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ξΐ^κπό καιρού, ώς γνωστόν, ή τηλεγραφική άντα- 
πόχρισις μεταξύ Βώλου καί ’Αθηνών χωλαίνει, 
εσχάτως δε εϊς τοιούτον απελπιστικόν σημεΐον, 
ώστε ή συγκοινωνία έπί ημέρας εκλείπει, κινου- 
νεύουσα σιωπηλός νά καταργηθή, τούθ’όπερ 
ήνάγκασεν εσχάτως τούς κατοίκους τού Βώλοι» 
νά έξεγερθώσιν έν αγανακτήσει κατά τής Διευ- 
θύνσεως τών Τηλεγράφων καί εν συλλαλητηρίφ 
οιά ψηφίσματος νά ζητήσωσι παρά τής Κυβερνή- 
σεως καί τού Βασιλέως τήν διόρθωσιν τοΰ κακού.

Τδ πράγμα καθίσταται σοβαρόν, καθόσον ζη
τείται ή κατάργησις υφιστάμενης ανέκαθεν εναε
ρίου γραμμής καί ή άντικατάστασις αυτής διά 
καλωδίου, δηλαδή τηλεγραφικής συγκοινωνίας διά 
θαλάσσης, ήτις θά έπιβαρύνη τδ δημόσιον τα- 
μεΐον κατά 400,000 δραχ. ίσως καί πλέον, ή δέ 
Γεν. Διεύθυνσις τών Τηλεγράφων φαίνεται άπο· 
κλίνουσα εις τήν ιοέαν ταύτην, πεισθέισα περί 
τής αδυναμίας της πρός συντήρησιν τηλ. γραμ
μής έναερίως, ώς υπόσχεται διά τού ύπ’άριθμ. 
16,653 εγγράφου της νέαν οδόν διά τήν άντα- 
πόκρισιν Βώλου.

Τδ ζήτημα τούτο ώς καθαρώς επιστημονικόν 
καί τεχνικόν αξίζει τον κόπον νά έξετασθή δεόν
τως, δπως ιδωσι τό τε κοινόν καί οί 'Υπουργοί 
τών 'Εσωτερικών και Οικονομικών, διατί ή Γεν. 
Διεύθυνσις των Τηλεγράφων αδύνατε? ήδη νά 
διατηρήση έν καλή καταστάσει καί λειτο'υργίφ 
εναέριον μεταξύ ’Αθηνών καί Βώλου τηλ. συγ
κοινωνίαν, ήν τό κράτος έν τούτοις άδροτάταις οα- 
πάναις συντηρή, διά ν’ άποστέλλονται, παρά 
προσδοκίαν, τά'τηλεγραφήματα ταχυδρομικός!

Τό κράτος έδαπάνησε μέχρι τούδε δ,τι έδει 
καί ή Γεν. Διεύθυνσις κέκτηται απ’ ’Αθηνών είς 

Βώλον γραμμήν σώαν μέ άπαντας τούς άπταιτΟυ- 
μένους δι ’ αύτήν στύλους καί τό σχετικόν» σύρμα 
έπ’αύτής, γραφεία δέ καί μηχανήματα επίσης 
καί τούς άναλογούντας υπαλλήλους πρός έξυπη- 
ρέτησιν τής άνταποκρίσεως. Ούδεν τή λείπει. 
Διατί λοιπόν ή συγκοινωνία δέν βαίνει καλώς; 
ένφ τδ πριν έβαινε κάλλιστα ; Μήπως τδ ηλε
κτρικόν ρεύμα δέν φθάνει έπαρκώς άπ ’ ’Αθηνών 
είς Βώλον ;

Πολύ περίεργον καταντά τό πράγμα, μολονότι 
είνε άπλούστατον καί δέν χρήζει πολλής φιλοσο
φίας καί μελέτης, διά ν ’ άνευρη τις τό αίτιον. 
"Αν δ’έρωτηθώσιν οί παρά τή Γεν. Διευθύνσει 
νΰν . αρμόδιοι 'Γποδιέυθυνταί^ί^ίή^άί®9κ^ϊυ>ΐ; 
ιδέας περί τηλεγράφου θ’άκούσωσι καί θίά πλη- 
ροφορηθώσιν, δτι ζητοΰσι τήν έγκατάστασιν υπο
βρυχίου γραμμής καί τήν μετάκλησιν ξένου επι
θεωρήσου πρός οδηγίαν. Άλλ’άφού δέν δύνανται 
τεχνικώς καί έπιστημονικώς νά διατηρήσωσιν ήδη 
τήν τηλ. ταύτην συγκοινωνίαν, θά δυνηθώσι τήν 
διά θαλάσσης ; καί μέ τάς οδηγίας τού διοργα- 
νωτού ; Έπειτα μήπως λειτουργούσαν ήδη άμέμ- 
πτως καί αί τηλεγραφικά! συγκοινωνίαι ’Αθη- 
νών-Κραβασαρά καί Άθηνών-Καλαμών καί θά 
ζητηθή καί τούτων βραδύτερον ή θεραπιιία διά 
τής θαλασσίας συγκοινωνίας ;

Έγκύψαντες αρκούντως είς τά τηλεγραφικά 
καί ηλεκτρικά και επειδή έν προγενεστέρφ φύλλψ 
κατεδείξαμεν τό, άτοπον και τόν κίνδυνον τής 
πόλεως καί τών κατοίκων, ώς έκ τής κακής το- 
ποθετήσεως τών ήλεκτρικών συρμάτων τού ηλε
κτρικού φωτισμού καί τής κινητήριου ουνάμεως, 
δι ’ δπερ πάνυ δρθώς διωρίσθη έτέρα επιτροπή παρά 
τού Υπουργείου, πρός διόρθωσιν τού κακιού, θα 
καταγίνωμεν ήδη έν δλιγοις νά καταδεείξωμεν 
πώς κατορθοΰται ευκόλως, έπιστημονικώς >κοί τε
χνικώς, χωρίς νά ύποστή νέας ζημίας τώ δημό
σιον, καί νά ζητώμεν τά φώτα ξένου ΐπιιθεωρη- 
τού, ή άμεμπτος καί· ευχερής τηλ. άνταπόκρισις 
μεταξύ Άθηνών-Βώλου διά τών υπαρχόντων μέ
σων καί τής ύφισταμένης εναερίου γραμμής.

Ήρωτήσαμεν προγενεστέρως, μήπως δέν φθά-
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νει τό ηλεκτρικόν ρεύμα άπ’ ’Αθηνών είς Βώλον. 
Δυστυχώ; ναί καί τοΰτο συμβαίνει, ώς έκ’ τής 
έπικρατούσης κάκή; καταστάσεως καί διευθύνσεως 
τών γραμμών καί τών ήλεκτρικών στηλών τών 
γραφείων. Ήθελεν είσθαι δμως αντίκρυ; ασέβεια 
πρδ; τήν τηλεγραφικήν επιστήμην καί τέχνην, αν 
παρεβάλλομιν ενταύθα τδ τηλεγραφείου ’Αθη
νών καί τήν μέχρι Βώλου γραμμήν πρδ; τά γρα·

• φεΐα καί τά; γραμμά; τη; ’Ιταλία;, Αυστρίας, 
Ρωμουνίας ή καί Βουλγαρίας, ή καί έζητούμεν 
οδηγία; παρά τών ξένων πρδ; τούτο,θά υποδείξω- 
μεν τήν δυνατήν διόρθωσιν, άφοΰ άλλοι άρμοδιώ- 
τεροι ημών δεν τδ έπραξαν, ώς ώφειλο/, καί τδ 
κακόν εξακολουθεί, καθόσον αν οί πρδ τετραετία; 
διευθύνοντες τδν τηλ. κλάδον καί προικίσαντες 
μέ μόνον προσωπικού; νόμους τήν τηλ. υπηρε
σίαν, άφ:ϋ οέν δύνανται έξ ιδίας πείρα; καί άν- 
τιλήψεω; ν’άρωσι τό κακόν, έζήτουν πληροφο
ρία; καί τά σχεδιαγράμματα τών συμπλεγμάτων 
τών τηλ. γραμμών τή; ’Ιταλία;, Αυστρίας κλ. 
ή έζήτουν' ήδηγίας παρά τινων βοηθών των, θά 
έμάνθανον τίνι τρόπφ τδ ηλεκτρικόν ρεύμα έξι- 
«νεΐται εί; μεγάλα; αποστάσεις, διά τίνος δια- 
τ“’εω^ αί τηλ. στήλαι παράγουσι ρεύμα ισχυρόν 
και πω; κατασκευάζονται καί συντηρούνται αί 
των μεγάλων αποστάσεων γραμμαί. Άλλά, ά- 
ναμένουσι νά τοΐς τά ειπη ό νέος διοργανωτής 
καί δη γερμανιστί 1
, Εν άλλοι; κρατεσιν ούοαμώ; βλέπει τις ή 
ακούει παράπονα τοιαύτα, ούτε αναγκάζονται οί 
κάτοικοι ει; συλλαλητήρια διά τήν τηλεγραφι- 

. κήν άνταπόκρισιν καί βραδύτητα. ΤούναντίΟντο- 
σαύτ'η άκρίθεια καί‘τάξις ύπάρχει έν άπασιν, 
ω.στε έπενοήθη έν ’Αμερική καί "έφηρμώσθη καί 
έν» ’Αφρική έτι παρά τοΐς Φελλάχοις τδ έκτυ- 
πωτ.κόν ώρολόγιον, δι ’ οΰ σημειούται έπί τή; 
παραδιδομένη; πάντοτε άποδείξεω; τών κατατι- 
δεμένων εν τοΐς τηλεγραφείο;; πρός μεταβίβα- 
σιν τηλεγραφημάτων, ώς καί έπί τών παραλαμ- 
βανομέ/ων, ή ακριβή; στιγμή τή; παραδόσεως καί 
παραλαβής τού τηλεγραφήματος.Ούτω; είς άπό- 
στασιν μεταξύ Βώλου καί ’Αθηνών, τδ τηλεγρά
φημα δέον νά μεταβιβασθή καί παραδοθή εί; διά
στημα ενός τετάρτου τής ώρας. Πάσα περαιτέρω 
βραουτης απδ τή; σημειουμένη; ώρα; τής παρα- 
λα<6ής έν τφ έκτυπωτικφ ώρολογίφ, επιβαρύνει 
τον/ υπάλληλον καί ούχί ώς παρ ’ ήμΐν τήν γραμ - 
μή'ν Τοιαύτη ακρίβεια επικρατεί. Τά έκτυπω- 
τικ,ά ωρολόγια, άγνωστα ό’λώς εις τήν ελληνικήν 
τηλεγρ. υπηρεσίαν, ιδία τοΐς διευθύνοσι ήδη ταύ
την, ώ; καί τά διαγράμματα καί συμπλέγματα 
των γραμμών, θά διδαχθώσι νΰν οί διευθύνοντες 
την τηλεγραφικήν υπηρεσίαν παρά τού γερμανού 
οιοργανωτού, ώς νά έπρόκειτο περί νέου σοβα
ρού καί αγνώστου συστήματος.

,Ηοη ας έλθωμεν ει’ς τά πράγματα.
Έν Ίταλίφ, Αυστρίγ, Ρωσσίφ καί αλλαχού

υπαρχουσι, γραμμαί πολύ μεγαλείτεραι καί διά 
μει,ονων εδαφικών ανωμαλιών τών ιδικών μας 
βκινουσαι καί έν τούτοι; ή τηλεγρ. άνταπόκρι- 
σι; ουοαμού προσκόπτει.

Εν Ιταλιφ, ή τηλεγρ. συγκοινωνία μεταξύ 
Νεαπολεως - Γενούη; καί Νεαπόλεω; Βενετίας, 
τετραπλάσιας άποστάσεως τή; μεταξύ ’Αθηνών 
-Βώλου,^χαί οιά μέσου Ρώμης καί Πίζης διή- 
κουσα,~ οι ’ άνωμαλωτάτων ορεινών μερών, λει
τουργεί άπροσκόπτως, χωρίς νά φανή καί πολύ 
παραοοξον, οτι ή Νεάπολις άνταποκρίνεται. καί 
μετά των Παρισίων, διά μεταφορικού ρεύματος, 
πανυ κανονικώ; καί εύχερώς.

·Εν Αυστρία, ή τηλεγρ. άνταπόκρ-.σι; μεταξύ 
Βιέννη; και Βελιγραδιού, τετραπλάσιας έπίσης 
αποστασεως τής μεταξύ Άθηνών-Βώλου, ένερ- 
γειται οιά μέσου Πέστης καί εδαφικών καί ατ
μοσφαιρικών άνωμαλιών πολύ χειροτέρων τών 
ιακων μας, επίσης καλώ; καί εύχερώς, άνευ αι
τία; παραπόνου.
t- o'' ,,Pwfwwi?. “νταπόκρισι; μετά-,

, Χ*ί Κραιόβας διά μέσου Βουκουρε-
στ’^’άποστάσεω; τή; μεταξύ Βώλου 
— Αθηνών, έκτελεΐται ωραιότατα καί κανονι- 
χωτατα καί έν τφ μέσφ χειμερινή; ατμόσφαιρα; 
χιονοοεστατη; καί υγροτάτης. Ή δέ τηλεφωνι
κή των, ανταποκρισι; μεταξύ τούτων λειτουργεί 
θαυμασιως, μετά διαλέξεων, ένφ παρ’ ήμΐν έστα- 
ματησεν εσχάτως έν Άθήναις καί Πειραιεΐ καί 
ανευ διαλέξεων.

Έν ’Ρωσσία, ή Πετρόύπολις έργάζεται κατ’ 
ευ εεαν μετά τή; Οοησσοϋ έπί άποστάσεω; όκτα- 
πλασίας ! τή; μεταξύ Άθηνών-Βώλου.Τί δέ θά 
«πη το κοινόν τής Ελλάδος, όταν μάθη, δτι 
εσχάτως συν· ιοινώνησε καί ή Πετρούπολις μετά 
του Βλαοιβοστδκ, διά μέσου τή; Σιβηρίαο, ήτοι 
η Βαλτική μετά τού Ειρηνικού, διά τή; Σαμά- 
ρας, Ουφας, Όμόζ., Κάνσκ, θυδίνσκ, καί τού 
Αμουρ ποταμού καί δτι ή άπόστασις άπό Σα- 

μαρας εις Βλαοιβοστδκ είναι 5,923 χιλιομέτρων, 
ισοουναμούντα πρός 1,800 περίπου ώρας.
. ’Αλλά μή βαίνομεν τόσω μακράν πρό; άπό- · 
οειξιν άπλουστάτου θέματος. Πρδ δεκαετία; αί 
Αθηναι ειργάζοντο πολύ εύχερώς καί κανονικώ; 

μετά τού Βώλου, τή; Αικατερίνη; καί τή; Θεσ
σαλονίκης, έγώ δέ αύτό; είργάσθην πολλάκι; καί 
μετ ~αυτη; τή; Κωνσταντινουπόλεως, έναερίως 
εννοείται,^του κ. Β. Γιαννούλη διευθύνοντο; τόν 
ττ,λ. κλάδον καί τοϋ Δ. Σεμτέλλου τήν τηλ 
υποοιεύθυνσιν Αθηνών καί άπορίας άξιον είναι, 
πως ηόη έπί τή; διευθύνσεως ιδία Άρ^Ρούκη 
Σπ. Μαυρογένη καί Κ. Μαρουδή, ούδέ μετά 
του Βώλου υπάρχει κανονική συγκοινωνία’ ένώ 
τουναντίον μετά τόσα; θυσίας τοΰ δημοσίου τα
μείου, σημαντικήν αΰξησιν τού προϋπολογισμού 
καί τοσους δήθεν μεταρρυθμιστικούς νόυ,ους, καί 
τετραετή νέαν πεφωτισμένην διοίκησιν' έδει, ού

μόνον αί γραμμαί ,&πασαι τού- κράτους νά λει- 
τουργώσι πάνυ εύχερώς καί άμέμπτως, άλλά καί 
κατ’εύθεΐαν ν’άνταποκρινώμ.·θα μετά τή; Κων
σταντινουπόλεως καί τή; Ίταλίν;.. .Τό ζήτημα 
τούτο δέον ή Κυβέρνησες δι ’ ειδική; επιτροπής 
νά έξετάση συντόμώ; καί. ούχί .αποδεχόμενη α
ναρμοδίων βλαβερά; /.?’, ατελέσφορους προτάσεις· 
ώ; απέδειξαν δέ τά πράγματα καί μέτρα, κιν- 
δυνεύομεν καί τού. Πειραιώς. τήν άνταπόκρισιν 
ν’ άπολέσωμενς άφού τά τηλεγραφήματα τούτου 
ανταλλάσσονται ήδη σιδηροδρομικώς 1 καί . ούχί 
τηλεγραφικώς. . .

Ούτε μετά μιά; ώρα; διαστήματος λοιπόν 
υπάρχει, τό γε νύν ΐ’χον, τηλεγραφική άνταπό- 
κρισι; εξησφαλισμένη- καί θα διόρθωση τούτο ο 
διοργανωτής, έπιβάλλων θέλη σιν τοΐς ήδη διευθύ- 
νουσι; Καί θά τφ ζητηθή καί ή γνώμη του πώς 
ούναται νά κατορθωθή τηλεφων. μετά ΓΙατρώ» 
ανταποκρισι; ·, Άλλ ’ άπλονοτατον πράγμα καί 
τοΰτο. Αν κατασκευάσητε γραμμήν οσφ τό ου- 
νατόν τελείαν καί θέσητε εν τηλέφωνο/ έοώ 
καί έν έκεΐ θά εχητέ άνταπόκρισιν καί καί τη- 
λεφωνικώς’ αφού όμως δαπανήσητε 100 — 150 
χιλ. δραχμά;. Δεόμεθα χρημάτων λοιπόν καί 
ούχί διοργανωτών. Άλλ’ άφοΰ δέν δύνασθε 
τηλεγρ. γραμμήν να οιατηρήσητε, θά συντηρή- 
σητε .τηλεφωνικήν;

Δυστυχώς έπ’ εσχάτων δεν λαμβάνονται ύπ ’ 
δψει αί κρατούσαι έπιστημονικαίκαί τεχνικαί συν- 
θήκσι τών γραμμών καί γραφείων καί τά δικαι
ώματα τών υπαλλήλων, ούτε ή δέουσα μελέτη 
γίνεται παρά, τών νύν αρμοδίων, ώς ελλειπόντων 
αύτοΐς τών πρωτίστων στοιχείων. Αυτή είναι ή 
πικρά, καί πραγματική αλήθεια. Αύτό τούτο εί
ναι τό πραγματικόν αίτιον τή; τοιαύτης ,κατα- 
πτώσεω; τή; τηλ·. υπηρεσία;· τούτου δέ καί 
μόνου έκλιπόντος. θά . εχομεν τήν δέουσάν τηλ. 
συγκοινωνίαν άνευ ματαίων. έζόδων.

