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(Συνέχει» και τέλος).
"Ηδη γεννάται τδ ζήτημα, τίνι τρόπφ μετά την συγκρό- 

τησιν τού κυκλώματος διά τής συνολκής τών μορίων τής με
ταλλικής κόνεως, έπέρχεται ή διαστολή, δηλαδή τινι τρόπφ 
έπανέρχονται τά ρινίσματα <ίς τήν προτέραν αυτών κανόνι 
κην, τής άπομονωτηρίου, κατάστασίν των. Είς διάφορα σχε
τικά άλλα εργαλεία, ό άποχωρισμος τών μορίων γίνεται 
διά τού άνατιναγμοΰ ή τής βιαίας διασπάσεως τών μορίων, 
άλλά τούτο είναι ένταΰθα λίαν άτοπον καί οχληρόν.

Ό Μαρκόνη εδρεν εύφυίστατον πρός τούτο μέσον. Διά μι
κρού ξυλίνου σφυρίου, προσήρμοσμένου καταλλήλως έπί τού 
Ηλεκτρομαγνήτου τού δευτερεύοντος κυκλώματος τού δέκτου 
του, .παράγει ταχυτάτας άναπάλσεις έπί τών παρειών τού 
ύαλίνου σωλήνος, άποδιδούσας Ηχον καί διευκολυνούσας πολύ 
τήν άνάγνωσιν τών χαρακτήρων Morse "Ητοι, αυτός ό 
μοχλός τού Ηλεκτρονόμου, ό χρησιμεύων είς την άναπαρα- 
γωγην τών σημείων, διευκολύνει την διαστολήν τών ρινισμά
των, διά τής προσκρούσεως τής ξυλίνης προεξοχές του, τού 
μικρού σφυρίου, έπί τών παρειών της ύαλου. 'Ο Ηχος οδτος, 
διευκολύνει έπίσης την άνάγνωσιν τών χαρακτήρων ΜθΓ8Θ· 
’Εκφραστικότερου είπεϊν, διά τής μεταβιβάσεως τών σημείων 
Morse, διενεργεΐται δι’ άντιστρόφου κτυπήματος τού μοχλού 
τού ηλεκτρομαγνήτου, φέροντος πρός τά άνω μικρόν σφυρίον, 
Η άποκατάστασις τών μορίων της μεταλλικές κόνεως.

Είς τά άκρα τού ύελίνου τούτου σωλήνος ύπάρχουσι δύο 
σανίδες W W, αίτιες σκο πούσι ,νά φέρωσι την άρμονίαν · 
μεταξύ τού δέκτου καί τού μεταβιδαστού, μεταβάλλουσαι 
την ικανότητα τών εργαλείων. (*)  Πηνία δέ άντενεργείας 
παρακωλύουσι την άπώλειαν ιής ένεργείας.

Προφανές τις άναλογία ύπάρχβι μεταξύ τού Συστήματος

Μαρκόνη καί τής διά κυμάτων συσκευές τού καθηγητού 
-Sylvaous ThocnpsOn.Kai έκεϊ αί άποτυπόύμεναι άναπάλσεις 
έπί τού όργάνόυ τής μεταβιβάσεως άφικνοΰνται, τού δέκτου 
κ «κανονισμένου δντος μετά τού μίταβίβαστού. Ή συνολκη

(() Ή περίοδος ξτού κυματιστού κυκλώματος τίνος δίδεται δια 
τής έξιβώσεως Τ=2—π/κΓ, ®ίς τρόπον ώστε αρκεί να μεταβάλλη 
τις είτε τήν ικανότητα Κ,’ είτε τήν έπαγωγικότητά L, ΐνα βέση τδν 
δέκτην είς τό σημέΐον οίασδήποτε συχνότητος.ΆπΧούβτερον είναι 
να μεταβάλλη τις τδ Κ. .

παράγεται, τά ρεύματα έξεγείρονται καί τά σημεία πραγ
ματοποιούνται.

Καί ταΰτα προκειμένου περί τής άνευ σύρματος τηλε
γραφίας, μεταξύ δύο άποστάσεων ανοικτών καί έλευθέρων, 
ένθα οί δύο σταθμοί άμοιβαίως θεώνται άλλήλλων καί ενθα- 
ούδεμιάς έτέρας συσκευής ή διασκευής είναι χρεία, άλλά προ
κειμένου περί συνενοησεως έν μεγάλαις άποστάσεσι καί με-

(Σχ. δον).

ταξύ τών οποίων μεσολαβουσι έμπόδια, δέον νά μεταχείρισήν} 
τις μεγάλους ιστούς, άετούς καί άερόστατα.

Διά τού μέσου τούτου έπετεύχθή πλήρης συνεννόησις καί 
μετεβιβάσθησαν μετά μεγάλης έπιτυχίας σημεία διά μέσου 
τής διώρυγος τού Bristol, ηιοι μεταξύ τού Penarlh καί τού 
Brean-Down, παράτφΛνθβίοο-βιΐρθΓ-ΜαΓΘ, είς άπόστα- 
σιν περίπου. 15 χιλιομέτρων (σχ. Ιον).

Έ^ράφη, ?Tt διά τού συστήματος Μαρκόνη,- δύναταί νά 
επιτευχθώ συνενόησις καί έν μεγάλαις άποστάσεσι καί διά 
μέσου συμπαγών σωμάτων, οίον όγκων, τοίχων, μετάλλινων 
διαφραγμάτων κτλ. Τούτο δέν είναι άκριβές- ’Αξιοσημείω
του μόνον τυγχάνει καί τούτο είναι φυσικώς δυνατόν^ δτι Η 
άνάπτυίΐς τών ηλεκτρικών κυμάτων γίνεται άνά τά όρη, πι
θανώς δέ τούτο προέρχεται έκ τής φυσικής πορείας τών 
Τγ,α/ψώχ της ύντάμ/ως, αίτινες ύπεκφεύγουσι τών εμποδίων 
τούτων, διότι όπόταν ό αιθήρ καταλαμβάνεται υπό ούσιών, 
μή έχουσών ,τόν αύτόν βαθμόν τής έπαγωγικής ίκανότητος, 
χί γραμμαί τής ύννάμτως κυρτούνται, ώς άκριβώς τούτο 
συμβαίνει καί έν τ$ φώτί. Αί γραμμαί διευθύνονται άνωθι 
τών μεσόλαβούντων συμπαγών κωλυμάτων, τό δέ έναντι 
ήμέτερον σχήμα 4ον δείκνυσι φανερώς τίνι τρόπφ τά ήλε- ■ 
κτρικά κύματα έρχονται καί έμπίπτουσιν έπί τών Ηλεκτρο
νόμων. Έν τούτοις, ή θερμοκρασία ούδεμίαν έπί τών κυμά- ., 
των κέκτηται επιρροήν, ή δέ βροχή, αι καταιγίδες, ή χιών 
καί ό άνεμος ούδεμίαν έπίσης έπ’ αύτών άσκούσιν ίσχύν.

ΕΡπομεν, δτι αί πινακίδες, αί παριστώμεναι έν τφ σχή- 
ματι3ω,·.-χρησιμεύουσι διά την άποδοχήν τών ηλεκτρ. κυμά
των καί διευκόλυνσιν τής μεταβιβάσεως τού: ρεύματός έντφ
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εύαισθήτφ ήλεκτρονόμφ τοΰ Μαρκόνη, είς τα αχρα τοΰ όποιου 
συνδέονται, ’Αλλ*  αί πινακίδες αίται δυνατόν καί νά παρκ- 
ληφθώσι, διότι δυνάμεθα νά συν&σωμεν τόν £νχ τών. πόλων 
πρός τήν γήν και νά προεκτείνώμεν τόν ετερον μέχρι τής 
κορυφής ένός ίττοΰ ή νά συνδέσωμεν αυτόν πρός άερόστατόν 
τι. διά μέσου τοΰ σύρματος. Καλύπτοντες τό σύρμα καί τό 
Αερόστατον ή Αετόν διά λεπτοΰ φύλλου κασσιτέρου, σχη- 
ματίζομεν ούτω μίαν πινακίδα. ’Αλλ’ έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει,.δέον έπίσης νά συνδέσωμεν καί ενα τών πόλων' τής συ
σκευής τήςμεταβιβάσεως πρός τήν γήν, ώε δείκνυσι τό σχ.5·

Το σύστημα βεβαίως τοΰτο τοΰ κ. Μαρκόνη, ώς Ανωθι 
περιεγράψαμεν αυτό, ένέχβε πολλά; Ατελβίάς ίτι, δέν δύνα- 
ταί τις δέ νά προίδ-ρ Από τοΰδε τήν μέλλονταν τύχην, καί 
χρησιμοποίησίν του. .

Ό κ. Μαρκόνη φρονεί, ότι ό ηλεκτρονόμος αύτοΰ ένεργεϊ 
έπίσης, όπόταν έγκλεισθή έν μείαλλικφ τινι κυτίω ερμητι
κώς. Τοΰτο έγένετο Αφορμή, ϊνα λεχθή, οτι ή συσκευή τού 
ήδύνατο νά άνατινάξη είς τόν Αέρα καί θωρηχτόν πλοΐον. 
Καί δντως δύναται τοΰτο νά συμβή, Αν τεθίί ό δέκτης του 
άρμοδίως κεκανονισμένος έν τή πυριταποθήκη έχθρικοΰ τίνος 
σκάφους.

Αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι δοκιμαί τοΰ συστήματος Μαρ- 
κόνη έν Άγγλίγ Απέδειξαν, βτι δύναται νά γίνη συ*εννόητις  
μέχρι 16 χιλιομέτρων. Έν τή πεδιάδι τόΰ Salisbury, ό κ- 
Μαρκόνη άπίστείλε σημεία είς άπόστασιν πλέον τών 6 χι
λιομέτρων. Έν τό) διώρυγι τοΰ Bristol, ή Απόστασις αυτή 
έπεξετάθη μέχρι 12 χιλιομέτρων καί άλλαχοΰ μέχρι 16 χι- 

- λιομέτρων.
-Επίσης ταύτοχρόνως δύναταί τις ν’ Αποστείλη διά-, 

φορά τηλεγραφήματα καί πρός τήν αυτήν διεύθυνσιν, 
Αρκεί πρός τοΰτο νά χανονίσωμεν τόντεμεταβιβαστήν καί τόν 
δεκτήν έν τφ αύτφ συγχρονισμφ, ήτοι νά θέσωμεν αυτούς 
είς τήν αύτήν «νόταν» (επίπεδον) τής συχνότητος.

ί Είναι δέ ευκολον νά κανονίσωμεν τά έργάλεϊα ταΰτα.Άρ- 
κεϊ πρός τοΰτο-νά μεταβκλωμ.εν τήν ικανότητα τοΰ δέκτου, 
μηκύνόντες πρός τοΰτο τάς πινακίδας. W Wσχ.3ov.Πilρα ^α- 
τικώ; δέ έύρίσκομεν τό καλόν μήκος τών πινακίδων τούτων, 
πλησιάζοντες πρός τό δργανον τής μεταβιβάσεως. ’Από 
Αποστάσεώς, είναι.Αδύνατόν νά κατορθωθή τοΰτο.

