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ίς έπι- 
... -·ρθ-

“ΦΪΣΙΣ,, δημοσιεύει έκάστοτε τά ζωτικότατα' καί μάλλον'ένδιάφέροντα, τά 
ψυχωφελή καί μάλλον τερπνά καί κοινωφελή νεότερα τής προόδου ζητήματα, 
συνοδευο'μενα έκάστοτε ύπδ καλλιτεχνικών ώραίων εικόνων.
Συνδρομηταί είσι δεκτοί πάντες καί δημοσιεύονται ωσαύτως τά έγκρινο'μενα αύ

τών έργα. ■
Οί Συνδρομηταί τής «Φύσεως» λάμβάνουσι δωρεάν τά ύπδ τής Δίεύθυ;ζσεως έκδιδό-

μενα έργα καί είς μικροτέραν πάντοτε τιμήν τά ξένα...
Μέχρι τούοε έλαβον τήν «Κόρην τών Αθηνών», τήν «Σωσάναν Ραμώ», τδ «’Ο

λυμπιακόν τεύχος», τήν «Βιογραφίαν τής κάλλι’τέχνιδος Ε. Παρασκευοπούλου», τρία 
; Ημερολόγια τής «Φύσεως» καί προσεχώς θά λάβωσι τήν « Ιστορίαν τής Αίγυπτου» τάς 

«Δύο Καρδίας» ή τδ «Διπλοΰν Δράμα» καί τδ « Εμπορικόν Ημερολόγιου».
'Ομοίως cl συνδρομηταί τής «Φυσεως» συμμετέχουσι καί τής κατ’ έτος ένεργουμένης 

έκκυβεύσεως 200 κλήρων, λαμβάνοντες αριθμόν λαχείου έπί τής άποδείξεός των, άμα 
τη καταβολή τής συνδρομής των.

Αί συνδρσμαί άρχονται άπδ τής 1Ή έκαστου μηνός καί πληρώνονται έν άρχή, ε? 
ταγάς, χρηματικά; ά'ςίας καί τραπεζικά γραμμάτια τού τόπου τής διαμονής τών συνδρο
μητών.

■ Συνδρομηταί γίνονται δεκτοί καί κατά τόμους, απλούς ή χρυσόδετους■είς τδ τέλος 
έκάστσυ έτους.τής «Φυσεως»·

Ή Διευθυνσις τής «Φυσεως» άναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας τών 
εαυτής έν τώ έξωτερικφ συνδρομητών, άρκεΐνά καταβάλλωνται τά έξοδα καί τέλη.

Αιτήσεις πρδς έγγραφήν συνδρομητών καί πληροφοριών απευθύνονται κατ’ ευθείαν 
πρδς τήν Διεύθυνσήν .τής. «Φώσεως», είς. Αθήνας. .

Έν ιδιαιτέρα στήλη ύπδ τον τίτλον «Βιβλιοκρισία» δημοσιεύεται έκάστοτε ή κρίσις 
τής Διευθύνσεως περί έκαστου νεωστί έκδιδομένου βιβλίου, άποστελλομένου αύτή.

Ειδοποιήσεις έμπορικών καταστημάτων κτλ. οημοσιεύονται εις τδ τέλος έκαστου τεύ
χους τής «Φύσεως» έπι ιδιαιτέρα συμφωνία. Ούχ’ ήττον έκαστος συνδρομητής χαίρει τδ 
δικαίωμα τής δημοσιεύσεως μιας αγγελίας δωρεάν.

Πας συνδρομητής έγγραφων ένα νέου συνδρομητήν, λαμβάνει <ν ιστορικόν βιβλίον ή 
μίαν τύχην (promesse) τών σιδηροδρόμων τής Ανατολικής Ρωμυλίας ή τής κτηματ. 
τραπέζης τής Αίγυπτου. Ό γραφών τρεις, λαμβάνει τήν μεγάλην φωτογραφίαν τού Παρ- 
θενώνος. Ό έγγραφων πέντε, έν άργυροΰν ώρολόγιον. Ο έγγραφων δέκα λαμβάνει τήν 
φωτογαφίαν του είς φυσικόν μέγεθος καί ά έγγραφων πλείονας, λαμβάνει τδ νέον τετρά
τομο'. όγδοηκοντάδραχμον ‘Ελληνικόν λεξικόν τού κ. Άνέστη Κωνσταντινίδόυ ή δ, τι 
άλλο έπιθυμεΐ Ισης άξίας.

'Εννοείται, δτι πάσα έγγραφή;δέον νά συνοδεύηται καί ύπδ το.ύ αντιτίμου.
Τδ παρόν ψύλλον σταλήσηται και πρδίμή .συνορομητάς, έξ ών όσοι κρατήσωσι τά 

πρώτα φύλλα θεωρηθήσωνται οριστικός τδίοϋτοι.
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ΗΝ σήμερον,δτε άπα- 
σαι αί έπιστήμαι διά 

, τής πειραματικής ό- 
δοΰ προίοτανται. δέν 

[γ έπαρκεΐ πλέον Λ ά· 
■ζ πλή παρατήρησΊς καί 
I Α κατά παράδοσιν έ- 
I. στω καί μάλλον αυ

θεντική μαρτυρία, 
πρός άπόδειξιν έκ
τακτων καί ύπερψυ- 

Ισικών ’ φαινομένου, 
μή έξηγουμένων έ- 
παρκώς ύπό τών ψυ-

X σικών νόμων. Ό&ν- 
■® θρωπος, δελεασθείς 

Μ>| ήδη ύπό τών απτών 
■* : τών φυσιολόγων καί 

] ψυοιοΟιψών πειραμά
των, άπίστεϊ πρός 
τήν ιστορικήν μαρτυ
ρίαν, ίδία προκειμέ- 
νου περί μυστυριω- 
δών φαινομένων άπο- 
καλυπτόντων τήν ύ- 

άοράτων αίτιων καί δή άνωίέ-Συνδρομή έτησία διά τδ έσωτερικδν φρ. | β
·» » » » έξωτερικδν φρ. 20
» « » τήν Ρωσσίαν ρούβλια | Ο

Φ· ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Διευθυντής της «Φύσεως» ΆθήνηΛν·

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Β
ιίτγυςομεκοι εις τό Τ' . έτος τής Γ ·. περιόδου 
τής «ΦύΟβως», άσμέ,ωο εχφρΰζομεν τας 
άπειρους ευχαριστίας μας πρός τούς τόσον έκ- 

$ύμως ΰποσιτ)ρίζοκτας τοσοδτοΥ ώ^>«.?ιμοχ χαι 
cWaxmox τοϊς πασι περιοδικόν σύγγραμμά μας 
ήμετέρους άζιοτίμου; συνδρομητής, άπό της 
Αγγλίας μέχρ· τώ? ‘Ινδιών χαι Αυστραλίας 
καί άπό της Νοτίου Αμερικής μέχρι τοϋ Καύ
κασον, όπου ήμέτιρς,ι ομογενείς είσιν εγκατε
σπαρμένοι καιένταϋτώ άγγέλλομεν, ότι θέλο· 
με? προ&ρ εις νεωτερας καινοτομίας, βελτιώσεις 
καί προσθήχας, όπως καταστήσωμεν τό ήμέτε- 
ρον Ιργον hi επαγωγόν καί τερπνόν καί ύπό 
φιλολογικήν καί επιστημονικήν χαί ύπό καλλι
τεχνικήν έποψιν.

Καί δή, θέλομε? δημοσιεύει έκάστοτε τά σπου
δαιότερα παγκόσμια και ενδιαφέροντα γεγονότα 
μετά τών σχετικών εικόνων, ώς καί τάς τελεν ■ 
ταΐας ανακαλύψεις. εφευρέσεις χαί νεωτέρας πε
ριέργους πνευμαϋστικάς αποκαλύψεις, μετά τών 
αυθεντικών καί αντιγράφων ανακοινώσεων τών 
πνευμάτων, όπως ώμε? ενήμεροι τών πάντων.

Πρός δε άρχόμεθα χαι τής μεταφράσεις ω
ραιότατης καί ένδιαφερούσης πολυτίμου επιφυλ - 
λίδος ύπό τόν τίτλον « Άκολουβήάωμεν 

αύτόν» Εργου τοσοΰτον ενδιαφέρον καί πάτα
γον διεγείραντος έν Ευρώπη διά τήν πρωτοτυ
πίαν καί ώραίαν φιλοσοφικήν του ΐζέλιζιν. νυν ■ 
οδευομένον δέ μετά σπανίως έκτακτων εικόνων, 
οπερ έτυχε τής πάγκοινου έπιδοκιμασίας καί 
πολύ θέλει σνγκινήση χαί τούς ήμετέρους ανα- 
γνώστας. Είναι υπόδεσις σύγχρονος τής τοΰ Ιη
σού Χριστού και έπομένως ένδιαφέρουσα πρωτί- 
στως ήμας τούς" Ελληνας.

Τά δύο πρώτα φύλλα τοΰ ήδη άρχομένου 
νέουίτορς τής «Φύ&ί<ας» άποσταλήσονται και 
είςμή οννδρομητάς μας, οίτινες έλπίζομεν, θέ 
λουσι τά κράτηση καί όριστικώς θεωρηθήσονται 
τοιοϋτοι, άν δέν μάς τά έπιστρέψωσιν.

Η ϋεΥΟΥΝΧΙΣ

παρξιν
ρων των διεπόντων τήν αδρανή ϊιλην 
δυνάμεων καί νόμων. Σήμερον έν τη Αδι
κή δποστάσει, όπως καί έν ταϊς θετικαϊς 
έπιστήμαις ό αίών ήμών απαιτεί γεγο
νότα καί αποδείξεις ώριδμένσ.ς καί θετι 
κάς, δι' δπερ οί ψυσιοδίψαι πάντες διά 
τής πειραματικής μεθόδου ήρξαντο ήδμ
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ν'άπευθύνωσι τάς άμφτβολίας αύτών άπ’ τίων, ήτοι τής μοναδικής πηγής 
εύθείας πρός τήν φύσιν. τών θρησκευτικών αποκαλύψεων. Ή ά-

Ή απόλυτος κυριαρχία τών φυσίολό- τομική αθανασία τής ψυχής καί ή πραγ- 
γων καί σκεπτικών φιλοσόφων, ύλιστών, ματικότης κόσμον αοράτου αληθώς άπο- 
όρθολογιστών καί πανθεϊστών, πρωτίστως καλυπτομένου . μυριοτρόπως έν τώ γη- 
έξηρτηται έκ τής έξασθενήσεως τοΰ θρη- ίνω Λμών κόσρω ούδέν άλλο είσιν Λ τό 
σκευτικοΰ γοήτρου, ένεκα τής ριζικής ’ ' '
ανικανότατος τών άντιπροσύίπων τοϋ 
χριστιανισμού, άδυνατούντων ν’ άποδεί- 
ςωσι δι ’ αναμφισβήτητων γεγονότων τήν 
πραγματικήν ύπόστασιν τοϋ ύπερφυσι- 
κοϋ κόσμου καί τών αοράτων αιτίων. 
Ό κλήρος άφήκεν έκ τών ασθενών χει
ρών τον νά διολίσθησή τό σκήπτρον τής 
έπιστήμης, δπερ σνλλέξαντες οί φυσιο
λόγοι καί σκεπτικοί σοψισταί, έξηυτέλε- 
σαν τήν ύπερτάτην καί θειοτάτην τών 
θρησκειών καθόσον ό πρός τούς δαίμο
νας έκλογος φόβος τών Ιερέων καί όρθο- 
δόξων θεολόγων κατέστησεν αύτούς α
νίσχυρους καί ανεπιτήδειους πρός κατα- 
πολέμησιν τών ύλιστών καί απίστων διά 
τής πειραματικής οδού’ ή δέ δαιμονο- 
φοβία αΰτη μετετράπη σήμερον είς α
ληθή δαιμονολα τρείαν. Καί δή, 
άποστεργόντων τών ιερέων νά καταγί 
νωσιν είς τήν έξέτασιν τών ύπερφυσι
κών. φαινομένων, ένεκα τοΰ πρός τους 
δαίμονας φόβου των, συμβάλλονται λά
θρα, καί έν άγνοια των, πρός αύτούς, 
είς τρόπον ώστε τό τής απιστίας καί τοΰ 
ύλισμοΰ τώνφυσιολόγων Βασίλειον 
καί ό σκεπτικισμός τών νεωτέρων σο
φιστών ύφίσταντάι έτι έν όλη τή έκλαμ- 
πρότητί των, άποκλίνοντες δυστυχώς 
πρόςτό άπόγειον ή πρός τήν κατάπτωσιν 
καί τά έρέβη τοΰ Ταρτάρου-

Μοιραίως ή είδεχθεστέρα σύγχρονος 
ανθρώπινη πληγή . άναντιρρήτως έστίν 
ό ύλισμός καί ή απιστία, δι’ δπερ πρό 
κεινται Αμΐν χονδροειδέστερος έπικυυρι- 
σμός τοΰ τών έπικουρείων (’) καί έν 
τελΛς κοσμική καί τών απολαυστικών 
αισθήσεων*  διαβίωσις. Τούντεΰθεν δέ 
έπήγασαν όεΐδεχθής έγ ω ϊ σ μ ό ς, 
ή πηγή πάσης ήθικής καί κοινωνικής 
αναρχίας καί ή άποσύνθεσις οικο
γενειών καί θρησκειών. Τούντεΰθεν ή 
παρατηρουμένη διαρκής διαφορά μεταξύ 
πίστεως καί λογικού, φιλοσοφίας καί 
θρησκείας, ήτις ούκ ώφειλεν ύφίστασθαι.

Ή άνθρωπότης δέν δίδει πίστιν . είς 
τάς περί αθανασίας τής ψυχής δοξασίας, 
πολλφ δέ μάλλον είς τήν πραγματικό
τητα ύπερφυσικοΰ κόσμου αοράτων αί-

(*)  Σύστημα τών ήδονικών φιλοσόφφν.

άναγκαΐον πόρισμα τής πε_ρί Θεού, .ιδέας 
ή τοΰ απολύτου καί τάνάπαλιν. Δύνα- 
ταί τις μάλιστα νά ίσχυρισθή, δτι ή 
περί αθανασίας τής ψυχής ίδέα καί ή 
πεποίθησις τών σχέσεων αύτής μετά τοΰ 
ύπερφυσικοΰ κόσμου εινε στενοτέρα καί 
άρχαιοτέραί τής τοΰ Θεού, δημιουργού 
ύπατου τοΰ παντός · Άπασαι δ’ άί θε
τικοί θρησκειαι άνομολογοΰσι τήν ύψη- 
λήν ταύτην αλήθειαν, μή διδάσκουσαι 
μέν τοϊς άνθρώποις τό περί αθανασίας 
τής ψυχής δόγμα, άλλ ’ ύ π ο θ έ τ ο υ- 
σαι ταύτην ά π α ν τ α χ ο.ΰ· Τού- 
τεϋθεν αί συνεχείς έκδηλώσεις τοΰ α
οράτου κόσμου έν τή άνθρωπίνμ ιστο
ρία- τούντεΰθεν τά θαύματα, άτινα ού
δέν δλλό είσιν η αναγκαία συνθήκη τοΰ 
όργαν»σμοΰ τοΰ σύμπαντος, τής μεγάλης 
ταύτιις βίβλου τοΰ Θεού, ην ·καί αύτοί 
οί Σεραφίμ μιικέτι άνέγνωσαν· Τά θαύ
ματα έκοηλοϋσι τήν δύναμιν τοΰ Πνεύ
ματος έπί τής ύλης, άναστέλλοντος μέ- 
χρις ορίου τινός τ’ αποτελέσματα τών 
αδρανών αύτής δυνάμεων.

Οί έκ τών αρχαίων ’Ινδών,Αιγυπτίων., 
Πεσσών καί Ελλήνων βαθυνούστεροι 
όρθοσκεπτικοί, ού μόνον αποδέχονται 
τήν αθανασίαν, άλλά καί τήν αιωνιότητα 
καί προύπαρξιν έτι τών ατομικών 
ψυχών. Οΰτω. τινές φιλόσοφοι μεταξύ 
αύτών, πιστεύουσίν, δτι αί έμφυτοι τή 
άνθρωπίνμ ψυχή άλήθειαι, ούδέν άλλό 
είσιν ή ή ήχώ τής προϋπάρξεώς της καί 
ή άνάμνησις τών δσων έμαθεν έν έτέρα 
φάσει τής ύπάρξεοίς της.

Μεταξύ τών σχολών τής ινδικής φιλο
σοφίας μόνον οίΤσαβάκας ήσανύλισταί. 
Έν τη Έλλάδι δέ καί Ρώμη μόνον τήν 
σχολήν τής Κυρήνης καί αριθμόν τινα 
οπαδών τού Επικούρου δυνάμεθα νά 
συγκαταλέξωμεν έν ταύτη· Ώς πρός 
δέ τόν Θαλήν καί τήν Ίονικήν σχολήν, 
παρά τάς φυσιολογικής αύτών τάσεις, 
αποδέχονται καί ούτοιτήν ύπαρξιν Πνευ
μάτων καί Δαιμόνων έν τώ άοράτω κό 
σμω· Τό αύτό έπρέσβευε καί ό Δημό
κριτος.

Δέν συμβαίνει δμως τό αύτό καί σή
μερον, δτε ό ύλισμός έπικρατεΐ ώς α
πόλυτος έπί τής γής κυρίαρχος, καί 
πάντες θεωροΰσι καθήκον ν’ άμφιβάλ- 
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λωσι περί παντός μή ύλΐκού καί ύπο- 
πίπτοντος είς τάς αισθήσεις καί μή δυ 
ναμένου νά ύποστή τήν ύπό τής χη
μείας άνάλυσιν. Ουδέποτε άλλοτε ή σή
μερον τό πνεύμα άπέκρουσε μετά μεί- 
ζονος άγερωχίας τήν αλήθειαν τών θαυ
μάτων, ώς έσχάτως συνέβη καί διά τήν 
οθόνην τής Σαβοΐας, έν η απεικονίζεται 
τό σώμα τοΰ ’Ιησού Χριστού καί ήτις διά 
τής χημείας ύποβάλλεται έίς τήν έκτί- 
μησιν τής αλήθειας ! Μέχρι τινός έθεω- 
ρεϊτο αύθεντικόν! ’Από τριών αίώνοιν, οί 
σοφοί ούδέν πιστεύουσι καί ήδη άμφι 
βάλλουσι περί Θεού καί τής μελλούσηε 
ζωής. ’Εάν δέ τινες τολμήσωσι νά έξέλ- 
θωσι τών όρίων τής όρατής πραγματι
κότητας, θεωρούντο ύπ’ αύτών ώς αμα
θείς και ανόητοι.

Ή απιστία ένεκαθίδρυσε τάς ρίζας της 
ήδη βαθύτερον ή έν τη άρχαιότητν ή 
δέ σύγχρονος κοινωνία στερείται ψυχής, 
τής μόνης, συνδεούσης τήν γήν μετά 
τοϋ ούρανοΰ, δυνάμεως. Τοΰτ’αύτό συ
νέβη έν άπάσαις ταΐς κρισίμοις έποχαΐς 
τής ιστορίας· έν Έλλάδι δέ καί Ρώμμ 
έφ’ όσον οί θεοί παρήρχοντο, έπί τοσού- 
τον ή δόξα καί ή έλευθερία άντικατε- 
στάθησαν ύπό τής οχλοκρατίας καί τής 
τυραννίας.

Τό συμφέρον καί ό έγωϊσμός μετετρά- 
πιισαν ήδη είς αρετήν, τό δέ άπαίσιον 
αξίωμα έκαστος δι’ έαυτήν, κα- 
θιερώθη διά πάντας, μικρούς καί μεγά
λους, ίσχυρούς καί αδυνάτους- Πλέο- 
μεν, ναυαγήσαντες, έν τώ’Ωκεανώ, άνευ 
έλπίδος έντεύθεν σωτηρίας. Οί αισχροί 
καί φαύλοι γίνονται εκατομμυριούχοι, 
θηΡαυρίζοντες έκ τών μικρών καί έντι
μων, πλοηγών, ούτοί δέ μέ τό έγχειρί- 
διον άρπάζουσι τόν άρτον των Λ βυθί
ζονται έν τώ ΰπ’ αύτοίς κενώ. Οί δέ 
νοήμονες, άτενίζοντες τόν ούρανόν, έπι- 
καλοΰνται καί δευτέραν παρουσίαν τοΰ 
θείου υιού, ίνα πάλιν σώση τόν άπο- 
στάντα άνθρωπον, άπό τού ώκεανοΰ, 
ένθα έβυθίσθησαν, άλλά φεΰ 1 μάτην έπι· 
φωνοΰσι! «Δατί μ’έγκατελιπες, Κύριε !»

Ό νέος αίών, ακολουθών τήν κατη 
ραμένην οδόν τοϋ ύλισμοΰ καί τοϋ σκε
πτικισμού, έξίκετο είς τόν χονδροειδέ 
στατον πανθεϊσμόν καί είς τάς ύλικάς 
κα;. καθαρώς κοσμικάς απολαύσεις, ένθα 
έπεκράτησε τό βασίλειον τών απαίσιων 
τραπεζιτών, τοκογλύφων, κερδοσκόπων 
καί Ιουδαίων, άπομυζώντων δυστυχώς 
πάσαν άπομείνασαν Ικμάδα, άναγεννή- 
σεωςκαί σβεννυμένης έλπίδος !

—Τί έναπομένει δέ ;
— Ή πειραματική άπόδειξις !
Θαρρήσωμεν λοιπόν, αποδείξωμεν διά 

τής πειραματικής όδού, ότι Λ ψυχή εί
ναι αθάνατος, δτι ό θάνατος ούδέν άλλό 
έστιν ή διάβασις άπό κατωτέρας ύ- 
λικής σφαίρας fk άνωτέραν πνευματι
κήν- δτι δέν υπάρξει διακοπή ύπάρξεως 
διά τούς έγκαταλειποντας τήν γήν καί 
οτι καί φιλουε καί έχθρούς καί συγγε
νείς καί γνωρίμους θά συναντήσωμεν έκ 
νέου καί ούτως άναντιρρήτως καί μόνον 
θά κατορθωθή ή μεταμέλεια, ή όρθή 
σκέψις καί ή βελτίωσις τών κοινωνικών 
δεσμών.

Ή πειραματική άπόδειξις άπέμεινε 
μόνον ώς έλπίς τών ναυαγών καί ταύτην 
Λ «Φύσις» ώς έρεισμα πάντοτε λαμβάνει 
είς τάς έκθέσεις τών ζητημάτων έκάστοτε.

Ή πειραματική λοιπόν καί μόνη άπό- 
δειξις διά τής «Φύσεως»-

♦Ρ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

TO MVITHPION ΤΟΪ ίΙΪΙΤΡΙΟΪ
Π ΑΡΧΕΙ πραγματικός κόσμος, άλλ’ 

υπάρχει και φαντασιώδης. Τις όμως 

ή διαφορά αυτών,άφοΰ πολλάκις ό φαν

τασιώδης είναι πραγματικώτερος τοΰ 

πραγματικού; μερικαί δέ άλήθειαι. 

απόλυτοι θ.ωρηθεϊσαι,ψευδέστεραι εΐσι 

και αύτών τών θεωριών τοΰ Πτολε

μαίου !

Άπικδέχομαι τάς επιστημονικός 

αλήθειας, αλλά καί αΰταιδέν γεννώσι

τά περιεργότ-ρα μυστήρια ; Καί ιδού, μοί συνέβη 

γεγονός τι, οπερ παρακατιδν διηγήσωμαι, τοσοΰτον 

δε περιπεπλεγμένον έν τφ μίτω τοΰ αγνώστου, 

ώστε αυθεντικόν, τη άληθεία, θαΰμα δέν θά έπροξέ- 

νει μοι μείζονα καί άπροσδόκητον έντύπωσιν.

Προ εικοσιν έτών ήράσθην κόρης, κατοικοΰσης 

είς τήν αντίπεραν πλευράν του λόφου, ένθα μετά 

τής μητρός μου καί τής άδελφής μου διεμένομεν έν 

τη έξοχή τής Κηφησσίας. Μολονότι δέ ήμην κατά 

τινας ανοίξεις νεώτερδς της, έν τούτοις δ πρός αυ

τήν ίρως μου ήτον ακατάβλητος καί ό μόνος οστις 

έν τή ζωή μου μοί προυξένησε τοσαύτην αί’σθησιν. 

Ημέρας τε καί νυκτδς, θέρους και χειμώνος ιστάμην 

εΐτε έπί τοΰ άνδήρου τής οικίας μας είτε έν τή όδφ, 

ένθεν θά διέόαινεν είτε κάτωθι τοΰ μεγάλου πλατά

νου, παρα τήν κελαρίζουσαν πηγήν τοΰ διαυγέστα

του ΰδατος τής πλατείας, όπου συνήθως προσήρχετο 

πεζή η έφίππως ή έν αμάξη, αναμένων έναγωνίως 
αυτήν.

Πολλάκις έσυνείθιζε νά σταματά προ τής πηγής, 

νά πίνη ύδωρ δροσερόν καί αφρώδες, ώς κόρη θεάς 

άπλοφορεμένης τοΰ καιροϋ έκείνου τής μαγείας καί 

άγνότητος,νά παίζηολίγον, εΐτα μετ’ αΰτοϋ καί μέ
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τό ζαρθενικόν ερύθημα txt τών χίίλέω’» της να 

φεύγη άμεσω; ϊκεΐθεν, τάΰεινοϋσα-τούς οφθαλμούς, 

μόλις δβλεχί τινα ιταρατηροΰντα αύτήν μετά προσο

χής. Τούτο μ: κατεμάγευεν ιδία, μίχρ: λατρείας’ 

όπόταν δέ έζιίσθη πλέον εκ τής συνήθειας. οτι ή- 

ρεσκόμην να έρχομαι έκεΐ -Αλί να τήν θαυμάζω, 

έσυνείθισε καί αύτη νά μέ ανέχεται, εΐτα μέ έχαι- 

ρέτα δ·.’ άπλής κλίσεω; τής κεφαλής καί κάποτε... 

άχ I μοί έμ:ιδία . . . ψιθυρίζουσα ακατανοήτόυς τνας 

λέξεις πρός τήν πηγήν ή μάλλον πρός τδ τρέχον 

καί παφλάζον ύδωρ, οπερ φευ ! τας συμπαρ-συρε, 

χωρίς ποτέ ν' άφήσή ν’ ακούσω. . . . ούτε μίαν ! 

Τό άσπλαγχνον ύδωρ ! Ήχώ δέν είχε!

Άλλ’ άραγε έμάντευσεν ή κόρη, ότι τήν ήγα- 

πων ; ’Αμφιβάλλω, καθόσον ήτον αθώα καί ήφιλα- 

ρίσκεια ίσως δέν τήν άφιν» να σκεφθή, ούτε εν ελα- 

φρότητι, Ούτε έν σκληρότητι.
Τά πάντα όμως ώς αί ήμερα! καϊ τά έτη παρέρ

χονται καί οϋοέν δυστυχώς ή ευτυχώς διαρκεϊ εν

ταύθα. Μετά «να καιρόν άνεχώρησε μετά τής μη- 

τρός της, ώς αί χελιδόνες τό φθινόπωρου καί μή 

βλέπων πλέον αύτήν έκεΐ, έθλίβην καί εΐτα ’μελαγ

χόλησα μέχρις απελπισίας, ήτις πολλάκις φέρει τόν 

μαρασμόν καί ούτος ενίοτε τδν δυνατόν. Ίίπήγαι- 

νον είς τον πλάτανον, είς τούς δρόμους, παντού μέ 

οφθαλμούς πλανώδεις καί τάς παρειας ηΰλακωμέ- 

νας, διηρχόμην άπελπις τήν παλαιάν κατοικίαν της 

ναι ειτα μετέβαινο*  πέραν είς τούς λόφους, μακράν 

τών οικιών ή έκαθήμην έπί τίνος βράχου, έπι ώρας 

μόνος μχλ,αγχολικώς σκαπτόμενος.

Ημέράν τινα, ένφ μόνος ανεγίνωσκον έν τφ δω- 

ματίω μου, ακούω κυρίαν τινα λέγουσαν είς τήν μη

τέραν μου, ό:ι ή έν λόγω κόρη ήρραβωνίσθη.Ήτό 

χειμών, ό καιρός δέ θυελλώδης καί έξω έβρεχεν. 

Έγενόιμην έξαλλος έκ τής α:φνιδ;ας είδήίεως. Έ- 

ξήλθον χωρίς νά λάβω ύπ’ δψιν μου τ:ν καιρόν, 

περιεπλ.ανήθην εις τό δάσος και μόλις τήν νύκτα 

έπεστρεψα οίκοι. Κατεδιωκόμην ύπό τής θλίψεως, 

ώς πτηνσν άθώον ύπό αγροίκου ιέρακος. Ό κόπος, 

ή θλίψις, ή αδυναμία μέ κατελαβον τόσον, ώστε 

έλιποθύμησα και ή πτωχή μήτηρ μου μετά κόπου 

κατόρθωσε νά μ’έπαναφέρζ έίς τάς αισθήσεις.Έπί 

μήνα επάλαισα μεταξύ ζωής καί θανάτου καί έν τώ 

πυρετώ, οστις μέ κατέλαβε, δέν ήδυνήθην νά κρα

τήσω τδ μυστικόν. ΓΙαρελήρουν και πάντ-ς έμαθον 

τδ κατατρυχον με αίτιον, οί δέ ύζηρέται διέδωσαν 

αυτό.

Ότε άνέλαβον, έξήλθον μένος, έμποδίσας νά μέ 

συνοδεώσωσι. Μετέβην εις τήν πηγήν, δ πλάτανος 

μοί έφάνη διαφορετικός καί έκάθισα απέναντι αύτοϋ 

μηχανικώς παρατηρών τά πέριξ. Αίφνης ή άνάμνη- 

σις μέ έκαμε νά κ/,αυσω ! Άλλ ’ ώ ! τής ειρωνείας 

τής ειμαρμένης ! ό καλπασμός Ίππων μοί προσελ

κύει τήν προσοχήν καί στρέψας, αμέσως βλέπω τήν 

Μαξιμιλιανήν έφίππως διαβαίνουσαν, έκπάγλου καλ

λονής καί γοητείας, συνοδευομένην δέ ύπδ ώραίου 

νεανίου, ίππευοντος επίσηςώραιον ίππον παρ’αύτή.

