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Η ZQH ΕΙί ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Άλλά τό αρνητικόν τοΰτο συμπέρα

σμα ένισχύθη ακόμη καί δι’ άλλων κρί
σιμων αποτελεσμάτων. Όντως έγνώσθη 
δτι Λ Σελήνη δέν έχει ατμόσφαιραν άν 
δ'έχμ τοιαύτην θά είνε τόσον όλίγον 
πυκνή, ώστε Λ άραιότης αύτής δέν δύ
ναται νά συγκριθή ή μέ τήν ύπολειπο- 
μένην ύπό τόν κώδωνα τών καλλιτέρων 
πνευματικών αντλιών, έντός τοΰ όποίου 
σχηματίζομεν κενόν. Δυνάμεθα λοιπόν 
νά φαντασθώμεν όργανισμούς καταλλή
λους ϊνα διατηρηθώσιν έν ζωή έντός τό
σον αραιού περιβάλλοντος; Έν τοιαύτη 
δέ περιπτόίσει θά ήτο δυνατόν άκόμη νά 
διαπερασθώσι δι" ΰδατος ή άλλου παρο
μοίου ρευστού;

Διότι τό ΰδωρ έλλείπει έπίσης έκ τής 
έπιφανείας τής Σελήνης. Καί, ναί μέν, 
έδωσαν τό όνομα τών θαλασσώνεις 
μεγάλα τινά διαστήματα, ύποφαίου άπο- 

■χρώσεως, καλύπτοντα σημαντικόν μέρος 
τοΰ δίσκου της, αλλά καλώς γινώσκομεν 
άπό πολλού ήδη, δτι αί κηλΐδες αύται 
σχηματίζονται ύπό πεδιάδων άπεράντων 
πτωχών είς Λφαιστειογειεϊς ανωμαλίας 
ώφειλομένας άναμφιδόλλως είς πα?>αιο· 
βορβορώδεις έκχύσεις

Άν δ ' έκαλύπτοντο ύπό οίουδάποτε 
ύγρον, Λ θερμότης τής ήλιακής ακτι
νοβολίας, ήτις είς έκάστην σεληνιακήν 
περίοδον προσβάλλει άκαταπαύστως τό 

«ίίελην»σκόν έδαφος έπί έκατόν πεντή- 
κοντα ώρας, συνημμένη μετ' άναπαι 

»' σθήτον ή σχεδόν άνεπαισθήτου πιέσεως

>*
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θά μετέτρεπε τό ύγρόν τούτο είς ατμούς, 
είς νέφη, άτ,να ήθελον αποκρύπτει άφ’ 
ήμών τάς ανωμαλίας τοΰ έδάφους. Όθεν 
ή έπιφάνεια τής Σελήνης είνε άξιουη 
μείωτος διά τήν απόλυτον καθαρότητα, 
έξ ού τό συμπέρασμα δτι δέν ύπάρχει ΰ
δωρ έν τή Σελήνή.

"Ωστε ϊνα ύπάρχωσιν έν τή Σελήνη 
κάτοικοι πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι είνε 
δυνατόν νά γεννηθώσι, ζήσωσι καί άνα- 
πτυχθώσιν όργανικά όντα άνευ άερύί- 
δους περιβάλλοντος καϊ ύγρών. ’Αλλ' 
ούδεμία άπόδειίις μάς πείθει ϊν' άποβλέ- 
φωμεν είς τοιαύτην τινά ύπόθεσιν, έστω 
καί μέ τόν έλάχιστον βαθμόν πιθανό- 
-,ητος. Άπ έναντίας δέ, παν, δ,τι γνω
ρίζομεν περί τής ζωής δικαιολογεί πλη 
ρέστατα δλως τ’αντίθετον συμπέρασμα. 
Δυνάμεθα δθεν νά είπωμεν δτι έν τη 
ένεστώσιι καταστήσει τών πραγμάτων, 
ζωή δέν ύφίσταται έν τή έπιφανεία τής 
Σελήνης.

Έν τούτοις μήπως ό δορυφόρος ήμών 
εϊχεν άλλοτέ ποτέ ατμόσφαιραν καϊ 
ΰδατα. ών σήμερον στερείται ; Τοΰτο 
δέν είνε άπίθανον. Όταν ή Σελήνη 
έσχηματίσθη έκ τής φωτονεφέλης ής ή 
συμπύκνωσις έπέφερε τήν γένεσιν τού 
ήμετέρον πλανήτου, ώφειλε νά διέλθη 
δι ’ άναλόγων φάσεων πρός έκείνας αϊ- 
τινες συνυπήρξαν έν τώ σχηματισμό 
τών πλανητών ώς καϊ τών δόρυ:όρων 
των καί κατά συνέπειαν νά χαρακτηρι- 
οθή είς μίαν έξ αύτών τών φάσεων, 
διά τίνος πυρήνος περιβεβλημένου ύπό 
ατμών. Οί ατμοί δέ ούτοι θ’ άπετέλουν 
τότε τήν ατμόσφαιραν τής Σελήνης. 
Άλλά διατί ούτοι βραδύτερον διελύθη- 
σαν έντελώς ; Κατεκάθησαν τελείως καί 
είτα συνηνώθησαν μετά τών έν τήξει
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ούσιών τοΰ πυρήνος ; Μήπως ύπέκυύαν 
είς τίιν ίσχυρωτέραν έλκτικήν δύναμιν 
της μάζης της Γής, ίίτις οΰτω άναιδώς 
άπεφίλωσε τόν ίδιον αύτής δορυφόρον ; 
Άλλα τοΰτο είνε ακριβώς τοΰθ ’ δπερ 
άγνοοϋμεν. Πολΰ λογικόν δμως είνε δτι 
άν Λ Σελήνη, έν προηγουμένη τινί πε- 
ριόδω τής ύπάρξεώς της, ήτο έφοδια- 
σμένη δι’ ατμόσφαιρας, έπιτρέπεται νά 
ύποθέσωμεν δτι κατωκεΐτο τότε ύπό 
όργανικών όντων, άναλόγων πρός τήν 
φυσικοχημικήν ταύτης κατάστασιν.

Υπέθεσαν δέ πρός τούτοις, δτι οί 
ύποτιθέμενοι τής Σελήνης κάτοικοι- οΐ 
Σεληνίται ή Σεληναίοι, δπως τούς έκά- 
λεσαν, άν δέν ύπήρχον ποσώς έπί τού 
έκ τής Γής ορατού ήμισφαιρίου, θά 
κατεϊχον δμως ακριβώς τό αντίθετον 
ήμισφαίριον. Νομίζομεν δμως δτι είνε 
ανωφελές νά ένδιατρίφωμεν έαίτοιαύτης 
ΰποθέσεως,μηδεμίαν πιθανότητα έχούσης.

Μετά τήν Σελήνην τό καταλληλοτέ 
ραν θέσιν κατέχον δι' αμέσους παρατη
ρήσεις ούράνιον σώμα, είνε ό πλανή
της “Αρης. Η έξερεύνησις καί μελέτη 
τού δίσκου τον άστέρος τούτου αληθώς 
είνε δύσκολος, άλλ’ εύτυχώς αποβαίνει 
καρποφόρος ού μόνον ένεκα τής μικρός 
σχετικώς άποστάσεως του. είς ήν εύρί- 
σκεται άπό τής Γής κατά τήν έποχήν 
τών άντιθέσεών του ά?λά καί διότι τότε 
παρουσιάζει τοΐς παρατηρηταΐς αύτοΰ 
τόν δίσκον του. φωτιζόμενον ύπό τάς 
εύνοϊκοτέρας δυνατάς περιστάσεις καί 
έπ' άρκετόν χρονικόν διάστημα.

Άλλά μή νομίσωμεν δτι θά διακρίνω 
μεν έπί τής έπιφανείας τού "Αρεως τάς 
άνωμαλίας τού έδάφους ώς καί έν τή 
Σελήνη. 11 τελευταία αΰτη εύρίσκε
ται άφ ήμών έν άποσιάσει μή ύπερβαι 
νουσει τάς 3ο γήινους διαμέτρους (με
ταξύ τής 28 καί 32 περίπου) ούτως 
ώστε δέν εύρίσκεται ποτέ μακράν ήμών 
πέραν τών ιοο,οοο λευγών. Οΰτω με 
γένθυνσις κατά 1,2οο φοοάς τήν φέρει 
περίπου είς άπόστασιν μόλις 8ο λευγών. 
Εκτός δέ τούτου ή έπιφάνειά της είνε 
πάντοτε καθαρά, δταν ό αήρ είνε αύτός 
ούτος καθαρός. ’Απεναντίας δέ ό "Αρης 
καί κατά τήν έποχήν έτι τών εύνυϊκο- 
τέρων αύτού άντιθέσεών άπέχει τής Γής 
κατά ο5 έκατομμύρια χιλιομέτρων, ήτοι 
περί τάς 14 χιλιάδας λευγών. Δηλαδή 
ή άπόσ-ασις αΰτη είνε τεσσαρακοντάκις 

μεγαλειτέρατής Σεληνιακής άποστάσεοις 
Καί έπειδή αΐ παρατηρήσεις άπέδειξαν 
δτι ό δίσκος τού πλανήτου είνε συχνά- 
κις κεκαλυμμένος, τυύλάχιστον έν μέ- 
ρει έξ άτμωδών κηλίδων. εύλόγως δέν 
δυνάμεθα νά έλπίζωμεν δτι θέλει ποτέ 
μάς παρουσιάσει λεπτομερείας τινάς τής 
συστάσεώς του έναμίλλους πρός τάς έν 
τή Σελήνη ψαινομένας. Οΰτω ή άμεσος 
έξερεύνησις δύναται νά λογισθή ώς ανί
κανος πρός παροχήν άποδείξεων έπί τής 
ύπάρξεώς κατοίκων έν τώ "Αρει.

'Υπολείπονται δμως τά συμπερά
σματα, άτινα δυνάμεθα νά άντλήσωμεν 
έκ τών δεδομένων, τά όποια ή άστρο- 
νομία έχει συλλέξεί έπί τής φυσικής 
συστάσεώς τού "Αρεως. Πράγματι δέ έκ 
τούτων, άπεναντίας. τό παν φαίνεται 
εννουν πρός τήν ύπόθεσιν. δτι ό πλανή
της ούτος πιθανώς κατοικεϊται, ώς ό 
πλανήτης έφ' ού κατοικοΰμεν, ύπό ζών 
των όντων.

Αί διαρκείς σκοτεινοί κηλϊδες αΐτινες 
φαίνονται έντή έπιφανεία τού δίσκου του 
είνε θάλασσαν τά πάντα μάς πείθουσι 
περί τούτου. 01 πόλοι τού "Αρεως. ώς 
γνωστόν, είσί κεκαλυμμένοι ύπό λευκών 
κηλίδων, στιλπνών, αΐτινες ποικίλουσι 
κατά τό μέγεθος άναλόγωε τών έποχών, 
έπιδεικνύοντες τό μεγαλείτερον αύτών 
μέγεθος άκριβώς καθ ήν έποχήν εύρί- 
σκονται έν μέσω χειμώνι, έξ ού τό συμ 
πέρασμα δτι ό "Αρης έχει χιόνας καί πά
γους καθώς ή Γή. Έπίσης κινητοί κη
λϊδες δεικνύουσι λίαν πιθανώς τήν πα
ρουσίαν νεφών, τά δέ άποτελέσματα τής 
φασματοσκοπικής άναλύσεως δεικνύουσι, 
τέλος, δτι ή άτμόσφαιρα τού "Αρεως είνε 
πλούσια είε ύδρατμούς.

Ιδού σημαντικοί άναλογίαι μεταξύ 
"Αρεως καί Γής Δυνάμεθα δθεν νά ύπο
θέσωμεν δτι δέν περατοΰνται έως τό ση- 
μεΐον τούτο, άλλ’ δτι έπίσης εύρίσκεται 
έν τώ πλανήτη τούτω ή ζωή 
δύο κυριωτέρας αύτής μορφάς. 
φυτών καί τών ζώων-

Νόες δέ, τολμηρότεροι πως, 
τουσι, καί δέν βλέπομεν ποσώς
όρθοφρονοΰσιν, δτι έπί τού πλανήτου 
τούτου ύπάρχουσιν άνθρωποι ή τούλά- 
χιστον ζώα πεπροικισμένα ύπό διανοίας 
όμοιας η μάλλον άνωτέρας τής ήμετέρας 
ανθρώπινης φυλής Είς τά συμπεράσματα 
ταύτα ηχθησαν δι’ ύποθέσεων καί θεω
ριών. Άλλά πρόσφατοί παρατηρήσεις, 
γενόμεναι ύπό εύνοϊκοτάτας περιστάσεις 
δι’ όργάνων έξαιρέτων καί ύπό ούρανόν

ύπό τάς 
τήν τών

προσθέ- 
διατί δέν
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φανείας τού Αρεως τούς, έκπονηθέντας 
καί έκδοθέντας ύπό τού Σχιαπαρέλλη,εί·- 
κολον είνε νά λάβα άκρ.βή ιδέαν τών α
ποστάσεων τών προαναφερθεισών διοι· 
ρύγων. Αί πλεΐσται τούτων έκτείνονται 
ώς πρός τό μήκος κατά πολλάς μοίρας. 
Ούτοι τινές ύπερβαίοουσι καί τάς 4 ° μοί
ρας. Ως πρός τό πλάτος αΐ πλεΐσται είνε 
λίαν πλατεϊαι (ιο—ιϊ μοιρών) όλίγαι δέ 
είνε στενώτεραι. Άλλά δέον νά έξηνή 
σωμεν τούς άρείονς τούτους γρίφους διά 
γήινων αριθμών Έπί τοΰ πλανήτου Ά- 
ρεως ή μοίρα τού μεσημβρινού άντιστοι 
χεϊ πρός εξήκοντα περίπου χιλιόμετρα

Διώρυξ λοιπόν -}ο μο ρών μήκους, ση
μαίνει δη ή έκτασ·ς ταύτης είνε 2,400 
χιλιομέτρων, τό δέ πλάτος της 240 χιλ. 
δεδομένου τούτου 3 μοιρών Αί δέ πλα
τύτεροι φθάνονσι τά 6οο— ~οο χιλιόμε
τρα. 'Άν ταϋτα τά έργα είνε άνθμώπινιι. 
είνε Φανερόν πόσον άσήμαντον πρέπει νά 
Οεσιρωμεν τήν έργασίαν τών διωρύγων 
τού Σουέζ καί τού Παναμά!

