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Χαρακτηρισμός των κυριωτέρων τηλεγρ.
συστημάτων και διαφορά τούτων άπδ
τοΰ ήμετέρουΠρονομίου τοϊς όνν&ρομηταϊς
τϋς «Φύόεως»

Σ γνωστόν, ή σύγχρονος
τηλ. άνταπόκρισις ένεργεΐταί ώς έπι τό πλεϊστον διά
τοϋ συνθηματικού συστήμα
11
τος Μόρα παρ’ άπασι τοϊς
κράτεσι τής ύρηλίου·' παρά
dS..... τισι δέ τούτων έπιβοηθητίΏ
κώς χρησιμοποιείται τό τυΡ
πωτικόν δι’ απ’ ευθείας των
γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου
σύστημα τοϋ Hughes, ό αυτόματος τοΰ
Wheastone και ό syphon-recorder, έν χρήσει ίδια παρά τοϊς Άγγλόις και ταϊς Έταιρείαις τών καλωδίων, ό διά γαλβανομέ
τρου άντανακλαστικός έν χρήσει έν τοϊς με
ταξύ Μασσαλίας-’Αλγεριού καλωδίοις, ό τοΰ
Baudot έν Γαλλία και Ιταλία καί ό τοΰ Breguet διά βελόνης (Cadran) έν τοϊς σιδηροδρομικοϊς ιδίως σταθμοΐς. Τό καταλληλότερον όμως, οικονομικώτερον, ευχερέστερου καί
άπλουστερον.ήδη σύστήμα θεωρείται τό τοΰ
Μόρο, όπερ άνακαλυφθέν υπό τοΰ ομωνύμου
εφευρέτου,· ου· μόνον δέν έπαύσατο λειτουρ
γούν εκτοτε παρ ’ άπασι τοϊς κράτεσιν, άλλα
καί έφηρμόσθη απανταχού τής ύφηλίου, οπού
συνέστηθησαν νέοι τηλ, σταθμοί, είσήχθη δέ
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άπό τίνος καί είς πάντας σχεδόν τούς σιδη
ροδρομικούς σταθμούς.
Πριν ή είσέλθωμεν είς. τήν περιγραφήν
τοϋ ήμετέρου τηλ. συστήματος, πολύ τελειοτέρου, καλειτέρου καί ωραιοτέρου, ούτινος
.θέλομεν ζητήση προσεχώς τό προνόμιον έν
Γαλλία καί Γερμανία καί θέλομεν έχει συμ
μέτοχους έπί μεγάλη ώφελ'εία καί. τούς θέ
λοντας έκ τών ήμετέρων συνδρομητών έκ
τών.προτέρων νά συμμετάσχωσι τής έπιχειρήσεως, θά περιγράψωμεν έν όλίγοις ωδετήν
λειτουργίαν τών έν χρήσει ανωτέρω συστη
μάτων, ϊνα κάλλιον οΐ ήμέτεροι άναγνώσται
εκτιμήσωσι τήν άίίαν καί διαφοράν τούτων
άπό τοΰ ήμετέρου.
Τό σύστημα τοΰ Μόρο, ώς καί πάντων
τών μέχρι τοΰδε ηλεκτρικών συστημάτων έρείδεται έπι. τής έλΕεως τοΰ οπλισμού τοΰ
ηλεκτρομαγνήτου, δι ’ ου κανονίζονται έν
συνδυασμώ τά σημεία του πρός τά γράμματα
τοΰ αλφαβήτου. Και έν μέν τώ μορσικώ τη
λεγραφώ αί έλξεις άπ’ ευθείας τού οπλισμού
άνταποκρίνονται ,πρός γραμμάς καί στιγμάς,
α'ίτινες άποτελοΰσι τά γράμματα τοΰ αλφα
βήτου, έν δέ τοϊς άλλοις συστήμασι τού
Baudot, Breguet. Wheastone κτλ. ο οπλι
σμός χρησιμεύει πρός κίνησιν βελονών καί
άκίδων, δεικνυουσών Τους, χαρακτήρας ή κινουσών τροχούς, δι ’ ών έκτυπούνται άπ ’ευ
θείας τά γράμματα έπι χάρτου. Έν άπασιν
όμως τοϊς μήχανήμασι τούτοις δεν έπικράτεΐ
άπόλυιον σύστημα τάίεως, άπλότητος καί
εύχερείας. Καί είναι μέν αληθές,ότι τό σύ
στημα τοΰ Μόρσ παρέχει σχετικήν τινα Ιδιό
τητα καί προτιμάται- έν ολαις ταϊς τηλ. συγ
κοινωνίαν, πλήν ή συνθηματική κα'ι προβλη
ματική αντοΰ άνοχή θά έπικρατήση κατ’
ανάγκην μέ)ξρι τής άνακαλύψεως καί εφαρμο
γής τελειότερου συστήματος.

Σύΰτημα ίαμονιιλ’Μόρϋ.
- ’Εφευρέτης τοΰ συστήματος τούτου είναι
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ό Σαμουήλ Μόρο, άμερίκανδς, οστις τώ 1843
έφήρμωσεν αΰτο έν ταϊς Ήνωμέναις Πολι
τείαν καί έέακολουθεϊ ετι λειτουργούν έν
άπασιτοϊς Κράτεσιν.
Τά σημεία τοΰ Μόρσ έκτυπούνται εις
γραμμάς'καί στιγμάς-έπί ταινίας χάρτου,
φέρομένης ύπό τδ ελατήριου διά τροχού ωρο
λογίου· άλλά και διά τοϋ κτύπου, τής δράσεως καί τής αφής εννοούνται εΰκόλως τά
σημεία ταΰτα υπό πεπειραμένου υπαλλήλου.

Ηλεκτρομαγνήτη; μιτά τον όπ/ωμοϋ του.

ΣIΣ

τήν έργασίαν ταύτην ώς πάρεργόν τι, έργάζονται μέ.μεγάλην έλευθεριότητα καί δια—
σκεδάζουσι κοπιώντες άποφεύγοντες ούτω τάς
συνέπειας τής κοπώσεως.

Σύότημα πίνακος διά δείκτου
(a eauran)
Άνεκαλύφθη ύπδ τού Γουιστωνος (Whe
astone) και έφηρμόσθη εΐς τούς σιδηροδρ,
’Αγγλίας καί Γαλλίας. Ένεκεν όμως τών
προσκομμάτων, άτινα παρουσιάζει άντικατέστάθη διά τοϋ Μόρσ.
Τδ τηλ. τοΰτο σύστημα άπλώς δεικνύει
έπί πίνακος τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου διά
βελόνης κινούμενης και σταματώσης έπί ση
μείου, όριζομένου έκ τού άποστέλλοντος
σταθμού. Φέρει καί τούτο, ώς γενικώς προείπομεν, ηλεκτρομαγνήτην, ουτινος ό οπλι
σμός περιορίζεται κανονίκώς είς άπλάς μονομερεις κινήσεις του - χειρ ιστηρίου, άπαρτιζομένου έκ στρογγύλου πίνακος, έφ ’ ού
σεσημείονται τά γράμματα τοΰ αλφαβήτουκαι περιστροφικής λαβίδος, ήτις άπτεται τοσουτων άκίδων, όσων γραμμάτων άποτελεϊ
ται ό πίναζ τής ένδείέεως.

Έν τώ άνωθι ηλεκτρομαγνήτη διερχοριένου
τού ρεύματος δια τοΰ πηνίου, ελκεται ό άνωθι
αύτοϋ οπλισμός τοσάκις,οσας φοράς άποστείλωμεν ρεύμα. Ή δέ αποστολή των σημείων
εΐς τόν άνταποκρινόμενον σταθμόν γίνεται
διά χειριστηρίου, δπερ έν κανονικώ - ρυθμώ
κλεϊον καί άνοϊγον. τό κύκλωμα-, αποτελεί διά
καταλλήλου αφής γραμμάς καί στιγμάς, σχη·
ματιζούσας κατά συνθήκην τά γράμματα τοϋ
αλφαβήτου.
Τό σύστημα τοΰ Μόρσ τιμαται φρ. χρ.
22$ δηλ. χειριστηρίου καΐ δέκτης (συσκευή)
μεταβιβάζει δέ κατα μέσον ορον 20 απλά τη
λεγραφήματα καθ ’ ώραν, έκ 3ο τό πολύ λέέεων, έκαστον, ήτοι περί' τάς y5o λέβεις.
Σύστημα οι’ Γδ-ίξίωζ.
Ό. υπάλληλος;.όμως άπαυδά εύκόλως, καθό
Όπισθεν δέ τοΰ πίνακος τούτου ύπάρχει
σον ταυτοχρόνως άναγινώσκει συμβολικά ση μεϊα, έκ γραμμών, καί στιγμών άποτελού- άγκυστροειδές έλατήριον, δπερ ούδέν άλλο
μενα, άτινα μεταφράζων είς. τήν. παριστωμέ- πράττει ή νά σταματά τροχόν, στρεφόμενον
νην· διάλεκτον, αντιγράφει έπί χάρτου κα- περί τδν άέονά του διά συστήματος ωρολο
θαρώς είς διπλοϋν καί συνάμα ό νους άσχο- γίου καί ένδεικνύει ούτω τδ γράμμα, έφ.’ ου
λεΐται εΐς τήν μηχανικήν λειτουργίαν τοϋ ά δείκτης τοϋ χειριστηρίου σημειοΐ. Ουτω
μηχανήματος. Τούτέστι νους, κρίσις, οφθαλ διά. νά τηλεγραφήσωμεν. τδ Γ, θα στρέψωμεν
μοί καί χεΐρες διάτελοϋσιν έν διηνεκεΐ ασχο έπι τριών άκίδων τδν δείκτην διά νά στραφή
λία καί συνεπώς έχομεν παραδείγματα,καθ'ά τρις ό τροχός τής.παραλαβής, ΐνα σταμαπολλοί τούτων επαθον τους οφθαλμούς, τάς τήση έπί. τοϋ σημείου Γ καί ουτω καθεβής·.
χεΐρας ή τήν ,κρίσιν. "Αν δέ, ώς συμβαίνει
Έκαστη στροφή τοϋ δείκτου ποιεί ι3 έκπαρά τοϊς /Αγγλοις καί Γερμανοΐς έπιβάλλε- πομπάς ρεύματος, καί ι3 διακοπές, οπερ ίσο
ται αυστηρά έπίβλεψις αύτοΐς, πρόςπρόλη- δυναμεϊ πρδς 20 κινήσεις. Έν καλώς δέ κατηρψιν πών συνήθων λαθών καί ύπηρεσιακών τισμένω μηχανήματι, ή, βελόνη δύναται νά
παραπτωμάτων, οί τ'οιοϋτόι υπάλληλοι γί δ.ιανύση τουλάχιστον δύο στροφάς-καί ήμίνονται ευήθεις καί θύματα τής τηλ.. υπηρε ,φε-ιαν έπί τοϋ πίνακος κατά δευτερόλεπτον,
σίας· Παρ' ήμΐν οί τηλ. ύπάλληλοι θεωροΰσι αϊτινες άνταποκρίνονται: πρδς 33 έκπομπάς
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καί 33 διακοπάς. Έν Τή πράέει· δμως δέον νά
:-βασισθώμεν έπι μιας μόνον-στροφής τής λα;βίδος τοΰ δείκτου κατά δευτερόλεπτου. Έ
καστου δέ γράμματος άπαιτοΰντος κατά μέ
σον ορον ήμίσείαυ'στροφήν καί ήμισυ δευ
τερόλεπτου στάσεως, έχομεν ταχύτητα 6ο
γραμμάτων- καθ ’· έκαστον λεπτόν τής ώρας,
ήτοι ιολέβεις, έκάστης- λέϊεως περιλαμβανούσ^ς 6 γράμματα,ήτοι 3ο τηλεγραφήματα
τήν ώραν.
Τδ σύστημα τούτο πρακτικότερου έτελειοποίησεν ό Breguet καί χρησιμοποιείται έτι
παρά τισι γραφείοις έν Βύρώπη.

χρήσις είς τους σιδηροδρόμους τής Αγγλίας.
Τό ηλεκτρικόν κύκλωμα διακόπτεται καί άποτελεΐται 'κατά βούλησιν, ούτως ώστε ή μαγνητική βελόνη δύναται νά λάβη έπί τοΰ
δίσκου της διαφόρους κινήσεις διά τών δια
φόρων κινήσεων τών μαγνητών, έ£ ου σχη
ματίζεται τό έβής άλφάβητον.
Α=Μία κίνησις πρός τά αριστερά τής ά
ριστερόθεν βελόνης.
Β —Δύο κινήσεις τής αύτής βελόνης πρδς
τά άριστερά.
Ο = Τρεϊς κινήσεις τής αύτής βελόνης
πρός τά άριστερά.
ϋ = Τεσσαρες κινήσεις τής αύτής βελόΌ Τηλέγραφος δία μαγνητικών
. νης πρός τά άριστερά.
ββλονών.
R = Μία κίνησις τής πρδς τά άριστερά
Ούδέν άλλο εινε τό σύστημα τοΰτο ή ή βελόνης καί τρεις πρός τά δεέιά.
έφαρμογή τών ανακαλύψεων τού Έρστεδ καί
F = Μία κίνησις τής πρός, τά άριστερά
■Φαραδάϋ, ήτοι συνδυασμός τής άποκλίσεως καί τρεις τής πρός τά δεξιά καί ούτω καθε
■ τής μαγνητικής βελόνης; διά τοϋ ηλεκτρικού ξής.
f
ρεύματος καί τών έ£ έπιδράσεως ρευμάτων.
Άλλά καί ούτος ό τηλέγραφος θεωρείται
Έφευρέται δέ αύτοϋ θεωρούνται οί καθηγη- ανεπαρκής) ως μή παρέχων έπαρκή ,έχέγγυα
. ταί Γάους καί Βέμπερ, οΐτινες έφήρμωσαν ακρίβειας καί άσφυλείας καί διά τήν χρήσιν
αύτόν είς τήν πρακτικήν τηλεγραφίαν, τώ δύο συρμάτων. Ώς δέ ουμβαίνεΓκαι είς τόν
ι834· Τό άλφάβητον αύτού άποτελεϊται έκ προεκτεθέντα, παοα ακρίβεια καί μονιμότης
τοΰ συνδυασμού τής κινήσεως μαγνητισμένης περί τήν μεταβιβασιν καί παραλαβήν τών τη
ράβδου δεβιόθεν καΐ άριστερόθεν. Τδν διά λεγραφημάτων έόαρτάται μόνον.έκ τής μνή
. τών βελονών όμως τηλέγραφον βραδύτερου μης καί τοϋ ποιου-τών ταχ. ύπαλλήλων καί
■ έτελειοποίησεν ό Σταϊνχάλ, οστις είχε τήν ούδείς άλλος έλεγχος ύπάρχει πρός. πρόλη. έπίνοιαν νά διαπεράση ηλεκτρικόν ρεϋμα διά ψιν τών σφαλμάτων. Δι ’δπερ έκτος τής Αγ
. χάλκινου αγωγού, οστις σχηματίζει πολλα- γλίας ούδαμόσε άλλοσε έφηρρόσθη ό διά
πλασιαστάς 400 κ,ι 6οο στροφών έκ σύρμα- βελονών τού Γουιστωνος τηλέγραφος. Δύ
. τος άπομεμονωμένου πολύ -λεπτού· είς τδ ναται δέ νά μεταβιβάση 2.ο
2.0—20 τηλ. καθ'
μέώο-ν δ' έκαστου τοιούτου υπάρχει μαγνη- ώραν.
τική βελόνη, ήτις άναλόγως τής πρδς τά δε("Επιται συτϊχιια)
έιά ή αριστερά κλίσεώς της καί τής κατά βού.. λησιν διευθύνσεως τού ρεύματος δεέιά ή ά• ριστερά δεικνύει τά σημειούμενα γράμματα.
Επειδή όμως τδ είδος τούτο τής άνταποκρίΌ φυσικός έν τφ κόσμω τούτ,φ προρισμός
■ . σεως απαιτεί άδιάκοπον κοπιώδη προσοχήν έκ
μέρουε -τοΰ ύπαλλήλου, έτροποποιήθη τό σύ τοΰ ανθρώπου ώς καί παντός ζώου είναι να φαστημα τούτο διά τής προσθήκης δύο μικρών νευθηην’ άποθάνη δι ’ οιουδήποτέ έκ τών πολ
κωδώνων διαφόρου ήχου, τοϋ μέν άντικρυ λών υπαρχόντων μέσων, ινα... άφήση; τήν ζωήν
τού βορείου πόλου,τοϋ δέ άντικρυτοΰ νοτίου. των είς άλλον. ΆναμνησΟήτί τόν περίπατον,ον
Έκ τής διαφοράς δέ τής διευθύνσεως τοΰ ρεύ κάμνετε άνά τας «ξοχάς καί τούς δρόμους, τά
ματος, τοΰ ήχου τών κωδώνων καί διάφορων δάση καί τάς κοιλάδας. Φονεύετε άνά παν βήμα
άλλων συνδυασμών έπετεύχθη τδ διά βελο τούς μύρμήκας καί τά ποικίλα, 1 συναντάτε
νών. άλφάβητον νά μεταβιβάζεται εύχερέστε- ζωύφια, άνευ ούδενός κωλύματος ή δίαμαρτυρίαρ τή; φύσεως,.διότι είναι πράζις φυσικωτάτη,
ρον.
δπως
καί τό βάδισμά σας. Παρατηρήσατε τά
'Αλλο είδος τηλεγράφου διά μαγνητικών
χαρίεντα πτηνά, τί ωραία κκ'ι άγγελικώτατα
βελονών είνε καί τού Γουιστωνος οστις έλει
τούργησεν άπδ τοΰ 1841 μέχρι τοΰ 1846, ΙπτανταΓ έν τούτοις συλλαμθάνουσι μυίας καί
άλλ’ ένεκα τών προσκομμάτων, τά όποϊα ε- άλλα ζωύφια, άτινα κατατρώγουν. Φυσικώτσπαρουσίαζε καί ό μηχανισμός καί τούτου έγ- τον καί τούτο πράγμα. Παρατηρήσατε καί τού;
κατελήφθη, έπινοήσαντος τού Γουϊστωνος τόν ιχθιις εν τή θαλάσση· μετακινούνται όρμεμφύδιά δύο συρμάτων καί δύο μαγνητικών βελο τώς καί τρέχουν διά νά συλλαμβάνουν τούς μι
νών τηλέγραφον, τού -όποιου ήδη γίνεται κρΟτίρους ίχΟεΐς, ο&ς επίσης καταβροχθίζουσι.

