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είς τήν έκπλήρωσιν τού προδοκομένον
αποτελέσματος καί πάντοτε άνευ ούδενός
συμμερισμοΰ της θελήσεως.
Χάρις είς τάς κινήσεις ταύτας, ίδεοκιΠΙΣΤΗΜΗ ήέξαπάτησις;
νητικάς καλουμένας, ποικίλας, καί ασυ
Τοιοΰτο ήτο τό ζήτημα, δ νειδήτους, ό άναγνο$στης τών σκέψέών
περ έπί μακρόν προΰβαλον δέν στερείται έξωτερικών σημείων, δπως
έαυτοΐς οί παριστάμενοι είς σχεδιογραφήσω» οΰτως είπεΐν, τό ύπό τοΰ
τινα τών πειραμάτων, άτινα Ιπαγωγοϋ τιθέμενον πρόβλημα καί τίθεται
τοΐςπαρουσιάσθησαν. ύπ’ αν είς συγκοινωνίαν μετ’ αΰτοΰ, τη βοήθεια
θρώπων ίσχυριζομένων, δτι τής μυστικής ταύτης γλώσσης.
κατέχουσι τήν ύπερφυσικήν
Έν συνόλω είπεΐν, άρκεϊ τώ αναγνώ
ταύτην δύναμιν,δηλαδή ν’ ά- στη τών σκέψεων νά μελετήσω τήν γλώσ
γινώσκωσι τήν σκέψιν τοΰ σαν τών ίδεοκινητικών κινήσεων, νάέν·
άλλου·
νοήσμ ταύτας, δταν ό επαγωγός τόν πα
ρασύρω δεξιά ή αριστερά,τόν σταματά ή
Είς τί συνίσταται δέή άνάγνωσις αΰτη διά μικρού κτύπου τόν προειδοποιή δτι
τών σκέψεων;
εύρίσκεται πρό τού ύποδειχθέντος έκείνω
Τό ΰποκείμενον, έχον τούς όφθαλμούς ^σκοπού.
κεκλεισμένους ή περιδεδεμένους διά ταΐ"^
Κατά συνέπειαν, ό αναγνώστης τών
νίας, όφείλει νά έκτελέση διαταγήν τινα, σκέψεων δέν δύναται νά έξασκήσμ τό
ήν διανοητικώς τώ δίδει τις έκ τών παρι· πείραμά του η έν λίαν περιωρισμένφ τών
σταμένων,δπως δέ φθάσμ είςτό αποτέλε προβλημάτων όρίω, έχόντων, κατά τό
σμα τούτο,τίθησιν έπί τοΰ μετώπου του
μάλλον Λ ήττον σχέσιν πρός τήν κίνησιν
η έπίτοϋ κροτάφου του, τήν χεϊρα έκεί- τών μελών ήμών. Διά τοΰτο δέ ούδέποτε
νον, δστις εύαρεστεϊται, νά τδν διατάξη. σχεδόν, είσίν ικανοί νά μαντεύσωσιν άκαί τόν όποιον όνομάζουσιν «επαγωγόν». ψμρημένας ίδέας καί δταν σπάνίως εις
Είς τόν άμερικανόν Νέστορα ΒΪΓάπρο- ές αύτών έπιτυγχάνω τοΰ σκοπού, τοΰτο
σήκει ή τιμή άνιχνεύσεως τών αναγνω προέρχεται διότι όδηγεϊται απλώς έκ τών
στών τής σκέψεως, τώ ι $74» κα* δστις ακουσίων κινήσεων τών χειλέων,. καί έκ
προθυμοποιείται νά μάς παράσχω έπί τοΰ τοΰ μόλις καταληπτού ψιθυρισμού τού
φαινομένου τούτου τήν ακόλουθον έξή- έπαγωγού.
γησιν ;
Καταλήγοντες, λέγομεν δτι, ό πρώτος
«Κατά τήν έντονον προσδοκίαν, τής τυχόν δέν δύναται νά κηρυχθή άναγνώπραγματοποιήσεως ίδέας τίνος, ή θέλη- σεης τών σκέψεων. Και δτι τό ύποκείμεσις άπόλλυσι τόν έλεγχον-αύτής έπί τών νον δέον νά κέκτηται φυσικάς ιδιότητας,
μυϊών, ένεκα τής συγκεντρώσεως τής αϊτινες φαίνονται ουσαι παθολογικοί,
προσοχής, είς μελετωμένάς ίδέας· Λ δέ ίδιότητες, άς άλλωστε κατορθοϊ ν’ ανα
προσδοκία αποτελέσματος τίνος, προκα- πτύξω γυμναζόμενος·
λεΐ τόν έρεθισμόν τών καθωρισμένων νευ
Τό ύηοκείμενον,δπερ δ Bird, έμελέτήρικών, κυττάρων,έπικρατουσών άκριβώς
κινήσεων τινων, Ικανών νά συντείνωσιν σεν ήτο νέος ’Αμερικανός,ούχί λίαν πε-
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παχδευμένος, όνόμαΐι Brown, δστις προΟείλκνΟε τήν προσοχήν, συμπάάης της
Άμεριανχκής κοινωνίας καί τού τύπου.
Ό Brown έξετέλεσε κατ ’ άρχάς άπλού ·
, στάτά τινα πειράματα, άλλά είτε διότι ή
δΰνα'μις ήν έκ φύσεως έκέκτητο, άνεπτνσ
θετό μικρόν κατά μικρόν, είτε διότι τις
τω έδωκε ώφελίμουςσυμόουλάς έπί της
τέχνης τοΰ άπατατ,κατ6>ρθωσε νά έκτελη
. πράγματα έντελώς έκπληκτικά. ·
Άφοΰ δέ ό Bird καλώς έμελέτησε τόν
έπαγωγόν τον, παρουσίασε καί ύπεστή
ριξεν έν δημοσία συνεδριάσει τόν έξήγ.ησιν,ϊιν είχεν ανακαλύψει τοΰ φαινομέ
νου, έκείνην δηλ- ήν ανωτέρω έξεθέσα
μεν. Έπέδειξε μάλιστα, έκατοστην προ
σώπων, Ικανών,χάρις είς τήν έξάσκησιν,
νά μαντεύώσι τάς σκέψεις, ώς αύτός ό
ίδιος Brown καί όδηγουμένων απλώς, καί
άνευ συνειδήσεως έκ τών λαμδανόντων
χώραν κινήσεων παρά τοϊς έπαγωγοίς αύ
τών.
Έκατοστύες έκτων αναγνωστών τών
σκέψεων, έπεφάνησαν είς δλας σχεδόν
τάς χώρας τής γής, άφ ’ ής έποχής πρώ
τον έπειραμάτισεν ό Brown, άλλ’όλίγας
μόνον θά συγκρατήσωμεν ·έκ τής πληθύος ταύτης.
Τώ ι88ι, έφάνη είς Αγγλίαν ό Bis
hopp, δστις έξετέλει πάντα τά πειράματα
τοΰ Brown, άλλ’ ύπό λίαν ποικιλλοτέράς
μορψάς· έΑίστημονική δέ έπιτροπή έξή
τασε ταΰτα έπί παρουσίμ τοΰ πρίγκιπας
τής Ούαλλίας Έδουάρδου VJI.OBishopp
έχων τούς δψθαλμούς δεδεμένους έκλήόη
νά παράσχμ πολλά πειράματα, άτινα δέν
έπετύγχανον τόσον καλώς, μετά τών δια
φόρων έπαγωγών- Έάν π. χ. ό είς τών
έπαγωγών έκλειε τούς όφθαλμούς αύτοΰ,
καί δέν ήτον είς θέσιν ν’ άκολουθή τάς
κινήσεις τοΰ ύποκειμένου καί κατά συ
νέπειαν νά τάς άκολουθή άσυνειδήτως,
τό πείραμα ούδέποτε έπετύγχανεν> έπί
σης τό αποτέλεσμα ήτο αρνητικόν, έάν
ό Bishopp καί ό έπαγωγός αύτοΰ ήσαν δε
δεμένοι διά σχοινίου χαλαρού, έάν Λ πρός
άλλήίλους έπαφή δέν έλάμβανε χώραν
παρά διά τρίτου προσώπου, άγνοοΰντος
τί πρόκειται νά έκτελεσθή.
Τά μέλη τής έπιτροπής έδωσαν τήν
αύτήν λύσιν, οϊαν καί ό Δόκτωρ 'Αμερι
κανός. Έβησαν δέ καί περαιτέρω, άναγνώρίσαντες δτι ή δερματική εύαισθησία
τοΰ Bichopp. έν μια συνεδριάσει, δέν ήτο
ύψηλοτέρα της έν τή φυσικμ αύτοΰ κατα
στήσει, συνεπαίρανον δέ δτι Λίδιότης αΰτη
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τοΰ άναγινώσκειν τάς σκέψεις τών άλλων,
ήτο καθαρώς τό αποτέλεσμα συνεχούς
άσκήσεοις.
Σχεδόν ταύτοχρόνως μετά τοΰ Bishopp
έφάνη ό Gumderlan κατόπιν δέ ό de Levita
Πρό τινων έτών τέλος, ό ίατρός Berillon
έκ Παρισίων είχε προσκαλέσει πρόσωπά
τινα,νά παραστώσινείς τά πειράματα όθωμανοΰ νεανίου.όνόματι Μοδιάνον. Ήμην
έκ τών προσκεκλημένων’ ό νεανίας ούτος
έπέτυχε είς τά πλείστα τών έπιβληθέντων
αύτών · πειραμάτων, άλλά τά δοκιμα
στικά μέσα,άτινα μετεχειρίσθη ίνα φθάση
είς θετικά αποτελέσματα έπιδεβαίοΰσι
μίαν έτι φοράν, τήν παροδεκττκήν έπιστημονικώς γενομένην έξήγησιν, δτι
αί δοκιμαί του αύται καί ψηλαφήσεις,
ώφείλοντο απλώς είς τήν έλλειψιν τής
συνηθείας, δήλ, είς άνεπαρκή γύμνασιν.
Έξ όλων τών άναγνωστών τών σκέ
ψεων, ό Zamora, έπιτηδειότερον τών άλ
λων προσείλκυσε τήν προσοχήν τών συγ
χρόνων του, χάρις είς τήν ιδιοφυίαν του,
άλλ έπίσης είς τήν λίαν έπιδέξιον προσποίησίν του.
Συγκεντρών κατά πρώτον δλας του τάς
δυνάμεις, ϊ'να έννοήση τι τω είχε διαταχθή ύπό τοΰ έπαγωγοϋ,έδεδαιοΰτο άμέ
σως περί τοΰ αποτελέσματος’ ακολούθως
δέ κ^.ρ®οΑΐΛϊά^Χ£ΐ.ρΛ^ψ<(^φα£μ.ώγ έπαξίωνγελωταποιοΰ, έπιτηδείουνά έκφράζμ,
τόσον σαφώς τάς δυσκολίας άς ώφειλε νά
ύπερπηδήση, ώστε οί θεατοί έπί τέλους
πιεζόμενοι,στενοχωρούμενοι έκ των προσ
παθειών του, αίτινες έφαίνοντο όντως
ύπερφυσικαί. κατήντων νά ύποφέρωσι
πράγματι αύτοί οί ίδιοι· Καί δταν ό Za
mora έφ' ικανήν ώραν παίξας τήν κωμω
δίαν, έφθανεν είς τδ τελικόν αποτέλεσμα,
τό κοινόν τώ έπευφύμει θερμώς καί ένθουσιωδώς· ό Zamora δέν ήτο έν τούτοις
είς φενακιστής Λ άπατεών άπ’ έναντίας
τά πειράματα αύτοΰ τεθέντα ύπό σοβα
ρόν έλεγχον, άπομακρύνουσι πάσαν ίδέαν
απάτης ή δόλου.
Επί πολλά έτη οί άγύρται έξεμεταλλεύθησαν τό ζήτημα τούτο, μεθ’ δ μικρόν
κατά μικρόν οί σοφοί έδωσαν έπτστημονϊκήν του φαινομένου έξήγησιν. Οΰτω δέ
οί άναγνώσται τών σκέψεων έλαβον δι
καίωμα πολιτογραφήσεως έν τή έπιστήμμ,
άλλά. προσθετέον, έν τη φυσική έπι
στήμη, ήγουν, έν έπιστήμμ λίαν άφμρημένμ. είς περιορισμούς δέ καί αμφισβη
τήσεις έτι ύποκειμένη·
Π.

I.

Ίατρόί.

h ϊπερτρμςις im is. mm.
Ή υπερβολική άνάπτυξις τού τριχωδους
συστήματος παρά τώ άνθρώπω, λέγει ό ια
τρός κ. Felix Regnant, δύναται νά γίνη
έφ ολου τοΰ σώματος ή έπ'ι μέρους αύτοΰ,
ένθα δέν παράγεται συνήθως ή τρίχωσις.
Άπό καιρού εις καιρόν παρουσιάζονται εις
τάς κυριωτέρας πόλεις τής Εύρώπης τοιαϋτα
φαινόμενα, άτινα ή έπιστήμη έπιμελώς έκάστοτε αναγράφει.

Ινδός εχ τα>ν Νοτίων Ινδιών ιχ της

Ταμούλ.

