
ΕΤΟΣ Β’ API®. Ί3·

συνδρομή εσωτερικού φρ. 18 Διευθυντής καί έκδότης αθηνηςι οαος λυκο*ργου 14. 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ?ρ· 20 ΦΡ· ΠΡΙΝΤΕΖΗΧ Παρχ τδν σταθμόν Σιί.’A9w-Ιϊυραώς

ΕΚ TOT ΦΤΤΙΚΟΤ ΚΟΣΜΟΤ
Χαρακτηρισμός τοΰ φυτοΰ.—Τό αϊ· 

όθημα παρ’ αντοϊς.— ϊνγ^νόις 
φυτών καί ζώων.

Φ’ότουό Λινναΐος(1) 
εΤχεν εΐπεϊ : «Το ψυτόν 
ζή, το ζώον ζή και αι
σθάνεται, ό δέ άνθρω
πος ζή, αισθάνεται και 
σκέπτεται» τά πράγμα
τα ήλλαξαν. Ό άφορι- 
σμός ούτος άναπαριστα 
τήν κατάστασιν τής επι

στήμης, οϊα ήτο κατά τούς χρόνους τοΰ Λιν- 
ναίου· αλλά άπό τού 1778, ήτοιάπό τοΰ θα
νάτου τοΰ διασή|ΐου βοτανολόγου καθηγητοΰ 
τής Ούψάλας, αι ψυσικαί έπιστήμαι προώδευ- 
σαν μεγάλως, καθόσον ή τε βοτανική καί ή 
ζωολογία, έπλουτίσθησαν διά πολλαπλών ανα
καλύψεων και τοιούτων, ώστε ή Λινναία δια- 
τύπωσις δέν άνταποκρίνεται πλέον εις τήν 
προϊοΰσαν κατάστασιν τών επιστημών. Καί 
όντως σήμερον δυνάμεθα νά είπωμεν; «Το 
φυτόν ζή καί αισθάνεται, τό δέ ζώον καί ό 
άνθρωπος ζώσιν, αισθάνονται καί σκέπτονται.» 

Μάλιστα- τό ψυτόν αισθάνεται. "Οταν δέ 
δριμύ τό ψΰχος πιέζει ταΰτα, πάσχοντα τά 
φυτά ψρίσσουσι καί συστέλλονται,ένώ έν και- 
ρώ τών άψορήτων καυσώνων τά φύλλα των, 
ώς μαραινόμενα, κλΐνουσι κατά μήκος τοΰ

(I) (Karl von Linn£ καί λατινιοτί Linnaeus). Μέ
γιστος φυσιοδίφης γε·ζνη6ίίς τή 23 (ν) Μαιου 1707 έν 
τω γωρίω Risbull τής Σουηδίας, υίδς ίερέως. Μίτά 
πλιιστας ταλαιπωρίας καί ένδειας, χάριτι τή μτγαλο- 
φυια του «σπούδασε την ιατρικήν και τψ 1742 διω- 
ρισθείς καθηγητής τής φυτολογίας έν τω πανεπιστημίω 
τής Ουψάλας, διέπρεψεν ούτως,ώστε δικαίως θεωρεί
ται ευεργέτης καί ιδρυτής τής νεωτέρας επιστημονι
κής φυσιογραφίας.

κορμοΰ καί μόλις προς τό εσπέρας ,άνίσταν- 
ται,όπόταν ή δρόσος έπανέλθη. Όσιοι δέ διά :
τών όψθαλμών εμαθον νά άναγτγνώσκωοι 
τήν βίβλον τής ψύσεως αυτών, σαψώς έν- 
νοοΰσι τήν άγωνίαν τών ψυτών ήν προσδίδει 
ή ξηρασία καί τήν ζωηράν εύχαρίστησιν τήν 
έκδηλουμένην μετά τήν άρδευσιν. Επίσης 
όταν τις πληγώση ψυτόν τι ή κλάδον τούτου 
κόψη, ό πόνος καί ή θλίψις εΐνε καταφανείς 
καί παθολογικόν ρευστόν έκ τής πληγής του 
ρέει, όπως τό αίμα έκ τοιαύτης ζώου. Πά- r 
σχει λοιπόν, ασθενεί καί θνήσκει τό ψυτόν 
ομοίως ώς τό ζώον, άν δέν ποολάβωμεν διά 
καταλλήλου θεραπείας και πολλών περιποιή- 
σεων νά τό θεραπεύσωμεν. ' ' —~

Ό πολύς βοτανολόγος defortair αναφέ
ρει διά τήν ’Ακακίαν τήν Αίσχυντηλήν(2} 
ότι μεταψέρων τοιαύτην έφ ’ άμάξης, είδε νά 
συστέλλη τά φύλλα της έν όσω έκινεΐτο ή 
άμαξα, τούναντίον δέ ν’ άνοίγη αυτά οσά
κις έσταμάτα, έξ ου φαίνεται, οτι ή κίνησις 
ήνόχλει τό ψυτόν.

Χταγών ρευστού τίνος οξέος, τιθεμένηέπι 
τίνος φυτού, άλλοιοΐ τήν φυσικήν ιπροαγω- 
γήν του. ’Ερεθισμός δ’ έπιφερόμενοα έπί τής 
κορυφής θρίδακος(θ)προκαλεΐ έκρροήν χυμού.

Έκ τούτων συμπεραίνεται, ότι ή φυτική 
αίσθητικότης ένέχει όμοιας περιπτώσεις προς 
τήν ζωικήν, άφοΰ καί ό ηλεκτρισμός φονεύει 
τά φυτά οπώς καί τά ζώα, τά δέ ναρκωτικά 
φάρμακα άποκοιμίζουσι καί ψονεύουσιν άμφό · 
τέρα. Όπιον διαλελυμένον έν ύδατι, αποκοι
μίζει τό δι ’ αυτού άρδευθέν ψυτόν, οΐ δέ κ. 
κ. Γόππαιρ καί Μακαίρ παρετήρησαν, ότι τό-^ 
κυανικον όξύ τάχιστα φονεύει τά τε φυτά καί 
τά ζώα.

Τά μέγιστα δέ θά έκπλαγή τις είσδύων

(Mimosa pudica). Φυτδν Άμιρικής συμπττυσον τα 
φύλλα του καί τούς'κλάδου?, μιτά εξωτερικ όν τινα έ- 
ριθισμόν.

(3) Lactura saliva (Γαλλιστί Laitue) κοινώς παρ’ 
ήμΓν ονομάζεται Μ α.ρ ο ϋ λ t.
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εις τά μυστήρια τών χαρακτήρων τών φυτών. 
Θά εύρη μεταξύ.τούτων τό εύωδέστατον ίον, 
το κυανόχρουν τούτο κομψότατον άνθος, ο- 
περ μόνον εκ τής οσμής του προδίδεται, δι
ότι πάντοτε κρύπτεται ύπό τά ωραιότατα 
φύλλα του. Δεν είκονίζει άρα γε τήν ταπει
νότητα ανθρώπων τινών ; Τά δέ ακανθώδη 
φυτά: τών αγρών καί δρέων τά άλαζωνικώς 
ΰψοΰ'ντα τούς κλάδους και τά άνθη των δεν 
δυναπαι νά παραόληθώσι πρός τούς άλαζω- 
νας καί υπεροπτικούς άνθρωπους ;

Παρά τάς ρίζας εύγενοΰς κα'ι λεπτότατου 
άρωματώδους φυτού, αίφνης φύεται άγριον 
τοιοΰτον, όπερ αύξανόμενον καταπνίγει τό 
ασθενές. Ώστε κα'ι είς τό φυτικόν βασιλείου 
εύκολώτερον ή κακία καί ή άγρι.ότης αύξά- 
νεται καί εύδοκιμεΐ.

Πολλάκις ατελή γεννώμενα φυτά τινα αύ- 
ξάνονται, καθώς καί έκ τών ζώων γεννώνται 
τοιαΰτα καί τέρατα πολλάκις τήν μορφήν.

Εΐνε ανάγκη δέ νά χρονοτριόίσωμεν όμι- 
λοΰντες καί περί τών παρασίτων άμφοτέρων 
τών τάξεων -,

Είς τό φυτικόν βασιλείου έπίσης ύπάρχουν 
φυτά ώπλισμένα κατά τών εχθρών των ως 
πολλοί ροδαί διά τών άκανθων και άκακίαι 
καθώς καί εις αυτά τά ζώα πάντα σχεδόν εύρί - 
σκομεν τά πρσφυλακτικά όργανα· προπάντων 
όμως θαυμαστός εΐνε ό τρόπος καθ όν ή σι- 
πύα έκφεύγει τών διωκτών της- όταν δηλαδή 
έννοήση τόν κίνδυνον, διαχέει ρευστόν μέλαν 
δι ’ ού μέγαν χώρον τής θαλάσσης σκοτίζου- 
σα, γ-ίνεται αφανής καί τά ίχνη της κατα
στρέφει.

Τάι φυτά κοιμώνται έν ώρα νυκτος. Καί 
κατά μέν τήν ήμέραν άναπτύσοουσιν απα- 
σαν τήν ζωικήν αύτών ένέργειαν, κατά δέ 
τήν νύκτα ή έν περιπτώσει σκότους, τά φύλ
λα αύτών λαμόάνουσιν ΐδιάζουσαν θεσιν, ως 
σημεΐον άναπαύσεως. Ώς γνωστόν, ή θέσις 
τών φύλλων είναι πάντοτε τοιαύτη. ώστε ή 
άνω επιφάνεια αύτών, ή λεία, βλέπει πρός 
τόν ούρανόν, ή δέ κάτω ή φέρουσα τας μι
κρός όοπάς, δι’ ών διενεργεΐται ή άπορρόφη- 
σις καίί έέάτμισις, βλέπει πρόςτήνγήν. Τούτο 
δέ συ|.μόαίνει, ινα ή άνω έπιφάνεια προφυ- 
λάσσηι τήν κάτω καί τήν διενεργουμένην έρ- 
γασίανν. Έν ώρα νυκτός, τά φύλλα άλλάσ- 
σουοι θεσιν, κλίνουσι, περιμαζεύονται καί 
έφησυχάζουσιν. “Ωστε ή όριζοντε'α θέσις 
τών φύλλων εΐνε θέσις ένεργητικότητος, 
καί ή συστολή έν ώρα νυκτός ή σκότους, 
άνάπαυσις καί ύπνος.

’Αρχαίος τις φιλόσοφος καθώρισε τά φυτά 
ώς έρριζω/isra ζώα (enracin^s) καί. είχε δί
καιον, καθόσον παρατηροϋμεν πολλάς φυσιο

λογικός ιδιότητας παρ’ άμφοτέροις. Ώς έν 
παραδείγματι:

Ή αναπνοή ένεργεΐται παρά τοΐς φυτοϊς, 
όπως και παρά τοίς ζώοις. Εις ταύτα, ή α
ναπνοή συνίσταται εις τήν άπορρόφησιν οξυ
γόνου έκ τοΰ άέρος καί έκπομπλν ανθρακι
κού οξέος καί ύδατμοΰ. Είς τά φυτά ή ανα
πνοή συνίσταται εΐς την εκπομπήν ανθρακι
κού οξέος καί ύδατμοΰ, έν ώρα νυκτός, έν 
καιρώ δέ ημέρας, ύπό την έπίδρασιν τοΰ η
λιακού φωτός, είς τήν έκπομπήν οξυγόνου, 
προερχόμενου έκ τής άποσυνθέσεως τοΰ αν
θρακικού οξέος. Ωστε ή ενέργεια έν άμφο- 
τέραις ταΐς περιστάσεσι πασιφανώς εΐνε ή 
αύτή.

Ή έξάτμισις παρά τε τοίς φυτοϊς καί 
τοΐς ζώοις εΐνε ομοίως ή αύτή, καθόσον διά 
τών οπών τών φύλλων τών φυτών, όπως καί 
διά τών πόρων τού δέρματος τών ζώων έκ- 
φεύγει διαρκώς ύδατμός καί διάφορα αέρια, 
κατά τά έπικρατοΰντα ζωικά στοιχεία έσωθι 
τοΰ σώματος έκάστου..

Ή κυκλοφορία τών ρευστών έσωθι τών 
φυτών γίνεται διά μέσου πλουσίου καί ποι
κίλου συστήματος αρτηριών πάσης ταξεως 
καί ολκής, ίσως δέ πλουσιωτέρου τοΰ τών 
ζώων. Εΐνε δ’έπάναγκες ν’ άναφέρωμεν και 
ενταύθα τήν έσχάτως γενομένην άνακάλυψιν 

_ε<5>· σαρκοφάγων φυτών, ήτοι τών φυτών ε
κείνων, τών διατρεφομένων ενίοτε, όπως καί 
τά ζώα, έκ ζωικής λείας ;

Κατ ’ ακολουθίαν, τά φυτά έχουσι περίπου 
•τάς αύτας φυσιολογικός λειτουργίας καί ιδι

ότητας τών ζώων, με τήν διαφοράν, ότι πολύ 
ολίγον γνωρίζομεν ετι ταύτας, καθόσον ένώ 
τόσον καλώς γινώσκομεν τήν ζωϊκήν φυσιο
λογίαν, ή φυτική εύρίσκεται έτι έν σπαργά- 
νοις. Παρά τάς γενομένας δέ πολυαρίθμους 
άπό δύο αιώνων άνακαλύψεις, ούδέν θετικόν 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν έτι περί τοΰ βίου τών 
φυτών, Ή ατέλεια τής ανατομίας καί τής 
φυτικής φυσιολογίας άποστέργει είσπδν συμ
πέρασμα περί τής ύπάρξεως ή ού νεύρων παρά 
τοΐς φυτοίς. Πεποίθαμεν δέ. ότι τά όργανα 
ταύτα ύπάρχουσι ή ότι ειδικά όργανα έξαο- 
κούσι τήν λειτουργίαν τής αίσθητικότητος, 
άλλ ’ οί φυσιολόγοι δέν κατώρθωσαν έτι νά κα· 

. θορίσουν αύτά.
Άφ’ ετέρου ό πολλαπλασιασμός καί ή ανα

παραγωγή παρουσιάζουσι τοιαύτην αναλογίαν 
παρά τε Τοΐς φυτοϊς καί τοΐς ζώοις, ώστε δυσ
χερές καθίσταται ν’ άποδεχθή τις αισθητι
κότητα παρά τοΐς ζώοις καί ν’ άρνηθή τοι
αύτην παρά τοΐς φυτοϊς. Παρ άμφοτέροις ό 
καρπός τής γονιμοποιήσεως άναπτύσσεται διά 
τής θερμότητος καί τό φυτικόν ώάριον αυξά
νεται, όπως αύξάνεται καί όριμάζει τόζωϊκόν.

Αΐ άσθένειαι καταθάλλουσι τά φυτά όπως 
καί τά ζώα, τό δέ γήρας καί ό θάνατος εΐνε 
το αναποφευκτον πεπρωμένου άμφοτέρων.

Τά β στανικά συγγράμματα άναφέρουσι φυ- 
τόν τι, ουτινοςτά φύλλα συλλαμόάνουσι τάς 
διερχομένας μυίας, άπαραλλάκτως όπως ή α
ράχνη συλλαμόάνει ταύτας. Ύπάρχουσι δέ 
φυτά βαδίζοντα,όπως καί ζώα άκινητούντα καί 
ή σύγχρονος φυσιολογική ένίοτε σφάλλει, έκ- 
λαμόάνουσα τά φυτά διά ζώα καί τάνάπαλιν. 
Υπάρξει όντως σύγχυσις μεταξύ αύτών.

Ένωρα σφοδρός καταιγίδας παρατηρήσατε 
τό κοράλιον, τόν σπόγγον,τόν άστερίαν· (1) 
ακινητοΰσι καί άδιαφοροΰσιν ώς νά μη συνέ- 
όαινε τίποτε. Τούναντίον παρατηρήσατε πα- 
ρακειμενην δρΰν, φρίσσει έκ τοΰ ψύχους καί 
τού άνέμου, περιμαζεύει τούς κλάδους της 
καί περικλείει τά φύλλα της, όπως προφυλα- 
χθή έκ τού παγετώδους βορρά. Τις θά άρ
νηθή ενταύθα τήν αισθητικότητα τοΰ φυτού, 
ένώ τά παρακείμενα ζώα θά έκλάόη τούναν
τίον ώς φυτά ή λίθους -,

Είς τό βάθος τής θαλάσσης υπάρχει ζω
όφυτου τι καλούμενου ανεμώνη τής θαλάσσης, 
(2) οπερ έπί πολύυ χρόνον οί σοφοί έξελάμ- 
όανον ως φυτόν. Τό κοράλιον έθεωρεΐτο κατά 
τόν παρελθόντα αιώνα ώς θαλάσσιον ψυτόν. 
Ό διάσημος κόμης Μαροίλης άνεκάλυψε τήν 
πραγματικότητα, ό δέ φυσιολόγος Πεσονέλ 
έπί τοσοΰτον έκοπίασε νά πείση τόν κόσμον, 
ότι τά ύποτιθέμενα άνθη τών κοραλίων ού
δέν άλλο ήσανή μικρά νέα’κοράλια- καί ήναγ- 
κάσθη πολεμούμενος,ύπό πάντων τών μελών 
τής ’Ακαδημίας νά εγκατάλειψη τήν Γαλλίαν 
καί νά μεταόή εΐς τάς Άντίλλας, όπου καί 
έτελεύτησεν. Καί τοϋτο, διότι διϊσχυρίζετο 
οτι τό κοράλιον δέν εΐνε φυτόν καί δεν πα
ράγει άνθη ! Ό δέ Κάρολος Μποννέ (3) έν 
ουγγράματί του «Conleumplatiou de la Na
ture» τή φυσιολογική παλιγγενεσία θαυμα- 
σίως περιγράφει τήν αλληλεγγύην τών φυ
τών καί ζωων, ώς καί την δυσκολίαν ήν ά
παντά τις εις τήν διάκρισιν αύτών, υποστή
ριξών δι ’ άκαταμαχήτων επιχειρημάτων καί 
παρατηρήσεων τήν αισθητικότητα τών πρώ
των.

"Ωστε καί ό Κάρολος Μ,πονέ πιστεύει είς 
τήν αισθητικότητά τών φυτών, ώς καί τών 
ζώων καί φυσικώς ταΰτα θά εχωοιν είδος ψυ
χής άτελοΰς μέν ετι, άλλ’ ένεχούσης τάς ά-

[ 1) (As'etiae) τή; πλάσεως τών Άατίίϊωδών τοΰ 
τοΰ τύπον τών Έχινοδέρμων·

(2) Ζωόφυτου τή; τάξεω; τών πολυπόδων καί τής 
βυιτάδος τών κοιλεντέρων.

(3) Charles Bonnet. Φισιοδίφης καί φιλόσοφος Γε- 
νευαϊος περικλεής. Έγεννήβη τώ 1720, άπεΟαιε τώ 
1793. 

παιτουμένας πρός τάς άνάγκας της εωκολίαο, 
είδος μάλλον Ψυχικού σπέρμαζος. ζωογονού
μενου, όπως όλα τά έπί τής γής ζωικά όντα, 
ύπό τής θερμότητος τοΰ Ήλιου.

Ή άναλογία έν τή λειτουρεία καί άναπα- 
ραγωγήψιεταξύ ζωομ καί φυτού' ούδαμοΰ άλ- 
λοθεν εΐνε καταφανεστέρα καί περιεργοτέρα 
ή^όσονέντώ καλουμένω ψυτώ 5αΛσΓ«ρΖα(4) 
ουτινος τάάρρενα καί θήλεα όργανα εύρίσκον- 
ται επί δύο διαφόρων ποδών τού αύτού φυ
τού. Καί τά μέν θήλεα άνθη στηρίζονται έπι 
τοΰ εδάφους διά μακρών κορμών περιεστρεμ 
μενών σπειροειδώς, αίτινες έν ώρα-έρωτος 
εκτυλίσσονται, τών άνθέων τότε κλίινόντων 
έπί τής επιφάνειας τού υδατος. Τάδέιάρρενα 
άνθη, μή δυνάμενα έκ τής έλλείψεως έλασ- 
τικών κορμών νά φθάσωσι τό ύδωρ, σιυντρί- 
θουσι.τό περυκάλυμμα αύτών καί έρχονται 
νά τοποθετηθώσι πέριξ τών θηλέων άνθών. 
Τότε τό ρεύμα τών ποταμών παρασύρει τά 
άρρενα φύλλα, τά δέ θήλεα περιστελλόμενα 
ύπό τοΰ σπειροειδοΰς κοιμοΰ των,εΐσδύουσιν 
εις τό βάθος τού υδατος, όπου διαθερμαίνουσι 
τά γόνιμα ώάριά των.