Η ΖΩΗ

fi6

Η ΦΤΣΙΣ

Φυσικώτατον καί τοΰτο, Τα μεγάλα ζώακαταβιβρώβκουσΐ τό μικρά άνευ άντιβτάοεω< και άγώνος.
Βλέπετε καθ’ οδόν εΐς τδ δάσος μικρόν, λαγϊδία, ύπτιον εις ιέραξ τδν είχεν άρπάσει, μό
λις έξβλθόντα της φωλεας του, τδν έφαγε κατά
τδ ήμισυ, καί ή κοιλία του έμεινε κενή· ήδη
μύρμηκες σκώληκες, αναρίθμητα λιμώττοντα
δντα Εφοδιάζονται δι’ αυτοΰ μέ τροφήν. Και ό
λόγος τής τροφής καί συντηρήοεως τής ζωής εί
ναι ή αιτία τής καταστροφής τοΰ άλλου, ή κη
ρία αιτία τοΰ θανάτου. Αί αλλαι αιτίαι πρός
τδν αύτδν φυσικόν σκοπόν τείνουσιν.
Έκ δέκα νεογνών, απομένει έν έφηβον δν.
δπερ καί αύτδ έχει είκοσι πιθανοτήτας νά μή
προφθάση νά γηράση. Έπίσης ό χειμών, ή βροχή,
ό άνεμος καί πολλά άλλα ατυχήματα συντομεύουσι καί άφαιροϋσι τήν ζωήν. Πόσοι' δέ θά
νατοι άνθρώπων καί ζώων επέρχονται διά μιας
καί έκ μόνης μιάς αιτίας, χωρίς νά παρατηρηθώ ;
Αίφνης έκ μιάς απλής θυέλλης. Έν θραυόμενον
'σκέλος; εΐςβήξ'καί δν κρυολόγημα καθιστφ τά
■ ποικίλα δντα βοράν τής νυκτός. "Αν δε τι σωθή
ευθύς ώς προσβληθώ άπδ νόσον ή τό γήρας,
κλείεται έν τη ίστί^ι του καί ό λιμός καί ή
απελπισία τδ άποτελειόνει. Δέν έξανίσταται
■ δέ ποσώς, άλλ
*
υποκύπτει ήρέμα είς τή; φύσεως
' νήν' θε’λησιν. Άπλούστατον καί φυσικότατον,
ώς ή ζωή-ούδέν άλλο νά ήτο ή έξέλιξι; μετα
βολής ή μεταβάσεως είς άλλο μέρος.
Παρατηρήσατε πάσχοντα ίππον, καταβασανιζομένην γαλήν, άδύνατον καί ασθενές πτηνδν ή
και άπελπισθέντα έκ τής ζωής άνθρωπον. Άποσύρονται άγογγύστως καί κατακλίνονταΐείς μίαν
γωνίαν, άφίνοντες ήσύχως νά έκτελεσθώ τδ πε
πρωμένου.
Τά πάντα συμβαίνουσιν είς τδν ανθρώπινον
κόσμον, δπως καί είς τδν ζώϊκόν, έν ταΐς πόλεσιν, δπως καί είς τδ τόσφ χλιδής καί αρώ
ματος άποπνέον δάσος.
Πάσχομεν καί τδ τοιοΰτον θεωροΰμεν λογι
κόν. Καί είναι δυνατόν ν ’ άπαιτήσωμεν άπδ τάς
δυνάμεις τής φύσεως νά'μετάβληθώσιν οί δροι
των διά νά φείσθώσιν ήμών, τής λεπτότητος
.καί άδυναμίας τών νεύρων καί τής καρδίας μας ;
Καί έν τούτοις, ένώ σοβαρώς καταγίνόμεθα
εις τοΰτο καί τούς θεούς άκαταπαύστως παρακαλοΰμεν διά τήν μακροβιότητά μας καί αιωνιό
τητα μας ένταΰθα, οΰδέν έν τούτοις γίνεται,
ουδέ κατά κεραίαν οί φυσικοί καί αναλλοίωτοι
νομοί φείδονται τής ζωής μας· τουναντίον δέ
άπδ τής-Αρχής τών αιώνων άλληλοφονευόμεθα
καί άλληλΟκατάστρεφόμεθα. ένταΰθα καί τοΰτο
όύδέν άλλο σημαίνει ή δτι κοπτόμεθα διά τό
σαρκίου, δπερ ούδέν τό επικίνδυνον ενέχει διά
τήν ζωήν, ήτις μετά τοσούτων αιώνων άλληλοσφαγίαν, Εξακολουθεί πάντοτε βασιλεύουσα.

Π.

BOFFON

Ό άνήρ έ^ει τήν υπεροχήν καί τό μεγαλεϊον· αί οέ χαριτες καί τά θέλγητρα είνε ίδιον
τοΰ ετέρου φυλού.
Τάπαν έν πάσι δύο κηρύττει κυρίους τής
φύσεως·· τό παν έν τω άνθρώπω σημειοΰται
και έξωτερικώς, ή ύπεροχή του έπί πάντων
των όντων· έρείδεται εύθύς καί ύψηλός· ή
στάσις του εμφαίνει^ τό διοικητικόν αύτοϋ·
ατενίζει υψηλά καί παρουσιάζει οψιν μεγαλο
πρεπή, έφ’ ής άποτυποϋται ό χαρακτήρ τής
άςίας του· ή είκών τής ψυχρής αυτοΰ άπεικονίζεται διά τής φυσιογνωμίας· τό έξαίρετον
ι*ής φύσεως του αποκαλύπτεται διά τών υλι
κών οργάνων και ζωογονεί διά θείας αίγλης
τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του· ή με
γαλοπρεπής στάσις του, τό σταθερόν καί
τολμηρόν βάδισμά του, έμψαίνουσι τήν εΰγένειάν του καί τήν τάξιν του· άπτεται τής
γής διά τών μάλλον άπομεμακρυσμένων με
λών του, τήν βλέπει μόνον μακρόθεν καί
φαίνεται περιψρονών αύτήν· οί βραχίονες δέν
τώ έδόθησαν ϊνα τούς μεταχειρίζεται, ως στύ
λους,. ώς έρείαματα τοΰ όγκου ,τρ,ϋ .σώμ.α,τρς·
ή χειρ του δέν όψείλει νά καταπατή τήν γήν
καί νά άφανίζη δι’ επανειλημμένων προστρι
βών τήν λεπτότητα τής αφής, ής είνε κύ
ριον όργανον· ό βραχίων καί ή χειρ έπλάσθησαν οι’ευγενεστέρας χρήσεις, προς έκτέλεσιν τών διαταγών τής θέλήσεως, προς λήψιν τών άπομεμακρυσμένων αντικειμένων,
πρός άπομάκρυνσιν τών εμποδίων,, πρός πρόληψιν τών συγκρούσεων καί τών προσβολών
τών δυναμένων νά βλάψωσι, πρός λήψιν καί
διατήρησιν παντός εύ^αρίστου, πρός τοποθέτησιν τούτου είς τήν άντίληψιν τών λοι
πών αισθήσεων.
'Οσάκις ή ψυχή είνε ήρεμος, πάντα τά
μέρη τοΰ προσώπου εύρίσκονται ύπό τό κρά
τος άναπαύσεως·ήάναλογία των, ή ενωσίς
των, τό σύνολόν των μαρΤυροΰσιν ετι άρκετά γλυκεΤαν άρμονίαν Τών σκέψεων . καί
άνταποκρίνονται εις τήν Εσωτερικήν γαλή
νην· άλλ’ όσάκις ή ψυχή άνακινεϊται, η αν
θρώπινη όψις αποβαίνει ζώσα είκών, όπου αί
σκέψεις έξεικονίζονται μετά τοσαύτης ακρί
βειας, όσης ένεργείας, όπου, έκάστη κίνησις
τής ψυχής έξωτερικεύεται δι ’ ένός χαρακτη
ριστικού, έκάστη πράξις δι * ένός χαρακτήρος, ούτινος.ή έντύπωσις ζή καί ταμεία προ
λαμβάνει τήν θέλησιν, μάς άποκαλυπτει κα|
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έξωτερικεύει διά παθητικών σημείων, τάς ει
κόνας τών μυστικών ενδομύχων ψυχικών τα
ραχών.
Ταΰτο πρό παντός είνε χαρακτηριστικόν
των οφθαλμών- ό οφθαλμός ανήκει είς την
ψυχήν πλεΐον παντός άλλου οργάνου· φαί
νεται άπτόμενος αύτής καί συμμεριζόμενος
πάσας τάς κινήσεις της· καθιστά φανερά τά
μάλλον ζωηρά πάθη και τάς μάλλον ταρα
χώδεις κινήσεις, ωσαύτως τάς μάλλον γλυ
κείας εκδηλώσεις καί τά τρυφερώτερα συναι
σθήματα· τά έκψράζει έν όλη των τή βία,
έν όλη των τή λεπτότητι, τοιαϋτα ώς γεννωνται· τά μεταδίδει διά ταχέων χαρακτη
ριστικών, άτινα μετάβιβάζουσιν είς έτεραν
ψυ^ήν τήν ζέσιν, τήν πράξιν, τήν εικόνα
τούτου, από τοΰ όποιου έπήγασαν· ό οφθαλ
μός λαμβάνει καί αντανακλά ταυτοχρόνως
τήν λάμψιν τής σκέψεως καί τήν ζέσιν τοΰ
αισθήματος· είνε τό σημεΐον τοΰ πνεύματος
καί ή γλώσσα τής διανοίας.
®Ρ. ΒΑΗΣΙΛΗΖ

φοιτ. τ&ν φυσικών

0 ΠΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
Πρό όλίγων Αμεμών Ετελέσθησαν τά
Αποκαλυπτήρια τοΰ Αγάλματος τοΰ μεγαλειτέρου μικροβιολόγου καί Επιστήμονος ίσως τον αίώνος μας, τοΰ Παστέρ.
Έπ' εύκαιρία δέ τών αποκαλυπτηρίων
τούτων, Λ Γαλλία έκαμε μίαν φοράν έτι
ν ’ άυτηχήση Λ άφθιτος δόξα τοΰ μεγά
λου της τέκνου καί αί Εφημερίδες Επλημμύρησαν άπό λεπτομέρειας καί Ανέκδοτα
τοΰ βαθυτάτου μικροβιολόγου καί χημι
κού.
Είναι γνωστόν, δτι ό Παστέρ Ατό άν
θρωπος Αφελέστατος. Μό δλην τήν βαθεΐαν γνώσχν τής Επιστήμης είχε καί πολλάς Αδυναμίας. Ή μεγαλειτέρα δέ ήτο ό
φόβος- πρός τά μικρόβια, τά όποια είχεν
Ανακαλύψει. Κατά τά/τελευταΐα έτη τοΰ
βίου του δέν Αδύνατο νά φάγμ τεμάχιον
άρτου,χωρίς νά σπογγίση καλώς τήν Επι
φάνειαν Α όποία έπλήμμύρει, δπως καί
κάθε άλλο άντικείμενον, Εκ μικροβίων.
‘Η μικροβιοφοβια αΰτη τοΰ Παστέρ
διεσκέ§άζε πολύ τήν οίκογένειάν του,
ήτις κάποτε τόν Επείραζεν ιδιαιτέρως
Επί τοΰ, ζητήματος τούτου.
Άλλ’ έν διασκεδαστικώτατον πράγμα
σννέόη έπί τέλους μίαν Αμέραν μέ τόν
τρόμον αύτόν τοΰ Παστέρ πρός τά μι
κρόβια.
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Ό Γάλλος Επιστήμων έγευμάτιζε, κατά
τά Επιδόρπια δέ λαβών τά κεράσια, τά
όποια εύρίσκοντο έπί τοΰ πινακίου του,
Αρχισε νά τά καθαρίζμ ένα Ενα έντός πο
τηριού ΰδατος πριν Α τά φάγμ.
— Ξεύρετε, τί φοβερά μικρόβια έχουν
τά κεράσια καί τί Επικίνδυνον είναι νά
τά τρώγη κανείς Ακάθαρτα ; έλεγεν είς
τοΰς οικείους του, οίτινες Εμειδίων.
Καί παρασυρόμενος από τήν αγάπην
του πρός τήν Επιστήμην, Αρχισε ν’ Αναπτύσσμ είς τοΰς συνδαιτημόνας τά είδη
τών μικροβίων, τά όποια πιθανόν νά έμπεριέχωνται είς τόν φλοιόν τών κερασίων
καί τά φοβερά Αποτελέσματα, τά όποια
δύνανται νά προξενήσωσιν.
Ώμίλει έπί πολλλν ώραν οΰτω ό Πα
στέρ καί περίφοβος περί τόΰ κινδύνου αύτοΰ,τελειώνων τήν όμιλιαν του, έλαβεν
Αφμρημένος τό ποτήριον μέ τό Ακάθαρτον
ΰοωρ, είς τό όποιον είχε πλύνει τάς όπώρας καί τό έπιεν Απνευστί.
Φαντάζεσθε τοΰς γέλωτας τών οίκείων
καί τόν τρόμον τοΰ Παστέρ. Εύτυχώς τά
μικρόβια δέν τόν έξεδικήθησαν καί τήν
εσπέραν Εκείνην, δπως καί δλας τάς άλ
λος, έχώνενσεν έξαιρέτως τό φαγητόν
του καί τά μικρόβια.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΝΩΝ
Έν Παρισιοις υπάρχει νεκροταψεΐον τών
κυνών. Ό Γαλλικός νόμος, ύποχρεώνει αυστηρώς τούς κυρίους κυνών, γαλών καί πτη
νών, νά θάπτωσι τά ζώα των είς ενός μέ
τρου βάθος καί εΐς εκατόν μέτρων άπόστασιν άπό κατωκημένου μέρους. Ή διάταξις
αύτη, λογική βεβαίως είναι όμως ένοχλητικωτατη. Οΐ κατοικοΰντες εΐς τό κέντρον τών
Παρισίων, όσάκις έχουσι τό ατύχημα νά χάσωσι τό άγ.απημένον των ζώον, όμοΰ μέ τήν
λύπην δοκιμάζουσι καί τήν στενοχώριαν τού
νά ευρωσι μέρος άπέχον εκατόν μέτρα άπό
πόσης κατοικίας καί ή στενοχώρια αύτη καί
ή ανάγκη—όπως συμοαίνει πάντοτε — έδημιούργησε καί τόν τρόπον τής θεραπείας.
Μίαν ήαέραν εΐς πολίτης παρουσιάσθη εΐς
όλους τους άστυνόμους τών Παρισίων καί
τοΐς άνήγγειλεν, ότι έθανε ό κύων του καί
έζήτει την γνώμην των, τί νά τόν κόμη. Ό
λοι οΐ έρωτηθέντες έξέψρασαν τήν στενοχώ
ριαν των καί έπί τέλους εΐς έξ αύτών έπράτεινε τήν μόνην πρακτικήν κατά τήν γνώμην
του λύοιν.
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—‘ Νά βαλσαμώσετε τό-σκυλί σας, κύριε,
τώ είπεν.
’
Ό πολίτης, οστις δέν είχε κάνα καί έπομένως τήν δήλωσιν έκαμε διά νά δοκιμάση
τήν ανάγκην, έσκέφθη τότε νά -ίορύση εν
νεκροταψεϊον διά τά ζωα. Καί ήδη είς τήν
νησίδα, τήν όποιαν ό Ευγένιος £ύη, περιέλαόεν είς τό περίφημου μυθιστόρημά, του,
υπάρχει τό ώραΐον' κοιμητηρίου τών κανών,
τό όποιον δ,ιά τήν απλότητα,-τήν ησυχίαν
και τήν γαλήνην τ'ου δύνανται νά ζηλεύσωσι
πολλά κοιμητήρια ανθρώπων.
Όπισθεν μιας επιβλητικής προσόψεως εύθύ
πεδίου κατάφυτου στίζεται άπό λευκά σημεία,
τά όποια εινε αί έπιτύμδιοι πλάκες, λίθοι
άπλοι ή καί μνημεία ολόκληρα,
Είς τήν είσοδον έπί λευκής στήλης ,όρθοΰται μαρμάρινος θαυμάσιος κύων τού Αγίου
Βερνάρδου, υπερήφανες καί μεγαλοπρεπής,
κρατών έν παιδίόν, τό όποιον μεταφέρει εις
τό μοναστήριον. Τό σύμπλεγμα έκεϊνο εΐνε
μαρμαρωμένη άληθινή ιστορία τοΰ ώραίου
ζώου, τό όποιον κατά τήν επιτάφιόν που
επιγραφήν, λέγει οτι :
«'Έσωσε την ζωήν τεσσαράκοντα ανθρώπων
χαί εφονενΰ-η νπο τον τεσσαρακοστόν πρώτον»·

Έκτος τούτου ύπάρχουσι και άλλα μικρό
τερα, άλλ’ όχι όλιγώτερον συγκινητικά καϊ
κάτωθι μιάς'-πλακός. κοιμάται μία Λουλοΰ, ή
οποία έ'σωσεν έν παιδίον, πνιγόμενον εις τόν
ποταμόν, ώς καί τινες κΰνες, οίτινες δέν έ
σωσαν μέν ούοένα,_ άλλά ύπήρϊαν πιστοί καί
προσφιλείς σύντροφοι, έέ ων εις, τον όποιον
ψάλλειΐ εις τρεις τρυφερωτάτουο στίχους ό
Λαμαρτΐνος.
Καϊ διά νά ,μή λειψή τίποτε άπό τό νε
κροταφείου τούτο τών κυνών,υπάρχουν ακόμη
καί τάφοι μέ φιλοσοφικός επιγραφάς,ως εκείνη
τού Πασχάλ :
« Ό άνθρωπος δέν εΐνε τίποτε άλλο ή ζώον
σκεπτόμενον »
Καί ή έτι ώραιοτέρα τοΰ Σαμφόρ :
«Όσω περισσότερον βλέπει τις τούς αν
θρώπους, τόσον αγαπά τά ζώα».
ΦρΙκ

ΑΥΪΙΠΣΤΩΜΕΧ ΤΟΙΪ ΟΣΤΡΕΟΙΣ
Τά εύγευστα χαί ορεκτικά ταΰτα μαλάκια
σι·;, ώς φαίνεται, καί τήν αντίρροπο·;

άνταπόίοσιν,

διότι δέν περικλείουσι μόνον μαργαρίτας,

δεινόν δηλητήριον

εχου-

Ό διάσημος ποιητής

άλλά

και

’Ιωάννη;

Ρισιπέν προσ-δλήθη εσχάτως ύπδ δεινών πόνων τής
κοιλίας καί τυφοειδούς πυρ-τοΰ ούς οί ιατροί αποδ:-

δουσιν εις τήν χρήσιν

δστρέων.

Πρό τίνος δέ

Λέων Δωδέ προσ-δλήθη ομοίως έν
κόπου διασωθείς έχ τοΰ κινδύνου.