Μία των άρχαιοτέρων παρατηρήσεων είνε
ή τού Siebold, όστις περιγράφει ώς τριχώδη
τήν οικογένειαν Ambras, συγκειμένην έκ
πατρός υιού και θυγατρός. Έν δέ τοϊς άπομνημονεύμασι τού Felix Plater (Βάίθ) άναφερεται έτέρα οικογένεια, ήτιςέζησενέν τή
αύλή Ερρίκου τοΰ Β', περιελάμβανε δέ υιόν,
θυγατέρα και πατέρα.
Ο Esker άναφέρει μίαν παρατήρησιν τοϋ
ιατρού Bevere. Γυνή τις όνόματι Possasi,
έτεκε δύο δίδυμα. έξ ών τό έν εις ήλικίαν
περίπου τριών ετών άπέκτήοεν υπερβολικήν
πολυσαρκίαν, ώστε ήδύνατο τις νά τό θεώ
ρηση ώς νέον εϊκοσιν έτών. Είχε μέλαινας
τρίχας κατάτό ήβικόν,όστοΰν και βοστρύχους
ξανόούς άφθονους έπί τοϋ άνωτέρου χείλους
τού πωγωνος, τών μαστών, τού στήθους και
τής ράχεως.
Αί ακόλουθοι παρατηρήσεις, αίτινες χρο

183

νολογούνται άπό τού δευτέρου ήμίσεως τού
αίώνςς τούτου, περιβάλλονται ύπό μείζονος
ακρίβειας.
Ό Abrien Jefticben είχε τό πρόσωπον,
περιλαμβανομένων τών βλεφάρων, τών.ωτων
καί τής ρινός, κεκαλυμμένον ύπό τριχών.
Αί τρίχες τού σώματος ήσαν πολύ όλιγώτερον άφθονοι. Ή ανω σιαγών του δέν είχε
όδόντας. Ό δέ υιός του Θεόδωρος παρου
σίαζε τήν αύτήν θέαν καί έφερε μόνον φ
κατωτέρους τομείς.
Ή οικογένεια ή έπιλ'εγομένη Σιαμαία, ήτις
έκαμε τόν γύρον τού κόσμου, συνέκειτο έκ
τού Schw0-Miconb, τής θυγατρός του καί
τών δύο υιών του. Έγένετο άντικείμενον
πολυπληθών (ονογραφιών, αΐτινες φαίνονται
ολίγον άσύμφωνοι. Τώ οντι δέ παρουσιάζοντο,
ότέ μέν ώς Σιαμαίοι, ότέ δέ ώς Βοσμάνοι,
εις τάς πόλεις, άς διέτρεχον. Πάντα τα μέλη
τής οικογένειας ταύτης ήσαν τριχώδη καί οί
όδόντες των ήσαν όλιγώτεροι τού κανονικού.
Ή δέ περίπτωσις τής Julie Pastrana, τής
μεξικανής χορεύτριας,είνε αξιοπαρατήρητος.
Αντί νά εχη τρίχας λείας καί μαϊακας, είχε
τραχείας και σκληρός, ώς τινων ζώων.
Αί παρατηρήσεις τής γενικευθείσης ύπερτριχώσεως δέν είνε πολυάριθμοι. Τό πρόσω
πον, ου τήν εικόνα παρατίθεμεν, παρετηρήθη
ύπό τού ιατρού κ. Papillaut έν τινι πανηγύρει τού Αμβούργου-εινε ’Ινδός άνήρ, εκ
τών δυτικών Ινδιών, φυλής τών Ταμούλ, τό
σώμα καί πάντα τά μέλη εΐνε κεκαλυμμένα
ύπό τριχών μακρών, μαύρων, άφθονων καί
λείων. Οΐ δέ όδόντες του εΐνε κανονικοί τόν
άριθμόν καί τό σχήμα. Η άναλογία όμως,ήν
ζητεί τις νά θέση μεταξύ ύπερτριχώσεως καί
τών οοοντικών άνωμαλιών δέν είνε άπόλυτος.
Ίσχυρίσθησαν ποτέ, οτι φυλαί τινες, θά
παρουσίαζον βαθμηδόν γενικήν ύπερτρίχωσιν.
Αλλα το ετερον ύποκείμενον άνήκε άραγε
εις μιαν τούτων; Οί Ταμούλ έν τούτοις είσί
ολίγον τριχώδεις. Άλλά φυλή τις τών Νιλζέρρων, τών Τοθάς, έχει σύστημα λάσειον
προοδευτικώτατον. Ό Mantegaza, έν τώ τελευταίω του ταξειδίω έν ταΐς Ίνδίαις,. απέδειξεν, οτι οί Τοθάς είνε αύτοί οί Ταμούλ
καί ότι άν τινες παρουσιάζουσιν ύπερτρίχωσιν, δέν εΐνε ή αύτή ώς έπί τό πλεϊστον με
ταξύ των. Τινές έξήραν τήν έθνικήν ταύτην
επιρροήν. Τοιαύτη είνε ή φυλή τών Αίνος,
ήν ^ισχυρίζονται ύπερβαλλόντως τριχώδη.
Ή γενική ύπερτρίχωσις λοιπόν εΐνε πολύ
σπάνιά. Φαίνεται δέ καθαρώς ατομικόν συμβεβηκός.
Ό Ecker φρονεί, ότι ή ανωμαλία αυτή
οφείλεται είς τήν έμμονήν καί πρόοδον τών
ίούλων. Γνωστόν εΐνε, ότι μετά παρέλευσιν

ίδίφ

βρογχίτιδος καί πλευρίτιοο; χρονιάς,

έιττά μηνών, τό βρέφος έχει τό σώμα όλοσχερΰς κεκαλυμμένον τριχών, καταληγουσΰν
είς μήκος άπό j μέχρι ιφ χιλιοστομέτρων
Τινές τών τριχών τούτων πίπτουαι πρό τής
γεννήσεως και τάςάνευρίσκουσιν έν τώ άμνιοτικώ ύγρώ. ’Αλλά τοΰτο είνε τό.έλάχιστον
διά τόν Ecker. Ποσότης τις θά συνέπιπτε
ίσως μετά τοϋ χρόνου τής γεννήσεως, τό
πλεΤστον δ’ εξαφανίζονται μετά παρέλευσιν
τών πρώτων μετά τήν γέννησιν μηνών, ΐναάφήσωοι τόπονδιά τάς έμμονους τρίχας/’Ενίοτε
οί ίουλοι εινε μακρότεροι, αφθονότεροι καί
μάλλον έμμονοι. Βλέπομεν έπίσης νεογνά κεκαλυμμένα τριχών. Δέν πρόκειται μόνον περί
τής περιγραφής τής έξελίξεως, άλλ’ όντως
περί άληθοϋς ύπερτριχύσεως, πλησιαίούσης
πρός τήν τοϋ κυνανθρώπου.
Έί όλων των υπερτριχώσεων ή γνωστό
τερα είνε.ή τών πωγωνοφόρων γυναικών, ήτις
δύναται νά ποικίλη άπό τοΰ άπλοΰ μύστακος
μέχρι τοϋ πυκνού πώγωνος.
Ή τοπική ύπερτρίχωσις δύναται νά ΰπάρόη
είς διάφορα μέρη τοΰ σώματος. Παρατηρεΐται
είς τό πρόσωπόν, έπί τής ρινός, ήτις πολ
λάκις καλύπτεται ύπό τριχών τόσον άφθονων
όσον εις τάς παρειάς. Άλλοτε ή ψοϊκή κοκκυγική χώρα καλύπτεται ύπό τούτων. Έτερα
μέρη τοϋ σώματος, ιδίως τά νώτα, δύνανται
νά έχωσι τοπικήν ύπερτρίχωσιν.- ■
Παρετηρήθησαν δύο άνδρές παρουσιάύοντες ταύτην τήν άνωμαλίαν. Ό μέν. εις είχε
δύο έπικολλήματα τριχών μακρών καί φαιών
(ολίγον άφθονων, εινε άληθές) έν είς έκάστην
. ψο'1'Kijy χωράν, άνερ^όμενα βαθμηδόν μέχρι
τοΰ άκρου τής ωμοπλάτης. Ειχεν, ώς έπί τό
πλεϊστον, δύο είςτήν μέαην τών ωμοπλατών
χώραν.
Ό δέ έτερος, ήλικίας πεντήκοντα έπτά
ετών, εϊχεν έπικόλλημα διάμεσον και πλάγιον
εις τήν ψοϊκήν χώραν, δύο πλάγια καί συμ
μετρικά, εις τό κατώτερον μέρος τών νώτων
καώ-έν μικρόν κατά τό εξωτερικόν μέρος τής
άκάν.θης τής, άριστεράς ωμοπλάτης. Αί τρί
χες ήσαν αρκετά άραιαί, άλλά μακραί. καί
ίσχυραί. Ή ύπερτρίχωαις αυτή ήτο κληρο
νομική είς τά δυο ταΰτα άτομα. Δένύπήρξεν
όμως, συνεχής, ώς συμβαίνει ένίοτέ κατά τήν
δράσιν ερεθιστικών , μέσων, ώς συμβαίνει
τάς έκβολάς έκδορίου.
β. Βλησίδης

<ρ. (pvtstx&v

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ

Η

δύναται νά ίπηρεάσιρ

πιοηλασία

γείαν εύεργετικώτερον πάση;

Ρεβυσί'/i

οιον .μεταποίησην

το ποοήλοτον,

αύτό αί

τελευταΐαι

σει:,ήτοι ύ;

έξετάζω·'

νά ώφελήση — χωρίς καί νά. κα-

ταναλώση —- τάς μυϊκά;
*
δι

μεις

δυνά
κίνησις

ών ένεργεΐται ή

δαίου φυσικόν γύμνασμα τήςνεωτέρας ζωής.

παλμοί τοϋ σφυ

έχη έπίσης καί

οΐτινες τφ

ιοιότητας

άποδί-

θά

άλλα

τούς α.ποδοκιμάζοντας αύτό, οΐ

φρονοΰσι τδ εναντίον.

άσθενείας τών
S; καί

δύναται νά

προξενήση, διαταράξεις

τοΰ νευρικού συστήματος, τών ουροποιητικών καί
γεννητικών οργάνων, ίδίφ δέ παρά ταϊς γυναιξί.

Έξ άλλου άνομολογεΐται,δτι τδ δίκυκλον δύνα

ται νά επιφέρη θεραπείας τινάς,πολλάκις
ιασιν

παντελή

*
Άλλ

οέ

καί

τών παθήσεων τούτων.

ώς φαίνεται,τά πράγματα

ούνται, άμφωτέρωθεν...
Τδ μηχάνημα έχει

καί

οΰτο δέ άναλόγως

τοϋ

ειοους καί τής έντάσεω;

τοϋ

γυμνάσματος

καί

ιδιοσυγκρασίας τοϋ ατόμου'.

Όπως πάσα φυσική

αυξάνει τήν

γειαν τής εναλλαγής τής ύλης τοϋ

καθόλου.

ωφελεί

εις 20

22.

είς ά

τοϋ ποδηλάτου

άλλά καταχρώμενα

σοβαραί διαταράξεις καί δή καί θάνατος.

Άλλ’

ταΐ; περιπτώσεσι ταύταις δέν πταίει βεβαίως

έν

τδ μηχάνημα, αλλ’

τοϋ ποδηλάτου

αύτοϋ

οί ποιοϋντες

ουσκολώτατον νά

Είναι

ό

πεισθή

εις τήν μετρίαν

τής

επί

μεγάλως

εις

ενέρ

καί

σώματος

τδν

οργανισμόν

χρήσιν.

χρήσιν,

αύτοϋ

ήθελεν είσθαι,έάν έτηρεϊτο

Ό

νών

:

15

ό εξής κα

οιανύη περισσότερα

νά μή

ποδηλάτης

τήν

χ-λιομετρων

ώραν καί

Ότε δέ

ή

αριθμόν τών σφυ

υπερτροφία τής καρδίας,ή πα-

τισι τών

ρατηρηθεΐσα παρά

δέν

λασίας
κον

θιασωτών τής ποδη

είναι παθολογικόν

φαινόμενου,

εις τόν νόμον, ή. ταυτότη; τής

ναπτύσσει

ματος

λον είς τήν έξέτασιν

προκειμένου περί

δίας,

έγκύψαντας επί

τών

ασθενειών

Άλλά καί πάλιν

αποτελεσμάτων

δίζει τήν έλευθ έραν αναπνοήν,

οσάκις άπεπειρόμην

νά

τή απραξία δέ ταότη

Έν

μεταβώ.

μετά τίνος έργάτον τοΰ τυπογραφείου,
θωτοϋ, νέου εύφυοΰς φυσιογνωμίας μέ
δστις

άρχιδιορ-

ομιλίαν λό

ήρχετο άπδ καιρού είς καιρόν ΐνα κα

Άπδ τοΰ τετάρτου

πνίση έπί τον οδού τής θύρας.

συνδεδεμενοι σχεδόν στενώ-

ταξειδίου είμεθα

Παρισίους μετα

Όταν έγκατέλειπον του;

τατα.

συχνάκι;

συνωμίλουν

βαίνω·/ νά διωρθώσω τά

δοκίμια έσκεπτόμην μετ’

ωραία;
Μοι

νά

μ’ έβοήθη

θά

καί

διέλθω τδν

Ήτο

καιρόν.

εικοσαετής σχεδόν.

διαπλάσεως,

φυσική;

ιστορίας τής πόλεως"

διηγείτο ποικίλα;

καί

τοΰτο μ’ ευχαριστεί παρά πολύ.

τ»
* *

f

μοί έφάνη ποτέ πολύ λυπημένος,

πολύ

καταβεβλημένος·

ή

ήθέλησε νά φυγή, άφ’ού μοι έθλιψε τήν χεϊρα.

χρήσις

μετά μεγάλης

τοι-

έπιφυ-

μόλις προεφερε λόγους τινάς καί

Τδν συνεκράτησα, ΐνα τδν έρωτήσω.

Έκεϊνος κάθηται έπί λίθινης τραπεζης έρειδο-

καρ

τής

μένης

κλιματοειδοΰς. ροδής

τοίχου

ανθηρού

έπί

μοι άφηγ;ϊται παν ό,τι έχει έν τή καρδία του.

κα:

ιστορία.

’Ερωτική

ν’ άποφαίνηταί τις, καθόσον

Ήγάπα άπδ τής παιδικής του ήλικίας — «άφ’
γενόμεναι μελέται δέν

αί μέχρι

τοϋοε

παρκείς.

Πρέπει δέ

πρδς τάς υποσχέσεις τών

οτι οήθεν

λάτου,

νά

πάντοτε

θιασωτών

θέλουσι κάμει

είναι ε

δυσπιστώμεν

τοϋ

ποδη

μετρίαν χρήσιν

προσελήφθην

έλεγε,

δτου,

ώς

μαθητευόμενος είς

τδ τυπογραφεϊον» —τήν θυγατέρα τοΰ κυρίου του,
ιδιοκτήτου του τυπογραφείου,

κόρην γλυκεϊαν καί

αξιέραστου, ήτις θά ήτο εξαίρετος σύζυγος.

«Καί

τής

Γνωρίζων δέ,
έπί πολύν

δτι

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ Ο ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΓΩ

παρεμπο

καθ ’ δσον

ό

ανα

έθεώρει

ού

στήθους.

Άλλ’

αί τελευταΐαι

τελειό-

μηχαναί έπιτρέπουσιν είς τον αναβάτην νά

σχεδόν κάθετον,

εύνοϊκωτάτην

Θα

σάς διηγηθώ

στορίαν, τήν

μίαν

ιστορίαν... αληθινήν ι

ακόλουθον.

διά

πολέμου τοΰ 1870- — "Ημην αρχισυντάκτης φίλο-

τήν βαθεΐαν

αναπνοήν τών πνευμόνων

καί

άνα-

πτύσσουσαν τήν χωρητικότητα τοΰ θώρακος.

κλίμακα,ή δύσπνοια βαθμηδόν έλαττοϋ-

αναπνοή αναλαμβάνει

ήσυχον

καί ομαλήν

κριβώς

καί

ιατροί

πορείαν

τινες

της.

τήν
Διά

ΰπδ καταρροών,
είς

λαρυγγίτιοος,

είς

είς

καλός

Διατί

δέν θά τούς συνέδεον,

τόσον πολύ

καί

ήλπισεν

τήν σπόίαν

έμπειρος

Δέν ήτο

;

εργάτης,

άφ’

«τίμιο

πάετοτε

επιθεωρήσει»;,

δέν

ήτις,

όλιγίστου;

ήτο πλούσια"

εχουσα

δι’ οικονομικούς

όθεν λόγους τήν έξετύπουν έν μικρά τινι επαρχιακή
πόλει,

οπού

κατευθυνόμην άπαξ

κατά δεκαπενθη

γασίαν του; Άλλως

τε δ κύριός του, αυτός ουτος

τυπογράφο;

μή

καλός

έμελλε

ών

μ’ όλα

νά

καί

ταΰτα

σκεφθή

θυγατέρα του.
λείπετο δια τούς

πλουσιώτερον

Άπασα

δύο

περιουσίας —

εύμοιρών

καΐ γενναίος άνήρ,

ή

μέρος

—

δέν

διά τήν

ευτυχία λοιπόν έναπε-

αγαπισμένους,

καί μίαν

ώ-

ραίαν πρωίαν, δ νέος μα; άπεφάσισεν—enredingote

noire et chapeau de soie

— νά ζητήση τήν χεϊρα

μερίαν, ΐνα επαγρυπνώ έπί τής σελιδοποιήσει»; καί

α

τακτοποιήσει»; τών φυλλαδίων. Τά ταξείδια ταΰτα.