Τί δέ νά έΐπωμεν περί τοΰ βαθμού τή; άντι- 
στάσεω; τών ήμετέρων γραμ.μών ώς καί τής έν- 
τάσεως τού ρεύματος τών ήμετέρων στηλών ; Δέν 
έχει άλλο νά πράξη ό: Γεν, Διευθυντή; τών Τα
χυδρομείων καί Τηλεγράφων ή ό άρμόδιος υπουρ
γός, ·αν 0έλη ν’άντιληφθή άν δύναται νά έπέλθη 
διορθωσι; είς τήν τηλ. ημών υπηρεσίαν καί άν οα· 
πόκρισιν, ή νά ζητήση άπό. τού; υπευθύνους Ίπο· 
διευθυντάς κπ. Σπ. Μαυρογένην καί Ν. Λαμ.πρι- 
νόπουλον, διά τήν κατάστασιν ταύτην ήοη τή; 
τηλεγραφίας παρ’ήμ.ΐν,τήν ΰφισταμένην άντίστα- 
σιν τής γραμμή; ’Αθηνών—Βώλου εις μονάδα; 
Ohm, ώς καί τήν ήλεκτρο-έγερτικήν δύναμιν τοΰ· 
ρεύματος, τής στήλη; .’Αθηνών, εις μονάδα; 
Volt, ώς γίνεται.-παρ’άπάσαις ταΐς Διευθύ/σεσι 
τών άλλων κρατών καί παρά τή Αγγλική Ε
ταιρεία ενταύθα καί θά ,πεισθή περί τή; αδυνα
μία; αύτών καί τής ίκανότητος τών τηλεγραφι
κών καί ήλεκτρικών αύτών γνώσεων. Δέν προ-

τιθέμεθα διά τούτου ποσώς νά προσβάλωμιεν ή 
άδικήσωμεν τινά, άλλά καί' δέν έννοοΰμειν διά 
τή; σιωπή; τών γεγονότων νά ΰπονοηθή παντά-. 
πασιν, δτι δέν ύπάρχουσιν 'έτερόι έν Έλλάδι,.οί . 
δυνάμενοι νά διιδωσιτά αίτια τή; κακής, κατα-. 
στάσεως ήδη τή; παρ.’ ήμϊν τηλ.-άνταποκρίβεω; 
καί εχοντε; *τδ θάρρος /ά υποδείξωσ.ΐ1 ■ καί· »ιορ - 
θώσωσιν αύτά, .έάν .τοΐς δοθώσι τά μέσα. Ούτοι 
δέ δυστυχώς, έπιτηδείως άπεμακρύνθησαν τών 
πραγμάτων. ..... · · ; _

Καί διά νά μή νομ.ι'σθή, οτι'· περιοριζόμεθα-εΐ; 
λόγους καί κομπασμούς, παρατίθεμεν παρακατι-· 
όντες καί τό σύστημα τών τηλ γραμμών;, οπερ . 
εδει νά επικρατή καί παρ·’ ήμΐν,· διά ;τήν ι-καλήν 
άνταπόκρισιν καί ας παραβάλη τι;-αυτό [μέ τό· 
επικρατούν. Τούτ’ αύτό ακριβώς θά ύποοοειχθ^ 

. αύτοΐς διά τήν ά.πόκτησιν κάνονικής έναερίοου ·άνν 
ταποκρίσεως καί πάρά- τού ξένου διοργαννωπού 
καί ούχί έτέρα τις άσύλήπτο; σοφ;α.·

’Απ’ ’Αθηνών εις Θήβα; ιδιαίτερον σύρμα; 
εξυπηρετούν άποκλειστΐκώ; τήν άνταπόκρισιν 
μεταςύ αυτών καί τών διαμέσων σταθμών, έπί 
στύλων ύψους 8 μέτρων.

Άπ’ ’Αθηνών ·<ί; Λεβαδείαν ιδιαίτερον σύρ
μα, εξυπηρετούν τήν άνταπόκρισιν τούτων άπο.- 
κλειστικώ; καί τών διαμέσων σταθμών Αεβα- 
δείας—Θηβών καί τετίποθετημένον έπί-τών αύ
τών στύλων μέχρι θηβών καί άπό τούτων μέχρι 
Λεβαδΐίας επί στύλων 7 Vg μέτρων.

’Απ’ ’Αθηνών-είς Λαμίαν έπίσης .ΐοιαέτερον. ; 
σύρμα, εξυπηρετούν άποκλειστΐκώ; τήν άν-ταπό- 
κρισιν τούτων καί έπί τών αύτών μέχρι Αεβα— 
θεία; στύλων τεθειμένου· άπό ταύτη; δέ μέχρι 
Λαμία; έπί στύλων 7 μέτρων.

’Απ’ ’Αθηνών εί; Βώλον ομοίως> ιδιαίτερον · 
σύρμ.α έπί τών αύτών μέχρι Λαμίας στύλων καί. 
εντεύθεν μέχρι Βώλου έπί στύλων 6

Τοιουτοτρόπως έπί τής αύτής απ’ Αθηνών; 
γραμμή; διατίθενται τέσσαρα σύρματα,· άτινα 
έξυπηριτούσιν έκαστον ίδιον διαμέρισμα, ·δυνά- 
μενα καί νά διπλασιασθώσι κατά τάς άνιάγκα; 
τής. ανταποκρίσεων έκαστη; πόλεω;. Αί δε Α- 
θήναι συγκοινωνούσιν ούτως άδιαλείπτως μεθ ’έ- 
κάστης πόλεως, χωρίς ούοεμία τούτων ν’ άπα- 
σχολή τό σύρμα τής έτέρας.· Άπό δέ τών θη
βών μέχρι τού Βώλου διατίθεται έτερον ιδιαίτε
ρον σύρμα, διά τήν άνταπόκρισιν αύτών μετά - 
τής Λεβαδείας καί τού Βώλου. Κατά τό σύστη
μα τοΰτο προστίθεται καί 50ν σύρμα διά τήν 
Λάρισσαν (στ. 6 μ-) καί· περαιτέρω μέχρι τής 
Μακεδονία;,' άν θέλετε. Είναι άρχή καίθιερω- 
θεΐσα καί έφαρμοσθεΐσα παρ’ δλαις ταΐς .Διευ^ 
θύνσεσι τών Τηλεγράφων καί διευκολύνουσια μέ
χρι τής έλαχίστης συντομίας τοΰ χρονου» την. 
μεταβίβασιν τών τηλεγραφημάτων· απορία; δέ 
άξιον είναι, πώς δέν συμπεριελήφθη εις τάς νέα; 
μεταρυθμίσει; τή; τηλ. υπηρεσίας.

(
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Ίδιου καί το σχεδιάγραμμα. Το 
σύρμα εις τάς ρεγάλας αποστάσεις 
άπαραιτήτως δέον νά ή β’.δηροΰν, 3 
η καί 4 χιλιοστών διαμέτρου καί 
ούχί διττομεταλλικόν καί τών 2 χι
λιοστών αί τανύσεις τών συρμά
των επαρκείς, πρός αποφυγήν δια
στολών καί ενώσεων, ή δέ έπιτή-
τησις τών γραμμών άγρυπνος. Ού- τ 
τως αιί γραμμσί διατηρούνται καί ή 
λειτουργία των καθίσταται διαρκής 
καί άμεμπτος.

Ήδη, ας παραβάλη τις τά α
νωτέρω αυθεντικά πρός τήν ύπάρ» 
χουσαν κατάστασήν τής γραμμής 
Βώλου— ’Αθηνών καί θά εύρη τά 
παρομάρτοϋντα κακά, άτινα ευτυ
χώς διορθοΰνται μόνον διά τής κα- * 
λής θελήσεως, συμμ.ορφώσεως πρός 
τά επιστημονικά καί τεχνικά κεί
μενα καί τής έν τφ προϋπολογισμφ -g· 
αναγραφόμενης π-.στώσεωι, δι ’ έξοδα < 
τών γιραμμών, χωρίς νά άνατρεξηπ 
εΐς τάςς υποβρυχίους συγκοινωνίας, 
αΐτινες μόνον οπού τοΰ στερεού εδά-_ 
φους ελλείπει, εγκαθίστανται. £

Άλλά, δέν αρκεί ή καλή κατά- 
στασις τών γραμμών, διά τήν τα-
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χεΐαν καί άμεμπτον τηλγρ. άνταπόκρισιν. 
παιτείται ή ίκανοποίησις τού προσωπικού, δπερ 
παρηγκωνίσθη καί πάλιν έπιτηδείως χάρον τών 
έν τή Γεν. Διευθύσει μιγαλοσχήμων και ή κα- 

. τάλληλρς παραςκευή τών ηλεκτρικών στηλών 
άπό πειίρας οε καί έξ ιδίας άντιλήψιω; γνωρίζο- 
μεν, πτόσον κακώς καί πλημμελώς κατασκευά
ζονται καί διατηρούνται αί τηλ. στήλαι, μή 
καταβαλλόμενης τής άπαιτουμένης επιστημονι
κής καί τεχνικής έπιβλέψεω; παρά τών αρμο
δίων. Ούτε τά δοχεία καί τά ήλεκτρόδια εΐσίν 
ανάλογα μεταξύ των καί πρός τήν ποσότητα 
τοΰ ύδατος καί τού τιθέμενου έκάστοτε θειϊκού 
χαλκού, ούτε ή ποσότης τών στοιχείων άρμό- 
ζουσα προς τήν άντίστασιν τής γραμμής. Εί- 
δομεν δέ έσχάτως έν αύτφ τφ τηλεγραφείφΆ- 
θηνών έλλειπεστάτην διάταξιν τής στήλης μετά 
προφανιών πολώσεων καί άντιρρώπων κυκλωμάτων 
έν τή μ/.ετά τής χάλκινης πλακός τής γής συν-, 
οίσει, ισφσλεράν συγκοινωνίαν τών αλεξικέραυνων 
μετά που ρυθμιστοΰ καί τών γαλβανομέτρων, 
ΛΡ®γμι*, οπερ πολύ επιβαρύνει τάς γνώσεις τών 

. απο οεκαετίας διευθυνόντων τό τηλ. Αθηνών κκ. 
Μαρουδή, Λαμπρινοπούλου καί Μαυρογένη και εν 
τουτοις παρά προσδοκίαν I διδασκόντων τήν τη
λεγραφίαν εΐς τό πολυτεχνείου. Άλλά περί τού
του, τών στηλών καί άλλων θά πραγματευθώ- 
μεν προσεχώς εκτενέστερου, δπως ίδωσιν οί άο- 
μόδ-.οι, διατί δέν έχομεν τηλέγραφον καί τη- 

λεγραφητάς έν Έλλάδι, έν φ ό προϋπολογι
σμό: τής τηλεγρ. υπηρεσίας αφειδώς δαπανά δι* 
ολα ταύτα καί ύπάρχουσιν άλλοι παρ’ ήμϊν 
πολύ καλλίτερο·, καί είδικώτεροι.

Ή Γεν. Διεύθ υνσις τών τηλεγράφων μας με- 
τακαλοΰσα έξ Ευρώπης ξένον διοργανωτήν, δια- 
πράττει σφάλμ.α, άπορρέον έκ μεγίστης άγνοιας 
τών προσώπων καί τών πραγμάτων. Θά εύρεθή 
ενώπιον αδιεξόδου σπατάλης χρόνου καί χρήμα
τος, άνευ ούδεμια: ώφελ-ίας, ώς συνέβη καί άλ
λοτε. Απορίας δέ άξιον είναι, πώς, αφού νωπά 
έτι εϊσί τά γεγονότα τής καθόδου τοΰ Βέλγου 
διοργανωτοΰ κ. Λεδούκ,' έπί τής έποχής Τρι- 
κούπη, τολμά ήδη ή Γεν. Δ-.ιύθυνσις νά έπανα- 
λάβη τό πείραμα. Εΐς τά αρχεία δέ τού Υπουρ
γείου εύρηνται έτι αί εκθέσεις τοΰ άνδρές.Τί δέ 
θά ζητήση νά προτείνη νά διοργάνωση,είναι γνω
στόν. Αφίνοντες κατά μέρος, δτι ούδείς τών έν 
τή Διευθύνσει θά δυνηθξ νά συνεννοηθή μετ’ 
αύτοΰ, ές άγνοιας τής γερμανικής καί τών θεω
ρητικών γνώσεων αύτοΰ, διότι ώς έπιθεωοητής 
καί ηλεκτρολόγος, (εκτός αν ήναι τεχνήτης ή 
απλούς υπάλληλος τού χειριστηρίου), θά συζητή 
καί εκθέτη δι ’ αριθμών τάς ιδέας μτου, καί θά 
ζητήστ, νά έφαρμόση τά γνωστά ίν τοΐς έγ- 
χειριδίοις συστήματα τών γραμμών, γραφείων 
καί εργοστασίων τής Ευρώπης, άτινα έν Έλλάδι 
θεωρούνται ακατόρθωτος πολυτέλεια, ελλείψει 
τών μέσων. Μόνον δέ τό σύστημα τής κατα
σκευής καί διατηρήσεως τών γραμμών, αν υπό
δειξη μετά τών πολυποικίλλων αύτοΰ εξαρτη
μάτων, φορε-'ων, αμαξών καί ζψων, εργαλείων 
καί κλιμάκων, γεωμετρικών σκευών καί πυξίδων 
κτλ. θ’ άπαιτηθώσι 200 χιλ. δραχμαί. Τά δέ 
άλλα ; Έσκε'φθησαν οί έν τή Διευθύνσει τί ζη- 
τοΰσιν ; ή μόνον εΐς τάς πλατωνικάς θεωρίας τοΰ 
ανσρος θ’ άρκεσθώσι; Καί δέν άναγινώσκουσι τότε 
ενα άπλούν τηλεγρ. οδηγόν τής κατασκευής τών 
γραμμών καί συμπλεγμάτων, νά ίδωσι πάντα 
ταύτα ; πρός τί ό διοργανωτής, αφού λείπουσι 
τά μέσα ; Θά συμβή δ,τι συνέβη καί τότε. 
«Διατί μ’ έφέρατε έδώ ; ελιγεν ό μακάριος 
Λϊοούκ τφ μακαρίφ Τρικούπη,» καί τό ζήτημα 
κατέληξεν εΐς τήν κατασκευήν μόνον τής γραμ- 
μάς Πατρών— ’Αθηνών, δι’ ήν έδαπανήθησαν 
200 χιλ. δραχμαί καί δέν εΐσομεν τίποτε άλλο 
ή ο,τι έγνωρίζομεν έκ πείρας καί τών βιβλίων. 
Ό διοργανωτής ούδέν ώφέλησεν, άλλά τούναν- 
τίον έβλαψε, «ότι έσπαταλήθησαν έκ τής πρός 
αύτόν άβρότητος τής Κυβερνή.σεως πάμπολλα 
χρήμ.ατα άσκόπως, ένψ οι’ αύτών έδύνατο νά 
ίκανοποιηθή καί μορφωθή τό φιλότιμου προσω
πικόν, δπερ υποφέρει καί πείνα;, άπειλούν δέ 
ήδη άπεργίαν. Δέν έχει ανάγκην ό τηλέγραφος 
ξένων διοργανωτών, άγνοούντων τόν τόπον μας, 
τήν γλώσσαν μας καί τά μέσα μας. *Εχει ά- 
νάγκην τών ικανών μόνον υπαλλήλων της, τοιού-

ί

των δ’εύτυχώς δέν άμοιρεΐ ή τηλ. υπηρεσία, 
ώς καλώς γινώσκει. Άναζητηθήτωσαν έν τή άδρα- 
νεία καί άποχή, ούς σκοπίμως καί φυσικώς άπέ- 
ταζεν ή συναλλαγή, ή ιδιοτέλεια καί ή άπογοή- 
τευσις. Άπομακρυνθήτωσαν δέ, αν όντως ύπάρχη .. . , . ,
θέλησιςπρδς βελτίωσιν καί πρόοδον, οί έν τή ,θρωπον δύναμιν ύποπίπτουσα, απο τών'αρχι 
Γ«ν. Δ’.ίυθύνσεζ ίπιοραροντις καί οιελσόν-
τες τόν βίον έν άποτυχίαις, μή έπιδείξανΤες 
δέ ούδεν καλόν καί ωφέλιμον,άλλά μόνον ζητοΰν- 
τας διά τής δυσφημίας τής ίκανότητος καί τή; 
μετακλήσεως ξένου διοργανωτοΰ νά καλύψωσι τάς 
ιδίας αύτών εύθύνας καί αμαρτήματα.

Ή Κυβέρνησες οφείλει, φρονούμεν, κηδομένη 
τών δημοσίων συμφερόντων, νά έντείλη τήν αυ
τήν επιτροπήν, ήν διώρισε πρός οιευθίτησιν τών 
ηλεκτρικών καταστημάτων καί ίναερίων ήλεκτρ. 
αγωγών ή έτέραν νά έξετάση καί διευδετήση τα 
ήδη κακώς έχοντα έν τη τηλ. ύπηρεσίφ καί θά 
παρέξη μεγίστην έκδούλευσιν εΐς τήν χώραν.

Πάντα ταύτα καλώς γνωρίζοντες έκ τριακον
ταετούς έπιμελοΰς πείρας καί μελέτης εν τφ 
έλληνικώ τηλεγράφφ καί έκ συνεργασίας μας 
μετά τού πρώτου μετακληθέντος Βέλγου οιορ · 
γανωτοΰ κ. Λεδούκ, έλπίζομεν, δτι τδ Υπουρ
γείου θέλει δώσει προσοχήν είς τά γραφόμενα 
μας καί λάβει τά κατάλληλα μέτρα, πρός διόρ- 
θωσιν τών κακώς έχόντων καί χείρω βαινόντων 
τηλεγραφικών πραγμάτων.

Φ. Πρινγεζηχ

ΔΟΓΜΑ ΔΙΪΣΜΟΓ
ΕΝ ΤΩι ΣΥΜΠΑΝΓΙ ΚΑΙ Tilt ΑΤΟΜΩ(
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

I
Ό πρωτογενής άνθρωπος φως εκ των .ένδον, 

άπό αφετηρίας, δεχόμενος, άπό τοϋ πυκνοϋ σκότους 
είς τήν άχλύν αναγόμενος καί τό λυκόφως εν ταΐς
έρεύναις αύτοΰ ημέραν, έκλαμβάνων, εκ δέ τομ δια
κόσμου τής ένόλου φύσεως, τής έξιχνευούσης διά τής 
ποδηγέτιδος αίσθήσεως σχετικήν ακρίβειαν περί αρ
χών, αίτιων, τάξεως καί συναρμογής, εις επιμελείς 
θεωρίας περί σωματοειδοϋς φύσεως προαγόμενος,,μετα- 
ρσιοΰται έν προφανεΐ συγχύσει και σπουδή εις τήν 
αναγνώρισιν μιας αγαθοποιού έν τφ άπειρω αρχής, 
πρός ήν οί φυσιοδίφαι σήμερον δια τής ερεύνης και 
τής σπουδής έκ τών τελευταίων στοιχείων και τής 
κλίμακος τών οργανικών δντων ανυψουνται έξελισσον- 
τες τάς παρεμπιπτούσας τής υδρογείου μεταμορφω- 
σεως. Τήν αρχήν ταύτην ή κριτική τών πνευμάτων 
εΰμεθόδως έρμηνεύοΰσα καί συν τή ύπερτάτη σοφία 
τήν αιωνιότητα αύτή άποδίδουσα, αναγνωρίζει ψυχήν 
τοϋ σύμπαντος, ου ή καθολικωτέρα περίνοια η προσ- 
πίπτουσα έν ταΐς αισθήσεσι διά τών διηνεκών μετα
βολών και αλλοιώσεων, πρός ας ένδίεται ή φωρεσβιος 
γή, διαυγάζει έν τφ συστήματι τόν διακοσμησαντα

τό σύνταγμα, ©εόν, έφορεύοντα έπί αιτίων αΐτιαιτών 
καί τών σχέσεων αυτών. ~

Ή τών όλων τάξις καί διακόσμησις εν τφ έναρμο- 
νίφ συστήματι πολλαπλή ούσα έν τή ποικιλία, απλή 
δέ καί ενιαία έν. τή συναρμογή καί έν ταΐς αίσθή- 
σεσιν ήμών ώς τρεπτή καί ύποκειμένη.^εΐς υπεράν- 
“------- ............ ’----- '■--------- -"••αιοτάτων
χρόνων ΰπέστη τήν έπισκόπησιν άδιαλειπτως ύφι- 
σταμένων σχέσεων εις τήν άνάπτυξιν-τοΰ αρχικού 
ίσχυρισμοΰ του καταφυγόντος είς τό άφ’έαυτοΰ είναι 
τόν κόσμον δόγμα. Έν τουτοις δ άνθρωπος αισθα
νόμενος τήν άπαυστον ρόήλ εις απορροήν τής ύπό 
τούς πόδας εστίας καί έξετάζώ,ν·. .τήν ανώμαλον έπι- 
φάνειαν τοΰ ήμετέρου πλανήτοίήί·· συνεστημένου έκ 
κοιλάδων, ταπεινών πεδίων, ύψηλών.όρ.έό>ν καί διερ- 
ραγότων φαράγγων, μή δέ δυνάμενος· πμό. τής εΰρύ- 
τητος καί διαστάσεως τών οικουμενών, και ήιν.ουμένων 
σωμάτων ν’ άνεύρη τόν λόγον τής ΐζαλλοιωσεώς τής 
γής, παραλλασσομένης κατά τό δοκοΰν,,τόΰ Κό«μή- 
τορος, ώς αί περιοδικαί αντικαταστάσεις τών κκαθ’ 
ήμας συστατικών διακόσμων, μηδέ ναντίληφθή τον 
ειρμόν καί τήν τάξιν τοϋ είς τροπήν υποκειμένου κκόσ- 
μου, αισθάνεται μέν συγκεχυμένως τήν δύναμιν τοΰ 
ποιητοΰ, ώς είσηγητοΰ τών πάντων, θαμβούμενας δέ 
προ τοϋ έκλάμπρου ώραϊσμοϋ, τοΰ πανταχόθεν προσ- 
πιπτοντος, ανυψοΰται μέχρι τών ανακτόρων τοΰ φω
τός, έφ’ ού τόν λόγον φέρων.τής δημιουργίας αρχεται 
διασκευάζων . τήν περί προνοίας καί ουνάμεως κρα
τούσαν δοξασίαν.

