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ΓΝΟΧΤΟΓΙΟΙΗΣΕΙΣ

Διανύοντες ήδη τά μέσα τού τρέχοντος leu έτους 
τής Β'. Περιόδου, παρακαλοΰνται όσοι έκ τών ήμχτέ- 
ρων συνδρομητών δέν άπέστειλαν έτι τήν συνδρομήν 
των, ευαρεστούμενοι, νά μάς άποστείλωσιν αύτήν.

Καθυστερήσαντες, ώς προανηγγείλαμεν, ένεκα πολ
λών άσχολιών τών τυπογραφικών καταστημάτων τοΰ 
κ. Άν.Κωνσταντννίδου δύο φύλλα τής «Φύσεως» άπο- 
στέλλομεν αύτά σήμερον διά τής παρούσης άποστολής.

Ή Λεβύδυνσες.

Η ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ 

Πάντες γνωρίζομεν, ότι άκτίς φωτός διερχομένη έκ 
κρυστάλλινου πρίσματος αποσυντίθεται, προκειμένου δέ 
περί τοΰ φωτός τού ήλίου ή άκτίς αυτού έξαπλοϋται 
εκτεινόμενη έν είδει ταινίας, περιβαλλομένης ΰπό τών 
επτά χρωμάτων τοΰ ουρανίου τόξου καί κλιμακηδόν τε- 
ταγμενων άπό τοΰ ερυθρού είς τό ιώδες. Ή «χρωματι
σμένη αύτη ταινία εϊνε, ώς γνωστόν, τό καλούμενον 
ηλιακόν φάσμα.

Ό κύριος Cornue έποιήσάτο εσχάτως τάς εξής σχε
τικός ανακοινώσεις έν τή έν Παρισίοις Ακαδημία :

ΤοποΘετήσας μεταξύ τών δύο ανθράκων ηλεκτρι
κής τίνος λυχνίας σώμά τι άναλυόμενον εις πυρώδεις 
ατμούς μετέφερεν έπί πίνακος τά ξάσματα τών δύο άν- 
θράκων, ώς άνάλογα πρός τό τοΰ ήλίου μετά τών αύτών 
έπιπροστιθεμένων έπαλλήλως τΰ αύτών σώματι χρωμά- 

j. των, εΐτα δέ τό τών διαπύρων άτμών άποτελούυενον έκ
λαμπρών γραμμών εύκρινως «χωρισμένων άλλήλων έν 
διακεκομμένο φάσματι. Ό κ. Cornue διετύπωσε τότε τά 
τρία άποκτηθέντα ύπό τοΰ Bunsen καί Kirchoff έν 
τοΐς έργαοτηρίοις αύτών πειραματικά άποτελέσματα, 
διότι ή πρώτη μελέτη τών ωραίων τούτων φαινομένων 

ΐ είχε νείνει ΰπό έποψιν τής χημικής άναλύσεως, δτε δέν
άμφέοαλλέ τις περί τής έκπληκτικής έφαρμογής αύτών 

[έν τοΐς οΰρανίοις σώμασι. Και όντως, διά τής μελέτης 
έκατέρας τών χημικών ουσιών, οί δύο διάσημοι μυστα
γωγεί έποιήσαντο τήν αρχήν, σημειοΰντες έπιμελώς τό 
σχήμα καί τήν τάξιν τών χαρακτηριστικών γραμμών έκά- 

f στου άπλοϋ σώματος, εύρόντες ουτω δύο νέας χημικός
t ουσίας διά μόνης τής μεθόδου ταύτης. Ήτοι τό rubi-
ί' dium καί τό calcium όπως ό συμπατριώτης αυτών κ.
[ Lecoq έμελλεν άργότερον ν’ άνακαλύψη τό gallium.

■ Αί διατυπώσεις τών τριών τούτων άποτελεσμάτων είσίν
αί άκόλουθοι :

ιον Τά στερεά σώματα ή πυρώδη ύγρά έκφέρουσι 
φως'τοΰ όποιου τό φάσμα εϊνε συνεχές.

2ον Τά άέρια καί οί πυρώδεις άτμοί έκφέρουσι φως

ούτινος τό φάσμα εϊνε διακεκομμένου άποτελούμενον έκ 
λαμπρών γραμμών.

άον Αί λαμπραί γραμμαί καί ώς θά ίδωμεν παρακα- 
τιόντες, αί αύται σκοτειναί γραμμαί εϊνε χαρακτηριστι
κοί τών έξατμιξομένων χημικών ουσιών.

Ήδη άς έλθωμεν είς τάς ούρανίας παρατηρήσεις καί 
είπωμεν :

Ό Ήλιος καί πάντες οί άπλανεΐς αστέρες, τά είς 
άστέρας διαλυόμενα νεφελώματα έκφέρουσι συνεχή φά
σματα τοΟ εαυτών φωτός*  άρα ό ήμέτερος ήλιος καί πάν
τες ούτοι οί άστέρες καί τά νεφελώματα είοί σώματα 
στερεά ή πυρώδη υγρά.

Αί παρατηρηθεΐσαι πέριξ τής Σελήνης έν ταΐς όλικαΐς 
έκλείψέσι τοΰ ήλίου προεξοχαί τούτου, οί κομήται, τό 
νεφέλωμα τοΰ ’Ωρίωνος καί πληθύς άλλων νεφελωμάτων, 
άπερ τά τηλεσκόπια δέν έδυνήθησαν ν ’ άναλύσωσιν είς 
αστέρας, οί λεγόμενοι βραχυχρόνιοι άστέρες, οϊτινες 
έπανειλημμένως αίφνιδίω; έλαμψαν έν τω μέσω τοΰ στε
ρεώματος, ΐνι κατόπιν σόεσθώσιν, έκφέρουσι διά τοΰ 
φωτός αύτών διακεκομένα φάσματα μετά λαμπρών γραμ
μών άρα ή χρωμόσψαιρα τοΰ ήλίου, άρα οΐ κομήται, άρα 
νεφελώματα τινα, άρα ή φλογώδης ουσία ήτις περιβάλ
λει και δεικνύει ήμΐν τούς βραχυχρονίους άστέρας, εϊνε 
otjaoi καί πυρώδη άέρια.

Όσον άφοράείςτάς σκοτεινός γραμμάς,τάς ύπαρχού- 
σας έπί τοΰ συνεχούς φάσματος φωτός έκφερομένου έκ 
σώματος στερεού ή ύγροΰ, ταΐς επιδίδονται ευκόλως τά 
αύτά σχήματα, αί αύται διατάξεις, αί αύται άποστάσεις 
άπ*  άλλήλων ή έν τοΐς διακεκομμένοις φάσμασιν*  είσίν 
αί αύται λαμπραί γραμμαί, αί παρατηρούμενοι έν τοΐς 
διακεκομμένοις φάσμασι καί ένέχουσι τά αύτά χαρακτη
ριστικά τών αύτών χημικών ούσιών. Βεόαιούταί τις περί 
τούτου διά τής διελεύσεως, διά τοΰ έκφερομένου φωτός 
άπλοϋ τίνος σώματος καιομένου έν τή ηλεκτρική λυχνία, 
φιάλη; πεπληρωμένης έξ άτμοϋ τοΰ άπλοϋ τούτου σώ
ματος. 'Η άμυδρά γραμμή οέν δέχεται τήν φωτεινήν έν 
τή αύτή θέσει καί διά τοΰ αύτοϋ σχήματος οσάκις θέτει 
τις έν τω μεταξύ ή αποσύρει τήν περιέχουσαν τούς α
τμούς φιάλην.

Διά τής μεθόδου ταύτης άνεκαλύφθη έν άπασι τοΐς 
φωτεινοΐς σώμασι τοΰ σύμπαντσς, τό ύδρογόνον, τό μα- 
γνήσιον, ό σίδηρος κτλ.

"Αν προσθέσωμεν είς τά θαυμάσια ταΰτα τό γεγονός 
τής καταμετρήσεως έν οίαδήποτε άάοστάσει τοΰ άπει
ρου, τήν ταχύτητα τών άστέρων έν τή αίσθήσει τής 
οπτικής άκτίνος· άν προσθέσωμεν τήν άνακάλυψιν τών 
δύο νέων ούσιών τοΰ φάσματος φωτός τίνος, καταλη
πτών μόνον ήμΐν δι’εργαλείων έπαιοθητοτέρων τοΰ 
όφθαλμοΰ μας, τής μιας έντεϋθεν τοΰ έρυθροΰ, τής 
έτέρας έκεΐθεν τοΰ ιώδους, έν έκτάσει πλέον ή δεκάκις 
μεγαλειτέρα τοΰ συνήθους αύτοϋ φάσματος, αί δύο αν- 
ται ούσίαι τοΰ φάσματος, καλούμενοι ή μέν πρώτη ύπό- 
έρυθρά, ή δέ δευτέρα ύπέρ-ίώδης, είσιν όπως τό συνε
χές φάσμα ηύλάκωμέναι έξ ειδικών γραμμών ένεχουσών 
έκάστη μυστηριώδες αίνιγμα πρός λύσιν.



ί'.τ-ί1

130 Η ΦΥΣΙΣ

ί ·

Η ΦΥΣΙΣ 131

Άρα εΰριοκόμεθβ έτι μακράν τοΰ τέρματος τών 
αστρονομικών καί φυσικών εκπλήξεων.

Φ. Πρίντβίξης.
Έχ τοϋ «Journal du Giel»·

ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(Συνέχεια' ϊίε «poijy. ψύλλον).

Μουότκη συμφωνία καί αρμονία
Ειπομεν ήδη «ν τή προγενέστερέ ήμών ·μελετη, δτι ή 

μελφδία δέν προξενεί την αύτήν έντύπωοιν βις όλα τά 
άτομα, τοΰτο σ’ ίξαρτάται ίχ τοΰ χαρακτήρος χαί της 
καλή; ή τής κακής προδιαθέσεως τοΰ-άκρόατοΰ.

Είς μουσικόν τι έργον ή μελφδία δεν έχει τόσην ίσχύν 
άνευ τής συνδρομής τής αρμονίας. Έαν ή μελφδία είναι 
πολύ εκτενής είναι δύσκολον ν’ άντιληφθή καλώς ταύτης ό 
άκροατής,καθ’ότι κατά τήν περίστασήν ταύτην ή προσοχή 
αύτοϋ διατέμνετάΐ· Κατά συνήθειαν ύ συνθέτης πρέπει να 
περιορίζηται εις οχτώ μουσικά; διαστάσεις, χαί είς τούτον 
τον στενόν χώρον ό είοήμων μουσικός οφείλει νά δείξη ολην 
αύτοϋ τήν ικανότητα, ποικίλων τό έργον του με διά
φορα χρώματα χαί διά καταλλήλου ίκφράσεως, ώστε ή 
ψυχή τοΰ άκροαζομένου νά μεταφερηται έχ τής λύπης εις 
τήν χαράν, ή είς γλυκειών τινα «χστασιν, ή τούναντίον είς 
λυπηράν μελαγχολίαν -

Έκ τών άνωτέρω βλέπομεν σαφώς, δτε ή αρμονία εχει 
περισσοτέραν δύναμιν της άπλής μελωδίας και δτι δύναται 
κατά βούλησιννά ποικίλη έπ’ άορίστφ τήν μουσικήν έκ- 
φρασιν ωδής τίνος. Πολλάκις ή φδή αύτή καθ’ έαυτήν 
δέν έχει ούδεμίαν άξίαν, τήν άκούομεν δέ χωρίς νά αί· 
σθανόμεθα τήν έλαχίστην τέρψιν, ένφ τήν ιδίαν φδήν τήν 
βλέπομεν έξερχομένην ύπό τών χειρών τοϋ συνθέτου δλως 
διάφορον ίπιχέουσαν έπί τής χαρδίας ήμών βάλσαμον ΐλα- 
ρότητος.

