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Ν ό Λμέτερος πλανήτης έν 
διαστήματι δέ>α έκατομ- 
μνρίων έτών περίπου, δεν 
άποθάνη έκ συμπτώσεως, θο 

— · τελευτήστε έκ γήρατος, άφον 
-Β Α διατηρούσα αύτήν έν τή 

r ζωη άτμόσφαιρά της άπολέ 
ση τό κυριώτερον αυτής

a- , ~ στοιχείου, τό ύδωρ, καί τό
^ΐ^ΰχοςμετοβάλη όλόκληρον τήν επιφάνειαν τήςσφοί- 
RfeOjjaf της εις πεπηγυίαν καί θανάσιμου χώραν. Μετά 
|·->πόλύν δ' έη χρόνον, μετά είκοσι, τριάκοντα έκατομ- 
κί-'μύρυι έτών—Α καί περισσότερον-άλλεί βεβαίως πρό 
Κ?ίκάτόν εκατομμυρίων έτών, ό Ήλιος θέλει σβεσθή.

Πάν^ι ταΰτα θά διέλθωσιν ώς μία ήμερα.
Έάν δμοις >ί Γή διετήρει έπί πολύν χρόνον το 

^■τ.ζωϊκά αύτής στοιχεία, ώς ό Ζευς, δέν θά άπίθνησκεν 
g·,ft μόνον μετά τόν θάνατον τοϋ Ήλίου.

Ό Ήλιος θά σβεσθή, δπως καί οί αστέρες θά σβε- 
^Γ- σθώάιν. Άλλά'τό Σύμπαν θά τελεντήση όρο καί αυτό 

· όλόκλ,ηρον; Νομίζομεν ούχί, διότι τό Σύμπαν δέν εί- 
.ναι ποσότης έχουσα δρια, ούδέ ποσότης τετελεσμένη. 

Φ · Είναι αδύνατον νά σνλλάδωμεν ίδέαν έκτάσεως καί 
‘•'ορίων του Σύμπαντος, διότι πρό ημών έχομεν διά μέ- 

σου ατελεύτητου άποστάσεως τήν διαρκή πηγήν τοϋ 
ίλχ μετασχηματισμού τής δυναμικής ένεργείος είς κίνη- 
’ ; σιν καί τούντεϋθεν είς θερμότητα καί είς άλλος δυ

νάμεις καί ούχί άπλοϋν περιωρισμένον μηχανισμόν 
Μκην ώρολογίου, δυνάμενον διά παντός νά στόμα- 
τήσμ-

Το μέλλον τοΰ Σύμπαντος είναι τό πορελθόν αύ- 
,-;· τού. Έάν θέ τό Σύμπαν ίμελλεν ήμερον τινά νά τε- 

λευιήσμ, πρό πολλον θά έγίιετο τοΰτο ιοί ήδη ήμεϊς 
’ΐ · δ?ν θά εύριοκώμεθα σι ζητοΰντες τό πρόβλημα αύτό.

Άλλ' ακριβώς, έηειδΑ οί συλλήψεις ήμών είαΐπεριω- 
ρισμέναι, νομίζομεν. δτι βλέηομεν Ιν τοΐς πέριξ ήμών 
αρχήν καί τέλος. Δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμευ δτι 
σειρά μετασχηματισμοί), απολύτως καί διαρκώς μετά · 
βαλλόμενη, δυνατοί νά ύπαρξη έν τώ μέλλονη ή έν 
τώ παρελθόντι, ούτε δτι ύλικοί συνδυασμοί δυνοντάι 
νά διαδέχωντσι άλλήλους από πλανήιας ιΐς Ήλιους, 
(ϊηό ήλιους είς ήλιακά συστήματα καί από τοιαΰτα 
είς γαλαξίας, είς αστρικά συστήματα κτλ.

Τό ύπάρχον θέαμα τού ούρανοΰ άηοδείκνυσιν Αμϊν 
αρκούντως τό άπειρον. Δέν έννοοΰμεν περισσότερον 
τήν εκτασιν του διαστήματος, ούτε τήν εκτασιν τοΰ 
χρόνον καί έν τούτοις έτι όλιγώτερον έννοοΰμεν οΐον- 
δήποτε δριον έν τώ διαστήματι Λ έν τώ χρόνω- διότι 
Λ σκέψις ημών πήδα πέραν τοΰ όρίον τούτου καί έξα- 
κολουθεϊ νά βλέπη. θά Αδύνατό τις νά βαδίση πάν
τοτε είς οίανδήποτε διεύθυνστν τοΰ διαστήματος χω
ρίς νά εύρη το τέλος αύτοϋ καί μόλις ίσχυρισθή. οτι 
είς τι σημεϊον i χρόνος θά παύση ύπαρχων, δέν θά τό 
πιστεύωμεν καί ούτε θά θέλωμεν ν<ί σνγχνσωμεν τόν 
χ( όνον μετά τών ανθρωπίνων μέτρων.

Τά μέτρα ταΰτα, ήτοι ιιί έκημήσεις μας tίσί σχε
τικοί κοί αυθαίρετοι, άλλ’ ό χροιάς υπάρχει δπως καί 
τό διάστημα, καθ’ έαυτόν ίέ δέν είναι τό χάος- Έάν 
οφαιρέσωμεν τά πάντα, τό διάστημα όμως καί <> χρό
νος θά μείνουν, ήτοι τό μέρος, ύ τόπος ένθα πράγ
ματα δύνανται νίι τοποθετηθώσι καί τό έφικτόν τής 
διάδοχηςτών γεγονότων. Έάν ξέ ούδέν ΰπιΐρχεν έκεΐ, 
τό διάστημα ώς καί ό χρόνος πραγμοτικώς δέν θά 
ύδύνοντο νά μετρηθωσιν οΐδ' ύπ' ούτΰς τής σκέφεως 
αφού σκέφης δέν ήθελεν υπάρχει* Άλλ’ αδύνατον 
καθίσταται είς τήν σκέφον ν’ άφα·ρέση τό ί'ν Λ τό 
άλλο. Απολύτως δέ όμιλ.ονντες, διν πρέπει νά λέγω- 
μεν διάστημα ναι χρόνον άλλ’ άπειρον καί αιωνιό
τητα, έν τώ νόλπω τών οποίων πάσα καταμέτρησες 
όσονδήποτε μεικρό καί ήν είναι, δίν είναι πλέον ή 
σημεϊον. Δέν έννοοΰμεν, δέν καταλημβάνομεν τό άπει
ρον έν τώ διαστήματι ούτε ι!ν τή διαρτείιι, διόέι ιΐ·



yxfla άνίκανοί ηρός τούτο- άλλ’ Λ άνικονότης μας 
αίίτη οϋδέν dnoSeiKvuci κατά τού άηολύτον. Όμ,ολο· 
γοΰντες δέ δτι δέν έννοοϋρεν, αίσθανόμεθα, δη τό 
άπειρον μάς περιβάλλει, δτι περιωρισμένον διάστημα 
δι' οίονδήηοτε διαφράγματος είναι ιδέα σκοτεινή ώς 
καί δη έν οίαδήποτε στιγμή τής αίωνιάτητος δέν δν- 
νάμεθα νά μή άποδεχθώμεν τό δυνατόν τής ύπάρξεως 
συστήματος κόσμων, "ών όποιων αί κινήσεις θα ήδυ- 
ναντο νά καταμετρήσωσι τόν χρόνον, χωρίς νά τόν 
δημιονργήσωσιν. Αλλά, μήπως τά ωρολόγιά μας δη- 
μιονργοϋσι τόν χρόνον ; Βεβαίως όχι. 'Απλώς τόν κα
ταμετρούσαν. 'Ωστε αί περί χρόνου καί διαστήματος 
καταμετρήσεις ήμών έξαφανίζονται πρό τον ιίπολν 
τον. Τό δέ απόλυτον διαμένει.

Ζώμεν έν τώ σπείρω, χωρίς ν' άμφιδάλλωμεν περί 
τούτου. Ή κρατούσα τήν γραφίδα ταύτην χείρ σννί 
σταται έκ στοιχείων άναλλοιώτων καί αίωνίων, τά δέ 
συνιστώντα ταύτην άτομα προύπήρχον ήδη έν τώ 
Λλιακώ νεφελώμαη, έξ ον ό Λμέτερος πλανήτης ι'γεν- 
νήθη, καί θά ύπάρξωσι πάντοτε άνιι τους οίώνας έν 
τεύθεν. Τά ήμέτερα στήθη άναπνέουσι καί οί νόες 
ήμών σκέπτονται μετά δυνάμεων καί ούσιών αΐτινες 
πρό έκατομμυρίων έτών δρώσι καί άτελευτήτως θά 
δρώσιν- Μετά θάνατον δέδηοσαι αί σννιστώσαι τό 
σώμα ήμών ονσίαι, μέλλουσι νά άνασυστήσωσιν 
Ετερο όντα. Ή διάλνσις είναι προμύνημα άνακαινί· 
σεως καί ανασχηματισμόν νέων όντων, Λ δϊ αναλογία 
αύττι πείθει ήμάς ότι τό αύτό συμβαίνει έν τώ συσιή- 
ματι τής διαλνσεως καί άνασυστάσεως τών κόσμων·

Ούδέν έν τώ σύμπανη άπόλλυται- Τό νπάρχον δέ, 
αμετάβλητον έν ποσότητι άλλά πάντοτε μεταβάλλον 
σχήμα ύπό τά ύπό τοΰ Σνμπαντος παρο'υσιαζόμενα 
ήμϊν αισθητά φαινόμενα, είναι άύναμις ακατανόητος 
ήν ύποχρεούμεθα ν’ άποδεχθώμεν ώς άπεριόριστον έν 
τώ κενφ καί άνεν άρχής καί τέλους έν τώ χρόνω

'Ιδού διατί πάντοτε θά ύπάρχωσιν ήλιοι καί κό
σμοι, οϊτινες θά διαδέχονται άλλήλους διβρκούσης 
τής απεριορίστου οίωνιάτητος Συνεπείιι δέ τού Αναγ
καστικού τούτον φυσικού νόμου, πολύν χρόνον μετά 
τόν θάνατον τής Γής, τών γιγαντωδών πλανητών καί 
αύιοΰ τον κεντρικού Αλίον, ένώ ό ήμέτερος μέλος γέ 
ρων Ήλιος θά κυμαίνηται έν τώ ιίπείρω άνευ ορίων, 
μεταφέρων καί τούς τεθνεώτας κόσμους, ένθα αί γήϊ 
ναι ή πλανητικοί άνθρωπόττιτες έπάλαιον άλλοτε έν 
ταΐςμικροσκοπικαϊς καί ούηδαναϊς καθημερινοϊς βιω 
τικαίς πάλαις, δυνάμεθα. νά μαντεύσωμεν, δτι έτερος 
έσβεσμένος Ήλιος, έρχόμενος κοί αύτός έκ τών αδύ
των τού άπειρου θά συναντήσει αύτόν καί θά τόν στα 
ματ.ήση..

