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νώς εξέρχονται τοΰ εδάφους, ώοανεΐ ίη τής 
άναδτάσεως ήμερα εφθη ήχήσασα έπί τώ ν μυ
στηρίων αύτών.

Ή πρώτη των Αιγυπτίων δυναστεία έθε- , 
ωρεΐτο ώς απόκρυφος καί ώς μηδέποτε ύπάρ- 
ξασα ή έν τή φαντασία τών 'ιερέων· σήμερον 
έξεχώθησαν πάντες σχεδόν οί βασιλείς αυτών, 
έκαστος έν τή ατομική αύτοϋ σορώ, ακριβώς 
τά ονόματα εκείνων φερούση. Καί πολύ 
πλέον άνευρέθησαν προγενέστεροι βασιλείς 
ούς καί οί Αιγύπτιοι αύτόί ε’χον λησμονή
σει. Ούδέποτε δέ οί αρχαίοι Αιγύπτιοι ήσαν 
τόσον καλώς ώς ημείς πεπληροφορημένοι περί 
τής καταγωγής των·' γινώσκωμεν πρδς τού- 
τοις ότι άντί νά τάσσωσιν άνυποστάτουις μο- 
νάρχας έν τή άρχή τών χρονικών αύτών ώς 
κατηγορούν αύτούς, ήγνόουν τούναντίον τήν 
έσχάτην των μοναρχών αύτών αρχαιότητα.

Νυν δέ αί έν Κρήτη άνασκαφαι όριστικώς 
μάς παρασύρουσιν εις τους χειμαιρικούς αι
ώνας. Τδ άνάκτορον τοΰ Μίνωος καί τής*̂  
Πασιφάης, δ ύπδ τοΰ Δαιδάλου κατασκευα- 
σθεις λαβύρινθος, τδ δώμα τοΰ Ίκαρου, τα ' 
δωμάτιον τής Φαίδρας, τδ έπιβάλλον άντρον 
τοΰ Μινωταύρου, πάντα ταΰτα άπηλλάγησαν 
τών χωμάτων αύτών,κατεμετρήθησαν άνεσκο- 
πήθησαν άπασα ή μυθολογία έκ νέου κατέρ
χεται έν τή ιστορία.

Τις θρύλλος, τώ οντι, τις ανθρώπινος 
μύθος τής άρχαιότητος ήν φαντασιωδέστερος ■
καί ύπεοφυσικώτερος τούτου;« Ό Μίνως είνε 
υιός τοΰ Διδς και τής Εύρώπης είνε ήμιά- 
δελφος τής Παλλάδος καί τοΰ Ήράκλέους, 
τής Ελένής καί τοΰ Περσέως, συνδιαλέγεται 
μιτά τών Θεών, ανεγείρει τούς νεκρούς καί 
δικάζει έν τώ 'Ά^ή0· Είτε τής θαυμιαοίας 
Πρόκριδος έράται, είτε πρδς τδν Νίσον πό
λεμε! ή ύπδ τής γυναίκός του άπατάτ<αι τά 
πάντα συμβαίνούσι.έν μέσω μαγικών περι
στατικών, ά-τινα ποικίλλουσιν έπ’ άπειρον.

ΕΒΑΙΟΝεΤνε 
δτι αί τελευταίαι 
ύπδ τών σοφών 

'. τής Δύσεως έκ- 
> τελεσθεΐσαι ά- 
: νασκαφαί έν ’Α

νατολή, ήγαγον 
εΐς φώς άνακα- 

Mjl&f λύψεις καινού,ά- 
προσδοκήτου και 

παραδόξου δλως· ενδιαφέροντος.
Μέχρι τοϋδε αί έν ταΐς κλασικαΐς γαίαις 

γενόμεναι σκαφαί ε’χον ως θέμα καί αποτέ
λεσμα νά έμπεδώσωσι τάς βιβλιακός ήμών 
γνώσεις περί τών ών ή ' ιστορία μάς όμιλεΐ 
προσώπων ή περί τών συγχρόνων έκείνοις. 
Οί άρχαίοδίφαι ε’χον έκχώσεί τδ άνάκτορον 
τών Καισάρων, τδ τών ^.ερξών τών ΐερεων 
τοΰ ’Άμμωνος· άλλ ’ έάν τά συντελεσθέντά 
έργα ύπήρξαν γόνιμα εύρημάτων. ουδόλως 
έν τούτοις μετέφερρν τά πνεύματα έκτδς, 
ουδέ πέραν τής αυθεντικής ιστορίας. Έσκα- 
πτον έν τώ πρ?γ{ΛΐΤικώς ύπάρχοντι καί πά
λιν έν τοΐς γνώ«τ3δ! είσήρχοντο.

Σήμερον, •κ’α^^ίίδμϊύ'.έίς τδν μύθον.
Έφ ’ δλώ.ν?^®τοχρονως τών σημείων, έν 

Τρωάδι, έν Κρήτη έν Αίγύπτω, έν Άργο- 5 Α \ ’ ··' ·· 1 »Γ» ·' 1 » * V 1 1 τ *λιοι και εν avTjr.t^ Ρώμη, τα τε οντα και 
οί μυθικοί λίθοΓαύαφαίνονται εΐς τους άρ- 
νηθένΤας τήν ύπαρξιν αύτών και άναβλέ- 
πωσι τδ φώς έν τοΤς ■ πραγματικοϊς αύτών 
τύμβοις, έν τοΐς δρθοΐς αύτών έτι. τοίχοις. 
Έπί είκοοιπέντε' δλα έτη, ή ,ΊλΤάς' μόνη 
μάς παρέδιδε τά τεπρωταγωνιστοΰν'Τα Τά πρό
σωπα και τούς διακόσμους αύτής. , Άνεΰρον 
τότε άνάκτορον τοϋ'Προιάμου και ·τ.δ τοϋ ,
Άγαμέμνονος.. ’Από,τινων 'δ' όμως έτών Αΐ «ΧΙλιαι καί-μία .νύκτες»’ ούδαμώς άναφέ-Αγαμεμνόνοί

οί μυθολογικοί πολιτισμοί όλοι καί’ δμοχρό- ρουσίν τί εμφαΐνον μυθικήν φαντασίαν πλου-
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σιωτέράν εΚείνης έ£ ής έγεννήθη ό Κρητικός άνευρέθη εκεί διά τόν φυσικώτατον λόγον 
θρύλλ^,Καϊ είς εξής ό βασιλεύς Μίνως , ότι ούδέποτε ώκοδομήθη έν αύτή. Τούτο 
Αποδύεται του μύθόΰ ’αύτοΰ ώς εΤς άπλοΰς τούλάχιστον ύποστηριζει δ Κος Derpfeld, ό 
Καρλο.^άγνος..’Αναπνέομεν έκεΐ όπου έζησε·,- ·. °1·· ’Λ0~ . ...........
τάιβήϊΓατα^-^μ^ν ήχούσιν έπί τών μαρμαρί- 
νων,πλάκώ^^'θα ήτο ό θρόνος του, καί κα- 
τέχόμέ^^^όήκρνΤα έπιγραφάς αναφορικάς 
πρός^την εποχήν του. ιδού ήμεΐς μακράν·

[μυθικού ζόφου· έντός ολίγου θά δννη- 
δμ’έν/ ν ’ άνασυστήσωμεν τό τε πρόσωπον 

άύτοϋί, τό βασίλειον καί τόν χρόνον του· θά 
ϊδωυεν τόν Μίνωα τοιοΰτον οΐος υπήρξε : 
βασιλέα τής Κνωσσοϋ, εχθρόν τών ’Αθηνών 
καί μέγαν οικοδόμον ανακτόρων. Άναμφι- 
φιβόλως, ή άνακάλυψις ενδιαφέρει πρωτίστως 
τόν ιστορικόν άλλά και ό ζωγράφος καί ό 
ποιητής δύνανται νά δοξάζωσιν έτέρωθεν, 
ότι αύτη άναζωπυρεΐ έπίσης τόν άρχαΐον 
τούτον καί τόσον άγαπητόν είς τούς παλαι
ούς αύτών διδασκάλους μύθον. .

Ουτω λοιπόν οί ημίθεοι καί οί ήρωες τών 
Ελλήνων εξέρχονται ό εις κατόπιν Τοΰ άλ
λου έκ τών ένυπνιακών αύτών σινδόνων, 
όπως μάς άναφανώσι πέραν τών έποχών, πέ
ραν τών έξερευνηθέντων χρόνων. ’Εν τού- 
τοις τό πλεΐστον έξ εκείνων μένουσιν είσέτι 
μυστηριώδεις. Καί μεταξύ τών ήρώων αύ
τών τού 'Ομήρου, έάν ή Ελένη, ό Πάρις 
καί ό ’Αγαμέμνων εύκόλως διαβλέπονται έπί 
τών άπαλλαχθέντων ήδη άπό τών χωμά
των τοίχων αύτών, δέν δυνάμεθα νά εϊπω- 
μεν τό αύτό περί έκείνου οστις άναμφίρρή- 
στως εΐνε τδ πρώτιστον πρόσωπον τών άρ- 
χαϊκώίν εποποιιών περί έκείνου όστις έν μέν 
τή Ίίλιάδι διαδραματίζει το άγχινούστερον 
τών προσώπων, τήν δέ ’Οδύσσειαν πληροί 
διά τής εύφυεστάτης αύτοΰ όψεως : τοΰ βα- 
σιλέως τής ’Ιθάκης τοΰ συνετού. Όσον πε
ρισσότερον τό φώο δια^έεται έπί τών πρώ
των αίωνων Τής Έλλσδος, τόσον περισσό
τερον δ γηραιός Όδυσσεύς ύποκρύπτει εαυ
τόν έκ τών βλεμμάτων τών τυμόοθηρευτών. 
Μάς κρύπτει τό άνάκτορον του, όπως έκρυ
πτε είίς τούς περί αύτόν τά βάθη τής διά
νοιας; του- μένει στεγανός καί Απόρρητος, 
καί ί^σως τελευταίος πάντων θά μας παρα- 
δώση τό μυστικόν οπερ είμεθα τόσον περίερ
γοι ν<ά μάθωμεν. Έττιζητοΰμενπρό ένός έτους 
καί έπέκεινα, άλλά διαμένει δλως άνεύρετος· 
πολλά δέ πνεύματα άρχονται τέλος έπιμαι- 
νόμενα περί τήν συναφθεϊσαν ταύτην πάλην.

Έν τώ παρόντι ζητοΰσι ν’άνεύρωσιν όχι 
μόνον τόν βασιλέα αύτόν, τον τύμβον του, 
τό άνάκτορον του, τήν πρωτεύουσάν του 
Αλλά τήν μικρόν νήσον τής ’Ιθάκης, ήτις. έτι νήσω ή Πηνελόπη ήλπισεν έπί δέκα έτη, . 
φαίνεται, έξηφανίσθη. Ή ’Ιθάκη δέν εΐνε ή ' ’’ ....... ! 1 i'·' 1
Ιθάκη. Τό άνάκτορον τοΰ Όδυσσέως δέν.

ότι ούδέποτε ώκοδο^ήθη έν αύτή. Τοϋτο 

.διευθυντής -τοΰ έν Άθήναις Γερμανικού,
Ινστιτούτου, ή δε θεωρία, αύτοΰδιεγείρει συ- .. 
ζητήσεις έπι μάλλον και μάλλον, ζωηράς; ; 
Χωρίς ν ’ άναπτυέωμεν ενταύθα, έν έλαια, 
αύτών ταΐς ·λεπτομερείαιε τά επιχειρήματα · 
τοΰ Κου Derpfeld, είπωμεν απλώς δτι πολ-\ 
λοι οτίχοι τής ’Οδύσσειας φαίνονται Ακα
τάληπτοι, έαν ;ή νήσος τοϋ Όδυσσέως δέν 
ήτο εγγύτατα τήα Ηπείρου ούδ’ ήνοΰτο 
μετά ταύτηα διά τοϋ εύδιαβάτου αύτής πό
ρον. Ουτω ό Τηλέμαχος έρωτά τόν Μέν- 
τορα, έάν ήλθε πεζός ή έπί πλοίου. Έκ τών 
παρατηρήσεων τούτων καί πολλών άλλων, 
άς δέν δύναμαι νά εκθέσω ενταύθα εις τάς 
όλίγας σελίδας άς είχατε τήν καλωσύνηννά 
θέσητε ύπό τήν γραφίδα μου, ό Koc Derp
feld σννεπέρανεν ότι ή μόνη τών Ίονίων 
νήσων, ήτις άνταποκρίνεται εις τάς ομηρι
κός περιγραφές, ήτο ή μεγάλη νήσος τήα 
Λευκάδος, σήμερον 'Αγία Μαίρά. Καί μή 
άρκούμενος νά διαβεβαίωση τήν γνώμην του, 
ήθέλησενά φωτισθή καί διασαφήση το πράγμα 
και ήρξατο τών. άνασκαφών.

Τούτο δ ’ ακριβώς περίέμενον καί οι άλ
λοι. Ή μέν Γαλλική Σ^ολί] ήπίστει μεγάλως 
είς τήν επιτυχίαν του, ο δε Κύριος Reinach 
ούδόλως άπεφαίνετο. Ό μέν ’Koc Victor- 
Berard Αναφανδόν ήρνεΐτο, ένώ ό KSc Mi- 
geon εξέφραζε τόν σκεπτικισμόν , αύτοΰ δι ’ 
ανευλαβούς σχεδόν τρόπου. Μέχρι τουδε τ’ 
αποτελέσματα τών έργων φαίνονται δικαι- 
οΰντα αύτούς, διότι ούδέν απολύτως Ανευ- 
ρέθη ούτε έν Λευκάδι ούτε έν ’Ιθάκη καί ό

. Koc Derpfeld επανέρχεται καίναΐς ταΐς χερ- · 
σίν έκ της πρώτης αύτοΰ απόπειρας.

Εύθύς δέ πάντες έγκαταλείπουσιν αύτόν, 
και αύτοί έτι οί συνεργάται. αύτοΰ καί οί 
πρώην οπαδοί του, όταν δ’εκφέρει τήν ύπό· 
θεσιν οτι τό άνάκτορον τού Όδυσσέως εν
δεχόμενον νά ήτο κατεσκευασμένον έκ ξύλων 
καί συνεπώς νάμήνάφήκεν ού|ένίχνος, γε
νική ακέψις επικρατεί, ότι ό σοφος Γερμανός 
δΓ εύφυοΰς τρόπου επιθυμεί νά ύπεκφύγη. 
Έν τούτοις εις τό λοιπόν τό; ζήτημα εινε 
τεθειμένου. Πλούσιοι τινές έράσιτέχναι έν- 
διεφέρθησαν περί τών άνασκαφών καί δή άνα- 
λαμβάνουσι τάς δαπάνας τών έργων.., Ό Κ.. .. 
Derpfeld έν Λευκάδι καί ό Κος-Reusser έν 
’Ιθάκη κατά τόν προσεχή χειμώνα θ ’άνα- ■■ 
λάβωσιν συναμίλλους έρεύνας,- καί ίσως έν- . 
τός ολίγου θά μάθωμεν έν τινι μυστηριώδει , 

πιστή καί μόνη εις. τήν επιστροφήν εκείνου , 
τόν όποιον έκράτει ή Καλυψώ. Όπως ποι αν
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ή αί νέαι αύται τάσεισ τής άνθρωπίνησ πε
ριέργειας έχουσιν μεγάλην σημαντικότητα. 
Έπί αιώνας οί οδοιπόροι έτρεξαν τήν γήν 

πρός σναζήτησιν τών Έλδοραδων,τώνπαρα- 
δεισίων κοιλάδων καί τών εύδαιμόνων, νήσων 
Ήθη ή οικουμένη γή εΐνε γνωστή, καί ό 
γεωγραφικός αύτής χάρτης κατεακευάσθη. 

