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. «Φύσις» δημοσιεύει έκάστοτε τά ζωτικότατα καί μάλλον ένδιαφίροντα, τά ψυχω- 
και μάλλον τερπνά καί κοινωφελή νεώτερα τής προόδου ζητήματα, συνοδευο'μενά 

έ»άστοτε ύπδ καλλιτεχνικών ωραίων εικόνων.
Συνδρομηταΐ είσι δεκτοί πάντες καί δημοσιεύονται ώσαύτωςτά έγκρινόμενα αύτών έργα.
Οί Συνδρομηταΐ τής «Φύσεως» λαμβάνουσι δωρεάν τά ύπδ τής Διευθύνσεως έκδιδόμενα 

έργα καί είς μικροτέραν πάντοτε τιμήν τά ξένα.
Μέχρι τοϋδε ίλαβον την «Κόρην των ’Αθηνών», την «Σωσάναν Ραμώ», τδ «Ό- 

Χυμπιακον τεύχος», την «Βιογραφίαν τής καλλιτέχνιδος Ε. Παρασκευοπούλου», τρία 
Ημερολόγια τής «Φύσεως»καί προσεχώς θά λάβωσι τήν «’Ιστορίαν τής Αίγύπτου» τάς 
«Δύο καροίας» ή τδ «Διπλουν δράμα» καί τδ «’Εμπορικόν Ημερολόγιου».

'Ομοίως οί- συνδρομηταΐ τής «Φύσεως» συμμετέχουσι καί τής κατ’ έτος ένεργουμένης 
έκκυβεύσεως 200 κλήρων, λαμβάνοντες αριθμόν λαχείου έπί τής άποδείξεώς των, άμα τή 
καταβολή τής συνδρομής των.

Al συνδρομαί άρχονται άπδ τής 1ης Μαίου καί 1ης ’Ιανουάριου έκάστου έτους καί 
πληρόνονται έν άρχή, είς έπιταγάς, χρηματικάς άξίας καί τραπεζικά γραμμάτια τού τό
που τής διαμονής τών συνδρομητών.

Συνδρομηταΐ γίνονται δεκτοί καί κατά το'μους, απλούς ή χρυσόδετους είς τδ τέλος έ
καστου έτους τής «Φύσεως».

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» αναλαμβάνει την εκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών έαυ- 
τής έν τω έξωτερικω συνδρομητών, άρκεί νά καταβάλλωνται τά έξοδα καί τέλη.

Αιτήσεις πρδς έγγραφήν συνδρομητών καί πληροφοοριών άπευθύνονται κατ’ εύθεΐαν 
πρδς την Διεύθυνσιν τής «Φύσεως», είς ’Αθήνας.

Έν ιδιαιτέρα στήλη ύπδ τον τίτλον «Βιβλιοκρισία» δημοσιεύεται έκάστοτε ή κρίσις 
τής Διευθύνσεως περί έκάστου νεωστί έκδιδομένου βιβλίου, άποστελλομένου αύτή.

Ειδοποιήσεις έμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται είς τδ τέλος έκάστου τεύ
χους τής «Φύσεως» έπί ιδιαιτέρά συμφωνία. Ούχ’ ήττον έκαστος συνδρομητής χαίρει 
τδ δικαίωμα τής δημοσιεύσεως μιας άγγελίας δωρεάν

Πας συνδρομητής έγγραφων ένα νέον συνδρομητήν, λαμβάνει έν ιστορικόν βιβλίον ή 
μίαν τύχην (promesse) τών σιδηροδρόμων τής ’Ανατολικής-Ρωμυλίας ή τής κτηματ. . 
τραπέζης τής Αίγύπτου. Ό έγγράφων τρεις, λαμβάνει τήν μεγάλην φωτογραφίαν τού 
Παρθενώνος. Ο έγγράφων πέντε, έν άργυρούν ώρολόγιον. Ό έγγράφων δέκα λαμβάνει 
τήν φωτογραφίαν του είς φυσικόν μέγεθος καί ό έγγράφων πλείονας λαμβάνει τδ νέον τε
τράτομου άγδοηκοντάδραχμον Ελληνικόν Λεξικόν τού κ. Άνέστη Κωνσταντινίόου ή " 
β,τι άλλο έπιθυμεΐ ίσης άξίας.

'Ομοίως πας παλαιός συδρομητής άνανεώνων αμέσως τήν συνδρομήν του, λαμβάνει δω
ρεάν μίαν τύχην (promesse) τών σιδηροδρόμων τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας ή τής Κτη
ματικής τραπέζης τής Αίγύπτου.

’Εννοείται, ότι πάσα έγγραφή δέον νά συνοδεύηται καί ύπδ τού άντιτίμου.
Τδ παρόν φύλλον σταλήσεται καί πρδς μή συνδρομητάς, έξ ών όσοι τδ κρατήσωσι, 

θ'εωρηθήσωνται τοιούτοι.
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Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
Διευθυντής τής «Φύοεως» Άθήνσι

Tgxno τής έγκαταστάσεως τών κοινωνιών 
μέχρι τού τελευταίου αίώνος έπιστεύθη, οτι 
μόνον ή Γή κατοικεΐται ύπ’ ανθρώπων. Όν
τως δε έχρειάσθη βαθεΐα μαθηματική πρόο
δος, μακραί μελέτα! καί πλειότερα οπτικά 
εργαλεία πρδς έπανόρθωΟιν τών πεπλανημέ- 
νων ιδεών, σφαλερών δοξασιών καί τής.πα
χυλής απάτης, αιτινες διεΤπον τά μέχρι τότε 
πνεύματα έκ τής απλής θέας τοϋ οΰρανοΰ 
καί τής γής. Διά δέ τήν άναγνώρισιν τής 
αλήθειας, ήτοι τής πραγματικής θέσεως καί 
τοϋ άληθοϋς προσδιορισμού έκαστου τών τό- 
σω ήδέως καί ήσύχως φωτιζόμενων άνωθι 
ημών αστέρων, έν τώ μέσω ομοιομόρφου 
στρατιάς τοιούτων πυρολαμπόντων καί σπιν- 
θυροβολούντων, άπητήθη ιώβειος ανθρώπινη 
υπομονή καί είς άκρον σοβαροί καί παρατε- 
ταμέναι παρατηρήσεις,οΰχί άπαξ καί εις μίαν 
έποχήν, άλλ ’ έπαναληψθεϊσαι έπί πολλούς 
αιώνας, μέχρι τής εποχής μας καί έπί πολύ 
ετι ό άνθρωπος-θά έξετάζη τούς άνωθι αύ- 
τοϋ κόσμους μετά έπιστημονικωτέρας όσημέ- 
ραι μεθόδου καί μελέτης, μέχρι τής έξιχνιά- 
σεως τών μυστηρίων τής ζωής.

Οί αρχαίοι "Ελληνες, Ρωμαίοι, Αιγύπτιοι 
καί Άνατολΐται εΐχον ανακαλύψει διά μεθό
δων, άγνωστων έτι ήμϊν, τον γενικόν μηχα
νισμόν τοϋ σύμπαντος, πλήν έκτός τής γής, 
ούδένα άλλον κόσμον έγνώριζον. Έκ ταύτης 
δε μόνον τήν Εύρώπην, τήν ’Ασίαν καί τήν 
βόρειον ’Αφρικήν έγίνωσκον. Οί πρώτοι δέ 
μετ’ αύτούςχριστιανοί, μόνον τόν παρόντα 
κόσμον έθεώρουν ώς σόμπαν, διότι μόνον 
αυτόν. έβλεπον.Τόν "Ηλιον έθεώρουν ώς μέ- 
γα άστρον, προωρισμένον νά φωτίζη τήν γην 
έν καιρώ ημέρας, τΐ|ν Σελήνην ώς μεγάλην 
λυχνίαν αύτής, έν ωρα νυκτός, τούς δέ α

στέρας ώς μέγαν πολυέλαιον διά τήν/ λαμ
πρότητα τού σκότους καί τήν μεγαλοπρέπειαν 
τής πανσοφίας τού δημιουργού. Τδ αιπέραν- 
τον τού ούρανίου θόλου διαμέρισμα ήτο διά 
μέν τούς άρχαίουςτό Έ μ πυ ρ εΐο ν,διά τούς 
χριστιανούς καί τούς μουσουλμάνους ο Πα
ράδεισος καί διά τούς άμαθεστέρους ήτον ή 
εστία τού φωτός καί τών νεφών, ή κατοικία 
των έκλεκτών τοϋ Θεού καί τό άσυλον τών 
δυστυχών καί δικαίων. Κάτωθι δέ καί έν τω 
έσωτερικώ τής γής έφαντάζοντο άπειρους ά- 
βύσσους, βάραθρα και κοιλώματα μέ σκότιον 
ζοφώδη διαμονήν τών κολασμένων. Γνωστόν 
δ ’ είναι, ότι ό Χοιστός μετά τόν θάνατόν 
του, κατέρχεται εις τόν άδην, επανέρχεται 
εις την ζωήν καί άναβαίνει εΐτα ένδοξος είς 
τούς ουρανούς, όπου ή διαμονή τοϋ θείου 
Πατρός του.

Ή αφελής αυτή κοσμολογία, άναπαράστα- 
σις τής όφθαλμοψανοΰς άπόψεως τού κόσμου, 
ύπήρξεν ή μοναδική δοξασία παρ’ άπασι τοΐς 
άρχικοΐς λαοϊς μετ ’ άπολύτου περί τής συ- 
στάσεως τοΰ σύψιπαντος άμαθείας καί έπίτής 
βάσεως ταύτης ακρως σφαλερός, στηρίζονται 
άπασαι αί θρησκεΐαι, ώς καί αύτή αύτή ή 
γλώσσα τών λαών καθιεροΐ διά τού προσδιο
ρισμού τών λέξεων κόσμος,mundus, monde, 
mondo κτλ. ό "ΗΛιος Ισταται ή όόει και ara- 
τέ-ΙΛει, ως και οί άσεέρες κτλ. ώς έδόξαζον 
έκτοτε, ή δέ ποίησις επισφραγίζει τό σφαλε
ρόν τούτο σύστημα.

Ή νεωτέρα όμως αστρονομία κατέρριψε 
τούς ψευδείς τούτους τής άρχαιότητος ου
ρανούς, έξαψανισασα τόν ύποθετόν καί διά 
φωτεινών σημείων έσπαρμένον., ουράνιων θό- 
λον, θεϊσα άντ’ αύτοϋ απλή ν'μάζαν έίγχρώ- 
μου άέρος. Άπεκάλυψε τόν αληθή χαρακτή
ρα έκάστου άστέρος καί π^οσδιώρισε ο!ι ’ άμ- 
φισβητήτου τρόπου τήν απέναντι τού σύμ
παντος θέσιν τής γής, ήτις παραδόξως εύ- 
ρέθη είς πολύ κατωτάτην βαθμίδα. *Ηδη δέ 
πάντες γνωρίζομεν, ότι ή γή, ήν δεν δυνά-
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μέθα πλέον νάδνομάζωμεν σύμπανή κόσμον, 
ούδέν άλλο είναι, άπέναντι τού αληθούς 
σύμπαντος ή ψήκιστον, μικροσκοπικώτατον 
σημεΐον αύτοΰ. Έν συγκρίσει δέ πρδς τόν 
ήλιον, ή .γή είναι έν εκατομμύριου τριακο- 
σίας χιλιάδας φοράς μικροτέρα αύτοΰ! Πόσον 
δθεν ηδή άπέχομεν τών άρχαίων, οίτινες έ- 
φρονουν, ότι δ ήλιος ήτο μέγας, ώς ή Πε
λοπόννησος καί έν τούτοις ένόμιζον εαυτούς 

, προκεχωρημένους εις τήν άστρονομίαν! Τότε 
νή γή ένομίζετο κόσμος μοναδικός άνευ αντι
πάλου καί σήμερον ύπάρχουσιν άναρίθμητοι 
άλλαι σφαΐραι, παρόμοιοι έν τώ αύτώ ^ιέ 
τήν γην στερεώματι, ούτως ώστε ούδέν άλλο 
είναι ή έν άτομον έν όμάδι άλλων ατόμων, 
όμοιαζόντων αύτή.

Χωρίς δέ ν ανατρέζωμεν είς εκτεταμένα^ 
γνωστάς τή επιστήμη περιγραφάς τών έκτος 
τής γής κόσμων, όπως άποδείζωμεν τήν α
λήθειαν τής όμοιότητος αύτής πρός τούς 
άλλους άστέρας, θά περιορισθώμεν ήδη είς 
άλΐγας σχετικάς συγκρίσεις χάριν τής εύμα- 
θε.ίας τών ήμετέρων άναγνωστών.

Μετά τήν Γην, απομακρυνόμενοι τοΰ Ή
λιου, άπαντώμεν τόν Άρην, ούτινος αί φυ
σικοί συνθήκαι, γεωγραφικοί καί κλιματολο- 
γικαί, ήμέραι καί νύκτες, έποχαί, ούράνιοι 
απόψεις κτλ. δμοιάζουσι καθ’ολα πρός τήν 
γήν, ύπό τήν διαφοράν μόνον, οτι ό Άρης 
είναι κατά τό ήμισυ μικρότερος τής Γής καί 
έχει δύο δορυφόρους, ένώ αΰτη έχει μόνον 
ένα. Τό έδαφος αύτοΰ, τά όρη καί αί κοι
λάδες, οί ποταμοί καί οι ρύακές του καί αύ
τή ή βλάστησις, κατά τάς τελευταίας άστρο- 
νομικάς άποκαλύψεις, δμοιάζουσι τόσον πρδς 
τά τής γής, ώστε είς κάτοικον ταύτης,μετα- 
έαίνοντα, έάν ήτο δυνατόν, αίφνιδίως έκεϊ, 
θά ήτο άδύνατον αμέσως νά έννοήση, έάν 
εύρίσκεται έπί τοϋ Άρεως ή έπί τής Γής, 
οίον έν Αύστραλία ή τή Πολυνησία, όπου 
κατά πρώτον θά μετέοαινεν.

Αί ήμέραι τοΰ Άρεως έχουοι 2ψ ώρας 
καί λεπτά, τό έτος αύτοΰ είναι μεγαλεί
τερον τού τής γής,22 μήνας και ι ι ήμέρας, 
καθόσον κεΐται άπώτερον τού ήλιου η όσον 
είίναι ή ήμετέρα σφαίρα. Αί δέ τέσσαρες έπο- 
χιαί, ώς καί αί ώραι τής ήμέρας έν τώ Άρει 
πσλύ ολίγον διαφέρουσι τών ίδικών μας.

Διά τοΰ τηλεσκοπίου διακρίνομεν εύκόλως 
τήν ατμόσφαιραν,ήτις περιβάλλει τόν Άρην 
ένεκα τών μεταβολών αύτής, ένίοτε δέ και 
νέφη καλύπτουσιν αύτόν, καθ’ ολοκληρίαν. 
Τήν άτμόσφαιραν άποδέχονται ώς ύπάρχου- 
σαν είς άπαντας τούς πλανήτας τού ήλια- 
κού μας συστήματος, άπαντες οί άστρονόμοι 

.τής εποχής μας.
* Ό πλανήτης Ζεύς είναι ό ογκωδέστερος 

τοϋ ήμετέρου ηλιακού συστήματος, ήτοι είναι 
ι,ψοο φοράς' μεγαλείτερος τής γής καί αοο 
εκατομμύρια λεύγας μακρύτερον" τοΰ Ήλιου. 
Επομένως το έτος τοΰ Διος είναι δωδεκάκις 
μεγαλείτερον τοϋ ίδικού μας. Παρά τάς κα
ταπληκτικός δμως διαστάσεις του, στρέφεται 
τοσοϋτον ταχέως περί τόν ά£ο·νά του, ώστε 
τω άρκοΰσι ίο ωραι διά μίαν περιστροφήν 
του. Διά τούτο ή ήμερα εκεί διαρκεϊ b ώρας 
καί τοσαυτας ή νύζ. Κατά παράδοξον δμως 
συγκυρίαν, τήν έκ τής βραχύτητος τών ήμε
ρων ελλειψιν επαρκούς φωτός έπιτοϋ Διάς 
άναπληροϋσι τέσσαρες σελήναι ή δορυφόροι, 
α'ίτινες τω παρέχουσι διαρκή φωτισμόν και 
τοσοϋτον μάλιστα λαμπερόν, ώστε δέν δια
φέρει πολύ τοϋ ήλιακού.

