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ΑΙ ΑΘΗΝΑ! ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩι

έκ τών δυναμό- ήλεκτρικών διοχε
τεύσεων παρεχόμενοι φωτισμοί τών πό
λεων καί κινητήριαι δυνάμεις τών βιο
μηχανικών έργοστασίων καί καταστημά
των, παρέσχον σνχνάκις άφορμήν ζωη
ρών συζητήσεων καί έπέμοασιν τών Αρ
μοδίων αρχών πρός πρόληφιν τών Απευ
κταίων, αρσίν δέ τών αιτίων,, διά τοΰ δια
κανονισμού καταλλήλων μέτρων διοικη- 
τικώς καί έπιστημονικώς καί θεραπείαν 
τών έκ τής τοποθετήσεως έναερίωνήλεκ- 
τρικών συρμάτων προσγινομένων αδικη
μάτων- Πρόσφατοι δέ είσίν αί έν Παρι- 
σίόις, Λονδίνφ καί Νέα Ύόρκη, γενόμε- 
ναι ένέργειαι καί τά έπιτευχθέντα αποτε
λέσματα, συνεπεία’δυστυχημάτων, γενο- 
μένων είς ίδιώτας καί τών έν τηλεγρα- 
φείοις καί τηλεφωνείοις παρατηρηθεισών 
δυσχερειών, ώς έκ τής ακαταλλήλου διο- 
χετεύσεως έν τή πόλει καί δή έναερίως 
ήλεκτρικών ρευμάτων μεγάλης έντάσεως 
καί τής γειτνιάσεως τών αγωγών τών 
δυναμο-ήλεκτρικών μηχανών, πρός παρο
χήν ρεύματος φωτισμού καί κινητήριας 
ουνάμεως, μετά τών νεφών καί τών τηλε
γραφικών καί τηλεφωνικών συρμάτων.

Ποσάκις έν Παρισίοις καί Νέα Ύόρκη, 
μολονότι αί πόλεις αυται δέν γειτνιάζου- 
σιν,ώς ή ήμετέρα,πρός ύφώματα καί λό
φους, οίοι ό Λυκαβητός καί Λ Μητρόπο- 
λις, δέν έπαθον άνθρωποι καί ζώα έκ τής 
καταπτώσεως διακοπέντων συρμάτων, 
τού ήλεκτρικοΰ φωτισμού, δέν έκάησαν 
χεϊρες καί βραχίονες ίδία γυναικών,έλθου- 
σών είς έπαφήν μετά τών αγωγών, καί 
δέν έπυρπολήθησαν οίκίαι, μεταοοθείσης 
τής πυράς έκ τών έναερίων αγωγών τού 
ήλεκτρικοΰ φωτισμού;

Παρ ’ ήμϊν τό ζήτημα τούτο έίλαβεν 
από τίνος λίαν έπίφοβον χαρακτήραν, χά
ρις τή ανοχή Λ μάλλον τή Αγνοίια τών 
αρμοδίων, ώς έκ τής τοποθετήσεως· άνά 
τήν πόλιν πλησμονής έναερίων τοιούτων 
συρμάτων, δίκην πυκνοτάτου έναερίου 
δικτύου, πρός διοχέτευσιν ήλεκτρικοΰ 
ρεύματος, διά φωτισμόν καί κινητήριου 
δύναμιν έν πλείσταις οίκίαις καί κατα- 
στήμασι καί δ μή γένοιτο, κινδυνεύομεν 
νά καώμεν από τό θειον πΰρ, άν δέν πνι- 
γώμεν άπό πλημμύραν ύδατος, όπόταν 
ώς συνήθως συμβαίνει, ανοίγονται οί 
κρουνοί τού ούρανού καί άφίενται οί κε
ραυνοί τού Ηφαίστου, έν ώρα σφοδρής 
καταιγϊδος.

Καί παραδόξως, παρά τήν πρό οκτα
ετίας διεξαχθεΐσαν, ζωηράν έπί τοιούτφ 
ζητήματι συζήτησιν καί έν τφ ήμετέρω 
τύπω, καθ’ήν ό τότε Υπουργός τών 
’Εσωτερικών κ. Στ. Δραγούμης ήναγκά- 
σθη νά διωρίσμ δίς έπιτροπήν πρός έξέ- 
τασίν αύτοΰ καί έν τέλει άπεφάνθη διά 
τής γνωμοδοτήσεως τής δευτέρας, προ- 
εδρευομένης ΰπό τού κ. Κελενέκ, ΰπέρ 
τής ήμετέρας γνώμης καί ΰπεχρέωσε τήν 
'Εταιρείαν τού ήλεκτρικοΰ φωτός διά Β· 
Διατάγματος νά τοποθετή τούς ήλεκτρι- 
κούς αγωγούς της ΰπογείως, βλέπομεν, 
παραδόξως, λέγομεν, σήμερον δλως σιω- 
πηλώς καί άνεκτικώς, ώς έκ τής άγνοιας 
βεβαίως τών Αρμοδίων περί τοΰ κινδύνου, 
δστις άπειλεΐ τήν πόλιν καί τούς κατοί
κους, νά τοποθετώνται καί πάλιν καθ’ 
δλας τάς όδούς καί τάς οίκίας τής ιπρω- 
τευούσης οί ήλεκτρικοί Αγωγοί έναε;ρίως 
καί' δή σταυροειδώς ή καί παρολλίήλως 
καί πολύ πλησίον τών τελεγραφικών καί 
τηλεφωνικών συρμάτων.

Τά κυριοίτερα μέρη τής πόλεως κατέ- 
κλυσαν ήδη στύλοι ήλεκτρικοΰ φωτι
σμού, τηλεγράφων καί τηλεφώνων, τά δέ
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είδχκά συγγράμματα, ή δέν έταξεχδευ- 
σαν, δπως χδωσι τήν δχα,φοράν τών ή- 
μετέρων Ταχυδρομείων καί Τηλεγρά
φων άπό τών ξένων, δννανται νά έρωτή- 
σωσι τόν Διευθυντήν τών Δημοσίων έρ
γων, τούς εύρωπαίους μηχανικούς, τόν 
καθηγητήν κ. Τιμολ Άργυρόπουλον, ή 
τόν πρώην Διευθυντήν τών Ταχυδρο
μείων καί Τηλεγράφων κ. Δημ. Άβαν- 
τινόν ή καί τούς άποχωρήσαντας τοΰ Τη
λεγράφου διακεκριμμένους τηλεγραφητής 
Κυρίους Εύθ. Καζάκον καί Δτομ· Σεμ- 
τέλλον, όπως πληροφορηθώσι τίνχ τρόπω 
Λ Γενική Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων 
καί Τηλεγράφων είναι άρμοδία καί ύπεύ- 
θυνος διά τήν κατάλληλον τοποθέτησην 
τών ήλεκτρικών αγωγών έν ταΐς πόλεσι 
καί πώς καθορίζονται τά καθήκοντα τών 
Υποδιευθυντών καί ’Επιθεωρητών έν τφ 
ζητήματιτούτφ-

Άλλά τί ;—τό πράγμα είναι σαφές. Ό 
νΰν Γεν- Διευθυντής κ. Άριστ. Ρούκης, 
καθ’δ αδαής τών ήλεκτρικών ζητημάτων 
καί γνώσεων, έχει δίκαιον ν’άγνοή φυ
σιολογικός ιδιότητας κεραυνών, νεφών 
καί καταιγίδων. Ού φροντίς Ύποκλείοει· 
Ό ΰποδιευθυντής κ· Σπυρ. Μαυρογένης 
δστιςτόν βχονδιήνυσεν έπί τοΰ χειριστη
ρίου τοΰ τηλεγραφείου ’Αθηνών, κατα
γίνεται εις τήν έκπόνησιν πάντοτε τηλε
γραφικών νόμων, εις οΰς όμολογουμένως 
διαπρέπει καί δυστυχώςδέν γνωρίζει τούς 
διέποντας τάς θυέλήας καί ,άστραπάς ά- 
νωθι αύτοΰ, νόμους, ώς καί τά καθή
κοντα τών Υποδιευθυντών απέναντι τών 
άπειλουντων κινδύνων τήν πόλιν καί 
τούς κατοίκους.

Ό κ. Ν- Λαμπρινόπουλος, ’Υποδιευ
θυντής έπίσηςτών Τηλεγράφων, ώςάπει- 
ρότερος πάντων, έχει τό πλειότερον δί
καιον, διότι έπιμελεΐται νυν μόλις της 
έκμαθήσεως τής Τηλεγραφίας. Όδέ κ. Τ· 
Χόλτσμαν, μετά τοσούτου πατάγου προ- 
αχθείς είς Επιθεωρητήν τών Τηλεφώ
νων ’. άπό πολυετούς τηλεγραφικής απερ
γίας καί παρ’ οΰ ή πόλις άνέμενε κραυ
γήν σωτηρίας; ένεκα τών έν Γερμανία 

φθη' παρά τώ Γεν. Διευθυντή, φρονεί 
δυστυχώς, δτι οί κεραυνοί δέν καίουσι. 
Καί ούτως, άπό τήν διευθύνουσαν ταύ- 
την τετ ρ άδ α,αίκινδυνεύουσαι Άθήναχ, 
τό γε νΰν έχον άπελπιζόμεναι, άνατρέ- 
χουσι μόνον είς τό έλεος τοΰ Κεραυνού;

Καθήκον δθεν έπιστημονικόν καί δη
μοσιογραφικόν έπιτελοΰντες, τάς παρα
τηρήσεις μας ταύτας άπευθύνομεν τοΐς

σύρματα αύτών δλως άνεξελέγκτως καί 
άνεπιβλέπτως διασταυροΰνται άνά τάς 
οδούς αύτών καί τό σπουδαιότερων είς 
τά μέρη έκεϊνα, ένθα ό κίνδυνος είναι 
άμεσώτερος, ήτοι πρός τά ’Ανάκτορα, τήν 
όδόν Κηφισσίας. τό Κολωνάκιον καί Νεά- 
πολιν, δπου εύρίσκεται τό ύφηλότερον 
έδαφος καί συνηθέστερον προκαλοΰνται 
οί κεραυνοί.

Πας ό καταγινόμενος καί μελετήσας 
τήν ιδιότητα καί φύσιν τοΰ Λλεκτρισμοΰ 
δέν δύναται ούτως έχόντων τών πραγ
μάτων ή νά όμολογήση, δτι ή πόλις τών 
Αθηνών ούδέν άλλο παριστά τήν σήμε
ρον η μίαν έκτενή πυριταποθήκην, άνωθι 
τής όποιας ύπάρχουσιν οί κατάληλοι α
γωγοί ποός μεταφοράν έν αύτή τοΰ κε
ραυνού- Rai όντως, έν πρώτη καταιγίδι, 
καθ’ ήν πέριξ τού Λυκαβητοΰ συσσωρεύ
ονται πάντοτε νέφη, κατάφορτα φυσικώς 
ήλεκτρισμοΰ, μετατρεπομένου είς πρώ- 
την μετά τής γής συνάφειαν είς κεραυ
νούς, ποΰ ούτοι άλλοθι φυσικώτερον θά 
όδηγηθώσι καί καταπέσωσιν ή είς τά μέ
γαρα καί τάς οίκίας έκείνας. πρός άς οί 
έναέριοι ούτοι αγωγοί φέρόυσιν αύτούς; 
Τί δέ, άλλο είναι ό κεραυνός ή μεγάλη 
ποσότης,έπικίνδυνος,ώς έκ τής δυνάμεώς 
της, ήλεκτρισμοΰ, ήτις μή έχουσα πλέον 
λόγον ύπάρξεως έν τοΐς νέφεσιν, ώς έκ 
τής διαλύσεως αύτών, φέρεται μεθ ’ όρμής 
καί φοβερού πατάγου πρός τήν γην, δ
θενήσύχως καί βαθμηδόν άνήλθε ; Τόν 
κεραυνόν λοιπόν αύτόν, φοβέραν έπικίν- 
δυνον δύναμιν, όδηγοϋσιν ήδη οί αναρ
μόδιοι; ένταϊς έστίαιςκαίκαταστήμασι 
τής πόλεως, ήτοι'έίς πυριταποθήκην, διά 
τών πλησίον αύτήςτεθέντων αγωγών τοι
ούτων συουάτωνI- V

Δευτέρα έπιστημονική γνώμη έπί τού- 
τοις δέν χωρεΐ. Είναι πόρισμα φυσικώ- 
τατον καί έπιστημονικώτατον καί πλει- 
ότερα δύναταί τις νά ίδη έν τοΐς χρονχ- 
κοΐς.

’Αλλά, τίνες οί αρμόδιοι πρός τούτο, 
■οϊτινες όλιγοιροΰσι στοιχειώδους ?καθή- 
κοντος ;—Ή παρ’ ήμ'ν Γεν- Διεύθυνσις 
τών Ταχυδρομείων. Τηλεγράφων καί Τη- ’ παιδικών σπουδών του δι’ δπερ προσελή- 
λεφώνων, μετά τών ύπευθύνων αύτής ’ . - -
Υποδιευθυντών καί Επιθεωρητών, οϊτχ- 
νες έπροίκισαν τόν τόπον έσχάτως,διά 
πολλαπλών μεταρρυθμιστικών ποικιλιών, 
έπεκτείναντες τήν έξουσίαν αύτών καί 
μέχρι τών ιδιωτικών δελταρίων καίώλι- 
γώρησαν—έξ άγνοιας φυάικώς — ούσιω- 
δεστάτου καθήκοντος. Άν δέ άμοιρώσιν 
εύρωπαϊκών γλωσσών, δπως μελετήσωσι
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ένδιαφερομένοις πολίταις καί τώ κ· Υ
πουργώ τών ’Εσωτερικών, δπως έγκαίρως 
ληφθώσι τά δέοντα μέτρα, διά τοΰ διο
ρισμού καταλλήλου επιτροπής, ϊνα έξε- 
τάσμ τό ζήτημα, άφοΰ οί νΰν διευθύνον- 
τες τήν τηλεγρ. ύπηρεσίαν έκθέτουσιν είς 
μέγαν κίνδυνον τήν πόλιν, φρονοΰντες ί
σως καί πάντι φυσικώς. δτι ή έπίβλεφις 
τής λειτουργίας ήλεκτρικών ρευμάτων έν 
αύτμ, δέν ύπάγεταχ είς τήν δικαιοδοσίαν 
καί τάς ήλεκτρικάς γνώσεις τών Υπο
διευθυντών τών Τηλεγράφων·

Φ. Π.

Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΛΙΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ

ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΒΙΟΥ 

ΜΕΤΕΜΦΥΧΟΖΙΖ

ζωή επαναλαμβάνεται;
Ή ψυχή είναι ενιαία ;
Εάν δέν γίνεται έκ νέου ένσάρκωσις, έάν 

ή ήμετέρα ύπαρξις είναι τοιαύτη, ως άναφέ- 
ρουσιν αύτήν αί κοίναι δοξασίάΐ καί ή νεω- 
τέρα φιλοσοφία, ήτοι ένιαία και μοναδική και 
μή έπιδεχομένη άνανέωσιν, δέον ή ψυχή νά 
σχηματίζεται ταύτοχρόνως τώ σωμώτι, καί 
καθ έκάστην γέννησιν ανθρωπίνου όντος, 
νέα ψυχή νά δ^μιουρ^ήται, προς έμψύχωσιν 
τοΰ σώματος αυτού. Αλλά τότε, έρωτώσιν 
οί άντιδοξοΰντες, διατί αΐ ψυχαι νά μή πλήτ
τονται έπ'ι τού αύτοΰ τύπου, ώς είναι όμοια 
άπαντα τά σώματα, τουναντίον δέ διαφέ- 
ρουσιν άλλήλων έν ταΐς διανοητικαΐς καί φυ- 
σικαΐς αύτΰν ίδιότήσι ; Πόθεν προέρχονται 
παρά τοΐς παισί τα ποικίλα αύτών κακά ή 
καλά ιδιώματα, τά ποταπά ή ύπερήφανα και 
ύψηλά αύτών αισθήματα, αΐ πρόωροι αύτών 
γνώσεις κτλ; Διατί τινα έξ αύτών άρέσκον- 
ται νά κακομεταχειρίζονται τά ζώα, ενώ τού- 
ναντίον άλλα, τά άγαπώσι καί ώχριώσιν ή 
ύποφέρουσιν έπί τή θέα κακοποιούμενου έν- 
τόμου ; Διατί άφοΰ ή ψυχή πλάττεται έπί' 
τοΰ αύτοΰ τύπου, ή έκπαίδευσις δεν συντε
λεί ομοίως έφ’ όλων τών νέων, άφοΰ έπί δύο 
συσπουδαζόντων αδελφών έν τώ αύτώ λυκείω 
καί όμοιοτρόπως, ό μέν πάνυ έπιτυχώς δια— 
μορφοΰται, ένώ ό έτερος διαμένει οκνηρός 
και αμαθής; Άφοΰ λοιπόν ή αύτή σπορά πα
ράγει τόσον διάφορα αποτελέσματα, δέν έπε- 
ται,,οτι τό έδαφος, ήτοι ή ψυχή, διαφέρει 
παρ ’ αύτοΐς ;

Αί φυσικοί διαθέσεις τών άτόμών έκδηλόϋν- 
ται άπό τών. πρώτων χρόνων τής ζώής, ή 
διαφορά δέ αύτη δέν θα ύφίστατο, έάν at 
ψυχαί, έδημιουργοΰντο έπί τοΰ αύτοΰ τύπου: 
Τά σώματα, οί σκελετοί, αί καρδίαι, οΐ στό- 
Ε, οί νεφροί κτλ. παρ’, άπασι τοΐς άν- 

?ίς, έχουσίν όμοίρν σχήμα. Δέν συμβαί
νει όμως τό αύτό καί διά τάς ψυχάς, αϊτινες 
σηβαντίκώς δίβφέρόυσιν άπό,ατόμου είς άτο- 
μον. Καί δέν άκούομέν-καθ’ έκάστην, ότί 
παιδίον τί κατέχει προσόν έκτακτον δία τά 
μαθηματικά, ένώ ετέρον δια τήν |ίουαικήν, 
τρίτον διά τήν ζωγραφικήν κτλ. ; Άπ αΰ- 
•τής δέ τής άρχής τής ύπάρξεως; μήπως ®fepct 
π&ιδία δέν έκδηλοΰσι τάσιν φυσικώς πρό«έ κδ-* 
κουργίας;

Όπόταν at διαθέσεις αύται έκδηλοίϋνΐαΐ 
εϊς ύπέρτατον βαθμόν, αναφαίνονται άι διά
σημοι πράξεις, άς ή ιστορία έπιμέλώς περι
συλλέγει. Ό Πασχάλ ανακαλύπτει, έν ηλι
κία δώδεκα έτών, τό μέγιστον μέρος τής επι
πεδομετρίας καί άνευ ουδεμιδς ειδικής μαθή- 
σεως, ούδέ χροιδς μαθηματικών γνώσεων, 
χαράττει έπί τοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου του 
άπαντα τά σχήματα τοΰ ’Εγχειριδίου 
τής, Γεωμετρίας τοΰ Εύκλείδου, μετά 
περιέργου έξακριβώσεως τών- μεταξύ αυτών 
Sz-ικών σχέσεων, Ό Rembrandt (4) 

αφεΐ μετ’αυθεντικής άκριβείας, πριν ή

,, ή τήν άνάγνωσιν. Ό βοσκός Mangia- 
melo αριθμεί, πενταετής έτι ων, μετά τοσαύ- 
της εύχερείας, ώς διά μηχανικής αριθμητι
κής συσκευής. Ό Μόζαρτ κρούει έν ήλικίδ 
τεσσάρων έτών ώραίαν ωδήν κλειδοκυμβάλού 
και συνθέτει μελόδραμα έν ηλικία οκτώ έτών. 
Ό Th0r6sa Millanollo παίζει βιολίον τετρα
ετής ων, μετά τοσαύτής τέχνης καί . υπβρο- 
χής, ώστε ό Baillot λέγει, ότι έδει ναι έ
παιζε καί πριν ετι γεννηθή. Ό δέ Βίκτωρ 
Ούγκω επικαλείται ύπό τοΰ Σατωβριάν, ώς 
«έξοχον παιδίον», κτλ.