.Πάντα τά μεγάλα προολήματα έλύθησαν. Ό 
.τελευταίος μέγας ποταμός ή τελευταία με
γάλη λίμνη άνεκαλύφθησαν καίέχαράχθησαν 
εις. τήν οίκείαν αύτών θέσιν έπί τών τό λοι
πόν επαρκών άτλάντων μας. Άλλ ’ ή δρα- 
στηριωτης τοΰ άνθρώπου έχε> άνάγκηνάφορ- 
μής καί ιδού οί έξερευνηταί προχωρούντες 
πρός τούς πάγους τών πόλων μετά τής ιδίας 
ζέσεως καί τής ιδίας συγκινήσεως ήν έσχον 
οΐ πατέρες αύτών άνακαλύπτοντες τά Θαυ · 
μάσια τσΰ ’Ισημερινού. Κατά τόν αύτόν τρό
πον έπί τετρακόσια ετη διετρέξαμεν τήν ιστο
ρίαν. Ώς.καί ή γηινη έκτασις, ό παρελθών 
χρόνος έξήλθεν έκ τού Αγνώστου, λίθος πρός 
λίθον έτος παρ’ έτος. Έκτος τής άρχαίαε 
Ινδίας ίσως, δέν ύπάρχει πλέον μέγας νε
κρός πολιτισμός τόν όποιον νά μή δυνάμεθα 
ν’ άνασυστήσωμεν έπί βεβαίων καί ιστορικών 
δεδομένων: Σχεδόν πανταχοϋ αι λεπτομέ
ρεια! . άναζητοΰνται άκόμη ύπο τών πλήρων 
ζήλου ερευνητών, άλλ ’ οί μεγάλοι αιώνεςδέν 
μάς έπιφυλάττουσι πλέον έκτακτους έκπλή- 
ςεις.·Ουτω ώς οί οδοιπόροι πρός τούς πό
λους, οί ιστορικοί άναρρίπτονται είς τάς άρ
χάς τών γεγονότων,

Έκεΐ δέ έν τώ σκότει τούτω τών χρόνων, 
ένθα οί προκάτοχοι αύτών δέν έτόλμησαν 
ποσώς νά έκτεθώσι, έκεΐ οί νέοι ιστορικοί 
έπιτίθενται κατά τών τελευταίων μυστηρίων. 
Είοέδυσαν μέχρι τοΰ μύθου, καί δέν ύπερέ- 
βησαν αύτόν: μικρά τις πλάξ έκ σχιστόλι
θου εύρεθεΐσα έν Αίγύπτω ώς καί τινες τύμ
βοι παρα τάς’όχθας τσΰ Νείλου, μετέφερον 
αύτούς πέραν τών τά μάλιστα άπουεμακρυ 
σμένων παραδόσεων. Δέν απαγορεύεται νά 
πιστεύσωμεν Ατι' ήμέραν τινά.θα φθάσωσιν 
είς τόν πόλον τής περιοχής των, είς την 
άκριβη άρχήν τής ιστορίας, δηλαδή εις τήν 
θέσιν τοϋ κόσμου, ένθα ποτέ διά πρώτην 
φοράν, ό άνθρωπος έχάραξε τό όνομά του 
έπί τοϋ λίθου.

Ν.

δίβυΟυντης τον «Γαληνού»

BOSSUET

ΑθΗΝΑΙ ΚΑΙ ΣΙΙΑΙΊΊΙ
(ΕΚ ΤΠΣ ΑΗΜΟΓΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ)

ΕΤΑ,ξ,Υ πασών τών δημοκρά- 
"* ’*· τιών. έξ ών ή Ελλάς avvi- 

κειτο αί Άθήναι καί ή Λα- 
κεδα,ίμων άσυγκρίτως τά πρώ - 
τα έφερον. Ούδαμοΰ πέρισ 
σότερυν πνεύμα ή είς ’Αθήνας 
ήκμασε καί μεγαλειτέριί £ώυη 

η είς Σπάρτην. Αί Άθηναι ήθελον πάν 
Λδονήν. Ό βίος της Λακεδαίμονος σκίλη- 
ρος καί κοπιώδης ήτο. Άμψότεραι ιτήν 
δόξαν καί τήν έλευθερίαν Λγάπων <χλλ’ 
έν μέν ταΐς Αθιίναις ή έλενθερία φυσι- 
κώς πρός τήν ακολασίαν έτεινε, έν δέ 
τμ Λακεδαίμονι περιοριζομένη ύπό αύ 
στηρών νόμων, οσφ περίεστέλλετο έν τώ 
έσωτερίκώ, τοσούτω έζήτει νά έπεκταθή 
δεσπόζουσα είς τδ έξωτερικόν. Αί ΆΟή- 
ναι νά δεσπόσωσίν έπίσης ήθελον, άλλ’ 
ύπό Αλλους όρους. Τό συμφέρον όυνε- 
μιγνύετο τη δόξη. ΟΙ πολιτάι της έξεΐ- 
χον έν τή τοΰ ναυπηγεΐν τέχνη- καί αί 
θάλασσαιδέ καθ ’ Ac έδέσποζε εΐχονπλου- 
τήσμ αύτήν. Ίνα μόνη κυριαρχήάμ όλου 
τοΰ έμπορίου, τά πάντα θά ύπέτασσε*  τά 
δέ πλούτη της, τά ταύτην τήν ίδέαν αύ
τη έμπνεύσαντα, έπόριζον τά μέσα τής 
ίκάνοποιήσεως ταύτης. Τούναντίον τό 
χρήμα είς τήν Λακεδαίμονα περίεψρο- 
νεϊτο. Επειδή δέ πάντες οί νόμοι είς τό 
νά καταστήσωσιν αύτήν πολεμικήν πο
λιτείαν έτειναν, ή τών οπλών δόξα τό μό
νον ήτο θέλγητρον, ύφ’οΰ οί πολϊταί της 
κατείχοντο. Όθεν φυσικώς έόούλετο δρ· 
χειν. Όσω δέ τού συμφέροντος άνωτέίρα 
ήτο, τοσούτω τή φιλοδοξία παρεδίδετο· 

Ή Λακεδαίμων, διά τοΰ κεκανονισμέ- 
vou βίου της, ίσχυρά έν τε ταΐς άρχαις καί 
τοϊς σχεδίοις αύτής ήτο. Έν Άθήναις 
ύπήρχε μεγαλειτέρα ζωηρότης καί ό λαός 
ύπέρ τό δέον έκυριάρχεί. Ή φιλοσοφία 
καί οΐ νόμοι πολλά τμ άληθεία Καλά έπε- 
δεικνυε εις τάς έξαιρέτους φύσεις. Άλλά 
μόνος ό λόγος ήδυνάτει νά τούς κατα- 
ότέλλμ Σοφός ’Αθηναίος, θαυμασίίως 
τήν τής έαυτοΰ χώρας φύσιν είδ.ώς 
διδάσκει ήμΐν, ότι ό'φόβος έν ,τοις ζω>η- 
ροτάτοις τούτοις πνεύμασιν καί έλευθε- 

« ριοτάτοις αναγκαίος ήτο- πρός τούτοις 
δέ, οτι δέν Αδύνατό τις πλέον νά διοίκηση 
αύτούς, δτε ή νίκη τήςΣαλαμΐνός κάθη- 
σύχάσεν αύτούς ώς πρός τούς Πέρσας.
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Τότε δύο τινά αυτούς κατέστρεψαν, Α 
δόξα τών κατορθωμάτων αύτών καί ή 
άσφάλειά έν ή ένόμιζον οτι είνε.. Οι άρ
χοντες πλέον δέν είσηκούοντο· καίέπειοή 
ήΠερσία έμαστίζετο ύπό ύπερβολικήςύπο- 
ταγής,αί Άθήναι (λέγει ό Πλάτων) συνμσ- 
Θ4νοντο τά κακά ύπερβολικής έλευθερίας.

Αί δύο μεγάλαι αύται δημοκρατίαν 
τ·οσουτω έναντίατ έν τοΐς αύτών ήθεσιν 
καί τήαύτών πολιτεία, άλλήλας είς άμη- 
μανίαν ένέβαλλον διά. τοΰ σχεδίου δ εί- 
χον τού ύποταξαι πάσαν τήν 'Ελλάδα' 
ot/τω πάντοτε έχθρικώς διέκείντο, πολλφ 
μάλλον διά τήν τών αύτών συμφερόντων 
έναντιότητα Λ διά τό τών αύτών χαρα
κτήρων ασυμβίβαστον.

Αί Έλληνικαί πόλεις ούδετέρας τήν 
κυριαρχίαν ήθελον, καθ’δτι έκάστη τών 
πόλεων ού μόνον τήν έαυτής νά διατη 
ρήσμ έλευθερίαν ήθελεν, άλλά καί άμφο- 
τέρων τών δύο τούτων δημοκρατιών τήν 
κυριαρχίαν άνιαράν έθεώρεί- Ή μέν τής 
Λακεοαίμονος ήτο σκληρά' παρετηρεΐτο 
έν τώλαώ της τίτό τραχύ- διοίκησις αύ- 
στηροτάτη καί βίος κοπιοδέστατος καθί- 
στων πολύ-ύπερ άφα να έκεΐ,πολύ αύστηρά 
καί πολύ δεσποτικά τά πνεύματα· προσ- 
θετέον δ ’ δει έπρεπε νά άποφασίζη νά μή 
διάγμ ούδέποτε είρηνικώς, ούσα ύποτε- 
ταγμένη είς πόλιν, ήτις πεπλασμένη διά 
τόν πόλεμον ούσα ούκ ήν άλλωςδιατη - 
(ρηθήναι ή άκαταπαύστως έν αύτώ τρε- 
•φομένη· Ούτως οί Λακεδαιμόνιοι ήθελον 
’νά άρχωσι. Πάντες δέ έφοβοΰντο μή κυ- 
ΐρίαρχήσωσι. Οί ’Αθηναίοι δμως φυσικώς 
μάλλον πρφοι καί αξιαγάπητοι ήσαν. Ού- 
οέν ήδονικώτερον τοΰ νά έβλεπέ τις τήν 
αύτών πόλιν, εν η τό πνεύμα, ή έλευθε- 
ρία, οί ζήλοι νέα καθ ’ έκάστην παρεϊχον 
θεάματα. Άλλ’ ή ανώμαλος αύτών πο
λιτεία τοΐς έαυτών σνμμάχοις άπήρεσκε, 
έτι δέ αφόρητος τοΐς ύπηκόοις των ήτο. 
Έπρεπε τάς ιδιορρυθμίας λαοϋ κολακευ- 
ομένου νά ύποφέρωσι, δπερ. κατά Πλά
τωνα, έστί πράγμα έπικινδννοδέστερον 
ήγεμόνος ύπό τής κολακείας διαφθαρέν 
τος. Αύται αί δύο πόλεις δέν ήνείχοντο 
έν Έλλάδι νά μείνωσιν έν απραξία· Τόν 
Πελοποννησιακόν πόλεμον καί τάς λοι
πός καθημερινός αιτίας ύποδαυλιζομένας 
ύπό τών ζηλοτυπιών ίδετε. Άλλ’ αύται 
αύται αί ζηλωτυπίαι, αί τήν 'Ελλάδα συν- 
ταράσσουσαι, ύπεκράτουν πως αύτήν καί 
έκωλυον άπό τού νά ύποπέσμ είς τήν έ· 
ξάρτησιν έτέρας τών δύο τούτων δημο
κρατιών- 19/ί/902 βρασνίουλοτ Β.

(in toS γοΔΆχο®)

ΤΑ ΑΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
(<?) Α δύο ήμερολόγια κεΐν- 

ται έκει, έπί τής τραπέ- 
ζης, κατά τάς τελευταίας 
ήμέρας τού Δεκεμβρίου- 
Τότε παλαιόν καί τόνέον, 
τό τελευταΐον καί τό άρ- 
χόμενον έκλιπαροΰσι τό 
βλέμμα ημών, αί δέ καθ’ 
έν έτος γεγηρακοϊαι ύ · 
πάρξεις, μετ’ ένδοιασμού 

τείνουσίτήν χεΐρα έπ’αύτών.
Διατί δέν κατέστρεφαν σχίζοντες ή 

βάλλοντες είς τό πΰρ, τό τεμάχιον τού 
χάρτου μή άναπαριστώντος πλέον ή τόν 
διαρρεύσαντα βίον ; Διατί μετ ’ σύ πολύ 
θ’ άναστήσωΟι τούτο παρά τό νέον καί 
θ ’ άνακρεμάσωσιν είς τόν τοίχον τήν άνά- 
μνησιν τού δ,τι δέν ύπάρχει πλέον ; ό
ποιος αιφνίδιος πόθος τον ώφελίμου 'κα- 
ταστάντος ανωφελούς· όποια ματαία έπι- 
θυμία νά παρατείνωσιν άπατηλώς έν τή 
φαντασία τό διά παντός παρελθόν, διότι 
φαίνεται δτι κρατουμένων έπί τινας έτι 
ήμέρας τών Λμερολογίων τού παρελθόν- I 
τος έτους πρό τών όφθαλμών, άνάπαυλά 
τις παραχωρεΐται ύπό τού χρόνου- Σύγ- 
χυσίς καθίσταται δυνατή μεταξύ τών 
πεπτωκυιών ήμερών καί έκείνων αίτινες 
έγείρονται μετά τό πρώτον, δευτερόλεπτον 
τού μεσονυκτίου, τό όποιον περατοϊ £ν 
έτος καί άρχεται έτέρου. Αϊδέ συνήθεις 
μέριμναι τού βίου βοηθοΰσιν άλλως τε 
είς τήν διατήρησίν τής φρούδου ταύτης 
έλπίδος έν τή αϊδιότητι τής στιγμής, ή- 
τις ένταντφ γεννάται καί αποθνήσκει 
ακριβώςέντώ δευτερολέπτφ, καθ’ δ όάν
θρωπος σπεύδει νά βεβαιώσμ τήν ύπαρ- 
ξίν του.

Άνά πάσαν στιγμήν δπως άνασυνδέ- 
σωμεν πρός άλληλα ένδιαφέροντα ήμΐν 
πράγματα, θά δεήσμ ν’ άναλάβωμεν ;τό 
λήξαν ήμερολόγιον καί δι’ αύτοΰ νά ση· 
μειώσωμεν χρονολογίας έπί τών ήμερών 
δς διεδιώσαμεν, τοσούτον δέ συχνώς Α 
χρονολογία του θ’ άπασχολήσμ τό Λμέ- 
τερον πνεύμα, ώστε ύ κάλαμος έπί έβδο· 
μάδας όλοκλήρους θ’ άπατάται, θά εΰ· 
ρίσκηται έν αμφιβολία, έγγράφων τά άρ- 
χόμενα τών έπιστολών ψηφία, άριθμούς 
οϊτινες όφείλουσι νά βεβαιώσωσι τήν ά- 

’ ληθή τών τε προαπασχολήσεων καί τών 
απορρήτων ήμών χρονολογίαν. Τό πα
λαιόν Λμερολόγιον’κίτρινωπόν καί έφθαρ- 
μένον,άναφαίνετάι, όποιον πράγματι είνε,

κοτμητήριον γεγονότων. Έάν τό άρχαΐον 
ήμερολόγιον άφίνη τόσα ζητήματα άνευ 
άπαντήσεως, τό νέον δμοιον ώς πρός τήν 
όψιν παρά τούς στιλπνοτέρους αύτού 
χαρακτήρας καί τόν καθαρώτατον χάρ
την είνε αινιγματώδης έκχερσωτέα έκτα- 
σις ένταύθα τό άδιείσδυτον ηνε άβέβαιον. 
Έπί τοΰ έρημου τούτου πεδίου δπερ 
άναπαριστμ τό νέον ήμερολόγιον, ό ύπό 
τής φαντασίας ήμών δημιουργούμενος 
αντικατοπτρισμός λαμβάνει ύφος μορφής 
προσώπου φέροντος προσωπεϊον. οψιν 
σφιγγός,τούς όφθαλμοΰς προσηλωμένους 
καί τό στόμα συνεσφιγμένον. Διότι ού- 
δέν έστίν έμβληματικώτερον ούδέ πρό- 
κλητικώτερον σκέύεων, ή τό ήμερολό
γιον τούτο δπερ αναγγέλλει τήν διαρ
ροήν τών ώρών, τήν. πτώσιν τών ήμε
ρών, τήν άπόδρασίν τών έτών.

Μέ τάς δείξεις τών γήινων κύκλων 
τής πορείας τούήλίου, τής ύποκαταστά- 
σεως τών έποχών, τών αύξήσεων καί 
τών σμινκρύνσεων τής σελήνης, μέ τήν 
πρόβλεψίν τών πλημμυρών καίτό αστρο
νομικόν πρόγραμμα, μέ τήν σχεδόν άνα- 
λοίωτον καί μαθηματικώς προύπολογι- 
ζομένην καί προβλεπομένην προπαρα· 
σκευήν τής φύσεως, ή χρονολογική σύ- 
νοψις τοΰ νέου έτους παρέχει τό δυσα- 
πάλλακτον άγνωστον αλγεβρικόν, πδν 
δ,τι φοβείται ή έλπίζει ό άνθρωπος· Βλέ
πει λοιπόν τις μετ' Αναδρομικών φιλο
σοφικών σκέψεων καί αμφιβόλων προ
βλέψεων, τάς έντύπους ταύτας στήλας, 
αίτινες άπαγορεύουσι τφ πνεύματι νά 
θίξμ τών μελλουσών πραγματικοτήτων 
καί κατϊδμ ταύτας.

Άδιάφορον I Έν τή αίωνία ταύτμ ά- 
βεβαιότητι, ό άνθρωπος έσημείωσε τάς 
ώρας έπί τής πλακός τοΰ ώρολογίου, 
έθεσεν έν τώ θυλακίω του τόν θόρυβον 
’ένός χρονομέτρου καί πρό τών όφθαλμών 
του τό ήμερολόγιον· ό άνθρωπος θά μένμ 
πάντοτε ρεμβώδης καί τό πνεύμα έστα· 
ματημένον ένώπιον τοϋ γρίφου, δν ού- 
δείς δύναται ν ’ άναγνώσμ.

Έν ίϊαρκηοίς X.
ΔιιιΛνντηΐ τ®ν «Γβληνβδ»

ΟΙ καλοί άρχοντεί «ίνε έκεΤνοι, οϊτινες ένεργαϋ- 
σιν έκ πεποιδήοεως, ένφ οΐ ένεργοϋντες κατ’ εί- 
σήγησιν άλλων είσΐ βλαβερότατοι.

