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“Ο τεπρχγωνεβμός τού χύχλου χ*1  ρί άναζητηταΛ αύτοΰ (σανέ- ' 
χβια χαί τέλρς-μττί είχόννς), ύπδ Φ. Π—Τύ βαρόμετρο» *»ό  αί ά- 

παραέτητοι οδηγίας αύτοΰ, ύπό Άστέρος—Όδρπος (συνέχεια ύπό · 
Γ· Μ —Περί. τή? «αρά τοΐς Σέναες Ανατροφής (συνέχεια χαί τέλος) 
ύπδ Δ. Γ,—Ή Χωσάννα Ραμώ,ύπό Maurice de Fos (μετάφρασες μετά- 
είχόνων .—Διατί αί γυναϊχες φέρουσι χεφαλήν Διαβόλου (Ανέν
δοτος παράδοσις), ύπδ Δαίμονας..— <>ί τέσβαρες Μονάρχαε (μετίφρα· 

σις), ύπδ II. Κ. Π. — Ποικίλα — ΔίνΙ γματα.— ’Ανταποκρίσεις τής 
Ηφύβοώφ».

Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΤΟΤ ΚΤΚΛΟΤ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΤΑΙ ΑΤΤΟΤ

(συνεχεια, καί τέλος).

*0 Βρισσών, γεωμέτρης προγενέστερος του ’Αρχιμήδους, διετεί- 
; vivo, οτι ό κύκλος είναι •μ’-σανίλ.ογ-ος ποσότης μεταξύ τοΰ.έν αύτώ 
ί εγγεγραμμένου καί εκτός αύτοΰ περιγεγραμμένου τετραγώνου.
>· · *0  διάσημος Καρδινάλιος de Cusa διισχυρίζετο, ότι εύρε τδν τε-
fc τραγωνισμδν τοΰ κύκλου 3ιά τής περιστροφής στεφάνης έπί όμα- 
t ·λοΰ επιπέδου. ,Έ» τούτοις ή ευρισκόμενη άξια του π απέχει πολύ 
ί . πής. υπδ τοΰ Άρχιμήδους'διδόμενης.
; ‘Ο .δέ Κάρολος de Bovelles, οότινος τήν εικόνα παρατίθεμεν
ί <ωδε, έν τώ περιέργω αύτοΰ συγγράμματι, Π 4 ρ I Π ρ α κ τ ι κ ή ς

θησαν. Περί δε τής ύπ’ αύτοΰ έπιτευχθείσης Χύσεως ιδού πώς απο
φαίνεται δτι άνεχάλυψε ταύτην.

«"Οτε δ Νικόλαος de Cusa, σεβαβμιώτατος Καρδινάλιός άνεχοι- 
νωσεν, οτι ελυσε τδν τετραγωνισμόν του χύχλου, μετέβην (παρ’ αυ- 
τώ (έξ ής μεταβάσεως ώφελήθην πολύ), χαι ένώ εύρισκόμεβα ήμέ
ραν τινά έπί τής μιχράς γεφύρας τών Παριβίων, δπόβεν παρετη- 
ροΰμέν τους τροχούς άμαξίου τίνος στρεφόμενου έναντι ήμών,άν- 
τελήφθην αίφνης κίνησίν τινα, έξ’ ής μοί έπήλθεν ή ,Ιδέα διά τής 
ευκαιρίας ταύ Γης νά τελειοποιήσω τήν έφεύρεβίν μου. ’Επίστρέψας 
ο’ίχοι αμέσως, τή βοηθείμ τοϋ διαβήτου χαΐ τών γεωμετρικών μοι» 
εργαλείων έλυσα τδ ζήτημα, β

Μάλιστα, δ σεβάσμιος πατήρ έ’λυσεν αμέσως τδ ζήτημα, πλήν 
ύπδ τδν όρον ίτι ή άξια τοΰ π χατ’ αύτόν εινμι ίση πρός j/'*  |θ? 
οπερ δέν είναι ακριβές.

Ή μανία περί τήν άναζήτησιν τοϋ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου, 
ιδίως χατά τάς άρχάς τοΰ δέκατου έκτου αιώνος, ύπήρξε γενική 
χαι ειχί καταλάβη τότε τούς σοφούς άπαντας.

Ό Μέγας Κάρολος Πέμπτος ειχεν ύποσχεθή βραβειδν 1ό®,0.0(λ 
σχούδων είς τδν τετραγων'ισοντα τδν κύκλον, αί δέ Όλλανδικαί. 
χώραι προσέφερον σημαντικόν ποσδν ύπέρ τοΰ λύτου τοΰ προβλή
ματος τούτου

Ειβανώς έπι τή έλπίδι άπολαύσεως τής^ύποσχεβείσης αμοιβής 
ό Ororice B’inee έδημοσίευσε τόν μαθηματικόν γρίφον (Rebas ma- ' 
lhematicus), έν ω διατείνεται, οτι έφεΰρε τόν τετραγωνισμόν τοΰ· 
κύκλου, τδν τριγωνισμόν τής γωνίας χτλ. Τδ έργον τοΰτο, δι’ου 
έφαντάσβη δτι βά προσεπορίζετο δόξαν αθάνατον, έξητάσβη αμέ
σως καί έξηλίγχβη παρά τών μαθητών αύτοΰ, οίτινες τδ κατέ- 
χριναν καί περιεφρόνησαν, μετ’ ού δέ πολύ περιέπεσεν «ΐς λήβην.

Ό Scatiger, διάσημος φιλολόγος,'άχμάσας περί τδ τέλος του 
οεκάτου έκτου αιώνος, έδημοσίευσε Νέαν Κυκλομετρίακ, έν ή ούτος 
περιέγραψε λυσιν τινά τοΰ τετραγωνισμού τοΰ χύχλομ, δι’ ής άπε- 
δείχνυεν, οτι ή περίμετρος τοΰ ΐν τινι κόχλιρ εγγεγραμμένου δωδε- 
καγώνου ε’ναι μεγαλειτέρα τής περιφέρειας τοΰ έν ψ ένδιαλαμβά- 
νεται χύχλου. '.Ο δέ πάτερ Ciavius, δστις άνέτρεψεν άρδην τά χον
δρά, άότοχήματα, άτινα καταπλημμυροΰσι τήν Κυχλόμετρίαν, εμ
πίπτει έΐίίέτέρας αντιθέσεις, ένώ ταύτοχρόνως’ έξευτελίζει τδ» 
Scaiiger, καί μέμφεται τοΰ Άρχιμήδους χαί Εύκλείδους.

Τώ 1720 δ Ί ωάννης Βαχών,δίδωσινέτέραν λύσιν τοΰ θείου τού
του προβλήματος τοΰ τετραγωνισμού.τοΰ χύχλου, χαί άποδεικνύει. ’
τάς ύπαρχούσας σχέσεις τοΰ θεωρήματος τούτου πρός τήν όπτα-

I

,ί ΟΙ J.ita.1 τον ίίγαγωι-ΐί^ιοΐ' ίοΰ xvtrJov τβΰ fc' αιώνος. 

Ε - Γβωμετρίας, (τώ πρώτη; ίσως έχτυπωθέντι βιβλίω περί γεω-
I- μέτριας) τω δημοβιευθίντι χατά τδ έτος 1550. διατείνεται, δτι αύ- 
I·· . τδς μόνος έλυσε τδ περίφημου πρόβλημα.
| «Πολλοί, χατά τους παριλθδντας χρόνους, γράφει έν αΰτω, χατ- 
| ) έγειναν εις τδν τετραγωνισμόν τού χύχλου, πλήν πάντες χοπιάσαν- 
|·ί τσς ούδόλως έπέτυχον του σκοποΰ. Ό ’Αρχιμήδης έχ Συρακουσών 
I; χαΐ δ ΕυκλείδηςΜεγαρεύς (4), άπώλεσαν χρόνον xai-οΰδέν επωφελή-

Ι> ^»—···—" 1 ) 1 ■ :
I (<) ’Βπειβή έκ τών άνωτέρω προκύπτει Αντιζηλία μετβξώ^ών-έότε:σοφών, 
I παρατίβεμεν χατωτέρω τίνι τρόπφ>ή νέα ιστορία, .««ατάπσιι τούς σοφούς 

τούτους. 'Ο ’Αρχιμήδης έξοχώτβτος καί πιρικλιέστατος τών μαβήματικών. 
. τής ίρχαιότητος, γιννηβιϊς iv Συρα»ούσοις τφ 287 π, Ζ· σονίγραψε πολ
λά, περί μέτρου x ώκλρυ, σφαίρας, κυλίνδρου, σφαιροειδούς, »ώνοειδοΟς, ί- 
λσ.ος, έργα βαυμαζόμίνα μέχρι τοΰδε, Τιμΰται δέ ώς.έφευρίτης τί,ς μηχα- 
νι·ής χαί υδροστατικής. Αύτός πρώτος έπενόησε τ’.ν νόμον τής ισορροπίας 
τών σωμάτων έντός υγρού. Υπάρχει πασίγνωστος ή 'Αρχιμήδειος ?λιξ· δια- 
θρυλλούνται δέ προσέητά καυστικά κάτοπτρα, δι' ών ήσύχως Εργαζόμενοί 
ί*  τού θαλάμου «ατέφλεξεν, δ δαιμόνιος άνήρ, τόν στόλον τών Ρωμαίων 
πολιορχούντων τήν πατρίδα αύτού. Άλωθείβης τής πόλεως, δ Μάρχελλας. 
•διέταξε τά δέοντα ύηέρ τής σωτηρίας τού ’Λρχιμήδους· άλλά στρατιώτης 
προλαδών ίφόνευσεν αυτόν, έπειδή μηδεμιδς ήξιούτο παρ’ αύτού άπαντή- 

σςως ώς προβέχοντος τόν νοΟν_ έν μαβηματιχαϊς μελέχαις. -
ΕύχΧίίδης, περίφημος μάθηματιχδς έχ Τύρου,πατήρ τής Γεωμετρίας,ίλβών 

χατ’άρχός ς’.ς 'Αθήνας έχρημάτισε μαβή τής τούΠλάτωνος, ύστερον, δέ μετα&ές 
ίΐς ’Αλεξάνδρειαν έπί τής βασιλείας Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου, έδίδαξτ» 

ένταΰθα μετά πολλής φήμης τήν γεωμετρίαν· έχ δέ τών διαφόρων αύτοΰ 

μαθηματικών συγγραμμάτων σώζονται ίτι τινά πιριέχοντα πολλήν άχρί- 
θειαν χαί βαθέίας παρατηρήσεις, Διατελεϊ δέ μέχρι σήμερον δ διδάσκαλος 
ήμών έν τή παραδόσςι τής γεωμετρίας. .
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βίαν του ’'Εξεχιιλ καί τήν άποκάλυψιν τοΟ 'Αγίου 'Ίωίννου !

Κατλ.τό «ύτΙ> ϊτος Κύριοε Μαβουλών,δστις Ιπίσης ί1χ«ν εύρη 
τδν τβτραγωνίσμδν ίοΰ κύκλου, κατέββσε παρά τινι συαβολαιογρά- 
φιρ 4000 σκούδα, ίνα δοβώσιν ώς αμοιβή είς οντινα έκ τών γεω- 
μετρω· ήθελεν άναχαλύψη τό έλάχιστον λάθος έν τοϊς ύπολογισμοΐς 
αύτοΰ. Πλήν ή τόλμη του αΰτη τώ έστοίχισεν ούκ ολίγον, διότι ό 
Nicole, έτι νέος ών, επεισεν αυτόν ευκόλως περίτής χονδρήϊάμά- 
βέίας του, τό-δέ χρήμα έδέβη είς τους πτωχούς.

.’Από τής νηπιότητος τής γεωμετρίας ό κύκλος έβεωρήθη ώς πο-- 
λύγωνον απεριορίστου άριθμοΰ πλευρών καί επομένως περιέχον τήν' 
μείζονα επιφάνειαν πρός κύκλον.