Τή άληθείφ αιτιολογείται πάς δστις μέχρι τής σήμερον 
δέν ηχούσε μουσικήν τινα συναυλίαν, έάν δμως ίξετάσωμεν 
τούς αληθώς τήν μουσικήν άγαπώντας καί τους άκροαζο- 
μενους συχνώς μουσικώς συμφωνίας,θά ίδωμεν δτι, μία συμ
φωνία, έν προανάκρουσμα, είς τετράχορος, δι’αύτοΰς δέν 
είναι ούδέν άλλο παρά μία χαί ή αύτή μελφδία ύπό διά
φορον μουσικόν χαρακτήρα παρουσιαζομένη. Έάν νομίζω·· 
μεν δτι υπάρχει διαφορά τις,τδ τοιοϋτον, φρονώ, προέρχεται 
μάλλον έχ τής απροσεξίας παρά ίξ'άγνοίας. Ή συνήθεια 
τό νά $δη τις, κοινή ουσα είς δλους τούς ανθρώπους, είδή-' 
μονας καί μή, δεικνύει σαφώς τό άτοπον τής αρχής ταύ
της. Ό εργάτης ώ; και δ πολυπράγμων μόλις άπαλλαγή 
καί στιγμιαίας άκόμη άπδ τδ βάρος· τής ήμερησίας έργα- 
σίας χαί ή ίλεύθερος πάση; ίνασχολήσεως ^δει χωρίς νά 
σχέπτηταε μολονότι τδ μουσικόν τάλαντον δέν είναι τό αύτό 
καί είς τά δύο άτομα έκτος μόνον τής προδιαθέσεως.

Είς τάς ίδιωτικάς συναυλίας δπου δ $δων δέν έχει άλ
λον άκροατήν παρά τήν φαντασίαν αύτοϋ, άπλή τις με
λφδία ποιεί βαθεΐαν συγκίνησιν χαί έχει περισσοτέραν επιρ
ροήν παρά έργον τι καλλιτεχνικόν είς μουσικήν συναυλίαν 
τδ άτομον τούτο πολλάκις τδ τοσοΰτον βαθέως συγκινούμε- 
νον δέν έχει ούτε φωνήν, ούτε μέθοδόν, ούτε έξευρίσχει 
έκεϊνο τδ όποιον ^δει, άλλά άπλώς επαναλαμβάνει τούς 
μουσικούς συνδυασμούς, ους ή μνήμη αύτοϋ ήδυνήθη νά 
συγκράτηση.

Ποιον λοιπόν τδ αίτιον τδ προχαλοϋν τήν τοσαύτην με
λαγχολίαν ή χαράν καί τον μέχρι παραφροσύνης ένθουσια- 
σμόν ; Τδ αίτιον είναι δτι πάς μελφδιχδς συνδυασμός περιί*  
χει άφορμήν τινα εύχαριστήσεως ή μελαγχολίας προσδιο- 

ριζομένην ύπ’αύτής τής φύσεως, καθυποβάλλουσα τδ άτο
μον καί άνευ συστολής είς τήν επιρροήν αύτής. Δέν είναι 
λοιπόν δλοτελώς άτοπον αί προλήψεις, αϊτινες ύπάρχουσιν 
είς διάφορα άτομα ; Δέν είναι . επόμενον, δτι έάν άφισωσιν 
αύτάς θέλουσιν απολαύσει εΐς δλας τά; μελφδία; ίντυπώ- 
σείς πάντοτε ζωηρά; καί εύχαρίστους ·,

θά προσπαθήσωμεν έν τή άδυναμείφ ήμών νά καταδεί- 
ξωμεν τήν σχέσιν ή ταυτότητα, ήτις υπάρχει μεταξύ τών 
μελφδιχών συνδυασμών και τή; αρμονίας.

Έν τή μουσική ή διάφορος ύψωσες τών φωνών παρίστα- 
ται δι’ ’ιδιαιτέρων τινών σημείων, όνομαζομένων φθογγοσή
μων. Είς ολα τά μουσικά φθογγόσημα δέν υπάρχει τό 
αύτό διάστημα*  παρετηρήθη δέ δτι τά μάλλον μικρά δια
στήματα έπιφέρουσι τήν λύσιν, ένφ. τούναντίον τά μεγα- 
λείτερα έξεγείρουσι τό αίσθημα τής εύχαριστήσιως. Τδ 
τοιοϋτον είναι νόμος φυσικός, μυστήριόν τι, τδ όποιον πρέ
πει νά δεχθώμεν χωρίς νά τό ίξετάσωμεν. Ή ταυτόχρονος 
ή συνεχής ίπανάληψις τών διαστημάτων αποτελεί τήν 
μουσικήν αρμονίαν. Έκ τούτου επιται, δτι πάσα μελφδία 
είς τήν όποιαν προσδέτονται φθογγόσημα, ούχί άναγκαΐον 
καθίσταται ίπιστημονική καί ώς τοιαύτη υποβάλλεται είς 
τούς νόμους τή; αρμονίας.

Έργον λοιπόν τής άρμονίας είναι νά μετατρέπη ίπί τδ 
«ύάρεστον τδν χαρακτήρα άπλής τίνος μελφοίας διά τής 
προσθέσεως καταλλήλων συμπληρωματικών φθογγόσημων, 
τά διάφορα δέ τήν σήμερον έν χρήσει άσματα μάς δίδουσι 
σαφές παράδειγμα. Τά έκ τής διαδοχής τών φθογγοσήμων 
παραγόμενα συναισθήματα είσι διαφόρων βαθμών. Έν τού
τοι; πρέπει νά σημ«ώσωμιν, δτι έάν ή σειρά τών φθογγό
σημων είναι διαδοχική ή αρμονία αντιλαμβάνεται εύκόλως, 
περισσοτέραν δμως δύναμιν έχει ή ταύτόχρονο; άκρόασι; 
τών διαφόρων συμπληρωματικών φθογγοσήμων.

’Επιστημονικός ιδιωτισμός ίν τή μουσική είναι ή έπανά- 
ληψις λεγομένη,ήτις πολλάκις απαντάται έν τη συμφωνίερ. 
Ό τύπος ούτος είναι ό μάλλον σύνθετος έξ ίσων ό μουσικός 
δύναται νά μεταχειρισθή, καί όμολογουμένως είναι λίαν 
δύσκολον ν’ άντιληφθή μολονότι ίν τή μιχρφ ταύτη περι
γραφή ίλάβομεν ύπ’ 5ψιν νά ίκμηδενίσωμεν τά; δυσκολίας. 
Ή έπανάληψις αυτή, ήτοι τδ. σύμπλεγμα τών διαφόρων 

μερών μεά; καί τής αύτής φράσεως ύπδ διαφόρων μουσικών 
οργάνων επαναλαμβανόμενη, παρουσιάζει κατ’ άρχάς σύγ- 
χυσίν τινα είς τδ ους τών μή ειδημόνων άκροατών. Έν 
τούτοις διά τδν ειδήμονα τό άποτέλεσμα· τής πρακτική; 
ταύτης μεθόδου είναι λίαν ίπιτυχή; ίφ’ 0σον; ή ίπανάληψις 
έχτελέιται χανονικώς χαι ίντος καταλλήλων ορών μεθοδικής 
διατάξιως δι*  έκαστον δργανον. 'Αρκεί μόνον μικρά προσο
χή ίκ μέρους τών μή ειδημόνων και ή προσωρινή αδτη ίκ- 
πληξες θέλει μεταβληθή.είς χαράν... ..........

Πρέπει, ώς ειπομίν άνωτέρω, διά νά έννοήσωμεν καλώς 
τήν άρμονίαν, ν’ άχούσωμεν προσεκτικώς αύτήν χωρίς νά 
λάβωμεν ύπ’ δψιν τόν τίτλον ή τδν μηχανισμόν, δν μετε- 
χειρίσθη δ συνθέτης.

“Ας είπωμιν όλίγας λέξεις άκόμη διά τήν ίφαρμογήν 
τών γενικών τούτων άρχών.

Τά μουσικά διαστήματα,περί τών όποιων άνωτέρω ειπθ· 
μεν, έχουν τήν ιδιότητα νά διεγείρωσιν' ίπί τοϋ άκροαζομένου 
προσώπου εύχαρίστησιν ή μελαγχολίαν τινά άναλόγώς της 
ίκτάσιως αύτών. Είς διαδοχήν δύο φθογγοσήμων ήτοι οό, 
ρέ, παραδείγματος χάριν, υπάρχει έν διάστημα*  έάν προσ- 
θέσωμεν δέ καί το άκόλουθον φθογγόσημον έχομεν δό, ρέ, 
μί, καί επομένως εν διάστημά περισσότερον τοϋ ρέ είς μί. 
Ή ίνωσις τών δύο διαστημάτων περιεχομένων μεταξύ τριών 
φθογγοσήμων ονομάζεται «τρίτον»· προσθέττοντι; καί ϊτερα 
φθογγόσημα φθάνομεν είς τό σδλ καί ούτως έχομεν πέντε 
φθογγόσημα περιέχοντα τέσσαρα διαστήματα, ήτοι δό1, 
ρε2, μί3, φά4, σόλ®· ή ένωσις τών πέντε φθογγοσήμων 
άποτελεΐ τδ διά πέντε διάστημα, Οί ύπολογισμοί τής ίπι- 

στήμης συμφώνως μέ τήν λεπτότητα τής ακοής απέδειξαν 
οτι ή άμεσος διαδοχή δύο φθογγοσήμων άποτελεΐ χακο- 
φωνίαν, ένφ ή διαδοχή τοϋ πρώτου, τρίτου καί πέμπτου 
διαστήματος άποτελεΐ ήχον εύάρεστον είς τήν άκοήν. Γ~ 
άποτέλεσμα λοιπόν συμφωνίας τινδς ίξαρτάται έκ τής 
καταλλήλου ένώσεως τών δύο διαστημάτων μεταξύ δύο 
φθογγοσήμων και τών τεσσάρων διαστημάτων μεταξύ τριών 
φθογγοσήμων. Έφ’ δσον ή αρμονία ίκτελεϊ τούς δρους τού
τους ό ακροατής μένει εύχαριστημένος· οί άρχαΐοι συνθέ- 
ται ούδόλως άπεμακρύνοντο τών άρχών τούτων.

Τδ είδος τοΰτο τής συμφωνίας έπί πολύν καιρόν ίπεκτει- 
νόμενον, ήτο επόμενον, δτι θά ίπέφερε τήν μονοτονίαν καί 
αηδίαν, ώστε διά νά κινηθή πάλιν τό ενδιαφέρον καί άνα- 
ζωογονηθή τδ μουσικόν αίσθημα, έπρεπε νά έγκαταλειφθή 
το άρμονικον τοΰτο σύστημα καί έτερόν τι έπινοηθή. Ε
κτενές τι τεμάχιον (θεωρείτο μηδέν ίλλειψει μεταθέσεως.

Είς είδήμων μοναχός «*λυσε  τδ μυστήριον τοϋ Γορδίου 
τούτου δισμοΰ. Ή θεωρία τών διαστημάτων κατά τήν επο
χήν εκείνην ήτο άρκετά προχωρημένη, καί δέν ύπελείπετο 
παρά, νά γίνη νεωτερισμός τις είς τήν ίκτασιν τών διαστη
μάτων. Τδ εφευρετικόν τοΰ νεωτεριστοϋ τούτου πνεύμα 
συνέλαβε τήν Ιδέαν νά πρόσθεση είς τά δύο τρίτα διαστή
ματα άποτελοϋντα έν πέμπτον καί ?ν έτερον τρίτον εξ ού 
προήλθεν ή εξής αρμονική έκτασις·

δδΤ2 μί34 σολ56 σί4 δό.

ήτοι εξ διαστήματα μεταξύ τεσσάρων φθογγοσήμων τοΰ 
δό καί σί, καί διά τή; προσθέσεως τοϋ πρώτου έξ ίπανα- 
λήψεως φθογγοσήμου, επτά διαστήματα μεταξύ πέντε φθογ
γοσήμων. Έπί τοΰ τελευταίου τούτου τρίτου διαστήματος 
στηρίζεται όλη ή νέα μουσική επιστήμη· διά τοΰ διαστή
ματος δέ τουτου αί άρμονίαι συνδέονται πρδς άλλήλάς καί 
ουτω σχηματίζουσι τήν μετάθεσιν, ήτις δέν ύπήρχεν είς 
τούς αρχαίους μουσικούς.

