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0! ΘΗΒ/liOI.EN ΘΕΡΠΙΠΪΠΙΣ
(ΆπύΟπαόμα έξ ανεκδότου ιστορίας)

Ο. Έλ.ληνες τή·' έν Μαραθώ·", ύτεοοχήν τών 
Άθηναίω' καί ΙΙλατα·.έω< κοινόν πολεμικόν εγερ

τήριον θεωρήσαντε:, επεχείρουν περιτειχίσεις 
λέων, ζ. αfJc-ις τριήρεων, οχυρώσεις νεωρείων 
καί ασφάλειαν τών τε φρουρίων κτί τών οχυρών 
τών ορίων οιεςόοων.

Ό ’Αθηναίος ήν ή ψυχή τοιούτων συμβου
λών ζ.αί s Έλλην έλπιδοφόρος υπερύψωνε 
τύς ουνάμ·'.; αυτού έπιοειζ.νύμ.ενο; τών νήσων 
προς άς πεοιεφέρετο,γοητεύων τά πνεύματα μετά 
δυνάμεως,ευγλωτ-ϊίας καί σταθεοότητο: χαρακτή
ρες. Συρόρ.ενος οί παρά τίνος εύγενούς ροπής, εί
δος φυσική: ορμής, ή; αί αΐφνίδιαι έπίπνοιαι άνε- 
ζ.άλυπτον αύτφ ευοίωνο? το μέλλον. έπ-έπλεε μέ
χρι; αυτών τών μηδικών παραλίων, μεταχμιριζό- 
ζόμενος Vo? μεν τήν πειθώ ,καί έπιδεξιοτητα, 
νυν οέ έμφρωνα βίαν καί μεμετρημίνην πρόκλη- 
σιν, η; ο τεταπεινωμένος Μαρδόν.ος έπωφελη- 
l)‘\: παρέστησε τώ Ξίρζη προσωπικήν αφορμήν 
καί παρότρυνε τον βα.σ·λέκείς πόλεμον, ι·»α έκ- 
πλυνη τό αίσχος τή; πρώτη; εκστρατείας και 
πραγματοποίηση ύφ’ών ένεπνέετο εόρυχώρων 
οοςοδιζ.αίων.

Ό Ξέρζης αείποτε αδόκιμος νά σεα.θμίζη τά; 
εκβάσεις καί νά ύποφερη τάς εναντιότητας, ένέ- 
δωζ.ε καί άνέθεσεν ει: τόν έπ’ αδελφή γαμβρόν 
ί Ήρδ. Β.ΣΤ', § 43) νά προπαρασκευάση τήν 
υποταγήν τής Ελλάδος. Ό πόλεμος άπεφα- 
σίσθη καί μετά τετραετή έςαισίαν προπαρασκευήν 
ο Ξίρζης άπελθών τών Σούσων. ίνα έκτείνη τής 
βασιλείας αύτοΰ τά Ορια, άφίκετο έν έαρι 480 
π.χ. εις τά αζ.ρα του 'Ελλησπόντου έπί κεφα
λής δλου ’Ασιατικού κόσμου ( 'Ηρδ. β.Ζ , § 59 
έπ. Ίσοκρ. Πανηγ. 166)·

Η προέλασι: τού βασιλέως ενέβαλεν εις σο
βαρά; σκέψεις τήν έν Ίσθμφ ’Ελληνικήν σύνο

δον, καθ ' ήν άπεφασίσθη κατά ζηοάν μεν ύπό 
τόν Λεωνίδαν μικρά τάγματα νά καταλάβωσι 
τήν στενήν των Θερμοπυλών δίοδον, κατά θά
λασσαν Σε αί τριήρει; νά συνσχθώσι πλησίον τοΰ 
’Αρτεμισίου καί'ού πύρρω τών έγγύ: διαβάσεων. 

(Ήρδ' Β.Η', § 1. Ίσοκρ. ΓΙαναθ. $ 206). Ό 
Λεωνίδα:, καί περ προί'οών τήν ειμαρμένην, 
ύπετάγη μετά τής διαζ.ρινούσης αυτόν μεγαλο
ψυχίας είς τή» άποφασιν καί εκλογήν τής συ.-ό
σου καί έσπευσεν είς Θερμοπύλας, θ-λήσας νά 
ζρατύνη τό φρόνημά τώ' Έλληνίοων πόλεων.

ΘΕΡΜΟΠΥΛΛΙ
Ή Οίτη πρός άνατολάς εκτεινόμενη σχημα

τίζει δυο παρόδους κ.χωρισμένα; απ ’ άλλήλων, 
ών ύπέρκειται ή έκ 1374 γ.μ. κορυφή, Καλ- 
λίορομου ονομαζόμενη, τραχεία τελευτώσα πρός 
όζεις καί αποτόμου; κρημνού: μέχρι τής θαλάσ
σης, πρός ήν απολείπει στενωπόν πύλην πλησίον 
τών θερμών θειούχων πηγών, ιερών τφ Ήρακλεΐ 
( Ήρδ.. Ζ' , 176), ές ών Θε'ρμοπύλαι, έχουσαι 
δυτικότερου μ$·> 60 βημάτων πλάτος (Liv. 
XXXVI, 15), έν δέ τφ στενφ μόλις έπ'.δεχόμε- 
ναι άμάξης οιάβασίν ( Ήρδ. Ζ' , 200), ή; δεσ
πόζει τό Φρίκιον ώ; έκ τοΰ Στράβωνος (Β. 13, 
σ. 621) δηλοΰται ;

Έκ του Φριχιβν του υπέρ θί^μοπυλων Λ&κρ:χου ορούς.
Τά στινά τών Θερμοπυλών κυρίως ήσαν δύο· 

τό μέν κατά,τή·/ Άλπηνόν πόλι·.·, έσχάτην τών 
Έπικνημιδίων Λοκρών, εγγύς τοΰ κατά τό όπισ

θεν στε-.ωτάτου μέρους (Ήρδ. Β. 7, σ. 217. 
ζ.. 176). τό δέ έαπροσθε» κατά τόν Φοίνικα πο- 
ταυ.όν, παοα τήν πάλιν Άνθήλην, ου τό πλάτος 
ήμίπλεήρον (Ήρδ. Β. 7, κ. 175,200). ΓΙάσα 
δε ή έκτασις τή; οιε’όδου ήν 48 σταδίων καί 
περιορίζετο ύπό τής θαλάσσης, βχθέων ίλών 
(Παυσαν, Β. I, $ 819) καί τών απροσπέλα
στων κατωφερών κορυφών τού ορούς ( Άππιαν. 
Συο. σ. 97 εκδ. Έρρ. Σιεφ.)' πολ,λάκις όμως 
κατά Στράβωνα (Β. 0 , $ 428) ή οχυρά αυτή 
διέζοδος έφΟ’ίρετο από χειμάρρου; ή στάσιμα 
ύδατα μ.έχρι τής ενρεία; Τραχινίας χώρας οίκου-
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μένης άπό τούς Μσλιεΐς (Ήρδ. Β.Ζ’, § 199. 

Θουκί. Β.Γ, κιφ. 92. Palmer. exercit in 

optim aut. p 275).

ΙΊρός ευχερή κατανόησιν- τής στρατιωτικής 

θέσιως, δίδομεν πκτήν περιγραφήν τή; άπό Φω- 

κίδσς εί: Θεσσαλίαν διεξόδου, χαθ ’ ήν διατών 

Λίζρών συναντώμεν τήν Άλπηνον, κειμένην εγ

γύτατα τής θαλάσσης καί είς τήν άρχήν τού 

στενού χαλώ; οχυρωμένου (Αίσχ. παριπρεσό. 

§ 416). Ή όσος προσφέρει κατ’ άρχάς τό άναγ- 

καΐον πλάτος εΐς οιάβασίν μιας μόνης άμά'η;, 

μιθ’ήν εκτείνεται είς έλώόιις τόπου; άποτελου- 

μένους έκ των θαλασσίων ΰόάτω·« καί είς βράχου; 

απόκρημνου; άποπερατοΰντας τήν ορογραμμήν 

τής Οίτης. "Αμα τη έξ Άλπή-ου έξόοφ συναν

τώμεν, κατ’ αριστερόν ογκόλιθον αφιερωμέ-ον 

τφ Μελαμπύγω Ηρακλεΐ, έ··θα ό.ποπερατούται 

οδός τις φέρ-.υσα είς τό υψο, τοΰ ορούς, περίής Οχ 

διαλάβωμεν κατωτέρω. Ιίορρώτεοον όέουσι θερμά 

ύδατα (Στράβ. Liv, καί λ), μεθ’ ά ή ’Ανθήλη 

κώμη. Λόφος μικρός καί ναός τή; Άρτέμιόος, 

οπού οί Άμφικτύονε; κατ’έτος έποίουν τας συ

νελεύσεις αύτών, όιακρίνονται είς τήν περιβάλ

λονταν αυτήν πεοιάοα, έξ ή; εΰρίσκομεν όσον ή 

κάλλιον εΐπιΐν ύψωμα γής 7—8 ποσών πλάτους· 

Ένταΰθα οί Φωκεί, ανήγειραν ποτέ τειχο; ινα 

προφυλάττωνται άπό τάς έπιορομ.άς τών Θεσ- 

σαλών. Άφ' ου δέ διαβτ, τι; τό·· Φοίνικα, μ:θ ’ 

ού ένοΰται ό 'Ασωπός, άπαντφ τήν τελιυταίαν 

στενήν όιάβασιν. ήςτδ πλάτος ή&ίπλεθρον, μεθ ' 

ήν ή όοό; πλατύ.εται μέχρι τής Τραχινίας, πα· 

ριστανούσης θέαν πεοιάδος άρδευομένης άπό τόν 

Σπερχειόν καί έτέρους μικρούς ποταμούς. Έκ 

ταύτης τής Τραχινίας πεοιάδος είχε τήν άρχήν 

ή στενωπό; Άνόπαια ονομαζόμενη καί σ.ποπε- 

ρατουμένη μετά διαφόρους ορεινά; περίστροφό; 

πλησίον τής 'Αλπήνου.

Παρά τάς θερμοπύλας, έκτοςτοΰ τείχους τών 

Φωκέω·/, ήσαν πύλαι καί φρούριον τών Λοκρών 

έντός τών στενώνέπί τής θαλάσσης, Νίκαια κα- 

λούμ.ενον (Στράβ. Β. 6, σ. 428). Ό Αισχίνης 

(παραπρεσβ.) αναφέρει τήν Νίκαιαν λέγων :

Ό Άλπηνός, τό βρονιον καί ή Νίκαια 
ήταν τά τών παρόδων 
τών ές Πάλας χωρία κύρια.

Ό δέ Δημοσθένης λόγον περί Φιλίππου ποι

ούμενος (επιστολή | 2) έκφράζεται ούτω :·

υποπτεύεται ύπό Θηβαίων, 
Νίκαιαν μέν φρουρά κατέχων, 
εις όε την Άμφικτυονικήν είσδεδυκώς.

Ευκρινέστερου περί Νίκαιας άποφαίνεται ό Λί- 

βιος (18, 5, 32) δτι εκειτο παρά τόν Δαλιακόν 

κόλπον. Τή θέσει έφαρμ.όζεται ό μέν "Ανω. Μώ- 

λος αναμφιβόλων προς τό αρχαιον φρούριον, ό οέ 

Κάτω Μώλος ακριβώς πρός τόν λιμένα τής Νί

καιας. όπόθεν άρχεται ή οίοοος (Γκελ/ σ. 238.) 

Κατά οέ τόν Λήκιον (Σ. 10 σ. 63) έπί τής 

Καλλιδρομίου γραμμής σώζονται λείψανα τριών 

ετι φρουρίων Τιχίΐυ, Καλλιορόμου καί ’Ροδουν- 

τίας. Ούτως ε’.χον σ'. ©ερμοπύλοι, καταστασαι 
σήμερον έκ τής έπισωρεύσεω; τή; ίλύος τών πο- 

ταμ.ών καί τή: άμμου της θαλάσση; οχυρόν π<· 

οίον.

- ΔΥΝΑΜ.Σ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ό Λεωνίδα; έν τάχει βα.ίνων ένθαρρύν-ι αυ

τοπροσώπως τάς πόλεις, ών αί Θήβαι προθύμω: 

κατ’ αυτήν τήν διέλευσιν οίδουσι τετρακοσίους 

άνορας κατά μέν τον Πλούταρχον υπό τόν Άνά- 

ςανδρ-.ν, κατά δέ τον Ήρόοοτον ύπο τόν Λιον- 

τιάδην, μ·θ' ών κατά τε τόν Ήρόοοτον καί Δι

όδωρον έστοατοπεοευσεν εΐςτά; Θ.ρμοπύλαι, ένθα 

άληλλοδιαδόχω; κατέφθασαν πεντακόσιοι Τεγιά- 

ται, πεντακόσιοι Μχντινεϊ;. εκατόν, είκοσι Όρ- 

χομένιοι, χίλιοι Άτ-.άδες, τετρακόσιοι Κοοίνθιοι, 

διακόσιοι Φλιούντιοι, δγδοήκοντα Μνκήνιοι, ε

πτακόσιοι Θισπιεις, χίλιοι Φωκιις καί-πάνδημε: 

τό μικρόν έθνος τών Λοκροπουντ'ων.

Ιίερί τοΰ αμφισβητούμενου αριθμ-οΰ τών έν Θερ- 

μοπύλαι; 'Ελλήνων οί τρεις αρχαίοι ιστοριογρά

φοι άποφαίνονται ακρινώς κατά τον επόμενον πί

νακα :
Στρατεύματα τής Πελοποννύσου

Ούτω κατά τόν Ήρόοοτον αί πόλεις τής Πε- 

λοπονήσου εοωκαζ 3100 στρατιώτας, οί Θεσπι- 

εΐ; έπτακοσίονς, οί Θηβαίοι τετρακοσίου;, οί Φω· 

κεΐ: χιλίου; καί μ.ή αριθμών τοϋ; πανδημεί έκ- 

στρατεύσαντσς Λοκροπουντίους, αναβιβάζει τούς 

Έλληνας εί; πέντε χιλιάδας διακοσίου;, Ό Παυ

σανίαν ακολουθών διά τοϋ; εκτός τή; Πελοπόν

νησου Έλληνα; τόν άριθυ.όν τοΰ Ηροδότου, συμ

περαίνει δτι οί Λοκροί ήσαν έξ χιλιάδ:; καί 

καί δίδει έν δλω ένδεκα χιλιάδας διακοσίου:.

Καθ’ 7/pdJoi-o. Παυοατίαν Δι4$(·>^ο·
Σπαρτιάται :<C0 Σπαιτ. 300 Σ«α:τ. 300
Τεγεάται 500 Τεγεάται 500 Λίκεδαιαόν. 700
Μαντινεΐς 500 Μαν. 500
Όρχομέ>ιο: >20 ’θ;ζ- ι20
Άοκαοε; 1000 Ά:κ. 1000
ΚοοίνΟιοι 400 KsptvO. 400
Φλι-.ύν-ιοι 200 Φλισύντ. ‘ 200 ■Άλλα έθνκ τή;
Μυκήνιοι 80 Μυκ. 80 Πελοπον. 3000
Έν όζω 3100 Έν δλω 3100 Έν 5λω 4000

Στρατεύματα τής Στέρεας Έ?,?,ά.δος.
Καθ’ 'HfJiotov flavaarlav Διέίιίς.ον

©εσπιεΓς 700 Θετπ. 700 Μιλήτιοι 1000
Θηβαίοι 400 Θηβ. 400 Θηβ. 400
Φωκεΐς 10Ο0 Φωκ. 1000 Φωκ. 1000
Λοκροπούντιοι Λοκροπ 0000 Λοκροπ. 1000
Έν όλω 2 1 00 Έν 5z.ii) 8100 Έν ολω 3400
Πίόσ&ε; καί
-ονςανωΓΙε-
λοποννησ. 3100 « 3100 «< 4000
Το ϊλον 5200 Το δλον 11200 Τί αλον 7400
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Κατά δέ τόν Διόδωρον ό Λεωνίδας άφίκετο εΐς 
θερμοπύλας μετά τεσσάρων χιλιάδων άνορών, 
ών τριακόσιοι ήσαν Σπαρτιάται καί επτακόσιοι 
Λακεδαιμόνιοι, καί έπιφέρει οτι τό σώμα τούτο 
ένισχύθη μετά μικρόν άπό χιλίους Μιλησίους, 
τετρακοσίους Θηβαίους, χιλίους Λοκροϋς 
ισαρίθμους Φωκεΐς, έν όλφ έπτά χιλιάδας

• τρακοσίους Έλληνας. Έξ άλλου ό Ί-.υστΐνος 
(Βιθλ. Β’ κεφ. ια’ -), μεθ’ ου συμ.φωνούσι πολ
λοί συγγραφείς, ισχυρίζεται δτι ό Λεωνίδας είχε 
μόνον τέσσαρας χι
λιάδας. Αί άμφι- 
βολίαι ήθελον ίσως 
οιαλυθή, άν έσώ- 
ζοντο πάσαι αί 
μετά ταΰτα χαρα- 
χθιϊσαι έπιγροφαί 
έπι πέντε στηλών 
τεθειμένων εΐςΘερ- 
μοπύλας (Στραβ. 
Β'.θ· § 429).

Φανερόν δτι ό 
’Ιουστίνος δους ε·.ς 
τδν Λεωνίδαν μό
νον 4000 Έλλη
νας, έστηρίχθη είς 
τήν άνατεθεΐσαν 
επιγραφήν πρός τι
μήν τών Πελο- 
ποννησίων, ένφ ο 
Ηρόδοτος, καίπερ 
μή σημειώνων τ'ν 
αριθμόν τών Λο- 
κρών, ορίζει 3100 
έξ όλων τών δή
μων τής Πελο
πόννησου. Είς τόν 
Παυσανίαν συμπε- 
ραίνοντα, αντιτί
θεται ό Στράβων 
μαρτυρών οτι ό 
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Λεωνίοας ελαβεν ολίγους άνδρας άπό τούς πέριξ 
δήμους. Ό Διόδωρος άναφέρων έν τή διηγήσει(Β. 
ια' |8) τούς θεσπιεΐς αντί τούτων απαριθμεί(Β. 
ΙΑ’ g 6) χιλίου; Μιλησίους, άλλ’ εΐς τήν Στε
ρεόν ούδείς δήμος ύπό τοιοΰτον δνομα ήν τότε 
γνωστός, έξ ου ό Πολμίερος (exercit. p. 103) 
υποθέτει αντί Μιλησίων τους Μαλιεΐς'τούτων ό
μως ύποταχθέντων κατ ’ άρχάς εΐς τόν Ξέρξην 
(Δ ιοο. αύτ. ρ[ 3) καί έπειδή οίκοΰντες τόπον άνε- 
φγμένον ήν αδύνατον νά λάβωσιν δπλα εναντίον 
έθνους πρός δ ώρκίσθησαν υποταγήν, πρε'πει εΐς 
τό κείμενον τοΰ Διόδωρου ν ’ άναγινώσκωμεν 
αντί χιλίων Μιλησίων τούς έπταποσίους θε- 
σπιεΐς. Συμβιβάζοντες τάς ανωτέρω γνώμας πα- 
ρατηροϋμεν δτι έπτά περίπου χιλιάδες Έλλη
νες συνεκεντρώθησαν είς θερμοπύλας, ών τά

στενά οί τριακόσιοι Σπαρτιάταιμετά τών οικείο- 
θελώς παραμεινάντων θεσπιέων καί Θηβαίων 
υποστήριζαν μετ’ άπαραμίλλου εθελοθυσίας.