*Ηδη έκ τών έκτεθέντων, δέν Ιχομεν νά προσθέσωμεν Αλλο, 
ή δτι ό Μαρκόνη διά τής έφαρμογής του ταύτης προσέθηκε 
νέον ί)^εάτμ<άό>· όρι^α-έμόκ,ίλεπτότερον πάντων τών γνωστών 
μέχρι τοΰδε τηλ. έργαλείων καί νέον σύστητα τηλεγραφίας, 
δπερ θά έξικνήται είς μέρη απρόσιτα μέχρι τοΰδε τή τηλε
γραφία*  Πλήν είς τδ σύστημά του τοΰτο συνδέονται πολλά 
Αλλα ζητήματα, Ατινα χρήζουτι διευχριν.ήσεως χαί πρ'.σδιο- 
ρισμοΰ διά πρακτικοΰ τρόπου πριν ή τεθή εις εφαρμογήν. Έν 
τούτοις είναι άναμφήριστον,-δτι αδτη έσεται σημαντικωτάτη 
καί ώφελιμωτάτη, τή ναυτική τουλάχιστον καί τοΐς μικραΐς 

. άποστάσεσιν, Ανακάλυψις.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΕ

Ούδεμία θετική είδησις έγνώσθη έτι, περί τίΐς τύ
χης τοΰ έξερευνητοΰ Άνδρε καί τών δύο συντρόφων 
του, οϊτινες κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον, ανυφώθη- 
σαν διά τού όεροσΓότου.των, πρδς διάβασιν έναερίως 
τού βορείου πόλου. IΙανθ’ δσα έλέχθησαν καί έγρά- 
φησαν περί άνακαλύψεως, άναγνωριστικών σημείων ή 
διαβύσεως αύτών άνωθεν της Σιβηρίας, άπεδείχθησαν 
Ανακριβή- -

Έν τούτοις, φαίνεται βέβαιον, δτιτή 16 Ιουλίου ή
τοι πέντε ήμέρας μετά τίιν άναχώρησίν των, βιαία τρι
κυμία μετ’ανέμων παντοίων διευθύνσεων έπεκράτει έν 
ταΐς πολικαϊς χώράις και πιθανώς συνεπεία τούτου οί 
άτρόμητοι ταξειδιώται Αναγκάσθησαν νά κατέλθω.σιν 
είς τηνγην, ένμέσω πλείστων μεγίστων κινδύνων. Έν 

τούτοις έλπίζιται, δτι διεξέφυγον της καταστροφής, 
δτι έπάτησαν τήν τόσον αύτοΐς ποθητήν γην καί 
έσκέφθησαν περί τής έπιστροφής των άλλα πώς νά 
έπιστρέψωσιν, Αναγκασμένοι δντες νά περιμείνωσι τήν 
έπάνοδον εύθέτων ανέμων ; Έάν άνεχώρουν έντεΰθεν 
δι’ έκει κατά τόν ’Απρίλιον ή Μάϊον μήνα, πιθανώς 
κατά τόν ’Ιούλιον νά Λδύναντο νά έπιστρέφωσι έκεϊθεν, 
ένώ τώρα όφείλουσι νά περιμένωσν τδν προσεχή Αύ
γουστον τού 1898. Ίσωςδμως ό Άνδρέ νά έχτι πληρέ- 
στερον δίκαιον, νά έκαμε καλώς τούς υπολογισμούς 
του διά τήν άναχώρησιν καί ήδη νά εύρίσκεται έν ταϊς 
πολικαΐς χώραις, όπόθεν άναμένει νά έπανέλθη τόν 
προσεχή ’Ιούλιον ή τις οίδε πότε ή μετά διαμονήν ένός 
έτους εν ταϊς πρώτο-έξερευνησίμοις έκείναις καί πο- 
θηταΐς χώραις!

Οϊα τόλμη, δόξα καί πρωτοφανής έπιτυχία ! Είθε 
νά έχη ούτω καί ό Άνδρέ ήδη νά συλλέγη διά τήν 
άνθρωπίνην δόξαν καί περιέργειαν τά μυστήρια τού 
βορείου πόλου ! · . ■

Έν τούτοις, άφίνοντες κατά'μέρος τόν κ. Άνδρέ, άς 
άνάμείνωμεν τήν κατά τό“προσεχές εαρ άναχωρησιν 
τών νέων έξερευνητών τών χωρών έκείνων, οϊτινες 
ίσως μδς φέρωσιν ίχνη, τοΰ Άνδρέ καί τών. δύο συν
τρόφων του. Καί θ’ άπέλθωσιν, <5 μέν πλοίαρχος Sven- 
drup πρός αναγνώρισιν τοΰ βορείου μέρους τής Γροι
λανδίας καί τών γειτονικών νήσων, ό δέ ύποπλοίαρτ 
χος Peary, τοΰ ναυτικού τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής, πρός έγκατάστασιν σταθμών έξ Έσκι- 
μώών, δσω τό δυνατόν πλησιέστερον πρός τόν πόλον 
καί άλλοι ίσως άλλως.

Είσέτι δέν έλέχθη η τελευταία λέξις περί τής τύχης 
τών τριών ήρώων, οϊτινες έγέννήσαν τήν δι’ άεροστά- 
του έπιχείρησινύ ήτις μάς απασχολεί Αδη καί έλπί- 
σωμεν, δτι ή. τελευταία αΰτη λέξις περί τής τολμηρός 
καί πρωτοτύπου ταύτης έκδρομής θέλει κομισθή ήμϊν 
ύπ’ αύτών τών ήρώων, οϊτινες πιθανώς μάς ένθυμοΰν- 
ται κατά τήν στιγμήν ταύτην, δπως ημείς τόσον έν- 
διαφερόντως καί έπί αίσίοις οίωνοΐς άναμιμνησκόμεθα 
αύτών. Μ. I. H.

ΣΤΟΜΑΧΟΤΟΜΙΑ

Πεοόνιον εντός τοΐ? dtoyavoit
Έξ άναχοινώσεως γενομένης είς τήν Ιατρικήν Εταιρεία*  

Αθηνών, κατά τον ’Οκτώβριον τοΰ λήξαντος ήδη έτους, 
imm&niv τήν ακόλουθον χαρμκτηριατικήν και σπουδαίο*  
τάτην έγχείρησιν, γενομένην ύπό τοΰ. διαπρεπούς παρ’ ήμϊν 
χειρουργού κ. Εύαγ. Καλλιοντζή, έν τφ ενταύθα Δημότικφ 
Νοσοκομείφ ή «’Ελπίς», έπί τού 28ετοΰς έκ Μονεμβασίας 
Ί. Γιαννούδη, ήτις δ’ένέχει τδ μέγιστον ένδιαφέρον, διά τ· 
τδ σπάνιον τοΰ γεγονότος καί την έπιτυχ$ εξαγωγήν Ογκώ
δους ξένου σώματος έκ τοΰ στομάχου, ήτοι περονίου.

Άφώμεν τδν λό·γρν είς τδν διαπρεπή καθηγητήν
«’Ιδιαιτέρως δέον ,νά μνημονεύσω ένταΰθα, τής τελευ

ταίας ταύτης έγχέιρήσεως, δεά τό σπάνιον. Προύκειτο περς 
Ανδρος 28 έτών, τοΰ Ί. Γιαννούδη έκ Μονεμβασίας,'δστι, 
διηγείτο, δτι κατά ’Ιούνιον έ. ί. έπαθε τυφοειδή πυρετόν- 
νοσηλευτείς είς στρατιωτικόν Νοσοκομεϊον, ώς έφεδρος στρα, 
τιώτης τοΰ πεζικοΰ καί οτε έν Αναισθησία εύρισχόμενος τότε- 
ώς έχ τΐς βαρείας. τής νόρου μορφής, δέν ενθυμείται άκρι 
βώς νά όρίσγ πώς, χατέπιε περόνιον σιδηροΰν κοινής χρήσεως.

Κατά τήν είσοδόν του έν τφ Δημοτ. Νοσοκομείφ, τήν 
31ην Αύγουστου έ. I. διά τής ψηλαφήσεως ήσαν αισθητοί 
οί 4 όδόντες τοΰ περονίου, διά των κοιλιακών τοιχωμάτων, 
κατά τό Αριστερόν ύποχόνδριον καί ίδίφ κατά τούς χόν
δρους τής 9ης καί 10ης άριστεράς πλευράς. Καίτοι §ί πρό 

2 καί 1|2 μηνών εύρίσκετο τό άλλότριον τοΰτο σώμα έν τφ 
στομάχφ, πλήν πόνων, ένίοτε σφοδρών, ούδεμίαν Αλλην δια
ταραχήν έπέφερεν. Όψις γαιώδης, γενική κατάστασις ούχί 
χακή.

Έθεώρησα περιττήν τήν έφαρμογήν τών Αχτίνων τοΰ 
Roentgen, διότι ούδεμία μοί όπελείπετο Αμφιβολία περί τής 
διαγνώσεως, μετά τήν διά τής ψηλαφήσεως τής έπιγαστρι- 
χής χώρας έξέτασιν.

Τήν έπιοΰσαν Αμέσως, ήτοι τήν Ιην Σεπτεμβρίου, έ. I. 
όνήργησα στομαχοτομίαν χατά τήν μέθοδον τοΰ Labbe, διά 
πλαγίας λαπαροτομίας καί ούχί μέσης (Terrier), διότι εΐχον 
οδηγόν τήν θέσιν τών όδόντων τοΰ περονίου, παρά-τούς χόν
δρους τής Αριστερές 9ης καί 10ης πλευράς.

Ή δτώνοιξις τοΰ στομάχου, δν έσυρα πρός τά έξω δι’ ει
δικών λαβίδων, ούδεμίαν μοί . παρέσχε δυσκολίαν· τουναν
τίον· δμως ήέξαγωγή τοΰ περονίου Από τοΰ στομάχου υπήρξε 
λίαν επίπονος, ίνεκεν τής συσπάσεως έκείνου π?ρί τοΰτο, μεθ*  
δλην τήν εύρεΐαν τομήν τοΰ στομάχου (4 ύφεκμ., καί 10 τώ*  
κοιλιακών τοιχωμάτων.

Μετά τήν άφαίρεσιν ένήργησα ^αφήν τοΰ στομάχου κατά 
τήν μέθοδον τοΰ Terrier κατά, στρώματα διά catgul, εϊτα 
δέ τοιαύτην καί τών κοιλιακών τοιχωμάτων.

Ή Αποθεραπεία ύπήοξε κανονική καί έν πλήρει Απυρεξία· 
τάς 5 πρώτας ημέρας, μετά τήν έγχείρησιν έλάμβανε κλύ- 
σματα"θρεπτικά, τήν 6ην μέχρι τής |4 ροφηματώδεις τρο· 
φας Από τοΰ στόματος, και τήν 18 καί έντεΰθεν στερεά; 
τροφάς, τήν δέ 22 έξήλθε τοΰ Νοσοκομείου.

Τό έξαχθέν περόνιον έχει μήκος 0,21 όφεκατομέτρων, 
πλατείαν δέ λαβήν-καί 4 όδόντας. Τό όλον δέ Αποτελεϊται 
όμοιομόρφως έκ σιδήρου.

ΑΠΟ ΤΟΓ ΣΚΟΠΕΛΟΥ*
(Rdffaele Ραφα)

Είναι νύξ καί ο σκόπελος μέ προσμένει.
Καί σήμερον Ακόμη, ένφ εύρισκόμην έπί τοΰ δώματος καί 

παρετήρουν τήν θάλασσαν, ούτος μέ προσεκάλει. Μοί ίλεγε 
μακρόθεν: «διατί άργοπορεϊς διατί φοβείσαι; εγω υπήρξα 
καταφύγιον εις πολλούς· πολλοί ευρον έν τφ άσπασμώ μου 
τήν λήθην. Έλθέ».

Έγνώρισα τόν σκόπελον πρό τριών έτών καί μοί φαίνεται 
ώς νά ήτο χθες. Ούτως έχει : περιεπάτουν κατά μήκος τήν 
Ακτήν μόνος, ολομόναχος· ή ψυχή μου ήκτινοβόλει καί ή 
χαρά μου συνήπτετο μέ τά φλοισβίζοντα θαλάσσια νερά. 
Διηρχόμην εύτυχής τήν μακράν Ακτήν. :

Αίφνης φθάνω πλησίον τοΰ σκοπέλου. ΕΙτα .ήθέλησα ν’ 
Αναβώ έπ’ αύτοΰ καί άνερρίχθην διά τών κοπτερών κρημνών 
αίμάσσων ολίγον τάς χέίρας. Άλλ’ έγώ δέν έπρόσεξαί ό 
πόνος ήθελε τό συγχωρήσει Αλλως πρό τοΰ θεάματος, τό 
όποΤον ήθελον Απολαύσει έκεί έπάνω. ΕΙδον επί τοΰ σκοπέ
λου κάλους κεκόμμένους, συντετριμμένα; άγκυρας, Αρχαίους 
σκελετούς πλοίων καί κάτω εϊδον την θάλασσαν. Τά ιστία 
τών πλοιαρίων'έφαίνοντο Ανωθεν ώς περιϊπτάμεναι περιστε
ρά! είς τήν έπιφάνειαν τοΰ δδατος. Μαγευθεις οΰτω Απ'ύ 
τήν άτέρμονα θάλασσαν, μοί έφάνη αίφνης, δτι έστρέφετο ή 
κεφαλή μου καί έκάθισα έπί τίνος βράχου. Έπί τοΰ βράχου 
έκείνου είχαν λαξευθεί λέξεις τινές. Καί άνέγνωσα : «θΰμα 
τοΰ έρωτος'μεταβαίνω Από τοΰ σκοπέλου τούτου εις τήνλη- 
θην τοΰ μυστηρίου τών ύδάτων.»