Βενετία,

χαί ό
μετά

Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ'Εν ήδεϊ όνείρφ ϊίδόν,δτί ήμην έν τώπαραδείσω'
έόλεπον ,άνά δύο περιφερσμένας τάο- παρθένους
ήτον ούτως είπεϊυ συνοΟεία διηνεκούς οικοτροφείου
αγγέλων. Άπό καιρού είς καιρόν ίσταντο δπως
συλλέδωσ-ν άνθη·' τ’ άπεφύλλίζόν ή κατεσκέύαζο/
έϊ αυτών άνθοδέομας ·καΙ r αί χαμηλή τή φωνή όιιιλίαι αυτών, προσωμοίαζον τψ κελαδήιιατι μυρίων
πτηνών. 'Αλλά, άφοΰ έβάδισα όπισθεν, αύτών έπί
πολλά £τη,διότι δ παράδεισος εΐνε εύρεϊα .διατριβή
ήν δέν δύν'αταί τις νά έπ.ισκοπήση έν δλίγαις ώραις — εύρέθην έν τόπω τόσω μεγαλοπρεπή, ώστε
έμαγεύθη έκ τούτου- ή ψυχή μου, ο! δ όφθαλμοί
μου ‘θάμβωσαν I Όχι ! αί -ώαιόταται πρωϊναί τών
ελασσονών ούρανώ.ν μας, δ λαμπρός τής Ελλάδος
ήλιος, δέν δύνανται νά δώσωσι ιδέαν τινάτής γλυ
κείας ·>ταύτής λάμψεως,_’ας διαπερώσιί αί σιγηλοί
τών Σεραφήμ άγέλαι καί τοϋ φωτός λαμπρότεροι'
καί ήηάπειρος αύτη λαμπηδόν, άμετρος,-άστραπι■ αία διάχυσις συγκεχυμένη έν όρθρινή γλνκύτητι,
ήτον έρως, χαράς ζωή' - έν έκάστω διαυγάσματι,
έλαμπε μία άρετή, έν έκαστη φλογϊ, άνήπτετο η
δονική τής ψυχής μέθη. Συνησθανόμην εαυτόν οίο ·
νε'ι καταλάμποντοτάθοώτητος καί έλέους έκ σφοδρός
άγάπης καί έκστάσεα ς'ό ήλιος τού ανέκφραστου τού ·
του ουρανού, .θά’εΐνε έ£ άπαντος μία καρδία, κσρδία άμετροςναΐωνίως-άκτι.νσδολοδσα.■'--··
Έν τούτοις τά βλέμματά μου, μικρόν κα-ά μικρόν
έσυνείθισαν πρδς ιτοσαύτην λαμπρότητα' τότε δέ
μεταέύ
*
διεκρινα
έκείνων άναμεμιγμένας μετ’ έκείνων,'τούς εκλεκτούς καί τάς έκλεκτάς· ήτον ήδονι'κόν τόΤθέαμά’^έπί βάθρου διαφανούς άλαβάστρου,
ώς’χιών, έκ παχνώδουΟ φωτός, καταεσκεμασμένου,
έκάθηντο, οΐ. μέν. ένδεδυμένοι ,έκ πορφύρας, οί δ
άλλοι ΙΕ υακίνθου. Ή στάσις αύτών, ένεϊχε ά.έκφραστον τρυφήν τών τελείων ήδονών.
Έπλησίασα μίαν τών έκλεκτών’ έγόνυπέτησα,
,άποθαυμάζων αύτήν'γονυπετής δέ ώς Χερουβήμ, έκίνουν πρό'αύτής,'άργυράς λιοανωτηρίδας έγκωιιιάζων τάς'άρετάς αύτής'. έκείνη ήκουε καί έχαίρετο
έπαινουμένη.
— Ώ. μακαρία, τή λέγω, μοί φαίνεται βλεποντί
σε, δτι μακράν, τής σής εύτυχίας περικαλύπτει με,
έάν συγκατατίθεσαι ν άποστής τής αιωνίου εύοαιμονίας. όμίλησον _σ“'έόορκίώω, είς τόν δυστυχή, οστις έρχεται έκ τής γης; καί δφεί'λει νά έπιστρέψη
έκεΐ,ί-ϊστις ε’νε κατάδεδικασμένος νά πλανάται πολύ
Ισως έτΓχρόνον, έν τώ δάσει ,τ.ώ,ν. πειρασμών καί
τών δοκιμασιών, είπε μοι, διά τίνος άρετής ήϊιώθης νά λάβης θέσιν έν’τώ θείω τοΰ.τιρ χορώ.
Κατεόίόασε τούς όφθαλμούς της, και μετά όωνής
τόσω προσομοιαίούσης'ώδή, ώστε ένόμισα, δτι άηδών έψαλλεν.
■
... .
— "Ημ-ην ευσεβής,-μοί είπεν, είχον έγκα.ταλεί,ψει τόν κόσμον, ίνα κλε.ισθώ, έν τινι. μογαοτηρίω'
ήρεσκόμην εις τάς σκληραγωγίας τόΰ'σώματος, είς
τάς νηστείας, είς τόν τρίχινο·/· τών. άσκητών χι
τώνα/ διηρχόμην πάοας τάς ήμέρας έν ,δεήσεσιν'
ούδέ ήίευρον,δτι ψπήρχοχ έπί τής .γης νεάνιδφς πο'ρευόμεναι είς τά δάση μετά τών μνηστήρων αύτών.
Όταν πρό τον ληκαυγοϋς ήχει ό κώδων τής μο
νής, δέν παρεπονούμην διά τάς’μαρμάρινους πλά
κας,"τάς ψυχράς ύπό τούς'γυμνούς πόδαομού.

Κατόπιν έπλησίασα έτέραν έκλεκτήν, ;ήτιέ έφαίνετο έτι εύτυχεστέρα έκείνης μεθ' ής είχον όμιλήσει-ήτο οέ τοσοΰτον άκτινοβόλος,ώστε τό Παραδει
σιακόν φώς, όσω λαμπρόν καί άν ήτον, έφωτίζετο
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ύπ’ έκείνης· άναμεμιγμ:νη μετά τών Χερουβήμ ήδον τά ίγκώμιά της, κινοΰσαι πρό αύτής χρυσάς λϊβανωτηρίδας· έκείνη ήκουε σκεπτομένη, έγώ δε τρό
μων έγονυπίτησα.
— Ω λα.τρευτή, 'όσια, τή εϊπον, τοσοΰτον φώς.
καί πύρ έκπέμπειαι ύπό σοϋ. ώστε ή ψυχή μου άνασκιρτά καί πτοεϊται καί συστέλλεται, ώς όηρόν ψύλ
λον; έν μεγάλω ψλογώδει άνέμω: Έάν άέιής ένίοτε-ν' άποστής.τής αιωνίου άγαλλιάσεώς σου, όμίλησόν μοι, ικετεύω σοι· είμί εις τών κατηψών κα-,
τοίκων τής γής, άν δέ αί θλίψεις, είσί τόσον-πολ
λοί, τόσφ είσί. σπάνια, αί χαραί Είς τούτον τόν
δυστυχή θνητόν, δστις πολύ μέν ίκλαυσεν, άλλ ’ δστις σχεδόν ούδέποτε έμειδίασε, δστις θά διανύση
μακράς έτι ήμέρας. έν τή σκιά καί τή αμηχανία τοϋ
κάτω κόσμου, είπέ,' ποϊαι άρεταί, σέ κατέστησαν
άίίαν' νά ένδυθής τοσούτην λάμψιν, καί νά γνωρίσης τοιαύτας αγαλλιάσεις ;
' Ενευσε'την κεφαλήν καί διά φωνής όμοίας στεναγμώ. ουρανίας λύρας, μοι είπεν:
·— "Ημην έλεήμων, δέν έμιμούμην έκείνσς, αϊτινες έν τώ γέλωτι λησμονοΰσι. τούς δυστυχείς, καί
δέν περιωριζόμην είς τήν. αδρανή προσευχήν' έπεσκεπτόμην τούς πτωχούς' μ’ έγνώριίον είς τά ,ύπερώα, δπου κλαίουσι καί έπαυον τά δάκρυα, δταν
έφόανον έκεΐ' 'καθημένή τήν νύκτα έν θλιβεροίς οίκήμασιν ήδον άσματα 'είς τά όρφανά τέκνα'έπόρηγόρουν τάς χήρας’ οί μόνοι άπομέ,οντες έφαντάζοντο, χάρις είς έμέ, δτι είχον πλησίον των τούς
άποθανόντας, τήν δέ έπαύριον τοΰ θανάτου μου
δέν ΰπήρχεν έν τή ιματιοθήκη μου ούδέ μία οθόνη
όπως μέ σαβανώσωσι, διότι τόν είχον σχίσει, ίνα
κατασκευάσω ;ϋποκάμισα διά τούς μικρούς έπαίτας
τών άγυιών.

Τότε εϊπον καθ’-έ'αυτόν, δτι δικαίως πρέπει νά
συνιστάτ&ι ή προσευχή καί έ'εημοσύνη' έν ταυτώ
οέ· συνησθάνθην μεγάλη·/ θλίψιν, μετά . μεγάλου
οίκτου, ενεκα τών πολυαρίθμων νεαρών γυναικών,
έπί τής γής,αίτινες περί άλλα μεριμνώσαι,σπβνίωσ
προσεύχονται, άγοράζωσι δέ κειμήλια,μετά χρημά
των άτινα θά ήδύναντο νά μεταχειρισθώσιν είς έλεημοσύνας. Συνε3ογίσθήν, δτι δέν θά καθίσωσιν
ήμέραν τινα, διά πορφύρας καί υακίνθου ενδεδϋμέναι, έπί τών έκ διαφανούς άίαόάστρου βάθρων
Αλλ’ όλίγον περαιτέρω είδον έκλεκτήν τινα,
τοσοΰτο / άπάστράπτουσαν καί ήτις έφαίνετο βε-_
βυθισμένη' είς τόσην ηδονικήν έκστασιν, ώστε 'τά
άστρα δέν ήδύνα-ντρ νά πα’ραβληθώσι πρός αυ.τήν.
Διέφερε τί>ν γειτόνων της, δσον αύται διέφερον
τών θυγατέρων . τής γής. Δέν έολεπο/ δέ ταύτην
ή διά μέσου θάμβου, δστις έπυρπόλει τούς όφθ. λμούς. μου. Αί άνθρώπιναι διάλεκτοι δέν.έχουσι λέίεις δυναμένας. νά έκφράσωσ, τό θαυμαστόν άπαύγασμά της. Ητον ώς φυλλάς άνθέων -καί·χιόνος
Προσεκίνησα κλείων τούς όφθαλμούς. ■
Ω ! θαυμασιωτάτη, καί εύτυχεστάτη τών· έκλε
κτών, έψιθύρισα, βεβαίως διά νά άίιοθήτε τοιαύτης
υπεράνθρωπου λαμπρότητος, τόσης θείας ευδαιμο
νίας,· θά έχετε έδασκήσει -τάς ύπερτάτας τών άρετών. -Καί ύμεϊς προσευχήθητε, άλλά μετά ζήλου'
διάπυρου, ,έοώσατε έλεημοσύνην καί ύμεϊς, άλλά
μετά τοσαύτης αύταπαρ.νήσεως, μετά τοσαύτης λή
θης υμών αύτής, ώστε άπεθνήσκατε έκ πείνης.
Ω 1 εύσεβεστάτή καί μεγάλη όσια, προσευχήθητε
δι’ έμέ.
'
".Αλλά, ποια εΐνε ή απαράβλητος αρετή, μακαρία
όσια, ήτις σάς έτίέτρεψε νά τύχητε τόσης μεγάλης
δόθης ; Τί έποιήσατε ύμεϊς, είς ήν υπέρ πάσαν άλλην-, ά-νήκουσιν αί παραδεισιακοί μέθαι ; ύμεϊς, ήν

έγκωμίάζουσι καί λατρεύουσι πρό πάσης άλλης, αί
ούράνιαι στρατιαί ; τις είσθε,όμιλήσατε, ικετεύω σας/
— Είμαι ή Μπουμπού'ίνα,ή ήρωΐς τής έλληνικής
έπαναστέσεως 1 1
Π. Ν. .Αιβάρνι;
Ίαίρος

,

ΊΈ^ΣΑΡΕΣ ΕΠΟΧΑΙ
ΧΚΑΙΟΦΏ2
Ήμην μιζρεν παιδίον είσέτι, πλήρες άγνοιας χαί
ασπίλων σκέψεων, μέ οφθαλμούς άθώως διανοίχτους

χαί συμπαθείς, πρός παν οτι μέ περιστοίχιζε·;, εΐτε
ητο τούτο, είτε δφις’ διότι είχον τήν θελχτι-

ρόδον

χή·;, άλλά χαί τόσον βραχύβιο·; άγνοιαν τής χαχίας

τώ·; δ·;των,

τώ; πιχριών, α; αΰτη

στυγνής άπογοητεύσιως, τών

έμποτίζει'

τής

χαμαιπετών χαί

πε

ζών στοχασμών. ΙΙαρετήρουν μόνον γηθοσίνως τους
πτερυγισμούς τών πτηνών, έτερπόμην είς εν κελά

δημά των,

έθεώρουν <μ·τα θαυμασμού καί. κατανύ-

ξεως τούς σελαγισμούς τών άστρων, ένετρύφων είς

μύρον,οπερ

έ·;

απεπνεεν εν

αναπεπταμενον πρό

τών

«δόλων

ο

άτέρμον τοϋ ουρανού καί τής φύσεως

φθαλμών μου

βιβλίου, έπί

άνθος’και έςήταζον τό

τών παιδικών

τοΰ

επεζήτουν ' νά

οποίου

τούς μυστηριώδεις χαρακτήρας τής

Ήτο μία-

γλυκεία, .αμέριμνος,

«ναγνώσω

θείας χειρός...

μάγος,

ένασχό-

λησις, είς ήν ή παιδική ψ>χή ευρίσκει τόσην τρυφήν,
τόσην γοήτεί«ν,

και

παρεσκευασμένη

έκ τής

και αυλού αύτής ασχολίας τής, προσδέχε-

αΐθ-ρίας
ται

γνωρίζη’διατί. . . Και

χωρίς νά

διατεθειμένη

ύστερον

ασμένως το

θεϊον

του έρωτος , πυρ και

μέλπει

διά φωνής ήχηράς καί παλλομένης τό αιώνιον
έρωτος

τοΰ

άσμα, ουτινος ασθενές προανάκρουσμα ητο

ή άνεξήγητος τότε δι’αυτήν γοητεία τής ρέμβης.,.

Ή

έκείνη, καθ’ήν

εποχή

ή ψυχή μου έκλιν-ν

αυτομάτως είς τήν ονειροπόλησιν και έθέλγετο τό

έχη σαφή

σον χωρίς νά

καί

ευδιάκριτου αντίληψιν

τής αιτίχς, θά ήναι δι ’ έμέ αείποτε προσφιλής καί'
τήν αναπολώ γλυχυθύμως πάντοτε. . .

θά

Ήτο ή πρώτη τής
κού

της καί

άδήλίυ

ψυχής μου εποχή τοΰ μαγι

σκαίόφώτος, οπερ προηγείται

τοΰ πλήρους φωτός καί

σιώτερον

αυτού,

είναι

κατά τοσοΰτον έξαι-

καθ’ ότι συνδυάζει τό θάμβος τοΰ

φωτός εις τάς πτυχάς του φιλοπαίγμονος σκότους 1..
Τό παν δι’ έμέ ήτο τότε εν μυστήριον’

μυστή

ριον όμως ελκυστικόν τόσον !,. τό όποιον προ'ησθανόμην, ίτι μοί έπεφύλασσε διαλυόμενου μίαν

μεγά-

λην έκπληξιν,

μίαν μεγάλην συγκίνησιν, ήτις μό

λις μέ ήγγιζε

καί. ήσθανόμην

φρικιασμούς έκ τής

προσεγγίσεώς της!..

Καί όταν μία κορασίς, χρυσαλλ'ις, εΰθυμως σκιρ
τώσα,

διήρχετο έμπροσθεν μου,

ρηκτου αίσθημα,
μυστήριον

άορίστως

ΰπέρποτε

ήσθανόμην έν άρ

γλυκύ

έυτεινόμενον,

καί ήννόουν

τό

προσπαθούν νά

διαρρήξη τόν πέπλον τής άδεβαιότητος καί νά μοί

βροντοφωνήση τήν μεγάλην του αποκαλυπτικήν. λέ·.
ξιν. ήν έτυραννουμην νά μάθω!

Ήμέραν τινα έκαθήμην εκστατικός είς έν έξοχι-·
χόν μέρος κατάλληλον δι’ ονειροπολήματα χαί δια-

θέτον τήν ψυχήν

σιοΰντο ύπό τοΰ

είς ρέμβην’ αί .σχέψεις μου έπλαιμυστηρίου

έχείνου,

τό όποιον

διά
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μυριοστήν

φοράν ανεκύκλουν προσπαθώ
*

ρίσω, νά τό καταστήσω εύδιάκριτον,

τέλος ποιαν

να το

ο

ν'άντιληφθώ

μάγον ιδιότητα είχε, νά μέ βαυκαλίζ^

τόσον,να μέ γοητεόη,

ένφ έκρύπτετο,μή θέλων να

οποίαν έπτοούμην νά προμαντεύσω καί έδείχθην ανί

ζουσα τδ νέκταρ έπι τών άτόνων ρεμβασμών καί τών

τος μου τήν υπερβολήν καί νά μετριάσω τους· ίζαλ-

σχυρος νά

ονειροπολημάτων

μούς τής

άποτρέψω. Καί τώρα ή ψυχή μου είναι

πλήρης σκότους, πανέρημος ιδανικών

περιπαθή έντύπωσιν, άτεγκτος

νήψας έκ τής ρέμβης μοο, παρετήρησα μίαν χαρίεσ-

ψαυσιν,

φευγαλέως

περικαλλή κόρην, ήτις διελθούσα

έκείνος τής πρώτης

Ό

στήριον

καί έφήμερον

έκεϊνο,

μόλις πρό τίνος έτυραν-

τδ όποιον

έν

δλγ, του τή απο

ένθα άγρυπνοι

έρως

αύγής τής ψυχής

άνεπιστρεπτεί.. . Ήτο κοϋφον,

τής όράσεως

·

έπί φωτεινών καί

ένφκουν

νεφελών τά χρυσαυγή
άκοίμητος τής

έξέλιπεν

μουσικήν

καί έλύκνιζεν έν τή ήμιφεγγεϊ αιθρία τοΰ ουρανού,

είς τρυφυράν πρόσ-

τικότητα ...

μοι έρριψε έν βλέμμα... έξ όρμεφότου τά βλέμματά

εραστών. Τδ παν άπετέλει

τών

ουτω ήδεϊαν καί μεθυστικήν

αδιάφορος είς πάσαν παρελθοϋσαν αισθημα

μας συνηντήθησαν... έν φώς, φως άγνωστον, τδ μυ

νούμην νά μαντεύσω, άνέθορε

και απορφα

απρόσιτος είς πασαν εύαίσθητον ερωτύλον

νισμένη,

μοι προδώση τδ όνομά του... οτε -προς στιγμήν άνα-

σαν

καί

’Αφροδίτης

χρυσών

ήδύνατο νά

θάμβει!

τής .. .

έπιστρέψζ,

Πιθανόν

θά συνεπέστρεφε

νον,

τδ

ότι ή σκιά διελόθη άπδ τής στιγμής έκείνης,

εκείνου

παιδικού έρωτος,

καί

τής αγνής καί μυρο

Ένώ ή μαγεία αύτη τού παντός

τό έγγύταΐον παράθυρο
*

είναι μόνον έφευρήματα, δπως καθιστώσι εύαρεστό-

ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΤΟΝ.ΦΩΣ

τών ήλεκτρίκών

Ή εποχή τής πρώτη?

και μεγάλης τής ψυχής μελωδίας... τοϋ πλήροοί

τείας, απομένει μία παραμυθία εΐσέτι εν έτερόφωτον

Ήτο ή δεύτερα εποχή !

της φωτός’ ή πρώτη θισπεσία εποποιία τής ζωής...
Είς ύμνος, είς παλμός,

σμαγορίας

πυρετδς ιδεών,

φαντα

δράματα, θεΐαι όπτασίαι,

ρόδινα

άστρον

— ή

άντλουν έκ τοϋ παρελθόντος

τό

εν

δονούμενα

πρόσωπον

περί

φώς του

είς

μόνον,

δστις νά

μή τήν

διήλθε, νά μήν έδοκίμασε τήν διέλευσίν της!..
Άλλα δέν πρόκειται ,ν αφηγηθώ σειράν καί περί-

ερώτων- απλώς τίσσαρας

τέσσαρας

πετείας
έποχάς,
φάσεις τής νεανικής μου ζωής νά έξεικονίσω... Σιω

έκ τών βλεφάρων,τής οποίας δέν, ειχον εΐσέτι χυθή

δάκρυα, ή καρδ^,τής

Άφιτρονται rg εμη Ιξαδΐλφη ‘Αλκμήνη Μ
Εύρισκόμην

δηλαδή είς τήν ήλικίαν έκείνην, καθ’

ήν πρό τών

όμμάτων

έκστ.άσειέβλεποναύτήν και κεχηνώς ή.κουον τδ γλυκύ

νεότητος

τών

ευτυχών θνητών

πλήρεις

σφρίγους

καί

διάρκειάν της καί παρήλθε... έπήλθε ή τρίτη

πιστόν απεικόνισμα

τής

δευτερας,

είς τήν

άλλά

οποίαν καί τοι ό ήλιος τοϋ Έρωτος μεσουρανεί έπί

τοϋ στερεώματος τής ψυχής, δέν έχει τδ πριν θάλ
πος του, αί

ακτίνες του είναι άτονωτεραι... 'Ακο

λουθεί κανονικώς τήν τροχιάν του καί ή καρδία δε-

χομένη τδ φώς του δέν αισθάνεται τήν συγκίνησιν
τής πρώτης ανατολής του... Έχει καταντήσει πλέον

Είχον μεθυσθή ύπό τής ιδεώδους έκείνης καλλονής,

πάντες πλάττου-

... "Οτε συνήλθον κάπως, ούδεμία ζώσα ψυχή

τά δυσμενή τής τύ
εκπληρώσει τών

φάσμα

διήλθε

<5τα"μου.,. . ή μορφή αύτής ώς

φαντασίας

τής

μου καί

πάλιν . . .

άπεπτη

άνιπι-

obligations

des

συναίσθησις τής

faul ponr έΐτβ

heureux,

devoirs A romplir,

Bergerel. Καί τό παν

άποτίσεως

avoir

des

πλέον

ώς λέγει ό κ.