AIATASIZ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ

Ό Λεωνίδας έπισκοπήσας τήν ύιάβασιν τών 
Θερμοπυλών έτάχθη μετά τών Θηβαίων πλη
σίον τής Άνθήλης (Παυσαν. Β·.βλ. Ζ1 | 55. 
Liv. ΐβΐθ.) καί μετ’ έπιθεώρησιν τοΰ τείχους 

τών Φωκέων έξη- 
σφάλισε τά έμπρο
σθεν μέρη διά μι- 

στρατευμά- 
ϊν’ άποφύγη 
πλησιασμούς

κτών 
των, 
τους 
καί παρέταξεν ισ
χυρόν δύναμιν πρό 
τής 'Γραχινίας πε- 
διάδος προς φρού- 
ρησιν τής εντεύθεν 
άνερχομίνης Ά- 
νοπαίας στενωπού, 
ήν κατόπιν ένεπι- 
στεύθη εΐς τούς 
προσελθόντας χι- 
λίους Φωκεΐς, οός 
έταξεν είς τά ύψη 
τοΰ όρους, μεθ’ ού 
συνεκοινώνει διά 
προφυλακών.

Μετά τήν υπό 
τοϋΛεωνίδου στρα
τιωτικήν διάταξιν 
έθεάθησαν τά βαρ- 
βαρικά. στρατεύ
ματα καλύπτοντα 
τήν Τραχινίαν χώ
ραν και ίππεΐς 
Πέρσαι κατοπτεύ- 
οντες τό Έλλη-

,. γ.'

νικον στρατόπεδον, ού τήν Εμπροσθοφυλακήν κατ’ 
εκείνην τήν ημέραν άπετέλουν οί Σπαρτιάται 
ασκούμενοι οί μέν είς τήν παλαίστραν, οί δε εΐς 
καλλωπισμόν τής κόμης, ής πρώτον έπεμελοϋντο 
εΐς παρόμοια είδη κινδύνων.

"Εκπληκτος ό βασιλεύς δια τήν ησυχίαν καί 
ετοιμότητα τών ολίγων "Ελλήνων, τήν πέμπτην 
ημέραν διατάσσει τά σώματα τών Μήδων καί 
Κισσίων "ν ’ άγάγωβιν αυτούς ζώντας. Αί προ- 
φυλακαί έν σπουδή είδοποιοΰσι τόν Λεωνίδαν 
δτι οί εχθροί εύρίσκονται ήδη πλησίον καί οί 
Έλληνες παραχρήμα έξελθόντες τών χαρακω
μάτων τάσσονται αντιμέτωποι τών μετά μανίας 
έπιτεθέντων Μήδων. At πρώται γραμμαί πί· 
πτουσι καί αί διαδεχθεΐσαι αύτάς κατατρυπη- 
θεΐσαι άπό τά δέρατα τών 'Ελλήνων, δοκιμά-

ί 
? I" . .
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ζουσι τήν αυτήν τύχην. Οί Έλληνες συνεσφυγ- 
μένοι καί από μεγάλας ασπίδας καλυπτόμενο; 
παρρησιάζουσι μέτωπον πεπυκνωμένον άπό μα- 
κρά δέρατα. Μετ’ άνωφελεΐς επιθέσεις οί Μήίοι 
φθαρέντες αντικαθίστανται κατά Διόδωρον διά 
τών αθανάτων. Ή μάχη καθίσταται μάλλον 
θανατηφόρος. Ή ανδρεία έκατέρωθεν αναπτύσ
σεται άπαραμίλλως, άλλ ’ οί Έλληνες τόν όγ
κον τοΰ εχθρού ίσοφαρίζουσι διά τής στρατιωτι
κής αρετής, τοποθεσίας καί τής υπεροχής τών 
οπλών ( Ήρδ. Β. Ζ’, § 211). Μετά μικρόν τό 
σώμα τών αθανάτων στρέφει τά νώτα καί ό άλ- 
λαζών βασιλεύς καθίσταται επόπτης τής φυγής 
αυτών (Άναχ. Μ.Β'. τμ.Β' $ λα'.) Τήν έπο- 
μόνην ή σύγκρουσις ούδεμίαν ίκβασιν είχε καί 
ένφ ό Ξίρξης εΰρίσκετο έν άμηχανίφ καί άνη- 
συχί?, Μηλιεύς τις ’Εφιάλτης δνόματι τού Εί>- 
ρυδήμου, προσελθών προδίδει τήν Άνόπαιαν 
στενωπόν καί γίνεται οδηγός τοΰ ύπό τόν Ύ- 
δάρνην σώματος πρός τό όρος. Κατ’ άρχάς τής 
νυκτός άπό τοΰ ’Ασωπού άναχωρήσαντες διέρ
χονται τό δάσος τών δρυών καί διά τής ατρα
πού όιευθύνονται προς τάς κλιτίας τάς ύπό τών 
Φωκίων φυλαττομίνας. Οι Φωκεΐς μετ’ άντί- 
στασιν κατέλαβον τά εγγύς υψώματα έγκατα- 
λείψαντες τήν στενωπόν ( Άναχ. Μ. Β'. τμ. 
§ λβ’.), δι’ ής οί Πίρσαι όδοιποροΰντες κατήρ 
χοντο πρός τήν Άλπηνον κατά τήν Μελάμπιγα 
πέτραν καί κατά τάς Κερκώπων έδρας (·), ένθα 
ήν τό στενώτατον αυτής.

ΕΛΛΗΝΑΝ ΕΘΕΛΟΘΥΙΙΛ

Ο Λεωνίδας πληροφορηθείς έκ τών προφυλα
κών τήν τε άνοδον τών βαρβάρων καί τήν έκ- 
βασιν τήςμετά τών Φωκίων συγκρούσεως αυτών, 
συγκροτεί συμβούλιου καί συνιστφ εις τούς ηγε
μόνας τών Ελληνικών ταγμάτων ν’ άπέλθωσι 
ταχέως καθ’ δσον ή περαιτέρω διαμονή αυτών 
ίσεται ανωφελής θυσία ( Ήρ. αυτόθι. Ίουστ. 
Βιβλ. Β'. κεφ. ια'). Οί Θεσπίεΐς παρρησία 
εβεβαίωσαν τόν Λεωνίδαν ότι είνε διατεθειμένοι 
νά μή έγκαταλείψωσι μόνους τούς Σπαρτιάτας 
καί οί Θηβαίοι οτι θά μεθέξωσι τής τύχης αύ- 
τών(’Ηρ. βλ.7 κεφ.222. Πλούταρχος περί κα- 
κοηθείας Ηροδότου^ 865). Τόλοιπόν τών Ελ
λήνων στράτευμα είχε καιρόν νά έξέλθη τών 
στενών.

’Εν τφ μεταξύ ό Λεωνίδας παρεσκιυάζετο 
εις τήν τολμηροτέραν τών επιχειρήσεων. Καλέ- 
σας τούς οίκειοθελώς μείναντας αρχηγούς τών 
θεσπιέων καί Θηβαίων περιττόν εινε, λέγει, 
νά μαχώμεθα πλέον έν τοΐς στενοΐς, απαραίτη
τον να ορμήσωμεν εις αυτήν τήν σκηνήν τού βα-

1) Οΐ Κέρκωπες ήσαν λησταί, τά στενά λυμαινό- 
μενοι καί ύπό Ήρακλίους τρ*πωβέν;ες.

σιλέως καί ή νάθυσιάσωμιν αυτόν ή ν’ άπολε- £ 
σθώμεν έν τφ μέσω τού εχθρικού στρατοπέδου· 
καί τούτων νευσάντων στραφείς πρός τό στρά- ί 
τευμα, δειπνήσατε,επιλέγει, λιτώ; διότι εντός 
ολίγου θέλομεν δειπνήσει παρά τφ Πλούτωνι | 
(Άναχ. Μ. Β’ Τμ. Β' g λγ'). Κατά τό με
σονύκτιον οΐ Έλληνες έξελθόντες τοΰ στενού 
προχωρούσε βιαίως εις τήν πεδιάδα, άνατρέ- 
πουσι τάς προφυλακάς καί διασκορπίζονται εις 
τό εχθρικόν στρατόπεδον. Ή σφαγή είς πάν 
βήμα είς πάσαν στιγμήν ένέπνεε φρίκην. Τάς 
κατ’ άρχάς φήμας σιγηλός διεδέχθησαν κραυγαί 
τρομερά·, άναγγέλλουσαι τήν φθοράν τού ύπό τόν
Υδάρνην στρατεύματος υπό τάς φρικωδεστέρας 

περιστάσεις. Όί γενναιότερο; τών ΙΊερσών είς 
τάς φωνάς τών Ιδίων στρατηγών μή γνωρίζοντας 
πού νά φέρωσι τά βήμ.ατα αυτών ή νά δι^υθύ- 
νωσι τά δπλα,ε"πιπτον κατά τύχην είς συμπλο- 
κάςκαί έφθείροντο ύπ’ άλλήλων, μέχρις ού αί 
πρώται ήλιακαί ακτίνες προέβαλον εις τούς οφ
θαλμούς τοΰ ύπό πανικού καταληφθέντος βασι- 
λέως τόν σμικρότατον άριθαόν τών νικητών. Οί 
βάρβαροι έν άνοικτφ πεδίφ παραταχθέντες μά
χονται πανταχόθεν πρός τούς ολίγου: Έλληνας. 
Πίπτει ό Λεωνίδας άπό χάλαζαν βελών καί συγ
κροτείται περί τό σώμα αυτού πεισματώδης φο- 
νικωτάτη και φρικωδεστάτη μάχη μεταξύ τών 
Ελλήνων καί τών άνδρείοτέρων ταγμάτων τού 
Περσικού στρατεύματος. Δύο άοελφοί τοΰ Ξέρ- 
ξου, ευάριθμοι επίσημοι Πέρσαι καί· πολλοί 
Σπαρτιάται πίπτουσιν. Άλλ’ ή νίκη επιφυ
λάσσει τήν δάφνην είς τούς κατάκοπους Έλλη
νας, οΐτινες μιθ’ δλην τήν έξάντλησιν τών δυ
νάμεων, έγείρουσ; τόν στρατηγόν αυτών, άπο- 
οιώκουσιν, όπισθοδρομοΰντες, τετράκις τόν έχ- ' 
θρόν καί έπανελθόντες είς τό στενόν πηδώσι τό 
χαράκωμα και ΐστανται έπί τοΰ μικρού λόφου, 
πλησίον τής Άνθήλης εύρισκομένου. 'Εκεί ταχ- 
θέντες άνθίστανται έπί τινας έτι στιγμάς κατά 
τών άκολουθούντων αυτούς στρατευμάτων καί 
καθ’ ήν ό Ύδάρνης ήγαγεν έκ τών όπισθεν καί 
καλύπτοντες ύπό νεφέλης «χθοικών βελών ( Ήρδ. 
Β. 7, κ. 216—225).

Η ΤΙΜΗ

Ή άπόφασις νά πέσωσιν είς τάς Θερμοπύ
λες ήν είς μεν τους θεσπίεΐς καί Θηβαίους προ- 
βιβονλενμένη έκπληρωθεΐσα τόσον οίκειοθελώς 
οσον καί σταθερώς, είς δέ τούς Σπαρτιάτας εξω
τερική ορμή γενναιοκαρδίας καί αρετής.

Ο Λεωνίδας ύπετάγη είς τούς νόμους τής 
Σπάρτης και ο Αναξανδρος έκουσίως καί παρά *
τήν γενικήν συμβουλήν τοΰ στρατηγού παρα- 
μείνας ΰψώθη ΰπεράνω τής έπαρθείσης Λακεδαί- 
μονος, ένφ ό τρόπος τής εθελοθυσίας τών θε-τ 
σπιέων θαμβοί καί αυτήν τήν περί ’Ελευθερίαν 

όρετήν τών Πλαταιέων. Ούτω αί ψυχαί τών 
τριών Έλληνίδων πόλεων ΐνυψώθησαν μέχρι 
σημείου, καθ ’ δ ή αγάπη τής οόξης, δ έρως τής 
πατοίδος,-πάσαι αί άρεταί ένήλθον είς σφοδρο- 
τάτη? επιθυμίαν μιμήσεως.

Ή βαρβαρική πληθύς, ώς κόνις ύπό σφοδρού 
ανέμου διασκορπισθεΐσα, ήφα.νίσθη έξ 'Ελλάδος, 
ής τά τέκνα συνελθόντα προσφέρουσι θυσίαν υ
ψηλήν καί ανήκουστου, δι' ής έξυμνοΰσι τάς 
φιλοπάτριδας τών Θερμοπυλών καρδίας, ών ή 
ι/.νήμη θέλει γεραίρει τά εμψυχωμένα εθνικά 
φρονήμσνα καί παραμένει διά τών αιώνων πα
ράδειγμα σιβασμοΰ, θαυμασμού καί ενθουσιασμού.

Ή Σπάρτη άναδεικνύεται άνθάμιλλος πρός 
τον Μαραθώνα χαράξασα τό επίγραμμα:

ίιΐν’, άγγίλλιιν Λακεδαιμονίοιε, ότι τήϊε 
χείμ,ίθι, τοΓς κείνων ρήμ-ασι πεισμένοι.

Άλλαζών δμως θέλει νά όψωθή ΰπεράνω τών 
άλλων διδάσκουσα τό μυστήριον τής ουνάμεως 
αυτής ώς εφεξής:

Μυριάσιν ποτέ τήδε τριαχοσίαις εμάχοντο 
εκ Πελοπόννησου χιλιάδες τέτορες.

Άλλ’ αύτη η έπιγεγραμμένη ομολογία τού 
'Ηροδότου προοήλως διαστρέφει τήν αλήθειαν, 
καθ ’ οσον έν Θερμοπύλαις έμάχοντο Πελοπον- 
νήσιοι μέν 3100, ό δέ Λεωνίδας συμβουλεύσας 
τήν επιστροφήν τών Ελληνικών στρατευμάτων 
έκρά.τησε μόνον τούς Σπαρτιάτας καί τούς οικειο- 
θελώς μείναντας Θεσπίεΐς καί Θηβαίους, συνι- 
σταμίνους χιλίους τετρακοσίους, ών πολλοί έπε
σαν είς τάς πρώτας προσβολάς καί κατά τήν 
μαρτυρίαν τού Διοοώρου ο Λεωνίδας άπεφασισε 
νά επιτεθγ, κατ’ αύτοϋ τοΰ στρατοπέδου τών 
Περσών, έχων ούχί πλείονας τών πεντακοσίων 
άνδρών (Δ·.οδ. Βιβλ. ΙΑ’ §8—9).

Οΐ Θεσπίεΐς, καί περ ύψωθέντες ΰπεράνωτών 
άλλων δι’ δ,τι οί Σπαρτιάται άνω τοΰ έαυτοΰ 
των, οΰδ' αυτής τής αγαθής φήμης έν τοΐς έπι- 
γράμμασιν ήξιώθησαν, οί δέ Θηβαίοι έκ τών 
υστέρων κριθέντες, οπότε έπεκράτησαν άλλοΐα 
επιβεβλημένα αισθήματα, έδρεψαν πικρίας άνθ’ 
ών ό μέν Πλούταρχος αντεπεξέρχεται διά τής 
περί κακοηθείας τοΰ Ηροδότου πραγματείας, ο 
οέ Πίνδαρος τάς περί ελευθερίας καί πολιτισμού 
προμάχους πόλεις έξυμνών, άναμιμνήσκεται τής 
γενετείρας διά τής έπομ.ένηςθαυμασίας ελεγεια
κής στροφής.

Τό δέ, Διοδότοιο παΓ; μαχαταν 
Εύινδί’ άπέπνενσας άλικίαν 
Προμάχων δν’ όμιλόν, (ν6’ δριστο: 
“Εσχον πολέμιοι νιΐκος έσχάταις έλπίσιν· 
"Ειλαν δέ πένίο; ου φατόν.

(fliri. "Ιβθμια Είί. Ζ, il)

Πρόμαχος τής ελευθερίας τών 'Ελλήνων ίπε- 
σεν έν θερμοπύλαις καί ό Στρεψιάδης παΐς τοΰ 

Διδότου ομωνύμου καί έκ μητρός συγγενούς του 
έν Ίσθμίοις Παγκράτιον νενικηκότος, έξ ού ό 
όμνωδός λαμβάνων αφορμήν εξιστορεί «συ οε ω 
παΐ Διδότου έν τώ κρατίστφ τής ηλικίας απήλ- 
λαξας μέγιστον πένθος τοΐς σεαυτού καταλιπών 
οίκείοις, πεσών έν προμάχοις, ένθα οι αριστοι 
μέχρι τών έσχάτων έλπίδων άμιλλώνται περί 
νίκης». Άλλ' έκ τών Πανελληνίων ύμνων τοΰ 
Πινδάρου, τής συγκεχημένης γλώσσης τοΰ Διό
δωρου καί αυτής τής άντιφασκούσης παθητικής 
γραφίδος τοΰ 'Ηροδότου, εξάγεται δτι οί Θη
βαίοι εν θερυ.οπύλαις ού μόνον έν προμάχοις Ιπε- 
σ<Κ, αλλά και είς εφόδους μετά λύσση; κατά 
τών βαρβάρων ώρμησαν καί διασχίζοντες τό νέ
φος τοΰ πολέμου καί άποκρούοντες τόν ογκον 
τοΰ εχθρού έδέχθησαν έπί τοΰ στήθους χάλαζαν 
βελών,δι ’ ών έπεκόσμησαν οάφναις εαυτούς καί 
Πατρίδα καί ών τόν ένδοξον αγώνα έπειράθησαν 
νά έπισκιάοωσιν ή τε διαμάχη τής ομόρου νύμ
φης καί ή έκ μέρους τών λογιών αυτής καί τών 
έκείθιν τοΰ Ίσθμ.οΰ άντιζήλων συστηματική δυ- 
σφήμισις, συνφδά τφ πνεύματι τοΰ Θουκυδίδου 
(Βιβ. Ε’ κ. 89) εξόχως άποφαινομένου εδίκαια 
μέν έν τφ άνθρωπείω λόγφ άπό τής ίσης ανάγ
κης κρίνεται, δυνατά δε οί προύχοντες -πρασ- 
σουσι καί οί ασθενείς ξυγχωροΰσι» καί έξ ής ή 
προαχθεΐσα συγκριτική μελέτη- χαράσσέι τφ 
ιστοριοδίφη τήν εύθεΐαν οδόν, άπονέμουσα ανευ 
πάθους τό δίκαιον.

θηβαΐΐ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Λ. ΘΑΓΙΛΝΝΗΣ

SONETTO

Τί στέκεσαι χλωμΛ -κι' άποσόυόμένη; 
Τον ουρανό φοβάσαι σιοΰ μουγκρίζει, 
Τίιν άΰτραππ πού άπ’ τά νέψή βγαίνει 
Σ&ν φίδι μέ<3’ 'ότά πεύκα πού σφυρίζει;

Νά Λξερες’Οτό νού μου τϊ συμβαίνει, 
Τί τρικυμία μέθα μου μαυρίζει
Καί κάθε μου’ ιδέα τρομαγμένη 
Σάν άΟτραπη φριχτή πώς λαμπυρίζει I

Σύννεφα καί φωτιά μέα' 'ότό κεφάλι 
Μέ τυραννούν κι' ft ακέφι μου θολώνει 
Κι’ αισθάνομαι φριχτή θανάτου ζάλη.

ΜέΟ’ ΜτΑν καρδιά μου λύσσαξαν οί πόνοι 
Σάν λύκοι μίσ’ ύΐ χειμωνιά μεγάλη 
Ποΰ γύρω τους δέν βλέπουν παρά χιόνι

Γιώργος «ωμαΐδης



ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΛ1Σ

Τ'.ΰτό yip αθάνατον φωνοΐε» ίρπιι. 
Κη; ευ «ίκη τι καί πάγκαρπον 
Έπί χθδνα καί διά πόντον βέθακεν.

