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• κών αύτών δεσμών, 
δύνανται νά έκδη- 
λώνται πανταχόσε,δ
που ύφίσταται συμ
πάθεια πρδς δτομόν 
τι, έν τή γή, καί ι
δία οσάκις ή συμπά
θεια αύτη μεταξύ 
ανθρώπου καί πνεύ
ματος τυγχάνει άμοι- 
βαία’ούδ' είναι πλέον 
άναμφισβήτητον, δτι 
τά πνεύματα αίσι*  
ώτερον έκδηλοΰνται 
πρδς τά μέρη, ένθα 
Λ άνάμνησις τά προ- 
σκαλεΐ. Οί αρχαίοι 
ραββτιοι άνεγνώρι- 

ταύτην, οί δέ τελεν-σαν τήν αλήθειαν 
ταϊοι καββαλισταί (*)  έπίστευον δτι ή ζω
ική και ρευστή φυχή διαμένει παρά τώ 
σώματι μέχρι τής έντελοΰς αύτοΰ άπο- 
συνθέσεως. Κατά δέ τούς αρχαίους ραβ- 
βίνους ή στενή αΰτη σχέσις, τής φυχής 
μετά τοΰ σώματος, διαρκεϊ έπί έτος καί

(*ί  Μύβται σοφοί, περί τήν Εβραϊκήν κάββαλαν 
ή τήν μυστικήν και αλλ^γσρικήν ερμηνείαν τής πα- 
λαιϊς διαβήκης καταγινόμενοι ( Εβρ, Kabbal h), από
κρυφος παράοοσις, έκ τοΰ Khob, χρύπτειν.
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τήν δοξασίαν ταύτην έδανείσθησαν άάδ 
τής έκ τών οστών τού Έλισσαιέ έκτελέ· 
σεως τού θαύματος, δπερ ακριβώς £γέ- 
νετο έν έτος μετά τόν θάνατόν του.

Οί ’Ινδοί έδόξαζον ώσαύτως. δτι δε
σμός τις έπικρατεϊ μεταξύ ύυχής καί 
θνητού σώματος, δτι τάς κηδείας συνο- 
δεύουσιν άφανώς αί φυχαίτών τεθνεώτων, 
δτι παρίστανται αύται έν ώρα πένθιμων 
γευμάτων, θρησκευτικών τελετών, κτλ. 
Κατά τάς ίεράς δέ τών;άρχαϊών Περσών 
παραδόσεις, αίύυχαί περιφέρονται πέριξ 
τοΰ σώματός των, μέχρι τής τετάρτης 
ήμέρας άπδ τοΰ θανάτου.

Κατά τούς άρχαίονς Αιγυπτίους, ή 
ύνχή έπί-μακρδν χρόνον διαμένει παρά 
τφ σώματι, ήτοι μέχρι τής έντελοΰς άπο- 
συνθέσεως αύτοΰ· Καί διά τούτο ίσως, 
δπως έμποδίσωσι τήν δσον ένεστι άπο- 
σύνθεσιν τών σωμάτων, έτάρίχόυον τότε 
ταΰτα, διατηροΰντες οΰτω. τήν στενήν 
μετ’ αύτών συνάφειαν τών φυχών.

’Αλλά τήν γνώμην ταύτην άπεδέχθη- 
σαν καί οί Έλληνες, οίτινες μετά τήν 
κηδείαν παρέθετον γεύματά πολυτελή καί 
έτέλουν έπισήμους μετά παιγνίων έορ- 
τάς.Οΰτως εύρίσκομεν τοιαύτας γενομέ- 
νας μετά τήν κηδείαν τού Πατρόκλου, 
(Ίλλιάς, ΚΓ’ ·) διότι έπίστευόν, δτι οΰτω 
ηύχαρίστων τήν φυχήν τοΰ τεθνεώτος-Ή ■ 
φυχή τοσοΰτον στενάς σχέσεις μετά τοΰ 
θνητού σώματος διατηρεΐ,ώστε κυρίως τμ 
ύυχή αποδίδονται πδσαι αί έπικήδειοι 
τιμαί (Βΐργΐλίος. Αίνειάς, Δ’, 3f·)·

Κατά τδν Πυθαγόραν, δστις πολλάς, 
ώς καί πλεϊστοι άλλοι διάσημοι Έλλη
νες, ιδέας παρά τών Αιγυπτίων παρέλα*  
6εν, «αί ύυχάΐ διαμένουσιν έπί τινα έτι 
χρόνον παρά τδν τάφον η τόίς πέριξ.(ί) 

Ό ’Ιάμβλιχος (*)  (Βίος Πυθαγ. ι3ρ
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ι ^8) λέγει, δτι Ακόυσαν τήν φωνήν τοΰ 
Φιλολάου (*)  παρά τδν τάφον τον ό δ’ 
άκούσας ταύτην διηγήθη τοΰτο τφ Εύρύ- 
τω. δστις τόν ήρώτησε, τί είδος αρμονίας 
ένεΐχεν Α φωνή της ψυχής ταύτης, κα
θόσον, κατά τούς πυθαγορείους, τδν εύ- 
δαίμονα κατάστασιν τής ψυχής ιδίως δια
κρίνει φωνή άρμονικωτάτη καί μελφδι- 
κωτάτη άπδ μέρους αύτής.

Ό δέΠ'άτων (Φαίδων, 8ο. u3 καί 
ι ί 4> λέγει, δτι αί έχουσαι αισθητικός 
τάσεις ψυχαί ϊστανται άνω τοΰ τάφου 
τοΰ σώματός των-

Κατά τδν μβόαίωνα ή ίδέα αΰτη τοΰ 
Πλάτωνος είχε λάβει μεγάλην έπίτασιν 
κάί ένόμιζον οί τότε άνθρωποι» ότι τά 
δυστυχή μόνον καί γήινα πνεύματα δια- 
τηροΰσι στενάς σχέσεις μετά τών Θνητών 
σωμάτων των- Καί δή έσύγχιζον ένίοτε 
ταΰτα πρδς τούς δαίμονας καί τά κακά 
Πνεύματα, ίσχυριζόμενοι, δτι οί δαίμο
νες ιδίως έκδηλοΰνται έν τοΐς νεκροτα- 
φείοις, πρδς έκφόβισίν τών άνθρώπων. 
Ή ίερά Βίβλος δμως αποκρούει ταΰτα, 
διά τοΰ παραδείγματος τοΰ θαύματος 
τών οάτών τοΰ Έλισάαιέ, δσΐις ύπήρ- 
ξεν είς τών άγίων προφητών, κτλ. Τό 
δέ πλεΐστον τών συγχρόνων ήμΐν ιερέ
ων καί κληρικών αποδέχεται δυστυχώς 
λελαχθασμένως τήν άντι-βιβλικήν ταύτην 
πλάνην, συμμεριζομένων τήν γνώμην 
τοΰ Πλάτωνος, ένώ Α περιεχόμενα έν 
τή Βίβλω άλήθεια είναι αξιοσημείωτος.

Οί Σΐναι έδδξαζον.. δτι αί ψυχαΐ τών 
μή πολύ κακών άνθρώπων, ώί καί τών 
μή πολύ αγαθών, έπί πολύν χρό
νον πλανώνται παρά τοΐς τάφοις αύτών 
καί ΐπτανται πέριξ τών μερών,ένθα έχουσι 
ζήσμ έν τή γή. φερόμεναι ύπδ τοΰ νοή 
τρου τής άναμνήσεως. Τούτο δέ έθεω- 
ρεϊτο ούχί μόνον ώς ποινή, άλλά καί ώς 
έξιλέωσις, αν δηλονότι μετενόουν καί 
έπεκαλοΰντο τήν θείαν έπιείκειαν.

Κατά τήν όμόθυμον γνώμην τής αρχαι
ότατος, στενός δεσμός ύφίσταται μεταξ·'· 
ψυχής καί τεθνεώ·ος σώματος, συνεπεία 
τοΰ όποιου καθιερώθη Λ έπίσιιμος τελε
τή τών κηδειών, ή καθιέρωσις τών μνη
μείων καί ό σεβασμός έν γένει πρδς τοΰς 
νεκρούς. Τουντενθεν άπεοίδοντο τούτοις 
αί όφειλόμεναι τή ψυχή τιμαί. Τούντεΰ· 
θεγ ό πόθος τών ανεψιών νά ένταφιά-

Γ.' αιώ-,ος,.-ίρωσί τήν μαγείαν μετά τής θεολογίας 
xal Ιγρηρίτιβιν άίπϊνδος έχβρός τοϋ χριστιανισμού, 
f) Μίγας οιλόσοβος πυίαγορικίς, Κροτωνιάτης, βξε- 
δωκε πολλά βιβλία χαί ϊιεκοίνωσε τήν φιλοσοφίαν τοϋ 
Πυβαγόροο..Πρώτος «γνώρισε το πλανητικόν σύστημα. 

ζονται παρά τοΐς προγόνοις αύτών- Ό 
δέ ’Αβραάμ Αγόρασε θέσιν τή Σάρα, (Γέ- 
νεσις ΚΓ) καί πάντες οί άνεψίοί του μέ
χρι τοΰ ’Ιακώβ καί τοΰ ’Ιωσήφ ένετα- 
φιάσθησαν παρ’αύτφ. (Γένεσις, XLIX 
29, 32.)

Έν τή άρχαιότητι, έθεωρεΐτο ιεροσυ
λία τό μή ένταφιάζειν τούς νεκρούς καί 
παραμελεϊν τά πρός τάς ψυχάς αύτών 
χρέη. Εν τοΐς όμηρικοϊς δέ χρόνοις έπι- 
στεύετο, οτι σοβαραί συνέπειαι έπηκο- 
λούθουν ταϊς ψυχαϊς τών μή ένταφια- 
ζομένων σωμάτων. Άπηγορεΰετο αύταϊς 
Λ είσοδος έν τοΐς Άδύτοις, έπλανώντο 
δέ ανήσυχοι καί ύποφέρουσαι έπί τοΰ 
έδάφους, έφ’ δσον εύσπλαχνοι χεΐρες 
δέν έξετέλουν τά δι’ αύτοΰς χρέη τών 
συγγενών. Καί διά τοΰτο οί άρχαΐοι 
Έλληνες έφοβοΰντο μή στερηθώσι τής 
ταφής ή καταβιβρωθμ τό σώμα των ύπό 
τών κυνών Α τών κοράκων-

01 αρχαίοι τοσοΰτον έπεμελοΰντο τών 
έαυτών τάφων καί τοσοΰτον έτίμων αύ- 
τούς, ώστε πολλοί τοΰ χριστιανισμού 
δπαδοί, ώς ό Άγιος Κλημέντιος τής 
Αλεξάνδρειάς, ό Εύσέβιος, ό Λακτάν- 
τιος, ό Άρνάβιος κτλ- έπίστευον, δτι τά 
πρός τάς θρησκείας άνεγείρόμενά οικο
δομήματα έντεΰθεν έλαβον τήν αρχήν.

’Οτε ό άνθρωπος Αρξατο ν’ άναισθη- 
τή πρός τά μετά θάνατον, έπαυσε καί νά 
τιμά καί νά σέβηται τούς νεκρούς. Οί 
Ρωμαίοι καί Έλληνες Αρχισαν νά περι- 
φρονώσί τήν λατρείαν τών είδώλων, ό- 
πόταν ό πνευματισμός κατ’ όλίγον ύπε- 
χώρει πρδς τδν σκεπτικισμόν, τήν αδια
φορίαν καί τόν ύλισμόν. Τούτ’ αύτδ καί 
ννν συμβαίνει·

ΟΙ Πατέρες τής Εκκλησίας έφρόνουν, 
δτι οί ‘Εβραίοι ένεταφίαζον τούς νεκρούς, 
διότι ό Θεός ειχεν είπεϊ τφ άνθρώπω, 
(Γένεσις Γ.)·. Κόνις εί καί είς κόνιν 
άπελεύσει». Καί οί Εβραίοι καλείτερον 
θά έξετέλουν τήν έντολήν τοΰ Θεού, 
έάν άπεδέχοντο τήν χρήσιν τής άποτε- 
φρώσεως καθόσον Λ πυρά μεταβάλλει τδν 
άνθρωπον είς κόνν ταχύτερου τής άπο- 
συνθέσεως. Οί ’Εβραίοι.Ακολούθησαν τδ 
παράδειγμα τών Αιγυπτίων, Κυρίων των 
ώς καί τών Περσών, άπδ τής έποχής 
τής αιχμαλωσίας τής Βαβυλώνος- Είναι 
δέ γνωστόν, δτι έν Περσία τδ πΰρ ήτο 
Ιερόν, έτιμωρόΰντο δέ διά ποινής θανά
του οί άποτεφροΰντες τά πτώματα.

Τό έθος τής άποτεφρώσεως τών νε
κρών Α μάλλον τής καύσεως άρωματικών 
ούσιών έπί τών νεκρών, μόνον είς τούς 

βασιλεία έπεκράτει, ένφ τούναντίον οί 
χριστιανοί τής άποτεφρώσεως έχρώντο 
ώς τιμωρίας σκληρός τοΐς αίρετικοΐς καί 
μάγοις, καθόσον κατά τόν μεσαίωνα ι
δίως, έπιστεύετο, δτι Α άποτέφρωσις πα- 
ρεκώλυε την τής σαρκός άνάστασιν !

Η θεοποίία είναι τέχνη τοΰ άναπαρι- 
στάνειν τούς Θεούς έν προτομαΐς καί 
άγάλμασι διά τής θρησκευτικής άφιερώ- 
σεως κάί τών απορρήτων πράξεων τής 
ίεράς μαγείας. Τή οοηθεία δέ τής προ
σευχής καί τής έπικλήσεως έζωογόνουν 
τά άψυχα ταΰτα αντικείμενα διά τής 
πραγματικής παρουσίας τών θεών, οΐ- 
τινες είρχοντο νά διαμείνωσι παρά τού- 
τοίς καί έξεδηλοΰντο οΰτω έν διαφόροις 
τρόποις. Η Θεοποίησις αΰτη έθεωρεΐτο 
τό άγιώτερον μέσον τής έξυπηρετήσεως 
τών θεών, Ιερείς δ’ αίγύπτειοι καί "Ελ
ληνες έξήσκουν αύτήν.

Οί άρχαΐοι Αίγύπτειοι ίερεϊς, οϊτινες 
έθεωροΰντο καί φιλόσοφοι τότε, παρ ’ αύ- 
τοϊς, έξέλεγον ιδιαίτερα μέρη διά τήν 
λατρείαν τών θεών, μετά τοσούτου δέ 
ζήλου άφιεροΰντο είς τά ίερά των καθή
κοντα, ώστε κατώκονν πλησίον τ<5ν 
αγαλμάτων τών θεών. Καί δή μετε- 
κόμιζον ταΰτα έν ώρα λιτανείας.

Τά Πνεύματα έζωογόνουν τά αγάλ
ματα τών Θεών καί έκίνουν τούς ναούς, 
λέγει ό Πορφύριος. Ό δέ des Mousseaux 
σφάλλειίσχυριζόμενος(Μαγεία 11,85 κλ.) 
δτι αί θαυμάσιοι έκδηλώσεις καί αί γεν- 
νώσαι τά Θαύματα εικόνες δέν ύπόκειν- 
ται $ίς γενικούς νόμους καί δτι ό Θεός 
έπλασε τόσον τάς έξαιρέσεις δσον καί 
τούς κανόνας. Καί βεβαίως τά θαύματα 
ταΰτα δέν έκτελοΰνται έν παντί τόπω, 
όύδ’ έπαναλαμβάνονται έν πάση είκόνν 
δλα δέ τά αγάλματα καί πάντα τά μνη
μεία δέν συντελοΰσιν είς τήν τής αμέ
σου γραφής συνεννόησιν- Άλλ’ δμως 
πόσα φαινόμενα, παρατηρήσεις καί πει
ράματα δέν απέδειξαν, δτι μυστηριώδης 
δεσμός ύπάρχει μεταξύ τινων αγαλμά
των, εικόνων καί μνημείων καί μεταξύ 
τών Πνευμάτων η μάλλον τών ψυχών 
τών τεθνεώτων, άς αί άψυχοι έκεΐναι 
ούσίαι αντιπροσωπεύουν.

Αί θαυματουργοί εικόνες μεγάλην α
ναλογίανέχουσι πρός τά ύπό τών πνευ
μάτων συχναζόμενα μέρη τής γής· 
Γά αγάλματα, αί εικόνες τών διάσημων1 
άνδρών, τά ύπό τών παρελθουσών γενε
ών άνεγέρθέντα καί άφιερωθέντα είςάνά- 
μνησιν αύτών μνημεία κτλ. πρός διαιώ- 
νισιν τής μνήμης καί τών καλών πρά- 

ξεών των, είσίν ίδίως έστίαι κατάλληλοι 
πρός παραγωγήν θαυμασίων ύπερφυσι
κών φαινομένων. Αί δέ ψυχαί τών πε
φημισμένων άνδρών μόνον ύπό τοΰ μα
γικού γοήτρου τής άναμνήσεως τών κα
λών πράξεών των έλκύονται πρός τά 
μέρη, ένθα άναμνηστικοί άνδριάντες διαι- 
ωνίζουν τήν ΰπαρξίν των. Ούτως άπο- 
κτώνται ύπό τών πνευματιστικών διαλέ
ξεων αί άπ’ εύθείας γραφαί τών πνευ
μάτων, ώς πολλάκις περιεγράψαμεν καί 
έν τή «Φύσει».

