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Έν μια- τών πιρ ιηγήσεων τής ’Ακαδημαϊκής Σχο
λή; μέχρι Σουνίου, άπέχοντός κατά Στράβωνα τών 
’Αθηνών τριακόσια τριάκοντα στάδια, ό Πλάτων έκ 
τής άχρας τουναόΰ περί Κοσμογονίά'ς· δμίλών, χάτά 
■παραλληλίαν τής αληθούς ευτυχίας, ήν ή φύσις 'διώ- - 
ρισε τοΐς ανθρώποις, επιλέγει «ενγένει παν δ,τι αγα
θόν εινε εις τδ παν καί εις τον άνθρωπον 'ιδιαιτέρως 
παρα'γεται απδ τον ’Τψίστον ©εδν καί παν ο,τι εύ- 
ρίσκεται ελλεΐπές, προέρχεται άπδ τδ έμφωλεΰον· φύ
σει είς τήν ΰλην έλάττωμα».

ΙΙάνϊές οι1 έρμηνέυτ’αί τοΰ. Πλάτωνος ■ διάφωνόΰάϊ 
πρδς αλλήλους περί τής ' φύσεως- τής ψυχής τοΰ κό·: 
σμου, ττάραδεχομενοι, όί μέν τήν ΰπαρξιν είς τδ χάος 
δυνάμεως ζωτικής κινούσής άνωμάλως τήν ύλην, 
άφ’ η; διακρίνέται; οΐ δέ δύο αιωνίους άρχάς, άφ’ ών 
έξαρτάται καί ή άτακτος τοΰ χάους κίνησις προερ- 

,χομένη εκ ψυχής- προσκεκσλλημένης φύσει μετά τής 
ύλης καί έτεροι δεχόμενοι κινήσεις τακτικά; κάί πά- 
ρακτικάς άποφαίνονται περί τής κινήσεως τσΰ χάους, 
oat πάντως διευθύνεται υπό τινος νοήσεω;) άτε'οΰσης 
τυφλής καί άγονου. ' .

Αί δοξασίαι όμως αυται επιγράφονται μετά τόίής 
πειστικότητο;,' όσης καί ή περί ειρωνείας τοΰ Σω- 
κράτους γνώμη τοΰ σοφοΰ- μαθητου, ου τους ισχυρι
σμούς άνάιροΰσιν έτεροι φιλόσοφοι, ών αξιόπιστος δ 
Εενοφών, παραστάς είς τον μετά 'τοϋ1 σοφίστου Ίππίόυ 
διάλογον, καθ’ δν· δ μέγάς διδάσκαλος έκφράζετάι μετά 
τοίάύτής εμβριθέίάς, μεθ’ήςκαί περί Ειμαρμένης συμ- 
φώνόύσης προ; τήν Στωΐκήν. φιλοσοφικήνθεολογίαν, 
περί ής δ Ρωμαίος φιλόσοφό; 'Σενεκ'άς' εν Οίδιποδε μαρ-· 
τυρόϊ 'άνάφώόών ■ . '·' '** ί ’ Ή ■

” ν; Quidtjuid patihiur morta'le genus '
· "' Quidquid.tacitrius ienit estflto : “ ■

Ό,τι πάσχομεν, ω.θνητόν γέν»ί,
- ό,τι. πράτταμεν άνωθεν'ήκει. ■

Ή διδασκαλία τήϊ-έννοίάς' τοΰ υπέρτατου ίντος καί 
ή πραγματική ιδέα τής παραγωγής τοΰ κόσμου άκτΐ- 
νοβόλε?'καί; εκ τών'άρχ'ών τόΰ.'Άρχύτόυ, παραδεχθέν·' 

το; εν τώ σύμπαντι Θεόν, ύλην καί είδος' περί δέ τής 
αρχαίας ίερας .διδασκαλίας ό Βαρβουρθών υπολαμβά
νει, ότι τδ.απόρρητον τών μυστηρίων ην τδ δόγμα 
τής ενιαίου θεότητος και πρδς βεβαίώσιν τής δοξασίας 
αναφέρει τμήμα ποιήσεως, προβαλλόμενον καί έκ πολ
λών τής ’Εκκλησίας πατέρων, «Όρφέως Παλινωδία» 
καλούμενου, καθ’ο έκηρύσσετο εις Θεδς μόνος, ΰφεστώς 
ύφ’ έαυτοΰ, πηγή πόσης ύπάρξεως, παρ’ ούδενδς δρώ
μενος καί τά παντα έφορων.

"Οντως ό ιεροφάντης άπδ τής τοπικής διατάξεως 
μακράν έντφϋθεν ©I άμΰητοι, ηοξατο άναγγέλλων είς 
τους μυσταγωγουμένους ίεράν διδασκαλίαν, περί ή; 
άνεφύησαν αμφιβολία'., ώς .καί. περί, τής τύχης τών 
’Ορφικών, στίχιυν, οΰή ό .Ευσέβιος, ώς καί Ιουδαίος 
τις, ζησας κατά τους χρόνους,. τόΰ.Πτρλεμαίρυ, βασι- 
λέως τής .Αίγύπτου,ι,.αναφέρρυσ.ιν, αλλ" ή διαφυλα- 
χθεισα πρδς ήμας άνάγνωσις διαφέρει οϋσιωδώς τής 
ευρισκόμενης είς τα συγγράμματα τοΰ ίιεροΰ ’Ιουστί
νου, καθ’ 3ν αναγγέλλεται ον ένιαΐον, έφορων τά πάντα 
καί παρμκτικδν τών πάντων, εις δ άποοίδουσι τδ ό
νομα Δία, Είς ..τον Ευσέβιον άναφέρεται ή ίδια επαγ
γελία, τής πίστεως, πλήγ τινων αναπτύξεων, γίνεται 
όμως μνεία καί περί Μωϋσέως καί .’Αβραάμ έξ οό 
κριτικοί πολυμαθείς συμπεραίνουσιν, ότι. το τμήμα 
τών στίχων εμοξφώθη η. διεφθαρη ύπο. .του ’Αριστο
βούλου η ετέρου ιουδαίου. Μετά δέ, τήν άφαίρεσιν τής 
προσθήκης, παρατηροϋμεν, ότι δ ποιητής εκφράζεται 
περί ύπερτάτου ,δντος,. ώς καί πολλοί αρχαίοι συγγρα
φείς, έν ο’ς δ Κλεάνθης είς τον ύμνον καί δ "Αρατος 
εις τδ ποίημα, περί ών καί αύτδς δ απόστολος Παύ
λος μαρτυρεί- «έν αΰτώ γάρ ζώυ,εν καί κινούοεθα καί 
έσμέν. ώς κοΓ τίνος τών ' κσθ’ ήμδς ποιητών ©ίρή- 
κασΓ του γαρ. καί γένος» (Πράξεως ’Αποστόλων Κεφ. 
ΙΖ’ ,έδ. 28). Ό Ευσέβιος φέρει καί ,έτέραν σκέψιν, ότι 
δ ιεροφάντη; παρ’ "Ελλησι έφαίνετο ύπδ τους χαρα
κτήρας τοΰ Δημιουργού, άλλ' ό Πλάτων είς Τίμαιον 
δίδει σαφεστέραν εικόνα, ής ευφυέστατη ή δόξα τοΰ 
Βαρβουρθώνος πλήρης πνεύματος καί αγχίνοιας.

■ ν ■
Γνωρίσαντες τήν έκ μιας και ΰπερτάτηγς αρχής πα- 

ράγωγήν τοΰ σύμπαντος. έπισκόιίήσωμέν :Λαι τας περί 
προνόίάς καί διηνέκοΰς λειτουργία'; δοξαάνίας, ΐνα λά- 
βώμεν ιδέαν συναφή τής έν'/Γω’ κέν'τρω ’κίαί παντί έμ- 
φωλέυοόση; δυνάμέώςΐ ' ’ ' . --

Αίτιος απάντων 'ών © Θεός, άΰτψ ξσταιι ή δημιουρ
γική καί ή 'πρόνοήτίκή δύνάμις. ·

Ό Άρισ'τοτίλής ε'φίλόσόφήσεν, δ Πλατών εν Τι- 
μαίω όποφάινετάι 1 κάί' - ο Πρόκλος έν τοΐς περί τών 
δέκαίπρός'-τήν Πρόνοιαν άπορημάτων ζητήμασι άνά-
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γνωρίζων μίαν ύψίστην δύναμιν, έρωτα «εί cf.it έστίν 
σνεργείη δημιουργός ό ©so;, πώς ού πάρεστι τά μέλ
λοντα;» Ό δέ φιλόσοφο; Πλοιτϊνο; διαλύω» τήν έπί 
τών όφθαλμώναύτοΰάχλύν,συμπληροι έχφραστικώτερον 
τά διαστήματα λέγων «τό ύστερον έσόμενον ήδη παρ- 
εστι τώ ©«φ χαί αεί πάρεστι. Καί ούτω πάρεστιν ώς 
προνενρημένον έίς τό ύστερον. Καί δια τοΰτο έκάστη 
του θεού ενέργεια τελεία εστίν ώς τή προγνώσει εί- 
ληφεΐα τα. ύστερον έσεσθαι μέλλοντα, ώς μηδέν έλ- 
λείπειν, μηδέ δεΐσθαι μηδενός τ,ότε τήν τοϋ Θεοΰ ενέρ
γειαν, όπόταν τό'πρίν μέλλον, ύστερον ήδη παράγει».

• Ή πολυδοξία αύτη άνέδειξε χαί οπαδούς, ών οί μέν 
: ,-περΐ τον Γάλλον Καρτέσιον έπί τόν Δημιουργόν χα- 

ταφεύγουσιν, δν αναγνωρίζουσιν αίτιον τών εν τοΐς 
σώμασι γινομένων συμπτώσεων χαί" συγκρούσεων, οΐ 

• δέ περί τόν Γερμανόν Λεϊβνίτιον είς τας συμδολας τών 
σωμάτων ορμήν τινα άποοίδουσι χαί οΐ περί τόν ’Ολ
λανδόν Μουσχεμβροέκιον άγνοοΰσι τήν δυναμιν, τήν 
απο του όνος σώματος εις τό έτερον χατ’ αυτούς μετ- 
οιχίζουοαν, ύπέρ ου; ό Μίλτων στρέτων τούς οφθαλ
μούς εις τόν ουρανόν «ταΰτα, λέγει, εινε τό ένδοξόν 
Σου εργον, Πάτερ τών αγαθών, Παντοδύναμε» έπι- 

χ κυρώσα; τους λόγους τοΰ έν Κρατύλλω Σωκράτους.
εΐ μή άρα δή, ώσπερ οΐ τραγωδοποιοί, 
έπειδάν τι άπορόϋσιν, έπι τας μηχανας 
καταφευγαυσι θεούς αίροντες καί ημείς 
ούτως είπόντες απαλλαγώμεν.

Πάσα: αί θεωρία·. τών σχολών, αί τής λέσχης τών 
Θωμιστών, ώς καί αί δοξασίας περί τής δυναμεως ε
κείνης τής κινούση; έν τώ σύμπαντι τά σώματα μεθ- 
ίσταντο μεταχωροΰσαι από τοΰ ενός δόγματος είς τό 
ετερον μέχρι τοΰ μεσαίωνος, οπότε τήν κοσμικήν διά- 
ταξιν τοϋ έπιχρατοΰντορ Πτολεμαϊκοΰ συστήματος διε- 
δέχθη κατά την εποχήν τής μεγάλης θρησκευτικής 
επαναστάσεως ή του θεμελιωτοΰ τής θεωρίας τοΰ κό
σμου διάταξις Νικολάου Κοπερνίκου, αφηγούμενου έν 
τφ πρός τόν Πάπαν Παύλον Γ'. άφιερωθέντι συγγράμ- 
ματε, ότι δι’ ούοεμιας άλλης εφαρμογής ήδυνηθη νά 
εύρη τοσοΰτον θαυμασίαν συμμετρίαν τοΰ κόσμου, 
τοσοΰτον αρμονικόν σύνδεσμον τών ουρανίων οδών η 
&τε έθεαεν επί βασιλικού θρόνου έν τφ μέσφ τοΰ ω
ραίου νχοΰ τής φύσεως τον "Ηλιον, τό φώς τοϋ κόσμου 
(iucei'naim muodi) ϋπερανςο τής δλης οικογένειας τών 
περιστρεφόμενων αστέρων.

Ό νέος αναμορφωτής αναγνώρισα; την φύσιν αίω- 
νίαν διδάσκαλον τών σκεπτικών, έθεσε τας βάσεις τοΰ 
κοσμικού οικοδομήματος, ού, ώς άφηγεΐται, κατείχε 
συλλήψεις επισφαλείς περί τής μεγάλης κοσμικής 
μηχανης, διατεθειμένης ύπό τοΰ ύψίστου καί σοφωτά- 
τοΰ τεχνίτου, ύπό του Δημιουργού τής τάξεως, ής ή 
συμπλήρωσις έπεφυλάσσετο εις τούς τρεις μεγάλους 
διαδόχους Κέπλερον,Γαλιλαίον καί Νεύτωνα, άναπτύ- 
ξαντας γεωμετρικώς είοικάς θεωρίας περί πάντων τών 
πλανητών χα'ι έξαγαγόντας άκριβεστέρας θεωρίας περί 
κινησεως; τών ουρανίων σωμάτων. Αί ανακαλύψεις 
τοΰ Γαλιλαίου μάλλον ένισχύουσι τάς θεωρίας τοΰ 
Κοπερνίκιου, αί δε τοΰ "Αγγλου αστρονόμου εΐσί πολυ- 
πραγμονεεστεραι.

Ή δοξασία τοϋ Νεύτωνος άπό τοΰ Δημιουργού τής 
ύλης αρχομένου καταλήγει εΐς λεπτομέρειας περί χι- 
νησεως, νλης λεπτής, πνεύματος ύλαρχικοΰ καί μέ
σου αιθέριου όντος, οργάνου παντείας κινήσεως καί 
6ι’ ου τα ίσχυρώς χαί διηνεχώς κινούμενα σώματα 
φώς άφιέμενα καί θέρμην μεταδίδοντα μετά ταχύτη- 
τος παλλονται πρός μίαν καί τήν αύτήν έλαυνόμενα 
α?χην. Έν τοΐς-στοιχείοις τής φιλοσοφίας τοΰ Νεύ- 
τωνος γίνεται μνεία ού μόνον περί τών νόμων τής 
κινήσεως τοΰ σύμπαντος, οι; κρατείται καί συνέχε
ται, αλλα καί περί έπισπάσεων καί αποκρούσεων καί 
περί χημικών φαινομένων άνατρεχόντων εις έτεροφυεις

s·

μίξεις και κράσεις ένεκεν τών συνεχών άναζήσεων, 
μετεωρίσεων, .καταθέσεων, έξανθήσεων καί πέψεων 
καί όλων τών αλλοιώσεων τής θαυμαστής ταύτης ύλης 
τής αυθις συνεχομένης διά μιας έκαστικής ουναμεωσ 
εισαγομένης μέχρι; αύτών τών εγκάτων τής γής. Εΐς 
την δύνα(Λΐν ταύτην χατά τόν Γενουήνσιον οφείλεται 
ή διηνεκής κυκλοφορία τών σωμάτων, έφ’ ών δ Νεΰ- 
των. απαρέσκεται καί περ έν αρχή δεχόμενος νά δμο- 
λογήσή τήν πρόνοιαν τοΰ Δημιουργού, ού τήν συνο
χήν οί περί τόν Καρτέσιον αναγνωρίζοντας «είς άνάγ- 
κτ|ν προίστάνται προς ©εόνάνατρέχειν τον νβουργουντα 
την άπαξ έντεθεισαν τοΐς oust κίνησε» και δαπανω- 
μένην ταΓς άντιβάσεσι συνεχώς άποκαθιστώντα», μέ- 
χρις ου ό Μίλτων τόν. ένδόμυχον φωτισμόν επικαλε- 
σαμενος «ΐνά ιδη καί λαλήση περί πραγμάτων μή 
υποπιπτόντων εις θνητήν ορασιν» καί προ πάσης ει
σαγωγικής ρήσεως ανακαλύπτω» τήν Σαιξπήριον αρ
χήν «καί εις δένορ’ εύρίσκεις γλώσσας καί είς ρύα- 
κας βιβλία καί εις λίθους ομιλίας κ’ έν παντί τό αγα
θόν» ισταται έν προφανεΐ" άποκαλύψει, ήν άσπασθείς 
ό πολύς Ούγγώ, αναφωνεί:

Ό κόσμος είνε προφητεία μελλόντων κόσμων.

VI
Έκ τοΰπερί αϊδιότητος τοΰ κόσμου λόγου τοΰ Πρό- 

κλου, δοξάζοντος τοΰ έν τή ύλη ένοικίζοντος τοΰ 
Νεύτωνος χαί τοΰ ύλαρχικοΰ δόγματος τοϋ Σπινόζου 
άναλυτικώς χωροΰντες, ίστάμεθα έπ’ άκρων αντιθέτων 
τής ύλης τοΰ πνεύματος.

Περί τής ύλης καί τοΰ πνεύματος τοΰ Κόσμου πρώ
τη ή γεωλογική βίβλος τοΰ Μωϋσέως αποκαλύπτει 
ιδέας καί άρχάς προαδαμιαίας, περί άς οί γεωλόγοι 
σήμερον μεθ’ δλας τάς ενασχολήσεις καί προόδους 
εΰρίσχονται έν πλήρει αρμονία καί έν ψηλαφητή 8ta- 
ψωνίςι, άποτελοϋντες πνευματικήν κλίμακα, ής βάσις 
ή Βίβλος τοΰ Κυρίου, περί ής έπί βασιλείας Ίωσία 
(659—690 π. Χ,ήΧελκίας δ μέγας ίερεύς πρός Σα- 
φάν τόν γραμματέα λέγει «εύρηκα τό βιβλίον τοΰ Νό
μου έν τώ οικω τοΰ Κυρίου', καί έδωκε Χελκίας το' 
βιβλίον εις Σαφαν και ανέγνωσεν αυτό» (Βασιλέων 
Β' Κεφάλ. ΚΒ' εδ. 8) χαί άλλαχοΰ «καί ένφ έξέφε- 
ρον τό άργύριον τό είβαχθεν εΐς τόν οίκον τοΰ Κυρίου 
εϋρηχε Χελκίας ό ίερεύς τό βιβλίον τον Νόμου τοΰ 
Κυρίου τοΰ δοθέντος διά χειρός Μωϋσέως» (Χρονικών 
Β’ Κεφάλ. ΛΔ' εδ. 14). Πάσαι δέ αί ξρευναι τών 
κριτικών θεολόγων στρεφόμενοι πρός τάς πηγάς ένι
σχύουσι τήν μαρτυρίαν του τε ’Ιουστίνου καί τοΰ Πυ- 
θαγορικοΰ Νονμενίου παραδεχομένων τήν μεν Βίβλον 
ώς χρονικόν, τήν δέ Γραφήν ώς ληξιαρχικόν βιβλίον 
τής ανθρωπότητος.

