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Κ των μέχρι τοΰδε γνωσθέντων 
περί τοϋ χαρακτηρισμού, σχή- 
ματος καί ιδιότητος τών ύπερ- 
κοσμίων όντων, δύναται τις νά 
είπη, ώς έσχάτως καί ό Bar-

I^^thez άπεφάνθη, δτι τρία είσί 
iyjjpl τά στοιχεία. άτινα άπαρτίζουσι

• ταΰτα, τό σώμα, ή ψύχη καί ή 
ζωή. Και δύναται τις μέν νά 
παραδεχθή, ώς ή κοινή γνώμη 

(3 () καί πεποίθησις τοϋ λαού φρονεί, 
ότι τά υπερκόσμια όντα είσίν αί ψυχαί, κα
θαρός έκ πνεύματος αποτελούμε ναι, περι- 
πλανώμεναι δέ άνά τούς αιθέριους τόπους, 
ήτοι τούς άνωθι ήμίν ούρανούς καί οτι δέν 
έχουσισώμα, πλήν προκειμένου τις νά περί· 
γράψη την φυσικήν ιδιότητα αυτών καί τό 
μέρος, ένθα δισμένουσι, κατ’ ανάγκην φθά
νει είς τό συμπέρασμα, ότι όντως φέρουσι 
σχήμα καί μορφήν, και τό σχήμα αύτό φυ
σικώς δέν δύναται νά ή άλλο ή τό σώμα τής 
ψ^χή*·  ,

’Αλλα ποιον είναι αύτό τό σχήμα καί 
σώ|ΐατής ψυχής

Ό. άνθρωπος, ώς γνωστόν, άλλοίαν μορ
φήν καί. σχήμα έχει πριν ή γεννηθή έν τώ 
κόσμω τούτω. άλλην μορφήν Ιλαδε μόλις ήλ 
θεν ενταύθα καί είδετά πέριξ αύτοϋ γινόμενα, 
άλλην μορφήν καί σχήμα λαμόάνει μετά 20 
καί. ίο, έτη, ριζηδόν μεταόαλλομένου τοϋ σώ
ματος αύτοϋ καί πνεύματος, άλλοίαν μορφήν 
όμοίως μετά δο καί 5 ο έτι έτη,·άλλην έν τώ 
θανάτω. δτε ρλέπομεν αύτόν πάντως άκινη- 
τοΰντα, όζοντα καί διαλυόμενου -καί άλλην 
μορφήν καί σχήμα.λάμόάνει, ότε, δέν βλέπό- 
μεν μέν αύτόν πλέον ενταύθα πέριξ ήμών,'ώξ 

πρότερον, ούχ’ ήττον έκδηλώσεις καί ανα
κοινώσεις τής εξακολουθήσεις τής ΰπάρξεώς 
του μετά πεποιθήσεως αισθανόμεθα, κατόπιν 
τών τόσων έμφανίσεων, παρατηρήσεων καί 
φαινομένων τής ιδιότητος αύτοϋ. Έκ τούτου 
καθίσταται δήλον φυσιολογικός έξετάζον-τες 
το ζήτημα^ δτι ό άνθρωπος έν τή εξελίξει τόΰ 
σταδίου του λαμδάνει ποικίλα σχήματα, μοο- 
φας καί πνευματικήν άνάπτυξιν, άναλόγως Τής 
ίεραρχικής κλίμακος τοΰ βίου του, πρός ήν 
άρχήθεν, ώς είναι γνωστόν άπό τάς φάσεις 
άφ’ών διήλθεν, προδαίνει περαιτέρω.

Ήδή έξετάσωμεν τί μορφήν ή σχήμα λαμ
βάνει ό άνθρωπος μετά θάνατον κάί άν μεθ’ 
έαυτοΰ φέρη καί,σώμα καί τί είδους δύίιναται 
τούτο νά η. Οί ζωγράφοι τού Μεσαιιώνος, 
τής ’Αναγεννήσεως καί νεώτεροί τινες Άγιο 
γράφοι περιγράφουοι τούς αγγέλους, ώς αν
θρώπους νέους, ωραίους καί πλήρεις εγκο
σμίου σφρίγους, φέροντας δέ λεύκάς πτέρυγας 
καί ιπτάμενους άνά τούς ούρανούς, fjTot 
τούς αιθέριους τόπους. Ή είκών αύτη είναι 
έν ταυτώ καί Ποιητική καί χυδαία, καθ" όσον 
άνταποκρίνεται ιιέν ποιητικός προς τό πλά- 
νώμενον άνά τους ούρανούς θεσπέσιον αύτό 
πλάσμα, άστόχως όμως αποδίδονται αυτό φυ
σικοί επίγειοι Ιδιότητες καί χαρακτηρισ|ΐοί, 
ούς ούδσμώς δύναταί τις έχεφρόνως ν ’ απο· 
δεχθή, ότι κέκτήται. Άλλοι όμως ζωγράφοι, 
τής σχολής τοΰ Ραφαήλου, άναπαριστώντες 
τούς Λερουδίμ μετά πτερωτής παιδικής κε
φαλής, έκφράςουσι τήν εαυτών Ιδέαν εύστο- 
χώτερον, διότι παραλείποντες τό μεγαλείτε- 
ρον μέρος τοΰ σώματος, τό επίγειον καίί'πε- 
ριορίζοντές τούς Σεραφείμ είς μόνην τή|ν κε
φαλήν. ώς έδραν τής διάνοιας καί' τοΰ «νεύ
ματος ε.κδηλοϋαι διαίτούτου, Λτα ό. χριστιανι
κός άγγελος άρχει τοΰ υλικού -μέρους.

Τοϋ αίθέρος^ (ούρανοϋ,) άποτελουμέ'νον έκ
(ί) Ό ύπέρ·τήν άτ|ίθΐρ«Γρ»ν ύψηϊότβτο; xat kelhpwta- 

τος ά^, 4 οόρ«»4ς, iv9e χβτωχοντ ο: ®eol. (αρχ.)
Προσωποποιί» τον ν«ρά\ω τοϋ άέρος χώρον, της πηγης
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λεπτοτάτου ήραιωμένου άερίου,'μή έπηρεαζο- Απαλλασσόμενου δέ αΰτοϋ έκ τής άναζητή- 
μενού έν τφ οτρώματί του ύπό ανέμων και ι^.?_ 1 ι 1
μικροβίων, ._φ'ρσικώ< τα έν τοιαύτη ελαφρά

^g-glov νά ώσι καθ’ έαυτά θαυμασίως και αιών θά έπηκολούθει τήν νέαν ταύτην όργα- 
άναλό-γωσ ελαφρά, ήτοι νά συνίστανται έ£ νι,κήν διάθεσιν. Πλήν τό θεσπέσιον τούτο, 
ουσίας εκτάκτως λεπτής και .άβαροΰσ, .ήτοι ’ αγαθόν καί προνομίαν, ως φαίνεται, έπεφυ- 
έκ λεπτεπίλεπτου περιβλήματος, διαφανούς 
καί· αερώδους, είδους ζωικής ουσίας, ςώογο- 
νουλιένης υπό τής ζωής. "'·■ .... ~ '
’ Ο.υτως έχόντων τών πραγμάτων,, φυσικώς 

τά ύπερκόσμια όντα δέν ύφίοτανται τήν άνά- 
γκην, όπως ©άνθρωπος καίτά^ώα, τήςάνα- 
νεώσεως-των σωματικών απωλειών των, κα
θόσον, έν τώ εν ω δίαβίούσί διαμέσω, είναι 
πάντως περιττή ή τοσοΰτον τυραννικώς υ
ποχρεωτική αυτ.οΤς έπί τής γής διατροφή, 
άφοΰ.άλλως τε διατηρούνται έκεΐ διά τής α
ναπνοής μόνον τού δι' ου περιβάλλονται άε· 
ρίου. .

Καί· είναι πολύ περίεργος κάί διδακτική έν 
ταϋτώ ή· φυσική ’ κλίμάζ τής διατροφής καί 
δ’ιατηρήσεως τών όντων. Τά ύδροβια είσίν 
υποχρεωμένα ά κ α τα πα ύστ ω ς νά τρωγω- 
οιν έπί ποινή θανάτου, έέ ασιτίας. Έά άνώ- τα αιθέρια πλασματα δέον να ωσι λίαν ελα- 

νά έσθίωσι καί νά πίνωσι, διότι ή άναπνευ 
οτική λειτουργία των διά τής άπορροφήσεως 
όέυγόνου καί ολίγον άζωτου παρέχει ποιόν 
τινα ποσότητα ζωογονητικών στοιχείων τώ 
σωματί των, άτινα άναπληροϋσι τήν διαρκή 
τροφήν, Τοΰτο παράτηρεΐται καί παρά τώ. 
άνθρώπω..δστις δύναται.έπί-πολύ περισσότερον 
έτι χριόνον νά συντηρηθή άνευ τροφής, διότι 
έκτος τής άναπνοής όέυγόνου, έχει καί τό λο
γικόν είς πολύ μεγαλείτερον βαθμόν άνε- 
πτυγμένον.καί δύναται διά πλειόνων μέσων
τ
έις είναι μεγαλειτέρα, κατά τοσοΰτον ή σω
ματική περιορίζεται. Φυσικώς δέ τά ύπερκό- 
σμια όντα, στερούμενα σαρκώδους σώματος, 
έπα^κεΐ αΰτοΐς πρός διατήρησιν τού λεπτε- 
πιλέπτού αύτών σωματικού, περιβλήματος, ή 
άναπνιοή τού αιθέρας, έν τώ έν ω διαβιοΰσι 
μέρει. Ή τροφή καί ή πόσις είναι άλως πε
ριττοί αΰτοΐς έκεΐσε.

Ή ύποχρέωσις τοϋ ανθρώπου πρός ανα
ζήτησήν τής εαυτού τροφής έπι τής γής γεννά 
τάς αθλιότητας τοΰ βίου, τά πάθη, τάς κα
κός έίεις καί έριδας καί τά παντοΓα κακά.

τοϋ φωτός χαι ίόρας των βίων (μνθολ,).
Ύλη ΙιπτιπΙλιπτος,μή σταθμητή, έλαστιχωτάτη, πλη

ρούσα το σόμπαν .χα'ι τά μιταξν τών σωμάτων χίνά διαστή
ματα (Φνσ.),

Ή παραδοχή τοϋ αΐθέρος ώς ουσίας πληεούβης τδν σΰμ- 
παντα χώρον,-κατέστη άναπδφιυχτος πρδς έξήγησιν οπτικών 
γίινδμένων, τά οποία άλλως δα spevov ανεξήγητα. (Φυσικ. 
«στρ. κάκ Άριστ.).

σεως τής τροφής του, οποία έπανάσταοις έν 
ταϊς κοινωνικαΐς συνθήκαις θά έπήρχετο! 

ι«.ζ·η- ξιαβιούντα - καί ιπτάμενα . ύπερκόσμια Ό ύπό τών ποιητών έέυμνηθείς χρυσούς 
' ν τ _ ...a · ι_. _ι α __ι.·.!.*...  ai i„...1 ..’.ft.. -λ.. ,.χ..,. .... ί-,

' ν.ι.κήν διάθεσιν. Πλήν τό θεσπέσιον τούτο, 

λ.ά^θη· είς τά ύπερκόσμια όντα, άτινα κατά 
φυσικήν ακολουθίαν άπολαμβάνουσι. τών εντυ
πώσεων τής ευτυχίας καί τής γαληνιότητος 
τής πνευματικής των ελευθερίας. .

Μεταφέροντες εαυτούς άπό τόπου είς τό- 
. πονς έγείροντες βάρη, άνερχόμενοι καί κα- 

τερχόμενοι άνωφερείας καί κατωφέρειας, κτλ. 
έέαντλοϋμεν δυνάμεις..άς ή πνευματική ήμών 
δύναμις μετά βραχεΤαν. προσπάθειαν αδυνα
τεί νά βαστάζη καί επομένη τώ ύλικώ αύτής 
συντρόφω, σταματά καί αυτη, παραμονεύου- 
σα τήν σωματικήν άναδυνάμωσιν.Τούντεΰθεν 
ή έίάντλησις, ή κόπωσις, αι νόσοι καί ό θάνα 
τος. Ταΰτα δέν ύπάρχουσιν εις τήν μετά θά
νατον ζωήν, ένθα μόνον λεπτότατα όργανα 
λειτουργοΰσιν. Χεΐρες, πόδες, στόμαχοι καί 
κοιλίαι δέν χρησ.ιμεύουσιν όλοτελώς,επομένως 

τέρα ζίώα δέν ύποχρεοΰνται τοσοΰτον διαρκώς φρά. Τό πάν έκεΐ περιορίζεται έν τή διατη
ρήσει τών ψυχικών δυνάμεων καί τό παν συν
τελεί αποκλειστικές εις τήν άνάπτυέιν τοΰ 
πνεύματος. Έάν δέ. τοσοΰτον έπισταμένως 
θαυμάζομεν τήν σοφωτάτην μηχανικήν δια
σκευήν τοΰ. ανθρωπίνου σώματος καί ή ανα
τομία μάς αΠοκαλύπτή θαυμασία’ν σύναρμο- 
γην, οποία σοψώτερα μυστήρια δέν θά μάς 
παρουσίαζεν, έάν μάς ήτο δυνατή ή έέέτα- 
σις τοΰ οργανισμού τοΰ ύπερκοσμίου όντος, 
έν τώ όποίω τό παν ύπελογίσθη διά. τήν τε-.· 
λοιοποίησιν τής ψυχής! Ό ιδιαίτερος όργα-- 

νά διατηρηθή. "Οσον ή πνευματική άνάπτυ-· νισμός τοΰ ύμερκοσμίου όντος, επιτρέπει φυ
σικώς αύτφ νά διατρέχη έν βραχυτάτω δια 
στήματι καί δι ’ έκτακτου ταχύτητος τάς 
άποστάσεις, νά ήναι είς άκρον εύαίσθητον, 
νά έγρηγορή άκαταπαύστως, καθόσον δέν έχει 
άνάγκην άνανεώσεως άπολεαθεισών δυνάμεων 
καί νά διαμένη έν χώρω διαρκώς φωτεινώ, 
ώς μή ύπαρχούσης νυκτός, ένεκα τοϋ διαρ
κούς φωτισμού τού αιθέριου χάους ύπό τοΰ 
ήλιου. Δέν ύπάρχουσιν έκεΐ αί συνθήκαι τής 
γής, καθ ’ άς τό ^μισύ ήμισφαίριον αύτής φω
τίζεται ύπο τοΰ ηλίου, ένώ το έτερον ήμισυ 
δέν φαίνεται είς αύτόν καί έν ω ή γή στρέ
φεται περί έαυτήν μετά τής έν αύτή ατμό
σφαιρας. Τό αΐθέριον χάος δέν. περιστρέφε
ται καί ό ήλιος άενάως έράται ύπό τών ύπερ- 
κοσμΐων όντων. άτινα διαοιοΰσιν έν μέσω 
ώκεανοΰ φωτός.

Ούδεμία ανθρώπινη ιδιοφυία δύναται έτι 
' νά φαντασθή τάς διεπούσας τά ύπερκόσμια

όντα αισθήσεις ί Καί δπως τό άγαλμα τού 
Condillac, δπερ φαντάζεται ούτος άνευ αι
σθήσεων καί είτα παρέχων αύτώ βαθμηδόν 
τάς αισθήσεις τής όράσεως, τής αφής καί 
τής άκοής, ό φιλόσοφος αποτελεί κατ’ολίγον 
άνθρωπον αΐοθανόμενον καί ψυχήν διανοου- 
μενην, ούτω καί ημείς, όπόταν φθάσωμέν εις 
τήν μετά θάνατον ζωήν καί άποκτήσωμεν 
τάς νέας τού κόσμου έκείνου αισθήσεις, τότε 
καί μόνον θά δυνηθώμεν νά έννοήσωμεν επα
κριβώς τά συμβαίνοντα καί έπικρατοΰντα έκεΐ 
μυστήρια τού βίου.Τό βασίλειον τού πλανη
τικού αίθέρος ενέχει τήν γεωγραφίαν του, 
τάς δυνάμεις του, τά πάθη του καί τούς νό
μους του καί επειδή ταΰτα διατελοϋσιν έτι 
μυστηριώδη ήμΐν, θά έίακολουθώσιν έτι ύφι- 
στάμενα τοιαύτα μέχρι τής άναστάσεώς μας, 
Ό,τι δέ δυνάμεθα νά προνοήσωμεν ήδη, εί
ναι ή τελειότης τών αισθήσεων έκεΐ, Καθότι 
παρατηροΰμεν ένταΰθα, οτι ή μέν όσφρησις 
είναι ανεπτυγμένη εις τόν κΰνα, ώς άπιστεύ- 
τως έίικνουμενη είς μεγάλην άπόστασιν, ή 
όρασις τού αετού, ώς βλέπουσα άπό ίλιγ
γιώδους ύψους, ή τελειότης τής άφής τής 
νυκτερίδος, ήτις, μολονότι τυφλή, γνωρίζει 
κάλλιστα ποΰ διευθύνεται, κτλ.

Άλλά καί διά τής εργασίας καί μελέτης 
δέν παρατηροΰμεν τάς δυνάμεις τών αισθή
σεων ήμών αύέανομένας ; Τά τηλεσκόπια καί 
μικροσκόπια διά τής άποκαλύψεως άπειρων 
μυστηρίων τής φύσεωςέν τετώ έλαχίστω καί 
τώ μεγάλω, δέν έπεβεβαίωσαν τήν άδυναμίαν 
τώκ εγκοσμίων αίσθήσεών μας; Ό, τι δέδέν 
παρετήρησαν ό ’Αριστοτέλης, Ιπποκράτης, 
Πλίνιος, Γαληνός, Βάκων κτλ. σήμερον εί- 
μεθα είς πλήρη γνώσιν τοΰ μικροσκοπικοϋ 
κόσμου. Ή δ’ άνακάλυ^ις τού τηλεσκοπίου 
έν τοΐς χρόνοις τοΰ Κεπλέρου καί Γαλη- 
λαίου, διήνοιίε νέους ορίζοντας προόδου καί 
άναπτύέεως. Οΐ δορυφόροι τοΰ Διός καί τοΰ 
Κρόνου, άπειρία νέων άστέρων, αί φάσεις 
τής Αφροδίτης, βραδύτερου ή άνακάλυψις 
νέων πλανητών, ή παρατήρησις τών κηλίδων 
τού Ήλιου κτλ. πάντα ταΰτα. άπόρροια τής 
έφευρέσεως τοΰ τηλεσκοπίου, δέν μάς έδίδα- 
ίαν, ότι ό όφθαλμός μας τή βοήθεια τής τέχ
νης δύναται νά εισχώρηση είς τάς άπωτάτας 
χώρας τοΰ ούρανοΰ; Έάν δέ διά τής χημείας 
καί διά τής έζευρέσεως νέων οργάνων έδυ- 
νάμεθα έπι μάλλον νά είσ^ωρήσωμεν είς τά 
ακατάληπτα έτι ήμΐν μυστήρια τής φύσεως, 
θά έβλέπομεν διατί καί πώς τά σώματα θερ
μαίνονται καί ηλεκτρίζονται, θά έγνωρίζομεν 
τι έστί ψώσ καί θερμότης, θά έμανθάνομεν 
τούς φυσικούς νόμους τού μαγνητισμού κτλ. 
ό δέ όφθαλμός μας θά ήρκει νά λύση τά προ- 
βήματα τής φυσικής καί μηχανικής, άτινα

συνεκράτησαν τόν Νεύτωνα, Άμπερον, Giay- 
Ltissac καί λοιπούς είς τάς περαιτέρω με.λέ- 
τας των.