Έν τούτοις ό Clerget «τόλμησε ν' άνασκευάση τήν πλάνην ταύ - 
την τών γεωμετρών και διίσχυρίσδη έξ έναντίας, δτι ό κύκλος εί
ναι πολύγωνόν τι περιέχον ώρισμένον αριθμόν πλευρών! καί ότι ε
φεύρε καί τόν τριγωνισμόν τής γωνίας, καί πρό πάντων τό βαυμα- 
«τότερον, τό μέγεθος τοΰ σημείου τής επαφής δύο άνίσων σφαιρών !

Νομίζομεν οτι σύν τή περατώσει τής βραχείας ήμών ταύτης 
περί τετραγωνισμού τοΰ κύκλου μελέτης, ήτις πιστεύομεν αρκούν
τως απέδειξε τήν πλάνην καί τό γελο'ον τών αυτοθεωρηβέντων μέ- 
χρι σήμερον λυτών τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου, είναι έπάναγ- 
κες ν’, άνόκεφάλαιώσωμεν έν δυσί λέξεσι τήνάληβή και ακριβή ύπό 
γεωμετρικήν ίποψιν θεωρίαν τοΰ άλύτόυ τούτου προβλήματος μα- 
θηματικώς, ίνα πίς τις πεισθή εντελώς περί τοΰ αδυνάτου της λύ
σεως τοΰ θεωρήματος τούτου.

«Τό πρόβλημα τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου συνίσταται εις 
τήν έύρεσιν τετραγώνου, ούτινος ή επιφάνεια ηθελεν εισθαι παντά- 
πασιν ίση τή επιφανείς δεδομένου κύκλου, καί εις τήν άπόδειξιν 
τούτου γεωμετρικώς καί·έν μαθηματική ακριβείς.»

Ή λύσις τοΰ προβλήματος τούτου έθεωρήθη γεωμετρικώς αδύ
νατος άπ’ άρχαιοτάτοιν χρόνων μέχρι σήμερον, οι δέ νεώτεροί ά- 
ναζητητάι τούτου ούχί μόνον δέν «πλησίασαν είς τήν. λύσιν, αύτοΰ.· 
άλλ’ ούδε ύπερέβησαν τάς θεωρίας καί τούς υπολογισμούς τών αρ
χαίων άναζητητών, άλλ’οϋτε καί έφεΰροό τούλάχιστον βχσιν.άλ- 
λοίαν έξικνόΰσαν εις τήν αξίαν τοΰ π.
' “Οσοι δέ τήν σήμερον βάλλουσιν είς τόν σκοπόν τούτον, άναντιρ- 

■■ ρήτως προσκρούουσι κατά σκοπέλου, καθ’ ου ή άνθρωπίνη διάνοια 
υποχωρεί κατησχυμμίνη! . Φ. Π.

ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΑΤΤΟΤ
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Μολονότι ολίγοι μεταξύ τών ήμετέρων συμπολιτών ποιονσι 
χρήσίν τοΰ βαρομέτρου, καί έν τούτοις οί πλεΐστοι έξ αυτών 
άμφιβάλλουσι περί..τής επιτυχίας τθυ, θεωροΰμεν καλόν νά 
μεταδώσωμιν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις σχέτικάς τιν.ας. 
περί αύτοΰ οδηγίας, καθότι έν Εύρώπη άπιδείχθη( ή μεγάλη 
χρησιμότης αυτού συνεπείς τών τελευταίων άστασιών τοΰ 
καιρού καθ,’ ας έπεβεβαιώθη ύπό τών επιστημόνων η ακριβής 
καί άμεμπτος λ«τουργία του, καί άφ’ ετέρου ή μετεωρολο- 
γιχή'αύτού πορεία συνώδά ταΐς άτμοσφάιρικαϊς μεταλλαγαΐς. 

. Τό βαρόμετρου, οργανον μετρούν την βαρύτητα ή πύκνω· 
σιν της άτμοσφαίρας καί δεικνΰον την αλλαγήν τοΰ καιρού, 
είναι επίνοια τοΰ Τορικέλλη, μαθητου τοΰ Γαλιλαίου (1643),. 
Εφευρέτου καί τοΰ μικροσκοπίου, έχει, ώς γνωστόν, βάσιν τόν 
υδράργυρον, όστις άκολουθεϊ τάς μεταβολάς τής άτμοσφαί- 
ρας, καί θεωρείται τήν σήμερον απαραίτητον είς πάντα εν
διαφερόμενον. περί τής πορείας τοΰ καιροϋ.

Ό «ν τφ βαρομέτρφ ύπάρχων υδράργυρος, κατερχόμενος 
ή. άνερχόμενος, 'προαγγέλλει τήν μεταβολήν τοΰ καιρού, καί 
εν γένέι αί διάφΟρόί μεΐάβόλάέ τϊϋ· υδραργύρου σήμειδύσιν 
όμοιας μεταβολάς τοΰ καιρού.

Όπόταν δ ύδράργυρος κατέρχεται δεν. προαγγέλλει πάν·
' τότε βροχήν, άλλ ’ άνεμους, ουτοε δέ συναθροίζοντες ή δια- 

σκορπίζοντες τους υδατώδεις άτμούς ή τά νέφη, αύξάνουσιν 
ή μειοΰσ·. τόν ατμοσφαιρικόν όγκον, επομένως κατά φυσικήν. 
συνέπειαν, επιφερουσι τήν ύψωσιν ή ΰποβίβασιν τοΰ βχρο-. 
μέτρου, όπερ δεικνύει ούτω τόσον τήν διαφοράν τών άνέμ ■> > 

όσον καί τήν βροχήν ή τήν ξηρασίαν. ΤόΰντεΟθεν εξάγε
ται ότι:

• Ό υδράργυρος κατέρχεται πλέον ή ήττον κατά τήν φυσι
κήν κατάστασιν τών άνεμων έν ή ούτοι εύρίσκονται, χαμη- 
λοΰται δέ όλιγώτερον όταν ό άνεμος πνέη βόρειος, βορειοα
νατολικός καί. ανατολικός, παρά όπόταν επικρατή άλλος τις 
άνεμός. Οί ψυχροί άνεμοι συνωθοΰνται είς τά χαμηλά στρώ
ματα, συστέλλουσι τόν άέρα καί καθιστώσιν αύτόν · κατάλ
ληλον όπως βαστάζη τά νέφη, ένφ οί άνεμοι οίτινες.έπικρα- 
τοΰσιν είς τά άνώτερα στρώματα, έχουσι σκοπόν άλως άντί- 
θετον^ καί ώθοΰσι τά νέφη πρός τήν γην.

Όπόταν ταύτοχρόνως κυριαρχώσι δύο άνεμοι, είς μεν 
παρά τήν γην, καί ό έτερος παρά τά υψηλά στρώματα τής 
άτμοσφαίρας/ έάν μέν ό ύψηλότερον πνέων άνεμος η βόρειος 
καί ό χαμηλός νότιός, επέρχεται ενίοτε βροχή, μολονότι τό. 
βαρόμετρον είναι πολύ ΰψωμενον· έάν δ’ άπ’ εναντίας ύψη- 
λόθεν πνέη νότιος άνεμος .καί χαμηλόθεν βόρειος, δέν θά 
βρέξη, άν καί-τό βαρόμετρου-θά ήναι χαμηλά, διότι εν τή 
πρώτη περιπτώσει τά νέφη «ίσί συμπεπυκνωμενα,. ή δέ βα- 
στάζουσα ταΰτα ατμόσφαιρα ήραιωμένη· κατά, συνέπειαν 
ισορροπία δέν ύφίσταται, καί ό άήρ δέν δύναται πλέον νά 
βαστάζη τα νέφη· έν τη δευτέρφ περιπτώσει τά νέφη ιίσίν 
ήραιωμένα, ό δέ βάστάζων ταΰτα άήρ είναι πεπυκνωμένος 
καί θά βαστάζη ταΰτα έφ’όσον δύναται. ■

Μετά μακράν καί άφθονον βροχήν ή διαρκούσης ταύτης, 
ότι ό ύδράργυρος άνέρχ«τ*ι  καί εξακολουθεί νά ύψοϋται, θά

• έπακολουθήση καλός καιρός.
Όπόταν ό υδράργυρος κατέρχεται πολύ, άλλα βραδέως, 

δηλόΐ έξακολούθησιν κακού καί άσταθοΰς καιρού, , όπόταν δέ . 
ανέρχεται· πολύ καί βραδέως, προοιωνίζει τήν έξακολούθησιν 
τοΰ καλοΰ καιροϋ.

Έν ταϊς δυσί ταύταις περιπτώσεσι τής «υμπυκνώσεως καί 
άραιώσεως τών νεφών, ή άνυψωσις τών ύδατατμών: ενεργέ?-' 
ται βαθμιαίως, όμοιομόρφως.καί βραδέως, ή δέ άτμοσφαΐρα 
συνεπώς; άποφορτόνεται ή βπρύνετ,αι έν μακρφ,χρόνφ.

Όπόταν ό,.ύδράργ.υρος-ανέρχεται πολύ καί ταχέως, αγ
γέλλει εύδιον,καιρόν, άλλα βράχον όπόταν δέ κατέρχεται 
.πολύ καί ταχέως·; προαγγέλλει ιόμοίως.κακόν καί βραχυχρό
νιον καιρόν. ι

Όπόταν -Λο βαρόμετρο/ δεικνύη μεταβλητόν καιρόν, ό 
; ούρανός τότι δεν είναι, ούτε. ·μΐθριο·ς 'θυ.τ4. βροχερός,_ ό καιρός 
δέν είναι ούτε ώραϊος ούτε κακός, άλλα μόλις ό ύδράργυρος 
τότε κατέλθη, δηλοΐ βροχήν ή άνεμον. Έάν δ’ απεναντίας 
άνέλθη, έστω καί πολύ ολίγον, προμηνύεται ωραίος καιρός. 
Μετά τινα σύγκρουσι/ μεταξύ νεφών άχί άί^σς^όήτις βαστά
ζει ταύτα ο .υδράργυρος διαμένει . άμετάβλητος, άλλ’ όταν 

- μετά τοΰ.τό ανέρχεται ή κατέρχεται,συμβαίνουσιν έν. αύτφ,με- 
ταβολαί/^,τινέ'ς έανμέν είναι ασήμαντοι ίκαιρός μεταβάλλε- 

: ται είς καλόν ή κακόν έάν,/δέ βίαια·., δένδιίόκεϊ.·
Όπόταν ό ύδράργμρος ανέρχεται τόν. χειμώνα προμηνυει 

'παγετόν,-ικκτέρχόμενός 'δί άότε,κατ’ ολίγον-μέν άλλ’. αίσθη- 
τώς; δήλοϊ'τήξιν .τοΰ πάγου. "

Διαρκοΰντας τοΰ παγετού καί άνερχομένου τού υδραργύρου 
θά χιονίση., Ένώρα χημώνοςσυνήθως ό βόρειο; άνεμος είναι 

. ή άφορμή'.τής. ύψωσεως; τού •ΰ'δραργύρου, δτε επέρχεται ψΰχος 
καί συνεπώς παγετός; · Ένώ ονότιός άνεμός άπ εναντίας 
χαμηλόνων τςν υδράργυρον επιφέρει τήν διάλυσιν αυγού. :

Έάν διάρκουντος τού παγετού τα νέφη συμπυκνοΰνται καί 
πΐπτουσι, διαλύονται τότε είς βροχήν, ήν το. ψύχος μετα- 

: τρέπει είς χιόνα, άλλά ώ; ήδη προείπομεν, ή κίνησις αυτή 
.τών νεφών προξενεί τήν ύψωσιν τοΰ εν τή στήλη τοΰ βαρο
μέτρου υδραργύρου. '