Τά παραδείγματα ταΰτα έκλήθησαν παρά 
τοΰ λαοΰ θ.αύ μα τα, άλλά δέν άποτελοΰσιν 
εξαιρέσεις· παρετηρήθη δέ, οτι τό προσόν 
τοΰτο, δηλαδή ή φυσική αύτη δεξίότης, 
πλειστάκις δέν εύδοκιμεΐ έν τή σταδιοδρομία 
τοΰ βίου καί εις καλός άριθμομνήμων, μου
σικός ή ίχνογμάφος μικρός παΐς, άπέβη βρα
δύτερου κοινός ή μέτριας αξίας έπιστημιων 
ή τεχνήτης έν τή ανδρική αύτοΰ ηλικία καί 
τοΰτο, διότι δέν έκαλλιέργησαν δεόντως έν 
καιρώ, διά τής δεούσης εργασίας καί έξασική- 
σεως. τό φυσικόν αύτοΐς τοΰτο προσόν.

Ή ΐδιότης αυτή δέν εξηγείται ύπό τής 
συνήθους φιλοσοφίας, τής ισχυριζομένης,

(1) Ε’ιχονογράφβί πβρίγημος, άποθανών τψ 1674.
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ότι ή ψυχή γεννάται σύν τώ σώματι· ένώ 
τούναντίον διασαφηνίζεται ευκόλως ύπδ τής 
θεωρίας τής μετεμψυχώσεως, τής άποδεχο- 
μένης ζωήν προϋπαρξασαν καθόσον άποδέ- . 
χεται αύτη, ότι πας άνθρωπος, γεννώμενος, 
φέρει μεθ έαυτοϋ βλέψεις εναργείς, τήν ά- 
πήχησιν τών κατά τήν προγενεστεραν αύτοΰ 
υπ<αρξιν κτηθεισών γνώσεών του· καί ότι 
είναι πλέον ή ήττον άνεπτυγμένος, κατά τήν 
ζωήν,ήν διήνυσε πριν έμφανισθή έπί τής γής. 
Ώς δέ λέγουσίν οί μαθηματικοί, δέν κέκτη- 
ται ό ούτω γεννώμενος ακεραίας άπάσας τάς 
ιδιότητας, άς κατεΐχεν έν τή παρελθούση 
αύτοΰ ζωή, αλλά έχει μόνον τήνάπόρ- 
ρ ο ι α ν τής δυνάμεως Ταύτης καί ή άπόρ- 
ροια αύτη είναι ή ειδική φυσική δεξιότης, 
ήτοι ή ενδόμυχος λεγομενη φωνή. Είναι ά- 
ρα άριθμομνήμων, ζωγράφος ή μουσικός, 
διότι κατείχεν έν τώ πρώτω του άνθρωπίνω 
σταδίω τό προσόν τής άριθμητικής, ζωγρα
φικής ή μουσικής. Ούδεμία άλλη έξήγησις 
δύναται νά δοθή εις τούτο.

Είναι όντως παράδοξον νά γεννάται τις 
μέ τοιαύτας ιδιότητας, χωρίς να ένθυμήται, 
οτι εζη προγενεστέρως. Άλλά, μήπως δέν 
παρατηρείται παρά τοϊς γέροσι, ότι δέν έν- 
θυμοϋνται σχεδόν τίποτε περί τής παιδικής 
των ηλικίας καίέν τούτοις γνωρίζουσιν όρμεν- 
φύτως ή έξ συνήθειας, ότι έμαθον τότε; Ο δέ 
Λινναΐος έν τώ γήρατί του ήρέσκετο ν’ ά- 
ναγινώσκη τά έαυτοϋ. έργα καί. λησμονών 
τοίϋτο, άνεφώνει: «Πόσον ωραϊον και ενδια
φέρον είναι! ήθελον νά έγραφον έγω αύτό!» 
π ίδιότης αύτη αναφαίνεται είς τό παιδίον, 

ώς τό πϋρ κακώς έσβεσμένης πυράς, όπεράνα- 
θρώσκει, άμα τή πνοή άνεμου. ’Ενταύθα, ή 
άναλάμπουσα τήν έκλειφθείσαν φλόγα τής 
ανθρώπινης ιδιότητος πνοή, είναι ή δευτέρα 
ύπαρξις.

Τήν ελλειψιν τής έντελοϋς μνήμης δικαιο
λογεί ή ένσάρκωσις έν άνθρωπίνω σώματι 
ψυχής ζώου, φρονοΰσιν έκεΐνοι,καθόσον στε- 
ρουμένου τούτου εντελώς μνημονικοΰ, μετα
φέρονται αί φυσικά! ιδιότητες έκ τοΰ ζώου 
είς; τόν άνθρωπον. Παίς τις φέρων ωδικός Ιδιό
τητας, δύναται νά έχη λάβει τήν ψυρ(ήν άη- 
δό'νος,παίς δέ φέρων έμπνεύσεις άρχιτεκτονος, 
δύναται νά έχη κληρονομήση τήν ψυχήν κά- 
στορος,τοϋ γεωρύχου, τοϋ άρχιτέκτονος τού
του τών δασών και τών ύδάτων. Μή αποδεχό
μενοι τοιαύτην άρχήν, δέν ήθελεν είσθαι 
άδικία τής θεότητος, χορηγούσης καλάς μέν 
καί ωφελίμους ιδιότητας τοϊς μέν, κακάς δέ 
καί βλαβερός τοϊς δέ, έξ ου θά έμέμφετό 
τις τοϋ παναγάθου Θεοϋ, έπί άνίσω διανο
μή τών ευεργετικών αύτοΰ ηθικών και δια
νοητικών χαρισμάτων;

Παραδόξως ήδη ή θεωρία τοΰ Γάλλη, περί 
Φρενολογίας, έξακριβοΰται έν τοϊς πλείστοις 
όρθώς. Θεωρείται βέβαιον, ότι τό κρανίον 
τού κακούργου φέρει τάς ύπό τοΰ Γάλλη ση- 
μειουμένας ανωμάλους έξογκώσεις καί κατά 
τήν θεωρίαν τού γερμανοϋ άνατόμου, τά 
αισθήματα τής άφοσιώσεως, τού έρωτος, τής 
πλεονεξίας, τής κρίσεως, δύνανται ν’άνα- 
γνωρισθώσιν υπό των έξωθι αναγλύφων τής 
οστεώδους πλακός τού ανθρωπίνου κρανίου. 
Σπανίως δέ συμβαίνει, ώστε φρενολόγος, ά- 
πτόμενος τής κεφαλής φονέως, κακούργου ή 
όλετήρος, νά μήν άνεύρη έπ’αύτής τό φρι- 
κώδες άθροισμα, τόέκδηλούν τό άποτρόπαιον 
πάθος καί τήν κτηνωδίαν τοϋ δράστου.

Δυστυχώς ή Φρενολογία απασχολεί ασαφώς 
έτι τούς ηθικολόγους, οίτινες διερωτώσιν εάν 
ό φέρων έπί τοϋ κρανίου του σημεία τοϋ φο
νέως, είναι υπόλογος τοϋ εγκλήματος του καί 
ένοχος, όσον νομίζεται, ύπείκων είς τήν 
σκληράν ώθησιν, ήτις τόν άγει είς τό φυσι
κόν άγος. Τό αύτό δύναταί τις νά εΐπη καί 
περί τών ενάρετων. Οί δέ αρχαίοι, οίτινες 
έλεγον: Corpus cordis opus, ήτοι : τό σώμα 
είναι εργον τής ψυχής, οία ή ιψυχή, τοιάόι 
καί ή μορφή, τήν αυτήν ιδέαν έξεφραζον μετά 
ένεργητικωτέρας άκριβείας.

Αί προεξοχαί αυται επί τοΰ κρανίου, τά 
πασιφανή έξωτερικά σημεία τοϋ σώματος, 
ούδέν άλλο εϊσιν ή ενδείξεις καί προειδο
ποιήσεις ελαττωμάτων, άτινα δέον ό άνθρω
πος νά προλαμβάνη καί κατανικά διά τής θε- 
λήσεως καί ζωηράς επιθυμίας, τής έπανορθώ- 
σεως τοϋ ψυχικοΰ ελαττώματος. Καί όπως 
καταβάλλομεν τήν υπερηφάνειαν, τήν οκνη
ρίαν καί τήν έπιθυμίαν,. ούτω δέον νά προ- 
λαμβάνομεν καί τό κακόν, όπερ μάς ωθεί εις 
τό έγκλημα.

Παρά τάς άντιρρήσεις τοϋ Locque καί τοϋ 
Condillac, ή σύγχρονος φιλοσοφική σχολή 
σχεδόν όμοθυμαδον αποδέχεται τήν θεωρίαν 
τοϋ (Descartes, τοϋ Leibniz καί τοΰ Πλά
τωνος, έπί τής άρχής τής μετεμψυχώσεως. 
Αποδέχεται λοιπόν αύτη μετά τοΰ Leibniz, 
ότι «ή ψυχή άέζ γεννάται κενή, ώς πινακις 
ού&ν τό γραπτόν φίρουοα, (tabula rasa)» 
άλλά τούναντίον, δτι φέρει τάς βάσεις των 
γνώσεων, άς βραδύτερον τή άποκαλύπτουσι 
τά περιβάλλοντα αύτήν εξωθι αντικείμενα.

Ό Leibniz διορθών έπίτυχώς τήν θεω-

(1) Γάλλης (Gall). ΉξΙου, δτι αΐ τοϋ ζώου δρμαΐ, 
αΐ τ« διαλοητιχα'ι η ηβιχαί δυνάμεις χα’ι ιδιότητες τοΰ 
ανθρώπου έ’επορεύοντο εχ τίμος ε’ιδιχδΰ μέρους τοΰ εγ
κεφάλου έκαστη καί περί τδ άνευρείν τας αντιστοιχίας 
ταυτας οργάνων τε καί α’ιτιατών απουδάζων διετέλε- 
σεν, άλλα έπ’ άλλοις κρανία πολυτρέπως σκοπών. Έ· 
κλήθη δέ ή Γάλλειος φιλοσοφία, φρενολογία.

ρίαν τοΰ Locque, περί τής άρχής τών ιδεών, 
αίτινες κατά τόν λογικόν άγγλον, μοναδικώς 
έκ τών αισθήσεων προέρχονται, λέγει:

«Ονόόν εν τή Starola υπάρχει, ανμή πρό- 
τεροτ εν τή αΐσθήσει. Αΐ τοϋ όντος ΐόέαι είοΐν 
έμφυτοι τή ψυχή, καθόσον αυτή αΰτη ιστιν έμ
φυτος έν εαυτή καί άποκαΛόπτιι πάντακταϋτα 

. Ιζ Ιαυτής.»
Άρα, γεννώμενοι, φέροριεν ιδέας, άς δέν 

δυνάμεθα ν’ άποκτήσωμεν άλλως διά τών αι
σθήσεων ή τών πνευματικών μας ενεργειών, 
ήτοι τάς πρώτας άληθείας καί βάσεις, αιτι- 
νες μάς χρησιμεύουσι διά τήν διαπαιδαγώ
γησή μας έν τή σταδιοδρομία τοΰ βίου. "Α- 
παντες δέ οί σύγχρονοι φιλόσοφοι συμφωνοΰ- 
σιν είς τούτο.

Ό δέ Αριστοτέλης, ούτινος πολλάκις . 
επικαλούνται τήν αύθεντίαν, φαίνεται πολύ 
όλιγώτερον ένάντιος ή όσον νομίζεται, ώς 
πρόςτό έμφυτον τών ίδεώντής ψυχής.αΤαυτά 
ό'ε εν αυτή πους ίστί τή ψυχή.» έγραφε.

Ό Κικέρων, έπεξηγών τήν θεωρίαν τού 
Πλάτωνος, καλεΐ προπλασμένας τάς άρχικάς 
ημών γνώσεις, prima invitamenta naturae.

Ό Κουϊντιλιανός λέγει: « Ή ψυχή ένέ- 
χει έμφυτόν τινα φύσιν, Animi quaedain in- 
genita natura, έκ δέ τής μελέτης προσλαμ
βάνει τήν κίνησιν καί άνάπτυξιν».

'Ο Πλάτων, έπερωτών σκλάβον τινά, άγει 
αύτόν εις τήν λύσιν άρκετά επιπλοκών γεω
μετρικών ζητημάτων, συμπεραίνων, ότι γεν- 
νώμεθα γεωμέτραι.

Αί δέ πρώται γνώσεις περί τοΰ αληθούς, 
τοΰ καλού, του δικαίου καί τά άξιώματα αύ
τών, ή τοΰ άπειρου προκατάληψις, αΐ άρχαί 
τής ηθικής καί τής θρησκείας, εισίν έμφυτοι 
τή ψυχή. ’Εν τώ καθ ημάς αΐώνι, ό ,σκώτος 
φιλόσοφος Dugald Stewart έξηκρίβωσε τό εί
δος τών ιδεών, άς μετακομίζομεν, γεννώμε- 
νοι. Άπέδειξεν, ότι ή κυριαρχούσα αύτών 
είναι ήίδέα τής άρχής τή.ς αΐτιατι- 
κότητος, ήτοιδύναμις ψυχική, άνερευνώσα 
τήν αιτίαν τών πραγμάτων καί ήτις είναι ή 
άρχή τοϋ λογικού.

Αλλά διατί έχομεν έμφύτους ιδέας καί τίνι 
τρόπω έτέθησαν έν τή ψυχή μας; ’Ιδού τό 
ζήτημα, οπερ έπαρκώς εξηγεί ή πλειονότης 
τών υπάρξεων, ήτις άποδέχεται, ότι ή ψυγή 
άφοϋ προϋπήρξεν έν άλλω σώματι ανθρώ
που ή ζώου, διετήρησε τά ίχνη τής ύπάρξεως 
έκείνης. 'Ο δέ Πλάτων έλεγε : «Μανθάνειν, 
έστίν άναμιμνήσκεσθαι.»

Άλλ’ άς στρέψωρεν καί τό βλέμμα πρός 
τήν φύσιν αύτήν. Τις άνθρωπος άποσυρόμε- 
νοςέν έαυτω, άπέν'αντι τοΰ άπειρου τής γα- 
ληνιώσης φύσεως καί έπί πολύ ρεμβάζων τό 
μεγαλείον αύτής καί άναπωλών τήν σχέσιν

αύτοΰ μετ’εκείνης, δέν ε’δεν άναγεννώ|με- 
νον έν τή φαντασία του ολόκληρον κεκρνμ- 
μενον άπο τών όφθαλμών του γνωστόν καί 
άπωτερον γλυκύν καί άνώδυνον αύτώ κόσμον, 
μυστηριώδη δέ αιτίαν, ήτις τόν συγκροτεί 
επί τοϋ άγνώστου έδώ καί διερωτά, «άλλά 
διατί λοιπόν εύρισκομαι ένταΰθα καί τις μέ 
έφερε;» Πόσαι δέ περιστάσεις τοΰ βίου δεν 
μάς λέγουσίν, ότι πάντα τά έγκόσμια είσί 
ξένα ήμίν, πάντα δέ τά ούράνια ήμέτερα; 
Έκείθεν λοιπόν έχομεν τάς εμφύτους ιδέας, 
άς διά τής μετεμψυχώσεως άνευρίσκομεν ; 
Όπόταν δέ, απερροφημένοι δντες ύπό βαθυ- 
τάτου ονειροπολήματος, παραφερόμεθα ύπό 
της γλυκυτάτης φαντασίας, ήτις μάς φέρει 
πάντοτε έν ταϊς χώραις τοΰ απείρου, νομιί- 
ζομεν, ότιβλέπομεν μαγικός εικόνας, αιτιν/ες 
όμως δέν είναι άπολύτως άγνωστοι ήμϊν και 
αίσθανόγιεθα τήν ούράνιον· θεσπεσίαν αρμο
νίαν. ητις έθελξεν ήδη τήν καρδίαν μας. 
Αί εικόνες αυται δέν μάς έκπλήσσουσι, διότι 
ώς φαίνεται, τάς γνωρίζομεν. Άφαιρέσατε 
πρός στιγμήν, κατά διάνοιαν, τάς έγκοσρίους 
αισθήσεις σας καί άπαλαττόμενοι τών αναγ
κών αύτών, θά ϊδητε, ότι εύρίσκεσθε αμέσως 
έν έτέρω κόσμω, τών μακάρων! Τούτο απο
λαμβάνεται πραγματικώς διά τοϋ θανάτου. 
Αί μυστικοί λοιπόν αυται έμπνεύσεις, φυσι
κοί ιδιότητες, δέν είναι αναμνήσεις προγε
νέστερος ύπάρξεως;

Ό μεταξύ δύο άγαπωμένων δντων έρως 
καί συμπάθεια, ούδέποτε συναντηθέντων έν
ταΰθα καί είτα συνενωθέντων, μήτοι είναι 
παλαιό ψυχική γνωριμία καί αρμονία;

Άνάγνωτε έν τώ πονήματι τής Mignon 
τοΰ Goethe,τό συγκινητικόν έπεισόδιον,ενθα 
ή μικρούλα έξόριστος καί πλανωμένη, διαχέει 
τήν νέαν ψυχήν της πρός τόν ούρανόν, έν 
ειδει έξόχως θαυμάσιων ορμών πρός εύτυχέ- 
στερον καί μακάριον μέλλον, όπερ τήν ζητιεΐ 
καί ελκύει καί θά έρωτήσητε, έάν οί ώραίοι 
ούτοι στίχοι τοΰ ποιητοΰ, οστις άλλως τε 
υπήρξε καί μέγας φυσιολόγος, δέν έκδηλοΰσι 
πραγματικήν άλήθειαν καί δέν είναι έκεΐ άνω 
άλλη τις ζωή, ήτις μάς αναμένει έν ταίς 
άπεράντοις πεδιάσι τοΰ αίθέρος.

Φ- ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
Ματαίως οί άνθρωποι λαξιύομον, όσον κάλλιον δυνάμτΒαι, 

τόν μυστηριώδη λιϊον. έξ ον είναι κατεσκίυασμένος 4 βίο«ς. 
Ή μέλαινα της ειμαρμένης φλόξ αναφαίνεται αείποτε.

BIKTCP ΟΪΓΓΩ
Έάν ό άνθρωπος αμετάβλητος είς τάς διαθέσεις του, ηδΰ- 

νατο αεννάως να συνεισφέρη τι εις £ν αίσΒημα, άδιακόπως 
άνανεουμενον, αναμφιβόλως ή έρημία και ό Ιρω; τρελόν τόν 
εξισώσει πρός αύτόν τόν ©εόν, ΧΛΤΩΒΡΙΑΝ

Αί ευτυχίαι πειράζουν τάς ψυχάς -τών άνβρώπων μέ κέν
τρα όξύτερα, διότι τά μέν δυστυχήματα ύπομένομεν, ύπό δέ 
τών ευτυχημάτων διαφΒειρόμεΟα.