Τδ διά πέντε διάστημα ή ή ένωσι; τών τεσσάρων δια
στημάτων ποιεί τελείαν αρμονίαν, ένφ τδ προσθετέου διά
στημα θεωρείται ώς συμπληρωματικόν. Τδ διάστημα τοΰτο· 
επιφέρει έπίσης κακοφωνίαν, (άν συμπέση μόνον μέ τδ ~έμ- 
πτον, είναι έν καί τδ αύτό ώς νά ύπήρχεν ίν μόνον διά
στημα μετά τοϋ πρώτου φθογγοσήμου τής συμφωνίας καί 
τοΰ τελευταίου ήτοι εβδόμου, ώς παραδείγματος χάριν εάν 
ίγράφομεν

ίδ — μί — σδλ — σί.

Τδ διάστημα μεταξύ οδ — σί, ώς ιιπομεν, δέν ηχεί 
καλώς «ίς τδ ούς. Ούτως τό τρίτον πρόσθετον διάστημα, 
τό όποιον άπό (ν. πέμπτον μετατρέπεται «ίς έβδομον, δεν 
αύξάνει ούδόλως τήν άξίαν τοϋ πέμπτου, άλλά άπλώς 
χρησιμεύει ώς μέσον μεταβάσεως ίκ Τοϋ πέμπτου «ίς έβδο
μον, ώς καί ίκ τή; μιάς άρμονίας εις άλλην, χωρίς ούδόλως 
νά μετατρέψωμεν τήν ώς βάσιν ληφθεϊσαν.

Έκ τών άνω λεχθέντων οσον καί άπειρο; τής μουσικής 
και &ν είναι ό αναγνώστης ήμών εύκόλως ίννοιΐ οτι έκάστη 
φυσική συμφωνία απαρτίζεται ίκ τριών φθογγοσήμων, άτινα 
περιέχουσι τέσσαρα διαστήματα καί δτι μία συμφωνία 
πρδς μετάθεσιν περιέχει τέσσαρα φθογγόσημα μέ εξ δια
στήματα. Έκ τών δύο τούτων συμφωνιών ή τελευταία είναι 
ή μάλλον ίκτενής.

Όστισδήποτε λοιπόν χαί αν είναι δ άριθμδς τών μουσι
κών οργάνων,διά τών τεσσάρων τούτων φθογγοσήμων ίκφρά·. 
ζονται αΐ μάλλον σύνθετοι συμφωνίαι. Έν τούτοι; είναι 
δυνατόν έν καί τδ αύτό φθογγόσημον νά έπαναληφθή ταύ
τοχρόνως ύπό τών διαφόρων μουσικών οργάνων.

Έν τή μιχρφ ταύτη έχθέσει τής άρμονίας δέν είναι βε
βαίως δυνατόν νά «κθέσωμεν όλους τούς κανόνας τής συνθε- 
σεως. Σκοπό; ήμών1 ήτο, όπως δυνηθώμεν έν τή ασθενείς 
ήμών νά πείσωμεν τούς εύμούσους' άναγνώστας όπως έχωσι 
πεποίθησιν είς εαύτούς ίν τή άκροάσιι μουσικής τίνος συμφω-

νιας. Έάν δ’ ίκ τών ολίγων λεχθέντων οί ήμέτεροι άναγνώ- 
σται άποβάλωσι τήν άμφιβολίαν ταύτην, θέλομεν θεωρήσει 
εαυτούς ώς έκπληρώσαντ.ας έν μέρει τόν σκοπόν μας. Οι 

Τδ \ δέ ειδήμονες εύκόλως θέλουσιν ίννοήσει, δτι είναι άδύνατον 
άπλούστερον ίν κοινή γλώσση νά περιγράψη τι; τήν μουσι
κήν επιστήμην.

Άν·μ.ογοάνν»]ς.

ΠΕΡΙ ΙΠΠΟΤ
------  ~ Μ ■

*0 πιστότατος και καρτιρικώτατος βοηθός, ό ίσχυρότα- 
τατος και πολυμερέστατος συνεργάτης τοΰ ανθρώπου εν 
παση αΰτοΰ ασχολί^ι είναι ό ΐππος. Ό ίππος φέρει τδν α
ναβάτην ίπί όρέων και κοιλάδων έλκει τδ άροτρον, τδ άρμα 
καί την άμαξάν του, συντελεί «ίς τήν άλόησιν τών δημη
τριακών καρπών, φυλάσσει τήν αυλήν του, χορηγεί αύτφ 
γάλα και κρέας καί τδν κομίζει εις τά πεδία τών μαχών. 
Ού μόνον δέ σώζει τήν ζωήν τοΰ κυρίου του, άλλά συμ
μετέχει τής ηρωικής τούτου ιύτολμίας, δάχνες θανασίμως 
τον Ιππον τοΰ άντιπάλου καί κοινωνεΐ τής ύπιρηφανείας 
καί τής χαράς τών θριάμβων. Είναι τοσοΰτον εύμαθής, 
ώστε ίν ώρα χρείας καί χορεύει. Οί Συβαρΐται άπώλεσαν 
πατρίδα καί ίλευθερίαν, οπότε οι Κροτωνιάται ηδλησαν 
πρός τούς συβαριτικούς ίππους κατά τρόπον, δι’ ού ερεθί
ζονται έίς δρχησιν οί ίπποι τών τρυφώντων.

Έκ τίνος ζώου κατάγεται ό ίππος, άδηλον γενάρχης 
, αύτοϋ ούτε ό Τσιγγεάτης είναι έν ταΐς έρημοι; τής μέσης 

Ασίας, ούτε ό Κιάγγος ίπί τών Ίμμαλαίων όρέων.
Έν τοΐς σπηλαίοι; τοΰ. Βελγίου καί τής Μεγάλης 

Βρετανίας εύρίσκονται τεράστια όστά ίππων προκατα
κλυσμιαίων, οέτινες ήγωνίζοντο πρδς τούς λύκους, ύαινας 
καί άρκτους, ήσαν δε διπλασίονες τών νϋν ϊππων καί κατά 
τδ μέγεθος καί τδ πάχος. Μυρίας άλλοιώσεις ύπεστη βαθ
μηδόν ό άρχέγονο; ίππος-, δτε ίδαμάσθη ύπδ τών ανθρώ
πων καί έξυπηρέτησε τούτων τούς σκοπού; ίν τη γεωργίφ, 
τή θήρφ, τή τέχνη καί τή ίπικοινωνίφ. Οί νϋν λεγόμενοι ά
γριοι ίπποι ίν ’Ασίφ καί Εύρώπη είναι κυρίω; ΐπποι ίξηγρι- 
ωμένοι- μαρτηροΰσι δέ όπόσον ισχυρά ύπάρχέι ή ίν τφ ζώω 
τούτφ έμφυτος πρδς τήν ελευθερίαν όρμή.

Οί άγριοι ίπποι τή;’Αμερικής ούδεμίαν εχουσίν άξίαν, ώ; 
ύπάρχοντις τοσοϋτο παμπληθείς, ώστε καίάλήται καί ίπαϊ- 
ται ώς ίπί τδ πλεϊότον ΐππηλατοΰσιν. Έν ταΐς νήσοι; τοΰ 
Φαλκλάνδ νέμονται μυριάδες άγριων ίππων καί βοών, τρεφό
μενων διά τοϋ τρισμεγίστου χόρτου ΐιββοχ δστις μετεφυτεύθη 
άρτίως έν τισίν άγροΐς τής Αγγλίας. Ούδέν ζφον κατέστη ίιά 
τής ανθρώπινης θεραπείας, ήμερώτερον καί περικαλλέστερον 
τοϋ ίππου.Καλλονή,ταχύτης,όξύτης τών οργάνων τή; αίσθή- 
σεω;, γνώσί; τοπική, μνήμη, πάθο;, πίστις, εΐλικρινεστάττ, 
εύνοια απέδειξαν αύτόν τό πρώτιστον τών οΐκοσίτων ζώων.

ι ' ■ '
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Αί άρχαιόταταί ειδήσεις περί της χρήσεως του ΐππου, αί 
άνευρισκόμεναι έν τοΐς μνημείοις τής ’Ασσυρίας χαί τής Αί
γυπτου καί έν ταϊς Βίβλοις τοϋ Μωϋσέως χαί τοΰ Ιώβ, ά- 
νεφάνησαν συμφωνόταται προς άλλήλας μίτά άχριβή ερευνάν 
τοΰ περιφανεστάτου τών καθ’ήμ&ς Αιγυπτιολόγων, του χα- 
θηγητοΰ Έβερς έν Λειψίφ.

Πολύν χρόνον πρό τών Πατριάρχων, 2000 π.Χ οί ίπ
ποι ήσαν σέμνωμα χαι καύχημα ’Αράβων, Αιγυπτίων χαι 
’Ασσυριών. Ό δ’ Ιν τή παλαιφ Διαθήκη μνημονευόμενος 

ίππος σφό^ρα δμοιάζει τφ νΰν τουρχομανιχφ. Ό δέ Φα
ραώ χατεποντίσθη μετά τών ίππων καί τών άρμάτων 
του. 'Οπλήν στιρεωτέραν τοΰ σιίήρου έχουσιν οί ίπποι 
έχτοϋ γένους τοϋ χουρίιχοΰ άχρι τής σήμερον. «Αΐ δπλαΐ 
τών ίππων των είναι στερεαί ώς αί πετραι» ίλεγεν δ Ήσαιας 
περί τής ιππικής δυνάμεως τών Βαβυλωνίων. Έξ άμνημο- 
νεύτων χρόνων ήκμασίν ή ιπποτροφία έν τή εύδαίμονι, οΰχι 
όμως έν τή πετραίφ Άραβίφ· τούτου ίνεκα, έν τή απαριθ
μήσει τής ιουδαϊκής λείας, μνημονεύονται ίοΰλοι, χάμηλοι, 
ovot, πρόβατα, άλλ’ ούδείς ίππος. Ή αξιόλογος τοΰ ίππου 
περιγραφή παρά τφ Ιώβ (39,19) έμπεδοΰται ύπό τών σω- 
ζομένων μνημείων τοΰ Χορσαβάδ. Ή άπίστευτος ευκινησία, 
ή καταπληκτική έλαστικότης,τό ασφαλές βήμα,τό γενναΐον 

Ή έβωτβρεκή ίστοψςς τοΰ Βοβπόρου.