Μόλις μέ ειδεν αΰτη, έψιθυρισε λέξιν τινα πρδς 

τδν συνοδόν της, δστις στρέψας άγερώχως τήν κε

φαλήν έκίνησε τα ηνία τού ίππου του καί έχάθη άπ ’ 

εμπρός μου.

- Αύτη κατήλθε τότε τοϋ ίππου καί ήλθε πρός με 

δλως ταπεινώς καί κάπως πεφοβισμενη. Ήτον έτι 

ωραιότερα, επαγωγός δέ τις έπουρανία φλόξ έξήρ- 

χετο έκ τών αμέθυστων οφθαλμών της. Έτρεμον 

ώς εγκληματίας καί εφί'βούμην έπίπληξιν άπδ μέ

ρους της, ότι τήν ήγάπων καί. . . επροτίμων άπει- 

ράκις ν ’ αποθάνω.

ΙΙλησίασά μ· λαμβάνει τήν χεϊρα μου ήσύ/ως 

καί μοί λέγει σιγηλώς : «Συγγνώμην ! μολονότι 

αθώα, μιτανοουσα πικρώς, διότι ύπέφερας εξ αιτίας 

μου.» Μέ παρετήρει δε μετ ’ άνεκφράστοο ήδόιητος.

— Ένθυμοΰ πάντοτε, προσέθηκεν οτι σοί οφείλω 

τι και αν ποτέ δύναμαι να συντ-ιλέσω είς τήν ευτυ
χίαν σου. . .»

•— Φευ 1 διέκοψα, οφείλει ποτέ τι ό ήλιος πρδς 

α-,θενή.λάτρην :

— Τις οιδε ; μοί λέγει μειδιώσα, μετά χάριτος 

αγγέλου.

Και συνέβη τότε παράδοξόν τι ακατανόητο».Ώσεί 

μυστηριώδης δυναμις έπετάχυνε τδν χρόνον, ώσεί 

τά έτη νά κατεκρημνίζοντο είς τδ χάος, έν μια 

στιγμή, έν ριπή οφθαλμού. Τδ πρόσωπον τής Μα- 

ξιμιλιανής μιτήλλαξε καί μοί έφάνη άλλης επο

χής καί άλλου σχήματος γυνή. Τδ δέ βλέμμα της 

ενείχε τι τδ ολως νέον καί μεγαλοφυές. Λάμψις 

μέλλοντος, εύτυχία μελλούσης ζωής, καθώς αί ψυ- 

χαΐ μεταμορφουν'ται έν έλπίσι καί εύδοκία-ς. Άκα- 

τανόητον! ·

Καί έψιθύρισεν ώς έν όν-ιρω :

— Ούτε ημέρα θά παρέλθζ, χωρίς νά σ’ ενθυ

μούμαι. Ύγείαινε και ήσύχεε.

Καί άπεμακρυνθη μετά χάριτος, άφίνουσά μοι τό 

γλυκύ μειδίαμά της.

Έπί πολύ έμεενα έκεΐ, συλλογιζόμενας τήν μ.υ- 

στηριώβη ταύτην άνακοίνωσιν. Άνεκουφίσθην, άλλά 

καί ή έντύπωσις μοί ήτον αρκούντως θλιβερά. Έν 

τφ βάθει οε τής έλπίδος μου, έγεννήθη μικροσκο- 

πική τις άναθάρρυνσις, ήτις μ’ έκαμε ν ’ ,άναλάβω, 

ώς μικρόν ασθενές δενδρύλλιο·/, οπερ ύποβαστάζο- 

μεν διά μικρας ράβδου, ίνα τδ άναζήσωμεν.

Άλλά φεΰ! τά έτη παρήρχον.το εν Αμερική, 

όπου μοιραίως καί έκουσίω; έξορίσθην ώς τυχοδιώ
κτης, έγκαταλείψας έκεΐ καί μητέρα προσφιλή καί 

έρωτα...φαντασιώδη ! Έκέρδισα πληθώραν χρημά

των, ή δ’ άνάμνησις τής Μαξιμιλιανής διετηρεΐτο 

πάντοτε έν τώ νφ μου ακμαία καί ζωηρά.

Μετά τινα έτη ή μήτηρ μου άπέθανε καί ό 

μετά τής πατρίδάς δεσμός ήρξατο νά με άποθαρ- 

ρύνη. Άλλά μετ’ ολίγον ήρχισα πάλιν νά ποθώ 

τήν Ελλαδά καί απεφάσισα νά εκκαθαρίσω τάς 

ύποθέσεις μου συντόμως και επιστρέφω νά έγκατα- 

σταθώ είς τήν Κηφησσίαν, μέ τήν πρόθεσιν νά συ- 

ζευχθώ τήν Μαξιμιλιανήν, αν τήν εϋρισκον Ιτι έ· 
λευθέραν. ΕΙχον ήδη πλούτη καί δόξαν καί ούδείς 

θά μοί ήρνεΐτο τήν χεϊρά της.

Ούτως έπανήλθον ένταϋθα έν ήλικία τριάκοντα 

και πέντε ετών. Η δέ πρώτη μου μέριμνα μόλις 

έπάτησα τδν πόδα μου είς Κηφησσίαν, χωρίς νά 

είπω τίποτε είς ούδένα, ήτο νά αναζητήσω τδν άγ

γελον εκείνον. Μετέβην είς τδν πλάτανον καί έκά- 

θησα παρά τήν πηγήν, οπού συνήθως έβλεπον αύτήν. 

Έτρεμον όμως έκ φόβου, άναλογιζόμενος, άν ζή 

ή άπέθανε. Μετ’ ολίγον όμως ακατανόητος ενδόμυ

χος δύναμις μοί ελεγεν, οτ, ζή, ότι έμαθε τήν 

άφιξίν μου έκεΐ καί οτι θα προσήρχετο αμέσως είς 

προϋπάντησίν μου.

Τά πάντα πέριξ μου ησαν άπαραλλάκτως, όπως 

τά αφήκα, έκτος μικρας παραλλαγής καθωραϊσμου 

καί τακτοποιήσεως τής πλατείας. Ή αύτή ατμό

σφαιρα, ο αυτός ζέφυρος, ή αύτή ροή τοϋ ύδατος 

τής πηγής. Τά πάντα έν τάξει. Άνέπνιον, άνε- 

θάρρυνον καί άνελάμβανον.

Αίφνης καλπασμός ίππου όμοιος εκείνου του προ 

$0 ετών ήκούσθη καί σύσσωμος έταράχθην. Μόλις 

δε έστρεφα τήν κεφαλήν καί νεανις ωραία καί γορ

γή πλήρης νεότητος καί σφρίγους, νεανις μέ ύφος 

μεγαλοπρεπές καί φαριν έκπαγλον καί θαυμασίαν, 

έπεφάνη προ τής πλατείας, ζητούσα τι μετά πόθου. 

Ήτον ή Μαξιμιλιανή.

’Αφήκα κραυγήν χαράς μόλις τήν ειδον καί μέ 

εΐδίν.αμέσως δέ κατήλθεν έκ τοϋ ίππου της καί έπρο 

χώρησ» πρός με, ακολουθούμενη ύπδ τοϋ ίππου της 

διά τών ήνίων.

Ήγέρθην προ τής έκπάγλου νεότητος και ώραι- 

ότητος καί ήμην έτοιμος νά λάβω καί άσπασθώ τή < 

χεϊρα καί γονατίσω έκ σεβασμού καί εύγνωμοσύνης 

έμπροσθεν της, οπότε ή τρυφερά νεοτης καί ή άσ- 

πιλος παρθενία τών χαρακτηριστικών της μ’έκα- 
μον ν’ άναμνησθώ κάτι, καί διά μιας έστην ακί

νητος. Έν τώ θείω έκείνφ προσώπω, έν τή νεαρά 

εκείνη μορφή, ανεγνώρισα δεκαεξαετή κόρην, άλ

λης εποχής καί άλλης ηλικίας νεάνιδα.

Ήτο φεΰ! ή θυγάτηρτής Μαξιμιλιανής, πανο

μοιότυπου τής αγγελικής εκείνης Μαξιμιλιανής, 

ής τήν τύχην ή κόρη μετά δακρυβρέκτου ομματος 

μοί ανήγγειλεν ούτως:
— Ή μήτηρ μου, Κύριε, άπέθανε προ δεκατεσ

σάρων ετών!

Αιά τίνος συμπτώσιως τύχης, πεπρωμένου, ή 

μυστηριώδους δυνάμεως ηλθεν αύτη πρός με, τδ 

πρώτον βλέπουσά με; διατί έν αύτή ανεγνώρισα 

τήν πρός .με συμπάθειαν εκείνης ; διατί ήσθάνετο 

αγάπην πρδς άγνωστον, κατα πρώτην φοράν όμι- 

λοΰντα αύτή; θεωρώ πάντα ταΰτα μυστηριώδη, 

έκτος αν παραδεχθή τις ευσυνείδητους ένεργείας 

ένδιαφερομένας είς τήν ΰπαρξίν μας ή ειρωνείαν 

σκληράν τών παθών μας!

Όπόταν δέ ήδη αναπωλώ είς τήν μνήμην μου 

σχεδόν έκάστην πρωίαν καί εσπέραν εκείνην, η 
βλέπω ομιλούσαν μοι ταύτην, παροτρύνομαι είς ευ

χαριστίας πρδς τάς αγνώστους ήμίν του σύμπαντος 

ταύτας δυνάμεις.
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Ή τοοούτον διάσημος καταοτάσα ΐεραπδατολοο 
διά τήν έν τοϊς βουλγαρο-τουρκικοΐσ συνόροις πο
λυχρόνιον οίχμαλωσίαν της, Mk Στόουν, ώς καί 
ό έφευρέτη; τοΰ πηδυλιουχουμένου άεροοτάτου 
Σάντος Δουμόν, δστις τοσοϋτον συνεκίνησε τούς 
παρισινούς κοΙ τδν επιστημονικόν κόσμον διά τήν 

άπόλαυσιν τοϋ έ<στοντακισχιλιοφράγκου γέρως, 
άφίκοντο ε(ς Νίσν Ύόρκην έσχάτως ταυτοχρόνως 
διά τού αύτοϋ άτμοπλοίου ίί Εύρώπης καί έγέ- 
νοντο dvTiKtiut'.ov συρροής πολυαρίθμου κόσμου, 
φίλων, δημοσιογράφων κοί φωτογράφων, οίτινες 
ίσπευσσν νά ττροϋπαντήσωσιν αυτούς κοί ύποβάλ- 
λωσιν είς άτςλευτΛτους έρωτήσεις, φιλοφρονήσεις, 
άπεικονίιεις κοί συγκινήσεις. Ή άφιίίς των είς 
Αμερικήν ήτεν δντως πρσγμστική καί έκτάκτωο 
ασυνήθης έορτή.

Ή Μΐε Στόουν είνε μικρού αναστήματος καί 
πολύσαρκος καί έχει βλέμμα έωηρδν καί έκφραστι- 
κόν πρός πάντας ίφίρετο προσηνώς, καί άπέτεινε 
εύχάρισιον φράσιν πρός όσους τή Ροφιγγον τήν 
χεϊρα. Το'ς βλεγε δέ, ότι θά μιτίόαινεν είς Μασ· 
σαχονσέτην, όπου διαμένει ή ί νενηκοντούτιε μή
τηρ της καί ότι θά έπανήρχετο μετά τούτο είς νέαν 
Ύόρκην, ϊ>α δώση σειράν διαλέέεων Οί Άυερι- 
κανο! είσίν υπερευχαριστημένοι έκ τούτου. Οι δέ 
δημοσιογράφοι καί φωτογράφοι περιίβαλλον αύτήν 
πανταχόθεν, πολυτρόπως σχολιάίόντεε. ψυχολο- 
γοΰντες καί φωτογραφοΰνιες αύτήν. «Συνηθίστε- 
ρον δέ τοΐς έλεγεν : «Ύπέφερα κάπως έν τώ διά- 
πλω, άλλά τούτο μοί ίφάνη φυσικόν, κατόπιν τών 
όσων ΰπίστην έν τή αίχμαλωσία».

Ό δ: κ. Σά-’ος Δουμόν δέν ύπέο-η όλιγωτέ- 
ρας βασάνους. Τοϊς άπήντα, ότι ήλθε> είς ’Αμε
ρικήν, ϊνα προοκτήση πλείονας ή δσας απέκτησε δά- 
φνας είς Ευρώπην καί ότι όχι μόνον θά μεταβή είς 
τήν Έκθεσιν τού Άγιου Λουδοβίκου προς τούτο, 
άλλά καί ότι θά κι.ήση τό ίνδιαφίρον τών άμερι- 
κανών οικονομολόγων ύπέρ τών πηοακιουχουμέ- 
νων αεροστάτων. "Ου δέ ίκόμισε μεθ’ έαυτοΰ τήν 
ύπ’ άρ. γ «Σάντος Δουμόν» έπικληθεϊσαν άιρο- 
πόρον συσκευήν του, μετά τιν^ν νέων κινητήρων. 
Ό βρασιλιανός Αεροναύτης σ-οηεϊ ’·ά διαμείνη 
πέντε ήμ-ραςξίς Νία/ Ύόρκην, μεθ’ 0 θ’ άναχω· 
.ρήση διά τίν Άγ- Λουδοίϊχον. Συνοδεύεται δέ 
ύπό τοϋ κ. Έμμ ΑΙμέ, τέως γραμματέως τού 
Άερο-Σνλλόγου τών Παρισίων, δστις έρίσας πρός 
τά ιιέζη τής Εταιρείας ταύτης, χάριν τοΰ κ. Δου- 
μόν, άπεφάσισς ν ’ άκολουθήση τούτον είς τήν ίπι- 
χείρησίν του.

Ό κ. Δο-.μόν έδήλωσε τάδε: «Έλτιίύω πρ1·> 
άποθάνω νά επιχειρήσω τήν διάοασιν τού ’Ατ
λαντικού δτά τού αεροστάτου μου. Είμαι δέ πεπει
σμένος, δη έντός ολίγου τά αερόστατα θά διέρ
χονται αυτόν, ούχί 'μόνον ύπό δποψ ν δτασκεδα 
σ·ικήν ή πειραματικήν, άλλά καί ύπό έποψτν έμπο- 
ρτκήν. Τό δέ άερόατατον, βπερ συγκομίζω είναι 
μάλλον τετελειοποιημένου καί ίοχυρότερρν ίκείνου, 
δι’ ου έποιησάμη/ τόν γύρον τού πύργου "ΑΤφελ. 
Έχει θέσιν διά τρία άτομα καί έλπίζω νά κατα
σκευάσω ότι ϊτερον δπερ θά δύναται νά συνεπι- 
φέρη καί εϊκοσιν άτομα».

Έρωτηθείς δέ εΐτα, άν θά έπεχείρει Ανυψώσεις 
έν Νέφ-Ύόρκη, άπήντησε : «Βεβαίως, έάν μοί δώ
σουν τά άναγκαιούντα χρήματσ προς κάλυψιν τών 
0‘όδων. ’Ελπίζω όμως, ότι οί πλούσιοι τών Ηνω
μένων ϋολιτειών θά λάβωσιν ένδιαφέρον είς τήν 
έπιχείρησίν μου. Έάν δέ πράίωσι τούτο, βεβαίως 
τότε δέν θά άναμείνωμεν πολύν χρόνον διά νά ίδω
μεν τά άεροστάτα διασχίζοντα έπιτυχώς καί εύκό- 
λως τόν ’Ατλαντικόν.

♦FIK
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Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

Med’ τό χελλϊ τύλό-κρυο 
Σ'ένα θρονί χωόμένος 
μένει ό νχδς χα?Λγερος· 
'Βαγγέλιο -κρατεί 
Καί είνε βυθισμένος
Μέό’ όέ βαθεΐΑ σπουδή.

Μέ τό κερένιο χέρι του 
Κρατάει τό κεφάλι 
Καί τό μεγάλο μάτι του 
Άπληστο περπατεΐ 
'Απάνω Ότήν μεγάλη 
Σελίδα Ανοιχτή.

Κατάχλομο τό μέτωπο 
'Πάνω στό χέρι γέρνει,
Κι’ αισθάνεται τό χέρι του 
Βροντές καί κεραυνούς 
Που μέσα παραδέρνει 
Ό πονεμένος νοΰς.

Τδ χείλι τό κατάχλομο 
Όλότρεμ’ άπομένει 
Καί παγερός ό ίδρωτας 
Μαύρος κατρακυλά 
Καί δάκρυ κατεβαίνει 
Μαζμ του σιγαλά.

Μέσ’ ’στό κελλί όλόγυρα
Είνε πολλή μαυρίλα 
Καί μοναχά τά μάτια του 
Αστράφτουν σκοτεινά 
Καί κρύ' Ανατριχίλα 
Φριχτή τόν τριγυρνμ.

Τό στρογγυλό παράθυρο 
Κλείνουν τών δένδρων κλώνοι 
Καί μέσ’ άπό τό φύλλωμα 
Αύτδ τό ίσκιερό 
Άκούγεται τοϋ γκιώνη
Τό κλάμμο θλιβερό

Ό ήλιος βασιλεύοντας 
Τά σύννεφα χρυσώνει. 
Τοΰ δόλιου τοϋ καλόγερου 
Δέν βλέπει ή ματιά 
Τό δάκρυ τήν θαμπώνει 
Καί δέν διαβάζει πιά 
Τό χέρι του τδ κέρινο 
Άφίνει τό βιβλίο 
Καί 'κείνο δίχως θόρυβο 
’Στό πάτωμα κυλμ 
Κι’ άπλώνεται 'στό κρύο 
Τδ χώμα απαλά.
Τ’|άχύρταγο ιό μάτι του 
’Σγόν ουρανό κυττάει 
Καί τδ δεξί τδ χέρι τον 
'Στό στήθος άκουμπςί 
Πού μέσα σπαρταράει 
Ή μαύρη του καρδιά. 
Καί ή φυχή ’στήν άγρια 
Ματιά είνε κλεισμένη . .. 
Κυττάζει μέ παράπονο 
Τό φώς της τή ζωή 
Κι’ άπό τά στήθεια βγαίνει 
Σάν φλόγα ή πνοή 
Τ’όλόχλωμο κεφάλι του 
Τό σφίγγει μέ τά χέρια 
Καί τρέμουνε τά χέρια του 
Μέ άγριους σπασμούς 
Γιατί φριχτά μαχαίρια 
Χτυπούν τούς λογισμούς. 
Καί μέσ’ άπδ τά μάτια του 
Σάν μιά φωτιά διαβαίνει 
Καί σάν μέσα σέ όνειρο 
Κνττάζει νά περνά 
Σάν νύφη ’στολισμένη 
Ή κόρη π’ Αγαπά 
Τήν βλέπει νάν ολόχαρη 
Σέ άλλουνοϋ άγκάλη 
Κι’ αύτός σέ μιά τρισκόταδα 
Τής έκκλησχάς γωνιά 
Νά γέρνμ τδ κεφάλι 
Μπροστά Ότήν Παναγιά

Τδ ράσο ποϋ έφόρεσε 
Δέν ’μπόρεσε νά όβύσμ 
Τήν μαύρη φλόγα πάναβε 
'Στήν μαύρη του καρδιά 
Κι' ούτε νά τήν νικήόη 
Ή τόόη άγρυπνιά.
Καί βράζει μέσ’ Ότά στήθη του 
Άνέσβυστο καμίνι
Καΐ μέσα στδ κεφάλι του 
Ό νοϋς του σπαρταρά, 
Γιατ’ ή Αγάπη, κείνη 
Σφάζει κάθε χαρά.
Άστράφτουνε τά μάτια του 
Τρελλοϋ άφίνει γέλοιο 
Καί τρέχει στό παράθυρο 
Νά πέόμ στον γκρεμνό, 
Σκοντάφτει 'στδ Βαγγέλιο 
Hou ν’χάμω Ανοιχτό.
Καΐ όκύφτει ό καλόγερος 
Καί πέρνει τό βιβλίο 
Τοΰ σταυρωμένου άθελα 
Κυττάζει τή μορφή 
Μέ χαμογέλοιο θείο 
’Απάνω ’στδ καρφί.
Καί μιά στερνή «πέρασε 
Τδ φύλλωμα Αχτίδα 
Κι ’ όλάνοιχτη έφώτισε 
Τή θεϊκή Γραφή · 
Καί έλαμφ ’ ή έλπίδα 
’Στοΰ νέου τή μορφή.
Τά φωτεινά έδιάβαδε 
Τά λόγια τοϋ θέόΰ του 
Καί έννοιωσε ’στά στήθη του 
Γλυκειά παρηγοριά 
Γαλήνη μέσ’ ’στό νοΰ του 
Καί μέσα στήν καρδιά.
Φέρνέι κοντά ’δτά χείλη του 
Τή θεϊκή σελίδα
Καίμε χαρά Ακράτητη 
Καί σέβας τήν φίλα 
Καί προσευχή μ’ έλπίδά· 
Αρχίζει σιγαλά.

Γΐ&ργος Ν. βωμαιδης

ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΠΥΡΕΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

Δέν άστεϊζόμεθα ποσώς. Πράγματι, πρόκειται 
περί πυρείων ζώντων, κινούμενων αυτομάτως καί 
διατεθειμένων ούτως, ώστε νά άποτελώσιν ώρι- 
σμένα σχήματα.

Έίηγούμεθα :

UU ΙΑΤΗΚ 2TW0US SOTB
ΑΜΝΟΣ ΟΒΕΛΙΑΣ

Οσον ώφέλιμος καί καλό« είναι ό Αμνός όβε- 
λίας. έσθιόμενος ζεστός, Ιδίως έν τή ίίβχή, ύπό 
τήν οχιάν τών δένδρων καί τήν εύωδίαν τών Α
γροτικών θάμνων καί φυτών, τοσοΰτον βλαβερός 
και κάκιστος ε1ν«ι τρωγόμενος κρύος καί πεπηγώε. 
Αδύνατον νά προφυλαίήτε αύτόν έν τή έίοχή καί 
θά τόν πλησιάσωσιν αί χονδρομυΐαι καί χρυοομυΐαι, 
οΐτινες άφίνουοιν ίπ’ αύτών τά ώάριά των, άτινα 
μετ’ όλίγον μεταβάλλονται είς μικρούς όκώλήκας. 
Έάν δ' έχητε τήν τύχην νά φάγητε it αύτοϋ, θά 
κατβληφθήτε μετ’ όλίγας ώρας ύπό κοιλιοπόνου, 
κα! κεφολοπόνου καί Ιν ταυτφ υπό ισχυρού έμέτου 
καί διάρροιας καί θά έχητε χαί αυνεπείας ό/Ληράς 
καί βλαβερός, άν δέν είσθε δυνατής κράσεως. Τούτο 
είναι μικρά δηλητηρίασις τού δργανισμού, ήτις θε
ραπεύεται ταχέως δι’ έμετικού καί καθαρτικού. 
Δέον άμέσως νά καθαρίσατε τόν στόμαχον καί τήν 
κοιλίαν είτε αύτομάτωο ή φαρμακευτικώς.

Ό ’Ιατρός σας

Στη Koxdμου.

Σάν χάσ’ ή μάνα τό παιδί, 
εΤνε'τρανός ό πόνος.

Πόνος μεγάλος, άπειρος, 
δπου δέ ’μολογιέται.

Κλαίει, φωνάζει, δέρνεται, 
οπαράίει, λαχταρίζει, 

Μά I μέ τό χρόνο τόν πολύ 
£εχνά. .παρηγοριέται.

Σάν χάση μιά φτωχή καρδιά 
τήν μόνη της αγάπη 

Άχ I είνε πόνος πιό τρανός 
Πού δέν Αλησμονιέται.

Κλαίει, φωνάζει, δέρνεται, 
σπαράζει, λαχταρίζει,

Καί τρεμουλιάζει, αιώνια 
μά δέν παρηγοριέται.

ΛΟΪΛΟΤΚΑΣ

Έάν σάς προτείνωμεν νά λάβετε 4 πυρεία Ξύ
λινα καί διά .τούτων-νά κατασκευάσητε,ό κ τ ά κ τ ι- 
ν ον Αστέρα καί ειτα άνευ τής έπεμδάσεως τής χει· 
ρός οας,. ό άστήρ ούτος μόνος νά μεταβληθή' είς 
σταυρόν καί ειτα είς τετράγωνον Αστέρα, θά Απο- 
ρήση-’ε μεγάλως περί τού πρακτέου. Έν τούτοις 
οπεύδομεν νά σάς βοηθήσωμεν. Καί κατά πρώτον 
ό δκτάκτινος άστήο δέον νά κατασκευασθή 
ώς δείκνυσι τό αον σχήμα, δηλαδή πρέπει νά λυγί- 
σητε τά 'πυρεία κατά τό μέσον Ακριβώς καί χωρίς νά 
θραυσΟώσιν, συμφώνως πρός τό Ιον σχ. καί ειτα 
τοποθετοϋντες ταΰτα καταλλήλως (σχήμα 2ον)έπ( 
τίνος πινακίου,κατασκευάζετε τόν όκτάκτινον Αστέρα 
σας, προσέχοντες είς τήν τακτικήν τοποθέτηοιν 
τών κεφαλών τών πυρείων καί είς τό κέντρον τοΰ 
Αστέρος ΑφΙνοντες μικρόν τι χάσμα.

Καί πάλιν θά δυσκολευθήτε νά Αποτελειώσατε 
τό πείραμα. Πώς είνε δυνατόν μόνα των τά πυ
ρεία μετακινούμενα, νά έκτελέσωοι τά όρισθέντα 
σχήματα ;

’Ιδού τό μυστήριον. Στρέψατε μικρόν τι χαρτίον 
είς σχήυα μικρού χωνιού καί έμβαπτίζοντες τούτο 
έν ύδατι, ρίψατε σταγόνας τινάς έπί τού χάσματος 
τού Αστέρος, έν τώ κέντρω, χωρίς ποοώς νά τόν 
έγνίσητε Τότε ό άστήρ διαδοχικών θά λάβη τά όρι- 
σθίντα σχήματα.

Ή έΐήγησις τού φαινομένου άπλουστατη. At 
Ινες τών πυρείων ψυχόμενοι, συστέλλονται καί τά 
πυρεία τείνουσι να έπανέλθωσιν είς τό Αρχικόν 
αύτών σχήμα. Καί κατ’ άρχάς μέν τανυόμενα,σχη- 
ματίζουσι σταυρόν καί ειτα έξακολουθοΰντα τήν πο
ρείαν των, σχηματίζουσι τετοάγωνον Αστέρα 1

Τό πείραμα είνε ώραιότατον καί πολύ πρωτό
τυπον. Έκτελούμενον δέ έν μεγάλη συναναστροφή 
διεγείρει τήν περιέργειαν καί τόν θαυμασμόν τών 
θεατών, ώσεί παρουσιάίον πολύπουν τινά κινού- 
μενον. Φ. Π.

(t) Τό πείραμα διιως δέν θά επιτυχή άν δέν προσέ
ξατε εις τήν εναλλάξ τοποθέτησιν τών κεφαλών τών 
πυρε·ων.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

’Ιδού πραχτικωτάτη συμβουλή διά τήν χρήσιμο-’ 
ποίησιν τών παλαιών εφημερίδων χαί περιοδικών, δι’ 
εκείνους, οΐτινες μετά την άνάγνωσίν των δέν ε’ιξεύ- 
ρουν. τί νά τάς κάμουν, ώ; χαί δι’ εκείνους, οΐτινες 
άρνοϋνται νά έγγράφονται συνδρομηταί, διότι άχρηστα 
αντικείμενα τοιαΰτα καταλαμβάνουν πολύν χώρον έν 
τοϊς γραφείοις των, χρήσιμον ίσως πρός άλλον σκοπόν 
κατ’ αυτούς.

Πόσον δμως «πατώνται 1
Πραγματικώς μετά τήν άνάγνωσίν των αί εφημε

ρίδες δέν έχουσιν ούδεαίαν, αξίαν, αλλ’ έν τούτοις'δύ- 
ναταίτι; κάλλισια πρός πολλούς σκοπούς νά τάς χρη
σιμοποίηση και νά κερδίση την συνδρομήν των, αν 
τήν έπλήρωβεν δμως, διότι πολλάκι;, ώ; συμβαίνει 
παρ’ήμΐν, δέν τήν εχει πληρώσει!

Ιον. Έάν μουσχεύσητε εφημερίδά καί τρίψητε δια 
ταύτης τάς ύέλους τών παραθύρων σας καί οίβνδη- 
ποτε ύάλινον άντιχειμενον, καθαρίζονται εις τήν εντέ
λειαν. 'Ομοίως, έάν περιτυλίξητε τεμάχια χάρτου έν 
είδει σφαιριδίων καί ρίψητε αυτά εντός ύαλίνων φι
αλών, αφού δέ θέσητε ύδωρ εντός αυτών, μετακινή- 
οητε ζωηρώς. καθαίρονται επίσης αυται από πάσης 
ρυπαρας ουσίας.

2ον. Έν τώ μαγειρίω ό άχρηστος χάρτης διευκο
λύνει πολύ τήι καθαριότητα καί σώζει άπό πολλούς 
κινδύνους καΐ τά; κυρίας καί τάς υπηρέτριας.

Δι’αύτών π^οχείρως καθαρίζετε τό πύραυνον και 
εξοικονομείτε την οθόνην. 'Αναιρείτε τάς λιπαρας ου
σίας έκ τοΰ τιγανίου, θερμού ετι δντος καί προφυλλάσ- 
σετεαύτόέκ τή; σχωριασεως, ένφ τούναντίον ή οθόνη 
άφίνει κλωστάς, αι'τινες δυσκόλω; άφαιροϋνται καί 
προξενοίσι μικρόβια.

Διά έφημεριδος καθ’ έκάστην ν’ αποκαθαίρετε τά 
κτένια σαι, διότι ό απορροφητικός ούτος χάρτης εχει 
τήν ιδιότητα καί τάς τρίχας νά προσελκύη -καί την 
λιπαράν ουσίαν ν’ αφαιρή.

Μέ μίαν ή δύο έφημερίδας περιμαζευμένας σφαι- 
ροειδώ;, τρίβετε καί καθαρίζετε περίφημα καΐ ταψία 
και κατσαρόλας καί χύτρας.

