
ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
Ή έπι τής καταστροφής τής Μαρτινίκας 

προξενηθεΐσα συγκίνησις, φυσικώς φέρει τήν 
έρώτησίν, όποια ή ιδιότης τοΰ ισχυρού τού
του στοιχείου, οπερ τόσω αίφΙ^ϊως εξολο
θρεύει πόλεις καΐ χώρας ; ·,

Αληθώς είπεϊν, έκαστη γεωλογική σχολή 
εχει καΐ τήν σχετικήν θεωρίαν της, καθόσον, 
εφόσον δέν δύναται τις να έίσδύση εις τά 

άθη τής γής, δέν δύναται επακριβώς ν’ άπο- 
φανθή περί τών ηφαιστείων. Έν τούτοις 
κατ’αρχήν τό ζήτημα ε’νε άπλούστατον. Ή 
γή, ψυχόμενη συστέλλει τό εσώτατον μέρος 
αύτής, δπερ διατελεΐ έτι έν μαλακή κάτα- 
στάσει καΐ υψηλή θερμοκρασία. Ή έπιφάνεια 
συστελλομένη, πράττει τό αύτό, ώό ή χειρ 
ή πιέζουσα λεμόνιον. Έκ τών αδυνάτων τότε 
μερών τοϋ γήινου φλοιού διολισθαίνει ή έσω
θεν εύρισκομένη ρευστώδης ύλη ήτις έξερ- 
χομένη παρουσιάζει ήμΐν τά σοβαρά ταΰτα 
ηφαιστειώδη φαινόμενα.

Ό κ. Στανίσλαος Μενιέ. καθηγητής έν 
τώ Μουσειω, έξήνεγκεν έσχάτως δλως νέαν 
θεωρίαν έν τή περί Γεωλογίας συγγραφή 
του. Παραβάλλει τό ήφαίστειον ώς γιγαντι- 
αίαν φιάλην, πεπληρωμένην έκ ρευστού αε
ρίου και έφ’ όσον μέν Τοΰτο διατελεΐ κεκλει- 
ομένον, ούδέν έκδηλοΰται έξωθεν αύτοϋ, άλλά 
μόλις διαρραγή τις τοΰ έδάφους έπέλθη, πά- 
ραυτα ή συγκοινωνία τοϋ έσωτερικοΰ αύ
τοϋ μετά τής έξωθι ατμόσφαιρας έπακολου- 
θεΐ μετ ’ έκρήξεως άναπέμπούσης είς τόν αέρα 
παν τό άντιτάσσον αύτή άντίδρασιν, έξ ου ή 
κόνις. ..οί λίθοι καΐ ή έκχύμωοις τών έν αύτή 
ύ|$Βϊ. Ό καθηγητές ούτος τίθησι τήν έκ- 
ρηβ^αν ύλην έν αύτοΐς τοϊς κόλποις τής 
σφαίρας έν άρκετώ βάθει και έν πολυαρίθμοις 
διακλαδώσεσι. Τήν ηφαιστειώδη δέ ταύτην 
ύλην θεωρεί ώς διάλυσίν ΰδατμοϋ ύπό ύψη- 
λήν πίεσιν έν διαλελυμένη λάβα. 'Ώστε κατ’

αύτόν, ινα ηφαίστειό// ρ έκραγήί δέν ύπο- 
λείπεται άλλο ή μικρά οπή μεταξύ τής ρευ
στής ταύτης ούσίας καΐ τής έπιφανείας τής; 
γής. ; ( -

Άλλά πώς σχηματίζεται τό κράμα-τούτο 
τής κεκραμμένης μεθ’ ύδατος έν ύψηλή-πιέ
σει λάβας ; Ό κ, Δομπρέ είχε δώσει τήν- 
πρώτην έξήγησιν τής ανωμάλου ταύτης ύπο- 
θέσεως, ώςέξής. Τό ύδωρ κατερχ,όμενον εις 
τά βάθη εισχωρεί δι*'έμφορήοεων  έν τούτοις 
και άκριβώς εύρίοκομε-ν αύτό έκεϊ ύπό -’τήν 
ονομασίαν «ύδωρ βραχώδες». Όπόταν δέ τΛ 
φαινόμενον τούτο άποτελήται εΐς ύπόγεια 
τοιαΰτα θερμά διαμερίσματα, επέρχεται τελι- 
κώς έξάτμισις τοϋ έξ έμφορήσεος τοιούτου 
ύδατος, ή δέ λάβα εινε έντελώς έτοιμη πρός 
έκρηξιν πρός τα έξω.

Αί φάσεις τής έκρήξεως είνε αί ακόλου
θοι. Τό έδαφος κατ',άρχάς έγείρεται, διανοί - 
γεται και ώς γιγαντώδες τηλεβόλον έξερευ-: 
γνύει πυράν, καπνούς, φλόγας, λίθους πε· 
πυρακτομένους καΐ τέλος ρευστήν διάπυρον 
ούσίαν, λ άβα ν κληθεϊσαν. Καΐ προκειμένου 
μέν περί παλαιού ηφαιστείου, ακούονται ώς 
πρόδρομοι τοΰ κινδύνου υπόκωφοι βρόντοι, ή 
δέ γή ένίοτε σείεται. Ό δέ κρατήρ άναπέμ- 
πει καπνούς καί ακολούθως έν τώ μέσω εκ
ρήξεων καΐ ομοβροντιών ρίπτει μακράν αύτοϋ 
πάντα τά περιεχόμενα τής κοιλίας του, ήτοι 
ούσίας σκωριώδεις. κισσηρώδεις, κόνιν, πη
λούς θερμούς, ογκώδεις ποσότητας, άερίων, 
χλωρυδρικσ, θειώδη, ανθρακικά κα! ύδρργόνα 
οξέα.

Έκ τών σεισμών σχηματίζονται χαράδραι 
έπι τού έδάφους, έξ ων έξερχεται συνήθως 
θειϊκόν ό£ύ, οπερ συχνάκις σ^ναναμίγνυται 
μετά τού ύποθειΐκοϋ όξέος, δπερ καιόμενον 
σχηματίζει τάς παρατηρούμενος έν ώρα· νυ·- 
κτός έλαφράς φλόγας, είνε δέ άσφυκτικρν- καΐ.· 
έπιφέρει τόν θάνατον. Μετά τήν έκρηξιν,· 
έπερχομένης ησυχίας, έκπέμπεται ανθρακικόν 
οξύ, δπερ αυνήθωςέξ ακολουθεί έπί αιώνας,
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όν και συνήθως νομί£«ται, ότι τό ήφαίοτειον 
έοόέαθ,η.

Πολλά ήφαίστεια έπι-α-ίωνά; ήουχάσαντα, 
όνέλαβον τήν Τρομερόν αυτών ώήγ,_Τό Βε 
ζούβιον δπερ άπό τής πρώ-Τής: άποικΓο’εως 
τήό.μεοημ^ινής Ιταλίας 'ύπό τών Έλλή- 
γων,-ούδέ-ν σημεΐονΖωής εΐχε^δύοει, ό δέ Πλι- 

δέν,-άνέφίρέ'Λαύτό έ.ν ταΐς.περΗνερ;γών 
Μφ^οτείων οημειωσεοίν-άύτοΰ,. περιεέάλ- 
WrQ/ κύκλωθεν. υπό εύφορωτάτών αγρών, 

αύτοϋ- εΤχρν κτισθήαί μεγα 
λόϋπάλεις· τό 'Ηράκλειον καί ή -Πομπηία, 
έν τίυτοις τά .β"3ον έτος μ' χ. αΐφνίδΓώς έγέ- 
νετό ιόχυρός σειομός, διαρκέαας μέχρι τοϋ 
79 καί καταοτροφέντων έντελώς αύτών. 
Ώς γύωστδν ' δέ-ό ·άρχαΐος: Π-λίνϊος θέλων 
τότε έκ τοϋ πληοίον νά ϊδη τήν έκρηζιν, 
έ-ήνίγη ύπό των Θέιϊκών άτμών καί έτελεύ- 
τηοεν. 'Ο δέ ανεψιός αύτοϋ Πλίνιος ό νέος 
περΐγράφων τήν έκρΐγέι-V ’αύτοϋ λέγει; ότι έν 
πρώτοιε είδε πυκνήν στήλην καπνΛϋ άνεγεί- 
ρομένη^ν καθέτως <1τα·δέέέαπι'λόυμένην πλα- 
γί'ως, είϊ "τρόπον ώοτί Υδ' άνώτφρον αύτής' 
μέρος ύμοί-αςε πρός κεφαλήν -ιΐίτύόε. Τό δέ- 
μέλάν τοϋΤο · νέφος ένίοΤε1 διηνοίγετο, -ϊνα 
«άπεράοωσί φλόγεό άθυγκρίτ·ου: λάμψεωε καί 
ώραιότητος. :

-Έν έτει 799 Ρ· Χ· κατεότράψησαν έντε ; 
λώς αί πόλεις -Ηράκλειον καί- Πομπηία, κα 
κώς δέ παρωμοίασάν τήν καταστροφήν αυ
τών πρός τήν:τής-Μαρτινίκας, καθόσον άν- 
ται μέν κατεκαλύφθηοαν ύιΤό "βροχής κ'όνεως 
καί ολίγοι κάτοικοι «ύχι όλιγύτεροι τών. ιΌοθ 
άπέθανον, ή δέ λάδα δέν έρρευοε μέχρί τής 
Πομπηίας,τό δέ-Ηράκλειον πλησιέστερον'κεί
μενον χιλιόμετρά τινα--άπό τοϋ ηφαιστείου, 
τούν«νΤί*>ν  έκάλύφθη ύπό ;τής -λά'δας.’ Κατά 
δέ τόν’ Άκίλτην/ ή -κάλυψασα ΤαυΤας κόνις 
έίικνεΤται μέχρι-Sg'μέτρων,,ούχί δέ όλίγώτε- 
ρον τών 2^. ' ■ ■ ·

Μ'εΤα τήν" έκρηέιν-ταύτην-τοϋ 79 έγέ- 
νοντο ετεράι έπτά έκρήζέις· μέχρι τόΰ το36’ 
ειτατώ 113φ καί-ι ι φ.8. -Ήδη πάλιν άφυπνίσθη 
καί διατελεϊ ένί πλήρει ίώή· ώστε δέον ν' 
άπιστή τις πρός’ησύχασαν ήφαίστετον. :■

Έπί-τής γής-ύπάρχουσι σήμερον τουλάχι 
στον a 2^ ήψαίθτεΐδμή ’κοι^ώμένα η διά τοΰ: 
ενός οφθαλμού, ιοοο δέ ετερα διεσπαρμένα 
επίσης ά,νά τήν ύφήλιον: καί άτινα ύπούλως 
ά_ναζητοϋσι την άνέγερσίν- τ.ων. . ?-

Εκτός τώ^γνωοτώγ,. ηφαίστειών οτοϋ: Βε-. 
ζσνβίου, τής ΑΙτνβοκόϊ Τών έν 'Ελλάδι ύφί- 
στανται τοιαϋτα _έν οΊσλανδίαρί. Έκλα, . Κο- 
τν.ουγγάλα.. έν .ταΐς. Άώώραις’ καί Καναρίοις 
νήσόις,τ.ή Τενερίψήάοϊς'Εσπέρίλλοις ,νήσοις 
ταΐς τοϋ.’ Πρασίνου. Ακρωτηρίου.. ταΐς - !Αν- 
τίλλαίς,- Γουαδελούπη κ;τ..λ. Ώς επίσης έν: 

Χιλλή καί Περροζ, τώ κέντρω τής ’Αμερι
κής,- τώ Μεέικώ, έν,τώ. Ίνδικώ καί Είρηνικώ 
Ώκεανώ. Ιαπωνία, Ιάβα κ.τ.λ. ’Εν ταΐς 
ήφαιστειώδοις νήσοις τής ’Ωκεανίας, τής. 
Νέας Ζηλανδίας καί πολλαχοΰ άλλοθι.

Ώστε ή περί ήφαιστείων επιστημονική πα- 
ρατήρησις πολύ ύπολείπεται έτι τοΰ άληθοΰς 
κύρους τών διστυπουμένων θεωριών.

(Henry de Parville) ♦. Π.

(συνέχεια ίδ· πρ. φύλλον) '

Τό πλεΐστοντών γραφών τών πνευμά
των, ώς’φαίνεΐαι, έγένονχο δίάίμολυοδί- 
8ος, καθόσον κατ’ αρχάς έθίζετο νά θέ- 
τωσι μολυ,βδίδ.α .πλησίον, .τεμαχίου λευ
κού χάρτου είς τάς θέσεις, ένθα, έπεκα- 
λοϋντο,τήν' προσέλευσιν τών πνευμάτων. 
Βραδιίτερ^ν’||έ. τό πλεϊστ.ον τώ.ν αμέσων 
γραφών δέν περιέΐχον πλέον, ούσίαν ά-

'Αριβ. 10. (Ε>->η.ιχήτρ«φή, γραφιισχ ένώπιον τ©ΰ ΒαρώνΟυ 

de Bivnicrn, τή 26 Δεζιμ^ιρΙου 1856 χβι βημ Ι-ίουβα,
Η ΑΡ£’Η ΠΛΟΥΤΟΥ 

. MEN KPEITTON M>HZI«lpT-6PA ’· <

ΔΕ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΕΣΤΙ - - ’

νάλογον της μολυβδίδος.αί δέ- ληφθεϊ- 
σαι γραφαί τότε έν. < τοϊς Μούσείοίς καί 
τοϊς ναοΐς τοΰ Λονδίνουκτιί τών Παρι- 
σίων,ώς καί τής. Δϊέππης. περιεϊχον ίχνή 
χαρακτήρων γεγραμμένων-δχ.' έρυθράς τι- 
νος αύσίας προσομοία'ζχηίσης τώ Ρωμαϊκώ 
άσβεσταργίλλω. 'Ενίοτε·- δέ τό έρυθί )όν 
χρώμα ώμοίαζε πρός .την ερυθρόν μελά- 
νην καϊ:τήν .μολυβδ-ίδα τού:αΰτοΰ χρώ
ματος.,.· άλλοτέ'.δέ'οί χαρακτήρες τής ά
μεσον, γραφής;-. έχαράσσοντο - λευκοί : έπί 
λευκού χάρτου:. . -■ .νώ*?.

Άί έπί τοΰ :έδάψοχτς·-κ<ιντών δαπέδων: 
πολλάκχς χαραχθεΐσαχ^-γραφαγ .τών .πνευ
μάτων, ώς καί τά :μαγχκά Καί Γκάββαλί-: 
στχκά σχήματα,..έγρρφοντό -διάτκιμωλίας 
λευκής-ή'-έρυθρώς. Πολλάκις μυστηριώδη 

συμβολικά σχήματα ένεγράφησαν παρου- 
σχρ σοβαρών προσώπων καίέξηφανίσθη- 
σαν άφ’ έαυτών μετά παρέλευσιν a έως 
ί> λεπτών, ένίοτε δέ σημεία τών τοίούτων 
μυστηριωδών χαρακτήρων δχετηρήθησαν 
έπί μι'αν καί δύο ήμέρας. Τό πλείσυον 
δέ τούτων έσχετίζοντο πρός τούς ίερο - 
γλυφικούς χαρακτήρας τής Αιγύπτου, τι- 
νές δ ’ έξ αύτών περιεϊχον καί χαρακτήρας 
Συρχο - χαλδαϊκούς καί έβραϊκούς.

‘Αρ,ί. 11. Ελληνική ,πίσης γραφή, γραιιίσα ένώπιο>Ττοΰ 
χήμητοφ'δ’ Οΐφσχβ χαι του x. Ilaveile Senior ττι 29 
Όχτωμβρίου 1857 xal ίχουσα ουτω;.

Ο ESfi ΝΟΥΣ ΑΚΟΥΣΑΐη ΤΙ

■ -ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΛΕΓΕΙ

^Συνήθως όμως αί μυστηριώδεις αύται 
πνευματιστικαΐ γραφαΐ καί πρό πάντων 
τών τεθνεώτων φίλων ήμών η συγγενών 
χαράσσονταχ διά τής συνήθους ύφ ’ ήμών 
μεταχειριζομένης μελάνης, κυανής Λ με- 
λαίνης. “Ολως δέ άπορριπτέα καί χαμερ- 
πή, είνε ή ίδέα μερικών, φρονούντων 
δτι τό θαυμάσιον · τοΰτο φαινόμενου, 
τής γραφής είνε απόρροια καί άντα- 
νάκλασις παράδοξος μέν άλλά θετι
κή, τής σκέφεως τοΰ δράστου ή μάλ
λον τοΰ ίιποβολέως ταύτης. Ήθελεν ει- 
σθαι άνάξιον σο6αράςσυζητήσ$ως τό νά 
λάβη τις ΰπ’δφιν τυΐαΰτην παράλογον 
ίδέαν, ήτις οΰδέν άλλο εινε Λ απόρροια 
ακρισίας άνθρώπων αλόγων, μή Υποκει
μένων είς κρίσιν, τετυφλωμένων καί κε- 
κυριευμένων ύπό τοΰ ύλισμοΰ καί οϊτι- 
νες φρονοΰσιν, δτι ούτως έξηγοΰσιφαινό
μενου τοσοΰτον θαυμάσιονκαθ’ ήμάς και 
άπλοΰστατον κατ’ αυτούς καί χωρίς νά 
θέλωσι ν ’.άνατρέξωσίν είς τήν μαρτυρίαν 
αΰτής τής άγίας γραφής καί είς τάς ιε
ρός παραδόσεις τής άρχαιότητος, τάς το- 
σοΰτον διαρρήδην άποφαινομένας περί 

τής αμέσου άποκαΧυφεως. 'Αλλώς τε. αί 
μέχρι τοΰδε παρατηρήσεις καί τά πειρά
ματα πείθουσίν έναργέστατα, δτι ήίαν- 
ταύγεια τών σκέφεων, οΰδένα λόγον έχει 
έν τώ προκειμένη φαινομένω. Έν πρώ- 
τοχς καί κατά γενικόν λόγον τό προσκατ 
λοΰμενον Πνεύμα έν τοΐς πειράμασι, δέν 
παρουσιάζεται πρός γραφήν, άλλ’ άλλο 
τι τοιοΰτον, πρός δ οΰδέκάν έχομεν σκε- 
φθή καί ούτινος τό βνομ.α, είνε έντελώς 
ήμίν άγνωστον ένεργεΐ έν τη προκειμένη, 
περιπτώσει- .Τά δέ συμπαθητικά πνεύ
ματα, σχεδόν ποτέ δέν έρχονται, ένίοτε δέ 
ταΰτα γράφουσιν όλοκλήρους σελίδας είτε 
διά τής μολυβδίδος είτε διά τής μελάνης, 
ώστε ή φημιζομένη δύ,χαμις τής φαντα
σίας καί τής θελήσεως. στερείται έντε
λώς ένταΰθα θετικής βάσεως καί λογι
σμού, ώς άντιστρατευομένης τής ύπό- 
θέσεως ταύτης καθ’ όλοκληρίαν ταΐς 
ίεραϊς παραδόσεσι, ταΐς ίστορικαϊς μαρ- 
τυρίαις, τοϊς λαϊκοϊς φρονήμασι κάί έν 
ένί λόγφ τμ μεγάλμ φωνή τών τεσσα- 
ράκοντά αίώνων, ήτις ένέχει μείζονα 
σημαντικότατα καί κύρος τοΰ περιφήμου 
«Vox populi vox Dei».