Ούδέποτε νά άλλά νά άζεοαι.

ΕΡΕΙΠΙΑ.

'Σ της πεθαμένης μας Αγάπης 
Τά έρείπια έχτές τό βράδυ 
Έπήγα κ’ βΐπα &να τραγούδι 
Μεβ’ ’<J τό τριάκότινο βκοτάδι.

Γύρω μου κάθε τι άάν χάρος 
Σάν ίσκιος μαύρος έάτεκόταν
Κι’ άντί τραγούδι άπό τ’ Αηδόνι 
Τής κουκουβάγιας άκουγόταν

Κι’ έκλαψα κι’ έκλα^α μέ πόνο 
’Απάνω Ο’ τάρημα ερείπια
Και φεύγανε οί στεναγμοί μου 
Άπό τά ότήθη μου τά τρύπια

Τής πεθαμένης μας Αγάπης 
Τά έρείπια έχτές τδ βράδυ 
Έπηγα κι’έβρεξα μέ δάκρυα, 
Δάκρυα πιό μαύρα άπό τόν άδη.

ΙΐαιπΜφ Μήτβοί Παηαβηύρου.

Σ’ ΕΚΕΙΝΗ

Όταν έμπής ψυχή μου ’στό βαγόνι, 
’Στήν ποθητή πατρίδα νά γυρίσης 
Καί νοιώσης δνας ρόγγος να σέ ζώνη, 
Φλόγες άπ’τήν καρδιά σου νά περνάνε 
Κάτι βαρύ τό νού σου νά τυλίγμ, 
Πώς κλαΐν ’ τά δένδρα γύρω μή νομίσης 
Γιατί τά δέρνει άγριος βορρηάς, 
Ή μαύρο μοιρολόημα τού γκιώνη · 
Ό φλογερός ό στεναγμός μου θανε 
Ποΰ άπ’ τά πονεμένα έχει φύγει 
Τά βάθη τής φτωχής μου τής καρδιάς.

Κι ’ άν νοίώσης ύστερα όλόγυρά σου 
Σάν μιά γλυκειά δροσιά νά περπατάμ 
’Στά χείλη ’στά κατάμαυρα μαλλιά σου, 
Καί τήν γλυκειά καρδιά σου νά δροσίσμ 
Καίνοιώσμς ένα βελουδένιο μύρο» 
Μήν πμς πώς είν’ή αύρα πού πκτάει 
Τριγύρω καί μέ γλύκα σέ φιλφ 
Καί σου γλυκοοροσίζει τήν καρδιά «σου- 
Θά είνε τά φιλιά πούχω κολλήσει 
Στό κάθισμα κ’ είς δλα κεϊ τριγύρω 
Καί θά σέ αγκαλιάζουν άπαλά·

190i
Π&ργος Ν. 8α»ΐΜΐΙδτ,1
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[Χιών.—Ούρανός άνήλτος έν τώ Βορρά.—Βραχύ- 
της διμερών.—Νύκτες θαυμάσιαι.— Χιονοπό
λεμος —ΧριΟτιανβάνδη. Φάρος τού Φέρόερ. 
Όρμος Χρχότιανίας — ‘Ομίχλη.—Πάγος έντώ 
δρμφ.—Ή Χριστιανία έν χειμώνχ).

Ποία άντίθεσις μεταξύ θέρου; καί χειμώνος, 
ένπή ώραίφ τή; Σκανδιναυιας χερσοννήσω. Κατα 
τον Δεκέμβριον, είς τόν μακρυνόν βορράν, ουρα
νός ανήλιος έωρεϊται επί τής χώρας ταύτης. Ώς 
κατά τό θέρος συνεχείς διέρχονται ήμέραι ηλιό
λουστοι, ουτω και. κατα τόν χειμώνα διέρχονται 
τοιαΰται καθ’άς τό άστρον τής ημέρας ουδόλως 
φαίνεται έπί τοΰ όρίζοντος. Τής περιόδου.ταύ
της οιαρκούσης, μάλιστα περί τά τέλη τοϋ Δε
κεμβρίου δτε ό όρίζων εΐνε ζοφερότερος, μόλις 
δύκιαταί τις, τοΰ καιρού φωτεινού δντος, ν άνα- 
γνιώσηάνευ τεχνητού φωτός, άπό τής ένδεκάτη; 
πρωινής ώρας μέχρι τής πρώτης μ. μ. άλλ ’ όταν 
ό ουρανός είνε συννεφώδης ή ή χιών λευκαίνει 
τάς χώρας ταύτας, εινε αδύνατον άνευ λυχνίας 
ν’ άναγνώση τ»ς. Τήν εσπέραν ή σελήνη κατα
λαμβάνει τήν θέσιν τού ήλίου, οί αστέρες λάμ- 
πουσιν έν- δλη τή λαμπρότητί των, ή ατμόσφαιρα 
είνε καθαρά καί διαυγής καί ό ουρανός κυανίζει 
θαωμασίω;· Τοΰ δέ βορείου βέλαος αΐ σπινθηροβο
λήσεις καί αί άκτίνες άναβρύόυσι μέχρι τού ζε
νίθ!.. Άνατέλλουσιν ήμέραι καθ’ άς επαναλαμ
βάνεται κλύδων ήλεκτρώδης- έν σχήματι στέμμα
τος έκ μεγαλοπρεπών χρωμάτων, θέαμα αλησ
μόνητου παρουσιάζων.

Έταξείδευσα είς πολλά; χώρας, μέχρι τών 
τροπικών, άλλ ’ ούδέποτε εΐδον νύκτας, τόσον 
θαυμασίας ώς τάς χειμερινά; τής «χώρας τοΰ 
μεσονυκτίου ήλίου». Αί μακραί αύγαί, αΐτινες 
περισσότερον είς τόν νότον συνδέουσι τήν εσπέ

Άντεπιστέλλον μέλος τής Γεωγραφικής 'Εται
ρείας τής 'Νέας 'Τόρχης τής Φυσιχο-ίστοριχής εται
ρείας τής Βοστώνης χαί τής ’Εθνολογικής Άμεριχα- 
νΜίήίΛταιρειας. 

ραν μετά τής πρωίας, ένταΰθα αντικαθίσταν
ται δια μακρών ζοφερών νυκτών καί βραχειών 
ημερών.

Ή φΰσις δπασα φαίνεται καταδύσασα είς ύ
πνον βαθύν. Οί μινυριστικοί ρύακες καθεύδουσιν 
άφωνοι. Ή θορυβώδης ροή τών ύδάτων έκρυ- 
σταλλώθη. Τών λιμνών τά νάματα έπι τών ο
ποίων κατά τό θέρος έπαιζον αί ήλιακαί ακτί
νες δέν ρέουσι πλέον έπί τών χαλίκων.

Κρύσταλλοι άναρτήθησαν έπί τών κλιτύων τών 
όρέω' καί τών φαράγκων, οί βράχοι έφ ’ ών κατά 
τό θέρος τό ύδωρ πίπτει στάγδην, φαίνονται ώς 
ύάλινοι όθόναι. Ή γή περιβάλλεται ύπό χι- 
τώνος χιονώδους καί αί πίτυες είνε τά κειμήλια 
ταύτης κατά τόν χειμώνα.

Αΐ ήμέραι συνεχίζονται ίν ατμόσφαιρα τόσον 
ήρέμφ, ώστε ούτε μία ανέμου πνοή φαίνεται νά 
διέρχεται διά τών λόφων. Αλλά κατά τάς γά- 
λην.αίας ταύτας άναπαύσει; επέρχεται συχνάκις 
ούρανό; σκυθρωπός καί απειλητικός, οστις απη- 
λεΐ σφοδρά; θυέλλας. Έπί τών οχθών τής Νορ
βηγίας τρομεροί καταιγίδες πλήττουσι τήν θάλασ
σαν μετά μανίας καί συντρίβονται τά κύματα 
είς μυρία τεμάχια έπί τών αποκρήμνων βραχω
δών άκτών. Ύπό τά κτυπήματα αγρίου βορρά, 
ή έλάτη κύπτει τήν κεφαλήν καί ή χιών τών 
ορίων σκορπίζεται μακράν, είς ύψη άπέραντα, 
κρύπτουσα παντός τήν θέαν.

“Αο περιπλανηθώμεν όμοϋ, φίλε άναγνώστα, 
έπί τών χιονοσκεπών ορίων, τών λόφων κάίφων 
κοιλάδων, έπί τών πάγων τών λιμνών καί τών 
ποταμών, φερόμενοι υπό τών ρέννων, «ορμητικών 
κελήτων τοΰβορρά ».θ ’ άκολουθήσωμεν τάς όχθας 
τής Βαλτικής καί θά πλησιάσομεν μέχρι τοΰ γη
ραιού ρηγμίνος Τής.βορεϊου Ευρώπης τοΰ βορείου 
ακρωτηρίου.

θλιβεράν τινα ημέραν τού Δεκεμβρίου, παρ' 
έπλέον τήν Νορβεγιακήν άκτήν, διευθυνόμενος 
πρός τήν Χρίστιανίαν, 'Ο καιρό; ήτο θυελλοδέ- 
στατος· ό άνεμος επνεε νοτιοανατολικός. Χιών 
και χάλαζα έπιπτον άλληλοδιαδόχως. Έπλησιά- 
ζομεν τήν έρημον ταύτην ακτήν, ήτις βεβαίως 
θά έγίνετο αιτία τής απώλειας μας έάν έπί ταύ
της ίξωκέλωμεν. ’Ανήσυχοι καί προσεκτικοί οί 

οφθαλμοί τοΰ κυβερνήτου καί τοΰ πηδαλιούχου 
ήκολούθουν τήν διεύθυνσιν τής γής καί ήκούο- 
μεν τούς βόμβους τών υφάλων.*

*Δΐ Νορβεγικαί άκταί γέμουσιν πολυσχιοεστάτων c/f- 
μων, φι ο ρδ ώ ·< καλούμενων (Kiotd) οίτινες παριστά
νουν καλλονήν άγριας φύσεως, άλλ’ δμως εΐνε καί δ 
τρόμος τών ξένων ναυτικών,, διότι οΐ Νορβεγοι τοι- 
ουτοί. ώς προείποαεν, γνωρίζουσι τάς άκτάς τοϋ τό
που των βράχον πρδς βράχον.

Τό άτμόπλοιον έπροχώρει βραδέως. Κατ ’ άρ- 
χας ειχομεν επιβατας οωόεκάία ριψοκίνδυνων πλ οι- 
άρχων Νορβεγών, οίτινες μετέβαινον είς τά; 
οικίας των οιά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων. 
Οί ενεργητικοί ούτοι άνδρες έγνώριζον έκαστον 
λίθον τής άγώνου ταύτης ακτής.,

Τπεθέτομεν δτι δέν άπείχομεν ή κατά τινα 
μίλια τής Χριστιανσάνδας, τοΰ πρώτου σταθμού 
μα; καί όσάκις ή θύελλα έκόπαζε, οί όφθάλμοί μας 
έτεινον ν’ άνακαλύψουν τήν ξηρόν. Περί τήν 
μεσημβρίαν κατηύγασε. καί διεκρίναμεν τά όρη, 
καταλευκα έκ τής χιόνος. Έδόθη τό σημεΐον τή; 
στάσεως οιά νά κατοπτεύση όπηοαλιοδχος, διότι 
ητο ούσκολον νά πλησιάσωμεν ενεκα τών χιό- 
νων. Άλλά. μετ’ ολίγον ειμεθα έν τφ λιμένι. 
Ή άγκυρα έρρίφθη πρό τής πόλεως καί έκρατήθη 
μ’ολον τόν δαιμονιώδη θόρυβον τής θαλάσσης. 

Μετά βραχείαν αναβολήν άνεχωρήσαμεν διά 
τήν Χρίστιανίαν. Έγένετο τις μεταβολή τοΰ 
καιρού, δστις ύπέσχετο νά γίνη ήδύτερος· άλλ’ 
ή έγένετο πυκνότερα, καθιστώσα οχλη
ρόν το ταξείδιον. Ή ομίχλη βασιλεύει έπί τών 
ορμών κατά τόν χειμώνα καί περί τάς άρχάς τής 
ανοίζεως. Ένίοτε κατά τινας ημέρας ό διάπλους 
εΐνε δυνατός, δστις έν καιρφ διαυγίΐ δέν διαρ- 
κεΐ ή ώρας τινάς.

Ή Χριστιανία εινε πρωτεύουσα τής Νορβε- 
γίας έχουσα 130,000 κατοίκους. Έδρα τής 
Νορβεγικής κυβερνήσεω; είνε, έχει δέ πανεπιστή- 
μιον ίδρυθέν τφ 1811, αστεροσκοπείου, βιβλιο
θήκην, λαμπρώς φκοδομημίνα δημαρχείου, χρη
ματιστήριου κ.λ. Έχει βιομηχανίαν βυρσο'δε- 
ψί»ι» χαρτοποιίας κ.λ. καί έμπόριον οικοδομι
κής ξυλείας, σιδήρου, χαλκού, ιχθύων κ.λ.

Ή πόλις αύτη ίδρύθη ύπό τοΰ Χριστιανού τού

Δ’, βασιλέως τής Δανίας, τφ 1624 έπί τής ιπυρ· 
ποληθείσης πόλεως *Όψλο.

Έλοξοπλοΐσαμεν τοΰ όρμου τής Χριστιανία; 
μέχρι τοΰ φάρου τοΰ Φέρδερ καί εΐτα έξηκολου- 
θήσαμεν τόν πλόΰν μας, ίστάμενοι, βραδύνοντες 
καί έπαυξάνοντε; τήν·ταχύτητα, κατά τά; περι
στάσεις. Τό άκρον τού όρμου ήτο κρυσταλλομέ- 
νον κατά μήκος μιλίων τινών, άλλ’ εν τφ μέσφ 
είχεν άνοιχθή δίοδο; διά. τά ατμόπλοια. Τό 
ύδωρ τού όρμου τής Χριστιανία; £νεκεν τή; θε- 
σεώς του είς τό άκρον τοΰ Σκάγγερ-Ράκκ * Λν» 
ψυχρότερου κατά τόν χειμώνα τοΰ τών άλλων 
Νορβεγικών όρμων; ή επιρροή τοΰ 
ποιούσα τοΰτο ήττον ίπαισθητόν. Γενικώς δέ ή 
θαλασσοπλοΐα είνε κεκλεισμένη είς τήν Χρισιτι- 
ανίαν μέχρι τοΰ Μαρτίου, καίτοι είς. ήπιωτέρρβυ; 
χειμώνας άρχεται κάποτε αργότερου καί τελειώ
νει ταχύτερου καί τάνάπαλιν. Τά πλοία ή<σαν 
κεκλεισμένα είς τούς πάγους.

Οί άνθρωποι οιέτρεχον τήν χώραν, οί μεν έπί 
τών παγοβατίδων, άλλοι δέ έπί κινήτων έλ- 
κύθρων, . καλουμένων ΚιΛκ, άτινα ό κάτοχο; 
θέτει είς τό μέσον ράβδων, εφοδιασμένων κατά 
τά άκρα διά σιδηρών αιχμών ήμβλυσμένων άνη- 
φορικώ;· ετεροι πάγον πριονίζουσιν, δστις εξάγε
ται τή; χώρας έν μεγίστη ποσότητι...

Έν καιρφ χειμώνο; ή δψις τή; πόλεως. εΐνε 
γαλήνια μάλιστα δταν τό Storthing (ή Βουλή) 
συνεδριάζει καί ή αυλή διαμένει έν Χριστιανίφ. 
Αί προκυμαία» μένωσι σιωπηλαί καί τά. πολυ
πληθή άκτοπλοϊκά σκάφη μετά τών προσωρινών 
φορτίων των καθυστερούν, διότι ό καιρός τών 
ταξειδίων διήλθε. Τά ξενοδοχεία εΐνε έρημα καί 
αί τέρψεις μηδαμιναί' ποΰ καί που δίδεται τις 
συναυλία ή σπανίως μάλλον εμφανίζεται δραμα
τικός θίασος. "Ολα; τότε τάς έσπέρα; .τό πλή
θος φέρεται είς τό θέατρου. Μόλις.δέ φανή εύ- 
μενήςζ ό ουρανός, άφθονούσιν οί νέοι παγοδρο- 
μούντες καί οί παιδες τέρπονται ολισθαίνοντας 
κατά μήκος τών κρυσταλλωδών λόφων.

Κισσός

Skagit- Rack. Εινε δ κόλπος είς τδ άκρον τοϋ δποίου, 
αριστερά τώ είσπλέοντι, χείται ή Χριστιανσάνδη καί 
είς τδ βάθος ή Χριστιανία.
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I

ΤΟΥ αγρού τήν μαρ
γαρίταν, τήν κιτρΐνην 
μαργαρίταν xai χα 
ρίεσσαν ενθυμείσαι ;

Μή σκέπτεσαι μόνη 
flc τόν παρθενικόν 
σου θάΛαμον ύπό 
τούς βαρυθύμους κρό
τους τοΰ παΛαιοϋ ώρο- 
Λογίου μή μεΛαγχο- 
Λής' ακούεις ;

— Τίκ, τάκ ■ ■ . 
τίκ, τάκ. . .

