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ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

□άντες γνωρίζομε/ την φανταστικήν ταύτην απάτην, χωρίς 
νά γνωρίζωμεν την αιτίαν, ούτε έδώσαμέν ποτέ σοβαράν προ
σοχήν εις ταύτην. ’Εσχάτως καί τδ ζήτημα τοΰτο ανεκινηθη 
είς Ευρώπην καί άπαντα τά περιοδικά φύλλα ανέγραψαν την 
δυνατήν έξήγησίν τοΰ περιέργου τούτου φαινομένου, παραθέ- 
σαντες καί ποικίλας σχετικάς εικόνας.

Θά προσπαθήσω- 
υ.εν και ημείς νά 
χναγράψωμεν ώδε 
άνακεφχλαίωσιντοϋ 
χνακινηθέντος ζη
τήματος μετά τοΰ 
πορίσματος τών γε- 
νομενων,

Έάν παρατηρή 
σωμεν στιγμάς τι- 
>ας μετά προσοχής' 
πράσινόν τι ση- 
αειον έπί βάθους 
ερυθρού, θά ίδωμεν 
ίντί πρασίνου ερυ
θρόν σημεΐον έπί 
βάθους πρασίνου, 
έάν πρδς στιγμήν 
μεταφέρωμεν τά 
βλέμματά μας έπί 
τής στέγης ή έπί

τεμαχίου λευχοΰ χάρτου.
Εάν παρατηρήσωμεν είδοποίησιν η πρόγραμμά τι θεάτρου 

επί τοίχου, έπί ώραίου πρασίνου χρώματος έκτετυπωμένον, 
καί μεταφέρωμεν είτα τδ βλέμμα έπί έτέρας λευκής είδοποι- 
ήσεως, αυτή θά μας φανή ερυθρά. Έάν δέ ή πρώτη ήτο ερυ
θρά, αύτη ήθελε μάς φανή πράσινη, ήτοι έν γενικφ δρω 
κεχρωματισμένη διά τοΰ συμπληρωματικού χρωματισμού 
τής πρώτης.

Οί φυσιολόγοι άπέδωκαν αρκετά απλήν έξήγησίν του φαι
νομένου τούτου. Έκάστη νευρική ίς τοΰ οπτικού νεύρου άπο- 
τελεϊται έν τώ τέρματι αύτής έν τφ αμφιβληστροειδή χιτώνι

έκ τριών στοιχειωδών ίνών, διαφόρως έξεγειρομένων ΰφ’ έ
καστου τών τριών στοιχειωδών χρωμάτων, τών ύπδ τών ζω
γράφων ώ; τοιούτων παραδεκτών, ήτοι τοΰ ερυθρού, τοΰ κί
τρινου καί τοΰ κυανού καί άτινα.και ημείς ώς τοιαΰτα προ- 
σωρινώς θέλομεν άποδεχθή. Όπόταν έπί τινα χρόνον παρα
τηρήσωμεν έγχρωμον έπιφάνειαν, έρυθράν έν παραδείγματι, 
αί ίνες αίσθητοποιούμεναι ύπδ τοΰ χρώματος τούτου, άπο- 
κάμνουσαι καί χάνουσι τήν αισθητικότητά των. Έάν δέ τότε 
μεταφέρωμεν τά βλέμματα ημών έπί λευκής έπιφανείας, αί 
καταλήγουσαι καί αίσθητοποιούμεναι ίνες άπδ τού κίτρινου 
καί κυανού χρώ
ματος καί αίτινες 
μόναι διετήρησαν 
τήν αισθητικότη
τα, θά διεγερθώσι 
μόναι καί θά πα
ρατηρήσωμεν τότε 
μίγμα κίτρινου 
καί κυανοΰ ήτοι 
πράσινον χρώμα.

’Αληθώς είπεΐν, 
δέν υπάρχει καλή 
συνεννόησις περί 
τής φύσεως τών 
θεμελιωδών χρω
μάτων,οί δέ πλεί- 
στοι τών φυσικών 
καί φυσιολόγων 
θεωροΰσι τδ έρυ- 
Οροΰν, τδ πράσι
νον καί τδ ιώδες.
Άλλ’ ήμεΐς δέν 
θά είσέλθωμεν είς τήν συζήτησιν ταύτην, ήτις άλλως τε ου
δόλως άλλοιοϊτήν θεωρίαν τοΰ περί οδ πρόκειται φαινομ.ένου.

Τό γε νΰν εχον προκύπτει έκτης κοπώ σεως τοΰ ά μ- 
φιβληστροειδοϋςχιτώνο ς. Υπάρχει έν τούτοις έτε
ρον είδος οπτικής άπατης, ήτις οφείλεται είς τήν έπιμο- 
νήν τών έγχρωμων εντυπώσεων. ”Ας λάβωμεν διέ- 
γερσιν είς άκρον βραχείαν, κιτρίνην έν παραδείγματα. Μεταξύ 
τής αρχής τής διεγέρσεως καί τής έξαφανίσεως τής έγχρώ- 
μου έντυπώσεως, θά διαρρεύσ^] χρονικόν τι διάστημα, μεγα- 
λείτερον τής διάρκειας αύτής τής έντυπώσεως.
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Έήν, πρό τής εξαφανίσεως τής έντυπώσεως ταύτης νέα τις 
διέγεραις άκολουθήτρ τήν προηγουμένην, κυανή τήν φοράν 
ταύτην, θά προσθέαη ·τό αποτέλεσμά της εΐς τό τής πρώτης 
καί θ& παρατηρήσωμεν τότε μίγμα κιτρίνου καί κυανού, ήτοι 
πρασίνου.

Έαν δέ άντί τοΰ κιτρίνου καί του κυανοί», έπενήργει τό 
ερυθρόν, καί κατόπιν τδ πράσινον, τά δύο ταΰτα συμπληρω
ματικά χρώματα 9ά τιροσβτίθεντο καί θά είχομεν τήν αΐσβη- 
σιν τοΰ λευκού, άφοΰ έξ όρισμοΰ, τά συμπληρωματικά χρώ
ματα είναι εκείνα, τών όποίων τό μίγμα δίδει τό λευκόν. 
Τοΰτο αληθεύει, όπόταν πρόκειται περί των φαβματικών χρω- 
μάτων, πλήν εκείνα τά όποια μετηχειριζόμεθα άπέχουσι τοΰ 
νά ήναι καθαρά καί θά έχωμεν πράγματι αίσθησιν φαιού 
πλέον ή ήττον εγχρώμου κατά τήν έπικράτησιν τοϋ ένός ή 
τοΰ ετέρου των δύο χρωμάτων. Τά δύο ακόλουθα πειράματα 
άποδεικνύουσι τοΰτο.

Έάν διαγράψωμεν έπί τίνος άβακίου στενάς παραλλήλους 
γραμμάς καί χρωματίσωμεν αύτάς διαδοχικώς έρυβράς καί 
πρασίνους, ό έπί τής έπιφανείας ταύτης ταχέως περιερχόμε· 
μένος οφθαλμός, μή δυνάμενος νά διακρίνη πλέον διαδοχικώς 
έκάστην τών έρυθρων καί πρασίνων γραμμών, θά παρατη
ρήσω άνάλεκτόν τι έκ τών δύο χρωμάτων, ήτοι τό άβάκιον 
θά φανή σπόδιαΐον. 'Ωσαύτως (σχ. 2) φαιά γραμμή θά φανρ 
χωρίζουσα τά δύο άβάκια α καί 6, άρχει τό οδοντωτόν μέρος 
νά ή αρκούντως λεπτόν, ώστε τό βλέμμα νά συγχέη τούς 
όδόντας.

Περίφημος, έφαρμογή έγένετο εσχάτως τής περιέργου ταύ
της όπτικφ,ς απάτης ύπό τοϋ Εύγ. Delacroix εΐς τόν εσωτερι
κόν θολον τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λουξεμβούργου. Μεταξύ τών 
σκηνογραφημάτων υπάρχει γυναιχός ήμιγύμνου, καθημένης 
ύποπτό σκίασμα καί τής όποίας αί σάρκες διατηροϋσιν έν τή 
σχιφ δροσερόν καί διαφανή χρωματισμόν, απολύτως άλλως 

,εχπληττον τον θεατήν τό σκότος τής κοίλης ταύτης έπιφανείας. 
Προκυπτουσι θαυμασίως χαραγαί π ρ άσ ι y α ι έπί τών ρό
δινων σαρκών! Άπό διαστήματος, τό σύνολον συγχέεται 
καί παράγει, ως γινόμενον άπόχρωσιν άδύνατον νά κα- 
θέςη τις διά μίγματος αμέσου τών χρωμάτων.

’Εσχάτως είς άγγλος φυσιολόγος ό Shefford Bidwell πα- 
ρουσιασεν εν τή «Βασιλική Έταιρείφ» τοϋ Λονδίνου, περί
εργα αποτελέσματα τών αναζητήσεων του έπί τού νέου αντι
κειμένου τούτου. ’Εεβαίωσεν, δτι ή αμφιβληστροειδής κόπω- 
σις εςεοηλοΰτο πολύ ταχέως, μάλιστα μετά φωτεινήν δι- 
έγερσίν ελάχιστης διάρκειας καί δτι ανάπαυλα βραχύτατη 
μαλιστα, του οφθαλμοΰ, ύπερηύξανεν άξιοσημειώτως τήν αι
σθητικότητα του. Εφαντάσθη δέ τήν Ακόλουθον εφαρμογήν 
(σχ. 3). Διέθεσε δύο χαρτόνια ορθογώνια, τό έν λευκόν καί 
το ετερον μελαν, τά οποία συνεχράτει διά τής κατωτέρας αυ
τών γωνίας. Τά δύο πλησιόχωρα μέρη τών ορθογωνίων τού
των διιστανται κατά γωνίαν αρκούντως ανοικτήν 50 έως 60° 
Επί τραπέζητ, τετοποθετηαένης ενώπιον θυρίδος, διατίθετ«[ 

φυλλον λευκου χάρτου, έπί τοϋ όποίου διαγράφεται κυκλοει- 
όής _κηλις, ερυθρο-χρυσοειδής έν παραδείγματι, άπλή δστια 
αρκει.^ Περιέφερε τότε ταχέως έκ δεξιών πρός τά άριστεοά 
καί ειτα έξ αριστερών πρός τά δεξιά τά δύο χάρτινα ταΰτα 
τ«μάχια μεταξύ τοΰ οφθαλμοΰ καί τής κηλίδος. Αδτη φαίνε
ται τότε χρώματος κυανοΰ πλέον ή ήττον πρασινό/ρου. Κηλίς 
έρυθρα γίνεται ροδίνη, ένφ κηλίς κυανή φαίνεται ιόχρους*

Σημειωτέο», ότι άντιθέτως εΐς β,τι ήδυνάμεθα νά υποθέσω- 
μεν, οι ουτω πως λαμβανόμενοι χρωματισμοί δέν είναι ού- 
δολως συμπληρωματικοί τών έντυπουμένων χρωμάτων. Εί
ναι όμως τό φαινομένου έπί μάλλον έπίπλοκον. Έπί τοϋ με
λανό» μέρους τοΰ άβακίου ό οφθαλμός αναπαύεται, είτα δέ

ή τριγωνοειδής οπή παρουσιάζεται, καί παράγεται ζωηρά 
έρυθροχρυσοειδής έντύπωσις. Έρχεται είτα τό λευκόν μέρος 
τοΰ άβακίου- συνεπείφ τής άμφιβληστροειδοΰς κοπώσεως, ό 
οφθαλμός παρατηρεί τότε συμπληρωματικόν τοΰ προηγουμέ
νου χρώματος, αλλ’ήδη ή ορθογώνιος όπή παρουσιάζεται 
έκ νέου, άποκαλύπτουσα τήν φωτεινήν κηλίδα, νέα δέ τις 
διέγερσις προσθέτει τό έαυτής αποτέλεσμα εΐς τήν συμπλη
ρωματικήν έντύπωσιν, ήτις έπιμένει έτι καί τήν μεταβάλλει 
αισθητός.