Τότε δέ έν τή καταπληκτική τοΰ διαστήματος νν- 
κτί αί δύο αυτοί φοβεραΐ σφαϊραι θά δημιονργήσω- 
σιν αίφνιδίως διά τής τρομερός αύτών συγκρούσεως 
Οαιαιάσιον ούρόνιον φώς, άπειρομέγεθες άτρώδες νε
φέλωμα, τό όποιον θά ταλοντιύηται κατά πρώτον ώς 
ίονονμένη φλόξ καί τΐτο θά πετάίη πρός αγνώστους 
ούρανούς. Ή θερμοκρασία αύτοϋ θά είναι πολλών 
έκατομμνρίων βαθμών. Ό,τι δέ πρότερον ητο γη, 
ύδωρ, άήρ. μέταλλον,φυτόν, άνθρωποι, σαρξ, ρλέμμο. 
καρδία συμπάθεια, ώραιότης, σκέφις, ήττα, νίκη, δή· 

. μιοι καί θύματα, ώς καί τά άτομα καί αί μήπω έκ 
τής ύλης άπελευθερωθεΐσαι κατώτεροι ψυχαί, τά 
πάντα θά μεταβληθώσιν είς πυράν. Οϋτω δέ θά. γί»η 
καί διά τούς κόσμους τον Άρεως, τής ’Αφροδίτης, 
τού υιός, Κρόνου καί τών λοιπών άδελφών των. Ή 
ήμέρα αΰτη έσεται ή άνάστασις τής όρατής φύτεως, 
ένφ αί ανώτεροι φυχοί αϊ άποκτήσασοι ήδη τήν άθα· 
ναοίαν θά έξακολονθώοι νά ζώσιν άτελευτήτως έν 
ταϊς ίεραρχίαις τού Σνμπαντος, φνχικώς, άοράτως.

Ή τρομερά σύγκρουσις τών δύο έσβεσμένων Ή-· 
λίων θά πλάση λοιπόν απειρομεγέθες αερώδες νε
φέλωμα, δπερ θ'άπορροφήση όλονς τούς παλαιούς κό
σμους τοΰςάεροποιηθέντας καί θαρχίση νάστρέφηται 
πέριξ ίαυτού. Καί έν ταϊς πυκναϊς ζώναις τού πρω
τογενούς τούτου νεφελώματος, νέαι σφαϊραι θ' άοχί- 
σωσι ν’ όναγεννώνται, δπως σννέβαινεν άλλοτε έν τνί 
γενέσει τής Γης.

Καί οΐ/τω θ’ άρχίση έκ νέου κόσμος, δπον θά σιιν-'- 
αντηθώσι νέοι Μωύσεϊς, Σολομώντες, Ναπολέον- 
τες κτλ.

Καί ή πλάσις αντη θά εξακολουθήσει νέα. διάφο
ρος, οΰχΐ γιήνιι, ούχί Άρηί'ο, οίχΐ Κρονεία ή Η
λιακή. άλλ' άλλη, ολως υπεράνθρωπος καί άνολ 
λοίωτος.

Έκεϊ δέ Οά ύπάρχωσιν έτεροι άνθρωπότητες, οϊτι
νες θά ζώσιν έν τώ νέω έκείνω φωτί, δπως ήμεϊς ζώ
μεν έν τώ ήμετέρω-

Καί οϊ κόσμοι οντοι θά διέλθωσι κατά σειράν. ’Αλλά' 
πάντοτε τό άπειρον διάστημα Οτι κητοϊκήτοι ιΐπό κό 
σμους καί αστέρας, από φυχάς καί ήλιους καί πάν
τοτε ή οίώνιότης θά ε'ξακολουθή νά νπάρχη καί θα- 
διαρκή αίωνίως.

Καί τούτο φυσικώς, διότι δέν δυνατοί νά ϋπάρξρ 
ούτε αρχή, ούτε καί τέλος.

f Camilte Flammarion) «I*. ΪΜ.

ΑΚΑΑΓΣΙΣ ΊΌΓ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ* ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
2ΕΕΤ0Υ ΤΟΎ* ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ 

«ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΙ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, 
«ερς tqQ τής

xal γλωββικοΰ ζητήρ-ατος

Hept τού φιλοβόφαυ Πύρφωνο; του Έλείου κ«1 τού φιλοιο- 
φικοΰ αυτού έγ^ά.4κμβν άλλοτε έν «Φύ*ε*.»,
τψ άζιολόγφ κβριοάικφ τών Αθηυ«/ (ιδτ «φύ«ω<· ό,ριθ. 
toC έτους 189$ Sc*:«fi£p. 20, ιβρώδου Β'. ίτους F'). Νύν 
δ« ίΐδφχώτίρον αναλύομεν δια τούς έπαίοντσς της έπιστήμης 
τάς ύψηλας άρχβς «αι τύ αύστηαα τοΰ Πυρρων^μού η Σ«·. 
αακετμου κατά τά; ύκοιυπώσιις Σίξτου τοΰ Εμπειρικού, 
δττκ ειδικές ήσγολήθη περί του Λ»«τήματος τούτου τής 
άαφι,βοΜβς xal ictpl πάντων έκιχειν χαί ακέπτεσδαι' ουδέ- 
ποτέ δε προβαίνειν έν άχρι&ίφ υατική χαι β υνί πώς διά 
τήν «τέ&ηίιν γνώ«ων έπαρχων διατελείν ίν άμφιρρδ«φ «vtQ- 
^αειχη διαΰέβει χαί καταστάσεϊ το* επιστήμονα, τον όντως 
είναι τοί'.ύτον ίέλοντα και μή κατά Το φαινόμενων μόνον ύ· 
«άρχοντα καί συνεπώς ύποχείμενο* χρίτεως άμφιταλαντεύαεοι 
χίι Πυρρωνείοις χεντρίοι; έζοέελιζόμενον τού κύκλου των ε> 
(τιβτη·εόνων· ίπερ παρά «5«ιν ούχ έβτιν έφετόν, ουδέ ταΐς-έ- 
ππεημονιχαις άρναις (aux pi’incipes) πχραλλήλως βαίνον.

’Επειδή δέ ot εκζητούντε; έπι^ιημονιχόν τ; πράγμα, χατά 
τήν 1<φρα?ιν του Si£tou, επόμενόν «στιν η νά ευ ρω οι τήνέ- 
πιοτημονικήν βλήδιιαν τοΰ αντι-ιιμενου, περι£δασχολούνται, 
ή νά χ>.ή δύνωνεαι νά ευρωσιν αυεήν χαί επομένως πα^Ιατα* 
τ«ι ή ανάγκη ya όχολογηίωσιν oti άδυνατοδτς να «ννοηβωσιν 
αυτήν, ή τέλος έπιμένουσιν εις τήν Ανένδοτον «κζήτη^ιν αυ
τής εως βύ τύγωοι του ποδουμένον, και οιά τούτο ίσως χαί 
•πι τών κατά φιλοσοφίαν ζητούμενων,οί μέν λέγουαιν εύρηκέ- 
ναι τό αληθές, οί δέ άνομολογοΰστν ott τούτο ού δυνατόν έστι 
είς τήν χατανόησιν αύτών περιελΒεΐν οί δέ ετι ζητούσι· 
καί εύρη ναι μέν διχοΟαιν οί ιδίως καλούμενοι δογματικοί, 
οίον, <οί περί Άρι^οίέλην καί ’Επίκουρον χαί τούς Στωϊκούς* 
•καί άλλοι τινίς. ώς δέ περί άχαίαληπτιου άπεφήναντο οί 
»περί Κλειτόμαχον χαί Καρνεάδην χαί άλλος ‘Ακαδημαϊκοί, 
νζητοΰβι δε οί Σκεπτικοί * οΰεν εύ/όγως δοχουαιν αί ανώτατα ι 
χφίλοαοφίαι τρείς είναι Δογματική, Ακαδημαϊκή, Σκεπτική*

__ ' rf
, ί μέν -ό5ν τ3ν ίλλών,^ότέροκάρμάσσί λίγεν,· «epi-δέ τής 

^’Αγωγής ύ ποτυπωτ ικ-ώ-ρ έπΐτού πα· 
,>>Φ»νήο« ήμεϊς ίρπομεν, έιίΐτο προέιπόντςς ότι περί οί,δίνό; 
Ο^λ'Χ^μένων.διαβΒβιιοόμείι, ώ; όδεω;· έχοντας πένσας 
ίυ^εμίΙάπΐΒ λέγομΕν, άλλά νατα τό νβν φσινόμίνον ήμϊν ίστσ- 

”Τ«γγίλλορ4ν nepl έχίστου. -
S'ύ'νΤης Σ.επιιχή; φιλοσοφίας λοιπόν ί μέν λέγεται » α θί- 
.· ·λου λ_5γ ο ; , ο δέ « ίο ιχί ; · «αί χαχόλου μέν έν ώ τόν 

«χαρακτήρα τής αχέψϊως έκτιθέμίίχ λέγοντςς τις ev.oli αό· 
: ·τηί χαί τίνίς άρχαί καί τίνες λόγοι, τϊτό κριτήρων χαί τί 
;!««λ«, καί τίνσ; αί τρόπο: τής έποχής, καί πως παρχλάαδά- 
£»*ομίν τάς σχίπτιχάς άποφάστκ, καί τήν διά.ρισιν τής σκέ- ' 
Μφίως από τών παρακειμένων αότϊ; φιλοσοφιών- είδιχός δέ, 
Ιϊ“’’:ν Ίρΰ« έχασιαν μέρος τής καλουμέ.ης φιλοσοφία; άνιιλέ- 
,’^ϊίθ8"'· (Σέξςου Έμπτφ. Πυρρ. υποτυπώ«ις «λ- 1—2. 
;-:έκόοτΐς Βερολίνου 18',2). ’

·,&..“ί·“«’ν δέ ένταύθα ότι, ο',τι.σήμερον ήμαίς λέγομ€ν 
ggi?!npa φιλοσοφικόν, τούτο..καλεϊ ό Σέ'ξτος «άνωγήν., ώιτε 
Κφνεπτικη αγωγή ένταύθα ίννοεΐιαι τό φιλοσοφικόν σύτιημα ' 
ί^ής .Σκεπτικής η:ι; ίλίω; τ. xc,l ζητητική έπονομάζεςαι 8ti 
mi<tn«iv wi σκέιίτέσβχι, και έφε.τι.ή δίέ τό περί πάντων 
ρήίίχειν- και απα^ητιχ-ή ,άπό τού περί παντός άπορε» καί ζη

Τ , “ε ππττων καί Πυρρώνειος δια έίν Πύρράννα 8; έιύ 
τμαλΜνέσυατή-ματόποίησεταςαρχάς Καί Τούς λίγους αύτής καί 
^ήρμηνιντεν ορού; τινα; συνφδά τούτοις,ώ; π.χ.ό όρος -έ κ ο ν ή» 
: τήν ερμηνείαντούφιλο>άο>υ τούτου,έστί στάσις διανοίαε
;-.δι’ήν ουτεαιρορέν τι, ούτε τΛεμεν- άταραξία i.tl 
υάσχλησία „ι γ.ληνό,ης- δόγμα δέ « ώς ούτως ύπίρχον ί· 
; «?τινεμενον πιρά τίνος χλ. πολυθρύλητοι δέ παοά τί Βχη,τι- 
p«j «ιλοσοφιφ αι παρ’ αύτή φίλαι προτάσεις, amva; ίχάλει 
(φωνάς χατα την ι δ ιά ζ ο υ σ « ν αυτή ίδεοαυά έρμηντί,ν- είσί 
Μέ·υ:γ-οΗένμάλλον. .οόδενένίζί,ξ/.πίΛ; 
; εστιφευοη . « ουδέν έστ.ν άληθές. · χλπ· 
., Της ίφεχτικότητος 5έ είσι, κατά Σέξ„ν, τρόποι δεχα ού; 
ό*·: Μγονε. χαλούτιν οί σκεπτικοί- διότι χρησιμσύόύσιν <■>- 
5^’χ! ’Τ “θβ^*Μι ίπ'”ήμ»>: «Μυνητί

ί a 5e- **} i ’’Ρ4 τη’ τ°” ^ώων ίξσλλαγήν- S·', ο 
,.,»Μρα τήν των α.δρωπων οισφοράν γ') ί τας διαφόαους 

.των αισβητηριων χστασχευά;· 8'1 ό παρά τάς περιχέει·· 
ί.”' ° Τ4' ίίο!ζζ *ai τ4 δ“βτήματα χαΐ-τ.ΰ; τόπου··

δ τιαρα τα; επιμιξ,ας- ζ') i τίς «σότητ(Ις ,α. 
«Ρ~υ» ας των ύ^χειμένων- η ) ό ini τον πρός τι- θ ) ό 
«««ρί τα; συνεχείς η σπανίους έγχνρή,ε.;· t·) ή παρά τάς ά- 
SWX’T ” εβι Λ’?5 >ίθο“ί ■“'1 «ίττεκ.