Έργμάτην άχτ'ις καλών άσβεστο; αίίν.
"ΠΙΝΔΑΡΟΣ»

αν- 
τι- 
πε-

0 Γ·· ΠεΤΟΪΧΗί ΑΓΟΡΕΥΑΝ

παλιγγενεσίαν καί την μεταγε.εστεραν τώ» ομοφύλων 
ί' η ,'■' ' ; ‘γ.......... ' "
τδς τοΰ όποιου περιλαμβάνεται δ μέχρι σήμερον βίος ί *" 5 · . .... ΛΜ’Λ,Ι·). *»
ενθουσιωδεστέρων εθνικών ανδρών, ου το καθολικό»

και καθορίζει τδν σεβασμόν τοΰ πολίτου προς τδ δε
ι ■ ■ 1 ............... . .1 I

πολιτειακή σχίσει.

I
Q? νταπ.οκρινόμενος ε’ις τδν φιλόφρονα σκοπόν τής «Φύ 
gY σεως» έκπροσωπούσης έν εύρεΐ κύκλω τη» 'Ελ

ληνικήν πνευματικήν 
κίνησιν, αποσπώ έξ 
ανεκδότου μαχρα; με
λέτη περί τών συγ
χρόνων εθνικών αν
όδων, εντυπώσεις — 
νας άτάκτως χαί 
νιχρώ; ένταΰθα διατυ- 
πουμενας.-

Ή Ελλάς οιεξά- 
γουσα τήν απεγνωσμέ
νη» εκείνη» κατα τής 
β χρβαρικής κυριαρχίας 
πάλην, επλτ(ξε τηνέ- 
πικρατεστέραν πάσης 
άλλης πόλεως χ ο^δήν. 
Ό ερως τοΰ ευκλε
ούς Καδμείου στόμα
τος προς τήν εθνικτ(νI 

έλευθερίαν,αποτελεί τδ μέγα καί φχει-,δν πλαίσιον,έν- 
τός τοΰ όποιου περιλαμβάνεται δ μέχρι σήμερον βίος 
του μεγαλουργού άνορός ΓΕΔΡΓΙΟΎ ΠΕΓΟΥΙΝ ένδς τών 
ενθουσιωδεστέρων εθνικών ανδρών, ου το καθολικό» 
πνεύμα έπιπνέει έλευθιρίαν συνειδήσεως καί ένεργείας 
και καθορίζει τδν σεβασμόν τοΰ πολίτου πρδς τδ δί
καιον του πλησίον έν πάση αύτοΰ οικογενειακή χαΐ 
πολιτειακή σχίσει.

Ό Γεώργιος Πετούσης έγεννήθη έν Θήβαις κατά 
τήν εύκλεά έποχήν τής Έθνικτ^ς άναγεννήσεως καί 
ανήκει κατά πνεΰμα είς τήν γε·εαν τοΰμεγάλου άγώ- 
νος. Ύπδ τήν πνοήν τοΰ πατριωτισμού και τδν ήχο» 
τών παιάνων, έπήρθη ό νοΰς τοΰ παιδιού μέχρι τών 
εύγενεστάτων Ιδεών καί τδ φρόνημα αύτοΰ έμορφώθη 
διά τών πατρώων γενναίων αισθημάτων καί τών εν
δόξων άναμ.ήσεων. Ή παιδαγώγησις υπήρξε πρότυ
πον έπιμεμελημενης καί χριστιανική; ανατροφής, ή 
δ* έκπαίδευσις άπ’ αρχής μέχρι τής περαιώσεως τών 
Πανεπιστημιακών αυτού σπουδών, συνωδεύετο μετά 
πιστοποιητικών εξόχου αγωγής καί αρίστης παιδεΰ- 
σεως. Τήν επιστήμην τού Δικαίου έξήσκησε παρά 
τοΐ; έν Άθήναις Δικαστηρίοις, έν οίς διαχριθείς καί 
ύπδ τοΰ θηβαϊκοΰ λαού προσηχόντως έκτιμηθείς άνυ- 
ψώθη Δημοτικός άρχω» τής πόλεως, έξ ής μετά 
μικρόν αντιπρόσωπος υποδειχθείς περιεβλήθη ταύτο- 
χρόνως άμφότερα τα πολιτικά αξιώματα καί παραι
τηθείς τής Δημοτικής αρχής, μετώκησεν si τή πρω- 
τευούση, έν ή έπεδόθη αποκλειστικώς είς τήν ύπηρε- 
σίαν τών κοινών τής Πατρίδος, κρατερώς αγαπιζόμε
νος ύπερ τής ανορθώσεως τή; ισχύος τών νόμων, είτε 
ώς αντιπρόσωπος τής επαρχίας ©ηβών έν τή Βουλή, 
είτ’ έξωθεν ώς πολίτης, δτε λυσσαλέα άντίδρασις τών 
κρατούντων πολιτευτών,έστέρει τόν άνδρα τού βουλευ
τικού αξιώματος.

Άλλ’ εύγλωττίφ χαί τόλμη έκ νέας ήλικίας κάτο- 

γος καί έν τοΐς ποήιτικρΐς είδήμων γενόμενος,απέδει
ξε·, δτι ό νους χρείσσονα φέρει αποτελέσματα, ώς 
μείζω μεν έκ τής ψυχής ή τής ηλικίας ίσχυν ένεΐναι: 

κείνος γαρ εν παισί νέος 
εν δέ βουλαΓς πρέσβυς.
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Ή Φύσις, έπιλαθομένη τής συνήθους φειδοΰς, υ
πήρξε δαψιλής εις χαρίσματα καί έν τώ Ι'εωργίω Πε- 
τούση επλασε πρότυπον Βοιωτικής καλλονής.

Ή ’Ελληνική τής μορφής ευρυθμία, τδ σύμμετρον 
τοΰ αναστήματος και τδ νεανικόν κάλλος μετά τής 
χάριτο; τοΰ μειδιάματος,διέθετον υπέρ αύτοΰ τά; ψυ- 
χάς, έν ω ή ευγένεια τών αισθημάτων καί τής' διά
νοιας ή δύνα^εις, αναγκαία τούτων παρακολουθήματα, 
εμαρτύρουν εν αυτώ την αδιάλειπτο» δρασιν τοΰ πνεύ
ματος.

Ό εσωτερικός άνθρωπος υπέταξε τδν εξωτερικόν' 
ή διάνοια άπηλλκγη τών αισθήσεων τής δουλείας και 
δ βίος αύτοΰ ήρξατο καταναλισκόμενος υπό μιας ακα
μάτου σκέψεως. Έπιμόνως δέ προσηλωθείς είς τήν 
έρευναν πολιτικών ίδια ζητημάτων, είργάζετο ήμέρας 
καί νυκτδς καί υπό τοιαύτην διηνεκή έπίδρασιν τών 
ενδομύχων διαλογισμών, ή μεν άψις αύτοΰ προσελάμ- 
βανε χρώμα μελαγχολικοΰ ρεμβασμού, ό δέ χαρακτήρ 
αενναως περισπώμινος ϋπο τών εσωτερικών μελετών 
και τών πολιτικών αντιδράσεων εγενετο, τής ήλικίας 
προϊουσης, σιωπηλός καί κάπως τραχύς σύμβουλος.

“<‘ντος ή ακατάσχετος τάσις πρδς την. ετευναν,διέ- 
πλκσε τδν ύπερεχοντα νοΰν, δ δέ ρεμβασμός καί δ 
πόθος τής άπομονώσεως χαρακτηρίζει τδ εξοχον τοΰ 
ανδρος πνεύμα.

Ήλικαι αρεταί περικοσμοΰσι τδν βλαστόν τής Θη· 
βχίδος, jtovot ο! γνωρίσαντες μαρτυροΰσι άνομολογούν* 
τες τδ ανεπίληπτον αύτοΰ. Οί μέν εΐδότες,ώ; δικη
γόρον διατηροΰσιν έδραΐον τδ φρόνημα περί τε τής 
έμβριθείας, τής χάριτος τοΰ λόγου, τή; άκεραιότητος 
τοΰ χαρακτήρος καί τής βαθείας γνώσεω; τής έπιστή- 
μης, πάντες δέ οι πολιτικοί ήγέται, μεθ’ύπερηφανείας 
συγκχταλέγουσι τδν άνδρα μεταξύ τών πρωτευόντων . 
φίλων των και έπιζγ^οϋσι τήν περί τών πρακτέων 
γνώμην του. Κατ’ έξοχή» έν τοΐς έθνιχοΓς ζητήμασι 
ψαίνεται ήγούμενος έν τή Βουλή, ήν συγχρατεϊ διά 
τοΰ λόγου άναλύων τάς σκέψεις του, έπιθυμών δέ νά 
εισδύση μέχρι τών άδυτων τής ψυχής τών αντιπρο
σώπων, ψυχολογεί" έπί πάντων τών αισθημάτων του 
καί επιζητεί νά παρηγορήση τδν άκροαζόμενον λαόν 
καί νά έμπνευση διά τής αγάπης καί τής αρετής θάρ
ρος καί έλπίδα διακηρύττω» τοΐς πάσι».

— Οί μεγάλοι τοΰ π»εύματος έργάται καί οί ισχυ
ροί τής γης αγαπώσι τήνΠατρίδα ούχί διότι έμπνέο- 
μεν αυτοί; ένθουσιασμόν. Πρέπει μιμούμενοι τούς πα
τέρας ήμών νά διασαλπίσωμεν είςδλον τδν κόσμον, 
οτι δέν άρχει εις ήμάς ή δόξα τοΰ παρελθ,ντος, ούδε ' 
δυνάμεθα νά ζήσω^εν ύπδ τδ βάρος πατραγαθιών.

Όποια πολίτικη φιλοσοφία ! όποια ψυχολογία θαυ
μαστή ! Πιστός είς τδν διπλοΰν δρκσν αύτοΰ ώς πο
λίτου και βουλευτοΰ έμμένει είς τδ καθήκον και θέ
λει μετουσιωθή ολος είς νέον πολιτευτήν. Οΰτως ώς 
πρόεδρος εξελεγκτικής έπί τών ναυτικών έπιτροπής, 
μετά παρρησίας ομολογεί" δτι αί φατρίαι πανθ’ όσα 
κακα παρασύρουσιν, από δέ τή; Προεδρικής έν τή 
Βουλή έδρας άνυψοϋται σύμβουλος τών κοινών συμ
φερόντων καί πληροί" τούς όρους τελείου πολιτευτοϋ 
μετά καλλιλογίας συγκρατούντος τδ Κοινοβουλίου, 
πρδς ο αγορεύω» ύποδειχνύει μετά φρονήσεως όπόθεν 
τό “Εθνος πάσχει καί τίνι λόγω δ χόλαξ καί συκο
φάντης ώς φιλόπατρις περισαλπίζεται έ» έφημερίοι.

X

H ΦΪΖ,ΙΣ

Αί ιδιότητες αύτοΰ ώς πολιτευτοΰ φερουσι τήν σφρα
γίδα τής πρωτοτυπίας, ή μόνη δ’έπιθύμία ή κατά τά; 
έκλογάς έχδηλουμέ.η,είνε ή κατά συνείδησιν καί ούχί 
χρήμασι ψηφοφορία καί τδ εξέχον τού άνδρδς γνώρι
σμα ή προσπάθεια νά έφαρμώση τήν ήθιχην έν τή 
πολιτική.

Υπέρ ποτέ κατά τόν ύπδ συνθήχας πόλεμον 
κατεθλίβετο βλέπων, δτι οί πολιτικοί εν μέτρω δια- 

-φόριρ έκαστος είργάζοντο περί κοινΌβόύλιυτικής έπι- 
κρατήσεως. 'Οπότε δέ έν μέσω τών ζοφερών σημείων 
καί τοΰ έθ.ικού μαρασμού συνήλθεν ή Βουλή-νά έπι- 
τελίση ΰψιστον καθήκον περί αποδοχής τών όρων τής 
συνθήκης, ήν άπειργάσατο, χαί ό λαός άθρόος άνέμενε 
πρότασίν τινα ικανοποιητικήν, άναστάς ό έχ ©ηβών 
πολιτευτής έν προφχνεΐ" συγχίνήτει και απογοητεύσει, 
διαμαρτύρεται άπό τοΰ βήματος χατά τής αποδιδόμε
νης είς τδ Έθνος ήττης καί συνιστμ ένιαίαν εθνικήν 
ένέργειαν «... ή Ελλάς, επιλέγει, δεν ήττήθη αλλά 
προπαρεσκευάσθη είς ήτταν. . . μή επιδιώκετε πολι
τικούς ανταγωνισμούς και ύποφγικάς κρίσεις έν τοι- 
αύταις χρισίμοις περιστάσεσιν, άλλ’ άποτελέσωμεν 
ένιαίαν ’Αντιπροσωπείαν καί διαμαρτυθώμεν ενεργοΰν- 
τε; μετά σννέσεως ύπερ τής τιμής καί τοΰ μεγαλείου 
τού “Εθνους, άναλογιζόμενοε τήν ευθύνην, ήν υπέχο- 
μεν απέναντι τής πατριρας ιστορίας» καί επιφέρει ή 
πραχτικογ^άφος «Φωνή» του Πειραιώς (20 Σ)βρίου) 
χειροκροτήματα έξ’ όλων τών πολιτικών μερίδων χαί 
ζωηραι έπευφημίαι έκ τών ακροατηρίων έστεψαν τούς 
εύγενεϊ; λόγους τού ακραιφνούς καί φιλοπάτριδος Βου
λευτοΰ, ου ό άπό τού βήματος πλήρης στόμφου λόγος 
οιεχύθη ώς ’Εθνική διαμαρτυρία χαί αναχούφισις πρός 
τε τδν πεπο) ιτισμένον κόσμον τού I©’ αιώνος καί 
πρδς τό» 'Ελληνικόν λαόν. . . έξ ή; λαμβάνουσα 
αφορμήν ή « Φωνή τής Κύπρου » έρωτα τούς Πανίλ- 
ληνας όποια θά ητο ή έλευθέρα γωνία καί οποίον τδ 
γόητρον τής δούλης 'Ελλάδος, έάν πάντες οί αντι
πρόσωποι ένεπνέοντο ύπό τής αυτής πολιτικής ιδέας, 
ύφ’ ής οί ίνωτικοί λόγοι τοΰ έκ ©ηβών πολιτευτοΰ ;

Τδ αύτδ ’Εθνικόν πνεύμα έμπνέει τάς πολιτικά; 
ένεργείας· του, ή αύτη πρδς τδν λαόν καί τήν γενέ
τειραν αγάπη διήχει διά τών ολίγων γραμμών τής τε
λευταία; πρδς τήν Κυβέρνησιν διαμαρτυρίας του.
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Ή ’Εθνική έτυμηγορία, ή δεόντως καί αμερολή- 

πτως τήν άγνή» καί υψηλήν προαίρεσιν τής ψυχής 
έχτιμώσα, παραδίδει τόν Τετιμημένον άνδρα είς τήν 
Πανελλήνιον ιστορίαν, ής αί δέλτοι ανοίγουσι μετά 
τής άναπεταθείσης άνά τήν έριβώλαχα Θεσσαλίαν ση
μαίας, ύφ’ ής τάς πτυχάς έταχθη ό ύπέρ σφαδαζού- 
σης ομοφύλου έξελθών Ίερδς τών ©ηβαίων Λόχος, πι
στός τηρητής τοΰ όρκου τής αυτοθυσίας χαι άγρυπνο; 
φρουρός τής ’Εθνικής ήμών αίγλης.

Ότε έξηγέρθη ή Θεσσαλία,σύμπαν τδ Έθνος έκλο- 
νίσθη και ραγδαιαι αί παραδόσεις τής Ελληνικής 
φυλής έκάλουν τούς πάντα; είς τδν τετιμημένον α
γώνα. Άνηρπάγη ή ψυχή τής ©ηβαιδο; καί δ ένθου- 
σιασμός δστις διέθεε την πολέμαρχον Καδμιίαν, είσ- 
ώρμησεν άθρόος είς- τήν καρδίαν τοΰ Γεωργίου ΓΙε- 
τούση. Βαθέως δ ανήρ κατενυγη εις το άκουσμά τών 
τουρκικών ορδών καί αδυνατών έπί πλέον νά βαστάση 
τδ θηβαίκδν Σώμα έν άδρανείμ ήρθη μετά τής ίτέ- 
ρας δύάδος, οίς ώς προορισμός ελαχεν δ εΰγενη; κλή
ρος τής συναρχηγίας, είς τήν αληθή περιωπή» τής 
έθνική; φιλοπατρίας. Εΰκρινώς δέ προβλέψας τδ ύπέρ- 
τατον καθήκον τής αρωγής πρός αγρίως κατασφαζο- 
μένους αδελφούς,εκυψεν είς την ενδόμυχον φωνήν τής 
έαυτοϋ συνειδήσεως, είς τον πόθον τού Θηβαϊκοΰ λαοΰ 
καί έκάμφθη δ άλίγιστος Βοιωτάρχης πρδ τού κορυ-
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<|>ωθέντος πόνου τού άρηϊφύλου Γένους και έσπευσεν 
ενθου; ίνα φιλήση τδ υπόδουλον χ_ώμα τών ©εσσαλι- 
κών πεδίων.

Ευθαρσείς Ίερολογϊται άποδυόμενοι τδν ανετον βίον 
και τήν ραστώντ,ν, εξέρχονται είς τήν πολυπαθή χώ
ραν, ίνα μερισθώσι τα; κακουχίας ανίσου πολέμου καί 
προκινδυνεύσωσιν ύπέρ έλευθερίας. Τά όρη σκιρτούσιν 
έκ τοΰ σφρίγους τή; λεβεντιάς των καί οί αδά
μαστοι συναγωνισταί ύπερηφάνω; δειλιοΰντες τους 
φερίλπιδας προμάχους. Τδ έθνικδν λάβαρον εύπρόσω- 
π ν έκυμάνθη έν τώ μέσ<·> τή; κρατερας πάλης ύπδ 
τήν σκιάν αύτοΰ ίστανται οί Βοιωταρχαι ενθουσιών- 
τες τούς ακατάβλητους πολεμιστάς. Άφειδοΰντες ζωή; 
είς τήν κραταίωσιν τοΰ άγώνος.ένεψύχουν την πάλην, 
έπύργουν τδ φρόνημα καί έξήπτον τδν Πανελλήνιον 
ένθουσιασμόν εκσπώντα είς γενικόν θρίαμβον τών ’Ο
λυμπίων όπλων τά ύποβοηθούντα πυροβόλα τού Ελ
ληνικού στρατού, έφ’ ού ίπισπώμενοι έκ φόβου μει- 
ζόνων περιπλοκών την προσοχήν τή; Ευρώπης συνέ- 
τέλεσαν ύπέρ ταχείας ύπό εύαρέστου; συνθήκας κατα- 
σβέσεως τής άνημμένη; πυρκαίας.

Ή ’Αγγλική Κυβέρνησι; άναλαβούσα τήν έξομά- 
λυνσιν τών υφισταμένων δυσχεριών, πεμπει αντιπρο
σώπους ίνα βολιδοσκοπήσωσι τά πνεύματα και δια- 
πραγματευθώσι μετά τών αρχηγών τών έπαναστατι- 
κών σωμάτων, απάντων αφ' ετέρου συνελθόντων καί 
παραχωρησάντων την αντιπροσωπείαν προ; τον Γεώρ
γιο» Πετούση", μεθ’ού άπέφασίσθη όπως πάντες την 
19 'Απριλίου 1878 παρευρεθώσιν εις Λουτρό του 
Σμοκίβου ενώπιον τή; Διεθνούς αυτοπροσωπειας.

