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Κατά τόν 'Ηράκλειτον,© Θεός είναι 
ό πνευματικός δεσμός τοΰ παντός·

Κατάτόν Άν αξ αγ 6 ρ αν, ό Θεός είναι 
ό ύπατος φύλαξ τοΰ κόσμου. Είναι τό κι- 
νοΰν τό σάμπαν Πνεΰμα, πώποτε μετα- 
βαλλόμενον’ καί ούδέποτε σύγχεόμενον 
μετ ’ ούδενός πράγματος.

Ό Πλούταρχος λέγει,δτιμοναδική 
τις πρόνοια κυβέρνα τό σάμπαν και. δτι 
δεντερεύοντα πνεύματα συμμετέχουσιν 
είς τήν διοίκησίν.

Ό όλικός κόσμος, κατά τινας άρχαίους 
φιλοσόφους, δέν είναι άλλο ή Λ είκών, ή 
ανταύγεια ή Λ σκιά τοϋ άοράτου τών αί- 
τιών κόσμου.

Κατά τόν X ωκ ρά την, παν δ,τι κ α- 
λείτερονέν τώσύμπαντιύπάρ- 
χ ε ι, αόρατόν έ σ τ ι καί μόνον διά τών 
αίτιών έμφαίνεται.

Κατά τόν Έ μ π ε δ ο κ λ ή ν, πνεύματι- 
καί δυνάμεις κινοϋσιτόν όρατόν κόσμον.

Κατά δέ τόνΘαλήν,τό σάμπαν πλη- 
ροϋτατ θεών(πλήρη θεών)· αί δέ φυ-1 
χαί είσιν αί κινητήριοι δυνάμεις τοϋ σάμ- 
παντος.

Κατάτόν "Ηράκλειτον, ό όρατός.κόσμος 
γέμει δαιμόνων καί πνευμάτων.

Ό Π λ ά τ ω ν λέγει, δτι τά αόρατα καί 
ύπερφυσικά ταϋτα όντα, προυπήρχον τής 
δημιουργίας τον ύλικοϋ κόσμου- είσί δέ 
ταϋτα τόσον ύλικά, δσόν καί τά ορατά 
δλ*τα,έπιλέγει ό’Αριστοτέλης Ό δέ Πλού
ταρχος φρονεί, δτι άπασαι αί ύπάρχουσαι 
έν τώ Ούρανώ καί τφ “Αδει ύπάρξεις, έ- 
χουσι κοινήν’τινα συνάφειαν, δι’δ οΐάρ- 

χαϊοι ώνόμασαν τάς ένταΰθα μέν οίκού- 
σας ίεράς, τάς έκεΐσε δέ αγίας.

Ή λέξις δαίμ ων,έδίδετο άρχήθενείς 
παν θειον δν, άλλ’ύπο περιωρισμένην 
μάλλον έννοιαν,, καί προσηρμόζετο είς 
δευτερευούσας θεότητας πνευμάτων καί 
ιερέων. Δι ’ δπερ ό ’Αριστοτέλης λέγει, 
δτι ή φύσις δέν είναι θεία, αλλά δαιμο
νιακή (Λ γάρ φύσις δαιμόνια 
άλλ’ οϋ θεία)· . '

Ή λέξις δαίμων, §αήμων ή δά- 
μ ω ν παράγεται έκ τοΰ δαίω (μανθάνω, 
γνωρίζω)ή τοΰ δ ά ω, διανέμω. Καί όντως 
οί δαίμονες έρπουσι τάδε κακεϊσε άνωθι 
τοϋ έδάφους, έφ’οϋ διανέμουσι τά ϋλικά 
αύτών καί πνευματικά δώρα, διότι κατά 
τόν Ησίοδον, τά καλά πνεύματα ^άγρυ- 
πνοϋσιν έπί τών άνθρώπων. Αί ένάρετοι 
δέ αϋται φυχαί είσιν οί φύλακες -ίών θνη
τών. Ό δέ Πυθαγόρας λέγει, δτι τά πνεύ
ματα προαγγέλλουσι τοις άνθρώποις τά 
άγνωστα καί προλέγουσι τό μέλλον αί δέ 
δαίμονες όδηγοΰσι τόν άνθρωπον ένΐδιό- 
τητι φυλάκων είς δλας αύτοϋ τάς πρά
ξεις, ώς ό δαίμων τοϋ Σωκράτους, δστις 
ύπΰρξεν ό οικιακός αύτοϋ οδηγός, καί 
άπέτρεπεν άύτόν συχνάκις έκ τών άπει- 
λησάντων αύτόν κινδύνων. Άναφέρόμεν 
ταϋτα χάριν τής αύθεντίας.

Ό πολύς Πλάτων,έθεώρει τούς δαίμο
νας ώς διερμηνείς καί διάμεσα πρόσωπα 
μεταξύ θεών καί άνθρώπων. Τά αόρατα 
πνεύματα διαβιβάζουσιν είς τόν ούρανόν 
τάς. εύχάςΚαί προσευχάς τών άνθρώπων 
καί μεταφέρουσιν είτα αύτοϊς τούς χρη
σμούς, καί τά εύεργετήματα τών άνωτέ- 
ρων δυνάμεων.

"Ωστε κατά τούς ποιητάς καί φιλοσό
φους “Ελληνας, άπό τοΰ 'Ομήρου, “Ησιό
δου ,Θαλοΰ καί Πυθαγόρου μέχρι τής· Άλε- 
ξανδριανής σχολής, οίδαίμονες ούδόλως
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έθεωροΰντο κ ακοποιά πνεύματα.
Ό Πυθαγόρας', Ξενοκράτης, Πλάτων 

καί Χρύσιππος,δοξάζουσι, κατά τούς αρ
χαιότατους θεολόγους, δτι ΰπάρχουσι 
πολύ ανώτερα τή ανθρώπινα φύσει κατά 
τήν δύναμιν όντα καί δτι παρ’ αύτοϊςώς 
κα\ παρά τοΐς άνθρώποις ΰφίσταται δια
φορά βαθμού αρετής και κακίας.Δι' δπερ 
ό Έιιπεδοκλής λέγει, δτι οί δαίμονες τι
μωρούνται διά τά παρ ' αύτοΐς διαπρατ- 
τόμενα λάθη και τάς άμελείας.

Ό Πλούταρχος λέγει,ότι δέον νάκατα- 
ταχθώσι μεταξύ τών Πνευμάτων τούτων, 
άτινα δέν ήσαν ούτε θεοί ούτε άνθρωποι, 
όΌσιρις, ή Τσις,όΤυφών, ό 'Ηρακλής, 
ό Βάκχος, οί Γίγαντες, οί Τιτάνες κτλ. 
Τά δευτερεύοντα Πνεύματα διοικοΰσι τόν 
κόσμον ύπό τήν αρχηγίαν τής προνοίας. 
Κατά δέ τόν Κικέρωνα, οί μεγαλείτεροι 
καί εύγενέστεροι δλων τών φιλοσόφων, 
έγνωμάτευσαν πάντοτε. δτι έπί τής γής 
τό παν διέπεται ύπό τών θεών.

Κατά τόν Πυθαγόραν, οί δαίμονές είσι 
θεοί χθόνιοι,κατ’ άντίθεσιν πρός τούς ού- 
ρανίους θεούς.

Άφ’ ετέρου, ού μόνον ό Πυθαγόρας, 
αλλά καί ό Θαλής, ό Πλάτων καί οί Στωϊ- 
κοι διέκρινον τούς δαίμονας, τούς ήρωας 
καί τούς Θεούς-Καί οί μέν δαίμονες ήσαν, 
κατά τούς φιλοσόφους τούτους, πνευμα
τικοί ύπάρξεις, οί δέ ήρωες φ ύ χ αά κε- 
χωρισμέναι τών σωμάτων,άτινα πρότερον 
είχ<ον ζωογονήσει ταύτας. Άπαντα δέ τά 
πνεύματα ταϋτα εισί καλά η κακά, ώς αί 
φυχαί αύτών ύπήρξαν καλαΐ Λ κακαι.

Και τότε έπιστεύετο, δτι αί φυχαΐ τών 
νεκρών έπλανώντο έν τώ αέρι καί έν δλω 
τώ σύμπαντι, ώς οί δαίμονες οί δέ πλεϊ- 
στοι τών ήοώων έγένοντο οί προστάται 
τών πόλεων, ένθα έζησαν Λ διέπρεφαν.

"Η άρχαιότης έθεώρειτήνθεουργίαν ώς 
θείαν έπιστήμην, ή δέ τέχνη ταύτης συνί- 
στατο είς έπίκλησιν τών εύεργετικών 
πνευμάτων πρός παραγωγήν ύπερφυσι
κών φαινομένων καί έθεωρεΐτο αύτη μα
γεία, καθόσον πάσα άληθής μαγεία θε
ού ργία έστίν.Ό μάγος μόνον τή συν
άρχει πνεύματος, έμπνέοντος αύτόν είς 
πράξεις θαυμασίας, ένεργει" ό δέ σκοπός 
τής θεουργι'ας ήτο νά τελειοποιή τό πνεύ
μα καί άποκαθαίρη τήν ψυχήν.

Ή θεούργία είναι τέχνη έπιτάσσουσα 
τοΐς πνεύμασι καί διδαχθεΐσα τοΐς άνθρώ- 
ποις ύπό τού Έρμου καί έξηγηθεΐσα ύπό 
τού Βώτιος. τού σπουδάσαντος τά ιερο
γλυφικά τής Αίγύπτου.

Οί θεουργοί κατεϊχον, ώς ένομίζετο,τό

μυστήριον τής διά μυστηριωδών λέξεων 
έπικλήσεως τών θεών καί άν άνθίσταντο 
ούτοι, κατέφευγον είς απειλής, αΐτινες 
έθριάμβευον, παρά τήν άντίστασιν τών 
θεών ό δέ άγιος Αύγουστϊνος ποιείται 
μνείαν τούτου έν τη «Πόλει τού Θεού».

Ό’Αριστοφάνης, εις τόν Όρφέα αποδί
δει τούς πρώτους θεουργικούς τύπους, 
δι’ών έξηυμένιζον τούς θεούς, άπηλλάσ- 
σοντο τών αμαρτιών, έθεράπευον τάς νό
σους κτλ.

ΟΙ ’Ορφικοί, διετείνοντο, βτι Αδύνατό 
τις ουτω ού μόνον νά λάόη παρά τού ού- 
ρανοϋ τήνάφεσιν τών αμαρτιών,άλλά καί 
νά άναγκάσα τούς αθανάτους είς τάς αν
θρωπίνους θελήσεις- Τό αύτό έδόξαζον 
καί οί 'Ρωμαίοι-Ό δέ Πλίνιος, ό Τίτος- 
Λίόιος καί Διονύσιος ό Άλικαρνασεύς 
μεταδίδουσιν ήμΐν πολλά γεγονότα αύθεν- 
τικά.έξ ών άποδεικνύεται.δτι οί ιερείς κα· 
τόίρθουν ν ’ άπολαμβάνωσι παρά τών θείων 
μεγάλα αγαθά καί δή νά προλέγωσι τό

Μήπως καί έν τή προσευχή δέν ύπάρ- 
χει είδος θεουργίας : Αί πύλαι τού ούρα- 
νοϋ ανοίγονται είς τούς κρούοντας αύτάς 
μετά θέρμης καί ζέσεως,κατά τόν’Ιησούν 
Χριστόν καί τούς ’Αποστόλους· Ή προ
σευχή θάήτοπεριττή, έάνδέν έκάμπτετο 
ή θέλησις τού Θεού καί τών ούρανίων 
πνευμάτων. 1

(ί) Ίίρικ Γαλαϊών χ«ί Βρεττανών,
(2) Έλββσων Βρ»ττανΙ«, χώρα τής Γαλατίας.
(3) ’Εφορος τών πολέμων χαί τής «οφίάς.

Οί Δρυίδαι (’*) μετεχειρίζοντο μαγικάς 
λέξεις διά ν ’ άποκαθίστανται άτρωτοι καί 
περιορίζωσι τάς πυρκαϊάς.έξεγείρωσιν ή 

/κατευνάζωσι τάς τρικυμίας, άπομακρύ- 
νωσι τούς έχθρούς των κτλ. Οί δέ Δρόϊται 
ήμάγοι τής ’Αρμαοικής, (2) διετείνοντο, 
δτι άνασταίνουσι τούς νεκρούς διά τινων 
μυστηριωδών έπικλήσεοΐν των καί έόε- 
οαίουν δτι δύνανταινά θεραπεύωσιν οίασ- 
δήποτε άσθενείας.

Έν τφ σκανδιναυϊκώ Χαόαμάτ εΰρηται 
Λ έξής περίεργος περικοπή: Λέγει όθάϊη(3) 
»Γνωρίζω λέξεις, αΐτινες άπομακρύνουσι 
»τήν λύπην,τούς πόνους καί τάς θλίψεις. 
«Γνωρίζω λέξεις, αΐτινες άμόλύνουσι τήν 
»αίχμήν τού ξίφους, θραύουσι τάς άλύ- 
»σεις, καταπραϋνουσι τήν θύελλαν καί 
»έπαναφέρουσι τήν γαλήνην τού ούρανού· 
β Σταματώ τόν άνεμον καί μέ έν βλέμμα 
•ήσυχάζω τήν θάλασσαν. Ό π ότ αν δέ 
«χαράττω ίερούς χαρακτήρας, 
«(γραφή τώ ν π ν ε u μ άτω ν) ο ί νε- 
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»κροΐ εγείρονται καί έρχονται 
»πρός με.Έάν χύσω ύδωρ έπί τοϋ νεο- 
«γεννήΐου, ό σίδηρος δέν τό βλάπτει 
«(είναι γνωστή -ή ποράδοσις τοΰ άτρώ- 
»του τοΰ Άχιλλέως). ’Αποκαλύπτω τάς 
•Ιδιότητας θεών, πνευμάτων τε καί άν- 
«θρώπων. ’Εξεγείρω τό αίσθημα τής παρ 
«θένον. Εμπνέω τό μίσος καί τόν έρωτα. 
»’Αποκαθιστώ στείρας ή γονίμους τάς 
•γυναίκας καί καταβάλλο) ή διπλασιάζω 
»τό θάρρος τών πολεμιστών·»

Ή γοητείαήμελανή μαγεία, 
κατά τήν σοφήν ’Αλεξανδρινήν σχολήν, 
είναι τέχνη τής έπικλήσεως τών καταχθο
νίων πνευμάτων πρός καταστροφήν τών 
ανθρώπων. Ό δέ ιστορικός Διόδωρος, έκ 
Σικελίας, δίδωσιν ήμΐν τήν περιγραφήν 
τής Κίρκης καί τής Μήδειας, ώς έπιφό· 
6ων γοησσών, έμπνεουσών τόν τρόμον 
καί τήν φρίκην.

Οί Ρωμαίοι έπίστευον ώσαύτωςτήν γο
ητείαν. ’Αλλ ’ Ιδίως έν Θεσσαλία ή μαύρη 
μαγεία ή γοητεία ένεκατέστησε τό βασί- 
λειόν της· τοσοΰτον δέ έφημίσθη έκ τού
του ή χώρα αύτη, ώστε πολλάκις οί αρ
χαίοι συγγραφείς μετεχειρίζοντο τήν λε- 
ξιν Θ ε σ σ α λι ώ τι ς, όπως χάρακτηρί- 
σωσιν έπιτήδείαν μάγισσαν ■ ή δέ Μυκάλη, 
μία τών διασημοτέρων μαγισσών τής Θεσ
σαλίας, ήδύνατο μόνη νά έκτελέσα τάς 
παραδοξοτέρας μεταμορφώσεις.

(Έπεται τό τέλος) φ. Πρίντεζης.

