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Παρ4 τον σταθμλν’Σιδ. Άίην. Ποιραιω;

Κάρολός Δίκεες καί . Έδουάρδος Λύττων
— Βύλβερ διάσημος μυθυστοριογράψος
τής έποχής καί ώς έκ τούτου οί κληρι-

κ. Γνλδενστνμπέ έ
πεχείρησεν απειρίαν
σχετικών πειραμά
των άπό τοΰ ι856
μέχριτοΰ j86q, ένώπιον σοβαρών καί άΆρ. 3. Γραφή Λατινιστί γβνομένη'ίνώπιον τοϋ κόμήτο;
ξιοπίστωνμαρτύρων,
Δ’ Ουρσχο πλησίον τοΰ βγσλματος τοΰ Αύγουστου.
εύρωπαίων καί άμερικανών Λ δέ περι κοί διετείνοντο δτι διεταράσσετο Λ ήσυέργεια τοΰ κοινού χία τών τεθνεώτων καί τών διάσημων
καί τών έπιστημό- βασιλέων. Ή δέ κυβέρνησις Ναπολέοννων έκορυφώθη ι τος τοΰ Γ·' τρέμουσα πάντοτε τήν δύδίως μετά την δη- ναμιν τής Εκκλησίας, παρημπόδισε, τή
μοσίευσιν περί της είσειγήσει ταύτης κατά τό έπιόν έτος,·
Π ρ α γ μα τικότη- τά τοσοΰτον συνεχώς καί ένώπιον πλή
τος τδν Πνευ θους μαρτύρων έπαναλαμβανόμενα πειμάτων καί τοΰ
θαυμάσιου φ α ι ■
νομένουτίίςγ ρα
φής των σνγγάμματός τον έν έτει
1857. Κατά δέ τό φθινόπωρον τοΰ 1858
τοσοΰτον ό τΰπος έ
γραψε περί τούτον,
ώστε οί κληρικοί ήναγκάσθησαν νά τφ
έμποδίσωσι τά έν ταϊς κατακόμβαις των
βασιλέων τής Γαλλίας έν τφ ναφ τοΰ άγ.
Διονυσίου πειράματά του, καθόσον είχε
Άρ. 5. 'Γπογραφή τοϋ Γ. ’Ιουλίου Καίσαρο; χαραχβοΓσα
γίνε^ πολύς πάταγος, τό δέ. Monde Illuέν τω Λούδρω πλησίον τοϋ αγάλματοο τνώπιον
stre περιέγραφεν έν λεπτομερεία τό μέγα
πολλών μαρτύρων.
κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγεννών
τοΰ i85y γενόμενον . πείραμά του έν τή ράματα τοΰ βαρώνου δε Γυλδενστυμπέ
μητροπόλει τον Άγιον Διονυσίου, ένώ- έν τη αίθούσμ τών ’Αρχαιοτήτων τοΰ
πιον εϊκοσίν ατόμων, μεταξύ τών όποιων Λούβρου, ώςκαί τή.Στορτών Προσω/ιο-,
παρίσταντό τά μέλη τής πρεσβείας τής γραφιών έν Βερσαλίαις.
Ή έψημερίς τών Βερόαλιών διαρκώς
Πρωσσίας, ό κόμης δε Ρόζενβεργ, ό
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δγραφε τότε, δπ ό βαρώνος έξέπλησσε
τδν κόσμον διά τών μυστηριωδών άποκαλιίι|/εών τον,ό δέ Ιππότης Gougenot des
Moussaux έδημοσίενσε τφ ι86ο την «Μα
γείαν τοΰ»,Ινσα άπεδείκνυεν, δτι τό Ιργον
τον τ827 έγένετο αιτία τής πνευματικής
έπανάστάσεως έν Παρισίοις. Ό δέ Μαρκήσιος de Mirville ^χαρακτήριζε τόν συγ
γραφέα τής «Πραγματικότητος τών πνευ
μάτων» ώς έχθρόν έπικινδυνοδέστερον
τή Έκκλησίμ τοΰ Ρενάν, τού τόσον άσθενοϋς καί ποταπού όπάδοΰ τοΰ διασήμου
Δαβίδ Στράους-

Αρ. 6. Γρβρ'η τϊ|« Μαριαι Stouipt γινομίντ, αγγλιβτι
πΐηβίον τής στήλη; Φρ»γχ1βχου τοϋ Π, ev τω sajj. του
Άγ. Διονυσίου χβΐ σημβίνουβα : Είμαι ή ζωή.

Έν τοιίτοίς οί δΰο οΰτοι έχθροί τοΰ
βαρώνου δε Γυλδενστυμπέ. Marville καί
δε Mousseaux, άναφέρονσι περί τών αξι
όπιστων μαρτύρων, ένώπιον τών όποιων
ό βαρώνος έξετέλεσε τά αξιοθαύμαστα
αύτόΰ πειράματα καί δή προσθέτοντες έν
τφ Α'. τόμω τής «Πνευματολογίας» τοΰ
κ. δε Mirville, δτι έγνώριζον τήν άμεσον
γραφήν τών .πνευμάτων πρό τών πειρα
μάτων τοΰ βαρώνου, άλλ’δτι αύτοί, ώς
καί ό κ δε Sauley. τής Γαλλικής ’Ακαδη
μίας, ένόμιζον, δτι ώφειλον ν’ άπο·
κρύπτωσι τφ κακφ τοσοΰτον έ π ικίνδυνον φαινόμενον. Ώστε καί
οΰτοι πιστοποιοΰσι τήν αύθεντικότητα
τοΰ θαυμασίου φαινομένου τής γραφής.
Έν Γερμανία, κατά τόν Μάρτιον τοΰ
ι868, ή πεφημισμένη Έ κ κ λ η σ ι α
στική έφημερίς τοΰ Βερολίνου λε
πτομερώς έγραφε περί τής γραφής τών
πνευμάτων καί μετά πολλής ειδικότα
τος έξήταζε τό ζήτημα, συμπεραίνουσα, δτι πνευματικώς Λ πίστις είναι άναγκαιΟτέρα τής γνώσεως καί τής πεί
ρας έν. τφ ζητήματί.
(Έπεται συνέχεια)
ΣΗΜ' Φ. Ή έξήγησις τής ύπ’ άρ. 3 Φιλικής s«iστολής τής γ^αφιίση; γαλλιστί ύπδ πνεύματος έν
έτος μετά τήν εκ τής γής άπέλασίν του εχει ούτως.
« Αγαπητά μου φίΛ».

Αισθάνομαι μεγάλπν χαράν δυνάμενος νά σας
βεβαιώσω Ιδιοχείρως έκ τής πέραν τοΰ τάφου
ζωής, δτι εϊχετε δίκαιον, ότι τούτο είνε παρήγορον διά τόν άνθρωπον ! Ναίύπάρχομεν, σκεπτόμεθα, δρώμεν καί σνμμετέχομεν τών δεινών
-ώς και τών στιγμών. ...
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βριον τοΰ ι86ρ. Έπρόκςιτρ κατά τούς τότε
Υενομένους ΰπολαγιαμούς νά έπανέρχηται κα-

ΟΙ ΚΟΜΗΤΑΙ
————■—ΠΟ ετών πολλών δέν
,βλέπο^ιεν; πλέον κομήΗΒΗΗΗΗ^Η| τα< εις τον ουρανόν,
Οί'μεγάλοι κομήται τών
Ι^ΒΗ^^ΒΜΗΗ παρελθόντων αιώνων,οιτινες άπετέλουν αληθή
ΜΗΗΗΜΗΗΗ| φαινόμενα διά' τής λάμΕμβΗΒΜΗΜΜΒΜΜ ψεως καί των διαστάσε
ων τής ουράς των, έξέ·
λιπον πλέον κατ άραιάδέ μόνον χρονικάδια·
λείμματα αγγέλλεται έξ άπομεμακρυσμένου τί
νος αστεροσκοπείου ή άνακάλυψιςκομήτου τί
νος καί τούτου τηλεσκοπικού, αοράτου είς τόν
γυμνόν οφθαλμόν καί μόνον δι’ισχυρού αστρο
νομικού τηλεσκοπείου μετά μεγάλης δυσκολίας
διακρινομένου έν μέσω των μυριάδων λαμπόντων σημείων τοϋ στερεώματος. "Αν ήρωτάτο
περί τής σπάνεως ταύτης φιλόσοφός τις τοϋ
είδους Μαξ Νορδάου, θά έσπευδε νά άπαντήοηάδιστάκτως,ότι καί εις τούς κομήτας ένεψιλοχώρησεν ό εκφυλισμός.Φαίνεται όμως,οτι
κάτι έκτακτον συνέβη πράγματι εις τούς αδ
ρανούς, έμποδίζον τούς κομήτας νά προσεγγίζωσιπρός τήν Γήν.Τινές ισχυρίζονται, ότι
αίτιος τής μεταβολής ταύτης είναι ό Ζεύς,
έκτρέψας. διά τής ελκτικής αύτοΰ δυνάμεως
πολλούς κομήτας έκ τής γειτνειαζούσης πρός
τήν γήν τροχιάς αύτών.
Ούδέν άπορον, διότι δέν εΐναι τούτο μό
νον τό εις τόν ύπατον τών πλανητών τοΰ
ηλιακού συστήματος άποδιδόμενον έγκλημα
τοιαύτης φύσεως. Φαίνεται,ότι ό Ζεύς σφε
τερίζεται έν τώ ούρανώ τήν δικαιοδοσίαν τοΰ
Έρμου, διότι, ένώ ό ομώνυμος τώ Κερδωω
πλανήτης διακρίνεταχ διά τήν άνεπίληπτον
διαγωγήν του. μετριοφρόνως εμφανιζόμενος
έπ’ όλίγον είς ώρισμένας περιόδους, ό μεγα
λόσχημος Ζεύς δέν παύει ανησυχών παντοιοτρόπως τούς γείτονας του. Άφήρεσε άπό
τής Γης τούς ωραίους Λεοντιδεϊς τοΰ Νοεμ
βρίου, οίτινες άπετέλουν αληθή τέρψιν διά
τούς έρασιτέχνας ούρανοσκόπους, παρήλλαξε
δέ και τήν περίοδον πλείστων όσων κομητών,
οίτινες δέν επανέρχονται πλέον τήν ωρισμένην εποχήν. Περιμένονται εΤς ή δύο κομήται,
άλλά δέν εμφανίζονται πιστοί, ώς άλλοτε, είς
τήν όρίσθεϊσαν ουνέντευξιν, ένώ τουναντίον
παρουσιάζονται αίφνιδίως άλλοι’ τούς όποι
ους ούδεις άνέμενε.
Τό ιροα οί άστμονόμοι πέριμένουσι τήν
έπάνοδον δύο τουλάχιστον περιοδικών κομη
τών. Εύτυχεϊς, άν θά κατορθώσωμεν νά τούς
ίδωμεν. Ό πρώτος είνε ό κομήτης τοΰ Τέμπελ, ανακαλυφθείς έν Μαδρίτη τόν Νοέμ-
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ιδηι τον είόεν ό Βέρναρό έκ τοΰ, έν τη Β.
δια σπορά; πολλαπλασιασμό; τής
Άμερική.άοτεροοκοπείου τοΰ Λίκ. Έλπίζεται
ελαία;
δέν ητο έν χρήσιι παρά τόϊς
όμως,. ότι: θά καταοτή κάλλιον ορατός τόν
iu
~
αρχαίοι;,
καθότι έδόξαζον,.δτι '«ί
Δεκέμβριον τοΰ τρέχοντος έτους..
71V
W
πυρήνες
τή;
ίλαία; δέν κέκτήντΜ
Ό κομήτης ουτος φαίνεται, βτι είνε ο τώ
4
\1)
βλαστικήν
δύναμιν
. Σύν τφ χρέγω
177^ 'Z'J Παριοίοις ανακαλυφθείς υπό τοΰ γΛπ:
]|^'δμω; έγνώσθή τό σφαλερόν τής-δοΜεριέ. Παρά τούς.ύπολογιομούς τοΰ άστρο- . |ιβΩ® ? ξασία;' ταύτης, άπβδειχθίντο; δτι,
νόμου τούτου δέν ένεφανίσθη τό ιγγ^· Έ
• ■Β·-. · ·.. καί βί τής ίλαία; πυρήνες -είναι τή;
σχάτως c κ. Σιούλκωφ'έέέφρασε τήν υπό ,
■
αύτής μέ τούς τών λοιπών , δένδρών
νοιαν, οτι ό κομήτης διερχόμενος πσρα τον -.
*
φύσεως, διαφέροντες μόνον πατά τό
Δία ύπέστη σοβαράς τροποποιήσεις τής κιδτι βλαστάνούσι μετά δύο έτη, διότι τδ «ν τώ
νήσεώς του.
Πρό μηνός περίπου ό Βρούξ, τοΰ αστερο σχληρφ Λυτών πίρεσπίρμίφ1 ευρισκόμενον έλαιον.
παρεμποδίζει τήν είσοδον τοΰ άέρο;καί τής υγρα
σκοπείου . Γενεύας ( Ήν, Πολιτειών) άνε
κάλυψε νέον κομήτην φέροντα καί μικραν ου σίας, παραγόντων μεγίστης σπουοαιότητος πρός
ράν.Τό άστρον τούτο κεϊται είς τό άνω μέ βλάστησιν τών σπόρων. ·*Εν τή φύσει παρατηρεΐρος.τοΰ τετραπλεύρου τοΰ Πηγάσου παρα το ται, δτι πυρήνες έλαςών άποβληθέντε; υπό πτη
νών κοκκοφάγων μετά τών περιττωμάτων αύτών
β τοΰ αστερισμού τούτου.
’Ητοάσθενώς ορατός τάς τελευταίας ώρας βλαστάνούσι πολύ ταχύτερον, καί τούτο οιότι οί
τής νυκτός. ώφθ.η δέ καί έξ Ευρώπης έκ τού έλα.οκαρποί τή έπενεργεια τών πεπτικών υγρών
άστεροσκοπείου τής Καινιξβέργης. Προχωρεί τών πτηνών τούτων άπελιυΟεροΰνται τοΰ σαρ-.
πρός τόν ήλιον καί επομένως θά καταστή κώδους αύτών περικαρπίου, ώς και δλου τοΰ έν τφ
περισπερμίφ έμπεριεχόμένου ελαίου, οπότε βλαμετ ’ ολίγον αφανής.
'Αγνωστον άν είνε αρχαίος και. γνωστός στάνουσιν, άρΟέντος τού έμποδίου δπερ παρεκώτις κομήτης έπανερχόμενος είς εποχήν καθ’ λυε τό τοιοΰτον.
ΓΙρός άπαμάκρυνσιν τοΰ ελαίου τοΰ περισπερ
ήν δέν περιεμένετο.
μίου
έμβαπτίζομεν τού; διά σποράν προωρισμεΚαί όμως μεθ ‘ μεθ’■ ολην τήν ασάφειαν,
ή όποια επικρατεί είς πλείστας παρατηρήσεις .νου; έλαιοπυρήνας εντός διαλύσεω; καυστική;
τοΰ ούρανοΰ, οί αστρονόμοι έφανΐάσθησαν σόδας, ήν ήμεΐς αύτοί παρασκευάζομεν, θέτοντε;
νά μετρήσωσι τό ποσόν τής θερμότητος, το εντός ίίδατο; ασβιστον καί τέφραν ξύλων, οπότε
οποίον άποστέλλει εις άστήρ πρός τήν γήν ή βλάστησι; καθίσταται σχιτικώ; εύκολωτίρα.
έκ τής; τεράστιας άποστάσεως. ήτις χωρίζει Έπί τφ σκοπώ λοιπόν τούτφ διαλέγονται οί
αύτόν, άφ ’ ήμών. Διά τήν Σελήνην είχεν όλιγώτερον σαρκώδεις καί μέ ογκώδη πυρήνα
εύρεθή ότι ή θερμότης αύτής ΐσοδυναμεΐ πρός ελαιόκαρποι, έστω καί άγρα; ελαίας, τοΰθ’
τήν θερμότητα λαμπάόος στεατοκηρίου θερ · δπερ είναι άοιάφορον καί μάλιστα .δέον νά προμαινούσης έξ άποστάσεως ι5 μέτρων. Ήδη τιμάται, διότι πάντοτε τά έκ σπόρου άναπαραεπεζητήθη ή καταμέτρησις τής θερμότητος χθέντα φυτά εμβολιάζονται πρός έξευγε Ισμόν τοΰ·
τοΰ Άρκτούρου και τής Βέγκας. Πρός τούτο, αγρίου είδους των· οι καρποί ουτοι τελείως ώρι
ώς εύνόητον, δέν γίνεται χρήσις τών συνή μοι διαβρέχονται έπί τινα; ημέρας εντός ύδατος,
θων θερμομέτρων, άλλ’ άλλων.έύπαθεστάτων όπιίτε τό σαρκώδες αύτών μέρος ευκόλως άποχωσυσκευών Δι' αυτών έμετρηθή; ήόθερμό^ης, ·■:; ρίζεται Επιτυγχανόμενου τούτου είτε διά τής
ήν άπολύει τό πρόσωπον άνθο’ωπου εξ ;άπρ> ■:; χέιρός',εϊτε συνθλιβομένων.αύτών μεταξύ-δύο τε
πλίνθων, άνωθι αγγείου πλήρους υδατος
στάσεως^άοόμέτρων. Τά ρργανσ.ταΰτα,\τε- μαχίων
Γ
λειοποιηΜνΫά.έπεκαλυψαν ότι ό" Άρκτοΰρος εί;
ι τό βΙάθος τοΰ οποίου ένάποτίθενται οί πυρήάποστέλ'λεϊ^ευ:·
‘ήμάό θερμότητα
άποστέλ^εγ;'ή|ΐδ^θε--—' ίφην πρό; ··νες οί καθαροί, οίτινες κατόπιν' Εμβαπτίζονταν
_.ι..
■!?_..
ι.;·:.'.ι:ΐ-.;·
—
τήν άπολύομένην έκ κηρίου, κε ‘’^όυ εις άπό- εντός τής, ώ; άνω έρρέθη,,διαλύσεω; τής■ fκάυστισταοιν ρ’^λ^ομέτρω.^^
$Βέγα μάς άπό
κής σόδα; οπότε είσιν έτςςμρι πρόί άΛσράντ. .
---- Ή σπορά τών ουτω,,^ροπαραςκευ'ίσθέν.των
Λμότητος
ταυ
οτέλει τβνήρισυ μάνοιΗΜ| :ω.
της Τα-αέ^ρ^ι ,ταΰτα’ξΜρ| ^νται είς κολοσ
πυρήνων, ένεργεΐται «ύθύς«’τ.όν ’Οκτώβριον διότι
σιαίαςάφ-’ ήμών άτ^στι^σει^^^γίιΑρκτοΰρσς
,.
ΙΧ, . μένοντες ούτω έκτεδειμένςς είς τόν αέρα κινδυνεύ-.-.βυν.-νά-ύποστώσιν επιβλαβείς ζυμώσεις, βλαστά
είςέ-πόοτασννΑθ ι, ■'j ι-^,όθ'β,όβο,^&ί λεύγώ
*.
ήδέ Βέγα εΐςάπόσταοιν 3ο,φ46,4<2 3,.οοο,οοο, νουσι δέ ουτοι μόλις τάς'άρχάς. τοΰ εαρος. .
Προς έπιτάχυνσιν τής βλαστζσεως τών ΐλαιολευγών.
χρονογράφοι
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ταλίήλου έννοιΐται δια τήν πιρίβτασίνταΰτην, βις βάθος 0,5 μετρ. έπόττ
προβαίνομιν
τήν σποράν θέτοντες
έντό; των ρηθεισών αύλάκων τούς πυ
ρήνας έχοντας έστραμμίνβν τό βξύ
xpsv προς τά αν» δπως οαυκολυνθή ή
έξοδο; τοΰ βλασταριού.· Τούτου γινο
>
μένου καλύπτονται αί αύλακες διά τοΰ
έξ αυτών έξβχθίντο; χώματο; καί Sv
δέν αναμένεται βροχή κ«ι έπικρατεΐζηρασία ποτίζεται το σπορεΐον διά ποτι. στήρος, αν δέ ώς συνήθως είς τινα κλί
ματα συμβαίνει, υπάρχει φόβος παγε
τού, τότε καλύπτομεν τήν επιφάνειαν
τοΰ σπορείου διά κλάδων καί φύλλων
ή «χύρων πρός υπεράσπισήν τών νεα
ΗΆΚΡΟΠΟΑ1Σ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΝ
ρών φυτάρίων μας.
Είχών «μιχρυνΘϊΓσ
*
έχ τον συμπληρώματος τοϋ ΈγχυχλοπαιδιχοϋΛίξίκοϋ
Γνωστού δντος τοΰ διά τών ελαιο
πυρήνων συνιστά ό Gasparin νά θραύωνται ούπυρήνων πολλαπλασιασμού τής ελαίας καί ιδίως
τοι δι’ ενός σφυρίου προσεκτικός ΐνα μή πληγω- απο τής εύρέσεως τών τήν βλάστησιν έπιταχυ·.
θώσιν αί κοτυληδόνες των καί καταστραφή τό νουσών μεθόδων, οί πλεΐστοι τών έλαιοκόμων
έμόρυον, οπότε οδδεμία ανάγκη πρόπαρασκευής
αγρονόμων συνέστησαν τήν μέθοδον ταύτην, ώς
διά καυστικής σόδας υπάρχει. ’Επειδή δμως ή πολύ προτιμοτέραν τών άλλων. Ή πείρα άπέεργασία αυτή είναι εύκολος μέν έν τή θεωρίγ,
δειξεν, δτι δένδρα άναπαραχθέντα έκ σκόρου,είσι
δύσκολος δέ έν τή πράξει, περιοριζόμεθα'μόνον ρωμαλεώτερα καί. επομένως ανθεκτικότερα κατά
άποκόπτοντες τά άκρα
τίνος οίουδή- τών παθήσεων, καί πσλΰ παραγωγικότερα άπό
ποτε κοπτεροϋ' όργάνδυ.1 ' ΈπΙ·Γτού·ί^ "μάλιστα τοιαΰτα άναπαραχθέντα δι *
. οίασδήποτε άλληςι
έχει έπιν«ίθή' Vowe&rejiov· άπλουστ'άτης' χρήσεως
μεθόδου τοΰ πολλαπλασιασμού. "Εχοντα ρίζας
καί μικρόν έργαλεϊον. Οί τήν εργασίαν ταύτην μάλλον άνεπτυγμένας και βαθύτερου εισχωρούσα;
ύπσίΫάντε; πυρήνες φυλάσσονται έντός‘δδατος τά δένδρα ταΰτα στηρίζονται κάλλιον έπί τού
περιέχοντος άργιλλον καί βοείαν κόπρόν, μετά τι- έδάφους άνθιστάμενα οΰτω κατά τών ανέμων,
νας δέ ήμέρας σπείρονται. Πάσαι δέ αί τής πρι^ δλιγώτε^ον είναι ευαίσθητα είς τάς συχνάς με
παρασκευής αύται έργασίαι έκτελοΰνται ολίγον ταλλαγές τής ατμόσφαιρας καί απαιτητικά ώς
πρό τής σποράς, ήττς γίνεται τό εαρ, ή δέ βλάπρος τήν ποιότητα, ή ξηρότητα καί σύστασιν
στησις λαμβάνει χώραν μετά 15—20 ήμέρας τή; γή;> δύνανται νά άναπτύσσωνται καλώς καί
άναλό'γώς τής θερμοκρασίας καί τοΰ βάθους είς τό εις τά μάλλον πετρώδη καί ξηρά εδάφη ώς παόπόΐον έτέθη ό σπόρο;
ρατηρούμεν τοιαύτας άνά τά οροπέδια ιδίως είς
Τό σπορεΐον, δπερ θά δεχθη τούς σπόρους τού τά παρά τήν Μεσόγειον θάλασσαν μέρη τής Μι
τους, δέο> νά ή έκ τών προτέρων έκλελεγμένον κρά; ’Ασίας.
.JrJr/ov.
καί καλώ; καλλιεργημένου είς βάθος
0,50 μέτρου καί λελιπασμένον διά ήμιχωνεύτου κόπρου τών σταύλων ΐνα
τά νεαρά φυτά μας εύρωσιτά αναγκαία
διά τήν ρωμαλέαν άνάπτυξίν των συ
στατικά εύθΰ; έξ αρχή; τής βλαστήσεώς των. Δεκαπέντε ήμέρας πρό τής
σποράς λαμβάνει χώραν δεύτερα άροσις, σκοπ ν κύριον ε'χουσα τήν τών
αγρίων χόρτων καταστροφήν, άτινα
ίχουσι τυχόν βλαστήσει. Ή σπορά ή
τόν /Οκτώβοιο» ή τό έαρ; ως άνω εΐπομε-ά-, έκτελεϊται ώ; . /εξής.1 Άφοΰ
πρώτον - διά σ^όενίου· ίϊροσδιορίσωμεν
τάς θέσεις τών αύλάκων αΐτινες δέον
ν ’ άπέχωσίν άπ ’ άλλήλων 0,20 0,25
μέτρου σχηματίζομεν αυτά; δι * οίουΟήπΟΤε καλλιεργητικού εργαλείου, κα- Είχων βμιχρννΘδΓσβ ΐχ τοΰ συμπληρώματος τοϋ Έγχυχίοπαιίιχοΰ Λε£<κοϋ

tt$

ί-

'’αύτών -δεα
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ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
Ό ένδοξος ούτος άνήρ τού όποιου τό
όνομα διαλάμπει είς τά χρονικά τής ίστοΚίας, ό υιός τού 'Απόλλωνος καί τής
(ύμφης Κορωνίδος, ,έγεννήθη έν Τρικάλοις τής Θεσσαλίας, έδιδάχθη δέ τήν ίατριχήν έπιστήμην έν Έπιδαύρω ύπό τού
Χάρωνος είς ήν ηύδοκήμησεν ύπέρ
πάντα άλλον..
Ό ’Ασκληπιός πρώτος έγνώρισε τήν
ζωικήν δύναμιν τών φυτών καί έπεννόησε τήν κατασκευήν φαρμάκων έκ τού
των, άτινα πρός θεραπείαν τών ασθενειών
τού ανθρωπίνου σώματος μετεχειρίζετο.
Άλλ’ ό μοναδικός ούτος τής έπιστήμης
διδάσκαλος δέν μετεχειρίζετο μόνον παν
τοειδή φάρμακα πρός ίασιν τών διαφό
ρων ασθενειών, άλλά καί τήν μουσικήν
καί γυμναστικήν μετεχειρίζετο πρός έπι
τυχίαν τοΰ σκοπού του.
«Ού σμικρό; 8e τοΰ λόγου μάρτυ; χαί ό»
«πάτριοςημών Θεό; ’Ασκληπιός, ούκ ολίγα; μέν ώδϊς»
«τε γράφεσθαι, και μίσους γελοίων, καί μέλη τινάι
«ποιεΐν έπιτάξας, οιςαΐτοϋ θυμοειδούς κινήσεις σ<ρο·»
δρότεραι γινόμεναι, θερμοτέραν τοΰ δεόντως άπειργά-»
«ζοντο την κοάσιν τοΰ σώματος... ευθύςδέ τούτοις»
. «διωρίσατοτ^τώνκινήσεων είδος..και μέτρον ώρϊσατο»
«τή τών γυμνασίων ιδέα (Γαλ.. Ογικν. Λαγ. α'.)»

Ένεκεν τών μεγίστων έκδουλεύσεων
. καί εύεργεσιών άς ούτος προσέφερε τοΐς
Έλλησιν.οί’Ελληνες έθεοποίησαν τούτον
πεντήκοντα έτη πρό τής ένάρξεως τοΰ
περιπετειώδους Τρωικού πολέμου, όνε-·
γείραντες αύτώ ναούς καί θυσιαστήρια,
είς πλείστας τής 'Ελλάδος πόλεις ύπέρ
τούς έξήκοντα, ές ών οί μάλλον περίβλε
πτοι ήσαν οί έν Έπιδαύρω καί Τρικκά
λοίς.
Οί Ναοί τού ’Ασκληπιού ήσαν καθιδρυμένοι είς τόπους ύφηλούς, ύγιεινούς
καί εύκραεΐς, ήσαν εύρύχωροι καί έν τώ
μέσω περικαλεστάτων καί παχυσκίων δέν
δρων τών όποίων καί αύτή ακόμη ή σκιά
σέβας καί εύλάβειαν είς τούς προσερχομένους ένέπνεε. Τήν Ιατρικήν Τέχνην
έξήσκούν έν τοϊς ναοϊς οί ιερείς τού Α
πόλλωνος, οΐτινες οΰ μόνον τήν οίκιοποιήθησάν, αλλά καί μετά τής θρησκείας
άνέμιξαν ταύτην. Οί ιερείς ούτοι ύπεκρίνοντο ότι έρωτώσι τούς Θεούς περί τού
πάσχοντος- βτε παρ’ αύτών έλάμβανον
τάς όδηγίας έν ήδη χρησμών. Άλλ’ οί
δπαδοί τού 'Ασκληπιόν οί όδηγούμενοι
ύπό τού όρθον λόγου, άρχισαν νά παρατηρώσι τάς διαφόρους φάσεις τών ασθε
νειών καϊτίιν ένέργειαν έπ’ αύτών τών

φαρμάκων τών έντεταλμένων ύπό τού
’Ασκληπιού, δέν ήργησαν δέ νά καταπολεμήσωσι τούς λαοπλάνους τούτους ιε
ρείς καί νά χαράξωσι χρυσοϊς γράμμαΟι
τό όνομα τού ’Ασκληπιού είς τά τείχη
καί τάς στάλας τών ναών ώς καί ιστο
ρίας τών ασθενειών καί τών έπελθουσών
βελτιώσεων έκ τής χρήσεως τών φαρ
μάκων αύτοϋ- Αί τοιαύται ίστορίαι όσον
καί άν ύπήρξαν άτελεϊς, έν τούτοις άπέ-'
βησαν έποφελέσταται είς τούς μεταγενε .
στέρους καθ’ δτι έκ τούτων τών ιστοριών
άνεφύησαν τά πρώτα στοιχεία καί οί κα
νόνες τής ίατρικής έπιστήμης. '
Ό ’Ασκληπιός,' ώς Πολύανθος ό Κυρηναΐος λέγει, έκεραυνώθη. δτε τάς
Πρωίτου θυγατέρας κατά χώλον Ήρας
έμμανεϊς γενομένας ίάσατο·

Έτ Λαρίασ-τ)

AAAMANTIOS NIKOAA1-AHZ

ΑΒΥΣΣΟΙ

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ

Πουλάκι πληγωμένο
Στά ξένα τριγυρίζει
Τί έχει τό καΰμένο
Άχ! τί νά τό φοβίζει
Κι * αιώνια λυπημένο
Στήν ξενιτιά γυρίζει;
Τί έχει καί μέ μάτι
Θολό, μισοσβυμένο
Στή γή γυρεύει κάτι
Άπό τόν Κόσμο ξένο
Κάποια σκιά φευγάτη
Κόποι ’όνειρο χαμένο;
Τί έχει καί μέ πόνο
Άγρια λαλιά σκορπίζει
Κι ’ έχει πού τρέχει μόνο
Κι' αιώνια φτερουγίζει
Άπό κλωνί σέ κλώνο
Κάθε καρδιά ραγίζει;

Άχ I τί στά μαύρα ξένα
Το άμοιρο ζητάει
Καί κλαίει πικραμένα
Καί πάει, πάει, πάει;
Άχ’ μήν έχει χαμένα
Τό ταίρι π ’ άγαπάει;
Έκ Πιυκιάί-Ξυλοκάστρου
Αύγούστου j8 ι^οι
Μήτσο; Παχααηύρου.
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ew· sums μιπ

αείποτε επωφελώς τάς ήμετέρας άχοάς,

ρέστως καί

άμόλυντος ούσα καί ουδόλως ταραττομένη άπδ τών

με. Ή ζημία εινε μόνον

εχομεν χρή

υλική. Δέν

παθών τοϋ ήμετέρου κόσμου. Τά απο

μνημονεύματα

ή

ταύτα,

είς τήν ΰϊ·/.ήν

οφείλεται

τών

δημοσίευσις

πιστή καί γνησία είκών τών

λικα, είνε ή

όποιων

Άλλοτε πάλιν έν τώ ύπουργικώ συμβουλίφ οτε

Πή

άντεπροσώπευε τδν Ό0ω«α, αφού μετ’ ένθουσισμοΰ

στοργήν τοΰ ανεψιού

κατά τήν

καί

ευγλωττίας

ήγόρ υσεν υπέρ τοΰ πολέμου, επι

«Ί δ μόνον

εποχήν τοΰ βασιλέως Όθωνο; κυβερνήσεων, δυστυ

τέλους ανέκραξε
*

χώς δέ καί είκών τών σημερινών, διότι, πρέπει νά

ληνικήν κυβέρνηχιν. διά

τδ ομολογήσωμεν, εί καί παρήλθεν έζ.τοτε ολόκλη
ρες

τεσσαρακονταετία,

Μόνον ή

προωδεύσαμεν.