Ή αλληγορικη έπίνοια τών δύο πίθων παρ’- Όμήρω 
σννδυαζομένη προς τούς ’Ορφικούς στίχους, φέρει ήμας 
εις την περί ύλης καί πνεύματος ’Ιουδαϊκήν σοφίαν, 
την έρμηνευομένην δια τής μωσαϊκής κοσμογονίας, 
περιγραφούσης δια μαχράς σειράς συλλογισμών τά υπό 
τής μαρτυρίας τών αισθήσεων άποκαλυπτόμενα ήδη 
πορίσματα τής γεωλογίας. Τό ακριβές τής γλώσσης 
τής μωσαϊκής διηγήσεως έχει πηγήν τήν ύλην καί 
τό πνεύμα τής .φύσεως, κυρούσης τήν ρήσιντής γρα
πτής βίβλου «έν αρχή έποίησεν ό ©εός τον ουρανόν 
καί την γην», ή δέ ύλη μετά τοΰ ζωικού καί φυτι
κού τής δημιουργίας γένους βεβαιοΰται καί έκ τοΰ έπι- 
πάγου, έφ’ ού ΠνεΟμα Οιοϋ έφέρετο και περί ού ό 
Ευαγγελιστής ’Ιωάννης προοιμιαζόμενος λέγει έν άρ- 
χΑ Λν ό Δόγοτ ό κατά Μωυσήν είς τήν άμορφον 
ύλην τοΰ άπειρου διαχέων ζωήν άνακαινίσεως καί προ- 
βάς είς τόν διάκοσμον τοΰ συστήματος, ου καταληπτή 
ακολουθία τοϋ υπερφυσικού κράματος, εΐσΐν αί τών 
νόμων ένέργεια·. συμβιβαζόμεναι πρός τήν ορθήν έκδο- 
χην τής. μωσαϊκής ιστορίας διακρινούσης. έν τώ έπεί- 

ρω ύλην καί πνεΰμα καί εΐς τήν ικανήν γνώσιν τής 
πολιτικής καί ήθικής ιστορίας τών Σινών, περί ων ό 
Γάλλος ιεραπόστολος Paubil παρίστησιν ώς εικόνα 
άναπτύξεώς τήν άπό τοΰ αύτοχράτορος Ύάω 2357 
π. X. περίοδον, καθ’ήν τό Cboa-King, βιβλίον ίερον 
παραδεχόμενον τό αρχικόν αγαθόν.Πνεΰμα, προσωπο
ποιεί .την ύλην ώς παγκάκιστον δαιμόνιον, ήγούμενον 
πάντων τών εγκλημάτων καί δπερ κατα τον Λο-πι 
απεικονίζεται μετά σκελών καί κνημών ζώου και 
πτερύγων νυχτερίοος.

Έχ τής ’Ιουδαϊκής και Σινικής θεολογίας είς τήν 
ηθικήν τών 'Ελλήνων φιλοσοφίαν προσχωρουντες καί 
έπί τών λειμώνων τοΰ Έδέμ είς τάς περγαμηνας τοΰ 
Διός, σανσκριτιστί Dyaus τόν διαφανή ούρανον σημαί
νοντος καί αλβανιστί τόν Κύριον τής 'Ημέρας, προσ- 
πίπτοντες έπί αύτοΰ καί έπί αναθηματικής στηλης, 
άναγινώσκομεν :

Ζ6ΥΣ = ΝΟΥΣ
Αυτή ή παρ’ Έλλησι κρατούσα δόξα υπολαμβάνε

ται έκ τών ’Ορφικών, έν Οις ό Ζεύς ώς Νοΰς τοΰ Κό
σμου αδεται:

Ζεύς πρώτος γίνβτο, Ζβυς ύστατος «ργικέραυνος.
Ζευς κεφαλή, Ζενι μ.έσσα, Διός δ' έκ πάντα τέτυχται. 
Ζευς άρσην γένετο, Ζευς αφθιτος ίπλετο νύμφη. 
Ζεύς πυθμήν γαίης τε χάι ουρανού αστερόεντος. 
Ζεύς βασιλεύς, Ζεύς αυτός απάντων αρχιγένεθλος.

Καί έχ τοΰ κάλλους τής 'Ομηρικής έπινοίας, έξ ής 
άποσπώμεν έν Ίλιάδι

Διοί γάρ τε πίθοι κατακείαται έν Διός οίδιι 
Αωρων οία δίθωσι, κακών, ετερος δέ έάων 
'Ω μέν κ’άμμίξας δοίη Ζεύς τερπικέραυνος, 
"Αλλοτε μέν τε κακώ ογε κύρεται, άλλοτε δ’ εσίλω· 
Q δέ χε τών λυνρών δοίη, λωβητόν έθηχεν* 

Καί έ κακή βούορωστις έπί χθά/« δίαν ελαύνει, 
Φοίτα 5’ ούτε θεοϊσι τετιμένος, ούτε βροτοΐσιν

Ή απόλυτος τοϋ θεού ισχύς πρός τήν τοΰ ύλαρ
χικοΰ δόγματος αντίθετον ιδέαν,κατάδηλος εκ τής ’Ο
δύσσειας τού άοιδοΰ, έν ή ό Ζεύς φαίνεται άγανακτών, 
δτι οί άνθρωποι αίτιώνται τών κακών τους θεούς, ενώ 
αύτοί ουτοι εισιν οί προκαλοΰντες ότβ μεν ύπο τής 
"Ατης διά τής απάτης, ότέ δέ ύπό τής Μοίρα; η τής 
Αίσσης διά τής θελήσεως τά ατυχήματα παρα τό πε
πρωμένου, πρός 8 οί ’Ιουδαίοι έπίσης άποβλέποντες, 
έοόξαζον-τόν Δία ώς άστρον αγαθόν, ύφ’ 3 εγεννήθη 
ή Γάο τύχην σημαίνουσα καί έξ ής παρατηρεϊται ή 
νέα διάτας ις τοΰ Πλάτωνος, ότι τό ομιχλώδες χάος 
τής ύλης καθοδηγεί ή σκέψις θείου τίνος πνεύματος. 
Ή εΐς έπιστήμονικήν γνώσιν προαχθεΐσα δόςα σχετί
ζεται προ; τήν έπίνοιαν τών δύο πίθων, ών ερμηνείαν 
σαφή δίδει ήμϊν καί ό παρ’ Ήσιόδω απαντωμενος πί
θος τής Πανδώρας καί ετι σαφέστερου είς την εκφρα- 
σιν ό ’Ιταλός ποιητής Τρισσϊνος (1478—1550) υπο
θέτει, ότι δ άνθρωπος έξ ύλης και πνεύματος συγκεί
μενος μετέχει αμφοτέρων τών έξ αύτών απορρεόντων 
αγαθών καί καί κακών, περί ών δ μέν Πλούταρχος 
άποφαίνεται, ότι καπηλικώς αναμιγνυόμενα διανέμον
ται τοΐς άνθρώποις, οί οέ Ροσφόρ, Βιτωβέ και Καισα- 
ρότης έν σχολίοις, άποθαυμαζουσι τήν άλληγορίαν 
τοΰ μύθου, ον ή Δασσιέ φρονεί έξαχθέντα έκ τοΰ χω· · 
ρίαυ τοΰ Δαυόδ «ό βεός κλιτής έστί' τούτον ταπεινοί 
καί τούτον ύψοϊ· οτι ποτηριον εν χειρι Κυρίου, οίνου

(1) Τούθ’ δπερ ερμηνευόμενο» : Δύο πίθοι ύπάρχονσιν <ίς 
τό δώμα τοΰ Διός, ό «1? τών καλών δώρων και ό ετερος τών 
κακών, τά όποϊα ό Ζεύς εΐς δντινα άναμεμιγμένα ήθελε δώσει, 
Οντος άλλοτε μέν συντνγχάνει τό καλόν και άλλοτε το κακόν' 
εις δντινα δ' δμως ήθελε δώσει έκ τών κακών τόν καθιστά 
δυστυχή· τούτον δέ πάντοτε μεγάλη θλίψις καί λύπη τόν κατα
διώκει έπί τής γής, περιφέρεται δέ, οίτε ύπό τών θεών τιμώ
μενοί, ούτε ύπό τών ανθρώπων.

ακράτου πλήρες κεράσματος καί εκλινεν έκ τούτου 
εις τούτο πλην δ τρυγίας αύτοΰ ούκ έξεκενώθη- πίον- 
ται πάντες οί αμαρτωλοί τής γής» (Ψαλλμοί ΟΕ', 7 
καί 8) καί έξ ου Πινδαρικώτερον δυνάμεΟα είπεΓν

Μέσω παλίρροια; χαρών 
καί θλίψεων στρεφόμενων 
περί κάοη βροιών. 

Τις δύναται νά έλπίζη 
ευτυχίαν σταθερόν ;

Ή θεωρία τοΰ διϊσμοΰ κυροΰσα τήν έκ τής ύλης 
καί τοΰ πνεύματος έπικρατήσασαν άλληγορικήν ερμη
νείαν, σκιαγραφειται μεταγενεστέρως παρ’ Έλλησι 
μεταφερομένη έχ τοΰ αχανούς τής πρωτογόνου εκείνης 
φύσεως καί τής μετά ταύτα βλαστήσεως είς τάς ήλια- 
κας ακτίνας τής Γραφής και της επιστήμης, ών σο
φιστικήν καί έμπορικην γνωριμίαν παρατίίβεται δ τον 
θειον οφθαλμόν άντιληφθείς έν πάση τή ώραιότήτι 
χαί τό πονηρόν πνεΰμα έν τή ύλη τής φφύσεως άνα- 
γνωρίσας έν πάση τή αρμονία Θηβαίος η^θιχός φιλό
σοφος Κέβης, δ παρασκεύασα; έπί τό ύψηλότερον τό 
σύστημα τοΰ διϊσμοΰ κηρύττων, ότι εν τή φύσει ούδε- 
μία ύπάρχει πλάνη, άλλ’ έν ήμϊν καί διά τού Πίναχος 
προγνωστικώς παραστησας ό,τι δ γνωστής τής φιλο
σοφικής θεολογίας Παύλος εν τή προς Έφεσίους επι
στολή αναπτύσσει «ούκ εστιν ήμϊν ή πάλη πρός αίμα 
και σάρκα, αλλά πρός τάς αρχάς, πρός τάς εξουσίας, 
πρός τούς κοσμοκράτορας τοΰ σκότους τού α’ιώνος 
τούτου, πρός τά πνευματικά τής πονηριάς έν τοϊς 
έπουρανίοις—ένδύθητε τήν πανοπλίαν τοΰ Θεοΰ, ΐνα 
δυνηθήτε νά σταθήτε κατά τών μεθοδικών τοΰ πο
νηρού» (πρός Έφεσίους Κεφάλ. Στ’ έδ. 11 καί 12).

• Ή φιλοσοφική θεολογία τοΰ Πίνακος είκονίζει σα
φώς τήν περί αθανασίας τής ψυχής διδασκαλίαν τοΰ 
Σωκράτους, ην,.άνυψρί-εύμεδόθως ούχί διά τοΰ μύθου 
τών εν.τψ .βίώ πίθων ών .τό κάλλος σκάπτεΐι ά Πλάτων 
παραδόξως, ουδέ διά παραβολής, αλλά διά τ,ών παραλ
λήλων έμπειρικών έν τώ βίω δύο δδών τήις ύλης καί 
τοΰ συγκερασμένου πνεύματος, ών άρχει τό Δαιμόνιον 
καί άς ποικίλει διά τής αύτής, παρα τοΐς Ραββί Γάδ 
καλουμένης, Πινδαρίου Τύχης, έκπροσωπουμένης ύπό 
γυναικός τυφλής ίσταμένης έπί σφαίρας καί κοινής 
ούσης τοΐς άνθρωποι;, οίς & δέδωκεν άφελέσθαι καί 
ταχέωσ πάλιν δούναι πολλαπλάσια, αύΘις δέ άφε
λέσθαι, & δέδωκεν ού μόνον δέ άλλά κ«1 τά προ- 
υπάρχοντα καί πε^ί ής τό Δαιμόνιον κελεύει μή θαυ- 
μάίειν δ,τί δν πραττη αύτη. Ό ηθικός μαθητης τοϋ 
μεγάλου φιλοσόφου χειραγωγών τούς είσποψευομένους 
ε’ις τόν βίον άπο τού γήινου ναού τοΰ Κρό·νου είς τό 
οίκητήριον τών εύδαιμόνων καί καθοδηγών αύτους έχ 
τοΰ περιβόλου τών δοξασιών εις τήν στενήν καί ακαν
θώδη δδόν τής αλήθειας, αποκαλύπτει εΐς τόν κυμαι- 
νόμενον βίον τοΰ άνθρώπου τό διά τής μετάνοιας καί 
χαθάρσεως τής ψυχής μυστήριον τής Σωτηρίας, π^ός 
ήν οΐ άφιχνούμενοι στεφανοϋνται καί ευφραίνονται πάν
των τών αγαθών' οΰτω δ θείο; Κέβης τόν ομιχλώδη, 
υλικόν διϊσμόν. περιβάλλει δια τοΰ πέπλου τής ήθικής, 
ώς έν τή χαλλιτεχνίφ τό ώραΐον τοΰ Άπελλοϋ δ απα
ράμιλλος τής Θηβαΐδο; ’Αριστείδης, δ ένασχοληθείς 
είς τήν ίκφρασιν τών μεγίστων ψυχικών ταραχών και 
μεταχειρισθείς τό σώμα, ώς διαφανές περικάλυμμα, δι’ 
ου να οιορώνται ή ψυχή καί τά πάθη τού άνθρώπου 
ού τήν έξ ύλης καί .πνεύματος ήθικοΰ πάριαδεχθεις ό 
χριστιανισμό; έν τή ένότητι τοΰ κόσμου καί! τοΰ ατό
μου (ΐ) δίδει πιστήν έομηνείαν τοΰ Πίνσ,κο»; δια τοΰ 
Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου, γράψαντος «στενή ή πύλη 
καί τεθλιμμένη ή οδός ή άπάγουσα είς τήν ζωήν καί

{1) Ή α’ρεσις της τρίτης συνθέσεως τοϋ ατόμου,, ήν ό Πλά
των έρμηνεύει απαράδεχτος ώς έχπροσωποϋσα θυναμιν φύσει 
ύφ’ έαυτής φθειρομένην.
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V:

όΛ,ίγο* ε’ισΐν οί εΰοίσκοντες αυτήν -πλατεία ή πύλη χαί 
ευρύχωρος ή οδός ή απαγουοα eti τήν απώλειαν καί 
πολλοί εισίν οί εισερχόμενοι δι’αυτής» (ΜατΟ. Ευαγ. 
Ζ’, 13). Άλλα τήν άπλουστέραν έρμηνείαν δίδει ή 
διακριτική γραμμή τοΰ αγαθού καί τοΰ κακοΰ, συνδέ- 
ουσα την ’Ιουδαϊκήν Θεολογίαν μετά τής Ελληνικής 
φιλοσοφίας και τοΰ χριστιανισμού, πρός δν ό μέν Ό
μηρος παραπλησίως φέρεται έν 'Οδύσσεια άναφωνών 

Ζευς αγαθόν τε καχδν « διδοί", 
δ δε Κέδης έπΐ τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ καχοΰ φιλοσόφων 
καί τό σύστημα τού διϊσμ.ου άναλύων έν τώ σύμπαντι χαί τφ ατόμω αποφαινεται, δτι ώ; αδύνατον το αυτό 
πρϊγμα να είνε κακόν καί αγαθόν, ούτω καί εκ τοΰ 
καχου αδύνατον νά γίνη αγαθόν καί όμως συνυπάρ
χει εν τή ένότητι τοΰ βίου κοινού δντος, ώς μεταφο
ρικών έν τή ημέρα καί τή νυκτί τοΰ χριστιανισμού 
τοΰ άνατέλλοντος τόν ήλιον έπί δικαίους και άδικους.

Ούδείς 8έ ό αμφιδάλλων, ότι έκ μόνης τής ίεροκρι- 
σιας τών Ελλήνων αποκαλύπτεται το δόγμα τοΰ επι- 
κρατοΰντος εν τώ σύμπαντι καί τώ ατόμω διϊσμοΰ, 
έξ ου ή τε φιλοσοφική θεολογία καί ή επιστήμη συμ- 
πίπτουσαι καί τά δρια έκτεϊνουσαι των ανθρωπίνων 
γνώσεων ελκουσι καί νΰν παντα φυσιοδίφην εις τήν 
ζοφώδη εκείνην ερμηνείαν, έξ ή; έπήγασεν ό νέος 
αγών τών φυσικών καί ψυχολογικών επιστημών λα- 
βουσών την τύχην τοΰ Φαέθοντος έν τω συλλογισμώ 
τών ιδιοτήτων καί συντελουσών κατά τόν Βάκωνα να 
έπενεργώσι μάλλον ε’ις την έξευγίνισιν τοΰ βίου τοΰ 
κατέχοντας κατα τόν ύλιστήν Λόχε εν τή γλώσση το 
δριον τής θείας ύποστασεως.

Έν Ξνλοχάστρω 3ί/5 1901.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Λ- ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ

Διαφορά κυρίου καί υπηρέτου.
Και οί δύο καπνίζουσιν άπό τόν αυτόν καπνόν, μέ 

την διαφοράν,ότι μόνον ό είς πληρώνει. ·

Οί πρελλοΐ καί τά παιδιά νομίζονσιν, ότι είκοσι 
φράγχαι καί ταεΐ'κοσιν ετη τής νεότητος δέν τελειώ
νουν ποτέ.

Μεταξύ τής λαιμητόμου και του έρωτος δέν ύπάο- 
χει τις διαφορά,διότι καί μέ τά δύο χάνει κανείς την 
κεφαλήν του.

Ή σοβαρότης τοΰ ήθους είναι συχνότατα τό κα- 
ταφύγιον τών μικρονόων.

Όστες γίνεται πρόδατον, επιτρέπει είς τούς λύκους 
να τον φράγωσϊ.

Άν θιέλης νά δοκιμάσης τήν αξίαν τών χρημάτων, 
ζήτησε νά δανεισθής.

Ό εμ-πορος δέν πρέπει ποτέ νά κλείη τούς οφθαλ
μούς. Όταν πωλή, πρέπει νά· άνοίγη τόν ένα καί 
όταν άγαράζη, καί τούς δύο.

Ό μακαρίτης Γ-X. ίλεγεν:
— Άχ, φίλε μου, δέν γνωρίζεις πόσα έμαθα άπο 

ανθρώπους, άγνοοΰντας καί αύτήν τήν ανάγνωσιν.
•Εν Έρμαυπΰλει τή 18 'Ιουνίου }θθ}.

Λ. A- X.

ΤΟ ΣΜΝΙ_ffl ΤΙ. Μ»
Όταν ό σκοπευτής (Τκοπειίιτ διά τοΰ 

δπλον τουοίονδήποτε αημεϊον, δέον πρός 
έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ, νά περά τήν ακο- 
πευ-ιχήν άκτΐνα διά τριών σημείων έη’ 
εύθείας γραμμής κειμένων, ήτοι διά τον 
παρά τόν ό^θαλμόν κλισιμέτρου, διά τοΰ 
άκρου σημείου τής κάνης καί διά τοΰ σκο- 
πενοηένου σημείου. Τά δύο πρώτα είναι 
πολΰ πλησίον άλλήλων,έπομένως καθα- 
ρώς όρατά, έν ω τό τελευταίου κεϊται έν 
αποστάσει πολΰμεγαλειτέρα,κατάτό μάλ
λον καί. ήττον κεΛ δέν είναι πάντοτε δια- 
κριτόν.

Είναι δΰσκολον άρα νά έπιτυγχάνηται 
μετά τής ποθητής ακρίβειας καί ταχύτη- 
τος-, τέλειας συνδυασμός τών δύο πρώτων 
σημείων μετά τοΰ τρίτου καί διά τοΰτο α
κριβώς σχετικώς ολίγοι ΰπάρ^ουσιν οί 
καλοί σκοπευταί.

Είναι δέ δντως πολύ παράδοξον διατί, 
ένφ τά όπλα ήχθησαν εϊς σχετικήν τελει
ότητα, ώς πρός τά άλλα, είς τό ζήτημα 
τής σκοπευτικής μένουσιν αληθώς εϊς 
•πρωτογενή κατάστασιν καί τοσο-ϋτον έλατ· 
τωματηςήν.

Τό γεγονός τοΰτο παρατηρήσας, έκ τής 
μεγίστης διασπαθίσεως τών πυρομαχικών, 
τής προερχομένης έκ τής απειρίας τών 
σκοπευτών τοΰ Νοτιαφρίκανικοΰ πολέμου, 
o aipHonard Grubb, έκ Δουβλίνου, διά
σημος ήδη καταστάς έκ τών ωραίων όρ· 
γιαστών του έν τη αστρονομική όπτική, 
συνέλαβε τήν ΐδέαν νά χρησιμόποιήσμ 
πρός οΑελος τών σκοπευτών, μέθοδον 
σκοποβολής άληθώς έπιστημονικήν- 

Έμπνεόμενος έκ τών έφηρμοσμένων έν 
τή άστρονομία, ό σοφός φυσικός, κατε- 
σκεύασε κάτοπτρον έξό^ως εΰφυές.