Περί τήν ερμηνείαν τής αλήθειας έν τή πραγμα
τική αύτή έννοίμ συμφώνως ή Γεωλογική επιστήμη 
άδυγατοΰσα, μεθ’ δλας τάς εις τέλειοποίησιν λεπτο
μέρειας αύτής καί ανεπίδεκτους συζητήσεως προόδους 
νά έπιφέρη μεταβαλάς τοΰ κεκυρωμένου νόμου τής δη
μιουργίας’. Ώς δέ ή βαθμιαία πρόοδος τής ιστορούμε
νης εμψύχου ζωής τυγχάνει σήμερον κεκυρωμένη ύπό 
μακράς σειράς άύθεντικών,παρΑ’^ΡΜΑί^ώ?^?· *?^ 
πασαι αί ανακαλύψεις τών γεωλόγων τέ(νόθ#<ν·'έίς“ την? 
έπιβεβαίωσιν καί διασάφησιν τών ύπο αρχαιοταιτου 
καλάμου πιστώς διά τής Βίβλου τής φύσεως έρμη- 
νευθέντων καί άναπτυχθέντων περί τώΥ σκηνών τοΰ 
προαδαμιαίου κόσμου, αποδιδομένου οΰχί εις τούς νό
μους τής φύσεως τούς δμολογοΰνταρ, σύμβολον τον 
ύφισμόν, άλλ’ είς ύπεοτάτην νοητικήν Αιτίαν, έξ 
ής τεκμηριοΰται :

'Ο Kvaioc xavratrnarroSsavrir ίιαχιη■ atrieify ti πάντα, ζ»>ήν τ« ro'e π3<κ προχήι, ' ΦΤΣΙΣ H πράγματοί. Λωμα μάνόν ύπάγχΛ, 
/ ουπερ αίϊια ΘΕΟΣ, ος. iSr narrow.ε’έάρχει.

Σπούδασον τήν φύσιν αναφωνεί δ Uoony, διότιι ή 
φύσις είνε ό φίλος τής αλήθειας καί έτι σαφέστ-ερον 
δ περιώνυμος Κούπερος έκ τών γεγονότων κρίνων τής 
τε γεωλογίας καί τής περί κοσμογονίας ίστορήσεως 
τής ίεράς Βίβλου άποφαίνεται;ίεράς Βίβλου αποφαίνεται;

• οννοι φΰσιν εκείνος βπόυίάζ», 
$ν λαρπός άληθι ας αυγάζει, 
Ιαμπας ή ΣΗ, μυβτηριώδν,ε ΛΟΓΕ·.

II
Είς τήν ορθήν κατανόησιν τοΰ περί ένότητος καί 

προνοίας τοΰ Δημιουργού δόγματος τών αρχαίων "Ελ
λήνων μαρτυρίαν εχομεν τόν Πλάτωνα, διδαςαντα περί 
τοΰ άρχικοΰ άγαθοΰ, δι’-ού δ ύπέροχοςίνρδς διακρί
νει τήν θείαν σοφίαν έν τώ μέσω σύμπαντος, ιαλλ 
έν προφανεΐ συγχύσει, δηλουμένη περί επιρροής και 
σχέσεως τής θρησκείας θεωρίφ πρός τήν ηθικην τών 
'Ελλήνων, ών την κριτικήν τών πνευμάτων, καί τούς 
νόμους έξετάζων ό ιερός Αυγουστίνος δοξάζει, οτι δ
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αρχαίος φιλόσοφο; εγνόιρισε το ©ε?ον μέρεϊ, έκ δέ 
τών^μετα-γενεστέρων ερμηνευτών αυτοί δ Μοσγήμ, 
Βρουσχος καί. Κουδβουρθ, χαίπερ διαφωνοΰντες προ; 
αλληλους περ,ί τής φύσεως τής ψυχής τοΰ κόσμου, 
«γίχνρουσι την θεωρίαν , τοΰ Πλάτωνος ύποθέσαντος 
τήν υπαρξιν ζωτικής..δυνάμεως εις τό χάος καί άνα- 
γνωρισαντφς ψυχήν παχε?αν κινούσαν ανομάλως την 
ύλην, αφ ήςδιεκρίνετο καί ήτες μετά ταΰτα ή ψυχή 
του κοσμου προβάλλουσα τεκμήριο? υφιστάμενα; τας 
δυο αιώνιας αρχάς, ί; εις τον Φαιδρόν άποκαλε? τήν 
|χεν αγαΟοποών, την δε χαχοποών δύναμιν.

Άλλα προ τής ’Ακαδημαϊκής σχολής κεφαλαιώ
δους γνώσεις μεταφυσικής καί καβόλου κοσμοσοφίας 

εύμεδόβως και εύρύθμως ερμηνεύονται έν το?; ένθέοις 
επίλογοι; των δαιμόνιων φδων τοϋ Πινδάοόυ ύπομι- 
μνησκοντος εκ τής περικλεούς Καδμείας τ'οί; έπαιοο- 
μξ~°!ϊ ^υπιονίκ«Κ Χ«ΐ μετά θαυμαστής στροφής 
τοΓς ρροτοίς, γενίχος έφορος του σύμπαντος etvs ό 
θεός μόνος περί μελλόντων μερίμνων καί ένεογών :

Σύμβολου δ* ον πά> τις έπιχδονίων
Πιστόν αμφί πράξιος έσ- 

σομένας ευρεν θεόθεν.
Των δε μελλόντων τετύφίωντει φράδαι.

Ψυχαί δ’ άσεθέων ΰπουράνιοι 
Γαία πωτωνται έν άλγεσι φονίοις 
ϋπό ζεύγλοις άφίκτοις κακών· 
Ευσιθέων δ’ έτουράνιοι νάωσαι 
ΜολπαΓ; ΜΑΚΑΡΑ ΜΕΡΑΝ άπίδοντ’ έν νμνοις.

Ή διαυγή; διάνοια τού θεσπεσίου ποιητόΰ βεβαίως ' 
έννρεϊ θύ.χί Θεόν μέτοχον τών ανθρωπίνων παθών, ώς 
ήπρχαλεΰ τόν Δία, άλλ’ "Υπατόν έν ουρανώ οίκοΰντα, 
Sv αί ψυχαί τών ευσεβών υμνολογούσε καί πρός ον 
ό μετά αιώνας αναφανείς Χριστιανισμός άπέδωκε τήν 
ενότητα τοϋ υπέρτατου.δντο;, ϋποτάξας άμα εις την. 
παντοδυναμίαν Αϋτοΰ τα; τε πολλαπλάς τού σύμπαντος 
αλλοιώσει; καί τμς δοκιμασίας τοΰ βίου, περί· ών· 
αυθις ή προφητική μούσα συνετίζουσα τήν έφήμερον 
επαρσιν τού ανθρώπου αναφωνεί :

Έπάμεροι τί οέ τις ; τί δ’ ου τις ; 
Σκιά?; ώ/αρ, άνθρωποι.

[Ιίθια, M.ff. 135
Ή ύπερπετής τοΰ ποιητοΰ σοφία οτι μάλλον διαυ- 

γάζει φερομένη περί λειτουργίας καί· έκτάσεω; τού 
σύμπαντος καί ώσεΐ χειραγωγούσα από τής κοινό
τατη; έννοια; τη; 'Οντολογίας, άνυψο?-ημάς εις την: 
άνωτάτην καί ύπερκειμένην σκέ^ιν τής κοσμοσοφίας 
προσήκοντος συμποριζοΰσης τό εκ πλειόνων φύσεων 
διακεκοσμημένον ένια?ον σύνταγμα, περί ρύ μετ’επι
στημονικής μέν καινοτομίας, καθολικής δε πίστεως 
ομολογεί

πετρωμάτων, αλλεπαλλήλως κειμένων, τάς έποχάς 
τοΰ σχηματισμού ένδεικνύων, χστα συγκυρίαν όμολο- 
γε? την δημιούργησιν καί υπαρξιν τοϋ συνόλου έργου, 
περί ού προ χιλιετηρίδων ή φιλολογική θεολογία 

. προσάγει πραγματικά; μαρτυρίας καί ετι άπωτέρω 
έν εποχή καθ’ ήν ό χρονολογικός πίναξ τή< ίεράς Βί
βλου μεγαλοπρεπέστατα ένδεικνύίι ό,τι ή όψιγενής 
γεωλογική έπεστήμη αδυνατεί νά δμολογηση.

Ό δίκην ,τυμβονόμόυ κατερχόμενος εί'ς τα μυχιαί- 
τατα τής γής γεωλόγος μετ’, αυθεντικότητας προσεπι- 
μαρτυρών τα μέλη τοϋ φυτικού καί ζώϊκοδ βασιλείου 
εκ τοΰ Ζωοφύτου δια τών διαμέσων τάξεων τών ασπόν
δυλων .μέχρι τοΰ ανθρώπου βεβαιών τήν ΐστορουμένην 
έμψυχον ζωήν επικυρο? και'τά; άρχάς καί τάς προ
τάσεις τα; συναπτούσας έν-τω συνόλφ κρίκους αποκα
λύπτοντας έν. μέσω τών άπολελιθωμένων; Λειψάνων 
καί πετρωμάτων τας αναμφηρίστους εκείνα; παραδύ- 
σεις, περί ών ό φιλοσοφήσας Ούόλφιος, άριτιον κό
σμησα; .διδασκαλίαν τής κοσμολογικής θεώρίίας, άπο- 
φαίνεται ότι δ Κόομοσ τό it ούρανοϋ καί η-fjc έοτί 
σύστηυσ. ού μέρη κσί ήμεΐς αύτοί καί τών έν τού- 
tcic περιεχομένων φύσεων, περί ών ό ’Αριστοτέλης 
περί Κόσμου πρός ’Αλέξανδρον όρίζει ότι λέγεται και 
έτέρω; Κόσμος ή τών όλων τάξις καί διακόσμησις, ή 
δεφύσις κατά Ούόλφιον συνδεόμένη διά τών ενεργειών 
τών δυνάμεων συνέχεται καί καλλύνεται διά τής 
συνάφειας τών συγκροτούντων αυτήν άντων άναφερο- 
μένων έν ένί. συστήματι,' ού κοσμήτώρ θεό; ό διακό
σμων τό σύνταγμα, δι’ ού καταφαίνεται ή καθολικω- 
τέρα έν τώ Κόσμω περίνοια, ή προσπίπτουσα έν τα?ς 
αίσθήσεσι διά τών διηνεκών μεταβολών καί αλλοιώ
σεων, πρός ας ύπείκει ή φερέσβιος γή. Ό ’Αριστο
τέλης έπισκοπήσας τά τε αίτια καί αίτιατά καί τά; 
σχέσεις αυτών, έξ ών ύφίσταται άδιαλείπτως ή άπαυ-

'•έί^»ί’α0ν^ζέ®άξών''τήν 'εύρύτητα καί διάστασην τών 
οικουμενών καί κινούμενων σωμάτων καί βλίπτων την 
ανώμαλον επιφάνειαν τού ήμετέρου πλανήτου πρε
σβεύει, ότι ό συνηρμοσμένος Κόσμος ην ποτέ άλλο?ος 
ώς πρός τά όντα, άδηλον δέ άν διέφερε χατα τόν ειρ
μόν καί την τάξιν ένεκεν τής εξαλλοιωθείσης ύποστά- 
σεω; τής γής, παραλλασσομένης χατα το δοκοϋν τοΰ 
"Οντος, ώς οΐ καθ’ ήμας συστατικοί γενικώς διάκο
σμοι. Οΰτω τό πολλαπλόΰν έν τή ποικιλία, άπλοΰν 
δε και, ένιαίον έν τή συναομογρ καί τάξει σύστημα 
τής υδρογείου σφαίρας μή ον αιώνιον, άτε άρχή^ν εχον, 
υποπίπτει εις τας αισθήσεις ημών ώ; τρεπτ ον κάί 
ύποχείμενον εις ύπερτάτην δόναμιν, εξ η; τινες ανέ
πτυξαν'δι’ επιπόλαιων, ισχυρισμών ώς δόγμα τό άφ’ 
εαυτού είναι τόν κόσμον, Τό δόγμα τούτο προφανώς 
προσκρούει «ίς τό ύφεστός αναλυόμενου μέγα σύστημα, 
έξ ού άποδεικνύεται, ήλιου φαεινότερου, ότι Κόσμος 
άπλού; μη ύφιστάιαενος ΰπόκειται εις τροπήν αποκα- 
λύπτουσαν ποιητην εΐσηγητην τών πάντων, περί ου 
έκ μέν τών αρχαίων Ελλήνων ό τής Άσηρης βλαστός 
Ησίοδος ύπερφυώ; άποφαίνεται, ό Αριστοτέλης μαρ
τυρεί καί ό Πλάτων διδάσκει, ώς καί παντες οί εκ 
τή; Στοά; φιλόσοφοι, εκ δέ τών εθνών παρα μεν το?ς 

. Περουίταις τό Παχαϊαχαχίη ύμνε? τόν δημιουργόν- 
τού ουρανού καί τής γής, παρά δέ το?; Μεξικανούς τό 
Βιτζλιπουτζλί τόν ποιητήν τού σύμπαντος γεραίρει 
καί ετι σαφέστερον την περί Δημιουργού κραιτοϋσαν 
δοξασίαν τών Ελλήνων έκθέτει δ Πορφύριο; ουτω : 
κόρα γάρ φησι. τήν . τών Ελλήνων σοφίαν, ιοΰτωσί 
διασκοπούμενος' τόν γάρ Δία, τόν νούν τοϋ ΙΚόσμου 
ϋπολαμβάνοντες, ο; τά έν αύτω έδημιούργησειν εχων 
τον Κόσμον»,

Ή δοξασία «ώς έχ Θεού τά πάντα καί δια θεού
ήμ?ν συνέστηκεν» ην πάτριος το?ς Έλλησιν. Ο Πίν
δαρο; έκ τών άρχαωτέρων καταπολεμεί την περί κοι-

Θεός απαν ίπι έλπίδεσ- 
σι τένμαρ άνύηται. 

Θεός, 8? vat πτερόεντα 
Αετόν κίχων, και θαλασσαί- 

ον παραμείόιοται
Δελφίνα’ και νψιφρόνων Τ<·<’ έκαμψε 
Βροτων, έτέροισι δε 
Κΰδο; άγήραον παρέδωκ'.

Π·:0ιά~Β' γ
'Αναγόμενος οε ό σοφός καί ευσεβής άνήρ περί τής 

προς τον θεόν ύπακοής καί τής εξουσίας Αύτοΰ .έπί 
τής γης καί θεωρών πρώτον σπινθήρα τού μυστηρίου 
τής ζωής τόν άνθρωπον, 8ν εις. φώς άγων μυστηρίων 
καί νουθετών, συντελε? εις την εμπέδωσιν μιας ήβι- 
ιτΑς πίστεως, ύποστηριζούσης τό άδιάσειστον έρεισμα 
αής αλήθειας ώς εφεξής ("ί)

Νρη δ' ονν προς τον θεόν αυτόν μηδέποτε ερίζει·/· 
κύριο; γάρ ών απάντων, διοικεί οπω; ίθελει, 
τοις μεν διδους, απο δε των αφαιρων, 
«τίροι; δέ προστιθι'ις μεγάλη» δόξαν· 
αλλα ταΰτα την τού φθονοΰντος* ονκ εισέρχεται καρδίαν* 
έλκόμινος γάρ ώ; επί στάθμης περιττή; καί άνοήτου. 
προ; α διανοείται, φθάνει έμπήξας βέλος οδυνηρόν 
τή έαυτοϋ καρδία, πριν εις πέρα; αγαγείν, 8. μεμελέτηκε κακώς τινα ποίησα:.
Καλόν ούν. 8ν ετυχέ τις έχει» ζυγόν 
τόν εαυτού πιέζοντα αυχένα, 
ραδίως τούτον φέρειν* 
σκληρόν γάρ αυτώ καί επικίνδυνον έσται* 
προς κέντρα λακτίζει·/.

Άλλα μη προτιθέμενος να κατασχω θέσιν τής έπι- 
στήμ.ης πρός την θεολογίαν αφίεμαι εκ τών πορισμά
των, των ερευνών καί μελετών να μορφωθή πεποίθη- 
σις στηριζομένη έπί τοϋ θετικού τής ύπο τήν. γην 
ενασχολουμένης επιστήμης.

111

Ό γεωλόγος εν το?ς εγκατοι; τής γής ανακαλόπτων 
απολιθώματα καί αποτυπώματα τήν παντοειδών ζώων 
κάί φυτών τοϋ προαδαμιαίου κόσμου καί εν σειρά?;

(11 Προς ευχερή κατανόησιν αυτοί παραθέτω ερμηνείαν
πιστήν. Πύθια Β' ωδή Ίέρωνι "Άρματ; κλπ. έν έπΟ.όγω.

στος· ροή καί απορροή·τής ύπό τούς,.πόδας ημών
' ■ ί'_ — Γ.. υ ' Ιχϊ'^. ί «?'·.*. —Α'·'. ■ — — .... 1 ' ^.‘£ ___ _·»..

’Αλλαχού δέ μετεωρούμενος περί μελλούση; ζωής
και κρισεως ευαγγελικώτατα φδει : 1
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ϊίιρχή; θεών κ«1 ανθρώπων δ&ξαβία». Ό ’Αριστο
φάνη; χειροκροτείται έν τφ θεάτρω διακωμωδώ? τήν 
αναίδειαν τών θεών καί ά ’Αριστοτέλης έν τή άληθεϊ 
φιΰοσοφίρι περί υπέρτατου Όντο; απορών έν τοΰ Το
πικοί; λέγει «πότερον ούτω; εχει ή ουχ ουτω ... οίον 
πότερον δ Κόσμο; άιδιο; η ον;». Τήν απορίαν τοΰ 
φιλοσόφου έν έποχη καθ’ ήν οί μέν προσεχώρουν μυ- 
στιχώς εΐς τήν ιδέαν τής ένότητος τής θεότητος, οι 
δέ άνέπεμπον εΰχας χαί ετε^ροι οιεμαρτύροντο προς 
τοΰ; άρχοντας, διασκευάζει διά τής διαλεχτιχής δ 
Πλάττων, ου πάσα δμιλία άπδ φαντός αρχεται χαί 
είς φ·ώς καταλήγει.Ό σοφός τής ’Ακαδημαϊκή; Σχο
λής, βεβυθισ^αένο; εΐς τήν ιδέαν τοΰ αγαθού, ού συγ- 
χεχυμένως εφαντάζετο τάς εικόνας, έρωτα χαί ποΰ 
επαναπαύεται αυτό; Ποϋ δύναται νά τδ ζητήση κα
νείς, εΐς τα; αλαζονιχα; γνώσεις» ει; τάς ήδονάς ή εΐς 
τον θαμβούντα ήμα; εχλαμπρον ώραισμόν; Ούχί, 
καθ’ έαυτδν άπαντα έν τώ τρεπτφ τούτω Κόσμω, 
άλλ’ είς τά ανάκτορα τοϋ φωτδ; έχει άνυψοΰντες τον 
νοΰν άναγγείλωμεν τοΓ; θνητοις τήν άνακάλοψιν τοΰ 
αληθούς υπέρτατου Όντος. Μεταρσιούμενος δέ είς τδ 
αρχικόν άγαθδν φέρει τον λόγον περί δημιουργίας δύο 
Κόσμων, ών δ μέν δρατός, ό δέ αόρατος χαί δ μέν 

. δημιουργηβεις. κατά πρωτότυπον τοΰ ετέρου είναι δ 
παρ’ ημών οΐκουμενος, εί; 8ν τά πάντα άντα ύποκεί- 
μενα απαύστω; μεταβάλλονται έν τώ μέσω ποικίλων 
εικόνιων, δ δέ πεοιχλείων τά αρχέτυπα τών ύποκει- 
μένων/ τυγχάνει αληθής καί αμετάβλητος. Έπί τό γε 
νΰν, εξακολουθεί' ό σόφδς άνήρ, ή αληθής είκών τής 
άνθρωπότητος είνε βεβυθισμένη είς χάος άπειρον βε- 
βαρυμένον έκ τή; νηπιώδους γνώσεως τοΰ Κόσμου, 
έξ ου ανάγκη να έξέλθωμεν καί άπαλλαγώμεν ηδονών 
φερουσών πικρίας καί μετάνοιαν, αγαθών περιεχόντων 
φαΰσιν απατηλήν καί αρετών έρειδομένων έπί βάσεων 
ευθραστων, απεκδυόμενοι 8έ τή; φαινομενικής ημών 
ύπάρξεω; νά προσεγγίσωμεν είς τον νοητόν κόσμον, 
ού ή θεία φύαις άπομακρύνει τάς αισθήσεις καί τά 
πάθη και διεγείρει έν τή ψυχή την ξφεσιν τοΰ αρχι
κού αγαθού, άπορρέοντο; εκ τοϋ ύπερτάτου Όντο; 
του κιαθοδηγούντος τδ σόμπαν.