Έν δέ τώ συγγράμματι αύτού περί «Φυ
τών» ό Caslel θαυμασίως ώς άκολούθως πεοι- 
γράφει τούς έρωτας τής Βαλισνερί:ς,τούς ώ- 
ραιοτάτους στίχους μεταφέρομεν καί ώδε αύ 
τολεξεί χάριν τών_ περιέργων ήμ^έρ,ωυ...άνα-'<. - 
γνωστών μας. ··■

Ο Poda.ro; ακάθεκτος ύπό τ' αφρώδες κύμα, 
μάς κλέπτει εύμορφον φυτόν περίπου δέκαμήνας 
όπερ έρων, τοΰ μίσχου τουάπλοϊτό θάλλον νήμα 
και λάμπ' ΰπ'ερ ζά κύματα 'σζοϋ Φοίβου τας 

[άκείζας.] 
Τά άρρενα π’ ακίνητα ίμειναν είς τό βάθος 
με ευκολίαν θραύουοι τά ελαφρά θέαμα τωχ 
ωθούνται πρός τάς λατρευτός και ’λεύθερ’ είς 

[τό πάθος] 
μακράν πομπήνάποτεβοϋν επάφροΰών κυμάτων. 
Νομίζει τις πως θεωρεί τού γάμου τόν προστάτην 
με ολην τήν εζαίσιον πομήν να παρελαύνει. ■ 
Μετά ερώτων πλήν θερμών τήν ώραν τήν έσχάζην 
οίμίσχοι άποσύρονται και καταπίπτουν χαύνοι 
Κι' άροϋ πριν επλήρωσαν τη ’/Ιφροόίτη φορον 
ύπό τό ΰόωρ σπεΰάουσι νά θρέψωσι τόκ σπόρον.

(4)Valisnerie ή ValisnSre. Ύοάτιον φυτόν τΐής υ.ε- 
σημβρινής Εύ(ώπη; καί'τή; ’Ασίας πάσης.

Poda.ro
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KQM02 KAI ΝΗΡΗΙΣ

(συνίχειχ. χολ τέλος)
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ΑΙ αίφνης έγείρων τήν 

κεφαλήν παρετήρησε προς 

| τήν θάλασσαν ν,α'ι ή αδρά 

JL χειρ αύτοΰ συνεσπά σθη έπί 
/Έ. τοΰ βράχου, ή δψις αυτού 

ώχρίασε καί ή παιδική 

— καρδία έπαυσα προς στιγ

μήν πάλλουσα. ΣχΛαι λευ- 

καί έκυμαίνοντο υπέρ τά 

κύματα, ώς κυμαίνεται ή 

φλοξ λαμπάδος εις τον 

άνεμον καί όταν έπλησία- 

σαν απ’ αρκετόν αΐσκιαί, 

διέκρινεν ό Κώμος, οτι 

ήσαν Νηρηιδις καί ματ' 

αυτών ή λατρευομένη ύπ’ 

αυτού'. Καί δια τοΰτο έτα- 

ράχθη.

Αί Νύμφαι έξήλθον είς 

τήν ξηρόν άλλ ’ άμ ’ ιδοΰ- 

σαι προχωροοντα προς αύ- 

τάς τον Κώμον έξέβαλλον 

φωνήν μζγαλην καί ερρί- 

φθησαν αίς τήν θάλασσαν. 

Άφρός π-ριέβαλεν αύτάς 

καί ματ ’ ολίγον διαλυθέν- 

τος αύτοΰ έξηφανίσθησαν. 

πασαι πλήν μιας.
έξαισίως ώραία νύμφη'έχουσα

cl c C ο c ο ο ο ο ο ο|
W

ο σ ο C ο ο ο ο
ΌοΤοο^οοου

ξανθήν κόμην καταπίπτουσαν χαριέντως έπί τών 

ώμων αυτής·;'τούς' οφθαλμούς κυανούς καί έγκλείον- 

τας άπειρον μαγείαν, τά χείλη ρόδινα καί δροσόεντα 

καί κύίκνεων τόν τράχηλον. Οί θελκτικοί μικροί ρώ- 

θωνες αυτής ΰπέφρισσον ΰπ’οργής καί οί ουράνιοι 

οφθαλμοί έξηκόντιζον αστραπάς.

Ήτένισεν αγρίως τόν Κώμον, οστις κλίνας τό 

γόνυ επί του τραχέος βράχου και συμπλέξας τάς 

χεϊρας εν υπέρτατη οδύνη,παρεκάλει τήν θεσπεσίαν 

Νύμφην λίγων :
—Ώ, μή μέ φεύγης, Νηρηίς γλυκεία, ώ μη. ! 

Έλθέ μετ’ έμοΰ καί συνάγω τών ανθέων τήν εύοσ

μου γϊριν ινα στρωνύσω τάς οδούς, άς θά διέλθης. 

ΤΩ μή μέ άτενίζης Ουτω, γλυκεία Νηρηι'ς, ότι έκα

στον ββλέμμα σου εινε μάχαιρα κττασπαράσσουσα 

τούς πιέθους καί τά όνειρά μου. Έλθέ μετ’ έμοΰ καί 

ενώπιον» σου θά κλίνη τοΰ Βάκχου άπασα ή λαμπρά 

συνοδ-ίία, διότι λίανμέ άγαπώσι. Έλθέ μετ’ έμου 

και θά: σέ φέρω εις σπήλαιον περικλειόμενου ύπό 

ευωδών ανθέων, έμπροσθεν του όποιου ρύαξ άργυρο- 

δίνης ρέων θά αδει τόν ύμνον τής θείας σου καλλο

νής.
Ο! δροσόεντες κλάδοι τών δένδρων συμπλεκόμε

νοι θά άποτελώσι γλυκεΐαν σκιάδα ίφ ’ ής άηβόνες 

θα ψαλλωσι σέ.

Αί Δρυάδες καί αί Βάκχαι θά σέ ΰπηρετώσι καί 

έγώ προ τών ποδών σου θά σέ λατρεύω. Μή μέ φεύ

γης Νηρηίς γλυκεία, έλθέ μετ’ έμου. . .’Αλλ’ ό

μίλησόν μοι τούλάχιίν, σκληρά Νηρηι'ς... όμίλησόν 

μοι, ότι ή σιωπή σου εινε νύξ σκότιος άνευ άκτϊνος 

φωτός, όμίλησόν μοι έστω καί άν ή φωνή σου μέ κε· 

ραυνώση, μειδίασόν μοι έστω καί άν τό μειδίαμά σου 

ώς αστραπή φλογοθόλος μέ κατακαύση’ επιζητώ 

αύτό ώς τό άνθύλλιον τό φώς]τθΰ ήλιου, έστω καί αν 

τοϋτο τό μαραίνη.
Καί υπήρχε τόνος βαθ-ίας οδύνης και ικεσίας εν 

τή φωνή αύτοΰ συγκινητικός.

Καί ιδού ή ηχώ έρρίγησεν- αίφνης, τό ύπερήφανΟν 

κΰμα έστη ακίνητον, οι αστέρες έφρικίασαν μικρόν. 

Ή ουρανία Νύμφη ώμίλησε . · · Δέν ήτο αηδόνος 

κελάδημα, ουδέ φωνή αγγέλων ή φωνή εκείνη ήτο 

τι γλυκύτερου, θεσπεσιώτερον, αΐθεριώτερον.

— Νή τόν άνακτα θεών τε άνδρών τε, είπεν, 

είσαι άστεϊον παιδάριον καί θά μείνω σμικρόν είσέτι, 

διότι αί φλυαρίαι σου είσί διασκεδαστικαί.

Καί προχωρήσασα μικρόν, ’να φανή δια μέσου 

τής άραχνοΰφάντου έσθήτοςή τορευτή κνήμη, επλη- 

σίασεν εις τόν άλμοσκεπή βράχον καί έκάθισεν έπ’ 

αύτοΰ στηρίζουσα τόν αγκώνα έπί τοΰ βράχου καί 

τόν πώγωνα έπί τής μικκύλης χειρός.

— Λάλει ήδη, εΐπεν είρωνικώς.

'Ο δέ Κώμος δέκα πόδας μακράν αυτής έν υπέρ

τατη οδύνη έγονυπέτει καί αϋθις καί:

— ΤΩ Νηρηίς άπαισίως γλυκεία, έψιθύριζεν εν 

άπογνώσει, ώ Νηρηίς ούρανίως αποτρόπαιος.Σκλη- 

ρά Νηρηι'ς ! Έλθέ μετ’ έμοΰ και άναβαίνω εις Ό

λυμπον καί κλέπτω τήν διά τούς ‘Ολυμπίου; μόνον 

αμβροσίαν ι'να σοί δώσω. Έλθέ μετ’ έμοΰ καί έν τώ 

άντρω ημών θά σοί στρωνύσω απαλήν εύνήν έξ ανε

μωνών ερυθρών ώς τά χείλη σου.

— Τά χείλη μου εινε καλλίονα διότι αί ανεμώ- 

ναι έχουσι κηλϊδας, ένφταυτα εινε παρθένα κηλί- 

δων.
— Έλθέ μετ’ έμου καί θά είσαι βασίλισσα έπί 

τής συνοδείας τοΰ Βάκχου.Έλθέ μετ ’ έμοΰ καί ανα

βαίνω εις τούς ουρανούς καί κλέπτω του ’Απόλλω

νος τήν λύραν ι'να κατακκλήσω τα ωτα σου.

— Τών Τριτώνω·» ή κογχύλη πλεϊ’ον μέ τέρπει.

— Άλλ’, ώ "Ερως, άνίκραξεν έν άπογνώσει ό 

ημίθεος παϊς, τί νά είπω εις τήν σκληρόν ταύτην 

Νηρηίδα ; Δίδαξόν με σύ, ώ μεγάλε διδάσκαλε, τι 

πρέπει νά είπω.

— Πραγματικώς πρέπει νά ΰπάγης είς σχολήν 

τινα, ί'να σωφρονισθής.’Αλλ’ έως τότε απέρχομαι, 

διότι ό πατήρ καί αί άδελφαί μέ άναμένουσι.

— Άλλ’ είπέ μοι ήδέΐαν τινά λέξιν, Νηρηίς 

γλυκεία, μειδίασόν μοι εύμινώς. Έαν ποταμός δα

κρύων αρκεί δι’ έν,μειδίαμά σου, ΐδέ δπόσα δάκρυα 

έχυσα ! ...
Άλλ’ ήδη ή Νηρηι’ς εΐχεν έξαφανισθή και αί τε

λευταία' λέξεις τοΰ Κώμου έπληξαν τό κενόν μό

λις διεφαίνοντο ο; απομακρυνόμενοι κύκλοι τοΰ ΰδα- 

τος δεικνύοντες τήν θεσιν έξ ής έφυγεν. Ό δέ Κώ

μος έλυγίσθη ώς έκκ.οπέν άνθος καί έπεσε λιπόθυ

μος.
. Π1Ι

Ήδη προέβαινεν έπί τών όρέων ή ροδοδάκτυλος 

Ήώς ραίνουσα πέριξ πέταλα ρόδων, οτε ό Κώμος 

ήγέρθη, ή μάλλον άνέλαβεν ύπό τήν δροσερόν έπα- 

φήν κοράλλινων χειλέων. Άνοίξας δέ τους όφθαλ- 

μούς παρ-τήρησε Δρυάδας καί Βακχίδας έκ τής 

ακολουθίας τοΰ Διονύσου καί εαυτόν έν τω ναώ.. 

Έκπληκτος ήρώτησεν αΰτάς λέγων :

— Πώς έγώ έδώ, καί σείς επίσης ;

Τότε μ!α τών Νυμφών, ή καλλι'στη πασών, λα- 

βοΰσα τόν λόγον είπε :

— Σέ αναζητοΰμεν, φίλτατον παιδίον, έπί πολύ, 

και διατρέχομεν τάς κοιλάδας καί τάς φάραγγας, 

τα όρη καί τάς πεδιάδας κλαίουσαι καί κοπτόμεναι 

διότι άνευ σοΰ δέν δυνάμεθα νά ζήσωμΐν- Παρατή- 

ρησον τούς οφθαλμούς ήμών και θά Γόης τ-ά καυστικά 

ίχνη τών δακρύων. . . Τέλος σε εύρομεν λιπόθυμου 

και σε μετεφέρομιν έδώ. Καί τώρα άγε, άπέλθωμεν 

είς τόν άνακτα Διόνυσον, οτι άνυπομονεϊ νά σέ ίδη, 

ήλγησε σφόδρα καί αυτός έπί τή άπωλεία σου.

— Άπέλθετε σεις, είπεν ό Κώμος αποτόμως, 

άπελθετε σείς είς τόν άνακτα, έγώ δέν δύναμαι νά 

έλθω μ.εθ’ ήμών. ’Απέλθετε καί είπατε αΰτώ ότι ό 

Κώμος άπέθανε.

— ’Ώ, μή φεύγης μακράν ήμών Κώμε,εΰσπλαγ- 

χνίσθητι ήμάς, οτι άνευ σοΰ δέν δυνάμεθα νά ζήσω- 

μεν, έλθέ μεθ’ ήμών,οτι ε’σαι ή ζωή τής ευθυμίας 

ήμών. Που απέρχεσαι Κώμε; Ίδέ" άφ’ού άπήλθες 

αφ’ήμών τό άλγος άμείλικτον σέ διώκει. Που άπέρ- 

χεσαι Κώμε ;Έλθέ μιθ’ ήμών, ότι ό άναξ Διόνυσος 

δακρύει έπί τή άπωλεία σου, νν. οΐ οφθαλμοί ήμών 
αφ ου απωλέσθης έχυσαν τόσα δάκρυα οσον δέν έ· 

πίομεν οίνον κατά τήν μακράν ήμών ζωήν, Έλθέ 

μεθ ’ ήμών Κώμε.

— Άπελθετε μόναι, είπεν’ ό Κώμος άπέθανε, 

δεν είμαι πλέον Κώμος; Άπελθετε καί εΰρετε τόν 

δίδυμον μετ’έμοΰ αδελφόν καί αύτός έστω ύμών.ό 

Κώμος, οτι έν έμοί θύελλα άλγους μαίνεται, καί 

αιματηροί λογισμοί περιδεινοϋνται έν τφ κρανίω ώς 

πεπληγμίναι περίτρομοι περιστεραί έν κλωβφ.

— ’Αλλά τις λοιπόν ένεστάλαξ-ν έν τή καρδία 

τοΰ παιδός τούτου τήν απογνωσιν, ώλόλυξαν αί 
Νύμφαι έν άπογνώσει. Έλθέ μεθ’ ήμών Κώμε .. .

— ’Απέλθετε ειπον, άνέκραξεν δ Κώμος διακό

πτων αύτάς, άπελθετε, άλλως άπέρχομαι έγώ.

Αί Νύμφαι όλολύζουσαι προσήλθον καί ήσπάσθη- 

σαν τόν Κώμον διά τελευταίαν φοράν καί εΐτα ά- 

πήλθον όδυρόμ.εναι. Προς στιγμήν ό θεϊος χώρος 

έπληρώθη κλαυθμών καί αυτός δ’ ετϊ ό πατήρ τών 

θεών Ουρανός ώλόλυζε.

Περιαλγεις αΐ νύμφαι άπήρχοντο, στένουσαι καί 

κοπτόμεναι, αί λευκώλενοι χεϊρες ετυπτον τα σπαρ- 

γώντα στήθη καί οί ουράνιοι οφθαλμοί κρουνούς τβ 

δάκρυα έχεον.

Ό Κώμος μ-τά τήν άναχώρησιν τών νυμφών, 

έμεινε πρός στιγμήν ακίνητος, εΐτα άπέμαξε τούς 

δακρύοντας οφθαλμούς του διά τοΰ άκρου τής έσθή · 

τος, καί καταβαίνων‘χλοερόν ατραπόν διηυθύνθη 

δρομαίος πρός τό σπήλαιον περί ού ανωτέρω «ί'πο- 

μιν. Ώσεί προαισθησίς τις τόν ώθ=ι. Πλησιάσας 

ήτένισε πρός τά ένδον καί έταράχθη. Είδε Νύμφας 

ΰπνωττούσας καί έν αΰταϊς καί τήν Νηρηίδα εκεί

νην.

Ωχρός, βαδιζων έπί τών ροδοχρόων δακτύλων 

αύτοΰ, ένώ ή καρδία αύτοΰ έπαλλε βιαίως έπλησί- 

ασε πρός τήν κοιμωμένην Νηρηίδα καί έγονυπέτησε 

προ αυτής. Ήτο θεσπεσίως ώραία ή κοιμωμένη 

Νύμφη ίχουσα τήν μακράν χρυσήν κόμην δλχασμέ- 

νην καί καλύπτουσαν τά στήθη αΰιής τά ευώδη.

Ό Κώμος ήτένισε αΰιήν έπί μακρόν. Ένόμισε 

μετ’ ολίγον ότι ήκουσε θροΰν τινα καί ήγέρθη περί

τρομος ώς κλέπτης. Ειτα αποτεινόμενος πρός τό 

κΰμα εψιθύρισε ταπεινή τή φωνή :

— Κΰμα φίλον, μή στενής πρός Διός, ινα μή έ- 

ξυπνήση ό ελαφρός σου στόνος τήν ουρανίαν παρθέ

νον. Ίδέ έμέ οστις ίγκλειω ωκεανόν πικρίας έν τοις 

στηθεσι και δμως σιωπώ, ένα μ.ή αφυπνίσω αυτήν. 
Σίγα, φίλον Κΰμα. . .

Καί πλησιάζων εΐτα πρός τήν κοιμωμένην Νη- 

ρηιδα παρείήρει αυτή» έν έκστάσει. .

— Πόσον εΐνε ώραία έψιθύρισ-ν αίφνης. Καί εκ

τείνω? δι’ αποτόμου κινήματος ό άφρων τούύς χιο.· 

νώδεις βραχίονας λαμβάνει τήν ροδοπάρειον μμορφήν 

καί φλογερόν φίλημα έπιθέτει επί τών κορζϊλλ'νων 

«ύτής χειλέων.Άλλ’ άφυπνίσθη ή Νηρηίς w-αί με- 

γάλην τρόμου βαλοΰσα κραυγήν, έξήγειρε τάς κοι- 

κοιμωμένας αδελφός αυτής καί ολαι έμοΰ ήρξαντο 

κραυγάζουσαι και άπειλουσαι τόν βέβηλον τόν τολ- 

μήσαντα νά άσπασθή τήν αδελφήν των. Αί γλυκεϊαι 

νύμ.φαι ώ; μαινάδες ήδη έκραύγαζον έπιζητοϋσαι έκ- 

δίκησιν.

— Άναξ ΓΙόσειδον, άνεκραύγασαν, πρόσδραμε 

είς βοήθειαν ήμών, οτι βέβηλος τιςέτόλμησε νά ά- 

ψϊται ήμών. Έλθέ άναξ Πόσειδον καί έκδίκησον 

ήμάς-

Καί μετ’ ολίγον έταπείνωσαν τάς άφροστεφεϊς 

νεφαλάς τά κύματα, έστησαν εύσεβάστω; καί δια- 

νοιγέντα Ε ήνέωξαν ,δρόΗ^Λ‘5, ,τρΰ·.^ρ^^ιος. 

άρμα.