Ώτεί τις Αδηλος ψυχική φρίκη διέτρεξε τάς Αρτηρίας μου ■ 
κατόπιν. *

Έσκέφθην : Αποθνήσκει τις δι’ ίνχ έρωτα ; Καί έπί τοΰ 
σκοπέλου, έμπροσθεν τής Απείρου θαλάσσης, ώρκίσθην: δτάν 
έλαττωθή εις αύτήν ό έρως ουϊος, διά τδν όποΤον ζώ, κ’έγώ

171

θέλω ρίφθή είς. τού; κόλπους τοΰ πελάγους. Καί τοιουτοτρό
πως έγνώρισα τί> μυστήριον τής ζωής!

Η
Όταν κατήλθον τοΰ σκοπέλου δέν εΐχον πλέον μόνος τάς 

χεϊρας καθημαγμένας, Αλλά καί τήν ψυχήν και μία Αμφι
βολία σκληρά μέ έτάραττε.

Ήτο τότε ή πρώτη φορά, καθ’ ή»ήρώτησα αύτήν ; Είπε-' 
μοι, δύναται νά σβεσθή μέγας τις έρως;

Εκείνη άπήντησε ζ Ποτέ. Άλλ’ έκείνή μετηνόε».: έγώ 
έπίστευυν εις τάς λέξεις της, περισσότερον δέ Από τάς λέξεις 
έπίστευον είς τά φιλήματα της. Άλλ’ αί λέξεις της ήσαν 
μία προσποίησες, τά δέ' φιλήματα της, τό πλαίσιον της 
προτπόιήσεως. . ·

Κατόπιν, 5ταν έγνώρισα οτι μετηνόει, ήσθάνθην πάλιν 
τήν ά»άγκην νά τρίξω έπί του σκοπέλου. "Επασχον τήν 
καρδιάν καί έφαίνετο, οτι καί τά κύματα συνγσθκνοντο τίν 
πόνον μου, διότι δέν έπήνθιζον πλέον, βπως τήν πρωτην φο
ράν, άλλ’ άφίεντο νά έπέρχωνται τά μέν μετά τά Αλλα 
λυσσωδώς. Καί ο ρόχθος τών κυμάτων μοί έφάνη βμοιος 
πρό; τήν καταστροφήν τοσούτων πασχουσ.ών ψυχών, ώς ή 
ίδική μου.

Άνήλθον πάλ,ν έπί τοΰ σκοπέλου καί έκάθισα έκ νέου έπί 
τοΰ παλαιού βράχου·. Τώρα.δέ αί παλαιαί λέξεις φθαρεϊσαι 
ύπό τών έπιψαυόντών τόν βράχον κυμάτων, κατήντησαν δυ
σανάγνωστοι, Αλλ' Ανωθεν αλλαι ύπήρχον, λαξευμέναι πρό 
όλίγου. Άνέγνωσα t «Αποθνήσκω διά μίαν γυναίκα.»

Καί τότε έσκέφθην μελαγχολικώς: «διατί, διατί υπήρξα 
τόσον Αδύνατος ,ώστε νά νικηθώ ύπό τοΰέρωτος; διατί νά μή 
έγνώριζον πρότερον, δτι. έ^ίσης ό έρως δύνατατ νά φονεύση;» 
•Καί άφήκα έπί του σκοπέλου καί έτερον ράκος τής καθη- 
μαγμένης ψυχής.μου! -

111 '
Όταν καί πάλιν εύρέθην πλησίον της, (Αφοΰ δέν ήδυνή- 

θην ν’Απαλλαχθώ τής μοιραίας αυτής γοητείας) τή ύπεφε- 
ρον.: «Είπε μοι, δύναται νά σβεσθή μέγας τις έρως ;β 
. ’Εκείνη Απήντησεν, ώσεί στενοχωρημένη ύπό τών λέξεών 

μου: «Ίσως !» Καί τό ίσως ίκεΓνο άπήχησε μελαγχολι
κώς έν τή καρδάμου.

Έπί πλέον δέ τήν ήρώτησα : Είπε μοι, δύναταί τις" νά 
θανατωθή δι’ έρωτα ; .’Εκείνη έμειδίασε σαρκαστικώς καί 
ύπέφερε : «Δέν τό πιστεύω.» ; . - '

Τοιουτοτρόπως αί λέξεις της έφόνευσαν τήν καρδίαν μου.
Ίν

Είναι νύξ καί ό σκόπελος μέ προσμένει.
Καί σήμερον Αιόμη, ένώ εύρισκόμην έπί τοΰ δώματος καί 

παρετήρουν τήν θάλασσαν, ούτος μέ προσεκάλει. Μιί (λέγε 
δέ μακρόθεν : «Διατί Αργοπορεϊς διατί φοβείσαι;»

’Εγώ πλέον δένΑργρπορώ, δέν φοβοΰμαι ! '.
Έκαυσα πάν 5,τι μοί έμενεν ίδϊκόν της, τό.πάν κατέ- 

στρεψα, μόνον.τόν έρωτα δέν ήδυνήθην νά καταστρέφω. 
. Διό Απεφάσισα : .

Θά βαδίσω πρός τόν σκόπελον, θά γράψω μέ τάς καθη- 
μαγμένας χεϊρας έπί τοΰ βράχου : «θΰμα Αγνωστον ίγω 
Αφίεμχι είς τά Αδυτα.» Εϊτα θά προχωρήσω, θά προχωρήσω 
πρός τό κενόν, μέχρις δτου ή θάλασσα μέ περισυλλέξη είς 
τάς Αγκάλας τής λήθης !

(Μελίτη) Aftyo? Γλαύκος

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,.

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1898ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ» ΔΙΑΣΚΕΔΛΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ
ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΛΜ ΕΙΚΟΝΛΝ

Τιμίίταε Φρ. 2
Είς τούς vto-έγγραφθμένους συνδρομητής τής «Φυσεως» 

δίδοται δωρεάν. ' ? . '
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/
I ) 
ί

Έν τούτοι;, είνε έκτδ; Αμφιβολίας, οτι ή Αφορμή τώνά- 
ποτυχιώή ήτο πρδ παντός ή άτυχή; έκλογή τδν Ανωτέρω*  
άρχηγών τού στρατού. Ό διορισμός ουτος τδν Αρχηγών Α
ποτελεί Ινδιαφερον κεφάλαιον τής ιστορίας τής Ικστρατείας, 
περί τού όποιου, έπίσηι δεν είνε δυνατόν νά ίκφέργ τι; τε
λικήν κριΤιν δύναταί τις βμω; άπό τούδε νά ,συγκεντρώνη 
τδ υλικόν, έκ τού όποιου ΐξαγε- 
ται, δτι οί διευθύνοντες δέ*  
έγνώριζον'ή δέν ήθελοι νάγνω- 
ρίσω'σι, τί άπαιτίϊται πρός διε
ξαγωγή*  πολέμου. Έπί ttva; 
ημέρας,· πράγματι όύδείς έγνώ- 
ριζεν, έν τ^ διοικήσει τοΰ ελλη
νικού στρατοΰ, 
του.

Δέν πρέπει 
δτι ό στρατό;, 
επιτυχίαν ί 
τυΰ έχθροΰ, δσΤις μόνον δέχεται 
τάς διαταγάς ύποχωρήσεως καί 
βστις,έκεϊ Ακόμη, όπου ευρίσκει 

. καλά; θέσει;. ώ: π. χ. τή» Λά- 
ρισσαν καί τδ Β’λτσιΐνο··, ένα- . 
γκάζεται νά παραχώρηση τδ έ
δαφος είς. τδ*  εχθρόν, 5τι ό στρα
τός ου τος έκλονίσθη σφοδρά κατά 
τό ηθικόν του;.·

Αί «οΧερικαΙ ένέμγειεη 
τών Τ<·νοκων 

καί ήών Έλλτίνων
Αί τουρκικά! ένεργειαι ήταν

(Συνέχεια*  ίδε προηγ. φύλλον).

τά καθήποντά

ποκόπτων εις αύτό τήν ύποχώρησίν έπί .τής όδοΟ πρδς τόν 
Δομοκόν, άπώΟει οδτω τόν στρατόν άπδ τής κυριωτερας αυ
τού οδού.

Ότε κατόπιν μετά τήν μάχην τού Δομοκοΰ,ή περαιτέρω 
δρασ.τχρία καταδίωξίς τού έχθροΰ ήθελεν έπιφέρει to αύτδ Α
ποτέλεσμα, τ. έ· τήν παρεμπόδισιν.’τής ύποχωρήσεως, ■ οί 
Έλληνες, ώς ήδη' έλέχθη, είχον προλάβει προνοητικώτατα 
τδ τοιοΟτον ένδεχόμενον διά εή; ύποκινήσεω; τών ίτερί ανα
κωχή; διαπραγματεύσεων καί διά τούτο ή έπί τού πεδίου 
τής μάχη; διά τδν οπλών άποκομισθεισμ νίκη δεν ήδυνήθη 
νά έκμεταλλευθή στρατηγικώς.

Έάν ολόκληρον τό τουρκδν πεζικόν καί ούχί μόνον μία 
ταξιαρχία ήτο ώπλισμίνον διά τοΰ οπλου Μαουζέρ τδν 
7,65 χιλιστ. καί έξησκημένον είς αυτό, αί άπώλειαι τδν 
Τούρκων θά ήσαν κατά πολύ όλιγώτεραι. Τό βπλον Ι'κρβ,

1 / — α j. s λ . λ &'

χή« Τραπέζης, βπερ είχεν έγκαταστάθή είς Λάρισσαν μέ 220 
κλίνας. Έί; τούς Έλληνας παρέσχε τελεσφόρους υπηρεσίας 
ό ελληνικό; Ερυθρό; Σταυρός, ώς καί Αποστολή τις του γερ
μανικοί Έρυθροΰ Σταυροΰ, μέ έγκκτάστασιν νοσοκομείου έξ 
100 κλινών. Ή έπίθΐσις δέν θά είχε*  όκεϊ ούδένα σκοπόν, 
Αλλά θά ήγεν έπί τέλους είς τδν Κορινθιακόν κόλπον, χωρίς 
νά έπηρεάσγ) τήν μεγάλην πορείαν τών πραγμάτων. Ή κυ- 
ριωτέρα θεσις, ήτις Αποφασίζει περί τής κατοχή; τή; μ«-

ήσαν κατειλημμέναι ύπδ στρατοΰ και τηλεβόλων,' δεσποζόν
των καθ’ ολοκληρίαν τήί πόλιώς' καί τών ελληνικών πυρο
βολείων. Ώ; άνη-τάθμισμα τών μειονεκτημάτων τούτων οί 
"Ελληνες ίδρυσαν παρά τό Πέτα καί Μακρυνάδα δύο πυρο
βολεία. ■

Έν Ίώαννίνοις, τΐ| πρωτευούσφ τή; χώρα;, ήδρευεν Από 
τών μέσω*  Μαρτίου ό Αντιστράτηγο; Άχμέτ Φαβζή έπί κε
φαλή; τοΰ έξ 28,000 περίπου Ανδρών στρατοΰ. Καί ή μέ»