Πρός εύκολωτέραν πραγματοποίησιν τοΰ πειράματος, ό 
δράστης αυτού έφαντάσθη τήν ακόλουθον μικράν συσκευήν, ήν 
πάςτις δύναται νά κατασκευάσω άφ’εαυτού (σχ. 4.).

Άποτελείται άπό δίσκον έκ χαρτονιού 18 εως 20 εκατό- 
στομέτρων διαμέτρου, οΰτινος άποσπώμεν τμήμα 50 ?ως 60° 
Τό ύπόλοιπον μέρος τοΰ 
δίσκου είναι, κατά μέν τό 
ήμισυ ίμερος αύτοϋ κεκα- 
λυμμένον έκ μελανού βε
λούδου, κατά δέ τό έτερον 
ήμισυ μέρος αύτοϋ έκχάρ- 
ρτου άνοικτοΰ φαιού χρώ
ματος. Κάτωθι τοΰ δίσκου 
τούτου διπλούς μικρός τρο
χός κινούμενος διά τής 
χειρός μεταδίδει εΐς τόν 
δίσκον τήν ύπδ τής χειρός 
προξενουμένην περιστροφι
κήν κίνησιν είς τδν μεγα- 
λείτερον τροχόν, τή βοη- 
θείφ κομβίου τεθειμένου 
έπί της περιφερείας αύτοϋ. 
Ταχύτης 6 — 8 στροφών 
κατά δευτερόλεπτου αρκεί. 
Τό άντικείμενον καί ο δί
σκος δέον νά ώσι ζωηρώς 
κεχρωματισμένοι. Ό ο
φθαλμός δέν πρέπει άφ’ έ- 
τέρου, νά λαμβάνει έφ’β- 
σον ήν δυνατόν, ειμή τάς 
,προερχομένας έκ τών δύο 
τούτων πηγών ακτίνας. 
Διά τής συσκευής ταύτης
οί συνήθεις χρωματισμοί *
ύπόκεινται εΐς σημαντικός μεταβολάς. 'Ο δράστης αύτής προ
σέθετε εΐς τήν συσκευήν του σειράν υποκειμένων παραδόξως 
κεχρωματισμένων. Έν τούτων παρίστα κεφαλήν γυναικδς 
μετά κόμης κυανοχρόου, προσώπου πρασίνου, ενδυμάτων πορ
φυρών, παρατηρούσαν ώραιοτάτην άνθησιν «ήλιου», ΐόχροα, 
οΰτινος τό στέλεχος και τά φύλλα ήσαν έρυθρότατα, εικόνα 
τέλος μεγάλης έντυπώσεως.

"Οπισθεν τοΰ δίσκου θεωμένη ή γυνή αυτή, μετεβάλλετο 
άπό τοΰ πρασίνου εΐς τό ώραιότερον ροδόχρουν, ό δέ «ήλιος» 
άπό τοΰ καθαροί» χρυσοκίτρινου εΐς τό ώραιότερον πράσινον.

’Ιδού πρόχειρος μικρά συσκευή, κατάλληλος πρός σύστα- 
οιν τοις έπισκέπταις των καλλιτεχνικών εκθέσεων, ’ιδία τής 
ζωγραφικής.

φ. π.

ΠΕΡΙ ΠΤΡΡΩΝΙΣΜΟΤ Η ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΙ1
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΝΕΛΤΕΡΛΝ

Πυρρωνισμός ώνομάσθη τό φιλοσοφικόν τοΰτο σύ
στημα διά τόν άρχηγόν αύτοϋ Πύρρωνα τόν Ήλεΐον, 
φιλόσοφον- Σκεπτικισμός δέ διά τό περί πάντων τήν 
σκέφιν και άμφιβολίαν έπικρατεΐν έν ταΐς φιλοσοφι- 
καΐς έρεύναις· κύριον δέ χαρακτηριστικόν έν αύταΐς 
τό έπεχειν έπι πάντων και έη\ μηοενός άποφαίνεσθαι 
έν σταθερότητι άρχών (des principes) καί γνωμών, 
άλλ’ άμφιταλαντεύεσθαι έπι πάντων καί περί πάντων 
τών ειδών τοϋ ’Επιστητού,' διό καί έφεκτικοί ένίοτε 
έκαλούντο. Τά δέ ονόματα Pyrronisme, Pyrrpnistes,

Skeplicisme, Skepticistes έπικρατοϋσι καί νΰν καθ’ 
άπάσας τάς ’Ακαδημίας τοϋ πεφωτισμένου κόσμου 

, Εύρώπης και ’Αμερικής έν τη διαφορά παραλλαγών 
τινών έκ τοϋ άρχαίου συστήματος, άλλά μή ηολϋ ά- 
πομακρυνομένων τοϋ πρώτου στελέχους τών σκέψεων 
καί αμφιβολιών, ώς π. χ. ό Chopenchausens έν Γερ
μανία έπεξέτεινε τά σκεπτικά αύτού διανοήματα έπί 
τοσούτον, ώστε κύριον καί χαρακτηριστικόν γνώρι
σμα τοϋ ούτω κληθέντος Σοπεγχαουζωνικοϋ συστή 
ματος άποκατέστη Λ μελαγχολία. Τό μελαγχολδν καί 
τό άπομονοϋσθαι συνεπώς άπό τών κοινωνικών σχέ
σεων άγει ή είς τόν της μοναξίας βίον ή είς τήν αύ- 
τοχειρίαν. Καί έντεϋθεν κατάδηλος Λ έπιβλαβής έπίρ- 
ροια τών ϋπερβολών είτε έν τή έπιστήμη, είτε έν 
ταΐς κοινωνικαΐς άναστροφαΐς, είτε έν ταΐς παντοει- 
δέσι καί ποικίλαις σχέσεσιν τοϋ τε τεχνικού, βιομη
χανικού, έμπορικοϋ κόσμου καί τοϋ πολιτικού άκόμη· 
τόγαρπόλυείς άέί έπιζήμιον. Άλλ’Λ άνθρωπότης 
ού δύναται άπδφυγεΐν τά τοιαύτα, ώς ύλική καί ουσα 
τη ύλη έσφηνομένη κατά φυσικόν λόγον άφίσταται 
τής άκριβείας καί τελέιότητος έν τώ διανοητικώ καί 
πρακτικώ βίω. Και έκ τούτου προκύπτουσι τά διά
φορα συστήματα τών σκέϋεων καί θεωριών καί συνε
πώς τά διάφορα φιλοσοφικά συστήματα.

Ταύτα δμως τά συστήματα οφείλει ό έπιστήμων 
Έλλην νά γινώσκη έν πόση άκριβεία καί λεπτομέ
ρεια, καί δή τά κατέχοντα τήν πρωτίστην θέσιν, οίον, 
τό Πλατωνικόν, Πυθαγορικόν, ’Αριστοτελικόν, Στωϊ- 
κόν, Πυρρωνικόν, ’Επικουρικόν καί τάς διαφόρους 
αύτών παραφυάδας· λέγων δέ ταύτα δέν έννοώ νά δτα- 
τελή ήκιστα μεμυημένος τών νεωτέρων, οιον Καρτε- 
σίου, Λεϊβνιτίου, Σπινόζας, Βολταίρου, 'Ρουσσώ, 
Καντίον, Έρσχέλου, Φιχτίου, Σχελίγγου κλ. κλ. Άλ
λα σημειωτέου ενταύθα λίαν σπουδαίως καί σοβαρώς 
δτι αί τών νεωτέρων τούτων σοφών θεωρίαι είσίν ά- 
πόρροια καί παραφυάδες τών άρχαίων καί ούδέν 
πλέον. Είς τήν Φιλοσοφίαν, ώς ειδικήν έπιστήμην, 
τήν κατακλείδα έπέθηκαν δ τε. Πλάτων καί ’Αριστο
τέλης, οίτινες άποτελοϋσι τό άκρον άωτον της έπι- 
στήμης ταύτης, ής πέραν ούδέν έστι κατά τάς έπι- 
στημονικάς ανθρωπίνους έρεύνας καί θεωρίας· έν άλ- 
λοις λόγοις,· ούδέν αύτη προσέθηκεν ό Κάντιος, ό 
Έρσχέλος, Φίχτιος, Σπινόζας καί λοιποί περιπλέον 
τού γνωστού έπιστητοϋ, διότι ή πρόοδος έν αύτμ τών 
γνώσεων εφθασεν είς τό μή περαιτέρω. Ή έπιστήμη 
αύτη όμυία ταΐς άλλαις θετικαΐς λεγομέναις έπιστή- 
μαις ούκ εση· αήταΐ γάρ είσίν έπιδεκτικαί προόδου 
έπ’ άπειρον διά τών νεωτέρων άνακαλύψεων, ών ένεκα 
ύπερτερει ή νΰν περιφέρεια τοΰ έπιστητοϋ πολύ τοϋ 
άρχαίου, δπερ έστερεϊτο τηλεγράφου, σιδηροδρόμου, 
τυπογραφίας, άτμοπλοίου κλ. Καί έκ τούτου κατάδη
λος γίνεται Λ ύπεροχή τ£>ν λεγομένων νύν Φυσικομα
θηματικών έπιστημών, έν αίς οί νεώτεροι ϋπερτεροϋ- 
σι τών άρχαίων άληθώς· διότι αύταί αί έπιστήμαι επι
δεκτικοί είσι περαιτέρω άναπτύξεως καί έπί τό τελει
ότερου ώθήσεως· τούτέστι προόδου, ής τά δρια άπό 
τοϋδε ού δύνανται κα&ορισθήναι· π. χ. ή χημεία διά 
τών όσημέραι άνακαλύφεων πραγμάτων άγνωστων τό 
πριν, ού δύναται νά περιορισθή μέχρι σημείων τελειό- 
τητος άνυπερβάτών, δπως ή είδικώς λεγομένη φιλο
σοφική έπιστήμη, ήτις διά τών έρευνών τοϋ Πλάτω
νος καί Άριστοτέλους έναπέθετο έν έαυτή δρια άνυ- 
πέρβλητα φιλοσοφικών θεωριών καί αρχών, ήτοι έτέθη 
τό έν αύτη ύπό τών δύο τούτων ύφιπετίδων
διανοιών τού άρχαίου έλληνικοϋ κόσμου. Ή’Αστρο
νομία ώσαυτως βαίνει γιγαντιαίοις βήμασιν είς τά 
πρόσω διά τοϋ Φλαμμαριώνος, Σκιαπαρέλλη καί άλ
λων σοφών αστρονόμων. Ή Γεωγραφία διά τών τολμη