/Καώ ιίι I'af.hx'»· til· ΛμιΊιΙΊ Πι ΙΙ.ΙΕΜΙΧ/

ΑΝ—ΠΡΙΝ

■ · · ---------------- ----- --- --- ----------
αίθριώτατον, έπέτρεφαν νά διακρίνωσιν 
έν τή έπιφανεία τού "Αρεως σιιμεΐ ι,άτινα 
μέχρι τής στιγμής ταύτης είχον διαφύ- 

γει παντός βλέμματος.
Ό έξοχος διευθυντής τον άστεροσκο 

πείου τής Βρέρας, παρά τό Μιλάνον, είδε 
καί διευκρίνησε τάς καλουμένας διώρυ 
γας τού "Αρεως λεπτός λωρίδας ΰδατος 
συνδεούσας θαλάσσας καί διαχωριζούσας 
Απείρους Έκτος τούτου καί ό έκ Νί
καιας σοφός Γαλάτης κ. Περρωτέν πάρε 
τήρησε τέις διώρυγας ταύτα·-. Πράγμα 
δέ παράδοξον, παρετηρήθιι δτι αί διώ
ρυγες αύται εις ώρισμένας τινάς έποχάς 
έφάνησαν διπλαΐ. "Οθεν έκ τοΰ εύθυ- 
γράμμου σχήματος τών μοναδικών τού
των ανωμαλιών τού έδάφους, συνεπέρε 
νον τινές δτι ίσως ταύτα ήσαν έργα κα
τοίκων Πολύ αρχαιότεροι ύμών. καθότι 
ό "Αρης προηγήθιι της Γής κατά τήν 
γένεσιν τών πλανητών, προφανώς δέ 
καί πολύ πλέον προκεχωρημένοι ύμών 
πρός τόν πολιτισμόν, τήν πρόοδον καί 
ύπέρτεροι ώς πρός τά βιομηχανικά μέσα, 
οί "Αρειοι ι’όρυξαν έπί τού πλανήτου αϊ
τών οίκτυον θαλασσίων συγκοινωνιών, 
ύπό μορφήν διωρύγων, συνδέσαντες οΰεω 

τάς θαλάσσας δλας.Άν έξετάβη τις τούς χάρτας τής έπι
("Επηα< cv.-iim)
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ;

Είναι παραδεδεγμένου ότι ή παιδαγωγία 
συγκαταλέγεται ώς μία των νεωτέρων 

επιστημών, έν τούτοις κατέχει θέσιν όντως 
τιμητικήν κα'ι έξέχουσαν μεταξύ αύτών. 
Άπό μερικών ήδη ετών προύξένηοε πάταγον 
καί πολύς περί αύτής λόγος έγένετο. Μή 
ευχαριστημένη έκ τής άδιαφιλονεικήτου κυ 
οιαρχίας ήν έξασκεΐ έν τοΐς σχολείοις, θέλει 
νά έπεκτείνη όοημέρσι τάς κτήσεις της άνα- 
μιγνυομένη είς όλα τά καθήκοντα τής πο
λιτικής καί σοσιαλιστικής ζωής,διαθέτει πο
λυπληθή όργανα ι αί δίδει ύπαρξιν έκαστον 
έτος είς πλήθος νέων έργων. Έν ένί λόγω 
έάν κρίνωμεν έκ τών άρχών της θά έχη τήν 
άξίωσιν σύν τώ χρόνω νά προαχθή εϊς έν 
πρόσωπον τών σπουδαιοτέρων και τών τήν 
καλλιτέραν θέσιν κατεχόντων έν τώ κόομω. 
Έξ άλλου εϊνε προφανές οτι ούδείς έπινοεΤ 
νά διαμφισδητήση αύτή τήν θέσιν είς τήν 
όποιαν τείνει νά άνυψωθή μερικοί ίσως τήν 
έκτιμώοιν όλίγον καί τήν άγαπώσιν άκόμη 
ολιγοτερον κρΐνοντες αύτήν ώς πρόσωπον 
ταραχοποιόν καί έπικίνδυνον, είς έκάστην 
τών προόδων αύτής αισθανόμενοι μίαν άπει - 
λήν βαθείας έπαναστάοεως είς τάς ιδέας καί 
τά ήθη, διότι αύτή καθ’ έαυτήν είνε ολίγον 
σεβαστή έκ παραδόσεως έχθρά τών προλή
ψεων καί τών αιωνίων έξεων, ένίοτε δέ ρι- 
ψοκινδυνεύουσι νά μειδιάσωσι εύλαοώς είς 
βάρος τοϋ ονόματος της, ολίγον τι σχολα
στικού τού τόνου της τοϋ πολ.τικοϋ καί 
τών πανηγυρικών σχημάτων, διά τών όποιων 
αΰτη άρέσκεται νά περικαλύπτη τά μαθή- 
μοτά της Τέλος κατά βάθος οί πάντες συμ- 
ψωνοΰοι νά τήν σέόωνται έχοντες ουνείδησιν 
τών σπουδαίων συμφερόντων τά όποια κρα- 
τεΐείς χεΐρας, καί τοϋ ρόλου τόν όποιον είνε 
προωριομένη νά παίξη εϊς τό πεπρωμένου 
τής ανθρώπινης γενεάς. Λοιπόν ή παιδα
γωγία άπέκτησε τελείως τήν θέσιν της με
ταξύ τών έ.ιίοτημών, έν τούτοις έπιτρέπε- 
ται νά ωτήσωμεν έάν δέν είνε έδώ μία θέ
σις άρπαγ ίσα, έάν ύπάρχη καλώς είς τήν 
κυριολεκτικήν σημασίαν τής λέξεως, μία έπι- 
οτήμη τής παιδεύσεως. Είς τούτο τό άθροι

σμα τό περίπλοκον ένίοτε ίσως όλίγον άσυ 
νάρτητον θεωριών τύπων καί κάνόνων,οπερ 
συγκροτεί τήν ύλην τής διδασκαλίας του 
πρέπει νά βλέπωμεν μόνον άπλοΰν ένθύμηια 
προωρισμένον νά ώφελή τούς νέους διδασκά
λους έκ τής πείρας τών άρχαιοτέρων είδος 
τι εύρετηρίου συνταγών καί μεθόδων τών 
όποιων ή ωφέλεια δέν άμφιβάλλεται, άλλά 
τών όποιων ή έπιστημονική άξια διαφεύγει 
είς έκάστην έπαλήθευσιν λεμπτομερή. Έπί 
σης όφείλομεν νά άναγνωρίσωμεν ότι έάν 
θέσωμεν κατά μέρος, καθώς αρμόζει, τά ά 
ξιώματα τής απλής εύθυκρισίας καί τούς 
κανόνας τούς όλοτελώς γενικούς, αύτοί οί 
ίδιοι οί διδάσκαλοι δέν συνεννοούνται πάν
τοτε είς τήν ύπεροχήν τών έξυμνηθέντων 
μεθόδων. Συμφωνοΰμεν έπίσης εύκολώτατα 
κατά τάς λέξεις καί τούς τύπους, άλλά άμ 
Φιρέπομεν, διστάζομεν, χωριζόμεθα εύθύς ώς 
έξετάσωμεν τά πράγματα καί τάς έφαρμογάς. 
Ακούσατε δύο παιδαγωγούς πραγματευομέ 
νους δι ’ έν ζήτημα, προκειμένου περί διδα 
σκσλίας κα! άγωγής, άναγνώσατε μερικά άρ
θρα όπου διαπραγματεύονται τόσας ιδέας 
διαφόρους. Αυται αί διαφοραί δέν εϊνε, τό 
γνωρίζω, τό προνόμιον τό αποκλειστικόν τής 
παιδαγωγίας, ή πολιτική παρέχει άναμφιβο- 
λως τά κυριότερα παραδείγματα, άλλά πολι
τικήν έννοώ τήν τών έφημερίδων καί τών 
πολιτικών,ήτις μέχρι νΰν δέν θεωρείται έπι- 
στήμη. Εντεύθεν εύρίσκεται ή συγγνώμη έ- 
κείνων οί όποιοι δέν παραδέχονται καί σκώ- 
πτουσιν άπέναντι τών άξιώσεων τής έπιοή 
μου παιδαγωγίας· έκ τούτου τοϋ σφάλματος 
τής ένότητος καί τών γενικών ιδεών, έκ τού
των τών άσυμφωνιών καί τών άντιλέξεων 
δέν δικαιούμεθα νά ουμπεράνωμεν ότι ή παι
δαγωγία δέν είνε άλήθώς μία έπιστήμη ; Τό 
χαρακτηριστικόν τής επιστήμης δέν εϊνε βε
βαίως γνώσις παντός· ούτε εξήγησες δέν δι
καιούται νά έχη αξιώσεις είς τό παγκόσμιον 
καί είς τό άπταιστον, άλλ' έχει τούλάχιοτον 
τήν ύποχρέωσιν τού νά γνωρίζη καλώς τό 
μέρος τό γνωστόν καί άγνωστον. Μόλις βλέ
πει έν μέρος ή θέαμα πραγμάτων, άλλ’ ό,τι 
βλέπει δέν έπιτρέπετσι είς αύτήν (τήν έπιστή · 
μην) νά άντιφάσκη καθ’ έαυτήν, τήν ήμέραν 
κατά τήν όποιαν δύο άτομα διδάσκουσι μετά 
τής αύτής βεβαιότητος δύο άρχάς. δύο θεω
ρίας προδήλως άσυμβιόάστους, τήν ήμέραν 
οπού τό λογικόν άναγνωρίζεται άνίκανον νά 
είπη είς ποιον μέρος εύρίσκεται ή άλήθεια 
καί είς ποιον ή πλάνη ; δέν δύναται νά ύ 
πάρχη ζήτημα έπιστήμης, δέν ύπάρχουσι 
πλέον παρά δοξασίαι, ύποθέσεις, ή ροπαί. 
Φαίνεται καλώς ότι ή παιδαγωγία έχει πρά
γματι έλλειψιν κρίσεως τούτου τού διακριτικού

τάς σκέψεις του. τάς πράξεις του, τά πάθη 
του, τό μέρος τής έπιρροής τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου καί τοϋ άτόμου του, άορίστου παρ' 
όσον κοινώς λογίζεται;

Τις θά είπη τό κρύφιον έλατήριον διά τοϋ 
όποιου θά δυνηθώμεν νά ένεργήσωμεν είς 
τό πνεύμα του, είς τήν καρδίαν του, είς 
τήν θέλησίν του; Τις θά όρίση τούς νόμους 
ζωής παραδεδομένης όλοτελώς είς τάς ιδιο
τροπίας συνεχών έντυπώσεων ;

Τό νά ένώσωμεν τήν έπιστήμην τής ψυ
χολογίας, πρός τήν τοϋ ήθικολόγου, τοΰ * 
πολιτευτοϋ, νά έφαρμώσωμεν τά συμπερά 
σματά των, προς όντα κατά τοσοϋτον δύ
σκολα νά γνωρισθώσι, καί ποδηγηθώσι, κοθ' 
όσον αύτά έαυτά δέν γνωρίζουσιν, κα’ι 
εϊναι άνίκανα νά ένεργήσωσιν αύτοόούλως. 
αύτό εϊναι έργον οπερ επιβάλλεται είς τήν παι
δαγωγίαν Δέν ύπάρχει λοιπόν ένταύθα δυ
σκολία μεγάλη νά παραλύση τάς ϊσχυροτέ- 
ρας θελήσεις, καί νά άποθαρρύνη τά εύφυέ 
οτερα πνεύματα ;

Έν περιλήψει. ή παιδαγωγία ε; αι επι
στήμη τά μέγιστα λεπτή καί προς τούτοις, 
δέν διστάζω—(φοβούμαι) νά τό εΐπω έπικίν 
δυνος είς τό νά τήν μεταχειρισθή τις, διότι 
α! πλάναι αύτής πληρώνονται μέ ζημίαν 
άνεπανόρθωτον, παραγοιιένην ίσως έπ! γεν- 
νεάς όλων ανθρώπων, άλλα εϊναι έπιστήμη 
τής όποιας δέν δυνάμεθα νά διαμφισβητήσω- 
μεν τό κύρος, διότι εϊναι καθαρώς ώρισμέ 
νον, οΰτε τήν μεγάλην άξίαν, διότι κάθε 
πρόοδος αύτής σημειώνει βήμα τετελεσμέ
νο-/ πρός τήν οδόν ή όποια άγει την ανθρω
πότητα πρός ζωήν καλλιτέραν, φωτεινοτέ- 
ραν, δικαιοτέραν, καί εύτυχεστέραν.