Ή θαυμάσία αύτη δύναμις άποκαλύπτεται 
άναντιρρήτως είς τήν αίσθησιν τής όράσεως 
τών ύπερκοσμίων όντων, περί ων τό αύτό 
δυνάμεθα συμπέρασμα νά έέαγάγωμεν καί διά 
τάς αλλας αύτών αισθήσεις.

(Έτιται τό τέλος)
ΦΡ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

Έκ τής κώμης Χασά οΐ άκολουΟοΰντίς τήν προς 
σωτηρίαν τών μοναχών και’μετάνοιαν τών αμαρτω
λών αγοοσαν, μςτά ώριαίαν περίπου πορείαν, άφι- 
κνοϋνται έν τή ιερά αυλή τών Κλειστών, ενβα δ θεα
τής, άφ' ένδς καταλαμβάνεται ύπδ θείας οπτασίας, άφ’ 
έτέρου δέ δυσανασχετών επί τή θίφ τών- απορρώγων 
βράχων,τών προβαλλόντων τας μάλλον φανταστιικάς 
μορφάς καί άσγάλλων έχ τής παραδόξου δψεως ·τών 
δίκην αιθέριων αψίδων εκατέρωθεν τής φάραγγος προ- 
μαχόνων, προσφεύγει μετ'εΰλαβείας είς τδν παραμυ- 
θοϋντα τήν αλγοΰσαν αύτου καρδίαν Ιερόν ναόν. Ουτος 
χεϊται έσφηνωμένος εντός χαράδρας, επί βραχωδών 
ύπωρειών, εις ύψος 450 μέτρων καί ώς εξ επιγραφής 
δηλοΰται, έκτίσθηέν ετει 1240, έξ εύρεθείσης επί τής 
κλεισωρίας είχόνος χαλλίστης τέχνης σωζομένης μέχρι 
σήμερον καί έπ’ όνόματι τής Άγιας Έλεούσης τι
μώμενης.

Άν τά ποιχιλόχροα κοσμήματα χαί αί μέχρι ·τοϋ 
χρυσίζοντος τόν βόλον σταυρού άγιογραφίαι καβιστιώσι 
Μν ναόν μεγαλοπρεπή, ούδαμοΰ όμως ό οφθαλμός 
άπαντφ τό κομψόν ή χάριεν τής Βυζαντινής καλλι
τεχνικής ένότητος, ουδέ τήν σειράν εκείνην τών χτι
ρίων καί τών 'ιδιορρύθμων στοών, έφ’ ών αναδεικνύεται 
ή έπιμέλεια χαί δ χαραχτήρ τών μοναχών· αλλ’ ό,τι 
τόν παρατηρητήν εκπλήσσει, είνε ή ενορατική δύνα- 
μις, ήν τά βλέμματα άποκτώσι προσηλούμενα έκ τοϋ 
έναντι τεϋ κωδωνοστασίου κυρτού πύργου είς τήν ερε
βώδη βάραγγα.

Μετά τούς έχχλησιαστιχους ύμνους, ούς οί μονα.χοί 
"Ωρας καλοδσι, χαί τόν ασπασμόν τής πλήριους 
άνεκφράστου γλυκύτητος είχόνος τής Παναγίας, αιτε- 
νιζούσης έν μυστική χατανύξει τό θειον βρέφος;, δ 
θαυμαστής τοϋ έν Άθήναι? μετοχιού, ηγούμενος, ίήρ- 
ξατο βαδίζων σπουδή πρός τό αντρον τών προσ·πε- 
ποιημένων τής φύσεως παρθενιχών δυνάμεων. —
I Το Νυμφαΐον τής Πάρνηθος εινε φυσικόν σπήλαιον 
καθιερωμένου είς τάς χειραφετημένος Νύμφας, ας οί 
(Έλληνες έξελάμβανον ώς παρθενικσς θεότητας, συν- 
ίδεομένας μετά φθαρτών αντικειμένων. Έπί τής γής
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αύται οίχοΰσαι διηροΰντο είς κλάσει; πνευμάτων αγα
θοποιών κατά τά φυσικά όρια τη; ένεργειας αύτών, 
έξ ού κα) νό μ ι α ι, α ’..π ο λ ι κ α ί, μ η λ ί δ ε ς και 
κουροτρόφοι επιλέγονται,θεωρούμενοι τροφοί τοΰ 
Δίδ;, καί τοΰ Διονύσου, παιδαγωγοί τοΰ ’Απόλλωνος 
καί μητέρες τών αοιδών καί τών νυφολήπτων 
μάνττεων. ’Επώνυμοι δέ οΰσαι τών αύται; κατανενε· 
μημιένων όρέων, δασών, σπηλαίων, πεδίων, κοιλάδων, 
κρημνών καί ποταμών απελαμβανον ιδίας λατρείας, 
ώς ό "Ομηρος έν Ίλιάδι μαρτυρεί·:

οντ’ αρα ννμφάων, αίτ’ άλσεα «α).ά νέμονται 
καί πηγας ποταμών χαί πίσεα ποιήιντα. (Υ, 8)

Το ίερδν τών Παρνηβίοων νυμφών, παρα τώ 'Αρ- 
ποκρατίωνι, ύπδ του Μενάνδρου άνα^ερόμενον, περι
γράφεται ύπδ τοΰ περιεργασθέντο; αύτο Δοδουέλλ, εύ- 
ρόντος πολλά; πλάκας λίθου ενεπίγραφους κσ.ί άπειρα 
θυρώματα διά τά αναθήματα' ό δέ Κρούσιος μνείας 
ποιείται καί έτέρας χαλχής πλακός, ής τα γράμματα 
ησαν εξηλειμμενα εκ τών καταπιπτουσών σταγόνων. 
Έν τώ σπηλαίω εύρέβησαν εσχάτως άνάγλυφον ανά
θημα είς τάς Νύμφας και αξιοπαρατήρητα πήλινα 
κοσμήματα, ϊτι δέ είς τδ βάθος τών περιέργων στα· λακτιτών τεμάχιον Πεντελησίου μαρμάρου, 0,72 μ. 
τδ ^ήκος, 0,37 μ. τδ πλάτος και 0,29 μ. τδ πάχος, 
κανα τους τύπους τής αρχαιότατης τέχνης ίξειργα- 
σμένον καί ανωτέρω τοΰ σπηλαίου έπί τής σχηματι- 
ζομένης καί καλώς προσπιπτούσης μικρά; ομαλής 
γής, άνικαλύφθη ύπδ Χασιώτών στήλη τιτανόλιθος 
ένδς περίτου μέτρου, τά κάτω άποχεχρουμένη, έφ’ ής 
γέγραπται

ΝΥΜΦΕΙΑ
ΦΙΑΑ

καί έξ ής τεκμαίρεται, δτι πρόκειται περί τοΰ Νυμ 
φαιού, θεωρουμένου παρά μέν τοΐς αρχαίοι; ώς θέσις 
ιερά συναθροισεως και άναπαύσεως τών νυμφών, παρά 
δέ τοΐς Ρωμαίοι; ώ; αναβρυτήριο*  κατάκοσμον αύταις 
έπώνυμον, Τοιαΰτα έν Ρώ{*η  ύπήρ^ον δεκατρία περί
στυλα καί περίεδρα, έν δέ Έλλάδι αναφέρονται απει
ράριθμα, είς ά άπεδίδετο ίδια προσωπικότης καί ών 
τά ονόματα έμνημονεύοντο ύπδ ίδιους χαρακτηρισμούς 
κρινώμενα έκ τή; σχέσεως τών συνδεδεμένων αΰταΐς 
Οεώιν, μεθ’ ών πολλάκις είς τά νυμφεΐα έφαίνοντο 
συμ.ποσιάζουσαι καί θάλλουσαι, ώς επώνυμοι Όρι- 
στιειάοες, Ά λ σ η ΐ δ ε ς, Μελίδες καθ’ -Ησίο
δον καί Ναΐάδες καθ’ Όμηρον, ώς Ύμνον ’Αφροδί
της, μέχρι σήμερον παραμείνάάαι τοιαΰται εις τάς 
προλήψεις· τοΰ λαοΰ.

Αί Νύμφαι έπί .τής γής οίκσΰσαι, μετά τών αθανά
των καταριθμούμενα! καί ώς.δυνάμει; ρυθμίζουσαι καί 
συνέχουσαι ύποτ.θέμεναι, ειχον ού μόνον άντρα κηθιε- 
ρωμένα, άλλά καί εκτάσεις πεδίων, όρη και άκροτή- 
^ια Νυμφαία καλούμενα, ώς παρά Στράβωνι (Ζ,309) 
αναιφερόμενα «Ιστι δέ τδ μεταξύ τής Θεοδοσίας καί 
τοΰ Παντικαπαίου σταδίων περί πεντακοσίων καί τριά- 
κονττα, χώρα πάσα σιτοφόρος, κώμας έλουσα καί πό
λιν ,εύλίμενον τδ Νυμφαίο*  καλούμενου» καί κατω
τέρω (306) «εν δέ τή χώρα τών Άπολλωνιατών κα
λείται τι νυμφαΐον' πέτρα δ’ έστί πΰρ άναδιοοΰσα, 
ύπ’ αυτή δέ κρήναι ρέουσαι χλιαροΰ καί ασφάλτου, 
καιομένης, ώς ε'ικό;, τής βώλου τή; ασφαλιτιδοςν 
παρα τώ αύτώ δέ (Ζ,33Ο) απαντάται ακρωτήριου είς. 
τήν ΧαΚκιδικήν «ε’τα Νυμφαΐον έν τώ Άθωνι πρδς 
τφ Σιγγιτικψ» καί παρά Πλουτάρχω (Σύλλ. ΚΖ') 
όρος και χωρίον Νυμφαία έν τή 'Ιλλυρική παρά τή 
Άπολλωνίφ.

ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΎΦΘΕΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Έκ τοΰ ίεροΰ σκηνώματος πρδς τήν προβάλλουσαν 

ύπεράνω αύτοΰ κορυφήν διευθυνόμενοι, διά τίνος στε- 

νωποΰ, φερούσης τδν περιηγούμενον είς τδ όρος, δτέ 
μεν είς σειράς δρυμώοεις, δτέ δέ εί; αύχμηοάς έκ τής 
στιγνότητος τών έρρωγότων βράχων, ίστάμεθα μετά 
κοπιώδη πορείαν επί τής γνωστής τοΐς χωρικοΐο Με
γάλης Πέτρας, σκιαζομένης ύπδ ύψικαρήνου 
δροσεράς έλάτης, έφ’ ής ή φύσις άρχεται έπιδαψη- 
λεύουσα απλέτως τάς μαγευτικάς αυτής χάριτας, 
άμιλλωμένας άπώτερον έν έξαισίω συμπλέγματι τή; 
ύπερηφάνου έλάτης μετά τής ύποτασσομένη; πεύκης, . 
ύφ' άς δ ρωμαντικδς καταθίλγεται έπί τής -χλόης τών 
δνθ βομβούντων ρυάκων. /

Ώς ή Πάρνης εινε τδ *προσάκτιθν  δριον τής ’Ατ
τικής άπδ τής Βοιωτίας, οΰτω καί ή Μεγάλη Π έ- 
τρα δύναται να θεωρηθή το διαχωρίζον σημεΐον τα; 
κατά μήκος πλευράς τοΰ όρους καί τδ μεθόριον τών 
φυσικών αντιθέσεων.

Ή φύσις χαιριτώσα τδ εαρ έτερπε τήν καρδίαν · 
ήμών διά τής μυοοβόλου αύρας τών διηνθισμένων δέν
δρων καί χαμαικλάδων, ένώ ΰπερθεν άνελίσσετο έπι- 
βαλλουσα είκών, τοσούτω καταπληκτικού μεγαλείου, 
όσω δ μέγας αύτής καλλιτέχνης. Ή ανατολική κο· 
ρυφογοαμμή περιεβάλλετο παγεράν ομίχλην, ήν άλε- 
παλλήλως πολλαχοΰ ά»ασύρο·>σα, ύπεδείκνυε ■ πολιαν 
κορυφήν,άλοώδη περιζώματα καί ζοφεράς κατωφέρειας. 
Ό περιηγητής άπολαύων ένός τών μαγευτικωτέρων 
τή; εύαισθητου ψυχής θεαμάτων, στρέφεται έπί άλλων 
έπιτέρπων τοΰ μεγαλοπρεπούς πανοράματος ποικι
λιών καί κατερχόμενος τοΰ φυσικού μεθορίου διευθύ
νεται άριστερφ εις τα βαθύσκια όντως βάθη τής μα- 
κράς κατωφέρειας καταληγούσης είς κρημνόν, ου πάσα 
ή κουράζουσα τδν έταστικδν παρατηρητήν γραμμή 
τυγχάνει απρόσιτος καί άφ’ ου κύπτων-περιεργάζεται 
χάσμα φρικώδες ένούμενον μετά δρμητικοΰ χειμάρρου.

ΙΙρδς στιγμήν έγενόμην έπιλήσμων τής κάτωθι αί
γλης τοΰ ύπό ποιμένων ανακαλυφθέντος καί μεγάλως 
ύπδ τών Ταναγραίων, ώς εστία αρχαιολογικού θησαυ
ρού, φημιζο|αένου σπηλαίου, μέχρι; ου ή άποχρώσα 
περίστασις ενέπλησέ με θάρρους.

Έξελθών τοΰ κατασχίου κρημνού, εστην έπι μικρού 
δμαλοΰ έδάψους πρασίνου έξ άγριοσελινου, άφ’ ου μετά 
προσοχής κατήλθον μέχρι τοΰ ρέοντος ποταμίου, οΰ 
αριστερά εκτείνεται μικρά κοιλας, συγκοινωνούσα ιδ 
θίρος κάλλιον διά τοΰ χειμάρρου τούτου ή τής απέ
ναντι ώσαύτως αποτόμου κλιτύος. Μετά τόν δδηγδν 
διελθών ανυπόουτο; το ρεον ψυχρότατου ύδωρ, μετά 
27-βήματα έπροχώρησα είς το .βάθος στενού περι
βόλου, ένθα άποκαλυφθείς τών εξωτερικών ίματίων, 
έλαβον κηρίον καί φωσφοροθήκην καί εγγύς γεν'με- 
νος είς φαινομένην βαθεΐαν εντομήν, ηκολούθησα μεθ’ 
δλον τδ κράτος τού μυστηριώδους φόβου τδν δδηγόν, 
είσδυ'σαντα διά στενής οπής πλάτους άρχδμένης 9,34 
μ. καί καταληγούσης 0,62 μ. ’Εντός τοΰ υποχθονίου 
τούτου ενδιαιτήματος, αναμιμνησκοντος τώ εισιοντι 
τδν μίτον τής Αριάδνης, σκότος πυκνδν ύπεχρέωσεν 
ήμας ν’ άνάψωμεν τά κηρία, δτε μετά λύπης παρε
τήρησα, δτι τόσον έκ τής μεγάλης ύγρασίας, όσον'κάί 
έκ βαρείας,οσμής, άποφερομένης εκ συντεταγμένων 
ζωϊφίων, άπέβαινεν αδύνατος ή επί χρόνον αρκετόν . 
έντδς τοΰ σπηλαίου διαμονή. Όθεν μετ’ ακριβή τής 
εισόδου μεγάλην καί μικραν ερευνάν, επόμενο; διά 
βίαιων τοϋ σώματος κάμψεων εί; θολοειδή μερίσματα 
σταλακτιτών, διηυθύνθην προς το» μυχόν τοΰ σπη
λαίου. ένθα βοή ύποχθόνιο; ήνάγκασεν ήμας νά έπα- 
νακάμψωμεν προφυλαττόμενοι το μέν εκ τών εσφηνω- 
μένων άνω σταλακτιτών χαί τών συνεχομένων χρι- 
σταλλίνων δεξαμενών, ών πολλαί πλήρεις ΰδατος, τδ 
δέ έκ των νυχτερίδων, άφ’ ών γέμει, αίτινες συρίτ- 
τουσαι προσέκρουον έφ' ήμών τδ φώς φεύγουσαι, άχρις 
οΰ άσθμαίνων κύπτω μιμούμενος τδν όδηγδν καί έν 

πρωτοφανή συγχινήσει βλέπω τάς αχτίνας τοΰ φυσι
κού πυρήνος νά διαλύωσι τδ άμυδρδν τοΰ κηρού φώς 
καί οΰτω; έξήλθον τή; μελανής ταύτης τοΰ Πλούτω- 
νος οροφής

Έπί τή άπλή άνπολήσει τοΰ ανδήρου έκείνου τής 
Πάρνηθος ανελίσσεται έπι τδ καταπληκτικότερου χαί 
ή έλαχίστη εντύπωσες. "Αμα τή εισόδω, ό επισκέ
πτης απαντά κλίμακα τριγωνοειδή, σώζουσαν ίχνη 
τεσσάρων βαθμιδών έλαχίστης κλίσεωε, μεθ’ ήν εκ
τείνονται κατ' άριστεράν ύποδεξαμεναί, συνεχόμενα; 
μεθ’ έτέρων τριών μειζόνων, άκολουθουσών την’προς 
τδ βάθος ΰπερκειμένην επιφάνειαν καί ών τα διαχω- 
ρίσματα χιί^ρ γλύπτου εχει διακοσμήσει. Μετά τήν 
άνοδον τής εφθαρμένης κλίμακος τδ βλέμμα προσπί
πτει δεξιφ έπί περιέργου φαινομένου συσσωρευσεως 
χώματο; πολλών κυβικών μέτρων, ποικίλων χρωμά
των, έν αρχή σιαχτόχρου μετά λευκοΰ καί ού πόρρω 
έρυθροΰ’ έν οέ τώ μέσω τοΰ σπηλαίου και έγγύτερον 
τών δεξαμενών άναβρύει ΰδωρ, ρέον καθ’ δλας τάς έτη- 
σίους ώρας, μεθ’ 2 συναντώμεν μελάνην στήλην κ υ- 
σταλλώδη μεγάλης διαμέτρου, περί ήν ετεραι σφη
νοειδείς, έπαπειλουσαι νά μωλωπίσωσι τδ σώμα καί 
δή τήν κεφαλήν είς πρωτην άνέγερσιν. Έφ’δλης τής 
ανώμαλου ταύτης επιφάνειας παρατηρούνται αναρίθ
μητα άγγεΐα έφθαρμένα, ών τά πλεΐστα χεχρωματι- 
σμένα χαί ετερα φέροντα κοσμήματα ημιτελή, ε« οίς 
κύλικες, τεμάχια γεγλυμμένων μαρμάρων καί ανα
γλύφων, ύπο δοκιμασίαν τέχνης καί πληθώρα ποικί
λων αγγείων απδ τών εύτελεστατων μεχ^ρι τών ποΛυ- 
τελεστάτων, ών τινα αληθή καλλιτεχνήματα*  καί έξ 
ών είκάζιτο τοΐς πολλοΐς, δτι τδ σπηλαιον ην κατά 
τούς αρχαίους χρόνους έργοστάσιον κεραμευτική; καί 