ρών αύτής θεραπόντων Στάνλεϋ, Λιγκβιστώνος κλ. έν 
Άφρ«κμ, διά τοϋ ήμετέρου Ποταγοϋ έν Άσία καί πλη- 
θύος άλλων έρευνητών· διά τού Άνδρέου πρός τόν Β. 
παγωμένου πόλον καί άλλων νύν πρός τόν Ν· όδέυόν- 
των βαίνει πρός τήν τελειότητα τών περί αύτής γνώ
σεων. Ή ιστορία διά τών νεωτέρων άνακαλύφεων έν 
Μυκήναις, έν Τρωάδι ύπό τοϋ SLilemann, έν Βαβυ- 
λώνι ύπό τοϋ Άγγλου πρεσβευτοϋ Λαϋάρδου, έν Αί- 
γύπτω ύπό πολλών έπιστημόνων καί έν Ίνδίαις ώσαύ- 
τως όιά πολλών τοιούτων, μετεβλήθησαν αί άρχαί 
αύτής καί θεωρίαι έπί τοσούτον, ώστε ό 'Ηρόδοτος 
πλέον τής ‘Ιστορίας πατήρ ού θεωρείται,ώς άχρι τοϋδε. 
Τά αύτά δυνάμεθα είπεΐν καί περί τής ’Ιατρικής, Α
νατομίας, Φυσιογνωμίας. Περί δέ τής Γεωλογικής έ- 
πιστήμης ; Αύτη άνέτρεφε διά τών νεωτέρων άνακα- 
λύφεων όλόκληρον τών άρχαιοτέρων τό έπιστημονι- 
κόν σύστημα. Έν ένί λόγω ό νεώτερος έπιστημονι- 
κός κόσμος κατά ταύτα πολύ υπερέχει τοϋ παλαιού, 
άλλ’ έν τμ έπιστήμη τής Φιλοσοφίας, έν τή Καλλιε- 
πεία (Ρητορική καί Ποιητική) έν τή ’Αρχιτεκτονική, 
Γλυπτική- οϋπω τόν ιμάντα τών ποδών τού άρχαίου 
κόσμου δύναται ό νεώτερος κύφας λύσαι αύτοϋ, τό δή 
λεγόμενον. Τίς δύναται τών νεωτέρων άνεγεΐραι Παρ
θενώνα έν Εύρώπη ή Προπύλαια ; Τίς γλύπτης τών 
νεωτέρων δύναται νά γλύφη τόν Έρμήν τοϋ Πραξι- 
τέλους, ή τήν Άφροδίτην τής Μήλου ; Τίς παραβάλ
λεται τώ μοναδικώ έν συμπάση τή άνθρωπότητι Όμή- 
ρω ; Τίς τών νεωτέρων δύναται Σοφοκλεϊ ή Άριστο- 
φάνει συγκριθήναι ; ,Δι’δλους αύτούς τούς λόγους 
όφείλομεν όί νεώτεροι Έλληνες άπρίξ νά έχώμεθα 
τών πατρίων, έάν ούτως άληθώς έπιστήμονες σκοποϋ- 
μενίνα άποβώμεν όφείλομεν τούς άρχαίους συγγρα
φείς άνά χεϊρας νά έχωμεν πάντοτε καί ούχί άποκλει- 
στικώς τούς Βύρωπαίοι·ς, ώς πράττουσιν οί νέοι τής 
σημερινής Ελλάδος έπιστήμονες, οίτινες καί έν ταΐς 
συναναστροφαΐς καί έν τώ τύπω μάλλον χρήσιν ποι
ούνται, ώς μή ώφειλε, τών μεγάλων Εύρωπαίων 
ποιητών καί συγγραφέων, ώς τοΰ Σαιξσπήρ π. }χ. τοϋ 
Χάϊνε, τοϋ Γκαϊτε κλπ., λέγων δέ ταύτα παρακο
λουθώ τό λόγισν «καί ταύτα εδει ποιησαι, κάκεϊνα 
μή άφιέναι». Καί τούς Εύρωπαίους νά γινώσκωμεν 
.καλώς, άλλά πολύ περισσότερον τούς Έλληνας, ώς 
“Έλληνες· ούτω πράττουσιν οί Άγγλοι, οί Γάλλοι, οί 
Γερμανοί, οί ’Ιταλοί, καί σύμπας ό πεφωτισμένος κό
σμος Εύρώπης καί Αμερικής· πρώτον τά οίκεϊα σκέ
πτονται καί περιποιούνται καί έπειτα τά ξένα. Δι’ αύ
τόν τόν λόγον σήμερον τούς πολυπληθείς άναγνώστας 
τοϋ άξιολόγου Περιοδικού «Φύσεως» Λθέλησα νά έ- 
φελκύσω είς τήν μελέτην ένός τών περιεργοτέρων συ
στημάτων τής αρχαίας Έλλην. Φιλοσοφίας, τοϋ λε
γομένου Πυρρωνισμοϋ Λ Σκεπτικισμού, οΰτινος τήν 
είκόνα ένταΰθα καί τάς άρχάς (les principes) έν συνά
ψει θέλομεν παραστήσει μετά τής βιογραφίας τού άρ- 
χηγοϋ αύτοϋ, έξ ού καί τό όνομα προύκυφεν,. ώς έν 
άρχ^ΐ τής παρούσης πραγματείας εϊπομεν. Προηγείται 
ή βιογραφία αύτοϋ έν συντομία ώς έξης.

Ό Πύρρων ήν έξ Ηλείας τής Πελοπόννησον, υίός 
Πλειστάρχου, πένης κατ’άρχάς, άδοξος, καί ζωγρά
φος· μετά ταύτα διήκουσε Δρύσωνος τοϋ Στίλπώνος- 
είτα Άναξάρχου, ω. παρακολουθών πανταχοΰ έφθασε 
μετ’ αύτοϋ έν ’Ινδία, ένθα σννανεστράφη μετά τών Γυ- 
μνοσοφιστών καί ακολούθως μετά τών Μάγων έν Περ
σία, ώστε κατ’Άσκάνιον τόν ’Αβδηρίτην, άποκατέστη 
φιλόσοφος έκ τών έπισήμων, πρώτος είσαγαγών έν 
ταΐς φιλοσοφικαΐς έρεύναις τό έπέχειν καί άμφιβάλ- 
λειν περί πάντων, καί κατά Διογένην τόν Λαέρτιον 
«ούδέν γάρ εφασκεν ούτε καλόν, ούτε αίσχρόν, ούτε 
«δίκαιον, ούτε άδικον· καί όμοίως έπί πάντων, μηδέν
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»εψναχ τή άληθεία, νόμω δέ και έθεχ πάντα τούς άν- 
νθρώπους πράττειν· ού γάρ μάλλον τόδε ή τόδε είναι 
«έκαστον» (Δ. Λαέρτ. σελ. 429· έκδους Βένετ. Σπυ- 
ρίδ. -Βλαν ή 1798)· ίτιμήθη δέ ύπό τής πατρίδας αύ- 
τού (πι τοσοϋτον, ώστε καί αρχιερέα χατέστησεν αύ- 
τόν, και ένεκα αύτοΰ άτέλειαν πασι τοΐς φχλοσόφοις 
ψηφίσασθαι τούς Ήλείους, κατά τήν φράσιν τοΰ 
Λαερτίον oi δ'Άθηναϊοι και πολιτεία αύτόν έτίμησαν».

Τούτου μαθηται ύπήρξαν Έκαταϊος ό ’Αβδηρίτης, 
Τίμων ό Φλιάσιος ό τούς σίλλους πεποιηκώς, Ναυ- 
σχφόνης <5 Τήϊος, ού οιήκουσεν ό ’Επίκουρος, <5 αρ 
χηγός τοϋ ’Επικούρειου Συστήματος. Αϋτός μέν ό 
Πύρρων ούδέν σύγγραμα άπέλιπε κατά Λαέρτιον οί 
δέ συνήθεις αύτοΰ Τιμών, Αΐνεσίδημος, Νουμήνιος, 
Ναυσιφάνης καί άλλοι τοιοΰτοι έξέθεντο έν συγγρα
φέας τά δόγματα αύτοΰ καί άρχάς, άλλ’ ό χρόνος ού- 
δεμιας τούτων έφείσθη· πάσας άπώλοντο καί είμή Διο
γένης ό Λαέρτιος έσώζετο, ίδια δέ τό τοΰ Σιμπλικίου 
έκτεταμένον περί τής Πνρρωνείου Φιλοσοφίας λαμπρόν 
σύγγραμμα, ατελή τινα γνώσιν περί Πύρρωνος καί 
τοΰ συστήματος αύτοΰ ήδυνάμεθα νά έχωμεν, δπως 
καί περί πολλών άλλων σοφών άνδρών τής αρχαιό
τητας πολλά ολίγα γινώσκομεν άτνχώς. Ίδια δέ περί 
τοϋ μεγάλου σοφού, Δημοκρίτου τοΰ ’Αβδηρίτου, ού 
τίνος τό περίφημον λαμπρόν σύγγραμα «ό Μέγας 
Διάκο<$μ.ορ> δνομαζόμενον, τοσοϋτον περιζήτητον 
παρά τοΐς άρχαίοις ήν, ώστε καί αύτός ό Πλάτων ά 
δράς δαπάνης ούκ έφείσθη διά τήν άπόκτησιν αύτοΰ- 
Τό αληθές είνε δτι ή άπώλεια τών αρχαίων τούτων 
θησαυρών μεγάλως συνέτεινε είς τήν πσρέλκυσιν της 
προόδου έν γένει τής άνθρωπότητος, ήτις μετά τόσας 
έκατονταετηρίδας μόλις ήξιώθη διά τής λεγομένης 
'Αναγεννήσεις τών Γραμμάτων καί έ^ιστημών' νά 
έπανεύρή τήν όδόν τής προόδου κατά τόν ΙΕ', αίώνα, 
καί έκτοτε εύτυχώς βαδίζει άπαρεγκλίτως καί άμετα- 
πτώτως πρός τά πρόσω, όσημέραι ανακαλύψεις έπί 
άνακαλύψεων έπιπροσθέτςυσα καί έφευρέσεις έπί έ- 
φευρέσεων έπιθέτουσα, ώς άλλοτε οί μυθολογούμενοι 
Τιτάνες έθετον τά ορη έπ’ άλληλα, τήν Όσσαν έπί 
τό Πήλιον κλ. δπως άναβώσιν είς τόν ούρανόν κλ. 
’Αλλά τό σημερινόν Τιτάνειον έπιστημονικόν πνεύμα 
τείνει νά στήση κλίμακα έπιστημονικήν, δι’ ής νά 
άναβαίνωσι.καί καταβαίνωσιν έπί τής γής, ώς οί άγ
γελοι τοΰ άνείρου του ’Ιακώβ, οί μύσται τών τής φύ- 
σεως μυστηρίων, καί ουτω δώσωσι πτέρυγας εις τάς 
μεγαλεπιβόλους διανοίας τής άνθρωπότητος νά πλη- 
σιάσωσι τό κέντρον τής Γνώσεως, έξ ού άπορρέει πά
σα άκρίβεια τής άκρας αλήθειας ταΰ άκρου άωτου πά- 
σης έπιστημονικής έρεύνης.

