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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Έπί παναρχαίας έποχής έκαστον χωρίον καί έκχστη 
πόλ ς κύριον μέλημα είχε τό ύπερασπίζεσθάι χαί μάχεσθαι 
υπέρ Πατρικός κατά τών έχθρών και επιδρομέων. Τότε 
μισθωτοί στρατιώται δέν ύπήρχον, άλλ’ έκαστος πολίτης 
ύπεχρεοϋτο νά ·ύπερασπίζηται και νά μάχηται υπέρ Πα- 
τρίδος. Τότε δέν ύπήρχιν κρατήρες (ντουφέκια), οΰτε πυ
ροβόλα (κανόνια), άλλ' έμάχοντο έγγύς κατά πρόβωπον,ό 

• δέ έπιδεξιώτερος καί ρωμζλεώτερος ήδύνατο νά καταβολή 
τον άν·.ίπχλόν του,νά σωθ·^ και νά νικήση καί την Πατρίδα 
νά σώσγ

Έμάχονιο τότε διά πελέκεων, σπάθη , λόγχης, βελών 
κλτ. Πάντά δ’άπετέλουν άγχιμαχίαν.

Ε(/ον λοιπόν άνάγκην άνδρών ρωμαλέων, ευκάμπτων, 
ευκίνητων καί ώ.ιυπόδων· διότι ό ώκύπους καί άσφαλέστε- 
ρον έσώζετο, καί έπιτυχέστερον κατεδίωκε τόν φεύγοντα 
άντίπαλόν του; .

’Iva λοιπόν κκτασταθώτι ρωμαλέοι καί εύκίνητοι οί πο- 
λΐται έγυμνάζοντο κατά τεταγμένας ημέράς.

Έκαστον χωρίον καί έκάστη πόλις έγκατέστηνε τόπον 
ένθα συνήρχοντο οί πολίται καί έγυυνάζοντο είς τά τής 
μάχης. Τοιαΰτα ήσαν ή πάλη, τό πήδημα, ό δρόμος, τό 
ξίφος, τό άκόντιον, ή βολή τού βέλους τοΟ λίθου κλπ/Ινα 
δέ διεγείιηται η φιλοτιμία πρός ταδτα, έβράβευον τούς 
νικητάς ηθικώς μόνον. Ό νικητής έπγνείτο, έχειροκροτείτο 
καί-έλάμβανε βραβείον στέφανον, δι’ ού κκί έστέφετο, έκ 
κλάδων ελαίας, δάφνης, σέλινου κλπ. ».

Τό βραβεϊον τούτο έλέγετο κϋλον. καί ό φέρων τούτο 
.έπί'τής κεφαλής εκαλείτο αθλητής, τιμώμενος παρά 
πάντων.

Ούτως κατ' ολίγον έγκκτεστάθησαν γενικότεροι άγώ- 
νες, είς τούς όποίρυς συμμετείχαν καί άλλοι Έλληνες. 
Αγώνες τοιοΰτοι ήσαν έν Δελφ-Λς, έν Ίσθμφ, έν ’Ολυμπία: 
κλπ. Μεταξύ τούτων οί επισημότεροι ήταν οί έν ’Ολυμπία, 
ένθα ή χώρα είνε ευρύχωρος καί παρέχει ευκολότερα τά 
μέσα πρός συντήρησιν τών άπανταχόθεν συιηθροισμένων.

Προϊόντος τού χρόνου ί κοινωνία έπροώδευσε πρός τόν 
πολιτισμόν κατά τάς ώρνίας τέχνας καί έπιστήμας· πάρε- · 
τήρησαν βτι ή κοινωνία είχε* άνάγκην ού μόνον άνδρών 
σωματικώς Ανεπτυγμένων, άλλά καί πνευμζτικώς. Τότε 
έθεντο καί άγώνε^ πνεύματος πρός τελειοποίησιν τών τε
χνών καί τών επιστημών, τών γραμμάτων, τής διδασκα
λίας τής μουσικής, ήτις τό πάλαι άπετέλει μέγα συστα
τικόν τοδ πεπολιτισμενου άνθρωπου κτλ.

Ούτως οί άγώνες έτελοΰντο τελειότερον καί πολλαχού 
έγένοντο μεταξύ τών πολιτών χωρίου ή πόλεως. Ούτως 
έγένετΟ’χαί σχεσις καί γνωριμία παρ’ άπασι τοίς Έλλησιν.

Καθάπερ λοιπόν έβραβεύετο. ή τοΰ σώματος υπέροχη, 
έβραβεύετο καί ή τού πνεύματος καί διεγείρετο ή φιλοτι
μία πρός ταΟτα· ουτω άνεδεικνύοντο έπίσημοι συγγραφείς, 

διδάσκαλοι, σοφοί, μουσικοί, ζωγράφοι κλπ. Καί τούτων 
τά άθλα ήσαν στέφανοι, έπαινοί, καί χειροκροτήσεις. ’Επί
σημοι άνδρες έλάμβανον μέρος είς-τοιοότους άγώνάς.

*0 «ύτονράτωρ Νέρων, κακόφωνος ών και άνεπιδέξιος 
άθλησής, ίνα βιάση τούς έν τοΐς ’Ολυμπιακοί; άγώσι θεα- 
τας να χειροχροτήσωσι καί επιάοκίμασωσι τούτον ως νικη
τήν, ϊνά λάβη άθλα, έβίασεν αύτού; διά τής λόγχης. Ό 
’Αλκιβιάδης ’ήγωνίσθη έν ’Ολυμπιακοί; άγώσι διά τής τε- 
λειοποιήσεως τών άμαξών του. 'Ο Ηρόδοτος έστεφανώθη 

- διά τής'άναγνώσεως τής ιστορίας του κλπ. Έκτοτε οί 
άνθρωποι έτελειοποιήθησαν καί οί Έλληνες κατεστάθη- 
σαν τό εύγενέστερον έθνος καί διδάσκαλοι τοδ πολιτισμού, 
τού έξευγενισμού, διδάσκαλοι τών ωραίων τεχνών, τής 
μουσικής, Υής ζωγραφική;, τών τίχνών καί έπ'ιστημών.

Έπήλθε κατόπιν ή Ρωμαϊκή παγκόσμιος κατάκτησις 
καί μετ’ αυτής ή παρακμή τών πνευματικών έργων διότι 
οί Ρωμαίοι μόνον άθλα καί τιμάς έδιδον είς τούς κατακ- 
τητάς, άπερ θρέαμ.βθυ έκάλουν· διότι κυρίως είργάζοντο 
πρός κατακτήσεις και ύποδουλώσεις τών εθνών.

Έν τούτοις άτυχώς έπήλθε* ή μεγάλη έκείνη μετοικεσία 
τών βαρβάρων έθνών, παρ’ ής κατεστράφη πάσα πνευμα
τική πρόοδος καί πάσα τέχνη καί έπιστήμη. Έξηφανίσθη- 
σαν τότε ου μόνον ολόκληρα έθνη, άλλα καί αυτοί οί Ρω
μαίοι, καί Ρωμαίος ούδαμοΰ υπήρχε· Γότθοι, Βανδάλοι, 
Ούνοι, Σλάβοι καί πλείστοί άλλοι κατέκτησαν πάντα τά 
έθνη,έξαφανισθέντων τών κατοίκων διά τής σπάθης.Ούτως 
έξηφανίσθησαν οί Γαλά ται (Ίβηρες), οί 'Ισπανοί, οί Βρετ- 
τανοί, οί ’Ιταλοί κλπ. Μόνον ή 'Ελληνική φυλή διέφυγε 
τόν έξαφχνισμδν καί διετηρήθη έν τή χώρ$ αυτής, μή εύ- 
δοκιμησάντών των διαφόρων καταχτητών αύτής. Αυτή 
σύν τοίς άλλοις διετήρησε τά γράμματα1, τάς τέχνας, τάς 
ωραίας τέχνας, τάς έπιστήαας κατά τάς έποχάς καί τούς 
σωματικούς άγώ.νας, τούς οποίους.κατέστρεψεν έ. Β’. Θεο
δόσιος, διαδοχικώς όμως καί λανθανόντως έν χωρίοις οί 
Έλληνες διετήρησαν τό άλμα, τόν. δρόμον, τήν πάλην,τόν 
δίσκον κλπ. πολλαχου καί τήν σκοποβολήν.' Βραβεία έδιδον 
σνεφάνους έξ έλαίτς, δάφνης, καί ενιαχού έδίδετο ώς άθλον 
κουλούρα άρτου.

Μόνον ή Ελληνική φυλή διετηρήθη σφκ,· διέσωσε τήν 
Ελληνικήν αύτής γλώσσαν καί προφοράν· αύτη ύπήρξεν ή 
κιβωτός τοΟ πολιτισμού, τής Ευρώπης. '

Αυτή έν τώ διαχυθέντι'σκότέι έπί αιώνας· παρά τών ye- 
τοικησάντων βαρβάρων έθνών διετήρησε Κράτος διαδοχικόν 
σώον, Βυζαντινόν καλούμενον,έπί χίλια έτη. Δύτη άπωλέ- 
σασα έπί τέλους τήν αύτοκρατορίαν .της, μετέφερε τά. φώτα 
τών τεχνών, καί έπιστημών .-είς τήν Δόσιν καί παρήγαγε 
τήν άναγέννησιν τών φώτων, έξ ής παρήχθη ή.νδν διαλάμ- 
πουσα μεγίστη πρόοδος είς 'τόν πολιτισμόν.

Ή δέ κατά τήν άναγέννησιν τών τεχνών καί έπιστημών 
έφεύρεσις τής πυρίτιδας έπέφερεν άνατροπήν καί είς τάς 
πολεμικάς άσκήσεις· διά τδν τής πυρίτιδος βπλων έπαυ-
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σεν ή άγχιμαχία-καί κατέστη ή τηλ*ρ.αχίκ· Ή δέ. 
σωματική ρωμαλαιότης χαί ή σωμασκία άπώλεσαν τήν Α
ξίαν των, διο'τι οί μαχόμενοι μάχονται πολύ άπέχοντες 
Απ’ άλλήλων καί Ανάγκην δέν εΐχον σωμασκιών· άλλά καί 

. ταύτας κατεπολέμουν οί Απόλυτοι μονάρχαι, διότι έθέώ· 
ρουν τάς σωμασκίας ώς ζώογονοΰντάς τάς πνευματικάς δυ
νάμεις καί καθιστώντας τόυς πολιτας φιλελεύθερους, έπι 

. σφαλείς καί έπιβλαβεΐς κατά τής αύθαιρισίας τών βασι
λέων. ' χ

Έπήλθε τέλος θεία συνάρσει ή μεγάλη έκείνη Γαλλική 
έπανάστασις, ήτις συνέτριψε τά σκήπτρα τών αύθαιρέτων 
βασιλέων, άνέτρέψε τήν πολιτικήν αυθαιρεσίαν καί άνε- 
γέννησε συν τοϊς άλλοις καί τό αίσθημα τής γυμναστικής 
πρδς ευεξίαν τών πολιτών, τήν οποίαν πολλά μοναρχικά 
Κράτη τής Ευρώπης, ώς εΓπομεν, κατεπολέμουν και κα- 