- Έν θερμοτάτω καιρφ, ή μεγάλη ταπείνωσις τοΰΰδραρ- 
■ γύρου προμηνύει κεραυνούς, ’·ή δέ μικρά, ελπίδα έξάκολουθη-
• σεως της γαλήνης. Αί μεγάλαι μεταβολαί αΐτινες συμβαί- 
; νουσι συνεπείς τήςσυμπυκνώσεως τών νεφών καί τής εκκενω—
σεως τής άτμοσφαίρας, προξεν.οΰσιν άτμοσφ.αιρικάς κινήσεις, 
.αΐτινες1 ήλεκτρίζουσί τα νέφη καίέξάπτουσιτάς άεριοςιδεΐς όύ-, 
αίας αΐτινες.υψοΰνται συνεπείς τής θερμότητος, εν διαφόροις

/

",1 βημιΐόκ’ δΐ rt «ραυ·ίόί άαί
ναι μιτιωριχαίσφκϊραι, aiwt{ ίπιφέρουσι τά γνωστά τρο- 
|«ρά φαινόμινα. Δίν πρέπιι ποσώς νά έχπληττώαίθα, ότι τό 
βαρόμετρου κατέρχεται μέχρι τοΰ κατωτάτου αύτοΰ.σημείου 
ότέ συμβαίνουσι σεισμοί,εν ώργ. καθ’ήνό,άήρ είναι πεπληρω- 

. μένος έ*  θερμών εξατμίσεων άπό τοΰ κόλπου τής θερμασμένης 
γής εξερχομένων, καί ήτις γή ύφίσταται τότε σχισμάδας.Τοΰ 
«ιρος έν τή περιπτώσει .ταύτηδντος ήραιωμένου, καί μή δυτ 

, .ναμένου νά βαστάζη πλέον τά νέφη, επέρχεται βροχή σημαν
τική, καί ίνταϋτώ σχηματίζονται άνεμοι, καί σφοδραί τρι· 
κύμίαι, αΐτινες διεγείρουσι τά' ΰδατα τών. ποταμών, καί θα
λασσών. : γ ..

Τοιαΰτά είσιν ίν γένει τά ασφαλή συμπεράσματα άτινα 
,εξήχθησαν άπό πλιιστων, παρατηρήσεων καί έπισταμίνών 
μελετών έπί τοΰ βαρομέτρου, αί δε δευτερεύουσαι περιπτώσεις 
τούτου ίξαρτώνται έκ τών άνωθι πορισμάτων, άφ’ών δενείναι 

■ δύσκολου νά σχηματίση τις τήν αλάνθαστου πεποίθησίν τού.

Ο .OFKOS
(Συνέχεια ϊδε προηγουμένου φύλλου). .

— Βάβα, είπον, «γερθείς καί μάλλον προσέγγισα; πρός τήν 
πρεσβύτιδα, θά σε καληνυκτίσωμεν καί. θά σοΰ εύχηθώμεν 
περαστικά. ’Αλλά πές μας πριν φύγωμ.εν τί όρκος είναι αυ
τός, ποΰ έκαμες είς τήν έγγονή σου.

< Βαθύς στεναγμός ,συνταράξας τό στήθος τής.πρεσβύτιδος 
ύπεδήλωσεν ήμϊν, δίας αναμνήσεις ύπιδάύλιζεν. έν τή καρδία 
αυτής ή άπλή καί άκακος ήμών ερώτησες.

Ύποπτεύοντες δέ ότι έμελλομεν νά προξενήσωμεν νέου άλ
γος είς τήν μόλις συνελθοΰσαν εκείνην πολύπαθη ψυχήν, κάί- 
περ φλέγόμενοι ύπό τής- επιθυμίας νά γείνωμεν κόίνωνοί τοΰ 
μυστηρίου, έν τούτοις προϋθυμήθημεν νά παρακωλύσωμεν 
αυτήν άπό τοΰ νά κορέση τήν περιεργίαν ήμών ταύτην. Άλλ’ 
ή πρεσβύτις....

— Όχι, παιδιά μου, μή φεύγετε; μάς είπε^ καθήστε'θά 
σας διηγηθώ τί όρκος μεγάλος καί τρανός είναι αυτός, καί 
άπό τοΰτο θά καταλάβετε γιατί εύρίσκομαι 'ς αύτήν τήν 
κατάστάσι κάθε χρόνο τέτοια 'μέρα. Καθήστε’ μοΰ φαίνεται 
πώς θά βγάλω μιά πλάκα άπό τά στήθια μου, νά άλαφρώσιρ 
ή μΛύρή μου καρδιά’ Καθήστε.

Ύπηκούσαμεν· ούχί άκοντες είς τήν έπανειλημμένην τής 
γραίας πρόσκλησιν, καί παράκαθήσαντες αύτή’έτεινάμεν προσ·: 
εκτικόν ούς, έξαρτώμενΟι έκ τών χειλέων μύτης. Ή πρεσβΰ- ■ 
τις; άνεκάθισεν ολίγον έπί τοΰ στρώματος, έστόγρίχθη είςπροσ· 
κεφάλαιον, οπερ ή εγγονος φιλοστ.όργως προσήρμόσεν έπί’τον 
τοίχον, ΐνά άνετωτέραν καταστήση τήν θέσιν τής μάμμης, 
καί ήρξατο διά φωνής ίσχυράς πως έζηγουμένη ήμίν τά κατά 
τον μνημονευθρντα όρκον. .

Ένα κοριτσάκι μοΰ είχε χαρίση ό θεός σαν ,άγγελουδάκΓ 
εκείνα τά μαλλίά τόυ ήλεγές πώς ήτανε άπό χρυσάφι’ τά 

■ μάτια του σαν ’μύγδαλα· τέτοιο χρώμα δεν είχί άλλο παιδί 
τής γειτονιάς, καί ·τί υπάκουο· δεύτερό λόγο δεν έλεγε. *Ή-  
τανε 7 ετών, άμα καταλάβενε πώς ήμουνα σεκλετισμένη, 
ήρχουντάν καί μέ χίλια λόγια καί: μέ χίλιά χάϊδια ήθελε 
νά με κάμη νά . γελάσω. Άν . δέν. γελοΰσα εφευγε σεκλετι
σμένο. Ό πατέρας -του ήταν πεθαμένος 4 χρόνια. Αΐν.τό 
είχε γνωρίση καλά τό παύμένο, καί καλλίτερα, ί ·

— Γϊά τί, βάβα, καλλίτερα ;■
—ίΤώρα θάκούσής παιδί μου- Στον άποκλεισμό ποΰ μας 

«κάμε ό Κιουτάγιας ποΰ γής. δέν θά τόν λιώσγι, τό κακόμοιρο 
καί αύτό. τί ύπέφερε ! Ήτανε μέρα ποΰ πέρασε με δέκα δρά
μια ξερό ψωμί καί μουχλιασμένο,' καί επειδή έβλεπε ότι.τό 
ίβγαζα άπό τό στόμα .μου γΐά να τό χορτάσω,.δέν μοΰ ζη- 

■ τοΰσε άλλο, άλλα ήρχετό καί μ' άγκάλίαζε μέ; τά μικρά του 
τά χαράκια καί μουλεγε.

* — «Μαννοΰλα μου εγώ «χόρτασα, έσυ ίχόρτασες;
— ’Αλλά ταϊς τιλευταίαις ήμέραις καί κείνο τό "λίγο ψωμί 

1

μάς Ιλ,ιιψι, «ΰ δίν μ’ ΐΜ,ιΤλι γΐά τό·# ίαρτό μΐώ, άΌίά γίά 
' κείνο ' τό κακόμοιρο. ’Εδράζαμε πρώτα. παληολάχανμ.' καί - 

ύστερα...,. ’Αλλά γιατί νά τά θυμηθώ αύτά. ”;
Μάς είπανε οί καπετανέοι πώς θά κάμωμε τήν-ίξοδο και 

νά ετοιμαστούμε’ νά πάρη κάθε. μία μαζίτης τά καλά της . 
καί άκριβά πράματα, Έπλεξα στά μαλλιά μου λίγα φλω- 
pja ποΰ εΐχα γιά. νά μή βρεθώ .χωρίς χρήματα, άν γλύτωνα. 
Ύστερα σηκώνω τό παιδί μου τό βάζω πίσω σταϊς πλάταις 
μου καί τό έδεσα καλά μέ ενα γερό σχοινί-

_--- «Γιατί μαννούλα μου μέ δένεις έτσι; τί σοΰ έκαμα; 
ποΰ θά με πδς; μέ ’ρωτούσε τό, καύμένο.
—Όχι παιδί μου, δέν σε δένω γίατί μούκαμες..τίποτε, 

αλλά γΐ*  νά μή πέφτης άπό πάνω μου; '
— Ποΰ θά πάμε ;

' —θά .πάμε ναυοωμε ψωμί, γιατί αύτοί οί παληαρβανί- 
ταις δεν μας άφίνουν νάχωμε.— Ευχαριστήθηκε το καύμένο 
άπό αυτά τά λόγια καί ήτανε ήσυχο. /Ενύχτωσε’ όλο τό 
άσκερι συμμαζεύτηκε όξω άπό τήν πόρτα τον κάστρου. Έ- 
πήγα καί έγώ με τό παιδί μον έρρινε καί ψιλή βροχοΰλα 
σαν νάίλαιγε κιό Θιός γ’ά ταΐς συφοραϊς ποΰ θά παθαίναμε 
αί άμοιροι.—'Αρχίσαμε νά βγαίνωμε.καί ’γώ κρατούσα καλά 
τό παιδί μου. Κάμποση ώρα ήταν.ησυχία’ υστέρα ακοΰμε 
τουφέκια καί· φωναϊς «πίσω πίσω»’ Γμάς έφαγαν μέ προδόσχά 
τά σκυλχά:. ’Ποΰ ήξερες τί νά κάμης εκείνη τήν ώρα. Άλλοι 
έτρεχαν άπό 'δώ, άλλοι άπό κεΐ, άλλοι γύριζαν πίσω. Τα 
τουφέκια, πέφτανε συχνότερα. Ή γέφυρα τοΰ αυλακιού, ποΰ 
ήταν, έξω άπό τό κάστρο,, έσπασε, Έκεϊ ήταν νά τά χάνγς 
περισσότερον. Δεν ήξευρα ή κακομοίρα ποΰ νά πάω. Άκουγα 
κλάϋματα άπό τό ένα μέρος, φωναϊς μικρών παιδιών νά φω
νάζουν ταϊς μανάδες των ποΰ, είχαν χάση ’{ εκείνη τή δυστυ
χία καί γώ κρατούσα ή άμοιρη σφιχτότερα τό παιδίμου.

— Μαννούλα μου φοβάμαι, μουλεγε. Τίτουφέκια έιν /αυτά;
— Τίποτε παιδί, μου· σώπα μή μιλ^ίς’ μή σ”κούσουν οί

Ά^βανίταις. : : ■·; ' .' · : ;/.i
— Είχα φύγη λίγο μακρυά άπό εκείνη τή χαλασιά καί 

μαζί μέ άλλους παντύχαινα πώς γλύττωσα. Αλλα ποΰ να 
ήξευρα ή μαύρη· τί .μάς περίμενε. Αύτοί είχαν στηση καρ
τέρι, όπως «τά παπιά γ’ά νά μή ξεφύγνι τό παππί, φυλάει 
ό ένας εδώ κι’ άλλος μακρύτερα, άν δέ τό πετύχη ό ένας, νά 
τόσκοτώσρ, ό άλλος.Έτσι καί τότε’ όσαι γλύττωσάν άπο τους· 
πρώτους, πέφτουν στά νύχια τών άλλων άρχισε το τουφε- 
κίδι. Ένας έπεφτε άπό· δώ κιάλλος άπό κεΐ. Άχ!