Αρκετά έπιπολαίως— περισσότερον παρ’ οσον τδ

μακρυνά, δεν ήσαν ουδόλως οχληρά"

διέκρινε — ώνειρεύετο δ τυπογράφο; γαμβρόν πλού

τοΰτο

παραγγέλλουσι

φυματίωσιν,

άντηγάπατο,

προτέραν

τήν

χρήσιν τής ποδηλασίας είς πρόσωπα εύπρόσβλητα

τεθειμένους

λογικής

αναγνώστας,

Τής βαθείας αναπνοής ένεργουμέ>η; είς μεγα-

βεβαίαν.

»,

οτι

πρώτο; άρχίζων καί τελευταίος τελειώνω-? τήν ερ

ΓΙαρήλθ: πολύς καιρός έκτοτε,—εποχή πρδ τοϋ

τηρή στάσιν

ό τάλας

χρόνον αμέριμνος ευτυχίαν,

«έταίριαζαν »

παιδί

έν αναστεναγμέ·

προσέθετεν

χαρίεσσα! »

τόσον

βάτης είναι ΰπόχρεως νά τηρή θε'σιν κεκλιμμένην

καΐ ή

όποιαν

τήν

τοϋ ζητή

ελαφρών

έπί τών

καί τι; εκκλησία,

α

αναπνευστικών οργάνων

Τδ ποοήλατον κατηγορεϊται,

‘KU

Υπήρχε

κλειστή

απαγορεύεται αύστηρώς

σοβαρών

δπερ. δύ

έπεθυμουν νά έπισκεφθώ άλλά πρδ; λύπην μου ήτο

Άλλα

νά' επιτρέπεται δέ

ούτων.

και τοϋ νευρικού συστήματος.

λειτέραν

ξύ των.

ύπεΐ-

ένεργείας

έπιστήμ.ονας ιατρούς,

τούτου

ένδιαφέρον,

τδ

έντή όδώ, ώσεΐ ήθελον νά συνομιλήσωσιν αναμετα

δργανον.

τό

τών

ευχαριστήσει»;,οτι θά τδν έπανεύρισκον έκεϊ κάτω

μεγαλειτέ-

είς

έθισθή

ραν εργασίαν, διατηρούσα τόν
γμών.

τήν η

60

ένεστι αναβάσεις.

Ή καρδία δυνατόν νά

έξέτασις

ναται να γενήσν, συνάντησις δύο σκύλων, ίσταμένων

μου

τών

ή

Οί ιατροί έν τούτοις έπεδόθησαν μάλ

χρήσεως αύτοϋ έπί τών

τεραι

παράσχη

Σπινάλ κρεμαμένων έπί τών ύελωμά-

εικόνων τοΰ

γιου,

τούτου.

έπί τού

μον διαμονή; ειχον έξαντλήση άπάσας τάς τέρψεις,

θιασώτης

ψυχολογικής αύτοϋ καταστάσεως.

Καλόν

λακτικότητος δέον

γυμναστική, ούτω παρά

τοϊς μή καταχρωμένοις αύτδ

επομένως

τομα ύγειά,

τού ποδηλάτου δέον νά
τά προτερήματα, ώς

τά ελαττώματα αύτοϋ"

τήο

δέ αρτηριακή πάσις

"Ωστε κατά τούς

μεγαλοποι

σιωπηλή, ένθα δ χόρτο; φύεται έπί

τών λιθοστρώτων. Άπό τή; πρώτη;

τών οδών καί

των τοΰ βιβλιοπωλείου ή

ώς' προδιαθετον είς

εις καρδιακός παθή

πνευμόνων,

δόν έρήμω καί

δοκίμια.

τυπογραφικά

ψυχήν έν τή πόλει, σχε

αριθμού

τοϋ

Άφ’ ετέρου παρετηρήθησαν πολλάκις

μέραν μέ σπανίας οσον

Άφ’ ενός καταδικάζεται,

σεις,

πάν

έχη βεβαίως

τοτε τσύ; θαυμαστός αύτοϋ,

ιαματικός τινας

μέχρι

καθ’ δσον έχει ίδιάζοντα θέλγητρα καί υποβολήν

Τδ δίκυκλον εσχε και θά

δουσι καί

Ή

150 — 200

είναι σπου

αύτής,παρατηρεί,δτι

τήν υ

τα; οποίας δόναταί νά
γμού σύνανται νά φθάσωσι

τελειοποιή

μηχανήν ουναμένην

τα

περιμένω

νά

καζόμην

Δέν έγνώριζον ούτε μίαν

άλλης φυσικής γυ

μναστικής . Έσημειώθη, δτι οί

ΔΟΚΤύΡ

δέ είς

νοσημάτων,

άπδ στηθικών

θεραπευθέντας

ΚΝ 2ΧΕΣΕΙ ΗΡ02 ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ

τινες

185

Η ΦΥΣΙΣ

Η <t>TS.t£

τού;

προδια

μορφάς

τινας

καί τοι ολίγον

καθ’ οδόν ανεγίνωσκον στίχους ή καί έστιχούργουν.
'Τπήρχον

όμως καί ώραι ανίας έν τώ γραφείιρ τοΰ

τυπογραφείου ή έμπροσθεν τή; θύρας, όταν,

ήναγ-

τή; Δος Κλημεντία;. Ή άπάντησις έδόθη σκληρά.

σιον

μέ έξ χιλιάδας φράγκων,

μάλιστα, μέ εξ χι

λιάδας φράγκων σχεδόν"|λογάριαζεν έπί γάμου συ-

ναπτομένου διά συνεταιρισμού", ΐνα άνοψώση έν καλή

186

Η ΦΓΣΙΣ

περιωπή τό τυπογραφείου του.’Εδέηί<ν οθεν νά πα

ΑΝΟΙΞΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗΤΙΑ

ραίτησή ό νεανίας μας πάσης έλπίδος, όπως νυμ-

187

Η ΦΎΧΙΣ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ |-Κ~

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

φευθή τήν. Κλημεντίαν. «Τόσου πολύ, μ’ ελεγεν ό
Καμαρωτή καμαρωτή

φίλος μου, ώστε είμαι ό δυστυχίστερος τών θνητών’
χαί, αν δέν έζη

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΝ ΤίΔ ΚΑΜΠΑΝΙΤΗ

Ροδοστεφανωμένη

ή μήτηρ μου, θά έπνιγόμην εν τφ

Καί μέ γλυκό χαμόγελο

Τδν παρετήρησα. Είχε τους οφθαλμούς

ποταμφ 1»

Ή

πλήρεις'δαχρύων. Ήννΐηβα, δτι υποφέρει βαθέως,

τήν χεϊρα έν σιγή,

πραγματιχώς, τφ έθλιψα
γνωρίζων τί ν’ άποχριθώ.

Δυστυχής

μή

έγώ αυτός,

τινα βοήθειαν ,ήδυνάμην νά τφ παράσχω:

άνοιίις προβαίνει.

καθ’ ήν, ώε συνήθως, ρέει καί καμπανίτης,νά προ
τείνετε

Λουλούδια τήν στολίζουν

προσδοκήτως καί τόν διάβολον.
Λαμβάνετε τεμάχιον

τρων πλάτους,
Το βιδλίον, δπερ ε’χον φέρη μετ’ έμοΰ διά τδ τα-

ΚορυδαλοΙ τήν δέχονται

ξείδιον. ήτο χατά τήν ήμέραν εκείνην'ό πρώτος τό
μος τών «Contemplations
*
1

επί μιάς άκρας τής όποίαε σχημα

θά σας άπαντήσ^’ τδ ελπίζω.

Όΰγγώ.

— “Οχι,

Είμαι τις,

δστις δέν υπάρχω δι’

Ί’ό δέ βαρύτερον δένδρον, τό «.Ιι οΐ 'οούι τής Φλω·

Καί έπέμεινα τόσον πολύ, ώστε σ νεανίας άπε-

Έν Βουκονριοτίφ.

άχολουθήση τάν συμβουλήν μου.

Ίδου αί λεπτομέρειαι τοϋ διατυμπανισθέ/τος εσχά

αίσθάνεται

νύν εχον ύπο σπουδαίαν μελέτην.
Εις μικρός ηλεκτρικός σιδηρόδρομος θέλει έγκατα-

Τήν ταινίαν ταύτην,ώς

πρός τό μεγαλείτερον

Ότβν έπανήλθον, δεκαπέντε ημέρας βραδύτερου,

τρεΓί

μέ περιεπτύχθη, ριφθείς εις τδν

λαιμόν μου.

τάς

άκολούθουε συστάσειε,

Κλήμεντίνην τδν προσεχή μήνα, άν καί δέν ελαθον

άμερικανίκήε έφημερίδοε

όλοτελώς τδ ποσον, δπερ μοι αναγκαίοι.

άποβώσιν ώφέλιμοι.

όπλα.

Συγχρόνως μοι ένεχείρησε φάκελλον εντός τοϋ

γενομέναε

ύπό τίνος

καί ών τινεε δύνανται νά

βραχεία επι

«Δέν είμαι κατά τήν παρού

σαν στιγμήν πλούσιος. Σας παρακαλώ νά μέ συγχωρήσητπ.

Ίδου τρεϊς χιλιάδας φράγκων.»

Μή γελάς ποτέ έν ταΐς όδοΐε, ώς καί έν ταΐς δη-

Μή κασαρίζης

τούς

Φούντας

διά καρφίδων, ώς

Μή άφίνης νά διαφεύγη πάσα εύνοΓκή περίστα-

σιε διά νά ποικίλης τήν τροφήν σου.
Μή πίνης ή έσθίης

θερμά,' ψυχρά, εναλλάξ καί

διαδοχικών.
Μή θέτεις κατά

τά

γεύματα μεγάλην ποικιλίαν

έδεσμάτων καί μή τρώγεις ούδέποτε ύπερβολικώε.

δέν τούς προσε'φερεν δ Οΰγγώ; Δέν ύπήρξεν έν ά-

Μή άναγιγνώσκης, γράφης ή κάμνης λεπτήν τινα

τδ παράδειγμα του καλού, του ωραίου:

έργασίαν άνευ κανονικού φωτός.

Μή παραδίδεσαι
είς

(Gatulle Mendb)

I. Γ. ’Αντ«νι4δη?

σταφίδα

κλίνη

ίηράν

ήν

σταφυλής,

αΐωρεΤτε διά νήματος άπό τής έλευθέρας άκραε τής

τηριού

περιέχοντας καμπανίτην,

ώς

οείκνυται έν

μας, προσέχοντεε ώστε

τώ έναντι σχήματί

τό μή

κος τού νήματος νά κρατή τόν ταινίαν τού χάρτου

φιάλης δύο έτέρας

κεκσλυμένας διά παροψίδοε,ϊνα

κρύψετε τώ κοινφ τήν άπλουστάτην

είς

ται καί κατέρχεται παραδό£υ·ε καί μυστηριωδώε.

όποιανδήποτε εργασίαν, άπαιτοϋσαν σταθερών

ένεργητικότητα πλέον τών 8 ώρών καθ’ έκάστην.
Μή ύποθάλπης τό σκότος έν τοΐς διαμερίσμασι

οίκιών,

τών
άλλ' άπεναντίαε δίδε ελευθερίαν είς
τό ψώς.
Μή κοιμάσαι πλέον τών 8 ώρών.

Μή άφίνης ποτέ τό πνεύμα σου άδρανές.

όΙατρό; σας

Τα

συρμάτων είς 15 μέτρα

θώσιν άμαζίδια και τά όποια θα ψέρωσι τήν αλληλο
γραφίαν, θά κινώνται διά μέσου ηλεκτρικού ρεύματος.
Θά συστηθή

σταθμός ώς χαί

δέ κεντρικός

ύψους. Κάτωθι δέ τούτων θα χειται

Αί έπιστολαι θά σφραγίζωνται

τινα δευτερόλεπτα

έρχομένου

πέριξ τής

άμαξιδίυυ είς τό κεντρικόν γραφειον, δπερ άφ’ ετέρου

βΐλε ι

διευθύνει αυτας είς τόν προς ον ορον των. Ούτως
ΰπελογίσθη, δτι έπιστο.λή έκ Ρώμης θα μεταβιβάζε

ται είς διάστημα ολιγώτερον τών δύο ώρών,
Τά ύποβαστάζοντα τά

σύρματα θά δύνανται

αμάξια

ταρίων. Τά φορεία δέον νά ώσι κατασκευασμένα έξ α
καί νά μή εχωσι βάρος ανώτορον

000 έφημεριδων.
Τά έξοδα τής έκτελέσεως τής έπιχειρήσεως ταύτης

ύπελογίσθησαν είς 3,000 φρ. κατά χιλιόμετρου, άλλα

i διάβολος

έπιφάνειαν,

καί τότε ή σταφίς βαρύνουσα καί

μή

ύπ’ αύτών, πίπτει είς τό βάθος τού
δ διάβολος έκ

τών 35

μεταφέρωσιν άνω τών 2,

αυτή, κατέρχεται

άνερχομένη

τήν

(φορεία) χαλύβδινα

νά ψέρωσι βάρος μέχρι 200 καν-

έλαφροτέραν καί μετά

υπό τής βαρύτητος
κρυπτόμενος όπισθεν
τής φιάλης. Άλλά μόλις αί φυσαλίδεε ψθάνωσι μετά
σταψίδοα είε

κα; τακτοποιώνται

αυτομάτως, εΐτα θά. μεταφέ^ονται είς τό ΰψος τοΰ πύρ
γου, ένθα εΐς ύπάλληλος θ’ άποστέλλη ταύτας διάτοΰ

κοίλων' θά δύνανται δέ να

όδέος,

γραμ.μα-

τοκιβώτιον είς 1 μ. ύψους άπό τοϋ έοάφους.

Αί φυσαλίδεε του έκ τού καμπανίτου οίνου άπορανθρακικού

δεχάς μι-

κροτέρων τοιούτων, οίτινες Οα ομοιάζουν πρός πύργους

λουμινίου

ρέοντος

ύπε-

έπ’ αύτών μέλλοντα να τυρ-

’Ιδού ή έδήγησιε τοΰ πράγματος.

τήε

πνευματικάς άσχολίας καί

λειτουργίαν

τοϋ φαινομένου καί άμέσως ό διάβολος θά άνέρχε-

σταφίδοε, καθιστώσι ταύτην

Τούς υψηλότερους λόγους τοΰ παρόντος αΐώνος

πάση τή άπείρφ εκτάσει τής ανθρώπινης οκέψεως

έξοχώτερον καί

μέρος, ταλαντευόμενος εύ-

έν όριζοντείω στάσει. Πρός δέ τοποθετείτε πρό τής

καί διά παντός σκληρού σώματος.
οποίου ύπήρχον τρέϊς χιλιάδας φράγκων έν γραμ-

τρόπον

λωρίδας εϊσάγοντεε συνάμα αύτήν έντός μικρού πο

μοσίαιε άμάίαις, ή άλλοιε όχήμασιν.