^ϊκτίς ήλιου, το λαμπρότατου φως... » Ώς ό 
ττίχος τής ’Αντιγόνης, ΐμηδιαοεν ό βίος καί ηα- 
γ«λφ ή δόξα τοϋ ’Αθηναίου τραγφδού. Ή Μούσα 
αύτοϋ αξίζει νά χαφςτίζεται ως ό Αισχύλος χαι
ρετίζει τήν 'Ελένην έν τφ « Άγαμέμνονι»; «Φρό
νημα νηνέμου γαλήνης... » « Άκασκαΐου άγαλμα 
πλούτου...»

Δέν ομοιάζουν καί πολύ ό βίος, αί τύχαι, ή 
ποίησις, η δόξα τών δύο άλλων κορυφαίων τής 
τραγικής τέχνης, πρός τήν δόξαν, τήν ποίησιν, 
τήν τύχην, τον βίον τού ποιητοΰ τοϋ «Οΐδίπο- 
οος»· ουτος, αν καί τόν ουστυχέστατον έκλεισε 
τών θνητών, ήλθεν έν τούτοις και παρήλθεν, εύ· 
άαιμονεστατος.

Ό Αισχύλος, δι’ αύτοϋ τοϋ όγκου τής μεγα- 
λοφυιας του, προ τού οποίου πάσα άλλη κορυφή, 
και αύταί ακόμη αί τών δύο αντιζήλων του, φαί
νονται πως ταπεινότεροι καί ωχρότεροι, καί—
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ας μή φοβηθώμευ τήν ε’κφρασιν — πεζότεραι, ό 
Αισχύλος, εΐνε ώς ό απρόσιτος βράχος, ό έρημος, 
ο κυματοπληκτος. Εΐνε ώς ό Μωϋσής τοϋ ομω
νύμου αριστουργήματος - τοϋ Γάλλου ποιητοϋ : 
«ουνατός καί μόνος.» Όσον καί άν απευθύνεται 
είς λαόν, έξαιρετικώς καλλιτέχνην καί οξύνουν 
μεταξύ τών λαών, δέν διατελεΐ έν αρμονία μετ' 
αυτού. Εχει άφορμάς απογοητεύσεων καί πι
κριών έξ εκείνου. Έ υψηλότατη αύτοϋ πόίήσις, 
ή χρησμοδοτούσα ώς Κασσάνδρα καί σαλευομένη 
ώς τρικυμιώδης ’Ωκεανός, ή ζοφερά καί αινιγμα
τώδης, ή άνωθεν τών αβύσσων τού θρησκευτικού 
μυστηρίου προσκλίνουσα καί βρυχωμένη ώς λέων 
καί κλαγγάζουσα ώς αετός, ή αριστοκρατική 
αυτή ποίησις, ίσως - εΐνε ακόμη σεβαστή, άλλ’ 
οχι καί κατά βάθος αρεστή εις τούς ’Αθηναίους, 
οΐτινες δσον βαίνουσιν οχλοκρατούμενοι, όσον 
στενότερου κυριεύονται από τόν έρωτα τής φιλο
σοφικής ερεύνης, τόσον απομακρύνονται άπό τά 
αοιάλλακτα θρησκευτικά καί πολιτικά ιδεώδη 
τοϋ ψάλτου τής « Όρεστείας» καί τών «Περσών».

Ό θρίαμβος τοϋ οποίου ήξιώθη κατά τήν παρά- 
στασιν τών «Περσών», διά λόγους πατριωτικούς 
ίσως μάλλον ή καθαρώς καλλιτεχνικούς, δέν άρ- 

■ κεϊ διά τόν ποιητήν τοΰ «Προμηθέως». Γνωρί- 
ζομεν δτι δέν ήρέσκετο ούτε, είς τήν πολιτικήν 

. έξίλιξιν ούτε είς τήν τεχνικήν αισθήσιν -τών συμ
πολιτών του· διά τοΰτο καί κατεδίκασεν εαυτό? 
εις έκουσίαν εξορίαν, άποδημήσας μακράν τής 
πατρίδος.' Τό άναφερόμενον οτι καί ώς άσεβής 
κατηγγέλθη καί κατεδιώχθη δέν συνηγορεί ύπέρ 
τής ποιητικής βαθυφροσύνης τών συγχρόνων του, 
έκτος αν έπέφερε τήν καταδίωξιν πολιτικόν μό
νον πείσμα, τό ίσχυρότατον κίνητρου τίης ελλη
νικής ένεργείας, άπό άρχαιοτάτων. Ό Κίμων, 
στρατηγός νικηφόρος επανερχόμενος έκ τοϋ πο
λέμου, καί κρίνων έν τφ θεάτρφ ύπέρ τοϋ έργου 
τοϋ Σοφοκλέους, τοϋ νε'ου άνταγωνιστοϋ τού 
Αισχύλου, έναντίον εκείνου, καταφέρει τό κτύ
πημα το θανάσιμου κατά τού μεγίστου ποιητοΰ.

Και τοϋ Εύριπίδου ή ζωή κάι ή δόξα άμαυρόν 
τι καί μελαγχολικόν' ύποφαίνουσιν έν συγκρίσει 
πρός τόν Σοφοκλή. Ό ποιητής δστις όχι διά 
τής χειρός, άλλά διά τοΰ θηλάκου έσπειρε τήν 
φιλοσοφίαν καί τήν δικανικήν είς τήν ποίησιν, ό 
τραγικότατος καί παθητικότατος, άλλά καί πο- 
λυλογώτατος καί σοφιστικώτατος καί άτεχνότα- 
τος καί πεζολογικώτατος τών αττικών οραματο- 
γραφων,ο σατυρισθείς καί διασυρθείς ύπό τοϋ ’Αρι- 
στοφάνους, χονδροειδώς ίσως καί ύπερβολικώς, 
αλλ οχι καί δλως παραλόγως, φαίνεται δτι δεν ·1 
ήτο καί πολύ δημοφιλής έν Άθήναις’, δσον καί 
άν έκίνουν είς δάκρυα αί παθητικαί θρηνφδιίαι τών 
ηρώων του, όσην ΐντύπωσιν καί άν έπρ>οξένουν 
αί ρητορεΐαι καί τά λεπτολογήματα εκείνων καθ ’ 
ήν εποχήν οί σοφισταί καί οί ρήτορες έκράτουν 
ισχυρός τών διανοιών, δσον καί άν μετεχειρί-
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σθη εες τά έργα του γλώσσαν δημοτικήν, καί ύπό 
πάντων καταληπτήν, άκόπως. Ό οικογενειακός 
βίος τοΰ μισογύνου δραματικού δέν υπήρξε πρό
τυπον γαλήνης καί ευτυχίας, ή δέ περί τοΰ θα
νάτου αύτοΰ παράδοσις δτι ύπέκυψεν είς δάγκαμα 
λυσσώντος σκύλου, μακράν τής πατρίδας του, θά 
ήδύνατο νά νοηθή καί ώς αλληγορία καί ώς προ- ’ 
φητεία τών δηγμάτων, ατινα έν τη ζωή, 
καί μετά θάνατον έτι ύπέστη.

ΆντιΘέτως,ό Σοφοκλής, ώς ηύνοήθη ΰπό τόΰ 
πνεύματος, ούτω καί ύπό τοΰ βίου, ούτω καί ύπό 
των συγχρόνων. Υίος εύπορου έργοστασιάρχου, 
ήδυνήθη νά μορφώση άνέτως καί περισσός τήν 
διάνοιαν αύτοΰ. Μέγας φίλος τοΰ Αθηναϊκού δή
μου, ώς ύπήρξε μέγας φίλος τοΰ γόητος τοΰ δή
μου τούτου, δστις εκαλείτο Περικλής. Ούδείς ώς 
αυτός ύπήρξε τόσον πλούσιος είς τήν ζωήν· Απέ- 
θανεν εις γήρας, περίπου ένενηκοντούτης. Παρέ- 
δοσίς τις αναφέρει δτι χαρά ύπήρξεν Αφορμή τής 
τελευτής του · άλλη παράδοσις μας λέγει δτι έξέ- 
πνευσεν ένφ άπήγγελλι στίχους τής' Αντιγόνης· 
αί παραδόσεις λαλοΰσιν άληόέστερον τής ιστορίας. 
Ούδείς ώς αυτός ύπήρξε τόσον πλούσιος είς έργα' 
δλος γονιμότης καί δλος ακμή, από τής πρώτης 
νεότητος μέχρι τοΰ εσχάτου γήρατος. Τό αρι
στούργημα τών αριστουργημάτων αύτοΰ, τό κατ * 
εξοχήν ποίημα, τόν «Οίδίποδα έπί Κολονφ»

' συνέθεσε πρεσβύτης, καί άντέταξεν ώς πειστή- ■ 

σεν εις τάς ήρωΐδας του πνοήν ουσίας άνδρωδεστέ- 
ρας καί ύπερτέρας τών ερωτικών στεναγμών.

Άλλ*'έκ τοΰ δτι ό Σοφοκλής ύπήρξε προσφι
λέστερος είς τούς χρόνους, δέν πρέπει νά συμπε- 
ράνωμεν έκ τούτου, δτι ό ποιητής έκολάκευε τάς 
ορέξεις τοΰ πλήθους ή έθυεν είς τά επίκαιρα, ή 
έπραγματεύετο τά τετριμμένα καί τά συγκενοΰντα 
τήν άγοραίαν ψυχύν. Ή δημοτικότης ποιητοΰ 
τίνος δέν σχετίζεται πρός τήν αξίαν αύτοΰ· τοϋτο 
εινε αληθές ίσον διά τούς νεωτέρους. τόσον καί 
διά τούς άρχαίους χρόνους. Έκ τοΰ δτι έθαυ- 
μάζετο ύπό τών ’Αθηναίων ό ποιητής δέν επε- 
ται έκ τούτου δτι ήτο ποιητής μέγας· άλλ’δμως 
έκ τοΰ δτι οί ’Αθηναίοι άπεθαύμαζον ποιητήν ώς 
τον Σοφοκλή, δικαιούμεθα νά έξαγάγωμεν δτι 
οί ’Αθηναίοι ούτοι ήσαν μέγας λαός. Οί έξοχώ- 
τεροι τών αρχαίων ποιητών, μολονότι εύρίσκοντο 
εις τοιαύτην επικοινωνίαν μετά του πλήθους, έν 
τούτοις είς ούδεμίαν συγκατάβασήν κατήρχοντο 
προς τά πλήθη, άσύμφωνον πρός τήν αξιοπρέπειαν 
τής Τέχνης των.

Έπεκοινώνόυν μετά τοΰ παρόντος άλλ ’ έντός 
τών όρίων τής τέχνης καί δυσδιακρίτως ύπό τό 
κάλυμμα πάντοτε τής ποιητικής έκφράσεως. Ό 
έπιφανέστατος τών ζώντων έν Γαλλία: ελληνι
στών. συνέγραψε βιβλίον ολόκληρον, αν δέν άπα- 
τώμαι, περί τοΰ πλήθους τών έκ τής συγχρόνου 
πολιτικής ύπαινιγμών, τών άπαντώντων είς την 

ριον διανοητικής Ακμής έναντίον των κατάγγελ-.. ·.Αρ^ί^ν,;έλ-ληνικήν τραγφδίάν. Καί .δμως τί τής 
........... ' ■ λ»».λ. - - » < τραγφδίας ταύτης μάλλον άσχετον προς τά επί

καιρα καί τά ιδιαίτερα τής πραγματικότητος, τί 
μάλλον ιδεωδέστερου καί καθολικώτερον ταύτης;

Έκαστος ύμνος τοΰ Πινδάρου ήτο καί μία 
έθνική πανήγυρις. Καί δμως ούδείς ποιητής μάλ
λον φειδωλός είς σαφείς εκφράσεις, μάλλον ολι
γόλογος, μάλλον σκοτεινός καί περίπλοκος, μάλ
λον καταφρόνησής τοΰ όχλου καί παντός εύκό- 
λόυ καί όχλικοΰ λεκτικού σχήματος, μάλλον 
αριστοκρατικός καί κατά τήν ούσίαν καί κατά 
τήν μορφήν. Τήν συμμετρίαν και τήν χάριν τοΰ 
Σοφοκλέους δέν πρέπει νά τήν έννοήσωμεν ώς 
Απόρροιαν φραστικής τίνος ρευστότητος αύτοΰ καί 
φροντίδας όπως γίνεται εύνοητότερος ύπό τών 
πολλών. 'Αλλο τό ζήτημα αν οί πολλοί τής επο
χής του είχον έμφυτον τήν οξύτητα πρός τό άντι- 
λαμβάνεσθαι τήν καλλιτεχνικήν γλώσσαν, Αντι- 
θέτως προς τήν διανοητικήν νωθρότητα νεωτέρων 
άλλων λαών. Τό ύφος τοΰ Σοφοκλέους έν σχέ- 
,σει πρός τήν γλώσσαν τοΰ Αισχύλου ήτό πως τα
πεινότερου, ύπό έποψιν.ποιητικήν, λογικώτερον, 
ώς τό τοΰ Θουκνδίδου, μάλλον Αναλυτικόν. Άλλ ’ 
δμ;ως γνώρίζομεν άφ’ ετέρου, δτι τό ύφος τούτο 
ητο τεχνικώτερον καί δυσκολώτερον,άλλά δι’αύτό 
καί έκφραστικώτερον, μάς λέγουν, τοΰ ύφους τοΰ 
Εύριπίδου. Γνώρίζομεν δτι ό Σοφοκλής δέν επε- 
δίωκε πάντοτε τήν μετά σαφηνείας καί κάθάρό- 
τητος έκφρασιν τών διανοημάτων αύτοΰ, δτΐ' δέ

λόντων εκείνον ώς κρονόληρον. Ούδείς ώς αυτός 
ύπήρξε τόσον πλούσιος είς νίκας. Πάντοτε τών 
πρωτείων κάποτε τών δευτερείων ήξιοΰτο. Ούδέ- 
ποτέ ήλθε τρίτος. Οί αρχαίοι, παρά τά φαινό
μενα, δέν απένεμον είς τούς ήρωας τής νοήσεως 
τον θρησκευτικόν έκεΐνον σεβασμόν τόν άπονεμό- 
μενον ύπό τών νεωτέρων οί μεγάλοι άνδρες των 
ήσαν κυρίως τής πράξεως οί ήρωε.ς, οί στρατηλά- 
τα*, οί πολιτικοί, οί δημεγέρται.'

Ό1 Σοφοκλής έξαίρετικώς ήγαπήθη. Σύμβο- 
λον τής ελξιως τήν οποίαν ήσκει ζών, Σειρήν 
είχε γλυφή έπί τοΰ τάφου του. Είς τό άξίώμα 
τοΰ στρατηγού άνυψώθη ύπό τών συμπολιτών 
του, δχι διότι ήτο Ικανός νά κρατήση ξίφος στρα
τηγού-, άλλα δότι τόσον γοητευτικός έχειρίζετβ 
Το «ξίφος τοΰ λόγου»· ή φράσις, αν δέν σφάλλω, 
είνε ϊδική του. Ό Βίκτωρ Ούγκώ είς έν ώραΐον 
Ασμα τής «Legende des Sideles» παριστα τόν 
Σοφοκλέα νεανίσκον, ολίγον πρό τής ναυμαχίας 
τής Σαλαμΐν&ς προσευχόμενου είς τόν θάνατόν, 
καί κατέχόμένον άπό τήν. δίψαν καί τόν πόθον 
τοΰ πρός τήν γυναίκα έρωτος. Ή ρωμάντίκή 
αύτη έρώτοπάθεϊά/ίσως αρμόζει εις τήν φραγκι
κήν.-φαντασίαν τοΰ Ούγκώ, άλλ’ εινε Ασυμβίβα
στος πρός τήν · Αντικειμενικήν έμπνευσιν καί τήν 
θείαν γαλήνην τοΰ πλάστου τής ’Αντιγόνης, δσ- 
τις-, άσυγκρίτως θηλυκώτερος τού Αισχύλου καί 
τοΰ Εύριπίδου ήμερώτερος, έν. τούτοις ένεφύση- 

πολλάκις ύπέκρυπτε έννοιαν, Αναγκάζών τούς 
άκροατάς ν’ άναζητήσωσι καί ύπονοήσωσιν αύτήν 
καί δτι ήτο λεπτός καί περίτεχνος.