—-Δός μου παιδί μου λίγο νερό, γιατί κόλλησε^ το στόμα 
μου, είπεν ή πρεσβΰτις άποταθεϊσα πρός τήν έγγονον αυτής, 
ήτις τηρούσα ίεράν σιγήν ήκροάτο τής μάμμης αύτής πολλο
στήν ήδη φοράν. Έσπευσε νά έκτελέση τήν επιθυμίαν τής 
μάμμης, ήμεϊς .δέ βλέποντες, ότι καί ίξηντλημένη έκ τής 
συγκινήσεως ήτο καί τά καταπιπονημένα αύτής μέλη ειχον 
άνάγκην άναπαύσεως, ήγέρθημεν καί έντονώτερον λέγομεν 
πρός αύτήν. /
’..·—Βάβα δέν θέλομε νά άκούσωμεν άλλο, γιατί είσαι κου- , 
ράσμένη. Πρέπει νά κοιμηθής’ καλη νύχτα. \

Άλλ' όμολογητέον οτι οί λόγοι ήμών ούτοι δέν άντεπρο- 
σώπευον τά άληθή ήμών αισθήματα, άτινα διϊδοΰσα ίσως 
ή. πρεσβΰτις, ή όντως άνμκουφιζομένη ,«κ. τής διήγησεως αυ
τής, μετ’ επιμονής άνεχαίτισεν ήμας άπέρχομένους ήδη. 
Τοιαύτη ή φύσις τής ανθρώπινης καρδίας. Αρέσκεταινα*  
έξωτερικεύγι, νά μεταδίδτ, είς άλλον, τά κατακλύζοντα αύτήν . 
λυπηρά αισθήματα. Επιθυμεί νά παρουσιάσφ προ σοΰ το 
τραύμα ύφ’ ού νοσεί. Τοΰτο έπέχει τόπον θεραπείας. Και 
ούκ όλιγάκις βεβαίως είναι θεραπεία. Τό νά «υγκαλυπτη καί 
συγκλε,ί·*)  τις τό άλγος αύτοΰ έν τοϊς στέρνοις είναι «νίφτε τό- 
σοΰτον κινδυνώδες, δύναται ενίοτε νά συγκλονίση -τοσοΰτον 

,τήν καρδίαν, καί είς φρικώδεις καί «πικινδύνους-ίεκρήςεις να 
ώθ-ήστ, αύτήν. ' ,/'Β' γ

’Ως λοιπόν έπάναγκες πολλάκις αποβαίνει νά άπομακρύ- 
νωμεν, τήν διάνοιαν τοΰ πάσχοντος άπό τών άντικειμενων, 
,άτίνα άνακαλοΰσιν είς αύτόν τό άλγος, ούτως έπίίης ενίοτε, 
δέν είναι άσύμφορον νά έπιτρέπωμεν είς αύτόν να εξωτερι-
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■κεύη τα παθήματα αύτοΰ. Άλλα 'δέν ύπκρχουσι καί παθή
ματα ψυχικά, ώ*  τήν άνακούφιτιν θ*  ήντλει εκ τής είς τρί
τον μεταδόσεως, άλλ’ ών ήέξωτερίκέυσις παρακωλύεται έξ 
άλλων καθηκόντων ;

‘Η πρεσβΰ.τι; άνέλαβε τόν διακοπέντα αυτής λόγον.
Άχ! παιδιά μου, έρχεται ή ώρα ή φοβερή' ενα βόλι 

φαρμακερό μέ έ'πιτυχαίνει στό πόδι μού πίσω στη φτέρνα· 
αλλά δέν έπήγε ώς τό κόκκαλο. ’ί^σθάνθηκα πόνο μεγάλο, 
αλλά μπορούσα ακόμη' να περπατήσω. Έβαλα όλαις μου 
ταίς δυνάμεις. Άλλα άλλο καταραμένο μέ πετυχαίνει στό 
άλλο πόδι επάνω κάτω στην ίδια θέσι άλλα ήτανε βαθύτερο· : 
Νά, φαίνεται καί ή πληγή μεγαλειτέρα,

Ταΰτα λέγουσα αποκαλύπτει τό άκρου τών ποδών αυτής 
καί μετά φαιδρότερου τόνου απευθυνόμενη πρός ημάς.

— ’Ελάτε νά ίδήτε παιδιά μου, αναφωνεί· δέν πειράζει 
έγώ είμαι γρηά. Πέτε πιώς βλέπετε τό πόδι τής βάβα; σας.

Είς τούς λόγους τούτους τής αφελούς μάμμης ή νεανις 
έταπείνωσε τούς οφθαλμούς, ελαφρότατου δ’ ερύθημα άνήλ- 
θεν εις τάς παρειάς τής αθώας κόρης.

Πληβιάζομεν πάρατηρόΰμεν περιέργως άμφοτέρους τού; 
πόδας.

Ή πτέρνα τοΰ έτέρου τούτων ητο κατά τό ήμισυ κκτε- 
στραμμένη, έπί δε τον ετέρου ούλαί έπεμαρτύρουν τήν αλή
θειαν τών ύπό τής πρεσβύτιδος ίστορουμένων.

— Άλλα, βάβα. δέν είναι μόνον δύο πληγαί, είναι περισ
σότερα!.

—-Να! παιδί μου. 'Άμα μΟδ ήρθε ή δεύτερη λαβωματιά 
δέν μπόρεσα πλίκ νά περπατήσω.’Έπεσα, άλλα πρόσεξα μή 
κτυπήση’πουθενά τό παιδί μου.

— Γιατί μαννούλα μου έπεσες; ·
—-Άπόστασα παιδί μου· άμα ξαποστάσω θά σηκωθώ. 

Σώπα μην σάκούσούν καί σέ πάρουν οί Παληαρβανίταις.
— Έλούφαξε τό κακόμοιρο πάλιν. Καί ήσθανόμουν τά 

χεράκια του νά μου σφίγγουνε περισσότερο τό λαιμό καί μου 
φάνηκε πώς ή καρδούλα τού έτρεμε σαν τό ψάρι.-— Αλλη 
λωβωματιά καί ύστερά άλλη .'ήρθε καί μ’ εΰρήκε. Στην αρχή 
δέν ήσθανόμουνα τούς πόνους πολύ, άλλα ύστερα άπό λίγη
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/ ■ ΣΩΣΑΧΝΑ ΡΑΜΩ
..·-· '·' (Συ ν έ χ t ι« ) : ’ :

σκέπτεσθαι,πλήν ιδίως ύπό τής όμο-.ότητος τών προλήψεων.
' Ούτως αί άδελφάίψοχαί δέν διαφέρουν πλέον ή κατά τό όνομα,: 

σχήμα καί την τύχην, κατά τα λοιπά ή ταύτότης τών δύο; 
ψυχών συνεπάγει την ταυτότητα της πρός άλλήλας επιδρά-: 
σεως, ή δέ έξις τοΰ'συμμΒρίζεσθχι αυτά τά αισθήματα', τάς, 
«ντυπώσιις καί τάς θλίψεις,(καθιστά επίζηλον την πρός άλ
λήλας σ/έσιν αύτών, σχέσινδικαίωςκληθεϊσαν' «Ό έγωϊ-, 
υμός είςΛύο». Τόν-δεσμόν τούτον ούδ'αύτη ή ηλικία ισχύει. 

. νά χαλαρώση διότι δεσμεύει' τό πνεύμα μάλλον ή τάς αι
σθήσεις.

Οί Έλληνες δεν είναι τοσοΰτον ιδανικοί. Λαός νέος, ζών 
πλησίον’τήςφύσέως,δυσκόλως συνειθίζει εις τάς σοφιστείας και 
υποκρίσεις άς ό νεότερος πολιτισμός απαιτεί. ■ .

Έν τούτοι; όπως καί άν εχη τό. πράγμα,ή άπλότης τών 
γάμων έν Έλλάδι καί σήμερον καθισ.τ? αυτούς όμοιους πρός' 
•τούς 'Ρωμαϊκούς: Ubi tu Gains ego Gaia.

·' Ή άξια τής συζύγου.· μετράται είσέτι έκ τοΰ αριθμού τών 
•τέκνων της, μάλιστα δε άν ταΰτα ηναι άρρενα, διότι αί θυ-· 
γατέρε; δέν λογίζονται ώς τίποτε σχεδόν. '

Ήστείρότης εν ανατολή είναι μέγα δυστύχημα καί. είναι 
αίσχος, σχεδόν ’έγκλημα. Ή στείρα, λέγει ή ζωηρά γλώσσα; 

''τοΰ λαού, άποσβέννυσιν ένα άνδρα.

ώρα, άμα κρύωσαν, δέν ύιτόφερχ, Μοναχά είχα παρηγοριά 
οτι δέν ίπέτυχε κάμμΰ τό παιδί μου, γιατί προσπαθούσα νά 
τό προφυλ'άξω όσο‘μπορούσα περισσότερο.—· Έκοιτόμουνα 
κάμποση ώρα έκεϊ κάτω, καί είχα ελπίδες πώς οί Άρβανί- 
ται; δέ θά με ίδοΰν, γιατί ήταν παράμερα. Άκουγα κάμ
ποση ώρα τό τουφέκι. Έπειτα λάρώσε. Δέν ήξερα τί νά 
υποθέσω. Έφανταζόμουνα ότι πολλοί θά στοτώθηκαν, καί 
άλλοι πάλαι θα γλύττωσαν. Άλλα εγώ ή κακομοίρα δέν 
ήμουνα ούτε σκοτωμένη ούτε γλυΤτώμένη. Κάποτε παρα- 
καλοΰσα τήν κυρά παρθένα νά μ’ εύρρ κανένα βόλι στη καρ
διά νά απαλλαχτώ άπό τά βάσανα· άλλα πάλι', άμα συλ
λογιζόμουνα, πώς τό παιδί’μου θκπεφτε στα χέρια τών Αρ
βανιτών, όχι, ήθελα νά ζήσω, τήν άγαποϋσα τή ζώή. Έκεϊ 
που συλλογιζόμουνα αυτά, νά καί άκούώ βήματα. 'Έσφιξα 
περισσότερο τό. παιδί μον Πληγιάζουν τά βήματα· καί 'γώ 
κράτησα τήν αναπνοή μου μή τύχη καί προδοθώ. Άλλα τί
ποτε. Ένας ψηλός Αρβανίτης περνώντας έσκόνταψε άπάνω 
μου. Είπε κάτι άρβανίτικα' εγω δέν κατάλαβα. Ήμουνα 
παγωμένη όχι για τόν εαυτό μου, γΐα τό παιδί μου.'Έ
σκυψε καί μ’ είδε. ’Εγώ, μήπως.καί τόν μαλάκωνα, άρχισα 
νά ξεπλέγω άπό τά μαλλιά μου καμποσα φλωρίχ νά τοΰ 
δώσω. ’Εκείνο τό σκυλί, ά·χα κατχλαβι από τή λχμψι πώς 
ήτανε χρυσάφι, βγάζει ένα μεγάλο χκντσχρι καί μοΰ κόβει 
σύρριζα τά μαλλιά καί μέ τόσο αγριεμό ό ’Αρβανίτης, ποΰ 
μούκοψε καί ολίγο-τό πετσί μου'καί άπό τότε δέν φύτρωσαν 
σ' έκεϊνο τό μέρος μαλλιά. Νχ κύττα παιδί μου.

Μετά συγκινήσεως πλέον, ήν μόλις συνείχομεν, παριτηρή- 
σαμέν Ικανόν μέρος τοΰ κρανίου άνωθι τοΰ δεξιού κροτάφου 
γυμνόν τριχών· Γ. Μ.

