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Οΰτω λοιπόν ή παράδοσις, καθώς καί 
Α έπιστήμη παραδέχεται βραδεΐαν καί 
βαθμιαίαν μεταμόρφωσίν.

Συγγενής πρός τάς παραδόσεις ταύτας 
είνε λ ιστορία τών κερκοφόρων άνθρω
πον. Ούτοι είσίν αύτόχθονες φυλαί, κατα- 
ληφθεΐσαι ύπό τών κατακτητών. Οΰτω 
οί Σϊναι σκέπτονται δτι οί Miao tse είσίν 
οί ούροκομισταί,οί δέ Μουσουλμάνοι άπο- 
δίδουσι τήν ούράν ταύτην είς τούς Νί- 
ams-Niams της ’Αφρικής·

. Κατά τινας παραδόσεις, οί άνθρωποι 
έκέκτηντο άρχικώς ούράν. Οί Βεαρνοί 
ένόμιζον δτι οί φευδευλαβεΐς, οί κατηρα· 
μένοι, έγεννώντο μετ ’ ούρδς· οί δέ Ισπα
νοί τού μεσαιώνος, ίσχυρίζοντο δτι οί 
•Ιουδαίοι είχον ούράν ώς οί διάβολον 
τοΰτ’ αύτό έπίστευον καί οί Άγγλοι τής 
Devonshire περί τών κατοίκων τής Cor
nwall.

Οί γελοίοι ούτοι μύθοι, άναφέρονται 
περί νικηθέντων λαών, ζώντων έν μέσω

ωρούσιν ώς ζώα.
«Πρέπει λοιπόν ν ’ άπο^ίφωμεν τάς έξη- 

γήσεις τών Εύρωπαίων περιηγητών, Οι- 
τινες παραδέχονται δτι έξέΧαβον ώς ού- 
ράς, τά όπισθεν ή έν τή ζώνμ τών αγρίων 
κρεμάμενα προσαρτήματα;

Άλλ οι μύθοι παριστώσι τούς πιθήκους 
ώς ανθρώπους έκφυλισθέντας (κεντρική 
’Αμερική, φυλαί τής ’Ανατολικής ’Α
φρικής).

Οί Ζουλού διηγούνται τήν ίστορίαν 
τής φυλής τών Μαύρων Amatemos, λαού 
δκνηροΰ, οίτινες μετεμορφώθησαν είς 
κυνοκεφάλους πιθήκους, διότι τήν Λμέ- 
ραν τοΰ Σαββάτου έφαγον ίχθΰς.

Κατά τούς αρχαίους ό Ζεύς, έτιμώρησε 
τήν άπιστον τών Κερκόπων φυλήν, μετα
βολών τούτους είς τριχώδεις πιθήκους, 
τών πιθηκουσών νήσων.

f
A ΝΕΚΑΘΕΝ ό άνθρωπος έπλά · 

γη ύπό τής όμοιότητος αύτοΰ 
41_·_ί·Γ πρός τόν πίθηκον καί πρός έ-

Λ ® ξήγησιν ταύτης κατέφυγεν εις 
Αί οΚμύθους κατά τό μάλλον ήήτ-

= ..-0 τον έπινοητικούς.
vKbgffi Παραδόσεις τινές λέγονσιν, 
a δτι ό άνθρωπος κατάγεται άπό 

τοΰ πιθήκου, άλλ ’ Λ καταγωγή 
αΰτη άπονέμεται είς τάς κα- 

τωτέρας νενικημένας φυλάς, έν δέ τή τα
πεινώσει αύτών ταύτμ, αί φυλαί αύται 
πιστεύουσίν,δτι άπό τού πιθήκου έλκουσι 
τό γένος’ οΰτω έν τΐί μεσημβρινή ’Ινδία, 
οί Marawars καί οί Kathuri, μικρόσωμοι 
άνθρωποι, χρώματος μελανού μέ μέτω- 
πον χαμηλόν, νομίζουσιν δτι κατάγονται 
έκ τών πιθήκων τοϋ Ράμα.

Οί Jailwas, έπίσης άποδίδουσι τήν κα· L ............ .......
ταγωγήν των είς τόν θεόν πίθηκον Χα- πεπολιτισμένων πληθυσμών, οίπνες τούς 
νουμάν. Οί ίνδοί φρονοΰσιν δτι αί αύτό- ' 0ε(·--·’—··· Λ- 
χθονες φυλαί, είσιν όντως πίθηκοι. Αί 
έρημοι φυλαί τής χερσονήσου Μαλάκας 
διατείνονται δτι κατάγονται έκ ζεύγους 
λευκών πιθήκων, οίτινες, άφοΰ πρώτον 
άνέθρεφαν τά μικρά των είς τά δάση, έ- 
πεμφαν ακολούθως ταΰτα είς τήν πεδιά
δα, ένθα έτελειοποιήθησαν είς τοιούτον 
βαθμόν, ώστε κατέστησαν άνθρωποί-δια. 
Οί Μαλαίοσι άποκαλούσι τούς πιθήκους 
orang δηλ· άνθρώπους- Ή Βοηδαϊκή πα- 
ράδοσις παραδέχεται δτι φυλαί τινες τού 
Θιβέτ, έχουσαιτήν ρίνα πεπλατυσμένην, 
κατάγονται έκ δύο θαυμασίων πιθήκων, 
οίτινες καλλιεργήσαντες τήν γήν μικρόν 
κατά μικρόν, είδον έξαλειφομένας τάς 
τρίχας αύτών, Αρχισαν νά όμιλώσι, κα
τέστησαν άνθρωποι καί ένεδύθησαν διά 
φύλλων.
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Άλλως τε οί μή ηεπολιτισμένοι λαοί, 
άποδίδουσχ τφ πιφήκω ανθρωπίνους ίδιό 
τητας.

Οχ Άραβες βεόαίοΰσιν δτχ οχ πίθηκες 
δχ/νανται νάόμχλώσχ.Έάνδέ δέν όμχλώσχ 
τοϋτο προέρχεται, έκ φόβου μιχτοχ τούς 
έξαναγκάσωσι νά Εργάζονται.

’£>· ΪΙαριαΙοιι Π«ναγ^ί- !ί
Διιυβ^τή; τον ‘‘Γαϊ.ηνβύ,.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΡΩΣ

έ ·Τά άνά τήν ύφήλιον Μετεωροσκοπεία 
τοιμάζονται, όπως έέετάσωσι τόν εκ πλη- 
σιεστέραν άπόστασιν άπό τής Γης, μετά τήν 
Σελήνην, ευρισκόμενον πλανήτην Έρωτα. 
Κατά τάς άρχάς τού ιηο3, ό μικκύλος ουτος 
πλανήτης (έχει διάμετρον μόλις χιλιομέ
τρων) όστις τοσοΰτον έσκανδάλισε τούς α
στρονόμους άπό τής πρό τριετίας γενομένης 
άνακαλύψεως αύτοΰ, θά καταστή έκ νέου ο
ρατός διά τών ήμετέρων τηλεσκοπίων και θά 
πλησιάση πρός ή^άς είς άπόστασιν όχι όλι- 
γωτέραν τών τριάκοντα εκατομμυρίων χιλιο
μέτρων.

Τότε οί αστρονόμοι θά δυνηθώσι, χάρις 
είς τήν σχετικήν αύτοΰ προσέγγισιν, ν ’ άσχο- 
ληθώσιν είς τήν'λυσίν τοϋ προσλήμάτ'ος',’δπερ-' 
έθήκε πρό αυτών ό Έρως τώ ιοοο κατά τήν 
πρωτην αύτοΰ ξμφάνισιν. Τώ οντι κατ’άν- 
τίθεσιν πρός τούς ομογενείς αύτοΰ, ό άστήρ 
ουτος ήλλασε λάμψιν σχεδόν τακτικώς άπό 
ώρας είς ώραν, ώς ούράνιός τις φάρος, περι 
στρεφόμενος βραδύτατα περί μυστηριώδη ά
ξονα. Οΐ άστρονόμοι έσκέφθησαν τότε, οΤι ό 
νέος γει'των ήμών άπετελεϊτο έκ δύο μικκύ 
λων πλανητών, περιοτρεφομένων τοΰ ένός 
περί τόν άλλον. Ή θεωρία λοιπόν αυτή θά 
έξετασθή κατά τήν προσεχή έμφάνιοιν τοΰ 
Έρωτος.

Τώ 192η μόνον ό άστήρ ουτος θά διέλθη 
ώς οΤόν τε εγγύτερον ήμών καί ίσως τότε 
άποκαλύψη ήμΤν τό μυστικόν αύτοΰ’ θά πλη- 
οιάοη είς άπόστασιν ιο,δοο οοο χΑ άπό 
τής Γής, διά πρωτην δέ φοράν θά ή ορατός 
καί είς γυμνόν οφθαλμόν.

Θά γείνη ορατός ώς άστήρ έκτου μεγέθους 
παρά τάς μικράς διαστάσεις του. Τότε δέ ό 
"Ερως θά εύρεθή εγγύτερον ήμών ή ό Άρης, 
ό πλησιέστερος γείτων ήμών έκ τοΰ πλανη
τικού συστήματος, κατά' τριάκοντα δύο εκα
τομμύρια χιλιομέτρων,'

η wm mm

ΟΙ Τέρμα νοί αρχαιολόγοι άπασχολοΰνται 
νϋν ΰπό μεγάλου ά^ιθμοΰ καπνοσυρίγ

γων, ξύλινων καί μετάλλινων, τάς οποίας ά 
νακαλύπτουσιν έν ταΐς άνασκαφαϊς ταΐς ένερ- 
γουμέναις έπί τών άκτών τοΰ Δουνάέεως καί'· 
τοΰ Ρήνου. Δέν θά καταπλήξωμεν ούδένα, 
λέγοντες οτι ήδη έσχηματίσθησαν δύο μερί
δες. Οί μέν είς τάς καπνοσύριγγας ταύτας 
βλέπουσι μόνον νεώτερα άντικείμενα, οί δέ 
θεωροΰσιν αύτάς ώς αρχαιότητας, Μεροβηγ- 
γιανάς τούλάχιστον, ρωμαϊκός ίσως και άκόμη 
προρωμαϊκής έποχής. Ωσαύτως δέν θά έκ- 
πλήξωμεν τους άναγνώστας ήμών προσθέτον- 
τες ότι, οί αρχαιολόγοι οί άπαρτίξοντες τήν 
δευτέραν μερίδα, ευρον ήδη παρά τοϊς κλα- 
σικοΤς συγγραφεΰσι κείμενα, βεόαιοϋντα ότι 
οΐ αρχαίοι έχάπνιώον.

Ό ’Ηρόδοτος (ι 202) άφηγεΐται ότι δ 
Κύρος, άναχωρών διά τήν κατά τών Μασσα· 
γετών έκστρατείαν, είδε τούς κατοίκους τής 
.νήσου τής 'Αράξου συναθροισμένους περί 
μεγάλην πυράν καί είσπνέοντας τό άρωμα 
καρπών καιομένων, οίτινες τούς έμέθυον ώς 
ό οίνος. Ό Πομπήϊος Μέλα αναφέρει ότι 
παρά τοϊς Θραξϊν ύπήρχε συνήθεια άνάλογος 
καί ό Πλούταρχος μνημονεύει ωσαύτως λαού 
μεθυσμένου έκ τής- σσμής -χόρτου, όριγάνο,υ 
καλούμενου. Ό Πλίνιος (ΧλΙ-ι6) βέβαιοί 
ότι βάρβαροί τινες εύχαριστοΰνται άπορρο- 
φώντες τό άρωμα φυτοϋ τίνος τό όποιον καί- 
ουσι, καί ό αύτός Πλίνιος (XXVI-36) συνι- 
στδ ώς θαυμάοιον φάρμακον κατά τής βηχός 
«νά καπνιςωσι διά καλαμίσκου φύλλα ξηρά 
βηχίου καί νά πίνωοιν ειτά ποτήριον καλού 
οίνου τής Κορίνθου».

Έκ τών άνω σημειουμένων χωρίων έξάγε- 
ται, οτι τό δεύτερον τοϋ Πλινίου είναι τό 
μόνον, έν ω γίγνεται μνεία έργαλείου άορί- 
οτως ύπομιμνήοκοντος τήν καπνοσύριγγα,^ 
τών λοιπών,μάλλον άνάφερομένων εις απλούς 
καπνισμούς. Άλλ’ έάν άπητώμεν παρά τών 
αρχαιολόγων μαθηματικός αποδείξεις θά έ- 
χάνετο μία έπιστήμη είς ήν τοσαύτας όφεί- 
λομεν γλυκείας απολαύσεις.

Πρό τίνος έφημερίς τις άνέγραψεν ότι ό 
’Επιμελητής Αύστριακοϋ τίνος Μουσείου, 
άποκτήσας άγαλμάτιονέξ ηλέκτρου ρωμαϊκής 
έποχής, μετ ’ άπορίας καί έκπλήξεως έδεόαι - 
ώθη ότι ήτο κατεσκευασμένον έκ θραύσμά 
των άρχαίών καπνοσυρίγγων. Θά ήτο δέ έτι 
εύάρεστος έκπληξις έάν έμάνθανεν ότι οί αρ
χαίοι, άν δέν έκαπνιζον σιγαρέτα, είχον. τού
λάχιστον καπνοσύριγγας.

Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ
(Διήγημα πρωτότυπον)

ήλιος δύει- τό φώς τή σκοτίμ βα- 
ΜΛ θμηδόν ύπείκει, ό ουρανός τήν λάμπου- 
ύ* Οαν αΰτοϋ αΐγλην τώ ζόφφ παραχωρεί’ 

Γ ή σελήνη σύν τοΐς έτέροις τοϋ οΰρανοϋ 
λαμπτήρσιν την βασιλείαν της έπιβάλλει καί ή 
νύξ διά τοΰ μέλαινος αύτής πέπλου τό σύμπαν 
περιβάλλει, έν φ συγχρόνως τά ζώα εις τάς στρω- 
μνάς των Αποχωροϋόιν, ίνα τό έκ τών κόπων 
σώμα έν τω τοΰ ζόφου κράτει άναπαύόωόιν. 
Μόνον είς τήν παραλίαν τήν πλησίον τής πο
λίχνης Β... εύριόκομένην, έφηβος εικοσαετής 
περίπου άγρυπνος παραμένει κρατών χαλαρώς 
είς τάς άγκάλας του βρέφος τι περίπατων δέ 
σκυθρωπός και τεθορυβημένος τμδε κακειόε, 
φαίνεται, ότι εύρίσκεται έν Αμηχανίμ περί τοϋ 
τί νά πράξμ. |

Τά πάντα πέριξ αύτοΰ κατηφή φαίνονται' ό
τών κυμάτων φλοίσβος τά ώτά του έρεθίζει, τό 
παν ζοφώδες έν τμ τοΰ προσώπου έκφράόει 
Απεικονίζεται.Όύδέν καλόν συναίσθημα έκ της 
ώραιοτάτης εκείνης φυόικής καλλονής έν αύτφ 
Αποτυποΰται Τάπαν σκιά, ματαιότης, τό πάν 
ούδέν είς αύτόν φαίνεται. Ή διεφθαρμένη ψυχή 
τον ούδέν έννοεϊ.

Αίφνης τό βρέφος άτενίζον, τό στήθος διά τής 
χειρός τύπτει 1 τί τό σημεΐον ; σκέψεις άποτρό- 
παιοι έκ τοΰ καρπού τοΰ Ανοσιουργήματος 
πηγάζονσαι κατατρύχουσιν αύτόν, έν φ Λ φωνή 
τής συνειδήσβως Αναφωνεί αύτφ γεγονυΐα τή 
φωνμ. «’Ακόλαστε τί έπραξας; κακοδαιμόνει 
νϋν, μή εϋριόκε τόπον άναπαύσεως». Βαδίζει, 
προχωρεί, ϊόταται- ή Αναπνοή του διακόπτεται 
καί αύθις Αναλαμβάνει τήν πορείαν της- οί όφ- 
θαλμοί του άγριοι τόν φόβον έμπνέουσι και ό 
τών κυμάτων φλοίσβος τήν Αδημονίαν παρα
κολουθεί. Κατατρύχεται, κοπιμ, μοχθεί· άπο-^ 
λαμβάνει ών έπραξε.

Ή νύξ προβαίνει- ή σελήνη περιλαμπής τόν 
ούράνιον διατρέχει θόλον έν τμ γαληνιαίμ έκεί- 
νμ άντίκατοπτμιζομένη θαλάσσμ. Αίφνης ουτος 
προχωρών ύπό τό γλυκύ τής σελήνης φως δια
κρίνει πόρρωθεν μικράν λέμβον έλαφρώς ύπό 
τής θαλάσσης κινουμένην, ώς τά φύλλα τών 
δένδρων ύπό την τοϋ ζεφύρου πνοήν. *Η  Ανα
πνοή του. ή Ακανόνιστος ολίγον, Αναλαμβάνει 
καί «ιδού» Αναφωνεί «μέτρον σωτηρίας» και 
πρός τήν λέμβον ώς καταδιωκομένη περιστερά 
τρέχει. Ή λέμβος ύπό τοΰ έλαφροΰ κινουμένη 
Ανέμου προχωρεί βραδέως, έτι μάλλον τήν δυ
στυχίαν τον έπαυξάνουΟα, αύτός δέ κινείται τή- 
δε κακεϊσε, ώσεί προόπαθών διά μαγείας αύτήν 
πλησίον του νά φέρμ. Άλλ' ό έλαφρός ζέφυρος 
ούδόλως τάς σκέψεις του συμμεριζόμενος βρα
δέως ταύτην πρός τά πρόσω ώθει. Τέλος Λ λέμ
βος πλησιάζει καί δίκην μαινομένου εισέρχεται 
είς ταύτην, έν ω ή ώχρόλευκος σελήνη είς μι
κρόν κρύπτεται νέφος τήν δυστυχίαν του οΰτω 
άπεικονίζουόα. Τό έμβρυον έν τμ έσχάρμ τής 
λέμβου καταθέτει, αύτός δέ ίσχυρώς κωπηλατεί 
Απομακρυνόμενος τής παραλίας ώς στρουθίον 
τούς βηματισμούς τοΰ κυνηγού φεΰγον.

Αί ούταί σκέψεις έν τή λέμβφ αύτόν κατέ- 
χουσι καί τό Δπαίσιον τοΰ νηπίου κλαυθμύριόμα 
όλοκλήρους αύτφ Ακολασίας καιρούς ύπενθυ- 
μίζει, Ή λέμβος γοργώς προχωρεί όχίζουσα τά 
μικρά τής ήρέμου θαλάσσης κυμάτια καί άφρόν 
πρό τής πρώρας σχημάτίζουόα.

Άλλά πού θά ύπάγμ; καί ποΰ θά δυνηθή 
νά ζήόμ μετά τοΰ προσκόμματος έκείνου ; ιδού 
ιό δίλημμα’ έπί τ·ξι δκέψει ταύτμ αί χεϊρες 
τάς κόπάς έγκαταλείπουόι καί ίδρώς τό μέτω- 
πον αύτοΰ περιλούει, έν φ. σκιαί Απανθρώπων 
πράξεων ύπό τό ωχρόν τής σελήνης φώς αύτώ 
παρουσιάζονται ’Αγωνία, παλαίει κατά τής 
άκαταμαχήτου φωνής τής συνειδήόεως. κατα
βάλλεται ύπό ταύτης καί έκφρων τό πρόσωπον 
τύπτει τής μιας όκέψεως τήν έτέραν διαδεχο- 
μένης. .Αίφνης κύπτει- τό βρέφος Ανά χεϊρας 
λαμβάνει καί «έρρ“ ές κόρακας» άναφωνών αύτό 
είς τά κύματα ρίπτει- μέγας Ακούεται γδούπος 
ώσπερ βίαια πνοή Ανέμου διά μέσου κοιλάδων 
φερομένη καί τό βρέφος ύπό τών κυμάτων όλο- 
λύζον καταπΐνεται. Το έρριψεν! έχάθη έν τμ 
άβύσσω 1 ποιον; έκείνο δπερ άνοόίως είς τόν 
κόσμον έφερεν, ίνα βαόανίσμ' έκεϊνο έπί τοΰ 
όποίου ούδέν δικαίωμα είχε- έκεϊνο δπερ ίσα 
πρδς αύτόν δικαιώματα είχε- έκεϊνο τό έλεύ- 
θερον δν, τόν άνθρωπον, δπερ καλλίτερον ίσως 
αύτοΰήτο' τόέξαφανίζει, τοΰ Αφαιρεΐτήν ζωήν, 
ήν τόσον Αγροΐκως καί κτηνωδώς έν αύτφ έ- 
θηκεν, τό καταστρέφει μή είδώς ώς έκ*τής  
πορρώσεώς του ότι ητο άτομον ιδιαίτερον, ώς 
αύτός.