Α. Πετρίδης Ήπειρώτης

ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΑΜΠΕΛΟΙ4

Π«σα ανεξαιρέτως ασθένεια έπί τών φυτών ούδέν άλλο 
είναι η απροσδόκητος Αλλοίωσις τών Οργάνων, άτινα ενεκα 
τούτου περιέρχονται εις τάς λεγομένας Ασθενείας, αΐτινες 
είσίν ότέ μέν εφήμεροι, ότέ δέ διαρκείς καί χρονίαι. Αΐ έπι 
τής Αμπέλου άναφυόμεναι Ασθένειαι, αιτινες μεγάλην έπ’ 
αύτής επιρροήν έξασκοΰσίν, είσίν αί εξής :

1) Φ\>.12νζήρα ή Έμημονσα (Phylloxera vaslatrix) κχτχ- 
γθμέν-fl έξ Αμερικής, έχει μέγεθος μετριώτατον χρώμα κί
τρινων και άκατάσχετον παραγωγικήν δύναμιν. Άπό τοΰ 
Μαρτίου μέχρι τοΰ 'Οκτωβρίου γεννόί είκοσι πέντε εκατομ
μύρια ατόμων. Άπο δέ τοΰ Νοεμβρίου μέχρι τοΰ ’Απριλίου 
Απονεναρκωμένη διέρχεται *δν  χειμώνα εντός τών διαφόρων 
μερών τοΰ φλοιοΰ τής ρίζης τής άμπελον. Έν βραχεί χρόνφ

Η ΦΥΕΙΣ Η ΦΪΣΙΣ

κατακυριεύει μεγάλας έκτάσες Αμπελώνων, άνευ τίνος έξω- 
τερ>χής έμφανίσεως. θεραπεία δέν υπάρχει ή Απομόνωσις ■ 
τοΰ προσβληθέντος μέρους.

2) ’βίδεοκ τό Tovxepiarir (Oidium Tuckerfi. Ό μικρο- 
σκοπικδς ουτος μυκης προσβάλλει Ανεξαιρέτως ού μόνον τά 
φύλλα χαι τάς ράγας τών στάφυλών, αλλά και αυτούς τούς 
στήμονας. Παρετηρήθη τό πρώτον έν έτει 1847, συνίστί- 
ται εκ λεπτότατων και διαφανεστάτων νημάτων, τά οποία 
φέρουσι 3-5 σποράς ωοειδείς, αΐτινες έμψυχοΰνται έκ θαυ- 
μασίας κινήσεως. Ή θεραπεία γίνεται δια θειώσεως εγκαί
ρως τής Αμπέλου·

3) ΈρυσΙβη (τό κοινώς καύσιμον ή καύλα). “Οταν μετά 
ψύχραν νυκτερινήν δρόσον άνατείλφ ο' ήλιος και αποτόμως 
προσβάλλρ τά ύπό τής πάχνης κεκαλυμμένα φύλλα, επέρ
χεται ή ιρναϊβη, ήτοι τό καύσιμον τών φύλλων, έπί τών 
όποιων έπαφίνει μελαίνας κηλίδας έμφαινούσας τά μέρη, ά- 
τινα πρότερον έχάλυπτεν ή δρόσος.

Ύπάρχουσι δύο θεραπεΐαι· νέωτέρα καί Αρχαία. Διά 
τής πρώτης δέον είς εργάτης προ τής Ανατολής τοΰ ήλίου 
νά σείη τά κλίματα διά δυο ξύλινων ραβδίων, ινα χατα- 
πέσγ ή νυκτερινή δρόσος. Έάν δμως ή έκτασις είναι μεγά
λη τότε καταφεύγομεν είς τήν άρχαίαν μέθοδον. Περί τά 
άκρα τοΰ άμπελώνος συσσωρεύομεν τά άχρηστα ξηρά χόρτα 
έπί τών όποιων θίτομεν ολίγους υγρούς κλάδους καί σκεπά- 
ζοντες είτα το βλον δι’ όλίγου χώματος, τό λυκαυγές Ανά- 
πνομεν αυτά καί ό σχημάτιζόμινος καπνός έξατμίζει τήν 
έπί τών φύλλων εύρισκομένη*  δρόσον καί ουτω διασώζεται 
ή άμπελος Από τής Έρυσίβη;-

4) Πληθώρα. Ή Ασθένεια αυτή είναι μία τών συχνοτέρων 
μεγάλως έπηρεάζουσα τήν εύρωστίαν τών αμπέλων, προ
έρχεται δέ είτε ένεκα των συχνών κοπρισμάτων εί'τε διότι 
τό έδαφος εινε φύσει γόνιμον καί πλούσιον θρεπτικών ύλών. 
Ή άμπελος μή δυναμένη ν’ Αντιστή είς τήν τοΰ Αγροΰ γο
νιμότητα περιέρχεται είς ύλομανίανκαί παράγει Ανωμάλους 
βότρεις καί Ανουσίους. Προλαμβάνεται ή νόσος αύτη διά τής 
μετριασεως τών λιπασμάτων, θεωρείται έπίσης συντελεστι- 
κόν ή σπορά Αραβοσίτου είς τά μεταξύ τών στελεχών της 
αμπέλου κενά.

5) ΠαραΧυαΙα. Είναι νόσος προερχόμενη έξ υπέρμετρου 
υγρασίας, πολλάκις δέ καί έξ άφθονου καρποφορίας. Είς τάς 
φύσει ελώδεις καί ύγράς γαίας βλαστάνουσα ή άμπελος 
είναι πάντοτε καχεκτική, οι δέ καρποί αύτής είς άκρον υδα
τώδεις και ύπόκεινται είς ταχεΐαν σήψιν.

Πρός Ανάρρωσιν από τής χαχεκτικής ταύτης καταστά- 
σεως, δέον ν’ άπομακρύνωμεν τά περισσώς ύγραίνοντα τό 
έδαφος ύδατα ή βελτιοΰμεν αύτήν μεγάλως, άνυψοΰντες δ·.ά 
στηριγμάτων Από τοΰ εδάφους τούς κλάδους αύτής.

6) ’ΛυΜο-Ηλ- Είναι φυσική τις αδυναμία τής Αμπέλου 
προερχόμενη είτε έκ τίνος Αλλοιώσεως τών όργάνων τής 
παραγωγής, είτε ένεκα έντόμου κατατρώγοντος τά έκμυζη- 
τικά όργανα τής ρίζης, εί'τε ένεκα τών συμβαινουσών διαρ- 
κούσης τής Ανθή’εως ραγδαίων βροχών. Πρός Αποτροπήν 
τών αίτιων Αναγκαιότατη είναι ή Απομάκρυνσις τών ύδά- 
των από τοΰ αγρού καί ή έξαφάνισις τών εντόμων καί τής 
παοενθεσεως άσβεστου καί ποτάσσης πέριξ τών στελεχών.

7) ΛκαρχΙα. Πολλάκις οί αμπελουργοί διά τοΰ ανεπι- 
τηδίου αύτών κλαδεύματος έπιφέρουσι τήν Ακαρπίαν τών 
αμπέλων των, ώς καί διά τής υπερβολικής ποσότητος τών 
θρεπτικών χυμών.

Κατά τής ακαρπίας δέον νά μεταχειριζώμεθα τήν χθα
μαλήν κλάδευσιν, προσέχοντες πολύ νά μή Αφαιρώμεν τούς 
καρποφόρους βλαστούς.

8) “IxTepeo· Ή Ασθένεια αύτη κοινώς xnpirdda τών 
φύλλων,προέρχεται εί'τε έκ τής διηνεκοΰς ύγρασίας, εί'τε έκ 
ζωυφίων τινών, έμφωλευόντων έν ταΐς ρίζαις, είτε τέλος 
έξ υπέρμετρου υγρασίας,

Κατά τής νόσου ταύτης ώφελιμωτάτη έφάνη ή παρένθε- 
σις τής Ασβέστου καί τό άρδευμα.

9) Άστροβ-ΙισΙα. Ουτω παρά τοΐς Αρχαίοις έκαλεϊτο ή 
Ασθένεια τής Αμπέλου, ήτις προερχομένη ενεκα του πτω- 
χοΰ εδάφους, τό όποιον έπί μέν τής έπιφανείας φαίνεται 
γόνιμον, έπί δέ τοΰ υποκειμένου στρώματος άγονώτατον, 
οτε ή άμπελος περιέρχεται είς γενικήν Αδυναμίαν. Δέον 
πρός Αποτροπήν τής νόσου ταύτης νά μή φ.υτουργώμεν Αμ
πέλους είς θέσεις Αγόνους.

10) Λαχρυρροονσα "ΛμπιΛος. «Αί πολύ τό δάκρυον 
ΑφιεΤσαι άμπελος, άπεπτον καί μή διαδεδομένον είς πάν 
τό τής Αμπέλου σώμα άποβάλλουσι· δρεπάνφ ούν τό πρε- 
μ.νον έγχαράξομεν και έλκοποιήσομεν, έάν δέ μηδέν άνύγι 
τό γινόμενον, καί τών ριζών τήν παχύτητα χαράξομεν καί 
τροπόντινα έλκώσομεν, καί τ?! Αμόργη είς ήμισυ έψηθίισγ 
χαί ψυγείση χρίσομεν τάς τομάς, τόν δέν υποκείμενον τγί 
τομή όφθαλμόν έξω άπαλείψωμεν, οπερ πολλοΰ βέλτιον εί
ναι δεδοκίμασται.

Ή Ασθένεια αυτ»> σπανιώτατα νΰν παρουσιάζεται·
11) IHyot, χάραζα, βί>°Χ^· τ9ικ ταΰτα στοι

χεία σπουδαίως παραβλάπτουσι τήν Ανάπτυξιν τής Αμπέλου. 
Άπό τοΰ πάνου προφυλάττουσι τάς Αμπέλους καλύπτοντες 
δι’ ίδιου καλύμματος ή διά τής παραχώσεως.Άπδ τής χ«· 
λάζης προφυλάττουσι δι’ άρτίως έπινοηθέντος-όργάνου κοινώς 
καλούμενου χαλαζαγωγοΰ. Το δργανον τοΰτο συνίσταται 
έκ τίνος ξύλινης στήλης, περί τδ άκρον καλυπτόμενης έξ 
ορειχάλκου καί έχούσης ύψος 30 ποδών, πρδς τό κάτω
θεν δέ μέρος τοΰ ορειχάλκου φερούσης πλεκτάνας έξ Αχύρου 
ξηρεΰ. Τδν χαλαζαγωγόν τοΰτον οί Αμπελοκτήμονες τοπο- 
θετοΰσι είς τό ύψηλότερον μέρος τής Αμπέλου. ΔΓ αύτ^υ 
Απεδείχθη, κατόπιν σπουδαίων παρατηρήσεων, οτι ή χ«- 
λαζα διασκεδαζομένη Απομακρύνεται καί διαλύεται κατα- 
πίπτουσα είς βροχήν. Άπό δέ τής βρόχος ίδίι? τής ραγ- 
δαιοτάτης, ούδέν άντιφάρμακον είναι συντελεστικεν πρδς 
πρόληψιν τών βλαβών, Ας συχνάκις έπιφέρει.