'Οσάκις δέ θέλετε νά προφυλάξητε τάς τραπέζας 
σας άπό θερμά αντικείμενα, τιθέμενα επ’ αύτών, θέ
τετε μεταξύ τούτων έφημερίδας.

Άλλα καί εντός κλιβάνων όπόταν ψήνετε γλύκι
σμα ή παστίτσιον μακαρονίων, αί εφημερίδες παλιν 
προφυλλάσσουσι καταλλήλως ταΰτα από τοϋ να καώ- 
σι καί δή γίνονται νοστιμότερα.

3ον. Διά τών εφημερίδων, κεκομμένων εις μικρας 
λωρίδας,δύνασθε νά χατασχευάσητε ανεμιστήρων, άλε- 
ξίμυιον χαί μυιοκτόνον συλλεκτήριον, δηλαδη δια τοΰ 
άνεμιστηρίου μέ μαχράς λωρίδας, προκαλεϊτε αέρα 
έν ώρφ θέρους' διά τοϋ άλεξιμυίου απομαχρύνετε τας 
μύιας άφ ύμών καΐ διά τοΰ μυιοκτόνου συλλεκτηρίου, 
τοποθετοϋντες αύτό τό εσπέρας πλησίον θυρίδος, συμ
μαζεύονται έχει αί μυΐαι χαί τας φονεύετε, περιβάλ- 
λοντες αύτάς δι’ οθόνης.

Ίον. Διά πολλών εφημερίδων κεκομμένων είς μικρά 
τεμάχια βιά ψαλλίδος, κατασκευάζετε στρώμα καί 
προσκεφάλαιον λίαν κατάλληλα χαί ύγιεινά δι, ύπη- 
ρέτα; καί 'υπηρέτριας.

5ον. Διά μακρών δέ λωρίδων ταινιών συγκολλου- 
μένων, τά παιδία κατασκευάζουσιν ώραΐα συμπλέγ
ματα, θήκ-ας κομψοτεχνήματα, χ.τ.λ.
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ΧΟΙΡΟΣ ΜΑΜΜΟΘΡΕΦΤΟ^ <

Ή Μις Αιμιλία Χάμπτων, έ*  . Ναζούγγης 
τή; ’Αμερικής. έκλήθη εσχάτως είς τό δικα- 
στήριον τοϋ Έππιγγ, δπως δικασθή, ώ; ανα- 
θρέψασα χοιρβν παρ’ αυτή, erartlorτων χα
νόταν τής ύγαινης·

Ό επιθεωρητής επί τής υγιεινής κατέθετο 
τά έξη; : βΌτι εύρε τδν χοίρον κατέχοντα τό 
μέσον τής καλειτέρα; αιθούσης τής οικίας τής 
κατηγορουμένης, επί ωραίας κλίνης κεκλιμένου 
καί έν μέσφ περισσής χλιδής κα'. «φθόνων περι
ποιήσεων. Πρός δέ, δτι περιεβάλλετο άπό δύο 
καθαρά; σινδόνας, δτι έκοιματο έπί πτιλωτοΰ 
στρώματος καί έκαλύπτετο ύπό καλύμματος 
πολυτελέστατου, φέροντος μάλιστα και οαντέλ- 
λας. Η κεφαλή του δέ άυεπαύετο επί ωραίου 
προσκεφαλαίου.

Ή αίθουσα ήτο ^στολισμένη, μεγαλοπρεπώς, 
έπί τών τοίχων ήσαν · προσηρτημίνοι στίχοι, 
έξαίροντες τήν σημασίαν τής πράξεως, ή δέ ή- 

ρώις τής σκηνής ταύτης. ίκειγο γονυκλινή; παρά 
'τφ άγαπητφ της χοίρω, ·δν έκάλει <!Vilajl) 
petit mechant», ήτοι «άσχημο μου γουρουνάκιν 
διότι, ττ; είχε κατσφάγει μέρος τοΰ προσκεφα- 
λαίου του. ’Επιγραφή δέ άνηρτημένη έπί τής 
θυρίδος «σημείου : «*Εξ  πέννας ή είσοδος.»

Ή κατηγορουμένη απολογούμενη, ειπεν, οτι 
ανάθρεψε'τον χοίρον ^ικρόθεν, οτι επειδή τον 
ήγάπα, τόν διετήρει έπί τοΰ σοφά καί βραδύ
τερου τφ κατεσκεύασβ τήν κλίνην καί οτι ήτο 
πολύ καλός καί χαρίεις καί ουδέποτε άπέρριπτε 
τά καλύμματα μέ τούς πόδα; του, δτι δέ ήτο 
πάντοτε ήσυχος και ευπειθής. Πολλαι δέ κυ· 
ρίαι και κύριοι ήρχοντο καθ ’ έκάστην ; καί τόν 
έβλεπον ευχαρίστως.

Τό δικαστήριον κατεδΐκασε τήν Κυρίαν Χάμ- 
πτων είς χρηματικόν πρόστιμου, διότι άνίθρεψε 
ζφον εν χώρφ άπαγορευομένφ ύπό τής υγιεινής, 
διέταξε δέ τήν εντός εξ εβδομάδων μεταφοράν 
τοΰ χοίρου, δστις είχεν ήδη σημαντικών δια· 
στάσεων σώμα, είς μέρος κατάλληλον τοΰ γέ
νους, ιίς δ ανήκει.

ΝΕΚΡΑ ΖΩΣΑ

Όλως έκτακτο; καί περίεργος περίπτωσις λη- 
θαργίας συνέβη εσχάτως εν Άρζεντάλ, πλη
σίον τής Τουλώνος, έν Γαλλίφ.

Ωραία νεάνις, βαρέως άσθενήσασα, μετά 
αΐφνιδίαν σοβαράν κρίσιν, κατέπεσεν αΐφνηδίως 
έν αφασία, δτε νομισθεΐσα νεκρά μετά τήν έπί- 
σκιψιν τών ιατρών, οΐτινε; εΰρον αυτήν δλω; ψύ
χραν 'καί έστερημένην σφυγμοΰ { καί ουδόλως 
άναπνέουσαν, έγκατελείφθη είς τήν διάκρισιν 
και διάθεσιν τοΰ Χάρου.

Οί γονείς καί συγγενείς της έν εντελή απελ
πισία διακείμενοι έπί τοιούτφ προώρφ θανάτφ, 
νεαρά; ετι και ωραίας ύπάρξεως, ήρξαντο τής 
παρασκευής τής θανούσης, κλαίοντες παρ’ αυτή 
καί όδυρόμενοι. Ότε δέ πλέον έυέδυσαν αυτήν 
μετά τής καλειτέρας περιβολής της, θέσαντες 

έν ταύτφ τόν εσταυρωμένου έπί τοΰ στήθους 
της, ήναψαυ τά επιθανάτια κηρία και προσηύ- 
χοντο κατάλυποι υπέρ τής ψυχή; της.

Μετά οεκατετράωρον όμως διάστημα, ήτοι 
τήν έπιοϋσαν, οτε ειχον κομίσει αυτή καί τδ 
φορείου, έν φ θά ετίθετο, αίφνης ή νομισθεϊσα 
νεκρά νεανι; ανοίγει, ήσύχως τούς οφθαλμούς καί 
δλω; έκπληκτος καί τεταραγμε'νη παρατηρεί τά 
πέριξ αύτής συμβαίνόντα.

Ή τάλας διετίλει έν ληθαργική δλω; κατα- 
στάσει καί δέν είχεν άποθάνει.

Ή φοβερά εκπληξις τών παρεστώτωυ ύπήρ- 
ξεν, ώς δήλον, ανέκφραστες. Πάντες κατ ’άρχάς 
έτρόμαξαν. είτα συνήλθον καί οί φρονιμότεροι 
αμέσως Ισβυσαν τά κηρία καί άπομακρύναντες 
τά έπικήδεία σκεύη, ήρξαντο γελώντες καί 
«σπαζόμενοι τήν προσφιλή συγγενή των.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή μάρτυς εκείνη χώρα, ήτις κατά τάς ημέρας 
ταύτας τοΰ πολιτισμού στενάζει ύπό τό πέλμα 
τών καταχτητών, ή σκλάβος γη τών μαρτύρων 
Πολωνών, δέν έπαυσε δεικνύουσα είς τόν χρι
στιανόν άνθρωπον, ότι ζή καί θά ζή. Πού καί 
που άναλάμπουσι πύραυνοι μεγαλοπρεπείς, τό 
μελαγχολικβν αυτών φως διαχέοντες ως λαμ
πάδες παρά τήν κεφαλήν νεκρού. Και αυτοί εινε 
τά τέκνα τής ληθαργούσης γης, οί ύπόδουλοι 
συγγραφείς, οί δαχρύοντες ποιηταί-

Καί νΰν τό όνομα τοΰ ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΚΙΕ- 
ΒΙΚΣ, χοκαυ αρχαίας τινός καί εύγενοΰς οικο
γένειας τής .Αιτουανίας, συγκινεϊ τήν Εύρώπην 
όλην. Νέος μόλις δεκαοκταέτης ήρξατο μυθιστο- 
ριογραφών, διαχριθείς διά τήν είκονικότητα καί 
δύναμιν τοΰ γράφειν καί δη διά τάς μεγά.Ιας 
ιδέας καί τάς ΰγιάς άρχάς. Τά έργα του έζε- 
γείρουσι τά αγνότερα αισθήματα τών πατριωτών 
του, λησμονούντων προς στιγμήν τάς βασάνους 
τής πατρίδος αύτών, είς τάς γραμμάς τοΰ μεγά
λου πατριώτου τοΰ ϋμνητοϋ τοΰ κλέουζ τής Πο
λωνίας, όστις ήκολούθησε τήν ήρεμον οδόν τοΰ 
παραδείσιου τόπου τής ΑΡΕΤΗΣ διδάσκων τήν 
αίωνίαν ΑΓΑΠΗΝ, ώς ό Οΰγκώ, ό Τολστδϊ·.,.

Και ενώ διά τής έξοχου αλληγορίας τοϋ Σιέγ- 
κιεβικς Quo Vadis, τής είχονικωτάτης ταύτης 
Εποποιίας τής Νερώνειου Ρώμης,τών μαρτυρι
κών βασάνων τών Χριστιανών, έξαίφνης συνε- 
τάραξε τήν Εύρώπην, έτερος Πολωνός, τής αυ
τής θαυματουργού διανοίας, παρέστησε διά τοΰ 
γρωστήρος ό,τι ό συγγραφείς διά τοϋ Quo Vadis, 
τον περίφημον,δηλαδή πίνακα τών Χριστια
νών μαρτύρων έ ν τ ω ΐπποδρόμω 
τοΰ Νέρωνος-

"Οπου τοΰ ένός και τοΰ ετέρου ή φαντασία έ· 
πτερύγιζε' τάς ίδανιχάς, τάς θείας εικόνας τής 
μεγαλουργού ιδιοφυίας των, μετά τής αύτής δυ- 
νάμεως απεικόνισαν' ό είς διά τής γραφίδος, ό 
έτερος διά τοΰ χρωστήρας' ό είς υπήρξε διά νά 
συμπληρώση τον έτερον' Ποιητής-Ζωγράφος ό 
Σιέγκιεβ'.τς.ζωγράφος-ποιητής ό |αΝ ΣΤΤΚΑΣ, 
όστις ορφανός άπό μικράς ηλικίας προσε- 
πάθη νά σώση δύο υπάρξεις άπό τής σχληράς 
πτωχείας: τόν εαυτόν του χαί τήν ιδιοφυίαν του. 
Καί ένίκησεν ό πτωχός πολωνός, ό μεγάλος 
καλλιτέχνης.

Αδελφοί έκ τής τέχνης οί πολωνοί ούτοι καλ
λιτεχνία ήνώθησαν καί ύμνησαν τόν Μάρτυρα-
Χριστόν βαθέως χαράξαντες τά πάθη Αύτοΰ είς
τάς σελίδας τοΰδε τοϋ βιβλίου. Ό μυθιστοριο-

γράφος έτόνισε τάς περιπαθεστέρας στροφάς έπί 
της όδοΰ τον μαρτυρίου τοϋ Χρίστου. φωνήσας 
πρός τον αμαρτωλόν κόσμον: «Ά.κ ο λο υθή- 
σωμεν Αυτόν!» Καί ό ζωγράφος άναπωλών 
τούς πόνους καί τάς βασάνους τοϋ θεανθρώπου, 
διά της εμφύτου τέχνης αύτοΰ έχάραζε τάς εικό
νας ταύτας. αίτινες, βωβοί -θρήνοι ’Εκείνου, 
έΐκύουπ τόν άνθρωπον είς μετάνοια}.

Γάϊος Σεπτίμιος ό Κίνας ήτο Ρωμαίος 
πατρίκιος, διελθών τήν νεότητα αύτοΰ μέσω 
τών λεγεώνων, έν αις έζησε τόν σκληρόν 
τοϋ στρατιώτου βίον.

Βραδύτερον είσήλθεν έν Ρώμη, διά ν ’ από
λαυση τής δόϋης του, τής πολυτελείας καί 
τής εύπορίας, άτινα τύχη αξιόλογος έπρομή- 
θευσεν αύτώ, καίτοι μειωθεϊσα ήδη. ’Αμέσως 
έβυθίοθη είς τάς ήδονάς και παντός άπελάμ- 
βανεν, δπ:ρ ήδύνατο νά τώ παρέξη ή θαυμα
τουργός Πόλις. Α'ι νύκτες αΰτοϋ διήρχοντο 
έν όργίοις εντός τών μεγαλοπρεπών περι- 
αστείων έπαΰλεων,τάς δέ ημέράς διήρχετο είς 
τάς ασκήσεις τών μονομαχοτρόφων*;  είς συν
ομιλίας μετά ρητόρων, εις τούς λουτήρας, 
ένθα συνεζητοΰν.το πάντα τά. ζητήματα, και 
τής πόλεως τά ληρήμάτα πάντα διεθρυλ- 
λοΰντο. ή πρό πάντων έν τώ ιπποδρόμιο ή 
άκόμη έν τοϊς άμφιθεάτροις τών μονομάχων, 
μεταξύ τών γοήτων τέλος τής'Θράκης καί 
τών έκπάγλων χορευτριών τών νήσων τοϋ 
’Αρχιπελάγους.

*Έχείνων οΐτινες παρεσχδύαζβν (Λονομάχοικ διά τδν 
ιππόδρομον.

Ό έπιφανής Λούκουλος ήτο συγγενής 
έκ μητρός, ό δέ Κίνας είχε κληρονομήση 
τάς γαστρικός αύτου διαθέσεις, δι’ δπερ 
ή τράπεζα του ήτο πεφορτισμένη έ£ οί
νων τής 'Ελλάδος, όστρέων της Νεαπόλεως 
καί παχειών άκρίδωντοΰ Πόντου, έν μέλιτι 
τής Νουμιδίας- Ό, τι δέ σπάνιον τρόφιμον 
ΰπήρχεν έν Ρώμη, έκομίζετο τώ Κίνα, άπό 
τοΰ ιχθύος τής έρυθράς θαλάσσης, μέχρι τής 
λευκής πέρδικος τών οχθών τοϋ Βορυσθέ- 
νους.

Πλήν, τών αγαθών τούτων άπελάμβανεν 
ουχί ώς λαίμαργος στρατιώτης, άλλ’ ώς 
πατρίκιος τέλειος. Είχε τήν ιδέαν, καί ίσως 
είχε πεισθή περί τούτου, ότι έτρεφε μέγα 
πάθος διά τά άριστουργήματα τής τέχνης. 
Ένεθουοία διά τά άποκαλυπτόμενα αγάλματα 
έν τοϊς έρειπίοις τής Κόρινθου, διά τάς ’Ατ
τικός λυχνίας, διά τά άγγεΐα τής Έτοουρίας 
ή διά τά εΐσαγόμενα έκ τής ομιχλώδους χώ
ρας τών Σερών, διά τά μωσαϊκα τών Ρωμαίων

καί τά ύφάσματα τοΰ Εύφράτου, τά μΰρα 
τής ’Αραβία;, έν μιδ λέβει δι ’ όλα τά κο 
σμήματακαί ευτελή άθυρμάτια, άτινα ποικιλ- 
λουσι τήν Ζωήν ένός πατρικίου.

Ό Κίνας έγνώριζε νά διαλέγεται έπί τών 
τοιουτων, ως γνώστης έρασιτέχνης, μετά γε
ρόντων νωδών, οίτινες, διά νά παρακάθηνται 
έν τή τραπέζη. έκόσμουν τήν φαλάκραν αυ
τών διά ρόδινων στεφάνων καί μετά τήν εύ- 
ωχίαν έμάσσων πέταλα ηλιοτροπίου, διά νά 
αρωματισωσι τόν χνοΰν αύτών.

■ι
·'

ΓΑΊΟΣ ΣΕΠΤΙΜΙΟΣ ΚΙΝΑΣ

Έγνώριζεν έξ ίσου νά έκτιμά τό κάλλος 
περιόδου τινός τοϋ Κικέρωνος, στίχου τοϋ 
Όρατίου ή τοϋ ’Οβιδίου. :Διδαχθείς ύπό τί
νος Αθηναίου ρήτορος, εΰχερώς ώμίλει τήν 
Έλληνίδα γλώσσαν, ήδύνατο άσματα ολό
κληρα τής Ίλιάδος νά άποστηθίζη καί μετά 
τοΰ κυπέλλου είς τήν χεΐρα νά άπαγγελλη 
οτροφας τοϋ Άνακρέοντος, μέχρι τελείας 
μέθης, ακολουθούμενης ύπόβαρυτάτου ύπνου.

Χάριτι τώ διδασκάλω του καί τοϊς λοιποΐς 
ρήτορσι. κατεΐχεν έπίσης γνώσεις φιλοσοφι 
κάς, άρκούσας πρός κατανόησιν τής άρχιτε- 
κτονικής τών άφιερωθέντων μνημείων τό πά
λαι τή διανοία έν τή Έλλάδι καί ταΐς άποι- 
κίαις. άλλ’ έξ ίσου κατενόει, ότι έξ όλων 
τούτων τών οικοδομών τήν σήμερον δέν άπέ- 
μεινεν ή έρειπίων τεμάχιον.

Έγνώριζε προσωπικώς στωϊκούς τινας, ών 
επιπλέον ήτο πολέμιος, διότι ένόμιζεν αύτούς 
μάλλον ως μερίδα πολιτικήν καί ώς άσκητάς, 

περιφρονοϋντας τάς ήδονάς τοϋ βίου. Οί 
σκεπτικοί συχνάκις παρεκάθηντο έν τή τρα· 
πέζη αύτοΰ καί άπεκήρυσσον. μεταξύ δύο 
τριβλιων πολλά φιλοσοφικά συστήματα, έφώ- 
νουν δέ, ύψοϋντες τά πεπληρωμένα οίνου 
κύπελλα, οτι ή ηδονή είνε μάταιον, ή ά- 
ρετή άπραγματοποίητον καί ή πρόθεσις τοΰ 
σοφού δένδύναται νά είνε ή άνάπαυσις, νω- 
θρότης. Ό Κίνας ήκουε τά τοιαΰτα μή δί- 
δωνή μετρίαν σπουδαιότητα. Δέν έπρέσβευεν 
ούδεμίαν γνώμην καί ούδεμίαν ένδιεφέρετο 
νά άκολουθήσή. Ό Κάτων ήτο δΓ αύτόν ή 
προσωποποίησις ύπερμέτρου ένεργείας.κεκρα- 
μένης υπερβολική μωρία. Έφρόνει,ότι ή ζωή 
ήτο όμοια θαλάσση, έφ* ής πνέει άνεμος 
άτακτος καί οτι ή μόνη σοφία ήτο τό άνα- 
πτύσσειν τά ιστία, είς τρόπον ώστε ή πνοή 
τοϋ άνεμου νά ώθή τήν λέμβον.

Προς τούτοις, έξετίμα άρκούντως τούς 
πλατείς αΰτοϋ ώμους, τόν στερεόν στόμαχον, 
τήν ώραίαν κεφαλήν του, έχουσαν άέτειον 
κατατομήν καί τήν ίσχύουσαν σιαγώνα τον. 
’Επίσης ήτο βέβαιος, ότι διά τής τοιαύτης 
ζωής, ή ύπαρέίς του θά ήτο εύκολος.

Χωρίς ν ’ άνήκη είς τήν σχολήν τών σκε
πτικών. δέν ήτο ήττον σκεπτικός έν τώ βίω 
καί ταυτοχρόνως Κυρηναϊκός καίτοι έγνώρι- 
ζεν. ότι ή ηδονή δέν άπετέλει τήν εύτυχίαν.

Ήγνόει τήν άληθή δοέασίαν τοΰ Έπι-_ 
κούρου καί ούτως έθεωρεΐτο ώς ’Επικούρειος.

Γενικώς, ένόμιζε τήν φιλοσοφίαν ώς πνευ
ματικήν άσκησιν τόσω ωφέλιμον, ώς τήν δη
μιουργούσαν αυτόν μονομάχον

Ότε δέ ήσθάνετο άνίαν ύπό τοΰ διαλέγε- 
σθαι, έσπευδεν είς τόν ιππόδρομον διά νά ίδη 
τό ρέον αψα.

Δέν έπίστευε πλέον τοϊς ΘεοΤς.άλλά τή 
άρετή, τή άληθεία, τή εύδαιμονία. Μόνον τή 
μαγεία δέν ήπίστει. Είχε τάς δεισιδαιμονίας 
αύτης τόν εΐλκυον δέ τά μυστήρια τών άνα- 
τολικών θρησκειών. τΗτο άγαθος διά τούς 
σκλάβους αύτοΰ, άν μή ποτέ ή άνία τόν κα
θιστά σκληρόν.

Έφρόνει. οτι ή ζωή ήτο ώς τις άμφορεύς : 
μάλλον ό οίνος, όστις πληροί τούτον είνε 
πολύτιμος, τότε έχει μείζονα άζίαν. Λοιπόν 
προσεπάθει νά πληρώση τόν άμφορέα αύτοΰ 
διά τοϋ καλλιτέρου έ£ όσων είχεν.

Ούδέν ήγάπα καί όμως έκ πλείστων ηύ- 
χαριστεΐτο. έν οίς ήτο ή ϊδιάζουοα κεφαλή 
του μετά τοϋ ύπερηφάνου κρανίου του καί 
ή χάρις τοϋ πατρικιανοϋ ποδός του.

Κατά τά πρώτα έτη τής φαιδράς ζωής του 
ήρέσκετο τήν 'Ρώμην νά έκπλήσση διά τών 
ιδιοτροπιών του, όπερ πολλάκις έπετύγχανεν, 
Είτα ύπήρζεν αναίσθητος.
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II

Άλλ’ είχεν έπέλθη ·ή καταοτροψή. Τοϋ 
Κίνα τά αγαθά είχον διέλθει διά τών δα- 
νειατών αύτοϋ και δεν άπέμεινεν αύτΰ ή 
πλήξισ, καθώς μετά δνοφόρητον κόπον, κό 
ρος, καί ή απειρία έπί τίνος πράγματος. Ή- 
οθάνετο άόρίο'ον. άλλα βαθεΐαν άνηουχίαν. 
Είχε πληρέστατα απολαύσει, έφ’όοον διήρκε- 
οε. τοϋ πλούτου, τοϋ έρωτος.— ο’ον ό κό
σμος τότε ήννοει —. είχεν απολαύσει πάντων 
τών αγαθών τής στρατιωτικής δόέης- Είχε 
δοκιμάσει κινδύνους, είχε πλησιάσει πλέον 
ή άπαζ τά όριά τής ανθρώπινης σκέψεως, 
είχε θίξει αυτήν τήν ποίησιν καί τήν τέχνην.

Ήδύνατο λοιπόν νά ψρονή, δτι έκ τής 
ύωής είχεν άπορροψήσει πάν ό,τιαύτη ήδύ 
νατό νά προμηθεύση.

■ ΤΛς νύκτας διήρχιτο έν όργίοις.

Kai ιδού νϋν. οτι έοχε τό πάθημα νά 
παραμέληση τι, οπερ ήτο σπουδαΐον. Όμως 
τί τούτο ήτο ήγνόει καί μάτην ήγωνίζετο. 
Πολλάκις ν’ άποδιώέη έζήτησε τάς σκέψεις 
του, ν ’ άποσείση τήν ανησυχίαν τήν κατα 
κυριεΰσασαν αυτόν, νά καταπειοθή, ότι οΰδέν 
έπασχε, δτι οΰδέν πλέον ήδύνατο νά καθέέη 
έν τήδε τή ζωή. και όμως ή ανησυχία του, 
άντι ν ’ άφανϊσθή. ηύέάνετο και μέχρι τοιού- 
του σημείου.ώς έάν είχεν άναλάοη τήνψρον- 
τίδα, ού μόνον τοϋ έαυτοϋ του. άλλά τής 
'Ρώμης όλης. Ταυτοχρόνως έφθόνει τούς 
σκεπτικούς καί ένόμιΰε τούτους μωρούς, δι
ότι, άπεψαίνοντο ότι τό κενόν άριστα πλη- 
ροϋται διά τοϋ μηδενός.

Έκτοτε έφαίνετο έν τώ Κίνα, ότι δύο 
άνθρωποι υπήρχονό είο. ό έκπεπληγμένος 
έκ τής ανησυχίας ό έτερος οστις, παράτήν 
θέλησιν αΰτοϋ, εύρισκε ταύτην αρκετά δεδι- 
καιολογημένην.

Άπολεοθείσης τής περιουσίας του. διά 
τών. ΐσχυόντων συγγενών του ανεχωρησεν 
ώς διοικητής εις ’Αλεξάνδρειαν, ένθα ήλπιίε 
ν’ άναλάέωσι τα οικονομικά του.

Έν τούτοις, εις τό Βρενδήσιον. ή άνη- 
συχία του δέν είχεν έγκαταλείψη αΰτόν, 
άλλα καθ’ όλον τόν διάπλουν τών θαλασ
σών τόν είχεν άκολουθήση.

Αί νέαι άσχολι'αι του, τά νέα συμβάντα, 
ό νέος κόσμος αί νέαι έντυπωσειό, έπίστευεν 
ό Κίνας, ότι θά τον έλευθερώσωσιν έκ τοΰ 
οχληρού συντρόφου του.

Ήπατάτο. Μήν διήλθε, καί μετ’ αΰτόν 
δεύτερος : και ώς ό στάχυο τής Δήμητρος 
έκ τής ’Ιταλίας φερόμενος, πολύ περισσότε
ρον αύέετα< έπι τοΰ γονίμου έδάφους τοΰ 
Δέλτα: ούτως ή αγωνία τοΰ Κίνα, ώο τι χα· 
μοίδενδρον μεταόληθέν είο κέδρον δασύν, έπε- 
Σέτεινε έπί μάλλον τήν θλίψιν έτίϊ τής καρ
διάς του. ·

Εύθύε έξ άρχής έπειράθη νά διαλύση τήν 
ταραχήν του. διάγων βίον όμοιον μέ τόν έν 
Ρώμη διαρρεύσαντα.

Ή ’Αλεξάνδρεια ήτο πόλις περιφανής πλού
σια έλληνίδων γυναικών τήν κόμην έχουσών 
ΰπόξανθον καΓ τήν έπιδερμΐδ ι τρυφερόν, ήν 
ό ήλιος έχρύοου καί καθίστα ώς ήλεκτρου δια
φανή. Ό Κίνας λοιπόν τήν λήθην άνεώή- 
τησεν είο τούς βραχίονας αύτών.

Άλλ αφ’ ότου έγνώρισε τήν ματαιότητα, 
πλείω κατελήφθη ύπό τής ιδέας τής αΰτοκτο- 
νίας Πολλοί τών φίλων, του ούτως ήλευθε- 
ρώθηοαν τών μερίμνων τοΰ βίου και διά λό
γους μάλλον οΰτιδανούς- τινές μέν άνίας ε- 
νεκεν ή ματαιότητος· άλλοι δέ διότι έστε- 
οοΰντο τοϋ πόθου τής άπολαύσεως τών γήι
νων αγαθών. Ήρκει πρός τοΰτο σκλάβος, 
γνωρίμων έπί στιγμήν νά κρατή το φασγα- 
νον διά τής στιβαράς χειρός του.

Ή σκέψις αύτη κατέλαβε τόν Κίνα καί 
ήδη έσπευδε νά τήν πραγματοποίηση, ότε 
έκωλύθη ύπό ένυπνίου παραδόξου.

Διήοχετο ποταμόν, ότς έπι τής αντιθέτου 
όχθης διέκρινε τήν ανησυχίαν του. ΰπό τα 
χαρακτηριστικά σκλάβου απεχθούς, οστις 
χαιοετήσας αΰτόν, είπε:

«Προηγήθην σοΰ,διά νά έλθω είς συνάντη- 
σίν σου»

(Έπεται συνέχεια)

ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ
ΧΑΡΙΝ ΊΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ ΕΚΕΙΝΗΣ

Ό ’Ιωάννης έξελαμβάνετο ώς παράφρων· Βε
βαίως, δταν έβλεπε τις τό ον τούτο άλλοκότως 
εστολισμένον οιά λίαν βραχέων ενδυμάτων, να 
βαίνη αίωρούν τούς βραχίονας είς τά πλευρά του, 
τήν μακράν κιτρίνην κόμην του διεσπαρμένην 
έπί τών ώμων, καί τούς μεγάλους καί κυανούς 
αυτοΰ οφθαλμούς προσηλωμένους έν τφ κενψ,οίο- 
νιί «διαφόρους πρός παν δτι δέν ητο τό ονειρον 
του, θ άπετόλμα νά έλεγε, μέ τεθλιμμένος κινή
σεις τών αγαθών άνδρών τοΰ χωρίου, «ό πτωχός 
είναι τρελλός».Ό Ιωάννης δμως μ’ όλα ταΰτα., 
δένήτο τρελλός· ήτον ερωτευμένος....

Ή εύχαρίστησίς του ήτο νά δ’.ατρέχη δάση. 
Άπό ένάρξεω; τής άνοίξεως έν είδος τεχνητού 
σπηλαίου ήτο τό αντικείμενου τή; αγάπης του. 
Τί έθαύμαζεν ό ποιητής ; τό -ρό αύτοϋ έξε- 
λισσόμενον τοπίον, ι^τά τών δασών καί τών έκ 
ποιμνίων διεσπαρμένων λειμονων, τών εξοχικών 
οικίσκων τών έπί τών πλευρών τών αβύσσων 
ανηρτημέυων, τάς υπόκωφους καί άσθινεΐς ψωνάς 
τοΰ χείμαρρου ; πάντα ταΰτα συνιτέλουν άναμ- 
φιβόλως, δπως έπ μακράς ώρας τηρώσιν άγρυ- 
πνον τήν φαντασίαν του, τήν τόσον εύαίσθητον.