ΤΑΚΙΤΟΖ

X.
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”gl κατά τ? την άρχαίαν καί μεσαιωνικήν 
βποχήν έλλειψις ειδικών συγγραμμάτων περί τών 
■τυχών τής θηβαΐδος, όμολογητέον, παρέχει τφ 
οναδιφοΰντι δυσχερείας περί τήν συναρμολόγησιν 
τής ύλης, έπιτευχθείσης τή μελέτη τών δοκιμω- 
τέρων ιστοριογράφων καί τών έξ επιγραφών προ
ερχόμενων καί ετέρων μεταγενεστέρων ανακα- 
λυφθεισών πηγών, τής φαεινής χώρας, ής ή αν
τιπροσωπεία εύμενώς ύπό τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας χορηγηθεΐσά μοι, συνετελεσεν έπί 
πολύ είς τήν μετά ζήλου έπίδοσιν, πρός άποπε- 
ράτωσιν και τοΰ «Ίσμ.ηνίου» έργου, ού ή ιστο
ρική διαμόρφωσες κατά μείζονα λόγον οφείλεται 
είς τήν ένθερμον προτροπήν τοΰ ’Αμερικάνικου 
"Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, τοΰ εύγενώς παρα- 

χωρήσαντός μοι τήν πλουσίαν αυτού Βιβλιοθή
κην, πρός εύρυτέραν μελέτην. Αύτη ή διά λε- 
πτομερεστέρας ερεύνης μελέτη πολλών Ιτι αγνώ
στων κειμηλίων καί άναπαράστασις, έχω δι* έλ— 
πίδος, δτι θά προκαλέση ού μόνον τήν λατρείαν 
τών μελλόντων νά συντελέσωσιν είς τήν πρόο
δον χώρας, κινούσης συν τή καλαισθησία καί τον 
έπί ήρωϊσμφ θαυμασμόν τής άνθρωπότητος,άλλά 
καί τήν εφεσιν τής επί τοϋ παρόντος κρηπιδώ
ματος άνεγέρσεως τών προπυλαίων τής μεγαλο
πρεπούς θηβαίδος, ής τήν πλήρη αρμονίαν θέλω 
συνουάσει έν τφ καθόλου διακόσμφ τής Βοιω
τίας.

Ώς τά ώραΐζοντα τό κάλλος χαρακτηριστικά, 
ούτω καί ή έπιφανής γενεαλογία εγείρει τήν αί- 
σθησιν τής λεπτότητος καί καλλύνει τό έπαθλον 
τής τελειότητος· άλλ ’ ή παράστασις τοΰ πνεύ
ματος τοΰ ηρωισμού, προσθέτει είς τήν ευμολπον 
πόλιν έμφαντικώτερα χρώματα, συγκερασμένη 
ούσα έξ ένός θείου έρωτος καί μιας εύαισθήτου 
καρδίας, ής ή εξωτερική τοΰ γένους κοσμιότης 
εμποιεί ίσχυροτέραν τήν εντύπωσιν.

Έν θήβαις άπό τών αρχαιότατων χρόνων ή 
ίσιχύς θεωρηθεΐσα, ώς πρώτη τών προτερημάτων, 
οιιηύθυνε τόν βίον τών ηρώων ύπέρ τής σωτη
ρίας τών λαών καί μετ’ ού πολύ ή άμιλλα τών 
προτιμήσεων, πολλαπλασιάσασα τόν διακαή τοΰ 
οήμου πόθον, παρέστησε τήν χώραν ήρωΐδα τού 
παγκοσμίου θεάτρου· ή δέ κατά μίμησιν φιλοτι
μία τών γενναίων ψυχών πρός έκκαθάρισιν τών 
διαφορών, άναδείξασα τήν εύτολμίαν πρώτην τών 
αρετών, διήγειρε τήν έφεσιν τών ηγεμόνων, νά 
οηλοποιώσι τά πλεονεκτήματα τής έξουσίας αυ
τών, άπεκδυόμενοι είς τολμηράς επιχειρήσεις, ών 
πολλοΰ λόγου αξία έν τή πρωτοθέτφ ταύτη 

εποχή, εινε και ή διά μακροΰ τείχους περιβολή 
τοΰ Καδμείου, δώματος.

Ώς γνωστόν, οί υίοί τού μυθολήπτου Χθονίου 
Νυκτευς καί Λύκος, έν Εύβοίφ ευρισκόμενοι μετά 
τόν φόνον τοΰ Φλεγύου, άπήλθον είς Ύρίαν τής 
Βοιωτίας, όπόθεν έπί Πενθέως ήλθον εις Θήβας 
παραμείναντες επίτροποι τού Λαβδάκου.Τούτων 
ό Νυκτευς είχε θυγατέρα Άντιόπην, περί ής ό 
Παυσανίας έν Κορινθιακοΐς ιστορεί: « ’Αντιόπης 
έν Έλλησι τής Νυκτέως όνομα ήν έπι κάλλει 
καί οι καί φήμη προσήν ’Ασωπού θυγατέρα», ην 
εφθειρεν ό Ζεύς, μεταμορφωθείς είς Σάτυρον καί 
ήτις είς τάς Επιπλήξεις τού πατρός, φεύγει πρός 
τον Έπωπέα τής Σικυώνος. Ό Νυκτευς βαρέως 
φέρων τήν προσβολήν, στρατεύει κατ’αυτού καί 
τραυματισθείς, Επανέρχεται είς Θήβας· τήν δ^ 
έξακολούθησιν τού άγώνος άνελαβεν ό Λύκος, 
πρός δν άπεδόθη ή Αντιόπη άναιμωτεί ύπό του 
Λαομέδοντος, υιού τοΰ Κορώνου, διαδόχου τοΰ 
Έπωπέως. Ό Λύκος επανερχόμενος, ισταται 
είς Έλευθεράς, δπου εγκυμονούσα ή ’Αντιόπη, 
τεκνοποιεί διδύμους υιούς, ώς Άσιος ό Άμφι- 
πτολέμου μαρτυρεί

Αντιόπη δ’ ίτεχε Ζί,βον x«'c Άμφίονα δΓον, 
Ασωπού χουρη ποταμού βαθυδινηωντο<, 
Ζηνί *υσαμέ\η κα< Έπωπέί ποιμένι λαών,

οδς ρίπτει κρυφίως είς τήν έρημον. *Αμα δέ τή 
είς Θήβας άφίξει αύτών, Δίρκη ή γυνή τού Λύ
κου, έκ ζηλοτυπίας κατακλείσασα τήν Άντιόπην, 
είς φύλακας έτυράννει, μέχρις ου οί έν Έλευθε· 
ραΐς (έπικυθαιρώνιος περιφέρεια Κάζης μετά σω- 
ζομένης άκροπόλεως) έγκαταλειφθέντες δίδυμοι, 
τυχόντος έπιμελούς άναθρέψεως ύπό τού Ώρ- 
δίωνος καί τής συζύγου αυτού Χλώριδος, θυγα- 
τρδς τής Νιόβης καί έν ήλικίφ γινόμενοι, έπήλ- 
θον έν μέσφ βακχικής εορτής είς Θήβας, ένθα 
τήν μέν Δίρκην προσέδεσαν εις τά κέρατα αγρίου 
ταύρου, σπαράξαντος αύτήν συρομένην διά τών 
βράχων, ής τό σώμα έρρίφθη είς τήν Άρήνην 
κρήνην, τήν άπ’ αύτής μέχρι σήμερον Δίρκην 
καλουμένην, τόν δέ Λύκον μετά εικοσαετή βα
σιλείαν φονεύουσι καί καταλαμβάνουσι τήν άρ- 
χήν. Τής τραγικής ταύτης σκηνής εύρίσκεται 
παράστασις έν τφ Μουσείφ τής Νεαπόλεως, έν 
έξαισίφ συμπλέγματι, άνακαλυφθέντι έν Ρώμη 
καί είνε γνωστή ύπό τήν έπωνυμίαν Φαρνέσιος 
ταύρος. Άλλά μικρόν άν σύρωμεν τόν μυθο
λογικόν πέπλον, βλέπομεν τόν Άμφίωνα καί τόν 
Ζήθον κατερχομένους μετά δυνάμεως τη βοηθείφ 
τοΰ Λοκροΰ καί νικήσαντας τόν Λύκον, ώς ό 
Σχολιαστής τού ’Ομήρου έν Όδησσείφ ιστορεί 
«Μαίρα ή Προίτου τού Θηρσάνδρου θυγάτηρ καί 
Άντείας τής Άμφιάνακτος, έγένετο κάλλει δια- 

πρεπεστάτη. Ηγούμενη δέ περί πλείονος τήν 
παρθενίαν, ειπετο τή Άρτέμιδι έπί τά κυνηγί
σια. Ταύτης έρασθείς Ζεύς άφικνείται ώς αύτήν 
καί λανθάνων διαφθείρει. Ή δέ έγκυος γενομένη,

(

nep έόντε.

τίκτει Λοκρόν το όνομα παίοα, δς Θήβας μετ’ 
Άμφίωνος καί Ζήθου οίκίζει.»

Οί δύο βασιλείς προσθέντες τή Καδμείφ τήν 
?«πο-Θήβην, οίκοδομούσι περί αύτήν μακρά τείχη 
καί επτά πύλας, ώς ό Σοφοκλής μαρτυρεί: 

0ηβα; λέγει; μοι τά; πύλα; έπταστόμονς.

καί περί ών ό Όμηρος λεπτομερέστερου άποφαί- 
νηται:

Και ρ· ϊτεκεν δύο «αίΐ* Άμφίονά τε Ζήίίον τ», 
ΟΓ πρώτοι θήβη; έδο; έκτισαν έπταπύλοιο, 
Πύργωβάν τ’ έπ»1 Ου μεν άπΰργωτόν τ’ έδύναντο 
Ναιέμων ευρυηορον θήβην, κρατερω

Κατά δέ τόν χρό
νον τής άνεγέρσεως 
τών τειχών,έπέβλε- 
πεν ό Αμφίων παί- 
ζων μετά τοσαύτης 
χάριτος τήν ύπο τοϋ 
Έρμου δωρηθήσαν 
αύτφ λύραν, ώστε 
οί λίθοι ύπό τών με
λών έλκυόμενοι έ- 
κινοϋντο καί αυτο
μάτως έτάσσοντο είς 
τήν τειχοδομίαν, 
περί ής, ώς καί περί 
τής μουσικής αύτού, 
ό μέν Παυσανίας έν 
Ήλιακοίς Β' ίστορεϊ 
«άνήρ οέ Αιγύπτιος 
Πέλοπα έφη παρά 
τού Θηβαίου λαβόν- 
τα Άμφίονος κατο- 
ρύξαι τι ένταύθα, 
ένθα καλοΰσι τόν 
Ταράξιππον καί ύπό 
τοΰ κατορωρυγμένου 
ταραχθήναι μέν τφ Οίνομάφ τότε, ταράσσεσθκι 
οί καί ύστερον τοίς- πάσι τάς ίππους· ήξίου δέ 
ούτος ό Αιγύπτιος εΐ·>ε μέν Άμφίονα, είναι δέ 
καί τόν θρφκα Όρφέα μαγεϋσαι δεινόν, καί αύ- 
τοις έπάδουσι θηρίφ τε άφικνιίσθαι τφ Όρφεΐ καί 
Άμφίονι είς τάς τοΰ τείχους οίκοδόμίας τάς πέ
τρας», ό δέ Σχολιαστής τής Όμ.ήρου Όδυσσείας 
περί συνοικισμού άναφέρει: «τή Νυκτέως Ζεύς 
μίγνυται- έξ ής Ζήθος γίγνεται καί Άμφιων. Ού- 
τοι τάς Θήβας οίκούσι πρώτοι καί καλούνται Διός 
κούροι Δευκόπολοι». Ωσαύτως περί τής οικοδομής 
τών τειχών ό μέν Σχολιαστής τού Απολλώνιου 
μαρτυρεί, δτι « Αμφίων καί Ζήθος τάς Θήβας έτεί- 
χισαν», ό δέ Φερεκύδης ίστορών, δτι ό Αμφίων 
καί ό Ζήθος έκράτησαν τού τόπου · αναφέρει δέ καί 
τήν αιτίαν τής οικοδομής τών τειχών «διά γάρ 
τούς Φλεγύας εχθρούς όντας καί όμ.όρους» καί 
περί ών εκφράζεται ουτω: «Γυρτώνα Φλεγύαι 
κατοικοΰντες παρανομώτατον και ληστρικόν διή- 
γον 3ί ον καί κατατρέχοντες τούς περιοίκους χα-

Ή Δίρκη προβδενομενη επί τών κεράτων τοΰ Φαρνεσίου ταύρον.

κών

λεπώς ήδίκουν. Θηβαίοι δε, πλησιόχωροι δντες, 
έδεδοίκεσαν καί μέχρι πολλοΰ, εί μή Αμφίων 
καί Ζήθος, οί Διός καί Αντιόπης έτείχισαν τάς 
Θήβας. Είχε γάρ Άμφιων λύραν παρά Μουσών 
αύτφ δεδομένην, δι’ ής κατέθελγε καί τούς λί
θους, ώστε καί προς τήν τειχοδομίαν αύτομά- 
τους έπέρχεσθαιε. Ό Αμφίων διά τής κιθάρας 
καί τής αρμονίας διερμηνεύει κατά Όράτιον τήν 
εύαισθησίαν τών Θηβαίων καί άνυψοϊ τόν κοινω
νικόν βίον αύτών ή δέ έκπολιτιστική άνάπτυ- 
ξις τής πολιτείας δηλούται καί έκ τών πολίτι

κα! θρησκευτικών θεσμών; είσαχθε'ντων έκ 
τής Λυδίας, ένθα ό 
Αμφίων έτελειοπο,ι- 
ήθη είς τήν μουση- 
κήν, μεταβάς διιά 
τήν Νιόβην θυγατεέ- 
ρα τοΰ Ταντάλου 
καί έπανελθών είς 
Θήβας,ού μόνον τήν 
γλυκείαν αρμονίαν 
έδίδαξεν, άλλά καί 
τήν λύραν έπτάχορ- 
δον έποίησε, τετρά
χορδον ούσαν καί 
τήν όξυτάτην νή- 
την χορδήν εφεύρε 
καί τήν τάξιν άπο- 
καταστήσας ώχύρω- 
σε τήν χώραν, οίκο;- 
δομήσας πρεί αύτήν 
μακρά τείχη καί 
πύργους καί επτά 
πύλας όνομαζομένας 
ώς έφεξής :

Ώγύγιαε, πα
σών αίάρχαιόταται,

κείμεναι πρός τό πεδίον άρκτι κώς νΰν τής πόλεως,, 
πιθανώς έν τή θέσει όύο Λιθάρια, άπό Ώγύγοω 
αύτόχθονος άνδρός καί βασιλέως κατά Παυσα
νίαν τών Έκτήνων, πρώτων κατοίκων τής Θη- 
βαιδος, τής άπ’ αύτού καί Ώγυγίας παρά πολ- 
λοΐς ποιηταίς έπικληθείσης. Ό Αισχύλος άντί 
Ώγυγίων ονομάζει αύτάς Βορραίας (Αίσχ. έπτ. 
έπ. θήβ. στ. 375—361)γνωρίζων οΰτω ήμίν 
τήν τε θέσιν καί τήν πρώτην οικοδομήν αύτών 
έπί τοΰ πεδίου, πρός φρούρησιν τής ύποκειμένης 
Θήβης, ώςπαρ’ Όμήρφ απαντάται.

Οι δ' Ύποθήβας είχον έϋκτίμενον πτολίεθρονι 
(Όμ. Ίλ. Β, στ. 505) έκ τών ληστρικών επι
δρομών τών ομόρων εχθρών Φλεγυών.

Νηΐιταΐ, κείμεναι κατά Παυσανίαν (Βοιωτ. 
κ. 25.26) κατά τό δυτικόν καί κατά τό Κα- 
βείριον επί τής πρός Όγχηστόν οδού, δυτικώς 
νΰν τοΰ προαστείου Πυρί, εγγύτατα τής θέσεως 
Βάτος, άπό τού ομωνύμου υιού τοΰ Ζήθου, ά- 
δελφού τού Άμφίωνος ή κατ’άλλην γνώμην, 

■ ■«
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διότι παρά τας πύλας ταύτας ό Άμφιων εφεύρε 
τήν έσχάτην ή όξυτάτην χορδήν, τήν λεγομένην 
νήτην. Ό Απολλόδωρος (β. 3. κ. 6.6.) άπο- 
σιωπφ τάς Νηΐτας, άνθ’ ών θέτει τάς Όγκαΐ- 
δας τοΰ Αισχύλου.

Kpoweat, άπδ τής πολυκρούνου Δίρκης, 
παρακειμένης δυτικώς τής πόλεως έπί τής μα- 
κράς λοφογραμμής, έφ’ ής άνεκαλύφθη τό τεί
χος, ού τήν πύλην ό Στάτιος έν τή Θηβαίο·, 
δρθώς θέτει - υπέρ τήν Δίρκην, έξ ής και τάς 
Κρουνέας ονομάζει Culmina Dircaea (Θηβ. 8. 
στ. 353.357). ’

Ήλεκτρίδες, άπδ Ήλέκτρας αδελφής τοΰ 
Κάδμου, κείμεναι κατά Παυσανίαν (Βοιωτ. κ. 
8.) έπί τής προς τήν Πλάταιαν όδοΰ καί υπό 
τόν τρίτον λόφον, τοΰ συνεχομένου Κο-Ιωκα,κίον 
πρός τήν γέφυραν τής όοοΰ ’Αθηνών, υπό τήν 
αρκτικήν κλιτυν τοΰ οποίου άνεκαλύφθη αρ
χαίου κυκλοτερές φρέαρ, δμοιον τών υπό τούς 
πύργους τοΰ έν Πλαταιαΐς τείχους ύδραποθηκών. 
Άλλ ' ό προσδιορισμός ούτος τεκμαίρεται καί έκ 
τοϋ υποκειμένου άνατολικώς τής λοφογραμμής 
"Ηρακλείου, εγγύτατα κειμένου τών Ηλέκτρι
σών πυλών, περί ών ό Πίνδαρος άποφαίνηται;

(Έπεται τό τέλος)ΤΑ ΠΡΛΤ4 ΙΤΑΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ*
Ή κοιτϊς της τυπογραφίας έν 'Ιταλία, 

είναι τό Σονβιακόν, άρχαιοτάτη μονή 
τών Βενεδικτίνων, κείμενη δέκα λεύγας 
νοτιοίτερον της Ρώμης, όπου έτυπώθη- 
σαν τά πρώτα μετά την Μαγεντίαν καί 
τό Στρασβούργον βιβλία- Δύο έργάται 
Γερμανοί, οί ΚορράδοςΣβεγχάϊμ καί Άρ- 
νόλοος Πανάρτζ η τυχαίως μεταβάντες ή 
προσκληθέντες ύπό τών μοναχών, συνέ
στησαν έκεΐ τώ ΐ4θό τυπογραφείου, όπου 
έτυπώθη πρώτον βιβλίον, τό «Pro Pueri- 
llis» είς 3οο αντίτυπα. Δεύτερον τυπωθέν 
πώ 1468 ήτο τό Latlanzio, ούτινος αντίτυ
πα εύρίσκονται ένίποτε, περιζήτητα οντα 
ί/πό τών φιλοβίβλων. Είναι μικρού σχή
ματος, έκάστης σελίδος έχούσης 36 στί
χους, μέ μεγάλα στοιχεία’, έκτοτε όνομα- 
σθέντα Ρωμαϊκά, έκ τών όποιων μάλιστα 
τά κεφαλαία είναι σχήματος Γοτθικού. ’Εν 
τώ βιβλίφ τουτω φαίνονται τά πρώτα κι
νητά Ελληνικά στοιχεία, χυτά, διότι τά

(Έκ της ανίχίότον ιστορίας τής τυπογραφίας τοΰ κ. 
Άνδρ. Κ. Χούμη). 