Άλλ’ ούδέ πρέπει άφ’ έτέρου μαθάνοντες οτι 
οί ποιηταί ούτοι έκρίνοντο καί έστεφανοΰντο εις 
τά θέατρα ύπό τοΰ λαού, νά συμπεράνωμεν οτι 
τό πνεύμα καί τό έργον τοΰ Αρχαίου ποιήτοΰ 
ήσαν έκτεθειμένα ανίσχυρα καί ανυπεράσπιστα 
είς τάς ορέξεις τοΰ πλήθους, καί είς τούς νόμους 
τής κτηνώδους εκείνης δυνάμεως, τήν οποίαν οι 
νεώτεροι ψυχολόγοί Αποκαλοΰσιν «όχλικήν ψυ
χήν,» καθ’ δν τρόπον αί πλειοψηφίαι αποφασί
ζουν έπί τών ήμερων ημών, προκειμένου περί 
τής' έκλογής τών βουλευτών καί τών άλλων αι
ρετών αρχόντων. Τίποτε άριστόκρατικώτερον τής 
δημοκρατίας τών ’Αθηναίων, τίποτε πειθαρχικό- 
τερον τοΰ ’Αθηναϊκού δήμου. Δέν ήδύνατο νά 
διδάξή τις δράμα, αν δέν έκρινεν άξιον πρός οι- 
δασκαλίαν τούτο, ό Αρχών ό’Επίτιμος. Οί κρι- 
ταί, οϊτινες θά άπεφάσιζον περί τής τύχης αύτοΰ 
έν τφ θεάτρφ, ήσαν πολίται έκ τών άριστων, 
πέντε μέχρι δέκα; διωρίζοντο δ’ύπό τοΰ Άρχον
τας, ή έκληροΰντο.

Ή κοινή γνώμη τοΰ θεάτρου, ή βαρύνουσα έπί 
τών αποφάσεων τών ’Αρχόντων, άπετελεΐτο 
κυρί'ώς άπό τήν τάξιν τών 'Ιππέων, τήν περι- 
λαμβάνουσαν τήν αριστοκρατικήν, τήν; ύπέροχον 
λόγω γένους καί μορφώσεως νεότητα τών Αθη
νών. Καί ήδύνατο μεν καί ούτω νά άοικηθή ό 
ποιητής, καί νά στεφανωθή έργον διά λόγους 
ασχέτους πρός τήν ποιητικήν αύτοΰ Αξίαν, νά 
παροραθή δέ έτερον, άσυγκρίτως εκείνου άνώτε- 
ρον, Αλλά, κατά γενικόν κανόνα, ό Αρχαίος ποιη
τής καί παρείχε καί προσεοέχετο εγγυήσεις, καί 
διήρχέτο έκ σειράς δλης δοκιμασιών, Ανάλογων 
πρός τήν σπουδαιότητα τοΰ έργου του-· πράγματα 
δλως διόλου Αγνωστα είς τά ήθη τών νεωτέρων 
ήμών, δπου ύπό τά προσχήματα, τής ελευθερίας 
δήθεν τοΰ πνεύματος καί τών δικαιωμάτων τορ 
Ατόμου, τήν νικώσαν ψήφον παρέχει ή μάλλον 
τυφλή καί Ανήθικος οχλοκρατία.

KQSTH2 ΠαΛΑΜΑΣ

------■ a»iC83<c—---

Ο ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

"φίατφκουν σχεδόν πάντοτε είς τήν εξοχήν καί 
δέν ήξεύρω έκ τίνος αισθήματος όρμώμενος έστρε- 
φον συνεχώς πρός τόν ούρανον τήν κεφαλήν μετά 
θαυμασμού καί περιεργίας καί παρετήρουντούς πο
λυαρίθμους έν αύτφ αστέρας καί ήλιους, τάς ποτέ 
ζωηράς καί Ασθενείς αύτών εκλάμψεις καί ώς σο
φός καί έγώ ήγάπων νά φαντάζομαι τό άπειρον έ- 
κεΐνοχάος καί νά φρονώ καί έγώ δτι ύπάρχει έκει 

κατοικία ανθρώπων, πολιτισμός, βαρβαρότης, 
σιδηρόδρομοι, πολιτικοί, δίάφό’ρα παίγνίά κ.τ.λ. 
Καί έθεώρουν έμαυτόν τοσοΰτον μικρόν έν τφ 
μέσφ τών απειραρίθμων τούτων κόσμων, αλλά 
καί ύπερήφανον έν ταύτφ δτι ό νους μου είσέχώ- 
ρει είς τά μυστήρια τοΰ κόσμου. Καί κατέληγον 
είτα είς τήν σελήνην, κόρην ίσως τής γης μας, 
τήν Αδελφήν μας πλανήτιν ώς συγγενή, ώς οι
κογενειακήν μας φίλην, ώς ύπήρετριάν μας, ώς 
άλογόν μας, καί δέν είξεύρω τι άλλο, δπέρ μάς 
χρησιμεύει τόσον 'καί είνε Απαραίτητον είς τον 
βίον μας.

Φυσικώς δέ, ώς πας έμ.πνευσμένος ανήρ,κεκΟ- 
πΐάκώς έκ τών έ'ρημικών Τούτων έκστασιών μου, 
δέν άπεσυρόμην εκέιθεν χωρίς νά πείσω τίνά περί 
τής πλειονότητος έκεϊ τών δντών, δτέ έσπέράν 
τινά μέ έπλησίάσεν ή κ.Κόυρτιέ, γείτων μου,ήτις 
ήτο Απαρηγόρητος έπί τη άπωλεία προσφιλούς 
τέκνου της. Μή θέλουσα νά πεισθή περί τοΰ έν- 
τελοΰς αποχωρισμού τού υιού της καί τού άνε- 
πανορθώτου χάους, ήρέσκετο νά φαντάζεται ύπάρ- 
χουσαν τήν ψυχήν τόυ,περιπτάμένην είς τούς ου
ρανίους κόσμους ή.ίσως μετεμψυχουμένην είς 
άλλα σώματα.

— Είμαι βέβαια, μοί ελιγεν, δτι ό μικρός μου 
Κάρολος θά είνε ήδη είς νέος Αναστήματος μεγά
λου,δσΤις.θά ζη έκει έπάνω είς κάποιον πλανήτην.

— *Ίσω; εΐ< τόν Άρην παρετήρησα μ,έτ’έπι- 
εικείας προχωρών είς τάς ιδέας τής καλής γυναί
κας, είς τόν γειτονικόν μας τούτον πλανήτην δσ- 
τις τοσοΰτον όμοιάζει πρός τόν ήμέτερον καί 
δπου βλέπομεν σημεία Ανθρωπίνων κατοικιών καί 
φανερά σημεία τά όποια μάς Απευθύνονται έκεΐθεν.

— Σημεία, είπατε μέ έρωτφ; ,
— Μάλιστα σημεία, κεχαραγμένα Ίέπί τοΰ 

πλανήτου αύτοΰ καί είς τά όποια θά έίχομεν 
πλέον άπαντήση έάν δεν είμεθα τόσον προλη
πτικοί, οκνηροί, σκεπτικοί, καί ίσως εύήθεις. 
Άλλα δέν απέχει μακράν ή ήμερα, καθ’ήν ή 
συγκοινωνία μας μετά τοΰ Άρεως θά πραγματο
ποιηθώ καί θά συνενούμεθα μετ’ αύτοΰ, δπως 
συνενοούμεθα μέ τούς Παρισίους καί τάς Βρυξέ- 
λας κτλ.

— Θά δύναμαι τότε νά όμιλώ μέ τόν μικρόν 
μου Κάρολον ;

— Βεβαίως, Αλλά μετά τινας αιώνας.
— Καί διατί δχι τώρα;
— Διότι ώς σάς είπον, ή πρόληψις καί ό σκε

πτικισμός δέν μας Αφίνει είσέτι.
Έν τούτοις μετά μικράν σκέψιν ώς έξ έμπνεύ- 

σεως παρακινηθείς.
— Άχ 1 έάν είχον χρήματα, ήξευρον έγώ τί 

θά έκαμνον.
— Τί θά εκαμνες;
-— ’Ιδού, έναν μεγάλον φακόν αστρό-ν'ομικδν, 

ετι μεγαλείτερον τών ύπαρχόντών, διά τοώ όποιου 
νά ήδυναμήν νά οάκρίσω' αύτά τά σημεία,
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— Καί απαιτούνται πολλά χρήματα ; 
k — 200 έως 300 χιλάδέζ, απάνω κάτω.

— Τόβον πολλά;
— Διάβολο1 άφοϋ θά γείνη τέτοιος ρίγας 

φακός. .
Ή κ. Κουρτιέ εξέβαλε βαθύν αναστεναγμόν, 

δτε προσήλθεν ευειδής τις νέα, ολως θελκτική, 
ζωηρά καί εύθυμος μεθ* Ολης αυτής τής τρυφε
ρά; νεότητος. Ή καρδία μου αμέσως ήσθάνθη ακα
τανόητων τι αίσθημα δπερ ώς έκ θαύματος ερχόμε
νον έκ των άνωθεν ενείχε δλην αυτού την ποιη
τικήν εξαρσνν, ήν κατά πρώτον την ημέραν έκεί- 
νην ,ήσθάνθην.

— Είναι ή ανεψιά μου, είπε τότε άφελώς ή 
κ. Κουρτιέ, τήν οποίαν μετά τόν θάνατον τού υιού 
μου έλαβον μετ’,έμού διά συντροφιάν.

Αμέσως ήννόησα οτι ή εΰγενής αυτή κυρία εις 
άντικατάστασιν τοΰ προσφιλούς υιού της προσέ- 

λαβε τήν νέαν κόρην, ήτις έφαΐνετο πλούσια εν 
νεότητι καί χάριτι, με οφθαλμούς γλυκυτάτους, 
καί φυσιογνωμίαν εις άκρον συμπαθητικήν. Ένφ 
δέ έγώ εύρισκόμην έτι έν έκστάσει, ενώπιον τής 
κατά πρώτον έκτυλισσομένης αισθηματικής τοι- 
αύτης σκηνής, μέ διακόπτει αΐφνιδίως ή κ. Κουρ
τιέ. και μοι λέγει:

— Έκαμα τήν άπόφασιν. Έχω οιακοσίας χι
λιάδας φράγκων τάς όποιας εΐχε προωρίσει ώς 
προϊκα διά τήν κόρην ταύτην, άλλ ’ ήοη μετε- 
νόησα. Θά τά λάβετε σείς διά τήν κατασκευήν 
τοΰ αστρονομικού φακού εάν θέλετε; καί τήν ν,έαν.·'; 
δύναίμαι νάποκαταστήσω εγώ καί άύευ χρημάτων»

*1Εγώ μεν ευχαριστηθείς άφ ’ ενός έκ τής προ- 
τάσβως ταύτης, άφ’ ετέρου δέ πειραχθείς διά τήν 
αδικίαν τής κόρης, τή άπήντησα αμέσως.

—Δέχομαι αμέσως κυρία τήν πρότασίν σας, 
. άλλ’ έπΐ τή συμφωνία ότι θά μοί παραχωρήσητε 

και τήν χειρα τής άνεψιδς σας.
— Ευχαρίστως εάν δέχεται, μοι άπήντησεν ή 

κ. Κουρτιέ μετά μειδιάματος.
Ή ωραία Μάρθα εδέχθη και μετ’ολίγον οέν 

είχον μόνον νά θαυμάζω τούς αστέρας τού ου
ρανού, αλλά καί τόν νέον τούτον έπι τής γης 
αστέρα.

Τά χρήματα ώς καί ή νέα περιήλθον εις τήν 
κατοχήν μου καί μετά εν έτος χαροποιού βίου, 
καθ ’ δν διήλθον τάς εύτυχεστέρας . ήμέρας τής 
ζωής μου, ή κ. Κουρτιέ εισελθοϋσά εις τήν οί- ‘ 
κίαν- μου μοί λέγει μετ’ επιτακτικού ύφους· '

— Καί ό αστρονομικός φακός, κύριε, τί γίνε
ται; πότε θά τελξΐώση ;

’Εγώ δέ τή άπήντησα αμέσως καί άνενδοιά- 
στως καλέσας παρ’ έμοί καί τήν αξιολάτρευτου , 
ΜάρΦαν.

— Μάλιστα,κυρία, ιδού, εχω κάτι καλλίτε-
1 ρον νά σάς έπιοείξω τού· αστρονομικού φακού. 

Ένομίσαμεν εγώ καί ή Μάρθα, δτι θά έξεπλη- ...... ..... ______γι--__
ροΰμεν πληρέστερον τήν επιθυμίαν σας, εάν σας τήν παραλίαν καί διά τοΰ έν τή είκόνι φαινο-

έπαρουσιάζαμέν τι καλλίτερου τής συνίνοήσεω 
υμών μετά τού προσφιλούς σας υίοΰ.

— Τί ; Τί; ανέκραξε μετά χαράς ή κ. Κουρ
τιέ, μειδιώσα.

— Σάς έφέραμεναγαπητή μας θεία,αύτόν τόν 
υιόν σας έκ τού ουρανού, τό ίδιον τέκνον σας, 
δεν είνε αληθές ;

— 11ού είναι, ανακράζει ; ίξαλος ή κ.Κουρτιέ.
Τότε ή Μάρθα πλήρης χαράς έτοεξε εις τό παρα

κείμενον δωμάτιον και έφερε εις τήν άγκάλν,υ της 
τό μικρόν νεογέννητου μας τέκνον, ευτραφεστα- 
νον, ολως χαράς καί ζωής, οπερ μόλις εϊδεν ή κ. 
Κουρτιέ μετά συγκινήσεως είπε :

— Είνε αληθές, θεέ μου! πώς ομοιάζει I καί 
αληθώς,είναι αυτή ή ένσάρκωσις τοΰ μικρού Καρό
λου, ή αυτή όμοιότης,καθ’ ολα. Μετεμψόχωσις.

Τά γήι’να ώς φαίνεται με.γάλην ομοιότητα 
έχουν προς τά ουράνια, ή μάλλον ό ουρανός με
.γάλην έξασκεί επιρροήν επί τής γής,διότι οσάκις 
θέλει δ,τι άοαιρεΐ έντεϋθεν τό άναπληρόΐ άφ’ εαυ
τού καί χωρίς νά το προσδοκώμεν έκείθεν.

Ή κ.Κουρτιέ τοσούτον ηύχαρϊστήθη »αί το- 
σοϋτον ή καρδία της έπληρώθη χαράς,ώστε επι
θύμησε νά περάνη τόν βίον της προ τού τε'λους 
τοΰ νέου Καρόλου καί όντως μετά τινα ετη δλως 
ευχαριστημένη έξεπνευσεν εις τάς άγκάλας 
αύτού.

θεία δίκη J .
Ροϋς.