. 'γλυπτικής, καθ’ δσον έντεΰθεν προήρχοντο τά ενεπί
γραφα τεμάχια τών πέντε αναγλύφων, τά κατά Μάρ
τιον τοΰ,4895 ίτους έν Άθήναις κατασχεθέντα είς 
χεΐρας κατοίκων Χασάς καί είς τό Κεντρικόν Μου- 
σεΐον ύπδ τοΰ Είσαγγελέως άποστάλέντα. Μεθ ’ δλας 
τάς’καταβληθείσας προσπάθειας πρδς μεταφοράν τε
μαχίων τινων μαρμάρων γερόντων ατελείς παραστά
σεις αρχαϊκή; τέχνης, ούύέν ήδυνήθην νά παραλάβω. 
τδ μέν ελλείψει μέσων προχείρου ανασκαφής, τδ δέ 
ενεκεν τοΰ δρυμυιάτου ψύχους καί έξ άλλου άναλογι- 
ζόμενος τδ επίπονον και επικίνδυνον τής άνόδου τοΰ 
δρους, παρητήθην πάσης τοιαύτης επιχιιρήσεω; καί 
ίξήλθονφέρων είδη τοΰ λεπτοΰχώματος, §ι' οΰ ήσκεΐτο 
ή τέχνη τοΰ πλάττειν τ’ αρχαία σκεύη, καί μέρη 
αμφορέων, βομβύλων, ληκύθων καί πλαστικών μιμή
σεων προσώπων, πάντων έξ εκλεκτής κεραμίτιδο; γής 
καί μετά βιομηχανική; λεπτότητος κατεσκευασμένων. 
Άναμφιβόλως εκ μιάς ανασκαφής τοΰ προαυλίου καί 
έκκενώσεως τοΰ σπηλαίου πολλαί αρχαιότητες άνα- 
καλυφθήσονται, άλλ' ή εργασία αΰτη δύναται νά έπι- 
τευχθή μόνο» έν ώ^ιρ,θέρόυ.ς, καθ’ ην εσεΐαό-δπιμσδη- 
ποτέ υποφερτή ή εν τίρ σπηλαίφ ιπι χρόνον, διαμονή 
τοΰ’μέλλοϊίτος ν’ άνασκά'ψη περιφέρειαν' τριάκοντα 
και ι-δκτώ περίπου μέτρων μήκους, τεμνομένου ύπό 
ένδεκα μεν προ τής εισόδου, ελασσονών δέ είς τδ βά
θος, μέτρων πλάτους μετ’ ανωμάλου ύψους.

Έπιμελώς έξετάσας τήν θολοειδή πρόσοψιν τοΰ 
σπηλαίου μετά τών έπ’ αύτής τεσσάρων .θυρίδων χαί 
γλυπτών γραμμών, παρετήρησα κατ’άριστεραν μέν 
τής εισόδου κλίμακα λελαξευμένην έπί τοΰ βράχου 
κατακόρυφον, δι’ής συνεκοινώνει τδ σπήλαιον, καί 
κατά δεξιάν έπί τής έπιβανείας τοΰ γιγλυμμένου 
βράχου άπδ τής εισόδου μέχρι τοΰ ποταμίου κεχα- 
ραγμένα γράμματα, έκ τοΰ χρόνου καί τής πωρώσεως 
μή διάκρινόμενα. Ή εκκαθάρισις τή; έπιφχνείας τοΰ 
βράχου απέβ-ΐ) άδύνατος, τόσω έλλείψιι μέσων, δσω 
χαί εκ τοΰ άνυποφόρου καταστάντος ψύχους, δι' β

ηρκέοθην είς τήν διάχρισιν τής ποσότητος τών στί
χων καί είς την ανάγνωσιν ελλειπών τινων λέξεων. 
Οΰτω έν τή ε'ισόσιρ γέγραπται

ΑΦΗΝΗ 
ΚΑί 

■-ΑΡΚΙ
ΝΙ

ΆκολουθοΟσιν έν εΰθείφ παραλλήλω γραμμή έννέα 
στίχοι μόλις διακρινόμενοι, μεθ’ οδς ετεροι επτά ήτ- 
τον εφθαρμενοι και παρα την απότομον ακραν τοΰ 
βράχου πρδς την όχθην τοΰ ρέοντος ψυχροΰ ΰδατος, 
αναγινώσκονται τά γράμματα '·

3ΑΝΑ0 ... ΑΕΙΑΙ ■ . . 
.............................ΑΕΟΑΙΜ . . 
. . ΕΚΤ . . . ΡΕΤΡΙ& . . 
ΑΚΙΟΥ ■ ΟΤΕΦΙΛΟΥ . .

ΦΙΑΙΑΕ

μαρτυροΰντα αρχαϊκούς χρόνους.
Μετά τρίωρο» διαμονήν συγκεκινημένοι έκ τής «φρι

καλέας θέας τών πέριξ εύρωτιώντων βράχων καί τής 
^οής τοϋ ρέοντος ποταμίου, σχηματίζοντος είς μικράν 
από τοΰ σπηλαίου άπόστασιν καταρράχτην, ηρξάμεθα 
τής ανόδου μετά τοσαύτης αγωνίας, ώστε μεθ’ δλον 
τδ δρυμύτατον ψΰχος ίδρώς άφθονος περιέρρεε τα σώ
ματα, μέχρις ου είσελθόντες εν βαραθρώδει άνωμάλω 
στενωπψ, έφυγαδεύσαμεν πάντα φόβον.

Τδ περιγραφέν σπήλαιον ανάγεται εις απώτατους 
χρόνους, καθ’ ους ή πηλοπλαστική ησκεΐτο καθ’ 
"Ομηρον

. . ώ; δτε τις τροχόν άρμενΟν ΐν παλάμησιν. 
έζόμενος χιραμεύς πειρήσιται, αι χε θέησιν,

έπιδιώκουσα τήν άνάπτυξιν τής κεραμογραφίας καί 
τήν καλλιτεχνικήν πάράστασιν φυσικών αντικειμένων 
καί θεών ύπ’ άνθρωπίνην μορφήν. Ή άρχαιοτάτη αύτη 
χειρωνακτική τέχνη,’τέΧ'εϊόποιήθεΐσα', πε'ρίέβϊλε πάς 
εκ πηλού δμοιώσεκ ανθρώπων πρδς παράστασιν θιεών 
δια καλλιπτύχων ενδυμάτων,

ή δ’ Spa πέπλον έλουσα Θεανώ καλλιπάρηος 
θηχεν ΆΟηναίης έπί γοΰνασιν -ηΰχάμοιο

καί έκάλλυνε τά; διαφόρων σχημάτων κεραμουργεΐ; 
κόρας, ών έξ'.χου κάλλους είσιν αί Ταναγραΐαι, μετά 
μεγίστης λεπτότητος καί αίσθήσεως τοΰ καλοΰ έξειρ- 
γασμέναι καί πολλάκις χεχρωματισμέναι ή κεχρυσω- 
μέναι, εύγενέσταται τήν μορφήν. Τούς κοροπλα- 
στας έμιμήθησαν οί ξυλοτέχναι, κοσμησαντες ξό> α- 
να, άτινα ταχέως παρηκολούθησεν ή γλυπτική, ής 
ή τέχνη έπίσης ήν γνωστή αρχαιότατα, ώς τεκμιαί- 
ρεται εκ τών περιγραφών τής Άιπίδο; τοΰ Ήρα- 
κλέουί ύπδ τού. Ησιόδου καί τής Άχιλλέως ύπό τοΰ 
Όμηρου, έφ’ώντά μέταλλα κατικοσμοΰντο έχτύ- 
πως, ήαιτύπως καί π^οστύπως· ή δέ άσκησις τής λι· 
θοτε^νίας προήγαγε; την τέχνην, ηνή γλυφ'ις τοΰ Φει- 
δίου ανήγαγεν είς τήν κατ’ εμπνευσιν άμίμητον εκ- 
φρασιν τής εξεργασίας. ο f-A-

C'.‘ ΕΥΚΑΕΙΑΗΖ Α. ΕΑΓΙΑΗΝΗΧ -V-< 'i)

* 
Ό έπαινών de παρόντα, κατηγορών δό άΛών*  

τα, ίπιδιώκει τό κακόν όου διώ δειλού τρόπων·

Ό ευεργετών κακόν άνθρωπον, είναι ώς ·νά 
βπε<ρ·»> έν θάλάάάι.ι, ωοτι ό,τε καρπόν θά δρέ-ψτι 
έκ ταύτης, τόν αύτόν θά δρέήττχ καί έξ έκείνου.

Τάς γυναίκας άπόψευγε έν τ$ έργαΟίμ ΰου, 
δέ αύτάς έν ταΐς όυναναότροψαΐς..
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ
(Έκ τών διαγωνισθίντων)

Κατ’ εχεΐ'Ον τόν χειμώνα τήν ήνώχλουν πολύ 
τά χιιίμετλα, περισσότερον άπδ τά άλλα έτη. Αί 
χεϊρες τής γεροντοκόρης, πρισμίναι, έρυθραί, 
μαρμαροειδεΐ; κατεθλίβοντο άπδ ένα συνεχή κνι- 
σμόν. Άλλ' εν έκ τών χειροτέρων χμιμέτλων, 
τδ τής δεξιά: χειρός, etj^ev ανοίξει και ήναγκόσθη 
νά τδ επιδίση· πλήν ό επίδεσμος κρυμμένος ύπδ 
τδ μαΰρον μάλλινο*  χειρόκτιον ήτον αόρατος. Ή 
διδασκάλισσα έφόρει χειρόκτια μαύρα άπδ τάς 
άρχάς τοϋ Νοεμβρίου μέχρι τής Άνοίξεως, ήσαν 
δέ τά χειρόκτια έξ εγχωρίων ερίων, πλεκτά, μέ 
τδν άντίχειρα καί τδν δείκτην γυμνούς, είς τρό- 

. πον ώστε νά δύναται άνέτως νά γράφη καί νά 
κράτη τήν βελόνην.

Τά γυμνά άκρα τών δύο δακτύλων πολλάκις 
ήσαν ερυθρά έκ τοΰ ψύχους. Ή διδασκάλισσα 
έτακτοποίει καθ’ έκάστηντό δωμάτιόν της, άπο- 
τελούμενον έκ μιάς μιχράς κλίνης, ένδς κλινο
σκεπάσματος, ενός προσκεφαλαίου πεπληρωμένου 
έκ πτερών, ένδς κομμωτηρίου, μιάς εύκόμψου 
τραπέζης, ήτις έχρησίμευε διά μελέτην καί ερ
γασίαν έν ταύτφ, τριών καρεκλών καί μιάς 
έστίπς, έφ * ής εκαιον διαρκώς δύο τεμάχια ξύλου. 
Δωμιάτιον ύπνου, υποδοχής, μαγειρείο*  ήτο αύτδ 
τοΰτο. .Ή κλίνη έκαλύπτετο σεμνώς τήν ήμέραν 
ύπό λευκού παραπετάσματος, δπερ κατ’ έκείνην 
τήν στιγμήν δέν είχεν άνασυρθή. Έπί δέ τής εστίας 
ίβλεπέ τις μικρόν τι άγγεϊον έ» λευκοσιδήρου 
μεθ’ ύδατος βραστοί ή.χλιαρού.Ή διδασκάλισ- 
σα ίπρέφετο μάλλον ώς.πτηνό*  ή ώς άνθρωπος.

Άπαραλλάκτως πρωίαν,; μεσημβρίαν καί εσπέ
ρας ώς μόνην τροφήν έλάμβανε καφέ μετά γά
λακτος καί τεμάχιον άρτου έψημίνου. Ή δίαιτα 
αυτή επιβεβλημένη τδ πρώτον ύπδ τής σκληράς 
ανάγκης, είχε καταστή ήδη απαραίτητος διά τήν 
υγείαν της, καθότι συνηθισας ό στόμαχός της 
οδτω, ήτο ανίκανος πλέον νά χωνιύση έστω καί έν 
ωόν περισσότερον. ’Ισχνή, διαφανής, έφαίνετο ώς 
φάσμα' έκ τοΰ σώμάτος!4ης δέν ήσθάνετο, εΐμί 
τά χμίμετλα, τά όποια τήν έβασάνιζον διαρ- 
κοΰνπος τοΰ χειμώνος. Είς τδ χωρίον όλοι τήν 
ήγάπιων, άλλ ούδείς έγίνωσκε τδ όνομά της, 
άλλά καί ούδείς είχε σκεφθή νά τήν έρωτήση. 
Πρδ τεσσαράκοντα έτών τήν είχε διορίσει ό δή
μαρχος διδασκάλισσαν τοΰ χωρίου μέ μικρόν μι
σθόν. Ήτο τότε μόλις δέκα οκτώ έτών, δτε ήρ- 
ζισε να χερδίζη τδν άρτον της. Ό μικρός μι
σθός της μόλις θά έξήρκει δι’άρτον, άλλ’ αύτή 
ι,ώσα λιτότατα, ώς έζη καί μή έχουσα ούδεμίαν 
οικογενειακήν ύποχρέωσιν, εξοικονομεί τδ ήμισυ 
αύτοϋ- ήτο μόνη εΐς τδν κόσμον. "Εν δέ ιδεώδες 
ιήν εθελγεν. .. ΤΑ. . . έκεϊνο μάλιστα· εΐς νέος 
ύγιής καλός καί φρόνιμος· τής είχεν ομιλήσει 

πολλάκις ώραίους καί γλυκείς λόγους, τής είχε 
δώσει τέλος νά έννοήση, δτι τήν ήγάπα; δτι τήν 
έσυλλογίζετο, ότι.. . τ’ άλλα τάείχεν εννοήσει 
μόνη της.

Ήτο λοιπόν τδ μόνον ιδεώδες της, νά γίνη 
σύζυγος τοΰ αγαθού εκείνου νέου, νά ίδρύση ιδίαν 
οικογένειαν, νά είνε εύτυχής· αύτή ή οποία δέν 

. έγνώρισέ ποτέ οικογένειαν, μείνασα έξ ή έπτά 
έτών ηλικίας ορφανή πατρός, είχε ζήσει μετά 
τής μητρός της, ή όποία εΐργάζετο πρδς συντή- 
ρησίν των. Ή δυστυχής μήτηρ έσκέφθη νά σπου- 
οάση τήν κόρην της διδασκάλισσαν καί αύτή εί- 

. χεν ύπακούσει προθύμως εις τήν μητρικήν επι
θυμίαν, τοσούτφ μάλλον, καθ’ δσον έγίγνωσκεν 
δτι δέν άπητεΐτο θυσία τις έκ μέρους τής μη
τρός της, ένφ αν κατώρθωνεν έπειτα νά εύρη 
μίαν μικράν θέσιν, τά πράγματα θά εέαινον πολύ 
καλλίτερα.
Μήτηρ καί κόρη συνελάμβανον τόσον ώραϊα σχέ
δια διά τήν εύτυχίαν των! Πλτ.ν ό απηνής θά
νατος άνεχαίτησε τήν πραγματοποίησιν τών ονεί
ρων τών ούο ατυχών υπάρξεων, καί ένφ ή κόρη 
έλάμβανε τδ απολυτήριόν της, ή μήτηρ μεθί- 
στατο εΐς τάς ούρανίους μονός.

Τώρα ήτο μόνη της πλέον. Όταν ελαβε τδ 
απολυτήριόν της, μίαν σκέψιν έκαμε*  νά έτοιμάση 
τήν προίκα της. Πέρι τοΰ Άνδρέα .ήτο βεβαία 
δτι τήν ήγάπα· μόλις.ουτος θά έλάμβανε τήν άπό- 
φασιν νά νυμφευθή, θά τήν έζήτειάμέσως. Άπδ 
τδν δήμον είχε τδ μικρόν έκεϊνο δωμάτιόν, είχε 
καί. ,τά.οΐκο.ιακά της σκεύη· δέν έπρεπε τώρα 
είμή νά οΐκονομη. Τοιουτοτρόπως ή δυστυχής κόρη 
έπέβαλεν εΐς έαυτήν τήν δίαιταν ταύτην, ή όποία 
έμελλε νά διαρκέση .καθ’ άπαντα τδν βίον της. 
Έκαμε*  υπολογισμόν ,οτι είς διάστημα έξ ή έπτά 
έτών αί οΐκονομίαι της θ’ άνήρχοντο εΐς μερικάς 
έκατοστύας δραχμών. Νέα αύτή, νέος έκείνος ήδύ
ναντο αμφότεροι νά περιμείνόυν πέντε-έξ ακόμη 
έτη. Ούτως είχε βαδίσει έκουσίως διά μέσου θυ
σιών, άλλά σταθερά, ευχαριστημένη, πεπεισμένη 
δτι ήθελε παρασκευασθήέφ’έαυτής.διά τόν επί
γειον παράδεισον. Ώραία δέν ήτο, άλλ’ ή φυ- 
σιο^ωμία της ενείχε τι ..τδ'γλυκύ καί ήρεμον, 
δπίρ'την προδιέθετε συμιέ<ΰ)ώς-Χή-δέ ισχύς', ή 
σταθερότης καί ή εύθύτης τοΰ ^αράκτήρος της, 
άπέσπων τδν θαυμασμόν καί τήν έκτίμησιν δλων 
δσίΐ τήν έπλησίαζον. Τά έτη έν τούτοις παρήλ- 
θον ή ανθηρά νεότης έξέλιπεν, ή δέ κόμη της 
κατέστη λευκόστίκτος καί ολίγον κατ’ όλίγον 
λευκή. Αύτή δμως έμεινε, κόρη καί δέν ήλλαξε 
τρόπον βίου, άν καί ό μισθός είχεν αΰξηθή εΐς 
τρόπον ώστε νά τή επιτρέπω νά έξοδεύη.

Καί τδ ιδεώδες ;
ΤΑ... καί τδ ιδεώδες της...’Εννοώ, δτι περί 

αύτοϋ ένδιαφέρεσθε*  καί τφ οντι ούτος είναι ό 
πυρήν τοΰ άπλοΰ τούτου διηγήματος μου. Άλλά 
τέ ιδεώδες έμεινε πάντοτε τοιοΰτον. Όπόσονμάς 

άπατφ ή δψις τών πραγμάτων! Διότι τοΰτο δέν 
συνέβη μόνον εις τήν διδασκάλισσαν, άλλ ’ είναι 
ιστορία δλων τών ημερών, τήν οποίαν έκαστος 
ήμών δύναται νά έπαληθεύση, άνασκοπών τδν 
βίον του. Όπόσα σχέδιά μας δέν διελύθησαν ώς 
όνειρα! Όπόσαι ελπίδες μας δέν κατεστράφη- 
σαν!