Ούτος δέ ό κυανοχαίτης δι’ ενός βλέμματος κα- 

τανοήσας τά πάντα χωρεΐ πρός τόν Κώμον καί λα

βών αυτόν διά τής στιβαράς χειρός, πλήξας τόν βρά

χον διά τής τριαίνης άνέωξε χάσμα είς δ ίρριψε 

τόν Κώμον. Μετά ταΰτα τό χάσμα έκλ-ίσθη αί 3έ 

Νηρηίδες μετά του άνακτος άπήλθον έπιπλέουσαι 

έπί τών κυμάτων καί χαρμοσύνως παίζουσαε. Ό δέ 

Κώμος έζησεν έπί πολύ έν τφ βράχφ δακρύων, έως 

ού ή Άθηνα, ή αιώνια αντίζηλος τοΰ Ποσειδώνος 

εϋσπλαγχνισθεΐσα αυτόν τόν άπελίθωσε καί βράχον 

μ.ετά βράχου συνήνωσεν αυτόν. Άλλα καί βράχος 

έτι ό Κώμος δακρύει καί τά δάκρυα αύτοΰ συλ/,εγό- 

μενα έτι καί νυν έν τοΐς λακκίσκοις δροσίζουσι τούς 

διαβαίνοντας άλιεΤς. Καί τώρα σείς οΐ άλιεΐς οί δι- 

ερχόμενοι έκεϊθεν καί αναψυχόμενοι ύπό τοΰ ΰδατος 

τών λακκίσκων, σεις οί έπισκέπται τών ερειπίων 

τοΰ ναοΰ, οΐ κατερχόμενοι μέχρι τοΰ σπηλαίου εκεί

νου, σείς οί ολίγοι διαβαίνοντες δε’αΰτοΟ, δροσι- 

σθέντες έκ τών δακρύων τοΰ θείου παιδός κλαύσατε 

αυτόν, καί ίσως καί λίθο; ών θά σας εύγνωμονήση;

'Er Σοννιω 1901.
Γιώργος Ν. βωμαίδης..
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?
Ό μοναχικοί βίος εχ:: τάς συγγευείβς του I 
Άπό’τοΰδέ μανθίνομεν και τάς παραδόσεις του 

ας τηρίϊ μετά θρησκευτικής εΰλαβίας.
Πάτππας Γρηγόριος ΙΑ" δι’ εγκυκλίου άπό 13 

Νοεμβ/ρίου 1372 καλειέν ©ήβπις γενικόν τών βα
ρόνων και ηγεμόνων τής Ανατολής συνέδρων συ- 
νελΟδν τώ έπιέντι έτ·ι έπι τής διοικήσεως Ματθαίου 
Πιράλτη έν τή πλουσιωτέρα καί ακμαιότερα χρηοτι- 
αν.κη πρωτευούση, έν ή συνεζ.εντρώθησαν οί αυτο- 
κράτορ·ς ’Ιωάννης ό Ε1 τής Κωνσταντινουπόλεως, 
Φίλιππος ό Β' τοΰ Τάραντος, ’Ιωάννης τής Άντι 
οχείας, οί ηγεμόνες τής 'Ρόδου, τής Κύπρου Ουγ
γαρίας και Σικελίας και οί αντιπρόσωποι τών Δη
μοκρατιών Έν-τίας καί Γενούης μετά πλήθους επι
σήμων άζ.ολοόθων, ίνα συσκεφθώσιν, ένωθώσι καί 
κατασυντρίψωσι τούς κοινούς πολεμίους αλλοθρή
σκους.

Κατ’ άπόφασιν δέ τοΰ χριστιανικού συμβουλίου 
άνετέβη είς τδν αύτοκράτορα Ίωάννην τής Κων
σταντινουπόλεως ο κατά Μουράτ τοΰ Α άγων, τή 
έπικουιρία καί τών Φράγκων ηγεμόνων.

Έν ^Ιήδαις διά τδ πολυανθρωπότερον ό βίος ήν 
απολαυστικότερος καί οί επίσημοι παρέμειναν ξενι
ζόμενοι παρά τή λαμπρότατη αύλή τών διατηρούμε
νων γραφικωτάτων καί μεγαλοπριπεστατων ανα
κτόρων τοΰ ήμιελληνός Γουίστωνος του Β'. τελευ
ταίου δουκδς έκ τοΰ οίκου de la Roche, ών ή αρκτική 
έπαλξις ΰψοϋ’το μέχρι σήμερον μαρτυρούσα τδ μεγα
λείου καί τήν αΐγλην τής έξ·λληνισθ·ίσης αυλής.

Ή γενική τής πόλεως ευπορία καί εύδαιμονία 
έπέδρασ-ν εύνο'ίκώς καί έπί τής τύχης του κλή
ρου, ού ή κατάστασις κατά τήν εποχήν ταύτην είχε 
βέλτιωιθη έπαισθητώς, ώς εξάγεται καί έκ τής ακ
μής τόΰν εκκλησιών, ών ή έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγιου 
Νικολιάου τιμώμενη μεσημβρινός τής πόλεως, διε- 
κρίνετο διά τ: τόν αρχαιολογικόν κόσμον καί τδ μω
σαϊκών του δαπέδου.

Έν τή εκκλησία ταύτη, τή μετά του κλήρου συ- 
νεννοήσει του φρουράρχου τής πόλεως Γουλιέλμου 
Άλμεράρα, έλειτουργει ό Πάππας Γρηγόριος ΙΑ' 
έφ ’ όσον διέτριβεν έν Θήβαις, έν αίς έκτοτε πατρο- 
παραδιτω; φέρεται, ότι ό ναός ούτος υπήρξε ποτέ 
/ιασωηκός.

Έν μια όμως των έν Θήβαις ήμερών, ό ΙΙαππας 
διοργανώνει άναψυκτι/.ήν εκδρομήν μέχρι Κωπαίδος, 
έξ ής ιέπανίρχόμενος, επισκέπτεται τήν έπ’ όνόματι 
τοΰ Αγίου Γεωργίου τιμωμένην πρδ τής πόλεως 
πλουσίίαν Μονήν, τήν ώς «σεμνεϊον του άστεως» 
ίστοροιυμ.ένην, ής Ιχνη διακρίνονται έπί τής αρκτι
κής τή{ς Καδμ-ίας κοκκινορράχου.

Περί τδν ΙΙάππαν ί'στανται οί Πατέρες τής Μο
νής, ής ό ηγούμενος Παγκράτιο; όνόματι παραθέτει 
πρόχειρον γεύμα, έν ώ διεκρίνοντο έψητοί έγχέλεις, 
κινήσαντες έν τή τραπ,ζη ευθύς έξ αρχής τήν προ
σοχήν τοΰ αγίου άνδρδς διά τε τδ μέγεθος, τδ πάχος 
και τήν εΰοεμον σιμιγδαλέαν όψιν.

Οί όσιοι συνδαιτυμόνες μετ ενδιαφέροντος άκολου- 
Οοΰσι τήν έναρκτήριον ευλογίαν, ήν δ ήγούμενος έξ 
ιερατικής άδρότητος «Τχεν αναθέσει τώ ίερω ξίνω, 

οστις ευχηθείς πάσι τά βέλτιστα αναμ.ιμνήσκεται καί 
τών επιτραπέζιων, ών διηκώνισε τήν μνήμην διά τής 
ελεγειακής στροφής.

Χαίρετ’ .ίγχΛ'εις 1 “ί »ν τήτραπέζη κείμεναι έκταδν,ν 
ό μυριάδας υμών προΐάψας εις άπληστο» "Δδην.

Ό όσιος έτίμησε δι ’ αφελούς ομολογίας τας αγχέ- 
λεις, άς διένειμε τοις παρακαθειμένοις, ελάχιστου 
μέρος κρατήσας διά τδν παππικδν στόμαχον. Γευ- 
σάμενος δμως αυτών καί ευρών λου/.οϋλείους μετε- 
μελήθη έπί τή άτόπω γενναιοδωρία καί στραφείς τω 
άκολούθιρ αύτοΰ.

— Δέν έπίστευον, λέγει, οτι καί έν τή βορβορώ- 
δει Κωπαι'δι ΰπήρχον τόσον εύσεθεϊς.υπάρξεις !

— ’Απορώ, άπαντα μετά τίνος χόλου έπι τω άδι- 
κήματι ό καρδινάλιος, πώς ή Ύμετέρα Άγιότης 
άγνοε?, οτι πρδς τάς εύσεύεΐς έγχέλεις τής Βολσέ- 
νας άμιλλώνται αί παχύταται καί νοστιμότατα: τής 
Κωπαίδος.

Ό Παγκράτιοςπροθυμοποιούμενοςνάεύχαρίστήση 
τούς ξενιζόμενους δέν έννόησε τήν διάλεξιν, ήν έσχο- 
λίασε, καί άποτανθεις πρδς τδν έκ δεξιών αύτοΰ 
πρεσθύτερον άνομολ.ογεϊ, οτι ουδέποτε έμελέτησε τον 
παππικδν βίοκ,ί'να ένστενισθή τάς κοινωνικά; αύτοΰ 
άρετάς’ μεθ’ δ προσβλέψας τδν ΙΙάππαν ήρξατο δι
καιολογούμενος διά τήν λιτότητα τοΰ γεύματος καί 
να παρακαλή αύτδν, ίνα έπισκεφθή καί παλιν τήν 
ίεράν Μονήν ή παραμεινη καθ’ ολην τήν ημέραν.

Ό Πάππας έννοήσας,ότι ή μετά τοΰ καρδιναλίου 
του ίδια ομιλία παρεξηγήθη,ευχάριστε: τδν ήγούμε- 
νον έπί τή υποδοχή, ής ίτυχε, καί εξηγούμενος άφη- 
γεϊται τήν περί ής έπρόκειτο ιδίαν μέθοδον μαγει
ρικής διά τούς μετά οίνου άψητους έγχέλεις.

— Έν ’Ιταλία, εξακολουθεί δ ευφυής Ποντίφηξ, 
έχομεν τάς έγχέλεις τής παρά τήν 'Ρώμην Βολσέ- 
νας, ούς θεία προνοία τδ πρδς αύτάς παππικδν φίλ- 
τρον κατέστησεν εύσεβεϊς καί ή ήμετέρα έπίνοια νοσ- 
τιμωτάτας. Επιμελούμαι τής ζωής αυτών έπί 24ω- 
ρον σντσς καθαρού ΰδατος καί ειτα ρίπτω ζωσας έν- 
τδς λευκού καί γλυκέος οίνου, παρ’ ήμϊν vernacia 
καλούμενου, κα.ΐ έκει άφίνω αύτάς νά έκπνεύσωσιν 
έν μέθη καί κραιπάλη έν τω γλυκυτέρω τώ; θανά
των.

Μετά μικραν δέ σιγήν ανατείνας τάςχεϊρας άνα- 
κραζει έν κατανύξει.

Θεέ άγαθέ! πόσα δεινά δέν όφιστάμεθα διά τήν 
αγίαν σου έκκλησίαν ! ύπενίσσετο βεβαίως τδν έν τώ 
οίνω πνιγμόν.

— Συνιστώ δε, επιλέγει, τήν έπιμέλειαν ταύτην 
καί πρές τάς ύμ-τέρας όσιότητας, άς παρακαλώ νά 
έπιφορτισθώσι τήν προμήθειαν καί αποστολήν έν τη 
ηγεμονική τής πόλεως αύλή ένίων παχέων άπδ τάς 
καθαράς καί εύσεβώς έν τή υποκείμενη Υλική τρε- 
φομ.ένας.

Ή ιερά παραγγελία παραχρήμα έξετελέσθη, ή 
συμβουλή έτηρήθη καί τήν έπομένην ή 'Ρωμαϊκή 
παναγιότης έθαύμαζε τήν πρόνοιαν τής Προνοίας 
καί ηύλόγει τήν πρδς τάς έγχέλεις στοργήν τών τα
πεινών τοΰ 'Τψίστου αύτοκρατόρων, ηγεμόνων καί 
βαρόνων, ών όμως έτάραξε τήν εύσεβή χώνευσιν διά 
τοΰ απαίσιου έγχελοφθόρου προγράμματος.

Ευτυχείς χρόνοι!

Ό Πάππας Γρηγόριος ΙΑ' ήρκεσθη είς τήν σύσ- 
τασιν μιας έγχελοφθόρου σταυροφορίας, ήν δ στρα
τιωτικός διοικητής τής πόλεως Μ. Περάλτης άνα- 
λαβών προθύμωςνά διεξαγάγη έπεκύρωσε τήν μονα
χικήν γαστριμαργίαν, ής ούδεμία ουδέποτε εταιρεία 
πράς ά.·κθξήρκνσΐ'> λτμνών ήδυνήθη νά.. . κόψη τήν 
δρεξιν, καί μόνος δ Θάνατος έκδικών καί τα θύματα 
έν τφ αιωνίω καθαρτηρίφ έν φ . .

Πατέρες άγνίζουσιν έν νηστεία 
τούς μετά οίνου έψητους έγχέλεις

ΕΥΚΕΙΛΔΗΣ Λ. ΒΑΠΑΝΝΗΓ-

X Α Μ Ε NU ΑΓΑΠΕΣ

ZSTEICFA.

Πέφτουν τά φύλλα πέριουνε 
Ξιρά, κιιρινιασμένα 
Απ του βορηα το φύσημα 
Έ'.ω κ·. ’ ίκίΐ σπαρμένα.

Πέρα καί πέρα σκέπασαν 
Τή ΤΟ τή πενθισμένη 
Και σαν παρθένα στόλισαν 
Σ5ν νύφη πεθιμένη.

Ό νιχρικος αντίίαλοε 
Νέχρι παντού σκορπίζει 
Καί κϊτι μεσ’ οτα σπ>ά/να 

, , I I’°'J
Άδιακοπα μουγκρίζει.

Κδπο·α Χαχτίρ’ απόκρυφη 
Ξχνανει»σ< τά πάθη
Που ή καρδιά μου έχρυβε
Στα κονεμένα βάθη·

Κι’έλαμψε’μπρός μου ϊλαμψ’ 
Mti μοίρα κατ>χθόνιχ 
ΙΙοϋ τα παίηά μου ίφερε 
Δυστυχισμένα χρόνια.

Μια προσευχή σιά χείλη μου 
Σαν τόν άχ-δ κυλαΰσε 
Και ή καρδιά μου ράγιζε 
Νά· πεταχθή ζ-,τοΰσε.

’Αθήτησι./θΟ/.

Mi ’κεϊ π' αγάλια ίσδυνα 
Στη νέκρα κολυμίουσα. 
Κάτι βαθιια κ,' απόκρυφα 
Σαν όνειρο γροικούσα.

Την είδα, την ξαναειδα 
Έμ-βός μου να διίβαίνη 
Τήν ωμορφη Νεράιδα 
Σαν νύφη οτολισμένη.

Ζωή περίσια σκόρπιζε 
'Ολόγυρά της γέλοια 
Μά τή καρδιά μου εσχιζε 
Τήν έκανε κουρέλια.

ΛΊοά τά φύλλα πόρτου.< 
Στη γη. κιτρινιασμενα 
Και ό βορηα; ά.τάριεψε 
Σφυρίζει μανιωμέ-'α.

Βογκά κι’ άναστατωνειαι 
Ή φύβι πέρα-πέρα 
Κ,’ όουρανός σκεπάζεται 
Με μελανή παντιέρα.

"Ενα έσ έρι έ'λαμψί 
Άπ’ -.οΰρα-ίού τά βάθη 
Τό ποιμητήρι φωιισε 
Κι' έσέέστηκε κι* εχάθη.

Άχιλλεύς Π Βενετάς.

ΑΔΑΜΑΛΤΙίξ. AOOYKAPV
ίΝικίΐτξί κατά τούς τελευταίους Εθνικούς 

άγώνας).

Βυθισμένος μ_ιά νύχια ’στα βαθεώ Ονειρά μου 
Νά πετοϋν έκυττοΰσα μέ'φτερούγισμα θε'ο 
Λουκοφόρε; έλπίδες καί β-.υβό ’λογυρά μου
Καί τοΰ φόβου εκείνο τό φτερούγισμα, κρύο,

Ξαφ-.ου μέσα ’στην τόση σκοτεινή σιγαλιά μου,
Τό αγέρι άκούι,ι νά πίτα καί ν ’ αφίνη 
Μελωδίες αιθέριες χάι γλυκό ’στην καρδιά μου 
"Ενα βάλ,σαμο θεΐό ’«ί πανώρηο νά χύνη

Τό ’ρωτάω που πάε· τή χαρ’ αγκαλιασμένο
Καί εκε~νο μοϋ λέει : σμε μια λύρα ’στο χέρι 
’Στην γλυκεία τήν πατρίδα τοΰ Διαμάντη πηγαίνω 
Γ>ά νά ψάλλω τή νίκη», καί πετάει ταγέρι.

Βλέπω τό:ε τής δάφνης τό καθένα κλωνάρι 
Να γιλά και νά παίζη μέ νερά ασημένια, 
«Στέψαμ’ ίνα·> μοϋ λένε «δροσερό παλληκάρι, 
Μία νε^οτη μέ νεύρα θεϊκά, οικμαντένιαυ.

Κι’ ή χαρά τής καρδιάς μου κάθε ίνα κουρδίζει 
Σαν ν.λυκυλαλη, θεία κν'ι πϊανεΰ ρα κιθάρα.
Κι' ή πτωχή μου ή Μούσα μέ τή λύρα τονίζει 
"Ενα «σμα γ_>α σένα καί το λέει μέ λαχτάρα.

Και τα σπήλαια πίρνουν σιγαλή τή φωνή μου
’Σ·.ου. βαθειου; των το·.4 κόρφου; και μ’ ηχω μεγαλώνουν 
Τό π ωχό μου -ραγοΰδι καί τή θεία εύχή μου 
Δυ.αιηκαί μεγάλη ’στους αιθέρες ξαπλώνουν.
Καί άκουγεται ; «πάντα νικητής ν« προδάλλη;
Καί τό φίλημα ναχης σϋ τή; Δόξας τό θεΓο ,
Κτ’ι τό χέρι μ,ια μέρα -.ή: πατρίδας μεγάλης - - 
Νά σου δωση τρισάγ.ο, δοξασμένο βραβείο ! ο

Γιώργος Ν. βωμ,αίδηης.

Η SENHTEIA

Μακράν σου πλέον βρίσκομαι 
ι^ιλνάτη έρωμένη 
μά Α ι^υχή μου διαρκώς 
είναι προσηλωμένη 
σέ σένα ήτις έφυγες 
πολύ μακρνά στά ξένα 
ά^άσασα καί. σύντροφον 

γτήιν λύΛΐίν είςιίμέγαλ·^^

Ή ξενιτειά νά χαίρεται 
τά έξοχά σου κάλλη 
μά, Α καρδιά μου δι’ έσέ 
δέν έπαυσε νά θάλλη
Ή ξενιτειά σέ χαίρεται 
κ ’ έγώ πληγ ύποφέρω 
τι\ν εύτυχίαν είς την γην 
αδυνατώ νά ευρώ.

Άδ. Νοκολαίδηφ.

%

2Τ0 Α2ΤΡ0 THS ΑΥΓΗΣ

Όταν ι|μλά δίς τούρανού 
τά γαλανά λημέρια
Σέ ρλέπω νά. φεγγοβολάς 
ολόλευκο, χιονάτο,
Λέγω- «δυοείναι λαμπερά 
στδν κόσμο αύτόν άστέρια 
Έσύ ψιλά, στον ούράνό 
κ’ έκείνη έδώ κάτω».

