
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ ομοιάζει πρός χερσόνη
σον τριγωνοειοή πεπυζνωμένως οι
κουμένην, fy. μητρόπολις αί Άθή 
ναι, περί άς ή έλαιοστεφής πεοιάς, 
οί θάμνοι τών ερπόντω^ δύο ποτα
μών, οί δαφνώνες καί οί καλύπτον
τας τους λόφου; αμπελώνες σχη· 
ματίζουσι γεωργικήν ζώνην έκτει- 
νομίνην μεσημβρινός μέχρι τής θα- 

'^) λάσσης. Ή άνωμάλως διακοπτό
μενη περιφέρεια, περιλαμβα-.ομέ- 

νης καί τής Σαλαμ.ΐνος, άποτελείται έκ τριών 
πλευρών, ών ή μέν πρός τήν Εύβοιαν έχουσα 
μέτωπον αριθμοί 406 στάδια, ή οέ πρός τήν ’Αρ
γολίδα άποβλέπουσα έν εύθείφ γραμμή υπερβαί
νει τά 357 στάδια καί ή περιορίζουσα τήν Βοι
ωτίαν ανώμαλος όρογραμμή, πάσα διαπνεομένη 
υπό καθαρού αέροο.

II
Οί κάτοικοι εις φυλάς καταγραφέντες διά τε 

τό γλυκύ τοΰ κλίματος καί τό ελευθέριον τής δι
οικήσεων ηυξησαν ύπερμέτρως διαιρεθέυτες εις με
γάλους δήμους, ών οί Κεραμείς, Μελιτείς, Κο- 
λυττεΐς καί Κυδαθηναιεϊς άπετέλεσαν τό περι
φανέστατου Άστυ, ού ή μέν περίμετρος ήν.43 
σταδίων, ό δέ κύκλος τοΰ τείχους περιελάμβανε 
τάς έπομένας πύλας.

Δίπνλον9 πύλη Θριασία ή 'Ιερά πρότερον 
καλούμενη ώς άγουσα πρός τήν ίεράν' οδόν τής 
Έλευσίνος διά τοΰ Κεραμεικοϋ, δήμου τής Ά- 
καμαντίδος φυλής, διαιρούμενου είς εΰω τόν 
περιέχοντα τήν αγοράν μετά στοών καί έκτος 
ένθα ήν τό κυριώτερον νεκροταφείων καί μεθ' ού 
συνεδέετο διά τής έπεκτεινομένης όοωΰ, έξ ής καί 
Κεραμεικαί αί πύλαι άναφέρονπαι. Αύται δέ 
χαθ*  Ησύχιον και Δημιάδε; πύλαι έκαλούντο, 
άτε ύπό τών Πορνών συγχναζόμεναι.

Άχαρνία, είς ην άπέληγεν ή έξ Άχαρνών 
νυν Μενίδι, οδός.

Μβλιτίδες πρός άρκτον τή; πόλεως κείμε- 
ναι, άφ’ ών ήρχετο ή Κοίλη, δήμος φυλής Ίπ- 
ποθοοντίοος, περίής δ 'Ρό; άποφαίνεται δτι αύτη 
άπό τών τειχών άρχομένη προβαίνει κατ’ άρι- 
στεράν πρός τήν κρήνην Άγά καί περατοΰται 
είς τόν ελαιώνα. Πρός τούτον διαφωνεί ό Λή- 
κιος λέγων δτι κατείχε τό πρός άνατολάς μέ
ρος τοΰ εντός τών Μακρών τειχών διαστήματος 
καί πιθανώς πρός το εκτός τού περιβόλου τής 
πόλεως μεταζύ τοΰ Μουσείου καί τής Πνυκός. 
Ενταύθα ήν τιθαμμένος ό ιστοριογράφος Θου
κυδίδης κω.ι ό Κίμθν, περί ού ό μέν Ηρόδοτος 
ιστορεί «τέθαπται δέ Κίμων προ τοΰ-^στεος πέ
ραν τής διά Κοίλης χαλεομενης οδού», ο <οέ βι
ογράφος τού θουκυδιδβυ Μαρκελλίνος αναφέρει 
«πρός γάρ ταί; Μελιτίσι πύλαις καλουμέναις 
έστίν έν Κοίλη τά καλούμενα Κιμώνεια μνήματα» 
άπερ ό Γερμανός Φόρχαμμερ υποθέτει δτι είσιν, 
οί έν τφ βράχφ δυτικώς τής κλιτύος τού Μου
σείου άνακαλυφθέντες δύο λελαξευμένοι τάφοι.

Δίομία πύλη κείμενη κατά τήν είς Κυνό- 
σαργες είσοδον, ένθα ήν γυμνάσιου τών νόθων, 
πλησίον τού ναού τοΰ Ήρακλέους.

Ίππάδβς πύλαι περί τής θέσεως τών οποίων · 
οί νεότεροι διαφωνούσι καί παρ’ άς ήσαν οί οι
κογενειακοί τάφοι τού ρήτορος Ύπιρίδου. Ό Λήκ 
ορίζει αύτάς κατά τήν δυτικήν πλευράν, πάντως 
δμω; έκειντο πλησίον τής Διομίας πύλης.

Δεο^ζάρονς πύλη κατά τήν είς τό Λύκειον 
γυμνάσιου είσοδον παρά τφ Ίλισσφ.

Ίτωνία πύλη έκ τοΰ μέσου άρχομένη τής 
μεταξύ τού Ίλισσού καί τών υπωρειών τού λό
φου τοΰ Μουσείου όδού κατέληγεν εί; Φάληρον 
καί παρ ’ ήν κατά Παυσανίαν (έν Άττικοίς 2,1) 
ήν μνήμα τής ’Αντιόπης Άμαζόυος ύπδ ΙΠειρί- 
0ου καί Θησέως άρπασθείσης.

Πειραϊκή, εξής ήρχετο ή είς Πειραιά κα- 
τερχομένη οδός καί ής ίχνη διακρίνονται έπί τής 
μεταξύ τών κοινώς Φνλακών τοϋ Σωκρά- 
τους καλουμένων καί τού ύπερκειμένου παρεκ
κλησίου τοΰ 'Αγίου Δημητρίου βραχώδους κατω
φέρειας.
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Η ΦΥ2Ι±

Ήρίαι άπό τοΰ ήρία-ερα-γής λόφος-χωμα 
μνημείου, έξ ου ν.ν. περιφέρεια ένταφιάσεως, προς 
τας άρκτικάς νεκροπόλεις.('1)

Έκ τών πυλών δηλούται δτι τό περιβάλλον 
την πόλιν έννεάπυλον τείχος διηυθύνετο μεσημ
βρινός (j.iv καί δυτικό; άπό τοΰ Ίλισσού πρός 
τό Δίίπυλον, ένθα καί λείψανα ύπάρχουσι πρός 
τό θιησεΐον, άρκτικώς δέ καί ανατολικός διήκεν 
εγγύτατα τών υπωρειών τοΰ Άγχέσμου νυν Λυ- 
καβητοΰ καί κατέληγεν άνω τοΰ Ίλισσού.

Ή όχύρωσις τής πόλεως άναφέρεται ε·’ς τούς 
Πελασγικούς χρόνους, ιστορείται σέ οτι και ε· 
τέρα φκοδομήθησαν τείχη ένώσαντα τάς ’Αθή
νας μετά τοΰ Πειραιώς καί τοΰ Φαλήρου, απερ- 
ρακωά xeljjn καί Οκέλη εκαλούντο καί πε· 
ριελάμβανον, έκτός’τοΰ Πειραιώς καί τής Μουνυ· 
χίας, καί τόν μεσημβρινός ύπερκείμενον λόφον.Τά 
τείχη ταΰτα έκτίσθησαν μετά τήν έν Οινοφύτοι; 
μάχην, έπί δέ Πιρικλέους κατ·σκευάσθη μεταξύ 
τών δύο καί τρίτον τείχος 8ta(tedOV καλούμε
νου παράλληλον τοΰ Πειραϊκού. Κατα καιρούς 
φκοδομήθησαν καί έτερα μικρά τείχη καί πύργοι 
κατά διαστήματα, δι’ ών έξησφαλίζετο ή επι
κοινωνία τής πόλεως μετά τών παραθαλασσίων 
δήμων καί άπερ άνακαινιζόμενα έλάμβανον τήν 

τά Κλεώνια, τά Άττάλια, τά Βαλεριανά 
τά "Ιουστινιάνεια τείχη.

III

επωνυμίαν τών αρχόντων τοιαΰτα δέ είσί κυρίως
_ ΤΓΖ \ I.  — 1. ’ Α —L \ . ~ _ Σ Τ) «<*1  · ι «νυλ ν τ Iκαι

Μετά τό φαεινόν "Αστυ δήμοι αξιόλογοι τής 
’Αττικής ήσαν οί Παρνήθιοι, ών πρώτιστος καί 

μέγι;στο; αί Άχαρναί, φυλής Οΐνηιδος, πρός τάς 
ύπωφεία;τή; Πάρνηθοςκαί ού πόρρω τοΰ νϋν χω
ρίου Μενίοι, περί ών ό Θουκυδίδης (Β.2,19)ανα
φέρει «Άχαρνάς, χωρίον μέγιστον τής ’Αττικής 
τών δήμων καλούμενων» (^). Πάντες οι κάτοικοι 
τής Πάρνηθος έθιωροΰντο αυτόχθονε; οίκήσαντε; 
το πρώτον διεσπαρμένοι άνευ τάξεως κοινωνικής 
χώραν λεπτήν καί τραχεϊαν, σχόντες δέ κατά τόν 
ίστορουντα Ηρόδοτον τήν έξ Έλληνος κοινήν

1|) Έκ τών συγχρόνων δ έφορος Π. Καστριώτης έν 
τή πιερί «Μνημείων τών Αθηνών» άςιολίγω αύτοΰ 
πραγτματείςι μαρτυρεί τήν άνακάλυψιν καί έτέρας γειτ- 
νιαζίούσης προς τό Κεραμεικόν όδοΰ, περί ης (εν σελ. 
196) γράφει «δι’ αυτών διήρχοντο δύο δδοί, η μία ά
γουσά tit Ελευσίνα ή χαί ιερά καλούμενη οδός εκα
τέρωθεν τής όποιας ύπήρχον τάφοι, ών πολλοί ανε- 
φάνησαν καί έτέρα είς τήν 18' τής ώρας άπέχουσαν 
Ακαδημίαν, ήτις μίχρι,τίνός διετέλει άγνωστος, άνε- 
σκάφη δε ύπό τής εμης αδελφής Σοφίας Σχλήμαν,ο

2) Οί Άχαρνεις έθεωροϋντο ανδρείοι όπλϊται και 
ήσαν ώς έπί το πλειστον ανθρακοποιοί, ών τόν χορόν 
έκωμψδησεν δ ’Αριστοφάνης νικήσας ύπό ψευδώνυμον 
τόν ΚρατΤνον καί τόν Ευπολιν. Ούτοι έλάτρευον τόν 
Άγυιεα ’Απόλλωνα, τόν Ήρακλήν, τόν Μελπόμενον 
Διόνυσον, δν καί Κισσόν έκάλουν έκ τοΰ ομωνύμου φυ
τού, καί τήν Αθήναν, ήν ‘Υγείαν καί 'Ιππίαν έπω- 
νόμαζον. 

καταγωγήν. Μετ’ ού πολύ οί Παρνήθιοι οήμοι 
ύπεβλήθησαν είς τήν κανονικήν διοίκησιν τής ’Ατ
τικής, διαιρουμ.ένης τοπικώς μέν εΐς^τρία μ'ίρ.η, 
πολιτικό; δέ εις τέσσαρα; φυλάς, δι’ ών ηνίτ- 
τοντο τοπικά; ή κοινωνικά; διακρίσεις, εν άϊ: 
ύπήχθησαν έν μέν τή Κεκροπίφ ή Άκταία (πα- _ 
ραλία) έκ τής αρχαιότατης έπωνυμίας ’Ακτή, 
εξής ή ’Αττική ή ύπό τών ποιητών Μοψοπί··, 
Ποσειδωνία καί ’Ιωνία καλούμενη, έν όέ τήΚρα- 
ναιδι ή Μεσογαία (μεσόγαιος χώρα) καί ή Δ·.α- 
κρία (ορεινή), μεθ’ άς κατά Στράβωνα οί κάτοι
κοι ώργανώθησαν κατ’ επαγγέλματα εϊς Γεωρ 
γούς, Δημιουργούς, Ίεροποιούς καί Φύλακας τούς 
άπό Κέκροπος διακρινομένους εις Γελέοντας τούς 
εργαζομένου; τήν γήν, Αίγικορεϊς τούς ποιμένας, 
Άργάδει; εργατικούς τής πόλεως καί Όπλητας 
τού: φρουροΰντας. Τήν διαίρεσιν ταύτην τοΰ λαοΰ, 
τήν ώ; ’Ιωνικήν παρά Στράβωνι θεωρουμένην, ήν 
διετήρησε καί ό Σόλων, οιεδέχθη ή νέα ύπό Κλει- 
σθίνους τών φυλών διάκ[ισις, ήν έμερίσθησαν δέκα 
επώνυμοι τών ’Αθηναίων ήρωες, άφ’ ών αύται 
έκλήθησαν ώ; έξήό:

ΚίχροΛίς άπό Κέκροπος άποίκου μυθικού ή
ρωος προελθόντος έκ Σάϊδος τής Αίγύπτου.

ΆντίΛχίς έξ Άντιόχου ι/ιού τοΰ Ήρακλέους. 
Ίπποθοοντίζ εξ Ίπποθόοντος υιού τοΰ Πο- 

σειδώνος καί τής Άλόπη; θυγατρός τοΰ Κερκύ- 
ονο: βασιλέως τής Έλευσίνος τοΰ παραδόντος 
αυτό τήν αρχήν τών ’Αθηνών ώ; κληρονομ.ίαν 
τοΰ πάππου του.

Άχαμαντις έξ Άκάμαντος Τριραδικοϋ ήοωος, 
υίοΰ τού θησέω;, άναλαβόντο; έν Άθήναις τήν 
αρχήν μετά τόν θάνατον τοΰ Μενεσθέω; καί κα
τόπιν άποικήσαντος είς Κύπρον.

Πανόιωνκ έκ Πανοίωνος υίοΰ τοϋ Κέκροπ:ς 
καί τής Μητιαδούσης-

* Αί^έως) υ{.ν το- Παν2ίωνβς.
Οινηίς εζ Οινεω; J
’Ερίχ0ηϊ( έξ Έρεχθέω;, μυθικού ήρωος τών 

Αθηνών, υίοΰ τοΰ ‘Ηφαίστου καί τής Γή; η τή; 
Άτθίδος θυγατρός τού Κρανιού.

ΑΙαντΙζ έξ Αίαντο; υιού τοΰ. Τελαμωνος.
Λεοντις άπό Δέοντος ή Λέω ήρωος ’Αθηναίου 

παραδόντος πρός κοινήν σωτηρίαν τάς τρεις αύτοΰ 
θυγατέρας, υπέρ ών μετά ταΰτα οί ’Αθηναίοι 
ήγειραν τό ίιρόν Λεωκόριον.

Έπι ’Αντιγόνου υιού Φιλίππου τοΰ έξ Έλυ- 
μιώτιδος (310-307 π. χ.) οί ’Αθηναίοι έκ κο
λακείας πρός τόν υιόν αύτοΰ Δημήτριον τόν Πο
λιορκητήν προσέθεντο δύο έτι φυλάς τήν Άντι- 
γονίδα καί τήν Δημητριάδα, άς μετά τήν πτώ- 
σιν αύτών μετεκάλεσαν τήν μέν Πτολεμαιδα (ολ. 
140) είς τιμήν Πτολεμαίου τοΰ Ευεργέτου, τήν 
δέ Άτταλίδα έκ τοΰ έπελθόντο; Άττάλου. Έπί 
Παυσανίου λέγεται βτι συγκατηριθμήθη κα1. έτέρα 
έπ ’ όνόματι τοΰ Άδριανοΰ, έμφρονος κυβερνήτου 
καί εύεργέτου τών ’Αθηναίων, έξ ού καί ή παρά

τό Όλυμπιεΐον πύλη αύτοΰ «Πύλη τοΰ Άδρι- 
ανού» εξ έπιγραφής ονομάζεται μέχρι σήμερον.

Εκτος τής εις επωνύμου; φιλάς οιακρίσιως ή 
’Αττική ήν διηρημένη μερικώτερον μέν είς Δή
μους συμποσουμένους είς 170 ή 174, ών έκα
στος ύπήγετο έν μιφ τών φυλών, γενικότερου δέ 
είςτρεις τοπικός απ’άλλήλων διακεκριμένα; πλά
σεις, ών οί μέν Πιδιαΐοι ήσαν ολιγαρχικοί καί 
έθεωρούντο εύγενεΐς, οί δε Διάκριοί οίκοΰντεςτήν 
ορεινήν περιφέρειαν ήσαν τραχείς καί φιλελεύ
θεροι καί οί έξ άλλου Παράλιοι άποτελούμενοι έξ 
άμφοτέρων τών προμνησθεισών κοινωνικών απο
χρώσεων καί ών ή διοίκησι; ήν μέση.

IV

Ή ιστορία τή; ’Αττική:, μεθ’δλας τάς δο- 
κιμασθείσας πολιτικός μεταβολάς, παρουσιάζει 
τρεις κυρίως περιοοους, ών ή μέν άναφέρεται εις 
τον αιώνα τού Σόλωνος ήτοι τών νόμων καί τής 
πρώτης τού λαού αγωγής, ή δέ είς τόν αιώνα 
τού Περικλεούς, έφ’ ού συμπίπτει ή άκμή τών 
τεχνών καί άφ’ ού άρχεται ή άσωτία καί ό 
εκφυλισμός τών ’Αθηναίων.
Ό ίχνογραφών τό διαλλακτικόν πνεύμα καί τήν 
νομοοοτικήν σύστασιν τοΰ Σόλωνος παραδέχεται 
τόσον τό ποικίλον τών προτερημάτων αύτοΰ ώς 

• άρχοντος, δσον καί τήν κοσμιότητα τοϋ είς κοι
νόν καλόν άποβλέποντος πολιτεύματος, έφ’ ού 
αί μετά τήν έξωσιν τών Πεισιστρατιδών έπιχει- 
ρηθεΐσαι καινοτομίαι, μεθ’ δλους τούς χαλινούς 
τοϋ Δήμου καί τής Συνελεύσεως, όμοιάζουσιπρός 
θαλασσίας ύφαλους, πρός άς τά «πεκταθέντα ο
ροθέσια τών μετά ταΰτα συγκεχυμένων εξου
σιών συνέτριψαν τά ήθη τών ’Αθηναίων καί διέ- 
φθειρον τά αξιώματα. Έν τέλει δέ ό δήμος οί- 
κιιοποιηθεί; πάν προνόμιον είσεχώρησε * μέχρις 
αύτής τής τάξεως τών βουλευτών καί καταφρό
νησα; τδν συνήθη τοϋ δικαίου νόμον διεμερίσθη 
φρικτάς συνέπειας, έξ ών έπήλθεν ή βραδύτης 
τού πνεύματος καί ή επιρροή τών απατηλών δη
μοκρατικών διατάξεων.