Πάντες γνωρίζουσιν, δτι οί άρχαΐοι 
Έλληνες έώρταζον έτι κατά τούς χρό
νους τοΰ Πλουτάρχου, έξ αιώνας μετά 
ταΰτα. άγώνας πρός άνάμνησιν τής 
λαμπρός νίκης τοΰ μεγάλου στρατηγού 
Παυσανίρν κατά τών Περσών καί δτι 
προσέφερον θυσίας άναλόγως τφ έλευ- 
θερωτμ αύτών Δΰ, διά τήν άπελευθέρω- 
σιν τοΰ έδάφους αύτών άπό τής άναριθ- 
μήτου στρατιάς τοΰ έχθροΰ. Ούτως, 
Παυσανίας ό Λακεδαιμόνιος, δστις ώς 
στρατηγός καί Αρχηγός τών ’.Ελλήνων 
τοσοΰτον συνετέλεσε διά τής ικανότητάς 
καί τής συνετής στρατηγικής του είς τήν 
λαμπράν ταύτην νίκην, έλαβε ,τό δέκα- 
τον τών πλουσίων Περσικών λαφύρων. 
’Εκτός δέ τούτου, ό Παυσανίας έμυΑθη 
έν τμ μαντεία καί τοΐς μυστηρίοις τής 
νεκρομαντείας, δπως καί έν τή στρατιω
τική τέχνμ. Περιεφρόνει δέ τήν μήνιν 
τών άλλων Λακεδαιμονίων, οϊτινες Αθε- 
λον ριψοκινδύνως νά προσβάλωσι τούς 
Πέρσας, πριν Λ λάβωσι σημεία εύνοϊκά 
παρά τών μάντεων καί τών θυσιαστών. 
Βραδύτερον δέ, ό μέγας ούτος άνήρ, 
άφοΰ κατέλαβε τδ Βυζάντιον καί όριστι- 
κώς άπεδίωξε τούς Πέρσας έκ τής Εύ- 
ρώπης, κραταιωθείς ύπδ τοσούτων λαμ
πρών έπίτυχιών. συνήψε σχέσεις μετά 
τοΰ βασιλέως Ξέρξου τής Περσίας, δ- 
στις τφ προσήνεγκε τήν θυγατέρα αύτοΰ 
εΐς γάμον καί τήν βασιλείαν συμπάσης 
τής Ελλάδος· Άλλ! δμως, κάτηγρρη- 
θείς έπί έσχάτμ προδοσία έν Σπάρτμ, 
κάτέφυγεν έν τφ ναφ τής Χαλκιοίκου 
’Αθήνας, δπου καί άπέθανεν έξ ασιτίας. 
Μετά τόν τραγικόν τούτον, θάνατον, τό 
πνεύμα τοΰ. μεγάλου έκείνου άνδρός, 
δστις τοσοΰτον είχεν έπιδοθή.έν τή μα
γεία έπί. πολύν χρόνον Ανόχλει καί κα- 
τετρόμαζε τούς Λακεδαιμονίους μέχρι 
τών αρχών τοΰ Πελοποννησίακοΰ πολέ- 

*μου · Μάτην δέ οί Λακεδαιμόνιοι έπεζή- 
τουν νά καταπραύνωσι τά είδωλα αύτοΰ 
ύψοΰντες άνδριάντας καί βωμούς καί 
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προσφέροντες θυσίας. - Ό δέ βαρ-ίτς Θου
κυδίδης καί ό σοφός Πλούταρχος όμί- 
λούοϊ περί τών θαυμάτων τοΰ πνεύμα
τος τοΰ δτασήμου Παυσανίον καί τών 
μέσων, ατινα ή Πυθία των Δελφών συ- 
νεόούλευε πρός καταπράΰνσίν της έκδι- 
κητικής όργής, τοΰ τόσον {Οχυρού, μετά 
θάνατον, όσον κα\ έν τη ζωή πνεύματος 
αύτου·

Τουτ’ αύτό συνέβη καί είς τόν διά
σημου Ιούλιον Καίσαρα, οδτινος τό 
έξμρεθισμένον πνεΰμα κατεδίωξε τόν 
Βρούτον μέχρι τοΰ θανάτου αύτου, έν 
τοις πεδίοις τών Φιλιππικών μαχών, ώς 
λέγει ό Πλούταρχος. Ώς γνωστόν δέ, 
ούδείς έκ τών φονέων τού ’Ιουλίου Καί- 
σαρος έπέζησεν αύτού πλέον τών τριών 
έτών καί ούδείς άπέθανεν έκ φυσικού 
θανάτου- τούναντίον άπαντες κατεδικά- 
σθτισαν καί άπέθανον διά διαφόρου θα- 
νάτου οί μέν έν ναυμαχία, οίδέ έν μάχη, 
οί δέ λοιποί έφονεύθησαν διά τού αύτού 
σιδήρου, δι’ οδ καί τόν Καίσαρα ειχον 
κτυπήσει. (Σουετώνιος. Καίσαρ 89./. 
Φαίνεται δέ, δτι κατά τάς μυστηριώδεις 
βλέύεις τής θείας Πρόνοιας, τό Πνεύμα 
τεθνεώτος δύναται νά έκδικήται, ίκανο- 
ποιουμένης ούτω τής Νεμέσεως· Περί 
τούτου έγραφαν πολλοί. Ό δέ φιλόσοφος 
Πορφύριος έλεεινολογεΐ τήν άνοηάιαν 
τών απίστων, οίτινες έν τοΐς άνδριάσι 
καί άπεικονίσεσι καί ξοάνοις ούδέν άλλο 
§λέπουσι Λ λίθον, ξύλον καί ώραϊα σχή
ματα τέχνης· καθόσον Λ καλλιτεχνική 
άξία μιάς είκόνος ούδεμίαν σημασίαν 
διά τήν θεοποιίαν ένέχει- Τά δέ άπλα 
καί χονδροειδή αρχαία μνημεία, πρός ά 
ένδιαφέρουσαι αναμνήσεις συνδέουσιν 
ήμάς, προετιμήθησαν έν γένει ύπό τών 
πνευμάτων άπό τών ώραίων βεβαίως 
ανδριάντων τής σχολής τού Φειδίου.

♦ . ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ Δ'. ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 14

_ Ερρίκος ό.Δ’ έγεννήθη τη 14 Δεκεμβρίου, 14 αι

ώνας, 14 δεχαδας,καί 14 «τη μετά τδν Ίησοϋν Χρί
στον. Απίθανε δε τη 14 Μαίου. Τδ άνομα του άπο- 
τελείται έχ 14 γραμ-αάτων(Henri de Bourbon). Έζη- 

σε δεχατετράχις 14 ετη, τετράκις 14 ήμερας χαί 
14 εβδομάδάς. Έπληγώθη ύπδ τοϋ Σατέλ 14 ημέρας 

μετά τήν 14 Δεκεμβρίου, έν ετει 1594. Ένίκησε τήν 

μίχηντοΰ Ίβρυ τήν 14 Μαρτίου καί έδολοφονήθη τήν 
14 Μαιου, 14 αιώνας καί 14 ’Ολυμπιάδας μετά τήν 
Ένσαρκωσιν. Ό Ραβαλλάχ άπεχεφαλίσθη 14 ήμε
ρα; μετάτδν θάνατον τοϋ βασιλέως, έν ετει 1610, 

αριθμώ διαιρετές διά τοϋ 14. Και τέλος ό μεγαλείτε- 

ρος βασιλεύς τής φυλής ’Ερρίκου τοΰ Δ . ύπήρξεν δ 
ΙΑ’· Λουδοβίκος.

ΠΥΝΓΕΡ καθηγητού τής θεολογίας έν Ίέννη

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΗΗι 8ΡΗΣΚΕΙΑιΓ>
επιστημονική ερευνά τών θρησκευ

τικών ιδεών τής ανθρωπότητος έν γί

νει αποτελεί ένα τών οπουδ.αιοτάτων 

& κλάδων του ’Επιστητού,· ί'να μή ει- 

Ρπομιν τδ ΰψιστον σημεϊον, εις 6 δύ- 

Ηναται ν’ άναρριχηθή τδ έτασπκδν τοϋ 
Γ ιδεώδους.κόσμου, δν επιδιώκει τδ αν

θρώπινον πνεΰμα έν πάση τή χαρα- 

κτηριστικότητι τής πνευματικής αύ

τοϋ φύσεως. Έκ τής τοιαύτης επι

στημονικής τάσεως έπήλθεν ή εφαρ

μογή τής Φιλοσοφίας έν τή θρησκεία. Δ to καί δ 

σοφδς Πύνγερ ώνόμασεν αύιήν «Φιλοσοφίαν της 
Θρησκείας», έν ή αί περί θρησκείας γνώσεις δ:ευ· 
κρινοΰνται ύπδ τήν έπίρροιαν τών αρχών καί δια

τάξεων, ας ή φιλοσοφική ερευνά αύτών ΰποδεικνύίΐ 

καί ούτως απαρτίζεται δ επιστημονικής κλάδος τής 

Θεολογίας, οστις έπεκλήθη παρά τοϋ σοφού Πύν

γερ «Φιλοσοφία τής Θρησκείας», άλλ’ «έπι τον 
παρόντος»» Λέγει δ σοφδς ούτος καθηγητής, οΰάε- 
μία υπάρχει συμφωνία έν τγ θεολογία, π-:ρί 

τοδ δρισμοΰ τής τε έννοιας καί τον έργου τής Φι
λοσοφίας τής Θρησκείας, χρηζουσης καθορισμού' 
8ιδ έσμίν ήναγκασμένοι ν ’ άσχοληθώμεν έν εϊδεε 

εισαγωγής περί τδν ορισμόν τής έννοιας καί του 

έργου τής επιστήμης ταότης. Προς τδν σκοπδν τού

τον έξιτάζομεν πρώτον μέν τδ όνομα, ειτα δέ τήν 

ιστορίαν αυτής. (Διάγραμμα Φιλοσοφ. τής Θρ. ύπδ 

Πύνγερ ίκδ. ’Αθηνών 1902 σελ. 1 είσαγ. μετάφρ. 

Α. Άθανασιάδου, έφημ. έν Λειψία). ’Επειδή δέ 

οΰδεμία είσέτι υπάρχει συμφωνία περί του επιστη

μονικού τούτου κλάδου, δια τούτο έπωνόμασεν αύτδ 

τδ περί αύτοΰ πραγματευόμενου σύγγραμμα »διά
γραμμα τής Φιλοσοφίας τής Θρησκείας»,καθότι έν 
αύτφ, ώς έν διαγραμματι , εκτίθενται επιστημονι

κούς πάντα τά άφορώντα τδν κλάδον τουτΟν τοϋ 

’Επιστητού, ώπερ άποδίδοται οίονεί νέα διατύπωσις 

ύπδ τοΰ Γερμανικού πνεύματος, αποτελούσα, ούτως 

ειπιϊν, νέον κλάδον ίδιον έν τή επιστήμη τής Θεο

λογίας, αρκετά σπουδαίου καί σοβαρόν, δντοΰ λοι

πού οί επιστήμονες ςφείλουσι νά παρακολουθώσιν 

έν ταϊς Άκαδημαικαϊς αύτών σπουδαϊς, ών δια

γράφει τήν πορείαν έν όλη τή σχετική αυτών επι

στημονική ακρίβεια.

Καί πρώτον τδν όρον έπεξηγεϊ «Φιλοσοφία τής 
θρησκείας», δν θεωρεί άνάλογον τοΐς «Φιλοσο
φία τής Φύσεως, Φιλοσοφία του Δικαίου, Φιλοσο

φία τής 'Ιστορίας κτλ. σημαίνει δέ αύτή ώς λέγει 

δ Πύνγερ, τήν εφαρμογήν τής Φιλοσοφίας έφ’ ο

ρισμένου τίνος αντικειμένου, δηλονότι τής θρη

σκείας, ήτοι τή ν φιλοσοφικήν γνώσιν τής Θρησκείας 

(Διαγρ. Φιλ. ένθ’ ανωτέρω), ήν θεωρεί διττώς, 

ΰποκειμενικώς καί αντικειμενικώς’ καί ΰποκειμε- 

. νικώςμίν θεωρούμενη ώς κτήμα έκάστου ευσεβούς

(') Μετάφρασις ύπδ Άθανασιάδου, εφημερίου τής 
έν Λειψία Έλλην, ’Εκκλησίας.

ανθρώπου σημαίνει αναμφίβολος άθροισμα γεγονό

των τοϋ ήμετέρου ψυχικού βίου" αντικειμενικώς δέ 

θεωρούμενη ή θρησκεία, ώς κτήμα ευσεβούς τινδς 

κοινότητος, δηλοΐ δύναμιν μορφής εξωτερικής, κα

θόσον αύτη καθορίζει τούς τήν κοινότητα ταότην 

άποτελοΰντας. ύποχρέους όντας είς Οιωρητικάς καί 

πρακτικάς άρχάς, είς ώρισμένους τόπους, και ώρι- 

σμένην περί τοΰ βίου θεωρίαν. Προς δέ αί θρη

σκευτικοί γνώσεις προέρχονται έκ δύο πηγών,έμπει- 

ρικώς καί Φιλοσοφικός’ άλλά τής μέν έμπειρικής 

οί πάντες έχομεν σχετικά; γνώσεις έκ διαφόρων λό

γων δρμώμενοι, οιδ π-ρί αυτής ούδείς ένταϋθα λό

γος' περί δέ τής Φιλοσοφικής γνώσεως πολύ τδ εν

διαφέρον ήμϊν παρίσταμαι, αναγκαζομένοις νά δια- 

στείλωμεν αύτήν ούτως απδ τής πάγκοινου εμπει

ρικής. ώστε νά έχωμεν αυτής γνώσιν εύκρινή καί 

ακριβή, ώς ανωτέραν βαθμίδα έριύνης άποτελούσης. 

’Ονομάζεται λοιπόν Φιλοσοεική γνώσις ή τού καθ’ 

έκαστον άνθρώποις, εξεταζόμενου ούχί καθ’ εαυ

τόν, άπομεμονωμένου δηλ. πάντων τών άλλων, 

άλλ’ ακριβώς έν συναφιία πρδ; πάντα;τούς άλλους, 

ήτοι ώς μ.έλους τοΰ όλου». (Διαγ. Φιλοσοφ. ένθ’ 

ανωτέρω.

Καί έν μέν τή υποκειμενική θεωρία τής θρη

σκείας οφείλει δ επιστήμων νά καταβάλη προσπά

θειας πρός κατανόησιν τών γεγονότων τοϋ ψυχικού 

βίου έξ αυτής τής ουσίας τής ψυχής, ώς ερμηνεύει 

αύτήν ή καθόλου ψυχολογία' έν δέ τή αντικειμενική 

οφείλει νά μή περ'.ορισθή εΐς μίαν τών θρησκειών 

του ανθρωπίνου γένους, αλλά νά συμπεριλάβη .εις 

τήν εύρεΐαν περιφέρειαν τών ερευνών αύτου άπάσας 

τάς θρησκείας τών διαφόρων έθνών τής. Γής’ δέν 

πρέπει να περιορίζηται ό έπιστήμων είς τάς θεω

ρίας μιας καί μόνης θρησκείας,έστω καί τελειοτάτης 

αν ΰπάρχη αύτη’ είς τδν κύκλον τών έρευνών αυτού 

ύπάγονται καί άπαντα τά θρησκευτικά συστήματα. 

άτι\α ίλ.αβον διαφόρους μορφάς κατα χρόνον καί 

τόπον. ’Εντεύθεν άγόμεθα είς τήν 'Ιστορίαν τής 

Φιλοσοφίας τής θρησκείας' άλλ’ αϋτη ούχ όμοια 

φαίνεται οΰσα τή τών άλλων επιστημών, τούτέστιν 

εύθεΐά τις άνάπτυξις, ώς άπ: σηρ.είου τινός. άπ’ 

αρχής τίνος προβαίνουσα, έξιλισσ-.μ-ίνη πρ:ς τά 

έμπρός, αυτή φαίνεται αρχήν έχουσα τήν φυσικήν 

γνώσιν, ήτοι τήν Φιλοσοφικήν, ής τδ ψυχολογικόν 

μέρος ό πολύς Sckleiermacher έθετο έν έπιοτημο 

νική οξύνοια' οϋτω λοιπόν σχηματίζονται τρία προ

βλήματα δμοειδή μέν, αλλ ’ άπ ’ άλλήλων. σχετικώς 

αυτοτελή: τδ ψυχολογικόν, τό Ιστορικόν, καί τέ

λος τδ Μεταφυσικόν' ότι δέ τά τρία ταΰτα παριστώσι 

τρεις διαφόρους όψεις τοϋ αύτοϋ επιστημονικού άν 

τικειμένου, στενώς πρός άλλήλας συνδεόμενος, πα

ρέστησε λίαν σοβαρώς ό μέγας τής Γερμανίας Φι

λόσοφος Έγελος.

Ένεκα δέ τής στενής συνάφειας τών τριών τού

των προβλημάτων θεωρείται άδιάφορον: έκ τί -ος 

τούτων κατά πρώτον ν’ άρχίσώμεν τήν έξέτασιν και 

ανάλοσιν’ διό δ αείμνηστος Πύνγερ ήρξατο απδ τής 

Ιστορικής έξετάσεως, πρώτον λαβών υπ ’ όψιν, ώς 

αρχήν τής Ιστορίας τής θρησκείας, τήν τών άγριων 

θρησκείαν, διότι καί οΰτόΐ' έΐχον .θρησκείαν τινά, 

καθ’ ήν έφερον σέβας προς διάφορο'φυσικά άντικεί- 

μενα, οίον λίθους, δένδρα; ζώα, άστρα;, σελήνην 

κλ. ήναγκάζοντο δέ πρδς τούτο έκ διαφόρων αίτιων,

άλλά πρδ πάντων' έκ βόβου, δειλίας, θάμβόυς και 
τών όμοιων παρεπομένων, άτινα προέρχονται έκ δε

φόρων συμβάντων, προερχομένων έκ φυσικών φαινο

μένων, οίον, άττραπής, κεραυνού, σεισμού, βρον

τών, κτλ. Τοσοϋτον.δ’ έπιδρώσιν ταΰτα επί τής ψυ

χής τών αγρίων, ώστε ούδαμου τής. γής άπαντώ- 

σιν άνθρωποι, καίτοι άγριοι και ;έν κτηνώδει κατα- 
στάσει διαβιοΰντες, μή εχοντες όμως θρησκείαν τινα 
ατελεστάτην. ,

Μετά ταΰτα δ σοφός Πύνγερ έν τφ σοφώ αύτοϋ 

συγγφάμ.ματι έξετάζει έν σχετική έκτάσει τά θρη

σκευτικά συστήματα. Σινών, ’Ινδών, Περσών, 'Ελ

λήνων, 'Ρωμαίων, Αιγυπτίων, τών· Σημιτικών έ

θνών καί ιδία τών ’Ιουδαίων καί έπί τέλους τών 

Χριστιανών, προσπαθών έξ δλων αύτών νά έξυφάνη 

τήν γενικήν 'Ιστορίαν τής Θρησκείας' πρώτοι δέ 

χρήσιν ταύτης έπί το γενικώτερον έποίησαν.οί λε

γόμενοι "Αγγλο·- Δείσταί, θέλοντες νά διακρίνωσι 

παρά ταϊς διαφόροις θρησκείαις ποϊον τδ αληθές 

καί ρύσιώδεε παρ’ άπάσαις άπαντών, καί ποιον τδ 

έπουσιώδες καί .ψευδές στοιχεϊον, οότινος τήν χρή

σιν έθεντο είς ενέργειαν οί διάφορο? θρησκευτικοί 

αρχηγοί πρός επιτυχίαν διαφόρων σκοπών αύτών' 

τούς δ’ αρχηγούς τούτους δέν έθράδυνον έπισής καί 

οί πολιτικοί νά μιμηθώσι. διά τούς αυτούς . λόγους, 

τιθέμενοι οΰτω τάς θρησκείας . ώς . μέσα ευκολίας 

πολιτικών κατορθωμάτων. Ή τέ αρχα·α καί νεω- 

τέρα 'Ιστορία γέμιι τοσούτων παραδειγμάτων, οδυ

νηρών πολλάκις' «.αλλ’ ό σκοπρσ αγιάζει τά μέ 
σα», κατά τδ πολυθρύλλητον Ίη.σουϊτικδν λόγιον. 

Διά τούς λόγους τούτους κατ’ άκολουθίαν έμορφώ- 

θησαν σύν τφ χρόνφ καί διάφοροι διδασκαλίαι, τεί- 

νουσαι προς ΰποστήριξιν τών. διοφόρων, θρησκευτι

κών συστημάτων έν φανατισμέ μάλιστα καί αύτα- 

παρνήσει, έξ ών πολλά κακά προέκυψαν είς τήν άν- 

θρωπότητα και προκύπτουσιν «σήμερα·, ιίς τάς δια

φόρους χώρας τοϋ κόσμου. Τά κακά ταδτα δ πολι

τισμός καί ή πρόοδος τής ανθρωπότητάς έν γένει 

παρουσιάζουσι νϋν πολλάς τας έλαφρυντικας' περι

στάσεις, ών ένεκα όλιγώτερον ή άλλοτε πάσχουσι 

τά έθνη· ούδέν ήττον όμως πολλών έτι χτηζουσιν, 

ώστε νά έξιχθώσιν είς σημεΐον σχετικής ευημερίας 

καί εύδαιμονιας.ών σήμερον άτυχώς στερούνιαι’πρώ- 

τιστον δέ τώ·· μ.έσων τών πρδς τήν ευτυχίαν τής άν- 

θρωπότητος αγονιών ανομολογεϊται ύπό πάντων 

τών ορθοφρονούντων καί .ελεύθερων πνευμάτων ή 

άναγνώρησις τοΰ τελειότερου θρησκευτικού τύπου 

παρά πασών τών φυλών τής Γής’ επειδή-δέ τελειό

τερος τύπος τοϋ χριστιανικού άλλος ούκ απαντα 

ύπδ τήν ΰφήλιον, άρα ή άνθρωπότης σύμτ.ασα οφεί

λει νά ΰπαχθή ΰπ’ αυτόν, πα'ράδεχιμένη αδιστα- 

κτως τάς άρχάς αΰτΟυ καί τάψ ανόθευτους διδα

σκαλίας, έξ ών απορρέει φυσικά ή σχετική έπί τής 

Γής μακαριστής, ήν έν συμβολική γλώσση παριστςί 

ή / εγομένη καί ούσα Κυριακή, προσευχή ύπδ τήν 

φράσιν «έλθέτω ή βασιλεία σου' γενηθήτω τό θέ
λημά σου» ώς.,έν ούρανφ καί έπί τής γής! Βασι
λεία δέ τοϋ Ο’οΰ καί θέλημα αύτοϋ έσται ή ακριβής 

καί πιστή εφαρμογή τών νόμων, τοΰ τε υλικού καί 

ηθικού κόίμου είς τας διαφόρους φυλάς τοΰ ανθρώ

πινου Γένους, τδ μέγα πνευματικόν τρίγωνον τοϋ 

Άληθονς, τον Άγαθοϋ, τοϋ Καλοϋ έσται ή βά· 
σις τς>ΰ επιστητού, τών πρδς άλ,λήλας σχέσεων τώγ
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μελών τής άνΟρωπδτητος ό άδιάρρηκτος δεσμβς s- 

σται ή αληθής έπιστήμη τοΰ λοιπού’ ό μέγας Γνώ- 

μων, πρδς 8? αεννάως στραφήοοντβι ώς φυλβι τής 

Γής, έκεϊθεν προσδεχόμεναι πασαν αλήθειαν, πα· 

σαν αγαθήν ενέργειαν χαι παν τεϊνον εΐς άνύψωσιν 

τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος είς ύψη δυσθεώρητα, 

επιστημονικά, έξ ών έχπορεύεται ή ζωή έν τω τε 

ύλιχφ χαι πνευματιχφ.