περαταρια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

εΐκών έλήφθη έκ τής μαγικής θέσεως, τής 
ονομασμένης τό«κανόνι». ’Ονομάζεται δέ ή 
θέοις αυτή ούτω, διότι όταν οί Γάλλοι κατεί
χαν τήν Κέρκυραν, ήπειλοΰντοδέ κατά το έτος 
17$?’ *κ τήζ έπισυμβάσης τότε ’Ρωοοοτουρ- 
κικής εισβολής, ώχύρωσαν διάφορα μέρη τής 
πόλεως καί έτοπουέτηοαν καί επί τής θέσεως 
ταύτης έν τηλεβόλον, όπως έμποδίσωσι τήν 
προς τό μέρος εκείνο εισβολήν καί άπαβίβασιν 
τών εχθρών. Εις τήν θέοιν «κανόνι», μετα- 
βαίνη τις εντός ήμισείας ώρας από τής πό- 
λεως δΓ ωραίας άμαξητής όδοΰ, διαρχι- 
ζούοης εκατέρωθεν θελκτικωτατα και ποικίλα 
της έξοχης μέρη. Φθόνων τις εις τήν θέ- 
σιν «κανόνι», ήτιί κεϊται έπί ύψηλοΰ μέρους, 
άνωθεν τής θαλάσσης, έχει ενώπιον του τήν 

■ λαμπράν θέαν, ήν παριστα ή όπισθεν εΐκων.
’Εκ τού μέρους τούτου κατέρχεται tic δώ 
στενωπού ακανόνιστου καί ακατέργαστου εις

μένου επίσης ακατέργαστου βραχίονος, άπο- 
τελούμενου έκ σωρίασ λίθων καί διασχίόοντος 
τήν θάλασσαν μεταβαίνη εις μικρότατου, τι, 
ως έμφσίνεται έν τη είκόνι, νησίδιον έφ’ ού 
κεΐται ή Εκκλησία τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, 
Βλαχέρνας, καί μικρός τις οϊκίσκος. Ό Βα
σιλεύς τοΰ σκοπέλου τούτου είναι μία μόνη 
μοναχή, ή και τήν ’Εκκλησίαν περιποιουμένη, 
καί ήτις διατηρεί εκεί ολόκληρον τάγμα στρα
τού άποτελούμενον από πληθώραν χηνών ακ
τίνες, κατ’ άντίθεοιν τοΰ κυρίου των, δέν εί
ναι ποσώς περιποιητικοί προς τούς έπισκεπτο- 
μένους τό μέρος τούτο, διότι λυσσωδώς έπι- 
πίπτουσί κατά τούτων.

Διά τίνος έκεϊ ύπαρχούσης μικρας λέμβου 
μεταβαίνει ό βουλόμενος προς τό δεύτερον έν 
τή είκόνι φαινόμενου νησίδιον, άποκαλούμενον 
« Ποντικονήσι» γραφικωτατον διά τήν θέοιν 
του καί διά τόν σχηματισμόν αύτού καί τών 
έν αύτώ διαφόρων μικρών κτιρίων καί δένδρων.

Έκεϊ υπάρχει ή Εκκλησία τού Σωτήρος. 
Κάτοικος και φύλαξ τού νησιδίου τούτου εί
ναι εις μοναχός, όοτις διά τού έλέους καί τής 
συνδρομής τών έκεϊ μεταβαινόντων διά προσ- 
κύνησιν ή διασκέδασιν, διατηρεί καί περιποιεί
ται τό τε νησίδιον καί την ’Εκκλησίαν. Οί μό
νοι σύντροφοι τοΰ μοναχού τούτου είσίν τό 
πλήθος τών έκεί ύπαρχόντων ποντικών, έξ ού 
καί τό όνομα τοΰ νησιδίου τούτου. Τό νησί
διον τούτο ενέχει καί ιστορικήν τινα βαρύτητα 
διά τόν λόγον οτι.κατά τό. έτος ι86ι ή αύτο- 
κράτειρα τής Αυστρίας Ελισάβετ, κατοική- 
σασα εις τήν Βασιλικήν Έπανλιν, όνομαζο- 
μένην Mon Repos, συχνότατα μετέβαινεν έπί 
τού νησιδίου τούτου καί διέμενεν έπ’ αύτού 
πολλάς ώρας, εις. ήν διαμονήν αποδίδει καί 
τήν άνάκτησιν τής υγείας της.

Υπάρχει δε έπί τού νησιδίου τούτον έπί 
μεγάλης-πλακός ή εξής έπιγραφή ;

«Elisabetta d’ Austria 
dijui si posanto

«Per lei spiraro le aure ρίά miti 
<E lo scoglio che per lei 

«dava fiori’
«Ama serbarne meraoria.»

Ό ως είρηται βραχίων καί τό πρώτον νη
σίδιον διαχωρίζουσι, μέχρι τινός, τό μεταξύ 
τής νήσου Κέρκυρας καί τής Ηπειρωτικής 
ακτής τής Τουρκίας, Ίόνιον Πέλαγος, από 
τής λίμνης έν ή ύπάρχει τό ίχθυοτροφεϊον τού 
Χαλικιοπούλου, ijTtc λίμνη εκαλείτο καί νε- 
κροθάλασσα· έπί δέ άαχαίων Ελλήνων 
ήτο ό λιμήν τής πόλεως Κερκύρας ό καί κα
λούμενος λ αϊ κός.

Ή ’ίόνιοσ δέ θάλασσα συγκοινωνεί μετά 
τής ώς είρηται λίμνης, έχουσα έν τώ μέσω τό 
«ποντικονήσι»·

Ό προς Την λίμνην φαινόμενος έν τή εί
κόνι, κατάφυτος λοφίσκος, ονομάζεται «Άγιος 
Νικόλαος» ώς έκ τής ομωνύμου έπί τούτου 
ύπαρχούσης ’Εκκλησίας.

Τό ύπεράνω τού λοφίσκου τούτου, φαινόμε
νου όρος ονομάζεται, τής ‘Αγίας Κυριακής, 
ώς έκ τής είε τήν κορυφήν αύτού ύπαρχούσης 
ομωνύμου Εκκλησίας.

Μεταξύ τοΰ όρους τούτου καί τού μ,νη- 
σθέντος λοφίσκου ύπάρχει θέσις τις ονομαζό
μενη Β ί γλα, τής περιφέρειας τοΰ χωρίου Γα· 
στουρίου, έν η κεϊτάι ή λαμπρά έπαυλις τής 
αύτοκρατείραστής Αύστρίας Άχίλλειονεις 
ήν θέσιν ύπήρχε τό κτήμα καί ή οικία τοΰ *Έλ·>· 
ληνος φιλοσόφου καί διπλωμάτου, μακαρίτου 
Βραΐλα. '

Εις τήν παραλίαν τού αντοϋ όρους τής Άγ.
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Κυριακής καί έναντι τοϋ νησιδίου «ποντικο- 
νήοι,» υπάρχει τό χωρίον «Μπενίταες» ένθα 
άνευρέθησαν έρείπεια λουτρών τής Ρωμαϊκής 
εποχής, υπεράνω τών όποιων ύπάρχει τδ. μέγα 
ύδραγωγεΐον τής πόλεως.

Τό τρίτον έν τδ είκόνι ψαινόμενον όρος, 
εΐνε τό λεγόμενον «Σταυρός» έφ’ ού ύπάρχει 
και το όμώνυμον αύτοϋ χωρίον.
'Τα δε απωτερω φαινόμενα δύο όρη είναι 

τα τής Λιακίμνης, ήτις είναι ή .τελε,υταία τής 
νήσου ταύτης έπσρχία. .

Έν Κίρχύρα τη 10)20 Μαίου 1900.
Άναότάιϊιος β. Βερίκιος 

δικηγόρος

ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ
(ΠοΧί(ΐιχ4ν διήγημα}.

, W Ηλιος δέν είχε δύση άκόμη' καί άντανακλών 
τας τελευταίας αύτού χρυΟιύούσας άκτΐνας έθώ— 
πευε, δι’ αύτών, τούς καταλεύκονς οίκίσκους τοϋ 
χωρίου Κ. τής. Λακωνίας, δπου άσυνήθης παρετη- 
ρεΤτο κίνησις μεταέύ τών πολιτών.

Εϊχε προκηρυχθή ή έπιστρατεία τον ι8. . . .
ΙΙανταχοϋ ήτοιμάίοντο, οί κληθέντες ύπό τά 

δπλα, ν’ άναχωρήσωσιν, ύποτασσόμενοι είς τήν 
φρικαλέαν κραυγήν τής κινδυνευούσης πατρίδος.

. Η έσπέρα έκει.νη είχε όρισθή, ώς- έσπέρα ,άνα-
• χωρήσεως διά τάς Αθήνας. .V

Παρά τήν παραλίαν, πεντήκοντα.νέοι,δσους Αδύ
νατο νά προσφέρη τό χωριό, περί τήν τράπεζαν 
του μοναδικού καπηλειού, συνδιελέγοντο, θορυ- 
νωδίις, άναλόγως τών κρισίμων περιστάσεων τοϋ 
Εθνους.

— Δέν ήρθε άκόμη ό Γιώργος, είπεν αίφνης τις, 
. διατί άργεΐ τόσο ;

Ο όυιλήσας ώνομάίετο Μήτρος, καί ήτο έπιστή
θιος φίλος τού Γιώργου.'

— π4ω νά τόν πάρω έίήκολούθησεν ό Μή
τρος. Γιατί αύταϊς ή γυναίκες είνε Ικανές, νά τόν 
.κάμουν νά χάση τό βαπόρι

Καί παρευθύς άνεχώρησε πορευόμενος είς τήν 
οίκίαν τού Γιώργου. 1

Μετ’ όλίγον έφθασε καί είσήλθε έντός Ισογείου 
οίκίσκου πενιχροτάτου, δπου παρέστη πρό του έόής 
σπαρακτικού θεάματος :

Δύο γυναίκες, ή μήτηρ καί ή άδελφή του Γιώρ* 
γου, _κρεμάμεναι άπό τών βραχιόνων του έκλαιον 
γοερδς καί κατεφίλουν τάς ήλιοκαεΐς παρειάς τοϋ 
νεανίου.

—’Εμπρός Γιώργο, φθάνει, καί μάς περιμένουν· 
έψωνησε, άπδ τού κατωφλιού τής θύρας, δπου εΐνε 
σταθή/δ Μήτρος. ’ Λ

— Τώρα, έφθασα, άπήντησεν ό Γιώργος.
Καί άπο.σπασθείς’βία, τών περιπτύξεων τών δύο 

γυναικών, καί είπών αύτοΐς, μόλις συγκρατών τήν 
συγκίψησίν του, «καλήν έντάμωσιν» έτρείε είς τήν 
θυραν· τού οίκίσκου.

Έκεϊ έτσγ έστρεψε, περιέβαλε δι’ένός έτι τε
λευταίου βλέμματος στοργής τ’ άγαπητά αύτοϋ

)

Οί όφθαλμοί του έπληρώθησαν δακρύων· έστρεψε 
άποτόμως- καί εΤπεν ε(ς τόνΜήτρον.

— Πάμε' καί έίεκίνησαν.
Ό Γιώργος ήτο 24 έτών, ώραΐος, ύπερύψηλος 

καί όωμαλεώτατος, σωστός λεβέντης.
Μ*τ# όλίγον ήσαν πλησίον τών συντρόφων των. 

Επεβιοάοθησαν καί τήν άλλην ήμέραν περί τήν 
|®”^Ρβν άπεβιβάζοντο είς Πειραιά, καί έκεΐθεν είς 
Αθήνας, όπόθεν, μετά πενταήμερον διαμονήν, 

άνεχώρησαν διά Λάρισσαν.

Εκ Λαρίσσης άπηύθυνεν ό Γιώργος πρός τούς 
οίκείους του ίπιστολήν, ήτις άμα ληφθεΤσα ένέπλησε 
χαράς τάς δυστήνους γυναίκας.

— Αί ήμέραι έν τούτοις παρήρχοντο, καί τά γε
γονότα έπήλθον ραγδαία.

Ο πόλεμος είχε έκραγή· είς τά σύνορα έμαίνετο 
ο Αρης,· καί τό αϊμα ήρέατο χυνόμενον.

καρδίαι τών δύο δυστυχών γυναικών συνε- 
θλίοησαν ΰπό άορίστου άπαισίον προαισθήματος. 
ΙονυκλινεΤς άπό τής πρωίας μέχρι τής εσπέρας είς 
τήν έκκλησίαν, έδέοντο εις τόν ©εόν νά σωση τό 
μόνον αύτών στήριγμα.
. Α! μάχαι διεδέγοντο άλλήλ'ας. Τέλος ή μοφαία 
υποχωρησις έπήλθεν, δτε πλέον ούδείς έγνώριζέτι 
διά τινα.

Επιστολήν δέν έλαβον άλλην πλέον.
— Ο Γχώργός των πού ήτο ;
— Γιατί δέν έγραφε ;
-η Τί άπέγεινε ;
— Είναι άρρωστος;
— Ζή έπιτέλους ή άπέθανε ;
Φεΰ είς δλα ταϋτα ούδείς ήδύνατο νά τα?ς άπο- 

κριθή. Αίφνης λαμδάνουσι έν τηλεγράφημα μέ 
τάς έίής λέέεις ι> τ ir r

«Γιώργος άπέθανεν, ένεκεν άπειθείσς».
Μήτρος.

ί Οθτω λοιπόν· ό έπιστήθιος φίλος τοϋ Γιώργου, 
έγίνετο τής δυστήνου αυτού μητρός, πικρός, πολύ 
πικρός άγγελος.

Αλλ" άς ίδωμεν πώς έσυνέβη τοΰτο.
★

. ° Γΐώργος, άμα τή έκκρήίει τοϋ πολέμου, έλαβε 
μέρος είς τάς πρώτας μάχας, είς δς άν καί ώς έκ 
τοϋ όρμητικοΰ αύτού. χαρακτήρος έίετέθη, μόνον 
άμυνας τινας έλαβε. 1

Πολλάκις άσυγγνώστως προχωρών έ£ω τής γραμ
μής, προΰκάλει τάς έπιπλήέεις καί τάς άπειλάς 
συνάμα τοΰ.άέιωματικοϋ του, φοβουμένου μήπως ό 
έωηρός χαρακτήρ αύτού, παρασύρη καί άλλους 
°Τ|Λ?Τ1“Τας ΤΟς! Κθ1 o6twc έπέλθη άταίία.

Μετά φ ήμέρας ό λόχος του'μετετέβη είς τό 
έν τή θέσει Μάτι φρουρούν Σύνταγμα καί ούτως ό 
11«ργος έλαβε μέρος είς τήν μάχην έκείνην, ήτις 
ένέδυσε πένθιμα τήν Ελλάδα.

Ή άπαισία μάχη διήρκεσε μέχρι τής β μ. μ. 
λ«λος ή μοιραία ύποχώρησις συνετελέοθη. 
ΟΙ Ελληνες όπεχώρησαν καίπερ γενναιότατα 

άμυνθεντες καί ύπερανσρώπως άγωνισθέντες.
Μετά ταϋτα κατά τό μάλλον καί ήττον έν τάζει 

έφθασαν είς Λυγαριάν, ένθα αντί, ώς ένομίζετο, 
ν άνασυνταχθή, διελύθη, ώς ήν επόμενον, ό στρα- 
Τ μ Κ .TiC π°λυ’ΐΡέρου κοπώσεως καί πείνης.

Μετ' ρλίγον άνεχώρησαν είς Λάρισσαν.
V Γιώργος ώς λέων ήγωνίσθη είς τό Μάτι.
Τό δπλόν του είχε τόσον έκ τοΰ συχνοτάτου 

πυροβολισμού θερμανθή, ώστε έπρεπε έπί πολύ νά 
παραμεί.νη διά νά δυνηθή νά ψυχρανθή, καί οΰτω 
έπαναλάβη καί πάλιν τόν πυροβολισμόν αύτοϋ.

Άλλά τώρα συντετριμμένος, άφωνωέ, έόησθενη- 
μένος, έβάδ^εν ή μάλλον έσύρετο μετά τού στρα
τού γενναιότατα έγκαρτερών, πλήν βαθύτατα τε- 
τρωμένος, διά τ’ άρχόμενα δεινά τής ήττημένης 
ήδη πατρίδος του.

*
Μετά πεντάωρον έν Λαρίσση διαμονήν, τό στρά

τευμα Λνεχώρει διά τά Φάρσαλα, πλαισιουμενον 
άπό τόν απεγνωσμένου Θεσσαλικάν λαόν, φευ- 
γοντα τήν έπερχομένην Τουρκικήν λαίλαπα.