Έπιβλαβώς έπί τής Αμπέλου ένεργοΟσιν, ιδία έν καιρφ 
ώριμάνσεως τών στάφυλών τά Ακόλουθα ζώα ήΤ°ι’

Ή Αλώπηξ, ό κύων, ό χοίρος, ό Αγριόχοιρος κλ.
Έκ δέ τών πτηνών ό Κόσσυφος, ή Κέλθα, τά Στρουθιά 

κλ. Έπίσης και ό Κοχλίας καί ή Χελώνη.
Έκ δέ των εντόμων ό Κάνθαρος, ή Άκρίς, ή Σφήξ, ό 

Εύμολπος καί ή Πυραλίς.

ΠΕΛΛΗΝΗ-ΣΤΓΜΦΑΛΙΑ

Τδ από Κιάτου είς Στυμφαλίαν διάστημα διανύεται συ 
νήθως είς δέκα καί πλέον ώοας Μή οδσης δέ ομαλής τής όδοΰ 
τό ταξείδιον δέν είναι τόσον εύχάριστον. Ό ταξειδιώτης είς 
άπόστασιν όλίγων ωρών Από Κιάτου είς όλίγον άνωθεν τοΰ 
χωρίου Σοΰλι κατεσκευασμένης άμαξιτοΟ όδοΰ παρερχόμενος 
τοπία Ανώμαλα μέν Αλλά έν τώ συνόλφ ύπδ θεαματικήν 
δψιν, ώραΐα, ταξειδεύει, έφιππος, διότι τροχοί Αμάξης δεν 
ένεκαίνισαν Ακόμη ταύτην, δπως δήποτε εύχαρίστως.

Έκεΐθεν όμως καί άνω προτιμότερον είναι νά βαδίζη τις 
πεζή, διότι έν τοιαύυη περιπτώσει διατρέχει μέν τδν κίνδυ 
νον νά έξονυχισθή· διατρέχει δμως καί τδν κίνδυοον νά 
κρημνισθή- Ή αυτή κατάστασις επικρατεί καί διά τδν Από 
Στυμφαλίας είς Φενεδν ταξιδεύοντα καί ετι χείρων εις τόν 
άπύ Φενεοΰ είς Δερβένιον τδν παρά τήν θάλασσαν έπιθυ- 
μοΰντα νά κατέλθγ). Καθόλου δέ ή μετά πάντων τών όρει- 
νών δήμων Πελλήνης, · Στυμφαλίας, Φενεοΰ καί Τρικκάλων 
συγκοινωνία είναι ύπδ πάσαν ίποψιν οίκτρά.

Ώς έκ τής καταστώσεως δέ ταύτης μεγάλη επιγίγνεται 
ζημία είς τούς Ατυχείς τούτους δήμους, παρ’ ών ή Κυδέρνη 
σις φόρους καί πάλιν .φόρους ζητεί καί λαμβάνει ανευ τής 
ίλαχίστης άντιρρήσεως.

Δυστυχώς έκ τής έλλείψεως τής συγκοινωνίας είς κακήν 
κατάστασιν εύρίσκονται καί ύλικώς καί ηθικώς μεγάλως τών 
άλλων ομόρων σ.ύτοϊς παραλίων δήμων ύστεροΰσιν. Απολίτι
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στοι καί Αγροϊχοι ώς έπί τό πλεΐστον δντες, καί ούδαμοΰ Αλλοΰ 
τδν νοΰν προσέχοντες ή είς τδν πεπαλαιωμένον τοό Αρότρου 
καί τής σκαπάνης βίον, είσί περίρρυτοι πάντοτε έκ τοΰ 
ίδρώτος και κατάφορτοι έκ τοΰ λίπους. Αλβανόφωνοι δέ 
τών δυο πρώτων δήμων δ'ντες ούτε μαθή’ίως, ούδέ θρησκευ
τικής Αγωγής τής προσηκούσης εχουσι τύχει, καί τδ *οιοΰ-  
τον καθιττφ ετι χείρον*  τή*  ήθικήν τών Ανθρώπων τούτων 
κατάστασιν.

Προ τινων έτών ήκμαζεν είς τά μέρη ταΰτα ή κτηνοτρο
φία, άλλ’Αφ’ δτου Αγγλικός χρυσός έλαμψεν είς χεΐρ*ς  θλί 
γων καλλιεργητών σταφίδος, έγκατελείφθη ή θεραπεία ταυ- 
της καί οί κάτοικοι έπιδοθέντες είς τήν καλλιέργειαν τής 
σταφίδος έπεδείνωσαν τήν θέσιν των, πένητες καί δυστυχείς 
καταστάντες.

θά ήσαν δέ Ακόμη δυστυχείς καί δουλοπάροικοι αύτόχρη·. 
μα οί κάτοικοι τών μερών τούτων έάν έξηκολούθει ή πρδ 
εικοσαετίας Αφ’ ενός μέν ύπδ τοΰ Αοιδίμου ανδρδς Δημ- Δη- 
μητριάδου, άφ’ έτερου δέ ύπδ τοΰ μακαρίτου Δ. Πετρίδου, 
καταλυθεϊσα δεσποτεία- Ό πρώτος έκ τών πολιτικών τού
των συνεργαζόμενος μετά τοΰ Αοιδίμου Γ. Πετρούλια έφρόν- 
τισεν Αμέσως τότε μέ πνεύμα νεωτεριστικόν π»ρί τοΰ έκπο- 
λιτισμοΰ τών μεοών έκείνων, καί πλή*  άλλων είς αύτδν ό- 
φείλεται καί ή ήδη Από Κιάτου έως Σοΰλι κατασκευή τής 
Αμαξιτοΰ όδοΰ, ή οποία μέλλει νά συνενώσγι βλους τούς βρει- 

' νους δήμους μετά τών παραλίων. Ό δέ δεύτερος έπραξε 
καί αυτός τά καθ’ αύτόν, πλήν τδ βργον έμεινεν ήμιτελες 
καί ή ταχυδρομική συγκοινωνία τδν χειμώνα γίνεται κατά 
δεκαήμερον.

Κατά τή*  άπό Κιάτου είς Στυμφαλίαν όδέν ύπερβάς 
χθαμαλόν λόφον χρησιμευοντα ώς όριον, ορίζοντα τδν δήμον 
Σικυώνος Από τδν τής Πελλήνης, κατήλθον είς τδ λεκανο- 
πέδιον τοΰ τελευταίου τούτου καί παρέμεινα όλίγας μόνον 
ώρας έν τφ χωρίφ Καίσαρι, κειμένφ μεσημβρινώς τοΰ χω
ρίου Κλημέντι, τδ όποιον χρησιμεύει ώς πρωτεύουσα τοΰ 
δήμου, δ όποιος σύγκειται έξ επτά χωρίων, ών οί κάτοικοι 
αλβανόφωνοι, πλήν τών τοΰ χωρίου Μάρκασι, οΐτινες όμι · 
λοΰσι τήν .Ελληνικήν γλώσσαν. Πάντες άσχολόΰνται είς 
τήν γεωργίαν, τινές δέ, ίδί$ οί τοΰ χωρίου Παναρήτι, έξ ου 
παράγεται ή μοναδική έν Έλλάδι κορινθιακή σταφίς, τι
μώμενη έν Άγγλί$ 800—1000 φράγκα κατά χιλιάδα, 
καί είς τήν καλλιέργειαν τής σταφίδος. Τά χωρία δέ βλα 
τοΰ δήμου τούτου, κεΐνται έπί' ορεινών κατωφερειών νευου- 
σών πρδς τό πρός Β. κείμενον λεκανοπέδιον τών Τρικκάλων 
καί μόνον τά δύο ρηθέντα χωρία, ΚΛημιντοκαΙσαρι μονο - 
λεκτικώς καλούμενα, νεύουσι πρδς τδ λεκανοπέδιον τοΰ δή
μου, ένθα ή πεδιάς ήδη τοΰ δήμου, ή οποία πρό τίνος χρό
νου άπετέλει τήν μικράν τελματώδη λίμνην τοΰ Καίσαρι. 
Ή λίμνη αύτη Απεξηράνθη ύπό τής εταιρίας τής Αναλαβού- 
σης τήν Αποξήρανσιν τών λιανών Στυμφαλίας καί Φενεοΰ, 
καί τδ δδωρ αύτής διοχετευθέν είς τήν Στυμφαλίαν, Αφή- 
κεν ελεύθερον τδ παντελώς άδενδρον καί άνυδρον τοΰτο πε- 
δίον είς τήν γεωργίαν.

Έν τ$ πεδίφ τούτφ ήδη σπείρονται δημητριακοί καρποί· 
Τοιοΰτος έν έλαχίστοις ό δήμος ούτος, ό όποιος σημειωτέου 
κακώς λέγεται ΠίΛ-Ιήγη?, διότι ή Αρχαία Πελλήνη, έξ ής 
έλήφθη τδ δνομα, δέν κεΐται έν τή περιοχή δήμου τού
του, Αλλ’ έν τή τών Τρικκάλων. Μετά τόν δήμον Πελλήνης 
χωρων τις πρδς μεσημβρίαν εισέρχεται, παρερχόμενος πεδίον 
περίρρυτον έξ Αφθόνων καί διαυγεστάτων πανταχόθεν ύδά ■ 
των, καί καταπράσινον, είς τδν δήμον Στυμφαλίας, ό όποιος 
κατέχει ολόκληρον λεκανοπέδιον, σχηματιζόμενον μεταξύ 
τών περιθεόντων αύτδ όρέων Τζήρειας (Κυλλήνη) Αφ’ ένδς 
Σκίπετζας Απαντικρύ, καί Άπιλαυρου, Γεροντείου καί τών 
Αρχαίων Τρικρήνων καί έκ τοΰ βουνου Γαυριά/

Περί τοΰ όρεινοΰ τούτου δήμου δύναταί τις νά γράψγ 
πολλά πράγματα Αρχόμενος Από τής άρχαιότητος. Καί έ · 
ρείπια Αρχαία πρόκεινται πρδς έξέτασιν ένταΰθα καί ύδοα- 
γωγεΐα Αρχαία, καί φυσικαί καλλοναί καί νεώτερα ύδραυ-
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λικά έ’ργοί, χάριν τδ*  οποίων οΰκ όλίγα Ασκόπως βχουσι δα 
πανηθή ίως τώρα.

Αποτελβυμενος έκ τεσσάρων καί ήμισυ περίπου χιλιάδων 
κατοίκων συνίσταται Από τά χωρία Κασιανιά,ΜπάσιΛαΰκα, 
Καλλιανι, Μπουζί καί Ντοΰσα. Άσπρόκαμπο, και Ψάρι, 
καί άλλα μικρότερα τά όποια κείμενα εις τάς πέριξ υπώ
ρειας των όρέων είναι δλα κατάφυτα Από διάφορα δένδρα, 
και όπως δήποτε εύπορα, διότι οί κάτοικοι αύτών είναι 
πάντες φίλεργοι καί φιλόπονοι· Οί πλείστοι δέ αυτών κατά 
τά τελευταία έτη Απεδήμησαν είς ’Αθήνας καί Απετέλεσαν 
συνοικίαν ίδιαν έν τφ παρά τδ Θησείον χώρφ, καί κατέλα
βαν σχεδόν την ’Αγοράν τών ’Αθηνών, κερδίσαντες δχι όλίγα 
χρήματα. Κατά τούτο ή Αρχκία καί ή νέα Στυμφαλία συ
ναντώντας διότι όπως ή Αρχαία, ουτω καί $ νέα, τής ο
ποίας οί κάτοικοι όμιλοΰσι πάντες την ’Αλβανικήν γλώσσαν 
δέν εύρέθη είς δυσχερή θέσιν, ή οποία νά καθιστά δυσάρε- 
στον έν αυτί! τδν βίον.