Μόλα ταΰτα τό βλέμμα τοΰ Ίωάννου δέν 
κατέλειπε τήν διεύθυνσιν ιδιορρύθμου, τίνος ’Ελ
βετικού οικίσκον, άπέχοντος εκατοντάδας τινες 
μέτρων. Εύθύς ώς ήνοίγετο τό αριστερόν παρά- 
θυρον τοΰ ξυλίνου τούτου οικίσκον, τό πρόσωπον 
τού νεανίου ήκτινοβόλει εξ εντόνου χαράς, θελ
κτική κεφαλή νεάνιδος άνιφαίνετο αμέσως έν 
τφ περικρυσπεδώματι τοΰ παραθύρου. Ό Ίωάν- 
ννης έκυπτε πρός αύτό, ώς έάν ήθελε νάφιφθή 
οιά μέσου τής έκτάσεως καί έμενε βεβυθισμένος 
έν τη έκτάσει τοΰ λάτρου πρό τού ειδώλου αύτοϋ.

’Εκείνη ήτις έφαίνετο έχουσα τόσην έπίρροιαν 
επί τής αγαθής ψυχής τοϋ ποιητοΰ, ήτον ή δεσ
ποσύνη Μάρθα, ήτις είχε μεταβή έκεΐ, δπως δι- 
έλθη μετά τής μητρός της, χήρας βιομηχάνου 
έκ Κεφαληνίας, τούς δύο θερινούς μήνας, έν τφ 
με'σφ τών όρέων τής Σαβοΐας.

Ό ’Ιωάννης ήγάπα τήν Μάρθαν τί άπητήθη 
πρό τοΰτο ; *Ώ ! σχεδόν τίποτε 1 ημέραν τινά 
έν τφ περιπάτφ ή Μάρθα ώλοφύρετο, μή δυνα- 
μένη νά οράξηται άνθους. Ό νεανίας τήν είχεν 

ακούσει κοίί μετά τινας στιγμάς, κατέθετο τό 
άνθος είς τους λεπτούς τής νεαρας κόρης δα
κτύλους, τον ηύχαρίσιησε δι ’ ένός μηδειάματος, 
καί άπό τής στιγμήι εκείνης, ό ’Ιωάννης ήγάπα 
τήν Μάρθαν έμμανώς.

Δεν έπανεΐοε πλέον τόν Ιωάννην, μή ύπο- 
πτεύουσα ή νεαρά, καί ήδεΐα παρθένος, οτι μία 
ανθρώπινη ΰπ<ρξι; τήν έπηγρύπνει,πλήρης άλάλ- 
λευ θαυμασμού καί μετεβάλλετο, ουπως εΐπεΐν 
εις σκιάν τής σκιάς της.

Τήν ημέραν εκείνην λοιπόν ό Ιωάννης είδε 
μετ’ έκπλήξεως τά δύο κυρίας έξερχομένας τοΰ 
εξοχικού οίκίσκου ένωρίτερον ή τό σύνηθες· άλλ’ 
δ,τι έξέπληξεν αύτον περισσότερον, ήτο ή Μάρθα 
ήτις έφάνη κάλλιον ή πρφην έστολισμένη. Είχε 
θέσει έντή κομμώσει αυτής καί χροιάν περιπαθε- 
στέρας κομψότητος. Ό ορεσίβιος ήριθίσθη, ώς έκ 
τούτου, χωρίς νά ήννόει καί αυτός άκριβώς τί 
ήσθάνετο. Αί δύο γυναίκες περιεπάτουν καί εν
τός ολίγου ό ’Ιωάννης ,έβλεπεν ανδρα, ένδεδυ- 
μίνον στρατιωτικήν ένδυμασίαν καί γοργοΐς βή- 
μασι πρός έκείνας οι»υθυνόμενον.ΤΗτον ό μνηστήο 
τής Μάρθας, Γεώργιος, ύπολοχαγός έν τφ δευ- 
τέρφ συντάγματι τοϋ πυροβολικού,δστις ωφελού
μενος μηνιαίας άδειας, ήρχετο ν ’ άπολαύση τής 
λαμπρότητος τοΰ τοπίου τών "Αλπεων, παρά τό 
πλευράν τής μελλούσης συζύγου του. Ό Γεώρ
γιος και ή Μάρθα, ήγαπώντο, ώς δύνανται νά 
άγαπηθώσι δύο νεαραί καρδίαι, άγναί καί γεν
ναιόδωροι· ριό δταν έπανεΐδον άλλήλους, μετ ’ 
αποχωρισμόν δεκαπέντε ήμερων, τοΰτο ΰπήρξεν 
ή ιδεώδης έορτή τοΰ έρωτος καί τών ψυχών των.

Έκεΐ επάνω, έν τφ σπηλαίφ του, ό ’Ιωάν
νης ύπέφερε -καί έκ τών προσηλωμένων έπί τοΰ 
έπιστρέφοντος συμπλέγματος πρός τόν οικίσκον 
οφθαλμών του, έρρεον θερμά δάκρυα, άτινα έπι- 
πτον έν προς έν, βαρέως έπί τής καρδίας του.

Είχεν έννοήσει, δτι. ό νέος ούτος .αξιωματικός 
είχεν έλθει διά τήν Μάρθαν, είχεν εννοήσει, δτι 
άμφότεροι ήγαπώντο. . . . .

Ή Μάρθα ήγάπα άλλον ! . . .
Έν τφ βάθει παντός έρωτος, έστω καί αγ

νού ή καί αθώου, εισδύει έγωί'σμ.ός τιι.Ό Ιω
άννης ουδέποτε είχεν όμιλήσει τή νεαρά κόρη. 
Ένεθυμεΐτο καν αύτη τήν συνάντησίν του; τί 

ύ.οήρχεν, έν συντόμφ είπεΐν, συμπεφωνημένον 
μεταξύ εκείνης και τούτου ; .... ούδέν.

Άφ’ ής μολαταύτα στιγμής είδε τόν Γεώρ
γιον, έζηλοτύπησεν, ύπέφερε καί έβαρυθύμησε, 
κατά τοΰ έλθόντος νά άφαρπάση τό εΐδωλόν του 
αξιωματικού καί παρά τόν άπέραντον καί ήδύν 
έρωτα, άγνόν ώς σεραφικόν ύμνον, έγεννήθη και 
ήγέρθη αίσθημα έπ ’ ίσης ισχυρότερου ; τό μίσος! 
'Ο Ιωάννης δέν έκοιμήθη πλέον έκτοτε. Κα- 
τέλιπε δέ τό κατοπτευτήριόν του καί έξέλεξεν 
ώς διαμονητήριον, μέρος δασύφυλλου έκ βά- 
του όξυακάνθου, ήτις έφύετο εις βημάτων τι-
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νών άπόστασιν άπό της τέως αγροτικής κατοι
κίας του. Νύκτωρ δέ καί ημέραν παρεμένευεν έκεϊ, 
κατοπτείων καί άγρυπνων έν τή «κιφ. Έκ δέ 
τής γειτνιάσεω; ταύτης πρδς εκείνην ήν ήγάπα. 
ύπέφχρεν έτι πλέον, ήκουεν $δοντα πλησίον 
του τδν έρωτα τούτου, δστις άδιακόπως φκοοό- 
μ« όνειρα τοΰ μέλλοντος, τά ευπλαστα ταΰτα 
τής φαντασίας οικοδομήματα, άλλα φεΰ ! ώ; 
ομίχλη ταχέως εξαφανιζόμενα. Καί έκάστη τών 
λέξεων τούτων, ά; διατυποΐ ή έξ αμοιβαίου έρω
τος άκτινοβόλος χαρά, είσήρχετο ίν τή καρδίφ 
του καί τήν διεπέρα. 'Εσπέραν τινα αΰτη άνέ· 
παλλεν έξ άγαλλιάσεως δτε ήκουσε:

—Λοιπόν, Γεώργιε, θέλετε νά έπισκεφθήτε 
έξ άπαντος τήν γέφυραν τοΰ διαβόλου ;

—Βεβαιότατα.
—Είνε μ’ δλα ταΰτα επικίνδυνον, άνεκραξεν 

ή φωνή τής μητρός· ονομάζουν τήν δίοδον ταύ
την, «Γέφυραν τοΰ διαβόλου», διότι μόνον ό 
διάβολος δύναται νά διέλθη δι’ αύτής.

— ’Ακριβώς υπάρχει ή αφορμή τοΰ κινδύνου.
—Γεώργιε, δέν μέ λυπεϊσθε ; άνέκραξεν ή 

Μάρθα.
■—Μικρά μου, περίφοβο; άπήντησεν ό αξιωμα

τικός, ούτινοςή φωνή καθίστατο ήδέωςέπιπλη- 
κτική, τοΰτο εινε πολύ κακόν ελάττωμα, διά 
τήν σύζυγον ενός στρατιώτου.

—Το παραοέχομαι, φοβούμαι δμως.
Ό ’Ιωάννης έζηλοτύπει, διότι αΰτη ήθελε 

νά τόν έμποδίση· έγνώριζεν ουτος τήν γε'φυραν 
τοΰ διαβόλους τόΐίλιγγιώδες εκείνο τόξον δπερ 
ενώνει πρός άλλήλας τάς δύο κορυφάς τοΰ Σακροΰ 
ορούς.

*
Ό άστήρ τής ημέρας, πρόπολλοΰ ειχεν άνα- 

τείλλεΓ χρυσά βέλη, ^ιπτόμενα άπο τοϋ όρίζον- 
τος, έρχονται καίθραύονται είς τήν κορυφήν τών 
υψηλών βράχων καί έκπηδώσι είς μύρια τεμά
χια, άναντώμενα είς τάς έλαχίστας έξοχά;· οθόνη 
ομίχλης επιπλέει έπί τής κοιλάδος,έκ τή; όποιας 
ανέρχεται μέχρι τοΰ τολμηρού έκδρομέως, ό μυ
κηθμός τοΰ χειμάρρου' εντός μικρού χρονικού 
διαστήματος θά είνε έπί τής γεφύρας τοΰ δια
βόλου.............

Ή ομίχλη έπί μάλλον καί μάλλον διαλύεται. 
Όροφαί πίνες ήδη ,στίλβουσιν είς τά βάθη τοΰ 
στενού. Ο νεαρός αξιωματικός, οιηύθυνε τότετά 
δίοπτρά του καί διέκρινε τόν οικίσκον έν φ ζή 
παν δτι αγαπά:. Άντικείμενόν τι λευκόν, μόλις 
καταληπτόν κυμαίνεται έπί ενός τών παρα
θύρων. . . . καί ό νεανίας μειδι^ .... εινε τδ 
προσυμφωνηθέν σύνθημα' σύρει τό ^ινόμακτρόν 
του καί τό κινεί.. . θά τόν ίδη εκείνη ; πέμπει 
φίλημα διά μέσου τής έκτάσεως καί θαρραλέως 
αναλαμβάνει τήν πορείαν του. ’Ιδού αυτός θέτει 
ήδη τόν πόδα έπί τοΰ τόξου τής γέφυρας και στα
ματά προς στιγμήν. Αί δύο πρόαυτού άβυσσοι 

έχουσιν όντως βάθος καταπληκτικόν άλλ ’ ή 
ύπεροχή τοΰ άνθρώπου έν τη δημιουργία έπιβε- 
βαιοΰται διά τής θελήσεώς τον ή μέν σαρξ τρέ
μει, το οέ πνεύμα οφείλει νά οιατάσση ταύτην. 
εκαμε τό πρώτον βήμα καί ό στρατιώτης διστά
ζει πρός στιγμήν καί σκέπτεται νά υποχώρηση.

•— Εμπρός, άνέκραξεν, άμέσως μέ κατέλαβιν 
ό φόβος ; '

Καί, άποφασιστικός, εισέρχεται έν τη δια
βολική έκείνηάψίδι. .. καί μειδιά σχεδόν διά τόν 
βοαχύν αύτόν ένδιασμόν του.

Αίφνης, ό ύπό τοϋ κρασπέδου τοΰ βράχου κρυ
πτόμενος ήλιος αναφαίνεται καί πλήττει αυτόν 
εν πλήρη προσώπω. θαμβωθείς τότε ό Γεώργιος 
ολισθαίνει καί άφίνει κραυγήν, ...

Τετέλεσται 5
Οταν μετά παρέλευσιν μιας ώρας, συνήλθεν 

εις έαυτόν, εΰρέθη είς τάς δχθας μιας πηγής, ήν 
άλλοτέ ποτέ είχε διέλθει. Ή μνήμη του ήδη 
επανέρχεται ... θά τόν είχε λοιπόν συγκρατή- 
σειτις κατά τήν στιγμήν, καθ ’ ήν θά έξηφανί- 
ζετο εν τφ κενφ, καί τόν είχε βεβαίως μετα
φέρει είς τήν πηγήν.
’Αλλά τίς ;

Δυο εβδομάδες, παρήλθόν ό Γεώργιος μάτην 
άνεζήτει πανταχοΰ τόν σωτήρά του.

Τά.έτη παρήρχοντο, β Ρεώργιος καί ή Μάρθα 
εισιν οι ευτυχέστατοι τών συζύγων.
Ουοέποτε δμως θά μάθωσιν, είς τίνα όφείλουσι 
τήν ευτυχίαν των. ,·,

Ως πρός τόν.’Ιωάννην άνέλαβεν ό τάλας τήν 
ρεμβώοη ΰπαρξίν του, εινε δέ μόνον κάπως περισ
σότερον τεθλιμένος, καί ψιθυρίζει έν δνομ.α τό 
όποιον ούδέίς δύναται ν' άκούση·.

Καί όταν αί γραιαι τόν βλέπουσι «ερχόμε
νον, ψιθυρίζουσι «Δυστυχής τρελλός» χωρίς νά 
υποπτεύονται ποσώς,δτι ό παράφρων, ούτος άπο- 
σπών εκ τοΰ θανάτου τόν θραύσαντα τό γλυκύ 
δνειρόν του.

«Ένίκησε τό μίσος, δπω; φεισθή τών δα
κρύων εκείνης, ήν έλάτρευεν.

•Βμ Παμοίων Π. Κ. Αιβάρης

•Διενβυντής τοϋ Γαληνονβ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Ό άξεστος καί αγράμματος ομοιάζει πρός ξυλον 

καΐ σίδηρον, μόνον διά του ξύλου και σιδήρου κατ- 

εργαζομενος καί οΰχί διά τοϋ λόγου.

Η διαιωνίζων τήν μνήμην του, ϊιαιωνίζει τήν 

αρετήν του.

Διά πάσαν πραξιν προνόει καί έπινόει.

Τό τραύμα, οπερ τήν τιμήν έγγίζει, δέν απο

σιωπά ό Θάνατος.

Π..

Αίνιγμα πολιτικό-οίκονομολογικόν.
Ό ρ ι <3 μ 6 ς. Ούοέποτε ό έπί χρυσών ρόδων 

καθήμενος πνίγεται.
Πόρτά μα. Όύποχωρών πρός τόν τανύοντα 

τό όχοινίον. προόκλίνει και ό έτερος αύτοόυν- 
τρίβεται. (δρα λεξικόν μετ’ άλλοίων).

—Πρόσεξε, ρέ Γιάννη, νά μά μοΰ δώάης καμ- 
μχά άπό ’πίσω

— Νά, έρχομαι κατόπι όου άιγά, νά μή μάς 
ίδχί καί τούς δύο τό πουλί.

— Καλά, στάσου, νά, θά τοΰ τήν άνάψω άπό 
’πίάω καί άν μοΰ φύγμ, τοΰ τήν τραδας καί όύ.

—’Αμ’, έγώ, Κΰρ θανάΰμ, μόνον τά πιάινά 
σου [!λέπω.

—Τράβα, ρέ . . . άπό ’κεϊ!. -.

Εις τό Μουόειον. ’Επαρχιακή έπίάκεψις
— Σιωπή! τώρα κατά σειράν νά είόέλθωμεν 

όλοι καί κατά τάξχν.
Ό Δήμαρχος. Τί έργα έκαμνον οϊ πατέ

ρες μας!.-.
Ό Δημογραμματεύς. Καί οί παρόντες μονον 

διά τήν γαότέρα των φροντίζουν ! . . -
Ή οημ α ρ χ ίν α. Περαΰμένη μόδα, δέν. Αξί

ζει τίποτε ! .. .
Τόδημαρχόπουλον. Πώ, πώ ! κοΰκλαις 

καί παιγνίδια! νά τά είχα !

Είς τό ίπποδρόμιον τοΰ Ποδονύφτη προάήλ- 
θον παντός είδους άνδρες καί γυναίκες

—Είς ναυτικός έλεγεν, δτχ μόνον μέ πλοία 
θά ήδυνάμεθα νά ίπιδειχθώμεν, διότι ή 'Ελλάς 
είνε ά ν ι π π ος-

—Γυνή τις μετά τοΰ τέκνου της έλεγον, ότι 
καλείτερον καί οίκονομικώτερον είναι τό ίππο- 
δρόμιον τοΰ Τόόχα, όπου αί γυναίκες ιππεύουν 
θαυμάσια καί οί παλιάτσοι είναι Αστειότεροι.

—Φιλοπερίεργος τις έγνωμοδότει δτι άν έκα- 
μνε κρύο, οί ίπποι θά έτρεχον περιόόότερον 
καί εύκολώτερον.

— Καίάάτεϊοσ τις προόέθετεν, δτι τά πάντα 
έν Έλλάδι. . . παρ-ωδοϋμεν I

— Όρίότε, Κύριοι, δέκα λεπτά εις τήν έκ- 
λειφιν τής Σελήνης, ιδού, τώρα eivat τό νέφος 
πρό αύτής, είναι καί αύτό έκλενφις τής Σελή
νης, ώς νά ηναι ό “Ηλιος πρό αύτής.

'Ο άγυιόπαις. Αύτό τό βλέπω καί μόνος 
μου, μπορείς νά μοΰ δείξμς τίποτε άλλο ;

ΚΛΕΦΤΗΣ!-··
Μοΰ γύρεψες χωρίς κλειδί ·/ά·.οίξω τήν καρδιά σου ! 
Τό τι μπελά μοΰ έβαλες γ;ά μιά στιγμή φαντάσου! 
Έσκέβθηπα ! δεν μπόρεσα τοϋ κάπου νά το κάνω, 
Χιλιάδες σκέψεις άπό χθες μεσ’ στό μυαλό μου βάνω! 
Τότε φοβήθηκα διά μιας μην άλλος ρ,ζ προδώση. 
Στήν φοβερή σου προσταγή τέλος αυτός άν δώσρ. 
Καί θέλοντας γ^ά πάντα π’ά μπελάδες νά γλυτωσω, 
Κλέφτης θά γίνω....τής καρδιάς, για νά τό κατορ

θώσω It!....
Bluet.
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' YWH αύτοί ’πού κολυμβοϋνε,
Ρουλτάζοννε καί τό ηΐοϊον δέν βουλιάζει; ί —Διότι τό πλοίον έχει πανιά καί Λημαίαν.

Αϊ, τότε καί έγώ ποΰ μοΰ έλεγες, ότι ή 
δκαν® Φόρεμα μέ πανιά καί κα- 

π. λλο με όημαΐα, θά πηγαίνω όάν τό'πλοϊο ; νά 
μπω καί έγώ στή βάλαόόα ; ‘

— Τώρα οχι,αϋριον ποΰ θά έλθετε μαζύ μέ τή 
μαμμά όου, μπαίνετε καί οι δύο ΰας μέσα.Έχετ 
•καί αύτή πανιά καί όημαία καί θά πηγαίνετε 
όλο πρίμα!

ΠΟΙΚΙΛΑ

Κάποιος μετέβη είς τήν οικίαν τού κ. Πλα- 
τουτσα πρός συνάντησίν του..

, Εδώ κάθεται, τφ παρατηρεί ή θαλαμη- 
πολος^ του, άλλά πάντοτε εξέρχεται καί ποτέ 
οεν τΟν ευρίσκετε εδώ.

k, ξέρω, ζέρω, τή άπαντ£ ό αγνός έ- 
παΡΖ*ώτης,  είναι βουλευτής μας άπό τους έξω 
και οχι από τούς μέσα τοΰ.. .συνδυασμού.

Δυο., δημοσιογράφοι ο'μιλουσι περί τοΰ νεό
πλουτου Κυρίου Φ...

Ή περιουσία, ήν έκαμεν, ελεγεν ό εις 
μοΰ φαίνεται αμφίβολος.

— Τουναντίον, είναι τόσον θετική καί πραγ
ματική, όπέλαβεν ό έτερος, ώστε ίχω έτι τεκ
μήρια απτά έν τφ.,θηλακίφ μου.

. Έν τφ κακουργιοδικείφ έσχάτως κατά τήν 
τελιυταίαν δίκην τής κ. Κ... έλεγέ τις πρός 
τόν ένορκον κ. Μ...

Οδάόκαλος. Βρέ τι είναε αυτά ποΰ λές ; 
ti βάζεις τά χέρια είς τό ότόμα, όταν όμιλής ;

Ο μαθητής. (ότενοχωρούμενος). Μά, δέν 
μας είπες, κΰρ δάόκαλε, πολλαϊςφοραΐς, νά κά
νουμε όπως κάνεις, γιά νά γίνωμεν μεγάλοι 
άνθρωποι; και «ΰ όταν μιλάς, οέν βάζεις τό 
χέρι ότό ότόμα ;

— Διν είναι ποτέ δυνατόν νά καταδικάσετε 
το-οϋτον άνθρωπον καί μάλιστα πατέρα τοσαύ- 
της οικογένειας I ·

— Βεβαίως και οιοτι εχ·ι νά τά άναθρέψη 
καί άφήση εις τό πόδι του.

Δύο επαρχιώται έλθόντες.-; εσχάτως είς τάς 
’Αθήνας μετέβησαν εις τό κάφρον Ζαχαράτου 

νά πίωσι καφέ καί λαβόντες ό μέν τό Εμπρός 
οδέ τδ ΣκρΙπ ,άνεγίνωσκον μετ ’ άφοσιώσεως,δτε 
ό εις ανακράζει:

. — Περίεργον άποκαλεΐ τήν Κυβέρνησιν, κα
κοήθη I

— Μπά καί ή ίδική μου τό ίδιον, τι σύμπτω- 
σις, αδερφέ!

— Φαίνεται θά έτυπώθησαν είς τδ αύτο τυ
πογραφείου.

ΑΝΑΠΟΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

, Νά ζητής είς μίαν εφημερίδα εΐίησίν τινα. Να 
αναγ·.νωσκης_ μετά προσοχής τάς τρεις σελίδας καί 
να παρατηρής τέλος δτι είναι αριθμός τοΰ προηνουαέ- 
νου έτους. ‘ ■

, Ν*  σοδ άμέρ μνος, σύ νά νομίζης ότι
είναι ^ΐλος σου τις νά τόν χτυπά; έπί τής ώμοπλά- 
τ?Λ νβ ή*  κεφαλήν του καί νά βλίπης... ή
μάλλον να σε ρλέπη ό δανειστή; σου, όστις ε’νέ νάση 
τα ίχνη σου. κ λ ιι

, Να ησαι κατάκοπος καί νά ρίπτεσαι μέ όλην τήν 
αφέλειαν εις μιαν πολυθρόναν, όπου έκοιμάτο ένα γ«- 
τακι; το όποιον δέν είδες. 1

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
(συνέχεια*  tit προηγούμενου ψύλλον)

Περί τών γενών

Σιίστασίς των.—Διάφοροι τρόποι πρός 
σχηματισμόν της κλίμακος τοΰ έλάσ
σονος γένους-— Πρόοδος τών τόνων 
τοΰ έλάσσονος γένους.

Δέν παρετηρήσαμει μέχρι τοΰδε τήν διατονι
κήν κλίμακα παρά μόνον ύπό μίαν μορφήν, δη
λαδή μέ δύο ημιτόνια τιθέμενα τό μέν μεταξύ 
τοΰ 3 καί 4 διαστήματος; τό δέ μεταξύ τοΰ 7 
καί 8.

Έν τούτοι; υπάρχει διά. τήν διατονικήν κλί
μακα καί δεύτερα τις μορφή καθ’ ήν τά ήμιτό
νια λ.αμβάνουσιν άλλας θέσεις. Ή μεταβολή 
τής διατονικής κλίμακος παράγει τά δύο γένη, 
τό μεϊζον δηλαδή καί τό έλασσον.

Προηγουμένως εΐδομεν τήν κλίμακα τοΰ μεί- 
ζονος γένους, .ήτις είνε μάλλον φυσική, ή δέ 
κλ,ίμαξ τοΰ έλάσσονος γένους είνε. μάλλον έντε
χνος και ήττον τακτική.

Γνωρίζομεν ■ πώς σχηματίζεται ή διατονική 
κλίμαξ: τρεις εντελείς συμφωνίας άναβαίνουσαι

Μιϊζοτ γίν<χ
Τόνο; 

DO xa^axt' φ&-
9 τσ*«*β*

Φ γαραχι. φ&.
ΦΦ.—fS-- wair

/Εντεύθεν έννούμεν οποία διαφορά υπάρχει 
μεταξύ .τών δύο γενών.

Έκ οέ τών δύο εντελών συμφωνικών έξάγο- 
μεν πρώτον τήν κλίμακα τού. μείζονος γένους, 
ήν γνωρίζομεν καί έπί τής οποίας ανωφελές είνε 
νά έπανέλθωμεν είς τήν

3?.
α

κλίμακα τού έλάσσονος γένιυς ήν θά σπουδάσω- 
μεν.

>-Τ-
Terut&v

Ιδού δέ καί κλίμαξ τού έλάσσονος γένους ήν 
έξάγομεν.

■ ]t τόν. ·[{ τόν .
--------- ,-------------

Τονο;.του Do 1 —a'* g·.........

Ή κλίμαξ αΰτη περιέχει δύο ήμιτόνια έξ ών 
τό μέν τίθεται μεταξύ τοΰ 2 καί 3 διαστήματος 
τό δέ μεταξύ τοΰ 5 καί 6· ούτως ή κλίμαξ τοΰ 

διά πέντε ακριβών παράγουσιν βλους τούς φθόγ
γους αύτής. Εις τό είδος λοιπόν τού μείζονος 
γένους έκαστη τών τριών ουσιωδών έντελών συμ
φωνιών είνε τοΰ μείζονος γένους καί έξ ένός διά 
πέντε ακριβούς. ·

Π.χ. Αί τρεις έντελεΐς σμμφωνίαι παράγουσι 
τό Do μείζονος γένους.

/ »» iwSls 
Saxfi&f. — \(3zS

5 —-8 Hao.yiv- 222.

Ώς πρός τδ είδος δέ τού έλάσσονος γένους αί 
ουσιώδεις έντελεΐς συμφωνίαι εισί τού έλάσσονος 
γένους, δηλαδή ό φθόγγος ό σχηματίζων τό διά 
τριών τού τονικοΰ ελαττοϋται, καί οΰτω καθί
σταται τούτο διά τριών τού έλάσσονος γένους, τό 
δε διά πέντε μένει ακριβές.

Π.Χ.
Τρεις έντελεΐς συμφωνίαι τοΰ έλάσσονος. γέ

νους παράγουσι, Do-έλάσσονος γένους.
(ι,Ζ. s

s I £g; )® 7·ν·(ika<3· ι

Συμφωνίαι έντελεΐς έλάσσονος γένους.
Ή φύσις τοΰ τρίτου διαστήματος ώς πρόςτά 

τονικά φθογγόσημα προσδιορίζει τό είδος τοΰ 
έλάσσονος γένους, τά δέ φθογγόσημα τά παρά
γοντα τό τρίτον διάστημα ονομάζονται χαρακ
τηριστικά, παραδείγ. χάριν.

ΈΛασσοκ γίκος
_ __

ϋ^—^'χαοβϋίτ.
& τονιχον 

χνςαχτ. φ&.

έλάσσονος γένους παράγεται κανονικώς έκ τοΰ 
κυρίως τόνου καί είνε εντελώς διατονική. Ση- 
μειοΰμεν δέ μόνον δτι σχηματίζεται ακριβώς διά 
τών αύτών φθόγγων, οίτινες είς τό είδος τού 
μείζονος γένους παράγουσιν άλλην τινά κλί
μακα (mi |2 τού μείζονος γένους, ώς μάς οιίκνυ- 
σι τό κάτωθεν παράδειγμα). .

Κ)>ίμ«ζ τον Do ΐλάσοονος γένους

I...... . .7.. “77ν 
Κλίμαξ τοϋ Μϊ μείζ. γένους

Ή διπλή αυτή μορφή τών αύτών φθόγγων 
κάμνει ενίοτε αμφίβολον τό τονικόν τότε είνε 
ανάγκη νά έχωμεν ιδιαίτερόν τι γνώρισμα.

Διά τούτο έπενόησάν νά προσθέσωσιν άλλοι- 
ωσίν τινα άνιοΰσαν είς τό έβδομον διάστημα 
τής κλίμακος τοΰ έλάσσονος γένους. ’Ε*  ταύτης 
ή διαφορά καθίσταται επαισθητή καί'λαμβάνει 
τό δνομα αισθητοί ^ογγόση/ior.

(Έπεται συνέχεια)
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ΠΑΙ^Ι^ΪΝΑΝΑΣΤΡΟΦβΝ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΕΠΙ ΤνΑΠΕΖΗΖ

Λαμβάνετε δύο φύλλα άγραφου χάρτου, Sv κύ

πτετε κατά λωρίδας καί' εΐτα συγκολλάτε ταύτας, 

ούτως ώστε ν’ αποτελέσωσι μίαν μεγάλην λωρίδα, 

μεγάλου μήκους. Άφοΰ δέ καθήσωσι πάντες πέριξ 

τής τραπέζης,γράφετε πρώτος μίαν οίανδήποτε έρώ· 

τησιν έπι τής άρχής τής χαρτίνης λωρίδος σας καί 

αμέσως τότε διπλόνετε το γραφέν μέρος διά νά μή 

τόίδη ό παρακαΟήμενός σας, οστις οφείλει νά γράψη 

καί αυτός μίαν άπάντησιν έπί τής συνεχείας τοΰ. 