Έπι τοΰ Διός δέν συμβαίνουσιν, όπως καί 
έπι τής Γής, έπι τοϋ Άρεως,’ έπι τοΰ Κρό
νου καί έπι τής 'Αφροδίτης απότομοι καί κο
πιώδεις ατμοσφαιρικά! μεταβολαι, ούτε ύπερ
βολικόν ψύχος καί πνιγερά θερμότης έν τώ 
αύτώ τόπω, άλλά τά κλίματα εισί σταθερά 
και αί τέσσαρες έποχα! μόλις αίσθηταί.

Ό Κρόνος παρουσιάζει γεωδαισιακήν ιδιό
τητα ολως διάφορον τών άλλων πλανητών. 
Κεΐται είς τδ μέσον δακτυλίου, ούτος έν έτέ- 
ρω καί ό δεύτερος έν τρίτω δακτυλίω. Τοΰτο 
άποδεικνύει την άνεέάντλητον πηγήν τής 
φύσεως καϊ τήν ποικιλίαν τών σχημάτων, ήν 
ό δημιουργός τοϋ παντός έγνω νά προικίση 
έν τή πανσοφία αύτού τδ εύ^>ύτατον βασι
λείου τοϋ σύμπαντος. Καί αλλα παρόμοια 
έδυνάμεθα νά ε’πωμεν καί περί τών άλλων 
πλανητών τοΰ τε ήμετέρου συστήματος καί 
άλλων, άλλά θεωρούμε·/ τούτο ολως περιτ
τόν, καθόσον έκ τών προεκτεθέντων έμφαίνε- 
ται, δτι ή Γη ούδέν ιδιαίτερον έπι τοϋ σύμ
παντος προνόμιον χαίρει. Όπως δέ καί οί 
άλλοι πλανήται, τήν αύτήν ιδιότητα κέκτη- 
ται έν τή τού σύμπαντος οικονομία· ούδέν 
δέ δικαιολογεί τήν προτεραιότητα καί προτί- 
μησιν, ήν οί αρχαίοι τή παρεΓχον. Ούτε με- 
γαλειτέρα, ούτε θερ^ιοτέρα, ούτε μάλλον τών 
άλλων φωτισμένη είναι,άλλ ’άπλώς καί αΰτη 
άποτελεΤ μέρος τής όμάδος; συμμετέχουσα 
ώς άτομον.

Αί παρατηρήσεις αύται άγουσιν ήμάς ν’ 
άποδεχθώμεν, ώς σπουδαϊον συμπέρασμα, οτι 
άφοΰ τήν Ι ήν ούδέν τήν διακρίνει πλειότε- 
ρον τών άλλων, κατά φυσικήν συνέπειαν δέον 
νά ύπάρ^ωσι καί έπί τών άλλων πλανητών 
ότι καί επί τής σφαίρας μας παρατηροϋμεν, 
δηλαδή, άτμόσφαιρα, ύδωρ, έδαφος, ποταμοί 
καί ρύακες, λόφοι καί κοιλάδες, όρη καί δέν
δρα καί έπομένως ζώα καί δή άνθρωποι, ή 
τουλάχιστον όντα ανώτερα ήμών, ουμφώνως 
τή φυσική αναπτύξει τοΰ πλανήτου.

Άλλά τοΰτο είναι δυνατόν, είναι πραγ
ματική αλήθεια, οτι καί οί λοιποί πλανήται 
κατοικοΰνται όπως και ή γή ;

Τό σοβαρόν τούτο ζήτημα έμπεριοτατω- 
μένως διεπραγματεύθη ό κ. Φλαμμαριών έν 
τω «Περί π.1ειο>'άτητο<; τώ>" orrwr» ουγγράμ- 
ματί του, έν ω δι ’ έπιστημονικών αληθειών 
άποδεικνύει,ότι καί οί λοιποί τού ηλιακού μας 
συστήματος πλανήται, όπως καί ή γή είσι τό 
θέατρον τής ζωής, τού οργανισμού, τής αϊ- 
σθήσεως και τής σκέψεως. Κατά δε τόν ιγον 
αιώνα ό. κ. Fontenelle καί ό κ. Hugyens έπι- 
τυχώς είχον προσεγγίσει είς τό πόρισμα τού
το. Ό κ. Φλαμμαριων όμως έπι τών ήμερων 
μας μετά πολλής έμβριθείας καί πάνυ έπι- 
τυχώς έλυσε τό ζήτημα, έπικαλούμενος άμα 
τά διδόμενα τής συγχρόνου αστρονομίας καί 
φυσικής.

Φ. Πρίντίζης

ΦΛΕΓΜΑΓΩΓΟΣ ΠΟΙΗΣΙΣ
^τοιητιχός έυθουσιασμιός άναρρπίσας τήν ζωηράν ή- 

μών φαντασίαν, μςτεμόρφωσε πάντας είς πο'.η- 
τας, ώς ποτέ τους Άβδηρίτα; τής ’Ανδρομέδας τοΰ 
Εΰρυπίδου ή παράστσσις.

Τό πράγμα τή αλήθεια εινε θαυμαστό''.
Πώς άρά γε ή φύσι: τοσοϋτον ποιητ κβς έπλασε 

τας τρυφεράς τών ελληνικών μειρακιλλίων ψυχάς, 
ώστε μόλις ύπό τών νεανικών αισθημάτων πληττό- 
μεναι, ν’ άναβρύωσιν, ώς άρτησιανά φρέατα, άκατά- 
σχετον ρεΰμα μεταβαλόν τήν Ελλάδα είς τερπνότα- 
τον ποιητικόν κήπον :

Άλλά τί δέν δύναται νά κατορθώση ή ώχρά' και 
ψυχοφθόρος τών μυθιστορημάτων Μούσα, ήτις πρό τών 
οφθαλμών τών εει ψελλιζοντων παιδιών τάς μαγικάς 
αύτής εικόνας εκτυλισσουσα, ού μόνον σφοδρά καί κο- 
χλάζοντα έν αύτοϊς αΐσθήαατα κινεί, άλλά καί τήν 
φιλόημον αυτών ψυχήν πρός ποιησιν εγείρει,μεταμορ- 
αιοϋσα αύτούς οια μιας είς ποιητας ώχρους και ευαί
σθητους, ών τό κάλλος τής αλήθειας διαχέεται παρά 
ταΐς εύτυχέσι τοΰ Κάδμου πύλαις, παρ' αι;

•/λιδώσα μολπά πρός κάλαμον
άντιάζει μελέην
τά παρ’ εύκλέϊ Δίρκα χρόνω μέν φάνην,

“Ιί/οντες ούτοι προκειμένην ύλην άφθονου καί πλου- 
σίαν, πτερωτούς έρωτας καί τοξοφόρους στεναγμούς 
και δάκρυα άτυχών ήρωίδων, άνθη σεμνά, δροσερά 
καί μαραμένα, όομητικούς ποταμούς—δακρύων—φρι- 
κωδώς παταγοΰντας και ήρεμα—αύτοκατοπτρίζόμενα 
—ρυάκια, ήδέως κελαρίζοντα, εύθαρσώς κινοΰσι τήν 
πλαστικήν αύτών χεΐρα χαί πλάττουσι ποιητικά 
έργα, άποπνέοντα κατ’ αύτούς μέν βπυρός μένος αΐθο- 
μένοιο», καθ’ ήμάς δέ άναπολοΰντα τήν ανυπέρβλητον 
εκείνην φαντασίαν τοΰ όμ.ηριχοΰ θηρίου, δπερ ην ίπρό- 
σθ·ν μέν λέων,όπισθεν δε δραχων, μέσον δε χίμαιρα». 
Καί τό πράγμα θα ητο ανεκτόν ίσιος, εαν ηρκοΰντο 
μεταφυτεΰοντες οπωσδήποτε ανθύλλιά τινα ποιητικά 
έκ του Γαλατικού Παρνασσού' αλλ’ ούτοι αφ’ου 
άπαξ έπι τήν ποιησιν ώρμησαν, θεωροΰσιν άπρεπες 
χαί εαυτών ανάξιον νά μή . άνέλθωσι τόν κολοφώνα, 
άπτόμενοι τών τελειότατων αύτής είδών. Καί ό μέν 

προς τον θεσπέσιον "Ομηρον άξιοι νά άμιλλαται, ό 
δε την δόξαν τοϋ Σοφοκλέους ζηλών, και τα< όλως 
ανεπιστηαων τών κανόνων τής δραματικής τέχνης, 
επιχειρεΐ την σύνΟεσιν δράματος καί έτεροι κωμικά 
καί χαρτεστατα γράψουσι κατά τοΰτο μόνον καλά δτι 
δύνανται νά κινήσωσι τό» έποποιϊακόν οίκτον καί τόν 
γέλωτα τοϋ έπαληθεύσαν^ος Ρωμαίου λυρικού scri· 
Minus indocii Joclique poemata passim I

Οί λόγοι ούτοι προσφυέστερου ίσως δύνανται νά ρη- 
θωσι πε^ί τών καθ’ήμάς ποιητών (!) οΐτινες σμηνηοόν 
έπί τά άνθη τής ποιήσεως πετάμενοι χαί έκ τής δρό
σου αύτών γλυκύτατον ποιητικόν μέλι κατασκευάζον- 
τες π.ιρώνται νά γλυκαίνωσι καί έλκύωσι καρδίας 
ευαίσθητους μήπω ύπό τών μερίμνων τοΰ βίου τετα- 
ραγμένας. Άλλ’έρωτώμεν. Έχουσιν ούτοι μελετήσει 
και ποιήσει εν έαυτο'ς τούς παλαιούς ημών τούτους 
ποιητας, παρ’ ων χαί μόνων χαί φρονημάτων ελλη
νοπρεπών ηδύναντο να έμφορηθώσι καί τήν -τέχνην 
τοϋ γράφειν καί τό αίσθημα τοΰ καλού χαΐ άίληθοΰς 
καί ύψηλοϋ νά διδαγθώσιν ; Εύρέθησαν είς θέσιιν, λέ
γω, νά μελετήσωσιν αύγούς καί ιδωσίν έν αύτοοϊς τήν 
πραεΐαν εκείνην σεμνοπρέπειαν, την άποφεύγρουσαν 
πασαν καχοφωνίαν καί έπί τόν βίον βώς ίλαοόν επι- 
χεουταν ; Τήν θαυμασίαν εκείνην τέχνην, ήτις δια- 
πλάττουσα τήν ύλην, καθιστά αύτήν δεχτιχήν τών 
καλλίστων χαί ευγενεστάτων αύτής μορφών χαι δι’ ής 
ή αρετή έν τώ μέσω τών δραματικών περιπετειών πα- ' 
ρισταται εχουσα κάλλος απαράμιλλο1» χαί λαμψιν ου
ρανίαν ; Διαπρυσίως όχι βοώσι τά εαυτών έργα, έν 
οις βλέπει τις ανυπέρβλητον περί τήν οικονομίαν άτε- 
χνίαν, ψύχραν καί κακόζηλον παράστασιν ήδυπαθών 
καί ακολάστων αισθημάτων, δι’ών ή χαύνη καί έκτε- 
θηλυμένη αύτών Μοΰσα έπιχρατοϋσα τής ψυχής παν 
γενναΐον μαραίνει αίσθημα.

Οί μετάρσιοι τή φλεγμονούση αύτών φαντασία ποίη- 
ταί εαν ενεθυμοϋντο τοΰ Όρατίου έχεΐνο «meifltocri- 
bus poetas non homines, non d<, non conc>essere 
rolomnae» ουδέποτε θά έτόλμων θρασυτάτφ πόδι άνα- 
βαίνοντες τόν Έλικώνα νά θεωρώσι τών σεμνών Μου
σών τά μυστήρια· ουδέ · άνίπτοις χερσί ταΐς Μούσαις 
νά ενυβρ ζωσι καί τούς μέν φρονίμους να ενογλώσιν 
ασπλαχνως ωτοκοποΰντες, τούς δέ νεωτερους, την αι
σθητικήν αύτών χρίσιν οιαφθείροντες, να καθιστώσιν 
ανεπιτήδειους πρός τό διακρίνειν τό αληθές καλόν.Πώς 
εινε δυνατόν βεβαίως νά εΐσέλθωσιν είς τόν περίβολον 
τών Μουσών άνθρωποι, έν οίς ή φύσις ούδ’ έλάχιστον 
ένέσταξεν έκ τών δια τήν θείαν ταύτην τέχνην ;;

Μη ύποθέσητε, δτι εν αγανακτήσει κατά ποεητών 
γραφοντεε, μισοΰμεν αύτούς, άτε μη άγαπώντες τήν 
ποιησιν.Άλλ’ ώς δέν είνε άνθρωπος νά υ.ή άγαπςί τήν 
ποιησιν, οΰτω δέν εινε έπίσης δυνατόν νά μή άγανα- 
κτήση 3λεπων να χαταμιαίνωνται καί προπηλαχίζων- 
ται τά ούρανια αυτής κάλλη Πώς άλλως δύνασαι νά 
εκφρασθής, βλέπων τούς καθ’ ήμάς μικρούς ποιητάς 
έμβεβαπτισμένους έν τή βορβορώδει τοΰ ρωμα.τισμοϋ 
πηγή και ώς άνθη μόλις τοΰ κάλυχος έχχύπτοντα ύπό 
μεμολυσμένης ατμόσφαιρας, ηθικώς μαραινομένους καί 
τόν ήθικον τούτον μαρασμόν τοϊς άπερίττοις καί άθώοις 
πεδίοις μεταδίδοντας ; Μή άγαναχτής, άν θέλης, άνα- 
λογιζόμενος, δτι ή μόνη φιλολογική άμιλλα, μκταξύ 
πολλών νέων σήμερον συνίσταται είς τό νά συλλέέγωσι 
φράσεις τινας ποίητικάς καί διά Σισυφίων ίδρώτιων νά 
θέτωσι ταύτας είς δμοιοχαταληξίαν, στριβλοΰντες; καί 
διαφθείροντες τήν έννοιαν ύπό πολλών μάλιστα έφη- 
μεριδων φημιζομένους.

"Ισως δύναται τις νά έλέγξη.ήμάς διατεινόμενος, ότι 
ύπάρχουσί τινες λαβόντες παρά τής φύσεως τό θειον 
τής ποιήσεως δώρον καί έπομένως δέν πρέπει να χαβά- 
πτωμαι όλων. Σύμφημι' άλλα καί ούτοι εισίν αξιρ-
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χιατάχριτβι, διότι νίοσσοί ίτι όντίς, μόλις πτβροφνη· 
σωσι, πβτώσι, μβμβλυσμβνοι ύπό τών άλλων, »ι; τήν 
ιδανικήν τής ποιήσβως «φαΐοαν, έν ή μη ονναμςνοι 
βτι να μςίνωαι, καταπίπτουσιν οΐκτρωζ καί ύπδ τής 
πτώσεως ιλλιγγιωντςς έκπέμπουσι συγκεχυμένα τινα 
ψελλίσματα, μή διαψέροντα τδ παράπαν τών τεταραγ· 
μένων του πύρέσσοντος ονείρων.

Περαίνοντες δε έξορκίζομεν απαντας τους νέους είς 
τα; βεμνάς τής Μνημοσύνης Θυγατέρας καί εις τον 
Φοίβον, ου τδ ίερδν πυρ τοσοϋτον έβέρμανε τας καρδίας 
αυτών, νά μή κρούωβι τήν θύραν τών Μουσών ανιπτοις 
χιερσί καί νά πιστεύσωσν πρδς δ^ελός των, ότι το δνό- 
μια ποιητής έκ τών νεωτερων και ϊνομα γελοίος 
κατέστησαν ταυτόσημα παρά τούς νοϋν ?χουσι καί 
δυναμένοίς νά χρίνωσι.

Θήδαι
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΕΠΟΠΟΙΙΑΚΗ ΕΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ι

Σεμναί άκχαί μακρόθ’ αίωρούντα» 
υπέρ Άστν τής Τρ»τογενείας 

Και -κρατούσα» πάντων συνυμνοϋντα» 
ώς έπιτερπεϊς δήονταχ δάφνας 
άγλαών πόνων μητρός ποτνίας 
συνήθεις τοϊς Έλλησ» παιάνας.