Ή άνασύστασις τής διοικήσεως τοΰ Σόλωνος 
καί ή μετριότης τών μετά ταΰτα θεσπισθέντων 
οι τηρήσασαι τήν μεταξύ δικαιωμάτων καί πε-, 
μουσιών ίσοσταθμίαν ήνώρθωσαν τήν αρμονίαν 
τών διοικήσεων, ών αί άρχαί τής όρθότητος καί 
τής δικαιοσύνης έπεκράτησαν έπί τής δευτέρας 
ιστορικής περιόδου, ής μία άκτί; τοΰ Άριστεί- 
δου άρκεΐ' νά σελαγίση το προκείμενο/ μεγαλεΐον 
τοΰ πνεύματος. Ούχ ήττον ό ιστοριοδίφης προ- 
βάλλων τάς αιτίας τών βουλευμάτων συναγάγει 
δύο αλληλοδιαδόχου; πολιτικά; εικόνας παραλ
λήλου; τοΰ χαρακτήρος καί τών ίδίων πράξεων 
άμφοτέρων τών άκμασάντων επιφανών τής έπο
χής άνδρών. Ή δέ έξ άπόψεως ζηλοτυπία τού
των, άνυψώσασα τά έπαγγέλματα καί τήν ψή
φον, διετήρησε τήν ισοτιμίαν τών πολιτών καί τήν 

ασφάλειαν τή; πολιτείας έν μέσφ τή; οποίας ·ή 
Βουλή παρίσταται ό διηνεκής τοΰ δήμου σύμβου
λο; απαιτούσα φώτα βαθέα καί προτερήματα αγνά, 
μεθ*  ών ή ιστορία περιέβαλεν άφ ένός μεν τόν 
Άριστείοην τόν προσωποποιούντα τήν δύναμιν 

τής φρονήσεω; καί τήν ίσχύν τών νόμων, άφ’ ε
τέρου οε τόν θεμιστοκλέα, ού ή δημοσία ίσχυ- 
ροποίησις τών συμβεβηκότων καί ή μετά ζήλου 
ικπλήρωσις τών πολιτικών χρεών άνέδειξε τόν τε 
Δήμον φιλοπάτριδα καί τήν δλην Ελλάδα πρό
μαχον τή; ελευθερίας καί τοΰ πολιτισμού τής 
άνθρωπότητος. ’Αλλ’ ή αίγλη τή; δάφνης καί 
ή φήμη τής δικαιοπραγίας γενόμενοι άντικείμε- 
νον πολιτικής πανουργίας προετοίμασαν τήν ά- 
πομάκρυνσιν τοΰ αίρετοκριτοΰ καί μετέβαλοντήιν 
τεθεμιλιωμένην διοίκησιν ούχί πρός τό πνεύμα 
τής εθνικής άνδρίας, άλλά πρός τήν συντρέχου- 
σαν μεγαλοπρέπειαν τού γαβριώντος δήμου, ά- 
ναγνωρίσαντος έν βραχεί καί μετ’ αλαζονείας 
ώς ισχυρότερου δικαίωμα τών εθνών τήν άκόρε- 
στον δύναμιν.

Τήν αισθητήν ορμήν τής καθωπλισμένης εξου
σίας διεδέχθη ή κρισολογία τών Ρητόρων, ών ή 
υπεροχή περικρατεϊ τήν αύτεξουσιότητα καί δια
κρίνει τήν νομοδοτικήν τής έκτελεστικής δυνά- 
μεως, ήν έκ πλαγίου αίνίττεται ό αιών τοϋ βή
ματος, τή; έκπλήξεως καί τής φιλοπονίας. Ή 
τρίτη αύτη νέα παιδαγωγική περίοδος παραλλη
λίζει τήν φυσικήν αγχίνοιαν καί τό γενναΐον καί 
εμβριθές φρόνημα τού Πιρίκλέους πρός τάς άρ— 
χά; τή: πρώτης πολιτικής κοινωνίας. Ή ςέ πε
ριωπή τή; διοικήσεως δημαγωγήσασα τό παλίμ- 
βουλον πνεύμα τοϋ όχλου άπεμάκρυνε τήν τα
πεινήν αυστηρότητα τοΰ όστρακισμοΰ καί άνέδειξε 
πολιτικά; μεταρρυθμίσει:, δι' ών ή Αττική 
άνήλθεν είς τον κολοφώνα τή; δόξης καί τοϋ 
μεγαλείου.

Ή έπί μικρόν υποταχθεΐσα αριστοκρατική φα
τρία, μετά τόν θάνατον τού συνετού Κίμωνος. 
οιπλασιάσασα τάς μυσαρά; δολοπλοκίας προσέ
βαλε τάς καινοτροπίας τής αντιζήλου πολιτικής 
καί ύπεχρέωσε ror ηχη<ρόρογ vior ζροπαιονχου 
καιρός ν' άνευφημή νομοθετήματα μεταβατική; 
καί προσκαίρου δημοτικότητο; καί νά σπεύδη είς 
τήν διαφθοράν τών καθεστώτων έθίμων ύπό τό 
πρόσχημα τής σπουδαιολογίάς, τής μετριότητος 
καί τής άνετωτέρας- πορεία; τοΰ πνεύματος καί 
τής καρδίας, έξ ών ό δήμο; δυσπιστήσα; πρός τε: 
τά; μεταρρυθμήσεις καί τά άκατάληπτα δόγματα; 
ήρξατο άναζητών σεβασμιώτερον μεγαλεΐον καί. 
έντελεστέραν χρηστότητα.

Ή πολιτική δμως ιστορία ΰποβληθεΐσα είς; 
τού; νόμου; τής κρίσεως «καλλιέργησε μεν τήν 
υψηλήν τών επιχειρημάτων ιδέαν καί άνύψωσε 
τήν καλλαισθητικήν λατρείαν τοϋ πεφωτισμένου 
αίώνος,άλλ’ ή υπέροχο; αύτη ενέργεια τών πνευ
μάτων, ή δαμάσασα τά αχαλίνωτα πάθη καί 
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έξιυγενίσασα τας ιτλίον ατίθασους καρδίας, με- 
τέκεσεν εις εθνικήν κενοδοξίαν, ήν ΐπηκίλούθη- 
«» ή φιλαυτία κα· ή Ανατροπή τής δημοκρα
τίας.

V
'<0 πολιτικός βίος τών δήμων τής Αττικής 

ΐκρί'νετο κατά τούς δημοκρατικούς τών Αθηναίων 
νόμους, καθ' ούς πρδς τδ τέλος έκαστου ενιαυ
τόν συνήρχετο έκατέρα φυλή κατα μέρος πρδς 
έκλογήν πεντήκοντα επιτρόπων, άφ’ ών συνε- 
κροτεΐτο ή έν Άθήναιςτών πεντακοσίων Βουλή, 
περί ήν ό Αισχύνης (κατα Κτησιφ.) αναφέρει 
«ειτα έκάστφ τών λαχόντων έτερος ε’πελάγχα- 
νεν, δν, έάν ό πρώτος λαχών άποδοκιμασθή ή 
τελευτήση άντ*  εκείνου γένηται βουλευτή; ό έ- 
πιλαχών αύτφ». Οί εκλεγόμενοι βουλευταΐ έκα- 
τέρας φυλής ώμνυον κατα τούς νόμους τής πο
λιτείας καί διηροϋντο εις ισαρίθμους πλάσεις, ών 
πάλιν έκαστη έψήφιζε τδ έπί τών πρωτείων 
πρόσωπον, έξ ών άπετελεΐτο ή υψηλή κλάσις 
τών Πρύτανεων οημ-,σία σιτουμένων.

’Εντεύθεν ήρχοντο αί διαιρέσεις τών υπουργιών, 
ή έξέτασις τών ηθών καί ή έκπλήρωσις τών απο
φάσεων, ών ή νομική τάξις πολλάκις άπεπλα- 
νεΐτο, ή δε έν Άθήναις γενική διοίκησες ΐκλέ- 
γουσα κατ’ έτος υποδεεστέρους τεσσαράκοντα 
Αξιωματικούς εξουσιοδοτεί τήν έιτι τών μικρών 
διαφορών (μέχρι δέκα δραχμών' κρισολογίαν τών 
δήμων, καθ ούς περιφερόμενοι παρέπεμπον τάς 
έπί μείζονος ποσού διαφοράς τών πολιτών εις Αρ
μοδίους διαιτητας αμερίστου ΰπολήψ·ως, ών τήν 
άπςόφασιν ήδύνατο τδ ήδικημένον μέρος νά έγζα- 
λέίση ενώπιον ένδς τών άνωτέρων κριτηρίων, ών 
ομω; ή δικαιοσύνη πολλάκις έσταθμίζετο πρός 
τάς σχέσεις τών ατόμων καί τάς διαθέσεις τών 
ηθών.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α. ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΑΗΘΑΡΓΙΑ

Πολλάκις ήκούσαμεν νά γίνηται λόγος περί 
βραβείου, δπερ θ’άπενέμετο εις δντινα θά εύ- 
ρισκε πρακτικόν μέσον οιαγνώσεως τοΰ φαινομε
νικού θανάτου· άλλ’ οΰδεις μέχρι τοΰδε έδρεψε τήν 
τοΰ βραβείου τούτου δάφνην· Καί όντως θάπ- 
τουσιν ενίοτε ληθαργικούς, δτε δέ βραδύτερου 
έκτελεϊται ή ανακομιδή, τά εκταφέντα πτώματα 
εύρίσκονται έχοντα οιαβεβρωμένους τούς κον
δύλους .

Τό πρόβλημα τούτο δέν είνε νέον οί αρχαίοι 
ειχον ήδη άσχοληθή περί αύτοΰ ό δέ Δημόκριτος 
είχε διαβεβαιώσει οτι δέν ύφίστανται πάντοτε

βέβαια τού θανάτου σημεία. . Ό Πλίνιος διίσ- 
χνρίσθη οτι αί γυναίκες εισί περισσότερον τών 
άνδρών έκτεθϊΐμέναι είς τόν αφανή θάνατον. Ή 
παράδοσις Αναφέρει ότι ό Ερμής έξήταζε τούς 
νεκρούς, βεβαιούμενος περί τής τελευτής διά κα- 
τερύθοου σιδήρου. Παρομοία συνήθεια φαίνεται 
δη ήτο έν χρήσει παρά τοίς Ίνδοΐς, πριν ή τδ ' 
πτώμα παρεδίδετο είς τήν πυράν, εκαιον έπί του 
κοίλου τοΰ στομάχου βόλον κόπρου άγελάδος.

Οί θαυματουργοί οιεγίγνωσκον ένιοτε τήν λη- 
θαργίαν καί ένήργον νεκρεγερσίας. Ό Άσκλη- 
πιάδης βλέπων διερχομένην κηδείαν άνέκραξεν 
οτι ο' εις τήν πυράν φερόμενος δέν ήτο ποσώς νε
κρός.. Ό δ' ’Εμπεδοκλής, κατά Διογένη τόν 
Λαέρτιον, άνέστησε γυναίκα προσβληθεΐσαν έξ ύ- 
στερικής πνιγός. Άλλά καί ό μύθος τής Άλκήσ- 
τιδος, εις τήν ζωήν έπαναλειφθείσης ύπδ τοΰ Ή- 
ρακλέους, δέν οφείλει άράγε τήν αρχήν του εις 
αληθή ιστορίαν; Δύναταί τις κάλλιστα νά ΰπο- 
θέση οτι γυνή προσφερομένη είς τήν θεότητα, 
δπω; τδν σύζυγον αυτής σώσγ, πίπτει έν λη· 
θαργίφ βλέπουσα είσακουομένας τάς εύχάς της. 
Ούδέν λοιπόν τδ παράδοξον έάν άνήρ ώς ό Η
ρακλής έπωφελειται τής εγέρσεως δπως πείσ^ 
οτι έξεδίωξε τδν θάνατον.

Φιλόστρατος δ βιογράφος Απολλώνιου τοΰ 
Τυανέος τού θαυματουργού τούτου του α’. μετά 
Χριστόν αίώνος εξιστόρησε λεπτομερώς τήν ά- 
νάστασίν μιας ληθαργικής.

« Έπίγαμο; νεάνις ενομίζετο νεκρά· ό μνη- 
στήρ αύτής ήκολούθει τδ φέρετρον στενάζων, ώ; 
τοΰτο συμβαίνει όταν ή έλπίς τόΰ υμεναίου όιε- 
ψεύοθη, καί σύμπασα ή Ρώμη έθρήνει μετ ’ ε
κείνου, άτε τής παρθένου οΰσης έξ ΰπατικής οι
κογένειας. ΌΆπολλώνιος κατά συγκυρίαν μάρτυς 
τοϋ πένθους τούτου, ανέκραξε: Καταθέσατε τό 
φέρετρου· επιφορτίζομαι ν ’ άναστείλω τά δάκρυα 
σας» και ήρώτησε πώς ώνομάζετο ή κόρη. 
Πάντες σχεδόν οί παρόντες ένο’μισαν οτι ©’απήγ
γειλε λόγον, οΐους συνήθως έκφωνοΰσι κατά τά; 
εκφοράς, δπως προόκαλέσωσι τά δάκρυα. Ό Α
πολλώνιος όμως έθιξεν άπλώς τής νεάνιοος καί 
λέξεις τινάς έψέλλισε, καί αυθωρεί τδ πρόσωπον 

' τοΰτο τό όποιον ένομιζον νεκρόν, εφάνη άφυπνι- 
ζόμενον, ώθησε κραυγήν καί έπανήλθεν είς τήν οι
κίαν τοΰ πατρός της ώ; ή Άλκηστις ύπό reS 
Ήρακλέους έμψυχωθεΓσα. Ό γονεΰς έδωρήσατο 
τφ Άπολλωνίφ ρν'. δραχμών άς ούτος εδωκεν 
ώς προίκα είς τήν νεάνισα. ΤΙ συνέβη; ιδού πρό
βλημα άλυτον οΰχί μόνον δι’ εμέ, άλλά καί δι’ 
αυτούς τούς παρασταθέντας.

Έκ Παξιοίαν Π. !ί. Αίθίρη? 
■διευθυντής τοϋ Γϊλψοΰί

ERNEST RENAN

JEHEIi ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΡΟΠΟΛΕΠΕ
j»··

Ώ εύγένεια I ώ 
κάλλος άπλοΰν καί 
αληθές ! Θεά ής ή 
λατρεία τδ δίκαιον 
καί τήν σοφίαν δη- 
λοϊ, ού ής ό ναός 
αιώνιος διδασκαλία 
τήςσυνειδήσεως καί 
τής ειλικρίνειας έ- 
στί, αργά είς τδ κα· 
τώφλιοντύν μυστη
ρίων σου άφικνοΰ- 
μαι· πρδ τού βω
μού σου μεγάλην 
τύψιν συνειοότος 
φέρω. Ίνα σέ εύρω 
άτελευτήτως ήρεύ- 
νησα, τήν μίησιν, 
ήν εις τδν Άθη- 
ναΤον γεννηθέντα 

; μέ εν μειδίαμα άφιέρωοας, διά πολλών τήν 
ί κατέκτησα σκέψεων, διά πολλών αγώνων. 
| « Έγεννήθην, θεά γλαυκώπις, παρά γο

νέων βαρβάρων, παρά τούς καλούς καί ένα- 
I ρέτους Κιμμερίους, κατοικούντας είς τά πα

ράλια ζοφώδους θαλάσσης, τραχείας έκ των 
βράχων, ύπδ των θυελλών αείποτε τυπτόμε
νης. ’Εκεί ολίγον τδν ήλιον γνωμίζουαι· τά 

ΐ άνθη εινε τά θαλάσσια βρύα, τα ψίκη καί 
■ τά κογχίλια κεχρωματισμένα είς τδ βάθος τών 
ϊ ερήμων ορμών εύρισκόμενα. Έκεΐ τά σύν- 
ί νεφα άχροα φαίνονται καί ή χαρά δέ ολίγον 
I θλιβερά έκεΐ εινε. Άλλ’ έκεΐ πηγαί ψυχρού 

ύδατος τοϋ βράχου εξέρχονται καί οί οφθαλ
μοί τών κορασίδων, ώς αί πράσινοί των πη
γαί είσίν όπου εις τδ βάθος τών κυματοει
δών χόρτων. κατοπτρίζεται ό ούρανός.

»Οί πατέρες μου, βσω μακροτέρω δυνη- 
θώμεν νά άνατρεξωμεν, είς μάκρους πλόας 
άφοσιωμένοι ησαν, είς θαλάσσας, άς οί Άρ-

γοναϋται σου δέν έγνώρισαν. Νέος ών τά 
άσματα τών πολικών ταξειδίων ήκουσα. Εις 
τάς άναμνήσεις τών κυματοειδών πάγων, τών 
ομιχλωδών θαλασσών, τών νήσων τών κάτω· 
καμένων ύπδ πτηνών άδδντων είς τάς έπο- 
χας των και σκιαξόντων τδν ουρανόν, δμοΰ 
άνιπταμένων, έλικνήσθην,

«Ιερείς θρησκείας ξένης, έλθούσης άπδ 
τών Συρίων τής Παλαιστίνης, έφρόντισαν νά 
μέ αναπτύξουν. Οί ιερείς ούτοι σοφοί καί 
άγιοι ησαν. Τάς μακράς τοΰ ΘεοΟ ιστορίας 
του δημιουργήσαντος τδν κόσμον και τοΰ 
υιού του τοϋ ποιήσαντος, ως φασι, ταξείδιον 
έπί τής γής μέ έδίδαξαν. Οί ναοί των τρίς 
ύψηλότεροι τών ίδικών σου είσίν, ω Εύρυθ- 
μία, στερροί μόνον δέν εινε. Καταρειποϋν- 
ται μετά παρέλευσιν 5οο ή 6οο ετών. Αύται 
φαντασία! τών βαρβάρων είσίν, οίτινες νο- 
μίζουσιν οτι καλόν τι νά πράξωσι δύνανται 
άπδδον πρδς τούς κανόνας ούς προδιέγρα- 
ψας είς τούς ύπδ Σου έμπεπνευσμένους, ώ 
Λόγε. Άλλ’οί ναοί ουτοι μοί ήρεσκον· δέν 
εΓχον σπουδάσει τήν Θείαν σου τέχνην. Έκεΐ 
τδν Θεόν ευρον. Έκεΐ εψαλλον ύμνους, ούς 
ενθυμούμαι έπ : <■ ^αΐρ« άστήρ τής χαρας, Βα
σίλισσα τών θρηνουντων έν τή τών δακρύων 
κοιλάδι» ή κάλλιον «Ρόδον μυστικόν, πύργε 
έλεφάντινε, οίκία ^ρυσή, άστήρ τής πρω
ίας...« Στήθι θεά, όταν άναμιμνήσκομαι τών 
ασμάτων σου, ήκαρδία μου μαλάσσεται, σχε
δόν άποστάτης καθίσταμαι. Συγχώρησαν μοι 
τοδε τδ γελοΐον· δέν δύνασαι νά ψαντασθής 
τήν μαγείαν, ήν οί βάρβαροι γόητες έν τοΐς 
στοίχοις τούτοις έθεσαν καί πόσον έπίπονον 
μοί εινε όλως γυμνήν τήν αλήθειαν νά ακο
λουθήσω.