Άλλ’ένταΰθα διεγείρεται τδ ζήτημα : Άράγέ 

«οτε θά κυριάρχηση ό τελειότερος θρησχευτιχδς τύ

πος,δ Χριστιανισμός, έπί τής επιφάνειας τής Γής; 

αρά γέ ποτέ γενήσεται μία ποίμνη ύπδ ί’να ποιμένα, 

χατά τήν συμβολικήν φράσιν τοϋ Ευαγγελίου, βύμ- 

πασα ή άνθρωπότης; Είς ταΰτα καταφατικήν ά- 

πάντησιν δίδουσι τά σπουδαιότερα πνεύματα τής Ευ

ρώπης χαί δή δ μέγας πολιτικός τής Γαλλίας καί 

Φιλόσοφος Γυιζώτος, λέγων έν τή τέταρτη περί τών 

Χριστιανικών αΰτοϋ μελετών «προεικάζω τδ μέλ- 

»λον τής Χριστιανικής θρησκείας, ήτις προώρισται 

»νά χαταχτήση τελείως καί χυριαρχήση ηθικώς 

»τής μιχρας ταύτης γωνίας τοΰ σύμπαντος, τής 

»γής ήμών, έν $ αναπτύσσονται αί βουλαι καί ή 

«δύναμις του θεοϋ, καθώς βεβαίως αναπτύσσονται 

»καί έν άπείροις άλλοις κόσμοις, άγνώστοις ήμΐν» 

(Γυιζώτου Μελέται χριστιαν. κλ. σελ. 2 μετάφρ. 

Δαμασκηνού Χριστοπούλου. 1874’ εκδ. Αθηνών.). 

Ήμΐν έπι τοΰ παρόντος ευχή καί μόνον παράκειται 

περί τής πραγματοποιήσεως τοΰ μεγάλου τούτου γε

γονότος διά το ανθρώπινον γένος, οπερ ένεκα τής 

είς πολλάς' θρησκείας διανεμήσεως αύτοΰ πολλά τά 

άνήχεστα πέπονθε καί είσέτι πάσχει δεινώς’ ή δέ 

θεραπεία, καί τοι ευελπις ουσα, ώς έκ τής προόδου 

τοΰ πολιτισμοΰ καί τής έξημερώσεως τών διαφόρων 

φύλων, πολύ έτι φαίνεται έκ του χρόνου έξαρτωμένη 

καί συνεπώς πολύ έτι βραδύνουσα’ πολλά γαρ'τά 

έπιπροσθοΰντα, περί ών ένταΰθα λόγος οΰ χωρεΐ 

νΰν' άλλος γάρ ό σκοπός ήμών.

(επεται το ψυχολογικήν Λβρος τον Ποιήματος 
καίτο Μεταφυσικόν ή υπερφυσικόν.)

Άθαν. αετρίθης, ΣχοΛάρχικ
- Ήπειρωτηε

KOINQNIKH ΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
Παρά τοϊς άγρίοις, ένθα συνοικέσιον δέν 

ύπάρχει, ή γυνή μένει ελεύθερα καί ανεξάρ
τητος· πράττει ό,τι θέλη, σύζυγον δέν έχει 
καί ομοιάζει προς τά ζώα. Έν τή κοινωνία 
δμως κατέχει σημαντικήν αξίαν καί αναγνω
ρίζει τήν θέσιν της ενώπιον τοΰ άνδρός.

Ή φυσική κατασκευή καί διάπλασις τής 
γυναικός άποδεικνύει, οτι καί σωματικώς καί 
πνευματικώς εινε ύποδεεστέμα τοϋ άνδρός, 
πλήν ολίγων εξαιρέσεων. Οι μϋς τοΰ σώμα
τός της είσί μαλακύτεροι καί ασθενέστεροι, 
τά οστά λειοτερα καί λεπτότερα,, , ως καί 
πάντα τά όργανα τής λειτουργίας Τοΰ σώ
ματος. Τά νεύρα είσιν εύαισθητότερα καί 
ευπαθέστερα, τδ πάχος πλειότερον καί μαλα- 

κώτερον καί εύπαθέστερον. Άλλά καί τδ 
κρανίον τής γυναικός έστι μικρότερον καί 
στενωτερον πρδς τδ μέτωπον καί εύρύτερον 
πρδς τδ όπισθεν αύτός δέ ό εγκέφαλος εΐνε 
κατά τι μικρότερος τοΰ άνδρός.

Άλλά καί κατά τάς έγκεφαλικάς δυνάμεις, 
ώς έπί τδ πλεϊστον ύποδεεστέρα έστίν.Καθ’ 
δλα όμως ταΰτα ύπάρχουσι καί. έξαιρέσεις, 
διότι ύπάρχουσι γυναίκες άξίας μείζονος τοϋ 
άνδρός, άλλ’ αύται είσιν όλίγαι.

Ή καλή άνατροφή, ή προσήκουσα έκπαί- 
δευσις καί ή γνώοις έαυτής καθιστώσι ταύ- 

* την κοινωνικώς πολύτιμον καί μεγάλης άξίας 
καί τιμής, διότι ή γυνή διαμορφώνει τά ήθη 
των τέκνων καί εμπνέει καλά αισθήματα, κα- 
θίστψΗ ταΰτα χρηστούς πολίτας. Αύτη εΐνε 
δ στύλος τοΰ οίκου, ή ευδαιμονία καί ή χα
ρά’ καθίστησι τδν βίον τερπνόν καί ευτυχή 
καί γνωρίζει τδν προορισμόν της έν τή κοι
νωνία καί τά καθήκοντα της έκτελεΐ ώς σύ
ζυγος καί ώς ύπουργδς τής οικιακής οικο
νομίας.

Μία τών μεγάλων αρετών αύτής εΐνε ή 
σιγή καί ή μή επίμονος αντιλογία. Τήν ά- 
ρετι^ν ταύτην ένουθέτουν ανέκαθεν οί ποι- 
ηται. Ό Σοφοκλής (Αίας 292) λέγει.

»Γύναι, γυναιξί κόόμον ή σιγή φέρει.
Ό δέ Ευριπίδης ( Ήρακ. 47^)
«ΓνναικΙ όιγη καί τδ Οωφρονεϊν 

κάλλτότον.»
’Αρετή τής. γυναικός εΐνε καί ή ύπακοή 

εΐς τά εύλογα τοΰ άνδρός καί ή έκτέλεσις τοϋ 
καθήκοντος. Τοϋτο καί ό Απόστολος Παΰ
λος ( Έπιστ. π. Τ. Β' S) λέγει : 
»Υ«οταά<}όμεναχ τοϊς Ιδίοις

Ό δέ ποιητής Φιλήμων :
» ΆγαθΛς γνναχκδς έθτΙ yn κοεΐτ- 

τονα είναι τοϋ άνδρός, αλλ’ 
υπήκοον.

>Fwh νικώόα άνδρα, κακόν edit 
μέγα.

»Τό δεύτερον αεί την γνναϊκα λέ· 
γεχν (Μαίνανδρος).

«Την δέ ηγεμονίαν τών όλων δ 
άνίιρ δεϊ Ij^etv.

»ΟΙκία έν η πάντα πρωτεύει γννίι 
ονκ ’ ΙΟτιν, ήτις πώποτε ούκ ά- 
πώλετο.

Περί τούτου καί ό ’Απόστολος Παΰλος 
λέγει :

»Ονδ ’ αύθεντεϊν άνδρός, άλλ ’ εινε 
έν ήόνχία. Άδάμ πρώτος έπλάοθη, 
ειτα γυνή. Καί Άδαμ ονκ ηπατήθη, 
ή δέ γννη άπατηθεϊόα έν παραδάΟει 
γέγονε. (Τιμ. Β).

Ή γυνή πρέπει νά έχη κατά νοΰν τδ «ά- 
νερ, άτάρ σύ μοί έσοι καθηγητής καί φιλό
σοφος καί διδάσκαλος τών καλλίστων καί θει- 
οτατων».

Μέγιστα κοινωνικά κακά παράγονται έκ 
τής παραγνωρίσεως τής θέσεως τής γυναι- 
κός. Ή ιστορία διδάσκει, ότι έξ άρχαιοτά- 
της έποχής πολλαχοϋ τής οικουμένης, ένθα 
αί γυναίκες άνεμίγησαν είς τά τών άνδρών 
έργα, μεγάλαι συμφοραί έγένοντο καί μάλι
στα όπου αί γυναίκες ύπέταξαν τούς άνδρας 
καί άνέλαβον αύται τήν διοίκησιν τής πολι
τείας. Ώς συνέβη εΐς τάς ’Αμαζόνας, είς 
τήν Κίναν καί άλλαχοΰ, οτε γυναίκες άνε- 
μιγνύοντο εις τά τών άνδρών έργα.

Τοϋτο έγένετο καί είς τούς άρχαίους Έλ
ληνας. Πρό τών περσικών πολέμων αί γυ
ναίκες έν Έλλάδι έσχον σωματικήν έξουσίαν 
καί πολλάκις έπολέμησαν, άλλά πάντοτε κα- 
τεβάλλοντο καί τέκνα έγέννων άσχημα· έν 
Άθήναις πρό τών Περσικών πολέμων αί γυ
ναίκες άνεμιγνύοντο είς τά τής πολιτείας, 
διά τοϋτο αΐ γυναίκες ήσαν άσχημοι ώς δή- 
λον τούτο γίνεται έκ τών άγαλμάτων γυ
ναικών, άνακαλυφθέντων έν τή Άκροπόλει 
καί νύν ή άνάμιξις τών γυναικών είς τά τής 
πολιτείας έν Αμερική κατέστησε ταύτας 
άσχημοτέρας, ισχνός, ειδεχθείς.

Μετά τούς Περσικούς πολέμους, βτε αί 
γυναίκες δέν άνεμιγνύοντο πολύ είς τά τής 
πολιτείας καί διήγον βίον ήσυχον καί άτά- 
ραχον, παρήγαγον τέκνα εύειδή καί τότε κα
τέστη ό Ελληνικός τύπος τής καλλονής. 
Τών ορεσιβίων ποιμένων αΐ γυναίκες παρά
γουσι τέκνα δύσμορφα, ιδίως τά θήλεα, διότι 
αύται έργάζονται πολλά έργα άνδρών, πολύ 
κοπιάζουσι και ταλαιπωρούνται. Τά άρρενα 
καθίστανται καλά, διότι έχουσι βίον άκοπώ- 
τερον.

Οί ορεινοί γίνονται εύειδεϊς, ώς έπί τό 
πλεϊστον, ώς καί αί γυναίκες αυτών, διότι 
δέν έργάζονται πολύ βαρέα έργα.

Έν συνόλω είπεϊν, ό προορισμός τής γυ- 
ναικός έστι πρός τό τρώγειν, τό διασκεδά- 
ζειν καί άναπαύεσθαι τρυφηλώς, ούτε δέ νά 
ήνε φίλαρχος καί νά ύπερέχη ύπέρ τόν άν 
δρα. Ή ομοφροσύνη, ή κοσμιότης καί τό 
καλώς οίκονομεΐν τάτής οικίας καί έπαγρυ- 
πνείν πρός παν άποβλέπον ταΰτα, εΐνε ϊδια 
ταΐς γυναιξί.

Γυνή μή τοιαύτη ουσα, εΐνε καταστροφή · 
τής οικιακής εύδαιμονίαο. παράγει πολίτας 
κακούς καί έπιβλαβεϊς τή πολιτεία.

HEPI ΖΗΛΟΤΥΠΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ή ζηλοτυπία εΐνε;ψυχικόν πάθος δισύν· 

θετόν, συνιστάμενον έ£ αγάπης κα! μίσους. 
Εΐνε μίγμα γλυκού καί, πικρού. Εΐνε μέλι 
μετά κινίνου, εΐνε κομαρίσιόν. Εΐνε δεινόν 
πάθος, διότι ή αγάπη εΐνε άντίθετος είς τό 
μίσος, Ό κατεχόμενος έκ τοΰ πάθους τού
του,δεινώς άγαπα κα! μισεί. Τό άγαπαν εΐνε' 
πάθος τερπνόν, εύγενές· τό μισεϊν εΐνε πά
θος δυσάρεστου, άγενές, ποταπόν. Τά δύο 
ταΰτα αντίθετα πάθη ένυπάρχουσιν έν τή 
καρδία τινών καί αενάως εύρίσκονται είς 
πάλην.

Έν τή ζηλοτυπία είς τινας ιδιοσυγκρασίας 
ύπερισχύει ένίοτε τό μίσος, έξ ού έπερχον- 
ται δυσαρέσκειαι, έχθραι καί διαστάσεις· είς 
άλλον ύπερισχύει ή αγάπη, ήτις ανέχεται 
μετά θλίψεω.ς τά άπότελέσματα τοΰ μίσους· 
άλλά καί αύτη βαίνει μέχρις όρου τινός, δτε 
έξασθενεΐ καί σβέννυται. ν

Ή ζηλοτυπία ύποθέτει,δτι ό άγαπωμενος 
δέν άνταγαπδ όσον πρέπει· ότι ό άγαπωμε
νος άγαπα άλλο πρόσωπον περισσότερον- ή 
δέ πεπλανημένη φαντασία τού ζηλοτύπου με- 
γαλύνει τάς εικασίας μέχρις εγκλήματος.

Έκ τής τοιαύτης ζηλοτυπίας μεγάλα εγ
κλήματα έγένοντο.

Ή ζηλοτυπία καταλαμβάνει μάλλον τάς 
γυναίκας. 'Υποδεικνύει αδυναμίαν· πνεύμα
τος, ύπερίσχυσιν τής φιλαυτίας, ήτις εΐς τό 
θήλυ εΐνε ισχυρά και έπικρατοΰσα.

Εΐνε πάθος ανίατον, τό όποιον διαρκεϊ 
καί μέχρι γήρατος. Ό δέ ζηλότυπος διάγει 
βίον ΐοιότροπον, εύερέθιστον, δύσθυμου καί 
μάλιστα ενώπιον τοΰ ζηλοτυπωμένου; Πα
ρέχει βίου μελαγχολικόν κα! όχι εύάρεστον 
είς τους φίλους καί σχετικούς, διότι παρα
σύρεται είς παράλογα καί πάντας ύποπτεύε- 
ται.

Έκ τής πάλης τών δύο άντιθέτων τού
των παθών καθίσταται ό ζηλότυπος άνίκα- 
νος νά διακρίνη τό άστεΐον άπό τό σπου· 
δαϊον, παρεξηγεϊ λόγους καί φράσεις καί τήν 
άπέχθειαν αύξάνει, διότι ή κρίσις έκ τής ζη
λοτυπίας επισκιάζεται.

Ή ζηλοτυπία τέλος καθίοτησιν άχαρι καί 
τόν συζυγικόν βίον I

♦ρίκ.



68 Η ΦΤΧ1Ϊ

F ·

Η ΦΥ221Χ 69

ΠΑΙΓΝΪΑ ΣΓΝΑΝΑΣΤΡΟΦΠΝ
I ■

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΪΕΟΣ ΖΓΟΟΓ

Πληρώσατε εντελώς ζύθου οίονϊήποτε κύπελ

λο·/, δπερ καλύπτετε διά μικροΰ πινακίου, καλώς 

έψαιμεζομένου έπί τώ·; χειλεων αύτοΰ καί ειτα 

αναστρέφετε τδ πινάκιο*  μετά τεδ κυπέλλου, κρα

τούντες διά τών δύο χειρών σας ερμητικώς άμφέ- 

τερα έν καταστάσει πλήρους συναρμογής. Καί θέ

τετε ταΰτα ουτω .έπί τής τραπ-.ζης.

"Ηδη πρόκειται να πίετε τόν ζύθον, χωρίς να 

•χυθή ούτε σταγών καί μεταχειριζεμενςι μόνον τήν 

μ;αν χεΐρα σας.

"Οπως κατορθώσητε ταΰτα, κλίνατε τήν κεφαλήν 

προς τήν τράπεζαν, ώς έμφαίνεται έν τή έναντι εί- 

κόνι, προσαρμόζοντες το μέτωπόν σας έπί τοΰ πο

τηριού καί κρατούντες τήν άκραν τοϋ πινακιδίου. 

Κρατήσατε καλώς προσηρμοσμένον τδ ποτήριον έπί 

τοΰ μετώπου καί έγερθεΐτε.έχοντες τήν κεφαλήν προς 

τά οπίσω. έως οτου τδ μέτωπόν σας παρουσίαση 

επιφάνειαν σχεδόν όριζοντείαν καί κρατηθή τδ πο

τήριον έν ισορροπία (σχ. 2ον). . .

Τότε άφαιρεΐτε τδ πινακίδιο*  έκ τοΰ ποτηριού, 

δπερ τοποθετείτε έπί τής τραπέζης καί λαμθάνον- 

τες διά τής ιδίας χειρός τδ κύπελλο·/ τοΰ ζύθου, 

πίνετε αυτόν.

Είναι φανερόν, οτι αντί ζύθου δύνασθε νά μετα- 

χειρισθήτε άλλο ποτόν, άλλ ’ επειδή έκ τούτου στα

γόνες τινές δύναντα; να πέσωσιν έπι τών ενδυμά

των, καλόν είναι νά μεταχειρίζεσθε υγρόν, δπερ νά 

μή κηλιδώνη.

Φ. Π.

Β 1ΑΤΡΙΕΒ ΠΚΟΤΔΒ ΕΚΑΖΤΟΤΣ■

ΠΕΡΙ ANOPEZIAS

Ό στόμαχος είνε τδ έργαοτήριον τής ζωής καί 
κατά τινας καί τδ κατοικητήριον τής ψυχής.

Αί πρδς θρέψιν τοϋ σώματος καί διατήρησιν τής 
ζωής τροφαί διά τοϋ στόματος μασσώμεναι εισέρ
χονται είς τδν στόμαχον καί έκεΐ κατεργάζονται 
διά τοϋ γαστρικού χυμοϋ καί μεταβάλλονται είς 
γαστρικόν χυλόν τούτο άποτελεϊ τήν π έ ψ ι ν. 
Ό χυλός άπορροφσται παρά τής ίσωτερικής έπι- 
φανείσς τοϋ στομάχου καί τών έντέρων, έκμυζώται 
Παρά τών απορροφητικών πόρων τδ χρήσιμον μέ

ρος πρδς αίματοποίησιν καί διά τής κυκλοφορίας 
τοΰ αίματος φέρεται είς τά διάφορα μέρη τοϋ σώ
ματος πρός άντικατάστασιν τών παλαιών υλών 
καί θρέψιν. Άφ’ ού δ γαστρικός χυλός διατρέξη 
τά έντερα καί άφαιρεθώσι τά πρδς θρέψιν μόρια 
αύτοΰ. υπολείπονται έν τοΐς έντέροις τά περιττά, 
τά όποια συσσωρεύονται είς τά παχέα έντερα καί 
ίδίως εΐς τδ άπευθυσμένον καί άποτελοϋοι τά κό
πρανα.