ελάχιστα

δράσις τής βασιλικής αρχής έτέθη εκπο

τδ

σωτήριον διά τήν ελ

έθνος

τδ

και

άπομνημο-

μέλλον

να πρ-,χωρήσν, ν’ άνάψη ή έπανάστασις’

Φωτιά, λοιπόν, φωτιά’ πανταχόθεν φωτιά». Τοιαΰτα
ελεγεν ώς άλλη

σουλιώτισσα ή Βοοβουλίνα ή τρυ

φερά κόρη τοΰ δουκδς τοΰ Όλδεμβουργου !

δών κατα τούς τελευταίους τούτους χρόνους.
Ή εποχή καθ’ ή» περιστρέφονται τά

του είνε

Η άτυ-

πόλεμος,

οτε καί ή χορδή τής ελληνικής ίδ-ίας ίσχυρώς έδο-

νήθη αναμέλψασα άρειμανίους φθόγγους, πνιγέντας

είς τδν μέγαν θόρυβον τοΰ πολέμου εκείνου.

δμως

Τά πρόσωπα τά λαβόντα μέρος εις τά έν

Έλλάϊι

διαδραματισθέντα τότε, διέβησαν άπαντα τδν ’Αχέ

ροντα

το έν μετά

άλλο όμοϋ μέ

το

φέα τών απομνημονευμάτων,

αυ

γραμμών ύπδ

τών διέμ.εινε, διαγραφεΐσα δι * ολίγων
τής χειρός τοΰ άφελους

είκών

του

στρατού, διότι καθ’ ήν ημέραν οί υ

ρωσσικου

πουργοί ΐσχυρίζοντο, οτι πρέπεινά π'ρ’.μείντ, ή Ελ
λάς μεχρισοϋ διαβώσιν

οί

Ρώσσο:

τδν Δούναβιν, ή

’Αμαλία ύπεστήριζε μετά βεβαιότητες οτι διέβησαν

συγκινηθή έκ

Ο αναγνώστης δέν δύναται νά μή

λέως Όθωνος καί τής βασιλίσοης Αμαλίας. Άμ-

φότεροι ούτοι ού μόνον

συνεμερίζοντο τδν ενθουσι

ασμόν καί τήν παραφοράν είς ήν είχε παραδοθή τότε

σόμπας ό ελληνικός Λαός,

άλλά καί

να ύποστώσι πάντα κίνδυνον
ονείρου των

έτοιμοι ήσαν

ύπερ τοΰ προσφιλούς

τοΰ ν ’„ άπε>ευθερώσωσι

τήν ύπδ

τδν

τών άπειλουτών Δυνάμεων καί τοϋ κινδύνου τοΰ προ
ερχόμενου έκ τοΰ

ερεθισμού τιΰ λαοΰ. Μόνοι

δύο

υπουργών

Προβελέγγιος,

ό υπουργός

καί δ

τών

Δι

καιοσύνης παρίστων καθ’ έκάστην εις τούς βασιλείς
εκείνους, τούς μέλλοντος κινδύνους καί προσέφερον

πλειστάκις τάς Παραιτήσεις των, έάν μή ή κυβέρνησις μετέβαλε πολιτικήν, τουλάχιστον έ’ως οΰ καθα-

ρισθώσ: τά

πράγματα

καί

έξ

αύτών

οδηγηθή ή

’Ελλάς περί τής πορείας, ή·< ώφειλε ν’άκολουθήσγ,.

Άλλ’ή ανυπομονησία τών βασιλέων ήτο ακρά
τητος.

Η

Όθων κατείχετο

δεινώς ύπδ τής

ιδέας

νά έξέλθν] τών ορίων καί να κηρυχθή αρχηγός τών
επαναστατών, τοΰτο δ’ ήτο

καί

τδ προσφιλές τής

Αμαλίας ονειρον.'Ημέραν τινά οτε
γοί, ό .Προβελέγγιος καί ο

Πήλικας έδιδον

νως τάς παραιτήσεις των είς
και έξέθετον

οί δύο υπουρ

έπιμό-

τδ κράτος έκ τής μελετωμένης τοΰ βασιλέως άποφάσεως, ό μέν Όθων συνεζήτει τά περί τούτου ήσύ-

ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

χως,

αλλ’ ή

«Τί θά μάς

Αμαλία

συζήτησε» :

έπρόσθεσε.

καταλάβουν τάς ’Αθήνας ; άς έλθουν ! ’Ιδού !

άφίνομεν τδ παλάτι
Τά εσχάτως δημοσιευθέντα απομνημονεύματα τής

διακόψασα τήν

κάμουν αί Δυνάμεις,

Θά'

τούς

μας' δέν έγγίζομεν τίποτε’ άς

έλθουν ν ’ αναπαύονται εδώ, ημείς προχωροΰμεν είς

πρέπει νά

τήν Θεσσαλίαν ... Θά μας καύσουν μερικός πόλεις

άπδ τών

ή τα πλοία μις; αλλά καί είς τήν έπανάστασιν τοΰ

τάφων, εινε φωνή, ής ή αρμονία προσβάλλει εύα·

1821 τά έπαυσαν' ή Ελλάς καί πάλιν τά ξανάκα-

υπουργίας
παρέλθωσιν

εοΰ

έν

μακαρίτου
σιγή.

Πήλικα

Φωνή

δέν

εξερχομένη

νετο νά φέρη έπί τής σκηνής.
δέ χαρακτήρα τών

Τον

εκείνης περιέγραψε

τής

βουλευτών

πιστώς

ό βασιλεύς

εποχής

Όθων,

έν

συνεντεύξει τινί μετά τοΰ Πήλικα, οτε ούτος συνί-

έλεύθεραι αί βουλευτικαί έύπουργόν

του, όποιοι λύκοι λυμαίνονται τήν πολιτεία», όποια
άρπακτικά θηρία μ.έ τά νύχια των κατασπαραττουσι

τούς

λαούς!

Όταν

ε’νε

ισχυροί

μεταχειρίζονται

τήν εξουσίαν ώς δργανόν των.Όλη ή δημοσία υπη

τά συμφέροντα των. Διά νά διατηρήσουν καί ν’αυ
ξήσου» τή»

Ενίοτε ή

Οέσις τοϋ Πρ',βελεγγίου είς τάς

μετά

τοΰ βασιλέως συζητήσεις καθίστατο, αληθώς κωμική.
έπέμινεν

δσον καί ό

Πήλικας

λικα τούς λόγους ήκροατο ήσύχως, άλλ. ’ οσάκις ό

μιλοι περί
ώργίζετο.

τούτου

δ

Είς τοιαύτην τινά

βασιλεύς τόν. υπουργόν
παραίτησίν του,

καί

Προβελέγγιος, έξήπτετο
συζήτησιν

βλέπων ό

έκεϊνον επιμένοντα είς τήν

«Σιφνιέ, τώ είπε θυμωθείς, τί φο

βείσαι, άνανδρε;» καί δ χρηστός Προβελέγγιος

επιρροήν των, διά

τής όποιας καί εις

τήν Κυβίρνησιν επιβάλλονται καί τον

λαόν

κατα

πιέζουν, οργανίζουν. στάσεις καί ώς τακτικόν μέσον

άντιπολιτεύσεως καί

πολιτικών

έκδικήσιων έχουν

τήν ληστείαν, τήν μάστιγα αύτήν τής γεωργίας καί

τής βιομηχανίας., τήν ατιμίαν καί
μησι» τής

όπισθοδρό-

τήν

'Ελλάδος ! ’Αχόρταγοι εις τάς δημοσίας

προσόδους,

θέλουν καί τούς είρηνοδίκας

καί

τούς

ιίσαγγελεϊς καί τον δήμαρχον καί τον έπαρχον και

ιόν

νομάρχην

καί όλους τούς ΐδικούς των !»

Όστις πσραβάλη τδν

ά-

άνωτέρω χαρακτηρισμόν,

πήντα μετά σεβασμοί’ «Τί νά κάμω βασιλεύ ! Τοι

δν ό φιλαλήθης και χρηστός εκείνος βασιλεύς μετά

αύτη ιιν: ή φύσις μου, νά τήν αλλάξω δέν είμπόρώ».

πατριωτικού πόνου έτεχνούργησε, θέλει ομολογήσει

Τοιαύτη αναφαίνεται ή πατριωτική διαγωγή τών

βασιλέων έκείνων κατά τήν κινδυνώδη

έκείνην πε·

οτι μετά τεσσαροκονταετή πάροδον χρόνου ολίγον ή

ούδόλως μετεβλήθημεν.
Δυστυχώς τά προτερήματα τοΰ φιλολάου εκείνου

ρίστασιν. Αΐ καρδίαι των επαλλον όσον καί ή καρ-

έλληνος, έάν δέ εινε

άξιοι

βασιλέως καθίστα ενίοτε αλυσιτελή ή στενή λογική

ήδυνήθησαν νά περι-

του, ήτις ώθει αύτδν νά προτιμά τδ όλιγώτερον, ώς

στείλωσιν έν δικαίιρ μέτρω τδν ενθουσιασμόν αύτών.

έλεγε, κακόν, όπως άποφύγη τδ μεγάλείτερον. Ουτω

Το δράμα έκιινο έληξεν, ώς γνωστόν, διά τής

σκεπτόμ.ενος έπίστευεν ότι ή είς τάς έκλογάς ,έπέμ-

μομφής

τίνος, εινε

διότι δεν

κα·

ταλήψεως τοΰ Πειραιώς καί τοΰ σχηματισμού υπουρ

δασις τής Κυβερνήσεως ήτο μικρότερο» κακόν τόΰ

γείου κατ’ αρέσκειαν καί επιβολή» τών δύο δυτικών

δυναμένου νά γένη είς τήν πολιτείαν, έκ βουλευτών

Δυνάμεων. Έκτοτε αί καθημεριναί

εκλεγόμενων

προσβολαί

τοΰ

παρα τήν πρωτεύουσαν σταθμεύοντος ξενικοί στρα

άνευ τής

κυβερνητικής

προστασίας.

ιδέας

τού κατεπίκραναν τάς καρδίας τών πρδ ολίγου όνει-

Τά επιχειρήματα τοΰ Πήλικα κατά τής
τάύτης τοΰ βασιλέως έναυάγουν, διότι μετά τοΰ βασι-

ρευομένων τήν άπολύτρωσιν άτάσης τής ελληνικής

λέως ήσαν σύμφωνοι καί οί λοιποί

φυλής βασιλέων, ή

τελευταία δέ τών πικριών

αύ

ύπουργοί. «Και

πώς, άνέκραξεν ό Χρηστίδης, οτε ήτο ύπουργδς, θ’

τών ύπήρξεν ή από τοΰ θρόνου πτώσις καί ή εξορία

άφήσω εγώ νά έλθωσιν οι έχθροί μου, καί να κάμω

άπδ τής χώρας, ήν ύπερβσλόντως ήγάπησαν. Παρα-

τήν Βουλήν

δόξως δέ ή μεγίστη κατ’ αύτών κατηγορία ήτο ότι
έπρόδιδον τήν μεγάλην ιδέαν !

Οί χαρακτήρες ετέρων πολιτευόμενων, ώς δια
γράφονται

έν τοΐς

άπομνημονεύμάσι του

Πήλικα,

προξ^νοΰσιν άληθή βδελυγμίαν. Είς ύπουργδς

’Εξωτερικών,

καί

τοι

αναγνωρίζω'» τήν

τών

ανάγκην

τής παραιτήσεως ολοκλήρου τοΰ ύπουργείου, προσ·

λιπαρέ? ούδέν

ήττον

έμπατε σκνΛοΙ άΛίσατε ίο

Παρηγοριΐται^ομως δ αναγνώστης βλέπων έν μ.έσω

τής εγωιστικής καί αίσχρας διαγωγής τινών πολι

τδν βασιλέα Όθωνα

τούς κινδύνους είς ους θά περιέπιπτε

κωμφδίαν πρδς έξαπάεησιν

του βασιλέως, ήν ό έσχατος τών κωμικών θα ήσχύ-

διαβή τδν Δουναβιν!

Οικονομικών

Πήλικας ύπουργδς τής

του έπενόησεν αίσχράν

ρεσία άξιοΰν νά υπηρέτη όχι τδ κοινό» καλόν, άλλα

δία τοΰ άκρα'φνεστέρου

.εκ τών

του έκ τών γενομένων

γουμένων,ώς άπεδείχθη μετά ταΰτα, οί Ρώσσοι ειχον

ζυγόν στενάζουσαν ελληνικήν φυλήν ! Τδ υπεύθυνον
υπουργείο» Κριεζή έταλαντεύετο μεταξύ τοΰ φόβου

ένοχή

ή

ανακρίσεων. Τδ δέ αεσχιστον, οτι πρδς ύπερασπισίν -

ήδη καί τήν ημέραν εκείνην άκριβώς, ή τήν προη

είς τήν παριίτησίν του, άλλ ’ ό Όθων τοΰ μέν Πή-

τής πρός τήν μεγάλην ιδέαν άφοσιώσεως τοΰ βασι-

σιν καί άποδιιχθή

κλ,ογαί. «Δέν γνωρίζεις, έλεγε πρδς τδν

ύπδ

τήν

βουλευ

τής. εί καί είχε καταδορδορωθή εις αίσχράν ύπόθε-

στα . αύτω ν ’ άφιθώσιν

άλλη Πυθία, τήν διάδασιν τοΰ Δουνάβεως

Ό υπουργός ούτος

άριστοτέχνου.

καί πάλιν

ώ;

τδν συγγρα

μόνη δέ ή

ύποστηρίξεως, έζήτει

χής αυτή γυνή οίστρηλατουμένη, έπρ-.φήτευσε τότε

νεύματα τοΰ ΙΙήλικα, ήτο ή εποχή καθ’ήν έπιθανολόγειτο καί παρεσκευάζετο δ κριμαϊκές

τής αύλικής

ύποστήριξιν. τοΰ βασιλέως, δπως έκλεχθή

ματα ; άς φάμε χόρτα' πρώτη έγώ τά τρώγω».
χαμ.αιζήλων

’Γξεδόθη φχλοκάλως έκτυσχωμένον ε\ς Δευτέ
ραν έκδοΑχν, ώς καέ δι’ Λλίγων άνηγγείλλαμεν
είς τό φύλλον τής 15 Μαΐου, τό μετ ’ εύλογου
ΑνυπομονηΑίας Αναμενόμενον σχερίΑποϋδαότον
έθνχκόν έργον τού Αοιδίμου νομοδιδασκάλου
Σπυρίδωνος Πήλχκα. Θεωροΰντες καθήκον μας
■νά καταΟτήδωμεν κοχνωνοϋς τοϋ πολυτίμου τού
του έργου τούς ήμετέρους Αυνδρομητάς, δημοόιεύομεν, μετά τής-εϊκόνος τοϋ Αυγγραφέως
τών Απομνημονευμάτων, καί τήν κατωτέρω
ώραίαν κρίΟιν. ήν έπί τμ ευκαιρία της δήμο·
Οιεύάεως αύτών, έτεχνούργηόεν ό γλαφυρός κά
λαμος τοΰ άοφοϋ δημοσιογράφου κ Γερασίμου
Μανρογχάννη.
Τδ ήμέτερον περιοδικόν άποβλέπον είς τήν
άξίαν τον έθνχκοΰ τούτου έργου, δάφ και είς
τδ ζωηρόν καί άδιάπτωτον ένδχαφέρον δπερ
προκαλεϊ ή άνάγνωσις τών Απομνημονευμά
των τοϋ Σπνρ. Πήλχχα, ΟυνιΟτμ · θερμώς καί
τήν Απόκτηοχν αύτοϋ είς τούς συνδρομητής
του, σχρός ευκολίαν τών όποιων άναλαμδάνεχ
καχ τήν φροντίδα της Αποστολής των είς εκεί
νους, οίτχνες ήθελον έπιστρέψεχ τήν έσώκλε:·
στον Αγγελίαν.

47

Η Φ YSI2

νά συμπεριληφθή ούτος του

τικών διαλάμποντας καί τινας χαρακτήρας εξόχου
άρετήξ,

άμεμπτου δά καί

σώφρονος πατριωτισμού.

arardpoo

Ή ακλόνητος πεποίθησις τοΰ
δήθεν Σιφνιου τιμά τήν πολιτικήν του Προδελεγγίου ευστά
θειαν,
τά

έκάστη δέ λέξις

άπομνημονεύματα

καί έκάστη

περιεχομένων

φράσις τών είς

μ-αρτυρεϊ

τήν

λάχιστον είς τδ σχηματ-.σθησόμενο», όπως συμπλη

αφιλοκέρδειαν τον Σπυρίδωνος Πήλικα,

ρώσω, ώς ελεγεν όδυρόμενος,

τισμένο» αύτοϋ πατριωτισμόν καί τόν πρδς τήν αληθή

τδν χρόνον τής συν-

σεμνήν ελευθερίάν διάπυρο» έρωτα.

τδ» πεφω

ταξεώς του ! Οδεε ή ύπουργική ευθύνη, οΰ’τε τδ κιν-

καί

δυνεΰον κράτος έτάραττον τόσον τδν γενναία», οσον

κας, ού τήν μελίρρυτον διδασκαλίαν τοΰ ποινικού δι

ό κίνδυνος τής απώλειας τής

καίου ένωτίσθησαν πολλοί

τερος, χρηματίσας καί

συντάξεώς του! Έ

πρόεδρος τής

Βουλής

διά

των νομομαθών, δεν

Ό Πήλι-

τών σήμερον διαπρεπόν-

εγραψ-: τά

απομνημονεύματα

:

η
άφήση

αύτοϋ &πως περιαυτολογήση, δπως

μνημείο?

>yx ιχ

τής ολιγοχρονίου υπουργίας του. Τό

κύ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ριον αύτούμέλημα δπήρξι νά κατάστήσ^ γνωστόν
τ'ον άδολο? πατριωτισμόν τδν έξωσθί?τω? βασιλέων,

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΙΙΠΑΕΥΣΕΑΣ ΚΑΜΙίΕΝ ΚΑΙ

χαί συνάμα νά καταδιίξ-η δτι ή ειλικρίνεια και ή η

ΒΕΛΟΝΑΝ EQI ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

θική έν τη πολιτική δέν «’vs ήλιθιότης, ώ; οί πολ

εδραία

λοί δοξάζουσι, άλλα στήριγμα καί
βάσις είς
τήν καλήν τών λαών διοίκησιν. Έςέθηκε δέ τά
πάντα

μετά τής ίδι'αζούση;

είς αυτόν

.ι*

εΰβύτητος,

μά παραλείψας νά εκδήλωσή ο3τε τάς «αυτόν άδνναμίας, ούτε τα μικρά σφάλματα είς τά όποια

πα-

ρασυρθεις εκ κακών εισηγήσεων δπϊπεσε. Οί σή|ΐ.ιρον προεξάρχοντες έν τή

πολιτιτική δόνανται άρά

τό

Δίά τινων προφυλάξεων, άς κατωτέρω παρατίθΒμε-ν,κατορϋοϋμεν ού μόνον ν.αρφίδες καί βε
λόναν νά έπιπλέωάχν Επί τοΰ ΰδατος, άλλά καΐ
: βαρύτερα έττ σώματα- Άρχει νά προσπαθήσωμ«ν, ώστε έπιτηδείως τό.ύδωρ νά μή προλάδη
, τά σωμάτια ταΰτα, καθόσον, ώς γνωστόν, τό
: δύωρ ίχβι τό έδίωμΊ νά διαθρέχν τά έπ’ ,αΰτοΰ
τιθέμενα σωμάτια, πλέον καΐ ήττον εύχερώς.

γε νά μιμηθδσι
παράδειγμα τοΰ από τοΰ τάφου
λαλοΰντος Πηλίκα ; Έχουσιν ίσον θάρρος πρδς τδ
θάρρος .εκείνου
πράξιις

των

ίνα

καί

δημοσιεύσωσι

τά;

άρχάς

έφ'

τά;
ών

πολιτικά;
«στήριξα?

δρασίν των,

τήν πολυχρόνιον
τήν ευθύτητα καί ει
λικρίνειαν τή; πολιτικής τών : Έάν τδ εχωσι ας μή

τδ άναδάλλωσι νά τδ πράξωσιν,ένόσφ ό χρόνος τοΐ;
' τδ επιτρέπει.

Ή μέλλουσά γενεά θα δικαίωση ίσως

αυτούς δι’ οσα σήμερον μεμφεται αυτούς ή παρούσα.

Γ. Μαυρογι&ννη;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
Έν ταΐσ μετ’ ολίγον ίκλογικαΐσ ήμέραις μετάίύ
Εκείνων, οΐτινεο θά αποφασίσουν νά άγωνίσθώσι
διάτάο βουλευτικός ίδραο θά συγκαταλέγεται καί
Εγκριτος διδάκτωρ τή; Φιλοσοφίας καί άπό πολλών
Ετών καθηγητής έν Αθήναις καί γυμνασιάρχης κ.
Εύαγ. Παπαχατξής, Εκτιθέμενος-έν τή Ιδία έπαρχία αύτσΰ Κάρυστία.
'
Διά τδν Επιστημονικόν κόσμον, διά τούς ανθρώ
πους τών γραμμάτων, εΐνε γνωστότατος ό Ιστορι
κός συγγραφεύε, θ έγκυκλαπάιδικώτατος άνήρ, δ τά
μάλιστα παιδαγωγικός καθηγητής. Επίσης καί
λαόν τής επαρχίας του τυγχάνει γνωστός ώο
έκ τής έγκρίτου οίκογενείας του, δυνάμεθα δέ νά
είπωμεν, δτι έγένετο γνωστός καί έκ τής άγαθής
φήμης, ής παρά πάσιν χαίρει.Μόλον τούτο κατά τά
καθιερωθέντα σπεύδομεν νά δώσωμεν σύντομον ει
κόνα τοΰ παρελθόντος τοΰ άνδρός έλπίζοντες δτι
τοιοΰτος Εργάτης τών γραμμάτων θά γίνη παρά
δειγμα τοϊς πολλοϊς.
Ήτο νεώτατος—μόλις δεκαπενταέτης—δτε αρι
στούχος τοϋ γυμνασίου ένεγράφη είς τήν φιλοσο
φικήν σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου προτραπείς τά
μάλιστα ύπό τών Αοιδίμων καθηγητών του Δ. Πετρίδσυ καί Κ. ΙΙορφυροπούλου. Πάντοτε άριστεύων,
αείποτε έ£έχων καί διακρινόμενος έπέσπασε ώς φοι
τητής τόν θαυμασμόν τών αύστηροτάτων τότε κάθηΕ|Τώιν του Σ. Φιντικλέους, Φ. Ίωάννου καί Στ.
ουριονούδη, ίτε καί υπότροφος τοϋ Πανεπιστη
μίου διωρίοθη καί Εξεταοέεΐ; Ιτυχε τού .πρώτου
• ραθμού, ούτινος όλίγοι έτυχον, διά τό αϋστηρότατον τών τότε έΕετάσεων έν τή-φιλοοοφική σχολή.
Άμέσως τότε έχρημάτισε βοηθός τοϋ τμηιιατάρχου τοϋ ύπουργείουτής Παιδείας, κατόπιν δ'έλαδε
τήν ύπο^ρέωσιν καθηγητού έν τώ άρτισυοτάτω γυμνασίψ Αρτης καΐ έπιθεωρητοϋ τών δηιιοτικών
σχολείων, Ετι δέ καί διοργανωτοϋ πλήρους ΐλλην.
Σχολείου έν Καλαρρύταις. Τάς έντολάς πάσας
κατά γρά|Ζ|ΐα έκπληρών άπέσπασε τήν έκτίμησιν
πάντων, οι’ δ καί μετά ταΰτα ύπηρετών ώς κα
θηγητής καί ιδρυτής διαφόρων σωματείων έγένετο,

ό

τόν
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μάταιον

διά

ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
! ύποψήφ10; βοώ ιυ-.ή; Κάρνοτίος I
διακριθείς διά τάς γνώσεις καί τήν ευφράδειαν αύτού. ΕΙτα διαδοχικώς ύπηρέτησεν εις τά μεγαλείτερα γυμνάσια τού κράτους καί.έν τώ μετσεΰ τώ
ι886 διαγωνισθείς είς διαγωνισμόν Αρχαιολογικόν
πρώτος έπέτυχε. Άπό'δωδεκαετίας δέ διωρίσθη
. έν Ά'θήνάις καθηγητής, διακρινόμενος δϊά τα Εμ
βριθή συγγράμματα καί τάς Εξοχους καί υψηλός όαιλίας Τού εν τάϊς αίθούσαις τών μεγαλειτέρων συλκόγων τών’Αθηνών Ήά£ιόλργός αύτοϋ σπουδή καί
ή δεινόνηςτών γνώσεων καταφαίνεται έν τοϊς πλείστοις αύτοϋ συγγράμμασιν, έε ών Έξέχουσιν ή τε
τράτομος Παγκόσμιος ιστορία, Αριστούργημα ιστο
ρικής άκριθείας καί σαφηνείας γεγονότων, Επίσης ;
αί πλήρεις σειραί άλλων Ιστοριών καί αί διάφοροι ■
αύτοϋ μελ,ίται καί διατριόοΐ ώς περί,τής . Χριστ.
θρησκείας καί τής Έλλην. παιδείας ώς αίτίων τού

τού προορισμού

Ιερού ήμών άγώνος, περί
τής γυ
ναίκας, περί τών πρώτων τής Ιταλίας κατοίκων,
περί τοϋ Σωκράτους καΐ τών αίτίων τοϋ θανάτου
αύτοϋ καί άλλαι πάμπολλαι έν έγκρίτοις περιοδικοίς
καταχωρισθεϊσαι. Μέχρι τής σήμερον δέ ρέ-ν έπαυσε
γράφων καί Εργαζόμενος.
.
Τοιαύτη τις περίπου ή δράοις τοϋ άνδρός, δστις '
ήδη δύναται γενικώτερον νά δράση- Επ’ ώφελεία
τής Επαρχίας αύτοϋ καΐ τής πατρίδος έν γένει κα
τόχων θέσιν βόυλευτοΰ έν τή Ελληνική Βουλή.
Ελπίζομε? δ’ ότι άσμένως καί οί συμπολϊται αύ
τοϋ. θέλουσι τιμήσει τόν Ανδρα προφρόνως διά τής
ψήφου των.