Οί άίιωματικοί παρώτρυνον τούς στρατίύζτας νά 
βαδίζωσι διά τόν φόβον τού έπερχομένου Τουρκι
κού Ιππικού. |

Ό Γιώργος έβάδϊζεν, ώς ήδύνατο, άλλ’εΐχεν 
άπαυδήση πλέον.

Άπό τής προτεραίας είχε νά φάγη, άπό τής 
πρωίας νά πή, άπό δύο ήμερών είχε νά κοιμηθή.

Άλλά πρό παντός έδίψα φοβερά. -
Τέλος μετά ιόωρον, μαρτυρικήν άληθώς πορείαν,, 

έμελλε νά. είσέλθη τό στράτευμα είς Φάρσαλα.
__Έκεϊ ό Γιώργος έστη άκαριαίως. Δέν ήδύνατο 

όύδέ βήμα νά προχωρήση—ήσθμανεν.
Ό φάρυγί του έκαιεν, τδ στήθος του έπύρεσσεν.
Άλλ’ Ιδού ή σωτηρία του· Βλέπει έν φρέαρ 

έγγύτατα τής γραμμής.
; Συνέρχεται είς έαυτόν, άναλαμβάνει δυνάμεις έκ 
τής έλπίοος, έίέρχεται τής γραμμής αυτομάτως καί 
προχωρεί πρός τό ύδωρ μέ όφθαλμούς έίερχομένους 
τών κογχών των, ώς τοϋ βραδέως έπερχομένου . 
θανάτου.

— Στρατιώτα, είς.τήν γραμμήν άναφωνεΐ, Ιδών 
αύτόν) ό έπί κεφαλής τού σώματος.

Ό Γιώργος πνίγεται- μόλις δύναται να ψελλίση.
— Λίγο νερό, ό λαιμός μου καίει.
- -Στήν γραμμήν σου άμέσως, έπαναλαμβανει ό 

,άρχηγός, έλαύνων κατ’ αύτού τόν Ιππον.
Λ Λυπήσου με, πεθαίνω’ κατόρθωσε ν’ άρθρώση 

. .διά. όβεννυμένης φωνής, ό ποτέ λεβέντης Γιώργος, 
ό άποπνέων όρεινοϋ άρώματος ίωής καί σφρίγους, 
κρατών σπασμωδικώς τό άντλον τοϋ ψρέατος.

— Απειθείς, λοιπόν, άθλιε; κραυγάζει έέω φρε- 
νών ό άρχηγός, δέν έχομεν καιρόν νά χάνωμεν- .

— Στρατιώτα ! λέγει πρός τόν άκολουθο.ϋντα 
αυτόν Ιππέα' σύρε τον διά τής βίας·

Ό Στρατιώτης ύπό τήν έπιτακτικήν τού βλέμμα
τοςτού άρχηγού του έκφρασιν,τόν πλησιάζει καί.. ·

— Θεέ μου, γρυλλίζει πλέον ό Γιώργος· καί πί
πτει ό άτυχής έντός τοΰ φρέατος.

Εΐχεν έκπνεύσει. · ,
★

Μετά τινας άπό τής λήψεως-τού τηλεγραφήμα
τος τοΰ Μήτρου ήμέρας, ή μέν μήτηρ τού Γιώργου, 
καταληφθεΐσα υπό σφοδρού πυρετού, άνεχώρησε 
πρός άπάντησιν τού υίού της.

■ Ή δέ άδελφή του παραφρονήσασα, κατέστη άπα- 
ρηγόρητος καί άκαταπαύστως ταϋτα λέγει ώς έπω- 
δόν :

' «Γιά λίγο νερό, τόν έσκότωσαν οί άτιμοι»Δημοσθένης ’Ηλ. ΜανοίΜος.
-ττ-». .tZSL

ΤΑΩΣ ΚΑΙ Η ΤΙΓΡΙΣ

φίν Ίνδίαις είναι λίαν κοινώς διαδεδομένου, δτι 
ΰπάρχουσι μυστηριώδεις τινές σχέσεις μεταζυ τοΰ 
ταώ και τής τίγρεως’ άγνωστος είναι, ώς συνή
θως, ή πηγή τής έπικρατούσης ταύτης παρά τφ 
λαφ ιδέας. Αρκεί αρα πρός έξήγησιν μόνον ή 
σύμπτωσις δτι άμφότερά τα ζφα φέρουσι στίγ
ματα δμοια προς οφθαλμόν ; Έν τούτοις πιστευ- 
ουσιν οί ’Ινδοί δτι η τίγρις δύναται πόρρωθεν 
ν’ άποναρκώση τόν ταώ, ώς ό οφις τά πτηνά’ 
φέρεται δέ πρός έπικύρωσιν τής τοιαύτης τής τί
γρεως ίδιότητος τό εξής διήγημα ’.

Άγγλος τις κυνηγός ονόματι Μ. Tytler πάρε- 
τήρησε τό ακόλουθον λίαν περίεργον φαινόμενου. . 
'Ημέραν τινά έκυνήγει ενα ταώ’ το πτηνόν 
δμως τοΰτο, δπερ ό κυνηγός προσεπάθει νά πλη·- 
σιάση, ουδόλως έφαίνετο προσέχον, αιύτφ, αλλ 
ήτένιζε προσεκτικός πυκνήν τινα βάτον ευρισκο
μένων πρό αύίοΰ. Τοΰτο διήγειρε τήν προσοχήν 
του κυνηνόϋ, δπως παρατηρήση και ουτος προσε- 
κτικώς τήν βάτον,-δτε βλέπει έξερχομένην-έξ 
αύτής τίγριν. Τοΰτο έξέπληξεν αυτόν, 
σούτφ μάλλον καθ’ δσον έγίνωσκεν δτι ουδόλως 
ΰπήρχον τίγρεις έν τή· περιχώρφ εκείνη. Μεθ 
δλην δμως τήν έκπληξιν οέν ήννόει νά μήν ^πω- 
φελήθη, τής περιστάσεως καί έτοιμάσας τό.όπλον^ 
έσκόπευσε τήν τίγρην άλλ ’ αίφνης ή^τίγρχ εγεί
ρεται έπί τών οπισθίων αύτής ποδων, άνυψοι 
τούς προσθίους πόδας πρός τόν ουρανόν καί έκ- 
βάλλουσα άνθρωπίνην φωνήν κραυγάζει γοερώς: 
«Μή κύριε, μή πυροβολής» _Ό κυνηγός εχωντήν

- κεφαλήν αύτοϋ πλήρη' έκ τωνφαντάστικ.ών οίη- 
γημάτων τών λίαν πλουσίων εν τοιαυταις. οιη- 
γήσεσιν ’Ινδών, ενόμισε πρός στιγμήν δτι εΰρί- 
σκεται ένώπιον φαντάσματός· άλλ’ δτε συνηλ- 
θεν έκ τής έκπλήξεως εΐοεν ότι η τίγρις ητο Ιν
δός κυνηγός ΰποδυόμενος τό δέρμα τής τίγρεως 
καί κατορθών οΰτω ν ’ άποναρκή τούς ταως καί 
νά πλησιάζη αύτους τοσοΰτον', ώστε νά δύνητάι 
πολλάκις νά συλλαμβάνη αυτούς καί διά τής 

ά«Ρό«· Λ J ’ .

Τόν πελάτην του διά να διάτηρή τις διαρκώς, 
πρέπει νά τόν άφίνη στενοχωρημένου νά έξέρχη- 
ται τοΰ καταστήματός του, "να έπανέρχηται ευ
χαριστημένος.

★ ·.
,Αί συνδιασκέψεις,έλεγέ τις σκεπτικιστής/είναν 

μονόλογος, έγκαθ'.ορυόμ.ενος άνευ οαπάνη; εις/ τ« 
ερείπια τής έπιχειρήσεως.

4Ψ 1
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ

Η ΨΙΛΟ ΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

φ·*ολλά,,παρά πολλών έγράφησαν. περί 
μικρογράφων, άτίνα παραλείπομεν ώδε, 
αεριορίζόμενοι μόνον είς τά κυριώτερα- 
Έκ τών αρχαίων-,άναφέρει ό Πλίνιος, δτι 

ό Κικέρων είδεν ολόκληρον τήν Ίλιάδα 
τοΰ Όμηρον γεγραμμένην έπί κελΰφους 
λεπτοκαρύου, πράγμα δπερ θά έθεωρεϊτο 
αμφίβολον, άν ό άναγρά-φων τό πράγμα 
δέν ήτο αξιόπιστος. ’Επίσης καίά Αίλια- 
νός αναφέρει, δτι τεχνήτης τις έγραψε διά 
χρυσών χαρακτήρων δίστιχον έπι κόκκον 
σίτον.

Κατά τούς νεωτέρονς λέγεται δτι είς 
τήν Όξψόρδην Υπάρχει είκών τής κεφα
λής Καρόλον τοΰ Α' τής όποίας τά ση
μεία φαίνονται ώς κεντήματα βελόνης,' 
δλαι δέ αί γραμμαί. τού προσώπου καί 
τον λαιμόν απαρτίζονται άπό στίχους 
αοράτους τφ γνμνφ όφθαλμώ καί περί' 
λαμβάνοντας ολόκληρον τό βιβλίον τών 
ψαλμών, τό Σνμβολον τής πίστεως καί 
τό Πάτερ ήμών. Είς δέ τό μονσεΐον τού 
Λονδίνου ύπάρχει είκών τής βασίλισσας 

.-“Άννης μεγέθους, παλάμηψ παιδός, τής . 1 
'■ όποίας άί γραμμαί. πε’ρίέχόίυσί στίχους 
λ,δνναμένους ν’άποτέλέσωσι τόμον όλόκλη- 

ρον μεγάλου σχήματος. Ό δόκτωρ Οΰέτ 
. λέγει δτι άλλοτε αμφέβαλλε περ\ τον δυ-
■ νατού νά περιληφθή όλόκληρος ή Ίλιάς 
• είς έν λεπτοκάρυον,άλλά κατόπιν μελετή

σεις τό πράγμα παρεδέχθη αυτό. 
. Τά μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία

; μέχρι τοΰ 1827 ήσαν τών 7 στιγμών, άλλ ’ 
είτα ό ’Ερρίκος-Didot είς ηλικίαν 66 έτών 

; κατεσκευασε τά μικροσκοπικά τον, δι’ών 
έτνπώθη τό «Maximes de la Rochefoucold»

■ είς σχήμα 64 ήτοι διά στοιχείων τών 2 ι |2 
l στιγμών- Ήδη δμως είς τό έμπόριοντών
■ τυπογραφικών χαρακτήρων ΰπάρχουσι 

μικρότεροι καί μέχρι τών 2'στιγμών, άτινα 
δμως μόνον διά μεγεθυντικού φακόν δυ
νατοί τις ν αναγνώση, διότι άλλως ήχρή- 
σις αύτών κουράζει τούς όφθαλμούς.

Έρμονπο.ΐις Σεπτεμβρίου 1900.
Λ. Κ. X.

Γιατί ή χάρά μ’ έχάθηκε, 
τό γέλοιο μού έσονσθη 
κι’είς λυπηρούς συλλογισμούς 
ό νοΰς μου έόύθίσθη ; ·

■ Θυμούμαι δτι κάποτε, 
σέ περασμένα χρόνια, 
μ’ ώρκίζετο μία ψυχή 
νά μ’ αγαπά αιώνια.

Τώρα θρηνώ τήν απονιά 
κι’ δρκίςομαι στή φύσι 
πώς άλλον πλέον τοΰ λοιπού 
οέν θέλω άγαπήση
Γιατί αύτόν άγάπήσα 
καί μόνα μοιρολόγια

■ μοΰ έμειναν νά τραγουδώ 
αύτά τά ’λίγα λόγια..

«Γιά μένα κλαίει τό βουνό . 
γιά ’μέ θρηνεί τό κΰμα 
γιά ’μένα πλέον ή £ωή 
είναι σκοτάδι . . μνήμα»

Πέραμα Άμπελαχίων 1900
* S

ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ
Όλίγα «νΟη τλί κκρίΓας είς τήν

ψ'ΐχην τοΰ αγαπημένου μου φίλου.
. Παναγιώτου γ. Λυμπίροποΰλου.

■' (ΤΛ'.ητοΰ | ' ’ '

ποιητής . . άπέθανεν I καί τώρα Θά σιγήση 
Η λύρα του διά παντός ! δέν θά ύμνήση πλέον

Γιατί δακρύίω άδιάκοΛα 
σάν έίμαι μοναχή μου 
καί λυπηρό χαμόγελο 
σκιάζει τή μορφή μου;

Ό Ποιητής . . άπέθανεν I καί τώρα Θά σιγήση
Ή λύρα του διά παντός ! δέν θά ΰμνήση πλέον 

Τό κάλλος, τήν νεότητα . . . Έρως 1 δέν θά φιλήσή
Τόν μάγον νοϋν τού ποιητοΰ, ώς τόν έφίλει νέον·

Ό Έρως!—τής νεότητος ό φωτσυγής πλανήτης— 
Σοΰ είχε σόύοη πρό πολλοϋ τήν άνημμένην δάδα, 

Καί έπλανάσο άτυχήί . . . τού κόσμου παροδίτηα
Είο τής ματαίας μας ίωής τήν άπλανή κοιλάδα.

Κανέν δέν έπεθύμησεο τοΰ κόσμου μεγαλείου. '
Ποτέ,., δέν σέ έθάμδωσαν τά πλούτη καί ή δόέα. 

Διήρχεσο Ιπποτικώς φιλοσόφων τόν βίο-ν
Περιεφρόνεις τών κακών παθών τά μαύρα τόϊα. ’

Εις μόνον έλαμπεν άστήρ ! διά τήν ΰπσρίίν σου
Νά ψάλληε. ,νσΙ καί έψαλλες μέ πόνον τής κάρδίας 

Κχ άνέόλύύον τά δάκρυα δονοΰντα τήν ψυχήν σου
Καί τ’ άφηνες τών δυστυχών... Ιδανικός Ουσίας.

Άκτάε καί όρη, ήθελε νά βλέπη ή ψυχή σου.
Ώς βάρδος τού Μεσαίωνος ψάλλων, οδοιπορών . 

.Μετερσιονντοώς ψυχαΙ—Ή Μούσα.,κ’ ή έωή σου— -
Είς έποχάς βωμαντισμοΰ πλήν, Σύ βραδυποριών.

Έρρύθμιίες τοΰ. βίου σου τό άστατον σημεϊον
Καί' έπεσες βωμαντισμου!.. έμμετρον μεγαλείου.

Έκλειεν ή καρδία σου αισθήματα παρθένα,
Γλυκεΐαι σκέψεις ήκμαζαν είς τόν έγκέφαλόν σου. 

Πλήν,φεΰ! άπογοητευθείς...βλέπωνΙ τά πάντα £ένα 
Παρέδωκες τήν Λύραν σου μέ πόνον μυστικόν σου
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Καί τώρα, μέ τά δάκρυα !’τών άδελφών καί φίλων., 
■ Φεύγεις τήν Μούσαν! τί> Θεφ! δίδεις τδ πνεύμα 

[φίλον.]

Ή τεθλιμμένη Μούσα σου θραύει χορδός τής Λύρας, 
Καί ρίπτει έίς τά άπειρον τήν Λύραν τεθραυ- 

[σμίνην]. 
Μάς φεύγεις! φίλε ποθητέ,θύμα άστόργου Μοίρας!. 

Κι’ έγώ μέ τήν καρδίαν μου κατασυντετριμμένην

Δάκρυα χύνω άφθονα ειλικρινούς φιλίας,
"Ανθη ’ς τδν Τάφον σου δωρώ άτελευτήτου 

[μνείας]· 
Έν 3νρω τη 8η Αύγουστού ί900.