Διά τούτου κατορθοΰται, ώστε ό σκο
πευτής νά βλέπη το κλισίμετρον εϊς με
γάλην άπδ τοΰ όπλου άπόστασιν, συγχρό
νως δέ καί νά διακρίνμ τό σκοπευόμενον 
άντικείμενον πλησιέστατα. Σταυρός κε- 
χαραγμένος έπί τοΰ φακού φέρεται άκρι- 
(>ώς έπί τοΰ αντικειμένου της σκοπεύσεως 
καί ή σκόπενσις είναι τελεία.

Τοιουτοτρόπως τό οπλον προεκβάλλε
ται μέχρι τοΰ σκοπευομένον άντικειμένου 
καί ό σκοπευτής έ^ζ,ει τήν αύτήν βεβαιό
τητα, ήν θά είχεν, έάν ήγγιζε διά τοΰ 
οπλου του τό στήθος τοΰ έχθροΰ!

Π. . .

η φrsir

0 ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
[ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ]

(συνέχεια και τέλος)

^φ έφαίνετο, δτι Ιμενεν είς τήν ένέδραν 

ταύτην άπ’ αιώνων,δτε έπί τής κορυφής τού λό
φου ειδεν έπί τέλους ν ’ άναφαίνωνται κοτ * άρχάς 
αί κεφαλαά καί ευθύς μετέπκτα τά σώματα δύο 
ανθρώπων, καί ούτοι ήσαν άνευ αμφιβολίας 
άγριοι, ήσαν οί φοβεροί Πάβνιοι καί ή ήμ.έρ« 
έκείνη θά ήτο ή τελευταία ήμερα αύτών ή τοΰ 
Βελδουΐνου.

Οί εισελθόντες έσταμάτησαν άμα κατελθόν· 
τες τήν κατωφέρειαν τού λόφου καί έφαίνετο, 
δτι ειχον συμβούλιου· μετ’ ολίγον δμως κρεμά- 
σαντες τά βουβάλια δέρματα,τά όποια έφερον ώς 
ενδύματα, έπρόβαλον έμπροσθεν τού στήθους 
τάς φαρέτρας, πλήρεις βελών, έτεινον τα τόξα 
ξα των καί έχωρίσθησαν· ό εϊς αύτών διηυθύνθη 
πρός τήν κορνφνν τού λόφου, οθεν ό κ. Βελ- 
δουΐνος τούς είχε κατά πρώτον διακρίνει, μετά 
μεγάλης προφυλάξεως καί έφαίνετο ζητών νά 
άναχαλύψη πού διηυθύνθη ό άνθρωπος, δστις εϊ· 
χεν αφήσει έχει τά ίχνη τού· ό δέ άλλος έζή- 
τησε εν πρός έν τά αποτυπώματα τών βημάτων 
μεταξύ ποταμού καί τής σκηνής, ενώπιον τής 
οποίας άμφότεροι συνηντήθησαν επί τέλους. *Ε- 
φαίνοντο εύχαριστηθίντες έκ τών παρατηρήσεών 
των καίέκ τών χειρονομιών των,ό δέ περιηγητής 
έμάντευσεν, δτι έπίστευον, δτι το θύμα άπεκοι- 
μήθη πλησίον τής πυράς του.

Τοποθετηθέντεςτότε εκατέρωθεν τής σκηνής, 
είς τρόπον ώστε αί αίχμαί τών βελών των νά 
συνα.ντηθώσιν είς ορθήν γωνίαν ϊντός τής σκηνής, 
οί Πάβνιοι έτόξευσαν πεντάκις.

Ουδέποτε ό δυστυχής Βαλδουώος, καθ’ δλας 
του τάς συναντήσεις μέ τούς αγρίους ήσθάνθη 
έαυτόν ισχυρότερου προσηλωμένου εις τήν ζωήν 
ή καθ’ στιγμήν είδε τά δέκα βέλη νά πετώσι 
διασταυρούμενα, τά όποια ήθελον τόν φονεύσει 
ασφαλώς αν μή άπέφευγε τήν πολιορκόυμένην 
κατοικίαν του' τήν μόνην ελπίδα σωτηρίας ειχεν 
είς τήν έπιδεξιότητά του καί τήν υπομονήν του· 
έπρεπε νά σκόπευση όρθώς καί νά μή πυροβό
ληση, ε’ιμή έν άσφαλεία περί τής επιτυχίας· τό 
νά άποτύχη τού σκοπού, ήτο ώς νά πόση είς χεΐ- 
ρας- τών εχθρών του, πράγμα χειρότερον τοΰ 
θανάτου. Έςηκολούθιι λοιπόν γενναίως αγρυ
πνών καί καραδοκών οί δέ Πάβνιοι τό καθ’ 
εαυτούς έδίσταζον καί αυτοί νά είσχωρήσωσι είς 
τήν σκηνήν, άγνοούντες τί θά άπαντήσωσιν έκει 
καί ακίνητοι ήκροάζοντο· επειδή δέ ούδέν ή- 
κουον ό έτερος αύτών βάλλει καταγής τό τοξον,
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λαμβάνει τήν κορώνην του, γονατίζει καί άρ- 
χεται έρπων ύπό τά δέρμα, τό όποιον έκλειε τήν 
σκηνήν, ό δέ έτερος όρθιος όπισθεν αύτοΰ μέ 
τεταμένου τόζον ητον έτοιμος νά τοζεύση· τήν 
στιγμήν ταύτην ό Κύριος Βελδουίνος κατιοών 
ολόκληρον τό κρανίου τού γονατίσαντος άγριου, 
αποκλίνει τήν κεφαλήν, άνεγείρας τήν σφύραν 
τοΰ πυροβόλου. Είς τόν ελαφρόν τούτον κρότον 
οί άγριοι άνασκιρτώσςν, ό.δέ μέλλων νά είσδύση 
ύπό τήν σκηνήν οπισθοχωρεί· ,ό περιηγητής βέ
βαιος πλέον ότι δέν θά τφ διαφύγη άιύτός, μετα
βάλλει αίφνης τήν οιεύθυνσιν τοΰ σιτοχαστήρος 
καί ή σφαίρα του διευθύνεται πρός τόν όρθιου, 
ΙΙάβνιον, δστις διά τού οφθαλμού έζήτει τόν 
εχθρόν του καί τον είδε μέν, άλλ’ ά(ρκετά αργά 
διότι δέν τφ εμεινε καιρός ύπεκφυγή<ς καί έπεσε 
πληγωθείς κατά τό στήθος, έκβαλών κραυγήν 
οδύνης, ήτις αντήχησε μέχρι τού μυελού τών 
Οστών τοΰ Βελδουίνου· ό δ'άλλος άγριο: ήγέρθη μέ 
2ν πήδημα, άλλά βολή μόλυβδου τόν καταφθάνει 
εις τδ μέτωπον, κατασυντρίβει τό πρόσωπον του 
καί τόν ρίπτει νεκρόν πλησίον τοΰ συντρόφου 
του, δστις έστέναζεν εΐσέτι έλεεινώς. Είς τόν 
φόνον τούτον ό κ. Μολχόζεν προέβη δικαιώματι 
άμύνης, οί δέ αίμοβόροι σκοποί τών Παβνίων δέν 
παρεϊχον αμφιβολίαν· άνδέ όεϊς εξ αύτών τώ διέ
φευγε, δέν ήτο άπίθανιν δτι τήν έπομένην ημέραν 
ήθελεν εχει ολόκληρον τήν φυλήν έναιντίον'τ,ου. 
Καί δμως ήσθάνετο έαυτόν άθυμον ενώπιον τού
των τών καταβληθέντων εχθρών του :καί ετρεμε 
συλλογιζόμενος παν δ,τι επρεπε νά εκπλήρωσή 
διά νά κρύψη τόν τελεσθέντα φόνον διο μετ’ 
απελπισίας έγέμισε καί πάλιν τό δπλον του καί 
έπλησίασετά δύο σώματα' οί θλιβεροί στεναγμοί 
εκείνου, δστις έπληγώθη κατά τό στ.ήθος, τόν 
συνεκίνουν βαθέω;" στρέψας λοιπόν πρός τήν. γην 
τό πρόσωπον τοΰ νιωτέρου Παβνίου, πού όποιου 
τά Ακρωτηριασμένα χαρακτηριστικά τφ επρο- 
ξένουν φρίκην,έπλησίασεν έλαφρφ ποδί τόν πλη
γωμένου και δεικνύων αύτφ τήν συμπάθειαν του, 
προσεπάθησε να τφ δύση νά έννοήση, δτι ήτο 
διατεθειμένος νά τόν βοηθήση, δτι ήθελε νά τόν 
περιτυλίξει είς δέρμα βουβάλ ιον, να τον θερα- 
πεύση καί νά κερδίση τήν φιλίαν του.

Ό άγριος περιστρέφετο καθ’ οσον ερρεε τ,ο 
αιμα του τρίζων τούς όδόντας του καί οί οφθαλ
μοί του ερριπτον άστραπάς διά μέσου τών μα
κρών πλοκάμων τών μελανών τριχών του, αιτινες 
έκρυπτον τό πρόσωπόν του· μετά τιναις στιγμάς 
ό Βελδου'ίνος ΐπίσ.τενσεν, δτι κατώρθωσσε νά εν- 
νοηθή καί σχεδόν έθεώρησε τόν έαυτόν του ευ
τυχή είς τήν ιδέαν, δτι θά σώση θεραπιεύων τον 
Έδόν καί δτι θά εξασφάλιση έαυτφ τοιουτοτρόπως 
σύντροφον, δστις ήθελε? ανακουφίσει τ άς φρικα- 
λεοτάτας τής μοναξίας του στιγμάς. Ό πληγω
μένος τφ έκαμε σημεϊον νά πλησιάση καί διά τής 
δεξιάς χειρός τφ έδειξε τόν βραχίονα καί τήν

ί
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άριστεράν χείρα του, ένοών, δτι έθλίβοντο ύπδ τδ 
βάρος τοΰ σώματός του.

Άνευ ελάχιστης' υποψίας γονατίζει διά νά 
ελευθερώση τον βραχίονα τοΰ αγρίου καί νά τον 
τοποθετήση είς καλλιτέραν θϊσιν, άλλ ο άθλιος 
αύτδς έκβάλλει εγχειρίδιο·», τδ όποιον έκρυ- 
πτεν ύπ’ αυτόν καί δίς τδ διευθύνει είς τδ στήθος 
εκείνου, δστις προσεπάθει νά έλθη είς βοήθειαν 
του·· ό λευκός άπέκρουσε τήν προσβολήν μέ τόν 
δεξιών βραχίονα καί με τήν δεξιάν χείρα σΰρας 
τήν μάχαιράντου, αποτελείωσε τόν εκδικητικόν 
άγριιον. Ό χάλυψ έστάθη είς τον λαιμόν τού 
άγωνιώντος καί δ κύριος Βελδουίνος επανευρέθη 
μόνος είς τάς παγωμένας ταΰτας ερήμους, μόνος 
μεταξύ ούο πτωμάτων. Ή νύξ επλησίαζεν καί 
έπήλθε συνεπαγωμένή φρίκην,ήν ούοείς λόγος δύ- 
ναται νά περιγράψη,τά δέ ο'λονέν πυκνούμενα σκό
τη έπανέφερον τους λύκους. Τά άγρια θηρία έγύρι- 
σαν καί πάλιν πέριξ τής σκηνής επανηλειμένως έκ- 
πίμποντα φρίκτους μηκυθμούς καί καθ ’ απασαν 
τήν νύκτα ταύτην δ περιηγητής άλλοτε μέν 
δροσίζων μέ τήν χιόνα τήν πληγήν τοϋ βραχίονός 
του, άλλοτε πυροβόλων μέ τά πιστόλια του διά 
νά άπομακρύνη τής λείας των τά λυσσώντα θη
ρία, ήκουε την συναυλίαν τών μηκυθμών των.

Αύτδς δέ σπεύσας νά εξάλειψη τά αιματώδη, 
ίχνη, έκ φόβου μήπως πλανώμενοί τινες ’Ινδοί 
άνακαλύψωσιναύτά, έλυσε τάς ζώνας τών νεκρών, 
δπου εγνώριζεν δτ·. φυλάττουσι τάςζωοτροφίας των 
καί άφ’ού άφήρεσε ταύτας, έδεσε μ’ίκείνας τούς 
Ινδούς καί έουρεν αυτούς τόν ενα μετά τδν άλ
λον μέχρι τοΰ ποταμοί, δπου έβΰθισεν αυτούς 
είςτήρ» όπήν,ήν είχε προηγουμένως άνοιξε·., διά 
ν’άνπλή έκειθιν ύδωρ και άφήκεν αυτούς εις τήν 
διάκρι.σιν τοϋ χειμάρρου. Πρδς τούτοις, διά νά 
έξαφανίση τήν οσμήν τοΰ αίματος, πριν ή λύκοι 
συναθροισθώσι καί διά νά μηδένιση παν σημεΐον 
τής γενομένης πάλης,έθεσε πΰρ είς τό μέρος τούτο 
και ευτυχώς μόλις τά καιόμενα είχον μεταβληθή 
είς στακτήν έπεσεν έξ ουρανού νέα χιών καίπεριε- 
κάλυψε τά πάντα μέ τδ μονόχρωμόν της ίά- 
βανον. Είς τον περιηγητήν ονδέν άλλο έκ τής 
φρικώδους ταύτης σκηνής έναπελείφθη ή ή σπα
ρακτική άνάμνησις, οτι ήτο ή δικάτη έκτη ημέρα 
τής έξ,ορίας του I

Ούδ,έν συμβεβηκδς έτάραττε τήν θλιβεράν μο
νοτονίαν τών ήμερων του καί τίς ήθελε τό πι- 
στεύσειι; κατά τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων 
ό χ. Βελδουΐνος Μολχόζεν έζη εΐσέτι! Πεπτο- 
κώς ει<ς είδος τι ναρκώσεως,όλιγώτερον ήσθάνετο 
τήν φρίκην τής θέσεώς τον δέν είχε πλέον έλ
πισα ούτε ρεμβασμόν άπελευθερώσεως. Ή ψυχή 
του', ώς νά έπηξε, διέμενε παγωμένη, καθώς παν 
δ,τι τον περιεκύκλου καί δμως ή ημέρα αύτη ή 
άλλοτε τοσοΰτον ευτυχής, αφύπνισε τάς γλυκείας 
αναμνήσεις τής νεότητάς του, τό δένδρου τών 
Χριστουγέννων, τούς πλακούντας, τάς οικογέ

νειας, τ’ούς γέλωτας τών μικρών, τάς συναθροί
σεις συγγενών. Δέν είχε πλέον έν έαυτω δύνα- 
μιν διά τάς αγωνίας τής απελπισίας καί ή θλΐ- 
ψιςτου, ή λύπη του δέν ήσαν άμοιροι γλυκότη- 
τος. Ήναψε τήν πίπαν του γεμισμένην μέ φύλλα 
ιτέας, έστρεψε τήν ράχην εΐς τδ πΰρ καί ο·.ά 
μέσου τινών οπών τοϋ υφάσματος τής σκηνής 
του είδε νά σπινθηρίζουν οί αστέρες καί έσκέ- 
φθη, οτι ίσως τδν έβλεπον αυτοί μετά συμπά
θειας καθώς τδ έφαντάζετο άλλοτε, δτε ήτο 
παιοίον, εξεγείρω» οΰτω τήν διάνοιάν του πρδς 
κόσμον καλλίτερου καί νομίζων έαυτδν μεμο
νωμένο». Τδ παλαιόν έτος έτελείωσε, τδ νέον 
ήρχισεν. Ό κ. Μολχόζεν έκρατεΐτο άπδ ημέ
ρας είς ήμέραν όλιγώτερον είς τήν ζωήν καί 
ενόμιζεν, δτι πλησιάζει πρδς τδ τέλος του, 
δτε ήμέραν τινά, ένφ άνεπαύετο ήμιαγρυπνών και 
ήμινεναρκωμένος ύπδ τά καλύμματα του (ήσαν 
άρχαί Ιανουάριου) βήματα ήκούσθησαν επί τής 
έσκληρομένης χιόνος. Ήκροάσθη· οχ;δεν ήτο φαν
τασία ! Χαιρετισμός είς γλώσσαν ινδικήν €<$»- 
σ«ν είς τάς άκοάς του· έκινήθη, ήρπαβε τά δπλα 
τον άλλα μόλις ήνορθώθη καί άλλαι λέξεις, λέ
ξεις άγγλικαί τήν φοράν ταύτην έπρΊφίρήησαν.

—Δεν είσαι ευτυχής βεβαίως έδώ,γεναΐε μ.ου, 
τφ έλεγε φωνή τις φιλική.

Μήπως ήσαν cl άνθρωποι τοϋ ταχυδρομείου, 
οί λευκοί τής Επισκοπής, οϊτινες έπί τέλους 
εμνήσθησαν τοϋ αδελφού των; "Οχι ! Ή άνα- 
συρθεΐσα θυρίς έδειξε τήν ίκραν μακρας ινδικής 
καραβίνας καί δ Βελδουΐνος. έπροχώρησεν είς συ- 
νάντησιν αυτής με τό δπλον εΐς τδν βραχίονα· 
άλ'λά τήν φοράν ταύτην βοήθεια, σωτηρία τί> 
ήρχετο! Άν οί χριστιανοί τής ’Επισκοπής ει- 
χον λησμονήσει τόν αδελφόν των έν τή έρήμφ,οί 
είδωλολάτραι ουτοι, οϋς ήξίουν, οτι έπρεπε νά 
κατηχώσιν, ήλθον αύτοί,ώς Σαμαρίτες τοϋ Ευ
αγγελίου νά βοηθήσωσι τόν δυστυχή εγκαταλε- 
λείμένον.

Οί κυνηγοί ούτοι περιπλανώμενοι είς τάς πε
διάδας μετ® τών γυναικών καί τέκνων των,άνή- 
κον εΐς φυλήν φίλων τών λευκών καί ώνομά- 
ζοντο Όττοβαΐοι. Είδον πολύ μ.ακρόθεν τδν κα
πνόν τοϋ περιηγητοΰ καί συλλογισθέντες, δτι 
ειχεν άνάγκην βοήθειας, ήλθον εΐς άναζήτησίν 
τον ό όμιλήσας αγγλιστί ήτον υιός Ινδής καί 
λευκού καί οί άγριοι ούτοι προσφέροντες τάς 
προμήθειας των εΐς τδν δύστυχη μοναξίαν, είπαν 
αύτφ:

—Πεινάς; γεύθητι.Είσαι πλησίον κρημνού έλθέ : 
μεθ’ήμών. Είσαι άσθενής-, θά σε περιπονηθώμεν. · 
Γυμνός; θά σέ ενδύσωμεν' καί αί υποσχέσεις 
αύται έξετελέσθησαν κατά γράμμα.