Αέν σχίζουν οί ΰ- 
πουΛοι ούτοι χρστοι,

ό σκόρος αυτός τής ζωής, την εύδαίμονα ψυχήν 
σου;

Φύγε- είς τούς άγρους τρέζε' τών χρυσαΛί- 
ΰων Λάβε τήν οδόν καί είς τό άρωμα τοΰ ορει
νού ζέφυρου Λούσθητι.

Τήζ μαργαρίταν εκείνην β.ίϊπε τήν χρυσί- 
ζαυσαν. 'Ο ήΛιος πονήρως ταύτην αντικατο
πτρίζει είς τούς όφθαίμούς σου. Άνεμνήσθης τι;

Αέγε- μή πΛέον τάς σκέψεις μου φονεύεις.
Ά ! οχι...σίγα ! Μή τήν άφατον ηδονήν σου 

ταράζης’ μή τό ανθούν μειδίαμα είς τά παρ
θένα χείΛη σου μαράνεις.

ΒΛέπε με μόνον. βΛέπε με.
“Α ! 9χι... όχι! Μή το ΙκπαγΛον μοί πρό

σφορης όμμασου,.. μή. Ταράσσομαι, ριγώ, σκο
τίζομαι... καί σέ δέν βΛέπω πΛέον ή σκιάν και 
σικάτος... σκότος...

’Εκείνην βΛέπε, τήν χρυσοχιτρίνην μαργα
ρίταν... “Αφες με, σέ, νά θαυμάζω... Μή μ ε 
σκοτίζεις...

Τήν μαργαρίταν βΛέπε τήν χρυσίζουσαν δέν 
σ' Ενθυμίζει τίποτε;

II

“Ω ! πώς τρέμω...πώς τρέμω. ..
Μαργαρίταν ειχον δρέψει τοϋ άγροΰ άσχόπως 

τιότε καί δέν έφαντάσθην ότι άνθος Ιδρεπον άν- 
θίούσης ευτυχίας. Σταγόναςειδον δρόσουέπ’ αυ
τών και δέν ένόησα Ιχνη φιΛημάτων ότι ησαν, 
χρυσαΛίδων...

Σέ συνήντησα· σέ ειδον ετρεμον έγώ καί ή 
μαργαρίτα είς τάς χειρας μου έσχίρτα,Ισως έχ 
χαράς...

Άγγε.Ιος ήτο αγάπης ! 
Καί σύ, τήν έζήτησας...
Αέν σοι είπε τίποτε έκπνέουσα ύπό τάς χεΐ- 

ρας σου ;

*Η μήπως τά αβρά της πέταΛα δέν έσχόρ- 
πισες άπόνω; ; .

Τήν μαργαρίταν έΛυπήθης... η έμέ;

III

Σπεΰσε. φιΛτάτη ψυχή μου' σπεϋσε έχει πρός 
τόνμορμυρίζοντα ρύακα... Αέν ακούεις τίποτε; 
Ήχώ τών παρόχθιων καΛαμώνων τά ώτα 
σου δεν πΛήττει; ακούεις; έπαναΛαμβάνει δ,τι 
ή ψ°χή άΛΛοτε ύπέρπΛηρης άνθούσης εΰ 
τυχίας Ισπευσε εκείείς έρημΐαν καί έζεμυστηρεύ- 
θη... Ακούεις; έζομοΛόγησις εινε καρδίας... 
ένόησες... της ΐδικης μου...

Τήν ΛάΛον ακόυε ήχώ..·.
«Τήν ειδον' τήν ειδον τέΛος' τήν ειδον έ- 

ρώσαν.Μ’ έζήτει και εσπευσα τρέχων, άΛΛάβρα- 
δύτερον τών Λογισμών μου. Κ' έφαν- 
ταζόμην γονυπετής τόνίρωτα πρό ταύ· 
της ν’ άσπασθώ. Τά βέΛη τον βαθύτε
ρου ακόμη νά ωθήσω . . . "Ω ! ή αιχμή 
των ρίγος ήδονής μ' έδώρησεν μόΛις 
μέ ειχον θίζει.

Φθάνω...τόσώμα μου άναισθητεϊ κχΐ 
ή καρδία πάΛΛει. .·. Οί Λογισμοί μου 
τρέχουν . . . γονυπετής νά πέσω θέΛω, 
άΛΛά οί πόδεςμου έψύχισαν χαί μέ κρα
τούν μαρμαίροντα πρό ταύτης... Αό- 

F*  γους ζητώ. . .ά.ΙΛ’ ή πνοή της μέ ζαΛΐ- 
Ljj ζει καί μόνον αναπνέω τό άρωμα αΰ· 
Π τής...’Ανοίγω προσπαθών τούςόφθαΛ-
I I μούς, θαμβώδέις ήδη πΛανομένους.. .καί
II πάΛιν φευ! θρόμθη δακρύων τάχάΛΛη 

της μοί κρύπτουν...
Αέν ήδννήθην τίποτε νάρθρώσω:..

▼ "Α! όχι...Ή μανιώδης πνοή μου,
| δεν σοι είπε τι;
Τών δακρύων ή Λάμψης δέν σόι έΛάΛησε !■»

IV

Τήν ΛάΛον ήχουσας ήχώ, φιΛτάτη; 
ΈζομοΛόγησις ήτο καρδίας... ένόησες... τή; 

ίδικής μου...

1901 “ΑΛχης ΆΛκαΐος

0 ΚΑΛΙΏΝ ΑΓΓΕΛΟΣ
[ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ]

Β Η τψ σιδηροδρομικφ
?Κ· ?Π!6ι είσέτι ώοαε τδν σι

ΤΟ ένδεκάτη ’Ιουλίου μεσημβρία, 
δτε έκ Ροσινόζας (Rossinosa) 
άναχωρήσας άφίχθην «ίς Πασχά- 
νιον ένθα ώφειλον ν ’ αναμένω έν 

> σταθμφ δύο 
είσέτι ώρας τόν συρμόν τοϋ ’Ιά
σιου δπως μεταβώ είς Βουκουρέ» 
στιον. Εινε δέ πασίγνωστον πό
σον εινε οχληρόν ν’ άναμένη τις 
έν ξένη πόλει είς σταθμόν τινα. 
Εισέρχεται έν τή αιθούση, πάλιν 

εξέρχεται, κάθηται, σιγαρίζει, πάλιν εγείρεται, 
περιπατεϊ περιιργαζόμενος τά πέριξ τοπεϊα καί 
αδημονεΐ πολλάκις μέχρις ου φανή πόρρωθεν ό 
σιδηρόδρομος.

Είς τοιαύτην θέσιν εύρέθην κάγώ έν Πασχα- 
νίφ άφιχθείς τή ένδεκάτη ’Ιουλίου έν έτει 1885. 
Έδει λοιπόν ώς καί πολλοί άλλοι νά άναμείνω' 
Μή έχων τί νά κάμω ήγέρθην νά περιεργασθώ 
τά πέριξ κατάφυτα τοπεϊα καί δπως άνετώτε · 
ρον διέλθω τάς δύο οχληράς ώρας, μέχρις αναχω
ρήσεων.

Ή πόλις τοΰ Πασχανίου κεϊται είς άναντες 
μέρος καί ή μεταξύ ταύτης καί τοΰ στάθμου από
στασής είναι ολίγον μακρά, άλλ’ ή οδός αΰτη ή 
ένοΰσα τήν πόλιν μέ τόν σταθμόν είνε άκρως 
εξοχική λεωφόρος καί κατάφυτος έξ ακακιών 
καί άγριοκαρυών.

Εινε αληθές δτι έν τή ’Ανατολή ύπάρχουν τά 
ωραιότερα τής ύφηλίου τοπεία, άλλ’ έν ώρφ εα- 
ρος υπάρχουν καί έν Ρωμανία τοιαϋτα εφάμιλλα 
καί ζωγραφικώτατα" τά δέ γλυκύτατα κελαδή
ματα τών πτηνών, αί λόχμαι τών πέριξ δρέων 
οί κήποι καίοί κατάφυτοι λειμώνες έν.μέσφ τών 
οποίων κελαρίζουσι χάλικες παρασυρόμενοι έκ 
τών ρυακίων, ποικίλλουσι τήν ώραίαν καί εν
ταύθα φύσιν. Πάντα ταΰτα ώς καί τά βαθύσκια 
δάση καί ή άρωματώδης αύρα, ήτις ήρέμα έπνεε 
καί οιέσειε'τούς κλώνους τών άνθούντων δένδρων, 
ύπδ τά όποια έκλινον τήν χρυσίζουσαν κόμην 
των καταπράσινα λήϊα, μέ προσείλκυσαν μέχρις 
αυτών νά θαυμάσω, έστω καί έν βραχεί, τήν καλ
λονήν τής τοποθεσίας τοΰ Πασχανίου, ενφ δέ 

έβάδιζον ήκουσα ώραίαν κλειδοκυμβάλου μελΆφ- 
δίαν καί τή άληθείφ πρός εκείνο τδ μέρος ·τοΰ 
σταθμοΰ, ένθα έκειτο ή κατοικία τοΰ σταθμάρ
χου, γερμανοΰ τήν καταγωγήν και πλουσίου έν 
πόλε·, εκείνη, άλλ’ έκρωμουνισθέντος. Έμαθον 
ο’ αμέσως άπό τούς συμπεριπατοΰντας κυρίους, 
οϊτινες άνέμενον .ώς καί έγώ τήν έλευσιν τοΰ 
τραίνου, δτι ό σταθμάρχης είχε κόρην εύειδεσ- 
τάτην καί άριστον κλειδοκυμβαλίστριαν δεκατέσ- 
σαρας Μαιου αριθμούσαν Καί όντως μετ’ ολί
γον ειοομεν έξερχομένας έκ τοΰ ,άπέναντι οίκου 
τρεις γυναίκας· ή νεωτέρα διευθύνετο. πρδς τδν 
σταθμόν. Τώρα είπε τις έξ αύτών θά ίδητε τήν 
κόρην τοΰ σταθμάρχου καί θά θαυμάσητε πήν 
ώραιότητά της. Αί δύο άλλαικυρίαι εΐποντο ;καί 
αυται έρχόμεναι πρός τδν σταθμόν εκ τής λειω- 
φόρου, έφ’ ής έβαδίζομίν καί ήμεΐς. Όταν δέ 
έπλησίασαν ήμάς, ό θαυμασμός μου ήν άπε:ρί- 
γραπτος καί δέν ήξευρον αν τη άληθείφ έβλε- 
πον παρθένον ζώσαν ή εικόνα ιδανικήν. Τοσοΰ- 
τον δέ ή έκπληξίς μου ήτο μεγάλη άπέναντι 
τοιαύτης καλλονής, ώστε έπί πολύ έμεινα έν- 
νεός. Έκειναι δμως δέν παρετήρησαν τούτο κα- 
θόσον άπό τοιαύτας εκπλήξεις φαίνεται ήσαν εί- 
θισμέναι. Ήρκέσθησαν δέ εις λεπτόν μειδίαμα 
καί έξηκολούθησαν τήν πρός τόν σταθμόν άγου
σαν καί ολίγα πλέον βήματα άφ*  ήμών άπεϊ- 
χον> Ή φύσις άναντιρρήτως ποιεί θαύματα· 
θαύμα ήν καί ή κόρη αΰτη, «ιδού, διεννοήθην, 
τύπος καλλονής, δ.στις αν ύπήρχεν είς τήν άρ· 
χαιότητα ήθελον τήν αποθεώσει είς Ίσιδα,‘Αρ- 
τεμιν ή Έστιάδαο. ’Αναπαραστήσατε ήδη ΐδα- 
νικώς ένώπιόν σας τήν νίαν αυτήν, έχουσαν δύο 
χρυσούς άστέρας, οϊτινες έγκατέλιπον τδ στερέ
ωμα καί έστερεώθησαν είς. τούς οφθαλμούς της, 
τά ώραιότερα ρόδα, άτινα έσχημάτισαν τάς πα
ρειάς της καί δέσμην χρυσών νημάτων, άτινα 
άπετέλεσαν τήν κόμην της έφ * ής βόστρυχοι δρα- 
πέτιδες έπί τοΰ γαλακτώδους ροδολευκόχρου 
τραχήλου της έσείοντο ύπδ τής φοράς τής μεσημ
βρινής τού ’Ιουλίου αύρας, θωπεύοντες άμα ·τά
αδαμάντινα ένώτιά της καί θά σχηματίσητε άμυ- 
δρώς τήν εικόνα αύτής. Έάν δέ τις μετά προ
σοχής τήν παρετήρει,λεληθότως είσέπνεεν έκτου 
αρώματος τοΰ θεσπεσίου περιβάλλοντος αυτήν. 
Τοιαύτη έν δλίγοις ήν ή κόρη τοΰ σταθμάρχου, 
ήτις ήνθει ολόκληρος έν εύμορφίφ καί συμμετρίφ 
σώματος καί ψυχικής αρετής .

, Μετά πέντε έτη έτυχε νά μεταβώ καί πάλιν 
είς Πασχάνιον, ένθα εισερχόμενος είς τδν σταθ
μόν άνεκάλεσα αστραπηδόν έν τφ νφ μου τ·ήν 
σκηνήν, ήν άνωτέρω περιέγραψα.

«“Ω! έλεγον κατ’έμαυτόν μετά χαράς <αν 
έβλεπον πάλιν τήν νέαν έκείνην καί τώρα. . . . 
πόσον ωραιότερα θά ήνε καί μεγαλητέρα · ποΰ 
άραγε νά ήνε καί τί νά κάμνη; ή ίσως ποιος
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ευτυχής θνητός τήν απέκτησε; ποιος ευτυχής 
πλούσιος ανώτερος, αξιωματικό; ή πρίγκιψ να την 
εχη ήδη σύζυγον ! Έπειτα μήπως ή καλλονή 
της δέν ήτο πριγκιπική καί δέν ώφειλε νά κα- 
τακτήση καρδίαν όμοίαν της;

Ένφ τοιοΰτοι ρεμβασμοί κα! σκέψεις κατεί
χαν τόν νοΰν μου, αίφνης χωρίς νά τό έννοησω 
εύφέθην, βραδέως βαδίζων, πρός τό μέρος τής γνω- 
στ-ής μοι λεωφόρου απέναντι τής κατοικίας τοΰ 
σταθμάρχου.

‘Απλή περιέργεια μέ ώθει πρός έκεΐ πριν όμως 
πλησιάσω πολύ, βλέπω ένώπιον εις παχεΐαν σκιάν 
πολλών ακακιών, εν μαρμάρινου βόθρον ανώτοΰ 
οποίου ϊστατο εΐς κλαίων "Αγγελος εκ μαρμά
ρου, κάτωθι οέκαί έν τφ μέσφ τοΰ βάθρου κρή
νην άδιακόπω; ρέουσαν διαυγέστατου ύδωρ και 
άνωθι ταύτης έκειτο ώραιοτάτη είκών κόρης, γε- 
γλυμένη έπί πορσελάνης καί ήτις παρίστα τήν 
νέαν, ήν έφανταζόμην, τήν κόρην τοΰ σταθμάρ
χου. Ή τάλας είχε τόσον προώρως άποθάνεικαί 
οί γονείς της αφιέρωσαν τήν κρήνην ταύτην εις 
τήν μνήμην αύτής, διά νά δροσίζη μέ τδ διαυ
γές της ύδωρ τούς οδοιπόρους, ώς άλλοτε ζώ- 
σα εκείνη έθέρμαινε τούς θαυμαστάς της διά τών 
περιφλεγών βλεμμάτων της.

"Ηδη πας διερχόμενός έκ Πασχανίου διαβάτης 
βλέπων τδν κλαίοντα έπί τής κρήνης ταύτης 
άγγελον, άναπωλεΐ είς τήν μνήμην του τήν έκ
τακτον καλλονήν τής παρθένου ταύτης.

‘Er Bpai-ta ’Ιωάννης Παρίσης

Ο ΑΠΙΣΤΟΣ

«Εΐπεν άφρωτ cr χαρίία aiztft acixcoti fteie» (davll ^aAfi. 11").
I.

"Αφρων, μωρός, ασύνετος είν’ ίστι; οέν πιστεύει 
είκ τοΰ ©εοΰ την υπαοξιν τοΰ ζωντος εί; αιώνας· 
όσ:τις, άντί τ.ον Ποιητην τών πάντων νά λατρεύη, 
Πιιστεύ’ ώς κοΰφος, πείθεται είς τους απατεώνας. 
Ό> άπιστος αχάριστο; έστι κ*  ήχρειωμένος, 
άςιοϋ έπλάσθη έν τιμή τδ γένος του αλλάζει 
καί τδ» ©εον περιφρονεΓ κ’ υβρίζει έξημμένως, 
πρδς κτήνη δέ τ’ ανόητα συμβάλλετ' δμοιάζει. 
Ταλαίπωρε, άλλα πρδς τί είς πάντα νά δίστάζης; νά λίγης δτ ’ άφ’ έαυτής ή Φύσις έποιήθη ; 
τά θεία παραγγέλματα τού; Νόμους νά χλευάζη; 
κ’ έκ τοΰ πιθήκου άνθρωπος φρονεί; δτ’ εγεννήόη ;

II.