τάς δογματκάς ύπαλήψεις- χρώμεθα δέ τή τάξει τούτη 
ίνο^ηκως τουτω, δε; έπαναδιβηχότες είσί τρόποι τρεϊ;, ό άπ? 
,- aftu κρίκ,ντος i απί τού χοι.ομέ.ου, ό έξ άμφοϊν χτλ.η 
S .‘Τ,’1', ‘, « ^έξεος άνσλυπ.ώτερ ν
ε,χαί έν «τά™ απα σελίδας U ϊως «, έν αί; δ^ρμηνεύει 
■«““ J“5 _■'»'· Πεπτικών χολουμένα; φω-,ά; ύπό τήν ίδιά-
^νόαναοται; σημασίαν, χαί'ή» σύμφωνος ταίς άρναϊ; τής 
^κειχη; φιλοσοφίας διαιυπονται έννοια- οόχίο' ώ περ πασά 

χοινοις των αΛρώπων τοίς μή ρεμυημέ,οι; έν τά φι- 
Λ ϊ· όταν ό σκεππχός λέγη «ούδέν όρίζων. 

ί^ώιλαρνπ,ραφρασει αύτού, xari Σέξεον αέγΛ αύτω 
^tavSavvv, ως μηοε, τώ, ύπό τήν ζήτησιν τήνδε πεπεω- 
,. οοτων J.ievn _δογμαακως η άνσιρΰν .λ παραπλήσιους δέ 
..‘■χαι τα·.; νο-πα·.; φωναί; ερμηνεία; διατυπούσιν οί Σκεπη- 

<■»'»;τφ μη μεμυημ«<ρ φχίνοντα; κατά πρώτον ολως 
ί-,Ληεεέρφγλωττη διεσχβυασμεν«ι,. ·|ϊ, ένί λόγω ή έπιστη 
^^«ιχή γλωσσά κέχιηται ίδιου; όρον; έκφοάσ.ω; καί παρα- 

των υψηλω* Ιδίων κιΐ έννοιων, ittoi άς ποχτος- 
g^vtai οι επιστήμονες παντός τόπου χαί πασών των έποχών 

σ.ίχαόεν, ωστ ού παράδοξον, άν χαί παρά τοϊς Σκεπτικοί- 
ετούτο wapenjputei. '

>εά τού; τρόπου; έκτίβησ» ό Σέξτος ί« συνδέε; «αί τάς 
,ϊ -ΛίΟαχειμέναι τή σχέψει φιλοσοφίας, "να, ώς λέγει, χαταφινε- 
γ. ό-τέραν παιησηται τήν απ' αύτών διάχρισιν αυτής- άργεται δέ 
Κ ** Ήρ«χλειτε;ου φιλοσοφία; λέγων τάδε- «"Ο:: μίν ςύν 
ίίϊ ’“η.”! ,ι“ΐέ?51 ή(««ρας αγωγής, πρόδηλον ό μέν γόρ 
; όΒραχλειτος περί πολλών αδήλων άποφαίν^α; δογματιχώ: 
Υ’Τψηϊ δ’ ούχί, κ«9άπερ_ειρητα;· έπεί'δέ οί περί ‘τί. χΐνή- 
. χσ-.δημον ελεγον ίδόν είναι τήν σκεπτικήν άγωγήν έπί τή.

» ΗρακλείΤειον φιλοσοφίαν, διότι ποοηγεΐται τον --ίναντίι 
J- wipl τό αύτό ύ.ιάρχ;··, -ί, τλ.α.τία π·.ρί τό αύτό φαίνεσίχι,

οχίιτό, οί 8έ 'HpixXtltiiii ins ιοότοιΙ «ά έτΰ'το
»»5Α υιτίοχυΛ-αι, φχών π,ό{ τούτου;, 5η τό «νίντίβ'^^,'ΐ 
oro^-auti ου δάγρ.» err; τδ» Σ<επ;ικωυ, άλλλί., ί

οό ρίνον.Μί;ΣΜΜ·;>οϊ;, άλλί< κ»ί το;; ίλ).ο;« ο;- ·
τ*’" ά»υώ>τοκ, uitoniittov» «λ. ,χλ. οϋτω- 

«’ τ^τξίί Ιξχκολονθίΰ φ,τΛίρ,ίνος.τόν λκιφοράν άπλ τή; &ί·. " 
«ττκτί; «ίντω-< τών άλλων γ;λοτοφ;κων συστημάτων η ®;Χό- 
σσ^Μών^άγω^γών κατά τήν ?,inv τον ΚΙζιου, χ«1 τήν tv τι- 
σ;ν ούτών ομοιότητά, in'; γίνκωτίραν μέν ίτοψίν έν τφ ’ 
πρωτφ μέμβ; τΰν »Πυρρωνΐίων όποτύπώηων», ό; uieoStcu'· 
ρσϊ ei; Τρία όκό την ίπωνυμίαν «Πυ?^θ»νί(ων ύ«οτυπώ«ων» 

ττων τρία Η πρώτον, ό./οίως τά θιύτ.ρόν χα; τρίτον- ύπό 
iUuuudpav δέ ίν Τφ Β' pipe;, Μα ϊζιτάζί; ti; ποάτο; τών 
δυιφδρων φτλοαόφων τα συιτήματα, οΕσν 'Ακαδημαϊκών, 
Ετωϊτδν χαί λοιπών. Έπε;δή δέ «ατά τήν έιροχήν τοΒ Σέξ- 
του ή ρτλοσοφία έηί το γίνϊχώτίρον eSewpeito διαιρούμενη 
«« τρία, οΐον Αογιχδν μέρος τη; }>ιλοσοιρία«, Φυσιχέν χαί 
Ηη«όν- διά τόν λίγον τούτον καί ό Σέξτος «ολουίίΐ 

τήν ύποτόιτωσιν ταύτην έν τή iM-ηι χαί' παραστάσίΐ αύτών, 
χαι πρώιον μέν έριυ.φ ti itepl τού; Δογματικού; ή ΑονΓ 
»ου:, Jneira -τού; Φυτικού· καί τίλίυταϊον τοΰ; Ήβιχού;- 
έιδιχώηρον δέ «ΐ; τό τρίτον μέρος τοΰ χαλοΰ αύτόδ συγγράμ- ■ 
μαιο; πραγματίύίΜι ίπιγραφων «πρό; Μαθηματικού;, πρός 
Γραμματικού; «αιέ aetplv, πρός 'Ρήτορας, πρός Γίωμέτρας, 
πρός Αριθμητικού;, πρός Άοτρολόγονς καί λήγει πρός τοΰ; 
Μουαιιιύ; ή χχτα τό Πυρρώνειον σύστημα της φιλοσοφίας 
πόντος τούτους έξετάζουτα διάνοια τού Σί|του. Ήμ«ΐς δ' έν- 
ταύβτ περιοριζόμίθα «ίς τό Γραμματικόν μέρος χαί ίδί<ρ «ίς 
ιό αφορων τήν μόροωσιν τή; ςχάστοτί λαλουμένης γλώσσης, 
■ ασοσον νύν τό φλέγον, ούτως (ΐπεϊν, φιλολογικόν ζήτημα 
si«e to τής λαλουμένης γλώσσης. (έπεται τό τέλος)

Πβιραιεύ; 'οΟανέσ.ο; Πετρίδη;

Η ΝΥΞ Κ4Ι Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

Ενίοτε, τήν νύκτα, άνοίγων τις τούς οφθαλμούς παραττφεΕ 
τήν-σκιάν.

ΑΜάνεεαι εαυτόν παρχδόξω; συγχεχινημένον.
Ό όρθαλμό; ήνεφγμενος lv Tf σχοτία. βέσις πένθιμος, 

άγω» ία.
Άφατον ίπιστέγασμχ έκ βχοτους* πυκνή «χοτία άδιαπέ* 

ραττος· φως μεμιγμένον μέ τή/ οχοτικν βκιίνην, άνέκφραστον 
φίΰς άλλχ χαΓί βε€λ»ιμέ*ον χχί ζοφ©δες· μαρμαρυγή άμυ. 
δί,οτχΓή κχι τρ^το» τινί Ανοιγμένη είς κόνι*· είναι τοΟγο 
οπέομχ; είναι τέφρα ; έιατομμύρια λυχν-Φν, ούδεις φωτι
σμός· «0pstz πυράκτωσις μή άποχαλύπτουτχ τό μυσεήριάν 
τη;, διάχυτις «υρδς είς xijviv, ήης φαίνετχι ω; ίπιν·
ί)Λρων άκινητουσα· ή άταξίχ ΐνΰ ατροβίλου καί άκινητία 
τοΰ τάφου, τό πρόβλημα παρουτιχζον af/ΐγμχ βαράθρου, 
τό αέ'νιγμχ δεικνυον καί κρυπτόν τή» δψιν του, τό άπειρον 
μέ μελχνήν πρόσω τίδχ, Βού Ή έπιτωοευσις αδτη
βχρυνει επι τοΰ χνθρώπου.

Το μίγμα τούτο όλων συγχρόνως τώ» μυστηρίων, τοΟ κό· 
τμικου μυστήριου ως καί το3 μοιραίου μυστηρίου, καταπιέ
ζει τήν άνδρωπίνην κεφαλή».