Τήν επομένην ήμέραν γυναίκες, ανδρες, νεα
νία'·, πάντες οί άπαρτίζοντες τδ σώμα τών κυνη
γών συνηθροισθήσαν ένώπιον τής σκηνής τοΰ λευ
κού, διά νά μ.εταφίρωσιν αυτόν καί πάσαν 

τήν περιουσίαν του. Τά εμπορεύματα, διά τά ό
ποια διεκινδύνευσε τήν ζωήν του, εδέθησαν επι- 
μελώς εις διάφορα δέματα. Ή φορτηγδς άμαξα' 
ή έγκαταληφθέΐσα έν άρχή τοϋ δυστυχήματος, οτε 
ό τελευταίος ίππος είχε πέσει νεκρός,άνηλκύσθη 
έκ τής χιόνος, ήτις τον κατέθαπτε καί έπεδιορ- 
θώθη· δέν έλησμονήθη μάλιστα ούδ ’ αύτή ή πε
παλαιωμένη σκέπη τοΰ περιηγητοΰ, ή σκηνή, 
ήτις,ώς ριζωθεΐσα. εντός τής άπεσκληρημένης γής, 
διά νά άποσπασθή απ’ αυτής, έκόπη κυκλοτε- 
ρώς, δπως περικαλύψη τά ύπολειφθέντα έκ τής 
αποσκευής· άφ’ ού δ' έφδρτωσαν οι ’Ινδοί τήν 
αμαξαν, αί γυναίκες καί οι νεανίαι έζεύχθησαν 
εις αυτήν καί τήν έσυρον, άκολουθούμ.ενοι ύπό 
τών πολεμιστών και τοϋ κ. Βελδουίνου μετά 
φαιδρότητος, μέχρι του στρατοπέδου τών χαλκο-

ΙΙρίν ή καταλίπη διά παντός τά μέρη ταΰτα 
ό περιηγητής έστάθη καί ερριψε τελευταΐον βλέμ
μα επί τής πεοιάδος ταύτης, τής αγόνου καί ερή
μου, δπου ύπέφερεν έπί τοσοΰτον· ή στάχτη τής 
έστίάς του, μόλις έφάίνετο είς έν σημεΐον καί 
έδείκνυε.ν εΐς αυτόν τήν θέσιν, δπου έστησε τήν 
σκηνήν τον οί οφθαλμοί του προσηλώθησαν έπί 
πολύν καιρόν έπι τοΰ σημείου τούτου· άνέβη έπί 
τοΰ μικρού υψώματος, οθιν είχε παρατηρήσω 
μετά τοσαύτης θλίψεως τήν πεδιάδα καλυπτο- 
μένην- έκ νέου ύπδ τής χιόνος· ξπΐσχίγθη τάς 
δχθας τοΰ ποταμού, δπου παραμονέυσε διά νά 
σκοπεύση τούς ΙΙαβνίους' είδε τήν οπήν εντός 
τοΰ πάγου, δπου έβύθισε τά πτώματά των, 
έφρικίασεν είς τάς φρικώοεις άναμνήσεις τών ό.- 
λεθρίων τούτων αντικειμένων, άλλα μετά μίαν 
στιγμήν κατήρχετο τδν λόφον τούτον, έφ’ ου 
άνέζησαν είς τήν φαντασίαν του οί τρεις εκείνοι 
μήνες τής ερημιάς καί τών δεινών, επέσπευσε 
τδ βήμα, ήνώθη μέ τούς Ινδούς καί μετά 
μίαν στιγμήν άφηνε «ά παντός τδ έρημωτή- 
ριόν του.

’Αργότερα, πριν ή παρέλθωσιν έξ εβδομάδες, 
χάρις είς τοΰ,ς ’Ινδούς Όττοβαίους, ό κ.· Βελ
δουΐνος Μολχόζεν συνηνώθη μέ τούς Ευρωπαίους 
φίλους του· τά έμπορεύματά του ήσαν έν ασφα
λεία καί έπινεν ευχαρίστως τό πούνσιον έν συ
ναναστροφή, μετά τών φίλων του.

Το διήγημα τούτο κάθ’ δλα αληθές άπεσπά- 
σθη άπδ τοΰ συγγράμματος τοΰ κυρίου Βελοουΐ· 
νου Μολχόζεν, περί τών ταξειδίων του άποστα- 
λεντος ύπό τής Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων 
Πολιτειών είς τήν Δυτικήν ’Αμερικήν.

Κ

ΑΛΛΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΩΡ

(συνέχεια χαι τέλος)

^ιαβάτης τις, ,ίστάμενος δπίσθέν του, ήκουσε 

τάς σκέψεις του καί πλησιάσας τφ είπεν :
— Είναι τδ μέγαρόν τής Κυρίας Βιρώνης I
— Αί! πώς είπατε ; τής.Κυρίας Βερώνης ; 

Είσθε βέβαιος, κύριε;
— Βεβαιότατος.
Αί τρίχες τής κεφαλής του ήνορθώθίησαν. Ή 

βαρεία θύρα τής οικίας έπανακλείσθεη, δ δια
βάτης ειχεν ηδη άπομακρυνθή καί μόνιος ό 'Εκ
τωρ έμεινε προσηλωμένος είς τήν θέσινι του.

— Τό μέγαρον τής Βερώνης! ”Α ! έγνώρισα 
τήν κατοικίαν της!. “Ηδη θά γνωρίσω» καί αύ- ' 
τήν, προσωπικώς I θά τής αποτείνω μυρίας 
ερωτήσεις! Θά τήν αναγκάσω νά όμολογήση 
τήν δολιότητά της! θά τήν υποχρεώσω νά ύ· 
πάγη μόνη της είς τήν οικίαν τοΰ κυρίου Marlin 
δπωςζητήση συγγνώμην καί άναιρέση δσα είπεν, 
νά όμολογήση τέλος δτι έψεύσθη καί δτι ουδέ
ποτε ό Έκτωρ υπήρξε παίκτης, οκνηρός καί μο
νομάχος ! '

Πρδς στιγμήν ο Εκτωρ αμφεταλαντεύθη,έδει- 
λίασίν, αλλά τέλος ετόλμησεν !
' — Ναί, άπαξ ή τύχη μ·’έφερεν ένώπιον τής 

κατοικίας της,' θά’ άνέλθω . . . θά τήν άίντιμετω- 
πίσω ! Δέν θά δειλιάσω οιά τούς τίτλο>υς και τά 
πλούτη της! Καί έν περιπτώσε·., καθ* ήν είναι 
ύπανδρευμένη. . . δπερ πιθανώτατον. . .αί! τότε 
ακόμη καλλιτίρον ! θά εκδικηθώ δ«’ αύτοΰ ! Του
λάχιστον θά αντιμετωπίσω άνδρα, δστις θά δύ- 
ναται νά πληρώση πολύ άκριβά, τήν δολιότητα 
τής συζύγου του.

Ό Έκτωρ έπλησίασεν οργισμένος κα;ί εκρουσε 
θορυβωδώς τήν θύραν τοϋ μεγάρου.

Αύτη ήνοίχθη καί ένεφανίσθη ό θυρωρός.
— Ή κ. Βερώνη;
— Κύριε, μόλις έπέστρεψεν ...
Ό Έκτωρ έσωσε τδ έπισκεπτήριόν του καί 

μετ ’ ολίγον’εύρίσκετο εντός αιθούσης άκτινοβδ- 
λου, ρυθμού Λουδοβίκου XV, άναμένων τήν Κυ
ρίαν Βερώνην.

Αίφνης ήκούσθη φωνή τις. Ώμίλουν είς τήν 
παρακειμένην αίθουσαν.

Ό Έκτωρ ήκροατό.
— Ναί, μαμά, έλεγεν ή φωνή—φωνή γυναι

κεία—είναι ό Έκτωρ Δυράνδος. Άναρμφιβόλω; 
δέ, τδ αίτιον τίς1 έπισκέψεώς του είίναι διότι 
ώργίσθη διά τάς πληροφορίας, τάς όποίαας έδωσα 
περί τοΰ ύποκειμένου του . . . Άλλ* (αδιαφορώ 
περί τούτου. . . ’Εγώ ώφειλον νά προειδοποιήσω 
τούς φίλους Μαρτέν, Δυστυχείς άνθρωποι ! Όσον' 
σκέπτομαι, δτι παρ’όλίγον ή φιλτάτη, ή εύγε- 
νής Έρμανσία νά έπιπτεν εΐς χεΐρας νέου άσώ-
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του, παίκτου, ώς αυτός... Άλλ’ επί τέλους ας 
μονομαχή, ας παίζη, ας καταστρεφη ολοκλήρους 
περιουσίας, άλλά νά καταστρέψη καί άλλην. . . 
τήν Έρμανσίαν ! . . . Όχι, ποτέ δον βά επιτρέ
ψω τοιοΰτόν τι!

Ό δέ δυστυχής Έκτωρ παρ’ολίγον άνεφώ- 
νει:

— Μά θά τρελλαθώ! Τί συμβαίνει τέλος;
Άλλ 'ήδη ήθύρα ήνοίχθη καί θελκτικωτάτη νέα 

ένεφανί'σθη.
— Μάλιστα, κύριε, γνωρίζω, δτι θά εΐσθε 

έξηγριωμέ'ος εναντίον μου, διότι σάς είναι αδιά
φορου. . .

Πλήν μόλις τον παρετήρησεν, εμιινε μέ ανοι
κτά τά χείλη, παρατηρούσα αυτόν προσεκτικές. 
Δέν έτελείωσε τήν φράσιν. . .

— *Ώ ! συγχωρήσατέ με κύριε... λάθος... 
Μοί ανήγγειλαν ...
'— Τόν κ. Έκτωρα Δυράνδον. Είμαι έγώ, 

κυρία.
Ή έκπληξις τής Κυρίας Βερώνης ήύξανε.
— Άλλά δέν καταλαμβάνω πλέον...ό κ. 

Έκτωρ Δυράνδος,υμείς! Άλλ εκείνος τόν όποιον 
έγνώριζον...

—Ήμην έγώ,άπήντησεν μειδιών θλιβερώς.,. 
Ναί άναμφιβόλως . . . καί τολμώ νά σάς είπώ, 
δτι μέ γνωρίζετε καλλίτερου ή δτι έγώ γυωρίζω 
τόν έαυτίν μου, διότι υμείς δίδετε πληροφορίας 
περί εμού τόσον .. .

Ή Βερώνη έμεινε ακίνητος, έκπληκτος.
— Άλλά κύριε, ύμεΐ; εισθε, δστις. .. δστις 

θά ύπανδρεύεσθε ...
— Τήν Δ« Έρμανσίαν Μαρτέν;. . . Ακρι

βώς κυρία . . . Πλήν σάς βέβαιώ, δτι ξ£ν θά τήν 
νυμφευθώ. Άλλως τε δέν πιστεύω ποτέ νά συγ- 
κατίνευοιν οί γονείς της νά δώσουν τήν κόρην 
των εΐς ένα χαρτοπαίκτην, οκνηρόν καί μονο
μάχον, οίος εβυοτήθηνί

Και μεταβάλλων ύφος προσέθηκεν :
— Τουλάχιστον έάν συγκατατίθεσθε νά μοί εΐ- 

πητε είς ποιον χαρτοπαίγνιου λαμβάνω μέρος;
— Άλλά κύριε έψιθύρισεν ή Βερώνη κάτω- 

ZPC« · · ·,
— Ευτυχής επίσης θά έθεωρούμην, έάν μοί 

έλέγετε έπί ποίων αποδείξεων βασιζόμενη, με 
γνωρίζετε ώς οκνηρόν !

— Άλλά, κύριε ....
•— Ώ!: μονομάχον, ώς άνθρωπον τέλος χα- 

μερποϋς χ^αρακτήρος . . .
— ΤΩ:! κύριε,συγγνώμην, σάς. ίκετεύω ειπεν 

ή Βερώνη. μή σπεύδετε. Ήδη καταλαμβάνω τά 
πάντα. Υπάρχει καί άλλος τις Έκτωρ Δυράν
δος ! Ό εΐς είναι εκείνος, τόν όποιον γνωρίζω 
και δστις έχει πράγματι πάντα τά έλαττώματα 
ταΰτα, ένφ ό άλλος,δστις ούοέν ελάττωμα έχει, 
θά εΐσθε άναμφιβόλως υμείς. Ώ! πόσον ήπατή- 
θην I Άλλά, κύριε, ό γάμος δεν θά διαλυθξ έξ 

αιτίας μου ! θά υπάγω είς τούς κ. Μαρτέν, θά 
τοΐς εΐπω τό λάθος,.τό όποιον συνέβη καί άναμ- 
φιβόλως, δταν γνωρίσωσι τήν αλήθειαν, θά σίς 
άνοίξωσι πάλιν τάς άγκάλας...

Ή οργή τού Έκτωρος κατηυνάσθη φυσικώς, 
καί έπειτα, διά νά εΐπωμεν τήν αλήθειαν, ό 
Έκτωρ πάν άλλο έσκέπτετο ή τήν Δ“ Μαρτέν! 
Παρετήρησεν έκστατικώς τήν ώραίαν θελκτικήν 
νεάνισα, ήν είχεν ένώπιόν του.'Οχι!'τίποτε θελ- 
κτικώτερον, λεπτότερου, έξαίρετον άπ’ αυτήν 
τήν μελανόφθαλμον ξανθήν I

— 'Ελπίζω, κύριε, δτι θά μέ συγχωρήσητε, 
αφού τό πάν θά μεταβληθή.

— Νά σάς συγχωρήσω ; άλλά διατί; μήπως 
διότι δι’ αύτοΰ τοΰ λάθους ελαβον τήν εύχαρί- 
στησιν νά σας ιοω, νά σάς θαυμάσω;

— *Ώ I κύριε I . . .
Έλαφρόν ερύθημα έχρωμάτισε τό μέτωπον τής 

Κυρίας.
— Ναί! νά σάς θαυμάσω .... .
— Πλήν δέν έχετε τδ δικαίωμα, κύριε I
— Διατί;

— Εΐς μνηστήρ έπανέλαβεν ή νεάνις μειδ'-ώσα 
δέν θαυμάζει, είμή τήν μελλουσαν σύζυγόν του I

— Κυρία, τά πάντα διελύθησανί
— Έκ λάθους ίοικοΰ μου, άλλα δέν σάς εΐ- 

πον, δτι αναλαμβάνω τά πάντα;... Λοιπόν 
άναχωρώ αμέσως και μετά δέκα λεπτά θά είμαι 
είς τήν οικίαν τοΰ Μαρτέν. Σείς δέ θά λάβετε 
τήν καλοσύνην ν ’ αναμένετε έπ ’ ολίγον. . .

Ήδη ή Βερώνη είχε, θέσει τήν χεΐρα έπι τοϋ 
κλείθρου τής θύρας, δτε ό Έκτωρ τήν έσταμά- 
τησε.

— Μή I σάς παρακαλώ, κυρία, πρός Θεοϋ!
Παράδοξος μεταβολή. Ό νεανίας, δστις τήν 

πρωίαν επασχε διά τήν Δ“ Μαρτέν,ήδη ούτε τήν 
έσκέπτετο ! —Τήν παρέβαλλε πρός τήν εικόνα, 
ήν ενώπιον του είχε .Καί έπρεπε νά ήναι τυφλός, 
δπως μή αναγνώριση, δτι ή ενώπιον του εικών 
ήτον άσυγκρίτως ώραιοτέρα.

— Λοιπόν-θά μέ αναμένετε, δέν έχει ούτως, 
Κύρΐί’ ,

— ΤΙ νά σάς άναμείνω, δ, τι έγεινεν έγεινε... 
Άρνοΰμαι νά γείνω σύζυγος τής Δ°« Μαρτέν.

— Άλλά διατί αύτη ή ανοησία,, κύριε ;
— Διότι άφ’ ής στιγμής σάς εΐδον, κυρία, 

ήσθάνθην τήν καρδίαν μου πάλλουσαν. Ή έν- 
τύπωσις τήν όποιαν μοι έπροξενήσατε, μοι απέ
δειξε,δτι ουδέποτε ήγάπησα τήν Δ“ Έρμανσίαν. 
Λοιπόν,μή μέμφεσθε τόν εαυτόν σας, διά τό λά
θος.. . μάλλον εγώ σάς χρεωστώ ευγνωμοσύνην, 
διότι άνευ υμών, ήτις μοί εξηγήσατε, δ,τι κα
κώς έν τή καρδίφ μου ήσθανόμην, θά ήμην ίσως 
δυστυχής παραδίδων ολόκληρον τήν δπαρξίνμου... 
Χαίρετε, κυρία, τ.αί σάς ευχαριστώ I

— Άλλά μήν αναχωρείτε τοιουτοτρόπως κύ
ριε! I ... Ώ I είμαι, ένοχος καί πολύ μάλιστα.

ΗΦΥΣΙΣ

Σείς έξ αιτίας μου. , . Τουλάχιστον σΚς παρα
καλώ νά ερχεσθε άπό καιρού εΐς καιρόν . . .. . ·

— Όχι! κυρία, άπήντησεν ό Έκτωρ δι ύ
φους σχεδόν θλιβερού τήν φοράν ταύτην. Προτι- 
μώτερον νά μήν έπανέλθω· και τούτο οιά τήν 
ησυχίαν μου, διά τήν ανάπαυσήν μου ... Καί 
έπειτα σεις έχετε ασχολίας, τούς φίλους σας, 
τάς σχέσεις σας, τάς επισκέψεις σας. . .

Ή Βερώνη έμειδίσε αίνιγματωδώς.
— Ώ! κύριε, φίλκύς. . .Έχει τις τοιούτου; 

έν δσφ είναι πλούσιος1 ... . Λοιπόν, μάθετε, οτι 
είμαι κατεστραμμένη . . . ’Εντός ενός μηνάς, θά 
μετοικήσω εντεύθεν’ εις μικρόν ενδιαίτημα.

— Άλλ’ ό σύζυγός σας.;
— Φεΰ 1 είμαι χήρα, κύριε!
— Άλλά τότε, θά έπανέλθω, κυρίά, σας τό 

ορκίζομαι, θά έπανέλθω !... ·
Μέ τό ύφος οι’ ού ό Έκτωρ επρόφερε τήν 

φράσιν ταύτην ή κ. Βερώνη, ένόησεν, δτι ήτον 
ειλικρινής.

Τφ προσίφερε τήν χέΐρα.
— Έστω I έχει καλώς ! Έπιστρέψατε, θέλω 

νά σάς ζητήσω είς γάμον I .
— Νά με ζητήσητε είς γάμον ! . ·.
Και ό Έκτωρ προσήλωσεν έν διαπεραστικώ- 

τατον βλέμμα έπί τής Κ*«. Βερώνης.
Άραγε ήννόησεν αύτη τό βλέμμα τοΰτο ; Ας 

τό πιστεύσωμεν,διότι συγκατένευσε χαμηλώνουσα 
τούς οφθαλμούς, άνευ άπαντήσεως.

(Έκ του γαλλικού) 
θ. Φιλίππου

ΑΧΤΕΘ-ΑΤΤΕ !

Τήν εΐδον, τήν ήγάπηόα 
μέ δλον μου τδ πάθος 
μέ δλην τήν τοΰ έρωτος 
δυναμιν καί μανίαν 
ώς καί αυτή μ’ ώρκίόθηκβ 
<5τδ θειον έρωτά, της 
άγάπη κι’ άφοάίωόιν 
■κ’ αιώνιον λατρείαν.

Άλλά πλήν φεΰ ’ άπέθανε 
πλέον αυτή γιά μένα 
άφοΰ μέ έλησμόνηΟε 
καί δέν μέ ενθυμείται' 
Ώ ! Ναί I άπέθανε δέν ζή 
<3τδν -κδάμον δι’ έμένα 
άφοΰ Ατά τόΟα μου δεινά 
ποδώς δέν ΰυγκινεΐται.

Ώ ! Ναί άπέθανε δέν ζή ! 
τι μ' ώ^ελεϊ νά ζήάω ;

άφοΰ μοί εΐν’ Αδύνατον 
γιά νά τήν Αποκτηθώ ;

Λάρισσα ,
Αδαμάντιος Ν. ΝικολάΛης
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ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΩ

Γιά Οένα έθυσίαόα 
πίβτιν· τε καί πατρίδα 
γονείς και φίλους άφηόα 
μόνον μέ μ>άν έ?,πίδα, 
δπως έρχόμενος αύτοΰ 
μέ δένανε νά ζήδω 
κι’δλας τάς δυότυχίας μου 
γοργά νά ληάμονήάω 1

Μά ητον ύνειρον αύτδ 
•κι’ ώς νέφος διελύθη 
καί ή ζωή μου πάραντα 
είς βάόανα έρρίφθη, 
δταν έπείόθην πώς έ<5ύ 
άπιότος μοί έΟτάθης 
καί μένα έγκατέλειψας 
καί άλλονε ήρράΰθης·

Δέν μένει άλλο είς έμέ 
τώρα διά νά κάμω 
άφού τά πάντα έκαμα 
παρά .... Νά άποθάνω!

Λόριβσα.
Αδαμάντιος Ν. ίίικολαίβης.

.A-ZST ΗΞΕΥΡΞΣ!

