάνδρου Δουμά, υίοΰ, 
«ή ΚνφΙα μϊ τά? Καμΐ- 
λίας», κατά μετάφρασιν 
νέαν τοΰ χ. Γρ. Εΰαγγε- 
λίδου. Τό Ιργον τοΰτο 
συγκείμενον έκ 200 περί
που Σελ.εύρίσκεται παρά 
τφ έκδοτη κ. Άναστασίφ 
Δ. Φέξη, ώς και παρ’ 
άπασι τοΐς Βιβλιοπώλαις, 
καί πωλείται άντί μιας 
Δραχμής.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ “ΦΥ2Ε0Σ,,

ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ

A. Ε. ΦάρσαΛα. Δελτά
ριον έλήφθη, ’Αποδείξεις έ- 
στείλαμεν προχβές. Εΰχαρι- 
στοϋμεν. — Θ. Τ. Φενεώ-, 
Συνδρομητήν ένεγράψσμεν. 
Εύχαριστοΰμεν διά καλήν 
ένβύμησιν χαί ευμενείς χρί
σεις συμπολιτών σας. Ήμεΐς 
ήδη ύποφέρομεν άπδ ζέ
στην, τύρβην χαί άχρημα- 
τι'αν, ζηλεύομεν δέ τδν φυ
σικόν χαί αμέριμνου τό γε 
νΰν εχον βίον σας. — A. Κ. 
Λαράο^ομιό. ..Προχβές σας 
έγρίψαμεν έχτενώς, καί ά
πεστείλαμεν αποδείξεις. — 
Δ. Τ. Scyiar. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Χρυσόδετους 
τόμους άπεστείλαμεν ΰμΐν 
χαί έγράψαμεν.—Λ. Ρ. Άρ- 
rar. ’Επιστολή έλήφθη. Ά- 
πηντήσαμεν. — Αί Π. Σϊ- 
por.'Uc έτηλιγραφήσαμεν ύ- 
μΐν έλήφθησαν χαί εύχαρι- 
στοΰμεν. — Η. Κ. Sfyor, 
'Επιστολή μέ δύο συνδρο· 
μάς έλήφθησαν. Άναμένο
μεν,ώς γράφετε. —I. I. Πι- 
τίστιον. Δελτάριον επιστο
λή χαί 30 φρ. έλήφθησαν. 
Νέος συνδρομητής ένεγρά- 
φη, εύχαριστοΰμεν.. Προσε
χώς γράφομεν. — Η. Β. Π. 
ΚαβάΑΑαν. ζητούμενοι αριθ
μοί άπεστάλήσαν. Ταχυ
δρομικών γράφομεν.— Ν, Ν. 
B&Aor. ’Επιστολή μετ' ε
πιταγής έλήφθη, Εΰχαρι- 
στοϋμεν πολύ. Άναμένομεν 
περί λοιπών, ώς γράφετε.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
220. Αίνιγμα.

Άν είς δύο τ’ όνομά μου 
μ' ανισότητα χωρίσης.
Καί δηδ γάμμα ιν τώ μέσω 
μοδ πρόσθεσης άν θελήσης 
Καί τδν τόνον μου άλλαξης 
χωρίς άλλο τι νά πράξης 
Άπδ νήσος φημισμένη 
και διττώς δνομασμενη. 
θέλω γίνει δ Τραπεζίτης 
χαί δανείων δ μεσίτης. 
Ποΰ δεν παύω νά κερδίζω 
χαί καμμιά φορά χαρίζω 
Εΐς χρησίμους πλείστους οίκους 
για πτωχούς καί καταδίκους 
Είς μουσεία καί σχολεία 
χαί πολλά νοσοκομεία. 
Άν μέ λύσης φίλε λύτα 
σοΰ χαρίζω μίαν πίττα. 
Άλλ’άν δέν τδ χατορθώσης 
πρέπει συ νά μου τήν δώσης. 
Γιατί ’σ τά ’πα ένα χ’ ένα 
χαί δέν άφησα κανένα.

Τατωτή Π.^.ί

221. Αίνιγμα. 
"Αν τιςσΐγμα μ’άφαιρέση 
χαί άντ’ αύτοΰ τδ νΰ προσθέση. 
Άπδ μέρος γής που πάντα 
θάλασσα τδ περιβρέχη. 
Μίαν όπώραν φημισμένην 
ώς έκ θαύματος θχ ίχη.

222. Αίνιγμα &νευ Χύσεως. 
Πετώ χωρίς πτερά 
άνευ ποδών βαδίζω.
Χέρια δέν έχω μά ’μπορώ 
νά πιάνω να σκαλίζω. 
Ακούω σε χωρίς αυτιά 
σέ βλέπω δίχως μάτια. 
Χωρίς όδόντας δύναμαι 
νά κάνω σέ κομμάτια. 
Με στόμα πάντοτ’ ανοιχτόν 
χαί μέ μεγάλην μύτην, 
Μέ φρίδια χείλη άγρια 
παρίσταμαι στον λύτην. 
Καί ώς έχ τούτου βέβαια 
αδύνατος ή λύσις.
Άλλ’ έν χαίρω θα τήν εΐπή 
ή προσφιλής μας «Φύσις». 
ex Πιιραι&ς.

—Κ. Φ. Κ. 'AAefaripeiar. Ποιημάτων έλήφθη. Έχει καλώς. Ά
ναμένομεν συνδρομητάς. — Γ. Φ. Λ/εσσήτην. Άπηντήσαμεν. — Ν. 
Π. χαί Δ. Φ. ΧαΑχίδα. Έχει καλώς, άναμένομεν παί ευχαριστοδ- 
μεν.-Μ Κ. nartip/tor. 19 φρ. έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.— Γ. 
Μ. Κ. SSpor. Συνδρομή σας έλήφθη εύχαριστοΰμεν.— A. Ρ. Άρ
ταν. "Εχει καλώς. Σας έγράψαμεν.— —Μ. Μ. Δ. BnAor. Δυστυ
χώς ή αυτή κατάστασις έξαχολουθεΐ-

Η ΦΥΣΕ
Σλ'ΤΓ’ΙΤΡΆ.ΤνΙϊνΙΑ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ

ΕΙΚ:θΝΟΓηΡΆ.«»>ΏνΐΕ:ΝΟΙΧΓ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

Δχά τό έξωτερικόν...................... , . . $ρ. νρ. 12
Δχά τό έετωτερικόν...................  ορ. 8
Έξάμηνος έςωτ. $ρ. χρ. 7

» έσωτ. δρ. 5
Πώλησις κατά φύλλα έν τφ γραφείφ τής σΦυσεως», τοΐς 

ποακτορείοις καί τοΐς άνδήροις.
"Εκαότον φύλλον . . ■ ........... λεπ. ΙΟ
Προηγούμενα φύλλα ................. λε«. 20