ρυθμικώς, άλλ’ έλάκτιζε τδ στήθος μου- τδ

αΐμά μου ταχύτερον

είς τάς φλέδας μου διέτρεχε,

Καί πρό

τίνος

χρόνου έπήλθε καί

αύτη,

τήν

ούδέν

δαιμονία I .’.άλλά';.. Μή προς Θεοί;;1ή·; μή μεί-

γεται

δι’ ίν μόνον μειδίαμά σου

καί ^στις

τόσον

περιπαθώς σέ άγαπα ...

Ώχρα ένωτίζετο τών λόγων μου, τάς χεϊράς'της
άς έπί τοΰ στήθους μου έθλιβον, έπί τών ώμων μδυ

άπαλώς έπιθέσασα, περιβαλούσά

κόμης της

και

με διά τής μιίρο-

τό σφοδρώς

άναπαλλίμενον

στήθός της έπί τής παλλομένης καρδίας

φίλε

πρός τδ ους μου καί

μου.στη-

διά τρεμούσης

έψέλλισε «θά σέ αγαπώ,

μου.»

Τί πρδς έμέ πλέον άν οί αστέρες

τόν

τροχιάν

*
απέραντο

ή

αν καί

τήν αύτήν διέ-

ουρανόν

άλλοι άνθρωποι

και τόν

μετ’

Εκείνη έπλήρού
περί έμέ. άχανή

κόσμον.

άντιπαρήρχετο πρό τής ιδέας

■ξλόξ δέ άσβεστος έθέρμαινε.τόν έγκέφαλόν μου. Τί

του καθήκοντος καί τών προσφιλών μοι ενασχολή

αρά γε συνέβη έν έμοί; Μή ή τρυφερά καρδία μου

κοράλλινων χειλέων της επέθεσα τδ άγνότατον , φί

σεων. Ούδεμία πνοή άνεμου διετάραττε τήν γαλή

ύπέστη τήν έπίδρασιν τής ιδεώδους έκείνης καλλο

λημα. Ήτον ό άρραβών τοΰ έρωτός μας,

νην τής ψυχής μου ...

νής : Μή ή αθώα

δμως κλονισμός με άφύπνησε. Φεΰ !

Ήτον ώραιοτάτη εαρινή

εσπέρα.

Ευρισκόμενος

·

ρώχως

αυτή περιστερά,ή τοσοΰτον άγε-

διασχίζουσα

τόν

αιθέρα

ύπό

έβλήθη

τής

ή Παρθενική Πλειάς άγε·

ρώχως χωρούσα έπί τοϋ μυστηριώδους πέπλου τής

και

νυκτός τα πλανώμενα

χείλη μου ; Φεΰ ! αληθώς !

βήματα τοΰ νυκτοφίλου έρα-

τδν αδολον γέλωτα,

τδν

συναποφέ-

έμφωλεύοντα είς τά

Τό

ιδεώδες έκεϊνο αί

Αισθάνομαι, δτι

ΣΚΟΤΟΣ

αισθανθώ ήδονήν,

παλμούς τοϋ στήθους της ήκουον.

εμπνέει ή

σθημα αισθάνομαι,δτι έβλάστησεν έν τή καρδία μου.

έβράδυνε

αΙσθαΊρμάΐί., '&τλρ^μδιν

τέως είς έμέ μέ κατέλαδεν- ή καρδία μου δέν έπαλλε

έκείνης, ήν

τής οφειλής, ίΐ

στοϋέφώτιζε τοΰ έν ταΐς όδοϊς τά τερψίθυμα άσματα

νά έλθη.. .

κόσμω. θά

έμοΰ άνέπνεον. Μόνον, εκείνην έβλεπον,. μόνον τους

τοϋ ψάλλοντος.

μήνυμα τής τελευταίας έποχής, ήτις δέν

"Ανευ. σοΰ'

έν τφ

'Οποία δμως μετάμειψις έν έμοί. Αίσθημα άγνωστον

θρώσκουσιν σπινθήρες τινές ένίοτε.. . αί τελευταΐαι

δών τής καρδίας μου. Καί ή πνοή αύτη είναι προ-

αναίσθητος.

πλέον

σιν. Καί τή άληθεία ούδεμία εύχαρίστησις ήδυτέρα

στρεπτεί και άναριπίζει τήν τέφραν αύτής έξ ής έκ-

παρηγορίαι τής έρημουμένης βαθμηδόν έκ τών ίδε-

κρά πλέον θά ήνε ή. διάνοιά μου, ή· 8έ

τρεχον

ρούσα μεθ’έαυτής τήν φαιδρότητα τής νεότητός μου

δευτέρας έποχής, ήτις

άνευ σου,,,άνευ τής αγάπης σου αίσθάνόμαι^δ^σ^^

"Εστρεψα παντού πλήν ή αύτή τοΰ άπειρου σιγή ...

αιμόφυρτος έπί τής διαγελώσης χλόης ;

σποδοΰ τής

άνθρωποε’ϊρ'ώά#’^.

καθηκόντων μου εΰρισκον τήν ήδυτάτην εΰχαρίστη-

τών αστέρων κολοσσοί,

σεις αύταί. .Ψυχρά πνοή ήρχισε νά έπιπνέη έπί τής

νοόι' αισθήματος,δπερ θεοί καί

φωνής,ήτις μέ έμέθυσεν,

νην φωνήν εις τά

χάος έντός τοϋ οποίου έκυλινδόυντο οί απειράριθμοι

είναι αΐ φωτοσκιά

μοο καρδίας,

κάλεσαν κ«ί .δπερ οί ποιηταί πάντες ύμνηάαν.Υ^^
ί
*

Έναυλον δμως εΐσέτι διετήρουν τήν γλυκεϊαν εκεί

χή. .. Μικρά νεφύδρια καλύπτουσι τόν δίσκον
ποικιλία

σου μέ έμέθυ-

έπί τής νεανικής

γάλως έπηρέασαν

ρίξασα, εκυψε

μόλυβδίνης σφαίρας τοΰ δεξιού κυνηγού καί θά πέση

μόνη θελκτική

οι μεθυστικοί φθόγγοι τοΰ φσματός·

διετάραττε τήν νεκρικήν τοΰ σύμπαντος φωνήν . ..

παρά τήν θυρίδα τοΰ δωματίου μου παρετήρουν τό

καί ή

καί πάλιν . . . Μόλις προ μικρού σέ εΐδον φδουσαν
*

βόλου

μονότονος καί ώς έκ συνήθειας τόν ανέχεται ή ψυ
του

Όλως συγκεκινημένος λαμβάνω
έκ τής χειρός. ”Ω 1 ’Ιδού, σέ έπαναβλέπω

ύπό τής μυροσταγοΰς έκείνης φωνής,

"Ημην θερμός τοΰ καθήκοντος έκπληρωτής άγε-

Έν τή άκριβεΐ δέ

’Αθανάτων ; Έν

καί μεθυστικόν άσμά της.’ Έπί πόσον ;·.. άγνοώ ! . .

τό παν ρόδινδν μειδιά.

Είς τήν ήλικίαν έκείνην, καθ ήν

χης στοιχεία.

τήν

νύμφη τις του

Πολυδειράδος ενδιαιτήματος τών

ρώχως άείποτε αντιμετωπίζω
*

ώς πασαι,

κόρη τις τού .’Βρίγδούπου,-Διός ή

Διήγον τδ εικοστόν πρώτον τής ήλικίας μου έτος.

σίας των.

Ή εποχή τοϋ πλήρους φωτός είχε,

’Εκείνην!

νης άδιάφομος.-πρός έκεϊνον, ουτίνος,ή'μόφδία φλέ

θη... τδ μόνον τδ όποιον θά είπω διά τδν εαυτόν μου

ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ

ειχον
αύτήν

δεν άποψιν αίθε^ίν ύπερανθρώπου μορφής. Μή ήτο

κληρα βασίλεια ονείρων ανοίγονται πρό τής φαντα

στίχους... έγενόμην παροδικός ποιητής ί

μέ σκέψεις. Έστρεψα, άλλ’ όποία έκπληξις έπεφυ-

οποίας δέν είχε εΐσέτι γνω-

ρ;σει θλίψεις. Ηεριβεβλημένη ένδυμα Ιϊΐδβ,προσέδί-

πητικά διά νά τά συμπλήρωσή έκαστος δπως ήσθάν

δτι μοι συνέβη τήν έποχήν αύτήν,είναι δτι έγραψα

Αίφνης θρους αίσθήτος διέκοψε τάς βασανιζούσας

θέλγητρον !;. , ώ.! ·αν καί σύ μέ-ηγάττάξίόποία Εύ-

άφίνω αποσιω

εΐς τήν έποχήν αυτήν,

άνεστάτωσε τήν ψυχήν μου...

ήτις

κιθάρας.

ύπδ

κορυφής ύπό τάς χρυσάς τών άστέρων ακτίνας. Ήτο

σιν όνειρα χρυσαυγή, τρέπονται μέ ελπίδας καί ολό

πώ λοιπόν

τής λιγείας καί

δια

κόν πρόσωπον της απήστραπτε δίκην χιονοσκεπούς

χής αύτής, ή οποία είναι κοινή εις πάντας καί αδύ

νατον νά ύπάρχη και

φώς έμελπε

Έφαίνετο μόλις δεκαοκταέτις,οί έκφραστικοί οφθαλ

ΕΚΕΙΝΗ

’Ιδού οί σύντροφοι τής έπο-

κεφαλήν άναπολών έκείνην,ήν πρό μικρού εΐδον καί

πλούσιον

εύχαρις, γλυκεία, κόρη τών αιθέριων πεδίων, κόρη

τήν είκό/α της, ήτις διαρκώς κα

τέχει τήν φαντασίαν !..

τό

Εΐς

μοί της άντηνάκλων ουρανίαν φωταύγειαν, τό λευ

ΑΙΑ — ϊβ.

κόρης ερατεινής και περι-

και-

ήτις αληθώς έπληρώθη τοΰ αγνού και ύψηλοΰ· εκ?ί-

αίσθημϊτικότης και περιπάθεια και όλα αύτά περί-

στέφοντα

νεανις ύπδ

μελιρρύτου φωνής της συνοδευομένη

άνάμτησις.

άκρα

μακρυνάς

σαν... ή ’Αγγελική καί ιδεώδης καλλονή σου με-

τερον τόν μονότονον ροΰν τής ζωής ...
Πλήν διά τάς άποσβεσθεισας έκείνας παιδικός γοη

ρεμβασμών μου. Έστρεψα.

με απέσπασε τών

σκιάν καί τό θελκτικόν μυστήριον τής άγνοιας ! θά

μυστήριον έπαυσε ύπαρχον !

μέ κατεϊχεν έν

ούρανίφ ρέμβη, αίφνης φωνή μελωδεστάτου ποιητοΰ

θά έχωσιν ώς προθάλαμον έξ ού νά προκύπτωσι, τήν

ύπνου είς

τοΰ

λάσσετο τοΐς έκπλήκτοις όφθαλμοΐς μου ! Προ εμού

τό στόμα καί νά ροφώ τήν ήδύτητα αύτής.

ούτε

θεός

’Αφροδίτης βέλους, αιμόφυρτος καί μέ βαρεϊαν τήν

πολλούς καί πάλιν- άλλά δέν θά περιπνέονται μέ τδ
μΰρον τοΰ πρώτου

ό απαίσιος

ύπό του πτερωτού, του υΐοΰ τής

δόλου εσπερινής αύρας, ήτις μφ'έκαμνε νά διανοίγω

νά αισθανθώ έρωτα, έρωτας ίσως

Έπεκαλέσθην τήν βοήθειαν του Μορφέως, άλλά
μάτην-

ρίως τήν καρδίαν

μου.

μην, απολαύω
άπληστος
*

μετ' αύ

ήμην τά

αδύνατον,

ήδέως τήν ψυχήν

υιός,

θεάματος έστην σιωπηρός καί μετ * εύλαβείας έθεώεποχή,

άλλ’

Καί ιδού έγώ πετρωμένος

μάταιον

ήλικία εκείνη, ή

μου,

έταξείδευε χώρας.

αποκύημα τής παιδικής μου έκείνης

φαντασίας- μόνον, έάν ή

καρδίας

μάλα ανίκανος πρδς τοΰτο.

πτερόεντα δνειρα καί δ

Έλκυσθείςύπό τοΰ θεσπεσίου τούτου τοΰ ούρανοΰ

καλυπτική λαμπηδόνι, έν δλω τφ έκτυφλωτικφ του

Ούδέν έπι πλέον νά προσθέσω δύναμαι, είμή μό
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Μάτην δμως έζήτουν νά αναγνωρίσω τήν ήδεϊαν
καί μελαγχολικήν μορφήν

τής αιωνίας τών ουρα

αγαπώ

ολου τοΰ σθένους καί

περιπαθέστατα

τής

τρυφερότητος

καί μεθ’
τής νεό

τητός μου καί αισθάνομαι έν τή άκατασχέτφ παρα

νών νύμφης. Μέ λάμψιν άχαριν καί βαθέως μελαγ

φορά τής καρδίας μου τόάπαίσιον αίσθημα τήςκενό-

χολούσαν ώς νά κατείχετο ύπδ αισθημάτων απελπ’-

τητος έκείνης,ήν παρέχει στέρησις προσφιλέστατου

σμοϋ καί θανάτου έσύρετο άδοξος καί πενθίμως ψυ-,

προσώπου.

χοραγούσα μόλις διά τοϋ άμυδρού φωτός της στά-

φρονήσεως νά

Προσεπάθησα διά τής 'λογικής καί τής
μετριάσω οπωσδήποτε τοϋ αισθήμα

Αίφνης τά χείλη

μας συνηντήθησαν.

Έπί ..τών

δ βίαιος

ήτο ονειρον.

Ά&ήνηαι -tfj 12 ‘Οκτωβρ. 1902.
ΒΜΛΑΣ ». ΓΕΡΑΚΗΖ
Δικηγόρο? τις πρός τ^)ν ούζυγόν τον: ■
— Άπό τό μηδέν Άίαμα περιονόίαν, 'Ότε
ήρχισα δεν ειχον τίποτε.
— Ναί, άλλα οί πελάται σον, φίλε μον τ?ά
είχον κάτι, τι τφ άπαντά ή σύζυγος.

Περίεργος άγγελία :

Πωλείται εΐς κύων.. Τρώγει, δτι. δήποτε τφ
ηροαφερετε. Αγαπά Ιδίως τά μικρά παιδία.

Η ΦΥΣIΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΉΜΑΤΑ ΑΙΑ ΠΤΕΡΩΝ

έπί τών οποίων θά ζωχραφήσητε δι’ υδατογραφίας
μίαν μορφήν. Καλείτερον νά λάόητε πτερόν λευ
κόν διά τό κεντρικόν πτερόν, καί πτερά μέλανα
διά. τά έγκάρσια. Τό δεύτερον έγκάρσιον πτερόν.
τδ μακρότερον, τοποθετούμενου είς τό ύψος τών

Μέ πτερά χηνός, δρνιθοο, άλέκτορος, νήσσηο,
μελεαγρίδος. ή Ινδιάνου δυνάμεθα προχείρως νά κατασκευάζωμεν Ιδιορρυθμότστα πράγματα καθ' όλος
τάς υπαγορεύσεις τήο φαντασίας, καί μάλιστα έν
τομα μεγάλα, πτηνά μικρά,χρήσιμα πρόο στολισμόν
πίλων ή τραπεζών, γωνιών τοίχων, και τάτοιαϋτα,
άκόμη δέ καί μορφάς παντοειδείς καί πρόσωπα ολό
κληρα καί ό,τι άλλο θελήσωμεν, αρκεί νά έχωμεν
άποίτήοει περί τήν τερπνήν καί πρωτότυπον αύ
τήν έργασίαν ποιάν τινα έπιτηδειότητα.'Θά περιορισθώμεν ήδη είε τήν περιγραφήν δύο παραδειγμά
των, οιά νά ΟυνηθώΟιν οΐ ήμέτεραι άναγνώσται εύχερώς νά τ’άπομιμηθώσι, καί έπινοήσωσιν ειτα
ούτως ίδικά των σχέδια

X ρ υ σ α λ ί ς. Μικρός κύλινδρος φελλού έκ τών
χρησιμευόντων ώς πώμα φιαλών, θ’ άποτελέση Τδ
σώμα τής χρυσαλίοοο. Δύο μικρά πτίλα θά σχημα
τίσουν τάς κεραίας τού έντόμορ’ καί διά νά τώ κατασκευάσητε τούς δφθαλμούς, δύνασθε νά θέσητε
ύαλί'ζους μαργαρίτας ή άπλώς χάνδρας, μελαίνας
ή άλλου χρώματος· τό σώμα δύναται καί νά μαυρισθή μέ μελάνην ή προτιμότερου, νά σκεπασθή
μέ βελούδου ή πλους χρώματος σκιερού. Μέ χον
δρήν βελόνην ή μέ μικρόν τρυπάνιον, κάμνετε δύο
δπάς είς τάς πλευράς τού σώματος, καί έμπήγετε
8ύο πτερά λοίά, ώς δείκνυται έν τή σχετική είκόνι,
άφοΰ προηγουμένως περικόψητε τά πτερά ταΰτα,
διά ύαλλίδος, προσοίδον.τες αύτοΤς σχήμα πτερύ
γων. Έν τή παρατιθεμένη είκόνι, αί πτέρυγες τού
άνω μέρους είσί κατεσκευασμέναι έκ πτερών μελεαγρίδος, τών δποίων τά λευκά στίγματα παράγουσι
ώραιοτάτην έντύπωσιν. Αί κάτω πρέρυγες είναι έκ
πτερών μελανών μονοχρόων.
Δύνασθε έτι νά χόψητε τά πτίλα τών πτερών,
δίδοντες αύτοίς τά αιχμηρά σχήματα τών χρυσαλ
λίδων, τάς δποίας καλούσι Μαχάονταε. Δύναται
τις έτι νά μεταχειρισθή, 'άντί πτερών σκοτεινού
χρώματος, πτερά χηνών ολόλευκα καί νά έπιτύχη
πεταλούδας χιονώδους λευκότητοο.