Η πιετις τ*ξς οχιάς ένίργεί κατ’ άνϊίστροφο» έννοιαν έπι 
τω» διαφόρου είδους ψ>χων. Ό ά»9ρωπο; χρό τής νυκτος 
Αναγνωρίζει έ χυτόν ατελή. Βλέπει τήν σκοτίαν καί ateW· 
νεται τό άνισχυρον αδτοΰ. ‘Ο μέλας οδρανδς χαδιστ^ τόν 
χνδρωιτον τυφλόν. ‘Ο άνθρωπος πρόεωπον πρός πρόσωπο» 
μετά τής νυκτός, καταπίπτει, γονοπετεί, ρίπτεται πρηνής, 
κατακλύζεται επί τής κοιλίας, ερπει πρός οπή» τινα, ήζητή 
νά εύρφ πτέρυγας. Σχεδόν πάντοτε θέλει νά φύγ^ τήν ά
μορφου ταύτην πχρουσίχν τοΰ ’Αγνωστου. Έ>ωτ^ καθ’ εαυ
τόν τί είναι· τρέμει, κυριοΰται, Αγνοεί· ενίοτε έχισης θέλει 
»χ ύπχγη έκιΓ. Νά ύπάγη π<Λ; Έκεϊ, Έκεϊ; Τί είναι 
τοΰτι>; και τι υπαρ/ει έκεϊ;

Η περιέργεια αύτη είναι προφανώς ή τών απαγορευμένων
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ε»ς τ« όπίσω δι.ά τού*, δΐ είνχϊ διαστολή καί Α· 
, χχι τό άνεπιδ«κτον ορισμού

πραγμάτων, επειδή Εκ τούτου τοΟ μέρους αί περί τον άνθρω
πον γέφυραι είσί τεθρχυσμόναι, 'Η γεφυρική άψ)ς τον άπ?ί< 
ρου έλλείπει. ’Αλλά τδ άπηγορευμένον έλκυει, ον βάραθρο*. 
Όπου ή χ^ίο δεν φθάνει, πηγαίνει ο πους, οπού ο πους δεν 
υπάγει, τδ βλέμμα δίνχται νχ φθάσ/ι· όπου τδ βλέμμα 
σταματφ;, τδ πνευμκ δύναται νά έςακολουθήστμΌύδεις <5 μή 
προσπαθώ», όσον χσθεννς κχί οσον άνεπ αρχής καί £ν ην«. *0 
άνθρωπος, αναλογώ; τής φύβεώς του, Ιχνηλατεί ή παραμο· 
»<ύ«ι προ τής νυκτός. Διά τούς μέν είναι συιπείρωσις χχΐ 
άπωθησιε 
νάπτυξις. Ζοφερόν τδ θέαμα 
oopUwtca άνχμεμιγμένον <ν αύτφ.

Άν ή νύζ ή < γαλνριχια, ευρίσκει τις έν αύτ^ βάσι» 
σχιϊ;. “Αν δέ θυελλώδης, βάσιν κχπ.ου· Τό άπεριόριστ** υ
ποκλέπτει και προσρβιει εαυτό συνάμα, χλειόμενον εί; τη* 
Επιστημονική* πείραματικύτητα, άοιγόμενον εις τή* <U«- 
στιχή* δόνχμι*. Ά’»ρίθμη:χ νύγΑΖΤχ φωτός χαθιτιώσι με- 
λανωτέίαν τή* απύθμενο* σκοτίκ». Λυχνίται. μχρμαρυγχΐ, 
χσττρ:;. Παρουσίχι β*βηουμενχι έ/ ι*»» Άγνώσ ω. τρτεχ- 
κτιχχί προκλήσεις να ύιάγη τις και έγγίνρ τας φχσει*. ί· 
κείνας. Πάσσχλοι τής δημιουργίας «ίνχι ταύτα tv τφ άπο- 
λότω, σπαςίχ άποστάσεως έκ?ΐ όπου δέν >ηάρ/» πλέον ά· 
ποστασις· ακατανόητος τις άυίθμησις π-εμικτος, χχι έ» του ■ 
το ς πραγματική, τής καταμετρήσιως τώ/ βαθών. ΖημεΓον 
μικίοτκοπικδ* λάμπον. ετειτα άλλο, έπειτα άλλο, έπειτχ 
άλλο· τό άδιόοιτο* χχι τδ κολοσηαιον ουιάμχ, Τδ φ">ς ixif.o 
είναι εστία, ή έττίχ «ίστρον, τδ άττρον ήλιος, ό ήλιος συμππν 
τι, τδ δε «ύμπαν τούτο μηδέν. Πϊς άρι:\υδς ebt μη^έ*ένω· 
πιον του απείρου.

Τά σύαπαντα εκείνα τά δποϊχ δέν tLxi τίποτε, ύπαρχου- 
σιν όμως. Βτέχιών τις αυτά αισθάνεται τή* διαφοράν ήτ<ς 
Αποχωρίζει τδ ουδέ* είνε έκ τοΟ μή είνι.

Τδ Απρόσιτον προστιθέμενον <(ς τδ ά-«ζήγη«ο*ι τοιοΟτος 
είνε ό ούρανύς. (δτεται συνέχεια)

(Ονγχ^>) Γελλεάπ

ΘΗΡΙΩΔΗΣ ΠΑΛΗ

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ* KAI APKTOT

}

I:

Σ£3£ δέ» δόνατχι να ύπάρξφ 
περιίργότι?'.» ί·>α κ <ί πα:α- 
δ ςότερο·* θ<>μα χκϊ> τή» πά
λη* χχί χ^υχ',δείλ.«,

Σπ^νιωτα to» το γεγονός, 
ή μα' λον μονχδιχςν «ίς τον 
κόσμον τώ» π< ρίπε r βιών τής 
Αφρικής χχι τή; Αμερικής.

Ε* γκλλικϋΰ σε^ιο^κ/ΐι άπ.σπώμε» τή* χάτωθι ολως γρ*· 
φιχωτατη* αφηγησι» του μό»0> "σως Οε»τοΟ τής τρομεροί; 
αυτής μονομαχίας των δύυ θηρίων.

• Έκαθήμη», γράφε ν ύπο την σκιά» μεγάλου δέ/δίον ά- 
ναμενων μςθ* ύ πομονή: τήν στιγαή» χαθ' ή*. ί^θνς τις θά 
συνελαμδάνετο είς τά δίκτυά μου, τά όπο?χ είχον ρίψη είς 
τον ποταμόν. ΔΓφ*η; φοβερός θόρυβος μετ’ έπχιειλη<μέ·ων 
βρυχηθμών μέ ήνχγχβσε *ά «τρέψω προς τούς χαλχμώνας. 
Καί χατ’άρχάς μέν ύπέ^εσχ ζτι πρόκειται περί πάλης με
ταξύ ταύρων, βυ*ηθεστάττς άλλως τε ek μέρη έχει»*, οποία 
δυ,ως ύπήρξεν ή έκπληξίς μου 5τα» <έ»τι ταύρων είδον τερα
στίων άρκτον με σεόμα γάμον έζ άφρών, έ»φ χο^δραί χηλΐ- 
δες «ίμαιος έστιζον τά στήθη τη<<

Φρβνιτιώτα έκ των πόνων τής πληγής της εκαθητυ έσι 
τών οπισθίων ποδών τη? τρίζουσα τούς έδόντας της καί μα- 
νιωδώς βρυχωμενη κατά του άντιτάλο? της.

‘Ο άντίπαλός της έκβιτο είς άπόστατι·* δεκχδος βημάτων 
άπ’ αυτή» καί ήτο τρομερός κροκόδειλος μήκους 15 ποδών

έρειδόμενος διά τήςράχεώςτυυ έπί έδάφου καΐίχων Ανοιχτόν 4 
ςδ στόμα, ένθα δαχρίνοντο δύο μίγάλαι και χοπτερπι σειραί 3 
όδόντων. Ή ουρά του, διτλον τρομερώτατον, είχε μή*ο* t'i I 
ποδών, υψωμένη δέ υπέρ το έδαφος, διαρκώς εσείετο δεξιά 3 
καί αριστερά,ώ$ βραχιών πυγμάχου, όλοέν συσπςιρουμενη και 1 
πάλιν τινατσομενη μιθ’ ορμής. Οέ οφθαλμοί του έπι τής άρ- J 
«του προσηλωμένοι έλαμπον φρικωδώς, ίνφ «χδ στιγμή* εις | 
στιγμή* έξέέχλλε κραυγές πχρομοίας πρδς τάς τοθ ταύρου. | 

*&κ τΆς χπταστάσεως αύννίς των Αντιπάλων σννεσέφάνα 
ότι τδ χτύιημχ ΐίχε δοθ^ καί ούτω περιέμενον δπισθεν ένδς 
δένδρου είς ολίγων βημάτων άκόστασιν μετά μεγάλης άνυ< i 
πομονησίχς τή* «ιτΐ’άληψιν ϊ^ς μονομαχίας, ή οποία ίι* εμέ 
η?0 πρωτοφανές θςαμχ. ,

Έτί η» ας σηγμνς οί άνίίπαλοι χνεμετρων ό είς τςν άκ 
λον διά το!) βλέμματος ίυγκεντροΟντες άπατας των ίάς·δυ· 
νάμεις. Ή άρκτος xziro*. κατά την πρώτη* συγχοουσιν, · 
ραίνεται, είχε* ήττηθή, «* τούτοις είχε τδ βλέμμα στκθερίν J 
καί έδείκνυε οτι ειχεν ακόμη πεποίθησή «ίς τάς δυνάμεις τη; 5 

Έπι τέλους ή άρ<το; μ? ίλη* τή* δύνπμίν της εξω>μησ< j 
μανιώδης xxti το5 ά*τηχλο> ττς. Ό κροκόδειλος π.on toi- : 
ματμίνος ών διά νά χποχίοόνη τή» έφοδον έστρεψι τήν κε- ί 
φχλη* καί έ# μερ·ι τδ σώμχ πλαγίως καί ιδωχε τοιοθτον « 
κτύπημα διά τής ούρ£ς εις ττ.ν άρκτον, ευρισκόμενη* ήδη έ* ·ι 
τφ μέσ«ρ toO δρόμου τηςχ ωττ® τήν έκύλισε χαμαί <λ?ι ι>ώ<« J 
Κχίτοι τδ χτύπημα ητο ισχυρότατο», <ν ιούτοις ή άρκτος .1 
έπεμίινε και τρΙς έπ?π?σ« κατά τοΰ κροκοδείλου τ«χύτα- a 
τχ και όρμητικώτατα, άλλα και τρις ή φοθερά ουρά τοΟ 1 
κροκοδείλου τή* Απώθησε* Αρκετά μακράν ώττε νά έχη χ*1· ί 
ρδν ό κροκόδειλος να συσπε ρών^ τήν ουρά* του καί έτοιμάζγ 1 
χύ^ή* δι’ άλλο κτύπημα· |

Ή ούρα τοΟ κροκοδείλου έμασιίγωοε βχρέω; καί Ανηλεώς 1 
τή* κεφαλή* καί τούς ώμους ^ής άρκτου ήτις όμως, φαίνεται, ] 
δέ» το πολυησθχνετο Όλως λυσσαλέα έπεχείρησε -αι τετάρ· 1 
την έφοδο*, άλλα μέ τόση* έπιδεξιότητα και τέχνη», ώστέ | 
ό χροχόδειλός δέν έπρόφθασε νά τή* πλήζ^ και τή» άπω- « 
θήτρ κκί πέλιν διχτής ούρ£; του. Ό κροκόδειλος κατέπεσε» ί 
υπό τή» όρμήν καί το βάρος τής άρκτου, ή τις μανιώδης α* 1 
πίκοψε» έ» τφ ΖΑχίνχ έκ τώ» έμπρο6ί*ον ποδών τουκροκοδει ■ ■·» 
λου. τού όποιου πλέον ή θέτις κατέστη κρίσιμος. Τό άμφι· ύ 
διον ματη* ’»Βη προσεπάθει νά δήζγΐ τή» άρκτον, μάτη* προ· >$ 
σεπάθει νά άνοίξη τό στόμα του του όποιου ή άνω μόνον $ 
σιαγώ' «κινείτο έκ τής πιέσεως τής άρκτου, ό δέ τράχηλος a 
του ήτο το’σον χονδρ’ς καί άςαμπτος, ώστε ουδέ νά στρέψη | 
τήν κεφαλή* Γθυ ήδόνατο. ’Αλλά και πάλι» ό κροκόδειλο: 
δέ* άφέθη ** χαταόληθφ' συγκβ»τρώσα< δλας του τάς δυ· 
νάμτις ε'ς τή* φοβερά» του ούρέν—οπλο* άμύντς ένοχον 
κατόρθωσε δι* ένός δυνατοΟ τινάγματός να τήν χτυπν,σφ.εις 
δένδρον, τό οποίον ήτο πλησιέττατα β(ς τήν όχθή» του πο% 
ταμ ου. ’IV άρχτος έφώρ'μήσεν έχ νέου σόη δέ δια σπασμω-w’ 
δ<χη< κινήσεως, ή οποία συνεχλώνισε άρχτ.ν καί κροκόδειλον »>· 
ετινάχθη*»» και ιί δυο έ»τος τοΟ ποταμοί.