Ό τεθλιμμένος φ'λος «ου 
Ιωάννης Γ. Νάννος, κομμωτής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΝ ΚΑΤΟΠΤΡΑ
Τοποθετήσατε πρό τίνος κατόπτρου, τετοπο- 

θετημένου έπί τού τοίχου έν οΐαδήποτε γωνιακή 
κλίσει, μίαν τράπεζαν κεκαλυμμένην διά τάπητος, 
ύφ' ήν κρύπτεται τό πρόσωπον δπερ θά έκτελέση

τάί θεατρικός σκηνάς. Σκηναί δέ καί ήθοποιοί δέον 
νά προσαρμοσθώσιν ε(ς τδ άκρον λεπτής ίυλίνης 
καί ήμίσεως περίπου μέτρου μήκους ράβδου, τούς 
δποίους τοποθετείτε έσωθι σανίδος, σχηματιζούσης 
τήν σκηνήν τού θεάτρου σας, ώς έμφαίνεται έν τή 
άνωθι είκόνι, ή δύνασθε νά προσδόσητε καί όποιον- 
δήποτε άλλο σχήμα θέλετε, διά μέσου οίουδήποτε 
μηχανικού σχεδιαγράμματος. Συνήθως μερικοί εύ- 
φυεϊς παΐδες, σχηματίζουσι τοιαΰτα θεατρίδια κατά 
τό δοκοΰν αύτοίς. Δέον δμως οί μικροί ήθοποιοί σας 

• ή νευρόσπαστα άν θέλετε, ϊνα άναπαρίστανται 
εύθεΤς έν τώ κατόπτρω σας, νά έχωσι τήν αύτήν 
άπόκλισιν τής σανίδος τού θεατριδίου σας.

Ήδη θέσατε άπέναντι τοΰ θεατριδίου σας ισχυ
ρόν φως λυχνίας καί ή παρισταμένη σκηνή σας θά 
άντανακλάση έπί τού έναντι αύτής κειμένου κατό
πτρου, έν τώ δποίο> οί θεατοί σας μετ’ εύχαριστή- 
σεως θά βλέπωσι τάς σκηνάς σας, άπσράλλάκτως 
ώς νά παρ(σταντο,’άπ’ εύθείας έν τώ κατόπτρω.

♦ · Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΑΣ
Άν χα! πάντα τά μέσα προς πρόληψιν τής ναυτίας 

παρηγορητικήν χα! μόνον άσχοΰσιν έπίδρασιν χα'ι παρέ
χομαι παροδικήν μόνον άναχούφιαιν εις τούς ταξιδεύον
τας δια, θαλασσής, ούχ’ ήττον χρίνομεν καλόν, ινα μή 
παραλείψωμεν ν «ναφέραιμεν γενικά τινα προφυλαχτικά 
μέτρα, ώς ειναιέπΐ μέτριας, επίπαραδείγματι, ναυτίας 
ή διαμονή καί χίνησις έπί τοΰ χαταστρώμιτος, ή έκ 
διαλειμμάτων βρώσις εύστομάχων στερεών μάλλον τρο
ιών, ή συνδιάλεξή, ή μή προσήλωσις ε'ις ώρισμένα 
αντικείμενα κ. λ. π. ’Εχδηλουμένων όμως βαρύτερων 
«υμπτωματων, Ουνιστώμεν δριζοντίαν χατάχλισιν έν 
τόπω καλώς αεριζομένω χαί άπηλλαγμένιρ πόσης tSiat · 
τέρας οσμής, πόσιν ψυχρών αρωματικών εγχυμάτων, 
αναληπτικών, πάγου, καμπανίτου, ναρκωτικών, έπί 
ισχυρών έμέτων καί τά τοιαΰτα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ

ΠΕΡΙ ΟΠΩΡΙΚΩΝ

Παντα σχεδόν τά είδη τών όπωρικών ένέχοντα στοι
χεία ζακχαρώδη οξέα καί αρωματικά, εΐσί θρεπτικά, 
άναψυκτιχα και ελαφρώς διεγερτικά διά τδν άνθρωπον' 
δια τούτο καί μετά πόθου προ; αυτά φερόμεθα πάντοτε, 
μαλιστα δέ κατά τούς θερινούς μήνας.Ουσιώδεις δια- 

«οριί θρεπτικά! μεταξύ αυτών 
δεν ύπάο/ουσι,δι’ ο ή χρήσις 
γενικώς αυτών επιτρέπεται εις 
παντας, ϋπο τδν όρον όμως 
νά ώτιν εντελώς ώριμα καί 
νά λαμθχνωνται έυμέτρως.
ΑΡΩΜΑΤ ΑΡΤΎΜΑΤΑ

Τά κοόμμυα, τό μυτωτον 
(μουστάρδα), τά άρωματώδη 
λεγάμενα αρώματα, οία τδ 
χινάμωμον, τδ γιγγίβερι χλπ. 
είσίν εξαίρετα διεγερτικά τών 
πεπτικών λειτουργιών. Τόπε· 
περί ιδίως συζευγ^όμενον μέ 
τδ άλας άποτελεΓ έν τών συ 
νειθεστέρων αρωμάτων. Εις 
τά θερμά ιδίως κλίματα είναι 
απαραίτητον πρδι διεγερσιν 
τής όρέξεως, ήτις χαταλύε- 
ται, ϋπδ τήν έπίδρασιν τοΰ 

χαύσωνος καί τών ίδρώτο>ν. Τδ ζάκχαρον είναι επίσης 
άρτυμα βελτιωτικόν καί γλυκαντικόν τής πίκρας η opt- 
μείας γεύσεως σιτιων τινών, ενεχει δε στοιχεία καύσιμα 
απαραίτητα ε’ις τδν οργανισμόν. Μέτρια καί λελογι- 
μένη αυτού χρήσις ύπαγορεύεται ύπδ τής υγιεινής.

2 Κ Ε Ψ Ε I Σ

(Ό κύριος και ή κυρία έτοιμάζονται διά τά 
λουτρά τής Αιδηψού. Ήδη ή'' υπηρέτρια έκό— 
μισεύ εις τόν οιάορομον τάς αποσκευάς τής κυ
ρίας, συμποσουμένας εις 2Q τεμάχια, ήτοι κι
βώτια, βαλίτζας, θέματα, κυτία κτλ<>).

Ό Κύριος- Δέν μοΰ λέγεις, αγαπητή μου, 
έχεις άλλα πράγματα νά πάρης μαζύ·;·

Ή Κυρία. Όχι, δύο, τρία, ακόμη,
Ό Κύριος. Τί λέγεις θά πάρωμεν καί τό 

σκυλάκι ; . ,
Η Κύρια· Δέν είσαι καλά, φαίνεται, δεν βλέ

πεις πόσα πράγματα έχομεν ;
Ό Κύριος.Τό καϋμένο τό σκυλάκι θά μείνη 

μόνο ! ( Ό μικρός κύων δστις φαίνεται, ήννόησε 
περί τίνος πρόκειται, ήλθε χαριεντιζόμενος και 
έπήδησεν έπί τών γονάτων τοΰ κυρίου του).

Ή Κυρία. Καλλίτερου, ό Έκτωρ νά μείνη 
’εις τήν οικίαν, ,θά τόν προσέχει ό υπηρέτης καί 
θά πηγαίνουν περίπατον μαζύ,

Ό Κύριος. (Πρός τόν Έκτορα) .’Ακούεις 
Έκτωρ, τί λέγει, ή Κυρία σου,συ θά; μέ.ίνγ,ς εδώ. 

.( Ό Έκτωρ,δστις φαίνεται ήννόησε τά λεγόμενο., 
μετά λύπης ήρξατο νά λείχη τάς χεΐρας τοΰ κυ
ρίου του).

Ή Κυρίά (φέρουσα δύο ετι κυτία).“Ακούσε, 
. Παύλε, πρέπει νά ειμεθα λογικοί, έγώ οέν πέρνω 
σχεδόν τίποτε. μαζύ μου 1 παρά μόνον τί μ.οΰ 
αναγκαίοι, καί θέλεις νά πάρωμεν καί τόν Έ- 
κτορα μαζύ ς

Ό Κύριος. Είναι' τόσον μικρός ό καύμένος. 
Πόσην θέσιν θά καταλάβη, ούτε ενός μικρού κυ- 
τίου τών λουκουμίων,

Ή Κυρία· Καί πού θά τόν βάλ·ςς ;
Ό Κύριος. Τόν κρατώ εις τάς χεΐρας, έ

πειτα μήπως δεν γνωρίζει νά πέριπατή; Έχομεν 
22 τεμάχια, ας γείνουν 23 μέ τόν Έκτορα.

Ή Κυρία· (άποφασιστικώς). ’Αδύνατον, 
έχομεν τόσα πολλά, ώστε δέν θά ήμπορέσωμεν 
νά τά προσέχωμεν.Έπειτα τά ολιγοστέυσα τό
σον πολύ..

Ό Κύριος (μέ ειρωνείαν). ’Αληθώς, σχε
δόν τίποτε , δέν έπήρες, ολόκληρον παζάρι καί 
έξακολουθεΐς νά σχηματίζης δέματα.

Ή Κυρία. Ό,τι θέλεις "λέγε, άλλα σκύλους 
δέν πέρνω μαζύ μου, έχομεν αρκετά, είμαι δί
καια καί λογική.

Ό Κύριος. Έπί τέλους .τόν θέτω εις ενα 
μικρόν κυτίον μέ μίαν οπήν καί οέν μας δίδει 
βάρος. - .

(

Ή Κυρία· Έν κυτίον έπί πλέον ; Είνε αδύ
νατον μάς δίδει πολύ βάρος.

(Εισέρχεται υπηρέτρια όδηγοΰσα τήν μοοίσταν, 
ήτις κομίζει 3 έτι κυτία, Ό Κύριος μορφάζει).

Ή Κυρία. * *Ά  I τά έφερες ; πολύ καλά άφη- 
σέ τα . έκει.

Όταν μάλλον λαός τις είναι ελαφρός, ήττον 
ευκόλως δύναταί τις νά τόν άνεγείρη.

Έγώ ενδύω τόν ράπτην μου καί ούχί αυτός 
εμέ, καθόσον έγώ μέν είμαι πάντοτε γυμνός, ένφ 
αυτός πάντοτε ένδεδυμένος.

★
Έφ' δσον πίνει τις, άπόλλυσι τό περιεχόμενον.

ι—ς

Ό Κύριος (άναλαμβάνων θάρρος). Έγει- 
ναν 25 ! εις τό έν από αύτά τά κυτία δυνάμεθα 
νά οικονομήσωμεν καί τόν .Εκτορα..

( Ή Κυρία κινεί τούς ώμους μετ’ άγανακτή- 
σεως καί πριν απαντήση εισέρχεται έόι νέου ή 
υπηρέτρια, κομίζουσα δύο δέματα). '

Ή ύπηρέτρΊα. Εις έμπορος έφερε, Κυρία, 
αυτά, είναι ή ενδυμασία τών λουτρών καί κάτι 
άλλα ’πού ξεύρετέ, μου είπεν.

Ή Κυρία· “Α ! αύτά πού τού παρήγγείλα. 
Καλά, βάλε τα έκεϊ.

Ό Κύριος (σταυρόνων τάς χεΐρας). Νά δια- 
μαρτυρηθώ, ζεύρω, είναι περιττόν. Κυρία.

Ή Κυρία. ’Αφού τό κατάλαβες, κάμε υπο
μονήν.

Ό Κύριος · (διά τελευταίου απόπειραν). 
Τότε άφησέ με νά πάρω καί τον Έκτορα.

Ή Κυρία- Δέν. είσαι διόλου λογικός, πρέ
πει νά πάρωμεν μ.όνον δ,τι μάς είναι χρήσιμον.

Ό Κύριος- Είς μικρός διασκεδαστικος κύων, 
δέν είναι περιττόν πράγμα! Πλησίον τόσων άλ
λων διασκεδα.στικών αντικειμένων δπου επήρις 

' μαζύ,-ας πάρωμεν'χιαή. τόν Έκτορφ.
Ή Κυρία. Όχι, σοί λέγω δχι, μόνον τά 

μάλλον αναγκαία θά πάρωμεν μαζύ.
(ΕΐσερχετάΓν) υπηρέτρια καί' φέρει τό ποδή

λατου τής Κυρίας; καί τήν φωτογραφικήν μη
χανήν).

Ό Κύριος. Αύτά πάλιν τί τά θέλεις ; Τά 
λούτρά είναι τόπος περιορισμένος καί δέν θά μ.εί- 
υωμεν πολύν καιρόν καί έπειτα χρειάζεται ολό
κληρον άτμόπλοιον δι’ αύτά.

Ή Κυρία (πρός τήν ύπηρέτριαν). Τήν πολυ- 
θρονίτσα μου, τήν πρλυθρονίτσα μου, ξέχασες 
φέρε την γλήγορα.

Ό Κύριος (ειρωνευόμενος). Νά σέ βοηθήσω 
καί έγώ. θέλεις νά σοΰ φέρω καί τόν ’Οβελί
σκον τής Κλεοπάτρας, πού έχεις εις τό δωμα
τίων σου;

Ή Κυρία (σκεπτομένη δέν τοΰ άπαντ^)·
Ό Κύριος. Όλα ταϋτα είναι λογικά, Κυ

ρία; καί σ’ εμποδίζει ό κύων; ή μόνη διασκέ
δασές μου ;

Ή Κυρία.’Αρκεί δτι θά σέ διασκεδάζω έγώ, 
Κύριε. (Εισέρχεται πάλιν ή υπηρέτρια). '

Ή ύηηρέτρία. Κυρία, έφεραν τόν λουτήρα.
Ό: Κύριος. Μά αύτό δέν είνε περιττόν ;
Ή Κυρία. Όχι, εις αυτόν θά καθάρίζωμαι 

μετά τό λουτρόν. , -■· · ;
Ό Κύρΐρς·;’4λλά ήδη θά χρεΐασθήις καί 

άλλην βαλίτζάν,.δι’εκείνα τά μικρά πράγρζ,ατα, ■

ί
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- Ή Κνρία. ’Αληθώς, μοΰ δίδεις τήν ίδι-

■
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κην σου ;
Ό Κύριος. Ευχαρίστως (εξάγει δύο ύποκά- 

μισσα καί τεσσαρα φοκόλα, τα όποια περιτυλίσσει 
εντός χάρτου καί σχηματίζει μιαρόν δέμα, δπερ 
κρατεί είς τήν μιαν αύτοΰ χεΐρα, τόν δέ Έκτορά 
είς τήν άλλην καί αποτεινόμενος πρός τήν σύ
ζυγόν του, τή λέγει):

— Κράτε'ι λογαριασμόν τών πραγμάτων σου 
καί έγώ τών ίδικών μου καί άγωμεν.

Ή Κυρία. Καί έν τούτοις τά άπαραιτήτως 
αναγκαία μόνον λαμβάνω μετ’ έμοΰ.

Ό Κύριος Ώ I . . . ; ; ;
Φρίκ

ο τραπεζίτη: w οι miriKot
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΚΗΝΗ*'.
Ο Τραπεζίτης.Ώ, φίλε κ. βουλευτά, τίσύμ- 

πτωσις νά σάς συναντήσω ! Έχω ώραΐον φα- 
γητόν καϊ σάς προσκαλώ νά έλθετε νά συμ- 
φάγωμεν καί σήμερον μαζύ.·

Ό βουλευτής. Αλλά,φίλε μου καθ’έκάστην ; 
είναι φορτικόν τούτο.

Ό τραπεζίτης.Τΐ λόγος 1 Δέν είναι καί σήμε
ρον- ημέρα ;

Ο βουλευτής. Καλά, άφοΰ τό θέλεις.

ΣΚΗΝΗ 8'
Ό τραπεζίτης. Ώ, καλή ήμερα, κύριέ τμη- 

ματάρχα. Σάς έχω σήμερον λαμπρόν γεύμα, 
θά έλθητε νά φάγωμεν μαζύ.;

Ό τρηρατάρχης. Αλλά, φίλε μου, δέν δύνα
μαι, ^προγευμάτισα ήδη τόσον πολύ I

Ό τραπεζίτης.Δέν βλάπτει. Τό καλόν φαγη
τού ευρίσκει πάντοτε θέσιν έκεΐ μέσα.