/τήργουν, ’Ανίπτύχθη τδ αίσθημα τής εύγενοΰς φιλοδοξίας, 
άνεφάνησαν έπίσημοι συγγραφείς, επίσημοι έπιστημονες, 
έπίσημοι φιλόσοφοι κλπ. Πάντες. άποκτώντες τήν πνευμα
τικήν άθανασίαν διά τής διαιώνίσεως τού όνόματός των. 
Τότε άνεγεννήθη χαί ό πόθος τής άποκτήσεως τής άθανα- 
σίας διά του όνόματος, και πολλοί μή δυνάμενοι δι ιδίων 
έργων κοινωφελών πνευματικώς άποκτήσαι ταύτην κατε- 
φυγον είς δοκίμους συγγραφείς, τούς οποίους άδρώς ήμοιβον 
ίνα άναθέσωσι- τδ έργον των είς τδ δνομχ αυτών, μιμούμε 
νοι τούς,Αρχαίους· ιϊαί αύτδς τότε ό Καϊσαρ έδεχετο τας 
αναθέσεις συγγραφών πρδς ήθικήν άθανασίαν τού ονόματος 
αυτού. ν

Ουτω καί ή παρούσα.εποχή μάλλον θαυμάζει καί έξυ- 
μνεΐ τά ονόματα τών περιλαμπών συγγραφέων, τών εφευ
ρετών είς έπιστήμας καί μηχανάς παρά τούς άθλητας έν< 
τφ σταδίφ. Καί εύλόγως, διότι οί εφευρεται, οί επιστή
μονες, οί σοφοί, οί συγγραφείς δι* τών έργων ώφελ.ούσι 
καί δοξάζουσιν ού μόνον εαυτούς, άλλά διαρκώς καί ολην 
τήν Πατρίδα, όλον τδ έθνος, ολην τήν άνθρωπότητα, έν φ 
οΐ άθληταί μόνον εαυτούς ώφελουσιν, ούδεν δφελιΟς είς τήν 
κοινωνίαν παρέχου.σιν, ούδεμίαν κοινωφελή τιμήν παρα- 
γουσι. Μόνον προσκπίρως έξάπτουσι τήν φιλοτιμίαν τών 
μ.ή σκεπτοιιένων πρδς τίνα σκοπδν κοινωφελή δίδονται τα ■ 
άθλα. < ‘ .· «►♦. -

- Η ΑΙΣΘΗΜΆΤΩΝ ΠΑΛΗ

’Ολίγον πριν έξέλθτ) άπδ τδ'στρατοπέδου ο Τασσος
λοχίας μετά τοΰ τάγματός του έλαβε τηλεγράφημά, το ο
ποίον τφ άνήγγελέ μέ δλίγας λέξεις τδ πρόσεχες τέλος τής 
μητρός του. ' ", .

Θά ,έπέτα είς τδ ποοσκεφάλαιον τής άσθενοΟς οια 
, νά τήν παρηγόρησή, τήν ένθαρρύνγ) καί τήν ζωογονησγ) μέ 

τούς λόγους του καί μέ τούς άσπασμούς του, ή να δέχθή 
τήν τελευταίάν της πνοήν, Sv ό άδυσώτητος θανατος τώ 
τήν ήρπαζε. Πώς δμως; ■·
. Ό έχθρδς έθεάτο, ή'μάχη ήτο άναπόφευκτος κατ εκεί
νην τήν ήμέραν ώστε ή έλπΐς άδειας, έστω καί δι’ όλιγας 
ώρας,, θά ήτο άληθής μωρία. ' -

Κύπτων ύπδ τό βάρος τού στρατιωτικού σάκκου, κατα- 
βεβλημμένος ύπδ τής λύπης τής προξεν'ηθείσης άπδ τήν 
άπαισίαν ε$>ήμνί ό 'δύσμοιρος ■ νέος έβάδιζε λυόμενος εις 
φλογερώτατα δάκρυα, διά τά όποια οί συνάδελφοί του δέν 
έζήτουν τήν αιτίαν, δντες προκατειλημμένοι ύπδ τής έπι- 
κειμένης συγκρούσεως, ήτις ήρχιζεν ήδη. νά συνάπτηται 
μεταξύ τών έμπροσθοφυλακών.

Καί είνε μέν άληθές οτι ■ τδ, μικρδν χωρίον του δέν 
άπεϊχε πολύ· δέν ήθελέί» είμή. δύο ώρών ταξείδιον διά νά 
προφθάση καί ?δρ Γσως διά τελευταίάν φοράν, έκείνην ή 
όποια τού είχε δώσν) τήν ζωήν,, τδν είχεν. άγαπήη» περι- 
παθώς· τ.δ καθήκόν'.του όμως, ή πειθαρχία,'τδν καθήλονον 
είς τήν θέσιν του, · άπδ τής οποίας άνευ άδειας δέν θά 
ήδύνατο ν’ άπομακρυνθή, .χωρίς νά έγκολαφθν! έπί τού 

'. προσώπου του τδ στίγμα τής
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Τά υίϊκδν φίλτρον Αφ* έ'δς τδν ώθει πρδς τήν θνήσκου- 
σαν μητέρα, ή πατρίς άφ’ ετέρου, άτειλουμένη τδν έχάλει 
μεταξύ t&v υπερασπιστών τν>ς· έν μέσφ δε τών αίσθημά- 
των τούτων, τών επίσης ισχυρών, έτυπτετο ό δυστυχής 
Τάσσος, μή εΰρίσκων τρόπον, 5πως τφ παρέξν; τδ μέσον, 
χωρίς νά’ έκτεθή, νά εκπλήρωσή τόν ύπίρτατον πόθου τής 
ψυχής του.

Διαρκούσης τής μάχης, ήτις πάρετάθη καθ’ SXiflv τήν 
ήμέραν, ούδ’ έπί στιγμήν έσκέφθη περί τής διασώσεώς του 
έπολέμησε^ άνδρείως ωθούμενος ύπδ σπανίου θάρρους δπου 
μεγαλείτερος έφχίνετο ό κίνδυνος ένθαρρύνών τούς συναδέλ
φους του λόγοις καί έργοις, ώστε νά άξιουται θερμών έπαί- 
νων άπδ τούς Ανώτερους του.

Μέσα είς τδν παροξυσμόν τής απελπισίας πολλάκίς έπι· 
καλέσθη τον θάνατον δπως προφθάση, ή ύποίεχθή έν τή 
άλλη ζωή τήν μητέρα του, άλλ’ Sv καί έξετίθετο έν τή 
κρισίμφ θέσει, δπου φ-.βερώτχτα έμαίνετο ή μάχη, έν τού- 
'τύις έμεινεν άβλαβης· έφαίνετο οτι ο έπικαλεσθείς θάνα- 
τοςδέν ήθελε νά γνωριζη άκόμη αύτόν.

Όταν τής νυκτδς ο' πέπλος κατέπεσε καί ε’πανέκαμψεν 
είς τδ στρατόπεδον ήτο όλιγώτερον ταραγμένος, ή τδ πρωί- 
μόνον άπδ καιρού είς καιοδν -άσυνηθης τις . λάμψις έφώτιζε 
τδ βλέμμα του,, ήτις εύθύς. έσβύνετο διά νά έπχναναφθή 
μετά μίαν στιγμήν.

Ή Εσωτερική πάλη, . ήν ύφίστατο άναγεννώσα αύτω 
πότε τήν έλπίδα, καί πότε τήν άθυμίαν, ήτο ή αιτία τών 
άδιαλείπτων εκείνων λάμψεων, αίτινες ήστραπτον έν τοϊς 
όφ.θαλμοϊς του.

Μία σκέψις έκολάκευσε τδν Τάσσον, έσκέπτετο τάς πε
ριπτώσεις της, έξήταζε τάς λεπτομερείας της, λησμονών 
τούς κόπους οδς ΰπέστη, τήν πείναν καί τήν δίψαν ύπδ 
τών οποίων κατεμαστίζετο, μή λαβών άπδ τής πρωίας ού- 
δέν ζωτικόν.

’Εσκέπτετο I «Τήν νύκτα σπανίως γίνεται μάχη, όλί· 
γαι δέ ώρας πορείας θά μέ φέρουν εις τδν οίκον, καί πρδ 
τού ή άνατείλη ή πρωίκ τής αδριον θά έχω έπανακάμψ*). 
Καί έν περιπτώσει Απροσδόκητου διαταγής πρός άμεσον 
άναχώρησιν τού τάγματος, ούτως ώστε νά γείνη έπαι- 
σθητή ή άπουσία μου θά τδ ,προφθάσω έν τή πορεί^, θά 
ριφθώ είς 'τούς πόδας τού ταγματάρχου μου, καί άφοΰ 
διηγηθΦ αύτώ τήν δυστυχίαν μου θά έπικαλεσθώ τήν συγ
γνώμην του.

"Ηδη άπεφασίσθη : τρέχω πρδς τήν μητέρα μδυ·.ό Θεός 
βοηθός μου....... »

Μετά τρεις ώρας, ένφ τδ π£ν έσίγα έν τώ στρατοπέδω 
ό Τά/σος ό λοχία; τυλιγμένος μέ εν κάλυμαα, βπως κρύψη 
τήν στρατιωτικήν στολήν, έξέφευγε διά μέσου τών κατα
σκηνώσεων, προνοήσας νά μείνη άπδ τδ μέρος τδ όλίγώτε- 
ρον φωτιζόμενον ύπδ τών φανών καί άπεμακρύνθη άστρα- 
πιαίως πρδς τδ μέρος τού χωρίου.

Τδ μεσονύκτιον πνευστιών και κάθυδρος έφθασεν έν τή 
οίκίςι; Μέ βήμα δέ ταχύ διήλθε τήν γνωστήν κατοικίαν, 
ήτις τον είχεν ίδτ) γεννώμενόν, κρατών δι’ άμφοτέρων 
τών χειρών τδ στήθος δπως άναστείλγ τήν συγκίνησιν, 
ήτις έφαίνετο οτι θά τδν πνίξγ κα| ένεφανίσθη έν τφ δω- 
ματίφ,ένθα έκειτο ή άσθενής.

. 01 συγγενεϊς, αίτινες παρευρίσκοντο έκεϊ τδν ύπεδέ·
χθησαν μετά τίνος έπιφωνήσεως κακώς κατασταλθείσης 
έχπλήξεως καί χαράς, πλήν αύτδς δέν είδεν είμή τήν μη
τέρα, τήν οποίαν ήναγκαλίσθη καί άσπαζόμενος αυτήν καί 
κλαίων ώς νήπιον τήν έκάλεσεν .έπανειλημμένως ;

«Μήτέρ μου, μήτέρ μου !»
Ή Ασθένεια είχεικάμη γιγαντιαίας προόδους· τδ ρωμα

λέου καί εύρωστου έχεϊνο σώμα είς μιχρδν. χρονιχδν διά- 
' στημα είχε γείνρ σκελετός καί κάλλιστα προοιωνίζετο τδ 

προσεχές αυτής τέλος.,
Ό Τάσσος άπέτεινε τάς άγαπητοτέρας έκφράσεις, τά 

ίερώχατα όνόματα· τήν έξώρκισε διά νά τήν άναγκάσή νά 
τφ όμιλήσή μίαν £τι φοράν,μέ την φωνήν έκείνηνιτήν προσ
φιλή,, ή οποία τόσον τδν είχε θωπεύσγ νηπιόθεν, άλλ’ ή

Ασθενής έμεινε σχεδόν έννεά· Από καιρού είς καιρόν ήμιέ- 
κλείε τού; οφθαλμούς, τούς οποίους πρόσήλου είς τόν υιόν 
καί είτα προς τον ούρανόν,έν εέδη εύχαριστήσεως, καί τρυ 
φερδν δάκρυ έκύλυεν ήρεμα πρδς τάς παρειάς της.'