Μόνος ήδη εύρίσκεται δεύτερον ποιων Ανο
σιούργημα. Αναλαμβάνει τάς κώπας καί βι- 
αίως πρός τήν μακράν φαινομένην Ακτήν κω
πηλατεί. Ή ήώς ήρξατο ύποφώσκουόα καί ή 
σελήνη Αμνδρώς όλίγον κατ’ ολίγον έξηφανί- 
ζετο. Τά έπί τής μακράν παραλίας δένδρα Α- 
μυδρώς διακρΐνονται φέροντα έπί τών φύλλων 
δίκην Αδαμάντων στιλβόντων τάς έν τφ Αρχο ■ 
μένφ φωτί λαμπούάας σταγόνας τής έαρινής 
δρόσου. Ουτω κοπηλατών προύχώρει, οπότε ή 
θάλασσα ήρχιόε νά ταράζηται ύπό Ανέμου βορ
ρά τόν ζέφυρον καταπνίξα»το;, ώς λέων πεινα
λέος μικρόν καταόροχθίζων κόνικλον. Ή λέμ
βος ταράσσεται καί κινδυνεύει νά καταποντι- 
σθΐί, αύτός δέ ερμαιον τής τύχης ών. περίπα
τοί τήδζ κάκεϊσε έπί τής λέμβου, Ιστία ζητών. 
Άλλά ποΰ τοιαΰτα; Ή λέμβος Αποκλίνει τής 
διευθύνσεως καί άλλοίαν λαμβάνει οδόν, ώς 
χάρτη<: ύπό άνέμου φερόμενος.Άγριον τό κύμα 
τόν μαινόμενον μιμούμέναν §ορράν τήν λέμβον 
πλήττει καί ότέ μέν έντεΰθεν εισέρχεται καί 
πληροί αύτήν ϋδατος, ότέ δέ άποόπμ μέρος Αε- 
σηπότος τινός ξύλου. Οΰτω έν τμ λέμβφ κλυ- 
δονιζόμενος καί έρμαιον τών κυμάτων γενόμε- 
νος, άπελπις καί έμβρόντητος ϊσταται τό μοι- 
ραϊον άναμένων τέλος.

Αίφνης, οΰτω ίσταμένου, κύμα λυάόαλέον τό, 
βρέφος έπί τής λέμβου κτυπ?, είς αύτόν τό 
διπλοΰν ύπενθυμίζον ΑνουΟιούργημα καί βιαΐως 
αύτήν έπί τά πλάγια ώθεϊ· ταράσσεται,· προσ
παθεί νά κρατηθμ, άλλ’ Αδύνατον έτερον ίόχυ- 
ρότερον κύμα αύτόν Από τής λέμβου Αφαρπά- 
ζει καί βαρύν έντός τών μαινομένων κυμάτων 
ρίπτει. Ό ήλιος Ανατέλλει ύπό τά νέφη προό- 
παθών τήν βαρεϊαν νά ζωογονήσμ Ατμόσφαιραν,, 
τόν έκ νεφών κεκαλυμμένον ούρανόν είς αϊ- 
θριον νά μεταβάλμ. Τήν στιγμήν καθ’ ήν έπί
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τών κυμάτων πίπτει, όλίγατ ϊόχυραΐ δεκάδες 
tjti τής πρός τά άνω έότραμμένης κεφαλής πί- 
πτουότν,ώς τύψεις ύπό τοΰ πλάβτον έκπεμπό- 
μεναι. Κνλίεται τμδε κακεϊόε ύπό τών κυμά
των φερόμενος, κολυμβμ, άγωνχμ, διευθύνεται 
πρός τήν πολύ μακράν φαινομένην παραλίαν, 
νομίζει δτι νικ? πρός ότιγμΛν, δτι κατορθοϊ τι, 
άλλά κύμα αΰτόν πρός τά όπίάω έπαναφέρει. 
Οΰτω ταλαιπωρούμενος καί μεταξύ θανάτου καί 
ζωής εύρισκόμενος τήν βείαν έπικαλείται άν- 
τίληφιν Ιόως ϊνα περιΟΟότερον τιμωρηθτί. Ό 
άνεμος άυρίζει καί αυτός κατά τοΰ μεγάλου 
δράκοντος, της θαλάόόης, παλαίων.

Τέλος μετά πολλάς |3αόάνους τοΰ άνέμου κο- 
πάάαντος καί τοΰ ήλίου τήν έξουΟίαν του έπί 
τής γής έπιδαλλόντος κατορθοϊ ήλίου μεάου- 
ρανοϋντος νά φβάόμ είς τήν άκτήν. ’Εξέρχε
ται τής θαλάδόης γυμνός, ταλαιπωρημένος, 
κεκμηκώς, τά ϋδατα έκ τών πλαγίων ρέουόιν 
έν φ φωνατ έκεΐ πλησίον έμφωλευόντων ζώων 
τά άνουάιουργήματα ύπενθυμίζουόι. Ό ήλιος 
ήδη πρός τήν δύόιν άποκλίνει καί ό καύάων 
αύτοϋ τά ύδατα άπό τών άαρκών του έξατμίζει 
θερμαίνων αυτόν, ώς μήτηρ τήν πληγήν τοϋ 
νεογνού ζφαρίου περιθάλπει, λήχουάα αυτήν 
καί τά όεόηπότα άφαιροϋόα μέρη Άλλά τί θά 
πράξη. νϋν ; Τήν πρός τό μακράν φαινόμενον 
χωρίονλαμβάνει διεύθυνάιν. Πανταχοΰ ρωγμαί, 
έλη καί άβατα μέρη τήν διάβασιν κωλύουάιν, 
Καί έν φ αυτός προόπαθεϊ ύπό τούς διαφόρους 
θάμνους τό κεκμηκός νά άναπαύομ άώμα, 
θροϋς διελαύνοντος πλανωδίου ζφου τήν προΟ- 
ωρινήν ταράόόει ήάυχίαν.

.Μετά παρέλευόιν_μηνών τινων παρελαύνον- 
τες μίαν τών όδών τοϋ χωρίου έκείνου έν μια 
έορτή καθ’ ήν οί χωρικοί άνά τάς οδούς έφέ- 
ροντο φαιδροί, άυνηντήόαμεν παρά τινα γωνίαν 
νέον τινά καταβεβλημένον καί έξηάθενημένον 
ζητοϋντα βοήθειαν.'Ίότατο έκεΐ μόνος, μακράν 
τών άλλων μή άπολαμβάνων τής χαράς- ό δυ
στυχής ήτο έκείνος ζητών έλεημοόύνην έν όνό- 
ματι τοΰ θεού, όν ένέπάιξεν, δν έχλεύαάεν.

Θρασύβουλος. S. Βλησίδης

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (*)

Ζ

Χρόνια χαι χρόνια είμαι χωσμένος 
Έδώ στή γή, βαθειά στη γή 
Άγνωστος καί Λησμονημμένος.. ■ 
Έγώ ποΰ έτρεπα τους Τρώας 
Ώ ίμέ ! είς άταχτο φυγή. · *

Άγνωστος καί Λησμονημμένος
.* Σ’ αύτη τήν ενδοζ,η τή γή 

Αιώνας 'βρήσκουμαι θαμμένος 
Έγώ ποΰ μένα βΛέμμα μόνο 
’Τάραζα Ουρανό καί Γή.

(') Τό ποίημα τοΰτο άπηγγέλθη ύπδ τοΰ γλυχυτά- 
του ποιητοΰ τών β Αβύσσων» χαί συνεργάτου τής 
«Φύσεως» χ. Μήτσου Παπασπύρου έν Μυχηναι; χατά 
την πανηγυρικήν έχδρομήν τοΰ έν "Αργεί Φιλολογι
κού Συλλόγου δ «"Ιναχος» τήν 5 Μάίδυ 1902.

Σ’ εντάφιο θρόνο καθισμένος - ·
Σε θρόνο πΐούσιο καί ψυχρό 
Βουβός, χΛωμός, συΛΛογισμένος 
Μές ’ στοϋ Ταρτάρου τά σκοτάδια 
Χρόνια καί χρόνια καρτερώ.

Γύρω μον τάφοι. . .ώ ! τι τάφοι I 
Ώ ! άπειροι κόσμοι νεκρών, 
Κόσμοι'θαμμένοι στό χρυσάφι 
Κοιμώνται τόν αιώνιον ύπνο, 
Τόν ύπνο τους τό φοβερόν.

II

’Πό πάνω μον ερείπια 
Τά τόσα μον παΛάτια 
’Ερείπια, συντρίμματα 
Τών Μυκηνών τά πΛάτια.

Πό πάνω μον ερείπια 
Οΐ πύργοι τών γενναίων 
Ερείπια τ’ αθάνατα 
Κάστρα τών Μυκηναΐων.

'Ωιμέ ! χΛωμή κι' αγνώριστη 
Ή ΠύΛη τών Λεόντων 
Μαρτύριο ’περήφανο 
Τής χώρας τών δρακόντων.

’Ωιμέ ! χΛωμή κι ’ αγνώριστη 
Καί ή Περσία Κρήνη 
Ώ ! οί αιώνες οί σκΛηροί 
Τήν στέρεψαν κι’ εκείνη.

------- ^Ω-μίΐρά- ερείπια - —■— - 
Ω ! ισκιωμένο’, θό.ίύΐ 

Σείς μόνον φανερώνετε 
Τών Άτριδών τήν πόΛι.

III

Καί τώρα σάν καμμιά νυχτιά 
Γέρνει άπα.Ιά ή ψυχή μου 
Στους τόπους τών ονείρων της, 
Στά μέρη τών ερώτων, 
Στά μέρη τών ευτυχιών, 
Τών όρκων της τών πρώτων, 
Στά δώματα τον Λυκαυγούς, 
Στά δώματα τοΰ σκότους 
Καί θυμηθώ θείες στιγμές 
Καί τών φιΛιών τούς κρότους. ■ ■ 
Καί τώρα σάν καμμιά νυχτιά 
ΆνάΛαφρα ή ψυχή μου 
Πέρνει τής στράτες πωπερνε 
Στής νειότης μου τά χρόνια 
Τής στράτες ποΰ μ’ έδόζασαν 
Καί δόξασα αιώνια:

ΙΙΙΙ

Νοιώθω μιά ζένη δύναμι 
Μέσα στά κόκαΛά μου 
Καί τρίζει τό κουφάρι μου 
Καί τρίζει ή φορεσιά μου 
Kai χάνουνται τά ερπετά 
Τοϋ τάφου άπό ’μπροστά μου.

ΚΛαίει ή ψυχή μου ή άμοιρη 
Τή νύχτα, στό φεγγάρι 
Ακουμπισμένη σε τρανό 
Τών Μυκηνών Λιθάρι 
Καί στάζει άπό τά μάτια της 
Αάκρυ—μαργαριτάρι— 
'Ά! Κόσμοι που διαβαίνετε 
Α! Κόσμοι εσείς ποΰ ζήτε 

Μή Λησμονείτε τούς νεκρούς. ■. ■ 
Ποτέ μή Λησμονείτε 
’Εκείνους ποΰ αιώνια ζοΰν 
"Οταν έσεΐς δεν ζήτε.

1903 Μήτβο; ΐιαπαβαύρου

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
Χΐος-Σμνρνη Μυτιλήνη Κωνσταντίνοι}· 

πόλις. Προσάραξες της Έλ-Καχίρας. 
Δύο ήμερονύκτια έν τρόμω καί αγω
νία. Cherchez la femme.
Τήν 5 ώραν μ.μ. τής προπαρελθούσης Παρα

σκευής έπεβιδαζόμην έπί τής «Σμύρνης» άτμοπλοίου 

τής 'Εταιρείας Κουρτζή, μετά πολλής λύπης χαί 

κατήφειας,διότι έγχατέλειπον τάς ’Αθήνας καί ποιας 

τίνος εύχαριστήσεως, διότι θ’ άνεκουφιζόμην έκ τών 

συνεχών εργασιών μου, οτε μετ’ ολίγον ήρχίσαμεν 

ήδη νά έξερχόμεθα βραδέως τοΰ ωραίου λιμένος 

Πειραιώς καί έν τάχει νά βαίνωμεν μεθ ’ ωραίου καί 

γαληνιωτάτου καιρού πρδς τδ περίλαμπρου και ιοστε

φές Ιστορικού Σουνίου. Έκειθεν ή Σελήνη πλησι- 

φανής ήρχισε ν' αναφαίνεται, μακρόθεν είς τδν ορί

ζοντα ανατέλλουσα χαί εύφροσύνως πάντες έκ τοΰ 

καταστρώματος τήν ύποδεχόμεθα, πλήν μετ ’ ολίγον 

συν ταύτη καί άνεμος σφοδρός βορειοδυτικός ήρχισε 

νά πνέη, 2τε σΰν τή έπακολουθησάση ταλαντώσει 

τοΰ σκάφους μας ήναγκαζόμεθα πάντες νά έγκαταλεί- 

πωμεν τδ κατάστρωμα καί ένωρίς νά ζητήσωμεν ά- 

συλον εις τάς περιωρισμένας έπιθαλασσίας κλίνας 

μας.
Ο ύπνος δέν ήργισε νά μέ καταλάβη, καθόσον ό 

ευχάριστος καί ζωογόνος έκείνος αήρ μέ εϊχεν ήδη 

απονάρκωση, άλλ' αιφνίδια στάσις τοΰ πλοίου περί 

τήν 4 ώραν τής πρωίας καί δ διαρκής συριγμδς τοΰ 

πλοίου μ’ άφύπνισεν αμέσως καί μετ’ απορίας διε- 

λογιζόμην, πρδς τίνα σκοπόν τδ πλοίον εστη καί κα- 

λεί τήν προσοχήν τινός.

’Εγερθείς έν τφ άμα άνήλθον έπι τοΰ καταστρώ

ματος, δπου μετ’ απορίας παρά τοΰ καμαρωτού μαν

θάνω δτι ήγκυροβολήσαμεν είς Άνδρον καί δτι κα- 

λεϊ τούς λεμβούχους νά προσέλθουν, διότι δέν μας 

περιέμενον.

—Ωραία, τω λέγω, καί ήμεϊς νά νομίζωμεν δτι 

πρδς τήν Χίον βαίνομεν.

Κατακλίνομαι καί ευτυχώς καί πάλιν κοιμοΰμαι 

παρα τον σάλον τής θαλασσής καί τδν τετράχορον 

τής κλίνης μου καί μόλις περί τήν 9 ώραν ήγέρ- 

θην, διότι άρέσκομαι νά μένω κλινήρης, οσάκις τα- 

ξειδεύων τήν πρωίαν τδ πλοίον ταλαντεύεται. Είναι 

κίνησις παρεμφερής πρδς πελωρίαν άπδ δένδρου κρε- 

μαμένην ώραίαν αιώραν.

Τήν μεσημβρίαν άφίχθημεν εις Χίον, οπού εισήλ- 

θομεν εις τδν μικρόν, άλλά ωραιότατου λιμένα της 

καί ήγκυροβσλήσαμεν παρά τήν άκτήν. Κύκλωθεν 

περίδάλλετο ύπδ λσμπροτάτου λίθινου κρηπιδώμα

τος καί όμαλωτάτης λιθοστρώτου δδοΰ, χρησιμευού- 

σης πρδς τδ εσπέρας καί διά περίπατον τών κατοί

κων, πολλαχύθεν δε ώραϊαι οΐκοδομαί ποικίλλουσι 

τήν εύμορφίαν τοΰ συνόλου, έξ ών διακρίνεται τοΰ 

κ. Λιάσκου, οστις ε’ναι καί δ εκτελεστής τοΰ λαμ

πρού καί μοναδικού έν πολλοΐς τούτου έργου, δι’ 

οπερ έδαπανήθησαν οΰκ ολίγα.

Πλήν δυστυχώς έπεβαρύνθη τδ'τοπικόν έμπόριον, 

ώς λέγεται, καί οί κάτοικοι παραπονοΰνται, διότι 

ωπισθοδρομήθη ή ανάπτυξες αύτοϋ. Φυσική συνέπεια, 

καθόσον τά καλά «κόπφ κτώνται»

Του πλοιάρχου δέ δηλώσαντος ήμίν, δτι επιτα

κτική εργασία τοΰ πλοίου επέβαλε τήν διαμονήν μας 

εκεί μέχρι τής 6 μ.μ.,έπωφεληθέντες τής περιστά- 

σεως, έξήλθομεν μετά τοΰ έξ Άγκυρας συνταξει- 

διώτου κ. Κυριάκου Ξενίδου ιατροΰ καί έπεσκέφθη- 

μ:ν τήν πόλιν, τδν ιατρόν κ. Όθωνα “Ορνσταϊν καί 

τδν πανιερώτατον άρχιεπίσκοπον κ.Διον.Νικολόσην. 

Ή πόλις έφάνη ήμίν καί έσωτερικώς άρκούντως 

προοδευτική κα’ι ώραία μετά καλών οδών, λαμπρό

τατων θέσεων καί ρωμαντικωτάτων τοπείων- Φημί

ζονται δμως αί έξοχαί της καί τά ολίγα προϊόντα 

τής νήσου, άτινα δυστυχώς δέν έπαρκοΰν πρδς ευη

μερίαν τών κατοίκων, οί’τινες ζώσι περιωρισμένως, 

πολλών άναγκαζομένων νά ζητώσι μείζονα δρασιν 
έν τώ έξωτερικω.

Τδν κ. ’Ορνσταϊν εϋρομεν έν τφ φαρμακείφ του 

καταγινόμενον εις τήν έξέτασιν τών ασθενών του. 

Είναι ανήρ πεντηκοντούτης περίπου, δραστήριος, 

έπιμελής καί άκούραστος. κάλλιστος επιστήμων καί 

διακεκριμένος πολίτης. Υιός δέ τοΰ άοιδίμου ήμών 

φίλου καί πολυτίμου συνεργάτου Βερνάρδου ''Ορν

σταϊν, αρχιάτρου τοΰ Έλλην. στρατοΰ, μας ύπε- 

δέχθη μετά πολλής φιλοφροσύνης καί περιεποιήθη 

κατά τδ ένόν.

—'Ώστε θά έχωμεν πάλιν έντυπώσεις ταξειδίων, 

μοί λέγει καί θά έπισκεφθήτε νέα μέρη. Νά μή γρά- 

ψητε δι’ ήμάς, οτι μας ηυρατε είς τοιαύτην θέσιν.

—Τουναντίον θά γράψω διά τήν δραστηριότητά 

σας καί τήν πολλήν εργασίαν σας. Και αληθώς ένω 

συνφμιλοΰμεν έκάλει εις τήν ιδιαιτέραν αίθουσαν 

του τούς ασθενείς, οδς έξήταζε τδν ένα κατόπιν τοΰ 

άλλου.

Είναι επιτήδειος καί κάλλιστος ιατρός, τυγχά

νω» πολλής έκτιμήσεως έν τω τόπφ.

Ειτα έπεσκέφθημεν τδν σεβάσμιον πρωθιεράρχην, 
3ν;Λέ8ρομεν οίκοι, διαμένοντα έξωθι τής πόλεως 

εις τήν υψηλήν καί ώραιοτέραν συνοικίαν αύτής. 