Ό τμηματάρ^ης- "Εχεις δίκαιον. "Ας είναι

ΣΚΗΝΗ Γ’
Ό τραπεζίτης. Ώ, φίλτατε! σ ’ έζήτουν ! τί 

ευτυχία 1 τί σύμπτωσις I
Ό δικαστής. Τί τρέχει ; Κύριε Κ. . . .
Ο τραπεζίτης.Σάς έχω σήμερον ένα περίφημο 

ψάρι καί κάτι ορτύκια !
Ό δικαστής- Μά πάλιν γεύμα εχομεν ;
Ο τραπεζίτης. Ac, φίλε μου, ό τραπεζίτης 

πρέπει πάντοτε νά περιποιήται τόν δικαστήν. 
Ό δικαστής.“Ας είναι, θά δεχθώ,άφοΰ έχεις 

τόσον καλήν καρδίαν.

- : X Κ Η Ν Η *'
Ό πρφην τραπεζίτης. Καλή ’μέρα, αγαπη

τοί μου φίλοι.
Οί άνωθι. Τί κατάστασις είναι αύτή κ. Κ. . . 

τί επαθες καί είσαι ούτω ;
Ό πρώην τραπεζίτης. Δέν τά έμάθετε /Ε

χασα τά πάντα, κατεστράφην, ή τύχη,αί δί- 
καί,αι υποθέσεις μέ τό δημόσιον καί τό χρη
ματιστήριού I μέ έφάνισαν.

Οί άνωθι."Α, ναί, γνωρίζομεν, αύτά είναι συν
ήθη εις τον κόσμον, θά περάσουν κύριε τρα- 
πεζίτα, γυρίζει ό κόσμος.

Ό τραπεζίτης. Ξεύρ?τε,τώρα δέν δύναμαι νά 
σάς προσκαλέσω εις τό φαγητόν, άλλ ’ αργό
τερα .....

Οί άνωθι. Δέν πειράζει, δέν πειράζει, κύριε 
τραπεζίτα, έπειτα έφάγαμεν τόσα άπό σας! 
Λυπούμεθα μόνον.

ΣΚΗΝΗ Ε1
Ό πρώην τραπεζίτης. Καλή μέρα, Κύριοι 

βουλευταί, τμηματάρχαι, δικασταί. . .
Οί άνωθι. Καλή ’μέρα. Κύριε, εχομεν εργα

σίαν, χαίρετε.
Ό πρώην τραπεζίτης. “Εχω κάτι νά σάς 

ομιλήσω....
Οί άνωθι. Δέν εχομεν καιρόν, δέν έχομεν και

ρόν, κύριε, άλλοτε.
Ό πρώην τραπεζίτης· Μά είμεθα παλαιοί 

φίλοι, δέν ένθυμεΐσθε τά γεύματα ;
Οι άνωθι· Ουφ, πάνε, πέρασαν αύτά 1
Ό πρώην τραπεζίτης- (Δεικνύων τους σταυ

ρούς) Αύτά δπου μοΰ έδώσάτε, μοί έμειναν !
Οί άνωθι- ( Φεύγουν μή δίδοντες προσοχήν ). 
Ό πρώην τραπεζίτης. Βρέ, τούς κατεργα- 

ρέους ! 'βρέ τούς αθλίους ί
πt τ , «Μ*

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

'Εν τινι συναναστροφή :
— ’Αλλά, θεία μου, τί νά είπω είς τήν Κυρίαν, 

δπου θά μέ συστήσης ;
— Νά τής όμιλήσης περί τής ώραιότητός της.
— Καί άν δέν . είναι ώραία ;
— Αΐ, τότε τής όμίλεϊς περί τής ασχήμιας τών 

άλλων.

Είς τό δικαστήριον :
Ό πρόεδρος. Τήν ήλικίαν σας, κυρία.
Ή Κυρία. Βάλλετε δ,τι ήλικίαν θέλετε.
Ό π ρ ο ε δ ρ ο ς. έτη. Τό έπάγγελμά σας ;
Ή Κυρία. Συγγνώμην, Κύριε πρόεδρε, έκά- 

ματε λάθος κατά δέκα έτη.
Ό Πρόεδρος. Καλώς, τότε γράφω 6S έτών. 

Ή κατοικία σας ;
Ή Κυρία. ('Εέαλλος έκ θυμού). ’Αλλά, κύ

ριε, σάς όρκίζομαι, δτι μόνον 36 έτών είμαι.
Ό π ρ ό ε δ ρ ο ς. Έπί τέλους,ιιάς είπε τήν ήλι

κίαν της I

Πατήρ τις συνεδούλευε τόν μι’κρόν υιόν του νά 
μή πλύνη συνεχώς τούς όδόντας τού. διότι, ούτοι 
χάνουσί τήν λειότητα καί τόν σμ'άλτον.

— "Α ! τότε, πατέρα, άπήντησεν δ μικρός εύ- 
φυής υιός, ούτε τούς πόδας μου νά μή πλύνω, 
οιότι παρετήρησα, ότι καί αύτοί χάνουν τό λοϋτρο 
πού ίχουν, όταν τούς πλύνουν.

Κυρία τις πρός τήν ύπηρέτριάν της :
— Δέν ήίεύρω τί έπαθες άπό τίνος χρόνου, ·

πάντοτε λάθη κάμνεις, τ( έχεις λοιπόν ε(ς τήν κε
φαλήν ; '

— Ξεύρω κ’ έγώ κυρία, Ιδού, παρατηρήσατε.

Είς τό καφφενεΤον, ό Διευθυντής πρός τόν ύπη- 
ρέτην : '

—- Τί γλώσσα είναι αύτή ; Ποιος διατάσσει έδώ ; 
’Εσύ ή έγώ ;

— ’Εγώ, Κύριε, έγώ, δέν τό ήίεύρετε ;
— *Οχι, έεύρω δτι έγώ μόνον διατάσσω.
— Έ, τότε κάθησαι τού λόγου σου νά διατάσ- 

σης έδώ, δ,τι παραγγέλουν οί πελάται καί έγώ κάθη- 
μαι είς τήν θέσιν σου.

Τ ο III κι

Εις τό χρηματιστήριο?, μεταξύ τοΰ κ. Κ... 
καί τοΰ κ. Σ...

— Γνωρίζεις καλά τόν κύριον Περ...;
— Μάλιστα, πολύ καλά.
— Τί ιδέαν έχεις περί αύτοΰ ;
— Ότιέγεινε τιμιότατος, άφ’οτου άπεσύρθη 

άπό τό χρηματιστήριου.

Ό καθηγητής κ Χρ... βαδίζων έσχάτως . 
πλησίον τή« αγοράς, «πάτησε κατά λάθος έπί 
τίνος φλοιού πεπονιού καί. έζαπλούται κατά μή
κος τής όδοΰ. ’Εγείρεται ο’ άμέσως καί παρα
τηρώ? μετά περιεργείας τόν φλοιόν, λέγει πρός 
τούς συναθροισθέντας έκ περιεργείας πλησίον του, ' \ 
δπως. δικαιολογηθώ·

— Περίεργον! Δέν έγνώριζον τό φαινδμενον 
αύτό. Χιλιοπλάσιον βάρος νά αντέχη όλι-γώτε- 
ρον άπό τόσον μικρόν σώ|*ά.
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Εις έπαίτης τρικλίζω·?,συναντά καθ’ οδόν τόν 
κύριον Σκουλ...

— Ελ«ϋμ.οσύνην κύριε, δέν έφαγα άπό χθές, 
τφ λέγει:

— Λάβε ,οέκα Λεπτά, άγόραβον ψωμί και 
πίετο, τφ άπαντα ό κ. Σκουλ..'.

— Έν τφ [Λουσείφ ό επαρχιώτης κ. Κ... ίσ.τα- 
ται πρό τοΰ αγάλματος τής ’Αφροδίτης.

—Τί αίσχος ! αναφωνεί,νά σταθη αυτή ή γυνή 
νά τής κάμουν τό άγαλμα έτσι από μάρμαρον.

Εις τό άνθοκομεΐον τοΰ κ. Κ... έρωτα τις 
κυρίαν:

— Έχετε βεγωνίας τών ’Αθηνών;
— Όχι, κυρία, άλλ’ άναμ<νομ«ν άπόψε έκ 

Βόλου.

Είς τό κουρεΐον τοΰ κ. Στίν... υπάρχει ή έξής 
είδοποίησις;

— «’Ενοικιάζονται κώμ,αι διά κυρίους καί κυ
ρίας κατ’ έτος, κατά μήνα, καί κατά νύκτα, εις 
τιμάς μέτριας».

Επαρχιώτης τις εισέρχεται είς τό έστιατόριρν 
τών Ξένων καί έρωτφ ένα υπάλληλον :

— Πόσον έχει ό δεΐπνος ;
— Εξ φράγκα,τφ άπαντφ ουτος.

Τό,.δέ πρόγευμα ;
— 'Τέσσαρα μόνον.
—- Τότε δόσε μου έν πρόγευμα.

Είς τόν Ζφολογικόν κήπον δύο νε'αι κυρίαι 
Ισταντο πρό τοΰ κλωβού τών πιθήκων.
''— Βλέπεις, αγαπητή μου, λέγει μία έξ αυ
τών, τά ζφα ταϋτα είνε τόσον νόημονάώς ό.άν
θρωπος,^ δέν τοΐς λείπει άλλο ή ό'λόγος.

— Καί τά χρήματα, προσέθηκεν ή φίλη της.

. Μ Ω X ΑΙ'ΚΟ Ν

Έρώτ. 'Οποία διαφορά μεταξύ γυναικός καί 
πηλίνου αγγείου ;

Άπόκρ. Ότι τό μέν δεύτερον θραυόμενον, 
Οίν χρησιμεύει είς τίποτε, ένφ ή γυνή τουναν
τίον χρησιμεύει.

sfsiss© :
' Έν μονομαχία ό είς τών αντιπάλων έλαβε 
μίαν σφαίραν-, είς τό στήθος, ήτις δμως άμβλυν- 
θεΐσα έπί όνος πενταφράγκου, δπερ έφερε είς τό 
θηλάκιον, δέν τόν «τραυμάτισε ποσώς.

— Τά μόνα χρήματα, τά όποια ειχετε ασφα
λώς τοποθετήσει, τφ λέγει τότε ό εΐς τών μαρ-, 
τύρων, ήσαν ταΰτα.

Ήτο έκείνης Λ είκών
πού είχον συναντήσει 
εις τήν ζωήν μ’ ό δυστυχής 
’καίείχον. αγαπήσει-

Πρό τής είκόνος ίσταμαι 
τής νέας πού λατρεύω 
καί ζώσαν τήν φαντάζομαι 
κ* έρωτα τής γυρεύω.

Κύπτω ώ τότε παρευθύς 
έν φίλημα νά θέσω 
στά χείλη τά φοδόπλαστα 
τήν οίφαν .μου νά σβαίσω.

Πλήν μόλις τήν είκόνατης. 
ΰέ-ζέσην τήν ήσθάνθην 
τήν όπταπάτην μου αύτήν 
τήν τρομεράν ήσπάσθην.

Τήν πέρνω τότε παρευθύς 
από ’κει ’που τήν είδα 
τήν βίπτω στό έρμάριον 
καί στρέφω δίς τήν κλείδα- 

Λάρισσα-
Αδαμάντιος Ν. Νικολαΐδης-

ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ

OSS»
Έν τινι βαγονίφ τοΰ ίπποσιδηροδρόμου, έπι- 

βάτης τις εγείρεται διά νά δώση τήν θέσιν του 
είς τινα ήλικιωμένην κυρίαν.

— Μή λαμβάνετε τόν κόπον, τφ παρατηρεί 
είς παρακαθήμενος κύριος, είνε πενθερά μου.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ

’Εντός τού δωματίου μου 
μονάχος βηματίζω 
Καί το δωμάτιον αύτό 
μέ στεναγμούς γεμίζω.

Αίφνης τό βλέμμα προσκολλώ 
είς μιά φωτογραφία 
πού είς τόν τοίχον κρέμαται 
είς πλαίσιον μέ ία.

Δέν έννοώ γιατί σέ σένα 
Ό: νους μου πάντα τριγυρνά 
Καί μία φλογισμέν ’ άγάπη 
Τήν φυχή μου κυβερνμ !

Μή τό Ιδεώδες είσαι.
Πού βεμβάζων απαντώ ;
Μή καί ήσαι σύ έκεϊνο
Πού ποθούσα ν’ αγαπώ ;

Μήπως είσαι ή θεότης ' 
Πούθελα νά προσκυνώ
Μήπως είσ' ή εύτυχία 
Πού γιά νά ’ύρω τριγυρνώ.

Δέν έννοώ γιατ’ ή καρδιά μου 
Σκιρτά όπόταν ’θυμηθώ 
Σένα παρθένα πού λατρεύω 
Δέν έννοώ, δέν έννοώ.
Braila 30 IV 1900.

Mester Mati'ole.

ΒΟΥΒΑ ΔΑΚΡΥΑ

Σάφινα ’γειά καί ου ακουμπισμένη 
οτόν ωμό μου, δέν έβγαζες μιλιά 
γιατί ή γλωσσά μου. σφιχτά δεμένη 
τόν πόνο σούκλινε μέα’ τή καρδιά.

Σάφινα ’γειά καί στο κρυφό καυμό σου, 
στό χτύπο τής καρδιάς σου τό βουβό, 
νά ’δω κατάχλωμο τό πρόσωπό σου 
έστέναζα καί σούπα" .«Σ’ αγαπώ I»

Σάφινα γειά μά,μέσα στη ματιά σου 
νά δουν μαργαριτάρι λαμπερό 
τά μάτια μου,, βουρκώσανε στοχάσου 
καί δάκρυο έχύσανε πικρό.

Άθήνησι 1900.
Μίλτων Βιτάλης

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ

Ή ’Ιουλία συχνάκις διήρχετο έκ τής 
βιβλιοθήκης τού θείου της, πολλάκις τήν 
έτακτοποίει καί έπεριποιεϊτο, άλλ’ ούδέ- 
ποτε ήγγιζε τά βιβλία, διότι ό αύστηρός 
θείος της, τη άπηγόρευεν όριστικώς τούτο.

Άλλ ’ ήδη έμεγάλυνεν,ήδη τά πάντα θέ
λει νά μάθη καί ήδη, παράδοξον τη φαίνε
ται, διατί τμ έμποδίζουν τήν άνάγνωσιν βι
βλίων, άφού όλος όκόσμος τά αναγινώσκει.

«Καίτί γράφουναύτάτά βιβλία;» είπεν 
ήμέραν τινά, καθ ’ έαυτήν, δτε άπουσία- 
ζεν ό θεϊός τη£. «Πρέπει νά τό μάθω». 
Καί πλησιάσασα, ώς ή Εύα, τόν άπηγο- 
ρευμένον καρπόν, έλαβεν έν. βιβλίον καί 
άνέγνωσε περικοπήν τινα:
«.... ό κόσμος είναι διά τάς γυναίκας».

Έξαλλος χαράς κάθηται καί έξακολου- 
θεΐ άναγινώσκουσα. Ότε δέ μετ’ όλίγον 
ήλθεν ό θεϊός της, προσεποιήθη άγνοιαν.

Αλλά τήν νύκτα ή τάλας δέν έκοιμήθη- 
Έσυλλογίζετο τά βιβλία καί άπό τής ήμέ- 
ρας έκείνης Λ ’Ιουλία έγένετο πελάτης 
τών βιβλίων, όπαδός τών αρχών των καί 
μετ’ού πολύ φεύ 1 θύμα τών άνόησιών των!