Μετ’ ολίγον έκινήθη, έξέβκλε 
μδν καί θέσασα τήν παγεράν σχεδόν χεϊρα έπί . τής κεφ 
λής τού υίού της, τδν ήρώτησε μέ φωνήν τρέμουσαν.......

— Τάσσω μου, πότε έλαβες εΓδησιν τής Ασθένειας μου;
— Μόλις χθες, μήτερ.
— Καί σοΰ παρεχώρησκν άδειαν πολλών ήαεοών ...
— Όχι, έφυγα..,, δηλαδή έζήτησα άδειαν.....
— Γΐέ.μου — διέκοψεν; ή Ασθενής —θελιις νά μέ άπα- 

τησης μέ εύσπλαγχνικήν τινα άπάτην, άλλ’ οί ετοιμοθά
νατοι είνε όξυδερκεΐς καί είς έμέ δέν ύτολείπονται είμή 
όλιγαι ωραι ζωής· άκουσέ με καλά, έκ βάθους καρδίας σέ 
ευχαριστώ διότι έτρεξες προς τήν μητέρα σου, κατά τάς 
τελευτμιας στίγμάς τής ύπάρξεώς της, άψηφήσάς τούς κα
νονισμούς τής πειθαρχίας κχί προκαλέσας κινδύνους είς τούς 
οποίους σέ έκθετει τδ τοίοΰτον διάβημά σου, ά'λά τώρα 
οπού έσχον τήν ύπε^τάτην χαράν νά σέ έπανίδω, εάν μέ 
θέλης ήσυχον, έάν θέλης νά έκπνεύσω έν τή γαλλήνη τού 
Κυρίου, έπίστρεψον Αμέσως είς τδ τάγμά σου.

Μετά βραχεϊκν σιωπήν προσέθηκε :
— Η πατρίς Απειλείται ύπδ τού ξένου καί σύ έγκατέ- 

λειψες τδ στρατόπεδόνϊσου. δι’ έμέ, Ιστω ό Θεός νά σέ 
ανταμειψη και προστατεύσρ διά τήν καλήν σου καρδ αν. 
'Ηρωικόν αίμα ρέει είς τάς φλέβας σου, παιδί μου, ένθυ 
μού και μιμηθητι τον πατέρα σου·,καί έγώ ή οποία μετ’ 
όλίγον θά μεταβώ νά τδν εδρω έν ούρανφ θά σέ εύλογήσω 
μετ* αύτοΰ.....,

Γπαγε, έσο γενναίο;, απόμασσον τά δάκρυα σου, σφίγ- 
ξε με άκόμη μίαν φοράν είς τό στήθος σου, λάβε τδν τε- 
λευταϊον Ασπασμόν μου, καί τήν ευλογίαν μου, καί δράκε, 
δπου τδ καθήκον σέ χαλεϊ, εύχάριστημένος δτι έξεπλήρω- 
σες υίϊχδν χρέος όπως θά έκπληρώιης καί τδ τοΰ στρα
τιώτου.

Εί; θρήνος έπηκολονθησε τάς λέξεις ταύτας· δύο στό
ματα συΥηφθησαν είς ασπασμόν παρχτεταμένον, δψιστον, 
τελευταϊον, είτα ρ Τάσσο; έξηφχνίσθη εύθύς . ώς είνεν' 
έλθη. . Α

)
Μετ ολίγον εκινηθη, έξεβκλε παρχτεταμένον στενχγ.

>χ·
λής τού υίού της, τδν ήρώτησε μέ φωνήν τρέμουσχν 

— Μόλις χθες, μήτερ.

— Όχι, έφυγα..,, δηλαδή έζήτησα άδειαν..,.
1 ·'.

Ένώ έν τφ όρίζοντι ύπέφωσκον »ί πρώται λάμψεις τής 
άμφιλύκης ό λοχίας έπανήβχετο Απαρατήρητος έν τή σκηνή - 

-του, ή δέ μήτηρ άνέπεμπε τήν ύττάτην πνοήν ψιθυρίζουσαί
«Τάσσω μουν. . , . τέκνον μου . ...» 

(Μ«ά?ρ«σ15) Αήμος Γλαύκος

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΤΕΛΛ!'

Πριν ή ή 'Ελβετία άποκτήσνι διά τών βπλων τήν έλευ- 
θερίαν της. ήν έκτοτε -σταθερώς διετήρησε, ύπήρχεν ήδη 
είς Altorff, είς διοικητής όνδματι Crisaler, δστις κατα- 
χρώμενος τής έμπιστευθείσης αντφ ισχύος, άτεφάσισε νά 
έξασκή άδίκως σκληροτάτην τυραννίαν.

Τό συμφέρον,χαί ή ιδιοτροπία ήταν τά μόνα S προήδρευον 
είς τάς κρίσεις του· ή δικαιοσύνη καί τδ δίκαιον ποσώς δέν 
έκυρηττοντο : οί ύπουργοί τού τυράννου διέπρχττον άτιμω- 
ρητει πδν έγκλημα :. τδ πίν ήτο σύγχισις καί-τρόμος.

Εις την σκληρότητα προσέθεσε καί τήν άτοπίαν. Δ α- 
τάξας νά στηθή πάσσαλος έν μέση άγορφ, καί έπιθέσας πϊ- ■ 
λον, παρήγγειλε έπί ποινή θανάτου,· δστις έκεϊθεν διήρχετο 
ωφειλε να κλίνη πρδ αυτού, καί ουτω νά άποδεικνύεται τδ 
σέβας δ πρδς αύτόν έτρεφον.

Ητο είς. έκεϊνα τά πέριξ άνθρωπός τις τραχέων άλλά 
καθαρών καί ειλικρινών τρόπων καλούμενος Γουλιέλμος 
Τέλλ. :

Έλθών ούτος δι’ έργασίας του είς Άλτσρφ, έφθασεν φίς ■ 
τήν άγοράν, παρετήρησε τδν πάσσαλον καί τδν πϊλον βςττις 
ητο έπί τού πασσάλου, καί έστη πρδς στιγμήν μεταξύ τού

γέλωτές καί τής έιπλήξεω;' άλλα μή γνωρίζων τί ήτο, 
1 καί δλίγον πιρίεργος νά πληροφ'ορηθή άμελώς γελών διήλθε 

Απέναντι τού πασσάλου.
Ή άποδοθεϊσα είς τδν πάσσαλον, άνευλάβεια άμέσως 

έφθχσεν είς τά ώτα τού διόικητού ό οποίος μανίώδης έδωκε 
διαταγήν ίνχ ό'ένοχο; φυλαεισθή.

"Αμα ώς όδηγήθη ένώτιόν του, τδν ύπεδέχθη μεΐ* ά
γριας δψεως άνθρώπου σκληρού, δστις έκ ψυχική; ταπεινώ- 
σεως ύπέρβολικά ζηλοτύτου τής έξούσίας του, φρικτώς ά- 
γριεύει όταν τήν πίστιν άλλυυ περιπαίζει.

Βλέπων αυτόν ύπερηφάνως,,. κχί πύρ άποπνέων έχ τών 
τρομερών του οφθαλμών καί τού άτιμου του προσώπου : 
Ουτώ,μοχθηρέ, τφ είτε, οδτω, σέβεσε τά θεσπίσμχτά μου; 
νά τολμάς νά μέ περιπχίζης ! σύ αύθαδώς νά προσβάλγ; 
τήν έξονσίαν μου ; Τοΰιο τό βάρος θά τδ αίσθανθής, κα
κούργε, καί λυπηρόν'παράδειγμα θά είνε είς άλλον, δτι ή 
άξιοπρέπέιά μου άτιμωρητεί- δέν π'ροσβάλεται.

’Εχπλαγείς έπί αυτή τή στηλιτεύσει, άλλ’ δχί . δι’ αυ
τήν τρομάξας καθχπερ έκεϊνος ούδενδς έγκλήματος έν έαντφ 
ήτο ένοχος, ό Tell ήρώτήτε εύγενώς διατί έκχτηγορ.εϊτο. 
’Ακούσχό διότι δέν έγνώριζε τδ αίτιον, τφ έφχνη τόσον πε
ρίεργον, ώστε δέν. ήδυνήθη τουλάχιστον νά μή ύπομει- 
διάση. ,

Άπεκρίθή κατ’ άρχάς δτι ορδεμίαν γνώσιν είχε του έγ
κλήματος.· έπειτα μετά Αγροτικής έλευθερίας προσέθεσε, 
δτι ούτε θά ώνειρεύετο ποτέ δτι είς πάσσαλον ώφειλε νά 
ε^πη καλήν ήμέραν- καί δτι διερχ’όμενος πρδ αυτού χωρίς 
ν’ άποκ^λυφθή θά ήτο έγκλημα!

’Εξεμάνη λυσσωδώ; είς τδ δφος τούτο τής χλευασίας ό 
. άγριος δικαστής, καί ή δικκιότης τής άπαντήσεως, ταπει- 

νώσασα αυτόν περισσότερον, τδν κατέστησε Χύσσωδέστερον. 
Διέταξε νά ριφθή είς τήν σκοτεινοτέραν φυλακήν, καί έκεϊ 
νά άλυσσοδεθή δι’ έκδίκησιν.

’Ανήσυχος καί φρυάττων χιλίους τρόπους νέων τιμωριών 
έσχημάΤιζε Ιν έαντφ δπως έξάτμίσή διά παραδείγματος 
θορυβωδεστέρου τήν λύσσαν του.

Ένφ 'άβε'βχιος έκυματίζετ?, είς, δστις συγκινηθείς έξ 
οίκτου, έτόλμησε μάλιστα νά βιχσθή όπως τόν πραύνη,καί' 
τύχη έν τή άπλότητι τού δυστυχούς Tell τήν συγγνώμην, 
τφ ύπέμνησε, μή θέλων, δν είδος δλως νέον καί φρικωδέ- 
στερον, εκδικήσεων. Μεταξύ τών άλλων, ά περί αυτού 
είπε, προσέθεσε'άκόμη ύψών τήν ίξοχον έπιδεξιότητα ήν 
αύτδς είχε είς.τφ σύρειν. τό τόξον, καί τήν.βεβαιότητα καθ’ 
ήν πάντοτε έπληττε είς τδ σημεϊαν : καί προσέθεσεν δτι 
κάκιστον' τφ έφαίνετο, άνήρ τόσον . Ανδρείος νά.δφείλγ νά 
άπολεσθή άθλίως. ' . . .
. Λοιπόν^ άπεκρίθή ό άσπλαγχνος-δικαστής, θά Γδωμεν 

. τήν άπόδε.ιξιν ;άς σωθή, έάν βεβαιώνη τήν πληγήν άλλ’ 
ούδείς θά τον σύργ έκ τού θανάτου εάν μέλλει νά πέση.