Το κάλλος τοΰ διαφανούς γόνου . τοΰ ίοστεφάνου 
άστεωις τής Τριτογενείας κατοπτρίζεται έν τή Βιβλιο
θήκη τής αλήθειας, ήν άνήγειρεν ή υψηλή λογική 
τοΰ Ενκλείδου, ίδρυτοϋ τής "Εριστικής Σχολής.

Ό φιλόσοφος τής Μεγαρίδος έκ τής ηδονής τών 
αισθήσεων καί τής τέρψεως τοΰ φωτιζόμενου πνεύ
ματος δρμωμενος καί την εντέλειαν παντός γένους είς 
ώιότητας αναλύων σχηματίζει κλίμακα ειδικών ιδεών, 
εξ ών παράγει τήν γωνικήν ιδέαν τοΰ εμψύχου Όντος 
και τής καθολικής ουσίας' έκ ταύτης δέ καί τής καθ- 
ολικότητος τών ιδεών εΐς τήν ειδικήν έλκόμενος λο
γικήν κλίμακα προσδιορίζει τά εξαρτήματα χατερχό- 
μενος εκ τής κορυφής τοΰ Όντο; είς τδν έμμεσον 
βαθμό» τοΰ γ έ ν ο υ ς καί τοΰ ύποκειμένου ε Γ δ ο υ ;, 
αμφοτέέρων εχόντων προ; άλληλα σχέσιν, δι ’ ής προσ- 
οιορίζειται η εντέλεια τοΰ γένους, διαχέοντος ήδη τήν 
μεγαλοπρέπειαν τών εμφάσεων αυτού τοϋ χωροΰντος 
προ; των Γνώμον α.τοΰ άπειρου, είς ού τήν άνά- 
λυσ.ιν εξ άλλου ό Φιλόλαος παρατηρήσα; τήν επικρα
τούσαν συμμετρίαν καί άπλότητα τών κινούμενων σω
μάτων, καθαρώς επισχοπήσας τήν αλήθειαν καί καθ
οδηγηθείς εξ αύτοΰ τοΰ αισθήματος τής συμμετρία; 
ανυψοΰται προς τδ Φώ; τής ρύσεως, δπερ ό μέν Κέ- 
πλερ Αστέρα τής πίστεως αποκαλεΓ, δ δέ Μίλτων 
την διαύγειαν τοΰ αρχικού τύπου άποθαυμάζων ομο
λογεί:

θεός ηγείται παντός έργου καί λόγου.

(Έπεται τδ τέλος)

'φπδ σπανίας άληθως επιτυχίας έστέφθη ή 
εΐς τήν άρχαίαν Επίδαυρον εκδρομή, ήν δι- 
υϊργάνωσεν εσχάτως ό νεοπαγής έν τή πόλει 
τού Πειραιώς Όμιλος τών Εκδρομών, προς 
έπίσκεψιν τοΰ εκεί ιερού τού ’Ασκληπιού.

Οί έκδρομεΐς άνερχόμενοι είς 20ο περίπου, 
έν οις και πλεΐσται οΐκογένειαι και άλλοι, έ£ε- 
κίνησαν εντεύθεν είς τάς 3 ι ]2 μ. μ. τοϋ 
παρελθόντος Σαββάτου διά τοϋ άτμοπλοίου 
«Κεφαλληνία > και μετά τρίωρου ακριβώς αί
σιον και τερπνότατου πλοϋν, κοτά τήν διάρ
κειαν τοΰ όποιου ό έκ τών συμπλοτήρων κ. 
’Ιάκωβος Δραγάτσης έξέθηκε σαφέστατα τά 
περί ’Ασκληπιείου καί τοΰ τρόπου, καθ’ δν 
έν αΰτώ έτελεΐτο ή θεραπεία τών προσερχο- 
μένων νοσουντων, άπεβιβάζοντο είς τήν α
κτήν τής αρχαίας Επίδαυρου. ’Ενταύθα έτυ- 
χον θερμότατης καί έγκαρδίου αληθώς ύποδο- 
χής καί περιποιήσεως άπό μέρους τοϋ δή
μαρχου, τοϋ παρέδρου, τοϋ είρηνοδίκου καί 
τών κατοίκων, οϊτινες άφιλοκερδέστατα διέ
θεσαν τάς κατοικίας των είς ξενώνας πρός 
διανυκτέρευσιν.

Τήν πρωίαν είς τάς 3 έίεκίνησαν διά τό 
άρχαΐον θέατρον, ύπό τούς ήχους τής μου
σικής έπιβαίνοντες οί πλέΐότόί ίππων καί άλ
λοι φρονιμώτεροι όνων καί ήμιόνων, καθόσον 
ή πρός το ’Ασκληπιείου καί τό θέατρον ά
γουσα, ουτω μόνον είναι άσφαλέστερον βατή. 
Τινές δέ καί τούτων μέλη τοϋ παλαιού « 'Ο
μίλου τών Πεζοπόρων», ούτινο'ς συμπλήρωμα 
και τίλαιαπαίηακ. δύναται tic νά είπη, εί
ναι ό ήδη τόσον εύδοκίμως δρών «Όμιλος 
τών ’Εκδρομών ·, πεζή άνήλθον πρός τό ιε
ρόν, διανυσαντες μετά τής επιστροφής επτά
ωρον πορείαν μετ’άληθοΰς χαράς καί άπο- 
λαύσεως.

Ή πορεία εσχε πολλά φαιδρά επεισόδια διά 
τούς ιππεύοντας καί πεζοποροϋντας συνήθως 
εις τάς τοιούτου είδους έκδρομάς. Όμολο- 
γουμένως όμως πολύωρος πορεία διά τοπείων 
έέόχου κάλλους φυσικού, ύπήρξε θελκτικω- 
τατη καί άναντιρρήτως θαυμασία.

Επί τόπου έφθασαν τήν 6 τής πρωίας, 
όπου ό εκεί έφορος τών άρχαιοτήτων κ. X. 
Ήλιόπουλος λόγιος καί προσηνέστατος νέος 
καί συνεργάτης τής «Φύσεως» προσεφώνησε 
τούς εκδρομείς, άυτεφώυησε δέ καταλλήλως 
ό παρακολουθών καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου κ. Χατζιδάκης.

Μετά τούτο οί έκδρομεΐς ύπό τάς οδηγίας 
τοϋ κ. Ήλιοπούλου καί τάς επεξηγήσεις τοΰ 
παντός επαίνου άξιου, γυμνασιάρχου κ. Ίακ.

X. Δραγάτση έπεσκέφθησαυ τό θέατρου τοΰ 
Πολυκλείτου τής φης εκατονταετηρίδας π. 
χ. τό όποιον σώζηται μέχρι τής σήμερον, 
σπουδαίου διά τήν κατασκευήν τής ορχήστρας 
iE ού καταφαίνε
ται, ότι τά δρά
ματα δέν έδιδά- 
σκοντο έπί τής 
σκηνής, άλλ ’ έπί 
τής ορχήστρας.

Τό άρχα'ον 
τούτο θέατρον, 
ύπό έποψιν δια- 
τηρήσεως, είναι 
τό μόνον, οπερ 
αί έπιδρομαί και 
ό χρόνος έσεβά- 
σθησαν. σωζόμε- 

• νον τελειότατον 
και επιμελέστατα 
ψυλαττόμε νον, 
χάρις εΐς τάς με 
ριμνας τοΰ έπι- 
βλεποντος έκεϊ ε
φόρου τών αρ
χαιοτήτων.

Τό θαυμαστρ- 
τερον έκ τών πα· 
,ρατηρουμένωνεΤ-. 

.. ναι ή έν τελειό- 
τητι αρχιτεκτο
νική τοΰ τε θεα
ματικού καί ακου
στικού μέρους, 
διότι οί καί εΐς 
τά άκρα θεαταί 
δύνανται επίσης 
καλώς νά β'λέ- 
πουν, 
οί εΐς 
καί οί 
νώτατα 
καθήμενοι, δύ· 
νσνται επίσης κα
λώς ν’ ακούουν 
οσον καί οί εΐς 
τά πρώτα εύρι- 
οκόμενρι. ’Εάν δέ 
ρίψη τις μικρόν 
νόμισμα είς το 
κέντρον τής ορ
χήστρας. ό ήχος 
άκούεται ευκρι
νέστατα και είς τήν κορυφήν.

Μετά το θέατρον έπεσκεφθησαν τό ιερόν 
■ τού ’Ασκληπιού, κατεστραμμένου δυστυχώς 

μέχρις εδάφους καί εντός τού όποιου ύπήρχε 

, ά β'λέ- 
δσον καί 

τό κέντρου 
sic τά ά· 

έδώλι α

τό γνωστόν χρυσοελεφάντινον άγαλμα τοΰ 
’Ασκληπιού, άλλ’άποθαυμάζει tic όντως τήν 
θαυμασίσν σκέψιν, ήτις ώδήγησε τότε τούς 
ευφαντάστους πατέρας ημών εΐς τήν ίδρυσιν 
τοιούτου άσυλου (σανατορίου τής έποχής 
μας) είς τόπον, ένθα ή διαμονή ημερών τι_- 
νων μόνον, δύναται νά προσδώοη καί sic τόν 
ασθενέστερου οργανισμόν εύδιαθεσΐαν καί 
ευεξίαν καί νέας δυνάμεις καί ζωήν. Πόσον 
ci τοϋ καιρού έκείνου άνθρωποι έγνώριζον 
νά έκλέγωσι τά κατάλληλα προς άνακούψιοιν 
καί αναψυχήν τοπεΐα καί δή νά τά τιμώσι. 
διά τής ίδρύσεώς αρμοδίων τεμιένων, αφιε
ρωμάτων καί κτιρίων)

Μετά ταύτα έπεσκέφθησαν τέόν ναόν Τής 
Άρτέμιδος, τόν περίφημου θό'«·ον τοΰ Πο
λυκλείτου μετά τού λαβυρινθώδους υπογείου, 
έν τώ όποίω τίθεται ό τού ’Ασκληπιού τά 
ψος. παρετέρω τό ιδιόρρυθμον Στάδιον, οπερ 
απολήγει εΐς τετραγωνικόν σχήμα.

Είτα δέ μετέβησαν είς τό μ γα Γ'υμνα- 
σιον, εντός τοΰ όποιου υπάρχει μικρόν Ρω
μαϊκόν Ώδεΐον, τά προπύλαια τοΰ οποίου 
μετεποιήθηοαν sic ναόν τής Υγείας. Εΐδον 
τόν λουτήρα τοϋ ’Ασκληπιού, τήν βιβλιοθη 
κην καί τας δύο.μεγιοτας στοάς τοϋ Αβά- 
του καί τήν θέσιν,ένθα δι ’ έγκοιμώσεως έθε- 
ραπεύοντο οί ασθενείς' είσήλθον δέ καί εΐς 
τάσ Άκόα.ς, ήτοι τό Ρωμαϊκόν, λουτρόν καί 

■τό .παρ’ αύτώ στωϊκόν οίκόδόμιημα, ένθα ό 
διπλούς ναός τοϋ ’Απόλλωνος καί τού Ά- 
σκλη-ιοϋ. τών καλούμενων Αιγυπτίων ο
μοίως καί εΐς τό παλαιόν ιερόν τοϋ ’Ασκλη
πιού, δπερ μετεποιήθη εις οίκημα τών ιερέων 
καί άπεθαύμασαν τό μέγα οικοδόμημα, τό 
όποιον έχρησίμευεν ώς ξενών, τό καταγω- 
γιον καλούμενου, ώς καί τό έλληνικόν λου
τρόν καί τό ιερόν τών Διόσκουρων κατελ- 
θόντες καί μέχρι τών διπλών προπυλαίων 
του ιερού, ένθα ύπάρχει ή άπό τής Παλαιός 
’Επιδαύρου φέρουσα άμαξητή οδός.

Μετά ταύτα έπεσκέφθησαν τό Μουσείου 
καί εΤδον μακρόθευ τήυ θέσιν, ένθα ό ναός 
τοΰ Μαλεάτου ’Απόλλωνος. Άποθαυμάσαν- 
τεσ δέ μακρόθευ τήν θέαν τού Κυναρτίου ό
ρους κατήλθον διά τής αύτής οδού είς Π. 
’Επίδαυρον, δπου ή αύτη ενθουσιώδης ύπο- 
δοχήέκ μέρους τών κατοίκων έπηκολούθηαε.

Κατόπιν έγένετο πρός άνάμνησιν καί κυ- 
ρωσιν τής εκδρομής των ταύτης, εΐς τόν 
ναόν τοΰ Αγίου Νικολάου, ή βίάπτισισ, μιας 
κόρης, Έπιδαυρίας, ής άνάδοχ(οι παρέστη
σαν δύο τών μελών τοΰ «Πειραιϊκοΰ Όμιλοι/ 
’Εκδρομών», άντιπροσώπεύσανττα αυτόν και 
δώσαντα τά όνόιιατα Ήπειόνη (μήτκ|ρ τοϋ 
Άσκληπειοΰ), ’Αντιγόνη καί ΓΙερσεψονη.

Κ. . .
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΜΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ :

(Μετ'(ίχόνων)

(συνέχεια- ?8ε προηγ. ψύλλον) '

Έπ! πής αυτής θέσεως. ένθα σήμερον;, εύρί- 

σκεται ή μεγάλη αύτη λίμνη τγς Μενζάλης, 

ΰπήρχον άλλοτε . πλουσιώταται · νομαί1 χαί- · περί

φημοι αγροί καλλιεργήσιμοι.’Ητο μία έκ/.τών 

ώραιοτέοων επαρχιών τών Φαραώ, άλλ’ .έκτοτε, 

άφέθεΐσα ακαλλιέργητος, μετεβλήθη είς βάλτον'χαί 

ειτα έΐς λίμνην; υπό τήνδιπλήν επήρειαν τών όδά- 

των του Νείλου καίτής θαλάσσης. Ή λίμνη αύτη' 

λίαν ίχθυοφόρος καί έσπαρμένη ποΰ καί που διά 

νησιδίων, συχνάζετάι ήδη ύπδ αγελών πελαργών, 

ερωδιών, πελεκάνων, φοινικοπτέρων. νησσών, λά 

ρων καί θαλασσίων χελιδόνων καί είναι μοναδικός 

κατ’ εξοχήν τόπος διά τους φιλοθήρας. Μηχανικοί 

τινες έβιβΛίωσαν, οτι διά τών υπαρχόντων σήμερον 

μέσων δύν<αταί τις έκ νέου ν’ άποξηράνη τήν,λξ· 

μνην καί ν’ αύςήση σημαντικός τάς καλλιεργησί

μους .γαίας τής Αίγυπτου.

Ή Ίσμαϊλία, μικρά ώραία πόλις, κείμενη εις 

τδ μέσον περίπου του μεταξύ Πόρτ-Σαιτ καί. Σά&ζέ 

ίσθμοΰ, είναι καί αύτη έργον του Λεσέψ, άλλ.’ 

ατυχώς βαθμηδόν φθίνει καί έρημοΰται, ·' καθόσον 

ούδέν μέλλογκέκτηται, δ δέ μικρός,ίπληθυσμός της 

άπότελεΐταϊ μόνον άπδ τούς υπαλλήλους τής Εται

ρείας τής διώρυγος, ήτις ένταΰθα έχει άρχήθεν τά 

γραφείατης. ■
Τδ Σουέίζ κεϊται, ώς τδ Πόρτ-Σαιδ, έν τή Μέσο· 

γείφ, παράι τάςέκβολάς τής διώρυγος έντή ’Ερυ

θρά, δ δέ λιμήν αύτοΰ δόναται νά περιλάβη διακό

σια πλοϊα. Είναι έπίσης ώραία εΰρωπαϊχή πόλις με 

μεγάλας καί καλάς οικοδομάς καί εμπορικήν κινη'- 

σιν ζωηράν. Δώδεκα χιλιόμετρα πρός άνατολάς τοΰ 

Σουέζ εΰρίσκονται αί πηγαί τοΰ Μωϋσέως,ένθα' οι 

Ίσραηλϊται μετά τήν καταστροφήν τοΰ στρατόΰ τοΰ 

Φαραώ διεθρύλλησαν τάς φδάς τοΰ θριάμβου τών. 

Είναι μικρά δασις, κατάφυτος έξ όξυφοινίκων καί 

φοινίκων, πλήν σήμερον δεν υπάρχει ύδωρ πόσιμον 

έστω καί δε’ ομάδα περιηγητών, πολύ δέ μάλλον 

διά στρατιά™. "Ισως κατά τούς χρόνους τοΰ Μωϋ· 

σέως νά ήτο ένταδθα επαρχία άκμάζουσα κάί ή^έρ’η- 

μσς νά κατέΐστρεψεν αυτήν, ώς κατε'στρεψεν ύπδ τάς 

δυναστείας τ:ών Περσών, τών Ρωμαίων, τών ’Αρά

δων, τών ΜΙαμελούκων και τών Τούρκων τό ήμισυ 

τής Αίγυπτου. Μόνον ύπδ τούς Πτολεμαίους.ή Αί

γυπτος διφκ.ήθη καλώς, ύπδ πασαν δέ άλλην ξένην 

δυναστείαν, έπαθίν. Άπεδείχθη δέ, ότι όπόταν;ή 

Αίγυπτος διοικεΐται ΰπό σώφρονος κυβερνήσεως, έ- 

νασχολουμένης είς τήν κανονικήν καί-νόμιμον δια

νομήν τών ύδάτων και τήν καλήν συντήρησιν τών 

φραγμών καί διωρύγων, αί καλιεργήσιμοιγαΐαι κερ- 

δίζουσιν έπί τής ερήμου. Τουναντίον δέ, οσάκις οι 

φραγμοί καί αΐ διώρυγες αμελούνται, ή έρημος κερ

δίζει έπί τοΰ νειλωτικοΰ εδάφους.

’Ολίγον πρδ τής τελέσεως τών εγκαινίων τής 

Σουιζείόυ διώρυγος, ό αντιβασιλεύς τής Αίγυπτου 

’Ισμαήλ κατόπιν κοπιωδέστατων διαπραγματεύσεων, 

έλαβε παρά τοΰ Σουλτάνου τον τίτλον τοΰ Χεδιβου 

μετά πληρεστέρας εξουσίας έπί τής Αίγύπτου. ΓΙαρά 
τον μουσουλμανικόν νόμον, ή διαδοχή τοΰ θρόνου 

, ώρίσθη κατ’ ευθείαν γραμμήν, βραδύτερου δέ, έν 

έτέι 1867, άπήλαυσε και τδ δικαίωμα τοΰ κανόνι 

. σμοϋ, άνευ τής άδειας τής Πύλης, απάντων τών 

εσωτερικών ζητημάτων τής Αίγύπτου, έν τφ τε- 

λωνείφ, ταχυδρομείφ. αστυνομία κτλ. ώς αντιστάθ

μισμα'τών προς αυτήν έκδουλεύσεών του έν τώ κατά 

τής Κρήτης άγώνι. Τφ 1872 ό Χεδίβης έλαβιν 
πρ'ζς τούτοις παρά τοΰ Σουλτάνου τδ δικαίωμα τής 

αύξήσεως τθυ στρατόΰ καί ναυτικού του καί τφ 1873 
τήν άδειαν τής συνάψ-ως εμπορικών συνθηκών άνευ 

τής άδειας; τής Πύλης. Ούτως δ ’Ισμαήλ βαθμη

δόν κατόρθωσε ν’ άπαλλαχθή εντελώς τοΰ τουρκι

κού ζυγοΰ καί ταύτοχρόνως νά έπεκτείνη τήν έπί 

τής Αίγύπτου κυριαρχίαν του. Η προσάρτησις τοΰ 

Δαρφρύρ. έγένετο προς το τέλος του 1874, άλλ’ έν 

Άβυσσηνία αί στρατιαί τοΰ Χεδίδου ένικήθησαν 

καθ’ ολοκληρίαν, αναγκασθεΐσαι.να ύποχωρήσωσιν.