Ίδέ, τυφλέ, 'στον Ουρανόν τδ άστρον τή; ημέρας, 
τά νέφη, τήν πανσέληνον, τήν νύκτα τούς αστέρα;' 

Ίδέ τά άρη, τούς αγρούς, τούς ποταμούς, τά δάση, 
ώς καί τά ζώα τ*  απειρα έν γή και έν θαλάσση, 
©εώρησον τδν ήλιον, πώς ούτος εικονίζει, 
μέ τάς λαμπρά; άετίνας του, ποΰ.πέριξ τας σκορπίζει, 
τδ κυανόχρουν τών βουνών, τών λόφων τδ /λοώδες, 
καί τών φυτών δσφράνθητι κι" ανθεων τδ ευώδες ! 
Δ^ά τί ψυχρές διατελείς απέναντι τοσούτων 
χτισμάτων ύπερφυσικών, είς τόσω μέγαν πλούτον ; 
Μέ όφθαλμδν δ' άνέκπλ-ηκτον πώς δύνασαι νά Γδης 
τήν ροδοδάχτυλον Ήώ χωρίς νά αποδίδης 
εις την μεγαλοπρέπειαν θεού τοΰ Υπέρτατου 
τήν δόξαν, τοϋ Δημιουργού, τοΰάντο; σοφωτατου ; 
"Αχουσον τδν ψιθυρισμόν ζέφυρων χαί ύδάτων 
κελαρυσμόν, χαί τών πτηνών τώνγλυχερών μσματων ! 
Εί; τή-ν άνέγερσινδ’.αύτήν τής Φύσεως όποια 
τέρψις και άγαλλίασις καί ύμνων αρμονία ! 
Τά μέγιστα θαυμάσια τδ οΰς σου χ>’ άν άκούση, 
ούδόλώς τήν καρδίαν σου γιατί δέν συγκινοΰσιν ; 
Ειπέ μοι πώς ήδύναντο αυτά νάποιηθώσιν 
μόνα καί ώς οί μύκητες απλώς να εκφυώσι ; 
Πώςζώσι, πώς ύπάρχουσι καθ’ έν μέ τό» σκοπόν των, 
πώς εχτελοΰν τδνδρόμον των,δεν χάνουν τον τροχον των; 
Καθώς εΐς πάν μηχάνημα πιστεύεις ότ' υπάρχει 
τεχνίτης καί μηχανικός, ούτως Έκείνος άρχει, 
δςτις μέ μέτρον διοικεί· πάντα, μέ διαβήτην 
καί ε’ις αύτδν ϋπήκουσιν, ώς Ύψιστο» Τεχνίτην,

III.

"Οτ’ί/ι δέ έκ τών χειρών τοϋ Πλάστου ανεπτύ.χθη, 
άλλ’ έκ πιθήκου άνθρωπος, νά λέγης, εξελύχθη, 
τυγχάνει παραλογισμός, έσχατη αφροσύνη, 
μώςία δέ xj’ άσέβεςα xat άποχτηνοσύνη I 
Πιθήκου μεταμόρφωσές ό άνθρωπος δέν εινε,
Χ2' άν θέλης, μή παραδεχθής καί μόνο; κτήνος μείνε, 
Ό πίθηκος ανέκαθεν γεννάται έξ όμοιου 
κα· αποθνήσκει πίθηκο; έπ! τής ΰφηλίου.
Ό πίθηκος τή; σήμερον, καί δ προ έξ χιλιάδων 
έτών, τ’ αυτά ιδιώματα μετά πολλών μυριάδων 
πιθήκων άλλων έχουσι καί τας αυτας κακίας 
κα! ζώσ’ώς κτήνη άγρια, ε’ις δάση κ’ έρημίας. 
Οια λοιπόν διαφορά πιθήκου καί ανθρώπου ! 
ώςτε καί άν τήν σύγκρισιν θελήσης δια τρόπου 
νά κάμης οίουδήποτε, ύβρις θά άποβαίνη 
κατά τής άνθρωπότητος, στδν λόγον θ’ αντιβαίνει.

IV.

Άλλ’ή ψυχή σου, άπιστε, χαμερπεστάτη ούσα 
καί αμελής, κ’ «κ τών παθών νέκρα διατελουσα 
συν τώ ασχεπτ’ εγωϊσμώ τδν νοΰν σου τδν σκοτίζει, 
τδ φώς καί τήν αλήθειαν νά βλέπη; σ’ εμποδίζει. 
Σύ, άπιστε, ταράσσεσαι εί; έκαστον σου βήμα. ' 
ώς μόνον σου δέ στήριγμα δέν έχεις ή τδ χρήμα' 
κι’ δταν έκλειψη άπδ σοΰ τδ λατρευτόν χρυσίον, 
τότε τά χάνεις κ’ έρχεσαι εΐς κάκιστον σημεΐον : 
αμεσω; απελπίζεσαι κ>’ αυτοκτονίαν πρά·τεις, 
δτι στούς λόγους του ©εοΰ τά ώτά σου τά φράττεις. 
Ποτέ, ποτέ δ άπιστος δέν εχει καλόν τέλος 
καί μένει μόνος, έρημος καί ανευ βοήθειας, 
δταν έπέλθη κατ’ αυτοΰ τή; θείας τιμωρίας 
άφευκτου έκδιχήσεω; θανατηφόρου βέλος,

Έν Μελίτη τή 1)14 ’Ιανουάριου 1902.
Φεόφ. Ί. Κόντης.

ΤΛΞΕΙΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ
(άλληγορικδν διήγημα)

Μίαν φοράν συναντηθέντε; οί επτά σοφοί τής 
Έλλάοο; προέτειναν, ινα έκαστος τούτων γνω- 
ρίση δ,τι τφ έφαίνετο τό μεγαλείτερον θαύμα τή; 
δημιουργίας. Είς έξ αύτών, υπέρτερος τών άλ
λων κατά τό πνεΰμα, προέτεινε τήν γνώμην με
ρικών αστρονόμων έπί τών απλανών αστέρων, 
τούς όποιους βλέπομεν ώς ήλίου; χρησιμεύοντας 
έκαστος ώς κέντριν είς έν πλανητικόν σύστημα, 
καί άφθονοΰντοις ζώων καί φυτών, ώς ή σφαίρα 
μας. Παροξυνθέντες ύπό ταύτης τής ιδέας συν- 
ήλθον νά παρακαλέσωσι τον Δία, οστις ήξίωσε 
νά τούς ύποσχεθή ταξείδιον είς τήν Σελήνην, 
νά μείνωσιν έκεΐ τρεις ημέρας, ινα έκτελέσωσι 
τά θαύματα τά όποια αύτη περιέχει καί νά διη- 
γηθώσι κατά τήν επιστροφήν των δ,τι θά εοω— 
σιν. Ό Ζεύς συνήνεσεν είς τοΰτο καί τού; διέ
ταξε νά συναθροισθώσιν είς. έν υψηλόν όρος, ένθα 
θά ευρισκον νέφος έτοιμον νά τούς αεταβιβάση 
είς τον τόπον, τόν όποιον ήθελον νά γνωρίσωσο». 
’Εξέλεξαν συντρόφους τινά; οιά νά τούς βοηθή - 

σωσΐν είς τήν περιγραφήν τών αντικειμένων, τά 
όποια ήδύναντο νά συναντήσωσι καί έπί τέλους 
έφθασαν είς τήν σελήνην, έν ή εύρον Ιν άνάκτο
ρον προητοιμασμένον διά νά τοΰ; παραλάβη. Τήν 
επ·οΰσαν, λίαν κεκοπιακότες έκ ,τοΰ ταξειδίου 
των, άνεπαύθησαν μέχρι τής μεσημβρίας· καί, 
εύρισκόμενοι εΐσέτι ασθενείς, άνέλαβον δυνάμεις 
μέ ίξοχον δεϊπνον, διά τό όποιον λίαν ηύχαρι- 
στήθησαν βλέποντες διά τών παραθύρων των 
μίαν τρυφεράν χώραν, κοσμουμένην ύπό τών ώραι- 
οτέρων άνθέων, τά όποια αί ακτίνες τοΰ ήλίου 
καθίστων εΐσέτι λαμπρότερα καί άκούοντες μέχρι 
τής έσπέρας τό μελωδικόν άσμα τών πτηνών. 
Τήν έπομένην ήμέραν ήγέρθησαν λίαν πρωΐ, ϊνα 
έκκινήσωσιν· άλλά νέαι κυρίαι, σπανίου κάλ
λους, έλθοΰσαι νά τούς έπισκεφθώσι, τούς συνε- 
βούλευσαν νά ήσυχάσωσιν έκ τών κόπων των, 
πριν ή έκτεθώσιν εΐς τό έπίπονον ταξείδιον τό 
όποιον έ’μελλον νά έπιχειρήσωσιν.

Ή άβρότης τών λόγων καί τά θέλγητρα τών 
γυναικών τούτων ένίκησαν τήν άπόφασιν τών ξέ
νων. Είσάγουσι μουσουργούς, οίτινες ιξετέλουν 
θαυμασίαν αρμονίαν· οί νεώτεροι χορεύουσι καί 
μετ’ ολίγον ή χαρά καθίσταται γενική. Όλη ή 
ημέρα παρέρχεται ευτράπελος καί διασκεδαστική 
μέχρι; ού γείτονές τινες ζηλοτυποΰντες τήν ευ
θυμίαν των εισέρχονται μέ τά ξίφη. Οί μεγαλεί- 
τεροι έκ τή; συντροφιά; προσπαθοΰσι νά καθη- 
συχάσωσι τούς νέους, ύποσχόμενοι αυτοί; νά πα- 
ραδώσωσι- τήν επαύριον τούς ένόχους εί; τάς χεϊ
ρα; τής δικαιοσύνης. Τοΰτο έξετελεσθη καί τήν 
τρίτην ήμέραν ώνόμασαν τήν αιτίαν. Μέ τήν 

κατηγορίαν, τάς υπερασπίσεις, τά: εξαιρέσει; 
και τήν έκδίκασιν ίπήλθε? ή νύξ καί οΰττω έξέ- 
λιπεν ή δοθεϊσα προθεσμία ύπό τοΰ Διό;. Κατά 
τήν έπίστροφήν των είς τήν 'Ελλάδα, άπαντες 
οί συμπολϊταί των έτρεξαν κατά μυριάδα; διά 
ν’ άκούωσι τήν περιγραφήν τών θαυμάτων τής 
σελήνης. Παν 8,τι ήδυνήθησαν νά εΐπωσιν οί 
ταξειδιώταί μας καί παν δ,τι έγνώριζον άποτε- 
λεσματικώς, ήτο οτι ή γή ήτο κεκαλυμμένη έκ 
χλόη; καί άνθέων καί οτι τά πτηνά έμελπον τό 
άσμά των έν μέσφ τών κλάδων τών δένδρων 
άλλ' όποιον είδος άνθέων είχον ΐδη, ή οποίαν 
μελωδίαν πτηνών ειχον άκούση, ήγνόουν άπολύ· 
τως. Διά ταύτην τήν αφήγησιν έφιλοξενήθησαν 
πανταχοΰ μετά περιφρονήσεως.

Έάν νΰν θελήσωμεν νά έφαρμόσωμεν ·τόν μύ
θον τούτον εί; τούς άνθρώπου; τής σήμερων έπο
χής, θά εδρωμεν άκριβή άναλογίαν. Διά τών 
τριών ημερών ό μύθο; χαρακτηρίζει τάς τρεις 
ήλικίας τοΰ άνθρώπου. Έν πρώτοι; τήν νεό
τητα, κατά τήν όποιαν εΐμεθα λίαν άσθενεΐ; 
διά νά έξετάζωμεν τά έργα τοΰ Δημιουργού- ά- 
πασα αύτη ή εποχή εινε αφιερωμένη εΐς τήν άρ- 
γίαν, τήν πολυτέλειαν καί τάς διασκεδάσεις.

Επειτα τήν ώριμον ηλικίαν, τήν όποιαν οί άν
θρωποι μεταχειρίζονται διά τήν έγκατάστασίν 
των, τόν γάμον των, τήν έκπαίδιυσιν τών τέ
κνων των, τήν αύξησιν τής εύτυχίας των καί 
τήν άποκατάστασιν τής οικογένεια; των. Τέλος 
δετό γήρας, κατά τό όποιον, άφ’οδ κάμωσι 
τήν τύχην των, εΐνε βεβαρημένοι έκ τίών ένο · 
χλήσεων καί τών διαδικασιών τών σχετικών μέ 
τά; ύποθεσει; των. Ουτω συμβαίνει έκάστοτε οί 
άνθρωποι νά μή έξετάζωσιν ουδέποτε τό τέλος, 
εΐς τό όποιον είνε προωρισμένοι καί τδν σκοπόν 
διά τόν όποιον έλαβον τήν ζωήν.

(‘Ex to? γα,Μιχοΰ)
A4HS

ΙΣΤΟΡΙΚΟΔΙΔΔΚΤΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Ή «Στρατιωτική Έπτθεώρηΰις» τών ΙΙαρι- 
Οίω-ν Αναφέρει έΑχάτως τό Ακόλουθον χαραν.τη- 
ριότικόν άνέκδοτον τοΰ Νααιολέοντος Α’.

«Ή δευτέρα φορά, καθ’ fiv όΝαπολέων μετε- 
χειρίόθη τό ξίφος του, ήτο <>μολογουμέ»ως έν 
περτότάόεχ Δκρως δραματική· συνέβη δέ έν 
Λ icis-5<>i-Au)it>, δτε ft μεραρχία τοΰ Ιππικού, 
ύπό τόν ότρατηγόν Καλμπέρ, ίπετέθεπο μεθ’ 
όρμίΐς κατά τών όυμμάχων Αύότρο-ρώόΐόων, ά- 
ναγκασθεϊόα κατόπιν σφοδρού μυδροβολΑματος 
νά όπιόθοχωρΑόνι, καταδιωκομένη ύπό ττών Κο
ζάκων. Ό Ναπολέων τότε εΐς μικράν έκεϊθεν 
ευρισκόμενος άπόύταΰνν, παρατηρήόας πά όυμ- 
βαίνοντα, τρέχει μετά τοΰ ίππου του είς τό 
μέσον τών άνδρών του, ίνα τούς άναχαιτΐσμ, 
δτε ούτοι φίρδην μίγδην άναστρέφονται μετά 
τών Ιππέων κοζάκων καί Αναγκάζεται νά σΰρμ 
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τό ξίφος του έκτός της θήκης, δπως έντονώ- 
τερον τούς έπαναφέρμ είς τήν τάξιν άλλ’ είς 
μάτην, δέν τό κατορθώνει, καθόόον τοϋτο ένεκα 
της άχρηότίας καϊ ύγραόίας, φαίνεται, είχε 
Οκωριάόει καί έδέηΟε νά έπέμβωόιν οί δύο 
Ιπποκόμοι τον, οίτινες δι’ δλης της δυνάμεώς 
των κατώρθωόαν νά τό έέαγάγωΟιν έκ της θή
κης, πληγωθέντος όμως τοϋ ένός τούτων είς 
τήν χεϊρα κατά τήν έξαγωγήν. Έν τφ μεταξύ 
ό αύτοκράτωρ παρεόύρθη ύπό τοϋ ρεύματος 
τών ίδικών του καί τών έχθρών καί μόλις κα- 
τώρθ)ωόε ν’ άπαλλαχθμ έκ τής δεινοτάτης θέ- 
όεως;, έν $ είχε περιπλακμ, καϊ δτε όπεύδει 
εϊς τ.ό Aitis, δπου τό Ιππικόν του έξηνιλημέ- 
νον έκ τοϋ άγώνος ουόόωρεύεται είς τάς πρός 
τό aule καταληγούόας οδούς καταγινόμενον νά 
οιαόμ τήν γέφυραν καί φράξμ τήν πρός αύτό 
άγουόαν εϊς τό έχθρικόν ίππικόν.

Ό Ναπολέων δμως, άντιληφβεϊς τοΰ πράγ
ματος, όπεύδει ταχύτερου τών άνδρών του καί 
φθάς πρό τής γεφύρας, Στρέφεται πρός αύτούς 
αίφνιδίως κατά μέτωπον καϊ τοϊς έπιτάόόει διά 
φωνής βαρείας, υφών τό ξίφος ;

«Τίς θά τολμήΟμ νά διέλθμ πρό έμοΰ ;»
Πάντες έπί τφ τοιαύτμ έπιόλητικμ ,ότάΰει 

τοϋ αύτακράτορος ϊότανται είς τάς θέτεις των 
καί είτα τμ διαταγή αύτοΰ, όυγκεν-ροΰνται, 
όδηγήόας αύτούς αύτός έπί κεφαλής, κατά τού 
έχθροΰ καί οϋτω καταδιώξαντες τόν έχθρόν, 
τόν άπώθηόαν πολύ μακρύτερον ή δπου εύρί- 
όκετ© πρότερον.

Ήτο ή δευτέρα φορά αύτη καϊ ύπό τοιαύτην 
κρίόβμον περίΰταόιν, καθ’ ήν ό Ναπολέων 
ήναγκάόθη νά μεταχειριΰθή τό ξίφος του.

ΕΚΚΛΗΪΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΑΑΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ

Ή Χριστιανική ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία γνω

στόν οτι σκοπεί τήν περισιιναγωγήν καί διάσωσιν 

πάντων τών ιερών κειμηλίων τής ’Εκκλησίας, έστω 

και τών ελάχιστων τεμαχίων καί κλασμάτων, ίνα, 
κατά τό Ευαγγελικόν λόγιον «μή τι τούτων άπόλ- 

λυται».

Άπό τής σκοτίας δέ τών τάφων καί τών Χρι

στιανικών ερειπίων, άπό τών Ιερών άμφιων καί τών 

εικόνων, από τών επιγραφών καί χειρογράφων, ζη

τεί ν’ άναπαραστήσγι είς τά δμματα πάντων τήν έν 

άπασιιν έκπλαγον τής άρχαίας ’Εκκλησίας δόξαν’ 

δόξαν; έν τΰ πολιτεύματι, δόξαν έν τή λατρεία, δό
ξαν έ:ν τή τέχνη.

Οί χριστιανικοί χρόνοι τής Ελλάδος, οι διά τή? 

αναγεννήσεως διαπλάσαντες τόν πολιτισμόν τήί 

Δΰσεως καί έμδαλόντες τήν ανθρωπότητα έν τή 

ακατααχέτφ φορά τής καταπληκτικής προόδου τών 

επιστημών καί τεχνών, εΐνε άξιοι σοίαρας fte.lt· 
της καί βαρείας ερεύνης.

Μονομερής έκπαίδευσις εξετάζει μόνον τά έργα 

τής άρχαίας 'Ελλάδος, αγνοεί δέ τά λαμπρά κα

τορθώματα καί τά θαυμάσια έργα τής Χριστιανι

κής Ελλάδος.

Ή 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνισμού δέν χωρίζεται

Ή 'Ιστορία τής 'Ελλάδος εινε μια-εινε ενιαία.

Ό πρό Χρίστου εθνικός ό τάς χεϊρας έπί τοΰ 

Παρθενώνος αίρων ήτο Έλλην ’ άλλά καί ό χρι

στιανός ό υπό τούς βόλους τής Αγίας Σοφίας τό 

σύμόολον τής πίστεως άναγινώσκων ήτο "Ελλην’ 

ό πρώτος, προπάτωρ, ό δέ, πατήρ ήμών’ αλλ’ αμ-· 
φότεροι Ελληνες, ών γνήσιοι απόγονοι οί ταπει- 

νώς νΰν έν. τή παλαίστρα του διεθνούς βίου υπο

φαινόμενοι.

Οί θεοφιλέστατοι Ίεράρχαι πρό παντός νομίζο 

μιν οτι δύνανται νά έλθωσιν είς ϋποστήριξιν σωμα

τείου τοσοΰτον ιερόν καί επιστημονικόν σκοπόν ε- 

χοντος, καί τοσοΰτον άπό δέκα καί έξ έτών μοχ- 

θοΰντος, άνευ συνεργασίας τών δυναμενων, άνευ 

επαρκών χρηματικών πόρων, άνευ, άνευ, άνευ μυ- 

ρίων άνευ.

Εχομεν δέ άκράδαντον πέποίθησιν, οτι ούδέν δύ

ναται νά ύπηρετήση τήν δόξαν τής Εκκλησίας 

ήμών, οσον αί μελέται τής δόξης καί ισχύος τής άρ

χαίας ’Εκκλησίας.

Άν μαρμάρινα τεμάχια ποδών, ονύχων, καί ου

ρών καί σατόρων τής άρχαιότητος κρίνονται άξια, 

και εΐνε άξια, νά περισωθώσιν είς πολύτιμα Μου

σεία, κατάμείζονα λόγον πρέπει νά περισωθώσι τά 

άγιώτατα τής Εκκλησίας ήμών κειμήλια.

'Γπήρχεν εποχή, καθ’ ήν οΰδεμία περί τούτων 

μέριμνα κατεβάλλετο, ούδείς συνέλεγεν, ούδέν υπέρ 

τούτων απολύτως έγένετο. Σήμερον χάρις ζήλφ 

ίσουμένφ πρός τήν κατά Πλάτωνα θείαν μανίαν, έν 

τφ Χριστιανικφ ’Αρχαιολογική Μουσείφ περιεσώ- 

θησαν ύπέρ τάς τρεϊ? χι.Ιιάδας άντικειμένων’ φυ· 

λάττονται δέ περί τάς τέσσαρας χιΛιάδας χριστια·- 
νικών επιγραφών, έν ίδίφ δέ δελτίφ δημοσιεύονται 

τά περί τών μελετών καί σπουδών τούτων.
Τολμώμεν δε νά είπωμεν ϊτι τό Χριστιανικόν 

Μουσεϊον, δπερ προσωρινώς, εύμενεΐ έγκρίσει τής 

Κυβερνήσεως, φιλοξενείται έν τφ Κεντρικφ Έθνικώ 

Μουσείφ, εινε τό πρώτον εις τό ειδός του καί είς 

τήν έν κινητοϊς καταλόγοις έπιστημονικήν αύτοΰ 

κατάταξιν.

©’ άπέόαινε δ’ αμυθήτως πλ.ούσιον, αν αί ιεραί 

Μοναί συγκατετίθεντο νά πέμψωσιν ήμΐν ό. τι άδίκως 

φθείρεται και σήπεται έν καθύγροις καί σκοτεινοϊς 
τόποις.

Καί ιδού, οτι εΰρισκόμεθα καί πρό ένός τών λαμ

πρών έργων, έξ όσων έν τώ ποιμαντορικφ αύτών 

προγράμματι δύνανται ν’ αναγράψωσιν οί πεφωτι

σμένοι καί επιστήμονες Ίεράρχαι.

Εχομεν δέ πέποίθησιν, δτι αν οί κ. κ. Νομάρ- 

χαι, Δήμαρχοι, ώς καί πάντες οί τής καθόλου 'Ελ

λάδος Σεβασμιώτατοι Ίεράρχαι ηθικώς καί ύλικώς. 

δια τών Ιερών Μονών ή δια συστάσεων πρός τούς 

δυναμένους νά συνδράμωσι τό- έργον ήμών, έχομεν, 

λέγομεν, άκράνδατον πέποίθησιν, οτι δέν θέλει πα· 

ρέλθει πολύς χρόνος καί ή γεραρά πατρίς ήμών, 

ώς έχει νΰν τά άριστα μουσεία τής αρχαίας τέ

χνης, ούτως ή αύτή θέλει έχει καί τα άριστα Μου

σεία τών θησαυρών τής Χριστιανικής ’Αρχαιολο

γίας καί τέχνης.

ΛΡ- ΠΑΠΟΥΔΑ*

Πρόεδρος

ΔΙΑΣΖΕΔΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
AT ZnSAI 2ΣΚΧΑ.Ι

Ή μονοτωνία καί ή έέακολούθησις πάντοτε τής 

ένασχολήσεως έπί τοϋ αύτοΰ άντικειμένου, έπιψέ- 

ρει φυσικώς τδν κάματον καί τήν άνίαν. Μολονότι 
δέ τά επιστημονικά παίγνια, άτινα δημοσιεύωμεν 

έκάστοτε είσί τερπνά καί ώφέλιμα, θέλομεν είς έν 

ή δύο Φύλλα τής «Φύσεως» καταγίνει έπί έτέρου 

διασκεδαστικοΰ παιγνίου. Τνα πλείω εύχαριστήσωμεν 

τούς ήμετέρους άναγνώστας καί άπομακρύνωμεν 

όλίγον αύτούς προσκαίρως άπό τοϋ έπιστημονικοϋ 
μέρους’ μετά τοτο δέ θέλομεν πάλιν έπανέλθει είς 

τήν έφαρμογήν τών έτέρων καί ώραιοτέρων έπι- 

στημονικών παιγνίων.
Πολλάκις έπιτήδειοι τινές έκτελοϋσι δια τοϋ συν

δυασμού τής χειρός καί τών δακτύλων ποικίλας 

μορφάς ζώων καί ανθρώπων.
’Ιδού τινες έ£ αύτών πολύ διασκεδαστικαί καί 

ώραΐαι. Πρδς τούτο δέν άπαιτεΤται τίποτε άλλο ή 

έπιτηδειότης καί τοποθέτησες έπιτυχής τών χειρών 

μεταξύ τοΰ τοίχου καί τού φωτός τής λυχνίας. Ό 
σχηματισμός τού κονίκλου, τής γαλής καί τοΰ κυ- 
νός εΐνε συνήθης καί εύκολώτατος καί ίσως οΐ 

πλείστοι τών άναγνωστών μας γνωρίζουσι τήν 

έκτέλεσιν αύτών.

Σχήμα Ιον
Ώραΐον πείραμα εΐνε δ σχηματισμός τοΰ κύ

κνου, δστις γίνεται (σχήμα ιον) διά τής κλίσεως 

τών δακτύλων, τής μιδς χειρός ώς παρίσταται έν 

τή είκόνι καί τής τοποθετήσεως τής έτέρας χειρός 

έναντι ταύτης καί πρός τά έσω.

Ό κύκνος φαίνεται πλέων έν τφ ϋδατι καί στρέ- 
φων τήν κεφαλήν πρός τήν άνηγομένην πτέρυγά 

του.
Ώραΐον πείραμα.

Σχήμα 2ον
'Ομοίως (σχ. 3)άποτελεΐτε καί τόν κυνηγετικόν 

κϋνα, όσφραινόμενον τό θύραμά του μετά μεγά

λης προσοχής Α1 χεΐρες έπίσης τίθενται οταυρο- 

ειοώς ώς άνωτέρω, μέ τήν διαφοράν, δτι ττά δά
κτυλα ένταΰθα είβΙν ήνωμένα άμφοτέρων τ<ών χει-

Σχήμα 3ον
Μετά τούτο κλίνατε τάς δύο χεϊρας σας; έπιτη- 

δείως ώς δηλοΐ τό σχήμα δον καί θά έχεττε τήν 
κεφαλήν έλέφαντος νοσταλγοϋντος έί άννίας καί 

τοϋ περιορισμού του.

Σχήμα 4ον
Ήδη (σχ. 4) έχετε τήν κεφαλήν λύκου πληγω

μένου κραυγάζοντος μεθ’ δλης τής δυνάμεώς του. 
Αί δύο χεΐρες τίθενται στανροειδώς μέ τούς με

γάλους δακτύλους πρός τά άνω.

τεμά- 

σπάγ- 

> Χ«Ρ- 
τονίου. Τό νήμα προσ- 

ιλλήλως,

Ήδη λάβετε 

χιον νήματος ή 

γου καί τεμάχιο 

αρμόζετε κατα 

ώς έμφαίνεται έν τώ 5ω 

σχήματι έπί τών μεγά
λων δακτύλων τών.δύο 

χειρών σας, τετοποθε- 

τημένων ώς δείκνυται 
έν τή είκόνι.Τό δέ μι

κρόν χαρτόνισν έπί τοϋ 

παρσμέοου δακτύλου έν 

λαύσητε Ιππέα τρέχοντα 

ίππου του.

Σχήμα δον 

σχήματι πίλου. <©’ άπο- 
δι δλης τής δυνάμιεως τοΰ

(έπεται συνέχβια)
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ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΕΞ ΕΝΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
*Κατάθολος δ ούρανός 

άντανάκλάεί: 
στά γα/αίένια τά νερά 

καί ή θλίψι πέρνει τή χαρά 

δπου περνάει

* Στό περιγιάλ’ ή άμμουδιά

κατρακυλάει 
μέ βαθυσούσουρο βουβό 

κ*  ϊνα τραγούδι θλιβερό 

τοΰ τραγουδάει.

* Στδν ούρανδ αστέρι δέν

λαμποκοπάει 
Μονάχ’ή νύχτα περπατεΤ 

καί: ή'χλώριά τήν σιωπή 

κρυφοκερνάει.

‘Τού Γκιώνψδ άντίλαλοε 

. μοιριολογάει 
στή στοιχιωμένη λαγκαδχά 

καί ή μονσίίά στήν έρημιά 

σιγομιλάει.

"Έν 7τ?νω 190/ Μέλτων Βινάλης

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ
Έόβέάθη τής ζωής μου 
τό σιολικό άότέρτ 
ποιος τώρα de λιμάνετ 
γαλήνης 0ά μέ φέρηι, 
Ό μόνος οδηγός μον 
ή λατρευτή μου μάνα 
άπέθανε πρό χρόνου 
τό αάλπυϊ’ ή καμπάνα.
Καί τώρα χωρίς μάνα 
Οτής όρφαντας τό κράτος 
κατάμονος πλανώματ 
είς άπροόίτους βράχους, 
Κανένα δέν γνωρίζ υ 
κανείς δεν μέ γνωρίζει 
τδ φάόρα τής όρφάνιας 
παντοόμέ φοβερίζει, 
’Ανηόυχώ, φωνάζω.

-. γυρίζω, όυλλογτοΰμαι 
άναότένάζω κλαίω 
τή μάνα αάν θυμούμαι
Σέ κύματα άφράτα 
μέ περιφέρει ή μοίρα 
καί μόνον μέ ποτίζει 
μ’ εκείνων τιίν άλμίιρο.
Μοίρα άκληρα τί τόσον 
φαρμάκι μέ ποτίζεις 
κι' άνηλεώς είς πίκραις 
καί πόνους μέ βυθίζεις;

Αιαμ. Μαργαρίτης

Και είπεν ή Εΰα τφ συντρέφω αύτής Άδάμ.

— Φάγωμεν έκ τοϋ καρπού καί θά φωτισθώμεν, 
θά δμοιάσωμεν ,τφ θεφ. Και ήμεϊς θεοί, καί ή- 

μεΐς παντοδύναμοι!

Καί ό Άδάμ έπείσθη είς τούς λόγους τής- Εύας 

καί έφαγεν έκ τοΰ ωραίου, άλλ’ απηγορευμένου 

καρποί».
Καί ό θεές αμέσως θυμωθεί; χαί αγανακτήσας, 

προσήλθ· παρ’ αύτοΐς, καί απεδίωξε κακήν κάπως 

έκ τοΰ Παραδείσου, έρωτήσας :

—Τί έκαμες Άδάμ ; παρ-'βης τήν εντολήν μου ;

Καί ό Άδάμ άπήντησεν ;

— Ή γυνή, ήν μοί έδωκας μ’έπλάνησεν.

Ή δέ γυνή δικαιολογημένη έλεγεν :

— Όδφις μέ ήπάτησεν.
Καί δ θεός τοΐς επιτάσσει :

—Είσήλθετε έν τή αμαρτία καί δέν δύνασθε πλέον 

να μένητε έδώ. Φύγετε απ’ έμπρός μου. είς τά 

πέρατα τής γής" θά έργάζεσθε άμφότεροι ώς αμαρ

τωλοί, έκ τοΰ ίδρώτος τοΰ προσώπου σας διά τής 

εργασίας καί τής αμαρτίας θα πορίζεσθε τδν άρτον 

σας καί τοΰ λοιποΰ θ’ αποθνήσκετε.

Καί άμφότεροι άπήλθον έκ τοΰ Παραδείσου καί 

ηλθον εις τδν κόσμον, δπου έν τη αμαρτία διά 

τών τέκνων των ζώσι καί αποθνήσχουσιν. έν οδύ- 

ναις καί κακοτυχίαις.

Δηλαδή- ειχον γεννηθή αθάνατοι .καί δία τής 

άμαρτίας τοΐς έπεδλήθη δ θάνατος.καί ή έξιλέωσις.

Άλλά διατί ή τόση συμφορά τοΰ ανθρωπίνου 

γένους χαί αιωνίως μάς δίδεται ή θετική άπάντησις:

«Διότι ήμάρτησας.»

Άλλά ποΐαι άμαρτίαι έπηκολούθησαν διά τής 

έκκοπής καί γεύσεως ενός μήλου έχ τοΰ Παραδει- 

σείου δένδρου ;

Δυστυχώς άπασαι. ώς φαίνεται αί έν τώ κόσμφ 

τούτω έπιπολάζουσαι καί φέρ’ ίδωμεν.

Ιον Έγεννήθηή αμαρτία τής επιθυμίας.
2ον Ή παρακοή τής θείας έντολής.

3ον Ή προσέγγισις καί προτίμησις τοΰ κακόν.
4θν Ή συμμετοχή είς τδ έγκλημα τδ ψεΰδος, 

καί τδν δόλον.

5ον Ή καλλονή καί προσποίησις.

6ον Ή καταδίκη καί ό θάνατος.

Τουντεΰθεν απορρεύουσιν ή αδικία, τδ ψεΰδος, ή 

απάτη, καί άπαντα τά παρομαρτοϋντα κακά του κό

σμου, άτινα μόνος είς πολυεύσπαγχνος δημιουργός 

τοΰ παντός διά τοΰ θανάτου.καί τής αποπομπής 

οΰτω δι’ αύτοΰ τοΰ ανθρώπου εντεύθεν έξιλεοΰται ή 

άμαρτία του. φρικ.

’Επιτραπέζιοι διάλογοι :

— Μαμά ή Ίοκάστη είχε είς τά μαλιά της πει- 

ρούνια ;

— Διατί ;
— Μά... μάς ειπον είς τδ σχολεΐον οτι ό Οίδί- 

πους έξεκάρφωσε άπδ τήν Ίοκάστην μίαν περώνην 

καίέτυφλώθη.