Είχεν ό Γουλιέλμος μοναδικόν υιόν περίπου δέκα έτών, 
ον ήγάπα φιλοστόργως.

Τώρα ίφά.η είς τδν τύραννον δτι δέν δύναται κκλλίτε- 
ρον νά χορτάση τήν μανίαν, του, ή έκθετων τδν δυστυχή 
πατέρα είς βέβαιον κίνδυνον νά τραυχατίση τδν υιόν του 
δι’ ιδίας χέιρός.. . Διέταξε λοιπόν νά όδηγηθή άμέσως πρδ 
αυτού τδ παιδίον,τδ οποίον έν τώ μέσφ τής Αγοράς ώφειλε 
νά θέση έν μήλόν έπί τής κεφαλής του, καί τό οποίον ό 
πατήρ, ‘όπως σωθή, είς ώριηλένην άπόστασιν ώφειλε νά 
πλήξη αυτό τδ μήλον διά βέλουςί

■ Έπάγώσεν έκ τρόμου ό δυστυχής πατήρ είς τόσον βάρ
βαρον δρον· χιλιάς .τιμωρίας πρόσεφέρετο έτοιμος νά δπο- 
στή, μάλλον ή νά έκτεθή είς τόσον σκληράν δοκιμήν. Μά- 
την μετεχειρίσ.θησαν πολλοί, φρίξαντες έπί τή χδίχφ συν
θήκη, νά/σόρωσι τδν δικαστήν νά συγκατανεύση. νά opt-· 
σθή Αλλαχού τδ σημεΤον· άλλά παρά πολύ ήρέσκετο ό 
άγριος είς-.τήν βάρβαρον .αύτοΰ έπινόησιν.

Έβίασε τόν υπομονητικόν, ή νά δεχθή πλέον τήν 
δοκιμήν, ή νά ίδη εαυτόν άμέσως συρόμενον είς τά βάσανα.

Εις αύτάς τάς τρομεράς στενοχώριας χίλιοι συλλογι
σμοί προσεφέρθηταν έν·μιά στιγμή. Έφρύατε άφ’ ενός έπί

·>

·,'ν·
.> .■ .> ■I

.1
'<1 .



156 Η Φ ΥΣΙ S ί π φ υ s ι s 157

/

τη είκ,άνι τοΟ, τρομιροΟ κινδύνου’ τφ έφχίνετο ήδη δτι βλέ
πει τό μικρόν του παιδίον,· φονιυβέν ύπό τοΰ ί^ίου πκτρό;, 
•πλέον έν τφ αίματι, καί σπαράσσον είς τάς τελευταίας 
στιγμάς τοΰ θανάτου* έξ άλλου έν τη είκόνι τή ούχ’ ήτ- 
τον φριχτή ’τής ταλαιπωρίας, είς-ή* άποθνήσκων τδ έγ- 
κάτέλιπε, καί ήτις είκών τδν ίπλήρου τρόμου και λύπης.

Πολεμημένος ούτως χαί συγχισμένος, ώσπερ φ'ωνήν Αό
ρατον -ήκουσεν έν τί) καρδίγ του, -ήτις τόν εξήγαγε τή; 
άδεβαιότητός. . ·

Ό υιός σου έχάθη, έλεγεν, έάν περισσότερον άρνεΐσαι, 
έπί.τφ θανάτω σον,' δέν δύναται νά έπιζήσγ, θ’.άποθκ*ή 
άμέσως ή έκ λύπης ή έκ δυστυχίας- δεχόμενος δύνασαι 
τά τδν σώσγς- ό ουρανός είναι δίκαιος· δέν θά θέληση νά 
ένκατα^είψη την άθωότητά του καί τήν. {δικήν σου.

Είς αύτόν τδν συλλογισμόν εγείρεται καί στρέφεται πρδς 
τδν δικαστήν ύπερηφάνως. Κφώς τφ είπε, σκληρέ, θά 
πληρωθούν είς τό τέλος· δέχομαι τήν τρομεράν δοκιμήν· 
έδώ τό τόξον καί τά βέλη, τώ λέγει μέ θυμόν.

Καταβαίνει έν τή Αγορφ ό δικαστής, ύπδ τών σωμα
τοφυλάκων του Ακολουθούμενος· ό δυστυχής υιός, συρθείς 
έν τφ μέσφ είς τόν άδικον πάσσαλον δένεται καί τδ όλε- 
θριον μήλον τφ έτέθη έπί τής κεφαλής τονείς γωνίαν τή; 
αγοράς ώδηγήθη ό ταλαίπωρος, πατήρ, εις ον έζωγραφι- 
σμέναι έρχονταν αί σκληρό.τςραι κινήσεις· άπειρον πλήθος 
άνθρώπων πληρεί έκ τών πέριξ πάν διάστημα. Τδν σκληρόν 
Crisaler έν τφ μέσφ τών δπλων χαίροντα ήδη, βλεπωσιν, 
ύπδ· κακής 'χαράς· βροχή φρίκης, καί κωφών καταρών, 
^δεται μεταξύ-τού πλήθους· ό φιλόστοργος υιός, τρέμει 
>^αί λύεται είς δάκρυα,· περισσότερον τρέμει ό δυστυχής πα- 
τήρ καί ύπό φρικτοΰ παλμού τύπτεται ή κάρδία τού. Τέ
λος Αναλαμβάνει κάί έμψυχοΟται· ύψιϊ τούς δφθάλμούς και 
τάς χεϊρας έίς τδν ουρανόν. Σύ, Θεέ, εύσπλαγχνε ανακρά
ζει, σύ θεέ δίκαιε, ού πυβερν&ς τδ κτύπημα. Τούτο είηων 

λ μετά χειρδς σταθεράς δράττει τδ τόξον, βάλλει τδ βέλος. 
Βοή ύψοΟται άνά δλην - τήν ά,γοράν, άφ-νος σιγή άμέσως 

' τήν διαδέχετέ. Ό Tdll λαμβάνει δια σταθερού βλέμματος 
τδ σημεϊον, .σύρεε τήν χορδήν τδ βέλος αναχωρεί. '

Έκ τΦν παρεστώτων άλλοι χαμηλώνουν τδ βλέμμα, 
καί τδ κλείουν φρίττοντες, -καί άλλων ή ψυχή τρέχει άνυ- 
πομόνως έπιχτών όφθαλμών δπως ίδουν τήν έχβασιν. 
ζ- Έγένε-fo πάν δτι δλοι έπεθύμουν, τδ βέλος ρίπτεται συ- 
ρίζον, πλήττει τό μήλον παντελώς, καί τδ παιδίον, μόλις 
αισθάνεται έκ τών πτερών νά λείχεταΐ' ή κόμη· του.

Κραυγή εύθυμος εύφημισμοβ, φοβερός, παλμός χειρών 
ΰψοΰται άμέσως πανταχόθεν, τό πλήθος ίλον καταλαμβά
νεται ύπδ χαράς’μόνον ό δικαστής έν τή σκλη'ρφτου προ- · 

’ ' σδοκί^ τή άπατηθείση, τρέμει έκ λύσσης.
Άθλίως όμως γύρίζων τούς όφθαλμού; έπί τοΰ Τέλλ,πα- .

- 'ρατηρείνά πέάή' είς . τό παιδίον άλλο βέλος, δ μετ’ αύτοΰ 
εϊχε φερή καί χαίρων έπί τή άποκαλύψιι μελετφ άλλο μέ-

• σονίκδιχήσ'εώ'ςΓΦώ'τάξας αυτόν παρ’ έαυτφ, καί πλάττων- 
γλυκείς καί περιποιητικούς λόγους,δπως τδν άπατήση, ήρ- 

. χισε νά έπαινή'τήν, δεξιότητα ής έδωσε τόσον ώραίάν άπό- 
δειξιν, νά τόν έξύμνή διά τδ τόσον επιτυχές πλήγμα, νά 
δηλή εαυτόν πλήρη ευχαριστημένου, καί έκέϊνο.ν όλοσχερώς 
άπηλαγμένον πάσης ποινής. Έπειτα τφ έζήιησε πράως 
0Tt άφοΰ 2 βέλη έφερε,· δέν έβαλεν ·είμί άπαξ.

’Εγώ δέν συνειθίζω,άπεκρίθη ό Tell νά. προμηθεύομαι, 
είμή έν βέλος·. Όχι,.φίλε,ά,ύταπεκρίθη ο διοικ'ητής διά τε
χνικού υπομειδιάματος,.>θέλέίς νά μοί κρύψής τό : αίτιον, 
άλλά έγώ τδ' ύπερθέλω ί τώρα δπου τδ πάν έτελείωσε τί . 
ωφελεί να τό κρύψης ! δι* έμε εφυλάχθη τδ άλλον βέλος, 
ώμολόγησέ το είλικρινώς, θά έχω Αρκετήν τήν δεξιότητά 
σοϋ, καί προκαταβολικώς ήδη σε συγχωρώ- εμψυχωθείς έκ 
τούτου τοΰ τρόπου : Άφοΰ σάς άρέόη, άπεκρίθη ό Tell, νά 
ομιλήσω· έλευθέρως, ήδη δέν θά έίπώ, ή δτι έσκόπουν νά 
κάμω χρήσιν αύτοΰ καθ’ υμών ; άλλά έάν ή τύχη ήθελε,νά 
έβλεπον έξ· αιτίας σάς τδ μοναδικόν μου υίόν φονευόμεναν 

, δέν γνωρίζω, . βεβαίως .τί, θά ήδύνασθε νά περιμείνητέ έκ 
■ τής Απελπισίας πατρός- Έγώ λοιπόν δέ··' ήπατήθην, άπε

ι

Ί

κρίθη. ό μανιώδης δικαστής, Αποθετών τήν προσωπίδα 
' ήν είχε λάβη, καί' στρεφόμενος έν . τή συνηθισμένη ά- 

γριότητι; τώρα λοιπόν, θά μάθω καλώς, έπίβουλε 
είς έν βάθος πύργου τινδς νά κρατήσω κλειστήν τήν αύθά- 
δειάν σου, καί περί τών έπ.βουλών σου νά μέ-βεβαιώσης. 
"Ας κλεισθή καί ώδηγηθή έκ νέου είς τάς φύλακας. Έπί 
τφ σημείω τούτφ τής κακεντρεχείας, καί Απιστίας βλως 
νέας, ώργισμένοι φρίττουν οί παριστάμενοι: πλέον φρίττει 
ό δυστυχής Tell,, καί αιτεί βοήθειαν : άλλ’ούδεΐς τολμφ 
ν’ άντισταθή είς τήν δύναμιν τών όπλων : καί ό ταλαίπω
ρος Αναγκάζεται νά προσχώρηση καί ύπακούση.