Πρόσωπα.’ Ιδού καί ύπόδειγμα προσώπου, τό
όποιον κατασκευάζετε ώς άκο) ούθως : Διαπεράσατε
έν στέλεχος πτερού διά δύο μικρών στελέχων λεπ
τότερων τδ έν, τδ βραχύτερου, θα χρησιμεύση διά
τδν πίλον τά δέ άνω πτίλα, άλειφθέντα διά γόμμας, δύνανται νά λάβουν τδ σχήμα πτερών, πτέρυγος πτηνού, ταινίας άτυλίκτου κλπ. ιά δέ κά
τωθι πτερά, κεκομμένα έν σχήματι δύο τριγώνων,
θά άποτελώσι τά άναδήματα τής κόμης, άτινα θά
κολλήσητε έπί τών πτίλων τοΰ κεντρικού πτερού,
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ

“Αστρου ώραΐον τ’ ουρανού, τό φώς δπερ δωρίζεις
Πολλάκις συμβαίνει ό άνθρωπος καί ιδίως αί γυ
είς πάσας τάς φυλάς τής γής-κ’ έξ “σου τό σκορπίζεις
ναίκες νά καταλαμβάνονται αίφνιδίως καί άνευ αφορ
έχει ακτίνας ιλαράς, ών πόθος καί γαλήνη
μής προχείρως καί άνείηγήτωσ υπό είδους άνίας
’σ τών φιλομούσων τήν ψυχήν έπέρχετ’
σελήνη 1
καί άδιαθεσίας, ήτις καταλήγει είς 'πολύ σοβαρά
Εινε τερπνόν τό θέαμα, όσάκις άναβαίνης
συμπτώματα.Ό πάσχων άποστρέφεται τά έγκβσμια,
έκ τών όρέων όπισθεν κ* έκ τών δασών προβαίνης,
διασκ δόσεις καί απολαύσεις, δέν γνωρίζει τί τώ
έλλείπει καί αύ ή ή οικία του καί ήσυχία του άπα-1 ώς τής νυκτος βασίλισσα καί μέ πομπήν ΰψοϋσαι
ολόχρυσος Πανσέληνος κ’ ήρεμα άργυροΰσιι.
ρέσκεί, αποφεύγει συγγενείς καί φίλους, φιλονικεί
διά τά ελάχιστα καί έν τέλει είς τούς πλησιάζοντας
Ό κόσμος δλος σ’ άγαπα καί χαίρει σέ να βλέπη
αύτόν συγγενείς καί ους δέ·ν δύναται ν’ άποφύγη,
είς κήπους, δταν εΰρηται, είς εξοχήν καί δρέπη
διηγείται άνοησίαο καί άκριτους όμιλίαε, ώσεί θέτά άνθη τά έαρινά κι’ άκούη αηδόνων
λων νά τυραννή αύτούς καί έν τέλει απειλεί, ότι
τά άσματα τα θελκτικά μετά τών χελιδόνων.
θά φονευθή, δτι έπιθυμεϊ τόν θάνατον καί τά-τοιαϋτα.
Έξ ύψους συ επισκοπείς τής Φύσεως τά κάλλη
Ούδέν τυραννικότερου τούτου καί άν άφήσετε
μέ έν ήδύ μειδίαμα, ο ευθυμίαν βάλλει
τό κακόν νά προχωρήση,ή άνέα αύτη γίνεται έίις,
σ τών νέων την ευαίσθητου καί τρυφεραν καροιαν
ή έέις πάθος καί τό πάθος'δυστύχημα.
καί αρχονται να μδωσι τερπνώ:, με θυμ.ηδια/ !
Ή νόσος άυτη, άν δύναται νά όνομασθή τοιΚ’ ένώ ένδόξως ΐσταται έν μέσω τών αστέρων
αύτη,δέν έπιδέχεται υλικήν θεραπείαν, διότι αϊ όρκ’ έφ’ άρματος έπιβατεϊς, ίππων λευκών, αστέρων,
γανικαί δυνάμεις άπασαι έχουσι καλώς· άλλοίμονον
τότε τά νέφ·’ έπίχεινται, φέρουσι τόν τυφώνα
'
δέ. άν καταφύγετε είς Ιατρούς καί δή είς άπειρους
αίφνης μέ τό φθινόπωρον καί τόν δριμύν χειμώνα.
καί φιλοκερδείς.
Έν τυχούση περιπτώσει τό άσφαλέστερον μέσον
Κα! κρύπτουσι την ίψιν σευ, την τόσφ ποθουμ.ένην,
τής θεραπείας, είναι ή αλλαγή τής ζωής έπί τινα
τήν συμπαθή σου καλλονήν, την πολυαγαπημένην !
τουλάχιστον καιρόν. Δηλαδή ή αλλαγή κλίματος,
Τήνδέ χαράν άλάτσουσι, τήν πρώτην ευθυμίαν,
μαγειρ,κής, οέϊιήμάτος, διαβιώσεων καί συναναστρο
είς λύπην καταθλιπτικήν καί είς μελαγχολίαν I
φής, τούτέστί μεταβολήν έν γένει καταστάσεων.
Έν τούτοι; δέν εκλείπεις συ ’στά πυκνωμένα νέφη,
Εΐττάχε είν τόν ούτως πάσχοντα, δτι ένεκα άτυα εμ.προσθεν σου μελανα ό άνεμος συστρέφει,
χήματον. έπιδημίαν, οικονομικής μεταβολής, σοβα
διότι εκφεύγεις απ’ αυτών κ’ εκ νέου φανερόνεις
ρού τέλος γεγονότος, δέον νά με αβή είν τό δείνα
τό φώς σου είς ημάς λαμπρόν κι'άμέσως το θαμβόνεις.
μέρος νά διέλθη μήνας τιναν, έως διορθωθούν τά ·
πράγματα καί άπομωνώσατε αύτόν£έντελώς έκ τού
"Οταν παρέλθ’ ή θύελλα εν τ’ ουρανία χώρμ
μέρους, ένθα έζη καί πάντων εί δυνατόν τών οίκ’ έγγίσγ μεγαλοπρεπής τής δύσεως ή ώρα,
κείω. καί αφήσατε αυτόν έπί τινα’καιρόν έν έτέρω
σ’ακολουθεί" ό Έσπερος, λίαν στιλπνές πλανήτης,
διαμέσω καί έν άλλη ζωή καΐ,'μετ’ άλλων προσώ
ος καΐ τής Έω τ’ ουνομα χέχ.τηται κι’ ’Αφροδίτηςί
πων καί θά βελτιωθή σημαντικών ή κατάστασις του.
Ή προσοχή καί αϊ σκέψεις, ή νέα έργασία κα! ή
Καί προσφωνεί; τόν Ποιητήν μέ τ’ άλλα χτίσματά του,
χαρά καί ή /ύ'πή. αν θά αίσθανθή μεταγενεστέρων
ος άφθονα έδώρησε τοΐ; πασι τάγαθά του
ίσονται τά καλείτερα δι’ αυτόν φάρμακα.
κ
··’ «ποίησε τά σύμπαντα μέ άκραν πανσοφίαν,
Ή νόσον αυτή προέρχεται έκ τήν μ,ονοτονίας τής
Κόσμον δε ταΰτ’ ώνόμασε δια την ποικιλίαν.
ζωήν καί ίοία έκ τής πλεοναζούσης .χαράς ή λύπης
.βεόφ. Ί. Κόντης.
έκχειλιζούσην .τή.ν Ισορροπίαν τοϋ έν μόχθοιν καί
εύχαριστίαιν αναγκαίου βίου. Ή χαρά ι.αΐ ή λύπη
δέον νά ίσοφαρίζωσι, καθόσον παρετηρήθη, δτι όσάΤΟ ΛόΓΝΤΉΙΛζΓΛ.
κκ μόνη ή χαρά ή ή λύπη έκυρίευσε τόν άνθρωπον,
έίεδηέ ώθησαν τά συμπτώματα ταύτα.
7\πόδει£ιν δέ καί τούτουέχομεν τούς ’Αγγλους,
Τα π,ΐοΰζη Sir εζήζησ). όποϋ fyzovrs ά.Ι,Ιοιοΐτινες όπόταν κορεσθώσι τών έγκεσμίων καί δέν
Οί'ό'ε σ'τίκ όύζψ: την odor e6aiirr' t'r βήμα.
τοϊς λείπει τίποτε,ζητούν τόν θάνατον, δηλαδή τήν
ΆπΙ> τοΰ κόσμου τη φριχτή και.μαΰρ' ακεμοζά.ΐη
άλλαγήν τού βίου καί διά τούτο οί πλεΐστοι σήμε
'Er μοκαχα εϊ.ήτησα ίρημωμέκο μτήμα.
ρον έγκαταλείπόυσι τόν τόπον των ή διά πάντα "ή
καί.προσκαίρως.
JUta και π.Ιούτη φεύγουνε σάν άνεμος περνούνε
Ό άνθρωπος φέρει μεθ’ έαυτού πλάστιγγα έκ
Όταν όιαβαινουν οί καιροί με τό τρεχάτο βήμα
δύο σάκκων 'αοράτων, ovc δέον νά πληρώση τδν
Και οί αθάνατοι θεοί ακόμα .Ιησμονοννται
ένα έκ χαράς κα! τόν έτερον έκ λύπης, διά νά ζή
'Στής .Ιήθης μέσα τή ροή καί μόνου ζήτό μνήμα
έν Ισορροπία. Έπλήρωσέ τόν ένα, ή ισορροπία
άπόλλυται καί ·τό κενόν δέν τόν χωρεϊ πλέον.
Έν Άθήναι; 1902.
Τοϊς φρονίμοις ολίγα.
Αημοβθ. S. Αημκχύπόυλος.

ώ

ώμων, θά παραστήση. διά τών έπάνω πτίλων, τό.
μποά ή τό περιτραχήλιου' τά δέ κάτω πτίλα, μακρύτερα, θά παραστήσουν ίπανωφόριον. 'Έν τέλει
δύο μεγάλοι τριγωνικοί - έγκοπαί είς τό μεσαίου
πτερόν, θ ’ απεικονίσουν .τήν όσφύν, ήν δύνασθε νά
κάμητε λεπτήν, όσον τό πλάτος τού στελέχους.
• Σ. Σ.

ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΑΒΑΝΑ
Καθισμένος 'στακρογιάλι
ripoautvK τό κάθε κύμα γιά τά σέ νά τό ρωτήσω
Κι’ &θα ναν εκείνα, δμως πριν άκόμη τά ρωτήσω
Έχυλούσαν πίσω πάλι.
Ξάφνου ένα κύμα είδα

ΙΙε^ό μεγάλο άπό τάλλα όλο χάρι νά προβαίνει
Στη γαλάζια κεφαλή του τήν κρινοστεψανωμένη
Θάρρεψα πώς, λάμπει ελπίδα.
Τήν καρδία μ’ ελπίς χρυσώνει
Κι’ από τού; βορείους της κτύπους τό φτωχό κορμί
[μου σειέται'
Μά σά» έφτασε τό κύμα άχ ! . . κυλά, απλώνει,
[σβυέται
’Ελπίδας 'σαβανα ξαπλώνει.

Ιούλιο; 1902.·

,

Γ,&ργος Ν. Οωμαΐδής.

ί>· ΛΙιλίτ/ι 1901

4 Ιατρό; σας

Όστις ήγέρΟη.τής -/./.ίνης του πρω!" καί οστις έ·
νυμφεύΟη. ουδέποτε μ τενόησαν,

'Όταν μισώ, άφαιρώΛ,άτι άπ ’ έμαυτοΰ" δταν α
γαπώ, καθίσταμαι πλουσιώτερος, διότι εχω ώς εκ
περισσού τό άγαπώμεν.ον.
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Η ΦΤΣΙΧ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΪΟΔΕΧ ΤΑΕΕΙΔΙΟΝ
(Συνέχειαν Ιδε προηγ. ^ύΛΛον}

-=· Πώς προλαμβάνετε τόσην εργασίαν, τφ λέγω

σκεύη κτλ. Παιδιόθεν καταγινόμενος δ κ. Δημητρα-

καί καπνέμπορος είναι άξιολογώτατος νέος, πεπροι-

τότε καί ώ< βλέπω δλα άπδ τάς χεϊρας βαςπερνοΰν

κόπουλος κατόρθωσε νά διοργάνωση διά τής φιλερ-

κισμένος μέ πολλά καί καλά προσόντα φιλομειδής

έμποδίζεσθε άπδ τοΰ νά μας

γείάς, τιμιότητος καί τής άμερίστου συμπάθειας, ής

προσηνής, φίλεργος καί αυστηρός, «ίς τδ καθήκον,

τυγχάνει παρά τφ τόπφ, τέλειον εμπορικόν κατά

τυγχάνει δέ φιλόμουσος

στημα ειδών τής πρώτης ανάγκης. Ή τάξις, ακρί

Είναι δμως καί επιμελής είς τδ έργον του, καί πο

βεια καί

λυάσχολος, δι’

καί ένφ έργάζεσθε,δέν
συνομιλείτε.

άπδ πρωίας

— Αυτά γίνονται καθ’έκάστην καί

Ό ελληνοπρεπέστατος ουτος Σύλλογος σκοπόν

μέχρι νυκτός, ώς βλέπετε,

εχει Sea νουθεσιών

και ιδιαιτέρων σχολών νά έπα-

ναφέρη ύπδ τήν ελληνικήν

τής τέκνα,νά διδάξη αύτοϊς τδ πρδς τήν πατρίδα κα
θήκον και τοϊς έμπνευση τδ έν έαυτοϊς άποναρκωθέν

αίσθημα

τής

Κύριε Πρίντεζη, μοί ά-

ευγνωμοσύνης,

ου ένεκα

ζηλευτή,

παντφ. Φαίνεται δέ δτι ή συνήθεια καί ή ανάγκη νά
γίνονται δλα έν τάξει,διότι πρέπει νά τά βλέπω δλα,

εντελώς αγγλικόν. Ταμίας, γραμματεύς

μέ έφεραν πλέον είς μίαν μηχανικήν ούτως είπεϊν

ληλοι εργάζονται

διεξαγωγήν τής έργασίας μου.

νοι καί περιποιούμενοι τδ προσερχόμενον κοινόν μετά

Καί έν ταύτφ τφ

έκόμιζον καί διορθώσεις

τοϋ

διετέλουν
ελληνικού καί τοϋ γαλλικού φύλλου ταυτοχρόνώς,

αμέτοχοι πάσης ιδέας προγονικού κλέους καί κατα
— Καί τάς διορθώσεις,δέν πιστεύω

λεπτομερείαις σύστημα

καί υπάλ

τυπικώς ώς μηχαναί υποδεχόμε

παραδειγματικής προσήνειας, τών δύο αδελφών διευθυνόντων καί έπιβλεπόντων τήν

άμεμπτον λειτουρ

γίαν του μοναδικού των καταστήματος, δπερ όμολο

έδει νά κυκλοφορήσουν τδ εσπέρας.

τά όποια
γωγής, παρέχον έν ταύτφ αΰτοϊς τά μέσα τής άπο-

καί

καθαριότης είναι μοναδική

έφαρμόσας έν πάσαις ταΐς

σημαίαν τά άνευ λόγου

άπομακρυνθέντα και παραδόξως λησμονηθέντα αυ

νά τάς προ-

καταστάσεως ώς Ελλήνων πολιτών. Είναι ό μόνος

γουμένως

βαίνει άπρρσκόπτως

του, ώς χρονομετρικόν

φθάνετε ουτω, δ ίδιος!

είς τδν προορισμόν

δστις ερ

Σημαίας έπί τοΰ καταστήματός τοϋ καί

γάζεται τελεσφόρος. Όμολογουμένως δε, ή Ελλη
νική Κυβέρν.ησις οφείλει, φρονοϋμεν, ν’ άπονείμη τδν

Σταυρόν τοΰ Σωτήρος εις τούς πρωτεργάτας του

τούτου, ιδρύματος, πρδς

τοΰ εθνωφελούς

λάχιστον

ένθάρρυνσιν τοϋ πατριωτικωτάτου και έθνοφελεστάτου σκοποϋ

έτών έπάξ·ως,

άθορύβως καί

έθνωφελώς

εργαζόμενον, είναι τδ μέγα έν Γαλατα κατάστημα
τοΰ «Ταχυδρόμου» τής μεγαλειτέρας και καλειτέρας τό γε νϋν έχον

ήμερησίας έφημε-

Ελληνικής

ρίδος, ήτις τήν εόροτέραν

ανά τήν ύφήλιον κυκλο

χαίρει τής δεούσης παρά τών ομο

φορίαν έχει καί

γενών έκτιμήσεως. Έκδίδεται δμοιον.εις μέγα σχήμα
ψύλλον έπίσης, είς τήν γαλλικήν καί άν έπισκεφθήτε

τά γραφεία αυτών θα έκπλαγήτε διά τήν κολοσσιαίαν
εργασίαν, ήτις γίνεται έκεΐ, τά πολυπληθή διαμερί
σματα

έξ

προσωπικόν

τδ πολυάρυθμον

καί

του

Γνωρίζων

του.

πείρας άπαντα τά

έπισκέψεως καί

δημοσιογραφικά γραφεία και καταστήματα τών σπου
δαιότερων

εφημερίδων,

ελληνικών

Άθήναις,

έν

Κωνσταντινουπόλει, ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφκαί Βου-

κουρεστιιρ,

ειδον δτι τα τοΰ Ταχυδρόμου κατέχουν

τον πρώτον βαθμόν και ύπδ έποψιν μεγαλείου,πλού

του, τάξεως καί ευεξίας καί ΰπδ έποψιν
δημοσιογραφικού

κύκλου.

καθαρώς

Έπεσκέφθην μετά

τοΰ

πράκτορος κ. θ. Κουρμούζη τδν Διευθυντήν αυτών
κ. Γ. Α. Βελλήν,
τδ προσηνές

Έτερον έπίσης κατάστημα έλληνικόν, άγγλικοϋ
μέν συστήματος τάξεως καί ακρίβειας, άλλά γαλ

— *
Α,

να έπιθεωρήση καί άναγνώση δλα τά δημοσιεύματα

λικού δλως

καί θα σβύση ή θ’ αφαίρεση 8,τι δέν πρέπει νά δημο-

είναι τδ ολίγον

σιευθη.

Μετά τοϋτο θά παραδώσω τήν ύλην είς τούς

καί

τήν

ευγένειαν

τοΰ

χαρακτήρος

καί ευστάθειαν του έν

του, τήν

Ίώβειον υπομονήν

τώ μέσφ

τοσαύτης πολυποίκιλου κα: πολύπλοκου

πατριώτου καί

ακραιφνούς πολίτου, οστις δέν

παραλείπει νά έκδηλοΐ τά

φιλογενή [αύτοΰ

αισθή

ματα είςπάντα έξ Ελλάδος έρχόμενον,ιδία πατριώ

δ,τι δέν αρέσει εις τδν λογοκριτήν, άφοΰ

άπαξ έγένετο ό κόπος τής συνθέσεως

την καί

συγγενή.

Είναι πόλο εύγενής,

προσηνής

καί φιλόμουσος, έχω τήν εύτυχίαν νά τδν συγκατα

;

— Τά διαλύομεν. 'Ώστε βλέπετε,πρέπει νά γνω

τών συνδρομητών

λέγω μεταξύ

μου καί δέν παρέ-

προτέρων τί επιτρέπεται νά δημο-

λειψε.τδ .έλάχιστον παρέχων μου καθ ’ έκάστην δείγ

σιεύωμεν, διά νά μή γίνεται δ μάταιος αυτός κόπος.

ματα τοΰ λαμπροΰ αύτοΰ χαρακτήρος καί τής άγα-

— Καί δλατά τμήματα γραφεία κτλ. ευρίσκονται

θωτάτης καρδίας του. Εις εν. δέ πρόγευμα, ένθα με

ρίζομεν έκ τών

— Μόνον αύτό; προσθέσατε καί

’Ιδού',' έδώ

είχε προμηθευθή καί έτοι-

προσεκάλεσεν έπιμόνως,

εις τδ επάνωαύτό διαμέρισμα ;

είναι ή αίθουσα 'τής

δλοντδ κάτω.'

Διεύθύνσεως δίαό

τάς

μάση

ώραιοτέρας

τής

Κωνσταντινουπόλεως

τρίγλας,(μπαρπούνια),ας .είχον έκτάκτως καρυκευ
έξαίρετον.

καί ωραιότατου

μετά

όρτυγών

έκεΐ τών γραμματέων, έκεΐ τών συντακτών, παρέ-

μένος,

κει τοΰ ταμείου, απέναντι έκεΐ τοϋ γαλλικού φύλλου,

συμπεφυρμένον πιλάφιον,και δυο εύθρέπτους

κάτω τά τυπογραφεία καί τής διεκπεραιώσεως, τέ

στάτας όρνιθας έψημμένας εις τδ αμήν τής τέχνης

λος 8,τι

βλέπετε επάνω καί κάτω είς δλα αυτά τά

Κύριε Βελή, σάς συγχαίρω

άπδ

καρδίας,διότι εχετε τδ μεγαλείτερον ελληνικόν ψύλ

λον

καί τοιαΰτα

γραφεία

καί

τμήματα

ούδαμοΰ

— Ούτε, τά’γνωρίζω ολα, καί τδ ίδικόν σας αλη

καί ίδιορύθμου

Έν Κωνσταντινουπόλει δ Ελληνισμός είναι διε

απανταχού,

τόσον, είς

τήν

τάςέξοχάς έν Πέρρ, Γαλατα,

μεθ’δ

παρετέθη

περιστάόεως γλύκισμα έπακολουθηέκ τών κα-

καί τών

καλειτέρων

ευρωπαϊκών τυρών

καρπών τής ωραίας

Δαπόλας

έτος είς Εύρώπην

ταξειδεύων καθ’ έκαστον

αναψυχής έκ τών πολλών

πόλιν όσον

Μαργαρίτας

Σταμπούλ,

των εργασιών καί δΓ εμπορικούς λόγους, γνωρίζει

κάλλιστα καί νά ζή καί έκθύμως

’Αντιγόνη, Χάλκη καί Πριγκίπφ

Βοσπόρφ,

έν

μετά συγγενών

καί έν

καί φίλων του νά συμπεριφέρεται. Είναι δέ κάτοχος

διότι σημειώσατε, ό δημοσιογράφος έχει νά

δλοις τοϊς έξοχικοϊς διαμερίσμασι υπάρχουν ομογε

ώραίας μικράς βιβλιοθήκης, ήν μοί έπέδειξεν, περιερ-

καμη μέ_ ολον τδν κόσμον άπδ πρωίας μέχρις εσπέ

νείς όλων τών τάξεων καί δλων τών αποχρώσεων.