Ί. Γ. Άντωνοίδης.
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ΟΙΚΟΙ ΕΚ ΙΤΑΛΙΑ. ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ.
Τδ ενδιαφέρον τών Ευρωπαϊκών έθνών άνα· 

γνωριζόντων δτι ή εύημ-βρία τών λαών έξαρτάται 
όχι μιονον έκ τής παραγωγής προϊόντων, άλλά 
καί έκε τών καταναλώσεων αύτών εΐνε ιδίως οιέ 
τήν εξαγωγήν άφ’βπου μεγάλα προσπορίζονται ή- 
θικά καί υλικά ωφελήματα.Διά τοϋτο οΐ μεγάλοι 
άνορες τών έθνών, είτε έκ δημοκοπίας πολιτικής, 
είτε έξ εύγενών αισθημάτων όρμούμενοι,παρέχω- 
σιν διά διαφόρων τρόπων τάς υπηρεσίας των πρός 
τούς Λαούς. Δήμαρχοι,δντες οί πλησιίστεροι ά- 
ναγνωρισταί τών αναγκών τοΰ παραγωγικού λαοΰ, 
προκαλοϋν Συμβούλια, Συσκέψεις, Συνεδριάσεις. 
Συνελεύσεις, είς ά προσέρχονται έξεχοντες πο
λιτευόμενοι ρήτορες, ΒουλευταΙ καί 'άλλοι, καί 
έκεϊ δίοωσιν ποιάν τινα ώθησιν δι’ ής προκαλοϋν 
τάς Κυβερνήσεις είς έργα καί τούς λαούς εις κα- 
θοδήγησιν.

Ή παραγωγή τών Οίνων έν Ίταλίφ καί Γαλ
λία εκνε τοιαύτη δπου καίτοι ή εξαγωγή εΐνε 
είς μέγιστονβαθμόν, (άγνωστος βεβαίως έν Έλ· 
λάδι),έν τούτοις έξάκολουθοϋν δι’ δλων τών μέ
σων καί νά εϋρωσι πόρους εσωτερικής κατανα- 
λώσεως άφ’ ένδς καί διά τήν μεγαλυτεραν εξα
γωγήν άφ ’ έτέρου.

Έν τή Μεσημβρινή Ίταλίφ δπου τδ προϊόν 
εΐνε μεγάλης παραγωγικότητος καί χαμηλής τι
μής έν χρόνοις ευτυχίας,ώς έφέτως, οί Δήμαρχοι 
ένούμενοι μετά Δημαγωγών Βουλευτών, συζη
τούν παν μέσον δυνάμενον νά βελτιώση τήν θέ- 
σιν τιοϋ είδους των είς διάφορα Κράτη καί διά 
τοϋτο» προκαλοϋν παροτρύνουν, τήν Κυβέρνησίν 
των αίς σύναψιν εμπορικών Συνθηκών μετά παν
τός Έθνους ένθα γνωρίζουσιν δτι δύναται 
κατανάλωσιν τδ προϊόν των.

"Οχι όλιγώτερον ενδιαφέρον περί τών Οίνων 
υπάρχει έν Γαλλία, δπου ή καλλιέργεια τών α
μπέλων άνεπτύχθη ούτως ώστε εξασφαλίζεται 
προϊόν μεγάλης παραγωγής καί ένφ πρδ ετών 
οί Γάλλοι κατείρχοντο είς διαφόρους νοθείας πρός 
παραγωγήν οίνων πρός εξαγωγήν, ήδη οί άμπε- 
λοκτηψ,ατίαι καλλιεργηταί καί οίνοποιοί έν Γαλ
λία κιαταβάλλουν προσπάθειας πώς νά δυνηθοϋν 
νά καιταλάβουν τούς παραγομένους φυσικούς οί
νους ττων έν Γαλλία, καί έν τφ έξωτερικφ.

Έΐξ άνταποκρίσεως πρός Γαλλικήν εφημερίδα 
τών Παρισίων Petit Journal εκ τίνος Γαλλικής 
έπαρχίας λαμβάνωμεν γνώσιν, δτι έκεΐ έγένετο 
μεγάλη Συνέλευσις άμπελοκτηματιών καί οίνο— 
ποιων, είς ήν παρευρέθησαν τρείς χιλιάδες περίπου 
τοιούτων καί καθ ην συνεζητήθησαν διάφορα ζη
τήματα πρός συντέλεσιν τής έξαγωγής τών οίνων 
είς ’Ρωσσίαν, ’Αγγλίαν, Βέλγιον, Όλανδίαν, 
καί Γαλλικάς αποικίας, καί δπου άλλοθι.

Διεμαρτυρήθησαν δέ κατά τής Κυβερνήσεως 
ήτις ιίσήξεν είς τόν στρατόν τό Τΐ'ίον καί άπε- 
φάνθησαν υπέρ τής παραχωρήσεως μιας λίτρας οί
νου είς έκαστον στρατιώτην έκάστην ημέραν (καί 
δέν έχουσιν φρονώ διά τοϋτο άδικον). Επίσης 
άπεφάνθησαν υπέρ τής έλευθέρας παραγωγής οι
νοπνεύματος καί οϋτω μειοΰται ή ποσότης τών 
οίνων τό οέ οινόπνευμα τείνει νά καθίξη μεγά- 
λην θέσιν είς τήν κατανάλωσιν,καθόσον έν Γαλ· 
λίφ εγένοντο μεγάλα καί επιτύχει πειράματα είς 
τήν χρήσιν τών μηχανών πρδς άνάπτυξιν κινη
τήριου δυνάμιως, αντί τών γαιανθράκων.

Δέν πρέπει νά παρέρχονται άπαρατήρηται είς 
ημάς τούς Έλληνας αί ιοιαϋται μελέται τών 
μεγάλων Έθνών,πολύ δέ περισσότερν είς τό εί
δος τών οίνων δπου μεγάλως μάς ενδιαφέρει καί 
μάς ενδιαφέρει τόσον οπού εάν θέλωμεν νά έξασ- 
φαλήσωμεν τήν θέσιν τών παραγωγών τής Κο
ρινθιακής σταφίδος. εχωμεν ανάγκην νά καθιε- 
ρώσωμεν σύστημα οίνοποιήσεως μεγάλου μέρους 
σταφίδος κατά τούςχρονου: μεγάλης παραγωγής, 
"να ή έν Ευρώπη κατανάλωσες σταφίδος έξασ- 
φαληθή είς τιμάς έπωφελιΐς, άφοϋ έχωμιν τόσα 
παραδείγματα, ύποχρεοϋντα ημάς νά σκεφθώμεν 
πάν μέσον, δυνάμενον νά έξασφαλήση τιμάς θε
τικά;.

Νιάπο-Ιις. 15 Notfif>ff.ov 1901.
4. Κ. Ήλιόπολος.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ «ΦΎΣΕΩΣ» ,

Ή Διεύθυνση της «Φύόεως» άκολουθοΰόα 
Ανέκαθεν πάντα ωφέλιμον νεωτερισμόν και τήν 
πρόοδον, θέλουόα. δέ νά άναπτύξμ καί όσον 
ένεότι τελειοποιήσει τόν ζήλον τών είς τήν ύιη- 
γηματογραφίαν καί τήν ποίησιν ασχολούμενων, 
προκηρύσσει διαγωνισμόν διηγήματος έπ’ 
εύκαιρίμ τών Απερχομένων έορτών, δτεπαςφτ- 
λόμουσος ζητεί άσχολίας έν τμ σπουδή και με- 
λέτμ. ’Εννοείται, δτι ώς πάντοτε καί έν τώ 
διαγωνισμφ Αποκλείεται ή χρήόις της δημώ
δους καί χυδαίας διαλέκτου.

ΘΕΜΑ ΑΙΗ ΓΗΜ ΑΤΟΓΡ ΑφΙ ΑΣ.
Ή ύπόθεόις του διηγήματος δέον νά μή λαμ- 

βάνηται έκ τής τετριμμένης και παλαιός μεθό
δου τής άπομιμήσεως. ούτε έκ τής γνωστής 
κυψέλης τών τριώδων, τής πλεοναζούσης έξ 
Αποκυημάτων φαντασίας μυθιότοριοφάγων, ου
δόλως είδότων τήν συναρμολογήν τών φυσικών 
σκηνών καί τήν έξέλιξιν τών κοινωνικώνήθών, 
ώς μόνον δ’ έφόδιον φεροντων τήν άνάγνωσιν 
ξένων μυθιστοριών. Ή ήμετέρα κοινωνία πλεο
νάζει ώραιοτάτων καί διδακτικωτάτων ειδυλ
λίων. Δέον δθεν οί διαγωνισϋηόόμενοι νά μή 
περιοριόθώσιν είς τάς τραγικός καί έρωτύλους 
σκηνάς, άλλά νά προτιμήσωσι τοΰ ένεότώτος 
πνεύματος τών σημερινών σκηνών τήν περι
γραφήν, ώς γίνεται-έν Γαλλίμ, Άμερικμ καί 
Γερμανία ήδη. Δηλαδή νά έπέχωσι τοΰ άλη- 
θοΰς, τοΰ ιστορικού καί τοΰ ωφελίμου, έν 
εΐδει χρονογραφημάτων καί ειδυλλίων.

Ή έκταόις τοΰ διηγήματος δέον νά μή ΰπερ- 
όαίνμ τάς 4 σελίδας τής «Φύσεως».

Οί διαγωνιόθιισόμενοι όφείλουδι νά σημειώ· 
δωσι κάτωθι τό όνομά των (καί τό ψευδώνυμον 
άν θέλουν μέ αυτό ν’ άγωνιδθοΰν) καί τήν δια
μονήν των.

Τά χειρόγραφα δέον νά ώσι όσον ένεστι εύα- 
ναγνώοτως γεγραμμένα, άνευ προσθαφαιρέσεων 
καί σημειώσεων,νά φέρωόι δέπρότοΰ τίτλου ιος 
Αφηγηματικός διαγωνισμός τής «Φνάεωιs. 
Δέον δέ νά περιέλθωσι είς τήν κατοχήν τής 
Διευθύνόεως τής «Φύσεως» προ τής πρώτης 
Ίανουαρίου έλευσομένου έτους.

Είς τό διαγώνισμα τούτο τής «Φύσεως» δύ- 
νανται νά λάόωδι μέρος Κύριοι καί Κυρίαι νέοι 
καί δισποινίδες,συνδρομηταίτ ή ς «Φ ύ σ ε ω ς» 
καί μ ή τοιοϋτοι. Έκ τών άποσταλη- 
άομένων έργων θά ^ραόευθώσι δύο, άτινα καί 
θά δημοσιευθώσιν άμέάως έν τίί Φύσει μετά τής 
είκόνος τών ποιητών. Ώς βραβεία δέ θ’άπονεμη- 
Οώδιν είς μέν τόν 1ον,ά νήνε σ υ ν δ ρ ομη- 
τ ή ς της «Φύσεως» μία μεγάλη είκών καί είς τό
μος χρυσόδετος της «Φύσεως» ,έαν δέ δ έ ν μ ν ε 
συνδρομητής τής «Φύσεως» θά δημο- 
σιευθμ μόνον ή είκών του μετά τοΰ διηγήματος.

Είς δέ τόν 2ον θά δοθμ εις τόμος τής «Φύ
σεως» καί θά διιμοΰιευθμ έπίόης ή είκών του 
μετά τοΰ διηγήματος, άν δέ δέν ή ν ε 
συνδρομητής θά τύχμ τών αύτών βραβείων 
πλήν τοΰ τόμου.

•J! Αιεΰθυνοι; τής «Φύσεως·.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΤΟ 1ΙΡΟΒΛΙΙΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΪΡΕΙΩΝ

Μετά τό γεύμα, δτε συνήθως εΐνε καιρός διά 
λογοπαίγνια, άστειολογήματα καί διασκεδαστικά 
πιίγνια, δύνασθε νά προτείνητε τοΐς παρακαθη- 
μένοις τό έίής πρόδλημα.

Δι’ ένός πυρείου νά ύπεγείρουν τρία ταύτοχρό- 
νως πυρεία.

Θά δοκιμάσουν, άλλ’ούδείς θά δυνηθή νά λύση 
τό πρόβλημα, άν δέν γνωρίίη τήν άκόλουθον 
προετοιμασίαν.

δέν γνωρίίη τήν άκόλουθον

Σχίσατε έλαφρώς δά μαχαιριδίου τήν άκραν 
ένός πυρείου, καί σχηματίσατε στενήν αιχμήν είς 
τήν άκραν έτέρου, ήν εισάγετε είς τήν σχιμάδα τοΰ 

ποώτου, ούτως ώστε, ν’ άποτελέσητε όίεΐαιν γω
νίαν λαμβάνετε τότε είς χεΐρας έτερον πυςεΤον 
καί άφοΟ διά τούτου πλησιάσετε πρός τήν όέείαν 
γωνίαν τό τρίτον πυρεΤον, καί τοποθετήσητε τήν 
άκραν αύτού έντός τής όέείας γωνίας, εισάγετε τό 
πυρεΐον, δπερ κρατείτε, κάτωθι τής σχηματισμένης 
γωνίας ύπό τών τριών άκρων τών τριών πυρείων 
σας, ώς έμφαίνεται έν τή άνωθεν είκόνι καί ούτως 
ύπεγείρετε όμού καί τά τρία πυρεία.

Τό πδν συνίσταται είς τήν έηιτηδείαν προετοι
μασίαν. "Αν προτείνετε είς τούς παρεοτώτας νά 
έγείρουν τά πυρεία καί μετά τήν προπαρασκευήν 
ταύτην καί πάλιν δέν θά τό κατορθώσουν, άν δέν 
τοίς δείίητε, ώς άνωθι είπομέύ., τόν τρόπον. 
Δέον άπσραιτήτως ή άκρα τοΰ τρίτόυ πυρείου νά 
τεθή ύπό τάς τών δύο συγκροτούμενων* · τό δέ 
τέταρτόν πυρεΐον σας νά τοποθετηθώ έντός ιαύτών 
καί κάτωθι ώς δείκννται άνωθι. Φ. ΙΠ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ

Τά δάκρυα έχουσιν ίδιον προορισμόν είς τήν οι
κονομίαν τοΰ άνθρωπίνου όργανιομοϋ, ώς δλα τά 
έκκρινόμενα έκ τού σώματος ύγρά, ο! δέ δακρυγό- 
νοι άδένες δέν έτοποθετήθησαν παρά τούς βολβούς 
τών όφθαλμών άπλώς καί μόνον ή διά νά προσθέ
τουν έκφρασιν είς τήν λυπημένην οψιν.

Τά δάκρυα περιέχουν σόδαν καί φωσφορικόν άσ- t 
βεστον καί ώς έκ τούτου εΤνε άλμυρά. ούχΐ δέ, ώς 
λέγεται, πικρά. Είσίν εν τούτοις ανακουφιστικά καί 

όιότι έκπλύνουν τά ευαίσθητα όργανα τών ό·φθαλ- 
μών, άτινα ούδέν άλλο ύγρόν πρός τούτο άνέχον- 
τ«ι. Τά άλμυρά λουτρά ή έπιστήμη διατάσσει πρός 
ένδυνάμωσιν τών όφθαλμών, όπόταν τό φυσικόν 
λουτρόν τών άλμυρών δακρύων καθυστερεί. Τά δά
κρυα βελτιώνουν τήν δρασιν καί αύξάνουν τήν δύ· 
ναμίν της' εΤνε τονοτικά τών όφθαλμικών μυών,δια
τηρούν τόν όφθαλμόν διαυγή καί ύγρόν, κατά γε
νικόν δέ κανόνα, δσαι γυναίκες έχουσιν εύκολα καί 
πρόχειρα τά δάκρυα, ίχονσι καί λαμπροτέροιις καί 

γλυκυτίρους καί τρυφεροτέρους τοιύς ό- 
φθαλμούς,

ΟΙ μή κλαίοντες ίχουσι χειροτέρους ,άπα- 
θεστέοους καί άσχημοτέρους οφθαλμούς. 
Όταν δέ τά βλέφαρα εΤνε στεγνά καί δύσ
καμπτα καί οί όφθαλμοί κουρασμένοι, είνε 
άπόδειέις, ότι έπί πολύν καιρόν έλειψεν 
έκείθεν τό βάλσαμον τών δακρύων.

'Ο λόγος δι ’ 8ν τινέο τών άνθρώπων εύ- 
κολώτερον τών άλλων δακρύουσιν καί ιδίως 
αί γυναίκες ταχύτερον, δέν έγκειται είς τήν 
διαφοράν τών δακρυγόνων άδένων,άλλά είς 
τό εύαισθητότερον νευρικόν σύστημα, κα
θόσον αί νευρικοί περί τούς άδένας Τνες, 
δονοΰνται ταχύτερον, προκαλούσαιι τήν 
έκρροήν τοΰ άλμυροΰ ύγροΰ

01 άνδρες δέν είνε τόσον εύαίσθητιοι είς 
τά νεΰρα καί οί δακρυγόνοι άδένες: των 
εΐνε κάλλιον προφυλαγμένοι άπό τούς: κλο
νισμούς.

Οί πίθηκοι δέν δακρύουν, διότι δέν έ-
χουσι δοκρυγόνους άδένας, άλλά τούτο δέν σημαί
νει, δτι δέν συγκινούνται, διότι άλλο συγκίνησις 
καί άλλο δάκρυα. ο Ιατρό? σα?.
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ,ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ
(Μετ' εικόνων) 

ή

(συνέχεια· ϊδεπροηγ. ψύλλον)

Ό ·/.. Ν. Καζούλης. μολονότι ήλικιωμένος, 

καρδία του ν-άζει έτι καί τδ πνεΰμα του όργα πρδς 

εργασίαν μετά τοσαύτης ένεργητικότητος καί άντι- 

ληπτικότητος, ώστε τόν 

εκλαμβάνει τις διά πολύ 

νεώτερον καί άκμαιότέ- 

ρον. 11<χ·.διόθ^·> επίσης κα- 

τελθώνείς Αίγυπτον, κα- 

τέκτησεν επίζηλον έμπο- 

κήν θέσιν καί θεωρείται 

είς τών άημαντικωτέρων 

ομογενών μας, αποκτήσας 

καεί ουχί ευκαταφρόνητου 

πειριουσι'αν. Προσέρχεται 

ενωρίς καί έκ τών πρώ

των είς τά ωραιότατα καί 

μετά περισσής φιλοκα

λίας έστολισμένα γραφεία 

τοιυ, κάτωθι τής λαμπρας 

έν τή όδώ Ραμλίου οικίας 

του, μεταβαίνει καθ’ έκά· 

στην είς τδ χρηματιστή- 

ριον Μινέτ - ελ - Βάσσελ 

καί εΐτα ) μέχρι. βαθείας ^ 

νυικτδς· παραμ'ένέΓ Κς ταf 

γριαφεία του,εργαζόμενος 
μειτά τών υπαλλήλων που 

ευχαριστούμενος μάλιστα 

να λαμβάνει εκεί τδ έκ 

τείουκαί γάλακτος λιτόν'; 

τακτικόν δείπνου του. 

Έαν δε τύχη καί τδν έπι- 

σκεφθήτε κατά τήν ώραν 

ταύτην, εινε δημοτικό- 

τατος καί λίαν εδχαρις καί θά σάς προσφέρη ώραϊον 

κυπέλλου τεϊο-γάλακτος μ·τά πλακουντίων, διότι 

προμηθεύεται, ώς έπαίρεται έκ τοΰ άρίστου.Ή συν- 

ανοαστροφή του άλλως τε εινε καί πολύ ευχάριστος, 

περιστρεφόμενη ιδίως είς ποικίλα ώραία κοσμοπολί

τικα ζητήματα. Γραμματεύς του τυγχάνει ό γνωστός 

ava πάσαν τήν Αίγυπτον, αξιαγάπητος είς όλους 

καε πολύπειρος κ. Δ. Βλαστός. Οί κύριοι Χωρέμης 

και Μπενάκης έχουσι κατακτήσει τήν Αίγυπτον διά 

τών πολλαπλών εργασιών των. Μέγα καί ώραϊον 

τραπεζικόν γραφ-ϊον έν ’Αλεξάνδρειά, παραρτή

ματα αύτοΰ είς τάς πλείστας πόλεις καί χωρία τής 

Αίγυπτου, άποθήκαις καί έκκοκιστικά μηχανικά ερ

γοστάσιά είς τά κεντρικότερα παραγωγικά κέντρα. 