Έπί τή<; λίμνης, ήτις άρχίζουσα πλησίον έκ τοΰ Άλτόρφ 
έκτείνεται, μέχρι τής Suceroa, έξ ού λαμβάνει τδ δνοιχα 
είνέ αρχαίος πύργος καλούμενος Kuvmait· Είς αύτδν ό ά
γριος Crisaler έσκέφθη νά τδν περιορίσρ καθώς, καί είς τό
πον όπου ήτο άδύνατον νά εόρη τήν διαφυγήν, καί διά 
τοϋτο διατάξας νά έτοιμασθή άμέσως ναΟς, τδν έθεσε έντδς 
,φυλαττόμενον ύπδ στρατιωτών, καί όπως καλλίτερον βε- 
βαιωθή περί τής έκτελέσεως τής διαταγής του αύτδς ό ίδιος 
έπίσης ήθέλησεν νά τόν συνοδεύσγ. Άμα ώς έφθασαν είς

■ ,τδ μέσον-τής λίμνης, ίδού όπισθεν ορούς τινδς ύψούμενον ά- 
προόπτως σύμπλεγμα πικνών νεφών τά όποια ωθούμενα ύπδ 
μανιώδους άνεμου έντδς ύλίγου χρόνου καλύπτουν ολον τόν 
Ουρανόν : αΐ βοοντ'αί βρυχώνται φρικωδώς, διασχίζουν οί κε
ραυνοί τδν ορίζοντα, ή μανίά τοΰ άνεμου κατετάρασσεν τά 
κύματα, καί ή νάΟς κλονιζομένη πλησιάζει είς τδ ναυά- 
γιου. Προσπαθούν ματαίως οί κοπηλάται νά άντισταθωσι 
είς τήν σφοδρότητα τής Ουέλλλης : Αυτή αύξ ■ νει καί ό' θά
νατός ήδη φαίνεται άναπόφευκτος. Είς τόσον τρομεράν πε-

■ ρίστασιν είς έξ αύτών στραφείι είς τδν διοικητήν: δλοι έ- 
χάθημεν είπεν, έάν ε’ς τδν Tell δέν δόσε ε τήν έλευθερίαν 
νά μάς συνδράμη ή δύναμίς του είναι ή. μόνη ήτις δύνα- 
Ται.να μάς σώση. Κατατρομάξας έκ τοΰ κινδύνου,δέν έδί- 
στασεν ο διοικητής νά έπιτρέψη νάμή έλευθαιρωθή.’Ο Ισχυρός 
άνήρ, έλαβε δύο κώπας, ήρχισεν νά παλαίρ κατά τών κυ
μάτων πάσ-ρ δυνάμει, καί βοηθούμενος ύπό τών άλλων, είς 
οΰς τδ παράδειγμά του άνανέωσε τδ θάρρος, έκ τοΰ μέσου 
Τής λίμνης κατόρθω,σεν .νά σύρη τήν ναΰν πρδς τήν όχθην,

Ήτο έκεί είς σκόπελος δστις όλίγον έξεϊχον έμπροσθεν 
καί τόν .οποίον τά τεταραγμενα κύματα έκάλυπτον άλη- 
λοδιαδόχως. Άμα ώς ούτος έθεάθη πλησίον, ό Γουλ'έλμος 
Tell άμέσως βίψας τάς κώπας, δι’ ενός πηδήματος εύρίσκε- 
ται έπ’ αύτοΰ καί σώζεται : Οί άλλοι δέν ήτοιμάσθησαν 
ομοίως καί'έκ τής μανίας τής. θυέλλης έν τφ μέσψ τών 

• κυμάτων καί ή ναΰς παρεσύρθη έκ νέου.—Αεν είναι άνάγκη 
ήδη νά εέπωμεν έάν έφρύαται φρικτώς έκ λύσσης καί έ* 
τρόμον δ ά'πατεών Criseler βλέπων εαυτόν είς νέον κίνδυ
νον, καί έκ νέου ήναγκασμένον νά περηπλ.ανάται είς τήν 
δύναμιν τών' κυμάτων. *0 Γουλιέλμος έν τούτοις έτρεξεν 

. άστροφιαίως νά άναλάβη τά όπλα του, έστράφη νά παρα- 
τηρή ρκ τοΰ ύψους τό άποτέλεσμα τής ταρασσομένης νεός. 
Άφοΰ έπί μακρδν χρόνον περιεφέρετο τήδε κακεΐσε, κοπά- 
σαντος τοΰ άνεμου, κατόρθωσεν τέλος νά πλησιάσει είς τήν 
γήν. *0 διοικητής τρέμών έξ άγανακτήσεως, καί πλέον ή 

' ποτέ ζητών τήν έκδίκησιν, άμα ώς έξελθώ* τής νέος 
έσπευσε νά έπιστρέψη είς Άλτρόφ όπως δώση διαταγάς, 
ίνα άμέσως ό Tell πανταχόθεν ζητηθή. Αύτδς έν τούτοις 
έπί- όρεινής άτραποΰ κρυφθείς είς μέρος δπου ήδύνατο νά 
βλέπγι-τδν τύραννον χωρίς ύπ’ αύτοΰ >νά άνακαλύπτιταε. 
Άμα ώς ήτο πλησίον : έάν καί είς τάς άβύσους άκόμη έ- 
πρόκείτο νά κρυφθή, ήκούσθηνά φωνάζη μανιώδης, θά'μά- 
θω καλώς νά το-ί άνακαλύψω: Ούδεΐς θά δυ,ηθή.νά τόν ά- 
παλάξη έκ τών χειρών μου, καί ό θάνατος μόνον ό σκληρό
τερος θά χορτάση τήν έκδίκησίν'μου.

θυμώσας ό Γουλιέλμος έπί τή σαληρφ διαβεβαιώσι ά! ! 
βάρβτρι 1 ! -άνέκραζεν έκ τής ένέδρας δπου ιστατο, τώρα 
λοιπόν, θά άποθάνης πρώτος έν τούτοις καί ρίξας αύτφ τό
ξον είς τδ μέσον τής καρδίας τόν ώφήκεν άπνουν. Έπεσε 
ούτω ό. Απάνθρωπος, σκληρόν παράδειγμα τών βαρβάρων 
ψυχών,· καί είς τόν τόπον δπου δπεσεν, κάί έπί τοΰ σκοπέ-

λου όπου ό Tell είχεν εύρη τήν σωτηρίαν του, δύο έχκλη · 
σίαι ήγέρθησαν, αϊτ.νες δι’αίωνίαν μνήμην μέχρι τής σή· 
μερον διατηρούνται.

’Ιωάννης Λ.· ϋολωάδης

Ο ΑΑΑΜΑΣ

Οί άδάμαντες άηοτελοϋοΊ πάντοτε τδ πολυτιμώτε 
ρον κόσμημα καί πάντοτε είσί περιζήτητοι καί άξίας 
μεγάλης, καίτοι έξ άρχα-.οτάτης έποχης καθ’έκά 
στην σνλλέγονται καί κατεργάζονται μεγάλα ποσά.' 
Δέν πληθννονται όμως οί άοάμαντες ώς καί τ’, άλλα 
πολύτιμα μέταλλα. Τοϋτο είνε μέγα ζήτημα τών οί- 
κονομολόγων.

Ή τέχνη χάριν κερδοσκοπίας κατορθώνει νά κα 
τασκευάζη ψενδεις άδάμαντας είτε έκ χνμειακού μίγ- 
μαίος, είτε έκ λίθων, οί όποιοι καθίστανται όμοιοι 
καί στιλπνοί'ώς άδάμαντες. Οί δέ έμπορενόμενοι πω- ' 

• λοΰσιν ένίοτε άντί γνησίων ψευδείς τοιούτους άδά
μαντας. Πόσοι κυρίαι έν άγνοία των δέν ψέρονσι 
τοιούτους άδάμαντας τούς οποίους Αγόρασαν άορώς! .

’Ήδη ή ύελοποιΐα κατώρθωσε τήν πλήρη άπομίμη- 
σιν τοΰ άδάμαντος, ώς Α άγγειοπλαστική τήν Απο
μίμηση, τών άρχαίων Αγγείων, καί Α λεπτή γλνπίική 
τούς Αρχαίους δακτυλίους λίθους, διά ταϋτα καί Α έ- 
πιζΑτησις τούτων όσημέραι έλαττοΰται,διότι καθίστα
ται δυσδιάγνωστος δ Αρχαίος πρός τόν νεότευκτον.

Τούς άδάμαντας νοθεύουσιν ού μόνον διά της κρυ
στάλλου ύάλου, Αλλά καί δι’ άλλων λίθων, οΰς άδά 
μαντας καλοΰσι, τοιοντοί είσιν ό Αδάμας τής Βοε 
μίας, ό Αδάμος της Κύπρου, ό λευκός χάλιξ (Αλάτι 
τής κουρούνας) κτλ. ;

Ό Αληθής άδάμας δυσχερώς διακρίνεταΐ δι’ Απλής 
όρΑσεως ώς πρός τούς τεχνητούς. Ό γνήσιος άδά· · 
μας έχει τήν Ιδιότητα έκτιθέμενος ύπό τόν ήλιον ν’ 
Απορροψα πολύ ψώς, ώστε την νύκτα έν τω σκότει 
λΑμπέι. θεωρούμενος ύπό τήν προσβολήν τοΰ Αλια- 
κοΰ φωτός έχει τήν Ιδιότητα νά παρουσιάζει τά χρώ.·. 
ματα τοΰ ούρανίον τόξου (τής ϊριδος, τοΰ ζωναριού 
της καλογραίας;· είνε διαφανέστατος καί διορά τις 
εύκρινώς τά δι’ αύτοΰ. Αντικείμενα, διασχίζει τήν 
■ύελον, άλλά καί ό έκ κρυστάλλου τοϋ χάλικος (ά
λατος τής κουρούνας) διασχίζει τήν ύέλον.