Άλλως τε έν ταΐς μετά τών πνευμά
των συγκοινωνίαις, δέον νά μή ποιήτάι 
ποσώς οιάκρισις τούτων, καθ ’δσον έλλεί- 
φει συμπαθείας, κωλύονται αί άμεσοι 
πνευματιστικαΐ συγκοίνωνίαι καί τότε 
έπέρχονται αί άμφιβολίαι καί παρεξηγή
σεις κτλ.

ΓΕπιταί συνίχείΛ)
«Ρ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝίΙΜΑΙ

Ή βεία δίχη -πολλάχι; βραδύνει νά ε·πέλθγι, έν χαφψ 
δ|Λω; βανάτου έστιν ά[Λβίλιχτο«.

Οι «ολλοί δέν αισθάνονται τήν flelav δίχην, διότι 
δέν προσένουσιν «ίς αυτήν ένεκα τής πρδς τδν χόσμιον 
άφοσιώσεώς των.

Ό χατωρβώνων νά διαφύγγι τήν βείαν ίίχην έν τώ 
β!<1> του, τιμωρείται διά τών τέχνων του, εξ ου - το 
«άραρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα».

Ό φλύαρος δμιλών χαταδείκνυταί τις εστΐν. Εινε 
οιασκεδαστικός έν συμποσίοις χαι ουδέποτε δμως δέ
χεται νά όνομάζηται χαί φίλος πτωχού.

Ουδέποτε τών άσόφων καί άνοήτων χαί απολιτεύ- 
των νά δέχεσαι τους επαίνους χαί τδ στήρυγμα, χα- 
6όσον οΰτοι ένδομύχως σέ οθονουδι θάττον η βράδιον, 
σέ λησλονουσι καί έγχαιαλείπουσι.

Ήδιστον τδ τυχεΐν, ου έκαστος έρά 
κάλλιστόν έστιν ή δικαιοσύνη, 
άριστον ή ύγίεια, -
ήδυστον ή άπόλαυσις τοΰ ποβητοΰ. ,

♦ρίκ.
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ΕΠΙΣΤΟΔΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ
Χαρακτηριστικωτάτη· τυγχάνει ή πρόσκλη 

σις τοΰ έν Αθήναις ΐπποκράτους, όπως θε- 
ραπέύοη τόν Δηυόκρίκον καί τήν νοσούσαν 
Βουλήν των Ελλήνων· καί έπικαίρως δήμο 
οιεύομεν τήν πρόσκλησίν και άπάντησίν του 
ενταύθα.

ABAIIHW Β ΒΟΪ’ΛΙΙ «ΑΙ Ο ΑΒΜΟΣ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤ6Ι ΧΑΙΡΕΙΝ 

«Μέγιστον διατρέχει κίνδυνον ή,δη είς τήν 
πόλιν, ώ Ίππόκρατες, άνήρ ίδικός μας. ό ό
ποιος καί είς τόν παρόντα χρόνον καί εις τον 
μέλλοντα έμελλε νά δοέάσ'η τήν πόλιν είθε 
δέ, ώ πάντες Θεοί. να μή φθονηθή. Ουτος 
ένεκα τής μεγάλης σοφίας, ήτις κατέχει αύ- 
τόν ένόσησεν, ώστε μέγας φόβος υπάρχει μή
πως, βλαφθή ό Δημόκριτος κατά τόν λογισμόν 
καί τότε θέλομεν στερηθή'τόν.άνδρα τούτον 
ημείς οί ΆβδηρΤται. Διότι εντελώς λησμο- 
νήσας ολα καί τόν εαυτού πρότεοον βίον κα- 
τέχεται ύπό αϋπνίας καί νύκτα καί ήμέραν, 
γελά πάντοτε ότέ μέν ολίγον, ότέ δέ πολύ, 
καί νομίζει ότι όλος ό βίος είνε μηδέν. Νυμ
φεύεται τις, άλλος δέ εμπορεύεται, άλλος 
δέ όμιλεΐ είε τήν βουλήν τού δήμου, άλλος 
είνε άρχων. στέλλεται πρεσβευτής, άλλος 

χειροτονίας διορίζεται είςτι,άλλος παύε
ται, ασθενεί, πληγόνεται. άπέθανεν ; Ουτος 

βλέπει, ότι άλ
λοι μέν είναι κατηφεΐς και λυπημένοι, άλλοι

φεύεταί τις, άλλος δέ εμπορεύεται, 
δέ όμιλεΐ είε τήν βουλή·r * * ’»ν\ ·εινε
διά χειροτονίας διορι

δι’δλα ταΰτα γελά, έν ω βλέτ 
λοι μέν είναι κατηφεΐς και ? 
δέ δτι χαίρουσιν. Συζητεΐ δέ όανήρκαί περί 
νεκρών καί συγγράφει ταΰτα. Καί λέγει, ότι 
ό άνήρ είνε έμπλεως φαντασμάτων, καί δτι 
ακροάζεται τάς φωνάς των· πτηνών καί πολ- 
λάκις έν καιρώ νυκτός έξυπνήσας, μόνος μέ- 
νων ψάλλει-ώδαί ιόαϊ ενίοτε λέγει; δΫν αποδη
μεί εις τό αχανές, καί δτι Δημόκριτοι όμοιοι 
μέ τόν εαυτόν του είνεΑναρίθμητοι καί ζή 
εχων διεφθαρμένην σύν τώ νώ καί τήν χροιάν 
τοΰ σώματος. Δι' δλα ταΰτα φοόουμεθα ώ 
Ίππόκρατες, καί ταραττόμεθα, άλλα σώσον 
καί έλθέ ταχέως, ίνα νουθετήσης τήν πατρί
δα· μή άρνηθής έλθεΐν, διότι δέν είμεθα ά 
ξιοι καταφρονήσεως, ούτε - ψευδόμεθα. Θά 
απόλαυσης δόξαν καί χρήματα καί πείραν, 
καί τοι ή παιδεία Σου. δέν είνε πολύ μεγα- 
λειτέρα τής τύχης. Άλλ ’ δμως καί ταΰτα 
περισσά έκ μέρους ημών καί άφθονα θά σοί 
δοθώσιν. Διότι άπέναντι τής ψυχής τοΰ Δη
μοκρίτου, καί χρυσός έάν ήτο ολη ή πόλις/ 
δέν θά ήτο άνταέία τής-θελήσεως ημών. Άν 
καί διόλου δέν έπαυσεν εργαζόμενός, νομί- 
ζομεν δμως, δτι οί νόμοι οέν ένεργοΰσι κα
λώς, ώ Ίππόκρατες, δτι οί νόμοι δέν ίοχύ- 
ονσιν. Έλθέ δθεν,ίνα θεραπευσης, έξοχώ- 

άλλος

τατε άνδρών, άνδρα έπίσημον, διότι δέν είσα 
Σύ μόνον ιατρός, άλλά δημιουργός δλης τής 
Ιωνίας, Ίνα περιφρούρησης ημάς δι ’ ίερω- 

τέρου τείχους.
θέλεις δέ θεοαπεύοη πόλιν καί όχι μό

νον τόν άνδρα- Μέλλεις δέ ν ’άνοιξης Βου 
λήν. ή οποία νοσεί καί κινδυνεύει νά., δια 
λυθή.,Συ λοιπόν ό ίδιος είσαι,νομοθέτης, σύ 
αύτός δικαστής ού αύτάς άρχων. ού αυτός 
σωτήρ καί όλων τούτων θά ήσαι δημιουργός. 
Δι' δλα ταΰτα σέ περιμένομεν. ώ Ίππόκρα
τες. ταΰτα καί πεποίθααεν; ότι θά νείνωσιν 
όταν ελσης. ίήια, εκ ~ων πρλεω;/ οχι άσημος, 
άλλά μάλλον εϊπεϊν ή Ελλάς όλη, έχει α
νάγκην σοΰ ίνα διαφυλάξης σώμα σοφίας 
Θεωρεί δέ δτι ή πόλις αύ^η άποστέλλει πρός 
σέ τψ? παιδείαν' ώς^'πρέσδυν. 5Η πόλις ημών 
έχει ανάγκην’ ν ’ απαλλαγή τής τοϋ Δημοκρί
του παραφρονήοεως. Όλοι μέν συμμετεχουσι 
σοφίας, εις εκείνους δέ.-ο,ίτινςς ενδότερον έ
χουν προχωρήσει εις αύτήνρ καθώς βεβαίως 
ημείς, πολύ^μερίρσότερόν, γνώριζε καλώς, 
θά ήσαι εύάρεστόό και εις τόν μέλλοντα χρό
νον νά παραιτήσης.,τόν Δημόκριτον, τής ό
ποιας ή αλήθεια έλπίζη νά'έχητσ πρωτεία. 
Διότι συ έχεις συνδέσει |ΐετά τοΰ ’Ασκλη
πιού γένος καί τέχνην, ουτος δέ ό Ασκλη
πιός είνε υιός τοΰ αδελφού τοΰ Ήρακλέους, 
άπό τοΰ όποιου έγεννήθη ό Άδδηρος, καθώς 
έρωτών που έξ απαντος μανθάνεις, έκ τοΰ ■ 
οποίου εοχε τό επώνυμου ή.πόλις, -Ώστε καί 
εις εκείνον θέλει γείνη χάρις ή θεραπεία τοΰ 
Δημοκρίτου. Επειδή λοιπον βλέπεις, ώ Ίπ
πόκρατες, δτι είς αναισθησίαν καταρρέει, κάί 
ό Δήμος καί άνήρ επίσημος, παρακαλοΰμεν 
έλθέ ταχέως πρός ήμάς. Άλλοίμονον καί τά 
άγαθά άκόμη, δτάν περισσεύωσι, νόσοι γί- 
γνόνται. Διότι ό Δημόκριτος, δόον ένεδυνα- 
μώθη φθάσας είς τά άκρα τής σοφίας, τοσοΰ
τον κινδυνεύει ήδη νά φθαρή ένεκα αποπλη
ξίας τοΰ νοός καί παραφρονήοεως. Οί δέ άλ
λοι οσοι τόν κοινόν βεβαίως νοΰν κατέχου- 
σιν, είνε δέ πολλοί έκ τών ’Αβδηριτών, οίτι
νες έμειναν είς τήν άμάθειαν, άλλ ’ ήδη 
τουλάχιστον είνε νουνεχέστεροι νά κρίνωσι 
παραφρόνησιν σοφού, οί όποιοι πριν ήσαν ά- 
νόητοι. Έλθέ λοιπόν μέτά τοΰ πατρός Α
σκληπιού. Έλθέ μετά τοΰ Ήρακλέους, τής 
θυγατρός Ήπιόνης. Έλθέ μετά τών παίδών, 
οίτινες έξεστράτευσαν εναντίον τής Τροίας.· 
Έλθέ ^δη φέρων ίατρευτικά φάρμακα τής νό
σου. Είθε δέ νά έμβλαστήση ή γή καί άντι- 
φάρμακα τής παραφρονήοεως άνθη. Ούδέπό.τέ 
βεβαίως θά εύφορήσωσι σχεδόν γονιμότερου 
ούτε ή γή, ούτε αί κορυψαι τών όρέων, παρά 
?)δη τά άφορώντα Τήν ύγείαν Δημοκρίτου. 
Ερρωσο.

Ίηποκράτης τΑ φονλΛ
καί τφ χαίοειν.

« Ό συμπολίτης Σας Άμελησαγόρασ ήλ- 
θεν εΐε Κώ, καί κατά τύχην ήτο τότε κατ ’ εκεί
νην τήν ήμέραν ή άνάληψις τής ράβδου, η 
ετήσιος εορτή, ώς γνωρίζετε, πανήγυρίο 
και πομπή πολυτελής, καθ’ήνύπήρχε συνήθεια 
είς τούς συγγενείς τών Θεών νά άναβαίνω- 
σιν είς.κυπάρισσον. Επειδή δέ έκ τών λό- 
γων καί έκ τής προσόψεως έφαίνε-ο δτι έβ.ά- 
ξετο ό Άμελησαγόρας.πεισθείς δτι τό πράγ
μα ήτο κατεπεΐγον. άνέγνωσα τήν επιστολήν 
Σας καί έθαύμαοα δτι δι ’ ενα μόνον άνθρω 
πον, ώς είς άνθρωπος όλοι οί πολΐτσι θορυ
βούν . Καί βεβαίως βντυχβϊς ot λαοί, οβοι 
γνωρίίουα» τούς άγα0ονο·&νδραν ο· 
^νοώματα -βίς τόν εαντιίν των, και 
δχι τούς «ύργονς ονδέ τά φρούρια 
άλλά τών αο^ών άνδρών τάς άοψάς 
γνώμας. Έγώ οέ πιατεύσας, δτι αί μέν τέ 
χναι είνε χάριτες τών θεών, οί δέ άνθρωποι 
δτι είνε έργα φύσεως, καί μή όργισθήτε, άν- 
δρες Άβδηρίται, δέν θεωρώ οτι Σείς, άλλ’ 
δτι αύτή ήφύοις μέ προσκαλεΐ,ίνα θεραπεύσω 
ποίημα έαυτής δπερ κινδυνεύει ένεκα νόσου 
νά καταστροφή. "Ωστε χάριν ύμών. έγώ ήδη 
ύπακούων είς τήν φύοιν καί είς τούς θεούς 
επειγόντως έρχομαι, ίνα θεραπεύσω τόν νο- 
σοΰντα Δημόκριτον. Έάν όντως καί τοϋτο 
είνε νόσος, καί δτι δέν άπατάσθε, δπερ εύ
χομαι. Καί εΐθενάγείνη περισσοτέραάπόδει- 
ξις τής πρός ύμάς άγάπης. καί μή ένεκα υ
ποψίας ταραχθήτε. Χρήματα δέ είς εμέ ερ
χόμενον ούτε ή φύσις ούτε Θεός τις ουναν- 
ται νά μοι ύποσχεθώοιν; ώστε μηδέ σείς, ώ 
άνδρες Άβδηρΐται, βιάζεσθε, άλλ' άφήοατε 
έλευθέρας τέχνης, ελεύθερα καί τά έργα.»

Ο ΑΡΓΥΡΟΣ
Αΐ διακυμάνσεις έπί τής άξίας τοΰ άργύ- 

• ρου,αΐτινες ύπήρέαν κύριον, θέμα συζητήσεων 
καί συνελεύσεων ατελεύτητων, ,άρχαιόθεν έ- 
κίνησαν τό ενδιαφέρον πάντων τών εθνών 
τής ύφηλίου. Καί μολονότι ,υπετιμήθη καί 
άνετιμήθη πολλάκις, ούδέποτε ό συναγωνι
σμός τοΰ μετάλλου'τούτου πρός τόν χρυσόν 
ως μέσον κυκλοφορίας έπαυσεν ή. θά παύση 
ποτέ. Ό Σολομών ήτον ό πρώτος, δστις 
ύπεθίβασε τήν αξίαν του,διότι ένεκα τής πλη
θώρας τοΰ αργύρου είς 'Ιερουσαλήμ ένθα 
τόσος άργυρός είχεν είσέλθη, δσοι χάλικες 
είς τάς όοούς, δέν έδέχετο πληρωμάς ή μό
νον είς χρυσόν- έί άλλου δμως ά -Ιωσήφ άπέ- 
τιε τά χρέη; του είς· άργυρον. Ή πληθώρα 

του άργύρου κατά τήν εποχήν εκείνην άπο- 
δίδεται είς τά μεταλλεία τής Ισπανίας, όπό - 
θεν οί Φοίνικες μετέφερον αυτόν είς μεγά
λος ποσότητας. Ότι έν Ισπανίαό άργυρος 
ήτον άφθονος, γίνεται δήλον καί έκ τών αρ
χαίων Ελλήνων συγγραφέων, οίτινες άνα- 
φέρουσιν δτι οι. Έλληνες, δτε πρώτον έπλευ
σαν εις Ισπανίαν, έπανήλθον έκεΐθεν έχον- 
τες άγκύρας καί άλλα άντικεΐμενα έ£ άργύ
ρου κατεσκευασμένα. Κατά τόν γον αιώνα 
π X τσ μεταλλεία τής Ισπανίας ήρχισαν 
νά έέατλώνται καί έκ νέου ό άργυρος άνέ» 
λαβεν έν μέρει τήν προτέραν θέσιν του.