πΰρ, πάντα μαρτηροΰσιν 8τι οί τής ’Ασσυρίας ίπποι οΰδέν δι- 
έφερον τών καθ’ ημάς αραβιών. Έκ τών άρχαιοτάτων λαών 
τής ’Ανατολής κυρίαν δύναμιν ιππικήν είχον μόνοι οί Χαλ- 
δαϊοι καί οι Πέρσαι. Οί άλλοι έχρώντο τοΐς ίπποις ϊνα ελ- 
κωσιν άρματα καί άμάξας" τοϋτο δέ παρατηρεΐται έν δλη τή 
άρχαιότητι. Οί Έλληνες τοσοΰτον ίξεπλάγησαν, ίτε πρώ
τον είδοντούς έκ Θεσσαλίας προελάσαντας ιππείς,ώστε κομ- 
ψώς λίαν έπλασαν τόν μΰθον τών Κενταύρων. Έν τή ίερα· 
πείφ τοΰ άνθρωπίνου σώματος, οία παρά τοΐς Έλλησϊν άνε- 
πτύχθη, δ Κένταυρος είναι είκών τοΰ άπειροκάλου καί άγροί- 
χου. Έν ταϊς μετόπαις τών ναών καί έπί τών καλλιτεχνη
μάτων τής Άκροπόλεως οί πρδς Κενταύρους άγώνες ένοπλων 
πεζών ύπεμφαίνουσι τήν πάλην λεπτότερος τίνος ημερώ- 
σεως πρδς τήν βαρβαρότητα αγρίων Σκυθών. Καί παρ’ Ο- 
μήρφ δέ ούδεμία μνημονεύεται δύναμις ιππική. Οί ήρωες 
αύτοϋ όχούνται έφ’ άρματος, μόνος δέ δ Όδυσσεύςκαι δ Δι
ομήδης άναβαίνουσιν άπαξ έφ ’ ίππου. Έν τοΐς ιστορικοΐς τής 
Ελλάδος χρόνοις δ ίππος υπηρετεί τφ άναβάτη, τδ δέ δί
τροχου άρμα πρωταγωνιστεί έν τφ σταδίφ. Έπί Σόλωνος 
χόν οί ’Αθηναίοι ευάριθμον ιππικήν δύναμιν, ήτις έπι τοΰ πε· 
λοποννησιακού πολέμου ειχεν αύξηθή είς χιλίους. Έφίππια 
και αναβολείς ήσαν άγνωστα έν τή άρχαϊότητι· οί άναβολεϊς 

αναφαίνονται τδ πρώτον παρά τής Πάρθοις χατά τδν τέταρ
τον π. X, αιώνα. Οι άναβάται ήρπαζον τδν ίππον άπδ τής 
χαίτης χαι άνεβαινον έπ’αυτόν' κατά τοΰτον τδν τρόπον άνί- 
βαινεν έπι τοΰ θυμοειδούς Βουχεφάλου του δ Αλέξανδρος- Τδ 
άρχαιότατον πέταλον ήτοι σεληναΐον μετά σιδηρών ήλων εύ- 
ρέθή έν τφ χατά τδ Τουρνάη τάφφ τοΰ βασιλέως τών Φρά
κων Χιλδερίχου Έν τή Λιππίφ δδφ χαι έν άλλαις λεωφόροις 
τής Ρώμης ΰπήρχον λίθοι, διευχολύνοντες τήν έπί τούς ίππους 
άνάβασιν. Οί ρωμαίοι ιππείς είχον έν τοΐς δόρασιν αυτών ει- 
δός τι άναβάθρας ώς τά παρ ’ ήμΐν χαλόβαθρα. Μετά πολλοΰ 
ζήλου έτιθάσσευον χαι ήσχουν τούς ίππουςΈλληνές τε χαι 
Ρωμαίοι έπί τούς αγώνας χαί τά θεάματα.Τά άρματα είση- 
χθησαν εις τήν Ρώμην έπί τοΰ’Ιουλίου Καίσαρος.Οΐ αξιόλογοι 
άράβιοι ίπποι έλχουσι το γένος,χατά τούς έγχωρίους μύθους, 
απο τών πέντε ίππων τοΰ Μωάμεθ*  είνε όμως πολλφ αρ
χαιότεροι. Ό Μωϋσή; ειχεν απαγορεύσει τοΐς ίσραηλίταιςτήν 
ιππηλασίαν δ Μωάμεθ τουναντίον, άκριβώσας τάς χρείας 
τής πατρίδος του. επέβαλε τοΐς όπαδοΐς του τήν ΐπποτροφίαν 
ως καθήκον θρησκευτικόν. Τδ διά τοΰ άραβίου είδους ΰψωθέν 
ισπανικόν γένος έφθάρη χατόπιν επί Καρόλου τοϋ Ε'. ίνε- 
χεν τής μεγαλειτέρας περιθάλψεως τών ήμιόνων. Έπί τοΰ 
τριαχοντετοΰς πολέμου ή ίπποτροφία μιτεδόθη έξ ’Ισπανίας

είς Γερμανίαν. Έως τής σήμερον σώ
ζονται έν Βοημίφ πελώριοι ίπποι μετά 
πυκνοτάτης χαίτης χαί ουράς, οίτινες 
μέχρι τής χθές έζευγνύοντο ύπό τά 
άρματα τών ηγεμόνων. Οί ισχυρότα
τοι ίπποι τής Σαξονίας, έπί τών α
γώνων τοΰ μέσου αίώνος, έβάσταζον 
βάρος 430 λιτρών. Μέχρι τής βα
σιλείας τών Χρενστάουφεν έχαθεζοντο 
αί γυναίκες έπί τών ίππων, ώσπερ οί 
άνδρες· κατόπιν δέ έπενοήθησαν τά 
πλάγια έφίππια. Τδ όχεϊσθαι έφ’ ά- 
μάξης ένομίζετο αισχρόν και επιβλα
βές είς τήν άνδρείαν· είς τήν ιδέαν ό
μως ταύτην πολύ συνετέλει τότε καί 
ή έλεέινότης τών δδών. Τάς πρώτας 
άμαξας έκόμισεν έκ μέν ’Ιταλίας εις 
Γαλλίαν ή Αικατερίνη τών Μεδίχων 
τφ 1533, ή δέ Μαρία έξ Ισπανίας είς 
Γερμανίαν τφ 1601.

Λ. Άν...

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια· β» προηγ. φύλλο»).

Ενταύθα» ώς βραδύτερου έπληροφορήθην,κατασκευάζεται κή
πος ύπο τοδ δήμου, καί καφεϊον καί οδοί,‘επειδή τδ μέρος είναι 
μοναδικόν δια περιπάτους. Καί πραγματικώς, είχον απέναντι 
έμοΰ τήν πρδς τήν μικράν ’Ασίαν απέραντου Μαύρην θάλασ
σαν, γαυριώσαν έπί τώ τίτλφ καί άξιωματί της, καυτόν εκτε
ταμένου κόλπον τοΰ φυσικωτάτου ώραίου λίμένος τής Βάρνης, 
οδτινος φυσικός βραχίων τής ξηρας έπιχαρίτως προύχώρει ή- 
μικυκλικώς πρός τήν πόλιν.

Πίνων μόνος τδν κομισθέντα μοι έντδς φιάλης μέλανα εγχώ
ριον καί κάλλιστον ζύθον καί μόνος καθήμενος έν εξοχική τοι- 
αύτη λαμπρότατη και άνελπίστφ δι’ έμέ θέσει καί θέφ, δλως 
ξένος έν ξένη χώρα, πόλει καί έξοχή, δνειροπώλουν την έκτα
κτον έκείνην περιβάλλουσάν με άγρίαν φύσιν, ήν ό άνθρωπος 
μάτην κόπια πρδ αιώνων νά ήμερώση, διακοπτόμενος ενίοτε 
ύπδ τών διερχομένων παριπατητών κυρίων καί κυριών. Ή η
μέρα έκλινε πρδς τήν δύσιν της. ,

Ό ουρανός νεφώδης καί δ όρίζων ζοφερός, φωτιζόμενος αμυ- 
δρώς καί ούχί κεχρυσωμένως, εδδιος, χαρίεις καί γλυκύς ώς ό

ft.

τής'Αττικής μας, ή θάλασσα σκαιά, ανήμερος, ήμιαγρία, άπει- 
λη-ική καί φεύγουσα πρδς τδ αχανές ώς νά έκυνήγει τινά, ό 
ώραϊος φυσικός εκείνος καί εκτεταμένος πρδ έμοΰ λιμήν έντελώς 
έρημος πλοίων, μοί άνεμίμνησκον τάς τύχας τοΰ άνθρώπου, ά- 
ναζητοϋντος διά τών μακροτάτων τής γής έκτάσεων τήν τύ
χην καί τδν άρτον του.

Μετ’ όλίγον, ούτω εύρισκόμενος δλως ξένος καί μόνος έμε- 
λαγχόλησα, δτε έπεδόθην είς τήν έξέτασιν τών περιπατητών.

Φαντασθεΐτε έπί μιας άκτής τής Μαύρης θαλάσης νά ψυχο- 
λογήτε τούς Βουλγάρους. Διεσκέδασα μέ αυτούς όλίγον.

Διήρχοντο πρδ έμοΰ πλεϊστοι λευχείμονες άνδρες με πι- 
λίκιον έπίσης λευκόν, ρωσσικοΰ ρυθμοΰ, έχοντες άπδ τοΰ ένός 
τών ώμων καί διά τοΰ λαιμού είς τήν αντίθετον πλευράν ούχί 
ευκαταφρονητών διαστάσεων άνηρτημένην πλατείαν σπάθην. 
Ήσαν βούλγαροι αξιωματικοί καί έθάδιζον μέ. βήμα σταθερόν, 
άλλά τοΐς έλειπεν ή χάρις, κομψότης καί ευκινησία. Έφαί- 
νοντο άνδρες αξιόλογοι.At γυναίκες των όμως ποσώς δεν μοί 
ήρεσαν. Βραχείς, χονδραί καί άχαρεις, δι’ όπερ προτιμώσιν, 
ιδίως οί αξιωματικοί νάλαμβανωσι συζύγους <έλληνίδας.

Εξετάζω πάντοτε τούς διερχομένους καί διασκεδάζω μέ αυ
τούς, δτε διέρχεται πρδ έμοΰ γνωστόν φιλικόν πρόσωπον. Είναι 
άνήρ μεσήλιξ, σοθαρώς καί σκεπτικώς βαδίζων, μέ βήμα στα
θερόν καί ταχύ, σιγάρον διά τής μιας χειρός κρατών καί ράβδον 
διά τής έτέρας.

Εινε άνήρ άρτιος, ύψηλοΰ μάλλον αναστήματος, έχει φυ
σιογνωμίαν σοβαράν καί έμβριθή καί 
μύστακα μαΰρον’ φέρει δ’έπίσης πίλον 
μέλανα καί ένδυμασαίν όμοίαν καί σπεύ
δει βαδίζων, μή παρατηρών τούς περί 
αύτδν ευρισκομένους.

Εινε ό πρόξενος τής Ελλάδος κ. 
Παπαγεωργιάδης, δ γνωστός τής Σμύρ
νης ήρως καί κάλλιστος φίλος, δν δέν 
έβράδυνα νά γνωρίσω, άμα τή πρδ έμοΰ 
διαβάσει του.

Κάμνει τδν καθημερινόν τού περί
πατον, ειπον καθ’ εαυτόν, καί ήθέλησα 
νά τδν καλέσω, άλλά κατόπιν έσκέφθην, 
8τι προτιμώτερον ητο νά μή διακόψω 
τδν περίπατόν του, άφοΰ θα τδν έπεσκε- 
πτόμην τήν έπιοΰσαν.

Άφοΰ δέ μέχρι νυκτδς παρέμεινα 
ένταΰθα, ότέ μέν βεμβάζων πρδ τής 
ένώπιον μου όλως ξένης καί ήμιαγρίας 
φύσεως, ίρτι δέ διασκεδάζων μέ τάς 
περί έμέ διερχομένας , ελληνικάς τε 
καί βουλγαρικάς φυσιογνωμίας, έπέστρε- 
ψα είς τδ ξενοδοχείου, όπου ίνεκα τοΰ 
θέρους είχε παρατεθή ή τράπεζα έν 
ώραίφ εξώστη" αφοΰ δέ έφαγον έν μέ
σφ διαλέκτων έλληνικής, ιταλικής και 
βουλγαρικής, χωρίσ ούδεμίαν ούδενί νά 
δώσω γνωριμίαν, άπεσύρθην είς τδ δω
μάτων μου καί έκοιμήθην. .

Τήν έπαύριον περί τήν 9ην ώραν έξεκίνησα πρδς έπίσκεψιν 
τών συνδρομητών μου. Τδ ξενοδοχεΐόν μου έκειτο έν τή ώραιο*  
τέρα θέσει, οπού υπάρχει ή καλειτέρα καί εύρυτέρα καί έμπο- 
ρικωτέρα λιθόστρωτος οδός. Δεξιόθεν καί αριστερόθεν ύπάρ- 
χουσιν οίκίαι και κάτωθι αυτών ποικίλα εμπορικά καταστήματα, 
εναντί μου δέ καί όλίγον άπωτέρω παρατηρώ έπί έξώστου ω
ραίας τινός οικίας ίστδν καί τδ σήμα τής πατρίδος. ,

— Ά, έδώ εινε τδ έλλ. προξενείου, ειπον καί αμέσως έ- 
κρουσα τήν θύραν, ήτες δέν.έδράδυνε ν’άνοίξη. Άνερχόμενος, 
δεξιόθεν τής κλίμακος εντός μικροΰ δωματίου απαντώ γραφεϊον 
καί είκοσιπενταετή περίπου νέον υπάλληλον γράφοντα.