»Καί άκολούθως άν έγνώριζες πόσον κα
τέστη δύσκολον νά σέ υπηρετήσω I Πάσα εύ· 
γένεια (αισθημάτων) έξέλιπεν. Οί Σκύθαι 
τδν κόσμον κατεκτηοαν. Δημοκρατία πλέον 
ανθρώπων έλευθέρων δέν υπάρχει · ύπάρχουσι 
μόνον βασιλείς άπδ χυδαίου καταγόμενοι αί
ματος, μεγαλειότητες δι ’ άς θά ένέλας. Βα- 
ρύνοες υπερβόρειοι, κουφόνους καλοΰσι τούς 
ύπηρετούντάς σε. Παμβεώτις,φοβερά, συνασ
πισμός πάντων τών άνοήτων, έξαπλεΐ έπι
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σα· Σύνεσις ήν. ό Ζεύς παρήγαγε. έν αύτώ 
καμφθείς, βαθέως άναπνεύσας σύ ή έν τώ 
πατρί μένουσα, όλοσχερώσ τή ουσία του συν
ενωμένη· σύ ή ακόλουθος αύτοϋ καί ή ουν- 
είδησις ουσα. 'Ενέργεια-τού Διάς, σπινθήρ 
άναψλέγων κα'ι διατηρών τήν ζέσην παρά τε 
τοΐς ήρωσι και τοΐς τοϋ πνεύματος άνθρώ- 

, ποίηοον ήμσς τελείως πνευματιστάς, 
Καθ’ ήν ήμέραν οί ’Αθηναίοι καί οί Ρόδιοι 
διά τήν ουσίαν ήγωνίζοντο, συ μετά τών 
'Αθηναίων νά κατοίκησης προετίμησας, ώς 
οοφωτέρων. Ό πατήρ σου όμως τόν πλούτον 
έντός νέτους εις τήν τών Ροδίων πόλιν 
κατεβιβασεν, καθ’όπ καί ούτοι υποταγήν τή 
θυγατρι έπεδείζαντο. Οί Ρόδιοι έπλούτησαν. 
Άλλ ’ οί ’Αθηναίοι τό πνεύμα, τόν αληθή 
τοϋτ'έστι λόγον, τήν αιώνιον φαιδρότητα, 
τήν θείαν παιδικήν τής καρδίας ήλικίαν εσχον.

»Ό κόσμος εις σέ έπιστρέψων καί τούς 
βαρβάρους αυτοΰ άπορρίπτων δεσμούς σωθή- 
σεται. Τρέέωμεν. έλθωμεν καθ' ομίλους. 
Όποια λαμπρά ημέρα καθ ’ ήν πάσαι αί τό 
τοΰ ναοΰ σου συντρίματα λσβουσαι, ή Βενε
τία οί Παρίσιοι, τό Αονδίνον, ή Κοπεγχάγη, 
τάς'κλοπάς των θά έπανορθώσωσι θείας θεω- 
ρίας θά σχηματίσωσιν. ϊνα τά συντρίματα, 
άτινα έκράτουν έπαναφέρωσι λεγουσαι «Σύγ·- 
γνωθι ήμίν θεά! Τούτο, ϊνα άπό τοΰ κακού 
διασώσωμεν τής νυκτός δαίμονας, έπράέα· 
μεν», καί τά τείχη σου θά άνοικοδομήσωοι 
υπό τούς τοΰ αΰλοϋ ήχους, ϊνα τό έγκλημα 
έέαγνίσωσι τοΰ άτιμου Λυσάνδρου ί Μετά 
ταΰτα είς Σπάρτην θά πορευθώσιν, ίνα τόν 
ήλιον άναθεματίσωσι ύπό τόν όποιον αύτη 
ζοφερών ύπήρζε πλανών κυρίαρχος καί ϊνα 
ταύτην ύβρίσωσι μή ύπάρχουοαν πλέον.

•Σταθερός είςσέ, εΐς τάς άπατηλάς μου 
θά εμμένω σκέψεις· είς τόν σκεπτησμόν μου 
δστις τόν λαόν ροί έπιβάλλει νά ΰποπτεύω- 
είς τήν τοΰ πνεύματος ανησυχίαν μου, δπερ, 
δτε ή αλήθεια εύρηται, ζητεί έτι αύτήν είς 
τήν φαντασίαν μου, ήτις τοΰ λόγου άπο- 
ψανθέντος |ΐέ εμποδίζει είς ησυχίαν νά μένω. 
Ω ’Αρχηγέτης, ιδεώδες, δπερ ό τοΰ πνεύ

ματος άνθρωπος έν τοΐς .αύτοϋ άριστουργή- 
μασιν ένσαρκεΐ, κάλλιαν προτιμώ τελευταίες 
νά είμαι εΐς τον ο’κόν σου ή πρώτος αλλα
χού. Ναι, είς τόν στυλοβάτην θά προσηλωθώ 
τοΰ ναοΰ σου, πάσαν έκτος τής ίδικής σου 
παιδείαν θά λησμονήσω, στυλίτης έπί των 
στυλών σου γεννήσωμαι, έπί τού έπιστύλου 
σου τό κελλίον μου έσται. Πράγμα πολύ δόσ- 
κολον ! διά σέ, άνεπιεικής, άν δύναμαι, Θά 
γείνω, μεροληπτικός. Μόνον σέ θά αγαπώ. 
Τήν γλώσσαν σου νά μάθω θέλω, τό λοιπόν 
νά λησμονήσω. Άδικος διά πάν τό μή άφο· 
ρόν σε θά είμαι. Ό υπηρέτης τοΰ τελευ-

τοΰ κόσμου κάλυμα μολύδδινον, ύφ' ό διαρ · 
ρύγνυνται. Αυτοί οί τιμώντές σε. οί όφείλον- 
τες νά σέ κινήσωσιν. Αυτόν τον Καλιδό- 
νίόν ενθυμείσαι τόν καταδαφήοάντά τόν ναόν 
σου διά κτυπημάτων πελέκεων, ϊνα εΐς τήν 
'Αγγλίαν τόν μεταφέρη. Ούτω πάντες πράτ- 

του<σιν . . .’Εγραψα κατά τινας κανόνας, ούς 
αγαπάς, ώ Θεό νους, τόν βίον τοΰ νέου Θεοΰ ποις, 
(τοω Χρίστου) δν έν τή παιδική μου ηλικία ’ Α 
ύπηιρέτηοα- μέ περιεποιήθη ώς Εύήμερον· δι ’ 
έπιστολής μέ ήρώτησαν τί προεθέμην· μό
νον δ,τι διά τάς τράπεζας τών τραπεζιτών 
έχρειάζετο νά καρποφορήση έέετίμων.Καί δια- 
τί τόν τών Θεών βίον γράφει τις, ώ Ούρα 
νέ ! άν δέν θ ’ άγαπήση διά τούτου τό θειον 
τό έν αύτοΐς ύπάρχον και δέν θά δείέη, οτι τό 
θειον έτι ζή καί θά ζήση αιωνίως εΐς τήν 
τής άνθρωπότητος καρδίαν ;

»Τήν ήμέραν εκείνην ενθυμείσαι, έπί άρ- 
χοντος Διονυσιοδώρου, καθ' ήν μικρός τις 
άσημος ’Ιουδαίος, τήν τών Συρίων όμιλών 
Ελληνικήν, ήλθεν έδώ τά προπύλαιά σου 
διατρέχων χωρίς νά σέ έννοήση, παρηρμή- 
νευσε τάς έπιγραφάς σου καί ένόμισεν ότι 
βωμόν τινα έν τώ περιβόλω σου ευρε άφιε· 
ρο|μένονείς Θεόν τινα δστις «ayrawroc 
θά ήτο. Λοιπόν, ό μικρός ©ύτος Ίουοαΐοο 
ύπερίσχυοεν περί τά ιοοο έτη είδωλον. ω 
’Αλήθεια, σέ άπεκάλεσαν· περί τά ιοοο έτη 
έρημος ό κόσμος ήτο έν ω ούδέν άνεπτύσ 
σετο άνθος. Κατά τό διάστημα έκεϊνο. έσιώ 
πας ώ Σάλπιγέ, βυκάνη τοΰ λογισμού..Θεά 
τή|ς τάζεως, είκών ούρανΐας σταθερότητος, 
ένΌχοι οί άγαπώντές σε έθεωρούντο. καί σή- 
μειρον, δτε χάρις είς τήν εύσυνείδητον εργα
σίαν νά σε πλησιάσωμεν κατωρθώσαμεν, έν 
σφάλμα δτι έποιήσαμεν μάς κατηγοροϋσιν 
εναντίον τού ανθρωπίνου πνεύματος θραύ- 
οντες τάς άλήσεις άνευ τών όποιων ό Πλά
των έζη.

»Σύ μόνη είσαι νέα, ω Κόρη· σύ μόνη εΐ- 
σαι καθαρά ώ Παρθένος· σύ μόνη ύγιής εί
σαι, ώ ύγίεια, σύ μόνη είσαι ισχυρά, ώ Νίκη. 
Τάς πόλεις ψνλάττεις, ώ Πρόμαχος· κέκτη- 
σαι δ,τι έκ τοϋ Άρεως πρέπει, ώ Άρια, νά 
έχης· ή ειρήνη εινε ό σκοπός σου. ώ Είρη- 
νιική. Νομοθέτρια, δικαίων πηγή διατάξεων 
Δημοκρατία, συ, ής κύριον δόγμα εΐνε δτι 
πάν καλόν άπό τοΰ λαοΰ προέρχεται καί δτι 
παντού όπου δέν υπάρξει λαός, ϊνα τό πνεΰμα 
θρέψη καί ένσπείρη, ουδέν υπάρχει, δίδαζον 
ήμάς νά διακρίνωμεν τόν άδάμαντα άπό τών 
ακαθάρτων πεπατημένων. Πρόνοια του Διός, 
θεία έργάτις, μήτηρ πάσης παιδείας, προ- 
βτάτις τής έργασίας, ώ Έργάνη, σύ ή τόν 
πεπολιτισμένον έίευγενίζσυσα εργάτην καί 
τούτον ύπεράνω τού όκνηροΰ Σκυθου θέτου- 

ταίου θά γίνω τών υιών σου. Τούς πραγμα
τικούς κατοίκους τής γής, ήν τώ Έρεχθεΐ 
έδοσας, θά εκθειάζω, θά κολακεύω. Θά προσ
παθήσω μέχρι τών σφαλμάτων των νά άγα- 
πήοω αύτούς. Θά πεισθώ, ω Ιππία δτι από 
τών ιππέων κατάγονται τών έκεΐ υψηλά ά- 
δόντων, έπί τοΰ μαρμάρινου διαζώματος σου 
τήν αΐων.όν σου τελετήν. Θά άποσπάσω άπό 
τής καρδίας μου πάσαν ίνα μή όρθώς έχου- 
σαν και τέχνην αγνήν. Θά πούσω τάς άσθε- 
νείας μου νά αγαπώ, νά ευχαριστούμαι είς 
τόν πυρετόν μου, Ένίσχυε τήν σταθερόν 
μου άπόφασιν, ώ Σώτηρα βοήθεί μοι, Σύ ή 
σωζουοα!

η Όπόσας τώ οντι δυσκολίας προβλέπω ! 
Πρός όπόσους τοϋ πνεύματος θεράποντος θά 
μεταβληθώ! Όπόσας ενθυμήσεις τερπνός 
άπό τής καρδίας μου νά άποοπάσω ώφείλω f 
Θά προσπαθήσω Άλλά δέν εΐμαι περί έμαυ- 
τοΰ βέβαιος, Αργά, κάλλος τέλειον, σέ έ- 
γνώρισα'. .'Ύποτροπάς θά έχω, αδυναμίας· 
φιλοσοφία, άναμφιβόλως διεφθαρμένη, μέ ή- 
γαγε νά πιστεύοω, δτι τό καλόν και τό κα
κόν, ή ηδονή καί ή λύπη, τό ώραΐον καί τό 
άοχημον, ό λόγος καί ή άνοησία, τά μέν έν 
τοΐς δέ μετασχηματίζονται διά τοσούτων δυσ
διάκριτων αποχρώσεων, δσω αί τούτης περι
στεράς λαιμού. Τό ούδέν αγαπάν, τό ούδέν 
μιοεϊν απολύτως, τήν σοφίαν τότε έφερον. 
Άν κοινωνία τις ή φιλοσοφία ή θρησκεία 
τήν απόλυτον ήθελον έχη αλήθειαν, αύτη 
ή κοινωνία, ή φιλοσοφία, ή θρησκεία, θά 
ένικώντο καί μόνον κατ’ εκείνους θά έζων 
τούς χρόνους. Πάντες οί μέχρι τοϋδε τόδί
καιον οτι έχουσι νομίσαντες ήπατήθησαν τό 
βλέπουν σαφώς. Δυνάμεθα άνευ μωρός νά 
πιστευσωμεν άλαζονείας ότι τό μέλλον δέν 
θά μας κρίνη, ώς ημείς τό παρελθόν έκρί- 
ναμεν ; Ιδού αί βλασφημίαι αΐ ύπό τοΰ πνεύ
ματός μου υπαγορευόμενοι βαθέως διεφθαρ
μένου. Φιλολογία τις, ήτις, ώς ή ΐδική σου, 
όρθή θά ήτο, ουδόλως τώρα πλέον θά διή- 
γειρε ή τήν avtav

«Μειδιάς έπί τή άνοησία μου. Ναί τήν 
άνιαν.,.Εϊμεθα ήπατημένοι· τί τό πρακτέον ; 
ετι μάλλον θέλω προοή θεά όρθόδοίος, τήν 
ουσιώδη θέλω σοί είπη διαστροφήν τής καρ
δίας μου. Ό λόγος καί ή καλαισθησία δέν 
έίαρκοΰσι. Ή ποίησις έν τώ παγομένω Στρυ- 
μόνι καί έν τή τής Θράκης μέθη ύπάρχει. 
.©ά έλθωσιν αιώνες καθ ’ ούς οΐ μαθηταί οου 
διά τών μαθητών θά διέλθωσι τής άνίας. Τό 
σόμπαν με^αλείτερον παρ’ δτι τό φαντάζε
σαι εΐνε. Αν τάς χιόνας τοϋ πόλου είχες 
ίδή καί τά τοΰ νοτίου ούρανοΰ μυστήρια, τό 
μέτωπον σου, ω θεά πάντοτε γαλήνειος, δέν 
θά ήτο τόσον αιθριονγ ή κεφαλή, μάλλον 

εύρύχωρος,διάφορα θά περιείχε είδη κάλλους.
«’Αληθώς, καθαρά, τελεία είσαι· ούδε

μίαν τό μάρμαρόν σου κηλίδα φέρει. Άλλ’ 
ό ναός τής Άγιας Σοφίας, ό έν Βυζαντίω 
ευρισκόμενος, θεΐόν τι τώ δντι, παρουσιάζει 
μέ τάς κεράμους του καί .τα έρείπιά του. Ή 
είκών τοΰ ού^ανίου θόλοΰ εΐνε. Θά καταρ- 
ρεύσει· άλλ1 αν ό σηκός σου άρκετά ωφειλε 
εύρύχωρος νά εΐνε, ϊνα τό. πλήθος συγκρατή, 
ομοίως θά κατέρρεε.

β Άπειρον μάς εισάγει ρεύμα λήθης είς 
άβυσσον ανώνυμον. *Ω  μυστήριον, σύ ό μό
νος Θεός είσαι. Τά δάκρυα πάντων τώνλαών, 
τά αληθή είσί δάκρυα. Ιϊάντων τών σοφών 
τά όνειρα μέρος περικλείουσιν άληθείας. Τό 
πάν έν τώ κόσμω τούτω σύμβολον καί δνει- 
ρον εΐνς. Θί Θεοί ως οΐ άνθρωποι παρέρχον
ται καί δέν θά ύπάρέε· καλόν, δπερ άθάνα- 
τον ύπήρέε. Ή πίστις ήν τις έσχε, ούδέ- 
ποτε δουλεία πρέπει νά καταστή. ’Αρκούν
τως τις τό ποός αύτήν έκπληροΐ καθήκον, 
δταν έπιμελώς περιστροφή έν τή πορφυρά 
οινδόνι όπου οΐ θνητοί κοιμώνταί Θεοί.»

βρασύβούλος Β.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ποτέ μου δέν πιστεύω νά πεθάνω
Ούτε στή γή νά γείρω τδ κεφάλι 
Όση καί πέση δυστυχιά μ έπάνω 

Όση κι’ άν νοιώθω τού θανάτου ζάλη.

Νέα ζωή, άνάλοιωτη θά κλείσω 
Στό αϊ«α, στήν καρδιά μου καί οτά στήθη

Κι' όλους τούς πρώτους πόνους μου Β’ άφήσω 
Όλους νά τούς σκεπάση μύαρη λήθη.

Μέ κάθε άτιμο στοιχειό τή πάλη
Μέ τδ σαπρό μου σώμα θί ν’ άρχίσω

Κι*  ούτε θά γείρω ταπεινό κεφάλι 
Ούτε στά πόδια του ,έμΠρός θά σβύσω.

Τό σώμα μου σέ χώμα δέ θά πέση 

Μόν’θά σκορπίσω στ’ ούρανού τά μέρη 

Καί σάν άφρός τής θάλασσας θά σβέση 

Σά πύρινο τσΰ ούρανσϋ άστέρι.

Μ’ ένα σταυρό στόν ώμο θά όρμήσω 
Τό βαρυοπονεμένο μου κεφάλι 

ΣτοΟ Γολγοθά τήν άφθαρτη άγκάλη 

Έκεΐ, έκεΐ νά πάω νά τό στήσω.