χάρτου χωρίς νά γνωρίζη τί ημείς έγράψατε. Ειτα 

διπλόνει καί αυτός τό γραφέν μέρος καί δίδει τήν 

ταινίαν είς τόν παρακαΟήμενόν του διά νά γράψη 

καί αυτός μίαν έρώτησιν τότε.

■ Δηλαδή πάντες δφείλοοσι νά γράψωσι κατά σει

ράν μίαν έρώτησιν είτε μίαν άπάντησιν, ώς είναι ή 

σειρά, φροντίζων, έκαστος νά διπλόν^ τό γραφέν 

μέρος του, χωρίς νά λαμβάνη γνώσιν ό παρακαβή- 

μενός του, τι ίγραψεν. *
Άφοΰ οΰτω πάντες γράψωσι.λαμβάνει τότε δ έκ- 

τελων τό παίγνιον τήν ταινίαν, ήν εκτυλίσσει καί 

άναγινώσκει άπ’ αρχής, ώς έγράφησαν, κατά σειράν 

τάς ερωτήσεις μετά τών απαντήσεων των καί πολ

λάκις τόσον αλλόκοτοι καί αστεϊαι τυγχανουσιν 
αόται,ώστε προκαλοΰσι|ζωηρούς γέλωτας τών παρ- 

βστώτων.

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
Υ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛ ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ

Διά τής διαλέκτου τοΰ μανδηλίου δύναται τις νά 

συνεννόηση καλείτερον καί άσφαλέστερον ή διά τοΰ 

τηλεγράφου Μαρκόνη καί ιδού πώς:

Κίνησις διά τοΰ μανδηλίου.

Προς τό δεξιά 
Πρδς τ' αριστερά 
Πρδς τά «μπρος 
Πρδς τά ανω 
Πρδς τά κάτω 
’ΕπατεΑημ.μένως 
Πρδς τά ώιισίεν 
Έν τφ βυλακίω 
Πρδς τδ μίτωκον 
Πρδς τδ δεξιόν ονς . 
Πρδς τδ αριστερόν 
Πρδς τδν δεξιό» οφθαλμόν 
Πρδς τδν αριστερόν 
Εις τδ στόμα . .

σημαίνει Σέ θέλω .
■ Si μισώ .
• Χαΐρε
S Εις τδ ίπανιδϊΓν
• Έφωράθημεν
■ Καλόν χβτευόόιον
• Άχολούβει με, 
» Αδιαφορώ

'» Πρόσεχε
• *Εχ»  επιστολήν
> Γράψε μου
» Μας παρατηρούν
• Άπόμβχρύνδητι ’ 
« Θέλω νά σοί ομιλήσω 
s Νοσταλγία
• βνμδν
> Ανυπομονησίαν 
κ Έχεμύδειαν

■ Άιαρρηξις σχέσεων

Εις την ρίνα 
Περιμάξενμα έντδς της χειρδς 
Άπό τής μιας χειρδς είς τήν άλλην 
Πέριξ τοΰ λαιμοϋ 
Άπόρριψιι τοϋ μανδηλίου

ΡΕΥΣΤΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΑΤΤΩΝΕΧ
ΤβΤ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 8ALME

Σάλωνες πετρελαίου νικοτίνης, νικοτίνης πε 
πυκνωμένης, πετρελαίου, πυρέθρου,δυνατού έλαίου 

τού λιθάνθρακος, φενελαίου κα! συνήθεις ρητινώ

δεις.
’Εξαίρετοι δι’ άοθενείας φυτών καί δι*  άρπελών 

καί καρποφόρων δένδρων, δι’ άσθενείας ζώων (ψω

ριάσεις) κλΠ.
Πληροφορία· ατέλλονται τώ αίτόΰντι.

Άπευθυντέον Διεύθυνσιν «Φύσεως».

ΠΝΕΥΜΑΤ1ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ό aitoateCiac τάς περισσβτέρας πνευματικός ασκή

σεις xata ti τέΛος Ζτοκς .Ιαμβάτιι Zrarfyiov τής 
• Φόσεως».

Επίσης χαί ό έχ·ωτ τάς περισσυτερας 4ώπις.
Ιον Αίνιγμα

Εΰωδιάζον τι άνθος είμαι. 
τήν.έρημίαν πάντα ζητώ 
είς τά κρυστάλλινα ύδατα κείμαι 
και τήν μορφήν μου παρατηρώ.

Τήν κεφαλήν μου άν άποκόψχις
Δέν άποθνήάκω, άκόμη ζώ 
Δέν κάμνω άνθη Kai μή μέ κόψης 
Τούς τοίχους μόνον, αυτούς κοόμώ.

ίίον Αίνιγμα
-Νά εϋρητε δειράν όρέων τής Ευρώπης έκ 

τών γραμμάτων τών οποίων νά έξάγεται ή: 
Πείνα.

Ή

3ον Γρίφος
Τό πρ &ρ ε No πρ Μ θέ ΰς

*&ον Γρίφος

" κράεινέα όθένα. 
Kcoovc

ΔΗΛΩΘΕΙΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Ή διεύθυνόις τής «Φύόέως» ειδοποιεί τούς 

άυνδρομητάς αυτής, δτι Αναλαμβάνει άν ευ 
ά μ ο 16 ή ς τήν έκτέλεόιν οίαδδήποτε παραγγε
λίας, των, δίδει πληροφορίας δι’ οίανδήποτε 
αϊτηόιν και διά τής άλληλογραψίας άπαντά είς 
τούς βυνδρομητάς έπί οίαόδήποτε άπορίας των 
έπκίτημονικής κτλ.

Επίσης οί κ. κ. συνδρόμηταί ήμώ*  ειδοποιούνται 

δτι άπό 'τούδε είς τάς μή χρηζούσας έκτενούς ά- 

παντήφεως έπιστολάς των, θά άποντώμεν διά τής 

άλληλογραφίας πάντοτε.

Οί έπιθυμοϋντες άυνδρομηταί νά δημοόιεύ- 
όωάιν έργα των,ύφείλουδιν νά Οτέλλωόι τά χει
ρόγραφα καθαρογεγραμμένα και μόνον άπό τί> έν 
μέρος τοϋ χάρτου·

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Κ. Φ. Βά ρν α ν. Δελτάριον ελήφθη. Λυπούμεβα 

διά γραφόμενα σας. Βιβλίον έστείλαμεν προχθές κ. 

Κ.Α· —Γ. Π.. Π ά τ ρ. α ς. Δελτάριον έλήφθη. “Έχει 
καλώς, αναμένουν, ώς γράφετε.-------Δ. Κ. Γ«στβύ
νην. ’Επιστολή καί συνδρομή έλήφθη. Είς φίλους 

έγράψαμεν. Συνεννοηθεΐ'τε, παρακαλοϋμεν. — Κ. Γ. 
Πετρβύπολιν. Δελτάριον έλήφθη. Άναμενομεν 

συντήκω; έμβασμά σας.— Ν. Θ. Σφάξ. Άπηντή- 
σαμεν εις γραφόμενα σας καί άναμένομεν νεωτέραν 

σας.—Π. Ο. Άλιβέρ ιον. Συνδρομή έλήφθη. Ευ- 

χαριστοϋμεν. —A.S Γαστούνη ν. Έχει καλώς, 
ευχόμεθα επιτυχίαν και αναμένομεν, ώς γράφετε. 
—Μ. Α. ©ε σσ α λ ο ν ί κ ην. Λυπούμεθα διά γρα- 

φόμενά σας. Ταχυδρομικώς γράφομεν έκτένώς. — Κ· 

Δ. Π ι τ έ β τ ι ο ν. Έχει καλώς, θα φροντίσωμεν. — 

Κ. X. Κ. Π άτρ α ς. Έλήφθηααύ. Έχει καλώς.. 
Ήσυχεΐτε.—X. Γ. Ό δό βέ σ τ ι ο ν, ’Επιστολή 

μετά περιεχομένων έλήφθη. — A. Κ Cap e-T own. 

— ’Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς. Γράφομεν. —X. 

Ο. Κάϊρ ον. Έγράψαμεν καί θά σάς γράψωμεν έκ 

νέου.

φ- Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίστη Κων«τ*νπινί$«υ
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καί είς άλλους, άποτανθείς πρώτον πρός 
τόν φίλον αύτοϋ κόμητα δ'Όύρσχε, δστις 
όμοίωςτήν ζωήν αύτοϋ ειχεν αφιερώσει τη 
μαγεία καί τώ πνευματισμώ.Μέτά δε έξ συ
νεδριάσεις, ήτοι τη ι 6η Αύγούστου 1866, 
τή ένδεκάτη ώρα της έσπέρας καί έν τη 
οίκία τοΰ βαρώνου, κατά πρώτην φοράν 
ό κόμης δ ’ Ούρσχε ειδετό θαυμάσιον φαι· 
νόμενον τής γραφής. ’Αλλά θέλων νά έ·ξα· 
κριβώση. άν τά γράμματα ταΰτα προήρ· 
χοντο έκ τής ένεργειας δαίμονος ή καλού 
πνεύματος, έθεσε πλησίον έτέρου λευκού 
χάρτου άντίγραφον τού περίφημου έδα- 
φίου τής γραφής τού αποστόλου Άγ· Ίω- 
άννου, τό άφορών ακριβώς είς τήν διά- 
κρισίν τών καλών πνευμάτων καί έχον 
ούτως : «Έν τούτωγνωρίσατε 
τό πνεύμα τού Θεού" παν πνεύ
μα, δ ομολογεί, Ίησοΰν Χρι
στόν έν σαρκί έληληθότα έκ το ύ 
Θεού έστι». Μετά παρέλευσιν δέ δέκα 
λεπτών συμπαθητικόν τι πνεύμα, ουτι- 
νος ό βαρώνος άνεγνώρισε τόν χαρακτήρα 
και τήν ύπογραφήν, έγραφεν απ’ εύθείας 
καί παρουσία τού κόμητος δ Όύρ.σχε τήν 
ακόλουθον άπάντησιν, «'Ομολογώ 
Χριστόν έν σαρκί- ·

Τό Πνεύμα άρα έδέχθη μετά πάσης 
έλευθερίας τήν έρώτησιν καθ’ήν, δύνά- 
μεθα-μόνρν, κατά τόν άπόστολον Άγιον 
Ιωάννην, νά διακρίνωμεν τά καλά πνεύ

ματα. Τά φαινόμενον δέ τούτο βεβαίως 
άντικρούει τούς ορθοδόξους ήμών δαι- 
μονοφόβους, οΐτινες μόνον είς τά δαι
μονιακά θαύματα δίδουσι πίστιν.

Έκτοτε ό κόμης δ’ Οΰρσχε πλέον η 
τεσαρακοντάκι'ς είδε τό θαυμάσιον φ'αι- 
νόμενον τής άπ’ εύθείας γραφής, ότέ μέγ . 
έν τη οίκία του, ότέ δέ έν τή τού βαρώ- 
νου καί είτα έν τώ Λούβρω, έν τή μητρο · 
πόλει τού Αγίου Διονυσίου, έν τώ ναώ 
τού Αγίου Στεφάνου, έπί τής σαρκοφά
γου τής Αγίας Γενοβέφας καί έπί τών 
κειμένων κάτωθι τών μνημείων τού Πα- 
σχάλ καί τοΰ Ρακίνα βάθρων, έν τώ νε
κροταφείο) τής Μοντμάρτης, έν Βερσα- 
λίαις, Σαΐν-Κλοΰ κτλ.

Βραδύτερου ό κόμης δ’ Ούρσχε άπή- 
λαυσε καί άνευ τής βοήθειας τού βαρώ-, 
νου διαφόρους γραφάς τών πνευμάτων, 
έξ ών μία προήρχετο έκ τήςμητρός του, 
άποθανούσης πρό είκοσαετίας.

.(’Βπεται συνέχεια)

ΦΡ. ΠΒίΝΤΕΖΗΣ·. · ·

ΗΤΟΙ Η ΑΓΙΑ ΟΘΟΝΗ)

ΕΡΙ τήσ αγίας οθόνής:; τού 
Τουρίνου. 'ήτις έγένετο α
φορμή πολλής ουζητ-ήσεως έκ 
μέρους τών'· άρμοδίων-.καί οΐ 
ήμέτερου άναγνώσται αρκετά 
ήοη θ’ άνέγνωσαν έν . ταϊς 
έφημερίαι ύπερ και- κατά) των 
μέν ύποστηριζόντων, ότι εί
ναι αυτή αυτή ή ά^ία'όθόνη, 
δι ’ ής περιέβλήθηδ ’Ιησούς

Χρίστος μετά θάνατον, αφού' έτίιστημονικώς 
και χήμικώς 'άποδεικνύεται, ότι σ,ύτη δέν εί
ναι εργον τεχνητόν· των δέ, οτι' έλλειπόν- 
των επαρκών ιστορικών καί χρον'ογραφικών 
αποδείξεων. δέν- είναι δυνατόν νά ή-νάι άπο- 
τύπωσις τοϋ θειου Λυτρώτοΰ, δημοσί.εύομεν 
έπί τή περιστάσει ταύτη, τήν γενομένην συ
νομιλίαν μεταξύ τού έν · Τ.ουρίνω.άνΤαπο- 
κριτοϋ του .«Figaro» και. τού καρδιναλίου 
Richelmy. έν ή ό τελευταίος ούτος; σο
φός κληρικός, επιμένει φρονών προ/ωπικώς 
είς τήν αυθεντικότητα . τής άγίάς- ταύτης 
οθόνης, ής αί φωτογραφικά! ανατυπώσεις 
προεκάλεσαν, ως γνωστόν, έν τώ έπιστημο- 
νικώ κόσμω ώς και τώ θρησκευτικώ, αληθή 
μέν, άλλα καί βαθεΐαν κατάπληξιν.,

«—Πρό·παντός,έδήλωσεν όδιάσημός καρ
δινάλιος, πρέπει καλώς νά έννοηθή, οτι πάς 
τις δύναται έλευθέρως νά έκφέ'ρη ·γνώμην 
περί τού αντικειμένου τούτου, κάθόσον δέν 
πρόκειται περί ζητήματος πίστεως· δύ- 
ναταί ‘τις ,δέ νά η τέλειος καθολικός καί 
νά μή πιστεύη εις' τήν αυθεντικότητα τής 
άγιας όθό.νης τού Τουρίνου ί ··,

Τόκατ’έμε, εγώ πιστεύω είς. ταύτην, διότι 
ό 'Ιησούς Χριστός·, έν πρώτοις, ήδύνάτο κάλ- 
λιστα νά ‘παραγάγη γεγονός ' τι .έπί- οθόνης 
καί ν ’ άποτϋπώση’τά'ΐδια' αύτοΰ·χ?αράκτηρι- 
στικά, έστω/ καί εναντίον-τής γνωστής ήμΐν 
τάέεως1 τών φυσικών νόμων? Αλλά; τήν ύπό- 
θεσιν ταύτην τίθημι κατά μέρος κάί έρχομαι 
εις τήν 'όυόιαστικήνάπόδέιξϊV·τού-θέματος.

Παρατηρήσατε καλώς, ’Κύριε,'‘ΐα δύο λη- 
φθέντα δοκίμια έκ τής άγιας οθόνης, τό έν 
είναι αρνητικόν, τό άλλο θετικόν. Καί δέν 
θεωρείτε πολύ παράδοξον, ότι ανακαλύπτετε 
άπείρως πλείστας λεπτομέρειας καί ευκρί
νειαν έπί τοΰ αρνητικού ή έπι τού θετικού ; 
Και έν τούτοις παρατηρούντες τήν αγίαν 
οθόνην διά γυμνού οφθαλμού, δέν βλέπετε 
ή^τό θετικόν μέρος άνευπολλών λεπτομερειών. 
Βίς τί λοιπόν πρέπει ν’ άποδωσωμεν τήνάκ-
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Ή !'< Τουρίνφ άγια ’Οθόνη.

ριβή καί λεπτομερή εικόνα ταύτην τοϋ Χρι
στού, ειμΐ εί< τό ληφθεν ύπό τής φωτο
γραφίας οοκίμιον;

Χωρίς ν’ άνατρέξωμεν είς τούς άρχαιο- 
τάτονς θρόνους, εχομεν τό έν Τουρίνω πο

λύτιμον τοΰτο λείψανον, κομιοθέν ύπό τοΰ 
όουκός Εμμανουήλ Φιλιμπέρτ, τη Σε
πτεμβρίου 1678, ήτοι πρό 32φ χρόνων κσί 
έπιμελως φυλαοοόμενον έν κιβωτίω. Εύτυχώς 
όε οΰδεμίάν οΰδαμοΰ ύπέοτη άλλοίωοιν;

Ώατε ποΰ λογικώε στηριζόμενοι 'δυνάμεθα 
νά είπωμεν ότι το επ’ αύτοϋ αποτυπώματα, 
δέν προέρχονται έκ τοΰ αίματος τοϋ ’Ιησού 
Χριστού άλλ’ οτι είναι απόρροια ζωγραφι
κής τέχνης, γενομένης δια βοίου σΐματος ή 
άλλης ουσίας; Είναι άλλως τε πανθομολο- 
γούμενον. ότι κατά τήν έποχήν εκείνην, ού· 
δαμου ύπήρχεν ή φωτογραφία, ούτε ή ελά
χιστη περί ταύτης ύπόνοια έπεκράτει.

Ποιος λοιπόν είναι ό αξιοθαύμαστος καί 
ασύγκριτος καλλιτέχνης, οστις έξεπόνησεν 
έπί τής οθόνης εικόνα τοιαύτην, ήτις παρου
σιάζει μέν τώ γυμνώ όφθαλμω σκιάς σκ'οτει 
νάς καί ενίοτε άμορφους λεπτομέρειας δέ 
τοοοΰτον εκτάκτους τή φωτογραφία; Ό Ζω
γράφος θά έέεπόνει άπάσας τάς λεπτομεοείας 
έπί τοϋ ύφάσματος, ούτως ώστε ,ό ανθρώπινος 
οφθαλμός νά δύναται ν' άνευρίοκη εικόνα σχη · 
ματισθεϊοαν ήδη. Άλλά καλλιτέχνης τοιοϋτός, 
δστις νά έγνώριΖε τότε ή νά είχε τήν ιδιο
φυίαν νά γνωρίΖη τί .μετά τοοαϋτα έτη ή φω
τογραφική τέχνη θ’ άπεκάλυπτε καί οστις νά 
έσχημάτιΖε πρό τοσούτου χρόνου έργον πλη- 
σί.στιον τω άρνητικω τής φωτογραφίας, μά 

ν τήν αλήθειαν,ό άνθρωπος ούτος θά ήτο ύπεο- 
τάτης εύφνίας αποκύημα, ουτινος τό όνομα 
θά μετεβιόάΖετο μετ ’ εύλαβίας καί σεβασμού 
άπό γενεάς είς γενεάν,

Έγώ νομίζω, ώς καί πας έχεφρόνως καί 
άμερολήπτως ' σκεπτομενος, οτι τούτο είναι 
αδύνατον καί είμαι ευχαριστημένος, οτι καί 
ή νεωτέρα επιστήμη έπιρρωνύει τάς πεποιθή- 
αεις'μας. -

Θά ήδυνάμην καί πολλά άλλα νά προ 
οθέσω, άλλά περιορίζομαι είς μίαν μόνην πα- 
ρατήρηόιν.

Παρατηρήσατε τά ίχνη των ήλων τής 
σταυρώσεως. Οί ήλοι έχουσι καρφωθή ούχί 
έπί τής παλάμης τής χειρός, άλλά έπί τού 
πήχεως, όπου ενόϋται ή χειρ μετά τής ώλένης.

«Τό γεγονός τοΰτο είχε παρέλθε*.  άπαρα- 
τήρητον έπί τοοοΰτον χρόνον, καθόσον, έάν 
παρατηρήσητε όλας τας εικόνας τών σταυ
ρώσεων. θά ίδητε. οτι έφ όλων τών ύπαρχου- 
σών τοιούτων άπό τής άρχής τοΰ χριστιανι
σμού, άξαντες οί έσταυρωμένοι παριστάνουν 
τόν Χριστόν έπί τού σταυρού ήλωμένον μέ 
τους ήλους προσηλωμένους έπί τής παλάμης 
τής χειρός. “Οθεν, έάν ή αγία οθόνη ήτον 
εργον Ζωγράφου, δύναται τις νά παραδεχθή, 
οτι ούτος θά μετέτρεπεν αίφνώίως τήν πα- 
ράδοσιν ; Βεβαίως ούχί, διότι καί ούτος θά 

έτοποθέτει τούς ήλους έν τή παλάμη τής χει
ρός, παρακολουθών τήν παράδοσιν, όπως 
πάντες οί άλλοι· ούδέποτε δέ θά συνελάμβανε 
τήν αυθαίρετον ιδέαν τής άποκαταστάσεως 
τοοοΰτον αιώνων έοφαλμένης παραδόοεως. 
Καί ακριβώς έρχεται ήδη τοΰτ ' αύτό τό σου- 
δάριον, ή άγια οθόνη, νά έπανορθώση τήν 
πλάνην καί εύτυχώς ούδέν λογικώτερον τού
του, καθόσον οί ήλοι, έάνένεπηγνύοντο επί 
τής παλάμης, δέν θά εύρισκον τήν άπαιτου- 
μένην άντίστασιν μεταξύ τών δακτύλων,όπως 
Βαστάξωσι τό κρεμάμενον σώμα τοΰ ’Ιησού· 
ενώ τούναντίον, έμπηγνυομένων τών ήλων 
άνωθι τού πήχεως, εύρίσκουσι τήν άντίστα- 
σιν πάντων τών οστών, ώς καί πάντων τών

TO MONTE ΚΑΡΛΟ
Ο Μονάχον είναι μικρά ανεξάρτητος ή· · 
γεμονία, έπί τής λιγυστικής παραλίας 

ifir τής Μεσογείου, περιβαλλόμενη ύπδ τοϋ
' I ' γαλλικού νομού τών Παραθαλασσίων 

ίΛ 1 Χί Άλπεων. “Εχει περί τσς 14 χιλ. κα
τοίκους καί είναι απόλυτος κληρονομική 
μοναρχία. Ό δέ ήγεμών εχει περί εαυτόν 
συμβούλεον έκ πέντε μελών καί γεν. διοι
κητήν. 'Η πόλις Μονάχον κεϊται ού μα

κράν τής Νίκαιας, έπί 
προβολής τής ακτής, 
εν μεσω σφριγώσης 
χλτορίδος, εχει 3300 
κατ’ ώραιότατον ανά
κτορων , μητρόπολιν , 
περιπάτους, θαλάσσια 
λουτρά, κήπους κτλ. 
Εις το πριγκηπάτον 
ανήκει καί το πρδς α- 
νατολας κείμενον Μόν- 
τε-Κάρλο, περιβόητο» 
κατασ :άν διά τδ έχει" 
ίδρυμα τών τυχηρών 
παιγνιδίων.

’Εν τή άρχαιότητι 
ητο αποικία τών Φω- 
καέων και ώνομάζετο 
λιμήν τοΰ Μονοίκου 
Ήραχλέους,έκ τοϋ ο
νόματος τοΰ ναοϋ, τοϋ 
έγερθέντος πρδς τιμήν τοΰ Ήραχλέους, μετά την κα
ταστροφήν τοϋ όποιου άπέμεινενή λέξις ΜόνΟίκος, η- 
τις συν τωχρόνω παρεφθάρη εις Μοναχό.

Τδ κρατίδιον λ.οιπδν τοΰτο διαιρείται είς δύο μέρη, 
είς τδ Μονακό, ένθα καί τδ ηγεμονικόν άνάκτορον εύ- 
ρίσχεται. καί ή χυβέρνησις έδρεύει καί είςτδ Μοντε- 
Κάρλο, όπου έτερον άνάχτορον, μεγαλοπρεπέστερου 
τοΰ πρώτου εχει έγερθή, τδ περίφημου καί μοναδικόν 
άνά τήν ΰφήλιον Καζίνου, ό παγκόσμιος αυτδς Ναδς 
τής Τύχης, διά τήν άνέγερσιν τοϋ δποίου ολόκληρος 
ή άνθρωπότης κατέθηκεν τδν οβολόν της Καί όντως 
έάν ύπάρχη έν τή άνθρωπότητι μνημείου, το δκοΓον 
άναλώμασιν όλων τών Λαών τής γής εχει έγερθή, 
τδ μνημείου τοΰτο εινε βεβαίως τδ Καζίνο τοΰ Μόν- 
τε Κάρλο, επομένως δύναται τις νά φαν’ασθή την 
πολυτέλειαν και τήν μεγαλοπρέπειαν αύτοϋ. 

νεύρων τής χειρός και τού καρπού. Τό γεγο
νός δέ τούτο είναι ισχυρά άπόδειξις, ότι δέν 
εύρισκόμεθα απέναντι έργου τέχνης.

Ή αύτή παρατήρησις δυνατ.αι νά.γίνη καί 
διά τόν λογχιομόν, ον ο .Σωτήρ εδέχθή καί 
ον οί Ζωγράφοι καί γλύπται τοποθετούσιν 
άριστερόθεν, πρόςτό μέρος.τής κ,αρδίας, ένώ 
έπί τής άγιας οθόνης, τούνάντίον, ή πληγή 
ύπάρχει φυσικώς .πρός τήν δεξιάν πλευράν· 
ό δέ Ζωγράφος ούδ ’.αύτήν' τήν περίσταοινδέν 
θά ήδύνατο νά προίδη καί θά ήκολούθει τήν 
παράδοσιν."Αλλως τε, πώς αύτός θα έβεβαι- 
ούτο,ότι άνακριβώς ή παράδοσις μέχρι τούδε 
έφθέγγετο» ;

*. π.

Τδ όλον κτίριον παρουσιάζει τδ θέαμα μαγευτικού 
ανακτόρου τών"’Ινδιών. Ή κυρία πρόσοψις αυτού <6- 
ρίσκεται πρδς τδ .μέρος τής θαλάσσης χαί εκτείνεται 
εις μήχο.ς 60 μέτρων, τρεις μεγάλαι άφΐδεγ ύπερκεί- 
μεναι ή μία τής άλλης, έν σχήματι οφθαλμού βοδς, 
άποτελοΰσιν αύτήν, εκατέρωθεν δέ ύφοΰνται δύο πε- 
ρίχομψοι πύργοι θολωτοί, περιέργως Χεκοσμήμένοι, 
χατα τδν ανατολικόν ρυθμόν.

Αί δύο πλευραί ' τής προσόψεως κοσμούνται ύπδ 
συμπλέγματος αγαλμάτων, παριστόντων τοΰ μέν πρδς 
τά δεξιά τήν «Μουσικήν», τοϋ δέ πρδς. τά αριστερά, 
τδν «Χορόν». Ή κυρία δμως είσοδός του είνε εκ τών 

όπισθεν καί μόλις είσ- 
έλθη τις εύρίσκεται 
έντδς μεγαλοπρεπούς 

-περιστυλίου ή Άτρί- 
Ου, ώς το ονομαζουσι 
' Τό περιστύλιο» τοϋ· 

δπερ .χρησιμεύει

τδ παγκόσμιον 
ρον ολωντών Λαών 
γής' εινε''μία α.- 

ληθής Βάβΐίλ-,.νια, έν 

το
καί ώς καπνιστήριου, 
εινε ........ .........
χέντρ
τής γη

ή άχούει τις δλας τας 
γλώοσας καί .βλέπει 
ανθρώπους χάσης έθνι-

- κότητος χαί φυλής. 
Πόσαι εστεμμεναι χε- 
φαλαί δέ» το έτίμησαν 
δια .τής παρουσίας των 
χαί . πόσοι έχατομμυ- 
οιοϋχοι δεν;διήλθθν Sc'

αύτοϋ, οιά να έλαφρύνωσι χατά τι τά. βαλαντια των.
• * .

^Γριΐς θύραι πρδς τά αριστερά, χρησιμεύουσιν ώς 
είσοδοι είς τάς αίθουσας τοϋ παιγνιδιού, τέσ.σαρας τδν 
αριθμόν, συνεχομένας πρδς άλληλας. Όποιος πλού
τος χαί πολυτέλειαΙΌί διασηαότεροι τών αρχιτεκτό
νων, δ Smith, ό Gamier, οι περιφημότεροι τών ζω
γράφων, oHodabert, Monginot, G. Boulanger, ό Stik 
κ.λ.π. έκλήθησαν διά' νά σχεοιάσωσι καί κοσμησωσι 
τάς αίθουσας ταύτας. "Ο,τι έχει νά έπιδειχθή■ εις 
πλούτον καί είς κάλλος, ευρίσκει τις έν αύταις. Πινα
κοθήκη ολόκληρος έξ έργων τών διασημοτέρων ζω
γράφων χοσμεΐ’ τάς άίθούσας ταύτας, ανάγλυφα δέ δια
φόρων παοαστάσεων στολίζουσι τά τοιχώματα και 
τήν οροφήν. Ή διακόσμησις έν τφ συνόλφ αυτής μέ
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ελαφρούς χρωματισμούς μή παρουσιάζοντας αποτόμους 
αντιθέσεις ευχαριστεί την δρασιν, οί δό είκοσιέξ στύ
λοι έξ αληθούς δνυχος; έπί τών όποιων στηρίζεται 
ή οροφή προξενούσι μεγαλοπρεπή έντύπωσιν.

Καί όμως αΐ ώραιαι αύται καί μεγαλοπρεπείς αι’· 
θουσαι, αί μετά τόσης χάριτος καί αρμονίας κεκο- 
σμημένάι, «ν ταις δποίαις μάλλον ή χαρά, ή ευθυμία 
καί δ.γέλως βασιλεΰουσι, προωρίσθησαν, όπως χρησι- 
μεύσωσιν ώς παλαίστρα αγρίου καί φοβερού αγώνας. 
- . . Όποΐαι μάχαι αληθώς συνάπτονται καθ'έκά- 
στην από της Η π. μ. όπόταν αί θύραι ανοίγονται 
μεχρι-τής 11 μ. μ. πέριξ τών πρασίνων τραπεζών, 
εν τώ μέσω τών όποιων ώς Μαινάς περιστρέφεται ή 
φοβερά αΰτη μηχανή ή όνομαζομένη Ρουλέττα.

