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ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΟΡΝΣΤΑΙΝ
J
■
Ό ήμέτερος φίλος και συνεργάτης B«pWpiog ’Oqvβταΐν, αρχίατρος τοΰ Ελληνικού στρατού, έτελεύτησε
προχθές τόν. βίον, έν ηλικία 86 ετών. Ήτο γερμανός
τήν καταγωγήν καί έκ τών πρώτων κατελθόντων εις τήν
Ελλάδα μετά τοϋ αειμνήστου βασιλέως Όθωνος, πλήν
τοσοΰτον ήγάπα τόν τόπον μας, ώστε μολονότι τά τέ
κνα του πρό πολλοΰ έγκατεστάθησαν είς Αγγλίαν και
άλλα μέρη τής Ευρώπης, αυτός έμενεν ένταϋθα εύχαριστημένος, μεθ’ ημών συζών καί μόνον "Ελληνας συναστρεφόμενος. Ακμαίος δέ καί θαλερός πάντοτε μέχρι
τών τελευταίων του στιγμών έζη έν χρηστότητι καί άπλότητι χαρακτήρος καί άκρα άφοοιώοει πρός τήν θετήν
αύτοΰ πατρίδα, πάντας πάντοτε υπηρετών καί ούδένα
λυπών. Ήτο δ’ είς άκρον άγαθος καί φιλελεήμων. ’Επι
στήμων δ’ άψ’ ετέρου διακεκριμένος μετά ζήλου μέχρις
έσχατων παρηκολούθει τάς νεωτέρας προόδους τής έπιστήμης διηνεκώς μελετών καί συγγράφων διατριβάς εις
τήν φυσιολογίαν ιδίως άναγομένας καί είς έγκριτα περιο
δικά ευρωπαϊκά φύλλα δημοσιευομένας. Πρός δέ τό ήμέτερον ψύλλον έτρεφεν ιδιαιτέραν όλως στοργήν καί

■ ■

πολλάκις έτίμησεν αυτό διά τών σοφών αυτού διατριβών
καί δι ’ ιδίων τοσάκις ενεργειών είργάζετο διά τήν διάδοοιν καί ευημερίαν αύτοϋ. Άληστον μνήμην έγκαταλείπουσιν ήδη αί ιδιαίτεροι πρός ήμας επισκέψεις και
συζητήσεις καί συμπάθεια! του, ιδία δέ αί περί διαφόρων
φυσιολογικών ζητημάτων διαλέγεις του, όσάκις ύπό τό
|3άρος τής μεγάλης αυτού ηλικίας και τής πολλής πείρας
ήρχετο τό μέν σώμα ασθενές,άλλα τήν διάνοιαν άκμαίαν
καί τήν φαντασίαν ζωηράν νά διέλθη στιγμάς τίνος
πλησίον μας.
Τό πρός ήμας ενδιαφέρον του έδείκννε πάντοτε εισ
ερχόμενος είς τό γραψεΐόν μας διά τής στερεοτύπου
του πρός τήν υγείαν μας μερίμνης.
— Νά προσέχετε πολύ, διότι έργάζεοθε πολύ, κύριε
Πρίντεζη, προσέθετε.
Άλλοτε δέ·
—Είναι ύγραοία έδωκαί νά βάλλετε κάτι τι ύπό τούς’
πόδας σας, μάς έλεγε.
■ '
Μετά τινας όμως ημέρας, βλέπων οτι δέν είχομεν
τίποτε άκόμη θέσει, έρχεται τήν έπομένην ουνοδευόμενος ύπό ενός άγυιόπαιδος, κομίζοντος μίανψάθην.
— ’Ιδού, μοι λέγει,άψοΰ λησμονήτε τήν ύγείαν σας,
φροντίζω έγώ, καί διατάσσει τόν παΐδα νά τοποθέτηση
τήν ψάθην,ύπό τούς πόδας μας.
Καί άλλοτε παρατηρήσας, ότι έπάσχομεν τούς όδόντας,
— Καλά, μάς λέγει, έχω αμέσως τό αντιφάρμακου καί
σπεύδει μόνος του καί φέρει τό φάρμακου.
— Καί πόσον κάμνει ;
— Καί δέν γνωρίζετε, ότι λαμβάνω δωρεάν τά φάρ
μακα ώς στρατιωτικός αρχίατρος ;
Καί πολλά ‘άλλα, άτινα ζωηράν τήν μνήμην αύτοϋ
έσαεί θά διατηρήσωμεν.
Άλλ’ ήτο καί άστεΤος καί ήρέσκετο,όσάκις τώ ήστειευώμεθα. ’Ημέραν δέ τινα έπιστρέψοντες άπό συνεδρίαοιν συλλόγου, ούτινος διετελοϋμεν σύμβουλοι καί ένώ
καθ’ οδόν έβρεχόμεθά’
— Μά τήν πίστιν μου, λέγει, πρώτην φοράν έστενοχωρήθην άπό βροχήν..
— Διότι βιάζεσθε νά μεταβήτε είς τήν τυπικήν συν-'
άθροισιν τών γερόντων, τώ εΓπομεν.
Έσυνείθιζε καθ’ έκάστην άπό τής ιο-ΐ2 π. μ. καί
άπό τής φ-y νά μεταβαίνη εις τό καφενείου τής «Συν·
αντήσεως», ηδη δέ καφενείου καί ζυθοπωλείου «Σαμιώ
τικο», όπου μετά των όμηλίκων καί φίλων του κ.κ. Φλώ
ρου ,Τουρνάκη, Τοαμαδου, Βότση Σκιαδά, Νανίδη,Βάλχερ κλ. συνεζήτει καί διήρχετο τάς ώρας.
—Όχι,αλλά μεταβαίνω εις άλλον Σύλλογον, έλεγεν,.
όπου θά συνεδριάζουν τά νεροπούλια.
Αΐ περί φυσιολογίας σκέψεις του ειχον πάντοτε τό
ίδιόρυθμον καί ψυχολογικόν.
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—Τι φρονείτε περί ζωής; τώ έλέγομεν.
_ Ότι ό άνθρωπος ενόσω ζζ ^Χει «στην καί άμα άποΘάνη δέν τήν έχει.
,
. , ■ τ
■ — Αί, καί δεν σάς φαίνεται βτι ή διαφορά αυτή είναι
πραγματική ;
— Διάβολε I άφού κινείται καί κατόπιν αδρανεί.
— Ώστε παραδέχεσθε ψυχήν ;
— ’Εγώ; καί τί θά εϊπη ψυχή ; Παραδέχομαι, οτιύ·
πάρχει είς τόν άνθρωπον δύναμις, εχουσα βούλησιν καί
: δράσιν.
- — Καί τί γίνεται μετά θάνατον αυτή ;
— "Αμα άποθάνω θά γνωρίζω νά σάς είπω.
—Μά εΐνε αδυναμία δ,τι λέγετε, τω ε’πομεν,ένώ διά
“τής μελέτης κάτι δυνάμεθα ν’άνακαλύψωμεν.
Ουφ, δέν επιθυμώ νάχάοω τό κεφάλι μου είς τοιαϋτα ζητήματα, δπως άλλοι.
— Καί π θά είπη κεφάλι ;
— Πώς;... τί;.. Ναί, τό μνημονικόν μου, αύτό μόνον
'εννοώ καί τά οποίον με τήν κατάπτωσιν τοΰ σώματος
άλλοιούται.
—Δέν Αποτελεί τούτο" βάσιν τής έξουδετερώοεως τής
βούλήσεως καί δράσεως, ήν είπατε ;
—ΝαΙ ή μνήμη άπεδείχθη άπο τούς φυσιολόγους γερμανούς, οτι δεν διατηρείται άκεραία καί δτι προϊούσης
τής ηλικίας άπόλλυται είς το ζόφος.
— Μνήμη και διάνοια, πνεύμα καί ψυχή, κρίσις καί
βούλησις είνε πολύ διάφορα πράγματα.
: .— Πιθανόν, άλλα δεν δυνάμεθα τίποτε νά όρίσωμεν.
Μόνον, το περίεργον φαινόμενον τής μνήμης, ή άϋλος
αυτή ίδιότης τοΰ Ανθρώπου παρουσιάζει πραγματικά καί
συζητήσιμα αντικείμενα.
Καί ούτω πάντοτε συζητοϋντες μετά τού καλλίστου
ημών φίλον καί συνεργάτου, διηρχόμεθα ευάρεστους
τινάς στιγμάς έν τω ζόφω τοΰ βίου, ενώ πάντες
διάγομεν μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν καί πνεύμα καί
ψυχή καί διάνοια καί βούληοις καί δράσις καί μνήμη θ'
άκολουθήσωσι τό άγνωστον έτι ήμΐν στάδιον, δπερ μετά
τόν θάνατον τοΰ σώματος έκαστος κέκληται νά διαδραματήση.
♦· Πρίντίζης.