Τά πρώτα νομίσματα ήσαν τεμάχια χρυ
σού έπί τών όποιων τό βάρος έσημειοΰτο δι' 
έπισήμου τινός σφραγΐδος Κατά τό ^οοόν 
έτος π. X.. έκόπησαν τά πρώτα νομίσματα, 
έν δέ τώ Βρεττανικώ μουσείω ύπάρχει στα- 
τήρ τής Βαβυλώνας έκ μίγματος χρυσού καί 
αργύρου, νόμισμα δπερ θεωρείται τό άρχαιό- 
τατον νΰν ύπάρχον. Ό άργυρος ήτο έπί’και 
ρόν τό έν κυκλοφορία μέταλλον έν Έλλάδι, 
άλλ’ έπί τέλους αί αρχαίοι τόν άπέρριψαν 
καί παρεδέχθησαν τόν χρυσόν ώςβάσιν. Τά 
άρχαΐα νομίσματα τού 'Αλεξάνδρου καί. Φι 
λίππου είνε μέχρι σήμερον πρότυπα τής αρ
χαίας Ελληνικής νομισματικής τέχνης. Έν 
Ρώμη τά άρχαιότατα νομίσματα ήσαν έξ ο
ρειχάλκου, κατόπιν δέ έξ άργύρου 0τε· δέ ού- 
τος ήν έν άφθονία, οί Ρωμαίοι Αύτοκράτο- 
ρες παρέλαδον έκ τής Ελλάδος καί Μικρα- 
σίας τον χρυσόν ώς βάοιν. Έν Ρώμη ό άρ
γυρος ύπέστη τάς μεγαλειτέρας ύποτιμήσεις 
πρό πάντων δέ μετά τάς νικάς τοϋ Καίσαρος, 
έφεραν είς ρεγάλας ποσότητας, ότε ΰπερετι- 
μήθη άναλόγως. Κατά τήν αύτοκρατορίαν τοΰ 
Αύγουστου, ή άξια τοΰ άργύρου παραβαλ
λόμενη πρός τόν χρυσόν, ήτον ώς ι πρός ι ο 
εις βάρος.

Κατά τόν μεσαιώναό άργυρος ύπερετιμήθη 
καί έφθαοε σχεδόν είς τήν αύτήν άξίαν τοΰ 
χρυσού. Έπί δετής βασιλείας Ριχάρδου τοΰ 
Α’ τέσσαρα σελλήνια έν Αγγλία ήτο ή τιμή 
ένός βσός ή άροτριώντος ίππου, δέκα πέντε δέ 
δηλ. είκοσιν εκατοστά τοϋ ταλλήρου ήάξία 
προβάτου- κατόπιν δμως τής κατακτησεως 
τοΰ Μεξικού καί Περουβίας, ό άργυρος ύπε- 
τιμήθη έκ νέου, ή δέ άξια , της γης καί τών 
ημερομισθίων ηύξησεν. Ή.προαγωγή δμως 
τοΰ εμπορίου καί των- μέσων τής συγκοινω
νίας· έκαμαν αισθητήν τήν ανάγκην άαφα 
λοϋς νομίσματος διά τάς συναλλαγάς "Αρ
γυρος καί χρυσός έξηκολούθησαν νά είνε ώς 
μέσα νομισματικής βάσεως μέ ανάλογου δια
φοράν τής τιμής τοΰ ένός πρός τό άλλο, δια 
φορά, ήτις δέν ύπέστη ρεγάλας· άλλαγάς. 
έως δτου τά ορυχεία τών δυτικών Πολιτειών 
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τής ’Αμερικής καί τοΰ 'Μείικοΰ κατέκλυσαν 
τόν νέον Κόσμον,ώς άλλοτε ή Ισπανία ειχεν 
άψθονον άργυρον καΐ ώς έκ τούτου κατήλθεν 
έκ νέου ή άζία αύτοϋ εις τήν σημερινήν εύ- 
τελή τιμήν.

Ό άργυρος θά είνε πάντοτε το έπικου- 
ρικόν νόμισμα τοϋ χρυσού, ουδενός άλλου 
μετάλλου ουναμένου. νά καθέίη τήν θέσιν 
αύτοϋ. Τά ορυχεία τής ’Αμερικής πιθανόν 
νά έέαντληθΰσιν, ώς τά τής Ισπανίας και τό 
λευκόν μέταλλον τον τοΰ Σολομΰν-
τος πιθανόν έπαναλάόη τήν προτέραν αυ
τού θέσιν, άμα καταστή ήττον άψθονον.

ΟΝΕΙΡΟ I
ΤΗι Λ·

Εΐδα ένα όνειρο φρτκτό, νυχ-η.4 Σκοτεινιασμένη! 
Μέσα Στά μαύρα μνήματα τό βήμα μόνος φέρνω, 
Σέ μνήμα φθάνω...έσκυψα κι’ άπό ti βάθη πέρνω 
Μιά κεφαλή κατάξηρη καταόκουλιΐιςμνσμένη !

Στά χέρια μου τήν έλαάα. · μά ξάφνω τήν άφίνω 
Μεμιά φωνή τρομακτική... έγέμιζε όλοένα.
Μάγουλα, μύτη, μέτωπο καί χείλη χλωμιαόμένα. 
Στά μάτια δέ παράδοξες άχτίδες διακρίνω.

Καΐ τά σκουλίκια φύγανε, κι’έμεινε τό κεφάλι 
Στήν άκρη όπου τό ριξα ’κεϊ παραπεταμένο. 
θέλω νά φύγω... αΐόθάνο j. αι στή κεφαλή μου ζάλη 
θέλω άέρα .· μακρυά. μακρυά γιατί πεθαίνω ί

’Ω! τί τρομάρα! άκίνητατά πόδια μου’κεΐ μένουν 
Δέν ήμπορά νά κινηθώ άπό ’κεϊ ούτε §ήμα 
Βλέπω μέ φρίκη τ’ άνοικτό μπροστά μου έκεϊ 

• [μνήμα 
Τρομάρα μέ κατέλαβε τά κόκαλά ,μοή τρέμουν.

Τά μάτια μου τά έκλεισα.’μπροστά μου δμως πάλι 
βλέπω τό’ Απαίσιο χλωμό καΐ κολωδό κεφάλι
Νά φύγω... δέν’μπορώ... έκεϊ δέν ήμπορώ νά 

[μένω. .
—«Προφτάξτε με,βοήθεια,έφώναξα ..πεθαίνω.»

Ηάφνώ άπ’ τό μνήμα πήδιιξε γυναίκα άσπρον- 
[τυμένη

Τή κεφαλή στά χέρια της τή πήρε καί ότά βά&η 
Τού μνήματος ώσάν σκιά, ώσάν καπνός έχάθη 
Καΐ μόνος έμεινα ότή γή τή βρυκολακεμμένη!

Αυγή, άφώναξα... άλλά ήλθε άργά τό θάρρος, 
Μέτήκραυγή έξύπνησα .·Τήν άλλη τήν ήμέρα 
Μαθαίνω πώςτή φίλη μου Αύγή ό μαύρος χάρος 
Τή πήρε στά παλάτια τον τά μαύρα κάτω πέρα!

KwrorartCroc; ΜισανΜό-ικ.' :

Β ΤΑ*  ?Λ
Τύ κατωτέρω ποίνιμα άηηγγέλθη κατά, 

τήν γενομένην έν Μυκήναις έκδρομην τοΰ 
έν “Αργεί Συλλόγου «Ίναχος» ύπό τοΰ 
γνωστού καΐ δημοφιλούς ποιητού κ· 
Μήταου Παπασπιίρου; κατά τήν S Μα· 
ίου ε·ε.

ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΩΝ ΜΓΚΗΝίΐΝ
Σάπια ό Κόσμος κρέατα
Σάπια Λ Γη κομμάτια 
Σάπιος κι ’ έγώ πού τά θωρώ
Μέ σαπισμένα μάτια.

’Ερείπιά, συντρίμματα: 
Ό Κόσμος πέρα, πέρα
Όνειρα, πού φαντάσθηκαν 
Οί άνθρωποι μία Λμέρα.

Όνειρα πού σόυστήκανε 
Πού χάθηκαν καΐ πάνε
Όνειρα όπου μέσα τους 
Ένα Θεό κρατάνε.

Μαρτύρια πού δείχνουνε
Αίώνια τήν αλήθεια
Στής σαπισμένες γεννεές. 
Στά σαπισμένα στήθια .

{902 Μ5}τοοε Γ/απασπύρο®

ec iz-a-teis

Ό πατρις αγαπημένη, 
Άψες τώρα νά σ’ υμνήσω, 
Πρ’ιν άκό^ιη σέ άψήσω. 
Κ’ ή ζωή μου μαρανθή.
Ώσάν ψάρον τής ίω^ς μου, 
Είς τού βίου τήν μανίαν, 
‘Σ Τής ςωής τήν τρικυμίαν 
Ή ψυχή μου σέ ποθεί.. . . 
Ώ Πατρίς, Ελλάς νλυ^εΐα! 
Ποια λύρα θά σ’ ύμνηση, ' 
ΤΙς ρυθμός θά σ' ευλογήση. 
Ή περιπαθής μολπή ;
Άν ή Έλληνίς καρδία 
Έχη σϊματος ρανίδα. — -
Πως λατρεύει τήν πατρίδα 
Αυτή .μόνον, άς.είπή.

. 19 Άπριώ»υ 1901 Τ. Α. ΑαακαρΑτβς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

ANTANAKAASrS KAt AlAOAAStZ TOT Φ41ΤΟΣ

Θέτοντες ύδωρ έν κυπέλλφ κατά τό τρίτον αύ
τοϋ μέρος καΐ προοκλίνοντες αύτό, άπολαμ<άνομεν 
πρίσμα, 8ι’ ον παρατηροΰμεν τό ώραΐον φαινόμε
νου τής άντανσκλασεωσ ώς καί τής διαθλάσεις τοΰ 
φωτός, διενεργούντες ούτως :

Καλύψατε τό ποτήριον διά τεμαχίου χονδρού χάρ- 
τουτε τρυπημένου είς τι μέρος αύτοϋ ώς δείκνυται έν 
τώ σχήματι καί θέσατε αύτό άπέναντι τοϋ ήλίου, 
ούτωο ώστε ό άξων αύτοϋ νά κήται παραλλήλως

ταϊς ήλιακαϊς άκτΤσι. Διά τής σχισμάδος τότε θ’ 
άπολαύσητε μικρόν ήλιακήν είκόνα έπί λευκού 
χάρτου τεθημένου έκ τών προτέρων έπί τής τρα- 
πέςης. Έάν ήδη μεταθέσητε τόν χάρτην, δν κρα- 
τεΐτε διά τής χειρός σας, όντως ώστε ή σχισμάς νά 
άντικρίζη το ύγρον τοϋ ποτηριού, ή είκών τότε ά- 
φανίζεται μέν, άλλά παρουσιάζει παρά τώ κυπέλλιρ 
έγχρωμόν τινα είκόνα, ήτις ούδέν άλλο ε’νε ή αύτό 
τό ηλιακόν φάσμα, μεθ’ δλων αυτού τών' ορατών 
χρωματισμών, τούτέστι παρατηροϋμεν έκτροπήν καί 

,ασιν ηλιακών άκτίνων.
ΙΙρός διάκρισιν τών δύο εικόνων κατασκευάσατε 

έπί τοϋ χονδρού χάρτου καί δευτέραν όπήν παρα
πλεύρων τής πρώτης καί θά βητε τήν διαφοράν αύτών. Ούτω παρατηρήται εύκρινώς μεταβολή τής 
διευθύνσεως τού φωτός, ήτις παράγεται κατά τήν 
έν τώ ύγρφ είσοδον αύτοϋ. 

ΓΝΩΣΕΙΣ t·^ΩΦΕΛΙΜΟΙ
ΝΕΑ ΦΥΤΑ

HeleniumHoopesii Τό νέηλυ τοΰτο εξαί
σιου φυτό*  ανήκει εί; τήν καλλιτεχνικήν οικογένειαν 
τών συνθέτων. Κατάγεται έχ τών Ηνωμένων Πολι
τειών, ε’νε άειθαλλές, 75 έχ. ύψους μέ άπλοΰς μί-

σχου; κα! άνορθουμέϋονς. Τά ριζικά φύλλα τον σχη- 
ματίζουσι κόσυμβον- εινε λεπτά κατα την βάσιν, πε- 
ριωριαμένα, δλίγον πλατύτερα κατα την κορυφήν, ήτι; 
καταλήγει δξεΐα, τά δε άνθη του «ινε ώραιοτάτού χρυ
σοκίτρινου χρώματος..

ΚΑΤΑ TOY 5ΚΟΡΟΥ

Τά μάλλινα υφάσματα βλάπτονται παρά τινωνζω- 
ϋφίων, καλούμενων σκόρω»-.

Προ; προφύλαξιν λοιπόν έκ τούτων θές μεταξύ τών 
πτυχών του ύφάσματος τεμάχια χαφουράς μετά πς- 
πέρεω; μαύρου, ή ξ'ηρα φύλλα καπναΰ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΕΡΜΟΤ ΤΑΑΤΟΧ

Τό θερμόν ποδόλουτρον (μέχρι; ««τραγάλμη έμέα- 
πτομένων τών ποδών, χαι διαρκούν από ήμισείας μέ
χρι μιας ώρας, ώφελεΓ «ί; τά κρυολογήματα, εί; τήν 
καταρροήν, εί; τήν κεφαλαλγίαν- προσέτι έάν βραχή 
μάκτρον εντός Οερμοΰ ΰδατο; κα! στοαγγισθή καί τείή 
Οερμλν «πΐ τον στομάχου, ταχέως καταπαύει του; 
πόνου; αύτοϋ καί διά τούτο ώφελοϋσι καί τα θερμά 
καταπλασματα.

Ιατροί.τινε; έν Ενρώπν; επι&έτονσιν έπΐ τοϋ τρα
χήλου παιδιού πάσχοντο; έκ διφθερίας, ταινίαν μαλ- 
λίνην έμθεβαμμίνην έντός βερμού ΰδατος καί εντός ολί
γου «ραίνει τήν νόσον.

Τό χλιαρόν καί ετι μάλλον τό θερμόν ύδωρ πινό- 
μενον α^θόνω; πρό τοΰ ύπνου ωφελεί- κατα του βη· 
χός, ευκολύνει τήν πέψιν, διαλύει τήν τήν δυσπεψίαν, 
Λιά τοΰτο καί κύαθο; εγχύματος τειου ή χαμαιμήλου 
ή γλκαννίσου πίνομεναυ πρό τού ύπνου μεγάλωζ συν- 
τελ:ι πρός εύπιψίαν κα! καλόν ύπνον.

ΚΑΤΑ ΤΔΝ ΕΧΑΝβΗΗΑΤήΝ

'Γό απόβρασμα κρέατος (ή άφρός τοΰ βράζοντος 
κρέατος) έπαλειφόμενος πρωί καί έσπέρα; θεραπεύει 
τά διάφορα εξανθήματα.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΓΡβϊΐί npositnor κατα ϊγμπεραϊμον

Πάντες οί δνδρες έίέρχονται τής σίθούσης καί 
μίνσυσιν έν αύτή μόναι αί γυναίκες. Δέον δμως 
νά είναι τόσοι οΐ άνδρες, δσαν καΐ γυναίκες κατά 
τό προκείμενον παίγνιον.

Τότε «I γυναίκες συσκέπτονται μεταξύ των καί 
ίκλέγουσιν άνά ένα άι-δρα, δστις όφείλει, είοερχό- 
μενος είς τήν αίθουσαν νά εύρη τήν έκλεκτήν του, 
άλλως τόν άποδιώκουσιν αδται διά χειροκροτημά
των άναψωνοΰσαι,«Φωτιά 1 Φωτιά !»

Έκαστος τών άνδρών εισερχόμενος έναλλάξ 
ποοβφέρει τό υανδήλιόν του είς μίαν τών γυναικών, 
ήν νομίζει έκλεκτήν, καΐ άν μέν έπιτύχη είς τήν 
έκλογήν, κάθηται πλησίον της, άν δχι, έέέρχβται 
πάλιν έξω, χειροκροτούσαν τών γυναικών καί επα
νέρχεται είτα κατα σειράν, μεθ' έκαστον άνδρα, 
Ιως δτου εύρη τήν ίδικήν του.

Έν τέλει, άμα συμπληρωθώσι τάζεύγη, συγχω- 
ρεύουσιν έν βάλς, πόλκαν, ή άλλο τι καί τό παί-

Ρο5ς
γνιον περατούται.
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ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΩΜΕΝ ΑΥΤΟΝ·

HENRYK SIENKIEWICZ

(Συνέχεια· Ιδε προηγ. φαλλόν)

Βλέπων δέ, οτι ή διαμονή έν τή σκιά τών 
Πυραμίδων δένήλέυθέρου τήν' Άνταίαν έκ 
τών. αποτρόπαιων οραμάτων, έπανήλθεν είς 
τήν Αλεξάνδρειαν, ένθα πεοιέβαλε τήν σύζυ
γον του διά προφητών καΐ γοήτων. οΐτινες 
έξύρκιζον τάς άνθενείας.ώς καΐ δι’δλου έκεί- 
νων τοΰ πλήθους τών αναιδών μάγων, οΐτι 
νεί διά τών δραστήριων ενεργειών των ήπά- 
τουν τήν άνθρωπίνην εύπιστιαν.' Ό Κίννας 

•τά πάντα μετεχειρίζετο, διότι έστερεΤτο πρω- 
τοβούλι’αι

Κατα τον χρόνον τούτον ήλθεν έκ τής 
Καισαρείας ειςτήν ’Αλεξάνδρειαν, ιατρός τις 
διάσημος, ό Εβραίος Ιωσήφ, υιός τού Κούζα.