Ή έν τώ στομάχω κατεργασία τών τροφών γί
νεται συνήθως έντδς επτά ωρών. &τε τελειώνει ή 
πέψις είς τούς καλώς έχοντας. Μετά ,παρέλευσιν 
τών ωρών τής πέψεως δ στόμαχος,μένει κενός, καί 
τότε άναφαίνεται ίδιον αίσθημα απαιτούν τήν εί- 
σοοον έν τώ στομάχω νέων τροφών τδ αίσθημα 
τούτο καλείται π ε Τ ν α. Ή πείνα λοιπόν είνε 
φωνή τής φύσεως, απαιτούσα τήν εισαγωγήν τρο
φών έν τώ στομάχω. Έν όσω δέ έν τώ στομάχω 
ύπάρχουσι τροφαί, ή πείνα δέν άναφαίνεται. ούτε 
δρείις πρδς τδτρώγειν.

Ή ανορεξία λοιπόν σημαίνει, ότι ύπάρχουσιν έν 
τώ στομάχω τροφαί άπεπτοι, αϊτινφς, έάν διατη- 
ρώνται πλέον τών φ ώρών, σημαίνει, ότι δ στόμα
χος εΤνε χαλαρός καί δέν έργάζεται καλώς πρός 
θρέψιν, ή ϊτι δ στόμαχος δέν μένει «ενός τροφών 
καί τότε ή πείνα καί δ πόθος πρδς |3ρώσιν (ή &- 
ρ ε ί ι ς| δέν αναφαίνονται, διότι υπάρχει δυσκοι- 
Λιότης καί τά κόπρανα μένοντα έντδς τών έντέ
ρων σήπονται καί παράγουσιν αέρια έν αύτοίς καί 
έν τώ στομάχιρ, άπερ χαλαρώνουσι τδν γαστροεν- 
τερικδν σωλήνα.

Οταν δ στόμαχος ήνε χαλαρός, πρέπει νά γεί- 
νη χρήσις τονικών φαρμάκων, άτινα είσί τά το
νωτικά, τά άρωματικά, τδ ρακί είς μικράν δόσιν,τά 
αρωματικά βάμματα καί διάφοροι σκευασίαι τής φαρ
μακοποιίας· έίωτερικώς ένεργείτε έλαφράς έντρίψεις 
διά τής παλάμης τής χειρός έπί τοϋ έπιγαστρίου κλπ.

Ό Ιατρός oat

| ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

’Εξάλειψις κηλίδων

"Οταν βιφή τό δέρμα έκ μελάνης άνελίνης, εξα
λείφεται τδ χρώμα δια πλύσεως έξ οινοπνεύματος ή 
δι’ ατμών θειώοους οξέος, παραγομένων έκ τής καύ
σεως θείου ή πυοείων.

Κατά, τής θιαρροίας καί δυσεντερίας

Λαμβάνετε κόνιν αραβικού κόμμεος δράμια 4, έ
λαιο·/ μοσχοκαρύων δράμιον 1)2, ζάκχαρον δράμια 2, 
ϋδωρ δραμια 50 και διαλύοντες όμοΰ παντα ταΰτα πί
νετε τδ ήμισυ. Έαν δέ μετά τρεις ώρας δεν παύση 
τδ κακόν, πίνετε καί τδ υπόλοιπον.

'Ομοίως ωφελεί καί θεραπεύει τήν νόσον ή πόσις 
λεμονάδας, είς ήν διαλύσατε δύο δράμια κόνεως αρα
βικού κόμιζεος.

θεραπεία τοΰ διαβήτου

Τροφή έκ κρέατος, περίπατος πρδς τδ εσπέρας, 
παΰσις διανοητικής εργασίας, αποφυγή κόπων, απο
φυγή τροφών γλυκών καί αμυλοειδών κτλ. Τροφή επί
σης έκ κρόκων ώών.

Ό αρθριτικός δμως διαβήτης απαιτεί αποφυγήν 
κρεατωδών τροφών.

Ή αυτή δίαιτα ανάγεται καί είς τρν νευρικόν δια
βήτην,

Κατά t’tfi αιμορραγίας τής ρινδς

Ή αιμορραγία τής ρινδς είς τά μεσημβρινά κλίμα
τα συμβαίνει συνήθως κατά τδ θέρος, ιδίως εΐς τήν 
νεανικήνήλικία'/' προέρχεται δέ έκτης ρήξεως μικράς 
αρτηρίας, κειμένης έπί τοΰ διαφράγματος τής ρινός.

Πρδς πρόχειρον θεραπείαν πίεσον την ρίνα έκατέ- 
ρωθεν διά τοΰ άντίχειρος καί τοΰ δείκτου και εχε ουτω 
τούς δακτύλους έπί 10 λεπτά. Συνάμα έπίθεσον έπί 
τοϋ μετώπου ύδωρ ψυχρόν ή ρόφησον διά τής ρινδς 
διάλυσιν διχλωρούχου σιδήρου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

πρόχειρός καργοοραυχτης
Θέλετε νά έχετε Ιδίως έν τή έξοχή πρόχειρον 

«αί οικονομικόν καρυοθραύστην καί λεπτοκαρυο- 
θραΰστην ; >

....

V——_______________ ___ ο/οί
Κόψατε τεμάχιον κλάδου δένδρου οίουδήποτε ή 

καί καρυάς ή λεπτοκαρύας έτι καλείτερον, πάχους 
χονδρού δακτύλου καί μήκους φο έκατσστών τού 
μέτρου κοί σχηματίσατε διά τού μαχαιριδίου σας 
παρά τή μιά άκρα αύτού έντομήν 5 έκατοστών τού 
μέτρου, ώς έγγιστα, ώς δείκνυται έν τή έναντι εί- 
κόνι καί μεγέθους λεπτοκαρύου, φροντίζοντες ώστε 
ν’ άφήσητε ράχιν λεπτήν καί εύκαμπτον.

Θέσατε τότε έν τή τομή λεπτοκάρυον, λυγίσατε 
τήν άκραν καί θά ϊδητε, δτι εύκόλως τούτο θραύεται.

Φ. Π.

Μ*·

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ
Διατί τδ ύδωρ σβέννυσι την πυράν ;
lor διότι σχηματίζει πέριξ τής καυσίμου 

ύΛης περιβάΛΛον, οπερ εμποδίζει Tor αέρα νά 
είσέΛθη' χαι 2ον έπειδή ή μετατροπή τον εΐς ατ
μούς απαιτεί μεγάΛην ποσότητα θερμότατος. 
Ή θερμοκρασία τής καυσίμου ύΛης ταπεινοΰται 
καί φυσικώς ή πυρά σβέννυται.

’Οποία άλλη ουσία δύναται νά σβέση τήν πυράν 
καλείτερον τοϋ δδατος ;

'Ύδωρ ριπτόμενον άνεπαρκώς επί πεπυρα 
κτισμένων ά> θρόνων δύναται ra ένισχύσρτήν 
πυοάν, έτώ ριπτόμενον επ' αυτής άνθος τοϋ 
θείου γεννά άέριον, τό θειϊχότ οξύ, όπερ άχατάΛ- 
ΛηΛόν έστι τή καύσει- Τό αέριον τοΰτο Λαμβά
νει τήν θέσιν τοΰ άέρος καί πνίγει τήν πυράν.

Δύναται νά χρησιμοποιηθώ έν κινδύνιρ τδ άνθος 
τοϋ θείου;

Βεβαίως δύναται χαί δέον ίχαστος οικογε
νειάρχης νά έχη έν τρ οικία του ήμίσειαν τού- 
Λάχιστον όχάν τοιούτου Έν περιπτωσει με
ταδόσεων τής πυράν έν τή χαπνοδόχρ, αραιώ
σατε αμέσως τά άνημμέναξύΛα ή άνθρακας 
καί ρίψατε έπ ’ αυτών, έξ ίσου εί δυνατόν. τρεις 
ή τέσσαρας δραμϊδας θείου εΐς χόνιν, Αμέσως 
δέ χΛείετε - τήν θύραν τής εστίας σας διά σιν 
δόνης βεβρεγμέιης ή άΛΛου υφάσματος ούτως 

ώστε νά εφαρμόζεται ερμητικώς ·είς τά πΛάγια 
μέρη χαί άνωθι. ■

Πόθεν έξαρτάται ή έντασις τής πυράς ;
• Ήεντασις τής πυράς είναι πάντοτε άνάΛο- 

γος άφ’ ένός μεν πρός τήν μάζαν τής καυσίμου 
ύΛης, άφ' έτέρου δέ πρός τήν ποσότητα τοΰ 
παρεχομένου αύτή οξυγόνου.

Πυρά έκ ξι-Λανθράχων δέον ι ά άναζωογονή- 
ται. άναχινουμένων τούτων έχ τών χάτω καί 
οΰχι έχ τών άνω. Έάν όμως άνάκινήσητε πυ
ράν έκ γαιανθράκων ΙκόκΙ. οδηγείτε ούτως έ/ γός 
ψυχρότ άέρα, οστις χαμηΛοϊ τήν θερμοκρασίαν 
καί σταματά τήν καϋσιν ή μάΛιστα' τήν σβύνει.

Τί έστι αίθάλη ; (καπνιά)

Είναι πυκνή χαί μαύρη ύΛη, ήν ό κ'απνός 
άφίνει ώς κόραν στιΛπνήν εις τήν ένδον επιφά

νειαν τών καπνοΛόγωνΛχει οσμήν ουσ- 
άρεστον, χαί γεΰσιν πικράν,’συνίστα- 
ται δε κυρίως έξ άνθρακος, πίσσης. έμ- 

------- ...- πυρευματικοΰ έΛαίου, άζωτικοΰ οξέρς. 
χ.τΛ.

Τί έστι καπνός ;

Μίγμα έξ υδατώδους άτμοϋ, άερίου καί μο
ρίων ανθρακος' ή αΛΛων καυσίμων ύΛών, έκ- 
φευγόντων έχ τής καύσεως καί φερομένων ύπό 
τοΰ άέρος τής έστίας πρός τά άνω.

Διατί δ καπνός άνέοχεται τήν καπνοδόχην;

Αιότι ή μίξις ύδατμοΰ. θερμού άέρος καί στε
ρεών μορίων σμικρώς διηρημένων άποτεΛοΰσι 
μάζαν έΛαφροτέραν τοΰ περιβάΛΛόντος άέρος. 
ΆΛΛά έφ’ όσον ή μάζα αύτη άνερχρμένη έν τ-ρ 
καπνοδόχρ άρχίζει νά ψύχεται έν τώ μέσφ αύ
τής, άφίνει μόριά τινα, άτινα, προσχόΛΛώμενα 
έπί τών παρειών αύτής, άποτεΛοΰσι τήν αιθα- 
Λην.

♦. π.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΌμοΛογών τις ότι ήπατήθη, είναι άπόδειξις, 
ότι προώδευσεν Sr βήμα πρός τό τέΛειο.ν, διότι 
τούτο δνΛοΐ, ότι θά σφάΛρ όΛιγώτερον άπό πριν.

♦
Αί άσωτίαι τής νεότητας είναι συναΛΛάγματα 

έπί τοΰ γήρατος άτινα πΛηρωθήσονται frro- 

χως μετά παρέΛευσιν τεσσαράκοντα ετών τό 
βραδΰτερον. ■

♦
Έάν ήναι χαΛόν νά άποχτα τις φίΛους, εί

ναι χαΛΛίτερον όμως νά μή άποχτφ. εχθρούς.
*

Μή κρϊνωμεν τούς άνθρώπους, ώς τάς εικό
νας. β.Ιέποντες αύτάς κατ’ επιφάνειαν μόνον, 
άΛΛά νά έμβαθύνωμεν εις τό έσωτερικόν των.

■ *
Αί επιτιμήσεις ένός στενού φίΛον αξίζουν 

χαΛΛίτερον άπό τούς, επαίνους τής γΛυκείας 
γΛώσσης ένός κόΛακος,
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ΕΝ ΤΩι ΕΙΚΟΣΤΩι ΑΙΩΝΙ

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
(Συνέχεια εκ τον προηγ. φύλλου)

— Ή κοινωνική οικονομία,καλώς έννοηθεϊσα καί 

έπεκταθεϊσα, κατήργησε την μονομερή χαί κατ’ 

ιδίαν κατεργασίαν και παρασκευήν των φαγητών έν 

ίδιαιτέροις μαγειρείοις και καθ’ δλα δαπανηρότε

ρων άπδ τήν παρασκευήν φαγητών κοινών, έν ένί 

μεγάλφ και κεντριχφ μαγειρείφ. Δέν υπάρχει λοι- 

πδν μαγειρεϊον έν τώ οικφ μου και επομένως δεν 

01 διπλεομαται της Κοοτα-Ρίκας εν τΰ εργοστασίφ Φιλοξ-Αωρρΐς.
θά ύπαρξη καί έν τώ τοΰ υίοΰ μου. Εϊμεθα συνδρο- 

μηται τής Μεγάλης μαγειρικής Εταιρείας, τά δέ 

γεύματα μας έρχονται δλως έτοιμα διά τίνος συρ

μού τών πνευματικών σωλήνων. Δέν εχομεν λοιπδν 

ν’ ασχολούμεθα εις τίποτε. Οικονομία χρόνου, οπερ 

εινε πολύτιμον, και έπί πλέον λίαν άξιοσημείωτος 

οικονομία χρήματος.

—Ευχαριστώ! είπεν ή κ. Λακόμβου. Είμπο- 

ρεϊτε να μέ λέγητε παλινδρομικήν, άλλά έγώ έν 

τούτοις προτιμώ τδ μικρόν μας οικιακόν μαγειρείου 

δπου δύναμαι οσάκις μοί έρχεται δρεξις νά κατα

σκευάζω ωραία γλυκίσματα ! Τήν Μεγάλην Μαγει

ρικήν 'Εταιρείαν κρατίσατέ την διά τδν έαυτόν σας. 

Δέν θά παρασκευάζη παρά επιστημονικά? άηδίας !

— Σας διαβεβαιώ,είπεν δ φωνογράφος, οτι τδ μα

γειρείου εινε έξοχον και τά φαγητά ποικιλότατα.

Τά γεύματά μας δέν παρασκευάζουσι χυδαίοι παρα

μάγειροι, κυρία μου, ούτε μαγείρισαι. άλλά πεπαι

δευμένοι μάγειροι μετά διπλωμάτων, μηχανικοί τής 

μαγειρικής τέχνης σπουδάσαντες έπι μακρόν ! Εύ- 

ρίσκονται δέ ύπδ τήν έποπτείαν υγειονομικού συμ

βουλίου έκ διακεκριμένων επιστημόνων, οίτινες κα

θήκον έχουσι νά κανονίζουσι έξόχουςτροφάς .. ; 

’Αντί φαγητών παρασκευασμένων άνευ ιατρικών 

γνώσεων καί τύχη ετοιμαζόμενων, ή έταιρεία αίΐτη 

μας προμηθεύει τδ ανάλογου φαγητού δια έκά-. 

στην έποχήν, καί τδ μάλλον άρμόζον δι’ ενα έκα

στον, θρεπτικόν, τονοτικόν, παχυντικόν; υγιεινόν 

κτλ. φροντίζουσα οΰτω περί τής προσφιλούς ■ ήμών 

υγείας...» ,

Ό φωνογράφος έστη αναμένων τας παρατηρήσεις 

τής κ. Λακόμβου, ήτις έδυσπίστη έτι, άλλ’δμως έ- 

φυλασσετο καλώς, μή απαντώσα.

Μετ ’ ολίγον ό φωνογράφος έξηκολοόθησε μέ τό

νον τινα εΐρωνίας: *
«’Εκτός τούτου, είνε αισχρόν 

ημείς οί άνθρωποι τού αιώνας 

τούτου νά καταβάλλωμεν πολ

λάς φροντίδας πρδς ίκανοποίησιν 

τών ορέξεων τοΰ στομάχου. Έ

πειτα τδ άσήμαντον τούτο δρ- 

γανον δέν πρέπει να ύπερέχη καί 

νά' δεσπόζη του νοΰ, τού βασι- 

λέως τών έν τώ άνθρώπω οργά

νων, κυρία μου ! "Αλλως τε αί 

ύποθέσεις αύται ε’νε άνευ έν

διαφέροντος, καλώς δέ γνωρίζετε 

οτι έν ταΐς ήμέραις ταύταις δέν 

υπάρχει πλέον ορεξις διάτα τοι- 

αυτα !»

— Δέν λέγεις καλείτερον, οτι 
είσαι φιλάργυρος, διενοήθη κατ’ 

ιδίαν ή κ. Λακόμβου.

Έπίσης τδ αναγκαίου προ

σωπικόν τού μεγάρου, αύτός ου

τος ό κ. Φιλόξενος έπεφορτίάθη 

νά προμηθεύση, ή δέ κ. Λακόμ

βου τά μέγιστα έξεπλάγη οτε εί- 

δεν, ότι ολόκληρον τδ προσωπι

κόν άπ.τελέσθη εξ ένδς θυρωρού, 

ένδς μηχανικού διπλωματούχου 

καί ένδς βοηθού μηχανικού.Ο5τε 

ύπηρέται, ούτε ύπηρέτμαι, ούτε θαλαμηπόλοι ούτε 

μαγείρισσαι !

— Εύτυχώς ή κόρη μου θά έχη τήν Γρέτλυ ! 

διενοήθη ή έκπληκτος κυρία.

Οΰτω λοιπδν παρεσχευάσθη τδ μέγαρον τών μελ

λονύμφων, παρά τάς ζωηράς δέ διαμαρτυρίας καί 

τας φωνάς τής κ. Λακόμβου, όκ. Φιλόξενος, απή- 

τησε νά παραδεχθώσιν ώς έχει τδ πρόγραμμά του 

ανευ καί τής ελάχιστης τροπολογίας.

Οΰτω λοιπδν τδ κομψόν τών μελλονύμφων μέ

γαρον συνέκειτοώς έπί τδ πλεϊστον έξ αυτομάτων 

μηχανών, αίτινες άντικαθίστων τάς τροφούς, ύπη- 

ρετρίας, θαλαμηπόλους, μαγείρους καί έν γένει τδ 

λοιπόν προσωπικόν, οΰτινος μ-γίστην χρήσιν έποι- 

ουντο οΐ προπάτορες ήμών.

Ό κ. Φιλοξ-Λωρρίς,ώς καί άλλοτε έδόθη άφορ- 

μή να είπωμεν δέν ήδύνατο νά βλέπη καθημένας έν 

ταΐς οίκίαις γυναίκας άέργους ή άσχολουμένας είς 

μάταια έργα, κεντήματα, οικιακήν καθαριότητα, 

μαγειρικήν, ραπτικήν κτλ. Είχε τήν άξίωσιν, Γνα 

ή νόμιμος σύζυγος τού ανθρώπου εχει τάς αύτάς 

γνώσεις, τά αύτά διπλώματα καί επομένως τά αύιά 

κοινωνικά καί πολιτικά δικαιώματα. Ένεκα τού

των λοιπόν τήν σήμερον βλε'πομεν πλείστας γυναί

κας δικαστάς, δικηγόρους, ιατρούς, μηχανικούς κτλ. 

καί δπερ σπουδαιότερου κα: ή πολιτική μας ήδη 

κατέχει πληθύν γνωστών γυναικών.