Άν ήξευρες τού στήθους μου τόν πόθο, 
Τή φλόγα τής καρδιάς μου τήν τρελλή 
Καί τΐ παλμούς γιά σένα πάντα νοιώθω 
Παντού δπου σταθώ, χρυσό πουλί,

Άν ήξευρες, τί πόνους υποφέρω 
Τι βάσανα, τί πίκρες, τί καϋμούς,
Πώς μί» τόρφανό χαρά δέν ξέρω 
Παρά μονάχα θλίψεις καί λυγμούς,

Άν ήξευρες τ'ι στεναγμούς άφίνω 
Γιά σένα μέσ ’ στη σιγηλή νυχτιά,
Τί πονεμένα δάκρυα πσΰ χύνω,
Γιά μιά σου μόνη .αχ μόνη Ogj ματιά.

Άν ήξευρες ακόμα, τί θλιμμένα 
Φριχτά μαρτύριά άλλα, θά δεχθώ,
Έ I Τότ’ ίσως αγάπαγες κ’ έμενα 
Καί δέ θά μ’ αφινες νά μαραθώ.
Έν Λαρίσση ’Ιούνιοι 1901.

•1. Γ. Άντωνιάδης

ΑΙ πληγώ, οοαι άνοπνοβν» ιν ήμΐ·» ολ μη»'ΐ«.·- τηι 
χηί, κλείονται ταχέως, άλλοι τραύμ.α, δπιρ προξενεί πί> εσκω· 
ριασμ.ένον κάι άρέλύ βασανιστήριο·/ άδικου ά'/Ορωπου/, αρχί
ζει νά ει/πυώται και έπουλοΰται βραδέως.

ϊΑΝ 1ΙΟΛ
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ
(Μετ * lifAmv)

(συνέχ«α· ϊδ«πρβηγ. ψύλλον)

Διά: τήν έπίδλεψιν καί έξελεγξιν τοϋ διεθνοϋς 

τούτου χρέους ειχον προσδιορισθή είς άγγλος και 

είς γάλλος οικονομολόγοι, οιτινες όμως, μολονότι 

««έδειξαν ζήλον και ικανότητα και έταχτοποίησαν 

τά αιγυπτιακά οικονομικά, έδείχθησαν κάπως φορ

τικοί χαί έπενέδαινον είς τήν πολιτικήν τής χώ

ρας, μέχρι; ού έπήλθεν ή παραίτησι; τοΰ ’Ισμαήλ, 

τή μεσολαβήσει τής Πύλης.

Κατά ’Ιούνιον του 1879 διεδέχθη τούτον ό με- 

γαλείτερος υιός του Τεφφίκ,περιορισθέντων ύπδ τής 

Πύλης μεγάλως τών άντιβασιλικών δικαιωμάτων, 

ών κατάχρησιν μεγάλη» έποιήσατο ό πατήρ αύτοδ.

Ό Χεδίβης Τεφφικ, διοικώ».ήδη τήν χώραν τών 

Φαραώ, είναι άνήρ πεπαιδευμένος,ιδιοφυής, σταθε

ρός, φιλοπρόοδος, συμπαθής καί λίαν αγαπητός τφ 

λαφ του, ένεκα τών πρδς τα πατρώα έθιμα πιστών 

αισθημάτων του. Εμφορείται δέ πολύ, δπως πάντες 

ο! πρίγκιπες τής οικογένειας Μεχμέτ-άλή, έκ φιλ

ευρωπαϊκών έκπολιτιστιχών ιδεών και φρονημάτων. 

Δυστυχώς όμως, ώς λέγεται, στερείται τής δεούσης 

ένεργητικότητος καί άποφασιστικοΰ πνεύματος καί

ΛΡΛΨ AI1MOSIOS ΤΠΑΛΛΒΑΟΣ

τοδτο ίσως προέρχεται εκ τών περιοριστικών κυρι

αρχικών δικαιωμάτων του.

Νομίμως ύποβοηθών ό Χεδίβης τάς προς τακτο- 

ποίησιν τών οικονομικών τοΰ κράτους του προσπά

θειας τών οικονομικών ξένων ελεγκτών καί τήν έξ- 

ασφά/μβιν τής κανονικής άποτίσεως τών υποχρεώ

σεων του κράτους, άφήχε νά σχηματισθή πέριξ αύ· 

τοϋ όμάς τις έ θ ν ι κ ή κλήθίΤσα, ήτις έσκόπει τήν 

έξωσιν τών όένων έξ Αιγύπτου, έχουσα ώς πρό

γραμμα αυτής « Ή Αίγυπτος είς τούς Αιγυπτίους» 

και ήτις εύροΰσα ΰποστήριξιν εν τώ στρατφ,έλάμ- 

'βανε βαθμηδόν διαστάσεις καί αληθή σάρκα καί 

οστά. Τής δέ Κυβερνήσεως μή δυναμένης διά προ- 

ΰπολογιρμοϋ εσόδων διακοσίων πεντήκοντα εκατομ
μυρίων φράγκων νά έπαρκέση καί είς τήν πληρω

μήν του πρδς τήν Τουρκίαν φόρου καί τήν τακτι

κήν άπότισιν τών τόκων τοϋ δημοσίου χρέους,συν- 

ήνεσε χάριν οικονομίας ό Τεφφικ,τή έπιμόνφ προ
τροπή τών ξένων ελεγκτών είς τήν έλάττωσιν του 

έν ένεργεία στρατού είς 11,300 ανδρας,ήτοι έξ συν

τάγματα πεζικού, δύο συντάγματα ιππικού, έν σύν

ταγμα πυροβολικού εκστρατείας καί έν τοπομαχικοΰ. 

Πρδς δέ προσεπάθησαν νά έλαττώσωσι καί τάς 

άπολαβάς τών αξιωματικών, άλλ’ αί μεταρρυθμί

σεις αύται ζωηρώς δυσηρέστησαν τούς αρχηγούς τοΰ 

αίγυπ-τιακοϋ στρατού, οιτινες απομιμούμενοι τους 

παλαιούς βέηδας μαμελούκους, συνώμοσαν μετά τών 

αρχηγών τής εθνικής μερίδος.
’Αλλά καί φυλετικαί άντιζηλίαι προσετέθησαν 

είς τάς προσωπικός. Οι αξιωματικοί τοΰ αιγυπτια

κού στρατού είσί κατά τδ πλεΐστον αραβικής καί 

ολίγοι τουρκικής καταγωγής. Οί άραβες αξιωμα

τικοί διϊσχυρίζοντο, οτι ηύνοεϊτο πάντοτε εις τάς 

προαγωγάς τδ κιρκάσιον στοιχείου «ίς βάρος τοΰ 

αιγυπτιακού, δηλαδή αραβικού, «ίς δέ έκ τών συν

ταγματαρχών, ό Άραβής, ϊστις κατώρθωσε νά έπι» 

σύρη τήν ύπακοήν τής φρουράς τοΰ Και'ρου, έτέθη 

αμέσως έπί κεφαλής τοΰ προμελετηθέντος κινήμα

τος. Δύο δέ άλλοι συνταγματάρχαι τδν ήκολούθη- 

σαν και επιβλητική στρατιωτική διαδήλωσες έγένετο 

τή 9 Σεπτεμβρίου 1881.-Τρία συντάγματα περιε· 

κύκλωσαν τά άνάκτορα τοΰ Χεδίβου καί απήτησαν 
διά μέσου τών τριών συνταγματαρχών τήν αποπομ

πήν τών υπουργών, τήν σύγκλησιν-«κλεπτικής αι

γυπτιακής συνελεύσεως, τήν έγκατάστασιν συνταγ

ματικού πολιτεύματος καί τήν αύξησιν τοΰ στρατοΰ. 

Ούδεμιας υλικής ισχύος έχοντος τοΰ Χεδίβου ■·ίς 

διάθεσίν του πρδς καταστολήν τής στάσεως, ένέδω- 

κεν είς ολας τάς απαιτήσεις'καί άπδ τής στιγμής 

ταύτης ό Άραβής έγένετο δ αληθής κυρίαρχος τής 

Αιγύπτου, οστις διά μέσου τοΰ στρατοΰ του έξήσκει 

απόλυτον πίεσιν έπί τοΰ Χεδίβου, τοϋ τελευταίου 

τούτου γενομένου αιχμαλώτου έν τφ ανακτόρφ του 

καί εξαναγκαζόμενου έκάστοτε είς έκτέλεσιν άπα» 

σών τών θελήσεων του Άραβή. Πολλαι δέ διοικη

τικά! μεταβολαί έπηκολούθησαν, ούτος δέ έγένετο 

ΰπογραμματεύς τής Επικράτειας καί ε’τα υπουρ

γός τοΰ πολέμου, άνελθών καί μέχρι τοΰ βαθμοΰ 

τοΰ στρατηγού.’Επέβαλε δέ τώ Χεδιβη, ώς καί τοΐς 

άρχουσι τήν τηρητέαν πολιτείαν του, πολλούς δέ 

άξιωματικούς, οπαδούς αύτφ προήγαγεν, ετέρους δέ 

«φυλάκισε». Ούτως ή Αίγυπτος είχε περιέλθει έν 

καταστάσει αταξίας καί άθλιότητος, έν φ ή ασφάλεια 

τής διώρυγος απειλείτο καί τα δικαιώματα τών άγ- 

γλωνκαί γάλλων πιστωτών, παρηγκωνίζοντο.

Πρδτοιαύτης καταστάσεως πραγμάτων καί μετά 

μικρούς ενδοιασμούς αί κυβερνήσεις τής Αγγλίας 

καί τής Γαλλίας αποφάσισαν ν’ αποστείλωσιν είς 

Αλεξάνδρειαν ισχυρόν στόλον, δστις ήγκυροβόλη- 

σεν έξωθι ταύτης τη 20 Μαίου 1882 καί μετά 

πέντε ημέρας οί αντιπρόσωποι τών δύο τούτων με

γάλων δυνάμεων έπέδωκαν :ώ προέδρω τής αιγυ

πτιακής κυβερνήσεως, επ' δνόματι τών κυβερνήσεων 

αυτών διακοίνωσιν, έπιτάσσουσαν τήν παραίτησιν 

τοΰ υπουργείου καί τήν εξορίαν τοΰ Άραβή-πασσα 

καί τών συνταγματαρχών, οιτινες ειχον λάβει μέρος 

είς τήν στάσιν. Ή διακοίνωσις αυτή διελάμβανεν, 

οτι ή Γαλλία καί ή Αγγλία έπεθύμουν τήνδιατή- 

ρησιν τοΰ καθεστώτος έν Αΐγύπτω καί οτι δέν ήνό- 
ουν ποσώς νά προσβάλωσ: τά κυριαρχικά δικαιώ

ματα τοϋ Χεδίβου.

Συνεπεία τούτου ή αιγυπτιακή κυβέρνησις παρη 

τήθη και δ Χεδίβης ωφελούμενος τής περιστάσεως, 

«ζήτησε ν’άναλάβη τήν διοίκησιν τοΰ στρατοΰ κα- 

λέσας πρδς τοϋτο τούς σωματάρχας. αλλα παντες 

ήρνήθησαν αύτφ ύπακοήν, δηλώσαντες, οτι μόνον 

τδν αρχηγόν των Άραβή θ’ άκολουθήσωσιν. Ουτος 

τότε άπέστειλε τώ Χεδιβη πρεσβείαν, άποτελουμ.έ- 

νην έκ τών κυριωτέρων Ουλεμάδων καί τών επιση

μότερων προσώπων τής πρωτευούσης, όπως προσ- 

καλέσωσιν αυτόν νά έπαναφέρη εις τήν εξουσίαν τδ 

παραιτηθέν ϋπουργεϊον, μετά τής απειλής, ότι δέν 

έγγυώνται περί τής ζωής αύτοΰ.έν περιπτώσει άρ- 

νήσεως. Ό Χεδίβης παρεδέχθη καί πάλιν, όπως 

καί προ οκτώ μηνών τήν διαταγήν ταύτην καί τδ 

παραιτηθέν υπουργείο» άνεδιωρίσθη, όδέ Άραβής 

άνέλαβεν έκ νέου τδ χαρτοφυλάκιο» τοΰ υπουργείου 

τών στρατιωτικών καί διέταξε» αμέσως νά τεθή ή 

Αλεξάνδρεια είς κατάστασιν πολιορκίας. Ό απο

στολείς τότε ΰπο τής Πύλης Δερβίς πασσας μάτην 

προσέπάθησε νά λάβη μέρος ώς διαιτητής τής κα

ταστάσεως, μή έπιτρέψαντος αύτφ ρητώς τοϋ Ά- 

ραβή νά άναμιχθή έν τη εξουσία.

Έν τούτοι; ό ερεθισμός του μουσουλ.μανικοϋ στοι

χείου έν άπάσαις ταΐς μεγαλοπόλεσι πής Αίγυπτου 

έπεκτείνετο, τή δέ 11 Ιουνίου συνεπεία ρήξεφς γε- 

νομένης έν τη όδώ Καλογραιών τής ’Αλεξανδρείας 

μεταξύ χριστιανών ‘καί αράδων, οί τελευταίοι ού- 

τοι έπεέέθησαν κατά τών εΰρωπαίων, πεσόντων πολ
λών θυμάτων. Ή τάξις άποκατέστη μετά τινας ώ

ρας τή έπεμβάσει δραστηρίως τής αιγυπτιακής α

στυνομίας, άλλ’ αί απάνθρωποι αύται σφαγαί, γε- 

νόμεναι ενώπιον τών στόλων τής Γαλλίας καί Αγ

γλίας προύξένησαν άλγεινοτάτην έντύπωσιν εΐς τήν 

Ευρώπην.

Τότε πάντες οί ξένοι κατέφυγαν έγ-τος τών ξέ

νων πολεμικών πλοίων, ώς καί οί''ίήμέτεροι, έπί 

τών σπευσάντων 'Ελληνικών πλοίων, τήν δέ 11ην 

’Ιουλίου ό Αγγλικός στόλος ύπδ τ:δν ναύαρχον 

Σεΰμούρ, μετά πολλάς καί κοπιώδεις διαπραγμα

τεύσεις, «κανονιοβόλησε τδν λιμένα τ·ής Αλεξάν

δρειάς, τήν δέ 14ην Ιουλίου αγγλικός στρατός κα

τέλαβε τήν πόλιν καί απώθησε τον Άραβή» πρδς 

τά ένδίτερα. Ό αγγλος στρατηγός Οΰελσελέη δέν 

ήκολούθησ», ώς τδ κατ’άρχάς ένομίσθη, τήν αυ

τήν προ; τδ Καιρόν οδόν, ήν δ Βονοπάρτης ηκο- 

λούθησ» τδ 1798, άλλ’ άναμείνας τάς επικουρίας, 

άς άνέμενεν έξ Αγγλίας καί άφήσας 7,000 άνδρας 

είς ’Αλεξάνδρειαν, έπεβίβασε τδ υπόλοιπον τοϋ 

στρατοΰ του έπί τοϋ Αγγλικού στόλου και βίασα; 

τδν ισθμόν τοϋ Σουέζ, ον δ Άραβή δέν «φρόντισε 

νά φυλάξη, νομίσας ότι οί Άγγλοι θά έσέβοντο τήν 

ουδετερότητα τής ναυσιπλοΐας καί παρά τά; δια

μαρτυρίαςτουΛεσέψ, διήλθε το» ισθμόν καί άπε- 

βίβασε τδν στρατόν του εις τήν ΊσμαηΆίαν. Ούτος 

έπιδοηθηθείς ύπδ ετέρου έκλεκτοΰ σώμαιτος έξ οκτώ 

χιλιάδων άνδρών. όσ.τι; ειχεν έλθει έξ ’Ινδιών καί 

άποβιβασθείς είς τδ Σουέζ κατά τάς τελευταίας ημέ

ρας τοΰ Αύγούστου, εδωκεν οριστικήν μάχην τφ 

Άραβή είς τδ Τελλ-ελ-κέβήρ, ΐμεταξύ Σουέζ καί 

Κάιρου, οχυροθέντι όπισθεν τεχνικών έργων μετά 

στρατού έξ είκοσι χιλιάδων άνδρών, έν ώρα βαθείας 

νυκτός. Μή δυνηθέντες οί Αιγύπτιοι έκ. τής αιφνί

διου ταύτης προσβολής νά κρατήσωσιν τήν μάχγ,ν, 

ετράπησαν «ίς φυγήν, αφίσαντες τδ στρατόπεδο» αυ

τών «ί; τήν διάκρισιν. τών Άγγλων.

Τδ άγγλο-ίνδικον ιππικόν είσήλθε τήν έπομένην 

εΐς Ζαγαζίκιον, οπού συνέλεξε πολυαρίθμους αίχμα- 

λώτους καί 40 τηλεβόλα. Αίχμαλωτισθέντο; δέ 

καί του Άραβή τήν αυτήν ήμέραν, δ αγγλικός 

στρατός «ίσήλθεν άμαχητεί είς Κάϊρον. Κατόπιν 

τούτου δ Χεδίβης είσήλθε» είς τήν πρωτεύουσαν του, 

δπου έ'κτοτε διαμένει διαρκής αγγλική φρουρά καί 

ούτως ή αγγλική επιρροή έγένετο πανίσχυρος,μολο

νότι ή διεθνής κατάστασις τής Αίγυπτου, απέναντι 

τής Τουρκίας καί τής λοιπής Ευρώπης δέν ήλλαξεν 

ποσώς. : '' :

Περί τά τέλη του 1883 έξερράγη έτ.·έρα έπανά- 

στασις είς τδν Άνω Νείλον. Ό δήθειν Μαχδής 

(απεσταλμένος τοΰ Θεοΰ) κατόρθωσε» ένττδς ολίγων 
ετών νά συγκεντρώση εΐς χεΐράς του τήν* εξουσίαν, 

ολοκλήρου τοϋ Σουδάν.

("Επεται συνέχεια).
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

ΕΤναι περΙεγο; ή στάσις τής κουτάλας έν Ισορρο- 
τΗα,ώς δεικνύει τδ παρατιθέμενου σχήματα! κατορ- 
Θούται διά Tfjc ακολούθου οιατάίεως. Είναι δέ πο
λΰ περίεργος, καθόσον δχι μόνον χαμηλοΰται τά 
κέντρον τής βαρύτητα, άλλά καί άπομακρύνεται έκ 
τής γραμμή: τής άναρτήσεως.

Τοποθετήσατε ήμίκλειοτον κονδυλομάχαιρον έπί

τοΰ χείλους τραπέςης, ώς δείκνυται έν τή άνωθι εί- 
κόνι καί άναρτήσατε ταύτοχρόνως τήν κουτάλαν 
έπί τής ήιμικλείστου γωνίας τού μαχαιριδίου σας ού
τως, ώστε τδέσωτερικόν μέρος αύτής νά βλέπη πρός 
τήν τράπεζαν καί αφήσατε τότε αύτά, ώς ίχουσι 
μόνα των. Καί τδ μέν κονδυΑομάχαιρόν σας μετά 
μικρός ταλαντώσεις θά σταθή έπικλινές, ή δέ κου
τάλα θά ζυγίζεται έπ’ αρκετόν, μέχρις ού εύρη 
τήν στάσιμου ισορροπίαν της, ’Εάν ήδη θέσετε άμμον 
έντός τής κουτάλας, τδ μαχαιρίδιον άντί νά πίση, 
θ’ άνεγερθη έφ’ δσον τδ κέντρον τής βαρυτητος 
μένει δπισθεν τού χείλους τής τραπέζης.

Φ. II-

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 27ΜΕ0ΪΑΗ ΕΖΑ2Τ0ΪΕ
Η ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Τήν δυσεντερίαν δέον ν’ άποφεύγωμεν, διότι εί
ναι έπιδημία τής έποχής καί πολλάκις έχει σόδα- 
ράς συνεπείας. Είναι δέ πολλάκις έπιδημική, συχνά 
έκτρέπεται είς πυρετόν τυφοειδή καί παρά προσδο
κίαν ένίοτε οδηγεί είς τδν τάφον τόν άμελοΰντα 
αύτήν.