Όση κι' άν πέση δυστυχιά μ έπάνω 

Οση κι' άν νοιώσω τοϋ θανάτου ζάλη 

Ποτέ σ’ αύτή τή γή δέ Θά πεθάνω 

Ούτε θά γείρω ταπεινό κεφάλι.

Άθήνησι. 1901
Άχιλλιύς Π. Βενε-ίΚφ

-λ“ '



324 η ♦rxi-s Η ΦΤΧΙΣ 325

200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΘ’ ΩΡΑΝ ΣΜΗΡΟΔΡΟΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΝ ΓΕΡΒΗΚΙΛ
επιστημονικός κόσμος από τίνος εύρί- 
σκεται έν αναστατώσει ώς πρδς τήν με- 

Μ Κ γαλειτέραν ταχύτητα. Τδ ποδήλατου
ft ί~\ Tj ήνοιξε νέους όρίζοντας. Μέχρι τίνος ύ- 

V. y U περτέρει. Άλλ’ ό σιδηρόδρομος τδ ή- 
κολούθησεν εφθασαν τά90 χιλιόμετρα. 
Τά αυτοκίνητα διατρέχουν 70, καί έ· 

.Α ξαιρετικώς 100 καί 120 τήν ώραν.
44 Καί όμως πάντοτε καταζητείται τα-

χύτης μεγαλειτέρα.
Ήδη έν Αγγλία, άπδ δύο έτών παρουσιάζεται σι

δηρόδρομος ήλεκτρικδς, μέλλων νά διατρέχη 200 χι
λιόμετρα την ώραν, οί δέ πρωτουργοί του άναμέ- 
νουσι τήν άδειαν τής κατασκευής του. Έπραγματοποί- 
ησαν σχέδιον τοϋ αύτοϋ είδους καί είς τήν Γερμα
νίαν, πρδ τοΰ Αγγλικού σχεδίου, θά ίδωμεν λοιπόν 
μετά μικρόν νά διατρέχωσιν άμαξαι μετά τή; φαντα
στικής ταχύτητος τών 200—220 χιλιομέτρων καθ’ 
ώραν. Ό νέος ηλεκτρικό; σιδηρόδρομο; αρκετά έξη- 
ρευνήθη καθ’ όλα; τας λεπτομέρειας ύπό άξιολόγων 
επιστημόνων, θά τεθή έν ενέργεια αναμφιβόλως κατά 
τοΰτο τδ έτος. Ήδη ώ; έγγιστα έχει κατασκευασθη 
καί θά δοκιμασθή κατά τδ τέλος τοΰ έτους.

Πρόκειται περί τοΰ σιδηροδρόμου τής Μαριενφέλδης- 
Ζοσσέν έπί τής σιδηροστρώτου στρατιωτικής όδοΰ, 
παρα-πλεύρως τή; άλλης.

Αί άτμάμαξαι εξέρχονται τών εργοστασίων Van 
der Zypen et Charlier τή; Κολωνίας. Ή ήλεκτρική 
αποσκευή άνετέθη εί; τά καταστήματα Siemens et 
Halske χαί εις τήν Allgemeine Elektricitaels Gesellch- 
a ft. Ή ηλεκτρική γραμμή ένετέθηείς τδν οίκον Siemens 
τό δέ ρεύμα θά έφοδιάση ΐ οίκο; Allgemeine Eelktrici- 
taets. Αί διάφοροι βάσεις τή; συναρμογή; καί τή; 
κατασκευή; εμελετήθησαν.ύπό τοΰ Waiter Retchel. 
αρχιμηχανικού τής εταιρείας Siemens et. Halske.

’Ο) -ηλεκτρικό; ούτο; σιδηρόδρομος ενεργεί εΐς τήν 
όδδν την μεταξύ τών δύο αντιθέτων σημείων Mari- 
enfelld καί Zossen, ξχει μήκος 23 χιλιομέτρων καί 
ακτίνα καμπυλότητος μικροτέραν τών 1000 μέτρων. 
Αί γραμμαί έτέθησαν είς τήν κανονικήν διάστασιν 
έπί δοκών ξυλίνων.Ή δδός αύτη έχειάπλώς στερεω- 
θή, ούχί όμως ακόμη αρκούντως.

Ό σιδηρόδρομος σύγκειται μόνον έκ δύο αμαξών 
καί έκάστη τούτων θά περιλαμβάνη 50 ταξειδιώτας. 
Αίδύο άμαξαι έπιβαίνουσαι δύο αξόνων προύνοήθησαν 
ουτω διά φορτίον 16 τόννων καθ’ έκαστον άξονα συμ
περιλαμβανομένων τών ταξειδιωτών.

Ό -ηλεκτρικός σιδηρόδρομος θά έχει εντασιν 10,000 
νοίίει. Η έξησφαλισμένη ταχύτης θά εινε 200—225 
χιλιόόμετρα καθ’ ώραν, άνευ άτακτου θερμάνσεως. 
Κατιά τού; ύπολογισμού; τών επιστημόνων θά άνα- 
πτυχ^θή δύναμις 2,000 ίππων ίνα άνταποκριθή πρό; 
πάσαχ; τάς αντιστάσεις καί τή; τοΰ άέρος ακόμη διά 
μέγιεστον φορτίον 96 τόννων.

Ήκάστη άμαξα περιλαμβάνει μίαν αίθουσαν καί 
δύο παράπλευρα διαμερίσματα. Ή αίθουσα 7 μέτρων 
καί 30 τδ μήκος, περιλαμβάνει 18 καθίσματα' έκα
στον παράπλευρον διαμέρισμα 4 μέτρων μήκους, πε
ριλαμβάνει <2 καθίσματα- τά περίπτερα 1 μέτρου και 
0,25 έχουσι 3 καθίσματα. Περιλαμβανόμενων προσέτι 
τών ειδικών προσωπικών περιπτέρων 1 μέτρου καί 
0,60 μήκους γίγνεται τδ δλον μήκος 21 μέτρων καί 
0,80. (

Ή εσωτερική διακόσμησι; εΐνε ή αυτή τών άτμα· 

μαζών τής τρίτης κατηγορίας. Τα καθίσματα εινε 
ξύλινα. Έξωτερικώς, ή άμαξα ούδέν παρουσιάζει χα
ρακτηριστικήν έκτος τών άκρων τής στέγης αύτής 
άτινα νά χαμπυλοΰνται πρδς τα κάτω είς μέγαν βαθ
μόν ?να καί αΰτή ή άντίστασις τοΰ άέρος έξασΟενή- 
ται κατά τάς μεγάλα; ταχύτητας

Τά ηλεκτρικά κινητήρια άτινα μεταδίδουσι τήν κί· 
νησιν είς έχάστην άμαξαν είνε διπλά Δύο έμπροσθεν 
καί δύο όπισθεν.

Αύται αί μηγαναΐ συνηνωμέναι άναπτύσσουσιν ού 
μόνον δύναμιν 2,000 ίππων, άλλά χαί 3,000 ίππων 
ίνα έπισπεύδωνται αί αναχωρήσεις. Τά κινητήρια συ- 
ζεύγνυνται άμέσως έπί τών αξόνων τών τροχών, έχό- 
ντων διάμετρον 1 μέτρου καί 0,25.

Πασαι αί προπαρασκευαί και τά ηλεκτρικά σύρ
ματα, ινα αποφεύγωσι πάντα κίνδυνον,κρύπτονται ύπδ 
τδ δάπεδον τών άμαξών.

Οΰδειχία έπαφη ε’νε δυνατή. Καί έν τούτοις αί μη- 
χαναί εινε ευκόλως προσιτά! τοΐς μηχανικούς· τά ρεύ
ματα άτινα θα παρέχωσι κίνησιν είς τάς μηχανάς θά 
εινε 1,150—1,850 'oils· τά 600 συπληρωματικά . 
Volts προύνοήθσαν διά τήν μετακΐνησιν· τά ρεύματα 
ετεθησαν έπι εναερίων συρμάτων κατά μήκος τής 
όδοΰ, χατα τδ-σύστημα τών κ. κ. Siemens Halske. 
"Ωστε κατα τδ φαινόμενου έκτδ; τών τεθεισών ενερ
γειών τή; ευστροφίας, ό νέος σιδηρόδρομος ούδεμίαν 
παρουσιάζει έπαισθητήν διαφοράν ώς πρδς τούς ηλε
κτρικούς. οιδηροδρόμους τούς ηδη κατεσκευασμένους. Τδ 
ρεύμα φέρεται καθ’ δλον τδ μήκος τής όδοΰ διά συρ
μάτων καί χατά τδν τρόπον τοΰ Trotler μέχρι τών 
κινητηρίων τών αμαξών. Διά τούτου στρέφονται αί 
κινητήριαι μηχ_αναί· αύται οε στρέφουσι τούς τρο
χούς. Καί ή αμαξοστοιχεΐα προχωρεί.' Άλλά συνε- 
κέντρωσαν δυνάμεις μεγάλα; έν έκαστη άμάξη ϊνα προ· 
χωρ^ μέ άγνωστους μέχρι τοΰδε ταχύτητας.

θα εΐνε πολύ σπουδαίου νά έννοήση τις πώς θά κι- 
νώνται αί άμαξαι αύται είς τήν ταχύτητα τών 50 
λευγών καθ’ ώραν! Ή δδδς πρδ πάντων θά ϊχη α
νάγκην μοναδική; στερεότητος. Κατά τάς πρώτα; δό
κιμά; ή στεοεώτης ταύτη;’έχαρακτηρίσθη ανεπαρκής- 
Ωφειλον να μή ύπερβώσι την ήδη σημαντικήν ταχύ

τητα τών 160 χιλιομέτρων Άλλ’ ή δδός καλώ; ά- 
» σφαλισθεΐσα αντείχεν, ώστε νά σχεφθώσιν δτι όντως 

δύνανται νά βαδίσωσι μετά ταχύτητος 200 χιλιομέ
τρων Θά χρειάζηταί τις τότε ακριβώς 6 λεπτά ίνα με- 
ταβή άπδ Marienfeld είς Zossen.ΕΒΡΑΤΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ή

Αί σοφαί γυναϊκεσ οίκοδομούσι τών οίκον αύτών 

δέ άφρων κατασκάπτει αύτδν διά τών χειρών 

αύτής.
Ό φειδόμενος τής ράβδου αύτοϋ, μισεί τδν υίδν 

αύτοϋ- άλλ’ ό αγαπών αύτόν, πεδεύει αύτόν έν 

καιρφ.
Ό περίπατων μετά σοφών θέλει εΐσθαι σοφός- 

δ δέ σύντροφοί τών άφρόνων θέλει άπολεσθή.

Ό νόμος τοϋ σοφού εΐνε πηγή ζωής άπομακρύ- 

νων άπό παγίδαν θανάτου.
Σύνεσις άγαθή δίδει χάριν- ή δέ δδδς τών πα

ρανόμων φέρει είς όλεθρον.
Τά έκ τής ματαιότητος πλούτη θέλουοιν έλατ 

τωθή· δ δέ συνάγων μέ τήν χεϊρα αύτοϋ θέλει αύ-, 

ίηνθή.
Μόνον άπό τής υπερηφάνειας προέρχεται ό έρως- 

ή δέ σοφία είνε μετά τών δεχομένων σύμβουλός.

ίΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΜΤΚ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
κ. Άρμάνδος Δαϋδτ έξέθεσεν έκ 
τών στυλών τοΰ «Φιγαρώ» τδ κεί
μενον επιστολή; τοΰ στρατηγού Re- 
νβΐΠέΓβ, έν ή ούτο; αναφέρει άπο- 
κάλυψίν τινα τού κ. Βρέστ, προ
ξένου τή; Γαλλίας έν Μήλφ, άνα- 
φερομένην τφ στατηγφ Λεσπές. Ό 
πρόξενος ούτος, μή ύποφέρων τήν 
μή συμμετοχήν του είς τάς άπο- 
νεμηθείσας τιμάς είς τούς κ.κ. Δέ- 
Μάρκελλους καί Δέ-Ριβιέρ είχεν 

είπεΐ εκδικούμενος: «Γνωρίζω ποΰ εύρίσκονται 
οί βραχίονες τής 'Αφροδίτης, άλλ’ ουδέποτε θά 
ϊδη τις τούτους.»

Ή είδησις αύτη φέρει έλπίδα τινά είς τούς 
έμμένωντας οτι ή 'Αφροδίτη εΐχε βραχίονας.

“Ας έπανέλθωμεν λοιπόν είς το πρόβλημα τών 
βραχιόνων τδ οποίον πλέον ή απαξ έτέθη έπί 
τής φιλολογικής ανατομίας. Ό κ. 'Ερρίκος Ρό- 
χεφορτ γονεύ; τού μαρκησίου Δέ-Ριβιέρ, πρέ
σβεως τής Γαλλίας έν Κων)πόλει, δστις προσέ- 
φερε τδ άγαλμα είς τδν Λουδοβίκον 18ον, ανα
φέρει δτι πρό τινων έτών έλαβε μέρος είς τήν έ- 
ξεγερθεΐσαν πολεμικήν, άνακαλών τάς παιδικά; 
του αναμνήσεις.

Έν τή οίκογενείφ του συνεχώς ήκουε νά λέ- 
γωσιν δτι ή ’Αφροδίτη είχε καί τούς δύο αύ
τής βραχίονας. «Ή δεξιά αύτήςχειρ έκράτη έν 
μήλον ή δέ αριστερά ΰψου απερίσκεπτος τήν αισ
θητά της.» Ό κ. Ερρίκος Ρόχεφορτ έν επι
στολή αύτοϋ πρός τόν κύριον Γαλλί Ιλεγεν δτι 
ούδέν εύκολώτερον νά έπιβεβαιώση τι; τοΰτο σπεύ- 
δων είς τά άρχεΐα τών γενικών υποθέσεων, δπου 
θά εδρισκε τήν έκθεσιν τοϋ Δουμόντος Δ’ Ύρ- 
βίλ, τότε νεαροΰ σημαιοφόρου, δστις είδε τδ έν 
Μήλφ άγαλμα πρδ τής απαγωγή' του.

Τής έκθέσεως ταύτης αντίγραφου περιέχει ;
«Τό άγαλμα (λέγει ό Δουμόντ δ’ Ύρβιλ) 

παρουσιάζει γυμνήν γυναίκα, ής ή αριστερά χειρ 
ύψουμένη έκράτει έν μήλον ή δέ δεξιά ύψου τήν 
δσφύν τή; περιβαλλούσης αύτήν αίσθήτος.»

Άλλ’ ή φράσις αύτη δέν εινε καί σαφής.Δέν 
γράφει ό κ. Δυμόντ δ’ Ύρβίλ ακριβώς άν τδ 
άγαλμα είχε βραχίονας. Κατά ταΰτα δύναται τις 
νά^σκεφθή δτι δέν αποδίδει βραχίονας, διότι ύπέ- 
θετεν δτι ούτοι ήσαν οί κατά τον αύτδν χρόνον 
έκεΐ εύρεθέν.τε;, άλλ’ οίτινες βεβαίως δέν άνή- 
κον τφ άγάλματι.

Είχε τδ άγαλμα έτέρου; βραχίονας προσκεκολ- 
λημένου; και εΐτα διασπασθέντα; (άλλά πώς ;) 
οίτινες θά ήσαν οί περί ών ό στρατηγός άνέφερε 
τφκυρίφ Άρμ. Δαίότ μετά τήν άποκάλυψιν τοΰ 
κ. Βρέστ ; Τοΰτο είνε ολίγον πιθανόν διότι οΰ- 

δεί; είδε βραχίονα έπί τής ’Αφροδίτης. Τίποτε 
περισσότερον τών άλλων, προσέθηκε καί ό κ. 
Βρέστ. Έν τή πρδς τόν έν Σμύρνη πρόξενον τής 
Γαλλίας κ. Πέτρον Δαυίδ, άναφορφτου, λέγει:

«Γνωρίζω ύμΐν, κύριε γενικέ πρόξενε, δτι χω
ρικός τι; εύρε έν άγρώ άνήκοντι αύτφ τρία 
μαρμάρινα αγάλματα, ών τό έν παρουσιάζει μίαν 
Άφροδίτην τών κρατουσών τδ μήλον τής έριδο; 
εί; τινα χεϊρα. Εΐνε ολίγον ήκρωτηριασμένον. 
Οί βραχίονες εΐνε τεθραυσμένοι».

Ό κ.'? Βρέστ λέγει δτι ή Ή 'Αφροδίτη έχει 
βραχιόνας διότι υποθέτει δτι οί είς τά ερείπια 
εύρεθέντις τοιοΰτοι τή άνήκουσίν.

Όθεν αύτοί εΐνε οί εΐς τδ Λοΰβρον μετακο- 
μισθέντες βραχίονες, οίτινες κατά τήν γνώμην-τών 
’Αρχαιολόγων δέν άνήκουσι ποσώς εί; τήν ίνδο-, 

ξον θεάν. Τφ κ. Δέ·Καλλοννέ πλειστάκις ό κ. 
Δέ-Μάρκελος διηγήθη τά πολλαπλά συμβεβη— 
κότα τής αποστολής του, δτε έπεφορτίσθη έπι- 
σήμως ν' άνερευνήση τδ άγαλμα τοΰτο, κατα- 
στάν άντικείμενον τόσων πόθων. “Ελλην τις ίε- 
ρεύς, δστις ήξίου δτι τδ είχεν άγοράση διά πρίγ- 
κηπά τινα Μαρούζη, εζήτει νά τδ άρπάση αύ- 
θαιρέτως. Άνελθών επί τής γολέττας «ό Άγ- 
γελιαφόρος» ό κ. Δέ-Μάρκελλος είσήλθεν είς τδν 
λιμένα τή; Μήλου δτε είδε πλοιάριον, βαρέως 
προσπαθούν ν’ άπομακρυνθή τή; παραλίας. Ά- 
πλούστατα έγένετο ή απαγωγή τής θεάς.

Ό κ. Δέ-Μάρκελλο; μετά τοΰ κ.|Βρέστ έκα- 
νόνισε τήν ύπόθεσιν. Αποζημίωσε τδν προύχο
ντα τή; νήσου καί τόν χωρικόν. Έξώπλησε πλοΐονι 
τι τό «Γαλαξείοιον» ύπό Αυστριακήν σημαίαν, 
δπερ έδέχθη τό λείψανον τή; αθανάτου. Ό κ. 
Ραβαισδν άνεΰρε άργότερον ένα τών ναυτικών τής 
αποστολής ταύτης, τδν κ. Βατίστ, δστις έν έπι- 
στολή του, χρονολογουμένη άπδ τοΰ 1884 καί 
φυλασσομένη έν τοΐς άρχείοις τής Τουλώνος, δι- 
ηγήται τδ συμβάν. Ούδέν τδ τραγικόν.