Ο αιγυπτιακός στρατός ελαβεν έπίσης μέρος έπί 

τής βασιλείας τοΰ Ισμαήλ πασσα, είς τον ρωσσοε 

τουρκικόν'πόλιμον, ο δέ Χασσάν, τρίτος υιός τοΰ 

Χεδιβου, έπιφορτίσθη νά έκστρατεύση είς Βουλγα

ρίαν μετά δεκαοκτώ χιλιάδων άνδρών. .

Εσωτερικός ό ’Ισμαήλ πασσας συνέστησε τφ 

1866 συνταγματικήν κυβέρνησιν καί συμβληθείς 

ειτα μετά τών ευρωπαϊκών δυνάμεων, κατήρτισε μι

κτά δικαστήρια έν ’Αλεξάνδρειά, Και'ρφ καί Ζαγα- 

ζϊκιφ-δια τάς πολίτικος καί έμπορικάς διεθνείς δια

φοράς. Δυστυχώς όμως, παρασυρθείς ύπδ τοΰ σφο

δρού'ζήλου του, όπως είσαγάγη τήν Αίγυπτον είς 

τον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν, κατεσκεόαζε σημαντικά 

καιύώφέλιμα έργα, συναπτών επιβλαβή κολοσιαία 

δάνεια, χωρίς να έπιμελήται ποσώς τής ισορροπίας 

τοΰ προϋπολογισμού τοΰ κράτους. Πλούσια δέ ανά

κτορα άνεγείροντο πανταχόσε δι’ έαυτδν καί τά μέλη 

τής οικογένειας του, νέαι συνοικίαι αίφνιδίως άνε- 

φαίνοντο, ή μεγάλη πλατεία τής Έσβεκίας έν Και- 

ρφ θάυμασίως μετεμορφώθη καί ή οικοδομή τοΰ αι

γυπτιακού μελοδράματος, ένθα ή Άϊδά τοΰ Βέρδη 

κατα πρώτον έδιδάχθη, άνηγέρθη διά πολλής δα

πάνης. Καί πάντα ταΰτα δυσαναλόγως πρός τά I- 
σοδα τής 'επικράτειας. ’Εν διαστήματι δέκα έτών ο 

’Ισμαήλ συνήψε δάνεια δύο καί ήμισυ δισεκατομμυ

ρίων,' μετά, δυσβαστάκτων υποχρεώσεων, άφοΰ ούδέν 

τών'δανείων τούτων έστοίχισεν όλιγώτερον τών δώ

δεκα τοΐς εκατόν κατ’ έτος, τινά δέ τούτων κατά 

τήν 'ούχί μακράν άπέχουσαν πληρωμήν των αντι

προσώπευαν τόκον είκοσιπέντε τοΐς εκατόν.

Τά κιφάλαια άνήκον ιδίως είς γάλλοος καί άγ- 

γλους καί ;τή μεσολαβήσει τών κυβερνήσεων αύτών 

το αιγυπτιακόν χρέος έκανονίσθη ούτω διά χεδιβι- 

κοΰ' ·διάτά>γ^ιτος :
"Απί®έρχρέος ένοποιηθέν προσδιωρίσθη είς δύο 

διίεκατό^,όρια,διακόσια έδδομήκοντά πέντε εκατομ

μύρια κεφάλαιον, πληρωτέον εντός εξήκοντα πέντε 

έτών έπιφέρον τόκον 7 τοΐς εκατόν.

• (έπεται συνέχεια)

iSESTHS ΚHH2ΤABTIHliHS
^υπηρόν είναι νά κλαύση τις φί

λον, μεθ’ ου πρό ολίγου Itt συνωμί- 

λει καί συνειργάζετό; άλλ’ έτι σκλη- 

ροτερον είναι να γραφή καί εκθέτη ; 

τάς εντυπώσεις νεκρόν, ούτινος εισέ- 

τι δέν άπέπτησαν,' ούτε έ/.ησμονήθη- 

σαν οί χαρακτήρες και ^τά'· μειδιά-· 

ματα, τό ζωηρον: βλέμμα καί ή ευ

χάριστος συναναστροφή. ' Καί προσ- 

παθών, φεΰ! ν’-απομνημονεύσω έπί' 

του χάρτου τούτου, λόγω παλαιάς 

ειλικρινούς φιλίας-.καί συνεργασίας, ' 

άλλά καί καθήκοντος, τάς άρετάς 

καί .προτερήματα.jov, τό άξιοζήλξΰ- 

τον και άξιομίρ.ήτΟν; ώς καί πολύ·,· 

μόχθον καί λαμπρόν : στάδιόν του, ή 

φωνή του εναυλος δεν με; άφίνει, νο- 

μίζων πάντοτε αότόν πλησίον μόν,; 

μιϊδιώντα μοι, ώς συνήθως καί χαρι- 

τολογοΰντα, συζήτοϋντα ή και σπου- 
δαιολογοΰντα, διότι τοιοΰτος- μ.οί ήτο 

πάντοτε καί προσφιλής γ.αί τοιαύτη-, 

ή άδολος φιλία του. ι

Ή ρ.ορφή του, το μύδίαμ.α του, 

ή φωνή του. δέν «πωλεσθησαν π.ο-.j 

σώς δι’ έμέ, διότι ένφ προχθές ετι ? 

συνωμιλουν έν τφ. καταστήματί .του υ 

μετά τοΰ υιοΰ του,'έγώ ίβλεπον,^ςφν 

πάντοτε αυτόν εκεί, έν τφ μέσφ των ' 
πολλαπλών του.ασχολιών κα'ι πολυ

αρίθμων έργων'του, βαδίζοντα καί 

σκιπτόμενον καί' είτα ίστάμενον,νζαί 

παρατηροΰντα με. ' ■ ■"
Δέν μοί έπήλθ-ν εΐσέτι ή ιδέα,οτι ό Κωνσταντι

νίδης άπεχώρησε καί έφυγεν έκειθεν, άλλ’ ούτε ότι 

αφήκε τό έργον του ημιτελές ή ότι απέθανεν.”Οχι... 

Ίον βλέπω εΐσέτι έν τφ μέσφ τών τέκνων του καί 

τής προόδου τής εργασίας, ήν παιδιόθεν άνέλαθε. 

Δέν έφαντάσθην εΐσέτι, οτι ή σκιά του παρέμεινεν 

έκεΐ, ούτε οτι άπατη τής ματαιότητος καί προσωρι- 

νότητος τών γήινων μέ πλάνα’ ούχί, τόν βλέπω 

έκεΐ. Είναι ώς πάντοτε εύθυμος καί ζωηρός, βαδι- 

ζων ήσύχως καί σκεπτικώς μέ τό ,κομδολόγιον είς 

χεΐρας, διά τοΰ διορατικού αύτοΰ βλέμματος άντι- 

λαμόανομενος τών πάντων καί ή έργασία τοΰ κατα

στήματος εξακολουθεί, ώς πρότερον, μέ γοργότητα 

και χάριν. Ούδεμία’ενδόμυχος φωνή μοί έλεγεν, οτι 

τήν προτεραίαν συνωδευσαμιν αυτόν είς τήν νέαν 

κατοικίαν του. Τουναντίον, μοί διέφυγε τής μνήμης 

τοιούτον τι, έν φή μορφή του διετηρείτο ζωηροτάτη.

Ό θάνατος είς τοιαύτας περιστάσεις δέν άφαιρεί 

άφ’ ήμών τοΰ κόσμου τήν πραγματικότητα, οσφ δέ 

άν λέγουσιν, ότι ό Κωνσταντινίδης ταξειδεύη ήδη 

ανά τούς αιθέριους τοΰ.μέλλοντος κόσμου βίους καί 

τό σώμα του τό φθαρτόν καί πρόσκαιρου καλ.ύπτη ή 

σιωπηλή τοΰ τάφου πλάξ καί καταλύει του χώμα

τος ή σκωληκόβρωτος μήνις, κατ’ απαράγραπτο·? 

τής φύσεως νόμον ή ψυχή του διαμένει έδώ, διότι 

αύτη είργάζ'ετο, αύτη έπενόησε τό έργον του καί

αυτή έξετέλεσεν, δ,τι πρδ ήμών έχομεν. ’Εξακο

λουθεί δέ τούτο ώς πρότερον, καί κάλλιστα οίδώς ό 

έκπονητής αύτοΰ, τον σκοπόν του κόσμου, διαθήκην 

δέν άφήκε, διότι τοιαύτην ποιοΰσι μόνον οί θέλον- 

τες να έξοφλήσωσι μέ τά γήινα καί δίΛκόπτοντες τδ 

έργον των, ούχί δέ οι κατανοοΰντες τον προορισμόν 

αύτών,καί τήν χρησιμότητα τοΰ έργου, όπερ άνέλα- 

βον. Καί ήδη συνηγορεί ή συνέχεια καί εμπνέει ή 

διάνοια καί ή εργασία εξακολουθεί, διότι ό Κων

σταντινίδης είναι έκεΐ, τόν βλέπω.

Ό Κωνσταντινίδης ύπήρξεν ή αφετηρία τής νεω- 

τερας πνευματικής εργασίας καί δράσεως έν Έλλάδι 

καί αν δέν άνελάμβανεν οΰτος τά ηνία τών κατα

στημάτων Κορόμηλά, ούτε οί συγγραφείς θά εΰρι- 

σκον τοσοΰτον πρόθυμον εκδότην καί συνεργάτην 

πρός διάδοσιν τών έργων αύτών, ούτε οι τόσοι καί 

τόσοι σύγχρονοι ήμΐν απομιμηταί του &’ ανεθαρρυ- 

νον καί θά μετέβαλλον τήν 'Ελλάδα είις εστίαν όν

τως τής νεωτέρας πνευματικής άναπιτύξεως καί 

προόδου.Ό τόπος οφείλει αύτφ πολλά κκαί δια τοΰτο 

πάνυ έπαξίως έτιμήθη διά πολλών παρεασήμων ημε

δαπών τε καί. ξένων καί εβραβεύθη ειίς ολας τάς 

’Εκθέσεις.
Ό Κωνσταντινίδης ε’χε καί έτερον ιερόν,ώςφαί- 

ν-ται, καθήκον. Άπησχόλει τόν νουν του πολύ ή 

πρόωρος άπελασία εντεύθεν πεφιλημένης θυγατρός,
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ήν ώφειλε ~»χ παρακολουθήση και έπαναπαύση ολί
γο·» ■& ήμαυρωμίνον πνείίμα του παρά τάς άγκάλας 
εκείνης, ήτις μεταόάσα προ αύτοΰ έν ταΐς χώραις - 
τής γλυκύτατος καί -_____ —______ ——
τής αληθούς ζωής, 
προητοίμασίν αύτφ ή- 
ίυτέραν τήν ζώήν.Εί-
χε καθήκοντα και έκει Κ^μ»1Βη^^ΜμΙμΜμ||
καί «δω. Και ούτως ΜΒΗΒΜΗΗΗ
έχει αύτήν ήδη εκεί ΗΒΒμΗ^^^Η^ΗΗ|
ώς συντρόφων καί «λ- jmgsgn^^^KHKH
πίδα στηρίξιως,έοώδε . ΜΗ^^ΗΗ||Μ

του Κωνσταν- ΒΒ^^^^^^^^^^Β^Β
τΐνον. θησέα καί Π« 
ρικλή, «τινα ακάματοι

έργαται 
καλού καί ωφελίμου, 
συνεχίζουσι οργον 

πατρδς μετά 
ευλογίας πεφωτι-

προς 
βελτιωσιν καί πρόοδον

■■■^^■■■11^·
Οί αδελφοί Κων- Μ^ΜΜΗ^ΗΚΜΜΗ 

σταντινίδου θά δικαιώ- 
σωσι τας προσδοκίας 
τών φίλων καί συνερ- ^^Β^Β^ΒΜ|ΜΗΜ^Β
γατών τοϋ πατρός των |Μ^ΜμΒΒΒΜΒΜΒ
διά τής εγνωσμένης |ΜΗΜΗΒΗ||ΜΜΗ|
αύτώνπολυμαθείας καί IB^HeSEbsISRSssSS|
δεξιότητος, ώς πάρε- 
σκεύασεν αυτούς ό ά- 
ξιος καί φιλότιμος πα 
τήρ,■ Φ. Π.

Η ΘΗΒΑΙΑ ΓΓΝΗ
ΕΝ ΤΗι ΣΤΑ,ΔΙΟΔΡΟΜΙΑι ΤΟΥ ΒΙΟΥ

οξβχηματίσ&η πλάσμα τοσοΰτον χάριίν χα'ι ώραΐον 
ώστε παν ό,τι ϊφάνη ωραίου έν τω κόσμω,ηδη 
ΐφάνη ούδαμηνόν ή σννιχων«ύ&η εν «ΰτω, 
συνηνωθη έν αντφ και έν τ-»Γς βλέμμασιν αύτοΰ, 
άΐΐίναίκτοπ έπέχυσαν είς την καρδίαν μου 
γΆυκΰνητα μήπω αΐοβανίιϊσαν· 
ή γυνή αυτή δέν ητο άδαης τη; συζυγικής άγιότητο; 
Λ»ί των κανόνων τοΰ γάμου». .

ΜΙΛΤΩΝ
Εις το ιάκανθώδες τοϋ βίου στάδιον ή γυνή 

ΐνα έκπληρή προθύμως τήν έμφυτον κλίσιν πρός 
τό διοικεΐν τήν οικίαν, πρδ τό έπιμελεΐσθαι τών 
θεραπόντων, πρόν τό παρασκευάζειν τά τής τρο
φής καί προς τό άνατρέφειν τά έαυτής τέκνα, 
ανάγκη νά έχη έμβλημα τοϋ βίου της τδ Ήσιό- 
διον ρητόν :

τργον δ’ ουδόν ονιιδος, άεργίη δέ τ’ ονειδο;.
‘Ο Δικηγόρος γράψας περί τοΰ βίου καί τοϋ 

χαρακτήρος άμφοτέρων τών φύλων έν τφ περί 
γυναικών μέρει, καλεΐ τάς θηβαίας εύσχημον»-

στάτας πασών τών γυναικών τής Ελλάδος κατά 
τε τδ μέγεθος τοϋ αναστήματος καί τόν ρυθμόν 
τής πορείας· ό οί Σοφοκλής άφ’ έτίρου μαρτυρεί 

Φη€ας λέγοις μοι τας %ύ· 
asafe^s^g&gg^^aeia^Hass; λ ας ικταΦτόμαυς,

ου δη μονον τικτουσιν αί 
6νηται Οςούς. 

ΜΒμΜμμΗΜΜμμμκ Μετ’ επιστασίας
ggaMMlM^aHsBHiB» κρίνοντες τάς τε σω-
^^^Μ^ΒΒβΗ9·Β| μοτικάς καί πνευμα-
^^^Η^ΗΗΗΗΗΗ· τικάς άρετάς τών άρ-
^ΗΗΜΜΜΗ χαίων, συγκρίνοντε;

ταύιαςπρδς τάςσυγ- 
χρόνους, παρατηροΰ- 
μεν τήν αυτήν χα- 

|ΒΜ^^^ΒΒ|^ΗΗΒΒ ρίεσσαν προφοράν και
|ΜΗ^Η^ΗΗ|| ελευθέριον καί τδ
Η^ΗΗ|^Η^Μ||ΗΜ σεμνό»·, δπερ συνδυά-
ΗΗΗΜ|^ΗΗΗ^ΗΗΚ ζουσιν έν ταΐς συνα-
^^Η^^^^ΜΒΚΒΜΒ ναστροφαΐς, πλήν τής

περιβολής οιαφερού- 
πρός ή Θη- 

βαία σήμερον 
λάται είς τήν πολυ- 

^ΜΜΗΜΗΗ^ΗΗΜΜ τέλειαν καί τον σνρ·
ΜΗΜΒΒΒΒΗΗ^ΗΗ fior τής άμφιέσεως
ΜΜμΒΒΗΒΒΒΜΙ τάς λευχημονούσος
SBBeBShBBkSIbS Άτθΐδας, διατηρή-

σασα τό καλλώπισμα 
■HgMBgggEgagBB· τής κόμης άναδεδε-

Ρ-^ης μέχρι τής κο- 
ρυφής, λα(<π&δεον 
τή πάλαι καλουμέ- 
νης.

Άλλ ’ δτι,διακρίνει τήν θηβαίαν,είνε ή ύπε- 
ράνω τής καλλονής καί τών λοιπών φυσικών 
πλεονεκτημάτων διατήρησις τής ήθικής, μεθ’ής 
γινώσκει καλώς τόν προορισμόν αύτής ώ; συζύ
γου νά συνέλκη τον ζυγόν τοϋ βίου, ώς μητρος 
ν’ άναλαμβάνη τό υψηλότερου τών καθηκόντων 
τής αγωγής καί μορφώσεως τοϋ τέκνου και ώς 
οίχζόίσποΐχης νά έχη κλίσιν πρός τήν οικονομίαν 
τήν τάξιν καί τήν καθαριότητα, δν εφαρμόζει 
απαραμοιώτως.

Ώς Σύζυγος αδτη αναψύχει τον άνδρα κεκ- 
μηκοτα όντα καί εκ τοΰ βιοποριστικού βίου έπα- 

• νερχόμενον, παραθέτει τήν παρασκευασθεϊσαν τρο
φήν, διασκεδάζει τήν άχλύν τοΰ πνεύματος καί 
αποσοβεί τά ίν τή ψυχή νέφη. Υπεράνω τοϋ 
συμβίου αυτής μόνον τδ θειον λατριύουσα περι
θάλπει αυτόν άσθενούντα καί διά τοϋ φαιδρού 
βλέμματος καί τοϋ ιλαρού προσώπου έπιχέει 
βάλσαμον εις τά κοινωνικά ατυχήματα τού άν- 
ορός συμπάσχουσα. ’Επιθυμούσα τήν πολυτέλειαν 
άφίεται είς τήν διάθεσιν τοϋ συζύγου, πρός θν καί 
περ ανεπτυγμένη ουδέποτε περιττολογεί καί μόνη 
εργαζόμενη αποβλέπει είς τήν ευημερίαν τής 
οικογένειας, αείποτε λατρεύουσα τήν ηθικήν.

S

Ώς Μήτηρ αναλαμβάνει τό ύψιστον τών κα
θηκόντων, τήν αγωγήν καί τήν μόρφωσιν τών 
τέκνων αυτής. Ή έμφυτος τής θηβαίας ώς μη- 
τρός στοργή ούδεν έν τφ κόσμφ δύναται ν ’ αντι
καταστήσω. Όσον δήποτε πολυάσχολος καί αν 
είνε ουδέποτε αποχωρίζεται τών τέκνων, ή δέ 
ύπενέργεια αύτής έπί τής μορφώσεως τού ηθικού 
τούτων αποβαίνει όντως απίστευτος, άτε έξακο- 
λουθούσης τής έπ ’ αυτών έπιτηρήσεως καί μετ ’ 
αύτήν τήν άποκστάστασίν των. ’Ενάρετος ούσα 
καί πεπαιδευμένη προλαμβάνει τάς κακάς έξεις 
παιδαγωγούσα τάς τρυφερός καρδίας διά τών 
πρός τήγ θρησκείαν καί τήν πατρίδα αισθημά
των καί τού πρός τούς γονείς καί τούς πρεσβυ- 
τέρους σεβασμού- γινώσκουσα δέ τήν προδηλοτά- 
την ωφέλειαν τοϋ μητρικού θηλασμού καταγίνε
ται μόνη μετά ζήλου καί στοργή:. Ή άπόφασις 
αυτή είνε έκουσία καί αυθόρμητος άρχομένη πολ- 
λάκις άπό τής τακτοποιήσεως τών ώρών τοΰ θη
λασμού μεθ’ δλην τήν επιστημονικήν άγνοιαν, 
δτι ή εγκαίρως ύπό τού βρέφους ένεργουμένη «κ- 
μύζησις διευκολύνει τήν άνοδον τοϋ γάλακτος, 
καθιστφ ασήμαντου τόν πυρεττον αύτοΰ καί προ
λαμβάνει τήν υπέρμετρου τών μαστών έξόγκω- 
σιν. Έστιν δτ» εκτίθεται πρός έκπλήρωιιν κα
θηκόντων τίτθης.