Ό άναλαβών τήν αντιπροσωπείαν ευβουλος ανηρ 
έν τώ ύψηλω αύτοΰ φρονήματι και τφ γενναίω αισθη- 
ματι,· έχ Σμοκόβου χατελθών είς Λουτρό έν πλήρει 
συναισθήσει τής αποστολής του,εστη πρδ τού Διπλω
ματικού Σώματος ώς Πανελλήνιος αντιπρόσωπος εμ
φορούμενος ύπδ μια; καθαράς ιδία;, ήν έν τή ρύμη 
τοΰ λόγου μετά τή; δια·ρινούσης αυτόν ρητορικής δει- 
νότητος καί φλέγοντος αισθήματος, ανέπτυξε βροντο- 
φωνήσας έν τψ έπιλόγω.

—- Οί έπί τούτων τών δρίων μέχρι τών ’Ολυμπίων 
μεθορίων περιφερόμενοι,είσίνΈλληνες μαχόμενοι ύπερ 
έλευθερίας δούλων αδελφών και ούχί άτακτα σώματα 
ώ; παρεστάθησαν ύμϊν. Έλληνες εισίν αρδεύοντες δια 
τοΰ αίματός των έν τή εύφόρφ ταύτη χώρφ την έλευ
θερίαν καί άποδεικνύοντε; είς τδν πεπολιτισμενον κό
σμον ότι ό 'Ελληνικό; Λαός δέν εινε τοσοΰτον εξα
χρειωμένο; καί τεταπεινωμένος τδ φρόνημα, ώστε να 
προτιμά τής ύπδ ομοφύλων καί ομοθρήσκων Πολι
τείας τή» διοίχησι» (τήν κρατούσαν ή έτέρας Ισχυρά; 
Δυνάμεως) ύπ’ ανθρώπων ξέ»ων τή» καταγωγήν, τά 
φρονήματα, τά αισθήματα καί τήν θρησκείαν.

Απάντων δ Βλώντ,,Άγγλος ποόξενος έν Θεσσαλο
νίκη, διαβεβαιοΐ" τούς σωματάρχας και λοιπού; παρι- 
σταμένους, ότι οί 'Ελληνικοί πόθοι θίλουσι προστα- 
τευθή έχθύμως έν τώ Βερολινείω συνεδρίφ, συγχαίρω» 
έ» τελεί τδν Γεώργιον Πετούσην, όν πλησίασα; ό έν 
Άθήναις Γ. Πρόξινο; Μίρλιν,σφίγγει τήν δεξιάν τού 
άνορδ; χεϊρα καί ύπόσχεται δτι μέχρι τής ευνοϊκής 
Χύσεως τού ζητήματος οί έπαναστάται κάτοικοι θα 
τύχωσιν άμνηστείας' μεθ' ο πάντες οί σωματάρχαι 
έλευθίρας καί δούλης 'Ελλάδος άσπάζοντες τδν Βοιω- 
τδν Διπλωμάτην καί άποθαυμάζουσιν τήν Άριστει- 
διον πολιτικήν αύταπάρυησιν τοΰ παραπλευρως ίστα- 
μένου καί πρώτου ασπασμόν άνταλλάξαντσς πολέμαρ
χου Σπύρου Κουκούλεζα,άνδρδ; γενναίου και φιλοπα- 
τριδος.

Παρέκίασι» ά,αγκαίαν ποιοΰντες τήν St πολιτείαν τοΰ άν 
δρδ; έν συνοπτική ερμηνεία παραθέτω εκ τή; ανεκδότου βιο
γραφίας γεγραμμένης έν άρχαϊζούση γλωσση :

V
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Μίδ’ ήϊονή; άχ&ύσββα ή ψν^ή [τον Σπόρον Κουχούλίζα] 
Την »ν»λίδ π«τρώ«ν αρετήν, τη» μεν έβντον εύδαμονίαν ραι- 
»βμέι>φ> χαί άρδευβμένην, ώσπερ δρόσω μαλβχ^ χατέλιπε xal 
βνμπαρΑαβ®» τί>·« εΰβταλη Ήρό-ί Λόχο» *ωνη·ι χώ δίκαια» 
χάρη ίβΧ.® καί ώ; ΐντίποινον τών πολλών αυτοί» δαπανών x»i 
πόνων καλλίνικον έπαινο» εξύρανεν ή ΜοΓρα.

"Οσον ό αετό; λίγετα* τών ορνίθων απαντων υπερανεστηκε- 
vat πτήβει οΰτω και ό Κουκούλεζα; ισχυρόν έν ταϊ; μαχαι; 
προδίδληται ερυμα -tot; ενάντιοι;.

Νυν δό βεός δίδωβιν αυτώ την ύπάρχουαα» ίσβεΐ ευδαι
μονίαν .

Οΰτος γαρ και έν τώ βίω μαχάριο; πολίτη; ών ευθύ; καί 
βουλευτή; άγα6ί( καί θανων ήρω; χαί ουχ άμοιρο; λατρεία;, 
οικογενειακόν γαρ φέρεται επίραστον κλέο; καί αρχήν εσχεν 
άπό τή: Έθνεγιροία; χα’ι άρ/ήν δίδωσι» άρίστου μνημείου τοι; 
γεγεννημένοι;.

Ή τε πολιτική αρχή αυτΰ έπί πολύ διήχουαα πύργο; απέδη 
τοΓ; πολίταις χαί προβηνη; άνυψώθη τοΓ; ξένοι;. Καί ουχ αυ- 
τοαχεδιάζων άπ* έμαυτοΰ ταΰτα ρημί, εναντία; μοι γαρ πολι* 
τιχώ; ην, ουδ’ άκηκοώ;, αλί/ ΐδων καί πειαβεί;, οΰδεμία γαρ 
φθινοπωρινή θύελλα ίιέσεισε τή» ευδαιμονίαν αΰτοϋ η ή υπό 
τή; αγαθή; τύχη; διαχυβερνομένη αρετή, ύπέρ ή; έν τη Βουλή 
αναμενόμενο; μετά αθένον; χαί παρρησία; προβτίθησ» τοΓ; άπο- 
γόνοι; «έαν φήμην αγαθήν

πολλοΰ; γαρ ανίτλη Κουκούλεζα; πόνου; 
καί νΰν τά λαμπρά τών πόνων γέρα

Τή; Ελληνική; Κυβερνήσεω; παραξε/θείση; τά; 
Διπλωματικά; προτάσεις, b άγων έπαυσε χαί ό Ιε
ρό; Λόχος εν θριαμβφ επανήλθε δεχτό; γινόμενο; προ 
τή; εΰχλεοϋ; Καδμεία; διαπρυσίω; άναΧηρυξάση; τού; 
τε αρχηγού; χαί άνδρα;, υψηλούς χαί γενναίου; άνθ’ 
ων διεπρα·αντο άγωνιοάμενοι χαί συν τή υστεροφη
μία παράδειγμα αρετής γενόμενοι τοΐς έπιγιγνομένοι;.

IV

Totoiho; ό εθνικών και εΰγενών φρονημάτων εμφο
ρούμενο; ανηρ, δ πάντοτε έχδηλών 3,τι τά ακραιφνή 
χαί φιλοπάτ^ιδα αΰτοϋ ϋπαγορεύουσιν αισθήματα, οί 
τήν μέχρι σήμερον πολιτείαν έσχιαγράφησα επόμενο; 
τή Ήοιοοίερ ρησει..

Μελέτη W τί» ϊργυν όφήλει.

βήβαι; 20)8 »01.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Λ. ΒΑΓΙΑΝΝΗΧ

ΚΩΜΟΣ ΚΑΙ ΝΗΡΗΪΣ

SONETYO

Γυρχιένη βτ’ άηαλόΰτρωτο κρεόβάτι
Μέ τά μαλλιά ολόγυρα χυμένα 
Ξεχνοΰάβ κάθε έχτρα.καί άπατη
Πού κλεεοΰόεμέό’άτά άτήθεια ιηςγιάμένα.

Κανείς τήν ήάυχιά δέν τής ταράττεε 
KV όλόγλυχα κοτμ&τοΛ ή παρθένα, 

_Μέ<5’ ατό γλυκό -ψιθύρίάμα τοΰ μπάτη 
Ποΰ τόόα μοΰ θυμίζει περαόμένα.

Κάποιο μυότήριο κλεϊ ή κάμαρά της 
Κάποιας θεάς τ ’ Όλΰμπου καθρεφτίζει 
Τήν άαπιλη κι’ αίθέρια ώμορ^ιά της.

Κι’ ό πόθος μου αγνός κολ φτερωμένος 
Μ€<Γ άτ’ άΰλα βασίλεια άρμενίζει
Γιά πάντα μέ τΛ κόρη ένωμένος.

’.Αχίλλεύ; Π. Βενετδς.

ΤΟί ’ Βάκχε τής Σεμέλη; 

υιέ τρισένδοςε ! Τά κύπελ
λα ά; πληρώνται μέχρι στε
φάνη; καί ά; χενώνται μέ

χρι τρύγος. Αί Βακχίδε; άς 

γ μέλψωσι!... ΕύοϊΒαχχεί... 

g Qiia πομπή καταβαί- 
νουσα από τών κλυτύων 

ορούς προχωρεί προ; τήν 

κυανόστερνον θαλασσαν.

Δρυάδες και Βάκχαι έ- 

στεφανωμέναι κλάδοι; κισ

σού καί δάφνης, παραπαί- 

ουσαι έκ τής μέθης, κρα

τούσα; κώθωυας πλήρεις 

μελιηδοδς οίνου έν ταϊς 

γεραίν, καί έχουσαι τήν 

άραχνούφή έσθήτα κυμαι- 

νομένην και λελυμένην τήν 

χρυσήν κυματότσσαν κό

μην, έμελπον 

περκόσμιον.

Τά χείλη 

μοντα έκ τοΰ 

μικκύλα καί 

προύκάλουν τό φίλημα τών 

παραπαιόντων Σατύρων. 

Καί αί κλονοόμεναι κε* 

φαλαί των κάμπτουσα: τόν κύκνειον τράχηλον άνεδεϊ- 

κνυον τήν χαρίεσσαν πρόσφυσιν αύτοΰ προς τον κορ
μόν.Οι γυμνοί αργυρόπεζρ: πέδες μόλιςεθιγον τό έδα

φος δπερ ίφρισσεν είς έπίψαυσιν τών ποδών τών θεών. 

Παρ’ αύτας Σάτυροι καί Σιληναί,δαίμονες πλεϊστοι 

καί Νυμφαι όλοι παραπαίοντες, όλοι κλονούμενοι, 

,.ολοι κραιπαλοϋντες, ολοι πλήττόντες τας αύρας 
~διά τής φωνής αυτών τής θείας. Ήτο ή πομπή τοΰ 

. Βάκχου, νεανίου σρυφυλοΰ καί περιπατοΰντος μετά 

ραστώνης γυναικείας, θεσπεσίως άβρου καί οΰρανίως 

γλυκέος, ^στεφανωμένου κισσώ καί δάφνη τούς θαυ- 

μασίως ωραίους οφθαλμούς έχων έλαφρώς υγρούς, 

τόν χιονώδη κορμόν άπαραμίλλως ευειδή καί δροσε

ρόν, τόν κρινώδη πόδα θίγοντα τό έδαφος εν ρασ

τώνη θελκτική, καί τά κοράλλινα χείλη διανοιγό- 

μίνα είς φωταυγές μειδίαμα. Χρυσοΰν έφερε κώθωνα 

έν τή χ-ιρί πλήρη οίνου καί τό έδαφος οθεν διήρχετο 

έξέπεμπε κλώνας κισσού καί αμπέλου. Δεξιόθεν τοΰ 

Βάκχου ήν ό Έρως, τής. Κόπριδος ό άνίκατος υίός 

π-ριβάλλων διά ίου μ-κχυλου ^ραχίονος τόν αδρόν 

τράχηλον άλλου παιδός ομήλικος, άμιλλωμένου 

πρός αυτόν ώς πρός τήν καλλονήν, άδροΰ ώς ό μό

λις ανοιχβεις κάλυξ κρίνου καί ώραίου ώς ιδέα.
Νεαρός εκείνος φίλος τοΰ Έρωτος ήν ό Κώμος. 

Χαρίεις, εχων τούς ουρανίους οφθαλμούς του ήδέως 

λάμπΟντας, τά πάνδροσα χείλη διανοιγόμενα είς 

ακτίνας θείου μειδιάματος, τήν ξανθήν κόμην πίπ- 

τουσαν έπί τών κρινωδών ώμων κατά κύματα χρυσά, 

τον αβρόν κορμόν κολπούμενον θεσπεσίως εις καλ- 

λι-τεχννκάς γραμμάς. ’Αριστερόθεν τοΰ Βάκχου ήν 

ό αΐγόπους Παν καί δπ«σθεν ,ή άλλη ακολουθία.

Λ ί
κιlOOUOUOOUQI

μολπήν ύ ·

αυτών τρέ- 

οίνου πλήν 

πάνδροσα

ΐ"

Θύρσον έκράτει άνημ.μένον ό Κώμος καί άπασα ή 

λοιπή συνοδία.

Αίφνης πλησιάζει τόν κλονούμενον Βάκχον Νύμ

φη περικαλλής καί έρωτά τόν κραταιόν άνακτα.

— ’Επιτρέπεις υίέ τής Σεμέλης, νά διανο'.χθώσ: 

τά χείλη μου εί? μί«ν έρώτησ.ν.
— Βιβαίως, εάν έπιτρέπης νά κλεισθώσι μέ φί

λημα, ΰπέλαβεν ό χαρίεις υίός τοΰ' Δ-ός.
— Που ό καλός Σειληνός ; καί τό φίλον όνά- 

ριον ποΰ ;
—Ώ ! · - . ιστορία όλόυΑηρος, άπήντησεν φι

λών αυτήν ο Βάκχος.
—Είπέ, ώ άναξ, είπε, οτι τόν έζητήσαμεν παν- 

ταχσΰ ματαίως.
— Επειδή δέν έζητήσατε καλώς. .

Άλλ’ άγε. . . Μένει παρα τφ Μίδα βασιλε?, οσ- 
τις θέλω·/ νά παρηγορηθή διά τά ονεια ώτα. ά τφ 

έδώρησεν ο Φοίβος έζήτησι παρ’ έμοΰ παν ο,τι θί

γει νά γίνηται χρυσός. ’Εννοείται δ'τι και τροφήν 

δέν θά δυνηταινά φάγρ καί θά άπέθνησκεν άν δέν 

κατέλιπον παρ’ αΰτώ τόν καλόν Σειληνόν,ίστις θά 

τόν άπαλλάξη τοΰ δώρου μου. ’Ιδού ποΰ φέρει τούς 

ταπεινούς θνητούς ή φιλοχρηματία... ’Αλλά προ

τιμώ νά διανοίγω τα χείλη είς φίλημα ή είς λέξεις, 
ώστε μ.ή όμιλει αλλ’. ασπάζου με.

— Εύοϊ, άνέκραξ-ν ή παράφρων ακολουθία, 

εύαν ! Τά κυρ.βαλα άς ήχώσι είς τών Βακχίδων τάς 

χεϊρας, ή Μέθη ασπάσθήτω μαςάπαντας, καίάπαν- 

τες όμνήσωμεν τόν ο’νον καί τό φίλημα. Αίφνης ό 

Κώμος όστίς είχε τον βραχίονα περί τόν τράχηλον 

του ’Ερωτος, λύ:ι τόν τελαμώνα τής φαρέτρας αύ- 

τοϋ, άποσπάται ανεπαισθήτως και περιπλέκει τα βέ

λη <ίς τούς τριχωτούς τοΰ Πανός πόδας ©στες περι- 

πλαχείς πίπτει έκφέρων φωνήν.
Καγχασμός μέγας αντήχησε και ή παράφρων' 

όμήγυρις φρενητιωδώς γελώσα. ήρξατο περιπαί- 

ζουσα τόν Πάνα.

Οί δύσμορφοι και ελαττωματικό: δυστυχώς μόνον 

γέλωτα προξενοΰσι
Ό δέ Κώμος ΰραρπάσας τοΰ Έρωτος τό τόξον 

και έμδαλών βέλος, τανόιι τήν χορδήν μειδιών θεσ

πεσίως και προς Toy Έρωτα αποτεινόμενος :

—ι- Φι7,τατε, λέγει, θέλεις σύ όπλήττων να γίνζ,ς 

πληττόμενο; ;

Καί έσύριττεν ήδη τό βέλος,δτε ό Έρως έκτεί- 

νας τήν χεϊρα συνέλαβιν αύτό έν τή πτήσει καί πτε

ρωτός ών ένώ ό Κώμος άπτερος, ταχύς ώς σκέψις πέ- 

τετα: καί άφαρπάζει έκ τών χειρών τοΰ Κώμου τό 

τόξον καί τήν φαρέτραν. Καί ήδη αυτός ό ανίκητος 

ανιπτάμενος χρυσοΰν καί εύπτερον βέλος έμ.βάλλει 

εν τώ τόξφ καί συρίττον εκπέμπει αύτό. Τό βέλος 

ένεπάγη έν τοΐς στήθεσι τοΰ Κώμου.δστις γελών καί 
προς τον έρωτα αποτεινόμενος λέγει;

— ’Εκδικείσαι θαυμασίως, φίλε υιέ τής ΠοθΟκρά- 

τορος, πρό πολλοΰ έπέθύμουν νά αισθανθώ τάς 

- γλυκείας ήδονάς άς παρέχεις.

Αμφίβολον μειδίαμα έπήνθησεν έπί τών χειλέων 

τοΰ έρωτος ώχ,οιασάντων ολίγον έκ τοΰ θυμού οστις 

< ή?ξατο άναθάλλων έκ τή καρδία του διότι περιεπαι- 

Ο δε Κώμος τόν θύρσον κρατών προΰχώρησε 

> καί έπλησίαζεν ήδη εις τήν πολύφλοισβον θάλασ- 

ρ· σϊύ. Αίφνης επιστρέφει ένφ αί θελξίνοες παρειαί

του ειχον προσλάβει χρώμα μήκωνος, καί αίσθμαι- 

νων έλαφρώς έκ συγκινήσεως προσήγγισε τά θεΐα 

χείλη αΰτοΰ είς ταώτα του Διονύσου,
—Άναξ, είπε, δεομαί σου, άς λάβωμεν άλλην 

ξιεύθυνσιν.

— 'Λλλάδιατί, φίλον παιδαρίου ; διατί;

—Άναξ Διόνυσε νύμφαι έν άντρφ έγγύς όπνώ- 

τουν ούρανίως. Φοβούμαι δι ’ αύτάς, ότι οί Σατυροι 
λίαν μεθυουσι.— Νύμφαι ! Νή τόν άνακτα θεών τε 

άνδρών τε, καλών άγγελος ήλθες. Νύμφαι ανέκραξε 

γεγωνυίατή φωνή, Νηρηίδες εγγύς έδώ κοιμώνται’ 

έλθετε, άγωμεν !...

Ό Κώμος ώχρίασε, τά θελξίνοα χείλη ύπέτρε- 

μον ή δέ μικκύλη και ροδόνυξ χειρ συνεσπάτο. 
Άλλ’ ή παράφρων όμήγυρις μετά καγχασμών καί 

φρενητκοδών κραυγών οδεύει πρός τό άντρου, οθεν 

αί νυμφαι περιδεείς γενόμεναι εξέρχονται μόλις θί- 

γουσαι τήν τραχεϊαν ακτήν δια τών κρινωδών αυτών 

•ποδών. Ό 3έ Ζζώμσς έ» τοϋ θΐ’μσίί έχμαυείς ρίπτει 
τόν θύρσον καί ίκετικώς προσέρχεται πλησίον τοΰ 

έρωτος. Ήδη οΐ Σάτυροι έδίωκον τάς φευγούσας 

Νηρηιδας, τελευταία τών οποίων μία τις Νύμφη, 

καλλίστη πασών, ολίγου διϊν κατεφθάνετο υπό τοΰ 

μανιωδεστέρου τών Σατύρων.