Αί κυρίαι καί πολυαριθμότεραι και μανιωδέστεραι 
πρός τό παίζειν, δέν ήδύναντο βεβαίως νά υστερήσουν 
εις τον αγώνα τούτον.Ή δέ γυναικεία ορμή πρός τάς 
συγκινήσεις ενταύθα αγρίως πλέον έκδηλούται και 
μετά λύσσης άφίενται είς τήν αμπωτιν καί παλίρ
ροιαν τής τύχης, προσκεκολλημέναι ώς όστρακα έπί 
τών τραπεζών.

Ούδαμοϋ ευρίσκει τις τήν άντίθεσι.ν, όσον έν ταΐς 
αιθούσαις ταύταις. "Η χαρά, ή θλϊψις, ό γέλως, οί 
κλαυθμοί, ή νεότης, τό γήρας, αί τελειότεραι καλ- 
λοναί, αί ειδεχθέστερα! μορφαί, "Αραβες, Ιάπωνες, 
Μιγάδες, εκατομμυριούχοι αφειδώς σκορπίζοντες τό 
χρυσίον των, πένητες μέ κεφάλαιον μόλις άνερ/όμε- 
νον είς 100 φρ. άγωνιζόμενοι νά κερδίσωσι έν ή δύο 
πεντόφραγκα, χωλοί, ανάπηροι, αληθής Βαβυλωνία 
αισθημάτων, γλωσσών, μομφών.

Ή αυτή Βαβυλωνία και εις τά νομίσματα, είκο· 
σάφραγκα καί πεντάφραγκα όλων τών έθνών καί επο
χών. Ελληνικά δέ εΐκοσάφραγκα κα! πεντόδραχμα 
περισσότερα βεβαίως κυκλοφοροϋσιν έν ταΐς τραπέ- 
ζαις τοϋ Μόντε Κάρλο ή έν τή άγορφ τών Αθηνών.

Τοιαύτη εν συντομία ή εικών έν τώ πυρετώ δέ 
καί τή μανίφ τοΰ παιγνιδιού, τών απωλειών ή τοΰ 
κέρδους καί τής άπληστείας, έν μέσω τής τόσης συγ- 
κινήσεως ισταται ψύχραιμος, ήρεμος, απαθής, αδιά
φορος προ’ς τό αλλοπρόσαλλου τής τύχης, ασφαλής 
περί τοϋ τέλους τοΰ αγώνος και μετά τής αύτής 
πάντοτε κανονικότητες καί άρμονίας περιστρεφόμενη 
περί τόν άξονα της, ώς ή γή περί τόν ήλιον, ή διά- 
οημος ρουλέττα.

Το ετήσιον καθαρόν κέρδος της υπολογίζεται κατά 
μέσον όρον εις 15 εκατομμύρια φράγκα, μή υπολο
γιζόμενων τών εξόδων, άτινα ανέρχονται έτησίως εις 
12 εκατομμύρια περίπου.

* »
*

Καί όμως τό παιγνίδιον τούτο παρέχει έξ όλων 
τών άλλων τυχηρών παιγνίων τάς μεγαλητέρας πι
θανότητας κέρδους, 2—3 Coups πολύ ευκόλως δύνα- 
ται να έπιτύχη τις καί άναλόγως τών κεφαλαίων τά 
όποια διαθέτει καί αποκομίζει σχετικόν κέρδος, άλλά 
ή απληστία καί τό άκόρεστον προ: τό κερδίζειν *αί  
ή μανία τοΰ, παίζειν άφ’ έτέρου, είνε ή μεγαλητέρα 
αφορμή τών απωλειών. Σπανίως εξέρχεται τις άτρω
τος εκ τοϋ αγώνος τούτου, άπειροι δέ οί νεκροί καί οί 
τραυματίαι.

Δ’εκείνους, οΐτινες άπώλεσαν κιί τόν τελευταίου 
οβολόν ή έπαιξαν τήν βολήν τοΰ κυνός, ώς έλεγον έν 
τή αρχαιότητι, ελήφθη πρόνοια νά παρί/ηται αΰ- 
τρίς ποσόν τι αναλογον τής άποστάσεως τής πατρίδος 
των, όπως τό χρησιμοποιήσωσι διά τά έξοδα τής επι
στροφής των εινε τό λεγόμενον Viatigue.

Οστις δήποτε τώνπαικτώνδύναται νάτόζητήση,
αρκεί να οηλώση, οτι άπώλεσε καί τόν τελευταΐον
του οβολόν· διά τήν 'Ελλάδα έχει όρισθή 250—300

φράγ-χα εννοείται δε, ότι οί Έλληνες φρονίμως ποιούν- 
τε; το ζητοΰσι άδιαφόρως, εάν έχασαν ή έκέρδισαν. 
Οί εξ Έλλαδος επισκέπται δέν σπανίζουσι καί ή έλ· 
Ληνίκη γλώσσα επαρκώς αντηχεί έν τώ περιστύλια» 
καί εν ταΐς διαφόροις αιθούσαις. Οί περισσότεροι 
όμως τών 'Ελλήνων προέρχονται έκ τής υποδούλου 
Ελλάδος, έξ Αίγύπτου καί έκ τής Ρουμανίας, Έξ 
’Αθηνών δέ ώρισμένα πρόσωπα έρχον.ται.

Έκτος τών αιθουσών τού παιγνιδιού, υπάρχει καί 
ή αίθουσα τών θεαμάτων καί τό αναγνωστήριου. Έν 
δέ τή αιθούση τών θεαμ.άτων, τών βαρέως πλέον 
και κατα κόρον κεκοσμημένων, δίδονται καθημε
ρινώς μεγαλοπρεπείς συναυλίαι έκ τών κλασικωτέ- 
ρων μουσικών έργων, Act*», ή δέ ορχήστρα άποτελεϊται 
έξ 80 περίπου μουσικών, έξ ώνοί διασημότεροι Solistes 
τής Ευρώπης άδρώτατα πληρονόμενοι.

Αί θεατρικαι παραστάσεις εύρίσκονται ύπό την 
υψηλήν προστασίαν τής A. Υ. τής ήγεμονίδος Άλι
κης, ήτις διακρίνεται διά τήν πρός τήν καλλιτεχνίαν 
στοργήν της. Οί διασηαότεροι τών καλλιτεχνών άν- 
ήλθον οιαδοχικώς έπί τής σκηνής τοΰ Θεάτρου τού
του. Ή Άδελίνα Πάτη. ή Δοΰζε, ή Σάρα Μπερνάρ, 
ή Ζουδίκ, ή The6, δ Ταμάνιο, ό Μουνέ Σουλύ, δ 
Λασαλ, Νικολίνη, οί Κοκλέν κλπ έδίδαξαν έν αυτή. 
Δι’έκαστην παράστασιν ή διεύθυνσις διαθέτει περί 
τας 25,000 φρ. μή συμπεριλαμβανομένων τών έξόδων 
τής ’Ορχήστρας, φωτισμού καί διακοσμήσεως.

Τοιοϋτο τό περίφημου αύτό Καζίνο, oiftp τόσας ελ
πίδας καί όνειρα χρυσά καθ’ έκάστην βαυκαλίζει, 
3περ όμως ώς ακλόνητος βράχος ίστάμενον κατασυν
τρίβει πάντα, όστις δρμητικώς θελήση νά έπιπέση 
κατ’ αύτοΰ.

Πφί αύτό στρέφεται καί ολόκληρον τό περίφημου 
καί πρωτότυπον κρατιδίου τοΰ Μοναχό, τοΰ όποιου οί 
κάτοικοι απηλλαγμένοι παντός φόρου καί ύποχρεώ- 
σεων πολιτικών,εύημεροΰσι μεγάλως καί πλουτιζουσι 
καθημερινώς. ’Εάν ό ήγέμών ένός κράτους κύριον αύ
τοΰ σκοπόν καί μέλημα ξχη τήν ευημερίαν καί εύ- 
τυχίαν τών ύπηκόων του, ό ήγεμών τοΰ Μονακό έξε- 
τέλεσε πληρέστατα τόν σκοπόν τούτον. Όταν δέ ενώ
πιον τοΰ Ύψίστου παρουσιαζόμενος, δώση λόγον τών 
πράξεων του, αί άραί καί τά αναθέματα τών απει
ραρίθμων έκείνων θυμάτων τής ρουλέττα; δέν θά 
ίσχύωσιν απέναντι τής φράσεως, ότι σκοπός του ητον 

- ή εύημερία καί ή εύτυχία τών ύπηκόων του.
OPNIAS

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

ΊΙ έλευθευρία είναι γεννέτειρα τής αρετής, έπειδή 
μόνη αυτή γέννα την μητέρα τής φιλότητος, ισότητα. 

Άίαμάττιοί Κβραηζ
Ό © ;ός είναι σφαίρα άπειρος, ού τό κέντρου ύ

παρχοι πανταχοΰ, ή δέ περιφέρεια ούδαμού.ΙΙαοκά.1.
’Εξ όλων τών χαμερπεστάτων ελαττωμάτων τό ψεύ

δος είναι τό κορύφωμα' είναι ό καρπός τής φαυλότητος 
καί τής έξαχοειώσειυς, ένίοτε δέ καί τής ηθικής αναν
δρίας τό πρϊόν. Smites

Μικρά καροία εννοεί" πολλάκις περισσότερα ή με
γάλη κεφαλή. Κνρία Στ<ΙιΛ.

Ή ζωη θά ήτο τι ασήμαντου, άνευ τής σκέψεως.1’ονσαύ.
Ό νοΰς άνευ τής αρετής είναι οπισθοδρόμησές.Mine.

II Μ ΑΡΤΙ ΝΙΚΗ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΪΤΠ2

Αί πρώται έντυπώΟετς-

Ή θάλασσα έπί έκτάσεως πολλών μιλλίω» 
ήτο κεκαλυμμένη έκ ποικίλων λειψάνων τών 
ναυαγησάντων καί πυρποληθέντων εν *Αγίφ  
Γΐίτρφ πλοίων, έν ώρα τής καταστροφής. .’Εν 
οέ τή ξηρά μόνον δένδρα τινα διεσώζοντο όρθια 
καί ταΰτα κλίνοντα πρός τδ μέρος τής θαλάσ
σης, ώςέκ τής τρομερά; δυνάμεως τή; ΰφαιστειώ- 
δου; βροχής.

Ή έκ τών καπνίζόυτων έτ·. καί κεκαλυμ- 
μένων ύπό τής λάβας ερειπίων θερμότης ήτο πνι
γηρά, αί δε άναοιδόμεναι έκ τών πτωμάτων 
τών οδών αναθυμιάσεις φρικωοέστατοι, ’Ολίγοι 
τύχοι έναπέμειναν είς τάς θέσεις των, τό ωρο
λογίου τής πόλεως είχε σταματήσει, σημειοΰν 
τήν 7 ώραν καί 50, τά οέ καλώδια τής γαλ
λικής εταιρείας είχον εντελώς καταστραφή. Παν- 
ταχόθεν εύρισκον τεμάχια πτωμάτων, άτινα οί 
προσδραμόντες τήν επιούσαν στρατιώται χαί χω
ροφύλακες συνέλεγον καί έκαιον έν μια τών 
πλατειών. Ύδωρ ούδαμοΰ πλέον ύπήρχεν έντή 
γή, τό ύπό τών νεφών τής ηφαιστειώδους κό- 
νεως προξενούμενον σκότος περιεκάλυπτι τήν 
πάλιν, ύπόκωφοι δέ χαί συνεχείς βρόμοικαί βοαί 
έπηύξανον τήν φρίκην καί τόν τρόμον.

Τό φρούριον και αί συνοικίας τής κεντρικής 
πόλεως ειχον ίσοπεδοθή πρός τό έδαφος και μό
νου ερείπια διεχρίνοντο, ίχνη δέ τών οδών ού
δαμοϋ. Έν άπάσαις ταΐς συνοιχίαις εκατοντά
δες πτωμάτων έκειντο τήδε κακεισε καί φίρ· 
δην μίγοην έν ποικίλαις στάσεσιν, έξ ού άπε- 
δείκνυτο, δτι τά θύματα ταΰτα άκαριαίως υπέ- 
στησαν τόν θάνατον. Τά ενδύματα αύτών ήσαν 
κατακεκαυμένα καί παρά τισι, ένεκα τής μεγά
λης και αίφνηδίας Οιρμότητος, αί κοιλίαι αύτών 
διερράγησαν. Τά σημεία τοΰ θανάτου έφαίνουτο 
ώς έπί τό πλεΐστον γαληνιαίως έχοντα, έν ολί- 
γοις δέ έξεδηλοΰτο ό τρόμος καί ή αγωνία, παρά 
τισι δέ ό θάνατος έπήλθεν, ένφ προσεπάθουν νά 
φύγουν έκ τής συμφοράς Έν τινι δέ θέσει εύ- 

ρεθη σωρός έξ εννέα παιδιών, άτινα μόλις έ—ρο- 
φθασαν νά έναγκαλισθώσιν άλληλα κατά τήν 
ύστάτην στιγμήν καί ούτως άπέμειναν έν τοις 
βραχίοσ-.ν άλλήλων.

Τά υπόγεια διαμερίσματα τής Τραπέζης τής 
Μαρτινίκης εΰρέθησαν άθικτα, περιεΐχον δέ δύο 
εκατομμύρια, φράγκων είς νομίσματα καί άλλα 
είδη.

Τό έδαφος διαρκώς μετασχηματίζεται αποτε
λούν, άλλοθι μέν χάσματα καί κοιλάδας, άλ
λοθι δέ εξογκώσεις, ή δέ λάβα εξακολουθεί ρέ- 
ουσα άπό τής κορυφή; τοΰ ορούς Πελέ πρός τάς 
κατωφερείας του. ’Ακούονται δέ συνεχώς φοβέ
ρα! ομοβροντία: κα! τρομακτικοί κρότοι, συνο- 
δευόμενοι ύπό αστραπών. .

Τρομ.ερά καταστροφή, όμοια κατακλυσμέ», 
συμπαρασύραντι καί άπονεκρώσαντι τά πάντα. 
Ό αριθμός των νεκρών υπολογίζεται ει; 30,000, 
ή δέ καταστροφή συνετελέσθη είς 30 δευτερό
λεπτα καί έν τφ ήμίσεί τούτφ λεπτφ τής ώρας 
πάντες σχεδόν οί κάτοικοι έθανατώθησαν.

Έκ τινων όλιγίστων διασωθέντων, ανταπο
κριτής τις συνέλεξε τ’ ακόλουθα περί τής συντε- 
λεσθείσης καταστροφής τοΰ Αγίου Πέτρου.

Τήν πρωίαν τής Πέμπτης οί κάτοικοι τής πό
λεως μετά τρόμου προσέβλεπον τά πυκνά νέφη, 
άτινα κατεκάλυπτοντόν κρατήρα τοΰορούς Πελέ, 
ένφ τήνπροηγουμένην Τετάρτην, καθ’ δλην τήν 
ημέραν ήκούοντο φοβεραί έκρήξεις.

Κατά τήν εσπέραν τής Πέμπτης αί εκρήξεις 
είχον παύσει καί μόνον λεπτή κόνις έπιπτεν επί 
τής πόλεως τοΰ *Αγ.  Πέτρου, ώς είδος βροχής. Ό 
διοικητής κ. Μουτέ πρόσεπάθησε τότε νά πα- 
ρεμποδίση τήν φυγήν τών κατοίκων, διαβεβαιώ- 
σας, δτι ό κίνδυνος δέν θά ηύξάνετο, είτα δέ 
άπέστειλε και απόσπασμα στρατιωτικόν πρός 
αναστολήν τής φυγής.

’Ολίγον μετά τούτο άφίκετο είς "Αγ. Πέ
τρον τό αγγλικόν άτμόπλοιον aRoraima»» καί 
μετά περιεργείας έβλεπον οί έν αύτφ τήν βροχήν 
τής κόνεως, δτε αίφνιδίως έξερράγη φοβερά εκκρη- 
ξις τοΰ κρατήρος μετά τρομερών ηλεκτρικών έκ- 
φορτώσεων συνοδευομένων υπό πυρίνου κυκλώ- 
νος, λάβας καί άτμοΰ, άτινα κατεκάλυψαν τήν
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■κόλυι χχ'. tot λιμένα, καταστρέψαντα καίπάντα 
τά έν αύτφ έλιμενίσμϊνα ιΛοιάρια.

Μόνον δ<όδεχα άτομα έπέζησαν έχ τής κατα
στροφής, εύρισκόμενα έν τφ στρατ’.ωτικφ νοσο- 
χομείφτού Fort-de-France, ένφ τριάκοντα χι
λιάδες πτώματα. εύρίσκονται τεθαμμενα ύπό τά 
ίρείπια τοΰ Άγ. Πέτρου. Εΐκοσιοχτώ άτομα κα
τάφορτα έξ εγκαυμάτων χαί ημιθανή μετικομί- 
σθησαν έν Φόρ· δέ-Φράνς, έξ ών δεκαέξ άπεθα- 
νον ήδη. Μόνον ci τεσσάρων έλπίζεται ή σωτηρία.

Εβεβαιώθηέν Άγίφ Πετρφ, οι' έπισταμένης 
εςετάσεως, οτι τό καταστρέψαν εντελώς τήν πό· 
λιν διάπυρον ρεύμα συνέκειτο έκ δηλητηριωδών 
χορίων, άτινα κατέπνιξαν αυτοστιγμεί πάντας, 
δσοι άνέπνευσαν ώς χαί έξ άλλων εύφλεκτων καί 
ισχυρών αερίων, άτινα έκαιον μανιωδώς, καθό
σον πάντα σχεδόν τά βήματα έφερον τάς χειρας 
αυτών έπί του στόματος ή εϋρέθησαν εις θέσεις, 
αποδειχνυούσας τήν προσπάθειαν αύτών όπως δια- 
φύγωσι τά μολυσμένα αέρια. Όλα τά πτώματα 
ήσαν άπηνθραχωμένα».

Αί διηγήσεις τών έπιζώντων έπιπροσθέτουσιν 
ως έςής κα τήν φρικώδη σκηνήν τής απώλειας 
τοΰ αγγλικού πλοίου «Roraima».

Οι κκ. Κ. Έδανς, δέ Μόντρεαλ καί Τζών 
Μόρρις έκ Νέας Ύόρκης, οΐτινες νυν εύρίσκον- 
ται,ίν τφ νοσοκομιίφ τοΰ Φόρ-δέ-Φρά'.ς, λέγου- 
σιν, δτι τό πλοϊον άφίκετο εις *Αγ.  Πέτρον τήν 
εκτην ώραν. Τήν όγδόην ακριβώς ήκουσαν τρόμε*,  
ράν εκρηξιν έχ τοϋ όρους καί άμέσως στήλη πυ
ράς κατήρχετο κατά μήκος τοϋ όρους, σαρώσασα 
καί πόλιν καί λιμένα. To «Roraima» σχεδόν 
άμέσως κατελήφθη καί έπυρπολήβη. «Δέν θά λη
σμονήσω ποτέ τήν φοβερόν φλογώδη καταιγίδα, 
ήτις μέ περιέβαλε, λέγει ό κ. Έβανς, εγώ δέ 
καί ό κ. Μόρρις έτρέξαμεν είς τάς καμπίνας, νά 
προλάβωμεν καί δέν έκάημεν, ώς οί άλλοι. Ότι 
σέ ή πυρά έπλησίασεν, έσπεύσαμεν να καταλά- 
βωμεν τάς θέσεις μας καί σηκώσωμεν τάς άγ
κυρας, διότι άμφότεροι είμεθα μηχανικοί- άλλ’ 
οτε ανήλθομεν έπί τοΰ καταστρώματος, τό οπί
σθιον μέρος τοΰ πλοίου ειχεν ήδη καταληφθή 
υπο τής πυράς. Κι ’ άμέσως κατεγίναμεν νά πε- 
ριστείλωμεν τήν πυράν, ότε περί τήν 3 ώραν 
τό ατμόπλοιου «Suchet» ήλθεν είςβοήθειαν μας. 
Ό πλοίαρχος οίκτρώς κατεκάη, παλαίσας ύπε- 
ρανθρώπως, ώς γενναίος ναύτης.»

Ό καπνός ήτο τοσοΰτον πνιγηρός, ώστε πάν
τες οι άνθρωποι κατέπιπτον, ώς μυΐαι.

Ή εκρηξις,· ά καπνός καί τό πΰρ ήλθον διά 
μιας καί έξηφανίσθη μετά τρία λεπτά, ή δέ πό
λις έκαίετο έπί τρεις ώρας, μέχρι τής τελευ
ταίας οικίας καί ειτα τό παν άπενεκρώθη.

Νεώτεραι ειδήσεις άναφέρουσιν, δτι νέοι κρα
τήρες ήνεώχθησαν καί έν άλλοις μέρεσι τής Μαρ
τινίκας καί ότι πολλαί θέσεις κατιχώθησαν, τό 

οέ ορος Πελι κατήλθε άπδ 1,350 μ. ύψος είς 
450 μόνον.

Ο θησαυρός τής πόλεως τοΰ Άγ. Πέτρου υπο
λόγιζε ται εις 500—600 έκατομμύρια φράγκων.

Ή Μαρτινίκη εινε σπουδαία γαλλική κτήσις, 
μια τών Αντιλλών νήσων έν ταϊς Δ. Ίνδίαις, 
μεταξύ Άγ. Λουκίας καί Δομινίκης, έχουσα 
έκτασιν 988 τ. χ., σχήμα έπίμηκες μετ’ ανώ
μαλου πιριμ.έτρου, ορεινή μετά πολλών ύφαισ- 
τείων, οϊον τό ’όρος Πιλαί ε”χον ύψος 1,35q 
μ. το Titan du Carbet, ύψ. 1225 μ. κτλ.

Οί δρμοι καί λιμένες αύτής είνε ασφαλείς, άλ
λα δυσπρόσιτοι, ένεκα τών πολλών ύφαλων.

Μικροί ποταμοί καί θερμαί μεταλλικαί πη- 
γαί ύπάρχουσι πολυάριθμοι; τό κλίμα παρά τήν 
μεγάλην θερμότητα καί το εύμετάβολον τοΰ και
ρού είνε ύγιεινον, συνεχής δμως είνε ό κίτρινος 
πυρετός. Σφοδροί τυφώνες έπιφέρουσιν ενίοτε με- 
γιστας καταστροφάς, ώς συνέβη τφ 1845 καΐ 
τφ 1891,οτε καΐ πλεϊστοι άνθρωποι άπώλλοντο.

Τό έδαφος είνε γονιμώτατον τδ σπουδαιό
τατου δέ προϊόν είνε σακχαροχάλαμον, μανιόκα, 
γλυκά γεώμηλα, βανάναι, καφές, κακάον καί 
βάμβαξ. Έκ τών πυκνών οάσών, τών παρεχόν- 
των αρίστην ξυλείαν, εξάγεται καί καμπεχιανόν 
ξύλον. Σπουδαία είνε καί ή κτηνοτροφία. Οί 
κάτοικοι έν δλφ 180 χιλ. είνε τό πλεΐστον 
Νέγροι και Μουλάται, οί δέ λευκοί ανέρχονται 
εΐί 15 χ,λιάδας καί οί Κουλί καί Σϊναι είς 30.

Η νήσος άνεκαλύφθη τφ 1502 ύπό τοϋ Κοι 
λομβου· τφ 1635 κατελήφθη ύπό Γάλλων άποί- 
κων και τφ 1664 έπωλήθη είς τήν Γαλλίαν, είς 
ήν έμεινε πάντοτε, πλήν πρόσκαιρων αύτής κα
τοχών ύπό τών Άγγλων.

ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΑ

Σέ πρόΰμενα όσιό τό βράδυ, 
Άπό τό βράδυ ως τήν αύγή 
Μέρα ότό έρημο λαγκάδι 
Μές ’ότών θηρίων τήν πηγή.
Σέ πρόβμενα τήν νύχτα όλη 
Σέ πρόΰμενα ώς τό πρωί 
Γύρω μου ψείδια καί τριβόλοι 
Καί κάποια άλλόκοτη βοή.
Σέ πρόομενα μές ’<5τό λαγκάδι 
Μέόα <5τή μαύρην έρημιά 
"Ω! τί νεκρίλαΐ "Ω1 τί βράδυ! 
Φωνή δέν άκουγες καμμιά.
Σέ πρόΰμενα μέθα άτά οάαη 
Μέθα ότήν έρημη τή Γη 
Δέν ήταν κρίμα νά μέ φθάάμ 
Έκεϊ ό Ήλιος τήν αυγή ;
Σέ πρόάμενα άπό τό βράδυ 
Σέ πρόάμενα ώς τό πουρνό 
Καί όάν δέν ήρθες ότό λαγκάδι 
Έφυγα μόνο μου τ' όρφανό ...

Άβηναι I9OS Νήτσος Παπασπύφου

Η ΜΟΙΡΑ ΜΟΥ

’Απελπισμένος ίπλάγιασα κ’ έψέο sk τά κρεβδάτι 
κι’ έπήρα λόγκους καί βουνά, λαγκάδια, στενοπάτι, 
κι’ όλονυχτήο παράδερνα τρελλώ γιά νά γνωρίσω 
τήν άπονη τή μοίρά μου, πολλά νά τής μιλήσω. 
Είχα πολλά γιά νά τής πώ, δσα ό νους σας βάλλει 
δσον ή Καρδιά τοΰ δυστυχή τραγουδιστή θά ψάλη, 
καί μανιασμένος έτρεχα χωρίς κι*  έγώ νά ξέρω 
τό πονεμένο μου κορμί σέ τ! μεριά θά φέρω. 
Παράδερνα, παράδερνα ξενέρωσα και φθάνω 
σ’ ενα ψηλό άρχοντικό, δπου τό νοΟ μου χάνω 
μέσα στήν τόση τήν έρημιά πώς βρέθηκε χτισμένο 
κι’ άπό κατάσπρο μάρμαρο ήταν πελεκημένο. 
Άνήίεροο καί άγνώριστος τό πλουμιστό παλάτι 
μέ καρδιοκτύπι έκύτταία καί δακρυσμένο μάτι 
άληθινό παράδεισο μοΰ έοάνηκε πώς είδα, 
καί στήν καρδιά μου έγέλαοε ή πικραμένη έλπίδα 

Εκεί άρχαίαις καλλοναΐο, ζωγρσφισταΐς εικόνες 
έκεΐ θεών άγάλματα, καί μαρμαροκολώναις, 
ίκεϊ τής τέχνης ο! σεπτοί μ’ έπιγραφαΐς μεγάλαις 
Φηδίας, κοίΠαιώνιος, καί Πραξιτέλης καί άλλοις.
Μέσα στής μύριαις άρχοντιαίς στά τόσα μεγαλεία 
έπάγωσε τό σώμά μου, φτερούγιασε ή καρδιά, 
κι’ όλος μ’ εύλάοεια τρέμοντας στήν τέχνη γονατίζω 
καί προσευχή οΰράνια στά χείλη ψιθυρίζω.
Έκύτταζα δεξιά ζερβιά, σκιαχτός, συλλογισμένος 
όταν σέ μιά τοΰ παλατιού γωνιά λησμονησμένος 
έννιά παρθένες ξάνοιξαν στά κάτασπρα ντυμέναις 
καί μέ τ’άθάνατο δαφνί κ’ ή έννιά στεψανωμέναις. 
Γύρω τριγύρω γελασταίς, πισταίς, άδελφωμέναις 
χορούς, τραγούδια έστένανε σφιχτά χεροπιαομέναις 
κι Απέναντι τους έστεκε Θεός λαμπροντυμένος 
καί μέ'στεφάνι δάφνινο καί αύτός στεφανωμένος.
Μέ βλέπουνε μέ μιάς κ’ ή εννιά κι’ εύθύς άγριεμέναι 
στ’ άπ'άτητο παλάτι μας, πώς βρέθηκες (μοΰ λένε); 
κ’ ή μιά ή πχό τρανότερη, καί nj0 άγριεμένη 
ένα μεγάλο ράπισμα στό πρόσωπο μοΰ φέρνει 
Ή άλλη καί πιό καλλίτερη πώλαμπε σάν αστέρι 
κι’ έκράτιε λύρα όλόχρυση είς τό δεέί της χέρι 
πέφτει στά στήθη, με ψιλεί, μέ ξέρει, μέ γνωρίζει, 
καί τή χρυσή τή λύρα της γιά πάντα μου χαρίζει. 
Έλα(μοΰ λέει\στά στήθη μουνά ζήςοτά δοιαομένα 
έλα νά ζής μαζύ μ’ εμέ κι’ έγώ μαζύ μ’ έσένα, 
έλα κοί είμαι ή άπονη, πού μέ φωνάζεις ΜΟΙΡΑ, 
ϋυπνώ καί ίκράτια πχό σφιγχτά στά χέρια μου τή 
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ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Ώ1 σύ φεγγάρι, ρίχνε φώς είςτή τυφλή ματιά μου 
'Οδήγησε σέ δ’αύτηνε γοργά τά βήματά μου

Καί σείς αστέρια, φεγγετε, τό δρόμο νά ταχύνω 
Τόν άγγελό μου γιά νά βρω κι' έχει- νά διακρίνω.

Μέσ’ τή ματιά της άλλο φώς ! Γιά τήν ψυχή φεγ- 
[γ«?ι 

Καί μεσ' τή λάμψι τή γλυκεία όπώχει τόση χάρι
Μέσ’ τιξ φωτιά τών αστεριών, αστέρια μου αχτίδες 

Νά ίδώ να φέγγουν σάν έσας, ανώτερα τσ’ ελπίδες, 
άιονίσης άεβαρπε

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

"Ημουν καί έγώ άλλη φορά 
πολύ εύτυχισμένος 
έζοΰοα δίχως σεναγμούς 
καί πίκραις φορτωμένος.

Μ’ άπ’ τή στιγμέ πού ό καιρός 
σ’ έτράβηίε κοντά μου 
σοΰ πήρε τήν καρδούλα σου 
κ’ έμένα... τή χαρά μου

Ιίερτέζι» fXaJaipvratv/ ΜπρίΛοε /PftS
KfiSTAKHX. X. KOrPHS.
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ΠΕΡΙ THS THS

Ή γή διαχρινεται γεωργικός είς τέσσαρα είδη. Ιον 
είς γην φυτικήν. 2ον είς γην αργιλλώδη. 3ον είς γην 
άμμωδη. καί 4ον είς γην ασβεστώδη.

ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ

Είναι μαύρη καί λασπώδης, προέρχεται έκ της 
σήψεως φυτικών καί ζωικών ούσιών. αναμεμιγμένων 
μετά τής γής’. Ή γή αΰτη είναι ακατάλληλος πρός 
διαμονήν καί κατοικίαν, ή οέ γονιμότης της εξαν
τλείται χαί απαιτεί λιπάσματα.

ΑΡΓΙΛΑΠΑΙΙΣ ΓΗ

Ώς έπί τό πλείστον εχει χρώμα μέλαν κίτρινο» 
ή ερυθρόν, ή δέ διαφορά αυτή προέρχεται, διότι συ
νήθως περιέχει μόρια οξειδίου,σιδήρου καί άλλων ορυ
κτών υλών. ’Ενίοτε εμπεριέχει χαί μόρια αρσενικού. 
Εινε πυκνή χαί προσκολλάται είς τούς πόδας, τα γεωρ
γικά εργαλεία κτλ- τήν μάζαν δέ αύτής δέν διαπερα 
τό ύδωρ, δπερ μένει έπί τής έπιφανείας αυτή:.

Διά τής γής ταύτης χατασκευάζουσι κεράμους, 
πήλινα αγγεία, επιστρώνουν δώματα καί άλλα μέρη 
χαι έπαλείφουσιν έπιφανείας. ΰποχειμένας είς την 
έπιρροήν τής θερμότητος.

Τό έρυθρόν χρώμα τών κεράμων και αγγείων προ
έρχεται έχ τοΰ ποσοΰ τών μορίων τοΰ σίδηρου.

AMMAAHS ΓΗ

Αΰτη είναι γή όλως αντίθετος τής αργιλλώοους,διότι 
τούναντίον είναι πορώδης, τό δέ ύδωρ δέν δύναται ν> 
μείνη έπί τής έπιφανείας της,ήτις ευκόλως αποξηραί
νεται. Επομένως τά φυτά δέν ευδοχιμοΰσι διότι τό 
ύδωρ άπορροφαται ταχέως και δέν σταματφ είς τάς 
ρίζας αύτών, ΐνα ποτισθώσι προσηχόντως.

ASBESTHAHS ΓΗ

Αϋτη είναι λευκή, ό δέ Ήλιος θερμαίνει πολύ τήν 
έπιφάνειαν χαί τά φυτά βλάπτονται, επομένως είναι 
αναρμόδια είς τήν βλάστησιν καί καρποφορίαν αυτών.

Ή άργιλλώδης, ή αμμώδης χαί ή τιτανώοης γή, 
ίνα χρησιμεύσωσιν είς τήν γεωργίαν, δέον πρότερον 
νά βελτιωθώσι διά τής μεταποιήσεων χαί τοΰ λιπα
σμού.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝίΟΝ

U1IS ΛΓΝΛΒΙΕΟΑ ΝΑ ΜΕΤΑ D ΑΛΛΔΒΙ ΕΝ ΓΑΛΟΝ 

ΛΥΧΝΙΑ: ΕΙ2 UA£KTPIKUN SYSKEHIN.

Λάβετε υολόν τινα-λυχνίας καί περιτυλίξατε το 
μέσον θύτης διά μικρός λωριδος μεταλλικού χάρ
του, δι’ συ περιβάλλουσι τήν σοκολάταν καί τήν 
όποιαν κολλάτε μέ όλίγην γόμμαν. Διά τοϋ αύτοϋ 
χάρτου έκ κασσιτέρου κολλήσατε Καί έτέραν λω
ρίδα άπό τής μιάς άκρας τού σωλήνος διήκουσάν 
κατά μήκος αύτού καί ίέωτερικώί μέχρις ένόό έκα- 
τοστομέτρου περίπου τής λωρίδόε, ήν έθέσατε είς 
τδ μέσον καί ώς έμφαίνεται έν τώ σχήμα π.

Τούτου γενομένου καλύψατε διά μεταέωτοΰ μαν
δηλίου ή ύψάσματος τό μάκτρον, οΓ οΰ καθαρίζετε 
τάς ύέλους τών λυχνιών καί προστρίψατε ζωηρώς 
τό έσωτερικόν τής προκειμένης έν τώ πειράματι, 
προσέχοντες ώστε οί δάκτυλοί σας νά μήν έγγί- 
σωσι τάς λωρίδας τοϋ μεταλλικού χάρτου.

Έάν έπιχειρήσητε τό πείραμα έν ώρα νυκτός, 
οσάκις έίάγετε τό μάκτρον έκ τού ύαλίνου σωλή
νας θά παρατηρήσητε μετά μεγάλης έκπλήίεως 
λαμπρόν σπινθήρα, έέερχόμενον μετοξύ τών δύο 
έκ κασσιτέρου λωρίδων, έί ου έμψαίνεται ή ήλέ· 
κτρισις τής ύέλου έκ τής προστριβής,

"Ηδη τή βοήθεια τής προχείρου ταύτης ήλεκτρι- 
κής συσκευής σας, δύνασθε ν’άπολαύσητε τά ήλε- 
κτρικά έκεΐνα πειράματα τής φυσικής, άτινα γί
νονται έν τοΐς έργαστηρίοις κοί ίδίφ τό έέής :

Ανωθεν τού έκ κασσιτέρου δακτυλίου σας, προσ
δέσατε λεπτόν μέτάλλινον σύρμα ή έν έλλείψει 
τούτου βαμβακερόν, είς τήν άκραν τού όποιου 
προσδένετε μικράς λωρίδας έκ λεπτού χάρτου, οίον 
σιγαροχάρτου ή άλλου. Τρίψατε τότε τό έσωτερι
κόν τής ύάλου σας, είσάγοντες τό μεταξωτόν ύφα
σμα διά τής αντιθέτου πλευράς ή πρότερον καί ό 
μεταλλικός δακτύλιος θά πληρωθή ήλε'κγριομού, 
δστις δ,ά μέσου τού νήματος θά μέταδοθή είς τάς 
χαρτίνας λωρίδας, αί όποΤαι άμέσως θ’άπομα- 
κρυνθώσιν άλλήλων.

Προσέξατε δμως νά μήν έπιχειρήτε τό πείραμα 
έν ώρα ύγρασίας καί καλείτερον θά έπιτύχητε, άν 
στεγνώσητε πρότερον έν τή πυρά τά έργαλεΐα σας.

Φ Π.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕ JWffl ΒΚΑ2Τ0ΤΕ
* Πόσοι άνθρωποι δηλητηριάζονται ,έκ μόνης ’τής 
οιαρκοΰς ίοέας, ύψ’ ής κατέχονται, δτι πάσχουν ίκ 
τίνος νόσου καί πόσοι όντως παθαίνούσΐ'ν έκ ταύ- 
της ; Η ιδέα, όπότάν ριζοόολήσή είς τό’ν νοΰν, 
εί·αι πραγματικότης καί δέον άπαραιτήτως ν I άπο- 
φύγωμεν τούτο. Είναι δέ πλέον, ή , βέβαιόν, δτι 
πολλοί δλιγώτε.ροι θά έπασχον έκ φυματιώσεωε, 
καρκίνου καί λοιπών έσωτερικών νοσημάτων,άν δέν 
είχον τήν ιδέαν τής νόσον. Δέν υπάρχει δέ ιατρός 
είς τδν κόσμον, τόν όπόϊον νά μή συνεέουλεύθησαν 
άσθενεΤς, χωρίς νά πάσχωσι, δ|ά νόσον, διά τήν 
όποιαν ουδέ σωμάτικώς ϋποφέρουσι

Η (δέα ένέχει δμως άπαντα τά 
σπέρματα τής νόσου καί παραδείγ
ματα έχομεν άπειρα, καθ'α αύτη 
έπέφερε τήν νομιίεμένην νόσον. 
'Αλλά ή Ιδέα μήπως δέν προκαλεϊ 
ένίοτε καί άτυχήματα οικογενειακά, 
οικονομολογικά, σωματικά δυστυ
χήματα καί τά τοιαύτά ;

Αίρέτω λοιπόν τοιαύτη ιδέα άψ’ 
ήμών καί συμόουλεΰομεν είλικρι- 
νώς τούς ήυετέρσυς . φίλους καί ά- 
ναγνώστας, άν κατά' τύχην κατα-

• τρύχονται ύπό ιδέας φαντασιώδους 
νόσου ή φόβου έπικειμένου δυστυ
χήματος ή καταστροφής, ν’άναζη- 

γτήοω<·ιν αμέσως τήν θεραπείαν αύ- 
τής είς τά θέατρα, ταέείδιά καί δια
σκεδάσειςκαί είς τάς μετά υγιών 
καί φαιδρών φίλων συνανάστροφάί-

Ό Ιατρός βας

ΣΟΦΑΙ ΑΛΗΘΕΓΑΙ

Ό δισταγμός είναι ή άάπΐς τοϋ ΐαχυ- 
ροΰ.

Τό θάρρος είναι τό ήμχσυ τού παντός·

Ή άπογοήτευσις είναι τό όξύτερον δη·1 
λητήριον.

ΠοίηΟίς καί καλλιτεχνία, αί δύο ανται 
μουσολάτριδες θεαί. είναι καί αΐ μάλλον 
Αγαπημένοι άδελφαί.

Πολύ πρότιμύίτερον τό κάλλος της γυ- 
ναικός νά ύηάρχη έν τή καρδία μάλλον 
ή έπιτοΰ προσώπου.

— Διατί Α γυνή την προσοχήν ιδίως 
φέρει έπί τοϋ προσώπου ένώ ό άνήο είς 
τούς πόδας ;

— Διότι έκείνη μέν αισθάνεται τήν ού- 
ναμιν άνωθι ούτος δέ κάτωθι.

2 ΕΠΙΦΥ-Δ.-Δ-ΙΣΓ 2

HENRYK SIENKIEWICZ

A ΚΟ Λ ΟΥΘ Η Σ Π Μ Ε Ν Α Υ ΤΟ Ν ’

(Συνέχεια· Ιύε προηγ. φύλλον)

Πρώτην ήδη φοράν ό Κίννας έφοβήθη- 
έννόησεν. οτι άφοΰ δεν ήδύνατο νά ένυπνια- 
οθή τήν πέραν τοϋ τάφου ζωήν, χωρίς νά 
συμπεριλάδη τήν άνησυχίαν, αύτη ομοίως 
δέν θά άπέφευγε νά τόν άκολουθήση έκεΐ.

. . Ό Κίννας ίν τ« ·ππο5?όμω

Ώς έσχατον μέτρον διενοήθη νά πλησι- 
άση τούς σοφούς, οϊτινες εβριθον έν τώ Σε- 
ραπείω * έλπίζων, ότι θ' άνεύρισκε μεταξύ 
αυτών τήν λύσιν τοΰ αινίγματος.

Ο'ι φιλόσοφοι ουτοι,αληθώς, δέν ήδυνήθη- 
οαν νά άνακάλύψώσι ταύτην. Είς άνταμοι- 
όήν έδωσαν τώ Κίννα τόν τίτλον τοΰ μ ο
ν υ εί ο υ.παραχωρούμενο'ν είς τούς έκ μεγά
λου γένους Ρωμαίους καί ύψηλής τάξεως.

Ή παραμυθία ήτο πενιχρά καί ά τίτλος 
τοΰ σοφοΰ, προσαπτόμενος άνδρί άνικάνω 
πρός έξήγησιν τοΰ άπασχολοΰντος έπί πλέον 
τόν νοΰν του. ήδύνατο νά νομισθή ώς ειρωνι
κός, άλλ’ ό Κίννας έσκέφθη, δτι τό Σερα- 
πεΐον δέν άποκαλύπτει διά μιάς τήνεπιστήμην 
αυτοΰ και δεν άπώλεσεν ετι πάσαν έλπίδα.

Τό ΣεραπεΓον ήτο ναός τοϋ Σεράπιος, μεγάλης 
Αιγύπτιας θεότητος.

Ό μάλλον φιλόπονος τών φιλοσόφων τής 
Αλεξάνδρειάς ήτο Τιμών ό εύγενής, ’Αθη
ναίος, πολίτης Ρωμαίος καί διάσημος πρόσω- 
πικότης. Άπό πλείστων έτών έξη εν ’Αλεξάν
δρειά. έλθών πρός σπουδήν τής μυστηριώδους 
Αιγύπτιας έπιστήμης. Έθρυλλεΐτο δέ. ότι ού- 
δεμίαπεργαμηνή ύπήρχεν ούδείς πάπυρος τής 
βιβλιοθήκης. δν δέν άνέγνωσεν και ότι _κα- 
τεϊχε τήν άνθρωπίνην σοφίαν πλήρη. Σύν 
τούτοις ήτο άνθρωπος γλυκύς καί οξυδερκής.

Μεταξύ τής πληθύοο τών διδασκάλων καί 
τών σχολιαστών, τόν νουν έχόντων άμόλύν, 
ό Κίνας διέκρινεν αΰτόν και μετ'.αύτογ 
συνήρχετο, μέχρις ότου κατέστη φίλος του 
εγκάρδιος.

*0 αφελής Ρωμαίος έξεπλάγη έκ τής εύ- 
χερείας τής διαλεκτικής του γέροντος-καί τής 
εύφραδείας, δι ’ ής έπραγματεύετο περί τής 
ύψηλής έννοιας τής τε άνθρωπότητσς και τοΰ 
σύμπανΤος.Ό,τι δέ κυρίως τόν έξέπληττεν, 
ήτο, ότι εόλεπεν είς τούς βαθεΐς τού Τίμω- 
νος λόγους σημεία βεόαίας θλίψέως.

Άργότερον,οτε αΐ σχέσεις τών-έπί πλέον 
συνεδέθηοαν, ό Κίνας έδοκίμασε.μέγαν πό
θον νά έρωτήση τόν γηραιόν φιλόσοφον περί 
τοΰ αιτίου τής μελαγχολίας ταύτης καί έκ 
μέρους του νά τώ άνοιξη τήν καρδιαν του.

Ή ευκαιρία δέν έόράδυνε νά παρουσιαοθή.
IH

Μιά εσπέρα, μετά ζωηράν διάλεξιν αφορώ- 
σαν είς τήν οδόν, ήν ή ψυχή διατρέχει έν ταΐς 
πέραν τής γής χώραις, έκάθηντο μόνοι έπί 
τοΰ άνδήρου ό Κίννας καί ό Τίμων, όπόθεν 
ή θέα έξετείνε.το έπί τής θαλάσσης.

Ό νέος Ρωμαίος, τήν χεϊρα τού γέροντος 
κρατών τώ έξωμολογήθη ο,τι τώ ήτο θλιόερώ- 
τερον έν τή ζωή του, καί τόν σκοπόν δι’ 
δνάνεζήτησε τήν συναναστροφήν τών σοφών 
καί φιλοσόφων τοΰ Σεραπείου.

— Τούλάχιστον Τιμών.— προσέθεσε διά 
νά τελείωση—έπέτυχον νά σέ γνωρίσω- καί 
γνωρίζω σήμερον, ότι άν ούτε σύ δέν δυνη- 
θής νά λύσης τό αίνιγμα τής ζωής μου, ού- 
δεις θά κατορθωση τοΰτο.

Ό Τίμων έθεώρησε μετά προσοχής τά ε
κτεινόμενα πρό αύτοϋ υδατα, όπου αντηυγα- 
ζεν ή ήμίσέληνος- εΤτα εΐπεν ;

— ’Εχεις ίδη Κίννα, τών πτηνών τάς με
ταναστεύσεις, άτινα κατά τόν χειμώνα φθά- 
νουσιν ένταΰθα, έκ τοϋ ζόφου τοϋ Βορρά; 
Γνωρίζεις τί έν Αίγύπτω ζητοΰσι ;

— Μάλιστα- θερμότητα καί φώς.
— 'Ομοίως καί αί ψυχαί άναζητοΰοι τήν 

θερμότητα,ήτις’ούδέν άλλο εινε ή ό’Ερως καί 
τό φώς, δπερ ούδέν άλλο είνε ή ή 'Αλήθεια. 
Άλλά γνωρίζει τό πτηνόν,όπου οφείλει νά 
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πετάζη διά νά εύρη τήν εύτυχι'αν του, ενώ 
αί ψυχαί ίπτανται είς το άγνωστον, τήν θλί- 
ψιν καί τήν ανησυχίαν.. .

■ . . Μεταξύ τών γοήτων τής θράχης χα’ι τών <χπά· 
γλων χορευτριών τών νήσων τοΰ ’Αρχιπελάγους

— Διατί λοιπόν, Τιμών εύγενή, δέν δύ- 
νανται νά ευρωσι τήν οδόν αυτών ;

— Πάλαι, ή πίστις παρά toTc θεοΤς έπέ- 
φερε τήν ησυχίαν· ‘Σήμερον ή πίστις αύτη 
φθείρεται, ώς έλαιον έν λυχνία Αργότερον 
έπίστευσαν δτι ή φιλοσοφία θά έλαμπε διά. 
τάς ψυχάς, ώς ήλιος τής.άληθείας Τήν σή 
μέσον, καλώς γνωρίζεις, έπί τών έρειπίων 
αύτής έν Ρώμη, έν Άθήναις, ώς ένταΰθα, 
υπάρχει πληθύς σκεπτικών, οίτινες πιστεύ- 
ουσι νά φέρωσι τήν ησυχίαν, ένώ έπιφέρουσι 
τήν απορίαν. Διότι, τό άποοτρέφεσθαι τό 
φώς καί τήν θερμότητα, ίσον τώ καταλείπειν 
τήν ψυχήν έν τή σκοτία- καί τό σκότος έστίν 
ανησυχία.

Ούτω λοιπόν τεταμέναις ταΐς χερσί πρό 
ημών, άναζητήσωμεν ψηλαφοΰντες τήν έ£ο 
δον.

— Ούχ ήττον,δέν άνευρες ούτε συ ταύ
την ;

— Τήν άνεζήτησα καί δέν εύρον ταύτην. 
Σύ τήν άνεζήτησας έν ταΐς ήδοναΤς, έγώ έν 
τή σκέψει. Καί άμφότεροι περιεόλήθημεν διά 
τοΰ αύτοΰ σκότους. Γνώριζε λοιπόν,δτι δέν 
είσαι μόνος έν τώ πάσχειν καί, οτι έν σοί 
πάσχει τοϋ σύμπαντος ή ψυχή. . . Είνε πολύς 
ό χρόνος, άφ’ότου απιστείς εις τούς θεούς ;

— Έν Ρώμη δημοσία τιμώσιν αύτούς καί 
μάλιστα είοήγαγον νέους έκ τής Ασίας καί 
τής Αίγύπτου· άλλά μόνοι ίσως οί πωληται 

τών λαχάνων,οίτινες τήν πρωίαν έκ της έ£ο· 
χής είς τήν πάλιν εισέρχονται, είλικριν&ς 
πιστεύουσι τούτοις...

— Καί είνε οί μόνοι, οίτινες έχουσί τήν 
γαλήνην.

—- Καθώς έντανθα οι μέτριο εδάφους χαι
ρετώ ντες.τάς γαλάς καί τα κρό-μμυα.

— Καθώς εκείνοι, οίτι νες,όμοιοι με τά σι- 
τιζό^ενα ζώα, ούδέν άλλο έποφ.θαλμιώσιν ή 
τόν ύπνον μετά τόν έκ τής τροφής κόρον.

— *Άλλ ’ έάν ούτως εχει τό πράγμα, άέί- 
ζει ό κόπος τοΰ ζην;

— Καί γνωρίζομεν λοιπόν, τί ό θάνατος 
μάς έπιφυλάσσει ;

— Τότε ποια ή διαφορά μεταζύ'σοϋ καί 
τών σκεπτικών;

— Οί σκεπτικοί έθίζουσιν αυτούς είς τό 
σκότος ή μάλλον ύποκρίνονται, ότι έν τούτω 
έθίζονται, ένώ έγώ υποφέρω τούτο.

— Καί ούδαμοΰ σύ ανευρίσκεις τήν σω
τηρίαν ;

Ό Τίμων προς στιγμήν έσιώπησεν, είτα 
δέ βραδέως καί άμφιόάλλων, εΐπεν :

— Τήν αναμένω.
— Ποθεν ;
— ’Αγνοώ.

. . . Ένώ αί ψυχαι ίπτανται είς το άγνωστον, 
τήν θλίψιν χα) την ανησυχίαν. . .

Έοτήριζε τήν κεφαλήν έπί τής χειρός 
καί ίσως ύπό τό κράτος τής σιωπής καί τής 
γαλήνης, ήτις έν τώ άνδήρω έπεκράτει, προ- 
σέθηκε, ταπεινή τή φωνή:

(Έπεται συνέχεια)

ΟΝΕΙΡΑ
Τφ ιρίΛω αναγνώστη 
της ·Φ«<7τω<« etc 'Αθήνας.

'Αγαπητέ μου άναγνώστα !
Ό Χάινε ή ό Γκαΐτε—δεν ενθυμούμαι ά*ρι-  

ίώς—λέγει που στε «όταν έγωμέν τι νά γρά- 
ψ-ωμεν. γράφομεν έν τώ πεζω-όταν δε δέν έγω- 
μεν νά γράψωμέτ τι. γράφομεν έν ποιήσει.» 
Είς τήν αλήθειαν ταύτην, μικροί ημείς, μή υ
παγόμενοι, είτε έχοντές τι νά είπο μεν είτε μή, 
άπεφασίσαμεν σήμερον άμετακ.ίήτως νά γράψω- 
μεν έν τή αγαπητή «.Φύσει» είς τό πεζόν.

Έπί τώ σκοπώ τούτω κρατώ πρό μικρού 
τήν γραφίδα άνά χεϊρας καί θέλω νά εκθέσω 
ό τι αισθάνομαι, δ,τι ποθώ, δ,τι ονειροπολώ- 
θά δυνηθώ άραγε; "Οχι, άπαντα ό Βασιλειά- 
δης είς παρομοίαν ευρισκόμενος θέσιν «ή καρ 
δία, Λέγει, είνε φΐλαυτος, εγωιστική, ώς γέρων 
φιλάργυρος- τούς ώραιοτέρους πόθους, τά γλυ
κύτερα όνειρα κρατεί δι’ έαυτήν, ώς ό θεός έ- 
κράτησεν άνω Α’ εαυτόν τούς αστέρας είς δε 
τήν γήν έπεμπε τά άνθη».Έπειτα, ίνα το κα
τορθώσω. Λχω ανάγκην εμπείρου καλάμου, ού 
τοϋ τυχ'.ντος καί φύλλων χάρτου απειραρίθ
μων' έγώ δέ μόνα τά τελευταία έχω.

• . *
• ·

Έστω.·.
Άναγνώστα μου!
Θά κλάφω... Γελάς; Γέλα, φίλε, όσον θέ 

λεις. άλλά πρόσεζε, πρόσεζε μή μέ περιφρονή- 
σρς. Θά κλάιβω, ναι- τί τούτου γλυκύτερων; τά 
δάκρυα έλαφρύνουσι τούς πόνους.
Κλάψε, καρδιά μ’, όσο. ρ.πορης, φτωχή, καρδούλα, κλαψε 
Κα) τά πιχρά παράπονα όλα σέ στίχους γράψε· 
Είνε οί στίχοι δάκρυα θερμά, χρυσταλωμένα 
Ποϋ χύνονται μέσ’ τό χαρτί απ’ την χαρδια βγαλμένα ..

(Έκ τοΰ «θρήνου)»
"Ω ! δόσε μου μίαν αττικήν έσπέραν, όλΐγην 

ζεφυρίτιδα ή ζαππίτιδα, δόσε μου αύραν. αθη
ναϊκήν, μυρόεοσαν αύραν, όλΐγην δόσιν αττικού 
ήλιου, διότι πνίγομαι, πνίγομαι, άναγνώστα 
μου, είς τήν δυσώδη, τήν μεμολυσμένην, τήν 
πνιγερόν εδώ άτμόσφαιραν, ήτις μέ περιβάλ
λει, μέ περισφίγγει, μέ δεσμεύει... Λόσε μου, 
λέγω, ολίγον τι έκ τούτων ή κόρην ν ’ αγαπήσω 
άλλως αποθνήσκω -

“ Α ! τόσω ανιαρόν βίον ποτέ δέν διήλθον !

“Ανευ 'Αθηνών ή έρωτος, ή ζωή...πώς τήν 
εννοείς, άναγνώστα μου;

Νά ήσαι μακράν τοΰ Λόφου τής Ακροπο- 
λεως. μακράν τοϋ σμαραγδίτου στερεώματος τής 
'Αττικής, μακράν τής χώρας τών θεών, τής 
ΰαΛΛάδος τοϋ αστείος, τοΰ καλλιμαρμάρου, τοϋ 
ίοστεφάνου, μακράν τοΰ πυροχρόου Τμηττοϋ, 
όστις, καίά τόν Jean Moreas «απωθών τας 
σκιάς συγκραιεί είσέτι τήν Λάμψιν τής ημέρας», 
> ά. εύρίσκεσαι, Λέγω, μακράν όλων τούτων είς 
τόπον βάρβαρον, είς χώραν, κατά Γλάδστωνα 
ήμιανθρώπων, είς ορίζοντα στενόν καί μεθ όλα 
ταΰτα νά ζής άνευ έρωτος, ώ!’άνευ έρωτος.... 
άκοΰς

Πρό; τί λοιπόν όλα;..· Πρός τί υπάρχεις, 
πρός τί ζρς, πρός τί αναπνέεις, πρός τί τρέφε 
σαι, όταν δέν έχρς έκ τω τοπίο, έν ω διαμέ
νεις, μίαν αττικού ήλιου δύσιν ή κόρην ν αγα
πάς ■;...

Πρός τί ό ήλιοι.' ανατέλλει, ό κάλυζ διανοι- 
γεται, τά πτηνά κελαδοϋσι, τό έαρ ήβεΐ, ή φύ~ 
σις μειδιά;. ..

Έ! σιγήσατε ρόχθοι τών ποταμών καί γλυ
κέα τών ρυακίων μυνηρίσματα, κρύφθητι όπι
σθεν τών συννέφων ή τών όψ-ηλών όρέων, περι
λαμπής τοϋ ήλιου αίγλη, καί σύ;μελιχρά τής σε
λήνης Λάμι/ας, άφ'ού Εκείνη είνε μακράν.μα
κράν φεΰ 1 τών τόπων,οΰς διαφωτίζεις. Μή απο- 
πέμ^ς τό τερψίθυμον άσμα σου. ω ζιθεροπλα- 
στος τοϋ Πανδίονος θυγάτηρ, μηδέ φζιρουγίσγς 
πρό τών παραθύρων μου γλυκεία αδελφή Πρό 
κνη. άλλ'έλθετε, έλθετε μετ' έμοϋνά ταφώμεν 
άφανεϊς, κλαίοντες, ν.λαίοντες. κλαίοντες τήν 
σκληρόν ειμαρμένην. ..

Χυθήτι δάχρυα πικρά' χυθήτο στοχασμοί μου 
Γράψε κονδύλι μου φτωχό 8,τι σοΰ 'πή ή ψυχή μου...

Πόσον δίκαιον έχεις, Ούγγώ. λέγων, ότι «έάν 
οΰδείς ύπήρχεν ό έρών έν τώ κόσμω.ό ήλιος θα 
έσβύνετο;» Καί βεβαίως, τί σ ωφελεί να φω 
τίζεσαι ύπό τοϋ ουρανίου Λαμπτήρος, όταν δεν 
σέ φωτίζγ τής φυχής σου τό φέγγος, ό πυρο- 
ζανθος καί ήόοσιεφής έρως ;■.. Ω !

Όποιος δέν θέλει έρωτα, γυρεύει νά πεθάνη...
(Άχ. Παράσχος.)

’Αγαπώ , άναγνώστα μου, άγαπώ... Τινα;.. 
δέν γνωρίζω ούδ' έγώ... δλοντ'ον κόσμον ίσως. 
Ύπομειδιφ ήδη μακρόθεν προσερχόμενον χά- 
ριεν καί φιλομειδές τό έν άμυγδαλαίς λευχει
μονούν έαρ καί ή καρδία μου σφϊζει εζ αγαπης, 
πάλλει, σφρίγα. Θέλω νά έναγκαλισθώ τό άπει 
ρον, τό άνεζάντλητον, θέλω νά φτερουγίσω 
επάνω,επάνω είς ορίζοντα ανοικτόν καί ανα 
πεπταμένον άέρα.

"Ω ! άν είχον καί σέ, ίνδαλμα τής φαντα
σίας μου, νά σε περικαλύψω διά τής νεφέλης, 
ήτις πλησίον τοϋ ήλιου περιιπταται, να σε έπι-



84 Η ΦΥΕΙΣ Μ ΦΥςι£· 35

θέσω ent τών νώτων ζης ΜεγάΛ»·, "Αρκτου. χι- 
ριεζωυμενην τον γο.ίακτώόη γαΑα&αν, με ζάς 
π.ΐειάθας ώς άνθοδέαμήν άνά γεΐρας χαι och;- 

γους cor Jia μετά τής ' Αφροδίτη·, νά as χε- 
ριφέρω ara τάς αχανείς τον σύμπαντος εχτά- 
αεις,εχουσαν εμέ. μόνον έμε αόνοόον. ..νά ίπι 
ο-χοχήσωμευ έκεϊθεν τά πάντα χα'. ειτα αε ένα- 
ποθέσω επί τον JApov τής 'Ακροπό-Ιεως άντί 
ζηΛον μόνον τον Παρθενώνος ! ! ! ..

“ίϊ! χόθοι, πόθοι. πόθοι χαι όνειρα!...

Συγγνώμην, αναγνώστα... έπ.ίανήθηυ. Ε
γείρω ζην χεραΛήν μου καΐ βΜπω τους άχαρεις 
τοίχους, οΐτινεςμε περί frrvovm . . . θέ.Ιωάέρα, 
αναγνώσζα μου. άέρα .. ’Αφίνω τονς τοίχους 
και σε όμοϋ...

Έν Bs.MtrJm (VJ02)
Ιωάννη; Γ. Άντωνιάβη;.

«ΟΧΡ*  ΣΤΜΦΟΝΊ·

ΩΧΡΟΙ ΗΧΟΙ
τή ΝιΛίΐ) . .