Είνε 0J κ. Κουλμάσης, νέος αξιόλογος καί εύπαίδευτος, 
•ό γραμματεύς τοΰ προξενείου.

—Ό κ. πρόξενος; τδν ερωτώ, καί μέ ώδήγησεν αμέσως 
είς τδ άνω διαμέρισμα τής οικίας, όπου εδρον τδν κ· Γ. Πα- 
παγεωργιάδην, έν ώραίφ γραφείφ, έργαζόμενον. Μόλις μέ 
είδε, μέ άνεγνώρϊσε καί τείνας μοι τήν χεΐρα'

— Μπα, κ. Πρίντεζη, μοί λέγει μειδιών, πώς, σείς έδώ, 
•αίς Βάρναν ;

—Ναί, φίλε μου, τφ απαντώ, ενεκεν εργασιών τής «Φύσεως».

— Μά αυτή ή «Φύσις» κάμνει θαύματα, μοί λέγες πάν
τοτε μειδιών. καθήσατε.

Καθήσας δέ'έπί τοΰ έναντι αύτοϋ κειμένου ανακλίντρου, μοί 
προσέφερε σιγάρον καί ήρώτησε περί διαφόρων νεωτέρων τής 
Έλλαδος πραγμάτων.

— Καί είς τί καταγίνε'σθε, κύριε Πρόξενε, άν επιτρέπετε νά 
μάθω, τδν ήρώτησα τότε, σας είδον πολύ άπησχολημένον, δτε 
είσήλθον.

— Ά, τίποτε, φίλε μου, μοί άπαντα, καταγίνομαι εις την 
εμπορικήν έκθεσιν τής εισαγωγής ελληνικών προϊόντων, ήν, 
ώς θά έμάθετε, ήΚυβέρνησις, ζητείάπδ όλους τούς προξένους.

— Α, μάλιστα άνέγνωσα περί τοΰ αντικειμένου τούτου, τφ 
ειπον και ελπίζετε διά τινων μέτρων νά επιτευχθή ή εισαγω
γή των ένταΰθα ;

— Άλλοΰ, κ. Πρίντεζη, έγκειται τδ έμπόδιον. Πρέπει οί 
έν Έλλάδι βιομήχανοι νά γνωρίσουν 'καλώς τά μέρη ταΰτα, νά 
εννοήσουν τήν σπουδαιότητα τής εξαγωγής τών προϊόντων των 
καί νά δώσουν εμπιστοσύνην εις τούς έδώ εμπόρους.

— ’Αληθώς, αύτό παρετήρησα καί έγώ. Σπουδαία κατανά
λωσες ελληνικών ειδών ήδύνατο νά γίνη έν τή ’Ανατολή, όπου 
πληθύς 'Ελλήνων ιδίως έμπορων υπάρχει,άλλά λείπει ή πείρα 
καί ή εμπιστοσύνη .

““’Ακριβώς’ καί διά τοδτο χωλαίνει ή 'Ελληνική βιομηχα
νία μας έτι.

;—Καί πώς βλέπετε τά πράγματα έδώ, κ. Παπαγεωργιάδη;

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΥΠΟ ΜΩΑΜΕΘ
Πύλη αγίου 'Ρωμανού
Ναός άγίαο Σοφίας

. Όθωμανιχα'ι στρατιά!

■‘Οδός καβόΒου Μωάμεβ

Γ.Γ.Γ.
Δ.Δ.Δ. Τουρκικός στόλος

Ε. "Οδός χαβόδου Μωάμεί 
Ζ. Χειμερινόν ανάχτορον 
Η. ΒτρατηγεΓον Μωάμέβ-

<

. Κ. θαλάσσιος συγκοινωνία 
Λ. Οί έπτά πύργο* 
Μ. Πύλη Χαρσία 
Ν. Πολυάνδρου πύλη 
Ο. Μιχρα πύλη 
Ρ. Χρυσή πύλη

' Φ. “Εδίομον άνάχτορον. χ

τόν ήρώτησα τότε. Έγώ έξ όσων άπδ χθές άντελήφθην,παρετή
ρησα, ότι όντως ή Βουλγαρία προοδεύει.

— Ναί, προοδεύει καί προοδεύει πολύ, μοί άπήντησε.Κυ- 
βέρνησις καί λαός καταγίνονται πολύ είς όλα νά προοδεύσουν. 
Παντοΰ θά ίδητε νά κατασκευάζωνται δημόσια έργα καί ύπό τών 
δήμων καί τής Κυβερνήσεως. Στρατόν δέ άρκούντως κατηρ- 
τισμένον δύνανται νά παρατάξουν μέχρι 250,000.

— Πώς σας φαίνεται δ στρατός των ;
— Οί στρατιώταί των είνε καλοί, οί αξιωματικοί όμως ένεκα

τοΰ προσφάτου όργανισμοΰ των δέν έινε καλώς πεπαιδευμένοι. 
Είς. Ρςυχτσούκεον δέ, αν μεταβήτε, .θά ίδήτε καί ναύσταθμον καί 
ναύτας. ·■

— Ναύτας Βουλγάρους ; ήρώτησα.
— Ναί, έχουσιν έμπορικδν ναυτικόν. Σημειώσατε όμως, δτι 

εινε τοσοΰτον έχέμυθοι είς τάς στρατιωτικός εργασίας καί φει
δωλοί είς τάς τοιούτου είδους πληροφορίας των, ώστε δέν εενε 
δυνατόν νά μάθη τις τίποτε.

— Περίεργον, ένφ τά ήμέτερα ευκόλως μανθάνει τις έκ 
τών εφημερίδων.

Άφοΰ δ’ έτι εΐπομεν αρκετά, ήγέρθην ν’ άπέλθω έκείθεν.
I
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— Και πότε αναχωρείτε *.  Πρίντεζη; μϊ ήρώτησε.
'— Αυριον, ή τό πολύ μεθαύριον διά Ρουχτσούκιον.
— Τότε μ» συμφάγωμεν to εσπέρας, λί αγαπάτε καί τά 

λέγομε·? πάλιν.
—Ευχαριστώ πολύ καί ποΰ παρακαλώ ;
— Εις τοΰ κ. Κλονάρη' εϊνε ρωμαντικόν το. μέρος καί ώ- 

ραϊον. ξενοδοχείο?. ’Εντός τών κήπων τής Δημαρχίας 8που ει· 
σθε χθες τό εσπέρας καί μέ είδατε, ώς είπατε.

•— "Εχει καλώς -
Καί αποχαιρέτισα; αυτόν μετέδην πρός συνάντησιν του κυρίου 

Ιωάν. Ζαρόκωστα. άνταποκριτοδ μου.
Ό κ. Ζαρόκωστας έχει τό κατάστημά του ολίγον άπωτέρω 

έν τή αυτή εμπορική όδφ. Διατηρεί πνευματοποιεΐον καί ξενο
δοχείο? κάλλιστα λειτουργούν.

— Ό κ- Ζαρόκωστας, ερωτώ νέον τινά συμπαθούς φυσιογνω
μίας έλθόντα πρός με.

—Πρό ολίγου έξηλθε μοι λέγει, αλλά θά έπιστρίψη ταχέως ’ 
αν θέλετε καθήσάτε ολίγον.

— Καί σείς.ποιος είσθε-. ήρώτησα αυτόν.
— “ ’Ανεψιός του καί υμείς ;

— Πρίντεζης, διευθυντής τής «Φύσεως».
— "Α, σείς είσθε ό κ. Πρίντεζης, χαίρω πολύ, καλώς ώρί*  

σατε καί πως ητο τό θαύμα τούτο ; Πόσον θά εύχαριστηθή ό 
θείος νά σας Ιδη τόσον έξαφνα.

Καί μοι προσέφερε έν ταυτφ καφφέ καί κονιάκ.
Μετ ολίγον εισέρχεται ό κ. Ζαρόκωστας, μεσήλιξ άνήρ,άλλά 

πολύ νεότερος φαινόμενο;, εύγενέστατος καί συμπαθέστατης 
φυσιογνωμίας.

— Είνε ό κ. Πρίντεζης, τφ λέγει ό ανιψιός του, συνι· 
στών με.

Ό κ. Ζαρόκωστας έξεπλάγη.
— Ό κ. Πρίντεζης; επαναλαμβάνει, τί εΰχαρίστησις και έγώ 

ητοιμαζόμην νά σας γράψω αυριον. Μά,πώς, δεν μας είδοποι*  
ήτε; ουτω έξαφνα κάμνετε τά ταξείδιά σας;

Προσλαδών με δέ εις τό παρακείμενον γραφεΐόν του, όπου 
μέ'συνέστησε πρός τόν γραμματέα του'

— Kat τί δυνάμεθα νά οας προοφέρωμεν,.μοί λέγει
— Άκριδώς έλαβον προ ολίγου καφφέ καί κονιάκ, τώ απαντώ. 

Ευχαριστώ πολύ.
Άφοδ δέ είπομεν αρκετά, έπεσκέφθην τό κατάστημά του καί 

τό εργοστάσιον.
— Περίεργον, είπον, δεν φαίνεται έκ πρώτης όψεως» οτι εϊνε 

τόσον μεγάλον καί έκτεταμένον.
Είς τό κύριον κατάστημα,ήτοι τό μαγαζείον υπάρχει τό οινο

πωλείου καί τό γραφείόν του όπου γίνεται ή λιανική και χον
δρική κατανάλωσις’ μετά τοδτο εΐσέρχεσθε είς κήπον όπου είνε 
τό ξενοδοχείου καί μαγειρείων καί είς τό βάθος κείται τό εργο
στάσιου, ή οΐνοπνευματοποιείον, όπου κατασκευάζεται τό κονιάκ 
καί τά οινοπνεύματα.

— Καί άπό πότε χρονολογείται τό κατάστημα αυτά, ήρώτησα 
σείς είσθε δ εργάτης του ;

—Ναί, φίλε μου από το μηδέν- ηλθον έδώ προ εΐκοσιπεντα· 
ετίας καί ολίγον κατ’ ολίγον έγεινεν ότι βλέπετε. Έργαζόμεθα 
όπως δυνάμεθα διά νά ζήσωμεν· άλλά τά έξοδα είνε τόσον 
υπέρογκα, οί φόροι τόσον μεγάλοι, ώστε δέν κερδίζωμεν πλέον 
τίπόυε. Έχομεν διπλούς φόρους έ.δώ, φόρον επιτηδεύματος καί 
φόρον έπί τής λιανικής καταναλώσεως τών ποτών.

Μετά τοδτο, έξήλθομεν είς τήν πόλιν καί έπεσκέφθημεν μετά 
τοδ κ. Ζαρόκωστα τόν κ. Ν· Άξελόν, οΐνοπνευματοποών επίσης 
καί κάλλιστον άνθρωπον, τόν κ. Ν. Κλονάρήν ενοικιαστήν του 
κήπου τής δημαρχίας,τόν κ Ν.Γεωργιάδην έμπορον καί τόν κ. 
Αριστ. Ίακουμίδην αντιπρόσωπον διαφόρων εταιρειών,’άπαντες 

συνδρομητάς τής «Φύσεως» καί μετά ταΰτα τόν κ.Ίωάν. Ά*  
μοίραν αντιπρόσωπον τών μεγαλειτέρων γερμανικών οίκων γε
ωργικών μηχανημάτων, και νέον κάλλιστα μεμορφωμέυον, εύγε- 
νέστατον καί λίαν φιλόμουσον. Ώς μοι έλεγεν έχει βιβλιοθήκην 
έκ πάντων τών ελληνικών συγγραμμάτων. Τοσουτον δ’ άγαπα 
τήν ’Ελλάδα, ήν ακόμη δέν έγνώρισε έκ τοδ πλησίον, ώστε 
αμα προσεχώς κατέλθη θά ϊγκατασταθή διαρκώς είς’Αθήνας. 
Ό πατήρ αύτοδ Βασίλειος Άμόιρϊς, είνε δ γνωστός ήρως τής 
Καδάρνας, οστις είς. τόν ρωσσοτουρκικόν πόλεμον ήνδρσγάθησε. 
Υπάρχει μάλιστα καί βιδλίον περί αύτοδ έκδοθέν έν ’Αθήναις 
ύπό τοδ κ. Κράτογλου.