Ιπτάμενα» άκρα Έλικώνος 
χαχρετώσ» κόρας Μνημοσύνης 

συνθεμένας ύμνφδήν άγώνος 
τχμμ ’Αμαρουσίου πολύχνης 

έπ’ άθλοχς ’Ολυμπίας κοτίνοχς.

■ ’Αγόμενα» δέ μετά τά ρείθρα
πρός νηόν έπέρατον Πυθίας 

ίστανταχ άμα Φοίβου τά κλείθρα 
δχήνοιγον τάς πύλας εϋδίας.

/ ’Αναπτύσσονται πέρχξ δεχράδως
διαπνεόμενα» ύπό αύρας,

■ ti ; · πρός Αν άμιλλώντα» ποντχάδως
καλλχπέπλων πόντων 

μαλλάσσουδα» τάς ίεράς κάρας, 
έξ ών ή Ήώς δχαυγάζουδα 
τήν τύχην τών δντων 

προσμειδιά καί προσπελάζουόα 
τάς σκιάς τών προγόνων 

Οίτην περικλεά θεωμένας 
■; ρίπτει φώς άπλετον έπί Άρεώς
» Διάς καί Ήρας γόνον,
<·■’’ περί δν σελαγίζ’ έστεμμένας

μορφάς τών ’Αχαιών 
£ καί ©ή$ης φιλομόλπου πόλεως
| τόν μέγαν άοιδόν.

η

Παραγενόμεναι αί Πιερίδες
■ έκ τών άδύτων
’ τιμήσωμεν φωνοΰσι-ν Έλληνίδες

άθλοις άξίοις ύμνοις 
τών όμοφοίτων

άγαθών τέκνων "Ιδης, 
ών τελέθει άρετή 
πάνυ ήμϊν άρεότή.

Ίτε λοιπόν πρώτον θύόωμεν σπονδάς 
εύάτόχφ τύχη 

άνακρούουσαι τμ φόρμιγγι φδάς, 
καρχήσχον δέ άνυψούσαι

χαιρε εττϊχει 
προσφωνήσωμεν έλευθερίαν Κρήτης 
άπό Θερμοπυλών τής ενδόξου Οίτης 

τήν Πατρίδα ύπηρετοΰσαι. . .
III

Όποϊαι αί ευτυχούσα»; 
[Διακόπτει ή Γλαυκώπχς 
μετά σεμνών ίερειών 
έπικαίρως κατελθουόαι 
μετά υιών ’Αντιόπης 
καί χοροΰ έκ τών πρεσβειών). 
"Αφετε φίλαι τάς φδάς 
καί δεύρο νΰν ένωθητε, 
λέγει χρύσασπις ή ΙΊαλλάς, 
έν άκρωρείαις όρέων 
καί έντεΰθεν δεηθήτε 
θύουάαχ τώ Διϊ σπονδάς. 
ζουλήσει γάρ Εύρωπαίων 
πάσχει περικλεής ελλάς.

IV

Πολιός τε χορός σεμναί 
άκιαί συγχρόνων ’Αχαιών 
ό άρμονία, μετ’ άάτών 
τό γήρας λιπαρόν βιών, 
ένθάδ’ ώς πρεσβεία» κεδναί 
προσήλθεν ύμϊν συνιάτών, 
διασώζοιεν τό γέρας 
τών παρελθουσών γενεών, 
άναπτύσσουσαι εϊς κέρας 
μέάφ βίου άνοδιών 
τήνδε φωνήν έπαρχιών : 

Σεμνής τέφρας ώ νοερά φυχή 
,ίν ήδυεπής έξυμνεΐ Μούσα 
"Ιθι κατά τάχος ένθα ήχεϊ 

όπλων κλαγγή.
Κλάδοις τε μυρσίνης στεφανοϋσα 

κάρας τών όπλων περιθεμένων 
καί θαυμαστήν χρησαμένων ρώμην, 

άτ’ύπέρ Πάτρης όμυνομένων,
Εχτ’ άγγελλον ώς Διάς Ίθώμην 

έν τίσ» καιροΐς άγαθός άνήρ 
τά βέλτιστα πράττει τμ Πατρίδι 
ύφούμενος ώς γλυκύς αιθήρ 

θείφ Κρονίδι.

V
Άλλ’ ώ πολυώνυμοι πρεσβεία» 
ήμεϊς γνωσταί νύμφαι Πιερίας 
έκ τού Όλύμπου μετ’ εύμενείας 
παραθήγουδαι Κρήτης θαλείας 
καί έπί εύνομίμ πεποιθυϊαι 
είς Διεθνές αίώνος δίκαιον 
μετέστημεν έν κώμοις εύκλείας 
έπί άκρων Οίταίας Φρυγίας, 
μετά Χαρίτων καί Πολύμνιας 
ώς λιγυφώνοις ύμνοις τέλεον 
μεγαλύνωμεν νήσου άρετήν 
καί στιλπνούς δάφνης στεφάνους τέκνοις 
μητρός άπονέμουσαι έν αΐνοις, 

άξίοις μάλλον Διός τεμένοις, 
ύμνήσωμεν ούτω άθλων κριτήν ;

ΕΛΛΑΣ
Όλβιον θεών δώμα 
Κλέος μέν ε'ιλίσσεται 
Έλκουσα φθόνου όμμα' 
Κΰδος δέ νϋν έάεται 
Μέγ’ άμφιρρύτφ Κρήτμ, 
’ξΐ μελ»φθόγγοις αϊνοις

Ιθ' αιών
Άνήγε’ρεν έν Οΐτμ 
Αυτονομίαν άνδρών, 
Ών ένδοξον άγώνα 
"Αν τυχόν πλανά γνώμη 
Ή ΙΣΤΟΡΙΑ μόνη 

Κρινμ είς τόν αιώνα.

Κάλλος δ’ έαρος μετά φαρέτρας 
άντ’ άάπίδων καί καλών έγχέωγ 
περιβληθεϊσαι έπί όρέων, 
έφ’ ών όλβια δώμα άρχαίων 
©εών καί μουσών φερίστους μίτρας 
φέρουάα», πορεγενόμεθ’ ύμϊν 
μεταόχεΐν έν χορφ χαρών μητρός 
άρθείάης φρονήματι ιατρός 
έλευθεριών, τής τε θνγατρός 
μάρτνρος, ύπέρ ής Μούσαν έμΐιν 
έπεκαλέσθημεν καί τής τύχης 
τής προγόνων συμφύτου άρετής, 
έπιρραινούσης μετά θαυμαστής 

. έπιμελείας φρένας, ών άρχεις 
ώς έσθλός χορός Βουλής έκείνων 
άνδρών ’Ελλήνων.

VI

Δαΐφρων άνασσα ώ πότνια Ελλάς, 
πνευματικής διαχύσεως έστία, 
ό πολιούχος Χορός σπένδεχ όμαλάς 
πρός πάσας τάς πεπολιτιάμένας Αύλάς 
εϋχάς, άτε ’Αθηναίων πολιτεία 
πρυτανεύουσα ίδεων έπαρχιών 
παρίσταται άρχουσα έν έκκλησίμ 
τών κοιτών καί άνθέλκετ’ άεί αίσία 
πρός εΰγενφς ιδεώδες ευφημιών.

VIJ
Πίνδαρος δ’ έπάρας τήν φωνήν 
μουσόφιλοι, λέγει, τήν δεινήν 

κρούσατ’ ήδη κινύραν 
άφέμεναι τήν λύραν 

τών έρώτων 
ής τό μέν άπηχήσεις 
Έλικωνίων ψδών 
τό δέ αί διαχύσεις 

τών έστώτων 
καί τών λοιπών ύμνφδών 
εϊλκυδαν Διός μήνιν. 
Πάνυ δικαίως τοίνυν 
Άκροπόλεως Νίκη 
άδελφή Κράτους Βίας, 
μαθοΰσα μετ’ άνίας 
άπαιάίας μαντείας, 
ώς Έλλησ» προσήκει 
έσοπτρον Πολιτείας, 
σύνοφρις άποχωρεϊ 
τής έμής έκκληάίας- 

μεταστάσα δ’ έν εύρεϊ 
κύκλφ άδημονίας 
είς τέμενος Πυθίας 
πέρας άναμέν’ ήδη 
τής παρούσης πρεσβείας 
αίσιον ϊνα ίομ.

®ήβ«< Είικλείδη; Λ. Βάγχαννη;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝ

•φπό αισθηματικήν και κοινωνικήν έποψιν 
ή περιεκτική επιγραφή ήδύνατο νά χρησιμεύ- 
ση ώς τίτλος φιλοσοφικής μελέτης καί έτερος 
Μίλτων νά παραστήση την σύγχρονον κοι
νωνικήν έέέγερσιν τής γυναικός.

Ή γυύή αΐσθανθεΤσα οτι άποτελεί την 
άπειρον ύπεροχήν έπί των λοιπών αίσθΙημα- 
των, τον Έρωτα, άφίσταται τής συνειοή- 
σεως και καθίσταται περίεργος, λεπτοφυε- 
στέρα και εύαισθητοτέρα,διανοούμενη έν τή 
καροία της αιθέρια ύψη.

Ή γρυφολόγος αύτη Σφίγέ και έν τή άρ- 
χαιότητι έδρασε και σήμερον έπιχαρι'τως ανα
μιγνύεται έν τή κοινωνία, τότε μέν ώς νρη- 
σμοδότρια, νϋν δέ καταγοητεύουσα καί επι
θυμούσα νά είσδύση μέχρι τοϋ βυθού τών 
κοινωνικών καταστάσεων κ-αί τών χαραικτή- 
ρων καί ν’ άνέλθη άλαζών και έπηρμένως 
εις εύρυτέρους ορίζοντας,άναγνωρίζουσα, ότι 
αύτη έπλάσθη διά τόν άνδρα κα) ούτος διά 
τή? γυναίκα και άμφότεροι, ό νοϋς και ή 
καρδία, διά τδ τέλειον.

Ό Μίλτων λαμπρώς περιγραφών τήν πα
ραφοράν τού άνδρός εις τήν θέσιν τής πρώ
της γυναικός, έν ω ό Πλάτων εύχαρκοτών 
τοΤςθεοΐς, οτι άνδρα καί ούχι γυναίκα έπλα
σαν αυτόν, ήδύνατο ν’ άποδώση τούτης καί 
τήν ιδιότητα τού κοινωνικού άέωνος. Όιντως 
ή ευδαιμονία τού άνδρός μετά στιγμήν κατέ
στη επίφοβος· ό Έρως προδίδει τό άπόίρρη- 
τον καί ή γυν^ άπάγεται τήν δυστυχίαν τοΰ 
άνδρός, καταφερουσα αυτόν πρός ηθικά έρέβη 
μέ πρόσωπον Έριννύος.

Ούτως ή γυνή διά τής φιλαυτίας καί τών
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Θέλγητρων καταστδοα κοινωνικός άϊων,ουνα- 
πάγεται και την δύσιν τοΰ ψυχολογικού και 
ήθικοϋ χαρακΤήρος, άψ ’ ού οφθαλμός άνδρός 
αδύνατον νά Ιδη τήν αίθουοαν τής καρδίας 
της, οΰδέ ούς ν άκούση τάς ύπό χαριτολο
γίας διευθυνομένας συνεδριάσεις.

θΰβοΛ
Ευκλείδης Λ. Βάγχαννης

» Cil.O^ Ί --------—

ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΑΦΕΛΕΙΑ
"Μ

HEKilKHSIS ΕΝ ΤΩ ΘΑΟΤΩ
_____ υ

(Γίίναι έσπέρας. Εντός αιθούσης άρκε-ά ιόπριπώ; 
έγούσης, άνήρ μέ χαραχτηριστι*α ευειοοϋ; παρελθόν
τος νεανίου, χεϊται έξηπλωμένο: έπί μαχροΰ καθίσμα
τος, έντελώο χαταβεβλημέ-οε.'Τί μαχρα 51 γενειας του 
ίχει ήδη λευχανθή xai Φαίνεται Χατεγόμενος ύτ.ό βα- 
ΘΙυτάτης μελαγχολίας Άκολουθεΐ'δέ 8:α τοΰ βλέμματος 
καί μετά άνησυχιαο χειροτέχνημα τι. οπερ τριακον- 
ταπενταετής τις παρακείμενη αντω γυνή, είσέτι ω
ραία, επεξεργάζεται πλησίον τραπέζης μετ’ άπαθείας 
και ακατονόμαστου αφελείας, χωρίς να διακόπτη οΰδ’ 
επί στιγμήν τήν εργασίαν της).

Ή σύζυγος, (δλως ψυχρώς, χωρίς νά έγείρη 
τους οφθαλμούς) Δέν θέλεις τίποτε, φίλε μου ;

"Ο σύζυγος. "Όχι, ευχαριστώ.
Ή σύζυγος. Να φωνάξω τήν υπηρέτριαν 

vet σέ βάλωμεν εϊς τήν κλίνην ;
Ό σύζυγος.Όχι, αφού δέν δύναμαι τά κοι

μηθώ. Νά τυραννηθώ πάλιν καθώς ‘χθες, καί 
νά σκέπτομαι τά βάσανά μου, χωρίς νά χλείσω 
μάτι; ούτε νά όύναμαι νά κινηθώ; Α, είναι μαρ
τύρων πλέον', ’Εάν τό έπ'.τρέπγ,ς, αγαπητή μου, 
θά μεί'ω ακόμη μίαν ή δύο ώρας μαζύ σου.

Ή σύζυγος. Όπως θέλης.
Ό σύζυγος. Άχ ! εάν είξευρες πόσον υπο

φέρω ! Νά είμαι καρφωμένος εδώ διαρκώς και νά 
έχω άνάγκην σοΰ διά κάθε πράγμα. Ή τρομε
ρά αύτή παραλυσία, ήτις μοί έκυρίευσε τό σώμ.α 
καί μοΰ άφήκε μόνον τό πνεύμα ελεύθερον νά 
σωλλογίζωμαι τά βάσανά μου, μέ φόνευε', βα- 
θμιηδόν κα·. κατ’ ολίγον φρικωδώς.

Ή σύζυγος· (πάντοτε απαθώς) Ναι, τό 
βλέπω καί di λυπούμαι πολύ, φίλε μου.

Ό σύζυγος. Ευτυχώς, τό μαρτύρων τού
το δέν θά οιαρκέση πολύ. Ήκουσα τΐ σοϊ «ί- 
πβν ο ιατρός. Άπό στιγμής ε·’ς στιγμήν περιμένω 
καί τήν παραλυσίαν τοΰ πνεύμ.ατος καί τετέλε- 
σται... ’Εν τούτοις, φοβούμαι τόν θάνατον καί 
ήδη έπιθυμώ περ^σότερον άπό άλλοτε νά ζήσω 
ακόμη. Άχ! νά επερνούσε αυτό τό κακό !

Ή σύζυγος. Δέν κάμνεις διόλου καλά, νά 
σκέπτεσαι ούτω,

Ό σύζυγος· Άχ ! αγαπητή μου, νά εί- 
ζευρες τι σκέπτομαι κατά τάς μακρύς αυτάς 
ώρας,οπού είμαι έοώ ακίνητος καί καρφωμένος ! 
'Η άπάθειά σου δμως μέ τρομάζει .

Ή σύζυγος· Πώς, δέν είμαι δλη ίδική σου; 
εις τήν διάθεσίν σου ; δέν σέ περιποιούμαι, ώς 
πρέπει ', δέν εκτελώ κοιτά γράμμα τάς σύμβου
λός του ιατρού;

Ό σύζυγος- Ναι, δέν λέγω δχι, ύλικώς 
είσαι θαυμασίως άφοσιωμε’νη, δι’ ενα δυστυχή, 
άθλιον, δπως έγεινά. Τίποτε δέν σέ κουράζει, 
τίποτε δέν σέ φοβίζει και κατεδικάσθης καί συ 
μαζύ μου εϊς τήν κόλασιν αυτήν, όπου τόσον τυ- 
ραν'νούμαι.