Παρήλθον έτη πέντε, οκτώ, δέκα. Ό Άν- 
δρέας δέν άπεφάσιζε. Τό χρήμα ύπήρχεν ήδη· 
χίλιαι τόσαι δραχμαί, κατατεθειμέναι εντόκως 
εΐς ασφαλές μέρος, τή έδιδον έν μικρόν εισόδημα, 
άλλά περί γάμου ούδείς λόγος. Πολλοί άλλοι 
τήν ειχον ζητήσει εΐς γάμον, άλλ’ αύτη άπέρ- 
ριψε διαδοχικώ; δλας τάς προτάσεις, χωρίς νά φα
νέρωση εις τινα τδ μυστικόν της. Ήθελε νά μείνη 
άγαμος· δέν ήτο άλλως κυρία έαυτής; Ό Άν- 
δρέας έγραψε κατ ’ άρχάς, άλλ ’ έπειτα δέν εδωκε 
σημεΐον ΰπάρξεως. Έλαβε τότε μίαν άπόφασιν· 
έπωφεληθιϊσα τών διακοπών τοΰ Πάσχα, μετέβη 
πρδς συνάντησίν του εΐς τήν πόλιν· άφοΰ αυτός 
δέν ήρχετο έπρεπεν αύτή νά ύπάγη.

Άλλά φεΰ I πώς έπέστρεψεν άπό τδ ταξεί
διον έκεϊνο ! Καταβεβλημένη, έκλελυμένη, με
λαγχολική. Έκλείσθη εΐς τό δωμάτιόν της καί 
«κτοτι δέν τήν έπανεϊδεν άνθρώπινον βλέμμα πρδ 
τής έπαναλήψεως τών μαθημάτων. Ήτο τήν 
ήμέραν εκείνην, ωχρά, καταβεβλημένη, γεγηρα- 
κυϊα, μέ τούς οφθαλμούς έσβεσμένους, βεβυθισμί- 
νους, έπί δέ των παρειών της, τά δάκρυα είχον 
σχηματίσει βαθεΐς αύλακας. Ούδείς έτόλμα νά έρω- 
τήση τι αύτήν· ήτο τόσον λυπημένη· έφαίνετο 
δτι βαθεϊα θλίψις είχε διέλθη έπί τής καρδίας της 
μέ ορμήν θυέλλης, ήτις καταστρέφει πάν δτι 
θίγει. Αί μαθήτριαί της τήν ευρον πολύ συγκε- 
κινημένην ήσπάσθη τινας αύτών, ειτα δέ λα- 
βοΰσα τήν συνήθη ηρεμίαν τη; έμειδίασεν. Ή ζωή 
της άπό τήν στιγμήν ταύτην είχε λάβει άλλην 
τροπήν, τό παρελθόν άπέθανε διά παντδ: δι ’ αύ- 
τίν. Πρός τι ν’ άναμνησθή τις ήδη, τδ παρελ
θόν έκεϊνο, τά γεγονότα εκείνα; Είναι άραγε α
νάγκη νά σας διηγηθώ τί συνέβη; Ώ ! άνθρω · 
ποι.. . άνθρωποι! Τί περικλείει λοιπόν αύτή ή 
άναφώνησις; Ό Άνδρίας ούδέν είχε ζητήσει, 
ούδέν είχεν ύποσχεθή· ίσως δέν είχε ούτε κδν 
εννοήσει- αύτή ή ιδία τδ συνεπέρανε; «Άφοΰ 
δέν ήτο πεπρωμένον νά ύπανδρευθώ ! Δέν εχω 
τάς μαθήτριας, αί όποϊαι μέ αγαπούν ; Δέν είναι 
αύται κόραι μου ; Ίσως δέν θά ήδυνάμην νά τον 
καταστήσω εύτυχή.» Ήσθάνθη 8τι δεν ήτο αλη
θές καί δύο δάκρυα έκύλισαν είς τδ πρόσωπον της 
τά τελευταία. Τά έσπύγγισε ταχέως, καί προσ
έθεσε νοερώς «έμπρδς λοιπόν θάμείνω άγαμος.»

Έξ άλλου ήγε τδ τριακοστόν έτος τής ηλι
κίας της, ήρχιζαν τάχείμετλα. Αύτή δέν ήννόει 
ν’ άλλάξη τάς παλαιάς συνήθειας της· καφέ μετά 
γάλακτος, τον τακτικόν άρτον, τδ ταμεΐον τών 
οικονομιών της πρδς αυξησιν τοΰ ήδη σχηματι- 

σθέντος κεφαλαίου της καί πάντοτε προυχώρει 
ήσύχως, θαρραλέα, ατρόμητος. Τδν βίον δέν «η- 
μιουργοΰμεν οί άνθρωποι, άλλ ’όφείλομεν νά ίδι- 
έλθωμεν αΰτόν, όπως ήμίν έμφανίζεται.Έπειτα 
σάς ειπον, δτι ό στόμαχός της δέν άπήτει περισ
σότερον, αί άνάγκαι της πολύ περιορισμένα·.· ούδέν· 
πλέον τοϋ απολύτως αναγκαίου. Πρδς τί. . .πρός 
τίνα σκοπόν θά «χρησίμευε*  ό καρπός τών οίκο- 
νομιών της; ’Ιδού, δτι τοιουτοτρόπως γίνεται τις 
φιλάργυρος διά τής συνήθειας τοΰ αποταμιεύει*.

Όχι, άπατάσθε*  ούδεμία φυλαργυρία, ούδεμία 
γλισχρότης· ειπον, δτι ή ιδιοσυγκρασία της ήτο 
ήρεμος καί μεμετρημένη*  έν τφ βίφπρίπει τις 
νά προϋποθέτη Ιν ιδεώδες. 'Επειδή δέν ήδυνέήθη 
νά πραγματοποίηση έκεϊνο τής οικογένειας ττης 
είς κάτι τι άλλο θά μετεχειρίζετο τδ χρήμα τνης· 
νά στείλη λόγου χάριν ?ν ορφανόν εΐς τδ ύποτρο- 
φεϊον, νά βοηθήση έν νοσοκομεϊον, νά έγείρη έν 
σχολεϊον.. .

— Μήτηρ ! μήτηρ !
Συγγνώμην, άναγνώστα, διότι άπεμακρύνθην 

τόσον με τήν παλαιάν ταύτην Ιστορίαν, ένφ εΐς 
τήν θύραν καλεϊ τις τήν γραΐαν διδασκάλισσαν... 
Ταχέως αύτη ανασύρει τδ παραπέτασμα τής κλί
νης καί όρμ^ πρδς τήν θύραν, τήν ανοίγει.

— *Ώ,  τεκνον μου, είσαι σύ; σεις εισθε, ευ
λογημένα τέκνα; Σεις τα ίδια. . . σήμερον. . .

— Μήτηρ! Μήτηρ! -
Ή φωνή τώρα είναι άλλη· είναι φωνή γυνβχί- 

κεΐα. Ανέρχονται άνά δύο τάς κλίμακας, εισέρ
χονται εις τδ δωμάτιόν ή γραϊα ήδη ανοίγει τάς 
άγκάλας.

Τί εύμορφα τέκνα l·
’Εκείνος όμως εύρωστος καί πλήρης ζωής· 

έκείνη.. . ξανθή, ωχρά πλήν ανθηρά, γλυκυτάτη. 
Τδ μικρόν δωμάτιόν ούδέποτε άλλοτε τόσφ φαι
δρόν.

— Ώ εύλογημένα τέκνα I αν ήξεύρατε τ-ήν 
εύχαρίστησίν μου I Καί διατί οέν μοΰ τό έγρά- 
ψατε; Διατί δέν μέ ειδοποιήσατε;

Κάθησαι τώρα, Άνδρ. . .Ήθελα νά είπω, Γε
ώργιο καί σύ καλή μου ’Ελένη.

'Ομοιάζει άληθώς τοΰ Άνδρέα ό ώραϊος εκεί
νος νέος, ώς σταγών δρόσου ή άλλη. Άλλ ’ αν 
ό Άνδρίας έζη ήδη, ήδη θά ήτο γέρων, κυρτός, 
πολιός· θά ήτο έβδομήκοντα έτών. Ό νέος εί
ναι είκοσι πέντε, ή δέ σύζυγός του μόλις εικοπι.

Ό Άνδρίας δέν υπάρχει πλέον, Ήμέραν τιινά 
ή πτωχή γεροντοκόρη, τεσσαρακοντοΰτις πιρίπιου 
τότε είχε προσκληθή εΐς τήν κλίνην ενός ίτοι- 
μοθανάτου. Όταν ούτος τήν είδεν έμφανίζομίνην, 
έτεινε τούς τρέμοντας βραχίονάς του πρίς αύτήν 
καί έξιρράγη εΐς λυγμούς. Τή*  είχε καλέσεε διά 
νά τής ζητήση συγχώρησιν· ήσθάνετο τόσον έπιί- 
γουσαν τήν ανάγκην !

«ι
ft.
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Άχ, Μαρία μου ■ · · καλή μου Μαρία I
Δέν ήδυνήθη νά εξακολουθήσω,. Έχλινεν αδτη 

ΐπ1. τβ·ΰ προσκεφαλβίου του χαί μετά μητρικής 
στοργή); επέθεσε τήν χεϊρα τη; έπί τή; κεφαλής, 
άνακοιυφίσασα αΰτόν διά τής θωπείας! “Ω . . . 
όπόσας δοκιμασίας δέν εμελλε νά οιίλθη ή ηρωι 
κή ψυχή τής γυναιχές ταύτης I Ό Άνδρίας, 
χηρεύσας πρό όλίγων μηνών, άπίθνησκεν άφίνων 
εν νήπιου, τό όποϊον δέν θά είχε κανένα επί τής 
γής. Αύτη έθεσε τήν χεϊρα της είς τήν τοϋ ετοι
μοθάνατου καί τφ ώρκίσθη, δτι εις αύτήν θά ευ- 
ρισχε δευτέραν μητέρα.

Ά · · · ούχί εΐς μάτην λοιπόν είχε συνειθίσει 
τόν στόμαχόν της εΐς τόν χαφί, τό γάλα χαΐ 
τόν δρτον.

— ’Ιδού, εΐπεν ό Γεώργιος . . . τόσα χαλά 
πράγματα έν μια χαί τή αύτή ήμίρ ς I Έχω τόν 
διορισμόν μου είς τό τμήμα τής Δημοσίας Έχ- 
παιδεύσεως, ή δέ 'Ελένη. . .

ε’Ή νεαρά γυνή ήουθρίασεν. Έκλινεν αύτός 
τότε πρός τό ούς τή; χαλής γραίάς χαί τή έδωχε 
χαροποιόν ε’δησιν.

Ναί, αλήθεια ; Πόσα χαλά πράγματα εν μια 
καί τή αύτή ήμέρς I

Άλλά πώς θά μείνωμεν άπαντες εΐς τό δω
μάτιο*  τοΰτο ; είναι τόσον μιχρόν. . .

Τί ωραία Χριστούγεννα | Ακούεις τόν εύθυ- 
μον ψίθυρον τών οδών; Μάθε, δτι αν ήνε άρριν. 
θά τό όνομάσωμιν Άνορεαν...

Άν ΐσως δμως εινε θήλυ;
Ά, δχι, ’Ελένη μου, νά ήνε άρρεν.
Ή νεαρά γυνή έκλινε τήν κεφαλήν έρυθριώσα 

χαί ρίγος γλυκύτητος διιχύθη είς τό αίμα της. 
Τό φωιτοβόλον κι.αν;ΰν τοΰ Ουρανού προσέθετεν 
ίν άκόίμη μειδίαμά του εΐς τό στενόν δωμάτιόν.

AUMOS ΓΛΑΪΚΟ2

ΑΦΕΣ Ν’ΑΓΑΠΗΣΩ
Τω φιΛτιίτω Α. φ.

εΛοιπίν—μέ είπες, φίλτατε,—ήγάπησες χαί πάλιν ; 
Έρρίφβης εις την φλογέράν τοΰ έρωτος αγκάλην, 
Άφ’ οΐΰ ώρχίσβης πρό μικρού δτι, ενόσω ζήσνς, 
Ποτέ ajou πλέον άλλοτε, ποτέ δέν β’ άγαπησης;

Τί νά <σέ είπώ, φίλτατε.. .βέλεις λοιπόν νά μένω 
’Αναίσθητος, πλησίον της, όπόταν διαβαίνω ; . . 
Καί. δταν τήν αιθέριου μορφήν τη; ατενίσω 
Η το ώραΐον ο/μα της, βέλεις να μή δακρύσω; . . .

Ειπέ με- ή καρδία σου λατρείαν δέν ήσθάνθη 
Π;ός τούς αστέρας τ’ουρανού; δέν αγαπάς τα άνθη ; 
Πρό τής ήβούση; φύσεως τό στέρνου σου δέν πάλλει; 
Δέν συγχινεΐσ' όταν γλυχά ή φ λομήλα ψάλλει ; ..

”Ω I δέν ήσθάνθης έρωτος παλμούς, ποτέ ακόμα 
Καί δέν σέ συνεχίνησε γλυχύ παρθένου δμμα ; 
Κ’ ευρίσκεις τής νεάτητος σύ τδν σφριγώντα βίον 
Ευοαιμονα ανευ παλμών άγάπης ούρανίων;.. 

Εΐν’ ή νεότης, φίλτατε, συμποσίου ώοαΐον 
Γλυχείας αύρας έρωτος συμφόρου άποπνέον. 
Λοιπόν σιώπα· άφες με καν τώρα ν’ αγαπήσω 
Πριν ή τό εαρ τδ γλυκύ τοϋ βίου μου αφίσω....

(19β«) Ι· Γ. Άντωυιάδης

ΕΠΙ ΤΩι ΘΑΝΑΤΩι
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΝΙΚΑ

ΑΑΧΤΓΛΙΔΙ

ΤΗΣ ΝΕΡΑΤΔΑΣ

’Απίθανες ! Άλλά διατί; 
Φιΰ f διατί. νά μας έχπλήξης; 
Τδν κόσμο ποΰ σ ■ αγάπησε 
Δ;ατί νά ίγκαταλείψης;

Αί δάφναι φεΰ ! ποΰ έδρεψες, 
Εΐς νεκρικά στεφάνια 
Έπρεπε να μετατραποΰν 
Διά νά ελίουν ’ςτά ουράνεα !

Πόσες φορές εθανμσσα 
Τήν δχακη ευμορφιά σου !
Άλλ’ ό χάρος ίζήλεψε
Καί έπρόδαλε ’μπροστά σου !

Ποΰ είν’ τώρα ή καλλονή I 
Ποΰ ειν’τδ γλυκύ σου βλέμμα!
Αυτ’δλα φεΰ I εσβϊοΟησαν 
Είς τοΰ χάρον ενα νεύμα !.

"'ΤΥ·'
Άλλά μέ ποια δάκρυα 
Ειμπορεΐ τις νά Ορηνήση ; 
Καί τίς τήν Καλλιτέχνιδα 
Δύναται να λησμονήση ‘,

Εΐς σέ ήνοίγετο ευρύ 
Τδ παν, μέλλον δοξασμένου, 
Καί δμως ήδη κήτεσαι
’Κεΐ είς μνήμα πάγωμένον !

Καί. πότε σ’ έπεφύΐασσεν 
Ό χάρος να σέ «υττάζη ; 
Φεΰ! 8τ ’άρχιζε γλυκά ή ζωή 
Πρδς έσέ να μειδιάζη !

Τί κρίμα ποΰ έοβΰστηκε 
Μέγα άστρον φωτοθόλον !
Κι’ άγνή ψυχή επέταξε 
Είς τ’ουρανβΰ τόν δόλον !

Ε< 
ρ k?

ΗΣ Νύχτας ή πεντάμορφη Βασίλισσα ξυπνάει 
Και μες στης λίμκηό τα νερά την οψι της κυττάει, 
Καί μες στά σιγαλά νερά σάν ήλιος, σάν φεγγάρι 

Χτενίζεταιpi χάρι.

ΧαΓρε, ψυχή αθάνατη, 
Της δόξης μας στεφάνι. 
*Οπερ αφήκες ’ςτη ζιβη 
Τδν τάφον σου νά ράνη I 

Άθήναι τή 3 Μαρτίου 1902. ,
Κ. Παχής

Τρέμουν τριγύρω ή καλαμιές, τά δέντρα άπό τή ζήλεια 
Κι ’ αυτά της λίμνης τά νερά άπό ντροπή σαλεύονν, 
Τάγριοτριαντάφνλλα,-τής όχθης τά τριφύλλια

Τά κάλλη της λαγνεΰουν.
Μά ’κεϊ ποΰ τό ροδόκρινο κορμί της καμαρώνει, 
Τά μεταξένια της μαλλιά,’σά μέ τή γή απλώνει, 
Ξεφεύγει άπό τό χέρι της' τομόνο της στολίδι,

— Πανώριο δαχτνλίδι.—
Κλαίει ή νεραϊδογέννητη Βασίλισσα καί στάζουν 
Τά δάκρυά της σάν δροσιά στη λίμνη άπό τά κλώνια, 
Τά καταγάλανα νερά άπ’ τόν καϋμό χλωμιάζονν, 

Βονβαίνονται τ' άηδόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Εις εκατονταετίες.

Πιστεύω είς τά παιδία ώς έπίστβυον τοΐς άπο- 
στόλοις.

Τά παδία πριν ft γεννηθώσιν.
Είναι άστέρες έν τφ κυανφ οϋρανφ-
“Οπως ft αυγή δίδει τήν δρόσον είς τά άνθη, 

Οϋτω καί ή γλυκύχρωμος νεότ< ς τήν ποίηόιν.
Περιχαρής ών, γίνομαι είκοσιπενταέτης.
Τεθλιμμένος ών, φαίνομαι έξηκονταέτης.
Ή άγαθότης είναι τό βάθος τής θείας φύσεως.
Διά μιάς άρετης ό θεός έποίησε τοΰ δικαίου- 

τήν καρδιάν, δπως δι’ όνος σαπφείρου τόν βό
λον τού ουρανού-■

Παν σώμα σύρει κατόπιν του τήν σκιάν του 
καί πάν πνεΰμα τήν άμφιβολίαν του.

Άνάγνωθι έν τώ ύπερπλήρφ διαπύροις γράμ- 
μασίν οϋρανφ καί όπόταν πτηνόν τι άδμ, άκου- 
σον τήν όμιλίαν τοΰ θεού.

"Απαν τό άνθρώπινον πλήρωμα φαίνεται πα
ραφρονούν. διότι θέτουν τούς τυφλούς ώς νυ
χτοφύλακας και τούς Αναπήρους έντός σιδηρών 
φραγμών.