«Συνεπείφ τών διαπραγματεύσεων, σχεδόν φι- 
λοφρόνων εκατέρωθεν, λέγει, ό αυστριακό; πλοί
αρχος μάς παρέδωσε τδ αγαλμα δπερ μετ’εμπι
στοσύνης έδέχθημεν και ολίγον έκπληκτοι, δια 
τόσον ευκολον θρίαμβον. .Τά τεμάχια τή; Αφρο
δίτης, πέντε τόν αριθμόν, τεθειμένα έν καλαθί- 
οις σπαρτοπλέκτοις έξήχθησαν έκ τοΰ κύτους τή 
βοηθείφ τών συσπάστων καί είσήχθησαν έν τφ 
ήμετέρφ πλοίφ ύπό τών ιδίων αυστριακών ναυ
τών .»

Ό κ. Βουτιέρ δστις διηύθυνε τήν αποστολήν 
λέγει άφ’ έτέρου:

« Ή θεά ήχθη θριαμβευτικό; έπί τοΰ κατα
στρώματος τοΰ πλοίου ήμών κα1. έσχον τήν χα
ράν νά έπιφορτισθώ ταύτην· περιετύλιξα έπιμε- 
λώς ταύτην δι ’ είδους τινός δικτύων καί τήν έτο- 
ποθέτησα είς έκλεχθέν έπί τοΰ κύτους μέρος, 
μακράν πάση; βλάβης.»



326 Η ΦΥΣΗΣ Η ΦΥΣ1Σ 327

Τί λοιπόν υπολείπεται έχ τής περιγραφείσης 
περί τήν θεόν μάχης;

Καλώς έξεταζόμεναι αί πρώτο» μαρτυρία βε- 
βαιοϋται δτι είνεμιπορδολή τό δτι είδον βραχίο
νας έπί τής ’Αφροδίτης τής Μήλου. Δέν ευρέ- 
θησαν ή τεμάχια ένός βραχίονος καί χειρ κρα
τούσα μήλον, πλησίον τοΰ αγάλματος έντός τοΰ 
αύτοΰ άγροϋ.

Άλλ άφ’ ετέρουό κ. Βρέστ διΐσχυρίσθη κατά 
τό αίρθρον τοΰ «Φιγαρώ» δτι έγίγνωσκεν ποΰ ει- 
σαν οί βραχίονες, ώσεί έχ τής άγανακτήσεως 
επειδή κακώς άντημείφθη, αύτός τους έθραυσεν.

Έάν εθραυσε τούτους έξ άγανακτήσεως, τούτο 
θά έγένετο πολύ κατόπιν τής άποκαλύψεως. 
Ώστε εινε άπαράδεκτον δτι εύθυιμετα τήν απο- 
κάλυψιν ύπεξήρεσε τούς βραχίονας διά νά τούς 
κρύψη.

Κατά τήν περίστασιν ταύτην ό ζήλος του υ
πήρξε πλήρης και δέν θά ήτο ή αρκούντως ευ
τυχής παραδίοων μίαν ’Αφροδίτην άθικτον.

’Αλλά δυνατόν νά μή ψεύδεται πρός τόν στρα
τηγόν Λεσπες· μετά τήν άποκάλυψιν—καί τοϋτο 
προίκυψεν έξ επιστολής του κ. Δέ-Βριέλλα, έπι- 
τετραμμένου έν Κων)πόλει—προσεκλήθηνά γί- 
νωσον αναζητήσεις πρός εδρεσιν τών βραχιόνων 
καί τών λοιπών λειψάνων τοϋ αγάλματος.»

ΤΗ επιστολή αΰτη,ήτις χρονολογείται άπό τής 
26 Νοεμβρίου 1820, άπβδεικνύει δτι ή ’Αφρο
δίτη δέν είχε βραχίονας δταν τήν εύρον και ο 
πρέσβυς παρεκάλιι ν’ άναζητήσωσι τούτους. 
’Αποδεικνύεται έπίσης οτι ό κ. Βρέστ ευρών αύ
τούς δέν τούς παρέδωσε διά νά έκδικηθή. Ούτως 
εξηγείται ή. άναφερθεΐσα φράσις τοΰ κ. ΔαΙότ : 
«Γνωρίζω ποϋ είνε οί βραχίονες άλλ ’ ούδείς ποτέ 
Λ \ I **0α

ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΙΗΤΟΪ
Ε(σ\ κόσμοι φωτός, χώροι έν τή αίωνιό- 

τητι ευφρόσυνοι έκ τοΰ μειδιάματος τής 
φύσεως, είκόνες ούρανοϋ, φαντάσματα 
οόξης· ’Αλλά ταύτην ό ποιητής δέν θά 
δυνιηθή νά τήν κατάλάβ^, έάν ή αγάπη 
τής πατρίδος, τής θρησκείας, τήςάνθρω- 
πότιητος δέν έμπνέει τάς φδάς του δέν 
θερμαίνει αύτφ τήν φαντασίαν καϊ τήν 
καρδίαν

Δϊά τόν ποιητήν, ή γυνή είνε έν άνθος, 
μία άκτίς ήλιου, έν άστρον, έν μύρον 
έκεΐνοε κοσμεί αύτήν δι' δλων τών καλ- 
λίστων ίδιωτήτων, έξαίρει αύτήν όντως, 
ώστε ούδείς δύναται νά άφιχθή είς το
σοΰτον ύφος.

'Ο Δάντης ήγάπησε προώρως.
ΤΗτο| έτι παΐς, δτ’ έγνώρισετήν Βεα- 

τρίκην.

ΚαΙέν τήξανθη. έκείνη, αγγελική μορφή; 
έν τη ακτινοβολούσα έκείνμ οφεχ, τή πλή· 
ρει φωτός καί γλαφυρότητος έν τφ παρ 
θενικώ έκείνω μειδιάματι, έν τή σεμιή έ 
κείνη χάριτι, είδε συντετμημένην δλην 
τήν καλλονήν, δλην τήν αρετήν τής γυ- 
ναικός-

Ή Βεατρική δέν ύηήρξεν ό μοναδικός 
αύτοΰ έρως, άλλά βεβαίως ό μόνος έν τή 
ΰψίστη σνμασία τής λέξεως. Προεκυρί- 
ευσενέπί πάντων ήναφεν αύτόν διά παντός 
πράγματος· εύγενουςκαί μεγάλου· Έγνώ 
νά έξυφώση αύτόν είς τάς ύπερτάτας 
σφαίρας, διατηρούσα άχρι τέλους πάσαν 
τήχ δυνατήν αύτής καθαρότητα Καί δταν 
ό Δάιτης ήν περιμέριμνοο, άργιλος, ά 
πειρηκώς έκ τοϋ κόσμου, δύσθυμος έξ 
έφ’ εαυτού, ό έρως τής Βεατρίκης τφ έ 
μειδίασε διά μέσου τών ζόφων τής συμ 
φοράς, έθώπενσε τά όνειρά του, άνήγειρε 
τάς έλπίδας του. σηνετέλεσε νά λησμο
νήσω τούς ανθρώπους καί τάς πανουρ-, 
γίας αύτών καί τάς αδικίας και έκ τής 
θλιβερός έξορίας, τόν ώδήγησεν είς τήν 
ύφίστην καί ατελεύτητου χαράν.

Έκεΐνος ήκολούθει τά ίχνη τής πεφι- 
λημένης γυναίκας μέσφ τών διαστάσεων, 
έπιβαίνων είς τάς φωτεινάς έκείνας σφαί
ρας. πρός άς εϊθιζε νά περιστρέφω τόν 
νοΰν έν τοϊς άτελευτήτοις. ΰφηλοϊς πό 
θοις τοΰ ήρωτευμέναυ πνεύματός του·

,'Η Βεατρίκη ΤΙορτινάρη είνε ή μόνη, ή 
ύπεραρθεΐσα έπί πάντα τά πρόσωπα τοΰ 
φύλου αύτής, διά τίνος έρωτός καί απα
ράμιλλου αγχίνοιας.

Ό Δάντης τήν περιέβαλε διά τίνος στε
φάνης ούτω λαμπρός καί άγϊας ώστε 
χωρίς ν’ άναιρέση έν αύτή τήν γυναίκα, 
καθ’ δσόν μάλιστα ένεφανίσθη αύτφ ώς 
τοιαύτη, ώς τύπος πόσης τελειότητος-

Τήν ήθέλησε μεθ ’ έαυτοΰ αθάνατον ή- 
θέλησεν ϊνα τό όνομα αύτής έπροφέρετο 
μετ’ εύνοιας, θαυμασμού παγκοσμίου, 
αμεταβλήτου.

Σεβόμεθα καί ήμεΐς τήν έρασμίαν έ
κείνην μορφήν, τήν ύπό τοΰ ποιητοΰ α 
ποθεωθεϊσαν; Άνευ Βεατρίκης Πορτι- 
νάρη, ίσως, ό Δάντης δέν θά προήγετο 
είς τοσοΰτον βαθμόν έξοχότητος έπί 
πάντων τών ποιητών τής ’Ιταλίας, άνευ 
Δάντου ή Βεατρίκη θά διήρχετο άγνω- 
στως, κεκλησμένη έν ταΐς προσφιλαϊς καί 
θαυμασίαις αύτής άρεταϊς

Έκτιμώμεν τό εύγενές πλάσμα, δπερ 
ένέπνευσε τόν άθάν’τον ποιητήν τής 
Θείας Κωμοδίας, δπερ ύπήρξεν ό έ- 
ράσμιος άστήρ τής επιπόνου πορείας του, 

δπερ διήνοιξεν είς τόν νοΰν του νέα βα
σίλεια φωτός.

Πείρασον είς ύπό ιής τέχνης ζωογο- 
νηθέν μάρμαρον νά δώσης αύτφ τά ασ
τάθμητα σχήματα' άλλά τό αληθές μνη
μείου τής Βεατρίκης έσονται διά παντός 
οί στίχοι τού Δάντου· μνημείου δπερ ό 
φθόνος δέν δύναται νά καταστ,-έφη. μνη· 
μεΐον αιώνιον, ώς αίώνιος είνε ό νους, 
τό όνομα τού ποιητοΰ.

(ex toV ίιαΛιχον.}
ΜελΙτιρ 1901. β.Ι.Κ.
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Δημήτριος καί ή Εύθαλία νυμ

φευμένοι πρό δύο ετών διήγον βίον 

συζυγικόν άνέφελον’ ή Εύθαλία 

πρό τοΰ γάμου της ήγάπα έμμα- 

νώς νεαρόν αξιωματικόν, δστις 

άπελθών είς ‘τάς άποικίας, δέν 

έβραδυνε ν ’ αποθάνη έκεΐ’ ή εϊ- 

δησις αΰτη τοΰ θανάτου τοΰ Άν

δρέου· κατεστησεν είς απίστευτον 

βαθμόν μελάγχολον τήν νεαράν 

παρθένον και έπι έν ολόκληρον 

έτος ή ιδέα τής αυτοκτονίας σκληρώς τήν έβασά-

νιζε, μέχρις δτου συνήντησε τδν Δημήτριον. Ή εύ- 

παθής και ένταυτώ πρόθυμος εις τάς μεταμορφώ

σεις φύσις αύτής τήν είχε σώσει, διότι ήτο έκ τών 

σπανίων εκείνων οντων, έν οίς ή παραφορά τοΰ ζην 

φαίνεται ίσοδυναμοΰσα πρός πολλούς βίους’ τής δ’ 

εύαισθησίας αύτής άναφθείσης έπί ένός σημείου, τό

πυρ μετεδίδετο έφ’ όλης αυτής τής ύπάρξεως.

Ημέραν τινα, δτε ή Εύθαλία μετά τοΰ συζύγου 
της έξήλθον πρός περίπατον παρά τάς δχθας τής 

Μάρνης, ή νεαρά σύζυγος έκπληκτος λέγει πρός τδν 

Δημήτριον.

— Παρατήρησον, δέν σοί φαίνεται οτι κατ’ αύ

τήν τήν στιγμήν έπί τοΰ ποταμού επιπλέει έν μέγα 

κεκυρτωμένον ξίφος...και αύτή ή μικρά κυανή όμί- 

χλ.η, ήτις ανέρχεται 1. .. πόσον ε’νε ώραία! . - . 

έπειτα δέ ενώπιον παρομοίου τοπίου διά πρώτην φο

ράν έθεσα τήν χεϊρά μου έν τή ίδική σου.

— Μικρά μου Εύθαλία τή άπήντησεν ό Δημή- 

τριος, έναποθέσας τρυφερόν έπί τών χειλέων αύτής 

φίλημα.

Ό Ήλιος έβυθίζετα είς τδν ορίζοντα’ ό ώχρος 

και νωπός δίσκος τής σελήνης πρδ μικρού ήρξατο 

διαχέων χλωμάς ύπολάμψεις έπί τ: τών κλιτύων 

και τών οχθών’ ό θνήσκων καί γεννώμενος άστήρ 

ανεμίγνυον τότε τάς έπιρρόίας των’ έν τή ήδεία καί 

σιγηλή ταύτη ηρεμία παράδοξος δυσφορία κατέλα

βε τήν περιπατήτριαν’ τίς ή αιτία τής ηθικής ταύ

της στενοχώριας'; ή ώρα έκείνη ; τδ έπί τής χειρός 

της φίλημα του συζύγου της ; ή μήτοί ήτο τι τών 

αδυσώπητων εκείνων αρωμάτων, μία τών έπιπλεου- 

σών εκείνων άντηχήσεων, αίτινες έπικινδύνωις θέλ- 

γουσι τήν μνήμην ;

Η" Εύθαλία κατόπιν τόσου διαρρεύσαντος χρόνου 

ανεμιμνήσκετο πάντοτε τοΰ πρώτου της μνηστήρος 

δν έναντία τύχητή ήρπασε, καθ’ δν χρόνον συνέ

θετε τήν μέλλουσαν ευτυχίαν αύτής’ ανακαλεί είς 

τήν μνήμην της τό αγαπητόν έκεϊνο πρόσωπον μετά 

καταπληκτικής άκριβείας.

— Τί έχεις φίλη μου ; υποφέρεις ; τήν ήρώτη- 

σεν ό Δημήτριος.

— Δέν εινε τίποτε’ μιχρά .ζάλη . . . κρυώνω. w. 
άς έπιστρέψωμεν.

Οποία βασανος δι’ αύτήν νά προσποιήται ότι 

ήσυχίας μόνον, άναπαύσεως είχεν ανάγκην.

• *

Μόλις έφθασεν είς τήν οικίαν της ή Εύθαλ.ία δι- 

ηυθύνθη είς τδ ιδιαίτερον αύτής γραφεϊον' έν? άπο- 

κρύφφ τινι συρταρίφ εύρ ίσκοντο τά λείψανα τής βρα

χείας αύτής μετά τοΰ Άνδρέου περιπετείας’ μικρά 

τις είκών, δωδεκάς επιστολών διά λευκής ταινίας 

δεδεμένων και άπεξηραμμένα τινά άνθη’ δέν ήθέλησε 

τήν λυχνίαν’ έθεσε τήν φωτογραφίαν έν τή λάμψη 

τής σελήνης’ ήτον εκείνος ακριβώς, ούδένα χαρα

κτήρα τοϋ προσώπου του είχε λησμονήσει, ούδεμίαν 

λεπτομέρειαν, καίτοι ούδέποτε ήνοιξε τδ συρτάριον 

έκεϊνο' ή φυσιογνωμία τοΰ Άνδρέου τή έφάνη φωτί 

ζομένη υπό τών κυανών άκτίνων δίκην φάσματος δ 

Άνδρέας ήνωρθοΰτο μετ’ άπαραμίλλου γλυκύτητος’ 

ή Εύθαλία ανεμιμνήσκετο τήν στιγμήν έκείνην τήν 

αγγελίαν τής άναχωρήσεως τήν διπλήν αυτών απελ

πισίαν πρδ τής αγωνίας'του συναισθήματος νέκεί- 

νου, ότι δέν θά έπανέβλεπον πλέον άλλήλοως’ ή 

σκηνή τής άποχωρήσεως είχε λάβει χώραν είς τήν 

πατρικήν τής ,νεανιδος έπαυλιν, πέριξ τών Παρισίων 

έν τινι περιπτέρφ έγκαταλειφθέντι καί ΰπ’ έκείνης 

κομψώς διευθετηθέντι. ■

Έκεΐ εύρίσκοντο έν μέσφ ήδέων καί σοβαρών φό

βων, όταν όλοι οί έν τφ οικφ είχον κατακλιθή’ έν 

τφ διδυμφ αύτών πυρετφ, έγνώριζον ότι έντδς όλί- 

θ’ άπεχωρίζοντο' έκεϊνος μέν θά είσίδυέ μακράν 

είς τδ σκότος, είς τό άγνωστον, έκείνη δέ θα έκιλ.αιε 

καί θά ώνειροπόλει έν τή έγκαταλείψει της.

• »
Ή νεαρά γυνή ήσθάνετο ήδη τήν μ.υστηριώδη 

τοϋ παρελθόντος περίπτυξιν ής τδ βαθμιαϊον έρεισμα 

βαίνει μέχρι τής πληγής. Ό πόθος καί ή λύπη 

έκλαων έν τή καρδία της, πέριξ δέ τής άσπαιρού- 

σης ταύτης καρδίας όπήρχεν έπώδυνος ελλειψις, 

αδιερεύνητον κενόν’ ήνοιξε τα παράθυρα απαθής 

πρδς τδ νυκτερινόν μεγαλεΐον, πρδς τήν λαμπράν 

πανσέληνον, ήτις έφώτιζε τδν κήπον μετά τών Ακι

νήτων αύτοΰ μεγάλων δένδρων καί έκράτει ύπ» το 

δόλιον καί γλυκύ αύτής θέλγητρον, τον ποτάμιόν, 

τας κρηπίδας καί τούς λιμένας.

— Πώς είσαι, Εύθαλία; ήρώτησεν ή φωνή του 

συζύγου της όπισθεν τής θύρας.

— ’Ολίγον καλλίτερα, ευχαριστώ. Καλή'νύκτα, 

τώ άπήντησε ή Εύθαλία, μετά φρικιάσεως, ήτις τή 

έδειξεν έν τφ συζύγφ ον έλάτρευεν, ένα άντίπαλον 

καί ενα άρπαγα.