Η άρχαια πόλις Στναφα.Ι'ις ή Σιιψγηίος έκειτο έπί 
ακρωτηρίου διηκοντος πρός την λίμνην, όλίγον κάτωθεν τοΰ 
σημερινοΟ χωρίου Κιόγια. Τής πόλεως ταύτης δέν σώζονται 
σήμερον ή πενιχρά τινα ερείπια έν τή θέσει έκείνη, καί γε- 
γλυμμενόι τινες βράχοι περιξπαριστώντες διαφόρους ζωολο- 
γικας παραστάσεις λίαν περιέργους. Πλήν δέ τών ερειπίων 
τούτων σώζεται σήμερον παρά τό χωρίον Knfo-2a, καί ολό
κληρον κατηρειπωμένον οικοδόμημα,το όποιον και ώς ΐκ τής 
κατασκευής αύτοΰ καί έκ σταυρών τινων οί όποιοι γεγλυμ- 
μενοι έπι λίθου είναι έκτισμένοι έν τφ τοίχιρ, δεικνύει δτι 
ήτο χριστιανικός ναός, ού πολύ παλαιός, άγνωστον πότεκα· 
ταστραφεις. Παρά τό οικοδόμημα τούτο κείνται πηγαί 
άφθονου και διαυγεστάτου δδατος Αποτελοΰσαι μέγα Κεφα
λάρι, τδ ΰποΓον κατά μέν τούς αρχαίους χρόνους έσχημά- 
τιζε κατα τον Παυσανίαν τδν ποταμόν ΣτύμφαΛο?, ουτινος 
τα δδατα κατεπιπτον είς βάραθρον καί άνεφαίνοντο είς την 
’Αργολίδα δπου έσχημάτιζον τον Έρασίνον ποταμόν. Κατά 
τήν μυθολογίαν περί τδν ποταμόν τούτον βζων αί Στυμφα- 
λίδες όρνιθες, Ας έλθών ένταΰθα κατετόξευσεν ό 'Ηρακλής. 
Έπί τ$5 ευκαιρία ταύτρ δέν κρίνομεν άσκοπον ν’ άναφέρω- 
μεν οτι Αμφισβητείται υπό τών νεωτέρων μυθολόγων ή το
ποθεσία τού μύθου τούτου, καί τίθεται καί αυτή καί αί 
Στυμφαλίδες όρνιθες έν τοπίφ τινί τής Μικρής ’Ασίας.

Τά δδατα τού Κεφαλαρίου τούτου, ή μέλλον τοΰ ποτα
μοί! Στυμφηλου διωχέτευσεν ό Άδριανός, κατά τούς Ρωμα
ϊκούς χρόνους, διά τοΰ ομωνύμου ύδραγωγείου, δπερ καί σή
μερον ίτι σώζεται είς την πόλιν τών Κορινθίων.

Άποφραχθείσης όμως τνίς όπής, έν χρόνοις μη Ακριβώς 
ώρισμένοις, του ύδραγωγείου, τά υδατα ταΟτα, ώς καί τά 
υδατα τά καταρρέοντα έκ τοΰ βορείου μυχού τής Στυμφα- 
λίας, κάτωθεν τοΰ χωρίου ΝτοΟσα, τά δδατα τά διοχετευ- 
θέντα έκ τής λίμνης Κάσαρι, τά πηγάζοντα έκ τών πη
γών Καμπάση καί Δελιούλτζας, κειμένων τής μέν πρώτης 
κάτωθεν τοΰ χωρίου Άσπρόκαμπος, τής δέ δευτέρας παρά 
τάς ύπωρείας τοΰ όρους Βίσεζαζ, καθώς καί πάντα τά όμ
βρια υδατα τά καταρρέοντα έκ τών πέριξ ύρέωι χύνονται 
ήδη είς τό λεκανοπέδιον τής πεδιάδος Στυμφαλίας, καί 
Αποτελούσι την λίμνην Στυμφαλίας, ή όποια έχει ύψος 625 
μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης, Αβαθή έντε- 
λώς οδταν καί πιρί τά άκρα τελματώδη.

Τά δδατα ταΰτα δέν έμενον Ανέκαθεν στάσιμα, Αλλά κα- I 
τεβυθίζοντο διά δύο καταβοθρών, αί όποίαι εύρίσκονται είς 
τούς πόδας τοΰ πρός Μ. κειμένου όρους Άπελαύρου. Τών 
καταβοθρών τούτων ή μία φαίνεται ήδη έν εΐδει μεγάλου 
χαώδους σπηλαίου πεπληρωμένου υδατοςκαί ένουμένου μετά 
τής λοιπής λίμνης διά μικρού αΰλακος, άποξηρανθέντος του 
άλλου πέριξ χώρου.

Έν τοιαύτη καταστάσει εύρίσκετο ή λίμνη, οτε έν έτει 
1881 τή είσηγήσει τοΰ γραμμάτέως τοΰ νοσοκομείου «Εύ- 
αγγελισμός» κ. Έπ. Άθανασιάδου εταιρία, ής προϊστάμε
νος ήν ό κ. Παπαρρηγόπουλος, Ανέλαβε διά συμβάσεως την

Αποξήρανσιν τής Στυμφαλίας. Δυστυχώς όμως ή ίπιχείρη- 
σίς μας μεθ’ όλα τά κατασκευασθέντα αποξηραντικά μίτρα 
ήτοι τήν Απόφραξιν τοΰ κατά τήν διάβασιν τοΰ όρους Σούρη, 
Άδριανείου ύδραγωγείου καί τήν κατασκευήν μακροδ αυλα- 
κος διορυχθέντος διά μέσου τής λίμνης είς τήν πεδιάδα Σκο 
τεννής, Απέτυχεν. Εσχάτως μάλιστα καί αύτή ή καθαρι- 
σθείσα σήραγξ έφράχθη καί πάλιν, καί τά δδατα ήρχισαν 
νά κατακλύςωσι τήν λίμνην. Ώς όμως έβεβαιώθην μετά τι- 
νας ήμέρας θά έπιγίνη διά κοινής προσωπικής έργασίας τών 
κατοίκων ό καθαρισμός τής σηραγγος, ΐνα μή καταπλυσθή 
ώς καί πρότερον τό πλείστον μέρος τοΰ Στυμφαλίου πεδίου, 
τό οποίον εύφορώτατον καί παραγωγικώτατον δν, δύναται 
μέγαν πλούτον νά προσκομίσηται, όχι μόνον είς τήν Στυμ- 
φαλίαν, Αλλά καί είς βλην τήν Κορινθίαν, έάν εύρεθή μία 
εταιρία ή όποια νά Αναλάβγ ούχί μέ ψευδεπιχειρήσεις, Αλλά 
μέ γενναία κεφάλαια τήν Αποξηρανσιν τής λίμνης.

Ή λίμνη τρέφει έν αύτή ωραίους μεγάλους ίχθΰς, καί με- 
γάλας Αγέλας νησσών Αγρίων διαφόρων ειδών. Τόσαι μά
λιστα μεγάλαι είναι αί άγέλαι αύται, ώστε ολόκληρος ή 
λίμνη καλύπτεται ύπ’ αύτών, αίτιες τόν μέν χειμώνα πα- 
ραχειμάζουσιν ένταΰθα, τό δέ θέρος μεταβαίνουσι διά τοΰ 
διάσελου ΚαστανιΑς είς τήν Φενεάτιδα λίμνην όπου καί έκ- 
κολάπτουσι τούς αύτών νεοσσούς. Καί οί μίν ίχθΰς, ώς έκ 
τοΰ γλυκέος τοΰ δδατος δέν είναι γευστικοί.

Τουναντίον δέ γευστικώτατον είναι το κρέας τών νησ
σών, τάς όποιας οί κάτοικοι διά πολλών μέσων κυνηγώσι 
καί έν αύτή τή λίμνγ) καί παραφυλάσσοντες καθ’ όμάδας, 
κατά τό θέρος ίδί^, κατά τήν ύπέρβασιν τοΰ άνω τοΰ χω
ρίου Καστανιάς διάσελου, όπόθεν αυται λίαν πρωί συνειθί- 
ζουσι νά διέρχωνται· Τό κυνήγιον τούτο είναι ώραιότατον 
καί Ακοπον καί παρέχει πολλήν εύχαρίστησ.ν είς τούς πολ
λούς κυνηγούς.

ΚΑΛΛΟΝΗ, ΕΥΦΥΤΑ, ΑΓΑΘΟΤΗΣ

Ή καλλονή, τό έφήμερον τούτο δώρον, δέν είναι 
προσόν, δπερ δύναταί τις νά συναντήση είς πολλούς. 
'Η καλλονή σύγκηται είς τήν κανονικότητα τών 
γραμμών τού προσώπου και τού σώματος, και ναι μέν 
έξωραιζει τήν δψιν, ούδέν δμως προσθέτει είς τήν 
καροίαν τής όποιας πρώτιστος στολισμός είναι ή άγα- 
θότης. Πολλάκις Λ καλλονή έγκρυπτει δηλητήρχον, 
διατρέχει δθεν κίνδυνον ό δελεαζόμενος άπροσέκτως 
έκ της ώραίας οψεως λ.χ. Οί μύκητες είναι δύο είδών, 
εύκόλως δ,ρα δύναταί τις νά οηλητηριασθη, έάν δέν 
γνωρίζη τους φαρμακερούς· ώσαύτως γυνή ώραία καί 
θελκτική, στερημένη δμως τής Ανεκτίμητου Αρετής, 
τής Αγαθότητος, είναι έπίφοδος, ώς οι φαρμακεροί μύ
κητες. Δέν ύπόρχει κανών Ανευ έξαιρέσεως, ώστε δύ
ναται μία νά είναι ώραία, συνάμα δέ καί Αγαθή.

Μία παροιμία λέγει: «μή βασίζεσθε είς τήν έπιφά- 
νειαν», ώστε πρέπει νά έκτιμαται πρίν Λ καρδία καί 
τότε μετά θάρρους νά λέγωμεν, «ή νεάνις αύτη είναι 
ώραία».

"Ας μή έκλαμόάνεταί ώς ΑλΑνθαστον τό βοΐα ή 
μορφή τοιαύτη καί ή φυχή».Άλλ’ όποιαδήποτε καί άν 
είναι ή καλλονή, δέν συνοδεύει είμί μόνον τά έτη τής 
νεότητάς μας, δθεν είναι φρούδον κτήμα.