Ώς Οικοδέσποινα διά τών ενδελεχών αύτής 
φροντίδων μεριμνά νά πληρώντας έν τφ κόλπφ 
τής οικογένειας τό αλληλέγγυου τών επιθυμιών 
καί τό κοινόν τών ελπίδων διατηρούσα καθαριό
τητα, τάξιν, οικονομίαν καί ίδιάζουσαν πρός τόν 
σύζυγον κλίσιν καί αγάπην. Μόνη επιμελείται 
τά τοϋ οίκου έπιβλέπουσα έπί τής υπηρεσίας τών 
θεραπόντων καί γίνεται άξιόλογον μιμήσεως πα
ράδειγμα τοΐς τέκνοις μεριμνώσα. τόσον περί τής 
διαστροφής, δσον καί περί τής μορφώσεως τών 
τέκνων της, πρός & καθίσταται παράδειγμα διά 
συνετών λόγων καί διδαγμάτων, μελλόντων νά 
κλίνωσι τήν πλάστιγγα τοΰ βίου αύτών.

Τι δμως τεύξεταΐ ή αύριον;
Άλλ’ή άστασία τής καρδίας τής γυναικός 

καί ή επίφοβος ευδαιμονία τοΰ άνδρός δηλοϋται 
εξ αύτής τής παραφοράς τού άνδρός εΐς τήν Οέ- 
σιν τής πρώτης γυναικός, μεθ’ ήν ό Μίλτων 
προσθέτει:

οδσάκις προσπελάζω «ι; τα θέλγητρα αυτής 
μέ φαίνεται τοσοΰτον απόλυτος, τοσοΰτον εντελής 

καβ' έαυτην, ώστε παν δ,τι θέλει να πράζγ)ή νά ειπη 
μοί φαίνεται σοφώτατον, εύαρεστώτατον, τό μάλλον 
έσκεμμένον, τό κάλλιστον...ή σοφία συνδιαλεγομένη 
μετ’ αυτής αφανίζεται και όρασυνομένη φαίνεται 
παραφροσύνη».

θή&κι

ΕΥΚλΚΙΔΗΖ λ. ΒΑΓΙλΝΝΗΧ

---------- -Υ—------ ------------------ -------------

0 ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΤΗΣ' ΕΡΗΜΟΥ
[ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ]

(συνέχεια ίδε προηγ. φΰλλον)

Έτεινε διά τελευταίαν φοράν τήν χιΐρα εΐς 
τόν κύριον Μολχόζεν καί χωρίς νά έπιμείνωσιν 
ουδέ στιγμήν, χωρίς μηδείς τών αγρίων νά μετά- 
στραφη, άπαντες άπεμακρύνθησαν βραδέως κατ- 
ευθυνόμενοι μεσημβρινώς, έγκαταλιπόντες τόν 
οδοιπόρον «ϊς τήν ειμαρμένην τ;ου..

Έπί δεκάδα ήμιρών φρικώδειις τρικυμίας χιο- 
νος ήπείλουν νά καταθάψωσι ζΰώντα έν τή σκηνή 
του, τον δυστυχή τούτον περιηγιητήν δεν διέτρεχε; 
πλέον τον κίνδυνον τού έκ πείνης θανάτου προ
σεχώς, καθότι οί γενναίοι Δελαβάροι τφ είχον 
καταλείπει έν τέταρτον σφακτού αντιλόπης (εί
δους αιγάγρου)· άλλά προσβληθείς ύπό δριμυτά- 
των πόνων, έχώλοινεν έπί τοσοΰτον, ώστε έπρε
πε νά συρθή, ώς τετράποδου, έπί τών γονάτων 
καί τών χειρών του όπόταν ήθελε να προμηθευθή 
τό άναγκαΐον ύδωρ. Ή κεφαλή του περιεστρέ- 
φετο, ή μνήμη του δε έξησθίνει καί καθ’ δλην 
τήν νύκτα έκ τού φόβου τών λύκων δεν «τολμά 
νά κλείση βλέφσρον· καθόσον εύθύς μετά τήν 
κλίσιν τής ημέρας τά θηρία ταύτα, λυσσώντα έκ 
πείνης ηρχιζον νά τριγυρίζωσι-, περί τδ κατάφύ- · 
γιόν του, έκπέμποντα αγρίους μοηκυθμούς. Κατά 
τινα δε νύκτα ήκουσε νά τρίζηή χιών ύπό τούς 
οξείς όνυχάς των καί είδε διαλάμποντας τούς οξείς 
αύτών.· όδόντας. Άν δέ .ποτέ πυροβόλων έν τφ 
σκότει, εναντίον τών θηρίων, κατώρθου νά τρέψη 
αυτά εΐς φυγήν, μετ’ όλίγας ώρας έπανήρχοντο 
ταύτα έπιμόνως καί μέχρις δτου ό μεσουρανών 
ήλιος έξεδίωκεν αυτά πρός τάς φωλεάς των, δεν 
έπέτρεπον αύτφ τήν έλαχίστην εύκαΐρίαν ϋπνου.

Τήν έννάτην ημέραν τής έγκΧείσεώς του, ό κ. 
Βαλδουΐνος κεκλιμένος έπί τής κλίνης του μετά 
κόπου ανέπτυξε τήν άπαιτουμενην ένέργειαν διά 
νά ύπάγη νά χαράξη τήν έννάτην έγκοπήν έπί 
τής πασάλου, ήτις τφ έχρησίμευεν ώς ημερολό
γιου· άλλά τήν δεκάτην, δύναταίτις νά ειπη, ε- 
φθασεν εΐς τδ τέρμα τών δυνάμεών του καί τοΰ 
θάρρους του· αδρανής, ημιθανής τήν ημέραν ταύ
την άπηλπίσθη διά πρώτην φοράν. Αίφνης ώς 
τις έξ ύψους έμπνευσις,ή άνάμνησις μικρού τίνος 
φαρμακείου, τό όποιον έφερε συνήθως μεθ’εαυτού 
έπήλθεν είς τό τεταραγμένον πνεύμα του. Εκτεί
νει δέ τότε' τόν βραχίονα καί συ»αντμ τήν θήκην 
υπό τήν χεΐρα του, ανοίγει αύττήν καί ευρίσκει 
εκτός μικράς τίνος ποσότητο; κιινίνης, φιαλίδιον 
λαυδάνου- έρρίφβη επ’ αύτοΰ μόίλις έχωνσυνείδη
σή τών πράξεών του καί φέρων αύτό εΐς τά χ«ίλη , 
έρρόφησε τό πλεϊστον μέρος τού ναρκωτικού, Ά- 
πολλολώς ουτω πάσαν αισθησιν, έλησμόν^σε τήν
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κείνας ώρας, μέχρι τής αξιομνημόνευτου διά τόν 
πτωχόν Ροβινσώνα τής ερήμου ημέρας εκείνης, 
καθ’ ήν άτελπισθεΐ; εκ τής προσδοκωμένης βοή
θειας. ϊχάραξεν έπί τοΰ. πασάλου τής σκηνής του 
τήν δεκάτην ίκτην έγκοπήν.·

Τήν ήμερα* ταύτην πρός τό. έβπίρας άνέβη 
εις τήν κορυφήν τοΰ μικρού λόφου, δθεν εβλεπε 
τόν μακρον ήλιον τοΰ χειμώνος νά .κατέρχεται 
εντός τών ομιχλωδών νεφών τής. δύσεως’ περιέ
φερε τά άποπλανημένα βλέμματά τρυ, καθώς 
συνήθως περί εαυτόν, δτε πολύ μακράν ένόμισεν 
δτι εϊδε δύο ανθρώπους νά διευθύνωνται πρός τό 
μέρος του, ήρχοντο δέ οί -άνήρωποι ουτοι έκ τής 
άρκτου· πάραυτα · άνεμνήσθη τού; λόγους τών 
χρηστών Δελλαβάρων, δτι άρκτικώς κ,ατώκουν τά 
αγρια στίφη τών ΙΙαβνίων.

Ό κ. Βαλδουΐνος άπεφάσίσε νά κρυβή εις μέ
ρος οθεν νά δυνηθή νά κατασκόπευση τάς κινή 
σεις τών δύο ξένων καί νά ίδη, άν έπλησίαζον 
εις. τήν κατοικίαν, πρό πάντων δέ νά βεβαιωθή 
τένις ήσαν, καθότι αν άνήκον είς. τήν αγριωτέ- 
ραν φυλήν τών χαλκοχροων, ήξευρε καλώς, οτι 
αύτο'ι ή αυτός έπρεπε ν’ άπολεσθωσιν.

"Εσπευσε λοιπόν νά έπανέλθη είς τήν κατοι
κίαν του διά νά όπλισθή κάλλιο*· έρριξε ξύλα 
εις τό πΰρ ινα καπνός έξερχόμενος άνωθεν πείση 
δτι εΰρίσκεται εντός τής οικίας του, έπειτα ά- 
φοϋ έπιμιλώς έκλεισεν έσωθεν τήν είσοδον ήτις 
ΐχρησίμευε? ώς θύρα, ήπεμακρύνθη βαδίζων άν- 
τιστρόφως, διότι ήθελε κατά τά ίχνη τά οποία 
άφήκεν έπί τής χιόνος νά ύποθέσωσιν, δτι επα- 
νήλθεν είς τήν κατοικίαν τον ουτω λοιπόν ε· 
στραμένα τά νώτα έχοντα πρός τό μέρος οπού 
ήθελε νά ύπάγη εκατόν ή διακόσια βήματα τόν 
έφερον είς τόν πόταμ.όν τότε εντελώς πεπηγότα* 
έκεΐ δέ άφαιρέσας τά υποδήματά του όιά νά μή 
τόν προδώσωσιν οί ήλοι σχίζοντες τον πάγον, 
ήκολούθησε τήν κοίτην τοΰ ποταμού κατά τινα 
αύτοΰ ελιγμόν λίαν προσεγγίζοντα πρός τήν 
σκηνήν του έκεΐ έσύρθη έπίτής όχθης καί λο- 

1 ξοδρομήσας μεταξύ δύο σωρών χιόνος, διολίσθησε 
u.era?u πυκνών θάιενων. δπου δέν ύπίονε* ίκα-

φρικώδη θέσιν του, τήν έρημον, τούς λύκους, 
καί εαυτόν!

1 Ότε έξύπνησεν έκ τής βαθείας ταύτης νάρ
κης ήτο. μέλαινα νύξ καί σκότος τέλειον ό 
άνεμος εσειε μετά μανίας τήν στέγην τής 
σκηνής του, ή πείνα ήρξατο νά τφ είναι έπαι- 
σθητή και έτυραννεΐτο ΰπό δίψης· επιεν οθεν 
ήμιδιαλελυμένην χιόνα, έφαγεν ολίγον ξηρόν 
βουβάλειον κριέας, δλως ωμόν και επειτα οέ 
ολίγον κατ ’ όίλίγον άναλαμβάνων τάς αισθήσεις 
του, ήναψε πΰίρ, έψησε τό κρέας καί χωρίς πλέον 
νά σκεφθή, κατεβροχθισε τά μερίδια τών τριών 
ημερών, μεθ’ο έπανέπεσε καί άπεκοιμήθη.

Ή επαύριον τόν έπανεΰρε ισχυρότερου και 
μάλλον εύοιάθετον, ό μάκρος εκείνος ύπνος καί 
ή ασυνήθης καί επαρκής τροφή τόν ένεψύχωσαν· 
ήδη .έφρόντιζε περί τής ζωής του, ήδη ήσθάνετο 
εαυτόν πρόθυμον ν.ά παλαίση προς πάντα; τους 
κινδύνους, οίοιδήπ.οτε. καί αν ήσαν. ' Στηρίζομε· 
νος έπί του πυροβόλου του έκαμε βήματά τινα 

. έκτος τής σκηνής του καί ισχυροποιούμενος καθ ’ 
έκάστην διά τής άσκήσεως τςϋ περιπατάν, κατέ
στη βαθμηδόν ικανός νά ά.νέλθη μέχρι τής κορυφής 
μικρού τίνος λόφου, οθεν ήδΰνατο νά βλέπη περί 
εαυτόν.τήν άπειρον ταύτην έρημου, τήυ κατάλευ- 

-κον καί γυμνήν. .
Άλλ’ δμως. αί προμήθεια! του έξηντλήθησάν 

καί ή ματαία ελπίς, τής έκ τής επισκοπής βοή
θειας είχον αφανισθή έκ τής ψυχής του εντελώς. 
Είς τό εξής οθεν έπρόκειτο νά γνωρίζη, άν αυτός 

' ώφειλε νά τρέφη τούς λύκους ή οί λύκοι αυτόν 
ά.λλ’ό άνθρωποί είχε πυροβόλων,, πολεμοφόδια και 
τήν θέλησιυ νά' κάμη χρήσιν αυτών· έκαμε λοι
πόν τήν άπόφ.ασϊν .του· ήθελε πολεμήσει μέχρις 
εσχάτων τήν (μοναξιάν, τήν άποβάρρυνσιν, τό 
ψύχος και τήν πείναν. Οί λύκοι έπιπτον ΰπό τάς 
σφαίρας του και τόν έτρεφον με τό σκληρόν καί 
νευρώδες κρέας των, έξ ού εξέλεγε τό καλλίτερου 
καί άφινε τό έπίλοιπον, άλλά καθ ’ έκάστην πρω
ίαν οι σχελετοΓήφανίζοντο, διότι οί νεκροί κατε- 
βροχθίζοντο μεθ ’δλου τού συστήματος τών οστών 
των ΰπό τών έπιζώντων!

Ό «μ Βαλδουΐνος συνείθισεν είς τήν απεχθή 
ταύτην τροφήν καί είς πάσαν αυστηρότητα τής 
ελεεινής του ΰπάχρξεως άλλ’ ήτον αδύνατον νά 
συνειθίση είς τήνν άπομόνωσιν, ήσθάνετο οέ εαυ
τόν ώς έκ τούτοιυ ύπό βάρος ακαταμάχητου, τό 
όποιον ημέραν πιαρ ’ ημέρα* έπεβάρυνεν αυτόν 
πλειότερον έπαπχεν έκ τής μοναξίας καί δμως 
ή .ιδέα τοΰ νά συναντήση ανθρώπινον δν τόν έ- 
τρόμαζεν."Αλλοτε πάλιν κατελαμβάνετο ύπ’άλ-' 
λου φόβου, μήπως άπωλέση καί αύτό τό λογικόν 
του καί προσεπάθει νά ψυχαγωγήση αύτό; εαυ
τόν’ έψαλλεν, έσφύριζεν, έτρεχε* έφ’δσονεΐχε

• τήν δύναμιν, τοιουτοτρόπως κατωρθώσας νά δια— 
τηρήση τό -κλονιζόμενου λογικόν του καί νά ΰ- 
ποψέρη.τάς τοσοϋτον μακράς καί θανάσιμους έ-

μεταξύ πυκνών θάμυωυ, δπου όέυ ύπήρχεν ικα
νή ευρυχωρία πρός χειρισμόν τοΰ όπλου, άλλ’ 
όθευ ήούνατο νά ιοη διά μόνων τών κορμών τών 
δένδρων και τών άπεξηραμένων κλώνων εντελώς 
τήν κατοικίαν του και. εκείνους οΐτινες ήθελον 
πλησιάσει πρός.αυτήν.

Κεκυρ^ωμένος ΰπό τά χαμόκλαδα εκείνα, ο 
Βελοουΐνος έπεσκόπη και ήκουε μετά τοσαΰτης 
προσοχής, ώστε δέν ήσθάνετο τήν δριμύτητα 
τοΰ ψύχους, δι’οΰ ή αναπνοή του έκρυσταλοΰτο 
έπί τής γενειάδο; του και συνεκολλάτο ή αρι
στερά του χε’ρ εις τό πυροβόλου,τό όποιον έκρά- 
τιι σταθερώ: είς σκοπόν.

(Έπεται τό τέλος)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΟΪ ΕΠί ΦΙΑΛΗ»

Έάν προτείνητε είς φίλους σας £ν τινι συνανα
στροφή, έάν δύνανται, νά θέσωσιν έν Ισορροπία έπί 
τίνος φιάλης ώόν τι, καί έπ’ αύτοΰ φελλόν καί δύο 
ττερόνσς^ θ’ άπορήόωσι μεγάλως κσί έάν δέν γνω- 
ρίύωσι τδ· πείραμα,. 5ά σάς άπαντήσωσιν, δτι δέν 
δύνανται, .θεωροΰντες τοΰτο πολύ δύσκολου καί 
περίεργον πράγμα.

Καί έν τούτοις εΐναι λίαν άπλούστατον καί εύκσλώ- 
τατον καί ιδού:

Λάβετε τον φελλόν μιας φιάλης κοινής τοΰ οί
νου ή τοΰ κονίάκ καί στηρίζατε έπ’ αύτοΰ δύο πε- 
ρόνας δμοιομόρφονς ΕΤτα λαμβάνοντες ώδν, τοπο
θετήσατε ταύτοχρόνως τοΰτο καθέτως καί έπιτηδεί- 
ως μετά τοΰ φελλού έπί τής φιάλης, ώς έμφαίνεται 
έν τώ σχήματι καί μόλις εύρήτε τήν ίοοροπίαν, 
δπερ είναι εύκολώτατον,· άφίνετε τδ σύστημά: σας 
έλευθερον. Θά Υστατοι έν άσφαλείσ, κσΐ έάν προσ- 
δώσητε διά τού δακτύλου σας μικράν ώθησιν θά στρέ 
φετσι πέριί αύτοΰ.

Π Φ.

yii ma rams mntii
TO ^&θισμα το’ΰ άνθρί,ς γυναικάς.

Όσον βαρύ, σταθερόν, κανονικόν, έπιβάλλον 
καί μεγαλοπρεπές δέον νά ήναι τδ βάδισμα τού άν- 
δρδς, τόοω έλοφράν, ήσυχον, σιγηλόν καί δειλόν 
δέον, νά ή τής γυναικός. Ας φαντασθή ή βαδίίου- 
σα, δτι μία λεπτή κλωστή δισπερδται διά τού στή
θους της κσί ύπδ τάς μσσχάλας καί δτι τάς δύο 

άκρας αύτής κράτεϊ ύψηλάθεν είς άγγελος .πτερυ
γίων ύπέρ τήν κεφαλήν της καί άς περιπατή τό
σον έλαφρώς καί άπαλώς, καί χωρίς ταλαντεύσεις, 
ώστε νά μή ύπάρχη φόβος μή διακοπή ή φανταστική 
έκείνη κλωστή. Τοιαύτη πρέπει νά ήναι ή στάσις 
της. Εννοείται δέ, δτι πάντοτε ή δσφύς’ πρέπει 
νά μένη δρθή, δτι δ ποΰς πρέπει νά. στηρίζεται 
περισσότερον είς πδν ταρσόν ή είς τήν πτέρναν, 
δτι τά γόνατα πρέπει νά ζύγιζαν έλαφρότατα, 
άδιοράτως σχεδόν καί δτι οί δάκτυλοι ΤΟΰ ποδδς 
δέον νά ήναι έλεύθεροι, νά μή στενοχωροΰνται καί 
νά διευθύνωνται κατ' εύθείαν έμπράς.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΏΝ

ΤΟ ΔΑΝΗΟΗ
Ό διευθύνω* το παιγνίδιον το-ποθετε? τούς μίλ- 

λσυτας να λάβωσι μέρος κατα κυκλικήν σειράν, έπί 
καθισμάτων, ένα άνδρα,μίαν γυναίκα καί ούτω καθ
εξής, Είτα λαμβάνει καί αυτός τήν θέσιν τουμετα- 
ξύ αύτών, προτιμ.ών τοιαύτη* πρδ γυναικός, ής αϊ 
πλαται να σηκόνουν' ξ όλό *, δια τδ καλόν παρά
δειγμα καί τήν πληρεστέραν έπιτυχειαν τοΰ παι- 
γνίου. Τότε εξάγω* φαινομενικως νόμισμα, λέγει 
εις τήν παρακαθημένην αυτω.υ’Ιδού, κυρία.τδ πεν- 
τόδραχμον, δπερ μοΰ έζητήσατεν.Ή κυρία τδ έπα- 
ναμβάνει είς τον παρακείμενον κύριον,Όδτος είς τήν 
παρακείμενη* αϋτψ κυρίαν και ούτω καθεξής μέ
χρι τέλους. Ό διευθυνων τότε τδ παιγνιδιού λέγει 
είς τήν παρακειμένην του, «Κυρία, ή .προθεσμία |- 
ληξε, δότε μοι τδ πεντόδραχμο*».' δπερ αύτη έπα- 
ναλαμβάνει ώς πρότερον, ώς και οΐ άλλοι. Πριν 
ή δέ ή φράσις αύτη κάμη τ'ον .γΰρον, ό κύριος μέ 
απότομον τρόπον ζητεί τά χρήματά του άπδ τήν 
παρακειμένην του καί αύτη άπδ τον παρακείμενόν 
της καί .ούτω καθεξής. Δέον πάντες νά απομιμούν
ται τον διευθΰνοντα καθ’ όλα, προς πλήρη έπιτυ 
χίαν. Βαθμηδόν δέ ούτος ζητεί δια κινημάτων και 
άλλων τρόπων θέλη τά χρήματά του άπδ τήν παρα
κειμένην και ούτω καθεξής βιαιότδρον, δπερ έπα- 
ναλαμβάνουσίν οΐ άλλοι καί γίν-ταιι πανδαιμόνιου 
φωνών καί κινημάτων μέ τοιούτους γέλωτας, ώστε 
διασκεδάζουν πάντες μέ πολλή* επιτυχίαν.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ABYKARSiS BAMBAKOS
Διά τήν λεύκανσιν του βάμβακος απαιτείται : α’ . 