Δέν εϊναι λοιπόν δυνατόν ούτε νά τήν 
άρνηθώμεν, ούτε νά τήν περιφρονήσωμεν, 
άλλά έμπνεόμενοι συγχρόνως ύπό τοΰ με
γαλείου τών διακινδυνευουένων συμφερόν
των καί δυσκολιών τού έργου, πρέπει νά 
έχωμεν είς αύτό ύπερβολικήν φρόνησιν καί 
ανεξαρτησίαν άπόλυτον. πρός ολας τάς 
προλήψεις κα! τάς συνήθειας. Διά νά δώση 
αυτή υπηρεσίας τάς όποιας έκ τούτης όφεί
λομεν νά προσμένωμεν δύο τινά εϊναι άπα 
ραίτητα α’ ) νά εϊναι σύμφωνος πρός τήν 
έκ πείρας διδασκαλίαν καί ο'.) νά γνωρίζη 
τις νά τήν τακτοποιή καί νά τήν έρμηνεύη 
μέ άρχάς ώρισμένας, κα! νά όδηγήται είς 
ολας τάς έρεύνας της μέ τήν ύψηλήν ιδέαν 
τού ζητουμένου σκοπού, καί τήν συνείοησιν 
ιδεώδους, καθαρώς ώρισμένου.

Γεώογιοο ΊΙλ. Ζαϋόλας

σημείου, δπερ είς τήν έπιοτημονικήν σειράν 
τοποθετεί διάφραγμα μεταξύ αληθούς καί 
ψευδούς, βεόαίου καί άβεβαίου έπί οίουδή- 
ποτε σημείου άπτεσαι αύτής,θέτεται είς τήν 
πιθανότητα εϊνε εργασία δοξασίας καί πε- 
ποιθήσεως ένίοτε άκόμη αισθήματος είς τού 
τον τόν τίτλον δύναται νά θεωρηθή αξιό
τιμος καί καλή, πάν ό,τι οδηγεί τό πνεύμα 
τοΰ ανθρώπου είς τήν άναζήτησιν τού καλ- 
λητέρου άλλά εϊνε τέχνη μάλλον ή έπι
στήμη, διότι πάσα έπιστήμη ένδέχεται ένα 
έλάχιστον όρον γνώσεων άδιαφιλονικείτων 
καί παγκοομίως παραδεδεγμένων τό άναγνω- 
ρίζειν τό σχήμα τής τέχνης δέν εϊνε τό δια 
σαφηνίζειν όλοτελώς τό ζήτημα. Διότι έάν 
θέλη νά κατέλθη είς τό νά μή εϊνε πλέον 
παρά έν άθροισμα τρόπων αύθαιρέτων πήγα 
ζόντων έκ τής φαντασίας ή ιδιοτροπίας έκά 
στου, πάσα τέχνη έπάγεται κα! προϋποθέτει 
έπιστήμην άρχών οτερεώς τεκτοποιημένην 
κα! παραδεδειγμένην έξ ίσου έξ όλων.

Είδομεν ότι ή παιδαγωγία έχει τήν 'ιστο
ρικήν περιστροφήν της όπως ή φύσις κα! ή 
άνθρωπότητος.Έγνωμεν ότι ήτο συγχρόνως 
φώο κα! δύναμις, κα! ότι ύπό τόν τελευταίου 
τοΰτον τίτλον προπάντων μάς ήτο πολύ
τιμος.

Έπί τούτου έπίσης τοϋ τίτλου ή παιδα- 
ίωγία δύναται καί ώφείλει νά θεωρηθή κα 
ώς μία άληθινή έπιστήμη

Έφαρμοζομένη είς τήν σπουδήν τών 
πραγμάτων καί τών νόμων αύτών, παρέχει 
τό αύτό ένδιαφέρσν, τάς αύτάς δυκολίας 
άς καί αί πνευματικοί έπιστήμαι κατ’ αύτήν 
τήν τής ένάρξεώς της περίοδον. Εϊναι όργσ- 
νον άναζητήσεων, προσπάθεια συνεχής πρός 
τάς προόδους, όχι άπλοΰν εύρετήριον άξιω- 
μάτων, τύπων ή άποδείξεων.

Έάν αΰτη φαίνεται πσίζσυσα μέ τάς λέ
ξεις. εϊναι ότι αί κακώς έρμηνευθεΐοαι ίδέαι 
άφανίζονται εύκόλως όπισθεν τοΰ σκότους 
καί τών άπροσδιορίστων μορφών.

Έκ νόμου τίνος μάλλον άσαφοΰς, ύπό 
πτου, παρά ορισμένου καί άποδεδειγμένου, 
προσπαθοΰσι νά κάι.ωσι κάτι καθώς άείωμα 
καί άντιθέτως κατόπιν τά έφαρμόζουσιν άλό- 
γως καί έκ παραλογισμοϋ τών συμπέρασμά 
των, καταλήγουσι ταχέως είς τό ψεΰδος 
τοΰ άξιώματος- εϊναι δίκαιον νά ληφθώσιν 
ύπ' όψιν α'ι πολυπληθείς δυσκολίαι άς γεννά 
ή μελέτη τών προβλημάτων, άτινα παρου
σιάζει ή έπιστήμη τής παιδαγωγίας.

Έάν ή φύσις τοϋ άνθρώπου εϊναι παρα- 
δόξως δύσκολος νά έννοήση, τί νά είπωμεν 
περί, τής ψυχής τοϋ παιδιού τής άμορφου 
καί έμόουώδους, τήν όποιαν περικλείει άκόμη 
μυστήριον τις θά δυνηθή νά έξομαλύνη είς
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(ίΣι-ί/χεια)

'Επέρχεται πλήρης ή σκοτία. Ελαφρά κυζ- 
ν.'χρους άχλύς κρύπτεται όπισθεν τοΰ Νείλου, 
άνά τήν πεδιάδα πρός τούς μέλανας σζ.αιώς 
διχγεγραμμένους βράχους.’ΊΙ σελήνη ϊτ:ι-'/.ί·ι 
όπισθεν τών όρέων, καταυγάζει τήν μελαγχολι- 
κήν έρημον έκτασιν’καί καθορίζει διά φωτει
νών σημείων την σφριγώσαν τοΰ ποταμού λω
ρίδα. Οί αστέρες στίλβουσ·. ζωηρότερον. Ό Γχ- 
λαξίας άκτινοβολεϊ πως προσηνέστερον καί μυ- 
στηριωδίστερον. Ούτε φωνή, ούτε κίνησις υπάρ
χει πέριξ· μία γαλήνη άτέρμων ζ.χί πανηγυρική !

Έπί μεγάλης έζ.τάσεως ένθεν ζ.χί ένθεν τοΰ 
Νείλου, ΰπάρχουσι τήδε ζ.ζζ.είσε έρριζωμένζ. μνη
μεία, έρείπια ζ.χί λείψανα τών «έκατονταπύ 
λων» Θηβών

'Απαιτείται πολύς χρόνος ϊνα τά πζρατη- 
' ρήση τις μετά προσοχής. 'Ολόκληρος φιλολο

γία περί Αίγυπτου δεν έςχρκεί νζ διαχίση φώς 
έπί τάς άφοοώσας χυτήν λεπτομέρειας. Ές Ο
λου τοΰ’μεγαλοπρεπούς. τοΰ τεραστίου, τοϋ 
πζλαι ποτέ ιερού ζ.χί μζλιστα τοϋ ώραίου. δι' 
ού περιστοιχίζεται ϋ ξένος. είσδίων είς τόν άρ- 
χαΐον-ιθαγενή πολιτισμόν, ή «κοιλάς τοϋ θχ- 
νζ.του», έπί τοΰ αντιθέτου μέρους τοΰ χωρίου 
Λουξώο. ούτως άποκαλ θυμένη, αΜπιμπάν-ελ- 
Μουλούζ.» (βασιλιζ.χ1. πύλαιί προξενεί τήν βα- 
θυτζτην τών εντυπώσεων ζ.ζί ποόσωπον ποός 
ποόσωπον τίθεται προς τζ ούσιωδέστατζ θρη
σκευτικά ζ.χί φιλοσοφικά τούτων'ζητήματα, ών 
άντιλαμβζνετό ποτέ ζ.χί έν όνόματι τών όποιων 
έζη ό Αιγύπτιος. Ίο θέαμα τοΰτο είνε ζοφώ
δες ιδιόρρυθμον, μυστηριώδες, ζ.χί συν τούτοις 
ζπλούν. Ένταΰθα αποκαλύπτεται έντελώς νέος 
κόσμος, όμιλών άκχταληπτον ζ.χί ταυτοχρόνως 
σχφή εις τήν ψυχήν γλώσσαν.

Ί’υχρά. πρωία. Τά πέριξ τοΰ Νείλου πλέουσιν 
έν άβρώ φωτί.Τό χωρίον Λουςώρ,έπί τής δεξιάς 
όχθης έπί μάλλον ζ.ζί μάλλον απομακρύνεται 
πρός τά χθαμαλά τής Άραβίζς όρη Ίνα έπι- 
σκεφθή τις τήν νεζ.ρόπολιν, τους διάσημους <ιτζ- 
φους τών Φαραώ» πρέπει νά μεταβεβάσθή διά 
πλοίου πρός τό δυτικόν μέρος.

Οι κωπηλάται παλαίουσι ζ.ζτά τοΰ ρεύμα
τος· ό ποταμός διά τών δύο βραχιόνων περι

βάλλει την αμμώδη νησίδα,εις ήν ιός έζ. τοΰ άβχ- 
θοΰς είνε δύσκολος ή προσέγγισες. Όλόκλ.ηοος σω- 
ρέςάγωγιατών μετά τώνόναρίων των άναμένουσιν 
ημάς έζ. τής ού μακράν άπεχούσης ήδη άζ.τής 
ΓΙόρρω ζμφιθεατρικώς διαγράφονται τά σζ.υ 
θρωπζ λιβυκά όρη. Προσεγγίσαμε-?. Όλίγον πέ 
ρχν τής όχθης φαίνονται έρείπια τινχ’ δύο όγ
κοι ·. ιγαντωδών άναλυ.ζτων δ'.α-,-οάοονται έν τή 
ό’.χυγη χταχσφχίςχ «ν αίσω τής χοιλχοος, τής 
προκειμένης των ερειπίων Είνε άκόμη ενωρίς, 
άλλ’ ή θαλπερά ημέρα ά.νχλαμβάνει πλήρη τά 
δικαιώματα αύτής. ΊΙ μέχρι τών βασιλικών τά
φων άπόστασις μάς άναγκαζει νά έπισπεύδωμεν 
τό βήμα. Οί αρχαίοι δεσπότχι προσεπάθουν νά 
είνε μακράν τοϋ ήλιου, νά εΰρωσι δέ μέρος ζ.χ- 
τζλληλον διά τήν αίωνίαν χυτών άνάπχυσιν.

Εκατέρωθεν τής άνελισσομένης οδού, κατά 
μήκος τής ςηράς σχεδόν τάφρου, διά γραφικής 
ζλύσ-ως τοέχουσι κορασίδες Φελλζχων μετ' αμ
φορέων έπί τής κεφαλής. I Ιροχωροϋυ.-ν τρέχον
τες. Τά κτήνη μάλιστα ότέ μέν προσκόπτου- 
σιν, ότέ δέ βυθίζονται είς τήν άμμον, άλλά τά 
εύκαμπτα καί εύστροφα, ώς έντομα, τέκνα τού 
Νείλου, δέν μένουσιν όπίσω άπό τούς ταξειδιώ- 
τχς, ζκολουθοϋσΐ μετ’ όςυδερζ.είχς πάσαν ζ.ίνη- 
σιν αύτών καί ζ.ρατοΰσιν έτοιμον έντός άμφορέων 
δροσερόν ΰδωρ.Άνευ των προσηνώς καί πονήρως 
μειδιόντων προσώπων, όλον τό ύφος τής πέριξ 
τοποθεσίας Οά. έπαρουσιαζετο μετ'άλλου όλιγώ- 
τερον έλκυστικοϋ φωτός. Ή καλή διζθ-σις άλ
λως διατηρείται ζζ.μχίχ ζ.χί ώς έζ. τοϋ συμπχ 
Οοϋς εξωτερικού, τών διχσκεδαστικώ σειόντων 
τά ώτχ όναρίων μας. Τινά τούτων διακρίνονται 
διά τήν άνάπτυξιν τού σώματός, των έν συ·.· 
κρισει δέ προς τους εύρωπαίους συναδέλφους των, 
στοιχίζουν άζ.ριβά, κείρονται μετ’ έπιμελείας 
καί έν είδε·, στολισμού χουσι συμμετρικής λω
ρίδας εϊς τους οπισθίους πόδας.