Έπέδειξε μεγίστην χαράν καί έξέφρασε ζωηράν εΰ- 

χαρίστησιν έπί τή άπροσδοκήτφ έπισκέψει μας, λό

γων:

—Χαίρω πολύ, οπού σάς βλέπω κ. Πρίντεζη καί 

έξεπληρώσατε μεγίστην επιθυμίαν, ήν εΐχον, νά 

γνωρίσω καί έκ τοΰ πλησίον τδν γράφοντα τόσα 

ώραία πράγματα έν τή «Φύσει». Καί έχετε πολ

λούς συνδρομητάς, ε’σθε ευχαριστημένος; Έρχεσθε 

ήδη έξ Αθηνών;

Καί μοί άπέτεινεν ό μειλίχιος, άγαθώτατος καί
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σεβάσμιος ιεράρχης σωρείαν ερωτήσεων, μή δυνάμε- 

νος άλλως νά έκφραση τήν πάλήν χαράν, προσθέσας 

μοι, οτι αύτδς σπανίως ταξειδεύει και δτι έλυπήθη 

μή δυνηθείς *ά  μεταδή εις Ζάκυνθον, έξής κατάγε
ται, κατά τάς έορτάς τοϋ εθνικού μας ποιητοΰ Σο- 

λωμοΰ, αν καί έπιμόνως προσεκλήθη και προσή- 

νεγκε πόνο προθύμως τδν οβολόν τον.
Περί τήν έβδόμην ώραν μέ καιρόν ώραιότατον 

και γλυκύτατον, ατμόσφαιραν δέ καί καθαρα*  καί 

θάλασσαν γαληνιωτάτην, έπεβιβάσθημεν τοΰ ατμό

πλοιου μας καί αμέσως προσεκλήθημεν είς ώραιον 

όντως γεΰμα, άπάραντες έν ταυτφ διά Τσεσμέ, οπού 

έφθάσαμεν μετά τρία τέταρτα τής ώρας. Ή συντρο

φιά μας άπετελεϊτο έκ τοΰ πλοιάρχου, τοΰ πράκτο- 

ρος τής Χίου μετά τής άξιολόγου καΐ εΰ ήγμένης 
δεσποινίδος αδελφής του, τοΰ εΰγενεστάτου Κυρίου 

Βλάχου, φοιτητου έν τφ Πανεπιστημίφ του Μονπε- 

λιέ, τοΰ άξιολόγου κ. Αυγερινού, εμπόρου έν Τύνιδι 

μετά τής άξιολόγου συζύγου του, τοΰ ιατρού κ. Κυρ. 

Ξενίδου έξ Άγκύρας καί έμοΰ. Τδ γεύμα μόλις 

εΓχε τελειώσει κα! άμέσως ή Α'. θέσις κατεκλύσθη 

ΰπδ έπιβατών έκ Τσεσμέ, ερχομένων έκ τών λου

τρών καί έπιμόνως ζητούντων θέσεις καί κλίνας, άς 

δέν ήδύνατό τις νά οίκονομήση δι ’ όλους.

—Μά τότε τί δίδετε εισιτήρια; διηρώτα. δ είς έν 

απορία.

—Τί κατάστασις είναι αΰτη, Ιλεγεν άλλος, έπι- 
πλήττων.

—Ποΰ θά οικονομήσω τήν πάσχουσαν σύζυγόν 

μου. ανέκραξε τρίτος μεθ’ οργής. Καί τδ διαμέρισμα 

τής πρώτης θέσεως είχε πληρωθή επιβατών, ίστα- 

μένων όρθιων μέχρις ασφυξίας καί κραζώντων και 
χειρονομούντων άπελπιστικώς, έν θυμφ καί όδύνει: 

’Ιδίως αΐ φοβεραί διαστάσεις γυναικών τινω*  πρου- 

ξένουν τήν φρίκην καί τήν αηδίαν διά τδ άνοικονό- 

μητον αυτών, ιδία έν ώρα θέρους.

—Οίφ, θά σκάσω άπδ τήν ζέστην έλεγε*  ή μία, 

ζωηρώς κινούσα πρδ τοΰ ευτραφούς προσώπου της 

τδ παμμέγιστον ριπίδιέν της καΐ έν ταύτφ ώθει 

τούς άλλους διά νά είσχωρήση μεσώτερον έν τή αι

θούση.

—Μά τι κατάστασις είναι αϋτη, έπέλεγεν έτέρα, 

θέλουσα νά καθήση έπί θέσεως μή όπαρχούσης.

—Έχουν δίκαιον οί έπιβάται προσέλεγεν δ πλοί

αρχος άφίνων τήν θέσιν του καί έξερχόμενος.
—’Ησυχάσατε, θά τά οίκονομήσωμεν, άπήντα 

μειλιχίως ό πράκτωρ, καί έν ταΰτώ έκάλει τδν κα

μαρωτόν, δστις έν στενοχώρια έμορμόριζεν:

—Μά! τί νά σας κάμω, ποΰ νά βάλλω τόσον κό

σμον,μοΰ περισσεύουν τρεις θέσεις και είναι δεκατέσ- 

σαρες έπιβάται, ποϋνά τούς οικονομήσω. Έν ταυτώ 

δέ κάποιος παραπλεύρως μου χωρήσας:

—Μπά, κ. Πρίντεζη, μοι λέγει, πώς έδώ;

Ήτον δ κ. Βραχάλης μετά τής Κυρίας του έκ 

Κάιρου, οΓτινες ήσαν ομοίως είς τά λουτρά καί μ«- 

τέβαινον ήδη είς Σμύρνην.

—Τί νά κάμωμεν, μοί έλεγον, δέν έχομε*  θέσιν.

Καί ένφ πάντες ήδημόνουν καί ό πλοίαρχος μετά 

τοΰ πράκτορος καί του καμαρότου συνδιελέγοντο 

πώς νά έξοικονομήσωσι τήν περίστασιν:
—Είς τδ δωμάτιόν μου, τοϊς λέγω τότε, ύπάρ- 

χει μία κλίνη εύκαιρος, ήν δύναται νά λάβη δ κ.

Βραχάλης ομοίως καί είς άλλα δόνανται νά οίκο- 

νομηθουν καί άλλοι, αί γυναίκες άς περιορισθώσιν 

όπως όπως είς τδ γυναικεϊον διαμέρισμα, έστω και 

χαμαί, οί δέ άνδρες άς αρκεσθώσιν ίσοι δεν ευρωσι 

κλίνας είς τά ανάκλιντρα έδώ τής αιθούσης και έπί 

τής τραπέζης, καταλλήλως διασκευαζόμενα είς πρό

χειρα αναπαυτήρια. Έγώ έτυχε πολλάκις έπί τοΰ 

δαπέδου να κοιμηθώ ένεκα του συνωθισμοϋ τών 

έπιβατών. Τινά κάμω. Μή σάς φαίνεται δέ παρά

δοξον ήδη τοΰτο διότι και είς Παρισίους συμόαίνα. 
Έπειτα πάντοτε άμα παρέλθη ό θυμός καί ή παρα. 

ξενία επακολουθούν τόσα έπεισόδια καί αστεία οπού 

θά διασκεδάοετε καλείτερον.
Άλλοι έγέλασαν καί άλλοι έμόρφασαν, άλλά 

τή ανάγκη καί θεοί πείθονται, άναγκασθέντων καί 

τών ήμςτέρων έπιβατών να οίκονομηθώσιν όπως,δπως 

καί ούτως άπεπλεύααμ·:*  μέ ωραιότατο*  καιρό*  περί 

τήν δεκάτην ώραν έκ Τσεσμέ καί μέ γέλωτας καί 

μέ διηγήσεις άφίχθημεν τήν έπαύριον πρωίαν είς 

Σμύρνην, άλλων κοιμηθέντων πολύ καί άλλων ολί

γον.
Τήν Σμύρνην έπεσκέφθην πολλάκις καί περιέ

γραψα ήδη. Είναι πόλις, ώς γνωστόν, ώραία, εμ

πορική, παλαιοτάεη, μέ λαμπρά*  εΰθεϊαν καί έπι- 

μήκει προκυμαίαν, οπού συναθροίζεται καθ’ έσπέ- 

ρας δ καλείτερος κόσμος τής Σμύρνης, έχει πολλά 

θέατρα, λέσχας διασκεδάσεις, έξοχάς δέ περιφήμους 

και άπολαύσεις μαγευτικός.

’Εφέτος μετέβην είς Βουρνόβαν, μεσόγειον ώραίαν 

κωμόπολιν πρδς έπίσκεψι*  τοΰ αίδεσιμωτάτου λογίου 

έφημερίου κ. Άντ. Σιγάλα καί καθηγηιοΰ Ευρω

παϊκών γλωσσών, καταγινομένου καί εις τήν γραμ- 

ματοσημόλογίαν, κάτοχου δέσπανίαςσυλ,λογήςέξ 

απάντων τής ύφηλίου τών γραμματοσήμων, οστις 

τυγχάνει παλαιός φίλος καί συνδρομητής, ώς καί 

είς τήν απέναντι περί τήν ήμίσειαν ώραν άπέχουσαν 

παράλιον ώραιοτάτην πολίχνην Καρδελιό, προά- 

στειον τής Σμύρνης, καθόσον πολλοί διημερεύοντας 

ένταΰθα δι'εργασίας των, έπιστρέφουσι τό εσπέρας 

είς Καρδελιό, καί άλλοι διέρχονται τδ θέρος έκεϊ. 
Έχει δέ ωραίας οδούς, καλλίστας οικοδομάς καί 

καταστήματα καί δμοιάζει πρδς τήν Έρμούπολιν.

Ένταΰθα συνήντησα τδν κύριον Κορδοβύλην μετά 

τής άξιολόγου συζύγου του Κυρίας ’Αθήνας καί τοΰ 

καλώς κατηρτισμένου θιάσου του, οστις εδιδε ευερ

γετικήν παράστασιν ενταύθα ύπέρ τής κοινότητσς 

και μετά τοΰτο έμελλε νά συνέχιση τάς παραστάσεις 

του έν Σμύρνη.
(Ιίστεται Συνέχεια)

Η ΓΥΝΗ
Ωραία θά σας προθώση

4 ν σί ι θ ή ς θά σας άπαρίσΐ)·
Πϊντ,ς θα σας καΐαστρί^·
Π.Ι ουσία θά σάς κυριιύστ)·
Ανόητος θά σάς αποκτεινώση.
Ευφυής θά σάς θα~1αοσοθρομ.ήστι,

Ο ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ Θεόν μου, καίτοι δέν τδν βλέπω. "Οσον δέ διά νά 

έπανέλθω ταχέως, θα προσπαθήσω παντί σθένει καί 

δέν θά εινε σφάλμα μου αν δέν τδ επιτύχω.

— Άκουσον, Μουσαίε... μετά έ'να μήνα ύπαν- 

• δρεύεται, ώς θά μάθης σήμερον, αν δέν τδ γνωρίζης 

1 είσέτι, ή αδελφή μου Κλειώ. Έάν δέν κατορθώσης 

I νά έλθης ένωρίτερον, τότε εξάπαντος θά έλθης.

Έδώ είς τήν αγροτικήν μας έπαυλιν θά γίνουν οί 

γάμο*,  οικογενειακές. Ούτε μουσική θά ύπάρχη ούτε 

τίποτε, κατά τήν θέλησ.ν ή μάλλον κατά τήν ιδιο

τροπίαν τον πατρός μας. "Ωστε σύ θά έλθης μέ τδ 

βιολίον σου. Έν ίσφεισαι μακράν μου, μή μέ λη

σμονεί καί ίσως άγγελός τις είς τα όνειρά μου θά μοί 

άναγγελη, οτι μέ ενθυμείσαι καί θά ήδύνεται ο χρό
νος ό χωρίζων μας... Άπελθι, άλλά θά έπιστρέ- 

ψης εντός μηνδς τδ πολύ.., μή λησμονεί, ότι δ χω

ρισμός μου άπδ σοΰ θά εινε σκοτεινή νύξ διά τήν 

καρδίαν μου, τής όποιας μόνον σέλας θά εΐνε ή ελ

πίς τής ταχείας επανόδου σου. Άπελθε...

Καί έπιθεϊσα τα χείλη της έπί τών ίδικών του 

άπήλθεν ελαφρά ώ; χρυσαλίς καί, οτε έμελλε νά 

καταστή αφανής δπισθεν συστάδος δένδρων, έστρεψε 

καί τφ προσεμειδίασεν.

Ό νεαρός καλλιτέχνης πλήρης χαρας καί έλπί- 

δος άπήλθ» τήν ήμέραν εκείνην ΰποσχεθείς, οτι θά 

έπανέλθη διά τούς γάμους τής Κλειοΰς.

Μετά ένα μήνα είς τήν έπαυλιν του πατρός τής 

θαλείας έγίνοντο σπουδαϊαι προετοιμασίαι διά τούς 

γόμους τής Κλειοΰς. Ό Μουσαϊος ακόμη δέν ειχεν 

έλθει. Τήν έπομένην θά έγίνοντο οί γάμοι. Ή Θά

λεια έφαίνετο ανήσυχος, άλλ’ είς τήν ανησυχίαν 

της δέν θά διέκρινέ τις λύπην άλλά πεϊσμα καί χα

ράν ϊσως.

Περί τήν δείλην περιεπάτει είς τδν κήπον μετά 

κομψού νεανίου προσκληθέντος και αύτοϋ διά τούς 

γάμους καί υιού πλουσίου φίλου τοΰ πατρός της.

Έ»*  έβλεπε καί ήκουεν αυτούς ό Μουσαϊος θά 

έσπαρασετο.

— Φιλτάτη, έλεγεν ό νεαρός σύντροφος τής Θά

λειας, μέ άγαπας;

— Καί τδ έρωτας, Δημήτριε ; "Ω! είσαι κακός !.

— Φιλτάτη μου, έμαθον... μοϊ είπον... δτι... είς 

μουσικός... οτι έ’να μουσικόν... έ’να βιολιστήν τδν 

ήγαπατε καί...

— Ώ Δημήτιε, δέν ήξεύρεις τί λέγεις !... Τδν 

Μουσαίον! τή άληθεία πάντα άλλον νά ύποπτευ- 

θής ή αυτόν.

Καί καγχάζουσα προσέθηκε:

— Τόν Μουσαίον !... ’ΓδνΜουσαϊον, δστις τίποτε 

άλλο δέν δύναται ν’ άγαπήση ήτδ βιολίον του καί 

τήν μουσικήν ! Αϊ φίλτατέ μου! ... Έγώ, όταν α

γαπώ θέλω έκεϊνος τδν όποιον αγαπώ νά λησμονή 

τά πάντα δι’ εμέ ! Θέλω νά μοί όμιλεϊ περί έμοΰ 

μόνον, περί τοΰ έρωτός μας περί τής καλλονής 

μου ’ ...

— "Οπως εγώ;

— Ναί, όπως συ, φίλτατε. Όπως σύ, δστις δέν 

είσαι ούτε μουσικός, ούτε καλλιτέχνης, ούτε ποιη

τής, ώστε διά τήν καλλιτεχνίαν νά λησμονή έμέ. 

Οί ποιηταί, οί μουσικοί, οι καλλίτέχναι άγαπώσι 

πολλά άφηρημένα καί άθλα πράγματα, ώστε διά τήν 

γυναίκα μένει μικρόν μερίδιον άγάπης. Οί ποιηταί

Ό 

τδ

ί

§ «ς, δτι μ’ αγαπας;
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Ό τελευταίος τόνος δ έξελθών άπδ τάς χορδάς 

τοϋ βιολιού του ήχει είσέτι, ελαφρός στεναγμός έπέ- 

ψαυε τά χείλη του, τα υγρά δμματά του ήτένιζον 

έν έκτάσει τδ κυανοΰν τοΰ ουρανού, οτε ήσθάνθη 

επί τής παρειάς δύο μικκύλα χείλη καί φωνήν σι

γαλήν, γλυκυτέραν καί τών τόνων του βιολιού του, 

ψιθυρίζουσαν είς τδ ους του:

— Μουσαϊε σέ λατρεύω ! ...

Ό Μουσαϊος άνεσκίρτησε' έστράφη καί ε’δε ιήν 

. νεωτέραν θυγατέρα τοΰ ιδιοκτήτου τής έπαύλεω; έν 

ή έφιλοξενεϊτο.

Τδ βλέμμα του έβυθίβθη ήδέως είς τδ ΐδικόν της.

Αυτός,εικοσαετής,ξανθοκόμης.έχωντούςγαλανούς 

θεσπεσίους οφθαλμούς ελαφρώς υγρούς και τά ρό

δινα χείλη του τρέμοντα έξ ήδείας έκστάσεως. ώς 
φύλλον ρόδου ύπδ παχεϊαν σταγόνα δρόσου, παρε- 

τήρει μέ εκπληξιν τήν δεκαεπταετή φίλην του, ώ- 

ραίαν ώς άγγελος παιδικών ονείρων, έχουσαν πλου- 

σίαν μέλαιναν κόμην καί μεγάλους μαύρους οφθαλ

μούς έκπέμποντας δέσμας χρυσών ακτίνων. έν ταϊς 

όποίαις έκολύμβα ήδέως τδ ίδικόν του βλέμμα : 

ουρανός τών οφθαλμών του ε’χεν απέναντι του 

έρεβος τών οφθαλμών εκείνης, άλλ’ έρεβος έχον αι- 

γλην Παραδείσου.

— Θάλεια! ... τή έψιθύρισε..·

— Μουσαϊε!...

— Μοί ώμίλησας σύ η ώνειρεύθην ; μοί εφάνη, 

οτι αμβροσία χείλη ήγγισαν τήν παρειάν μου, δτι 

φωνή ήδεϊα ώς αγγέλου μοί έψιθύρισέ τι...

— Μουσαϊε σέ λατρεύω... έγώσοί ώμίλησα. . μέ 

αγαπάς;
θάλεια ! ... Καί δέν τδ ένόησες λοιπόν ; Σέ έ- 

λάτρευον άνευ έλπίδος πρδ τόσου χρόνου καί ήρχό- 

μην έδώ είς τον κήπον ό δείλαιος καί ύπδ τήν μη

λιάν ταύτην έκλαιον διά τοΰ βιολιού μου τδν ερωτά 

μου...
S Άλλ’ είπέ μοι, Θάλεια, πρδς Θεού, μή παίζν,ς 

I μετά τής καρδίας μου... είπέ μοι διατί μοί' έψιθυρι-

— Διότι Μουσαϊε, σέλατρεύω.·, διότι είσαι έξο

χος μέ τδ βιολίον σου. δταν έκτελής έπ ’ αυτού σύν- 

θεσίν σου τινά, όταν τδ γαλανόν βλέμμα σου περι

βάλλεται υγρούς άδάμαντας, "να ριφθή εις τάςάγ- 

κάλας τοΰ Ουρανού, όταν κλίνη ή κεφαλή σου ωχρά 

καί τά χείλη σου μειδιώσιν άρρητον μειδίαμα, ώ 

ναί!... τότε μοί φαίνεσαι ώς δν τι ύπερκόσμιον, 
ώς αίγληιιςάγγελος καί... σέ λατρεύω Μουσαϊε

Ο Μουσαίος ούδέν είπεν, έλαβε μόνον τήν μι

κρά*  χεΐρά της καί τήν έπλησίασεν είς τά χείλ.η 

του.
— Μουσαϊε, είπε μετ ’ ολίγον ή' Θάλεια, αναχω

ρείς μετ ’ ολίγον, δ πατήρ τδ είπε*.  Ελαβες παρά 

τοϋ πατρός σου επιστολήν προσκαλουσαν σε ώς τά

χιστα. Άλλά θά έπανέλθης ταχέως· ’Αληθώς Μου

σαϊε ;.. . Καί θά μέ ένθυμήσαι. όταν δέν θά είσαι 

πλέον έδώ;

— Άν θά σ’ένθυμοΰμαι! ώ! αιωνίως, θάλεια!.. 
Θά σέ αγαπώ καί μακρόθεν όπως καί έδώ και ή 

απομάκρυνσίς μου δέν θά έπιδράση έπί τοϋ αισθή

ματος μου. Θά σέ αγαπώ πάντοτε, ώς αγαπώ τδν
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αγαπώσ: τούς αστέρας,τδν ουρανόν, τήν θάλασσαν, 

τά άνθη καί χίλια δύο άλλα. Οί ζωγράφοι παρα

πλήσια. Οί μουσικοί χειρότερα ακόμη. "Ολοι εινε 

νά πέρνης τδν ένα νά κτυπας τδν άλλον... Έγω 

θέλω ή φλόξ τής καρδίας εκείνου τον οποίον αγαπώ 

νά φωτίζη μόνον τό έμδν τέμενος, θέλω ό έρών 

μου νά εινε μονοθεϊστής και έγώ νά είμαι ή θεός 

του.......................... Όμηλοϋσα ούτως ή θάλεια ήτο άλ-

λοκότως ώραία. Οί οφθαλμοί της εξήστραπτον άπδ 

υπερήφανου πϋρ. Τά πορφυρά χείλη της ύπερηφά- 

νως συνεσπώντο. Αί παρειαί της ήσαν περιδεβλημέ- 

vat τήν βασιλικήν πορφύραν τοϋ έρωτος.