ρας καί απδ τής εσπέρας μέχρι βαθείας νυκτός,διότι

Έν Πέρα καί Γαλατα διατηροΰσι τά περισσότερα

δημοσιογραφικής, εμπορικής καί

γασίας,

κοινωνιστικής ερ

Πρώτη,

εμπορικά καταστήματα,

όπου καί αν εύρίσκεται καί εργάζεται ή ου; θά πε

καί καλείτερα

ριβάλλεται απδ αντιπροσώπους

ξενοδοχεία, ζυθοπωλεία καί κέντρα.-

δλων τών

τάξεων

αυτών,ους οφείλει ν’άνέχεται, ακροάζεται, παραινεί

ή

και συμβουλεύεται, διότι άλλως
εργασία του δέν
γίνεται καί άφ’ ετέρου; The Times is money.

Μας προσέφερε καφφέ καί τσιγάρα

καί ένφ συ-

νωμιλουμεν,εΐργάζετο μετά τών διαφόρων υπαλλή

Τδ Λουξεμβούργου
καφενεία τής

Πέρα, λίαν ευρύχωρου, κομψότατου,
του

καί εντελώς

ωραιότερα

έπί τής

οδοΰ

πολυτελέστα

Ελληνικόν.

Έπί τής αύτής οδού

γοτάτης συλλογής οπλών
δών,

καί λοιπών σχετικών ει

ώς καί κομψότατης φωτογραφικής

συσκευής,

άρκούμενος,ώς φαίνεται νά διέρχεται εύαρέστως τάς
ώρας τής άνίας καί έν ταύτφ προετοιμάζων διά τά

είναι έν απδ τά

Κωνσταντινουπόλεως

καφενεία,

μικρά έτι τέκνα του ωραία έν μελλούσνι

περιστάσει

καί χρήσιμα τφ

απασχολή

βίφ

αντικείμενα

και

σεις.

νον τής διαμονής μου

έσχον τήν

ευκαιρίαν

καί τδ

λων του, οίτινες ακαταπαύστως προσήρχοντο δεις

τοΰ κ. Δημητρακοπούλου μέ ποικιλίαν ειδών. Είναι

ευτύχημα νά έπισκεφθώ διαφόρους. φίλους καί συν-

καί πολλοί έκ

τδ καλείτερονκαι ποικιλώτερον εις είδη τής οικιακής

δρομητάς μου.

μετά τδν άλλον,

ένφ

ταύτοχρόνως

ιών έξω έζήτουν νά τδν

“δωσιν.

Οικονομίας,

αποικιακά, εδώδιμα, οίνοι,

αρώματα,

Γαλαζίφ έπίσης καλοϋ φίλου καί άξιολόγου

πατριώτου κ. Ν.

Άθανασούλη, ευρον ώς πάντοτε

άπησχολουμένον έν τφέν Χαβιαροχανίφ γραφείφ αύ

μόλις' ίδών

Ό κ. Ίσακκίδης διευθυντής τής άτ-

μοπλόίας ή «’Ανατολή»,έδρευοόσης[έν Κων)πόλει

σφιγγών μου

με, μοί έλεγε

τήν χεϊρα.

•—Καλώς τδν κ.

Πρίντεζη,ώστε μας ήλθες ! τί

νέα έξ ’Αθηνών ; Καί μοί άπέτεινε πολλάς ερωτή

σεις περί αύτών.
Ό

κ.

περί

νά έρωτα

έχει δίκαιον

Ζωγράφος

έκαστον θέρος έρχεται

’Αθηνών, διότι·καθ’
σκέπτεται οΐκογενειακώς ταύτας,

τήν Κεφαλληνίαν,

καί επι
Πειραιά καί

τδν

8που συνήθως διαμένει έπί ένα

δύο μήνας καί' τόσον πολύ ευχαριστείται,

ώστε τφ

Είναι δέ άξιο

άφήκαν τάς καλειτέρας εντυπώσεις.

λογώτατος καί εύγενέστατος ομογενής καί δέν παρα
λείπει περίστασιν έκδηλών τά

φιλογενή αύτοΰ

αι

σθήματα.
Έπεσκέφθην καί τδν κ. Στ. ΓΙεσμαζόγλου, άλλά
δυστυχώς δ ομογενής οδτος καί άν δύναται νά όνο-

διαφέρει πολύ

μασθή

τοιοΰτος,

ματα,.

καί τδν χαρακτήρα; καί

τά

κατά

αισθή

τούς τρόπους τών

πολλών ομογενών μας. Είναι μεσήλιξ, προσποιείται

πάντοτε οτι έργάζεται, ένώ τίποτε

δέν κάμνει καί

σαςΑποδέχεται ψυχρότατα Ι’Αρκεϊ νά δηλώσητε, δτι

θ’ άγοράσητε τίτλους με. μηνιαίας δόσεις ή με προ

μήθειαν ή νά τφ άναθέσητε εργασίαν τινα καί τότε

πάσα έργασία παύει καί
μετά ζέσεως.

αί

περιποιήσεις αρχίζουν

Κατά τήν στιγμήν τής προσελεύσεώς

μου είσήλθεν καί τις κύριος, δστις ήρξατο φωνάζων,
δτι δέν

τφ παραδίδονται οί

ρωσε και

δτι τφ ζητοΰν

τίτλοι του,

ένφ έπλή-

πλειότερον.

ήναγκάσθη νά

ύποχωρήση.

υπαλλήλων του μέ λαμβάνει- είς

τδ έτερον δωμάτιον καί μ
*

ν’ αγο

έρωτά, αν θέλω

ράσω τίτλους.
— Όχι, αδελφέ, τφ απαντώ, φυλάξατε τούς τί
τλους σας, ήλθον απλώς νάσας

έπίσκεφθώ, είμαι

ό.τάδε έξ ’Αθηνών.
Ό υπάλληλος έρωτα
μοί

τον κύριον

καί

δ κύριος

διαβιβάζει διά τούτων 8τι είναι άπησχολημένος

καί δτι δέν θά δυνηθή νά διατελή συνδρομητής τής

«Φύσεως» δώτι δέν έχει καιρόν διά φιλολογίαν, καί
αί τραπεζι

πνευματικήν άνάπτυξιν, δτι’τφ άρχουν

κοί άσχολίαι του' καί δτι δσα φύλλα έλαβενέπίέτος

διατάζει.νά τά έπιστρεψη.
— Καλώς, τφ λέγφ, δ κύριος τραπεζίτης

ται ν’ άσχολεϊται

Κατά τδν ολίγον έν τή Κωνσταντινουπόλει χρό

υπάρχει καί τδ κατάστημα

Τδν κ. I. Ζωγράφον παλαιόν φίλον καί γαμβρόν

τοΰ έν

Ό κ. τραπεζίτης

μετά τής άξιολόγου Κυρίας του

καί χάριν

δπερ ουδέποτε θά τδν ίδήτε. μόνον

βάνει.

Τότε είς έκ τών

νήσοις

Φάναρίφ,

έπταλόφου

άριστος.

του, πολύ συντόμως τήν επαναλαμ

τής έργασίας

καί βασιλίσσης τών πόλεων.

ταΐς

Σκουτάρι,

οίνων

πρώτιστης

σάντων τών επιδορπίων άποτελουμένων

Όντως ό κ.

θώς πρωτεύει.

συνωδεύοντο

μετά τών ίκλεκτοτέρων γαλλικών

καί μέλανος,

καί περιφημότερων

— ’Αληθώς; οΰτε έν Έλλάδι;

καί είς

λευκοΰ

λειτέρων

ύπάρχουν.

σπαρμένος

μετ’ εκτάκτου έμβάμματος, άτινα

έκάστοτε

μέρη,είναι διά τήν υπηρεσίαν μας.
— Τί λέγετε,

καί

εύγευ-

πατριώτης,

τουντα άν τύχη δέ νά τδν διακόψητε πρδς στιγμήν

ch0 ευρισκόμενον, τοϋ κ. Γ. Δαπόλα έκ Σύρου, κα

λού

τή αλήθεια έξεπλάγην διά

καί

κατωτέρω καί έναντι τοϋ Bon Mar-

καίρως διατετμημένα,ώστε νά προφθάνωμεν τήν έγ

— Καί

καί νεωτερισμού

ρυθμοΰ, -κομψβτητος

διορθωτάς.Εννοείται,οτι τά πάντα είναι τόσον εγ

καιρον έκδοσιν τών φύλλων.

του.

"Ετερον ίδρυμα λίαν επιβλητικόν, επίζηλον, άπδ

πολλών

δχι, άλλά γίνεται κάτι τι άλλο πρότερον.

Περιμένω τδνλογοκριτήν,δστις θά ελθημετ’ ολίγον

και

ή καθεύδοντα, άλλα πάντοτε εργαζόμενον καί συζη-

τοΰ καί

ώρολόγιον.

μεταξύ τών πολλών εν Κων)πόλει συλλόγων, δστις,

χαίρει τδ δικαίωμα τής άναρτήσεως τής ‘Ελληνικής
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μέ τάς ίδικάς μου, άλλά δέν μου λέγετε

πεζικόν γραφεϊον

έδώ,

κατάστασιν.

πρδ δισχιλίων

καί θά

έγώ

είναι τρα

διότι πρώτην φοράν

τοιουτον πτωτοφανές γραφεϊον
αύτοΰ. Οίτε

δύνα

μέ τάς άσ'χολίας του, καί

βλέπω

γράψω

περί

έτών ήσαν είς τοιαυτην

( Bstiai ύυνέχεια)·
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚ ΤΑΞΕΙ ΔΙΟ Υ;
(Ό κύριο; καί ή κυρία, δ Τοτός,' ή Μπεπέ,ή
Μις, ή Μαρία, ή θαλαμηπόλος, ά υπηρέτης' ό Βίκ
τωρ ή Άδολφί-η καί ή Μαγείρισα, επιστρέψαντες
εκ Βόλου πρός τό εσπέρας τής παρελθούσης ,Τετάρν
της, καταγίνονται εΐς τήν τακτοποίησίν τών απο
σκευών καί δεμάτων.Μεθ’ 0 ό κύριος εισερχόμενος .είς
τό γρτφ'.Γον του, παρατηρεί τήν αλληλογραφίαν του,
συγχρόνως’δμιλεΐμέ τήν κυρίαν του).

Ή κυρία, (ίσταμένη πρό τής θόρας-).

Είχε;
τίποτε σπουοαΰν είς τήν αλληλογραφίαν σου ;

Οκύριος. “Οχι, άπολύτω; τίποτε,αί ?έ ση[Λ’ρ.ναί εφημερίδες ούδέν άναγράφτυσι σπουδαίου
καί νεώτερον.
Ή κυρία· ΑΓ I τί λέγει; τώρα, άφοΰ επεστρέψαυ.'.ν, τί δίαιταν ν’ ακολουθήσω ;

‘Ο κύριος, (άναγίνώσκω·) Έγώ νομίζω, δτι
πρέπει νά λαμβάνης πρωίαν και έσπέρας κατα
πότια ΙΙίνγκ. Δεν βλέπει: τί κακόν γίνεται είς
τάς εφημερίδας ;
*Η κυρία. Όλα αυτά είναι 'ανοησία; καί
«γυρτίαι, όσοι,φίλε μου, έοοκ'μασαν αύτά, τήν
έπαΟαν κσ.ι^ έξησθένησαν φοβερά καί τόν στόμα
χον καί τό βαλάντιον. Έγώ τώρα όπου έπεστρέ-'
ψαμενεϊς τάς Αθήνας, καθ’ έκάστην θά εζέρ-,
χώμα', καί θά κάμνω περιπάτους· αύτό ευρίσκω
τό καλλίτερου, ΰγεανότερον. ?.αί οίκονομικώτερον, καΐ διότι εχομ-ν πολλάς άλλα; άν.άγκας.·
και ελλείψει; τοΰ βπητιοΰ.
‘
Ό κύριος. Έχεις δίκαιον, άλ.λά μοΰ' φαίνε'
ται, δτι εί: τήν εξοχήν είχες περισσότερόνκαι·
ρόν διά περιπάτους καί ασκήσεις.
*Η κυρία. Τούναντίον,φίλο μου, ιΐς τά λου
τρά είσαι υποχρεωμένα; νά χάνης^τό.ν καιρόν
σου εΐς τήν λέσχην, εΐς τό λουτρόν, . εΐς τήν
μουσικήν, εΐς τάς επισκέψεις καΐ εΐς τήν αλλη
λογραφίαν, καί σχεδόν δέν έχει - τι; καιρόν. ναδιαθέτη διά τόν εαυτόν του.-Έ,ώ :έδώ θά Γόης
εάν έ/ω καιρόν ή οχι, έπειτα έχομεν^ τόσα;
έλλ’ίφεις καί πρέπει νά πηγαίνω καθ’ έκάστην
ίΐς τά εμπορικά. Θέλομεν φορέματα, ασπρό
ρουχα καί τόσα άλλα, τά δέ παίδιά έμεγάλώσαν καΐ πρέπει νά τά ένδύσωμεν κάί αύτά.
Ό κύριος. ’Αλλά γνωρίζεις, δτι αύτό τό
ταξείδιον μάς έστοίχισε περισσότερον άφ’ δσον.,
ύπελογίζαμεν καί έν τούτ:ις μοί ύπέσχεσο, ,δτι
διά τής οικονομίας μας·τόν χειμώνα, θά έφθάναμεν είς ΐσοζύγιον.

Ή κυρία. Καλώ:, τότε θά κάμωμεν οικονο
μίας, άλλά τό σπουδαιότερου, τούλάχιστον, έάν
θά δεχώμίθα, πρέπει νά άνανεώσωμεν τά φθαρέντα τραπιζομ'άνδύλα, πετσέτες κ.τ.λ, Έγώ
έχω .ανάγκην άπό ενδυμασίαν, ή κόρη μας ...'.
'Οκύριος. (Μετά βλέψεως) Άκόμη .δεν έπανήλθομεν καί νά όμιλώμεν περί εξόδων, υποδο
χών καί περιπάτων ! Κ.αλά, άφησέ με τώρα. Δέν
μοΰ στέλλεις, σέ παρακαλώ,ταϊ; παντόφλα;: μου.
με τήν- Μαρίαν. . .
....
' Ή κυρία. -(Καλοΰσα). Μαρία 1 δύσε ταϊς
παντόφλα·.; τοϋ κυρίου. Πιστεύω, πώς είναι εΐς
τό μεγάλο·/ κάν.στρον, έκεϊ ποΰ είπα νά τάς το
ποθέτησης.
'
Ή Μαρία. Τώρα νά ισω, κυρία, διότι κάτά
τήν ώραν εκείνην έμετροΰσα τά ασπρόρουχα καί
είπα εΐ; τήν.Μ’ς νά τάς Τυλίξη.
Ή Μις. (Μέ αγγλικήν προφοράν) Ναί, άλλά
καθώς ήμην άπησχολημένη νά τακτοποιώ τά βι
βλία τοΰ Τοτοΰ, επομένως δέν ήουνάμην νά έκτελφούο εργασίας, .παρεκάλεσα.τόν κύριον Βίκτώρα να τυλίξη ταϊς παντόφλαις..Αλήθεια,κύριε
Βίκτωρ ;
■ ·
Βίκτωρ. (“Οστις διέρχεται'κρατών τεμάχιον
χονδρού χάρτου.) Μάλιστα, άλλά ήμην άπησχολημένος νά τυλίξω'τά ποδήλατα καΐ τά αγ
κίστρια τού ψαρεύματος, κα'ι είπα εί; τήν Άδολφίνην νμ κυτ.άξη οιά τάς παντόφλας. ,Αϊ, Άδολφίνη ! πού «θέσατε τάς παντόφλας τοΰ κυρίου ;
• Άδολφίνη- .(Ήτις φορε.ι ακόμη,.τό ψιάθινον
πϊλόν της, .πλήρη άνθέων)^ Τάς παντόφλας τοϋ
κυ.ίου; Ά I διάβολε. !■ είναι εΐς τό τζάκι. .. .

•

'Οκύριος- “Ε!-καλά, πήγαινε νά τάς φέρης.·
Άδολφίνη·' Άλλά. ....-. . είναι εΐς τό τζάκι

εΐς τόν Βόλον,έκεϊ εμειναν. Ό Βίκτωρ' μοΰ είπε
νά τάς θέσω είς έν δέμα, άλλ"’ έγώ επειδή κατ''
εκείνην τήν ώραν έτυλιγον τας όρνιθας διά νά
φάγωμεν εΐς τό ατμόπλοιον, τά; έλησμόνησα,
καί είνε άκόμη εΐς τό τζάκ·. (Αλλά τί πταίω
έγώ,έάν ό καθείς έκαμνίτήν εργασίαν, τού, δέν
θά συ’/έβαωον αύτά· εγώ δέν λέγω εΐς τούς άλ
λους να συλήέγωσι τά ασπρόρουχα, ούτε νά σηκώσωσι. τ.ήν τράπεζαν.

• Βίκτωρ. Ναί, ;αύτό σέ έβλαψε.
...
’Αδολρίνη. Σύ νά κυτάζης τή δουλειά . σου..
‘Η. κυρία. Σιωπή· λοιπόν·. Τί συμβαίνει-, Ά I
Εί/αι ή μπεμπέ' ποΰ φωνάζε-,Ά 1 πάλιν θά τήν
έπέίραξε ό Τοτός. Πηγαίνετε νά ϊοετε,Μίς.
(Εισέρχεται σ Μπεμπέ;, 'δστις όρύεται καί ό
Τοτός, δστις τόν περιπαίζει).
· ' '
. ’Η κυρία - (Καθυσηχάζουσ > τόν Μπεμπέ )
Μά.τί (^ειςλοιπόν. Είμαιβέβαια Τοτό,δτι έπέί- '
ραξες την αδελφήν σου. πάλιν.
Τοτός. Όχι................. Νά...............
.Θά σας
ειπω. Κ,ίρεις τά κουτιά μέ τούς κολυμένους άχυβά.δες ; πού έφερες διά τήν υποοιευθύνηριαν καί
τήν Λεοντίνη·^ νά λοιπόν ήρχισε νά ξεκολά καί.
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επειδή έπήρα 'κάϊ έγώ ένα διά νά ζεκολύσω, έμ

πηξε τής .φωνές·
.
'Η κυρίά; Πώς !. Ανοίξατε τό πακέτον καί
αρχίσατε· ·έά τά ξ'έκολάτε1, Μπ'ά, αύτά τά παι
διά είναι τέρατα, ' Καλά σάς .λέγω έγώ, δταν
μεγαλώσετε θά σάς κλείσ.ω. είς τά σχολεία. Πη
γαίνετε απ’ έδώ, Οίύστ ί'.Κάμετε’μου τήν ’χάριν νάπάτέ νά παίξετε 1 ■
'
( Άξιοθρύνητος■ έξοδος τών νεογνών ί
Ό ΑΥριόί- Μέ'δλα αύτά δέν έχω ταϊς παν-,
τόφλαις. Δέν πειράζει, δύστεμου ταϊς χείμο-

νΐάτικες.