έν τώ τυπωθέντι βιβλίο έν Μαγεντία, τώ 
146S de officiis.Tou Κικέρωνος, είναιγλυ- 
πτά.Τρίτον βιβλίον τού αύτού τυπογρα
φείου είναι τό de Oralore τοϋ Κικέρωνος, 
τυπωθέν τώ 1466, λίαν περιζήτητου παρά 
τοϊς βιβλιοφίλοις καί τέταρτον τό «de Ci- 
vitatis dei» τοϋ Αύγουστίνου, είς μέγα 
φύλλον δίστηλον, μέ 44 στίχους.

Ένφ όμως οί δύο έργάται βραδύτατα 
έργαζόμενοι, έτύπωνον μόλις έν βιβλιον 
τό έτος, ή τυπογραφία προώδευεν είς 
δλην τήν Εύρώπην καί ό Ούλλϊχος, Βιεν- 
ναΐος τυπογράφος, συνέστησεν έν Ρώμη 
τώ 1467 τό πρώτον τυπογραφεϊον, είς τό 
όποιον μετ’ όλίγον μεταβάντες έκ Σου- 
βιακοϋ, εΐργάζοντο καί αύτοί οί είσηγη- 
ταί τής τυπογραφίας έν ’Ιταλία, περί ών 
ανωτέρω γράφομεν.

Ό πρώτος έν Βενετία τυπογράφος, 
δστις έλαβε παρά τής Γερουσίας καί προ- 
νόμιον, είναι ό ’Ιωάννης δέ Σπίρα, τυ- 
πώσας τώ ι469 τάς έπιστολάς τού Κικέ- 
ρωνος καί τήν φυσικήν Ιστορίαν τοϋ Πλι- 
νίου, αριστούργημα τής τότε τυπογραφι
κής, άντίτυπον τής όποιας έπωλήθη είς 
τινα δημοπρασίαν τών Παρισίων αντί 
τρισχ^λίων φράγκων.

“Αν δέ καί ήναι γνωστός ό πρώτος έν 
Βενετία τυπογράφος, αμφίβολον όμως τις 
είναι ό πρώτος έν Μιλάνω, διότι άλλοι 
μέν λέγουσίν 'Αντώνιον Ζαρόταν, τόν έκ 
Πάρμας, τυπώσαντα τώ 1469 καί 1470 
βιβλία, άλλοι τόν Φίλιππον Λαβάγναν, 
τυπώσαντα τή 19 Μαίου 1469 βιβλιάριον, 
ύπό τόν τίτλον «Miracoli de la Gloriosa 
vergene Maria», ούτινος άντίτυπον εϋρη- 
ται έν τή βιβλιοθήκη τοϋ Τουρίνου. Οί 
έξετάσαντες όμως τό ζήτημα λέγουσίν, 
δτι άμφότεροι, ό τε Ζαρότοςκαίό Λαβά- 
γνας είναι συνεταίροι' διαλυθείσης δέ τής 
έταιρίαςτων, ό πρώτος ίδρυσε τώ 1472 
μετ' άλλων τυπογραφεϊον, τό συμβόλαιον 
τοϋ όποιου εύρεθέν πρό τινων έτών έν 
Μιλάνω,έδημοσιεύθη. Ό πρώτος δέ ίδρύ- 
σας τυπογραφεϊον έν Φλωρεντία, είναι ό 
Βερνάρδος Κενίκιος, χρυσοχόος, έκδούς 
τω ΐ47' τ<* τ^ν «Βεργίλιον Σέρβιον 
ύπομνήματα» είς μέγα φύλλον, έν Νεα- 
πόλει ό Σίξτος Ριεσίγκερ καί έν Κατάνη 
τής Σικελίας ό 'Ερρίκος Άλδιγκ. τυπώ- 
σαντες βιβλία τώ 147' ·

Έν Έρμουπόλει, Απριλίου 1901
ΑΚ. X.

Η ΦΥΣΙΣ

ΤΟ ΠΛΟ ΊΈΣΤΙΟΝ

Μία μικρά ωραία Ελληνική κοινό- 
της έν μικρ$ ωραία πόλει.

Έλαβον εύτυχώς δίς τήν ευκαιρίαν νά έπι- 
σκεφθώ τήν ώραίαν πολίχνην τοΰ Πλοϊεστίου, 
έν τφ μέσφ σχεδόν τής Ρωμουνίας κειμένην. 
Καί είναι μικρά σχετικώς μέ άλλας πόλεις τής 
χώρας ταύτης, άλλά μεγάλη σχετικώς μέ άλ
λας πόλεις άλλης χώρας.

Ό σιδηρόδρομος σάς φέρει εκεί από τού Βου- 
κουρεστίου εις δίωρον διάστημα, άπδ δέ τής 
Βραΐλας εις τετράωρον. Κειται έν τφ μεταξύ 
τών δύο αύτών μεγάλων πόλεων. 'Από τήν με
γαλοπρέπειαν τοϋ σταθμού καταλαμβάνετε, δτι 
έχετε νά κάμετε μέ ώραίαν πόλιν, νεωτε'ρας εύ- 
πρεπείας καί καλειτέρας αρχιτεκτονικής. Καί 
όντως, αφού πίετε ποτήριον ή καί φιάλην, αν 
θέλετε, ωραίου ζύθου έν τή μεγάλη τοΰ σταθ
μού αιθούση τοΰ εστιατορίου καί περιεργασθήτε 
οιά τών περιέργων βλεμμάτων σας τά εσωθι καί 
περιξ, λαμβάνετε μιαν από τάς άναμενούσας Ο
πισθεν τοΰ σταθμού άμάξας καί πριν ή προφθά- 
σητε νά εΐπήτε είς τόν ηνίοχον, ποΰ θά σάς με- 
ταφέρη, μαστιγώνει παταγωδώς καί εκτάκτως 
προθύμως τους ίππους του καί σάς διευθύνει δι* 
ώραιοτάτης νέας πλατείας δδοΰ, άνά μέσον δι
πλής δενδροστοιχίας, Βουλεβάρτου, λεγομίνης, 
πρός τήν πάλιν, εις τό άκρον καί πρό τής οποίας 
διακρίνεται έν τφ μέσφ δένδρων κομψόν τι μέ
γα Κενοτάφιον. Ό αμαξηλάτης δέν έχει ανάγ
κην νά σάς έρωτήση τίποτε. Βλέπει, δτι είσθε 
ξένος καί σάς μεταφέρει κατ' εύθεΐαν πρό τής 
θύρας τού ξενοδοχείου τής Ευρώπης. “Αν προτι
μάτε άλλο ξενοδοχείου ώς τής Όμονοίας, Μολδαυ- 
ΐας, Βικτωρίας κτλ. ύποδεικνύετε αύτφ τούτο, 
σάς άγει έκεΐ καί ή ΰπόθεσις έτελείωσεν.

Ούτως εισθε είς τό Πλοϊεστιον.
Άλλά τί έστι Πλοϊέστιον;
Ιδού. Άπδ του σιδηροδρόμου είς τήν πόλιν, 

εχετε μίαν δεκαπεντάλεπτον, τής ώρας, εννοεί
ται, πορείαν, διά μέσου τοΰ βουλεβάρτου αύτοΰ, 
εκατέρωθεν δενδροφύτου, δπερ όμολογουμένως 
είναι ώραΐον καί εύπρεπίζει πάνυ έπίτυχώς τήν 
είσοδον είς τήν πόλιν. Ακριβώς δέ προ τής πό- 
λεως καί εις τό τέλος τοΰ βουλεβάρτου, τήν 
προσοχήν σας έλκύει τό ώραΐον, ώς είπομεν, 
μαυσωλεϊον, ήτοι αναμνηστική μεγάλη μετά μαρ
μάρινης βάσεως στήλη καί όρειχαλκίνων πέριξ καί 
άνωθι παραστάσεων τών πεσόντων κατά τήν μάχην 
καί πολιορκίαν τής Πλεύνας ρωμούνων αξιωματι
κών καί στρατιωτών. Ώς γνωστόν, ό ρωμουνικός 
στρατός διεδραμάτισε τό μεγαλείτερον μέρος 
κατά τήν περίσταση» ταύτην καί επειδή τό σύν

ταγμα «τών Κυνηγών#, τό άπαρτιζόμενον έξ άν
δρών τοΰ Πλοϊεστίου, υπέστη τήν μεγαλειτιέραν 
ζημίαν, ώς λαβόν τό ενεργητικότερου μέρος, άνη- 
γέρθη ή όντως ωραία καί αξιοπρεπής αναμνη
στική αύτη στήλη, ής τήν εικόνα παρατίθεμεν 
κάτωθι.

Έκεΐθεν είσίρχεσθε είς τήν πόλιν, ήτις στο
λίζεται μέ ωραίας οικοδομάς, ξενοδοχεία, θέα
τρου, καφενεία,εμπορικά καταστήματα, κήπους, 
σχολεία, νοσοκομείου καί δ,τι απαιτείται διά μίαν 
νέαν πολιτισμένην πόλιν; .

ΚΕΝΟΤΑΦΙΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ «ΚΥΝΗΓΩΝ»

Τό Πλοϊέστιον είναι πρωτεύουσα τοΰ νομού 
τής Πραχάβας καί έχει 40 χιλ. κατοίκους. Συν
δέεται σιδηροδρομικώς μετά τοΰ Βουκουρεστίου 
καί Γαλαζίου καί τοϋ λοιπού συμπλέγματος καί 
είναι κέντρον μεγάλης έμπορικής κινήσεως.

Οί ομογενείς μας ενταύθα είναι ολίγοι, άλλά 
καλοί καί εκλεκτοί, έξ ών έγνωρίσαμεν τους κυ· 
ριωτέρους· τους αδελφούς Παξεινοΰ, τόν κ. Κ. 
Νασιόπουλον, τδν κ. Γ. Δημητρακόπουλον, τόν 
κ. Γερ. Πολλάτον καί τδν κ. Κ. Βασιλάτον, 
οίτινες έχουσι τά γραφεία καί τά καταστήματα 
των είς τό κέντρον τής πόλεως καί άπολαμβάνουσι 
καλλίστης φήμης καί υπολήψεως' είσί δέ λίαν 
ευυπόληπτοι είς τόν τόπον καί τιμώσιν έπαξίως 
τό ελληνικόν δνομα.

Έπισκεφθείς κατά πρώτον τους άδελφρούς 
Παξεινοΰ, οδς έξ άκοής μόνον έγνώριζον, έτυ;χον 
όμολογουμένως καλλίστης περιποιήσεως. Διατη- 
ροΰσι λαμπρότατα καί ώραιότατα γραφεία των, 
είς μεσαίου ολόκληρον πάτωμα μεγάλης καινουρ
γούς οικίας, έξ ών ούτε είς Βουκουρεστίου είδον 
τοιαΰτα, άλλά μόνον είς Αθήνας, ένθα τά τρα
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πεζικά μα; καταστήματα άριιλλώνται, όμολογου- 
μένως πρός τά ευρωπαϊκά, μέ ήλεκτρικόν . φωτι
σμόν και ανάκλιντρα και ώραΐα κιγκλιδωτά δια- 
χωρίσματα κτλ. καί έΟάώμαβα τήν άρίστην τά- 
ξιν καί ευπρέπειαν έν αύτοΐς. Οί αδελφοί Πα- 
ξεινβΰ : καταγίνονται εις τραπεζιτικά; καί εμπο
ρικά; ρργασία; εκτεταμένου κύκλου καθ’ άπα- 
σαν τήν Ρωμανίαν καί είναι έκ των πρώτων

X. ΑΗΜΒΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΖ ΚΑΙ Ο ΧΕΙΜΩΝ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ·

όμοιγενων μα;. Άγαπώσι δέ πολύ νά συζητώσι 
περίί τών έν 'Ελλάδι πραγμάτων, άλλά απαι
τούσε πολλά προώρω; παρ’ αυτή; καί Οέλουσι 
μετά σοβαρού φακού τά πάντα νά διϋλίζωσιν.

Ό κ. Νασιόπουλο; είναι λαμπρότατο; καί 
άξιολογώτατος, ύφ’δλα; τά; επόψεις. Τυγχάνει 
πελάτη; τού. περιοδικού μα; άπό δωδεκαετία; 
καί ειχον τήν εύχαρίστησιν έκ δευτέρου νά τόν 
συναντήσω πάλιν εκεί, είς τό γραφεϊον του, έν 
τφ μέσφ τών πολλαπλών άσχολιών του. Κατα
γίνεται πάντοτε είς μεγάλα; επιχειρήσεις γεν

νημάτων και πετρελαίων καί είναι εις έκ τών 
μεγάλων ομογενών κτηματιών τού τόπου. Μόλις 
μέ είδεν έκ δευτέρου μετά έν έτος. — Ό κ. 
Πρίντεζη;, μοί λεγει ευχαριστημένος καί αμέσως 
μοί προσφέρει κάθισμα, καφφέ καί τσιγάρον καί 
όμιλοϋμεν έπ’ αρκετόν καί διά τήν Ελλάδα, 
καθόσον ούτως τοΐς δίδεται άμεσώτερον κατάλ
ληλος ευκαιρία. Είναι πατριώτης καλός, εύγε- 

νέστατο; καί ευπροσήγο
ρος, πλουσιότατος καί 
τυπικότατος είς τά; ερ
γασία; του. Λόγου οέ 
γενομένου περί δημοσία; 
οικονομίας καί περί τή; 
πρόοδου του.—Είναι τό 
ευκολότατου πράγμα είς 
τόν κόσμον, μοί λέγει, 
άμα κερδίζετε δέκα καί 
έξοοεύετε τά πέντε, δεν 
είναι δυνατόν παρά νά 
πλουτίσετε καί ευδοκι
μήσετε εί; δλας τά; υπο
θέσεις σας. Όπως συμ
βαίνει τούτο είς τά ά
τομα, είναι τό ίδιον καί 
είς τά; κυβερνήσεις, αρ
κεί νά ύπάρχη ή θέλησι; 
καί καλή διάχείρησις.

Ό κ.Δημητρακόπου- 
λος, Πελοποννήσιος, προ 
τίνος καιρού εγκατεστη
μένο; εκεί, κατέστη μο
ναδικός επιχειρηματίας 
καί ρέκτης τού καλού 
καί τής προόδου. Διατη
ρεί τδ καλείτερον ζυθο- 
πωλεΐον, ένφ καθ’ έκά
στην παινίζει καλώς κα- 
τηρτισμένη' μουσική δρ- 
χήστρα καί προσελκύει 
τόν καλείτερον κόσμον 
τή; πάλεως. "Εχει επίσης 
άναλάβει τήν διεΰθυνσιν 
τού θεάτρου καί προσέ- 
λαβεν εσχάτως δαπάναι; 
τής δημαρχίας καί έτε

ρον μεγαλοπρεπές κτίριον, μετά κήπου, ένθα 
διωργάνωσε τοιούτον μοναδικόν κέντρον διασκε
δάσεων καί αναψυχής, δπερ δέν συναντάτε ούτε 
είς τά; πρωτευούσας αυτά;. Τά πάντα έν τάξει 
καί τέλεια, διά νά μή παραπονήται ούδείς. Άλ
λά καί ή φιλοτιμία τοΰ συμβαδίζει μετά τή; 
φιλεργία; καί προόδου του. Μεταβά; μετά τοΰ 
κ. Βασιλάτου τδ πρώτον εσπέρας εις τό κατά
στημά του, παρά τά; πολλά; ασχολίας δ; είχε, 
έν μέσφ πολυπληθούς κόσμου, προσήλθε πλησίον 
μα; καί μας έπεριποιήθη παρά προσδοκίαν τρ- 

σοΰτον άφθόνως, ώστε τά κύπελλα τών ωραίων 
ζύθων καί τά πινάκια των καρυκευμάτων μετά 
ποικιλία; ορεκτικών προτροπάδην έκομίζσντο ή- 
μΐν δτε ήναγκάσθημεν μετά τό μεσονύκτιον νά 
τόν άποχαιρετήσωμεν. Άλλά καί τήν επαύριον 
μάς προσεκάλεσεν είς ώραΐον πρόγευμα καί είτα 
καί είς τδ γεύμ.α, μεθ ’ δ μά; ώδήγησεν είς έπί— 
σκεψιν τού θεάτρου, δπερ οντω: είναι κομψότατον 
καί ώραΐον,τοΰ ετέρου καταστήματος του καί είτα 
εί; τήν οικίαν τςυ, δπου άποχαιρετώμενοι, διότι 
ανεχώρουν τήν στιγμήν εκείνην διά τήν Βραΐλαν, 
μοί προσέφερεν ώς ένθύμησιν καί τήν φωτογρα
φίαν του, ήν καί έγώ, είς διατήρησιν τή; ωραίας 
περιποιήσεώ; του καί επειδή ή ώραία είκών αϋτη 
παριστά και τόν χειμώνα τής Ρωμουνίας, μετά 
τής ωραίας περιβολή; αναδημοσιεύω ώδε, χάριν 
τή; περιεργεία; τών ήμετέρων συνδρομητών.

Ό·κ. Γερ Πολλάτος, Κεφαλλήν, κάτοχο; τού 
μεγαλείτέρου καί ώραίοτέρου έν τή πλατεία τής 

■πόλεω; εδωδιμοπωλείου καί παντοπωλείου, ευ
ρωπαϊκών ζύθων, οίνων κτλ. εύγενέστατο; καί 
προσηνέστατος τύπο; αληθούς gentleman, έχει 
τήν καλειτέραν καί πολυπληθεστέραν πελατείαν 
τοΰ τόπου καί τυγχάνει καλλίστη; φήμη; καί 
τών καλειτέρων συμπαθειών τών τε ομογενών 
μα; καί τών εντοπίων, ώ; έκ τής εύγενοΰ; αυτού 
συμπεριφορά; καί τών πατριωτικωτάτων αισθη
μάτων του.

Ό δέ κ. Βασιλάτος είς άκρον φιλότιμο; καί 
ειλικρινούς συμπεριφοράς, είναι τύπος ακραιφνής 
ακεραίου χαρακτήρος και άδολου προσηνείας, πε
ριποιητικότατο; καί ολιγόλογο;, άλλ’ολως καρ- 
δία καί περιποίησις. Διατηρεί δύο αρτοποιεία έν 
Πλοϊεστίφ καί έτερον έν Φοξάνη καί επιδίδεται 
καί εί; επιχειρήσεις σιτηρών καί εργάζεται μετά 
πολλού ζήλου καί άφοσιώσεως. Άγαπαται δέ 
πολύ παρ’ δλων ένγένει καί τυγχάνει τής άμε— 
ρίστου ΰπολείψεως τών ομογενών μα;.