Ή όχθη έχ τής οποίας κατόπι σαν είχε* υψ^ς τεσσάρων * “ 
ποδών, τά ύδατα δέ τυΰ ποταμού β*χο» βάθος έντά ποδω» * 
Τό ήσυγυν ρεΰμα έδέχθη τούς δύο αντιπάλους μέ βχρύ» πα- ^. - 
φλασμόν, ύπο τον οποίον κατεδυθίσθησαν χιοχόδιιλ-μ και άρ j 
χτος, μετ’ όλίγον δέ πλήθος φυσαλίδων ανήγγειλε* JtiW’ 
έφ&ασχν ςίς τύν πυθμένα TOG ποταμού ίπου έληξεν ή^ 
πάλη· Τό συμφέρον του χροχοδείλου ή το προφανώς νά^·1 
πέσγι εις τον ποταμό», διότι έκεΐ ήτο ή σωτηρία tou»t 
άλλά δέν σννέφερεν είς τή» άρκτον τδ τοιοΟτον. Ίΐγ: 
Αρκτος μή ούσα Αμφίβιον, Εάν ίμενεν έκεί, Οά έκίνδύνευε? 
εκ πνιγμοΒ διό καί μετά τι/ας στιγμάς τή» είδο» νά Α-' 
ναδυσι) εις τήν Επιφάνειαν τοΰ ποταμού καί μετά κόπου ν^.' 
άναρριχηθή δ^· τ^* υψηλή* όχθη*» ής εξηφχνίσθη «Ες τδή 
κχλ«μώ»α. Τον κροκόδειλο» διν τό* έπανείδο» χαθώς καί τά·. 
δίκτυά μου τά οποία έμειναν έν τω βυθφ τού ποταμοί), δ πω; 
χαί έ» τγ ξηρ^ ο ποδς τοΟ κροκοδείλου »

Ι’ελλοχτ

¥

Δ’
’Ε»ώ ύψ»0.οτατον irfdewreo» xpahr tai IfVfii;,

4ρω«το» xai Λο^ιίνιχον, Six τ.νος »p««r*Eov τ«ς Βιό-

-
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Η ASBENHS

Ό θρίαμβος Λιαγύρα

Γ2ν*Λα ιν xarri χαφΒ «7y« <α-Ua xa0(acatat Ιΐι γίνχνχίρα Λβ. tf.r*

<>κ, .Βε νά τό» «λ^σιίσ?) vsavivxot τι< τν)ς πολ.ως τ«ύ- 
τ>κ, ϊωϊίΧΜΓή; ιίν il.xia:·, 5ίτ« (λ. όφ9χλ[ζούς τ««ι- 
νωμένουί κι! ^ϊχΡυ6Ρ«τονί, χ«> μ. φωνλ» άιλΕμ καί Six- 
«κομμέ»,)», τψ έζή^κ βοτ>6;.χν ηνσ. *

Τό .ύγ.νέϊ ΰρ-ς τ',5 ν,κνίηον, « ,,μ,ή «νμπίμφοοχ. ί 
αί&ώ;, ίης τφ ψ»μίηζ«, τό πΡόσ<„πον τό χλαόσ.μο.' ζι«ρ 
βι.φχίν.το «ί« τού; όρΐϊλμοό; το>, ί iUSxioi ρωνιί, 5χο-

πτος χα! ίι«χ<«μμένή, Ε*αμον.τ<ς τ/|ν
Κυρίου ζωπρίν έντύχωοιν. ./ ΛΛθί

— Σοίς ϋι φα!»,ο?τ τφ *?*, «& »γο»»ίβ»τί νά’^^ 
τί>τ« έ>.τιμοούτ»τ<. Τί «ίς τούτο σί xr»«t ■ ί·:®ΐ

~ 'ΑΧ* έϊώ ίέ' <Τ»'”’ί®»»β»<«<»>«.ί*«*Ρ»>| ί n*«<nioi,S 
μοτα στεναγμού συτοίΐυΟμένου ύπδ 5«χρό«ν, εις -ritOr 
46\ίαν κατάοταοιν.

Αϊ άτυγίαι τοβ πατρος μου ,χαΐ $ ίνοχιρ^ς βίοιι, εις 

ίύΡίσχ.τ«ι τώρ« ί μιίτοιο μου, μό 4ναγ»«ζουν ίί; τούτο.
— ΚίΙ Λάιος <ίν, ό πατήρ σας ;
— Hto έμπορος, όοτις ίόχον άποχτιίτρ ί$·ή πίστωσίν 

τινα, καί ηρχ>ζ« να οχπματίζ») τή» π.ρωυτίαν του.
Η πτωχ.υβίς ένός it ταποχριτού του τέν χατέττρ.ψ.ν ,ξ 

ο\ο*>»ιρου παρβυβυς.
Πρός μογίοτπ» Si Sottu/Ji» μας is. vjSovflS») »i stl -
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ζή:τ3Ι έκ τ^ς θλίψ^ώς τοο^και κατόπιν μήνδς άπέθάνεν έξ 
εγαεφαλικής σνμρορήσεως. Ή μήτηρ μου, είς άδελφδς μι
κρότερος καί έγώ έμείνζμ* *»  έ*  τ$ί έσχάτγ δυστυχίφ.

rec τρημονς rife /??aScaC xal τής Avtiiat, oft tree τίσΐ μικ(ο 
xal οταχτόχροκ, tin ^χάρχοι^ιν /πΖσησ ΛυχβΖ, άχοντίς rac τρί· 
χας χβζιήν χαίτην ^ραχντάταε καί σχΑηράζ χαί Κτι wee ol 
xvrtc o%te al οικιακοί faxoi 0cvavfai rd rove yiaroaiv «ίς to 
τρ*ί»μο*. 'Sr it talc iKatanArmttxafa 'SxietoAaic· arafepetat 
δη er Σινική όπβρχσυσ* μικρότατοι ιβχοι.

0! inxot eioi φυοιχϋς faioi και Αίαν ά·ατ/9τιμό·τθι etc προσ- 
ocxZieoir χαί συμφιΑίνοιτ μβιά to9 α*Ίράπον και i<i τσΐΓτο tier 
άχομ(ν xapatietfpa rd «γχατα-Μπωσι πο'« αύτότ did rifaarZJ· 
9*etr etc τή* άγρια r aottSv xatartanr βι< rd άάοτμ άΑΛά τού-
*prtiav κΛαντ/θ^υι ίακτύουσι μογάΛην προθυμίαν νά
«ΧανόΛΚνοιτ ιις τι)υ κατοικίαν των, 8του cv tootoic Hr ίάρίακοτ· 
a<r j" μέτρια* τρο^ν, srartagg τήν ιάίατ »«ι σννήίιος ά^»γ«τΖ· 
<α* rtJe Api^tcog t*r. 
ΆΑΛ’ ή ήτιοτης χαι 
auri^tia αύτδτ άτα* 
κΑΐ)(ό7 nnoar ΪΑΑβι- 
ψιτ. ΜαχρόΟιν χτχμη· 
xotet aiotiarortai r»)r 
ανάγκην rife άναπαν* 
rrw< ani σπκόέουσι 
πρός τόν ota9A0r tur, 
Sv άναγνιορΚουσιν lr 
μίσφ τών μτΓ«4σπο- 
2ί«ν, eipioxoYTtc μΑ 
vov ixti ?ήν ήάονήν 
xot drακοΰ<ριβίν των, 
προτιμώ*tec τήν dovjifav της tAtytieplao.
, ‘Ο Ζτποί όζ άίων των (6ar χαρά τό μΖγα ανάστημά του χ/-· 
χτηται τήν xavovixtotipar και χβμψοτόρατ μορφήν. *0 ?νος τ?-

' ‘Εγώ εύρον προστασίαν πλησίον φίλου τινδς τοΰ πχτρός 
μθυ. Ή μήτηρ μου έηοττίαζε μίχρις ώρας μέ τάς εργασίας 

’ της όπως διατηρώ έαυτήν χαι τό*  μικρότερο*  έδβλφόν, πλήν 
αδτήν τήν νύχτα κατελήφθη ύπδ βεαιας άσθενείας, ήτις μέ 
αάμνεί νά φοβούμαι περί τής ζωής της. ΕΤμχι Υστερημένος 
παντός, Αν ου χρημάτων εντελώς, και δέ> γνωρίζω πώς νά 
τήν συνδράμω.

Μή είθισμέν*  ς νά έταιτώ, δέ*  ε/ω ποσώς θάρρος *ά  πχ. 
ρουτίασθώ είς ο*  Tt*a  δύναται νά ρέ άναγνωρίστι. Σεΐς, Κύ· 
ριε, μ'.ί φχί»<βθε ξέ*ος,  πρδ υμών διά πρώτην φοράν ίλαόον 
θάρρτς νά έ<ρράτω τήν «Βώήν αΒθάνΟμβι. ΦεΰΙ λάβετε &ι- 
κτό/ τής άτυχο*;  μη'ρός’μου, κάμετε ώτιε *ά  δννηΟΰ 
τήν έμψνχώσω.

Ού ω λέγων έξε?ράγη είς αδιάκοπο» λυγμόν, τοΰ 
π-,ίου ό ίγ»ωστύς ή,θά Θα έαυεΐν λία*  συγ«εχινη>έ*ο*.

- Κατοικεί μ»«ρό έντεΟθι*  ή μή :ηο σου ;
— Κατοικεί είς τό τ’λος τής όδο·3 ταυτνκ, «ν τή τελ4υ- 

ταίσ οίχίφ, είς τδ 3ον κάτωμα.
— Υπήγε» ιατρός τις να τή» έπισκεφθή ;
— 'Ακριβώς μίτέβα,νο*  πρδς άναζή ησί*  του, άλλά δέν 

γνωρίζω πώς ν> τον άνταμ-ιψω, μήτε πώ< νά προμηθευτώ 
εκείνο βπερ δι*  αύ*ήν  θά διετάσσετο.

Ό άγνωστος Κύριος εξήγαγβν εκ τοΰ θυλακίου τιυ με· 
ρίκα φι ρί»ια, καί είς αύτδ» εγχειρίζω*  αυτά,

— Πήγαινε Αμέσως >ά τή *4,fp0v  τινα καί νά τή» 
βοήθη-ΐγς.