Ή σύζυγος. Τό καθήκον μου εκτελώ.
Ό σύζυγος. Έν τούτοις ποτέ μου δέν ή- 

κουσα άπό σέ μίαν λέξιν παοήγορον, μίαν λέξιν 
εύσπλαχνίας. Ουδέποτε τό σοβαρόν μέτωπόν σου' 
κατηυνάσθη, ουδέποτε μέ ένεθάρρυνες !

Ή σύζυγος. Έγώ ; και μολαταύτα, πόσον 
έχω υποφέρει οι’ εσέ, τό γνωρίζει;.

Ό σύζυγος- Ναι καί ύπήρζα άγνωμων. 
Άφρίνως ποριγνώρισα τάς εκδουλεύσεις σου, 
παρασυρθεΐς πάντοτε άπό τά: κακάς συνήθεια; 
τής ευζωίας. Μό-Όν κατά τον τελευταϊον σταθ- 
μ.όν τοΰ βίου μου είδον,δτι ό κήπος ούτος τοΰ 
Έδέμ, ον συ μοί παρεσκεύαβας τόσον ώραΐον, 
μετεβλήθη ήδη εϊς επιθανάτιουμου κατοικίαν. 
Μόλις τώραελαβον αφορμήν νά θαυμ.άσω τήν α
ξίαν τής αγάπης σου. Σέ έγκκτέλειύα τόσον ώ- 
ραίαν καί νένν,ν.ατέστριψα τήν νεότητά, σου, καί 
σέ περιεφρόνησα,πάντοτε τόσον σκαιώς, ένφ σύ 
μέ ήγάπας έτι. Καί έτρεχον ό τάλας είς άθλιας 
καί ελεεινός διασκεδάσεις καί σέ ύβρισα καί σέ 
έσυκοφάντησα, ενω σύ μοί παρείχες τήν εμπι
στοσύνην σου καί τάς άγκοίλας σου.

Ή σύζυγος. Δέν σέ έξεοικήθην,δ,τι δήποτε 
καί άν μοί έκαμες.

Ό σύζυγος, θεός φυλάξοι I δχι! ήσο ύπε- 
ρήφανος ! ήσο αξιοπρεπής. Ούτε καν παρατηρή
σεις μοί έκομες ποτέ.

Ή σύζυγος. Δ’.ότι ήθέλησα νά μή χάσω τάς 
πρός σέ πρώτας μου καλάς εντυπώσεις καί τά 
ώραΐα όνειρά μου.*Έζων συνεσταλμένη μέ αυτά. 
Πρός τί νά παραπονεθώ, αφού δέν ήδυνάμην νά 
μεταβάλω τήν τύχην μου ;

Ό σύζυγος. Είσαι αμείλικτος ! Είσαι θαυ- 
μασία καί πρωτοφανής ! Ναί, έγένεσο θύμα μου· 
καί εγω τών ανοησιών μου. Ενθυμείσαι δέ τήν 
αιτίαν τής καταπτώσεώς μ.ου καί τής νόσου, ή- 
τις μέ ΐφερεν εϊς αυτήν τήν θέσιν ’

Ή σύζυγος. Πάλιν συ φέρεις είς τό μέσον 
τήν ομιλίαν αύτήν.

Ό σύζυγος. Ναι, έγώ πάλιν πταίω, ένφ 
σύ γνωρίζεις πάντοτε νά κρατής τήν θέσιν σου 
καί νά έχης δίκαιον.

'Η σύζυγος, (λίαν ψυχρώς)· Φίλε μου, θά 

κουρασθής πάλιν μ.έ αύτάς τάς ομιλίας καί δέν 
σοί κάμνει καλόν τό παρελθόν.

Ό σύζυγος. Τί σημαίνει, αφού αΰριον ή 
μεθαύριον δέν θά υπάρχω πλέον ; Σοί τό λέγω, 
διά νά εννοήσν,ς, ότι γνωρίζω τήν θέσιν μου.

Ή σύζυγος. Καλά, αλλά πρός τί τούτο ; 
Κάμε δπως έγώ. Μήπως σοί ώμίλησα ποτέ περί 
τού δυστυχούς παρελ.θόντο; μου, αφού έγνώριζα 
δτι δέν διωρθωνεσο,δτι θα περιεφρόνεις τάς σύμ
βουλός μου, οσον όρθαί καί αν ήσαν ; μήπως 
σοί παρεπονέθην διά τόν άθλιον μεμονωμ.ένον 
βίον ,ΰν δ'.ήγον κατά τάς απουσίας σου καί τάς νυ
κτερινός διασκεδάσεις σου,διά τάς ταπεινώσεις καί 
τούς έξευτελ’.σμούς μου, τάς απελπισίας μου, 
καί τάς στερήσεις, £ς ΰπέστην επί τσσαΰτα έ
τη, καθ’ α έχασα τάς ώραιοτέρας μου εποχάς ; 
Μή άναφίρωρ.εν λοιπόν τοιαϋτα. θλιβερά πράγ
ματα. Άφησε τα, είναι καλείτερον.

Ό σύζυγος “Ω, πόσον σκληρώς όμιλεΐς μέ 
αύτήν τήν τρομερόν άπάθίίάν σου ! Αισθάνομαι 
•ζση καλώ:,,· δτι τίποτε δέν λησμονείς καί ότι 
πάντοτε θά ησαι αμείλικτος.

Ή σύζυγος Αί, φίλε μου, μή νομίζης, δτι 
ούναταί τις νά λησμονή δ,τι θέλε·.... Θέλεις νά 
σοΰ γυρίσω ολίγον τό προσκέφαλου ; . . . νά'ξτό 
βάλω ύψηλότερα θά ;κουράσθης, δεν είναι 
αληθές ; (Εγείρεται έν ταύτφ, τοποθετεί κα
ταλληλότερο·' τό προσκεφάλαιον καί.επανέρχεται 
καί αναλαμβάνει τήν εργασίαν της). .

Μετά τΐ'-ων δέ λεπτών σιωπής:
Ό σύζυγος- Ν’άποθάω !... νά αΐσθάνω- 

μαι, ότι αποθνήσκω;... ο'ύτω; εις αυτήν τήν α- 
θλ ίαν κατάστασιν !

Ή σύζυγος. ( Έμφαντικώτερον). Θέλεις ο
λίγον ιατρικόν ;

Ο σύζυγος. Όχι ! μή λαμ.βάνε-.ς σύ τόν 
κοπον.

Ή σύζυγος. Ιίροσπάθησε νά ήσυχάστ,ς ο
λίγον. Νά, έγώ ήσύχω: θά έργάζωμ.αι πλησίον 
σου καί σύ λησμόνησε τήν θέσιν σου ολίγον καί 
κοιμήσου. Θά σού τραγουδώ αγάλια, αγάλια...

(Νέα σιωπή έπηκολούθησε έκ νέου έπί τινα 
λεπτά. Ένώ οέ αύτη περίπαθώς καί υ.ετά σιγαλής 
φωνής έτραγφδϊΐ έργαζομένη, ό σύζυγος μ.ετά 
προσοχής τούς οφθαλμούς στρέφει <πί τού έργου, 
όπερ αύτη έςεπονε·. καί ίοάνη, οτι τήν στιγμήν 
εκείνην ποια, τις ανησυχία τόν κατέλαβε.)

Ό σύζυγος. Δέν μού λέγεις, αγαπητή μου, 
τί jivat αύτό ; τί κάμ.νεις ;

Ή σύζυγος Τό βλέπεις, άπλούστατον, 
ιοού, ράπτω.

Ό σύζυγος- (Μετά πλείονος ανησυχίας). 
Ναί, τό βλ έπω, ράπτεις, άπό τήν ώραν, δπου 
έφυγεν ό ιατρός.

Ή σύζυγος. Πραγματικώς, είναι νΐον τι έρ- 
γον, τό όποιον κάμνω. ·

Ό σύζυγος. Ναί-καί φαίνεται μέ ίύχαρί- 

στησίν πολλήν τό κάμνεις, άφοΰ καταβάίλλεις 
τόσην ώραν δλην σου τήν προσοχήν, Ά, δεν δύ
ναμαι νά κινηθώ, νά τό ιδω καλλίυρον. Νομίζω 
είναι κρέπη, άλλά διατί μαΰρον ;

Ή σύζυγος. ( 'Εξακολουθούσα ράπτουσα). 
Μπά, τό είδες ; Άλλά εχεις δίκαιον νά εξετά- 
ζης, διότι έως τώρα δέν είχες συνειθίσει είς τοιαύ- 
τας γυναικείας ασχολίας !

Ό σύζυγος. (Προσπαθών μετά κόπουπολ- 
λού νά κινηθή). *Ω I εάν ήδυνάμην νά γυρίσω 
ολίγον f Ά, ναί, είναι κρέπη., Άλλά τί βλέπω, 
θεέ μου ! φόρεμα μαΰρον ετοιμάζεις ; Είναι τό 
φόρεμα, τό όποιον θά φορέσης, όταν άποθάνω ; 
Είναι τό συμπεφωνημένον ψεύδος τής θλίψεως, 
αύτό ; Συ ; θά φέρη; αύτό τό φόρεμα ; χωρϋς τα
ραχήν καί συγκίνησιυ, ένφ εμέ θά κομίζου'ν εϊς 
τόν τάφον ·, Ώ ! τό αποτρόπαιου αυτό ένίδυμα, 
κρΰψον, κρύψον αυτό αμέσως !

Ή σύζυγος- ( Όλως γλυκέω; καί απαθώς). 
Έν τούτοις πρέπει, φίλε μου, νά τό ετοιμάσω, 
καί δέν θέλω νά σοί είπω τούς λόγους, διατί εί- 
υ.νιή 'χγκχσ ένη νά κάμ.νω τήν οικονομίαν αυτήν. 
Πρέπει, τώρα πλέον μόνη μου νά ένοΰωμαι.

Ο σύζυγος· Και ούτω, ψυχρότατα,λοιπόν, 
Κυρία, ενώπιον μου έτοιμ.άζεις τό πένθος, όπερ 
θά φέρης μετά τήν έξαφάνισίν μου ; Ώ ! τί 
σκληρότατο·? πράγμα κ4μ.»«·.ς εκεί ! Καί ·ιά μή 
δύναμαι νά σηκωθώ, νά καταξεσχίσω αύτό τό ά
θλιον ύφασμα, τό όπ;ΐον τόσον μέ τρομάζει! Νά 
είμαι ούτω καταδικασμένος ενώπιον σου ! *νά μ.έ 
έκδικήσαι τόσον απαθώς και σκληρώς ; Ά , κυ
ρία., τήν εκδίκησι·' αύτήν τήν επερίμ.ινα πρυ πολ- 
λού, είμαι βέβαιος καί τήν έκτελεϊς ήοη 1... Καί 
τί, λοιπόν ό έξορκισμ.ός μου αύτό; οέν σταματφ 
τήν χεΐρα σου, τήν βελόνην :

Ή σύζυγος. Συγγνώμην, φίλε μου, άλλά 
μάθε, δτι άν σταματήσω, θά χάσω τό πατρόν 
καί δέν είναι ενκολον νά τό έπανεύρω.

Ό σύζυνος. ”Ω ! είναι τερατώδες ! τερα
τώδες, Κυρία, δ,τι ήδη μοΰ λέγεις... Άλλά, ε- 
νο’.α σου, θά σέ κάμ.ω ίο: περιμένης, θά ζήσω διά 
τό πείσμα σου ... ναί, οέν θ’ άποθάνω. Καί θά 
είσαι ούτω υποχρεωμένη, θά. σέ κάμω νά μέ υ
πηρέτης πολλά έτη άκίμ.η, άφοΰ σοί αρέσει νά 
υποκρίνεσαι ούτω ενώπιον τού κόσμ.ου ! Ναί, τό 
φόρεμά σου αύτό, δέν θά σοΰ χρησιμεύση, δι’ έ- 
fAS... Λ fl-.. α ...

( Ό θυμός του τόν καταπνίγει,ένψ δέν δύναται 
νά κίνηθή καί βαθμ.ηδόν κουρασθείς, ελαττουται 
καί ή φωνή του, μόλις ψελλίζων άνάρθρως λέξεις 
τινάς).

Ή σύζυγος’· (Κρούει τόν κώδωνα καί 'προσ
έρχεται ή ύπηρέτρια).Μ«λανία.... ο κύριος είναι 
άσχημ.α, κάλεσε τόν Ίωάν.ην.

Ή ύπηρέτρία. (Κατ’ιδίαν). Περίεργον καί 
ό Κΰμ.ος ΐφαίνετο πριν καλείτερον '. Πάει, πάει 
τό πουλί ! ’πέταξε, άλλά τί κουτός, δπου ήτον,
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ήθελε vi πά-φ si πεθάιη τουλάχιστο» at; τό 
νίΐσοκομ.εΐον,·8πως τοϋ έλεγα.

Ή σύζυγοί· (Καλύπτουσα «ύτύν). Τοιοϋτον 
τέλος προητοίμασεϋ <5 τάλας !

Ροΰί '

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Β ΤΑΧΓΤΒΒ ΤΗΣ ΚΑΜΗΛΟΥ

Τό παράδοξον τούτο ζώον έχαρακτηρίσθη άλλοτε 
πάνυ χολαχευτιχώο, ώς «πλοίο» τής ερήμου» Κσ.ι όν
τως ό χαρακτηρισμός ούτος είναι επιτυχής ένεκα τής 
εκτάκτου αύτής ζωολογικής αρχιτεκτονικής, ήτις τή 
παρέχει τα μέσα τής φυσιχής ταχυπορείας της.

Άλλ’ ήδη δέν πρέπει να ύπερτιμώμε» την ««φημι
σμένη» ταύτην ταχύτητά της.

Ή χαμηλός, ήτις χατα τήν πα^άδοσιν μετεφερεν εις 
τέσσα^α πηδήματα τόν Μωάμεβ εχ τής 'Ιερουσαλήμ 
είς την Μεχκαν, δέν άφήχεν σημεία τοιαΰτα τής κα
ταγωγής της, διότι χατα τας συγχρόνους εκτιμήσεις, 
αΰτη δεν διανύει ήίη πλέον τών δώδεκα χιλιομέτρων 
τήν· ώραν χαί τήν ταχύτητα ταύτην μόνον έπί δύο 
ώρας δύναται ν* 'διατηρήστ,. Οί δε καμηλάται βι· 
βσ.ιοϋσιν, ότι όπόταν έξαναγχαζουσι τήν χαμηλόν να 
^αδίβη περισσότερον, γονατίζει αυθωρεί «αί αποθνήσκει 
επί τόπου-

ΧΟΡΑΙ ΟΠΟΥ ΛΕΝ ΒΡΕΧΕΙ

Σοφός τις μετεωρολόγοςμελετήσας έπισταμένως τάς 
ύπό τών βροχών χαί καταιγίδων διαΰρεχομένας χώ
ρας, έπιζεέαιοΐ, ότι εις πίνας τούτων οΰχΐ μόνον αί 
θύελλαι είσίν άγνωστοι, άλλ’ δτι καί δέν βρέχει ποτέ 
έχει. Μ προνομιοΰχαι V αύται χώραι είσίν: 'Η Φιν
λανδία, ή. Ισλανδία, τ’ο βόρειο» τής Σιβηρίας, τό άνα- 
πολιχόν Τουράεστίν, ή’·ΝΙα·Ζάμ£λία χαί άπασαι αί 
άρκπιχαί χώραι.
nos ΕΠΑΝΟΡΘΟΥΝΤΑΙ At ΑΙΑΡΡΑΓΑΙ ΤΟΝ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Ίδού πώς επανορθουσιν, έν Άγγλίςε, ιδίως, ώ? φαί
νεται, τάς διαρρήξεις τών Ινδυματων χαί τινι τρόπφ 
καθιστώσιν αοράτους τας επ’ αύτών διανοιγομένας 
απροσδόκητους όπάς. Λαμβάνουσι λεπτότατου ψύλλον» 
γουταπέρκας, προσαρμόζουσιν αύτό όπισθεν του σχί
σματος τοΰ υφάσματος, ένοΰντες πρότερον μετά προ
σοχής τά διαχωρισθέντα μέρη καί. σιδερόνουσι μετά 
θερμού σιδήρου τό μέρος- Ή γουταπέρκα διαλυόμενη 
είς 40 βαθμούς θερμοκρασίας, διαλύεται καί ^ενώνει 
τα εν έπαφήζτεθέντα.τεμάχια, τόσον στερεώς, ώς. νά 
ήσαν καλώς καί ψυσικώς ήνωμένα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ

Έκ πρώτης άπόψεως έκπλήσσεταί τις διά τήν 
έπιχείρισιν τοιούτου πσιγνίον, δυνσμένου νά 2χη 
δυσαρέστους συνέπειας, άλλά κατά βάθος, άναλο- 
γιζόμενσς, δτι ούδέν άλλο είναι ή έπίπλοκον πει- 

♦
ραμα Ισορροπίας, δύναται άψόδως μετά μικράς προ
σοχές νά προόή eft τήν έκτέλεσιν αύτού.