("Επεται συνέχει»)

ΗΚΗ ΤΑΣ ΠΑΡΑ TJIS ΣΙΧΗΣ ΑΙΑΤΡΟΦΗΣ
(συνεχεία καί τέλος)

τάς πολυπληθέστερα; πόλεις καί χωρία, αί άρ)ςαΙΕίς τας πόΐν.ς καί χωρία, «I apj^al
προβλέπουσι 'περί δημοσίων εκπαιδευτικών καθιδρυμάτων. Η

. Έν χώρμ έν η ώς ίκ τών ήθών, ή γυνή κρατείται εν τή 
οίκίμ ώς έν τινι γυναικωνίτη, ενώ ή αγορά τ.ών τροφίμων καί 
ή ένασχόλησις τής πωλήσεω; αύτών εντός τών εργαστηρίων

ή μίγμα τι άρωμαΓ/κώκ γόμτωι·, atira χαιόμβχα, . . <i 
ανήκει άποκληστικώς είς τόν άνδρα, τό στάδιον τών γυνοα-· 
κών είναι στενότατον.

a «acais
-παίδευσες άρχεται άπο πέντε ετών καί διά'ρκε? μέχρι τοΰ δω- 
-ίεκάτου ή · τεσσαρακαιδεκάτΟυ έτους, άγευστων' παρ’ ήμΐν 
-συνήθων διακοπών. Τά παιδία χρεωστοΰσι να έλθωσιν εΐς 
-πήτ σχολήν άμα τή ήμέρμ καί- νά χαιρετίσωσιν, εισερχόμενα 
^τόν Κομφούκιον, τόν σοφώτερον τών παρ’ αυτοί; πεπαιδευ- 
-μένων άνδρών καί τόν δϊευθύνοντα, τήν έσπέραν'-δ’απέρχον
ται παρομο’ίώς. "Οταν αί τάξεις- φοιτώνται· πυκνώς, ·ό δι&ά- 
-σκαλος επιτρέπει την άναχώρησιν είς τούς .μιάροτέρόυς; είτα 

' .-'δέ'είς τούς έχοντας τόν μακρότερον δρόμον' νά 'διανύσωσι 
μέχρι τής έαυτών'κάτοιάίας· τό παιδίον δέν τολμ^ νά δια- 
-σκεδάσή, ούτε νά παίξη καθ’ οδόν, έμβαΓνον δ’ είς τήν οί- 

<κϊαν οφείλει νά χαιρετίση τούς εφεστίους θεούς, τούς προγό- 
-νους καί τούς γονεϊς· μετά τοΰτο δ ’ απαγγέλλει μεγαλοφώ
νως τά μαθήματα του. Τό βιβλίου δέον- να κρατή τρεις δα- 
-άτύλους μακράν τών οφθαλμών, νά μή κηλεδοϊ τάς χεϊρας 
-γράφον, νά ΐσταται ευθυτενές κτλ.

. Τά πρώτα μαθήματα άφορώ'σιν εΐς τινας. περί τό φέρε- 
σθαι γνώσης. Κατόπιν μεταβαίνουσιν είς τά στοιχεία τής 

-άναγνώσεως καί γραφής, όνε γίνονται γνωστά τά πράγματα 
-τών οποίων ό παϊς έμαθε τά σημεία καί είς ασκήσεις τοΰ 
μνημονικοΰ διά παλαιών γνωμικών καί κανόνων διαγωγής, 

•ών δείγματά τινα παραθέτομεν.
«Μόλις ό πώλος άρχίση νά πηγαίνη μετά τέσσερα, ό 

•δρόμος δέν τόν χωρεϊ πλέον.»
«Τό κακόν μανθάνεται ταχέως, τό. καλόν δυσκόλως.» 
«Τό λογικόν είναι διά τούς σοφούς, ό νόμος διά τούς ά- 

-σόφους.»

"Οτι δέ κατέχει δευ- 
•τιρεύουσαν θέσιν εν τή 
πιοινωνίρ: ή γυνή, γΐνε- 
-ται έτικαταφανέστερον 
ix τής συνήθειας τοΰ 
-νάδίδωσι το όνομα τοΰ 
•συζύγου κατά πτώσιν 

-γενικήν κτητικήν.
■ Έκεϊ ή μήτηρ είναι 

-μία πρεσβυτέρα αδελφή 
τών τέκνων αυτής, τή 
•ζητοΰσι κάποτε τήν 
-γνώμην της, χάριν ά· 

. 'βρότητος,οπωςθά έζή- 
τειτις τοιαύτην παρ’

• ανθρώπου σεβαστού 
•μέν, άλλ’ ούτινος ή 
:μικρά ίκανότης καθι- 
■στ? τήν συμβουλήν 
-του ασήμαντον.

Παρ ’ ήμϊν εξ εναν
τίας, ή άγχίνους σύν
τροφος ήτις συμμερί-·

• ζεται άπαντας ημών 
-τούς"μόχθους, είναι ή 
οευρία τής. οικιακής έ- - 
^στίας, καί διότι τοΰτο :
είναι δικαίωμάτης,καί ’ 
-διότι τήπαραχωρεϊςςήν 

' «θέσιν ναύτην ό πρός αΰ- 
- τήν σεβασμός μ.ας. - : -

: Τις έχει'δίκαιον, ή- J ·
; μεϊς ή αυτοί; ·

Ή καλλονή είναι 
Ισχυρά δύναμις καί ή · 
τών Ελληνίδων προ- 
-ξενεϊ τοιοΰτον θάμβος 
•ώστε θά διεκινδυνευε 
τιςνάήττηθή κατά τόν 
ίΊάριν, εάν έρριπτί τό tfr-afe rbv Avj-ror χαι ΰιηυ06>·0η . . .

«Ό δυνάμενος νά ύποφέρη τά μεγαλείτίρα κακά, είναι, 
,ό άξιώτερος ν’ άρχηγή των άλλων.» .

«Μία συνέντευξ·.; μετά σοφού αξίζει,· περισσότερον. άπό 
δέκα έτη σπουδής.»

«Ό μή σπειρών, δέν έχει στάχυ; νά θερίση, κα! ,ό μή θε· 
ρίζων τόν σπαρέντα σίτον, δέν έχει άρτον νά φάγη.» : ' ’

«Ζήτιι νά φ.αίνησαι έξωθεν λαμπρός, καί νά ής έσωθεν 
καθαρός.»

«'Εάν δεν χαλιναγωγής· σύ τήν γλώσσαν σου, ούδείς θά 
σοί τήνχαλιναγώγηση.». , .

Ή αριθμητική διδάσκεται είς τά προκαταρκτικά σχολεία, 
άλλά τό1 μσμα άπαγόρεύ'εται. Ό παΐς δέν τρλμ^ ούτε νά 
^δη, ούτε νά άναγινώσκη διασκεδαστικά βιβλία,: αυτε νά' 
παίζη,.. Εμποδίζεται νά τρέχη καί νά πηδί- είς δημοσίας 
οδούς, ύποχρεοΰται νά εύχαριστή τό πνεϋμά του δι’ εργασιών, 
τής χειρός καί σωματικών ασκήσεων. *0  οκνηρός πλαγιάζε
ται έπί στενού θρανίου, έφ' οΰ λαμβάνέί κτυπήματα βέργας. 
Κατά μήνα ή δεκαπενθήμερον, υποβάλλονται είς εξετάσεις 
ενώπιον τών πατέρων των. Αί επίσημοι γίνονται κεκλεισμέ- 
νων τών θυρών καί μέτά τό αποτέλεσμα άπονέμοντ&ι βαθ
μοί,, ιδιαίτεροι ιματισμοί καί τά σήματα τοΰ προβιβασμού.

Ή τών νεανιδων άνατρόφή αμελείται έν ·Κίνμ· τό πό·” ' 
νήμα τό τιτλοφορούμενον Σίο —Χάο ή τό σχολείου τών 
παιδιών, δίδει τόν ακόλουθον κανόνα. «Ώς πρός τάς νέας, . 
άπό δεκαετούς ηλικίας, δέν πρέπει νά εξέρχωνται τής 
οικίας. Άς μανθάνωσι νά είναι φίλαν, νά συνδιαλέγων- 
ται μετά χάριτος, νά κατεργάζονται τήν μέτάξμν ■ κ«ί

ί

✓

Μ μήλου είς τήν ώραιν- 
τέραν, διότι θα πρού- 
κάλει την' μήνΐν τής 

■ Άθηνάς καί τής Ή- 
ρας. Ή ’Αφροδίτη ο- · 
μω; ήτο κάτοχος τοΰ 
'δώρου τής άπειρου νεό- 
τητος, ήτο θεά. Άλλ’ 
αί δύστηνοί; θνήταί, 

. φευ! καταβάλλονται
• υπό του καίροΰ όσον

• κάί άν ώσιν ώραΐαι καί .
· τέλειαε,'.-πρέπει; νά τάς 
άφήση τις νά γηράόω· 
σι πριν ’ή τάς δικάση. ;

' Έν οΐαδήποτε ’Αγ
γλική ή Γαλλική αι-

' ■ θούση,οποίαν θεσινκα· χ 
’. τέχει ή μάμμης ' 

θά τήν ϊδηπε περι-
1 κυκλουμένην ύπό τών 

έγγόνων ’ κρα-το^σών 
τάς χείρα*  αύτής, αΐ- 

·. τινες δίδουν τόβα κμήά·: 
πράγματα.— Μάμμη, 
τή λέγει τό Ιν μικρόν

. «είπέ'μας καμμίαν, ί- -
• στορίαν» κάί-ά) μάμμη. 

πόσα; δένγνωρίζίι! -
Πρός μύτην καί μό

νην αί έρυθριώσαι νεά- 
νιδε; έξομολογοδ.ντάι 
τό μυστικόν /τήςΜέρ-

• δίας-των,· >·όπ;·ρ πόσον 
έπιμελώς φυλάττουσιν '■ 
έν τή··: κάρδίμ αύτών

"*  ' καί’τό όποιον πάς τις - 
ι εννοεί. : ? < ■ <

Ή μάμμη ειναι ό 
αγαθός σύμβοΰλος νεά·*
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νά ράπτωσιν εϊκΟΛν ίτώ-ν είναι είς ηλικίαν γάμου:
Βλέπει τις έκ τών προειρημένων ότι <δέν έχομεν νά φθο- 

νήσωμεν τήν στασιμότητα τή; παρά Σίναις παιδαγωγίας, 
άλλ’ άφ’ έτέρου άναγνωρίζομεν ότι έν τφ καθ’ ήμάς εύρω- 

. παϊκώ πολίτισμφ άγομεν πολλάκις είς τό εναντίον άκρον. 
’Αληθής πρόοδος δέν είναι αί συνεχείς, μεταβολαί, ύπάρχουσι 
καί άΐώνιαι άλήθειαι άς. όφείλομεν νά σεβώμεθα, έν' φ ημείς 
πλειστάκις προβαίνομεν ύπέρ’τό δέον είς τήν περιφρόνησή 

; τών νόμων κάί είς τήν πρός τούς άνωτέρους ήμών άπείθειαν.
Ή τών. γονέων εξουσία ιδίως είναι λίαν έξησθενωμένη., ή δέ 
τών τέκνων ανυποταξία πολύ· διαδεδομένη, έν γένει δ ’ ό κοι-. 
νωνικός ήμών βίος στερείται κανόνων, άρχών, σταθερών έ'ξεων 

/ πρός συγκράτησιν τού όλου έν τή τάξει καί τή εκπληρώσει 
τοΰ καθήκοντος. Δ. Γ.