•υ κ ίννας άμέσως έφερε καΐ τούτον είς 
τήν σύζυγόν του παΐ παρευθύς ή ελπίς άνερ- 
ριπίοθη έν τή καρδία του.

Ό Ιωσήφ, δστις ουδόλως έπίστευε τοΤς 
θεοΐς τής Ελλάδος, ουδέ και τής 'Ρώμης, 
μετά περιφρονήσεως άπέρριψε τήν ΰπόθεσιν, 
δτι τδ κακόν απέρρεεν έκ τής δράσεως τής 
Εκάτης. Μάλλον παρεδέχετο τήν ενέργειαν 
τών δαιμόνων καΐ συνεβούλευσε νά έγκαταλεί- 
πωσι τήν Αίγυπτον, όπου έκτος τών δαιμό
νων, ή υγεία τής νεαράς γυναικδς έκινδύνευεν 
έκ τής ελώδους άπορροίας τοΰ Δέλτα Ή γνώ
μη του—ίσως διότι ήτον 'Ιουδαίος,—ήτο νά 
ελθωοιν εις τήν ’Ιουδαίον, πάλιν,έν ή άδύ 
νατον ήτο δαίμονες νά θαμίζωσι καΐ δπου ό 
άήρ ήτο ζωηρός καΐ ύγιής.

Ό Κίννας ήκολούθησε τόσω μάλλον προ- 
θύμως τήν συμβουλήν ταύτην, καθόσον ού
δέν άλλο λυσιτελέστερον έβλεπε. καί έπειτα 
ή Ιερουσαλήμ έκυβερνάτο υπό τίνος φίλου 
του, οΰτινος οίπρόγονοι ήσαν πελάται τού 
οίκου Κίννα.

Όντως ό διοικητής Πόντιος ύπεδέχθη το 
νεαρόν ζεύγος μέ ανοικτούς βραχίονας και 
έθετο ιεΐς τήν διάθεσίν των τήν έξοχικήν αύ 
τού οικίαν, ίδρυμίνην παρά τά τείχη τής 
πόλεως.

Άλλ ’ ή έλπΐς τοΰ Κίννα έξηφανίσθη μετά 
τήν είς Ιερουσαλήμ άψιξίν του 'Ομοίως 
έπί τοΰ καταστρώματος τής νηός ή μορφή 
τοΰ φαντάσματος παρετήρει τήν Άνταίαν 
και όταν έφθαοεν εις τό τέρμα τοΰ ταξειδίου 
της, ή ασθενής έπέρίμενε τήν μεσημβρινήν 

ώραν μετά τοϋ αύτοϋ τρόμου, ώς καί έν 
Αλεξάνδρειά.

Καί ούτως έκ νέου αί ήμέραι διήρχοντο 
έν τή θλίψει, τώ φόβω, τή άπελπισία καΐ τή 
προσδοκία τοΰ θανάτου.

(IOXTIOS Ο ΠΙΛΛΤΟϊ

Μεγάλη ήτο ή θερμότης είς τό εσωτερικόν 
τής στοάς άν καί ύπήρχε πηγή καί σκιά, ή δέ 
ώρα ήτο πρωινή. Τό λευκόν μάρμαρον κα
τέστη φλογερόν έκ τής ένεργεΐας τοϋ εαρι
νού ήλίου

Εύτυχώς, ού μακράν τής οικίας, εύρίσκετο 
γηραιό τις πιστακιά, ής οί Εκτεινόμενοι κλά 
δοι έκάλυπτον εύρύ διάστημα κα> από καιρού 
είς καιρόν, ελαφρά πνοή άέρος διήρχετο έκ 
τοΰ άνοικτοΰ τούτου μέρους. Ό Κίννας λοι 
πόν έτοποθέτησεν έκεϊ τό φορεϊον, πεπληρω- 
μένον όλου έξ ύακίνθων και άνθέων μηλέας, 
εφ’ ού ή Άνταία ήτον έξηπλωμένη, καΐ κα- 
θήσας παρά ταύτην έλαβε τήν ώς άλάβαστρον 
λευκήν χεϊρα τής νεαράς γυναικός του. καΐ 
ήρώτησεν:

— Φιλτάτη μου, είσαι καλά:
— Κάλλιστα άπήντηοε διά φωνής μόλις 

αντιληπτής.
Καΐ κατεβίβαοε τά βλέφαρα αύτής. ώοεΐ 

έμελλε νά έλθη ό ύπνος
Έγένε-e σιγή Μόνη ή ελαφρά πνοή τοϋ 

άνεμου έπνεεν είς τούς κλώνους τής πιστα- 
κιάς, ένώ έπι τοΰ έδάφους περί τό φορεϊον 
έκινοΰντο αΐ χρυσαΐ κηλίδες τών ηλιακών 
ακτινών, αΐτινες διέσχιζον τό φύλλωμα καΐ αΐ 
ακρίδες έτριζον έπι τών φαιών βράχων.

Μετά τινα στιγμήν, ή ασθενής ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς.

— Γάϊε. είπεν, είνε αληθές, δτι εις τήν 
χώραν ταύτην άνεφάνη είς φιλόσοφος δστις 
ιατρεύει τους ασθενείς;

— Ένταΰθα τους -οιούτους ανθρώπους 
καλοΰσι προφήτας άπεκρίθη ό Κίννας. ’Η
χούσα δέ περί τούτου νά όμιλώσι. καί ήθέλησα 
νάελθη παρ’ήμΐν. άλλ’έρρέθη δτιείνε μάγος 
τις δόλ ιοσ, καί έπειτα βλάσφημη κατά τών 
ιερών .πραγμάτων καί τών πεποιθήσεων τής 
χώρας ταύτης. Διά τούτα ό διοικητής κατε- 
δίκαοεν αύτόν είς θάνατον καί μάλιστα σήμε
ρον πρέπει νά σταυρωθή

Ή Ανταίά έκλινε.τήν κεφαλήν.
— Αυτός ό χρόνος θά σε θεραπεύοη, εί 

πεν ό Κίννας. άναγινώοκων έπί τοΰ προσώ
που τής γυναικός του τήν. θλίψιν.

— Ό χρόνος ύπηρετεΐ τον θάνατον κα'ι 
όχι τήν: ζωήν, άπεκρίθη έκεινη βραδέως.

Και έκ νέου, σιωπή διεχύθη.
Γύρωθεν αΐ χρυσοειδεϊς κηλίδες έξηκολού- 

θουν σπινθηρίζουσαι και. άποστίλβουσαι. Αΐ 
άκρίδες .έπί πλέον έγρύλιζον ίσχυρότερον καΐ 
έκ τύν ρωγμών τών βράχων έξήοχοντο μι 
κραί σαΰραι, αΐτινες έκάθηντο έπι τοΰπεφλο 
γισμένου λίθου. Άπό καιρού εις καιρόν ό 
Κίννας έρριπτεν βλέμμα έπι τής Άνταιας 
και, διά χιλιοστήν φοράν, τώ ήρχετο ή απελ
πιστική ιδέα δτι άπαντα τά μέσα τής σωτη
ρίας έξηντλήθηοαν, πάσα έλπΐς ήτο ματαία 
κα'ι δτι μετ’ ολίγον δέν θά άπέμενε πλέον 
ή μία σκιά εφήμερος, μία δράξ τέφρας.... 
Καΐ ήδη μέ τούς οφθαλμούς κεκλεισμέ · 
vouc, έξηπλωμένη έπί τοΰ άνθοστεφοΰς φο 
οείου, έφαίνετο ώς τεθνηκυϊα.

«Θά οέ άκολουθήσω» ! έμορμύρηοεν ό 
Κίννας.

Ταύτην την στιγμήν βημάτων θόρυβος 
ήκούσθη. Ή Άνταία έπί πλέον ώχρίασεν, τά 
ήμιηνεωγμένα χείλη της έρρόφουν τόν άέρα 
άπλήστως, τό δέ στήθος της ΰψούτο είς έκά- 
στην πνευστιώσαν αναπνοήν, Ή πτωχή μάρ- 
τυς έπιοτευεν. δτι τά πλήθη τών άφανών 
οντων έπλησίαζον. άγγέλοντα τήν έμφάνισίν 
τής νεκρώδους μορφής μέ τους ύελώδεις οφ
θαλμούς της.

Άλλ’ ό Κίννας προσεπάθη νά τήν ένθαρ- 
ρύνη κρατών τήν χεϊρα της.

— Άνταία,τίποτε μή σέ φοβεϊ.Τά βήματα 
ταΰτα, επίσης καΐ έγώ τά ακούω.

Μετά Τινα στιγμήν προσέθηκεν;
— Είνε ό Πόντιος, δστις έρχεται νά μάς 

έπισκεφθή.
Πράγματι εις τήν στροφήν τής άτραποϋ 

έφάνη ο διοικητής συνοδευόμενος υπό δύο 
σκλάβων.

τΗτο άνήρ ήλικίας ώριμου,' έχων τόν πώ- 
γωνα, στρογγύλον ,και άτριχον. έξ ού έμαν- 
τεύετο ή προσποιητή μεγαλειότης. ώς καί ή 
πραγματική τής ζωής φροντΐς καΐ άηδία.

— Χαϊρε, Κίννα εύγενή καΐ ού ω θεία 
Άνταία— είπεν ό Πόντιος εισερχόμενος είο 
τήν σκιάν . τής πιστακιας.— Όποια ,θεόμή 
ημέρα μετά τόσω ψύχραν' νύκτα I . Ποια 
εύτυχία εις υμάς νό έπανανθή έκ νέου ή υγεία 
τής Άνταίας ώς οΐ υάκινθοι καΐ τά άνθη τής 
μηλέας, τά στολίζοντα τό φορεϊον της.

— Άντίχαιρε επίσης Πόντιε. Καλώς ήλ
θες, άπήντησεν ό Κίννας.

Ό διοικητής έκάθησεν έπι τεμαχίου βρά
χου, παρετήρησε τήν νεαράν γυνήν,συνέπτυ- 
ξεν ελαφρώς τάς όψρεϊς καί είπεν :

— Ή μόνωσις γεννά τήν ασθένειαν ώς καΐ 
ή μελαγχολία, ένώ είς τό μέσον τοΰ πλήθους, 
δέν ύπάρχει θέσις διά φόβον τινά άλογον.

Τούτου ένεκα θά σοί δώσω ρίάν συμβουλήν. 
Ένταΰθα. δυστυχώς, δέν είνε ούτε ’Αντιό
χεια ούτε Καισαρεία. Ούδέν ύφίσταται παί- 
γνιον, ούδέν άμφιθέατρον καΐ άν μάλιστα 
ήθελον οργανώσει ιππόδρομόν τινα, τήν έπο 
μένην οΐ φανατικοί έρείπιον τούτον θά καθί- 
στων Ένταΰθα ούδέν άκούει τις ή τήν λέ- 
ξιν : «Νόμος», και ό νόμος άντιπράττει έκεϊ 
τό παν Θά προύτίμων νά έζων μάλλον έν 
τή Σ-κυθία ή έν τή χώρα ταύτη...

— Τί ζητείς νά εΐπης. Πιλάτε ;
— Είνε άληθές άπεμακρύνθην τοΰ θέ 

ματος. Αΐ φροντίδες μου είνε αίτιοι τούτου. 
Λοιπόν έλεγον δτι δέν ύπάρχει φόβος είς τό 
μέσον τοΰ πλήθους έξ ούδεμιάς άφορμής. 
Ακριβώς σήμερον δύνασθε νά έπωφεληθήτε 
έκ τίνος θεάματος. Έν 'Ιερουσαλήμ οφείλει 
τις νά εύχαριστήται ολίγον κα'ι πρέπει νά 
άναζητήσητε πρό πάντων, ίνα ή Άνταία εΰ- 
ρεθή κατά τήν μεσημβρινήν ώραν,είς-τό μέ
σον τού πλήθους. Τρεις άνθρωποι σήμερον 
όφείλουοι ν’ άποθάνωοιν επί τού σταυρού. 
Πάντοτε δέ προτιμώτερον τούτο είνε τού μη- 
δενός. Καΐ έπειτα έπί τή εύκαιρία τοΰ Πά
σχα κα'ι οί μάλλον ξένοι σπεύδουσιν είς τήν 
πόλιν έξ όλων τών σημείων τής χώρας. Δύ- 
ναοθε λοιπόν νά μελετήσητε άνέτως τήν φυλήν 
ταύτην.θά διατάξω δέ νά σάς φυλάξωσι κα 
λήν θέσιν πλησίον τών σταυρών. ’Ελπίζω, 
δ:ι τά θύματα γενναίως θ’ άποθάνωοιν. Ό 
ε’ς τούτων — προσωπικότης παράξενος —αύ 
τοτιτλοφορεΐται Υιός Θεού. Είνε γλυκύς ώς 
περιστερά, πράγματι δέ ούδέν έπραξεν άξιον 
τής θανατικής ποινής.

— Κα'ι τόν κατεδίκασας νά σταυρωθή ;
(Έπετχι τι>ν»χ«ια)

■
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΪΒί wauflsui Σ j wmw
(οντίχιιαϊίε κρβηγ. <ptU.fo'r) ,

Πώς ye άπεμάκρνναν ακόμη. — Αί 
σερώταί μον περτηέτβιατ. — Μία ννξ 
^ρικώ&ης.

Έγώ βλέπων τους ληστάς.φοροδντας τά όπλα 
των ουδόλως ΰπωπτεύθην τι.

Ό ΓΙανόπουλος τότε στρέφεται καί μοί λέγει :
— Λ3>ρ Σπϋμο, τώβα που yopov/a αιίτά, ας 

πάμε Λιγάκι, πάμα πε'μα. να μή μάς Idfj κανείς.
. Δέν έφερον άντίρρησιν καί ήρχίσαμεν βαδίζοντας 
δς τά εμπρός. Προεπορεύετο ό Τσελέπης 50 βή
τα άνιχνεύων τήν οδόν, ήκολουθοΰμεν δέ ήμείς, 

τών ληστών έχόντων με έν τ<$ μέσω. Άφοΰ άπεμα- 
κρόνθημεν αρκετά καί ό ΓΙανόπουλος ήννόησεν, ότι 
ήτο πλέον ασφαλής, μοί λέγει μέ ύφος ήσύχον-

— ,Ξέμεις dir σε ίφεμα id& rd σοϋ άώσωπΑη- 
μοφομίας did τουσ άγνωστους ποϋ σοϋ έγμαφα. 
Σε Ιφεμανά σέ πάρω μαζί μου —3 ημέρας, για 
rd χάμω άπό tor πατέμα σου 2—3 χιΛ. άμαχ- 
μίν, ποϋ έχω ανάγκην, άφοΰ dir μοΰ τής tdids 
μ'τ τό καΛό. Μή φοβηθης, άιότιόεν θά σε χειμά
ζουμε καθόΛου.

Έντρομος ήκουσα τά λεχθέντα ύπδ τοδ Πανο
πούλου, νομίσας κατ’ άρχάς, ότι ήθελε ν’ άστειευθή 
μαζί μου.

— ’Ακούσε, τφ Λέγω, αύτό ποϋ Λές όεν μπο
ρεί νά γεί,νη, άιότι θ ’ άνησύχουν σπίτι μου. Έγώ 
σοϋ υπόσχομαι rd οικονομήσω τας 3 χιΛιάάας 
ποϋ έχεις ανάγκην, rd σοϋ τής θύσω. Αεν-ρπο- 
μ& όμως rd ΙΛθω κοντά σου.

— 'Αφησέ τα αυτά, μοΰ άπαντφ αίφνης ό ΙΙα- 
νόπουΛος μέ απότομον ϋφος. Θά γείνη ό,τι Λέγω 
έγώ.

Έν τούτοις, εννοείται, οτι έγώ δέν ήμην διατε
θειμένος νά υπακούσω είς τδν ληστήν καί διά τοϋτο 
ήρχισα νά κάμω θόρυβον, φωνάζων βοήθειαν.

— Μή φωνάζμς,μώ Λέγει τότε ό Πανόπου- 
Λος, όιότι σε έσφαζα. Ταυτοχρόνως di με άμ- 
πάζει, μέ ρίχνει κάτω και μοΰ βάζει τό μαχαΐμι 
στό Λαιμό, ένώ ό ΡουμεΛιώτης ^οϋ ίόεσε τό 
στόμα μέ μανάήΛι, μοΰ ΙβγαΛε το καπέΛΛο και 
τό κοΛ.Ιάμο μου, ^οϋ εφόμεσε μίαν κάππαν καί 
τήν κατσοόία στο κεφαΛι.

Είς τοιαότην κατάστασιν ευρισκόμενον μέ £λαβον 
άπδ τάς δύο χεΐρας δ Ρουμελιώτης καί δ Πανόπου- 
λος και με έφερον επί τής σιδηροδρομικής γραμμής, 
ένφ δ Τσελέπης καί πάλιν προεπορεύετο.

Ούτως έβαδίσαμεν έπ’άρκετόν καί διήλθομεν πρδ 
του σταθμοί/ τής Τεμένης, οστις ήτο άνοικτδς καί 
ειχ< φως. ’Εδώ μ’ έκακοποίησεν ό Πανόπουλος, 
δ.ότι έκαμα θόρυβον, "να προκαλέσω τήν προσοχήν 
τών έν τφ σταθμφ.

Μετά πορείαν τέλος μιας ώρας έφθάσαμεν πρδ τής 
τοξοειδούς γεφόρας, μεταξύ Τεμένης καί Ριζομύλου, 
ένθα δ Πανόπφυλος-έσφόριξε συνθηματικός, άμέ- 

«ως δέ έξήλθεν έκ της στοάς τής γεφύρας είς 
αγωγιάτης μετά δύο ήμιόνων, όστις προσεπάθει νά 
κρύπτη άπ’ έμοΰ. τδ πρόσωπόν του, ίνα μή τδν ανα
γνωρίσω, οπερ καί έπέτύχέν.