Τζ ορη φαίνονται πλησιέστερον Τά πέριξ 
καθίστανται έρημοτερα. Δ-ξιόθεν δι’ άκανονί- 
στου όγκου λευζ.ζζουσι τά λείύανζ”οΐκοδομής 
τίνος, έν ειδει ναοΰ Στρέφοντες τά ονζριζ μχς 
πρός βορρζν, άριστερζ, καθ’ όδόν μανύζνομεν 
περί τής σημασίας τών όπισθεν ήμών καταλει- 
φϋέντων ερειπίων, άτινα μέχρι τοϋδε έφελκύου- 
σι τήν προσοχήν τών περιη·.·ητί)ν Ένταΰθα. 
έν τή ζρχαιότητι. υπήρχε προσκύνημα, εϊς 
άνάμνησιν τοΰ βασιλέως ϊ'έτη, -γνωστού σήμε
ρον ύπό τό όνομα «ό έν Κούρνα ναός». Ό σο
φός σήμερον υ.υΟιστοριογράφος Έβερς γράφει οτι 
παρά τόν νζόν τούτον υπήρχε σχο/.ή, έν ή μετ' 
έπιστασίας έδιδάσκετο, τή διαταγή τού προ- 
μνημονευΟέντος Φαραώ, ό διάδοχος αύτοϋ Ι'ζμ- 
ζής β', ό Μέγας ζ.χί πάντα τά παιδία”τής χώ
ρας, τά γεννηΟέντα κατά τήν αύτήν μετ’ εκεί
νου ήμέραν. Μεταξύ αυτών ίσως ήτο καί ό 
λίωύσής, καίτοι ή τοιαύτη είκ.ζσία είνε άμφί-

βολος. ’Ενταύθα έν ώρισμίνω χρόνω έκομίζετο έζ. 
τής πρωτευούσης άπό τής ανατολικής όχθης 
τό ομοίωμα τοΰ θεού ’Άμμωνος· αί θριαμβευτι- 
ζ.αί πομπχί έκινοϋντο δυσμικώς πρός τον Νείλον 
και ακολούθως άπό τοΰ ποταμού διά τής δού 
εκατέρωθεν τής όποιας ύπήρχον αί πρό πολλού 
έξαφανισθεΐσαι σφίγγες· ή κυριωτέρα θεότης τών 
θη βών έπεσζ.έπτετο τό μέρος τό προσδιορισθέν 
τή θρησκεία τών γενεαλο-γ κώς αύτώ συγγενών 
καί τών δοξασάντων αύτούς ιθαγενών δεσποτών, 
οϊτινες κατ ’ έξοχήν συνετέλεσαν είς τήν άνύ- 
ψωσιν τής Αίγύπτου. Το είδωλον διηυθύνετο 
ύπό τών ιερέων είς αύτό τό βάθος τής νεζ.ρο- 
πόλεως όπου είνε καί ό δρόμος μας. Έπρεπε νά 
έπισκεφθώμεν τό μέρος ένθα ένεταφιάζοντο οί 
διάσημοι νεκροί, οϊτινες άπήλθον είς τό υπο
χθόνιον βασίλειον πρός νέαν ζωήν, ώς μυριάδες 
ήλιων, διά παντός σβεσθέντες είς τούς οφθαλ
μούς τών άνθρώπων. Ο "Αμμ.ων φερόμενος έν 
μέσω τών Λιβυκών όρέων, οίονεί έσέβετο τούς 
σβεσθέντας φωστήρας μετά τών όποιων άνεγνω 
ρίζετο ό μυστυριώδης αύτοϋ δεσμός. Οί κάτοι
κοι άκολουθοΰντες τό παράδειγμα τοΰτο έδιδά- 
σκοντο νά είνε εύλαβεΐς πρός τούς έξ αίματος 
συγγενείς τών νεκρών.

Διά σκυθρωπού καϊ στενού χάσματος διευθυ- 
νόμεθα είς τήν κοιλάδα τού θανάτου». Όπόση 
διαφορά μετά τής κοινώς παραδεδειγμένης σχέ- 
σεως πρός τά μαυσωλεία.

Πανταχοϋ έπαίρονται δι'αύτά,τά έκθέτουσιν 
είς θέαν, καί έδώ τά κρύπτουν, κα1. πρός τούτοις 
είς τήν σκοτεινήν έρημον,ένθα ούτε δένδρον ύπάρ 
χει ούτε χλόη.Τοιαύτη ή περί ήμας τοποθεσία τοϋ
Μπιμπάμ-έλ-μουλούκ («πύλαι τών βασιλέων»), 
άλλά τοΰτο δέν είνε και πολύ περίεργον. "Αλ
λοτε οί κυρίαρχοι τής Αίγύπτου άνήγειρον τους 
τάφους αύτών έν σχήματι πυραμίδων. Έν ύστέ- 
ροις χρόνοις έν Θηβαίδι, όπου πρός τήν δυσμι 
κήν όχθην υπάρχει άλ.υσις όρέων, έθεωρήθη σκο- 
πιμώτερον ν’ άναγείρωσιν αύτά ούχί άνω, άλλ’ 
έντός αύτής τής γής Οί κόλποι αύτής έφαί- 
νοντο προσφυέστεροι πρός ύποδοχήν καί φύλαξιν 
τοσοϋτον μεγάλου μυστηρίου, ώς ή μούμια τοϋ 
Φαραώ.

Τά γυμνά υποκίτρινα όρη έζ.τείνονται έκατέ- 
ρωθεν. Σκοτεινά1, λωρίδες άπειραρίθμων σπειρών 
έςελίσσονται ένθεν κάζ.εϊθεν πρός τάς άγονους 
υπώρειας.

ΓΙέτραι τινές τοσοϋτον είνε μέλαιναι, ώς νά 
κατέκαυσεν αύτζς ό άνοικτίρμων ήλιος. Ή φύ- 
σ'.ς ένταΰθα ήρνήθη πάσαν δημιουργίαν Ηρεμία. 
Καϊ αύτά μάλιστα τά όνάρια βχδίζουσιν άθορύβως 
Αι συνδιαλέξεις παύονται. Ούδαμοϋ φαίνεται άν- 
θρωπίνη ΰπαρξις. Μακράν μόνον έζ. τής άγριας 
τοΰ ορούς κορυφής ραθύμως άνίπταται άετός. . . 

Καίτοι είνε πρωία, ό κχύσων πυρπολεί. Ή 
όόός διχάζεται πρός τά δεξιά. «Τούτο —μάς

λέγουσιν — είνε άτραπός φέρουσα πρός τούς άρ- 
χαιοτέρους έ-.-χωρίους τάφους».

«Ναι — άναμιμνήσκεσαι άπαλάσσόμενος αί
φνης τής κατεχούσης σε σκέψεως, πάντα τά 
πέριξ είνε χώρα τών Νεκρών καί, αν ύπάρχη έν 
τώ κόσμ.ιρ πραγματικόν νεκροταφεΐον. είνε κυ
ρίως τοΰτο,οπερ περιστοιχίζει ημάς έν τώ άπροσ- 
μαχήτω αύτοϋ μεγαλείφ Έκεϊ ποϋ δπισθεν 
τών προπόδων κυλιέται ό Νείλος

Οί άνθρωποι ματαίως διέρχονται τάς ώρας 
των. Έπιδιώκουσα στιγμιαίαν ευτυχίαν άναπνέει 
άκορέστως καί τείνει που ή χθες γεννηθεΐσα 
καϊ αύριον ήδη καταδεδικασμένη νά έκλειψη 
γεννεά, καϊ ενώπιον ήμών εκτείνεται ράχες, όπι
σθεν τοϋ πρανούς, τής οποίας οΰδέν διέρχεται: 
ύστατος ύπνος καϊ νύξ, άνωφελής πάλιν διά τό 
ιδεώδες, χείμαρροι άσβεστου φωτός, καϊ τέλος 
ή καταγαύζουσα τήν ψυχήν, αιώνια έν τώ πα
ραδείσιο μακαριότης.. »

Σταματώμεν πρό τίνος «μπαμπά» (εισόδου), 
ενώπιον τοϋ ύπ* άριθ. 17 τάφου Είς έκαστον 
τούτων έδόθησαν αριθμοί ύπό τοΰ ρέκτου άγγλου 

έξερευνιτοϋ Ούίλκινσον.
Πρόκειται νά κατέλθωμεν μακράν, ίκανώς 

άπότομον λιθίνην κλίμακα ΰπο τό φώς τών πυρ 
σών, τών φερομένων ύπό τών Φελλάχων Οί ύ- 
ψηλό'· ταςειδιώται κατέρχονται έπ' αύτής είς 
τόν τάφον Σέτη τοϋ Α'. οστις λογίζεται δ κάλ- 
λ·στος πάντων. Καίτοι γνωρίζεις ότι ό κάτοχος 
αύτοϋ πρό πολλού δέν υπάρχει έκεΐ, άλλ* ύ- 
πνώττει έν Καίρω, έν τώ μουσείιρ Γιζέ. ή 
σκέψις όμως τοΰ τΐ όπήρχεν ένταΰθα, όπερ σή
μερον δέν ύπάρχει πλέον, καταθλιπτικώς επιδρά 
έπϊ τόν θεατήν καί μεταφέρει τάς σκέψεις αύτού 
πρός μεμακρυσμένους καϊ σκοτεινούς χρόνους.

Οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι τό υποχθόνιον βασίλειον 
ώνόμαζον «Δουάτ» (βάθος). Μόνον ό έπισκε- 
φθε'.ς τήν νεκρόπολιν αύτών δύναται νά πεισθή 
πόσον υψηλά ΐσταντο οί Αιγύπτιοι ύπό διανοη
τικήν έποψιν. Άνά πάν βήμα παρουσιάζεται 
άπροσδόκητος είκών καί άνεξίτηλος άνάμνησις. 
Θεοί, δφεις, μούμ,ιαι, τέρατα, ισόθεοι καί αμαρ
τωλοί, πάντα ταΰτα έγείρονται έν άνεξιτήλοις 
γλυφαΐς έκ τών τοίχων καί τών οροφών παντα- 
χόθεν, Οαυμασίως παρατάσσονται καί έπομένως 
διασαφοϋσι τήν ψυχικήν πορείαν τήν τελουμε- 
νην είς τούς κεκοιμ.ημένους όπισθεν τής πτυχής 

τοΰ -γήινου βίου.
(Έπεται συνέχεια)
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ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΑΛΗ

•Ο Πόθων άφήβα, τήν λε£αν του ήρ„ΜΙ τόν χ{χχ

Φυσικόν δέ ητο μακρά πορεία έν τοιούιοις 
τόποις νά έχη πολλά έπεισόδια και συγκινήσεις. 
Τοΰτ' αύτό συνέβη καί εις τήν συνοδείαν τοϋ 
Αρχιάτρου Δέβερ, καϊ μάλιστα ’Οκτωβριανή τις 
ήμερα έσχε τάς μεγαλειτέρας συγκινήσεις. Άνα- 
χωρήσαντες πρό τής Ανατολής μετά δυσκολίας 
είχον ήδη έγκαταλείψει τά καταλύματα των, και 
ήτοιμάζοντο νά διασχίσοισι λόγχμην έκτάκτως 
πυκνήν, αποτελουμένην έξ Ακανθωδών δενδρυλ
λίων. Τήν στιγμήν ταύιην Ακριβώς, ό κύων τοϋ 
Σίρ Έδουάρδου έπλησίασε τρέμων τον κύριόν 
του, ύποδεικνύων μετ ’ έπιμονής συστάδα τινά 
κληματίδων. Μεγαλοπρεπής πάνθωρ είχε κα- 
ταφι'γει εκεί. Παρατηρεί κατ' άρχάς τους παρ- 
εισάκτους Αμερίμνως,είτα οίφνιδίως καταληφθείς 
ί’.τ’ οργής, Ανεπήδησιν έπϊ τών ποδών του καί 
ήρχισε νά δξύνη τους δνυχάς του επί τοϋ κορ 
μοϋ δένδρου τινός, έκβάλλων νιαουρίσματα ύπό- 
κωφα. ‘Ατάραχος όμως ό Αρχηγός τής συνο
δείας ετοιμάζει τό δπλόν του, πλησιάζει μέχρις 
ί'ζ βημάτων τό μέγα αιλουροειδές καϊ τό κτυπή,

[Ώς γνωστόν είς τάς 
Ινδίας οί κάτοικοι μαστί
ζονται ύπό τών ΰφεων. 
Είνε Ιξηκριβομένον οτι 
πολλάκις έτησίως τά θύ
ματα Ανέρχονται είς τό 
φοβερόν ποσόν τών 30- 
35,000, οφείλοττοι δέ κυ
ρίως εις τους δηλητηριώ
δεις δφεις. Πολλάκις δμως 
είνε λίαν κινδυνώδεις καί 
οί μή δηλητηριώδεις, άλλά 
γιγάντιοι δφεις,ώς οί όπερ 
μεγέθεις πύθωνες κα 
θιός έμφαίνεται καϊ έκ τοΰ 
επομένου γεγονότος].

*
Πρό τινων μηνών ό σίρ 

Έδουάρδος Δέβερ, Αρχί
ατρος ένός συντάγματος έν 
Ίνδίαις, περιοδεύων πρός 
έπιθεώρησιν διαφόρων θέ
σεων, διηυθύνετο Από τοϋ 
σταθμοϋ τοΰ Μπούντι πρός 
τόν τοϋ Δόλπουρ. Συνω 
δεύετο δέ ύπό τοϋ στρα
τιώτου Σίκχ-Τζελάχ, τοϋ 
εύρωπαίου ύπαξιωματικοϋ 
Δάμπλιγκ καί τοϋ κυνός 
ίου Δέβιλ.

Ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά έπιτεθή.
Μετά τήν έπιτυχή ταύτην βολήν, οί τάξει- 

διώται ήρξαντο έκ 3νέου τής πορείας των, τοϋ 
'Γζελάχ φορτιοθέντοςt τό πτώμα τοϋ πάνθηρος. 
Ήκολούθουν στενήν τινά Ατραπόν, ού μακράν 
τοϋ ποταμοϋ Τχαμβάλ, όπότε, φθάσαντες είς 
τά περίχωρα ένός μικρού ινδικού χωρίου,'ευρι
σκομένου έπί τών Αχθών τοΰ ποταμού τούτου, 
παρετήρησαν κίνησιν καϊ θόρυβον Ασυνήθη. Φω- 
ναήζγυναικών και παίδων, Αραι καί παρακελεύ- 
σεις άνδρών ήκούοντο προδίδονσαι ταραχήν.