επιτυχίαν

ν’ άπορήτγ τις, 
οστις ούδεμίαν 

άπεκόμισεν ένώπιον

έσχεμμένάι καί διεξήχθησαν κατά 
τρόπον όρθον καί συνεπή, μολο
νότι-, παρατηρείται είς αύτάς 
βραδύτη;;Τΐς καί Αναβλητικό- 
της, ήτις βμως δικαιολογείται έκ τδν περιστάσεων. Κατ’ 
άρχάς, ή Ανώτερα διοίκησις έστερεϊτα Ανεξαρτησίας, ύποκει- 
μένη είς τή*  έκ Κωνσταντινουπόλεως έπερροήν καί βραδύτε
ρου, ένεκα. τής άποστολήςτοΰ Όσμάν π«σσ&. Ότ« όμως, 
,έχορηγήθή ®ίς τόν Έτέμπλήρη; ελευθερία ένεργείας, ή διοί- 
30)σις Απεδείχθη άρίστη. Είχε συγκεντρώσει έπί Τής πολε
μική γραμμής κατά.τή; Θεσσαλίας άριθμητικώς ύπερτέραν 
στρατιωτικήν δύναμιν, τή*  οποίαν δι«τ*ηρ%βε  συνασπισμένων 
κατά τήν περαιτέρω προ/λασιν, καί είχε προσδιορίσει είς Ιλχ- 
στον ίκ τών άρχηγών των Ανεξαρτήτων σωμάτων άκριβέ- 
στατά τά Αντικείμενα τδν ένεργειών του. Όπως δήποτε S- 
μως, ή έπίθεσις Απέβλεπε*  υπέρ τό δέον είς τήν έκδίωξιν του 

• Αντιπάλου καί ούχί είς τή*  ·καταστροράν αύτοΰ. j
Τό σράλμα τούτο έξεδηλώθη ιδιαιτέρως έκ τούτου, δτι ή 

κυριωτέρχ προσβολή κατά τοΰ έχθροΰ προήρχετο έκ τοΰ δε- 
ξιοΰ κέρατος τδν Τούρκων, Αντί νά ένεργήται γενικώς διά 

. τοΰ'ένισχυομένου Αριστερού κέρατοςκατά τής δεξιάς πλευ
ράς τών Ελλήνων, δπου ίχειντο αί κατά θάλασσαν συγκοι · 
νωνίαι.Ό ΈτεμνήΗλε προβή συμφώνως προς τήν τακτικήν, 

. έάν άπησχόλει τόν'έχθρ,δν παρά τά Φάρσαλα μόνον είς τδ 
,μέτωπον καί έάν . προήλαυνε κατά τοΰ Αριστερού κέρατος 
τών Ελλήνων μετά ισχυρού σώματος στρατού, εις τδ όποιον 

.. νά προσετίθετο Αρκετόν πυροβολικόν καί ιππικόν καί έάν ά-

τδ όποιον βάλλει βραδύτερων 
και εν, μνχμιτί'μεΊ άτΛΟταΐν» 

. ήτο ισοδύναμον προ; τδ ύπδ 
τοΰ τουρκικού πεξικοΰ χειριζό- - 
μενον όπλον. Μαρτίνι. Τό πυ· 
όο€ολνκόν έκατίρωθεν. είνε τδ 
αυτό. · υλικόν, τ- έ. τηλεβόλα 
Κρούπ.,Άλλά τά πνρυμαχικά 
ήσαν ελλιπή- Αί όβίδες δέν ί- 

• σαν πάντοτε έρθω; σταθρίημε- 
. ναι καί πλήν τούτου αμφοτέ

ρωθεν δέν ήτο επαρκή; ή έπι- 
•τυχία τής βολής.

Τό ιππικόν είς άμφότερα τά 
ριέρη δέν ήτο άνάλογον πρδς 
τδν προορισμό*  αύτοΰ, ίδίως 
ένεκα τοΰ άτελοΰς ύλικοΰ τών 
ίππων,τδ τουρκικόν ιππικόν έν 
τούτοι; ίχρησιμοποιήθη συμ- 
φώνω; πρός τούς νεωτερους κα
νόνα; τή; τακτικής είς Ανα
γνωρίσει;. Ή έπιμελητεία παρά 
τοϊς Τούρκοι; ήτο έπαρκή;· 
Έκαστον τουρκικόν τάγμα έ
χει είς τήν διάθεσίν του 200, 
έκαστη πυροβολαρχία 1ί>0 ίπ
που;, οίτινες όφείλουσι.νά με· 
ταφέρωσιν άπαντα τά πυρο- 
μαχικά, τά πολεμοφόδια, τάς 
σκηνάς καί τά;,άποσκευάς τών 

άξιωματικών. Τά εύκίνηταταΰτα σώματα, εύρισκόμενα είς 
διηνεκή κίνησιν, μετέφερον έκ Λαρίσση;, δπου οί Έλληνες εί- 
χον συσσωρεύσει μεγάλα; προμήθειας αλεύρων, μέχρι τών 
πρώτων γραμμών άδιακόπως τάς άπαιτουμέναί ποσότητας - - 
ζωοτροφιών. \ .

Εί; Αξιοθρήνητο*  κατάστασιν ήτο ή έπιμελητεία τών'Ελ
λήνων ’ικεϊ τό πδν έστηρίζετο έπι νοσοκομείου*έξ  100 “κλι
νών, δπερ έλειτούργησεν έπί τρεις εβδομάδα; έν Μα - 
ρίνγ, παρά τήν Στυλίδα. Ή γερμανική Αποστολή συνίστατο 
έκ δύο ιατρών, έξ Αδελφών τοΰ έλέους και δύο βοηθών νο
σοκόμων, παρέσχε δέ νοσηλείαν είς 300 περίπου τραυματίας, 
έν δλω.

0 ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΓΕΔΡΓΙΟΣ
Λιοιχητης τον τοηπιΜ^ιχον στόκου..

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΗΠΕΙΡΛ
Έπί τού δυτικού θεάτρου τοΰ πολέμου, τού τις Ηπείρου, 

δ Τουρκία ένεκα τή; ρύσεως τής χώρας, ήναγκάσθη νά πε- 
ptoptaifj είς την άμεσον έπί αύτόσχέδίων Αποφάσεων, αΐτινες 
ίδίωί κατά τά; έσπευσμένας ύποχωρησεις τού'στρατού καί 
ένεκα τής έλλείψεως οίασδήποτε προπαρασκευής, έντελώς ά- 
πετυγχανον.

Τήν υγειονομική*  υπηρεσίαν παρά' τοϊς Τούράοις έξετέλει 
φορητόν νοσοκομείον, κατασχευασθέν δαπάνγ τής Όθωμανι-
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σημβρινή; ’Ηπείρου, εί»ε ή Πρέβεζα, ώ; καί αί θέσεις Στρι 
βενά καί. Πέντε Πηγάδια. Τό τοχρχικόν φρούριον σή; Πρε- 
βέζης κίϊτκι πρδς βορρ^ν τή; σιε^ή; είσόίου πρδς τδν κόλ
πον τή; *Αρτη;,  βστις εισδύει βκθέως είς τή*  ξηράν καί χω
ρίζει έν μέρει τή*  Ακαρνανίαν άπδ τήν'ΊΙπειρον. ’Απέναντι 
τή; ΓΙρεβέζη; κεϊται ή Ασθενώ; ώχυρωμένη παραλία *A ktiov. 
Ή Πρέβεζα ένεκα τής τοποθεσίας της. είνε ισχυρόν φρούριον, 
κεϊται δ’ έπί τίνος χερσονήσου, χωριζομένης άπό τή; ξηρά; 
διά τελμάτων, άτινα μόνον διά τής όδου τών ’Ιωαννίνων 
είνε διαβατά. Έπι τή; έν γένει επιπέδου χερσονήσου εβρκ- 
ται μία καί μόνον σειρά λόφων, ήτις δεσπόζει όλης τής χώ 
ρας και έπί τής όποιας έτοποθετήθησάν ύπδ τών Τούρκων 
τηλεβόλα. Αύτή'ή πόλις, καθώς καί τά κυριώτερα όχυρώ- 
ματα, Χαμηδιε, Παντοκράτωρ, Άγιος Γεώργιος, Παλαιο- 
σάρκγο κεϊνται έπί έπιπέδου παραλίας τοΰ πορθμοΰ, οπού ο 
ίχθρδς' δέν δύ*«τ.αι  νά-καταλάβνγ ,σοβαρ^- θέσεις,,..καθότι.ή, 
οροσειρά δεσπόζει αυτών εντελώς. Ή πόλις και τά οχυρώ
ματα περιβάλλονται ύπδ Αρχαίου πυκνοδ έλαιώνο; ώ; υπό 
πέπλου.

Ή "Αρτα, μικρά, ρυπαρά καί παλαιά κωμόπολις μετά 
μεγαλοπρεπούς τουρκικοί φρουρίου, κεϊται άκριβώς έπί τοΰ 
ποταμοΟ Άραχθου, οστις ρέει περί τήν πόλιν είς ημικύκλιον 
και έκβάλλει πρδ; νότον εί; τόν Άμβρακικδν κόλπον. Πρδ; 
νότον τή; Άρτα; ύψοΰται σειρά λόφων μέχρι; ύψους 160 μ. 
ήτις έκτείνεται είς τήν άριστεράν δχθη*  τοΰ Άραχθου, σχε- 

: δον μέχρι τή; Κοπραίνηί- Έπί τοΰ ψώματος τούτου κεϊται 
. μεγας παλαιό; στρατών, έμπροσθεν τοΰ οποίου οί Έλληνε; 
. είχον έγείρει πολλά .πυροβολεία, έφωδιασμένα διά πεδινών 

τηλεβόλων διαμετρήματος 8,5 έκατοστομ. κατά τό πρότυ
πον Κρούπ 1870· *Εν  τούτων είχε δύο τηλεβόλα τών 10,5 

. έκατοστομέτρω*.  Έν πυροβολείο*  διηυθύνετο κατ,ά τή; γε- 
φύρας τής Άρτης, δύο κατά τοΰ Ταπρβτ καΙ έν κατά τή; 
Γρεμενίτσας. Απέναντι, έπί τοΰ τουρκικοί!, κεϊνται αί θέ
σεις Ίμαρέτ, Γρεμίνίτσα καί Βλαχέρνπι έπί. τών πλευρών 
υψωμάτων, τά όποια Ανέρχονται ήπίω; πρδ; βορράν. Πδσαί

ΘΡΑΣ ΙΚΑΝΟΣ
SvrTayfiatif>xvc, '^ί>'χΐ)γύ<: τώχ ί?
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πρώτη μεραρχία μιτά. τοΰ επιτελείου έστάθμευεν έν Ίωαννί- 
νοις, ή δέ δευτέρκ ’πρός νότο·· παρά τόν Λούρον καί τά 
Πέντε Πηγάδια. Ό Τούρκο; αρχιστράτηγος είχεν έν ολω 
ύπδ τάς δικταγάς του 32 τάγματα πεζικού (έξ ών 9 τής 
γραμμής), 3 πυροβολαρχίας, όρεινοΰ πυροβολικού κας 5 ιλας 
ιππικού.

Κατά τν;ν έκρηζ'ν τοΰ πολέμου οί Τούρκοι είχον προ τή; 
Άρτη; 7000 Ανδρα; μετά 12 τηλεβόλων, εν Πλάκα καί 
Συράκφ 4000$ είς Πέντε πηγάδια 12,000 καί έν Ίωαν- 
νίνοις 5,000,

(‘Έπεται συνέχεια)

ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΓ
• ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΛ? ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΑΝΤΣΑΝ

(Συνέχεια' ίδε προηγούμενο*  φύλλο*).
Ό ». Άθαναάούλης» Φ παρέμεινα έπ’ αρκετόν,είναι τύ

πος’εντελή; λαμπρού πατριώτου, φίλου ειλικρινούς καί εμπό
ρου έργατικωτάτου καί τιμιωτάτου. Οί βέ παρ’ αΰτψ έργα-, 
ζόμενοι δύο αντάξιοι αύτοΰ υιοί, ε’ισίν 0 καρπός τή; πολυετούς 
καί καρποφόρου αύτοΰ εργασίας. ,

■Αποχαιρετή.σας αύτόν μετέβην παρά τφ κ. Γ. Σφαέλφ, 
ένεργητικωτάτιρ καί Οραστηρίφ έπίσης άιτεμπόρφ καιφιλο- 
φρονεστάτω άνδρί, άλλά τοσοΰτφ έπιμόνφ καί έν τισι άκρι- 
τομύθφ, ώστε μετά λίαν φιλοφρόνους «αί φιλίκωτάτας ένδεί- 
ξεις χαί περιποιήσεις άπηλθον χαιρετήσας αυτόν μετά προφα
νούς ψυχρότητος. Την επαύριον δμως συναντήαας αύτόν καθ’ 
όδόν, μέ προσεχάλεσε*  να πίωμεν όμού καφέν . έν τφ πΛρα-· 
κειμένφ χαφφενείφ τοΰ χρηματιστηρίου.