Είς τήν γ-φυραν ταύτην έσταματήσαμίνόλίγον.Οί 
Λταταί είχον είς έν ταγάριον δύο φρατζόλες, άρτον, 
τυρόν; κρασί καί κονιάκ, μοί προσέφερόν δέ νά φάγω 
χωρίς αυτοί να τά θίξωσιν, Άφδΰ δέ μοί έλυσαν τδ 
στδμά, έγώ ήρνήθην νά φάγω τίποτε, δίότε ήμην 
είς έλεεινήν κατάστσισιν.’ Έζήτησα.μόνον τήν φιά
λην τον κονιάκ καί έρρόφησα.τδήμισυ ταύτης.

Ή έξακολούθηύις τής δδοτηορίας.— 
ΌΠανόϊίόΰλος&δών. ;
Μετ’ ανάπαυσιν ολίγων λεπτών είς τδ ρεύμα. τδ 

παραπλεύρως τής,γεφ,ύρας. ήτοιμάσθημεν όπως έξα- 
κολουθήσωμέν τήν οδοιπορίαν ήμών. Έπί τοΰ ένός 
τών ήμιόνων.ί’ππευσα εγώ, έπί. δέ τοΰ ετέρου ό Πα· 
νόπουλος. .

Έπροχωςοΰμέν δέ κατά τήν εξής σειράν. Προ- 
επορεό-το περί τά 50 βή'ι^τα ο Τσελέπης πεζός, 
ήκολούθουν έγώ μέ τδν Ρουμελιώτην, όστις έκράτει 
τδν ήμίονδν μου έκ:το9 χαλινού, σπισθεν δέ καί είς 
έγγυτάτην άπόστασιν ήρχετο ό ΓΙανόπουλος έφιππος 
καί αυτός καί τελευταίος, εις άπόστασιν πεντήκοντα 
βημάτων, ήρχετό δ αγωγιάτης. προφυλασσόμ-νος 
διαρκώς άπ’ έμοΰ.

Οϋτω προχωροϋντες, διήλθομεν διά μέσου τών 
σταφιδαμπέλων καί ήλθομεν είς τά Νικολέϊκα, · 
ακριβώς είς τήν εκκλησίαν τής Άγιας Βαρβάρας. 
ΈκεΤθεν ήκολουθήσαμεν τήν όδον μέσφ Δραπάνου- 
Μαμουσιας.

Καθ’ ολον τδ διάστημα τής πορείας ήμών οΰδένα 
συνηντήσαμεν, οπερ άλλως δέν εΐνε παράδοξον, άφοΰ 
ή όδδς ή άγουσα διά τής Μαμουσιας είς Καλάβρυτα 
δέν έχει τήν κίνησιν, ήν είχεν άλλοτε προ τής κατα
σκευής τοδ οδοντωτού σιδηροδρόμου Δίακοφτου-Κα- 
λαβρύτων.

Καθ’ ολην επίσης τήν διάρκειαν τής πορείας μας 
ταύτης δ λήσταρχος ΓΙανόπουλος έτραγώδει μ'ε 
ΐσχυραν φωνήν, κλέφτικα τραγούδια, βοηθούμενος 
καί ύπδ τοϋ Ρουμελιώτου. ’Εκ προθέσεως δέ ® 
λήσταρχος έπροτίμα νά τραγφδή διά τής όντως 
καλήςφωνής τουτά συγκινητικότερα κλέφτικα ά· 
σματα, ί’να μέ συγκινή περισσότερον.

Όπου μάλιστα τά κλέφτικα τραγούδια άναφέ- 
ρουσι όνομά τι, αντικαθιστά αύτδ δια τοϋ ιδικοΰ μου.

Ουτω πολλάκις έτραγώδησε τδ περιπαθές τρα
γούδι :
« 7ί>&Α7τσου ή μάνακάθεται στήνΑκμη στο ποτάμι 
κνη δέ νά Χίγτ( τοϋ Κίτσου, έλεγε τοϋ Σπόρου.

Δύνασθε να φαντασθήτε τήν συγκινησιν, ύφ’ ής 
κατειχόμην.

Δίς μάλιστα παρεκάλεσα τδν λήσταρχον νά παύση 
τδ φσμά του, άλλ’ αΰτδς έξηκολούθησε μέ μεγα*  
λειτεραν περιπάθειαν, χωρίς νά μοι δώση άπάντη- 
σιν.

Τοιουτοτρόπως είς τάς τόσας μου συγκινήσεις, 
είς τδν φόβον ύφ’ ού κατει^όμην περί τής τύχης 
μου, είς τήν ανησυχίαν περί τής αγωνίας, εις ήν 
θά εύρεθώσιν οί οικείοι μου, όταν θά εμάνθανον τήν 
έξαφάνισίν μου, είς τδν κάματον κατόπιν τόσον κθ-

ΧΠ. ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΠΟΪΛΟΧ

πιαστικής πορείας, προσετίθετο καί νέον μαρτυριον. 
Καί ηύχόμην είς τδν βεδν νά τελειώστ;, πλέον ή 
πορεία αυτή καί νά φθάσωμεν είς τδ τέρμα, είς τδ 
λημέριον τών ληστών.

Και αί εύχα: μου εΐσηκούσθησαν έπί τέλους. 
Τήν πρώτην πρδς τήν δευτέραν μετά τδ μεσονύ
κτιον ώραν διήλθομεν τδ χωρίον τής Μαμουσιας, 
χωρίς ούδείς νά μάς άντιληφθή.

Είς άπόστασιν 10 λεπτών πέραν τής Μαμουσιας 
άφιππεύσαμεν, δ δέ αγωγιάτης μετά τών ήμιόνων 
εγένετο άφαντος. Ημείς τότε έβαδίσαμεν ολίγον α
κόμη πεζή καί έφθάσαμεν εις τδ μικρόν πλησίον τής 
Μαρουσιάς δάσος, ;οπου καί ήτοιμάσθημεν αΰστη- 
ρώς νά διαμείνωμεν.

Ό ΓΙανόπουλος έβγαλε και πάλιν τα τρόφιμα 
καί μοί προσέφερε νά φάγω. χωρίς και πάλιν νά 
θίξωσί τι οι λγ,σταί, οι όποιοι έφύλαττον τά τρόφιμα 
δι’ έμέ, μήπως αργότερου ζητήσω ταΰτα.Έζήτησα 
όμως παρά τοΰ Πανοπούλου τδ κονιάκ, έπιον δέ έξ 
αύτοΰ καί πάλιν αρκετήν ποσότητα, ίνα ζαλισθώ 
καί κατορθώσω να κοιμηθώ.

Ήρώτήσα έπίσης τον Πανόπουλον, άν δύναμαι 
νά καπνίσω, άλλ’ αύτδς δέν μοί έπέτρεψε τοϋτο, 
φοβούμενος μήπως ίδωσι τήν πυράν τοΰ σιγάρου 
μακρόθεν καί όποπτευθοΰν ότι διέμενον άνθρωποι είς 
τδ δάσος.

*Π Αγωνία το® ατχμαλώτον.

Μετ ’ ολίγον έπέσαμεν νά κοιμηθώμεν’στρώσαντες 

αμ αί τάς κάπας.Ό Πανόπουλος δέν εκλεισε μάτι 
καθ’ολην τήν νύκτα, παρατηρώ? διαρκώς ολα τά

Μάτην όμως καί έγώ έπεκαλούμην τδν ύπνον. 
Μάτην προσεπάθουν ν’ άποφύγω τάς σκέψεις, αϊ 
όποϊαι αλλεπάλληλοι ήρχοντο είς τδν νοΰν μου. 
Έβλεπον^ποδ έμοϋ παρελαύνοντα τά φίλτατα πρό- 
σωπα τών μελών, τής οικογένειας μου. Άνελογιζό- 
μην τότε τήν αγωνίαν, είς ήν θά ιύρεθώστν, όταν 
έννοήσωσι τήν έξαφάνισίν μου ’καί ή ψυχή μου έβα- 
ρυθύμει- έπί πλέον.

Έπί τέλους μετά πολύωρου άγωνίαν, ή κόπω- 
σις καί ή ζάλη έκ του κονιάκ ΰπερίσχυσαν καί ό 
υίδς τοΰ Μορφέως έκλεισε τά βλέφαρά μου

Άλλά τά φάσματα, άτινα έβλεπον έν τή έγρή- 
γόρσει, διεδέχθησαν ήδη απαίσια όνειρα. Δεινός 
εφιάλτης μέ έμαστιζε καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ 
ύπνου μου. Καί ότέ μέν εβλεπον έμαυτδν φονευόμε- 
νον ύπδ τών λν,στών, ότέ δέ τους γονείς μου' κα- 
λοΰντάς με άπέλπιδας. Καί σπασμός νευρικός άνι- 
τίνασε συνεχώς τδ σώμα μου το καταπεπονημένον.

Ή ταραχή μου δέ αΰτη δέν διέφυγε τδ δμμα τοΰ 
ληστάρχου, όστις όταν έξύπνησα τήν πρωίαν, μοί 
έλιγεν.:

— 'Ασχημον ύπνο εκανες, κύμ Σπΰμο. Κάτι 
κακόν orειμο, όΛο πεταγώσουν στόν ύπνο σου. 
ΠαμαμιΛοΰσες μάΛιστα, α.ΙΛά dir ’μπόμεσα νά 
καταΛάβω τιίΛεγες. ΜάΛιστα άπό τήν άνησυ 
χία πέταζες και τήν κάπα, άΑΛά σε σκέπαζα 
έγώ μήν κμυώσρς και άμμωστήσης . Αεν κάνιις 
καΛά νά στενοχωμήσαι έτσι, Σπίμο, άφοΰ dir ε· 
χεις τίποτε.

Ο ύπνος λοιπόν- αυτός ό ταραχώδης, διήρκβσε 
μόνον τρεις ώρας, απο τής τρίτης μέχρι τής έκτης 
πρωινής ώρας, δτε καίέξύπνησα έν καλλίτερα σχε- 
τικώς καταστάσει. Έμετρίασε δέ τήν κατέχουσαν 
τήν ψυχήν μου βαρυθυμίαν δ δροσερός αήρ ώς καί 
ή φύσις ή πρδ έμοΰ άπλουμένη, διότι εκειτο είς ώ· 
ραίαν τοποθεσία*  τδ λημέρων τών ληστών.Κάτωθεν 
ήμών, είς άπόστασιν ώρας ήπλοΰτο ή πεδιάς τών 
χωρίων τοΰ Αίγιου, κατάφυτος έκ τών σταφιδαμπέ
λων καί τών άμπελώνων.

Έφαίνετσ έπίσης ή δδός ή άγουσα είς Μαμουσιάν, 
εκατέρωθεν δέ ταύτης ήνθουν αϊ κατέρυθροι δάφναι 
καί εθαλον σειραί μύρτων.

"Τπερθεν ήμών πάλιν ύψουντο τά απότομα δρη 
τής Κερπινής, διεγράφετο δέ έπ’ αυτών ή παλαιά 
όδδς ή άγουσα διά τής Ζαχλωροΰς είς Καλάβρυτα.

Τδ μικρόν δάσος είς δ ειχομεν καταλόσει ήτο τδ 
καταφυγιον πλείστων πτηνών, ίδίαάηδόνων, τά ό
ποια έψαλλον γλυκύτατα τδ πρωϊνδν αυτών ασμα, 
ένώ ό ήλιος έχρύσωνεν ήδη τά πέριξ βουνά.

Καί δ καθαρός αυτός άήρ τοΰ βουνοΰ καί τδ ά
ρωμα τών άνθέων καί τών δένδρων, καί το κελά
δημα τών πτηνών είσήρχοντο βαθέως είς τήν καρ
δίαν μου ·μλ άπετέλουν μίαν άντίθεσιν πρδςτδ πλη
ρούν αύτήν άλγος.

Άμα, ώς εΐπον, έξύπνησα περί τήν μεσημβρίαν 
τοΰ Σαββάτου, έρριψα περί έμέ έταστικδν βλέμμα, 
ίνα Γδω ακριβώς ποϋ εΰρίσκομαι.

Παρετήρησα λοιπόν, στι ή ύπόθεσίς μου, βτι ήμην 
άπέναντι τοδ Σουβάρδου, έγγύς τής σιδηροδρομικής 
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γραμμής Διαχοπτοδ—Καλαβρύτων ήτον άκριβής. 
Έρριψα τότε τά βλέμματά μου εις τ'ο gewteptMv 
τοϋ Σπηλαίου καί άμέσως ήννόησα, οτι οί λησται 
τιχον από καιρού προετοιμάσει το σπήλαιον αυτό 
ως χρυσφύγετδν των.

Διότι έκτος τοΰ δτι ήτο εσιρωμμένον δι ’ ελατών, 
είχε περιφραχθή εις τήν είσοδον, ώστε νά μή φαί
νεται αϋτη.Οί λησταί ειχον επίσης συλλέξει ολίγον 
ύδωρ τδ όποιον έξήρχετο έκ τοϋ σπηλαίου καί ε’χον 
στρέψει τδν ροΰν αύτοϋ και καλύψει αύτό, μήπως 
τυχόν κυνηγός τις βλθη πρδς τδ μέρος μας.

Τδ σπήλαιον, ώς ήδυνήθην νά υπολογίσω, είχε 
πλάτος 5—6 μέτρων καΐ ύψος ένος μέτρου. Εις τδ 
μέσον 5έ είχε στηθή καί πάσσαλος, χρησιμεύων 3ιά 
τήν ανάρτησιν τών τροφίμων κτλ.

Σημειωτέου δέ, δτι οί λγσταί τήν είσοδον τοΰ σπη
λαίου εφραζον και δι’ελατών, άνανεουμένων καθ ’ 
έκάστην, ίνα μή ξηραίνωνται ταΰτα καί δίδωσιν υ
πόνοιαν.

ΌΙ1 ανόπουλος «μα μέ είδεν έξυπνήσαντα, μέ 
επλησίασε καί μοί είπε τά εξής :

— Ακούσε, Σπϋρο, νά σου ειπώ. Λεν πρέπει 
νά φοθ&σαι. Λέτ θά σέ πειράζουμε' έχε όμως τόν 
νουν σου, άν ιάρς κανένα μή κάμης πως φωνά
ζεις. θιότι τότε άμέσωο θά σε σφάζουμε- Αύτό 
ποΰ σου συνέβη ήτο πεπρωμένον, θά σον είπώ θ'ε 
ανριον μερικά πράγματα, όιά νά ίάής δτι αΰτο 
θά σέ ώ^εχήσρ, <Μτι θά σοΰ γεΐνρ μάθημα.

’Εγώ δέν έδωσα ούδεμίαν άπάντησιν είς τήν πε
ρίεργον αύτήν λογικήν τοϋ λήσταρχου.

— Κύτταζε, μάι προσθέτει ούτος μετ’ όΛίγον 
εγειρόμενος, ό,τι θεΑήσρς νά μας τό ζητάς έΐεύ- 
θερα' άπό αΰριον θά έχωμεν ό,τι θέ-ίομεν

‘Ο Πανόηονλος καταείκοπεύβτ τά πέ - 
ριϊ. — Τδ φαγητών μας.

Ό Πανόπουλος μετά ταΰτα λαβών τδ τηλεσκό- 
πιον έξήλθε και παρετήρησεν έπισταμένωε όλα τά 
πέριξ, αφοδ δέ εΤδεν, δτι ούδέν ύποπτον σημείον πα- 
ρουσιάζετο ούδαμοδ, έπανήλθεν ήσυχος και έχάθη- 
σεν εντός του σπηλαίου.

Παρετήρησα δέ καί κατά τάς αλλας ήμέρας τής 
αιχμαλωσίας μου, δτι δ λήσταρχος έξήρχετο τοΰ 
σπηλαίου πάντοτε κατα τήν αύτήν ώραν, ήτοι τήν 
12 τής μεσημβρίας μέχρι τής Ιας μ. μ. οτε ούτε 
διαβατβι διήρχοντο.

Άμα είδον τδν Πανόπουλον έξελθόντα του σπη
λαίου, έζήτησανά επιτρέψουν καί είς εμένα έξέλθω, 
αλλ’ ο λήσταρχος μοί τδ άπηγόρευσε, φοβούμενος 
μήπως μέ Ιδη τις καί ύποπτευθη. Έν τούτοις πολ
λάκις μοί επίτρεπε τήν έξοδον, άλλά μόνον κατά 
τάς άνω ώρας 10—2.

Μετά τήν έπιθεώρησιν του φαγητοίί, ό λήσταρχος 
έπανήλθεν,ώς ε’πον, ήσυχος καί έκάθησεν εντός τοϋ 
Σπηλαίου, άφοΰ έβαλε τδν Ρουμελιώτην καί έφύ- 
Λαττε καραούλι καί αφοδ έδωσεν εις αυτόν οδη
γίας, ίνα ευθύς ώς Ιδη που ύποπτόν τισημεΐον, μας 
είδοποιήση.

Στραφείς ειτα πρδς εμέ, μοί λέγει:
— ΈΛα τώρα, Σπΰρο, νά φάμε. Και σήμερα

^ω/εοτυ/,ι, άπά αΰριον όμως θά.έχουμεν 
απ' ό2α.

Ελαβον ολίγον άρτον καί τυρίον καί έφαγον.έπιον 
δέ καί δλίγον οίνον, ίνά τονώσω τδ έξηντλημένον 
σώμα μου. . ' .'λ-· *£? “"

Άφοΰ έφάγομεν τδ λιτόν τόϋτο^εϋμα μας, έγώ 
έξηπλώθην πάλιν. „ ’

Ο Πανόπουλος τότε έκάθηίε καί Ιγραφεν. άφοΰ 
δε «περάτωσε τήν επιστολήν ίπεσε χαί. αυτός νά κοι
μηθώ, άφήσας ώς καραοΰλν^δν Τσελέ^ην.

Ό Πανόπουλος τδν μέν Τσελέπην έκάλει πάν
τοτε κουμπάροι, μή θέλων νά φανέρωση τδ ,δνομά 
του, τδνδέ Ρουμελιώτην γέρο.