Ό ·ιχνίσ*ος  μέ τάς άπλουττάτας. άλλ’ έντ»ντ<"> χαί 
ένεργητιχωτάτα; έχφράσεις καρδίας είγνώμονος, άποδώσάς 
αύτψ τάς πλίον ζωηρές ευχαριστίας, άνεχώρησεν έσπεν· 
σμένως.

Τδ άγνωστον πρόσωπο*  έν τούτοι;ένψ όνεανίσκος δι’άλλου 
μέρους άχεμακρύνθη, έλαβε» άπόφζοιν νά υπάγγ αυτός ό ίδιος 

. νά έπιοκεφθ^ τήν^δυστυχή χήραν. *Α»«λθω»  τήν κλίμακα 
εΐοήλθ*»  είς μικρόν δωμάτιον, 'δπυο ούδε*  άλλο εΒεν είμή 
ολίγα άχν.ι»χ1 σκαμνία,^ ολίγα^ μαγειρικά σκευή, στρογγό 
λον τραπέζιου και κακώς Υ/ον, παλαιόν έρμάρ ον, μία*  κλί- 

,. νην, ένθα εκεί το ή^άσθενής, κ»ί|έ τέραν μικράν πλησίον της.
Αύϊη ήτο έν βκθυτάτω άγώντ καί ο μικρός υιός σιηρι 

ζόμενος έπί τής κλίνης έκλα«εν άδιακόπως. Έζήτει ή ιχήτηρ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1ΠΠΟΤ

(£ν»Γχ<ι« R< προηγούμενο» φύλλο»)
-0£η έρχβμεθα <1ς τδν 1Β' αιώνα, Snow βλέπομε» δα περί 

ΧπΛβο έγραψαν πολλοί «*  ά«άσσ« ταίς χώραν. Κατά τήν ι-
«οχή» ταύτην καί 
ό Βύρων περιέ- 

. γράψε τδν ΐππονέ» 
τή έαυτοθ «’[στο 
ρ!<? τών Ζώων« το 
σουτονθαυμασίως, 
ώστε αί πρώται 
γραμμάί διετέλε· 
σαν Uto$t περίφ η- 
μοι:.$$Α τάς έπα- 
ναλαμβάνουσι' ου- 
χνάχοζ,διότι περί'· 
λαμδάνουσ tv ί§έας, 
αιεινες ουδέποτε 
ψραυησαυ ύπςρβο 

, λιχαί. Επειδή δέ 
διαφαίνεται νυν ή 
ημέρα, καθ'ήν ή ‘ο novp4«M

νά -τδν Mappuvy, άλλα περισσότερο» αθτή ή ιδία είχε» έ- 
νάγκη*  θάρρους.

Τδ πρόσωπο» πλησιάζει και μετά θάρρους, αρχίζει ώ; ία 
τρδς νά τήν 4p»t? περί τής άσθενείας της. Αδτη έξέθεσε 
συντόμως τά συμπτώματα, έπειτα μετ ά*αβτε»αγμοΰ  καν 
κλαίουσα,

_ ”Α, Κύριε, έξ ύψίστης αιτίας προέρχεται ή άσθενειά 
μου, καί ή Ιατρική επιστήμη δέ» Ιχβι φάρμακο». Είμαι μή · 
τηρ καί μήτηρ δυστυχής, άτυχώ» υιών. Αί δυστυχίας μου 
χαι αΡτών υίών μου έπλήγωσαν άίδη αυτήν την καρδίαν βα
θύτατα.*0  θάνατο·; μόνον δύνκται νά θέσρ τέρμα εις τάς δυ· 
στυχίας μου, άλλά αύτδς μόνο*  μέ κάμ*εί  νά τρέμω διά την 
ερημωσιν είς ή*  οί πτωχοί υιοί μου θά μείνωσι.

Οΰτω εξέθετε τάς δνστυγίνς της, κς ό υποτιθέμενο; ία*  
τρδς προσπιειται νά γνωριζγι ήδη άλλ αχό σε, ταΙ αϊτι»κ τδ*  
ίκαμον νά γύσ»ι νέα δάκ^υκ.

Τέλος, είπε*  αύτός ' Μή*  άπελπίζεσθε άκομη, ό ουρανός 
δέ» θά θΛήση νά «5/ λησμονήσγ).

Συμπχσ/ω τ^ δάστιχί-χ σνς, πλή*  ό ουρανός ibo προ ' 
βλεπτ.κός, σ«Γς δέ» θά έγκαταλειφθήτε.

Σκεφθήί» έ» σούτοις νά διατηρήιητε ζωή*.  ήτις ει»ε πο< 
λυτιμοτάτη διά τούς υιούς σας. Και προ β εθεσε».

-—Έχε·ε χαρτί διά γράψιμο*  ;
Αυιη εσ/ισεν εν ψύλλον έξ ένδ; τετραδίου έπί τοΰ ότοίου. 

έξητκεϊτο μικρόν της τέκνο*  ήΐιχίας 7 ετών.
*0 άγνωστος άιροΰ έγραψε.
— Αυτό το φάψαχον, είπε, θά άρχίσ^ »ά σάς ένθαρ>υ»ρ. 

έάν ύπάρξγ ά*άγ*η  δι’ άλλο καλλίτερο*  θά προβαίνωμε» 
πάντοτε εμπρός κχί έ*τδς  δλίγου ελπίζω &u θχ θβρίηευδήτε.

*Αφή*β  την σημείωσι» εκι της τραπεζης κάί άνεχώρησε. 
Μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών επανήλθε» ο μεγάλειτε 

ρο; υίός-
— ’Αγαπητή μήτηρ Ππε κάμετε*  θάρρος^ ό «ύρανδς θά . 

μας ένοπλαχνιοίίαρατηρήσκτε ΤΟ χρήμα. Sffip Κύριός 
τις .μοι εδωχε γε/νχιοδώρως σήμερό». τήν wp.ii®? τούτο θά 
διαρκβσιι πολλάς ήμέρκς- Μετέβη» παρά\τφ ίχτρφ : ·»χδ θά 
είνε έδω έ*τδ;  ολίγου. Άποβάλετε τήν θλίψίν σ«ν *«^·.4ν·  
θαρρυιθήτε

— ΜΑχ I υίέ, είπςν ή μήτηρ. έλα νά σέ άσπ*έθ«  0 ου
ρανός βοηθβϊ τή*  άθ^ότητά σου. Είς ίατρ'.ς,ό» δεν γνωρίζω, .. 
ίνεχώρησε*  in' έδώ πρό όλίγου, ίδέ τήν συνταγή» έπί τής 
τραπέζης και πήγαινε νά μοί φέρης οτι γοαριι.

ί<

μεταξύ δύο παλαιών φίλων κοινή συμβίωσις μέλλει να παύ- 
?φ*  δέν θεωροΰμτ» άτ<οπο*  ν1 άναφέρωμεν ενταύθα όλόχλη 
gov το χωρίον, <5περ έ Βυφω- άφιεροι είς τδν ίππον έν τψ 
αθανάτφ αύτου συγγράΛμοττ. 'βρ-νεται ήδη ώ; έπισφράγςβις 
τής τρυφερός άναμνήσεως ή» ο ά.θρωπος οφείλει αείποτε να 
όκατηρήσιρ πρδς τήν παλαιόν αυτού πιστόν σύμμαχον καί σύν« 
τροφού. ’Εν τούτους πολλοί όμιλονβι περί το δ περχφήμου τον- 
του χωρίου, ούτινος μόνον τάς δέκα πρώτα; λέξεις επιβτανται]

« Ή ttyrreotJpa δ,σο toS arfyittov «άτάχέΊΟίε YrraVia eir<u 
ca9 βγτρωχον καί «ομήρου τοΰοτι £ώβν, *περ  μετ’ AVtoB. όιαροι- 
piCet τόνε μοχίβνε τσθ ποί/μον *α*  «ήτ ίάίον τδ*  μαχ<3ν. 'Ο 

tJtfr*  Sopt και 6 κόρ<«ς αττοΰ κσί fefva’toc ηιρ·'
φρονο tor xlrio^er, ^aifetai tic tfjr χ4ατζή*  fS>v *α·
μάΑ<στα «τ-απα ral arafatl tor θό^νβοτ avtUr, ?| βδ «μ^υχώ· 
mat xai άταζώπυροντει. ΆΛ-la κβΐ itafioipatttai tic έκ τούτοβ 
ήόβτά?. Sic την βηραν, τάε έκέρομά^, εάς πάν^γτρΤΚ xaf τόί 
έορτάε, άόμπτι καί όιαπρτ'πο’ ·ό»χ ήττόν ^πωε δ’β&ν καί yevvW- 
φρ»ν ier tta^affVfttai ύπ3 ίή4ον rot>, ά^Λά γιηόακίι τά nt· 
fiore'^iTf ίάζ όρμος τβν xat βνχβ μόνον »4ίνει ιο γοτ» spi roc 
χε«ρ3< t«i Wore? αύτβ?, αΜα καϊ yatrerai τπιχβ4βόμινβο tic 
σνμ^βνάόε αντβδ. ’Τπαχ&ρβ» ίε narrors ti< rac εντυπώσεις, ac 
^αμόάνει, κβέ «PF? nepupKerac xal σεαματ?, Λρόττ*<*  8tti 
ivratat έιά νά ενχαρεστήσ^. £«?«· njat^a άπαρνονμεναν ror 
ίαντότ tovt 7τα flavor tx εής nAAov, γννρίίοντχ
νά to όιετΥένρ xat-£x«p &a r*Jc  τοχκτητβς xal tfc attprftlac rSv 
χινήσεάν w» «χφράίβιαι χαί αρ/σχτι, axoSUif por^v rac «<αι~ 
co«^«rac 8«A)»^«0aetc, άνεπιφυ^άκτνς ό'οέόέν apvrttat, όπηρεετ« 
μ«ί’ 52ων τδν όνναμεάν τα», ποάάάχκ it παραφερεται νπύ εσΰ ίό. · 
Jov (ον χβί άηοβτησχιι^ ?ra xaJ4<ar έχ^ρίϊήσρ tir χύρτοναττοδ ,

......... ι "" π----------------------
■ ■~’0?·$<ίφίλαμβάνει- τήν συνταγήν τήν βλέπει χ«ι χάμ»ει 
σχήμα έκτάκτου έκπλήξεως-

Τήν παρατηρεϊ εκ »έου, τή*  άναγινώσκει πάλιν, έπειτα 
ύψο? φώνήν.

— *Α»'μήτηρ,  τί εΤνε τούτο \
Ή μήτηρ έκπλαγεϊσα λαμβάνει τδ γαρτίον xxt άναγινώ- 

σχτι άνυπομόνως.
— ’Q ουρανέ ό αύτοκράιωρ ! ! οδτω λεγουσα τ$ πίπτει 

έχ τής χειρός τό-φύλλο*,  κιί μέ»ει ά*ευ  ψω»ής κκί ανευ 
άναχνοής.

Ή συνταγή ήτο διαταγή τοθ Αύγουστου ’Ιωσήφ Η, δι’ ή; 
τ^ απέδιδε έκ τοΰ ι δικό Ο του ταμείου γενναΐχν συνδρομήν.

Ό ιατρός έφθασβ*  άγκαί^ως ϊ·α έπαναφέριρ τή*  μητέρχ 
έκ τής ταραχής είς ή*  ή έκπληξις τήν είχε ρίψγ.