Αίφνης ό Σίκχ. δστις έπορεύετο έπι' κεφαλή' 
άνεχαίτισεν Αποτόμως τους συντρόφους τους 
Μέτρα τινά μακράν αύτών είδον συστρεφόμε
νου πελώριον δφιν, έξ έκείνων οΰς όνομάζονσι 
πείθωνας-τίγρεις, μήκους πλέον τών έπτά μέ
τρων και χονδρόν ώς μηρός άνθρώπου. ’Από 
ένός μέτρου μετά τήν κεφαλήν τό σώμα του ήτο 
έξωγκωμένον καταπληκτικώς. Τό Απαίοιον Θη
ρών πρό μικρού είχε καταπίει τό σώμα ένός 
έριφίου, τό όποιον τοΰ είχον ρίψει ώς δόλωμα

Μή χάσας δμως τήν ψυχραιμίαν του δ αρ
χηγίες και δ ύπαξίωματικός. τεΰ κατίφερον ε'.α
στός τοιοϋτον σπαθισμόν, ώστε τόν ήνάγκασαν 
νά τραπή εές φυγήν. Τότε οί ίιδοϊ έσπευσαν νά 
σωθώσι τρέχοντες, τρελλοι έκ τοΰ τρόμου, άφή- 
σαντες μόνον τούς δύο ενρωπαίους καϊ τόν Σίκχ.

Οί δύο πρώτοι ευθύς ήρξαντο καταδ ώκοντες 
τόν δφιν, δστις ενοχλούμενος ύπό τοΰ καταπο- 
θόντος έρειφίου, δέν ήδύνατο νά φύγη.

Ουτω ίδιον ό πόθων, δτι πάλ'ν εύρέθη Αντι
μέτωπος μέ τους εχθρούς του, έστράηη πρός 
αυτούς Ανοίγω’’ τό στόμα του ύπερμέτρως, έξ 
ού φοβερά δυσοσμία έξηρχετο. 7ην σιιγμήν 
ταύτην ελαβε παρά τοΰ Δζελάχ κτύπημα δ ά 
σπάθης, δι’ού σχεδόν άπεχωρώθη είς δύο, 
ένφ ό σίρ Έδουάρδος τοϋ έθραυαν τήν κεφα
λήν διά μιάς βολής τοΰ πολυκρότου του.

Τότε έπλησίασαν καϊ οί Ινδοί. Περιεποιήθη- 
τάς πληγάς τοΰ Δζελάχ. έξ ιόν μόιον τό έπϊ τοΰ 
ιί'εμου του δήγμα ήτο σοβαρόν, ευτυχείς δέ 
διότι άπηλλάγησαν τοΰ φοβερού πύθωνος, δστις 
πρό πολλοΰ δέν έπαι ε συνεχώς έπισ/.επτόμενος 
τό χωρίον των. ηύχαρίστησαν θερμότατα τους 
σαιτήρας των. Απερχόμενον τό μικρόν Απόσπα
σμα ήκουσεν έπι μακρόν διάστημα τούς κλαυθ
μούς τής δυστυχούς μητρός, ήτις Απαρηγόρητος 
έβλεπε^ άνορυ τσόμενον τόν τάφον διά τό δύ
στηνον μικρόν της, τό θΰμα τοΰ Απαίσιου έρ 

πετον.

καί έν ώ είχον θέσει σιδηροΰν άρπάγιον, δεδε- 
μένον είς χονδρόν σχοινίον, περιτυλιγμένον εις 
τόν κορμόν δένδρου τινός.

Αί γυναίκες έφώναζον φρικωδώ; έκ τής χα 
ρας των, ένώ οί δνδρες έκρατοΰντο έν Αποσιά- 
οει άπό τοΰ πελωρίου έρπετοϋ. Ήσαν ώπλι- 
σμέιοι και έν τούιοις ούδείς ίτόλμα. νά προχω

ρήσω ΐνα τό φονεύση.
Μάλιστα καθ’ ήν σιιγμήν οί ταξειδιώιαι εύ 

ρίσκονιο Ακόμη κεκρυμμένοι όπισθεν τών δέν
δρων, τό θηρίον διά τών άπηλπιομένων κινή
σεων τής ουράς του Ανέτρεφε παιδίον τι ευρι
σκόμενον σχειικώς πολύ πλησίον, είτα δέ τό συ
νέλαβε διά τής ουράς του. Τό δυστυχές μικρόν 
έρρ.ψε φωνάς άπέλπιδας, μόλις έθίχθη ύπό τοϋ 
σώματος τοΰ ΰφεως. Άνδρες δέ και γυναίκες 
Απισθοχώρησαν έντρομοι, ένφ πτωχή τις Ινδή, 
άταμφιβόλ.ως ή μήτηρ τοϋ παιδιού, έπιπτεν ά 

νοίσθητος.
Ό πόθων έπι πλέον μανιώδης καθιστάμενος 

έσυρε τό δυο ευχές πλάσμα πρός τό δέ ιδρόν Από τοΰ 
όποίου έκρατεΐιο δεσμώτης. Άποτόμως δέ είτα 
συσφίγξαν τό θΰμα του κατεθριμάτισε τά Αστά 
τους πρίν ή δ Σίκχ-Δζελάχ,δστις είχε τρίξει πρός 
βοήθειαν του, προφθάση νά τό ύπεραοπίση.

Εν τούτοις δ Δζελάχ κατέφερε φοβερόν κτύ 
πημα κατά τοΰ πύθωνος, Αλλά δέν ήδυνήθη ή 
μόνον νά τόν πληγώσω και αύξηση τήν μανίαν 
του. Ένφ δέ ό 'Ινδός έμοιμάζετο νά τόν χτυ
πήσω έκ νέου, <5 πόθων καταλειπών τήν λείαν 
του. κατώρθωσε νά τόν περιτυλίξη. Ο Σίκχ 
οΤ.θανόμενος δτι περισφίγγεται ώς έντός αυ- 
σφιγκτήρος καϊ δτι έχανε τήν Αναπνοήν του, ή- 
θέλησε διά τίνος κτυπήματος καλλιτέρον, ν' 
Απαλλαγή τοϋ φοβερού του Αντιπάλου. Δυστυ
χώς δμως στενοχωρούμενος ύπό τών βίαιων τι
ναγμών, οίίς τφ προξένη τό θηρίον, δι' Αδέξιου 
σπαθισμού έκοψε τό σχοινίον, οπερ έκράτει τόν 

πύθωνα έπϊ τοϋ δένδρου.
Τό ζφον έλεύθερον ήδη, ήδυνήθη νά μετα- 

χειρισθή δλας του τάς δυνάμεις έναντίον τοϋ δυ
στυχούς Σίκχ, προσπαθούν νά κατασυντρίψω καί 

αύτόν ώς τό παιδίον.
II τρομερά αύτη σκηνή έξετυλίχθη έντός ο

λίγων δευτερολέπτων, κατά τά όποια οί εύρω- 
παΐοι, ένεκα τής καταπλήξεως,δέν έσχον τόν και
ρόν νά τρέξωσιν είς βοήθειαν τοΰ συντρόφου 
των. Έν τούτοις έπροχώρησαν ΐνα ριφθώσι 
κατα τοΰ έρπετοϋ, τό όποιον έδάγκαοε τήν στιγ
μήν έκείνην τόν δυστυχή Σίκχ.‘Ο γενναίος Ινδός 
δλας του τιις δυνάμεις άντλώιν έξηκολ.ούθει νά 
καταφέρη τοΰ άκαταβλήτου εχθρού του
σπαθισμούς, δι’ ιόν μόλις τόν έπλήγωνεν ιινε- 
παισθήτως. Έπι τή θέτι δμως τών νέων του 
Αντιπάλων, δ πύθων καταπληγαιμίνος πλέον, 
Απέλυσε τόν περισφιγμένον ένδον διά νά άντιμε - 
τωπίο}) τούς ενρωπαίους.

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Κατ» τόν Εύρυπίδη

’Δ'τόι· πόλεμ δταν στέλλετε, 
μητέρες, τά παιδιά σας, 

ποτέ νά μή δακρίζητε, 
γιατί τά δάκρυά σας

τά κάμουνε δειλά 
κι’ άλά.οίμονο σ αυτά!
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Τήν ιδίαν ήμέραν τής άφϊξεώς μου είς No 
βοροσίσκ μετέβην είς έπίσκεψίν τοϋ κ. Άνδρ. 
Σαβουλίδου, πρός δν εφ-ρον καί συστατικήν τοϋ 
κοινού καί λαμπρού φίλου έν Όδησσφ κ. 1’. 
Παυλίδου, καθόσον κατά πρώτον μεταβαίνων 
έκεϊσε, ούδένα προσωπικώς έγνώριζον. Εύρον αύ
τόν εΐ; τό ώραϊον καί εύρύχωρον γραφεϊον του 
παραπλεύρως τοϋ Έλλη·/. καφενείου κείμενον 
καί προσεφέρθη μοι μετά μεγάλης οικειότητες

— Χαίρω πολύ, μοί λ γει, καί είμαι πρόθυ- 
μος νά. σάς χρησιμεύσω είς ·' ,τι δήποτε θελή- 
σητε, Κύριε Πρίντεζη, διότι καί τό περιοδικόν 
σύγγραμμά σας είναι λαμπρόν καί πολύ διδα
κτικόν, ώς ήκουσα καί σάς παρακαλώ καί έμέ 
νά θεωρήτε συνδρομητήν σας άπό τοϋδε καί ή 
σύστασις τοϋ φίλου μας κ. Παυλίδου μοί είναι 
ιερά.

— Σάς ευχαριστώ πολύ,Κύριε Σαβουλίδη, τώ 
άπήντησα, τοΰτο άποδεικνύει καρδίαν λα πράν 
καί ελληνοπρεπή καί αισθήματα χριστιανικά. 
Είς τίποτε δέν ήννόουν νά σάς ενοχλήσω καί 
επιβαρύνω διά τής συστζσεως αύτής είμή διά 
νά μοϋ χρησιμεύσητε ώς φάρος είς τήν έν τή πό- 
λει σας μικράν διαμονήν μου. Ό ξένος πρώτον 
ερχόμενος είς μίαν πόλιν δπου ούδένα είσέτι 
γνωρίζει καί έχων μίαν τοιαύτην γνωριμίαν, εί
ναι λίαν εύτυχής, διότι είναι δπως δ γέρων,δστις 
βαδίζει πρός άγνωστον διεύθυνσιν, άνευ ράβδου.

— Ώραΐα, καί έχετε συνδρομητάς έδώ Οά 
μείνετε πολλάς ημέρας νά σάς συστήσω είς τούς 
Ομογενείς μας, Ορίστε ν/ ύπαγωμεν, άν θέλετε, 
είς τό καφενεϊον αύτήν τήν στιγμήν Οά είναι 
μερικοί έκεϊ.

— Όπως γαπάτε, θά σάς είμαι ευγνώμων. 
“Εχω δέ μερικούς ένταϋΟα συνδρομ.ητάς, τούς 
κ. κ. αδελφούς Άσλανίδου, Εύθ. Εύμενίδην, 
Καλιβαζήν, Σαμουρϊδην.. ..

— Πολύ καλούς συνδρομ.ητάς έχετε καί Οά 
γνωρίσητε καί άλλους.

Αφοϋ δέ εϊπομεν είσέτι ολίγα, μετέβημεν 
εις το παρακείμενον καφενεϊον, δπου εύρίσκοντο 
πραγματικός τινες έν όμιλο» καθήμενοι καί συ
ζητούν τες

Μόλις δέ μέ συνέστησε καί ε’λαβον πλησίον 
των θέσιν :

— Πώς ; τόν κ. Πρίντεζην κάλλιστα γνω
ρίζομε έξ ονόματος καί φήμης, μοί λέγει άμέ
σως εκ τοϋ ομίλου κ. Δημ. Σαρσέντης, μάλι

στα είναι ευτύχημα δ ου ήλθατε, διότι είμεθα 
άλλοτε συνδρομηταί καί άγνοώ πώς διεκόπη ή 
συνδρομή Ακριβώς θέλω νά λάβω δύο προη
γούμενα έτη δπου μοϋ λείπουν καί νά συνεχί- 
σωμεν.

— Όπως άγαπάτε καί θά πραξητε καλώς, 
διότι τό έργο/ είναι καλόν, ενόσω μάλιστα ε'χετε 
σειράν έτών.

Άφοϋ δέ έμείναμεν έπ’ αρκετόν είς τό κα
φενεϊον συζητοΰντες, μετέβημεν είτα τή προ- 
τάσει τοϋ κ. Σαρσέντη είς τόν οίκον του, διά 
νά ίδωμεν άπό πότε είχε διακοπή ή άποστολή 
τής «Φύσεως».

Έλάβομεν άμαξαν καί άνήλ.Οορεν άρίστερό- 
θεν, δπου τό ύψηλότερον, βορειότερο·/ καί ώραιό- 
τερον πρός τήν θάλασσαν μέρος τής πόλεως, 
ένθα μετά δύο-τρεϊς στροφάς τής άμάξης, έστη- 
μεν πρό ωραίας,καινουργούς, ιδιοκτήτου οικίας

— Έφθάσαμεν, μοί λέγει ό κ. Σαρσέντης 
καί κατερχόμενος πρώτος, άνοιγε·. τήν θύραν.

— Είναι οδική σας ή οικία, ώς φαίνεται τώ 
λέγω.