Καί δή: πώς δυνάμεθα νά θέσωμεν έπί μικρού 
δίσκου φιάλην ύδατος, έπί ταύτην τρία ποτήρια καί 
ίπ’ αύτών έτέραν φιάλην οίνου·,

Ίδού. Έν πρώτοις Θέσατε τόν μικρόν σας δί
σκον έπί τής τραπέζης καί άν έπιτύχητε τό πεί- 
Εδιά ταύτης, δοκιμάζετε τότε καί έπί τής πα

ς τήε χειρός σας,

Προσκαλέσατε τότε τρεις τών παρεστώτων νά 
λάόωσιν έκαστος άνά έν ποτήριον καί νά κρατή- 
σωσιν αύτά όριζοντίως έπί τοϋ στομίου τής φιάλης, 
ώς δείκνυσιν ή ήμετέρα είκών καί νά τά άφήσωσιν 
έκαστος κατά σειράν, όπόταν τούς διατάίητε. Τά 
ποτήριά σας δέον νά ήναι έντελώς όμοιόμσρφα καί 
νά ίνωσιν Ισόμετρου τήν βάσιν. Τότε προσκαλείτε 
καί τέταρτον άτομον, είς δ δίδετε τήν φιάλην τοϋ 
οίνου έντελώς κενήν, λίγοντες αύτψ νά τήν θέση 
έπί τών ποτηρίων καί τότε σείς διά τίνος χωνίου 
χύνετε οίνον ή ύδωρ, άν θέλετε, έντός τής φιά
λης. 2ως δτου εύρήτε τήν Ισορροπίαν.

Ήδη έννοήσατε καλώς τί συμβαίνει έπί τού προ- 
κειμένου. Άλλά πρός έπιτυχίαν τοϋ πειράματος, 
δέόν πάντες νά ένεργήσητε μετά μαθηματικής άκρι- 
όείας. ήτοι,οί μέν κρατούντες τά ποτήρια, δέον νά 
τοποθετήσωσιν αύτά συμμετρικώς έπί τού χείλους 
τής φιάλης, ό δέ τέταρτος νά προσεξη ώστε, τοπο- 
θετών τήν φιάλην έπ’ αύτών, νά εύρη τήν Ισορρο
πίαν. ΣεΤο δέ, ό άρχηγός τού πειράματος, δέον νά 
υπολογίσετε, χύνοντες έντός τής φιάλης οίνον ή 
ύδωρ, νά σταματήσητε, όπόταν έννοήσητε δτι ή 
φιάλη δύναται τότε νά σταθή άφ’ έαντής έπί τών 
ποτηρίων. Καί τότε διατάσσετε κατά σειράν ένα 
έκαστον ν’ άφήση τά κρατούμενόν.

Φ. Π-

sx π» λ τη Μ λ. ·ι· ο y ____
Είναι έορτή τών άνθέων, καθιερωθεΊσα ύπό τής γυναικόί, διότι αύτη πλησιάζει καί συμπαθεί! καί 

δρέπει καί περιποιείται αύτά πλείω τοϋ άνδρός, ένεκα τής έφημέρου ώραιότήτός των καί τής βραχυχρο
νίου ύπάρξεώς των. Άνθος καί γύνή όμοιάζουσι πολύ κατά τήν τύχην καί τόν προορισμόν. Άμφίότερα 
είσίν εύλύγιστα, εύθρηπτα, βραχύόια, ώραΤα, μυροθόλα καί έπαγωγά, Κοί δικαίως, διότι άν τά άνθη 
καί αί γυναίκες διετήρουν τήν δροσερότητα, τρυφερότητα καί ώραιότητα αύτών έσαεί, οί άνδρες θά έμάν- 
θανον παρ’ αύτών άκριθώς νά μήν άποθνήσκωσι καί φυσικώς θά έγίνοντο άθάνατοι έπί τής γής.

Πρώτη Μαίουί 'Ημέρα χαράς καί εύτυχίας διά τήν γυναίκα."Οταν δέ αύτη έχει κήπον ιδίως,τόν όνο- 
μάζει παράδεισον, διότι συμμερίζεται τής τύχης του, παρέχουσα αύτφ τάς ήμέρας της καί τάς λοι
πός διασκεδάσεις της, ζώσα μόνον δΓ αύτόν.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
■ΧΤΙΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Mer' εικόνων)

(συνέχεια* <δε προηγ. φύλλαν)

Το Κάϊρον έμεγεθύνθη σημαντικώς επί της βα

σιλείας του Σαλαδίνου, προστεθιντων νέων προς 

νότον συνοικιών. Έπί της εποχής §έ τοδ ΐδρυτού 

τής Άϊουβικής δυναστείας, τδ πρώτον Χριστιανοί 

.7

ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΝ ΚΑΡΝΑΚ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΤ

έμποροι ε’λαβον τήν άδειαν να εγκατασταθώσιν έν 

Καίρω, άποτελέσαντες ούτω τήν φραγκικήν 

σ υν οικίαν.

Κεφάλατον ST\

Οΐ Άϊουόϊτα» —Ή Δομιέττη.— Ή Εκ
στρατεία τοϋ Άγιον Λουδοβίκον. —Οί 
ΜοηΛελοΰκοι-— Ή κατάκτησις τής Αί
γυπτον ύπό τών Τούρκων. — Ή έκ- 
στρΌτεία τοϋ Βοναπάρτον έν Αίγυπτο)·
— (Ο Μωχάμετ- Άλης —Τό Καρτούμ.
— '1Η διώρνξ Μάχμονδία.

Πρδ τοΰ θανάτου του ό Σαλαδϊνος έκλεισεν ειρή

νην ρ.ετα τών χριστιανών, μετά τών οποίων έπολέ- 

μει πατά τον περισσότερον χρόνον τής ζωής του. 

Άφήκε δέ ώς κληρονομιάν τοϊς άπογόνοις αύτοΰ 

τήν Αίγυπτον, τήν Συρίαν καί μέρος τής ’Αρα

βίας καί Μεσοποταμίας. Ά?.λά πολύ ταχέως οί 

πρίγκιπες Άϊουβϊται ήλθον εις έριδας μεταξύ των 

και απώλεσαν ούτω πολύ έκ τής ισχύος αύτών.

JH Αίγυπτος ΰπέστη πολλά ιδία ή Δαμιέττη έκ 

τών επανειλημμένων προσβολών τών σταυροφόρων, 

ήτις ύπήρξεν ανέκαθεν, ώς έκ τής Οέσεώςτης, τδ 

κέντρον σημαντικοί εμπορίου. Μολονότι δέ -εριβε- 

δλημένη άπδ ισχυρά τείχη κατά τους χρόνους τών 

Άϊουβιτών. έν τούτοις μετά μακράν πολιορκίαν 

ήναγκάσθη τώ 1219 ν’ άνοιξη τάς πύλας της τοϊς 

χριστιανοϊς. Πλήν ούτοι, όλίγιστο: δντ-ς, ταχέως 

έξεδιώχθησαν έκειθεν, ή δέ πόλις τής Μανσούρας, 

κειμένη μεσογειότερον. οφείλει τήν ίδρυσίν της είς 

τήν ύπδ τών σταυροφόρων κατοχήν τής Δαμιέττης, 

θελησαντων τότε τών αίγυπτίων ν’ άντικαταστή- 

σωσι τήν απώλειαν ταύτης.

Τφ 1250, Λουδοβίκος ό ΙΑ' άπεβιβάσθη είς 

Δαμιέττην έπί κεφαλής πολυαρίθμου στρατού, θε- 

λήσας, νά προσβολή τούς μουσουλμάνους έν τώ κέν- 

τρω τής αυτοκρατορίας των.Άλλ’ ό βασιλεύς ούτος 

έσφαλε, καθόσον τδ Καίρον τότε ήτον ή κλείς τής

Αίγύπτου, ώς βραδύτερου, μετά πέντε ^αιώνας έσκέ- 

φθη καί έπραξ-ν ο μίγας καί ευφυής στρατηλάτης 

Βοναπάρτης. Ούτως ο "Αγιος Λουδοβίκος άπώλεσε 

ματην τον καιρόν του, μή προλαβών, άλλ’ άφήσας 

τον στρατόν τον νά καταστραφή έν ταϊς άσθενείαις 

και στερήσεσιν. "Οτε δ’ έβάδισε κατά τοδ Κάιρου, ό 

Νείλος εξεχείλειζε καί καθίστα δυσχερή τήν πορεί 

αν τοΰ γαλλικού στρατού" καταδεκατιζόμενος δε 

οϋτος πανταχόθεν ύπδ του αραβικού ιππικού, μετα

ξύ τών βραχιόνων τοΰ Νείλου καί τών διασχιζόν- 

των, κατά πάσαν διεύθυνσιν. τό Δέλτα διορύγων, 

ήναγκάσθη ό Λουδοβίκος νά ϋποχωρήση, πλήν πε- 

ρικυκλωθείς, ώς γνωστόν, μετά τοϋ στρατού του έν 

Μανσούρα, ύπδ τών στρατιών τοϋ Σουλτάνου Μοα 

ζαμ Τουρανσχά, ήναγκάσθη ό βασιλεύς μετά τοΰ 

αδελφού του Καρόλου /.αί τοΰ άνθους τοϋ γαλλικού 

ιππικού να περιέλθη πλέον είς χεϊρας τών ’Αράδων. 

ΙΙολλοί δέ γάλλοι τότε κρεμασθέν-ες, έτάφησαν έν 

τώ αραβική) νεκροταφίω τής Μανσούρας, ροέ Λου

δοβίκος ΙΑ.' καί οί βαρώνοι του έπανέκτησαν τήν 

έλευθερίαν των δια μεγάλων χρηματικών ποσών. 

Είσέτι δέ φαίνονται έν Μανσούρα αί θέσεις του στρα

τοπέδου τών σταυροφόρων τοΰ.1250 καί δωμάτιον 

ένθα λουδοβ'κος ΙΑ.' διέμεινεν,ώς αιχμάλωτος τών 

μουσουλμάνων.

"Ετη τινά μετά τήν μάχην ταύτην τής Μανσούρας, 

οί πρίγκιπες Μαμελοΰκοι αντικατέστησαν έπί τοΰ 

θρόνου τής Αίγύπτου τούς απογόνους τοΰ Σαλαδίνου. 
Ό δέ σουλτάνος Άϊουβίτης, οστις είχε πολεμήσει 

κατά τοΰ άγιου Λουδοβίκου, έξηγόρασε, διά σωματο- 

φύλακάς του, δούλους τινάς Τούρκους καί Κιρκα- 

σίους, οί'τινες βαθμηδόν κατορθώσαντες, νά γίνωσι 

κύριοι άληθει; τής Αίγύπτου, είς τούτων, ό Έϊ- 

βεγτ, δολοφονήσας τδν διάδοχον τοΰ νικητου τής 

Μανσούρας, άνηγορεύθη Σουλτάνος, ίδρύσας ούτω 

τήν δυναστείαν τών βαχιριτών μαμελούκων σουλ

τάνων.
Ό διάδοχος τούτου Καλάουν, οστις τδ πρώτον 

έχρημάτισε δούλος (σκλάβος), ώς οί πλεϊστοι τών 

μαμελούκων, άγορασθείς έν Τουρκεστάν καί μετα-

πωληθείς έν τή αγορά 

του Κάιρου, αντί τ·τ 

σάρων χιλιάδων φραγ 

κων, διώκησε συνετό 

τήν Αίγυπτον, κατέ 

κτησε τήν άγάπην τοϋ 

πλήθους καί άνήγειρε 

μέγιστον καί πολυτε

λέστατο? ομώνυμον αύ- 

τώ νοσοκομείον, έν ω 

καί έταφή.

Ό νεότερος τούτου 

υιός Έν-Ναζίρ διεδέ- 

χθη τδν θρόνον δίς α- 

-ωλέσας αυτόν καί α- 

φιερώσας σημαντικά 

ποσά είς μίγέθυνσιν 

καί έξωραϊσμον τοΰ 

Κάιρου καί νικήσας τον 

έξ έκατδν χιλιάδων 

στρατδν τώνΜογγόλων 

καί άνεγείρας πλειστα 

σχολεία, τζαμία, λου 

τρά. καί περίφημα α

ναβρυτήρια. Μετά τού

τον, τδν θρόνον διεδέ 

χοντο άλλοι δια τοΰ 

τρόμου καί τοΰ εγχει

ριδίου. έως ίτου είς 

τών υιών τοΰ Ναζίρ. δ 

Σουλτάνος Χασάν άνέ- 

λαβε αυτόν, βασιλεύσας 

έπί 14 έτη. Κατά 

τήν έποχήν δέ ταύτην <

ΑΙΓΥΠΤΙΑ

' ι άνεφάνη ή μαύρη πανόλης, 
ήτις κατεμάστισε φοβερώς τήν Αίγυπτον, πριν ή εξ- 

απλωθή εις τήν Δύσιν. έλαττωθέντος κατα τδ ήμισυ 

τοϋ πληθυσμού τοΰ Κάιρου καί προσδληθέντων και 

αύτών τών ζώων. Ό Χασάν δέ ούτος άνήγειρε τδ 

μεγαλείτερον καί ώραιότερον φερώνυμον τζαμίον του 

Κάιρου, ούτινος ό μιναρές έχει 86 μέτρων ύψος και 

ένθα έδέχετο τάς ακροάσεις."Ηδη διατελεϊ είς ερεί

πια, μολονότι δεικνύει πασιφανώς έτι τήν μεγαλο

πρέπειαν τών αρχαίων μουσουλμάνων τής Αίγύπτου 

καί τήν τελειότητα τής αραβικής τέχνης.

Κατά τδ έτος 1517 κατέρρευσεν εντελώς ή έδ'υσία 

τών Μαμελούκων, άντικατασταθεϊσα ύπδ τή^ τών 

Τούρκων, ων ή ισχύς βαθμηδόν έξετείνετο ; πο 

τής καταλήψεως τής Κωνσταντινουπόλεως έν έτε;

1453. Μετά επανειλημμένος δέ καί μακρας αίρο- 

τηράς μάχας έν ταϊς πεδιάσι τής Συρίας, μεταξύ 

τών δύο τούτων μεγάλων στρατιωτικών ορδών, αίτι- 

νες εΐχον τά στρατόπεδά των, ή μέν είς τάς δχθας 
τοϋ Νείλου, ή δέ έπί τών ακτών τοΰ Βοσφόρου καί 

διεφιλονείκουν ούτω τήν κυριαρχίαν τής Ανατολής, 

τέλος Σελήμ ό Α·' κατάκτησε τήν Συρίαν καί ει- 

σήλθεν εις τήν Αίγυπτον έπί κεφαλής πολυαρίθμου 

στρατιάς, φθάς μέχρι τής Ηλιουπόλεως.. Ούτως 

ή Αίγυπτος έγένετο επαρχία του Τουρκικού Κράτους.