Ί'δ όνομα δέ Χωρέμης—Μπενάκης τοσοΰτον συνε- 

δίθη από τίνος μετά τής συγχρόνου Αίγυπτου, ώστε 

θ αποτελή έν τη ίστορίφ άλληλένδετΟν μέρος αύτής 

ΚΕΦΑΛΗ

οπού δέ καί αν μεταδήτε ακούετε περί αυτών. Έκτος 

δέ τούτου σμήνη υπαλλήλων καί μεσιτών διατρέ- 

χουσι νυχθημερόν τας αγορας τών πόλεων καί χω

ρίων ώς καί πολυάριθμον προσωπικόν εξ ομογενών 

•καί εντοπίων εύρίσν.ουσι παρ’ αΰτοϊς πόρον ζωής. 

Ή Ελληνική παροικία δέν πρωτεύει είς τήν 

Αίγυπτον μόνον ώς έκ τοΰ άριθμοΰ, αλλά καί έκ 

τοΰ πλούτου καί τής δυνάμεώς του. Ούχι δέ μόνον 

έν ’Αλεξάνδρειά ή κοινωνία εινε καθαρώς Ελλη

νική, αλλά καί πανταχου τής Αίγυπτου είσίν εγκα

τεστημένοι "Ελληνες. Έν δέ τή κάτφ Αίγύπτω 

δέν υπάρχει χωρίον όπου οί έμποροι, ξενοδόχοι καί 
παντοπώλαινά μήεινε "Ελληνες.

Τδ Κάϊρον καί αί πλεΐσται τών πόλεων μέχρι 

τοΰ Άσουάν. κατοικοΰνται άπδ ομογενείς μας καί 

πανταχοΰ πρωτεύουσιν αί 

κοινότητες αυτών.Άν με- 

ταβήτε δέ μακρύτερον, είς 

τά βάθη τοΰ Σουδάν καί 

είς τα απώτερα έτι μέρη 

τής Κεντρικής ’Αφρικής, 
θά εύρήτε "Ελληνας.

Άφοΰέπί πολλούς αι

ώνας ή Αίγυπτος ειχεν 

έρημωθή ύπό ξένων, προ 

διακοσίων σχεδόν ετών 

μόλις ήρχισαν καί πάλιν 

νά ερχωνται οί Έλληνες. 

Έχομεν αποδείξεις τής 

όπάρξεως’Ελ). ηνικήςκοι- 

νότητος ενταύθα απδ τοΰ 

1710. Άπδ δέ του Μεχ- 

μέτ Άλή καί εντεύθεν 

ήρχισεν ή παροικία αυτή 

νά εύημερή. Ούτος έπρο- 

στάτευσε τούς Έλληνας, 

διότι εγκαίρως κατεννόη- 

σεν, ότι ούδέν άλλο στοι- 

χείον, είτε ιθαγενές είτε 

V ξένον, ήτο είς θέσιν νά 

' άναπτύξη τδ έμπόριον, Ο

σον τδ Ελληνικόν.

Τδ Ελληνικόν εμπό

ριο? ήκμασεν ιδίως κατά 

τδ 1860, οτε συνέπεια 

τουέμφυλίου πολέμου τής 
Αμερικής,ή τιμή τοΰ βάμβακος είχ- καταπληκτικώς 

ύπερτιμηθη. Τότε δέ ιδίως έθεμελιώθησαν καί φκο- 

δομ.ήθησαν τά σπουδαία Ελληνικά κτίρια καί εργο

στάσια, άνεπτύχθησαν δέ πολλά καταστήματα καί 

έδημιουργήθησάν αί μεγάλαι περιουσίαι τών ομο

γενών μας. Τδ πατριαρχείο?, αί έκκλησίαι, τδ χρη

ματιστήριο·/, τά σχολεία, τά παρθεναγωγεία, τά νο

σοκομεία, τδ θέατρον καί πλεΐσται ίδιωτικαί λαμπραί 

οικοδομαί, μαρτυρούσε σήμερον τον πλούτον καί τήν 

ευημερίαν τής Ελληνικής παροικίας. Όλαι δέ αί 

τάξεις απδ τοΰ πλουσιωτέρου μέχρι τοΰ ελάχιστου 

εργάτου άντιπροσωπεύουσι καί εκεί τδν Ελληνι

σμόν. Πελώρια καταστήματα έν Αλεξάνδρειά, μη

χανικοί, ιατροί, δικηγόροι, καθηγηταί, ανώτεροι 

ύπαλληλοι, κτηματίαι, έργοστασιάρχαι, εργολάβοι, 

αποτελούν τήν άνωτέραν τάξιν τής Ελληνικής κοι- 

νοτητος. Οί δέ παντοπώλαι, ξενοδόχοι, έπιστάται. 

APABOS

εργοδηγοί, μεσίται κ.λ. άποτελοΰσι τήν δευτέραν 

τάξιν τής Ελληνικής παροικίας, ήτις είρήσθω 

πρός έπαινον αυτών.διά τής ολιγαρχίας καί αλλη

λοβοήθειας, μεγάλως προοδεύη καί ευδόκιμη. 

'Υπάρχει δε καί 8η πάξις ενταύθα Ελλήνων, αν

θρώπων έντελώς άπορων,ούχήττον εΰκαταφρονήτων, 

οίτινες διά τής φιλεργίας καί τιμιότητάς των, ζώσιν 

ένταΰθα λίαν τιμίως καί αξιοπρεπώς. Σήμερον ή 

Αίγυπτος δέν εινε όπως άλλοτε αληθής γή τής επαγ
γελίας, οτε ό χρυσός έρρεεν άφθόνως άπδ τάς χεϊρας 

τών Φελλάχων είς τά θυλάκια τών Ευρωπαίων καί 

ή τοκογλυφία σήμερον έπατάχθη καιρίως καί οί 

Άραβες γνωρίζουσι πλέον τήν αξίαν τών πωλου- 

μένων αύτοίς εμπορευμάτων. Ό άγων τής ζωής 

καί ένταΰθα καθίσταται ημέρα τή ημέρα έπ-.πονώ- 

τερος. Παρήλθον οί καιροί εκείνοι καθ' ους ή άπάτη 

καί ή πειθώ έκυριάρχουν εν τφ τόπφχαριν τών επι

τηδείων.

SKHN1TAT ΑΡΑΒΕΣ

Διά τής προσθήκης νέων στοιχείων, διά τής έπαυ - 

ξήσεως τής ευημερίας του άτόμου. δύνανται και πά

λι? αί πρωτεύουσαι τάξεις τών Ελλήνων να προο- 

δεύσωσι. Κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν έν τφ τόπφ. 

Υποστηρίζονται άφ’ετέρου υπό τοΰ ιθαγενούς στοι

χείου’ διατί νά μή δυνηθώσι νά στερεώσωσι τό έδα

φος έφ’ ού έπέπρωτο νά ζώσι; Η βιομηχανία 

άναντιρρήτως θά λάθη προσεχώς έξέχουσαν^θέσιν 

καί έδώ, άφοΰ δέ οί ιθαγενείς δεν γνωρίζουν άλλως 

τε περισσότερον τής καλλιέργειας καί έπιμελείας 

του τόπου, φυσικώς αΰτη θά περιέλθη είς τας Ευρω

παϊκός χεϊρας. Άπδ τδ Ελληνικόν δέ στοιχείου 

έξαρταται ή εΰημιρία αύτοΰ καί τής Αίγυπτου.

Οι έν Αίγύτω κατοικοϋντες Εύρωπαϊοι εινε περί

που 120—130,0Q0 έξ ών οί ήμίσεις καί πλείονες 

ετι σχεδόν εινε Έλληνες. Μετά τούτους πολυαρι- 

θμότεροι εινε οί ’Ιταλοί.άνερχόμ-νοι είς 19,000 καί 

οι Γάλλοι (16,000). Οί έν Αίγύπτω ’Ιταλοί εινε 

ώς έπί τδ πλείστον τεχνίται καί έργάται καί τινες 

δικηγόροι. Οί δέ Γάλλοι είναι προ πάντων έμπο

ροι καί έπιστήμο.ες. Τδ αρχαιολολικον μάλιστα 

τμήμα τοΰ υπουργείου τών Δημοσίων έργων, σχεδόν 

ολόκληρον απαρτίζεται απδ Γάλλους.

Οί Άγγλοι αν καί έχουν διά τήν κατοχήν τής 

χώρας 5,000 στρατιώτας και πολλούς Μελιταίους 

υπηκόους ένταΰθα εγκατεστημένους.μόλις κατά τρί- 

τονλόγον έρχονται, δντες περί τάς 15,000. Τού

των οί πλεΐστοι κατέχουσι κυβερνητικάς θέσεις 

καί όντως πρέπει τις νά δμολογήση,οτι ό τόπος εΰη- 

μερεί υπό τούτους,

Αυστριακοί ύπαρχουσι 8,000 καί Γερμανοί 1,000, 

οίτινες ώς έπί τδ πλείστον εινε έμποροι,άρχιτέκτο- 

νες,μηχανικοί κ.λ. Έκ τών άλλων μερών ξένοι,ολί

γοι υπάρχουν, δηλαδή Βέλγοι, Ρώσσοι, ’Αμερικα

νοί, μεταξύ τών οποίων πρέπει νά καταλέςωμ.εν καί 

τούς ολίγους υπάρχοντας Αρμενίους, Εβραίους και 

Συρίους,πολλοί τών όποιων κατέχουσιν ϋψηλάς κοι

νωνικός ή κυβερνητικές θέσεις.

Βαθυτάτην εντύπωσε? προξενεί ή μεγιαλπρεπής 

τής Άλεξα-δριίας είσοδος, τώ είσερχομέένωί Μα- 

κρόθεν φαίνονται είς τδ τέρμα τής πολυλοοίσβού θα

λάσσης αί κομψότατοι και κατάλευκοι οίκίέαι,μεταξύ 

τών οποίων άναδύ-ι τδ Χεοιβικδν μέγαρον- Καί έφ 

όσον τις πλησιάζει,οί πεπλεγμένοι ιστοί τών πολύ' 

ποικίλων σκαφών διαλύονται καί ή μεγαλοπρεπής 
και έπιβάλλουσα γή τών Φαραώ αποκαλύπτεται.

Τήν θέσιν ήν τδ έπταστάδιον έν άρχη αίχεν, νυν 

κατέχει ή παλαιά τής ’Αλεξάνδρειάς συνοικία, κει- 

μένη ακριβώς μεταξύ τών δύο λιμ.ένων. Τοΰ Έπτα- 

σταδίου τδ πλάτος τόσον είχε? αύβηθή κατά τδν Μαι- 

σαιώνα ώστε σχεδόν ολόκληρος ή πόλις περιείχετο 

έντδς αύτοΰ. ’Επί τής άρχαίας δέ πόλεως τήν σή

μερον έκτίσθησαν αί Ευρωπαϊκοί όδοί, πολλαι τών 

οποίων φέρουν ονόματα σπουδαίων 'Ελλήνων οίτι-' 

νες εύηργέτησαν πολλαχώς ταύτην, έξ Ου καταφαί

νεται καί ή σπουδαιότηςτής 'Ελληνικής κοινότητος 

καί κατά τήν νεωτέραν περίοδον τής ’Αλεξάνδρειάς.

, Οδοί ώραιότατοι,κήποι πλουσιώτατοι, καί έπαύ- 

λεις τερπνότατα: εκτείνονται άπδ τοΰ παρά- τοΐςλου- 

τροΐς τής Κλεοπάτρας σιδηροδρομικού στααθμοΰ τοΰ 

Ραμλίου μέχρι τοΰ άγιου Στεφάνου είς οάπόστασιν 

οκτώ χιλιομέτρων. Καθ ’ ολον τδ μήκος τοωτο υπάρ

χουν έξοχικαί οικοδομαί, ένθα διαμένουσιν αί πλού

σιοι οίκογένειαι. έξ ών τδ πλείστον μέρος είναι Έλ- 

λ,ηνικαί.
(Έπεται συνέχεια)
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TINA ΠΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ
Ό «κ 10 .περίπου έχατομ. πληθυσμός τής 

Αίγυπτου συνίσταται κατά τά 8]10 έκ γεωρ
γών, άραβιστί φελλάχων, καί κατά τά 2]ΙΟ 
έχ τών ανθρώπων τών πόλεων άλλ' «ίς τά ήθη 
καί ίθιρμα ούδεμία σχεδόν διάχρισις υπάρχει.

Τό 'ιδανικόν τοΰ φ-λλάχου, εΐνε νά έξασφα- 
λίσ-Q τά δύο ζώα αύτοΰ, δηλαδή έκεΐνα, άτινα 
θά σύρωσι τό άροτρου· τούτου δέ γ«νομένου, 
λύεται οι* αύτόν τό τόσον δι’ ημάς δυσεπίλυ
του ζήτημα τής άποκαταστάσεως, διότι οπόταν 
έχει τά δύο αύτοΰ ζώα, καί «άν δέν εΐνε κά
τοχος τεμαχίου γής, δέν θά πεινάση, διότι εύ- 
κόλως κατόπιν ευρίσκει γήν διά νά καλλιεργή, 
είτε έπ'ένοικίφή καί έπί συντροφικφλογαριασμφ.

Λυομένου τού ζητήματος τών δύο ζώων, δέν 
έχει κατόπιν νά σκεφθή άλλο τι, είμή καί διά τήν 
τελείαν άποκατάστασίν του, ήτοι τήν τής νυμ- 
φιύσεώς του.

Ότιαν φθάση εις ηλικίαν καθ'ήν (κόλες θά άρ- 
χίση να έννοή τό «ού καλόν είναι τόν άνθρωπον 
μόνον», ή δέ ηλικία αυτή παρά τοΐς φελλάχοις 
έρχεται κατά τό 12ον ή τό πολύ κατά τό 15ον 
έτος, οφείλει νά φροντίση διά νά συμπλήρωσή 
τό έτερ'ον ήμισυ αύτοΰ.

Ή εύρεσις τής συζύγου καθίσταται λίαν εύ
κολο:, αρκεί μόνον νά εξασφάλιση έκ τών προ- 
τίρων τήν προίκα, ήτις εΐνε διά μέν τήν κα
τωτέρων τάξιν άπό 2 μέχρι 10 λιρών, διά δέ 

. τήν οπωσδήποτε άνωιίρκν άπό 10 μέχρι 50. Ό 
γαμβρός όφείλ$ι;-να προήατάβίάλλΐ^'πήν. συμφω- 
νηθεΐσα'.ν πριΐκα, τήν οποίαν λαμβό.νοντες οί 
γονείς ττής νύμφης έτοιμάζουσι τά προικώα εν
δύματα:, μόλις δέ ταΰτα έτοψ.αοθώσι γίνεται 
ό γάμος.

Μετά τόν γάμον, δ<ά πολλούς μεταξύ αυτών, 
δέν δύναται νά λεχθή δτι ύπάρχει μήν τ;ύ με- 
λιτος, διότι μετά παρέλευσή 2 ή 3 ημερών γί
νεται διάλυσις τοΰ συνοικεσίου, τής νύμφης άπερ- 
χομένης «ίς τά ίδια.

’Εάν συμπέση νά συμφωνήσωσιν οί δύο χαρα
κτήρες,. άς τού; δνομάσωμεν ούτω, τό συνοικε- 
β'.ον όπιωσδήποτε στερεοΰται και ούτω πήγνυται 
ή φελληχική οικογένεια, ινα καί ουτη έκτελέση 
τόν έν ·τφ κόσμφ προορισμόν αύτής.

Μετ:ά παρέλευσιν χρόνου τινός και όπόταν 
τά θέλγητρα τής συζύγου παύσωσιν οπωσδήποτε 
ιά οιεγείρωσι τάς πέντε αισθήσεις τοΰ φ.λλάχιυ, 
τότε ούτος σκέπτεται καί περί δευτέρας τοιαύ- 
της, υπό τό πρόσχημα οτι δέν τίρ αρκεί μία διά 
τάς οικογενειακά; του άνάγκκς, τήν οποίαν καί 
πάλιν ευκόλως ευρίσκει, συμφωνεί περί τής 
προικός καί γίνεται ό γάμος. Σημειωτέου, δτι 
όταν οπωσδήποτε εύπορες κα'ι τφ «πιτρέπωσι τά 
οικονομικά του, δύναται νά νυμφευθή καί τρίτην, 

τετάρτην και πέμπτην. Έξ αύτών δέ δυνατόν 
νά φέρη έν τφ κόσμφ' 20 εω; 30,ίσως καί περισ
σότερα άκόμη τέκνα.

Πολλάκις τυγχάνει νά συννυμφεύηται πατήρ 
καί υίός, ήτοι τήν ημέραν καθ ’ ήν νυμφεύεται 
ο έκ τής πρώτης συζύγου υίός, ευρισκόμενος ήδη 
είς ώριμον ήλικίαν, κατά τήν ιδίαν ημέραν νυμ
φεύεται καί ό πατήρ τήν τρίτην ή τετάρτην σύ
ζυγόν του.

Τα διαζύγια εΐνε πάντοτε είς τήν ήμιρησίάν 
οιάταξιν, διότι οσάκις ό φελλάχος θέλει νά άπο- 
πέμψο τήν σύζυγον αύτοΰ μεθ’ ής δέν συμβιοΐ 
έν «ίρηνη, δέν εχει ή νά ύποδείξη τοΰτο 
προς αύτήν, ήτις άφοΰ συμπεριλάβη τά θήλεα 
τέκνα της, διότι τά άρρενα μένουν παρά τφ 
πατρί, θά κατευθυνθή είς τήν πατρικήν οικίαν, 
ό δέ σύζυγος ύποχρεοΰται νά καταβάλλη μικράν 
τινα μηνιαίαν έπιχορήγησιν διά θρέπτρα, ήτις 
παύει μόλις αυτή έλθη έκ νέου είς γάμου κοι
νωνίαν .

Τί δύναται νά λεχθή περί τής πολυγαμίας 
ταύτης τών Αιγυπτίων καί έν γένει τών μου
σουλμάνων, ήτις άναμφιβόλλως έθεσπίσθη ύπό 
τοΰ Μωάμεθ πρός εύρυτέραν έξάπλωσιν τών πι
στών του, ύπό οικογενειακήν δμως ίποψιν, καταρ
ρίπτει αύτό τό οικογενειακόν οικοδόμημα, διότι 
άναμφιβόλως ούτω δέν εΐνε δυνατόν νά καταρ- 
τισθή οικογένεια, άποδίδουσα χρηστούς πολίτας 
είς τήν κοινωνίαν.

Καί ένφ ό Μωαμεθανισμός ουτω, τίς είδε διά 
πόσους άκόμη αιώνας, θά θεωρή τήν γυναίκα ούχί 
μόνον κατωτέρων τοΰ άνδρός, αλλά καί προωρι- 
σμένην διά τάς άνάγκας καί ορέξεις αύτοΰ, ο 
χριστιανισμός άφ ’ ετέρου θά προσπαθώ νά φέρη 
είς πέρας τό ζήτημα τής τελείας χειραφετήσεως 
τής γυναικός. Οΐα άντίθεσις !

Είς τήν οικίαν ένθα κατοικεί ό φιλλάχος συν- 
διαιτάται μετά τών ζώων αύτοΰ, τοσαύτη δέ 
επέρχεται έξοικίωσις μεταξύ λογικών καί αλό
γων ζώων, ώστε συμβαίνει πολλάκις νά 5νδια- 
φέρηται περισσότερον διά τά ζώα ή διά τά τέκνα 
του. Αξιοπερίεργος τυγχάνει άφ ’ ετέρου καί ή 
έξοικίωσις τών αλόγων ζώων πρδς τά λογικά, 
ούτως ώστε νά δύναται μικρόν τι παιδίον ήλικίας 
5·6έτών νά έπιβαίνη πελωρίου βουβάλεως, οστις 
προσηνεστατα κλίνει τήν κεφαλήν διά νά χρησι- 
μεύση ώ; άνάβαθρο είς τόν μικρόν τοΰτον ανα
βάτην. ·

Κατά τήν ασθένειαν αύτοΰ καί τής οικογέ
νειας του ό φελλάχος, τόσον ό οπωσδήποτε εύ- 
πιρών όσον καί ό μή, ούδέποτε ή πολύ σπανίως 
προσκαλεΐ ιατρόν, άποδίδων τήν εκβασιν τής 
ασθένειας είς τό πεπρωμένου. Περιττόν βεβαίως 
νά σημειωθή,δτι ή δεισιδαιμονία αύτη ούκ όλίγους 
αποστέλλει προώρως είς τόν "Αοην.