Ή γυνή λοιπδν δρά έξ ίσου ώς καί ό άνήρ έν 

τοϊς γραφείοις, δημοσίους καί ιδιωτικοί; έν τοϊς κα- 

ταστήμασιν, έν τφ Χρηματισιηρίφ ! κτλ.

Τοϋτο βεβαίως συμβαίνει, διότι αί οίκιακαί έρ· 

γασίαι καί έν γένει αί έχουσαι άνάγκην χειρών, 

έκτελοΰνται ήδη ύπδ ήλεκτρο-αύϊοματων μηχανών’ 

οΰτω δέ ή έξέλιξις τοΰ βίου προχωρεί μετά κατα

πληκτικής ταχύτητος καί επομένως μόνον πολλών 

έγκεφάλων έχομεν πλέον ανάγκην καί δχι χειρών. 

"Οσον δ’ άφορα τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων, ούδέν 

τού.του άπλούστερον. Τά παιδοτροφεϊα καί τα με

γάλα Λύκεια άπδ τής μικροτέρας ηλικίας παρα- 

λαμβάνοντα τά παιδία, άνατρέφονσι ταΰτα συγχρό

νως καί έκπαιδεύουσι.

Ή κυρία Φιλδξ-Λωρρίς έκαμε» έξαίρεσιν τοΰ με

γάλου γυναικείου κανόνος, καθόσον έμενεν αμέτο

χος τών εργασιών του συζύγου της. μή φαινομένη 

οΰτε έν τοϊς γραφείοις ούτε έν τοϊς έργαστηρίοις.

Ώς λοιπόν εϊπομεν ή Έστέλλα απεφασίσθη νά 

έργασθή έν τινι έργαστηρίφ’ πράγματι δέ δ κ. Φι

λόξενος τήν έτοποθίτησεν είς τδ μέγα έργαστήριον 

του τμήματος τών άνακαλύψεων, τδ πλέον ενδια

φέρον’ οι μηχανικοί τοϋ τμήματος τούτου άποτε- 

λοΰσιν, οΰτως εΐπεΐν, τδ έπιτελεϊον τού κ. Φιλό

ξενου εργαζόμενοι ύπδ τάς οδηγίας καί τά τά δμ- 

ματα αύτοΰ τούτου. Έκ τούτων οί πλεϊστοι εινε 

έπιστημονικαί έπισημότητες, σοφοί, ένδοξοι,. περί

φημα πνεύματα, άτινα μετά μεγάλης τέρψεως έν- 

σκήπτουσι άκόμη μεταξύ τών βιβλίων καί τών έρ- 
γαλείων, αναζητόύντες τά μεγαλα αλυτα προβλή

ματα τής φύσεως.

Ή δέ δυστυχής Έστέλλα, ήτις τόσον απηχθά- 

νετο τάς έπιστημονικάς ασχολίας, -τί έκαμνεν έν τφ 

έργαστηρίφ τούτφ μεταξύ τοΰ σμήνους τών σοφών ;

Κατ’άρχάς τήν παρέδώσαν είς τδ τμήμα τών 

σοφών γυναικών, οπού πλεϊσται έκ τούτων ύπήρ- 

χον, ούχί κατωτέρας άξίας τών άνδρών, «ξελθοΰσαί 

μέ επιζήλους βαθμούς έκ τών διαφόρων Πολυτεχνι

κών Σχολών. ΓΙαρελήφθη λοιπόν, ώς βοηθός σο

φής τίνος κυρίας, ήτις όμως δέν έβραδυνε να έννο- 

ήση τήν επιστημονικήν αξίαν τής Δδος Έστέλλας 

καί τή έστρεψε τά νώτα Τότε ή Έστέλλα προσε- 

λήφθη ώ; γραμματεύς τοΰ Γενικου-μηχανικού-γραμ- 

ματέως τού Φιλδξ-Λωρρίς, κ. Σολφατέν, δεξιού 

βραχίονος τοΰ σοφοΰ έργοστασιάοχου, καί οΰτως ή 

ζωή κατέστη εύχαριστοτέρα, καθόσον ό κ. Σολφα- 
τέν έγνώριζε τάς διαθέσεις αύτής καί τού Γεωρ

γίου. Ή Έστέλλα λοιπδν διήρχετο τάς ώρας αύτής 

έν τή μεγάλη αίθούσει τών Γραμματειών παρα- 

λαμβάνουσα κυρίως διά τών φωνογράφων τάς δια- 
ταγάς της ημέρας τοΰ κ. Φιλοξένου, δστις δια τού 
τελειοτάτου συστήματος τών τηλεφομηχάνων καί 

φωνογράφων κατώρθου άνά πάσαν στιγμήν νά συ- 

νενοεϊται καί νά παρευρίσκεται είς ολα του τα ερ

γαστήρια, καίτοι ταΰτα άπεϊχον ΐκανάς λεύγας άπ’ 

άλλήλων.

Διά νά λάβητε δέ μίαν ιδέαν τών μεγάλων εργα

σιών τού κ. Φιλοξένου καί τών καταναλώσεων τών 

προϊόντων του φαντάσθητε ότι άπαντα τά έθνη απδ 

τώνπαλαιοτάτων μέχρι τών νεοσυστάτων, μέχρι αύ

τής τής Δημοκρατίας τής Κόστα Ρίκας, διά μέσου 

διπλωματικών αποστολών έξετάζουσι τάς νεωτέρας 
πολεμικά; ιατρικός συσκευάς καί τα χημικά πολεμι

κά προϊόντα τών εργαστηρίων Φιλοξ Λωρρίς, μεθ’ 

ού έρχονται αί διαπραγματεύσεις καί έφοδιάζουσι τά 

στρατεύματα αύτών.

Συζυγική ερις.—Ευεργετήματα Ιπισιήμης Ιφαρ- 

μοζομίνης Ιν ταΐς οίκογενειακάϊς οκηναΐς.— 

Άλλα πλεονεκτήματα τον φωνογράφον.— 

Ή μικρά τοΰ Σολφατεν ίκπληξις.—
Ή Έστέλλα, ήτις διήρχετο ολοκλήρους τάς ή

μέρας αύτής έν τφ οικφ τοΰ κ. Φιλδξ-Λωρρίς, δέν 

έβλεπε συχνάκις τήν κυρίαν Λωρρίς; άναμφιβόλως 

διότι ή πενθερά της ήσχολεϊτο έν τή ύψηλή αύτής 

φιλοσοφίφ.
Ή Έστέλλα ήτο ενήμερος -τών ψυχικών διαθέ

σεων καί τόϋ οικογενειακού βίου τών - Λωρρίς καί 

έγνώριζε» 6τι, άπδ τοΰ γάμου των σχεδόν; 'υπήρχε 
διαφωνία μεταξύ τών σκέψεων τής · κυρίας' καί του 

δεσποτικοΰ καί συστηματικού πνεύματος τού σοοού. 

Σπανίως έβλεπε τις αύτούς όμού καί έν αύτή ετι τή 

τραπέζη, καθόσον ό μέγας εφευρέτης συχνάκις έλη- 

σμόνει και αύτήν τήν ώραν τοΰ γεύματος‘έν τφ 
μέσφ τών άπειρων αυτού ασχολιών. ' '

Ήμέραν τινά, ένφ ή; Έσίέλλά ήτο.ν. άπησχολη- ’ 

μένη πρδς εΰρεσιν σχεδιαγραμμάτων τινων, έν τή 

μεγίστη βιβλιοθήκη τοΰ κ. Λωρρίς, αίφνης· ήκουσέ 

τι ώς ψιθυρισμόν, έντδς μικρού· τίνος'προδόμου πρδ 

τής βιβλιοθήκης, σχηματίζοντας είδος τι μικρός 

αιθούσης, έν ή δμως. οτε διήλθε προηγουμένως ού- 

δένα είχε παρατηρήση.

Άνεγνώρισε μετ’ όλίγον τήν φωνήν τού κ. καί 

τής κ. Λωρρίς ήτις έφαίνετο δριμέως έπιπλήττουσα 

τδν σύζυγόν της, ειτα ή δυστυχής κυρία έσιώπησε 

καί μετ’ όλίγον ήκούοθη ή βροντώδης φωνή τοϋ κ. 

Φιλοξένου, ποΰ καί που όργίληί Τότε ή Έστέλλα 

άμηχανοΰσα, άνεκίνει τάς καθέκλας, έδηχε και 

περιεπάτει ταραχωδώς, ινα προδώση τήν παρουσίαν 

της καί παύσουν οί διαπληκτισμοί, άλλά .φαίνεται 

δτι ό κ. και ή κ. Λωρρίς ή δέν τήν εννόησα» ή δέν 

ένδιαφέροντο έκ τής παρουσίας τής Έστέλλας καί 

αί συζυγικά! έριδες έπανελήφθησαν.

Τί νά πράξη ; Νά έγκαταλείψη τήν θέσιν της 

δέν ήτο ευκολον διότι έπρεπε νά διέλθη διά τής μι

κρός αιθούσης, ήτις ήτο τδ θέατρον τών συζυγικών 

σκηνών, άλλως τε ούτε έτόλμα νά έμφανισθή πρδ 

τών οργίλων βλεμμάτων τού τρομερού κ. Φιλοξέ- 

νου. "Οφείλε λοιπδν νά μένη' έκεΐ καί παρά τήν θέ- 

λησίν της ν’ακούη τας συζυγικας έριδας.

— Σάς λέγω διά μίαν φοράν άκόμη, έλεγεν ή κ. 

Λωρρίς, δτι είσαι άνυπόφορος, πάρα-πολύ άνυπό· 

φορος! Ποιαν ζωήν μού παρέχετε; Σέ έρωτώ I Κα

θίστασθε καθημερινώς τδ δυσαρρστότερον δν τόΰ κό

σμου, μέ τάς μονομερείς καί παραδόξους ιδέας καί



η Η ΦΥΣΙΣ ΗΦΥΣΙΧ
στστήματά σας !. . Καταρώμαι καί τήν επιστήμην 

σας αν αύτη εινε αίτια τοΰ τοιαύτου χαρακτήρας 

σας καί τά εργαστήριά σας καί τήν χημείαν σας καί ... , ,

τήν φυσικήν σας. Είς τδν διάβολον έπί τέλους καί υίφμας... Έγώ τουλάχιστον έχω^άλλας ιδέας, δια- 

αί εφευρέσεις σου καί αί ανακαλύψεις σου. Τοϋλά- ' . ........................   *“

-/ιστόν έγώ κολακεύομαι καί ικανοποιούμαι διότι ό 

Γεώργιος ομοιάζει μέ εμέ...

Μετά τινας στιγμάς ήκούσθη ή'φωνή τοΰ κ. Φι- 

λοξένου.

— ... ’Επιθυμώ νά μή έναντιοΰσθε έπί τών σχε- 

διών καί τών ιδεών μου ...

«Πιστεύετε λοιπόν, ότι έγώέχω καιρόν νά χάνω 

ασχολούμενος έπί τών μωρολογικών τών οικιακών 

υποθέσεων έπι τών αηδιών περί τάς οποίας αιωνίως 

στρέφεται τδ γυναικεϊον πνεΰμα ;. . . Μεμψιμοιρεΐι ε 

διότι δέν φροντίζω καθόλου νά σας παράσχω τέρ

ψεις τινά;... Δέν τδ συζητώ καθόλου... ’Εν τού

τοι;, νομίζω. εισθε κυρία τοΰ έαυτοΰ σας καί δέν 

σάς εμποδίζω κατ’ ούδένα τρόπον νά διαθέσητε τδν 

καιρόν σας ώς έπιθυμ-ΐιε... Μου ζητειτ.ε τέρψεις, 

εσπερίδας, έορτάς τοΰ κόσμου. . ϊ ! καλά. .. ’Ιδού 
ακριβώς ο,τι άποστρέφομαι αλλά τέλος πάντων ας 

ευχαριστηθείτε καί σείς. Δίδω; ή μάλλον δίδομεν 

εσπερίδα τινα καλλιτεχνικήν, μουσικήν καί έπιστη-

...ι :-------- - ·μονικήν... Μάλιστα, κυρία·, καί 

κόμη, δια τδ μέρος δέ τοΰτο του

; μόνος

έπιστημονικήν ά- 

προγράμματος 0’ 

δια τά υπόλοιπαμ.',υ·απασχοληθώ μόνος 

φροντίσατε στις...

Νέα σιγή διεχύθη 

και εΐτα φράσεις τι- 

νές τοΰ κ. Λωρίς αί'- 

τινες δέν έφθασαν εΐς 

τά ωττατής Έστέλ- 

λας- Εϊτα ό κ. Φι

λόξενος έπανέλαβεν.

— Ή επιστήμη 

αυτή, κυρία, ήν διά 

τών ασθενών σαρ

κασμών σας έζητή- 

σατε να μειώσητε, 

αΐ έργασίαι αυται,ών 

τήν σπουδαιότητα 

δέ*  δύναται ουδέ νά 

ύποπτευθή τδ ανιά- 

τως φρούδου πνεύμα 

σας έπέτυχον τήν 

θαυμασίαν άποκατά- 

στσσίν μας . . . Αΐ 

άπασχολήσεις αύται, 

άς.όνειδίζεται,αΐ Sts- 

λΟοδσαι ήμεραι καί νύκτες έν τοΐς έργασεηρίοις διά 

τήν τραχεϊαν καταδίωξιν τοΰ αγνώσιου καί τοΰ αία· 
καλόπτου έπι, οί γιγάντιοι πρδς τήν φύβιν αγώνες 

διά τήν λύσεν τών μυστικών της, πάντα ταΰτα έθεμ-- 

λίωσαν τήν ίσχύν τοΰ οίκου Φιλδξ-Λωρρίς...Δέν 

έχετε παρά νά άπολαύσητε τδν καρπόν τών πελω

ρίων τούτων εργασιών καί...

— Μάλιστα, κύριε, ό υιός μας Γεώργιος ομοιά

ζει προς τήν μητέρα του. Δέν έγένετο και αυτός 

μωρός τις σοφδς καί μανιακδς διαβιών μεταξύ τών 

χημικών σκευών και τών άλλων διαβολικών εργα

λείων τοΰ επιστημονικού σας μαγειριού ; Δυστυχές 

παιδίον !. Δέν εινε άπίθανον ώς σείς καθημερινώς 

Άνιγνιόρισί την φωνήν τοΰ κ καί tfjs κ. Λωρρίς.

τδν ονειδίζετε, ψυχή προγόνου μου τίνος, οστις ύ- 

πήρξεν άνθρωπος σωστός,καλλιτέχνης, ποιητής και 

θαυμαστής του ώραίου φύλλου, να επανήλθεν έν τψ

φόρους τών ΐδικών σας, όσον αφόρα τον γάμον του...

Ή Έστέλλα αίφνης άκούσασα θόρυβον, Ιθεσεν 

έντρομος τήν κεφαλήν της μεταξύ τών χέιρών της 

και προρεποιήθη οτι ήτο έμβεβυθιομένη έν τή με

λέτη σχεδίων τινών τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστη

μών. Τότε ή ήμτάνοικτος θύρα ήνοίχθη άποτόμως 

καί ήκουσθη γλυκεία ή φωνή τοΰ’ εΐσελθρντος :

— Έστέλλα ! . .

Ή Έστέλλα άνήγειρε μηχανι/ώς τήν κεφαλήν 

της μετά χαράς μ-μιγμένης μετά έκπλήξεως. Ό 

•ΐσελθών δεν ήτο ό τρομερός κ. Φιλόξενος άλλ’ ό 

γλυκύς Γεώργιος. Έν τούτοις έντρομος έτι έκ τής 

προηγούμενης σκηνής καί μή τολμώσα ν’ αποκριθή 

έδειξε τήν Ούραν δΓ ήςείσήλθεν ό Γεώργιος, οστις 

έκσπάσας είς γέλωτας άνεφώνησεν

— Δέν εινε τίποτε' μιζρά έςήγησις μεταξύ τοΰ 

πατρός μου καί τής μητρός μου, -άπο τάς συνήθεις.

— Θέλω νά φύγω άπδ τήν βιβλιοθήκην καί δέν 

τολμώ νά περάσω άπ’ εκεί, είπεν ή Εστέλλα δια 

φωνής χαμηλής. , , , ,

— ΓΙώς δέν τολμάς νά περάσης απ’ έκεΐ ; Αλλα 

μή φοβάσαι. έλα μαζύ μου...

— rA I δχι! δέν θέλω ! ..

— Μά έλα λοιπόν ! ...

Και ή Έστέλλα 

δηλή έπροχώρησε, 

φθάσασα δέ πρδ τής 

θύρας έκλινε τήν κε

φαλήν της, επισκό

πησε τδ δωμάτιον 

όλον καί ένφ ήκού- 

οντο αί φωναί, όμως 

ούδαμοδ έφαίνοντο ό 

κ. και ή κ. -Λωρρίς.

Τότε ό Γεώργιος 

γελών έδειξεν έπί 

τής τραπέζης δύο 

φωνογράφους.
— ’Ω 1 Θεέ μου, 

άνέκραξ-ινή Έστέλ

λα, μέ φωνογράφους 

δμιλοΰσι; ’Αλλά τού

το εινε θαυμάσιο·? 1 

Καί άφοΰδ Γεώρ

γιος έξήγησεν είς 

τήν Έστέλλαν τά
καλά τής διά φωνογράφου συνενοήσεως τών συζύ ■ 

γων καί τας μεγάλας έριδας, ας οίίτω άποφεύγουσι, 

τή προσέθηκε γελών :

— Τί λέγεις λοιπδν,Έστέλλα ; "Οταν θά συζευ- 

χθώμεν θά έχωμεν καί ήμεϊς τούς φωνογράφους μας;

— Άναμφιδόλως, άπεκρίθη χαρίεσσα ή Έστέλ

λα, λησμονήσασα παντελώς τούς φόβους της.

/'Έπβται συτρχίΐαΙ
C

’Ενώ ή Ελπίς επανήρχετο εκ τοΰ ιησιδρίου 

τοϋ Lido, εουεν ό ήλιος μεγαλόπρεπός όπισ

θεν τής νήσου τοΰ Άγ. Γεωργίου, περιλούων 

έν χρώματι λειριού τήν ποθιινήν Βενετίαν. Προ 

ολίγων στιγμών είχε λουσθή έν τοΐς υοασι τοΰ 

Άδρία. . . . Ήτο διασκέδασις άγαπν.τή ταϊς 

παρθένοι:, συμβάλλουσα πρός οίατήρησιν τής 

τε έπιφθόνιυ υγείας των καί τής ευειδούς φυ

σιογνωμίας. Ή ’Ελπίς, ένεκα τών θέλγητρων 

της, έπαξίω; ήτ·.ν ή βασίλισσα τών δια τούς 

Βενιτιύς καλλιτέχνας προτύπων. ‘Αλλοτε, Ί- 

ταλίς κομησσα, ήτις πσρεκάθησε- ώς· πρότυπον 

διά τον Κορνόβαν, ήρωτήθη πώς ήδυνήθη νά 

πράξη τούτο. Ή κυρία άπήντηοε μεθ’ άπλο- 

τητος εύθυμου, ότι τό εργαστήριο, τοΰ καλλι

τέχνου ήτον άρκού-τως θερμόν. Αλλως τε τό 

έπάγγελμα τής Έλπίδος δέ- προΰκάλε*.  αυτή 

ανίαν. "Επειτα, διατ·. νά τή προύκάλει, αφού άπό 

γενεΛ; εΐς γενεάν τά μέλη τοΰ οίκου της ειχον 

χρησιμεώση τοΐς κολλιτέχναιτ ώς πρότυπα ; 

άλλά καί δέν ήτο παράοοσις αγαπητή, οτι θεία 

τις πρόγονος αύτή; είχδΜ ήδη παρζ,καθήσει ώς 

πρότυπον διά τόν Τιντορέτον ;

Ό Ρολάνδος Ρ. . . . εϊχεν ήδη ζήση έπί 

τρία ετη έν τή πόλει τών πλεύσιμων οδών, 

καί έθεώρει εαυτόν ευτυχή. Πράγματι δέ οί τοΰ 

χρωστήρος συνάδελφοί του έφθόνουν αυτόν, έπι- 

τυχόντα νά προσλάβη διά τό εργον του. τήν 

Ελπίδα.