Λ

ί--.’-
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Τά δέ χείλη της έπανελ,άμβκνον. Άνδρέα ! Άν*  

δρέα ! ανεύρισκε τήν ήδύτητα τον ονόματος τής μα

γείας τών τριών τούτων συλλαβών, ας ό τρως απο- 

θεοϊ δραττόμενος αυτών, ύπερεξαίρει έν τη αδημο

νία, δηλητηριάζει έν τη προσδοκία, άποναρκοι δέ 

και παραμορφα έν τη ήδονί,. Δέν ήδυνήθη πλέον νά 

κρατηθή' έλυσε τήν λευκήν ταινίαν, διήνοιξε τήν 

δέσμην τών επιστολών' εύθυς έκ τών πρώτων γραμ

μών συγπιίνησις εξόγκωσε τδ στήθος της' τα δακρυα 
έκ τών [βλεφάρων της έπιπτον έπί μικρών ωχρών 

φύλλων' ή ταραχή της κατέστη τοιαύτη, ώστε έτρό- 

μαζε καϊ έπανέθεσε τά πάντα έν τφ γραφείφ της. 

Πώς ε’νε δυνατόν εικόνες νά έλάμβανον παρομοίαν 

δύναμιν άναζωογονήσεως !

Ήναψε δύο λαμπάδας, μή θέλουσα να καλέση 

τήν υπηρέτριαν αγνοούσα ποια ώρα τής νυκτδς 

ήτο και αίσΟανθεϊσα τδ ψΰχοφ έκλεισε τδ παράθυ

ρου, έκαλυφθη διαμεγάλης μελά νης επωμίοος, έλα- 

6·ν έκ τοϋ κομμωτηρίου της φιαλίδιον έκ λελαξευ- 

μένου κρυστάλλου, δώρον εκείνου, δπερ έκ ταραχής 

τής συνειδήσεως, ουδέποτε μετεχειρίζετο, έχυσε 

σταγόνας τινάς αρώματος, έξηπλώθη έπί τοϋ ανα

κλίντρου της και έθ.σε τδ πρόσωπόν της έντδς τοϋ 

ρινομάκτρου της' ή ισχυρά καί πολύτιμος αΰτη οσμή 

ίσοδυναμεϊ σχεδδν πρδς τήν πραγματικήν έμφάνι- 

σιν' ή αυταπάτη έπανέφερεν είς τήν φαντασίαν αΰ 

τής, ήδοινήν ΰπερβαίνουσαν τήν θλίψιν Ή Εύθα- 

λία πά).λουσα και ευτυχής άντελαμθάνετο ήδη τι- 

νας τών καθαρών εκείνων ακτινών, αίτινες δίδουσιν 

είς τδ προοίμιον τοϋ έρωτος «λήθητον έντόπωσιν. 

Ώ ! ή κάταρξις τοϋ πάθους ύπουλος ώς πλανήτης 

αίλουρος! τδ αυγήεν βλέμμα,τδ γεννώμενον βλέμμα 

ϊπερ σημαίνει β.σέ αγαπώ, σέ αγαπώ καί έντδς ολί

γου θά με άγ.απήσης» ζωηρόν ώ; ή διάβαβις αστέ- 

ρος, οξύ ώς ή.ννξις.καί τοΰ οποίου οί κύκλοι μεγε

θύνονται μέχρι τών σκοτεινών χασμάτων τής εκστα- 

σεως ! ή, πρώτη τής χέιρδς θλίψις^ οί ένδοιασμοί, αί 

θωπεΐαι. τδ πρώτον φίλημα ύπδ τούς αστέρας έν τή 

άγια άριμονία τών ψυχών, οπερ υφαίνει τδ πεπρω- 

μένον ύπδ τα σκότη.

Ή νεαρά γυνή διεκόπη ύπδ αιφνίδιου φόβου «τοι- 

«ύτη άραγε θά ε’νε εις τδ μέλλον ή ζωή μου, δη

λητηριασμένη ύπδ τής μνήμης εκείνου, έκαστη λέ- 

ξις τοϋ συζύγου μου, έκαστη μομφή θ’ άνεζωογόνει 

τδ μαρτύριόν μου! Άχ! θεέ μου ! μήτοι ό Άν· 

δρέας με εκδικείται διά τήν λήθην μου ;»

Έκάιθισε πρδ τής τραπέζης της κατειλημμένη 

ύπδ παραληρήματος έλαβε φύλλον χάρτου και έ

γραψε :

«Συγχώριι, Άνδρέαμου, έσο επιεικής' ή γυνή 

εινε αδύνατος, ή Εύθαλία άδυνατωτέρα πασών' τδ 

έγνώριζες καλώς όταν μέ έθλιβες είς τήν αγκάλην 

σου μ.ή μέ βασανίζνς δια τής αναμνήσιώς σου' άφη

σε με νά εξακολουθήσω τδν ροΰν τής ζωής μου’ μή 

ζηλότυπης τδνΔημήτριον διότι έσχες ο,τι καλλίτερον 

ειχεν ή Εύθαλία' άψες με έν μ-λαγχολικί, ήμι-ευ- 

τυχία νά έκπληρώιω τδ ανθρώπινον έργον μου». 

Άνέγνω έκ δευτέρου τήν πέραν τοϋ τάφου ταύ

την έπ'στολήν, ακολούθως δετήν έκαυσεν άνακου-

φισθεϊσα έκ τής προληπτικής ταύτης ιδέας, ότι έξε ·

δήλωσε τήν τύψιν τής συνειδήσεώς της' τότε δέ μό

νον κατεκλίθη.Έν τή ταραχή της είχε λησμονήσει

νά κλείση τα παραπετάσματα τοϋ παραθύρου της. 

Αί ακτίνες τής σελήνης καθίστων τδ δωμάτιον φω

τεινόν ή Εύθαλία ύπερεφοβεΐτο πρδ πάντων τάς 

άλύσεις τοϋ παρελθόντος, πλέον άκαταλήπτους ή 

τά όνειρα ΰπερερεθισθεΐσα ύπδ τής εικόνας του Άν- 

δρέου μόλις έκλειε τούς οφθαλμούς ώνειρεύετο' τα 

δέ αισθήματα άτινα συνώδευον τα όνειρα ανεμιγνύ· 

οντο, έπεσωρεύοντο, συνεχέοντο, έν είδει δονουμ.έ- 

νης φαντασμαγορίας.
Ότε τήν επαύριον ήγέρθη ήτον ήσυχος, τδν σύ

ζυγόν της δέ είσελθόντα είς τδν κοιτώνα της τδν 

καθησύχασε διά τρυφερού φιλήματος.

ΠΑΝΑΓΗΣ Ν· Δ1ΒΑΡΗΣ 
Διευθυντή; τοΰ -Γαληνβΰ»

ΔημοΣιεύωμεν ένταΰθα ποίημα έκ της προσε
χώς έκοοθηΣομένης ποιητικής Συλλογής β’Α- 
βυΣΣοι» ύπό τοΰ δημοφιλούς καί γνωΣτοτάτου 
είς τόν φιλολογικόν κόΣμον κ. ΜήτΣουΠαπαό- 
πύρου.

ΑΒΥΣΣΟΙ
ΚΑΛΥΒΑ

Νά Λ καλύβα ή μαγική
Γιά είδες πώς εινε τώρα 
Ώ I πώς Σωριάστηκε ή φτωχή 
’Εδώ Στήν έρ^η χώρα.

Νά ή καλύβα ή μυστική 
Π’ έρχόμαδτε τό βράδυ 
Καί μές’ Στά ξεροκλάδια της 
Μές'Στό βαθύ σκοτάδι,

Έλέγαμε Σιγά, Σιγά
Μέ χ> <λη φλογισμένα
Τούς πόθους μας, τά όνειρά... 
Ώ ! δνειρα χαμένα !

Ποΰ ’ναι ή χλόη, ό κτάάός 
Ποΰ τήν περικυκλώναν
Τά άγριοτραντάφυλλα
Ποΰ τήν μοΣχομυρώναν ;

Ποΰ ’ναι τάηδόνι, ποΰ γλυκά 
Τά μυρωμένα βράδυα 
Τραγούδαγε τόν έρωτα 
Γύρω Στά δενδροκλάδια;

ΠέραΣαν άνεμοι ξεροί 
Κρύο-φυγιό-ποτάμια, 
Καί τήν καλύβα γκρέμιζαν 
Καί πήραν τά καλάμια.

Καί τώρα άπάνου Στά ξερά. 
Στά έρημά της ξύλα 
Ή κουκουβάγια Σιγοκλαίει 
Στής νύχτας τή νεκρίλα

Σ&ν Σκ-ιάχτρο μές. τήν έρημιά 
Στέκει μιΣογερμένη 
Χλωμή, βουβή, άγνώριΣτη 
— ’Αγάπη πεθαμένη.—

Ά&ήνησι 190$ Μήτβος Παπασπύρου-

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α.Ι ΖΠΣΑΙ S3KIA.I

(Συνέχεια)

Σχήμα θον
Ηδη έχετε παράδοξον είκόνα. Λάβετε είς τήν 

άριστεράν χείρα σας τεμάχιον άρτου ή οίονδήποτε 
άντικείμενον, σχήματι πίλου, θέσατε είς τόν βρα- 

χίονα ύφασμά τι καί κλείσατε τής δεξιάς χειρός σας 

τους δυο υεσαίους δακτύλους, ώς έμφαίνεται ίν τώ 
σχήματι 6ω' θ ’ άποτελέσητε οίνοπότην πρώτης τά- 

ξεως, ζητούντο ευσχήμως νά πίη έτι.

Σχήμα 7ον
Τό σχήμα χον παριστά γαλήν καθημένην άμερ(. 

μνως καί παρατηρούσαν προσεκτικός τι. Σχηματί
ζεται δέ άπλούστατα διά τής μιδς χειρός περιβεβλη- 

μενης μονδύλιον ή άλλο ύφασμα καί διά τού δεί

κτου τής tripat χειρός, δπως άποτελέση τήν ού-

Σχήμα 8ον
Ήδη τά δυσκολώτερα. -

Νά σχηματίσετε τήν κεφαλήν στρατιώτου. 
Τοποθετήσατε τάς δύο χεΤρας σας άκριβώς ώς

έμφαίνεται έν τή είκόνι καί Θά δοκιμάσητε κολλάς 

tv ■ si “ rT1^V ηλύΡΊ έηιτυχίαν καί παρομιοίασιν, 
διάτι δέν είνε καί τόσον εύκολα πράγματα, ώς έκ 

τής πρώτης άπόψεως φαίνονται. ’Απαιτείται καί έν- 

ταυθα ποιά τις πείρα καί (δίως έπιτηδειότης καί 
υπομονή. 1

Σχήμα θον
Τώρα θέλετε καί κήρυκα κηρύττοντα άπό τού 

άμοωνος ;
Βύκολον καί τούτο. Παρατηρήσατε καλώς τό 

σχήμα 9ον. Δέν έχετε άλλο νά πράξητε ή ν’ά- 
νσρτήσετε μικρόν τετράγωνον ξύλον ή χαρτόνισν 
επί τού άριστερού βραχίονός σας, ώς έμφαίνεται 

έν τή είκόνι καί νά θέσητε τάς δύο χεϊρας σας, ά- 

παραλλάκτως ώς έκεΐ.
Η έπιτυχία πλήρης.

Σχήμα ΙΟον
Τότελευταίον σχήμα ιοονπαριστφ χορεύτριαν. 

Εινε τό δυσκολώτερον πείραμά μας, άλλά οίιχΐ καί 

δυσκατόρθωτον. Συναρμολογήσατε τάς χεϊρας καί 
τά δάκτυλά σας έπιτηδείως, ίδίφ προσέξατε έπί τής 

εύθείας στάσεως αύτών, δπερ είνε «αί τό δυσκολώ
τερον καί θά έπιτύχετε.

“Εκαστος δύναται μετά τίν-έκτέλεσιν τινών τοι- 

ούτων παιγνίων νά συναρμολογήσω καί μόνος, άνευ

Αί ζώσαι αυται σκιαί, κινούνται, μετακινοίΟνται 
καί βαδίζουσι διά τής μετακινήσεως τών χειρώ'ν καί 
δακτύλων. Πολλάκις μάλιστα ή έκτέλεσις βΐνβε το- 

σούτον επιτυχής, ώστε προκαλεϊ τήν θυμιηδίαν 
καί τόν γέλωτα.

Φ. Π.
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τοιχοιι
ΙΧΕ διατρίψει ό .πάππος 

■Ρ μου έν τφ στρατφ τή; Ά - 
φρικής. Τον έγνώριεα π: · 

9F ; ■ λύ γέροντα, έξησθενισμέ- 
•· νον καί σχεδόν τυφλόν.

Έφερε σκούφον βελούδι- 
νον πεπαλαιωμένου καί 
μέγα επανοφώρ.ιον πρασι- 
νοιδές, έν φ 'περιετυλίσ- 
σετο ριγηλώς. Μοί έλεγε 
θαυμασίας ιστορίας, κα
τόπιν μέ έλάμβανεν έκ 
τής χειρός καί τόν ώδή- 
γουν εις τόν εσπερινόν 

3 περίπατόν του, έν τφ 
r γλυκιϊ λυκόφωτι,ύπσ τας 

πλατάνους.
*™w'1 Άλλά, τεσσαράκοντα

ετη πρότερόν, έχρημάτι- 
σεν είς των εκείνων στρατιωτών, ών οΐ
επωδοί καί «^^^^^,'άνύψωσαν τα παρθένα τεί
χη. Είχ^ε,-γ^^^«ΛΟλλούς επιφανείς στρατη
γούς' καιΐ αύτός δέ είχε τόν βραχίονα ισχυρόν, 
τήν σκίίψιν φρόνιμον καί τήν καρδίαν εύσπλαγ· 
χνον.

Κατα τό 1844, ήτο αρχηγός τών γρεναδιέ
ρων εις τό 29ον σύνταγμα. Τούτο τότε έπέφερε 
τό ακόλουθον συμβεβηκός. Τήν ακόλουθον τις 
μάχης τής Ίσλυνύκτα, έπορεύετο έκ τού σταθ
μού αυτού ταχέως, μετά πυρσού τίνος ΐνά χιΐρας. 
Αίφνιοίως, διακρίνας σώμά τι κρυπτόμενου πλη
σίον φροεγκοσυκή; τίνος, «πλησίασε τόν φανόν του 
καί είδε, φρουρόν τινα άποκεκοιμισμένον.

Έκ πής ακτινοβολίας τού φανού, ό άνήρ άνή- 
γειρε την κεφαλήν έκπληκτον, «ΐτα πεφοβισμέ- 
νην, δτε άνεγνώρισε αξιωματικόν τινα. Προσε- 
πάθει νά έπανατεθή όρθίως, άλλ’ «τρεμε τόσον 
ώστε οέν ήδύνατο να έπιτύχη τούτο.

-· Τό όνομά σας ; ήρώτησεν ό πάππος μου.
— Πιχών.
— Τό σύνταγμά σας ;
— Τό όγδοον.
— Ή ηλικία σας ;
— Είκοσι καί τριών έτών.
Ό αξιωματικός ύψωσε ολίγον τόν φανόν του.

Ήτο αληθές, είχεν όψιν δλως νεανικήν καί γλαυ
κούς οφθαλμούς, οιτινςς έφαίνοντο χαρίεις εκ τού 
τρόμου.

— Γνωρίζεις τί σε περιμένει;
— Μάλιστα αρχηγέ μου.
— Φρουρός τής μεγάλης φρουράς, εΰριθείς 

κοιμώμενος, πρό τού-εχθρού: νεκρός.
Τό π-ωχόν παιοίον· έσείετο ώς θάμνος ύπό τόν 

άνεμον.
— Αρχηγέ μ.ου,. . .«ψέλλισε.
— Είνε ό νόμος.
Μία πνοή ανέμου ακόμη, οί αστέρες ελαμπον 

έν τφ Άφρικανικφ ούοανφ.
— Πόθεν είσαι;
— Έκ Δελφινάτου. /■
— Έχεις μνηστήν ; - -
— Μάλιστα αρχηγέ μου.
Ό πάππος μου έξήτασεν ακόμη. Οί γλαυκοί 

οφθαλμοί του καθίσταντο γλυκύτατοι · εφαινοντο 
ότι εβλεπον μακράν, πράγματα. . .

— Άγωμεν, θα τήν «πανίδης. Τακτοποίη- 
σον λοιπόν τό πιλίκιόν σου, ζώον. Καί το οπλον 
σου, πού είνε;

Έθεσε πάλιν τό ποιλίκιον εις την κεφαλήν 
του, άνέλαβε τό οπλον του δπερ ό δυστυχής είχεν 
αφήσει μεταξύ τών διακλαδώσεων φραγκοσυκής 
τίνος καΐ δια τοΰ κοντακίου κτυπήσας αύτόν εις 
τούς ώμους, ίνα τόν έπαναφε'ρη είς τήν κατακό- 
ρυφον στ.άσιν, ■ άπεμακρύνθη.

Δεν είχε προχωρήσει τρία βήματα,'δτε ήκου- 
σε νά τδν καλούσι.

— ’ΑΡΧΊΪ*  μ·ου’ 4ΡΓθΥέ Fu··· ·
Έστράφη. Ήτο ό Πιχών.
— ’Αρχηγέ μου, τί δύναμαι δι’ υμάς νά

τράξω ; .
— Δι’ εμέ ; *
— Ναί, αρχηγέ μου, μοί ίσώσατε την ζωήν... 

θέλω νά πράξω τι δι’ ύμάς.
— Καλώ; ! τέκνον μου, δταν φονεύσης λα

γωόν τινα διά ράβδου, θά μοί τόν φέρης.. .
Και έχάθη είς τό σκότος.

’Εσπέραν τινά, εκαθήμεθα παρά τήν τράπε
ζαν. ’Ενθυμούμαι δτι ήτο κατά τάς άρχάς τού 
χειμώνος. δτε άνάπτουσι τάς λυχνίας ενωρίς. Ό 
πάππος μου έκάθητο είς τήν συνήθη θέσιν του, 
πλησίον τής μητρός μου. ’Επρεπε νά τδν ύπηρε- 
τώσι καί νά κόπτωσι τάς τροφάς τον ήδη οέν 
εβλεπε πλέον σχεδόν καί αί ασθενείς χεΐρες του 
άμ.φέρρεπον έπί τού τραπεζομανδύ'.ου. Περί το 
μέσον τού γεύματος, ή τροφός έλθούσα είπεν εις 
αύτόν:

— Κύριε, σάς ζητεί τις.
— Τί θέλει;
— Δέν γνωρίζω, κύριε. Λέγει δτι θέλει νά 

σάς ιδη.
— Καλώς. Όδήγησατέ τον ένταύθα.

ι να

Ό άνθρωπος είσήλθε. Ήτο γέρων χωρικός μέ 
κυανήν βλούζαν. Έχαιρέτησι καί ήρώτησε.

— Ό αρχηγός Μορώ, παρακαλώ ;
— Έγώ είμαι, λέγει ό πάππος μου.
— Σεις είσθε ;
Ό χωρικός παρετήρησε τον γέροντα τούτον 

σχεδόν τυφλόν, συνεσταλμένου ύπό τόν βελού
δινου σκούφον του και εντός τοΰ εύρέως έπανο- 
φωρίου του.