Βίκτωρ Ούγκώ.

Περνούν ψαράδες, κυνηγοί. Ώ ! άνθρωποι μέ πάθη .... 
Θαμπώνουν άπ'τά κάλλη της και πέφτουν μες στά βάθη. 
Νά βγάλουν τό άτίμητο της Μάγισσας στολίδι,

— Τ’ ωραίο δαχτνλίδι.
Όμως τοΰ κάκου γάνονται, τοΰ κάκου πέφτουν άλλοι, 
Τοΰ κάκου άλλοι σκάζουνε μέσα στά μαϋρα βάθη' 
Κανείς τό δαχτνλίδι της δεν ήμπορεϊ νά βγάλη'

Μά ’κείνο δεν έχάθη.
Λαμποκοπάει μες στά νερά κι' αστράφτει τό πετράδι, 
Κάθε λεβέντη, κάθε νειό τραβάει μέσα στον "Λδη, 
Κι’ άν τόσοι έχαθήκανε, κι' άν άλλοι θά χαθούνε,

Ποτέ δεν θά τό βρούνε.

Έν’Αθήναις 1902.
ΜΛτιίος ΙΙαπαίϊπνρου
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

nOS ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΥΠΒΓΕΙΡΛΜΕΝ ΔΕΚΑ
ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΕΙΑ ΔΙ’ ENOS ΜΟΝΟΥ.

Δύισκολον πρόβλημα, Θ’ Απαντήσετε καί έν τού· 

τοιο είναι εύκολώτατον.
Τοποθετήσατε έφίππωο 14 πυρεία σταυροειδώο 

επί ένές τοιούτου, ώς δείκνυσι τό έναντι ήμών 

σχήμα, προσέχοντες ώστε αί φωσφορούχοι Αχραι 
αύτών νά εύρίσκονται πρόο τά Ανω, αί δέ μή τσιαΰ- 

ται πρδς τά κάτω.

Διά τδ πείραμα τούτο προτιμάτε 
μεγαλείτερα ξύλινα πυρεία.

Ήδη προτείνατε είς τινα τών παρεστώτων νά 

ύπεγείρη τά πυρεία ταΰτα οΰτω πωο διατεθειμένα 

διά τοϋ κάτωθι εύρισκομένου πυρείου. Θ’άποτύχή 
άναμφιλέκτως καθόσον θά πέσωσι διασκορπιζόμενα 

τήδε κακείσε ύπδ τοϋ (δίου αύτών βάρους.
Ά λλά σείς τότε ένεργείτε ώς Ακολούθως, πρδς 

έκτέλίεσιν τοϋ πειράματος:

Τοποθετείτε έν πυρείον Ανωθεν τών 14, κατά 

μήκος τής σχηματιζομενης Αμβλείας γωνίας καί πα- 

ραλλήλως τοϋ κάτωθι εύρισκομένου πυρείου. Τότε 

δέ λαμβάνετε διά τής δεξιάς χειρός σας τήν μίαν 

Ακραν τοϋ κάτωθι εύρισκομένου πυρείου καί ΰπεγεί- 
ρετε δι’ αύτοΰ τό δλον κατασκεύασμα, δπερ λαμδά- 

νον θέσιν έγκαροίαν, πιέζει τδ άνωθι πυρείον δί

κην λαβίδος, καί συγκρατείται ούτως ήνωμένως έν ' 
τφ Αέρι, έφ’ δσον χρόνον θελήσητε νά τδ κρατήτε 

διά τίής χειρός σας.
ΕΙωαι Αληθώς παίγνιον περίεργον καί διασκεδα- 

οτικόιν.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠ1ΤΑΧΤΝΣΕΔΣ THS BAASTIISEfiS
ΤΟΝ ΣΠΟΡΟΝ

Έντδς ΐΟΟδραμίων καθαρού υδατος καί ει δυνατόν 
|ροχεΐου προσθέσατε 10 δράμια αμμωνίας ύγρας καί 
αφοΰ καλώς άνακατώσητε, θέτατε έντδς τοΰ ύγρου 
τούτου τους σπόρους σας, άφίνοντες αυτούς μέχρις ού 
βλαστήσωσιν.

Οί κηπουροί χώνοσσι τούς σπόρους είς νεαρά*  χό· 

προ*  ίππων, όνων κτλ. καί ούτως ίπιταχύνουσι τήν 
βλάστησιν, καθόσον-καί ή έκ τούτων παραγομένη 
θερμότη; συντελεί διά τοΰτο καί ή κόπρος ή περιέ- 
χουσα σπόρους τομάτας, σταφυλής κτλ. παράγει βλα- 
στήσειε. ’Εν γένει δέ οί εμβρεχόμε.νοι σπόροι έν θερμω 
ΰδατι βλαστάνουσι ταχέως.

Άλλά και ή καυστική πάτασσα καί ή σόδα δια- 
λυομένη έν ΰδατι, έν μικρά ποσότητι, επιταχύνει ω
σαύτως έντδς ολίγων ωρών τήν βλάστησιν.

Είς κόκκο; καφφέ τιθέμενος εν τοιαύτη διαλύσει 
άρχεται βλαστάνων έντδς 3—4 ωρών, παρουσιάζομε- 
νου λευκ.υ επιστρώματος, μεθ’3 γίνεται ή βλαστη- 
σις λίαν ορμητική, άμα τεθή ύπδ γην.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΙΜΑΚΗΝ 
(γυμνών σαλιάγγων)

Γνωστόν έστι, δτι τά ερπετά ταΰτα χα- 
τατρώγσσσι τά πλεΐστα κηπουρικά φυτά 
καί προξενοϋσι μεγάλας ζημίας εις τούς 
κηπουρούς

Ίδου τρόπος εύκολος τής καταστροφής 
των.

Λάβετε σανίδας, αλείψατε αύτάς διά 
βουτύρου, έστω πεπαλαιωμένου καί θέσατε 
επί τοΰ μέρους ένθα ΰπάρχουσι ταΰτα τδ 
εσπέρας καί αφήσατε καθ’ όλην τήν νύ
χτα. Τήν πρωίαν αί εανίδες εύρίσκονται 
κικαλυμμέναι έκ τούτων καί τούς φονεύ
ετε κατόπιν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ EilEASEttS ΤΟΝ

Τοΰ χύκνου 10—45
Τή; χηνδς ( 30—35
Τήςνήσσης (πάπιας) 28—31 
Τής νουμιδικής όρνιθος 28—30 
Τής ταώ (παγωνιού) 27—30 
Τής Ινδικής όρνιθος 26—32 
Τοΰ φασιανού 33—37
Τής όρνιθος 19—21
Τής πέρδικας 18—20
Τής ήπιας περιστεράς 18—19 
Τής άγριας.περιστεράς 14 
Τοΰ χαντ ρινιού 13
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»

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!

Ό συνετές άνήρ ούδέποτε μεταμελείται 
δι ’ οσαέπραίε.

Παρ’αγαθών πάντοτε άγαθάς πράξεις μαν
θάνει tic, ενώ παρά κακών καί πονηρών τ’ 
αντίθετα θά διδαχθή.

Μή ποιεί φίλους άνευ αφορμής, καθόσον 
ούτω ποάττων κινδυνεύεις νά μή γνώριζες 
τούς κφκούς άπό τούς καλούς φίλους.

'Οσάκις θέλεις νά έκτελέοης σπουδαίου τι 
και άμφιθάλλεις, μή συμβουλεύεσαι ουδένα, 
άλλ’ άποφάσισον μόνος μετά ώριμον σκέψιν 
καθόσον ο,τι γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, 
δέν.άίίζουν αί καλλείτεραι συμόουλαι.

23 23

Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Μετ’ εΙκόνων)

(Συνέχεια*  ΐδε προηγούμενο*  φύλλο»)

Μεγάλως όμως λυπεϊται διά τήν κακήν κατάστα- 

σιν τών έν Έλλάδι πραγμάτων καί ώ; πας καλός 

ομογενής έν τφ έξωτερικφ διαμένων, μετά πικρίας 

αποφαίνεται διά τήν μή ουσιαστικήν πρόοδον καί 

βελτίωσιν τοΰ τόπου.

Καί fyti Sixatw, διότι ό κακός δαίμων τής Ελ
λάδος άπηνώς έκάστοτε ανακόπτει τήν καλήν θέ- 

λησιν τών φιλοπροόδων ήγετών της, οις άναμφιλέ- 

κτως δέν δύναται τις πατριωτισμόν και αύεαπάρνη- 

σιν νά τοΐς άρνηθή.

Ένφ δέ τοϊς λέγετε :

— Μήν αμφιβάλλετε, δτι καί προσπάθειας καί 

ένέργειαι καί έθε/Λθυσίαι άκαταπαύστως καταβάλ

λονται διά τήν πρόοδον του τόπου και διά τήν βελ- 

τίωσιν τών κακώς έχόντων :

Άπηνώς, έκ πόνου σφοδροΰ προς τήν πατρίδα 

καί ουχί έξ άλλου λόγου, διότι προς ούδέν πρόσω

πο*  συμπαθοΰσιν ή αντιπαθοΐίσιν, σάς απαντώσιν :

— Ημείς «π’εδώ βλέπομε*  καλλίτερο*  και «με- 

ροληπτότερον τά πράγματα. “Ολοι ανίκανοι καί 

αδαείς είναι. Άπελπίσθημεν άπδ αυτούς.

— Άλλα μή νομίσετε, &τι είναι εύκολα ζητή
ματα. Ή Ελλάς περιβάλλεται άπδ δεινούς σκοπέ

λους, ούς δέν είναι είκολον νά παρακάμψη τις, 

οίαιδήποτε προσπάθεια: καί μέσα και αν καταβάλ

λονται. Έπειτα εχομεν τόσους και τόσους ισχυρούς 

εχθρούς, οί όποιοι δλονέν μας πλήττουσι.

— Δέν 'ντρέπεσθε, σας έπιλέγουσιν’ ή συναλ

λαγή και τά προσωπικά μας έφαγαν και μας τρώ

γουν. Άς λείψη αΰτη καί θά ίδήτε, ότι τά πάντα θά 

διορθωθούν.

Καί δ εξωτερικός Έλλην, απαθώς κρίνων, αυ

τήν καί μόνην αιτίαν του κακοΰ ευρίσκει καί ταύ

την έπιμένει νά άρωμεν.

Έχει δίκαιον ;

Αί άτμοπλοϊκαι τής Ευρώπης μεταξύ τής Αίγυ

πτου συγκοινωνίαι διενεργοΰνται δι ’ απασών τών 

γνωστών άτμοπλοϊκών 'Εταιρειών, μετά δέ τής 

Ελλάδος διά τών ρωσσικών, Κεδιβιέ καί τών ελ

ληνικών Παντολέοντος και Χατζη-Δαοΰτ. Διακρί- 

νονται όμως τά ρωσσικά διά τήν άμεμπτον τάξιν, 

ακρίβειαν, ευμάρειαν καί ευπλοιαν αυτών. Καί αλη

θώς είναι σκάφη πελώρια, ευρύχωρα και αναπαυ

τικά. Έν γαλήνη είναι ό,τι έξαίσιον, απολαυστικόν 

καί ρωμαντικδν νά ταξειδεύη τις δι’ αύτών.Έν δέ 

τρικυμία, ένφ διά τών άλλων κλυδωνίζεσθε δεξιά 

καί αριστερά, άνωθι καί κάτωθι, πονοκεφαλήτε 

καί ζαλίζεσθε και υποφέρετε, διά τούτων δέν κατα

λαμβάνετε ούτε τρικυμίαν, ούτε ανέμους σφοδρούς, 

ούτε σάλον τής θαλάσσης ή ψύχος, άν περιοριζό- 

μενοι είς τάς εύρείας αίθουσας των, καταγίνεστε είς 

άνάγνωσιν βιβλίων, γραφήν, ή παίζετε μετά τών 
συνταξειδιωτών σας κλειδοκύμβαλο*  ή έν εκ. τών 

πολλών διασκεδαστικών παιγνίων, άτιναχάρινι τών 

επιβατών ή ρωσσική αΰτη ατμοπλοϊκή έταιρεία προ- 

θύμως πάντοτε διαθέτει. Ή πρώτη θέσις είναι β,τι.ώ- 

ραϊον έξαίσιον καί λαμπρόν μετά τής δεοόσης ευπρέ

πειας καί ευρυχωρίας, ή δέ άνω αίθουσα μετά περισ

σής χλιδής διασκευασμένη, είναι διαμέρισμα ανακτο

ρικόν, ένθα λησμονεί τιςλύτας και θλίψεις, κόπους 

καί μόχθους, σάλους καί όδύνάς. Ή δευτέρα θέσις 

ομοίως μέ τούς ωραίους κοιτωνίσκους, τήν ευρύχω

ρου αίθουσαν, ήτις χρησιμεύει και ώς. εστιατόριο*  

και αναπαυτήριο*  καί αναγνωστήριο*  καί τδ ά*ω·  
θΐ κείμενον καπνιστήριο*,  είναι ολα τέλεια fetsi τδν 

προορισμόν, δι’ όν έγίνοντο, δηλαδή ό έπιβάττης νά 

εύρίσκη ευρυχωρίαν, ανάπαυσ.ν και διασκέδασι·*.  Ή 

δέ τρίτη θέσις ομοίως είναι ευρυχωροτάτη καί προ*  

φυλαγμένη παντός ψύχους, άπηλλαμένη δέ πάσης ε

ξωτερικής έπιδράσεως και δύνατάι νά περιλάβη άνέ- 

τως πλέον τών 500 επιβατών μετά μεγάλων και 

ώραίων κλινών.

Ή δι’ ελληνικών όμως πλοίων συγκοινωνίαμ·.τά 

τής Αϊγύπτου είναι έτι πολύ έλλειπής και διά μι

κρών σκαφών καί ακαταλλήλων εκτελεϊται καί ευ

χής έργο*  θα ήτο νά έπαυεν αΰτη ύπάρχουσα ώς 

ήδη έχη ή ν ’ αντικαθίστατο διά μεγάλων και κα

ταλλήλων ατμόπλοιων, καθόσον καί βραδύνοοσιν 

οί πλόες καί πολύ ύποφέρουσιν οί έπιβαται έκ του 

διαρκούς καί ανυποφόρου κλύδωνος.

Ή βαμβακεμπορία έν Αίγύπτφ, ώςειπομεν ήδη 

προγενεστέρως, άνέδειξε πολλούς ομογενείς μας 

είς τά ανώτερα αξιώματα και αληθώς τήν σήμερον 

τδ ελληνικόν στοιχεΐον χάρις αύτών παριστα τδ 

μάλλον άξιόζηλον καί λαμπρότερο*  έν τη γη τών 

Φαραώ γένος. Τοΰντευθ-ν δέ άνεδειχθησαν οί τρα- 

πεζΐται, μηχανικοί, καπνέμποροι, μεγαλέμ^οροι, 

σιγαροποιοί, βιομήχανοι, κτηματίαι, ιατροί, δικηγό

ροι, καθηγηταί, εργοστασιάρχαι κτλ. οϊτινες κατέ- 

κλυσαν τδν τόπον κ«ι αν μεταβή τις εκε? όντως 

έξίσταταε έπί τή πλησμονή και προόδφ αύτών. Δι’ 

αύτδ έ/Άρίόί ταύτης τής Α.ΐγύ-

πτου δικαίως καί όρθώς προ-ίπομεν, οτ·. ό Έλ.λην 

κέκτηται μεγάλη*  σημασίαν και δή δικαιώματα 

πολλά έν Αίγύπτφ, καθ’ οσον καθ’ ήμας εκτός 

τής ιστορικής κατακτήσεως καί τοπικής έγχαταστά- 

σεώς του ανέκαθεν καί βελτιώσεώς τότε τοΰ τόπου 

τούτου ύπδ 'Ελλήνων καί ήδη διά τοΰ αριθμού, τής 

επιζήλου θέσεως καί τής επωφελούς δράσεώς του 

καί δή τών κεφαλαίων του,είναι καί θεωρείται ό καλ

λίτερος παράγων τοΰ τόπου και ό ισχυρότερος δε

σμός των ποικίλων έκεΐ κοινωνικών στρωμάτων. 

“Οπως έν ’Αλεξάνδρειά καί έν Καίρφ, οΰ,τω καί 

έν Ί αντα, Μανσούρα, Ζαγαζικίφ, Σουέζ,Πορτ-Σίαίδ, 

Ζίφτα, Μίτ-Γάμρ, Άσσουάν καί λοιπαΐς κωμοοπό- 

λεσι και χωρίοις τής Αϊγύπτου, άπαντα σχεδδεν τά 

γραφεία, μηχανικά εργοστάσια, τράπεζαι, καταστή

ματα, καπνοπωλεία, ξενοδοχεία, καφενεία κτλ. είναι 

ελληνικά*  καί δέν έχει τις ή ν’ άνοιξη τον οδηγόν 

τής Αίγυπτου διά νά ΐδη τδν καταπληκτικόν αριθ

μόν τών 'Ελλήνων μεταξύ τών λοιπών εγκατεστη

μένων έκεΐ λαών τής όφηλιου.

■Λίς»·»
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Έν τή ’Αν® Αΐγύπτφ, Άσσουάν, Βάδι-Χάλφα, 

Καρτούμκτλ. είσεχώρησαν ομοίως καί ένεκατεστά- 

θησαν πολλοί "Ελληνες, διακρινόμενοι διά Λ φιλό- 

νομον, φιλοπρόοδον καί φίλεργο» αύτδν αίσθημα. 

Ό κ. Άριστ. Λοϊζίδης, έκ Κύπρον καταγόμενος, 

κατελθιών νεότατος έν ’Αλεξάνδρειά ήρξατο τον 

εμπορίου αΰτοϋ έν Τάντα καί ε’τα μετέβη είς Άσ·

A PI ST. A Ο Ι ΖΙ A Β Σ
σουάν, «που τύχη αγαθή καί πλεονεκτήματα τής 

φιλεργίας καί τιμιότητας τον άνέδειξαν έπαξίως, 

έπεκτείναντα δέ τάς εργασίας τον έν οΰ μικρφ δια- 

στήματι, έκάλεσε παρ’εαυτφ καί τούς άλλους τέσ- 

σσρας αδελφούς του, μιθ’ ών έν τή Άνω Αΐγύπτφ 

διοργάνώσε λαμπράν εργασίαν εμπορίου και έκμε- 

ταλλεόσεως των αιγυπτιακών ειδών. Κατά δέ τήν 

εκστρατείαν τών άγγλων έν Σουδάν, άνέλαδεν ό 

κ. Άριιστ. ΛοίΧος τήν τροφοδοσίαν τον αγγλικόν 

στρατονί, άποκτήσας έπί τή περιστάσει ταύτη πλού

τον αρκετόν καί τιμήν μεγάλην, έπισύρας έν ταυτώ 

καί τήν έκτίμησιν τής ελληνικής παροικίας, ήτις 

έξέλεξεν αύτδν όμοφώνως πρόεδρον τής έκεΐσε κοι- 

νότητος. Ού μην άλλά καί τήν πατρίδα τον Κύπρον 

ετίμησεν δια τής προόδου και αναπτύξεώς τόν, πολλά 

καλα προσενεγκών δ:’αγαθοεργούς σκοπούς και τήν 

.μητέρα τον. Ελλάδα φιλοτίμως αντιπροσωπεύει έν 

πάση περιστάσει.