— Μάλιστα τήν έκτισε·/ ό μακαρίτης άδελ- 
φός μου, μεθ’ ού συν-’.ργαζόμεθα σάς αρέσει ;

— Ναι, είναι κομψή καί μέ γοΰστον, έντελώς 
δέ Αθηναϊκή.

— Ήμ.εΐς, δπου πηγαίνομεν άπομιμούμεθα 
τήν πατρίδα.

— Καλά κάμνετε, καί, τί ώραϊον γραφεϊον 
εϊπον έγειρόμενος δπως έξετάσω τά πάντα, τί 
καλλονή, τάςις καί κομψότη; έπικρατεϊ είς 
παντα καί τά ποικίλα έπί τών τραπεζών κομ
ψοτεχνήματα καί αί εικόνες' καί ελαιογραφία·, 
καί τούτο τό περίεργον καί έκεΐνο, ώσεί νά έπε- 
κρζτει καί έκυριζρχει ώραΐα τις καί κομψή γυ
ναικεία χείρ, ήτις νά διέτασσε καί κατέτασε 
τά πάντα έκεϊ όπως τά εύρον.

— Καί είσθε νυμφευμένος ήρώτησα τότε τόν 
φίλον κ. Σαρσέντην ; έχετε ήδη σύζυγον ;

Μικρός θόρυβος καί ζωηρός Ορούς έσθήτος 
ήκούσθη τότε έν τώ άμα έκ τοΰ παρακειμένου 
δωματίου, διά μιας δέ προβάλλει ένώπιον μου 
κομψότατη καί νεωτάτη ώραΐα γυνή, μέ περι
καλλή ενδυμασίαν έπισκέψεω; καί κάπως μ' έν 
διαφέρον παρατηρούσα με διά τήν τόσον περίερ 
γον όσον καί λεπτομερή έςέτασιν τών τοϋ οί
κου της στολισμάτων.

— Ό κ. ΙΙρίντεζης, έξ Αθηνών καί διευ
θυντής τής «Φύσεως», τή λέγει τότε ό κύριός 
της. ΊΙ σύζυγός μου, μοί λέγει είτα στρεφόμε
νος καί πρός έμέ.

— Είσθε ό σύζυγος τής Κυρίας Έρμιόνης; 
μέ έρωτά. «Διάβολε ! είπα κατ' έμαυτόν, πόθεν 
γνωρίζει τήν σύζυγόν μου; μήπως είναι κ ’ έδώ 
πνευματισμ.ός ; 'Αλλά πώς τήν γνωρίζετε ήρώ
τησα ένώ τήν παρετήρουν μέ έκπληςιν.

— Τήν έγνώρισά μοί λέγει είς τό Ξενοδοχεϊον

θεία, δείκνυσθε άφ’ ετέρου καί ομολογώ ότι 
«θαύμασα τήν 'Αθηναϊκήν σας ζωήν. Σύλλογοι, 
άγοραί, συναυλίαι, χοροί καί συναναστοοφαί, 
θέατρα καί διαλέξεις, περίπατοι καί έξοχικαί 
άπολαύσεις δέν λείπουν, ή δέ λεωφόρος Συγγοοϋ 
τί ώραϊον διαβατικόν κέντρον 1 λαμπρόν θέαμα ! 
Τό champs 1 lyjce τών 'Αθηνών βαθμηδόν γί

νεται.
— Μήπως ό περίπατος τής όδοϋ Κηφησσίας 

δέν είναι έν ώραϊον βουλεβάρτον ;
— Καί ή Κηφησσία. σας,άλλα·. Βερσαλίαι ;
— Άνευ δμως αίματος. Όμιλειτε, ώς Πα

ρισινή, παρατηρώ.
— Έμελέτησα, είδον, ή ουσα. Είμαι όμως 

γνήσια λακωνΐς καί τρόφιμος Αρσακιάς,πρό τί
νος ύπανδρευθεΐσα καί κατοικούσα τόν άμοιρον 
καί ψυχρόν τούτον τόπον.

— Θαυμάζω τήν ελληνοπρέπειαν σας καί 

ήδη έπιτρέψατέ μοι ....
— Σάς παρακαλοϋμεν νά δειπνήσωμ-ν όμού 

τό έσπέρας.— Σάς εύχαριστώ, άλλ’ αδύνατον είμαι 
πρ .σκεκλημένος εις τοϋ κ. Άσλανίδου.

— Τότε αϋριον.
— Σάς εύχαριστώ καί πάλιν, άλλ’ είνε αδύ

νατον, άναχωρώ τήν πρωίαν, είναι άπαοαίτη- 

τον. “Αλλοτε.
— Τότε ές Αθήνας.
— Ές 'Αθήνας ή όπου δόξοί τώ ύψίστω.
Κατά τό ίπίλοιπον χρονικόν διάστημά,καθ’ ό 

έμεινα ει; Νοβοροσίσκ μέχρι τής έπιούσης πρωίας, 
έγν'-'ρίσθην έπ’ ολίγον καϊ μέ τινας άλλους ομο
γενείς, τούς κκ. Νικολακόπουλον, Τσέρτον, Σα- 
μουρίδην Δημάκον κζί άλλους καί τήν επιού
σαν έπιβιβασθείς έπί τού Ρωσσικοϋ τού έκτε- 
λούντος τήν γραμμήν Σεβαστουπόλεως-'Οδησ
σού άνεχώρησα έκεΐθεν καί μετά δύο ήμερών 
πλούν ώραιότατον καί διασκεδαστικώτατον καί 
διά τών αυτών προσεγγίσεων, ώ; ήλθον, άφί
χθημεν εις τήν ώραίαν 'Οδησσόν Έσκόπουν 
δμως άπό Νοβοροσίσκ νά έπισκεφθώ καί άλλα; 
παραλίους πόλεις τής Ρωσσίας, συνεχίζων τό 
ταξείδιόν μου άνά τόν Εύξεινον μέχρι τού Βα- 
τούμ. καί έκεΐθεν διά τής Τραπεζοϋντος καί 
Σαμψοϋντος νά έλθω είς Κωνσταντινούπολή, 
πλήν ήμποδίσθην άπό τήν έκραγεΐσαν πέριξ έπα- 
νάστασιν είς τά μέρη ταϋτα καί διακόψας τήν 
εργασίαν μου έφυγα έσπευσμένως είς 'Οδησσόν, 
όπως έκεΐθεν άναχωρήσω, ασφαλεστέρου οντ.ς 
διά τήν Κωνσταν ινούπολιν καί έκεΐθεν διά τήν

πχρά τή οικογένεια τοϋ διευθυντοϋ κ. Δημακο- 

πούλου.Γνωρίζετε λοιπόν τήν Κυρίαν Δημακοπούλου 
καί τάς ωραία; θυγατέρας της ;

— Βεβαίως, έμεινα ένα μήνα είς τό Ξενο
δοχείο* των έσχατως κατά τό θέρος καί καθ' 
έκάστην σχεδόν ήμην παρά τή οικογένεια αύτή, 
δπου ήλθε μίαν ημέραν μετά τής θυγατρός σας 
Αντιγόνης ή σύζυγός σας Έρμιόνη καί έκεϊ 
ίγνωρίσθημεν. Α, έχετε καλλίστην Κυρίαν, Κύ- 
ριι Πρίντεζη καί συμπαθ-στάτην ώραίαν κόρην. 
Σάς βεβαιώ μοί άφήκαν αναμνήσεις, τί κά- 

μνουν, είναι καλά ;
— Σάς ευχαριστώ, Κυρία Σαρσέντη, είναι 

καλά, ή δέ 'Αντιγόνη έπέστρεψεν ήδη είς τό 
σχολείο·/, είς Τήνον, δπου θά μείνη είσέτι έν

έτος.
— Χαίρω πολύ καί νά ταΐς είπήτε τούς χαι

ρετισμούς μας.— Δέν θά λείψω. Καί πώς έπεράσατε είς 

Αθήνας, έΚυρία ;
— Πολύ ώραΐα, εύχζριστα καί διασκέδαση 

κώτατα. Τήν ήμέραν εις τό Ξενοδοχεϊον μέ συν 
τροφίαν τής Κυρίας Δημακοπούλου μετά τών θ - 
γατέρων της, τό έσπέρας είς τόν περίπατον καί 
τήν νύκτα είς τό Φαληρον ή είς τό θέατρο/ Ά, 
πολύ ώραΐα ! Σάς βεβαιώ, κύριε Πρίντεζη, δτι 
έπεράσαμεν μετά τοϋ συζύγου μου πολύ εύχά- 
ριστον, πολύ διασκεδαστικήν διαμονήν εις τήν 

πρωτεύουσαν.
— Καί δέν εϊδ ατε άλλα μέρη <■’ ς καί τά 

μουσεία ; ,— Πώς! Τά έπεσκέφθημεν δλα καί τήν 
Άκρόπολιν καί τήν Κηφησσιάν καί τά ώραΐα 
σας Πατήσια κ.τ.λ. Τήν ήμέραν, ιδίως τήν 
πρωίαν, έξηρχόμεθα σχεδόν καθ' έκάστην. Τί 
ώραΐα όπου είναι αί ’Οδοί Σταδίου καί Έρ- 
μοϋ, μά έκεϊ είναι μία απόλαυσε; διά τάς Ξέ
να; ιδίως, μία εύχαρίστησις, μέ έκεϊνα τά 
ώραΐα σας καταστήματα τό πλήθος ώραίων 
γυναικών κομψοποεπώς καί ώραΐα ένδεδυμένων 
νά περιέρχωνται αύτά μέ τόσην άπλότητα και 
χάριν Είδον μεγάλα; Κυρίας καί Δεσποινίδας 
Κυρίας Υπουργών, πρέσβεων καί τών ανακτό
ρων, τάς ώραΐα; άτθίδας τών ’Αθηνών καί άλ
λα;, τινά; μέ τάς άμαξας των καί άλλα; πεζή 
δημοτικώτατα. γελαστά; καί ζωηρά; ώ; πε 
ταλούδας, νά έπισκέπτωνται τά καταστήματα 
όπως αύται τά άνθη καί νά ψωνίζουν τά iiOU 
veaute. Έπειτα, άντιθέτως τής άπλότητος, 
ήν παρατηρείτε είς τάς -γυναίκα; καθ'οδόν 
και τό Φάληρον, τί λοϋσον, πολυτέλειαν χλι
δήν καί μεγαλοπρέπειαν βλέπετε άφ' ετέρου γυ
ναικείων ειδών καί στολισμάτων εί; τάς προ- 
θήκας των καταστημάτων. Όσον άπλοι, μικροί 
και ταπεινοί φαίνεσθε, κατά πρώτον, τόσον με
γάλοι, υπερήφανοι κα 'Ελληνοπρεπείς τή άλη-

Ελλάδα
Όπερ καί έγένετο.
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“ΙΙρχισα τά αισθάνομαι τύτμ,ν συνειδότος καί 
νά λυπούμαι έκείι ην τής όποιας αί τόσον προσ
βλητικοί λέξεις ειχον Απολύσει τήν δύναμίν των 
Λαβών νπ ευθύνην μου δλα τά σφάλματα, ι’ιπε- 
κοιμήθην. αισθανόμενος λύπην καί δυσαρέσκειαν, 
έπί τίνος διβανίου, έντός τοΰ δωματίου μου, 
περιτετυλιγμένος διά θερμού καί μαλακού κοι 
τωνίτου τόν όποιον ή Αγαπητή μου σύζυγο; ε'χε 
κατασκευάσει ίδίοχείρως.

Πόσην Ανάπαυσιν ήοθανόμην φέρων τό άνετου 
έκεϊνο ένδυμα. Πόσον ήτο μαλακόν καί εύχά- 
ριστον καί μοΰ ύπενθύμ-ζε τάς χειρας έκεϊνα; 
τάς οποίας θά ίπεθύμουν νά άσπασθώ διά νά 
ζητήσο) συ} γνώμην. «Συγχώρησόν με, άγγελέ 
μου διότι παρεσύρθην ύπό τής οργής' τούτο δέν 
θά μοΰ ουμβή πλέονν. Καί πρέπει >ά μάθετε 
δτι κατελήφθην υπό τοσαύτης Ιπιθυμίας τά ζη 
τήσω συγγνώμην δσον τό δυνατόν ταχύτερου, 
ώστε έξυπνήσας ήγέρθην καί έξήλθον τού γρα
φείου μου

Παρετήρησα πέριξ έμοϋ' ή οικία ήτο σκο
τεινή καί σιωπηλή' Απιυθυνθείς δέ πρό; τήν θα
λαμηπόλον.

— Ποΰ είνε ή κυρία ; ήρο'ττησα.
— Ή κυρία, μοί Απήντησε. ίπήγε με τόν 

πατέρα τή: κυρίας Μάσιγκας. Θά σάς ετοιμάσω 
άμέσως τό τσάι.

Φαίνεται λοιπόν, έσκίφθην, δτι ίπιμένει καί 
θέλει μέ κάθε τρόπον νά νυμρεύση τόν Αδελφόν 
μου μέ τήν Μάσιγκαν. Καλά λοιπόν άς κάμουν 
δπως νομίζουν καλόν καί ας τού; άπατήση ό 
πατήρ τής Μάσιγκας δπως ήπάτησε καί τούς δύο 
άλλους γαμβρούς του καί κάτι περισσότερον ά
κόμη' διότι αύτοι είνε κατεργάρηδες. Ινώ ό 
αδελφός μου είνε ή τιμιότης καί ή ευγένεια προ- 
σωποποιημένη. Τόσον τό καλήτερον άς τούς 
άπατήση καί τούς δύο, καί τόν άδελφόν μου καί 
τήν γυναίκα μου διά νά μάθη αυτή μέ τήν πρώ- 
την δοκιμήν τί κοστίζει ή προξενεία.