— ’Εγώ, φίλε μου, . τφ λέγω, πίνω πολύ γλυκύ*  τδν κα^έ 
μου, σύ τον πίνεις πολύ πικρόν καί επομένως δέν συμφωνού
με*·  ούτε έδώ·. -

.— Μά, σέ παρακαλώ, ελθέ, διότι μοί αρέσει ή .ομιλία σου. 
| Τέλος μετέβημε*,  ό κ. Σφαέλος φρο*ει,  δτι ή Ελλά; άπώ-
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λεσε τδ πϊν x»l κπτεστράφη, δτι οί σξω ίλληνες δέν πρέπει 
πλέον νά έλπΐζωσι μεγαλείου, δτι συνεισέφεραν μεγάλα ποσά 
και έζημιώθησαν καί οτι δέν πρέπει είς τδ μέλλον νά δίδωαι 
τδν δβολόν των διά ,τήν πατρίδα.

Είναι λυπηρόν, πολύ λυπηρόν καί τοΰτο, μετά τών έσωτε· 
ρικών περισπασμών καί συμφορών νά ύπόκηται ή Ελλάς καί 
είς τοιαύτας φονικάς και ακρίτους λοιδωρίας άπδ -μέρους τών 
τέκνων της, *αΙ  όπόταν τοΐς λέγετε, δτι θά προχύψφ με
γίστου καλόν έχ τής αναπόδραστου ταύτης φοράς τών έθνί- 

• χών μας πραγμάτων,| άμέσως μεταδάλλουσι χροιάν καί γνώ
μην· ταύτο,χρόνως δέ μετανοοΰντές; χωρίς νά σάς τδ λέγωσι, 
«Είθε! άναφωνοΰσι, νά εχφ ούτως» ευχαριστημένοι φαινό'· 
μενοι καί άναμένοντες' τήν έξ Ύψους βοήθειαν ! Δυστυχώς 

- είμεθα τοιοΰτοι! νήπια διπλωματικώς! νήπια διοιχητικώς f 
νήπια διανοητικώς! .μολονότι άξιον. άπορίας είναι, πώς άν 
θρωποι νουνεχείς, ικανοί καί δραστήριοι είς εμπορικός επι
χειρήσεις, νά θέλωσι νά· λύώσι ολόκληρον τδ άνατολικδν 
ζήτημα μέ μίαν κανονιάν. Ιίολλοί ένόμιζον, δτι ή 
μεταξύ ‘Ελλάδος καί Τουρκίας διαφορά ήτο ζήτημα μονο
μερές, ζήτημα ένδς άντιπυροδολισμου ! “Ηδη δέ βλέπουσι τί 
ακανθώδες και περίπλοκου ζήτημα είναι! Πολλοί ήθελον τδν 
πόλεμον, χωρίς 'νά όπολογίσωσι τάς συνέπειας τής ένδεχομέ- 
νης ή:της ! ήδη δέ νίπτουσι τάς χεΐρας των, έπιροίπτοντες 
τά λάθη· των εις άλλους, καί ούτω πάνχες δικαιούνται είς. 
τάς »ρίσεις των. Δυσςυχώς πολλοί είναι ακριτόμυθοι καί δι
καίως αγανακτώ’, ότά<ις αναγκάζομαι νά τού; ακούω.

Μετ’ ολίγον είδον έκεΐ καί τδν κ. Απόστολον Μίχου έκ Βό
λου χαταγόμένον καί εργαζόμενον ,ν Γαλαζίφ είς μεσιτικός 
καί αλλας ίδιας έπιχειρήσει;.

"Εφερε μετά λύπης ζωηρόν την αισθησιν τής θίψεως έν τή 
χχρδίςρ του ίπί ταΐς ομνεπείαις τών έκ τοΰ πολέμου συμφορών 
τής πατρίδος του, αλλά άγογγύστως,ανευ παραπόνου ΰπέμενε 
τδ άπάίσιον γεγονός, διότι ίσως έσχέπτετο, όπως έν τχΐς έμπο- 

- ρίκαΐς συμφοραΐς,τά ατυχήματα είσί πρόσκαιρα καί διαβατικά 
πρδς κχλλιτέραν ευκαιρίαν τής τύχης, ουτω και εν ταΐς έθνί- 
καις, τδ μεγαλεΐον και ή ευημερία τώνλαών έπέρχονται μετά 
τάς σκληρός καί πολλάκις φοβε^οτάτας συνεπ'είας.

Τήν επαύριον μετέβην πρδς επίσκεψιν τών εκπαιδευτηρίων 
άρρένων καί θηλέων τοΰ κ. Πυλαρινοΰ, οστις νύμφευθείς προσ- 
φάτως μετά τής δεσποινίδος ’Αγλαΐας Δεβίδου, διευθυντρίας 
έπίσης λαμπρού έκπαιδευτηρίου, εργάζονται άπδ κοινού ήδη 
πρδς βελτιωσιν τής χοινής τύχης καί κραταίωσιν τοΰ επι
μόχθου έργου των. Ό κ. Ουλαρινός καί ή Κυρία ’Αγλαΐα 
είσί γνωστοί άπδ τών πολυετών αΰτών έν τή Ρωμουνία έχοου- 
λεύσεων καί β,τι καί αν έϊπη τις περί αΰτών, θά ήναι ολίγα 
άπέναντι τής «οαγματικότητος.

Εϊρον αΰτούς έν τφ πρώην, έκπαιδευτηρίφ τών θηλέων τής 
Κυρίας ’Αγλαΐας, δπερ ένεκα τής ευρυχωρίας καί τών καταλ 
λήλ ων αιθουσών του, μετετράπη' εις έκπαιδευτήριον τών άρ- I 
ρένων,καί-καταγινομένους είς τάς προχαταρκτικάς τής Ινάρξεως 
τοΰ σχολικού έτους ένασχολίας.'Ο κ. Πυλαρινδς, σοβαρός πάν
τοτε καί έπιβάλλων ώς άνατραφείς καί σπουδάσας έν Γερ · 
μανίφ καί αγαθός καί γλυκύτατος, ώς γόνος ένδόξου χριστια
νικής γενεάς καί ώς διανύων τήν καλλειτέραν τής ζωής του 
περίοδον, μέ ύπεδέχθη μετά τής μετρξας εκείνης λεπτότητος 
και φιλοξενίας, τής χαρακτηριζούσης τήν ειλικρινή φιλίαν 
καί τήν Ίαδολον αγάπην. 'Ομοιάζει πολύ τού; άγαθούς εκεί
νους καί σπανίους μειλιχίους άστούς, ους έν τή ολίγον 
εκτιμάτε, μετ’όλίγόν οΐαΐσθάνεσθε τδ προς αυτούς όφειλό- 
μενον σέβσς καί τήν δέουσαν ίκτίμησιν. Ή σύζυγός του Κυ
ρία’Αγλαΐα, ώς-γυνή ομοιάζει πολύ;·:προς τσς γυναίκας τοΰ 
-καθήκοντος καί τής αΰταπαρνήσεως, καί είναι άπλή καθ’ δλα 
,καί άγαθωτάτη, ώς ό σύζυγός της, άλλά δέν ίγνώριζον, δτι 
είβαΐς καΐ τόσον αγαν ελληνοπρεπής,ώστε νάμοί κάμη.παρατη· 

' ρήσεις, διότι είχα ήδη γράψει περί αύτής, δτι .έκτης τόπι 
κής συνήθειας ομιλεΐ κάλλιον τήν ρωμουνικήν τής Ελληνι
κής.. Καί όντως πόσον δύναται νά β/.ώψή μία παρεξήγησις, 
έξαιόέσει βεβαίως τής προκειμένης περιπτώσεως, καθ' ήν πάν 
αλλο φοβεΐται ή κυρία ’Αγλαΐα ή νά τήν έκλάβη ό κόσμος ώς 
ρωιίουνίζουσαν. Άρκοϋσα άπόδειξις είναι ή πολυετής έκπαί- 
δευσις τόσων έλληνίδων, αΐτινες διήλθον τοΰ εκπαιδευτηρίου 
της καί ή ελληνοπρεπής ανατροφή, ήν ταΐς μετέδωκεν. Είτα 
μοί έκαμε σύγκρισιν τών διαφόρων έν Ρωμουνία λειτουργούν- 
των άρρεναγωγείων καί παρθεναγωγείων, ιδία μετά λύπηςτών 
ξένων, έν οΐς άποστέλλουσί τά τέκνα των πολλοί ομογενείς.

Καί όντως, άφοΰ είς τά έλληνικά έκπαιδευτήρια διά μεγάλης 
δαπάνης συντηροΰσι καί καθηνητάς τών ξένων γλωσσών, 
είναι άληθώς καί άσκοπον καί άδικον νά έκπαιδεύωσιν. οί ή- 
μέτεροι τά τέκνα .των είς τά ξένα. .

Πλησιαζούσης τής μεσημβρίας ήγέρθην νά φύγω, ’ άλλ’ ό 
κ. Πυλαρινδς μετά τής συζυγου του δέν ήνόουν νά μέ ά- 
φήσουν.

— Πώς; μοί λέγουσιν,είσθε αυτήν τήν στιγμήν Ιδώ πλησίον 
μας, ξένος, μόνος εδώ καί πατριώτης καί να σάς άφήσωμεν 
νά υπάγητε είς τδ ξενοδοχείου; Όχι, θά. μείνητε μαζύ μας 
καί δσας ημέρας μείνητε έδώ, είναι εύχαρίστησίς μας νά 
συντρώγωμεν.

Έκαμα τάς συνήθεις-τυ'πικάς μοι ένστάσεις,άλλ’είς μάτην.
Έγειρομένη δέ ή Κυρία ’Αγλαΐα·

---- Έλθετε, Κύριε Πρίντεζή, έλθετε, ,μοί λέγει, νά ίδήτε 
πώς τρώγωμεν και ημείς οί διδάσκαλοι τής κοινωνίας.

Διήλθομέν κατά μήκος τήν πρός τήν αυλήν ώραίαν στοάν 
τοΰ εκπαιδευτηρίου, είτα μικρόν διάδρομον καί είσήλθομεν 
αμέσως είς μεγάλην επιμήκη αίθουσαν,, χρησιμευουσαν. ώς 
έστιχτόριον τών διδασκάλων καί μαθητών. Ένεθυμήθην τότε 
τδ εστιατόριο-/τής σχολής, έν ή έσπούδασχ.Ήτον ομοιότατου 
περίπου.

Είς τήν αριστερόθεν επιμήκη τράπεζαν έκαθήσαμεν. μετά 
.τινων καθηγητών καί διδχσκαλ.ισσών,έν οΐς ή αδελφή τής Κυ
ρίας ’Αγλαΐας, ή δεσποινίς Τριανταφύλλου, ελληνίς τις διδα- 
,σκάλισσα τοΰ Bou-ουρεστίου λεπτοφυής,ευφυής χαί πολύγλωσ
σο;, ής δυστυχώς δέν διετήρησα τδ δνομ,α, ο κ. Α. Ιεροκλής, 
καί άλλοι καθηγητχί τοΰ Εκπαιδευτηρίου. Μάς παρέθη.χαν δ’ 
άμέσως ώραίαν μακαρονάδαν, είτα - εξαίρετου στοιφάδον καί 
ίχθ'ΐ; καί τέλο; τυρόν, καρπούς κ»ί ώραϊον γλύκισμα.