ΝΕΟΤΕΡΑ

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΩΤΟΓΡ· ΑΝΑΚΑΛΓΓΕΠΣ
Γ
Αί νεώτεραι δοκιμαί τής διά μέσου τών σκιερών
σωμάτων άνακαλύψεως Αντικειμένων Απροσίτων τοΐς
όφθαλμοϊς, συνετέλεσαν είς τήν κατάταξιν τών δι
αφόρων σωμάτων συμφώνως πρός τόν βαθμόν τής
διαπεράσεως Α ού αύτών ύπό τών νέων άκτίνων
τόΰ Ρέντκεν.
Άπεδείχθη, δτι τά μέταλλα, άτινα είσϊν έντελώς
Αδιαπέραστα ύπό τού φωτός, δέν φαίνονται έντελώς
τοιαύτα καί διά τάς νέας Ακτίνας. Έλασμα σιδή
ρου Αμίσεος χιλιοστομέτρου πάχους διαπερΑται
ύπότούτων.
■Όκ. Περρέν έγνωμάτευσεν, δτι αί Ακτίνες αύτάι Αναπτύσσονται κατ’ εύθεΐαν γραμμήν καί δτι
έπιχειρήσας τήν Αντανάκλασή αύτών έπί μεταλλι
κού κατόπτρου καί είτα έπί ύαλίνης πλακός, πα·
ρετήρησεν, δτι δέν Αντανακλώνται.
■Επιχειρήσας δ’ όμοίως τήν διάθλασιν αύτών διά
μέσου στενών σχισμάδων καί πρίσματος, παρετήρησεν δτι αί Ακτίνες αύται ώσαύτως δέν διαθλώνται,

Γενομένων δέ πειραμάτων έπισταμένως, δπως
έξακριβωθμ, έάν, ώς καί έπί τοίϊ φωτός αί νέαι αΐιται ακτίνες όφείλονται είς άναπάλσεις τοθ αίθέρος.
Απεδείχθη τουναντίον·
Ώστε περί της αΰθεντικότητος τών καθοδικών
άκτίνων καί της νέας Ακτινοβολίας των, ούδέν έτι
όρισηκόν έπιστοποιήθη, ούδενάς μέχρι τοΰδε Αποδείξαντος σαφώς καί ώρισμένως την φνσικήν ίδιότητα αύτών.
Ο κ- Άρσονβάλ άνέγνωσε τήν παρελθοΰοαν
έβδομάδα είς τήν άκαδημείαν τών έπιστημών Ανακοίνωσιν τοΰ κ. Le Bon. δι’ής Αγγέλλεται, δτι ούτος Απήλαυσε φωτογραφίας διά μέσον βώματος έντελούς πυκνότατος τή βοήθεια άπλών άκτίνων συ
νήθους λυχνίας πετρελαιοφόρου.
Τιν&ς σοφοί διατείνονται, δτι αί άκτϊνες X. περί
ών τοσοϋτος ήδη γίνεται πάταγος καί Ας πολλοί έκλαμόάνονσιν ώς καθοδικός άκτϊνας, δτι πολύ πι
θανόν νά ώσιν ά κ τινοδολίαισ φόδρα
ά κ ρ ο—ί ώ.δεις βραχυτάτης διάρ
κειας . .
Τό μέλλον θ’ Αποδείξη τίς έχει δίκαιον.
Έν Βιρτζβούογω ό καθηγητής κ. Ρέντκεν πάνυ
μετριοφρόνως έδήλωσεν ένώπιον πολυπληθούς Α
κροατηρίου, δτι ό κ. Lenard νπήρξεν ό πρόδρομος
τής άνακαλυιΐεώς τον, όφειλομένης είς τήν τύχην.
Άνεκοίνωσε δέ ώσαύτως. δτι αί Ακτίνες του διέρ
χονται τόν χάρτην, τό ξύλον, τόν μόλυβδον. Μόνη
δ’ή πλατίνη μένει Αδιαχώρητος.
Ό Καθηγητής Koeliber προέτεινεν δπως αί Ακτί
νες X. μετονομασθώσιν Ακτίνες Rce η t gen, .
δπερ όμοθυμαδόν έγένετο δεκτόν.
Ό κ Ρέντκεν φρονεί, δτι αί στομαχικαί, νεφριτι·
*
καί καί καρδιακοί χώραι δεν δύνανται νά φωτογραφηθώσιν.
Έν Βερολίνω ό Neuhans έδήλωσεν, δτι ή Ανακάλυύις αύτη διά τήν ίατρικήν έπιστήμην είναι
σπούδαιοτάτη, διότι δύναται νά χρησιμοποιηθη είς
τήν διαγνωστικήν τών καταγμάτων, έξαρθρώσεων,
ρωγμών κλπ. άπαιτουμένου μόνον πρός τούτο ίσχυρού ρεύματος καί μεγάλης δυνάμεως έπαγωγικού ,
πηνίου.
Ό κ.Ewald ήρώτησεν,έάν είναι δυνατόν νά διέλ- ■
θωσιν αί Ακτίνες X. διά μέσου πυκνών σαρκών,
οίον κνήμης κλ. ό δέ Neuhans άπεκρίθη, δτι αί
άκτϊνες αύται διαπερώσι τούς μύς, δπως Α δρασίς
μας διαπερα τήν ύάλινον πλάκα.
Έν Montpellier, πάντα τά σχετικά πειράματα, τά
γενόμενα ύπό τού καθηγητού κ. Imbert έν τω έργαστηρίφ της φυσικής καί χημείας υπήρξαν συμ
περασματικά, ώς καί αί καθ’ έκάστην ύπ’ αύτοΰ
,ένεργούμεναι φωτογραφήσεις έν τω νοσοκομεία» τής
πόλεως, έπί τών ασθενών.
Πιστεύεται δέ δτι Α μεταλλουργία πολύ θά ώφεληθή έκ της άνακαλύφεως ταύτης τοΰ Ρέντκεν, κα
θότι έλπίζεται, δτι θά καταστή εύκολος Α δι'αύτής
έξακρίδωσις καί προσδιορισμός τών Αναλογιών
τής μίξεως τών διαφόρων μεταλλικών ούσιών, ώςκαί
, Α άνακάλυφΐς τών έλλείφεων τής χωνεύσεως τών
τηλεβόλων.
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λέγομεν, τοΰ Μουσικού Άριστείδου. είδότος τήν παρασημαντιχήν
τής ‘Ελληνικής Μουσικής χάλλιον τοΰ Theodore Reinach, άκριβέστερον δέ πάντων τών νΰν ζώντων πού χαί πότε διελύοντο αί δίφθογ
γοι έν τή μουσική αυτών άπαγγελίφ, έχει άσυγκρίτως μείζονα
αυθεντίαν, ή αί έξ εικασιών χαί αμφισβητούμενων υποθέσεων γνώμαι
του Weil xal Βλάς καί Κροαζέ καί Br£al καί τής άλλης σεμνής
χορείας των παλαιοτέρων καί νεωτέρων Έρασμϊκών.
Και περί τής προφοράς δέ τών συμφώνων ούδεμία υπάρχει ασφα
λής άπόδειξις. ότι αδτη δέν ήτο ή αύτή όποια χαΐξσήμερον .Καί

Καθ’ ημάς ή διάλυσις τής οι εις τά άποτιλοΰντα αυτήν στοι
χεία έν μόνη τή ποιητική λέξει υϊδμα,παρέχει τήν κλείδα τής
ορθής ερμηνείας έν τή διαλύσει τής αι έν ταΐς ποιητιχβΐς χαί
άχρήοτοες λέξεσι χαί τψ άρχαιοτάτφ Δωριχψ τύπψ τών δοτικών
φδαείαιν, εύχαιείβι χαί τω έξ αύτοΰ έν άρχαιοτάτοις χρόνοις
προσλθόντι βραχυτέρφ τύαςρ είς αες.
'Οπως δηλαδή ή γοσφή

αύτός δέ b Zacher,xalxsp άλλος θαυμαστής τοΰ Βλάς, όμολογεΐ έν
τώ xsp»o8txij> WochenSchrift ifir Klassiche Phitologie (1894. σελ.
543 ϊ, δτι τά σύμφωνα .6 γ δ κατά τήν Ε’ π. Χρ. έκχάτονταετηρίδα εξεφωνοΰντο ώς χα’ι σήμερον, δέν αποκρούει δέ άύδέ τήν καθ’
ημάς προφοράν τοΰ ζ. υπέρ ής, λέγει, έχει συμφωνοΰντα τή έαυτοΰ
γνώμη χαί δύο μεγάλους γλωσσολόγους, τόν Ascolixal τόν Havet.

οείδμα σημαίνει δτι b ποιητής χαί μελοποιδς διέλυσε τήν οι εις τά
αυτής στοιχεία μόνον έν τή λέξ«ι ναύτη, διότι μόνον έν αύτή

Πόθεν λοιπόν b χ. Κροαζέ τεχμαίρεται, δτι ή προφορά τών νεωτέ
ρων 'Ελλήνων ούδέν ϊχει κοινόν πρός τήν τών αρχαίων ; Έκ τοΰ
δτι ή'Ελληνική γλώσσα άπό τής δέκατης μετά Χρ. ίκατονταετη ρίδος άπώλεσε τόν φθόγγον του υ, διατηρήσασα τήν άρχαιοτάτην
αύτοΰ έκφώνησιν ώς ου Ιν τισι μόνον λέξεσιν, ούδέν παρέχει τώ χ,
Κροαζέ δικαίωρα νά εΐπη περί τής σημερινής προφοράς δ,οι είπε.
Πρός τόν λόγον τοΰ Κ. Κροαζέ άντιτάσσσμεν, δτι είπομεν έν τφ
προλόγφ τοΰ ήμετέρου συγγράμματος ( σελ. 1—2) δτι, «ανθρώπων
έπιχειρησάντων τά πάντα νά μετακινήσωσιν έν τή παραδεδομένη
προφορή, δργον ήτο καί sbat ούχί νά άποδεικνύωσιν έκάστοτε μετά
πολλής σαφήνειας, δ,τι έξ αρχαίων χρόνων, πρό τοΰ . Εράσμου xal
τοΰ Βλασσίου. ήτο γνωστόν χαί άπβδεδειγμένον, άλλα- νά καταστήχαί τοΐς ?τ{ άμφιβάλλουσι, φανερόν δτι χαί εις τά άλλα, τά πολλώ
πλείονα, περί τών οότω γενναίως έκαινοτόμησαν, διέφερε, ή παλαιά
τής νΰν προφοράς- Άλλα δυστυχώς πάντα, δσα έπί τριακόσια καί
εξήκοντα έτη έγραψαν οί ζηλωταί τοΰ Έρασμικοΰ έπινοήματος,
ούδ' επ’έλάχιστον κατώρθοισαν νά έξελέγξωσιψευδομένην τήν διδα
σκαλίαν τής παραδόσεως· xal τούτο διά τον άπλούστατον λόγον, δτι
αυτή μέν είναι αληθής, άτε έχουσα τήν αρχήν άπό τών πρώτων
Ελλήνων γραμματικών, τών αμέσων διαδόχων τής εγκρίτου αρχαι
ότητας, τά δέ πλεΐστα καί σπουδαιότατα επιχειρήματα τών ’φα·
σμικών στερούνται τών γνωρισμάτων τής Άριστοτελιχής καί γνή
σιας επιστημονικής.άποδείξεως, τής ούχί έπί εικασιών καί ΐσχυρίσεων βαινούσης, άλλ’ έπί σαφών και άναμφισβητητων τεκμηρίων