κτωρ Ουγγώ λέγει ναί!

ε)ς

ράνω του εδάφους.

25 μ

Ήδη Λαμβάνετε

καλά,

Δύναταταί τις νά προσθέσω είς τό δίστιχου τούτο

χόριόςμου δέν δύναται νά εϊπη όχι, άφ’ ου ό Βί

φιάλης,

κολωε.

’Ιδού
Ιατροί μέ φάρμακα
Χαρά, τβρπναΐ άσκήοΐιί και φαγητά

τδν σιαθμδν- δεν ειχον δέ εΐσέτι κατέλθη τής αμα

στολή, ή ακόλουθος:

κήται

ώσιε ό διάβολος νά

ψεως, έαν δέν πνιγώ έν τφ ποταμφ.

Άλλ’ ό

έχει, προσαρμόζετε διά

καρφίδοε έπ) τοϋ φελλού τής

άνευ αποτελέσματος, θ’ αποθάνω δέ οδτω έκ θλί-

ματίοις τής αγγλικής τραπεζης καί

σταΟή έπί χαλύβδινων

Δημ Μαργαρίτης

άλλ ’ είμαι βέβαιος, .

έν τή μιχρα πόλει, δ φίλος μου μέ περιίμενεν εΐς

ΕΝ ΡΗΜΙΙ

τως ηλεκτρικού ταχυδρομείου, οπερ εύρίσκεται τ© γε

Ό ξένος είς τά ξένα.

έλεγε. Νυμφεύομαι τήν

εύρίσκεται

ειδικόν βχ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΤΑΧΥΑΡΟΜΕΙΟΝ

Ek τόν άέρα τά πουλιά

είς τδν όποιον δέν θά προ-

Έσώθην,

δπερ μετεκλήθη ασώηροϋν ξύλον»,

επίσης ένταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις. Τό

ρος του δέν είναι κατώτερον τών 1,302.

στήν άκροποταμιά

Καί μόνο λύπ

— Έσώθην !

15

αύτοϋ μόλις έξικνείται,

Φωλιάζουν τά τριγόνια

— Γραψατέτφ, έπαναλαμθανω.

οπότε

Ή δέ πυκνάτης

εΐς τά 0115, ένω ή τοϋφελλού υπερβαίνει τά θ,?00.

Πετοϋν ζευγαρωμένα

ξοστοιχίας,

χαι

εκατοστών.

Κάτω
Γλυκολαλούν τ’ άηδόνια.

,

— Θά αράξω δ,τι θέλετε,

κατασκευήν

ilaim». Έχει δέ μέσον ΰψος 6 μέτρων και πάχος

όνεμώνη

Δέν θά είμαι έν τή πληθώρα τών ζητουντων, παρά

*
φάσισεν

έτερόν

δπερ φύεται εις τας έξοχάς τοϋ Μισιβυρή

Ή νύμφη

ζίδος.

θλιμένοι, όλοι οί άθλιοι τφ τείνουσι χεϊρα ικεσίας.

σ*
5η·

Επιστημονική τις αμερικανική επιθεώρησι; πληρο

Μέε τους ζέφυρους κολυμβα

"Επειτα λαμβάνει τοσαύτας ερωτήσεις. Όλοι οί τε-

είς επαίτης περιπλέον,

τητος.

χατοίκοις ύπό τό όνομα «Cciakwoud», οί δέ βοτανικοί μετεχάλεσαν «Leitbeim Flo:ί-

μέ

αυτόν.

τώ φυτικώ βασιλείω τής έλαφρσ-

δρον τοΰτο τοΐς txtlae

Μέσα στά σκιερά κλαδιά
γνωρίζει.

φελλόν δρυς ώς εντεριώνην, δέν \κα-

Φιλεί τό περιγιάλι.

Γυρίζ’ ή Περσεφόνη,

Δέν

είπε. Διατί θά μ’άπαντήση;

τόν

ρεκόρ εν

ποικίλων άλιευτιμών εργαλείων. Είναι γνωστόν το δέν-

Στήν άγκαλιά τής μάννας της

Ό εργάτης έσεισε θλιδερώς τήν κεφαλήν.

τό

πλοιαρίων, σημαντηρών, ναυαγοσωστικών ζωνών

— Αχούσατε, λέγω πρδς τδν φίλον μου. "Ο,τι

μοί διηγήθητε,γράψατε το απλώς είς τδν Βίχτωρα

τέχει

ποταμού, εν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις καί ούτινος

Τό κύμα πλειό γλυκύτερα

'

περιέχουσα

ποιοΰσι χρήσιν ήδη οί κάτοικοι έκεΐ πρός

Τά πάντα περιβάλλει

φέα, οστις δέν είχεν εΐσέτι επανελθεί έκ τής εξο

περιφοάστως, δτι είναι ό φελλός.

τι δένδρον,

Ή αρμονία παντα^οΰ

σχίψίς μου περιεστράφη πρδς τδν μίγα συγγρα

έρωτηθώσι, .ποιον είναι τδ ελαφρότε

ρων ξύλον τοϋ κόσμου, θ’ άπαντήσωσι βεβαίως καί ά-

φορεί ήδη ημάς, ότι τήν ιδιότητα ταύτην εχει

λετε.

Φεύγουν μακράν τά χιόνια.

ε’χον τοποθετήσγ, πλησίον μου έπί τής τραπίζης.

ρίας.

εκατοστόμε

Στό βοδινό της βάδισμα

του Ουγγώ, τδν όποιον

Τα βλέμματά μου έρρίφθησαν τυχέως έπ ’ αυτοΰ και
ή

κόπτοντεε

καί

τίζετε τήν είκόνα μικρΛ διαβόλου ή άλλην,δν θέ

Τήν ψάλλουν χελιδόνια

Έάν πάντες

Καί έν τούτοις εύβίσκονται έν τή απάτη, καθόσον ή

χαρτονιού

αυτό, άποτελεντε μικράν λωρίδα δύο

Τήν περιτριγυρίζουν.

πώμεν. άμφότεροι μέ τήν κεφαλήν πρδς τά κάτω.

τοΐς συνδαιτημόσι νά τοΐς παρουσιάσητε ά-

Λουλούδια τήν άκολουθόϋν

Καί πεταλούδες κάτασπρους

Έσιω-

ΤΟ ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΟ» ΧΥΛΟΝ

Δύνασθε μετά τό πέρας ώραίου γεύματος εορτής,

νέου άναφαίνεται.

Ή

σημειωτέον, ότι θα έπέλθη σημαντική έλάττωσις τοΰ
ταχυδρομικού προσωπικού.

διαρρήγνυνται

βασταζομένη
ποτηριού, δτε

δέ διαδοχική

αύτη κίνησις διαρκούσα έπί δέκα καί πλέον λεπτά
τήε ώραε είναι πολύ περίεργος. Δύναται τις
ταχειοισθή καί ύδωρ τού Σέλτσ.

νά

με-

01 έγγραφόμενοι νέοι σνν^ρομηταΐ τηζ αφύσεως» δύνανται να ζητώοιν, αν βονλωντοι καί

τους προηγούμενους δύο Τόμους τοΰ 1w και 2ου
ίτους τής Γ' Περιόδου, δια να εγ,ωαι τήν αειραν

τοΰ συγγράμματος, ίπι τω αντφ όντιτίμτρ τής
ετηοίας συνδρομής τής «Φύσεως».
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ροΰσιν έν σπουδή τήν σιδηράν προσωπίδα

αδιάβροχου θώρακα
κλίμακα αμ

(Συνέχειαν Ids προήγ. <ρνΛΛον)

καί

σπεύδω· πρώτος πρδς

και

ναυται είχον άποκάμει καί άπομακρυνθή.

φθέντες δέ τδν κίνδυνον τής απώλειας αύτών, έπλη-

δώση αναφοράν, καί

ανελθόντα, όπως

Νέα απελπισία μας

κατέλαβε τότε

και έσκεπτό-

κολυμβά,

νά

προτιμήσουν

Ο καιρός ητο πάντοτε άνεμώδης και τρικυμιώ
δης κα'ι έφοβούμεθα μή μας καταλάβη έν. νέου ή νύξ

έκεΐ, οτε θά διηρχόμεθα καί ταύτην πάλιν έν τρόμφ

είς

προσκαλούμεθα

κατελθόντες τήν

τήν τράπεζαν,

κλίμακα κατηφεΐς έφάγομεν

μηχανικώς, οτε πρδς τδ τέλος μας

άγγελλουσιν,

ότι ερχεται πρδς ημάς τδ ατμόπλοιου τής 'Εταιρείας
Κουρτζή Πάνορμος.

Όκάλλιστος πράκτωραύ-

τής έν Μιτυλήνη, κ. Γ. Καλάγας. άμα ζληροφορη-

θεις ύπδ τοϋ απεσταλμένου μας κ. Βράουν,ότι ήΈλ-

Κ α χ ί ρ α έξώκειλεν όπισθεν τής νήσου, «τηλεγρά

φησε»'είς Άδραμύτιον να σπεύση ή

Πάνορμος’

αύτδς δέ λαβών άμαξαν, άπήλθε μέχρι τινδς ακτή;,
όποθεν
καί

δΓ

ιστιοφόρου

πλοίου

ήλθεν

έσπευσμένως

αύτός πρδς βοήθειαν μας. Τοιοΰτος ό Έλλην’

Αύθωρεϊ ετοιμάζεται ή

σχυρόν κάλων καί

Πάνορμος, προσδένει ι

βοηθοΰντος οπισθοδρομικώς

τοΰ

βραδύτης, λεγομεν οί

καί

— Νέα ατυχία

έπι

βάται, καί αμηχανία τις μάς καταλαμβάνει πάντας.

Παρατηρήσαντες δέ,

ήμερα

ή

οτι

θά

έτελεΰτα

άπρακτος ' καί τήν νύκτα θα εύρισκόμεθα

υπό χεί-

φασίσθη

επιτροπή

είς

Παρουσιασθέντες

τών κ.κ. Ε. Λουίζου, Β.
Ρωσσίας, τοΰ κ. Ζέκ

τώ

σύντονον

έγώ

δέ

ή

μετά

εμπόρου έκ

Χαντζάκου,

Σμύρνης

ρος κ. Ρ. Rohrbach έκ Βερολίνου,
μας

Μιτυλήνην

Ούγγάρ, άρχιλογιστου παρά

τή ’Οθωμανική Τραπέζη

θέσιν

πλοίαρχον

όπως αυθωρεί εν έκ τών

τεσσάρων πλοίων μας μεταφέρη
Δαρδανέλλια.

τον

παρακαλέση

νά

τά δέοντα,

να ένεργήση

πλοιάρχφ

πρόνοιαν αύτοΰ

καί του δό.κτοέξεθέσαμεν τήν

καί έπεκαλεσάμεθα

τήν

περί τής ασφαλείας μας’

άλλως θα έφερε μεγίστην εύθύνην. Ό δέ κ. Άντερ-

δαπάναις τής

Εταιρείας,

μέχρι καί

Ό κ.

τής

Μαδύτου

X. Ν. Χρηστοφορίδης όμως, έμπορος έκ

Δαρδανελίων,

των

νά μεταβώμεν

προβάλλει

ήμϊν

δύο στρατόπεδα καί θά είχομεν μεγαλειτέρας
ξεις αν ή φρόνησις, δέν ύπερίσχυεν.

διων ή ξένων αποσκευών, οΐ δέ τής I”

ταστρώματος,

διήλθομεν

έπί του κα

εντελώς νήστεις καί άΰ-

πνοι καί πάλιν, τήν νύκτα ολην έν αγωνία, συνομι-

λοΰντες,

καπνίζοντας καί ποτέ διασκεπτόμενοι καί

έφησυχάζοντες, ένώ τδ μικρόν

σκάφος μας έκλυδω-

Τήν 7 τέλος τής πρωίας άφίχθημεν είς Δαρδα-

πλοίου μας,συμβόλαια καί πρωτόκολλα υπογράφον

ται

έν

ταχύτητι,

καί

αμέσως μηχανικοί

καταμ·.-

στάσεις

τενας τών

τινι γερμανικφ περιοδικώ καί έν τή «Φύσει», αν δυστυχώς δέν άπετύγχανον αϊ κυριώτεραι.
Έν

άφικνεϊται τιί

Κωνσταντινουπόλει, όπόταν

τήν συνήθως έπικρατοΰσαν είς

νά Εδη ταχέως

πάντα

επισκέπτην

πάντα τά θαυμασια μέρη

τής βασιλίδος ταύτης τών πόλεων. Καί τοϋτο, κα

ληνικής άτμοπλοΐας, οπερ έπρόκειτο νά μάς μετα-

θόσον ή έπαγωγός αΰτη

φέρή είς

Κων)πολιν.

βάσανά μας

Άλλά φεΰ ! τά

συγκοινωνήσει

μετά τής

Σμύρνης

καί

φήτως έκ

Μιτυλήνης καί ελειπεν τδ πλήρωμα, ό ιατρός τών

τήν

διενέ

τοϋ

πλοίου

παρά

λοιμοκαθαρτήριον, μέχρις όύ

τδ

ζητηθη τηλεγραφικώς ή άδεια
νίας μας έκ Κων)πόλεως.
— Τί λέγετε, κύριε

απελπισία τινές,

επιθυμία γεννάται

τών παρουσιαζομένων

όρμεμ-

μαγικών τοπείων

άμα

καί τεχνητών άριστουργημάιων,

ριδας μας φέρεις τώ λέγφ. Σιώπα τέλος.

Βοϋρε, τώ άναφωνώμεν

καλώς,

έν

οτι διατε-

δύο νύκτας καί ότι δέν έφά

Ή

έπιβίβασις ήρξατο

δύναμαι άλλως νά πράξω, μας

Περί τήν 6 δέ ώραν τοσοΰτον έπετάθη ή τρικυμία,

ώστε

τινες

μετά

τών γυναικών

έπροτείναμ-ν

νά

Καί όντως πολύ

τής

εύθείας οί

κλίμακος' του πλοίου

έπιβάται άπό τής

κατέρχονται άμέσως εις τήν

ξηράν,

του τελωνείου,

τό γε νυν έχον

ήτις

συντόμως. διαχύνονται εις τήν

άπαντά,

συντόμως μάς έστάλησαν τρο-

φαί’ μετά 4 δέ ώρας ήλθεν ή άδεια τής έλευθεροκοι-

νωνίας μας, δτε έν άδιαπτώπω χαρά καί αστραπιαία
διαχυνόμεθα είς τά ώραία

βαίνουσιν είς τδ

Πέρα, τήν ώραίαν ευρωπαϊκήν καί

ούχί πλέον συνοικίαν, άλλα πόλιν,

θέατρα^ κέντρα κτλ.
1

Εφέτος διέμεινα

είς τδ ώραΐον Ξινοδοχειον τής

Μ. Βρεταννίας παρά του ρέκτου καί φιλότιμου όμο ·

γενοΰς κ. Δημοσθ. Χάλλα διευθυνόμενον, έν τή οδφ
τοΰ Πέρα κείμενον, έν μαγικωτάτη

άνελκύσεως του κατακαθή-

καί προσηνής πλοίαρχός της, ό ατρόμητος λυγκεύς

τοΰ Βοσπόρου,

διαμερίσματα

μετά τοΰ εύ-

Ν. Παππαγγελής,

όπου κεϊνται αι

καλλίτεροι καί ώραιότεραι οίκοδομαί, καταστήματα,

τής Χίου, ήτις μάς ανέμενε καί οπού ό καλλιστος

τής θαλάσσης, κ.