Ή έπιβάλλουσα οιάπλασις τοϋ σώματος, 

τοΰ παραστήματος ή χάρις καί ή Βενετική καλ

λονή τοΰ προσώπου της, ήσαν τοιαΰτα, ώστε 

έκαμνον τόν Ρολάνδον νά αδη έξ αισθήματος με

γάλης χορδς. Έλέχθη ύπό προσώπων έξοχων, 

δτι καλλιτέχναι ουδέποτε έρώνται τών προ

τύπων των. Καί δμω; ούδείς ό αλάνθαστος καί 

ό Ρολάνοος ταχέως ώμολόγπσεν· εαυτόν οεσμώ- 

την τών θελγήτρων τής ωραίας Έλπίδος, καί- 

τοι, κατάτόν σημερινόν 'Ιταλικόν συρμόν αροΐΐΓ 

passer 1β temps» μάλλον ή δι ’ άλλην αιτίαν, 

έπραττε τιΰτο, καθόσον έν τή πατρίδι του, τή 

χώρα τών πούδιγκ, χαρίεσσα ςανθόκομος Σκωτις 

κόρη εϊχεν ήδη έλκύση σοβαρώς τήν προσο

χήν του...
Αί σκέψεις τής Έλπίδος ήσζν θλιβεοαί. Εϊ

χεν ΐδη τήν πρωίαν τόν άγαπητόν της κύριον 

μετά τής κόρης ταύτης — τής Νίνας—πρός ήν 

τό πρώτον έπεδείκνυεν εκείνος τά θαυμάσια 

τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Μάρκου. Όπόσον ευπρεπές 

καί εύάρμοστον τό ζεύγος τή έφάνη I Ή Ελ

πίς έγίνωσκε καλώς τήν ιδίαν της αξίαν· τήν 

έσπέραν δμω; εκείνην ήσθά'.θη έαυτήν ανίκανον 

νά έπεξέλθη κατά τής ξανθής τού Βορρά λε

πτοφυούς, ήτις ώς ό Ρολά'.οος άσυνέτως άλλοτε 

τή ώμολόγησεν, ήτον .ή παλαιά του αγάπη. 

Ή ’Ελπίς έθεώρησε τήν πυκνήν της κόμην, 

τό ζώγραφικο'ν της ένδυμα κφί τό ευτραφές 

πρόσωπον της μετά περιφρονήσεως.

Ένφ έβαινε διά τής πλατείας πρός τό 

Torre dell Orologio, παρά τό οποίον, ού μα

κράν τοΰ Κιάλτου, έκειτο ή οικία της, Γονοολιέ- 

ρος μέ τον &να μόνον βραχίονα έν γφ επενδυ

τή έρριμε'νφ αμελώ; έπί τών ώμων, .του, έχαι- 

ρέτησεν αύτήν και τή ειπβν, οτι ό Ρολάνδος 

τόν προσέλαΰεν διά τήν κκτά τήν έσπέραν εκεί

νην οιδομένην έπί τής Μεγάλης Δ'.ώρυγος μου

σικήν.
’Η ’Ελπίς προσέθηκεν εΐς τάς προσόδους της 

ώς έξ επαγγέλματος' προτύπου το.ι; καλλιτέχ· 

ναις καί τάς ώς άοιδοϋ άμοιβάξ/της. Άνήκεν εις 

δμιλον μουσικών, οίτινες άπαξ τής έδδομάδος, 

έντος μεγάλης γονοόλας πεφωταγωγκμένης οι ’ 

ένετικών φανών έπαιζον τεμάχια μουσικά καί 

ήοον εις τούς κατοίκους τών ξενοδοχίίων τής Δι

ώροφος Ή ’Ελπίς άπεφάσισε νά κατασκόπευ

ση τόν Ρολάνδον τήν έσπέραν εκείνην καί άντή- 

μειψε τον ρωμαλέον Γονοολιέρον διά μειδιάμα

τος συμπαθούς, ειτα δέ, ένφ έκεΐνος άπήρχετο, 

έψιθύρισε: Ό παύμένος ’Αντώνιος... πράγματι 

μέ αγαπά... καί εΐλικρινώς...

Ή σελήνη πλησιφαής έρριπτε τάς ώχράς της 

ακτίνας έπί τής Βασιλίδες τοΰ ’Αδριατικοϋ, 

οτε ή τοΰ δείπνου ώρα είχε παρέλθει. Οί έπισκέ- 

πται τής Βενετίας έν έκστάσει καί ηδυπαθείς 

άπεθαύμαζον τό κάλλος τής σκηνής καί τοΰ 

άσματος τήν αρμονίαν... Οί μουσικοί ειχον ήδη 

σρχίσγ, τό εργον των ΰτίερήφανοι/ οτι - ησαν 

πολίται πόλεως τοιαύτης. Ή Νίνα ϊπτατο άνά 

τον έβδομον ουρανόν . . . ό εΰχαρις Ρολάνδος 

προσέκλινεν έπ’ αύτή; έν τή γονδόλιμ Ό Αν

τώνιος εφερε τό σκάφός του πλησίον τών μουσι

κών, τό μέν δπως οί κύριοί του άπολαύσωσι 

πλήρη την μελφδίαν, τόδέ,-δπωςό ίδιος δυνη- 

θή νά συλλάδη βλέμμα τής αγαπητής του ’Ελ

πίδες, Τά βιβλία καί αί κιθάραι συνώδευον τήν 

«Σερενάταν τοΰ έραστοΰ.»

Ός άνηγέρθη ή Ελπίς έπί τής πρύμνης, 

ειδεν έν τφ ώχρφ σεληνόφωτι τόν βραχίονα τοΰ 

Ρολάνοου περί τήν ξανθήν τής Σκωτίας κόρην, 

και πρδς στιγμήν έκλονίσθη, Ό δέ καλλιτέχνης 

παραδεδομίνος εΐς τήν σύντροφόν του, δέν πα

ρατήρησε τήν ’Ελπίδα, μέχρι; δτου ό υψηλός 

τής φωνής της τόνος, τόν ήνάγκασε ν ’ άναβλέ- 
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4χΐ, διότι πολΑάκις tv τφ έργαβτηρίψ του, ίνφ 
αΰτό; ίπληττ» τού μ,ανδολίνου τάς χορδάς,ιΐχίν 
«κείνη άλλοτι επανάλάβχ; τδ αύτόάσμ.α. Αμέ
σως διέταζε τδν έν «κστάτει ’Αντώνιον νά άνα- 
πλεύσχι τυρός τήν ακτήν. Ή Νίνα Ομως άντέλι- 
ξ«ν, άλλ’ δ Ρολάνδος τήν κατέ«»ισ»ν, ίπΐ τφ 
λόγφ, δτι ή υγρασία ήτο μεγάλη και έπομένως 
επιβλαβής είς· τήν υγείαν της.

Έφ’δσον ή Νίνα διίμβνεν έν Βενετία—επί 
έ'να μήνα—δέν άπελείπετο τφ Ρελάνδφ χρόνος 
δπως ίπιδεθή.εΐς τήν ζωγραφικήν. Δέν ειχεν 
έτι έκλιίπει ή σελήνη καί ή ήμερα τοΰ μετά 
τής Νίνας γάμου του ωρίβθη. Διήρχοντο τάς 
πρωίας έν τοΐς ναοΐς, είς τήν Ακαδημίαν καί είς 
τά Μουσιΐα. Κατά τάς μεταμεσημβρίας τδ ζεύ
γος διεπεραιοΰτο είς τδ νησίδριον Lido διά τοΰ 
μικρού άτμοπλοίου, δπου ετέρποντο οί μελλό
νυμφοι, λουόμενοι έν τφ άλμυρφ ΰδατι τοΰ 
Άδρίου καί είσπνίοντε^ τάς αύρας αύτοΰ. Άμ- 

φότεροι ήσαν καλοί κολυμβηταί καί' συνηντών- 
το είς τδ βαθύ ύδωρ, έξωθι τών διά σχοινιών 
διαφραγμάτων, άτινα έχρησίμευον ώς όρια πρδς 
προφύλαξιν τών αδαών τής κόλυμβητιχής.

Ή ’Ελπίς δέν προσήλΟεν άς τό έργαστήριον 
καθ’ δλον τούτον τδν χρόνον, άλλ’ ουδέ είδε 
πλέον αύτήν ό Ρολάνδος μεταξύ τών μουσικών. 
Καί έχαίρετο μάλλον. Τούς πάντας ή συνεί· 
δησις κάμνει δειλούς.... Ό ’Αντώνιος ήτο 
δ γονδολιέρες τοΰ καλλιτέχνου. Ήνόει ολίγον 
τήν αγγλικήν, διότι είχε δίς μεταβή είς ’Αγ
γλίαν, υπηρετών έπί τίνος άτμοπλοίου, καί. 
είχε διατρίψει έπ’ ολίγον είς Λιβερπούλην. Ό 
Γονδολιέρο; έξηκολούΟει νά πληροφορή τήν αγα
πητήν του Ελπίδα περί τών ενεργειών τών 
κυριών του, ένοιατρίβων μετά σκωμμάτων ζη
λότυπου μίσους έπί τών έρωτικφν περιποιήσεων, 
άς δ Ρολάνδος φυσικώς επεδαψίλευε τή Νίνφ. 
Ημέράν τινα τή άνήγγειλεν, δτι ή οικογέ
νεια τής Νίνας έσκόπευε ν' άποχαιρετίση τήν 
Βενετίαν περί τδ τέλο; τής προσεχούς έβοομά- 
δος.

Ή διεύΟυνσι; τοΰ έπί τοΰ νησιδρίου κατα
στήματος τών λουτρών, μίαν ή δύο ήμέρας μετά 
τούτο, ^πληροφορείτο παρά τής έπιστάτιδος, 
οτι ήσθένει βαρέω; καί άπέστελλε προσωρινήν 
άντικαταστάτιδα, ήτις ήτο ή. . . ’Ελπίς.

Καί άφίκετο ή προτεραία τή; ημέρας, καθ' 
ήν εμελλεν ή οικογένεια τής Νίνας ν’ άπέλθχ 
είς Φλωρεντίαν. Ή Νίνα καί δ Ρολά δος με- 
τέβησαν είς τδ νησίδριον τοΰ Lido, δπως τδ 
τελευταϊον συγκολυμβήσωσιν. Ή πρωία νεφε
λώδης ήπείλει βροχήν, άλλ' ώ; άπεβιβάσθησαν 
εις τήν νήσον, ό ήλιος έπαυσε νά ήναι μελαγ- 
χολ κος καίάνέλαμψεν. Ό δέ Άδριατικδς συνε- 
τα[ίσσετο υπέρ τό σύνηθες... Ή Σκωτίς κόρη 
έςίστατο πρδ τής έκπλησσούσης άντιθέσεως τών 
σμαραγδίνων άφρολοφωδών κυμάτων καί τοΰ 

μελαγχολικοϋ πορφυρού όρίζοντος. Οΰδείς ak- 
λος έλούετο έκεΐ. Μετά τινα χρόνον ό Ρολάν
δος ήσθάνθη ρίγος καί έξήρχετο του υδατος, ή 
δέ Νίνα έπέστρεφεν εΐς τό διά τάς γυναίκας δια
μέρισμα τού καταστήματος.

—Θά κάμω άλλο ενα λουτρόν, πριν έξέλθω, 
άνεφώνησε.

—Μοί έπετρέπετε νά σάς συνοδεύσω, Δεσ
ποινίς, ήρώτησεν ή έπιστάτις, έν παρεφθαρμένή 
αγγλική.

Τό βλέμμα τής γυναικός, μέ την πυκνήν κό
μην, τδ εύειοές πρόσωπόν και τό πορφυροϋν τοΰ 
λουτρού ένδυμα ήρεσεν εις τήν Νϊναν καί προ- 
θύμως έδέχθή. Όμοΰ έκ τής χειρός κρατούμε
νοι έκολύμβησαν έξω πρδς τήν θάλασσαν άπαξ 
ετι. Ούδείς έθεάτο άπό τού έξώστου ή τών οι
κιακών τών λουτρών. Οί δύο άνδρες τής λέμβου, 
ήτις παρέμενεν έκεΐ διά πάσαν ανάγκην, ειδον 
δτι ή έπιστάτις συνώδευσε τήν έπισκέπτριαν, 
καί μή φανταζόμενοι, δτι θά έκινδύνευόν ποοε, 
έξηκολούθησαν τάς προσπάθειας των, δπως άνα- 
σύρωσι πίλον, πεσόντα έν τή θαλάσση.

Τά κύματα πέραν τών σχοινιών ηΰξανον έν 
μεγέθει καί όρμή. Τό στόμα τής Νίνας πλέον 
ή άπαξ έπληρώθη οιά τοΰ καθ’ υπερβολήν αλ
μυρού υδατος καί έζήτησε παρά τής έπιστά- 
τιδ’ος ν’ άφήση τήν άριστεράν της χεΐρα, ήν έκ- 
ράτει, δπως μόνη πλέον καί κάλλιον παλαίση 
πρός τά στοιχεία.

Αΐφνιδίως, ένφ ό ήλιος έπέκρυπτε τήν κεφα
λήν του, ή ύπό τής γυναικός σύσφιγξις τής 
χειρός τής Νίνας κατέστη ’ισχυρότερα. Ή Νί
να ήσθάνθη τότε έαυτήν άκαταλήπτως πεφοβισ- 
μένην, διότι ή αιτησίς της οέν έξετελεΐτο καί 
άνεκραύγασε διά φωνής, ήτις άπώλλετο έν τφ 
άνέμφ.

—Ρολάνδε μου. . . βοήθεια. ..
—Είναι ίδικός μου ό Ρολάνδος, έσύριξεν ή 

’Ελπίς...Σύ μοΰ τόν έπήρες....
Ή Νίνα δέν ήουνήθη νά έκφέρη άλλην λέξιν, 

καί ύπό τό βάρος τής έπιστάτιδος έβυθίσθη ύπό 
τό ύδωρ. Έπάλαισε οι’ βλης τής δυνάμεώς της, 
άλλ’ ήτον ώς βρέφος εΐς τάς χειρας τής Ίτα- 
λίδος. Άνήλθεν άπαξ έτι εΐς τήν έπιφάνειαν 
καί έκραύγασε οι ’ δσων δυνάμεων ειχον έναπο- 
λειφθή αύτή.............

Ή προσοχή τών λεμβούχων προσειλκύσθη τό
τε, άλλά παν δ,τι ειδον, ήτο τής έπιστάτιδος 
βραχίων έν πορφύρφ έρριμένος ύπέρ τήν κεφαλήν 
της· . · · .

Καί ό Άδρίας έδέχετο εΐς τούς κόλπους 
του δύο έτι νύμφας................

Γονλ. Δ. Ίωαννίδης.

Ε a Θ Η Ρ
(ΕΒΡΑ-Ι ΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ)

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΣΘΗΡ
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΣΑΤΑΝΑΣ
ΧΟΡΟΣ νεαν!8ων και νέων

ΣΚΗΝΗ Α'-

Κήπος.— Ή Έσθήρ κόπτει άνθη.

ΕΣΘΗΡ ·
Έν άνθος θέλω· ή κοιλάς δέν έχει άνθη πλέον ; 
Ύπήρχον τόσα άλλοτε’ ζητώ ματαίως τώρα· 
ζητώ έν άνθος κάλλιστον' καθώς αύτδν ώραίον, 
καί ή κοιλάς έστείρευσε κ’ είν’ έρημος ή χώρα.
Ό ήλιος δέν έκλινε ; παρήλθε τόσος χρόνος 
καί μόλις είς τδ ήμισυ τοΰ ούρανοϋ προέδη ; 
Δέν άγαπ$ δ ήλιος, περιπλανάται μόνος, 
μέ ίσον βήμα προχωρεί, διότι δέν λατρεύει. 
Λοιπδν τώ δντι άγαπώ πολύ τδν Νεεμίαν; 
Ποτέ δέν είπον πρδς αύτδν λέίιν άγάπης μίαν- 
μέ βλέπει καί έρυθριώ καί κάθηται πλησίον, 
κ’ ένίοτε τδ δμμα του ύγραίνεται δακρύον.
Πλήν τότε πάσα τ’ οΰρανοΰ παρέρχεται νεφέλη, 
τδ πάν μέ νέον ένδυμα μαγευτικόν κοσμείται’ 
καί πάλλει ή καρδία μου...πλήν ποΰ ν ’ άπέλθη θέλει; 
Έρως, μέ είπον, δ παλμός αύτδς άποκαλείται.

ΣΚΗΝΗ Β’

Σατανάς—Έσθήρ
ΣΑΤΑΝΑΣ

Έσθήρ ;
ΕΣΘΗΡ

Τις μέ έκάλεσε; Σύ είσαι Νεεμία ; 
ΣΑΤΑΝΑΣ

Είθε νά ήμην ώς αύτδς νά ήγαπώμην, κόρη·
ΕΣΘΗΡ

Τίς είναι;
(ύποχωρεϊ)

• ΣΑΤΑΝΑΣ
Μή άναχωρεϊς είναι στιγμή γλυκεία 

αύτή καθ’ ήν δ ήλιος κατέρχεται τά όρη. 
Στολή τής ευτυχίας σου ή άνοιόις δέν είναι; 
Δρέψε τά άνθη οι’ αύτδν πριν έτι μαρανθώσΓ 
θέλουν εύρύν δρίζοντα, εύρείαν νύκτα, γύναι, 
οί πάσχοντες καθώς έγώ καί όσοι άγαπώσι.

ΕΣΘΗΡ
Δέν έχεις κόρην, μετ’ αύτής τό κάλλος νά θαυμάσης, 
τδ κάλλος τδ μαγευτικόν έαρινής ήμέρας ;
Ίδέ, δπόσα χρώματα καλύπτουν τάς έκτάσεις’ 
δέν δρέπεις άνθη πρδς αύτήν νά δώσης τδ έσπέρας;

ΣΑΤΑΝΑΣ
Μέ βλέπεις; μόνος είς τήν γήν περιπλανώμαι μόνος.

ΕΣΘΗΡ

Καμμία δέν Ακολουθεί τά ίχνη τών βημάτων 
τ’ άποτυπούμενα έπί τής χλόης τον λειμώνας. 1 
καμμία δέν σέ χαιρετά διά θερμών βλεμμάτων 
δπόταν έπανέρχεσαι κατάκοπος;

ΣΑΤΑΝΑΣ
Καμμία 

ΕΣΘΗΡ
Καί είσαι τόσον εύμορφος, καθώς δ Νεεμίας· 
άλλ’ είς τδ βλέμμα του οίκεί γαλήνη ούρανία. 
Δέν είν' {κείνος ; έρχεται μετά τής συνοδείας. 

('Ετοιμάζεται ν’ άναχωρήση).
ΣΑΤΑΝΑΣ

*Ω1 άφες τδ παρθενικδν ν’ άποθαυμάσω 8μμα, 
καί τδ άγνόν σου μέτωπον, χαί τδ χρυσόν σου στέμμα 
έν δσφ είσαι άγγελος τού ούρανοϋ άκόμα 
έπίτρεψον μέ έκθαμβον νά σέ θαυμάσω βλέμμα. 
Ταλαίπωρε! θ’άποδυθής τήν νυμφικήν στολήν σου 
καί δέν θά τήν περιδληθής ποτέ, ώ ποτέ πλέον 
Καί όταν είς τδν ποταμόν ζητήσης τήν μορφήν σου, 
θά ίδης κάλλος πάντοτε, άλλ’ δχι τδ άρχαϊον. 
Τδ άνθος θά γενή καρπός, δ έρως άγωνία’ 
καί συ... Ω κόρη σ’άγαπώ καί δμως τδ γνωρίζω 
είς άλλον ή καρδία σού έδόθη, ή καρδία, 
δι’ ήν τδν ούρανδν αύτδν καί δεύτερον χαρίζω.