" Ελαβον ίκ τών χειρών τής θαλαμηπόλου κυ
πέλλου τειου καί κατόπιν ήρχισα τήν άνάγνωσιν 
τής ύποθέσεως, ήτις έμελλε νά ίκδικασθή τήν 
έπαύριον καί δχι όλίγας δυσκολία; μοί πρρου- 
σίαζεν.

'Η ίναοχόλ.ησις αυτή διήρκεσε πέραν τοΰ μέ
σοι υκτίου. Περί τήν δευτέρου ώραν έπέστρεψαν 
εύθυμότατοι ή σύζυγός μου μετά τού Αδελφού μου.

— Θέλεις νά σοΰ δώσω ολίγο ροσμπίφ καί

κανένα ποτηράκι κρασί; μοί λέγει ή σύζυγός μου 
'Ημείς έδειπνήσαμεν είς του; Βασίλιεφ.

— 'Οχι. Απήντησα, εύχαρισιώ.
— Ό Νικόλαος Ίβάνοβιτς έφάνη γενναιό

δωρος κα'ι μας περιποιήθηκε έξόχως.
— Αλήθεια;
— Ναί. ή έσπερ'ις ήτο πολύ εύθυμος, ήπιαμε 

δέ και σαμπάνια.
— Ευτυχεί; θνητοί! είπον. Αλλά καθ' εαυ

τόν έσκεπτόμην. Σάν να λέμε ό κατεργάρης ό 
Νκόλας Ίβάνοβιτ κατέκτησε τόν ενπιστον Α
δελφόν μου και θά τόν κάμη τά πληρώση Ακρι 
βά την φιλοξένιάν ίου αύτήν θά τόν περιποι- 
ηθή έως Ιίτου γίνη <5 γάμος ζαί κατόπιν θά τόν 
Αποδιώξη.

Τά πρό; τήν σύζυγόν μου αισθήματα ήρε- 
θίσθησαν έκ νέου. Δέν ήοθανόμην πλέον τήν 
επιθυμίαν νά ζητήσω συγγώμην διά τό σφάλμα 
τό όποιον δέν ειχον διαπράξε·Ημην έπι πλέον 
πεπεισμένος δτι 7ά>· τ?ά ειχον τά μέσα καί τήν 
άνεσιν όπως Ιμβαθύνω ε!ς τόν άνευ προσηλ.ώ- 
σεως έρωτα τόν έπινοηθέντα ΰπ’ ανιών, ή ψυ
χραιμία μου θά μέ έγκατέλιπεν Αναμφίβολος 
ίκ νέον θά Ανθιοτάμην έπιμόνως και τέλος τά 
πάντα θά έτελείωνον μέ καμμίαν νέαν σκηνήν. 
Άλλ* ευτυχώς δέν ειχον καιρόν.

Ή υπόθεαις περί τής όποιας έκαμον λόγον 
Ανωτέρω μέ Απησχόλει τότε, ε’ς τοσοϋτον βαθ
μόν ώστε θά ήτο Αμφίβολον έάν θά ήδυνάμην 
ν' άναπατθώ κατά τάς εορτάς. Δεν ήρχόμην 
δέ εις τήν οικίαν μου, είμή μόνον διά νά φάγω 
καί νά κοιμηθώ- διηρχόμην δλην τήν ήμέ
ραν κοι μέρος τής νυκτό; είς τόν ναόν τής θέ- 
μιδος.

Ευτυχής διότι ήμην Απηλλαγμένος Ικ τών 
δικαστικών φροντίδων είσήλθον τήν παραμονήν 
τών Χριστουγέννων είς τήν οικίαν μου, δπου 
μέ ΰπεδέχθη ή σύζυγό; μου καί μέ ώδήγησε νά 
θαυμάσω τό πολυτελές κ ίνιστρον μέ τά πλού
σια δώρα, τό όποιον δ Αδελφό; μου προσέφε- 
ρεν είς τήν Μάσιγκαν.

— Τί είνε αύτό ;
— Είνε τά δώρα τοΰ μνηστήρος πρός τήν 

μνηστήν.
— Ά ! Ά ! Έφθάσαμεν λοιπόν έως εκεί ! 

Σάς συγχαίρω.
— Καθώς βλέπεις ό Αδελφός σου δέν ήθελε 

νά ΰποβάλη Ιπισήμως τήν αϊτηοίν του χωρίς νά 
σέ συμβουλενθή ίκ νέου. Άλλά κα! βιάζεται 
τόσον διά τόν γάμον του, συ δέ δέν έτελείωνες 
μέ αυτού; τάς δικαστικός σου υποθέσεις. Ήτο 
Αδύνατον νά περιμένωμεν περισσότερον καί διά 
τοΰτο ήρραβωνίσθηοαν.

— Μάλιστα διότι μακρά παρατήρησις θά 
ήιο Ανωφελής. Σιϊ; νομίζετε διι δταν είσθε Ιρω- 
τευμένοι δύνασθε νά παρατηρήτε άμερολήπταις. 
Ινώ πραγματικών δέν παρατηρείτε παρά διά 

τής φανιασία; σας.
— Λοιπόν, είπον. είνε πραγματικώ; ή κα

θαρά Αλήθεια. Καί έοκεπτόμην κατ’ έμαυτόν 
«έχει' πραγματικών δίκαιονΊ).

Ή σύζυγός μου έξηκολούθησε.
— Αυτά ιίνε Αρκετά! Όπως καί άν έχη τό 

πράγμα, όέν έφέρθημιν καί άσχημα. Καί τώρα 
πήγαινε νά ένδυθή; ταχέως διά νά ΰπάγωμεν 
είς τής Μάσιγκας. Θά περάσωμεν έκεϊ τήν 
ήμέραν τών Χριστουγέννων καί πρέπει νά ovy- 
χαρής τούς μνηστευθέντας.

— Πολύ καλά, Απήντησα καί έξήλθομεν■

IV.
Τά δΰτρα ήσαν εκτεθειμένα εις τήν οικίαν τής 

μνηστής. Οί φίλ.οι ήρχονιο καί τούς ουνεχαί- 
ροντο, κα! τέλος πάντες έγεύθημεν τόν Αφρί- 
ζοιτα καί γλυκύν καμπανίτην Δέν υπήρχε πλέον 
καιρό; νά σκεφθώμεν, τά όμιλ.ήσωμεν καί νά 
συζητήσωμεν, δέν μάς έμεινε πλέον άλλο παρά 
νά εύχηθώμεν περί τής εύτυχίας τών μεμνη- 
στενμένων καί τά πίωμεν εις υγείαν των.

Τήν ήμέραν καί τήν νύκτα διηρχόμεθα έξ 
ήμισείας εις τήν οικίαν μας καί είς τοΰ πατρός 

τής Μάσιγγας.
ΆΑλ είνε δυνατόν νά διαρκούν περισσότερον 

αί εύτυχεΐς αύται στιγμαί;.. ..
Αί ήμέραι παρήλθον ώς ίν δνείρεο καί ή 

παραμονή τή; πρώτης τοΰ έτους έφθασεν. Ή 
Ανυπομονησία ηϋξανεν όλονέν. "Ολος ό κόσμος 
είνε Ανυπόμονος δταν περιμένη τήν εύτυχίαν 
καί ήμεϊς δέ δέν διεφέρομεν καθόλου τών άλ

λων θνητών.
Διήλθομεν τήν ήμέραν τής πρώτης τοΰ έτους 

είς τήν οικίαν τής Μάσιγκας. Ίά πνεύματα, έν 
ευθυμία έκ τών διαφόρων οίνων τούς όποιους 
μάς προσέφερον, ουνετέλουν είς τό νά έπα/η- 
θεύση ή λαϊκή παροιμία : <ιή Ρωσσία εύθυμεϊ 

πίνουσα».
Άλλ' ί’ν συμβάν ήμαύρωσε τήν χαρίεοσαν 

έκείνην εικόνα.
(ΐπεται τό τέλος)

Κχίτη Ιΐχπακωνατχντίνου

— "Εχει καλώς, Απήντησα' ήτο δλως διό
λου περιτόν νά μέ περιμένετε.

— Μοΰ φαίνεται δτι αστειεύεσαι.
— Καθόλου.
— Τότε λοιπόν ειρωνεύεσαι.
— Ούτε ειρωνεύομαι.
— Θά ήτο ίξ άλλου περιττόν, διότι παρά 

τάς έναντιώσεις σου θά είνε ευτυχείς,
— Βεβαίως άφοϋ τό νομίζεις θά είνε... Μία 

πορο-.μία λέγει : "Οποιος τρεις ήμέραις σκέπτε
ται άσχημα διαλέγει. ΙΙροτιμώτερον είνε νά μή 

Ικλέγη τις.
— "Ελα δά, άπήντησεν ή σύζυγό; μου. σείς 

οί άνδρες φαντάζεσθε δτι έκλέγετε καλά, φαί
νεται δμως δτι αϊτό είνε Ανοησία.

— Διατί Ανοησία ; Νομίζω δτι αί νέαι δέν 
ίκλέγουν τούς Ανδρα; των, άλλ' οί ιινδρες ζη

τούν τάς νέας.
— Μάλιστα., τάς ζητούν, είνε δυνατόν ! 

Άλλά όρθή καί προσεκτική εκλογή ουδέποτε 

γίνεται.
Έκίνησα τήν κεφάλι',ν.
— "Επρεπε νά σκέπτεσαι, είπον. πριν ή 

δμιλήοης. Παραδείγματος χάριν ίχώ σέ Ιξέλεξα 
Ακριβώς ένεκα τών προτερημάτων σου καί 

διότι σέ Ιξετίμων.
— Χαριεντίζεσαι !
— Πώς άν χαριεντίζομαι;
— Βεβαίως, διότι δεν μέ ίξέλεξες διά τά 

προτερήματά μου.
— Καί διά τί λοιπόν ;
— Διότι οοΰ ήρεσκον.
— Πώς, άρτήσαι δτι έχεις προτερήματα-,
— Καθόλου μάλιστα. "Εχω προτερήματα 

άλλά παρά τά προτερήματα ταΰτα δέν θά μέ 

Ινυμφεύεσο έάν δέν σοΰ ήρεσκον.
Ήσθάνθην δτι έλεγε τήν Αλήθειαν.
— Άλλ’ δμως, άπήντησα, σέ περιέμενα ίπί 

όλ.όκ.ληρον έτος, έρχόμενος κατ'/ ίκάοτην είς 
τήν οικίαν σου. Διά ποιαν λοιπόν αιτίαν τό έκα- 

μνα-
— Διότι ηύχαρισιεΐσο νά μέ βλέπη;.
— Καθόλου ! Άλλά διότι, έσπούδαζα τόν χα

ρακτήρα σου.
Ή σύζυγός μου έγέλασε παταγωδώς.
— Πρό; τι αύτά τά γέλοια
— Διότι όέν έσπούδασες τίποτε, φίλε μου, 

ούτε θά ήδύνασο τίποτε νά σπουδάσης.
— Καί διατί ;
— Νά τό είπώ ;
— Σέ παρακαλώ) ειπέ το.
— Διότι, ήσο έρωτευμένος.
— Ας τό παραδεγθώμεν. Αλλ’ αύτό δέν μέ 

ήμπόδιζε νά παρατηρώ τά φυχικά σου προτε- 
Οήματα.

Μέ συγχωρεΐς.
"Οχι σοΰ λέγω.
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Κατά
»

ί>γςις

£ ί-

V

θά ζήσης, δύστυχη, σιοχάσου

1
χαϊ αιώνιο μνήμα. . . τή» καρδιά σου.

Μίλτων Βιτάλης

Φ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ 

Γύ μαγικόν νόμισμα.
Είνε πολύ εύκολον μέ τό Ακόλουθον πα γνον 

να γίνετε πρόξενος πολλών σχολίων καί σ,ζητή- 
σεων εν τινι συναναστροφή

Ιίορακαλισαιε πρόσωπον τι νά σιντθροίιη ίν- 
ιος πίλου πολλά νομίσματα,χωρίς ,ά σα;τά δειξη 
και.α ίγγίσητε. Ζητήσητέ του κατόπιν νά Ικλέξη, 
μετάτων λοιπών παρετρισκομένων έν νόμισμα έφ ' 
ου να καμωσι κάποιον διακριτικόν σημαίαν, χα- 
ράσο »τες επ αύτοΰ μικρόν σ ουράν κλπ. Κα
τόπιν νατό δωσωοιν είς όλους τούς παρισια- 
μινους ινα πάντες ϊδωσι τό οημεϊον καί κατό- 
π·ν ρίφωσι τό νόμισμα τοΰτο Ινώς τοΰ πίλον 
μεια ιών λοιπών.

Κατά ιό δ.άστημα τοΰτο καλό,

Ηελθετε Ίή- αιθούσης. Τέλος δέ ύφοΰ ριφθή 
κώ τό νόμισμα τούτο ίν τφ πίλφ, πορακαλήτε 
'* τού μακρόθεν τόν κρατούντα τόν πίλον, νά 
ιόν ΰψώση ιίς τρόπον ώστε &ιια πλησιάσετε ,ά 
μη βλ'πετε τό πιριεχόμενον. Τούτου γενομενου 
πλησιάζετε καί βυθίζετε την χεϊρα σας έ,.,δς χιΛ 
πίλον, έρευνάτε μεταξύ τών πολλών νομ,σμά 
των και μέ σοβαρότητα σοφού μάγον έξάγετε τό 
μαγικόν νόμισμα.