Τά έτοιμχβθεντα φάρμακα τή» έΘεράπευσα*  άπδ τήν ά· 
σθενβια*  ήν έσυρεν από τή*  θλίψι*  τής ψ'Χ^ί ή κυρίχ αίσια.

Ό γενναιόδωρος μονάρχης πληροθται ευχών καί εύλο 
γιών, ώς σχων τήν «ύχαρίστησι*  νά τή άποδώσρ τή» ζωήν 
καί νά σχτμττίσγι τήν ευδαιμονίαν έντιμου οίκογενείχς.

Σΰρος, ’Ιούλιος 99. I. Λ. Βά.

το όνειρό ηαοχ
St!) μΟνη μου άγίηη

ΊΙΛίΟΣ ίστι.Ιττ οιή γή «ή< i- 
err«pv/c του βχτίνεσ.

Si pefivr.3(
χ^αόί /να άηάονάκι χίΑαάΰ9οο 
rtJaJnpa γΑνχο άγάχη?.

Kai ti χίΛάίημά t«u* — οο· 
ραηα μοζ^ιχη—χ^νοτίατ σιγά- 

μ οιγο οτή*  πάάσι.
- AovAei^ta, nepiaoi μνριο· 

χρ^μα ΑονΑαϋιΛ—της ηΑάσι·: 
· $ιία σχαρη«{’σα>' μβρι»· 

άιά xi’af/p*  ^γατύ— γάνχο *β·  
νο νρι<τμα^“φ vffoCiK.

ΧαμογίΑο γΑνχά narto9.
Stor «έρανό, παν a&y χαθβ*  

ριος β^αμχε *αΦρέφΐη<,αιά  άν 
ίισμένά /eripa, ate feu/apura i.iΛβόά'β ....

μι·ρο9 μί τά ξαχ0Λ στ«νρά
ftai atn a«dtu»*ia  κβ»*τό  ira ι>*̂

Kai μότο στά χοίΛη τοΰ t ” . ’ ‘ '·
μαΛά, xo? σβ^ορσμένο κά^/τα» στη ρ»ύων<ά xerri, fra serpo 
ηαράχοτο ^ωγρβ^ιρμΑο.

Ί» Πονιατύ δβκης

«Τιτές βρχαιοι Cftyypayetc γ(a^ertec πβ(·ί Γ^ν <ίγρ*«ν  ?«π«ν, 
aray/fovci tn μ/ρη, ϊτ9α ζίρίσκσνΓβ. Ό 'fipoAotoc Λίγα Ju cx< 
τδν ό^δν-τήσ ΤχατΜβΟ, it 2xtfta,»v θρχ^ν αχςια ?ππσ< «Γ- 
π*«ησ<7ν  Λτνκοί, er ie fiopaoi/f ft έ^<υ^ τής &ρά*ηζ,  nt· 

par ro9 deweffecoc έ· 
Λήρχον fa*  CH oTrtrfC 
:ιχοτ tac Τρ(χο< μβ- 
xpoc xera net to fia· 
xr&Jntc eg>‘ &1σ*  tc? 
euaatoe Ό 'Apiato· 
tc4nc urey^pii τήν 
Συρίαν, ό /ZJt'rcec tic 
βοριίοος χώρας, 6 
Χτρήίω*  tac ‘'AAofC 
»<it t r.r'/crxflVtflV ώς 
X>ipaC,erSa gbpiaxor·· 
rat άγριοι faxei. 'Ex 
t&r rtuitpa>r 6i i 
Kaptir άταφ/ροι rd 
Win irrp· r^C S*ti-  
tiac *ai  tQr Opeta·

J«v, 4 ΌΛάϊ'ζ nepi r?}c A/ooxo€iat, ό Aattnep ntpi τής· t'\soo Κό· 
spa», fi9a δχήρχον, ώς Λΐ»γεν, ίγριοι faxot ο^ΐενβς ησβ»· ώ· 
ραϊοι, ίοτατο) xnt ΤΛχΰχςάε:' ο Στρνί Aeyn nspl rife »»σρ*  
to9 Hal napa to Π^άσινοτ ‘Xxpca?riftov tin δχήρχβν ixtl «cJv 
μιιγο» fax σι. *λ« c Aiur ο Μφρικατος άταγίρα titt ύχθρ-
χοτ ajptvi i'nnot ev teic ep^fcote ΐης Άτριχης *at 'Afatiiaf 
καί βίαιοι δ’τ: έ litoc tiior βίς ' αχόκεντρα μ^ρ*ι  *ήο  /^σσμιέ<α< 
χίίΛον peta Atvx-ir τρτχδν χαι μαχριίζ Λσιιης. Ό H ΜάρμαΛ 
ixtCfCotoi to γίγονάς totSto ftpoo^trior, titi ίκάρχον^ι Tire·: tic

■· Γε-ΜΛτή <,#λ σκσρίτδνεασ TV« τηί 
Λατβτάόπη. ν .

Kai rf άτιάοτάκι χοάαΜαβ. ζ w
Και στ3 κέάάάημί τβν Λνχμός τ'άνέέηχε ήά χεΜη «σ! w·’ » 

χισβ σιγά·βιγά τά χάβίρ. S
£βί μίσα στσνς Αογμούς τ^α ΛΙ«γ<: '»
—fiopUβει γύρα μσ» ? xJafft. W
Χαρα rxopgaei sartaV. ψ
Σ' «μ Α·α note τάχα * Γένια θό ρζάσ») σιήν χαρΓύά <ωβ ή $ χσρά ; J
ίαΐ τ’ άηέσνάχί svJa&'ta.
ίαί στήν ονράπα μονηκή του. κο9 σχορσυώταν στον άγ^ρα 

χαι yaivortar ο&τ γάυχά τατούρι^μα τδ nattiaxt άπεχημά^η <
K' site στότ {ίπ*ο  ισυ νάρΚζ, νά χα^ιση κοντά :άν, άά λάχα<> 

^'/τι χαί βογά. σιγά τά σχέ^ «αί μΜΖ, j><4) αγάπ»» Alttviae νά ’ 
ι«5 ίώστι xaotaro Atvtartvfiivo άγγΜβΜ» μέ μΛ9ρα μβγάΛα μα. 
rca, pi xtpaa/ria χεΜη. ne9 στδ χαμόγελά row μαργαώτάφκι 
χταν, μϊ lexJexa μαχρνά μαΛιά, πα9 καμαίνοηαν στα α»ναημαε? to? αγέρα.

Kai γίτηχβ τί χ.κρβ «αράπον· red xopa4/r«« χ*ίάη  »ο?/α- 
xpot na<4to? η4υχό χαμαγίΑιβ.

χ^ιΙβ Trvpiffti *ή  *άρη  Λο9 πανεοέσινά ατή ^αντασχά έ,ο» τ’χέ 
χα*  μιά χαρά άν/χ^γαστη ,χν/ηχο at ο μικρό του πρβσωπάχ». i 

fai τ’ άηάοτάκτ xeiaio9ae,
Kai στσ χ«4άάημά τοι» ίνπνησ» το μικρά ηαιάάχι.
Kai ci ματάκια «ον eufar «όν καϊάριρ ούρβνό τί ΛάμΧοργ 

Κιαμάπια oJntitrK τ'αοτίρια
Ή νύχτα τιχί χαντο?. Καί yotiiapero τό ττβίίακι φό/σ.
Στί νοΰ τον ομ<οε πάντα τ' άτβιρά του <?χ«.
Λ» γίνονταν β4η1ινό τάχα; ί
ίαί τάρα πια rireepo μου, r/roepo τδτ παιάικδν μόν 

νγη /πραγματοποίηση στητ σύράνια σον—ν Αγνή χίρή-*
αιύηο χαμόγοάο ηο9 μο9 χάριβο ή αάβΛη ματ*ά  σον ατά χίλΐη μου avKi^et.

Νίχος. Β·

ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ
Γλυκοχβράζει ή αυγή 
*2 oupttvjc γομογέλιο 
pCprit ό ήλιος εις τή γή 
κι*  ολό/ρυοες ρικνές.

Τής νύχτας <ρ<ύγου*  σιγανό 
σό σκέτη σάν χρυσώνει 
τα δροσοστόλιστα βουν» 
ή λάμψη τής αυγής.

ΝαύΛ^.τ 4 89$.

Τ αηδόνι τά γλυκά σκοπό : 
σ’ άλλο πουλάκι άίρίνύ' 
»’* εκείνο Φεύγει σκυθρωπό · 
στής μαύρες λαγκα&γές.

11 αύρα πρΰ μοσχοβολμ 
5λο τά χέσμ’ ευφραίνει 
ανοίγει τ’άνίη άταλό 
καί παίρνει τής δροσιές.

Μήτσος Παπαβπύρου

την ιάίαν ret σν*-ή0<ος άΛιγυχά·

βθίσμα 1·«συ



E0itlW0NlkON ΠΑΙΓΚΙΟΝ
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Άνύψωβε$ «ΟΦ^ρόου Βεα τή< «αλάμ.ης·
Πώς δυνάμεθχ ν' άνεγείρωμεν πατήριον πλήρες 5δβτο< $<' 

άνοιχτί,ς παλάμης;
Τό φχινόμενογ -τήΟτο όρείλτται άι< το δ·υπάρχσν χενον με· 

τοξύ παλάμη και tcC ύϊατος χχί ίχτβλεϊται ώς όζ^ς 
‘Ο τρόπος εΙν« 

άπλούσ ?ατος< 
σατε <πι τίνος 
«ίζης το ποτηρών 
σας χαί έφαρμό'τατε 
έπί rvU 4πιφ*νιί«ς 
τδν χςιλέων «ύτοΟ 
τήν παλάμην τη» 
χεφό; σας,προσέχον- 
τβς ώετε νά κλίνετε 
τονς τέο σαρας δ«- 
κτύλους χατ’εύθεϊβν 
γωνίαν, ώς έμφκίνε- 
ται* έν τ$ προκει
μένη ίίχό«.