Μανίωμένα κύματα
Στην καρδιά μου οποΰνε
Χίλια ανοίγουν μνήματα
Χίλια άλλα κλείουνε

Σαν βαρκούλα άλαφρή
Ποϋ σκαμπανεβάζει
Καί την δέρνουν οί άψροι

Χίλ_ια ουό αισθήματα
’Κεί" λαμποκοπούν?
Ποΰ βορηα φυσήιιατα
Διόλου δεν τά σθουνε
*

’Στήν καρδιά ταράζει
Καί ή λύπη ή πικρή
Κι’δμω; δεν βουλιάζει.
Γιώργο; Κ. Βωμαίδη;

άκραν αύτής Επί τίνος μαγνήτου, καί ειτα θέ
άατε ταύτην Επί τοΰ ΰδατος. διά τίνος τών
άνωτέρω τρόπων, θ’ άπολαύσητε άμέσως μίαν
Εκ τών καλειτέρων πυξίδων, ήτις άόφαλώς θά
στραφμ Λρός τόν βόρειον Πόλον.
Είναι δντως αΰτη πυξις άκριδής καί λίαν
πρόχειρος

mutnn oras
Η XANBTSIS

Όπόταν μετά τό φαγητόν αισθανθείτε ζάλην
είς τήν κεφαλήν, βάρος είς τόν στόμαχον ή και
δυσκολίαν είς τήν άναπνοήν, μήν άμφιδάλλετε,
δτι τούτο προέρχεται έκ τής ένεργουμένης
βραδείας χρινεύάεως έν τφ στομάχφ σας Είναι
καθαρώς άποτελέσματα δυσπεφία·: καί μή κα
ταψύχετε είς τήν διά τής άναηαύβεως θερα
πείαν, ούτε διά τής πόσεως άλλων Αντικειμέ
νων διότι θά ύποφέρετε έτι περισσότερον.
Ζητήσατε τούναντίον τήν άμεσον φυσικήν
θεραπείαν. Δηλαδή Αέρα καΐ πορείαν Καΐ έδώ
θά εΰρετε τό. άντιφάρμακον Έξέλθετε λοιπόν
άμέσώς, περιπατήσατε όλίγον Εν καθαρά 4τμοΰφαίρά καΐ ή κίνησις τοϋ αίματος καί ή εισ
πνοή τού όξυγόνου θά σάς θεραπεύΟωσιν άμέ
σως. Άν δέ μάλιστα εΐσέλθετε είς τό τράμ καί
μετδήτε μέχρι τών ΙΙάτησίων ή μέχρι τοΰ Φα
λήρου καί άφοΰ Επιότρέφητε νά κοιμηθήτε θ'
άπολαύάηιε ώραίαν καΐ ήσυχον νύκτα.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ιον Δύναάθε έν πρώτοις νά κρεμάσητε τήν
. βελόνηγ χίας έπί δύο τεμαχίων νύματος, δπερ
, έλαφρώς άποσύρετε, άφοΰ θέάητε τήν βελόνην
; έπί τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος, ηροΟέ^οντες
• ώστε; νά {ιή έγγίση τό νήμα τήν βελόνην όταν
θά τό άποσύρετε.
■
2ον Δύνασθε Επίσης, μετά πολλής δμως έπι: τηδετότητος, κρατούντες διά τών δακτύλων τήν
' μίαν ά,κράν τής βελόνης,νά πλαγιάάητε έλαφρώς
; ταύτην έπι τού ΰδατος καί νά τήν άφήάητε
, όπόταν βεδαιωθήτε, δτι ήγγισεκαί ή άλλη άκρα
' τό ΰδώρ· Τοΰτο άπαιτεϊ χεϊρα σταθερών καί νά
ήμή τρέμμ.
3ον Άπλούστερον έτι δύνασθε νά θέσητε
τήν βελόνην Επί «ινος περονίου. δπερ εισάγετε
Εν τω ΰδατι καί άποάύρετε Ελαφρώς καΰέτως
: πρακ’ϊκώτεροντόπείραμαύντως, άλλ’ άταιτεΐ
■ άάκησιν ■
•ίον Τέλος ίδυΰ καί τό εύκολ^ιτερον πείραμα
ΰπερ δύναται καί πάιδίον νά Εκτελέση,. άρκιΛ
' νά Οέάητε Επι τοΰ ΰδατος τεμάχιον σιγαυοχάρτου. Άμέσως τότε τοποθετείτε τίιν βε?·όνην
: άας Επ’ αύτοϋ καΐ άμα ό χάρτης μουσχεύσμ,
, θά εΐχωΡ1 άι,ι έντώ ΰδατι, ένφ ή βελόνη θά όμι”πλέύσμ,"δνέυ"ούδενός Εμποδίου.
Διά μέσου τοΰ χάρτου δύναάθε και βαρύτερα
σώματά, οίον πεντόφραγκον χρυάοϋν καί εΐκοσάφραγκον ή κάλλιον δεκάλεπτων νίκελ, άν δέν
ήάθε πλούσιος, νά κάμετε οΰτω νά έπιπλεύσωάινέπί τοϋ ΰδατος.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ι1ΥΙΙΣ

Μαγνητίοατν βελόνην, προάτρίδοντες τήν

ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΚΕΟΑΛΑΝ

Τεμαχίδια χάρτου τά δποΐ» σχηματίζονται κατά
τήν περικοπήν τών τετοαδιων, και άτινα θίοουσιν οΐ
βίβλιοδίται σχεδόν δωρεάν, εινε λίαν κατάλληλα πρό;
πλήρωσιν μή θερμών προσκεφάλων, ο'απολλάκι; άναζητοΰνταί μετά πόθουύπό τών ασθενών. Καλώ; ypijσιμοπόισυμένου
μενουσιν επί Ικανόν χρόνον ελαστικά. Το περιεχόμενον
δέ αύτών δύναται ν’ άνανιω&η ανευ μεγάλων κόπων
καί δαπανών. Ακατάλληλο; προ; τοιαότην. χρήσιν
εινε τυπωμένο; χάρτη;
*
ό μαλακό; καί σχεδόν άκολλάριστο; χάρτη; συνοσψΰται μετ' ολίγον, ή δέ κακή
οσμή τή; τυπογραφική; μελάνη; ήθελεν έπαισθητώ;
παρενοχλήσει τού; ασθενεί;.

τοΰ ύλιχοΰ, τα προσκέφαλα ταΰτα

b

ΤΟ «ΤΓΧΡΟΝ ΟΑΪ

,^Είνε γνωστόν δτι τό θαλάσσιον ΰδωο ταρασσόμενον
παράγει λάμψιν, ή όποια οφείλεται εί; ιδιαίτερον ειδο; βακτηρίων, τά φ«> τ ο 6α κ τ ή ρ - α, τά δποϊα
παράγουσι τό φω; τούτο, ΐδ<ω; όταν δια τή; αναταράξεω; του υδιτος. εισέρχεται «έ; αύτό αφθονον οξυγό
νου. Έσκέφθησαν δτι θάητο δυνατόν ή λάμψι; αδτη,
χρησιμοποιούμενη καταλλήλως, νά χρησιμεύση ώ;
πρακτικόν μέσον φωτισμού. Πρό; τοΰτο καλλαργοϋσιν ιδιαιτέρως τό βακτήριον τούτο έν καταλλήληι
ύγρω, και τό ύγρόν τοΰτο τοποθετοΰσιν εις ύάλινον
δοχεΐον. Τό φώς τοΰτο δέν συνοδεύεται ύπό θερμότητο;, δέν εχει δέ καί χημικήν ενέργειαν, δηλ. δέν
γεΐ έπί τής φωτογραφική; πλακός, καί Sta τοΰτο θα
ηδύναντο άριστά να χρησιμεύση πρό; φωτισμόν του
σκονεινοΰ έργαστηρίου τοΰ φωτογράφου.

ίν&
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Jwcmv. φύλλον)
■
! .Έ ^ι^φύμοί. ψ α ί £»:
δέν π^^ζέ;’ πλέο ν
ί^^^^^£ί;·2ι·^Φ^^^τοις · ήρ^ματά;-; ·κα i
νά γ ί νώ^εν τ.ί πλε ι ό ·

.θάύ,φ1ότ^εθρ..,<..//Ούτως έ£ αυτής ·τ·ής ·;πη
γ^ς τ^ί ασθενείας βρύο^αι τήν έλπίδα τής
,ΐ^Βέως. -Ο . Ή τω; ^λυίιι/ήίφΐς ΜΙ τί^λοόρψίά ' ενεκβ^ήρ-Λμξ^ή^ύ^ίέα υπάρχει ίσως'
είς νέαν τινά -αλήθειαν, ήν αγνοώ
/ ,λ.< ’ . .'θ’ ■λθθ··,·:.’»·

:·

f

Άλιήβής άνακρύφισις ύπήρξεν ή συνομιλία
αύτη ~δίά τήν προσδοκίαν τοΰ Κίννα Έννοήβάς
* 5τής
έ
νόσου ταύτης. άλλά σύμπδςό κόσμος, ήσ
θάνθη αυτόν ως άνθρωπον έξ ού άψαιροΰσι
μέγα βάρος, ϊνα τοΰτο μεταδώσωσι εις μύρίους.ώμους-.· .
IV

- -3®

Η£ΠΛΡ:ΤΚ.»-...

Eixi>r ex re? αοιιπ-ίηρύμαζοί re? Έγχνχ4βχαι4ιχοΰ Αιξιχοίί

- ”Η φιλία τοΰ Κίννα καί τοΰ γηραιού έλληνος καθίστατο σΤενοτέρα ήμερα τή ημέρα.
Συνανεοτρέψονι'ο άλλήλους καί. κοινή γευμα-τίζοντες, διεμοίραζ&ν ταυτοχρόνως τάς
σκέψεις των καί τόν άρτον αύτών. Έν
Έ. τού·
,.ό
τοιο παρά τήν έκ τής ζωής πείραν καί τήν
άνίαν·,. ήτις. κατ.’ αυτόν, είχενακολουθήσει
τον κόρον, δ Κινναςήτο αρκετά νέος έτι,
ϊνα τό ζή-ν δυνηθή νά τώ προμηθεύση άγνω
στον τι θέλγητρου. Τό θέλγητρου τοΰτο
εύρεν έν τή μόνη κόρη τού Τίμωνος, Άνταία
Ή εύκλεια τής ’Ανταίος έν ’Αλεξάνδρειά
δέν ήτο μικροτέρα ής^άπήλαυεν ό πατήρ της·
ήτο σεβαστή υπό τών εύγενών Ρωμαίων τών
θαμιζόντων έν τώ οίκω τού Τίμωνος· σεβα
στή παρά τοΐεέλληοι, σεβαστή παρά τοΐς ψιλοσόφοις τοΰ Σεραπείου, σεβαστή παρά τοΰ
πλήθους.
Ό Τίμων δέν ένέκλειε τήν Άνταίαν έ.ν
γυναικωνιτη, ώς ήτο σύνηθες διά τάς άλλας
γυναίκας - τούναντίον προσεπάθη νά γνωρίση
τή κόρη του ο,τι αυτός ούτος έγίγνωσκεν.
Ότε έξήλθεν έκ τής παιδικής αύτής ηλι
κίας, έκ τοΰ πατρός της παρακινηθεϊσα, άνέγνω τά Ελληνικά βιβλία, μάλιστα δέ καί τά
Ρωμαϊκά καί τά εβραϊκά· διότι προικισμένη
διά μνήμης άξιολογού. άνατραψεϊσα έν τή κο-

■' '■ μ

X >τ.τ··χ ί Λ

ίμοτΐόΛέί ' Τσυτηζ ’οΐ« '·ήν·:η .\Αλεΐάνδρεια·,:; ή
νεαρά κόρη είχεν: εύρητήν. ευκαιρίαν νά μάθη
τάς διαφόρους ταύτας γλώσσας.
. 'Ως-ούνΜ^^όίί'άύνή'νού'τάς σκέψεις αυ
τής ταΤς τοΰ πατρός της. έλάμβανεμέρος εις
τάς συνδιαλέξεις διαρκόύντων τών συμποσίων,
τώντ-έν’· τώ ,οίκω τοΰ Τίμωνος λαμβανοντων
χώραν και συχνάκις προσέτι έν τώ λαβυρίνθω
τών δύσκολων ζητημάτων, έγνωριζε νά άνέυρίσκη-.μόνη τήν οδόν .καθώς ή ’Αριάδνη 'foi
νά παρασύρη όπισθεν αυτής καί τούς άλλους.
Αυτός ό πατήρ της ήτο έκπεπληγμένος και
τήνέθαύμαζε.
: ' ·■
Τέλος περιεκυκλοϋτό,· ώς ύπό μυστηριώ
δους τίνος θέλγητρου, σχεδόν ύτίσ άγιστη- _
τος, διότι ένυπνισζετα.τψοφήτέίας καί έβλεπε
πράγματα «αόρατα -δίά' λτίδς βέβηλους τδν
θνητών οφθαλμούς ; ■
> '■
Ο γέρων σοφσς τήν 'ήγάπαι ώς.τήν ίδίίιν
ψυχήν τού. τήν ήγάπα έτι'· δίόΐίΊ'φοβεΐτό εκ
τήςάπωλείας τής : ένίοτε έλεγεν, ότι έν όνείρατ'Ι έφαίνοντοαύτή όντα Τρόμέρά περί βε
βλημένα ψώί θαυμάσιον, χωρίο νά γνωρι'ζη
άν ταύτα ήσαν δι' αύτήν πηγή ζωής ή θανά
του.
Έπί τοΰ παρόντος όμως δέν περιεβάλετο
ή ύπό άγάπής. Οί έπισκεπτόμενοι τον Τίμωνα Αιγύπτιοι τήν επωνόμαζον -«δ λωτος»
άναμψιβόλλως διότι τό άνθος τοΰτο άπήλαυε
θείας ευλαδείαο έπί τών οχθών τού Νείλου·
άναμψιβόλλως επίσης διότι καί ό άπαξ μόνον
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Φων τήν Άνταίαν, ούμπαντα τον κόσμον
θά έληομόνέι, ’
Διότι τό κάλλος αύτής έίιοοΰτο τή οοφία
τηο Ό ήλιος τής Αίγυπτουδέ,νείχεν αμαυ
ρώσει τό πρόσώπόν. της. At χρυσοέιοεΐς.άκτίνες τής ήοϋς έφαίνοντο έν ταύτη κεκλςιομέναι,ώς έν μαργαριτοφόρα διαφανή· κογχυλίφ.
Οί όφθαλ’μοι.’της άντηύγαςον τοκυανοϋν
τοΰ Νείλου και τό βλέμ|ΐα·της έψαινετο έξερχόμενον άπό των άυΤω’ν-μυστηριωδών βυ
θών^ ώς τά ύδατα ,τοΰ ποταμού τούτου έκ
τοΰ μυστηρίου.'
Ότε ό Κίννας έγνώριοε τήν Άνταίαν
καί κατά πρώ+ον ήκροάσθη ταύτης, κατελή
φθη Οπό τόΰ πόθου νά τή άνυψώση βωμόν
εν τώ προδόμω τοΰ <?(κου της καινά θύοη
ταυτη λεύκάς περιστεράς.
Κατά τόνροΰν τής ζωής του είχεν απαν
τήσει μυριάδας γυναικών, άπό τών νεαρών
παρθένων τόυ-μεμακρυσμένου βορρά τάς βλεφα^ίδας-έχουάύν λεύκάς και τήν κόμην σταχυοέιδή' μέχρί τών -Νρυμιδών μελανών ώς ή
πεπηγυΤα λάδαν Άλλ ’ .άμδέποτό μέχρι τοΰδε
είχεν ΐδή όμοιον πρόσωττον. ομοίαν ψυχήν.
Καί έφ όσον^τήνπαρετήρει,· τήν έέήταΐε.

ΈκνκΜάζετί προφητιίχς ».»ι ίδλιπε πράγματα αόρατα
διά τούς βέβηλου; τών. θνητήν οφθαλμού;.

τήν ήκουε, έπί πλέον ό θαυμασμός του ηύέανεν. ’Ενίοτε παρεδέχ.το, άπιστος αυτός,
ότι ή Άνταία δέν ήδύνατο νά είνε κόρη τοΰ
Τίμωνος, άλλά τέκνον τών ουρανών, ήμιγυνή, ημίθεος.
Μετ' ολίγον τήν ήγάπα δι
*έρωτος
άπροο-

είς τήν Σχολήν,· πάσα αύτής σπουδή· απέβλεπεν είς

τδν μικρών γνώσεων τδν τροφί

τήν καλλιέργειαν
μων της!
Είσήρχετο την

έν τή σχολή αύτής και

πρωίαν

έξήρχετο εις τάς τέσσαρας, χωρίς νά ιδη καί ν ’ άκούση άλλον, ή τά μικρά της παιδία. ...

Όσά/ις διήρχετο διά τών άλλων δωματίων ήρυ-

6ρία,

.

συνηντατο

μετ’ αύτής,
φιλο^ρόνως.

έάν

τις

Οντως έν τή γαλήν/, καί άταραραξία καί ασχολία

ΓίΕΡΙΠΕΤΕΙΑΪ
MIAS

καθηγητής

ή’και έάν ο Διευθυντής τήν έχαιρέτιζε

διήρχοντο αί ώραι, αί ήμέραι. και αί εβδομάδες, ού

Αεςποίνιδος δι/ά:καλου

τως έξηφανίζοντο ολίγον κατ ’ ολίγον αί παρελθονσαι

θλιβεραί αναμνήσεις, έξηφανίζετο ή σκιά τής μελαγ

χολικής λύπης,

Είσήλθε διστάζουσα-, δειλή αμήχανος. .. Τί άρα

ήτις διεφαίνετο έκ του προσώπου

της. τδ μέλλον πλέον δέν τήν έφόδιζεν, ή, ϊνα ειπω

συνέβη είς αύτήν ; Τή παραχώρησαν

διδασκα-

τήν

άκριδέστερον, ηύχαριστημένη ούσα

έκ

τοΰ παρόν

• .λϊκήν θέσιν,.ήν άπό τοσΟυτου χρόνου έπόθιι, ή καί

αύτήν είρωνικώς,

νυν ' αυθ'.ς,· έθεώρησαν

τος, δέν άιελογίζετο τδ μέλλον !

αποκρινό-

Ήδύνατο νά

μενοι είς τάς παρακλήσεις της μέ έ’ν ξηρόν : «θά ί
δωμεν > η ’Ο Διευθυντής
. ρεν

τής

Σχολής άρα

ώκτει-

ήνε διαρκής

ή

ειρήνη

εκείνη,

ή

. αφελής αΰτη χαρά.- καί δέν έμελλε νά ^νε ή μία α
νακωχή είς τάς θλίψεις της, είς τούς αγώνας της;

αύτήν, ή άπήντησέν;.. ώς πάντες οί άλλοι;

Ήτό ποτέ δυνατόν διά τήν X
*

·. Οίονδήπρτε πράγμα ήθελεν εκείνηπ-ειραθή I υπε-

.. . . θυγατέτα σκλη

ρού πατρδς, ήτις άπό βρεφικής ήλικίας είχε στέρη

- όάλλειο είς τό πάν.

.

;

σή τών μητρικών θωπειών, καί έκ παιδικής ήλικίας

Δέν ήθελεν ίσως άγωνιφθή έμμανώς τον τρομερόν

τών περιθάλψεων τοΰ πατρδς, ήτο, λέγω, ποτέ δυ

άγών'α./ζής:όπάρξε»ς~τής ζωής;

νατόν νά ήρχιζεν ή ευτυχία διά τήν άδολον εκείνην

\.,Τόίρυ·έοτ^όπως -αυτή διελογίζε.το,. δτε. τδ βαθυ-

«Ενδαίμανυ

ffj,

ω Κί+να

δοκήτου, βαθέως καί άψανοϋί, τόσον διαφό
ρου τών παρελθόντων αισθημάτων του. όσον
ή Άνταία,. διέφερεν . τών άλλων γυναικών
έπεθύμει να κατακτήση ταύτην υόνον διά νά
τή προσφέρει εύλάέειαν ήτο δε έτοιμος τό
αίμα του όλον νά δύση. Προυτίμα πτωχός
νά είνε άλλα μετ’ εκείνης.ή Καιοαρ άνευ
εκείνης.
Καί ώς θαλασσία τις δίνη παρασύρει μετ ’
άκαθέκτου δυνάμ ως πάν ό,τι συλλάδη έν τή
ορμή της,‘ό έρως τοΰ Κιννα έκυρίευσε τήν
ψυχήν του. τήν καρδίαν του, τάς σκέψεις
του. τάς ημέρας του, τας νύκτας καί παν 5,τι
τήν έωήν αποτελεί
Εΐτα ό ερωε κατεκυρίευσε καί τήν ’Αν
ταίον επίσης, είς τούς βραχίονας αύτοΰ :
«Ευδαίμων σύ ώ Kirra Λ> έψιθύριέον οι
φίλο» τουί
κ Ευδαίμων σό. ω Kirra'.» αντίε ούτος
έμορμύρυσε τήν ημέραν τοϋ υμεναίου, ότε
τά θεία τής παρθένου χείλη έπρόφερον τής
τελετής τους λόγους.
— "Οπου θά είσαι, Γά’ίε, έκεΐ θά είμαι,
Γαία !
Καί τότε έφαίνετο τώ Κίννα οτι ή ευ
τυχία του ήτο ώς ή θάλασσα, άμετρος ατε
λεύτητος.
(έπεται συνέχεια)

ήνοίχθη καί

ένεφανίσθη

υψηλός τις νέος,

τα τόν πλούτον καταλιπόν αυτήν μόνην, άνευ μέ

σοόαρας

σων, έξαναγκάσαν αυτήν νά έργάζηται όπως ζήση :

καί συμπαθοΰς φυσιογνωμίας μέ πυκνόν καστανόχρουν

’A
έξ'

πώγωνα., τήν δέ δψιν .πεφωτισμένη·/ ύπδ δύο μεγά

καί γλυκέων

λων,; έκφραστιστικών

τινες

ώμοίαζον μάλλον πρός

οφθαλμών,

οί-

οφθαλμούς κόρης,

ής τδ πεπρωμένου είχεν αφαίρεση πάν

κόρην, ά®’

χρόυν και βαρύ παραπέτασμά τής μ'ικράς αιθούσης,

Τ

I

I

όχι
Τούτο δι' αυτήν δέν ήτο ή έν δνειρον,
ού έξεγειραμένη, ήθελε δοκιμάσει πϊσαν τήν

πίκραν

ή

απάτην,· πασ«ν τήν. βαθεϊαν

' ή

στιγμή ! »

«Καρδία,

εΐπεν

έν τή καρδία της

θάρρος!

Ίσως δέν

ή

τικότητα.

X * . . .

εινε μοχθηρός,

ώς

. κηδεμόνος,-.συνισταμένη έξ άνθρώπων κακών, άνευ
κάρδίας, ψευδών συκοφαντών, οίτινες δέν είχον

έμελλε να υποστη μετά του κηδεμένος, πονηρού γε-

ροντος,

λέξη

γεΐτο πρός τόν αγαθόν

Περατώσασα τήν ομιλίαν περιέμενε μετ’ άδημοκαί ή ταλαίπωρος άνέ

.

μενε.περίτρομος. θά έξήγετο έκ τών χειλέων του

καλή, ενθαρρυντική λέξις; Ώ.’ ναί, εκείνος δεν ή

θελε βεβαίως τήν

μεταξύ τών ατυχών εκείνων,

αίτινές έστερη-

-. μίναν τιμής,· ίεισίν ήναγπασμέναι νά έπαίτώσι’ άφη-

νετο μεγάλη τις άγαθίτης.

έσίγα

όστις έκηδεμόνει αυτήν, μεταχείριζόμενος

■ πάντα τά μέσα, όπως τήν άποπλανήση καί σύγκατα-

έκ τής ώχρας της δψεως διεφαί-

νίας.,Ό διευθυντής

άλ-

· λον. θέον. ή τό ίδιον εγω-, οι αγώνες, ους- εκείνη

Οί οφθαλμοί αύτής ήσαν λαμπροί: άπεκάλυπτον

σχούσης καρδίας :

νά ήνεευτυχής,!

συχίας άς ύπήνεγκεν έν τή οικογένεια του<έαυτής

-·
συμφορών .... τέλος ώμίλησεν εύτολμος, ελεύθερα.

τήν άληθή αγωνίαν τής περίλυπου εκείνης καί πα-

ήδύνατο

αόριστος, καί ούδέν πλέον; Αί λύπαι, αί ανη

νος,

’Εν όλίγαις λέξεσιν έξέθηκε τήν θλιθεράν ιστο

..ι_

Εκείνη δέν

Ή ευτυχία έμελλε νά μένη δι’ αυτήν μία λέξις πλά

έκεΐνοί, καί ή γλυκεία αύτοΰ 5ψιςμέ αναψύχει» ...

ρίαν της .... ήρξατο ήρέμα τήν άφήγησιν, τρέμουσα ηγειρεν απο στιγμής εις στιγμήν την Τ«πΓ,
σα ήγειρεν άπδ στιγμής είς στιγμήν τήν φωνήν.
συγκινουμένη>
έν
τή
τών παρελθουσών
.*
V
-<ν άναμνήσει
’

πικρίαν, ήτις

,·>μτρ^.^^ϊΛφάΡ«ν.<«ραγμα-

Ράνδρός, κάί δή Διευθυντοϋ οικοτροφείου..—· « Τδο.ά

άνθρωπον; ως τοιου-

. τδν πατέρα, έ’να προσφιλή αδελφόν, εις 8ν

ήνοιγε

έλευθέρως τήν καρδίαν·:.

. .είχεν ήδη

άποθήσει. . .Ή X
.
*

εκείνον

έκρινε·»

τον
αυτόν ή καρδία της" ναί, έκείν.η·εύρεν,
έν.τώ. Διευθυντή τής Σχολής, έ’να καλδν, άγαπη-

Ημέραν .τινά, πεπονημίνη έκ τών συνεχών κα-

άντιληφβή ότι οι λόγοι αύτής συνεκίνησαν τδν αγα

,

θόν εκείνον άνθρωπον.

•: ταπιέσεων, μετέ6η;είς τήν σχολήν ωχρά-κα: τετρο-

Μετά

τινας -στιγμάς έγκατέλιπε

τήν

αίθουσαν

Ήρξατο τοΰ σκληρού σταδίου τής διδασκαλίσσης'
οί μικροί παιδες ήσαν

τά

προσφιλή

ολιγάριθμοι καί

εκείνα πλάσματα

tor τοΰν

τδ

άφιέρου

κρεϊττον

εις

μέρος

την καρδίαν’

τής ύπάρξεώς της:
καί
ταΰτα τήν ήγάπων καί έποίουν ύπδ τήν οδηγίαν της

ταχείας προόδους!
διεσκέδαζε

Κατά τάς ώρας τής αναψυχής,

μετ’αύτών,

τα ήσπάζετο. τα έθώπευε,

έγίγνετο παιδιού, ώς αυτά, ώς οί μικροί εκείνοι άγ

γελοι !

μαγμένη’ έρωτηθεϊσα τήν αιτίαν, έξερράγη'ΰςκρουνούς δακρύων καί ανέκραξε:

εκείνην ηΰχαριστημένη.

Ή διάνοια, αυτής' ήτο πάντοτε «στραμμένη

πώς ήδυνάμην

«Καί

νά ήμαι άλλως ; Φευ ! έγώ θ ’ άποθάνω !

πλέον τήν υλικήν

Δέν έχω

δύναμιν, όπως ελευθερωθώ άπό

τών έπιθουλών τοΰ μοχθηρού έκείνου ανθρώπου, δέν

έχω πλέον τήν

δύναμιν

έχω γονείς, διότι εΐμα:

νά άντιδράσω!
μόνη

Διότι δέν

είς τδν κόσμον, άνευ

οδηγίας καί ύποστηρίξεως ; “Α, όχι.

Καί

έαν απο-

«άνω τής κείνης, θα έγκαταλίπω τήν κατηραμένήν

εκείνην οικίαν, έν
διαόεθλημένη I»

η πάσχω,

’Εκείνη δέν

και

πάσχουσα είμαι

έκλαιε

μέν,

άλλ'ή
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ούχί άράν

τρόπους τήν σκέψιν, «βασάνιζε τήν καρδίαν και έπανεκρική αύτής δψις, ό ανεστραμμένος οφθαλμός οιε-

δήλου

οτι ήτο

βέβασανιζμένη ! 'Άπαξ έτι

διευθυντής φκτειρε τήν νεάνιδα, ειτα, ώς

νέος

δ

έάν εσω

τερική τις ,δύναμις ήθελε μύστηριωδώς ωθήσει αύ-,

κούς οφθαλμούς, ολίγον

συγκεχυμένος ίστατο απέ

’Εκείνη ήρυθρίασε, χωρίς νά έχη τήν

ναντι αυτής.

δύναμιν νά τφ όμιλήση. Ό δέ ένθαρρυνθιις έκ τής

κόρης, έκάθησε πλησίον έπί μιας κα-

σιωπής τής

τόν, ώς έάν δύναμις τις, ήν δέν ήδύνατο νά διαφυγή,

θίδρας καί ήρξατο διά στομύλων καί θελτικών λό

διέταξεν αύτόν ν’ άνίβοήση :«’Ω!. άλλ’ούτος δέν

γων νά έκφράζηται τάς πρδς αυτήν καλάς διαθέσεις

εινε άνθρωπος ! Δεσποινίς, έάν δέχεσθε τήν συνδρο
μήν μου.... θά πράξω οσον

δύναμαι διά σας I

/

Ηαρήλθον είσέτι μήνες καθ’ οΰς ή' δυστυχής X *
. . . ίσχναινε καί ύπέφερε, μή εύρίσκουσα άλλην πα
ραμυθίαν ή

έν ταϊς μερίμναις τής Σχολής, έν ταϊς

ας άφιερουμίνη εις τήν διδασκαλίαν,

ώραις, καθ'

διετέλει όποσοϋν έν

άνέσει 1

·

λεύοντο κατ ’ αυτής πονηρόν,τί έμελεν αυτή ή υβρις,

αί συκοφαντίας

οί προσβλητικοί

λόγοι τών

κακο

Δέν ΰπήρχεν ίσως έν δν,

ήθων εκείνων ανθρώπων ;

οπερ' κατεπράΰνε τά πάθη της ;

’Ολίγον κατ’ ολί

Τήν εσπέραν έν τή αγνή αύτής κλίνη ή X * ... ,

διά τί μοί ειπεν « ή σύζυγός μου, πτωχή ή πλούσια,
νά ήνε ή γυνή, ήν ή καρδία μου θά έκλέξη ; «θέλει

νά μέ φαινακίση διά τών λόγων τούτων ; Καί ήρξα
το ένα έκ τών

άγωνών,

συνήθων εκείνων

έτελεύτων πάντοτε με τήν αύτήν

φρασιν.

οΐτινες

Έκεϊνος

μέ έσωσεν έκ τοΰ

θαυμασμού και ένθουσιάσιως. μία εΰγενής στΟργή,

δύναται νά μέ

μία αγαπη, ήτις ύπήνεγκε τοσαύτην γλυκήτητα έν

κνίζεται έκτου ήδέω; ονείρου, οπερ κάτίδαλλεν αυ

πεύη ήδέα

τήν

ναντίον τδν

τδν κατα"

Εκείνη έ-

τίον έλλειψιν καρδίας, υποκρισίαν, εγωισμόν. Τοΰτο

νεχώρει αύτώ καί ήγάπα αύτδν περισσότερον και πα-

στρεβλού εκείνου γέροντος! δέν

έξαπατήση.