Ζαγαζ'ιχ χαιά Σιπτίμβριον 1901.
Α. Δεσπότης.

Ο ΨΓΧΟΛΟΓΟΣ

Ή σχηνη er τινι ζιιοόοχιίγ τής Λ’εαπΜεως

Πρόιίπερος Σανδολαίν, τριακονταετής, ύψηλοΰ 
αναστήματος, έκ τών ανθρώπων εκείνων, οΐτινες φαν
τάζονται ταξιδεύοντες έπ’ αρκετόν, ότι γνωρίζουν τδν 
κόσμον κάλλιον παντός άλλου.

Λέων Φεραί, στενός φίλος τοΰ Σανδολαίν. άπλοΰς 
άλλά εγωιστής καί αγαπών πολύ τούς τύπους και τήν 
ακρίβειαν τής καλής συμπεριφοράς.

’Epycivdia Μπαρν, έκ τών παραδόξων εκείνων 
μυστηριωδών γυναικών, περί ών συνήβως δ κόσμος λέ
γει διά τδ φυτικόν ή ηθικόν αυτών μέρος: «Εΐνε ώραΐα, 
άλλά δύσκολος καί ιδιότροπος.»

(Ό Φεραί εισέρχεται μετά σπουδής «ίς τό δωμά- 
τιαν τοΰ Σανδολαίν, άφοΐί είδε τδ όνομά του έν τω 
καταλόγφ τών ξίΊζομένων. Οί δύο φίλοι άσπάζονται 
άλλήλους μετά, χαράς, μετά μικρόν χαιρετισμόν'.

Ό Φεραί. ΤΙ απροσδόκητος συνάντησες I
Καί πότε επανήλθες άπό τό μακρυνόν άνά τδν 

γύρον τοΰ κόσμου ταξείδιόν σου ; . . . Διατί δέν 
μοί τό έγραψες ; Διατί έπί δύο έτη νά μή γνω
ρίζω περί σοΰ τίποτε ;

Ό ΣανδοΛαίν. Πάντοτε ανευ μεθόδου έξετά- 
ζΐ ' , f Vεις και αιωνίως ο ιο·.ος είσαι.

Καί λοιπόν σοί άπαντώ: Ιον Δέν σοί έγραφα, 
διότι ή παλαιά φιλία μας δέν εΐχεν ανάγκην επι
στολών διά νά διατηρηθή. 2ον. Διότι αί παρα
τηρήσεις μου έπί τών διαφόρων χωρών, λαών, η
θών και έθίμων μοί άπερρόφων τον καιρόν. . . 
"Α, σέ βεβαιώ, φίλε μου, δτι Ιμαθον πλέον κα
λώς τόν κόσμον καί τήν άνθρωπότητα ! 3ον. Δέν 
«έ ειδοποίησα περί τή; έπανόδου μου, καθόσον 
είσέτι δέν έπανήλθον. Έχω άκόμη καιρόν νά έπι- 
στρέψω είς Παριρίους καί έάν μέ εδρίσκης έδώ,. .. 
φίλε μου (πλησιάζων έπί μάλλον αύτόν πρός τό 
ου;) τοΰτο προέρχεται συνεπείφ συναντήσει·»; μου 
τινός έν Βιέννη, ,πρό 15 ημερών. . . . Τυχαίου, 
άπροσδόκητον γεγονός, αγαπητέ μου Φεραί. . . 
θά σοΰ τό διηγηθώ κατόπιν. Καί σύ, πώς εύ- 
ρίσκεσαι έδώ ; ή δέ σύζυγός σου τί κάμνει ;

ΌΦίραί. Έγώ; «ΐμαι κάλλιστα, φίλε μου, 
εύρίσκομαι ο’ έοώ δι’ υποθέσεις μου. Όσον δ' 
άφορά δι’ έκείνην, ήτις ήτο σύζυγός μου. . .

'Ο Σατδο-Ιαίν. Τί; άπέθανεν ;. .. άλλ' δχι, 
δέν φορείς πένθος. .. λοιπόν τί, τήν διεζεύχθης;

Ό Φεραί. Ναί, μάλιστα, τήν διεζεύχθην.
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Ό Σαν δο.ίαίν. Δέν τδ «γνώριζαν. ΊΓους γά
μου; σου ε'μαθον έκ τών εφημερίδων ολίγον μετά 
τήν έκ Παρισίων άναχώρησίν μου. ’Αλλά τό δ- 
νομα τής συζύγου σου, δέν ενθυμούμαι νά εΐίον. 
Άλλά σύ, διατί «έν μοΰ εγραψες;

Ο Φεραί. (ίκπληκτος) ΓΙώ;; σοί έγραψα 
τρεις φοράς καί ούδέποτε μοί άπήντησις! Σοί 
έγραψα δέ είς Κεϋλάνην, είς τό Τόκιο καί «ίς 
Νέαν— Ύορκην.

Ό Σανδο.Ιαίν. Τίποτε δέν Ιλαβον. Φαίνεται 
θχ έφθασαν έχ·ΐ μετά τήν άναχώρησίν μου. (θε
τών τήν χεΐρκ του έπί τών ώμων του) λοιπόν, 
αγαπητέ μοι Φεραί, δέν ηύδοκίμησεν ό γάμος σου;

Ό Φεραί. Ποσώ;, φίλε μου;
Ό Σανδοίαίν. Φυσικός 1 διότι ένυυμφέύβής 

ολω; έλαφρώς καί άσκέπτως, με τήν χαρρακτηρί- ■ 
ζουσάν σε πάντοτε απλότητα καί τυπιικότητα, 
χωρίς νά έμβαθύνης είς τό ζήτημα. Δέν έψυχο- 
λόγησες έπί τής μελλούσης συμβίας σου ! Είσ- 
ήλθε; «ίς ωκεανόν, ούτινο; δέν κατεμέτρησας τό 
βάθος καί έπί τέλου; «ναυάγησες μετά δύο τριών 
μηνών πλοΰν!

Ο Φεραί. Ένδικα, &ν αγαπάτε!
Ό ΣαΐδοΛαίν. Ενοεκα ; έστω, με τά πρώτα 

νέφη καί τήν πρώτην θαλασσοταραχήν ! Ναί, 
καταλαμβάνω τά πάντα καί δέν ζητώ περισσό
τερός εξηγήσεις.

Ό Φεραί. θά σοί τά «ιπω δλα.

τότε εις ΐίαρισιους. Μα σε ειμπόοιζον. Αχ I αν 
είχες τουλάχιστον τό δέκατον τής πείρας μου !

Ό Φεραί. Ναί, άναγνωρίζω, δτι είσαι μάλλον , 
έμοΰ πεπειραμένος καί αί μελέτσι καί παρατηρή
σεις σου έπί τών ανθρωπίνων άουναμιών. . . 
Ό ΣανδοΛαίν. Βεβαίως, έγώ δέν εχανον ποτέ 
τόν καιρόν μου επ’, ματαίφ. Πάντοτε ψυχολογώ 
επί τών πέριξ μου συμβαινόντων. Δέκα ετών έξε- 
πλησσον τούς παιδαγωγούς μου διά τώ» άπαν· 
τήσεων μου καί δίκαεξαέτης συνεζήτου·» μέ τούς 
καθηγητάς μου. Έκτοτε «ΐδες πώ; ανέπτυξα τάς 
γνώσεις μου. Έάν ήθελον νά γίνω συγγροφεύς, 
τί λαμπρά συγγράματα θά έξεπόνουν ! Αί πιρί 
ψυχολογίας παρατηρήσεις μου είσίν αλάνθαστοι, 
τόσον δέ καλά, άγαπητέ μοι, ένεβάθυνα «ίς τάς 
έξεις τής άνθρωπότητος, ώστε ουδέποτε λανθα- 
νομαι, Πάντες άποδέχονται τήν ορθότητα τής 
γνώμης μου. Πιστεύω νά «ννοής, δτι ούδέποτε τό 
πάθημά σου θά συνέβαινεν είς εμε. . . Ά, ποτέ 
ή γ'<νή, ήτις θά γείνη σύζυγός μου θά τολμήση 
μέ τοιαΰτα αισθήματα νά μέ άτενίση.· Δέν εί·.ε 
άληθέ; ;

Ό Φεραί. Ξεύρώ έγώ ; κάποτε δμως, τά «ξυ
πνά πουλιά πιάνονται άπό τά δύο πόδιζα !

Ό ΣανδοΛαίν. Άπατάσχι! Όπως είς δλα 
τά πράγματα καί ό γάμο; εξηγείται λογικώ; καί 
μαθηματικώς μέ τήν διαφοράν, δτι τά σημεία τή; 
παρατηρήσεω; νά μή ήνε «σφαλμένα, δηλαδή
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αί κρίσεις. Καί δύναμαι νά σοί ειπω έλευθέρως, 
εΐς σέ μάλιστα τό πρώτον, δτι εξέλεξα ήδη τήν 
μέλλουσαν συμβίαν μεν. Εΐ/ε δέ είς άδάμας.

Ό Φεραί. Πώς ; σύ νυμφεύεσαι ; σύ;
Ό ΣαγδοΛαίν. Τί; παραξενεύεσαι ; κατόπιν 

της θεωρίας, ήν σοί έκαμα. Καί θά διανοήσαι: 
«Πώς, δ ΣανδολαΙν εύρε γυναίκα, έχουσαν δία 
τα προισόντα, τά άναγκαιοϋντα διά μίαν σύζυγον 
τελείανν, όπως τήν εννοεί; » Και λοιπόν, σοί 
άπάντώ, ναι, τήν ευρον ! (μειδιών) εΐς τήν Βιέν
νην καί μάλιστα εΐς γυναίκα, καταστάσαν προσ- 
φατως κατόπιν οιαζυγιου I

Ό Φεραί (ολως έκπληκτος). Καί χήραν ;
Ό Σαγδο.Ιαίν. Μάλιστα, φίλε μου, άλλά 

δέν πταίει αύτη, διότι ό σύζυγός' της έχει όλα 
τά άδικα. Ήτον αγροίκος, ανευ ανατροφής, 
άμο'ρος τής τοΰ κόσμου πείρας καί εντελώς 
αδαής τή; γυναικείας καρδίας.. .τέλος είς απο
λύτως βλάξ !

Ό Φεραί. Καί τίς σέ έπληροφόρησεν περί 
τούτου ;

Ό ΣίατδοΛαΙτ. 'Απλώς αυτή ! Φίλε μου, 
άκουσονν. Καλώς γνωρίζεις πόσον δυσπιστώ πρός 
τάς γυναίκας ιδίως. Ούδεμία εΐς τοιοΰτον βαθ
μόν μέχρι τοϋδε μ’ έβεβαίωσε περί τής απο
λύτου ειλικρίνειας της. ’Εννοώ, δτι ουδέποτε 
έψεύσθη) καί δτι αισθάνεται αποστροφήν πρός 
παν έκπροπον. Εΐς δέ τούς οφθαλμούς της άνα- 
γινώσκω τούς μυχ’ωτάτους τής καρδίας της πό
θους. Ή ψυχολογία μοϋ έζηγεΐ πάντα τά δια
δήματα της καί τέλος έν αύτή διαβλέπω, ώς 
έν καθαρωτάτφ κρυστάλλφ τήν αγνότητα τής 
ψυχής της. Εΐνε ή γυνή, ήν ιφανταζόμην καί 
ήτις μο;ΰ αρμόζει. Εΐ/ε περιττόν άλλως τε νά 
σοί προισθέσω, δτι κατά μυρίους τρόπους, άφ’δτου 
τήν έγνιώρισα, τήν εξετάζω, τήν ψυχολογώ καί 
τήν επιβλέπω, χωρίς νά τό γνωρίζη καί ουδέποτε 
ευρον τήν ελαχίστην δυσαρέσκειαν. Πανταχοΰ 
τελεστής. .. Ότε τέλος εΐπον: <Σανδολαίν, 
εύρες τόν άοάμαντα, δν έζήτεις καί ήδη δύνασαι 
νά βαδίσης εμπρός». Καί, φίλε μου, βαδίζω 
εμπρός I

Ό Φεραί. Άφοΰ είσαι ευχαριστημένος, σοί 
εύχομαι. >ά ζήσητε ευτυχείς ! Καί πότε θά 
γίνουν >οί γάμοι σας ;

Ό Σ,αγδο lair. Μετά τρεις έβοομ.άδας! ’Ακρι
βώς δέ ίήτοιμαζόμην νά ρίψω είς τό γραμματοκι
βώτιου ττήν έπιστολήν ταύτην, δι ’ ής ζητώ τά 
αναγκαϊ’α έγγραφα, δπω; προβώ είς τήν αΐτησιν 
τής άδεέας. "Λν θέλης έλθί μετ’ έμοϋ καί κα
τόπιν θά σέ συ-τήσω εΐς τήν μέλλουσαν σύζυ
γόν μου, μεθ’ής μετ’ ολίγον θά συναντηθώμεν.

Οι δύο παλαιοί φίλο: έξήλθον όμ.οΰ καί έπο- 
ρεύθησαν κατά μήκος τής μεγάλης οδού, δπου 
ολίγα βήματα πρό αύτών κομψοενδεδυμένη τις 
ώραία γυνή ήρχετο μειδ-ώσα πρός αυτούς.

Ο Σαγδο.Ιαίγ. ’Αποτεινόμενος πρός τήν Κυ

ρίαν.) ’Αγαπητή μου Έρμανσία, σοί συνιστώ 
τόν παλαιόν καί καλείτερόν μου φίλον κ. Λέοντα 
φεραί.

Ό Φεραί μόλις τήν εΐδεν Ιστη ακίνητος καί 
πελιδνώτατος, ώς κεραυνόπληκτος, άναγνωρίσας 
τήν πρώην σύζυγόν του, ήτις τουναντίον, κυρία 
εντελώς έαυτής, δέν εδειξε τήν ελαχίστην τα
ραχήν, άλλά περιωρίσθη είς τό ξηρόν μειδίαμα, 
δπερ συνήθως αί γυναίκες ποιοΰσι πρός παν 
παρουσιαζόμενον αΐφνιδίως αύταΐς ξένον πρό- 
σωπον.

Ό Σαγδο.Ισλγ (βλέπων τήν στάσιν τοΰ φίλου 
του) λοιπόν, ή σιωπή σου εξηγεί τήν έκπληξιν 
τής τελείας γυναικός, ήν σοί έλεγον. (Πρός 
τήν Έρμανσίαν). Εΐνε ε“κπληξις τής θαυμασίας 
τελειότητος, ήν κατά πρώτον ό φίλος μου συναντά 
είς τό άτομόν σας, ώς ακριβώς περί ύμών προ 
ολίγου συνδιαλεγόμεθα· (πρός τόν .Φεραί). Ήδη, 
άν τολμάς, είπέ τό έναντίον καί δτι κάποτε 
τά έξυπνα πουλιά άπό τά δύο πόδια πιάνονται. 
Πώς σοι φαίνεται, δέν εΐνε τελεία ;

Ό Φεραί. (πρός τήν Έρμανσίαν προσποιού
μενος) 'Ομολογώ, Κυρία, οτι ή έκπληξίς μου 
έξίκετο εΐς τδ κατακόρυφον.

Ή Έρρανσία. (Έν άγγελικωτάτηήπιότητι).
’Αλλά, Κύριε, οΰδε'ποτε έν τοιαύτη πρώτη 

συναντήσει θά ήδύνατό τις νά εκφράση καλει- 
τέραν συμπαθή έκδήλωσιν καί ομολογώ έμαυτήν 
εύτυχή, δτι ό σύζυγός μου σάς παρουσιάζει ώς 
τον καλύτερόν του φίλον.

Ό Φεραί (κατ’ ιδίαν) Τί διαβολική προ- 
σποίησις I

Ό Σαγδο.Ιαίγ. (ένθους) Ώραΐα ! πολύ ώραΐα 
(προς τήν Ερμανσίαν). Ηδη, αγαπητή μου, σάς 
άφίνω μετά τοΰ κ. Φερραί έπί τινα λεπτά, καί 
μεταβαίνω νά ρίψω τήν επιστολήν είς τό γραμ
ματοκιβώτιου καί έπιστρέφω αμέσως πρός υμάς 
(πρός τόν Φεραί). Μοί επιτρέπετε, φίλε μου ;

Μόλις ό κ. Σανδολαίν άπεμακρύνθη, οί δύο 
αντίπαλοι μετά μίσους παρετήρησαν άλλήλους.

Ό Φεραί. (μόλις συγκρατών τόν θυμόν του) ! 
Ελπίζω, δτι δέν θά φέρης τήν ύπόθεσιν αύτήν 
μέχρι τοΰ τέλους.

Ή Έρρατσία. Ποιου τέλους ; εννοείς τούς 
γάμους μου μετά τοΰ κ. Σανδολαίν;.... μέ 
κάμνεις νά γελάσω. Καί θέλεις λοιπόν νά έγκα- 
ταλείψω ούτως έλαφρώς ύπόθεσιν δύο εκατομ
μυρίων φράγκων, χάριν σοΰ;... Φαίνεται δέν μέ 
γνωρίζεις καλά.

Ό Φεραί. ’Ακριβώς, διότι σέ γνωρίζω καλώς, 
σοί απαγορεύω νά πράξης τοιοΰτον τόλμημα !

Ή Έρρανσία. Καί μέ ποιον δικαίωμα ;... 
δέν είμαι πλέον σύζυγός σου.

Ό Φεραί. ’Εάν δέν έχω πλέον δικαίωμα έπί 
σοΰ, έχω δμως καθήκοντα πρός τόν φίλον μου. 
Δέν θά τόν άφήσω νά νυμφευθή γυναίκα, οΐα σύ, 

τήν άθλίαν καί προδότιδα, ήτις μέ ήπάτησας, 
ουχΐ απας και οις, αλκα ...

Ή Έρραταΐα. Λοιπόν θά τοΰ τά εΐπης; 
Αυτό δέν εΐνε τίμιον πράγμα, δι’ άνορα έντι
μον, οΐος θέλεις νά ήσαι. Καί σοί επιτρέπει ή 
συνήδεισις νά καταστρέψης γυναίκα, πρός ήν 
τίποτε πλέον δεν σέ συνδέει; νά τή προσάψης 
μομφήν διά τά σφάλματα, τών οποίων σύ μόνον 
είσαι ό οίτιος καί σύ μόνον γνωρίζεις;

Ό Φεραί. Μόνον έγώ ; καί λησμονείς ολους 
εκείνους, οΐτινες τά διεμοιράσθησαν ;

Ή 'Epparma. Ό εραστής ουδέποτε δια- 
πράττει έγκλημα έσχάτης προδοσίας, δπω; σύ 
ό ποτέ σύζυγος, θεωρείς τοσοΰτον φυσικόν.

Ό Φεραί. Δέν σκέπτομαι δπως σύ καί θά ά- 
άνακοινώσω τά πάντα είς τον φίλον μου.

Ή Έρρανοία. (Ύψοϋσα τούς ώμους). Πρά- 
ξον δπως θέλεις. ’Αδιαφορώ.

Ό Φεραί (παρατηρών τόν Σανδολαίν ερχόμε
νον). Θά σιωπήσω έπί μια συμφωνία. Όρκίσθητί 
μοι νά διάρρηξης τάς μετ’ αύτοϋ σχέσεις καί νά 
φύγης.

Ή Έρραεσία. Ουδέποτε !
Ό Φεραί. Προσέξου καλά ! μέ προσβάλλεις.
Ή Έρρανσία (τούς οφθαλμούς προσηλοΰσα 

έπί τών τοΰ Φεραί) Δέν σέ προσβάλλω, άλλά σέ 
αναγκάζω νά σιωπήσης.