*Εάν ήβη. ένφ 
πιέζετε την παλά
μην της χ^ιρός βας 
έπ! ι^ς περιρερείας 
τ&Ο ποτηριού, βνε· 
γείρητε αίψνιδίωςκαί 
διά μιδς τους τεσ- 
βχρας δακτύλους 
«ας, ό5τως ώστε 
νά έχταθ? η χείρ 
σας, θά σχηματί- 
σητε χάτωθς ταυτπς 
κενόν τι Απαρχές, έ- 
πιτρεπον είς τά» ά· 
τήν το& βάρους χά-λ; ' τμοσφαςρικήν ftUtfiv νά χχταπολβμήσφ 

Γ'Γ: · ίϊδον.
Ουτω δέ πδ «οτηριό» «ας θά μενιι προσχεχολλημένον «πι 

ώτής χειρός σ.ας δίκην βδέλλας. «!►. Π·

ΙΙΟΙΚΙΛΑ .
2οβαρύτατος κίνδυνος <ρθί«$«ς ίχ του γάλακτος,

hata ιήν KpDtAit>tx{a? *4we$?ta«iv toi iv B'poVvto evvtopfov τής φβί- 
σ<ακ δ x<^i4rijp«< κ«9ηγη?ή; 3^χωί ήβο&η cl: 4raK«tvato«cf >rtp<- 
β'ολής τής διαδό^ως τής φόίβίως δ«ά cwu τροφών. Ό ραοός «αΟηγητ^ς, 
δ όκο7ος έχαιρτΜη&τό ζωηρνν exeu?j)pttSv, α<ε*οΐνωβιν, οτι οοχ( τχαν,ίως 
cirat ότ'^ολίκοι ο( xep\ ^Ka&tatv; «ής rwew uss t&O χτίστες χβ·
εχόντυν it ψΒΙεινς.χτηνδ*. Τό *pla< tot μή χροσΕώληΜνου μέροος δβν ι’/βι κοβδς ΗικΜυνον. Έζ άλλο> τό ζήτημα tf,t μκαδάβίως «ης v04on 
dca.TOu γάλ««τος etvxt «βλύ aoSs^wupp», διότι <tt μίι μόνη άγ^άς φυμβ- Ηώτα έυνατό*'vk’araotpif η όΐόχΐηρα χωιίχ. 'Η μόνη & ριζική βίρα. 
xtCa cl"a< ν« φονΐόη<«< τό ζώο». Ή erelfHuou του γάλακτος εύδόλςυς otver 
«ρο Jt«Ttvt(X0· μέεον. Ό Βίρχωδ έ· tAct «liuv, βύ άρότου ή χβι* τής τρι· χινιάοΐυς .*4λη της βτπβτήμή; βιτί€η τιλτεφό^ος, χαΐ 4 **τβ νής sl^ac<u< 
Λόλίμος Wvatae νά $ινξα^$ί) cjttTUiQiffTippv, τήν έπέμδααιν όμως τής ι/ομο- δκ'λής ίζονοίας βτι*ρί «ναγιβίοτάτην.

Κοία ύχήρξεν ή οένυδαςοτίρα Ιατρνχή ίγχτίρηΟΗ 
νατά τά έ<λ«υ«ά^α 6τη;

Έ«/νη ή όχοια ίγςιντν ?«ί το6 >ίρανώύ βλβχώίους τττος «aitfou, πρ4< 
,χόν ο«οκόν Τοϋ νά χαταβτη «οξμόν ανθρώπινον δν Ή Οανμαοτή βύνη ίγτιΐ' 
ρι>βις ^ιηλέαθη χ·τά Μάιο» τοβ 1&ώ ν;ό to? ΔροςΛα&<νάγ> ίν ιφ No* ΦΑ»μ«/φ τών ΠβΜων tv 1ϊ«prolog 'Ετχρόκςικ· ecpl mol
χαιδίοιι* Ή χίφαλή τον ααόβκ άνα^ττβοΟμ^νη, άρ* όχον ^χο τέτ^οΛτής, 
«α/οντ(βζς έΐ μέγ«θος το Sv τρίτοη τής «ανονιχής άνακτύξςως. Φρ&νών I 
ιατρός ότι ό βλβχιία toD πβιδός ώρςΗςτο «Ις τήν «νμχίιβιν τ©5 άγχβ^όλοο, διήοτβι τδ κρανίον κατά μήεος, ένάχέΒηκι Η <ις τά οχηματιοβέντα yuft*. 
«ματα νέας λυρίδας &σ«Β,\*<0,50 »p«vft>vJaSi*^’ ****141θη Sy τό ο«· «<χόν τον μέγιθσς.
μόχρι· Τής βτιγμής ναύτης ^ίήί^^^Λία^όροπό^νΛ Wpe TS^pipa, 
μίχρις δτου τδ «αιθίον χάτέΛη τσόοΟ-ίγϋς *at άρτιον, σόον χαΐ ς^οί&ή- «οτί ίλλος ΓαλΜιταις. ■ -

Και άλλαι βολλαι άξιοοημίίςατοι ίγγ τφ^τις ς*ξβττλέ«9ηβ«ν, ίν βχέβίΐ «ρός <ό· Ιγκέραλον, ό δίΜϊος ιΤνάι την «ήμίρον τόσον άκοιόΰς καθωρι- 
σμίνος, ώ«τ< δ χί<ρο6ργος &ύ»ατ«ι νά «Ιλη άλαθως «off τό& Ιγκςφάλαυ «&- 
ρηναι ή ίστ^α τον xuoC.^A» λ. χ- νκάρχ<ι άεόφβοές τις ίχι tov έγχςράλον, Svvatai νά χαθοριοθη άχριόώς ή θέβις της, xai τόκ άνοίγςται τΐ κρανίον 
xai ayaipictai τό νοσηρόν βγχωμε. Τιλιυτβίβς μία άριίΓΟκρατιχή καλλονή, νής όποιας τά ράϊ* τού έμαραίνοντο, ιδέχόη xal τής άργιρίίη
ή «Πιδαρμ^ς, κατόπιν μάκρος και έμιμιμιλημ/νης ίργαοΐας, και τώρα κ·υ> 
χάτοι ϊι* ίκώιρμΛα $cxa(K eacwB? κοραοίδος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ TMS '‘ΦΥΖεΟΖ,,
Μ. Π. Ναύαλίον. Έχιετολή ίλ^ρβη. Πολλοί ασχολία· δέν μας k< 

tpt|«v νά σάς απαντήβιαμεν αμέσως, διό ί«·νυλασεάμ<θα τροσίχώς. Ό κοινός φίλος κ. Αθανάσιος Κούτρες ιύρίβχεται ήδη ίν Ρ«σσία &’ ίργαβίας 
τών αιριοδιιών μες. — Γ. A. Τ. και Α. Μ. ’Αγχί«1<»ν, Δτλτάριον τλή- φθη. ψύλλε άπίβίάλησαν.-^Ι. Μ. ΧΦρ4ν. ΎμίτΙρβ ίλήφ&η. Ενχαριβτοΰ· 
μ«ν. Άκηντήσαμεν. Λάβ'ΐς ληφδήσοι,ττει ϋχ' όψιν.—Κ. Δ Κ. Ιΰρυν.Σνγ· 

•γνώμην καιαάλιν. Άηντωμιν «ρσσιχώς. Μή μάς παρ<£ηγήσητ«.—*Ν> Μ< MftDSOUrah, ’βχιετολή ίλήφβιμ φόξλα εχοστέλλονται. ΕίχαρισιοΒ· 
μίν,—Κ· Σ· Ψ· Barrage» *1Γμβτέρ« μβτά ίσίακλβ/σταη βλι^φθη. Βοχε· 
piotoopcv.—Μ. Γ. Β. S^fiov. ’Γμβτέρε ΙλήφΒη, Ευχερο»ςο6μιν. Προοι- 
χώς δημοαιίόονταί.— I. 4. R Σΰρον. 'Γμιτέρά έλι|φθη προσεχώς απαν- ίωμίν.—J Α. Κ. ϊΰρον. Έδημοσιτόθη. Ά&ηντήσαμεν καί άχεσ«ιΛ*μ4ν 
τό δχ' αριΒ, 28725 τής Αρχαιολογικής 'βταιρίας.

jti άόσμορφοο, ά ίίνν Ιχβι άνσανά^ογοτ χεφβάάν, S βο$< | στρατιαΐς αυτών. Οι στρατιωται του AugerftU έφίππως χατα· > 
*ίι Jearove niiac *oi Saartle ay«*x0>c *^3ς c3 τβί lAauSivovn τδ Texel. ούβάροι συλλαμέάνουβι πολεμικόν ττνα

τοΰ 1800 μέχρι τού 18Ϊ5 βριαμ· J 
βεύει διά των γρεναδιέρων του ' 
επί λευχών ίππων, ή δε Αύ· .; 
τοχρατορία κατόπιν παράγει 

. αληθείς χενταόρους. 01 δίοι- ’ 
κητ^ί τοΟ ίκπαιοΰ όντως 6αυ* 
μχτονργοΰσιν. *0 Λααβάλ, ό 
Μούράτ ΧαΙ ό Πονιατό^βχης, 
autic, δα τις ρίπτεται μετί, 
του ίππου του άπελπις έντδς 
του Έλοτάρου μετά τήν μά· ; 
χην W Λειψίας I Ό Μαρμπώ 
θριαμβεύει μέ τούς φχνταβτι- ; 
χούς σίδηρους ίππους, του xat 
μεταβιβάζει ταχύτερου τού 
σιδηροδρόμου τας οιαταγάς. 
Τά επιτελεία μεταβαίνουσιν ;· 
«κ τής ’Ισπανίας είς την Γαλ- : 
λίαν χαΐ 'Ιταλίαν ώς μεχέω* ; 
pa. Elta τό Βατερλό χαί αί, ,·

iearovc aiiac xal &βχίι< σχεε*«ώ« πρός μ/^τίος τβί I λαμβ&νευπ τδ ΤβΧβΙ, ούσόροι συλ”λ«μβ«>ονσι πολεμικόν τινα 
&';·',' ωμβτβς ίβ»; ή xi^nicc είναι ·ενμμ^<ρ«*τ «Λοταείωτ. 3 ριτοχε- | στόλον, ό Ναπολέων από γ-" ‘Οπλ >·' ··· — * *οιε ο.  
^ :■ «ς καί 3 iifyit etotr οχκο*
ίΒ< ·: αμοργ^ι itnl.

'H iv&A&fia rSr <5 ιαστ ασίωτ 
K λ.. με^β*,ντβ5 tnfiot προσίί-ς 

g*3'~ ■: dwOir aveijl ε-ία^ρΛητο εις «4* 
Κ'·^-·' ·»·«τ4σ&ί »σ» *®ί &poc ώραιόςη- ■·■’■' ,είς ft^i, Jtop^tTitoc.'Βηϊ itiio- 

ii δια ijW<rr«< »<c *'3>ar 
Jrjc tov ίπερεχε* tSr 
τενρααόόων πεί ir αατα« 
etiact ta0tg fiijftit tor arlpco· 

. πον* πρόσωπο? Λρσς ιτρόοωτοτ. 
01 fyfiaJfisi r«» tirat Cwpoi 
«ο) «a.tdc ηη^γμ/νοι, τά £τά 
έοι» st&J&c nt9t2&<jfiira *d?a· 
κρι6«9^ ' αίγίΦαυζ' tSet μ<«ερά 
otfri ρ^γώύ* Ή X*ki to» «·- 
Jflc στνοδεύε* τήν κβφαίητ 
rev, itpiiCel itr τον aa«
ilivetv οδίΰ #yoc dvfarir xat 
όπερηφανβτ* ή id ουρά του άτ*· 
ΐνχ&< περαιβ* τά ο3μά του χλ? &pfi4Zn avrl? π^ηρ/οεαιαβ

Ό IB' αΙών περαιοΰται ανευ σημαντικής τίνος πράξβως, 
δκως στέψω μεν έν αύτφ δ<ά δάφνης τδν ΐτπον. Άλλ’ ey τού
τος είς* τούς πολέμους τής Γαλλικής Δημοκρατίας »«1 τής 
Αυτοκρατορίας δοξάζεται ή συμμετοχή τδν ίππων έν ταΐς

>£-'■

•v

<

Κΰξ της ίν Βαρλ«& μάχης'ί·

'/· ίχατόμβαι των θωρακοφόρων άνκμέζ Ανθρώπων χαί ίππων έν 
τ| χαινίόηι 4δφ τον Όχβίν. Ί5ίτ« τή» ?Μό»α τής ·Έ««ίο«ς 
τοδ Βατερλό.»

ι
("Επεταΐ συν έχΐισ).

Λ. ,