Ή ευφυΐα είναι ίδιΑζον προσόν.Όλοι δέν δύνανται 
νά είναι εύφυεΐς, καί οί μέν είναι περισσότερον,οί δέό- 
λιγότερον.Είναι καλόν,πολύ καλόν νά είναι τις εύφυής, 
διότι ή εύφυία διευκολύνει τήν μΑθησίν καί ούτω Αν
τιλαμβάνεται τις εύκολώτερον τά Αριστουργήματα τής 
φύσεως, τούθ’ δπερ συμβάλλει μεγάλως είς Λθικήν 
τελειοποίησιν τού Ανθρώπου· Αλλά καί ή εύφυία είναι 

προσόν, δπερ συνοδεύει, μόνον τήν ζωήν τού Ανθρώ 
που, ώστε έπίγειον Αγαθόν δύναται νά όνομασθή.

Ήάγαθότης, ή Απαράμιλλος αύτη όρετή, δέν 
είναι δυστυχώς προσόν γενικόν, Αλλ’ (διάζον ό έχων 
τήν ψυχήν έστολισμένην μέ τήν Αρετήν ταύτην, έχει 
τήν θείαν καί αίωνίαν έκείνην καλλονήν, ήτις τήν μέν 
νεότητα στολίζει, μας βοηθεΐ είς τά δεινά μας, τό γή
ρας εύφραίνει, μας Ακολουθεί δέ καί πέραν τοΰ τάφου 
καί ένώπιον τού ΰψίστου δικαστού μας γίνεται συν
ήγορος.

ΤΩ, γλυκεία άγαθότης, μήπως δέν έκρεμάσθη ό Σω- 
τόρ ήμών ’Ιησούς έπί τού σταυρού, ΐνα μάς διδάξμ 
διά τοΰ παραδείγματος του, τήν ύψίστην ταύτην 
αρετήν Η !

Ίβάχη ΰβριόί 98.
ΆΟηνά ΒλαΑσοπαύλου

Δίχαεπταέτι;.

ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ

"Ηίη, βτε τά ράκη τής κακοδιοικήτίως. μετά τόν άτυχή 
πόλεμον άνεφάνηταν, και πλεΐστοι όσοι πολιτευόμενοι καί 
μή άνεγνώ;.ισαν, 5τι τό κακόν προέρχεται έκ τής συναλλα
γής, προς Αποφυγήν τοΰ.κακοΰ τούτου φρονώ οτι ούδεν Αλλο 
μέσον ύπάρχετ είμή ή κατάργησις τοΰ νόμου περί Αμειου 
έκλογής τών Βουλευτών, καί ή καθιέρωτις έτέρου περί έμ
μεσου έκλογής αύτών. Τοιουτοτρόπως Απομακρύνομεν τούς 
εκλογείς άπό τούς Βουλευτάς. Ή καθιέρωσις τής έμμέσου 
έκλογής δέν Αντίκειται ούσιωδώς είς τό σύνταγμα, διότι 
καί αυφη θέλει γίνεσθαι διά τής καθολικής ψηφοφορίας, έκ· 
λεγομένου υπό τών έκλογέων Αριθμού τίνος έκλεκτόρών πρός 
οΰς άνατεθήσεται ή μετά τήν έκλογην των, περαιτέρω ε
νέργεια πρός εκλογήν τών Βουλευτών. Νομίζω μάλιστα, 

• οτι διά τής έμμέσου έκλογής χρησιμοποιείται περισσότερον 
ή ψήφος τοΰ έκλογέως, διότι οδτο; άνατίθησι τό δικαίωμά 
του είς Ανθρώπους τής έμπιστοσύνης του, δυναμένους νά 
ένεργήσωσι πρός τό συμφέρον τοΰ έθνους, ένφ διά τής Αμέ
σου έκλογής οί πλείστοι παρασύρονται καί δίδωσι τήν ψήφον 
των πρός υποψηφίους Ακαταλλήλους.

Πρός έκλογή» δέ τοΰ βουλευτικού Αξιώματος δέον νά 
όρισθί} Αριθμός τις έκλεκτόρων, δστις έπί παραδείγματι δύ
ναται νά είναι τετραπλάσιος τουλάχιστον τοΰ Αριθμού 
τών βουλευτών ους δίδει έκάστη έπαρχία, μέ τήν παρατή- 
ρησιν oTt οί έκλέκτορες όφείλουσι νά εχωσι τ’ άπαιτούμενα 
προσόντα, ήτοι Απολυτήριον Γυμνασίου, ήληκίαν 30 μέχρι 
35 έτών τουλάχιστον, νά ώσιν νυμφευμένοι καί Αποκατε- 
στημένοι έν τή επαρχία, ύφ’ ής έκλέγονται, νά βχωσι ετή
σιον είσόδτμα 10 τούλάχιστον χιλιάδων δραχμών, πρόσωπά 
τινα δέ, οίον Καθηγηταί Πανεπιστημίου καί Γυμνασίων, 
έξοχοι ιατροί, στρατιωτικοί άπό τού βαθμού Ταγματάρχου 
καί άνω δύνανται αυτοδικαίως νά <5σιν υποψήφιος έκλέκτο
ρες άνεξετάστως, Α έχωσιν ή μή τό δεκακισχίλιον έτήσιον 
εισόδημα. Είς τήν έξαίρεσιν ταύτην υπάγονται καί όλοι οί 
κατά καιρούς ύπηρετήσαντες τό έθνος ώς Βουλευταί, δυνά- 
μενοι άκωλύτως νά θέτωσι κάλπην ύποψηφίου έκλέκτορος. 
"Ίνα δέ μή ύπάρχη άμφισδήτησις περί τών προσόντων εκά- 
στου έκλέκτορος, όφείλουσι δσοι θέλουσι νά έκτεθώσιν ώς 
ύποψήφιοι έκλεκτόρες νά ύποβάλωσι τήν αίτησίν των περί 
τών προσόντων των είς Αρχήν τινά συγκεςμένην έκ δικα
στών Πρωτοδικών ή Έφετών, ήτις εξετάζει αύτήν καί ά- 
ποφαίνεται. Ούτω πως πάντες οι υποψήφιοι έκλέκτορες θε- 
λουσιν είσθαι Ικανοί καί κατάλληλοι, έκλεγόμενοι ώς έκλε- 
κτορες νά άνεύρωσι καί έκλέξωσι τούς καταλλήλους διά 
Βουλευτάς τής έπαρχίας. Έάν κατά τήν διαλογήν τών έκ
λεκτόρων συμπέση τινές νά έχωσι ίσοψηφίαν, διά τής πλη- 
ρώσεως προσδιορίζεται ό έκλέκτωρ Ουτω πως καταρτι- 
σθέντος του άπαιτουμένου Αριθμού τών έκλεκτόρων είς ε-

κάστην επαρχίαν, συνέρχονται ούτοι έν τί| πρωτευεύσ-ρ αύ- 
τής καί έν δημοσίφ συνεδριάσει τοΰ Πρωτοδικείου ή Έφε- 
τείου δίδει έκαστος αύτών τήν ψήφον του διά τούς Βουλευ
τάς τής έπαρχίας, τούς οποίους δύνανται νά έκλέξωσι καί 
έξωθεν έκ τών εύϋποληπτοτέρων πολιτών τής έπαρχίας,είτε 
έχόντων είτε μή τά τών έκλεκτοτέρων προσόντων, εί και έξ 
αυτών τών ιδίων έκλεκτόρων, διότι πάντες ουτοι θεωρούν
ται κατάλληλοι διά τό βουλευτικόν Αξίωμα. Διαλογής δέ 
γενομένης υπό τού Προέδρου τού δικαστηρίου Απαρτίζεται 
ό άριθικός τών Βουλευτών τής έπαρχίας ταύτης. Ίσοψηφίας 
οδσης Αποφασίζει ή κλήρωσις. *

Ούτω πως διά τής έμμέσου έκλογής Απαρτίζεται Βουλή 
Ανεξάρτητος ηθικώς τε καί ύλικώς, έξ ής»θέλει Απορρέει ή 
Κυβέρνησις ήθική καί Αίεξάρτητος, ώστε Βουλή καί Κυβέρ- 
νησις θέλουσιν έπιδιώκει μόνον τά έθνικά συμφέροντα. Τοι
ουτοτρόπως τά προσωπικά κόμματα καί αί έξ αυτών κατα
χρήσεις έκλείπουσι, διά τής τοιαύτης Βουλής θέλουσιν ά- 
ναδειχθή άνδρες Αρχών,οίτινες έφ’ εξής θέλουσι κατέχει τάς 
έδρας τής Κυβερνήσεως, ένεργοΰντες πρός τδ συμφέρον καί 
μόνον τού έθνους, διοριζομένων τών καταλλήλων διά τάς 
θέσεις υπαλλήλων, καί μή παυόμενων Ανευ λόγου, εύδέ 
διοριζόμενων πιριττών· ουτω πω; καί σύνταγμα δέν θέλει 
παραβιάζεσθαι, καί τά έσοδα τοΰ κράτους θέλουσιν αύξή- 
σει, καί ή δυνατή οικονομία θέλει γεν^ί και τά δικαστήρια 
καί οί δήμοι θέλουσι χειραφετηθή καί τά πάντα θέλουσι 
βαίνει πρός τό συμφέρον καί τήν ευημερίαν τοΰ έθνους.

Έν Άίήναις τή 10 Ιουνίου 1898.

ΕύΒ. Λημητρεάδηφ.
πρώην λειτουργός τής θέμιδος καί δικηγόρος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Μέχρι τοΰδε έκαθαρίσθη έκ τών χωμάτων ολόκληρος ό 
ναός τής Σουνιάδος ΆθηνΑς, ούτως έπικληθέντος έκ τοϋ*ίν  
Αττική Ακρωτηρίου έφ’ ού είχεν ίδρυθή. Άπεκαλύφθη δέ 
ό περίβολος τοΰ οποίου άνεφάνησαν τά έρείπια. Πέριξ άνευ- 
ρέθησαν δά θεμέλια τοΰ Αρχαιοτάτου ύπδ τών Περσών κα- 
ταστραφέντος ναού τής ΆθηνΑς. ’Επίσης άνευρέθη μία τών 
μετωπών τοΰ Ναού διατηρουμένη είς καλήν κατάστασιν καί 
είκονίζουσα γίγαντα.

•
Αί πρός τόν σκοπόν τής Αναστηλώσεως τοΰ λέοντος τής 

Χαιρωνείας Απαιτούμεναι έργασίαι δέν είναι δυνατόν νά 
συντελεσθώσι είμή έντός τριετίας. "Ηδη ήρξαντο κομιζό- 
μένα τά άναγκαιοΰντα υλικά πρός κατασκευήν τής μεγά
λης βάσεως,έφ’ ής θά στηθή έκ νέου ό λέων.