Τοιούτον έν ολίγοι; τό ώραΐον Πλοϊέστιον τής 
Ρωμουνίας, μετά τής μικρά; και όντως φιλότιμου 
ομογενούς κοινότητάς μας, ήτις έπαξίως αντι
προσωπεύει τόν έλληνισμόν έν τφ κέντρφ τής 
φίλης ταύτης χώρας, ήν πολλάκι; έλάβομεν 
αφορμήν νά έπισκεφθώμεν. Φρίκ

ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟ-

Σέ βλέπω μέ τα μάτια σου που θάνατο σκορπάνε 
Σά σήμερα νά μουρχεσαι στο δόλιο μου κρεββάτι 
Σέ βλέπω μέ τα μάτια σου που νειότη λαχταράνε, 
Να σύρουν με τή φλόγα του; στο μαύρο σου παλάτι Η

Άρρώστησα' κι’ ήρθες εσύ χλωμός και κοκαλιάρης, 
Τήν ύστερή μου την πνοή μ.έ λύσσα για νά πάρης! 
’Επάλεψα! πιαστήκαμε κι’ οί δυο μέ την ελπίδα, 
Μ; τό κορμί νά φύγης σύ κι’ έγώ γιά νά σέ διώξω. 

Μά ’κεϊ στ’ άγριοπάλεμα έγύρισα καί σ’ είδα, 
Δέν ήσουν μόνος, μια ψυχή είχες μαζή σου άπ’ όξω!!

Στάσου σκληρέ, σοΰ φώναξα, χάρε σκληρέ, γιά στάσου. 
Έχω κι’ έγώ δικαίωμα στον κόσμ’ αυτά, στοχάσουΗ

Ευθύς εσύ ξιπάστηκες, έγέλασες λιγάκι. 
Και μούπες μέ τό στόμα σου, ποΰ έσταζε φαρμάκι: 
«Μή σέ πειράζει, άγόρι μου, καθόλου τέτοιος πόνος, 
«θάχης έκείνην συντροφιά!! Θαρρείς πώς θάσαι μόνος,

«Γιά δες έδώ, τί ώμορφιά, άπ’ όξω περιμένει. 
«Θαρρείς πώς άναστήθηκε σάν σ’είδε ή καϋμένη!,., 
«Μου είπε πώς σ’ αγάπαγε καί σ’ αγαπά'ακόμα, 
«Κι ’ δταν τής είπαν πώς βαρειά έκύλισε; στο στρώμα, 
«Μ- έφώναξε στην ξενητειά καί μούπε ελα χάρε ' 
«Προ τοΰ τον χάσω, γρήγορα εμένα πρώτη πάρεϋ!· 
«Και φέρε με στον τόπο του μαζυ του να πεθανου, ;
«Γιά ν’άχω ξένοιαστη ζωή, αθάνατη, κεί πάνεωΐΐ,..

Δέν ξέρω'με ποια δύναμι άπό 'ψυλά ποιος ξέρει. 
Σηκώθηκα στά π:δια μου! κι’ ή φοβερή μου ζάλη, 
Μούφυγε τότε μονομιάς καί σιδερένιος πάλι. 
Ώρμησα στο δρεπάνι σου, που κράταγες στδ χέριϋ! 
Τοΰ κάπου, τότ’ έπάλεψες, γιατί to δρέπανό σου, 
Σαν νά λυπήθηκε κι’αύτό -.κι’επεσε ευθύς εμπρός σου!

Στο πήρα! έγονάτίσα μέ σεβασμό μπροστά της.
Και σάν τρελλός σοΰ φώναξα μεσ’άπ'την αγκαλια της: 
«Δέ σέ φοβάμαι, χάρε, πιά' δρεπάνι άν παρης άλλο,. 
Τρόμο ποτέ μέσ’ τήν ψυχή, ποτέ μου δέ θα Βάλλω1·!! 
Μαζύ της νάμαι αιώνια, μ ' αύτήν νά ζώ μονάχα.
Καί τότε, χάρε αχόρταγε, τί θά μέ Βλάψης τάχα;!!1

ΑΠ’ΤΑ “MAIA TBS ΠΑΤΡΙΜΪ,,
ΠΕ £ ΜΟΥ■ - ■

Γιατί, πουλί μου ζηλεμένο
Δέν ήλθες ψές κάτω στή Βρύση
Καί μ’ εκαμες νά περιμένω
Ώς ποΰ δ Ήλιος νά δύση ;

Μήπως το εμαθ ’ ή μαμά σου 
Πώς σ’ αγαπώ καί δέ σ’άφίνει 
Νερό νάπέρνης μοναχή σου 
Άπό τήν ίδια τώρα κρήνη ;

Μήπως άρρώστησες, μικρά μου,
Κ’ είσαι γερμένη ’στο κρεββάτι 
Καί θέ νά κάμνης τήν καρδιά μου
Τές νύχτες νά μη κλίνη μάτι

Ή μή θυμώνεις, ποΰ σοΰ ριχτώ 
Κάποτε βλέμμα ερωτευμένο;
Δέν θέλεις λοιπόν νά σοΰ δειχτώ 
Πώς σ’ αγαπώ τ’ όρφανεμμένο ;■..

Πές μου, άχ, πές μου, τόν καϋμένο. 
Γιατί δέν ήλθες ψες στή βρύση
Καί μ' έκαμες να περιμένω. 
Ώς ποΰ ό Ήλιος νά δύση;

Αύγουστος 1900
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΚΑΝΔΗΛΑ ΕΚ ΒΑΛΑΝΙΔΙΟΓ

Ή βάλανοί, τό κοινώς βαλανίδι δύναται νά χρη- 
σψεύσν) ήμΤν παρά τήν έτέραν αύτής βιομηχανι
κήν χρήσιν καί ώί κανδήλα;

Μερικοί θ’άπορήσωσιν έν τούτοις, δτι δι’ αύτής 
κατορθοΰται φωτισμός άπλούστατος, άκίνδυνος καί 
καθαρότερος τοϋ έλοίου, καθόσον δέν άπαιτεΐται 
ή μόνον ύδωρ έντός ποτηρίου.

Τρυπώσατε τήν,βάλ'αεώΐν'διάβελόνης ραψίματος 
κ<αθ’ δλας αύτής τάς πλευράς', θέσατε τούτην δπως 
μουσχεύση έντός έλαίου έπί τινας ώρας, μεθ’ 8 σχη
ματίζετε όπήν άπό τής έπιψανείας μέχρι τοϋ κέν
τρου. τοποθετείτε έντός ταύτης κλωστάς τινας βάμ- 
δάκος, έν είδει θρυαλλίδες καί θέτετε έντός ποτη
ριού ύδατος.

Τό δ’εσπέρας άνάπτετε τήν κανδήλαν σας τού
την, ήτις θά διαρκέση μέχρι τής πρωίας. Δέον δμως 
νά προσέδητε, ώστε ή βάλανος νά πλέη έν ίσορ- 
ροπία καί νά έκλέγητε τοιαΰτην μάλλον πλατείαν, 
περικόπτοντας έν άνάγκη αύτήν, ώς παρίστησιν ή 
άνωθι είκών.

φ. Π.

T-eatsetas····»—

KIA IATOT MOI ESAZTOTE
Al EK TAN ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΑΙΑθΕΣΙΑΙ

Τό νευρικόν σύστημα άπαιτεϊ πλήρη άνάπαυσιν 
μετά τά πλήγματα τά όποια καταφέρει έπ’ αύτοΰ 
έκάστοτε ή λύπη ή αί πνευματικοί στενοχωρίαι.

ΜακραΙ παρατηρήσεις Ιατρικοί άπέδειίαν, ότι τά 
φυσικά άποτελέσματα τών λυπηρών συγκινήσεων 
είνε δμοια πρός τά προκαλούμενα ύπό τών σωματι
κών παθημάτων, όποΤα είνε ό κόπος, τό κρυολό

γημα, ή άσιτία, ή άπώλεια τοΰ αίματος. Υπάρχουν 
άπειρα παραδείγματα ζώων, Ιδία κυνών γαλών καί 
πτηνών, άτινα άπέθανον άπό νοσταλγίαν ή άπό 
μαρασμόν, προελθόντα άπό μεγάλην λύπην, ώς νά 
ήσαν άνθρωποι' ή νεκροψία τών ίώων έκείνων ά- 
πέδειίεν, δτι ή θρέψις τών Ιστών τού σώματός των 
είχε διακοπή καί δτι τά δργανα τής ύωής εΐχον ΰ- 
ποστή τόν ίδιον έκφυλισμόν, τόν όποιον φέρουν ή 
διά φωσφόρου δηλητηρίασις καί τά σπέρματα τών 
μιασματικών άσθενιών.

Α1 τής λύπης άδιαθεσίαι δέν είνε άπλώς ποιητι
κός δρος.Ή πικρία τής άπογοητεύσεως είνε πραγ
ματική. Ύπάρχουσι δέ άνθρωποι, οί οποίοι μόλις ά- 
κούσουν λυπηρόν τι άγγελμα, αίσθάνονται άνούσιον 
πικρίαν είς τό στόμα. Είνε τό δηλητήριον τής λύ
πης Οί δέ είδικώς άσχοληθέντες είς τάς ψυχικός πα
θήσεις, λέγουν, δτι καί άνωφελέο καί έπικίνδυνον 
είνε. διά τόν ύποστάντα οίονδήποτε Ισχυρόν κλονι
σμόν τής ψυχής, νά καταφύγη είς τήν έργασίαν, τήν 
μελέτην,τά ταΕείδια ή τάς ματαίας διασκεδάσεις, διά 
νά γείνη καλά. Έπί τινα καιρόν όλος ό δργανισμός 
του άνατρέπεται-καί παραλύει καί έπιβάλλεται «ύτώ 
ή πρόσκαιρος μόνωσις καί άνάπαυσις οιά νά διορθω- 
θή. Δέν πρέπει νά παραμελή κανείς τήν θεραπείαν 
τής τοιαύτης λύπης του. Θεραπείαν άνάλογον πρός 
τήν τοϋ τραυματίου ή τήν τοϋ διασωθέντος άπό 
τυφοειδή πυρετόν. Ή μόνωσις είς τήν έδοχήν, ή 
άνάπανσις, ό ύπνος, ή ύγιεινή καί έλαφρά τροφή, 
ό ήλιος, ή άπασχόλησις είς έργασίαν ή ψυχαγω
γίαν ή οποία δέν κουράζει ούτε τό πνεύμα ούτε 
τό σώμα—ιδού ή θεραπευτική δίαιτα τοϋ παθόντος 
άπό Ισχυρόν λύπην

'Ο Ιατρός

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΒΡΝΙΚΙΟΝ ΔΙ* ΕΠΙΠΛΑ

’Αναμίξατε ελαιόλαδου '/β λίτρας k
τεοεθενθίνην ·/* »

Είς τό μίγμα τούτο προσθέσατε ·/« ίξους καί ειτα με- 
ταχειρισθήτε οΰτό μετά τεμαχίου φλανέλλας μαλακής 
αφού τό άναταράξητε καλώς.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΟΙ ασχολούμενοι έργάται έξ άμοοτέρων τών φύλων 
διά την εξαγωγήν έκ τών ενδοτερών τής γής, τών 
μεταλλευτικών προϊόντων αυτής, άτινα δ πολιτισμός 
κατέστησεν απαραίτητα είς τήν οικονομίαν τοϋ ανθρώ
που, ήτοι τον άνθρακα, τό πετρέλαιον, τόν χαλκόν, τόν 
σίδηρον, τον μόλυβδον κτλ. και τούς άλλους πολυτίμους 
λίθους, ανέρχονται κατά τους γενομένους εσχάτως ύπο- 
λογισμους εις 4,355,204, ήτοι όσος είναι περίπου ό 
πληθυσμός τοϋ Λονδίνου. "Ητοι

Εις τήν ’Αγγλίαν . ... . 875,603
λ Γερμανίαν . 498,509

» τας Ηνωμένας Πολιτείας. . 444,578
Β ’Ινδίας. .... . 310,888

Β τήν Κεϋλάνην . . . . 310,210
» Γαλλίαν .... . 292,711
» Β Ρωσσιαν .... . 239,435

Β Αυστροουγγαρίαν. . 219,227
Χ> το Βέλγιον .... . 160,150

τήν ’Ιαπωνίαν. . 118,517
» το Τράνσβααλ. . . 100,006
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΊΊΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Μετ' εικόνων) 

ση-
(συνέχεια· ϊδε προηγ. φνλλον)

Βαθμηδόν όμως μετά καιρόν, έλαττωθείσης 
μαντικώς τής τουρκικής δυνάμεως καί επιρροής, έν 
έτει 1771, έπανεστάτησεν ό Άλ.ή-Βέης καί έπρο- 
κάλεσε τόν διορισμόν του ώς Σουλτάνου τής Αίγυ
πτου. Άποθανόντος δμως τούτου καί τοϋ διάδοχου 
του, περ.ήλθεν ή εξουσία εις χεϊρας τών αρχηγών 
Μαμελούκων.

Περί τά τέλη 
τοΰ 18ου αίώ 
νος,πρασβληθεί- 
σης τής Γαλλι
κής σημαίας έν 
Αίγύπτφ, έγένε- 
το ή περίφημος 
κατ’ αυτής εκ
στρατεία τοΰΝα- 
πολέοντος, έν ε- 
τει 1798,δστις ό- 
νειρευόμενος τάς 
δάφνας του με
γάλου ‘Αλεξάν
δρου, ήθελε ν’ 
άντικαταστή ση 
άφ’ έτέρου τάς 
αποικίας, ας ά- 
πώλεσενείς προ
ηγούμενους πο
λέμους καί έν 
ταυτώ ν’ απει- 
λήση τήν 'Αγ
γλίαν εις τάς 
’Ινδίας, ών τήν 
δδόν έπεθύμει να : 
διωργανώθη μετά.................
ουλίου τοΰ 1798 ένεφανίσθη προ τής 'Αλεξάν
δρειάς μετά 32,000 έκλεκτοΰ στρατού, εκατόν πο
λεμικών πλοίων καί 400 φορτηγών. Τήν εκστρα
τείαν δέ ταυτην, ήτις θεωρείται μία έκ τών τολ
μηρότερων, καθ’ οσον κατά τό έτος τούτο οί Άγ
γλοι εΐχον καταστρέψει μέγα μέρος τοΰ γαλλικού 
ναυτικού καί έξουσίαζον τήν Μεσόγειον θάλασσαν, 
ήκολούθησαν οί διασημότεροι σοφοί, έπιστήμονες, 
καλλιτέχναι, μηχανικοί, γεωγράφοι κτλ τής Γαλ
λίας, διά λόγους επιστημονικούς, ιστορικούς καί 
άρχαιολογικούς.

.Κατά τήν αύτήν τής άφίξεώς του νύκτα, ό Να
πολέων ήρξατο τών κατά τής ’Αλεξάνδρειάς πολε
μικών εργασιών του καί τήν 2 ’Ιουλίου κατελαδε τα 
τείχη τής πόλεως. Τήν δέ 7 ’Ιουλίου έξεστράτευσε 
κατά τοϋ Κάιρου, μετά 22 χιλ. άνδρών, άφή- 
σας έν ’Αλεξάνδρειά τον στρατηγόν Κλέβερ, μετά 
8 χιλιάδων. Έκτος τούτου είχε μεθ’ έαυτοΰ ιππι
κόν, άπαρτιζόμενον εκ δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

Ό Ναπολέων πρό τοϋ άποβιβαζομένου βες Αλεξάνδρειάν στρατού του. 

κατακτήση. Ή εκστρατεία αίίτη 
μεγάλτς μυστικότητας. Τήν 7 Ί·

ιππέων, υπό τήν οδηγίαν τοΰ Μουράτ και δύο μεραρ
χίας δραγόνων πεζών, έκ χιλίων πεντακοσί'ων αν· 
δρών απαρτιζόμενης έκάστης τούτων. Τό δέ πυρο
βολικόν άπηρτίζετο έκ 42 τηλεβόλων. Κατά τάς 
τέσσαρας πρώτας ήμέρας, κατά τάς οποίας ό στρα
τός ήναγκάσθη νά διέλθη τά ήρημωμένα μέρη τοΰ 
Δέλτα,ύπέφερε φρικωδώς, άναγκασθέντος τοΰ Βονα 
πάρτου νά καταβάλη πασαν αύτου τήν ικανότητα 
καί δραστηριότητα, δπως πείση τούς στρατιώτας 
του νά προχωρήσωσι.

Τον αιγυπτιακόν στρατόν, συνιστάμενον έκ πεν- 
τήκοντα χιλιάδων διώκουν οί υπό τό όνομα του πασσα 
άντιπρόσωποι έν Καίρφ τής Τουρκικής κυβερνήσεως, 
Ίβραίμ καί Μουράτ, οϊτινες έφημιζοντο διά τήν 
μεγάλην αύτών ανδρείαν καί φήμην, συγκεντρώσαν- 
τες αυτόν παρά τήν πρωτεύουσαν τής Αΐ-γύπτου. 
Άλλά διέπραξαν τό σφάλμα, δώσαντες τήν μάχην 

έν τή, έέπί τής 
άριστεραςς όχθης 
τοϋ Νείϊλου εκ
τεινόμενη πεδιά- 
δι, άντί ν’ α- 
μυνθώσιν όπι
σθεν του ποτα- 

j μοΰ.Ή συμπλο
κή έγένετο πλη
σίον τής Γιζης, 
απέναντι τών 
πυραμίδων, δτε 

? δ Βοναπάρτ,ης 
μετ’ ένθουσια- 
σμοϋ είπε τάς 
χαρακτηριστι
κός λέξεεις : 

«Στρατιώται 1 
έκ τοΰ ύψους 
τών πυραμίδων 
αύτών, τεσσα
ράκοντα αιώνες 
σάς παρατηροϋ- 
σι !» Καίένίκη- 
σεν, εντελώς 

διασκορπίσας τόν στρατόν τών Μαμελούκων ύπό τόν 
Μουράτ, είς μάχην, ήτις ώνομάσθη, «Μάχη των 
Πυραμίδων», τοΰ Ίβραίμ δραπετεύσαντος προς τήν 
Συρίαν καί μή κατορθώσαντος τοΰ Ναπολέοντος να 
τόν συλλαβή.
Ό Ναπολέων διά νά 'περιποιηθή τό ιθαγενές στοι
χείου, έπροστάτευσε τήν μουσουλμανικήν θρησκείαν, 
παρευρίσκετο είς άραβικάς τελετάς καί ένίοτε ένε- 
δύετο ώ; Αιγύπτιος. Τή βοήθεια δέ τών γάλλων 
έπιστημόνων, κατώρθωσεν δ Ναπολέων να δώση ά
λως νέαν δψιν είς τό Κάϊρον καί νά διοργάνωση εις 
άληθή Εύρωπαϊκήν'διοίκησίν. ...