συνεχωρεϊτο ή διάλυσις,οδτω χαί αί γραφαΐ όέεεόλος, φδαεϊσιν χτλ,
Βείχνύουσιν, ότι μόνον έν τοιαύταις άπη^χαιωμέναις λέξεσι χα! «ν
απηρχαιωμένος τύποις συνεχωρεϊτο ή διαλυσις- τής αι οΰχί δε έν
ταΐς λέξεσι προφαίνεε, βαίνε. Ρωμαίος, ταΐς εΰ^ρήστοις εν τφ
χαθ’ ημέραν βίω. Τοσοΰτον δέ ή διάλυσις τής «ι «ν ταΐς λέξεσιν
<ε»6λος, φδαεΐαιν χτλ. δύναται νά χρησιμεύσω εις απόδειξιν, δτι
ή αε έν τοΐς χρόνοις, χαθ’ όύς συνετέθησαν οί ύμνοι τοΰ
t λων« ή χα-τί ·ή
τής Έλληνιχής γλώσσης
' έξέφωνεΐτο ώς αϊ, ίσον ή γραφή σαοφρααύνη, ήτις άπαντά
έν
Άττιχοΐς έπί λίθων έπιγράμμασι τών χαλλίστων χρόνων τής Άττιχής διαλεχτού, θά ήδύνατο νά χρησιμεύση είς απόδειξιν δτι τδ ω
έν τή λέξει σωφροσύνη έπί Περιχλέους έφωνεΐτο ώς αο. "Οτι
$έ ή αι χαί σε έν άρχαιοτέροις χρόνοις <1χο
*
έν πολλαΐς λέ
ξεσι σύνθετον προφοράν, άποδειχνύουσιν ού μόνον τά επη τοΰ
ΌμήρΟ». άλλα καί τά ποιήματα τοΰ ’Αλκαίου χαί τής 2απφοΰς καί άλλων αρχαίων ποιητών ούχί Αθηναίων. Άλλ’ ή διηρημένη σύνθετος αΰτη προφορά ούδαμώς δύναται νά χρησιμεύση
εις απόδειξιν δτι ή προφορά αΰτη διέμενε χατά χαί τούς χρόνους τοΰ
Περιχλέους, δπως ουδέ ή σύνθετος προφορά τής at κατά τούς αρχαι
ότερους χρόνους τής Γαλλικής γλώσσης, περί ής ποιείται λόγον δ
’Ερρίκος Στέφανος, θά ητο άπόδειξις δτι αΰτη διετηρεΐτο καί κατα
τούς.χρόνους τοΰ 'Ρακίνα χαί Βοσσοουέτου. Ίδίφ; δέ έν τή καταλήζέι τής δοτικής πληθυντικής των πρωτοκλήτων ονομάτων τής
ΆττΙχής διαλέκτου, τή τε πλήρει α ισ ι ν καί τή άποχεκομίνη
α ι ς χατά τήν ομόφωνον μαρτυρίαν πασών τών πρό Ξύχλείδου
Αττικών επιγραφών, ήχούετο & φθόγγος τοΰ'μαχροΰ χαί ανοιχτού
θ, καί ούδέν τεκμήριον δύναται νά ληφθή έχ τοΰ τύπου έτέρας
διαλεχτού, τής Δωρικής, έκ τοΰ τύπου α ι σ ι ν καί α ι ς, δτι το
Ε τδ άχουόμενον έν τή δοτική πληθυντική τής ’Αττικής διαλέκτου
είχε σύνθετον προφοοάν, ή αυτό ή ή α ι, ητις έν τή έπί Εΰχλείδου
γενομένη μεταρρυθμίσει τής γραφής (403 π. χ. ) κατέλαβε τδν
τύπον του μακροΰ τούτου,χαί ανοιχτού Ε'. Περί τής άπλής καί
μονοειδούς ταύτης προφοράς τής α ι έν τή δοτική πληθυντική τής
Αττικής διαλέκτου διελάβομεν ακριβώς πίρυσιν έν τή « Άθηνφ>
(Τόμ. Ζ σελ. 129 -135 ). Ήκιστα δέ ασφαλές είναι τδ συμπέρασμα, δπερ δ Κ. Weil συμπεραίνει έχ τής έν τώ ΰμνφ γραφής
ψ δ α ε ΐ σ ι ν, δτι ή φωμή τού προφέροντος τήν α ι, επρεπεν
άπδ τοΰ α, πριν εκφώνηση τδ ι, να διέλθη πρώτον διά τοΰ ε, χαί
δτι ή προφορά αΰτη άπήτει λεπτόν ούς καί πολλήν προσοχήν. Οί
λεπτεπίλεπτοι ούτοι λόγοι τοΰ Κ. W e i I είναι αληθώς εΐπερ τινές
καί άλλοι ώραΐοι, αλλά δυστυχώς άδιάλλαχτοι πρός τδ ά·ααμφισβήτητον καί ύπ' άύτών τβν Έρασμϊκών γεγονός ότι τδ ε ι κατ’ εκείνους
τούς χρόνους έξεφωνεΐτο ώς άπλούν ι μαχρδν, δπερ μαρτυρεί χαί ή
έν τώ ΰμνιρ (σελ. 580) γραφή χ λ ε ι ε ι τ ύ ν αντί χ λ η τ ύ ν.Ή
έν τή γραφή ψδαεΐσιν ει σημαίνει άπλώς τήν διαίρεσιν τής
α ι εις α ϊ χαί ούδέν πλέον.Ότι δέ χαί ένΛέσβω ή α ι έσήμαινε
τδν φθόθγον τοΰ μαχροϋ και άτοιχτοΰ β. αποδέχεται χαί δ Brug
mann χαί δ Meister χαί iC. Meyer. Καί έκ πλείστων δέ άλλων
τεκμηρίων άποδειχνύεται δτι ή a t έπι
Άριστοφάνους καί Πλά.
τωνος ειχεν απλήν και άσύνθετον προφοράν, ών πολλά άνεφέρομεν
έν τώήμετέρφ συγγράμματι. ίτι δέ πλείονα θά προσαγάγωαεν έν

τή προσεχώς εκδοθησομίνη συμπληρωτική ή^ών πραγματεία. Έν
τφ παρόντι αρκούμεθα νά μνημονιύσωμεν την επί αρχαιότατου Ατ
τικού αγγείου γραφήνμά(ο) μ Ε χαί ποθέω αντί μάομΑι. Επει
δή δέ ενταύθα δ λόγος περί τοΰ ύμνου ε'ις ’Απόλλωνα καί τών έξ
αύτοΰ συμπερασμάτων περί τής έκφωνήσεως τής α ι, δέν χρίνομεν
περιττόν έν τελεί νά μνημονεόσωμεν τήν ρήσιν τοΰ Μουσικού Άριστείδου|τοΰ Κοϊντιλιανοΰ,δτι τό εεΐ βχταθείηέπι φαίνει
όμοιονηχοντήαι δ ι φ 0 ό γ γ <μ (έκδ.ΜβκΙοιηϊί σελ. 93).
Ή ρήσις αδτη τοΰ Άριστείδου του Κοιντιλιανοϋ, όλίγω νεωτέρου τού
Πλουτάρχου καί ζώντος έν χρόνοις, καθ’ ούς έσψζοντο έτι καί
ήδοντο τά αρχαία τών τραγφδιών μέλη (Σχολ. Εύρ. Όρεστ.174),
εσψζοντο δέ, ώς λέγει αυτός b Αριστείδης (σελ. 95), αί περί τής
χρήσεως τών αρμονιών τού Μουσιχοΰ Δάμωνος θεωριαι, άνεγινώσχοντο δέ χατά ρυθμόν χαί προσφδίαν τά άρχαΐα ποιήματα, ή ρήσις

θεμελιουμένης».
Κατά ταΰτα ούδέν παράδοξον, άν εν έτέρφ Γιόμανικώ περιοδικό
( Berliner philologische wochenschrift <890, σελ. 542) έγράφη
δτι έν τοΐς χύχλοις τών Γερμανών φιλολόγων ήρξατο δσημέραι έλαττουμένη ή πρός τό ύγιές τών Έρασμϊκών αρχών πίστις, καί δτς ή
Πρωσική Κυβέρνησις διανοείται περί μεταρρυθμίσεως τής αύτόθι χρατούσης προφοράς τής Ελληνικής γλώσσης, ουδέν δε παράδοξον
ώσαύτως, αν χαί οί έν Άθήναις παρεπιδημοϋντες Γεροανοί έγραψαν
αναφορά” πρός τόν Αύτοκράτορα τής Γερμανίας, παραχαλοδντες αυ
τόν νά άντικαταστήση δια της προφοράς τών νεωτέρων Ελλήνων
τήν προφοράν τοΰ Εράσμου, καθόσον αΰτη. λεγουσίν «είναι δλως
αύθαίρετος, ούδεμίαν εχουσα σχέσιν πρός τήν έν τή ακμή τοΰ 'Ελ
ληνισμού κρατούσαν» (ίδέ τό κείμενον τής αναφοράς έν τψ περιοδιοδιχώ Zeitung far das hfthere Unterichtsvesen Deutschlands

Leipzig 9 Januar 1891 σελ. 15).
Έπί τέλους παραχαλοΰμεν τόν κ. Κροαζέ δικαίως τιμώμενον
έπί φιλολογική παιδείφ χαί κριτική δξυνοίφ, ακριβέστερο» νά μελετήση τό παρόν ζήτημα, πριν εΐπη τήν τελευταίαν αυτοϋ περί τής
Ελληνικής προφοράς γνώμην.
Έν Άθήναις τή 31 Ιανουάριου 1896.
•εαθ.
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Παππαδημητραχόπουλος
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ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ^ ΤΟ ΒΟΤΑΝΙ
— Μήπως μέσα σέ λ<βά£ι μέ άνθους κατασπαρμένο
Τής αγάπης το βοτάνι βρίσκεται τό ζηλεμένο;
Μήπως μες σέ περιβόλι ή οέ ποταμούς βλαοτάνει
"Η εις τά βουνά απάνω τί)ς αγάπης τό βοτάνι
— "Οχι σέ σχισμάδα βράχου έκεϊ ποδ ίεσπδ κι ’ αφρίζει
Θάλασσα Αγριεμένη ενα χόρτο πρασινίζει
Όπου τής αγάπης λένε, ότι εινε τό χορτάρι
’Επειδή μ’ αΰτήνε έχει καί αύτό την Ιδια χάρι
Όπως 'στή καρδιά έκείνη περισσότερο ριζώνει
Όσο δάκρυα τή βρέχουν και τήνε κτυπούνε πόνοι
Περισσότερο καί. τούτο μέσ’ τό βράχο λουλουδίζει
Όσο ό βόρειας τό δέρνει και ή άρμη τό ποτίζει.
Γ. Λ. ΚαμυστενΑχης.