< Ή κυρίτ. .Μαρία, δόσε- έίς τόν κύριον τάς
χειμερινά; του παντόφλας. Είναι εΐς τό έρμάριον
τών έν'Λίμάτών;' '
' Μαρία. Τό έρμάρ,ον είναι κλειστόν. Κυρία.
Άν θέλετε δώσατε μου τό κλειδίον.
Κυρία. Ά ! ναί,τό κλειδίον, ποΰ είναι λοιπόν
αυτό. -

ΊΪ Μίς. (Εισερχόμενη). Κυρία, το έρμάριον
τών παιγνιδίων είναι κλειστόν, δόσατε μου το
κλειδίον, σάς παρακαλώ.
,.............
Ή κυρία. Γνωρίζω,δτι είναι μαζύ μέ τό άλλο
κλειδίον, άλλά ποΰ είναι αύτά ;
Βίκτωρ· (Εισερχόμενος). Σάς παρακαλώ, κυ
ρία, δότε μ-.υ τό κλειδίον το£’,·μπουφέ καί τών
συρταρίων. ’ ..
’
Ή κυρία. ( Έρευνώσα εντός ερμαρίου) Είναι
δλα μαζύ,· ποΰ τά έθισα λοιπόν :
Άδολφίνη. (Εισερχόμενη καί αύτή) Κυρία,
έτοιμάζομάι νά γευματίσω καί θέλω οίνο ·, δότε
μου σάς παρακαλώ, τό κλειδίον τή; αποθήκης,
Ή κυρία- (θυμωμένη) Θά σάς τό δώσφ
μετά'πέντε λεπτά, διά νά ε’χω-καιρόν νά ψάξω.
Πηγαίνετε.

(Κωμική δξοδος τον προόωπεκον)
Ή κυρία. (Πρός τόν σύζυγόν της) Ειπί μου
λοιπόν μήπως ένθυμήσαι ποΰ εθεσα τά κλειδιά ;
•Αδύνατον είναι νά έ,νθυμηθώ.
Ό κύριός. Σοΰ ορκίζομαι όχι, τί τά κρύβης
λοιπόν ; νά ίδωμεν τώρα; νά ίδωμεν τί. θά κά
μης τώρα.
Ή κυρία. Σέ παρακαλώ, βοήθησε με άντί
νά ίπιπλήττης.
(Περίπου μίαν · ώραν, ό κύριος - καί ή κυρία
ερευνούν διά τά κλειδία, ανοίγουν δλα τά ερμά
ρια καί δλα είναι άνω κάτω, οτε εισέρχεται ό
Βίκτωρ φέρων μίαν επιστολήν).
Βίκτωρ. Μήπως ερευνάτε διά τά κλειδιά.
Ή κυρία. Ναί, διατί ;
Βίκτωρ^ Διότι δλα τά κλειδία ομοϋ, ή κυ
ρία. τά έκρυψεν εντός τών κυνηγετικών ύποδη. μάτων τοΰ. Κυρίου.
Ό Κύριος. (μορφάζων). Αί καί τώρα Κυρία
Δέσποινα;

Έκ τού Γαλλικού.
εΡΝΕΣΤΟΣ ♦

Π.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Είς τινα λέσχην όμιλοΰσι περί χρηρ-ατιστοϋ, δστις
αναχωρήσάς πάμπτωχος, επανήλθε πολύ πλούσιος.
— Εις πέντε ετη, λέγει είς, ή υώμη' του καί ή
γενειάς του έλεύκάνθησαν,'
■·
— Άπό·τον άργυρον,.προάθέτει'ετερος..

? 4·

’

Παιδικόν πνεϋμά.
<λ·;"'
Ή μ ή τ η'ο.π* Τις έπι ε εν ποΐήριόν σαμπάνια, ποΰ
ήτο έπαίώ. εί'Γ’ίο μπουφέ..
■
Ή μ ι χ ρ ά — Ένα μπισκότο μοΰ επεσε .μέσ-ζ και
διάνα τρ τιμωρήσω, ·τό εταγα.
■ .·■ ·

Είς -τήν.ιατρικήν σχολήν.
— Αγαπητέδόκτωρ, πιστεύετε εΐς τά φαντάσματα ;
— ’Εαν έπίστευα είς τα φαντάσματα, εξυπνι, δέν
θά έγενόμην ιατρός.

*
Συμβούλων παρα τό προσκεφαλαιον τής πεν6ερας.
— Φεΰ ! λέγει ό ιατρός, είναι μία άγια' γυνή, ανέρ
χεται τούς ουρανούς. ..
...
— ’Αλήθεια ; δόκτωρ, έρωτα δ γαμβρό; ... ας
ύπάγη, ας ύπαγη γλήγορα, διότι εδω ητον εις την
κόλασιν,
*
Μεταξύ δύο πενήτων.
— Μισώ αύτόν τόν άνθρωπον, διότι εχασε δύο εκα
τομμύρια. ■ ■·.
— Τόν μισέϊς, .-καί -διατί; τί-'σλ,ίνδιαφέρει;
— Διότι τα έσπαταλησε,χωρίς να’βοήθήση ουδενα.
★

Ό κ. Μ . . · Είς τόν νέον υπηρέτην του :
— Μπά, 'βλέπω καπνίζεις καί ποΰρα.
— Ναί, Κύριε, άλλά μην ανησυχείτε, τά έπήρα
του πρώην αφεντικού μου.
*
Είς αμαξηλάτης μή δυνάμενος πλέον νά άνέλθη το
ορος, λέγει πρός τούς έπιβάτας :
— Άπ' έδώ πλέον .4 δρόμος είνάί■-διαβατός μόνον
ε’ις όνους και ήμιόνοός, ώστε άπ . εδώ θα υπάγετε
πεζή.
'■·
·
.;·.'
*
Είς τό'κουρεϊον.
Ό κύριος — Πρός τόν φαλακρόν καταστηματάρχην· „
ϊ
. \
, _
— 'Ώστε πωλεϊτε ύγρον κατα τής φαλακρότητος ;
Όκαταστηματ άφ χ η ς ■— “Οχι έγώ, ό υπάλ
ληλός μου, δέν βλέπετε τήν κόμην του;
Είς τό ατελιέ ένής. σκηνογράφου.
— Ποΰ εί^αί.ο 'Ιούλιος, ερώτά b θεατρώνης.
— Εις τα σύνεφα, απαντά δ ζωγράφος γελών.
— Ε’ις τά σύνεφα, επαναλαμβάνει ί θεατρώνης, άλλά
δέν ερχετάι νά τά διορθωτή.

' ★ ■
Έρις διά λέξεων.
—Είσαι έις εξαίρετος άτιμος.
— Ανακαλεσον τδν λόγον σου, γρήγορα.·
— Μάλιστα, ανακαλώ τδ έξέραιτος,· διότι δέν σοΰ
άξιζε·.' ■'

Η ΦΥΖ1£
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ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΑ
Τήν δόλια μου καρδιά

στά δόντια αρπάζω

Καί μ’ άπειρη μανία τήν ίεσκίζω,
Τήν δύστυχη φριχτά τήν κουρελιάζω,

Γιατί νά σέ πονάη τήνε βρίζω.
Τήν πονεμένη Μοΰσα μου κυττάζω

Λυπητερά τραγούδια νάρχινάη

Καί τρέχω καί τήν λύρα τή< άρπάζω
Καί τήν χτυπώ γιατί σέ τραγουδάει'

γυρίζω καί κυττάζω σένα

Ξάφνου

Καί μέσα

’στήν καρδιά δ πόνος καϊει,

Τά χέρια

μ’ άπομένουν σταυρωμένα

Καί προσευχή γιά σέ τδ στόμα λέει.

Γιώργο; Ν. βωμαίθη;

ΚΡΑΥΓΗ
Πώς ήθελα, σάν ήμποροΰσα,

— Μά πώς, Κυρία μου, στεφάνους πωλεΐτε ; ποΰ

Μέ μιά κλωτσιά μου δυνατή

elvai ot σταυροί σας ;

— Μπά, δέν ίεύρετε; δέν κάμνομεν πλέον σταυ
ρούς.

— Τί διάβολον

έπαθον

καί τρέχουν έτσι άπδ πίσω

— Καί διατί; δεσ . .. ποι. .. νίς .. .

αύτοΙ οΙ

δαιμονισμένοι

Τδν κόσμο έκεϊνο νά χαλνούσα
Όπου δέν έέρει νά αίσθανθή 1

άπδ τ’ άμάίι. .. Ά,

κατάλαβα ή καμμιά παληοβρώμα ή κανένας μεγάλος

Έτσι θά έβλεπα ϊνα ένα

—-Ά, δέν ίεύρετε, Κύριε, δτι δεν είναι πλέον
είναι μέσα

τής μόδας ;
— *0 σταυρός;., κατάλαβα!

διότι

αύτδε

δέν

καί

τρέχουν

νά τδν

Νά κατεβοΰν έδώ στή γή

ίδονν ... Καί δ

άμαέάς καμαρώνει !

Κ’ άγκαλιασθοΰνε λατρεμμένα
Τ’ άστέρια μέ τδν ποιητή.

μεταβάλλεται ποτέ, ένώ πάντα τά άλλα . . .
I.

·ιι·ιι·μ··ΐ·ιι·ιι·Μ ·ιι·ιι·ιι·β·ιι·ιι·ιι *ι·ιι·ιι·ιι
κι·ιι·ιι

Γ.

'Αντωνιάδη;

· ιι«" «ιι «»< ·ιι ·"· η ·“·'·α·»«·π
*ιμ
·ι·ιι«ι<·ιι·ι
*ιι·π·Η·ιι·ο·β·ι
ι·υ
ιι···ιι
ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΑΝΗ
Σάν

Εΐς τάς εξετάσεις.
— Δόνασαι νά μοΰ είπής, παιδί μου, τφ λέγει δ
καθηγητής,πότε έξερράγη ή έπανάστασις το5 1821:

— Μαργαρώ, έκτΰπησε τδ κουδοΰνι.
— Νομίζεις, κυρία, οτι εινε τδ ρωλόϊ.. .
— Όχι, άφ’ ου δεικνύει 10 παρά 20.
— Μά θά πηγαίνη εμπρός.

ν’

άγαπώ, ποΰ εΐσ’ ώραία,
Μήν εΐσ' άγέρωχη Εανθή·

Ώραία είνε κ’ μήλέα,'
Όταν τήν άνοιΕι άνίή,

Μά σάν έρθή ψυχρός χειμώνας
Καί κρύος άνεμος φυσξι,

Μένει'μ’δλόγυμνους τούς κλώνους
Φεύγουν τά κάλλη τμ χρυσά,.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

Σάν σ'άγαπώ, ποΰ'εΤσ
*

ώραία,

Μήν εΐσ’ άγέρωχη πολύ’
θάρθη ^χειμώνας καί στή νέα

01 ΤΕΧΧΑΡΕΧ ASIO1

Τήν έμορφιά σου τήν καλή,
I.

Ή κόρη σας, κυρία μου, ίλεγενό X... εΐς τινα
Κυρίαν, «Ομορφαίνει δσο μεγαλώνει.Όταν ήτο μι
κρά σας ώμοίαζε πολύ;

Ή οικογένεια έδέχετο συχνά είςγεδμα τδν βου
λευτήν. Κατά τάς ημέρας αύτάς μεγάλη εινε ή
χαρά του μικρότερου παιδιού τής οικογένειας.
Ό βουλευτής τδ έρωτα:
— Σ’ αρέσει λοιπδν πολύ, δταν έρχωμαι καί
τρώγω μαζυ σας;
—”Ω! ναί.
— Γιατί μ ’ αγαπάς πολύ, δέν είνε έτσι ·
—-*Α1 δχι. Γιατί κάνομε καλείτερα φαγητά.

Έν τφ 14φ φύλλφ τής 15 Ν]6ρίου π. έτους
έδημοσιεύσαμεν παίγνιον, καθ ο, ένώ τρεις α σ’σ ο ι
τίθενται κεχωρισμένοι άλλήλων έν τω παιγνιοχάρτφ,εόρίσκονται ειτα δμοΰ καί είς εν μέρος,'χω
ρίς ν' άναμιχθοΰν τάφύλλα.
Ήδη θά περιγράψωμεν τίνι τρόπφ οί τέβσαρες
άσσοι τιθέμενοικεχωρισμένωςέν τφπαιγνιόχάρτφ
ειτα εύρίσκονται ίλοι δμοΟνωθι, χωρίς ποσώς τά
χαρτία ν'άνακατωθοΰν.
Λαμβάνετε άνά χεΐρας τους τέσσαρας άσσους,
οδς δεικνύετε τοΐς παρισταμένοις, άλλά πρδ τούτου
θέτετε έπιτηδίως βπισθεν τοϋ τελευταίου τέσσαρα
άλλα χαρτία,άσχετα καί τοποθετείτε ταΰτα έπί τοϋ
παιγνιοχάρτου. Τότε τά τέσσαρα άνωθι χαρτία, τά
δποΐα. οί άλλοι θά1 νομίζωσιν, δτι είναι οί άσσοι
διαχωρίζετε εντός τοδ παιγνιόχαρτου καί μετά μικράν μαγικοσοφιστικήν σας δμιλίαν, τοΐς λέγετε,
δτε οί άσσοι θά μετατεθώσιν άφ
* έαυτών άνωθι δπερ
και άποδεικνύετε άμέσως.

Γ.
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μένην εΐς τά παραπεποιημένα, εύχερώς σχιζό
μενα.
2) Ή δεξιά τοΰ γραμματίου προτομή τοΰ
Γεωργίου Σταύρου στερείται έντελώς εΐς τά παραπεποιημένα ένότητος χρωματισμού, ποΰ μέν
βαθέως, ποΰ δέ ασθενώ:, έν συνόλφ δε άνωμάλως κεχρωματισμένη, παρουσιάζουσα ίδίφ εις τό
οπίσθιον μέρος τοΰ κρανίου (ΐνίον) κενόν ελλιπέ
στατα χρωματισμένον.
3) Οί έν τφ Έλληνικφ Στέμματι Ήρακλεΐς
παμστώντατ είς μέν τά γνήσια, ώς άνδρες ώρι
μοι και πωγωνοφόροι, εΐς δέ τά παραπεποιημένα
παριστώνται ύπό μορφήν νεανικωτέραν καί σχε
δόν άγενειον, κατά δέ τήν καθόλου παράστασιν
ύστεροΰσι καλλιτεχνικώς.
4) Τά ένθεν καί ένθεν τοΰ Στέμματος δύο
ελλειψοειδή πλαίσια, έφ’ ών άποτυποΰται ό
αριθμός 100, ώ; καλ ό άριθμός οδτος διαφέρουσιν οΰσιωδώς κατά τούς χρωματισμούς, προσεγγίζοντα είς τά παραπεποιημένα το βαθύ κίτρινον χρώμα, τοΰ τών γνησίων όμοιάζοντος τό
χρώμα Σοκολάτας, έτι δέ ά αριθμός 100 είς
μέν τά γνήσια εινε κεχαραγμένος διά γραμμών
ζωηρών βαθυτίρου χρώματος, ε’ις δέ τά παραπεποιμένα διά γραμμών άσθενεστέρων, ώς έπί
σης εινε άσθενέσταται καί αί κατά μήκος διά
τοΰ αριθμού 100 διήκουσαι οριζόντιας γραμμαί,
άντιθίτως πρός τά γνήσια, έν οΐς αί τοιαΰται
γραμμαί είνε ζωηρότατοι καί λίαν ευδιάκριτοι.
5) Ή έν τφ μέσφ ..τών γραμμάτων ταινία,
ή φέρουσα τάς λέξεις «’Εθνική Τράπεζα τής
Ελλάδος» είς μέν τά γνήσια μήκους 11 εκα
τοστών, είς δέ τά παραπεποιημένα μήκους έλάσ
σονος κατά 1 περίπου χιλιοστόν.
6) Ό έπί τής πρσθίας όψεως καί εις τδ κάτω
μέρος τών γραμματίων μέγας αριθμός 100, είς
τά παράπεποιημίνά είνε ζωηρότερος, τά δε δύο
μηδενικά αυτοΰ δέν φέρούσιν τήν εσωτερικήν περί
τδ κενόν λεπτήν γραμμήν, ήν φέρούσιν ■ έν τοΐς

’Αντωνιάβη;

H ΕΟΚΙΚΗ ΤΡΛΠΕΖΛ ΤΗΣ ΕΛΛΜΟΣ
Δηλοποιέΐ δτι
^κυκλοφόρησαν άρτίως παραπεποιημένα έκατον·
τάδραχμα τραπεζικά γραμμάτια αύτής Ζ'.έκδόσεως (χρώματος ιώδους) τής παραποιήσεως τών
έποίων τά κυριώτερα διακριτικά γνωρίσματα
είσί τά έξής :
.
1)
Ό χάρτης τών παραπεποιημένων γραμ
ματίων είνε λεπτότερος καί πολύ ευτελέστερος
τοΰ τών γνησίων, υστερών τούτου καί κατά τήν
ΰπόστασίν, ήτις μή ουσα ύφασματώδης, καθιστφ
ταΰτα ήττον ομαλά είς τήν άφήν καί ήττον
στερεά τών γνησίων, ατινα' σχιζόμενα παρου
σιάζουν ποιάν τινα άντίστασιν μή παρατηρου-

7 )Ό χρωματισμός τών έν τή όπισθίφ όψει τών
γραμματίων έλλικοειδών πλαισίων, τόσον τοΰ
κεντρικού, δσον καί τών είς τάς τέσσαρας γω
νίας μικρών τοιούτων, είνε ασθενέστατος εΐς τά
παραπεποιημένα, ή έλλειψις δε άδτη καθίστα
ται' καταφανεστέρα είς τά κενά τών μηδενικών
τοΰ άριθμοΰ 100 τοΰ κεχαράγμένου έπί τών 4
γωνιαίων, ένθα ελλείπει παννεγώς ή παρατηρού
μενη είς τά γνήσια ένότης τοΰ βαθέος ιώδους
χρώματος.
Έν γένει δέ τά παραπεποιημένα γραμμάτια
Εξεταζόμενα μετά προσοχής παρουσιάζουσι ύπό
καλλιτεχνικήν έποψιν καθόλου καί έν ταΐς λεπτόμερείαις αυτών πλεΐστα μειονεκτήματα.