Καί

άφίετο να

αναλι-

δλοκλήρως καί οίωνεί παράφορος, ώμίλει αφ

Ό Διευθυντής τήν ήθελε παρ’ έαυτφ,

άλλ’ ήδύνατο νά μείνη

έκεινη ;

έν τη

πλέον

έπι

οτι ένο.ικεϊ

ένθα φαίνεται ήμΐν

συμπάθεια, άγαθότης, ευγνωμοσύνη, δρώμεν.τουναν

συνεπάθει καί ανεζήτει,—

πωρος κόρη !

εΰρίσκομεν λύπην’

αποφυγή, του

Σχολή

τδ παν τή

Ή καρδία, ή ψυχή, ή λογική,

άνήκει

τώ κόσμφ’3 ό λ ο ς καί αυταπάτη.'

Δ»ι7,αία X ’. . ,

σου νά σοί

είθε! ό δημοδιδασκαλικδς βίος

έπιφυλάξη τέρψιν τινά, έξ εκείνων, ας

έπί ματαίφ ήλπισας ! Είθε !

νηθή,

έπί τών

καρδία σου νά δυ

ή

τεφρών τοΰ άνανταποδότου έρωτός

σου, νά άνεγείρη έτερον ίσχυρότερον, αίσθηματικώ-

έλεγον δχι-— Καί πώς ήδύνατο νά ζή μακράν τής

τερον, άληθέστερον, νά ήν· ικανός νάσέ

Σχολής εκείνης, έν ή μέσφ μιας θωπείας τών νη

διά τά ΰπενεχθέντα πάθς σου

καί ένδς

πίων

δεήλθε

βλέμματος έκείνου,

άπεριγράπτου

ώραίζς στιγμάς,

σεως, ένθα έμαθε νά

τόσας

ψυχικής συγκινή-

άγαπα, ένθα

έποίησεν ορθήν

ρήση τήν ευφροσύνην, τήν υγείαν, τδν ενθουσιασμόν

καί τήν χάριν τών

ει’κθσ·ν

ετών σου.

Πώς ήθελε δυνηθή νά έπιδοθή είς τήν διδασκαλίαν

Είθε!

έκεϊ,

έν τφ μικρφ έκείνφ χωρίφ, ένθα σήμερον έκχέεις
τήν άκτίνατής άγαθότητίς σου καί

σκέψιν τής ζωής ;

άνταμείψη

καί νά σοί έπαναδω-

έν τή καρδία τοσούτων άμαθών

ένθα

έμπνέεις

νηπίων τδ αίσθημα

τοΰ καλοΰ καί τοΰ άληθοΰς, νά εΰρης έκεϊνόν οστις

έκ τής άθλιότητος, ήγάπα τδν νέον

ακροατής τις, χωρίς νά γνωρίζη ότι τή έπεφυλάτ-

ρυπαρών, καί έπί πλέον μακράν ουσα εκείνου, οστις

θά γνωρίση νά σέ ά-αλάβη, έκτιμών τά προτερήματα

αγώνων’ δ

μ.έχρι τοΰδε υπήρξε δι ’ αύτήν τδ παν ; Πώς. έν τίνι

τοΰ νοδς ζαί τής καρδίας σου. Είθε, έν τφ ούρανφ

άγων τής καρδίας. Τήν νύκτα εκείνην έκοιμήθή βέ·

τρόπφ ; Ήτο θλιβερόν, ήτό τε τρομερόν, καί δμως

νά κυμάνηή ειρηνική σημαία, έφ’ ής νάμή διαμείνη

βαρυμένη, τήν δέ πρωίαν,ταχύτερου του .συνήθους,

ή Χ·
*

πλέον διά σέ ή σκληρά καί τρομερά λέξις «θυσία»,

μετέβη είς τήν σχολήν.

γωγήν του ανεφώνει!

αυτήν

ήκροατο

Πως ήτο ή καρδία της

συγκεκινημένος,

εύθυμος,

οτε

έκαθήτο

παρα τήν πλευράν αύτοϋ!
Πώς ήθελεν.έν ταϊς στιγμαϊς έκείναις νά έπανέκτα τον άπολεσθέντα πλόΰτόν

της, δι’ ού θά ήδύ

Καί διατί τδν ήγάπα ;

νατο νά ήνε ευτυχής!

τετο

καρδία της νά μένη έ'ως

απαθής, νά

υποχώρηση

είς

μίαν

τότε

τοσοΰτον

ένθερμον αγάπην!

δ

ύστατος, ό τρωμερώτατος τών

Έφαίνοντο είς αύτήν οτι παρήρχοντο χίλια έτη,

θέλω νά ζήσωτιμ.ία, έάν

βόρβορον, έάν θέλω, ίνα μή καί

Άλλάτή

έπεφυλάττετο μία έκ

τών πρώτων

ρίζετο πρδς τήν X *
.

.

λόγους εφεκτικούς, έξ ών

τινές έποίουν τήν. νεανιδα να πιστεύη δτι καί αύτδς
ίτρεφε δι ’ αύτήγ αίσθημά' τι ανώτερον τοΰ τής φι
λίας, άλλοι δέ τινες

τήν έκαμνον νά

σταθμίζη, εν

πάση αύτής τή· άμέτρία, τήν άβυσσον, ήτις διεχώρι-

θέλω νά μή πέσω είς τδν

θά έγκαταλιπω άύτδν

παντός. . .Άς εινε εύτυχής μέ έκείνην, τήν οποίαν

άγαπα καί είθε ή καρδία της νά γευθή πάσας έκεί-

ή ευχαρίστησες δτι εύρε τέλος

έν δέ τφ Διευθυντή

νας τάς τέρψεις, άς έγώ ένόμιζο·; οτι θ

νά εύρω

ευημερίαν τοΰ Οικοτροφείου του.

ρήσω.. θά υπάγω είς

πολύ άφισταμένας
ένα

φιλή άνάμνησιν εκείνου, άφιερουμένη καθ’ολοκλη

κειτονά έμπέση, δέν ειχεν, εί μή ένα μόνον σκοπόν!

ρίαν είς τήν διδασκαλίαν.

πεκαλεϊτο τδν πατέρα αυτής, τήν μητέρα ή προσ

κείνον. Πάντες ήδη έν τφ Οίκοτροφείφ.καί τή γειτ

φιλές τι πρόσωπόν δπως έξαγάγει αύτήν έκ τής δει

νιάσει έγίγνωσκον

καί ύπερηγαπων αύτήν.

Καί ή μελαγχολική ψυχή,

τοΰ εσχάτου

έν τώ τέλει τοΰ οποίου ή X

- - ·, νεα ετι

Πολλοί νέοι έπρότεινον αύτή σοβαρας προτάσεις

ουσα,

θά

Ό Θεδς εΐσήκουσεν έν μέρει τήν παράκλησιν τής

γάμου, άλλ ’ εκείνη σταθερά έν τή προαιρέσει αύτής

λιον,

οπερ

δυστυχούς ορφανής, καί ή δύσμοιρος, σύμπληβώσασα

έλεγεν’«ή έκεινον, ή ούδένα έτερον αναμένω πρδς

γής καί φέρει

τδ εικοστόν πρώτον έτος τής ήλικίας της καί έξελ-

έξέλιξιν τών περιπετειών μου.»— Δύστυνος νεανις!,

άπομεμονωμένων βράχων.

τής κηδεμονίας, μετέδη παρά τινι θεία,

πόσον έμελλες νά ύποφέρης, ίνα τέλος π-ισθής, δτι

ένθα ήρξατο νά διάγη βίον άτάραχον, ήρεμον, άνευ

οί λόγοι του δέν ύπήρξαν άλλο, ή φαινάκη, δτι δ άν

έτών

άλλων σκέψεων, ή τής σχολής καί τοΰ άγνοΰ έρω

θρωπος, δν σύ ήγάπας τρυφερώς, μέ εύλάβειαν θυ-

αύτήν

τός της.

γατρός, μέ

Άλλ, ή ευτυχία, δέν ήτοπεπρωμένη δι’ αύτήν !

Ημέραν τινά οί μικροί μαθηταί έγκατέλιπον τήν

μή, είς έγωιστής.
κολακειών, έκ τών

εκφρα

σχολήν, καί έν αύτή. δεν εΤχον μείνη ή τά παλαιά

στικών λόγων, έκ τών βλεμμάτων, έκ τών θωπειών

θρανία κενά

αϋτοΰ. . .

Ή X * . . .έξήλθε κατά πρώτην φοράν

έκ τών τεσσάρων

θύελλα

ή

πεπλανημένον

άποσπα έκ

άνθί-

τι

τής γεννετήρας

μακράν, ί’ν’άποθάνη

έν

μέσφ τών

Τδ άτυχες πλάσμα ένίκησεν εαυτό. Άπδ δύο ήδη
τυγχάνει

μ.έ

τδ

δημοδιδάσκαλος’

έπιόνυμον :

ξανθής κόμης της

«ή

πάντες

κατέπεσεν

ήττημένη ! . . .

Ειτα ήρξατο

Τά

διαλάμπει θρίξ τις αργυρά,

βρέφη

τήν άγαπώσι καί καλούσιν

φόν’ εκείνη τά θωπεύει

τηρεί υγραίνονται

ήδεως, αλλ

τδ

αύτήν

τρο

ενώ τά παρα

οί οφθαλμοί της.

Άναμιμνήσκεται άλλων νηπίων,

έξ ών

τδ πε-

τδν αγώνα. Έκεϊνος δέν ΰπερέβη τά όρια, διότι δεν
έσχε περί αύτοϋ τδ θάρρος’ δένπροέβη, ούχί έξ άγα-

πρωμένον ήθίλησε ν ’ άποχωρήση αύτήν διά παντός.

θότητος καρδίας, έξ οίκτου πρδς τή? κόρην,

Εινε ήσυχος καί ατάραχος άλλ ’ ή καρδία της πάσ

διά τοΰ νοδς είς τδν παρωχημένου βίον της,

οτ' αίφ

νης εισέρχεται ό Διευθυντής. Ή X * ... διεσείσθη!

μεγάλους καί εκφραστι

διότι άνελογίσθη τάς
τόπιν νά ένεργήση,

άτιμος, όποιος ήτο.

συνέπειας και δτι

άλλά,

ώφ-ιλε κα

ώς άνθρωπος τίμιος καί ούχί ώς

Ή X * .. .

διύλιζε μέ μυρίους

χει καί ή
Καί δή,

υγεία

"Otar 'ο-ΐή rit^ta ζή βαθενα
Το
άκούογο ra ozerafy
Καί ζή βραχον^α σιγανα
Τή 'difc 'α ζή γή αργά νά σζάζη,

καλούσιν

Μικρά’» μεταξύ τής

καί μεταδασα έν

ήτο σύννους’ με οφθαλμούς ημίκλειστους έπανήγετο

Έκεϊνος,'μέ τούς ωραίους,

ώς

έπί τοΰ ανακλίντρου·

εκείνων τοίχων

τώ σποοδαστηρίω έκάθησεν

έξηλείφετο,

μέτωπόν της εινε ηύλακωμίνον με βαθειας ρυτίδας.

Έλκυσθεϊσα έκ τών

EIS ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΧ

έν τφ απηνεϊ ασπα-

θλίψεως, ήρχετο

σμώ εύγενους τίνος

άγώνος,

άφοσίωσιν μνηστής, ούδέν άλλο ήτο, εί

1905

άφανής

μακράν,

έσωσεν αύτήν έκ του "άχανοΰς βαράθρου, έν φ έπρό-

οστις,

23 '/«κοταρίβυ

θ’ αναχω

άπ’ιμοδ!
τόπον

καί άγνωστος παρά πάντων, θά ζήσω μέ τήν προσ

άνθρώπφ,

ΝιΑίιη τή

απολαύσω

ώς είπεϊν

έπί τώ

’£r

καί τάς οποίας τούναντίον τδ πεπρωμένου μοί έκαμε

μίαν διδάσκαλον, ήτις δέν απέβλεπεν, εί μή εις τήν

Πεπειθυϊα

τών τοσούτων χαρμόσυ

νων «Ευτυχία !»

καί διά

καθ’ ους έν

είδε τςν Διευθυντήν. Πάρήλον μήνες,

νά πράττη τδ παν και πάντοτε, ίνα εύχαριστήση ε

.

αύτδς μίαν ημέραν

διαψεύσεων τών όνείρων της. Τή ημέρα.εκείνη δέν

ζεν αύτήν έκ τόϋ πεφιλημένου δντος f Πολλάκις έ-

νής θέσεως της.

με "περιφρονή. Ναί,

επαγωγός έκεινη,

άλλ’ ή

— « Εινε άναγκαϊον. 'Οφείλω νά τδ πράξω, έάν

έως ού έβλεπεν έκεινον και τούς μαθητάς της. Μετά,

τή καρδία τής νέάνιδος έπερρώθη ό ισχυρός έρως,

Έκεϊνος ήτο ευπροσήγορος, ευγενής καί μετεχει

.. . , οσάκις άνελογίζετο καί έκρινε τήν δια

πόσης στοργής έφ.αίρετο πρδς τά μικρά έκεϊνα νή

πια!

Πώς ήδύνατο ή

θοΰσα άπδ

τδν

καί τοιοΰτος δ βίος !

Έκεϊ, ένθα νομίζομεν, δτι θά εΰρωμεν ευτυχίαν,

είνε αγα

έν τοϊς δημοτικοϊς σχολείοις μετά νηπίων αγροίκων,

ήγάπα εκείνην τήν ήδεως σοβαρόν μορφήν !

ψυχρά,

Έκεϊνος

έαυτής μόνη, γεγονυία τή φωνήζ ώς έαν υπήρχε τις

δστις

εκείνον,

— «Υπήρξα «γώ ή αίτια!

ναι ήγάπα τόν νέον'οστις

όνειρα. ΏΙ

έσω&εν αύτήν

Τοιοΰτος ό άνθρωπος !

ακαταπαύστως.

ρεκάλει τδν θεόν, δπως μεταλλάξη αύτόν ! Ταλαί

έμε αισθήματα, του ;

δεσποινίδα, κατά τοΰ

ι’να βελτίωση τήν άθλίαν κατάστασίν της!

κλαιε σιωπηρώς, οτε ούδ/ις έβλεπεν αύιήν, καί συ-

Διατί μέ έθώπευσε ; Διατί μοί έξέφρασε τά πρδς

κατά τοΰ δντος εκείνου,

ρεσεν εν μέλλον, παν μέσον, ίνα ανακούφιση έαυτήν,

Καί όμως ή άφελής, ή άγαθή καρδία της ελεγεν

ρασθή, νά τδν κακολογήση, νά

•

έκπέμπει

δντος, οπ=ρ, είς έπαμοιβήν τών κόπων της, τή άφή-

άναξία

πάντων!»

θός !» Καί άντί νά τδν μισήση, άντί νά

γον ανεπτύχθη έν τή καρδία της, μέ τινα αϊσθήσιν

τή αθλία αύτής καρδία και έποίήσεν αυτήν νά θω-

μου. είμαι

μέλλον

τδ

καί τά ενδόμυχα αύτοϋ αισθήματα, άτινα άπδ πολ-

άνελογίζετο:

τινα

οστις ήδη περιθάλπει άλλην

λοΰ ύπέκρυπτεν έν τή καρδία του I. ,.

Διατί μοί ώμίλησε περί οικογένειας, περί γάμου,

Άλλα τι εμελεν αυτή παν ο,τι οί άνθρωποι έβου-

νελάμβανεν:
— «Κατέθραυσα

της έξασθενεϊται ταχέως.
σύν πάσι τούτοις, ούχί άγανάκτησιν,

ΚΛάψε - ώ κΛά^ε - Ποιητή!
Τήν &ρα εκείνη ή >βνχή ρου
Το κύκνειο άσμα, τραγονόεΐ
Καί σβύνουν πειά οί Λογισμοί μου.
Λΐμνλέα Κούρτελη
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—Τί εινε ; Mi τί τρέχει λοιπόν ;

—Μά ποιος.. . τι-, ...
— Ή αυτοΰ έξοχωτάτη γαληνότης. . . . τδ Par

don !
*Ά ! άρκετήν η

ειρή

καί

νην διαχέει ή γλυ-

αύτη

κυτάιη

ξι?.

λέ·

δέν

Πυσάκις

ήναγκάσθης νά πετάξης τδ γαλλικόν
τοΰτο

φιλοφρόνη-

μα εις συμπλήιωσιν

άγρίας έπιθέ-

Η κυρία X... η οποία εινε πολυλογωτάτή χαι
είς ά χ ρ ο ν έχέμυθοε χατά τόν νόμον, δστις διέπει
τάς γυναίκας, καταφέρεται κατά τού συζύγου της,οστις
έτόλμησε νά τήν επίπληξη.
: .'
— ’Εγώ φλύαρος... έγώ γλωσσών;.,
γλωσσού... εγώ..
έγώ... ότι ει
σέρχεται εις τα αυτιά μου...
—’Εξέρχεται από
τοστόμα σου...
Σκηνή Β'.
ΈπαπειλεΓτα; λι
ποθυμία έχ«ίνη<τής
43ης δυνάμεως τού
ψεύδους τής χαίρυθμιχαίδυναμιχαί α,βχήσεις έχείνου,χερσί τε χαί ποσίν.
★

σεώς σου χαί κατ’

αυτοΰ

τής έδοΰ

Διάλογος μεταξύ
ευζώνου χαί συμ
πατριώτου του.
— "Ωρ, τί μπόι
ιρηξις έρίφ;
Ποΰ 'στ διαουλ’
σ’ οικονομάν’.;
; —Είμαι βδζνος
τς ίΑναχτουριχή;
φρ,.ρας.
ν '·
*

φανού

τοΰ

σου, πο-

σάκις δέν ήναγκά
σθης

ύπδ

νά κρυφθής

διαφανή

τήν

ταύτην

ασπίδα

ά-

πΟφεύγωνούτωτήν
άνταπόδοσ:ν

τής

ήμεροτάτης

Γ σ ω ς φιλοφρονή-

.'Η. αυστηρά μαμα πρδς τδν «τα
κτόν μπεμπέ...
—·Ρ>?ίστ^ώριε·
μοΰθέλεις ΧΟι'καραμέλαις...
Δέν μοΰ λέγεις
σέ παραχαλώ, άν
είχες συ έν μπεμπέ
άταχτο, θα τού έδι
δες χαί γλύκισμα' τα ;
—ba τόϋεϊεγα:
«Νά, πάρε τώρα
χαραμέλαις... άλλά νά προσεχής,άλλη φοράί;..-διότι..»

σεώς σου χατά τοΰ

τυχόντος. Ποσάκις
κατερχόμένος.·.5«!Κ^;
όδδν Σταδίου

καί

έσκοτιζμένος

συμετά

νεκρούσθης

προγάστορος

βα

ρύθυμου,δστις πριν
ή προφθάση νά έν-

νοήση αν ζή

ακό

μη, δέχεται εν όρε-

κτικώτατον
don ένώ ή

<

Par

κοιλίατου άνωφελώς ουρλιάζει.

Ποσακις καί

ού αυτός δεν έδίχθης έξωνυχιστικόάγριοτσαρο'ΰχας αρειμάνιου

τατον πάτημά διά τής
φουστανελοφδρου κολοσσού,

δστις άπαθέστατα

ΜΙ τοϋ ρπαράδν. -. . Ώς
Μή σερέΛΛει.. ■ . εγώ ήρουν ...

προσθέτει :

έλεγε:
Τόπον λοιπόν νά

νά

σοΰ
σοΰ

διέλθη ή αύτοϋ Μεγαλειότης ο

ακόλουθος τής εύγενεστάτης

Απροσεξίας.

ANAMNHSIZ
Λαμσταν τ’ άβτρα βΑν διαμάντια
Στλν Αγκάλη τ’ Ουρανού,

Kai το άργυρένιο βράδυ

“Εδιοχνκ βαθύ άκοτάδι
Μέ τδ φώς λαμπρού

Ύπεςβολιχή αφέλεια.
' ·
Χωρική χόρη νεωστ'ι ΰπανδρευθεισα έμπορον μουσι
κόν ειδών έν άπουσίμ οέ τοΰ βυζύγου της εϋρισχομένη
έν τώ καταστήματα, δέχεται τήν έπισχεψιν αγορα
στού.
— Εχετε τδν «Κουρέα» τοΰ- Ροσσίνι;
— Όχι, κύριε, δ άνδρας ξυρίζεται μόνος τον...
*
Ό δήμαρχος τή: πολίχνης Κ. έδημοσίευσε τήν
εξής δήλωσιν :
«Ό χ. δήμαρχος γνωστοποιεί", δτι ό ταύρος δστις
έπρόκειτο νά έκτεθή πρδς πώλησιν τήν 8 τρέχοντος,
δέν εινε δυνατόν νά ελθη. Ό χ. Δ. ύπεσχέβη νά τδν
άντικαταστήση.

★

φανού.

'Αργυρή ήταν Λ νύχτα

Άοτεροφώτιάτ’ ή βραδυά

&

“Οταν t c ματιάς
Αχτίδα
Μέά- Οτή μαύρη μου καρδιά

Έχυάε χρυσήν έλπίδα.
Άλέζ.Κ. Άναγνωστάπουλος

Άπλοϊ«ός τις φαρμακοποιός άναγιγνώσκων ότι
υπουργός τις δέν ώμίλει ποτέ, προσήλθε παρ’ αύτώ χαί
έζήτει ν> τδν ι"δη.
— Τί τον θέλεις τδν έρωτφ ό υπηρέτης...
— Να τού δώσω καταπότια διά τδν λάρυγχα.
% \ »
> *
να τα χαμγι;
— Διά νά μιλήαη, αδελφέ, είς τήν Βουλήν...

«

ΧΑΡΑ

Ι»Μ«ΙΙ·1

Σκηνή Α’ .

?

—Σιωπή έρχεται..;..

συχίαν

ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ

—Προσοχή, ήσυχία, σκασμό, τόπο.. ..

57

Η ΦΥΣΙΣ

ί

Ο παππάκης φέρει εισιτήρια τοϋ ιπποδρομίου
καί ό Τάκης πήδα άπό χαράν ίνώ ή μαρμΛ τον
γεΛα άπο εΰχαρίστησιν.

Ή μαμμά καί ό Τάκης διαμαρτύρονται ότι
δεν τά έγοι»· και ό Παππάκης απορεί τι έγειναν.

*<

Ό Τάκης Λά νά βεβαιω&η, Λαμβάνει τά εισι
τήρια καί ένφ ή μαμμά του ενδΰεται αυτόν, παί
ζει με ταΰτα.

Ήδη ό πατήρ και μήτηρ άδημονοΰν. 'Ο I Ιαππάκης έρευναται πανταχοΰ αρΛ’είοράτηκ φω
νάζει καί αγανακτεί.

Ό ΙΤαππάκης άφοΰ ήτοιμάσΛ», αναζητεί τά
εισιτήρια καΐδεν τά ευρίσκει εις τά δηΛάκιά του

Έπί τϊΛους ό Τάκης Λύει τήν απορίαν Λί
γων : ’ Εσφογγίσδηκα παππάκη καί τα ίρρξα
είς τήν τρύπα !

·ιι«ιι·»>
<
*η
»«η·»»
·ιι·»·ι>
·

ιι·.ι·»>·π
*-·ιι·υ·ο·~·η·<«·ι>
·ι>·ιισι<··ι

Ί·'
” *»··» ·> υι»Ι1»Η1»Ιΐ·<Ι·>1·Ιΐ·<Ι^Μ··’·Ί·υφΐι·ΙΙ·1ΐ·"·«·Ι<·Ι<·ΐΙ·1<·υ·<Ι·<Ι·Ί·"·ΙΙ·Η·"·Ι<·''·Μ·Ι’*
ψήκτραν διά τών δπισβεν τεθειμένων χειρών, ούτως

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΓΝΑΝΑΣΤΡΟΦΠΝ

ώστε αύτη νά εινε αόρατος τώ έν τφμέσφ.
Διά τής

Η ΨΗΚΤΡΑ

πακγη&Ί

Τά
τοΰτο εινε μάλλον διά παϊδας καί
κοράσια;, π»ρ.' ών έκτελούμενο
:
*
δύναται νά προκαλέση καί τήν

λοιπόν, δστις τών έν κύκλφ

φεται διά νά άρπάξ^, τήν ψήκτραν, ήτις πάλιν διο

χετεύεται τάχιστα από χειρός' είς χεϊρα

ευθυμία»-τώυ-πέρ,ιξ μεγάλων. .

Πρδς τοΰτο πάντες οί

ψήκτρας

κατορθώση ψηκτρίζει τδν έν τφ μέσφ, δστις στρέ

παΐκται σχηματίζομαι κύ

σως ψηχτρίζεται ύπδ

άλλου καί

και

αμέ

ούτφ καθ’

εξής

κλον έν τώ μέσω τής αιθούσης, άλλήλοκρατδύμε-

μεχρις,δτου «υλλάόη,τήν ψήκτραν, οτε δ εις χεϊρας

νοι διά τών χειρώνέκτής οσφύος. Μεσφ τοϋ κύκλου

αύττνας-χατεσχέθη ΰποχρεοΰτάι νά άναπληρώση τδν

ίσταται εις δστις

ε'ν τφ μέβφ ίατάμεναν καί ύποφ^Κίν^ι,',τδ-μαρτύριον

παιγνιδιού.

Οι έν

ύφισταται καί τδ μαρτύρων
κύκλφ

παϊκται

κρατοϋσι

τοΰ

μίαν

τοΰ διασκεδασαικοΰ; τούτου παιγνίόυ.
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Ξ Μ0Υ2ΙΚΞ Am ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝ^ΜΟΓΙΑ.ΝΝΗ
|συν,έχ«ΐ£· ‘δεπροηγούμε-.βν φή/λον)
Περί (Χχετικών τόνων,,

Ecresjxev δτι ή'χλίρ.σξ τβ.ϋ έλάσσιν»; γίνου;
σχηματίζεται ύπόίτών αυτών φθόγγων. σίτινθς
εις το μεϊζον γ^νο; πχράγφυσιν άλλην ·τ;να κλί
μακα. Π. χ.
Κλίμαξ Do jffi-·μείζονος γένους φφ·

8 7 6 .5 4 3 2 1

• ·». ·■·.'·
Κλίμαξ La
έλάσσονος γενιώς

·.:

i

t · .« · ·..
—- --------. 13
g~^~~--------------Τ-Ι
τονιχόν
ι
9 ^tovixov
,87654321

Οί τόνο; τών διαφόρων γενών,, οίτινες έχουσι
πρό; άλλήλους τοιαύτην τινά σχίσιν,ονομάζονται
σχετικοί.
.·
'Επομένως βλεπομεν εί; τό προηγούμενου πα
ράδειγμα, δτι ό'τόνος τοΰ Do πρωτότυπο; τών
τόνων τού μείζονος γίνου; έχίι διά. σχετικόν τόν
La, πρωτότυπον. τών τόνων.τού έλάσσονος γέ
νους. ’Αντιστροφή; οέ δτι ό τόνος La έλάσσο
νος γένους '.έχει, διά' σχετικόν μείζονος γένους
τδ Do.
Ούτως έκαστος τόνος μείζον:; γένους έχει διά
σχετικόν τόν.όν. τινά έλάσσονος γένους καί άντι στρέφω;. 'Γπάρχουσι λοιπόν πάντοτε δύο τόνοι
διαφόρων γενών, σχετικοί δμως δι’ ο&; τό κλειδίον φέρει τόν αυτόν απλισμόγ^
Τό»προηγούμενου παράδειγμα μας δεικνύει,
δτι τό. τοπικόν τής κλίμακος τόϋ έλάσσονος γέ
νους. είνε τό εκτον διάστημα τής κλίμακος τού
μείζονος γίνου; καί τό .Το.νικόν τής ο^έμαιςρς τοΰ
μείζονος γίνου; είνε .τό τρίτον oyjw^a τής
κλίμακος τοΰ έλάσσονος γίνου;.
Αλλως τό τονικόν;..τοΰ·έλάσσονο; γένους εΰρίσκεται πάντοτε τρία διαστήματα έλάσσονος
γένους, κάτωθεν τ:ύ τονικοΰ σχετικού μείζονος
γένους.
Οί σχετικοί λοιπόν τόνο.ι εΰρίσκονται ώ; έ;ή;':
Ιον Πρός ευρεσίν τοΰ έλάσσονος γένους κάτερχόμεθα τρία διαστήματα έλάσσονος γένους έκ
τού τονικοΰ τού μείζονος γε'νους.Ήτοι Re μεί
ζονος. γένους, σχετικός Si έλάσσονος γένους. 2ον

•,Ποο,ς ιίφεσιν <μ τοΰ μείζονος γίνου; άνερχόμεθα
τρία δ'.άστήματ» έλάσσονος γίνου; εκ τοΰ τονικοΰ
τοΰ έλάσσονος γένους,t<a;· Fa τοΰ έλάσσονος γίννους, σχετικός τόνος La μείζονος γένους.
Είδομεν πώς δυνάμεθα έκ τοΰ ^XjC| ΰ τού
κλειδιού καί γνωρίσωμεν τόν τόνον-τεμα^ίοσυ τινός.
Άλλά επειδή καί οί δύο σχ^Ικρΐΐτίνοι; έX.
χουσι τόν αύτ^ίοπλισμόν' έν τω'κλέιδίω,
δέ ?/
δυνάμεθα αμέσως νά γνωρίσωμέν έάν
ό
τόνος
έ.αν/ό
τοΰ τεμαχίου είνε μείζονο; γένού; ή'έΧάσσονο:.
Πρέπει νά μνωρίζωμίν ιδιαίτερός, τιχα τρόπον
όπως διακρίνωμεν αύτούς.·
■>-»,
• Ό πρώτο; άπλοΰς. τρόπο; ε'νέ νά λαμβάνω-1
μεν τό μή κοινόνκαί/ίίς του; δύο
τόνους, ήτοι το·..
ι^τί»ν^0γγόσήμον
*
καί εί;
τοΰ; δύο τόνους, ήτοι τό αισθητόν φθογγόσημου
το έμπεριεχόμενον μόνον εις τό. έλασσον γένος.
Τό έβδομον διάστημα, τή; κλίμακος τοϋ έλάσ^
σονος γένους, ώ; ειδομεν, ταυτίζεται μέ τό
πίμπτον τής σχετικής κλίμακος τοΰ μείζονος
γένους.
Π.χ;
Κλίμαξ τοΰ μείζονος γίνου;

I
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1902

’Ενεργητικόν
Ταμεΐόν καί Έθν.Τράπ., της’Ελλάδο;,
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Ευρώπη Τραπέζαις εις χρυσόν. . . .................
Χρυσός καί Συνάλλαγμα. . · ....
Προεξοφλήσεις.......................... ·, ■ ■ ·
Λ)σμοί τρέχοντες εις χρνσ. καί δραχ.
έπί ένεχ.χρεωγο.Δρ. 14,743,737.25
έμπορ. καί άλλων
εγγυήσεων. ...» 4,897,750.40
έπί υποθήκη. . . · 3,535,574.70
Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφω» . ·. .
Προσωρινοί τρέχοντες λισμοι είς
χρυσόν και δραχμας. .......................
Καταστήματα καί κτήματα..................
“Εξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικόν και
ϋ τοκαταστημάτω»............................
Εκκρεμείς λογαριασμοί.......................
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν
κα'ι δραχμας.................... ................
Συμμετοχή εις διαφόρ. επιχειρήσεις. .
Δάνεια εις λιμενικά ταμεία Πειραιώς
και Κυπαρισσίας..............................
Απαιτήσεις επισφαλείς.......................