(Έπεται συνέχεια)

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝΟΝ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ

Μετ’ ευχαριστήσεων σήμερον αναπηδώ άπδ τής κοιλάδος τής μο
νοτονίας,εν ή έφ’ ολόκληρον ένεάμηνον χρονικόν διάστημα τακτικής 
εργασίας, έκυμάνθην, στερηθεϊσα τής χαρά; καί ευθυμίας, αί’τινες 
διαρκώς «φαίδρυνον τον παιδικόν καί μαθητικόν μου βίον, ού ή δδός 
ητο έστρωμένη μέ ρόδα.

Έξελθοϋσα έκ τοΰ ’Αρσάκειου παρθεναγωγείου, ήθέλησα να έξα- 
σκησω τό διδασκαλικόν επάγγελμα μεθ’ δλης τής καρτεροψυχίας, 
αψηφούσα τάς καθημερινά! απογοητεύσεις καί πικρίας τοΰ πολυκύ
μαντου τούτου έργου, καίτοι ή μήτηρ μου προσςπάθει να μ’έμπο- 
δίση παντί σθένει, προίδοΰσα πόσον τό ίργον τούτο είναι επιβλαβές 
διά τόν όλίγην συνείδησιν Ιχοντα διδάσκαλον- έκπληροΰσα λοιπόν 
μετ’ άφοσιώσεως τήν ίεράν αποστολήν μου, αντλώ θάρρος έκ τής 
πεποιθήσεων, ότι άφ’ ένός έκπληρώ τά άνατεθέντα μοι καθήκοντα 
προσφ·λοΰς άποθανόντος, άφ’ ετέρου δέ, ότι άνέλαβον τήν παιδα
γώγησή τών τέκνων τής πατρίδος μου- Πλήν μεθ’δλην τήν εύχα- 
ρίστησιν τής συνειδήσεώς μου, εφέτος εξόφλησα άπό τήν γλυκεΐαν 
χαράν, ης απελάμβανον έπί δύο ετη, διότι μετ’άγανακτήσεως ειδον 
έν τή -ατρίδι μου Έρμουπόλει βραβευουένην τήν ασυνείδητον οκνη
ρίαν, ύμνουμένην δέ κάί κωμικός πλέον έν έφημερίσι διατυμπανι- 
ζομένην τήν άγυρτίαν καί τήν απάτην .Δέν ύπάρχει σήμερον διαφορά 
μετοξύ τοΰ αληθώς· έργασθέντος διδασκάλου,, καί τοΰ είς αποστρα
τείαν τό εργον του θέντος, σπιθαμιαίως δ’ έκ τής οκνηρίας τρε- 
φομένου, ήτις αποβαίνει άξια οίκτου έν Έλλάδι, μεθ’ δλας τάς υπέρ 
τής κατωτέρας παιδεόσεως ενδελεχείς μέριμνας καί προσπαθείας τής 
Σεβαστής Κυβερνήσεως-

Διά τάς μετά ζήλου έργαζομένας διδασκάλους, αίτινες ευτυχώς 
ανέρχονται είς σεβαστόν αριθμόν, δέν έννοοΰμεν, δτι ταΐς οφείλεται 
αμοιβή τις, διότι ή επιβαλλόμενη αύτηευσυνείδητος έργασία είναι 
καί αναγνωρίζεται καθήκον είς δ μετ’ενδιαφέροντος οφείλει νά ύπο- 
ταχθή αδτη δπως ό στρατιώτης ύπό τήν έθνικήν σημαίαν καί ν’ 
αγαπά ούτως είπείν τά αθώα άλλά τυφλά τέκνα, ών τήν παιδα
γώγησή άναλαβοΰσα, φέρει μεγίστην ευθύνην δέν ίπεται δμως έκ 
τούτου, ότι πρέπει νά μή δοθώσιν οί ύπό τήν άνθώδη καί μυρίπνουν 
δψιν δηλητηριώδεις χυμούς περιέχοντες στέφανοι πρός τούς εύιρυεΐς 
εκείνους κηφήνας, άφ*  ου διά τής ιδιαζούσης παιδαγωγικής αύτών 
δεινότητος κατορθοϋσιν έν διαστήματι μηνόςκαί ίνα μή ώμεν άδικοι 
τών δύο τελευταίων ένίοτε, να πλουτίσωσι καί τάς νωθροτέρας κε
φάλας μέ ώρισμένα τινά τεμάχια είς πάντα τά μαθήματα καί είς 
τοιοΰτον βαθμόν καταπληκτικής προόδου, ώστε άπροσκόπτως καί 
πρό τής ύπό τής διδασκάλου διδόμενης έρωτήσεως ν’ ακούεται ή 
άπάντησις ύπό τής μαθήτριας Ι,.,Διάτοΰτο δέ, τά άτυχή πλάσματα 
πνίγονται κατά τόν Μάιον καί Ιούνιον είς τήν μελέτην μή δύνά- 
μενα ν’ άναπνεύσβσι, διότι πλησιάζουσιν αί εξετάσεις ! Πρέπει ν’ 
άποστηθίτωσι ψιττακιστί,χωρίς κίν νά έννοώσι περί τίνος πρόκειται, 
τά δρισθέντα μαθήματα. Α! εξετάσεις είναι δι’ αύτά, δ,τι ή τελευ
ταία ήαέρα διά τόν είς θάνατον χαταδικασθέντα- τό καθ*  όλον το 
έτος προσφιλές τής μικρά; μοθητρίας θρανίον θεωρείται ήδη ύπ*  

. αύτής ή βαθμίς τοΰ ικριώματος καί ή διδάσκαλος δ δήμιός της'κάτω- 
χρος προσέρχεται τήν ήμέραν εκείνην, διότι βλέπει τήν διδάσκαλόν 
της ώχριώσαν καί φοβουμένην μή μέλος τι τής εξεταστικής έπιτροπής 
προτείνη ζήτημα τι ή έρωτήση τι μακράν τοδ προσδιωρισμένου μέ
ρους, -δπερ συνήθως αποφεύγεται καί έξ άβροφροσύνης και πρός 
αποφυγήν δυσάρεστων επεισοδίων, κατά τήν ήμέραν έκείνην χωρίς 
να νομςζωσιν αί εξετάσασαι εύφυεΐς διδάσκαλοι, δτι ή ευφυΐα των 
κατόρθωσε νά καλύψη τήν θεατρικήν παράστασιν. Ιδού αί ρηχά- 
νικαί εξετάσεις τής εποχής μας. Καί τούτο θά έξακολουθή εν όσιφ 
κατά τήν έπίσημον ταύτην ήμέραν δέν παραδίδεται είς χείρας τής 
έπιτροπήι ή διδαχθείσα ύλη, δπως έξετάζήται αδτη διά λαχνών αντί 
τόσων τεχνασμάτων, ατινα είναι πολύ πικρά διά τους ατυχείς γο
νείς, εμπιστευομένους τά τέκνα των, διά τόν ίδιον ίαυτόν των, διότι 
περαίνουσι τόσας τάξεις άγνοοϋντα νά γράψωσιν όρθώς τάς άπλουστέ- 
ρας τών λέξεων, καί διά τήν κοινωνίαν βραδύτερου."Ητις δμως έάν 
ήθελεν δυσαρεστηθή διά τάς γραμμές ταύτας, θά είναι άναμφιβόλως 
άκρ’βής δπαδός τών παρανόμων καί ασυγχώρητων τούτων μέσων 
κατορθοΰσα ώς έλεγεν ό αείμνηστος καί σεβαστός μοι καθηγητής, 
τών παιδαγωγικών μαθημάτων κ. Βλάσιος Σκορδέλης, πρίς ον jj,o- 
ρίας εύγνωμοσύνας αισθάνομαι, νά θεωρήται μια τρανή αγύρτις έμ· 
παίζουσα καί αύτόν τόν θεόν.

'Εφέτος λοιπόν ώσφράνθην τήν βαρείαν απόπνοιαν τής άπογοη- 
τεύσεως, ητις ώς θηρευτικός κύων πίρακολουθεΐ τά Γχνη τών θνη
τών καί τίθεται ώς σφραγίς πόσης πράξεως καί πάσης ένεργείας 
αυτών.

Ά π ογοήτευσις... λέξις έγκλείουσα έν τοΐς κόλποις αύτής 
όλοκλήρους δγκους πάγου !... καί δμως είναι ή αχώριστος αδελφή 
τοΰ μετερχομένου τό θειον καί ύψηλόν έπάγγελμα τού διδασκάλου. 
'Εάν δ’έλειπε καί αύτός δ θρίαμβος τής ιδίας συνειδήσεων τοΰ 
αληθώς καί διά τής θυσίας τής έαυτοΰ ζωής έκπληροΰντος τό καθή- 
πόντου, δστις θρίαμβος είναι ή θεία δικαιοσύνη, ή διδόμενη ύπότοΰ 

άνώτάτσύ καί θςίου Δικαστβΰ, ώ, τότε άφεύκτως δ άτυχης άνθρωπος 
θά καθίστατο αναίσθητος καί θ’ άνεφώνει -©εος δέν υπάρχει!»

Ταΰτα έν παρόδω καί έν όλίγοις περί τής έν Έλλάδι ορφανής 
δικαιοσύνης... προσεπάθησα δέ νά συγκρατήσω την εξανι- 
σταμένην εις τά τοιαΰτα καρδίαν μου, ώθοΰσαν τήν γραφίδα μου 
εις τό νά έκταθή καί έκθεση δσα καί ή μάλλον αναίσθητος ψυχή 
μου θά έπέκρινβ. _

Μάτην λοιπόν προσδοκώ νά μοί προσμειίιάση ή καθ’ δλην τήν 
παιδικήν μου ηλικίαν φαίδρα έχείνη ήώς, ή τότε ίιαρχώς πρό τών 
οφθαλμών μου καί άνευ δύσεως άναλάμπουσα καθ' ην τά αγρια καί 
άφρόεντα κύματα τού βίου μου παρίσταντο ήρεμοΰ-τα καί κομίζοντα 
γλυκυιάτην αύραν, τά 8έ φυλλώματα τών δένδρων λικνίζοντα την 
ήρεμοΰσα» ψυχήν μου. ΤΩ τρισόλβιοι ήμέραι !

Ή ϊλευσις τής ζοφεράς νυκτός ίθεωρειτο ύπ’ έμοΰ άλλοτε πικρά 
διότι μοί διέκοπτε τάς εύφροσύνους στιγμάς είς άς άπασα ή ζωή μου 
ειχεν άφιερωθή· ήδη τήν ποθώ ώς μέσον άναπαύσεως, Ό τότε φαιδρός 
βίος μου ήτο τό πρόγραμμά μου χωρίς νά τινάσβωμαι είς πάσαν 
πνοήν τοΰ ανέμου ουδέ να αίσθάνωνται καθ’ έκάστην τά χείλη μου 
προσεγγίζοντα τό πλήρες δηλητηρίου κήπελλον, δπερ μοί προσφέρου- 
σιν at ύπό τής μοίρας συμφοραί, στεροΰσαί με τών φελτάτων μοι διά 
τής αποτόμου τοΰ χάρωνος δρεπάνης... Καί δμως,.,δσον και αν 
είναι ή ζωή τοδ θνητού επίπονος καί μεστή θλίψεων καί ταλαιπω
ριών, έν τούτοις άναφαίνωνται περιστάσεις, καθ’ άς λησμονεί τις τά 
πάντα καί νέος δρίζων διαυγής καί ώραΐος διανοίγεται πρό τοΰ μέ
χρι τοΰδε άχάριτος βίου του. · . ,

Τοιοΰτόν τι συνέβη καί ε’ύ έμέ άπό ολίγου χοόνου συνδεθείσαν δι’ 
είλικρινοΰς καί ίβράς φιλίας μετά κόρης προσενεγκούσης μοι τήν 
καρδίαν της καί δι’ ής γεύωμαι ήδη τής ουρανίας ήδύτρτος έπί 
τή άμοιβαίφ άφοσιώσει τή άπαντώση μόνον μεταξύ τών αγγέλων 
καί τή υπαγορευόμενη ύπο τοΰ θεοΰ !