Αύτη άναφαίνεται, όπόταν τρώγη τις κσκοψημέ- 
νον ή δυσκολοχώνευτου φαγητόν, αώρους καί σε- 
πότας καρπούς, ή πίνη οινοπνεύματα ή είσάγη τέ« 

λος είς τόν στόμαχον έρεθιστικά αντικείμενα, άτι- 
να φλογίζουν τά έντερα. Άλλά καί b άκάθαρτος 
άήρ, τό αίφνίδιον κρυολόγημα, τά συνεχή δροσι
στικά καθαρκτικά,τό μέμολυσμένον ύδωρ, ή άκαιρος 
άλλαγή τών ένδυμάτων, ώο καί έπίπονοι σωματικοί 
καί πνευματικοί έργοσίαι,έπίσης έπιφέρουσι τήν ό- 
χληράν ταύτην νόσον. ’Αμέσως δ’ έπιφαίνονται τά 
δυσάρεστα συμπτώματα, έκκενώσεις αίματώδους βε- 
λώνης, λυγμοί καί πόνοι, ίδίως είς τήν κατωτέρου 
έντερικήν χώραν, συνοδευόμενοι ύπδ όίέωο καί Α
λαφρού. πυρετού, άναλόγου πρός τήν έσωτερικήν 
φλεγμονήν.

Ή δυσεντερία θεραπεύεται συνήθως μέ διαμονήν 
μιας ή δύο ήμερων είς τήν κλίνην. Δέον δ ασθε
νές νά μένη δσον τδ δυνατόν ήσυχος καί κεκλιμέ
νος άναπαυτικώς, διότι ή τοιαύτη στάσις τού σώ
ματος είναι άπαραίτητος διά τήν θεραπείαν τών 
έντέρων.

"Αν.δέ συνοδεύεται υπό πυρετού, δέον νά προσ- · 
κληθή δ Ιατρός- έως δτου δέ έλθη οΰτος, καλόν 
είναι νά λάδη δ άσθενής έν κοχλιάριον ρ-ητινελαίου, 
μετά τείου ή ιθ σταγόνας λαυδάνου. Καλόν έπί
σης ήθελεν είσθαι νά έπιτεθοϋν είς τήν κοιλίαν τού 
άσθενοϋς βεδρεγμένα διά θερμού ύδατος μάλλινα 
ΰφάσματα ή κατάπλασμα ίί άλεύρου καί συναπο- 
οπόρου.Ή τροφή δέον νά περιοριτθή δσω τό δυνα
τόν είς νερόδραστον όρύζιον ή χυλόν έί άλεύρου 
καί ύδωρ μετά γόμας ή άφέψυμα φλοιού έρυθρδς 
πτελέας καί ούδέν άλλο.

Ό Ιατρό?.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΓ ΟΣΟΥΣ
(Vinaigre virginal).

Βενζουάννης γραμ. 1·
“Οζους δυνατού » 1.
Οινοπνεύματος 85» » Ί.
Άφίνέτε έπι 8 ημέρας το ρευστόν, δπως διαλυθούν 

τά συστατικά αύτοΰ καί κατόπιν τά δαλύζετε. Όλί- 
γαι σταγόνες έντός ΰδάτος ριπτόμεναι καθιστώσιν 
αύτό γαλακτώδες.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΡΙΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΥΕΛΟΥ

Λάβετε κοινόν τι εργαλείου λίμαν, σμίλαν κτλ. δι’ 
ου θά δυνηθήτε νά έπεζεργασθήτε τήν ΰελον, άφοΰ 
έμβαπτίσητε αυτό πρότερον έντός βενζίνης, κεκορευ- 
μένης διά-κάμ^ορας.

Δέον δμως το εργαλείου σας άπό καιρού είς καιρόν 
να τό μοσχεύετε έντός τής ανωτέρω διαλύσεως καθό
σον ούτω κατορθοΰται ή μαλάκυνσις τής όέλου, ο>ς 
ξύλου. Τό αύτό κατορθοΰται καί δι’ ύγροΰ τερεβιν
θίνης.

ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΜΑΤΑΝ

’Ιδού καί έν περίεργον έκ τομάτας γλύκισμα, άν 
θέλετε.

Βράζετε τάς τομάτας έντός ολίγου ύδατος, μετά 
τοΰτο τάς στίφετε καί περνάτε τόν πολτόν άπό τίνος 
τρυπητού, ον καθαρισθέντα ούτω βράζετε μετ’ ολίγης 
πυράς, όπως καταστή μάλλον πυκνός. Προσθέτετε 
τότε ολίγον ρώμιον, βανίλλιαν καί αμύγδαλα, ατινα 
αναμιγνύετε καλώς, επί τής πυράς πάντοτε του πολ
τού ευρισκομένου, μέχρις ού τά αμύγδαλα αρχίζουν 
νά πυρώνται, δτε καταβιβάζοντες τό αγγείου έκ τής 
πυράς, χύνετε το περιεχόμενον εις έτερα δοχεία, .τα 
οποία φυλάσσετε πρός χρήσιν.

Έϊ ΗΧΩ

ϊϊ ΠΖΤΓΙΚΟΗ ΡΑΕΙΣΜΑ
[ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ]

Η ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

[Ή ’Ιφιγένεια εισέρχεται είς τήν σκηνήν γελωσα 
καί αφαιρουσα τόν πίλον της],

— Χά, χά, χά, γελώ ακόμη . . . μά είναι να 
μή γελάση κανείς, χά, χά, χά δέν «{μπορώ, θά 
γελάσω ακόμη, χά, χά, χά, ναί, θά γελάσω, 
άφοΰ τδ αντικείμενου αξίζει τόν κόπον καί άφοΰ,. 
μά τήν αλήθειαν, είναι πράγμα πρωτοφανές ίσως 
διά τάς ’Αθήνας. Ακούστε 1

Ό σύζυγός μου ένόμϊσεν, δτι θά μέ διώρθω- 
νεν άπό μίαν επιθυμίαν,δπου «ίχα,χά, χά, χά, 
καί άντι αυτός νά μέ διόρθωση, τδν έδιώρθωσα 
έγώ για καλά, άλλά χωρίς νά θέλω I Χά, χά, 
χά, ας γελάσω άκόμ.η, διότι τδ πράγμα είναι 
τή άληθεία πολύ άστεϊον !. . .

Δέν είναι πολύς καιρός δπου ΰπανδρεύθημεν. 
Τρεις μήνες μόλις. Έγώ είμαι άπό τόν Βάλτον 
καί αυτός άπδ τάς ’Αθήνας. Χά, χά, χά, άκοΰς, 
άπό Βαλτινιώτισα νά την πάθη, αυτός ’Αθη
ναίος ! Τάς ’Αθήνας, είναι βέβαιον, δέν τάς γνω
ρίζω. Πρώτην φοράν,δπιυ ήλθον. Ό σύζυγός μου 
λοιπόν, ό Πέτρος, όνομα καί πράγμα, διότι εί
ναι σκληρός καί ζηλότυπος, μοΰ ειχεν απαγο
ρεύσει να εξέρχομαι μόνη εξω εί; τά; οδούς τών 
’Αθηνών. Καί είς τάς άρχάς ΰπέφερα τό πράγμα, 
άλλά κατόπιν έσυλλογίβθην, πρός τί λοιπόν ό 
γάμος, αν δέν δίδη εϊς τήν γυναίκα τήν ελευθε
ρίαν, ής στερείται, ένόσφ είναι κόρη; Καί βε
βαίως,πριν ΰπανδρευθώμεν, μάς προσέχουν, μάς 
επιβλέπουν, δέν μάς άφίνουν νά έξερχόμεθα μό- 
ναι, σχεδόν πάντοτε είμεθα κλεισμέναι, μάς 
απαγορεύουν τά πάντα, τίποτε νά μή βλέπομεν 
καί νά μή άκούομεν, μέ τήν ΰπόσχεσιν μόνον 
καί τήν ελπίδα, δταν ΰπανδρευθώμεν νά τά μά· 
θωμεν καί νά τά ίδωμεν δλα καί νά λάβωμεν 
αύτήν τήν ποθητήν ελευθερίαν, τήν οποίαν τό
σον σκληρώς μά; άρνοΰνται 1 "Αχ 1 ελευθερία ! 
Πόσαις φοραΐς είπον κατ ’ έμαυτήνν πότε νά ΰπαν- 
δρευθώ, διά νά τήν αποκτήσω έπί τέλους! 
Κόρη ! είναι κατηραμένη σκλαβιά ! ένώ ή υπαν
δρεία, έλεγΟν, είναι ή ελευθερία τής γυναικόςί... 
Άλλ ’ ήπατήθην I ή υπανδρεία είναι αληθής 
σκλαβιά!

Δέν γνωρίζω διά τού; συζύγου; τών άλλων 
γυναικών, άλλά ό· ϊδικός μου εχει δεισιδαιμονίας. 
Έάν δέν εξέλθωμιν όμοΰ, πρέπει ή μητέρα του 

ή ή αδελφή του νά μέ συνοδεύουν, ή αν κωλύων- 

ται αύται, θά έπιφορτίση τήν υπηρέτριαν νά μέ 
άκολουθήση είτε οιά έπίσκεψιν, είτε διά προμή
θειαν καί τοΰ ελάχιστου .πράγματος..

’Εννοείτε, αυτό ήρχισεν νά μέ σκοτίζη και 
νά μου έγγίζη τήν φιλοτιμίαν, δτε άπεφάσισα 
ν’ απαλλαχθώ τής άφορήτου αύτής σκλαβιάς I 
Πώς τάχα τόσαι καί τόσαι άλλαι γυναίκες εξέρ
χονται μόναι καί δέν παθαίνουν τίποτε; Αυταί 
είναι έλεύθεραι καί έγώ νά εύρίσκωμαι ότι ΰπό 
κηδεμονίαν είς τούς δρόμους τών ’Αθηνών ; Πρέ
πει νά δοθη έν τέλος, είπον. Έπειτα πρός τί 
τοΰτο ; τί έκαμα; Ή αστυνομία-τών - ’Αθηνών 
δέν έθεώρησεν ακόμη τάς Άτθίδας έιπικίνδύνους 
εις τήν πόλιν, διά νά έπιβάλη τοιαίυτα κάτά>· 
ναγκαστικά μέτρα, ούτε ή Βουλή μοα; ίθεώρη- 
σεν έτι έπιβάλλουσαν τήν ανάγκην νά ψηφίση 
νόμον, περιορίζοντα τήν έλευθέραν.κυκλοφορίαν 
τών γυναικών. Τουναντίον δέχεται · αύτάς καί 
μάλιστα μόνα; άνευ συνοδού είς τάς συνεδριάσεις 
της. "Επειτα ή γυνή. δέν προοδεύει ήδη είς δλα 
τά επαγγέλματα και οσάκις άφέθη ελεύθερα, 
δέν έγένετο επιστήμων, έμπορος,καλλιτέχνις καί 
κάλλιστος οικονομολόγος καί παιδαγωγός ;

Ή στενοχώριά λοιπόν αυτή μ ’ έκαμε νά σκι- 
φθώ πάντα ταΰτα καί χθέ; άπ-φάσισα ώρισμένως 
μέ πάσαν θυσίαν- ν’ αποκτήσω ..τήν έλευθερίνν 
μου. Είμαι έπαρχιώτισα, άλλά έμαθα καί τά; 
Αθηναίας καί γνωρίζω καλώ; τί έστί κόρη, τΐ- 

γυνή καί τί σύζυγο; άφοτίωμένη-καί πιώς πρέπει 
νά φερθώ καί νά ζήσω άξιοπρεπώς κα'ά μάλιστα 
έδώ εις τάς κλεινάς καί ελεύθερα; ’Αθήνας.

Σήμερον λοιπόν, βράδυ βράδυ λέγω εις τόν 
σύζυγόν μου, ακριβώς δτε ήτοιμάζετο νά έξέλθη 
καί δέν ήδύνατο αυτός νά μέ συνοδεύση, δτι έχω 
νά προμηθευθώ μικρά τινα αντικείμενα απολύ
τως αναγκαία καί θά μετέβαινον εις τήν άγοράν.

Ό Πέτρος μέ παρατηρεί έκπληκτος καί μοί 
άπαντά:

— Βλέπεις, οτι έχω κατεπείγουσαν εργασίαν 
καί δέν δύναμαι νά σέ συνοδεύσω. Άλλ’ άφοΰ 
είναι ανάγκη,θά ειδοποιήσω τήν μητέρα μου να 
έλθη μαζύ σου. 1

— Δέν είναι ανάγκη,τφ λέγω, έπειτα ή μη
τέρα έπήγε άπό πρωίας εις Κηφησίαν νά ίοη τήν 
αοελφήν της.

— Τότε νά παρακαλέσω τήν αδελφήν μου...·
— Τής πονεΐ τό δόντι πάλιν καί ΰποφέρει 

φρικτά...
— ’Ακριβώς νά καλέσωμεν τόν όδοντοϊάτρόν 

νά τής τό βγάλη καί έξέρχεσθ» όμοΰ.
— Έξήλθεν ήδη και έπήγε νά τής τό βγά

λουν, άλλά μετά τοΰτο μοΰ είπε' θά ΰ,πάγη εις 
τήν αδελφήν της να μείνη δλην τήν ήμί[ραν.

— Ά, τότε, επιλέγει, μετά μικράν >σκέψιν ό 
σύζυγό; μου, ενφ έγώ ήγανάκτουν έκτήι; στενο
χώριας, ας έλθη μαζύ σου ή υπηρέτρια!

• — Μοΰ {ζήτησε τήν άδειαν σήμερον νά ίοη
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έξέδελφόν της τινά, δστις τής εφερε επιστολήν 
τής μητρός της και θά λείψη άρκετάς ώρας.

__ At, μά τότε, αγαπητή μου Ιφιγένεια, 
πρέπει ν* άναβάλης δι* αΰριον.

— Είναι αδύνατον, πρέπει σήμερον να έξέλ- 
θω, τφ απαντώ όριστικώς.

— Mi πώς; μόνη θά έξέλθης ; μοί λέγει 
τότε μετ’ έκπλήξεως, ώς έάν έπρόκειτο νά με
ταβώ είς τήν ’Αμερικήν ή εΐς τά όρη !

— Καί διατί όχι; τφ λέγω ήσύχως.
Λαμβάνων δέ τότε ό σύζυγός μου δφος σοβα

ρόν καί σκεπτικόν, κάθεται έπί τού ανακλίντρου 
και δέν άπαντά... Ή επιμονή του καί ή ζηλο
τυπία τφ εΐχον έζάψει τήν φαντασίαν.

— ’Αλλά, Ίφεγένειά μου, εξακολουθεί μετ’ 
ολίγον, δεν είξεύρεις τΐ είναι αΐ Άθήναι διά τάς 
νέας και ωραίας γυναίκας δπως σύ·, Είναι λίαν 
επικίνδυνοι, καί ομοιάζεις σάν εύμορφη πιταλου- 
οίτσα πλησίον τής πυράς, θά σοΰ φορτωθή ό 
ένας καί δ άλλος, θά σέ παρατηρούν καλά καλά 
άπό πάνω «ως κάτω, θά σέ ενοχλούν μέ φράσεις 
άνοήτους καί τέλος θά σε άκολουθήσουν, θα σέ 
τσιμπήσουν.

— Μπας διά τοΰτο είναι επικίνδυνοι αί Ά
θήναι, τοΰ απαντώ; At, θά ευχαριστηθώ, ας μέ 
άκολουθήσουν ... Άν δμως κανείς τολμήση νά 
με τσεμπήση, ξεύρεις είμαι Βαλτινιώτισα. Καί 
έν ταυτφ τώ έδειξα τήν παλάμην μου.

— ’Ιφιγένεια, είναι αδύνατον τοΰτο, επιλέ
γει. Άν δμως έπιμένγ,ς, πήγαινε τουλάχιστον 
μέ άμαξαν.

— Όχι, Πέτρε,-ίσα ισα, θα υπάγω πεζ^ . 
και δστις θέλει, ας με πλησιάση. ’Εκτός αν δέν 
εχης εμπιστοσύνην είς εμέ.

— Ώ, άπ’ εναντίας, μοί άπαντά, άλλά εί
μαι βέβαιος, δτι κάτι θά σοΰ συμβή καί θά με- 
τανοήσης.

Τέλος επόμενον καί άφοΰ ήτοιμάσθημεν έξήλ- 
. θον πρώτη. Έφερον άπλούστατον έλαφρόν κα

λοκαιρινόν φόρεμα, μικρόν ψιάθινον πίλον καί τό 
άλεξήλιόν μου.. Ευχαριστημένη οέ, δτι απέκτησα 
τήν ελευθερίαν μου, έπετοΰσα άπό τήν χαράν 
μου καί μετ' ολίγον έφθασα είς τήν οδόν Έρμου 
καί έψώνη|βα. Έπιστρέφουσα δμως. εισήλθον είς 
τό τράμ, ίδιά νά φθάσω ταχύτερου εις τήν πλα- 
τεΐ αν τής; Όμονοίας, διότι έβράδύνα καί ήρχισαν 
ν’ ανάπτο>υν τά φώτα. Ήσανήδη μέσα δύο Κύ- 

ρλ ρ’.οι έκ τών όποιων ό εΐς μ ’ «χαιρέτησε μειδιών.
V Τόν παρατηρώ καλά, ήτον άγνωστον πρόσωπον

καί ήπόρησα τίς ήτον. Ό άλλος έκάπνιζε καί 
ό υπάλληλος τοϋ τράμ. μόλις εΐσήλθεν, τφ λέγει 

' ; «οέν καπνίζουν έδώ Κύριε» Πετφ τό σιγάρον του
τότε, προσθέτων. «Άς είναι δ·.ά τό χατήρι τής 
Δεσποινίοος» Έγέλασα μέσα μου χωρίς νά πα
ρατηρηθώ καί προσεποιήθην άδιαφορίαν. Τότε οί 
δύο Κύριοι άντήλλαξαν δλίγας λέξεις, έξ ών μοί 
έφάνη, δτι ήκουσα: «ΤΙ νόστιμη κόρη !—Τίώραια

μάτια δπου έχει». Προσέρχονται βαθμηδόν καί 
άλλοι καί μία παχύσαρκος Κυρία καί τό τράμ 
πληροΰται εντελώς, δτε εισέρχεται καί εΐς υψη
λού αναστήματος καί κάχεκτικής κράσεως δστις 
έπιμένει νά λάβη θέσιν, ενφ οέν υπάρχει.—Μά, 
βλέπετε είμεθα πλήρεις; τφ λέγει ή άοημονοϋσα 
παχύσαρκος Κυρία.—Δυστυχώς δέν εΐμπορώ νά 
μένω όρθιος, τή άπαντά ουτος καί προχωρεί καί 
κάθηται πλησίον μου. Άλλ’ένφ διέβαινεν, μέ 
πατά ίσχυρώ; εΐς τόν αριστερόν πόδα καί ώργί- 
σθην, διότι έφερα λευκά πέδιλα, άλλά πριν ή 
παραπονεθώ «pardon» Δεσποινίς, μοί λέγει μέ 
ετοιμότητα καί αρχίζει ομιλίαν μέ τόν παρακεί
μενον.— Ωραίος τρόπος, μορμυρίζει τότε ή πα
χύσαρκος γυνή καί άποτεινομένη πρός τόν υπάλ
ληλον τοΰ τράμ, δστις μας έδιδε τά εισιτήρια. 
—Έπρεπε νά τόν εμποδίσετε νά εΐσελθη, τφ 
λέγει___Τί να σας κάμω, τή άπαντά όύτος σκαιώς
δέν τοΰ τό λέγετε σείς ; ’Αδημονώ τότε εγώ 
καί στενοχωροΰμαι, άλλά ένθυμηθεΐσα τόν σύζυ
γόν μου, μολονότι ήρχισα νά τόν λησμονώ, από 
τήν άναβάπτισίν μου εΐς ^εσποιηΛι, άπό τούς 
Κυρίους αυτούς,δπως μέ έκάλουν καί δίδω τόπον 
είς τήν οργήν καί σιωπώ. Απέναντι μου εκά- 
θητο εις Κύριος μάλλον ηλικιωμένος, οστις μέ 
παρετήρει μέ κάτι φλογερά μάτια,δπου θα ελέ- 
γετ®, δτι θά μέ άναβε. Στρέφω τά βλέμματά 
μου τότε αριστερά, άλλος γέρων άπ’ εκεί πλέον 
άναμμένος.—Μάτι διάβολον, συλλογίζομαι, υπο
μονή οί νέοι, μά καί οί γέροι.Τέλος περιμαζεύ
ομαι νά μή μέ τσιμπήση κανείς, ώς μοΰ ειχεν 
εΐπει ό καλός μου καί μετά έν τέταρτον σχεοόν 
τής ώρας καί μετά πολλάς στάσεις καί αοημο- 
νίας, φθάνομεν εΐς τήν Πλατείαν, ώς νά ειρχό- 
μέθα- άπό τάς Πάτρας. Άφίνω τούς άλλους να 
έξέλθουν πρώτοι, διότι τό τράμ ήτο χειμερινόν 
καί εΐτα εγείρομαι, δτε εΐς κομψοπρεπής Κύριος, 
ακριβώς εκείνος, δστις μέ εχαιρέτησεν εισερχο- 
μένην, βλέπω νά μέ περιμένη εΐς τήν κλίμακα 
καί κάμνων μόι θέσιν νά περάσω, μέ χαιρετά και 
πάλιν μειδιών, λίγων μοι. « ’Ορίστε, Δεσποινίς, 
καταβήτε, ή ωραία γυνή πρέπει πάντοτε νά προ- 
τιμάται». Τόν χαιρετώ δι* ύποκλίσεως σοβαρός 
έξ ανάγκης χωρίς νά τό θέλω, φοβούμενη μή μέ 
τσιμπήση καί προχωρώ βιαστική πρός τήν οοον 
Άγιου Κωνσταντίνου, δπου είναι ή κατοικία 
μου. Άλλ’ όποια ύπήρξεν' ή εκπληξίς μου, δτε 
στραφεισα πρός στιγμήν, παρατηρώ, οτι ό Κύ
ριος αυτός μέ παρακολουθεί έπιμόνως μετά προ
σοχής. Έφερε μαύρην ενδυμασίαν, υψηλόν κο- 
λάρον, όμματουάλια μπλε καί μετρίαν μελανήν 
γενειάδα. Τήν στιγμήν δέ, δπου έστράφην καί 
τόν εΐδον, εκίνει τήν λεπτήν ράβδον του εις το 
στόμα του, ώς νά μοί έλεγε «θέλω νά σάς ομι
λήσω !»