Είναι άξιον μνείας ή τελευταία μάχη τών Τούρ

κων. Θανατωθέντος επικεφαλής τών μαμελούκων 

του βασιλέως αύτών Έλ-Γούρι, διεδέχθη τούτον ό 

Τομάν-Βέης. οστις έδειξε πλε'στα σημεία τής αν
δραγαθίας του. Μολονότι δέ δ στρατός του περεκυ- 

κλώθη ύπδ τοΰ πιολυα- 

ριθμοτέρου τουρκιικοΰ, 
κατόρθωσε νά ώθήση 

. τούτον μέχρι τοϋ στρα
τοπέδου του Σελή;μ καί 

νακυριιύση τήν σκηνήν 

τούτου. Ότε δέ ανήγ

γειλαν τω Σελήμ, οτι 

ό .στρατός του έφευγε 

προτροπάδην πρός τδ 

Κάϊρον, απεφάσισε να 

-ολεμήση έκ του συ- 
στάδην καί άντέταξεν 

έν αύταϊς ταϊς όδοΐς του 

Κάιρου έρρωμένην άν- 

, -ίστασιν., Q: στρατιώ

του Σελήμ ’

κα
νά 

πο* 
οί·

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

τά; -τοτ> 
ήναγκάσθησαν να: 

μωσιν έφοδον καί 

ν-ατακτήσωσι τήν 

λιν άπδ οικίας είς

κίαν. Μετά τρήμερον 

δέ φονικωτάτην μάχην 

ό Σελήμέπρότεινε τοϊς 

μαμελούκοις νά τοϊς 

χαρίση τήν ζωήν, εάν 

παρεδίδοντο.· ’Οκτακό

σιοι δέ εξ αύτών mapif· 
δωσαν τά όπλα, ·αλλ 

έθανατώθησαν μέχρις 

ένδς, ή δέ πόλις τοΰ 

Κάιρου έδχόθη καί έ- 

πυρπολήθη ύπδ τού 

φρένητιώντος ' στρατοΰ. Λέγεται δε, οτι πεντή- 

κοντα χιλιάδες Καϊρόται έφονεόθησαν εν τή περί- 

στάσει ταύτη.
Ό δέ γενναίος 'Γόμάν Βέης αποπειραθείς τελευ- 

ταίαν άντίστασιν μετά τών έναπομεινάντων αυτό 

ολίγων μαμελούκων. έξωθ: τής πόλεως, παρά: τήν 

Ρίζαν, συνελήφθη, πάραδοθείς τοϊς Τουρκοις ύπο 

βεδουι'νων αράδων καί έκρεμάσθη.

Ό Σελήμ. άφήκε τεσσαράκοντα χιλιάδας στριατου 

είς Αίγυπτον, άναθέσας τήν εξουσίαν τής χώρας 

είς 24 βέηδας, ύπδ αρχηγόν μέ .τδν τίτλον 

Πασσα.

(«πεται συνέχεια)
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Έί ΈΪΖΧΖΩι

ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΝΥΞ
(Μιτα τον χορστ ζον Βαρκζί)

ΙνΙΟΝΟΛΟΓΌΖ

£*£ντινι παρά τη πλατεία τής Όμονοίας πρός τον στα- 
θμιδν Λαυρίου καφεΐω. Είναι τέταρτη ώρα τής πρω- 
ία,ς. Ό Περράτος μεβυσος καθ’δλην την σημασίαν 
τρικλίζει έξερχόμενος του καφείου καί είτα κάβηται 
επί τοϋ εξωβι τής πλατείας ίδράνου Etvat άπόκρεω 
καί μετεμφιεσμένος ως παλιάτσος, άύο αστυφύλα
κες τον πλησιάζουσι καί τόν κινοΰσι, προτρέποντες 
αυτόν νά μεταβή νά κοιμηθή εις την οικίαν του].

Ό ΠερρβΐΟς.Μπά! ποΰ εΐμαι;(έγείρεται και 
προσπαθεί νά κρατηθή εις τούς πόοας του) Μπά 
εις τόν δρόμον εύρίσκομαι 1 τί είναι εδώ ; (παρα
τηρείται καλώς) μπά μέ τά νυκτικά μου 1 (προς 
τούς αστυφύλακας μετά σοβαρότητος) καί μέ 
τί δικαίωμα,κύριε,μ’ έπήρατε από τό σπήτι μου 
εις αυτήν την κατάστασιν; Έγώ θά έκοιμού- 
μην. (Αίφνης άναμιμνήσκεται) Άΐ ξεύρωί (πα
ρατηρεί πέριξ αυτού). Καί ή Εύθυμία ποΰ είναι ;

— Τί έκάματε τήν Ευθυμίαν; (δικαιωμ.ατι- 
κώς).Νά μοΰτήν δώσετε αμέσως (έν αγανακτή
σει) γελάτε, αί;... (ήσυχώτερον). Περίεργον 1 
δέν ενθυμούμαι καλώς (πρός τούς αστυφύλακας) 
καλά, κύριοι,, καλά, σάς. είπα θα ύπάγμ» νά κοι- , 
μηθώ, δέν είμαι. ..κανένας μέθυσος, .τόΰ δρόμου 

.- ...ούτε λωποδύτης...εδώ πλησίον κατοικώ...θά 
ύπάγΐω αμέσως... (μετ’ αξιοπρέπειας) όνομάζο- 
μ.αι Ραούλ Περράτος, ανώτερος υπάλληλος, εις 
τήν Τράπεζαν.. .είμαι ςεύρετε.. .(τρικλίζει) άλλά 
τί με πλησιάζετε ... πηγαίνετε, Κύριοι ...καί 
εάν θέλω... (μεγαλοφώνως) μή μέ έγγίζετε, 
άποσυρθείτε... (ήσυχώτερον) νά μέ όδηγήσητε 
εις τό τμήμα;...ποτέ ί.,.δέν σας γίνεται αύτή 
ή χάρις... (μ.ετ’ ολίγον ήπιώτερον) αλλά τϊ θά

■ είπη ό πατήρ μου, άν μάθη;.. (πρός τόν αστυ
φύλακα). Κύριε, μή μέ πειράζεις, άφησε μου 
τό χέρι, αφού σδς ύπεσχέθην (οπισθοχωρεί βή- 
μ£Ϋά τινα τρικλίζων).

■ — Βλέπετε; δέν· έχω ανάγκην ούδενός, πη
γαίνω» καί μόνος (βαδίζει ολίγον καί οί αστυφύ
λακες. τόν άκολουθοϋσι καί ειτα σταματώσι).

Φα'ντάσου, ή αστυνομία, νά θέλη ν’άναμι- 
χθή ε&ς τάς υποθέσεις μου. Άκοΰτε; ή αστυνο
μία... επειδή έπήγα εις αυτήν τήν ηλικίαν εις τόν 
χορόν τοϋ Βαριετέ I... ’Εγώ, άκοΰτε ; εγώ, ναί, 
εγώ, ό Ραούλ!.. .Αί καί επί τέλους ; έπήγα μέ 
φίλους, κακόν καί αυτό;..."Ημουν μέ τόν Νίκο 
καί μέ τόν Αγησίλαον.. .Τόν Αγησίλαον τόν 
γνωρίζετε, οπού είναι αδύνατος σάν τζήρος. Ναί 
αυτός είχε τήν Φωφώ... (παύει πρός στιγμήν), 

τόν Νίκο, δέν τόν γνωρίζετε;.. .τόν μικρο- 

καμωμένο, τόν κοντούτσικο ; Αί, τί εκαμ.α; νά 
άπεφασίσαμεν καί οί τρεις νά ΰπάγωμεν εις τόν 
χορόν τοϋ Βαριετέ-. Άπλούστατον πράγμα. Εί
ναι κακόν αυτό; δλοςό κόσμος πηγαίνει. (Πλη
σιάζει τόν παρακείμενον φανόν, δν εκλαμβάνει 
δι ’ αστυφύλακα). Έπήγες τοΰ λόγου σου καμ- 
μίαν φοράν, εις τόν χορόν τοϋ Βαριετέ.; ούτε 
εγώ; Ξέρεις τί γίνεται εκεί; τοϋ Κουτρούλη δ 
γάμος. 'Ακούσε. Παίρνει ό άνδρας την γυναίκα 
του, ό αδελφός τήν αδελφή του, ό άρραβωνισμέ- 
νος τήν άρραβωνιστική του, ό έξάδελφος τήν έξα- 
δέλφη, δ ερωμένος τήν ερωμένη κτλ. μεταμφιέ
ζονται μέ ξένα ρούχα καί προσωπίδα, καί χω
ρίς νά .εΐμπορεΐς νά καταλάβης ποιοι είναι ποΰ 
χορεύουν καί διασκεδάζουν καί ύστερα φεύγουν, 
χωρίς νά γνωρισθούν άπό κανένα. Κατάλαβες 
Κύριε αστυφύλακα, αύτό είναι τό Βαριετέ, (καί 
κτυπα μέ τήν χείρα του τόν φανόν τοΰ φωταε
ρίου, νομίζων, δτι κτυπα εις τούς ώμους τοϋ 
αστυφύλακες)... (κατ’ Ιδίαν) σιδηρένιαις πλά- 
ταις έχει). Καλά λέγουν, πώς οί αστυφύλακες 
είνε rtov&ipta, σάν σίδερο ή πλάτη τους. Δέν 
κινείται, ωθεί τόν φανόν, (οί αστυφύλακες τόν 
παρατηρούν άπωτέρω καί γελούν).

(Ό Περράτος εξακολουθεί τρικλίζων).Λοιπόν 
τί ελεγα;ά,ναί, ήμουν μέ τόν Νίκο καί τόν ’Α
γησίλαον, έφάγαμεν ενωρίς μαζύ καί ύστερον 
άπεφασίσαμεν νά ύπάγωμεν εις τόν χορόν τού 
Βαριετέ. Ένοικιάσαμεν τρεις ενδυμασίας, δ Νί
κος έβαλε ναυτικά, ό ’Αγησίλαος δόμινο καί 
έγώ έγεινα, ως βλέπετε παλιάτσος. Άμα έγεί- 
ναμεν μασκαράδες, ό Νίκος μάς λέγει, «Βρε 
παιδιά, άν εΐχαμεν και τρεις γυναίκας, δέν θά 
ήτανε καλείτερον;»—:Ναί, τού άπαντώμεν, μ.ά 
πού είναι; ποΰ νά τάς ευρωμεν;

Έσκέφθη έσκέφθη καί σέ ολίγο μάς λέγει. 
«Ά, ξεύρω, έχω μίαν έξαδέλφη, αύτή έρχεται, 
πηγαίνομεν νά τήν ευρωμεν καί ίσως κατορθώση 
καί έλθη καί μία φίλη της ακόμη.

(Ό Περράτος νομίζων, δτι ενρίσκεται εις τό 
Βαριετέ έτι, ζητεί τούς συντρόφους του δεξιά 
καί αριστερά καί απορεί καί είτα τρικλίζων 
πάντοτε, θέτει τόν δάκτυλον επί τού μετώπου 
καί λέγειι) Μά τί έγειναν-οί σύντροφοί μου;

— Άς είναι, πηγαίνομεν εις τής έξαδέλφης 
τού Νίκου, μοδιστροΰλα είναι, μά πολύ εύμορ
φη, σάν μπαρμπουνάκι καί τήν εύρίσκομεν μαζύ 
μέ δύο φίλας της εις τήν αυλή καί τά λέγανε... 
Αί φίλαι της ήσαν έ'τοιμαι ν ’ αναχωρήσουν εις 
τά σπήτια των... καί ο,τι ήρχιζαν ν’ άποχαι- 
ρετώνται. Ό Νίκος πλησιάζει τήν εξαδέλφην 
του αμέσως καί τής όμιλεί ιδιαιτέρως... Ύστερα 
άκούομεν. « Ερχομαι, έρχομαι»... Ημείς άμα 
άκούσαμεν αύτήν τήν χαροποιά λέξιν,έπηδήσαμεν 
άπό χαρά (ό Περράτος πηδά καί ήδη έκ χα
ράς)-.. δηλαδή ή καρδούλα μας πηδούσε μέσα 
της... Καί λέγω τών φίλων μου. <ι Άν είρχοντο

Η 'Π Κ.Ο.Τ Η Μ A · 1· Ο Ύ

— Α!. τί Θά καταλάβω τώρα, κερά Κοκονίτοα, μέ αύτό ι
— Ούφ, καύμένε, σύ δέν καταλαβαίνεις άπό άνθη καί μυ 

όποια οέ Ιδη μέ αύτδ,... θά.·.,.
— Αΐ, τί θά;...

■—Νά,-.. θά τραδάη γιά τή Ρόδο 1

ό λουλούδι, ποΰ μοΰ καρφόνειοστό στήθος ; 
ρωδΛίς... Νά, θά μυρίύης,·., θά μέ θυμάσαι,-.-καί
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καίΐ αί άλλαι ;» Άλλά ’πριν συλλογισθούμεν 
περισσότερον,βλέπομε» τήν έξαδέλφη καί παίρ
νει ιδιαιτέρως τάς' φιλάς της καί ταΐς όμιλεΐ. 
Αύταί άφοΰ ήκσυσαν καλά, έστράφησα» καί μάς 
παριτήρησαν μέ κάτι ματιαΐς,ποΰ δένπεριγρά- 
φονται καί υστέρα τής είπαν, β Έρχόμ.εθα καί 
ημείς.» Φανταστείτε τήν χαράν μας. Ό Νΐκος 
μάς έσύστησε τότε καί έγνωρίσθημεν αμέσως ο · 
λοι.. Ήτανε ή Φανή,ή έξαδέλφη τοΰ Νίκου, ή 
Φοφώ ή δική μσυ,μ.ικροκαμωμένη, κομψή, εύμορ
φη επίσης κοπέλλα καί ή Κλεονίκη τού Αγησι
λάου, υψηλή καί λυγνή ώς καί αύτος καί ούτε 
εύμορφη,ούτε άσχημη νέα. Τά κορίτσια μάς ά- 
πήτησαν τρία πράγματα ώρισμένως πριν τά πά- 
ρωμεν μαζύ μας. Νά ταΐς φέρομε» άπό ένα δό- 
μινο καλό καί μεταξωτόν, καί νά μή βγάλουν 
τάς προσωπίδας των είς τόν χορόν καί ενώπιον 
άλλων ξένων καί είς τάς 12—1 νά τάς φέρω- 
μεν οπισω εις τά σπήτια των.Ταΐς τά ύπεσχέ- 
θημεν.

(Οί αστυφύλακες μετά περιεργείας πλησιά
ζουν και ακούουν, χαίροντες διά τήν έκιευστή- 
ρευθίν, οτε ο εις λέγει πρός τον άλλον.

— Βλέπεις, άπό τούς μεθυσμένους τά μαθαί- 
νομεν δλα.)

( Ό δέ Περράτος άφοΰ αναζητεί τ·. είς τά θη- 
λάκιά του, εξακολουθεί, αποτεινόμενος είς τόν

— Νά, μοΰ πήραν καί τά σιγαρέτα μου, οί 
κατεργαρέοι, μοΰ πήρανε καί τά Φοφώ μου.Άμ 
τί πταίω έγώ, κύρ αστυφύλακα ; "Ολα θά σού 
τά πω, νά...

Κινήσαμε» λοιπόν διά τό Βαριετέ. Τί κόσμος, 
τί ιρωναΐς, τί μουσικαΐς, τί κακό ήτο; Εϊσερχό- 
μεθκ καί ημείς είς τον χορόν, πιάνομε άπό τήν 
μέση τής ντάμαις μας καί χωνόμεθα έκεΐ μέσα. 
Ή Φοφώ μου ολο μοΰ έλεγε. «Τί ώραΐα ! τί 
ώραΐα !» καί έγώ επετοΰσα άπό τήν χαρά μου. 
Ή Φανή ήκουα καί ρωτούσε τόν Νίκο; «Μοΰ 
τό ορκίζεσαι» καί έσφιγγε τήν προσωπίδα της, 
νά μή φανερωθή. *0 δέ Αγησίλαος ολο καί έχό- 
ρευεν.

Οί αστυφύλακες θέτουν τήν χεΐρα όπισθεν τοΰ 
ώτός ν ’ ακούσουν καλώς καί φαίνονται πολύ δια- 
σκεδάζοντες έκ τής διηγήσεώς του).