‘‘Ο καλός άδάμας πρέπει νά μήν εχη χρώμα, νά 
μή έχ-ij κηλίδος έντός, νά έχη έδρας μιχράς καΥ κά- 
νονικάς Ισομεγέθεις, νά Ανε έξέχοντος σχήματος, 
κλπ. Οί καλείτεροι ήδη Αδάμαντες είσιν οί τής Βρα- 
σιλίας. Οί της Καλής Έλπίδος είσί χρωματισμένοι 
κιτρινωποί, καί εϊσί μικροτέρας Αξίας Όσον καθαρώ- 
ιερος, μεγαλείτερος καί καλώς κατειργασμένος είνε . 
ό άδάμάς, τόσον πολυτιμότερος έστι. Τά λεγάμενα 
μπριλάντια είνε προτιμώτεροι Αδάμαντες, διότι δια-. 
τηρούσι πάντοτε ζωηράν τήν λάμψιν των. ένφ οί Αλ
λοι διά τοΰ χρόνου έπισκοτίζονται καί πρέπει νά κα- 
Οαρίζωνται παρά καλοϋ τεχνίτου. ’

Ή μουσική έπενεργεϊ μεγάλως είς τά νεΰρκ καί αύτών 
-τών νηπίων, δτάν άρχίζωσι νά κινώνται καί ν’ άντιλαμ- 
βάνωνται· τά νήπια άκούοντα τραγούδια άδόμενα καθ' 
οδόν Αντιλαμβάνονται άνεπαισθήτως τούς ήχους καί 
$δουσι, καί όί ήλικιωμένοι άκόύοντες τούς ήχους έν .θεά· 

■ τριρ, ή άλλαχοΟ άνεπαισθήτως μανθάνουσι τούτους χαί.μι- 
μοΰνται $δοντες· διότι οί μουσικοί ήχοι παράγουσι δονη-. 
σμούς είς τά νεΰρα, τά οποία διατηροΰσι τούτους άνεπαι - · 
σθήτως· καί τοϋτο, διότι ή μουσική μακρόθεν έπενβργβΐ·

. ίσχυρώζ έπί τοΰ νευρικού ϊυίτήματοζ,διαθέτει διά τών νεύ
ρων τάς Γνας τών μυών κατά τάς τών ήχων δονήσεις καί 
παρέχει διαφόρου; στάσεις τοΰ σώματος κατά ταύτκς.
. ,Τήν δύναμιν ταύτην ετής μουσικής έζετίμησαν μεγάλως 
οί Αρχαίοι, οίτινες έσΤούδαζον καί έμελέτων τήν φύσιν, 

. καί έβίουν κατά φύσιν.
*Η μουσική έπενεργοΰσα έπί τών νεύρων καί τών μυών 

έπιφέρει .διάφορα Αποτελέσματα έκ τής ένεργείας τών ,όρ· 
γάνων τής οικονομίας. Συντελεί είς τήν εύπεψίαν τών τρο
φών, κρατύνει τό σώμα, αύξει τάς δυνάμεις αύτοΰ καί τήν 
θρέψιν, μεταβάλλει κατά τδν ήχον τάς ήθικάς καί τάς 
νοεράς δυνάμεις.

0ί γονείς όφείλουσιν· έκ μικράς ήλικίας νά «Μάσκωσι τά' 
τέκνα των οργανικήν .μουσικήν, δργάνου εύμετακομίστου 
καί προχείρου, ώς έστίν ή κιθάρα, τδ μαντολΐνον κλπ. 
Πολλά καλά γίγνονται είς τά παιδία έκ τής μουσικής: 
τόν περιττόν καιρόν Αντί νά δαπανώσι ματαίως, δαπανώ- 
σιν Απασχολούμενα είς τήν μουσικήν καί δέν συναναστρέ
φονται άπρεπή παιδία· καθίστανται ήπι.ότερα καί προσινέ- 
στερα, καί εύχαρίστησιν παρέχουσιν.έν τή οίκίιρ κατά τάς 
ώρας τής άναπαύλας μετά τδ φαγητον κλπ. κ.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΕ ΤΟΓ ΒΑΤΡΑΧΟΤ

Τό ζώον τοϋτο έχει πολλάς ισότητάς,Ας Αξίζει τόν κό
πον νά τάς γνωρίζη πώ; φιλομαθής.

Ύπάρχουσι πολλά εΓ$η βατράχων. Οί μέν Χιατελοΰσι 
πάντοτε είς τάς. λίμνας,Ζ οί δέ κατά τά φυτά, και έχωσι 
πράσινον χρώμα, ' καλούμενοι χλωροβατραχοί, άλλοι είς 
τούς ξηρούς τόπους,.είς τούς δρόμους είς τά σκιερά μέρη, 
καί περιπατοΰν τήν νύκτα· οίτοι καλοΰντοι ξηροβάτρ.κχοι 
(φρΰνοί)· καί είσιν οί μάλλον Αξιοπερίεργοι.

Ό βάτραχος οδτος εχει έπί τοΰ δέρματός του έξογκώ - 
ματά τινα όμόιάζοντα μέ κονδυλώματα· υποκάτω δέ τών 
ώτων έχει μέγα έξόγκωμα, ώ; είδος μεγάλου Αδένος. ‘Οσά
κις τό ζφον τοϋτο κατακυριευθή ύπό φόβου, τό σώμα του 
φουσκόνει καί γίνεται σκληρόν καί έλαστικόν, διό καί δυ- 
κόλως υποφέρει τά κτυπήματα, όπόταν έκ μέν τών εξογ
κωμάτων διαχύνεται ύγρόν τι λευκόν, κιτρινωπόν ώς γάλα, 
έκ δέ τοΰ πρωκτοΰ έκπέμπετάι υγρόν όζηρόν, τό οποίον οί .· 
μέν λέγουν βτι είναι ουρον, οί δέ δδωρ, διατηρούμενον, έν 
Τί| κοιλία τοΰ ζώου είς ίδιάν άγγεϊον.

Ό ξηροβάτραχος παρέχει καί έν ίήλο πολύ περίεργον 
φαινόμενου· ζή πλείστα ετη κεκλεισμένος καί στερημένος 
τροφής, βδατος καί Αέρός, ·

Τή 23 ’Ιουνίου 1851 εύρέθη είς τοιοΰτος βάτραχός έν
τός πυρίτου λίθου, κάτω-τής'έπιφανείας τής γής 20 μέτρα, 
δπου είργάζοντο έργάται είς λατομεϊον· ή πέτρα ήν μεγί
στη καί είς τών έργατώ.ν. προύσας ταύτην, τή,ν'διέρρηξεν . 
είς δύο, δτε παρευθυς οί έργάται είδον βάτραχον κείμενον 
έντός .κοιλότητος έν μέσφ τοΰ λίθου, έξ ής Ανεπήδησε·', 
ή δε κοιλότη^, ένθα έκείτο ύ βάτραχος παρείχε τόν τύπον 
τοΰ σώματος τοΰ ζφου·τοΰτο έπεβέβαιώθη,διότι έπί τής κε
φαλής τοΰ βατράχου ενυπήρχε κεκολλημένον καί τμή-χα έ< 

. τής ιδίας πέτρας.Ή ύπόθεσίς αδτη έτέθη ύπό συζήτησιν ύπό 
τής Ακαδημίας τών Παριτίων ή δέ διορισθείσκ περί τούτου · 
έπιτροπή έπεβεβαίωσε τήν. πραγματικότητά-καί είς τήν ?κ- 
θέσίν της λέγει,οτι υπάρχουν 30πάραδείγματα περί τούτου . 1
είς διάστημαδΟΟέτών.Άναφέρουσι προσέτι δτι τό 1670 εύ
ρέθη βάτραχος ζών έντός ένός σκληροΰ τοίχους, δπου έζησε 
κεκλεισμένος υπέρ τά 40 έτη. Πολλοί περίεργου έκλεισαν 
βατράχους, έντδς .πηλοΰ σκληοοΰ Ανευ διεξόδου, καί παρε- 
τήρησαν δτι τινές έζησκν. 18 μήνας άνευ τροφής. Οί βά
τραχοι έν γένει παρέχουν καί άλλα πολλά Αλλόκοτα φαι
νόμενα, ώς «αί αυτή ή ζωογόνησις τών ώών των γίνεται 
λίαν περιέργως, 7

Λ

1
X

Λ .

, I,
ί ί I

λ ν ■'■■ ■'- ·.·; ·', γ ,ς· f

“■ ·. . ·
*

/



Η Φ Υ Σ 1 ϊ
159

158 η ♦rsi.s

ΠΕΡΙ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΣ
Ή βαΧαμ.άντρ«» ή γουστέρα καλουμέν,η έχει έπί 

τδν πλευρών τ.σΰ σώματός Της ίμ%ιά τινα τφ.βατράχι]) ' 
εξογκώματα, έζ ών έκκρίνεται ώσαύτως υγρόν μυξώδες 
πολύ όξύ· όταν τις πλησιάζει το ζφον τοΰτο έπίτοΰ/κυ- 

’όός> ή ίκκρισις τοΰ ύγροΰ τούτον επαυξάνει πολύ· διά 
. τοΰτο λέγουσιν βτι ή γουστέρα δέ» καίεται έπί τοϋ πυρό·,· 

έκ τούτου υπάρχει καί μΰθός. τις παρά τφ λαφ, δι’ ρ5 διη
γούνται δτι αί γουστέραι Ισβυσαν πυρκαϊάν ένό, μονά· 
στηρίοΰί ■

Τά. έκκρινόμενά ταΰτα ύγρά ύπο άμφοτέρω» τούτων τών 
ζψων είναι δηλητήρια· διά τοΟτο καί πολλοί δοξάζουν δτι 
5β<κ καρποί ή δσποιά, ή άλλα φυτά υπάρχουν άλειμμένα 
μέ τδ υγρόν ,τών ζώων τού των καί μάλιστα τοΰ ξηροβκ- 
τράχου, αύτά τρωγόμενχ επιφέρουν συμπτώματα βλαβερά, 
καί ένίοτε θανατηφόρα- τοΰτο έβεβαίωσαν έσχάτως καί αί 
δοκιμασίαι,’ τάς οποίας έκαμαν -ιατροί έπί τδνμικρών 
ζφών otov πτηνών, χοιριδίων τής’Ινδίας μαί παρομοίων τά 
ζφα ταΰτα /ψόφησα* μέ σπασμούς άφοΰ έπί τοΰ δέρματός 
των έπετίθετο έκ τοΰ ύγρο.ΰ τδν ζφων τούτων.' Είδος με
γάλου τοιούτον βατράχου, κοινώς καλούμενου μπράσκα, 
είναι τοσοΰτον δηλητηριώδες,ώστε έάν δαγκάσηζωον μέγα, 
οϊο* ίππον, μετά τινά καιρόν Αποθνήσκει τδ δειχθέν 
μέ τετανικά συμπτώματα· 'προσέτι έάν .χλωροβάτροχον 
φάγγΐ ζφόν όμοΰ μέ τδ τρωγώμενον χόρτον, τδζφον άμέ- 
σως άποθνήσκει- τοΰτο συμβαίνει είς ίππους, ήμιόνους κλπ.

; ■ ■ . ■ ·

νήλθεν, υποδεχθείς ένδόξω; καί υπουργός έγένετο, καί άλ
λοι, ςβς συντομίας ενεκεν πκραλείπομέν.

. ΚΑΤΑΔίίΙΞίΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΔΡΏΝ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΔΟΣ

Οί μακροσκελείς είσίν ύγρόκοιλοι. ‘Γποκεινται δηλαδή 
είς. διάρροιαν.

Μηροί οστεώδεις καί νευρώδεις :fiiov εύρωστου,
- Μηροί μαλακοί ίδιον γυναικών.
Μηροί μικροί καί λεπτοί ίδιον άνοήτου.

' Μηροί-παχεϊς ίδιον αύθάδους, τέ μέσον άριστον. 
Κνήμσι. Λ*σίτριχοι ι’δίον λάγνου· ωσαύτως καί αί 

λεπταί καί νευρώδεις. ■
Κνήμαι νευρώδεις καί έρρώμέναι σημαίνουσιν εύρωστο* 

ψυχήν. ., ·
Κνήμαι σφόδρκ μαλακαί σημαίνουσίν άναιδή καίβδε- 

λυρόν.
" ΓαβτροκνηίΛέα άνεβηωμ.ένη πρός V άνω, πρός 
την ΐννύν, σηάείον ,οχι τά ίιχύκ εΐσίν μεγάλα.