ΕΣΘΗΡ
Φοβούμαι, άνερ’ έκπληκτος σε βλέπει ή ψυχή μου’ 
είναι όόύ τδ βλέμμα σου, δ όφθαλμός σου μέλος, 
καί φλέγει δπως δ Σιμούν έν μέσω τής έρήμου*  
τδ μέτωπόν σου φώβεράς κυοφορεί θυέλλας.
*Ωί φύγε I ώς ή άβυσσος μέ παρασύρεις, νέε, 
ιδού έκείνος, είς αύτδν έγώ άνήκω πλέον 
καί έρχονται αί συνοδοί τοΰ γάμου, αί Έβραίαι 
νεάνιδες κομίζουσαι στεφάνους έί άνθέων.
(ΌΣ ατ α ν δ ς ύποχωρεϊ είς τά βάθη τής σκηνής.) 

2ΚΗΝΗΓ’
Έσθήρ—Νεεμίας.—Χορός νεανίδων καί 

νέων—έ Σατανάς είς τδ βάθος.
ΝΕΕΜΙΑΣ

Έσθήρ, δέν είσαι εύτυχής; .
ΕΣΘΗΡ

Σιώπα, μή δ δαίμων 
Φθονήση τόσον έρωτα κα) τόσην εύτυχίαν 
καί πλησιάση κάτωχρος καί φθονερός καί τρέμων, 
καί μεταβάλκ] τήν χαράν ήμών εις τρικυμίαν.

ΝΕΕΜΙΑΣ. ··
’Αλλ’ή καρδία πλημμυρεί.

ΕΣΘΗΡ (τφ φρίττει τό στόμα) 
Σιώπα; Νεεμία· 

άν ή καρδία πλημμυρή,'σιώπα πριν δακρύσω. 
ΦεΟ ! είς τήν μνήμην μου πικρά έπήλθε προφητεία, 
μέ είπον—είμαι εύτυχής—νά μή άναψωνήσω.

ΝΕΕΜΙΑΣ
Τίς σέ τδ είπε;

ΕΣΘΗΡ
Μάγισσα.

ΝΕΕΜΙΑΣ
Έστω κατηραμένη 

ή τήν χαράν σκιάσασα ψυχρώς έκ προοιμίου, 
διά ν’ άρπάση άμοιβήν δΑίγου άργυρίόυ.

(Ό χορός πλησιάζει κομίζων άνθη).
Α' ήμιχόριον άνδρών 

Ώ.άναΕ τών δρέων, 
τήν ρώμην σόυ φοβείται 
ή τίγρις καί δ Χέων.
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Β’ ήμιχόριον γυναικών.
Μέ στέφανον στεφθήτε 
αγροτικών άνθέων" 
είς άνδρικήν καρδίαν 
εΐν’ άνδρικδς ό έρως, 
κ’ αισθάνεται λατρείαν 
πολύ ένθερμοτέρως 
τδ στήθος άτιθόσσου.
Ώ1 εύτυχής έκείνη 
ήτις δειλή θά κλίνη 
ύπδ τό φίλημά σον.
καθώς τδ άνθος νεύει 
όπόταν τδ θωπεύει, 
όπόταν τδ φιλεϊ 
ή αύρα απαλή

■ ΣΑΤΑΝΑΣ

(έρχόμενος έμπρδς τής σκηνής) 
Ώ φλόγες τής κολάσεως ! πικρά ή εύωχία' 
τδν οίνον άλλοι, είς έμέ τδ δέος άπομένεΓ 
ή τελετή—παράδοξος τής τύχης ειρωνεία— 
έμπρός μου ϊσταται φάιδράν στολήν ένδεδυμένη 
Ω πόσον τήν ήγάπησα I τδν Άδην καταλείπων 

είς τήν μικρόν καλΰέην της άόρατος ήρχόμην, 
καί έλησμόνουν καί άράν καί κόλασιν καί ρύπον 
καί ήμην άλλη ύπαρίις, καλή’ άνεγενώμην. 
Καί τδ γλυκύ μειδίαμα έγώ τδ είδα πρώτος, 
ή μήτηρ έπειτα' ποτέ δέν θά τδ λησμονήσω' 
και έκαθήμην άγρυπνος είς τής νυκτός τδ σκότος 
ζητών τοϋ βρέφους τήν άγνήν πνοήν ν’ απορροφήσω 
Ήμην τδ άνθος τούάγρού, τερπνόν τηςδναρ ήμην 
κ’ έμέ πολλάκις εθιγε τδ άκρον τοϋ ποδός της, 
όπόταν πρδ αυτής δειλός καί τρόμων έκαθήμην 
.κ’ έγώ, δ δαίμων, ,ίγεινα δ φύλαέ άγγελός της. 
Παντού συνώδευα αύτήν- ποτέ δέν ήτο μόνη 
παρά τήν φίλην της σκιάν ήρχόμην νά καθήσω. 
Καί δτε πάλιν έκλινε πρδς τόν Θεόν τδ γόνυ 
όλίγον τότε ίλειψε κ’ έγώ νά γονατίσω...
Καί δτε τέλος ήχησε φωνή περιπαθείαο, 
άπλήστως πάλλον ήκουσα τδ νεαρόν της στήθος. . 
Κανείς δέν ήτο δι’ έμέ, κανείς παλμός καρδίας· 
Ώ1 άς έσίγα κάλλιον, ή κάν άς ήμην λίθος ! 
Φευ" καί αγγελικήν ψυχήν δ πόνος άμαυρόνει. 
αύτό τδ δάκρυ στίγματα είς τήν μορφήν άφίνει. 
Τοιαύτην εύτυχίαν τίς, ναί! τίς δέν θά έφθόνει ; 
Εΐνε μεγίστη, φοβερά κακία ή οδύνη· 
Στέψατε μέ άνθη τήν Έσθήρ, δ έσπερος έφάνη· 
άς τδν θαυμάση έσχατον, διότι θ’ άποθάνη...

Τί ωφελεί είς δαίμονας, άκτίς φωτός άγίου; 
Φευ! είς τά σκότη πάντοτε περιπλανάται φρίκη, 
καί είναι σκότος ή είκών τοϋ πεπτωκότος βίου 
Εύδαιμονία ; είς ήμας ή κόλασις άνήκει.
Ώ έχε, έχε Σαβαώθ τδν ύψηλόν σου θρόνον· 
κράτει τά πάντα, τίποτε ήμεϊς δέν άπαιτοΰμεν. 
Έσοεύδαίμων έρμαια δέν εϊμεθα τών πόνων ; 
’Αρκεί· δέν έθρηνήσαμεν ποτέ καί δέν θρηνούμεν. 
Άλλά άφοΰ άνήρπασες τό πάν τών πριν άγγέλων 
ώ I λάβε καί τδν άσόεστον πόθον τής ευτυχίας... 
Πρδς τί τα όνειρα ήμών άφοΰ σιγά τδ μέλλον ; 
Ή άφες ν’ άγαπήσωμεν κ’ ήμεϊς στιγμάς βραχείας. 
Όλίγον μόνον έρωτα ή κεφαλή άς κλίνη, 
ή τεθλιμμένη κεφαλή, εΐς έρωμένης στήθος· 
οί άγγελοι... είναι πολύ έΰδαίμονες έκεϊνοι, 
δέν άγαπώσιν ώς ήμεϊς, είναι άγνοί ώς λίθος. 

Όλίγον μόνον έρωτα' σταγόνα δρόσου μόνον 
άνάμνησιν τοΰ ούρανοϋ έν μέσω τής γεαίνης- 
πύρ θέλομεν άντί πυρδς καί άντί στόνου στόνον, 
καί ένα μόνον ασπασμόν ψυχής πεφιλημένης.
Ίδέ μας, έκυρτώθημεν καί αθανασία 
είναι άθάνατος πηγή βασάνων καί όδύνης· 
συντρίμματα τοΰ ουρανού έγκλείει ή καρδία· 
άντανακλώντα εΐρωνα τήν δψιν τής γαλήνης.

Ίδέ μας άπεκάμομεν αίώνας προχωρούμεν, . 
βαδίζομεν άτέρμονα τδν άκαλλή μας δρόμον, 
και μάτην άναπαύσεως σκιάν έπιζητοϋμέν 
βαρεία είναι ή άρά αύτή έπί τών ώμων.
Καίτώρα θέλειςεύευχεϊοτούς άλλους ν'άνεχθώμεν; 
Άλλά έμάθονεν ήμεϊς είς θλίψεις νά τρυφώμεν 
Στέψατε μ’ άνθη τήν Έσθήρ' δ έσπερος έφάνη, 
άς τδν θαυμάση έσχατον, διότι θ' άποθάνη.

Α' ήμιχόριον γυναικών
’Εστω φαιδρός δ βίος 
ώς έαρος πρωία" 
άς ρέει αιωνίως 
γλυκύς ή άρμονία.

Β' ήμιχόριον τών άνδρών.
Έσο σκιά προστάτις 
τοΰ άνθους τών λειμώνων. 
Έχε τόν έρωτά της 
ώς άμοιβήν σου μόνον.

Α' ήμιχόριον γυναικών
Τάς νύκτας τοϋ χειμώνος 
δταν δ κέδρος τρίζη 
ύπδ πνοήν άνεμων, 
δ οδοιπόρος τρόμων 
τά δάση διασχίζει 
περίφοβος και μόνος.
Σείς παρά τήν έστίαν 
αμέριμνοι σιγάτε, 
καί έπί σοϋ έκείνη 
τήν κεψαλήν της κλίνει 
κ’εύθύμως άκροάται

. τήν έίω τρικυμίαν.
Ό μέλας όφθαλμός της 
έκφράζει εύτυχίαν

• άπέραντον σιγώσαν 
ούδέν φοβείται δστις 
αισθάνεται καρδίαν 
πλησίον άγαπώσαν.

ΝΕΕΜΙΑΣ
Έπήλθε νύί· τδν ούρανδν έν νέφος άναβαΐνεν 
σχίζουν τά νέφη άστραπαί" ίδέ τά όρη πέραν, 
φλογίζονται, έλθέ, Έσθήρ· τδ δεϊπνον απομένει.

ΕΣΘΗΡ
”Ω ! άς μή γίνη καταιγίς αύτήν κάν τήν έσπέραν.... 
Είναι κακός δ οίωνός.

ΝΕΕΜΙΑΣ
Ό δυστυχής φροντίζει 

καί έρμηνεΰει οίωνοΰς καί θέλει προφητείας· 
άλλ’ ό ευδαίμων, ώς ήμεϊς, άμέριμνος βαδίζει.

ΕΣΘΗΡ
Είναι βραχεία ή στιγμή καί τής εύδαιμονιας.
Κ’ έγώ ν’ άκούω θέλγομαι τήν θύελλαν βοώσαν 
όπόταν πνέη δ βορράς τήν έκτασιν ταράττων· 
νομίζω, δτι μέ λαλεϊ μυστηριώδη γλώσσαν 
άγνώστων όντων, συγγενών καί φίλων άοράτων. 

ί

Τότε ένώπιον ήμών περά ή ειμαρμένη, 
γογγύζουσα καί άκαμπτος άλλά μετά δακρύων, 
τδ σκότος έχουσα μορφήν, καί περιβεβλημένη 
τδ φοβερόν τής φύσεως έκεϊνο μεγαζεϊον.

ΝΕΕΜΙΑΣ
Τοιαύτην νύκτα ή ψυχή ποθεϊ νά άγαπάται’ 
είναι πατήρ τού έρωτος τό πένθος καί δ πόνος' 
έν τή καρδίφ άπειρος συμπάθεια γενν&ταν 
άλλοίμονον άν ήναί τις τοιαύτην νύκτα μόνος. 

Τότε ζητεϊ καί τήν σκιάν αυτού νά περιβάλη 
καί είς τά στήθη σπαίρουσαν ακούει τήν καρδίαν 
ζητεϊ τδ δνειρον αύτοΰ έν τή άνεμοζάλη 
καί ύπνον έπειτα βαθύν είς τήν στιγμήν σκοτίαν.

ΕΣΘΗΡ
Τδ μέλαν νέφος δλονέν ταχέως άναβαίνει.

ΝΕΕΜΙΑΣ

Παρθένοι, προχωρήσατε' έρχόμεθα πλησίον. 
ΣΑΤΑΝΑΣ

Μέχρι τοϋ οίκου Ικανή δδος έναπομένει 
καίέν τώ μέσω τέμνεται — πρδς τδ νεκροταφείου. 
(δ χορός προχωρεί καί ακολουθεί δ Νεεμίας κρατών 

άπδ τής χειρδ: τήν Έσθήρ!

— ’Αστράπτει — 
ΝΕΕΜΙΑΣ

Δός μοι τδν πρώτον ασπασμόν. 
ΣΑΤΑΝΑΣ

Έν φίλημα I ω σκότη ! 
ΝΕΕΜΙΑΣ

Τοιοΰτο φίλημα γλυκύ ρεμβάζει τδ παιδίον 
όπόταν οί παλμοί αύτοΰ έγείρονται οί πρώτοι 
τήν ώραν, καθ’ ήν φύεται τδ ρόδον καί τό ίον. 
Εύδαίμων, δστις ύπερβάς αύτήν τήν ήλικίαν 
τά νεαρά του όνειρα άγνά φυλάςη, φίλη.
κα! σώση αίσθημα παιδδς είς άνδρικήν καρδίαν, 
καί πρδς τοιοΰτον άσπασμόν άμόλυντα τά χείλη.

ΣΑΤΑΝΑΣ
Ώ κάν σεϊς,νάνοι άνθρωποι,σεϊς, τέκνα τής δουλείας, 
δταν τδ δμμα έρυθρδν έκ τών πολλών δακρύων 
φεύγει τδν ήλιον, ζητή τόν πέπλον τής σκοτίας, 
ώς ρίπτομεν έν σκύβαλον, λακτίζετε τον βίον.

— ’Αστράπτει —
Ώς γίγαντες έγείρεσθε καί σχίζετε τά στήθη 
τής γής, άσπλάγχου μητρυιάς, έν ή θά κοιμηθήτε, 
καί πέραν χάσκει άγνωστος καί αίωνία λήθη,... 
Ενίοτε διστάζετε ταλαίπωροι νά ζήτε !

— Αστράπτει —
Ήμεϊς I άλλ ’ ατελεύτητος ή νύί ήμών άπλοΰται. 
Χειμών αιώνιος, βορράς ψυχρός, άνεμοζάλη, 
καί μία θρίί άπό ήμών δέν πίπτει, δέν νεκροΰται 
Καρδίαν έχομεν καί ζή καί αιωνίως πάλλει...

— Αστράπτει —
Εν κάν δάκρυ ; ούδ’ αύτό’ τό δάκρυ τών δαιμόνων 

ώ τί θά ήτο ! κόσμος είς φρικώδους άντσρσίας, 
άλλά καί πτώσεως οίκτράς, άνάνδρου μετανοίας. 
Οί άγγελοι κ’ οί σκώληκες δακρύουν, αύτοί μόνον 

(Τόζεύγος φθάνειείςτήνδιασταύρωσιντών όδων,ών 
ή μία φέρει πρδς τό κοιμητήριο*  πίπτει κεραυνός 
έπί τής Έσθήρ καί τήν καταβάλλει. Ό Νεεμίας 

παράφορος έκ τής όδύνης κλίνει τδ γόνυ 
πρδ τής νεκράς.)

ΣΑΤΑΝΑΣ

Πυρ τ ’ούρανοϋ,πΰρτ’ούρανοΰ τδ πρώτον σέ λατρεύω 
Τετέλεσται· άπέμεινα έγώ καί ή σκοτία
Δέν είναι ψεύδος καί τδ φώς ; πρδς τί νά τδ πιστεύω ; 
Άλλ’ όχι' μένει σύντροφός έμοΰ ή φιλαυτία.
Ή φιλαυτία, ή ισχύς ή μόνη τής κακίας 
άδάμαστος πεποίθησις τών έγκαταλείφθέντων, 
οργίλη καί άγέρωχος θεός τών συντριβέντων. 
Όχι παράπονου, ποτέ" έκτός τής βλασφημίας. 

Σκληρότερος άδάμαντσς, τραχύτερος τού βράχου 
μετά τοιαύτην συμφοράν, ώ πλζον τί φοβούμαι ; 
Καί δύναμαι δι’ όφθαλμού νά ϊδω άταράχου 
τόν κόσμον καταπίπτοντα.—ΕΓΩ έπικαλούμαι. 
Άς σωρευθώσιν έπ’ έμέ άραί, άς σωρευθώσΓ 
Τοϋ ψδου ερίς βαθυτερον άς μέ κατάβυθίση- 
οί άδελφοί μου δαίμονες άς μέ. άπαρνηθώσι-' 
έγώ θά μείνω οι’ έμέ- άρκεϊ' τίς θά τολμήση ;

(Γίνεται άφαντος έν τφ σκότει)

ΟΜΑ 1 ΟΧ

Ιδού και πάΛιν γεΛαστός 
ό Μάιος προβαίνει 
καί κάθε άγριο κ2αρί 
τήν κεφαΛήν του γέρνει-
Καί κάμνει τόπο νά διαβή 
τόπο γίά νά περάση ■ 
ό Μάϊς τ ’ ωμορφο παιδί 
όπου δέν θά γηράση. .
Μ' άρμα προβαίνει γελαστός 
σάν βασιλεύς καί πά2ι 
καί άνθη εύοσμα πο22ά 
κρατεί είς τήν άγκά2η.
Κι’ όθεν διαβή παντού σκορπά 
τά 2ού2ουδα με χάρι 
καί κάθε νέον προσκαΜϊ- 
νά τρέζη γίά νά πάρει. . . 

Στεφανωμένος έρχεται 
ρέ εύοσμα 2ου2ούδια 
κι ό2οι τόν υποδέχονται 
μέ εύμορφα τραγούδια.

«Κα2ως μάς ή2θες, Μά'ϊε, 
παιδί της ευτυχίας, 
όστις παρέχεις είς ημάς 
στιγμάς εύδαιμονιας».

Λ άριστα
’Αδαμάντιο? Ν. Νικολαϊδη?

ΗΧΩ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΤ
Σάν τδν αντίλαλο τοΰ βουνού 
Κάθε σου λόγο ή καρδιά μου λέει, 
Στούς στεναγμούς σου στενάζει, κλαίει. 
Μοιάζει ή άγάπη μου νύφη χλωμή 
Όπου ’ς τά στήθη μου μέσα κρυμμένη, 
Γιά σένα κλαίει άπελπισμένη.

Καί άν τού κόσμου ρεύμα γοργό 
Σέσύρη βλέποντας αιθέρια κάλλη 
’Ηχώ ή άγάπη μου θα κλαίη πάλιν.

Σάμος. ’Ελένη ίδορώνοι»

ί :
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ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΠΤΩΣΕΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΗ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΑΣ

01 ΜΠΡΑΒΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
— Δέν μοΰ λές, κύρ Παντελή, δέν θά χτυπάμε 

αύτή τή ψαρά ;
— Όχι, μόνο θ’ άγριοκυτάζουμε.
— Καλά, μά μοΰ μυρίζεται πώς αΐ σανίδες πά

λιν... θά σηκωθούν. .

01 AIAAHAQTAI
— Κανένα δέν άκοΰμε, 5,τι θέλουμε κάνουμε καί 

δέν θά ήσυχάαουμε, παρά όταν πέση τδ 'Υπουρ
γείου. "Εν άπδ τά δύο. . .

— Μονοπώλιον ή θάνατος ;
— Θάνατος τοΰ Μονοπωλίου...

01 ΘΕΡΙΣΤΑΙ

—Μωρέ άϊντε καί σύ,άφού σέ ηύρα στό δρόμο 
μου. "Ας είσαι καί δικός μας.

— Πάταξον μέν, άκουσον δέ.
— Ακούω δέ, πέσον μέν I
Σαμψάκος. Καταργοϋνται αΐ χειραψίαι.