Ήτον ό άπηγορευμένος καρπός I
Ρού«ς

--------- — I · '·
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τεχνικόν κ’ έρπορνκόν.
Έργοστάσιον έπχσίςενών.

Διαρκής έκθεσΊς καέ πώλη&ς μηχανών κατ τεχνικών ειδών. 
Έγκα'ίάο’τασις φωτισμόν ηλεκτρικόν και άσετυλίνης·

ΠείΡΑΙΕΥΣ

Άποθηκαι·
ΒΟΛΟΣ

Υποκαταστήματα. Πλήρης συλ
λογή γεωργικών έργαλείων ζύ· 
ρωπαϊκών και παντοίων μη-

ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Άνάδοχος τού φωτισμού της πόλεως δι ’ ήλεκτρισμρϋ. Υποκαταστήματα 
γεωργικών θαλειών κ^·;ώλλώ%^χα^^τών.· ί

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ·*Τ·ΟΣυ

Α. Β· C. Code 4(h Ed. used. Τηλέφωνον έν ΆΟήναιφ άριθ. 204

ARISTOTE TSAKONAI
ιττα·±ιΠΕ·υκ

ΑΤΗέΝΕβ
J?«« Sophocle 1ί.

Bureau technique el Commercial. 
Atelier de reparations.
Section d 'Entreprises.

Exposition permanenteet Vente de toules machines 
industrielles et instruments techniques.

Installations d ’eclairage par 1 ’Elecricite et par l Ά- 
cetyldne.

Depots »u I*iree.
Succursale Λ Volo. :
Collection complete d’instruments agricoles et de

Machines diverses.
Usine d’eclairageeiectrique & Triceala.
Magasin de Machines Agricoles et autres

Adresse telegraphique: ΑτΜΟδ-Λίλέησβ
B. C. Gode 4th &i. used. Telephone a Athenes No 204

Ρ
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■—βίλα» ν’ άποθάνω l άναχράζει έξαλλος ή σύζυγος.
— Καίέγώ επίσης I αποκρίνεται μετά θυμού 6 σύ

ζυγος και εγείρεται.
— Τότε έγώ θέλω να ζήσω! έπαναλμβάνει μετά 

πείσματος ή κυρία και μεταβαίνει εις το οωμάτιόν της.

Έν τή συναντήσει:
Δύο ταξειδιώται εύρέθησαν μόνοι ταξειδεύοντες νύκτα 

έν τινι βαγονίφ του σιδηροδρόμου- Ό εις έξ αυτών εξά
γει μετ’ολίγον τό ώρολόγιόν του καί τό.παρατηρεί", ένφ 
δγεί των του τόν «ρωτ$:

— Τί ώρα είναι;,
— Δέν γνωρίζω, άπαντα έκεινος.
— Πώς ; δεν είδατε τώρα τό ώρολόγιόν σας ;
— Ναί, άπλώς παρετήρησα, έάν εύρίσκεται είς το 

θηλάκιόν μου.

Οικιακή σκηνή :
Ή κυρία μετά θυμοΰ: Έάν μοΰ κάμης απι

στίας, 'ξεύρεις, θά σ’ εκδικηθώ, όφθαλμδν αντί Μ)<Λ- 
μοΰ και οδό»τα αντί όδόντος. Συμφωνείς;

Ό σύζυγος. μετ’ ά φ ε λε ί ας. Δεν συμφωνώ, 
Κυρία μοιη διότι φέρεις ψευδ6γς οδόντας καί δέν θά μοΰ

Μεταξύ τραπεζίτου χαί εμπόρου ·.
—Πρέπει να ήσθε πολύ ευτυχείς σεις οί τραπεζίται, 

λέγει 0 δεύτερος πρδί πδν πρώτον, άφοΰ πληρόνβσθε τό
σον καλά άπό τούς' πελάτας σας. βά συναντασθε ευκό
λως βεβαίως.

—Ποσώς' φίλε μου,τφ άπαντα δπρώτος, δέν συναν- 
τώμεθχ ευκόλως άφοΰ έκεϊ·οι πηγαίνουν μέ άμαξαν, 
έγώ δέ πεζή.

(2i?aasas laasaas

Μεταξύ δύο Βουλευτών:
— Πώς; σύ τολμάς νά φέξης τον λόγον μου; σύ 8σ- 

τις ουδέποτε ήνοιξας το στόμα σου είς τήν Βουλήν ;
— Δέν ήνοιξα ποτέ το στόμα μου είς τήν Βουλήν; 

τ{ λέγεις; ΐ«* ίσα δτ·ν δμιλής άπό τοΰ βήματος άδια- 
χόπως χασμώμαι. -

Μεταξύ δύο πατέρων;
— Ό υιός σου ήδη είναι είς μέγας νεανίας, πρέπει 

νά σκεφθή νά έκλέξη έν καλόν στάδιον. Ή ’Ιατρική 

μου, τό παιδί αυτό είναι ανίκανον και μίαν μυΐαν ετι 
νά φονεΰση ί

tor
. Πρώτη αντιλογία νεόνυμφων:

Ό κύριος καί ή κυρία Ταραμοΰ, νεώτα’οι ϊτι σύζυ
γοι ερίζουν κατά τήν πρώτην μετά τον γάμον των φο
ράν, έξ ελάχιστης αφορμής καϊ αίφνιδίως φθάνουνίείς τό 

• απροχώρητου.

Οί γονείς μας είναι ευχαριστημένοι, διότι τρώ
γουν δ,τι θέλουν καί πηγαίνουν, οπού θέλουν.

ΦΙ»ΐ88©
Οί διδάσκαλοί μας πρέπει νά είναι ευτυχείς, 

άφοΰ γνωρίζουν τόσα πράγματα.

©BW©
Οί πλούσιοι θά είναι ευδαιμονεί,άφοΰ διά τών 

χρημάτων των έχουν ο,τι τοΐς αρέσει.

Οί πλοίαρχοι διασκεδάζουν πολύ, διότι ταζει- 
δεύουν μέ τό σύστημά των, δπου καί δπως επι
θυμούν καί βλέπουν τόσα μέρη.

βΕ^Φ

Οί ίερεΐς είναι καλοί άνθρωποι καί ήσυχοι, 
διότι δέν εργάζονται καί κάθηνται καί συνομιλούν 
μέ τούς αγίους.

91388®
Οί υπουργοί πρέπει νά είναι ισχυροί καί δυνα

τοί, αφού έχουν δλην τήν εξουσίαν εις τάς χεϊράς 
των καί διευθύνουν τό “Εθνος.

Οί βασιλείς είναι οί ευτυχέστεροι άνθρωποι 
τοΰ κόσμου, διότι έχουν άπειρα χρήματα καί 
διασκεδάζουν μέ δλα τά αγαθά τού κόσμου.

era©
’Ημείς δέ οί παΐδες είμεθα τά ασθενέστερα 

και πτωχότερα πλάσματα τής οικουμένης, αφού 
είμεθα τά θύματα και όργανα δλων αύτών τών 
κυρίων καί δι ’ημάς υπάρχουν και θησαυρίζουν, καί 
κρατούν τήν έξόυσίαν καί τάς θέσεις καί ημάς 
καί μόνον κυδερνοΰν.

Ροβς.
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ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΣΪΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Παοαχαλΰΰνται δσοι τών ήμετέρων συν
δρομητών δέν λ,αμβάνουσι τακτιχώς τά φύλ
λα, ήτοίςκαθυστεροϋνταε τινά. νά μή άμε- 
λώσι νά μάς γνωστοποιώσι τούτο, όπως τοΓς 
άναπληρώμεν τούς έλλείποντας άριθμούς, 
καθόσον τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμά μας 
αποτελεί είς τό τέλος έκαστου έτους, ήτοι 
άπδ 1 Μαίου μέχρι τέλους Μαρτίου ώραιό- 
τατον τόμον, χρήσιμον δέ είς πάντα φιλόμου- 
σον, διασκεδαστικδν έντρύφημα διά πάσαν 
οικογένειαν καί ώραΓον στολισμόν διά πάσαν 
βιβλιοθήκην. Καί όπως άπαιτοΰμεν παρ’ 
έκαστου συνδρομητού μας τήν τακτικήν 
άπότ'.σ·.» τής συνδρομής του, ούτω θέλομεν 
καί έκαστος συνδρομητής μας νά έχει τα
κτικήν τήν σειράν τής «Φύσεως», διότι ή 
άμοιβαία έκπλήρωσις τών δρων συνεπάγεται 
καί τήν άνελλιπή ίξακολούθησιν τού έργου 
μας.

"Ηδη δέ παρακαλούμεν τούς καθυστεροΟν- 
τας έτι τήν συνδρομήν των τού τρέχοντος 
έτους, εύαρεστημένους, νά μας άποστείλωσι 
ταύτην διά ταχ. έπιταγής ή άλλως,ίνα τούς 
έφοδιάσωμεν έγκαίρως μετά τής άποδείξεως 
καί τού άριθμού τού λαχείου των τοΰ πΙρέχ. 
έτους, συνάμα δέ νά μάς ζητήσωσι τούς 
τυχόν έλλείποντας αύτοΐς άρεθμούς.

Ή Διενβυν<ίτς.

ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

S3. Αίνιγμα
Χωρίο έμέ δέν δύνασαι 
ούδε στιγμήν νά ίήσηο 
καί δμως έρχεται στιγμή 
’ποΰ θέο νά μέ άφήσηο ...

9-4. ΈρώτηΟις
Τί δύναται δ άνθρωπος 
εύθύσ νά παραγάγί, 
ώς μόνρν τρία πράγματα 
τοΰ έαυτοΰ του... φάγ^ ;

»». ’Απορία
Άπ.’ τήν φράσιν «νά ή θεία», 
χωρίς τήν Ορθογραφία 
ποια προσφιλής, μεγάλη 
πόλις, ένδοξος προβάλλει ,

ΣΗΜ. Διά κλήρου δρθήσεται εί; τού; λύτα; δύο έκ 
των ανωτέρω ασκήσεων ώς δώρο» 6 «Προξενητίιςη, 
ή έμμετρος κωμωδία τοϋ κ. Σαχίνη. Τών λοιπών δη- 
μοσιευθήοο»ται τά ονόματα.

«ί» Έν Άθήναις έκ τοΟ Τυπογραφείου τών

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
βου ΤΕΎΧΟΎΖ

48· Άναρχος—Αναρχικός.
"Ελυσαν αύτδ οί χ. χ. Μ. Άθανασιάδης έκΚων)πό· 

λεω;, Αλέξανδρο; Δεσπότης εκ Ζαγαζιχίου, Δημ. Θεο
λόγος εκ Τραπεζοΰντος, Αθανάσιο; Γεωργακβπουλος 
έκ Πατρών, 'Ηρακλής Πλαστήοας έκ Καλαμών, Θεό
δωρο; Όρφανίδης έχ Σμύρνη;, ή Δίς Άννα Δηυητρα- 
κοπούλου έκ Παρισίων καί ή Κα Σβορώνου έξ ’Αθηνών.

4$. Τήν αυτοκτονίαν.
"Ελυσαν αυτρ οί κ. κ. Μ. Άθανασιάδη;, έκ Κων- 

σταν]πόλεως Γεώργ. Δεσποτόπουλο;, Δημ. θεολόγης 
έκ Τραπεζοΰντος. θεοδ. Όρφανίδης έκ Σμύρνης ή Δίς 
"Αννα Δημητρακοπούλου έχ Παρισίων καί ή Κυρία 
Σβορώνου έξ ’Αθηνών.

Σημ.τδ δώρον λαμβάνει διά κλήρου, ή Δίς Άν
να Δημητρακοπούλου έκ Παρισίων είς ήν καί έστάλη 
ταχυδρομικώς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ: “ΦΥΣΕΩΣ,,

Ν. θ· Γ. Τ ά ν τ α . Σας ένεγράψαμεν άπο 1η 
Μαΐου, διά νά εχητε πλήρη τήν σειράν τοϋ έτους, χαί 
προσεχώς θά σας ίδωμεν αυτόθι—Κ. Κ· Γ ύ θειον. 
Σάς απηντήσαμεν χαί παραχαλοΰμεν νά ύπενθυμίσητε 
την αποστολήν τών συνδρομών εις τούς δύο άπουσιάσαν- 
τας τότε.—Γ. Π. Πάτρας. Διλτάριόν σας έλήφθη 
καί αναμένομε» ώς γράφετε, άσπαζόμεθα. — Δ. Ρ. 
Πειραιά. Ζητούμενα φύλλα έστάλησαν, σα; ένεγρά- 
ψαμεν πάλιν συνδρομητήν καί πιστεύομε» νά δεχθήτσ. 
Π. Π. Κ.4φρ· Δοβάρ. ’Επιστολή, έλήφθη, ζητού
μενα φύλλα όπεστάληοαν, ^ προσεχώς λαμβάνετε τά 
καθυστερούμενα.Δ. Μ. Π ε ιρ ά ι ί.’Επιστολή σας μετά 
περιεχομένου έλήφθη καί δημοσιευθήσεται, ταχυδρομι
κώς σας γράφομεν.—’Α δ ελ φ ο ύ ς Π. X. Τρίπο- 
λινΒαρβαρίας. ’Επιστολή μετά περιεχομένων 
έλήφθη, καί εύχαριστοϋμεν πολύ, άλλά αί συνορομαί 
δέν πληρόνωνται τριμηνιαίοι; άλλ’ έτησίως. —X. Ο. 
Κάϊρον. ’Επιστολή έλήφθη, ταχυδρομικώς σας 
άπηντησαμεν και άποροϋμεν διά γραφόμενα σας.—Ρ. 
Ρ. ’Οδησσόν. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν. 
Φ. A. Κ. Βόλον. ’Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς 
σάς άποστέλλομεν ζητούμενα.—Θ. Μ- Φ. Ζ ά κ υ ν θ ο ν. 
Άπασαι έπιστολαί,δελτάρια κτλ. έλήφθησαν. Σά; άπην- 
τήσαμεν σχετεκώς περί δλων. Άσπαζόμεθα·—3. Κ. 
’Οδησσό». ’Επιστολή σας έλήφθη καί σας απαντή
σαμε», ότι δεχόμεθα. Αναμένομε» τήν συνδρομήν σας. 
—Α. Μ. Λάρισσαν. Έόραδύναμεν άπαντήσωμεν, 
ένεκα απουσίας διευθυντοΰ. Καθυστερούμε»* φυλλάδια 
λαμβάνετε προσεχώς καί ήσυνεϊτε. Πονημάτιον έδημο- 
σαύθη.—A. X. Σΰρον. Έλήφθη καί έδημοσιεύθή 
Ζητούμενο» φυλλάδιο» σάς άπεστάλη.—I. Σ. Θή
βας. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστάλησαν. Διεύθυνσις 
ήλλάγη. —Π. Δ- Παρισίους. Έπιστολαί έλήφθη
σαν. Πονημάτιον καί αγγελία έδημοσιεύθη. Ευχαρι
στούμε» δι* ευμενή δημοσιεύματα σας, έ» συγγράμματί 
σας. Έπιφυλασσόμεθα.— X. Π. Βυρηττόν. 'Επι
στολή μέ περιεχόμενα έλήφθη. Ευχαριστούμε». Έγρά- 
ψαμεν.—Θ. Π· Κ. Μελέτην ’Επιστολή καί περιε
χόμενα έλήφθησαν. "Εχει καλώς. Γράφομεν.—Κ. Μ. 
Σ. Κέρκυραν. ’Επιστολή μετά συνδρομή; έλήφθη. 
Άπόδειξις σά; έστάλη, εύχαριστούμεν.'Δ. Σ. Μελί· 
τή». ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησα». Ευχαρι- 
στοΰμεν. Βιβλία σάς άπιστάλησαν.—Μ. Κ. Γ α λ ά- 
ζιον. Επιστολή κχί συνδρομή σι; έλήφθη. Ευχαρι
στούμε».
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