διενεργεΐται

λατά καί έκεϊθεν δι’ αμαξών, πεζή, ή δια τοΰ περίφη

ταχύτητι

οτι έθεώρουν έπάναγκες ν ’ άπο-

τή αιθούση

πόλιν, ήτοι τδ Γα

χος μετά τοΰ κ. Grech παρέστησαν ήμΐν τούς πιθα

σαντος πλοίου καί

μετά

όπόθεν

έπιθεώρησιν τοΰ διαβατηρίου έν

μείνωμεν έκεΐ, μέχρι τής επαύριον. Άλλ’ ό πλοίαρ

νούς κινδύνους έκ τής

προχω-

άτμοπλοΐας

Νέα?

μου Tunnel καί τοΰ άνωφερικοΰ σιδηροδρόμου μετα-

γομεν άπό προχθές.
— Δέν

Τά ατμόπλοια

άτμοπλοίου παρά τή μεγαλό

ροΰσιν έν τώ λιμένει μέχρι τής προκυμαίας καί άπ’

μικράν

συλλογισθήτε

λοΰμεν έν άϋπνίφ έπί

— Μά, πάντοτε δυσοίωνα μάς λέγεις, καί είς έ

τής έλευθεροκοινω-

βάται ειμεθα καί δ σάλος τής θαλάσσης δέν έπαυε.

έπί τοΰ

μου, έλαβε καί

τή Χίφ, άς ήθέλομεν ’δημοσιεύσει έν

ώς καί ή X ί ο ς, τδ ώραΐον σκάφος τής Νέας 'Ελ

Σμύρνης καί Κωνσταντινουπόλεως έλαβον διαταγήν

πλοίαρχοι ανέρχονται

επιβατών έν

επιθυμίαν

ρώσω, καί θά σάς στείλω αμέσως τροφάς καί φεύγει.

σαν, πράκτορες καί

όστις έφερε

όστις έφωτογρά-

νέλλια, όπου πάντες μετά περιέργειας μάς άνέμενον,

τότε αμέσως, άλλά μετά

λούν, λέμβοι έσπευσμένως ρίπΙονται εις τήν θάλασ

καί

μετά σπουδής έξέρχεται είς τήν πόλιν, όπως κορίση

κόπου καί πολλής αγωνίας, καθόσον καί πολλοί έπι

κρως συγκινητικόν καί ώραΐον. Αύθωρεϊ αγκυροβο

μηχανήν

δε δό-

φησε καί διαφόρους θέσεις τοϋ μικροΰ ναυαγίου μας,

τή παρακλήσει

νίζετο έπί τών ταλαντευόμενων ΰδάτων ώς κέλυφος

καρύου.

Ό

ώοαιοτάτην.

καί

φωτογραφικήν

κλπ.

Έλλ. Παρθεναγωγείφ,

διήλθομεν συναναστροφήν

κτωρ κ. Paul Rohrbach έκ Βερολίνου,

Εταιρείας,άτινα έκ

Τδ θέαμα ήτο τότε ά-

Δεσποινίδος Άρίστης Βουλγαρίδου,

θισμάτων του καί άλλοι κατακεκλιμένοι έπί τών ί

άλλά θά φροντίσω μετά τρεις ώρας νά σάς ελευθε

τηλεγραφικώς νά σπεύσωσι.

και τής

διδασκαλίσσης έν τώ

κρού ΰπάρχοντος ανακλίντρου καί τών ολίγων κα

Δαρδανελλίων κ. Βοΰρος διέταξε νά μεταβώμεν μετά

Δαυίδ δέν κινεί ούδ’ έπ’ ελάχι

ναυαγοσωστικών εται

πολιν

τδν καί σπεύδει έξω νά κορεσθή τών πάντων.

θέλομεν,

Τέλος αναφαίνεται

Ήσαν τών

Καβαφη,
διά Κων)

πρεπε! έπταλόφφ πόλει. Τά πάντα συγκινο.ΰσιν αύ-

στου τδν

ριών Grech καί τής Γερμανικής

Δεσποινίδων

Mademoiselle Rose, έρχομένης έκ Και'ρου

χ ί ρ α εΐχε

άλλ’εϊς μάτην, ό

ταίου-τέταρτον.

καλών δέ συνταξειδιωτών

καί

Κυριών

έπιβάτας έξ’ Αλεξάνδρειάς, μολονότι ή Έλ-Κα-

ρυμουλκών, όπως μάς παραλαβή καί μεταφέρη οπού

διαιρούμεθα εις

δεύτερον, είτα τρίτον καί τελευ

έπί του μι

καθήμενοι

απολαυστικόν, μετά τών

Καί οΰτω τδ

τρικυμιώδες, ύπήρξεν

βλήθημεν είς ’ιατρικήν έξέτασιν’έπειδή δέ είχομεν καί

Grech, διετάχθη

ότε έγείρεται σφοδρά συζήτησις καί

μοΰ, μετ’ ολίγον

όρθιοι, άλλοι

αιθούση του

ολίγον

μολονότι

αμέσως ό πλοίαρχος ένός τών

κ.

αί μηχαναί άμφοτέρων άναστατώνουσι τήν θάλασσαν,

μετάθυ·

πλοίου, άλλοι

τη μικρά

ταξείδιον,

τήν παρακλησίν μας’ αφοΰ δέ συνεννοήθη μετά τοΰ

είς Μιτυλήνην,

τά ΰδατα

θέσεως έπιβάται έν

καθιστώντες τον

διάπλουν οσω τδ δυνατόν εύχάριστον.

τή προσεγγίσει τοΰ

εϊσήκουσε

καλείτερον

έν λευκόν ταχύπλοον διασχίζον

Β'

εύκολίαν καί

χορηγοΰντες πάσαν

μας καί τών

Δαρδανέλ-

έκεΐ

καί άκαταπαύστως μετά τοΰ πλοιάρχου δέν έπαυσαν

καί φυσικών

συγκεκινημένος

λίαν

αξίωσιν

μετ’ ολίγον

A'

ρείας έν Κων)πβλει, συνώδευσεν ήμας μέχρις

έπέπρωτο νά μή περιορισθώσιν έ'ως έδώ, διότι ύπε-

καί

λιτζ εύμενώς

πλοίου μας, έργάζεται ύπερανθρώπως έπί τρίωρου’,

Γολιάθ.

ελαφρούς,

τους

λία ώς πραγματικοί ναυαγοί. Συνηθροισμένοι οί τής

Κωνσταντινουπόλεως.

πάντοτε πρόθυμος καί αφιλοκερδής !

τώ πλοίφ

έν

βαρείς προσδένοντες εις σχοινιά.

δέ

μενον ρυμουλκόν, έξώκέλλει καί αύτό.

εις

και αϋπνία.

και

Άλλ’

ρονας συνθήκας, μετά μικρόν ήμών συμβούλων άπε-

τάς λέμβους.

Μετ’ ολίγον

άνέλκυσις.

έργον, μετά δυσ

ατυχώς το πρώτον σπεΰσαν καί πρδς τήν ξηράν κεί

ό έτερος, οτι θά μεταχετρισθή τδ σω

σίβιου τοΰ πλοίου και άλλοι, οτι θά

ή

τούς

κ. Γ. Καλάγα

Περί τήν 10 καί 1)2 άπήραμεν διά

μεθα έν περιπτώσει κινδύνου πώς,να μεταφερθώμεν

είς τήν έναντι ξηράν. Ό είς έλεγεν, δτι γνωρίζει

κολίας άνασύροντες

άπαντα.

μοί

Μετ’ολίγον άποφασίζεται

μετά πικρίας, κα

λώς είδε τα σημεία τοΰ κινδύνου έπι τοΰ πλοίου μου.

Πολύ άσχημα,

άνελάβομεν τδ δυσχερές αύτό

καί

— Άλλ’ ή θέσις καί δ άνεμος εις τούς ναυτι

— Και έν τούτοις, μοι λέγει

όντως πράκτορος τής

σιάσαμεν μετά τοΰ ακαματου

Εταιρείας Κουρτζή έν Μιτυλήνη.

— Πώς ηύρες τά ίίφαλα ;
—

Άντιλη

τδν

τήν

ερωτώ αύτόν :

κούς κινδύνους, λογίζονται, κύριε πλοίαρχε ;
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και

όπου αληθώς

απέναντι

θέσει

ευρον εύμάρειαν,

καθαριότητα καί περιποίησιν καλλίστην.

Υπάρχει

τροΰσι τδ βάθος τής θαλάσσης, ένώ δύο δύται, δ είς

μακρυνθώμεν. έκεϊθεν τδ ταχύτερου. Άπεφασίσαμεν

γενεστάτου καί εύπαιδεύτου πράκτορος τής Ν. Εται

δ’ έν αύτφ καί έστιατόριον εξαίρετου έν μεγάλη αι

κατόπιν τοΰ άλλου, έγκλείονται έντδς τών σκάφαν

τδ τελευταίου καί

αμέσως έπέβημεν τριών λέμβων

ρείας έν

θούση, όπου συγκεντροΰμενοι πάντες σχεδόν οί . έπι

τη θαλάσση πρδς έξί-

οί έναπομείναντες,

διατρέξαντες τδ τών δύο

Ξανθοπούλου τής Εταιρείας Κεδιβιάλ ύπεδέχθησαν

δρων των καί βυθίζονται έν
τασιν

τών ύφαλων τοΰ σκάφους.

Ηδη τά πάντα ήλλαξαν όψιν καί δ

νος στόλος μεταβάλλεται

μικρός εκεί

έν άκαρεϊ εις

πελωρίαν

μηχανικήν εργασίαν. Αί μηχαναί τών πλοίων βοώσιν, αί. καπνοδόχοι συρίζουσι, σχοινιά καί καλώδια
απλοΰνται

καί

διασταυροΰνται, λέμβοι

σπευδουσι

ατμό

Κων)πόλει

κ. θ.

ήμάς μετά

κινδύνφ. Ή δ’ έπιβίβασις μας υπήρξε δυσχερεστάτη

πρώτας αύτών περιποιήσεις.

δι’ ημάς καί κωμικωτάτη διά τούς

καί

έν τφ πλοίω,

ή

καθόσον οσάκις
λέμβος μας ανυψοΰτο υπό τών κυ
μάτων άπό τά βάθη τής θαλάσσης πρδς τδ ΰψος τοΰ
καταστρώματος

τοΰ πλοίου,

ήρπάζετο υπό τών

έν

Τοιοΰτος ό σύγχρονος

έργασθη τις’

οί δέ

διίιμέ-

συντρώγουσι μετά πολλής

τά-

μεγάλη τής υποδοχής αιθούση,· ήτις χρησιμεύη

δΓ

"Οντως δέ έν τφ καλλίστφ τούτφ ξενοδοχείφ τοΰ

άγωνίας.

ήτο αδύνατον νά

οίκογένειαι

έκεΐ καί ώραίου κλειδοκύμβαλού.

έγγιστα, ούς ό πλοίαρχος άπέστειλεν ήμΐν διά παν
ενδεχόμενον,

τοΰ ξενοδοχείου καί ιδίως αί έν αύτφ

ξεως καί ησυχίας καί είτα συνέρχονται έν τή έτέρα

κύσματος.

μετ’ ολίγον έκομίσθησαν οι ταχ, σάκκοι, 50-60 ώς

Μετ’ ολίγον έξέρχεται ό πρώτος δύτης’τώ άφαι-

καφέδες

βάται
νουσαι

καί άκρως εύγέστου,συνοδευομένου μετά ώραίου γλυ-

οί έπιβάται έναγωνίως άπό

τοΰ καταστρώματος και

καί

τας

αναγνωστήριου καί μουσικάς εσπερίδας, ΰπάρχοντος

κραυγών

Όπόταν δέ

Σιγάρα

κ.

κονιάκ προσηνέχθησαν ήμΐν αύθωρεί, είτα κλί-

μετακινούνται διαρκώς εργαζόμενα,ένώ πάντες ήμεΐς

γελώτων έν τφ σκάφει.

του

ναι καλαί καί καθαροί μετά γεύματος ποικιλωτατου

αύτφ είς έξ ήμών άστραπιαίως καί έναπετίθετο μετά

καί

καί

προθυμίας καί παρέσχον αφθόνους

πλοιων διάστημα μετά πολλής δυσκολίας έν μεγίστφ

δεξιά καί άριστερά,τά πληρώματα όλων τών πλοίων

μετά περιεργείας περιιργαζόμεθα ταΰτα πάντα.

Κουρμούζη

Καί μετ’ ολίγον

ανεπαυόμεθα ήσύχως έν μακα
*

ρία γαλήνη, λησμονοΰντες τελείως

Ό κ.

Έγελώμεν

Κουρμούζης,

δέ

έν

κινδύνους

απλέτφ

και

Χάλλα διέρχεται

τις τάς

εξαίρετα, έν συζητήσεσι καί

έσπερινάς ώρας

άπολαύσεσιν.

φαιδρότητι.

(επεται οννέχεια)

άνθρωπος!

πράκτωρ τής

κ.

Νέας

Εται

του

ί 90
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ΗΦΥΧΙί

HENRYK SIENKIEWICZ
ΑΚΌΛΟΥΘΗΣΏΜΕΝ ΑΥΤΟΝ’
. (Συνέχεια- Λδε προηγ. φΰλλον)

Επι τής άμαυράς δοκού,· τό σώμα τοϋ
καταδικασθέντος έφαίνετο, έν τώ μέσω τής
περικεχυμένης'ζοφερότητος, ώς περιπεπλεγμένον άπό ακτίνας τής σελήνης. Τό στήθος
Αύτού άνυψοϋτο ύπό άσθμαινούσης ανα
πνοής:, ί^δέ κεφαλή του κα! οΐ οφθαλμοί του
πάντοτε ήσαν έστραμμένοι πρός τδν ούρανόν.

I

/
Kai ητο ολίγα βήματα μόλις μακραν αύτοϋ.

. Είςτά βάθη τών νεφών ήκούσθη βόμβος
υπόκωφος. Ό κεραυνός έξερράγη και μετά
πατάγου έκκωφωτικού έκύλισεν έξ ’Ανατο
λώνπρός Δυσμάς. Ειτα εις έν είδος επικλι
νούς έδάφους, έντός βαράθρου αχανούς,
ήλαττώθη. έδιπλαοιάσθη, ΐνα τέλος έκλάμψη
έκραγείς, ή δέ γή μέχρι τών σπλάγχνων αύ
τής έκλονίοθη.