Ό δέ Κώμος βλέπων ότι ή Νηρηίς έπ«6ράδυνε 

τό βήμα ένεκα τοΰ τραχέως εδάφους και νομίζων 

. δτι έξ έρωτος πράττει τοΰτο πρός τόν Σάτυρον, 

πλησιάζει τόν Έρωτα, τόν ταχοδόλα βέλη ρίπτοντα. 

και γονυπετών πρό αΰτοϋ ανακράζει!

—Έρως, κραταιέ τής Αφροδίτης υιέ, οέκτει- 

ρόν με καί βέλος μολύβδινον είς τήν καρδίαν αυτής 

)όίψων, αποδοτικόν τοΰ έρωτος, οτι έρώμαι αυτής 

έμμανώ; καί ζηλοτυπίας έχιδνα δάκνει καί περι- 

ελίσσει- έν ταϊς σπείραις αυτής τήν καρδίαν μου.

Μειδιάσας ο έρως λαμβάνει μολύβδινον βέλος καί 

τανύσας τήν χορδήν εκπέμπει, έμπαγέν είς τής 

Νηρηίδος τά στήθη.
Αύτη δέ ώσει πτερωθεισα υπό τοδ βέλους εκεί

νου του αηδιαστικού τοΰ έρωτος, φεύγει ταχεία καί 

είς τήν άπαλόστερνον θάλασσαν πίπτει ΰποδεχθεΤ- 

ααν αυτήν μετά δροσερού φιλήματος. Άφρός ώς 

Λιμώδης κρίνος περιέβαλλε τό θεϊον σώμα αυτής 

είρωνικώ; μειδιώσης καί κατόπιν το παν έπανήλ* 

θ;ν είςτήν προτέραν ήρεμίαν.
Οί Σάτυροι έμειναν άπόπληκτοι, ό δέ έρως σκλη- 

ρώς μειδιάσας τάς αιθέριας πτέρυγάς του άνακινών 

Ανέρχεται είς τά θεϊα τοΰ Όλυμπου δώματα ΐνα 

τόν ασπασμόν τής μητρός δεχθή.
Ό δέ Κώμος έγένετσ άφαντος, άνεζήτησαν αυ

τόν ματαίως, άλλο δέ δέν εόρον είμή τόν θύρσον 

αώτου τεθραυσμένον.
—Ώ άναξ! άνέκραζον οί Σάτυροι, ποΰ ό Κώ

μος ; ποΰ ό ’Ερως ;
Καί αί ζηλότυποι Βακχίδες καί αί Ναϊάδες μεμ

ψίμοιροι άνέκραζον.
—Οψ.οι! Άπωλέσθη ό Κώμος έκ τής ασυνεσίας 

ήμών. Ώ xpaiais άναξ διατί δυσηρέστησας τόν Κώ

μου ;
Ό Κώμος είνε ή ζωή τής ευθυμίας ήμών. Καί 

τώρα ποΰ αυτός ; Ποΰ ή φίλη μορφή του; Ή ξανθή 

κεφαλή του δέν σελαγίζει πλέο,ν μεταξύ ήμών. Πρίί 

ό Κώμος άναξ ; ποΰ ο Κώμος ; Και έδάκρυον



Ρ· ·« •ir

οί ουράνιοι όφθαλμοί οί ύγρανθέντες μόνον ένεκα 

τής ζάλης τοϋ οίνου έχεον ήδη τά δάκρυα πύρινα. 

Αί χρυσαϊ χόμαι λελυμένα,ι ήσθάνοντο έπ ’ αύτών μα

νιώδεις τας άβρωνύχους χεΐρας, και πανταχοϋ ή- 

κούσθη πρδς στιγμήν όλολυγμός. Καί αύτδς δ ά

ναξ έδάκρυσε, μόνος δ’ ό Παν εμεινεν απαθής.

Π.

Περίλυποι νύμφαι διίτρεχον τας κοιλάδας καί τάς 

φάραγγας στένουσαι και κοπτόμεναι. Αί λευκώλε- 

νοι χεϊρες έτυπτον τά σφριγώντα στήθη και οί οφ

θαλμοί κρουνούς τά δάκρυα έχεον.

—Ποϋ ό Κώμος ; έκραζον, ποϋ’ό Κώμος ;. . 

Κώμε έλθέ μεθ ’ ήμών δτι είσαι τής ευθυμίας ήμών 

ή κυψέλη, έλθέ μεθ’ήμών, ή ζωή άνευ σου εινε 

νύξ σκότιος άνευ άκτϊνος φωτός, είσαι τδ άνθος περί 

δώςμελισσαι βομβουμεν’ ή τρυφερά σου ΰπαρξις 

θά πάθη ίσως μακράν ήμών. Που θά εϋρης χείλη 

δροσόεντα ϊνα σέ ασπάζωνται ; Που θά εΰργ,ς στήθη 

καί βραχίονας ίνα σέ λικνίσωσι ; *Ω Κώμε έλθέ 

μεθ’ ήμών δτι ή ζωή άνευ σοΰ δέν εινε ζωή.

Καίτά δροσερά χείλη εΐς πικρόν μειδίαμα διε- 

στέλλοντο και οί θελξίνοες οφθαλμοί μαργαριτώδεις 

έχεον κρουνούς.
— Ώ Κώμε, έλθέ μεθ’ ήμών καί σέ άναμένωσι 

γλυκερά χείλη, έλθέ μεθ' ήμών, άνευ σοΰ δ μελιη- 
δύς οίνος εινε κώνειον άνευ σοδ τά κύμβαλα ήχοΰσι 

ώς όστεα νεκρών είς τά ώτά μας. Ώ Κώμε, 

Κώμε !............

Ούδέν άπήντα καί μόνον ή Ήχώ ή δύστηνος τοΰ 

Ναρκίσσου ερωμένη έστενε καί αύτή έπαναλαμδά- 

νουσα:

— Κώμε I... Κώμε !

Περιαλγεϊς αί νύμφαι διέτρεχον τάς κοιλάδας 

καί τάς φάραγγας, τά δρη καί τάς πεδιάδας, στενού- 

σαι καί κοπτόμεναι. Αί λευκώλενοι χεϊρες έτυπτον 

τά σπαργώντα στήθη καί οί ουράνιοι οφθαλμοί κρου

νούς τά δάκρυα έχεον.

’Αλλά ποϋ λοιπόν ό Κώμος ;

III.

Άνατέλλων δ Φοίβος τά χρυσά του βέλη έτό- 

ξευε πανταχοΰ πέριξ. Αί πρώται του άκτϊνες προ· 

σέβαλον τήν έσχάτην τής ’Αττικής άκραν, τδ Σού- 

νιον, έφ’ ού ώς θεϊον στέμμα ύψοϋτο ό περίλαμπρος 

του Σουνίου Ποσειδώνος ναός.

Καί αί χρυσαϊ άκτϊνες περιέβαλλον διά νέφους 

φωτεινοδ τδν ναόν, δστις έίελάγισεν ύπερκοσμίως. 

Τήν στιγμήν έκείνην έφαίνετο ώσεί αιρόμενος ύπδ 

τοϋ χρυσου νέφους είςτδν ουράνιον θόλον. Έπί τοΰ 

τραχέως υψώματος οπερ έστεφε ώκεανδς άσφοδέ· 

λων, παρείχε θέαμα τερπνόν είς τούς οφθαλμούς διά 

τοΰ πρασίνου έλπιδοφόρου χρώματος αύτών. Άπο- 

τόμως ό βράχος κατέρχεται πρδς τήν θάλασσαν ίνα 

δεχθή είς τούς πέδας αύτοδ τά φιλήματα τής άφρο- 

πέπλου θαλάσσης. Μαρμαρίνη κλίμαξ έλικοειδώς 

κάτήρχετο πρδς τήν θάλασσαν έκ τοϋ ναού’, δστις 

ύπερηφάνως ύψου τούς στύλους αύτόΰ. Καί περιε- 

δλήθη ύπδ τοδ θείου σέλαος ό μαρμάρινος ναός 

καί ήκτινοβόλησε θεσπεσιώτερον. Στέμμα έκ μαρ

μάρου ! Μάρμαρον! Τδ μάρμαρον εινε δ ύμνος δ

θεσπέσιος τής ,ΰλης προς το πνεϋμα. Τδ μάρμα- 

ρον εινε τδ ,βάθρον έφ’ου βασισθεϊσα ή τέχνη, ή 

μεγαλοφυία, άνεφάνη έν ολη αυτής τή ύπερκο- 

σμίω^λαμπρόιητι. Τδ μάρμαρον etvg τί χάσμημα 

δι ού ή αρχαία 'Ελληνική δόξα σεμνοπρεπές έκο- 

σμήθη.’...........................

Αί πρώται άκτϊνες αί φωτίσασαι τόν περίλαμπρου 

ναόν έφώτισαν καί ικέτην τινά περιαλγή αύτοϋ, δ- 

στις γονυπετής και κεκρυμμένον το πρόσωπον εν 

ταΐς χερσ'ιν έχων, ώλόλυζε. Νεαρός λίαν έφαίνετο δ 

ικέτης πλήν λίαν ύπό τοδ άναλγήτου άλγους πε· 

. ^ληγμένος. Η μακρά καί άκτινώδης ουλή κόμη 

του ατακτως περιεβαλε τήν θεσπεσίαν κεφαλήν.ώσεί 
φωτεινοί οφεις ροδόχρουν κρίνον. Άραχνοϋφής έ- 

σθής παρημελημένη, ήνεωγμένη είς τόν τράχηλον 

επέτρεπε να διαφαίνηται σώμα ουράνιον. Αί δέ ά- 

βρώνυχοι χεϊρ ς αί σκέπουσα: τό θειον πρόσωπον ή

σαν κατεσχισμίναι. Μεγάλη δέ κόπωσις έφαίνετο 

περισφίγγουσα τόν δυστυχή ικέτην.

, Αίφνης άποσυρων τάς χειρας έκ. τοϋ προσώπου, 

ανατείνει αυτός πρδς τον θεϊον ούρανόν καί ανακρά

ζει δια φωνής ύπερκοσμίου πλήν ύποτρεμούσης έκ 

τών συγκρατουμένων λυγμών.

— Ω Πόσειδον καί οί άλλοι ’Ολύμπιοι, οίκτει- 

ρατε με, οτι άλγώ δεινώς. Ζευ τέλειε οϊκτειρόν με, 

άπέστη πάσα χαρας άκτίς άπ’ έμοΰ. Καί σύ Ά- 
πολλον, σύ , δ έξαποστέλλων καί έπ’έμέ έτι τάς 

ζωοδδτιδας ακτίνας σου, οίκτειρονμε καί σύ καί έα- 

σαί με, δτι άλγώ. Οίκτείρατέ με, ’Ολύμπιοι ότι δει

νός οφις με κατασπαρασσει. Οΐκτείρατε αθάνατοι τον 
Κώμον, οτι δ Κώμος έν τφ v<ji αύτοϋ εγκλείει ω

κεανόν μανιώδη πικρίας.................

Καί ή θελξίνους μορφή έρρυτιδοΰτο ύπδ του άλ

γους καί οί ουράνιοι οφθαλμοί μαργαριτώδεις στα

λαγμούς έξέχεον, οΐτινες έκυλίοντο έπί τών έπί τών 

άφροροδίνων παρειών του, ώς δρόσου σταλαγμοί έπί 

τών πέταλων ροδου. Καί ένηγκαλίζετο δ θείος παϊς 

τον βωμόν και εκλινε τήν κεφαλήν βαρεΐαν ύπό του 

άλγους.

Αλλά λοιπον Ολύμπιοι διατί νά μή αποθνή

σκω ; μονον ίνα πλεϊον ύποφέρω ;

Διατί δέν εισακούετε τής εύχής μο.υ ; Διατί ουδέ 

καν τδν παρήγορον ύπνον στέλλετέ μοι; Άφ’ ού 
δέν δύναμαι νά λάβω τόν λυτρωτήν θάνατον, στεί
λατε μοι καν τον παραμυθήσοντα ύπνον.

ΤΩ μηκωνοφόρε 'Ύπνε έλθέ,οτι όφίλος σου Κώμος 

πάσχει νΰν καί έχει άνάγκην σου. Ε’πε καί αίφνης 

οί οφθαλμοί του, οί κεκμηκότες έκ τών δακρύων 

έκλείσθησαν, τό χαρίεν σώμα του έλυγίσθη ολίγον, 

εκλινεν ελαφρώς, έξηπλώθη έπί τοΰ μαρμάρινου 

εδάφους καί δ ημίθεος παϊς έκοιμήθη. Ό πιστός του 

φίλος Ιπνοςήλθεν εις παραμυθίαν του. Καί μόλις 

έκλείσθησαν του Κώμου του οί οφθαλμοί, ό ‘Ύπνος 

άνήγειρεν αύτόν τδν εθεσ.-.ν έπί απαλών δερμάτων, 

καί είτα άπήλθεν άποστείλας τον υιόν αύτοϋ Ό- 

.,ειρον, ίνα περίθαλψη αύτόν.

’Ηδη ή οροσόπτερος νύξ είχε καταλάβει τδν θρό · 

νον αυτής έπί τοΰ κόσμου καί έπεδείκνυεν ολα αύ

τή? τ» αδαμάντινα κοσμήματα, ή δέ θάλασσα διαυ

γής καί ατάραχος συνεχέετο μακράν είς τον ορί

ζοντα μετά τοΰ οΰρανοΰ.

Καί τδ παν έφαίνετο ήσυχοΰν καί άτάραχον. Ού-
it>i
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δεμία φωνή, καί μόνον που καί που τής γλαυκός τό 

κρώγμα καί τής άηδόνος ήδύ καί μ,λαγχολικόν τό 

άσμα ήκούοντο. Ό Κώμος έξύπνισε, έτάνυσε τούς 

μικκύλους βραχίονάς του, καί εΐτα φέρων τήν κρι- 

νοδάκτνλον χεϊρα είς τό παιδικόν του μέτωπον, πε- 

ριαλγής έτονθόρυσεν :

— Οΐοι δνειροι ! καί οία εγρήγορσις !.. .ΎΩ διατί 

νά μή έκοιμώμ.ην αιωνίως ;............... Οιοι δνειροι !

Ειδον τήν θεσπεσ’ίαν μορφήν της,... μοί ώμίλησε, 

μοί ε’πεν ότι μέ άγαπα, καί έγώ ήσπάσθην τούς 

κρινώδεις πόδας......................... Καί τώρα ! Τοιαύτη ή

ζωή. Πικρίαι, άλγη, οδύναι,^ιαΐ αν πρός στιγμήν 

άτενίστ, τις έκ τοϋ μακρόθεν τήν μαργαρώδη μαρ

μαρυγήν τών πτερύγων τής ευτυχίας αΰτη φευγα

λέα ώςόνειρος απέρχεται, καί ιδού αυτός είς σκο

τεινότερου πένθος...............Είπεν. Ειτα έπέθεσε τήν ρο-

δόνυχον χεϊρα έπί του μαρμάρου, ύπηγέρθη ολίγον, 

καί διά μικρας άναπηδήσεως εύρέθη όρθιος. Και 

κατήλθε γοργός τήν έλικοειδή κλίμακα βαίνων 

πρός τήν δροσόστερνον θαλασσαν.
Έάν τις βαδίζων έκ του ναοΰ λάβη εύθεϊαν πρδς 

δυσμάς διεύθυνσιν θά εύρη τον βουνδν κοπτόμενον 

αΐφνηδίως καί κατερχόμ.ενυν άποτόμως πρός τήν 

πολύφλοιββον Φθάνων τις έκεϊ δέν δύναται νά προ- 

σχωρήσ-η καί μόλις νάτενίστι πρός τά κάτω τολμά. 

'Εκεί δε καθορα βράχους άλμοσκ-επεϊς πολλούς 

απέναντι ών εινε είδος τι βαθεος καί χαμηλού σπη

λαίου μ.έ τραχύ βραχώδες έδαφος καί δεξιά τφείσ- 

ερχομένφ εχοντος δύο τεχνητούς λακκίσκους, έν οίς 

στάγδην τδ ύδωρ συνάγετα·.-

Καί ό μέν είς εινε έναύτφ τδ σπηλαίω ό δ έ

τερος έκτδς καί βρέχεται έν καιρφ θαλασσοταραχής 

ύπό τών θαλασσίων ύδάτων ύφ' ών καί πληροΰται 

ταχύτερου ή ίκ τών σταλαγμών τοΰ γλυκέως- ΰδα- 

τος.
Πρός τά εκεί διηυθύνθη καί ό ημίθεος παϊς άφ’ 

ού κατέδην τήν κλίμακα, βαίνων έπί τραχέως καί 

επισφαλούς έδάφους.

Οί αβροί του πόδες μόλις έθιγον τούς βράχους 

καί ή αύρα άσπαζομένη' τήν εσθήτα του τήν ύπδ 

Νυμφών έξυφασμένην, έξήπλου αυτήν ώς σημαίαν. 

Καί οί φωτεινοί βόστρυχοί του προς τά όπίσω έφέ· 

ροντο θωπεύοντες ήδέως τδν κρινώδη τράχηλον

Φθάσας εΐς τό σπήλαιον έκαθισε παρα την θα 

λασσαν έπί άπορρώγος βράχου, έκλινεν ολίγον το 

θεϊον σώμα του έστήριξε τδν όγκωνα έπί τοΰ βρά

χου καί τήν κεφαλήν επί τής παλάμης. Ή άλλη 

χειρ του άμελώς έρριμένη έν τή θαλάσση οπού τό 

κρινοστεφές κϋμα έκπνέον τήν ήσπάζετο.

Καί ήρξατο άτενίζων χωρίςνά βλέπν,.

Τδ βλέμα του βυθιζόμενο·? είς τδ άπειρον τοΰ όρί 

ζοντος ούδέν ίώρα. Καί μικρόν κατά μικρόν τό χα- 

ρίςν μέτωπο·? έρρυτιδώθη, τά χείλη συνεστάλησαν 

είς πικρόν μειδίαμ-α καί οί ουράνιοι οφθαλμοί έξέ- 

χυνον άδαμάντινον δάκρυ. Εΐτα τά δάκρυα ήρξαντο 

ρέοντα ταχύτερον καί έστάλαζον έπί τον βράχον. 

Μετ’ολίγον σταλαγμοί πεσόντις έπί τής ώχρας 

χειρός του έδωκαν είς αύτόν νά έννοήση δτι ίκλαιεν.