Έν τούτοις μέρος τοΰ γαλλικού στρατού ΰπο τας 
διαταγάς τοΰ_Δεσαίξ'κατεδίωκε τόν άγέρωχιρν Μου
ράτ, δστις εΐχε σιγκεντρώσει έτερον αρκετών στρα
τόν πρός τήν άνω Αίγυπτον καί δπου δίς νιικηθείς, 
πλησίον τοΰ Φαγιούμ καί δεύτερον πληαίον τοΰ 
Γκίρκε, έπαθε τελείαν καταστροφήν’ φεύγοντα δέ, 
οϊ Γάλλοι τόν ήκολούθησαν κατά πόδας καί μέχρ.ι 
τής νήσου Φιλών, ένθα σώζεται έτι έπιγραφή έπί 
τοΰ τοίχου ναοΰ τίνος, μαρτηροΰσα «ό γεγονός.
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Ο ASSAlS Ε8ΗΓΩΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Κατά τάς πρώτας «βδομάδας μετά τήν άφιξιν 

τωΉ Γάλλων είς Αίγυπτον, οί “Αγγλοι, ώς γνω

στόν. διά τοϊ· ναυάρχου Νέλσωνος καί στόλου σχε

τικώς μικροϋ, ειχον καταστρέψει ολόκληρον τόν 

γαλλικόν στόλον εις τήν ναυμαχίαν τον Άβουκήρ. 

Οντως οί γάλλοι ήσαν αιχμάλωτοι έν τη κατακτή

σει των καί ό Βοναπάρτης έλεγε τφ Κλέβερ : 

«Λοιπόν, στρατηγέ μου ή θά μείνωμεν ενταύθα 

ή θά έξέλθωμεν μεγάλοι, ώς οί αρχαίοι.»

Ό Ναπολέων έτοιμάσθη τότε νά έκστρατεύση εις 

τήν Συρίαν, βπου εσχεν μερικας επιτυχίας" δέν κα- 

τώριθωσεν όμως νά καταλάβη τήν πόλιν τής Πτολε

μαίος καί έπέστρεψίν εις Αίγυπτον, δίς νικήσας 

τόν τουρκικόν στρατόν παρά τό Θαβώρ τής ΙΙαλαι- 

στίνης καί πλησίον τοΰ Άβουκήρ.

Ό Ναπολέων 

ολίγον μετέπειτα 

άνεχώρησεν είς 

Γαλλίαν, ένεκα 

τών έκεΐ πολιτι

κών περιστάσεων 
άφήσας τήν αρ

χηγίαν εις τόν 

Κλέβερ. Ουτος 

βμω<ς έδολοφονή- 

θη ε ίς το Κάϊρον 

καί μετά έν έτος 

ήναγκάσθησαν οί 

Γάλλοι ύπό άγ- 

γ λοτο υρκικοΰ 

στρατοΰ, άφοϋ ά- 

πώλεσαν τούς ί- 

κανωτέρους αρ

χηγούς των, νά 

έγκαταλείψωσι 

τήν Αίγυπτον. 

Ήτειλενταΐαμά-

χη των Γάλλων ήτον ή ύπό τόν Κλέβερ δοθεϊσα, έν 

τή πεδιάδι τής Ματαρίας, παρά τοϊς έρειπείοις τής 

αρχαίας πόλεως τοϋ Ηλιου, τής περίφημου έκεί· 

νης Ηλιουπόλεως, ήτις κατά τούς χρόνους τών 

Φαραώ περιείχε ναόν, δυνάμενον μετά τής περιοχής 

; του νά περιλάβη πληθυσμόν, δώδεκα χιλιάδων, ήτοι

ιερέων, φυλάκων, υπηρετών καί εργατών. Κατά 

ό τήν μάχην ταύτην κατετροπώθησαν οί Τούρκοι, ανα

γκασθέντες νά έγκαταλείψωσι τήν Αίγυπτον’ άλλά 

φανατικός τις νέος αραψ έκτύπησε δι’ έγχειριδίοο 

τόν Κλέβερ, μετά τήν νίκην τής Ηλιουπόλεως" ό

■ δέ διάδοχος αύτοΰ Μονού δέν ήδηνήθη νά ύπερασπί-

ση τή·ν πλουσίαν ταύτην κατάκτησιν τής Γαλλίας, 

καί έσ··υνθηκολόγησε μετά τοϋ έν’Αβοοκήρ αγγλικού 

-Λ„ καί τ'.'.νος έκ Συρίας είσελθόντος είς Αίγυπτον Τουρ

κικού στρατού.
Μετά τήν άναχώρησιν τών γάλλων έξ Αίγυ

πτου, ήρχισε ν’ακούεται τό όνομα του Μαχμέτ- 

Άλή. Ούτος είχε γεννηθή είς Καβάλλαν, κατά τό 

1769 καί ήρχισε τόν βίον του ώς καπνέμπορος. 

Κατά τό 1800 ήλθεν είς Αίγυπτόν μετά σώματος 

’Αλβανών" τοσοΰτον δέ διεκρίθη είς τόν κατά τών 

• Γάλλων πόλεμον καί εΐτα είς τόν μεταξύ Τούρκων

y καί ’Αλβανών εμφύλιον, ώστε κατά τό 1805 άνε-

ί- · γνωρίσθη ύπό τής Πύλης πασσας τής Αίγυπτου.

Κατώρθωσε δέ τότε νά καταλάβη τήν άκρόπολιν

τοΰ Καίρου, νά νικήση τούς Άγγλους, οίτινες κα- 

τεϊχον τήν ’Αλεξάνδρειαν καί τήν Ροζέττην, ν' 

άπαλλαγή εντελώς από τούς Μαμελούκους, οός 

εφόνευσε μέχρις ενός, έξ ένέδρας, είς Κάϊρον καί 

τέλος «πολέμησε νικηφόρος πάντοτε είς τήν ’Αρα

βίαν,· μετά τοϋ θετοΰ υίοΰ του Ίμίραήμ, διοργανώ- 

σας τον πρώτον τακτικόν έκ Φελλάχων στρατόν 

τής Αίγύπτου, τή βοήθεια Γάλλων αξιωματικών.

Τον στρατόν ακριβώς τούτον καί τόν στόλον, τον 

όποιον ομοίως έν τφ μεταξύ είχε παρασκευάσει, 

έχρησιμοποίησεν ό Μεχμέτ-Άλής κατά 3·αταγήν 

τοϋ κυριάρχου του Σουλτάνου, εις τήν κατά τής 

Ελλάδος έκστρατείαν, έν καιρφ τής Ελληνικής 

Έπαναστάσεως, τώ 1824. Ώς γνωστόν, ό Ίβραήμ 

κατέκτησε τήν Πελοπόννησον καί κατέλαβε τό Με- 

σολόγγιον, ό δέ 

αιγυπτιακός στό

λος, δν μ.άτην 

έπεχείρησε νά 

πυρπόληση ό 

Κανάρης, έν τφ 

λ'μένι τής ’Αλε

ξάνδρειάς, -κατε- 

στράφηέν τή ναυ- 

μαχία του Ναυα- 

ρίνου, μετά τοΰ 

συμπολεμοΰντος 

τουρκικού στό

λου, ύπό τών 

στόλων τών προ- 

στατίδων Δυνά

μεων.
Έκτότε ή Αί

γυπτος εύ'ρέθη 

είς δεινήν οικο

νομικήν θέσινδτε. 

δέ ή Τουρκία έ-

νικήθη ύπό τής Ρωσσίας, ό Μεχμέτ Άλής ένό- 
μισεν εύθετον τήν στιγμήν καί έκήρυξε τήν ανε

ξαρτησίαν του. Τφ ί831 είσέβαλεν είς ςήν Συρίαν, 

έπί κεφαλής πολυαρίθμου στρατού, καθυπόταξε ταύ

την, τώ δέ 1839, θελήσαντος τοϋ Σουλτάνου Μαχ- 

μούτ νά ύποτάξη τούς Αιγυπτίους, άπέστειλε κατ’ 

αύτών μεγάλας στρατιάς μετά ίσχυροΰ στόλου, άλλά 

ένικήθη καί έν τή ξηρά καί θαλάσση κατά κράτος 

καί ή νίκη αύτη τών αίγυπτίων θά είχε μεγάλας 

καί σοβαράς συνέπειας, αν μή παρενέβαινον αί Εύ- 

ρωπαϊκαί Δυνάμεις.

Ό Μεχμέτ-Άλής «ιχε στρατόν τότε εκλεκτόν 

έξ εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων άνδρών άποτελου- 

μενον καί ευκόλως είχε καταστή ό ισχυρότερος κυ

ρίαρχος τής ’Ανατολής. 8ά καθυπέτασσε δέ καί 

τόν θρόνον τοΰ Σουλτάνου.έάν ή ’Αγγλία,ή ΓΙρωσ- 

σία,ή Αυστρία καί ή Ρωσσία δέν έπροστάτευον αυτόν 

καί έπέβαλλον τήν ειρήνην. 'Η Γαλλία τότε ή- 

ναγκασθη να μείνη οΰδετέρα, έπί τφ φόβω μή έκτε- 

θή, καθ’όσον είχε συνδράμη τήν πολιτικήν τοΰ 

Μεχμέτ Άλή. ’Αγγλικός δέ στόλος έμφανισθεΐς 

ενώπιον τής ’Αλεξάνδρειάς, ήναγκασε τούτον να 

ύποταχθήείς τήν 'Γψηλήν Πύλην. Τήν δέ ίην ’Ιου

λίου 1841 έξεδόθη Φιρμάνιον, δι’ ού παρεχωρεϊτο 

«ίς τήν οίκογένιαν του Μεχμέτ-Άλή ή κληρονο

μική διοίκησις τής Αίγυπτου.

Κατα τα τελευταία έτη τής βασιλείας ό Μεχμέτ 

Άλής ίπαθε τάς φρένας και άνέλαβε τήν διοίκησιν 

δ υιός του Ίβραήμ. Ούτος όμως άπέθανε τφ 1848, 

μετά εν έτος δέ άπεβίωσε καί δ Μεχμέτ Άλής, 

xal οΰτωζ ή διοίκησις περιήλθεν είς τόν έγγονον 
αύτοΰ Άββάν Α’.

Ό Μεχμέτ-Άλής δέν υπήρξε μόνον φιλόδοξος 

πολεμάρχης, άλλά καί ικανός καί δραστήριος διοι

κητής, έργασθείς μετά ζέσεως εις τήν άνάπτυξιν 

τοϋ έμπορίου καί τήν διαδοσιν τής παιδείας εν Αι

γύπτιο. Οί δέ γάλλοι άρχήθεν παρέσχον αΰτφ τήν 

συνδρομήν των, οίτινες μεταξύ τών άλλων τοϋ πο

λιτισμού μέσων, έπανέφερον τό παλαιόν σύστημα 

τής συγκοινωνίας διά διωρύγων, τοΰ Φαγιούμ μετά 

τοΰ Δέλτα. Ή πόλις τοϋ Καρτούμ, ήτις δίεδρα -

Ο ΚΛΕΒΕΡ ΕΝ ΤΗΙ ΤΒΛΕΤΤΛΙΑΐ ΤΟΥ ΜΑΧΗ,
μάτισε σημαντικόν μέρος έν τή ιστορία τής Αίγύ

πτου καί ήτις κέκληται νά γίνη έν έκ τών μεγα- 

λειτέρων τής Αφρικής κέντρων, είναι εργον τοϋ 

Μεχμέτ Άλή, ήν αύτός Γδρυσεν έν μια τών έκ- 

στρατειών αύτοΰ, κατά τό 1821, όπως ποιήσεται 

ταύτην πρωτεύουσαν τών νέων έπαρχιών, «ς προσ- 

εκόλησε τή Αίγύπτφ, ύπό τό όνομα Αιγυπτια

κόν Σου δ ά ν. “Ισως δέ ίδωμεν τό Καρτούμ, ένε

κα τής λαμπράς αύτοΰ τοποθεσίας, νά γίνη βαθμη

δόν τό κέντρον παντός εμπορίου, άπάσης τής απε- 

ράντου καί πλούσιας κοίλάδος τοϋ άνω Νείλου. 

Ούτω δέ καταστήσεται διά τό εσωτερικόν τής Α

φρικής ο,τι ή ’Αλεξάνδρεια υπήρξε παρά τοϊς άρ- 

χαίοις. Ό πληθυσμός ήδη του Καρτούμ, τής πρω- 
τευούσης ταύτης ήδη του Σουδάν, υπερβαίνει τάς 

πεντήκοντα χιλιάδας κατοίκων,
Ή Αλεξάνδρεια οφείλει τήν άναγέννησίν της 

είς τόν Μεχμέτ-Άλή, καθόσον, ένώ μετά τήν Ρώ

μην καί τό Βυζάντιον ή πόλις αύτη ήτον ή μεγα- 

λειτέρα πόλις τοΰ ρωμαϊκού κόσμου καί περιείχε 

400,000 κατοίκους, καθ’ ήν έποχήν οι “Αραβες τοϋ 

Άμρού κατέκτησαν αύτήν. περιέπεσεν είς τοιαύτην 

κατάπτωσιν, ώστε, δπόταν άνήλθεν είς τήν αρχήν 

τής Αίγύπτου ό Μεχμέτ-Άλής, δέν ήτον ή μία 

πολύχνη, άποτελοομένη από 6,000 μόνον ψυχάς. 

Άπαν δ’εκείνο τό μέγα έμπόριον, όπερ διενερ- 

γεΐτο έκεΐ, ε’χε μεταφερθή είς τήν πόλιν τής Ρο- 

ζέττης, ήν καλίφης τις άραψ, ειχεν ιδρύσει τφ 

870 έπί τών οχθών τοϋ δευτέρου δυτικοΰ κλάδου 

τοϋ Νείλου, ήτις μόλις «ιχε τριάκοντα χιλιάδας κα

τοίκους κατα τας αρχάς τοϋ αίώνος" σήμερον δέ 

έχει μόλις δεκαπέντε, ένώ ό πληθυσμός τής Αλε

ξάνδρειάς ανέρχεται είς 200,000 ψυχάς.

Ό Μεχμέτ-Άλής κατιδών καί τήν ανάγκην τής 

προμήθειας γλυκέος ύδατος «ίς Αλεξάνδρειαν, 

κατεσκεύασε διά πολλών θυσιών τό μεγαλείτερον 

καί ίσως όφελιμώτερον εργον τής χώρας, τήν κα

τασκευήν τής διώρυγος Μαχμουδίας, είς ήν είργά- 

σθη ολόκληρος στρατός έκ φελλάχων καί χιλιάδες 

εργατών άπέθανον έκ τοΰ πυρετού καί τής δυσεντε

ρίας. Έχει μ.ήκος 78 χιλιομέτρων καί πλάάτος 30’ 

μέτρων καί δΓ αύτοΰ μετακομίζονται δια πλιοιαρίων 

έκ τοΰ έσωτερικοΰ τής Αίγύπτου όσα προϊόνττα είναι 

προωρισμένα διά τό εξωτερικόν. ’Από Καίίροο είς 

’Αλεξάνδρειαν ό πλους διά μέσου τοΰ Νείλου άφ ’ 

ένός καί τής διώρυγος ταύτης άφ’έτέρου, έκτελεϊ- 

ται, διά μέν τών αιγυπτιακών πλοιαρίων, έν διαστή- 

ματι τεσσάρων ημερών, διά δέ τών ατμόπλοιων είς 

δύο ημέρας. Τό ταξείδιον τοΰτο θεωρείται περίπα

τος ώραϊος καί πλήρης άπολαύσεως δίαιτάς πλού

σιας άλεξανδρινάς γυναίκας, καθόσον αί κατά μή

κος όχθαι τής διώρυγος ταύτης περιβάλλονται και 

στολίζονται από πολυαρίθμους ακακίας καί συκο- 

μορϊας καί πλησμονήν εργοστασίων καί εξοχικών 

έπαύλεων,περιβαλλόμενων μέ κήπους,φοίνικας, βα· 

νανέας, βαμβρύ.ς κτλ . Ή χώρα αύτη, ήτις πρό πεν

τήκοντα 'ετών ήτον'έρημος, μετεβλήθη ώς ίδιά μα

γείας, έν τόσφ όλίγφ χρονικφ διαστήματι είς άπροσ- 

δόκητον θέαμα ένεργείας καί προόδου.

Έπί τής εποχής τοΰ Μεχμέτ-Άλή, έγένετο ή 

αρχή καί ετέρου σπουδαίου και μεγαλοπρεπούς έρ

γου, του Νειλοφράκτου, ολίγον βορειότερου τοΰ 

Καίρου, έχοντος τετραπλοΰν σκοπόν, τής διανομής 

τών ύδάτων καταλλήλως, είς τρόπον ώστε, νά μή 

μεταχειρίζονται πλέον ύδραυλικας μηχανας είς άνύ- 

ψωσιν τοΰ ύδατος καί όπως καθιστώσι πλεύσιμους 

τους βραχίονας τοΰ Νείλου, έν καιρφ ξηρασίας. 

Συνάμα ό νειλοφράκτης έμελλε νά χρησιμε ύση ώς 

γέφυρα, δια τας εκατέρωθεν τοΰ ποταμού διαβάσεις 

καί έν ταύτώ, διά τής κατασκευής επ' αύτοΰ οχυρω

ματικών έργων, ν’ άποτελή ισχυρόν προπύργιον 

κατά πάσης εχθρικής πρός τό Κάϊρον απόπειρας, 

βορειόθεν. “Ηδη 8μως ό Νειλοφράκτης, μόνον ώς 

μέσον συγκοινωνίας χρησιμεύει μεταξύ τών δύο 

ακτών τοϋ Νείλου. Ό Μεχμέτ πριν άποθάνη, κατε- 

σκεύασε καί δ(άσημον τζαμίον έν Καιρφ, απερ φέρει 
δύο παμμεγέθεις μιναρέδες καί έν φ αναπαύονται τά 

οστά του.
Ό Ά66ας Α’. έβασίλευσε μόνον έπί πενταετίαν 

και ήτο περιορισμένου πνεύματος" ό δέ· διιάδοχος 

τούτου Μωχάμεδ-Σαίδ, τέταρτος υίός τοΰ ΙΜεχμετ 

Άλή. έποιήσατο πολλάς βελτιώσεις έν Αίίγύπτφ, 

έμφορούμενος ύπό τών αύτών ιδεών καί τοΰ ευρωπαϊ

κού πολιτισμού τούτου" ύπ’αύτόν δέ κατεακευάσθη- 

σαν οί πρώτοι σιδηρόδρομοι και ήρχισαν αί μελέται 

διά τήν τομήν τοϋ Σουέζ.

(έπεται συνέχεια)
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ΉΖ ΗΧΟ

Ε I4I0IJ0EIA THE ElUAFiiEHHS
^ΐχάθη λοιπόν εκείνος ! έχάθη ό αγαπητός και 

ή ελπίς της! δεν θά τον έπανίδη πλέον! ή θά
λασσα φευ I ή τρομερά αύτη φαγέδαινα τόν κα
τάπνιξε» είς τούς κόλπους της.

Πώς έπέτρεψεν τοιούτον αδίκημα ό θεός ·,
Καί τά δάκρυα κατεπλημμύρουν τάς παρειάς 

τής ωραίας κόρης. Μετά δέ τήν έκρηξιν τής πρώ
της θλίψεως καί τήν στενοχώριαν τής καρδίας 
της, διεδέχθη ταύτας τρομακτική τις ήσυχία καί 
άνάπαυλα, φοβερωτέρα τών θρήνων καί όδυρμών 
τής ταλαίνης ταύτης καρδίας. Ήδη ή νεάνΐς 
αυτή έφησύχαζεν, άλλ ’ έν τή άκατανοήτφ ταύτη 
ήσυχίφ έσκέπτετο ένδομύχως καί σιωπηλώς, ώς 
νά τή έφαίνετο αμφίβολον καί σκοτεινόν τό προ 
αύτής μέλλον.