Πέξα (πατούσα) κάί μή κοίλη, ώστε νά γί-
νηται έφ όλης τό βάδισμα, αημεΐον κκκοΰ καί πανούργου.

Πόδ&ς μ,εγάλοε διηρθωμένοι περί τά σφυρά ίδιοι 
είς. ρώμην ψυχής.

ΙΙόΝ·φ μιεπροδ, στενοί, σφυρά σαρκώδη, άναρθροι, 
ευάρεστοι την όψι», ίδιον γυναικός έχούσης μαλακην ψυχήν.

Tlofteg έ^γοντεε καμπύλους δακτύλους, ή καμπύλους 
δνυχα:, σημαίνουσιν άναίδειαν,

Πάδες εάκροί, στενοί' κχί ισχνοί ίδιον θηλυπρεπούς.
Οί δακτύλους έχοντές συμπεφράγμένους ,είσί δειμκλείου 

(φοβιτζάριδες).
Πόδες πολύ μακροί ίδιον άνθρωπου εργαζομένου πρδς 

άπόκίησιν περιουσίας.
Μόδες στενοί καί βραχείς σημεϊον κακοβουλίας.

' Ό μακρυβημων - είναι μεγαλόψυχος.
Βραχυβημων —όλίγον γένναϊος·-
Λάχπ’ίλοε διεστηκότες4 άπ’ άλληλων ίδιον έλαφρόνοος 

καί άδολεσχου.
Όνυχες κυρτωμένοι—-άνοητίαν,· άρπαγην.
Όνυχες βαθεϊς έν Tij σαρκί καί μη εν αύτη προσεέκολ- 

λημένοι, σημαίνουσι σκληρότητα και παραφοράν. _
"Ονυχες βραχέϊς λίαν, μελάνες ί ώχροί — κακοβουλίαν 
Όνυχες λευκοί -πλατείς· όλίγον έρυθρύί— καλήν κρίσιν. . 
Όνυχες στενοί καί μακροί—-σκληρότητα, παραφροσύνην. 
Όνυχες γρυποί, ση·ιεΣον έλκους σπλάγχνων.

- Λ.άξ ί λάγδην σημαίνε. τό λακτίζειν μέ τόν πόδα η 
τδ ώθεϊν μέ την πτέρναν. _ - . * .

Βλοσσός λέγεται ό πρός τά έξω κυρτός ποΰς. Ραιβός ο 
πρός-τά ένδον.

Πλίγμα λέγεται ί δρασκελιά. ,
Σφαδάζει* λέγεται ά τών άποθνησκόντων έκ πληγές 

1 σπασμώδης κκτάστασις, καθ’ ήν πληττουσι μέ τόν πόσα.
Άβρότους λέγεται ό έχων μαλακόν πόδα.

ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΟΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τό μέτριον άνάστηαα τοΰ άνθρώπου ορίζεται ιέχον ύψος 
μέτρου1 1,-70. Τό μέτραν τοΰτο δέν διατηρείσαι έφ’ δλης 
τ$ίς ημέρας. Τήν πρωίαν κατά τήν 7 ή 8 ώραν είνε τό 
ύψηλότερΟν-άνάστημα, όσον προχωρεί ή ήμερα τόσον βρα- 
χύνεταΐΛχαί πρός τήν 8 ώραν τής εσπέρας, είνε τό μικρό
τερο*. -Ή διαφορά αυτή συνήθως είνε κατά έν εκατοστόν 

' τοΰ μέτρου ή τούλάχιστοχ κατά 1)2 έκαστου μέτρου. Έ.ν 
ώρφ υπνου κατά τήν νύκτα άνακτδίται τό πρωϊνόν μήκος. 
Όσον περισσότερον τις.μένει τήν ημέραν-όρθιος,τόσον μάλλον 
βραχύνεται τό άνάστημά του. Οί πολύ περιπατόΰντες καί 
βάρη φέροντες,"ώς είσίν οί στρατιώται, ααί άλλοι.άλλων 
έπαγγιλμάτων, τό έσπέρας εΐσί βραχύτεροι· τ’ αύτό πά- 

r Οχουσι καί οί χορεύοντας καί πηδώντες πολύ.

Σπανίως άπό τή; άρχκίας έποχής όσοι άνδρες υπηρέτη
σαν καί ωφέλησαν την Πατρίδα των διέφυγον τάς πληγάς 
τής συκοφαντίας καί τής καταδιώξεως. Ό Θεμιστοκλής^· ό 
’Αριστείδης, ό .’Αλκιβιάδης, ό Σωκράτης, ό ’Αριστοτέλης, 
ό Σκιπίω*, ό ί^ικέρων και άλλοι έν Ρώμη θύματα έγένοντο 
τής κοινωνικής άχαριστίας· Καί έπί αύτοϋ τοΰ ίερ’ΰ άγώ- 1 
νος οί έπισημότεροι μόχθησαν τες ύπέρ τής έλευθερίας-καί 
τής έπιτυχίας.τοΰ ίεροΰ άγώνος ύπέστησα· πληγάς άχαρ·.- . 
στίας καί πικρίας μεγάλας;

Ό Πχλανών Πατρών Γερμανός συνελήφθη ύπδ τοΟ Σο· 
φιανοπούλου καί μετεφέρθη πεζός έν ώρα καύσωνος έκ Πα- 
τρ&ν είς Κόρινθον;

Ό Άναγν. Δεληγιάνιης έφυλακίσθη είς την άκρόπολιν, 
συλληφθείς παρά τοΰ όχλοΰ ■ >

*0 *ύρ Κανέλλος Δεληγιάννης, ό έμπλεως μεγίστων αί- 
. σθημάτων φιλοπατρίας, πολλ’άκις έφυλακίσθη κ«ί έπί 

Όθωνος έτι.
Ό θ. Κολοκοτρώνης ο γέρος έφυλακίσθη είς ’Ύδραν 

—καί-έπτ Όθωνος κάτεδϊκάίθη είς θάνατον.
*0 Πετρόμπεη; Μαυρομιχάλης έφυλακίσθη έπί Καποδν- 

στρίου. ι ■
*0 Γ. Καρχΐσκάκης κατά τδ 1822 κατεδικάσθη ώς προ

δότης είς .θάνατον..
*0 Όδυσσευς κατεδικάσθη ώς προδότης.
Ό Βαρνακιώτκς κατεδικάσ&η είς θάνατον. ’

. Ό Δ- Ύψηλάντης ό πρώτος ιάρχων τής Ελλάδος μετά 
την άλωσιν τής Τριπόλεω; τδν έγών τίτλον πλ^ρεξοΔ- 

ΐβΰ γενεκοΟ ΑπίΤρόπου, έχων υπουργού; τδν' 
Βάρβογλην, τδν Γ, Σταύρου κλπ. καί κατόπιν άγωνιοζείς 
κατά τοΰ έπιδρομέως αίγυπτίου ’ΐμπρκήμ πατσά, τδ 1825 
διαμένω·» είς Ναύπλιο*- έσυκοφκντήθη-διά πράξιν γυναικεία*· 
καταδικασθείς παρά τοΰ τότε ςχτελεστεκΟΰ S καί πλεΐ- 
σ-τοι άλλοι ύπέστησαν-συκοφαντίας κχί δωρεάν ηαταδιωγ- 
μούς.

Ό Καλλέργης, ό ήρως τής Γ'. Σεπτεμβρίου, μετά.τινπ 
καιρον έσυρίχθη, ύβρίσθη καί.κατεδιώχθη ύπδ τοΰ οχλου 
τών ’Αθηνών καί τών άντιπάλων αύτοϋ, καί μόλις διέφυγε 
τδν θάνατον καταφυγών'έν εκουσίφ έξορίφ.. Κατόπιν έπα-

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Οί 
lazi)

Οί

Οε Κλάχοε
Βλάχοι έλέγοντο κατά τόν μεσαίων* Βλάτζοι (νί· 
ήτοι χωρικοί.
κάτοικοι τών πόλεων έκαλοΰντο τσόπελοι (civiles)· 

Καί νΰν έν Πελοποννήσφ διακρίνοντας οί κάτοικοι είς βλά- 
χους (χωρικούς, χωριάτας) καί πολιτικούς ή πολίτας (τσο·
πέλους) κατοίκους πόλεως.

Βλάχους οί Γερμανοί καλοΰσι τούς λατινοφώνους λαούς. 
Τής Αίγυπτου οί ιθαγενείς καλοΰνται φιλάχ, οπερ ση

μαίνει βλάχοι (χωρικοί).
Όταν οί Σλάβοι ή οί Βλάχοι είσήλασαν είς τήν Πελο

πόννησον, βάρβαροι καί άβέλτεροι δντες, κατφκουν είς τά 
χωρία, κπταγινόμενοι είς γεωργίαν καί κτηνο-ροφίαν. Ου
δέ ίς κατώκν, είς τάς.πόλεις, τών οποίων οί κάτοικοι έμε 
νον άμιγεΓς πρός τούς Βλάχους, τούς οποίου; έν μι£ νυκτί 
οί τών πόλεων κάτοικοι, έξηφάνισαν δοθέντος τοΰ συνθή
ματος έκ Πατρών τό 820 μ· X.

Οί. αύτοκράτορες Έλληνες ιδίως Βλάχιυ; έκστρατολό- 
γουν.

'Τρόπος πολλαπλασιασμού τώ* δέ*7»ί>ων«
’Αντί νά κάμωμεν χρήτι* τοΰ έμβολικσμοΰ,λαμβάνωμεν 

κλάδον (μηλέας λ χ.) τδν οποίον βυθ·'ζομεν εΐς τό μέσον 
γεωμήλου, μετά ταΰτα δέ θάπτομε* άμφότερζ είς τρόπον 
τοιοΰτον, ώιτε νά' μένουν είς τδ ύπαιθρον μόνον 5 ί 6 
εκατοστόμετρα τοΰ κλάδου, μετ’ ού πολύ τοΰτο άποχτ$ 
ρίζας, άναπτύσσεται κκί γίνεται δένδρο* ώραΐον καί καρ
ποφόρο*.

Ό κώδων τοΰ Πεκίνου.
Τό Πεκίκον είναι ή πρωτεύουσα τοΰ άπεράντου κράτβυς 

τής Κίννας. Τοΰ Πεκίνου οί κάτοικοι υπολογίζονται είς 5 
εκατομμύρια· ό πληθυσμός ούτος παραβάλλεται πρός τόν 
πληθυσμόν τοΰ Λονδίνου.