Έμβάπτισις τούτου έν ζέοντι υδατι. &. Βρασμός 
μετ’ άραιοΰ διαλύματος ανθρακικής ή καυστικής.σό
δας. γ’.· Έμβάπτισις έν ύδροχλωρικόο η θεϊκψ όξε~ 
(πυκνότητο; 1,013) έπί μιαν ώραν, οϊ . Έμβάπτισις 
έν διαλύματι ϋποχλωριώδους νατρίουυ η ασβεστίου 
(πυκνότητος 1,066) έπί μίαν ώραν, εΐ. Έμβάπτισις 
έν διαλύματι σόδας καυστικής πυκνότιητος 1,70. ς . 
Άτμισις έπί μίαν ώραν «ν κλειστφ λέίβητι. ζ’. Πλϋ- 
σις δι’ ύδατος. η'. Έμβάπτισις εις δίμοιον, ώς άνω·- 
τέρω, διάλυμα ύποχλωριώδούς νατρίου' ή ασβεστίου. 
ΤελευταΓον πλϋσις δι’ ύδατος. <
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Ό Έκτωρ περιεφέρχτο κατά μήκος τού δω
ματίου του, μετ’ έχφράσεως μεγίστης ανυπομο
νησίας. Καθ’ έ'χαστον δέ σχεδόν λεπτόν τής 
ώρας ίστάμενος,παρετήρει τδ εκκρεμές, είτα προσ- 
κολλών τδ ώτίον του έπί τής παρακείμενης θύ- 
ρας, ήκροάτο., ώς έάν έπερίμενε κρότον επί τών 
βαθμίδαν καί. μετά τούτο έξηχολουθει τδ μονό·· 
τονον βάδισμιά του.

— Περίεργον πράγμα, έψιθύριζεν, νά μήν 
έπιστρέψη άχόμη δ θειος μου.· Τί άραγε νά τφ 
συνέβη;

Μετ’ ολίγον ήπούσθη χτύπος εις την Ουράν.
— Μά τέλος πάντων, ειπεν ό Έκτωρ. 
Καί έσπευσεν εις προϋπάντησίν του.
— Α, λοιπόν, θειε μου ; ήρώτησεν.
Άλλα βλέπων την χατηφή τόΰ γεροντος στά

σιν, έσταμάτησε, διστάζων. Είτατφ λέγει :
— Μήπως άρνειται τόν ερωτά μου, θεΐε ;
— Ναί, παιδί μΛυ, csv σε αγαπά πλέον I
— Ά ! θκέ μου!
Και ό νεα:νίας μας χατωχριάσας, χατέπεσεν’ 

αναίσθητος, επί .τίνος χαθέδρας.
— Δέν ντρέπεσαι; τί είναι αυτά; Θέλεις 

λοιπόν ν’άποθάνωμεν, οι* ?να άποτυχόντα γά
μον ; βρίσκεις παιδί μου κορίτσια, καί κορίτσια 
πολύ πλουσιότερα.... ’σάν τδ κρύο νερό!

— Πώς! σείς, θειε μου, δμιλήτε οδτω περί 
τής δεσποινίδος Έρμανσίας, τής όποιας ουδέ καί 
σήμερον την πρωίαν έπαύσατε νά έκθειάζετε τά 
κάλλη χαί τάς.χάριτάς της ;

•—Ουδόλωος τδ άρνούμαι, ναί, σοι έξεθείαζον 
τά κάλλη της; χαί τά θέλγητρά της καί δλα της 
τέλος τά προτερήματα, δπως την ΰπέθετον, ώ; 
μέλλουσαν σύζυγόν σου !.... [Ιλήν τώρα, δτε 
ώς καπνός διελύθησαν αί ίδέαι αυται, τδ πράγμα 
διαφέρει πολύ !.... Καί οφείλω νά σοι είπω την 
ιδέαν μου—δηλαδή, δτι ούνασαι νά εύρης δωδε- 

έπειτα 
δέν την ήγάπας εξ έρωτος, διότι πόσος καιρός

) συνχν- 

κάδα νεάνιδων όμοιων άρετών.... Καί

. παρήλθεν, άφ* δτου έγνωρίσθητε.... δύο 
τεύξεις μόνον !....

— Προαανίώς, θειε μου.Δυστυχώς όμως λέγω, 
δτι τδ πάν τειτέλεσται τού λοιπού δι* εμέ. Ού- 
οεμία παρηγαρία· ούοεμίχ συμβουλή· ούδέν. 
Μία καί μόνον* ίδέα μέ κατέχει* ν ’ αύτοκτονήσω 
καί ούτω. δίδ·ω τέρμα εις τήν άθλίαν δπαρξίν 
μου! . . . Άλλ‘έστω, ας ύποθέσωμεν τδ πράγμα 
καί άλλως πως· ας ύποθέσωμεν, οτι έν διαστή- 
ματι μηνών τινων, ίσως καί έβδομάδων, τήν «λη
σμόνησα καί έξακολουθώ τοιουτοτρόπως τήν 
τακτικήν ζωήν μου,ώς νά μήνσυνέβη τίποτε....

Αλλά, σάς παρακαλώ, σχεφθήτε καί όμεΐς, 
όποια προσβολή, όποια μηδαμηνότης, αφού επί 
τόσον μακρόν διάστημα, άγωνισθη τις, δπως

υπανδρευθή μίαν θελκτικήν κόρην,διά τήν όποιαν 
τδ πάν προσπαθεί,δπως τη άρεση.Κατά τήν στιγ
μήν εκείνην, καθ’ ήν νομίζει, δτι επέτυχε τού 
ποθουμένου, νά βλέπη άποτόμως χατακρημνιζό- 
μενο,ν τδ μετά τοσούτων μόχθων καί κόπων άνε- 
γερθεν οικοδόμημα.

— ΏΙ ναί, τδ αναγνωρίζω, έχεις δίκαιον! 
επί τέλους καί αύτή ή φιλοτιμία προσβάλλεται! 
Είναι, είναι. . . . φριχτόν!

— Άλλα κάθησαι,θεΐε μου,να μοΰ ειπης δλα 
τά διατρέξαντα.

Ναί I... έπήγα λοιπόν, καθώς σοι είπα 
εις τήν οικίαν τοϋ Κ®” Μαρτέν. Βεβαίως μήτηρ 
καί κόρη είχον προσχεδιάσει τά συμβησόμενα, 
καί προετοιμάσει τδ τέλος. . . . Καί πριν έτι 
προφθάσω ν’ανοίξω τδ στόμα, μέ ήρχισαν καί αι 
ούο των. Γνωρίζετε, κύριε Δουράνδε,δτι ό ανε
ψιός σας .είναι χαρτοπαίκτης; μοί λέγουν.

— Χαρτοπαίκτης! ’Εγώ! εγώ, θείε μου !
— Καί έν τούτοις ! αυτήν τήν ερώτησιν μοΰ 

έκαμαν έν πρώτοις. . . . 'Ωχ I Θεέ μού, πόσον 
δυσηρεστήθην! Παίκτης ! εσύ; τδ σπανιώτερον 
παιδί τοΰ κόσμου.

-—Καί τδ όποιον, ουδέποτε -.ήγγεσβν παι
γνιόχαρτου επί τής ζωής του,; θεΐε-'μου,.ήούνασο 
νά ταΐς είπης.

; — Καί νομίζεις τδ εναντίον ; Άλλα τί τά 
θέλεις 1 παρετήρουν, δτι αί διαμαρτυρήσεις μου 
έπήγαςνον'Βΐς-.μάτην. «Μήπως ήθελες, καί νά 
σου τδ είπη, δτι είνε χαρτοπαίκτης» μοΰ άπήν- 
των. Καί έπειτα. «Έπληροφορήθημςν εκ θετι
κής πηγής, δτι έν έσπέρας έχασε δέκαχιλιάοας 
δραχμάς επί τής πράσινης τραπέζης!»

— *Ω ! μ’ αύτδ υπερβαίνει πάν δριον !
— Καί εάν ήτο τούτο μόνον 1....
— Τί ; δέν έτελειώσατε ακόμη;. . . λοιπόν 

μέ κατηγορούσε καί δι ’ άλλα έλαττώματα ;
— Ναί, φαίνεται, δτι δεν είσαι μόνον παί

κτης, άλλα καί οκνηρός.
— ’Εγώ. . . . οκνηρός. . . .αλλά γνωρίζετε, 

θειε μου, τδ εναντίον !-
__  Πώ; δέν τδγνωρίζω ! Σέ είδον νά εργά

ζεσαι, νά άγρυπνής ολοκλήρους νύκτας ! Άλλα 
τί νά σοΰ κάμω, παιδί μου! Αύταί έπιμένονν. 
Τού πάκου νά βγάλης άπδ τδ νοΰν των αύτήν 
τήν ιδέαν. Όχι δε μόνον παίκτης, καί οκνηρός, 
αλλά καί μονομάχος άκόμη!

— ’Εγώ μονομάχος ; εγώ, δστις μετ’ούδενδς 
έλαβον ποτέ αφορμήν έριδος, εγώ, δστις δέν 
αριθμώ είμή φίλους ;

—Φεύ! παιδί μου, σέ κατηγορούν·ήρχισα καί 
εγώ νά πιστεύω,δτι ούτως θά έχουν τά πράγματα.

Είσαι μονομάχος, οκνηρός, καί χαρτοπαίκ- 
κτης. . . Αί! δένπιστεύω νά έχης παράπονο! . . .

—Τέλος πάντων τελειώσατε!.
—Τότεμά τήν πίστην μου,' δταν είδον δτι 

ήσαν ακράδαντοι εις τήν πεποίθησίν των,έσκέφθην, 

δτι θά ήτο περιττόν νά επιμένω περισσότερον 
καί άνεχώρησα ήσύχως.

— Ησύχως ; καί ήδυνήθητε ν ’ άναχωρήσητε 
ούτως πώς ;

— “Ω, ήουνήθην,διότι έσκέφθην έσέ καί είπον: 
«Άς αποφύγωμεν άπδ τού νά προφέρωμεν μίαν 
λέξιν ανεπανόρθωτου. Τις οίδε ! αΰριον ίσως 
άναγνωρίσωσι τδ λάθος των! και τότε άξίζει 
περισσότερον νά έχη ό Έκτωρ μίαν θύραν ανοι
κτήν διά νέας διαπραγματεύσεις».

—Πολύ ωραία, θείε μου, σάς ευχαριστώ. . .
—Ναί, παιδί μου, άλλ’ ΐγώ εις τήν θέσιν σου 

δέν ήθελα πλέον σχέσεις μέ καμμίαν άπ’αϋτάς.
Αλλά τέλος πάντων κάμε δ,τι θέλεις, έσύ έν- 

διαφέρεσαι· καί έξηπλώθη ό κ. Δυράνδος νωχελώς 
επί τίνος καθέκλας χαί ήναψε έν σιγάρον, τού 
όποιου παρετήρει τάς άνερχομένας εις τήν ορο
φήν κυανάς τολύπας.

Ό Εκτωρ ολιγώτερον φιλόσοφος επανέλαβιν 
έκ νέου νά περιφέρεται έντός τής αιθούσης βεβυ- 
θισμένος εις σκέψεις.

Μετά τινα λεπτά έσταμάτησεν,άποτεινόμ.ενος 
πρδς τόν κ. Δυράνδον:

—Βεβαίως δλαι αύταί αί κατηγορίο,ι δέν είναι 
εφευρέσεις τής Κ. καί Δος Μαρτέν,κάποιος ταΐς 
ώμίλησε περί εμού, κάποιος δστις θά είχε συμ
φέρον νά μέ καταστρέψη. Ώ! . . βεβαίως! Ήλιου 
φαεινότερου I

—- Συμφωνώ.
— Αυτό, είναι, αυτό !
— Ά ! άκουσον δε. . Ναί ! . . καθώς ήμπο- 

ρείς καί νατό έννοήσης,ταϊς έζήτησα αποδείξεις.
Άλλ ’ αύταί έπροφυλάχθησαν πολύ άπδ τού 

νά είπωσιν, εν τούτοις κατά, τδ διάστημα τής 
συνδιαλεξεως, πιστεύω, κάτι τί νά εννόησα άπδ 
μίαν λέξιν, διαφυγοΰσάν έκ τών χειλέων των.— 
Ήτο τδ δνομα μιάς κ. φίλης των...)

Καί ό κ. Δυράνθος προσεπάθει .νά ένθυμηθή. 
—Τδονομα,κυρίας.... κυρίας.... ένδνομα.... νά 
ΐδής.... α ! τό ένθυμήθην.... τής κυρίας Βε- 
ρώνης.... Ναί, ναί, αύτδ είναι.... ή Βερώνη 
ναί, ή Βερώνη.... Αυτή λοιπόν εινε εκείνη, ήτις 
έδωσε τόσον καλάς συστάσεις περί τού υποκειμένου 
σου... Τήν γνωρίζεις λοιπόν ;

— Έγώ; παντάπασι, θειε μου !
— Έστω ! έάν δμως παρουσιασθή ποτέ ή 

ευκαιρία νά τήν γνωρίσν,ς,εύχαρίστησέ την, ανε
ψιέ μου !

Καί λαμβάνω? τον πίλον του :
— ’Αρκετά ωμιλήσαμεν περί δλων τούτων 

είπε... Δυστυχή έρωτόληπτε ! παρηγορήθητι 
ταχέως !....’Οκτώ ήμέραι καί αμφιβάλλω, έάν 
θά τήν ένθυμηθής πλέον ! ούδ’ δτι υπήρξε 
ποτέ!....Λοιπόν, au revoir.

Καί ό θείος Δυράνδος έξήλθεν.
Ό Έκτωρ δέν ήργησε καί αύτδς νά έξέλθη 

έκ τής οικίας.

ί 5

Είχεν ανάγκην ν’ άναπνεύση αέρα., διότι ήτο 
καί θυμώδης πολύ. Έν πρώτοις αίσθημα φύσε- 
κωτατον, σκαπτόμενος, δτι έχανε τού λοιπού 
πλέον τήν Έρμανσείαν του, ήσθάνετο δι’αυτήν 
μεγαλειτέραν συμπάθειαν, διακαέστερον έρωτα, 
εβλεπε σκεπτόμενος ενώπιον τον τδ ώραίον προ
σώπου τής νεάνισος καί εύρισκεν ίν αντφ χά- 
ριτας πολυαοιθμοτέρας. Καί έσκέπτετο;

—Μά είνε τόσον θελκτική,τόσονχαρίεσσα!... 
τί τά θέλεις, αυτή ή γυναίκα ήτο δι ’ έμέ....

Καί τώρα νά μέ άρνεΐται, επειδή μία αχρεία., 
A ! εάν αύτή ή Δεσποινίς Βερώνη παρου- 

σιάζετο κατ’ εκείνην τήν στιγμή*, βεβαίως ή 
συνάντησις αϋτη θά τής ήτο πολύ 'δυσάρεστος !

Ευτυχώς δμως δέν εόρέθη κατ ” εκείνην τψ 
στιγμήν καί εάν ύποθέσωμεν άλλως ττε, δτι εύρί- 
σκετο, πώς θά τήν άνεγνώριζε ό Έκτωρ, αφού 
ουδόλως τήν είξευρε ;

Καί εκείνο, δπερ ηύξανε τδ μίσος τοϋ νεανίου, 
ήτο ή σκέψις,δτι δέν θάήούνατο ίσως ποτέ, κατά 
πάσαν πιθανότητα, νά έκδικηθή τδ κακόν αύτδ 
παιγνιδιού, δπερ είς βάρος του έπαιξαν.

«Ναί, έσκέπτετο, διερχόμ.ενος τάς μεγάλας 
οδούς, σάν ήτο τούλάχιστον άνήρ τον όποιον νά 
ειχον ένώπιόν μου,ώς έχθρόν,θά ήδυ<άμ.ηνν απευ
θυνθώ πρδς αύτδν καί έν ανάγκη νά τόν προσκα- 
λέσω εις μονομαχίαν !... Άλλ ’ είνε γυνή !. .. 
Μά διατί τί κακδν επί τέλους έκαμα αυτής 
τής κυρίας Βερώνης,διά νά έπιθυμή τόσον πολύ 
τήν καταστροφήν μου; Ά ! τήν άθλίαν I

Καί ίξακολουθών τόν δρόμον του, ό "Εκτωρ 
έκτυπα διά τοΰ ποδδς τήν γήν, ώς εί έφόνευε έν- 
τομόν τι.Έφθασε προ τής πλατείας τής Μαγδα- 
ληνής, καί πριν έτι σκεφθή περί τού πρακτέου 
είσήλθεν εϊς τδ Βουλεβάρτου Μ. . . . εμφορού
μενος υπό μόνης τής. ιδέας τής έκδικήσεως.

’Ολίγον τι προ τού Αγίου Αυγουστίνου, 
ήναγκάσθη νά σταματήση επί μίαν στιγμήν καί 
τούτο, δπως άφήση νά διελθη άμαξά τις, εΰρι- 
σκομένη ακριβώς απέναντι ένδς πολυτελούς οίκου 
τού οποίου ό θυρωρός ήνοιγε τήν μεγάλην θύραν 
τής εισόδου.

— Πώ ! πώ ! οικοδομή, εΐπεν ΰψηλοφώνως ό 
Έκτωρ, θαυμάζων έν ταύτφ τδ άπλούν καί 
αρμονικόν.

("Επεται το τέλος)
Α. Φιλίππου.

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΪΡΟΜΜΛΤΑ

Α-ν πυρπολή τό οτήθος μου άγνής άγάάπηο φλόγα 
Ν-ύκτα κ’ήμέρα <5ν γιά ci γοργο-κτυπδ τή καρδιά μου 
Ν-εράϊοα μου έσΰ θαρρεΤο αυτά rriic εί-.νσι λόγια 

Ά-φοΰ ποτέ τόν μυστικόν δέν σ' είπα ιέρωτά μου. 
’Ano τας δχβας τον Νιίλον.

Μιλτιάδης Ιέ. Κορμπέτης.
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ΟύοεΙ; βεβαίως δύναται ν ’ άμφιβάλη περ'.τών·. 
δώρων τής θ«ία; μουσικής, οποίαν έπιρροήν tys·. 
έπί τή; ψυχής, όπόσα συναισθήματα εξεγείρει 
καί πόσον ευαίσθητου ςτοιέί τήν καροίαν. Πάντα 
ταύτα τα συναισθήματα' προκαλόΰνται έκ τών 
ενώσεων τών διαφόρων ήχων, οΐτινςς είναι ή δια
δοχικοί ή συγκεκόμμένοι. Αυτή δέ αυτή ή δια
δοχική ή συγκεκομμίνη σύνδεσις τών ήχων, πα
ράγει τήν μελωδίαν, εΐς τήν όποιαν τα μέγιστα 
συντελεί ή κατάλληλος σχίσι'ς διαφόρων ταυτο- 
χρόνώς ή;χούντων σωμάτων. ΤΗχο; δέ είναι ή 
προκαλου|μ?νη εντύπωσες έκ τών παλμικών κι
νήσεων σώματός τίνος έπί τών οργάνων τής α
κοής. Οί ήχοι διαφέρουσι κατά τό ποιόν κατά 
τήν εντασιν καί τήν χροιάν.

-ss·
Περί τής μουσικής κλίμακος.

Μέχρι τών ορίων, εκτός τών όποιων οι ήχοι 
καί κατά τήν βαρύτητα καί κατά τήν οξύτητα 
παύουσι τοΰ είναι αισθητοί είς τά ακουστικά 
ημών όργανα, δυνάμεθα νά διακρΐνωμεν μέγαν 
τινα αριθμών ήχων, άκολουθούντων κανονικήν 
τινα άνάβασιν καί κατάβασιν.