*: Λ

ΔΙΑΤΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΦΕΡΟΥΣΙ ΚΕΦΑΛΗΝ ΔΙΑΒΟΛΟΥ 
(Άνίκδοτος παρίδοσις)

—- Είπε μας παππού, 'διατί λέγουν ότι· ή γυνή έχει κεφα- 
λήν διαβόλου; ήρώτων έν τινι συναναστροφή εν Πάτραις τόν 
κύριον Δ. Μ. δύο.ίκ τών έγγόνων του:

■ -—Νά σά; τό ’πώ παιδιά μου. Τώ καιρώ εκείνφ,. ένα
■ , μεσημέρι, ό Χριστός καί ό "Αγιος Πέτρος έπήγαιναν περίπα

τον πρός τόν Ίορδάνην ποταμόν διά νά ψαρεύσουν κανένα 
ψάρι νά φάγουν, διότι · ΐπεινοΰσαν καί ποτέ δέν έφρόντιζαν 
ίνωρίς νά μαγειρεύσουν, καί ούτε ποτέ τους τούς άφιναν οί 
άνθρωποι ήσυχους, ούτε καί ευκαιρούσαν. Έχφ δέ έψηναν μέ 
ψιλά ξύλα καί είς τό άκρον τοϋ ποταμού ενα πολύ μεγάλο 
μπαρμπούνι, τό οποίον είχον ψαρέψει, καί τό έκύταζον καί 
οί δύο ·μέ μεγάλα μάτία .σάν.λύκοι πεινασμένοι; κάί βέβαια 
ήσαν οί κακόμοιροι, διότι ·ολο . καί;· οδοιπορούσαν., αίφνης 6 
Χριστός βλέπει άπέναντί γώή υεάί .όλίγον πάρα κάτω τόν

• διάβολον καί. μίαν γυναίκα νά περιπατούν μπράτσο καί 
ύστερά νά πίασθοϋν, νά παίζουν ' γροθίαΐς, καί οί ■ μύταις 
καί’ τών δύο νά τρέχουν αίμα ποτάμι. Ό Χριστός, αμέσως' 
έταράχθη καί 'θύμωσε, και επειδή δέν ήθελε νά βλέπη τήν

-.?Λ - ράς γυναικός, αύτη έπί τέλους- είναι/ο γλυκύς Χαίδίκαιος τι- 
μωρός τών άτακτούντων. ·.

Ώ άγαδαί μάμμαι! τίς δέν όνειρεύιται τό ήρεμον πρό- 
σωπόν σας μέ τήν λευκήν, κόμην σας 'τήν τόσφ καλώς, καί 

• , μετά‘χάριτος κτε,νισμένην; Τίς άνευ ύμών θέλει τηρήσει τάς 
σοφάς παραδόσεις τής οικογένειας; Πόσον μας είσθε χρήσιμοι ί 

Έν τή ’Ανατολή ό προορισμός της γυναικός είναι είς τό 
νά άρέσκη, τήν ήμέραν δέ· καθ' ήν .τήν καταλάβη τό γήρας 
ό έν τή γή προορισμός τηςιέτελείωσι.,

Ή ι μήτηρ τού λοχαγού 'Αντωνοπούλου δύναται νά .ληφθή· 
ώς τύπος τών δυστυχών τούτων; Χαί ύπό τοιαύτη; ζωής τα- 
λαιπωρουμένων γυναικών. ‘Η καλλονή της ύπήρξε θαυμασία 
έν Άθήναις, άλλ ’ ή ηλικία τήν ήνάγκαζε νά περιορίζη πά- 

. σαν τέρψιν της έντός τού -κύκλου τών τέκνων καί· έγγόνων 
της, ών ευτυχώς άπελάμβανεί τόν σεβασμόν,.'όστις μόνος τή 
απέμενεν. ■' .

Τούς έπισκίπτας . της, μί-έΓ.ευγνωμοσύνης έδέχετο, διότι 
κάπως διεσκάδάζον τήν μονοτονίαν τόϋ1· βίου της· έφερε δέ 
τούτους, πάντοτε έν τφ σκοτεινφ αύτής δωματίφ, ένθα ολί
γον κατ’όλίγον οί οφθαλμοί ,έξφκειοΰντο πρός τό σκότος καί 
διέκρινον ίπί τής μεσαίας τραπέζης, παιγνιόχαρτα έσκορπΐ*·  

' σμένα, δοχεϊον κρυστάλλινον έμπερίέχον καπνόν, μικρό*  Τινά 
δίσκον μέ ροδοζάχ.αριν^ ρακήν, κάί λουκούμια, καί έπί ενός1 
σοφά έφαίνετο έγκαταλελειμμένη τις κιθάρα, καί άνθη,... βι- 
βλίον ούδέν.

-Ή έκ τοΰ καπνίσματος άποτραχυνθιϊσα φωνή τής γραίας 
ένεποίει θλιθεράν έντύπώσιν· άλλ’ όταν παρετήρει τις τούς’ 
δυό της οφθαλμούς, τούς σχεδόν τιθαμμένους έντός ίοχρόων 

\ βλεφάρων, κατίλάμβάνετο ύπό οίκτου , πρός τήν άλλοτε ώ- 
ραίαν ταύτην γυναίκα, τήν· αγαθήν, τήν γλυκεϊαν, τήν. έγ- 

γυναίκα να εξευτϊλίζίται έτσι χαί νά την χτυπούν, λέγει ά-- 
μέσως είς τον Πέτρον:—Δέν δύναμαι νά όποφέρώ νά φο- . 
νεύουν τάς γυναίκας. Πάρε αύτην την μάχαιραν καί τρίξε· 
καί χώρισε τους, καί κάμε όπως ξεύρεις. — Ό Πέτρος έτρ'ε- 
ξεν αμέσως, άλλά τότε ό διάβολος καί ή γυναίκα έπιάσθη— 
σαν χειρότερα, έκουβαριάσθησάν, . έτραβοΰσαν τά · μαλλιά . 
των καί έδαγκάνοντο ώς σκυλιά.

Ό "Αγιος Πέτρος βλέπων ότι δέν ' ήτο δυνατόν νά τούς 
χωρήση ούτε μέ. τό καλόν'ούτε μέ τό κακόν, καί θυμωμένος 
διότι έπερίμενε τό μπαρμπούνι, τούς δίδει'μιά μέ την μα— 
χαίρα καί τούς κόβει σάν πράσο καί τών δύο άά κεφάλια. 
Δέν το περίδενε όμως αύτό. — Μπά, λέγει τότε, , τί έκαμα, 
έγώ άντί νά. τούς χωρίσω ,τούς έσκότωσα. Έσυλλογισύη. 
καλά... τί νά κάμη;... έφοβεΤτο νά έπιστρέψη, διότι θά τον 
επέπληττεν ό Χριστός, κάί ίσως, ίσως... Αίφνηςτοΰ ερχεται- 
μία καλή ιδέα, ένθυμήθη ότι άμα κοπή μία κεφαλή, πάλιν 
κολλά ά< τήν θέση αμέσως εις τόν τόπον της. Έλαβεμίαν- 
κεφαλήν αυτοστιγμεί χωρίς νά χάση καιρόν,καί την έκόλλησε 
είς τόν λαιμόν τής γυναικός, έλαβε καί τήν άλλην καί τήν- 
έκόλλήσεν είς τόν λαιμόν τοΰ διαβόλου. Τότε τόν μέν διά
βολον έδιωξε, τήν δέ γυναίκα ώδήγησε πρός τόν Χριστόν, 
όστις δέν ειχεν άντιληφθή, φαίνεται, ότι ό Πέτρος είχε κόψει- 
καί κολλήσει τά κεφάλια.--Καθήστε, παιδιά, νά φάμε, τούς , 
λέγει. — Καί έκχθησαν καί οί τρεϊς τριγύρω άπο τό μεγάλο 
μπαρμπούνι, τό όποιον είχε ψηθή περίφημα.

Ό Χριστός όμως έκύταζε τήν γυναίκα.καλά, καλά, καί- 
άποροΰσε, διότι αΰτη.δέν έκάθητο καλά, τούς έπείραζε, α
νησυχούσε καί έκαμνε τρ.έλλαις. Ό πλάστης έκαμνε τόν· 
σταυρό του, τόν ξαναέκανε, κύταζε, ξανακύταζε, ■ καί δέν· 
είξευρε τί νά 'πή.

Τότί ό "Αγιος Πέτρος τόν έρωτ^:
---- Μα τί έχεις', διδάσκαλε;
— Βρε, Πέτρε, τοΰ άπαντά, έγώ δέν έβαλα εις τάς γυ- 

ναΤκας τέτοια κεφάλια όταν .έπλασα τόν Κόσμον... δέν μοΰ- 
λέγεις τί συμβαίνει; Βλέπω τήν γυναίκα πολύ τρελλή, πολύ· 
διαφορετική, δέν πάμε καλά.

*0:Πέτρος τότε ήναγκάσθη νά διηγηθή είς τόν διδάσκα—

καταλελειμμένην, τήν άκακον,τής όποιας τό πνεύμα μή ωρί
μασαν; δέν ήδύνατονά συλλάβη άλλο τι ή ανοησίας, καί τό 
οποίον ΊέξρύπτετΟ'έξ αΐδοΰς καί φόβου.

. Έξ είρώνείας τής τύχη; έκαλείτο ’Ανθούσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Τό Ναύπλιον,ή πρωτεύουσα τών κατά τής Τουρκία; έπα- 

ναστάντων' Έλλήνωγ"άπο ποΰ 1829-μίχρι τοΰ 1831, ή πό
λις εξ. ή;:·έξήλβε το σύνθημα -της έπαναστάσεως, ήτις έξε- 
θρόνισε τόν "Οθωνα, είναι μετά τών ’Αθηνών, Πατρών, καί- 
τοΰ Πειραιώς, μία έκ τών ωραίων πόλεων τής ’Ηπειρωτικής 
Ελλάδος. !

’Εάν άφαιρέσωμεν ΐά ερείπια παλαιάς τίνος Άκροπόλεως 
καί τού Γ1αλαμηδίου;ίγ«ρόμένων επί τών άβάτων κρημνών, 
καί έν τοΐς νέφεσιν,*ούδέν.  έτερον άξιόλογον μνημεϊον βλέπει 
τις, έάν δέ εξαιρέσουν έτοιμορόπους τινας τουρκικός οικίας 
βεβαμμένας μέ προεξεχούσας όροφός καί έξώστας έμποιούσάς ’ 
οίκτράν έντύπωσεν, αί- λοιπαί. οίκοδομαί άπεικονίζουσι τήν 
’Ιταλικήν άρχιτεκτονικήν; Αί δέ ίδιάζουσαι έξ αύτών. οίκίαι, 
στερούνται ύπογείων διαμερισμάτων συνήθων έν Έλλάδι, τά - 
όποϊα καλούσιν υπόγεια, καί είσίν επιπλωμένα καί εστολισ- 
μένα, χρησιμεύοντα καί ώς αίθουσα·, υποδοχή; καί ώς δω
μάτια‘ύπνου. Τα υπόγεια ταΰτα χάρις εί; τόν λαμπρόν "Η- - 
λιον τής Μεσημβρίας φωτίζονται αρκούντως διά των επί τής. 
επιφάνειας τής γής υπαρχόντων μικρών παραθύρων, καί εισ» 
ταύτοχρόνως καταφύγιου τών ύπό τής μεγάλης.ζέστης χαι 
τών οχληρών Καί άναριθμήτων κωνώπων καταδιωκομένων 
κατοίκων.

Οίκώνωπες οΰ$ γεννά ή πλησίον τής πόλεως κείμενηθά
λασσα είσίν απειράριθμοι καί τόσον οχληροί, ώστε διακό-

Hirais

'Δόν του τί συνέβη οτάν ύπήγε νά χωρίση . τον διάβολον καί

•την γυναίκα, καί ότι εκαμε λάθος καί έκόλλησε τήν κεφα*  
λήν τοϋ διαβόλου είς τό σώμα τής γυναικός καί ,τήν κεφαλήν 
ταύτης είς τό σώμα τοΰ διαβόλου.