Ό ΣανδοΑαίν. (Πλησιάζων καί λαμβάνων 
άμφοτέρων .τάς χεΐρας) αγαπητοί μου, εΐνε ώρα 
τοΰ φαγητού. Πηγαίνομεν, άν αγαπάτε' (παρα
τηρών δέ αυτούς σιωπώντας άδιαφόρως). Αι, εί
πατε τίποτε ; Ό πάντοτε σχεδόν άφωνος φίλος 
μου σοί διηγήθη τίποτε ευχάριστου ; Έρμανσία, 
τί έλέγετε ;

Ή Έρραγσΐα.’Ώ, ναι, μοί ώμίλει μάλιστα 
μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος καί σάς βεβαιώ, ήτο 
πολύ διασκεδαστικός.

Ό Φεραί.'ϊίαο·/ τδ καλύτερον, θα περάσωμεν 
ώραία. Λοιπόν πηγαίνομεν νά φάγωμεν.

Τούτου γινομένου ή ομιλία περιεστράφη εις 
ποικίλα άντικείμενα καί μετά 8ν τέταρτον τής 
ώρας ή Έρμανσία δλως χαριέντως καί άταρά- 
χως έζήτησε τήν άδειαν ν’ άποσυοθή, έπί τφ 
προσχήματι, δτι μέλλει νά γράψη τήν πρός τήν 
μητέρα της καθημερινήν επιστολήν της.

Ό Φεραί (λαμβάνων τότε τόν βραχίονα τοΰ 
φ'λουτου). Και δέν γνωρίζεις το δνομα τοΰ συ
ζύγου τής γυναικός ταύτης ;

Ό ΣαγioJalr.&a τδ μάθω μεθαύριον, δτε θά 
λάβω τό έγγραφον τοΰ διαζυγίου των. Περί 
αυτού μοί ώμίλησεν άρκετά ή Έρμανσία καί 
έπείσθην. Άλλως τε ολίγον μ.’ ενδιαφέρει τό 
δνομώ του.

Ό Φεραί. ( Έκτος εαυτού) λοιπόν, μάθε, φίλε 
μου δτι αυτός είμαι έγώ. Εντελώς έγώ ! καί 
τδ αγγελικόν έκεΐνο πλάσμα, δπερ σέ έπεισε 
περί τής συζυγικής πίστεώς της καί τοΰ ανη-

κούστου βραχύβιου μαρτυρίου της, ώνκμάζετο 
μέχρι τινός Κνρία Φεραί.

Ό ZardoJalr. (μηδόλως ταραχθείς). Ή 
αύμπτωσις αϋτη είναι κάπως πειρακτική, άλλά 
σέ παρακαλώ φύλαξον τάς παρατηρήσεις καί έκ
τροπά; σου. Καταλαμ.βάνω, δτι ή Έρμανσία σέ 
μετεχειρίσθη ώς βλάκα καί συνεπώς. ..πνέεις 
μένεα κατ’ αυτής.

Ό Φεραί. Ουδόλως σκοτίζομαι περί αυτής, 
άλλ’ ένδιαφέρομαι περί σοΰ, φίλε μου, καί άφοΰ 
ύπάρχιι ακόμη καιρός νά σέ σταματήσω εΐς τδ 
χείλος τής άβύσσου, πρός δ φέρέάαι, οφείλω νά 
σοί ειπω.... '

Ό Σαγδο.Ιαίτ. (στομάτων αυτόν) Όχι! μή 
μοΰ λέγεις απολύτως τίποτε.

Ο Φεραί. (μετ’ απορίας) Καί διατί λί.Οιπόν
Ό Σαγδοίαίν. Διότι εΐνε άνωφελέές. Τό 

μαντεύω. Έν τή περιστάσει ταύτη, καθ ’ ήν τδ 
πεπρωμένον σέ περιάγει εΐς αναβρασμόν, βεβαίως 
θά μοί διηγηθής, δτι ή Έρμανσία κέκτηται 
πάντα εκείνα τά ελαττώματα, δι ’ ά δέν πρέπει 
να γίνη σύζυγός μου καί δτι εΐνε ή χειριστή 
τών γυναικών. Ίσως έχεις καί δίκαιον. Άλλά 
δέν θέλεις νά καταλάβης, δτι έγκατέλειψας τήν 
καλειτέραν τών γυναικών, ήν άλλος τις μάλλον 
σοΰ πεπειραμένος καί ψυχολόγος τήν κατέκτη- 
σεν, άνακαλύψας έν ταύτφ μεταλλείου άδαμάν- 
των έν τφ εδάφει, δπερ άφήκες ακαλλιέργητου 
καί φυσικώς 
τοΰ καλειτ’ίρού’ φίλου σου';’εκ’ ζήλότυπίίας και 
φθόνου. Καί ήδη κατηγορείς τήν ιδίαν σύζυγόν 
σου, ήν ώφειλες νά ύπερασπισθής καί άν ακόμη 
ήτο ένοχος.

Ο Φεραί. (άφοπλισθείς έκ τής ύπεριχου ταύ- |
της αποστροφής), θαυμάσια ώμίλησσς, ώς εξαί
ρετος ψυχολόγος 1

Ό Σαγόο^αίγ. Άφήρεσα δσονήδυνάμηυ έπ··- 
τηδείως τήν γάγραιναν, ήτις σέ κατέτρωγεν. .«»

Ό Φεραί. 'Ω, ναι τό βλέπω.
Ό Σαγδο.Ιαίγ. Έπίστευες ν’ άποπλ.ανήσης 

άνδρα ώς έμέ, μέ τά σαθρά έπιχειρήματά σου; 
Αΐ, φίλε μου, απέκτησα τόσην πείραν, ώστε 
ψυχολογώ καί έπί τών ελάχιστων παρεκτροπών 
τοΰ έγκεφάλου.

Ό Φεραί. Άναντιρρήτως είσαι ισχυρότερος 
έμοϋ.

Ό ΣαγδοΑαίν. Τό ομολογείς...Άλλά δέον 
νά όμολογήσης, δτι καί ή Έρμανσία έχει εξαί
ρετα προσόντα, ατινα δέν ήδυνήθης νά έκτιμήσγις 
καί δτι μόνον μία τοιαύτη γυνή μοί ήρμοζιεν.

Ό Φεραί. δέν δύναμαινά τό όμολιογήσω,
διότι έγώ ούτε έμελέτησα, ούτε έκοπίασια ούτε 
τόν κόσμον έγνώρισα διά νά τήν ευρώ, άλλα 
γνωρίζω μόνον έκτης ολίγης μετ’ αυτής πείρας 
μου, οτι ή ψυχολογία σου έπί τού ανέμου κτίζει.

'Ο ΣαγδοΛαίγ. Ώς βλέπυι ή ανθρώπινη φύσις 
πάντοτε οιατελεϊ μοχθηρότερα τών ζώων 1
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Ό' Φεραΐ. Καί έγώ παρατηρώ, δτι ή γυνή 
δ.ατελεΐ ύπερτέρα τής ψυχολογίας σας καί βρα
δύτερου θχ μέ ένδυμηδήτε. Χαίρετε, κύριε ψυ- 
χολόγε ! Εις το έπανιδίΐν I Ροΰς.

ΕΥΤΥΧΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
(Έκ τού Ημερολογίου μου).

Βαρύς καί επίμονος χειμών περιέσφιγγεν ετι ημάς 
εις τάς ψύχρας του άγκάλας. Ό σκοτεινός ουρανός 
έμελαγνόλει τήν χιονοσχέπαστον μικράν μας πόλιν. 
Δέν έβλεπε τις εις τάς δδους περι^ερομένους ή δυσ
τυχείς τινας γαλαχτοπώλας χαί άλλους πλανωδίους 
έμπορους, οϊτινες διά τών άγριων φωνών των εταρασ- 
σον τήν μονότονου σιγήν. Μη δυνάμενος να εξέλθω ώς 
έχ τής κακοκαιρίας, ήναγχαζόμην νά μένω οίκοι, δτε 
μέν παίζων παιγνιόχαρτα μετά τής μιχράς μου αδελ
φής,ήν υπερβαλλόντως ήγάπων, δτε δέ άναγινώσκων 
τερπνά διηγήματα κεκλιμένος. Ουτω διηρχόμην τδν 
καιρόν άναμένων τήν καλοκαιρίαν, ήτις και δέν ήρ- 
γησε.

Πρωίαν τινα έκπληκτος ειδον την κορυφήν τοΰ γει
τονικού) άρουςγυμνωθείσαν τοΰ χιονώδους μανούου,της 
καί άιπεφάσισα ν’ άναβώ είς αυτήν. Ό ήλι >ς ανε- 
τειλλεν έν λαμπρά μεγαλοπρεπείς. Αύρα πρωϊνη ερ- 
ρυτίδωνε τήν θαλασσαν είς τάς κυματώδεις πτυχας 
τής όποιας έγκατοπτρίζοντο χρυσαι αχτίνες. Ήτο τδ 
πρώτοι» τής.ανοίξεως ^αμόγελον.

Μόνιος, πλήρης χαρας, άνέβαινόν τδ βρος. Ή χιών 
ή καλιύπτουσα τά πεδία, έστιλβεν ώς σωρός αδαμάν
τινος, τηκόμενη δ’ εσχημάτιζεν περί έμέ ήχήεντας 
ρύακας. Είς τά γυμνωθέντα πλέον τοΰ χιονώδους σα
βάνου των ρήγρ.ατα τών βράχων, διεφαίνοντο ήδη 
πράσινα χόρτα επί δέ τών κλιτύων ύπέφωσκον τα ία. 
Μετά πολλούς κόπους εφθασα. έπί τής κορυφής τοΰ 
ορούς, δπερ ώςπϋραμίς ΰψοΰτάι τριακόσια μέτρα ύπε- 
οάνω πής επιφάνειας τής θαλάσσης. Τδ βλέμμα μου 
επλαντηθη τότε έπί εΐχόνος,ής τδ έπιβλητικόν κάλλος 
άδυνατιώ νά περιγράψω. Πανταχόθεν διεκρίνοντο σει- 
ραί αγρίων λόφων καί απόκρημνων βράχων χιονοσκε- 
πάστωνετι. ’Εδώ καί έκεί επί τών κλιτύων εστιλβεν 
ή τηκομένη χιών ύπό τάς ακτίνας τοΰ ήλιου. Είς μι
κρός ρύαξ κατέβαινε δρμητικδς διά τών τραχυτήτων 
τοΰ βουνού, έλειχε τούς βράχου; καί ερρεεν πρδς την 
θάλασσαν. Εις τδ διάστημα δέ έχείνο το αχανές, ού
δέν άλλο σημείον ζωής, είμή λέμβοι τινές άλιέων.

Μετά πολύωρον άπόλαυσιν τής μαγικής ταύτης εί· 
κόνος, ήρχισα νά κατέρχωμαι δτε παρετήρησα παρά 
τούς πιρόποδας τοΰ όρους νεάνιδα, φέρουσαν μαύρην 
έξ έριοούχου έσθήτα καί μικρόν λευκόν έπανωφόριον 
τδ όποοίον χαλύπτον τούς κανονικούς της ώμους, διέ
γραφε ;χαοιέντως τήν ώραίαν της όσφήν. Τδ πρόσω
πό» τημ ητο κατά τδ ήμισυ κεκαλυμμένον ύπδ ροδο- 
χρόου ικεχρυφαλου, ατημελητως ερριμενου επί τής κε
φαλής της, αί δέ λενκαί χεΓρες της έπεξειργάζοντο λε
πτότατου εργόχειρου, ένφ συγχρόνως εψαλλεν διά φω
νής γλυκητάτης.

"Εστην ολίγον μακράν της καί προσεπάθουν νά μή 
ταράξω τήν ήσυχίαν της, μετά μεγάλης ευχάριστή- 
σεως ακούων τδ ασμα, όταν δέ έπαυσε, πλησιάσας 
όλως συγκεκινημένος τήν παρεκάλεσανάμοί έπιτρέψη 
να τής ομιλήσω.

Ή νεαρά κόρη, μέ παρετήρησε ολίγον χαί μοί εί
πε δια φωνής μελωδικής καί ολίγον τεταραγμένης.

— Κύριε, ομιλήσατε. Σας ακούω ..

Τοσοΰτον έθέλχθην ex τής συμπαθέστατης φωνής 
της ώστε -παρ’ ολίγ.ον νά εκφωνήσω έχ τής χαράς 
τοΰ θριάμβου.

Καί ανέκραξα ζωηρώς.
— Τί ευτυχής συνάντησις I Πώς όνομάζεσθε καί 

πόθεν είσθε δύναμαι νά έρωτήσω,οεσποινίς ;
— Φοφώ, ονομάζομαι,απήντησεν ή παιδίσκη χαρι 

έντως. Είμαι έκ τής γειτονικής πόλεως Δ . . . . ειχον 
δέ τήν ευτυχίαν ν’ απολαύσω τ;.ν ορίζοντα τής πόλεως 
σας συνοδεύσασα τδν πατέρα μου, δστις ηλθεν ενταύθα 
δι’ έμπορικάς εργασίας.

Έκαστη λέξις έξερχομένη έκ τών κοράλλινων χει- 
λέων της εκρουε ζωηρώς τάς χορδάς τής καρδίας μου 
και μου έπροξένει αίσθημα ακαταμάχητου. Προσήλωσα 
έπ’ αυτής τούς οφθαλμούς μου μετ’ ασυνήθους εκφρα- 
σεως καί έζήτουν ν’ άρυσθώ έξ αυτών δύναμίν τινα 
δια να τή ομιλήσω.

’Αλλά καί τής κόρης οί γλυκύτατοι γαλανοί οφθαλ
μοί ρεμβώδεες άτενίσαντες τούς ιδικούς μου μοι έδει
ξαν, ότι δέν εμεινεν αδιάφορος,

— Καί πώς σάς φαίνεται ό δρίζων μας, ή θαλασ- 
σά μας;

’Εκείνη διά φωνής τρεμού-ης είπεν :
— ’Ω I έπεθύμουν ,κύριε, να τήν ΐδω καί έκ τοΰ 

πλησίον. Αυτοί οι βράχοι, ή παραλία φαίνονται θαυ
μάσιοι.

— Ευτυχής θά ήμην, εάν μοί έπιτρέπετε να σάς 
συνοδεύσω εις τήν παραλίαν, δεσποινίς. Φαίνεσθαι να 
λατρεύετε τήν θάλασσαν.

— Μάλιστα’ τήν λατρεύω ανέκαθεν, ύπέλαβεν του- 
φερώς ή Φοφώ, τοποθετούσα τδ εργόχειρου της έπί τοΰ 
κομψού σακιδίου της, είς τάς ρυτιδώσεις .αυτής ευρί
σκω γλυκυτάτην άπόλαυσιν λαβοΰσα δ’ ειτα τα χει
ρόκτιά της, είμαι καθ δλα έτοιμη, δυνάμεθα νά απέλ- 
θωμεν,άν θέλετε.

Έλάβομεν τήν πρός τήν παραλίαν άγουσαν περι- 
πατοϋντες μέσω μαγικής φύσεως, δτε αίφνης εις τινα 
καμπήν ίδομεν έκτυλισσομένην πρδ ήμών τήν θάλασ
σαν. Ήτο μαγικώτατον τδ θέαμα. Ό(ήλιος έλαμπεν 
ΰπεράνω τών κεφαλών μας διαχέων πορφυροχρόους α
κτίνας αιτινες κατοπτριζόμεναι άντηνακλώντο ποικι
λόχρωμοι. ’Ελαφρώς νότιο; άνεμος έρρυτίδωνε την ε
πιφάνειαν τής γαληνιώσης θαλάσσης. Μικραί λέμβοι 
διέσχιζον ελαφρώς τά ΰδατα καί έσχημάτιζον μικρά 
κυμάτια θραυόμενα μετά ηδονικών παφλασμών εις την 
άκτήν.

Ή Φοφώ στηριζομένη έπί τοΰ βραχίονός μου πα- 
ρετήρει μετά προσοχής πάντα ταΰτα. Έξίστατο έπί 
τω θεάματι, δπερ άπδ στιγμής είς στιγμήν λαμπρότε- 
ρον πάντοτε καί μεγαλοπρπέστερον έξετυλίσσετο πρδ 
τών οφθαλμών της, έξεδήλου έπανειλημμένως διά κραυ- 
γώντόν θαυμασμόν της, διά την φανταστικήν έχείνην 
τής φύσεως παράστασιν καί άπηγγελλεν αρμόνικας 
στροφάς ποιητου τινός.

Έκαθήσαμεν έχεί πλησίον που καί δμιλοΰντες σι- 
γαλώς διά τ’άόριστα αισθήματα ύφ’ ών χατεχόμεθα, 
δτε φωνή τις διέκοψε τδ νήμα τής φαντασίας μας.

Ήτο ό πατήρ τής νέας κόρης.
Ή Φοφώ έτρεξεν αμέσως εις τδν πατέρα της, δστις 

μέ γλυκύ μειδίαμα τήν ήσπάσθη. Ειτα πλησιάσασα 
μέ ώδήγησε πρδς τδν πατέρα της καί μέ έσύστησεν. 
Ταυτοχρόνως ηκούσθη συριγμδς άτμοπλοίου, ό δέ γέ
ρων πατήρ της παρετήρησε τδ ώρολόγιόν του.

— Ή ώρα πλησιάζει, τέχνον μου, τδ ατμόπλοιου 
εινε έτοιμον, πρέπει νά χαιρετίσωμεν τδν κύριον.

"Επρεπε νά τδ περιμένω, αλλά αί σκέψεις μου άλ- 
λοΰ έπτερύγιζον· ώνειρευόμην -ποτέ νά μή άποχωρι- 
σθώ ταύτης καί δμως πριν είσέτε εννοήσω, δτι δεν ει- 
νε ονείρου τα συμβάντα, έπρεπε νά τήν άποχωρισθώ.

τό νέο εύαγ-

’Εκείνη μοΰ έτεινε τήν άβράν χείρατης. Τήν έθλιψα 
παραφόρως είς τήν ίδικήν μου καί ήνόησα,ίότι έτρε- 
μεν Ήτενισα τούς οφθαλμούς της καί ειδον τήν αυτήν 
λύπην τοΰ αποχωρισμού έζωγραφισμένην.

Είσήλθον είς μίαν λέμβον καί μετ’ ολίγον σιγαλώς 
απεμακρύνοντο. ’Εκείνη έστρεψε τούς οφθαλμούς τη; 
δακρυβρέκτου; έκ τής συγκινήσεως πρδς έμέ καί διά 
τελευταίαν ^οραν μοίΙ έδειξε τδ πάθος της, τήν ά- 
μοιβαίαν άγαπην της. ’Ανήλθεν έπί τοΰ άτμοπλοίου 
και μετ ολίγον καί τούτο ανεχώρει αύλακώνων τη» 
θαλασσαν ήσύχως, ειταδέ ταχέως καί μεγαλοπρεπώς.

Αίφνης έπ: τοΰ καταστρώματος τοΰ πλοίου εΐδον 
χινούμενον λευκόν τι σημείον.

Ήτο ή Φοφώ, ήτις έχίνει τδ μανδήλιόν της καί μ’ 
έχαιρέτα. Έπειτα άπδ τών οφθαλμών μου έξηφανίσθη 
το πλοίον’κ,αΐ συγκεκινημένος έπέστρεψα οίχαδε.

“Εκτοτε ούδέ- εμαθον περί τής Φοφώς. 
θά τήν έπανίδω άραγε ;

Achille

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ δύο περιπατητών :
— ’Εάν σοΰ όμιλήση ποτέ ό βασιλεύς, τί δά 

τοΰ ειπης ;
— Έξαρτάται από τήν έρώτησιν,δπον 0ά μοΰ 

κάμη.

’Ομοίως μεταξύ τών ιδίων.
— Έρχεσαι νά μου χρησιμέυσες ώς μάρτνς;
— Έξαρτάται. Διά ζήτημα τιμής ;
— ”Οχι. Διά ενα δάνειον.