’Εν τώ βασιλικφ θεάτρω.
— Τί θόρυβος ποΰ γίνετα/. κατά τά διαλείματα.

— Περισσότερα λόγια από «πράξεις».

Συνομιλία! έν καπηλίω. '

— Διατί δ Τσάρος έξέλεξ: συμμάχους τούς Γάλ

λους ;

—.Τοΰ αρέσουν τά πουλερικά. Καί δέν είνε καί 

άσχημος κυνηγός !

Συνομιλία! άβρόταται.

— Καΰμένε ! ή χαριεστάτη ιστορία τοΰ γάιδαρου, 

τήν οποίαν μοΰ είπες χθες, ενθυμείσαι ; . . .

— Ητο τόσον αστεία. ..

— "Ωστε αμέσως σ’ένθυμοϋμαι όταν βλέπω γάι

δαρον ! . ..

Έν δικαστική αιθούση.

Ό Πρόεδρος.
— Μα κύριε, έμαρτυρήσατε ένώπιον τοΰ δικαστη

ρίου, οτι πλειστάκις συνωμηλήσατε μετά τοϋ κατη

γορουμένου καί ήδη ισχυρίζεσθε οτι δέν τδν γνωρί

ζετε....

Ο Μάρτνς.
— Άλλά κύριοι ,άπλούστατον : ώμιλούσαμεν διά 

τοΰ τηλεφώνου !

Παιδικά σφάλματα.

Ό προσκεκλημένος.

Τί έξαίρετον γεύμα! Σπανίως έφαγαν ούπω.

Καί ό 1 θετής υιός τής οικίας.

— Καί ήμεΐς επίσης !

Διά τάς προσεχείς άπόκρεω.

— Μά,ευλογημένε, καί άλλα παράθυρα θά άνοι

ξης : Καταστρέφεις τδ σπίτι σφρ.

—· Μα σκέπτωμαι νά τά ένοιλΐά^τω.

Ό διευθύνων τδ βασιλικόν θέατρον πρός τινα νε

αρόν συγγραφέα:

— Μά, φίλε μου, ούτε τά στοιχειώδη τοΰ γράφειν 

γνωρίζετε.
Τρέφετε : « Άνυψουμένης τής αυλαίας δ υπηρέ

της φαίνεται αναγινώσκων τήν εφημερίδα του. 

Ποσώς φίλε μου'ή έφημερίς δέν ήτο ίδική του άλλά 

τοϋ κυρίου του.
Ό συγγραφείς χωρίς νά κάμη τδν σταυρόν του 

διηυθύνθη είς τήν Νέαν σκηνήν.

Εις τινα παιδικόν χορόν.
— Ά! φίλη μου, τί ώραΐον φόρεμα !

— Ά ! εινε περισυνό..

Αίσθηματικότ-ης 'έκείνης, πεζότης εκείνου.

— Παρατήρησε .τά πτωχά θνήσκόντα φύλλα τά 

όποια παρασύρονται ύπδ τής πνοής,τοϋ ανέμου. . . . 

Ποΰ άραγε πηγαίνουν!

Εκείνος—Χρησιμεύουν ώς έξαίρετον λίπασμα.

Καθ’ οδόν.

— Πώς I μέ τοιοΰτον καιρόν καί άνευ δμδρέλας ;

— Ά ! γνωρίζω τδν καιρόν" δέν θά βρέξη. Είμαι 

τόσον ξηρός σήμερον...
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Τρομερά! ειδήσεις.

— Ό καΰμένος ό Ριχάρδος εινε πολύ άσχημα. 
Ολίγον χατ ’ ολίγον έξασθενεΐ ή μνήμη του. . .

— Τί μου λέγεις ; Άλόίμονον χαί μοΰ οφείλει 

2(0 δραχμας !

Εις τό χαροπαίγνιον.

,— Έπι τέλους. Κι' έγώ έπίστευον οτι ακόμη, 

έπαιζες.. .
— Μά βέβαια... άφοΰ τά έχασα δλα !

Εϊς τινα αίθουσαν διηγήται τις.:

—Δύο λαγωοι φαίνονται τρέχοντες. Σκοπεύω. 

Ή σφαίρα διαπερα τδν πρώτον καί ό δεύτερος πί- 

πνει. Τί νομίζετε συνέβη ;

Έλιποθύμησε! . ..

Διάλογος χαμινίων.

— Μωρέ πεινώ καί νυστάζω.

— Κουτέ! Κλέψε νά φας καί πήγαινε στην 

λακή νά κοιμηθής.
ου-

Συζυγικοί διάλογοι.

— Καί άπδ τί νομίζεις οτι προήλθε τόέλλειμα 

εις τα οικονομικά μας ;

— Έξάπαντως άπδτά έξοδα.

— Ποιοι εινε οί τυφλότεροι εις τδν κόσμον ;

— Οί νυμφευόμενοι.

—-Δια τοϋτο καί όδηγοΰνταιάπδ τάς γυναίκας των.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜαΝΤΕΙΟΝ ΑΙΑ THS XEIPOS

Είς έκ τής συναναστροφής αΰθορμήτως ή διά κλή

ρου κατα πρώτον προσερχόμενος κρύπτει τδ πρόσω- 

πόν του μεταξύ τών γονάτων κυρίου ή κυρίας, άν 

επιτρέπεται, έπέχοντος τοΰ τόπου κριτου, μεθ'δ 

προσέρχεται έκαστος τών προσερχομένων καί τδν 

χτυπά αίφνιδίως καί ταχέως εις τήν χεϊρα, ήν 

αφίνει όπισθεν του ανηρτημένην, καί αν μεν δέν εύρη 

τδν κτυπήσαντα αύτδν έξακολουθοΰν οί άλλοι κατά 

σειράν νά τδν κτυποΰν, άν δε άνακαλύψη τδν κτυ

πήσαντα. προσέρχεται τότε ουτος καί καταλαμβάνει 

τήν θέσιν του καί τδ παιγνιδιού έξακολουθεϊ.

’Αστειότατη ενίοτε είνε ή θέσις του βασανιζόμε

νου έως οτου εύρη τδν'κτυποΰντα, ιδίως αν τύχη νά 

εινε άστεϊος καί ανυπόμονος, 8τε ό κτυπών τοΰ κρα

τεί έπ' ολίγον τήν χεϊρα δια νά κατορθώση ν’ ανα- 

καλύψη τδ άτομον έκ τήςάφής.

Γυναίκες άερονανεαι.
Η αεροστασία έν Παρισίοις κατήντησεν ύπδ τών 

γυναικών άπλουν παίγνιον. Τίποτε δέν έννοοΰν οί 

επίγειοι αυτοί δαίμονες ν’ αφήσουν ΰπδ τδ κΰρος τοΰ 

σπουδαίου και σπεύδουν τήν σφραγίδα τοΰ φύλλου 

των να προσθέσουν.
Οΰτω κατά τάς παρελθούσας ημέρας έγένοντο 

πολλαί ανυψώσεις τοιούτων δαιμόνων. "Ας όνομά- 

σωμεν ταύτας.

Ή κυρία Βεζανσδν,ήτις τή συνοδεία του συζύγου 

της (γνωστοΰ αεροναύτου) πλειστάκις έρρόφησεν ά

έρα έκ τών άνωθι τών Παρισίων στρωμάτων. Ή 

κυρία Γκάστ, ήτις πλειστάκις είσήλθεν είς τδ σκά- 

φος ΐοΰ Καπάντζα. Ή κυρία Σαβαρύ, ήτις, τό πα

ρελθόν έτος, έλαβε μέρος είς τού εθνικούς’ συνάγω · 

νισμοΰςτής έκθέσεώς το? 1900. Ή κυρία Σιρκούφ 

καί ή κ. Ααχάμβρ. Ή περιώνυμος Σάρα Βερνάρ, 

θελήσασα, πρδ έτών, νά γευθή τών απολαύσεων τής 

αεροδρομίας, έδωσε νΰξιν είς τά διηγηματικά πνεύ

ματα έκ τής άνυψώσεώς της. Ή κυρία Διγκέ Φω- 

κοννερί, συνοδευομένη ύπδ τοΰ συζύγου της καί τοΰ 

κ. Βώλ, ήτες μάλιστα έν αΰτοϊς τοϊς Παρισίοις εσχε 

κατάβασιν ταραχώδη.

Ή δούκισσα τής Άόστης μετά ευνοϊκήν άνάβασιν 

διεσαλπισε τδ είδος τοϋτο τοΰ τάξειδεύειν, τδ εύα· 

ρεστώτερον πάντων.

Τέλος κατ’αΰτδ τοϋτοτδ έτος, δ άρχιδούξ Λεω- 

πολδος Σαλβάδωρ τής ’Αυστρίας δέν έδίστασε νά ύ- 

πομείνη ανύψωσιν ανα τά νέφη, τής γυναικός του. 

γεννηθείσης ώς πριγκήπισσα Λευκή τοΰ Βουρβώνος- 

Καστίλλης, τής μητρός της. κόρης τοΰ πρίγκηπος 

αντιβασιλέως τής Μπαβιέρας καί τής θυγατρός της 

άρχιδουκίσης Μαργαρίτας.

ΑΘΩΟΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

— Αί, παιδιά, τρέόετε, έλδτε ’οώ I

—Τί εΐνε ; τί είναι;
— Μία χελώνα μεγάλη, νά, τόση !
— Τήν καϋμένη I κύταίε, βγάζει τό κεφάλι της 

έ£ω καί τό κρύβει άμέσως· φοβάται I
— Καί τί άργά ποϋ πηγαίνει, μέ μεγάλο κόπο 

σέρνει τό καβούκι της. ■
— Καί τί ώραϊο καί σκληρό καβούκι δπου έχει! 

Μέ αύτό κάνουν τόσα πράγματα οί Ευρωπαίοι.
— Ναί· δέν θυμάσθαι, τί μάς είπε ό διδάσκαλος, 

πώς ή Ελλάς όμοιάζει μέ χελώνα καί γελούσαμε ; 

Νά, τό βάδισμα, ή δειλία της, τό βάρος δπου φέρει, 

δλα σωστά, τήν καϋμένη!
— Νά τήν τραβήίωμεν έμεΤς παιδιά, έλδτε νά 

τήν βοηθήσουμεν, νά τήν πάμε έκεΐ, στόν κή
πον, είο άσφαλές μέρος, νά μήν τήν πειράζουν καί 

οί σκύλοι ί
Ώ άθωότης I καί. ...

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτην ίστασαι καί δή άκί· 

νητος μέ τήν πλάστιγγα άνισο- 

βαρή καί τήν σπάθην συντετριμ- 

μένην. Δέν βλέπεις τήν αδικίαν, 

διότι είσαι τυφλή, ούτε δύνασαι 

πλέον νά πλήξης, διότι τό ξίφος 

δέν κόπτει.

Πρός τί δεικνύεις τήν άνισό- 

τητα ; Τό γνωρίζομεν, διότι τό 

βλέπομεν καί ακριβώς διότι δέν 

σέ φοβούνται, έν όνόματί σου δια- 

πράττονται αί αίσχρότεραι άδι- 

κίαι. Κατέστης φεϋ I καί συ α- 

γαλμα, ψυχρόν, παγερόν καί 

άκίνητον, άχρηστον ώς παρεΛ- 
θον καί κατάλληλον μόνον διά 
τά μουσεία I Ώ δικαιοσύνη I οΰ- 

δείς σέ αναγνωρίζει. Είσαι πτώ

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ Β· ΟΕΑΤΡΟΥ

Μετά τήν έν τή έπαύλει Mon caprice σύσκεψίν των, μεταφέρουσι τά πρωτότυπα καί μή ?ργ° των είς 

τόν διευθυντήν τής κριτικής, λογοκριτικής καί έπικαιρικής τοϋ νέου θεάτρου έπιτροπής.

μα καί άν δέν έτάφης έτι, τοϋτο οφείλεται :μόνον είς 

τήν ώραίαν παράστασιν, ήν καί έδωκεν ο ποιητής 

σου.
Άλλά τί ίστασαι ήδη ενώπιον μου; νά σέ έμ- 

πνεύσω ; φευ ! δέν δύναμαι. Καί άν ήδυνάμην, θα 

έκλειον καί έγώ τα οματα καί θα σοί ελεγον «αδια

κρίτως κτύπα, κτύπα, κτύπα I»

ΦρΙκ.

Ζηλοτυπώ τόν Ήλιον πού λούει μέ άκτΐνας
Τ*  άγγελικβ Σου πρόσωπο, τούς θείους όφθαλ- 

[μούς σον. 
Τάς φίλας Σου πούσ’ όμιλούν, ζηλοτυπώκι’ έκεΐ· 

(νας 
ζηλοτυπώ, ζηλοτυπώ καί όένους καί δικούς Σου. 

Ζηλεύω τόν πατέρα Σου π’ ακούει κάθε μέρα

τήν θεσπεσίαν Σου λαλιά, ήτιοτό πάν μαγεύει. 
Ζηλοτυπώ τόν Ούρσνό, ζηλεΐιω τόν άέρα,

πού μέ τ’ άγνό του φύρημα τήν κόμην Σου θω- 

[πεύει.

Τάς άδελφάς Σου, καί αύτάς άκόμη τάς ζηλεύω, 

ζηλεύω πάν δ,τι ’μπορεί πλησίον Σου νά μείνη 
θέλω μονάχος πάντοτε έγώ νά Σέ λατρεύω 

καί ’ςτή θερμή Σου άγκαλίά ό βίος μου νά 

(φθίνη

Ζηλεύω δσους τό γλυκύ Σου όνομα φωνάζουν, 
τδ φώς ζηλεύω τό ωχρόν ποϋ ρίπτει ή Σελήνη

’ς τ’ αγγελικό Σου πρόσωπο, τ’ άστέρια ποϋ θαυ- 
[μάζουν

Σέ τήν Χρυσή Βασίλισσα ’c τοϋ σκότους τήν γα
λήνη.

Ζηλεύω, δπου καί άν ίδώ τό βλέμμα Σου νά ρί· 

, [Ψ^

Ό,τι συλλάβης είς τόν νοΰν κι’ έκεϊνο τό ζη· 
(λεύω

Ζηλεύω, δ,τι προσπαθείς ’ςτά στήθη Σου νά κρύ- 

[ψ^·
Άφοΰ λοιπόν ζηλοτυπώ γιατί νά Σέ λατρεύω;

■Αλέξ. Ν. Μπαλάσκας
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<r ■

(συνέχειαν “δι προηγούμενο*  φύλλον)
Τά φθογγόσημα τά περιεχόμενα κατά τόν σχη

ματισμόν τής διατονικής κλίμακος, ονομάζονται 
διατανικά.

ΟΙντω τά φυσικά φθογγόσημα είς τήν κλίμακα 
τοΰ Do εΐνε διατονικά. Έπίσης τά έν διέσει ή 
έν ύφέσει φθογγόσημα είσί διατονικά είς τόν τό
νον εΐς δν εύρίσκβνται. Τα ξένα φθογγόσημα εΐς 
τήν διατονικήν κλίμακα είσί χρωματικά. Ουτω 
είς τήν κλίμακα τού Do, εΐς ήν δλα τά φθογ
γόσημα είσί φυσικά, τά έν διέσει ή ύφέσει φθογ
γόσημα είσί χρωματικά. Τουναντίον δε είς την 
κλίμακα τήν σχηματιζομένη υπό φθογγοσήμων 
έν διέσει ή έν ύφέσει, τά φυσικά φθογγόσημα είσί 
χρωματικά, τά δέ έν διέσει ή ύφέσει διατονικά. 
Δυνατόν λοιπόν φθογγόσημου τι νά είναι διατο
νικόν είς τινα τόνον, χρωματικόν οέ εΐς έτερον. 
Ουτω Fa έν διέσει είναι χρωματικόν εις τήν κλί
μακα τοΰ Do, διατονικόν δέ εις τήν κλίμακα τοΰ 
Sol. Fa φυσικόν εΐνε διατονικόν εΐς τήν κλίμακα 
τοΰ Do, χρωματικόν δέ είς τήν κλίμακα τού 8ο .

Εεδομιν έξετάζοντες τούς φθόγγους, δτι έκασ
τος διαιρείται είς δύο δίνισα ημιτόνια, τό έν έκ 
πέντε κομμάτων, χρωματικόν ημιτόνιου, τό οέ 
έκ τεσσάρων, διατονικόν ημιτόνιου. Έάν οςέλ- 
θωμεν άμέσως τό χρωματικόν ήμιτόνιον, δέν μέ
νει πιαρά Sv διατονικόν ήμιτόνιον, διά νά έλθω- 
μεν είς τόν ακόλουθον φθόγγον, Άς ύποθέσω- 
μεν ιπ. χ. οτι θίλομεν νά έλθωμεν χρωματικό; 
από /τοΰ Do εΐς τό Re, έάνδιέλθωμεν άμέσως τό 
χρωματικόν ημιτόνιου Do do τότε δέν άπέχο- 
μεν τοΰ Re, παρά κατά εν διατονικόν ήμιτόνιον, 
(4 κόμματα). Ώστε τό Do # συντείνει περισ
σότερον ν’ άνέλθωμεν είς τό Re, παρά νά κα- 
τέλθωμεν είς τό φυσικόν Do. Έάν όμως τό εναν
τίον θέλομεν νά κατέλθωμεν χρωματικός άπό τοΰ 
Re είς τό Do, έρχόμεθα άντιστρόφως ουτω. Re, 
Re ^., Do. To Re έν ύφεσε; συντείνει νά κατέλ- 
θωμαν εΐς τό Do, επειδή εινε πλησιέστερον τοΰ 
φυσυκοϋ Re.