Μεταξύ-τών μΛγάλων καί θαυμαστών -έργων τοΰ Πεκί 
νου διακρίνεται καί · μέγιστος τών κωδώνων τοΰ κόσμου. 
Όταν κρούηται, ό ήχος αύταΰ άκούεται είς άπόστασιν 
ημερών. Ή διάμετρος τοϋ κύκλου τώ* χειλέω* ' αυτοΰ εί
ναι 12 μέτρων. Τό βάθος αύτοϋ άπό τών χειλέων μέχρις 
άνωτάτου άκρου είναι 12 μέτρων. Έχει δέ βάρος 100 
χιλιάδων όκάδων. Πώς δμως έτοποθέτησαν τοϋτον ; 1

.. «
• * *

Πολλοί κενόδοξοι βασιλείς ·καί μεγιστάνες κατά διαφό
ρους έποχάς ήρέσκοντο *ά περικοσμοΰν τό σώμα αύτών πο- 
λυτελώς.Ταιοΰτοι μεταξύ πολλω* άλλων υπήρξαν : ό Σαρ 
δανάπαλος, ό Κροΐοσος κτλ. τοιοΟτος ύπήρξε καί ό άγιος 
Κωνσταντίνος ό καί .μέγας έπίκληθείς τότε παρά τών Χρι
στιανών, δστις είσήγαγε* έν Κωντταντινουτόλει τήν άσια- 
τικήν πολυτέλειαν, περιεκοσμεΐτο διά βαρυτίμων άδαμάν- 
των καί άλλων λίθων. Έπί τής παρούσης δέ έποχής τοι- 
οϋτος είναι ό βασιλεύς τοΰ Σ·άμ,. ό όποιος άπό κεφαλής ... 
μέχρι ποδώ* περικοσμεΐται έξ άδαμάντων υπολογίζεται δέ 
ή άξια τούτων ε’ς 5 εκατομμύρια φράγκων καί έχει 3Q0 , 
συζύγους και 83 τέκνα. I

’ ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Οί νόμοι γίνονται δχι διά τούς καλούς, άλλά διά τούς 

κακούς, ίνα οί καλοί έφαρμόζωσι τούτου; κατά τών κακών.

.*

Φρόντιζε νά μανθάνής ποιαν θέσιν έχεις έν τ$ί κοινωνία 
ένθα ζΐ!ς. Τί λέγουσι.καί τί φρονοΰσιν οί άλλοι περί σ>ΰ 

' (να δύνασαι νά διορθωτής τά έλαττώματά σου καί νά όδη- 
γήσαι είς τας πράξεις σου, δν θέλγς νά προοδέυσες καί νά- 
τιμηθίΐς.

«
• *

Τό σκέπτεσθαι καί προνοε?* είς έργα καί πράξεις διά τδ 
μέλλον είναι ίδιον φρονίμου καί πνευματώδους άνθρωπου, 
διότι ή πρόνοια άνήκι,ι είς τό» θεό».

» »
Ό φιλάργυρος, συλλέγων περιουσίαν, στερείται πολλών 

ηθικών τέρψεων,- ζή άτερπή βίον, χαί άφίνει τά πλούτη είς 
άλλους (να ουτοι τέρπων,ται.

)

♦

Τάρα itov ίΐΓ^τεΰΓηκε ή Αγάπη μου,
Τ6ση ycoriA Απ' χαρτιά μου βγαίνει,

. Που φεύγει ό αεεναγμόί μου ό όΛόθερμος 
Καί στά ουράνια Ανεβαίνει !

Καί Λυόνοννε τά χιύνιά βπου πιρνά 
Kt fcar άνεβ&ει, ώ<· τ’ άαεύρια,
Σεα^ά^ει σά βροχής στα-ΙΙαγμαζι&ς 
'Λπάνω'σεά xipirta της τά χίρια.

Ά6ην«ι 1θ 1900.

ΧίΛιεο φορίς t&r πικραμένο πόνο μου, 
Τόν Αχούσες χίορις τά oi ταρά^η ·. · .
Μ' έχύΐταξες . . . άέ ’μί-έησες, Air Ixiafto, 
Aiv εΐΑα ζην αου νά στενάζω ’ · · ·

■ Τό ξέρεις είναι τόση ή αγάπη μου, 
Ιΐοΰ γμόχωρα στόν τάφο θά μί βάντ. 
Νεκρή θά μί στοΛίση ή μαννούΐα μι 
Στην πάσα μί τού γάμου τό στε·

Μ.' Ar τύχαινε νεχρ^ όταν θό 
Νά χύσης ένα Αάχρν, νά σι 
Χαρούμενη στόν ’Αόη θά χ 
'Αφ' οί άπυθαμίνη θά μί :

Άθήναι 12 1900.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Κων(πολ·ν. Δίλιάβιον ίλ*■ ’'■ '3· I ...........

ρισιν^. ώ; γράρίΓΐ. — Κ. Γ· Ρ. An. 
.λήπ:ω;,\ ιι» U τοΰ; λβγ».»ι«βμσΰ; ι 
τάμω; γενικήν ΐχ«ι·9ίριαιν. — Μ. . 
Άιώδ·ι?ις\ μιτ’ άοιδμοΰ λαχείου σ.

τού; λβραχαβμοΰ;

ΆπΡδιιίι;' μετ’ έοιβμοΟ λαχείου .. 
Π»:ρ«ι.’Α?ο5ειξεις έλήφίητχν.Εό'χαρι 
Απορούμε· πολύ τί γίνονται τό φΰλλα 

. λονεαι ταχιίχω; μετά τών ίλλων <n»vc
«τέλλομεν αιΐτά ίχ νέου-. — Α· Β. 'Βαχ. 
ν«>ν ιβ.δχκ^νΛμ'ΐ·» αολ6- ίΰ;
ήσνχείιε. — Α-'Μ. Σύρον. Συνδρομή 
piv φύλλων ίίς άίεστείλλαμεν. — Μ 
Παραγγελία <ίας έχίελεαβότεωχ. — Κ.

1 · Πληροφορίαι σας ίσιάληοαν τάχυδρομ1 
' —Κ. S. Βίλον. 2«; άπεστείλαμεν 

- Αλεξάνδρειαν. 4έν «υμμεριζδμ-Λχ τήν 
ταί μας δέν άόίϊχδνται είς τοιούτον ειδον 
χροίκολιν. Συνδρομή σας ίλήφδη- Λείιχε 
λάβετε χαί αγγελία». — A. Α, Μασσαλΰ 
φόρε*.

ι -
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
I I

Ή τοΰ ηφαιστείου
Θέσατε είς τόν πυθμένα μεγάλου τίνος ύελίνου άγγ'είού 

περιέχοντος ΰδωρ μικράν-φιάλην περιέχουσαν έρυθρδν οίνον, 
κεκλεισμένην διά φελοΟ, φέροντος λεπτήν ύπήν κατά τόν 
άξονα του. Είναι γνωστόν, δτι συνεπείφ τής διαφοράς τής 
πυκνότατος τδν δύο ρευστών' τό Οδωρ Θά είσχωρήσ^' είς 
τήν φιάλην καί,Θά έκτοπίσγι τόν ίν αύτί} οίνον, δστις ώς 
έλαφρότερος Θά λάβη τήν πρός τήν Επιφάνειαν τοΰ δδατος 
διεύθυνσιν έν σχήματι κάπνόΟ. ■

ο* τοδτο δύναται Tt; νόί πσρουσιάσγ ύπό 
δυναμένην νά παράσιήσγ ήφαίστειον έν 
Ον.,

τώ άγγείφ, ώς έμφχίνεται έν τφ ήμε- 
’σου .πορσελάνης ή γύψου σχήμα δρους 

ν και ύπ’ αυτό κρύψατε τήν φιάλην 
•ς άφίνετε λεπτήν όπήν, δι’ ής ν’ 
οίνος. Αυτή θ’ άποτελί} τόν κρα
τήσατε έλαφρώς τό έντφ· άγγείφ 

•.ετακινή τήν γραμμήν τοΟ κατά 
και θά φαίνηται ώς νά κινήται 
όνα έν σμικρώ τής έχκρήξεως 
ίου.

« ό HXSZ

.σωτερικοΰ . . .

άμφοτέρων .....

φρ. f2

» / 8
/16

» 20 .

Τ'πα^’ίί^κ’ίίς· λαμβάνουσι δω-

,καί εικονογραφημένων Ήμερο-

-ριθμόν. τδν κατ’ έτος κλήρου- 

άντικειμίιων τοΟ λαχείου τής

φύλλα τοϊς λείπουσι πρός κάταρ*.

•ωσιν ιούς προηγουμένου?; τόμους.

Ή έκχύβευσις τών λαχείων-τής «Φύσεως» γενήσε- 
ται τήν Ιην προσεχούς Φεβρουάριου.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΊΓΣΕΛΣ,,
Τόμοι προηγουμένων ετών της ιΦύσεωςε άπλοι καί 

χρυσόδετοι πωλοϋνται ir τοϊς γραφείοις ημών είς τάς ακο
λούθους τιμάς.

"Ολη ή σειρά τών 8 τόμων,
. 'Απλών Αντί φράγκων ............ ^0

Χρυσοδέτων άντί φράγκων ..'...... 120 
"Εκαστος όέ τόμος κεχωρισμένος . τοΰ 1, 2, 3, i, 5, 6, 

7 καί 8ου έτους ;
1 Άπλοΰς άντί φράγκων ..... ...... 12

Χρυσόδετος αντί φράγκων . ... . . ... 15
Άποστέλλονται δέ έλεύθεροι ταχυδρομικών τελών 

παντί καταδάλλοντι τό τίμημα.

BALTIMOREOYSTER HOUSE RESTAURANT
TELEPHONE MINT 1691

A. J- KOSTA Pbopr.
81 Sixth Street SAN FRANCISCO

Είναι τό μόνον -καλ.είτερον ξενοδοχείων και έστιατόριον 

ελληνικόν έν Άγίφ Φραγκίσκο τής.’Αμερικής. ’Ανοικτόν 

καθ’ ολην τήν νύκτα.

NEON ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΡΡΟΓΧΑΝ

ΠΑΛίΑΓΙΩΤΑΧ ΦΑΤΗΡΟΠΌΓΑΟΙ’
'Οδός Βύσσης άριθ. 1 — πάροδος όδοϋ ΑΙόλόυ 

καί "Εναντι, Ζαχαροπλαστείου ΠαυλΙδου·

Δεχόμεθα παραγγελίας διά Προίκας μετά φατούρας
' ■ καί άνευ...

' Πάσα παραγγελία έκτελεΐται έπί μέτρφ.
- Κομψότης, στερεότης και έφαρμογή τελεία. 

’Επιδιορθώνονται και δποκάμισσα·

Τβμ»ί «υγκαταβοετεκαό

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΛΕ3 TSAaC

15 — Άδήναι, ‘Οδός Βουλής — 15

Έπιμεμελημένη κατασκευή τών ακολούθων ειδών;
Κιβώτια, βαλίζαι, σάκκοι ταξειδίου/ σάκκοι μαθητών 

καί μαθητριών, σάκκοι διανόμέω., σάκκοι διά Κυρίας, χαρ
τοφυλάκια, χρηματοφυλάκια, χαρτοφυλάκια διά τράπεζας, 
ύπουργεία, δικηγόρους, σίγάροθήκο», καπνοθήκάι, ζώναι δι’ 
ίνδρας, γυναίκας καί παιδί», φυσιγγιοθ.ήκαι, τυφεκιοθήκαι, 
θήκαι διά ρεβόλβερ, περιλαίμια κυνών, κλπ.

ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΛΕΩΝΗ
’Οδός Αέκα Στοά Σιμοπούλου