"Οίτου 6 άκούβε -eh*»  α·
|ΐαξο<ίτο»χίάν. — ‘li «βριγραφη τών 
2*η<ίτών.  — 'Ο ΙΙανόησυλοφ.

Περί τήν τετάρτην μ. μ.· ώραν μέ εξύπνησε συ- 
ριγμδς αμαξοστοιχίας ήννόησα .δέ, οτι ήτο τδ δι,ερ- 
χόμ-νον .διά τα Καλάβρυτα-τραϊνον. Έκ τού σφυ
ρίγματος τής αμαξοστοιχία; έξύπνήσε καί ό Πανό
πουλος, έπρόβαλ- δ: τήν κεφαλήν-τόυ καί είδεν 
έξω, άφοΰ δέ ούδέν ήκουσεν ν έξηπλώθη και πάλιν 
ήσυχος.

Ας δώσω ήδη ένταΰθα τήν περιγραφήν τών χα
ρακτηριστικών τφν τριών ληστών.

Ό λήσταρχος Κωνσταντίνος Πανόπουλος εινε 
μάλλον κοντού αναστήματος καί ευτραφής, έχει ά- 
φήσει γένεια, ώς επίσης μακράν κόμην, τήν όποιαν 
καρφώνει μέ όΐ>οφουρκαύέ.12ες είς τήν κεφαλήν καί 
τά όποια έχρησ:μοποιει, όταν μετεβάλλετο. εις Μο
ναχόν. Τά χαρακτηριστικά του είνε κανονικά, έόν 
δέ ήτον ολίγον υψηλότερος καί ισχνότερος, θά ήδύ- 
νατό τις νά τδν όνομάση ώραΐον ,

Ό Πανόπουλος έφόρει ενδυμασίαν δριλινην Ρε
τσίνα, μέ πανταλόνιον στενόν είς τδ κάτω μέρος, 
ί'ναμή τοΰ έμποδιζη τδβάδισμα, τσαρούχια δέ καί 
σκούφον είς τήν κεφαλήυ.Έφερε δέ πλήρη οπλι
σμόν, ώς τδν περιέγραψα ανωτέρω.

Ό Ρουμελιώτη^.

Τύπος ληστου, ό αχώριστος σύντροφος του 11α-· 
νοπούλου ήτον δ Ρουμελιώτης. Ήλικίας 50—55 
ετών, άλλά κράσεως ισχυρότατης, ύψηλοϋ άναστή- 
ματος, εύθυτενής μέ τδν ψαρόν του μύστακα.Έφερε 
δέ όρΐΑινην καμιζόΛαν άνοιγομένην ώςφουστανέλ- 
λαν άπδ τήν μέσην καί κάτω. 'Οπλισμόν είχε τέ
λειον, ώς έγραψα ανωτέρω.

Ώμίλει δέ πάντοτε μέ τήν ρουμελιώτικην προ
φοράν του καί μέ τδ ορέ.

Ώς ήδυνήθην δέ νά έζαγάγω έκ τών με, αΰ- 
τοϋ όμιΛι&ν μου, τό Ληστρικόν έπάγγεΛμα μετήρ- 
χετο άπό καιρού- ΌφειΛω δε νά προσθέσω, ότι 
ό Ληστής ούτος ήτο καί ό μαΛΛον περιποιούμενος 
εμέ, ενώ ό ΙΙανόπουΛος ποΛΛάκίο μοι έφέρετο 
άποτόμως.

(δστεται Συνέχεια)

Ο ΙΕΡΟΣΥΛΟΣ

£5 Νϊκος, τελειόφοιτος τής Φιλολογίας, 
εύγενής, χαρίεις *« ’· ίπποτι- 

■ κός. δπως τουλάχιστον εφαίνετο, 
καί ή Μαρίκα, αριστούχος διδασκά- 

βζλ'.σσα, εύμορφη άρκιτά, καλοκάγα- 
ΐΡ'θϊς καί συμπαθητική απιτέλουν τό 

ροδινόν σύμπλεγμα δύο ερωτευμέ
νων ψυχών, εστεμμένων μέ τά κρί
να τή; άγνότητος καί άθωότητοι.

Ό «"ρω; των ό ειλικρινής καί ά- 
ώς περιστερά, έπέτα εις τά ουράνια υψηθολος, 

καί ηύλογεΐτο υπό τών άγγέλω,.
Ύπό τό συμπαθές τής Σελήνης φέγγος καί 

τό γλυκύ άρωμα τών φύλλων, ύπό τόν ήρεμου 
καί απαλόν θροΰν τών πυκνών τής θαλλεράς οεν- 
δροστοιχίας φυλλωμάτων ύπό τήν γλυκειαν έσπ»- 
ρινήν δρόσον, οί ευτυχείς αύτοί ερασταΐ άπελάμ- 
βανον τή; αρρήτου εκείνης αγγελικής ευδαιμο
νία; τής προαγγελούσης εύελπι, γλυκύ, απολαυ
στικόν μέλλον.

Καί ύπό τήν άναλάμπουσαν ελπίδα τοΰ ονει
ρώδους τούτου μέλλοντος, καθηγίασαν τόν έρωτά 
των £ιά τοΰ γάμου.

Ένυμφεύθησαν.
«

V ·
Τό θάλπος τής πατρικής στοργής θερμαίνων 

τάς ένωθείσας διά τών ιερών δεσμών καρδίας, 
έλάμπρυνε τάς πρώτα; ευτυχείς ήμέρας. Οί γο
νείς τής Μαρίκας οεχθέντες μετά χαράς ανέκ
φραστου ύπό τήν γαληνιαίαν στέγην των τόν 
ΐρωτευθέντα Νίκον ϊγκαταλειφθίντα, ώς έλεγε, 
ύπό τοΰ είς Σάμον οιαμένοντος πατρός του, δι- 
ελάλουν διά τών γλυκυτέρων λέξεων τήν ευτυ
χίαν τής θυγατρός των.

Πόσον δμως πολύ απέχει άφ ’ ημών ή ευτυ
χία τήν στιγμήν καθ’ ήν νομίζομεν, δτι είναι 
πολύ πλησίον μας.

Καί ιδού, μήν παρέρχεται άπό τοϋ γάμου καί 
εις τό πρόσωπόν τοΰ Νίκου ζωγραφίζεται ή ακη
δία καί ό κόρος έκεϊνος, δν αισθάνεται τις δταν 
γευθή αρκούντως τοΰ γλυκυτέρου καρπού.

Εννοοΰσι οι γονείς τήν αηδίαν αύτήν τοΰ Νί
κου, προαισθάνονται δυσάοεστον τέλος, άλλά τό 
πρός τήν κόρην των φίλτρον τους δεσμεύει, τούς 
παραλύει τήν γλώσσαν καί σιγώσιν.

Πλήν φεΰ 1 ή προαίσθησις αδτη έπέπρωτο νά 

επαλήθευσή σκληρότατα.
Οί γονείς τοΰ Νίκου, μαθόντες παρά συμφοι - 

τητου του είς Σάμον τόν γάμον αύτοϋ έξηγριώ- 
θησαν καί έξεμάνησαν κατά τοΰ αύθάδους αυτού 
υίού. Καί έ φ οί δυστυχείς τής Μαρίας γονείς 
έτήκοντο ύπό.τής.αμφιβολίας διά τό μέλλον τής 
θυγατρός τω<, μία αΐφνιδία έπίσκεψις επέπεσε 
κατ’ αύτών ώς βροντώδης κεραυνός.

Εις άλλος ατυχής πατήρ, ό κύρ· Κώστας, θρή
νων πρό πολλοΰ τήν δυστυχίαν δύο μικρών έγ- 
γόνων καί τής θυγατρός του, ήν είχϊ νυμφιυθή 
ό Νίκος, μανθάνει είς Σάμον παρά τού εξαγριω
μένου πατρός τοΰ Νίκου τ ν γάμον του καί οου- 
ρόμενο; διά τό αποτρόπαιου αύτό κακούργημα 
σπεύδει είς ’Αθήνα:, ευρίσκει τήν κατ-.ικίαν τού 
Νίκου καί εισέρχεται τρέμων εις αύτήν.

Οί γον·ϊς τής Μαρίκας ΐκάθηντο μετ’ αύτής 
είς τήν τράπεζαν, οτε ένεφανίσθη εις τό καΤω- 
φλιον ό κύρ-Κώστας. Τά χαρακτηριστικά τοΰ 
προσώπου του είχον φρικωδώς άλλοιωθή, έπί οέ 
τών τεθλιμμένων οφθαλμών έλαμπον δύο πρόσ
φατα δάκρυα.

__ Έοώ κάθηται ό Νίκος Σ ! ! ! λέγει μετά 
φωνής τρεμούσης.

— Μάλιστα κύριε! . . . Τί θέλετε άπήντησεν 
ό πατήρ, είνε ό γαμΰρός μου. - .

— Ό γαμβρός σου ! I . . . Είνε λοιπόν άλη- 
θέ:! . . ·*Α  ! κακούργε. . .δολοφόνε.

Ήγέρθησαν δλοι έντρομοι, ή Μαρίκα εξέβαλε 
διαπεραστικήν κραυγήν καί θά έπιπτε χαμαί αν 
δέν τήν έκράτει ή μήτηρ της.

Ό κύρ-Γιώργης ό πατήρ τής Μαρίας ελαβεν 
αύτόν ιδιαιτέρως είς άλλο δωμάτιον καί διά φω
νής ασθενούς καί πνιγηράς;

— Τί τρέχει, *ί«έ  μου γρήγορα, τφ λέγει.
Κλαίων ό κύρ-Κώστας διηγείται τήν δυστυ

χίαν τή; θυγατρός του, ήν νυμφευθείς ό ιερόσυ
λος Νϊκος άφήκεν έρημον είς Σάμον μετά δύο 
τέκνων της υπό τό πρόσχημα τών εξετάσεων.

Ό κύρ-Γιώργης μετά φρίκης άκούσας τάς 
άνηκούστους ταύτας ατιμίας τοΰ ίεροσύλου έτρε- 
μεν όλος.

Καί οι ’ οικογενειακού συμβουλίου άποφασίζε- 
ται ή έκδίωξίς του.

a
* *

Τό εσπέρας μέ τήν πρόσφατον λύπην είς τά 
τεθλιμμένα πρόσωπα έκάθηντο οί γονείς τή; Μα
ρίκας είς τήν τράπεζαν. Σιωπή μελαγχολική έπε· 
κράτευ το εκκρεμές άντήχει ήρεμον με τόν μο
νότονου καί έρρυθμου ήχον του. Αίφνης ισχυροί 
βηματισμοί άντηχοΰσιν είς τήν σιωπήν έκείνην 
είς τάς ίξω βαθμίδας καί οί οφθαλμοί πάντων 
έλαμψαν αγρίως. Ό κύρ—Κώστας άνεσκίρτησεν. 
Άλλοτε οί βηματισμοί εκείνοι έφαίδρυναν τό πρό- 
σωπον τή; Μαρίκας, τώρα δμως ώμοίαζον πρός 
δφεις, οΐτινες ήπείλουν νά δήζωβςπτβΗίπήν.

Καί εισέρχεται ό ’Ιερόσυλος. ΆλΊ& ψ·ΰ !
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Κακούργε ! . . . . σολεφόνε I . . . 
ή όξηγρίωμενη του κυρ Κώστα φωνή, 
έ<ώ 1....................

Καί τον άνατινάσσει μεθ ’ ορμής καί κακήν 
κακώς έξω τής άτιμάσθείσης τοσοΰτον όπροσδο- 
κήτως οικίας .

Ήννόησε τά πιΐντά ό.άθλιος Νίκος και χω
ρίς να κάμγ; ούοεμ.ίαν αντίστασήν, τρέπεται είς 
φυγήν.

• « 
•

Έκτοτε οΰοεπβτε εγένετο λόγος περί τοϋ 'Ιε
ρόσυλου αύτοϋ. Κανείς πεΤέ ήκουσέ τι περί αύ
τοϋ καί δταν καμμίαν φοράν ήρώτων τον κύρ 
Γιώργη οί φίλοι του τί ίγιινεν ό γαμβρός του, 
αυτός άπή»τα στενάζων.

— Έγεινβν άφαντος καί 'ιώ καί στή Σάμο 
καθώς μοΰ γράφει άπό κεΐ ή άλλη γυναίκα του. 
Ποιος ξέρει ποΰ πήγε πάλι ν άρχίσγι τα άτιμα 
κακουργήματα του.

Όντως ό Νίκος είχε γίνη άφαντος.

*
« *

Τον έχασαν, έν ώ δύο άπορφανηθεΐσαι οΐκογέ- 
νειαι,δύο δυστυχείς γυναίκες έδικάοθησαν ύπό της 
σκληράς μοίρας νά είνε αιωνίως δυστυχείς, νά 
ύφίσταντας έλεεινώς' τον καθημερινόν μαρασμόν 
καί νά προετοιμάζωσι φεΰ I οποίον πικρόν καί 
άχαρι μέλλον εις τά δυστυχή ορφανά των.

Α. Άναγνωοτύηουλος

Σ ΤΟΝ ΤΑΦΟ
Τοΰ ηολυνλαύβτου φίλου μ,ου Γεωργ. I. Καραβία.

Τώρα, ποΰ χύνουν εΰωδιαίς
Τ' άνθη ’ς τή γή επάνω,
Κι' άνθίίουν ή άμυγδαλιβίς,
Σοΰ φέρνω ρόδα καί μυρτιαις
Τδν τάφο οου νά ράνω.
Φίλε, ’c τδν τάφο τδ σκληρό .
Τς’αγάπης φέρνω φόρο:
’Σ τδ χώμα επάνω τδ ψυχρό
Χύνω ενα δάκρυ μου πικρό,
Τδ τελευταίο δώρο...
Χρόνοι θά φύγουνε πολλοί'
ΠολλαΤο φοραιό θά ^γάλ^
Χλόη δ τάφος οου απαλή.
Πλήν θέ νά έλθή ωρα καλή
Ν’ανταμωθούμε πάλι.

Τ. Λ. Λαβκαράτος

ακούεται 
έξω άπό

ΔΥΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝ ΣΥΡΩ1

εκ Π ΑΙ ΑΕΎΤΗΡΙΟΝ ΠΡΕΖΑΝΗ

Εσχάτως έπσκεφθιίς τήν ώραίαν Έρμούπολιν 
τής Σύρου παρευρέθην καί είς τάς, εξετάσεις του 
ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τών Δεσποινίδων Πρε- 
ζάνη, αϊτινεςθαυμασίως και μετ’ εξαιρετικής επι
τυχίας διεξήγαγον αύτάς.

Άφοΰ είς την εκλεκτήν κοινωνίαν τής Έρμου- 
πόλεως έπέδειξαν αί αξιόλογο: διευθύντρια·, τούς 
κόπους καί τάς άπειρους φροντίδας, ας κατέδαλον 
χαριν τών τέκνων αυτής ήτοι αγώνας στεφθέντας 
ύπδ 'επιτυχίας πρωτοφανοΰς, διότι οι μικρότατοι 
έκεϊνοι παΤδες έπέδειξαν εκτάκτους γνώσεις γραμ
ματικός καί εγκυκλοπαιδικές.' έν τελεί τών 
εξετάσεων παρουσίασαν και θέαμα έξοχο*.επισφράγι 
σαν τήν ώροίαν έορτήν τών εξετάσεων. Και ΐδου 
αίφνιδίως καί παρ’έλπίδα ειδομεν τους εΰφυιΐς έκιί- 
νους παίδας καί τάς παιδίσαας, άς ίνοντας- κατα 
μέρος τήν γραμματικήν καί διά μιας λαμΛάμοντας 
τήν σοβαρότητα τών μ.γάλων άφοΰ ϊέ μας παρόν 
σιάεθησαν ώς μακροσκοπικοί κύριοι καί κυιία·-, 
ύπδ τους ήχους τής Φιλαρμονικής καί τήν οδηγίαν 
τοΰ άρίστου χοροδιδασκάλου ήρξαντο έκτελοϋντες 
μετά μεγίστης σχετικώς ίπιτυχίας τούς δυσκολω- 
ρωπαϊκούς χορούς.

Τδ θίυμχ ήτον όντως έξοχον καί ή έντΰπωσις με
γίστη, ήν αί νεαραί διευθύντρια: τοΰ πλήρους δη
μοτικού σχολείου Δες Πρεζάνη, «προξένησαν τοϊς 
παρευρεθ’ίσι,

*

"Εν άλλο επίσης ίδρυμα άθορύθως καί ήσύχως 
εργαζόμενον έκπληροϊ σπουδαίως τδν προορισμόν 
του. Έννοοΰμεν τδ Όρφανοτροφεΐον, οπερ άνέλαβεν 
έσχάτως ύπδ τήν διεύθυνσίν της ή κυρία Κλείω 
Βούρλη. Τό κατάστημα τοΰτο προ δύο έτών ήτοι 
πριν άναλάόε: τήν διοίκησίν του ή νέα αυτοΰ Διευ
θύντρια ώς ομ.ολογεϊτα: εΰρίσκετο είς χειριστήν 
κατάσεασιν. Νυν δε κατέστη άξιον τοΰ ύψηλοΰ προο
ρισμού του καί έν τών πρώτων ιδρυμάτων τής Έρ- 
μουπόλεως.

Καθαριότης. τάξις, ευκοσμία, εΰπείθεια καί προ 
πάντων πρόοδος μεγίστη κυριαρχοΰσιν είς τδ κατά
στημα, ή δ ’ έκτελουμένη εργασία έν αύτφ εύρίσκεται 
εις κατάστασιν θαυμασίαν, καθόσον άπασαε αί οικια
κά: και οικονομικά’: «σχολήσεις διδάσκοντα; πληρέ
στατα καί συν τούτοις ή Κοπτική-Ραπτική, έξ ών 
τά μέγιστα ωφελείται τδ κατάστημα. Τούς δέ πό
ρους τούς έκ τής εργασίας τών εργατριών προερχό
μενους διαθέτει ούτως ώστε οί ήμίσεις διατίθενται 
πρδς συντήρησιν του καταστήματος καί τδ έτερον 
ήμισυ μένει ώς βοήθημα τών ορφανών.