Η ΦΣΥΙΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΥΠΗΡΕΤΩΝ

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τίτον ό έβδομος μήν, άφ’ ότου διεκόψαμεν τάς έκπαιδευτικά; ήμών έκδρομιάς, 4ς οί καλοί Καθηγηταί μα; ένέγραψαν άπο τού παρελθόντος έτους «Ις τό πρόγραμμα των
άσκήσεών μας, καί πάντες μετ’ ανυπομονησίας άνεμένομεν
την εναρξιν τούτων, δτβ αίφνιδίως μάς άνεκοινώθη, ότε μέ
τάς άρξαμένας ήδη ωραίας καλοκαιρινά; ημέρας θά έπανελαμβάνομεν αύτάς. Πάντες ένεπλήσθημεν χαρας.
Ζ Ήμερα της πρώτης έκδρομής μας ώρίσθη ή 26 παρελ
θόντος, καθ
*
ήν έμέλλομεν νά έκδράμωμεν μέχρι; ‘Ελευσϊνος
προς έπίσκεψιν τοΰ αυτόθι Ελαιουργείου καί Σαπωνοποιείου
τών κ.κ. Χαριλάου και Κανελοπούλου, και έξέτασιν τής λει
τουργίας του έργοστασίου τούτου, έν ταύτφ δε καί προς
έπίσκεψιν τών έκεϊσε αρχαιοτήτων τοϋ ναοΰ τής Δήμητρος
καί αυτής τή; Έλευσινίας θεάς, τής Γεωργίας, ήτις διά τοΰ
Τρίπτολέμου είσήγαγε τον πολιτισμόν είς την ανθρωπότητα,
της θεάς τέλος εκείνης, ήτις {δίδαξε τά αγαθά τοΰ κόσμου
εις τούς. άνθρώπους καί την γεωργίαν είς τόν Τριπτόλεμον.
Ό πολιτισμός έκαστη; χώρας ίξαρταται ίκ τής άνα, πτύξεως τής γεωργίας· άπαντα δέ τα έθνη, άτινα ίφθασαν είς τόν κολοφώνα τής προόδου καί τοΰ πολιτισμού, είσί
τά μάλλον προηγμένα είς την γεωργίαν. Συνεπώς λοιπόν,
πριν έκκινήσωμεν, ένεφορήθημεν ύπό τών καλειτερων διαθέ
σεων καί μέ την πρόθεσιν νά έπικαλεσθώμεν τήν θεάν Δήμη
τραν, όπως μάς θέση ύπό τήν ίσχυράν αυτής προστασίαν, ώς
■ ανήκοντας είς τούς λειτουργούς τοΰ απέραντου αυτής βασι
λείου, τής γεωργίας καί άποκαταστήσγ έν τή κοινωνί^ κα
λούς αυτής οπαδούς.
Τή ίπαύριον λοιπόν, λίαν πρωί' ίγερθέντες, άνεχωρήσαμεν
τήν 7 π. μ. έν σώματι, διά τής πρώτης διά Πελοπόννησον
άναχωρούσης αμαξοστοιχίας. Άπαντες δε ίτοποθετήθημεν
έν ιδιαιτέρω βαγονίφ έπί τούτφ προσαρτισθέντι εις τόν συρ
μόν··' τό δε έπί μίαν ώραν περίπου ταξείδιόν μας υπήρξε καί
κατά τήν άνοδον καί κατά τήν κάθοδον μεστόν τερπνών καί
ευάρεστων έντυπώσεων.
Άπό τών θυρίδων τοϋ βαγονιού τοδ σιδηροδρόμου διεκρίναμεν βαθμηδόν ένθεν μεν τούς Μύλους ’Αθηνών, τά ώραϊα

II ΦΥΣΙΧ

ΕΝ ΣΚΩΤΙΑ

Κάτω Λιόσα,τό Καματερόν, τό αγροτικόν Μενίδιον,τά τερ
πνά Άνω Λιόσα καί τά πεδικά Κάλύβια Χασιάς, ένθεν δε
τούς ύπερκειμένους καλλιθιάτους λόφους, ότέ μεν βραχώδεις
καί ύψηλοΰς ότε δε κατάφυτους καί πρασινωπούς καί τέλος
τήν Ιστορικήν θάλασσαν τοϋ Σαρωνικοϋ κόλπου μετά τής
περιωνύμου καταστάσης Σαλαμΐνος, ήτις μας έκαμε νά άναπωλήσωμεν είς τήν μνήμην χρόνους ενδόξους καί ευκλεείς,
χρόνους ώραίους καί ποθητούς, καθ’ ούς οί πρόγονοι ημών
έδρέψαντο δάφνας δόξης καί τιμής έκ τής έν Σαλαμινι τροπαιούχου μοναδικής ναυμαχίας, καθ’ ου; οί ένδοξοι ήμών
οΰτοι γεννήτορες ήγωνισθησαν αγώνα υπέρ τών όλων κατά
τής βαρβαρότητας ύπερ τοΰ πολιτισμού καί ένθα κατετρώπωσαν τόν απειροπληθή καί άγέρωχον τοϋ Εέρξου στόλον
καί τών οποίων τό κλέος διά τού στόματος σύμπαντος τοΰ
πεπολιτισμενου κόσμου, θέλει διατηρηθή εις τούς αιώνας τοΰ
παντός.
Μόλις περί τήν 8 π. μ. άφιχθέντες είς ’Ελευσίνα έκαθίσαμεν όπως προγευματίσώμεν. Περί τό τέλος δε τούτου άφίκετο παρ’ ήμΐν απεσταλμένος τοϋ κ, Κανελλοπούλου, ίστις
είχεν είδοποιηθη άπό τής προτεραίας περί τοϋ σκοποϋ τής
έκδρομής μας καί οστις μάς ώδήγησςν είς τό έργοστάσιόν του
κείμενον πρός τό μεσημβρινόν μέρος τής ’Ελευσϊνος, όπισθεν
τών αρχαίων μνημείων καί παρά τήν θάλασσαν.
Άμα ώς έφθάσαμεν έκεΐ, μάς ύπεδέχθη ό κ. Κανελόπουλος καί μάς ήγαγεν είς τά διάφορα διαμερίσματα τοϋ κα
ταστήματος του, άρξάμενος έκ τών αποθηκών τών έλαεοπυρήνων, τής πρώτης ΰλης, έξης άρχεται ή λειτουργία τοΰ
καταστήματος τούτου. Άφοΰ εϊδομεν τάς άποθήκας ταύτας,
αίτινές είσι παμμεγέθεις, δυνάμιναί νά περιλάβωσι πολλά
έκατομ. οκ. έλαιοπηρήνων, μάς ώδήγησέν είς τά μηχανήματα
δι’ ών Ιξάγεται τό ϊλαιον έκ τών πυρήνων. Τά μηχανήματα
ταΰτα είσίν αρκούντως περίπλοκα καί άπαιτοΰσιν έπισταμένην καί λελογισμένην διοίκησιν, ενεκα τής εύφλεκτου ύλης,
ής γίνεται χρήσις είς τήν τοιαύτη
*
έργασίαν, τοϋ διθειούχου
άνθρακος.
Παρά τά μηχανήματα ταϋτα κεΐνται έν ίδιαιτέροις ολως
διαμερίσμασι αί πρός παραγωγήν τοΰ άπαετουμένου διά τήν
κίνησιν τών ποικίλων τούτων μηχανημάτων άτμοΰ άτμοπαραγωγοί συσκευαί, είς τάς όποιας ώς καύσιμον ύλην χρη-