Έφ’ δλων λοιπόν τούτων τών ήχων, τών ύπό 
τής φύσεως άτάκτως παρουσιαζομένων, ή μου
σική επιστήμη εκλέγει αριθμόν τινα, οί ήχοι καί 
κατά τήν άνάβασιν καί κατά τήν κατάβασιν έκ- 
τελοΰνται συμμέτρως καί καθ’ο'ρισμένην σειράν 
καί τάζιν. Τό κανονικόν οέ τούτο σύστημα τών 
ήχων καλείται, Μουσική κΛίμαζ.

Μόλον δτι οέ ό άριθμός τών ήχων, έξ ών απο
τελείται ή μουσική κλίμαξ, είναι μέγας, έν τού
τοι;, ώ; ε&'δομεν έν τφπρώτφ μέρη, μεταχειρι- 
ζόμεθα τά έξή; επτά ονόματα, δηλοϋντες διά 
τούτων άπαντα;. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 
Διά τής κανονικής οέ τούτων έπαναλήψεως δυ
νάμεθα νά σχηματίσωμεν δσον μέγαν αριθμόν 
ήχων θέλομεν, π. χ.

ίη σειρά 2α σειρά
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si.

Η μουσική κλίμαξ άποτελεΐται έκ τοιούτων 
διαδοχικών φθόγγων, φεράντων καί κατά τήν άνά- 
βασιν καί τήν κατάβασιν τήν αύτήν ονομασίαν.

Τό μεταξύ τών φθόγγων καί τής κλίμακος 
μέρος ονομάζεται, διάστημα. π; χ.
κ' - , 1 " ” s

1η σειρά
<5 ,8 ·3δ μ 8δ 3δ ,δ 8δ
Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la . . .

μ 3δ ,ό 4δ j8 
2« σειρά 
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Τά διαστήματα καλούνται .διαδοχικά, δταν 
τά φθογγόσημα διαδέχονται άλληλα κατά τήν 
σειράν, ήν κατίχ-ουσιν.εις τήν κλίμακα, καθώς 
βλέπομεν είς τό ανωτέρω παράδειγμα, έν φ έκ 
τοϋ ενός φθογγοσήμου έρχομεθκ.εΐ: άλλο αμέ
σως άνώπρον ή κατώτερον. Ώς Do re, Γβ mi, 
mi fa, fa sol, ή do si, si la, la sol, sol fa 
κ.τ.λ.

Τά δέ διαστήματα δέν είναι διαδοχικά, δταν 
έξ ένός φθόγγου μεταβαΐνομεν εΐς έτερον, άφΐ— 
νοντες έν τφ μεταξύ δμως καί άλλους, ύς Ι)θ 
mi, re sol, sol si, κ.τ.λ.

Τδ μεταξύτών διαστημάτων ύπαρχον μέρος, 
καλείται Απόστημα.

‘Εκαστον διάστημα’ λαμβάνει όνομά, τι δηλούν 
τόν αριθμόν τών διαδοχικών διαστημάτων, τών 
πρό αύτοΰ ευρισκομένων. .

Λαμβάνουσι δέ τάς έξης ονομασίας : Δι ’ εν, . 
διά δυοίν, διά τρία, διά τέσσαρα, διά πέντε,· 

ι ες, οι επτά, οι οκτώ ή οκταδα.
Οί φθόγγοι, οί αντίστοιχοί ντε; καϊ φέροντε; 

τό αυτό όνομα εΐς δύο συνεχείς σειράς, εύρί- 
σκονται πάντοτε εΐς .τό δι’ οκτώ ή οκτάβας διά
στημα.

Όνομάζομεν ομοφωνίαν δύο φθόγγου; κατέ
χοντας έν καί τό αύτδ διάστημα. 'Ωστε ή δμο- 
φωνία δέν περιέχει διάστημα.

Σημεία τονισμού.

Ό έν χρήσει τρόπος διά νά γράφωμεν, ώς εί· 
δομεν καί νά άναγινώσκωμεν καλώς τούς μουσι
κούς φθόγγους, είναι ό έξης: Θέτομεν τούς ορι
σμένους χαρακτήρας, ους όνομάζομεν φθογγό
σημα, έπί τών πέντε μουσικών γραμμών καί 
οιά τούτων δυνάμεθα ευκόλως νά γνωρίζωμεν 
τούς μουσικούς φθόγγους. Τό δέ πεντάγραμμον 
έν ανάγκη τό αυξάνομε? διά τών βοηθητικών 
γραμμών.

(Έπεται συνέχεια)

Η ΦΥΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣΙΣ

ΘεαΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-Τήν έκτίμησιν τοΰ κοινού 
εντελώς κατέκτησεν το κομψότατον τούτο θέατρον 
■διά τδ ευρύχωρου αύτοΰ, τον ώραΐον φωτισμόν του και 
τήν άκραν περιποίησιν τοΰ προσωπικού του. Άλλ’ 
ό,τι προ πάντων καθιστά τό θέατρον τούτο εύχαρι- 
στότατον καί μοναδικόν, είναι ή τελειότατη ορχή
στρα του, υπό τήν διεύθυνσιν του κ. Καίσαρη και ή 
ευσυνειδησία τοΰ θιάσου, υπό τήν εμβριθή διεύθυνσιν 
τοΰ ρέκτου καί πεπαιδευμένου κ. Νίκα.Ή δέ εκλογή 
τών διδαχθέντων μέχρι τοΰδε έργων ύπήρξεν επιτυ
χέστατη, ώς κατορθοΰσα τόν υψηλόν καί εΰγενή σκο
πόν τοΰ θεάτρου, τήν διδασκαλίαν τής ήθικής.

Τοιουτοτρόπως προ ολίγων ημερών εδιΟαχθη η ε
πιτυχέστατη διδασκαλία τής Άδρείνης, εσχάτως οέ 
έπαίχθη τό δραματικότατου εργον αΐ Ανο Ορφα- 
νιιέ,τήν μέγαιραν Φροσάρ ύποδυθεΐσα άμιμήτως ή κ. 
Χέλμη, ήτις κατά τήν έφετεινήν περίοδον παραδόξως 
υποκρίνεται θαυμασιώτερον. ’Επίσης επαίχθη το α
ριστούργημα του Ohne ό ’ΛρχιΛεδηρυνργός, ένθα 
αληθή θρίαμβον ήραντο ό κ. Μέγγουλας καί αί κκ. 
Ε. Νίκα και 2. Τιβερίου, καταοείςαντες τό θεατρικόν 
αύτών ταλαντον.

Προσεχώς δε αγγέλλεται ή κωμικωτάκη κωμωδία 
Τά μηλ« τοϋ γείτονος, ήτις θά θριαμ.βεύση κατά 
τήν έφετεινήν περίοδον.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ήσύχως καί άθορΰβως έρ- 
-γαζόμενςς δ θίασος Ιϊρόοόος τοΰ θαυμάσιου κ. Κο
τοπούλη, είς τό πεφημισμένον τούτο θέατρον καί νέα 
έργα έπιτυχώς άναβιβάζων έπί τής σκηνής, κατέστη 
έν τών ωραιότερων κέντρων, κατα τας θερινας αθη- 
ναϊκας εσπέρας.’Εσχάτως επαίχθη το αριστον δράμα 
ή Μο'ομιιχέιι τών γυναικών, τής έποχής τών 
χρόνων τοΰ ίπποτισμοΰ,ενθα ή νεαρα θυγάτηρ τοΰ κ. 
Κοτοπούλη, Μαρία Κοτοπούλη κατέδειξε σπάνιον θε
ατρικόν τάλαντου καί μέλλον ευρύτατον καθώς καί ό 
Π. Νικολάου. Προετοιμάζονται δέ οί Mvndtftge; 
ίργον του κ. Κλέωνος Ραγκαβή.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΣΟΧΑ. Εΐς το θέατρον τούτο συχνά
ζουν καθ’ εσπέρας σχεδόν καί αί Αυτών Ύψηλ. οί 
πρίγκηπες Νικόλ,αος καί Άνδρέας, τοσοΰτον δε κό
σμος συρρέει, ώστε δ συνωτισμός έν αύτφ καταντά 
παροιμιώδηι, μέχρις ασφυξίας. Δέν εύρίσκει τις θέσιν 
καί κίνδυνος ύπάρχει νά υπερτιμηθούν τά εισιτήρια. 
Ή συνεργασία έφετος τοΰ κ. Ταβουλάρη μετά του κ. 
Παντοπούλου υπήρξε τοσοΰτον επιτυχής, ώστε αναγ
κάζονται νά έπανάλαμβάνουν έπί πολλάς ημέρας τό 
αυτό εργον, ίνα ίκανοποιώνται πάντες οί θαμώνες τοΰ 
κέντρου τούτου. Μέχρι τουόε δ «Δικαστής» καί δ 
«Έφεδρος σύζυγος», κατ’ επαναληψιν διδάσκονται.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΔΥΣΤΥΧΟΥΣ

’Επροχθές, έν φ γυρνοΰσα
Είς τοΰ Πηνειού τήν άκρη 

Καί πικρά έτραγωδοΰσα
Κ’ έχυνα θλιμμένο δάκρυ, 

Βλέπω μακρυά μιά κόρη
Σάν του Μαϊ τό λουλούδι 

Άσπρα, κάτασπρα έφόρει
Κ’ έμοιαζε σάν αγγελούδι. 

Γιά νά ΐδω πλησιάζω
Ποια τόση λάμψι χύνει
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Πλήν εμβρόντητος κυττάζω....
—Ουρανέ I—Ήταν Εκείνη!

Λύονται τα γόνατά μου 
Σαν εκείνη αντικρύζω

Πλην δυό λόγια άπ’ τήν καρδιά ·μου
• Να τής ’πώ αποφασίζω.

Στεναγμόν μου ενα πνίγω 
Και μ.ε μάτια δακρυσμενα

Λέγω: «αγαπησέ με λίγο 
Κόρη μου γλυκερά, κ’ έμένα.

«Δυστυχής τόν κόσμο τρέχω 
Πάντοτε μ’απελπισία

Μία. άνάμνησιν δέν εχω.
' Δέν μ’ αγάπησε καμμιίχ.

«Συ λυπήσου με, παρθένια, ' 
Βάλσαμο στόν πόνο χιύσε

Άχ, αγάπησε κ’ έμένα,,
Λίγο εύσπλαγχνικη άν> είσαι.»

Είπα καί μέ πόνου μάτι
Ό ταλαίπωρος προσμένω

Γλυκερό νά εΐπη κάτι 
Κ’ είς έμένα τό θλιμμένο.

Μρά ματιά πλήν ρίπτει μόνο
Κ’ εκαμε ν’ άναχωρήση

Είς τόν έρημό μου πόνο 
Δίχως φευ ! νά άπαντήση....

Φεύγει, φεύγει ή Παρθένος 
Με γοργό αγγέλου βήμα

Κ’ εγω μ.ενω ραγισμένος....
"Ε ί Θεέ, δέν εινε κρίμα ;...

Άφ’ ου μ’ έδωσες καρδίαν 
Ν’ αγαπώ, γ,ιατί, εΐπέ μου,

Τής άγάπης άναξίαν
Μ’ έδωσες μορφήν, -Θεά μου 

Έν Λαρίσση ΜάΙος 1901.
1. Γ. "Λντωνιάδης.

ΕΧΕ ΓΕΙΑ

Όταν μοι είπες έχε γειά 
καί έφυγες, ώ φίλη.
κι ’ άπό τήν πλώρη έϋειες 
τ’ όλόλευκο μανδήλι, 
μ’ έφάνηκε πώς έφυγε 
μαζύ άου κτ' ή ή;υχή μου 
κ’ έχάνετο σιγά, σιγά 
στό κύμα κα\ ή έλπίς μου.

Μέ τό βαπόρ’ πού μ’ άφησες 
καϊ πήγες είς τά ξένα 
άφηνες πάλιν είς έμέ 
κ<η άλλον πόνον ένα 
και ’πήρες μέ τό έχε γειά 
και τήν ύΰτερνή. ματιτά 
μαζύ σου διά σύντροφον 
τήν δόλια μου καρδιάί.

Λάρισσα.
Άδαμ. Ν. Νίεκολαίδη;.

Άπό τοΰδε δύνανται οί βουλόμενοι νά έγγράφων- 

νται συνίρομηταί και νά πληρώνωσιν τήν συνδρομήν 

των καί st; τό βιβλιοπωλείου τή; α’Εστία;» τοΰ 

κ. I. Κολλάρον.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
ν. - -------

Ό κ. Πέτρος ΆΎτωνιάδης, διακεκριμένος 
είρηνόδίκης έν Πάτραις, γνωότός καί έξ άλλων 
λόγου άξίων δνιμΛάιευμάτων αύτοΰ προέδη ε
σχάτως είς τήν Β'. έκδοόιν τον ύπό πάάαν έ- 
ποφιν χρηόίμωτάτον καταδειχθέντος, ίδίρ. πάόι 
τοΐς άνακρητικοΐς ύπαλλήλοις <·Πρακτικοΰ όδη- 
γον τών άινακριτικών υπαλλήλων», έξαντλη- 
θείόης όλο-άχερώς τής πρώτης έκδόόεως τοΰ 
έργου. Όμ.ολογουμένως άξιος πολλών έπαΐνων 
είναι ό δημόΟιος ούτος λειτουργός, ό άόιιγκρί- 
τως επωφελέστερος γενόμενος τμ πολιτεία, 
πολλών άλλων ίόως καί άνωτέρων δικαστικών 
υπαλλήλων καί δή προαγομένων καί παραόη- 
μοφορουμένων κατά τό επικρατούν άδικον έ- 
θιμον τών ιθυνόντων τά τής πολιτείας

Ό κ. ’Αντωνιάδης έξέδοτο καί άλλα όμοίως 
χρήσιμα έργα παντί πολίτη «Τυπικόν τοΰ έκ- 
λογικοΰ νόμου» καί «Ερμηνείαν περί έξώόεως 
τών δυότροποήντων μισθωτών» άτινα εΰρίσκον- 
ται είς τά κεντρικότερα βιβλιοπωλεία τών Α
θηνών.

MM TOY SSM?»
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ίδρυθεϊσα έν Βερολίνω διά Β. Διατάγματος 
τής 20 Σεπτεμβρίου 1853.

Έγκριθεϊσα έν Έλλάδι διά Β· Διατάγματος 
τής ιι ’Ιουνίου ιροο.

Ενεργητικόν τής Εταιρίας
κατάτότέλος ιροο φρ. χρυόά 33g,oi5,261. —- 

Άποθεμαιτικόν κεφάλαιον
κατά τό τέλος ιροο φρ χρυσά 3α?,430,598.—

Άσφάλειαιι έν ισχύει κατά
τό τέλος ις»θο φράγκα χρυάά 1,065,*59,’72— 

Συνάπτει Ασφαλείας Ζωής, τών ύποίων τά 
άσφάλιότρα έλαττοΰνται κατ’ έτος διά τής συμ
μετοχής είς τά κέρδη, Ασφαλείας ισοβίους έ
ναντι δυστυχημάτων έν σιδηροδρόμοις καί άτ- 
μοπλοίοις, Ασφαλείας Λαίκάς, Προικοδοτήσεις 
κτλ. είς φράγκα χρυσά ή δ ρ α χμ ά ς.

Ή πρώτη άσφαλιότική Εταιρεία έν Έλλάδι, 
ή συνομολογούσα άσφαλείας Λαίκάς, προσιτός 
τοΐς πάσι, τών οποίων τά Ασφάλιστρα πληρώ
νονται δι’ έβδομαδιαίων καταβολών, άπό λεπτά 
jo καί. άνω καθ’ έδόομάδα-

Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυντέον είς τήν 
Διεύθυνσιν ίδιά τήν Ελλάδα, έν Άθήναις:

4 όδός Νικοδήμου, παρά τμ Ρωσσικ^ 
Εκκλησία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1 Ο. Αίνιγμα.
Πανταχοΰ τής Φύσεως άκαταπαύστως ένεργώ 
Καί αύτό τό σώμα σου διά παντός ίωογονώ. 
Άνευ ίμοΟ δέν δύνασαι έπί πολύ νά ζήσης, 
Ούδ’ ουδαμώς καταφυγήν δύνασαι ν’ άπαντήσης. 
Τήν κάραν μου άν συνηθής στά τέλος νά ένθέσης, 
Εύθύς θεάν τινα τών ’Ολυμπίων θά καλέσης.........

11. Γρίφος.
ιΗ ' ' ρ ον ep f ι1 e τόν ιοτίιηοη τ ού. 

στρατ m α τος.
18. ΈρώτηΟΐς.

Πώς δυνάμεθα νά βλέπωμεν έν τώ σκότει ;

13. Φραύεολόγιον
Πο(α λέξις λείπει διά νά σχηματισθή ή φράσις.
Ή 'Ελλάς άγαπά τήν

ΣΗΜ. Είς τδν πρώτον λύτην τριών έκ τών ά- 
νωτέρω ασκήσεων, δοθήσεται εν πεντάφρανκον 
βιβλίου.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΟΎ 2 ου Ύ ΕΎΧΟΎ S 

4- Αίνιγμα. Τό. Λ.
Ελυσαν αύτό δ κ. Α. Μιχαηλίδης έκ'Λαρίσσης, 

δ κ. Γ. Ψαρράς έκ Λαρίσσης, δ κ. Γεωρ. Μαριανός 
εκ Λαυρίου, ή Δνίς Φοφώ ’Αδαμοπούλου έκ Πατρών, 
ό κ. Π. Δημόπουλος έξ ’Αθηνών, ή κυρία ’Ασπασία 
Καλλιγοπούλου έξ ’Αθηνών καί δ κ. Ν. Δενδρινός έκ 
Σμύρνης.

5- Αρχιτεκτονικόν πρόβλημα.

“Ελυσαν αύτό δ χ. Π. Δημό
πουλος εκ Πατρών καί ή Δεσποινίς 
Φοφώ Άο-αμοπούλου, έξ ’Αθηνών.

β- Μηνολογνκόν πρόβλημα.

,’Επί Καρόλου του Μεγάλου ή πρώτη ημέρα τοΰ 
έτους είχεν δρισθή ή 1η Μαρτίου, ώστε τότε οί μή
νες 7βριος, δβριος, 9β^ιος και Ιθβριος ειχον καλώς 
τήν σειράν των. Τώ 8ε 1564, δ Κάρολος 9ος ώρισε, 
παρά την διαμαρτυρίαν τοΰ Κοινοβουλίου του, ώς πρώ- 
την τοΰ έτους την Ιην ’Ιανουάριου καί συνεπείμ. 
τούτου εκτοτε οί μήνες ούτοι έμειναν ώς εχουσιν 
ήδη καί ώς φαίνεται, έπί πολύ ετι θά διατελώσιν 
ούτως.

“Ελυσαν αύτό δ κ. Α. Μιχαηλίδης έκ Λαρίσσης, δ 
κ. Γ. Ψαρράς έκ Λαρίσσης, ή Δνίς Φοφώ Άοαμο- 
πούλου έξ ’Αθηνών καί δ κ. Γ. Μαριανδς έκ Λαυ-

Σημ. 'Επομένως τό δώρον λαμβάνει ή Δνίς Φοφώ· 
’Αδαμοπούλου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ„

Δ. Κ- Π ά τ ρ α ς. Καί νέος συνδρομητής ένε- 
γρά^η, άποστείλ.αντες τά φύλλα καί αποδείξεις. Ά- 
ναμενομ.εν έμβασμα.— Α. Φ. Τρίπολιν-Βαρ- 
β α ρ ί α ς. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόοειξις παρε- 
οόθη κομιστή. Εΰχαριστούμεν. — A. D. Minet-el- 
Garni*. Συνδρομή σας εληφθη. Ευχαριστοΰμ.εν πολύ. 
—Α. Μ. Κ α ρ δ ί τ σαν. Ζητούμενου φύλλον σάς 
άπεστείλαμεν.—Μ. Ψ. Κάϊρ ον. Ζητηθέντα φύλ- 
λα σάς έστάλησαν. —■ Α. Γ. A. Ρ e ra, Ζητηθέντα 
φύλλα σάς απεστάλησαν.—Σ. Δ. Κ. Π ό τ ι - Ρ ω σ- 
σ ί α ς. Συνεστημένη εληφθη. Ευχαριστουμεν. ’Από- 
δειξις καί ζητηθεισαι πληροφορίαι στέλλονται ταχυ- 
δρομικώς. Εύχαριστοϋμεν. — Η. Α. Λ ε υ κ ά δ α. 
Συνδρομητής ένεγράφη. Εύχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν. 
’Απαντήσατε.

Έν ’Αθήναις έκ τοΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίστη Κωνσταντενίδου «ϊ»