— Αληθώς σεις; ήρώτησε ύποπτος.
— Άλλά ναί, φίλε μου, Είς τί θέλετε 

σάς χρησιμεύσω ;
— Αρχηγέ μου, σάς φέρω τόν λαγωόν
— Τόν λαγωόν ;
— Ναί, Δέν μέ άναγνωρίζετε ;
— Δεν βλέπω ούτε τον άρτον μου,φίλε μου.
— Είμαι ό Πιχών.
— Πιχών;
— Δέν μέ ένθυμεΐσθε, αρχηγέ μου ;
— ’Οχι, φίλε μου.
Ήτο εκείνος περί τού όποιου ήκουοα νά διη- 

γήται ό πάππος μου τήν σκηνήν τής νυκτός τού 
Ίσλυ. "Ο γηραιός χωρικός είχε φυλάξει καί τά; 
μικρότερα; λεπτομέρεια; είς τά βάθη τής μνή
μης του, καί άνεκάλεσε είς τόν πάππον μου τήν 
ιστορίαν οποίαν τήν έπανέλαβον ανωτέρω. Ήδη 
ό πάππος μου άνεμνήσθη τους άλλοτε ενδόξου; 
χρόνους· τό πρόσωπόν του άνωρθωθέν έφάνη δτι 
άνεμνήσθη τήν άπομεμακρυσμένην παραλίαν τού 
’Αφρικανικού φωτός’κατά τήν επάνοδόν του ήτο 
τυφλός εκείνος, δστις έφαίνετο δτι έβλεπε τό
σον μακράν.

— Τότε μοί είπατε αρχηγέ μου : «Όταν θά 
φονεύσης λαγωόν, διά τής ράβδου σου τέκνου μ-ου, 
θά μοί τόν φέρης.»

Ειχομεν διακόψει τό φαγητού πάντες, σιωπη
λός περικυκλώσαντες τον άνθρωπον, δν ήκούω- 
μεν όμιλούντα.

— *ΆΙ  δύναμαι νά είπω τί έπαθον «κ τούτου 
ι ταχέως έπιστρέφων είς τό χωρίον, περατωθείσης
τής θητίαςμου, άπέκοψα παχεΐαν ράβδον έκδρυός 
καί έξηκολούθουν πορευόμενος διά τών αγρών. 
Τήν εσπέραν, δτε ή εργασία μου «τελείωσε, τήν 
κυριακήν, δτε είχον ελεύθερον τόν καιρόν μου, 
«πορευόμην, έπορευόμην πάντοτε μέ τήν φάβδον 
μου άνά χεΐρας.-.Λαγωοί, οδςδυστυχώς μόνον ε- 

. βλεπον οί φαυλόβιοι μοί έδείκνυον μακρόθεν τά 
ώτα των Άλλ’ εύθύς ώς έπλησίαζον, 
έφευγον ώς δαίμονες. Μίαν φοράν έσκέ<· 
φθην καλώς. . . . Συνέλαβον ενα τούτων 
αίφνιδίως, εις τό βάθος χάνδακός τίνος. . . 
Τόν έκτύπησα. .. Άλλά μοί έξέφυγε ο
μοίως. . Είνε είκοσιπέντε ετη έκτοτε. Καί 
άπό τότε ήμουν τό άντικείμενον τής περι
έργειας καί πρό πάντων τής είρωνίας τών 
συγχωρικών μου. Μόλις είσερχόμην είς τήν 
οικίαν μου,’ή σύζυγός μου «φώναζε; «Πώς, 

άνδρα μου, που ό λαγός;» Και πρό πάντων ώρ- 
γιζόμην, διότι εβλεπον δτι έγήοασκον, ή δψι; 
μου έθολούτο, αί κνήμαι μου εξησθένουν καί ίσως 
θά σάς άφηνα χρόνου; χωρίς νά σας άφήσω καί 
λαγόν.

Έπιε τόν πρό αύτοΰ οίνον καί έξηκολούθησε.
— Τό τέκνου μου, μοί έλεγε καλώς.«Πάτερ 

μου άδικα τρέχει;., Οί λαγοί δέν πιάνονται μέ 
τά ρόπαλα. Φόνευσε κανένα διά τής ράβδου άφοΰ 
ή παγίς σού τόν προμηθεύσει.» Έγώ ούτε νά 
σκεφθώήθίλησα.

Έπρεπεν ό λαγός νά φονευθή-δπως μοίεΐπετε. 
Μοί έλεγον. . . «ΙΙήγαινε δταν κοιμούνται». . . 
Άλλ ’ έσκέφθην. . . ’Οχι διότι καί έγώ ένφ έκοι- 

μώμουν ήσθάνθην δτι εί; τοιαύτην ώ;αν εινιε πολύ 
επικίνδυνος ο θάνατος. . .

Έπιεν ακόμη έν ποτήριον οίνου καί έξηκο- 
λούθησεν.

— Ότε τέλος πάντων ό Θεός μέ έλυπήθη 
καϊ μού έστειλε ενα λαγόν είς τήν αύλήν τής 
οικίας μου. Σπεύδω τον κυνηγώ καί είς τινα γω
νίαν δι’ένός κτυπήματος τής δρυίνης ράβδου 
μου*  ίξώφλησα τόν λογαριασμόν μου. *Ά,  άρ
χηγέ μου I όποιαν χαράν ήσθάνθην | Ένηγκαλί- 
σθην τήν γυν.ϊκά μου καθώς καί είς τούς αρρα
βώνας μας. Καί άμέσως ό υιός μου έζευξε τό 
άμάςιον καί εσπευσα είς τήν Γρενόβλην διά νά 
μάθω τήν διεύθυνσίν σας. Άλλ’ είς τόν στρα
τώνα «λησμόνησαν άπό τόσον χρόνον! Εύτυχώς 
άπόστρατός τις μού είπε δτι ίσως σάς εδρϊω έδώ. 
Είσήλθον είς τόν σιδηρόδρομον καί ιδού . . . έγώ, 
ιδού καί . . . ό λαγός ! . . .

Ήμεΐς οί νέοι «γελάσαμεν άρκετά έκ τού 
παραδόξου τούτου συμ.βεβηκότος, αλλ ’ ό γηραιός 
πάππος μου ένηγκαλίσθη τόν χωρικόν, δστις έξ 
ένός λόγου είχε θυσιάσει πάσαν άλλην ιδέαν μέ
χρι; ού έξετέλεσε τήν ύπόσχεσίν του. Ό 
πάππος μου δεν ήθέλησε νά φάγωμεν τό»ν λα
γωόν, άλλά βαλσαμώσας αύτόν καί δτε έπυφλώ- 
θη όλοσχερώς, τόν έψαυε διά τή; τρεμούσης χει
ρός του.

©. Β.

Τό φώσ τών δικαίων εΐνε φαιδρόν δ δέ λύχνος 
τών ασεβών θέλει σβυσδή,

Τό λύτρο ν τής ψύχής τοΰ ανθρώπου είνε δ πλού
τος αύτοΰ· b οέ πτωχός δέν ακούει έπίπληδιν.
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Δέν θ' ύ.'(θηΰ> γιατ’ είσαι τόσ’ ώραϊα 
Κι’ έχεις δλα τώ θέλγητρα τής νβιότης 
Άλλά γιατί μιά θεία you ιδέα 
Βρήκε δέ σένα τδν όμοιό τας
Γιατ' είσ’ ένας μου πόθος σαρκωμένος 
Ένα γλυκό χρυόόφτερ’ όνειρό μου 
Tta-.-rt άπό τόν κόσμο κουρασμένος 
Βρήκα σέ σένα τό Ιδανικό μου.
Κατέδασ’ άπό φωτεινά παλάτια 
Τήν Φαντασία, ποΰ τά έχει χτίσει 
Μ' έλπίδες καί μέ πόθους ποΰ μάτια 
Δέν έχουν 'δμ γιά νά σέ προσκυνήσει 
Έκράτησα τό πέταγμα τό θειο 
Τοΰ νοΰ μου, ποΰ πετςίμέ περηφάνεια 
Τόν έφερα ’στό χώμ’ αΰτό τόκρύο 
Γιά νά σέ φέρμ έως τά οΰράνια 
"Q! άκολούθησέ με ’κεΐ άπάνω, 
’Ελιά μαζ^ί μου θεία μου παρθένα, 
Έλ<α έΚεΐ μακρυά άπό τόν πλάνο 
ΚόΟμο, & 1 έλα κόρη μέ έμένα 1 
Έλα άπό'τόν κόσμο χωρισμένοι 
Αιθέρια νά περνοΰμε τή ζωή μας 
Καί μέσα στ’ άσπρα σύννεφα κρυμμένοι 
Τό πρώτο νά άλλάξωμε φιλί μας.
1901 Γοργός Ν· βωμαίδμξ.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΥ
Μέσα ’ς τά στήθα μου κρυμμένο 
έχω ούράνιο μυστικό
Μέθα ’ς τά στήθη μου κλεισμένο 
έχω τραγούδι άρμονικό
Θέλω μ^ά λύρα νά τό ψάλλ» 
λύρα Ανήκουστη καί μαγική 
Kj’ άπό τό στόνο της νά πάλλμ 
Κάθε καρδιά Αρμονική
Τό κΰμα νά τό ψτθυρίόη. 
μέ φλοίσβο ήρεμο καί σιγαλό 
’ς τήν Αμμουδιά δταν κυλίσμ 
β’ άφροστεμένο αίγιαλό
Νά μή τ’ άκούσμ θνητός καθόλου 
σ’τή φύσι μόνο νά έμπιότευθώ 

καί ότόν ένάστερο της θόλο 
άφόδως νά έκμυότηρευθώ
Είναι ή μόνη όπου φυλάττει 
πλήθος μυχίων μας μυστικών 
κι’ ώς άπαράβατον δρκον προτάττει 
ψίθυρον αύρας μελωδικόν
Άλλος κανείς δέν θά τό μάθει 
σ’ άλλον κανένα δέ θά τό ’πώ 
τό Μυστικό μου τότε έχάθη 
όλοι θά μάθουν πώς Αγαπώ I

Selpioc

— Μά, φίλε μου. μοΰ ήτο πολύ ενοχλητική. 

Έγώ κάθημαι εις τό επάνω πάτωμα καί έκιίνη εί: 

τό μεσαΐον τής αυτής οικίας.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΉΝ
Η ΜλΝΤΕΐΟΜΕΝΗ ΑΕΞΙΙ

Δύο μεταξύ τών συναναστρεφομένων συνεννοούν

ται πρός έκτέλεσιν τοΰ παιγνίου τούτου, δπερ «έγ

κειται είς τό νά μαντεύση δ είς τούτων μίαν λέξιν 

αποφασισθεΐσαν ύπό τής όλης συντροφιάς. Πρός 

τοΰτο ό ^ιάζτις πρέπει έκ τών προτέρων νά ήνε συν- 

εννοημένος μετά τίνος, άλλ’ έν άγνοια τών λοιπών, 

οστις θ’ απαγγείλη φράσιν ολόκληρον, εν η θα 

ύπαρχη ή λέξις αΰτη. Ή μόνη λοιπόν συνεννόησις 

τών δύο τούτων, εινε ό μαντεύων νά είπη τήν λεξιν 

εκείνην, ήτις θά ε’νε τεθειμένη κατόπιν ώρισμένης 

ταξεως λεξεως, ώς πτηνού, τετραπόδου, επίπλου 

κ.λ.π.

Έστω λοιπόν οτι οί δύο εκτελεστοί τοΰ παιγνίου 

συνεννοούνται ή μαντευομένη λέξις νά εινε κατόπιν 

λεξεως έμφανούσης τετράποδον. Ή συντροφιά εκλέ

γει τήν λέξιν ιχθύς καί ό .έτερος τώνσυνεννοηθέντων 

καλει τόν μάντιν καί άρχεται λίγων :
«Μετέθην χθες είς τήν αγοράν διά νά ψωνήσω 

καί ήγόρασα αρκετά λαχανικά, ενα αρνάκι, ένα 

ίχθύν μεγάλον καί γλυκύσματα».

Ό μάντις λοιπόν λαμδάνων τήν λέξιν τήν μετά 

τό τετράποδον άρχάχι καί αναφωνεί ώς δήθεν μαν

τεύων : ίχ&ύς.

Άνθρωπός τις έχων δεδεμένον τόν δεξιόν οφθαλ

μόν του καί κρατών εις τάς χειρας του βρέφος, 

συναντήσας φίλον του τινά τώ λέγει:

—' ’Ιδού φίλε μου, τί πάλιν μοΰ έκαμεν ή γυ

ναίκα μου !

— Καί ούτος άπορων έρωτα :

— Τό μωρό ή τό μάτι σου ;

Ό Σανκουλές.

— Ρέ! δός μου μιά δεκάρα.

— Έχω ολο πεντάρες !

— Ποια ή διαφορά μεταξύ κλέπτου καί ίψευστο- 

μανιώδους ;
— Ό δεύτερος δύναται να κλέψη καί τόν εαυ

τόν του.

Έν τφ ξενοδοχείφ :

— Παιδί, αύτό τό φιλέτο μυρίζει ψάρια.

— Ισως θα εινε φιλέτο άπό ψαρά.

Έν τώ έστιατορίφ :
— Μικρέ, αύτή ή κότα βρομάει.

— Λάθος κύριε, θά έχετε συνάνχην.

ΑΙ ΧΗΝΕΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
Κατα τούς μήνας Ότώβριον, Νοέμβριον καί 

Δεκέμβριον μεγάλη χθήσις χηνών γίνεται έν Πα· 
ριβίοις, δπου τδ βόίον κρέας, ώς φαίνεται, οέν 
είνε τόσον εύχάριστον. Καθ’ έκάστην πρωίαν 
μετακομίζονται έκεΐ ύπό τών περιχώρων χιλιά
δες, χιλιάδων ζευγών, αίτινες έν άκαρεΐ διανέ
μονται έν τοΐς άπείροις έδωδιμοπωλείόις τής με- 
γαλουποΰλεως ταύτης. Τπάρχουσι 800, 000 
οΐκογένειαι έν ΙΙαρισίοις σπανίως δέ συμβαίνει, 
ώστε οικογενειά τις νάμήφάγηχήνα κατα τήν 
έποχήν ταύτην

Ή χήν οιά τδν Γάλλον είνε δπως καί ό χοί
ρος. Τήν τρ.ώγουσι έψητήν, τό δέ λΐπος φυλάτ- 
τουσι οι’άλλα φαγητά· έξιδανικεύθη τοσοΰτον έν 
Γαλλίφ καί Άγγλίφ, ώστε έν μέν τή πρώτη 
θεωρείται τδ διακεκριμένου ψητόν τής εορτής, εν 
τέ τή δευτέρα ή βασίλισσα τοΰ . γεύματος τών 
Χριστουγέννων.

Μεταξύ δύο καλλιτεχνών :

— Πίστευσέ με έχω νά φάγω άπό χθες.

— Αΰτό δεν βλάπτει. Εινε διά νά μή λησμο· 

νής οτι είσαι καλλιτέχνης.

Φιλοσοφικαί σκέψεις :

— ΤΙδηέν επιθυμώ διά νά γίνω ευτυχής.

— ’Εννόησα, τήν ευτυχίαν.

Έκ τοϋ χορού τής «Φιλαδέλφειας» ;
— Πώς; Σεϊς καλέ φαίνεσθ» νεώτατος. Σάς 

έπανήλθεν ή κόμη. ...
— (Μυστικώς). Μάλιστα με 30 δραχμάς ένοι

κων.

’Ιατρών διάλογος.

— Καί άπό τί πάσχει ή πελάτις σου Β'..;

— ’Εξάνθημα έπί τής ρινός.

— Τί διέταξες λοιπόν ;

— Τής άπηγόρευσα νά παίζη κλειδοκύμδαλον.

— Διότι έχει εξάνθημα έπί τής ρινόςτης. . ..

Διάλογος επαρχιωτών.

— Διατί είς τήν Βουλήν φωνάζουν ;

— Διά νά μή άκούονται αί ΰδρεις των.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

{συνέχειαν ιοί προηγουμενον φύλλον)

Τά «σύνθετα διαστήματα διαιρούνται είς διπλά 
τριπλά;, τετραπλά κ.λ.π. καθ’ δσον τό τελευ
ταίων (διάστημα περιεχεται δίς, τρις, τετράκις 
κ.τ.λ.

Ivy
Τό διά δέκα-έπτά εινε τριπλούν.

JOr ins’

Διά νά έπαναφερωμεν εΐς τό άπλοΰν σύνθε
τόν τι διάστημα, άφαιρούμεν τόν αριθμόν τών 
επτά διαστημάτων τοσάκις, όσάκις περιέχεται' 
τό δ’ ύπολειπόμενον εινε διάστημα άπλοΰν. 
II. χ. τό διά οεκα-τριών, έάν άποκόψωμεν 7 
μάς μένουσι 6, τό δέ ?ξ εΐνε άπλοΰν διάστημα.

Τό διά δέκα επτά έάν άποκόψωμεν δίς τό 7 
μάς μενουσι 3, τό διά τριών εΐν» άπλοΰν διά
στημα., Έάν δμως δέν υπάρχει υπόλοιπον τό 
άπλοΰν» διάστημα εΐνε τδ δι’ επτά έάν δέ τό υπό
λοιπον εΐνε έν, τό άπλοΰν διάστημα εινε ή ομο
φωνία ή μάλλον ή οκτάβα, επειδή ή ομοφωνία 
εινε διάστημα.

Ούτως δλα τά σύνθετα διαστήματα δυνάμεθα 
νά τά καταστήσωμεν άπλά.

Διάστημά τι άριθμήται οιττώς' ή δηλαδή άπό 
τδν χαμηλόν φθόγγον εΐς τδν υψηλόν ή τουναν
τίον άντό τόν υψηλόν είς τδν χαμηλόν.

Μετ’ά τήν πρώτην περίπτωσιν, τό διάστημα 
ονομάζεται ανιόν. Ουτω τό διά-τριών τοΰ Do 
εΐνε τδ Μϊ.

Κατά δέ τήν δευτέραν περίστασιν ονομάζεται 
κατιόν. Οδτω τό διά-τριών προς τά κάτω τοΰ 
Do είνε τό La.

Οί φθόγγοι καί τά διαστήματα άριθμοϋνται 
συνήθως έκ τών κάτω πρδς τά άνω- ώστε δταν 
λέγωμεν άπλώς τό διά-ουοΐν τό Re ένοούμεν τό 
Μϊ- δταν λίγομεν τό διά τριών τοΰ Fa, ένοού- 
μεν τδ La κ.τ.λ.