Παθητικόν
Δρ. 8,005,130.65

.
.
»

1,632,732.49
738,697.30
5,485,249.26

■ 23,177,062.35
. 2,188,807.45
•
»

1,588,644.40
379,227.82

>

165,387.10
438,081.40

ν
v

4,811,196.60
399,045.45

.

1,469,170.25

Κεφάλαιον Εταιρικόν. . ................... Δρ. 10,000,000- —
. 4,728,872.30
»
Άποθεματικόν................. ...
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 1/2 έκατ. εξο
φλητέοι τή 1 Ιουλίου 1924............
» 3,750,000.—
Κρατήσεις διά μελλούσας άποσδέσιις
•
100,000.—
Καταθέσεις εις χρ.
και δρ . . . .Δρ. 23,645,893.53
Καταθ. Δημοσίου »
1,376.742.75
Ταμιευτήριο» . . ■
1,598,5t5.60
» 26,621,151.88
ΤαμεΓον συντάξεων υπαλλήλων. . . .
.
42,973.85
Εξωτερικοί λογαριασμοί εις χρυσόν. .
.. 4,405,705,11
Έπιταγαΐ πληρωτέαι .......................
>
236,160,95
Γραμ. προς είσπραξιν είς χρ. και δρ.
»
355,664.60
»
73.352.25
Μερίσματα πληρωτέα....................... ...
Διάφορα.. . .........................................
»
664,551.57

Δρ. 50,978.432.51

Πραγματική άξια τίτλων και εμπορευ
μάτων προς κάλυψιν τών ηγγυημένων
λογαριασμών.....................................
Πραγματική άξία τίτλων προς φυλαξιν.

Δρ. 50,978,432.51
,

Τδ όλον. . . .

. 28,484,315.—
. 28,222,048.—
Δρ. 56,706,363.—

Do, re, mi, fa, sol, la,-si, do

'Extiftii^r επί εη βάσβι r<5r τιμΖν της 30 Άπ^ιΜονί002
■■f? ■ h, si, do, re. mi, fa, «ilft la
, 1 2. 3 4 5 6 7ff 8

^/έμαξ,έλάσσονος-γένουξ

Έάν'ί,υρίάκώμεν εις'τούς'πρώτους πόδα; τε
μαχίου τινός τό πίατον διάστημα τοΰ. μείζονος.
γίνου;, τό αύτό- μέ τό έβδομον διάστημα τοΰ.
έλάσσονος γίνου;, στίρούμενον τής άνιούσης άλλοιώσεως, άμίσως συμπεραίνωμεν δτι στάιρεΐται
τοΰ αισθητού φθογγοσήμου καί επομένως τό τεμάχιον qjy
έλάσσονος γίνου';, αλλά- μείζο
νος.
τουναντίον εύρωμεν τήν άλλοι?
οΰσαν άλλοί®®», τότε ειμεθα βέβξε^βε, δ^ι είνε
έλάσσονος γ-ίν^.
/
Ούτως είς τό προηγούμενου πςς^>£^μα ·τό:
ί,οΙ φυσικόν δεικχύει τσ^'^ί'Όν τοΰ Β&μίέζογονος γένους κα1·τό.:8θί ^-;τδν τοΰ ελασσόνες.γέ
νους. Ό
. ούφο; είνε'λίαν εύκολος, καάι ·
πλους, άλλξ^γ,-ίά^χεϊ πάντοτε.
Τούτο είνε άληθές, εποιοή εις τεμάχιόν τι
δυνατόν ν ’ άπάντήσώμιν διαφόρους τυχαία; αλ
λοιώσεις τιθεμένας άπλώς χάρςν τή; μελφδίας
καί μή άριθμουμένας έν τή άρμονίφ. Δυνατόν
τό 5ον διάστημα νά. φέρη ^άψοϋ,σμν. άλλ,οίωσίν,
δμως νά μή έΐν» αισθητόν φθογγόσημον.'Π, χ.
Do μείζονος γένους -{'-μΙ Sol

Διά τόν Γενικόν Διευθυντήν ό Διευθυντής
Μ. ΙΟΡΛΑΝΟΠΟΪΛΟΣ

•Ο ’Αρχιλογιστής

Δ. Δοανίδπς
Ή Τράπεζα ΆΟην&ν έκτιλιΓ: Προεξοφλήσεις.—Εισπράξεις γραμματίων.^—Προκαταδολάς έπί χρεωγράφων καί έμπο·
ρευμάτων.— Ανοίγει τρεχομένους λογαριασμούς ήγγυημένους και έν γέν«ι αναδέχεται τήν εκτέλισίν πασης τραπεζιτικής
καί έμπορικής έπιχίιρήσεως ΰκδ συμφερωτάτους δρους. —Δέχεται χρεόγραφα πρδς φύλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμάτων.
— Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς ίδιωτας.—Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα
τόκον :

3
4
4
5

·/· ·'< πρώτη» ζήτησιν
*/j % διά καταθέσεις 6 μηνών
/ β
*
·
·
ένδς έτους
·/,
»
■
δΰο έτών καί επέκεινα.

Διά τάς εις τό Ταμιευτήριό» της, Jfiteop/oVr καθ' έχάστηυ, καταθέσεις ώς καί διά τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών πλη
ρώνει τόκον 4 ·/,.
TAJWtlEVTKPION

Πρός έ^ΰχωσιν ζοϋ παρα ζω ^αω πηύμαζος ζής οικονομίας πΛηρώηι τόκον
ύι-α ζόςέν τό> ταμιευτήρια καταθέσεις, άποίοζέας εις πρώζην ζήτησιν.

0)0 έτησΐως

Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, ΒώΛα, Σέρα, ΚαΛάμαις, Άίεζανθρε'ια (Αιγήπτου) ΧανΙαις ‘ΗρακΜίφ.

ΤΙΛΗΒΧΑ. ΤΙΤΛ.ΛΝ
Ή Τ ρά πε ζα Ά θηνΖν δ έχεται καταθέσεις χρεωγρά^ων πρός ^ύΛαζιν αντί έΛαχΙσταν
δικαιωμάτων, επιφορτίζεται δε καί τήν είσπραζιν τοκομεριδίων έΛΛηνικων και ευρωπαϊκών χρεω·
γράδων παντός είδους.
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Η ΦΥΣΙΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ
βον Αίνιγμα

αιμγλιας κοτρτβλη

‘‘ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,,

ΛΤΡΙΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ή Δ>ς Αίμυλία Κού^τελη έν 'ώραιοτάτω χαλλιμόρφω τομιδίιρ εν <5 προτάσσει τήν ώραίαν μορφήν τη;
έδημοσίευσε σειράν αρίστων ποιημάτων, πολλά τών
δποίων υπόσχονται ευσεβήΙέρειαν τής Ποιήσεως. άρί·
στην και εξέχουσαν πρό πάντων εις τό εΐϊος τής Λυ
ρικής ποιήσεωι, ένθα αναδείκνυται ψάλτρια τών έρώτων.
Πολλά, τών πονημάτων της έχουν βάθος, όσω κα!
λυρισμόν άφίνοννα εντυπώσεις είς τόν αναγνώστην, ώς
τόΧαδι τών νεκρών, δθάνατοςτ ή ς
ψυχής. ήψυχήμου καΐ άλλα πολλά, ετερα δέρ χάριν άμετρον, ώς τό Τώρα τί κλαις; Άπό
μακρυά κτλ.
Δεν ποοτιθεμεθα αναλυσιν τοϋ έργου νά έπιχειρήσωμεν αλλά δια τών ολίγων τού-ων γραμμών νά ένβαρρύνωμεν καΐ συγχαρώμεν έν ταύτώτήν Δδα Κούρτελη, ευχόμενοι μετ’ ού πολύ νά ίδωμεν τόμον ογκω
δέστερου καΐ πάντοτε έξέχοντα.

Ζώον είμαι ζωηφόρον
τρομερόν καί κερασφόρον.
Είς ένδοξους, φεδ ( σιαρηλθον
χρόνους έψημίσθην γίγας.
£ίς τήν Κρήτην νέοι ήλθον
κ’ έόχον τάς ότιγμάς όλίγας
Νΰν τόν τράχηλόν μου κόψε
μή φοβεϊό’ άπό μακρόθεν.
σιροόΰχήν άμέσως δώθε
• κ’είς τό γεϋμαόου θά μ’είτρμς
πόθεν ;

®. Αίνιγμα
ΠόΖ,ις τις ειμ’ έργατική
πολύ καλά μέ ξεύρης
άν όχι, φίλε όήμερον
τότ’ αύρων θά μ’ εύρμί.

Άν δέ βγάλμς ένα γράμμα
μέ τρόπον τινά ήμερον
τότε λύτα έν τφ άμα
όοϋ έφυγε ή όιίμερον.

1 Οον Γρϊφος
Τό 5 λύκο νϋν ΕΩ ΡΣ

Κισσός.
Τό έξόχως άριστον, τό μοναδικόν 'Ελληνικόν εγκυ
κλοπαιδικόν λεξικόν, δπερ πρό δεκαετίας έξέδωσεν ό
φιλόπονος κ. Γ· Μπαρτ, ηδη συμπληροΰται, ινα μη
καταστή ατελές έκ τών έπελθουσών προόδων είς τήν
έγκυκλοπαιδίαν.
Τήν εκδοσιν ταύτην, ήτις θά περιέχειτήν κίνησιν
όλου του νΰν Ελληνισμού μέ δλας τάς σχετικάς ει
κόνας, πας τις πρέπει να προμηθευθή απευθυνόμενος:
Μπέκ καί Μπάρτ Έκοότας ’Αθήνας.

1ου

ΤΕΥΧΟΥΣ

Ιον Νάρκισσος-ΚισοΟς
Έλυσαν αύτό ή κ. Αύρηλία Μ. Πρίντεζη έξ ’Αθη
νών, δ κ. Α. Νικολαΐδης έκ Λαρίσσης, ή Δίς Αντι
γόνη Πρίντεζη εξ ’Αθηνών, ό κ. Ροβέρτος Βεντένης
έξ 'Αθηνώνκαί δκ. Άλέξ. Α. Μιχαηλίδης έξ Αθηνών.

2ον Άπίννενα-Πεϊνα
Έλυσαν αύτό ή Δις ’Αντιγόνη Πρίντεζη έξ ’Αθη
νών ό κ. Ά Νικολαΐδης εκ Λαρίσσης, δ κ. Παναγ.
Α. Παπαθανασίου έκ Πατρών (βλ. Άλληλογρ.) δ κ·
Ροβέρτος Βεντένης έξ ’Αθηνών (βλ. αλληλογρ.), δ κ·
Άλέξ. Μιχαηλίδης έξ Αθηνών (βλ. αλληλογρ.).

Jov Τό πΰρ ίφερεν ό Ορομηθεϋς
Έλυσαν αύτό ή κ. Αύρηλία Μ. Πρίντεζη έξ ’Αθη
νών, ή Δις 'Αντιγόνη Πρίντεζη έξ ’Αθηνών, δ κ.
Αδ. Νικολαΐδης έκ Λαρίσσης, δ κ. Παναγ. Παπαθα
νασίου έκ Πατρών, δκ. Ροβέρτος Βεντένης έξ ’Αθη
νών, καί δ κ. Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών.

4ον *Η Φαλάκρα εινε Ασθένεια
Έλυσαν αύτό δ κ. Παναγ. Α. Παπαθανασίου έκ
Πατρών, δ κ. Ροβέρτος Βεντένης έξ.’Αθηνών καΐ δ
κ. Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ Αθηνών.

*
4

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Π α ν. Α. Π α π α θ. Πάτρας. Οί λύται τών
περισσοτέρων ασκήσεων λαμβάνουσι ενα οίονδήποτε
τόμον τής Φυσεως είτε παλαιόν είτε νεον, εγκρίσει
τής Διευθύνσεως. Λόγοι τοΰ Λυσίου υπέρ Μαντιθ έ ο u και δήμου καταλύσεως απολο
γία υπάρχει κείμενον άντί 50 λεπτ. και Παράφοασις
μετά προλόγου εισαγωγής καί . υποσημειώσεων δρ.
1,50 ύπό Δ. Κασσελίδου. Δυνάμεθα ή^ίεϊς νά σάς τά
προμηθεύσωμεν άν άποστείλλετε τό α,τίτιμον μετά
τών ταχυδρομικών.—κ. Ρ.Β έ ν τ.’Αθήνας.Όχι τόσον
γενικώς τας λύσεις σας. — Α. Μ ι χ. Λ α ρ ι σ σ α ν. ή λύσις τής 2ας ασκησεως ώς βλεπετε περιέχεται μόνον εις τα Άπεννινα. Ώστε προσεχετε.
Τα φύλλα θά στέλονται αυτόθι. Βασιλείου ήρνήθη.
Δίδα Ά ν τ. Π. Έ ν τ α ΰ θ α. Παρακαλοΰμεν τοΰ
λοιποΰ τάς λύσεις σας έπί χάρτου νά τάς στέλλετε.
Δ. Κ. Κωνστάντα Δελτάριον έλήφβη· Έχει καλώς.
Άναμένομεν.— Η. Α. Λευκάδα Φύλλα έστάλλησαν. —G. Kyi·. Port Said, Κατά τήν παραγ
γελίαν σας έστάλλησαν.—Γ.Α. Ν. Α μ ά ρ t Κ ρ ητης. Δίκαιον έχετε. Φύλλα λαμβάνετε άπό ΙηςΜαίου
διά τοΰ αύτοϋ ταχ.'—Ήλ. Α. Λευκάδα Περί έκζέματος («Φύσιν» έτος Β’ περ. Γ’ βλ. έπισταμένως)
τοΰ προσώπου δυνάμεθα νά σάς συμβουλεύσωμεν τα
έξής : Λάβετε 10 λεπτών άνθη θειου καί άναμίξατε ταΰτα μετά κροκού ώού φρεσκότατου (τής ήμέ
ρας] καί ολίγου άρίστου έλαίου(άγουρελαίου καί κα
λώς άναταράξαντες σχηματίσατε αλοιφήν. Δια ταύ
της έπαλείφετε τά προσβληθέντα μέρη απαξ τής ήμέρας ή δίς όταν εινε προκεχωρημένον.Άν δέν εινε καθ’
εαυτό έκζεμα άλλά τοΰ προσώπου μικρά πλήγματα
-ά εις τους νέους άπαντώντα, έχει άλλην θεραπείαν.

Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνδβτη Κωνσταντινίθαυ

4»
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τών έξωτερικώς φαινομενικών στολισμών
καί έπιδείξεων ·,
Που λοιπόν ή πρόοδος, βελτίωσις καί
άποσκοράκισις τών κακώς έχόντων ;
’Αλλά διετυμπανίσθη Λ προμήθεια τη
λεφωνικόν τελειστάτου γερμανικού μη
χανήματος Siemens, δι' δ σύν τή μετάκλήσει καί ξένον διοργανωτού και μηχα
νικού, έδαπανήθησαν ιάο.οοο καί πλέον
δρ- Τι θέλει παρ’ ήμϊν τοσοντον πολυ
τελές καί δαπανηρόν έργαλεΐον καί ούχί
μηχάνημα, ώς λέγουσιν, δπερ είς ούδέν
χρησιμεύει ή είς τήν αλλαγήν τών γραμ
μών καί δπερ ούδέν άλλο είναι ή έν άπλούστατον έργαλεΐον, είςγνώμων, ρυθ
μιστής, μία κλείς τής έπικοινωνίας τών
συνδρομητών ; Απανταχού τής ύφηλίου
τά τηλεφωνικά έργαλεΐα, είσΐν άπλούστατα καί ευμεταχείριστα, ώς διαχειριζό
μεναύπό μικρών ύπηρετών καί κορασίων,
ούδέν τό έπιδεικτικόν καί πολύπλοκον
έχοντα, καί ένταϋθα έδόθη ή σπουδαιοτέρα προσοχή καί σημασία, δτ·» μετεκομίσθη έκτακτον νεοφανές καί περίφημον
μηχάνημα!
’Αλλά καί όντως μετεκομίσθη τό πο·
λυτελέστατον ύπαρχον έν Εύρώπμ. διότι
έν Βερολίνφ μόνον ύπάρχει τό δεύτερον!
Καί ενταύθα απειρία !
’Ενώ δέ έπεριμένομεν πάντες έν τώ
νέφ μεγάρφ, άν ούχί τού ναυγήσαντος
συστήματος Μαρκόνι τήν έφαρμογήν,
περί ον δυστυχώς υπάρχει έπίσημος
γνώμη έν τη Γεν. Διευθύνσει, δτι έφηρμόσθη έν Γερμανία! καί δή έτόλμησαν
νά ύποβάλωσι καί είς έξετάσεις ανυπάρ
κτου τοιούτου συστήματος δεδοκιμασμένης ίκανότητος έπιθεωρητήν, τουλάχι
στον τήν έφαρμογήν τών συστημάτων
Baudot, Wheatstone ή τό Duplex, δπερ έν
άπασι τοΐς εύρωπαϊκοΐς τηλεγραφείοις
λειτουργεί καί δή είς τό παραπλεύρων
ήμών Αγγλικόν, έν τουτοις ούδέν ίδωμεν
μέχρι τοΰδε καί ούδείς έκ τών κυρίων
ανωτέρω ύποδιευθυντών μεθ' δλα τέι
άφθονα μέσα, άπερ ή Κυβέρνησες τό
πρώτον ήδη παρεχώρησεν αύτοΐς ήδν·
νήθη νά έφαρμόσα η διά καταλλήλου καί
έκ καθήκοντος, ώς πράττονσι πάντες οί
έπιθεο^ρηταί καί ύποδιευθυνταί έν Εύρ&$πμ, έκθέσεως πρός τήν Γεν. Διευθυν»
σιν νά έκθέση καί νά φανή ούτω αντά
ξιος τής ύπηρεσίας ην αντιπροσωπεύει
καί τών προσδοκιών τού κοινού.
Νά έλπίσωμεν οθεν καί πάλιν είς τό
μέλλον ή ν' άπελπισθώμεν ;
♦Ρ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

(<η»·έχ«<β

lie Λζ^ηγ. iptiljev)

ΕΧΡΙ τού 1861 ό κ- Γυλδεστυμπέ έξέπληττε τόν
κόσμον διά τών μνστυρι3? ωδώναύτού Αποκαλύψεων,
1
έν έτει δέ 1869, ένώπιον
πολλοϋ καί έκλεκτού πλή
θους έσχηματίζοντο έπί
τού δαπέδου θαλάμου, έν
θα τά πειράματα ταύτα έξετελοΰντο, μεγάλαι μα
γικοί εικόνες διαφόρων χρωμάτων.
<£>

ΆρΛ. 7. 'Ελληνική γρβρή, γρχφείσα ΐνώπιον τον χ«0ηγη·
τοΰ Γεωργίου,έν. Λο.δίνου, μαβητοϋτοϋ δικβτ,μον Ling,
τοϋ χόμητο; δ ’ Οίροχε xcu τον βιρώ.ου de VoigtsRhelz, τξ 14 'Οκτωβρίου 1856, προ; άπδδιιξιν, δτ< δ
Οά*ι«τος ένιχρύη x«t δεν πρέπει τι; να ροβητκι αυτόν.
Έχ«ι δέ χατά λέξιν :
HOT SOY ΘΑΝΑΤΕ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΠΟΙΙ ΣΟΥ ΑΘΕ
TO NIKOS.

Πάντες οί μάρτυρες όμολογούσιν, δτι αύ·
ται διεγράφοντο προ τής λάμψεως τριά
κοντα κηρίων, έν ώρα νυκτός πάντοτε,
άπό ιής όγδοης μέχρι τού μεσονυκτίου
καί δη έξηφανίζοντο κατ’ίδιον τρόπον,
ώς ένεφανίζοντο. Ότι δέ, πλησιάζοντος
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πρός ταύτας προσώπου τινός εύαισθήτον χρώσεως, όπεκοιμίζετο αμέσως- Α|
παράδοξοι ανται μαγίκαί είκόνες,άχηματιζόμενατ έντελώς μόναχ τη μεσολαβήσει
τοΰ §αρώνου. διάρκεσαν μέχρι τον > 861,
οπότε,αιμεσάζουσα' δυνάμεις του ήρξαντο έλαττοΰμεναΐ, μετά όδυνηράν νόσον,
έπελθοϋσαν αύτφ έκ της δάξεως (οβό
λου έντόμου. Τούναντίον δέ αίτήε άδελ
φής αΰτοΰ έπηΰξησαν μέχρι τοΰ έτους
ι863, όπότε καί αΰτη μετά δεκάμηνον
όξειαν νόσον έάτερήθη τής ζωής- Έκτοτε
τά πνευματικά πειράματα έν Εΰρώπη όλιγώστευσαν, διά νά έπαναληφθώσι βραδύτερον μετά πλείονος Θετικότατος καί ζέσεως-Άπεδείχθη δέ, δτι ταΰτα γινόμενα
έν νεότητι μετ’ ένΟουσιασμοΰ καί πολ
λής έπιμονής, έξαντλοϋσι τάς δυνάμεις
καί τήν ακμήν τών έκτελούντων ταΰτα
νέων καί δτι άπαιτεϊται μετά τοΰτο με
γάλη ήσυχία πνεύματος καί απόλυτος σω
ματική άνάπαυσις. Άπαντα τά μεσάζοντα
πρόσωπα ΰπόκεινται είς κόπωσιν καί έ
ξάντλησιν δυνάμεων μετά τήν έκτέλεσιν
πειράματος, ώς συνέβη είς τοΰς πνευματιστάς Hume, Squire, τοΰς αδελφούς Da
venport καί τόν έπ’αδελφή γαμβρόν των
κ· Fay, κτλ Ή όξυδέρκεια καί ή έκστασις έπι^έρουσι κάματον είς δλον τόν ορ
γανισμόν, ένεκα της έπιμόνου καί ίσχυράς συγκεντρώσεως τής σκέφεως καί της
αύτομάτου κινή,σεως τών μελών.·
Όσον άφορά είς τό ζήτημα τών ύπδ
τών πνευμάτων μεταχειριζομένων μέσων
πρδς γραφήν χαρακτήρων καί μαγικών
σχημάτων, δέον νά όμολογήσωμεν, έν
πρώτοις, δτι τό φαινόμενον τοΰτο άποδείκνυσιν. δτι τά πνεύματα ένεργοΰ·
σιν απ’ εύθείας έπί τής ύλης, δπως καί
αί έν τή ύλη έγκεκ2^εισμέναι φυχαί ήμών.
Κατά τάς πρώτας έβδομάδας τής άνα
καλύφεως τής άμεσου γραφής τών πνευ
μάτων, αί τράπεζαι έφ ’ ών τά Πνεύματα
έγραφον, περιήρχοντο άφ ’ εαυτών έν τη
αιθούση καί διηυθύνοντο πολλάκις πρός
συνάντησιν τοΰ μεσάζοντος προσόίπου έν
έτέρα αίθούσμ, ένθα εύρίσκετο, διερχό
μεναι διά μέσου πολλών δυσβάτων δια
μερισμάτων. Έπορεύοντο δέ, ότέ μέν
βραδέως, ότέ δέ ταχέως καί πολλάκις
μετ' άξιοθαυμάστου εύκινησίας.
’ Τινές πολλάκις παρεμβάλλουσι προσ.
κόμματα,οΐυνκαθίσματα,κτλ.καίτά πνεύ
ματα μετά διαφόρους στροφάς έξακολουδοΰσιτήν διεύθυνσίν των. Πολλάκις έθεάθηοαν καί διάφορα μικρά αντικείμενα,
μεταφερόμενα άνευ της βοηθείας ούδε-

μιάς όρατής ΰλης ή δυνάμεως άπδ τής
μιας πλευράς τής αίθούσης είς τήν άλ
λην καί τάνάπαλιν.
Έν τούτοις δέον νά όμολογήσωμεν,
μετά τήν παραδοχήν τών ανωτέρω, οτι,
μολονότι τά άποτελέσματα τής έπιδράσεως τών κ αθ α ρ ώ ς' πνευμάτων συν
ταυτίζονται πρδς τά τών ένσαρκω με
νών πνευμάτων, τά μέσα δι’ών τά
πρώτα διενεργοΰσι. διαφέρουσι πολύ τών
ήμετέρων, ήτοι αύτή ή κατάστασίς των,
απαλλαγμένη ουσα τών συνθηκών της
ΰλης, διαφεύγει έντελώς τήν άντίληφτν της φαντασίας μας.

κτλ- Μόνη δέ ή δημιουργός θέλησις είναι
έπαρκής πρδς δράσιν έπί τής αδρανούς
ΰλης (mens agitat molem)
Τό ανθρώπινον πνεύμα έγκαταλεΐπον
μετά θάνατον τδ σώμα καί θραΰον οΰτω
τά τής ΰλης δεσμά, εισχωρεί είς τελειοτέραν κατάστασιν, έξ ού ριζικώς δύναταί τις νά ύποθέση, δτι Λ έπί τών στοι
χείων τής φύσεως δύναμις τον καί αΐ έπί
τών διεπόντων ταΰτα νόμων γνώσεις του
εύρννονται έπί μάλλον. Έν τούτοις είναι
έτι πιθανόν, δτι τά πνεύματα, περιβαλ
λόμενα μετά τήν άπό τής γής άπέλασίν
των έκ λεπτεπιλέπτου έπιφανείας. είδους
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Άριβ. 8.Ά8Λψή Λουίζα ιοί» Έλέον;. Γραφή τής μονάχη;
Louise de la Misericorde. γρχφιΓσα
τοΰ οι»,
ταγματάρχου de Kollman, έν τω ναω τοΰ Val-de Gri
ce. Άξοιοαημίίωτον τνγχάνε, το Svttpov, δπερ ή Λον·
ίζα de la Vrilliere
έν τη μονή ταότη,ηρ'ίν ή γ!ν»)
Κνρία της τιμή; τής «ριγχη«ίσης Έρρικέτης, τής "Αγ-,
γλίας, π:ρΐ ής ό Βονσουέτος αναφέρει.

Πιθανώς ή έπί τής ΰλης έξασκουμένη
ένέργεια καί έπιρροή τών πνευμάτων νά
παρουσίαζα άναλογίαν τινά πρός τήν
πλάσίν, άφοΰ καί ταΰτα είσίν ασθενές
ομοίωμα τοΰ Θεού, κατ ’ είκόνα αΰτοΰ καί
θέλησιν τούτου πλασθέντα, καί άφοΰ
άποδείκνυται, δτι ή έπιθυμία πνεύ
ματός τίνος άρκεΐ, δπως ένεργήση έπί τής ΰλης καί παραγάγη
τδ θαυμάσιον φαινόμενου τής Ιδιοχείρου
αύτών γραφής. Τά κατοικοΰντα πνεύματα
κόσμον μή όντα διαμέρισμα, τόπον, άλλα
κατάστασιν, συνθήκην, ένέχουσιν ομοι
ότητα σκέφεως καίύπάρξεως,
τοΰχρόνου καί τήςάποστάσεως
έξουδετερουμένων έν τήάπείρω
αίωνιότητι διάτήν άπαλλαγεϊσ α ν έ κ τής ΰλης φ υ χ ή ν. Καί βε
βαίως, έν ύπάρξει, έν η ό χρόνος διαρ
ρέει έν τή αίωνιότητι, τό δέ διάστημα
περικλείεται έν τώ άπείρω ώς άπόλλυτάι
ή σταγών δρόσου έν τφ Ώκεανώ, δέν δύ
ναται νά γίνη λόγος περί μέσων καί τρό
πον γραφής αμέσου δι’ύλικοΰ διαμέσου,

Άριθ. 9. Ποοίλισσα τή: Γαλλία; Μαρία’Α'.’ονανέτα Ι'ραφή,
χαραχίΐτΐβα γαλίιβτ'ι τη 10 Μαρίαν 1857
τω χήπω
τον μιζροΰ Ί'ριανον. ΊΙ ανίίντιχότη; τοΰ χαραχτήρο;
ΐίδίαιωΐΐη ύκο τοΰ χ. Lacordaire, γίνομένης παραβολή;
των €υρ οκομδνων ■ Ιτ; επιστολών τν,ς ?υοτν/οΰζ ταυτηβασιλίσση; έν το?« σρχίίοις τών Γοβίλί,ων sv Παρισίβ·.;.