Άνήγειρε φιλαρέσκως τήν μικκύλην χεϊρα της 

καί έθώπευσε δι’ αυτής τήν μεταξώδη κόμην της 

ώς ϊνα τήν διευθετήση.

Ό δέ Δημήτριος έδράξατο τής χειρός εκείνης 

καί τήν προσεκόλλησεν εις τά χείλη του.

Τήν στιγμήν έκείνην, έάν δέν προσεϊχον δ μέν 

είς τδ φίλημα, οπερ έδιδεν, ή δέ εις τδν θρίαμβόν 

της, θά ήκουον ώσεί πεπνιγμενον τινά βρυχηθμόν. 

Εΰρίσκοντο προ τοΰ εδράνου, δπου προ μηνδς έξε- 

μυστηρεύθη ή θάλεια τδν έρωτά της πρδς τδν Μου

σαίον. Και αύτη ή βέβηλος έκάθισεν έπι τοϋ εδρά

νου τούτου, ϊνα εξακολούθηση τήν ερωτικήν συν

ομιλίαν της μετά τοϋ Δημητρίου.

’Εκείνος έκάθισε παρά τδ πλευρόν της.

— Ευχαριστώ, θάλεια, εΐπε, μέ έπεισες. Είχον 

άδικον νά πιστεύω δ,τι επίστευον. Άλλα σέ αγαπώ 

τόσον ! . .. .

Ό πατήρ μου μέ ήρώτησε σήμερον άν θέλω νά 

γίνη δ άρραβών μας αύριον. μέ τούς γόμους τής 

Κλειοΰς. Ό πατήρ σου συγκατετέθή, σύ θέλεις

— *Ω  Δημήτριε !, ανέκραξε πλήρης χαράς προ- 

σκολλώσα τά χείλη της έπί τών χειλέων εκείνου.

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθη τόνος τόσον σπα

ρακτικός καί άγριος, ώστε οι δύο έρασταί άνετι- 

νάχθησαν δρθιοι. "Οπισθεν τών φυλλωμάτων διέκρι- 

ναν τδν Μουσαίον. ’Ωχρός, πάλλων, μέ τούς γλυ

κείς οφθαλμούς του έξαστράπτοντας αγρίως, ώς πα- 

ράφρονος, μέ συσπωμ.ένην αλγεινώς τήν μορφήν, 

μέ δρθωμένας τάς τρίχας καί τά χείλη τρέμοντα 

έκράτει διά τής δεξιάς σπασμωδώς τδ τόξον τοϋ 

βιολιού του. Οί έρασταί έταράχθησαν. Ήτο θαυ- 

μασίως ώραϊος έν τή άγριότητί του εκείνη.

Ή Θάλεια συνήλθε πρώτη. Προύχώρησε πρδς 

αύτδν καί εΐπε μειδιώσα:

— Καλώς ήλθες, Μουσαίε. Ιίλησίασον να σέ 

συστήσω είς τδν μέλλοντα σύζυγόν μου.

Ό Μουσαίος τήν προσέβλεψεν αγρίως. Άρα 

άνήλθεν είς τά χείλη του, άλλά τήν συνεκράτησε 

σφίξας τούς όδόντας. Ή άπόγνωσις τδν έπνιγε.' Καί 

είθισμένος δλα τά αίσθήματά του νά έκφράζη διά 

τοΰ βιολιού του ήγγισε μανιωδώς τάς χορδάς αύτοϋ 

διά του τόξου καί ήρξατο να παίζη αγρίως ώραίαν 

μελφδίαν...............................................................................................................

ΟΙ τόνοι έξήρχοντο κατ’ άρχάς σπαρακτικοί, 

άγριοι, ριγηλοί. Ένόμιζέ της'2τι τής Άπογνώ- 

σεως οί σίδηροί όνυχες εσύροντο μανιωδώς έπί τών 

χορδών.

'Ρίγος κατέλαβε τούς έραστάς, έν τούτοις έμε- 

νον έκεΐ, καίτοι θέλοντες νάπομακρυνθώσι, καί ή

κουον πάντοτε,

Καί δ Μουσαίος έξηκολούθει τήν μανιώδη σύνθε- 

σίν του·.
Τούς άγριους τόνους διεδέχοντο άλλοι άγριώτερο ι. 

Ένόμιζέ τις δτι ήκουε τδν μανιώδη ρόγχον σπαρασ- 

σομένης καρδίας, τήν φρικίασιν τών πτερύγων τών 

πόθων, τδ ρίγος τοϋ σπαίροντος νοϋ.

Εΐτα οί ήχοι έγένοντο ταπεινότεροι ώσεί ή καρ· 

δία άπεκαμε στενουσα. Μετ ’ ολίγον δμως καί πάλιν 

νέοι άγριοι ήχοι ήκούσθησαν ώσεί ή καρδία υπό τδν 

πτερνιστήρα τής οδύνης σπαίρουσα έστενε. Καί ή 

μετάπτωσις αύτη ενέβαλλε ρίγος.

Έπί μακρδν έξηκολούθησεν έτι να παίζη:

Ότέ μέν οί τόνοι έξήρχοντο ώς άρά μανιώδης, 

άλλοτε ώς καγχασμός παράφρονος, άλλοτε ώς θρή

νος δεινός καί άλλοτε ώς παράπονον μελαγχολι

κόν.

Τέλος έπαυσε.

Στεναγμός βαρύς έξέφυγε του στήθους του καί 

μανιώδης έξηκόντισε μακράν, ϊνα θραυσθή, τδ βιο· 

λίον του. ’Εκείνο δμως έμποδισθέν ύπδ τών κλά

δων δένδρου κατέπεσεν έκεΐ πλησίον καί πεσδν έπί 

τής χλόης άφήκε στεναγμόν έλαφρόν.

Ό Μουσαίος έδραμε πρδς αύτδ καί μέ δάκρυ εις 

τσύς οφθαλμούς τδ άνέλαβε, τδ ήσπάσθη καί εΐπε !

— Καί ή καρδία μου επίσης δέν πρέπει νά θραυ- 

σθή.

Ή Θάλεια και δ Δημήτριος έκπληκτοι, συγκε- 

κινημένοι, έμενον ακίνητοι πάντοτε ένώπιον αύτοϋ.

Ό Μουσαίος άνέλαβε τδ βιολίον του καί μελαγ- 

χολικδς, πλήν γαλήνιος, ήρξατο νά παίζη νέαν με

λωδίαν.

Έν αύτη διεκρίνετο μελαγχολία δεινή πλήν καί 

ελπίς όποφώσκουσα. Οι τόνοι έξήρχοντο άπδ τάς 

χορδάς ήρεμοι λεπτοί, γλυκύτατοι.... Τδ δμμα 

του έδάκρυεν, άλλά διά μέσου τών δακρύων έφαι- 

νετο διαλάμπουσα γλυκεία άκτίς.. . Όταν έτελεί- 

ωσεν, έπλησίασε τούς δύο έραστάς καί διά γλυκείας 

φωνής είπε:

— Σάς έπεύχομαι ταχείαν στε’ψιν καί βίον ανέ

φελου . . . Καί πριν ή εκείνοι προφθάσωσι νά άρθρώ- 

σωσι λέξιν απεμακρύνετο βραδέως καί μετ’ ολίγον 

έγένετο άφαντος κρύβεις ύπό συστάδος πορτοκαλ- 

λεών.
Οί έρασταί παρετηρήθησαν έπί μακρδν έκπλη

κτοι.

Ή θάλεια έψιθύρισε καθ’ έαυτήν :

— Τδν δυστυχή τδν ήδίκησα ϊσως.

Εΐτα δμως σείσασα τήν κεφαλήν, τής οποίας ή 

κόμ.η εκυμάτισεν ΰπερηφάνως, έπλησίασε τον Δη- 

μήτριον καί άσπαζομενη αύτδν εΐπε :

— Έξακολουθήσωμεν, Δημήτριε τδν περίπατόν 

μας καί τήν ομιλίαν μας. . .

Kat στηριζομένη έπί τοϋ βραχίονός του έξηκο- 

λούθησε βαδίζουσα μετ ’ αύτου.

Τήν επαύριον, δτε έγένοντο οί γόμοι τής Κλει- 

οΰς καί οΐ άραβώνεςτής Θαλείας μετά τοΰ Δημη

τρίου, ό Μουσαίος δέν ήτο παρών. Μετά τινα δμως 

χρόνον, οτε έγίνοντο οί γόμοι τής θαλείας παρ-στη 

σ^νοδευόμενος ύπδ τοϋ βιολιού του. Ήτο πολύ ώ- 

χρδς και τδ πρόσωπόν του εΐχε βαθεϊαν εκφρασιν με

λαγχολίας.

Έσχε τδ θάρρος νά μείνη μέχρι τέλους του μυ

στηρίου καί νά εύχηθή εις’τούς ν-ονύμφους τάς συ

νήθεις εΰχάς, προσέτι δέ παραβληθείς νά έκτελέση 

φαιδρόν τι μέλος είς τδ βιολίον του. Κατόπιν δμως 

ίταν τδν άνεζήτησαν διά τδ’σνμπόσιον δέν τδν ευ- 

ρον.

Ή Θάλεια πλησιάσασα είς τδ πρδς τδν κήπον 
βλέπον παράθύρον διέκρινε λευκήν σκιάν γονυπετή 

ένώπιον τοϋ εδράνου, οπού άλλοτε εΐχεν είπεϊ είς 

τδν Μουσαίον οτι τδν άγαπα. Ήτο δ Μουσαίος.

Γονυπετής προ τοϋ έδράνου εκείνου καί στηρίζων 

τήν φλεγομένην κεφαλήν του εις τδ πράσινον ξύ- 

λον του άνελύετο είς σπαρακτικούς λυγμούς.

Ή θάλεια έταράχθη καί σιωπηλή καί σύννους 
απεμακρύνθη τοϋ παραθύρου κλείσασα καί τα παρα

πετάσματα. ...

Μετά έν έτος δ Μουσαίος έκηδεύετο,άφήσας όνομα 

μεγάλου συνθέτου. Ή αγρία εκείνη μελφδία γρα- 

φείσα κατόπιν άπα μνήμης καί δημοσιευθεΐσα υπό 

τδν τίτλον «Άπόγνωσις» τφ έδώρησε τήν αθανα

σίαν. Ή ζωή του δμως έφευγεν άνεπιστρεπτεί. . . .

Κατά τήν ήμέραν τής κηδείας ή Θέλεια ετυχε 

να καταδή είς τήν πόλιν, έν ή κατφκει δ Μουσαίος, 

δι’ αγοράς τινας. Εύρίσκετο 3έ είς κατάστημά τι 

πολυτελείας διά νάγοράση τρίχαπτα, οτε διά τών 

ύέλων τής προθήκης είδε διερχομένην κηδείαν καί έν 

τώ φερέτρφ νεανίαν περικαλή, τοΰ οποίου τδ με- 

τωπον υπεδείκνυεν εξοχον μεγαλοφυίαν καί είς τδ 

πλευρόν του βιολίον.

Μία άνάμνησις έφερεν έλαφρόν νέφος είς τδ μέ- 

τωπόν της καί στραφεϊσα ήρώτησε τδν έμπορον.

— Γνωρίζετε ποιος είνε δ κηδευόμενος, κύριε ;

— Είς μουσικοσυνθέτης, είς βιολιστής, ο Μου

σαίος, περί τοΰ όποιου λέγουν, οτι ήτο μέγας συν

θέτης καί δτι απέθανεν από έρωτα ατυχή. ..

Τής θαλείας τδ μέτωπον έρρυτιδώθη έπί πλέον, 

μετ’ ολίγον δμως κθρίασεν, καί αύτη άποτεινομένη 

πρδς τον έμπορον είπε:

— Δέν έχετε λεπτότερα τούτων τρίχαπτα ;. ..

Λαύριοτ Γιώργος Ν. βωμαίδης

ΠΙΚΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Μέ μαύρο πάντα στεναγμό 
Μέ δάκρυα και πόνο 
Θυμάμαι έρωτα παλοιό 
Κι’άπ’ τό καϋμό νεκρόνω.

Στιγμή καμμιά δέν λησμονώ, 
Μά πές μου τί νά κάνω 
Μέ τό φιλί σου τό στερνό 
Δέν ητο ν’ άποθάνω;

Νά μη σέ βλέπω άπιστη
Σέ άλλονε νά γέρνεις;
Σάν χάρος μπρος μου στέκεσαι 
Καί τή φυχή μου παίρνεις.
1902 Ίΐλίας Βρανβς

Η ΖίΙΝΗ ·

’Πό χαλασμένο πύργο 
μέ μάρμαρα τρανά, 
παλμού καιροϋ καμάρι, 
βασίλισσα περνά. 
Θωρεϊ μεριά ριχμένη 
μιά ζώνη αστραφτερή, 
τήν πέρνει καί ’ς τή μέση 
γελώντας τή φορει. 
Μά ’ξάφνου τό κορμί τιΐς 
παγώνει τό ζεστό 
καί μαρμαρένιο πέφτει 
’σέ θρόνο σκαλιστό. 
Σειέται ό πύργος τότε 
καί σδύν ’ ή σιγαλιά 
κι’ άπ’ τά θεμέλια βγαίνει 
’σάν μάγισσας λαλιά: 
— Ό βασιληάς άρνήθη, 
πρίχοΰ τόν πάρμς σύ, 
τήν κόρη ποΰ ’φορούσε 
τή ζώνη τή χρυσή· 

’Er Σμύρνη Στυλιανός Γ. Σπερ&νταας

Η ΓΊΡΏΤΑ
Λαμπρόν τής αυγής Ανατέλλει 

τό άάτρον μέ αύραν τερπνήν, 
ήμέραν μέ χάριν πολλήν 

και δρόΑον Αγγέλλει.
*Η νϋξ τά πτερά της τανύει 

καί Απεύδουδα φεύγει μακράν, 
κι’ ό όρίζων μ’ δψιν φαιδρά·? 

τό φέγγος δεικνύει.
Πτηνών, άηδόνων ΛχοϋΑιν 

ήδύτατ’ είς κήπους φδαί 
μαρμαίρουν ύδάτων πηγαί 

χαράν έκδηλοΰάιν.
Φυτά τε καί δένδρων τά φύλλα 

βλαάτάνουν μέ νέαν ζωήν
κ’ εύώδη έκπέμπουν πνοήν 

τά άνθη ποικίλα.
Ποιμένες τά ποίμνι’ άμέλγουν 

κ’ αί έλαφ’ είς λόφους πετοϋν, 
βελάζουν τ’ άρνία, (Καρτούν, 

αί χλόαι τά θέλγουν.
Μητέρες τά τέκν’ Αφυπνίζουν, 

καί δίδουν αύτοϊς τήν ευχήν 
καί πέμπουν αύτά Άτήν Οχολήν, 

προθύμως βαδίζουν.
Άφίνουά’ έργάται τόν οίκον 

καί Απεύδουάι λίαν ταχείς, 
ν’ ΑρχίΟονν τά έργα εύθύς, 

πιΰτοί ’ΰτό καθήκον.
Καί παΟα ή έμψυχος ΦύΟις 

κ’ Λ άψυχος Αμ’ ένεργεΐ, 
έν Οφαίρμ τινί Ουμπαγεϊ, 

κινείται ή ΚτίΟις.
MtUtj) 1902

»«6φ. Ί. Κόντης.
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ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΝΤΑ

’Εσχάτως μό.Ιις, μία νεαρά χα.ΙΜτεχνιχή 
ΰπαρζις, ή αβρά παρθένος Κερχύρα, έγχατέ.2ει>]ιε 
τάς αιώνιας θ.ίίψ'εις τον χδσμου τούτον, άπο- 
πτάσα εις τους ουρανίους τόπους, χατόπιν μα- 
χράς μεΛαγχοΛιχής νάρχης.

"Ήτο γνωστή, γνωστότατη ή χα.ΙΛτέχνις j><a- 
τογράφος, χάρη τοΰ ίατροϋ Κωνσταντίνου Κάν- 
τα έχ Κερχύρας, Ανατροφής χαί χαρισμάτων 
σπανίων, έπί μαχρον σπουδάσασα μετά τήςέτέ- 
ρας άζαώόγου άδεΛφής της έν Παρισίοις. ή μόνη 
ήτις χατώρθωσε μετά χόπους χαί θυσίας μεγίστας 
ν' άνυψώση τήν ώραίαν τέχνην τής Φωτογραφι- 
χής είς τήν πρέπουσαν θέσιν.

Είνε θαυμασία τί) άΛηθεία ή επιμονή χαί υπο
μονή τής Έ-Μηνΐδος χαΛΛιτέχνιδος, ήτις έζή- 
γαγεν έχ τοϋ χαΛΛιτεχνιχοΰ εργαστηρίου της 
'έργα εφάμιΛΛα τών εΰρωπαϊχών χολ τυχόντα 
βραβείων χαί έπαίνων πο-ΙΛών.

Καί όμως έχεΐνη ήτις ποΛ2ά έμόχθησεν ύπερ 
τών άΛΛων έπέπρωτο έχ τής άπογοητεύσεως 
χαι τής αηδίας τών ανθρωπίνων αδυναμιών νά 
σβεσθή, ώς Λαμπάς χαιομένη ύπό τής φΛογός 
τής απιστίας χαι τής αγνωμοσύνης.

"Ισως τώρα είνε εντνχεστέρα έχει άνωθι χαί 
ΐσταται ώς άγγελος φύΛαζ χαί τής ευτυχίας τών 
δΛ^ων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ SOMISMATA

Στρέψατε τήν χεϊρα σας πρός τά άνω, ούτως 

ώστε δ άγκών νά εύρίσκεται εί« θέσιν όριζόντεισν 

καί νά δύναται νά Τσταται άσφαλώς στήλη έπ’ αύτοΰ 

ιο περίπου χάλκινων ιολέπτων νομισμάτων.
Τότε κινήσατε έωηρώε τήν χεΤρα σας πρός τά 

κάτω ίχοντες κεκλιμένην τήν παλάμην καί έτοΙ- 

μην νά δεχθή τά νομίσματα μόλις ή κάθετος κίνη- 

σιε τελειώση. Τό πείραμα μετά τινας δοκιμάσ δύ· 

ναται καί δ άδαέστερος καί άνικανότατος νά έκτε· 

λέση.
Όμωε έν συναναστροφή είνε πολύ διασκεδαστι- 

κόν νά βλέπη τιε τούς διά πρώτην φοράν έπιχει- 

ροϋντας τοϋτο νά διασπείρωσιν έπί τοΰ δαπέδου τά 

νομίσματα πρδε μεγίστην εύθυμίαν τών παρισταμέ- 

νων.

«ΙΑ ΙΑΤΗΚΒ Mil ESASTOTE
Η ANOPESIA

Ήέν τφ στομάχφ ,τφ έργαστηρίφ τούτφ τής ίωήε, 
κατεργασία τών τροφών, γίνεται συνήθως εντός φ 

ώρών, δτε τελειώνει ή πίψις είς τούς καλώς έχον
τας. Μετά παρέλευσιν τών ώρών τούτων δ στό
μαχος μένει κενός καί τότε άναφαίνεται Ιδιον αί
σθημα άπαιτούν τήν είσοδον έν τφ στομάχφ νέων 

τροφών· τό αίσθημα τούτο καλείται πείνα. Έν δσω 

δέ έν τφ στομάχφ ύπάρχουσι τροφαί, ή πείνα δέν 
άναφαίνεται, ούτε δρεΕις πρός τδ τρώγειν. Ή άνο- 

ρείία λοιπόν σημαίνει δτι έν τφ στομάχφ ύπάρχου
σι τροψαΐ άπεπτοι, αίτινες έάν διατηρούνται πλέον 
τών j ώρών, σημαίνει δτι δ στόμαχος είνε χαλαρός 

καί δέν έργάίεται καλώς πρός θρέψιν ή· ότι δ στό

μαχος δέν μένει κενός τροφών καί τότε ή πείνα καί 
δ πόθος πρός βρώσινδέν άναψαίνονται, διότι ύπάρ- 

χει δυσκολία τις, καί τά άφοδεύματα μένοντα έντδς 

τών έντέρων σήπονται καί παράγουσιν αέρια έν 

αύτοΐς καί έν τφ στομάχφ, άπερ χαλαρώνουσι τδν 

γαστροεντερικόν σωλήνα
Έν τοιαυτη περιπτώσει δέον νά γίνεται χρήσις 

τονικών φαρμάκων καί αρωματικών, οίον ρακής είς 

μικρόν δόσιν καί έίωτερικής έντριβής έπί τής γα- 

στρδς διά τής χειρός.
Οταν ή άνορεδία προέρχεται έκ συχνής προσ

θήκης τροφών τότε πρέπει νά παύση ή συχνή βρώ- 

σις καί μόνον κατά 6-γ ώρας νά γίνεται. ’Ητοι 

τήν πρωίαν πίε καφέ ή λάβε κρόκον ώοΰ, τήν με
σημβρίαν τδ άριστον καί τό έσπέρας τδ δείπνον.