Ολα τά διαστήματα τά έχοντα τόν αυτόν
αριθμόν διατονικών μερών καί φέροντα επομένως
τδ αύτδ όνομα, είσίν ίσα πρός άλληλα. Γνωρί-

ζομεν βεβαίως δτι ύπάρχωσι διαστήματα οιά δυ- 
οΐν έξ ένδς φθόγγου,' ώς τό Do-Re, Re-Mi. καί 
διά δυσίν έξ ημιτονίων, ώς τό Mi-Fa, Si-Do' 
ύπάρχουσι πρός τούτοις πολλά είδη διά τριών, 
διά τεσσάρων, διά πέντε κ.τ.λ^ Έκαστον λοι
πόν διάστημα εχει διαφόρους σχηματισμούς.

Τά οιαστήματα ως πρός τόν σχηματισμόν των 
εΐνε διαφόρου ποιότητος, ήτοι ακριβώς, μείζονος 
γένους, έλάσσονος γένους, αυξανόμενα καϊ έλατ- 
τούμενα. Έκ τών διαστημάτων, τό διά τεσσά
ρων, το διά πέντε καί τό διά πασών, λαμβάνουσι 
τήν ποιότητα τοΰ ακριβούς. Μεγαλείτερον τού 
ακριβούς κατά έν χρωματικόν ήμιτόνιον εΐνε τό 
αυξανόμενου διάστημα, μικρότερου κατά τήν αυ
τήν αξίαν, εΐνε τό έλαττούμενον.

Τό διά δυοΐν, τό διά τριών, τδ δι’ έξ καί οι’ 
επτά λαμβάνουσι τήν ποιότητα τοΰ μείζονος γέ
νους καί τού έλάσσονος, διαφέροντα κατά έν ή
μιτόνιον. Μεγαλείτερον τού μείζονος γένους κατά 
έν χρωματικόν ήμιτόνιον, εΐνε τό αύξανόμενον, 
μικρότερου τού έλάσσονος γένους κατά την αύτήν 
αξίαν, εΐνε τό έλαττούμενον διάστημα.

Τά διαστήματα κατά τόν διάφορον σχημα
τισμόν των, μετροϋνται διά φθόγγων, ημιτονίων 
οιατονικών καί χρωματικών.

Ό τρόπος ούτος τοΰ ρυθμίζειν τά διαστήματα, 
δεικνύει ακριβώς τήν φύσιν των.

’Αληθώς, καθώς τό όνομα έκαστου διαστή
ματος αναφέρεται είς τόν αριθμόν τών διατονι
κών μερών άτινα περιέχει, ομοίως ό αριθμός ό 
δεικνύων τούς τόνους καί τά ημιτόνια εΐνε εκεί
νος, ό προσοιορίζων τάς βαθμίδας, αΐτινες χωρί- 
ζουσι τά διαστήματα κατά τήν συζυγικήν δια
δοχήν αύτών.

Όθεν επεται δτι ό αριθμός τών διαστημάτων 
(τόνων και ημιτονίων διατονικών) έξισοΰται κατά 
έν όλιγώτερον'πρός τάς βαθμίδας.

'Ομοφωνία, τό αύτό διάστημα. Ό βαθμός.

I* *

Διά Ουοϊν. Δύο διαστήματα. 1. Βαθμός.

-------------
Διά τριών. 3. διαστήματα 2 βαθμίδες.

Διά τέσσαρα. 4 διαστήματα 3 βαθμίδας

' Τά τοΰ αυτοΰ ονόματος διαστήματα όποιουδή- 
ποτε καί αν εΐνε ό σχηματισμός του, άριθμοΰσι 
τόν αύτόν αριθμόν διατονικόν βαθμιδών.

Ταΰτα δέ μεταβάλλονται ύπό τή; φύσεως τών 
βαθμιδών, ούχί δμως καί ύπό τοΰ άριθμού των' 
άλλα έξ αύτών είσί μεγάλα, άλλα άκολουθοΰσι 
τούς φθόγγους των, άλλα δέ μικρά, άλλα δέ πε- 
ρικλείουσιν ήμιτόνια, άλλ ’ ή ποσότης μένει πάν
τοτε ή αύτή.

ΙΙαραδ. Χάρ'.ν.

Τό διά τριών του μείζονος γένους περιέχει δύο 
φθόγγους (2 βαθμίδας).

Τό διά τριών τοΰ έλάσσονος γένους περιέχει 
1 φθόγγον, 1 ήμιτ, διατον. (2 βαθμ.)

Τό διά τριών αυξανόμενου περιέχει 2 ημιτό
νια διατονικά (2 βαθμίδας).

Τό χρωματικόν ήμιτόνιον ανάγεται είς τά 
αύξανόμενα διαστήματα, προστίθεται δέ είς τήν 
διατονικήν βαθμίδα, χωρίς καθόλου νά βλαφθή 
ό κανών τόν όποιον έθέσαμεν, όταν δμως ή αλ- 
λοίωσις ή παράγουσα αύτήν, δέν άλλάσσει τήν 
τάξιν τοΰ διαστήματος. Do, Re | σχηματίζου- 
σιν έν διά διοΐν ώς τδ Do Γβ καί το έν καί 
τό άλλο περιέχει μίαν βαθμίδα διατονικήν, τδ 
δέ χρωματικόν ήμιτόνιον re, Γθ | δέν λαμβάνε- 
ται ώ; βαθμίς διατονική.

Παρατηρήσεις της όνοματογρα- 
ψίας τών διαστημάτων.

Έν τη ό'οματογραφία τών διαστημάτων πα- 
ρατηρεΐται άνομοιότης. Ή ανωμαλία αύτη προ- 
Γ - ·.... ’ a.....·.___  ?_____

τινων. Τινά, ώς τό διά δυοιν, τό διά 
έπτά λαμβάνουσι τάς

μάτων 
τριών

έρχεται έκ τής διαφόρου έπιθεωρήσιως διαστη- 
ματων τινων. Ιινα, «·ς — '· — ·· — --
τριών, τό δι ’ έξ τό δι 
^οιότητας καί τοΰ μείζονος καί τοΰ έλάσσσονος 
γένους, άναφέρονται δέ καί είς του; δύο σχημα
τισμού; ύπό τών όποιων προσφέρονται είς τήν 
διατονικήν περίστασιν.

Άλλα δέ, ώ; τό διά τεσσάρων, τό διά πέντε 
καί τδ διά πασών έπεννοήθησαν, ϊνα εχωσι τρό
πον τινα ιδιαίτερον, άπό τόν όποιον δέν δύναν
ται νά έξέλθωσι χωρίς νά περιπέσωσιν είς είδος 
τι παρά φύσιν. Τά διαστήματα δέ ταΰτα δέν 
εινε ούτε τοΰ μείζονος γένους, ούτε τοΰ έλάσ
σονος καί ώνομάσθησαν ιδιαιτέρως άκριβή. Τοΰτο 
δμως διά τήν οκτάβαν εννοείται εύκόλως, επειδή 
είς τοΰτο τό διάστημα ό τόνος αύξανσμενος, δέν 
εΐνε παρά έπανάληψις τού χαμηλού τόνου.

Έρχόμεθα είς τό διά πέντε. Τούτο λέγεται 
ακριβές, διότι παρέχει τήν άντήχησιν τών ήχούν- 
των σωμάτων καί εΐνε ό κύριος παράγων τοΰ 
μουσικού συστήματος. Ουτω θά ίδωμεν δτι έκ 
τούτου απορρέει ό τονισμό; καί δτι έκ τούτου 
σχηματίζεται τό αμετάβλητον καί ώρισμένον 
μέρος είς τά στοιχεία τών γεννών μέχρι; δτου τό 
διά. τριών έτέραν παρέξη άντήχησιν.

’Ιδού λοιπόν τό διά πέντε καί τό διά παισών 
λαμβανόμενοι άρμονικώ: ώνομάσθησαν «ατελής 
συμφωνία». Τό διά τεσσάρων ώνομάσθη ακριβές, 
διότι άναφέρεται είς τό.πέμπτου, ούτινος εΐνε 
μεταβολή. Προσθέτομεν δέ δτι τό διά τεσσάρων 
λέγεται αύξανόμενο-ν, τό δέ οιά πέντε έλαττού
μενον κοτά τήν τάξιν ταύτην ε'χουσιν ένα χαρα
κτήρα, μίαν επακολουθούσαν σειράν, επειδή σχη
ματίζονται κατά τήν φύσιν τών αύξανομένων καί 
έλαττουμένων διαβημάτων. ’Ιδού τό κοινώς λε
γόμενον άποκατάστασις ώ; πρός ταΰτα τά δια
στήματα

Ό Ε Botin είς τό έργιν του όνομαζόμανον 
—Πραγματεία σύνθετος καί λογική περί τών ικυ- 
ριωτέρων στοιχείων τής μουσικής— πρός διάκιρι- 
σιν και διάταξιν τοΰ διά πέντε, δπερ όνομάίζο- 
μεν άκριβώ; μεταξύ τών διαστημάτων τοΰ μεί
ζονος γένους. ονομάζονται επομένως ελασσον γέ
νος τό διά τέσσαρα, δπερ εΐνε ή αντιστροφή τοΰ 
διά πέντε (διά τέσσαρα ακριβές.)

Ή διαφορά αύτη υπάρχει μεταξύ τών δύο 
τούτων ειδών τών διαστημάτων τοΰ αύτοϋ ονό
ματος,εΐνε έν ήμιτόνιον δι ’ δλα τά οιατονικά δια
στήματα. Δεν ύπάρχει έξαίρεσις παρά ώς πρό; 
τήν οκτάβαν ής ή σύνθεσις εΐνε πάντοτε ή αύτή.

Έάν δέ μεταξύ δλων τών διαστημάτων τών 
σχηματιζομένων ύπό τών βαθμιδών τής διατο
νικής κλίμακος, έννουμένη; τής μιας μετά τής άλ
λης, παραβάλλωμεν τά διαστήματα τοΰ αύ-τοΰ 
ονόματος θά εύρωμεν αύτά δύο ειδών, δηλαδή 
θά έχωμεν δύο είδη δυοΐν,διά τριών,διά τεσσάρων, * 
διά πέντε, δι’ έξ καί δι’ έπτά.

Έκ δύο διαστημάτων τοΰ αύτοϋ ονόματος άλλ ’ 
άνίσων, τό μεγαλείτερον φυσικώς σχηματίζει τό 
μεϊζον γένος, τό δέ μικρότερου τό ελασσον γέ
νος.

Ή δέ οκτάβα, ήτις διατονικώς έχει τόν αύ
τόν τρόπον σχηματισμού,εΐνε τό μόνον διάστιημα 
εΐς τό όποιον αρμόζει ή ποιότης τού ακριβού»; ή 
άβλαβούς.

Ώς πρδς ταΰτα θά έχωμεν ; 
Διά ουοϊν τοΰ μείζονος γένους 1 τον. 
Διά δυοΐν τοΰ έλάσσονος γένους I ήμιτόν. 
Διά τριών τού μείζονος γένους 2 τόν. 
Διά τριών τοΰ έλάσσονος γένους Ιτόν. καί 1 ήμι. 
Διά τεσσάρων τοΰ μείζονος γένους 3 τόν. 
Διά τεσσάρων τοΰ έλάσσονος γένους 2τόν.καίΙήμι. 
Διά πέντε τοΰ μείζονος γένους 3τόν. καί Ιήμιίτ. 
Διά πέντε τοΰ έλάσσονος γένους 2τόν. καί 2ήμ.ιτ. 
Δι’ έξ τοΰ μείζονος γένους 4 τόν. καί ίήμιιτ. 
Δι’ έξ του έλάσσονος γένους 3τόν. καί 2ήμι.το. 
Δι’ έπτά τοΰ μείζονος γένους 5τόν. καί Ιήμιτ. 
Δι’ έπτά τοΰ έλάσσονος γένους 4τόν. καί 2ήμιτ.

Τά δέ διαστήματα τά αυξανόμενα ή έλατ- 
τούμενα παρακολουθοΰνται άναγκαίως ύπό μιας 
χρωματικής άλλοιώσεως.

(ίπεται συνέχεια)
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44. Αίνιγμα
Τό η&ν άν λάάης ώς άρχήν 
καί μετά ήόυχίας 
Λροάθέόης μίαν γενικήν 
τινός άντωνυμίας.
Μίαν όοϋ δίδω τότ' ευχήν 
μακράν τής άόθενΒΪας αύτής νά βιόαι, φίλτατβ. Kiotnc

42ί. Αίνιγμα.
Άν, ώ λύτα μου, θελήόης 
τόν αυχένα μου ν Λλλάξμς, 
βέβαια θά άπορήόι?ς 
πώς εύθΰς νά μέ πετάξμς 
έκ τοϋ οίκου ήύυνήθμς 
κ’ έν θολάόόη νά μέ ρίι|τΐ)ς.. 
Άν δέ πάλιν άποκό^χις 
τήν κακή μου κεφαλή 
Οπεϋδε νά -μέ άνταμώΟμς 
·ε<ς Όλύμπου κορυφή. Κισσίς

46. Γρίφος.
Είμαι ΛΝ ήν Ε χρώμος, χρώμος, χρωμος .. .

Κισσός

• ΛΎΣΕΙΣ ΤΠΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ 1 β TEYXOYS

40. Αίνιγμα Πρίν-Τ-Ιζη Πρίντεζης.

“Ελυσαν αύτό δ χ. Παναγ. Α. Παπαθανασίου ex 
Πατρών, έ χ. Διομήδης Παπανιχολάου έξ Αθηνών, 
ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ Αθηνών καί δ Ευστράτιος Ψαλ- 
τίδης έχ Σμύρνης.

41- Αίνςγμα "Ερως-Έως-ως-ς.

“Ελυσαν αύτδ δ έξ Άμαλιάδος Β I. Π. δ χ. Διο
μήδης Παπαπιχολάου έξ ’Αθηνών, ή Δίς Ειρήνη Ν. 
έξ Άθΐηνών χαί δ χ. Παντ- Σταυράχη; έξ ’Αθηνών.

42· Γρίφος. ΤΟ iiv εστίν ύποθετιχόν.

Έλυσαν αύτδ ό χ. Παναγ. Ά Παπαθανασίου έχ 
Πατρών, δ έξ Άμαλιάδος Β. I. Π. δ χ. Β. Παπα- 
νιχολάου έξ ’Αθηνών χαί ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ ’Αθη
νών.

43- 'Ερωτήσεις «ρός άπόχρισιν.

Ιον Me ώρολόγιον τδ όποιον πηγαίνει όπίσω,
2ον Άπδ τής δυστυχίας εις τήν ευτυχίαν.
3ον Ν’ άφήσης τδν κόσμον δπόταν είσαι ευτυχή:.
Ό χ. Παν. Παπαθανασίου έχ Πατρών άπήντησε 

καταλλήλως καί έπί τής 3ας έρωτήσεως δ έξ Άμα
λιάδος I. Β, Π.

«Πωλείται «λήμης καί κανονική 
άτολιι προξένου Ρωμανίας είς άμί- 
ατην κατάΟταόιν. Πλείόναι«λημοφο· 
μίαι είς τ& γραφεία μας.

Είς τό έν Βώλω νέόδμητον^ι&ί νεοβύδτατον 
Ξενοδοχείου ή «Μεγάλη Βρεττανία» τοϋ κ. Ν. 
Κ- Σακελλαρίου καί Σας διαμένωγ τις 6ά.νουίζη 
ότι ένδιαιταται είς Ευρωπαϊκόν Ξενοδοχεΐον· 
πρώτης τάξεως. Ή περιποίησής, ή καθαριότής· 
διά τών άλως νεοόυάτάτων ΟυΟκευών καί έπί- 
πλων έπιφέοει τήν άνετον έν αϋτφ διαμονήν, 
έκτος τών άλλων ΟυΟτάάεων τάς όποιας έχει 
κατήρτιΟε και διαμέρισμα λουτήρων διά θερ
μού ή -ψυχρού ϋδατος, ή δέ βέσις έν Λ τοΰτο 
εΰρηται δεσπόζει όλης έκβίνης τής ωραίας άπό· 
ψεως τής πόλεως.

ΕΥΑΓΓ- ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ Μ·
πρ. ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕ

ΓΟΡΓΙΟΥ ΤΟΤ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
μετά φιλοσοφικής άναλϋόεως τών κεφαλαίων 

Έξεδόθη· είς ώραιότατον τεύχος.

ΙΑΚ- X. 4ΡΑΓΑΤ2Η. ή

Γυμνασιάρχου '■

ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ
Ε Κ Α Β Η ,

(Κείμενον μετ' άριστων έρμηνευτικών σημειώσεων- 

άποκλειστικώς τοκ μαθηταΐί χρησίμων)

Τιμ&ται δραχμών 2·

ΚΔΗΜΗΤΡΙΟΤ
Καλλιτεχνικόν φωτογραφείου 

Όδδς Άθηνάε άρ. 91.

(παρά την άγοραν)·
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

D. R. Konst anta. ’Επιστολή καί συνδρομαί 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. ’Αποδείξεις έστάλησαν 
ύμΐν ταχυδρομιχώς.— Μ. R. Batoum. ’Επιστολή 
χαί έμβασμα έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις στέλ- 
λεται ταχυδρομιχώς.— Λ. Γ. Κ ά ρ δ ι φ. ’Επιστολή 
μετά συνδρομής έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις 
μετ’ αριθμού λαχείου σάς εστάλη ταχυδρομιχώς.— 
Σ. Μ. Π ά τ ρ α ς. Δελτάριον έλήφθη. «Δύο Καρδίαι» 
σάς άπεστάλησαν.— Μ· X. Σφ ί ξ. Δελτάριονέλήφθη. 
Άναμένομεν τδ συντομότερου. Είμεθα εις τήν αύτήν 
κατηγορίαν—Δ. Σ. Μελίτην. Δελτάριον έλήφθη, 
άλλά διήγημα ουδόλως.“Ισως άπωλέσθη.—Λ. Α. Λά
ρισα α ν. Τρίτον τόμον θά φροντίσωμεν να σας eu· 
ρωμεν χαί ήσυχεΐτε.— Κ. Δ. Π ι τ έ σ τ ι ο ν. Έλή
φθη. Ήσυχεΐτε καί γίνεται. Έγράψαμεν.— Γ. Δ. 
Βώλον. Δελτάριον έλήφθη. “Εχει καλώς.—Κ. Ν.Δ. 
Τεργέστην. Συνδρομή σας έλήφθη. εύχαριστοϋ- 
μεν πολύ.— Δ. Σ. Σμύρνην. Άναμένομεν έκκα- 
θάρισιν αποδείξεων.

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ‘Ανίστη Κωνσταντινίδου