’’ϊί’πάρχουσι δύο είδη χρωματικόν φθογγοσή· 
μων„ τά άναβαίνρντα χρωματικά φθογγόσημα, 
παραγόμενα /’ ύπό τών διέσεων, διπλών διέ
σεων, ή τών Αναιρέσεων άίτινες άκυροϋσι 
τάς ουσιώδεις ύφέσεις καί δεύτερον τά κατα-

<8
XΟ w ’φ * s^» ο 

έ- δ <fe-es->

1 2 3 4 5 6 i- 8 9 10 ill 12
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βαίνοντα χρωματικά φθογγόσημα, παραγόμενα 
ύπό τών υφέσεων, :ή τών αναθέσεων, αίτινε; άκυ- 
ροΰσι τάς ουσιώδεις διέσειξ. -Ο.ΰτω σχηματίζον
ται αί χρωματικοί κλίμακες,‘$έχ δηλούμεν δμως 
αύτάς καί ,'κατά τήν. άνάβασιν'καίκατά τήν κα- 
τάβοσιν μ.έ τόν αύτόν τρόπον,άλλα κατά μέν τήν 
άνάδασιν μεταχειριζόμεθα τά εν διέσει χρωματικά 
φθογγόσημα κατά δέ τήν κατάβασίν τά έν ;ύφέ- 
σει. Τό δέ διάστημα ενός κόμματος, τό ύπαρχον 
μεταξύ δύο φθόγγων, τών τε έν διέσει καί ύφέ- 
σει, είνε τόσον μικρόν, ώστε οί φθόγγοι ούτοι 
συγχέονται, τό δέ ούς δέν ύφίστατα; μεγάλην 
τινά δυσκολίαν νά έκλάβη τόν ενα άντί τοΰ άλ· 
λου, ώς Do έν διέσει Re έν ύφέσει. "Ενεκα τού
του τά φθογγόσημα.τά παριστάνοντα τούς φθόγ
γου; τούτους, εύρίσκονται έν τοιαύτη σχέσει, 
ώστε ονομάζονται συνώνυμα ή αρμονικά. Διά 
νά άποφύγωμεν δέ τήν δυσκολίαν ταύτην,ήτις θά 
έπροξένει σύγχυσιν έπί τών άκριτόν οργάνων καί 
μάλιστα είς τ'άποτελούμενα έκ κλειδιών, πρός 
ακριβή παραγωγήν έκαστου φθόγγου, έρυθμήθη- 
σαν τά όργανα,ουτω; ώστε ό φθόγγος διηρέθη 
εις δύο ημιτόνια ακριβώς ίσα, οίδοντα ενα καί 
τόν αύτόν είχον. Ουτω τό άληθές Do έν διέσει 
καί Re εν ύφέσει δέν ύφίσταται πλέον, άλλ’ αν
τικαθίσταται καί το μέν καί το δέ ύφ ’ ένός με
σάζοντος φθόγγου, τόν όποιον κατ ’ανάγκην ονο
μάζομε» άλλοτε Do έν διέσει καί άλλοτε Re έν 
ύφέσει. . ·

Είς τό σύστημα τής έλλειπούσης ■ ακρίβειας 
εύρίσκομεν, δτι τά φυσικά καί ήλλοιωμένα φθογ
γόσημα ανέρχονται εΐς 35 διακεκριμένα φθογ
γόσημα, ώς εξής.

φθογγόσημα
»

............. »
»
• έν διπλή ύφέσει 

τό δλον 35
Τό σύστημα τοΰτο εφαρμοζόμενου εΐς; δλ,α τά 

συνώνυμα φθογγόσημα ονομάζεται συμβιβασμός. 
Κατά δέ τόν συμβιβασμόν,χάριν· τής αρμονίας, 
τά τριάκοντα πέντε φθογγόσημα; κά^άντώσι θι»>. 
τως διάφορα ώς δεικνύει ό έξης ,#{έ>αξ.1 .

ΓΚναξ των αρμονικών ν ■
Σημείωνες. Τά φυσικά φθογγόσημά γρά

φονται διά μεγάλων γραμμάτιου τά έν διέσει 
ί έν ύφέσει διά μεσαίων τά ξέ.ίν διπλή διέσει 
ή ύφέσει διά μικρών. 

φυσικά ’ 
έν διέσει 
έν ύφέσει

7.' : 
■Ί
Ί

έν διπλή διέσει 7
7

Ίδ:ΰ λοιπόν διατί είς εκάστήν οκτάβί.ν· τοΰ 
κλειδοκυμβάλου ύπάρχουσι δώδεκα μόνον φθογ-, 
γοι. Μολονότι δέ ήμιτόνιον περιέχει διάφορα 
ονόματα ένεκα τής αρμονίας καί του ,συμβιβα-, 
σμοΰ,λαμβάνει δμως έκεΐνο τό όποιον ανήκει είς 
αύτό, ένεκα τής κλίμακος, είς ήν εύρίσκεται. 
Π. χ. τδ έν ύφέσει si άον διάστημα τής κλί
μακος τοΰ Fa δεν πρέπει νά. συγχέηται μέ τόν 
φθόγγον la έν διέσει έπειδή τούτο δέν είνε δυνα ■ 
τόν νά ήνε τέταρτον διάστημα τής κλίμ.ακο; τοΰ

- 1 a 8 4 *
Fa. ώς Fa sol la si κ. τ. λ.

Άντιστρόφως δέ la έν διέσει 7ον διάστημα 
τοΰ κλίμακος τοΰ 81 δέν εΐνε δυνατόν νά όνομά- 
ζηται si έν ύφέσει επειδή τούτο δέν είναι 7ον 
διάστημα τής κλίμακος τοΰ S). Τά διάφορα δέ 
ονόματα δι’ ενα καί τόν 'αύτόν φθόγγον δένεΐσί 
περιττά.

Εκ τών ανωτέρω παρατηροΰμεν, δτι ύπάρ
χουσι διά τούς φθόγγους τρεις τρόποι διαδο- 
χή«· ■ , . . ’

Ιον Διαδοχή διά φθόγγων καί ημιτονίων δια
τονικών.

2ον Διαδοχή διά ήμιτονίων χρωματικών.
3ον Διαδοχή διά τής άρμονίας, δηλαδή με- 

ταβαίνοντες άπό φθογγοσήμου τινός εις τό συ
νώνυμον αυτοΰ.

&
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Οί τρεί; .ούτ.οί.τρόποι τής ίδίάδοχής άπότε- 
λοΰσι τά τρία γένη, ήτοι τό διατονικόν, τό 
χρωματικόν καί τό αρμονικόν. Τό αρμονικόν δ
μως δέν εΐνε τόσον έν χρήσει.

Τά γένη δέ ταΰτα είσί. σχεδόν πάντοτε σύν
θετα, δηλαδή τό διατονικόν εμπεριέχεται εΐς τό 
χρωματικόν καί τουναντίον καί τό εν δέ και 
το άλλο είσίν άναγκαίως άναμεμυγμένα μετά 
τοΰ αρμονικού.

Ill

Περ\ διαστημάτων-,
Όνιμάζομεν διάστημα δύο ήχων, τό δψος 

ποσότητάς τίνος, ήτις ορίζει κατά πόσων ό είς 
εΐνε ύψηλότερος ή βαρύτερος τοΰ άλλου.. Φαίνε
ται έκ πρώτης δψεως,δτιΛνεκα τοΰ μεγάλου α
ριθμού τών φθόγγων, ούχί μικ ρά έπρεπε νά είναι 
καί ή ποσότης τών διαστημάτων. Έν τούτοις 
αν παρατηρήσωμεν καλώς τίνι τρόπφ ρυθμίζονται 
οι φθόγγοι κλίμακάς τίνος, άμέσως εύρίσκομεν 
δτι δλα τά διαστήματατή βοηθείφ τήςσυζεύξεως, 
συγχωνεύονται εΐς έν είδος έξ οκτώ διαστημά
των, ήτοι εΐς μίαν οκτάβαν. Εΐς έκαστον δέ διά
στημα, ώς εΐοομεν, δίδομεν ιδιαίτερόν τι όνομα 
καί ώς άρχήν τών .διαστημάτων λαμβάνομεν τήν 
ομοφωνίαν.

Παραδείγματα.

Δι’επτά

Ομοφωνία ή έν καί τό αύτό διάστημα.

*· <►· ——
Διά τριών.

Διά πέντε.

Διά δυοΐν (
£------------

υπονοείται χορδών.)

Φ* ------ -=~
Ζ

Ι-^-κκ-

^Διά τεσσάρων. :·

Δι’έξ.- ·:
■—j

& 1

-^ί
9 9

1 ’ ’ > Δι οκτώ.

*-

Προχωροΰντες άνω τής οκτάβας εχομεν τό A’ ivvia, τό Λά Α*α  τό A’ Mtxa τό Αά 
όώόιχα κ. τ. λ .

Τά διαστήματα τά μή υπερβαίνοντα τήν οκτάβαν ονομάζονται άπλα,τά δέ ύπερβαίνοντα ταύτην 
θεωρούνται ώς έπανάληψις τών απλών διαστημάτων καί διά τοΰτο ονομάζονται, σύνθετα διαστήματα.

Παράδειγμα.

(*Επεται  συνέχεια)

9

. χ-

1
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.40. Αίνιγμα.

Έτη πολλά κι’ ευτυχή 
• τοϋ·'εύχομαι νά ζήόχι 
- κάϊ πριν πεθάνη και πέράκεΐ

• - ^δοξασμένα νά τ’ άφήΰη.
Τδνομά του έάν φίλε μου 
θελήσης νά τό εύρμς 
κι’ ευγνωμοσύνην μου ένταυτω 
αίωνίαν θέσ’ νά φέρης 
Πρόσεχε είς ότι θά σοϋ πφ: 
Λάβε έν Τ κατά τό παρόν 
κι’ άνέτρεξε στό παρελθόν 
καί διές πώς π ρ ί ν έ ζ η 
καί μετά τήν προθεσίν τοϋ 
θέσ’ αύτό έν παρενθέσει 
Σ’ όρκίζω τότε φίλέ μου 
μέ τήν γλώσσάν σου θά παίξη.

θ. .1<ο»·ηΛΛκ

■ ·. ■·.·., . Αίνιγμα·
Φύγε, φύγε άναγνώστα «?·
σπεϋσε νά κρυφθή? εϋθΰς - ’S'·· , 
κι’άν καί είνε παιδαρέλι 
τό φαρμάκι ,του γενθής.
Καί άπό ,μακράν ποΰ είσαι 
τόν λαιμόν τόϋ νά κτύπος 
γιά νά σηκωθής άμέόως 
χρονικώς νά έρωτμς.
Τώρ’ άν θέλχις διά νά πέξης 
καί είς τρόπον άναγνώστα 
τόν πριν χ p ό,ν ο ν νά έκθέσμς 
,^^ε καί τήν’-γεφαλήν- 
'Μ^ίτήνόμέσην άν-κτυπήσμς 
πρόςε^-^^ή μιλήσμς. ' :

··—. Kiecic
■43. Γρίφος. ,

Τό έάν έςτΐν ΘΕΤΙΚΟΝ Κισοος
43. Έρώτηόις προς άπόκριΟιν.

ιον μέ τί δύναται νά παραδληθμ ή γυναικεία 
ηλικία;
2θν Ποία άπόσταόις είνε μεγαλειτέρα ;
3ον Ποιον πράγμα είνε τό θλιόερώτερον έν τμ 
ζωμ :

ΛΎΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ 1 7 ΤΕΎΧΟΥΖ

3$. Αίνιγμα.

Έλυσεν αυτό ό κ. Θρασύβουλο; Βλησίδης έξ ’Αθη
νών.

37. Αίνιγμα Λίρος-θίρος

Έλυσαν αύτό δ x Άλ. Καραμέρ.ος έκ Πατρών ό 
Παν. Α. Παπαθανασίου έχ Πατρών δ χ. Θρασύβου
λο; Βλησίδης έξ Αθηνών δ χ. Νιχόλ- Πρινόπουλος έξ 
’Αθηνών χαί τό έξ Άμαλιάδος Χαριτωμένο στερνο- 
λούλουδο. · .

38· ΓρίΤ°1· Οί οτρατιώται γεννώσιν τάς μάχας.

Έλυσαν αύτό δ χ. Θρασύβουλος Βλησίδης, δ χ. 
’Αλέχος Καραμέρος έχ Πατρών, δ χ. Νίκος Πρίνόπου- 
λο; έξ Αθηνών καί τό έξ Άμαλιάδο; Χαριτωμένο 
σΐερνολούλουδο.

39· ’Γρώτησις πρύς άπόνρισιν

Ιον Ή αδιακρισία. , , .
2ον ΟΙ φιλάργυροι.

δον Τόν άποχαλύπτοντα τους ερωτά; της;
Ό κ. Παν. Α.-’Παπαθανασίου έκ Πατρών άπή- 

ντησε καταλλήλως - ;
Συγχαίρομεν έγκαρδίωςτόν άριστεύσαντα εΐ<. 

τάς έξετάσεις Ίάσωνα Δραγάτου, τόν άποσπά- 
Οαντατά συγχαρητήρια καί αύτών άκόμη τών 
καθηγητών, εύχόμεθα δέ είς αύτόν τά βέλτιστα, 
έν τφ πρακτικφ Οταδίφ.

A. Α.
Εγ^ΓΓ ΠΑπΑχΑτΖΗΓφ^

πρ. TYMNASIAPXOY 
METASfcPASIS 

ΓΟΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
μετά φιλοσοφικής άναλύσεως τών κεφαλαίων· 

Έζεδόθη de ώραιότατον τεύχος

Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
•Καλλιτεχνικόν φωτογραφείου 

"Οδός Άθηνδς άρ. φΐ
. {παρά rrir’ayopar

ΛΕΞΙ ΚΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. ΓΛΩΣΣΗΣ 

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤ*Ν.Τ·ΝΙΔΟΎ  
HOELL’άηο SCOTT 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩζΓ

Σ. Φ. S ϊ ιί η ε γ. ’Επιστολή καί συνδρομή έλήφθη·
Φύλλα καί άπόδειξιν σας άπεστείλαμεν μετ αριθμού; 
λαχείου. Έγράψαμεν χαί άναμένομεν νεωτέραν σας.— 
Κ. Γ. Τ. Κ ω ν στ ά ν τ α. Δελτάριο» έλήφθη χαϊ σας 
άπαντήσαμεν όη-δεχόμεθις.— .4·.Μ. Βουκουρέ
στι ον. Επιστολή χαί φορτότική μονύέλου έλήφθη, 
εύχαριστοΰμεν. Σειρά φύλλων σας άηέστειλα πρό 20· 
ήμερώΛ.— Δ. Α. Λ. Τ α ϊγ ά ν ι ο ν. ’Επιστολή καί 
χρήματα έλήφθησαν. Έχαριστοΰμεν, γράφομεν.—Μ.. 
R. Β a t o u m. “‘Έλάβομεν δύο σύνδρομά; σας μετ’ 
επιστολής χαί σα; εύχαριστοΰμεν. ’Απόδειξις ταχύ- 
δρομικώς.— Σ. Κ. Φ α ρ σ α λ α. ’Επιστολή καί συν
δρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν.— Δ. Κ·. 
Ν α ύ π λ ι ο ν. Συνδρομή σα; έλήφθη. ’Απόδειξι; μετ’’ 
αριθμού λαχείου σας, εστάλη ύμΰ ταχυδρομικώς.— 
G. V. R a ιι g ο Π. Καί δευτέρα επιστολή σας έλήφθη. 
Τόμου; χρυσόδετους σας απεστείλαμεν έπί συστάσει. 
Είς λαχειοφόρον περιοδικόν σα; ένεγράψαμεν. Άναμέ— 
νομεν νεωτέραν σας.— Δ. Γ. Κων)πολιν. Ζητού
μενα φύλλα σας άπεστείλαμεν έκ νέου, ώς γράφετε — 
Μ. Σ. Σμύρνην. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόοει- 
ξι; μετ’ αριθμού λαχείου σας εστάλη ταχυδρομικώς.— 
Ν. Μ- Πάτρα-ςτ;-Χρήματα έλήφθησαν, εύχαριστοΰ·- 
μεν. Γράφομε».;-τ-^ΚγΆ. ’Α λε^άνδρεια.κ. Έχει 
καλώς, παραδεχόμεθ£— Ν. R. Zim.nicaa: Πα- 
ραλλελίαι σάς 'εστμλησαν καί εγραψαμεν. Άναμένο
μεν άπάντησιν.

·Φ> Έν Άθήναις ίκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων .’Ανίστη, Κωνσταντινίδου 4*