Πάραυτά αστραπή τρδμέρά κα! όλη κυανόχρουσ διασχίστοα τό νέφος και τόν ουρανόν
έφώτισεν ίοχροειδώς τήν γην, τούς σταυρούς,
τάς πανοπλίας τών στρατιωτών και τό πλή
θος, τό σ.σσωρευμένον ώς αγέλη προβάτων,
έντελώς κατάπληκτον.
Σκιά πολύ βαθύτερα ακόμη διεδέχθη τήν
αστραπήν.
Πλησίον τοϋ φορείου ήκούοντο οΐ λυγμό!
τών γυναικών, τών τοποθετημένων παρά πόδας τού σταυρού κα! τά δάκρυά των έν τώ
μέσω τής γενικής σιωπής ένεΐχον τι τό συγκι
νητικόν.
Εκείνοι, οΐτινες ειχον ελθει όμού κα! έκ
τοΰ πανδαιμόνιου τούτου ειχον χωρισθή, ήρξαντο καλοϋντες άλλήλους. Έδώθεν κ’ έκεΤθεν ύψοΰντο φωνα! ανήσυχοι:
— Oiuot 1 Ένα Δίκαιον λοιπόν δέν κατεδίκασαν ;
— Φ ύ! έδειξε τήν αλήθειαν.
— Τούς νεκρούς άνέστησεν ! Άλλοίμονον 1
Καί τις είπεν ώσε! ούρλιάζων :
— Δυστυχία εις σέ, ω Ιερουσαλήμ !
Άλλη δέ τις φωνή κλαυθμηρά :
— Ή γή τρέμει ...
Έκ νέου χείμαρρος αστραπών έχύθη έκ
τού βάθους τών νεφών,όμοιων μέ γιγαντιαίαε
σκιαγραφίας πυράς.
Α! φωνα! έπνίγοντο ή μάλλον έχάνοντο
• είς τόν θόρυβον τής καταιγίδοε, ήτις ύψωθη
μετά μανίας ανήκουστους άρπσζούσης καί τά
ενδύματα τών ανθρώπων, ΐνα ταΰτα είς τό
πεδίον διασκοσπίση.
— Τρέμει ή γή, άνεφωνησαν έκ νέου έκ
τού πλήθους.
Τινές μετά σπουδής έτρεχον- έτεροι, .ακί
νητοι ύπό τού φόβου, έμειναν ώς εύρέθησσν,
άπολελιθωμένοι, ούδέν άλλο σκεπτόμενοι,
ή μόνον οτι φοβερόν τι έμελλε νά τελεοθή.
Άλλά αίφνης, ίδοό τό σκότος άραιούμενον. Ό άνεμος άπώθησεν, έμήκυνε, συνήνωσε τά νέφη, διά νά τά διαλύση έκ νέου
ώς ράκη έφθαρμένα. Τό φέγγος ηύξανε καί
τέλος το σκοτεινόν κάλυμμα ήνοίχθη κα! παρά
τοϊς σχισμοΐς έχύθη κύμα ολόκληρον ηλιακών
ακτινών. Τό παν δέ έλαμψεν : Ο Γολγοθας,
οί σταυροί, τά τεθλιμμένα πρόσωπα.;
Ή κεφαλή τού Ναζωραίου έκλινε κάτω έπί
τοΰ στήθους του, ώχρα ώς κηρός Ο! οφθαλ
μοί του ήσαν ανοικτοί κα! τά χείλη του χλωμά..
— Άπέθανεν ! έμορμύρισεν ή Άνταία.
— Άπέθανεν ! έπάνέλαβεν ό Κίννας.
Τότε ό έκατόνταρχος έτρύπησε διά τής
λόγχης του τήν πλευράν τοΰ έσταυρωμένου.
Πράγμα παράδοξόν. Μόλις τό πλήθος έπανεϊδε τόν ήλιον καί τόν νεκρόν έψάνηάνα-

•τί
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θαρρύνον. Έπλησίασεν έγγύτερον τοΰ τό
που τής καταδίκης, όπου πλέον οί στρατιώται
δέν τούς ήμπόδιζον.
Σαρκαστικοί φωνα! ήκούοντο :
— Κατάβηθι τοΰ σταυρού σου ! Κατάβηθι !
Άν δύνασαι !
Ή Άνταία έβλεπεν ακόμη τήν ώραίαν έκείνην κεφαλήν του κα! είπε χαμηλή τή φωνή,
ωσε! καθ’ έαυτήν ώμιλοΰσα :
— Αληθώς, θ’ άναστηθή ;
Έθεώρει δέ τούς οφθαλμούς του και τά
χεί^η του, ύποκύανα έκ τών κηλίδων, τούς
βραχίονας τοΰ, τεταμένους καί άδρανεϊς, τό
σώμα του, ακίνητον κα! έξησθενημένον· ό
δέ τόνος τής φωνής της έδείκνυεν αμφιβο
λίαν άπέλπιδα.
Ή αύτή αμφιβολία περιέβαλλε κα! τήν ψυ
χήν τού Κίννα. Δέν έπίστευεν είς τήν άνάστασιν τοϋ Ναζωραίου, άλλ’ ήτο βέβαιος,
ότι άν έζη, διά τής δυνάμεως του, καλής
ή κακής, Αυτός μόνος θά ήδύνατο νά σώση
τήν Άνταίαν.
Έν τούτοις τό πλήθος ηύξανε πάντοτε
περ! τόν σταυρόν. Έπ! πλέον σκωπτικα! α!
φωνα! έπανελάμβανον :
— Κατάβα τοΰ σταυρού σου ! Κατάβα τοΰ
σταυρού σου !
— Κατάβα ! — άνεφώνησε και ο Κίννας
άπελπις έκ βάθους καρδίας. — Θεράπευσον
ταύτην καί την ψυχήν μου λάβε!
Ό ουρανός κατέστη διαυγής. Τά όρη
έμενον άκόμη κεκαλυμμένα ύπό τής ομίχλης.
"Ομως άνωθι τού Γολγοθά καί τής πόλεως
ούδέν νέφος έπλανάτο. Τό κωδωνοστασίου
Αντωνία έλαμπεν εις τόν ήλιον, ώς άλλος
τις ήλιος. Είς τόν δροσερόν δέ αέρα έπέτων
έκατοστύες χελιδόνων
Ό Κίννας ύπέδειξεν ότι έπρεπε νά έπιοτρέψωσι.
Πρό πολλοΰ είχε διέλθει ή μεσημβρινή
ωρα Ότε δ’ έπλησίαζε πρός τήν οικίαν
της, ε’πεν ή Άνταία:
— Ή Εκάτη σήμερον δέν έφάνη !
Ό Κίννας τό ειχεν ήδη σκεφθή.
IX

δία τοΰ Κίννα, άλλ ’ ουτος δέν έτόλμά πλέον
νά τήν δεχθή, δέν έτόλμα πλέον νά έλπίζη.
Έν ’Αλεξάνδρειά κά! τή έρήμω έπήλθ.ον
πολλάκις διαλείμματα μεταςώτών οραμάτων
άτινα έφόνευον τήν Άνταίαν, άλλά μόλις
έπ! μίαν ημέραν κα! ποτέ έπ! δύο.

Ή χβρα'η του Ναζ<ορ«ίου??χλί'·ί· τα*«ινω; sxl
στήβουί’τον, ωχρά^ώς ό χηρός.

Ό Κίννας λοιπόν απέδιδε τήν έ.νεστώσαν άνακούφισιν είς τήν άφιξιν τού Τίμωνος κα! είς τήν έντύπωσιν, ήν ό καταδικασθε'ις Ναζωραίος έπέφερε, έντύπωσιν τόσω
βαθείαν, ώστε δέν ήδύνατο νά όμιλή δι ’ άλλο
τι άκόμη κα! είς αύτόν τόν πατέρα της.
Ουτος ήκουε προσεκτικώς μή άντιλέγων καί
έσκέπτετο, έρωτών περ! τής διδασκαλίας τού
Ναζωραίου, περ! ής ή Άνταία ούδέν άλλο
έγνωριζεν ή ό,τι ό διοικητής τή ειχεν είπή.
ΕπήΜ
Ι*

Έπί πλέον ούδέ τήν επιούσαν άνεφάνη τό
άπαίσιον όραμα.
Ή άσθενής είχε πολύ άναζωογονηθή, διότι
ό Τίμων τά μέγιστα ανησυχών διά τήν ύγείαν
τής κόρης του κα! καταφοβηθεις έκ τίνος έπιστσλής τοΰ Κίννα, κατέλιπεν έν σπουδή
τήν ’Αλεξάνδρειαν και έφθασεδιάτής Καισσαρείας, ΐνα έπανίδη δι ’ ύστάτην φοράν τό
μόνον αύτού τέκνον.
Ή Έλπΐς έζήτη νά είσέλθη έν τή καρ

τον

το τί.Ιος)

Παρακαλοΰνται δσοι Ικ των ήμετέρων
συνδρομητών κα&υστεροΰσι την συνδρομήν
των, εύαρεστούμενοι, νά μάς άποστείλωσι
ταύτην σνντόμως δπως τοϊς άνταποστείλωμεν, εγκαίρως τήν άπόδειξίν των μετά τοϋ
άριϋμοϋ τοϋ λαχείου των τής προσεχούς
κληρώσεως, τοΰ Ίανουαρίου.
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Η ΦΥΣΙΣ
Μετά τδ

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΎΜΑΤΑ

γεύμα

έκαπνίσαμεν

έξηπλώθημεν

μου άντήχουν αΐ άπειλαί

μοί έφαίνετο,

στιγμής είς στιγμήν

Ό χαρακτηρ τοϋ άρχιληύτοϋ.— "Οπου απορρίπτει τό προΟωπεϊον
αρχιληστής δέν

τουναντίον έκ ιών αγρίων εκείνων,

άπαξθυ-

όποιοι

αωβέντες, δέν καταπραύνονται ευκόλως, είμή όταν

ανακαλυφθέντος τοΰ

οτι

υπήρχε

άπέβαλον

όμως τήν ιδέαν ταύτην ίδών τήν αταραξίαν τών λη

τηρών τάς έντολάς τοϋ Θεού,

έτερον δ Ρουμελιώτης.

απόστο

λον ένόμιζεν εαυτόν. Δέν άπέκρυπτεν ολα τά κακού
ργα ένστικτά του, ουδέ τήν έπιβυμίαν, ήν είχε, τοΰ

δύο

τράστων

καί

λυερα,

τά

έθεσεν

το

εν

αυτός

έλαβε

έντός

καί τδ

διά νά τδν

άκούσω έγώ,

νά έχη

νοΰν του, διότι αυτοί θά έπισρτε'ψουν.

πείση περί τούτου αφήκαν έν τφ Σεηλαίφ τήν πάπα

έκ τής

οργής. Έξηκολούθει απειλών και ύβρίζων έπι ώρας,

ένφ έγώ έσιώπων.

τούς

πρδς αντιγραφήν

μου,· δι’

γονείς

έζήτουν πέντε νέας χιλιάδας ναπολεόνια.
επιστολή έτάσσετο προθεσμία

Έν

τριών ημερών

ής

,τή

πρδς

καί γονυπετής

επιστολήν,

καί

παρεκάλεσα

πάλιν

μοί

ήρνήθη,

νέαν

μικρόν αύτο νέφος εΐς τό άκρον τής όδου β πράγ
λησταί άπήρχοντο, ί’να

ματι οέ έφαίνετο, δτι ή κόνις τής όδοΰ άνεσηκώ-

στρατηγός £ίψας

των,

άνέμενον δέ τήν

όμως παρετήρησα, ότι ή ώρα

παρήρχετο χωρίςοί λησταί νά επιστρέφουν, ήρχισα

δέ νά

πιστεύω, ότι

άνεχώρησαν

τής έσπέρας,

Άπδ τής

στιγμής αυτής μοί έγεν-

ιδέα τής δραπετεύσεως. Αύτή καί μόνον

ή

νοΰν μου

ή

προσεπά-

καί

ε’χεν

τά

έσφαξε δύο κοττόπουλα, τά όποια μας ειχον μείνει,
καί

όμιλή

έξέλθει

περί

τής

οργής

τοΰ Πανοπούλου.

Θην

καί

έγώ,

καί έρριψα

έκαθαρίσθην

Τδ φαγητδν ήτοιμάσθη

— Άσχημαζητ έχεις, άρε Σπνρο, μον Λέγει.
'Ο χαπετάτιος εινε σχυΛί άπό ζό θνμό. Γιά τά
ΐόονμε πως θά ζεμπεράέψτ) αΰζή ή όονΛειά.
παρά τώ καπετάνιφ του καί

φαγει

μή

ίνα

μεσολάβηση

τίποτε

κατα

τήν

έπιμ-ίνη

είς

τήν

ύπερέβαλλεν είς τήν

ύδωρ

να

τδ πίνειν

νέαν του άξίωσιν.

Τήν έσπερον έδειπνήσαμεν ώς συνήθως

Ουδεις δμως εφαγε μέ δρεξιν.

ένωρίς.

σαν καί

προηγούμενη·/

δε έβδό-

της, τά

πρόσωπα τών

Τδ σχέδιόν

φωνήν

πάλλου-

έθεσα

Όμοϋ δέ

ή

μάχη..................................προφθάσατε

Μέγαν....................................................... »

ρός έπί

τόν
ξη-

κατέπεσε

καί

άλλά καί μέ

τέλος τής

έβλεπον πλέον τούο

προμάχους ζώντας, νεκρού;

Έπ’

.

μέ τό ένδοξον

δέν

οί εχθροί

δέ

αύτών

νος αύτής

άνεπαύετο

σταυρός,

γαλεΐον τοϋ

διά νά

σημαίας,

άνδρείους αύ

δμως . .... . .

ό μή καείς

ξύλι

πιστοποίηση τό

με-

ένοόςου αυτών τέλους.....................

εδάφους.

τού

Γ'.
δέ έν όλίγοις

’Ιδού

είχε συμβή.

τί

Μετά τό
Ό Μέγας

έστρατοπεδευμένος

Ναπολέων

ΐδών φθάνοντα

τά

εχθρικά

τις νά

αμέσως

στέλλει

στρατηνόν Δεβέρτ,

αγγελιοφόρον

εΐς

παραγγέλλων

πρός

τήν

άναχώρησιν

του,,

φοβέρας

εκείνης

μάχης,

τήν

τρομεράν κα-

τοϋ

εκείνου

c-τρατοϋ τής

αΰτόν νά

όμως

αλλ

τής άτάκτου

εκείνης φοράς

ανδρείου

τόν
Γαλλίας.

τφ μέσφ

Έν

έπισπεύση

τής

περιγράψη

στρατεύ

ταστροφήν

ματα,

τέλος

εις

διέκρινέ τις

καί

δέ

πολλούς εφίππου; αξιωματικούς

ΐδόντες αύτόν οί εχθροί,τόν συνέλαβον. Ό Ναπο 

μέ τεθλιμμένου ήθος
λέων

δέν

έπρόφθασε νά

στείλη

διευθυνομένους πρός

τινα

άλλον,διότι πά-

άπο-

έκιΐσε

έπαυλιν.