Οί έν άναρρώση δυσκοίλιοι άνάγκη νά λάβουν 

έλαφρδν καθαρκτικδν πρδς άφόδευσιν. Πολλάκις οί 
άναρρωνύοντες παραπονοϋνται δι’άνορείίαν. Τούτο 

γίνεται διότι σ υνεχώς τρώγωσι ν καί κατ’ 

δ λ ί γο ν.

-^^ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Η ΒΑΝΙΛΛΙΑ
Ήβανίλλια προέρχεται έξ ’Αμερικής, eTvs ώς 

κεράτιον, εμπεριέχει έντδς πολτόν ελαιώδη, μελα
νά, έντδς τοΰ όποιου εύρίακονται σπόροι μικροί ά
πειροι, λαμπυρίζοντες. ’Εμπεριέχει ελαιον στηπτικδν 

και βενζοϊκδν οξύ, ή όσμή της είνε έμφραντικη καί 
διαρκής καί χρησιμεύει ώς άρωμα εις φαγητά, γλυ
κίσματα, τσοκολάταν, εις ποτά και εις τήν.’ιατρικήν.

Εινε διενε:γητικόν. Ύπδ δώσιν μικράν ενεργεί επί 

του εγκεφάλου καί τδν έξ αύτου οργάνων, διεγείρει τδ 

πνεύμα καί μάλιστα λαμβανομένη είς δέκα σταγόνας 

μετά καφέ. Διά τούτο ωφελεί*  είς τάς έγκεφαλικας 

διαταράξεις καί τον τυφοειδή πυρετόν.

ΤΟ ΚΑΚΑΟΝ

Οί σποροί κακάο ή βεόβρωμα προέρχονται έκ 

τής Μεσημβρινής ’Αμερικής είνε διαφόρου ποιότητος, 
οί δέ μάλλον προτιμητέοι είνε ο! καλούμενοι κακάο 

φαραώ. "Εχει ιδιότητα θρεπτικήν καί τονικην. Αρ
μόζει κατά τής ατονίας καί ατροφίας, ζωογονεί- την 

ζωικήν δύναμιν χαί διεγείρει τήν λειτουργίαν τών σω
ματικών οργάνων. Χρήσις γίνεται διά τής σχευασίας 

τής τσοκολάτας. Πρδς έπίτασιν έννοΰται μετά 

του καφέ, κρόκου ώοΰ, μετά τον σαλεπιού, τής βα· 

νίλλιας χαί μετά αρωματικών ύγρών, εγχύματος γλυ
κάνισου, ήουώτμου, χανέλλας κτλ...

ΑΙ ΜΑΛΔΙΒΑΙ
Όνομάζουσιν οΰτω τάς νήσους τάς χειμένας δυτι· 

κώς τοϋ ’Ινδικού Ωκεανού*  αυται εινε πολυάριθμοι, 
άλλά τοσαύτη είναι ή μικρότης αύτών ώστε δέν δύ- 

νανταινά κατοιχηθώσι. Πολλά! τούτων απαρτίζονται 
έξ άμμου, χαί καθ’έκάστην καλύπτονται ύπΟ τής πα
λίρροιας. Τινες δμως τούτων εχουσι καί δενορίλια καί 
χλόην. Ή κυριωτέρα ονομάζεται Μαλέ. Όλον τοϋτο 

τδ αρχιπέλαγος διηρέθη έκ φύσεως είς δεκατρία συμ
πλέγματα τά όποια όνομάζουσιν Άτόλπους, κεχω- 
σμένα διά τοσοΰτον στενών οχετών χαΐ τόσον επικιν
δύνων, ώστε οί ικανότεροι πρωρεϊς δέν τολμώσι να 

διαχινδυνεύσωσι.

Α ΚΟ Λ ΟΥ Θ Η Σ ή ΜΙΕ ΝΓΆΥ TO Νί.ί

HENRYK SIENKIEWICZ

(Συνέχεια- ίδε προτιγ. φύλλον)

«Διδάσκει τήν αγάπην τήν ευσπλαχνίαν 
τήν απλότητα. ’Αδύνατον οθεν νά ε’νε κα
κός καί θρασύς ν' άπατα τούς όμοιους του. 
Άν λοιπόν τήν αλήθειαν διδάσκει έστω εύ · 
λογητός ό θάνατος : ό θάνατος τέρμα τής 
γηινης εύτελείας, αντάλλαγμα ευτυχίας μη
δαμινής άνθ ’ έτερος πολλώ μείζονος, φως διά 
τόν τυφλόν οφθαλμόν, πτέρυγες φέρουσαι 
πρός τόν ο’κον τής αιωνίου χαράς !...»

Ήδη ή ' Ανταία ένόει τήν γνώσιν τής άνα- 
οτάσεως.

Είσαι ή Αλήθεια έμορμ.όρυσεν ή ’Ανταία

Τό πνεύμα καί ή καρδία τής δυστυχούς 
ασθενούς ήσπάοθησαν ^ιετά ζέσεως τήν αϊρε- 
σιν ταύτην. Άνεμιμνησκετο τού πατρός της 
όστις πολλάκις τή είχεν είπή ότι μόνη ή νέα 
αλήθεια, ήδύνατο άπό τά ερέβη νά έκβάλη 
τήν καταπεπονημένην άνθρωπίνην ψυχήν καί 
τήν έλευθερωση έκ τών δεινών, άτινα διά 
ταύτης διέρχονται. Αύτη ήτο ή νέα αλήθεια:

Τόν,θάνατον νικήσασα, άνέμενε τήν σωτη
ρίαν.

Ή ’Ανταία τόσω βεβυθισ^ένη ήν είς τάς 
σκέψεις αύτής, ώστε διά πρωτην ήδη φοράν 
άπό μακρού χρόνου, ό Κίννας δέν εΐδεν έν 
τω προσωπω της, έπί τή προσεγγίσει τής με
σημβρίας, τά συνήθη αγωνιώδη σημεία.

Ή συνοδεία έξήλθε τής πόλεως καί πρός 
τόν Γολγοθά διηυθύνθη.

Έκ τού ύψους, έφ ’ ού τό φορεΐον τής 
’Ανταίος ευρίσκετο, ήδύναντο καί τάς ελά
χιστος λεπτομερείος νά διακρίνωσιν.

Τό πλήθος ήτο μέγα. Έκ τής μεγάλης 
πύλης τού άστεως, άλως ήνεωγμένης, αε
νάως συνέρρεον νέα κύματα ανθρώπινα έξογ- 
κούμενα καθ’ οδόν ύπό των έκτος τών τει
χών μενόντων. Έπ ’ άμφοτέρων τ&ν δχθών 
τοΰ ρεοντος ποταμού, σμήνη παίδων έκινούν- 
το. Τά χρώματα ήσαν ποικίλα έν τή συνο
δεία καθόσον έλαμπον τά λευκά τών άνδρών 
ένδύματα καί τά γελοία ερυθρά καί κυανά 
των γυναικών. Έν τω κέντρω έσπινθήριζον 
τά ξίφη καί αί οιδηραί λόγχαι τών ρωμαίων 
μαχητών.

'Ο θόρυβος τών φωνών ήρχετο κατ'άρ- 
χάς συγκεχυμένος, ειτα ολίγον κατ ’ ολίγον 
ευκρινής. Τέλος ή συνοδεία έπλησίασε καί 
οί στοίχοι ήρξαντο άναρριχώμενοι .τόν λό
φον. * 1 *

Τό πλήθος έσπευσε νά καθέξη -τάς καλει- 
τέρας θέσεις, ίνα μή τίποτε άπολέοη έκ τού 
θεάματος. Ή ένοπλος δύναμις ήτις έφρούρει 
τούς καταδίκους ευρίσκετο όπισθεν.

Πρώτοι ένεφανίσθησαν οί παϊδες· ήσαν 
κατά μέγα μέρος, νεανίσκοι ημίγυμνοι, περί 
τήν μέσην έζωσ|ΐένοι διά ράκους, τήν κόμην 
έχοντες κεκαρμενην έν χρώ εκτός δύο βο
στρύχων κρεμαμένων κατά μήκος τών κρο
τάφων. έλαιόχροες κατά τήν χροιάν, μέ κυα
νούς οφθαλμούς καί τήν φωνήν όχληράν έ
χοντες. Μετά τών διαπεραστικών φωνών ήρ
ξαντο άναοπώντα τά χαμίνια ταΰτα, τεμά
χια βράχων έκ τών κοιλοτήτων τών ρωγμών, 
διά νά τά ρίψωσιν άργότερον είς τούς ε
σταυρωμένους.

Όπισθεν τούτων, μέρος πλήθους ποικίλου, 
άνήλθεν έπί τής κορυφής τού λόφου. Παρά 
τούτοις, τά πρόσωπα ήσαν εξημμένα ύπό τής 
έλπίδος θεάματος ενδιαφέροντος, άλλ ’ ούδε'ις 
τούτων έδείκνυε καί τό έλάχιστον ίχνος εύ- 
σπλαγχνίας. Αί κραυγαΐ, ή γοργότης τών 
βράσεων καί ή πληθώρα τών χειρονομιών 
εφθανον νά καταλάβωσι τήν Άνταίαν σλως 
είθισμένην είς τό ελληνικόν πλήθος τής Ά- 
λεξανδρίας, τό φλύαρον καί ταραχοποιόν. 
Οΐ άνδρες έφωνάσκουν μεταξύ των ώσεί 
έπρόκειτο νά ριφθοΰν έπ ’ άλλήλων καί έκραύ-
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οίκτον πρδς τήν δυστυχή ασθενή. Οί παρ- 
ωργισρένα οφθαλμοί έίεδήλουν χαράν μάλ
λον, διότι τδ πτωχόν θϋμα δέν ήδύνατο ν’ 
αποφυγή τδ μοιραΐον τέλος.

Τότε, ένόησεν ή Άνταία διατί τά όντα 
ταΰτα άπήτουν τήν σταύρωσιν τοΰ προφή
του εκείνου, δστις έκήρυττε τήν ’Αγάπην.

Καί αίφνης έθεώρει τδν Ναζωραίον ούτον, 
ώς συγγενή, προσφιλές δν. ’Εκείνος ώφειλε 
ν’ άποθάνη, εκείνη έπίσης. Ή άπόφασις έξ- 
εδόθη, οΰδέν ήδύνατο νά σώση τδν Ίησοϋν. 
Καί δι ’ αυτήν έπίσης, ήτο άποφασισμένον, 
καί τή έφάνη δτι άμφότεροι αδελφικώς ήνώ- 
θησαν έν τή δυστυχία καί τώ θανάτω.

Μόνον δτι έκείνος £6αινε πρδς τδν σταυ 
ρδν μετά τής πίστεως τής μετά θάνατον 
ζωής, ένώ έκείνη ουδόλως είχε τοιαύτην πί 
στιν. Καί ευρίσκετο παρ’ Αύτώ, έλθοϋσα 
ΐνα λάδη ελπίδα.

Έν τούτοις ή άπομεμακρυσμένη ταραχή 
ηύέανεν· εις συριγμος καί μετ’ ολίγον εν 
ούρλιασμα διεχύθη καί τδ nSv έσίγηοε.

Ήκούετο μόνον ή κλαγγή τών όπλων καί 
τά βαρέα τών οπλιτών βήματα. Τδ πλήθος 
έσπευσε, διηνοί^θη καί άφήκε δίοδον είς τδ 
άπόοπασμα τδ φέρον τούς καταδεδικασμένους 
δπερ έφθασε μέχρι τοΰ υψώματος έφ*  ού ήν 
τδ ψορεϊον. Έμπροσθεν, έπί τών πλευρών 
καί όπισθεν μετά βήματος ρυθμικού καί άρ- 
γοϋ, έδάδιζον οί στρατιώται. Έν τώ κέντρω 
τρεΤς σταυροί διεκρίνοντο, οϊτινες έφαίνοντο 
ώς άφ’ εαυτών προχωροΰντες έν τώ κενώ, 
διότι οί βαστάζοντες αύτούς ήσαν έκ 
βάρους κεκαμμένοι.

Ήδύνατο τις νά δώση τδν λόγον του 
μεταξύ τών τριών έκείνων αχθοφόρων 
δρών δέν εύρισκετο δ Ναζωραίος· έπί 
όψεως τών δύο καταδίκων άνεγιγνωσκοντο 
τά φανερά σημεΤα τής ακολασίας καί τοΰ εγ
κλήματος, ένώ δ τρίτος, εις χωρικός προκε- 
χωρικυίας ηλικίας έφερε τδν σταυρόν αναμ 
φιόόλως εις τήν θέσιν άλλου τινός.

“Οπισθεν τούτων έόάδιζεν Ιησούς ό Να 
ζωραΐος μεταξύ δύο φυλάκων. Αίοθής έκ πορ
φύρας ήτο έρριμένη έπί τοΰ ενδύματος του 
καί έκ τής κεφαλής του,έστεμμένης διά στε
φάνου άκανθίνου, διέφευγε τδ αίμα στάγδην. 
Αί έρυθραί σταγόνες βραδέως έρρεον έπί τοΰ 
προσώπου του καί τινες έπήχθησαν έπί τοΰ 
μετώπου του, ομοιαι μέ κόκκους άγριορρδής 
ή jjc κοριάλια κομδολογίου.

Ητο ωχρός καί προύχώρει ήρεμα διά βή · 
ματος αδυνάτου κα'ί ούχί στερεού.

(Έπεται συνέχεια)

γαζον ώς έάν ήρκει τούτο διά τήν σωτηρίαν 
των.

Ό εκατόνταρχος Ρούφιλος, πλησιάσας τδ 
φορεΐον, έδωσεν έξηγήσεις είς τήν νεαράν 
γυναίκα, μετά τόνου ήσυχου καί βαρέως, ένώ 
έκ τής πόλεως συνέρρεον πάντοτε νέα κύ-' 
ματα ανθρώπινα. · ·

Έθλεπέ τις έκεΐ εύπορους αστούς τής Ιε
ρουσαλήμ, μεταξύ τοΰ όχλου τών προαστείων, 
χωρικούς συνοδευομένους ύπδ τών οικογε
νειών αυτών καί έκ τής προσεγγίσεως τών 
εορτών έλκυσθέντας, έργάτας μέ τούς σάκ- 
κους έπ’ ωμού, ποιμένας άκάκους καί κατα- 
πλήκτους δι ’ αίγίων δερμάτων ένδεδυμένους.

Αί γυναίκες άνεμίγνυντο μέ τούς άνδρας· 
άλλά, έπειδή αί εύκατάστατοι κάτοικοι δέν 
έξήρχοντο εύχαρίστως,κυρίως εύρίσκοντοέκεϊ 
χωρικαί ή έταίραι, ψέρουσαι ποικιλόχροα εν
δύματα, τήν κόμην, πας δφρΰς καί τούς όνυ
χας έχουσαι βεόαμμένους, διασπείρουσαι δα- 
ψιλώς χρυσά νομίσματα καί διαχέουοαι πολύ 
πέριξ αύτών τήν δομήν τοΰ άρωματώδους 
νάρδου.

Τέλος, ιδού έμφανιζόμενον τδ Συνέδριου 
έν τώ μέσω ουτινος δ Χαναάν ευρίσκετο, 
γέρων εχων κατατομήν γυπός, βλέφαρα δέ 
ερυθρά καί δ πολύσαρκος Καϊαφας φορών 
μίτραν δικέρατον καί έπί τοϋ στήθους του 
φέρων τήν έπίχρυσον τράπεζαν. Όπισθεν 
τούτων, αί-διάφοροι δρδαί τών Φαρισαίων, οί 
σύροντεςτούς πόδαςτωνκαίέπί σκο
πώ άνθιστάμενοι κατά τών έμποδίων, οί έκου- 
σίως κ α τ α ι μ α τ ω μ έ ν ο ι καί κτυπόντες τήν 
κεφαλήν έπί τών τοίχων καί οΐ κεκ υρτ ω
μέ νως βαδίζοντες, ώς έτοιμοι διά νά έγεί- 
ρωσι.τάς αμαρτίας σύμπαντος τοΰ κόσμου. 
Ή κατηφής σοβαρότης αύτών καί ή ψυχρά 
μανία, έπικεχυμέναι έπί τού προσώπου, των, 
σαφώς διεχώριζον αύτούς άπδ τοΰ ταραχώδους 
πλήθους.

Ό Κίννας έξήταζε τούς διερχομένους διά 
τοΰ περιφρονητικού ύφους τού άνήκοντος εις 
τήν δεσποηκήν γενεάν. Ή Άνταία μετά θάμ 
6ους καί φόόου. Πλήθος εδραίων έςη έν ’Α
λεξανδρεία. άλλ’ έκεΐ πέραν ώμοίαζον σχε
δόν μέ τούς Έλληνας, ένώ ένταΰθα διά πρώ
την φοράν έδλεπε τοιούτους,ώς τή είχε πα- 
ραστήση αύτούς δ διοικητής.

Τδ νεαρόν τής Άνταίας πρόσωπον σεση- 
μειωμένον ήδη διά τής σφραγίδος τοΰ θανά
του, δμοιάζον πλέον μέ σκιάν παρά μέ ον 
ζών, έπέσυρε τήν γενικήν προσοχήν. Τδ 
πλήθος τήν έξήταζε τόσω μάλλον έπιμόνως, 
καθόσον ρωμαίοι στρατιώται ήσαν τεταγμένοι 
πρδς φύλαξιν τοΰ φορείου της. Έδώ ακόμη 
έφανεροΰτο τδ μίσος καί ή περιφρόνησις πρός 
τούς ξένους κσί ούδέν πρόσωπον έδείκνυε

τοΰ

οτι 
άν- 
τής

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 
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(συνεχεία lit ηροηγ.

"Οπόν ό Πανόπουλος με παρατηρεί 
κοιμώμενον.— Αί παρηγορίαι του
Όταν έξύπνησα παρετήρησα, οτι προ έμοΰ είχεν 

ήδη έγερθή ό λήσταρχος, οστις μέ παρετήρει κοι- 

μώμενον.

— Πάλι τά ίδια έχουμε. Σπΰρο. Κάτι όνειρό 
κακό έβλεπες πάλι και αναστέναζες. Λεν μπορώ 
να καταλάβω τι στενοχωριέσαι "Ύστερα άπό 
Λίγες ήμερες θά είσαι ελεύθερος. Ές ήμερες εινε 
ακόμη και θά ίόοϋμε τί θά κάμη ό πατέρας σου. 
Άν, ώς είμαι βέβαιος, στείλη τά Λεπτά, σε τρεις 
ήμερες, άπό τήν ημέραν ποΰ θά τά πάρουμε, 
δηλαδή τήν Παρασκευή, θά σέ άφήσουμε ελεύθε
ρον. Κάμε Λοιπόν υπομονή μία εβδομάδα ακόμη.

Οί λόγοι τοΰ αρχιληστοΰ άντί. ώς αυτός ένόμιζέ, 

νά μέ ένθαρύνωσι, μου ενέπνευσαν μεγαλειτέραν 

άπογοήτευσιν, διότι μοΰ έπανέφεραν είς τήν μνήμην, 

δτι τά βάσανά μου θά παρετείνοντο έπί ολόκληρον 

εβδομάδα καί πλέον καί οτι μετά τήν παραλαβήν α

κόμη τών λύτρων δέν θ’ αφινόμην άμέσως ελεύθε

ρος.

‘Η κατάόταόίς μου.— "Οπου τά ροϋ· 
χά μου ειχον μεταβλιιθΰ εις ράκη. 
— Πώς άκουόίως μου άφηκα γε
νειάδα.
Παρατήρησα δέ τότε τήν κατάστασίν μου και ει- 

δον, δτι ήμην είς άθλίαν κατάστασίν. Ψυχικώς ή- 

μην καταβεβλημένος έκ τών συγκινήσεων, τοΰ φό

βου και τής αγωνίας, σωματικώς δέ,παρ’ ολην τήν 

περιποίησήν τών ληστών καί τήν καλήν τροφήν, εί

χαν έξαντληθή ένεκα τών άλλων κακουχιών, τής 

άκινησίας, ιής αϋπνίας κλπ.