Τύπάν δι’αύτήν άπώλλετο. Τί ώφελεΐ πλέον 
εϊς αύτήν να ζήση; Ουδόλως τήν μέλλει διά 
τούς γονείς της, οΐτινες πάσας τάς ελπίδας των 
έπ’ αύτής έναπέθετον. “Οχι, ό έρως είναι εγωι
στής. Αύτη τόν θάνατον μόνον επιζητεί, τόν 
θάνατον, δστις θά τήν ένωση μέ εκείνον καί θά 
τή δύση συνάμα τήν άνάπαυσιν καί τήν λήθην. 
Άλλά διά τίνος μέσου ; . . . Ά, εύρέθη, θά με- 

ταβή προς τήν λίμνην, ήτις ακριβώς τόσας ανα
μνήσεις ενέχει καί δλως ήσύχως καί άθορύβως 
θ& πέση άπό τίνος καταλλήλου μέρους εντός 
καί τό παν θά τελειώση.,

Τό σχέδιόν της ούτως έγένετο, όριστικώς πλέον 
άπεφάσισε και ή άπόφασίς της αύτη κατέπνιξε 
τήν ταραχήν, τήν θλίψιν καί τόν πόνον της.

Ιίλησιαζούσης ήδη τής νυκτός, λέγει πρός τήν 
μητέρα της, έλθοϋσαν ήσύχως νά καθήση παρά 
τό προσκέφαλον τής κλίνης της:

— Είμαι καλείτερα, μητέρα, άφησε με μό
νην νά ησυχάσω καί πήγαινε και σύ είς τό δω- 
μάτιόν σου,

— Δέν θέλεις πλέον τίποτε, παιδί μου ;
— “Οχ1·, πλέον τίποτε, μητέρα μου καί δύο 

δάίκρυα έρευσαν έκ τών παρειών της, δτε τό τε
λευταίου ήγειρε τήν κεφαλήν νά ιδη τήν μητέρα 
τη)ς, άπερχομένην καί τον πατέρα της έν μεγάλη 
θλίψει, βαδίζοντα είς τό παρακείμενον δωμάτιον.

Μετ’ ολίγον οί γονείς της άπεσύρθησαν, εντε
λώς ήσυχοι, νομίζοντες, δτι ή θυγάτηρ των.πα- 
ρηγορειτο ούτω μόνη καί απόλυτος ήσυχία έπε- 
κράτει έν τφ οικφ.

Ή νύξ έν τούτοις προυχώρει καί ό ουρανός 
ήτο θαυμάσιος. Τδ δέ γλυκυδερκές φως τής σελή
νης «φώτιζε τδ χωρΐον μέχρι τής τελευταίας αύ
τοΰ γωνίας· άπό καιρού δ ’ είς καιρόν έκρύπτετο 

όπισθεν μικρού τίνος μελανού νέφους, ΐνα άνα- 
φανή καί πάλιν λαμπρότερα καί ωραιότερα.

Μ ετά μίαν ώραν λευκή τις σκιά άνεφαίνεται, 
δλως μόνη, ταχέως βαδίζουσα τάς οδούς τοΰ 
χωρίου καί όλονέν στρέφουσα ύπόπτως τήν κε
φαλήν, μήπως τήν Γδη τις, άλλ ’ ούδείς κατά τήν 
ώραν εκείνην φαίνεται ούδαμού. Πάντες έχουσιν 
ήδη κατακλιθή.Ή ’Ιουλία προχωρεί, απομακρύ
νεται εν τάχει τών οικιών καί μέ τό πρόσωπον 
καταυγάζον έκ τής χαράς καί πλήρης ουρανίας 
εύχαριστήσεως, σπεύδει πρός τήν λίμνην. Αίφνης 
ΐσταται, παρατηρεί τόν ούρανδν καί νομίζουσα, 
οτι ό Παύλος τήν περιμένει έκεΐ, δλως ένθους 
μειδιά καί ένδομύχως τφ λέγει, δτι μετ’ ολί
γον θά είναι πλησίον του.

Πρδ τοΰ χείλους τής λίμνης σταματά καί ποι
κίλα: σκέψεις τή έρχονται κατά νουν. Ή άνά- 
μνησις τής παιδικής της ηλικίας, κατά την κρί
σιμου ταύτην στιγμήν, τήν κατακυριεύει. Τδ 
βλέμμα της συναντά τήν μικράν λέμβον, μεθ ’ 
ής τοσάκις διέτρεξε τήν λίμνην καί είτα παρα
τηρεί τήν μεγάλην δρΰν, υπό τήν δποίαν έδωκε 
καί έλαβε τόν αιώνιον δρκον καί ήτις ύπήρξεν ό 
μόνος μάρτυς τού άτυχούς έρωτός της. «Ποσά- 
κις, διελογίσθη, ό Παύλος αίφνιοίως δέν άνεφάνη 
έκεΐθεν, χάριν παιδιάς, διά νά μέ τρομάξη !»

Ή φαντασία της αίφνης τήν σκοτίζει καί δια
κρίνει έν τφ μέσφ τοΰ ύδατος, τήν κεφαλήν τοΰ 
μνηστήρος της καί είτα τάς χεΐρας του κίνου- 
μένας καί ζητοΰντα βοήθειαν. Άναθαρρύνει τότε, 

’ αναλαμβάνει δυνάμεις καί ζητούσα μεγαλοφώ
νως συγγνώμην άπδ τούς γονείς της, αποβάλλει 
μικρόν λεπτόν μανδήλιον, δπερ έφερεν έπί τής 
κεφαλής καί εισέρχεται είς τό ύδωρ.

Τό ψύχος τού ύδατος τήν παγώνει, άλλ αυ
τή θαρρούσα, δλονέν εισέρχεται και φθάνει μέ
χρι τού στήθους και είτα μέχρι τής σιαγόνος, 
άλλ’ίν βήμα ακόμη πρός τά πρόσω καί δέν 
ευρίσκει πλέον στερεόν έδαφος καί άφίεται είς 
τήν οιάκρισιν τής ύγράς στρωμνής, ήτις αμέσως 
τήν άγει καί τήν φέρει πρός τά κάτω καί πρός 
τά μέσα.

Αυτοστιγμεί δμως ούο ανδρες, έσπευμένως 
τρέχοντες, φθάνουσι πρό τής άκτής τής λίμνης, 
κράζοντες:

—ι Ιουλία ! ’Ιουλία 1
Άλλ ’ ή ήχώ μόνη άπαντά είς τάς προσκλή

σεις των, ούοεμΐα δέ κίνησίς τοΐς δίδει ελπίδα. 
Μόνοι δέ οί μεγάλοι απομακρυνόμενοι κύκλοι έκ 
τής έπιφανείας τοΰ ύδατος, ένθα είχεν έξαφανι- 
σθή ή τάλαινα κόρη, έσημείωνον έτι έπ’ ολίγον 
τό μέρος, δπου διεδραματίσθη τδ δράμα.

Παρετήρησαν άμφότεροι τοΰτο καί ρίγος ψυ
χρός οιεχύθη εί; άπαν αύτών τό σώμα.

Δι ’ ένός αμέσου άλματος ό είς τούτων πηδφ 
είς τδ ύδωρ καί κολυμβών σπεύδει πρός τδ ση- 

μείον τών κύκλων, δπου φυσαλίδες τινές άνερ- 
χόμεναι, προοιδουσιν ετι τήν υπ αύτούς απολ- 
λυμένην ζωήν. Φθάνει ταχέως έκεΐ, βυθίζεται, 
χάνεται ύπό τδ ύδωρ καί μετ’ ολίγον αναφαί
νεται άπρακτος άσθμαίνων καί άναλαμβάνων αέ
ρα· καί είτα πάλιν βυθίζεται καί πάλιν άναφαί- 
νεται, άλλά τήν φοράν ταύτην κρατών δν τι 
σώμα αδρανές είς χεΐρας του. Είναι εκείνη, ή τά- 
λαινκ κόρη, ή ατυχής ’Ιουλία, ής τό ώραΐον, 
συμπαθές καί γελόεν ήδη πρόσωπον έφώτιζον αί 
έπηργυρωμέναι ακτίνες τής σελήνης. Διετήρει 
δλην έτι τήν ακμήν τής ζωής, ή δέ λελυμένη 
αύτής κόμη, μεμουσχευμένη έκ τού ύδατος, με- 
τέβαλλεν ολίγον τά χαρακτηριστικά της καί 
άπήλπιζεν εντελώς τού; σωτήρας.

Ο έτερος τών δύο ανδρών, μή χάσας καιρόν, 
εισέρχεται εντός τής λέμβου καί αύτός, λαμβά
νει τά κωπία και πλησιάζει αυτούς. Ό πρώτος 
τότε συλλαμβάνει τήν λέμβον διά τής μιας χει- 
ρός, ένφ διά τής έτέρας, κρατών τήν κόρην καί 
βοηθούμενος ύπό τοΰ έν τή λέμβφ συναδέλφου 
του, κατορθώνουσι νά άναβιβάσωσιν έπ’ αύτής 
τήν πνιγμενην και αμέσως σπεύδουσιν είς τήν 
ξηράν.
βί Τότε ό πρώτος έξ αυτών λαμβάνει μόνος τήν 
'Ιουλίαν εντελώς άναίσθητον είς τούς βραχίονας 
του καί τήν μεταφέρει έσπευσμένως είς τήν οι
κίαν της. Ό δεύτερος τόν ακολουθεί. Μετ’ 
ολίγον φθάνουσιν έκεΐ, η μήτηρ άναστενάζουσα 
μηχανικώς τήν υποδέχεται, τήν τοποθετεί έπί 
τής κλίνης της καί χωρίς νά έχβάλη ούδεμίαν 
κραυγήν ταραχής, άλλ’άναλαβούσα, ώς έκ θαύ
ματος θάρρος, ήρξατο νά τή προστριβή τά μέλη. 
Μετά μιας δέ ώρας συνεχών περιποιήσεων, ή 
αναπνοή τής κόρης έπανήλθεν ασθενής καί είτα 
βαθμηδόν ισχυρότερα καί τέλος κανονική.

Ή ’Ιουλία έσώθη. Ήνοιξε τέλος τούς οφθαλ
μούς καί τό πρώτον της βλέμμα ύπήρξε οιά τόν 
Παύλον, τόν όποιον εϊδεν άνωθι αύτής, παρα- 
κολουθοΰντα μετ’ άγωνίας τάς κινήσεις της καί 
άναμένοντα άνυπομόνως τήν σωτηρίαν της. Άλ
λά, διά νά μή οιακόψη τό ονείρου, οπερ έφαvτάi 
σθη, ό'τι έξηκολούθει βλέπουσα, κλείει έκ νέου 
τούς οφθαλμούς της, δτε δ Παύλος διά γλυκείας 
φωνής, τή λέγει ήσύχως, μορμυρίζων είς τδ ούς:

— Είμαι έγώ, 'Ιουλία, δέν έπνίγην, σύ
νελθε καί άκουσόν με, σέ παρακαλώ.

Ή ’Ιουλία ήνοιξεν ολίγον τούς οφθαλμούς 
καί παρετήρησεν αυτόν μετ’ απορίας καί ΐκπλή- 
ξεως ένταυτφ.

— Είμαι ό Παύλος, έξηκ’ολούθησε λέγων 
αύτή, ό μνηστήρ σου, ό αγαπών σε πάντοτε, 
σύνελθε καί μή φοβείσαι, δέν έχεις τίποτε, εγέρ- 
θητι.

Αί λέξεις αυται, αίτινες είσήλθον τοσοΰτον 
γλυκέως είς τήν καρδίαν της, ώς μουσική θεσπε- 
σία καί γλυκυτάτη, τήν έκαμον νά συνέλθη, νά 

κινηθώ ολίγον καί άνοίξασα πάλιν τούς οφθαλ
μούς, «ζήτησε νά έννοήση καί άντιληφθεΐβα τέ
λος, προσήλωσε τούς οφθαλμούς της έπ’ αύτοΰ 
καί :

— Ά I σύ είσαι, τφ λέγει ήσύχως, ναί, σύ 
είσαι, πώς έσώθής; δέν έπνίγης;,.. άχ ! πόσον 
ύπέφερον! άλλά....επέρασαν, ήδη είμαι καλά.. 
Άλλά; πώς συνέβη; δέν έπνίγης, έπαναλαμβάνει.

— "Οχι! δίν έπνίγην, θά σοί τά ειπω δλα, 
άλλά ήδη ήσύχασον, είσαι αδύνατος ακόμη, μή 
ταράττεσαι....

— Ά! δχι, πρέπει νά τά μάθω δλα καί θά 
γίνω καλά, οιέκοψεν αύτη, είπέ μου σιγά,σιγά

Καί έγείρασα ολίγον, άλλ’ άσθενώς τήν κε
φαλήν, «πλησίασε πρός τόν Παύλον.

Ουτος οέ, λαμβάνων τήν κόμην της:
—Είναι θαύμα! πώς έσώθην, είπεν, άλλλά τέ

λος έσώθην καί τοΰτο άρ/.εΐ οιά νά χαρώμιεν.
— Μά πώς, δέν έβυθίσθη τό πλοίο·»; ήρώτη- 

σε τότε ή μήτηρ, μή δυναμένη καί αύτη νά πει- 
σθή περί τοΰ πρό αύτής θαύματος.

Τότε ό Παύλος ήναγκάσθη διά βραχέων καί 
ταπεινής φωνής νά τοΐς διηγηθή τήν Ιστορίαν 
τού ναυαγίου.

— Είχομεν πολύ κακόν καιρόν, λέγει, ό ά
νεμος άφοΰ κατέστρεψεν δλα τά εξαρτήματα τού 
πλοίου, μάς ερριψεν έπί τής υφάλου καί έκεΐ 
τδ πλοΐον μας κατασύντριβαν, ήνοιξε κάτωθεν, 
είσήλθον τά νερά καί αμέσως έβυθίσθη, σύσσω- 
μον. "Απάντες έπνίγησαν, έκτος εμού' κ·αί τού 
υποπλοιάρχου, οΐτινες κολυμβώντες «πι ολόκλη
ρον μίαν νύκτα καί άλληλοβοηθούμενοι μέχρι τής 
πρωίας, εϋρομεν £ν ατμόπλοιου, δπερ μας πα
ρέλαβε καί μάς μετέφερεν έδώ.

— Ό θεός σάς έβοήθησε, γιά τό παιδί μου, 
έψέλλισεν ή μήτηρ.

— Έγώ έτρσξα είς έντάμωσίν σας, έξηκο- 
λούθησεν ό Παύλος καί δέν έβλεπα τήν ώραν νά 
φθάσω εοώ.

— Πότε ήλθες έδώ; ήρώτησεν ή Ιουλία.
— Πρδ δύο ωρών, άλλά πρώτον «πέρασα νά 

ΐοω τήν μητέρα μου. Κτυπώ τήν πόρτα.
Ποιος είναι, μ’ έρωτά ή μητέρα μου.

«— Έγώ, ό Παύλος, τής λέγω, άνοιξέ μου.
«— Πήγαινε, πήγαινε, ψυχή τοΰ παιδιού 

μου, μοΰ άπαντά καί ησύχασε στο τάφο σου, θά 
σοΰ κάμω τά κόλυβά σου καί τά σαράντα σου.

«— Δέν έχω ανάγκην άπό κόλυβα καί σαράν
τα, τής λέγω, άνοιξε μου, μητέρα,^είμαι έγώ, ο 
Παύλος σου, ολο; κρέας καί κόκκαλο, είμιαι ζων
τανός, άνοιξέ μου.

Άλλ’ αύτή δέν μου άπαντά καί άκιούω νά 
ψιθυρίζη προσευχάς καί νά λέγη «Χρκστέ και 
Παναγιά μου, αγίασε, αγίασε τή ψυχή του, σώ
σε τό παιδί μου, πάρε το μαζύ σου» καί τά 
τοιαΰτα.

Συγκινοϋμαι καί μού έρχεται νά τρελλαθώ 
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και φοβούμενος μή πάθη χβορότβρα καί τρελλα- 
θή η μητέρα μου αμα μέ ίδή, φεύγω καί έρχο
μαι αμέσως έδώ.

Άλλά τάΐδια σχεδόν έπαθακαί εδώ, μ'ένό- 
μ.ισαν διά πεθαμμένον καί δέν ήθελαν νά μί 
αναγνωρίσουν, ευτυχώς ήτον ό πατήρ σου καί τά 
είπομεν έν συντομίφ.

β-— Ποΰ είναι ή Πουλιά, τον ερωτώ αμέσως.
<ϊ— Κοιμάται, μού άπαντα, τό πρωί τήν 

βλέπεις.
Ευτυχώς επιμένω καί εισέρχομαι πρώτος «ίς 

τό δωμάτιόν σου, αυτός μέ ακολουθεί, μέ τήν 
κεφαλήν πρός τά κάτω. Δέν σέ βλέπω πουθενά 
καί υποπτεύομαι κακόν.

«— Ποΰ είναι; τόν ερωτώ πάλιν.
Κρύπτει τό πρόσωπόν του καί. διά μιας φω

νάζει :
«— Είς τήν λίμνην! θά πήγε! Καί τρεχει 

έξω. Τρέχω ταχύτερου, φθάνομεν, βλέπομεν τό 
νερό ταραγμένον, τό σημεΐον.. .και... .βουτώ.... 
καί θεέ μου!...σέ έσωσα!... '

— Ό θεός είναι μεγάλος! έφώνησεν ή μήτηρ. 
Ή ’Ιουλία δ’ έγερθεΐσα έπί τής κλίνης της: 
— Ήθέλησε νά ζήσωμεν, είπεν. Καί πλη- 

σιάζουσα τόν Παύλον:
— Σ’ ένομίσαμεν πνιγμένου, τφ λέγει.
— Άλλά, πώς τό έμάθατε σείς, έδώ; ήρώ- 

τησεν Ο Παύλος.
Σ’ έπεριμέναμεν άπό ημέρας εις ημέραν άνυ- 

πομόνως, τφ λέγ*Λ ό -πατ-τ^ τής ’ίυυλίας καί 
μόλις χθές ήλθε τηλεγράφημα έδώ, δτι ή «Ου
ρανία® έδυθίσθη καί ούδείς έσώθη. Δέν τόανπα- 
ίμεν αέ είς τήν Ιουλίαν, παρά μόλις σήμερον, 
ίμετά μεσημβρίαν.

Μετά «να μήνα έτελοΰντο οί γάμοι τοΰ Παύ
λου καί τής ’Ιουλίας, έν τή μικρφ έκκλησίφ, τή 
κείμενη άπέναντι ακριβώς τής λίμνης. Διερχό- 
μενοι δέ μετά τήν τελετήν πρό αύτής, ή Ιου
λία, καταπόρφυρος έξ ώραιότητος, συγκινήσεως 
καί φρίττουσα, προσβλέπουσα έπί τοΰ σημείου 
τής πτώσεως καί τής σωτηρίας της :

— Νά βάλωμεν ένα βράχο εκεί, είπε καί νά 
θίσωμεν ένα σταυρόν, διότι μάς εσωσεν άμφο- 
τέρους.