Όμολογουμένως δέον νά συγχαρώμεν μίαν το·.· 
αύτην Διευθύντριαν.

Α. Π.

Ή μετεμφίεσις.
Όπου άποδεικνύεται, δτι οΐ άνδρες μεταβαλλό

μενοι είς γυναίκας άποτυγχάνουσιν, ένώ αύται καί 
άνδρες κάμνουσιν ώραιότατα τδ μέρος των.

Είναι πάντοτε άγγελοι!

Ό ύποδηματο-διορθωτής.,
— Βρέ Κίτσο, δέν θά μ’ άφήσης νά δουλέψω ; 

πώς θά βγάλω τό ψωμί μας ; τ( θέλεις; θά σέ 
δείρω.

— Tl-κου τδς-που εΐσ-άφέν-τη νά-δου λεύ-ης γιά- 
τα ζώ-α.

Έλάτωσις τοϋ άνθρωπίνου γένους.
Ό άνθρωπος κυρίαρχων έπί τών ζώων, έίολο- 

θρεύει δλονέν ταΰτα. Ή φύσις δμως θέλουσα νά 
έπαναφέρη τήν Ισορροπίαν μεταίυ ζώων καί άν
θρώπων, ωπλισε'ταΰτα μέ τοιοϋτον θάρρος καί γεν
ναιότητα, ώστε, ήρίαντο ήδη τά ζώα νά φονευωσι 
τδν άνθρωπον.

Ίδέ μικροβιολογίαν.

Όμοιότης γένους.
Ot βάτραχοί κατά τούτο δμοιάζουσι τάς γυναί

κας, οτι άμφότεροι, λεπτεπίδερμοι δντες, προσπα- 
Θοΰσι νά κρύπτονται ύπδ λεπτοφυή έπιφάνειαν, τδ 
ύδωρ καί τδ άλείήλιον, δι’δπερ ευκόλως άλίσκον- 
ται.

Άλλά δυσυυχώς ύπδ τοΰ ήλίου καί τοΰ ύδατος I

♦*Ο ύπουργδς κ. Δ. αποφασίζει νά κάμη δώρον είς 
τδν υπηρέτην τουέορτάζοντα.καΐ τφ λέγει:

— Τί θέλεις νά σοΰ όωρήσω διά τήν έορτήν σου ; 
Είπέ μοί το έλευθέρως.

— Είίεύρω, κ’ έγώ, κύριε υπουργέ ντρέπομαι ; 
Ό,τι θέλετε, άποφασίσατε σείς!

— Af I τότε βοΙ δίδω έν έτος διά νά σκεφθής, τψ 
άπαντα δ γενναίος ύπουργδς «αί μεταβαίνει είς τήν 
έργασίαν του

Μεταίύ δύο άγνωστων.
Ή γεροντοκόρη. ’ΑΙ κύριε, μοΰ έσώσατε 

τήν ζωήν καί θά σάς εύγνωμονώ διά βίου.
Ό κύριος. Κυρία μου, μή πειράζεσθε διά τδ 

τίποτε, δέν άείζει τδν κόπον.

Ό μικρός ’Αγησίλαος παρουσιάζει είς τόν πα
τέρα του τδ τετράδιόν του κατεσπιλωμένον έκ με
λάνης.

— Τί εινε αύτά ; Τώ λέγει δ πατήρ του μετά θυ
μού. Ποιος σοΰ έλέρωσε οδτω τδ τετράδιον;

Οδέ θέλων νά δικαιολογηθώ :
— Νά σάς είπω άμέσως, πάτερ, τψ λέγει.
Νάί αύτός δ άράπης τδν δποΤον έχομεν είς τδ 

σχολείον, Άνοιεεν ή μύτη του καί μοΰ έλέρωσε, 
τδ τετράδιον.

Έκλογεύς τις έπετίμα έσχάτως έν Άθήνακ τδν 
βουλευτήν τής έπαρχίας του, διότι ούδέποτε τδν 
ή«ουεν δμιλοΰντα έν τή'Βονλη καί ούδέποτε άνοί- 
γοντα τδ στόμα του έν αύτή. .

— ΓΙώς; τφ λέγει, ούτος άκριβώς χθές δλην τήν 
νύκτα ένφ σύ ήσο είς τδ θεωρείου έγώ, σέ έβλεπον 
καί έχαομώμην,
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Έν τω κσκβυργόδικείφ
— Κητηγορόύμενε, Αέγ.ει πρόσ τόν δίκσίόμενον 

ό πρόεδρος, έέήγησρνείς τούς ένόρ«ους,τίν! τρόπφ 
κατώρθωσας νά μετσφέρης τό χρηματοκιβώτιό-? είς 
τόσην μσκράν άπόστσσιν.

— Δέν άόίζει τόν κόπον, κύριε πρόεδρε, τω ά
παντά δ κατηγορούμενοί-, διότι ύσφ καί άν θέλωσιν 
ούδίποτε θά κατο^θωβ'^α’ν ο< άνθρωποι αύτοί να 
ΐιέ άπομιμηθώοι.

Ίατρόε τις συνεδούλενε τόν άσθενήτου Ινα με- 
ταβή είς μεσημβρινήν τινα χώραν, όπου τό κζΐμα 
εΤνε Οέρμότερον.

— ’Εδώ έχετε λάθος, ίατρί μου, τφ άπαντφ ά· 
μέσωε ό πελάτης, διότι άκριβώς έφερα έν θερμό
μετρου άπό τήν Αίγυπτον, τό όποίον σημειοΐ τήν 
Ιδίαν θερμοκρασίαν μέ τούς Παριοίους.

TOTIIKLA

Μεταξύ.δύο υπουργών.

— Δέν μου είπατε, κύριε συνάδελφε, τίνα γνώ

μην έχετε περί τής χυβερνήσεώς μας ; θά διατη- 

ρηθώμεν επί πολύ ;

— Έγώ, φίλε μου, πάντοτε είμαι τής ιδέας, τώ 

άπαντα ό προσφιλής συνάδελφος, οτι θά διατηρη- 

θωμεν έπ’ άπειρον, καθόσον εγ-ννήσαμεν τόσα ζητή

ματα έπίπλοκά, ώστε διά νά τά λύσωμεν άπαιτήται 

χρόνος πολύς·
— ’Ακριβώς τής αύτής ιδέας είμαι και έγώ, 

δεότι έ’χομεν πρωτότυπον κυβερνήτην, όστις είσέτι 

δέν ήρχισε νά όμιλή περί τής λόσεως ούδενός εί

σέτι ζητήματος.

Λέγεται, ότι είς τώ^όπούργών παρετήρ-ι εσχά

τως πρδς τινα συναδελφόνΛου οτι, ή παρούσα κυ- 

βέρνηφις μόνον χρήσιν παρασήμων δέν έποιήσατο

. —■ ’Αγνοείς, .φαίνεται, φίλε μου, τφ άπαντά ό 

συνάδελφός του, οτι τά παράσημα δίδονται, όπδταν 

εξοφλούνται:-οι-λ)μοί, ένυφ ή παρόδσα κυβέρνησις 

δέν εννοεί μέ ού.δένά νά έξόφλήσ/] έτι τδν'λ)μδν τής.

Ό βουλευτής κ. Κ. οδηγών εσχάτως εκλογέα 

του τινά'πρός επίσκεψιν της Βουλή; καί δεικνύω/ 

αΰτώ δύο Παρακείμενα δωμάτια, τφ'λέγε::
— Ί7δώ φίλε μ.ου, εινε τό «ωμάτιον τής Συμ- 

πόλιτεύσεως καί εδώ τό’ τής ’Α'ντιπολιτεύσεως.

— Δηλαδή καθώς κάμνομεν είς τήν επαρχίαν 

μας, τώ άπαντα ό άφιλης επαρχιώτης, όπου βάζο- 

μ;ν..τ'ο άνδρόγυνονκαί κοιμάται είς δυο δωμάτια χο>- 

ριστά.

Έπαρχ ώτης-τις ελθών.εσχάτως είς γάμου κοι

νωνίαν, ηλθεν είς τάς ’Αθήνας όπως διέλθη ημέρας 

τινάς τοϋ' θέρους, ότε καθ’ οδόν συνανιαται μετά 

tgu φίλου ταυ κ. Ρ.
— Καί πώς εδώ, φίλτατε. τόν έρωτα ουτος :

— Ένυμφεύθην, άγαπητέ μου; καί ήλθον νά 

διέλθω ένταΰθα τήν Σελήνην τοϋ Μέλιτος.

— Ωραία, κάλλιστα, εκαμες τφ απαντά ο φίλος 

του ΆθηνάΓος. Καί ή σύζυγός σου ποδ εινε ; Τήν 

άφήκες είς τό ξενοδοχείου ;

— *Α ! όχι, φίλε μου, τήν άφήκα είς τήν επαρ

χίαν, διά νά μή ύποφέρη άπό τήν ζέστην.

Ό κ· Ν.. έκθιάζει τά προσόντα τής νεαρας 

συζύγου του, ξανθής καί λεπτοφυούς γυναικός, έπι- 

λέγων οτι κατά τήν κοινήν γνώμην ταχέως θά χάση 

ταΰτα, διότι δενειναι μελαγχροινή.

— Μή. λυπήσαι διά τούτο, απαντά ό φίλος του. 

Είνε τό εύκολώτερον πράγμα οπερ διορθοΰται, κα

θόσον αί ξανθαί πολύ ευκόλως βάφονται μελαγ- 

χροιναί.

— Όσους άνδρα; έγνώρι’σα. έλεγεν ή κ. Μ. 

πρός τήν φίλην Κλεονίκην, τούς έκαμα νά. μετά- 

λάξουν γνώμην

— ϊέαί, τό παρειήρησα καί έγώ τοϋτο, αγαπητή 

μου, επιλέγει ή κ. Ν. καθόσον ένφ πάντες ώμίλουν 

πρότέρον εύνοϊκώς περί σοΰ, ήδη όμιλόΰσι πολύ 

δυσμενώς.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΕΞΗ

Βιβλιοπωλειον— Τυτιογζαφρϊον~ Βιβλιοδετεϊον
ΑΘΗΝΒΣΙ- 0402 ΑΙΟΛΟΓ

ΛΕΞΙΚΑ Έλληνογαλλικόν, Έλληνοαγγλικόν, 'Ομη
ρικόν, Λατινοελληνικόν, Γαλλοελληνικόν, Ίταλοελ- 
ληνικόν, Έλληνοϊταλικόν, Γερμανοελληνικόν, κ.τ.λ. 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ Έλληνογαλλικοί. Έλληνοϊτσ.λικοί, Έλ- 
ληνοαγγλιχοί. κ.τ.λ,
ΗΧΟ τών Παρισίων, τού Λονδίνου.-
Ή Γερμανική άνευ διδασκάλου,
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ Τά εκλεκτότερα καί ωφελιμό
τερα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ κ.τ.λ.

Ζητήσατε τΰν τιμοκατάλογον

ΘΕΛΤΡΟΝ ΤΣΟΧΑ
Έάν κατά τήν έφετεινήν θεατρικήν περίοδον είδο- 

μεν εύρυτέρους καλλιτεχνικούς ορίζοντας έν οις άνέλαμ- 
ψαν ^κπαγλοι αστέρες τής τέχνης, τούτο οφείλεται είς 
τον θίασον τον εν τώ θεατρι^ Τσόχφ εργαζόμενον. Καί 
ητο καιρός ή πρωτεύουσα να απόκτηση τήν Αικατε
ρίνην Βερώνη, ητο καιρό; ή άτμόσφαιρά μας νά κα- 
θαρισθή εκ τών ανήθικων άπό σκηνής διδασκαλιών τι- 
νών θεάτρων, διά τής διδαχής τών τού Άλεξ. Δουμά, 
ητο καιρός νά ειοωμεν τήν καλλιτεχνικήν έκτέλεσιν 
τών έξοχων δραμάτων τού πλουσιοτάτου δραματολο
γίου τοΰ θεάτρου τούτου.

Καί παρά τό έξοχον τάλαντου τής Αικατερίνης Βε- 
ρωνη τής γνωστότατης Έλληνίδος καλλιτέχνιδος εξ 
ίσου βαδίζει ό σύζυγος αύτής κ. Γεννάδης. Έκ τής

ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

lUTASTHMA SPABET0EN ΕΙΣ ΟΑΑΣ TAE KflSSSiS
Πλουσιωτάτη καί πολυποίκιλος συλλογή τών κα- 

λειτέρων λεπτοφυών έλληνικών μεταξωτών ύφα- 
σμάτων όλων τών ειδών καί τών ώραιοτέρων χρω
μάτων.

Άλεέίλια έπίσης μεταξωτά έγχώρια στερεότατα 
καί ήγγυημένα.

Τό κατάστημα δέχεται καί παραγγελίας παντός 
υφάσματος καί άλείιλιου. Πδσα σύστασις περιττή, 

σκηνής γοητεύει, συ’ΐαοπάζιι παρασύρει τό ακροατή
ριου άνευ ύπερθολών, χειρονομιών καί φωνών καί κατα 
τοϋτο είνε έξοχος, θαυμαστός.

Και το συμπλήρωμα τή; λαμπροτάτης ταύτης δυ- 
άδος ό κ. Βερώνης ό κ Σταματοπουλος καί ο! λοι
ποί αποτελούν τον θίασον τούτον δστις έ/ρειάζετο διά 
μιαν πρωτεύουσαν.

0ΕΑΤΡΟΝ ΒΑΡΙΕΤΕ
Πάντοτε ακούραστος, πάντοτε φαιδρύνω*  τό ’Αθη

ναϊκόν κοινόν ό κ. Εύάγ. Παντόπουλο;, ούτινος,έν- 
νοήσας τήν μεγάλην πρός αυτόν αγάπην καί θαυμα
σμόν,δέν έννοεΓ νά άποχωρισθή, εφέτος διδάσκει τέρπων 
τούς ’Αθηναίους άπό σκηνής τού θεάτρου’Βαριετέ.

’Ιδού ή μόνη εφετινή αλλαγή. Κατά τά άλλα ό 
αυτός, ό αιώνιος Παντόπουλος. Ή 'Ελληνική πλέον 
κωμωδία κρέμαται άπό τούτον, άπό τόνθΐασόντου, έν 
ω εΰρίσκονται προσέτι οί έξοχοι κωμωδοί κυρία Χέλ- 
μη μετά του υιού της. Τό «παιδί τοΰ Κασκαρίκα» τό 
«Οίχοτροφειον Σ^έλλερ» «Βασίλειος ό Βουλγαροκτό- 
νος» και πλήθος άλλων μέχρι τοϋοε έδιδάχθησαν, ό δέ 
X. Παντόπουλος μανεωδώ; αναζητεί τά νεώτερα έργα 
και προσπαθιϊ αενάως και είς μυρίας ύποθαλλόμενο; 
θυσίας νά άναδείξη τήν ,Ελληνικήν κωμωδίαν.

Εύγε του.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
|αυνίχίΐ«' ?δ· προηγούμενου ψύλλον)

Περ\ μεταθέσεως

Ή ΰψωσις ή ή χκμήλωσις τών διαστημάτων

flUlitfBl

Ή μελωδία αΰτη μεταφέρεται έκ τοϋ τόνου do εί; τόν la, επομένως κατά πρώτον θά όπλί- 
σωμεν τό. κλειδιού μέ τρεις διέσεις, έπειτα έκαστον πρωτοτύπου φθογγόσημου θά το μεταθέσω- 
μεν κατά τρία έλάσσονο; γένους πρό; τά κάτω. ί 'λλί

Ή έχ μιτ«9ίσιω; προηγουμένη μελωδία.

1

+
£

Άλλά νά‘μεταφέρωμεν έκ πρώτης όψεω; τε
μαχίου τι εις έτερον τόνον εινε έργον δύσκολου. 
Πρέπει νά γνωρίζωμεν μέσον τι, δι’ού ταχύτε- 
ρον νά έκτελήται αΰτη ή εργασία.

Τό εύκολώτερον μέσον εινε νά συνειθήσωμεν 
διά της διάνοιας νά μεταφέρωμ.εν τά τεμάχια· 
φ; πρός- τοΰτο πρέπει νά έχωμεν ύπ’ όψιν τρία 
τινά.

Ιον). Ν’ άντικαθιστώμεν νοερώ; τό γεγραμ 
μένον κλειδιού διά τίνος άλλου κλειδιού, ούτινος 
οΐ φθόγγοι νά λαμβάνωσιν άνευ τής αλλαγής 
τών θέσεων των -τό όνομα, τό όποιον θά έλάμ- 
βανον καί διά της μεταθέσεω;.

2ον). Νά ΰποθέτωμεν εις τό νοητόν κλειδιού 
τόν οπλισμόν, τόν δηλοϋντα τόν τόνον τής με- 
ταθέσεως.

3ον). Νά γνωρίζωμεν, διά προόδου, ποιου? 
μετασχηματισμούς φέρουσιν αί τυχαϊαι αλλοιώ
σεις έπί τοϋ νοητοϋ όπλισμοϋ τοϋ κλειδιού.

Έρχόμεθα είς μερικά; τινα; εξηγήσεις έπί 
τών τριών τούτων προτάσεων, δίδοντες τούς 
άναγκαιοτέμους κανόνας.

Ιον). Ύηονόηοις έτέρου κλειδιού

Κατά πρώτον όφείλομεν νά άλλάξωμ.εν τά 
ονόματα τών φθογγόσημων, χωρίς νά μεταβά- 
λωμεν την θέσιν αύτών.