Τδ γεύμα θά έθεωρειτο παρά τινων ώς σχολαστικόν ή μάλ
λον διδασκαλικόν, · άπλοΰν καί λιτόν, άλλά δέν ήτο. Τουναν
τίον δέ μοί ειρήνη ώς πολύ καθώς πρέπει καί φρονώ, δτι οί 
άνθρωποι ούτοι πρέπει νά έχωσι τά μέσα νά έσθίουν καλώς, 
διότι τδ επάγγελμα αύτών είναι κοπιώδες καί οχληρόν. Τινές 
καί τούς ιερείς θεωρούν ώς ζώντας πολύ λιτώς, καί ίσως τοΐς 
άπαιτοΰσι τοΰτο, πλήν φαίνεται, δτι καί ή εποχή αυτή πα- 
,ρήλθε, διότι οσάκις έτυχε νά συμφάγω μετά ιερωμένων, ειδον 
οτι έμαθον νά έσθίουν αρκετά πολυτελώς. ’Ιδού δε τινα καλο- 
γηρίκά εδέσματα, δτινά έφαγα μετ’αύτών, αν ένθυμώμαι κα
λώς, «ελαίας τών Καλαμών λαδωτάς καί ξυδάτας, κεφτέδες 
άπδ ταραμά τυγανητούς μέ νηστίσιμου σισαμόλαδον, χαβιάρι 
μαύρο ρωσσίας, αυγοτάραχου ξηοδυ καί σαλάτα, ταραμοσα
λάτα μέ σισαμόλαδον καί'γαρνιτούρα, σπανόπηταν είς τδν 
φούρνον, κομπόστα καί γλυκίσματα παντδς είδους,κρασί γλυκό 
Κύπρου καί Θήρας κτλ. κτλ.

Μετά τδ γεύμα, τή αιτήσει μου, περιήλθομεν μετά τοΰ *.  
Πυλαρινού πάσας τάς τάξεις τοΰ έκπαιδευτηρίου, τους κοιτώ
νας, τάς διαφόρους αίθουσας, μαγειρεία, πλυντήρια,'αυλάς 
κτλ., καί ηύχαριστήθην πολύ διά τήν άπόλυτον τάξιν, καθα- 

' ριότητα, ευρυχωρίαν καί ευπρέπειαν.
Άποχαιρετήσας δ’ είτατούς ευγενεϊς μοι φιλοξένους, με

τέβην πρδς επίσκεψιν τοΰ %. Εαραβία ίατροΰ καί προέδρου τής 
κοινότητος. EJpov δ’αυτόν οίκοι, διότι ο κ. Καραβίας άπό 
τούς ασθενείς του είς τήν οικίαν τοΰ μεταβαίνει κατ’εΰθεΐαν 
καί άπδ τής οικίας του είς τούς πελάτας του.

Ό κ. Καραβίας διά λαυθάνοντος μειδιάματος μοί έδωκε νά 
ένοήσω, δτι ηύχαριστεΐτο έπαναβλέπων με μετά ένδς έτους 
επίσκεψιν, τδ δέ λεπτόν, μικρόν καί διαπεραστικόν βλέμμα 
του, μολονότι γεροντικόν, έφαίνετο καθαρώς λέγον μοί; 
«Ήλθες πάλιν»; ’Αλλά προλαμβάνών, τφ λέγω: ,

■ — Χαίρω, δτι σάς βλέπω καί πάλιν καλώς έχοντα καί εύ
χομαι έπί πολλά έτη νά έπαναβλεπώμεθα ούτως.

Ευχαριστηθείς, μοί προσέφερε κάθισμα παρ’ αύτφ καί μ’ 
έρωτά τά νέα τών’Αθηνών.

— Φαινομενικώς δυσάρεστα, καί κακά, άσχημα καί ανέλ
πιστα, τφ άπαντώ, τά έμάθετε δλα έκ τών έ’φημερίδων βε
βαίως, άλλά κατ’έμέ νομίζω, βτι είς τδν ψεύδΟπόλεμον αύτόν 
κάτι ακατανόητου, άλλ’ ωφέλιμον κρύπτεται ακόμη.

Καί δ κ. Σπ. Καραβίας άποοίδων δλην αΰτήν τήν όλεθρίαν 
κατάστασιν είς τήν διαρκή καχεξίαν τού τόπου μας καί τήν 
ανικανότητα τών ήγετών μας, λάβρως έπιτίθεται κατά τής έν 
γένει διεπούϊης τάς έξουαίας άρχής καί άπελπιστικώς εκφρά
ζεται κινών έπανειλημμένώς τήν κεφαλήύ περί τής άνορθώ- 
σεως καί βελτιώσέως της καταστάσεως αύτής. Πειρώμαι νά

τδν εΰελπίσω διά των ενδείξεων καί ίπιχειρημάτων. μου, 
άλλ’ είς μάτην, 0τε άλλάξαντες ομιλίαν τέλος καί’ είπόντες 
έτι άρκετα, αποχαιρέτισα μετά σεβασμού αυτόν καί μετέβην 
ιχετά τοΰ αρχιδιακόνου κ. Παπαντωνάτου, θυ συνήντησα καθ’ 
όδόν, πρδς επίσκεψιν τοΰ ίατροΰ κ. Γ. Αατούφη.

Άλλ’ οποία διαφορά! Έφριξα τή άληθείφ. Έλλην ό εις, 
'Ρωμοΰνος ό έτερος καί έν τή ρύμ^.τή; όμιλίας μας, παρα- 
τηρήσας τφ.κ. Αατούφη, δτι πολύ αδικεί τήν πατρίδα του, 
διότι εντελώς ρωμουνίζει.

— Μά δέν είμαι πλέον Έλλην, μοί λέγ»ι, μετά πεποιθή- 
σεως, είμαι ρωμοΰνος καί δέν φροντίζω ποσώς διά τά ελ
ληνικά.

Παρατηρώ μετά περιεργείας τδν σύντροφόν μου κ. Παπαν- 
τωνάτον καί έγείρωμαι νά φύγω, δτε μάς κομίζουν καφέ καί 
αναγκάζομαι εκ λεπτότητος νά καθήσω πάλιν. Όμιλοΰμεν 
έτι ολίγον μετά προφανούς συγχύσεως καί τδν ερωτώ πάλιν 
είτα;

— Πού έσπουδάσατε ;
— Είς Εΰρώπην,μοίάπαντά, άπομαχρυνόμενος τής ιδέας μου.
— Καί ή Ευρώπη πόθεν ήρύσθη τά γράμματα, τάς τέχνας, 

τάς έπιστήμας;
— Δέν γνωρίζω, μοί λψ|·εί ψυχρώς.
— Νά σάς τδ είπω έγό>, έξογωτατέ, η’Εΰόώπή καί ένόώ 

ό έπιστήμονιχδς αύτής κόσμος, ήτοι οί διδάσκαλοί σας ως λέ
γετε, έσπούδαβαν είς τήν 'Ελλάδα καί άν ποτέ έλθετε εις τάς 
’Αθήνας, θά ίδήτε, Γερμανούς, Γάλλους, Άγγλου;., Ιταλούς 
κτλ. καί δή καί ’Αμερικανούς συνάμα ερχομένους νά σπουδά- 
σωσιν έκ τοΰ πλησίον τήν ιστορίαν καί την γλώσσαν μας. 
Αυτοί δέ, οΐτινες γίνονται διδάσκαλοί σας είτα, αυτοί μάς 
πλησιάζουσι καί μάς θχυμάζουσι,ένφ σεις μάς άποστρέφεσθε, 
ώς παρατηρώ. Γνωρίζετε δέ διατί πράττουσι ταΰτα ; Διά νά 
δύνανται άχόμη εμβριθέστερο-/ νά άναγινώσκουν 'απ’ εύθείας 
κ«ί έννόώσι καλήτερον τούς "Ελληνας συγγραφείς. Νά έμβχ- 
θύνωσι κάλλιον είς τά διανοήματά των. Τούς κατατρώγουσιν. 
Είς τάς πινακοθήκας των, είς τά μουσεία των, είς τά πανε
πιστήμιά των, δέν ΐδατε δλα ταΰτα ; Τί έσπουδάσατε λοιπόν 
έκεΐ ; Αύτοί λοιπόν είναι "Ελληνες, οί ξένοι χαί έναβρύνον- 
ται μάλιστα νά θεωρώνται τοιοΰτοι, ένφ σείς δέν θέλετε νά 
ήσθε; Χαίρετε διά'παντός.

Έξερχόμενος, έπληροφόρήθην παρά τού κ. Παπαντωνάτου, 
δτι διατελεϊ ιατρός έμμισθος έν τφ ρωμουνικφ νοσοκομείφ.Τί 

■ μεταβάλλει τδ χρήμα ; βπερ ή φύσις αύτή δέν δύναται;
, ("Επεται συνέχεια)

ΒΚ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΠΑΧ

ΜΑΤΙ Η ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΑΝΘΕΙ ΕΝ XEIMQNI
ΦΓΑΛΙΣ κ*ι  ΔΗΜΟΦΔΝ

‘H ρίνη τοΰ χρόνου, δπό τήν επήρειαν τής ίιτοίας μεταμορ- 
φοΰνται καί μετατρέπονται τά ήίη και ίίη τών λάών, ούδέ τήν ί- 
λαχίστην έν ταϊς συνηβείαις τών Αυλών ίξήσκησεν έπίδρασιν. Άπό 
τής άρχαιοτάτης αυτών, εκείνης τοΰ Διός, ήτις έχρησι’μευσε ταίς 
μέταγενέστεραις, ώς πρότυπον και άχρι τοΰ νΰ», ή αυτή εν τοϊς ά- 
νακτόροις ταχτική, ή αυτή τών βασιλέων δίαιτα. Και εί τυγόν ό 
λοπτολόγος και ακριβής εξεταστής ήβελε παρατηρήσει μεταβολήν 
τινα έν τοΐς καθέκαστα, πάντοτε περί ταύτης 6ά ηδό ατο ευστόχως 
νά λεχβή τό δημώδες:.

aJJa(er 6
ΙβαΛί τά ροΰχ’ aXtojOc.·.»

Πολλοί, φέρ’ είπεϊν, ξινίζονται σήμερον, διατι τόσον πολύ άρέ- 
σκονται εις τάς έκδρομάς, τάταξείδια καί τάς περιηγήσεις αί έστεμ- 
μέναι χεφαλαί, άπό τοΰ κραταιοτάτου τών μοναρχών μέχρι... τοΰ 
Μιχίδο. Και δμως τό φαινόμενο» δέν είναι νέον. Αυτές ό πατήρ ar· 
ipHr τβ 6e&r τε χαί οί περί αυτόν έπιτελείς, θεοί έπικούρειοι πρό 
τοΰ Επικούρου, καίτοι είχον καταστήσει τήν έν Όλύμπφ διατρι
βήν τερπνοτέραν τής τών ’Ηλυσίων, άπολαυστιχωτέραν τής τών 
Μακάριον, συχνάκις οΰχ ήττον κατελαμβάνοντο, υπό τοΰ πόθου τής 
αποδημίας, έγχατάλιμπάνόντες δέ τότε τόν χραταιόν “Ολυμπον, 
περιέτρεχον την όφήλ ιον, ποτέ . μέν' υπό αυστηρόν incognito 
ποτέ δέ—κατά τάς περιστάσεις—ίν πάση έπισημότητι χαί μεγαλο- 
πρεπεία(') επειδή δ'^άσπαστόν, παν έκ τών άνω παράδειγμα, τους

(') Ζευς χύχνος, τοΦρος; σάτυρος, χρυσός δι’ ϊρωτα Λήδης, Ευ
ρώπης, Αντιόπης, Δανάης.