—-(Ό ΙΙερράτος μετ’ απορίας εξακολουθεί).
— Ναί, δλα θά τά είπώ... Μή μέ στενο- 

χωρείΐτε. Ή Φοφώ μου δσο τήν έχόρευά, τόσο καί 
μέ έβφιγγεν. Ήτον σάν άγγελος, ό διάβολος ! 
Τής έπήρα ενα άνθος καί τό είχε βάλλει είς τό 
κεφάλι. Κάποτε έτραγωδοΰσε σιγαλά είς τό αυτί 
μου, μέ τόν ήχον τής μουσικής. Μέ είχε κατα- 
μαγεύσει. «Είσαι ωραία καί γοργή, σάν πετα
λούδα» τής έλεγα. — Καί σύ πολύ εύγενής και 
καλός, μοί άπήντα καί έγώ έτρελλαινόμ.ην... 
Τστερα έχορεύσαμε κατρίλαις σαράντα ζεύγη, 

ήτο τοΰ Κουτρούλη ό γάμος, πανδαιμόνιου σω

στό, έτρέχαμιν σάν τά κατσίκια.... Τέλος άμα 
έπαυσε» ή μ.ουσική, ή Φοφώ μοΰ λέγει μετά συ
στολής «πεινώ, διψώ»...

— Καί έγώ, τής απαντώ. Συνεννοούμεθα Ο
λοι καί πηγαίνομε» είς τό ιδιαίτερον διαμ.έρισμα. 
Ή Φοφώ μοΰ οιηγειται τήν ιστορίαν της. Εί

ναι κόρη στρατιωτικού, άποθανόντος .είς τόν πό
λεμον καί ζή διά τής εργασίας της τήν οικογέ
νειαν της. Παραγγέλλομ.εν ψητό, χοιρομέρι, με
ζέδες, σαλάταις, κρασί. Τρώγομε» σάν τούς λύ
κους. Πίνομε» πολύ, έγώ σάν κρασοπατέρα:. Τά 
καρίτσια παραγγέλλουν καί γλυκίσμ.ατα, έγώ 
μπύρα, τά ανακατώνομε» δλα. Τό γκαρσόν μ,Λς 
λέγει . «ΐ'χομεν καί σαμπάνια».

(Οίαστυφύλακες κατ’ ιδίαν, «Μωρέ ζωή οί 
κόντηοες, τώρα νά ίόοΰμεν καί τήν πληρωμήν)». 

j — Καλά,φέρε μας καί σαμπάνια, άπαντά ό 
Νίκος. . . Μάς τήν ανοίγουν μέ ενα μ.εγάλο 
μπούμ, δπου έτρόμ,αξαν τά κορίτσια καί έγώ 
κατά λάθος χάνω τήν ισορροπίαν καί πίπτω έ
πάνω είς τήν Φοφώ, παρ’ ολίγον νά...

Αύτη θυμόνει αμέσως καί εξαγριωμένη: « "Αν 
κάμνετε ανοησίας, μάς λέγει, ήμεΐς σάς άφίνομεν 
καί φεύγομε»». ’Εγώ θυμόνω καί τής απαντώ. 
«Καί τί πταίω έγώ ; τό μπούμ. τής σαμπάνιας 
μάς έχασε τήν ισορροπίαν.

(Πρός τόν φανόν, δν έκλαμ.βάνει πάντοτε ώς 
άστυφύλακα)

— Άκούς ; κύριε άστυφύλακα, τί πταίω 
έγώ, αν έπεσα έπάνω της ; δι’ αύτό θά μέ πά- 
ρτ,ς μέσα ; (έξακολουθεΐ). Ή Φοφώ θυμόνει καί 
μοΰ γυρίζει τής πλάταις. Οί άλλαις σιωπούν 
καί τό γκαρσόν φέρει τόν λογαριασμόν,S6 δραχ- 
μάς I Κυττάζομεν ό ένας τόν άλλον. Συνεννοού- 
μέθα ιδιαιτέρως· τά κορίτσια γελούν μεταξύ των 
διά τήν στενοχώριαν μας. Μού έφάνή πώς άκου- 
σα τήν Φοφώ νά λέγη·— Βαριετέ, μού ’θε- 
λες. αΐ ;

Ό Νίκος ανοίγει τό πορτμονέ του, άφίνει ενα 
ε’.κοσιπεντόδραχμον καί λέγει— Δέν έχω άλλα, 
βάλλετε τά ρέστα. Ό ’Αγησίλαος, πράττει τό 
ίδιον, άφίνει δέκα δραχμάς καί μοΰ λέγει «πλή
ρωσε καί τά εΰρίσκομεν».

— Έγώ, κύρ άστυφύλακα, δέν ξεύρω ούτε . 
τί έκαμα, ούτε τί έπαθα, ενθυμούμαι μόνον, δτι 
μ’ έπήρεν ό ύπνος καί οτι μετά πολλήν ώραν 
μ ’ έβγαλαν έζω καί ένας Κύριος μού είπε. «Αύ· 
ριον θά σοΰ φερωμε τό ωρολόγιο» είς τήν Τράπε
ζαν καί πληρόνεις...Τούς αθλίους ’

(Μετά μικρά» σκέψιν.) Ά, τώρα κατάλαβα, 
Κύριε άστυφύλακα, έλα μαζύ μου νά σού τό ειπώ ■ 
(προσπαθεί νά τόν λάβη άπό τοΰ βραχίονος, άλλά 
μόλις έννοεΐ, δτι έχει τόν φανόν τού φωταερίου 
ενώπιον του, έξίσταται καί είτα βλέπων τήν πλά
νην του, οιαρρυγνύεται είς γέλωτας καί έξακο- 
λουθεΐ).

—“Α, δέν είναι λοιπόν άστυφύλαξ;.. ,τί βλάξ 

πού είμαι 1 (Στρέφεται τρικλίζω» νά φύγη καί 
συναντάται μετά όμ.άδος προσωπιοοφόρων κα· 
τερχομένων.

(Νομίζων δέ, δτι αναγνωρίζει τήν Φοφώ μέ 
τό δόμινον, τήν πλησιάζει καί ανακράζει) Φοφώ, 
Φοφώ, σύ είσαι;., έλα μαζύ μου. (Άλλ’ ούτοι 
γελώντες καί άπωθούντες αυτόν). Καλέ, ποιά 
Φοφώ σου, τφ λέγουν, πήγαινε άπ’ έκεΐ.

(Παρεμβαίνουν τέλος οί άστυφύλακες και τον 
άγουν έκεΐθεν, δτε ό Περρόέτος βλέπω» αύτό» ά- 
γόμενον) :

— Καλά, αδελφέ, πού κάμ.νετε, δέν ξεύρω 
ποϋ εύοίσκομαι. . . τά έχασα παντελώς! (Κατ’ί— 
δίαν). Μά τί διάβολον έπαθα, μεθυσμένος είμαι 
λοιπόν ; Αυτά έχει ό χορός τοΰ Βαριετέ, έχασα 
τά κεράσια καί τά καλάθια ' άντίο μ.αστέλλο, 
αντίο Φοφώ !

Ροΰς

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

"Οτε Λουδοβίκος ό ΙΔ.' έπορεύετυ εϊς τό κυ- 
νήγιον, μετέφερον όμοϋ μετά τών άλλων ανα
ψυκτικών του καί 40 φιάλας οΐνου, ας σχεδόν 
ουδέποτε μετεχειρίζετο. Έν τούτοις ημέράν τινα 
έδίψησε καί έζήτησεν οίνον.

—Μεγαλειότατε, δέν υπάρχει, τφ άπαντύσιν.
— Πώς, έρωτά μετ’ έκπλήξεως δεν έφέρατε 

τάς 40 φιάλας ;
— Ναί, άλλά τάς έπιον.
— Τότε, άλλοτε νά κομίζετε 41, διέταξεν, 

ώστε νά μένη τουλάχιστον μία καί δι εμέ.

Έπί τού καταστρώματος άτμοπλοίου μεταβαί- 
νοντος άπό τού Καλαΐ είς τήν Δίβρην, εις Άγ
γλος καί είς Γάλλος συνάπτουσι σχέσεις.

— Καί πηγαίνετε είς τό Λονδΐνον, έρωτά 
ό Γάλλος τόν Άγγλον, δι’ υποθέσεις σας;

— Ά, δχι, οδηγώ νέον τινα Άγγλον είς τήν
οίκογένειάν του.

— Μπά, τί χαρά καί τί ηλικίαν έχει;
— Μά, έως είκοσιδύο ετών.
— Δέν τόν είδον ποσώς μαζύ σας.
— Διότι μένει κάτω.
— Τόν καύμ.ένον! καί δέν τφ λέγετε νά έλθη 

έπάνω, νά καπνίση ενα σιγάρον μαζύ μας ;
— ’Αδύνατον Κύριε. ’Απίθανε» !

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ άπειρου καί περειραμένου.
— Διατί οί ανδρες χαλοΰσι τάς γυναίκας άνθη;
— Άπλούστατον, διότι μετά την ώριμανσίν των 

μαραίνονται καί χάνουν οσμήν, ωραιότητα καί εύμορ- 
φίαν.

— Καί έγώ ένόμιζον τό εναντίον, ότι έχουν δλα 
αυτά τά προτερήματα.

— Φεϋ ! ναί, άλλά διά μίαν καί μόνην εποχήν.

Μεταξύ τών ’ιδίων :
Ό άπειροί. Τί λέγουσι Σελήνην τοΰ Μίλητος ;
Ό πεπειραμένοι;. Τήν μίαν φάσιν τής γωναικδς, 

τήν καλήν, δπως καί είς τήν Σελήνην.
Ό άπειροί. Μά αύτή’έχεί πολάς φάσεις.
Ό πεπειρσμένος Καί ή γυνή, τής όποιας ή μία 

φάσίς, ή πρώτη είναι καλή.
Ό άπειροί. Καί πώς λέγονται αί άλλαι φάσεις 

τηςλ
Ό πεπειραμένος. Κακαι και μαϋραι! ..

Εις τδ δηκαστήριον ερωτ£ έ πρόεδρος:
— Διατί κτυπας την γυναίκα σου;
— Δέν είναι σφάλμα μου, Κύριε πράεδρέ. Άπό ζη

λοτυπίαν καί αγαπην πολλην ή καρδια μου κτυπα.
—Τότε συγ/_ώρεσέ τον επιλέγει, ή σύζυγός του.

’Ιστορικόν.
Είς τδ ταχυδρομείων προσέρχεται είς ξένος καί ζη

τεί γραματόσημμον τής δραχμής, όπερ καί τφ δίδεται 
αμέσως.

— Οχι απ’ αΰτδ, καινούργιο θέλω, λεγειπρδς τον 
υπάλληλον.

— Καινούργιο είναι αύτό,· άμεταχείριστον, δεν τδ 
βλέπετε; απαντά δ ύπαλληλος.

ΤΤ -A- I Ζϊ I Κ. -Α.

Ό μικρός Μίμης είχε τάς έξης μικρομανίας,.
'Οσάκις τώ ίλεγον, ότι δ θείος του απήγγειλαν επι- 

κήδειον, τώ προσέφερε τήν οδοντογλυφίδα του.
'Οσάκις τφ ελεγεν, δτι πονεΐ τις τον πόδα,’εεσπευδε 

νά τόν πατή.
'Οσάκις έπταρνίζετο, τώ έκόμιζε πεπεριν.
'Οσάκις ήναπτον λυχνίαν έν<ί>ιτ·όν του, τήν εσβυνε.
’’Αν δέ τδν ήρώτα τις,διατί πράτει ούτως, απηντα. 
—Μοΰ αρέσουν οί "Αγγλοι, οί όποιοι αγαπούν πάν

τοτε νά πράττουν τά αντίθετα.
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ΑΙΑΜΑΝΤΗΖ ΜΑΡΑΓΡΙΤΗΧ
Καί άλλοτε ελαβομεν αφορμήν να δηυ.οσιεύσωμεν 

τινα των ποιοιματων τοΰ έν τή ξένη οιαβιοϋντος ήμε- 
τέρου φίλου καί συνδρομητοϋ κ Διαμαντή Μαργαρίτου, 
οστις μολονότι παιδιόθεν έγκαταλείψας τήν πατρίδα 
του καί εν Βουκουρεστίω εγκατασταθείς, έν τούτοις 
καταγίνεται,φύσει ών φιλόκαλος καί φιλόμουσος, καλ- 
λιεργών τ®ς Μούσας Τυγχάνει δέ πατριώτης άριστος 
και φιλόνομος, άστος φιλότιμος καί φίλεργος, φίλος δέ 
σπάνιος καί ειλικρινής. Συνθέτει στίχους δλως πρακτι- 
κώς και αυτοδιδάκτως, μόνον ύπδ τής Μούσης του 
εμπνεόμενος, εισΐ δέ ουτοι απαύγασμα πολλής κρί- 
σεως και βαβειας α’ισθήσεως, απόρροια δέ ειλικρινούς 
πάθους καί αγάπης πρδς τήν πατρίδα και τδνπλησίον.

. Δημοσιεύομεν καί έτερον κάτωθι εσχάτως άποστα- 
λεν ήμΓν μετά τής είχόνος του.

ΤΤ ΞΕΝΗΤΕΙΑ

Μέσα ’ς τοΰ Μάη τές δροσιές 
Τ’ ’Απρίλη τά λουλούδια, 
Θυμήθηκα τής έενητειδί 
Νά ψάλλω τά τραγούδια.

ΕΤνε πολλά τά βάσανα 
Τ^ς ξένης καί συμψέρει 
Κάθε απόδημος Ρωμ.ηός 
Σ' τό νοΰ του νά τά ψέρη.

Λύπη ’ς τά ξένα εΐν’ ή χαρά 
Καί τά τραγούδια στόνοι, 
Ή κάθε ’μέρα μελανή 
Καί σκοτεινοί οί χρόνοι.

Εΐνε άσθένειαι, λοιμοί 
Βροτολοιγοί, θανάτοι, 
Χωρίς μητέρ ’ ό άρρωστος 
Κείτεται ς τό κρεβάτι.

Σ’ τή θύρα ρίχτ’ ανήσυχη 
ματιά καί θολωμένη
Σάν κάτι θέλει γιά νά ίδή
Σάν κάτι νά προσμένη.
Τή ράννα του θέλει νά ιδή 
Τάδελψια του προσδένει
Νά τούς είπή πως έρημος ■ 
Σ ’ τήν έενητειά πεθαίνει.
"Ακλαυστος ακοινώνητος
Χωρίς παπά καί ψάλτη
Χωρίς νά χύση δι’ αύτόν
Δάκρυ κανένα μάτι. :

•Πλήν, ψεϋ! ματαίως καρτερεί
Τοϋ κάκου περιμένει
Βογγώντας καί προσμένοντας 
Μονάχος του πεθαίνει.

Αιαμαντής Μαργαρίτης 
Τσιΰμπος

Έκ τής νήσον r<3r Ίιοαννίνων 
Βουκουρέστιον τή 16 Απριλίου 1901

ΣΤΡΑΒΟΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ

Τδ γυμνωμένο τδ μικρό τής τρελλο- ’Αφροδίτης 
ποϋ ώμορφια καί χάρι έπροίκισε ή ορμή της, 
εκεί δπου έπηγαινα τδ βρήκα μια ημέρα 
νά πεοπατή μονάχο γιά καθαρό αέρα ( 
Παιδί εγώ, μικρό αύτό, έπιάσαμε γεράκι, 
αδέρφια έγινήχαμε σωστά αγαπημένα, 
παιγνίδια πιάσαμ’ έπειτα στο δρόμο* σε λιγάκι 
απδ τ’ αστεία ήμαστε στά γελοία λιγωμένα. 
Πηγαίναμε και ξέχασα πώς είχα καί δουλειά 
γιατί δσω έβαδίζαμε έδίναμε φιλιά 
και τά φτερά του ζήλευα, τ’ δλόχρυσο δοξάρι 
που· μοΰριχνε σάν έτρεχα καί τώπερνα μέ χάρι. 
Με τέτοιο βασιλόπουλο να κάνω συντροφιά 
πρώτη φορά στη ζήση μου μέ τόση μοναξιά 
κρυφό τώχα καμαρι και έν όσω ήταν μέοα 
°’ ερχότανε στο νοϋ μου πώς θάρθη καί |ή εσπέρα. 
Μα νύχτωσε...καί μείναμε μονάχα μέσ’ τδ δρόμο. 
ΆχΙ τότε συλλογίστηκα πώς γιά τδ σπήτι παω 
καί μόνο ή ’ιδέα τδ ξύλο ποϋ θά φάω 
έπάγωνε τδ αίμα καί μοΰ ποοξένει τρόμο.