θεωρώ ήδη έμαυτήν εύ*υχή..·'Αχ  ! πόσον αί συμφοραί καί αί 
θλίψεις- ελαφρότεροι φαίνονται δταν ύπάρχη καρδία αδελφική καί 
ειλικρινής συμμεριζομόνη αύτών.

Ευρον φίλην, ήτις ήρε μέρος τοΰ σταυρού μου, ήτις διέλυσε τήν 
ομίχλην τήν έπισκιάζουσαν τό φαιδρόν μέλλον μου- διότι είς τοιαΰ- 
την νεότητα, είς ήν τά πάντα φαίνονται ρόδινα είναι σταυρός καί 
δμίχλη,καί ή ελάχιστη πικρία καί ή έλα^ροτέρά συμφορά. "Q πόσον 
γλυκύ καί παρήγορον τό θειον αίσθημα της άληθοΰς φιλίας! Νά γι- 
νώσκης δτι ή δείνα καρδία ζή ποθούσα τήν εύημερίαν σου,έπιδιώκουσα 
τήν ευτυχίαν σου,θηρεύουσα παν δτι θά σε τέρψη, παν δτι θά φέρη 
τό μειδίαμα εις τά χείλη σου'. Νά ε’σαι πεπεισμένος, δτι ή ουρανία 
αύτη αδελφή όου θά εύτυχή, έάν ευτυχής, θά ,κλαίη έάν θλίβησαι, 
θά πονή, έάν πάσχης 1 Είναι δυνατόν λοιπόν μία τοιαύτη άνευ τοΰ 
ελάχιστου συμφέροντος φιλία νά μή διάλυση τά ζωηρότερα τής λύπης 
χρώματα και νά μή έγχυση βάλσαμον παρηγοριάς είς μίαν καρδίαν ; 
Ήδύνατο ή ύπό τής απογοηΐεύσεως καί τής θλίψεως περιστοιχουμένη 
καρδία μου νά μείνη αναίσθητος ενώπιον τοιοότου αγγέλου καί νά 
μή άνοιξη τάς άγκάλας της, αναφωνούσα- βέλθέ αδελφή μου; » Ώ 
πόσον ίερ^ς ό δεσμός τής φιλίας, ήτις ούδέν άλλο είναι, παρά ή 
άμοιβαία προσπάθεια ύπέρ τής εύτυχίας τοΰ πλησίον, αύτή ή ύπό 
ύψίστου υπαγορευόμενη αγάπη, ήτις δυστυχώς δχι μόνον σπανιώ- 
τατα άπαντφ σήμερον, δτε ό φθόνος ίχει κορυφωθή, άλλά καί έκ- 
πλήσσεικαί φέρει εις εκστασιν ύπάρξιις ξέναι,δλως μηδαμηνάς αδυ
νατούσα,; νά κατανοήσωσι τό ύψηλόν καί εύγενές τούτο αίσθημα 
καί ζητούσας νά κατανοήσωσι τό ύψηλόν καί εύγενές τούτο αίσθημα 
κάί ζητούσας έν τή κακή παί διεστραμμένη φύσει των ν’ άνεύρωσιν 
αιτίάν τινά, εις ήν ν’ άποδώσωσι τόν ιερόν σύνδεσμον δυο καρδιών 
τοΰ αύτοϋ φύλου.

Ό χειρ τοΰ θεού προσήγγισε καί εθεσεν είς συνάφειαν τάς δύο 
ψυχάς μας, αίτινες θά άνταγαπώνται μέχρι τής τελευταίας στιγμής 
τοΰ βίου μας καί ίσως καί μετά θάνατον άγγελκώ; συνεσφιγμέναι 
καί αδελφικώς θά ώσιν ένηγκαλισμέναι. Ό Πλάστης b δημιούρ
γησα; έν ύπερτάτη «μπνεύσει τό εύγενέ; καί υψηλόν τούτο αίσθημα, 
δπερ κεναί κεφαλαί δέν έννόΰσι,θά εύδοκήση έν τή παναγαθότήτίτου 
νά κοιμηθώμεν έν τελεί τού βίου μα; τόν αιώνιον ύπνον,' άνευ τοΰ 
ελάχιστου νέφόυ; δυσαρέσκεια;· Φιλία αληθής I είναι τό γλυκύ 
προσκεφάλαιον, .έφ’ ού αναπαύεται τό άποκαμόν σώμα τοΰ .θνητού, 
είναι- ή τερπνή άάσι; ή εμφανιζόμενη εί; τον'έπί ήμέρα; δδοιπόρόΰντα- 
ή παρηγοριά δέ, ήν αισθάνεται τις εγχύνων εις φιλικήν καρδίαν 
τά; λύπα; του, τά δεινά του, τά χρυσά τοΰ βίου του βνειρα, είναι 
άνωτίρα πάση; ευτυχία;,

Τήν δευτέραν ’Ιουνίου λοιπόν μετά τό πέρα; τών εξετάσεων μας, 
άπεφαβίσαμεν να μεταβώμεν μετά τή; φιλτάτης μου χάρν αναψυ
χής εις τήν παρακειμένην νήσον Τήνο», είς ήν κατ’ Ιτος συχνάζου- 
σι πλεΐσται οΐκογένειαι έκ διαφόρων μερών,. Φοβερά τρικυμία ήπεί- 

- λει νά παρεμποδίση τό δίωρον ταξείδιόν μας· τό στενόν δμως δριον 
τών σχολικών διακοπών, μα< ήνάγκασε νά παρίδωμεν πάντα κίνδυ
νον και πάσαν θαλασσίαν ένόχλησιν, δι’ β καί μετά παρέλευσιν δύο 
περίπου ώρών εΐμεθα πρό τοΰ. περικαλλούς, καί. πρρικόμψου ναού της 
Ευαγγελίστριας, περικλείοντας δλοχλήρους θησαυρούς προερχόμενους 
πρό πάντων έκ τών υποδούλων αδελφών μας, ών ή μέν καρδία 
πληροΰται άληθοΰς θρησκευτικού αισθήματος, τά δέ στήθη εγκαρδίου 
αγάπης πρός τήν πατρίδα καί ελευθερίαν. Διαμείνασα άρκετάς ήμέ- 

ρας έν τή μονή τής Ευαγγελίστριας, διαθετούσης τά έκατόν κελ- 
λία της άσυλον είς ξένους, ήθελήσαμεν τήν δεκάτην τήν δε- 
κάτην έκτην του, ίδίοφ μηνός νά επισκεφθώμεν καί την μο
νήν τών.’Ορθοδόξων καλογραιών άπέχουσαν δύο σχεδόν ώρας τής 
πρωτευούσης.Έπονοι έφθάσαμεν εις τήν έν λόγω μονήν τήν βην 
μ.μ. ώραν, δτε καί κατέβήμεν άπό τών καταπεπονημένων όνων 
μας, οιτινες τά πάνδεινα ύπέστησάν, «νεκιν τής ανωμάλου καί ανω
φερούς δδοΰ, ήν ή εύγενής και γλυκεία συμπεριφορά τώ» Τηνίων 
ονηλατών καθίστα αφοβον καί διασκεδαστιχήν:

ΤΗτο λέγω ή έκτη ίσπερινή ώρα διε ίστημε» εξωθεν πύλης υψη
λής καί εύρείας φερούεης τήν εικόνα τής Θεομήτορος τεινούσης τήν 
αγκάλην αύτής πρός τούς έπισκέπτας τοΰ ναού, καί έπί κεφαλής 
σταυρόν. Ήτο ή εξώθυρα τοΰ μοναστηριού ή περιχλείουσα αύτό τε 
καί τόν ώραϊόν ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, κτίριον αρχαίου 
Βυζαντινού ρυθμού.

Φαντάσθητε παμπάλαιο? φρούριον έπί τής ράχεώ; ύψ,η^όΰ_ και 
άποχρήμνου βουνού κείμενον,καί περιβαλόμενο» ύπρ παλλεύκων τοί
χων. Οί τοίχοι ούτοι οί έγκλείοντες τό ακανόνιστο? καί έπί ανωμα- 
λωτάτου εδάφους έχτισμένον μοναστήριον τών ’Ορθοδόξων μοναχών 
μας, ούτε διά τοιχογραφιών καί καλλιτεχνικών ζωγραοημάτων κο
σμείται, ούτε διά λίθων χρωματιστών ποικίλλεται, άλλ’ειναε έπικε- 
χρισμένον δι’άπλής ασβέστου, ής τό πάλλευκον χρώμα απει
κονίζει τόν προορισμόν τής μονής καί όστις άναμφιβόλως έκπληροΰ- 
ται κατά γράμμα ύπό τε τών ηλικιωμένων νυμφών τού Σωτήρός 
μας, ών τινες άπό τής δωδεκαετούς ηλικίας των εχουσι περιβληθή 
τήν ουρανίαν στολήν τοΰ παραδείσου, ρίψασαι-μακραν τόν κοσμικόν 
χιτώνα τής πολυτελείας χαί ματαιότητος, καί άλλων νεαρωτάτων.

Άλλ’ άπεμακρύνθην τοΰ θέματός μου.
Είσερχομένη εν τή μικρά Κα* άκανονίστφ αύλή τής μονής, ένό- 

μισα, δτι πέριξ αύτή; θά εβλεπον χε ίμένα έύπρεπή η ευρύχωρα 
δωμάτια τών καλογραιών. Πόσον δμω; ήπατήθην 1 'Η οικοδομή 
αύτη δέν δμοιάζει τόσον πρό; μοναστήριον δσον πρός ’Ελληνικήν 
φυλακήν. Τά αύτά σκοτεινά δωμάτια,ή.αύτή διαίρεσες, ή αύτή πε- 
νιχρότη; I "Αλλαι y.iv τών κατοιχιών τώ» καλογραιών χεΐνται έπί 
ύψωματος,άλλαι δέ επί χατωφερείάς άνευ χλίμακο; πλήν ρξωγκομέ- 
μενου τίνος καί επισφαλούς βράχου, δνπερ δ χτίστης έν ώρφ κα
μάτου και θάλπους κατέλιπεν ήμιτελή, σκοτεινά! χαί έπιπλωμέναι - 
μέ τά απολύτως αναγκαία καί περικλείουσαι δύο καί ,τρία' δυστυχή 
δντα, ών ή ύγεια ύποσκάπτεται ήμέρφ τή ήμέρ^ι ύπό τής ύγρασίας. 
τής στερήσεως καί τών άλλων κακουχιών. ’Ιδού αληθής ασκητική 
ζωή-

(Έπεται το τέλος) 
Έύ«ΤΥ<λί« Κορωνάβου.

ΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΝ ΜΟΥ ΦΙΛΗΝ

I
Ήύο είς άλλην όποχΛν Ουμπαίκτεερά μου φίλη 
Καί μοε έλάλονν Α,δίότα τά παεδικά όου χείλη. 