σιμοποιοΰσι τούς έλαιοπυρήνας, άφ’ών· πρώτον άφαιρεϊται τό
ϊλαιον. Παραπλεύρως δ’ εύρίσκονται αί ευρύχωροι τοϋ έλαίου
άποθήκαι.
Μετά ταϋτα διηυθύνθημεν είς τό σαπωνοποιεΐον, είς το
όποιον παρετηρήσαμεν έπίσης μίαν σειράν μηχανημάτων,
χρησιμευόντων είς τήν πρώτην τοΰ σάπωνος κατεργασίαν,
άπλουστέρων 8μως τών τοϋ έλαιουργείου.
Εις ιδιαιτέρους παρά τά μηχανήματα ταΰτα χώρους ευ-,
ρίσκονται ωσαύτως διάφορα άλλα διαμερίσματα έν εϊδει δε
ξαμενών, ιΐ, S άπλοΰται 0 έκ τών λεβήτων τής παρασκευής,
έξαγόμενος σάπων πρός μερικήν άποξήρανσιν, όθεν παραλαμβανόμενος κόπτεται είς τεμάχια καί σφραγίζεται διά τοϋ
ονόματος καί τοΰ σήματος τοϋ καταστήματος, St’ ειδικών
μηχανημάτων, κατόπιν δε φέρεται είς τάς άποθήκας προς
τελείαν άποξήρανσιν, μεθ’ ήν τίθεται είς κιβώτια καί άποστίλλεται είς έμπορικήν κατανάλωσιν.
Εϊδομεν έπίσης καί κλίβανον μετά τών έξαρτημάτων άύτοΰ, χρησιμεύσαντα κατά τά πρώτα έτη τής εγκαθιδρύσεως
τοϋ εργοστασίου τούτου πρός παρασκευήν διθειούχου άνθρα
κος, άλλ’ ή έργασία ,άύτη {γκάτελείφθη, κριθείσης οίκονομικωτέρας τής ίΧ :τοΰΙξώτέρικόΰ- είσαγωγής τής ύλης ταύτης.
Τό ίργοστάσιον τοΰτο, πρώτον ίορυθέν έν Στερεή Έλλάδι καί άπασχολοΰν περί τούς 35—40 έργάτας καί δή
έργατρίας, χάρις είς τήν δραστηριότητα τών διευθυνόντων
αυτό κ.κ. Χαριλάου καί Κανελλοπούλου, άνδρών διακεκρι
μένων έπί μορφώσει καί ίκανότητι,κατασκευάζει,ώς γνωστόν
σάπωνας κοινής χρήσεως καί πρώτης ποιότητος, ανόθευτους
καί καθαρούς, ώς μαρτηροΰσι τοΰτο οί πολυπληθείς αύτοΰ
καταναλωταί.
Άπό τίνος δέ ήρξατο νά κατασκευάζτ) και σάπωνας φανεποΰ οξέος καί πρεκραμυγδάλου, ώς δέ μάς ίλεγεν ό κ.Κανελόπουλος, προσεχώς θά παράγω καί τοιούτους αρωματι
κούς. Ευχάριστου πολύ τοΰτο διά-τήν έγχώριον ήμών βιο
μηχανίαν.
Ό κ. Κανελλόπουλος ειχεν έπίσης τήν καλοσύνην νά μάς
όδηγήση καί είς τό έργοστάσιον τοΰ κ. Χκτζημελέτη, τό
όποιον έπίσης λειτουργεί ύπό άρίστους όρους,παράγον σάπω
νας άρίστης ποιότητος. Όφείλομεν νά εύχαριστήσωμεν καί
τόν κ. Χατζημελέτην διά τήν έξαίρετον ύποδοχήν, διά της
οποίας μάς έτίμησεν.
Άποχώροΰντες έκεΐβεν άπεκομίσαμεν έκτος τών αρίστων
έντυπώσεων,καί άπό δύο σάπωνας έκαστος έξ ήμών,οΰς ό κ.
Κανελλόπουλος εύηρεστήθη νά μάς προσφέρη, οΰτω δέ έλάβομεν τήν εύκαιρίαν νά ποιώμεν έφεξής χρήσιν σάπωνος τής
έγχωρίου βιομηχανίας μας, όστις ύπο πολλάς έπόψεις είναι
προτιμότερος τών ευρωπαϊκών, διότι καί γνήσιος καί καθα
ρός είναι καί ένέχει τό μέγιστον προτέρημα νά ήναι ’Ελ
ληνικής. κατασκευής.:
Φρονώ δ’ ότι, παντί σθένει πρέπει πάντες νά ύποστηρίξωμεν τήν έγχώριον βιομηχανίαν, έξ ών εξήρτηται ή ευη
μερία ήμών καί τοΰ έθνους ήμών, «άλλ
*
ίνα πράξωμεν τοΰτο 1
πρέπει νά άσπασθώμεν τήν Αγγλικήν ιδιοτροπίαν, ήτις καταναλίσκει πάντοτε προϊόντα Αγγλικής προελεύσεως πρός
ύποστήριξιν, κατά τό λέγειν αυτών, τής έθνικής των βιο
μηχανίας.
Τά τοιούτου όμως είδους έργοστάσια δέν λιιτουργοΰσιν
έπαρκώς δι’ ελλειψιν τής πρώτη; ύλης,μή έπιτρεπομένης τής
έκ τοΰ έξωτερικοϋ εισαγωγής της, ένεκα τής φελοξήρας.
Ευτυχώς όμως ό νόμος ούτος, τόν όποιον πολύ βαρέως
φέρουσιν οι έργοστασιάρχαι ταχέως θά άρθή, κατόπιν τής
γενομένης ύπό τοΰ Συμβουλίου τής ένταϋθα Γεωργικής Σχο
λής καταλλήλου έκθέσεως,δι ης άποδεικνύεται ότι ούδείς φό
βος ύπάρχεί τής εισαγωγής τής φυλλοξήρας είς τούς 'Ελλη
νικούς αμπελώνας διά τής έκ τοϋ έζωνερικοϋ εισαγωγής έλαιοπυρήνων.
Ή επίσκεψις άύτη μεγάλην ένεποίησεν έντύπωσιν είς πάν
τα; τούς μαθητάς καί μέγιστον ,ήντλήσαμεν θάρρος πρός

277

κραταίωσιν τών σπουδών μας, διότι καί άρίστους έπιστήμονας, άσχολουμένους είς τήν βιομηχανίαν ταύτην συνηντή—
σαμεν καί τέλεια σχετικώς έργοστάσια εύρομεν, ένθαρρύνοντα ημάς έίς τό μέλλον, άναλογισθέντας τό εύρύ στάδιον
δπερ έπιφυλάσσεται είς πάντα έξ ήμών βουλόμενον εύαυνειδήτως νά έργασθή.
Κατά τήν παρασκευήν τοΰ σάπωνος άποχωρίζεταιέξ αύτοΰ
ώς δευτερεΰον προϊόν καί γλυκερίνη, ήτες έν Ευρώπη παραλαμβάνεται ύπό ειδικών καταστημάτων, καθαρίζεται καί
παραδίδεται είς τήν έμπορίά». Ή γλυκερνίη έχει άρκετάς
έφαρμογάς, μία δέ καί ίσως έκ τών σπουδαιοτέρων, είναι ή
παρασκέυήνιτρογλυκερίνης(δυνάμίτιδος)·
Ευχής Ιργον θά ήτο διά' τήν πρόοδον τής ήμετέρας βιο
μηχανίας νά ίδρύετο καί· παρ’ ήμΐν σχετικόν βιομηχανικόν
κατάστημα διά τήν παρασκευήν καί κατεργασίαν της γλυκε
ρίνης ένταϋθα, δι’ ήν Ιξάγονται ούχί ευκαταφρόνητα ποσά
κατ’έτος είς Ευρώπην.Άλλως τε δέ τά τοιαϋτα καταστή: ματα, τήν πρώτην ταύτην ύλην θά παραλαμβάνουν καί έξ
άλλων έγχωρίων βιομηχανικών καταστημάτων, τών παρασκευαζόντων τά στεατικά κηρία,τά όποια έπίσης ώς δευτε,ρεΰον προϊόν παράγουν τήν γλυκερίνην.
Εΐτα ύπό τήν οδηγίαν τών ήμετέρων καθηγητών καί τοΰ
κ.Κανελλοπούλου έπεσκεφθημεν τάς διαφόρους αρχαιότητας
τόν ναόν τής Έλευσινίας Δήμητρος ώς καί αυτήν τήν ίδιαν
ΐν τφ άρχαιολογικφ Μουσιίφ, διδάσκουσαν τόν Τριπτόλεμον
τήν γεωργίαν καί τήν όποιαν ίκετεύσαμεν νά μάς προστα
τεύσει καί χορηγηση τάς άναγκαίας γνώσεις πρός τελεσφόρησιν τοϋ πρός άνάπτυξιν τής Έλλ. βιομηχανίας ζήλου μας.
Περί δέ τήν 7 μ. μ. άποχαιρετίσαντες τόν κ. Κανελλόπουλον, όστες εύηρεστήθη καθ’ όλην τήν ήμέραν νά μάς παράσχη άφθονον τήν διδασκαλίαν του καί νά μάς συνοδεύση
καί μέχρι τοϋ σιδηροδρομικού σταθμοΰ,άνεχωρήσαμεν, απο
κομίζοντας τάς άριστα; περί τή; προόδου τοΰ τόπου μας
έντυπώσεις.
Ίανουάρ’ος 1896.

ΟρΦΚη Μ. Ζυμεωνί$ης

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΝ' ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ
Μιλαγ%ολία ζοφερά τά στή&η μον πιέζει
Ό νοϋς μου asfftetQsfttM eig βχέψείί πα^αβόλονζ
χαϊ δμα>$ μ^ τόν πόνον μου άδιαλείπτωρ Λαίξιι
4
ή σκΛηρόπαμδορ ή φθονερά πρόρ SXovg
Λιλλήματ * Αλλεπάλληλα σπαράσβοντα χαρδίαν
τόν νοΰν μου τόν άφ^ρεσαν μ * Τάραζαν τάρ φρε'ναρ
άφήρπασαν τοΰ χείλονξ μου τήν πρώτην θυμηδίαν
χαί μ
* έφριψαν tl$ ρεμβαβμούξ χαΐ λε'ίειρτετριμμένα?
Μα,ταία ή προβπά&εια το παρελθόν νά φθ&βω
μαχράν μου ήβη Xstatat στενάζει, τεθλιμμ/νον
χι ’ έν<ΰ ίχτείνω δεξιάν έχείθεν νά τ* άρπάσω
/κείνο φαίνεται μαχράν μαχράν άφανιβμ/νον
ω I παρελθόν ίπάνελθε oi ικετεύω κλαίων
φϊρε καί πάλιν τήν ζωήν τήν τριοευτυχιβμ/νην
τό λέγω ουγκλονούμενο$ ’? τά δακρυά μου πλέων
πλήν . . . με'νει, μένει άκαμπτον έκεί προνηλωμένον
Καί μέλλον όιανοίγεται /finpoc μου λυσσαλε'ον
τή? κοινωνία? τών θεσμών άπαύγαομα μοιραϊον
νά χαταφάγη Απειλούν ώ? πειraλέog λέων
τό σώμα τό πολύπληκτον, τό μονονού έκπνέον