’Εν τφ πλημμελειοδιχείφ.
Ό ^υκισζίις. Διατί, κατηγορούμενε, έκτύπησες 

τόσον ίσχυρώς τδν αντίπαλόν σου, μετά τοσαύ- 
την φιλίαν καί άφοΰ έπίνετε μαζύ ; Δέν είσθε 
φίλοι;
Ό κατηγορούμενος. Φίλοι; ύστερον άπδ τοιαύ- 
την ύβριν ; ποτέ I
Ό δικαστής. Καί ποια είναι αυτή ή ύβρις ήτις 
σ’ έπείραξε τόσον ;
Ο κατηγορούμενος. Είναι ή χειρότερα σημερινή 

ύβρις τοΰ κόσμου, Κύριε δικαστά, οπού δανατώ- 
νει βασιλείς καί άναστατώνει τάς κοινωνίας.
Ό δικαστής, Είπέ την προς ύπεράσπισίν σου. 
Ό κατηγορούμενος. Ποτέ δεν δα πράξω έγώ τοι- 
οΰτον έγκλημα.
Ό δικαστής. Μά τέλος πάντων πώς δά γνωρίζη 
τό οικαστήριον νά σέ δικαίωση· αν δέν γνωρίζη 
τί σοΰ είπέ. Πρέπει νά μάς τήν είπης.
Ο κατηγορούμενος. Τότε διαφέρει άφοΰ δά μέ 

οικαιώσητε. Μέ εΐπε.. . Αναρχικόν! ·. .

— Δεν μοΰ λες, κύριε σκοπέ, ■ ' 
γέλιο καί τοΰ λόγου σου τδ διάβαζες;

— ΤΙ νά κάμω, άφοΰ ήτανε διαταγή. Δέν 
ξέρεις, δτι είμαι στρατιώτης;

— Καλά, τώρα δέν μοΰ λες και ένα άλλο, 
ειν’ αλήδεια πώς 6ά μάς χαλούσαν καϊ τή ρε
τσίνα καί θά μάς τήν έκαναν βίσκι καί βότκα ;

— Αύτό δεν τό ξέρω. Άλλα ίσως, δπως πη- 
γαίνομεν, δλα μάς τά σαρόνουν.

— Τότε <καλά καί ημείς τούς έσαρύσαμε.

ακούσε καί τό τε-
:ε· 

δαμένο, δηλαδή δπως είσδε ακίνητοι δά μβίνετε

— Τώρα, κύριε κοσμάκη, 
λευταΐο παιγνίδι μου. Σϊΐς δά κάνετε τον π: 

υηκαυ7) υπως εισυε ακίνητοι υα μβινενβ, 
κα’ι έγώ άμα κράξω τρεις φορέ; μέ τήν τρομ
πέτα δά σηκωδήτε καί δά- λάβη £χαστ:ος τήν 
θέσιν, ήτις τφ ανήκει. Θά σας πώι 

; Λοιπόν έτοιμοι; Θά κράξω τρεις φοριές.
(Ό παλιάτσος κράζει τρις διά τής σάλ.πιγγος 

καί ο κοσμάκης εγείρεται σύσσωμος).
— Εύγε, τώρα πηγαίνετε στα σπήτιασας νά 

ί κοιμηδήτε, έχει εινε ή θέσις σας. Καλήν νύκτα.



222 Η ΦΪΣΙΣ ______________________________________ Η ΦΥΣΙΣ_________________ 223

Η ΜΟΤΣΙΚΞ ΑΝΕΤ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
■γττο

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2/ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

5η σειρά so) la 1 l do 
τόνος

re mi fa 
τόνο;

sol

6η σειρά la si
l/t

do 
τόνος

re mi 
‘Λ

fa 
τόνο;

sol la

7η σειρά si
'/t

do 
τόνος

re mi
’/s

fa 
τόνος

sol la si

(συνέχίΐβν ?δε προηγούμενον φύλλου}

Ή κλίμαξ ςύσα ή βάσις τής μουσικής πρέπει αρκούντως νά κατανςηθή. Όπως δέ καλώ; μελε- 
τήσωμ.εν αύτήν, λαμβάνομεν ύπ’ δψιν τήν εξής κατασκευήν :

J διάστ. 2 διάστ. 3 οιάστ. 4 διάστ. 5 διάστ. 6 διάστ. 7 διάστ. 8 διάστ. 

τονο; τονος ημιτονιον

Είς τόν πίνακα τούτον διά νά κατασκευάσω- 
μεν έκ τής πρωτοτύπου κλίμακος τάς λοιπάς, 
λαμβάνομεν,ώςεΐπομεν,όποιονδήποτε φθόγγον καί 
θέτομιντά ήμιτόνια εις τάς αύτάς θέσεις. Επειδή 
όμως κατά τήν μετάθεσιν τών φθόγγων άλλάσσει 
και ή διάταξις τών διαστημάτων, ήτοι ή θέσις

τόνος τόνος ήμιτόνιον τόνο;

Γνωρίζομεν ήδη δτι άν καλώς ΰπολσγίσωμεν 
καί ζητήσωμεν τά διαστήματα τά χωρίζοντα 
του; φθίγγους τής κλίμακος, Θά εύρωμεν οτι 
ταΰτα δεν εινε παντού τά αύτά, δηλαδή δέν 
εΐνε τή; αυτής διαστάσεως, άλλά-τά διαστή
ματα τά μεταξύ του 3ου καί 4ου φθόγγου (mi— 
fa)za:l μεταξύ τοΰ 70U καί 8ου (si do) είσί μι
κρότερα τών λοιπών, ώς καί προηγουμένως εΐ- 
δομεν.

Τά δύο ταΰτα διαστήματα δνομάζςμεν ημι
τόνια, τά δέ λοιπά ώς τέλεια καί ίσα πρός 
άλληλα, όνβμάζομιν τόνους.

Ό άνωτέρω πίναξ δεικνύει τδ τοιοϋτον. Εις 
τούτον δέ, οστις και διατονική κλίμαξ καλείται, 
έκαστον φθογγόβημον κατέχει έπ'ι τού πεντα
γράμμου διάφορον τινά θέσιν, τά δε διατεταγ
μένα φθογγόσημα κατά τήν φυσικήν διαδοχι
κήν τάξιν των, έρχονται πάντοτε άπδ μίαν 
γραμμήν.

Ή διατονική κλίμαξ περιέχει κατά τήν εκτα- 
σιν μιας οκτάβας πέντε τόνους καί οΰο ημιτόνια, 
διατεταγμένα καθώς ό πίναξ δεικνύει. Δυνά- 
μεθα νά έπεκτείνωμεν τήν κλίμακα έφ' οσον 
θελομεν. II. χ.

Οίίτω λαριβάνοντις ώς πρώτον φθόγγον
» Β »

u Β » »
» » » Β

» » Β

τών ημιτονίων, άνάγκη εΐν; ν’άντικαταστήσωμεν 
τόνου; τινάς διά ημιτονίων, άλλοτε μέν υψηλό
τερων, άλλοτε δέ χαμηλότερων. Λαμβάνόντες 
λ. χ. ώ; πρώτον φθόγγον τό Re ανάγκη εινε

<&ί

νά αύξήσωμεν τό fa καί τδ 
ΰψηλοτέρου.

Dd διά ήμιτονίου

τον fa έλαττόνομεν τδ si
SOl αύξάνομεν το fa

» la » » Do, fa,sol,,
)> si » » Do, re, fa. sol, la

mi » » fa, sol, do, re

Παράδειγμα

1 διαστ. 2 διαστ. 3διαστ. 5 διαστ. 6 διαστ. 7 διαστ. 8 διαστ.

Re mi fa sol la si do *
re

1 τον. 1 τόν.
Ι/,τόν.

'/.τόν,
---- Mi

Fa

Ιτόν.

κτλ.

sol la

Ιτόν.

τόν. . Ιτόν. ίτόν

4/2τόν.
V

Ιτόν.

si do re mi la

Ιτόν. Ιτόν. ν2τόν.

Μελωδία,τις δύναται νά μεταφερθή άπό μίαν 
οκτάβαν είς άλλην ύψηλοτέραν, καθώς καί εις 
άλλα φθογγόσημα. ’Εκ τούτου δυνάμεθα νά 
σχηματίσωμενέκτης κλίμακος τοΰ Do καίπλεί· 
στας άλλας, αΐτινες λαμβάνουσιτό ονομα αυτών 
έκ τοΰ πρώτου φθογγοσήμου, ώς τήν κλίμ.ακα 
τού RLe, τοΰ mi, τοΰ fa, κ.τ.λ.

Ότποιονδήποτε δμως και &ν εΐνε τό πρώτον 
φθογγιόσημον τής κλίμακος, ήδιάταξίς της μένει 

t διάστ. 2 διάστ. 3 διάστ. 4 διάστ. 5 διάστ. 6 διάστ. 7 διάστ. 8 διάστ.

Ιη σειρά' κλίμαξ 
πρωτότυπος τοΰ Do

do re mi
Ά

fa 
τόνο;

sol la si
'/s

do 
τόνος

2α σειρά re ini
'/s

fa 
τόνος

sol la si do 
τόνος

re

3η σειρά mi
7t

fa 
τόνο;

iso! la si
'/ί

do 
τόνο;

Γθ mi

4η σειρά fa sol la si
'/1

do 
τόνος

re mi
'Λ

fa 
τόνο;

ή αυτή, δηλαδή καί οί τόνοι καί τά ημιτόνια 
κατέχουσι τήν αύτήν τάξιν, ήν καί έπι τής κλί- 
μακος τοΰ Do. "Ας ύποθέσωμεν δτι λαμβάνο- 
μεν διά πρώτον φθογγόσημου τό Re, τότε ή 
κλίμ.αξ τοΰ Re θά περιέχη πέντε τόνους καί 
δύο ημιτόνια, ώς ή κλίμαξ τοΰ Do, ούτω σχη
ματίζονται καί αί λοιποί κλίμακες, ώ: μάς δει
κνύει ό εξής πίναξ.

Τό όνομα έν διέσει έδόθη εις όλους τούς χρό
νους τούς αυξανόμενους κατά ήμιτόνιον, έκτος τής 
κλίμακος Do. Έν ΰφέσει δέ, εις δλους τού; φθόγ
γου; τούς έλαττουμένου; κατά ήμιτόνιον. 'Έ
καστος πάλιν φθόγγος, είτε έν διέσει, είτε έν 
ύφέσει, γίνεται πρωτότυπον φθογγόσιμον πρός 
παραγωγήν άλλων κλιμάκων, αΐτινες ονομάζον
ται μεσάζουσας. Έκτος τών απλών διέσεων καί 
υφέσεων, ύπάρχουσι καί διπλαί διέσεις καί υφέ
σεις, αΐτινες τιθέμενοι προ τών φθόγγων, αύξά- 
νουσι ή έλαττώνουσρν αυτούς κατά δύο ήμιτόνια. 
Κατά τό παρόν δμως δέν πραγματευόμεθα περί 
τούτων. Τόν τρόπον δι’ ού παράγονται αί διά
φοροι κλίμακες, εΐδομεν. Ή λέξις τόνος, ήν με- 
ταχειριζόμεθα πρός δήλωσιν τών διαστημάτων, 
ενταύθα τήν μεταχειριζόμεθα μέ άλλην σημα

σίαν, δηλαδή σημαίνει τό σύνολον τών φθόγγων, 
οΐτινες άποτελοΰσι τήν διατονικήν κλίμακα . Κλί
μαξ δέ λέγεται κατάληλος διαδοχική σειρά φθόγ
γων. Ή λέξις τόνος δεικνύει τήν αυτήν διαδο
χικήν σειράν φθόγγων μή προσδιορίζουσα αυτούς, 
καθώς ή λέξις κλίμαξ δεικνύει μίαν ώρισμένην 
τάξιν φθόγγων.

Κατά συνήθειαν δέ λέγουσι, τό τεμάχιον τοΰτο 
εΐνε είς τόν τόνον τού Do, τοΰ Fa, τού Sol, καί 
επομένως εΐνε Do, Fa, Sol* τοΰ θ’ δπερ δει
κνύει δτι τδ μουσικόν τεμάχιον απαρτίζεται έκ 
φθόγγων άνηκόντων εις τήν κλίμακα τοΰ Do, 
Fa. Sol.

Ή μετάβασις έξ ενός τόνου είς άλλον οόνομά- 
μάζεται αλλαγή τού-μουσικού μέλους.

(έπεται συνέχεκα)

*
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J Η ΦΥΣΙΣ

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ίωτσιαντίνο® Γ. ΜιχαΙοπονΛου. 
ΔίΑιΤΤίλΝ ΑΣΤΗΡ. Ημερολόγιου τοΰ έτους 1902.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ- ι· ί«-έογεροπο»4ου. Προσε
χώς έκδοθήσονται είς -πολυτελή τόμον ποιητικά έν 
πεζώ λόγφ £ργα εικονογραφημένα ύπό τών διαπρε
πέστερων καλλιτεχνών, μετ’ εγχρόμων εικόνων ύπο 
τόν τίτλον ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ.

Τιμή έν Έλλάδι 8ρ. 3,.τώ ’Εξωτερικψ φρ· χρ. 3. 
•■W Έξεδόθη τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ τοΰ 

1902.
Πλουσιώτατον εΐς εικόνας, πλουσιώτατον είς ύλην, 

επί χάοτου εκλεκτού καί ώραιοτάτου, χρυσοδε[ζ.ένον.
Εύρισκεται παρά τφ έκδοτη καί είς δλα τά βι

βλιοπωλεία.

ΝΙΚ0ΛΑ0Ϊ Ε· ΠΑΝΑΓΟΓ
£Ν ΚΑΑΚΙΔΙ

ΟΙ NOTTNE’y'MLA.TOriOIEI Λ.

Εΐς τό πε^ημισμένον και. έπανειλλημμένως βρα- 
βευθέν τούτο εργοστάσιον, ένω κατασκευάζονται εξαί
ρετα οινοπνευματώδη ποτά καί ώραΐα ηδύποτα εύ- 
ρίσκεται π α λ α ι ό ν Κονιάκ, γνήσιον έκ μοσχά
των σταφυλών καθώς και ουζον εύγευστότατον καί 
αβλαβέστατον. Τιμαΐ συγκαταδατικώταται.

ίίΤ. Αίνιγμα.
Είμαι λέξις όνγχβιμένη 
άπό τέόάαρα Στοιχεία, 
έν αύτήί δέ κεκμνμμένη, 
εΐνε ζωική οϋόία, 
ήτις δύναται νά γΐνμ 

' ν,αϊ θανάτου ή αίτια.
“Εν δτοιχεϊον ήν χωρίβμς 
και τό' αίνιγμα θά λύόμς.

Αίνιγμα;
Σχίζω τήν θάλαάάαν γοργώς 
Μάλιύτα δταν άνεμος 
Μέ βοηθεϊ ευνοϊκός
"Εν γράμμα άν άποβληθ-μ 
Γνωάτόν τι άκρωτΛριον 
Ευθύς θά παρουάιαοθμ.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΤΟΎ θ—ΙΟ ΤΕΥΧΟΎΖ

22· Αίνιγμα. φΑ—ΣΙΑ —νύς

"Ελυσαν αυτό ό κ. Πέτρος Καρδάρης έξ Αθηνών, 
Νικόλαος Πανόπουλος έξ ’Αθηνών, ή Δίς Ειρήνη Α. 
έξ ’Αθηνών, δ κ. "Αλκής Α. εξ ’Αθηνών, ή Δίς Μα- 
ρίκα Λεωνίδου έξ Άνδριανουπόλεως.καί δ Μιχαήλ 
Παπάς έκ Τεργέστης.

23· Αίνιγμα, οίνος.—Όνος

"Ελυσαν αυτό δ κ. Νικόλαος Πανόπουλος έξ, ’Αθη
νών, ή Δίς Είρήνη Α.μετά τοΰ Άλκη Α. έξ ’Α
θηνών, ή δίς Κική Μερλοπούλου έξ ’Αθηνών, δ κ. 
Καλβέρος έκ Πατρών. ,ή Δΐς Μαρίκα Μερλοποώλου 
έξ Άνδριανουπόλεως και δ Μιχαήλ Παπάς έκ Τερ
γέστης.

ΠΛΠΑΓΡΪΙΓΟΡΙΟΪ ΚΜ Μ1ΧΑΑ0Π0ΪΛ0Ϊ

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Έν 'Αθήναις. 'Οδό; Διόλου. Μεγάλη οικία Μελά

Εΐς τό νεώτατον τοϋτο κατάστημα, εύρίσκονται 
πάντα τά διδακτικά βιβλία τών σχολείων καί πλεΐ- 
στα αλλα διάφορα καί ωφέλιμα. ’Επίσης καί άπαντα 
τά είδη τής γραφικής ύλης, τετράδια, μελανοδοχεία, 
κατάστιχα καί πλεϊστα κομψοτεχνήματα καί χου- 
σόδετα ι βιβλία καί Album κατάλληλα διά δώρα έπί

ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

36. Πρόβλημα.
Α,Α,Η,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ρ,Σ,Τ,Τ,Υ.

Έχεις άτοιχεϊα δέκα 
και τρία δτι σιρός· 
έμψαίνουόι γυναίκα 
^ονεύΰαϋαν οϊκτρώς 
τόν Ούζυγόν τιις, δατις 
νίκμ λαμπρή άτεψθείς, 
«ροδήρχετο έμπρός της 
ούυέν ύποπτευθείς.

Β. Π. Λάρισα αν. Παρακαλοϋμεν δρχ. 52, άν- 
τίτιμον 3 τόμων καί συνδρομής, δίδετε τώ κ. Πο
λίτη η στείλλατε κατ’ ευθείαν διά ταχ. επιταγής. 
Άναμένωμεν.—Ν. Π. Καλάμας. Ζητούμενο* 
ψύλλον σάς άπεστάλη.— A. Κ. Σ όφιαν. Φύλλα, 
εστάλλησαν, άναμένομεν συνδρομήν σας.—Γ. Δ.Φ. 
Ζίφτα. Ζητούμενα φύλλα σάς απεστάλησαν έκτος 
δύο, άτινα ένεκα βλάβης πιεστηρίου δεν έξεδόθησαν.— 
Δ. Κ. Πάτρας. Σύνδρομα! έλήφθησαν. Ευχάριστου-· 
|χεν πολύ.— Γ. Ζ. Πάτρας Ζητούμενου φύλλον σας 
άπεστάλη.—Η. Δ. Λευκάδα. Σάς γράφομεν τα- 
γ.υδρομικώς. — Κ. Δ. Ξ Κ)πολιν. ’Επιστολή σας. 
έλίφθη· άπαντα τά ζητούμενα έστάλησαν καί ελπί- 
ζόμεν να εΰχαριστήθητε— Α. Ν. Α. Λ ά ρ ι σ σ α ν. 
’Επιστολή σας [χετα συνδρομής A. X, έλήφθη καί σάς 
έγράψαμεν ήδη αναμένομεν νεωτέραν σας μετά συνδρο
μής εταίρων.—Δ. X. Δ αμ ι έττ ην. Δελτάριον έλή- 
φθη. Φύλλα σάς έστάλησαν, ταχυδρσμικώς γράφομεν. 
— Ν. ©. Β r a i I a. Δελτάριον έλήφθη. Φύλλα σάς ά- 
πεστάλησαν. Έλπίζομεν δτι εΐς το Ιξής θά τά λαμ- 
βάνεναι τακτικώς— ’Αδελφοί Μ. Φιλιπούπο- 
λ ι ν. Φύλλα σας απεστάλησαν. Προσεχώς γράφομεν. 
—Ν. Δ. Ν Βώλον. ’Επιστολή καί χρήματα ελή- 
φθησαν. Εύχαριστοϋμεν, έγράψαμεν.—Ε. Λ. Μινετ- 
ελ—Cam. φρ. 10 έλήφθησαν.—

4*· Έν Άθήναις έκ τοΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ‘Ανίατη Κωνστανπενίδου