Έβλεπον δέ, δτι καί τδ εξωτερικόν μου ήτο τοι- 

οΰτο, ώστε καί είς έμέ αύτδν ένέπνεεν αηδίαν.

Τα μαλλία μου, τά όποια από τοσοΰτο χρόνου δέν 

ε’χον κόψει καί περιποιηθή, ε’χον μεγαλώσει καί 

αγριέψει. Τά γένεια μου, τά όποια έπίσης άπδ τό

σων ήμερων δέν ε’χον ξυρίσει, ειχον αυξήσει καί 

ϊτρεφον οΰτω άκουσίως μου γένειον απεριποίητου 

καί άγριον.

Τά ροΰχά μου ειχον σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν ξ·· 

σχισθή, τά έσώρουχά μου ειχον γείνει ρυπαρά, έβλε

πον δέ έπ’ αύτών περιπατοΰντα παντός είδους ζωύ

φια.
Όταν παρετήρουν όλα ταΰτα, άμφέβαλλον περί 

τοΰ αν πράγματι ήσαν αληθή, ή ήρ.ην θΰμα φρικώ- 

δους ονείρου. Ή παρουσία έκεΐ τοΰ άρχιλν,στοΰ και 

τών συντρόφων του μοί έπανέφερον είς τήν μνήμην 

δλα τα μέχρι τοΰδε λαβόντα χώραν καί έπειθόμην, 

δτι τά πάντα ήσαν πραγματικότης.

Ιδού διατί είπον, δτι οί λόγοι τοΰ άρχιλν,στοΰ 

άντί νά μέ ένθαρρύνωσι μέ έλόπησαν περισσότερον.

Διότι άνελογισθην, οτι ή κατάστασις αυτή θά πα· 

ραταθή έως δέκα άκόμη ημέρας, καθ’ άς-πλεΐστα 

δυσάρεστα ήδύναντο νά λάβωσι χώραν.

Τήν έντύπωσιν, ήν μοί έπροξένησαν οί λόγοι του, 

άντελήφθη ό άρχιληστής καί διά τοΰτο άπεμακρύνθη 

χωρίς νά μοι είπη άλλο τι.

Έγώ αφ ’ ετέρου σιρέψας τδ πλευράν μου είς τδ 

εσωτερικόν του Σπηλαίου, έξηκολούθησα μόνος 

' άναλογιζόμενος τήν κατάστασίν μου, δέν ήδυνήθην 

δέ νά κρατήσω τά δάκρυα τά πλημ.μυροΰντα τούς 

οφθαλμούς μου.

Ό άρ^ιληστής, οστις μέ ήκουσε κλαίοντα. δέν 

ειπέ τι, αλλ’ έλαβε μιαν εφημερίδα, ήν άνεγίνωσκε. 
! Πόσον τότε μοι κατέστη επιθυμητή ή ανάγνωσες 

1 μιας έφημερίδος. Θά εδιδον δ,τι μοί έζητεΐτο όπως ) . « < — ) · / , t «r-i«
μοι ετπτραπή ν αναγνωσω μιαν τοιαύτην. Ηλπι 
ζον, οτι αναγινώσκων τήν κίνησιν τοΰ κόσμου θά 

κατώρθοον ν’ απομακρύνω έστω και πρός στιγμήν 

τάς άπαισίας σκέψεις, αίτινες πάντοτε κατεΐχον τόν 

1 νοϋν μου.

Ηλπιζον έπίσης, δτι θά έμάνθανον περί τής ύπο- 

Θέσεώς μου πολλά, ένφ ό Πανόπουλος ούδέν μοί 

\ ελεγεν.

Έστρεψα τότε τό πρόσωπον μου πρός αυτόν, καί 

, δεν του έζήτησα μέν εφημερίδα, άφοΰ δίς ήδη μοί 

είχεν αρνηθή τούτο, τδν παρετήρουν όμως με ζηλό- 

, τύπον βλέμμα, δμοιον εκείνου τοΰ πτωχού, τοΰ προσ- 

βλέποντος τδν πρό αύτοϋ χρυσόν ή τοΰ πεινώντος 

τοΰ βλέποντος άλλους καθημένους προ πλούσιας 

τραπέζης.

Άντελήφθη δ’ δ ευφυής λήσταρχος τήν σημασία’ 

του βλέμματος εκείνου καί διά τοΰτο απέρριψε τή’ 

έφημερίρα, είπών μοι διατρίτην ήδη φοράν τήν φρά- 

σιν : "Δεν λένε τίποτε.»

Έπήρε κατόπιν τά χαρτιά καί ήρχισ- νά ρίπτη 

πανσιέντζες, ένώ έγώ έλαβον τήν Σύνοψιν καί ήρ· 

χισα ν’ άναγινώσκω, όπως άπασχολήσω τδν νοΰν 

μου. Έν τώ μ.εταξύ εννοείται ό Πανόπουλος·δέν πα- 

ρέλειπε νά παρατηρή τδ προετοιμαζόμενου φαγη,τόν. 

Πρέπει νά σημειώσω ένταΰθα, δτι τόσον έμερίμνα 

πάντοτε περί τής καλής αύτοϋ παρασκευής, ώστε 

όποιανδήποτε άλλην έργασίαν καί αν ε’χε τήν άφι- 

νεν, ί'να παρχτηρήση μήπως χαλάση τδ φαγητόν.

Ή κατάργητίις της κοντσίνας. — 
Ό Πανόπουλος ρίχνει τά χαρτιά
Τδ γεύμα δπερ παρεσκεύασεν ό Πανόπουλος, συ- 

νίστατο έκ τοΰ προσφιλούς του κρέατος βραστού, έγώ 

δέ άνέγνωσα είς τούς ληστάς σελίδας τινάς έκ τών 

άπομνσμονευμάτων τοΰ Σωτηροπούλου. Έπήρε κα

τόπιν τήν κοντσίναν καί μοί λέγει :

νίίγο καιρό άν καθήσρς ακόμη μαζί, μου, θά 
γείνρς τέλειος στά χαρτιά. Έλα νά παίζουμε.

— Προτιμώ νά <ρύγω μιά ώρα γληγοράτερα, 
τώ απαντώ, καί άς (ΐοϋ Λείπουν τά χαρτιά.

— Τά χαρτίά, Σπνρο. είνε ή καλλίτερα δια- 
σκέδασις. Λεχνα 'κανειο τήν στενοχώρια του.

— Κατά τούς ανθρώπους, τώ Λέγ&. Έγώ 
αίφνης δέν ζεχνώ καθόλου τήν στενοχώριαν 
μου. Μπορώ νει σοΰ είπώ μάλιστα, οτι αΰζάνη 
αύτή.
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— Τότε άς μή παίζωμε πλέον. Λέκ επιθυμώ 
νά στενοχώρησες είς τίποτε.

Άπδ τήν ήμέραν πράγματι αύτήν έπαυσαμε παί

ζοντας' κοντσίνες, δ λήσταρχος δμως έρριπτε πα· 
σίεντζεςκα'ι έκαμε διάφορα παιγνίδια, είς τά δποϊα, 
ώς καί άνωθεν^ε^ραψα, ήτο πολύ ειδικός.

Μετά μεσημβρίαν επίσης δ Πανόπουλος άνέγνωσε 

τάς εφημερίδας, Έκ τής ψυχολογίας δέ, ήν έπ’ αυ

τοί*  και πάλιν έ-Χαμα, παρετήρησα ευχαρίστως, οτι 

αί εκ τής άναγνώσεως εντυπώσεις του υπήρξαν κα- 

λαί.

”Ο«ου μαότχζομαι ύπό άνηάυχχας
Οϋτω παρήλθε μία ακόμη ήμερα.

Έφ’ οσον δέ έπλησίαζεν ή ήμερα τής καταβολής 

τών λύτρων, άντί νά ήσοχάζω έπί πλέον, ήρχισα 

·>’ αγωνιώ καί ανυπομονώ περισσότερον. Διότι άνε- 

λογιζόμην πόσον δυσχερής θά ήτο ή καταβολή λύ

τρων.'. Έσκεπτόμην, δτι ήτο πιθανόν ν’ άνακαλυ- 

φθώσιν όί κομισταί τών λύτρων υπό τών αποσπασμά

των, νά έπελθη. δέ μετ’ αύτών συμπλοκή, καθ’ ήν 

τδ πρώτον θΰμα θά ήμην έγώ.

Καί ένώ ηύχόμην άφ’ ένός, όπως έπιτευχθή ή 

καταβολή τών λύτρων, χωρίς να έπισυμβη τι δυσα- 

ρεστον, άφ’ έτέρου ήσθανόμην έν «μοι τδ αίσθημα 

τής αδικίας κατά του λήσταρχου, οστις μέ έκαμε 

τόσα να υποφέρω.

Καί ήρχοντοστιγμαί, καθ’ άς σοβαρώς έσκεπτό

μην, έάν δέ θά'ήτο προτιμότερου νά κατεδιώκοντο οί 

λησταί και νά έπήρ^ετο συμπλοκή, καθ’ ήν νάέφο- 

νεύοντο ολοι καί ν’απαλλαχθή ουτω ή χώρα ήμων 

άπ^ο, τοιούτω.ν κακοποιών .στοιχείων. Ή ιδέα δμως 

τοϋ ότι οΐ λγ,σταί κατ’ έμοΰ τό πρώτον θά έστρεφον 

τήν έκδίκησίν των, άπεμάκρυνε καί πάλιν του νοός 

μου τας σκέψεις ταύτας.

Ήλπιζον άλλως, ότι καί μετά τήν καταβολήν 

τών λύτρων θά ήτο δυνατή ή καταδίωξις καί σύλ- 

ληψις ή έξόντωσις τών ληστών. Διότι έσκεπτόμην, 

οτι δέν ήτο δυνατδν'παρά αί Άρχαί νά ίλαβον ήδη 

τά κατάλληλα μέερα πρδς παρεμπόδισιν τής φυγής 

τών ληστών εις τδ εξωτερικόν, έν τοιαύτη δέ περι- 

πτώσει δ έξόντωσις των δέν ήτο αδύνατος.

’Ενδόμυχός τις άλλως φωνή μοΰ έλεγεν, οτι αί 

σκέψεις μου αύται θα πραγματοποιηθώσι καί οτι οΐ 

λησταί δέν θά1 διαφύγωσι τήν θείαν δίκην, παρ’ 

ολην τήν πεποίθησιν. ήν ό λήσταρχος είχε περί τής 

προστασίας αΰτομ ύπδ τοΰ Θεοΰ. πρδς τδν όποιον 

Φαρισσα'ίκώς προσηύχετο, ένφ ούδεμίαν έντολήν αύ- 

του έτήρει.

Μέτάς ευχάριστους ταύτας σκέψειςάπεκοιμήθην. 

Ήτο δέ τόσον βαρύς δ ύπνος μου, ώστε δέν ήκουσα 

τήν άφ'ιξιν τών τροφοδοτών κατα τήν νύκτα.

Ή δβκάτη ήμέρα.— Αί θεωρία» τον 
ληύτάρχού περί θείων·—Αί άπεχ- 
λαί τον
II δεκάτηήμ'ρα τής αιχμαλωσίας μου, τδ Σάβ

βατο·*  άνέ-ειλεν ά^ευ ούδενδς επεισοδίου.

Ό Πανόπουλος έφαίνετο λίαν ευχαριστημένος, 

συνεπέρανα δέ, οτι παρά τών τροφοδοτώ·*  έλαβε κα

λάς ειδήσεις περί τών κινήσεων τών αποσπασμάτων.

Τήν εύχαρίστησίν του ταύτην άλλως δ λήσταρ

χος έξεδήλωσε καίπροφορικώς, είπών μοι:

— Καλά πάμε, Σπΰρο
— Μακάρι, καπετάνιο, τοΰ άπήντησα.
Ή τροφοδοσία τοΰ Σαββάτου, παρετήρησα άμα 

ήγέρθην ήτο πλουσιωτάτη.

Ήσαν κότες, κρέας, τυρί φρέσκο, γιαούρτι, γάλα 

άφθονο·*  καί αυγά άρκετά.

— Σήμερα θά φχιάσωμε γαλατόπητα, μοΰ λέ
γει ό αρχιληστής. θά ίδής τΐ ωραία που τήν 
φκιάνω. θά σοΰ φακή πώς sirs οπιτίσία.

— dir ίχω άμφιβολίαν, Γω άπανπώ ότι θά 
sirs καλή, άφοΰ εδοκίμασα τήν μαγειριχήνχτου, 
ή όποια ώς χαί άλλοτε σοΰ είπα sirs πρώτης τά- 
ζεως.

— Έμενα μοΰ αρέσει κά τρώγω καλά μοΰ λέ
γει ό Πανόπουλος. Ή φτώχεια θέλει καλοπέρασι. 
Μ' όλα αύτά όμως είμαι Ικανός νά καθήσω και 
δύο ήμερες νηστικός. Είδες ότακ έρχόμεθα ότι ^8 
ώρας δέν έβάλαμε τίποτε στό στόμα μας.

— 'Αλήθεια τό παρετήρησα και έθαύμασα τήκ 
άντοχήκ σας.

— 'Ετσι πρέπει ό άνθρωπος κά μπορή κά τά 
ΰποφέργ όλα' ότακ εχγς τρώγε χαίά, ότακ δέκ 
ίχης σφίγγε τό στομάχι σου. Ή ζωή άλλως ή 
δική μας τά έχει αύτά, σήμερον μπορεί κά εχης 
τοΰ πουλιού τό γάλα χαι αδριοκ κά σοΰ Ιείπη καΐ 
τό ψωμί ακόμη.

Αί άηειλαί τοΰ ληότάρ^ου περί τοΰ 
τί «ρέπει νά εϊπω
Μετ’ ολίγον δ άρχιληστής Πανόπουλος έλθών 

,έκάθησε πλησίον μου. Ήννόησα άμέσως, δτι είχε 

νά μοί άνακοινώση κάτι τι σοβαρόν, κατελήφθην δέ 

ΰπδ ταραχής νομίζων δτι τοΰτο θά ήτο δυσάρε

στά·*  τι.

— Ακούσε, Σπΰρο, μοΰ λέγει τότε ό άρχιΐγ- 
στής, κά μιλήσουμε σοβαρώς. Τήκ Τρίτην ό πα
τέρας σου θά στείλη το χρυσάφι, ύστερα άπό 
τρεις ήμέρας θά σε άφήσωμε ελεύθερον, έάν τά 
πράγματα έλθουν όπως τά περιμέκωμεκ. Πρέ
πει λοιπόν νά χυττάζρς χαίά τί θά είπής τότε, 
otar σε έρωτήσουκ ποιοι σε ειχον αιχμαλωτίσει. 
Πρόσεξε χαίά είς ό,τι θά σοΰ ειπώ, διότι σύ θά 
μετανοήσης. Έπ ’ ούδενί Ιόγω πρέπει κά είπής, 
ότι σέ ήχμαλωτίσαμεν ήμεΐς.

θά είπής ό,τι σοΰ ειπώ εγώ. "Εχω τό σχέδιόν 
μου, τό οποίον θά ειπώ αύριοκ.Ένα μόνον σοΰ 
λέγω ότι ακ δ'εκ με άχούσης χαί είπής τήκ ά- 
λήθειακ "και όχι ό,τι σοΰ ειπώ έγώ, έπακαλαμ- 
βάκω, οτι έσύ θά μετακοήσρς. Έκ περιπτώσει 
χαι μαρτυρήσης alia έχε ύπ’ O'Jar σου, ότι 
πρώτος σύ δ'εκ θά μοΰ διαφυγής, θά χαιροφυ- 
λακτήσω κά σέ φοκεύσω καΐ άς συλληφθώ, δέν 
με μέλει καΐ τόσοκ' άφΐκω δέ κατά μέρος, ότι είς 
τό σπίτι σας θά βάλω φωτιά, όσον χαι αν προ- 
φυΐαχθήτε. Λάθε τούς Ιόγους μου αυτούς ύπό 
σπουδαΐακ έπο^ικ και σκέψου τι πρέπει κά κά- 
μ^ς.

Έντρομος ήκουσα τάς άπειλάς τοΰ ληστου, ήρ" 

χισα δέ ν’ άνυπομονώ νά μάθω τδ σχέδιον, οπερ 

είχε τοΰ τί θά είπω καί οπερ, ώς μοί είπε, θά μοί 

άνεκοίνουν αύριον.

Μία όμνομχλία you ρέ τόν Τΰελέ· 
«ην.— Τα έκθχκχτχκά ένοτικτα τοΰ 
Πανοαονλον
Ό Πανόπουλος μέ άφήκε σκεπτόμενον, συνενοήθη 

δέ έπ’ επ’ άρκετήν ώραν κρυφά μετά τοΰ Τσελέπη. 

Τί έλέχθη μεταξύ των δέν ήδυνήθην ν’ άκούσω ήν

νόησα όμως κατόπιν, οτι ό άρχιληστής άνεκοίνωσεν 

είς τδν Τσελέπην τδ τί θά μοΰ έπιβάλωσι νά είπω 

καί ότι έδωσε καί εις αύτόν οδηγίας νά μοΰ δμιλήση 

περί τούτου, καθόσον ό Τσελέπης μετά τήν ομιλίαν 

μέ τδν Πανόπουλον έλθών πλησίον μου, ήρισε νά 

μου όμιλη περί τών εκδικητικών ένστικτων τοΰ λη- 

στάρχου.

— Ότι χαι άκ κάμης, Σπΰρο, μοΰ Ιέγει, δέκ 
θά μπορέσης κά τοΰ ζεφύγρς άκ δέκ τόκ άκού· 
σης. θά πέσης πάτι εις τά χέρια του και τότε 
άΐοίμοκόκ σου. θά σέ κάμο κομμάτια, χωρίς δεύ
τερη χουβέκτα. Έγώ θέΐω τό καΐό σου χαι είδες, 
ότι σέ περιποιούμαι, όσο μπορώ περισσότερο' δι 
αύτό σοΰ Ιέγω κ' άχούσης ό,τι θά σοΰ εΐπη. Ξέρω 
έγώ τί άκθρωπου sirs ό χαπετάκιος. Λιγάκι άμα 
τόκ πειράζης θά σέ έκδικηθή.

— Γιά άφησε κά ιδοΰμβ πρώτα τί θά μοΰ είπή 
κά ειπώ και τότε βΐέπομε. τώ Ιέγω.

Τά αύτά μοί έπανέλαβε καί ό Ρουμελιώτης, οτε 

δέ έμεινα μόνος δ γέρως μοί είπε.

— "Ακούσε, ώρέ Σπΰρο, κάκε ό,τι σέ φωτίση 
ό θεός. Έγώ θέΐω τό χαΐό σου. Έγώ δέκ θα 
μείκω Ιηστής. Πά πάω πάΐικ φύΐαχας σέ κα- 
κέκα χτήμα σάκ πρώτα. Έτσι άκοίούθησα τόκ 
καπετάκιο διότι μοΰ άρεσε.

Τήν σινδιάλεξίν μου ταύτην μετά τοΰ Ρουμελιώ

του ό Πανόπουλος δέν ήκουσε, διότι ήτο έξω κατα- 

γινόμενος εις τάτου φαγητού, ώς καί δ Τσελέπης.

"Οταν έπανήλθον έντδς τοΰ σπηλαίου εϊχομεν τε

λειώσει τήν συνομιλίαν, παρετήρησα δέ οτι οί δύο 

λησταί συνεννοήθησαν μεταξύ των διά νευμάτων, 

άμέσως δέ ήννόησα, ότι δ Πανόπουλος ήρώτησε τδν 

Τσελέπην έάν μοί έκαμε λόγον περί του ζητήματος. 

Αί «8ρι«οτήό8*ς  τοΰ Πανοπούλου.—
Αχά νά βχω καλήν ιδέαν περί τών 
ληότών
Τδ γεύμα τής μεσημβρίας ύπήρξεν, ώς είπον, 

πλούσιον.

Επειδή πίησιάζουκ αϊ ήμέραι ποΰ θά φΰ- 
γ^ς, Σπΰρο, Ιέγει ό άρχιΐήστής, πρέπει κά σέ 
περιποιηθοΰμαι, όσο τό δυκατόκ περισσότεροκ, 
δια κά ίχ^ς καΐήκ Ιδέακ περί τώκ Ιτ/στώκ, πώς 
περιποιοΰκται τούς αίχμαϊώτονς τωκ. Αέκ. πι
στεύω κά έχρςκαί τώρα κακέκα παρ'·ποκο. Λέκ 
σοΰ ύίειι/ιε τίποτε.