— Πίσω μου Σατανά, κράζει αίφνης ό Χριστός ρίψας μα· 
•,κράν. αύτοΰ τό περιμένον μπαρμπούνι, ό κόσμος δέν θά έχη 
ησυχίαν ένεκα τής γυναικός. Καί έγερθείς, τούς άφήκε καί 
.έπορεύθη πρός τό' δάσος νά ήσυχάση. . ·

Εκτοτε λοιπόν παιδιά μου, αί .γυναίκες φέρουσι’κεφα- 
λήν διαβόλου,·κα: διά τοΰτο οι άνθρωποι δέν.έχου*  ησυχίαν, 

·<δέν τούς .άφίνουν ούτε νά φάγουν, ούτε νά έργασθοϋν, ούτε 
•νά ησυχάσουν. 1

-—Μά τότε,.ό "Αγιος Πέτρος πταίει, αποτείνεται είς τών 
-έγγόνων πρός τόν παππαϋ.ν, καί όχι ή· γυναίκα, 'άφοΰ αύτός 
-·τή€ έθεσε κατά λάθος τήν κεφαλήν του διαβόλου, αύτή τί 
πτ«ί«:
, — Πταίει δέν πταίει, αύτήή ό Πέτρος, δέν. ξευρω.Βλέ
πω- μόνον ότι αύτή μέ τόν διάβολον έγειναν ενά, έπειτα έ· 
-πιάσθησαν μαλλιά κουβάρια, έβαλαν στά αίματα τόν "Αγιον 
Πέτρον, όστις δέν ήμπόρεσε νά · τούς χωρίση, καί · τέλος ότι 
ή μοϊρά της,ήτανε νάΧπάρη τήν κεφαλήν τρϋ·δίαβόλου!...

. — Μά καλά, τότε ίρωτχ ' ό 'έτερος τών έγγόνων, ό διά
βολος έχει άσχημον κεφαλήν, είναι τέρα;, ή δέ γυνή είναι 

• ωραία, έχει μορφήν γλυκυτάτην, έγώ δέν βλέπω πώς ήλλα- 
ξαν κεφαλάς, άφοΰ άκόμα έκαστος έχει τήν ίδικήν του.

— "ΕΙ τέκνον μου, έδώ είναι ή απάτη· ίσα ίσα αύτή ή 
Λίφαλή τήν όποιαν τώρα φέρει ή γυνή, δέν είναι δική της 
είναι τοϋ διαβόλου, όστις πριν ήτο άγγελος. . .

ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΟΝΑΡΧΑΙ

Κατά τά'τέλέυάανά .άύτώΐ|ίκτορϋιά κυνήγια άτινα έγέ- 
-νοντο έν τοϊς. δρυμοϊς τοΰ Χέρβαρθ-Στόκ,.,.έν Πρωσσία,’ ό 
αύτοκράτωρ Γουλλιέλμος ό Α', άφ’ ού έπί τινα·χρόνον ήκο- 
λούθησε τάς διαφόρους περιπέτειας τοΰ κυνηγίου, αισθανθείς 

-πταυσι τόν ύπνον τών κοιμωμένων. Κατ’ αύτών μεταχειρί
ζονται δύο άντιφάρμακα, ή περιβάλλουσι έπιμελώς τήν κλί-.· 

•νη'ν διά λεπτοϋ ,ύφάσματο; προσέχοντις. ώστε, να μή άφίνη 
τοΰτο όπάς η σχισμάδα?, .καί τούς φίμπους, ήτοι, μίγμα τι 
έξ άρωματικών χόρτων άτινα καιόμ.«να, λέγεται ότι άποκοι- 
-μίζουσι τους κώνωπας.

. Συνεπώς ή δεσποινίς Σωσάννα έπραξε.. μεγάλην άπερισκε- 
•ψίαν, ότε επωφελούμενη τής νυκτός καί τοΰ ύπνου τής μα
θήτριας αύτής ήγέρθη, ήναψε τόν λύχνον καί διηυθύνθη .πρός 
•γραφεϊόν τι έφ’ού έκειντο τά πρός γραφήν άναγκαιοΰντα.

. Πριν ή καθίση ή παιδαγωγός ερριψε βλέμμα έπί τή; κλί· ' 
νης έν ή έκέιτο ή δεσποινίς Βουγά. Ή νέα κόρη έκοίμάτο 
■βαθέως, ή. δέ ήρεμος αναπνοή αύτής δέν έδείκνυεν ούδεμίαν 
πιθανότητα αποτόμου άφυπνίσεως. Τοΰτο πράξασα ή Γαλ- 

“λίς έκαθέσθη καί ήρξατο νά γράφη.
; - Πρόί τόν Μανώλτ4 Βοι>γαί·έφένδη .

Οόος “Εκ2ν·Γ<οκοΰοί -Είς ·Κ^στακτ^ούπο2ίν'\ 
Κύριε,.

. «"Ηδη παρήλ-θον όκτώ ήμέραι άπό τής άναχωρήσεώς σάς" 
πιστή δέ εί; τήν ύπόσχεσίν μου, νά σά; καθιστώ ένήμ,ερόν 

-περί τών άφορώντων είς,τήν θυγατέρα σας, σπεύδω νά σας 
άφηγηθώ πώ; διήλθομεν .τόν καιρόν, μας κατα-τό διάστημα 
τοΰτο. Ή επί τοϋ περικαλύμματος τής παρο'ύση; μου σφρα- 
-γίς του Ναυπλίου δέν πρέπει νά σά; έκπληξη, διόφι εΰρισκό- 
μέθα άπό τής πρωίας ταύτης ένταΰθα. Θά θυμώσητε διά 
τοΰτο; ναί; όχι,;·.. Πλήν δέν υπάρχει θεραπεία,.είναι τετε
λεσμένου γεγονός. .

Έκτός-τούτού, σεϊς πταίε τε, διότι δέν έπρεπε νά έκλέξητε 
παιδαγωγόν τοσρΰτο ριψοκίνδυνον. Τοΰτο, δι ’ έμέ, δεν είναι 
-ουδόλως εκπληκτικόν καθ ’ όσον είμαι θυγάτηρ άρχαίου λοχα- 

έαυτόν αδιάθετον, ήθέλησε νά ' επιστρεψη ·άν«υ συνοδϊας καί 
πεζή εις τήν Έπαυλιν, ένθα προσωρινώς ,κατώκει.

Ό Βασιλεύς της Σαξωνίας καί ο Μέγας δούξ τοΰ Με- 
κλεμβούργου συνώδευσάν μόνοι τόν αύτοκράτΟρα- ■ <

Όλίγον τι, πριν ή άφιχθώσιν είς τό ημισυ· τής όδοΰ τής 
άγούσης εί; τήν "Επαυλιν, ό γηραιός μονάρχης, άπηυδηκώς 
πλέον.έκ τής μακράς καί έπιπόνου ταύτης οδοιπορίας, ήν 
διήνυσεν, εστάθη μετά τών φίλων, του πρός τό άκρον τής 
όδοΰ, όπως άναλαβών τάς δυνάμεις ;τθυ έξαΧ,ολονθήση τήν 
πορείαν του.
/ Τήν στιγμήν έκείνην, διήρχετο έκεϊθεν αγροτική τις άμαξα 

ενός χωρικοΰ. όστις συρίττων έκρότέι παταγωδώς τό μαστί- 
γιόν του ώς δαιμόνιων. Τόν έσταμάτησαν,. καί τόν πάρεκά- 
λεσΟν νά παραχώρηση αύτοϊς όλίγην θέσιν πλησίον, τή,ύ. · ;

Ό χωρικός μή άναγνωρίσας αύτούς αΰδαμώς, έλπίζων 
μάλιστα νά λάβη καί μικρόν τι φιλοδώρημα, ώς καί τήν ευ
καιρίαν νά ροφήση όλίγον οίνον μετ’ αύτών, -παρεχώρησιν' 
ευχαρίστως τήν ίπί τής άμάξης αίτηθεϊσαν θέσιν, καί μα- 
στιγώσας τούς ίππους του έξηκολρύθησε τόν δρόμον του.

Καθ’ όδόν, ό χωρικός άδι,αφόρως πως έστράφη πρός τόν 
γείτονά του, όστις ένεκα έλλείψεως χώρου, τοΰ έπίεζε τόν 
πόδα καί μετά της γνωστής εκείνης βαναυσότητος, ήτι; δια
κρίνει τού; Γερμανούς χωρικούς, τόν ήρώτησε. ; ·

— Πώς ονομάζεσαι;
■ —Είμαι, ό μέγας δούξ του· Μεκλεμβούργου, άπεκρίθη. 
ουτος απλώς.

— Q! ! ω!Ι άνέκραξεν είρωνικώς ό χωρικός, μή δώσας 
τήν ,έλαχίστην πίστιν έΐς τοΰτο, -—και σύ ;·—-^Λπα^έλαβεν 
ίρωτών τόν έτερον έξ έκείνων, · ους εύρών έ*.  τή ό8ζ> τούς · 
άνεβίβασεν επί: τής άμάξης του.

— Ά! έγ'ώ είμαε ό βασιλεύς τής Σαξωνίας! ύπέλαβεν 
εκείνος.

—- "Ω I ! ώ ! ! τοΰτο εινε παρά πολύ χονδρόν, φίλτατέ 
μου I άπήντησεν ό χωρικός καγχάζων ώς βοϋς 'μμκώμενος. .· 
— Άμή έσύ; έρωτ^ τόν τρίτον,.... δέν χρειάζεται δα καί 
καμμιά μεγάλη αμφιβολία διά νά τό καταλάβη κανένας, ότι 
βέβαια σύ θά είπης ότνείσαι ό.αύτοκράτωρ Γούλιέλμος ό ΑΊ 

γοϋ τών Ζουάβων, άλλως τε έχομεν καί μίαν απολογίαν. 
Ή .Κόρινθος μάς ήτο πλέον ανυπόφορος, ύμών δέ απουσία· ό 
ζόντων ίππεύσαμεν καί έξήλθομεν ίνα διασκεδάσωμεν τήν με
λαγχολίαν μόναΓ .και έπειδή θά μας κατέτρμιγίΝ ' Οΐ λύκοι, 
συναντήσασαι καθ’ όδόν.'έναν Κλέφτη όστις λαλεϊ τήν Γαλ
λικήν, καί έδέχθημεν τήν συνοδείαν του.

Ουτος δέν καλείται Τασούλη;· τό αληθές όνημά του. είναι 
Κώστας Θεοχάρης, 'υιός ένός βουλευτοΰ, ώς λέγει,, μέ καλήν >; 
ανατροφήν, διότι άντί νά μάς·φέρη είς το· ληστρικόν -λημέρι ' 
όπου θα ένέδρευεν ή συμμορία του,μάς έφερε παρά τ.φ ίξα- 

δελφφ "τού κυρίφ , - 
Άντώνο^ούλφ,.ό- '

. ' ■ που κατοικοϋμεν 
τώρα, μέτα. .τοΰ < 

s: .Τασσούλη. ;
η ■■ ; ''Ένεκα: τοϋ Κυ- ■ · -
I .. ρίου τούτου σάς· ·

■ γράφω ·έν,?4γνοίιγ-
;: τής θυγατρός σας ■'

■ ΔεσποινίδοςΡάλοϋ, ? 
. τξαίίσυνε.πώς'επέιδή:' 

. .. εισθε άνήρ Τήφ πεί· ·
. . · . · . ' , , . -, Α α ~ ' ;ράςκαΙρωμα^ιαό^ · ό

iteif/wreiac της τν,-ης ΙκαΛιιτο Ατθουσα. ε

ρωτώ μέ'.δύο λέξεις μόνον, εάν δ?ν .έπιθυμ^τ.«;ίόπώ.ς;.ή θυγά-· . 
τηρ σας γείνη σύζυγό; ένό; κλέφτόυ,γρ'άψατέ>μού.άμέσως..νά': - 
έπιστρέψωμέν είς Κόρινθον, άλλως έτοιμα.σθήτε νά ,δεχθήτε 
αϊτησιν γάμου διά τήν θυγατέρα σας.. ’Απαντήσατε τάχιστα · 
πριν ή έπέλθή καταστροφή’.' . ''Διάΐέλώ' μετά σεβασμοΰ· ..

< 'Ά θτρΰπμιπί. ςίας znsANNA ;ΡΑΜΩ · ; - > ■·■ '
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—Μάλιστα, έχετε δίκαιόν, τέκνο» μου ί άπήντησεν ό 
γηραιός αύτοκράτωρ προβηνώς.