Ούτως είς το προηγούμενου παράδειγμα τό
do

διά τη; μεταθέσεω; γίνε— τονικον do «« τ»ίί μεταθέσεω; γίνε

ται la. Δυνατόν όμω; χωρίς ν' άλλάξωμεν την 
θέσιν αύτοϋ νά οώσωμεν τό αύτό όνομα, μετα- 
χειριζόμενοι δμως άντί τοϋ κλειδιού sol, τό do

η των φθογγόσημων τεμαχίου τινό; ονομάζεται 
μετάθεσι;· άλλως, η μεταφορά έξ ένό; τόνου είς 
έ'τερον. Σκοπός της μεταθέσεω; εινε ή ΰψωσι; η 
ή χαμήλωσα τών φθόγγων ώ; προς την φωνήν 
τοϋ άοιδοϋ. Μεταθέτομεν δέ είτε' άντιγράφον- 
τε; μόνον τό τεμάχιον ή απλώς άναγινώσκοντε; 
αύτό.

Ή επομένη μέλφαία μετατίθεται κατά τρία 
διαστήματα έλάσοονος γένους χαμηλότερου.'

Μελωδία πρδς μιτάΐιαιν

Ja

έπί τής πρώτης γραμμής Έκ τούτου

εξάγεται, οτι όποιονδήποτε καί άν είνε τό πρός 
μετάθεσιν διάστημα,' ύπάρχει πάντοτε κλειδίον 
τι έκπληροϋν τήν άπαιτουμένην εργασίαν, διότι 
ώς είοομεν εί; τό σύστημα τών κλειδιών, φθογ
γόσημου τι κατέχον δποιανδήποτε θέσιν έπί τοϋ 
πενταγράμμου (portae), λαμβάνει διαδοχικά»; 
ολα τά ονόματα τών φθογγοσήμων.

Σημειοϋμεν, ότι τά διάφορα κλειδιά μόλον 
ότι μάς οίδουσι τά βουλόμενα ονόματα τών φθογ
γοσήμων, δεν μάς δίδηυσιν όμως το αληθές δια
πασών των.Άς ύποθέσωμεν, OTt θέλομεν νά με
ταφέρωμεν τόνον τινά χαμηλόν γεγραμμένον είς 
τό κλειδιού τοϋ sol-

θά άντικάταστήσωμεν τό γεγραμμένον κλει
διού sol διά τοϋ do έπί τής τετάρτης γραμ
μής, άναγινώσκοντε; όμως αύτό μίαν οκτάβαν 
ύψηλότερου ή ότι δεικνύει τό πραγματικόν δια
πασών του. ‘

Διά νά γνωρίζωμεν, διά προσδιορισμένην τΐ'.ά 
μετάθεσιν, διά ποιου κλειδιού θ’ άντικαταστή- 
σωμεν τό γεγραμμένον κλειδίον, αρκεί μόνον νά 
παρατηρήσωμεν είς ποιον κλειδίον τό δεδομένον 
τονικον λαμβάνει το όνομα τοϋ νέου τονικοϋ. 
Διά τοϋ τοιούτού τρόπου εύκόλως εύρίσκομεν 
τό αντιστοιχούν κλειδίον. Έν τούτοι; παρέχο- 
μεν πίνακά τινα. δεικνύοντα τά αντιστοιχούντο·, 
κλειδιά πρός εύκολου μετάθεσιν τών διαφόρων 
διαστημάτων.

Snfi« Ό κάτωθεν πίναξ μας δεικνύει τά διά
φορα άντιστοιχουντα κλειδία, πρός εϋρεσιν τής 
ζητουμένης μεταθέσεω;. Δ·.α νά μεταχειρισθώμεν 
αύτόν, αρκεί νά ζητήσωμεν τήν γραμμήν τήν 
δεικνύουσαν τήν μετάθεσιν καί τό γεγραμμένον

κλειδίον είς’τό τεμάχεον τότε τό άμέσως ακο
λουθούν κλειδίον είνε τό ζητούμενου πρός· μετά- 
θεσιν. Π./χ.. διά νά μεταθέσωμεν τεμάχιόν τι 
διά δυρΐν πρός τά ανω. Έάν το τεμάχιον είνε 
γεγραμμένον είς τό κλειδίον τοϋ 8θΙ έπί τής δεύ
τερα·; γραμμής ^πρέπει νά τό άναγνώσωμεν διά 
τήγμετάθεσιν εις τό κλειδίον τοΰ do έπί τής 

■3» γραμ^ς. /Εάν δε ε^, .γεγραμμ<γ,ον εις τό 
κλειδ.ίβν'ΐρΰ άο’^ο.ήί'γρ'αμμή;', τότε πρέπει νά τό 
άναγνώσωμεν είς τό κλειδίον τοΰ fa 4ης γραμ
μής καί'οδτώ καθ’ έξής. ?

Διά 4ά μεταφέρωμεν διά δυοιν άνωθεν (ή δι*
' επτά κάτωθεν.) . '

Διά’ νάήένθύμώμεθά ένταΰθα τήν τάξιν καθ ’ 
ήν .έρχονται τ.ά; ίκλειδ,ία, άρκεΐ νά φανταζώμεθα 
τήν;φυσ.ικ,ήν των τ.άξιν :καί νά λαμβάνωμεν αύτά 
άνά τέσσαρά, άριθμόΰντες πρός.τ’-αριστερά.!

Ένταΰθα.. τά - ρ.λειδία .διαδέχονται άλληλα 
κατά-τήν φυσικήν, των τάξιν. 
—'Δι'ά'νάγαεταφέρωμεν διά τέσσάρα πρός τ'ά άνω 
(η διί πέντε πρός τά κά?ω.)

’Ενθυμόύμέθα ένταΰθα τήν διαδοχικήν τάξιν 
τών κλειδιών, έαν φαντασθώμεν τήν φυσικήν των 
τάξιν καί λάβωμεν αύτά άνά τρία, · λαμβάνοντες 
όμως τό γνωστός κλειδίον καί άριθμοΰντες'πρϊς 
τ’ αριστερά!' ’"

Διά να μεταφέρωμεν διά δυοΐν πρός τά κάτω Εινε σαφές ότι ή. νοητή αλλαγή τού οπλισμού 
(διό επτά πρός τά άνω). · '

Διά νά ένθυμώμεθα ενταύθα τήν· διαδοχικήν 
των τάξιν, άρκεΐ νά φαντασθώμεν τήν φυσικήν 
τώΊ. τάζιν καΐ νά λάβωμεν. αύτά άνά τέσσαρα 
πρός τ’ αριστερά.

Δ’.ά νά μεταφέρωμεν διά ταία πρός τά κάτω 
(ή.δι’εξ-πρό; .τά άνω). - · ;

Do la fa' ιέ si· sol mi Do

Ένταΰθα ; ·τά κλειρίο; ,.δςρ’ύέχονται 
κατά τήν φύσίκήν των

λ

■»>

Διά - νά μίταφέρωμεν διά τέσσάρα στρας τά 
κάτω (ή διά πέντε πρός τά άνω.

_ , jus·',/υ-ύ? ,.-ί >.Do sol ri- la mi si fa do

Ένθυμιόμεθά ένταΰθα τήν διαδοχικήν των 
τάξιν έάν φαντασθώμεν τήν φυσικήν των τάξιν 
καί λάβωμεν αύτά άνά τρία πρός τά δεξιά.

Τίς πρέπει νά είνε ό όπλισμός τοϋ 
νοΐιτοϋ κλειδιού.

Ό οπλισμό; τοΰ νοητού-κλείδίου πρέπει νά 
εινε σύμφωνος μέ τό νέου τουϊκόν. Π. χ. Τό 
τεμάχιον είνε Scd |ίε?ζθ4ο;- γένους, θέλομεν νά 
τό μεταθεσωμεν .·διά τέσσαρα,ακριβή κάτωθεν 
ήτοι re μ:ίζθνος(ιγέν.ου·;;· τάτε^. θά ύποθέσωμεν 
τό νέον νοητόν "κλειδιού οπλισμένου δύο διέ
σεις. Έτερον παράδειγμα'. Τ'ο ·: τεμάχιον είνε 
γεγραμμένον έπί του κλειδιού Sol καί είς τόνον 
Γβμείζονο; γένους· ποιος t6a είνε ό. τόνος έάν τό 
μεταφέρώ|ι^ν·· είς ;'τό' κλειδίον -©ο δασ-'-γραμμή; ;

Άπόκρ· Πα^ατηροΰμεν βτϊ το τονικον Re 
εινε γεγραμμένον είς' το κλειδίον τού Sol έπί 
τής 4η; γραμμής'τού πενταγράμμου, εις δέ τό 
κλειδίον τόϋ Do 4 ης γραμμής τό φθογγόσημου 
τό κατέχον τήν 4ην .γραμμήν, εινε Sol. Το τε
μάχιον λοιπόν θά μεταφερθή είς τόν τόνον Sol 
καί επομένως θά εχη έπί τοΰ κλέιοίου μίαν δίεσιν.

Μετασχήματύτμόΐτς οϋς Λ νοητλ αλλαγΛ 
τού όπλισμοϋ - ^έρει είς . τάς τυχαίας

Τ>Υ . ..Λ*. ’.' '' * * ---

μάς οδηγεί νά ε&ρωμεν τούς .μετασχηματισμούς 
οδ; ΰφίστανται αί τυχαϊαι αλλοιώσεις έν τή μετα- 

σει.
Οΰτω δυνατόν φθογγόσημόν τι φυσικόν έν τφ 

γεγραμμένφ τόνφ νά καταστή διά τή; μεταθέ
σεων φθογγόσημου έν διέσει ή έν ύφέσει καί του
ναντίον.

Έάν. λοιπόν ενώπιον φθογγ.οοήμου τίνος εΰ· 
ρίσκεται άλλοίωσί; τις, έν τή· μεταθέσει 'lyiw 
τού νοητού .όπλισμοϋ μετασχηματίζω 
τελέσγ, τό αύτό -έργον; δπ- - ’ ' ' '
πρωτότυπου. Ά· Ν' 
έν ~~

/

. I -
'·· yy

♦·.
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1 8. Αϊν»γι»α
Σύντροφος όλων ;

' πάντοτε. Λ-μήν . ' 
.....χαράς και πδνων. '

Ψάλλω ήδέως 
έχω δέ φήμην .
πολύν βεβαίως.·
Τήν κεφαλήν μου

' άν μεταάάλχις, 
είς τήν τιμήν μου, 
πρέπει ν’ μ’ εϋρμς 
είςτάς έπαύλεχς. - 
άν μέ γυρεύμς. ,

1β. Γ^ος.
Καλ i τόν ήδη ΚΑ υΙός ήν

1 Τ. Γρίφος.
"Αρης τόν 2η . γΛ Ία

Χισσΰο-

ΑΥ2ΕΙ2 ΠΧΕΪΜΑΤΙΚΩΛ AZKJISEQIV
3?ν ΤΕΥΧΟΥΣ

Ταίρος-Τυρύς

Έλυσαν αυτό δ χ Άλέξ. Μιχαηλίδης έχ Λάρίσ- 
σης;, δ χ. Παναγ. Α Παπαθανασίου έχ Πατρών, ή Δίς 
Σοφία Δημαχοπούλου έξ ’Αθηνών.

Λαύριον- Αύριον
Έλυσαν αυτό δ χ. Ά8. Νιχολαιδης έχ Λαρίσσης, 

δ χ. Παναγ. Παπαθανασίου έχ Πατρών χαί ή Δίς 
Σοφία Δημαχοπούλου έξ ’Αθηνών.

Τό Πεντελιχόν είνε δρυς

Έλυσαν αύτδ λ ν Άλ«ξ. Μιχαηλίδης, έχ Λαρίσ- 
”ΙΤ> ο χ. Άδ. Νιχολαιδης έχ Λαρίσσης, δ χ. Παναγ. 
Παπαθανασίου έχ Πατρών χαί ή Δίς Σοφία Δημαχο- 
πούλου έξ ’Αθηνών χαί δ χ. ’Ανδρ. Βουλγαρίδης έχ 
Φαγιούμ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,,

Ή. Ά. Λευκάδα. Ζητούμενα φύλλα σας άπε- 
στείλαμεν—.Κ. Γ. Ρ. Λ ε υ χ ω σ ί α ν. Δελτάριον 
εληφθη. Παραχαλοϋμεν επιταχύνατε αποστολήν.— 
Ά. Σ. Σάμον. ’Αναμένομε», ώς γράφετε χαί εΰ- 
χοριστοΰμεν διά γραφόμενα σας.—Δ. Σ. Μασσ α- 
λ ί α ν.—Συνδρομαί έληφθησαν .Εΰχαριστοΰμεν πολύ. 
—Σ. Β. Ά σ σ ο υ ά ν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύ- 
χαριστοΰμεν.—Ε. Ζ. Ένταϋθα. "Υλην πρδς δη
μοσίευσήν έλάβομεν. "Αν έξευρεθή ευχαρίστως δήμο· 
σιεΰσωμεν.—Α. θ. Κύθηρα. Πάσας τάς παραγ
γελίας πιστότατα ίξετελέσαμεν. Έλπίζομεν νά εΰ- 
χαριστηθήτε. Χρήματα έληφθησαν, εΰχαριστουμεν. 
—A. Λ. Τ α ι γ ά ν · ο ν. Τά ποιήματα σας έλήφθη- 
σαν, κατά τήν χρίσιν μας δε εινε ώραΐα· διότι εινε 
αφελή. Δημοσιευθήσονται.—Π. Α. Π. Πάτρας. 
Δελτάριον ελήφθη. Ταχυδρομικώς γράψωμεν πλειό- 
τέρα.—Π. Κ. Γύ θ ε ι ο ν χρήματα έληφθησαν Νέοι 
συνδρομηταί ένεγράφησαν. Εΰχαριστουμεν.—

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔ ΛΕ- 
ΞΙΚΟΥ- Έξεδόθη'τδ 4θν τεύχος πέριέχβν διπλοΰν 
πίναχα τής Αλεξάνδρειαςχαί άρθρα άπδ του <Αΰρη- 
λίας οιχος» μέχρι τοϋ «ιΒερνίχλη-»,' έξ ών μνημονεύο- 
μεν τά έξης : ■■ Αυτοκίνητα, Άφεντούλης, Βαλτικοί, 
Βενβύλος, Βενιαμίν ό Λέσβιος, Βενιζέλος, Βερναδάκης. 
Ή προθεσμία διά τήν προπληρωμήν τοΰ όλου έργου 
(δρ. 20 έν Άθήναις, 23 έν ταΐς έπαρχίαις, 26 έν τή 
αλλοδαπή) λή^ει τή 1 ’Ιουλίου. ΖΕχδόται Μπέκ.κάί 
Μπάοτ έν Άθήναις,.

Έξεδόθη. τδ 5ον τ-εΰχος περιέχον πίνακα τών. ’Α
θηνών Β’ καί αρθρα άπο τοϋ «Βερόδουνον» μέχρι τοΰ 
Βρισσώ, έξ ών μνημονεύομεν τα Βικέλας, Βλάχος, 
Βουλγαρία. Έκαστον τεΰχος τιμάται έν Άθήναιςδρ. 
—80, εν ταΐι έπαρχίαις δρ.—90,' έν τή αλλοδαπή 
δρ. 1—. Έκδόται Μπέχ .χαί Μπάρτ, πλατεία Συντάγ
ματος.

ΠΑΝΑ@ΗΝΑΙΑ 
Άθήναι, 18 όδός Φιλελλήνων.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙ
ΚΟΝ ΙΔΡΥΘΕΝ TO· Ι9ΟΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗ
ΤΗΣ KIMUN ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ- Έχαβτον Zw tHvllava· θη να ί ω ν άποεε-ίειεαι ex 5νθ τόμων. ηιοι 800 σ«· Λίδιαν μΐΛ50—150 eixcvac, ίχ tar όκοίωτ 30 xaixj^or ex! JetixoiJ η χραιματισζοΰ χάρτου ίχζίς rev xeiusrov. Έγγραφα! προχ,Ιηρωιιαι:

Έν Έ33αδι ότησι'α δραχ. 35. ιζάμηνος δρ. IS. Έν τώ έζααιριχΰ φρ, 55 ·' φρ. iS.
ΑΛΒ“. ΔΟΥΜΑ-("«νρϊδ)

ΟΙ ΣΥΝΛΜΟΤΑΙ
Ήρ^ισαν έχδιδόμενοι είς 5λεπτα φυλλάδια θαυμα- 

θαυμασιως εικονογραφημένα, Τδ μυθιστόρημα τοΰτο 
εχει μεγάλην άιίαν, ώς έχ τών ιστορικών γεγονότων,, 
άτινα περιέχει, δλον δηλαδή τόν περιπετειώδη βίον 
τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος μετά:τών περί αΰτόν. ■

Εχδοσις Νέων έκλεχτών μυθιστορημά
των. Όδδς Σωκοάτους 46.

Εις φυλλάδια δλεπτα.

ΛΥΡΙΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ ύπδ Κωνσταντίνου Μη- 
σαηλίδου. Έχδοθήσονται προσεχώς είς ωραιότατου 
τόμον. .

Περιοδικόν «ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ» Διευθυντής Δημ.
Πίππης- Γραφεία δδ. Πρόαστέιου 51.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΗΟΓΙ ΑΣ
Ν Γ ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗ

ΒΝ ΚΑΑΑΜΑΙΣ

'Er τώ Λεφη^σρΰτζρ ζοΰζω εργοστάσιά τών 
Καθαρών, τώ βραβεβθέντι είς π.Ιείσζαις Έκθέ- 
σεσι διά χρυσών ρκαΛΛίων καί τιρηθέντι Λά 
τής προστασίας διαφόρων βασι.Ιικών αύΛών, 
εύρίσκονζαι έν άρίσζρ καί μοναδική ποιότητι.

-ρ» ·Εν Άθήναις ίκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίσιη Κωνσταντίνου «ε.