Όλυμπίους έμιμήθησαν αί γηιναι μεγαλειότητες χαί ώς αξίωμα 
έπεχράτησεν έκπαλαι, ότι δια νά ήνε τις βασιλεύς, έπρεπε κατ ’ α
νάγκην νά η χαί.... «οσμογιφισμ/τος. Τή ανάγκη ταύτη επόμενος 
ό υίός τοΰ Θησέως χαί τής Φαίδρας Δημοφών, ευθύς ώς ανέβη τόν 
θρόνον τών ’Αθηνών, κληθείς εις διαδοχήν τοΰ θείου του Μενεσθέως, 
•ίγκατέλιπε τό κλεινόν "Αστυ.,

Περιεπλανήθη έπί μαχρόν, τίς οΐοέ που, τέλος δέ έφθασεν είς τά 
παράλια τής Θράκης, έίς Άμφίπολιν. ’Εβασίλευεν έκεΐ, τφ χαιρώ 
έκείνφ, ό Σιθών, ό'στις. άνοικταίς άγχάλαις ύπεδέξατο τόν επίσημον 
ξένον. Ποΰ δ σάλας νά στοχασθή, ίτι ή οργή τοΰ θεοδ πολλάκις 
χαΐίβαιηι άπό τα... xtpapiiia, χαί ποΰ να ΰποθέση δ'τι έπέπρωτο 
νά φυγαδευθή— διά παντός, οϊμοι—-ι ή χαρά άπό τοΰ οίκου του, δια 
τής ξενίας εκείνης ί ’Αγλάισμα τής φιλόξενου αυλής τοδ Σιθώνος, 
ήν ή δεχαεπταέτις αΰτοΰ θυγάτηρ, ή έκπάγλου καλλονής Φυλλίς.

« Όρθώς εϊρηται, ίτι δ έρως, 
»άπό τσ ’μάτια πιάνεται 
»'ς τά χείλη κατεβαίνει 
»χ^’ άπό τά χείλη ’ς τήν καρδιά, 
■•ριζώνει καί-δέν βγαίνει...»

Έν έταστικόν καί περιπαθές έν ταΰτφ τοΰ Δημοφώντος βλέμμα, 
προΰχάλεσεν αορίστους συγκινήσεις είς τήν Φυλλίδα,τό θαμβόΰν κάλ
λος τής όποιας ήναψεν είς τά στήθη έκείνου κάμινον πόθον καί πα
θών. Άπό τής πρώτης στιγμής τής συναντήσεως, έπήλθον άλλοιώ- 
.σεις ε’ις τάς έξεις καί αύτόν ϊτι τόν χαρακτήρα, τής έπεράστου βα- 
σιλόπαιδος. *Η  τέως φιλομειδής καί φιλοπαίγμων κόρη, εφαίνετο 
ήδη σύννόυς καί μελαγχολική.

Συναντώσα τόν Δημοφώντα ήρυθρία καί στενοχωρημένη, οίονεί 
διότι.τόν έβλεπε, έλυπείτο κατάκαρδα, όταν τόν άπεχωρίζετο. Πό
σον αμήχανος καί δειλός είναι ό έρως, όταν γεννδται έν τή, καρδίφ 
πρωτοπείρου 1 Καί όμως, ένιρ άφ’ ενός δέν απήλπιζεν^, άφ^ ετέρου 
καί δέν ένεθάρρυνεν ή καθόλου αυτής συμπεριφορά. Εις τούς μίλι- 
σταγείς τοΰ Δημοφώντος λόγους άπήντα, λέγεται, διά μονοσυλλά
βων καί εις τάς φιλοφρονήσεις. 5ν γέμει, κατά κανόνα, — τόν μό
νον ίοως άνευ έξαιρέσεως— ή πήρα τών Δόν’Ζουάν παντός χρόνου 
χαί πάσης ηλικίας, άνταπεκρίνετο δεά μειδιαμάτων^άπαρασκείας 
μάλλον έμφαντικών. Τό άναχόλουθον τής συμπεριφοράς ήτο τάχα 
τέχνασμα έξ εκείνων, ών γόνιμος πάντοτε τοκεύς έν παρομοίαις πε· 
ρισιάσεσιν ύπήρξε τό γυναικεΐον πνεύμα, ΐνα διά τοΰ ήμποόίου ά- 
ναρριπίζηται έτι μάλλον ή έρωτική φλόξ, ήτο ^απαύγασμα ιδιοτρο
πίας, συνήθους παρά ταΐς γυναιξίν, είς τήν νεαράν ηλικίαν ;

'Ο αναγνώστης άς συμπεράνη τό ευλογοφανέστε^ον. Κατα κρίσιν 
έμήν, ή συμπεριφορά αύτη τής Φιλλίδος, πόρρω απείχε, επιτηοευ- 
σεως. Λυπηρά προαισθήματα ίσως, σπανιώτατα έν τω ερωτι απα- 
τώντα, έπέβαλλον αυτήν έπιφυλαχτικότητά πως έν ταΐς ερωτιχαίς 
διαχύσεσι καί προσεπάθει—ματαία προσπάθεια—! ν αποφυγή την 
έξωτερίχευσίν τών μυχίων σκέψεών της.Μή λησμονώ|*εν  άλλως, οτι 
χαί ή άθωότης έχει, έστιν οτε, τούς δόλους της, μή τολμώσα να 
έμπιστεύηται πάντοτε εις τήν αλήθειαν, ό δέ έρως, ευθύς ως γεν- 
νηθή) έμαθεν ήδη νά ύποκρίνηται.

Ούτως ή άλλως έδείκνυτό πως ταζοΰ ή έπέραστος βχσιλόπαις. 
Καί άλλος τις ήθελεν ίσως άποθαρρυνθή, έχ τών φαινομένων κρί
νων άλλ’ δ Δημοφών, ούτινος πολύτομα χαί πολυσέσιλα ησαν, δέν 
δπάρχει αμφιβολία, τά)έρωτικά'χρονικά. είτε διότι διέβλεπεν, ΰπό 
τήν φαινομενικήν ψυχρότητα,Τπαλλουσαν τής Φιλλίδος τήν καρ- 
δίαν, είτε διότι βέβαιος ήτο, ότι τό όρ3ν τό ifar ώς αναπόδραστου 
συνέπειαν έχει, εντελώς αδιάφορος έδείκνυτό πρός τό ήκιστα εν- 
θαρυντικόν παρόν καί εδελπις προσητένιζε. τό μέλλον. Λαβών ίιπ 
δψει τό σπεΰόε βραίώύς, Ισπόύδαζε μόνον νά εύρίσκη προφάσεις er 
άμαρτίαις, όπως έπί πλέον παρατείνη τήν παρά τή Αυλή τοΰ Σι
θώνος διατριβήν.

’Ενταύθα τοΰ λόγου έπάναγκες νά μή παρασιωπηθή ότι, εάν 
σήμερον τά βχσιλικάΡταξείδια, θεωρώνται εθνικών μόνον συμφερόν
των εξυπηρετικά, κατά τούς αρχαίους 8μως έκείνους χρόνους επε- 
διώκιτοίδι ’ αύτών γίνικωτέρων συμφερόντων,ή^θεραπεία, τό αυ,α· 
νεσθαι δέ καί πληθύνεσθαι’ήτο κύριος, ώς φαίνεται, αυτών σκοπός· 
έπεβάλλετο δέ,έχ τοΰ λόγου τούτου ε'.ς τόν^Δημοφώντα ή ^έπιμονη 
πρός κατάχτησιν τής ώραίας χαί περικαλλούς Φυλλίδο.ς, ανευ τής 
δποίας θά έβροντοφώνει αύτώ τό ΰπήκοον κατά τήν εις Αθήνας 
επάνοδον.

Ό έπιμένων νιχά, Δέν παρήλθε χρόνος πολύς χαί ή’Φυλλίς απέ- 
θετο, τήν μίαν μετά τήν4άλλην,/ολα< τσς προσωπίδας τοΰ έρωτρς. 
Ό έρως προδίδεται εΰχερέστερον διά τών ματαίως προφυλαττομε- 
νων οφθαλμών. .
Δι’ οίασδήποτε προσωπίδος'.κάν θελήση νά^καλιφθή, είναι πάντοτε 
ή αυτή δπόχρισις. Ή αδιαφορία, πολλάκις τή περιφρονήσει γειτνια- 
ζουσα, ή οργή, τό ra(i τέλος, είναι προσωπίδες, τάς δποίας φορεΐ, 
άλλα πάντοτε λίαν αργά. Έπείσθη περί τούτων έκ πείρας ή Φυλ- 
λες καί, δοΰσα καήλαβοΰσα χωρισμού διαζύγιον μετά τής φρονη· 
σεως,’άφήκεν έαυτήν εις τό.-.. πεπρωμένον. Έπί τινα, χρόνον, τα 
πάντα ήσαν μ/4ε καί χάΛβ, καί έρωτος άσμα γλυκύ αντήχει ύπό 
τούς θόλους τοΰ μεγάρου τοΰ θρφχών βασιλέως. Μάχαρ, Δη
μοφών !
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Ή Ιστορία δέν αναφέρει, έάν ό γέρων Σιθών διετέλει έν γνώτει 
τών έρώτων τής θυγατρός’ οδτως δμως ή άλλως, δέν είχε λόγους ν’ 
άνησυχή. "Η χτίσις όλη τή έπόχή έκείνη, έποχή μακαρίφ αληθώς, 
ή έπιθυμίά πρδς έταναφοοάν τής δποία; ή κτίσις ίλη τότε, λέγω, 
ήτο είς εύρυ;, ευρύτατος τού έρωτος βωμός.

Δέν εΐχον έτι σφυρηλα·ηθή, οί κρίκοι τών κοινωνικών άλύσεων, 
δ απαίσιος τών δποίων ήχος, δυσοιώνως πλήττει τάνυν τών έρώ- 
των τ’ ακουστικά τύμπανα, έπιτάσσων άμα τοίς περί αυτών ένδια- 
φερομένοίς τό : φιλέαχες γρηγορεϊτβ. Ή προσέγγισις τω» δύο φυ
λών, έθεωρεΐτο άπλούστατα ώς ανάγκης ύπαγόρευμα και έκπλήρω- 
σις· ήρκει δ’ή αμοιβαία τών άγαπωμένων συναίνεσις, ϊνα κουρδίσθή 
παραχρήμα τοΰ ’Ζ/σαία δ. χορός. Εΐ δέ ποτέ έπήρχετο δ εστιν ότε 
τή απολαύσει «υμπαρομχρτών κόρος, ή έπείθο»το οί χορευταί εχ 
βραχυχρονίου συμβιώσεως, ότι δέν έταίριαζον τα χτώια των, δέν 
ήτο φόβος να έπακολουθήση δ άλλος έχείνος χορός είς τδ ταψί, 
τής κοινωνίας χροτούσης τά τύμπανα. Άπαγε τής βλασφημίις ! 
Άπλούστατον έπήρχετο, ώς φυσική χαί άνεπίδραστος συνέπεια, δ 
χωρισμός τών τέως φιλεμάτων τρυγόνων, χωρίς έχ τούτου νά εΰ· 
ρωσι τροφήν αί χακαί γλώσσάι ή ασχολίαν τά κοινά δικαστήρια. Ό 
γέρων 8θεν Σιθών, ήδύνατο νά μεριμνψ ήσύχως περί τών υποθέσεων 
τού κράτους, δ'λως αδιαφορών περί εκείνων τής θυγατρός. Καίτοι, 
έν τούτοις,. τοιαύται τότε ίδέαι έπεκράτουν καί έδέσποζον, οΰχ’ήτ- 
τον ή ύπόσχεσις περί διαρκούς και άδιαταράκτου συμβιώσεως, υ
πήρξε, φαίνεται, άπδ τώ» παλαιοτάτων χρόνων έλκυστικδν δέλεαρ 
διά τήν γυναίκα^ βαρά ιρορτίοτ θεωρηθρϊσχν, πολύ πριν ή Σόλων τδ , 
έκστομίσει, ή δέ φρόνησες· έτίθετο καί τότε όπως καί σήμερον,' 
φρουράς χαί φύλαξ τών πβρ^ενίης κειμηλίων, ύπδ όρον τοιούτ’»'» 
πάντοτε προφερομένων. ,

Ανεπίδεκτο»-αμφιβολίας. ίτι ούδείς ύπολογισμδς έμίανε τής Φολ 
λίδος τδν έρωτα. Ή ώραϊι καί άπαχος κόρη, έρώσχ μέ ίλην τήν 
Θέρμην τής καρδίας της, μέ δλην .τή» δύναμιν τής ψυχής της, εβυσε 
τά <3τα εις τήν φωνήν τής φρονήσεως καί άπέστερξε πάσαν συνθη- 
κολογίαν. Άλλα τις δ άμφιβάλλων, ότι ό Δημοφών δέν έπροθυμο· 
ποιήθη αφ*  έαυτοΰ νά κένωση πρδ τής γλυκείας έκείνης μορφής 
τδν κόφινον τών υποσχέσεων, χαί διχαιολογών, δακρυχέω», ϋκο- 
στενάζων,ζνά^όοχισθή αιώνιον πίστιν και άφοσίωσιν ;

‘Η άχαχος Φυλλίί έπίστευσε I
Άπδ τών πρώτων τού Άδάμ απογόνων — διότι δ Άδάμ, μόνος 

μετά τής Ευας δ μακάριος έν τφ παραδείσφ, δέν είχεν ανάγκην όρ
κων —μέχρι τοΰ νύν, αί τοιαΟεαι ύπισχέτεις έχρησίμευσαν, χαί θά 
χρησιμεύωσιν ώς απαραίτητον έφόδιον τώ» έν τοίς ερωτικοί; πεδίοις 
άγωνιζομένων. Οί έρασταί πάσης έποχής υπήρξαν πάντοτετόσφ μνή- 
μονές τών όρκων καί τών δποσχέσεών των, {£σιρ σήμερον οί διά τά 
διάφορα τής πολιτείας αξιώματα ύποψήφιοι.