τό ένεστώς . . . . ώ θύελλαι καί στρόφοι καταιγίβο$
Ικφρονε? σκίψει? και σκιαί κακοποιών δαιμόνων
*
τό κράτοο διεξίφυγον τ§? τοϋ θεόν αιγίδος
Ούδε'ν I μοί υπολείπεται . . .Άλλοίμονον I καίμόνον.
Άβήνησι 3 ’Οκτωβρίου 1895
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Είχ; βραδύνει μετά των εύθυμούντων φιλώ» του εί; τό
οΙνοπωλεΐο», ένθα πλέω» ίν τη μεμολυσμένη ίκ τοϋ χαπνοϋ
χαί τθ|;·άποφορϊ; ατμόσφαιρα Ιχείνη όπου ζαλισμένοι ίκ τών
φωνών χαί συζητήσεων,ίπινο» έτι καί έκώπ
ιζο»,διαλύο»τι;
*
τόν ίγχίφαλον ίν νεφελαι; χαπνοΰ χαί φαντασίας χαί ΐκραυ*
γαζο
βραγχεώντες,χωρίς όμως χαί νά συνεννοώνται πλέον,
οΰδε μάλιστα χαί νά άχουώνται ποσώς.
'Ο ίγχεφαλος έβραζε» έντός λεβητος άχνίζο
το;,ί»φ
*
ό οί
νος καΓόζϋθο; Ιρρεεν ώς κύμα. Τό βάν έστρίφετο περί εαυ
τόν· ό στόμαχός του ίπαναστάτει· ή κεφαλή του ίκλονίζετο
ίδώ χ’ έχει καί ό ίγκςφαλός του τφ ίφαίνετο, ότι ίφέρετο
εις αξιολύπητο
*
παραζάλη», πλιίιρη πτώσεως καί απερίγρα
πτωνχμκώσεων. Δεν ίδύνατο πλέον νά όμιληση· μόλις ίγνώρίζε νά άρθρωση λέξεις τινάς διά την σχίψι
*
και ίάν δεν
εντρεπετο,ευχαρίστως θά εθετο την κεφαλήν ίπί της τραπέζης. Κυρίως όμως η θέρμη αΰτοϋ ίπιθυμία ην νά ίξαπλωθη
κατά γης, ύπό την τράπεζαν, νά κυλεσθη ώς χοίρος, νά
αποκοιμηθώ και νά βυθισθη ίκεΐ εί; τό σκοτεινόν καί βαθύτα
*
το
ζόφος.
Έπί μακρον μί τού; οφθαλμούς ατενείς, τή» γλώσσαν
ψελλίζουσαν καί κινήσει; αναποφασίστου; καί σπασμφδικάς,εμενεν ούτως, άγνοών τί νά πράξη,ίντελώς άπορος σκέψιω;
καί καθήκοντος, ζωής καί δυνάμεως,ίτοιμος τό πάν νά δεχθή
καί τό πάν νά πράξη.
. Έ». τούτοι; κινούμενο; ύπό εσωτερική; τίνος ορμής, ήγέρθη τέλος, χωρίς νά είπη λέξιν είς τούς φίλους του, οός μόλις
έβλεπε»,, {προχώρησε παραπαίων πρός τήν θύραν,τήν ή<οιξε μετά ματαία; προσπάθειας καί ίξήλθεν. Διάτων γνωστών
δε αύτφ οδών, ών έκάστη γωνία τφ ίπέφεριν άνάμνησιν —
πάντοτε θλιβερά»—' είς τήν μνήμην του,’όπου έκαστο; κρό
τος πηγής καί ρύαχος τφ ίφαίνετο,δτι ήτο ή φωνή μομφής
ή τυψεω; τή; συνειδήσεως, όπου έκαστη άκτίς τόν ίτύφλωνε διά κατηραμένης λάμψεως,ένφ έκαστη σκιά τόν «ipuxuκλου ύπό παγερού τρόμου, μηχανικώς πως ίβάδεζεν ίδώ
κ’ ίκεΐ —ώσεί νά ήρίθμει τά βήματά του — διά μέσου τών
οδών..
Τέλος εύρέθη εκτός τοϋ προαστείου, ίν μέσφ τών αγρών,
ίν πλήρει πιδιάδι. όπου όλω; έκπληκτο; καί κεχηνώ; {στε
ρέωσε τού; οφθαλμού; του πρός τόν ορίζοντα, ώ; μανιώδης
άστρολόγος καί είδε νά ΰποφώσκη ή αυγή.
Περιξ δ’ αύτοϋ καί ίπί τής κεφαλής του μικρά πτηνά
Ιψαλλον παραδόξως, ή μάλλον ίξέβαλλον φωνάς, αίτινες τόν
ετάράττον καί τόν ίξενεύριζον. ■
Μετ’ ολίγον ίφάνη καί ή ήμερα καί θερμό; ήλιος ήρξατο νά έκπεμπη τάς ακτίνας του,ίνφ ό δυστυχής ίξηκολούθει
τήν πορείαν του, πατών τό έδαφος καί βλέπω» τήν σκιάν
του ταλαντευόμενη
*
καί άνασκιρτώσαν γελοίως πρό αΰτοϋ.
Υπνωτισμένος καί καταβεβλημμένος, ώς βλάξ καί ηλίθιος,
ίπορεύετο ούτως όλονέν βαδίζων, καί χωρίς νά γνωρίζη πώς
■ εύρέθη ίκεΐ παρά τήν είσοδον δάσους tx μεγάλων δρυών καί
φυγών, δπΟυ κατά μήκος μονοπατιού πλήρους χόρτων και
άνθέων, εντυπώσεως, δρόσου καί ησυχίας, εισέδυσεν ίντός.
Ρύαξ τις ιρρεεν πλησίον ίκεΐ,όπου στάς Ιπιεν ίπί μακρό
*,
• άλλ-’ίν τόύτ.οις ή γλώσσα του δεν ίκορέννυτο, ενφ ή κεφαλή
του έζαλίζετο έκ νέου καί έπόθει νά εύρη ύδωρ καθαρόν καί
ψυχρόν, £έον άκαταπαύστως, ρίον πάντοτε, ίνα ανακούφιση
τά καιόμενα μέλη του.
Παρετήρησε τότε, ότι εΰρίσχετο είς τήν είσοδον άδένδρου
μέρους πλήρους ήλίου καί θερμότητος. Αισθανόμενος δέ τήν
σκιψιν του ξηραινομενην ύπό τό κρανίον του καί άκούων τόν
βόμβον τής ζάλης νά βομβή εις τά ώτα του καινά κτυπ?
τούς κροτάφους του, {σταμάτησε ρίπτω
*
βλέμμα λυπηρόν
/πρό αύτοϋ. Άλλα θέαμα παράδοξον προσείλκυσε την προσο
χήν του· ίν τφ μέσφ τοϋ άδένδρου ίκείνου μέρους άνθρωπός

ι

τες ήτο έξηπλωμένος ίπί τώ
*
ξηρών χόρτων ίκοιμάτο εκτε
θειμένος είς την θερμότητα τοΰ ήλίου καί ίφαίνετο καταλελυπημενος. Μεγάλαι σταγόνες ίίρώτό; ηΰλάχουν τό έρυθρόν χαΐσυνεσπασμένον πρόσωπο» του ίνφ υπόκωφοι γογγυσμοί έξεφευγον τών χειλέων του καί ίν τάυτφ προτεπάθει νά κινηθή;
ίχτείνων τήν χεΐρα του πρός τά ίμπρό; ώς διάνά απώθηση
αόρατον ίχθρόν.
Τό άορίστως δεικνυόμενο
*
ύπό τής χειρός μέρος έφερε» ίκεΐ
τά βλέμματα τοϋ ήμετέρου περιέργου περιπατητου, δστις
μετά φρίκης καί φόβου παρετήρησε μέγαν δφιν προχωροϋντα βραδέως, ερποντα ίπί τοϋ εδάφους καί πλησιάζοντα έπί
μάλλον τόν κοιμώμενον άνθρωπον. Αλλά πώς ούτος έδύνατα
νά τό
*
βλέπη ίρχόμενον, άφοϋ έκοιμάτο; Ύπό ποία; πα
ραδόξου παρατηρήσεως, ύπό ποιας διπλής όράσεως προησθάνετο τόν κίνδυνον, χωρίς νά ίχη τήν δύναμιν νά άποφΰγη.
αυτόν, ουδέ μάλιστα νά δύναται νά έγερθή ;
Ώ; παραλελυμένος καί ό ήμέτερος' παρατηρητής έμεινε»
ίκεΐ ίπί τής θέσεώς του, ατενίζω» τό» κοιμώμενον άνθρωπον
καί το φοβερόν ζώον, χωρίς νά δύνηται νά άποσπασθη τοϋ
φρικώδους ίκείνου θεάματος. Τότε διά μιας ό οφις ίπήδησε»
ίπί τοϋ κοιμώμενον καί τόν έδάγκασε μετά μανίας εις τό πρόσωπον, διαμείνας ίκεΐ ίπ’ αρκετόν, στρέφω» τό σώμα του
μετά φρενητιάσεως και μαενόμενος ότι ήθελε νά είσέλθη εί;
τή» σάρκα του, τά οστά, άτινα ίβασάνιζον τό πολεμούν αυ
τά στόμα του. ‘Ο δυστυχής ύπνώττων ίταράττετο ματαί—
ως, φωνάζω» άνάρθρως καί φρικωδώ; κινούμενος.
Ο ήμέτερος θεατής κατατετρομαγμένος ίχ τή; σκηνής ταύ
της ησθάνθη κατά τήν στιγμήν ίκείνην πνοήν διερχομένην πρό
αύτοΰ, το λογικόν του ίθολώθη καί παρετήρησε μετά φρί
κης, ότι ό κατά γης έξηπλωμένος τφ ώμοίαζε πολύ,ότι έφε
ρε τά ενδύματα του, τά χαρακτηριστικά του καί τέλος ότι
ητο αυτός ό ίδιος. Αίφνης τότε σπασμωδιχή άρρητος φρί
κη τόν κατέλαβε καί δέ» είδε πλέον τίποτε, άλλ’ ήσθάνθη
εαυτό» εί; τήν θέσιν τοΰ ανθρώπου εκείνου, ήσθάνθη ότι ήτοαυτός ίκεΐνο; καί ότι άπόλλυτο ·. . . . ότι ό φριχτός μαύ
ρος όφις κατέτρωγε τό πρόσωπό» του, τοΰ έθραυε τούς οφθαλ
μούς, άπέσπα τάς σάρκας καί τήν ρίνα του, οτί τόν ίφόνευε.
μετ’ απαίσιου ρόγχθου χαί ό δυστυχής πρό τοϋ σκληροδ
θανάτου, ήσθάνετο τή» κεφαλή
*
τοϋ φοβερού ζώου όλισθαί*
νουσα
επί του τραχήλουπτου,. εισχωρούσαν βαθεως είς τό.
στήθος του καί τά ίντόσθιά του, καί πίνουσα» σκληρώς τό.
αίμα τής ζωή; . ._. Βίαιος σπασμός τό» συνεκίνησε τότε καί
έ» μέσφ τών σπασμφδικών χειρών του κατώρθωσε νά συλλάβη τό» λαιμό» του τέρατος τούτου, 8τε θανάσιμο; πάληήγέρθη μεταξύ των καί κατέμείνεν αναίσθητος...............
Μετ’ολίγο
*
βλοσυρός, ίχνενευρισμένος, τρέμω» σύσσωμος
εύρέθη αίφνης ίντό; τοϋ οινοπωλείου, ίν μέσφ. τών φίλων
του, ένφ εις ίξ αυτών προσεπάθει νά είσάξη εί; τό στόμα
του γελών τόν. λαιμόν φιάλη; :
—Ήθελον νά σέ κάμω νά πίης καί κατά τόν ύπνον σου,
έλεγε» αύτφ, φίλο; τις τείνων τήν φιάλην.
Τότε ουτος ίξυπνήσας ήγέρθη μί οφθαλμούς διεσταλμένους.
καί φράσσοντας,έλαβε τήν φιάλη» και διά χειρονομία; αποτό
μου καί μανιώδου; τήν έρριψε καταγής, όπου έθραυσθη είς
μύρια τεμάχια.
—Είναι τρελλός! εκραυγασαν οί πέριξ αύτοϋ φίλοι.
Άλλ’έκεΐνο; χωρίς *
ά άποκριθή, ήνοεξεν ήσύχω; τήν θύ-.
ραν, έξηλθετοΰ καπηλειού καί ουδέποτε πλέον ίπανεθηκε τό».
πόδα του ίκεΐ.
( Έκ τοϋ Γαλλιχοΰ )
’ΐωά». Βεβάλης. Μηλιώφης.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ ΜΑΡΩί