Ήγέρθη, έσπόγγισε τά δάκρυα διά τοϋ άκρου 

τής έσθήτος καί ε’τα προύχώρησε πρδς τήν πολύ- 

φλοισβον . .. ’Επί τοΰ ούρανου οί αστέρες ελαμπον 

άγνώς, ή δέ Σελήνη διέχεε φώς, ώς τδ ήλιακόν. Ο

·. ·· · ·. <· · 
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ρόχθος τών κυμάτων ήκούετο βαρύς καί κρινώδης 

άφρός περιέόαλλεν τούς πόδαςτου. Ήγειρεν δ ημί

θεος παϊς τούς οφθαλμούς εΐς τδν ουρανόν δστις ην 

διαυγής ώς έκ κρυστάλου καί έγείρων τάς χεϊρ«« 

άνέκραξεν:
— 'Ολύμπιοι! διατί τοσαυτη γαλήνη πέριξ 

ένώ έν τ$ νφ μου βρυχάται ή άπόγνωσις ; Πρδς τι 

μ.έ εμπαίζετε ούτω ;
Καί σύ Φοίδη διατί χαριέστερον διαχέεις τδ φώς 

σου νΰν ; Χαίρεις ίσως, παρθένε σκληρά, διότι αφ 

ού ειδον τήν Γ θεσπεσίαν μου νύμφην κατ^σπαράσσο- 

μ.αι ύπό τών οδυνών, ώς δ Άκταίων ύπ’ο τών ίδιων 

αύτοϋ κυνών. ίδών, σέ αργυρότοξε Άρτεμ.ις, λούομε- 

νην.Ώθεοί άγήρω!...............Καί κύπτων ειτα πρός

τήν θάλασσαν μυρίπνοα φιλήματα έδιδεν εις το 

κϋμα, οπερ δ'.χαζόμενον ένηγκαλίζετο άφρόεν τδν 

δροσερόν τράχηλον του ήμιθέουπάιδός.
— Κϋμα φίλον, έλεγε. λάβε τά φιλήματα μου καί 

όταν εΰρνς τήν φίλην μου περίβαλλετην δι αύτών, 

ένδυσον αυτήν μέ ταΰτα. Λάβε τά δάκρυα μου ταΰτα, 
τής ψυχής μου τήν δρόσον καί δρόσισον αυτήν, έν

δυσον αύτήν μέ τής ψυχής μου τό απαύγασμα. Είπε 

αύτή, φίλον κΰμα, νά μή φευγη τδν Κώμον, ότι ό 

Κώμος φθίνει μακράν αυτής ....

(ίπεται συνέχεια) Γιώργο? βωμκΐδη?

ΤΗ1 ΠΡΛΤΕΥΟΥΣΗ'

Άθήναι. πόλισ τών θεών καίγή τών Παρθενώνων, 
τοϋ σύμπαντος άγλάϊσμα, τδ κλέοο τών αίωνων, 
*Αστυ αρχαίων ήμερών τήε Άθηνάς Πσλλάδόε 
Καί νΰν πρωτεύουσα κλεινή μητρός μας τής Ελ- 

[λάδος, 
Ώ,χώρα, χώρα τών τεχνών—μνημείων δμαράντων, 
Σέ έΤδα τέλος, ποθητή, σέ είδα τέλος πάντων!

Ήτο γλυκύ μονβνειρον τούς όφθαλμούς πρΙν κλείσω 
Τδ χώμά σου τδ άγιον, Άθήναι, νά πατήσω, 
Ήτον δ μόνος πόθος μου, ή μόνη μο.υ έλπίδφ 
Αύραν κι’ έγώ νά δσφρανθώ μυρόεσσαν, άτθίδα. 
Ώ, ήδη δι έμέ τδ πάν, τδ πάν έίεπληρώθη. 
Σέ είδα, ίστυ μου—ιδού οί ίδικοί μου πόθοι.

Δέν όεύρω πώς σέ θεωρούν καί πώς σέ κρίνουν 
[άλλοι,

Δέν όεύρω, ή καρδία των έάν γιά σένα πάλλει, 
Πλήν δι’ έμέ είσαι πολύ, πολύ, πόλις λευκή μου 
ΤΙ νά σέ είπω. . . είσαι σύ. σύ είσαι ή ψυχή jjou. 
’Ω! θέλω, θέλω στδ γλυκύ τδ χώμά σου έπανω, 
Ύπδ τδν μάγον ούρανόν έδώ νά άποθάνω.

Τις λέγει, τΙς πόλις καλή πώε είνε τδ Λονδΐνον, 
”Η οί Παοίσιοι αύτοί, είτε τδ Βερολίνου ;
Καί ποια' πόλις συνενεΐ τά Ιδικά σου κάλλπ ; 
’Ω I δι’ έμένα είσαι σύ. έσύ—δέν είνε άλλη.
Έδώ έδώ νά κοιμηθώ τδν ύπνον τδν βαθύν μου, 
Έδώ τήν τελευταίαν μου ν’ άφίσω τήν πνοήν μου I

Όχτωθρίω 1901
•Ιωάννης Γ. Άντωνιάβης.
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σθη πρδς στιγμήν, τό όμμα του 
θαμβούται- καί όμως πάλιν πά
σας τάς δυνάμεις του έντεί- 
ναν άρμα, άλλ ’ ίππος τε καί 
άναβάτης προ αύτοΰ χωρούν, 
ώς άμμος τής έρημου είς τάς 
άγκάλας λίβα.

Τήν λευκοφόρον ήδη Ά- 
κτσίαν ατενίζει. Διστάζει μή
πως είναι άγαλμα. Τόσον ώ
χρα ήν ή μορφή της, τόσον ακί
νητον ό τρόμος έκαθήλωσε τήν

·>

ΝΕΡΩΝΟΣ
ΤΕΡΨΕΙΣ

περασπιστής.

Ό Σίλας τον'ίππον του πλησιάζει, λέξεις 
τινάς εις γλώσσαν ξένην ψιθυρίζει και τόν 
άπογυμνεΤ τών έφιππίων.

Ούτος ΐονεί τούς λόγους έννοήσας χρε
μετίζει και έλαφρός ήδη περί τόν ήρωα 
εσκίρτα, όστις ρίψας χαμαί τά περιττά εν
δύματα και είς τήν αριστερά'/ περιτυλίξας 
χεΐρα τόν έρυθρούν χιτώνα του, ρίπτεται 
έπί τών νώτων τού ίππου του, και μεγαλο
πρεπής τό δένδρον τής Άκταίας περιήρχετο, 
ώς άλλος τις Περσεύς, τής ’Ανδρομέδας ύ· 
περασπιστής. Ό υπερήφανος άραψ έμελλε 
νά ύπερισχύοη τού ταπεινού χριστιανού.

• *
Τήσ θυρίδος αί κιγκλίδες αίρονται ύπό τόν 

αύτοκρατορικόν θρόνον και ταύρος τής Κορ- 
δούης εισορμά. Αίφνης έκ τής βοής τοΰ πλή
θους, τών θεατών άντιληφθείς τάς μυριάδας, 
έκπληκτος έατη προς στιγμήν, ειταδέ κλίνας 
τό ογκώδες σώμα έπί τών προσθίων του πο- 
δών, τήν άμμον άνασκάπτων, τήν κερασφό- 
ρον κεφαλήν κινών καί άνηαύχως μυκτηρί- 
ζων, θηρ,ωδώς- τόν Σίλαν ήτένιζεν. Τότε 
τών σκλάβων τις άνδρείκελον προ τών πο · 
δών του ρίπτει, ίνα τού ταύρου τήν οργήν 
αύξηση καί μόλις τούτο ύπό τους πόδας του 
κατεπάτει. βέλος τάς σάρκας του κατέσκαψε 
έκ τοΰ τόξου φυγόν τοΰ Σίλα. Πόνου κραυ
γήν πληγείς ό ταύρος άναπέμπει, ακάθεκτος 
δ’ όρμά κατά τοΰ Σίλα. τήν κεφαλήν μέχρις 
έδάφους κεκλιμένην έχων καί αίματος κηλί- 
δας σπειρών. Τόν ίππον παρορμα ό Σίλας 
και δι ’ έτοιμου βήματος πλαγίου, τών χα
λύβδινων τού ταύρου κεράτων τό πλήγμα,τό 
θανάσιμον έκφεύγει. Ό ταύρος ύπό τής όρ- 

^ής φερόμενος άδυνατεϊ νά στρέψη καί τών 
πλαγίων διελθών τού Σίλα, βαρύ άκόντιον 

• είς τάς λαγάνας δέχεται. Τό ζώον έκλονί- 

Έλληνίδα μάρτυρα. ΌταΟρός όμως πεί
νας τόν. τράχηλον προς ταύτην άνέπνευσε 
τήν πέριξ θορυβωδώς ατμόσφαιραν. Ή κόρη 
φρίοσουοα, φερόμενον αγρίως τόν ταύρον 
είδε καί τούς Οφθαλμούς κλείσασα. τόν θά
νατον άνέμενε, άλλ’ό άγρυπνος Σίλας όρ- 
μήσας καταφθάνει, ύπερπηδά τόν ίππον του- 
καί έπι τών νώτων προσκολληθείς τοΰ ταύ
ρου, ήρπασε διά τής αριστερός έν τών κερά
των του. Στρεβλοί τόν τράχηλον τού θηρίου 
καί είς τόν λάρυγκα τό ξίφος.του μέχρι 
λαβής βυθίζει.

Ό ταύρος έκπνέων πίπτει προ τών ποδών 
τής άναισθήτου Άκταίας, τό δ’ Άμφιθέα- 
τοον έπευφημίαι σείουσιν, τήν πρώτην χαι- 
ρετώσαι ταύτην νίκην.

Τρεϊς σλάοοι ήλθον τότε, τών δύω άνά 
ένα ίππον όδηγούντων, είς ούς τόν ταύρον 
δέσαντες έξω τοΰ ιπποδρόμου εσυρον,' τοΰ 
τρίτου αμφορέα καί κύπελλον κρατούντος. 
Έπλήρ<·σε τό κύπελλον καί προ τού νεαρού 
Συρίου έστη· 'ούτος δέ μόλις τά χείλη βρέ- 
ξας, έτερα όπλα έζήτησε,άμέσως δέ τόςον, 
βέλος και είδος τι λόγχης τώ έφερον.

Αίφνης τούς πάντας διέδραμε ρίγος. Εις 
γρυλλισμός ύπόκωφος εΤχεν άκουσθή.Οΐ σκλά
βοι έσπευσαν νά έξέλθωσι καί οί θεαταί τούς 
οφθαλμούς προσήλωσαν ύπό τόν θρόνον τοΰ 
Νέρωνος. Λέων τις τής Άτλαντιδος μεγα
λοπρεπής έθεάθη.)

Βεβαίως βασιλεύς τών πλασμάτων είνε, 
διότι μόλις χαιρ^τών τήν πανήγυριν έβρυ- 
χήθη πάντες οί θεαταί έφρισσον, ώς καί αυ
τός ό νουμιδικός ίππος.βσπς δυσπιστών είς 
τήν ταχύτητα τών ποδών του, έχρεμέτισε 
δειλώς. Ό Σίλας μόνος είθισμένος εις τόν 
σημαίνοντα τούτον χρεμετιμόν, όν πλειοτά- 
κις ήκουσε είς τάς μεταξύ τής ’Ασφάλτου 
λίμνης καί τών πηγών του Μωϋσέως έρημους, 
ήτοιμάσθη διά τήν ύπεράσπισιν ή τήν προσ
βολήν,σταθείς παρά τό πλησιέοτερον δένδρον 
τής Άκταίας καί έκτείνας έπι τού τόξου του 
τό μεγαλείτερον καί όξύτερον τών βελών 
του. Έν τώ μεταξύ ό εύγενής έχθρός του. 
προύχώρει θαρραλέως καί άργώς, άγνοών τί

ώ' ·......

παρ’αύτοΰ άνέμενον, ρυτίδων τό πλεΐστον 
τοΰ πλατέωσ προσώπου του καί σκεδάζων 
τήν άμμον διά τής ούρας του. Τότε οΐ σκλά
βοι πρδς έξαγρίωσιν έρριψαν κατ ’ αύτοΰ βέ
λη ήμβλυσμένα μετά ταινιών ποικιλόχρωμων· 
άλλ ‘ ούτος απαθής καί σοβαρός μή άνησυ- 
χήσας έκ τών άκκιρισμών των, οτε αίφνης 
μεταξύ τών αβλαβών ραβδίων, βέλος οξύ καί 
συρίζον, ώς αστραπή έλθόν, έσφηνωθη είς 
τινα τών ωμων του- κατάπληκτος μάλλον 
έστη ή άλγών καί ως μή έννοών οτι ύπήρξεν 
όν τόσον θρασύ, ώστε νά τόν προσβάλλη, 
περί αύτοΰ τού τραύματος ακόμη αμφέβαλλε- 
άλλ’ ειτα οί οφθαλμοί του δεινοί έγένοντο, 
τό στόμα του ήνοίχθη, μυκηθμός βαρύς καί 
παρατεταμένος,. ως κεραυνός έξήλθεν ώς έκ 
σπηλαίου, έκ τοϋ βάθους τοΰ στήθους του, 
ήρπασε τό βέλος καί ύπό τούς όδόντας του 
τό συνέτριψε· έπειτα περί αύτόν ρίψας τό αί- 
ματόχρουν βλέμμα του, έζήτησε τό πρώτον 
θΰμα, διά νά έκσπάση τήν βασιλικήν οργήν 
του· είδε τόν ίππον τρέμοντα,ώοεί ριγοΰντα 
ύπό παγετώδες ύδωρ καί καταπαύσας τούςβρυ- 
χηθμούς,δι ’άλματος τεραστίουέπληοίαοε αύ
τόν κατά είκοσι βήματα· δεύτερον ήδη άλμα,τό 
πρώτον διεδέχθη καί τά βλέμματα τώνδιακο- 
οίων χιλιάδων θεατών έστράφησανέκ τών δύο 
χριστιανών προς στιγμήν ,διά ν ακολουθήσωσι 
τήν παράδοξου τροπήν τοΰ άγώνος, Ό ίπ
πος έσύρθη εις τό βάθος τοΰ ιπποδρόμου μέ- 
νων ακίνητός ώς όρειχάλκινος, μή στρέφων., 
καί τήν κεφαλήν του ταύτην, ένώ ό λέων δι ’ 
άοτάτων αλμάτων έπλησίαζε βρυχώρενος πού 
καί που άπαισίως καί όρθωμένην τήν χαίτην 
έχων. ΕΓτα διήνυσε τρις τόν στίβον, ώς σκιά 
διελθόν, ώς φάσμα, τό τέκνον τής Νουμιδίας, 
ώς τις δρομεύς κέλης ύποχθόνιος τοΰ άρμα
τος τοΰ Πλούτωνος άποσπασθείς· καί εις 
έκάστην στροφήν ποοσεγγίζων και άπορακρυ- 
νόμενος τοΰ λέοντος, οστις δέν έπεχειρει νά 
τόν άκολουθήοη, καί τόν κύκλον συντομεύων 
ήρξατο παραλλήλως τού δημίου του τρέχων 
καί τέλος ίδών τό άδύνατον τής φυγής εστη 
έπί τών δύο οπισθίων ποδών, τόν άέρα πλήτ- 
των διά τών ετέρων· τότε ό λέων βραδέως 
καί μεγαλοπρεπώς έπλησίαζεν, ώς νικη-

• τής θριαμβεύων, βρυχώμενος ένίοτε, τινάσ- 
σων τήν χαίτην του καί τήν άμμον τοΰ στοί- 
βουσκορπίζων διατών πελμάτωντου. Ό ίππος 
ήδη έρρίφθη έπί τοΰ εδάφους σπαράσσων έξ 
άγωνίας· βέλος τότε συρίζον, τού τόξου τοΰ 
Σίλα φυγόν. έβυθίσθη έίς τάς πλευράς τοΰ 
λέοντος· ό άνθρωπος έκάλει τήν βασιλικήν 
οργήν, σώζων τόν κέλητα.

Ό λέων έστράφη, έννοήσας έχθρόν τρο
μερότερου τού άγωνιώντος ίππου, καί τούς 
οφθαλμούς αίμοβαφεϊς έβύθισε έπί τοΰ απα

θούς Σίλα, οστις ήρέμως διά τρίτου βέλους 
έτάνυε τήν χορδήν τού τόξου καί προς στιγ
μήν έστάθη κατά πρόσωπον του άνθρώπου, 
οστις έπωφεληθείς τής θέσεώς του,έρριψε τρί 
τον απόστολον θανάτου έγκαταοταθένταέν τώ 
τραχήλω του. Ό λέων έπέπεσε έπί τού άν- 
δρός, Ό Σίλας τόν -έδέχθη διά τοΰ ξίφους 
του, ’Ανθρωπος καί λέων έκυλίσθησαν όμοΰ 
έπί τής άμμου. Ράκη σαρκών έθεάθηβαν δια- 
σχισαντα τάς έκτάσεις τοΰ αμφιθεάτρου καί 
οΐ πλησιέστερσι θεαταί έπι τών παρειών των 
^σθάνθησαν ρανίδας αίματος. Ή Άκταία τό 
ύστατον χαΐρε τώ Σίλα έφώνησε,

• ·
• »

Καί ήδη οί οφθαλμοί πάντων προσηλώθη- 
σαν έπί τής Άκταίας, ήτις ανυπεράσπιστος 
θά έξετίθετο είς τήν μανίαν τού τρίτου καί 
τελευταίου δημίου. Έγονυπέτησε καί προσ 
ευχάς έμορμύριζεν ύπέρ τοΰ άποθανόντος καί 
αύτής, ότεέκ τοΰ πλήθους τινές είς άκρον 
συμπαθήσαντες τήν Έλληνίδα,έφώνουν: χά
ρις... χάρις... Άλλ’ ήτο άργά, τό κιγκλί
δωμα ήρθη καί τίγρις τις είσέδυσε είς τόν 
στίβον. Παρετήρει τά πάντα θηριωδώς, ήσύ· 
χως όμως καί ούχί έκπληκτος, ότε τόν άέρα 
όσφρανθεΤσα έσπευσε είς τό μέρος τής πάλης 
καί μεθ ’ ηδονής άρρητου έρρόφησε μυζώσα 
τήν άμμον, ότε δέ τό έδαφος έπαυσε νά τή 
παρέχη λείαν, στραφεϊσα είδε τήν Άκταίαν. 
τούς οφθαλμούς κεκλεισ|υένους έχουσαν. τόν 
θάνατον μή τολμώσα να ίδη ύπό τήν άπαι- 
σίαν του μορφήν. Ή τίγρις τότε κλίνασα 
πρηνής, εΐρπε δολίως πρός τό θΰρα, μόλις 
δέ φθάσασα είς άπόοτασιν δέκα βημάτων ανύ
ψωση έτάνυσε τόν τράχηλον, ήνοιξε τούς 
ρωθωνας διά ν ’ άναπνεύση τόν άέρα οστις ήρ- 
χετο άπό ταύτης, δι ’ ενός τότε μόνου άλ
ματος, έπεσε προ τών ποδών της καί ένώ 
σύσσωμου τό άμφιθέατρον άνέμενεν ύπό τους 
πόδας τής τίγρεως νά ίδη κατεσπαραγμένην 
τήν μάρτυρα ριπτον φωνήν τρομώδη έν ή 
άντενακλδτο ή συμπάθεια ήν διέσπειρεν η 
Έλληνίς μάρτυς. είς τούς θεατάς της, 
έλθόντας διά νά χειροκροτήσωσι φρενιτιω- 
δώς είς τόν θάνατόν της, ή τίγρις έκλινεν 
ήδέως σκυρτώσα καί άφίνουσα γρυλλισμούς 
έκ τής χαράς καί τούς πόδας τής άλλοτε κυ
ρίας της λείχουσα· είς τάς θερμός ταύτας 
διαχύσεις, έκπληκτος ή Άκταία τούς οφθαλ
μούς άνοίξασα, άνεγνώρισε τήν Φοίβην, 
τού Νέρωνος εύνοουμένην τίγριτα.

Χάρις! χάρις! έβόησε πανταχόθέν 
τό πλήθος, θαύμα νόμισαν τήν άναγνώρισιν 
τής Φ ο ί β η ς καί τής Ά κ τ α ί ας...