Λείψχν-,ν τής εύτυ^ία; ήτις κάποτε στα στήθη 
Τά παρθένα <ήγν·ης κόρη; καί άσπίλλου έχοιμήθη 
Μόνοι χείσαι έρριμένο· ι'ι; τοΰ κήπου μου τήν άκρη 1 
Τι νχ[ψ:ώλω, άφοΰ ψάλλιι έν έμοί πλέον το δάκου 1 

, .ΤΙ ώρχϊαι «' ήμέρϊ! καθ’ άς εψαλλε; ήοέως 
1 ήί άγνήζ μου ευτυχίας τάς άγγελιχάζ τηε φάσεις ',. 
Φευ! πτωχή μου φίλη λύρα, βλέπεις ; εαελλες ταχέως 
Ί δ γλυκύ κελάδημά σου τής χαρδίας μου νά παύσης.! 

Ενθυμείσαι τάς ημέρας χαθ’ άς σύντροφόν μου μόνον 
Ειχον οε, εν ήσυχίμ έν τω μέσω τών ανθώνων;
Mot ώμίλουν αί χορδαί σου, σο'ι άπήντων οι παλμοί 

[μου 
ΚΓεις χαρδίανπαμφιλτάτην έτρεχον οί λογισμοί μου ! 
Φευ ! εταφη ή χχρδία ήτις μόνον δι' εμένα 
Έπαλλεν έπί τοϋ κόσμου χαί ώς βλέπεις έγώ ζώ 
"ΐνα μέμνημαι έκείνου καί τών πόνων έχμυζώ 
Ους αισθήματα παρέχουν άψυχα καί μαραμένα I 
Έλθέ σύντροφέ μου μόνε, ϊνχ πλέον δι’ ύστάτην 
Εις το μνήμα του έν ασμα νά τονίσωμεν πικρόν, 
ώ! τραγούδει πτωχή λύρα τήν καρδίαν τήν φιλτάτην 
Ήτις τήκεται ένταΰθα ύπό χώμα τό ψυχρόν !

Κι’ όταν αδριον έχλείψω καί έγώ φιλτάτη λύρα 
Ας σε Οεσο,σιν επάνω εις το άψυχόν μου μνήμα 

θα σ αισθάνομαι στα βάθη ώς τών μυρσινών τά μϋρα 
Ως τοϋ Γκιώνη τό συρίζον πλήν καί φοβερόν του ρήμα

Στα; μεσονυκτίους ώρας θά ανοίγω τό μνημείον 
Καί θα ψάλλωμεν καί πάλιν έκεΐ »άτω ηνωμένοι 
Και εκεί θ’ άδελφοθώμεν έν τώ μέσω τών δακρύων... 
Άδελφόνουσίν οί τάφοι, ψάλλουσι κι’ οί πεθαμένοι !

Τό αγέρι, όταν πνέη θά ταράττη τάς χορδά; σου 
Εις γλυκεία / συμφωνίαν.

Κι’ έγώ άπό τά βάθη θά ακούω τάς μολπάς σου 
Και θα χαίρω τήν καρδίαν

Άθήνησι Μαίαν 1ίί02
Κωνσταντίνο; Μιχαηλέδη;

ΈΞ .Α-ΈϊθΈί
ΚΑΙ Η AMEPIMOTA ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ATPJKH τις έπιθιώρησις έδημοσί.-υ · 

σεν εσχάτως τήν ακόλουθον γνωστοποί- 

ησιν.

*0 Κύριες Ξ.. . πΑηγι·>θεις εσχάτως ιί<^ ιήτ χεφαάήν 
9ια π-Ιηγματοτ. α.ίεΐιθράγον, ουιινος ή ακρα εισεγώρη- 
σεν εις τόν era τών όφ^α^μώτ ιευ καί τώ έ!>.ία’ί·ε τόν 
εγκετραΛβν, ϋπιθ.Ιήθη είς τήν Λά του τρυπάτην έγ_γπ- 
ρηαιν πρός εκρυήτ τοΰ εν τή καγαΛη πρευθ-ίηθίντες αί
ματος.

Ίΐ ιγχείρησις επιτύχε χαι ό ασθενής εετι.ΐως ΐάθιι 
μέ τήν διάφορον fioror ό'τι axiiJrot την μνήιιην.

Τό άποιε.Ιισμα όμως τοο-.ο ΐχιι μεγίστου <5ιά τήν 
e-ιστήιιην οημασιαν, χαθο'αον άπιδείχθή'· ό'τι επιτυγ
χάνεται ή οιι'ρηεις τή; μνήμης, χωρίς νά πάθη ή 
ί/.τσρίις··.

Καί ή ιατρική αΰτη έπιθεώοησις εξακολουθεί 

παρακατιόν διά μακράς θεωρητικής καί πρακτικής 

περιγραφής να έπεξηγη τον τρόπον τής διά τοΰ 

χειροργικαΰ τρυπάνου θεραπείας και άπονεκρώσεως 

τής μνήμης τών ανθρώπων.

Ήδη όμως οιεγερθήσηται άναμφιδόλως τό εν

διαφέρον τοΰ κόσμου, ούχί πλέον ύπό έ’ποψιν θερα

πευτικήν, άλλ’ ύπό έ’ποψιν εντελώς κοινωνιολο

γικήν.

Ίί ·1ήθη \ - . . 'Αλλά τήν λήθην πολλοί έπι- 
Ουμοΰσιν είς τόν κόσμον τούτον καί θά πρόκειται 

εφεξής πολλούς, ούχί πλέον ασθενείς νά Οεραπεύ- 

σωμεν διά τής στερήσ.ως τήςμνήμης, άί.λά υγιείς 

να προικίσωμεν δια τής .Ιήθησ τών κακών αύτών 
εντυπώσεων.

Στέρησις τής μνήμης είναι σινώνυμ.ον τής λή

θης καί άφ ’ δτου ό κόσμος απώλεσε τήν πηγήν του 

ποταμού τής λήθης, ήδη ανευρίσκεται τδ τρύπα- 

νον τής λήθης. Ευτυχής άνευρεσις /

"Οσοι αναζητούν τήν λήθην διά τών μακρών τα- 

ξειδίων, όσοι αναζητούν τήν απομάκρυνσιν τών λυ

πών έν τοϊς χαρτοπαιγνίοις, όσοι συχνάζουσι τήν 

τύρβην καί τον θόρυβον, όπως άποφυγωσ: τήν άνά- 

μνησιν ορισμένου αντικειμένου, ϊσοι μεθύονται έν 

τοίς άλκαλίοις οπωςάποφόγωτι τήν τύψιν, όσοι άνα- 

ζητοΰσιν έν τή εξορία τήν λήθην απίστου γυναικός 

κτλ. ήδη 3:’ ενός τριβελισμοΰ αφαιροΰσιν έκ τοΰ 

εγκεφάλου των καί θλίψεις καί πικρίας καί μένουσι 

πλέον έντελώς αμέριμνοι.

Καί θα μεταβαίνομεν έφεξίς παρα τφ χειρουργφ 

μας, λέγοντες αΰτω :

■— ’Ιατρέ, βγάλε μου μίαν θλίψιν, ώς θα έλέ- 

γομεν :

— Βγάλε μου ένα δόντι.

Τδ τρύπανον εις ενέργειαν. Θα έκτε),ή τόσας 

στροφάς, δι ’ όσων θλίψεων τήν λήθην θά ζητοομιν 

καΐ μετά τούτο ό ιατρός θά φράσση τήν έπί τής κε

φαλής, μας οπήν και θά μιταβαίνωμεν όλω; ήσυχοι 

πλέον καί αμέριμνοι είς τήν εργασίαν μας.

Τί ώραϊον πραγμα ή επιστήμη!

ΦΡΙΚ

— Δέν έπίστευον,έλεγε, πατήρ τις πρδς τδν υιόν 

του, ότι ή μελέτη κοστίζει τόσον πολύ.
— Ναι καί μολονότι, είμαι άπδ εκείνους, πα· 

τερ, απήντησεν ό ειλικρινής υιός, οί'τινες ολίγον με

λετούν !

Ό κ. Αίσωπος φοβούμενος κάπως τδ γήρας, έλε- 

γεν εσχάτως πρδς τδν ομοιοπαθή φίλον,αύτοΰ κ.Σ..

— Παρατηρείς, φίλε μου, οτι άμα παρέλθη τις 

τδ τεσσαρακοστόν έτος τής ηλικίας του,τά έτη έχουν 

μόνου εξ μήνας ;
— Καλέ, έγώ παρατηρώ, οτι έχουν μόνον τρεϊς, 

απήντησεν αναστενάζων ό δεύτερος.

Πώς φαίνεται, ότι οι πλεϊστοι τών ποιτητών μας 

είναι ποιηταί καί φαντασιώδεις !

Προχθές έν ώρα παραδόσεως, ένω ό καθηγητής 

έλεγεν, οτι ούδαμόσε τό αίτιον δύναται ν’ άκολουθη 

τό αΐτιατόν, είς τών φοιτητών, οστις ίσως θά έσχε- 

οίαζε ποίημά τι κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, αίφνης 

διακόπτει, λέγων :
— Πώς, κύριε καθηγητά, όταν ό ιατρός άκο· 

λουθεί τήν κηδείαν ενός πελάτου του, ένταΰθα τό 

αίτιον δέν άκολουθεΐ πασιφανώς τδ αΐτιατόν :

ΦΦ
Ό Τότος παίζει μετά του μικρού Ίζών, υιοΰ άγ- 

γλου γείτονός του καί παραπονείται, οτι δέν τδν εν

νοεί, ότ« τόν έρωτα ή μήτηρ του :
— Είναι άγγλος, πώς θέλεις νά τδν εννοείς;

— Μά ,άφοΰ γελάει ελληνικά ;

■— Είναι άγγλος, επαναλαμβάνει ή μήτηρ του 

καί γελάει και άγγλικά, δεν τον βλέπεις ;

— Τί λές, καλα μαμμά, άφοΰ μ’ έγελασε καί 

μοΰ πήρε τό νησάκι, δέν γελάει ελληνικά ; απα

ράλλακτα, όπως καί ημείς που τούς γελοΰμιν καί 

τούς πέρνομε ό,τι είμποροΰμε;

Κάποιος μ.ικρός:

—Διατί αΰτη ή κυρία έχει εις τόν λαιμόυτης φεΐδι;

Τδ ζιζάνιου:

— Εχει αγ'άπην είς τά ζώα.

Καί κάποιος άλλος. .

Καί διότι τήν τρώνε τά φιίδια.

t «*  **
Οι άφιλομουσοι κυνες.

— Ό κόων δέν υποφέρει ποτέ τα μουσικά όργανα 

έλεγέ τις, οσάκις παίζω τό βιολί, ό κύων μου θάμέ. 

έμποδίση μέ τδν πόδα του.

— Ναί καί έγώ παρετήρησα, δσακις διέρχεται 

ή μουσική τής φρουράς, ολοε οί σκύλοι γαυγίζουν, 

τφ απήντησεν έτερος.

— ΙΙερίεργον,προσέθηκε τρίτος, οσάκις ίδεί κη

δείαν ό ίδικός μου, φωνάζει κλαυθμηρώς ώς τσακάλι.

’Εσχάτως ό νυκτοφύλαξ τοΰ τελωνείου Πειραιώς 

έν τη σημειώσει τών έξόδων τής έβδομάδος ε'χε θέ

σει καί 75 λεπτά διά τροφήν τών γάτων.

— Καί τί θέλεις τούς γάτους έδώ, έρωτα ό τε

λώνης.
— Διά νά τρώγουσι τούς ποντικούς,οπού αφανί

ζουν, κύριε Τελώνα, τά εμπορεύματα.

— Καλά, αλλά άφοΰ τρώγουν ποντικούς, τί χρει

άζεται τότε ή τροφή;

— νΑ, ξέχασα, δια τδν σκύλον. ήθελα να εΐπω.

— Καί τί χρειάζεται έδώ δ σκύλος ;

— Διά νά φυλάττη τδ καταστημα.

— Καλά καί δέν έχομεν σένα ώς νυχτοφύλακα ;

— Δηλαδή, όταν κοιμούμαι.

Μανία. Γεννήτωρ τοΰ πάθους.

Πάθος. Σφάλμα τής συνειδήσεως. 

Συνείδησις. Δικαστής τοΰ έαυτου μας. 

'Ο εαυτός μας Τάφος τών ανωτέρω.
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ΤΟΠΙΚΑ

01 ΤΡΕΙΣ ΕΞΟΧΟΤΗΤΕΣ
Λέγεται, δτι κατά τάς τελευταία- του ΰττγμάς 

ό άοίδιμος Συγγρός περιότοιχιζόμενος ύπό 
τριών Ιατρών του, έλεγε μετ’ άναάτεναγμοΰ :

— “Αχ! λυπούμαι, δτι άφίνω τούς τρεις κα- 
λειτέρους μου Ιατρούς, τούς οποίους τόΟον 
ήγάηων είς την ζωήν μου καί οίτινες τόόον πι 
ότώς μέ ύπηρέτηΟαν.

Οι δέ τρεις έξοχότητες πληδιάδαντες αύτόν 
μέ τρόπον, όπως άκούόωβιν εύκρινώς τό πό- 
ριόμα τής ώραίας αύτής ομιλίας του,ό ευτυχής 
Κροϊδος έξηκολούθηόε, ψτθυρίζων:

— Ναί. άφίνω τήν γυμναστικήν, τό ύδωρ 
καί τήν δίαιταν !

Πρό ήμερων νέος τις Αθηναίος παρατηρήόας 
έξωθι τοϋ ταχυδρομείου ξένην τινα Κυρίαν 
μουδχεύουόαν γραμματόσημα έπί. τής γλώόσης 

• τής άκαλούθου της καί προόκολλώόαν αύτά 
είς τής έπιδτολάς της, έπληόίαόεν αύτάς 
και τάς παρετήρει μετά παραδοξότητος καί λε
πτής ειρωνείας, δτε ή ξένη τώ λέγει:

— Τί τέλετς έδώ; έκεις τέατρο;
Ό δέ έκλαδών αύτάς ώς θεατρώνους :
— Μή χάνεσθε, ταΐς λέγει καί ό ρωμηός δέν 

σηκώνει άπό τέτοιαις ρεκλάμες.

'Ομογενής τις περιήρχετο προχθές τό νέον 
μέγαρον τοϋ ταχυδρομείου, δτε σταθείς έρωτμ 
τόν έξωθτ έργαζάμενον έπιβεωρητήν κ. Χόλτ- 
σμαν, μετα^έροντα &ν δέμα σύρματος:

■— Δέν μοΰ λές, αύτό είναι τό περίφημον τα- 
χυδρομεΐον σας ;

—-Μάλιστα, Κύριε,δέν τό βλέπετε ;
— Μή Μα ’ίσα,δλομαγαζεΐα βλέπω καί μπαλ

κόνια- γύρωθεν καί πουθενά τά γραφεία.
— Μή είνατ τό νέον σύστημα, τά γραφεία άπό 

μέσακαίάπ’ έξω ’νοικιάζομεντάμαγαζεΐα καί 
μπαλκόνια.

— Ώστε τά ταχυδρομεία σας θά εισπράττουν 
καί άπό ένοίκια; “Αλλα εισοδήματα έχετε;

—- Πώς; άπό τούς μικροπωλητάς τών προ
αυλίων, άπό τά ύπόγεια . - . άπό · . ,

— Μά πώς όμιλεΐς πληθυντικώς, έχεις καί 
σύ μέ^ος ; δέν είσαι έργάτης;

— Οχι Κύριε, είμαι έπιθεωρητής καί άκό- 

λουθος τοϋ διοργανωτοΰ. Καί ό μεγαλόσχημος 
άφήκεν άμέσως τό σύρμα νά καταπέσμ έκ τής 
χειρός. ’Αλλά παρατηρήσας έναντί του τόν δι
οργανωτήν, τό έπανέλαβεν άμέόως καί είσήλ- 
θεν είς τά έντός γραφεία.

Είς τήν Μουσικήν ’Εταιρείαν.
Ό κ Λεδίδης. ’Αλλά διατί έξετάζετε δι ’ 

όργάνου καί ούχί διά τής φωνής, ώς φυόικω· 
τέρας καί έθνικωτέρας;

Όκ. Βαλαωρίτης. Διότι τάς φωνής δέν 
τάς άκούουν πλέον, ένφτά όργανα, Κύριε, μό
νον σήμερον άκούονται καλώς.

Εις άσθενής λαμδάνων τήν 'συνταγήν παρά 
τοϋ ίατροϋ του καί ήναγινώόκων αύτήν :

— Μά, μοΰ φαίνεται, Ιατρέ μου δτι είναι Λ 
ίδία συνταγή, όπου μοϋ έδώσατε πρό μηνός.

—■ Ακριβώς, φίλε μου, διότι ή πληρωμή τής 
έπιάκέφεως είναι ή αύτή.

Ό φιλάσθενος ούδέποτε έπλήρωνεν.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ.

ΛΕΝ ESBYSE ΖΗ ΑΚΟΜΗ
Είς έν. τής συναναστροφής λαμβάνει τεμάχιον 

χάρτου, τό όποιον συστρέφει καλώς καί άφου άνά- 

ψη είς τήν λυχνίαν τήν μίαν άκραν αύτοΰ, λέγει 

«ζή ακόμη, δέν εσβυσε» και τό παραδίδει είς τόν 

παρακείμενόν του, οστις οφείλει νά έπαναλάβη τάς 

αύτάς λέξεις ζωηρότερου καί νά παραδώση αύτό είς 

τόν πλησίον του, ούτος όμοιοτρόπως εις τόν γείτονα 

του καί οίίτω καθεξής πάντες όφείλουσι πιστώς να 

πράξωσι.

Δέον όμως έκαστος νά εχη τήν φροντίδα ώστε νά 

μή σβύση είς χειρας του τό τεμάχιον τοΰ χάρτου καί 

νά σπεόδη νά τό μεταβίβασή είς άλλον. ’Εκείνος δέ, 

είς τοΰ ό-icotou τάς χειρας θά σβύση, ύποχρεουται είς 

ποινήν, δηλαδή νά μουντζουρώση τήν μύτην του μέ 

τόν κάμμένον χάρτην. Τό παίγνιον είναι πολύ α

στείου, έφ’δσον πλησιάζει να σβύση δ χάρτης καί 

προκαλει ζωηρούς γέλωτας.

ΡΟΓΧ

ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

— Μπά, νά δ ζωγράφος περνά,στά- 
σου, Γιάγκο, νά περάση, είναι λυσασμέ- 
νοσ . . .νά μή μάς δαγκάση.

— Πώς; δ ζωγράφος λυσάσμένος;
— Να!, δέν είδες τ! είπε τής Ελέ

νης, ή όποια τού έζήτησε νά τήν ζω- 
γραφήση ; ότι τοΰ πονεΤ τό δακτυλάκι, 
δπου τοΰ έδάγκασε τό σκυλάκι τής ;

ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΣ ΚΩΦΙΑ

— Αί, τώρα άκοΰς ;
— "Οχι, τίποτε, άπολύτως.
— Τί λές ; καλέ ; ούτε τό κανόνι δέν ά- 

κουσες ; ποϋ σοΰ ριία ; "Αμ τότε, κυρά μου, 
δέν υπάρχει θεραπεία, κουφή Θά σαι πάντα.

— Καί έν τουτοις μία λέςις άρκεί νά μέ 
κάνει καλά. . . . έκείνου!

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΗΛΙΚΑ « ’Απομνημονεύματα τής 
ύπουργείας γτου ».

Έξεδόθησαν ύπό τοΰ εμβριθούς δικηγόρου κ, Ίωάν- 
νου Ν. Πηλίκα τα Απομνημονεύματα τής 
ύπουργείας τοΰ έξοχου άνδρός. Σπυρίδωνος Πή- 
λκα, τοϋ καί κάθηγητοΰ έδραν χαθέξαντος τοΰ ποινι
κού Δικαίου έν τώ Όθωνίω πανεπιστημίω.

Εις τάς εμβριθείς σελίδας τοΰ βιβλίου τούτου έκτος 
τών υψηλών διδαγμάτων, άτινα δύνανται νά λάβωσιν 
άνδοες πολιτικοί και πολίται, ώς και τά βέβαια συμπε
ράσματα πολιτικά καί κοινωνικά, έκτος τοΰ ότι δέν 
άφανεία έργασθείς αοίδιμος ανήρ θ’ άναλάμψη ώς 
αληθής έργάτης τής πολιτείας καί θά θαυμασθή, διότι 
μέσω έποχής ά-ωμάλου καί έξόχως περιπετειώδους 
είργάσθη καί ε’ιργάσθη αληθώς, επτός μορίων άλλων 
υψηλών διδαγμάτων, ή σκοτεινή ιστορία τών χρόνων 
εκείνων αρκούντως φωτίζεται οιά τών άπομνημονευ- 
μάνων τοΰ Σπυρίδωνος Πηλίκα, διακηρύξαν- 
τος, δτι : «Όλη ή εστία τής πολιτείας πρέπει νά ήνε 
φως. "Οχι είς ή δύο Υπουργοί, άλλά Ύπουργεΐον ο
μοιόμορφον, όμόφρονον, δύναται νά ώφελήση η νά μή 
βλάψη τήν πατρίδα.β

ΔΑΚΡΥΑ ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟι
Ό κύριος ’Αναστάσιος Β. Βερικιος, όστις 

μεγάλης ύπολήψεως τυγχάνει έν Κερκύρςι, ώραιότατα 
διέρχεται τάς ώρας, άς ή θέμις τώ παρέχει, γράφων 

έν απλή γλώσση ποιήματα, ών τά κλειστά αναφε- 
οονται είς λευκώματα παρθένων, αλλα εινε οακρυα 
πρός άποπτάντα φίλτατα οντα, έξ ών διακρίνονται τα 
πρός τόν νεκρόν τής Μ. Δουκίσσης ’Αλεξάνδρας, τής 
προσφιλούς Έλληνίδος βασιλόπα^ος καί τυχόντα φιλο- 
φρόνου άπαντήσεως έκ μέρους τοΰ τεθλιμμένου ανα- 
κτος.

Έκ τών λοιπών πονημάτων του αρκετήν εντυπω- 
σιν προξενούν «ή Συνέντευξις» καί η «Κατεδαφησις 
τής βασιλικής πύλης» άτινα αποπνέουν Κερκυραϊκήν 
αύραν, λιγηράν έπτανήσιον ποίησιν.

Άλλα και είς συγγραφάς νομικάς διαπρέπει επί
σης ό βίλτατος κ. Βερικιος.

Συγχαίροντες έγκαρδίως τόν φίλον κύριον Βερΐκιον 
διά τάς επιτυχείς εμπνεύσεις του, εύχόμεΟα να ίδω
μεν καί ύψηλότερα αυτού' έργα

01 ΧΑΧΗΔΕΣ
— Γιατί, γε/.δς, βρέ 

Κώστα έτσι; σάνχάχας..
— Νά, ξέρω κ έγώ, 

καϋμένε, σάν σέ βλέπω 
μέ πιάνουν τά γελοία, 
χωρίο νά ξέρω κ’ έγώ 
γιατί.

—Ώστε, σάν νά λέμε, 
πώς έγώ είμαι γελοίος 
καί σΰ χάχας.

— χέρω κ ’ έγώ, όπως 
θέλεις πές ΤΟ.

Καί γελούν άμφότε- 
ρθ(.

— Χά, χά, χά, χά. . .

Όέί αιτίας γέλως είναι άληθής, ένφ ό αναίτιος 
ψευδής. Αμψότεροι δμως άνακουψίζουν.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
(συνέχει»' Ιοί προηγούμινον φύλλον)

‘Ενεκα ταύτης τή: άλλοιώσεως ή κλίμαξ τού 
έλάσσονος γίνου; λαμβάνει τρία ήα'.τόνια.α^ιν*  
τίθενται μεταξύ τοΰ 2ου καί 3ου διαστήρ&τος, 
τοΰ 5ου καί 6ου καί τοΰ 7ου καί 8ου

·)8τ. η,τ. »V·

λίοβητόν φβογγόσημΟν

- Ούτω δέν υπάρχει πλέον αισθητή σύγχησις 
καί ακριβώς,, γνωρίζομε·*  τήν κλίμακα τόΰ Do 
έλάσσονος γένους. ’Αλλά τδ τοιοΰτον επιφέρει ί 
εις το σύστημα μεγάλην τινα διατάραξιν. Τφ 
όντι ή αλλοίωσες, ή παρέχουσα τδ αισθητόν φθογ
γόσημο*  άφ ’ ένδς τών τριών φθογγόσημων, δυσ- 
αρμονει μετά τών δύο άλλων καί καταστρέφει 
τήν ομοιότητα τών διαστημάτων.

Στοιχεία χΜμακοςyt'vovf χλ/μα*»;γίν«νζ μ*τ (
φ 7ϋ*ο$  τβύ de /

5 δ ανξακίμ- &

Τρ«*«  ννμφ&ϊία»ilwwvos γίνβνζ Συμφωνία γίνους Iviupvrta μιΐζ. ytvovg
’Εξάγεται έκ τής αντιφατικής ταύτης σχέ- 

σεως τής ψεύδους αναφοράς έλλειπέ; τι’ διά
στημα «·ς τήν κλίμακα, έπειδή άπό τδ έκτο*  
είς τδ έβδομον διάστημα άριθμιΰμεν δίύτίρόν τι 
αυξανόμενου, δηλαδή διάστημά τι σχηματιζόμε- 
νον έξ ένδς τόνου καί ένδς ημιτονίου χρωματι
κού, λίαν δυσκόλου τονισμού. Ή δέ σύνθεσις 
αυτοΰ απαιτεί προηγουμένως τήν παρουσίαν 
χρωματικού τίνος φθογγοσήμου ή ξένου εις τόν 
τονισμόν. (Ένθυμούμεθα βεβαίως, δτι ήμιτό- 
νιόν τι χρωματικόν περιέχει φθογγόσημό*  τι 
χρωματικόν).

Τδ ξένον τούτο φθογγόσημο*  είνε ακριβώς τδ 
αισθητόν φθογγόσήμον, ήτοι ή νέα αλλοίωσες 
ήν παρεθέσαμεν είς·τήν κλίμακα τοΰ έλάσσονος 
γένους. Διά νά συμπληρώσωμεν τήν ελλειψεν 
ταύτην εις τήν διατονικήν κλίμακα, ήτοι τήν 
εισαγωγήν διαστήματός τίνος χρωματικού (διά 
δυοΓν αυξανόμενο*).πρδς  τούτοι: δέ καί διά νά 
άποφύγωμεν τήν δυσκολίαν, δίδομεν ενίοτε είς 
τήν κλίμακα τοΰ έλάσσονος γένους άλλην τινά 
μορφήν, περί ής θά όμιλήσωμεν.

Η κλίμαξ θεωρείται ύπό δύο επόψεις. ώς ανι
ούσα καί ώς κατιούσα. Ώς ειδομεν, αί άλλοιο»- 
σεις αί άνιοΰσαι εκτείνονται καθ’ δλην τήν άνά-

βααιν καί τοιαύτη είνε ή άρχή τού-· αισθητού 
φθογγοσήμου, αί δέ κατιοΰσαι καθ’ όλήν,.τήν κα· 
τάβασιν. : X

‘Ενεκα τούτου διά ν ’ αποφύγωμ'εν.ε'ς τήν ανι
ούσαν κλίμακα τοΰ έλάσσονος γένους τδ διά 
δϋρΐν αυξανόμενου, δπερ εΰρίσκεταιμεταξΰ. τοΰ 
έκτου καί έβδόμάυ διαστήματος και το καθιστά 
αισθητόν, παρεμβάλλομεν μίαν άλλοίωσιν ανιού
σαν εις τδ έ'κτό,ν διάστημα*  ώς έπράξαμεν είς 
τδ έβδομον, έπειτα άνυψούμεϋ και τάς δύο αλ
λοιώσεις είς την κατ·.οϋσαν κλίμακα και ούτως 
άποκαθιστώμεν δλους τούς φθόγγους, άποτελοΰν- 
τας κάθ ’ δλην τήν τελειότητά των τδ γένος των.
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Ώς δεικνύει τό παράδειγμα δέν ύπάρχουσι 
περισσότερα τών δύο ημιτονίων. Έκ τούτων τό 
έν τίθεται μεταξύ τού 2 καί 3 διαστήματος, εις 
δέ τήν κατιοΰσαν μεταξύ τοϋ 5ου καί τοΰ’βου. 
Ούτως ή κλίμαξ τού έλάσσονος γένους άποτε- 
λεΐται ακριβώς έξ ημιτονίων καί τόνων διατονι
κών καί παρουσιάζει μελωδίαν τινά εύκολου καί 
εντελώς φωνητικήν.

Αί άνιοΰσαι αλλοιώσεις, είσαγόμεναι είς τήν 
ανισΰσάν κλίμακα, δίδουσι μελωδικήν τινα κί- 
νησιν, καθόσον διά τής παραλείψεως αυτών ή κα
τιούσα λαμβάνει κλίσιν τινά σύμφωνον προς αύ
τήν. Τοιαύται λοιπόν είσίν αί ώφίλειαι, ας λαμ- 
βάνομεν.

Άς ίδωμεν τώρα καί ε’ις ποια άτοπα περι- 
πίπτομεν.

Κατά πρώτον είς τήν ανιούσαν κλίμακα ήσύ- 
στασις τού γένους ούσιωδώς άλλοιούται,επειδή εκ 
τών τριών αρμονικών μία μόνον δεικνύει τό έ- 
•λασσον γένος, αί δύο άλλαι ένεκα τών αλλοιώ
σεων των έπεστρέφουσιν είς τδ μεϊζον γένος.

γίνας 
Τόνος τοϋ Do QlzZZ. r’r<‘i~a~

Κατά ταύτην τή*  περίπτ·υσΐν τό κάκόν αυ
ξάνει καί ή τοιαύτη κλίμαξ είνε μικτή, επειδή 
τό πρώτον αύτής τετράχορδον δίδει ελασσον γέ
νος. τό δέ δεύτερον μεΐζον γένος.

Εάν εςετασωμεν τήν κατιοΰσαν κλίμακα, εύ· 
ρίσκομεν αύτήν εντελώς έσχηματισμένην κατά 
τήν αρχήν, άλλά πεοιπίπτουσαν είς τήν αύτήν 
αμφιβολίαν, ήν έδείξαμεν. ,.

Έάν δμως παραβάλλωμεν τούς φθόγγους τής 
άνιούσης πρδς Τούς φθόγγους τής κατιούση; κλί- 
μακος, βλέπομεν, δτι παράγονται, ούχί ύφ’ ενός 
ημιτονίου χρωματικού, άλλ’ ύπό δύο, άλλοιώ·