01 ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ
— Κύρ άστυνόμε, μία 

. —Κυρ άστυνόμε, ούο
— Κύρ άστυνόμε, τρεις
Καί σοΰ πήρα τδν άέρα.
θ Άστ υ ν μ° «- Βέβαια, τώραέπήρατε καί τδ 

μονοπώλιον τής ζωής.

gfcTAKTIKH ΥΠΟΧΟΡΗΣΙΣ
— Αμ βέβαια, τώρα δπου πουλήσατε τήν στα

φίδα σας, σάν φρόνιμα κορίτσα τών Βαρβασαίνων 
πάτε στά σπήτια σας.

— Δέν σάς φοβούμεθα, μάς ξέρει καί ή ’Αθήνα I

01 ΔΉ«0Κ0Π0Ι
—Αίτώρα, κύρ Στάμο, δπου πέρασε ή ώρα τους 

καί ήλθε ή δική μας, πόσο, θά τοκίζωμεν ;
— ‘Ογδόντα τοΐς έκατόν,' Κύρ Περικλή.
— Γιά γενάτι τους ; αί;
— Όχι, γιά χατήρι τοΰ Βάσιλάκη.
— "Ας είναι καί γιά τήν πατρίδα 1

Καί εΐς τδν Λυχαβητδν άχόμη, «ν άνήρχετο δ δη
μοφιλής Παντόπουλος, εινε βέβαιον, δτι οΐ ’Αθηναίοι 
θά τδν παρηχολούθουν. Πάντοτε τδ θέατρον του ύπέρ- 
πληρον, χαίτοι δέν εννοεί δ μοναδικές χωμωδός μας 
νά εγκαταλείπω τά αθάνατα κωμηδείλια : Ή τύχη 
τής Μαρούλας, δ Μπαρμπα-Λινάρδος, δ Καπεταν 
Γιαχονμής, δ Άγαπητιχδς τής Βοσχοπούλας χ.τ.λ. 
χαι τδ θέατρον τοϋ Παντοπούλου πάντοτε άσφυχτιχώς 
ύπέρπληρες 1

ΕΚΘΕΣΙΣ Ταχτιχώταται έορταΐ δίδονται κατ’ αύ- 
τάς έν τή Διεθνε? τών Αθηνών εκθέσει. Μετά τήν 
έπισκεψιν τών Λαυρεωτών, τήν εορτήν τών Γάλλων 
χαί τήν εσχάτως γενομένην τών Γερμανών ήδη προε
τοιμάζονται νέαι επισκέψεις έχ του εσωτερικού χαί 
εξωτερικού μετά νέων προγραμμάτων και ποικίλων 
θεαμάτων.

θέατρα, δρχήστραι, χοροί, άνθοπόλεμοι χαρτοπό
λεμοι, εστιατόρια, καφφεΐα, ζαχαροπλαστεία, ζυθο
πωλεία και πλεΐστα άλλα ψυχαγωγικά κέντρα μετά 
τών παραδοξοτέρων τοΰ κόσμου.θεαμάτων, έν οίς κυ
ριαρχεί δ νέος άφιχθείς άνθρωπο ς— κ ύ ω ν Ζοζό, 
με τήν παράδοξον κτηνώδη μορφήν του καί τδ τέλειον 
τζέντελμαν παράστημά του.

Ή είσοδος ελάχιστος 1 μόνον δραχμήν.

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

Εινε τδ μόνον θέατρον ούτινος τδ δραματολόγιον 
περιέχει έργα ποικίλα, καί πάντοτε τά έκλεκτότερα 
και, δπερ σπουδαιότερον, τά νεότερα τής ξένης .φιλο
λογίας.

Αί νοστιμότατοι χωμωδίαι τδ κατάβρεγμά 
τοΰ έρωτος τοΰ Giacosa χαί Πώς Μιλούσε 
τ’ ’Αγγλικά τοΰ Tristan Bernard υπήρξαν επι
τυχείς, έκτελεσθεΐσαι μετά μεγάλης τέχνης ύπδ τών 
μηστών τής Νέας Σκηνής έξ ών έν τή κωμωδία δια- 
πρέπουσιν'οί κ. κ. Χρυσόμαλλης, Λεπενιότης, Δεβά- 
ρης.Έπέχθησαν διά πρώτην φοράν καί τάΝειατα 
τοΰ Halle.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Τήν παρελθούσαν Κυριακήν διεξήχθησαν ένώπιον 
πολυπληθούς καί εκλεκτού ακροατήριου αί εξετάσεις 
τής έπί τής όδοϋ Ίάσωνος ’ιδιωτικής σχολής τής α
ριστούχου διευθύντριας Δος Ζαχαροΰς Ναυπλιώτου.

Αί τε μαθήτριαι καί οΐ μαθηταί απέδειξαν διά τών 
εύστοχων απαντήσεων, άς εδιοον εις πάντα τά μαθή
ματα εις τήν έξεταστικήν έπιτροπήν, ήν απετέλουν δ 
σεβ. πρώην · μητροπολίτης Νιχοπόλεως κ. Γαβριήλ, 
ή τέως έπιθεωρήτρια τών δημοτ. σχολ. Δίς Σεβαστή 
Καλλισπέρη, δ διευθυντής τής ί*  δήμοτ. σχολής κ. 
Δούσης καί άλλοι, τήν άκραν'επιμέλειαν και τους 
άτρύτους κόπους, οδς καταβάλλει ή τόσον παιδαγωγι
κός έργαζομένη Δις Ναυπλιώτου.

Ό σεβασμιώτατος χ. Γαβριήλ, δστις χαί πολύ επι- 
σταμένως έξήτασεν, έξέφρασεν εν τέλειτδν θαυμασμόν 
τόυ διά τά αποτελέσματα τής σχολής καί συνεχαρει 
διά θερμής προσλαλιάς τους γονείς, ότι ευμοιροΰσι τοι- 
αύτης διδασκάλου, ευχηθείς τή έν παντί διακεκριμ- 
|*έν^  δεσποινίδι, ενδελεχή τήν πρόοδον τής σχολής 
έπ’ αγαθψ τών έμπεπιστευμένων αυτή νεαρών υπάρ
ξεων.

*yn*p|**g i
ΤΙΜΩΡΙΑ

™AxJ ?ορ“ -*  Χωρίς χαρά ίύρέθηχες
.Μα αλλβν αγαπούσες Πανέρημος οτόίρόμο,
Έγω μονάχος έχλαιγά . ? ,Σέ άοη'σεΛΛίνσιωβες 
Κι' εσυ μ' αυτόν γελούσες, Τη; όρφαν>5> A τρόμο 
Ιίεράσανε τά όνειρα . . Και τύτε ’πίρω γύρισες 
Κάί ηλβεν ή άΧήθιια, Νά ’βρής τήν ϊΜη άγχάχη.
Κι’οίδρκοι σαςχι’οί πόθοι σας Μά' ήτάν αργα τή φ)όγά της 
Γενν.χα»;παραμύθι«. ·· Τή πήρε ανεμοζάλη I ...
Τή χαραυγή γελάγατε . , άύιή είνε ή τιμωρία μου, . . 
Αγαπημένοι φίλοι, Λ Μή χλαΐ; ,ίάκρυα χαμένα,

.Κι’ όταν ό "Ηλιος έγερνε ■ 1 Ζωή αυτά 5έ δίνουνε 
Καί ίφθασε τό δειλή, : Σέ. «τήθεία ν'ίχρωμένα.

28 ΊουνΙον 1903 ; Κωνβτ. Μισαηλίδης

ΒΓΒΑΙΟΚΡΙΣΙαΙ

Έλάβομεν παρά τού Δρ.κ. θεοδ. Ν. Άποστολο- 
πούλου βιβλία τινά έκ τής σειράς τοΰ παιδευτικού 
αύτοΰ συστήματος, ώς χαί τήν Άνάλυσιν τοΰ 
π α ιδ. σ υ σ τή μα τ ο ς θ. ’Α π ο σ τ ο λ ο π ο ύ- 
λ ο υ, άτινα έπεξεργασθέντες |ΐετά προσοχής εύρομεν 
οτι δ κ. Αποστολόπουλος εινε άξιος της μεγάλης 
αύτοΰ φήμης χαί τής ΰποστηρίξεως τοΰ παιδευτικού 
κόσμου.τής Ελλάδος, καθόσον αί άπδ εικοσαετίας έρ- 
γασιαι αύτοΰ είνε όμολογουμένως γιγάντειαι τά δέ έξο
δα ανυπολόγιστα. Ίδίάτης, μόνος-,'κατα-σρυχόμενος καί 
κλεπτόμενος ύπό πολλών έχδοτών.και δήθεν συγγρα
φέων, εν τούτοις χατώρθωσεν, ίνα φϊνή η αξιοζήλευ
τος εργασία αύτού καί τούτο !ούχί'διά ποταπών μέσων 
αλλα δι’ αυτής, τής. άξίας-τοΰ. συστήματος αύτού δι’ 
ου καί μόνου πραγματικώς πρέπει νά περιμείνωμεν 
την μόρφωσιν τών τέκνων μας χαί επομένως χαί τής 

' πατρίδος ήμών. .
Εις 4θ' βιβλία ανέρχεται δ άριθμ.δς τών καθ’' έκα

στον συμγραμμάτων τοΰ κ. Θ' Άποστολοπούλου, έξ 
ών απαντά τα πρδς χρήσιν.τών σχολείων είνε εγκε
κριμένα δίς καί τρις ύπδ τοϋ Αρμοδίου Υπουργείου. 
Εις 17 ανέρχονται τά διδακτικά εγκεκριμένα όργανα 
και τέλος τον θρίαμβον του παιδευτικού συστήματος 
αυτού κλείει σειρά όλόκληρος επιστημονικών βιβλίων 
και δδηγών τών διδασκάλων, βιβλίων σχολικών καί 
πινάκων χαρτογ^αφικών, άτινα αδύνατον εινε χαι .περι
ληπτικός ετι να άναφέρωμεν. ■

■ Συνιστώμεν εις άπαντα τά σκολεία καί δή τοΰ 
Εξωτερικού τδ π α ι δε ύ τ ι κ δ ν σ ύ σ τ η μ α θ. Ά
π ο σ τ ο λ ο π ούλου έκ τών καταντημάτων ούτινος 
δύνανται καί έπί άπλή αιτήσει των ,νά προμηθευθώ- 
σιν δω ρ εαν τούς σχετικούς τιμοκαταλόγους καί το 
έντυπον τεΰχος τής άν.αλύσεω.ξ τοΰ συστήματος τούτου.

Β ι β λ ι ε μ π ο ρ έ ϊα ■ Άποστ ο· λ ο π ο ύ λ ο υ 
Πλατεία Άγ. θε οδό ρω.ν.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΒί'ΤΓΠίΙΑΣ ,

Ύπδ τού διακεκριμένου Ιατρού χ. ’Αλεξάνδρου I. 
Γεωργιάδη ήρξατο εκοιδόμενον ύπδ τδν άνω τίτλον 
περιοδικόν σύγγραμμα ού σκοπός' εινε ή .Δημοσία καί 
Ιδιωτική ύγιεινή, ΆρχαΙ ύγιεινής έφηρμόσμέναι de 
τδν πρακτικόν βίον, Προφύλαξις άπδ νοοημάτων 
καί έπιδημιών, Βρεφική καί παιδική ύγιεινή, Ύγ, 
τής καλλονής. Δημώδης Ιατρική, κτλ. κτλ.

Συνδρομαί-έξάμηνοι: Έλλαδος δρχ. 3. Εξωτερικού 

φρ· ζρ· 3
Γραφεϊον δδδς Νεοφύτου Μεταξα 5

ι
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1S. ΜΑΓΙΚΗ EIKQN

— Ποΰ εύρίακεται ό σύζυγος τής Κυρίας ;

14. Αίνιγμα
"Αν καί ουδόλως είμαι τι τών άλλων παρβ πάνω 
Έν τόύτοκ άκου τί 'μπορώ κατάμονου νά κάμω : 
Νά φαίνωμαι στδν Ουρανό, .νά ρέω οτήν Άοίαν, 
Νά είμαι καί γνωστή θεά εΐς. τήν μυθολογίαν. 
Καί γένος άνθους έν ταυτώ; δένείνε νά ,τά χάσης; 
ΙΙοιδ άλλο θαύμασαν κι’ αύτό είδε ποτέ ή πλάσιε ;

1 Κ. Στοΐ£€Γ0γρχφος
"Αν τά παράδοξ’ άγαπάε καί έν γένει τάσ έκπλήέειε 
Δέν έχεις, ή το βλέμμα σου είς κένταυρον νά'ρίέης 
Καί άν ίδής- πώς δύνοσαι έν πόδι του ν’ άρπάξης 
Σέ βαιόαιώ—πώς μά τδ ναί—άμέσωε θά τά χάσης.

ΙΟ. Μνεΐτικη έρώχηόις
Διδάσκαλος. Π μέροε λόγου είνε ό ...
Μαθητήε. Έπίθετον τριγενές καί τρικατάλη- 

κτον !
Δ ι δ ά σ κ α λ ο ε. Μπά ! ! Καί πώέ κάμνόυν τα 

τρία γένη;
. Μ α θητή ε. Ό ... Ή... Τό... 1

Διδάσκαλος, (γελών) Μά τί λέγεις, παιδί 
μου! Τδ άρσενικδν είνε διάσημος Ρωμαίος, τδ θυ- 
λυκδν Χερσόνησος κοί τδ ούδέτερον δπώρα !.. .. .

Λάρισσα ’Αλίξ. Χαρίτος

irsfjs iixfiniiTim λςκιβςειϊν
2»υ τέΥΧΟΥ2

5. Ό υλοτόμος σχηματίζεται ύπδ τής βάσεο'ς τοΰ 
αριστερού δένδρου, άν ή είχών άναστραφή; ι:

Ελυσαν αύτδ ό χ. Γερ. Μηλιαράχης έχ Πειραιώς, 
δ χ. Μίλτων Κοχχέβης έξ. ’Αθηνών*  τδ Γλυχυ Φώς: 
εξ ’Αθηνών, ή Άπελπις έξ .’Αθηνών χαί ή Δίς ,Κιχή 
Μερλοπούλου έχ Πειραιώς.

β. Δάς — κίλος = Δάσκαλος.

’’έλυσαν αύτδ πάντες οί ανωτέρω:

7· θεάς— Ρίον =θεωρεϊον.

Ούδείς ελυτεν αύτό.

$. Πολύκαρπος ήν Πατριάρχης.

“Ελυσαν αύτδ ή Δίς Χιχή Μερλοπούλου εχ Πει
ραιώς, δ χ. Γερ. Μηλιαράχης έχ Πειραιώς, τδ Γ>υχύ 
Φώς έξ ’Αθηνών, ή Δίς Πόπη Γέροντα έξ ’Αθηνών 
και ό χ. Μίλτων Κοχχέβης έξ ’Αθηνών.

ΤΟ ΦΔΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ

ΑΔΕΛΦΗΝ ΚΑΝΤΑ
Μεταφέρεται άπΟ Ιης τ]·· 

θρίου έπί. τξς . πλάτεέας 

• S υ ν.τ,ά .γ μ ατ ο· ς άνώθε 

τού βιβλιοπωλείου Μπεκ,

• ’Επί τή εύκαιρίφ τής μετακομίσεως toC παοιγνώοτου 
τούτου φωτογραφείου πλείσται άυακαινίσεις γίνονται. Πα- 
ρηγγέλϋησαυ καινουργείς πολύτιμοι άμφιέσεις ε&ν ι κ α ΐ 
(1821) ώ ί κ αί ά ρ χαϊ κ α ϊ Έλληνικαί δια κυ
ρίας και δεσποινίδας. Άπο 1ης Τβρίου &α λειτουργεί και 
σκοτεινός θάλαμος δια τούς έραοιτέχνας φωτογράφους ί a- 
ma tears). Νέος γ ε ρ μ α νος φωτογράφος re
toucher έκλή&η έξοχος καλλιτέχνηης, μοναδικός δια τάς 
μεγεθύνσεις (agrandicemanls). Καί το σπουδαιότερου 
νέαι φωτογραφικοί σ ν σ κ ευ a I καί fond, έρ
χονται μετ' δλίγας ημέρας ατινα μετά τών καινουργών 
επίπλων και τής νέας ζωγραφικής θα καταρτίοωσι τό έπι 
τής πλατείας τοϋ Συντάγματος ateli‘rt3 κομψότερου καί 
άριοτοκρατικάτερον των Αθηνών.

Λ.ετι»Λ.ηίϊ
Τδ ρίγα φωτογραφείου τοΰ Πειραιώς του χ. ΖΑΦΕΙΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ. ,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ευ ΙΙειραιεί''-·.

ΑΔΔηΣο^
A. ‘Ε. Κα^πενήσιον. Συνδρομή χαί έπιστολή 

έλήφθησαν. Εΰχαριστόϋμεν. Άπόδειξις χαί σχετική 
άπαντησις ταχυδρομικώς.—Ή. Έ. Πάτρας. ’Ε
πιστολήν καί συνδρομήν έλάβομεν. Εΰχαριστόϋμεν 
πολύ. Ταχυδςομικώς γράφομεν.—Δ. Μ. Κάϊρον.. Έ
λήφθη· Σάς απηντήσαμεν.—Ά. Μ., Α ί τ ω λ ι x ό ν. 
Ε’ιπέτε στερούμεθα άπαντήσεώς σας,—Δ. Λ. Κάι 
ρο ν. Έπιστολαί έλήφθησαν. Εΰχαριστόϋμεν. Γράφο- 
μεν.—Ν. Π. Zimnic ea. ’Επιστολή έλήφθη. Συν
δρομητής ένεγράφη. Εΰχαριστόϋμεν. Γράφομεν.—Κ. 
ΐΐ. ’Αλεξάνδρειαν. Συνδρομητής ένεγράφη. 
Τόμοι καί λογα)σμδς έστάλησαν. Άναμένομεν νεό
τερα σας. Εΰχαριστόϋμεν. Δεν λησμονοΰμεν ωραίας 
στιγμάς χαί μεζέδες καί χαφφέοε; χαί ώραϊα τσιγα- 
ρέτα.—Π. Κ. ’Αλεξάνδρειάν. Έλήφθη ώραία 
επιστολή σας χαί απηντήσαμεν αμέσως. Άναμένο- 
μεν εΰχάριστον άποτέλεσμα. —-A. ΪΙ. X α ν ιά. Δελ
τάριο*  έλήφθη. Εΰχαριστόϋμεν. Εχει καλώς. —-Γ. Κ. 
’Οδησσόν. ’Απαντήσαμε*  καί άναμένομεν συντ»- 
μως νεώτερά σας.— F,r. Quebec. Abionnement re,u 

ainsi que journal. Mille merci.—Γ. Ρ. Τεργέ
στην. Ζητούμενου ψύλλον σας εστάλη. Ταχυδρομικώς 
γράφομεν.—Δ.-Σ. Ζάκυνθον. Δρ.16 έλήφθησαν. 
Εΰχαριστόϋμεν.—Η. Δ. Σ. Πάτρας, Δελταριον 
έλήφθη χαί ταχυδρομικός εχετε λεπτομερή απάντη- 
σιν.—A. Κ. Cap Town. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν 
καί τεύχη απεστάλησαν. Εΰχαριστόϋμεν. Στείλατε 
καί επίχρυσα. Γράφομε*. —»Κ. Δ- Π τ ο λ ε μ α ι δ α. 
Σας ένεγράψαμεν χαί έλπίζομεν εύχαριστηθήτε. Κώ
λυμα ήρθη, Γράφομεν.—Α. Β- Κέρκυραν. Διεύ- 
θυνσϊς σας ήλλάγη, ώς γράφετε.—Ζ. Κ. Μ ε λ ί τ η ν. 
’Επιστολή καί περιεχόμενον έλήφθη. “Εχει καλώς. 
Είκών στέλλεται.

«J*.  Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίστη Κωνσταντινίδου όξρ