Παρά τή Χαιρωνεία. ό Μαχεδών Βασιλεύς Φίλιππος ένί- 
κησε τούς ’Αθηναίους, τούς Θηβαίους καί τούς συμμάχους 
αύτών τφ 338 π.Χ. έν αιματηρά καί πεισματώδη μάχη, 
καθ’ ήν έπεσε σχεδόν σύμπας ό 'Ιερός λόχος τών Θηβαίων 
καί ή; συμμεθήξε καί ό ρήτωρ Δημοσθένης- Σώζεται δέ 
έν συντρίμμασι νΰν συναρμοσθεϊσιν έπιμελεί<ί τής ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρίας ο έκ φαιοΰ μαρμάρου κολοσιαΤος λέων 
δστις είχε στηθή αύτόθι ώ; μνημείου τών κατά τοΰ Φι
λίππου πεσόντων καί θέλει στηθί! σήμερον έπί νέας βά- 
σεως. Έν έτει 1880 εΖχεν ανασκαφώ ό τάφος τών αύτόθι 
πεσόντων Ιερολοχιτών Θηβαίων.

Ό Γραμματεύς τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κ. Κ. 
Καββαδίας μεταβάς ό ίδιος είς τόν έν Έπιδαύρω Ναό, τοΰ 
Ασκληπιού καί έξετάσάς τά τρία έκεΐ Αρχαία φρέατα πα- 
ρέλαβεν έξ έκάσταυ ύδωρ καί τδ έκόμισεν εις ’Αθήνας προς 
έξέτασιν. Τά υδατα ταΰτα παρεδόθησαν είς τόν χημικόν 
κ. Δαμβέργην, δπως Ακαλύσγ) ταΟτα καί γνωρίσρ τίνα τά 
συστατικά των έξ ών θά δειχθ$ τινες αί ιδιότητες αύτών.



Π ΦΥΣΙΣ

ί

ΑΝΑ3Τ-· ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ

Είναι ό Άν.Άνδριτσάχης,ό δεχατετραετής μαθητής της β'. 
τάξεως τοΰ Γυμνασίου,-έν τφ έχπαιδευτηρίφ Βουλγάρεως^υ» 
τίνος τή άπροσδόχητον τέλος χαί ό οίκτρδς αύτού θάνατος έ- 
πήλθίτοσοΰτον άχαριαίως, άπροσδοχήτως χαί προώρως, ώστε 
κατεσυνέτριψε τήν-χαρδίαν τδν γονέων του, κατέθλιψε τήν 
τί»» .συγγενών καί φίλων του, κατελ,ύπησε τους συμμαθητάς 
τοΐ?· χαί κατέπληξεν πάντας τους ξένους χαί μή γνωρίσαντας 
ετι αύτόν έπί τή άπροσδοκήτφ συμφορά.

Διέμενεν εσχάτως το θέρος μετά τών γονέων του έν Κηφησ- 
-»lc Eljjt τελειώσει ό τάλας τδ .εσπερινόν του μάθημα μετά 
■τού καθηγητοϋ τβ’®, περί τήν ·6 ί)2 ώραν μ. μ. της 20 τοδ 
παρελθόντος Αύγουστου, δτε έζήτησε>;.τήν άδειαν παρά τοϋ 
πατρός του νά ίξέλθη εί< περίπατον μετά τού μιχροτέρου α
δελφού, ένδς έξαδέλφου του χαί μεθ’ ένδς φίλου του, Κωνστ. 
Κτενά. Πού νά έγνώριζεν ό τάλας πατήρ, οτι μετά ήμίσειαν 
ώραν θά τφ έκόμιζον αύτόν νεχρΐν·; Πού νά έγνώριζε τδ άτυ- 
γές πλάσμα, δτι εκεί έτερματίζετο τδ μέλλον του ; Τίς συλ
λογίζεται τοιαϋτα πράγματα χαί τίς ποτέ πιστεύει είς τήν 
διακοπήν τής ζωής, έν τή ανθηρότατη έποχή τοϋ βίου καί 
τή ένάοξει τής κινήσεώς του ; Καί μολαταύτα ό Χάρος παν
τού καί πάντοτε περιδιαβάζων, συμμεταφέρει δν τινα καί 
όπως βούλεται. Οΰδένα λογαριασμόν μάς δίδει, διότι καίαύ
τοΟ αΰτόςό προορισμός έστίν.

Καθ’ οδόν εί; άπόστασιν ούχί μεγάλην τής οικίας των συ- 
νήντησαν κάρρον, έφ’ οϋ υπήρχε βυτίον πλήρες υδατος. Ό 
δέ διάβολος ένέπνευσε τήν σατανικήν ιδέαν ν’ άναρριχηθή χά- 
ριν παιδιά; έπ’ αυτού μετά τοΰ έξαδέλφου του. Άμ’ έπος άμ’ 
εργον. Τδ κάρρον προχωρεί, διέρχεται .μετ’ όλίγον χάνδακά 
τινα χαί ό Χάρος ωθεί τδν άτυχή άπειρον τδν διαβολικών 
παγίδων νεανίαν κατά γής, τδν ζαλίζει, τδν ταράσσει, τδν 
χτυπά καί τδν φέρει μοιραίως δι’ ημάς, σκοπίμως δμως δι’ 
αύτόν έν άκαρεί ύπδ τούς τροχούς τοϋ βαρέος φερομένου από 
ρυτήρος άμαξίου, τδν κατασυντρίζει, του άφαιρεΐ τήν ζωήν, 
ήν υεθ’ έαυτοϋ, ώς νικητής, μακράν τού ταλαιπώρου τούτου 
κόσμου φέρει.

Ή καρδια φευ τοΰ άτυχους Άνδριτσάκη έπιέσθη δεινώς καί 
διερράγη. Αυτό ήτο τδ τραύμα τοΰ Χάρου, jnk νά λάβη μίαν 
ψυχήν έτι. Άλλ’ έπέζησεν δ νέος έπι τρείς έτι ώρας διότι κά
ποτε ό θάνατος δέν είναι τόσον δσον ό Χάρος απηνής, καί έπέ- 
ζησε έν φρικταίς όδύναις, ίνα έν τφ πόνφ πκρηγορήση καί 
παρηγορηθή-

Καί ούτως άπήλθεν είς κάλυξ, μόλις έν τή φύσει αναφανείς 
αί άρχίσας νά άνθίζη. Άλλά τότε διατί να έλθη ; Τί ωφε

λούσε τά ώραία ταΰτα δντα, αί προσφιλείς αυται ύπάρξεις, ό
πόταν επιτρέπεται νά κύπτωσιν εις τήν διάκρισιν τοΰ έλαφρο- 
τέρου ζέφυρου ; Τδ παραμικρόν, ή μηδαμινωτέρα αιτία άφαι- 
ρουσι ζωήν, γίνονται αντικείμενα σοβαοωτάτων συνεπειών 
καί ένίοτε μεγίστων καταστροφών ; "Εν έλάχιστον Κατασυν
τρίβει πολλάκις ?ν μέγιστον !

Τοιοϋτος γάρ ό βίος !— άλλά διατί; Ίσως ή μάλλον πιθα
νώς, διότι αμφιβολία δέν χωρεΐ, οτι ό μικρός ούτος παί; 
συνεχίζει τδν βίον του άλλου. Καί τδ πιστεύω, διότι είδον 
κ’ έγώ ποτέ κατ’-δναρ, δτι άποπτάν πεφιλημένον μοι 8ν, αγα
πούν πολύ τδ σχολείου, έσπούδαζε μετά θάνατον ένταΰθα είς 
ώοαίον ύπερκόσμιον καί παραδείσειον λύκειον !

Φ. ΚΙ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS "ΦΥΣΕΩΣ,,

θ. Κ. Ναναλιον. Συνέστημένη έλήφβη. “Εχει καλώς. Άναμέ- 
νομεν νεώτέραν σας, ώς γράφετε. — Ν. Ε. Β. Τούίτσαν. Ζητού
μενα σάς άπεστάλησαν προχθές. —Ί, Ζ. Βάρναν. “Επιστολή έλή
φθη. Αναμένομεν νεωτέραν.— Σ. Κ. Ά-Ιιξάνάρειαν. ’Επιστολή 
χαί χρήματα έλήφβησαν. Συνδρομητής νέος ένεγρίφη. Σειράν φυλ· * 
λων απεστείλαμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας καί εύχαριστοϋμεν. 
—Μ. Κ. Achmoun ’Επιστολή, συνδρομή καί λοιπά έλήφβη
σαν. Έχει καλώς. Εύχαριστοϋμεν. Παρακαλούμεν Φροντίσατε χαί 
διά λοιπούς. — Κ. Ί. Ε. Λάρνακα. Βραδύτης Ικδδσεως φύλλων 
προήλθε χαί έξ απροόπτου απεργίας. Καθυστερούμενα φύλλα θά λά- 
βετε^άντα λίαν προσεχώς.—Δ. Γ. C Ο n S ρ I β. Νέον δελτάριον 
έλήφθη. “Εχει καλώέΓ-^^Μ. Κάΐρον. “Εχει καλώ;, ώς γράφετε. 
Στείλατε συνδρομήν. —Τ. Ν. Wadi Haifa. Συνδροραί έλή- 
φθησαν καί σάς άπαντήσαμεν. Εΰχαριστοδμεν. Άναμένομεν νεωτέ
ραν σας. — Γ. Π. Σϋρον. Έπισάδλή-Ίλήφθη. Άπηντήσαμεν.— 
Δ. Κ. Σμύρνην. ’Επιστολή καί συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις 
μετ ’ αριθμού λαχείου εστάλη.—Κ. Ν. Χάϊρον. Έλήφβησαν άπαντα. 
Εΰχαριστοδμεν. Σάς ένεγράψαμεν διά 10 σώματα.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΠΣ,,
Τόμοι προηγουμένων ir&r της ιφύσεως·» άπίοι χαί 

γρνσόδετοι πω^οννται iv τοΐς γραφείοις ημών είς τάς άκο- 
■Ιούθους τιμάς.

"ΟΛη ή σειρά των 8 τόμων,
ΆπΛων άνύ φράγκων ........... 90
Χρυσοδέτων drtl φράγκων . . ·.............. 120

"Εκαστος δί τόμος κεχωρισμένος τον 1, 2, 5, 6,
7 καί 8ου έτους :

Άπ-ΐοΰς άντί φράγκων............. ............. 12
Χρυσόδετος αντί φράγκων...................... 15

ΆποστέΛΛονται δέ ίΛεόθεροι ταχυδρομικών παντι κα- 
ταδάλΛονται τό τίμημα.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
S. Ζ,Ι’ΓΟΙ’ΡΑ

δρ. 2.50
» 2.—
9 2.—
» 4.—
» 8.—

3 50
» 1.10
9 1.10

1. Ό πρακτικός βίο; τοϋ έμ.........................
2. ’Οδηγός τοΰ έμποροϋπαλλήλου. ......
3- Έμπορευματολογίας φυτικά προϊόντα.
4. ’Εμπορική επιστολογραφία έκδοσις S'..
5. Γενική Λογιστική πλήρης........................
6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία. . ..
7. Διδακτικόν έπιστόλάριον διά σχολεία.
8. ’Εγχειρίδιου Οικονομίας, έγκριθέν. . . .
Τά βιβλ'α ταΰτα είνε χρήσιμα οΰ μόνον ώς κείμενα πρδς 

διδασκαλίαν, άλλά και πρδς ίδιαν μελέτην. Παρά τώ αύτφ 
καθηγητή δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφίας καί Λο
γιστικής έπί μετρίοις διδάκτροις. Διεόθυνσις Ξ. Ζυγουρα, 
διασταύρωσες οδών Φαβιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 είς ’Αθήνας.