Ό κ.. Άριστί ΛοίΧος είναι λίαν αξιέπαινος διά 

τήν πρωτοβουλίαν αύτου.

Έν Αίγύπτω'είσίν ομοίως εγκατεστημένοι πολ

λοί ΕλΛχνες ιατροί, έκ τον ήμετέρου πανεπιστη

μίου έξδλθόντες καί πλεϊστόι έξ αύτών είς Εύρώπην 

τελειοποιηθέντες. Θά ήτο δέ διεξοδική μακρυγορία, 

έάν έπεχειρουμεν ενταύθα λεπτομερώς νά όνομάσω- 

μεν καί περιγράψωμεν αύτούς. Άρκεϊν’ αναφέρω- 

ίΤ μεν ήδη, βτι πάντες έκτελουσιν άξιοπρεπώς τό κα-

θήκον των καί πάντες σχεδόν είσιν αρτίώς μεμορφω- 

μένοι καί κατηρτισμένοι’ άλλ ’ όχι όμως καί «ύχαρι- 

Ρ στημένοι διότι ένεκα τής πληθώρας τοιούτων ιδία Εύ

ρωπαίων καί Ελλήνων έύ Καίρφ καί Αλεξάνδρειά,

ή οικονομική.κατάστασις αύτών δέν συμβαδίζει πρδς

τήν αξίαν καί τήν βαρύτητα τής τέχνης των.ΙΙαραδό-

ξως δμως είσί πάντες ενταύθα εύθυμοι καί οίονδήποτε

γνωρίσετε, θά εύχαριστηθήτε πολύ έκ τής συνανα

στροφής των. Δέν ομοιάζουν πρδς τούς ιατρούς, τούς 

πάντη σοβαρούς καί σχολαστικούς τών μερών μας, 

τούς σχεδόν ακοινώνητους. Οότοι έκεΐ μεταβάλλον

ται κατ ’ ανάγκην καί γίνονται δημοτικώτεροι συγ- 

χρωτιζόμενοι μέ τδ πνεύμα τοΰ τόπου. Είδομεν πολ 

λούς, έξ ών τούς ιατρούς κυρίους Πετούσην, Μπέλ- 

λον, Τσάμην, Γρηγοράκην,Καρζήν, Κεφαλόπουλον, 

’Αποστόλου καί άλλους, ούς έξ ’Αθηνών έγνωρίζο- 

μεν καί οίτινες έντελώς μετεβλήθησαν έπί -τδ ο ύ- 

μοριστικώτερον. · -

Ό κ. Γρηγοράκης γέννημα καί θρέμμα τών 

’Αθηνών, είνε εύθυμος πάντοτε καί διασκεδαστικώ · 

τατος εις τάς ομιλίας του, εις τδν περίπατόν του, είς 

τά γεύματα καί τάς συναναστροφές του, άρεσκόμενος 

νά συζητή πάντοτε εύάριστα καί τερπνά αντικείμενα. 

Είναι υψηλός καί καταβεβλημένος κάπως, πλήν 

καταβάλλω» πρόσπαθείας, ί’να μή γηράσκγι ίσως πα· 

ρακαίρως.Δέν φαίνεται όμως καί πολύ ηλικιωμένος, 

μολονότι έχει καί υιόν μεγάλο»’ εργάζεται δέ πολύ 

καί καταγίνεται έπιμελώς και έπιμόνως είς τά κα- 

Οήκοντάτου. Είναι δ’άλλως τε καί ώ; όμολογεϊται 

ιατρός κάλλιστος, εμβριθής καί δραστήριος, βοηθου- 

μενος ύπδ τοΰ άπαραιτήτωςείς πάντα καλόν άσκλη- 

πιάδην προσόντος τοϋ φυσικού του προτερήματος... 

τής επιμονής και τής πειθους μετά του ακαταβλή- 

του έν πάση περιπτώσει σθένους του.

AHM. KAPZUS
ίκτροχειρουργό;

Ό κ. Καρζής, ίατροχειρουργός, ούτινος τήν εί- 

κύια δημοσιεύομεν έναντι, είναι τούναντίόν χαρα

κτήρος άντιθέτως ήπιου καί μαλακού μέ φυσιογνω

μίαν μάλλον ποιητοΰ ή καθηγητοΰ φιλολόγου, και 

μολαταύτα τδ εσωτερικόν του τοσοΰτον απέχει τοϋ 

έξωτερικού, ώστε δειται πολλού χρόνου διά νά εν

νοήσει τις αυτόν κατα βάθος’ καί όντως, καταγόμε

νος έκ Μεσσήνης, ορφανός γονέων, παλαίσας κατά 

τών περιστάσεων του βίου, έγένετο έτι νεαρώτατος 

ιατρός καί κατελθίΤν είς Αίγυπτον πρδ πενταετίας 

μόλις έσχάτως έγνώσθη ή ιατρική του δεινότης και 

ήδη έχει καλλίστην πελατείαν καί έκτιμαται πολύ 

παρά τοΰ ιθαγενούς ιδίως στοιχείου-. Ό καλός ιατρός 

διαπρέπει ταχέως μέν δια τής βαρυτητος καί του 

άκαταβλήτου θάρρους του, άν φυσικώς είναι πεπροι- 

κισμίνος διά τούτων, βραδέως δέ διά τής βαθμιαίας 

ίκανότητός του καί τής μαθήσεώς του, άν στερείται 

φυσικού εξωτερικού. Ό κ. Καρζής κατώρθωσεν έν 

βραχυτατφ σχετικώς χρόνφ καλώς νά έκτιμηθ?. 

ν’άποκτήση τελειοτάτην κλινικήν, νά προσέλκυση 

δέ βαθμηδόν τήν εμπιστοσύνην τών πελατών του 

ώς ίατροχειρουργός καί ειδικός διά τήν λιθοτρι

ψίαν τής κύστεως, τήν οποίαν χάρις είς τάς πολλάς 

του έκτελέσεις,έπεχείρησεν εσχάτως νά τροποποιήση. 

δι’ ίδιας μεθόδου ταύτην καί έπέτυχεν, ούτως ώστε 

ή λιθοτριψία του τήν σήμερον αντικατέστησε τε

λείως καί κατέστησ-ν ολως περιττήν τήν δι’ έγχει- 

ρήσεως τομήν τής κύστεως, τήν κυστεροτορίατ κα
λούμενη».

I. ΣΛΡΑΦΟΠΟΓΛΟΣ ~

Έπί τούτφ κατέστη ειδικός καί έκτιμαται παρα 

τοϊς πελάταις του, διά τήν ειδικότητά του ταύτην, 

δι ’ ήν όντως κέκτηται έπιτηδειότητα καί ευχέρειαν.

’Ακούραστος ών πάντοτε, προσηνής καί φιλο- 

μειδής πρδς τούς αρρώστους του, άφιλοκερδέστατος 

δέ καί άνευ θορύβου εργαζόμενος, μετριοπαθής καθ’ 

ολα καί παρέχω» αείποτε τήν συνδρομήν του δωρεάν 

πρδς τούς απόρους νυχθημερόν, κατέστη άφ’ έτέρου 

δημοφιλέστατος καί παρά τή Διεθνεϊ παροικία του 

Καίρου. Άλλα καί ή αξιόλογος σύντροφός του, ’Α

ριάδνη, καλλίστη σύζυγος καί πολύτιμος επίκουρος, 

έπιμελώς ανατρα^εϊσα έν τοϊς σχολείοις τής ’Αλε

ξάνδρειάς, λαμπρα καί άπταίστως ομιλούσα καί τήν 

Γαλλικήν καί τήν ’Αγγλικήν, πεπροικισμένη δέ 

ουσα καί διά πάντων τών άνεκτιμήτων φυσικών χα

ρισμάτων της καί φαιδρύνουσα τδν συζυγικόν βίον 

δι ’ άπάσης τής δυνατής αίγλης καί επιζήλου λαμ- 

πηδόνος της, καθίστησι έπιζήλως τδν πολύμοχθον 

και κάπως άχαρε αγώνα τοΰ ιατρού καί συζύγου 

όντως τερπνόν εύδαίμονα καί διαρκώς άλυπον.

Ό κ. Σαραφόπουλος έμπορευόμενος έν Αΐγύπτφ 

καί διαμένων τδν ήμισυ μέν χρόνον τοΰ έτους είς τήν 

χώραν τών Φαραώ καί τδν έτερον ήμισυ είς τήν -χώ

ραν τών θεών καί ημιθέων, είναι δ γνωστός διακε

κριμένος καί κάλλιστος τήν ψυχήν καί τδν χαρα

κτήρα ευδαίμων κάτοικος τοϋ Βόλου, δ έχων τήν 

ραίαν καί περικαλλή οικίαν του παρα τήν ανατο

λικήν παραλίαν τοΰ λιμένος καί ήτις έχρησίμιυσεν, 

ώ; γνωστόν, κα'ι ώς κατοικία του Έβέρτ Πασσα 

κατά τήν κατάληψιν τής πόλεως ττε, ζηλεύσα ντος 

αύτήν. Είναι δέ πολύ άξιός καί πεπαιδευμένος 

ανήρ, καταγινόμενος πάντοτε είς μελετάς , σπου

δαίας, συζητώ» τις δι μετ’ αύτοΰ, έμβαθύνει ίίς τήν 

εύθεϊανκρίσιν τοϋ άνδρός.

’Εμπορευθείς πρότών έν Αΐγύπτφ, άπέκτησεν ό;μο- 

λογουμ.ένως διά τής τιμιότητος. φιλεργίας καί δ)ρα- 

στηριότητός του καλήν περιουσίαν *-αί  ήδη αξιο- 

πρεπώς διάγει βίον- άνετο» καί εύτυχή μετά -τής 

άξιολόγου οικογένειας του ώς έμπρέπεείς άνδρας 

γνωρίζοντας καλήν χρήσιν τοΰ πλούτου ναί τών 

αγαθών νά ποιώνται. Διατηρεί δέ έν τή οίά.ία του 

καί μικρόν ωραιότατου έκ σπανίων άνθέων κήπον, 

ον πάντες έκτιμώσι καί ευχαριστούνται νά βλέπω?!.

(Έπετβι συνέχεια).

m 1ΑΤΗΚΗ SYHBOTAH ΜΙ-Ϊ
ΠΕΡΙ Π1ΤΪΡΙΛΣΕΩΣ

Μέχρι τής σήμερον δέν ύτάρχει άποτελεσμαιτι- 
κέν φάρμακου, άλλά μόνον μειωτικά μέσα τοΰ κο«ου 
τούτου, ή δέ λοιπή Οεραποία ου.τελείται διά τής 
κοθσριότητος καί τής υγιεινής, διότι μία ntTup-aai;, 
τό άπλούσταον έκεϊνο πράγμα, τό δποϊον πολλά- 
κια μάς κάμνει νά χάσωμεν προώρωε τήν κόμην μας, 
εΐνε έκδήλωσιε όχι τακτικής λειτουργίοε τού οργα
νισμού μας.

Τά άρθριτικά άτομα, δηλαδή, τά πάσχοντα άπό 
κληρονομικώς μετοδοθεϊσαν βραδυπεψίαν, μίαν έπι- 
βράδυνοιν τής έν γένει θρίψεως, αύτά Ιδιαζόντως 
προσβάλλονται.
Δι’ αύτό τοπικώς νά τηρήτε άκρα» καθαριότητα είε 
τήν κεφαλήν- διά τακτικών λουτρών, πρό τής ικα· 
θαριότητος ταύτης διά πυκνής βύρσης έπιμονώε κα
θαρίσατε τήν κεφαλήν, καί δή τάε ρίΆε τών τρι
χών, δπως άπάλλαγώσιν αύται καί τού έλαχίστου 
ύπολείμματοε. Κατόπιν πλύνατε τήν κεφαλήν διά 
σπόγγου έμβαπτομένου είε άραιάν διΊΧλυσιν βόρα- 
κοε (j:ioo)n μεταχειρισθήτε έπίσης τό άγνόν 
ΰδωρ τής κινίνης καί έν νέου φάρμακου Captol ε(- 
άναλογία > (3: ιοο.

Άλλά πρό παντός φροντίσατε: νά δορθώσητε 
τήν βραδυπεψίαν σος, ής Αποτέλεσμα εΐνε ή κσπά- 
στασιε αύτη, διά τής ύγιείνήε. Παυσατε τήν καττά 
κόρον χρήσιν τοΰ βοείου κρέατος, έχετε τόν ένπε-ί 
μικόν σας σωλήνα έλαφρόν, άσκεϊσθε όλίγον, *α-/ ’ 
μετε χρήσιν τών ψυχρών καταπονήσεων, ά’νοπινέ- 
ετε άέρα τής έέοχής καί δέν θά έπανίδητε-, μετά 
τήν παΰσιν τών φαρμάκων, τήν νέαν έμφάνισιν 
τής πιτυριάσεως.

•Ο 1«τρός ο*ς
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0 ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Τί ΧΡΗΜΑΤΑ TOY

’Επί τέλους μετά πενταετή εξόριστου βίον έν 

μέσφ κακουχιών και πενίας, λαμβάνω μίαν επιστο

λήν τοϋ θείου μου, έχουσαν οδτως:

Άγααητί μου ανεψιό'

Έ201 to ταχύτερον ενταύθα ! Άπεφάσεσα τέ- 

,1ος va.oi νυμφεύσω καί νά σε κΛηροδοτησω. 
Τρεζε είς τάς άγκάλας μου. Είσαι ό κ.Ιηρονόμος 
μου. Έ.ΙΘε, σοί ίχω ΙτοΙμην καί γυναίκα καί την 
περιουσίαν μου.

Ό θείος σου.
Εννοείται, δέν έχασα καιρόν. 'Ετοιμάζομαι άμέ-. 

σως, άνεχώρησα έξ Αθηνών τήν έπιοϋσαν και μετά 

δύο ήμέρας ήμην εις Σμύρνην, παρά τώ Θείφ μου. 

θά μ” έρωτήσητε ήδη τι έζήτούν εΐς ’Αθήνας καί 

τό έπάγγελμ,ά μου. Λοιπόν μάθετε, οτι έτελείωσα 

τό γυμνάσιου είς Σμύρνην,έδιδάχθην καί τήν γαλλι

κήν με τόν σκοπόν να έπιδοθώ καί έγώ είς τό εμπό

ρων, ώ; ό θείος μου, είτε παρ’ αύτφ, είτε άλλοθι, 

άλλά δπως συνήθως συμβαίνει, δέν συνεφωνΟΰμεν 

μετ ’ αύτοϋ καί ακαταπαύστως έρίζομεν, μέχρις οτου 

άπελπισθείς έκ τής συνεργασίας του, έφυγα δίά τάς 

’Αθήνας, δπου έτοποθ-τήθηυ είς τι κατάστημα.

Μόλις έφθασα 

είς Σμύρνην μέ 

λαμβάνει ιδιαιτέ

ρως δ θείος μου 

καί μοί λέγει:

—"Ακούσου, α

νεψιέ μου. ’Επειδή 

πλησιάζω είς τά 

γηρατειά καί δέν 

ένυμφεΰθην, δεν 

θέλω νά πάθης καί 

σύ τό αύτό, διότι 

δέν θά έχης κα

νένα νά σέ κυττά- 

ξη. Ή γυνή είναι 

απαραίτητος είς 

τόν άνδρα. Πρέπει νά ύπανδρευθής. ν’άποκτήσης 

κληρονόμους, νά εΰρω καί έγώ άνακούφισιν είς τά 

γηρατειά μου. Έάν λοιπόν μέ άκούσης είς δλα, Θά 

σέ καταστήσω κληρονόμον μου καί θ’ άποκτήσης 

ολην τήν περιουσίαν μου.
— Θείε μου, τφ άπαντω, σοΰ είμαι ευγνώμων 

καί δέν έχω λόγους νά σ’ ευχαριστήσω, άφοΰ τόσον 

πατρικώς φροντίζεις διά τό μέλλον μου. Είμαι συμ- 

φωνότατος καί πρόθυμος εΐς δ,τι μέ διατάξητε.

Καί τί άλλο ήθελον; γενικός κληρονόμος, τοΰ 

θείου μου’ χρήματα,Τοίκίαι, πράγματα, έπιπλα, τι

μαλφή αντικείμενα, ιδικά μου του λοιποΰ δλα καί 

έπί πλέον θά έχω καί γυναίκα. Άχ, τί καλά, έλε- 

γον, ιδού πλέον έγώ εύτυχής! Θά γίνω σύζυγος 

μέγας καί πλούσιας καί έσυλλογιζόμην άκαταπαυ- 

στως τήν ώραίάν' σύζυγόν μου εΐς τό πλευρόν μοο. 

Καί τήν έφανταζόμην μικράν, λεπτήν, κομψήν, μέ 

ώραίαν κόμην καί γλυκείς οφθαλμούς, μέ γοργό- 

τητα καί χάριν, μέ έκφρασιν καί άγγελικότητα.

Τήν επαύριον, ένφ έπίνομεν καφέ μετά τοϋ θείου 

μου, μοί λέγει:

·— At, τώρα, Περικλή μου, νά πηγαίνομε·? νά 

σέ συστήσω καί είς τήν μέλλουσαν σύζυγόν σου. Εί

ναι καιρός νά γνωρισθης μέ τήν συμβίαν σου.

— Ναί, ναί, θιΐ» μου, τφ λέγω, πηγαίνομε?, 

είμαι πρόθυμος νά σέ υπακούσω είς δ,τι μέ διατάξης.

Καί έπρόσεχον νά μή τδν δυσαρεστήσω ούτε είς 

τήν έλαχίστην λέξιν.

— Κύτταξε δμως καλα, μοί λέγει δ θείος μου, 

νά φερθής καλώς πρδς τήν μνηστήν σου. Είναι τρεις 

άδελφαί, μέκρίσιν καί παιδείαν. Είναι μορφωμίναι 

καί μέ πολλάς γνώσ-ις. Είς τούς τρόπους των δέ 

είναι μέ μέτρον καί ακρίβειαν. Όμιλόΰν ολίγα καί 

καλά και δέν άγαποΰν τάς φλυαρίας καί άηδίαις. 

Ή μεσαία έξ αύτώ/, ή ’Ανθή είναι ή ίδ'.κή σου. 

Προσπάθησε νά φανης αντάξιος αύτής καί νά κατα- 

κτήσης τήν καρδίαν της.

Ό πρόλογος ούτος τοϋ θείου μου μέ ίθεσεν είς 

στενοχώριαν καί δέν εΓξευρον πώς να φερθώ. Έφο- 

βούμην καί τον έαυτόν μου καί καθ’ δδδν προπαρε- 

σκευαζόμην νά φανώ δσφ τδ δυνατόν άξιοπρεπής καί 

μέ λέξεις καλάς νά τάς εύχαριστήσω.