Έπί κεφαλής δε αύτών ένα Ιππέα μικρόσωμου

ώστε

έξεύρεσιν

μοί έπήλθ-ν

ή

ουτινος τήν προς

άμίσως

θανατίσασα

τό μικρόν

εκείνο χωρίου

καί

κατα-

σιωπηλόν καί κατεβεβλημένον έκ τής συμφοράς.
στρέψασα τήν μεγάλην καί ένδοξον έκείνην αύτο-

κρατορίαν.
-

κατώρθωσε

είς ενέργειαν.

νά

στεφάνης, ού-

οιαφύγη καί νά

ύπάγη πρός

τοΰ μεγάλου εκείνου στρατού

καί πα-

ειδο-

ρεδίδετο εΐτα

είς

βαθύν

^εμβασμόν

.

.

.

.

.

.

ποίησιντοΰστρατηγού. Έννοήσαντες δμως αΰτόν,
Ήτο ό

πυροβολοΰντες

στις δμως

μέ

δλας

στρατιώται.

μερικοί

αύτοϋ τάς

πληγάς

ο-

Εΐσήλθε εΐς
ξιωματικών

μέχρι τοΰ στρατηγού Δεβέρτ καί

συμβάντα

είς αύτόν, άπέθανεν

Μέγας Ναπολέων...............................................
τήν επαυλιν μετά τών άλλων ά- '

έφθασε

τος δέ τδ έρρόφα μεθ’ήδονής.

(έπεται τό τέΛος)

εν τφ μέσφ τοϋ · οποίου εΰρίσκοντο τά

τής μάχης εΐς ίππεύς

λείψανα

ήρχισαν
μέχρι

Δέν ώμίλει,άλλ’ έβύθιζε τό βλέμμα έντόςτοϋ

σκότους,

Έν τούτοις έν τφ μέσφ

Ειχομεν ώραϊον μαΰρον οίνον έγέμιζα δέ συνεχώς έξ

αυτοΰ τδ ποτήριον τοΰ ληστοΰ

εκείνων

μήν αυτής ύπερανθρώπωο, αΰτη εκαιετο βραοέως.

τής

οιακεκομμένην :

ενός πουλιοϋ.

έγνώριζα ήδη καί επωφελούμενος

μου

έχ-

είς τούς

μεγάλων

οίτινες ΰπερήσπισαν καί έσωσαν τήν τι

άνδρών,

ραυτα ήρχισεν ή περιβόητος εκείνη μάχη,ή

μεθύσω τδν Τσελέπην,

κλίσιν

ημέραν,

δρεξιν.

δραπετεόσεως,

φωτός της νά

θοούς

«.................................. Αύτοκράτωρ κινδυνεύει.

είς

τής μέθης τούτου νά δραπετεύσω.

"Oitov ό Πανόπουλος και ό Ρουμε
λιώτης φεύγουν.

ρετίζων αυτόν λέγει τά έξης,μέ

Βατερλώ,

ένωρίτατα, τήν

Ένώ δέ έτρώγαμεν, έσκεπτόμην πρδς
του μέσου τής

τοϋ

έκ τών

άποθάνη.

τριχρους

καιομένη.............................

έν τή άρξαμίνη ήδη σκοτία,

δένδύναται

Ό Τσελέπης όχι μόνον δεν ύστέρει,

ιδέα

ήρξατο ηδη

ώσεί προσεπάθει διά

δείξη

καί άναπνεύση πλησιάζει τόν στρατηγόν καί χαι-

τούς οφθαλμούς μου, οί όποιοι είχεν έρεθισΟή έκ τής

ώστε έφαγα πλέον τοϋ ήμίσεως τοΰ

Παρεκαλεσα τότε τδν ληστήν,

σφαιρών καί έτοιμον νά

καί ή

ή τοσούτους θριάμβους καί νίκας

φρουράς

διάτρητον

Τότε ό
δι’ ενός

πυρίτιδα,

έπ’ αύτής

έθεσε νά μαγεερευθώσι. Μετ’ ολίγον ήγέρ-

τά

μην εσπερινήν ώραν έκαθήσαμ-ιν μετά τοΰ Τσελέπη

ήρχισε και πάλιν να μοΰ

Μεγάλου Ναπολέοντος

άπωλέσθη

και έφάγομεν. Είχα δέ τόσην δρεξιν, διότι δέν είχα

προετοιμάσω

τοΰ

έξεύρω τδ μέσον τής επιτυχούς έκτελέσεως

Θουν νά

μέ έπλησίασεν δ Ρουμελιώτης, οστις

ίνα

δεκανέα τής

τεςέν τφ μέσω αύτών ένα

Καί

τόν εαυτόν

όχι

προς διεξαγωγήν

τοΰ φαγητού

Σπηλαίου,

κο μήσασα,

συμβαίνει.

Μετά δέκα λεπτά οί ιππείς έπα-.ήρχοντο έχον-

'Ο δεκανεύς αυτός χωρίς διόλου νά άναπαυθή

τδν Τσελέπην.

θέσαντες

τής σημαίας των.

τιμήν

τί

Μετ’· απορίας μου

καί

τήν ΰπερασπίσωσι

συλλογιζόμενοι,

τω·', άλλά τήν

αϋπνίας καί τών δακρύων.

παρέδωσα είς τδν λήσταρχον.

Μετ’ ολίγον, ένώ ό Πανόπουλος

τοΰ

επιστολήν,

τέλους,

μέχρι

Περί τήν 4ην πρωινήν ώραν δ Τσελέπης «γερθείς

— Θά γάντι δ.rt Λέει ό ΠατόπουΛος χαι όχι
ό,ζι Λέγεις εσύ. Γράψε ζην επισζοΛήτ, γιαζι μον
χρειάζεται ζό βράάν.

κύκλον

δε

προσεπάθουν νά

αύτήν έντός,

πρός τόν στρατηγόν «’Αρχηγέ,παρατηρήσατε το

ταύτης.

την οποίαν και

αίφνιδίως εΐς τών αξιωματικών λέγει

Το όχεδτόν μου περί της ομαπετεύ όεως. —Ιίώς έξετελέοθη

σκέψις κατέλαβε πλέον τδν

άποτόμως

Σχηματίσαντες

των.

τρομεράς

τής σημαίας

εκατόν, πέριξ

μόνον

δτου έμειναν

μετά

θάνατον,μέχρις

τόν

εκείνη σημαία,

νήθη

άκων αντέγραψα τήν

τελείου του έβάδιζεν εις τό τέλος τοΰ στρατεύ

αύτοΐς

ορμής, διασπείροντες

πυροβολισμού άναφλέγει αύτήν

του

τήν

είπών μοι:

Έκών

επι

έπέπεσάν δέ επ’αύτών

εχθρούς,

συνέβη,

καί άλλους

βλέποντες

τάσσει δύο ίππεΐς νά προπορευθώσι διά νά ιοωσι

τήν

αυτός

στρατηγός μετά τοϋ

Ό

σύμμαχοι έξεμάνησαν,

νετο άπό πηδήματαΐππου.Τότε ό στρατηγός δια

τδν Θησαυρόν

νέαν

αλλ’

τετάρτην

οί

επιστροφήν αύτών.

κρύψωσί που

πέμψη τουλάχιστον συντόμως

τδν αρχιληστήν νά μή έπιμείνη είς

απαιτησιν ή να

Ναπολέον-

τήν

Βατερλώ

νά εύρίσκεται είς

είχε λά

τήν πρωίαν

νέων συνεννοήσεων διά τά λύτρα, άφήσαντές με είς

καταβολήν τών νέων λύτρων.

Κλαίων

Τότε φοβερά καί πρωτοφανής σκηνή

διαταγήν ύπό τοϋ Αύτοκράτορος

τος

ν’ άποθάνωσι.

ετοίμων

δρών,

αλα

"Ινα δέ μάς

τήν τσάντα του.

Έγφ ένόμισα, οτι οί δύο

νά φάγω τί

ποτε, εκ τοΰ κατεχοντός με φόβου και τής αγωνίας.

Τήν 4ην ώραν μ. μ. μοί έδωκε

του καί

........................ ■’

καί εις

δισχιλίων άπηλπισμένων άν-

λαγμός έξελθών έκ

Βατερλώ.

ματος, δτε

τδν ειρηνοποιόν.
Τοσαύ-η δ’ ήτο ή οργή του, ώστε δέν έφαγε τήν

τέρμα τό μι

Δεβέρτ έπροχώρει,έχον ώς

’Ο στρατηγός Δεβέρτ
βει

στρα

«εμπρός»

τδν

νά μ.έ φονεύση, αΰτδς δ έπαγγελόμενος έν άλλη ώρα

έκοιμήθη © λήσταρχος

τηγού

μετά μεσημβρίαν.

Έφώναξε κατόπιν τδν Τσελέπην, είς τδν όποιον
είπε δυνατά

υπό τήν αρχηγίαν τοΰ

Τό στράτευμα

κρόν χωρίον

τών

μεσημβρίαν. Ούτε και έγώ ήδυνήθην

Καί ήκούσθη εν διάτορον

κίνδυνός

κρησφύγετού,

κίδια, τα περιέχοντα τα

Γάλλοι...............

οί

σώσατε τήν τιμήν τής σημαίας σας .

Ό Πανόπουλος τότε έλαβε μεθ ’ έαυτοΰ τά σακ-

Ό λήστραχος είχεν άποβάλει ήδη τδ προσωπεΐον.

....... νικη-

τής ' Ίένας.....................

καί

τους πώς αποθνήσκουν

δείξατε

: «Στρατι

καί ετοι

εγειρόμενους

στών.

Δεν προσεπάθει νά μοΰ παρουσιάζεται ώς άνθρωπος

Άουστερλιτς

μάχης,

τής

τέλος

ώται τοϋ μεγάλου Ναπολέ-.ντος
ταί τοϋ

Δεβέρτ

δισχίλιων πεζών, οΐτ·.-

τοΐς είπε τά εξής

άφοΰ ό στρατηγός

θά έπραγματοποίει ταύτας.

Πρδς στιγμήν έφοβήθην,
τις,

διοίκησιν τοϋ στρατηγού

άπετελειτο έ
*

φθάσαντες σχεδόν εΐς τό

νες

άπδ

μαζόμενους πρδς άναχώρησιν.

ζτληρώσωσι τήν επιθυμίαν τής έκδικήσεώς των.

τοΰ όποιου

ούτος

πω περί τήν δεκάτην ώραν τής νύκτδς τδν άρχιλη-

ητον έν. τών νευρικών εκείνων ανθρώπων, οί όποιοι
μετά τδν θυμόν των. Ήτο

οτι

’Ενώ δέ διετέλουν είς τοιαύτην κατάστασίν, βλέ

στήν καί τδν Ρουμελιώτην

ευκολον. Ό

σχίδιον επιστολής πρδς

Τό ύπό τήν

στράτευμα

ένόμιζα οτι έβλεπα, προ έμοΰ

φαντάσματα. Εις τά ώτά

τοΰ αρχιληστοΰ και

Άλλ ούτε και

Β.

Κατειχόμην υπό τοιούτου φόβου καί αγωνίας, ώστε

ενώ ήμουν έξυπνος,

*
{σντεχιια
ιδι ηροηγ. yvJJor)

καταπραονονται αμέσως

και

πρδς ύπνον. Είς έμέ όμως ήτο αδύνατον νά κοιμηθώ.

rasAixmasus

Τοΰτο όμως δέν ητο
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και ούδείς

τόν έπανεϊδε

πλέον.

άναγγείλας τά

έκ τών

πληγών.

Ε.Φ. Πρίντίζης
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Η ΦΥΧΙΧ

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ύπο
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
*
(συνέχεια

"ιδε

προηγούμενου

ψύλλον)

Άπαντώμεν ενίοτε συμπλέγματα συνίσταμενα «κ πέντε φθογγοσήμων, έξ έπτά, έξ εννέα,
ή καί άλλων αριθμών ίοων ή άνίσων. Τότε σέ,
καθώς καί είς τά τριόλια, υπάρχει ό αριθμός δ δεικνύων την
η» ποσότητα αυτών.
0»»»ϊ»··»

I i I I I I IN
ισοδύναμε?

Meta diaymvlar. . . αετα <ρΙΛον τον.
— Στάαου, άδελψέ, νά περάσω'δλο στήν μέση
τοϋ δρόμου εϋρίσκεσαι ;
— Καί σύ, όπου θά σταθώ, άπ’ έκεϊ θά βρεθήο
νά πέρασης. Άς τδ καλά I
— Ώ, διάβολε I τί άνθρωπος !