[Νησιωτικόν διηγημα]
Τά πλοία μέ τά κατάλευκα ιστία των καί αί λέμβοι αί
αλιευτικοί μέ τά καινουργή δίκτυά των καί τάς μακράς
των κώπας εΓχον δέσει τούς κάλους των καί κατά σειράν
άνεπαύόντο πρό τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ωραίου λιμένος,
τής μικρός μέν, άλλά χαριτωμένης νήσου Ίου. Ό λε
πτός άνεμος τοΰ Ιουνίου έτάρασσεν ένίοτε τήν ησυχίαν
τοΰ μακαρίως καθεύδοντος έν τω πλοιαρίω του ναύτου,
ή ένανούριζεν έτερον καί καθίοτα γλυκύτερου τό θαλασ
σινόν ονειρόν του.
Ήτο ή παραμονή τής εορτής τοϋ Άγιου Ίωάννου,
Ήν ή 20 Ιουνίου. Τό άμίίΐηΐο νερό καί ό κλάδωνα?
ήσαν έν πλήρει ένεργεια τήν ημέραν εκείνην. Τά ηθη
καί έθιμά μας τά πανάρχαια, τά κατ’εξοχήν Ελληνικά·
τηρούνται έτι άπαράλλακτα ώς τό πριν εί; τάς πλείστας
τών Κυκλάδων νήσων, σχεδόν δλας. Καί είθε νά ετηροΰντο πανταχαΰ καί άς μή εΐσήγ,ετο προώρως ο ^ευδοπολιτ»σμ0£ ό άποσκορακίσας πολλά ωραία μας έθιμα ή
οτρεβλώσας τέλεον πλεΐστα τούτων.
Ή τύχη τών παρθένων τής γλυκύτατης νήσου έξαρτάται άπο τόν καλορο/ξικον Άγιον Ίωάννην. Περιξ τοϋ
δοχείου άφελεΐς καί ώραϊαι ϊστανται κόραι τής Ίου.’Ερριψαν καί τά μολύβια των αί παρθένοι. Τό μολύβι τής
Μάρως έδείκνυε πλοΐον διασχίζων τρικυμιώσαν θάλασσαν
και κλυδωνιζόμενον. Είς άλλας ή ιύχη έδειξε τον * λε
βέντην έραοτήν παίζοντα τόν μαγευτικόν του αύλόν ή
τό νανουριστικόν σαντούρι του καί αδοντα ασμα νησιω
τικόν περιπαθές πρό τοΰ παραθύρου τής κόρης, δειλώς
•καί κρύφα προσπαθούσης ν’ άτενίση τήν άγαπητήν μορ
φήν εκείνου.
Ή μήτηρ σου, Μάρω, άμέσως προεΐδεν οΰχί αίσιον
τό μέλλον σου, τής μόνης καί προσφιλεστάτης αύτής
κόρης, άλλ’ ό πατήρ ήθέλησε νά σέ στείλη μακοάν, όπως
•διά τοΰ ίδρώτος σου, καί άς μή λέγω, τίνος άλλου, άνα·
κουφισθή έκ τών έξόδων τής συντηρήσεως.
Ά ! ή ξενητειά εϊν’ εκείνη ήτις καθιστά τόν άνθρω
πον δυστυχή πολλάκις. Τόν άνθρωπον τόν μή δυνάμενον
νά.παλαίση πρός τόν γίγαντα βίον, καθιστά δυστυχή
ή ξενητειά !
Ή Μάρω, κόρη δωδεκαέτις μόλις, ύγιεστάτη καί ευ
ειδής ήθέλησε νά ταξειδεύση. Ήκουσε τοϋ πατρός τάς
ουμβουλάς, άγνοοΰντος και εκείνου τοΰ δυστυχοϋς ότι,
σήμερον περισσότεροι είνε οί όφεις καί αί έχιδναι τών
μεγαλοπόλεων ή όλοι οί σκολόηακες τής νήσου κατά τήν
εποχήν τής αφθονίας. Καί προτιμότερος ό ξηρός άρτος
ό κρίθινος τής Ίου, ό μετ’ άγωνίας κερδιζόμενος, τών
εδεσμάτων τών ευωδών τών άρχοντικδι» τής μελλούσης
υπηρέτριας θυγατρός του.
Ή Μάρω ήθέλησε,λέγω,νά ταξειδεύση. Έπόθησε νά ίδη
καί κόσμους άλλους τέως αγνώστους αύτή.Καί κατήλθε
είς τήν παραλίαν μετά τών γονέων καί μετ’ ολίγον τό
πλοιάριον άπήρχετο. Ή μήτηρ έοπόγγισε τά δάκρυά της .
καί διά του λευκού έκείνου ύφάσματος τοΰ δακρυόρέκτου
έχαιρέτιζε τήν παρθένον καί αγνήν θυγατέρα.
Ήκουσε πολλά ή γραΐα νησιώτησα διά τάς κόρας τάς
έκπατριζομένας, τάς άποτόμως άπερχομένας είς τόν θό
ρυβον τών μεγάλων κοινωνιών.Άλλ" ό πατήρ τό ήθέλησε
καί τού πατρός ό λόγος ήκούετο έκεΐ. Άλλ’ είθε νά μην
ήκούετο κατά τήν περίστασιν ταύτην; Ή παρακοή θά
ήτο ευλογητή αυτήν τήν φοράν.
Ηύχήθησαν τήν κόρην των οί γονείς καί ό θεός βοη
θός πλέον !
* ·

’Ιδού τώρα, Μάρω, ή ίοτορία οου, ού
*τομο<
άλλ’ οδυ
νηρά, βραχεία, πλήν θλιβερωτάτη.
Έφθαοες είς τήν πρωτεύουσαν τών Κυκλάδων τήν κα
λήν καί φιλόξενου Σΰρον, έχουοαν όμως καί αυτήν δυσ
τυχώς τούς όψεις της καί τά καθάρματα της, ολίγα κατ’
ευτυχίαν. Πάραυτα είοήλθες είς οικίαν έντιμον μέν καί
καλήν, άλλα πρός σέ άστοργου κάί ξένην. Ό Κύριος
σκαιός πρός σέ, τάλαινα κόρη! ‘Η Κυρία ιδιότροπος κάί
σκληρά, δυοτηχές πλάσμα! ’Αλλά διά σέ σκληροτέρα ήν
ή ξενητειά, ήτις έν τούτοις σοί ήτον εύχάριστος, ώς μοί
έλεγες, διότι έχει ήδεΤς τούς καρπούς καί άπατα τούς
μή έννοοΰντας τήν πικρίαν τών δήθεν ήδεων καρπών
τής. Ώ! ή ξενητειά ήν εκείνη, ήτις σέ κατέστρεψε
Μάρω!
Έρρίφθης έν τώ κοσμώ τώ μεοτώ κινδύνων καί πόνων,
ού ή άπειρος τών τοϋ κόσμου, ή αγαθή, ή άκακος νησιώτις κορασίς. Καί εύρέθης μόνη καί απροστάτευτος
καί ξένη είς ξένων χεΐρας καί έν μέσω τοΰ άγνωστου
σου κόσμου, ώσπερ τό κλυδωνιζόμενον σκάφος έν μέσω
άγριας θαλάσσης καί έν παγερα καί θυελλώδει νυκτί τοϋ
Δεκεμβρίου. Ώς τό σκάφος έκεϊνο, τό θραυόμενον άπο
τά πελώρια κύματα, τό όποιον σοί παρέοτησε το μολνβί
τοΰ Άγιου Ίωάννου.
Τετέλεσται! Τό σκάφος άπωλέσθη !
■* ·
■
Σέ έπανεϊδον, δυστυχή Μάρω, μετά πάροδον τόσων
ένιαυτών ! Σέ έγνώρισα μικράν, άκακον, χαριτωμένην
κορασίδα,οτ’ έπεσκέφθηυ τό πρώτον τήν μικράν καί γλυκεΤαν σου πατρίδα, τήν Ίον. Ήδη σ’ έπαναόλέπω γυ
ναίκα μέ τό έρύθημα έπί τοΰ προσώπου, έρύθημα ουχί
τής τιμής καί τής αίδοΰς,άλλά τής άχριότητσς καί τής
έξουθενώσεως.Πώς μετεόλήθης! Τότε μοί ήσο συμπαθής
άλλ’ ήδη σέ βδελίσσομαι!
Έξακολούθησον τήν πορείαν αυτήν, ήν πρό μικροΰ
έχάραξες, πεπλανημένη Μάρω, καί τό μέλλον σου εοεται
Λαμπρόν, ύ; επίσης λαμπρόν είναι καί τό παρόν σου !'
Ή μήτηρ σου θρ.ηνεΐ διά τόν θάνατόν σου,' θάνατον ηθι
κόν, αυτής τής τιμής οου τόν θάνατον! Ό δέ γέρων
πατήρ σου. . . καλύπτει τό πρόσωηον έξ αίδοΰς πρό
των αγνών συμπολιτών, συγγενών καί γνωρίμων.
Συ εν τούτοις γελάς καί καγχάζεις, άθλια γυνή,μέ τά
δάκρυα τής μητρός'καί τήν οδύνην τοΰ πατρός ....
αλλά καγχάζεις μακρόθεν. Έν τοΐς σπλάγχνοις σου δέν ■
τρέφεις τό φίλτρον πρός τήν μητέρα σου τήν δυστυχή
καί τόν ταλαίπωρον πατέρα σου. Είθε νά μη ο’ εγεννων
άθλια I
Ή νήσος σου ή μικρά καί αγνή, ώσπερ ή περιστερά
μεθ’ όλην τή
*
άγαθότητα και τήν καλοσύνην της, Αδυ
νατεί νά σέ δεχθή πλέον, αλλά καί ού δέν τολμάς ούδέ
δύνασαι πλέον νά τήν άτενίσης. Ή Ίος διά σε είναι
όνβιρον καί ίσως τό γλυκύτερο
*
έν ταΐς στιγμαΤς τοΰ
άνθρωπισμοΰ σου, έν τώ ύπνω πιθανώς !
Αύτή είναι ή πικρά μέν, άλλ’ άληθήε ιστορία σου
Μάρω, τήν οποία» δέν ήθέλησες νά μοί άφηγηθής, πλήν
έγώ κάλλιστα γνωρίζω τήν ιστορίαν ταύτην. Άλλως τε
καί σύ τήν άφηγεΤσαι κραιπαλοΰσα καί άναίοχυντος πρό
τών παιζόντων έν ού παικτοϊς καί καγχαζόντων μέ τήν
έξαχρίωσίν σου, θαυμαστών σου !
Έξακολούθει τό έργον σου τάλαινα !
Πίίραιβύς