Φαντασθήτε τήν οργήν και άγανάκτησίν μου. 
Ή καρδία μου έπαλλε σφοορώς· δλη οέ εκείνη

ή γενναιότης μου καί τό θάρρος, τό όποιον εΐχον 
εΐς τόν ανδρα μου προ ολίγου, μέ εΐχον εγκατά
λειψη. Τά έχασα καί έφοβούμην.

Τί νά κάμω; δλως δειλή καί μόνη έξηκολού- 
θησα τόν δρόμον μου καί χωρίς να τά εννοήσω, 
επροχώρησα προς τά κάτω, δπου ήτο ερημιά. 
Αλλά παρ έλπισα τά. βήματα μ’ «πλησίασαν, 

τά έκρότεε δέ επίτηδες όπισθέν μου καί ένόμι- 
ζον, δτι άπό στιγμής εις στιγμήν ή χείρ του θά 
μ ελάμβανεν άπό τοΰ λαιμού, διά νά μ’άρχίση 
εΐς τά τσιμπήματα.

Ήρχισα νά τρέμω ώς μικρόν δειλόν πτηνόν, 
οι πόδες μου έκάμπτοντο καί δια πρώτην φοράν 
τής ζωής μου μοί συνέβαινεν αυτό. Αναθεμά
τιζα τήν ώραν, δπου έξήλθον μόνη καί παρεκά- 
λουν νά εύρίσκετο εκείνην τήν στιγμήν ό σύζυ 
γός μου πλησίον μου νά μέ άπαλλάξη απ’αυτόν 
τόν διάβολον. «Άγ! είχε δίκαιον», ελεγον και 
άνεστεναζαν.

— Σέεφθασα, ώραία μου Δεσποινίς, αίφνης 
ακούω όπισθεν μου, πόσον μοΰ αρέσεις !

Αί, τότε {σταμάτησα, άπό φόβον, άπό εντρο
πήν, άπό συγκίνησιν, δέν είξεύρω τί έπαθα. Ή 
φωνή του μοί έφάνη έπιβάλλουσα. Στραφεισα 
δέ πρός αυτόν, τόν παρετήρουν εκστατική. Δέν 
ωμίλει, εβλεπε πρός τά κάτω καί είχε φυσιο
γνωμίαν καί στάσιν άνδρός σοβαρού καί αυστη
ρού. Έντρεπόμην διά λογαριασμόν του καί δέν 
εΐχον τάς δυνάμεις νά τόν κακομεταχειρισθώ.

—Τί θέλετε, Κύριε,άπό εμέ, τόν έρωτώ τότε.
— Δεσποινίς, άφ * ής στιγμής σάς εΐδον, μοί 

απαντά μετά διακεκομένης και συγκινητικής φω
νής, μ’ έμαγεύσατε καί μέ σύρετε ... χωρίς. .. 
να θέλω δπισθέν σας. Επιθυμώ νά μοί δώσητε 
άκρόασιν νά σάς ομιλήσω.

— ’Αφήσατε με, Κύριε, ήσυχον, τφ λέγω 
τότε μέ άπόφασιν, έχω σύζυγον καί μή έπιβα- 
ρύνετε τήν θέσιν σας. Καί έκίνησα νά φύγω, δτε 
ίστάμενος προ έμοΰ.

— Μίαν άκόμη λέξυν, μοί λέγει, διόίι. θάοφο- 
νευθώ καί άμέσως χάριν υμών, Κυρία. Πιθανώς 
ό σύζυγός σας νά μή σάς άγαπά τόσον δσον έγώ 
καί γονατίζει έμπροσθίν μου.

Μέ τό φοβέρισμα αυτό μέ καταλαμβάνει ρίγος 
καί μέ τό γονάτισμά του τόσον πλησίον μου αι
σθάνομαι εις τόν βραχίονά μου ενα δυνατόν τσίμ
πημα. Ό άθλιος μ’ «τσίμπησε, έσυλλογίσθην καί 
χωρίς νά χάσω καιρόν,όπλισθεισα αΐφνιδίως έκ 
τής άκατονομάστου. αύθαδείας του, μέ πολύ θάρ
ρος, εγείρω τήν χεΐρα μου και ένφ έστέκετο ακί
νητος καί προσέβλεπεν έπί τής γής, τφ κατα
φέρω τοιοϋτον ισχυρόν ράπισμα έπι τοΰ προσώ
που του, ώστε ό πίλος του επεσε χαμαί, τά 
όμματουάλια του έσπασαν καί αυτός κατεκύλισε 
πρός τήν γήν. Καταπόρφυρος έκ θυμού καί εν
τροπής, έστράφην άμέσως νά φύγω έκεΐθεν, δτε 
άκουω δπισθέν μου. «’Ιφιγένεια, έγώ εΐμαι».

Έστράφην I φαντασθεΐτε, ήτον ό Πέτρος, δστις 
έκράτει ήδη εΐς χεΐράς του τήν πλαστήν γενειάδα 
καί εννόησα άμέσως τό τέχνασμα. Ώργίσθην 
άμέσως, άλλά καί τόν ίλυπήθην καί ευχαρι- 
στήθην κάπως.

— Πώς σύ ; Πέτρε; τφ λέγω.
— Ναί, άγομε*, μοί άπαντα, ένφ εφόρει τόν 

πίλον του καί «ξεσκόνιζε'· το ένδυμά του.
— Μά τί εκαμες τφ λέγω, τί είναι αυτά, 

οπού μοΰ κατάφερες.
— Τίποτε, αγαπητή μοι, μοί άπαντά σύ μοΰ 

τήν κατάφερες καλείτερα, ήθέλησα «ά σοΰ δώσω 
εν μάθημα τών ’Αθηνών καί νά μήήν εξέρχεσαι 
μόνη, άλλά βλέπω σύ μοΰ εδωσες βαλτινίσιο. 
Ήθελα νά γελάσω, άλλα εκρατήθην,.

— Εύχαριστήθην, έξηκολούθησε„ διότι είδα 
οτι γνωρίζεις νά φέρεσαι καί νά κρατής ύψηλά 
τήν θέσιν σου καί τήν συζυγικήν αξιοπρέπειαν.

— Ώστε; τόν έρωτώ.
— Ώστε, δύνασαι άπό τοΰδε, μοί λέγει, νά 

εξέρχεσαι καί μόνη, δπου θέλεις.
Καί άφοΰ μέ έφερεν εως έδώ, με ήσπάσθη ευχα
ριστημένος καί έτρεξεν άμέσως είς τήν εργα
σίαν του, άφοΰ έφαγε τόν μπάτσο.

— Αι,τώρα δπου δεν μέ βλέπει, ας γελάσω 
νά ξεσκάσω καί διότι τόσον άστείως άπέκτησα 
τήν ελευθερίαν μου,χά, χά-, χά—χά, χά, χά— 
Ζ«, χά, χά.. . καί είς τά δικά σας.'

pears

nAUZAI ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ή ανία έγεννήθη έκ τής οκνηρίας
Ό αγαπών τήν εργασίαν ευχαριστείται διασκεδά

ζω» μόνος.

Οταν αί όρνιθες κράζφν, σημεϊον οτι επώασαν 
ώδν.

Ο χωρικοί κοιμδνται μέ ταις κόταις καί εγεί
ρονται μέ τούς κοκόρους.

Ε'ναι καλείτερον νά πλησιάζη τις τάς γυναίκας . 
παρά τό γήρας.

Μακράν άπό τους τραπεζίτας, μόνον τδ χρήμα 
των αξίζει.

«888»

Ο χριστιανός πιστεύει είς τον Χριστό'ν, δ άπισ
τος μόνον εις τον διάβολον. ■

«888»

θεωρία τοΰ γάμου.
Ο γάμος είς ήλικίαν 20 ετών είναι τι ίδιεώοες.

Είς ήλικίαν 30 ετών είναι εΰχαρίστησις.
Είς ήλικίαν 40 έτδν είναι καθήκον.
Και είς ήλικίαν 50 ετών είναι βάρος.
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"Η στρατιωτική πϊίβαρχία εν τφ 20 ·ΙΦνι. 

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Τί «διαφορά μεταίύ όμοιοηαθητιηήε κ'αί άλλοπα- 
θητική^ Ιατρικής , ήρώτα τις πολύπειρων τινα· κοσμο
πολίτην ;

— Ομοιάζουν, φίλε ρΐού,πρός δύο μονομβχούν- 
toc, τώ άπαντά ούτος, ών οΐ μάρτυρες, άντί νά 
εύρίσκωνται πλ«γίως, τοποθετούνται είς τό μέσον 
κβΙ δέχονται τά πλήγματα.

— Ή περίεργος αύτή διάλείις ήκούετο προχθές 
έν τιν-ιι άιιάήη τοΰ Σιδηροδρόμου Άθηνών-Φαλήρου 
μετβίΐΛ δύο νεαρών φιλολόγων ;

— Οΐ ’Αγγλοι είναι πολύ παράδοξοι, έλεγεν δ 
είς, δκότι ένφ γράφουν Σάκε-σπήρ, προφέρουν 
έν τούιτοις Σ α ( έ π η ρ.

— Μήπως καί ημείς δέν είμεδα παραδοίώτεροι, 
τφ άπαντφ ό έτερος, άφ’ ού έχομεν λέήιν έ λ α
στικόν, έν τούτοις προφέρομεν καουτσούκ!

Τήν άκόλονθον χαρακτηριστικήν έίήγηΟιν έδωκε 
κυρία τις, έρωτηθεϊοα περί τής σημασίας καί τοΰ 
σκοπού τής νεότητες παρά τοΐς γυναιίί.

— Ή νεότης μάς, φίλε μου, ούδέν άλλο είναι 
έφθέγίατο ή έν λόγφ κυρία, ή τό σημεϊον έκεΐνο 
τής κλίμακοε, ένθα ή γυνή όφείλει ή νά άνέλθη ή 
νά κατίλθη ή μάλλον τδ σημείου τής αυναντήσεως 
τής ανόδου καί καθόδου μας.

Ό κ. Χρ.... έν τινι συναναστροφή ήρώτησε τούς 
παρευρισκομένους :

— Διατί ή γυνή λέγεται έλαφρά;
— Διότι έχει μικρότερου σώμα τοΰ άνδρός, τώ 

άπαντά τις.
— Διότι δέν έχει κρίσιν,τώ άπαντα έτερος.
— Διότι βαδίζει έλαφρώς, τώ λέγει τρίτος.
— Οχι, τίποτε άπδ αύτά, προσθέτει δ κ. Χρ... 

ή γυνή λέγεται έζαφρά, διότι μέ τήν πρώτην πνοήν 
τσύ άνέμου χάνεται καί φεύγει από πλησίον μας 
καί μάς έγκαταλείπει, χωρίς νά τδ ένοήσωμεν.. .εί
ναι δπως ή χρυσαλίς.

1
Βαθύπλουτός τις ακολουθείται πάντοτε ύπό τί

νος πτωχού, άλλά εύφυούς καί πολυγνώτου άνδρός.
— Διατί τόν σύρεις πάντοτε μαζύ σου, τδν έ

ρωτά είς φίλος του, δέν άομόζουν ποσώς τά άίιώ- 
ματά σας.

— ’Απ’ ένα.ντίας, άπαντά δ πλούσιος, άφαιρώ 
0,τι δύναμαι έκ των γνώοεών του, συναναστρεφό- 
μενοί αύτόν, ένψ'δύγος άφάίρεΐ έκ τών χρημάτων 
μου δ,τι δύνατάί καί τοιουτοτρόπως ή συναναστρο
φή μας καθίσταται άμφοτέρωθεν ύποφερτή.

a

Μέθυσός τις έθεάθη ποτέ κοιμώμενος τήν μεσημ
βρίαν έν ώρα φρικτής ζέστης.

— Πώς, οΰ κοιμάσαι τοιαύτην ώραν; τφ λέγει 
είς φίλος του.

— Καί τί θέλεις νά κάμω, άφοΰ δ ήλιος δέν μ’ 
άφίνει νά σηκωθώ ; Αϊ, φίλε μου, αύτδς είναι δ με- 
γαλείτερος κρασοπατέροο τοΰ κόσμου, μέ τή μύρων 
διά του μόνον σέ ζαλίζει καί σέ βάζει κα’τω.

Έν τινι χοροεσπερίδι ή οικοδέσποινα παρατηρεί 
ρετ’ έκπλήέεως έν τώ καθρέπτη Κύριόν τινα, ση· 
Λακίζοντα σωρόν έκλεκτών οιγάρων (πούρων) μετά 
περισσής άφελείας, δτε πλησιάζουσα τούτον :

— Τούλάχιστον, Κύριε, τφ λέγει, προσφέρατε 
καί είς τούς συνδαιτυμόνας τινά καί έκ τούτων,θά 
σάς είμαι ύπόχρέως διά τήν έκδούλευσίν.

— Άγοθός τις έμπορος είχεν άναρτήσει έίωθι 
τοΰ καταστήματος του μεταίύ τών άλλων καί τήν 
έέής δήλωσιν :

Μ ή ν πηγαίνετε νά σάς κλέψουν άλ
λοθι. Έλθετε έδώ.

— Τί έχεις, τί κλαΐς, καλέ Κική ;
— Νά ήθελα νά τδν έκδικηθώ, μά δέν μπορώ.
— Καί γιατί; δέν παίρνεις καί συ ένα πιστόλι;
— Δέν μπορώ, έμαθα νά συγχωρώ, Φοφώ μου.

—Τίκνον μου, έλεγεν ίερεύς τις μετά τήντέ- 
λεσιν τοΰ γάμου είς τήν νύμφην, ή γυνή οφεί
λει νά εΐνε ή σκιά τοΰ συζύγου καί πρέπει νά 
τον ακολουθεί πανταχαΰ.

— "Α, όχι, όχι, παππά μου, τοΰτο δέν δύ
ναται νά γίνη, άπήντησεν ό σύζυγος άμέσως, 
διότι είμαι πλοίαρχος και δέν συμφέρει.

misos sowra ™ imw 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ NIKOAE2KOY 
Πλατ&ϊαΣυντάγματος (υΐκία Γ. Καλλιγά) 

ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ
Ό μδνος ρωμβννοί tv Άβήναις χουρίνς έργασβειί km πολλά 

έτη »ϊς Βονκοιφέστιον.

COIFFEUR & PARFUMERIE 
-«aROYAL»»- 

GEORGFS NICOLESCOU 
place de La CONSTITUTION (maison G. Calliga) 

COIFFEUR DE THEATRE 
Le seul coiffeur roumain A Atlifenes-

ΑΚΡΙΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ή αλήθεια δμο'.άζει πολύ τον ήλιον. Μόνον 
δταν δέν υπάρχουν νέφη, είναι καθαρός. Άλλά 
και τότε ούδείς δύναται νά τον ΐδη. Άμφότεροι 
είναι δυσθεώρητοι !

★
Ή έκδίκησις ομοιάζει πρός ώραΐον καρπόν. Είναι 
γλυκεία πρέν τήν δρέψης, πικρά άφοΰ τήν γευ- 
θήί.

*
Ό ενθουσιασμός ομοιάζει πρός τά «στρείδια, τά 
όποια μόνον νωπά έχουν αξίαν.

·*
Αί ^υτίδβς τοΰ προσώπου όμοιάζοιυν. πρός τάς 

απογοητεύσεις τοΰ έρωτος.
*

Ή ευσέβεια ομοιάζει πολύ πρός τόν έρωτα. 
Όπως εκείνη αναβιβάζει τόν άνθρωπον είς τόν 
ουρανόν, ούτω καί ό έρως καταβιβάζει τόν ουρα
νόν πρός τήν γην.

*
Ή φωτογραφία είναι διά τούς κοινούς ανθρώ

πους δ,τι ή τυπογαφία διά τά κοινά συγγράμ
ματα. Πολλαπλασιάζει, άλλά δέν σώζει άπό τής 
λήθης καί τής καταφρονήσεως.

¥
Εις τούς οφθαλμούς τών άλλων τά ελαττώ

ματα μας όμοιάζουσι πρός σκιάς, αΐτινες αυξάνον
ται καί μεγεθύνονται καθ’όσον δύει ιό ήλιος τής 
ευτυχίας μας.

0 UUHB1 omroj M102

*0 πασίγνωστος οδηγός Βαίδεκερ, ιάπαραίτη-' 
τος εις πάντα ξένον ταξειδιώτην καί μετάφρα- 
σθείς εις ολας τάς γλώσσας, εκδίοεταο προσεχώς 
καί είς τήν 'Ελληνικήν, παρά τών κκ. Τ. Εΰ- 
αγγελίδου καί Π. Μαυρογένη. Οντως είς πάντα 
ταζειοεύοντα άνά τήν 'Ελλάδα, παρ’έχεται εφε
ξής τδ πολύτιμον εφίδιον να προγνωρίζη τά 
μέρη ένθα θά οιελθη ίστορικώς καί γεωγραφικώς, 
μετά πάσης σχετικής πληροφορίας τής άποστά- 
σεως, τοΰ ναύλου καί τών μέσων τής συγκοινω
νίας. Είναι έγκόλπιον απαραίτητον διά πάντα 
κοινωνικόν άνθρωπον. Περιέχει δέ τοσαΰτα ωφέ
λιμα πράγματα, ώστε ούδείς αγαπών ττήν ιστο
ρίαν καί τό μεγαλεΐον τής πατρίδος τοιυ, δέν θά 
στερηθή τοιούτον προσφιλούς οδηγού, τοΰ ίεροϋ 
εδάφους, ένθα διεδραματίσθησαν αί ώόραιότεραι 
σκηναι τοϋ βίου.