— Όχι' άπακτώ, δέκ εχω κακέκα παρά- 
ποκο άπό τήκ περιποίησικ.

—. Εμείς βΐέπεις, πρέπει κά άποδείζωμε, 
έζακοίουθεΐ ό Πακόπουίος, ότι άμα αιχμαλω
τίζουμε κακέκα και τοΰ παίρνουμε Ιεπτα δέν τό 
κάνουμε διά κά τόκ κακοποιήσουμε, άΐΐά διά 

κά μπορέσωμε νά ζήσωμε έδώ στά βουνά, όπου 
μάς χρειάζετοι πάντοτε^ κά ίχωμε Ιεπτά, διά νά 
μπορούμε κά εύρίσκωμε' ό,τι θέίομε καί κά μή 
δύνανται κά μάς πιάσουν' χωρίς. Ιεπτά σέκ 
μπορούμε κά κουνηθούμε. Ό δικός μου άΐίως 
ό σκοπός ποΰ σέ ήχμαλώτισα καί θά πάρω άπό 
τόν πατέρα σου τά χρήματα εινε Ιε^δς, διότι σοΰ 
είπα, ότι όΐα θά τά διαθέσω δι άγοθοεργούς 
σκοπούς.

’Εννοείται, ότι καί πάλιν δέν επιχείρησα νά δια

κόψω κάν τδν άρχιληστήν, καταληφθιντα ΰπδ τον 

θρησκευτικών του αισθημάτων.

Διηρώτων δμως έμαυτάν, έαν ειχον νά κάμω μέ 

ένα πραγματικώς θρησκόληπτον, ή μέ τδν έπιτη-. 

δειότερον άνθρωπον, τδν όποιον έγνώρισά έν τφ κό- 

σμφ και δσιις τόσον θαυμασίως ΰπεκρίνετο τδν θρη

σκομανή καί τδν ήθικοδιδάσκαλον, προσεπάθουν δέ 

να πεισθώ έκ τής φυσιογνωμίας του περί τοΰ ποϊον 

τών δύο ήτο άληθές.

Δέν έχω άξιώσεις ψυχολόγου. τοΰτο δμως δέν 

μέ έμποδίζει νά είπω, οτι«σχημάτισα πεποίθησιν, 

ότι ειχον ένώπιόν μου τδν μεγαλείτερον υποκριτήν, 

οστις έξ δσων έλεγεν ούδέν έπίστευε καί δστις προ- 

οεπάθει νά φαίνεται κάθε άλλο παρ’ ο,τι πραγμα

τικώς ήτο.

Ή μετά μεσημβρίαν τοΰ Σαββάτου διήλθεν άνευ 

ούδενδς έπεισοδίου.

Ή ένδβκάτη ημέρα. —Τό ύχέόχοντοΰ 
Πανοπούλου περί τοΰ τί θά κατα- 
θέόω. — Ό άρχχληότάχς απειλών 
με μέ τό γιαταγάνι.
Έφθασεν οΰτω καί ή ένδικάτη τής αιχμαλωσίας 

μου ήμερα.

Ό Πανόπουλος τήν πρωίαν προσηυχήθη διά μα

κρών.
Μετά τοΰτο μέ έφώναξε πλησίον του και ήρχισε 

νά μοί άνακοινώνη τδ σχέδιό·*  του περί τοΰ τί θά 

ειπω περί τής αιχμαλωσίας μου. ώς έξής-ι

— Σοΰ είπα χθες, μοΰ Ιέγει, ότι επ' ούδεκι 
Ιόγω πρέπει κά μαρτυρήσης ότι σέ τ/χμαϊώτισα 
εγώ. ’Ιδού τί θά είπής. Ότι κατέβηκες είς τήκ 
παραΐίαν διά κάποια δουίειά σου. Τί δουίειά 
ήτον αύτή θά τό εύργς σύ. Έκεϊ πίσω άπό τόν 
σταθμόν έβγηκαν έξ άγνωστοι ώπΐισμέκοι οί ό
ποιοι άφοΰ σέ ήπείίησαν νά μή φωνάζρς, σέ συ- 
νέΐαβοκ, σοΰ έδεσαν τά μάτια, σοΰ έβούίωσακ 
τό στόμα χαί τά αυτιά καί σέ πήγαν είς μίαν 
βάρκαμέ τήκ όποιαν έταζειδεύσατε άρκετήκ ώρα. 
Λιά κά σέ πιστεύσουν μάΐιστα, κά είπής, ότι ένα 
ή δύο άπ’ αυτούς τούς Ιπιασεκ ή θάΐασσα. Κα
τόπιν οέ έβγαλαν εις μίαν παραλίαν, απ' έχει 
δέ άφοΰ σέ έθεσαν είς ένα ζώοκ, σέπήγακ εκτός 
ένός σπηλαίου. Έκεϊ έμείκατε τρεις ήμέρας χαί 
άπό έκεϊ σέ πήγαν στό Χελμό επάνω. “Οταν σοΰ 
έλυσαν τά μάτια θά είπήσ, ότι ειίες τούς Ιζ 1η- 
στάς, ότι οί τρεις κατάλαβες άπό τήν προφοράν 
τους, ότι ήσαν Ρουμελιώτες καί οί δύο Καλα
βρυτινοί, διότι αυτοί ήζευρακ τά μέρη. Ότι οί ■ 
λγττάίμιλούσαν καί άρβανίτικα. 'Ακ σέ τρωτή- 
σουκ για μένα θά είπ^ς, οτι δέν μέ είδες πουθενά.

(Έπεται συνέχεια)
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ΦΛΟΙΣΒΟΣ
(ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ)

a

I άνθρωποι μέ άποκαλοΰσι 
φλοίσβον. Οί χωρικοί νο- 
μίζονσι τούτο όνομα ίδιον 
έπαρχιακοΰ ρυακίου, δπερ 
πήδα άπό βράχου εις βρά
χον,παρασύρει κλαδίσκους 
τόσω φαιδρά πρός τούς 
ύπό. τής ίριδος λαμπρυνο- 
μένους καλαμώνας καί μει- 

_ διά σπινθηροβολούν είς ά- 
πάντησίν πρός τούς απαλούς ψιθυρισμούς 
τοΰ δυτικού άνέμου.

*
* *

“Ισως, είνε καί ήμέραι μελαγχολικαί, 
καθ ’ άς αί ακτίνες τοΰ ήλιου δέν έρχον
ται νά παίξωμεν καί τότε σκέπτομαι περί 
μελαγχολικών πραγμάτων καί άναπολώ , 
παράδοξα πράγματα άτινα έχουσι λάβει 
χώραν κατά μήκος τών οχθών μου.

Έν τούτων είδον παιζόμενον πρό πολ
λών έτών καί ή άνάμνησίς του μοί είνε^ 
συχνοτέρα, παντός άλλου.

’Αφορά τήν έλαίαν, ήτις ϊστατάι είς 
τήν είσοδον τής μικρός κοιλάδος, διά 
μέσου τής όποιας τρέχω, δταν έχον αύ- 
τήν ώς δριον, έγκαταλείπω τόν έκ δεν- 
δρολιβάνου καί απηγάνου κατάφυτον λό
φον, δν οί παίδες καλοΰσιν έρημον.

. Λευκή ροδιά τραπεζοειδής έκτείνει τούς 
απαλούς κλάδους της περί τόνίδρθιον 
κορμόν έκείνης τής έλαίας, καί ήμικαλυ- 
πτει μέ τήν νεφελώδη της χλαμύδα τό 
λευκόφαιον καί όζώδες δένδρον, ώς έάν 

πλήγμα τού άνέμου καί σκιάση αύτό άπό 
τάς καυστικός άκτΐνας τοΰ ήλιου.

*
* »

Αλλ ένθυμοΰμαι έποχήν, οτε ούτε έ
λαια ούτε ροδιά έφύοντο έν τή κοιλάδι· 
Μίαν τών ήμερών έκείνων είχον κατακλι- 
θή. πολύ ήσυχος καί σχεδόν κοιμώμενος 
κατά τήν μεσημβρίαν, οτε αίφνης ώραία 
παρθέν έοςξήλθεν άπό τό δάσος, δπερ 
κεϊται πρός τά Νότια. Μόλις προάήγγι- 

Μελε νά τό προστατεύσω άπό τό όξύ της ν°Ηήν’ έκινΑθη πρδς αύτόν μέ έκ- 
Λ _«» * _ «««άμ »· Α.. λ λ -> Α — «. -κ α ·. ύ*.  λ .t , _ _ 1*  -

σεν, έφρόντισα νά προσποιηθώ τόν κοι- 
μώμενον, διότι δέν ήθελον νά χάσω μίαν 
τών στιγμών, ας ήδυνάμην νά δαπανήσω 
άποθαυμάζων τήν έραομιότητά της.

Ή μορφή της ήτο ώραία καί γλυκεία 
και θαυμάσιον φώςεύτυχίας Ακτινοβολεί 
άπό τών όφθαλμών της. Ή έσθής της 
ήτο μακρά, λευκή καί χυτή’ καί έν ω 
περιεπάτει, παρετήρησα δτι έκάστη κίνη- 
σίς τις ήτο τελεία χάρις. Νά βλέπμ τις 
αύτήν κύπτουσαν καί άνορθουμένην πρό 
τής φωλεός ζεύγους άηδόν.ων, δπως άνα· 
λάβη πεσόν ώόν, ήτο θέαμα θέλγον·

*
* *

Είχον έπαγρυπνήσει έπ’ αύτής πρατ- 
τούσης τοϋτο καί ή μορφή της ήτο ήρε
μος ολίγον έρυθριώσα έκ τής άσκήσεως, 
μειδίαμα δέ εύαρεσκείας διά τήν χαράν τής 
μητρός τοϋ 'πτηνού έπήνθει είσέτι έπί 
τών χειλέων της, δτε ήλθε πρός αύτήν, 
άπό τοΰ άνωθεν έρημου βράχου, νέος, 
δν έγνώριζον καλώς έξ οφεως, καίτοι ού- 
δέποτε πρότερον τόν είχον ίδμ έν τώ λαμ- 
πρφ φωτί τής Ημέρας, άλλά μόνον έν τω 
λυκόφωτι τής αύγής ή έν τφ ήμίφωτι τής 
έσπέρας, δτε ή σελήνη αρχίζει νά άνα- 
τέλμ έν τώ μελανώ στερεώματι.

Ή σκοτεινή του μορφή, ώραία, προ
σέτι δέ τόσον' μελαγχολική, ώστε ουδέ
ποτε μοί ήρεσκε νά τήν θεωρώ, ήτο αι
ωνίως έσκυμμένη πρός τήν γήν, έν ώ δι- 
ήρχετο κατά μήκος τών οχθών μου, καί 
οί τεθλιμμένοι όφθαλμοι του ήσαν συνή
θως προσεκτικώς προσηλωμένοι έπί τοΰ 
έδάφους· άλλ’ έκείνην τήν ήμέραν μόλις 
προσέβλεφαν άνω οί οφθαλμοί του συνάν
τησαν τούς τής λευκοφόρου παρθένου, 
καί τότε προσελθών έστάθη, ώσεί έπί τμ 
παρουσία τοΰ έπιχαρίτου θεάματος θά 
Αδύνατο νά διασκεδάσμ.

*
» *

Ή παρθένος έστάθη έπίσης ήρεμος έπί 
τινα δευτερόλεπτα, καί τέλος μέ κίνημα 
οίκτου άμελώς έπισκιάζον τήν φαιδρόν 

τεταμένας τάς χεϊρας καί ήσύχως τόν 
έπλησίασεν.

— «Ποιος είσαι σύ ;» Αρώτησε μέ χα
μηλήν φωνήν·— Ό νέος, πίπτων έπί τοΰ 
ένός γόνατος πρό τών ποδών της άπε- 
κρίθη διά χαμηλότατης καί μελαγχολικής 
φωνής: — «Είμαι ό υιός τής λύπης».

Έσταμάτησεν ώσεί άναμένων λέξιν Α 
πράξιν τινα άπό τής κόρης, πρός ήν ά· 
πευθύνετο- άλλ’ αύτή έξηκολούθει νά έ- 
νατενίζη ήρέμα μέ τούς άφελεϊς της ό- 

φθαλμούς βλέποντας μετά οίκτου τούς 
ίοικούς του.

# ♦
Τότε ένθερμον, έκπεπληγμένον βλέμμα 

άνεφάνη έπί τής μελαγχολικής τοΰ νέου 
μορφής, έν ω έγειρόμενος καί λαμβάνων 
τάς χεϊράς της μετά πάθους, σχεδόν τρα- 
χέως, έκτός τών ίδικών του, είπε ;

— «Ποια είσαι σύ, ώραιοτάτη παρθέ
νων, ήτις δέν άποφεύγεις τήν παρουσίαν 
μου, τώρα δτε ήκουσας τό όνομά μου, 
καί πρέπει νά γνωρίζης τό άχθος, οπερ 
είμαι Αναγκασμένος νά φέρω ; Όλοι οί 
άνδρες καί οί γυναίκες φρίττουσιν άπό 
έμέ, μήπως κατά τύχην πέσμ αύτό έπί 
τών ώμων αύτών·»

— «Είμαι ή θυγάτηρ τοΰ “Ερωτος,® 
άπεκρίθη ήσύχως ή παρθένος «καί διατί 
νά σέ άποφύγω; Βλέπω τό βαρύ άχθος 
σου, καί έπιθυμώ νά σέ βοηθήσω νά τό 
φέρμς. Ίδέ είμαι ίσχυροτέρα Ασύ, σύν 
νους.»

*
» *

Καί είδον τήν ώραίαν κόρην, μέ μει
δίαμα έπί τών χειλέων της, νά έκτείνη 
τήν χεϊρά της διά νά ύποβαστάσμ τό αί- 
ωρούμενον βάρος πλαγίως έπί τώνκεκαμ- 
μένων ώμων τοΰ νέου.

— β*θχΑ  θχι>» άνεφώνησεν ό νέος όρ· 
μητικώς άποστρεφόμενος' «αρκεί νά βλέ-, 
πω σέ καί νά ακούω τήν φωνήν σου ! Ού
δέν βάρος δύναται νά μέ πιέσμ, δταν σύ 
είσαι πλησίον.»

— «Λοιπόν θά ίσταμαι πάντοτε μαζύ 
σου, ίνα δύνασαι νά μέ βλέπμς καί νά 
όμιλμς μαζύ μου, δταν θέλμς» άπεκρίθη 
ή παρθένος απλώς.

*
• »

Ή προσοχή μου διεσπάσθη έκείνην τήν 
στιγμήν ύπό έλαφροΰ τριγμού, ον έπη- 
κολούθησε χαμηλός ήμιχλευαστικός γέ
λως· καί άποστρέφας άπό τοΰ νέου και 
τής παρθένου, είδον είς μικράν άπόστα- 
σιν, τήν ήληκιομένην, καίτοι παραδόξως 
φαινομένην νέαν, μορφήν τής Δεσποί- 
νης Τύχης.

Είς τήν μίαν χεϊρα είχε συμμαζεύση 
τήνούράντοΰ φορέματός της διεστιγμέ- 
νηνμέ έκατοντάδα χρωμάτων καί άλλάσ- 
σουσαν μέ τό κυματίζον φώς, φαινομένην 
μέλαιναν, μολυβοόχρουν, έπί μίαν στιγ
μήν, καί λάμπουσαν μέ λευκότητα άργύ
ρου τήν έπομένην.

Μέ τήν άλλην χεϊρά της άνωρθωμένην 
ώς διά νά έπιβάλη σιγήν είς τά άδοντα 

πτηνά, ϊστατο σχεδόν ακίνητος, άκροω- 
μένη·

— « Ό Υιός τής Λύπης καί Α θυγάτηρ 
τοΰ Έρωτος συνδιαλεγαμένοι όμού,» τήν 
ήκουσα λέγουσαν έν τίιχαμηλμ της'φωνή, 
ήτις ήτο έπίσης ήμιχλευαστική, ώς ό γέ
λως της-

Ό νέος καί ή παρθένος, μόλις Ακόυ
σαν προφερόμενα τά όνόματά των βρα
δέως έστράφησαν πρός αύτήν.

— «Οΰτω, ύμεϊς οί δύο θά έπεθυμεϊτε 
νά διαμένετε όμού, δέν έχει ούτως;» 
Αροίτησρν ή Δέσποινα-

« Ή έννωσίς σας θά ήτο άστεία. πράγ
ματι, πάρα πολύ άστεία 1 ··>— Καί έγέλασε 
πάλιν είς τρόπον, ώστε πολύ δυσηρε- 
στήθην άλλά δέν Αδυνάμην νά τήν ϊδω 
Αδη, διότι ήτο ύπό δένδρον κεκρυμμένη 
άπό τήν δρασίν μου-—«θά Ατο δμως 
τούτο θεμιτόν ;» — έξηκολούθηεν αΰτη. 
— «Φαντάζεσθε τρελλοί νέοι διά μίαν 
στιγμήν, δτιτό πράγμα θά ήτο θεμιτόν ;»

. *
* *

"Απαξ έτι ή γηραιά Κυρία έγέλασε 
χλευαστικώς καί μεταξύ τών κορμών δύο 
πευκών Λδυνήθην πάλιν νά τήν ϊδω, καί 
παρετήρησα σπινθηρισμόν χλευασμού 
αίφνης άπαστράψαντα είς τούς οφθαλμούς 
της, ώς έάν πονηρόν σχέδιον άπελαμψεν 
έν τή διανοία της. Ήρξατο μετά γέλωτος 
όμιλοΰσα, έν ώ ήδη προέβη βήματά τινα 
έμπρός καί είπεν έμπαικτικώς άμα καί 
σοβαρώς: «Ό συνδυασμός σας άπείρως 
θά μέ έτερπε 1 θέλω νά τόν ίδω έπιβεβαι- 
ούμενον! 'Υμείς, ώ Υιέ τής Λύπης, θά 
γίνετε έλαια, καί ύμεϊς ώ θυγάτηρ τοΰ 
Έρωτος, βοδιά,παραπλεύρως αύτοΰ. Έάν 
ποτέ Αθέλετε δραπετεύση άπό τής δου
λείας ταύτης — καί κατ ’ έποχάς τινας θά 
είσθε έλεύθεροι —μόνον μετ ’ άλλήλων δύ- 
νασθε νά κάμετε τούτο, μέ τάς χεϊρας 
συμπεπλεγμένας όμού.»

*
* ·

Ή Δέσποινα Τύχη ούδέποτε παραμε*  
λεϊ τά σχέδιά της, καί οΰτω άνεφάνη έκε*  
που έλαία, έν τή ώραία περιπτύξει λευ
κής βοδιάς, φυόμενοι άπό τής στιγμής 
έκείνης έν τή, κοιλάδι, κάτωθεν τοΰ έρή- 
μου λόφου’ ό ‘Ερως καί Λ Λύπη εΰρηνται 
πάντοτε έκτοτε έν τφ κόσμφ όμού.

Κατά τί αγγΛιχίτ Γης Ethel Inagge
Π. Λ. η«κ«θ»ναβ(ου

φ. φ.
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ΛΙΓ’ ΑΠ’ ΟΛΑ

Ό κ. Βαλανδδς επισκέπτεται το ζωολογικόν μου- 

σεϊον μέ τόν επαρχιώτην πατέρα τον.

Φθάνουν! τις την αιγυπτιακήν αίθουσαν.

— Ίδοΰ μία μούμια λέγει.

Ό χωρικός περιεργάζεται τδν σ>ρκοφάγον, καί 

μορφάζων λέγει:

— Μπά ! εινε πεθαμένη!

·*
Είς τδ τηλέφωνο·/.

— ’Εμπρός κύριε.

— Καλά κύριε εμπρός, άλλά διατί μον τηλεφω

νείτε είς τάς 3 μετά τδ μεσονύκτιον.

— Διά νά σας έρωτήσω τί ώρα εινε.

★
Είς ένα τράμβαίί.

Εινε δεκατέσσαρα πρόσωπα είς θέσιν τών 10 προ

σώπων καί περί πλέον ή μηχανή σταματά.

— Άν πηγαίνωμ.εν μέ αύτδ τδ τραϊνον δέν θά 

φθάσωμεν γρήγορα.