Εισερχόμενοι είς τήν οικίαν .των, μοι ψυθιρίζει εις 

τδ ούς ό θείος μου :

— Έσω συνετός καί σοβαρός.

— Μείνε ήσυχος, θειε μου, τφ άπαντώ-

Άλλ’ ώ τής φρίκης! μόλις άντιμετωπίσθην μέ 

τάς τρεις αύτάς χάριτας τοϋ θείου μου, έμεινα κε- 

χηνώς καί ακίνητος. Άντί να ίδω νεάνιδας ή τού- 

λάχιστον νέας γυναίκας, ώ; έφανταζόμην, εύρέθην 

έμπροσθεν τριών αηδών γραϊδίων, ακινήτων, μέ μορ- 

φάς πιθηκικάς, αΐτινες μέ παρετήρουν μετά προσο

χής είς τούς όφθαλμούς. Έπερίμινον δέ έγώ πρώτον 

νά τάς χαιρετήσω.

Χωρίς νά θέλω έκλινα τήν κεφαλήν καί έπραξαν 

καί αύται τδ αύτό.

— Ό 'μνηστήρ σας, λέγει ό θείος μου, άποτεινό- 

μινος πρδς τήν μεσαΐαν.

— Χαίρω πολύ, απαντα αύτη καί ούδέν πλέον.

— Είναι νέος άπειρις, εξακολουθεί ό θείος μωυ, 

τελειοποιήσας τάς σπουδάς του εις ’Αθήνας, ώςσας 

ειπον καί ίσως έντρέπεται άκόμη.

— Χαίρομεν πολύ, άπαντώσιν ολαε όμοϋ καί 

σιωπώσι παντελώς.

Παρατηρώ μετά παραδοξότητος τδν θειον μου, 

οστις άρκεΐται νά μοί εΓπη:

— Δέν λέγεις καί σύ τίποτε; Περικλή.

Στενοχωρημένος καί έγώ απαντώ διά νά δώσω 

τόπον είς τήν όργήν μου.

— Χαίρω πολύ, θείε μου, χαίρω πολύ.

— Λοιπόν τώρα, επαναλαμβάνει δ θείος μου, 

αποτεινόμενος πρδς τά γεροντοκόρικσα καί πότε επι

θυμείτε νά γίνη δ γάμος ; εισθε έτοιμαι;

^— Μά σχεδόν, απαντα ή μία, άλλά πρώτον νά 

μας ειπη δ νέος είναι διατεθειμένος καί άποφασισμέ- 

νος^νά ζήση μετά τής αδελφής μας έν δμονοία καί 

αγάπρ ; είναι περιποιητικός;

Δια ν’ αποφύγω ν’ απαντήσω έγώ παρατηρώ τδν 

θειον μου, δστις άπαντα άντ’έμοΰ.

— Βεβαιότατα, βεβαιότατα.

Καί ύστερον πρδς έμέ.

— Τί λέγεις καί πάλιν Περικλή;

Έστενοχωρήθην φοβερά καί συμμαζεύων τούς πό- 

δας μου, συστέλλω τά χείλη μου, δαγκάνω τήν 

γλώσσαν μου, ίτε δ θείος μου ρίπτων βλέμμα αύ- 

στηρδν πρδς έμέ : .

— Τί λέγεις; Περικλή, μ’ έρωτα έκ νέου.

Καί χωρίς νά θέλω άπαντώ καί εγώ, άναγκα- 

στικώς τδ στερεότυπου:

— Βεβαιότατο^βεβαιότατα,, θείε.

Και προσπαθώ ^υμμαζευόμεύος νά σώσω τήν θέ

σιν μου μέχρι νεωτέράς μου ε'υκαιρίας καί σκέψεως.

Ό δέθ εΐος μου, εύχαριστημένος πλέον άπδ τά δύο 

μέρη εγείρεται διπλωματικώς νά φύγη, λίγων ήμίν-

— Επειδή έγώ εχω εργασίαν, σας άφίνω μό

νους νά τά είπήτε.

Τότε ή βέσις μου περιήλθεν είς κρισιμώτατον 

απελπισίας σημεΐον. "Εμεινα μόνος μετά τών τριών 

ούτών αηδών γρα'ίδ ων, μή δυνάμενοςέκ τής φρικώ- 

δους ασχήμιας των ούδέ λέξιν νά είπω’ είχον άπα- 

γοητευθή.

— Δέν όμιλεΐτε, έπί τέλους μοί λέγουν.

— Ναί, άλλ’επειδή είμαι άκόμη ζαλισμένος, 

τοΐς ειπον έ*  τοϋ ταξειδίου...

— Ά, τότε νά κοιμηθήτε, μοί λέγει ή πρεσβυ

τέρα, μολονότι άπασαε έφαίνοντο τής αύτής ήλικίας.

Ναί, ναί, νά κοιμηθήτε, Κύριε Περικλή, έπα- 

ναλαμβάνέι ή μεσαία, ή ώς υποψήφιος μνηστή μου.

— Μά, πρδ όλίγου έσηκώθην τής κλίνης, τοΐς 

λέγω καί ...

— "Οχι, δχι, νά] κοιμηθήτε, επαναλαμβάνουν 

καί αί τρεις δμοφώνως, δέν πρέπει νά μείνητε 

ζαλισμένος, διότι...

— Μά ...

— Τί λόγος; καί άν τδ μ-ίθη δ θείος σας;, δτι 

δέν σας περιποιήθημεν.

Καί έν ταύτφ έγερθεϊσαι μέ προέπεμψαν ®ναγ- 

καστικώς και ακοντα είς τδ παρακείμενον δωμάτιόν, 

χωρίς νά δυνηθώ ν’άντιστώ.

Ήτο τδ δωμάτων, ώς φαίνεται τής μνηστής μου, 

ήτις άφήσασα τδ κηροπήγιου έπί τής τραπίζης:

— Καλήν άνάπαυσιν, μοί λέγει καί αποχωρεί.

Μείνας μόνος, έσυλλογιζόμην τί είναι αύτδ δπου 

έπαθον καί διατί ειπον,δτι είμαι ζαλισμένος. Έπειτα 

ημέρα μεσημέρι πρδς τί ν’ ανάψουν φώς. Έκάθισα 

έπί καθίσματος λοιπόν, σκεπτόμενος καί τή άληθεία 

μετ’ ολίγον νυστάξας, έξηπλώθην έπί τής κλίνης, 

ήν εύρον μαλακωτάτην. Άλλ’ έξ απελπισίας ή φρί

κη;, δπως θέλετε,μέ κατέλαβεν δ ΰπνοςέπί δύω πε

ρίπου ώρας, οτε ήγέρθήν καί ήτειμάσθην νά φίύγω.

Μόλις δμως ήνοιγον τήνι θύ

ραν, μέ προλαμβάνει ή όποψή- 

• φώς μνηστή μου καί μ’ έρωτα, 

f άν πεινώ, δ.ιότι μοΰ ήτοίμασαν 

γέϋμα.
— "Οχι, ευχαριστώ, τή ά

παντά, νά μέ συγχωρήτε δέ, 

διότι πρέπει νά υπάγω νά κάμω 

τδ λουτρόν μοι·, διότι τδ συνει- 

θίζω μετά τδν ύπνον.

Ειπον ουτω διά νά φύγω τα

χύτερου έκίΐθεν, οτε παρ’ έλπί- 

t δα μέ διακόπτει.

— Λουτρόν ; έχομεν, έγωμεν 

έδώ, μοί λέγει,σταθήτε να τδ 

έτοιμάσώμεχ*  καί εξέρχεται /

— "Ω! διάβολε, ειπον,θ<ά μέ 

σκλαβώσουν έδώ καί άυοίξας τδ 

παράθυρου, έπήδησα κάτω διά 

νά φύγω καί σωθώ έκεΐθεν δσφ

τδ δυνατόν ταχύτερου.

Άλλ ’ ώ τοΰ-θαύματος, άντί νά εΰρω διέξοδον, 

εύρέθην είς τδ κάτωθι δωμάτων, δπου ευρίσκετο τδ 

λουτρόν καί ή υποψήφιός μου, ήτις μέ ά·ωικτάς άγ

κάλας μέ άνέμενε νά μή πέσω, λέγουσά μοι :

— Μ*  τί βιάζεσθε καί ήλθετε άπδ τδ παράθυ

ρου ;
Άλλ’ έγώ βλέπων καί τήν νέαν αυτήν θέσιυ 

μου, έγεινα πλέον μανιώδης εκ θυμού καί κραυγά- 
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ζων ώ; τρελλός, έτρεξα είς τήν θύραν καί εσώθην.

Καθ’ όδδν συναντώ τδν θειον μου.

— Άλλος διάδολος, ειπον.
— Τί είναι ; τί τρέχει ; μ’ίρωτα έκπληκτος καί 

τρέχεις έτσ·..
— "Ωχ, αδελφέ, τφ απαντώ, ούτε τήν περιου

σίαν σου θέλω ούτε τήν γυναίκα,δπου μου έξέλεξας' 

τίποτε δέν θέλω’ σοΰ τά χαρίζω’ καί άφήσας αύτον 

ίκπίληκτον,έτριξα εις τήν προκυμαίαν, οπού έπιδας 

τοΰ πρώτου δια Πειραιά ατμοπλοίου, έπεστρεψα 

κακήν κακώς εις τις 'Αθήνας, οπού ούτε μέ χρή

ματα, άλλ’ ούτε μέ γραιδια νυμφεύονται.

ρογς

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

— Κυρία, ιδού έγώένώπιόν σας ! ιδέτε τήνκαρ- 

δία* μου, ΐδέτε I είναι πληγωμένη !

— Πώ! πώ! τί πληγαΐς ποδ έχεις ! μήπως

— Νά. διάδολε, νά, θέλεις καί άλλαις; νά καί 

άλλαις....

— Καλά, καλά, κτύπα ’κεϊ ίσον θέλεις. 

Άλλά τδ ραδδί μου.μή μου παίρνεις.

— Τδ γοοροδνι μου, αγάλια αγάλια μαθαίνει νά 

όμιλή. Άς δπάγω πάλιν νά τδ ϊδω.

— Καλή μέρα, γρουνί μου.

— Νιού, νιού, γρού, ού, ού, ού.

— Τί; τί θέλεις; μήπως κρυένεις;

— Νίου, νίου, νί, ί, ί, ί,. ..
— Ά ! τή Νινή θέλεις; Μπρέ, έξυπνο_ζώο, τή 

.γυναίκα μου θέλει. (Κράζει τήν σύζυγόν του). Νινή, 

Νινή, τρέξε, έλα 'δώ, τδ γρουνί μας σέ θέλει.

— Κυρ Γιάννη, τί είναι αυτά ; δσω θέλεις χόν

δρινε, δ ίδιος πάντα είσαι;

— Μήπως καί συ ήλλαξες διόλου; αιωνίως πει- 

νασμένος φαίνεσαι!

— ’Ιδού! σ άνθρωπος τοιουτοτρόπως ζή ίπίσα- 

λιάγκου .πάντοτε,κινδυνεύω·; καί άκαταπαύστως φε- 

ρόμενος, άλλ’ άμα ούτος κρύπτεται, μένει ό πρώ

τος εκτεθειμένος είς του άνεμου τήν διάκρισιν.

— Τί λάθος ofcov έχουν οί φυσικοί! φρονοϋντες 

οτι ή σκιά άκολουθεΤ τδν άνθρωπον. Ή ίδική μόυ 

πηγαίνει αντιθέτως καί μάλιστα τρικλίζουσα. Ίδέτε 

την, ώς νά έπιεν περισσότερον έμοϋ.

— Σ’ έζάλισε, Γιάννη,’βλέπω τδ κρασί, έλα νά 

γυρίσωμεν μία ανάποδη, νά ξεζαλισθουμιν.

—Καλά λές, ώραία, περίφημα, ή ομοιοπαθητική 

έχει τά ευκολότερα άντι-φάρμακα, άλλά κύτταξε 

καλά μή μ'άφήσγ,ς ;

— Μητέρα, δέν είναι καιρός ’νά γυρίσω τδ δί

σκο ; Έπαιξες τήν κιθάρα. Τώρα, θά τραγουδήστε ;

— Ναί, παιδί μου, πρώτα παίζει ό κόσμος καί 

ύστερα ... τραγουδεΤ!

ίί, —Δέν μοΰ λέγει;, ’Ελεονόρα, τίνο; μανδήλι είναι 
αυτό, ίδικόν σου ;

— *θλ ι> T‘^s μου, ί£°υ το' ίδικόν μου. Ποΰ τδ ηύρες
αύτό; '

— Μέσα, επάνω είς τδν καναπέ. Τίνος είναι ;
— Ά, ξεύρω, θά είναι τοΰ μακαρίτη:
— Τίνος μακαρίτη ; πάλιν.
— Κανείς πώς δέν ξεύρεις. Δεν μ’ επήρες χηρευά

μενη ; Δόσε μού το.
— "Οχι, πρέπει νά έξαφάνισθή.
— Τι^σκληρόι,, ’ποΰ είσαι. Αύτή μόνον ή άνάμνη- 

σις μου εμεινεν απ' εκείνον καί θέλεις καί αυτήν να 
μοΰ την άφαιρέση; !

Ή 'Ελεονόρα κλαίει, δ σύζυγος οδύρεται.

'Η λογική τοΰ ψιλοπότου σκεπτομίνου.
— Μοΰ έλιγον, δτι έν ποτήριον καλού οίνου 

χρατεΐ καλά τάς δυνάμεις καί έγώ έπιον πέντε 
έως τώρα καί οέν είμπορώ νά κρατηθώ ούτε εις 
τούς πόοας μου.

Μία ακριβής ά^άμνησες.
— θά ήναι βεβαίως ένθύμησις, Κυρία, τό 

τεμάχιοντής κόμης, τό όποιον έχετε εντός τοΰ 
μεταλλίου σας;

— Αληθώς. Είναι τοΰ συζύγου μου.
- Καί ζή ό σύζυγός σας ;
— Ό σύζυγός μου, ναί, ζή, άλλ’ ή κόμη 

του δυστυχώς δέν ζή πλέον.

Ό Αγησίλαος έχει υιόν εικοσαετή, οι’ δν 
ζητεί εργασίαν.

— Δέν τόν τοποθετείτε είς καμμίαν άπό τό
σος τραπέζας δπου έχομεν, τφ λέγει εις φίλος.

— Είς τράπεζαν; ά, όχι, ευχαριστώ, τφ 
άπαντα ό πρώτος, διότι θά γίνη ή χαρτοπιαίκτης 
ή θά μάθη νά τρώγη τά χρήματα τών άιλλων.

— Δύο κυρίαι,ή μία παχύσαρκος καί ή ετέρα 
αδύνατος Ιστανται πρό τίνος πλάστιγγες, έφ' ής 
άρέσκονται νά ζυγίζονται τινές.

Η παχύσαρκος. Έγώ οέν μοΰ φαίνεται καλ'ν 
νά γνωρίζη το βάρος μου όλος ό κόσμος.

Ή αΜτατος. Καί έγώ επίσης.

Κύριός τις έρωτά δύο παίοας:
— Έρνε'στι, τί θά κάμης, δταν μεγαλλώσγ,ς;
— θά γίνω στρατιωτικός 1
— Καί σύ, Περικλή, τί θά γίνης, όταν/ βγά- 

λης μύστακα καί γένειον ;
— Θά τά ξυρίζω I

τά< πρώτας·γλυκε(ας καί μυροβόλους ττνοάς 
τής άνοίίεωο τά άάθή τής χαράς άπετέλεσαυ έν τφ 
περικαλλεστάτφ ΚαδμεΙφ δώματι βωμόν λατρείας 
χρυσανθέμων προσδιδόντων φωτεινήν αναλαμπήν 
tic τδν διά δακτυλίου άρραάώνοο δεσμόν τής έπί 
άοετή, μορφώσει καί σεμνότητι διακρινομένης άδρδς 
δεσποινίδος ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΠαΝΝΗ άδελφής ίου 
πολυτίμου ήμών συνεργάτου κ. Εύκλείδου Βάγ'ΐαννη, 
γνωστού έν τφ φιλολογικφ καί δημοσιογραφικοί 
κόσιιφ, μετά τοϋ άρίστου τήν μόρφωσιν, τήν ευγέ
νειαν καί τήν ψυχήν νέου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑ- 
ΠΡΟΥΝΗ έπιφανοΰς άίιωματικοΰ τοΰ Οικονομικού 
σώματος.

'Επί τή μνηστεία: τδ πδν έν Θήόαις ήν χαρά 
άνέκφραστος διασκορπίίουσα τήν αίοθηματικάτητα 
καί θελκτικότατα τών λευκοπτέρων έλττίδων τού 
'Υμεναίου, μέλλοντος ταχέφο νά κοσμήση τήν αΙ- 
θρίαν τής φαιδρότητος εΙκόνα.

Ή «Φύσιοϊ έπί τώ ίύφροσύνφ γεγονότι σιυγχαί· 
ρουσα τοϋε άδελφού; καί οΙκείους εύχεται άνθό- 
οπαρτον τοΐς μνηστευθεΐσι τδν μετέπειτα β!θ'ν.

ΔΡΟΜΟΛΟΠΟΝ .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΤΙίΟΠΔΟΙΑΣ

'Αναχωρήσεις έκ Πειραιώς

ΔΕΥΤΕΡΑΝ, 8 π. μ. Διά Γύθιον, Καλάμα-ς, Κατά- 
κωλον, Πάτρας, Κέρκυραν, Τεργέστην.

ΔΕΥΤΕΡΑΝ, 7 μ. μ. Διά Λαύριον, Χαλκίδα, Άτα· 
λάντην, Αιδηψόν, Στυλίδα καί Β'.λον.

ΠΕΜΙ1ΤΗΝ, 12 μεσημρ. Διά ΧΓον, Σμύρνην, Μιτυ- 
λήνην, Δαρδανέλλια, Κων)πολιν/Αμιοόν, Κερα- 
σοΰντα, Τοαπεζοϋντα καί Όρδοΰ.

ΠΕΜΠΤΗ, 7 μ. μ. Διά Λαύριον, Χαλκίδα, Λίμνην, 
Αιδηψόν. Στυλίδα καί Βόλον.

'Αναχωρήσεις έκ Πατρών

ΤΕΤΑΡΤΗΝ, 8 μ.μ. Διά Κέρκυραν καί Τεργέστην.

Λ
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
ΥΠΟ ■

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ.ΑΝΕΜΟΠΑΝΝΗ
(συνέχεια' "δε προηγούμενου φύλλον)

Παρατηροϋμεν είς τόν πίνακα τούτον δτι πάν 
διάστημα προστιθέμενον μετά τής μεταφοράς του 
δίδει τδν αριθμόν (9). Τό τοιοΰτον εΐνε εύκολός 
τις τρόπος διά νά ένθυμώμεθα τδ εξαγόμενον τής 
μεταθέσεως τών διαφόρων, διαστημάτων. ’Εννο
είται δέ δτι, δσον διάστημά τι· είνε μέγα, τόσον 
ή μετάθεσις του εινε μικρά και τουναντίον.'Ε
πομένως διά τής μεταθέσεως τά διαστήματα τοΰ 
μείζονος γένους παράγουσι τά διαστήματα τοΰ 
έλάσαονος γένους, τά αυξανόμενα, τά έλαττού- 
μινακαί τά άχριβή πάλιν τά αυτά.