‘Α&ήνββι tfj

Δεκέμβριο» 1902
Ό ΔιοικητΑς
*
Στ
Στρέϊτ
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Η ΦΥΣΙΣ

oso ή con brio Con Fuoco. Con miana Risoluto. Agitato. Vivace κτλ.
ΥΠΟ
Αί λέξ εις αύταΙ άναφέροντα
*.
εις τόν χαρα
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
κτήρα και εις τήν έκφρασιν τού τεμαχίου, δει ·
κνύουσι δέ αίσθητικώτερον τόν βαθμόν τής κι(βυνέχβια χαι τέΧός).
νήσεώς του.
’Αλλά καί διά τών τοιούτων ακριβών λέξεων
Ή συγκοπή ονομάζεται κανονική δταν τά
δέν έννοοΰμεν καλώς τήν έννοιαν τοΰ μουσικού
δύο μέρη αύτής είσιν. ίσα, ώς <ί; τά δύο προη τεμαχίου' έπρεπε δέ νά υπάρχω δργανίν τι ιδιαί
γούμενα παραδείγματα. ’Ακανόνιστος δέ, δτκν
τερον, τό οποίον νά δεικνύη μετά μαθηματικής
δέν εινε ίσα.
προσεγγίσεως καί αισθητού .τίνος τρόπου, δλους
'Οταν ό ήχος άρχηται εκ χρόνου^ άσθ-νοϋ; ή
τούς νοητούς βαθμού; τής κινήσεως
έκ μέρου; άοθενοΰς χρόνου, χωρίς νά έπεκτείνηΙΙλεΐσται δοκιμαί έγένοντο πρός κατασκευήν
ται έπί τοΰ ισχυρού χρόνου (ή επί μέρου; τού τοιούτου τινό; οργάνου. ’Επί τέλους επινόησαν
του), τότε δέν εινε πλέον συγκοπή, άλλ ’ άντί- Sv, «/.πληρούν δλους τούς έπιθυμ.ητούς δρους,
θ.τος χρόνος (contre temps).
τούτο δέ είναι ό μετρονόμος (Metronome).
Έπενοήθη ύπό τού μηχανικού Winckel (d’
II. Απόλν^ός διάρκεια η κίνη«3ις
Amsterdam) έτελειοποιήθή δέ κατά τό 1875
Ό τονισμός, ώ; είό-.μεν, μάς δεικνύιι τάς ύπό τοΰ Maebyel, δστις έδωκεν είς αύτό τό
άναλόγους σχίσεις τή; διάρκειας, άλλά ουδόλως όνομά του. Ιδού πώς άποτελείται τό δργονον
τοϋτο. Είς κιβώτιόν τι προσαρμόζεται εκκρε
τήν -θετικήν διάρκειαν αξίας τινσ;,
μές τι, ούτινις τό στέλεχος εύρίσκεται πρδς τά
Γνωρίζομεν, δτι τό βραχύ διαρκεΐ κατά ήμισυ
όλιγώτερον τοΰ ήμιμάκρου καί τούτο κατά ή- ά·,ω, Διά τοΰ στελέχους τούτου περάται οακτυμισυ όλιγώτερον τοΰ μακροΰ. Τί; ομω; πρέπιι λίδιόν τι κινητόν, βραούνον ή έπιταχύνον καθ
νά εινε ή θετική οιάρκιια τοΰ μαχροΰ, οπω; γ >ω- όσον ά-έρχεται ή κατέρχεται τάς κινήσεις τού
ρίζωμιν τά: έπομένας αναλογίας;
εκκρεμούς. Κλίμαξ βαθμολογούμενη, τίθεται
Τήν τοιαύτην θετικήν διάρκειαν τήν λαμβά
πλησίον τού εκκρεμούς, δεικνύουσα τόν αριθ
μόν τών κινήσεων είς οεδομίνον τινά χρόνο-.
νει ιδία έκαστον φθογγόσημου κα1. ταύτην ακρι
Ή διάρκεια αισθητοποιείται διά τού θορύβου
βώς όνομάζομεν απόλυτον διάρ
*»ιαν.
■ Ό τοιοΰ, ,
ν· ·
(τίκ-τακ) τον όποιον -παράγει η . μηχανη εις
τος χρόνος ό άποτελών τήν διάρκειαν προσδιο
ρίζει ιδιαιτέρως έκαστον τεμάχιον,ή μεγάλη αΰτη εκάστην κίνησιν ■ τοΰ εκκρεμούς.
Ό εφευρέτη; έλαβεν ώ; όρον τού χρόνου τό
ποικιλία τής απολύτου διάρκειας δέν άλλάσσει
λεπτόν, επομένως ό αριθμός εί'ς δν θίτομεν τό
διόλου είς τήν σχετικήν διάρκειαν τών άξιώ».
Ή απόλυτος διάρκεια αποτελεί εν τφ τεμα- δακτυλιδιού τούιέκκρεμοΰς,δ-ινυεϊπόσας κινήσεις
χίφ τήν κίνησιν. ήτις προσδιορίζει τά βραδέα θα έκτελέση ό μετρονόμος είς έν λεπτόν.
Οΰτω θέτομε?; τ'ίδακτυλίδιον έπ| τίΰίάριθμοΰ
ή ταχέα διαστήματα Των ποσών.
Ο συνθέτη;
50, ό μετρονόμο; τότε. έκτελ»ΐ-50 κινήσεις κατά
πρέπει ακριβώς νά προσδιορίζη τήν κίνησιν τού
τεμαχίου, δπω; καθιστφ έπαισθητήν τήν ιδέαν πρώτον λεπτόν. Έάν.δέ τό θέσωμεν είς ιόν
άριθμ-όν 80, θά έκτελίση-80 κινήσεις
τής συνθίσεώ; του.
Ίνα δείξη ό συνθέτης τήν κίνησιν τεμαχίου
Διά τοϋτο λοιπόν- θίτουσιν έν αρχή πάντοτε
τού τεμαχίου λέξεις τινάς, όπως γνωρίζωμεν τινός, γράφει έν άρχ,ή.αύτοΰ ,σημεΐόν τι αξίας,
ακριβώς τήν κίνησιν τού τεμαχίου. Είσί δέ αί συνοδευόμενον μετά-αριθμού τιν’ος τού μετρονό
έξη;: Largo.Len-to. Grave. Adagio. Allegro. μου π. χ. τό εξής ^1=60 (ήμίμακρον συνοδευό
μενον ύπό τού αριθμού 60), σημαίνει, δτι τό
Andante. Presto.
Αύται δεικνύουσι 'τά περισσότερα διαστήματα ήμίμακρον πρέπει νά είναι τδ. εξηκοστόν .μέρος
τής βραούτητος ή τής ταχύτητος. Πρδς τούτοις ένός. λεπτού. Τό .επόμενον J = 108 (τό βραδύ
συνοδευόμενον ύπό τού αριθμού 108) σημαίνει,
- ύπάρχουσι :
Larghto. Andanlino. Allegretto. Prestis δ.τι τό βραχύ θά είναι τό εκατοστόν όγδοον.
Έν τφ τεμαχίφ πρός τούτοι; ύπάρχουσι μέρη
simo.
Αί λέξεις αύται μετριάζονται πολλάκις διά τινά, είς τά όποια ή κίνησις βραδύνετ.αι ή έπι■τής προσθήκης τών έξης λέξεων: un poco ταχύνεται.
Οί μερικοί μετασχηματισμοί είς τήν κίνησιν δη(-«ολίγον) molto (=πολύ) assai (—βαθμό,
ανώτερος κατά τι-τοΰ mollo) καί τέλος διά-τοΰ . λοΰνται. διά. τών εξής λέξεων :
Rallenlato καί συντόμως rail.
non tropo (==ού πολύ.)
•Μεταχειριζόμεθα πρός τούτοι; και άλλας λέ
Ritardanto καί συντόμως ritard
-»
ξεις-: Centabiie.Moderate. Sostenuto. Affet- Ritenuto
»
;ί
riten
**1
»
» . slarg
tuoso. Amorose.Scherzo ή scherzande. BriSlarganto
»
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Accelerando »
»
accel
Stingendo
»........ »
sting
Όπόταν θέλωμεν νά παύσωμεν τούς στιγμι
αίου; τούτους μετασχηματισμούς τής κινήσεως,
μεταχειριζόμεθα τάς έξής λέξεις,tempo-primo
(είς τόν πρώτον χρόνον) ή & tempo· ’Ενίοτε έπί
πολύ έπεκτείνεται ή κίνησις καί τότε δηλοΰται διά τοΰ εξής σημείου
Ό/ομάζεται δέ
στιγμή οργάνου, όπόταν τίθεται έφ’ ενός φθογγοσήμου χαί στιγμή συγκοπής, όπόταν τίθεται επί
σημείου τινδς παύσιως.
Ή στιγμή τού οργάνου δηλοί, δτι τό φθογγό
σημου πρέπει νά έπεκταθή κατά απροσδιόριστόν
τι διάστημα.
'Η δέ στιγμή τής συγκοπής δηλοί, οτι ή
παΰσις πρέπει νά έπεκταθή άπροσδιορίστως.
Αί κύριαι κινήσεις οηλοΰνται διά τοΰ κτύπου
τής χειρός ή τοΰ ποδός. Εχομεν κινήσεις κανο
νικά;, δι’ών καλλίτερου έννοοΰμεν τά; διαιρέσει;
τοΰ χρόνου. Πρό πάντων δέ μετροΰμεν διά τής
χειρός ή τού ποδός, δπως διατηρώμεν τήν άπαιτουμένην τάξιν έν τφ τεμαχίφ,
Είς δλους τούς χρόνου; ό πρώτος χρόνος δηλοϋται διά τής θέσεως τοΰ ποδός ή τής χειρός,
ό δέ τελευταίος τουναντίον διά τής άρσεως.
Τά έπόμμενα σχήματα δεικνύουσι τάς κινήσιις
δι’ ών έκτελοΰμεν τόν έκ δύο χρόνων άποτελούμενον πόδα, τών έκ τριών καί τόν έκ τεσσάρων.

λων μέσων έν μέρει νά οηλώση τά; τοιαύτας
διαφοράς, ούχί όμως και όλοτελώς νά παραστήση
τό αίσθημά του. Διά τούτο οί αρχαίοι συνθέται ήττον έσημείουν τάς τοιαύτας διαφοράς,
προτιμώντες ν ’ άφίνωσιν αύτάς είς τήν διάθεσιν
καί είς τάς μουσικά; γνώσεις τών εκτελεστών.
Πάντοτε δμως, οσάκις τελείται μουσική συ
ναυλία, πρέπει νά σημειώνται μετά προσοχής αί
διαφοραί, επειδή άνευ τούτων θά προκαλήται μεγάλη'σύγχυσις είς τήν αρμονίαν.
Διά τοϋτο ύπάρχουσι διάφοροι λέξεις έν τή
’Ιταλική γλώσση, έκφράζουσαι τά; διαφορά;.
Piano διά συγκοπής ρ. Pianissimo διά συγ
κοπής ρ. ρ.
Dolce διά dole. Diminuendo διά dimin.
Smorzando διά smorz. Morendo διά mor.
Decrescendo διά decresc.Perdendosi pord.
Mezza voce — mez-voc. Sot voce ~ s. voc.
Sforzando διά sfz. Rinforzando διά rfz.
Crescendo ;διά cres, Mezzo forte διά mf.
Forte διά f. Fortissimo διά f. f.
Calando διά cal. Piano forte διά p. f.
Forte piano διά f. p.
Δηλούμεν διά τοϋ εξής σημείου, τήν διαφοράν
τοΰ αυξανόμενου ήχου, a- Διά τοΰ έπομένου^δέ
τήν διαφοράν τοΰ έλλαττουμένόυ
Έπι τέ
λους διά τοΰ έξής-κ>τήν αυξησιν ή έλάττωσιν.
,' Τό ένωτικόν τιθέμενου έπί διαφόρων φθογγο
σήμων δηλοί, οτί)πρέπει νά έκτελεσθώσιν άλληλοδιαδόχως άνευ διακοπής τίνος.
Τό τοιούτον δηλούται διά τής λέξεως legato
ή strisciato.
Legato

Ιδιαίτεροι μουοικοι διαφοραί.
Γνωρίζομεν ήδη καλώς δλα τά στοιχεία τής
.μουσικής γλώσσής, δηλαδή τά διάφορα έν χρήσει. σημεΐα διά τόν τονισμόν, πώς γράφονται
καί τίνι τρόπφ. άναγιγνώσκομεν αυτά.
Ή. μαγική δμως δύναμιςτοΰ τεμαχίου ύπάοχει όλοτελώς είς. τήν φαντασίαν τοΰ συνθέτου.
Έκφρασιν έν τη μουσική όνομάζομεν τήν με
τάδοσή μουσικού τίνος τεμαχίου, άπαραλλάκτω;
ώς τό ήκούσαμιν.
Διαφοραί κατά τάς τεχνικά; έννοιας τής λέξεως είσιν οί μετασχηματισμοί είς τήν έντασιν,
είς τόν τονισμόν, είς τήν αρχήν κάί τέλος τοΰ
■ήχου, έν συντόμφ τά σπουδαία μέσα, δι'ών δηλοΰται τό αίσθημα τοΰ μουσικού.
- Ό συνθέτης δύναται βεβαίως διά καταλλή

Το εναντίον δέ τοΰ ενωτικού είναι τό staccato
Δηλοΰται δέ διά μακρών στιγμών, τεθειμένων
άνωθεν ή κάτωθεν φθογγοσήμων.-’Εν τγί περπτώσει ταύτη τά φθογγόσημα πρέπει νά έκτελώνται έντόνω; καί χωριστά.
Stagato

Άδυνατώτερον κτυπητόν έκφέρεται διά. στιγ
μών στρογγύλων.
■AL-4 ’ -

■w)l 4----:—J
Έπί τέλους διά φθόγγους ασθενώ; χτυπητούς
αί στρογγύλαι στιγμαί συνδέονται διά ένωτικοΰ.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

36. Αίνιγμα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΛΕΞΙΚΟΥ- Έξεδόθη τδ 7ον, τεύχος περιέχον πίναχα

Άπό ένα γράμμα
καί μονάδα μίαν
Σχηματίζεις, φίλε
δένδρων άπειρίαν.

του Πειραιώς ραί άρθρα'άπδ τοΰ Γοβενώ μέχρι τοΰ
-«Δημητρακρπούλου,» εξ ών-μνημονεύομεν, τά Γδύμ.
Γύζιές, Δάνδολος, Δελφοί, Δηλιγιαννηςν
’·. Έκαστον τεύχος τιμάτάι έν Άθήναις δρ. 80 έν ταΐς
_έπαρχίαις δο. ;^0, ήν τή αλλοδαπή δρ. 100.
’Εχδρται Μπεχ καί Μπάρτ, Πλατεία Συντάγματος.
Δ Ν · ΑΓΓΕΛΟΠΌΥΛΟΥ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ. Έξεδόθη ύπδ τών καταστημάτων υιών
Άνέστη Κωνοταντινίδου ογκώδης τόμος, περιλαμβάνων πλήοει καί. τέλειαν πραγματείαν σχολικής, έμπορικής καί τραπεζητικής αριθμητικής, μετά καταλο
γών τών μέτρων καί σταθμών τών χυριωτέρων'Κρα
τών τής Εύρώπης χαί ’Αμερικής χαί έξισώσεως αύτοΰ μέ τδ γαλλικόν μετρικόν σύστηαα ώς καί των
νομισμάτων όλου τοΰ κόσμου καί εξισώσεως αύτών
πρδς τδ φράγκον.
Ει■>αι αναγκαιότατος είς πάντας καί τιμαται φρ.
5 δια τούς συνδρομητάς μας.

•

Ο

3Τ. Γρϊδος.
.ο
β — ι β εινε ο δτκον ό
ι
ο

38. Γμϊφος.
Δένει μέ πα no.JW.PXi

30. Γρίφος.
jooo λήθη ι· «ανία

Ktoaic

ΛΥΣΕΙΣ BAEHiATim ΛΣΚΙΙΣΕΩΝ
12ου ΤΕΎΧΟΥΣ

31- Π-Ιστός = πιστός.

"Ελυσαν αυτό ή Δεσ Σοφία Δημακοπούλου εξ Αθη
νών, ό κ. Γεωρ. Παπασταύρου ϊξ ’Αθηνών ή Δεσ Πο
λύμνια Παπαδοπούλου έξ ’Αθηνών χαί ή χ. Αύρηλία
Πρίντεζη έξ ’Αθηνών.
.
32·

Ή άτιμία ε?ν< άπόρροια τϊ|ς πενίας,

"Ελυσαν, αύτδ ή Δεσ Σοφία Δημαχοπούλου εξ ’Αθη
νών όχ. Γεώργιος . . . έξ ’Αθηνών, δ χ. Μιχ.; Παπα■«rraajpov -έξ ’Αθηνών, -ή-Δεσ Πολύμνια .Παπαδο
πούλου έξ ’Αθηνών, χαί ή χ. Αύρηλία Πρίντεζη έξ
’Αθηνών.
3). Ό καφές ήλθεν έξ

‘Αραβίας

"Ελυσαν αύτδ ή Δεσ Σοφία Δημαχοπούλου εξ· ’Αθη
νών, ή Δεσ Πολύμνια Παπαδοπούλου εξ ’Αθηνών χαί
ή χ. Αύρηλία Μ. Πρίντεζη έξ ’Αθηνών,
Σ. Φ. Τα .αινίγματα 29 χαί 30 τοϋ 11ου τεύχους
ίλυσαν χαί δ χ. Α. Μι^αηλίδης έξ ’Αθηνών χαί δ χ.
Φραγ. Κορτέσης έχ Καερου.

ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Έξεδόθη ύπδ τοΰ έν Σάμω κ. Π. Γ. Πανταζή ιατρού
ειδικού τών όδόντων χαι τοΰ στόματος έν γενει περιέ
* συμβουλάς ωφελίμους χαί πρακτικάς διά τάς μη
χω
τέρας.
_
Τήν άπόκτησιν του ώφελιμωτάτου τούτου βιβλίου
συνίστώμεν είς πασαν οικογένειαν.
Τιμή φρ. χρ 1,50.

ΚΥΡΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΦΙΛΟΙ
"Οσο: θέλετε νά πωλήσετε Κρητικά
ή Ελληνικά γραμματόσημα παντδς
-είδους
μεγαλειτέρας τιμάς.
"Οσοι θέλετε να Κάμετε άνΤαλλαγάς .
Ελληνικών ή Κρητικών μέ ξένα.
"Οσο: θέλετε νά συμπληρώσητε τάς
συλλογάς σας διά σπανίων γραμμα
τοσήμων όλων τών εθνών είς τιμάς
εύθηνοτάτας Έπισχεφθήτε τδ Γραμματοσημολογικδν
γραφεΐον τών κ. κ. ’Αδελφών Σπετσιώτου.
$ Όθός Ασκληπιού.

ΑΓΟΡΑ, ΠΟΛΗΣΙΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

nnimmsu th suuos

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥ2ΕΩ2,,

"Οτι χατετέθη παρ'αύτη τδ άπαιτούμενον ποσδν
3ια τήν πληρωμήν τοΰ ύπ’ άριθ. 25 τοκομεριδίου τοϋ
έχ φρ. χρ. 89, 875, 000 έθνίχου δανείου (890) 5 0)0
(Σιδηροδρόμου. Πειραιώς-Λαρίσης) πληρωτέου πρδς
φρ. χρ. 4 απδ τής ο) 1.5 προσεχούς Δεκεμβρίου.
Άθήναι τή 16 Νοεμβρίου 1902.
• ■ ■
(Έκ τόΰ Γραφείου)

Κ, Π. Χανιά. Συνδρομή σας έλήφθη, ’Απόδειξις
μετά λαχείου σας εστάλη αυθημερόν ταχυδρομικώς—
Β. Β. Π ε τ ρ ο ύ π ο λ ι ν. Δέν άναμιγνυόμεθα δημο
σιογραφικές είς τήν πολιτικήν, Ή «Φύσις» ακολουθεί
τδ πρόγραμμά της, .δπερ ανάδημοίιεύομεν εν αρχή
έκάσ.του ετους.-r-Σ. Κ. Τεργέστην. Δύο τόμοι
χρυσόδετοι ληξάντων έτών άπεστάλησαν ύμΓν έπί συστάσει. Άναμένομεν νεωτέραν σας.—■Κ. Λ. ’Αλε
ξάνδρειαν. Σας ένεγράψαμεν άπδ 1 · 9βρίθυ. Φύλλα
έσΐάλήσαν ύμίν ώς καί άπόδειξις μετ’ αριθμού λα
χείου σας.—Αί Β. Κέρχ.μραν. Ζητούμενοι· αριθμοί
σάς άπεστάλησαν καί έγράψαμεν.— Τ. Ζ. Β'ο ι> r g έ.
Έχει καλώς. Εύχαριστόΰαεν. Έλπίζομιν συνεκρατήσατε λοιπούς. Ταξείδιον αρκετά καλόν?— Α. Γ. Β οurgas. Δελτάριον έλήφθη’ Φ. Πηνελόπη σας σίέλλεται,ώς γράφετε. Γράφομεν.—,θ. Κ. Μ ε λ.ί τ η ν.
’Επιστολή μετά πονηματίου έλήφθη ,?ιαί έδν,μοσι.εύθη,
Εΰχαριστουμεν θερμώς δ« δελτάρια κτλ.—Δ. Κ.
Βώλον. Συνδρομή σας έλήφθη- Εΰχαριστουμεν πολύ;
’Απόδειξις μετ’ άριθμου λαχείου σας-'έστάλή άμέσως
ταχυδρομικώς.
ύ '

/χωοτοποιεϊ

ΊίϊϊϊΰΠΗ^
ΓreooTonoieT Sn
χατετέθη παρ’αυτή το άπαιτούμενον . ποσδν δια τήν
πληρωμήν τοΰ τοκομεριδίου λήξέώς 19)1 ’Ιανουάριου
1903 τών εξής εθνικών δανείων ;
...
α') Δα..· 1831 5 0)0 πρδς φρ. χρ. 4.50
“
1884 5 0)0 »
»
1887 4 0)0 ...»
» 1898 5 0)0 »
ί
4902
______4 0)0 »
Άθήνησε-τή'3?' Νοεμβρίου 1902.
(•’Εκ του Γραφείου)

Φ

•Εν ’Αθήνα» έκ τοΟ Τυπογραφείου τδν Καταστημάτων Άνθστη -ΚωνστβενπενΜου
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