ΜΩΣΑΊΚΟΝ

>

~~~

Ό 0ε?ο« εις τδν ανεψιόν του.
— Εγώ σέ συμβουλεύω νά τήν πάρης. Τί τήν θέ·
*
λεις την ωραιότητα, αΰτη ταχέως παρέρχεται.
— Ναί θείε, αλλά γνωρίζετε, ότι τούναντίον ή ασχή
μια διαρκώς μένει.

★
Όποια διαφορά μεταξύ πολέμου καί ψευδοπολέμου;
— Οτι εις μεν τδν ψευδοπόλεμον δίδομεν αέρα είς
τδν εχθρόν, ένώ εις τδν πόλεμον τδν λαμβάνομεν.
*
Μάθημά ανθρωπολογίας.
-—Πώς αποδεικνύεται, δτι δ άνθρωπος κατάγεται
έκ τοϋ πιθήκου ;
— Έκ τοΰ ότι αμφότεροι, ένώρα κινδύνου, τραβούν
τας τρίχας τής κεφαλής των.
*

— Όποια διάφορά μεταξύ συνειδήσεως καί υποκα
μίσου.
— Ότι αμφότερα κηλιοοϋνται, μέ τήν διαφοράν
δτι, αί κηλίδες τοΰ ένδς άποπλύνονται, ένώ τής συνειδησεως μένουσι.
,

★

Περί 'Ελλάδος, δμιλών τις έλεγεν, δτι ο! Έλληνες
θα ώμιλουν όλιγώτερον, έάν ήσαν πάντες συμπολιτευόμενοι.
*

Καθορισμός τής ίσότητος.
— Ή Ίσότης τείνει είς τήν έξίσωσιν τών ύποδεεστερων πρδς τούς άνωτέρους.

Μετά διαφωνίαν μετά της συζνγο» τον.
— ΩΡΟΙ°! Αιωνίως, έναντία είσαι. Ιδού πάλιν.
θτ“ν ίϊώ φορώ τήν ρόμπαν μου, σύ έτοιμη νά έξέλθης καί δταν έγώείμαι ντυμένος, σύ βάζεις τδ
ματινί σου.
— Θεέ μου, τί άνθρωπος I Δέν μοΰ είπες, δτι
δέν σ άρέση ή άπομίμησις καί νά μήν έπαναλαμβάνω τάς πράξεις σου;
Χαρακτηριστική δήλωσις ένδς δημάρχου.
Γενομένης επιθεωρήσεως παρά τοϊς παντοπώλαις
καί οίνοπώλαις κατεσχέθησαν δσα έδώδιμα xcct ποτά
εθεωρήθησαν βλαβερά είς τήν ύγείαν τών πολιτών καΐ
απεσταλησαν πρδς τά φιλανθρωπικά καταστήματα!

*
Δήλωσις γαμβροΰ.
Νέος τις καλοανατεθραμμένος ζητεί θέσιν γαμβροΰ
παρα τινι ήσύχφ καί ευκαταστάτω οικογένεια.

ίσοδυναμεϊ

ίσοδυναμεϊ

*
I
I
Αί τοιαϋται δμως άςίαι οέν ευρίσκονται εν
μ-γάλει χρήσει. Δυνάμεθα πρός τούτοις προς
αυξησιν τής διάρκειας νά ένώνωμεν διαφόρους α
ξίας. Τό σημεΐον τό δεικνύον τήν τοιαύτην σύζευξιν ονομάζεται ένωτικόν.

Τό πρώτονέκ τών τεσσάρων παραδειγμάτων,
ήτοι τδ μακρόν, ένούμενον μετά τοΰ ημιμακρου,
αποτελεί αξίαν τινά, ήτις άπλούστερον παρισταται οι ’ ενός έστιγμένου μακροϋ β>
'Γ® τ^"
ταρτον έπίσης παράδειγμα παρίσταται ι® ρ=ρ

Τό δεύτερον δμως και το τρίτον δέν είναι δυνα
τόν άλλως νά παρασταθώσιν.
Ωσαύτως δέ πολλαί κατά συνέχειαν άξίαι
όύνανται νά συζευχθώσιν διά τοϋ ένωτικοΰ. Διά
τών μέσων λοιπόν τούτων δύναται ό συνθέτης
νά δώση δοην διάρκειαν θέλει εις τόν ήχον.

*

Υιός τις φιλελευθέρων αισθημάτων ήρώτησε τόν
πατέρα του, τί σημαίνουσιν αί λέξεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ΙΣΟΤΗΣ, καί ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ,
— Απλούστατον, τφ άπαντ$ δ πατήρ του, αδελφό
της εννοεί" νά βοηθή τις παντί σθένει τούς αδελφούς
του' ίσότης δτι ουδέποτε άτομόν τι είνε ίσον πρδς
άλλο, ελευθερία δέ δτι μόνον είς έπικεφαλίδας τίτλων
καί νομισμάτων δύναται νά άρμόζη.
'*
Έν τινι συλλόγω 4 κοσμήτωρ έτοποθέτει τάς κυρίας
επί τών υπαρχόντων καθισμάτων, ένώ πάντες οί κύριοι
διετέλουν όρθιοι, δτε ουτοι τώ λέγουσι.
— Ποΰήδη θά τοποθετήσετε ήμας,κύριε κοσμήτωρ.
— Έπί τών ποδών σας, τοϊς απήντησεν ούτος μειδιών.

♦
— Τι εσκοτωσατε ; ηρώτα τις κυνηγόν επίατρέφόντα εκ τοΰ κυνηγιού, αφού δεν εφέρατε τίποτε;
— Καλλιτερον άπο αύτο, φίλε μου. Έσκότωσα τδν
καιρόν μου!

Ilepi «οδών.
Ή δλη διάρκεια μουσικού τίνος τεμαχίου,
διαιρείται >-·’ς διάφορα βραχέα ίσα μέρη, ταΰτα
δέ άποτιλοϋσι τους μουσικούς λεγομένους πόδας, δηλουμένους κατά πρώτον διά τίνος ήχου
μάλλον εντόνου.
Νά γνωρίζομεν καί νά παίζωμεν έμμέτρως,
συνίσταται εις τό νά διακρίνωμεν έντελώς την
’ισότητα τών τοιούτων ποδών καί νά έκτελώμεν έντόνως τόν τονισμόν, δστις τους καθιστά
αισθητούς.

Διά νά διακρίνωμεν τους μουσικούς τόνους φέρομεν γραμμάς καθέτως έπί τοϋ πενταγράμμου.
Τό δέ μεταξύ δύο καθέτων διάστημα, καλείται
πούς.
Γνωρίζομεν ήδη δτι έκαστος ποΰς περιλαμβά
νει ΐσην αξίαν φθογγόσημων.
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Έκ τών ποδών άλλοι μέν διαιρούνται είς δύο
Γσα μέρη, άλλοι δέ είς τρία καΐ άλλοι εις τέσσαρα. Αί τοιαΰται υποδιαιρέσεις ονομάζονται
χρόνοι.
Άριθμοϋνται τρία είδη ποδών. Ήτοι πόσες
έκ δύο χρόνων, έκ τριών καΐ έκ τεσσάρων χρό
νων. Δυνάμεθα δμως νά ειπωμεν δτι υπάρχει ποΰς
μόνον έκ δύο καί τριών χρόνων, επειδή ό έκ τεσ
σάρων χρόνων δυνατόν νά άναφερθή είς τόν έκ
ούο χρόνων πόοα.
Έκ τών χρόνων τούτων ο μέν πρώτος ονομά
ζεται ισχυρός, επειδή καθιστά αισθητόν τδν πόσα,
ό οέ δεύτερος καί τέταρτος ονομάζονται ασθε
νείς.
Έκαστος πάλιν χρόνος, είτε ισχυρός, είτε α
σθενής, υποδιαιρείται είς· πλεΐστα άλλα μέρη. Τό
πρώτον μέρος έκάστης διαιρέσεώς καί ΰποδιαιρέσεως είνε πάντοτε ισχυρός χρόνος.,
Ύπάρχουσιν, ώς είδομιν, πόδες άπλοι καί πόδες σύνθετοι.
Ό ποΰς ονομάζεται απλούς, δταν οί χρόνοι
έξ ών άποτελεϊται είσι διαδικαί διαιρέσεις. Ή
ποσότης τών αξιών ή σχηματίζουσα έκαστον χρό
νον απλού τίνος ποδός έξισοΰται πάντοτε μέ ση
μεΐον τι απλής αξίας, δηλαδή μέ έν μακρόν ή
ήμίμακρον ή βραχύ ή ΧΡ^υρΛοι, άνευ δμως στιγ
μών. Ό ποΰς οέ ονομάζεται σύνθετος, δταν οί
χρόνοι έξ ών άποτελεϊται είσί τριαδικαί διαιρέ
σεις. Ή ποσότης τών αξιών ή σχηματίζουσα έ
καστον χρόνον συνθέτου τίνος ποδός εξισουται μέ
σημεΐον έστιγμένης τίνος αξίας δηλαδή μέ έστιγμίνον μακρόν ή ήμίμακρον ή βραχύ ή χρώμα κτλ.
Έκαστον τών τεσσάρων τούτων σημείων (ήτοι
τό μακρόν, τό ήμίμακρον, τδ βραχύ, το χρώμα,)
παριστάνει τήν αξίαν χρόνου τινός· έκ τούτου
λοιπόν εχομεν τρία, σχήματα πρός έκφρασίν τών
ρυθμικών σχέσεων. .
.

Δεικνύομεν τούς πόδας διά κλασματικών α
ριθμών, ών ή ενότης αποτελεί τδ μακρόν. Ό
αριθμητής τοΰ κλάσματος δεικνύει τήν ποσότητα
τών αξιών, τήν σχηματίζουσαν τδν πόδα, ό δέ
παρονομαστής τήν ποιότητα ταύτην τών αξιών.
Ουτω ό
δεικνύει δτι ό ποΰς συνίσταται έκ
δύο τετάρτων τοΰ μακροΰ, δηλαδή έκ δύο βρα-

Χ®ων·
Ό 8/$ δεικνύει, δτι δ ποΰς άποτελεϊται έκ
τριών ήμίσεων τοΰ μακροϋ, δηλαδή έκ τριών ήμιμάκρων. Είς τούς άπλοΰς πόδας ό αριθμητής τοΰ
κλάσματος οίνε πάντοτε 2, 3 καί 4 καί δηλοΐ
τόν άριθμδν τών χρόνων.
Είς τούς συνθέτους πόδας, οί αριθμοί 2, 3 καί 4
αντικαθίστανται ύπδ τών πολλαπλασίων των 6.
9 καί 12.

("Επεται συνέχεια}

Η ΦΤίΐΙ

196

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

'

Δ

STAVRI PAPPAJEAN
Proprietarul fabricei de Cognac

31. Αίνιγμα
'Ενα γράμμα πάρε πρώτα.
' Ποχό νά πάρτις ; Τρέχμ ’ρωτά’.
Τώρα κάτι τΤ νά πάρμς
καί κοντά του νά τό βάλμς,
κάτιμέο’ άπό τά πλοία,
πάρ’το, φίλε, μ’ Λόυχία.
Τώρα, φιλικός όοϋ, λέγω,
αίωνίως.νά προάέχμς
μές
μέχμς

τούς φίλους <3ου νά

Τα απαράμιλλα ποτά τοΰ ’Εργοστασίου τούτου έ6ρα6εύθησα> είς τάς ’Εκθέσεις τών Παρισίων τοϋ 1900
καί τοΰ Τουρίνου τοϋ 1902.
Ό κ. Παπαγιάννης έσπούδάσεν είδικώς τήν κατα
σκευήν έν Γαλλίμ.· ; ·’
’

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Μεγάλη

39. Γρίφος.
"ία ΤΙ μία εΐνε—ζρ ία τί ΣΠ Αίνείας.

33. Γρίφος.
’Οκά φέόη Λθ ιό άρά βίας

“MlNERVA,,
Buzesti 100 — Bocoresci

Kiaooc

Όδδς

Πέρα. Έν Κωνσταντινουττόλε

Διευθυντής ΔΗΜΟΣ©. ΧΑΛΛΑΣ
Κεϊται είς τδ κεντρικότερου μέρος τής πόλεως μέ
θέαν ώραίαν επί τοΰ Βοσπόρου, υπηρεσίαν άμεμπτον
καί μαγειρικήν γαλλικήν Πρώτης Τάξεως. Table d‘
Hole. Διαθέτει δέ ζωματια εν οικοτροφία απο 3 — 8
φρ. καί άπδ 7 — 10 φρ.

ΛΥΖΚΙΕ ΠΝΒΫΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ *‘ΦΤΣΕΩΣ,,

7 »»i 8ου ΤΕΎΧΟΥΣ

ΙΤαρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρομηταί
μας οί άποσιέλλοντες έργα πρδς δημοσίευσιν νά μην ανησυχούν διά τήν αργοπορίαν
τής καταχωρήσεως, διότι
δημοσιεύον
ται κατά σειράν άρχαιότητος.

25- Πνϋξ-νύξ.
Έλυσαν αΰτδ ό χ. Παναγ. Παπαθανασίου έχ Πα·
τρών, δ χ. Άλέξ. Μιχαηλίδής έξ Αθηνών, ό χ. Μιχ.
Παπασταύρουέξ Αθηνών, ή Δίς Σοφία Δημαχοπούλου έξ ’Αθηνών, χαί ό. χ. Στέφανος Τζαβάρας έχ
Ζακύνθου.
2<· -Εξ-»ίξ.
“Έλυσαν αυτδ δ κ.’Άλέξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών,
δ κ. Μιχ. Πάπασταύρου έξ ’Αθηνών, δ κ; Γεώργιος
... έξ ’Αθηνών, ή Δίς Σοφίά Δημακοπούλου έξ ’Αθη
νών καί δ χ. Στέφανος Τζαβάρας έχ Ζακύνθου.

27, Οί γαλανοί ύφΟαλμύί ε£σΙ θελκτικοί.
Έλυσαν αΰτδ δ κ. Άλέξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών,
δ κ. Παν. Παπαθανασίου έκ Πατρών, δ χ. Μιχ. Παπασταύρου, έξ ’Αθηνών ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου
έξ ’Αθηνών χαί δ χ. Γιώργος . . . έξ ’Αθηνών.

Α»ΤΗ1Ρβ^ί©Σ «ΦΤΐώΣ· TO» ΒΑΤΡΟΐΐ
Ό κύριος Έδουάρ δο ς Μ ι σ έ ρ καθηγητής της
Γαλλικής έν Πάτρ.αις. έν τώ ξενοδοχείω τής Ά φ Ο ο
ν ι ας Όδδς Άγ. Νικολάου, διατελεϊ ανταποκριτής
τής «Φύσεως» »αί δύνανται οί συνδρομηταί ήμών να τώ
καταβάλωσι τάς συνδρομας των.
’Ομοίως έχει-τήν πληρεξουσιότητα νά έγγραφη καί
νέους σωνδρομητας.

GEORGES Β. STAMATIADI
Roustchouk— Varna — Philippople
BULGARiE
Commissionnaire en tons genres
Speciality de manufactures et
draperie

\ΑΙ'Α^>(ΙΙΠ’ΜΑΡΙΛΤΖΟΓΛΟΓΚΑΙΣύ
ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΒΙ

Αποθήκη οινοπνευματωδών ποτών. Κατάστημα α
ποικιακών ειδών. ΈργόστάσΙον σΰσαμελαίου καί ταχι
νιού. Πώλησις λιανικός καί χονδριχώς.

•fct-

Παρακαλοΰνται εκ τών κ. κ. συνδρομη
τών μαςοί ευαρεστούμενοι, δπως μας στέλλωσιν, άν εΐνε δυνατόν', τήν μικρόν πρδζ'
ήμας αλληλογραφίαν των δι ’ εικονογραφη
μένων δελταρίων τοΰ τόπου των.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Β. χαί Μ. Σ μ ύ ρ ν η ν.—’Επιστολή σας έλήφθη,
άπάντησιν έχετε ταχυδρομικός και άναμένωμεν νεωτέραν σας.—Δ. Κ. Μιτυλήνην. ’Επιστολή σας
έλήφθη, παραγγελία σας έκτελεϊται, γράφομεν ταχυ
δρομικός.—X. Β. Σ. Κ α λ ά μ α ς
’Επιστολή
μετά περιεχομένου,έλήφθη, έχει καλώς, ήσυχεϊτε.—
Σ. X. Καιρόν. Μέρος παραγγελίας άπεστάλη. Προ
σεχώς άποστελλονται καί τα λεξικά. Γράφομεν.— Δ.
A. X. Χάλκη.». Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν.—Π. Π. Π ά τ ρ α ς. Δελτάριόν σας έλήφθη. Διεύθυνσίς σας ήλάγη. Άπαντήσωμεν ταχυδρομικός.—
A. Κ. Cap-Town. Ήσυχεϊτε. Σας απεστείλαμεν
σειράν φύλλων έκ νέου. Άναμένομεν'άπάντησιν δελ
ταρίου μας.—■ Ε.. Κ. Βώλον. Δωρον σας προσεχώς
στελλεται;—·Μ. Μ. καί Δ. Ε. Κων)πολιν. Σύν
δρομα! σας έλήφθησαν. ’Αποδείξεις μετ’ αριθμών έστάλησαν.—Ν.Κ.Ν ί σ σ α ν·Δ νιεπρό σκη. ’Επι
στολή έλήφθη μετά εσωκλείστου γραμματίου. Ευχα
ριστούμε». Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου έστάλη τα
χυδρομικός.—G- Μ. C a h u I. Σύνδρομα! έλήφθησαν.
Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Γράφομεν.—Ρ,.Ν, .B.Braila.
’Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη, Εΰχαριστοΰμεν.
Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου στέλλετ.αι ταχυδρο
μικός.—Κ. Λ. Ά 16 ε ρ π ο ύ λ. ’Επιστολή καί συν
δρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου
σας έστάλη ταχυδρομικός.

·Εν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωναταντινίδου
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