Ιν

σώματος αίθερείου, καθ’ δλας τάς ίεράς
τής άρχαιότητος παραδόσεις.(δπερ άποδεικνύει καί ή πραγματικότης τών έμφανίσεων ί,σνγκεντρονσι διά τής δυνάμεως
τής θελήσεώς των καί τή βοηθειει τοΰ
λεπτεπιλέπτου τούτου σώματος ήλεκτρικόν ρεύμα έπί οίούδήποτε άντικειμένου,
οίον έπί τεμαχίου χάρτου καί ούτως οί χα
ρακτήρες σχηματίζονται, άπαραλλάκτως
ώς τό φώς τοΰ ήλίου χαράττει έπί τής
φωτογραφικής πλακάς. Τοΰτο επίσης
καί ό Μωΰσής λέγει περί τών πινάκων
τοΰ Δεκαλόγου: βΟΙ πίνακες ήσαν γεγραμμένοι διαμπερέως έκατέρωθεν. ήσαν
δέ έργον τοΰ Θεού, ώς καί ή γραφή.)
*
Τό δτι ό ήλεκτρισμδς έχει μέρος έν
ταϊς διαφόροις πνευματικαϊς συγκοίνωνί··
αις βεβαιούταΐ έκ τής παγκοσμίου διαχύσεως τοΰ ήλεκτρισμοΰ έν τή πλάσει, κα
θόσον άπαντα τά σώματα πεμιέχουσιν έν
έαυτοϊς ποσότητά τινα ήλεκτρισμοΰ δι’
οιι συγκοινω.νοΰσι μεταξύ άλλήλων. Ού
τως, τά τελειότερα σώματα οιατηρυΰσι
θετικάς σχέσεις μετά τών άτελεστάτων
σωμάτων, ώς τοΰτο συμβαίνει έν τοϊς
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βασιλείοις τής φύσεως,ένθα τό όρυκτολογικόν βασίλειον συνδέεται μετά τοΰ φυ
τικού καί τοΰ ζωϊκοΰ καί ό άνθρωπος
πρός δ,τι ύπάρχει ύπέρτερον έν τώ σύμπαντι, μέχρι τοΰ άνωτέρου κόσμου τών
καθαρών Πνευμάτων.
(έπεται συνέχεια)

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ
Τά ακαλλιέργητα πνεύματα, είτε πρόκει
ται περί άγριων, είτε περί Εύρωπαίων χωρι
κών, οσάκις ήθέλησαν νά έξηγήσωσι νόσον
τινά, ήρξαντο πάντοτε έκ τής ύποτιθεμένης ύπ’ αύτών αίτιας, ΐνα άνεύρωσι τό
φάρμακου. Δένδρα, πηγαί, λίθοι, θάλασσαι,
όροι, ολόκληρος ή φύσις, τό παν εζη έν ψυ
χική τινι ζωή καί περιεκυκλοΰτο ύπό κακο
ποιών πνευμάτων· τό κακόν άρα ώφείλετο είς
ύπσρξιν ζώσαν. πονηρόν τινα Θεόν,η ακόμη
ή ασθένεια έταυτοποιεΤτο μετά τοΰ Θεού τού
του, ή τοΰ ζώου, πρός έξωσιν τών όποιων
έπρεπε νά έξευρεθή αποτελεσματικόν τι μέσον.
Ή άρχαιοτάτη πίστις καί ή μάλιστα δια
δεδομένη, είνε ή τών κακοποιών πνευμάτων,
άτινα εισέρχονται είς τό σώμα πρός έκδίωξιν
δέ τούτων, οί Σΐναι, πλήττουσι τάς στρωμνας καί τά έφαπλώματα τών ασθενών, διά
κλάδου περσικής μηλέας ή ιτέας ή διά μάστι
γος οφιοειδούς· έν Κεφαλληνία πέμπουσι τους
ασθενείς ε’ίς τόν Άγιον Γεράσιμον.
Κατ' εκείνους,ό εργώδης τοκετός όφείλεται είς κακόφρονα πνεύματα, άτινα άντιτίθενται είς τήν έξοδον τοΰ παιδίου· πρός έκδίωξιν δέ τών δαιμόνων τούτων, οί ιερείς
άναγινώσκουσιν εύχάς.
Ή πίστις αυτή υπενδύεται ενίοτε ποιη
τικήν μορφήν : α'ι νόσοι εϊσιν αόρατοι, πληγαί ύπό τών πνευμάτων προξενούμεναι δι ’
άοράτων λεπίδων, ή δέ άλγηδων, δΓ εύφραδοΰς τίνος μεταμορφώσεως, είνε τό βέλος τοϋ
κακοποιού πνεύματος.
Τό πνεύμα τού κακού σύν τώ χρόνω λαμ
βάνει θείας στάσεις. Ή άοθένεια καθίσταται
επίφοβος Θεός· πρό τών ισπανικών έν ’Αμε
ρική κατακτήσεων, οί Μεξικανοί εΐχον εγεί
ρει έν Qai(o ναούς είς τόν Θεόν τής ύγιείας·
είς δέ τήν Νέαν Ζηλλανδίαν ύπήρχεν ο Θεός
τής Καρηαλγιας, ό τής Καρδιαλγίας, ό Θεός
τών άσθενιών τοϋ στήθους, κ.τ,λ.
Έν τοιαύτη περιπτωσει καί αύτή ή ασθέ
νεια θεοποιείται ώς ή δύναμις τής φύσεως.
Άλλοτε ή θεότης καθιστά τινα ασθενή πλήττουσ ’ απλώς τούτον ώς ό πολεμιστής πλήττει
τόν εχθρόν του, είτε διά νά τόν τιμωρήση,
είτε χαριν παιδιας? Διά τούς αρχαίους αί έν-

Η ΦΤΪΙί
Η ΦΥΣΙΣ
δημικαι νόσοι slot τά ^βέλη τοΰ Απόλλωνος
και τής-Άρτέμιδος, ων ό πρώτος αντιπρο
σωπεύει τόν Ήλιον καί ήετέρα τήν Σελήνην.
Άγγελος εξολοθρευτής άναπαρίστα τήν
πανώλην παρά τοϊς Έβραίοις. Έν 'Ρωσσία
ή πανώλης είνε πάντοτε παρθένος κεκαλυμμένηδι’ ένταψίου σινδόνος καί έπισκεπτομένη βλας τάς κωμοπόλεις.
Έν τώ μεσαίωνι έπΙστευον εις τόν άγγε
λον τοΰ θανάτου, ίοτις έδρεπάνιξε τούς θνη
τούς.
Οΐ χωρικοί ήμών πτοοΰνται τήν μνησικακίαν τών αγίων,έν δέ Κεψαληνία οί υγιέστε
ροι τών συγγενών βαινουσι πεζή εις τήν
εκκλησίαν τοΰ Άγ. Γερασίμου, όπως φέρωσι
τώ άγίω πολύτιμα δώρα
Έν 'Γαλλία αί χωρικοί άποκαλύπτουσι ένο
χον άγιον, θέτουσαι έν πλήρει ύδατος ποτηρίω άνθρακα έκ ξύλου λεπτοκαρέας. ψιθυρίξουσαι εύχάς καί προψέρουσαι πολλά όνόματα άγιων. Όταν δέ φθάνωσιν είς τόν κακοΰργον Άγιον, ό άνθραξ πίπτει καθέτως είς
τό βάθος τοΰ ποτηριού. Δέν ύπολείπεται
πλέον τότε πρός καταπράϋνσιν τοΰ Αγίου,
ή νά μεταάώσιν αμέσως καί ξητήσωσιν 'Ιερόν
ύδωρ είς τό προσκύνημα τσΰ 'Αγίου. Άγνοοΰσιν άλλως διά ποιον λόγον οί άγιοί των
εινε τόσον κακοί, καί ώς πρός τοΰτο ειοί
κατώτεροι τών Samoans τής Πολυνησίας,
πιστευόντων οτι, δστις δήποτε παραβίαση τό
Τάάοη τιμωρείται υπό τών ξόανων καί προσ
βάλλεται ύπό παραλυσίας ή βαρείας ασθέ
νειας,pungo λεγομένης· ό δέ φόβος τής τι
μωρίας ύποβάλλει τώ ένόχω τήν παραλυσίαν
ή τόν πυρεττόν.
Ή επιληψία έπηνέγκετο ύπό τών Θεών,
δθεν καί ή επωνυμία ταύτης morbns sacrum.
Ό 'Ιπποκράτης εδήλωσεν, ότι ούτε ή ασθέ
νεια αύτη, ούτε αί λοιπά! έχουσί τι τό κοινόν
μετά τής θεότητος, καί συνεβούλευσε ν’άναξητηθώσιν αΐ φυσικαί αύτών αίτίαι. Καί οί
διαλείποντες δέ πυρεττοί έθεωροΰντο όφειλό ■
μενοι εις τήν έπέμβαοιν τών Θεών,
Οί 'Ρωμαίοι πριν ή ίδρύσωσι πόλιν τινά,
συνεβουλεύοντο τά σπλάγχνα των θυμάτων
ό υπερμεγέθης απλήν, σημεΐον έλωδών πυρε
τών, ηρκει να τούς άποτρέψη· καί σήμερον
ακόμη οί άγριοι είσίν έπίσης αυστηροί, προκειμένού περί τοποθετήσεως τών κωμών των.
Οί Αίνος ( έν Ίεδώ ) άπαιτούσιν, όπως ή
χώρα, έν ή μέλλουσι νά θεμελιώσωσι πόλιν,
μή προσεβλήθη ύπό θείας τιμωρίας.
ΑΙ πρώται ίατρικαί ανακαλύψεις τών 'Ελ
λήνων, προσέβαλον τά θεία ταΰτα δόγματα.
Ό Εμπεδοκλής άνεγνώρισεν, δη οί πυρετ
τοί,οΐτινες έδεκάτιίον τόν Άκράγαντα, προήρχοντο έκ τών γειτονικών έλωδών μιασμάτων

καί έκλεισε τήν στενοποριάν, δΓ ής ή πόλις
συνεκοινώνει μετά τοΰ έλους, έμποδίζων
ούτω τόν παρασύροντα τά μιάσματα ταΰτα
άνεμον.
Ά’χ

Παριοίων

Π- Ν. &IBAPUS

ΔιβυΟυντης του «Γαληνού»

0 ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
[Απόσπασμα έκ τής μυθιστορίας Α. Αουμά
πατρός, ο! Ζννωμόται]·

Ναπολέων εύρίάκετο είς τό δωμάτιόν του έντός
τής Στρατιωτικής
Σχολής, καταγινόμενος νά λύσμ εν
πρόβλημα.
Νεανίας δεκατριετής εισέρχε
ται.
Έγνώριζε — δι
ότι ητο ό μεγά
λος τον φίλος,
ώς ό μικρός ώνόμαζε τόν Ναπολέοντα'-—οποίαν ση
μασίαν άπέδιδεν ό
μέλλων Αξιωματι
κός τοΰ πυροβο
λικού είς τά μαθη
ματικά.
“Ρότη δέ Ακίνη
τος ένώπιον του,
χωρίς νά προφέρμ
λέξιν.
Ό νεαρός μαθη
ματικός είδεν είσερχόμενον τό παι
δίον,. άλλ'ουδόλως
άπεσπάσθη τής με

λέτης του.
Μετά παρέλευσιν δέκα λεπτών, δτε έλυσε τό
πρόβλημά του, ό Ναπολέων έδτράφη πρός τόν
συμμαθητήν του.
Τό παιδίον ίστατο Ακίνητον, ώχρόν, μέ τούς
όδόντας συνεόφιγμένους, τούς βραχίονας Αδρα
νείς.
— All εΐπεν ό νεαρός Βοναπάρτης, τ( νέα;
— Νά, ό Βαλεντίνος, ό Ανεψιός τοϋ διευθυντοϋ μας μοΰ έδωκε μιάν μπάτΟαν.
—*Α ’ ΑνεφώνηΟεν ό Βοναπάρτης γελών, καί
έρχεσαι νά τοϋ δώσω καί έγώ άλλην μίαν ·.
Τό παιδίον ένενάεν άρνητικώς.
— Όχι, τώ εΐπεν, ήλθα, διότι θέλω νά χτυ
πηθώ.
— Μέ τόν Βαλεντίνον ;
— Ναί.
— Μά ό Βελεντϊνος θά σέ δείομ. παιδί μου.
Είνε τέσσαρες φορές δυνατότερος άπό σέ.
— Έγώ δέν θέλω νά χτυπηθώ μαζύ του,
δπως κτυποΰνται τά παιδιά' θά χτυπηθώ ώσάν
άνδρας.
— Τί μοΰ λές !
— Σέ έκπλήττει αύτό ; ήρώτησε τό παιδίον.
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— Όχι, άπήντησεν’ ό Βοναπάρτης. Καί μέ τί νου, θά έξήρχετο κατμόχυμένος της πάλης.
θέλεις νά κτυπιιθμς ;
Ή έπιμονή δμως τοΰ Λουδοβίκου καθίάτα
— Μέ τό ξίφος.
τήν ύπόθεσιν σοβαρωτάτην.
— Άλλά μόνον οί λοχίαι φέρουν ξίφη κυί
Καί έδέηάε νά καταφύγωόιν είς Συμβού
αυτοί δέν θά σΑς τά δώσουν.
λιου Μεγάλων, όπερ άπεφάνθη, ότι ό συμ
— Άφοΰ δέν έχομεν ξίφη, ίίς κτυπηθώμεν μέ μαθητής των δέν Αδύνατο νά μονομαχήσμ μέ
άλλο όπλον.
έν παιδίον, Αλλ’ άφοΰ οίώος έπέμενε νά θεω— Καί μέ τί όπλον θέλεις νά κτυπηθμτε ;
ρηθμ ώς μ εγ ά λ ο ς, ό Βαλεντίνος θά έξέφραΤό παιδίον έδειξε πρός τόν νεαρόν μαθημα ζεν ένώπιον πάντων τών συμμαθητών τήν λύ
τικόν τόν έπί τής τραπέζης διαβήτην.
πην του, διότι ποοδεφέρθη πρός αύτόν ώς
— "Α ! παιδί μου. εΐπεν ό Βοναπάρτης, είνε παιδίον, ένώ ώφειλε νά τόν μεταχειρισθχί ώς
πολύ κακή ή πληγή τοΰ διαβήτου.
μ εγΑλο ν
— Τόσω τό καλλίτερον, έπανέλαβεν ό Λου
Ή άπόφαδις τοΰ Συμβουλίου τών Μεγά
δοβίκος, θά τόν σκοτώσω.
λων έκοινοποιήθη πρός τόν Λουδοβίκον, δστις
— Καί δν σέ άκοτώσμ αυτός ;
άνέμενεν είς τό δωμάτιον τοΰ Ναπολέοντος.
— Καλλίτερα νά μέ σκοτώόμ, παρά νά ϋποΈκεΐ συνήχθηάαν καί πάντες οί συμμαθηταί
φ'ρω τήν μπάτδα του.
τής Σχολής, ένώπιον τών όποίων ό Βαλεντίνος
ό Βοναπάρτης δέν έείσταόεν ούδ’ έπί στιγ
έδωσε τάς δεούσας έξηγήάεις, καί έσφιγξε τήν
μήν. Ήγάπα τό θάρρος ένότίκτως καί ή τόλμη χεϊρα τοΰ μικρού Αντιπάλου του.
τοϋ νεαρού συμμαθητοΰ του τόν ηύχαρίστει.
— "Ακόυσα, εΐπεν ό Λουδοβίκος, κινών τήν
— Πολύ καλά! έπανέλαβε, θά εύρω τόν Βε- κεφαλήν, μίαν ήμέραν τόν πατέρα μου, τόν
λεντΐνσν αύριον, καί θά τού είπώπώς, πρέπει ταγματάρχην, νά λέγμ-, δτι έκείνος δστις μπανά κτυπ> θήτε.
τσιάθή καί δέν μονομαχήσμ, είνε δειλός, Μόλις
— Καί διατί αύριον ;
τόν ίδώ,θά τόν έρωτήάω, άν έκείνος όπου μπα
— Διά νά εχμς καιρόν ύλην τήν νύκτα νά τσίζει, καί ζητεί συγγνώμην διά νά μή μονο
Οκεφθμς
μαχήσω,δέν εΐνε δειλότερος άπό έκεϊνον,δπου
— Ό Βαλεντίνος θά νομίόιι τότε, πώς είμαι έμπάτόισεν..
δειλός!
01 παρεστότες έκπληκτοι παρετηρήθηόαν,
άλλ’ ό Βοναπάρτης Αντιληφθείς, δτι ή μονομαΚινών δέ τήν κεφαλήν :
— Είνε πολύ τό διάστημα έως αύριον, Ανε- χί ι έκείνη, άν έπραγματοποιεϊτο, θά μετεβάλλετο είς δολοφονίαν πλέον, έπέμενεν, δπως ό
φώνησεν
Λουδοβίκος ύποκύι[τμ είς τήν άπόφαάιν τών
Καί άπεμακρύνθη.
— ΙΙοϋ πηγαίνεις ; τόν ήρώτιιόεν ό Βοναπάρ Μεγάλων.
της.
Τήν έπομένην, κατά τό μάθημα τών μαθη
— Πηγαίνω νά εύρω κανένα Αλλον άν θέλμ ματικών των Μ εγά λω ν, ό Λουδοβίκος είσήλθε
λαθραίως είς τήν αίθουσαν τής παραδόόεως
νά τόν έχω φίλον.
καί ένφ ό Βαλεντίνος έόχεδίαζεν έπί τού πί— Καί δεν μέ ' εωρμς έμέ πλέον φίλον σου ;
νακος, τόν έπλησίαάεν, άνέβη εί: έν θρανίον
— Όχι, Αφοΰ μέ νομίζμς δειλόν.
διά νά τόν φθάσμ καί τφ άνταπέδωκε τό ρά
— Πομύ καλά, εΐπεν <> Ναπολέων, έ-γειρόπισμα, τό όποιον είχε λάβει.
μένος, πηγαίνω Αμέσως.
— Νά, τω εΐπεν, τώρα είμεθα ίσοι, καί μά
—Ά ! Ανέκραξε τό παιδίον, άυγχώρησέ με,
λιστα έχω καί τήν συγγνώμην σου, τήν οποίαν
πάντοτε θά σέ θεωρώ φίλον μου.
χθες μοΰ έζήτηΟες, διότι έγώ δέν θά ζητήσω
Καί τον ένηγκαλίόθη κλαίων.
Ήσαν τά πρώτα δάκρυα, τά όποια τό παι συγγνώμην καθόλου καί, νάμείνμς διά τοΰτο
ήσυχος
δίον έχυνε μετά τό ράπισμα.
Ό Βοναπάρτης μετέβη πράγματι ποίς συΤό σκάνδαλον ήτο μέγα, καί ό διευθυντής
νάντηδιν τοϋ Βαλεντίνου
τιΐς Σχογης διέταξε ν' Απολυθώ ό μικρός τολ
Ήτο ούτος νέος δεκαεπταετής, άλλ’ ί-χων γέ- μητίας.
νειον καί μύάτακα, έφαίνετο εικοσαετής.
Ό Ναπολέων δμως σπεύδας, δ’,ηγήθη αΰτώ
Σοβαρώς ό Ναπολέων τφ έγνώρισε τόν σκο καταλεπτώς τά συμβαίνοντα καί ό διευθυντής
πόν τής έπιόκέ·φεώς του, άλλ’ ό Βαλεντίνος τώ άνεκάλεσε τήν διαταγήν του, άπηύθυνε δέ
έδήλωάεν,δτι μετεχειρσίσθη τόν Λουδοβίκον ώς πρός τό ύπουργεΐόν τών Στρατιωτικών άναπαιδίον, διότι τρις κατ’ έπανάληψιν τοϋ έσυρε φοράν περί τοΰ διορισμού τοΰ Βαλεντίνου ώς
τήν ουράν τής κόμης του, καί ή επίμονος πρά- άνθυπολοχαγοΰ Μετ’ όλίγον άπήρχετο ούτος
ξίς του αύτη έμαρτύρει παιδίον
είς τό τάγμα του.
Ό Βοναπάρτης μετέδωκε τήν άπάντησιν
Πρό τοΰ όμως Αναχωρήσμ, έσπευσε ν' Απο
ταύτην πρός τόν Λουδοβίκον.
χαιρετίσω τόν Λουδοβίκον, τόν όποιον ένηγκα— ΝΑ τραβά κανείς τήν άκρην τών μαλλιών λίσθη. έκών άκων, ένώπιον τοΰ Βοναπάρτου.
ενός συμμαθητοΰ του, είνε άάτειότης, ένώ μιά
— Λυτό Αρκεί διά τώρα, τφ είπε τό παιδίον
μπάτσα είνε προσβολή.
φυχρώς, άλλά άν καμμίαν φοράν.συναντηθώμεν
Ή άπάντηόις αύτη τού δεκατριετοϋς παιδός καί έχωμεν καί οί δυό ξίφη......
ήτο λογικωτάτη καί ήρμοζεν είς Ανδρα τρια
*
κονταετή.
* *
Καί ό νέος Ποπίλιος έπέότρεψε κομίζων πρός
"Ενδεκα έτη παρήλθον έκτοτε.
τόν Βελεντϊνον τό άγγελμα τής πάλης.
Ήτον ή [5 Νοεμβρίου 1796
Ό Βαλεντίνος έφαίνετο έν Αμηχανία περί
Ό Βοναπάρτης, ώς Αρχιστράτηγος τοΰ στρα
τοΰ πρακτέου· έσκέπτετο, ότι θά καθίστατο γε τού τής ’Ιταλίας, εύρίδκετο έπί τής γεφύρας
λοίος νά Αντιμετωπίσει έν παιδία^, διότι καί τής Άρκόλλης, ήν ΰπερήσπιζον δύο τάγματα
αν τό έπλήγωνεν ή Αν έπληγώνετο παρ’ έκείΚροατών μετά δύο τηλεβόλων.

69

Η ΦΥΣΙΣ
Η ΦΥΣ1Σ

68

Μέ τδ άέτεχον ' βλέμμα τον παρετήρει τά
μυδραλιοβόλα καΐ τούς Ουμπυροδολιόμούς άποδβκατίζοντα τές τάξεις τοϋ Στρατοϋ του, καΐ
έβλεπε τήν νίκην διαφεύγουΣαν τών χειρών
του.
Άντελήφθη αίφνης τήν άποθάρρννΣιν τών
άνδρειοτέρων Στρατιωτών του καί άρπάόας
τότε έκ τών ΣυνεΣφιγμένων χειρών θνήδκοντος
Στρατιώτου τήν τρίχρουν Σημαίαν, ανέκραξε :
— Χτρατιώται ! δέν είΣθε Σείς οι νικηταί του
Λόδη ;
Καί ώρμηΣε πρός τήν γέφυραν.
Αίφνης νεαρός ύπολοχαγός προΣδραμών
τότε, προήΣπιΣεν αυτόν διά τοϋ Σώματός του.
’Ητον ό μικρός φίλος και Συμμαθητής τοΰ
Ναπολέοντος, ύ Λουδοβίκος Μοντρεβέλλ.
’Αλέξανδρο? Δουμ£?.

ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Τήν νύκτα

ναί! τήν αγαπώ, σζ.οτίαν ερεβώδη

Ποθώ, καθώς

Καί τήν ζητώ, όπως ζητούν είς ώραν θυελλώδη

Τήν τεχνικήν των

’Αλλά πολλάκις ή

τα πτηνά, ώραίαν φωλιάν.

μικρά, ή

Εύρίσκεται πεμρρυτος

μάγος φωλεά των

ύπδ βροχής, οικτρά,

Κ’ ενώ διώκει φευ! αυτά ό άετσς φρυάττων,

Έχιδνα εις τήν φωλεάν προσμένει βδελυρα.

ν.:’

Οΰτω
έγώ έπιΟυμών έν μέσω τής σκοτίας
Νά άποπνίξω καυστικούς, φλογώδεις' στεναγμούς,

Βλέπω ώς σμήνος

Άρπυιών ώς μαύρας -Έριννύας

'Απαίσια, φευ ! όνειρα καί μαύρους λογισμούς.

Γχώμγος Ν. ©ωμαίδης

Μ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ούτε τό φαγί ποΰ τρώγω,
Ούτε τό νερό ποΰ πίνω,
Ούτε τίποτα μ’ ευφραίνει
Καί δέν ξέρω τί.θά γίνω.

Κάτι μούχουνε θιγμένα
Στό φαγί καί Στό πιοτί μου. ...
Άχ ί φαρμάκι. . ... ώϊμένα
ΆγριάγκαΟα Σπαρμένα.
Καί Σκοτάδι Στό Στρατί μου
Φαρμακώνουν τήν ι£υχή μου,
ΦΡΟΥΡΟΣ
■Σ’ αύτόν τόν Κόσμον π’ δ Θεός
Θεμέλιωσε έδώ κάτω
Εμένα έβαλε φρουρόν
Πιστά νά τόν φυλάττω.

Καί στόν Θεόν ποΰ πίστεψε
Ό Κόσμος έδώ κάτω
Εμένα έβαλε φρουρόν
Πάλιν νά τόν ψυλάττω.
Κ’ είπα τής Μοίρας μου :
—Γιατί νά μέχης δικασμένο
Τής Γής καί τοΰ Θεού φρουρός
Αιώνιος νά μένω ; —
Κι’ έκείνη μονπε : — Ώ I τρελλέ I
Γιατί παραπονεΐσαι ;
Δέν ξέρεις πώς έσύ Θεός,
Έσύ καί Κόσμος είσαι ;

Nat'stJtov 1901

Μήβο; Πα««σπϋρου

ΕΡΠΣ-ΠΟΘΟΣ
ΤΗ,

Φ I Λ Τ Α ΤΗ.

Τί κι’ άν βλέμματ’ άγριεμένα
άς χωρίσουνε μακράν γλυκειά
ίέσ’ στή καρδιά λάμπει σάν μέρα
ή ίανθόμαλλή σου εύμορφιά.

Ϊ

Πνίγω μεσ’ στά στήθη τόν πόνο
πνίγω τήν πίκρα μέσ’ τήν ψυχή
Καί είς τά χείλη μου τόν πόόο
ποΰ βγαίνει καί στ’ άπειρ’ άντηχεϊ.

Θά σέ φέρω στό άκρογιάλι. . .
ποΰ ευτυχία χαμογελά
Μεσ’ στής άγάπης τήν άγκάλη
μέσα στής άγάπης τά φιλιά.

θηβαι

■

Εύκλείδης

ΛΟΓΤΡΟΝ ΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ή αηδών του δάσους τήν σκιάν,

ΑΒΥΣΣΟΙ
ΟΥΤΕ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μην άφίνεις τόν καιρόν
Νά περνά σοκόπως
Ούτε νά σέ ένοχλή
Ό πολύς ό κόπος
Τά καλά δέν έρχονται
Άπό τόν άέρα
’
Πρέπει νά εργάζεσαι
Νύκτα κοί ημέρα.
Είναι μιά συνήθεια
Και ή εργασία
Σ τάς άρχάς χρειάζεται
Κάποια θυσία.
Έπειτα καθίσταται
’Ε£ις στον καθένα
Φέρει δέ χαρίσματα
Πολυτιμημένα.

Κάθεται ό άεργος
Τί καλό θά φέρη
Ποιος όέ τον άεργον
άνθρωπος δέν ζέσει ;
Τί αποτελέσματα
Είς τήν κοινωνίαν
Φέρει καί ΰφίσταται
Μίαν τυραννίαν.
Έν βασανιστήοιον
Ποΰ τόν καταστρέφει.
'Οστις όέ εργάζεται
Όταν έπιστρέψη.
Άπ’τήν εργασίαν του
Σ’ άν πουλί πετάει,
Είναι πάντοτε εύθυμος
Πάντοτε γελάει.
X. SAXINIIX

ΧΑΡΤΗΝ

(gelatino-chloi'ure)
Άναμ,ίξατε τά κάτωθι άλατα
Benzoate de soude....................... 4
γρ.
Phosphate disodique .... 5 —
Sulfocyanure d’ammonie. .
. 2 —50
Ctilorure d'or.............................. 0
— 065
Eao.............................................450
—
To λουτρό·/ τοΰτο ταχέως δίδει πορτοχαλλόχ^ρουν
βψιν είς ev λεπτόν, ένεχα του Sulfocyanure. Μετά 910 μονόλεπτα «κδηλοΰται ή ενέργεια τοϋ Phosphate
χαί δίδει δψιν ίόχρουν-φαιάν 'Εν τή ένεργείφ τοϋ
λουτρού τούτου δυναμεβα να παρατηρησωμεν, οτι έκα
στον τών συστατικών ενεργεί ανεξαρτήτως τών έτέρων, Διά νά έπιτύχωμιν εΰάοεβτον αποτέλεσμα, πρέ
πει νά παρατείνωμεν τήν ΐμίάπτισιν 15-20 περίπου
λεπτά. Τότε αί διάφοροι μεταλλαγαι Οαυμασίως συν
ταυτίζονται.
ΤΙΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙ0Ν
ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ
’Ιδού καί έν πρόχειρον πυροτέχνημα.
Λάβετε σωληνάριον, καλαμίσκον τινά ή καπνό·'
σύριγγα έυλίνην καί λεπτά τινα έκ κασσιτέρου φύλ
λα, έί έκείνων ίδίως, άτινα περιτυλίσσουν τήν
τσοκολάταν καί τά όποια κόπτετε είς λωρίδας 2—3
εκατοστών τοΰ μέτρου πλάτους. Παρουσιάζετε τότε
είς τήν σχηματιζομένην ύπό τοϋ σωληνάριου σας
φλόγα, ώς έμφαίνεται έν τώ σχήματι, έκάστην λω

ΠΕΡΙ ΠΔΤΟΣΜΟΤ (Mentha)

Έκ τών πολλών ειδών, ηδύοσμος δ πεπερώ·
δη ; ειντ δ προτιμώμενος, δστις μασσώμενος παρέχει
αίσθημα ψυ/ρον χαι γεΰσιν καφορώδη. Τό έγχυμά του
εινε τονικόν χαί διαλυτιχόν, στομαχικόν καί διουρη
τικόν. Όφελε? πινόμενον χατά πάσαν πρωίαν μετά
σακχάοου, κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως, ώ; χαί
κατα τής χολέρας κτλ.
Έξωτεριχώς επιτιθέμενα τά φύλλα του ώς κατά
πλασμα, ωφελεί- ώς διαλυτιχόν κατά τών χοιοαδικών
εξογκωμάτων, χατά τών σαρχοπλασμάτων, τών πλη
γών κτλ.
Τό δι’ αποσταλαςεων ϋοωρ τοΰ ήδυόσμου ωφελεί"
κχτά τοϋ έμετοϋ τών νηπίων καί χατά τής ποδάγρας.
Τό ελαιόν το·> επιτιθέμενον επί αλγοϋντος όδόντος καί
έπί εξογκωμένου σπληνός μεγάλως ωφελεί. Λαμδχνόμενον δέ την πρωίαν άνα δύο η τρία στάγματα ωφελεί
χατά τής δυσπεψίας καί εν δρ. εις 25 οινοπνεύματος
§ιαλελυμένον ώφιλεϊ" χατά τών χρονιών ρευματισμών.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ TOM ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Η ΒΡΛΣΙΣ ΚΑΙ

ΠΟΣΙΣ

Διατί πολλάκις τρώγομεν πολύ χωρίο να ύποψέρωμεν τίποτε, ένώ τούναντίον ένίοτε μέ όλίγην
τροφήν ό στόμαχός μας ύποφέρει;
Είναι ή προδιάθεσις καί κακοδιαθεσία. Άμφότεραι αύται είσίν ό πρόδρομος της διαθέσεως τού
στομάχου. Τό ταέείδιον, ή καλή συντροφιά καί ό
έίοχικός άήρ, Ιδία ό όρεινός είναι ή άρίστη προδιαθεσία τού στομάχου. Έν ταϊς περιστάσεσι ταύταις
ό στόμαχος προδιατίθεται καλώς καί όσον άν φάγετε καί ύδωρ πίετε, ώφέλειαν μάλλον ή βλάοην
θά σάς προίενήση. Τούναντίον ή αδιαθεσία προ
διαθέτει κακώς τον στόμαχον καί καλόν έν τή περιστάσει τούτη ν’ αποφεύγετε τήν τροφήν καί τήν
πόσιν, διότι θά έπιβαρύνετε τόν στόμαχόν σας.
Κατά συνέπειαν ό στόμαχος είναι ό άληθέστερος γνώμων τής υγείας καί συμβαδίζει μέ τήν διάθεσιν τής ψυχής.
Επιδιώκατε τήν επιθυμίαν τής ψυχής έν τώ
άέρι, τή έίοχή, τή καλή συναναστροφή καί τοϊς ταέειδίοις καί θά έχετε τόν καλήτερον στόμαχον καί
τήν άρίστην διάθεσιν καί ύγείαν.
•Ο

ιατρός σας

ρίδα τοϋ κασσιτέρου, ήτις άναφλεγομένη έν άκαρεί, διασκορπίζει τήδε κακείσε άπειρα διάπυρα σφαι
ρίδια, άτινα άναπηδόντα έν ώραίοις καί ποικίλοις
σχήμασι, διτρέχουσι τήν τράπεζαν, άποτελούντα
ωραίου, τή άληθεία, φαινόμενου. Έάν δέ ή φλόί
τύχη νά ή ίσχυρά, αί έκ κασσιτέρου ταινίαι καίονται ζωηρότερου καί τά σφαιρίδια σχηματίζονται πο
λυπληθέστερα, άποτελούντα ούτω περίεργον άνθοδέσμην φωτός.
Τό πείραμα τούτο είναι άλως άκίνδυνον, τά δέ
σφαιρίδια περιβαλλόμενα Ιί όΣειδίου, σχηματιζομένου κατά τήν καϋσιν, δέν άφίνουσιν επί τής τραπέζης ή μικρά λευκά ίχνη, άτινα εύκόλως άφαιροΰνται, έάν μάλιστα αύτη καλύπτεται ύπό μου
σαμά.
Τό πείραμα τούτο έρείδεται έπί τής ένώσεως
τοΰ μετάλλου μετά τού όΣυγόνου τού άέρος. Ό δέ
κασσίτερος μεταβάλλεται διά τής καύσεως είς όίείδιον λευκού χρώματος. Πειραματιζόμενος ούτως, ό
κ. 'Ιωάννης 'Ρέϋ, χημικός κατά τόν ΐφον αίωνα,
άνεκάλυψε, παρατηρήσας τήν αΰέησιν τοΰ βάρους
τοϋ κασσιτέρου κατά τήν καϋσιν, τήν έπί τών με
τάλλων στερεοποίησιν τού άέρος.
♦.