Ή Φυλλΐς έτίστευσεν, είπον, είς τάς διαβεβαιώσεις τού Δημοφώντος, 
ί καί" όλη γέλως καί χαρά καί φαιδρότης καί άγαλλίασις, ενήχετο εις 
πελάγη^απολαύσεων. 'Έν τή άθωότητι καί τή άπειρίφ τώ» δεκαε
πτά έτών, της, έφαντάζετο ανέσπερο» τδν λύχνον τής ευτυχίας της.

Στηριζομένη είς τον βραχίονα τού Δημοφώντος καί τήν κϊφαλήν 
έπιχαρίτως έπί τοΰ στήθους έχείνου προσκλίνουσα, διέίχιζεν άλση 
καί'λειμώνας.

‘Οποία-θυμηδία ύπβρεκχειλίζει όντως τάς καρδίας δντων άγαπω
μένων έν ώραις τοιαύταις. Μεθυστιχώτερον έκχύνεται'τότε τών άν· 
θέων τδ άρωμα 'ζωηρότερον ή σελήνη φεγγοβολεί· ίδιάζοντα ή πρα- 
σινίζουσπ χλόη παρεχει Θέλγητρα’ καί τής άηδόνος τό τερέτισμα 
ήδύτερον κατακυλοί τήν ακοήν. Ώ ευτυχείς τής νεανικής ήλιχίας 
χρόνοι/ Άνέτειλεν οόχ ήττον ή άποφράς ήμέρα,'καθ’ήν’έπέπρωτο 
—οϊμοι—»ά πεισθή ή δύστηνος Φυλλίς, οτι πλήρης καί αδακρυς 
εΰδάιμονία’δέν είνατ τούτου τού κοσμου θήραμα. ’Από νοΰ στόματός 
τού Δημοφώντος ήκουσε περιαλγώς τήν περί τής άναχωρήσεώς 
του είδησιν I Καί άμ’ ίπος, άμ’ ξργον. Πριν ή συνελθεί έκ τής έχ- 
πλήξεως, δ Δημοφών τήν άπεχαιρέτα. ΎπεσχέΘη αυτή ταχείαν έ· 
πάνοδον, άλλ’ εκ τοΰ παρελθόντος ε’ιχεν ήδη διδαχθή ή έπεραστος 
βασιλόπαις νά ενδοιάζη εις τδ δμοιάληθες τών λόγων του.

Κατήρχετο ούχ’ήττον «ττεάπις (>) τής ήμέρας παρά τόν αΐγια- 
λόν,μιγνύουσα μετά τοΰ ρόχθου τών κυμάτων τους χαρδιοβόρους στε
ναγμούς της. ‘Εκαστη έν τούτοις- εσπέρα, διέψευδε τάς προσδοκίας 

’ τής.ήμέρας· δ Δημοφών δέν έφαίνετα. Παντοία μετήλθε τότε .μέσα 
δπως λήσμονήση τδν άπιστον αλλά... /

•'., .«“Ερωτα παύει λι^.ύς,.εί δέ.μή χρόνος
»«ί δέ. καί τούτο την φλόγα οΰ όβέση,
«θεραπεία σοι τοΰ λοίποΰ ήρτήσθω βρόχος.»

Έπείσβη περί τής θλιβερός ταύτης άληβείας καί ςπεζήτησεν έν 
τφ βανάτφ τήν ήσυ^ίαν, πηδήσσα τής Σαπφοΰς τά πήδημα. Άλλ’ 

·· οί ατυχείς έρασταί; ηξιοΰντο τής συμπαθείας τών Θεών,—μετά θά
νατον—ίδίφ τής ’Αφροδίτης, Θύματα τού υίού τής δποίας ήσαν.Με· 
τεμόρφωσαν θθεν τήν Φυλλίδα είς ά μ υ γ δ α λή ν. Τηλέγραφος δέν 
υπήρχε τότε—ή καί έάν &πήρχε θά ήτο... ‘Ελληνικός—δ οέ Δη
μοφών διετελει έν άγνοίφ τών διατρεξάντων.. Καί δτε ήλθε τδ πλή
ρωμα τού χρόνου καί άνεμνήσθη ήμερών άρχαίων, έπεπόθησε δέ

Έκ τούτου, λέγεται, ή Άμφίπολις Ένεάπολις έχλήθη. 

πάλιν της Φυλλίδος, έταξείδευσεν εις Άμ»ίπολιν τδ δεύτερον, yet- . 
μώνος ωρα. Μαθών δε τής φυλλίδος τδν θάνατον, έσπευδε πρδς τδν 
τάφον της, δαχρυχέων δ’ένηγχαλίσβη τήν αμυγδαλήν, μεθ’ίσης άλ
λοτε λατρείας τήν Φυλλίδα, χαί... ω τού παραδόξου θαύματος ! 'Η 
μαραμένη τέως φμυγδαλή, ηνθησε παρευθύς 1 Άπδ τών άρχαιοτά- · 
των, βλέπετε, χρόνων, έθαυματούργει τδ τέχνον τής αξιολάτρευτου 
θεάς και ίτι χαί νβν.

Άν οί αρχαίοι μας_Θεοί έτάφησαν ’ς τδ χώμα. 
"Ομως ο'Ερως έμεινε, θαυματουργών ακόμα.

Μάρκος Λεπίδας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5!. Αίνιγμα
’Ανατολήν δέν θάβλεπες παρά μ2ά μόνον Δΰσι 
χαί τδ νερό θά έτρεχε χωρίς μεγάλη βρΰσι 
αρχή θά χαταστρέφετο άλλα καί άναρχία 
δέν 9’ άκόυγες άνο'ητον ουδέ ανοησία 
τά πάντα, παν καταστροφή καθώς καί ή Μαρία 
χαί θά δπήρχε Δεσποινίς ποτέ δμως Κυρία 
άν δέ Κυρία·.ήθελες μέ μιά χαρδγίά σκιρτώσα 
θα σ’·.έμ«νέ μόνον λαμπάς εις την απλή τή γλώσσα.

52. Αίνιγμα
Νοήμων είσε γνώρισον έδώβεν τί σου λείπει 
πόση χωρίς τδ έλλειπές σέ κυριεύει λύπη 
διότι ή έπιγλωττ;ς τδν κόσμον δέν δρίζει 
ό στοίχος τρέχει κίνδυνον έδώ έχει ύβρίζει 
πλήν τέλος δώσομεν εύθυς εις τούτον μου τδν στοίχον 
πώς θέλεις εΰρει τις τερπνόν χωρίς τδν πρώτον ήχον ;

Λύύεις τών έν τφ ν«*  βριθ. 25 φνλλφ
Αινιγμάτων.

45. Αϊνιγμα
Μήλον—καρπός μήλον —τή< παρειάς. - 

ΜΛλον=*παρ ’ Όμήμω τό πμόβατον.
'Έλυσαν αυτό ή δεσποινίς Μαρία Βρυώ.η έκ Πειραιώς, δ χ. Α. 

Τσιαμούψης έχ Θήρας, δ κ. Ν. Παπασπυρόπουλος έχ Πατρών, δ χ. 
Π. Ζανέτος ίχ Πειραιώς χαί δ χ. Ν. Μαλασπίνας έξ ’Αθηνών.

46. Αίνιγμα. Βόλος
“Ελυσαν .αυτά ή δεσποινίς. Βρυώνη. έχ Πειραιώς, δ χ. Κ. Άν· 

δριόπουλος έξ Αθηνών, δ χλ Ν. Παπασπυρόπουλος έχ Πατρών χαί 
δ χ. Ν. Μαλασπίνας έξ ’Αθηνών.

47. Έμώτηόις. Τό αίτιον τής ζωής μας·
“Ελυσεν αΰτδ ή δεσποινίς Μαρία Βρυώνη"έχ Πειραιώς.
Σημ. Επομένως τό δώρον θά λάβη ή δεσποινίς Μαρία Βρυώνη 

έχ Πειραιώς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,

Ε. Γ. Γιούργεβότ. ’Επιστολή σας έλήφθη καί σας ένεγράψαμέν 
είς τόν κατάλογον τών συνδρομητών μας. Ταχυδρομιχώς λαμβάνε
τε επιστολήν μας.—X. Κ. Cetate. Δελτάριον έλήφθη ταχυδρο
μικών σάς άπεστείλαμεν επιστολήν, φύλλα κ τ.λ. Αναμένομε» νεω· 
τέραν σας.—Γ. Μ. KatracarurovnoMr, Ταχυδρομιχώς σας έγραψα· 
μεν έν έκτάσει περί όλων. — Γ, Μ'. Κ. Σϋρον. ’Επιστολή σας έλή- 
φβη. “Εχει, καλώς ώς γράφετε., Ταχυδρομιχώς γράφομεν. —·. Δ. Μ 

■ιΊρίδεζατ· 'Επιστολή σας έλήφθη, φύλλα άπεστείλαμεν. Σάς άπην- 
τήσαμε».— Κ.’Μ. Καμάρακι (Επιστολή μετά συνδρομής σας έλή— 
φθηι Άπόδειξις ταχυδρομιχώς.— Β. Β. Π. Στενίμαχον. Έλήφθη- 
σαν. Έχει καλώς; Γράφομεν.—Μ. Τ. Θήραν. “Εχει καλώς ώς γρά
φετε, αλλά παρεισέφρυσε λάθος. Άναμένομεν συνδρομές, καί ευχα
ριστούμε». Γράφομεν.—Ν. Σ. Σύρον. Σημείωσές σας έλήφθη. Ά- - 
ναμένομεν καί συντόμως. επιστολήν, σας. — G. Ρ. Lille. lime 
senible qce nos lettres se sont crois^es, et que vous £tes content. 
J’attends rdponse. — A. K. Deyrout. Συνδρομή έλήφθη. 
Γράφομεν.—Γ. Β. Beni-Suef. Συνεστημένη έλήφθη άλλα πα
ρεξηγήσατε. Γράφομεν.—Μ Κ. Mit-Gamr. Συνδρομή σας έλήφθη. 
ΕύχαριστΟϋμεν. Γράφομεν.— Κ. Ν. Κ. Μ i t-G a m r. Λύσεις έπι- 
τυχεϊς, άλλα έστάλησαν αργά. “Αλλοτε ,νά σπεύδετε ταχύτερον.

Έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Παρλεκεγα Λεονη