— Και μ’ όλα ταΰτα, προσθέτει έτερος, οστις 

ευρίσκετο μεταξύ δύο χονδρών κυβίών, ειμεθα αρ

κετά πεπιεσμένοι

*
Είς ένα έμπορον Ιαπωνικών ειδών.

Μια χονδρή κυρία.

— Και, κύριε, αύτή ή πολυθρόνα δύναται νά 

ανθέξη είς ένα άνθρωπον.

— ”Ω! κυρία I Καί είς υμάς και είς ένα Ίππο-, 

πόταμόν άκόμη.

*
Είς συναναστροφήν.

— Μαλιστα, λέγει κάποιος, ή γυνή δεκαπέντε 

ετών σχηματίζεται.

Καί έτερος.

— Καί τριάκοντα βάφεται.

*
Είς τδ καφενείου τών ηθοποιών.

— Καί έγώ ωσαύτως έκαμα τήν είσοδόν μου εις 

τδ θέατρον έν τφ μέσφ 3λου τοΰ κόσμου.

— Κωμωδός, βαρύτονος;

— Όχι: ύποδολεύς!

★
Μεταξύ κωφών.

— Ποΰ θά ύπάγης τδ βράδυ.

— ’.Επήρα εισιτήρια διά τδ μελόδραμα.

★

— Διατί ποτέ δέν λέγεις τί κάμνεις είς τήν γυ

ναίκα σου.

— Διότι ποτέ δέν πρέπει νά είξευρη ή αριστερά 

τε πράττει ή δεξιά.

Ή κυρία Κ. θέλει νά ύπανδρεύση τδν υιόν1 της.
Τδν πηγαίνει είς τδ Ζάππειον, όπου γνωρίζεται 

μέ μιαν.

Τότε στρέφεται και λέγει τώ υίώ της.

— Πρόσεχε μήν γνωρίσης καί άλλας.

Ή μαμα αναγιγνώσκει.

— Καί ό καλδς θεός τοΐς απηγόρευσε να τρώ- 

γωσι μήλα.. .

Καί ή μικρά πένταέτης παραξενευομένη.

— Μήπως μαμά ό θεδς ήθελε νά σαπίσουν.

★

Μεταξύ τυφλών.

— Καί ποΰ θά υπάγν,ς τδ θέρος ;

— Διάβολε ! ποΰ άλλου, είς τήν Καλλιθέαν.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΑΙ TPEIS ΛΕΧΕΙΖ
Είς τδν τιμωρούμ-νον δίδετε τρεις λέξεις τάί 

μάλλον αντιθέτους καί ασυμβιβάστους, εκείνος δέ δ*  

φείλει νά άπαντήση ποίαν χρήσιν θά έκαμνε τών αν

τικειμένων άτινα σημαίνουν Γαΐ λέξεις αύται.,

Π. χ. τφ λέγετε.
Δύνασαι να μεταχειρισθής πρδς δφελός σου τρία 

τινά πράγματα,*τά  δποϊα θά σοΰ^^ί^ώ;

— Μάλιστα.

— Τί θά έκαμες μέ ένα σκόρδο, ένα παπαγάλο 

καί μία κρεμάλα ;

— Τδ σκόρδο θα σας έβαζα φυλακτό δια νά μή 

σας βασκάνη κανένα κακδ μάτι, θά έμάθαινα τδν πα*  

παγάλλον νά πλέκη τδ έγκώμιόν σας κάθε πρωί' και 

θα έκρεμοΰσα είς τήν κρεμάλαν εκείνους που δέν 

θέλουν ι' αναγνωρίσουν τήν υπεροχήν τοϋ κάλλους 

σας·
«Π. Ζ.»

ο sect» μ iwi .
Γιατί, φεγγάρι μου χρυσό, προβαίνεις λυπημένο ;

Γιατί τδ φώ» σου τδ χλωμό
Εινε γεμάτο μέ χαϋμδ
Σ τον ουρανο χυμένο ;

Μήπως γνωρίζγμ τάγρια τής ξενιτειάε μου πάθη ;
Μην ξέρης τι πικρό; καϋμδς
Εινε ό χαθε μου παλμό;
Μέσ’ ’ς τής καρδιάς τά βάθη ;

Φεγγάρι, κάθε αχτίδά σου άπδ αΰτου χυμένη, 
Μήν είν’ έδώ ’; τήν ξενιτειά 
!Σ έμ« παρήγορη ματιά 
Για συντροφιά ριγμένη;

Μήν είσαι σύντροφο; γλυκό; γιά ’μέ τδν πονεμένο ; 
Μή με λυπάσαι τδ φτωχό, 
Όπου μέ βλέπεις μοναχό 
’Σ την ξενιτειά θλιμμένο ;

Άν εχης χάρι μαγική, φεγγάρι αγαπημένο, 
Κάθε άχτϊδα σου απαλή 
Με στεναγμό ας μέ φιλή 
’Σ τήν ξενιτειά δσο μένω.

Κι’ άν τήν πατρίδα μου νά ιδώ ή ΜοΓρά μου θελήση, 
Τότε ή άχτιοά σου έκεΐ" 
Μ’ ευθυμη λάμψη μαγική 
Γλυκά α; μέ φώτιση ...

"Ετσι, φεγγάρι μου άργυρό, ή κάθε σου άχτϊοα, 
Κάθε βραουά ποΰ με φίλε?, 
Άς μου θύμα, πώς μέ καλέ? ' -
Καί ή γλυκεία πατρίδα.

1901 Τ. Α. Λασκαράτος

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ί. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
(σννέχβιβ*  π0οτιγούμ.8>ο*  φνλλον)

Είς τά ούο ταΰτα παραδείγματα, τά φθογγό

σημα Si και Π)ί, μετάθεσις τών φθογγοσήμων do 

καί fa, δεικνύεται ύπό διάφορόν τι είδος ή είς 

τόν πρωτότυπον τόνον τά φθογγόσημα do και fa, 

είς τδν φυσικόν φθόγγον ή μετάθεσις άνταπο- 

,κρίνεται διά φθογγοσήμου τινός έν ύφίσει και εις 

τό έν διέσει φθογγόσημου, διά τίνος φθογγοσή

μου φυσικού, δηλαδή διά τινο; σημείου τονίκοΰ 

καθ' 8ν ήμιτόνιον χρωματικόν πρός τά κάτω.

Δ·.α τούτο τά φθογγόσημα si καί mi τής με- 

ταθέσιως, παράγονται εκ τών διά πέντε κατιον- 

των ακριβών διαστημάτων, άτινα παριστάνονται 

ύπδ τών φθογγόσημων fa κα'. si.

Παράδειγμα

Έάν είς τήν θέσιν τών δύο διά πέντε ακρι

βών πρός τά κάτω, ώ; είς τά προηγούμενα πα

ραδείγματα, λάβωμεν τήν μετάθεσιν την άπο- 

τελουαένην έκ δύο διά πέντε προς τά ανω, η 

αύτή άρχή θά μά; ζώση εξαγόμενόν τι ανάλο

γου, άλλά τότε θά λαμβώνωντάι κατά τήν ανι

ούσαν πρόοδο·..

Παραδείγματα
Κατά δύο διά πέντε πρός τά άνω έκ τοΰ do 

-είς τό re:

(Γ«, & $ Μ «>' V» ft si J> a°J ιΛ’Οί 
sol B la ή si Β Ί" 0 re (mi fl 1:1 JI

I. do g re J nd g fa g sol g la β si g roxocjio 

Έ/. τιύ fa fi; Sul

τόνος soli sol ft la tj si B( do ft re (J ιοί B la ft 
'do Β re q mi B la B sol ft la □ si ft 

τόνος fa( fa g sol ft la ft B do J) re fl mi g 

Παρατηρούμε·/ ένταΰθα δτι τά φθογγόσημα 

fa καί do μετάθεσις τών φθογγοσήμων mi καί 

-81 αποτελούνται έκ μια; άνιούση; περισσότερα: 

άλλοιώσεως ή ταΰτα τά τελευταία, επειδή τά 

φθογγόσημα fa καί do παράγονται έκ τών δύο 

οιά πέντε ακριβών ανιόντων, άτινα παρίστανται 

•ύπο τών φθογγοσήμων si καί fa.

Παράδειγμα 
fa U ί do 
si ■ ' fa
mi 'si

.Μέρος· τρίτον

Περί ρνδμικης διαρκείας.
Παρατηροΰμεν »ες τόν πίνακα τούτον δτι όσον 

διά πένιε ό μεταφερόμειο; τόνος εινε υψηλότε

ρο: τού πρωτοτύπου έκ τόσων φθογγοσήμων 

λαμβανομένων κατά τήν τάξιν τών διέσεων θά 

ύψοΰται κατά έν ήμιτόνιον. Κάί δσον διά πέντε 

δ μεταφερόμενο: τόνος εινε χαμηλότερος τοΰ γε- 

γραρ μί-.ου έκ τόσω ■· φθογγοσήμω > .λαμβανομένην 

κατά τήν τάξιν τών υφέσεων θά χαμηλοϋνται 

κατά ήμιτόνιον.

Μέχρι τοϋοε έπραγματεύθημε' πάντα ταφο- 

ρόντα τον τονισμόν, ήδη μάς υπολείπεται νά ει- 

πωμεν τινά περί ριθμητικής ιιαρκείας.

Ή ρ-.θμηκή Οιάρκεια τών τόνων έν τή μου

σική διαιρείται εις δύο μέρη, πρώτον είς αναφο

ρικήν ή ανάλογο» διάρκειαν καί δεύτερον ει; α

πόλυτον .

Κατά πρώτον μέν θά πραγματευθώμεν περί 

τής άναλόγου διαρκεία;, δπερ έν έκτάσει άναφέ- 

ρωμεν πιρί τής απολύτου, εί: ήν ανήκει ή κί· 

νησις.
Οί φθόγγο·, έξ ών άποτελεΐται μουσικόν τι 

τεμάχιο», διαφερουσι συγκρι»ομενοι, ούχί μόνον 

ώς πρό; τόν τονισμόν, άλλά καί ώς προς τήν 

ρυθμικήν διάρκειαν. Δηλαδή τινές έξ αύτών έκ- 

τελοϋνται είς περισσότερον χρονικόν διάστημα, 

τινές δέ είς όλιγώτερον.

Ή τοιαύτη σχέσις μεταξύ τών φθόγγων, απο

τελεί τήν άνάλογον ρυθμικήν διάρκειαν.

Ή άπλουστέρα αναλογία ήτις έκτιμαται ύπό 

τοΰ ώτός, εινε ή σχέσις τοΰ ολου πρός τά μέρη 

του. ’Επομένως εχομεν κατά πρώτον τήν διαδι- 

κήν οιαίρεσιν, ήτοι τό όλον δ·ηρημέ.ον εις ήμί- 

σεις, έπειτα κατά τόν τρόπον τής ύποδιαιρέσεως, 

είς τέταρτα, είς όγδοα, δίκάτα έκτα κ.τ.λ.

Αί σχέσεις τής διάρκειας δηλούνται έν τφ 

τονισμφ διά τών διαφόρων μορφών τών φθογγο

σήμων.

, Ταύτα δέ έκπληροΰσι διπλούν έργου· πρώτον 

διά τής θέσεως των δεικνύουσι τό» τονισμόν τού 

ήχου, διά δέ τοΰ σχήματός των τήν αναλογι

κήν ρυθμικήν διάρκεια». Ειδσμεν ότι ή δλη αξία 

παρίστχτοι διά τού μακροΰ «, ουτινος τό 1 

είνε το ήμίμακρον τό 1 [4 τό βραχύ I. τό 

1 τό χρώμα l·, το 1|16 τό δίχρωμον τό 

1 |36 το τρίχρωμον τό 1164 το τετράχρωμου 

δ καί οΰτω καθ’ έξής.

Κατά ταύτην τήν τάξιν, έκάστη αξία είνε τό 

ήμ·.συ τής προηγούμενης καί διπλαβία τής έπο*  

μένης, ώς δεικνύεται είς τόν έπόμενον πίνακα.

(επεται συνέχεια)
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ΠΝΕΥΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

_____ ........... ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ Λυρικαί 
ποιήσεις. Έχ- πρώτης δψεω; τοΰ τομιδίου τούτου, 
διαχρίνεται αμέσως ή καλλιτεχνική διάνοια τοΰ ποι- 
ητιϋ, καί, δυνάμεθα νά είπωμεν, έχ δευτέρας, έν τή 
κατασκοπεύσει τή; δευτέρας σελίδο;, έξηγείται πώς 
ήδυνήθησαν νά παρεισδύσωσι μεταξύ τών πολλών καλ
λών ποιημάτων και’ τινα μετριότατα. Καί δια να ει- 
μεθα σαφέστεροι έξηγούμεθα. Παρά τώ ποιήματι 
Μπόεμ χαί Τί θέλω τά όποια, τή άληθείφ, δύναν- 
ται νά δημοσιευθοΰν έστω καί μέ τήν εικόνα τοΰ 
ποιητοΰ, ισταται το Όνειρον ! τδ όποιον άν εχη είς 
τά βάθη του έννοιαν, δέν έχει όμως τέχνην εΐ; πολλά 
μέρη, ένφ κατωτέρω δ Τάψοο-Καρδία I Συνάντημα 
Έπίσκεψις I κ.τ.λ. εΐνε αρκετά καλά.

Δυστυχώς δ χώρος δέν μάς επιτρέπει λεπτομερώς 
νά ένδιατρίψωμεν επί τών ποιημάτων δλων, όμως δυ
νάμεθα να είπωμεν δτι έάν δέν εινε διά στέφανον δ 
τόμος ουτςς, δμως προαγγέλλει εΰελπι το μέλλον τοΰ 
ποιηΐοΰ, άρχει- μετά θάρρους να διασχίσει τόν πληρη 
απογοητεύσεων ποιητικόν δρίζοντα.

ΑΓΓΕΛΕΤΑΙ- Ό μάγειρος του βαάιλέω; έξο
χος ιστορική μυθιστορία τοΰ κορυφαίου τών Ισπανών 
συγγραφέων Δδν ’Εμμανουήλ Φερνανδέ; ή Γονία- 
λές. Έν τώ μυθιστορήματι τούτω αί σκηναΐ κυρίως 
έξελύσσονται εις -δ μυστηριώδες καί ιστορικόν ανά
κτορου τη; Μαδρίτης Άλχαζάρ, περί ού δ γιλωτο- 
ποιος τοϋ βασιλέως Φιλίππου Γ'. εν τφ μυθιστορή
ματα τούτφ λέγει : s’Q I άθλιον Άλχαζάρ, δοχείου 
αμαρτιών, εστία ακαθαρσιών,ίσο κατηραρεένον παρά 
θεοϋ καί άπδ έμέ. Κατηραμένα άς εινε τα ανάκτορα 
εκείνα εις τά δποΐα αναπνέει τις τήν αθλιότητα. Ό 
άνεμος τής έχδικήσεως θά πνεύση κάποτε καί θά σα
ρωθούν ώς ξηρά φύλλα, άλλ’ έως δτου έλθη αυτή ή 
στιγμή, πόσα έγκλήματα θά γίνουν, πόσον αιμα θά 
ρεύση, πόσα δάκρυα θά χυ/οΰν!».

Έκδο?;.;, «^έων έκήεκτών Μυθιστορημάτων».- 
Άθήνησι δδδ; Σωκράτου; 46.

Τδ πρώτον φυλλάδιον 29 7βρίθυ.

9ΙΓ. Αίνιγμα
Βρόχος τις είμαι Ιερός 
μνπμείον χρόνων Αλλων 
δέν είμαι τόπος «Σκιερός 
άπό τά δένδρα θάλλων.. ■ 
Ή νύξ, αύτή μέ θέί,γεχ .

. μέ πνίγει ή ζωή. μου ·. 
Αχ ή όκλαβχά δέν φεύγει 
βράχος θά παραδώσω 
τήν ύάτερνή πνοή μου.

' θέλω, ναί 1 νά μ’ άποκόψης 
τήν πνιγμένη κεφαλή μου 
κ έπειτα θά μ’ άνταμώόι,ις 
νύκ τα σ' όλη τή ζωή μου.

»β. Αίνιγμα
’Άν τήν κεφαλήν μ’ άλλάξμς 
θά ξεφύγ’ άπό τάς τάξεις 
τώ Απείρων Αριθμών, 
θά Αλλάξω καί ρυθμόν 
κι’ άπό τόσα ποΰ σημαίνω 
μόνη τώρα θά πηγαίνω 
είς τούς βράχους νά κντ’άζω 
4χ I τό λύκο, νά τόν σκάζω 
καί γελώσα θά μυκόζω.

27. Γρίφος.
Εί γα Λ άν Ο φθ ά ! AM t είθε ΛΚΤ Οίκοι 

ίισσός

ΛΓΣΕΙ2 «ΝΕΓΗΑΙΙΚί^ΑΣΚΙΙΣΕΏΝ
7 χαί 8ου ΤΕΥΧΟΥΣ

a;s
3
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-*®ΤΑΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΑΣ
ΜΟΝΟΝ Ξ

ΕΙΣ ΤΟ OUTTIXIIKON ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ϊ

<8. "Apt; — Ά-ρΙ;
Έλυσαν αΰτδ ή Δίς ’Αντιγόνη Πρίντεζη έξ Αθη

νών, ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου έξ ’Αθηνών. δ χ. 
Ευάγγελος Κόμματά; έξ ’Αθηνών, ό κ. Π. Μαυρο
μάτη; έκ Καρύστου, ή Δίς Φοφώ Ζαφειροπούλου έκ 
Πειραιώς χαί ό κ. Άλέξ. Μιχαηλίδης έκ Λαρίσση;.

4*.  Τίποτε
Έλυσαν αύτό ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου έξ ’Αθη

νών, ή Δίς ’Αντιγόνη Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, δ χ. Ευ
άγγελο; Κόμματά; έξ ’Αθηνών, δ κ. Γ. Γάσπαρη; έκ 
Πειραιώς και δ κ. Άλέξ.Μιχαηλίδη; έχ Λαρίσση;,

3

ANTHIPOTOHOS ·ΦΠΕίέΣ TON HATTON
Ό κύριος Έδουάρδος Μ ι σ έ ρ καθηγητή? τή; 

Γαλλικής έν Πάτραις διατελεϊ ανταποκριτής τή; «Φύ- 
σεω;» καί δύνανται οί συνδρομηταί ήμών να τφ κατα- 
βάλωσι τα; σύνδρομά; των,

Όμοίω; ϊγιι τήν πληρεξουσιότητα νά έγγραφη καί 
νέους συνδρομήτας.

Μ ‘•-Α.ίΒΤΡλΑ.ΤΙ·- „ 
Παρά τό Αμαξοστάσιου 

ΜΙΧΑΗλ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Φωτογράφον της A Μ-. τον ΒαοιΙίως 

Δόνασθε νά κόμητε 
οραχνα; θ φωτογραφίας απλά;

έ 6'
.· . 6
. 6
- 6

Μέ 
Μέ
Μέ » ’ Μ

• Ηροϊομάς
• Συμπλέγματα >

Βιζιύ = 
Βικτώρια5- 
Καμχινέ 5"

μόνον. 4
μόνον 5
μόνον 6

Μέ μόνον 7
Με μόνον 8

Ό παραγγίλτον δωδικάδα Ιαμβάνιι και μίαν πιρι· Ξ 
__ Ιπλόον δωριάν. . S 
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ΓΊΑΝΑιΞΗΝΑΙΑ
•χθήναι, 18 όδό; Φιλελλήνων.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ» ΠΕΡΙΟΔΙ
ΚΟΝ ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ. 1800. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗ
ΤΗΣ Κ1Μ0Ν ΜΙΧΑΗΑ1ΔΗΧ; "Εκαστον Αος τδγ Πανα- 
Λ| να I ων οχοτΐΛίϊται ex όύο τόμων. ήτοι όζ 800 οι· Μδων μϊ 120—\60 (Μνας, ex τωνδκοίων20καίαΑόον ini Λονχοί ή χμαματιστοΰ χόρτο» έκτος τοΰ χειμ/νσ». 
’βγγραφαί πρωε^ηρωτ/αι :

'Βν ΈΛ2άδι itrtoia δ$αχ. 25. β(άμηνος <5ρ. 13. ’Βν τφ έ(ωτοριχφ φρ, 25 ·' φρ. 13.

-> Έν Άθήναισ έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων Άνίοτη Κωνσταντινίδου (&