Τδά διαστήματα είσί.μελωδικά, δταν οί.φθόγ- 
γο·. οίΐ σχηματίζοντις ταΰτα παράγονται άλληλο- 
διαδόχως εΐς εν καί τδ αύτό μέρος.

Π. χ. Διαστήματα μελφδικά.

ΕιίσΙ δέ αρμονικά όταν οί φθόγγοι άκούωνταε 
ταυταχρόνως.

Π. χ. Διαστήματα άρμονικά.

♦ ·» &
. Τά άρμονικά διαστήματα διαιρούνται εΐςσύμ- 

φωνακαί άσύμφωνα. Καί έκεϊνα μέν ών ό ήχος 
παράγει εύάρεστόν τι είς τό ούς ονομάζονται 
σύμφωνα, εκείνα δέ ών το αποτέλεσμα εΐ·ίε ήττον 
εύχάριιστον, άσύμφωνα.’ ’Λ

Περί xovidyotf-
Σχτψατισμός τής δεατονικής κλίμακος. 

Παραγωγή καί συνέχεια τώ.ν τόνων· 
Πρόοδος τών ουσιωδών Αλλοιώσεων.

Τονισμός.Σχηματισμός τής διατονικής κλίμακος.

Έδείξαμεν ήδη με. ποιον .τρόπον τιθέμενοι οί 
φθόγγοι άποτελοΰσι τήν κλίμακα. Τώρα δέ θά 
σπουδάσωμεν τήν αρχήν καί τδν σχηματισμόν 
ούτής. Ή ουσιώδης αυτή αρχή, ονομάζεται το- 
λισμός. 'Εμπεριέχεται δέ εΐς τάς σχέσεις τάς 

παρακολουθούσας τήν συγγένειαν τών φθόγγων. 
Αύτη δέ έξαρτάται έκ τής φύσεως αύτοϋ, εύρυ- 
νομένη δέ εΐς φαινόμενου τι τής παραγωγής του.

’Ιδού εΐς τί συνίσταται τό φαινόμενου τοΰτο.
Ό φθόγγος, καθώς γνωρίζομεν, είνε τδ απο

τέλεσμα τών παλμών ήχητικοΰ τίνος σώματος. 
Πάν λοιπόν ήχητικόν σώμα παλλόμενον, παρά
γει άλλοτε ισχυρόν τινα φθόγγον (ό μόνος δη
λαδή, δστις άναλόγως τής έντάσεώς των έχτι- 
μάται ύπδ ώτός ήττον ήσκτμένον), άλλοτε οέ 
φθόγγους λίαν αδυνάτους.

Οί φθόγγοι ούτοι λίαν λεπτοί παραγόμενβι έκ 
τοΰ κυρίως φθόγγου, δν συνοδεύουσιν, ονομάζον
ται φθόγγοι αρμονικοί ή παρακολουθοΰντες.- Οί 
αρμονικοί φθόγγοι εύρίσκονται εΐς-τδ 12 άκρι
τες διάστημα καί εΐς τό 17 τοΰ μείζονος γένους 
άνωθεν τοΰ κυρίως φθόγγου. .

• 11^
π·ζ· '

.. . avfMOf

Διαστήματα διά τής συνδιαλλαγής τών φθόγ
γων γίνονται τό διά τριών του-μείζονος γένους 
καί τό διά πέντε ακριβές.

Π. χ.

^ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ^

ita vpar τ·υ μιί&νς

Όταν μιμούμενοι τήν φύσιν ένώνωμεν μετά 
τίνος φθόγγου δύο άλλους, άποτελοΰντας συμ
φωνίαν καί διά τής ένώσεως αύτών παράγοντας 
έπί τοΰ ώτός έντύπωσιν τελείας εύχαριστήσεως, 
τότε άποτελοΰμεν τελείαν άρμονίαν ή ακολου
θίαν.

Π.χ.

£
Τελεία ■---------ar
αρμονία — ~ ή μάλλον

’Ιδούήδη οί τρεις φθόγγοι, έχοντες μέταξύ των 
σχίσιις τάς μάλλον ευθείας, λόγους, τούς τελει- 
οτάτους. Όσον δμως ευάρεστος εΐνε ή ταυτό
χρονος εκπομπή τών φθόγγων τούτων τόσον ή 
συνεχής διαδοχή αύτών παράγει ακριβή τινα μο
νοτονίαν καί έκ τούτων μόνον οέν ήτο δυνατόν 
νά προσδιορισθή μουσική τις κλίμαξ. "Επρεπε 
λοιπόν νά ένωθώσι μέ νέους φθόγγους, οίτινες 
έπεκτείνοντες τό σύστημα δέν θά έβλαπταν τήν 
άρμονίαν . Οί νέοι ούτοι φθόγγοι διά νά έκπλη- 
ρώσωσι τάς συμφωνία ςτ αύτας, πρέπει άναγκαίως 
νά προσαρμοσθώσίν εΐς τούς πρώτους καί τοΰτο 
μάς χρησιμεύει διά τήν ήμετέραν κλίμακα ώς θά 
ίδωμεν.
' "Ας ύποθέσωμεν τό φθογγόσημον Do λαμβα- 

νόμενόν ώς πρώτος φθόγγος, Τοΰτό.εΰρίσκεται έν 
άρμονίφ μέ τά φθογγόσημα mi και sol.

To sol παραγόμ-νον ύπο τοΰ Do, 5ον ακριβές, 
έάν ληφθή έν τφ κύκλφ του ώς τόνος παράγων 
θά συνοδιύηται ύπδ τών άρμονικών φθόγγων S1 
και re.

π.χ. £
• *I

Τό τοιοΰτον μάς δίδει, do, mi,. sol, si,, re, 
άλλά καθώς ό φθόγγος doπαράγει τό διά πέντε., 
(ή τό 12α πρός τά άνω,) κατά τδν αύτόν τρό
πον σκέπτόμενοι, βλέπομεν δτι παράγει καί φθόγ
γον κατά έν διά πέντε (ή κατά έν διά 12 α) πρός 
τά κάτω , δηλαδή τοΰ fa, ούτινος αρμονικοί φθόγ
γοι εΐσί τδ la, καί do.

Ούτως έχομιν τόν εξής σχηματισμόν.

——ι—
Ουτω; εχομεν τά φθογγόσημά fa la do mi sol 

si re.
Τά φθιγγόάημα καταλλήλως προσαρμοζόμενα 

άποτελοΰσιν διαδοχικήν τιν .ασυζυγίαν, ήτις εΐνε 
κλίμαξ τοΰ dO.

:g— 1
Διά τάς νέας αρμονίας έλάβομεν τό διά πέντε 

καί ούχί τό .διά τριών, επειδή τοΰτο μας παρέ
χει άρμονίας, ών ή προσθήκη μάς άπομακρύνιι τοΰ 
διατονικού γένους (δηλ. άπδ τδ μάλλον άπλοΰν 
τών τριών γενών, περί ού ένταΰθα προτιθέμεθα.) 
Π. χ. Μΐ τρίτον τοΰ φθόγγου Do,-δίδει ύπδ τής 
άντηχήσεως Sol $<αι εχομεν Sol φυσικόν καί τήν 
άντήχησιν του πρώτου Do. ,

•ν -
Ή κλίμαξ λοιπόν τοΰ Do εινε τδ προϊόν τών 

τριών φθόγγων Fa, do, sol, επειδή οί τρεις .ούτοι 
φθόγγοι μετά τών άρμονικών των σχηματίίζουσι 
τό σύνολον τών φθόγγων, οίτινες αποτελούσε τήν 
κλίμακα τοϋ Do.

Έκαστος τόνος ή κλίμαξ έχει τούς τρεις παρά
γοντας φθόγγους τού, παριστάνοντας μεταξύ αύ
τών τά διαστήματα άτινα θά σπουδάσωμεν, δηλ. 
τδν πρώτον φθόγγον (οστις δίδει τό ονομά του 
είς τήν κλίμακα) τδν διά πέντε πρδς τά άνω 
αυτού καί τόν δια πέντε πρός τά κάτω.

Οί τρεις ούτοι παράγοντες-φθόγγοι τής κλί
μακος ώνομάσθησαν τονικοί.

Ή κλίμαξ ή λαμβανομένη κατά τήν είκτα- 
σιν μιάς οκτάβας, δυνατόν νά διαιρεθώ εΐς δύο 
άκριβώς ίσα καί δμοια. Π.χ.

Κλίμαξ τοΰ Do

Έκαστον έκ τών δύο μερών ονομάζεται τε
τράχορδον. Προσθέτομεν, δτι έκαστον έκ τών τε
τραχόρδων άρχεται έκ τονικοΰ φθόγγου, Π.χ·.

Φθογ. Τονικδν
Do, re, mi, fi

• —r-—<rrrp®/o£§ov *

Φθογ. Τονικδν

so), la, si, do

■'•'' J .V'^OV-dsVpij'opieV· '

"Εκαστον διάστημα διατονικής τίνος κλίμα
κος προσδιορίζεται, είτε ύπό τού αριθμού τής 
τάξεώς του, ή ύτ.ό ονόματός τίνος, ώ; πρδς τό 
έργον δ έκπληροϊ.

Οϋτω τό φθογγόσημο-/ έπί τοΰ ό.-.οίου στηρίζε
ται ή κλίμαξ τό πρώτον φθογγόσηαον. τοΰ τόνου 
(τό αρχικόν τοΰ πρώτου τετραχόρδου) ονομάζε
ται, ώ, ιόομεν, τονικόν.

Τδ πέμπτον φθογγόσημον τής κλίμακος, ήτοι 
τό άρχικόν τοΰ δευτέρου τετραχόρδου, ονομάζε
ται δεσπόζον, ενεκα τής χρήσ-ως αύτοϋ' ίυ τφ 
τόνφ. Τά δε λοιπά φθογγόσημα λαμβάνουσι τά 
όνόματάτων, ώ; έκ τής θέσεώς των πρδς τά δύο 
ανωτέρω.

Π· *
1 διάατ. 2διάστ· 3 διάστ. 4 διάσι. 5 διάστ. 

τονιχόν vjtororixov ^ίσον ΰποδισπόζον δεσπόζον- 
'6 8<ά«τ. 7 διάστ.

νπερδέσ,πόζον αισθητόν ή ΰποτονιχόν.

Τάξις τής παραγωγής καί αλληλουχίας τώ·/ 
τόνων. Πρόοδος τών ούσιωδών αλλοιώσεων.

Παρατηροΰμεν δτι ή κλίμαξ τού Do σχηματί
ζεται μόνον έκ φθογγοσήμων απαρτιζόμενων έκ 
τριών τριοοειων

' ’ (ίπίτσι συνέχεια)
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J . Β8. Αίνιγμα
ΤΙ πολύ έσηθυμεϊ 

_ ό καθείς μας νά ίβ$
πού υπάρχει πανταχοϋ 
καί δέν φαΐνετ' οΰοαμοϋ ;

»β. Αίνιγμα

Δέν μπορώ νά βοϋ τό είπώ, 
είνε ένα μυάτικό 
ποϋ γεννδται <3τήν καρδίαν, 
ϋπερβαίνει τΛν φιλίαν, 
άπαντςί είς τόν καθένα, 
έγεννήθη κ’ είς Πιένα.

Σ.
ΚΤ. Γρίφος

——1 έκ ούριά X© 1 ΑΝ 
νομ

£58. Έοώτηόις

Τί έΔΛμαννεν ft λέξις ΙΧΘΥΣ έν Ρώμν κατά 
τάς άρχάς τοϋ Χρκίτιανιόμοϋ ;

ί«σ<»3«

Σ. φ. Διά κλήρου δοθήσεται ώς δώρον ή «Φιλοσο
φία -τ<3ν Αρχαίων είς φωτεινά σημεία» τον χ. Άντ. 
Κουτσουβίλη.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ 20 TEYXOYS

*Ελιυσ«ν αΰτδ μόνον ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ Αθηνών.

48— κλ»ί«·
’Εδωσαν αύτό : ό κ. Π. Α. Παπαθανασίου έχ Πα- 

τρων, 4 χ. Θρασύβουλος Βλησίδης έξ Αθηνών, δ χ. 
Διομ. Παπανιχολάου έξ Αθηνών χαί ή Δίς’Ελπινίχη 
θρασΰλου έχ Πειραιώς.
{φ.—Αιά τής δεξιάς κάμνει τις τόν σταυρόν τον.

"Ελυσαν αΰτδ δ χ. Π. Α. Παπαθανασίου έχ Πα
τρών, δ χ. Θρασύβουλο; Βληοίδης έξ Αθηνών χαι ή 
Δίς Ειρήνη Ν. έξ ’Αθηνών.

50.—Οί χωρικοί φοροΰβι «ί«α.
"Ελωσαν αΰτδ δ χ. Π. Α. Παπαθανασίου έχ Πα

τρών, ώ χ. Διομ. Παπανιχολάου έξ Άβηνών, ή Δίς 
Έλπινίίχη θρασύλου έχ Πειραιώς χαί ή Δίς Ειρήνη 
Ν. έξ ’Αθηνών..

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TO APZAIQH
ΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΑ/ ΣΗΜΕΙΑ ’

ΥΠΟ
ΛτστΑτσζο'χ*  χοπποΥΒΕΛΚ

Ύφηγητυυ της Ίστορ. τή; Φιλοσοφία;

Εύρίσχεται παρ’ ήμΐν χαί άποστέλλεται αντί δρ. 3 
είς πάντα.αίτοϋντα, έλευθέραν ταχυδρομικών τελών.

4.^.* ”'· Μ-ίΓΛ»' '-· * ■% Μ '

Γ. Κ.Λούξα’ρ. ’Επιστολή έλήφθη. Εΰ^αριστρυ- 
μεν. Σας άπηντήσαμε-Γχάί' άν*μ|νο(ΐ*ν  νεωτίράν· σας.·
— Π: Δ. Π αρ ισ ί ρ υ'ς; ’Ελήφθησαν; ^δχει-καλώς. 
—I. r.'Barcho«4.’Επιταγή έλήφθη·. Εΰχαριστοΰμεν.
— Ά. Φ; Τ ρί ι®λι ν.Βα,ρ&αρ4· ας. Σμνδρρμή. σας 
έλήφθη. ΕΰχαιΟιΰμεν./Χπόδει,ξις παρεδοθη ένταΰθα 
άντιπρόσώπφ oW_—ϊί· Π. Behdj’a Ημερολο
γίου δένεξεοόθη.’Σάς απεστειλ’άμεν τάς Δύό-'Κάρδία'ς.
— Ά. Π. Gh iumta. Σας άπήντήάαμΛ' και άναμέ- 
νομεν άπάντησί’σας 'Η αδικία ?ΰκ εΰλογειται και-σάς 
άφίνομέν ε’ις τήν^συνείοησίν σας.—Ζ.Σ. Β ραιλφ.. 
Ζητούμενου φύλλου σας άπεστείλαμεν έχ νέου.— Δ. 
Κ. Γα σ τ ο ύ νην. Δελταρίου έλήφθη. Άναμένομεν 
ώς γράφετε συντόμως έμβασμά σας.— Φ. Β. Σ κ ό-* ε- 
λο ν. ’Επιστολή, μετ ’, ήηρδείξεων έλήφθη. Εΰχαρι- 
στουμεν. — Π. Δ· Πα ρ ιφ ίου ς. Άπόδεΐξεις σας 
έλήφθησαν χάί θά’ φρόντίσωμεν. Έν χαιρώ γράψωμεν. 
'Ομοίως έλήφθη καί- ;τδ Aft'um' καί' ευχαριστόδμέν 
πολύ.— Ε. L, Minel el-Gatnlr. Άντίτιμον 
δελταρίων-έλαβρμέ*,  έΰχαριστουμέν,γράφομεν'.—
Κ a y a d j 1 k Έπιστολημετά-συνδρομής-έλήφθη5. 'Ευ- 
χαριστοϋμεν, γράφομεν.—Α. Λ. Τ α ϊγά ν ιο ν-’Επι- 
στολή μετά έσωΧΜίστου οΐιέφΐό 74 φρ. έλήφθη χαί 
σας εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άναμένομεν καί νεωτέραν 
σας,ώς γράφετε.—Π.Μ.Ca lata I.’Επιστολή έλήφθη. 
©ά φρόντίσωμεν διto,τι μάς γράφε·Ηα«·ί θά σας ανα- 
κοινωσώμεν αποτελέσματα.—·Κ. Άι·θ ε σ σ.α λ ο ν ί· 
χην. Αριθμοί λαχείων σας ησαν σεσημειωμένοι επί 
αποδείξεων σας, άς -έγκαίρως σάς άπεστείλαμεν τα
χυδρομικώς .249 καί 250 — Ά. Β. Κ ω ν )πολ ι ν. 
Ύφασμα έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ.—Μ. Π. Κ ά- 
ϊρ ον. ’Επιστολήσας έλήφθη Προσεχώς,γράφομεν.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ

Σχολικές — Εμπορικής — Βιομηχανικής καί 
τραπεζιτικής ‘Αριθμητικής

Μετά καταλόγων τών μέτρων και σταθμών δλων 
τών κρατών διαφόρων τοκολογικών, ήμερομηνια'χών 
χαί νομισματολογιών πινάκων ώς χαί διαφόρων άλ
λων πρακτικών γνώσεων.Απαραίτητος διά πάντα έπι- 
στήμονα, έμπορον χαί μαθητήν.,

ΕΚΔ1ΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΒΚ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝ6ΧΤΗ ΚΩΝ5ΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

τηι επε=ερΓ*χι*ι
ΔΠ1Ι- Ν ΑΓΓΕΑΟΠΟϊΛβΥ

Άπαρτισθήσαται «ξ 25 .τυπογραφικών φύλλων εις 
σχήμα μέγα 8ον χαί θά τιμάται αμα τή έχδόσει 
της αντί φρ. 6 μόνον.

Διά τούς προπληρόνοντας δμως χαί αποστέλλοντας 
δραχμ. 4 εις τά ήμέ’ερα γραφεία, θά λάβωσιν αυτήν 
jkiuflipav ταχυδρ. τελών, άμα τή έχδόσει.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιστορική," γεωγραφική καί τοπογραφική περιγραφή 

τής Έλλάσός και δδήγδς τών τσξειδιωτών 
*αΐ περιηγητών.

ΜΕΤΑ ΧΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΝ
Άποστέλλεται έλεύΐερος ταχ. τελών'τφ άποστέλ- 

λοντι είς τά γροφεΐα τής «Φύσεως» φρ. 5 χρυσόδετος.

•Φ'· Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ‘ενίστη Κωνοταντινόθου