Ό χωρικός ολίγου δει» νά μείνη ξηρός εκ τών πολλών γε·. 
λώτων, ενεκα της νέας άπαντήσεως τοϋ τρίτου ξένου του, 
άνατραπείς δέ έπί.-τής άμάξης του έγέλμ τοσοΰτον ίσχυρώς 
καί παραδόξως,ώστε ή παχεϊαγαστήρ του έχόρευε μετά παλ
μών τό Γερμανικόν βάλς....;. "Οταν μετά μικρόν ήσύχασεν 
όλίγόν παρετήρησε καί τούς τρεϊς με τούς.,μικρούς καί πονη
ρούς. οφθαλμούς του καί τοϊς λέγει σκωπτικώς· .

— ’Αλλά καί εγώ, Κύριοι... είμαι ό Σάχης της Περσίας!
Οί τρεϊς μονάρχαι έμειδίασαν σιωπηλώς μέ τήν βλακίαν 

τοΰ όδηγοΰ των, αλλά δέν άντέλεξαν.
Ό.χωρικός έξηκολούθησε τήν οδόν του, ύποβλέπων ενίοτε 

λάθρα τούς τρεϊς ταξειδιώτας, καί «μόρφαζε κινών θλιβερώς 
τήν κεφαλήν του, ύπολαβών αυτούς ώς παράφρονας, ένεκα 
τής παραδόξου μοναρχοδοξομανίας, ήτις ένεφυτεύθη καθ ’ 
οδόν εις τό κρανίον των. Σκιφθείς δέ μετ’ ολίγον καί 
πεισθείς, ότι οΰτοι όύδέν άλλο θά ήσαν εΐμή δραπέται τοΰ 
πλησιεστέρου φρενοκομείου; ήρξατο συλλογιζόμενος τίνι τρόπφ 
ν ’ άπαλλαχθή αύτών άβλαβώς.

Ότε όμως άφίκοντο.πρό τής έπαύλεως, ή φρουρά παρου- 
σίασεν όπλα, οί δέ αξιωματικοί έσπευσαν νά βοηθήσωσι τόν 
αύτοκράτορα νά καταβή.τοΰ άμαξίου. Τότε μόνον ήρξατο 
κατανοώ», ότι αληθώς οί τρεϊς ταξειδιώται ήσαν μονάρχαι, 
αυτός δέ ότι ούκ ήν πλέον ό Σάχης τής Περσίας, καί μή 
άναμείνας ουδέ στιγμήν τιμάς ή ύποδοχάς, άλλ’ ούδέ φιλο
δωρήματα καί Ευχαριστήσεις έμαστίγωσεν αυθωρεί τούς ίπ
πους του κάί άπήλθε δρομαίως.... εύτνχής ών ότι έλυτρώθη 
τόσον- εύθηνά.

Π. Κ. II. 

δαιοτατη καί τρομερά καταιγί; ένίσκπψεν εσχάτως έν τφ λι·- 
μένι τής Χάβρης, καθ ’ ήν έπί τινας ώρας τό πλοΤον Έδονάρ— 
όος ύπέστη μεγάλην καταστροφήν καί αληθές μαρτύριο».

Τό πλοϊον τοΰτο κατιβλήθη,άπροσδοκήτως καί αίφνηδίως^ 
ύπό αλλεπαλλήλων αστραπών, δώδεκα ναϋται επλήχθησαν 
έπί τοΰ καταστρώματος υπό τών κεραυνών καί άπώλέσαν*  
την όρασιν ε’πΐ ήμίσειαν ημέραν; Ό πλοίαρχος καί υποπλοί
αρχος επαθον ομοίως βαοέως πληχθέντες ύπό τών ηλεκτρι
κών εκκενώσεων.

Τρεϊς σφαίραι πόρος έξερράγησαν άνωθι του πλοίου μετά- 
τρομιροΰ πατάγου έκπέμπουσαι φλόγας πυριφλεγείς έπί τοίλ- 
σκάφους.

Ή σφόδρότης της καταιγίδός ταύτης ύπήρξεν οΰχί μόνον- 
άξιοσημείωτος, άλλα καί εξαιρετική εις τά χρονικά. Τό δε- 
πλοϊον περιείχε φορτίου σιδηρών ορυκτών^ έξ ών φαίνεταε- 
έπήλθε’ν ή άλληλεπίδρασις καί αί ήλεκτρικαί εκκενώσεις με
ταξύ τή; βεβαρημένης ατμόσφαιρας καί τοΰ έκ μετάλλου·· 
φορτίου.

2
Νά ενρεθή ό αριθμός 100, μεταχειριζομένων έφ’ άπαξ τών- 

εννέα πρώτων αριθμών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3 ' -

• Τις τώ» αρχαίων έξέστόμισε τήν ίστορικήν ταύτην φράσιν:'
«Λοιπόν, θά τοϊ; δέίξωμεν^τε-ζώμεν ακόμη I »

Ό λύτης άμφοτέρων τών ανωτέρω δύο αινιγμάτων λαμβάνει ώς: 
δώρον βιβλίον τι, λαιμοδέτην ή καρφίδα άξίατμέχρι δραχμών τριών.

Γβνεκύς κατάλογος τοΰ έν τώ κόσμ,ω 6ερεσμ.οΰ
, ’Εν άπάσαις ταίς χώραις τής γης δέν θερίζονται βεβαίως 

' τά προϊόντα κατα τήν αυτήν εποχήν, ένεκα τών κατά τήν 
αυτήν εποχήν διαφόρων είς διαφόρου; τόπου; θερμοκρασιών 
χαί τινων άλλων δευτερευόντων λόγων. Ό έξης κατάλογος 

-άποδεικνύει τοΰτο :
1. Κατά ’Ιανουάριον θερίζουσιν : Ωκεανία, Αυστραλία, 

Νέα Ζηλανδία, Νότιος Αμερική, Χιλή καί ’Αργεντινή Δη
μοκρατία.

2. Κατά Φεβρουάριον καί Μάρτιον: Άσία, Ίνδίαι, Βρετ- 
τανική ’Αφρική καί “Ανω Αίγυπτος.

3. Κατ’ ’Απρίλιον: ’Ασία, Ασιατική Τουρκία, Περσία, 
Συρία, Μικρασία, ’Αφρική, μέση καί Κάτω Αίγυπτος.

4. Κατά Μάϊον: ’Ασία. Κεντρική Άσία, Κίνα, ’Ιαπω
νία,.Αφρική. Βόρειος’Αφρική καί ’Αμερική, Τέξας, Φλωρίς.

5· Κατα Ιούνιον: Ευρώπη. .’Ισπανία, Πορτογαλλία, 
Ιταλία, Ελλάς, Αμερική. Βόρειος, Μισ.σουρί, Λουτζιάνα, 

Καυσάς. Ωρηγών, Κολοράδον, Γεωργία, Άλαβάμα.
6. Κατά Ιούλιον: Ευρώπη. Ρουμανία, Βουλγαρία, Οϋγ, 

γαρία, Αυστρία, Γαλλία καί Νότιος Ρωσσία. Αμερική Βό
ρεια, Νεβράσκη, Μιννεσότα,’Άνω Καναδά; καί Νέα ’Αγγλία.

7. Κατ’ Αύγουστον: Ευρώπη. ’Αγγλία, Βέλγιρν, Όλ-
λανδίά, Πολωνία, Γερμανία, Δανία, Αμερική Βόρεία, Κάτω-· 
Καναδάς καί ’Αγγλική Κολομβία. /

8. Κατά Σεπτέμβριον: Ευρώπη. Σκωτία, Σουη^|α> 
Νορβηγία, Αμερική Βόρεια, Καναδάς Βόρειος.

9. Κατά Οκτώβριον: Ευρώπη. Ρωσσία (άνω). ?
10. Κατά Νοέμβριον;.Νοτιά Αμερική; Περού, ’^φρ1χή

Νότιος ’Αφρική. , *■  ?
11 .· Καί κατά Δεκέμβριον ίν Άσί^ ή Βιρμανία*

Κεραυνοί xed κεραυνόπληκτοι
Διάφοροι εύρωπαϊκαί έφημερίδε; έγνώρισαν ήμϊν UTl ,ww.
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ΑΛΤΑΠ0ΚΡΙ2ΕΙΪ ΤΗ2 1 ΦΓΣΕΩΧ,.

Μ. I. Α. Πόρον. Συγγνώμην διά καθυστέρησιν. Άπεσ.τε.ίλαμεν 
έκ νέου ολοκλήρους σειράς. —Β. Α. Κατούναν. Ένεγράψαμεν δέους: 
καί εΰχαριστόΰμεν. — I. Κ, έμπορον, Ε. Φ. δικολάβον, Α. Π· τε- 
λωνοσταβμάρχην, A. Κ. έμπορον, A. Κ. τσαρουχίν, Δ. Σ, Β. Π, 
εμπόρους Κατούναν. Σκς ένεγράψαμεν δε*  έν έτος.—Φ. Μ. Λίμνην, 
Σας άπεστείλαμεν νεαν σειράν, άναμένομεν εύχάριστον αποτέλεσμα,- 
εΰχαριστόΰμεν. — Δ. I. Π. Αίτωλικόν. Έλάβομεν συνδρομήν σας. 
εΰχαριστόΰμεν. Άπόδειξίς σας φέρει αριθμόν 122. ’Εν τούτοις κατι- 
έλπίζομεν πάντοτε αύτόβεν.—Γ. Α. Κ. ’Ο§ή</ί0ν. "Ελαβον δελτά- 
ριον, πλήν έπερίμενον καί εν«ργεί.«ι;?5δί>, Περί μεταφράσεως έχει- 
καλώς, συμφωνώ. Δέον νά,,ξ'χώ μερικά σώματα είς γραφεϊον πρός. 
ενέργειαν δεόντων. ΆπΛ’/τησον. — Π. Π. Κ. Κωνστάντζαν. Ελά- 
βομεν δελτάριον κ,άι σάς εΰχαριστόΰμεν. Συμφωνούμε» εις γραφό
μενα. Περιοδικήν άγει έξαισίως. Άναμένομεν ένεργείας σας καί σάς 
εύγνωμονοΰ|»'έν. ’Ελπίζομε» πολλά αΰτόβεν. —Κ. Ν. Τήνον. Ελα- - 
βομεν επιστολήν σας εΰχαριστόΰμεν πληροφορίας. Σειρά» αποστει- 
λαμεν.<ίς Κ. καί I. Β. ώς γράφετε. ’Επίσης άπεστείλαμεν ταύτο- 
χρό"^>ς έν ΐδίφ φακέλλω άποδείξεις δύω, ας ελπίζομε» .ελάβετε. 
Αναμένομε».—Σπ. Ά· Α. Ληξούριον. Έλάβομεν συνδρομήν σας, 
«’ϊχαριστοΰμεν. Δώρα άποστέλλομεν προσεχώς. ’Λπόδειξις σας φέ~ ■ 

Ζ>ρει αριθμόν 123 ήν βά σας άποστείλωμεν προσεχώς καί ήτις χρη
σιμεύσει είς κληρώσεις νέου έτους κατά τά έν τή Φύσει γραφησό- 
μενα. Παρακαλοΰμεν δέ νά μάς έγγράψητε καί κανένα φίλον σας 
συνδρομητήν__ Σπ. Δ. Λαμίαν Συνεμορφώθημίν. ’Αποδείξεις καί-
δώρα άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς. Εΰχαριστόΰμεν καί ελπίζομε»" 
πάντοτε είς ένεργείας σας. — Σ. Σ. Μέγαρα.'Έλάβομεν επιταγή»,.· 
εΰχαριστόΰμεν πολύ. Άπόδειξίς σας φέρει αριθμό» 134, τοΰ Ν. 3„ 
135, τοΰ Γ. Β. 136· οΰς ένεγράψαμεν ομοίως καί άπεστείλαμεν 
σειράς. Δώρα έχετε προσεχώς. Μή μας λησμονήτε δέ είς Λ-- 
μέλλον.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕίΟΓ π. ΛΒ0Ν8