—Καί τώρα, ποΰ θά πάμε, γυρίζω καί τοϋ λέω, 
ποϋ χάσαμε τή στράτα; Καί άρχισα νά κλαίω.

—Μή κλα'ις καί δεν έχάσαμε, τά ξέρω τά νερά. 
Βαστάνε; τδ δοξάρι μου καί τά χρυσά φτερά. 
Μαζή μου άφοϋ ήρθες, αχ! μά την ’Αφροδίτη 
τη φλογερή μου μαννα, λησμόνησε τδ σπήτι. 
’Αγάπη σοϋ χαρίζω, δλόχρυσο χρεβδάτι 
καί τη καρδια μου πουχω στδ κόσμο γιά παλάτι. 
Εχω ψυχή Παράδεισο, τά μάτια μου εΐν’ αστέρια, 

χαμόγελο δ "Ηλιος, τά χείλγ^μου τροφή, 
φτερά είναι αγγέλου δίπλα τα δυό μου χέρια 
κας τά γλυκά τραγούδια παντοτεινή γιορτή.

Έπίστεψα τδ ακακο, χωρίς σταλιά νά ξέρω 
πώς φίλο είχα ’να παιδί άπ’ τδ θέδ πιο γέρο 
που γιά παλατια μουδωκε χ^υσα νά κατοικώ 
μουσείο τής καρδιάς του τ’ αρχαιολογικά.

Σύρος t8gg Μίλτων Βιτάλης

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ί. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΡΩΗΝ ΕΠΙβΕΩΡΗΤΟϊ A’. TASEfiS ΠΑΡΑ ΤΚι 

ΔΙΕΟΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ· ΕΠΙΤΡΟΠΗ· 
(συνέχεια “δι προηγούμενου ψύλλον)

ε OUO
* ωα

Σημεία άλλοιόίΰεως
Έκαστος τόνος δύναται νά διαιρεθή είς 

ημιτόνια, ή δέ διαίρεσις αυτή παρίσταται 
τών σημείων τών αλλοιώσεων, ώστε διά τών 
σημείων τούτων τόνος τις αυξάνεται ή έλατ- 
τοΰται κατά ήμιτόνιον.

Τά σημεϊα τών αλλοιώσεων είσί τά έξης, ή 
δίεσις ft ήτις αυξάνει τον τόνον κατά έν ήμιτό- 
νιον, καί δεύτερον ή υφεσις ήτις ελαττώνει 
τόν τόνον κατά ημιτόνιο?.

Έκτος τών ανω Αλλοιώσεων ΰπάρχουσι καί 
έτερα σημεία ήτοι ή διπλή οίεσις ft ft ή .ft. ή (X) 
ήτις αυξάνει τδ φθογγόσημον κατά δύο ημιτό
νια καί τό σημεΐον τής διπλής ύφέσεω; <1 ή δπ®ρ 
έλαττόνει τό φθογγόσημου κατά δύο ημιτόνια,.

Φθογγάσημόν τι προηγουμένως άλλοιωθέν διά 
τίνος διέσεως ή ύφέσεως έπαναφέρεται εις τήν 
προηγουμένην αύτοΰ κατάστασιν διά τοΰ εξής 
•σημείου fl δπερ ονομάζεται άναίρεσις, 

ΧρΑύις τόΚ» άλίαηώσπων. 'ίΓρττό- 
νιον διατονικόν. ‘Ημιτόνιον χρω

ματικόν. Ιίλίμαξ χρωματική.
Αί αλλοιώσεις τίθενται πάντοτε πριν 

φθογγοσήμων αύξάνουσι δέ ή έλαττόνουσι 
αξίαν αύτών, ώς είπομεν κατά ημιτόνιου.

Αί αλλοιώσεις δέν ίσχύουσι μόνον έπί
φθογγοσήμων τών οποίων προηγούνται αλλά καί 

Παράδειγμα.

τών 
τήν

τών

' ’Ανιούσα χρωματική κλίμαξ Κατιοϋσα χρωματική κλίμαξ.
Ώς παρατηροΰμεν, ή χρωματική κλίμαξ γράφεται καί με διέσεις καί μέ υφέσεις, 

διά μεν τήν ανιούσαν μεταχειριζόμεθα τάς διέσεις, διά δέ τήν κατιοΰσαν τάς υφέσεις.
ΙΙερί διαστημάτων.

Διάστημα έν τή μουσική λέγεται ή σχέσις ή αναλογία τόνου τίνος πρός άλλον, 
τής θέσεως αύτοΰ ονομάζεται δι’ εν, διά δυοΐν, οιά τρία, διά τέσσαρα, οιά πέντε δι’ 
καί διά οκτώ ή οκτάβα.

κυρίως δμω;

αναλογώ; δέ 
έξ, δι’ έπτά

Παραδείγματα.
διά τέσσαρα διά πέντε δι* εξ ’Οκτάβα.

-»----------------------- Τ-------------- ·.----------- L 1 1 4£ I —ι -------------------4--------------------- -------1------------ —
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διά δυοΐν, διά τρία.
Τά ανω τής οκτάβας διαστήματα ονομάζονται δι’ εννέα, διά δέκα, δι’ένδεκα δια οώοεκα κτλ.
Διακρίνομεν πρός τούτοις απλά καί σύνθετα διαστήματα· καί απλά μέν είσί τά μή ύπερβαί- 

νοντα τήν οκτάβαν, σύνθετα δέ τά ύπερβαινοντα ταύτην.

έφ’δλων τών λοιπών φθογγόσημων τήος ιδίας 
φύσεως τοΰ αύτοΰ ρυθμικού ποδός.

Παράδειγμα.

^ξξξξξ^^ξξξξ^

, Μ
Αί αλλοιώσεις οέν τίθενται μόνον προ τών 

φθογγοσήμων,άλλά καί αμέσως μετά τά κλειδία 
ή γνώμονας, κατά τήν περίστασιν δέ ταύτην 
ίσχύουσιν έφ’δλων τών ρυθμικών ποδών. 

Παράδειγμα.

Αί αλλοιώσεις αί εύρισκόμεναι μετά τό κλει
διού ονομάζονται τακτικαί, αί δέ τιθέμενοι έμ
προσθεν τών φθογγοσήμών τυχαΐαι.

Φθογγόσημου τι ούναται νά διαιρεθή εις ημι
τόνια κατά δύο τρόπους ή διά τών διέσεων· ή διά 
τών υφέσεων.

Παράδειγμα, 
imf

Έν τη μουσική διακρίνομεν δύο ήδη ημιτο
νίων, τά διατονικά καί τά χρωματικά ημιτόνια.

Διατονικά ημιτόνια είναι έκεΐνα, ατινα σχη
ματίζονται μεταξύ δύο φθογγοσήμων διαφόρου 
ονόματος, ω; π.χ. Δό, β·ί?, co ft, βε, κτλ.

Χρωματικά δέ ημιτόνια είναι εκείνα, ατινα 
σχηματίζονται μεταξύ δύο φθογγοσήυ.ων τούί ίδιου 
ονόματος ώς π. χ. Δό καί δό ft , £ε ί* καί βέ If.

Τά ημιτόνια μί·φα καί σί-ΐό, επειδή σχημα
τίζονται έκ δύο διαφόρων φθογγοσήμων είσί δια
τονικά .

Ό'ομάζομεν χρωματικήν κλίμακα τήν διαί- 
ρεσιν τών τόνων αύτής είς ημιτόνια.

1

(έπεσα·· συνέχεια)
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Ε ΚΑΡΥΔΗΣ

'Ο Έλλτνν ταχυδακτυ
λουργός καί υπνωτιστής 
κ Ε. Καρύδτις, άφοϋ πε- 
ριϋλθε Ρωόόίαν, Ρωμου- 
νίαν, Βουλγαρίαν, Τουρ
κίαν καί Αίγυπτον, ΐίλθε 
καί ένταΰθα, δίδων όεχ- 
μάν παραστάσεων τών 
περιέργων αΰτοϋ έκτελέ- 
Οεων. Καί δντως Α πρω
τεύουσα τιμών, έφιλοξέ- 
νηόεν άπειρον μέχριτοϋ- 

δε Αριθμόν ταχυδακτυλουργών καί υπνωτιστών 
καί είδε τοΰαϋτα καί ποικίλα πνευματιδτικά, 
νοομαντικά καί ταχυδακτυλουργικά πειράματα, 
έν τοϋτοις όψείλομεν νά όμολογάδωμεν, δτι 
παρά τοϋ Έλληνος νϋν κ.Καρϋδου κατά πρώ
τον εϊδομεν πολύ ώραΐα, τερπνά καί νεότατα^ 
νοομαντικά καί διασκεδαΟτίκά παίγνια-

ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Αϊνιγιια-

£έ ριά θυρίδα σου μέ άκουμβδς 
Ποΰ μιά Ανοίγει καί μιά κλίνει 
Καί άγάλια άγάλια μέ ρουφάς 
Ώς ποΰ ή ζωή μου φθίνει.

Τά λείψανά μου διατί σκορπάς 
Καί θυσίαν μέ προσφέρεις 
’Αφού έγώ σκοτώνομαι καί πάς 
Είς τούς δρόμους καί μέ φέρεις;

Έγώ τουναντίον σκάζω 
Διά νά σέ διασκεδάζω.

Metter Butter

Γραμματικόν αίνιγμα.
Διά τών κάτωθι ιγ γραμμάτων νά σχηματισθώσι 

δύο λέίεις, αΐτινεε τιθέμενοι στσυροειοώς νά πα- 
ρίχωσι τδ όνοματεπώνυμον ένόε μεγάλου αύτο- 

'‘‘’’αΪ,Α,Β,Ε,Η,Λ,Ν,Ν,Ν,Ο,Ο,Π,Π,Ρ,Τ,Ω.
3. Γρίφος.

ι3 όιμνίθ — 6—:νσθ.

Σημ Τώ πρώτω λύτη τριών έχ των άνω ασκήσεων 
δοθήσεται εν βιβλίον.

56. *θ έχων τήν μεγαλειτέραν χεφαλ.ην,
"Ελυσαν αυτά· δ χ. Άλ. Μιχαηλίοης έχ Λαρίσσης, 

δ χ. Ν Μανέτας έχ Ναυπλίου, δ χ. Δημ· Καλιάπου- 
λος· έξ Άγυιας, καί δ χ. Δημ. Περαντας εχ Κων)πό- 
λεώς-

0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΞΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Ζητών συγγνώμην άπό τούς φίλους μου τούς άπό 
καιρού άναμένοντας τήν ίχδοσιν τοϋ συστήματος 
μου, είμαι βέβαιος, δτι θέλω τύχει ταύτηο, καθόσον 
τοιαϋτα μεγάλα έργα άπαιτοΰσι ρεγάλας δαπάνας" 
άλλως τέ έκ τής βραδύτητος προ,έκυψε μεγα καλόν,, 
άφιερώσας δλόκληρον τριετείαν έκτοτε είς τροπο- 
ποίησιν καί τελειοποίησιν τοΰ συστήματος μου, ώς. 
θά ΐδωσιν έκ τής έκδόσεως τούτης δσει έίέμαθον 
τήν Γαλλικήν iv Χαλκίδι, Γυθείω καί. Πειραιεΐ, έκ 
τών χειρογράφων μου.

Καί ήδη λογίζομαι εύτυχής, δτι δύναμαι νά προσ
φέρω τούτοις καί τώ ϋανελληνίφ τόν άληθή . 
Οηάανρόν τής Γαλλικής γλώσσης, δστις λύει τό 
μέχρι τοϋδε άλυτον ζήτημα, «πώς όιίναται ης να ex· 
μάάη τήν ΓaJJixr/r avev AiiaaxaJov.

Ό διδάσκαλος τής Γαλλικής σταλήσεταϊ είς 
τούς συνδρομητάς τήν προσεχή έβδομάδα. Τδ δλον 
σώμα άποτελεσθήσεται έέ 130—150 τυπογρ φύλ
λων" Όστις δέ θέλει νά λαμβάνη τό φυλλάδιόν του 
μετά τής κλειδδς καθ’ έβδομάδα τακτικώς καί άν- 
ελλιπώς, άποταθήτω οι’έπιστολικοΰ δελταοίου π^ές 
έμέ αύτδν είς Πειραιά. Ή συνδρομή ώρίοθη είς ορ. 
15 πληρωτέας είς τρεις δίσείς #κ δρ 5 έκαστη, 
διά δέ τό έξωτερικδν είς φρ. χρυσά.

Δέν έπαίρομαι νά διδάξω τήν Γαλλικήν έντές 
δλίγων μηνών ή δι’ δλίγων μαθημάτων, άλλά δύ
ναμαι νά ύποσχεθώ, δτι διά τοϋ συστήματός μου· 

■ κατόρθωσα ϊνα οί καταβαλλόμενοι κόποι στέψωνται 
ύπδ τής έπιτυχίας. Πρόκειται περί έργου άοβα- 
ροϋ. προϊόντος αόετοϋς πείρας καί άετοϋς συνε
χούς έργασίας, έργου άποκλειστικώς διά τούς do- 
βαρώς μελετώντας.

ΠαρατάρηΟις. Έν ή περιπτώσει τδ έργον μου 
δέν άνταποκρίνεται είς τάς προσδοκίας των συν
δρομητών, δύνανται ούτοι νά έπιοτρέφωσι τά πρώ
τα φυλλάδια, άνευ ούοεμιάς έτέρας ΰποχρεώσεως.

ΙΩΣΗΦ ΔΑΓΚΑΔΗΕ .
Καθηγητής τής Γαλλικής ■’

τον έν ΠυραιεΓ Γυμνασίου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
19ου ΤΕΎΧΟΥΣ 

»<>

54· Elf τό πρώτον χαπηλεΐον.
Έλυσαν αύτδ ό χ. Άλ, Νάνος έχ.Πόρου, ό χ. Δημ. 

Περχντας έχ Κων)πόλ«ως, ή 81ς ’Ελένη Μινίρβα έξ’Α- 
βηνών, ό χ Περ. Άγαθόπουλος «χ Πατρών και δ χ. 
Βασίλ. Άλεξόπουλο; «χ Πειραιώς.

5J. Αίνιγμα = Τό ώόν.
"Ελυσαν αύτδ δ χ. Άλ. Μιχαηλίδης έχ Λαρίσσης 

δ χ. Βασ. Άλεξόπουλος έχ Πειραιώς, ή ΔΙς Ε
λένη Μινέρβα έξ ’Αθηνών χαΐ δ χ. Νιχόλ. Μανέτας 
έχ Ναυπλίου.

-> Έν Άθήναιε έκ τον Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ·Λνίστη Κωνσταντινίδου «ς-

II. I- Λά ρ ι σ σ α ν. Δελτάριον έλήοδη, σαςέγράψα- 
μεν Στείλατε εργον σας..—Γ. Δ. Φ ι λ ι α τ ο ά. Συν- 
<5ρομαί έλήφβησαν. Εΰχαιστοΰμεν. Άπόδειζις στέλ- 
λεται ταχυδρομιχώς.—Δ. Μ. Β ο υ χο υ ρ έ σ τ ι ο ». 
Έλήφβησαν. Έ)ς« καλώς.—Κ --Δ Κραϊόβαν. 
'Αναμένομεν άπαντησιν επιστολής μας· ’Ελπίζομε* 
έλάβατε.—θ. φ. Ζάχυνβον ’Επιστολή Αήφβη. 
Προσεχώς γράφομεν.—I. Κ. Π ο ρτ Σ αϊδ Σάς άπην- 
τήσαμεν χα’ι αναμένομεν νεωτέραν σας.—Π. Β. Β α ρ ώ- 
σι α ’Επιστολή έλη^θη. Σας άπεστείλαμεν τάς δέου
σας πληροφορίας χαΐ αναμένομεν απάντησίν.— Σ. Κ. 
C ο n s ρ 1 e. 'Αναμένομεν έχτέλεσιν .παραγγελίας μας 
συντόμων—Δ Β. Η e Ιο u a η. Έλήφδήσαν αργά, ένε- 
χα μή προσεγγΐσεως άτμοπλοίου έγχαίρως εξ αιτίας 
πανώλους. Λίαν προσεχώς στέλεται.