Λμην τότε σίάντβρπνον, εϋθυμον παιδίον 
Mot έμβεδίας πάντοτε *« ’ έγώ ουνεμεεδίων ... 
'ροδόχρουν ειχον, έμπλεον μαγείας πάόης χρώμα 
Κ ’ έτέρπετο είς καλλονάς τά νεαρόν μου δμμα. .. 
"Q, τότε, τέρψιν Λφατον, ώραίαν είχον άλλην 
Είχον πατρός ψιλόότοργον, περιπαθή Αγκάλην. 
Ειχον γλυκό βαυκάλημα πολλά φιλΑματά του 
Άπεκοεμώμην πάντοτε ύπό τά δμματά του - . . 
Είς έξοχάς μέ έφερεν, είς μύρο,βόλους τόπους 
Μακράν άπό τόν θόρυβον, μακράν άπό άνθρώπους- 
“Αλλοτ’ έντός τής πτερωτής βίίλειάδος» μοε έλάλει 

, Καί μοε έδβίκνυ*  εύχαρες άγνωότα, θεία κάλλη. ..
Συνέπλεον περεχαρές, ένώ άβρόν τό κύμα
Ήβέως έψέθϋρεζεν έν εύτυχίας ρήμα !.....

II
Ήδη παρήλθσν οί φαιδροί καί μεεδεώντες χρόνοε. 

- Καί μοε έπήλθον δυμφοραί βαρναλγεϊς καί πόνοε.
'Ηδη έόβέόβη ό λαμπρός άότήρ μου.·. Τώρα πλέον 
Δέν είμαι εΰχρουν καθώς πριν άνθύλλεον ώραϊον ! 
ΙΙώς λοιπόν δύναμαι, νϋν ένθουν νά όοι ψάλλω 

1 ’Αφού τό πάν παράλλαξε καί ψάλλω $όμα άλλο ; ■■■. 
Άλλ’ όχι! θέλω διά άέ τήν παιδικήν μου φίλην 
Νά κρούόω λύραν εύηχον, Αρμονικήν, αίμύλην- 
θέλω εύχήν τινα κ’ έγώ νά σ' βύχηθώ γλυκεΐαν 
Μέ πάλλουσανέκ τής στοργής άδελφικήν καρδίαν : 
Είθε ό βίος σου λαμπρός νά ρέμ πάντα φίλη, 
Νά μειβιώσι πάντοτε τά νεαρά όου χείλη,.
'Εχουσα χάριτας πολλάς τού νόϋ καί τής κάρδίας, 
Ζήθι ζωήν άμέριμνον,μεστήν εύδαιμονίας !

φΛΟΝ ’
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ rNO±EIX
H*pc  τών εόβών τ$ς θερμ.όμ.τητος 

χαό τής βυνάμ.εως αύτής.

Πέντε είσΐ τά είόη τής θερμότητας καί κατατάσσονται 
κατά τάξιν βαθμών ώς εξής*

Α'.) Ή Ηλιακή θερμότης. Β'.) ‘Η τοϋ πυρός θερμό- 
της. Γ’.) Ή Χημική θερμότης. Δ'.) Ή ’Ηλεκτρική θερ- 
μότης και Ε'.) ή Ζωική θερμότης. ■

Έκάστη τούτων εχει ίίίαν έπενέργειαν, έπιρροήν και 
δύναμιν.

Α'. Ή ήλιακή θερμότης παραγομένη Ικ τών άκτίνων τοϋ 
ήλίου θερμαίνει άπασαν τήν έπιφάνειαν της γής καί τοϋ σώ
ματος τοϋ άνθρώπου μέχρις ώρισμένου βαθμοϋ θερμοκρασίας 
35—40®· Έάνττροσβάλη τοΰτο άπ*  ευθείας διά τών ήλια- 
κών άκτίνων, τότε παρέχει αύτφ χρώμα υπέρυθρον μέλαν 
καί έάν έπί πολύ, έπικαίει τό ίξω στρώμα τής έπιδερμίδός 
ή και δλην.

Β’. Ή διατών ξυλωδών υλών τεχνική παραγομένη θερ
μότης δύναται ν’ άφιχθή είς μέγιστον βαθμόν θερμοκρασίας, 
ώστε νά τήκη καί αύτά τά μέταλλα.

Γ'. Ή χημική θερμότης σπανίως δύναται ν’ ϋφιχθη είς 
μέγιστον βαθμόν, ϊνα τήκη πάντα τά μέταλλα. Παράγεται 
έν τούτοις καί εις μικρόν και είς μέγιστον βαθμόν*  τουναν
τίον δέ μάλλον τά διαλύει. Τό θεϊκόν οξύ μετ’ Ανάλογου 
δδατος ίνούμενον παράγει θερμότητα ,έκανήν νά ψήση ώόν. 
Ή άσβεστος μετά άναλόγου υδατος αναπτύσσει θερμότητα 
ώστε ν ’ άναφλέγωνται τά ξύλα. Τό δέ όξυγόνον μετά τοϋ 
υδρογόνου παράγει θερμότητα μεγίστην.

Δ . Ή ήλεκτρική θερμότης διά τοϋ μαγνητισμού παρα
γομένη δύναται νά τήξη τά μέταλλα.

Συγκεντρουμένη καίει καί άναφλέγει τά εύφλεκτα σώμα
τα, ώς τόν άνθρακα, ώς δ φακός δια τοϋ ήλίου, δέν αυξάνει 
ζωϊκήν θερμότητα, ζωογονεί όμως τά νεύρα.

Ε’. Ή ζωική θερμότης έχει δύναμιν ολίγων βαθμών. Πα
ράγεται έκ μυστηριώδους αιτίας «καταληπτού τφ άνθρώπφ. 
Μόνος δέ δ δημιουργός ταύτης γνωρίζει τδ αίτιον και τόν τρό
πον τής παραγωγής.

Ή θερμότης τοϋ ήλιου σβεννύει τό πϋρ τών φλέγόμενων 
ξυλανθράκων, αυξάνει τήν εξάτμισιν τοϋ υδατος, Αποξηραί
νει τάς φυτικάς υλας και τήν έπιφάνειαν τών λίθων, μετα
βάλλει είς κόνιν, ήτις διά τών βροχών παρασύρεταε. Δέν 
συνδυάζεται μετ’ άλλης θερμότητος tv' άποτελέση μεγάλην 
θερμότητα, δέν αυξάνει τήν ζωϊκήν θερμότητα.

Λ. Hem.
------------------ *■  Η·θΐΗ ■»--------------

ΑΛΗθΕΙΑΙ

01 τρόποι τοϋ Ανθρώπου είναι ώς καθρέπτης, είς 
τόν όποιον καταφαίνεται ό χαρακτήρ τον είς τόν 
όξυδερκή παρατηρητήν.

Δέν πρέπει νά φέρωμεν τά έλαττώματα τήςνεό- 
τητος είς τό γήρας ήμών, διότι τδ γήρας έχει τά 
ίδιά τον έλαττώματα.

’ΛληΦεια χαί αλάνη. Εύκολώτερον εϊνενά διακρίνμ 
τις τήν πλάνην παρά νά άνακαλύφη τήν Αλήθειαν*  
διότι ή μέν πλάνη κεΐται είς τήν έπιφάνειαν καί 
δύναται νά διακριθη ϋπό τον όξυδερκοϋς Ανθρώ
που, έν φ Λ Αλήθεια κεΐται βαθύτερον καί Απαι
τεί προσοχήν καί σπονδήν ΐνα Ανακαλυφθή.

Χ||Τά άνθη είναι τά ώραία ίερογλυφικά·τής φυσεως, 

διά τ&ν όποιων μάς δεικνύει πόσον ό Πλάστης 
αύτης μάς άγαπα.

Έν τφ Χριστώ ίιπάρχουσι βάθη άγάπης μή δυ- 
νάμενα να μετρηθώσι δι’ άνθρωπίνον μέτρου. Ό· 
θεν άνάγκη νά σκάπτωμεν' βαθέως διά τής πίστεως, 
έάν θέλωμεν νά φθάσωμεν μέχρις αύτών.

TV. TV.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΝ

Όδός Πανεπιστημίου άριθ. 30

Τό «Πρότυπον Παρθεναγωγεΐον» παρέχει 
πλήρη καί αύτοτελή παίδευσιν. Περιλαμβάνει νη- 
πιαγωγεΐον, τέσσαρας τάξεις προκαταρκτικός καί 
πέντε άνωτέρας. Είς τό έργον αύτής Λ πεπειραμένη 
Διεύθννσις συνεπικούρους έχει Αρίστονς καθηγη
τής καί τάς ίκανωτάτας τών παρ ’ ήμΐν διδασκα- 
λισσών. Ίδιάζουσα δέ προσοχή καταβάλλεται είς 
τάς Ανθρωπιστικός έν γένει γνώσεις καί είς τήν Χ 
ώδικήν, τό κλειδοκύμβαλον, τήν ίχνογραφίαν, τήν 
ζωγραφικήν, τά έργόχειρα. £ΐέναι γλώσσαι διδά
σκονται ή γερμανική καί Α Αγγλική

Αί μαθήτριαι εινε έξωτερικαί, ήμίτροφοι καί έσω- 
τερικαί. Αί έσωτερικαί ζώσιν αύτόχρημα οίκογενει- 
ακόν βίον, άπολαύουσάι μητρικής στοργής καί πε- 
ριθάλφεως· Οί κοιτώνες είνε εύάεροι καί καθάριοι, 
ύγιεινή καί άφθονος ή τροφή, συχνοί δέ οί περί
πατοι καί αί έκδρομαί. Βάσις τής άγωγής είνε Λ 
άληθής χριστιανική καί έλληνοπρεπής μόρφωσις 
τοϋ πνεύματος καί τοϋ ήθους.

Οί έπιθνμοϋντες λεπτομερεστέρας πληροφορίας 
παρακαλοϋνται ν’ άποταθώσιν είς τήν Διεύθυνσιν 
(Όδός Πανεπιστημίου Αρ. 30).

Λύσεις τ<3ν ίν τ& ύπ' άριθ. φύλλω 
*{νιγμ.άτων.

24. Αίνιγμα. Χριβτόρ—ίβτόδ.
■Έλυσα» αύτδ ή δεσποινίς Λουχία- θυμοπούλου, έξ Αθηνών, 4 

κ. Ν. Σαριγιάνηι εχ Πατρών, ή Κυρία Ελένη Νάνου έξ’Αθηνών 
καί b κ. Δημ. Δημακύπουλος έκ Κων]πόλεως.

-25. Αίνιγμα. ‘Α&εος—&εό$.
Έλυσαν αύτό ό κ. Ν. Σαριγιάνης έκ Πατρών, ή Κυρία Ελένη 

Νάνουίξ Αθηνών καί b χ. Δημ. Δημαχόπουλος έκ Κων (πόλεως.
26. Αίνιγμα. Όμηρος—μη$ος—ζμη()θξ.

Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς Λουκία θυμοπούλου έξ /Αθηνών καί 
δκ. Ίω. ’Απαθής.

Λύσεις τών tv τώ ύπ ’ άριθ. 13 φύλλω 
Λένιγμ.άτων.

27. Αίνιγμα. Σύνταγμα—βάγμα.
Έλυσαν αύτό οίκ. κ. Γ. Μάης έκ Σμύρνης, Ί«. Τυρρηνόπουλος 

έξ Αθηνών, Ν. Παππας έξ ’Αθηνών καί η δεσποινίς ’Αριάδνη θω- 
μαβου έξ ’Αλεξάνδρειάς.

28. 'Ερώτηβΐί:. Ό Βύρων.
Έλυσαν αύτήν οί κ.χ. Ν. Σαριγιάννης έχ Πατρών, Δημ. Δημα- 

χόπουλος έκ Κω» (πόλεως καί ή δεσποινίς Λουχία θυμοπούλου έξ 
’Αθηνών.

29. Αίνιγμα. "Τχνοξ—χνοη.
Έλυσαν αύτό οί κ.κ, Γ.-Μάης έκ Σμύρνης, *Ιω.  Τυρρηνόπουλος 

εξ ’Αθηνών, Δημ. Δημακόπουλος έχ Κων)πόλεως χαί ή δεσποινίς 
Αριάδνη θωμαβου έξ ’Αλεξάνδρειάς.