Ό Παύλος έξετέλεσε τήν επιθυμίαν της καί 
έίζησαν πολύ ευτυχείς. Ροϋς.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ

Δημοσιογράφος τις έζήτησεν εσχάτως μεταξύ 
άλλων έγγράφως τήν γνώμην διασήμου προσώ
που, έν Ευρώπη, έπί τών τριών κάτωθι ζητη
μάτων:

— Όποιαν φιλοδοξίαν ειχετε έν ηλικία είκο- 
σιν ετών ·,

— Ό βίος έπραγμ.ατοποίησε τά βνειρά σας;
— Όποία είναι ή τελευταία σας έπιθυμία: 
Ούτος τώ άπήντησεν:
Ιον. Τό ιδανικόν μου έν ήλικίφ 20 ετών ητο 

νά γίνω μέγας στρατηγός ή ναύαρχος, δπερ δέν 
έπραγματοποιήθη.

2ον. Νά νυμφευθώ ώραιοτάτην καί θελκτι- 
κωτάτην πλουσίαν κόρην., μ.εθ ’ ής νά ταξιδεύω 
τόν κόσμον, άλλά φεύ ! έμεινα άγαμος.

3ον. Νά σχηματίσω χαρακτήρα εξαίρετου 
γ.αί νά έχω καλλίστην συμπεριφοράν πρός ολους, 
άλλ’ οί καλήτεροί μου φίλοι διατείνονται, δτι 
ουδέποτε είδον τοιούτον τι I

4ον. Νά έχω κανονικόν άνάστημα καί μαύ
ρη* γενειάδα, πλήν έμεινα κοντός καί ξανθός.

Όσον άφορμ τήν τελευταία* μου έπιθυμίαν, 
είναι νά μή κάμω πλέον χρέη ! θά τό κατορ
θώσω ; δέν γνωρΐ ζω. Ροϋς.

ΑΙΟ ΤΑ ΤΡΕΛΑΑ ΜΟΓ

Οχι=Ναχ
Προχθές ποΰ έκαθήμεΟα
Ότοϋ Πηνειού τήν δχθιι

<5* έρώτηΟα άν μ’ άγαπας 
και <5ΰ μέ είπες δχι! 11

Άλλά μ' αύτό τό 6χι <3σν 
ό’ έπιασα στήν άπόχη 
γιατ' είναι ϊ<5θν μέ τό Ναι 
τό προφερθέν cfov "Οχι 111

Το ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑ
Άπό το παραθύρι σου 
προχθές έτραγωδοΰσα 
καί μέσ’ στο σκότος το βαθύ, 
τό βλήεμα σου ζητούσα.

Αίφνης άντί έσένανε 
νά ’δώ στο παραθύρι, 
ή Μάνα σου μέ έλουσε 
μέ τό ΚαΤαβπεΧτηρι-

Τθ ΦϊΔΧ
Τόν ένα νέου χαιρετάς 
καί μέ τόν άλλον παίξεις 
κι’ είς άλλον τάξεις τό φιλί 
καί μ’ όλους περιπαίξεις.

Μά είς έμέ δέν ’πέτυχες
κι’ άδίκωσ έγελάσθης
κι, άντί έγώ στ’ άγνίστρι σου 
ού ατό έμόν έττιάσθης. ,

Κ’ ένφ σέ είπα Σ’άγαπώ 
έπείσθης Διαβολάκι 
καί μέ αύτδ το δόλωμα 
σέ πείρα τό φιλάκι.

Λάρισσα.
Ν. Νικυλαίδηφ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ϊ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
(συνέχεια· προηγούμινον ψύλλον)

Περί τόνων.
Ή μουσική κλίμαξ δύναται νά λάβη διαφό

ρους μορφάς, ήτοι νά μεταβληθή καί λάβη οιά 
πρώτον, διάστημα άλλο φθογγόσημον πλήν τοΰ Δό.

Έκάστη κλίμαξ λαμβάνει τΰν ονομασίαν αύ
τής άπό τό πρώτον φθογγόσημον, τό σχηματίζον 

τό πρώτον διάστημά της.
Ούτως ή κλίμαξ, ήν είδομιν ονομάζεται κλίμαξ 

τού Δό, διότι ώς πρώτον διάστημα έχει τό Δό. 
Ώς σχηματίζεται ή κλίμαξ τοΰ δό, κατά τόν 
αυτόν τρόπον δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν καί' τήν 
κλίμακα τού £έ, μί, φά, σόλ, λά και σί.

Τό πρώτον διάστημα τή; κλίμακος όνομάζο- 
μεν έν τή μουσική τονικόν.

Κατά τήν μεταβολήν κλίμακάς τίνος οφείλο
με* νά εχωμεν ΰπ ’ δψιν τόν έξης κανόνα :

«Αί θέσεις τών τόνων καί ημιτονίων δέον νά 
φυλάσσωνταΐ αί αύταί».

Ι’νωρίζομεν, δτι τά ήμιτόνια κατ’ αρχήν εύρί- 
σκονται έκ φύσεως μεταξύ τοΰ 3ου καί 4ου ώς 
καί Ίου καί 8ου διαστήματος.

’Εάν λοιπόν ένεκα τής μεταβολής τής κλί
μακος,τά έν λόγφ ήμιτόνια μετατοπίζονται,τότε 
δέον διά τών διέσεων ή υφέσεων νά διατηρώμεν 
τήν άρχικήν αύτών θέσιν. Εντεύθεν λοιπόν ή 
απαραίτητος ανάγκη τών διέσεων καί υφέσεων.

Παραδείγματα.
(Κλίμαξ του δο! Δό ρε μΐ '/s φά. σόλ λά σί >/t δό. 
1 » » σολ) Σόλ λά σέ ‘/ι δό ρέ μι φα^1/, ’^·

» » φά) Φά σολ λά'/{I* σί δδ ρέ μί ι/, φά.

Διά νά ΰ^ηιιααίαΐύΐΛί·/ τήν κλίμακα τοϋ σόλ, 
λαμβάνομεν διά τονικόν τό φθογγόσημον σόλ 
κάι θετομεν μίαν δίεσιν είς τό φά, διατηρουντες 
τήν φυσικήν θέσιν τών επίλοιπων φθογγοσήμων.

Προς σχηματισμόν τής κλίμακος τοΰ ρέ, λαμ
βάνομεν δια τονικόν τό φθογγόσημον £t, καί θέ
τομε* κατ’ ανάγκην, ϊνα τηρήσωμεν ώς είπομεν, 
τήν θέσιν τών ημιτονίων,δύο διέσεις μίαν είς τό φά 
και μίαν είς τό δό.

Ούτω λοιπόν διά νά σχηματίσωμεν τήν κλί
μακα τού λά, θέτομε* τρεις διέσεις εις τό φά, 
δό καί σόλ, τήν κλίμακα τού μί, τάς διέσεις 
φά, δό, σόλ, £έ, τήν κλίμακα τού σί, τάς δ·έ- 
σεις φά, οό, σόλ, ρί, καί λά : τήν κλίμακα 
τού φά 8 καί διέσεις φά, δό, σόλ, ^έ, λά, μί 

Καί σί.

Περί τών διαφόρων αλλοιώσεων πρίδς 
σχηματισμόν τών-έν ύ^έο'ει κλιμάκων.

Διά νά σχηματίσωμεν τήν κλίμακα τού φά, 
λαμβάνομεν διά τονικόν τό φθογγόσημον τοΰ φά, 
καί θέτομεν μίαν ύφεσιν εις τό σί, οιατηροΰντες 
τήν φυσικήν θέσιν τών επίλοιπων φθογγοσήμων.

Τήν κλίμακα τοΰ σί Ρ σχηματίζομεν διά τών 
υφέσεων σι καί μί.

Τήν κλίμακα του μι διαίτων ύφέσεων σί, 
μί’καί λά.

Τήν κλίμακα τοΰ λά διά τών υφέσεων σί, 
μί, λά καί pt.

Τήν κλίμακα τού ρέ & διά τών.υφέσεων σί, 
μί, λά, ρέ καί σόλ.

Τήν κλίμακα τοΰ σόλ διά τών ύφέσεωιν σί,. 
μί, λά, pt, σολ. καί δό.

Καί τήν κλίμακα τοϋ δό (ρ διά τών ύφεεσεων 
σί, μί, λά, ρέ, σόλ, δό και φά.

Τάξις τών διέσεων καί {εφέσεων.
Αί διέσεις, ώς τάς βλέπομεν εγγεγραμμένος 

εις τό μουσικόν πεντάγραμμο*, παράγονται από 
πέμπτον είς πέμπτον φθογγόσημον, άνιώντες. 
Γνωρίζομεν, δτι ή πρώτη δίεσις τίθεται έπί τοΰ 
φθογγοσήμου φά πρός σχηματισμόν τής κλίμακος 
σόλ'ΐνα λοιπόν εύρωμεν τήν θέσιν τής οευτέρας 
διέσεως πρός σχηματισμόν τής κλίμακος τού ρέ, 
τότε δέον έκ τού φά ν’ άνέλθωμεν πέντε φθογ» 
γόσημα καί εχομεν τήν θέσιν τής ζητούμενης 
διέσεως. '

Παράδειγμα-
Φά, σολ, λα, σι, Δα, ρέ; μι, φά. Σολ, λά, ώ, δο, 'Ρέ. 
ϊ “Τ ~^5 5
Αί διέσεις λοιπόν έρχονται κατά τήν ακό

λουθον σειράν
Φά J, Δό § . ξόλ # , 'Ρέ #Λά |, MV

Το τονίκον εις τάς μ$τά τών διεσεων κλίμακας 
ευρίσκεται κατά έν διάστημα ύπεράνω τή|ς τε
λευταίας διέσεως. Δυνάμεθα λοιπόν λαμβά^οντες 
τήν τελευταία* δίεσιν έν τφ πενταγράμμβρ καί 
άνερχόμίνοι κατά έν φθογγόσημον νά εΰρωμεν 
τήν ονομασίαν ή τό τονικόν τής κλίμακος· ούτω 
έάν εχωμεν μίαν δίεσιν έν τφ πενταγράμμφ τοϋ 
φά τότε ή κλίμαξ είνε τοϋ σόλ' έάν ή τελευ
ταία δίεσις είναι οό $ τότε ή κλίμαξ είναι τοϋ 
£έ, εάν ή τελευταία δίεσις είναι σόλ $ τότε ή 

κλίμαξ είναι τού λά κ.τ.λ.
Αί υφέσεις παράγονται άπό πέμπτον είς πέμ

πτον φθογγόσημον κατιώντες· ώς γνωρίζ·ομεν ή 
πρώτη ύφεσις «ύρίσκεται έπί τού σί, ίνα εϋρωμεν 
τήν οευτέραν, κατερχόμεθα πέντε φθογγόσημα καί 
εχομεν τότε ταύτην. είς τό μί.

Παράδειγμα-
ΣΙ, λά, σόλ, φά, Μί, ρέ, δό, σί, Λά, σόλ, φά, μ<, 'Ρέ, 
.1 ” ""I ■ ν ■ 5

("Επεται σν-ίέχίια)
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Άττοθανόντος, ώς γνωστόν, τοϋ ρέκτου 
καί ακαμάτου ιδρυτοϋ και διευθυντοΰ τοϋ Bt- 
βλχοηωλβίον τΛς «Εστίαςη Γ. Kad- 
δόνη» άνέλαβε ήδη τοϋτο έί αγοράς και δυ
νάμει συμβολαιογραφικής πράέεως, ό κ. Ίω. 
Δ. Κολλάρος, οστις συνειργάοθη μετά τοϋ 
μακαρίτου άπ ’ άρχής τής συστάσεως τοϋ Bt- 
6λ.ιο»ωλείον τούτου και μετ ’ άκρας εμπι
στοσύνης και ζήλου διηύθυνεν αύτό κατά τά 
τελευταία έτη.

*Ήδη ό νέος διευθυντής καί Ιδιοκτήτης 
τοϋ Βιβλιοπωλείου « Έάτίας» κ. ’Ιω- 
άννιις Κολάρος, νέος μετά πολλών καί α
ρίστων προσόντων, φίλεργος και φιλότιμος 
εις ακρον ύπόσχεται νά έίακολουθήσή peraj 
τοϋ αΰτοϋ πάντοτε ζήλου καί δραστηριότητας 
τάς εργασίας τοΰ καταστήματος, έλπίζων ό
τι κα'ι οι άέιότιμοι πολυπληθείς πελάται αΰ
τοϋ Συγγραφείς, ΚαβηγηταΙ καί Διδά
σκαλοι θά έςακολουθΰσι νά περιβάλλωσιν 
αύτόν μετά τής αύτής εύνοιας, καί έμπιστο- 
σύν/ης, ώς πρότερον.

"Ο κ. Ίω. Κολάρος έρειδόμενος είς τήν 
καλήν θέλησίν του καί ύποστήριζιν τοΰ έργου 
οπερ άνέλαβε, θέλει προσπαθήσει άνευ φει- 
4koQ$ κόπου καί χρημάτων νά συντελέση είς 
τήν τφόοδον αύτοΰ, εργαζόμενος είς τήν έκ- 
δοσιν καί διάδοσιν έργων μετά πλήρους δρασ- 
τηριότητος και άφοσιωσεως.

ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α. Αίνιγμα.

Είμαι μέσα είς τήν Ρώμην καί συγχρόνως είς τήνΚώ 
Διατρίβω είς Μωρέαν, τήν Ρωσσίαν κατοικώ.
Ek τό δώμάσου μ’εύρίσκεις, είς τδν οίκον σου ποτέ 
Ek τδν τράχηλον δεμένον μέ κρατούν οί πωληταΐ 
Είς τοΰ κώνωπος τδ σώμα άδιστάκτως εισχωρώ 
Κι’ ένώ είμαι τόσον μέγα, είς τό δψος δέν χωρφ.

£S. ’Αρχιτεκτονικόν πρόβλημα.
Διά τών κάτωθι τεμαχίων νά σχημάτισθή 

ρόί τού έπομένου σχήματος,

ΖΧ ΖΧ

σταυ-

β. Μηνολογικόν πρόβλημα.
Διατι δ έννατος μήν λέγεται Σεπτέμβριος 
Διατί δ δέκατος μήν λέγεται ’Οκτώβριος 
Διατί δ ένδέκατος μήν λέγεται Νοέμβριος 
Διατί δ δωδέκατος μήν λέγεται Δεκέμβριος.
Ση μ. Είς τδν πρώτον λύτην χαί τών τριών άνω

θι προβλημάτων, δοθήσεται εν βιβλίον, «ΑΙ Δύο Καρ- 
δίαι η τδ Διπλοϋν Δράμα».

Τελείως καταρτισθέντες οί θίασοι ιΝεαπόλεως, 
Τ<Μχ« καί ’Ομόνοιας χαί πλείστα νέα έργα έτοι- 
μάσαντες τών χαλειτέρων συγγραφέων τη; Εσπερίας 
καθώς καί ήμετέρων, μέλλουσιν νά μας παρέξωσι τάς- 
θερινάς εσπέρα; απολαυστικότατα;.

Οΰτω τδ θέατρον Νεαπόλεως διά τής νέας συγ
κοινωνίας τοΰ τροχιοδρόμου, διά τής διακοσιαήσεως 
τής σκηνής, διά νέων σκηνικών, διά τοΰ άπλετου η
λεκτρικού φωτισμού, κατέστη έν τών πρώτων θεά
τρων, άξιον τής πρωτευούσης. "Αρχεται τών παρα
στάσεων του τδ προσεχές Σάββατο». ’Ηθοποιοί τών 
αρίστων θα διδάξουσιν άπδ τής σκηνής τοΰ θεάτρου 
τούτου, ώς αί κυρίαι Έλ. Χέλμη, Ευαγγελία Νίκα, 
Σαπφώ Τιβερίου,Έλπ. Ρούσου, Δεσπ. Κλημανιώτου, 
οί κύριοι Γ. Σταυρόπουλος, Ν. Μέγκουλας, Κ. Βεν- 
τούρας Άπέργης και λοιποί. Το δέ πλουσιότατου 
δραματολόόιον περιέχει 120 εκλεκτά έργα, ών τά 
πλείστα νέα, ώς : Ή Πεταλούδα, Σεραφίνη, "Αρτε- 
μις Δελίς, δ Νόθος, δ Κόσμος που διασκεδάζουν, τδ 
Ποντικακι κ.τ.λ.

θέατρον Τάόχα.Ό κ. Παντόπουλος συμπράττω» 
μετά τοϋ θιάσου Ταβουλάρη μάς ετοιμάζει εκπλή
ξεις. Διεκόσμησαν τδ έπί της οδού Σταδίου θέατρου 
των μετά καλαισθησίας και μετά πλήρους άνέσεως 
καί ευρυχωρίας διά τούς θεατάς, προετοιμάζουσιν δέ 
δραματολογίου έκτακτον καί μοναδικόν. Προμηνύεται 
επιτυχία πλήρης καί εφέτος.

θέατρον Oyovoia^. Ό Κοτοπούλης καταρτίσας 
δμοίως κάλλιστον θίασον, προμηνύεται, ότι θά κάμη 
πάλιν θαύματα καί σημεία, προετοιμάζων εκτάκτους 
δια το κοινού απολαύσεις.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Λ. Τ. Νάξ ον. Ή συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαρι
στούμε» Άπόδειζις καί πλειότερα ταχυδρομικώς. — 
A. Β. Κέρκυραν. ’Επιστολαί καί χρήματα έλή- 
φθησαν. Εΰχαριστοϋμεν πολύ. Προσεχώς γράφομε» 
σχετικώς γραφομένοις σας.—Ν. Δ. Πατρας. Σας 
ένεγράψαμεν άπό 1 Μαίου. Αναμένομε» καί νεωτέραν 
σας. ’Απόδειξίς σας στέλλεται’ταχυδρομικώς.

Κ. Κ. Τ υ φ λ ίς. ’Επιστολή έλήφθη. Άρχήθεν σάς 
έστέλλοντο διπλά τά φύλλα δια δύο σύνδρομά;.— Ν. 
Ε. Ζ. Ζάκυνθον. Ζητηθέντα βιβλία σας έστάλη- 
σαν καί σάς έγράφαμεν.— Β. Μ. Κωστάντσαν. 
Συνδρομή σας έληφθη. Άπόδειξις εστάλη ύμΓν ταχυ
δρομικώς.— Α.Ε. Καρπενήσιον. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν, γράφομεν.— Π. Β. Β α ρ ώ- 
σ ι α Κύπρου. Σάς άπηντήσαμεν καί άναμένομεν 
συντόμως νεωτέραν σας.— A. X. Σιμπίν-έλ 
Κ ό μ. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ. 
— Γ. Σ. Manga lia. Φράγκα 40 έλήφθησαν. Εΰ- 
χαριστοϋμεν. Άπόδειξις μετ’ άριθμοΰ λαχείου σάς 
εστάλη ταχυδρομικώς. — I. Γ. Α. Λ ά ρ ι σ σ α ν. 
Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. 
Προσεχώς γράφομεν. — Η. Α. Λευκαδα. ’Επι
στολή μετά περιεχομένων έλήφθη. “Εχει καλώς.Άνα- 
μένομεν, ώς γράφετε.— Ν. Κ. Πύργον. Παραγγε
λία σας εστάλη. Χρήματα έλήφθησαν.— Π. Σ. 
Κων)πολιν. Σάς ένεγράψαμεν. Φύλλα άπό 1ης 
Μαίου σάς έστάλησαν.— Ν. Ο. Πάτρα ς.Έλήφθη 
δόσις δι’ άγοράν δμολογίας. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε 
συμβόλαιο».

Έν Άθήναιο έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ανίατη Κωνσταντινίδου «$·