Κισσός

.________ _
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• : Λάβετε μικράν ffra ««θέκλαν καί άφού τοποθε
τήσετε αύτήν rtapi τόν τοίχον, τεθήτε είς άπόστα 
οιν άπό ■$$$£&διπλασίαν τού πλάτους τής κα- 
θίκί.α-ζ. Κύψατε τότε καί λάβετε έκ τών πλευρών 
Τήν κάδ|«λάν, ώς δείκνυοιν ή ήμετέρα είκών, καί 
στήρίίάντες τήν κεφαλήν έπί τού τοίχου έγείρατε 
τήν'κόιθέκλαν καί εΐτα, άνευ κλονισμών, έγέρθητε 
όρθιοι.. . ή τουλάχιστον προσπαθήσατε I

*11 «Φύσις»

Τό διαοκεδαστικόν τούτο πείραμα μή έκτελέση- 
τε έν έδάφη όλιοθηρώ άλλ’ έπί τάπητοο, διά νά 
προλάβητε σοβαρό; συνεπείας πιθανής πτώσεως

Έν τφ πειράματι τούτφ ύπάρχει περίεργος πε· 
ρίπτωσις μεταθέσεως τοΰ κέντρου τού βάρους τού 
άνθρωπίνου σώματος, καθιστώσα τήν άνέγερσιν 
υμών σχεδόν άδύνατον, άν δέν έπανοθέσετε τό 
κάθισμα καί λάβατε ώς οημεϊον ίρείσματος τό άνα- 
γκαιοϋν.

ΤΟ ΕΚΖΕΜΑ

Πολλάκις ανυπόφορος καθίσταται ή ουπαρά κατά
στασής τού καταπληγωμένου προσώπου έκ τού έκ- 
ζέματος καί είς αυτούς £τι τούς ώριμους τήν ηλι
κίαν άναφυόμενον, είς τινας δέ περιστάσεις έπίφο- 
βον τάσιν λαμβάνον καταστρέφει αύτήν τήν δρασιν 
είς τά νήπια δέ τόν θάνατον πολλάκις έπιφέρει 
ένεκα τών συνεχών ταλαιπωριών, αϋπνιών, ενι
σμών καί φοβερών άλγηδόνων. Τό περίεργον είνε, 
δτι πλεϊστοι ιατροί διαφωνοΰσιν ώς πρδς τό είδος 
τής θεραπείας καί τοΰτο διότι ούδέν συντελεστικόν 
καί θετικόν ύπάρχει.

Ήμε'ς δμως έκ θετικών πληροφοριών καί σημειώ
σεων έμάθομεν ουνταγήν κατά τού έκζέματος τοΰ 
έίόχου Ιατρού γερμανοϋ φιλλέληνος Ζινοβίου

a&a,-
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τοΰ κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασίν κατελθόν- 
roc καί πολλάς τή ήμεΤέρςι πατρίδι παρασχόντος 
ώφελείας, διακριθέντος άλλως τε έπί μεγίστη φι· 
λανθρωπίφ.

Ή συνταγή αύτη ούσα άπλουστάτη, έκτελεΤται 
ούτω πως. Λάβετε ίο λεπτών άνθη θείου καί άνα- 
μίξατε ταΰτα μετά κροκού ώοΰ φρεσκοτάτου (τής άύ- ι 
τής ήμέρσς)καί όλίγου έλαίου άρίστου (άγουρελαί- '■ 
ου) καί καλώς άναταράίετε, μέχρις δτου σχηματι- 
οθή άλοιφή. Διά τούτης λοιπόν έπαλοίφοντες τά 
ύπό τού έκζέματοε προσδληθέντα μέρη (δίς τής 
ήμέρας δταν είναι σοβαρόν τό έκζεμα καί προχω
ρημένου) δέν θ’ άργήσετε νά Γδητε τήν μεγίστην 
ωφέλειαν.

Διά τής αύτής δέ άλοιφής έδαλοίφονται και τά 
έπί τών προσώπων τών νέων καί τών νεανίοων 
πλήγματα τά τόσον άλλοιούντα τό πρόσωπον καί 
έν γένει σχεδόν πάντες οί έρεθισμοί καί έκδοραί 
τού δέρματος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Λάβε πέταλλα (φύλλα άνθους) εύώδη τής έχλογής 
σου, θέσον ποσόν τούτων μετά καθαρού ελαίου αμυγ
δάλων, πωμάτισον χαλώ; και θέσον έν σχιερώ τόπφ.

Μετά I 5 ήμέρας άφαφεσοντά ανθηκαΐ εχεις ελαιον 
αρωματικόν χρήσιμον προς έπαλσιφήν τής κόμης καί 
τοΰ προσώπου.

ΥΔΩΡ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΝ ΧΑΛΚΟΥ

Λάβε όξαλιχσΰ όξέω;....................δρ. 1.
θεϊκοϋ β ................ «1.

ΠέτραςΤρίπολι καλούμενης είς λε
πτήν κόνιν. 30 

ύδατος χοινοΰ....................... *150
■μΐξον χαί εντριψον το χάλκινον σκεΰος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞ1Σ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΑΤΩΝ

Λάβε άρτίλου μέρη 7 άμμου 1 κόπρου ίππου 1 
τιτάνου ασβέστου 1 καί. ένωσον καλώς πάντα ύπό 
σύστασιν κεραμοτίδος (ώς κορασάνι)' ειτα διά μιστρίου 
αλειψον την επιφάνειαν υπό πάγος ήμίβεως δακτύλου. 
Τό μίγμα τοΰτο αποξηρανθέν δέν προσβάλλεται ύπο 
τοΰ υδατος ούτε υπό τοΰ πυρός. Ούτω δύναται τις 
ν’ άλοίψη στέγας καί άλλα; υπαίθρους επιφάνειας.

ΙΔΙΟΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ

Τό πετρελαίου αφθόνω; χυνόμενον έπί τών εγκαυ
μάτων καί καλυπτόμενου έλαφρώ; διά βάμβακος, 
ελαττώνει αμέσως του; πόνους.

Ή δε αμωνία εμποδίζει το οίδημα.

ΛΝΤΙΔΟΤΟΝ ΚΟΚΑ Ι ΝΙΙΣ

Ή άηλητηρίασις διά τη; κοκαΐνης Ίγζι καί κάλ- 
λιστον άντίδοτον έν μέγχ κύπελλον παχύτατου καφέ.

ΚΑΤΑ ΤΙ1Σ ΝΑΥΤΙΑΣ ΚΛ1 ΤΟΥ ΕΜΜΕΤΟΥ

Ή ναυτία καί ό εμμετος καταπαύουσιν ένίοτε καί. 
ώ; διά μαγείας,έαν άπό τή; μια; πλευράς στραφείτε 
είς την έτέραν καί διατηρήσετε τους οφθαλμού; έπ’ 
ολίγον κλειστούς. 'Ομοίως οί σπασμοί τών μικρών 
παιδιών παύουσιν. επίσης δια τής αυτής μεθόδου

Η ΦΥΣΙΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό Δέλτα προκειμένου νά νυμφευθή έζήτει 
κουμπάρον. Καθ’ οδόν συναντά τόν φίλον του' 
Βήτα;

1

— Τέλος πάντων φίλτατε νυμ-φείομαι καί σέ 
θέλω κουμπάρο μου. . .

—Ευχαρίστως. Δεν δύναμαι νά μή βοηθήσω 
τούς φίλου: μου είς τάς δυστυχίας των.

Μονόλογος ενός ντρώηχ υ
πουργού.

Δυστυχώς πολύ ταχέως 
εδυσεν ο υπουργικός μου βρι
ζών.

ΙΙολύ άστατον χαρτοφυλά
κιο?.

«Τό καλό «ινε,οτι μας αρ
πάζουν τό υπουργικόν χαρτο- 
φυλάκιον ευγενικότατα καί 'διά 
τής μεθόδου τής παραιτήσεως».

— Καϋμένε, Κώ
στα οσα κερδίζεις,στό 
κρασί τά έξωδεύει; 
καί τό σπίτι σου πει
νάει.

Έζοδα περιττά, 
ένφ έχεις άλλας 
άνάγκας.

ί— Γιατί ; Κακο
φαίνεται στό' ταμείο 
σου;
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Μονόλογος μεθύσου·
—Τί τά θέλεις ; 

”Ας φωνάζουν δσο θέ
λουν. Τό κρασί είναι ί 
καλλίτερος φίλος τοΰ 
ανθρώπου. Ή γυναίκα 
σέ καροϊδεύει. Ό φί
λος σέ προδίδει. Ένα 
μόνο έχει κακό, δτι 
δεν είνε πάντοτε αγνός 
φίλος. . . Έχε*, καί 
νερό. . .

- ό —

ΑΣΤΕΙΑ

Ό Πλίκος προσεκλήθη εις γεύμα παρά τφ 
φίλφ του Πλόκφ καί κατά λάθος χύνει ποτήριον 
οίνου, δστ·.ς δμως ητο ΰπόξυνος.

Καί δτε ό άμφυτρίων ήτοιμάσθη νά τού προ- 
σφέρη άλλον οίνον.

— Ευχαριστώ είπεν ό Πλίκος, άλλα δεν θά 
εχης διά τήν σαλάτα.

Διοπτροφόρος τι; κύριος εισέρχεται είς τινα 
οικίαν, δν μόλις ιβών ο μπεμπέ; εκραύγασε.

— *□ I ό κύριος έχει ένα ποδήλατο εις τήν 
μήτη του.

Μικρόν λε'ζιλόγιον.
θεσιθήρας. "Ανθρωπο; άψωσιομίνο; εί; τά συμ- 

ιέροντα τοΰλαοΰ.
ΙϊοΛιτχη. 'Τό οργα.ον τοΰ Θεσιθήρα.
Ά&α. Χρήματα, θέσις καί πίστη. 
ΙΓτεΰμ,α. Τό μέσον διά νά γίνη τις μισητός.

Εις τόν χορόν τή; κυρίας Πί.
— Διατί ή κυρία Μάγδαληνή φορεΐ πάντοτβ 

λευκότατα; αίσθήτας ;
— Διά νά φαίνεται μελαινωτέρα ή κόμη της.



Η ΦΥΕΙΣ 201

·»'

Ε8(ΛΙ

Ο ΦΘΙΝΟΙΊΩΡΟΣ

Πρότασις Γάμου

— “Λ ! άγαπητέ μου,

χι; J ... Θα την ένυμφευόμην κλειστςΐς όμμασι.

— Πραγματικό: πρέπει νά είνε τις τυφλός 

Οιά τοιούτο ζήτημα.

ειν< μία χαρίεσβα νεά-

CV

— Μαρία έσπασες τήν φρουτιέρα.

— Δεν τό έκαμα επίτηδες κυρία.

— Έπερίμβνα αυτήν τήν άπάντησιν. Πάν

τοτε όταν σπάη τις τίποτε, δεν τό χάμνει επί

τηδες |

—■ Συγγνώμην κυρία, άλλ ’ δταν σπάη τά 

αυγά γιά τήν όμελέττα ;

. t «* **
Ο μικρός Τοτος βλέπει νά παρελαύνη τάγμα 

(jus μουσικήν έμπρός.

— Ω ! τί καλά ! αναφωνεί χειροκροτώ·/, άλλ ’ 

ειπέ μου, μητέρα, τΐ χρησιμεύουν αυτοί που οέ·/' 

παίζουν μουσική ;

Τον Μάρτιον μας έρχονται τά μαϋρα χέλι - 

οόνια καί μας άναγγέλουσι τήν άφιξιν τής ά- 

νοίξεως, τής εποχής εκείνης καθ’ ήν άπασα ή 

φύσις, φυτικά και ζωικά όντα εγάλλονται καί 

χαιρετιζουσι διά διαφόρων γλυκέων ασμάτων τήν 

λαμπράν ταύτην έποχήν, ήτις, εάν δέν «πατώ

μαι, είνε καί ή καλλίτερα εποχή τοΰ έτους.

Τήν εποχήν ταύτην τής άνοίξεω; οί ερωτευ

μένοι τήν διέρχονται ρεμβάζοντας κάτωθι των 

οένορωνκαι πλησίον των μορμυρισμόν ^υακίου τί

νος και διε'ρχονται τάς λαμπράς τής άνοίξεως 

νύκτας υπό ιό φώς τής Σελήνης άναπλάττοντες 

ημέρας ευτυχίας; !

’Αλλά πλήν Φεϋ !

Η άφιξις τοΰ φθινοπώρου καταστρέφει πάντα 

ταΰτα. Τά φύλλα τών δένδρων ώχρα πίπτουσιν 

εις τήν ακατάσχετου ορμήν τοΰ βορρά, οι ώρΐοι 

Πελαργοί καί αί χαρίεσσαι καί άγναί χελιδόνες 

απέρχονται εις θερμότερα κλίματα, ό καλλικέ- 

λαοος κοτσιφος παύει τό κελάδημά του καί αυτή 

ή αηοων, ό στολισμός τών δασών, παύει καί 

αυτή τό γλυκό φσμα της. . .

...Τά δάση γυμνοΰνται καί ή φύσις απασα πε

ριβάλλεται ύπό νεκρικής σιγής !

Αλλ ’ ή μεταβολή αύτη τής φύσεως δέν απο

γοητεύει τόν άνθρωπον, άλλ ’ απεναντίας ζωογο

νεί καί θερμαίνει αυτόν καί τόν καθιστά ευλα

βέστερου προς ’Εκείνον δστις εδημιούργησε τήν 

φυσιν ταύτην καί δστις πανσόφως διοικεί καί συν

τηρεί τήν ύπαρζιν αύτοϋ.

Υμνείτε | λοιπόν καί δοξάζετε τόν Θεόν έν 

καθαρφ καρδία, τόν μόνον δημιουργόν τοΰ σύμ- 

παντός.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ
Διάλογοι

ΠΑΙΔΙΟΝ χεΛΙΔΠΝ

Φεύγεις, γλυχό μου χελιδόνι, 
Φεύγεις, πηγαίνει μαχρυά

Και τώρ’ήμιΐςίάμεΟα μόνοι...
Πώς η χαρδιά μ’ άγωνια I

Κάβε πρωί μ: εξυπνοϋσίς 
Μέ τηγλνχειά οου τηλαλια.

Ίο «χαλή’μέρα» ιραγονδονσι; 
Άπ’τη μιχρή σου τή φωλιά.

ϊΰντροφο σ’ εΐχ’ αγαπημένο, 
Κάθε λεπτό, χάβε σ.ιγμη 

Με σέ περνούσα, ζηλεμένο 
Πουλάχι μου μήφεύγειςμή.

Διότι έρημη χάβ* ώρα 
βέ νά μοϋ φαίνεται, πουλί, 

Γιατ’ή γλνχιιάφωνήσου τωρ» 
Δέ θέλει πλιά άντ,λαλεΓ.

Άρχί-ησε νά μιλανιζ-^ 
Ό χαΟαρόι ό ουρανοί 

Και άπό βύνιφα γεμίζει. 
’Έγινε πλέον σχοτεινος.

Γι’ αυτό, μικρέ μου, 0= να πάω 
ϊ’αλλα χωριά, στήνξινητιά 

Πράσινο τόπο να τηραω 
Με ανηχόρταγη μαιια.

Ναί· βά πηγαίνω σ’ αλλα μέρη 
Ν’αΰρω λιέάδι δροσερό, 

"Οπου φυ:α γλυχό αγέρι 
Κ' είν’ ανοιξάτικο νερό.

"Λνοιξι πάλι άμα γροιχίσω 
Πώς εί·<’ έδώ κι αμυγδαλια 

ΆνβεΓ, εδώ 0έ νά γυρίσω 
ΙΙάλι νά χτίσω τή φωλιά.

ΠΑΙΟΙΟΝ
Ώρα χαλή σον χελιδόνι 

Και πάλι νά μας βυμηβ?,:
Κι’ 8ν ανάλυσή έσω τό χιόνι 

Γρήγορα πάλι έδώ ν’ άρβής.
■Er ΙΙιΛβιτύΆ <90!.

•Ιωάννης Γ. Άντωνιάδης

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΪΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΙΣΤΑΚ1ΟΝ

Εις τό θέατρον :

— Πόσος θόρυβος γίνεται κατά τά διαλείμ

ματα !

—■ Βεβαίως. Περισσότερα λόγια παρά πρά

ξεις.

Διηγούντο εις τόν κύριον Α. τήν ιστορίαν πε- 

ριηγητοΰ νεωστί καταφαγωθέντος ύπό τών άν- 

θρωποφάγων.

— Είνε φοβερόν, είπε·/ ό Α. αλλά τουλάχι

στον υπάρχει καί μία παρηγοριά. Γνωρίζει τις 

εν τοιαύτη περιστάσει δτι ήγαπήθη οι’ εαυτόν.

Τήν καθομιλουμένην ημών γλώσσαν άσχημ.ί- 

ζουσιν ως γνωστόν πλεΐσται δσαι Τουρκικαί καί 

Ιταλικαί-λέξεις. Μεταξύ δε τούτων καταλέγε

ται καί ή λέξις φιείτίκΐ.

Εκ πρώτης δψεως τήν λέξιν ταύτην ήθελε 

ίσως ύπολάβει τις ώς 'Ελληνικήν, είνε δμως 

Τουρκική, διότι οί παλαιοί άπεκάλουν τόν καρ

πόν τούτον ΛίσΐάχιοΓ έξ ού . τό ιταλικόν pista
chio, τό Γαλλικόν ή ’Αγγλικόν pistache' άλλα 

έν Χιφ (ίσως καί έν άλλη τής Ελλάδος χώρα) 

ό καρπός ούτος άποκαλεϊται τηείτάκχ τό δέ 

δένδρο·/ πιότακιά.,οί Τούρκο- δμως παρέφθει- 

ραν τήν λέξιν εις φι<έτ(κ, ταύτην δετήν παρα

φθοράν παραλαβόντες ημείς λέγομεν φι<Πίκτ.

Ευχής λοιπόν «ργον ήθελεν είσθαι εάν καί η

μείς έλέγωμεν ώς οί Χΐοι jrtoxaxuir καί πιάτα- 
κιά!

Λάριοσα. Άδαμ&ντιος Ν. Νιχολανδης.

Σχηματίζεται κύκλος υπό τών παικτών μίσφ του 

οποίου ί'σταται εις. ΙΙάντες οίγύρωθε·/ εύρ-.σκόμινοι 

κατέχουσιν επάγγελμά τι τής εκλογής των και πρέ

πει νά γνωρίζουν καί νά έχωσι πρόχειρα εις τόν 

νουν των πάντα τά εργαλεία καί τά έν γένη αντικεί

μενα τής χρήσεως τοΰ έπαγγέλμΛτός των. Ό έν 

τζί μέσφ ευρισκόμενος διά καταλλήλρυ καί προχεί

ρου διηγήσεως φέρει τόν λόγον επί τών διαφόρων 

αντικειμένων τοΰ επαγγέλματος έκαστου, άφίνων 

όμως τήν συνέχειαν τοϋ αντικειμένου εις τινα τών 

έπαγγελομένων τι παικτών.
Καί διά τό σαφέστερο·/ φέρομε·/ τό εξής παρά

δειγμα.
Ό έν τώ μέσω τών παικτών ευρισκόμενος, καί δι

ηγούμενος λέγει :
— Μετέόην λοιπόν εις Πειραιά διά. · . (ί'σταται 

7Μ δεικνύων έρωτά τόν έπαγγελόμενον τόν ξυλουρ

γόν) !
— Τής πλάνης 1 (άπαντα ούτος. Μεταχειρίζεται 

δηλαδή έργαλεΤον τι τής τέχνης του, όπως ήδύνατο 

νά είπη vm «διά τοΰ ξύλου» κ.τ.λ.)
Κατόπιν ό διηγούμενος εξακολουθεί.

’—'Άμα έφθασα,επειδή ήμουν κουρασμένος είσηλ- 

Οον εις τό ζαχαροπλαστείο-/ καί έφαγα,.. (έδώ απο

τεινόμενος έρωτα έν παραδείγματι τόν έπαγγελόμε- 

νον τόν ιχθυοπώλην)
— Μπαρμπούνια ! (δύναται ούτος νά άπαντήση). 

Ό Διηγούμενος εξακολουθεί.