Π.
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ΕΣΊΙΦΎ'.Α.-Δ.ΙΠ

4

Αΐ όπταοίαι τής Άνταίας καθίσταντο έπί
μάλλον καί μάλλον τρομερώτεραι. "Οτε δ’ έν
πλήρει μεσημβρία ό ήλιος κατέκλυζε τήν γην
HENRYK SIENKIEWICZ ΜΟΟΟξ δια τοΰ λευκού φωτός του καί ή σιγή μετεωρεΤτο έπί τής οικουμένης, έφαίνετο τή νεαρά
γυνή.ότι ήκουε περί αύτήν τά ταχέα βήματά
όντων τινών αοράτων και οτι εβλεπεν είς τό
βάθος τοϋ σίθέρος, κεφαλήν νεκρού, ξηράν
καί κιτρίνην, ήτις την παρετήρει διά τών,ώς
(Συνέχεια· Ίδε προηγ. φύλλον)
έκ γαγάτου, μελανών οφθαλμών της. Και οι
V
οφθαλμοί ουτοι έψαινοντο προσκαλούντες αύΈτος διήλθε,καθ' ο ή νεαρά γυνή περιε- *ήν έν ,τοΤς μυστηριώδεσιν έρέβοις; Τότετό
οτοιχίζετο έν τώ οίκω της ύπό θείας σχεδόν σώμα τής 'Ανταίας άνετινάσσετο ύπό τοΰ πυ
λατρείας. Διά τόν σύζυγον δ ’ αυτής ήτον ή ρετού έπί δέ τής ώχρας μορφής της θρόμβοι
κόρη τοΰ οφθαλμού του, ή αγάπη, ή σοφία, ψυχρού ίδρώτος άνεβλάστανον. Ή σεβαστή
καί τόφώς.
ιέρεια τής οικιακής εστίας μετεβάλλετο είς
παιδίον άκακον, έκφοβισμένον· έκρυπτε δέ τό
πρόσωπόν της είς τό στήθος τοΰ συζύγου
της καί ύπετονθόριζε διά τών άναίμων αύτής
χειλέων:
— Σώσον με. Γάϊε, σώσον με !
Ό Γάϊος τά πάντα ήρεύνα, άναζητών τά
ίχνη τής Περσεφόνης, ήτις ήδυνήθη νά άνατείλη έκ τών έγκάτων τής γής, άλλ' είς
μάτην ήοεύνα τό χάος. Καθώς αιωνίως, έν
τή μεσημβρία τής ημέρας, ούδέν περί αύτόν
ύπήρχε. Φώί λευκόν κατέκλυζε τήν πόλιν.
Ή θάλασσα έφαίνετοπεπυρακτωμένη ύπότον
ήλιον, καί δέν ήκούοντο έν τή σιγή ή αίφωναι τών περιστρεφόμενων ύπέρ τήν οικίαν
γυπών.
Τά φάσματα έπί πλέον τρομερότερα, κα
τέστησαν καθημερινά, Ήκολούθουν τΑν Άν ·
ταίαν καθ’όδον, έν τώ βωμώ καί εις αύτά
ετι τά έσωτατα διαμερίσματα.
Κατόπιν ιατρικού συμβουλίου ό Κίννας έζήτησε καί ήλθον Αιγύπτιοι καί Βεδουινοι
μετά τών άργιλλωδών αυλών των, οΐτινες δι ’
— Σωιο·' μ·, Γάϊί, σώσον μ.< !
άλλαλαζούσης μουσικής, θά καθίστων ανή
Άλλ’ ό Κίννας, τήν εύτυχιαν του συγ- κουστα τά βήματα τών αφανών όντων.
κρίνας πρός τήν Θάλασσαν, έλησμόνει καί
Άλλά καί τούτο είς μάτην έγένετο, δι
τάς άμπώτιδας ταύτης.
ότι ή Άνταία άκαταπαύστως ήκουε τά βή
Μόλις ό νέος ενιαυτός ήρχιζε, νόσος φρι
ματα ταΰτα μέσω τών θορυβωδεστέρων δια
κώδης καί μυστηριώδης έφάνη έν τή Άν- λέξεων, καί, δτε ό ήλιος άνυψοϋτο τόσον
ταία. Φοβερά ενύπνια έτάρασσον τόν ύπνον ύψηλά, ώστε ή σκιά έξηπλούτο είς τουε ποτης καί άπεξήρανον τήν ζωηφόρον πηγήν δας τοΰ ανθρώπου, ώς ένδυμα έκ τών ώμων
της. Αΐ· ακτίνες τής ήοΰς έσβέννυντο έπι αυτού διωλισθεΐσαν, έν τή φρισοούση έκ τής
τοϋ προσώπου της, μή έγκαταλείπουσαι ή τήν θερμότητος ατμόσφαιρα ύπεφαίνετο ηνεκρωμαργαρώδη διαύγειαν. Αΐ χεΐρες της έγένον- δης μορφή, όρώοα τήν Άνταίαν δία τών
το διαφανείς, οΐ οφθαλμοί της έκρύβησαν ΰελωδών οφθαλμών της καί βραδέως δπισθο
ένταΐς κόγχαις.καϊ ό ρόδινος «λωτός» ώχρία χωρούσα, ώσεί ύποτονθορίζουσα αύτή :
ολίγον κατ’ολίγον, μέχρις βτου μετεβλήθη
«’Ακολουθεί με».
είς λευκόν λωτόν, καί λευκόν φεΰ I ώς τήν
VI
δψιν τοΰ νεκροΰ.
Έθεάθησαν τότε οονεα περιδινούμενα ά
Συχνάκις δέ ή Άνταία ένόμιζεν, ότι τά
νωθι τής οικίας τοϋ Κίννα, δπερ έν Αίγύ- Χε^λη , του φάσματος έσείοντο άδιοράτως
πτω έθεωρεϊτο ώς οιωνός απαίσιος.
και ενίοτε εβλεπεν έκ τούτων νά εξέρχονται
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μέλανες κάνθαροι και αποτρόπαιοι, ιπτάμενοι
περί αύτήν.
Έπί τή σκέψει μόνον τών οραμάτων τού
των. τό όμμα της έπληροΰτο τρόμου.
Ούτως, ώστε ή ζωή ήρξατο νά φαίνηται
ταύτη ώσ άλυσις αδιάκοπος δριμυτάτων όδυ-

"Είλ·η»·< ei; τό βάΐιος τοϋ aifiipo; κίφαϊην νίχροϋ
ξηρΐν κ*ϊ κιτρίνην, ητις την παρετήρει ...

νών καί ήδη παρεκάλει τόν Κίννα νά κρατή
πρό ταύτης ξίφος ή νά τή έπιτρέψη δηλητή
ριου νά λάβη.
Άλλ’ούδέποτε ήδυνήθη νά κάμψη τούτον.
Διά τού ξίφους του ήδύνατο ν άνοιξη πάσας
τάς φλέβας του, ΐνα διά τούτου τήν άνακουφίση. άλλά νά ψονεύση... έκείνην ! ...
ούδέποτε θά είχε τήν δύναμιν.
"Οτε δ'έφαντάζετο τήν άγαπητήν έκείνην
μικράν καί τεθνηκυΐαν κεφαλήν μέ τά κλειστά
βλέφαρα, πεπηγυΐαν εις άκίνητον πάγον, τό
στήθος της εκείνο τό διατετρυμένον διά τού
ξίφους του, ένοει, οτι τρελλός θά έγένέτο ποίν ή άποφασίση τούτο.
Έλλην τις ιατρός τώ εΐπεν. ότι ή φαινομένη μορφή είς τήν Άνταίαν ήτο ή Εκάτη,
ένώ τά άόρατα έκεΐνα όντα, τά ταράσσοντα
τήν άοθενή, ήσαν ή ακολουθία τής τρομερός
ταύτης θεάς. Άπό μέρους του, ούδεμίαν σω
τηρίαν έβλεπε διά τήν Άνταίαν, διότι δστις
έβλεπε τήν Έκάτην, ώψειλε νά άποθάνη.
Τότε ό Κίννας, δστις μέχρι τοΰδε έχλεύαζε τήν πρός τήν Έκάτην πίστιν, έθυσε
ταύτη εκατόμβην άλλ ’ ή θυσία αύτη ούδεμίαν
έπέφεφεν άνακούφισιν, καί τήν έπομένην οΐ
απαίσιοι εκείνοι οφθαλμοί προσηλώθησαν
έκ νέου έπί τής Άνταίας, ώς καί κατά τό
παρελθόν.
Έπειράθησαν νά καλύψωσι τήν κεφαλήν
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της άλλά καί πάλιν έβλεπε τήν νεκρωδη όψιν
καί διά τού πυκνοτέρου πέπλου. "Οτε δ’εύρίσκετο έν ζοφερό θαλάμω, ή μορφή αύτη
ένεφανίζετο έπί τοϋ τοίχου, διαλύουοα τα
σκότη διά τοΰάμυδροϋ καί άχρόου φωτός της.
Τήνεσπέραν ή ασθενής ήσθάνετο έαύτήν
καλλίτερου. Τότε έμενε ρεβυθισμένη έν ύπνω
τόσω βαθεΤ. ώστε ό Κίννας καί ό Τίμων
ενίοτε έφοβοΰντο, οτι δέν θά άνίοτατο.
Τέλος, ή αδυναμία της κατέστη τοιαύτη,
ώστε τή ήτον άδύνατον νά βαδίζη πλέον άνευ
βοήθειας τίνος καί έχρειάσθη να την φερωσιν
έπι φορείου.
Ή παλαιά ανησυχία τού Κίννα έδιπλασιάσθη καί τόν κατέλαβεν εντελώς. Έγεννήθη κατ ’ άοχάς έκ τού φόβου τού θανάτου
τής Άνταίας και επίσης έ-ξ αισθήματος ξέ
νου. δπερ μυστηριωδών συνεδέετο μετά τής
άοθενείας ταύτης, ώς καί μετά τής άνηουχίας ακριβώς εκείνης, δι'ην Ισχεν έγ.κάρδιον
μετά τού Τίμωνος συνομιλίαν.
Ό σοφός γέρων έσκέπτετο ίσως ταύτά,
άλλ' ό Κίννας έφοβεΐτο να τόνέρωτήοη καί
πάλιν περί τούτου.
Έν τούτοις- ή ασθενής έφθείρετο ώς άν
θος, έν τώ κάλυκι ούτινος είσήλθεν ΐοβόλον
έπικίνδυνον έρπετόν; Άλλ ο Κίννας, παρά

Κ«τ* άρχας τί? ώόηγη1’*7 Β'ί τ»? έρημον, εΐζ τα
Πίρίχωρ» της Μέμφιδο;.

τήν άποθάρρυνσίν του. ύπερήσπιζε τήν γυ
ναίκα του, δι ’ όλης τής δυνάμεως τής άπογνώσεώς του.
Κατ ’ άρχάς τήν ώδήγησεν είς τήν έρη
μον, είς τά περίχωρα τής Μέμφιδος. .
(ίπεται συνέχεια)
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΪΗΖ Aiwms 1ΖΤΑΤΡΟΤΑΟΠΟΥΛΟΤ
Τήν στρόόφατον ταύτην αίχμαλωϋίαν τοϋ
κ. Σταυρουλοπούλον, ήτις δχχ'ιγεχρε τήν περι
έργειαν πάντων διά τό καινοφανές τοϋ λι,ιότάρχου Κ. Πανοπούλου, δότχς έφημίοθη ϋχχ τόΟον
ώς άγριος ληΰτΰς καχ άρποξ τοΰ άρτου τών
πτωχών, άλλάμάλλον ώς κοινωνικόςφχλόοοφος,
προστάτης τών πτωχών, φιλάνθρωπος, φχλέάπλαγχνος, άφόδρα δέ θρησκομανής καχ δημοάχογράφος τών όρέων, διαΟέόας πολλάκχς έπί·
κοχρον ΰλσινεχς τάΠατρινά φύλλα,τήν αιχμαλω
σίαν ταύτην, γραφεΐσαν ύπό τοϋ ίοίου αίχμαλωτιάθέντος, δημοδιεύομεν μετά τών σχετικών ει
κόνων, φρονοϋντες, ότι οί άναγνώσται μας θά
έντρυφήόωόιν ευχαρίστως εις τάς γραμμής ταύ
τας έν αίς βαυμαόίως περιγράφεται ό ληστρικός
βίος μετά τών περιπετειών τον,ούτινος άρκοΰσαν ιδέαν θά λάβωδι. καί προπαντός θά έννοήσωόχ τίς ό φημιόΰείς λχιότοφιλόσοφος Πανόπουλος, πώς έγενήθη ληστής, πώς διεπλάόΰη
κοινωνιοφιλόσοφος, τί έδκέπτετο καί τί περί
κοινωνίας λέγει καί ώς ’ένέχουσαν πολλά τά δχκτχκά, περίεργα καί ωφέλιμα.

ίνα ουτω θέσω φραγμόν εις τά στόματα όλων Ικτί
νον, οί οποίοι ήθέλησαν νά παραστήσωσιν εμέ και
τήν οικογένειαν μου, ώς εχουταν άναλαβει τήν
προστασία? τοΰ ληστάρχου, ό όποΐοςεινε επισήμως
βϊΰαιωμύνον, οτι ουδέποτε εισήΛθεν εις τήν οί·
χίαν μου, ή διέμεινεν εις τήν έζοχήν μου, ένφ
είς οικίας άλλων εύπορων συμπολιτών μου είσήλθεν
αλλά καί έγευμάτισε, εννοείται. όμως πάντοτε ακού
σιος αυτών.
Τον Πανόπουλον «γνώρισα τδ πρώτον τόν παρελ
θόντα χειμώνα, δτε δίς άπηύθυνεν έκβιαστικάς έπισ'
τολάς πρός τον πατέρα μου, ζητώ» παρ αύτοΰ
δραχ. πεντακοσίας, ας 'ο πατήρ μου ήρνήθη νά τφ
στείλη. Κατόπιν τής άρνήσέως ταύτης ό Πανίπουλος άπηύθυνε πρός εμέ επιστολήν, ζητών χρήματα
καί απειλών εν περιπτώσει αρνήσεως εμέ και τήν
οικογένειαν μου.
Ήναγκάσθην, τφ φόβφ ύπείκων, νά κάμω καί
ΐγώ δ, τι έπραξαν όλοι οί συμπολΐτάί μου, νά δώσω
δηλαδή είς αυτόν δραχμ&ς 100 έν τφ παραΛία
τοϋ Αίγιου, ενθαμέ ανέμενεν. Έκεΐέπεκαλέσθη
καί τήν συνδρομήν μου, διότι, ώς ελεγεν. έσκόπει
νά παρουσιαστείς τάς Άρχάς, άφοΰ ούδέν σοβαρόν
άδίκημα «Γχε διαπράξει, μοί έζήτησε δέ νάτφ έξ-ύρω καί 2 έ’ως 3 χιλ. δραχμας, ας θά έχρειάζετο
ώς έξοδα διά τήν δίκην του. Εννοείται, -οτι άπήντησα είς αυτόν, οτι ή αίτησίς του δέν ήδύνατο νά
έκπληρωθή παρ ’ έμοϋ. ώς μή διαχειριζομένου τό
σον ποσδν χρημάτων.

Ή Καλαμιές.

νΛχ

Καίτοι ή προσφορά τοΰ λήσταρχου είς ούδέν μοί
ήτο ωφέλιμος, εν τούτοις τδν ηύχαρίστησα καί απεχωρίσθην.

Νέα αϊτηιΗς χρημάτων.— Μία έπιότολη τοϋ Πανοπούλου εκ Καλα
βρύτων.
Κατά Φεβρουάριον χοΰ 1602, ό ΓΙανόπουλος μοί
έζήτησε δι’ απεσταλμένου άλλα χρήματα, άπέστειλα δέ πρδς αυτόν δραχμας παλιν εκατόν.
ΕΓχον δέ λησμονήσει ήδη τδν Πανόπονλον καί
τάς ύπσχέσεις αύτοΰ, οτε τήν 3Ιην Μαρτίου, τρέ
χοντος έτους, λαμβάνω επιστολήν αύτοΰ, έκ Κα
λαβρύτων, έχουσαν ουτω ;

έμέ δ Τσελέπης, .τδν όποιον δέν «γνώριζα και μο
ίνεχείρησεν επιστολήν έκ μέρους τοΰ Πανοπούλου,
τήν όποιον κατέθηκα έν τή άνακρίσει και ή όποια
είχεν ουτω περίπου :
Κύριε Σπϋρο.

"Εμαθα πΑεον όριστικως ποιοι ήσαν.οί περυ;
οίνοι άγνωστοι, διατρέχεις μύγαν κίνδυνον και
σύ καί ή οικογένεια σου. "Εχω νά σοϋ είπω
πο.Ιάά. Πρέπει νά στά είπω προφορικός, διότι
έγώ τό βράδυ αναχωρώ διά τά βουνά. Ό κο
μιστής θά σέ όδηγήσρ .θέ.1ω νά φανώ χρήσιμος
εις σέ και τήν οίχογένειάν σου, δϊ' όσα κα.έά
(χαάά, γράφων, ήννόει τήν άποσιο.ίήν τών δύο
έκατονταδράχμων) μου έκαμες'

Σάς χαιρετώ
Κώστας Πανύπουλος

Ό Πανόπονλος αναλαμβάνει νά καταδιώξη άλλους έκβιαότάς.

Καί προσεσέρΟη τότε δ ΓΙανόπουλος να μοιπαράσχη καί υπηρεσίαν τινά, χωρίς νά τφ ζητήσω ταύ
την. διότι έπεθύμει, ώς έλεγε, τδ μέν να μέ ύποΠώς έγνώρκϊα τον Πανόπονλον.— *11 χρεώση, τδδένα τιμωρήση τινας, έμμεταλλευομέπρώτη εκβίαάτς. Ή αρνηΟις τον νους τδ όνομά του καί δυσφημοΰντας αυτόν.
πατρός pot ϊνα τφ ^ορηγήΟη
Ί’ά τοΰ επεισοδίου τούτου έχοιίσιν ώς εξής:
νότα.
Ή οικογένεια μθυ κατά τούς μήνας τής συγκομιδής τοΰ σταφιδοκάρπου, κατέρχεται
καί διαμένει κατ ’ έτος είς την παρά τήν
Τρυπητήν σταφιδαποθήκην μας. ’Εσπέ
ραν δέ τινα, ένφ έδειπνοΰμεν εί’ς τινα
ολίγον άπέχουσαν τής αποθήκης, έπί
τής θαλάσσης, εξέδραν, ένεφανίσθησαν
πρδ ήμών δύο άγνωστοι οπλοφόροι, οί
όποιοι είπον εις τδν πατ'ρα μου, οτι εινε
δ ΓΙράτσικας καί ό Πανόπουλος καί «ζή
τησαν παρ’ αύτου χρήματα.
Ό πατήρ μου ού μόνον ήρνήθη, άλλά
κα: έκάλεσε τούς εις τήν αποθήκην μ.ας
έργάτας, έπί τή θέα τών οποίων οί δύο
άγνωστοι, οί όποιοι δέν ήσαν ούτε δ Πα
νόπουλος ούτε ό ΓΙράτσικας, άλλ ’ άλ
Τδ μέρος
ήχμαλωτώΟη ό 2ταυρονλόπουλος.
λοι, μεταχιιριζόμ’νοι τδ δνομα αύτών
προς εκφόβισιν, έτράπησαν είς φυγήν.
Ιΐριν εισελθω εις την αφήγησιν του τροπου τής Ταΰτα άγνωστον πώς περιήλθον είς γνώσιν τοΰ
αιχμαλωσίας μου καί τών λεπτομερειών τοΰ δεκα Πανοπούλου, όστις επαναλαμβάνω, προσεφέρθη αύπενθημέρου μετά τών ληστών βίου μου, άναγκαΐον θορμήτως νά μοί παράσχη τήν έκδούλευσιν’ ν’άνακρίνω να προτάξω δλίγας γραμμάς, περί του πώς καλΰψη ποιοι είνε οΐ δύο άγνωστοι, υποσχόμενος
τδ πρώτον «γνώρισα τδν αρχηγόν τής αίχμαλωτι- άμα, οτι θά μέ άπήλλασεν ενδεχομένων νέων ενο
σάσης με συμμορίας Κωνσταντίνον Πανόπονλον, χλήσεων αύτών.
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Κύριε Σπϋρο.

Αόζα τώ Θεώ είμεθα καΑά. Έ.Ιαδον τάς 100
δραχμας, τας οποίας μου ίστει.έες μέ τον άν
θρωπον ποϋ σοϋ εστει.Ια και σε ευχαριστώ. Κα
τόρθωσα νά μάθω ποιοι ήσαν εκείνοι, οί όποιοι
ήάθαν το κα.ίοκαΐρι στή ,Ιόντζα, καθώς καί τι
σχεδιάζουν. ‘Οταν θά ε.ίθω κάτω. θά σοϋ ειπω
προφοριιώς, διότι δέν δύνασαι νά φαντασθφς,
πόσον ένδιαφίρομαι δι’ εσέ.
Σας προσκυνώ
Κωνσταντίνος Πανύπουλος

Είς τήν έπιστολήν ταύτην τοΰ Πανοπούλου δέν
έδωσα μεγάλην σημασίαν, ουδέποτε δέ ήσχολήθην
περί αύτοΰ, δτε έπήλθεν ή αιχμαλωσία μου. είς τήν
αφήγησιν τής όποιας εισέρχομαι ήδη.

Ή αχνραλωόία μον — Ήμερα «ρώτη· — Πώς έ£ηπατόθην νπδ πού 11α
νοπούλον.
Τήν Ιθην λήξαντος μηνδς Μαίου, ήμέραν ΙΙέμπτην, άφου έγευμάτισα έν τή οικία μου, ανεπαύθην
μέχρι τής 4ης μ. μ. οτε έξυπνήσας ήτοιμαζόμην νά
μεταβώ έφιππος είς τήν παρά τήν Τεμένην εξοχήν
μας. ’Ενώ λοιπόν κατεγινόμην είς τήν έπίσαξιν τοΰ
'ίππου μου. έν τή αυλή τής οικίας μου, ήλθε πρδς

Κατόπιν τοΰ απροόπτου, τδ όποιον μοι παρουσιάσθη, μετέβαλον γνόιμην καί δεν μετέβην είς τήν
εξοχήν μου, άλλ’ άφοΰ παρέμεινα επ’ ολίγον ακόμη
είς τήν οικίαν μου, μετέβην είς τήν τοΰ κ. Κων
σταντίνου Κανελ.λοπούλου, μετά τής οικογένειας
τοΰ οποίου διά φιλίας καί συγγένειας σ-νδεδμ.εθα.
Έκεΐ παρέμεινα μέχρι τή; 8ης ώρας,, οτε άν.χώρησα, οηλώσας είς τήν οικογένειαν τοΰ κ Κανελλοποόλου, οτι θά ιπανηρχόμην τήν Ιθην ώραν μετά
τδ φαγηιόν, ί’να έξελθωμεν όμοΰ είς περίπατον εις
τά Υψηλά Αλώνια.
Έκ τής οικίας τοΰ κ. Κανελλοποόλου διηυθύνθην πρδς τήν Αγοράν, οπού έκαμ.α ενα γϋρον
συναντήσας δέ προ τού μεγάλου καφενείου τους φί
λους μ.ου κ. κ. Διονύσιον Πετρόπουλον καί Λνδρέαν Νικολάου, ήτοιμαζόμην ν’ άνέλθω μ.ετ αυ
τών είς τά Υψηλά’Αλώνια. Τήν στιγμήν δέ ταύτην
άκριβώς μέ έπλησίασεν δ Τσςλέπης, οστις μοι ειπεν «ώρα είνε».
Άπεχωρίσθην μετά λύπης τών φίλων μου, ζητήσας παρ’ αύτών συγγνώμην καί ήκολουθησα τον
Τζελέπην, άφοΰ προηγουμένως εδαν-ίσθην καί 100
δραχμής παρ’ άλλου φίλου μου ί’να τας δώσω εις
τδν [Ιανόπουλον.
Διέσχισα μετ’ αύτοΰ τήν Αγοράν, εκάμψαμεν
αύτήν καί διά τής .μεγάλης κλίμακος χατήλθομεν
είς τδν σταθμόν. Επειδή όμως ή ώρα ήτο περα
σμένη, ένθ^μ.οϋμαι, οτι έπέσπευδον τδ βήμα μ.ου' δεν
προσΰχον δέ καί έίς τούς διαβάτας, ώστε δεν άντελήφθην τον κ. Άνδρ. Πετρόπουλον, ο όποιος βέ
βαιοί, δει μέ ε’δε μετά τδν Τσελεπην.
'Άμα έφθάσαμιν όπισθεν τοΰ. σιδηροδρομικού’ στα
θμού, ή ώρα ήτον έννάτη παρά τέταρτον, δηλαδή ή
ώρισμένη ύπδ τοΰ Πανοπούλου διά τήν συνέντε ,ξιν.
Ουτος όμως δεν έφαίνετο. καί ήρχισα καταλαμβανίμ.ενος ύπδ αδημονίας, διότι άνελογιζόμην, ότι ητον
ή ώρα τοΰ φαγητού καί θά μέ άνέμενο» εν τηοίκία
μου. Τήν άδημ.ονίαν μου ταύτην έξεδήλωσα εις τον
Τσελεπην, όστις μοί άπήντησεν :

— δίή άνησυχής, κύριε Σπϋρο, όπου χαί άν
εινε, θά ε.Ιθρ.
Έκαμα μετά τοΰ Τσελέπη ολίγα βήματα πρδς
τά εμπρός, ενθυμούμαι δέ, ότι τήν στιγμήν εκείνην
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διήλθον

έκεϊθεν

διαβάται τινές,

καί

άντελήφίησαν.

οί όποιοι μας

'

Ή έρ^άνιόις τοϋ Πανοπούλου.— Τί
μοϋ βιπε διά νά -ye παραιίυρη
πρδς τά ΐζωΤήν έννάτην τέΛος ακριβώς κράνη ερχόμενος
πρόςήμάςό ΠανόπουΛος, άοπΛος. ΜόΛις μέ ιιδε
μ' έπΛησίασε καί μοΰ Ιδωσε to χέρι.
— ΚαΛησπέρα, κύρ Σπόρο, μοί Λέγει. "Εχω
καιρό νά. σέ Ιδώ, νά σοΰ είπώ δετήν αΛήθεια, σέ
έπονεσα. Σέ ευχαριστώ καί πάΛι διά τάς 100
δραχμάς, ποΰ μοΰ εστειΛες. Μή ρωτάς, έχω νά
σου είπώ ποΛΛα ria.
— Σέ παρακαΛώ όμως, τώ είπον, καύμένε
Κώστα, γρήγορα, διότι βιάζομαι.
— Έδώ δεν μπορώ νά σοΰ μιΛήσω. μοι άπαντίί Να προχωρήσωμε Λιγάκι φοβούμαι μή
μας ίδή κανείς . Τώρα, ζέρεις, φυΛάγομαι ποΛύ,
επειδή μ ’ εστενοχώρησαν τ’ αποσπάσματα.
ανύποπτος,

Εγώ

ότι ητο

διότι ούδέποτε

δυνατόν νά μι

μαζί του.