Γεώργιο; Α. Πολίτη;

;
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ΡΑΠΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Γ. Π. Πειραιά. Έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμε».—Β. Σ. Μ ι·
χ ά λ β , Κε μ. π ί ρ. Επιστολή έλήφθη. Παραγγελία σάς άποστίλλεται προσεχώς. —Ι· X. Π. Κέρχυραν. Συνδρομή σας
έλήφθη. Άπίδειξις ταχυδρομιχώι.'Ευχαριστούμε». — 1. A. Κ α6 ά ρ ν α ν. Δελτάριο» έλήφθη. “Εχει καλώς.—Π. Κ· Υπάτην
’Επιστολή έλήφθη. Συνδρομητής ένεγρέφη. Εύχαριβτοΰμ»ν. Ανα
μένομε» καί έμβασμα — Ν.. Γ. Δ η μ η τ σ ά ν α ν. Σάς ένεγράψαμεν. Ταχυδρομικώς έχετε επιστολήν μας. — Ε. Γ. Ε, Σμύ ρ·
ν η ν. ’Επιστολή χαί συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε». Ταχυδρομιχώς γράφομε» χαί άποστέλλομεν ζητούμενα.—Ν. Ι.Β. Νάξον. ’Επιστολή έλήφθη
’Αμέσως μετά την ίχδοσιν των ’Ολυμπι
ακών αγώνων βά σάς άποστείλωμεν 15 τεύχιι, ώς γράφετε. — Α.
X. Β. Σιστόβιον. Λαχεν ύμίν οώρον είς τάς χληρώσεκ
άποστέλλεται προσεχώς. — Ν. Π. Γ. Τσοτύλιο». Δελτάριο»
έλήφθη. Ταχυδρομιχώς γράφομε».—Ή. Ε. Ρουχτσούχιο».
Συνδρομή σας χαί αντίτιμο» ημερολογίων έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.
—Ε. Φ- Κέρκυραν. Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρομιχώς λαμβά
νετε τά ζητούμενα.—Π, Σ. ’Αθήνας. Έδημοσιβύθη, άποστεί-
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άριϋ. 32 αίνογικάτων.

Αΐ&φοροι ’Ερωτήσεις
112 "Εν τετραγωνικόν μίτραν.
Έλυσαν αυτό ή δεσποινίς Μαρία ’Αγγέλου έχ Σμύρνης, ό χ.
Δ. Κάφογλους έχ Σύρου χαί b χ. Μ.Ν. Καρδαμίτσης έξ 'Αθηνών^

123. Ή μοίρα ήτις είναι τό 360 περίφερείας το δ χόχλου.
Έλυσαν αυτό δ χ. Δ. Κάφογλους έχ Σύρου, i χ. Ν. Ποταμιάνος
έξ ’Αθηνών χαί b χ. Σ. Στάμου έχ Πειραιώς.

114. '■ ήμέρα.
“Ελυσα» αυτό ή δεσποινίς Μαρία ’Αγγέλου έχ Σμύρνης χαί
Ν' Ποταμιάνος έξ ’Αθηνών.

b

χ.

115. ’Α«6 300 στρατιώτας
“Ελυσε» αυτό δ π. Σ. Στρατηγίπουλος έχ Πειραιώς.

116 Μ4 20, 000 περίπου έργΑτίδας, 1, 400 έως 1.600
χηφήνας χαί μίαν βασίλισσαν.
Ουδεές ίλυβεν.

117. ’Ο τρόπος χαθ’δν εύρίβχει τις τούς σρωτοτύπους
Αριθμούς Αρχίζω» ά«ό τής μονάδος χαί προχωρών μέχρες
οίουδήποτε άριθμοδ.
Οΰδείς ελυσεν.

48 — Όδός Περικλεούς (όπιοθεν ‘Ρέμβης)—4$ ’

ΚΟΜΨΟΤΒΣ ΣΤΕΡΕΟΤΠΣ ΕΥΘΥΜΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΑΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ“
παρά τήν Καπνικαρέαν άριδ. 7. OSog Έρμοϋ
Πωλοΰνται υφάσματα αγγλικής στερείτητος χαί παρισιανής φι
λοκαλίας εις τιμάς πολύ συμφερούσάς, ώς χαί χασέδες, λινά, περχάλια, δίμητα, βατίστες χτλ.
ΤοπΑπια χασέ μονοκόμματα δρ.

6,25

Χασέδες μέ τον πήχυν .... λεπτ.

4

ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
*ά
δ

’

τούς νέονς ϋννδρορητάς τΑς «ΦιΜέως».

Οί έγγραφόμενοι νέοι συνδρομηταί τής «Φόσεως» άπό 1
’Ιανουάριου 1896 λαμβάνουσι και τήν νεωστί ίκδοθεϊσαν
δίτομο» και μετά 135 καλλιτεχνικωτάτων εικόνων κεκοσμημένην Μυ&ολογΙαν τής Αρχαίας Ελλάδος.
Οΐ μίν του ’Εσωτερικοί αντί δρ. 15. ..
Οΐ 5έ του Έξωτερικοδ άντί φρ. 15.
’Ελεύθερα» παντός ταχ. τέλους, συμπεριλαμβανομένης ίν
τή τιμή ταύτη καί τής συνδρομής τής βΦύσιως» καί τής
αξίας τών δυο τευχών.

ΑΤΜ0ΚΙΝΗΤ0Ν ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KAPPA
Οίνοι φυσικοί Θηραϊκοί. Οινοπνεύματα. Κονιάκ. Ρούμια,
Τάρτορα καί τρύγες. Ποιότητος έξαίρετοι παλαιοί καί νέοι.
Παρακαταθήκη πλουσία. Κατασκευή αυτών έκ γνησίου θη
ραϊκοί! οίνου.
Εύρίακόνται πάντες οΐ Θηραϊκοί παλαιοί οίνοι όλων τών
ειδών καί ποιοτήτων, βραβευθέντες είς δλας τάς έκθέσεις δι’
άργυρον καί χρυσού μεταλλείου.
’Εξαγωγή χονδρικώς είς τό εσωτερικόν καί έξωτερικόν

« ΑΘΗΝΑ »
Τό χριστόν και εύθηνότατον περιοδικόν ’Εργοχίίφων, συρ
μών χ*αι &ναγν<ηβμάτην έκδιδόμενον dig τοϋ μηνός άπό τοϋ
1891.
Συνδρομή Έλλάδ. Δρ. 10. ’Εξωτ. φρ. χρ.10.
Άπευθυντεον προς τόν ιδιοκτήτην και διευθυντήν κ.
ΘΕΜ.ΑΓΗΝΟΡΑΝ.
Όδ. Καρΰτση, 16, παρά τήν. Βουλήν
Είς Αθήνας.

DISTILERIE A VAPEUR DE SANTORIN
DEMETRE I- KARAS

S
Vine naturels Alcools de vins Cognac. Rhums,
Tartres et Lies de vins. Essences fines el de tonte
qualites

KOYPEION KAI ΜΥΡΟΠΛΛΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

'

Στο$ Μελά άρ. 18 —17
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΟΗΝΑΙΔΟΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ
ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ
‘

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΟΥΣΙΑ

Τεμαι λίαν Ουγκαταβατικαί.

Εργασία τελειοτάτη. Περιποίησις έκτακτος. Καθαριάτης
εις τό επακρον. Προθυμία απαράμιλλος.
Τό κατάστημα διαθέτη ειδικόν τεχνίτην διά τήν κόμωσιν τών κυριών καί τήν κατ’οίκον περικόσμησι».

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

Ν. ΠΑΝΑΓΟΥ
Ίδρνθέν

και

Δ. Φ0ΥΣΑΡΑ

ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ τφ 1 886

ΆΥγίλεχα ύδύποτον καί γουατικώτατον.

Μ. X. ΑΡΝΙΩΤΟΥ

1βάρ»6. —/Οδός ΆρεΟτείδον— άρεβ. 1β
’Αναλαμβάνει παντός είδους βιβλιοδετικήν εργασίαν, από
απλής συρραφής μέχρι πολυτελέστατου δι’ αίθουσας δεσίμα
τος, Δέχεται παραγγελίας κατάστιχων παντός σχεδίου καί
άγγλοαμιρικανικοϋ συστήματος.

Ζαμ-άΓκα «St Georges».
Β&ρμούτ. Ά.μ,έρέ Φίρνίτ, Άψίντ.
Ηδύποτα ( Liqueurs) δεάφορα, μ.«ανάνα,άνεζέτ
Μαρασκίνο, β«ναδεκτίνεΐ), κακάο, ανανάς,
κβρασό βαρτρίζ, κίνα, μ,ίντα, ροσόλοα,
τρεαντάφυλλον. πεκρον κτλ. κτλ.
Μ«γάλη παρακατα6ήκ>) έξ όλων τών ειδών.