Μόλις δ’^έκτυπωθή, θ’ άναγγείλωμ.εν τοΰτο 
τοΐς συνδρομηταΐς ήμών, δπως σπεύσωστι νά τδν 
άποκτήσωσιν.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΎΊΊΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

(αννέχεια· ίδί προηγούμίνον ψύλλον)

£ί

Έκ τούτου παρατηροΰμεν, δτι δυνάμεθα έφ’ 
όσον θέλομεν να ύψώσωμεν τά φθογγόσημα έπί 
τοΰ πενταγράμμου, έπομένωςκαί τόν τόνον αύ- 
τών, επίσης καί νά χαμηλώσωμεν αυτά, χαθώ; 
καί τδν τόνον αυτών. Άλλα τούτο δέν έπαρκεΐ, 
δπως εύρωμεν ευκόλως καί ακριβώς τήν ίδιάζου- 
σαν θέσιν καί ονομασίαν ένδς έκαστου φθογγοσή- 
μου, δηλ. ποιον έκ τοϋ φθογγόσημου τοϋ ανω
τέρω παραδείγματος είναι τό Do, ποιον τό re, 
ποιον τό mi κ.τ.λ.

Άλλα καί άν γνωρίζωμεν τό όνομα ενός έκά- 
στου τών φθογγοσήμων, πάλιν δέν αρκεί, διότι 
άδυνατοΰμεν νά νοήσωμεν τήν οκτάβαν είς ήν 
εύρίσκονται. Π. χ. Έάν γνωρίζωμεν, δτι φθογ- 
γόσημόν τι έπί τίνος γραμμής τοΰ πενταγράμ.- 
μου, φέρει τό όνομα Do, υπολείπεται νά γνωρί- 
σωμεν καί ποιαν τάξιν κατέχει μεταξύ τών 
πολλών Do τής κλίμακος. Πρέπει λοιπόν νά εΰ- 
ρωμέν μέσον τι, δι' ού άμφότερα νά προσδιορί
ζονται . Κάί ώς τοιαΰτα λαμβάνομεν τά κα
λούμενα KJstdia, άτινα προοδιορίζουσί τό όνομα 
τών έιπί τοΰ πενταγράμμου γεγραμμένων φθογ- 
γοσήμων καί τήν σειράν ή οκτάβαν, ήν έκαστον 
κατέχει έπί τής κλίμακος.

Τό κλειδίον είναι ιδιαίτερόν τι σημεΐον, τό 
όποιον έπί τής γενικής κλίμακος μάς δεικνύει 
ώρισμένον τινά φθόγγον καί τίθεται· έν άρχη τοΰ 
πενταγράμμου έπί μιας τών πέντε γραμμών, τό 
δέ φθογγόσημον τό περιλαμβανόμενον, ύπό τοΰ 
κλειδίου, λαμβάνει τό δνομα τούτου.

Οΰτω προσδιορίζονται τό δνομα καί ή θέσις τοΰ 
φθογγοσήμου,τά δέ επίλοιπα φθογγόσημα άναλό- 
γως τούτου λαμβάνουσι τήν κατάλληλον θέσιν 
καί τό> κατάλληλον δνομ.α.

Κλβιδία έχομεν τριών ειδών, δηλαδή τρία 
διάφορα σημεία, έξ ών τό έν δεικνύει τό φθογ
γόσημον fa, τό δεύτερον τό Do, καί τό τρίτον 
τό sol.

Τό κλειδίον τοΰ fa γράφεται ουτω, καί 
δηλοι, δτι τό φθογγόσημων, τό έπί τής γραμμής 
τής διερχομένης μεταξύ τών δύο στίξεων, γρα- 
φόμινον, φέρει τό δνομα fa καί ούτως είναι εν
τελώς ώρισμένον. Είναι οέ τό τρίτον fa τοΰ κλει- 
οοκυμβάλου, άρχόμενοι έκ τών κάτωθεν.

Τό. κλειδίον τοΰ Do γράφεται οΰτω καί

δηλοι, δτι τό φθογγόσημον τό γεγραμμένον έπί 
τής γραμμής τής διερχομένης διά τών δύο κεφα
λών αύτοΰ, ονομάζεται Do. (Τό Do τό σχημα- 
τιζόμενον ύπδ τοΰ δεκάτου πέμπτου διαστήμα
τος άνω τοΰ fa, σημειοΰται διά τοΰ κλειδίου 
τού fa).

Τό δέ κλειδίον τοΰ sol γράφεται οΰτω, 
καί δηλοι, δτι τό φθογγόσημον το γεγραμμένον 
έπί τής γραμμής τής διερχομένης διά τών δύο 
στιγμών, ονομάζεται SO1. (Τό φθογγόσημον τό 
σχηματιζόμενον ύπό τοΰ δεκάτου πέμπτου δια
στήματος άνω τοΰ Do, δηλοΰται διά τοΰ κλει
διού τοΰ- Do).

Ώς βλέπομεν, τά κλειοία δέν προσδιορίζουσι 
μόνον τό δνομ.α έκάστου φθογγόσημου, αλλά καί 
τήν θέσιν αύτοΰ, ήτοι τήν οκτάβαν είς ήν εύρί- 
σκεται. Έκαστον κλειδίον λαμβάνει έπί τοΰ 
πενταγράμμου διαφόρους θέσεις, τό τοιούτον οέ 
ακριβώς πολλαπλασιάζει τά ονόματα και τάς θέ
σεις τών φθογγοσήμων καί παρέχει ήμΐν ούκ ο- 
λίγας δυσκολίας.

Έκ τών κλειδιών τό μεν fa τίθεται μόνον έπί 
τής τρίτης καί τετάρτης γραμμής τοΰ πεντα
γράμμου, π. χ.

Fa Fa

Κλειδίον τοΰ Fa 4 η γραμμή Κλειδίον τοΰ Fa 3 γραμμή.

Τό δέ κλειδίον τοΰ Do τίθεται έπί τών τεσ· 
σάρων πρώτων γραμμών τοΰ πενταγράμμου, π.χ. 

do do do do

Κλειδ.άο 4η γρ. κλειδ.άο 3 η γρ. κλειδ-do 2 γρ.κλειδ-do 1η γρ.

Καί τό κλειδίον τοΰ sol τίθεται έπί τής δευτέρας 
καί πρώτης γραμμής τοΰ πενταγράμμου, π. χ.

5 διάστημα άνω τοΰ Δ6.

I0.u5.sol 2 γραμ. Κλειδ. sol 1 γραμμή.

Τοιουτοτρόπως έχομεν δύο θέσεις δι’ έκαστον 
τών κλειδιών Fa καί Sol καί τέσσαρας διά τό 
τοΰ Οθ,ήτ« οκτώ διαφόρους θίσιις καί διά τά τρία 
κλειδιά. Άλλ' επειδή τό έπί τής πρώτης γραμ
μής κλειδίον τοΰ Sol τά αυτά δηλοι φθογγόση
μα οία καί τό τοΰ Fa επί τής τετάρτης γραμ- r 
μής τοΰ πενταγράμμου, διά τής δυνατής παρα- 
λείψεως. τοΰ πρώτου τούτων, αί θέσεις αί διά
φοροι τών κλειδιών μ.ένουσιν επτά. Ή μόνη δέ 
διαφορά τών κλειδιών τούτων είναι, δτι τό δια
πασών τοΰ κλειδιού Sol είνα> ύψηλότερον τοΰ 
Fa κατά δύο οκτάβας, δι’δ καί έλησμονήθη τό 
πρώτον.

Έκαστη θέσις κλειδιού τίνος φέρει καί διά
φορον αποτέλεσμα- ούτως μεταχειριζόμενοι τάς 
επτά θέσεις τών κλειδιών, δίδομενεΐς τάς επτά

διαφόρους συζυγείς θέσεις τών φθογγοσήμων τό 
αύτδ όνομα" π. χ.

do do do do do do do
"Η τουναντίον είς μίαν καί τήν αυτήν θέσιν 

τά επτά ονόματα, π. χ:
Π. χ. Ζητήσατε τά ονόματα τών έξής φθογγοσήμων. 

χ —

do re mi fa sol la si 
f Διά νά ευρωμεν τήν θέσιν φθογγοσήμου τινός 
άνήκοντος είς οίον δήποτε κλειδίον, λαμβάνομεν 
εν πρώτοις το φθογγόσημον τό ύπό τοΰ κλειδίου 
δηλούμενον καί ακολούθως διαδοχικώς καί εφε
ξής φθάνομεν μίχρντοΰ ζητούμενου φθογγοσήμου.

N. 2.

N. 1. |g
Μ

fa mi re do si la
1

Εύκολώτερον δμως εύρίσκομεν ταΰτα έάν γνωρίζωμεν καλώς τά ονόματα τών γραμμών τών 
ευρισκομένων κάτωθεν ή άνωθεν έκάστου κλειδίου. Πρδς ευκολίαν λοιπόν τών σπουδαζόντων παρα- 
θέτομεν τόν επόμενον πίνακα.
• SI κ.τ.λ. Γ 1 fa κ.τ.λ. r ι do

sol re la
Γραμμαι πρδς τά ά·ω mi Γραμμαι πρδς τα άνω si Γραμμαι πρδς τα ανω ' fa

do sol ί re
la mi 1 si

KXtlS. καί τραμ., τοΰ —FA— Κλειδ. καί γραμ. τοΰ --DO — Κλειδ. καδ γραμ. τοΰ —SOL
re la | mi
si fa I do

Γραμμαι πρδς τά κά κάτω sol ΓραμμαΙ πρδς τά κάτω re Γραμμαι πρδς τά κάτω } la
mi si fa

. do κ.τ.λ. sol κ.τ.λ. 1 re

Ούτως έχομεν δλα τα φθογγόσημα τά διερχόμενα διά τών γραμμών, επομένως εύκάλως γνω- 
ρίζομεν καί τά φθογγόσημα,'τά ευρισκόμενα μεταξύ τών γραμμών.

”Α<ίκη<ίχς. Διά τοΰ άνωτέρου τρόπου ονομάσατε τά έξής φθογγόσημα:
* =

SUM. Καλόν είναι πρδς ταχυτέραν έιψάθησιν καί άνάγνωσιν τών φθογγοσήμων ν’άποστηθίζηται προη
γουμένως δ πίνα£, καθώς καί τά άκόλουθα γυμνάσματα.

Φθογγόσημα προς άνάγνωσιν ύφ’ έκάστου κλειδίου·

Το τέταρτον do τονκλειδοκυμ· γ^τ——~
βάλον άρχόμενοι κάτωβιν. Ή τδ —1
χαμηλότεραν do τον τιτραχδρδον. c——

Τδ αύιδάο,τδαύτδ άο,τδ αντδάο, τδ ανιδάο,τδ αύτδάο, τδ «ντο do· 
. (Έπετβι °υνέχεια).



too Η ΦΤί IS

ΘΕΑΤΡΙΚΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

λ ·βέατρον Όμονοίας.
, ’Επ-αν'έιλημμένως "ήδη.άπό τής.«κηνής τοΰ.θεάτρου 

τούτόυ'παίζεται το έξοχος δράμα & Μ^γ°ί Ναπο- 
'Λίων, ήτοι ή ιστορία του ένύίξου άΰτοκράτορος Βο- 
νΟ-πά'ρτου Giro τοϋ θιάσου τοΰ κ. Κοτοπούλη.

Έν τή έξελείξει τοΰ δράματος τούτου βλέπει τις 
παιρελαύνοντα τόν βίον δλον τοΰ Ναπολέοντος, δστις· · 
ΰ.πατος-χαί εντα. αϋτοκράτ^ρ άναχηρυχθεις εκπορθεί, 
κυριεύει, λεηλατεΓ, νίκα λεγεώνας Ολοκλήρους μέ μό
νην τήν έμφάνισίν του, τδνομά του και τέλος νικά- 
ται καί-έξωρίζεται. ..

Ό κ. Κοτοπούλης ώς Ναπολέων ύπήρξε διττώς επι
τυχής. Άφ’ ίνός μέν διά τήν πιστίν απεικόνισή τής 
φυσιογνωμίας τοΰ Βονοπάρτου έν τ^ προσώπφ του, 
μέ τάς μεγαλειτέρας-λεπτομέρειας, μήπαραλείψας καί 
αυτόν τόν πρό τοΰ μετώπου βόστρυχον,· αφ’ έτερου 
δέ διότι τόν ίύσκολον χαρακτήρα του Ναπολέοντος 
μελετήσας κατόρθωσε να διερμηνεύση κάλλιστα.

Πρέπει πάντες νά ?δωσι τον κ. Κοτοπούλην, ώς 
Ναπολέοντα, διά νά παρακολουθήσωσιν παρελαύνοντα 
τόν άχάθεχτον και-όρμητιχόν Βονοπάρτην, τόν απο
φασιστικόν' ύπατον και το'ν έκπεπτωκότα δίς ^άΰτο- 
κράτορα. ’Ιδίως δέ ή στιγμή καθ’ ήν πρόκειται νά 
ύπογράψή τήν παραίτησίν του καυτήν εΐς “Ελβαν έξο- 
ρίαν του.κμθώς και ή μετά τήν μάχην τοΰ Βατερλώ 
εικών είναι θαυμάσιαι.

Δυστυχώς δμως εκ τών άλλων προσώπων, μόνη ή 
δεσποινίς Μαρίκα Κοτοπούλη, ώς Όρτενσία, ύπήρ- 
σεν εΐς άχρον επιτυχής. Καί τοΰτο δια την απαρα- 
μίλλον φυσικότητα τής φωνής του την ώραιοτατην 
απαγγελίαν της χαί τας πλαστικας στάσεις της, ά- 
τινα άν διατηρήσγ^, θά παράσχη έαυτην τελείαν ηθο
ποιόν μέ μέλλον ευρύτατον.. ·· ·- ··' ,

Έν συνόλω τό εργον ύπήρξενπάνυ επιτυχές είς δ 
συνβτέλεσαν αί καινουργείς ώραΐαι ένδυμασίαι καί αί 
νέαιι σχηναί.

θέατρον Νβαπόλεως.
Διά τοΰ Χαμπενεόλ φά «ά άτανεδ χαί ΝΑ τδ 

λέ(<ε ; κωμωδιών νεωτάτων καί άναβιβασθέντων κατά 
συνέχειαν έσχάτως εΐς τό θέατρον Νεαπόλεως, δ λαμ
πρός ούτος θίασος έσημείωσε σειράν θριάμβων. ’Ιδίως 
ό κ. Σταυρόπουλος εΐς τό πρώτον ώς λοχαγός τής ’Ε
θνοφυλακής, αιωνίως συναχομένος, είναι θαυμάσιος καί 
έχτελεΐ κάλλιστα τό,μέρος του, καθώς καί οί χ. Νι
κάς καί Τασσόγλους ώς Σαμπινιόλ.

- Γ. θέατρονΤόόχα. .

Ό' όνομαστος- ουτος -θίασος εξακολουθεί- τάς παρα
στάσεις του σημείων έχάστοτε λαμπράς επιτυχίας, 
άφ’ έθός μέν διδάσκων τήν τραγωδίαν και συγκρα- 
τών τ-ό κοινόν έν αγωνία δια τών Σαικσπηρίων δρα- 
μάτιων πρωταγωνιίτουντος τοΰ έξόχου τραγωδού Δ. 
Ταβωυλάρη, αφ.’έτερου δέ .δια τών νεωτάτων κωμω
διών διασπείρων τούς γέλωτας καί τήν ευθυμίαν διά 
τών άριστων κωμωδών Παντοπούλου, Σ. Ταβουλάρη 
καί Χέλμη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1-4. Λΐνιγρα.
Φίλε μου, μή πονοκεφαλεϊς/ 

Ek χεΤρας μ’έχεις δέν.μ’ ένοεΤε;

Τόν οδοιπόρον διευθύνω;. 
Ek τήν όδόν του λάμψιν χύνω. 
Έάν έντέχνωί έκ τής μέσης, 
Γράμματα-τρία άφαψέσης, .. .. 
Μ’εύρίσκεις μέ έλπίδαί νέαβ 

.•Eic τάς κεφαλάί τής. νεολαίμς 
' Έΐμαί νίός Θέ3ς 'Ελληνικής ' 

κι’.· άρχων πόσης καρδίας-.νεανικής.

1SS. Έλλείποόΰμ^ωνον. ·' 
‘*χθΡ*'*θ*Ρ*θ'*'ρ*’χ'*ϊ*:χ*ν·σθβ*μ* ■ 

?' · Σ*ς*χλ*ζ

λΤΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ 3ου ΤΕΥΧΟΥΣ

Ί. Αίνιγμα. = Χ-Ίος-ΧΙος.
“Ελυσαν αυτό δ κ. Διομ. Πετρόπουλος έξ Αθηνών 

ή Δίς Κλεονίκη Σοφιανοποΰλου έκ.Πατρών, ό κ.’Αντ. 
Παπαδήμος έκ Σύρου, δ κ. Βασιλ. Πενεμένος έκ Πει
ραιώς, ή Κυρία 'Ελένη Βασιλοπούλου έκ Κων)πό· 
λεως καί ή Δίς Κιχή Μερλόπούλου έκ Τήνου.

8. ‘Αρχιτεκτονικόν πρόβλημα.
"Ελυσαν αΰ.τό δ χ, Διομ. Πετρό- 

πούλος έξ ’Αθηνών, ή Δίς Βασιλική 
Παλαμάρη έκ Πατρών και ό κ. Β. 
Πενεμένος έκ Πειραιώς.

9· Λέξεις έν σταυρφ.
Τ
Ο

Α Ν Ν Α Μ : “Ελυσαν αυτό δ χ. Διομ. Πετρσ- 
Κ πουλος έξ Αθηνών, ή Κυρία ’Ελένη 
I ’ · ‘Βασιλοπούλου έκ Κων)πόλέως χαί δ κ. ■ 
Ν Πέτρας Βαλτατζής έχ Τεογέστης.
Ο
Ν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Σ. Δ. Σύρον. Επιστολή σας έλήφθη καί εύχαρι- 
στοΰμεν πολύ δια την.προθυμίαν σας. Σας ένεγραψα- 
μεν καί άπεστίίλάμεν φύλλον. Ό,τι θέλετε δύνασθε 
νά στέλλετε.— Γί Γ. Σαμανούδ. Συνδρομή σας έλή
φθη, εΰχαριστοϋμεν πολύ καί άπόδειξις μετ’ αριθμού 
λαχείου σάς'’στέλλεται ταχυδρομικώς. — Δ. Π. Δ. 
Π α ρι σ ί ου ς. Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφθη. 
“Εχει καλώς- διευθυνσις ήλλάγη.—Μ. Α. Π. Gara 
Ghidigeni. Συνδρομή σας, εΰχαριστοϋμεν πολύ, 
ταχυδρομικώς άποστέλίομεν άπόδειξιν.—·©. Τ. Π ά- 
ρ ισίους. Επιστολή σας έλήφθη. “Εχει καλώς, έλ- 
πίζομεν προσεχώς νά σάς εΐδομεν καί προσώπικώς.— 
Σ. Κ. Κων)π·ρλ’ιν. Δελτάριον έλήφθη καί έλυπή- 
θημεν πολύ δια γραφόμενα σας. Έλπίζομεν προσε
χώς νά σας εΐδομεν. — ΆδελφοίΧ. Τ ρ ι π ο λ ι ν 
Βαρβαρίας. Συνδρομή σας έλήφθη; εΰχαριστοϋμεν 
πολύ, ταχυδρομικώς γράφομεν.—Λ. Π. Πειραιά. 
Έπιστολαι σας έλήφθησαν, εχει καλώς.-—Η. Δ. Α. 
Λευκάδα. Άπηντήσαμεν εις- έπιστολήν. σας καί 
αναμένομεν νεωτέραν σας. ■— Γ. Κ. Omd orman. 
Συνδρομή σας- έλήφθη. ιδΰχαριστουμεν πολύ. Άπό- 
δειξις μετ’άριθμοΰ λαχείου στέλλεται ταχυδρομικώς. 
—-Θ. Κ. Μ α ρ ι α ν ο ύ π ολ ι ν, συνδρομή σας έλήφθη 
εΰχαριστοϋμεν πολύ, ταχυδρομικώς γράφομεν.

•4» Έν Άθήναις Ικ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέστη Κωνσταντινίδου