αίχμαλωτίσ(,,

έφανταζόμην,

έπροχώρησα

Καθώς δέ έβαδίζομεν. έφερε τυχαίως δή-

θε·> τήν χεϊρα του »ίς τήν όπισθίαν τσέπην, οπού ειχον τδ περίστροφών μου.

— Μπα έχεις καί πιστόλι, κυρ Σπΰρο,

μ.οΰ λέ

γει, νά τδ ιδώ.
Έβγαλα

τδ πιστόλι

μου, συστήματος επαναλη

πτικού, μέ επτά βολάς καί του τδ έδωσα.

Ήγνόει

'Ο ΠανόπουΛος ειχενόπΛον συστήματος Λε·
μπέΛ, γιαταγάνι, περΐστροφον, έγχειρίδιοτ. διπΛήν καί αυτός σειράν φυσιγγίων. τηΛεσκοπιον
καί τσάντα. 'Ο ΤσεΛέπης Ιφερεν όπΛισμόν όμοιον
πρός τόν τοΰ ΡουμεΛιώτου.
Εσταματήσαμεν έκεΐοΛίγον καί άρματώθηκαν
ό ΠανόπουΛος και ό ΤσεΛέπης.
(Έπεται συνέχεια)

καί θά πληρόνης εύθηνά, ενώ άμα πληρώνης· άργά,

ΕΝΘΥΜΟΥ

χαί παρ’ολίγον νά τδν τραυματίση.

—Κύτταζε, διάδοΛε, Λέγει, πήγα νά σκοτωθώ.
Γίά δεϊζέ μου τον χειρισμόν.
Τω έδειξα τδν χειρισμόν,

μετά τοΰτο δέ

αΰτδς

τδ έβαλε εις τήν τζέπην του. Ένόμισα, ότι ήθελε νά

τδ κρατήση καί δέν τφέκαμα πλέον λόγον.

"Οπόν εμφανίζεται ο Ρουμελιώτης.
— Τά Ούνθημα τοϋ Πανοπούλου
Έν τω μεταξύ ειχομεν προχωρήσει περί τά
100 βήματα πέραν τοΰ στάθμου, ειχομεν δέ
φθάσει εις το μέρος, όπου είνε ή δεύτερες καΛαμιές. Έκεΐ, άν δέν άπατώμαι, μας είδε καί ό
βοσκός, ό όποιος έξητάσθη είς τήν άν··κρισιν.
ΜόΛις έφθάσαμεν έκεΐ. ό ΠανόπουΛος μοί Λέ
γει πάΛιν .·
— Έδώ εινε ένας σύντροφός μου. Μή φοβη
θής,θά τόν φωνάζω νά εΛθγ. Ταυτοχρόνως
εσφύριζε συνθηματικώς. αμέσως δέ έζήΛθεν άπό
τά κα,Λάμια ό έτερος Ληστής, ό όποιος κατόπιν
έμαθα, ότι ήτο ό ΡουμεΛιώτης.
Ό Ληστής αυτός εινε ήΛικιας 50 = 55 ετών,
ύιβήΛοΰ αναστήματος, γέρος άνθρωπος. Λεβέν
της, δηΛαδή σωστός. 'Έχει δέ >βαρότ μύστακα
στριμμένον πρός τά άνω. 'Ήτο μόνος καί πάνοπΛος.Έφερε γκρα, γιαταγάνι ^υσεκΛίκ^α σταυ
ρωτά, πιστοΛιόν και μαχαίριον.
ΜόΛις έζήΛθεν έκεϊθεν, έδωσεν εις τόν ΠανόπουΛον καί τσν ΤσεΛεπην τά όπΛα των, τά όποια
έφύΛασσεν εντός τής καΛαμΙάς

τά έξώδευσες

άλλου. ’Ώστε πρέπει νά κρατγ,ς καλδνλογαριασμδν

«ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΝΗ Μ’ ΑΓΑΠΗ®

και σημειώσεις καί νά πληρώνης εμπρός.

— Τί τά θέλεις, Γιάννη, καλείτερα νά μήπλη-

Ένθυμοϋ— μυρωμένο λουλούδι
τήν όλόγλυκ ’ έκείνη βραδγιά
ποΰ τό πρώτο μου ό' ειη» τραγούδι
ότή λευκή ξαπλωμέν’ Λμουδγιά.
Ένθυμοϋ —ήσαν στ’ άσπρα ντυμένη
μ’ άπλωτΛ τά χρυσά σου μαλλιά
σάν Νεράϊδα γιαλού χαυδεμένη
ώσάν άλλη αιθέρια θεά.
Ένθυμοϋ — ’λάμπαν τ&ότρα ίπάνω
στοϋ ούρανοΰ τή γαλάζια άγκαλιά
δταν δ’ είπα ποθώ ν’ άποθάνω
μέ δικά σου στό στόμα φιλιά.

Ένθυμοϋ — τ' άργυρόχρυσα φέγγη
όπου έρριπτε τότ’ ή Σελήνη
σάν νά λές πώς 6' έφϊλη κ' έκείνη
βυθισμένη 6' άτέλβτοτη ρέμβη.

όμως τδν χειρισμόν του καί μία σφαίρα αύτοϋ ίπήρε
φωτιά,

είναι διπλά, διότι τά πρώτα χρήματα

Ένθυμοϋ — Όταν σκόρπα τό κύμα
είς τούς βράχους τούς άσπρους άφρούς
καί έγώ άπό ρόδα καί κρίνα
τήν μποδγιά σου έγέμιζ’ άνθούς
’.Ενθυμοϋ — τά χρυόά μας τά χρόνια
τήν άγάπη τήν τόση λατρεία
ποΰ μέ τρέμοντα χείλη Μαρία
μέ ώρκσίθης άγάπη αιώνια.

Ένθυμοϋ —· άς περάόαν καί χρόνοι
τόν γλυκύ καί άγνόν έρωτά μας
όπου τόσο καιρό τήν καρδιά μας
μέ ελπίδες χρυσές βαυκαλόνει.

Ένθυμοϋ —πώς μοΰ πήρες Μαρία
τή ψυχή τή καρδιά καί τόν νοΰ
Ένθυμοϋ μιά Μαίου πρωία
Ένθυμοϋ — ένθυμοϋ — ένθυμοϋ.
Άπο
άχθος τοΰ ίΥιίάον
Μιλτιάδης Κ. κορμπίπης

Μετά τδ πέρας πολυετούς δίκης.

φίλε μου, εκερδίσαμεν, έκερ-

— Λοιπόν, είδες,

Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ρώνη διπλά και

δέν έχει φόβον νά πλη-

νά κράτη σημειώσεις.

δίσαμεν έφ’ όλων τών σημείων.

— Ναι, ευχαριστώ,

κύριε

και

δικηγόρε,

τώρα

-όσα θά πάρω ;
— Μά,

τδ

Έφετεΐον σοί έπεδίκασε

έξοδεύσαμ.εν 13,000 δι’

12,000 δρ.

έξοδα, μοΰ οφείλεις ακόμα

— ’’Ακούσε

— Έχω.

— 'Αλλά,τότε λοιπόν χάνω 1,500 δρ.

— Ναί,

φίλε μου,

άλλά

έκερδισας τήν

δίκην,

Κώστα,

έχεις νά

μοΰ δανείσης 50

Δέν έχω ανάγκην σήμερον.

δραχμάς, :

1,500 δρ.

Άλλ’ άφοΰ δέν

έχεις

ανάγκην σήμε

άλλοτε

μοΰ άπήντησες

ρον, επιφυλάσσομαι άλλοτε.

— Μά, ξεύρεις,

επειδή

«διατί δέν μου τά έζήτησες χθες, όπου είχα» αύτήν
τήν φοράν

διά νά είμαι σίγουρος, σοΰ. τά ζητώ άπδ

τήν παραμονήν.

Δύο νέοι διερχόμενοι έξωθι τής οικίας τοΰ βαθύ
πλουτου κ. Κ..., εισέρχεται έν αυτή γελών καί μετά

θάρρους ό είς,οτε ό παρακείμενος αστυφύλαξ έρωτα
τδν έτερον.

— Τί είναι εδώ ; μ.έσα ;
— Έδώ ;

μπά δέν ξεύρεις, είναι

Σταθμός τών

πρώτων βοηθειών,

τφ άπαντα εκείνος.
Έξερχομένου δμως τοΰ πρώτου μετ’ ολίγον,

λονεικοΰν αίφνιδίως

κος

και

ό πρώτος

άμφότεροι πρδ

δέχεται

δευτέρου, οτε τδ αιμα

φι-

του αστυφύλα-

ισχυρόν

κόλαφον τοΰ

ήρξατο νά ρίη έκ τοΰ προ

— Είς τδν σταθμόν τών βοηθειών ! είς τον σταθ

μόν τών βοηθειών !

άνακράζουσι

πάντες τω αστυ-

φύλακι, παραδίδοντες αΰτώ τδν τραυματιοθέντα. Ό
δέ κρατών

αύτδν

απορίας είς τήν

Παιδικαί ερωτήσεις :
— Μαμμά, πές μου, γιατί άφοΰ έχω

δύο αυτιά,

ακούω ένα μόνον πράγμα ;

— Πώς, δλα τ’ άκους καί ποτέ δέν χάνεις.
— Μά, νά, δπαπάκης μας

Πετράκη

είπε

έμένα καί

τοϋ

νά μας τρατάρη άπδ ένα γλυκό καί μας

έφεραν βέβαια δύο.

σώπου του άφθόνως :

άπδ τής χειρός,
οικίαν

τδν εισάγει μετ’

τοΰ κ. Κ....,

ψιθυρίζων :

Διατί λοιπόν όταν είμαι μόνος καί έχω δύο αύτιά
ακούω τότε μόνον απδ τδ ένα και μου φέρνουν μόνον

ένα γλυκό;
— Αέ, μά καί διότι έχεις ένα στόμα.

— Καί

μήπως δέν χωρεϊ καί άλλο γλυκό ;

— Ποΰ τά ’ξέρα ’γώ αυτά τά βοηθήματα,πρώτη

φορά ποΰ τά βλέπω!

ΜΙΑ ΔΗΛΠ5ΙΣ
Είς τούς έχοντας ανάγκην πίλου,υπενθυ
μίζω τό έπί τής όδού Αιόλου άρ. ι^ο πιλοποιεΤον μου καί τήν έν αύτω μεγάλην ουλλογήν τών εγχωρίων ψιαθίνων καί καοτορίνων
πίλων τοΰ «Πιλοποιείου τών ’Αθηνών» κ. κ,
Παπαοπυροπούλου καί Πουλοπούλου προοέτι
δέ καί διαφόρων έργοοταοίων, ώς τοϋ Μποροαλίνου, Καμπάνα κ.τ.λ. είς άρίστην ποι
ότητα καί διαφόρους χρωματισμούς καί σχέ
δια.

ρώνη κανείς ποτέκφι έτσι

Μ’

Ό Πανόπουλος ευρισκόμενος έν Πάτραις κάθηται έόωθι τοϋ καφενείου έν τή Πλατεί? Γεωργίου

καί άναγινώσκει έψημερίδα,

δτε βαρυνθείς

μόνος

καλεί ένα άστυφύλακα παρακείμενον καί τώ προσ

— Δέν μοΰ λέγεις, Γιάννη, διατί λέγουν,«ό προπληρόνων πληρόνει εΰθυνότερα καί δ τρώγων βερεσέ
πληρόνει δίπλα ;» δέν τδ έννοώ.

καφέ. Μετά τινα δέ συνομιλίαν :

— Κάπου σέ γνωρίζω, τφ λέγει.
— Καί έγώ, τώ άπαντά δ

άστυφύλαό ή

φυσιο

γνωμία σου μοΰ είναι γνωστή.

— Σύ πώς πληρόνεις ;

ό Πανόπουλος

— Μά σχεδόν ούτε εμπρός ούτε πίσω.
— Αϊ, μά δι’ αύτδ δέν

φέρει

τδ εννοείς, διότι άν προ-

πληρώνγ,ς, δέν θά έξοδεύης άλλου

τά χρήματά σου

— Δέν είμαι
; τόν έρωτά μειδιών.
— Χά, χά, χά άστεΐος ποϋ είσαι, καϋμένε, τώ

άπαντά ό άστυφύλαί καί σφιγγών αότφ τήν χεϊρα,

τόν άφίνει ήσυχον καί φεύγει!
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ
βν τφ θεάτρφ τούτο λει
τουργούσα «Εταιρεία Ελλή
νων ηθοποιών» δραστηρίω;
. έργαζομίνη καί πολλά νέα
έργα άπδ σκηνής διδάσκουσα,
κατίκτησε την γονικήν συμ
πάθειαν τοϋ κοινού, δι δ και
καθημερινώς εινε υπερπλήρες
θεατών. ΙΙλεΓστα νέα έργα έπαίχθησαν μέχρι τοϋδε έν ο’ς
ύπερήρεσκον τδ Νευροκαβαλίκευμα και ή "Κω
μωδία» ή γεμάτη απδ α
στείας παρεξηγήσεις και εύ
θυμα επεισόδια.
Έν τω θιάσιρ τούτφ ή Κυ
ρία ’Ολυμπία Λαλαούνη
πρωταγωνιστούσα κυρίως εις
τας κωμωδίας επιτυγχάνει τό
σον και αποδίδει τους ύποδυομένους χαρακτήρας, ώστε απδ
καιροΰ θεωρείται μοναδική η
θοποιός δια τας κωμωδίας.
Επίσης οί κ. Παπαί'ωάννου, Δαμάσκο; ‘Αγγελικής
κλπ. εΐνε κάλλιστοι ηθοποιοί
συντέίνοντες τά μέγιστα πρδς
άνύψωσιν τοϋ θεάτρου.
Ό λεπτότατος τρόπος της,
τδ μυστηριώδες άνβοΰν εις τά
χείλη της μειδίαμα, ή μεγίστη
γλωσσική ευχέρεια, ήτις τόσον
τήν βοτ,θεΐείςτους τύπους ή ευ
κινησία της έν τήέκτελέσει κμι
ή επιτυχία έν τή απαγγελία
κατόδειξαν δτι και έν Έλλάδι
θά ίδωμεν επιτυχή κωμωδίαν.

4

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΛΑΛΑΟΥΝΗ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Π, Α. Κωτοταντινίδτκ

δυνσιν καί είς Κύριος άντιθέτως, πώς θά οιατεθώσι

τά παόήλατα αύτών οντωσ, ώστε νά ιιή δύνανται
νά προχωρήσωσι;
— Δέον δ έμπροσθινδς τροχός τοΰ Κυρίου νά
στή πρδ τής κλίσεως τού πρώτου τροχού τής δευτέρας Κυρίας καί δ δεύτερος τροχός του νά είσχωρήση μεταίί» τών δύο τροχών τής πρώτης.

— Διατί ή σελήνη Τοΰ μέλιτοο δισρκεϊ μόνον έπί
ένα μήνα;
— Διότι κατόπιν στρέψει τδ πρόσωπόν της πρδς
άλλο ζεΰγος καί άφίνει τώ πρώτω τά νώτα της.

—-Τί ταπεινότερον ίητοΰμεν ;
— Τήν πυράν.
Μολονότι μέ πεντάλεπτου, δυνάμεθα νά έχωμεν
έν τώ θυλακίω πλήρες κυτίον φωσφόρων, έν τούτοιςάναιδώς κύπτωμεντόν αύχένα δι’δλίγην πυράν,
ήν προθύμως λαμβάνομεν παρά του έγωΐστοΰ ε’ίρωνος ήμών!
■

Κυρία.

‘' ι μου λέγεις, Μαγδαληνή, τί
'7/
Δέν
κάμνεις έόώ, όπόταν
ό-1- έγώ εξέρχομαι;
Ί'ίκάμνω; τδ μύρος σου, Κυ
ρία, όσον τδ δυνατόν πιστότερα, ώς μοΰ είπατε.
Είμαι αυστηρά είς ολα.

Ή υπηρέτρια.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Έν τή ρωμαντικωτάτη έξοχή τών ’Αθηνών
«Γαλάτσι», ΐώρτασεν εσχάτως ό Σύνδεσμο; τοΰ
Περιοδικού Τύπου τά εγκαίνια αύτοϋ, παρισταμένων πλείστων μελών μετά τών οικογενειών
των, διάφοροι προσκεκλημένοι έν οΐ; καΐ ό βου
λευτής Σύρου κ. Άντ. Βιτάλης. *
Γπο τούς κρότους δέ τοΰ άνατιναγμού των πωμάτων τού
καμπανίτου ό Πρόεδρο; κ. Φ. Πρίντεζη; είπε
τά ίξή; :

Kuyiat και Κύριοι,
Μία τάέις ανθρώπων πολλαχόθεν μο
χθούσα, διαρκώς βιοπαλαίουσα καΐ άεννάως
θαρρούσα, συνελκομένη έν τώ ταπεινώ τής
άψανειας καθήκοντι καΐ έν τή διαμάχη τής
δόξης άνακύπτουσα, άνακυκωμένη δέ πάν
τοτε έν τοϊς γράμμασι καί έπιστήμαις, τή
πολιτική καΐ ταϊς μούσαις, όρμεμψύτως έδραζομέ.η έν τοϊς εύγενέοι τής θείας έλευθερίας και άδολου ανεξαρτησίας φρονήμασι,
πολλαχώς δέ αδικούμενη καί πολυτρόπως
παραγκωνισμένη, κατεΐδε τήν ανάγκην τοϋ
συνεταιρισμού καΐ τής άδελφοποιήσεως πρός
άνάπτυέιν καΐ προστασίαν τών συμφερόντων
αύτής, άνύψωσιν τοΰ γοήτρου της και σύμπραξιν πρός γενικόν καλόν.
Καΐ κατηρτίσθη έν όλίγοις Σύνδεσμος τού
Περιοδικού Τύπου, ούιινος τά έγκαίνια τελοΰμεν σήμερον. Άλλά δέν πρόκειται, Κυ-
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ρίαι καί Κύριοι, διά τής πράξεως ταύτης
μεοικον συμφέρον νά προστατεύσωμέν μό
νον, άλλά και γενικόν καλόν νά έμπεδύσωμεν.
Ό Περιοδικός Τύπος έν Έλλάδι, αντι
προσωπευόμενος ύπό 3οο ώς έγγιστα φύλ
λων, πολιτικών, φιλολογικών, επιστημονι
κών, θρησκευτικών, οικονομολογικών, κτλ.,
είνε ·δ ύ ν α-μ ι ς· σημαίνουοα/ ήτις κράτάιου·
μένη πλείστας έκδουλεύαεις τώ τόπω παρέ
χει. Ό Περιοδικός Τύπος είνε φάρος τη
λαυγής. δστις διά τών 3οο αύτοϋ λαμ
πτήρων διαχέει τά φώτα άνά τήν οικουμένην
όπου τά τέκνα τής πατριδος είσιν άνά μέσον
τών αλλοφύλων διεσπαρμένα; Καΐ ό Έλλην
τής ’Ανατολής, Κύριοι, τών ’Ινδιών, τής
Αμερικής, τού Καύκασον; και τής ’Αφρι
κής άπό τά φύλλα ταΰτα ενισχύει τό' φρό
νημά του και ενθαρρύνει τάς πρός τήν πα
τρίδα, τήν θρησκείαν καΐ τήν γλώσσαν του
πεποιθήσεις.
Τόν περιοδικόν τύπον λοιπόν, Κνρίαι και
και ύπέρ της
τής εύοδώΚύριοι, ένιοχύσώμεν καΐ
σεως τοΰ Συνδέσμου αύτοϋ προτείνω ήδη
νά πίωμεν.
Ζήτω ό περιοδικός τύπος! ^Χειροκροτή
ματα).
Ήδη δέ ώς συνταγματικοί πολΐται καΐ νομιμόψρονες δημοσιογράφοι φωνήσωμεν'καί
Ζήτω τό Σύνταγμα 1
Ζήτωσαν οί Βαβίλεΐ; !
Χειροκροτήματα ϊπηκολούθησαν τόν λόγον τοΰ
κ. Προέδρου, έγερθεις δε ό κ. Καλογερόπουλος,
διευθυντής τής «Πινακοθήκης» και έφορος τοϋ
Συνδέσμου, έφερε^ πρόποσιν ύπέρ τών παρισταμένων Κυριών. Κατόπιν τούτου ήγειρε πρόποσιν
ό κ. Ήλίας Κυριαζόπουλος, διευθυντής τοΰ
«Ν. Σπινθήρος», έκθέσα; διά μακρών τά τοΰ
περιοδικού τύπου έν Έλλάδι, είτα ό κ. Κ. Πο
λυδώρου, διευθυντής τής έφημερίδος Κυκλάδων
’Αθηνών,έκφράσας τήν πεποίθησιν, ήν έχει περί
τής προόδου τοΰ συστάθέντος Συνδέσμου καϊ τών
έξ αύτοϋ και τής σύμπνοιας και όμονοίας τών
μελών μελλόντων νά προκύψωσιν αγαθών εις τε
τήν πατρίδα καί εις τά μέλη αυτού, μεθ ’ δ ο
κ. Άντ. Βιτάλης, βουλευτής Σύρου εΐπεν, δτι
πάντοτε μετά προσοχής παρακολουθεί τήν ποόοδον καΐ τήν πορείαν τοΰ περιοδικού τύπου, οστις
προοδεύει γιγαντιαίοις βήμασιν, οτι δε έάν δέν
έςήχθη ενίοτε εις τό ύψος τής θέσεώ; τών δια
φόρων παγκομίου φήμης περιοδικών, οΰχ ήττον
έ^χηροΐ μετ• ’ ευσυνειδησίας καΐ ζήλου τόν
.....
-- ώς
-·. αντιπροσώπου καΐ ύποστηπροορισμόν
του,,
ρικτοΰ τών λαϊκών φρονημάτων.
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Η ΦΤ2ΙΣ
Ή υγεία δέν είναι μόνον δ κυριώτερος δρος τής ευ
τυχίας, άλλά καί ό απαραίτητος, δπως καλώς έργασθώμεν. Είναι αδύνατον νά έργασθώμεν καλώς, έάν εΐμεθα κεκοπιακότες, άφροσύνην δέ διαπράττομεν ύπερβαίνοντες τας δυναμνις ημών, διότι πάσα τοιαύτή ερ
γασία θ’ απαίτησή' μετέπειτα μακροτέραν περίοδον
ήσυχίας και άναπαύσεως.
John Lubbock.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ύπό
Λ.

ΣαμαροπούΙοί). “Etoc Λ'·

Είς οδηγός χαί μάλιστα τοσαύτης τελειότητος, σχετιχώς μέ τήν τόσην δυσκολίαν τοΰ έργου, έχρειάζετο
διά τδν νομόν Καρδίτσης καί ιό εργον τοϋτο άνέλαβε
καί έπεράτωσιν ό φιλοτιμώτατος νέος κ. Α Σαμαρόπουλος,διευθυντής τής «Θεσσαλιώτιδος». Έλπίζομεν δέ
να τελειοποίηση αργότερου ■ ον αναγκαιότατον τούτον

Η ΑΓΙΑ ΠΟΛΙΣ ύπό

Σ. II. Λβ6^.

’Εσχάτως εξεδόθη υπό τοϋ βιβλιοπωλείου τής Ε
στίας τις τόμον έξ 110 σελίδων τιμόμενον αντί 1,50
δραχμής.
,
Ή
/7<Μ« tcvs βιβλίον ex τών μάλλον ivaγκαιοτάτων καί δια τους ταξειδεύοντας είς τούς άγι
ου; Τόπους καί δι’ εκείνους, οίτινες μή δυνάμενοι τό
δνειρον τούτο να εχτελέσωσι, δύνανται έν τή μικρά
αίθούιη των κεκλεισμένοι άνα χ·Τρας εχοντες τόδε τό
βιβλίον διά τής φαντασίας των να μεταφερθώσιν έκεΐ.
ψυχιατρΪκΪΓΤαΡ^

Δέν ύπάρχουιιν ίδέαι έμφυτοι είς τόν άνθρωπον.
Πάσα γνώσις ημών προέρχεται έκ τής πείρας καί τής
εμπνεύσεων
Λάκκε.

Αί αληθείς

*
"Οστις είς μερικά πραγματα δέν χάνει τόν νουν
του, δέν έχει νοΰν διά να χάση.
ΛΖσιγγ.
★

"Οστις δέ χάνει τόν νοΰν του είς στερήσεις κα! στε
νοχώριας, σημεΐον, ότι ό νιΰς του ητον αν'επιοεκτος
διά μεγαλείτερα πράγματα.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΩΡΗΣΙΣ
Ό αξιόλογος έπιστήμων χ. Σ. Γ. Βλαβιανός δ γνω
στότατος συγγραφεύς, δ πολλάχις τιμήσας τάς σελί
δας τής «Φύσεως» δια τών «(χβριθών έργων του, ανέ
λαβε μέγα έργον, άγγείλας την εχδοσιν μηνιαίας έπιθεωρήσεως, ή; συντάκτης καί διευθυντής αυτός ουτος
θά είνε, καί ήτις θά πραγματεύεται περί τής Φυσιο
λογικής Ψυχολογίας, τοϋ Υπνωτισμού, Πνευματι
σμού, Χειρουργικής νευρολογίας, Κοινωνιολογικής
φρενολογίας, Ιατροδικαστικής, Ψυχοθεραπείας, Ηλε
κτροθεραπείας, Έγκληματολογική; 'Ανθρωπολογίας
κ.τ.λ..
Σύνταξις καί Διεύθυνσις οδός Ζήνωνος 16,’Αθήναι.
Σύνδρομα!: Εσωτερικού δρ. 6 εξωτερικού φρ. 6

“ΚΥΚΝΟΣ,. (Ιεριοδιχόν δεκαπενθήμερον έκδιδόμενον έν Σύρορ.Διευθυντής Σ. Γ. Σαλουστρος.
Σύνδρομα! 2 δραχμαΐ ’Εσωτερικού 2 φρ. Εξωτε
ρικού.
ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΟΑΛΗ-ΠαΣΣΑΣΟ
ΤΕΠΕΝΕΝΛΗΣ
Τό δράμα τοϋτο, περί τοΰ όποιου έκτενώς έγράψαμεν καί άλλοτε έν τή «Φύσει» ήδη έξετυπώθη είς
ώραϊον τόμον χαί δύναται να στολίση παντός φιλανα
γνώστου κα! φιλομούσου τήν βιβλιοθήκην. Ώς 5’ έκ
τής επιγραφής του φαίνεται, ανάγεται εις τούς ηρωι
κούς εκείνους θρόνους, οίτινες ένέπνευσαν τόσους πατριώτας ποιητας καί θά έμπνέουν αιωνίως. Προσεχώς
δε θά παιχθή καί άπό σκηνής ύπό Ελληνικού θιά
σου, καθόσον μόνον Ρωμουνιστι έπαίχθη μεταφρασθέν.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΛΜΑΙ
Κανών καί μέτρο» αληθούς αρετής είναι οΰχι όσα
τις μή διέπραξε κακά, άλλ’ 5σα δυνάμενος ήμέλησε
νά ποιήση αγαθά.

^Αδαμάντιος Koparjc.

•Λ

πήγα! τής φαιδρότητος είσιν ή αγάπη,
ή ελπίς καί ή υπομονή. Ή αγάπη προκαλεΐ τήν αγά
πην καί γέννα τήν αγαθότητα. Ή αγαπη ευ.πνεει
τήν εΰμένειαν καί τήν εμπιστοσύνην εις τόν πλησίον,
βλέκει δέ τά πράγματα άπό τής καλλίτερα; αυτών
άπόψεως.
Smiles.

ΟΙ TPCIS ASSOI

Πώς είναι δυνατόν, θέτοντες £να άσσον έπί
τής τράπουλας, έτερον είς τό μέσον καί τόν τρί
τον ύπό κάτω ταύτης, νά εύρεθώσι πάντες όμού
είς τό μέσον ;
...........
Λαμβάνετε τρεις άσσους άνά χεΤρας, έπιτηδείωί
τοποθετούντες τόν τέταρτον έπί τής τράπουλα:
καί λέγετε είς τούς παρισταμένους·
— Θά Θέσω τόν ένα άσσον επάνω, τόν δεύτε
ρον ύποκάτω καί τόν τρίτον είς τό μέσον καί θά
εύρεθώσι πάντεε όμού.
"Ολοι άποροΰσι καί έίανίοτανται.
Τότε σείς τού: τοποθετείτε ακριβώς δπωε εί
πατε, λέγετε είς τινα νά κόψη άπαξ τά χαρτιά
σαε καί ειτα Αμέσως άναοιφείτε ταΰτα καί εΰρίσκετε
αύτούς όμού. :
ΑΛΕΞ.

ΔΟΥΜΑ (πατρός)

ΟΙ

ΣΥΝΩ,ΜΟΤΑΙ

Ήρχισαν έκδιδόμενοι εις δλεπτα φυλλάδια θαύμαθαυμασίως εικονογραφημένα. Τό μυθιστόρημα τούτο
έχει μεγάλην άίίαν, ώς έκτων ιστορικών γεγονότων,
άτινα περιέχει, δλον δηλαδή τόν περιπετειώδη βίον
τοΰ Μεγάλου ΝαποΛεοντο; μετά των περί αυτόν.
Έκδοσις Νέων εκλεκτών μυθιστορημά
των. Ήδός Άλκιβιάδου 46.
ΠΑΝΑβΗΝΑΐΑ
Άθήναι, 18 όθύς Φιλελλήνων.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙ
ΚΟΝ ΙΔΡΥΘΕΝ Tib ΙΘΟΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗ
ΤΗΣ KIMQN ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ.
τών
όίο
. ήιοι
μέ
150
ή
τοΰ

"Εκαστον eroc ί!ανα·
θη να ί ιον αποτιΑΛται ex τόμων
ίξ 800 σιΛίδων ISO — εικόνας, ex των όποιων 20 καΧπΙίον
eitl Aevxcii χρωματιστοί! χάρτου όχτος καμένου.
Έγγραφοι προιτόημοτέαι :
Έν ΈΑΛαδι ετηοία δραχ. 23. οζάμηνος δρ. 15.
Έν τδ εζιύζερικίρ φρ, 23
»
φρ. 13.