"... : ·

— Άλλ’έπειδή είχα όρ-ξιν έπιονκαί. .. . (απο

τείνεται τω φαρμακοποιό/)·

— Φανικόν όξΰ (ούτος άποκρύνεται) κ.τ.λ.

Έκ τούτων λοιπόν δείκνυται,οτι τό παίγνιον αύτό 

θά προκαλέση τόν αδιάπτωτο·/ γέλωτα τών παρευ- 

ρισκομένων. τόσω μάλλον.όταν ό διηγούμενος μετα

χειρίζεται ωραίας φράσεις, σειράν καλήν καί προσ

παθεί νά έκλέγη διάτας απαντήσεις τούς καταλλη

λότερου έχοντας επάγγελμα, διά τήν άστειοτέραν 

άπάντησιν. Εννοείται όμως ότι πρέπει αμέσως οί 

έρωτώμενοι νά απαντούν καί ό διηγούμενος άνευ αρ

γοπορίας μετά τήν άπάντησιν νά έξακολουθ-.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!

Ή δυστυχία είναι τής αρετής προοίμιο·/, δπερ 
διακρίνει τούς καλούς άπδ τούς κακούς.

Μόνον έν ταϊς συμψοραΐς άναδείκνυνται οί ψρό- |_ 
νιμοι.

Δέν άπαιτεΤται σοφία διά νά συμδουλευη τις τδ 
καλόν. Είναι ούχ’ ήττον σνδρείας καί φρονίμου ψυ
χής προτέρημα νά έκτελή τις άπεριφράστως αύτό.

Ή καρδία τής νυναικός είναι αχανές πέλαγος, . 
ώστε δέον νά βυθισθή τις έπανειληυμένως, δπως 
άνακαλύψη τόν έν αύτή ϊσως κρυπτόμενου μσργα- 
ρίτην.

Γυνή άσχημος' καί απαιτητική είναι σπάνιον 
πράγμα’ ωραία δμως καί έπιτακτική ουνηθες.

Τδ σώμα δύναται ν’ άσχημίση καί τήν ψυχήν, ή 
ψυχή δμως δέν άσχημίίει ποτέ τδ σώμα. . . . τής 
γυναικός.

Ή δυστυχία δημιουργεί άγγέλουσ, άλλ δμως ή . 
εύτυχία δημιουργεί κακούργους καί τέρατα.

Φρ(κ

ΟΠΩΡΙΚΑ

Τά βιβλία, έστω καί τά μωρότερα, υπήρξαν 
καί θά είναι πάντοτε οί σοφότεροι,οι διδάσκα
λοι των σκεπτικών.

Ή ρητορεία είναι εΐδος παραφροσύνης, 
διότι οι πή ρητορεύοντες την σήμερον θεω
ρούνται ωε τρελλοί ή οί παρά θέσιν ηθοποιοί, 
οί δέ σιγώντες έκλαμβάνονναι uc οί σοφυτε- 
τού κόσμου.

Ποιηταί καί ηθοποιοί έσονται πάντοτε 
αμάχητοι εχθροί,, διότι άφτεροι τρώγουν 
τόν ιδρώτα τού άλλου.

Διά νά ένοήση τις εις π<αν άποκτήνωοιν 
έφθάσαμεν, άρκεϊ,νά αίσθα^ή τήν πρός η
μάς αγάπην των άλλων ζωων.
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Η Μ0Τ2ΣΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

(ouviy.siev ,8s 9—10 φύλλο»)

Τό Contralto (ή βαρεία φωνή τών γυναικών) 
άνταποκρίνεται εις τήν βαρεΐαν τών άνδρών, 
άλλα πάντοτε κατά μίαν οκτάβαν ΰψηλότερον. 
’Επίσης to soprano (ή υψηλή τών γυναικών 
φωνή,άνταποκρίνεται εις την tenor τών άνδρών 
κατά μίαν οκτάβαν ΰψηλότερον.

Τών τεσσάρων δέ τούτων φωνών ή ενωσις απο
τελεί την φωνητικήν τετραφωνίαν.

Λι κύριαι αύται φωναί υποδιαιρούνται εις τέσ- 
σαρας φωνάς ακόμη τών ανδρών καί τρεις τών 
γυναικών.

Ή τοι: φωναί άνδρικαί
Ιον La basse(i basse laille). Ή χαμηλότερα.

Soprano ή 1re dessus

Mezzo soprano η 2e dessus

sol “

Tenor ή taille
mi4"

ΪΓ2-*·
(£η|ΐείω<Ας) Μολονότι τό κλειδίον τοΰ 

Sol δεν παρίσταται βες τόν άνω πίνακα ούχ’ 
ήττον έκ τοΰ δωδεκαγράμμου έξάγομεν, οτι τούτο 
προσαρμόζεται εις την πρώτην φωνήν (premier 
dessus) και προπάντων δταν ψάλλωμεν εις λίαν 
ύληλάς θέσεις τής μουσικής κλιμακος,

Τό διαπασών τών διαφόρων κατά τάξιν δια— 
διατεταγμένων φωνών ώς παρίσταται εις τόν 
προηγούμενου πίνακα διαφέρει κατά τρία δια
στήματα καθώς καί τό διαπασών τών άνταποκρι-

2ον Le baryton. Ή βαρύτονος.
3ον Le tenor (όνομαζομένη άλλοτε taille).
4ον Le Ire lenor 1η υψηλή (ή όνομαζομένη 

άλλοτε haute-contre) (1).
Φωναί γυναικεΐαι :
Ιον Le contralio (2).
2ον Le Mezzo-soprano. Ή μετρίως υψηλή. 
3ον Le soprano. Ή τελείως υψηλή.
Έκαστη έκ τών φωνών τούτων, έχει ίδιον 

διαπασών καθώς καί ιοιον κλειδίον.
ΙΙαρατηροϋμ.εν λοιπόν, δτι ή υψηλότατη φωνή 

τών άνδρών (Hole cootre) καί ή χαμηλότατη 
φωνή τών γυναικών (contralto), ε’χουσι το αυτό 
διαπασών καί επομένως τό αύτό κλειδίον. Εν 
τοΰτοις διαφε'ρουσιν ούσιωοώς κατά την χροιάν 
καί ένεκα τούτου τδ contralto φαίνεται χαμη
λόν, ή ζέ Hole contre υψηλότερα.

Λαμβάνοντες εκ τοΰ δωδεκαγράμμου τά με
ρικά πεντάγραμμα καί θέτοντεςταΰτα καθ 
ωρισμένην σειράν, έχομε» τόν έξης πίνακα.

β>-
^.JLSol
=|

Z2«Jad0

νομίνων κλειδιών.
(Σημβίως) Οί πλεϊστοι τών συνθετών με

ταχειρίζονται τό κλειδίον τοΰ do 1ης γραμμής 
διά την φωνήν τοΰ Soprano καί φυλάττουσι τό 
κλειδίον τοΰ Sol διά τά υψηλά όργανα.

(11 Ή βληθή; τώ ίντι φωνή τοΰ hailte-COntre έχει τι 
ιδιαίτερο» δ,’ ον διακρίνει*, τοΰ tenor, ϊγεινε 3μω; λίαν 
βπανία.

(?) Τδ αληθές contralto είναι χατα τδ πχρδν φω»ή τις 
ολίγο/ κοινή.

SI “

~ 2-_ -

—--------“ 1

Sva alta
Δ μ

Καθ’ήν εποχήν τό 
έπενοήθη, τά όργανα, 
εις λίαν περιωρισμε'νην 
νέος οί φθόγγοι αυτών εύκόλ.ω- ήτύναντο νάγρα-

Παράδειγμα.

Rva basso

= *

'&■&)·

Τά κλειδιά ώς προς τά όργανα-
ό σύστημα τών κλειοίων 

ατελή δντα, ενρίσκοντο 
κατάστασιν καί έπομέ-

Εΐς τά άκριβή όργανα, τά φθογγόσημα γρά
φονται 8λως εις άλλο διαπασών ή εις εκείνο εν 
ώ enftne νά γραφώσι. Οϋτω τά φθογγόσημα

τών έξης

(Σημείωνες) Έγνωρίσαμεν ακριβώς τό εν
τελές σύστημα τών κλειδιών, ήτοι τον έντεχνον 
τρόπον τής οιατάςεώς των και τήν εντελή σχέ· 
σιν των πρίς τάς διαφ.ρου; φωνάς. Ό μαθητής 
ήδη πρέπη ευχερώ; ν ’ άναγινώσκτ, τά φθογγόσημα 
εις άπαντα τά κλειδιά, διότι τό τοιιΰτον θάτόν 
ευκολύνη πολύ εις τήν μεταφοράν.

Χάριν συντομίας μεταχειρίζονται εξ δλων 
τών κλειδιών τά έξει: Α’ . τό κλειδίον τοΰ fa 
τής 4ης γραμμής διά τό Basso καί Baryton. (Τό 
κλειδίον Fa τής 3ης γραμμή-, παραλείπεται). 
Β'. to κλειδίον τοΰ άθ τής 4η; γραμμής διά τό 
πρώτον καί δεύτερον tenor (Τό κλειδίον τοΰ do 
τής 3ηςγραμμής παραλείπεται). Καί τέλος άπα
τα: αί γυναικεία» φωναί γράφονται «π! τοΰ κλει
διού τού do τής ϊης γραμμής καί τού So! 2 ας γρ. 

φώσιν επί τών διαφόρων κλειδιών μή ΰπερβαίνον- 
τες πολύ τό πεντάγραμμον τό τοιοΰτον δμ.ως 
δέν συμβαίνει τή σήμερον, διότι εντελές δργανον 
φθάνίΐ εις ύψηλοτάτο.υς φθόγγους, πολύ απο
μακρυσμένου; τών ορίων του πενταγράμου. Τό
τε βλέπομεν τό ανεπαρκές, τών κλειδιών καί 
λαμβάνομεν αριθμόν τινα βοηθητικών γραμμ.ών.

Έν τοϋτοις δταν ό αριθμός τών βοηθητικών 
γραμών είναι μέγας, μ.εταπίπτωμεν εκ οευτε'- 
ριυ εις τήν ούσκολον άνάγνωσίν τών φθογγοσή- 
μων. "Ινα άποφύγωμεν δμως τοΰτ; πράττομεν 
ώ; έξης:

Γράφομ-ν τά ΰψηλά φθογγόσημα κατά μίαν 
Οκτάβαν πρός τά κάτω ώ; καί τά χαμηλά κατά

Γράφομιν τά υψηλά φθογγόσημα, κατά μίαν 

μίαν οκτάβαν πρός τά άνω καί δηλουμεν τήν 
αληθή θί5'·7 τών φθογγόσημων διά 
λέξεων: Octava, OCtava Bassa, (κατά μίαν οκ
τάβαν ΰψηλότερον ή χαμηλότερου), ή διά συν
τομίαν, διά τίνος έστιγμένης γραμμής, ήτις ονο
μάζεται γραμμή όζτάίαη Όταν δέ τά φθογ
γόσημα λαμ.βάνωσι τήν φυσικήν των θέσιν, δη- 
λοΰται διά τής λέξεως loco (τή θέσει των) ί 
διά τής έστιγμένης γραυ.υ.ής.

τοΰ contre Basse γράφονται μίαν οκτάβαν χα
μηλότερου παρ’ δτι έπρεπε νά γραφώσι τοΰ δε 
μικροΰ flute μίαν όατάβαν ΰψηλότερον.

(επεται συνέχεια)
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λ>ΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
ΤΟΎ 7—8ου ΤΕΥΧΟΎΖ

ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦ,ΙΑΣΕΝ ΣΥΡΩ
■· ΥπΟ τοΰ λογίου έν Σύρω δημοσιογράφου κ. Α. 

Κ. Χούμη έξεδώθη απόσπασμα έκ τής άπό τοΰ συνοι
κισμού ιστορίας τής Σύρου, διαλαμβάνον τα περί τής 
τυπογραφίας έν τή νήσφ τούτη. Τό σύγραμμα 
τούτο διαχρίνη μεγίστη λεπτομέρεια τών γραφόμενων 
καί ιστορική ακρίβεια, ότι δέ καί μέγιστοι κόποι 
του γράψαντος, μή ώκνύσαντος χαί αυτών ετι τών 
εχδοθέντων καί έχδιδομένων έφημερίδων καί περιοδι
κών να ποιήση στατιστικήν.

Άρχόμενος τής συγραφής του ό κ. A. Κ. Χούμης 
αφηγεΐται ίστοριχώς τά τής συστάσεως τών πρώτων 
τυπογραφείων γενικώς εν Έλλάδι, καί εΐτα τών εν 
Σύριρ, περί τά όποια καί άσχολειται λεπτομερέστατα 
και τας εργασία; αυτών έκθετων, παρουσιάζει ήμών 
συν τή δράση τών τότε πολιτών τής Σύρου καί τα 
πρώτα καί σπούδαζα έχδοθέντα βιβλία. Εΰρίσχεται 
παρα τώ έκοότει καί τιμαται δρ. 2.

ΦΟΡΜΙΓΞ· Τόν ώραΐον τούτον τίτλον φέρουτα 
ηρξατο εκδιδομενη μουτικη εφημεοίς,επιδιώκουσα την 
έξύψωσιν τή; έθνικής μουσικής και βελτίωσιν ύπό τεχ
νικήν καί φιλολογικήν εποψιν, προπάντων δέ τή; εκ
κλησιαστικής Βυζαντιακής.

Συνεργαται είσίν οί έπιφανέστεροι τών περί ταΰ
τα ασχολούμενων, ώς οί χ. χ. Άθαν. Σακελλαρι- 
άδης, Θεμ. Πολυκράτης, Μισαήλ Μισαηλίδης κ.λ. 
Μετά τής έφηερίδος διανέμεται δωρεάν τοΐς κ. συνδρο- 
μηταίς καί μουσικόν παράρτημα.

ΕϊΕΔΟΘΗΣΑΝ- 4. I. A'aJoj-fpi’O.TOt'Jov, «’Εντυ
πώσει; τής ζωή;» Εικονογραφημένα διηγήματα. 
Τόμο; καλλιτεχνικός περιέχω·» οκτώ νεώτατα διηγή
ματα, άτινα εικονογράφησαν ή Δις €). Φλώρα καί 
οί κ. κ. Φ. Άριστεύς καί Σ. Ξενόπο’,λο; κ.λ.π. Πω- 
λοϋνται άντί δρ. 2, είς ολα τά βιβλιοπωλεία.

Άγγέλϊδτας Λ&ν βιβλίου «αί έχ£οσι$ οίαδήποτβ, 
ών άν·ςίτ\>ηον ήβελι τ9) ficsu&vvest
αφνβέως»

Η «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ”
Άτώτνμος έταιγια γενικών α<τφα.ΙιιΆν.

Ίδρυθεϊσα έν Βερολίνω χαί Έλλάοι διά Β. Διατάγ
ματος, συνάπτει ασφαλείας ζωής,ασφαλεία; ισοβίους, 
λαϊκά;, προικοδοτήσεις κ.τ.λ. είς φράγκα χρυσά ή 
δραχμάς. , .

Ή πρώτη ασφαλιστική εταιρεία εν Έλλάδι, ή 
συνομολογούσα ασφαλείας Λαϊκας, . προσιτά; τοΐς 
πασι, τών οποίων τα ασφάλιστρα πληρώνονται δι’ 
εβδομαδιαίων .καταβολών άπό λεπτά 50 καί ανω καθ’ 
εβδομάδα.

Διεύθυνσι; δ·.ά τήν Ελλάδα, έν Άθήναις οδός Νι
κοδήμου, παρά τή "Ρωσσική έκκλησή.

Παραδίδονται ροβήρατα Γερμανι
κή εις αρχαρίους καί. μή. Τιμαί 
ΰυγκαταβατικαί. ΙΙληροφορίαι οδός 

■ ' Δαιδάλου αριθ.3. (Συνοικία Πλάκας).

94. Αίνιγμα.
Άπό Τής φύσεως έπλάσθην 
Ζώου τετράπουν, δπερ σύ 
Μεταχειρίζεσαι ώς Θέλεις, 
Σ’ είμαι δέ χρήσιμον πολύ.
Άν βαρυνθώ πλήν τήν δουλείαν 

Κ*1 τόν ίυγόν τόν όχληρόν.
Τήν κεφαλήν μου θ’ άττοκόψω. 
Κ<’ είς τό ΑίγαΤον θά ρ(φθώ 
Μεταβολήν τότε μεγάλην 
Καί φοβερόν θέλεις ΙδζΤ 
Αντί τοΰ ίώου έμπροσθέν σου 

μηκρά τις νήσος θά φανή.

23. Πρόβλημα
Χ.Σ.Σ.Τ.Τ.Τ.Α.Α.Α.Α.Α.Ν.Δ.Λ.ϊ.Α.Ω.Κ,Η.Ζ

Έκ τών είκοσι γραμμάτων ' 
άν τηρήται ή σειρά των, 
δυ’ ονόματα γνωστών 
έκπηγάίουν ποιητών 
έκ τής φαεινής Πλειάδοο 
τής συγχρόνου μας Ελλάδος

19- Αίνιγμα, Όκτ —Άπους

/Ελυσαν αύτό δ χ. Διομ. ΠετρόποίΑο; έξ’ ’Αθη
νών, η Δι; Κιχη Μερλοπούλου έκ Τήνου, ό κ. Έπ. 
Ψαροπουλος « Πατρών, ή κ. Αύρηλία Κόκορη έκ 
Ταρρών και η Δίς Τιηανή Μαυρίχο·, έξ Αθηνών.

20· Αίνιγμα, χρόνου Φείδου

Έλυσαν αύτό ή Δί; βίκή Μερλοπούλου έκ Τήνου, 
δ κ. Επαμ Ψαρόπουλος έκ Πατρών-ή Δίς Τιτιανή 
Ηαυριχου εξ Αθηνών ή Δίς Ειρήνη έξ ’Αθηνών και 
0 χ. Ανδρεας ’Αλκαίος έξ ’Αθηνών.
21- Έλλεεπές, Μηδένα προ τοΰ τέλους μακάριζε.

Έλυσαν αύτό. ό χ. Διομ. Πετοόπουλος, ή Δίς 
Κ.κη Μιρζοπούλου έχ Τήνου ή Δί; Τιτιανή Μαυοί- 
κου εξ Αθηνών καί ό Έπ. Ψαρόπουλος, έχ Πατρών.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

1'α γραφεία της «Φύσεως» μεταφέρθησαν παραπλεύ- 
?“ί ταυ Σιδηο. Σταθμού Όμονοίας, όδός ’Αθήνας, 
χαί Λυκούργου άριθ. 14, οικία Τριανταφυλλάκου.

Πρδς εύκολέαν τών ήμετέρων συνδρομητών 
κτλ. ούνανται οί βουλόμενοι να καταθέτωσιν τά; συν- 
Spopi; των ‘θ κα'- νά έγγράφωνται συνδρομηταί ίν 
τω βιβλιοπιοΛείω τη; 'Εστίας, όδός Σταδίου.

Έν τοΐς τιμετέροτς γραφείοις, ώς καί εν τώ 
βιβλιοπωλείο) τη; Εστίας πωλούντα: αντίτυπα τοΰ 
Διπλού Δράματος, Μαίρης καί Μιμήχου, αντί. 5 δρ. 
δ:α τδ ’Εσωτερικόν χαί φρ. 5 διά τό Εξωτερικόν. 
'Ελεύθερα ταχ. τελών.

Ζητεϊσαε '$ι&«4κάλ*<Μα διά τήν Αίγυπτον, 
γνωρίζουσα τήν Γαλλικήν καί κλειδοκύμβαλου. ΙΙλη- 
ροφορίαι παρ’ ήμΐν.

Έν Άδήναις έκ τοΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίστη Κωνσταντινίδυυ•J ■ ί