Μάλ στα. μήν Αμφιβάλλετε δ ι είνε πολύ εύ
κολοι· νά κάμετε τό κατώρθωμα τούτο. ’Λ^ά 
πώς; Ιδού τό μυστήριον.

Θά γνωρίζετε βεβαίως δτι ,ά μέταλλα είνε 
κάλλωιοι Αγωγοί τή; θερμό,ητος. Είνε λοιπόν 
ευκολώτατον καί φναικώιατον εν τόμ σμα διερ- 
χόμενον καιρόν τινα μεταξύ τών δακτύλων Λν- 
θρώπου τ.νόσ, νά προσλάβη Αρκετήν θερμό 
τητα. Τούτο θά τό έχετε παρατηρήση πάντες. 
Οϋιω τ» νόμισμα δπερ Ιξέλεξαν οί θαυμαστοί 
οας. διελθόν Από χειρός είς χεϊρα Ιθερμάνθη 
επαιτθητώς, ριφθέν δέ μεταξύ τών άλλων νομι- 
°Ι'.,ί'.ω[ flrs ηο>'υ ε^κολθν νά άναγνωρισθή ιν 
<ΓΜις υμμασι καί ιξαχθή πρός...........μεγίστην
κατάπληξιν τών μή είδότων.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
I ό τών νηπίων
χρησιμώτατος εις τάς μητέρας είς πί-

Η ΦΥΣΙΣ

\ΧΖ·, τής αύξήσεως τοΰ βάρους τών νηπίων, κα.0' 
ημέραν κα1. κατά μήνα.
. Γίζ μέσον βάρος τοΰ νηπίου μόλις ιδη TJ 

φως εινε 3 χιλιόγραμμων, 250 γραμμαρίων'. Ι& 
το τέλος δε του έτους ζυγίζει 9 περίπου χιλ-.ό-

ήμέραν έχει ούτως; 
25 ’
23

ΤΡ«Η*«· ,
Η μέση αύξησες παρ’ 

τον πρώτον μήνα 
δεύτερον

ΦΟΡΑ

τρίτον » 22
τέταρτονI » 2 )
πέμπτον » 18
εκτον » 17
έβδομον » 15
ογδοον D 13
έννατον » 12
δέκατον » 10
ένδέκατ. » 8
δωδέκ. » 7

0 αυςησις κατά μήν χ γίν.
πρώτον μήνα 75)
δεύτερον » 700
τρίτον » 400
τέταρτον » 600
πέμπτον » 450
εκτον » 500
έβδομον » 450
ογόοον » 400
έννατον » 350
δέκατον Λ 300
ενδέκατον » 250
δωδέκ. » 200

·:· ·:· ·:•

γ?α;ζ;ζ.
»
»
β
»
»
»
»
»
»
»
»

Ξτα·. ούτω:, 
γραΚ..

»
»
»
»
»
»
»
»
»

ΕυτραωελΑ ®

Καρδιά μου ταξειδεύτρα ποΰ περνάς 
σιό κύμα ’πάνω τή ζωή σου 

τήν Ανθ.σμένη νιότη σου γερνά-, 
σέρνεις τό σάβανο μαζή σου.

♦
Κ' εννοιωσα τήν καρδιά μου νά πονή 

πρώτη φορά κρυφά να λέη : 
Διν είναι ή ζωή παντοτειιή! 
κα! άρχισε πικρά νά κλαίη.

♦
Καί είπα στήν καρδιά μου : Μιά φορά 

θά ζήσης, δύστυχη, σιοχάσου 
τά όνειρά σου νά ίδής νεκρά

_Αεν μοΰ έπλήρωσες άκόμη ούδέν ένοίκιον,

Κύριε f
— “Οχι! Κρατώ δμως τόν λογον σος.
— Τόν λόγον μιυ! ΓΤοϊον λόγον μου άν

θρωπε τοΰ Θεοΰ ;
— Δέν μιΰ είπες, δτι θέλεις ή προπληρω

μήν ή τίποτε;
*

— Και είνε πολυμαθής ή μνηστή σου ;
— Ξιύρει π/ντε γλώσσας.
— Δυσιυχία σου !
— Γιατί; . ,>
— ΊΙ δική μου ξεύρει μόνον μΐά γλωσσά και 

διν μπορεί νά σωπάση.

*
— Άμα τοΰ ζητήσης Ικ μέρους μου τήν χά

ριν δέν θά σοΰ τήν Αρνηθή.
— Μά τί λόγον ΰπιχρεώσεως ίχε< , &πίναντι 

οου ; . ,
— Σπουδαιότατου- άν δέν έπαιρνα >γω^ την 

γυναίκα ποΰ πήρα... θά τήν είχε πάρει αιαύς-

*
— Τι έμαθα Άλικο ; ή μνηστή σου σκέπτε

ται ν’ Λγοράσι] ποδήλατο;
— Ναί είμαι κατευχοριστημένο;.
— Πώς;
— Τ ύλάχιοτον τώρα θα της τό Λγοραση ο 

πατέρας της’ ίνφ &ν τό ίζτμονσε μετά τόν γά
μον μας θά τής τό Αγόραζα έγώ. . .

★

__ φ; θά έλεγες εις ένα ποΰ θά έκάθητο 
ίπάνω στό καπέλο σου ;

— Θά τόν έλεγα γάιδαρο. . ■
— Μπά ; Άφοΰ τό ξέρεις μόνος σου εινε 

περιττόν νά σοΰ είπώ καί έγά) τί είσαι Έκά- 
θησες έπάνω είς τό καπέλο μου. - .

*
— Κάμνετε έλεος γιά ένα φτωχό. Αόμματο 

καί οικογενειάρχη. -.
“Ελεγεν ένας έπαίτης. Μία δέ φιλεέσπλαγχνος 

κυρία, πληοιάσασα τώ είπεν.
— ΙΙύοα παιδιά έχεις, καλέ μου άνθρωπε;
— Δέν ειξευρω, κυρία μου, γιατί δέν βλέπω.

★
— 4<ατί <5 Μαθώς έχει κατιβασμίνα τά μού

τρα του ;
— ζΐίατί τοΰ είπε μιά γίφιιοοα δτι η γυναίκα 

του μόλ^ς φθάση τά πενήττα χρόνια θά ξανα- 

νεώση. ..

Ρεκλάμα ένός γνωστού δδονιοϊα'ροΰ.
— “Ανευ καλών δδόντωι Αδύνατος ή μάσ-

σησις. ,
_ “Ανευ καλή; μασοήσεως Αδύνατος ή χω- 

νευσις.
__“Ανευ χωνεύοεως Αδύνατος ή θρέγις. 
__“Ανευ θριφεα>ς δέν υπάρχει υγεία.
— “Ανευ υγείας, καλλίτερος ό θάνατος.
— 'Ώστε περιποιήσθε τους όδόντας σας.

...........................................- .. ....................... * ■*"*-"
Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Τ3Ζ EiSIKHS TW® US ?WWOS 

Δηλοποιεϊ ότι

Κατ’ απΐφαοιν τοΰ Γενικού Συμβουλίου ουγ 
κολ^ιαι τήν 10)23 Φεβρουάριου έ έ ώραν οην 
μ μ. ίν τώ Καταοτήματι τής Τραπέζης η ιτησια 
τακτική Συνέλευσ ς τών Μετόχων εις Ψ^0“ 
καλούνται νά ποριυρεθώοιν οί κατά τό αρθρον 
47 τοΰ Καταστατικού δικαιούμενοι νά μετασχω- 
σιν αυτής κ. κ. Μέτοχοι καί οί ειδικοί τούτων 
Αντιπρόσωποι.

Οί κάτοχοι Ανωνύμων μετοχών, θίλοντες να 
λάβωσε μέρος είς τήν τακτικήν ταύτην συτέλετσ.ν 
δφείλουσι κατά τό ίδάφων α' του άρθρου ·>1 τοι 
Κατασταιίκοΰ. δεκαπέιτε ημέρας τουλάχιστον 
πρό τής ίνάρξεως τών συνεδριάσεων, να κατα- 
θέσωσιν επί Αποδείξει το'υς τίτλους αυτών εντός 
μέν τής 'Ελλάδος είς τό Κεντρικόν τής Ιραπε 
ζης Κατάστυμα ή τά 'Υποκαταστήματα αυτής, 
έκτο; δέ παρά τής έκεΐ Ανταποκριταις της.

Έν ΓΙαριοίοις παρά τοΐς κ.κ. deliolhs child 

Έν Βιέννη παρά τή ]Vienar Bank Vcrlin. 
Έν Βερολίνω παρά τή Nationalbanh frur 

Deutschland.
Έν Κωνσταντιτουπόλειπσρα τιρ κ Λ.Ζαρίφη.
Έν 'Αλεξάνδρειά παρά τή Τραπέζη τής Α

νατολής. - . < ,-
Έν Καΐρω πορά τή Τραπέζη της Ανατολής. 
Έν Σμύρνη παρά τή Τραπέζη τής Ανατολής. 
Έν Θεσσαλονίκη παρά τή Τραπέζης τής Α

νατολής. - τζ '
Έν Χανίοις παρά τή Τραπεςη της Κρητ ;ς 

•ΑΟήνηΟΐ 2J15 Ίανουρίου 1907.
Ό Αιοικητή;

ΣΤ. ΣΤΡΕΙΤ

▼ τ
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ^ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
525. Μαγική εϊκών

Ποΰ εύρίσκεται δ άποθανών Βασιλεύς Βί 
κτωρ Εμμανουήλ της Ιταλίας ;

5 5. Αίνιγμα
3/’ ινα πλοίου, μ' ενα άρθρρν 
και 70 ήμισν μονάχα 
γράμματός τινός, σέ οικτίρω 
άν δέν εΰρης βασιλέως κόρην, 
απαντώσαν παρ’ Όμήρω.

-52». Γρίφος

20 Δ 1 σεφσ ----- ρεπό 2λ .Ί.
εφε 

5<». Γρίφος
6’ εγώ ΣΓ άλλά 6 άγω Μ 1
5>. Φνρδιιν-Μίγδιιν

Ρφνηδν —Δγηνμι
Kufifoc

ΑΥΣΒΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ SH2 ΤΕΥΧΟΥΣ
34. ‘Ανιιστρεγοιιέιης ιής είκόιος, δεξιά, πορά 

την εσθήτα τής ίαπωνίδος. 35. "Αλφα, βήτα, 
ρ, ϊον. — Θεμιστοκλής, Επαμεινώνδας.— 37 
Στ ν ■'■■■·■ <ρχης άπόστρατος.

Ανται. Δ. Γεωργιάδης Ιξ 'Αθηνών 4, Έπ. 
Κνκνριακάκης ίξ ’Αθηνών 4, Ριχ. Πονιαζά- 
κης εξ Αθηνών 3, Μαρία Φιλίππου ίκ Πει 
ραιώς 4, II. Δ. εκ Πειραιώς 2, Α. Γιπννό- 
πονλος Ιξ Αθηνών 4, Ί· Δράκου εκ Πειραιώς, 
Μ. Σφυρής εκ Σύρον 2.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. I. Νεάπολιν. Λελτ. έλήφθη εές Παρισιού;."Ηδη 

έπεστρέψαμεν. Δένείχομεν διεύθυνσιν -ας. χαί δι'αΰτο 
δέν έςήλβομεν εις Νεάπολιν. ’Αδελφός μου λέγει σας 
έζήτησεν είς ϋποδειχθέν μέρος, άλλά δέν σας είδε.— 
Κ. Κ. Port-Said. Ζητούμενα φύλλα σας έβτάλησαν. 
Κύριον Βασιλόπουλο·/ είδον εϊς Μασσαλίαν. Ήπόοησα 
διά γραφόμενα χαί έλυπήΟην πολύ. Καλήν άντάμω- 
σιν προσεχώς Κον Γ. Οά ι3ω χαΐ όμιλήσω,— Δ. I. 
Σ. Βυρηττόν. Επιστολή έλήφθη Τα/. άπηντήσα
μεν χαΐ άναμένομεν νεωτέραν σας.— I. I Unijvar. 
Άναμένομεν. ώς γράφετε, έπιστολήν.— Μ. Κ. Κων) 
πολιν. ’Επιστολή χαΐ χρήματα έλήφΟησαν. Εύχαρι- 

στοϋμεν. θερμώς.— X. Κ. Κωνσ)πολιν. ’Επιστολή 
χαί χρήματα έλήφΟησαν. Εύχαριστοϋμεν πολύ.— Ν. 
Π. ’Αδριανόύπολιν . - Χρήματα έλήφΟησαν, εΰχαρι- 
στοϋμεν.— Π. Ε. Δ. Λίκατ. ’Επιστολή και χρή
ματα έλήφΟησαν. Σας ένεγράψαμεν. Εύχαριστοϋμεν 
πολύ.— Ε. A Τ. ΆργοσΓόλιον. ’Επιστολή καί 
σύνδρομα! έλήφΟησαν. Εύχαριστοϋμεν πολύ.— Σ. Μ. 
Άλείάνδρειαν. Επιστολή και συνδρομή έλήφθη. 
Εύχαριστοϋμεν πολύ.— Γ. Δ. Κωνσ)πολιν. Επι
στολή καί χρήματα έλήφΟησαν. Εύχαριστοϋμεν πολύ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκου; καταθέοιι; είς 
Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. καϊ λί
ρα; στερλίνα; άποδοτέα; είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρ
κώς. Αί είς χρυσόν καταθέσει; καί ο! τόκοι αυτών πλη
ρώνονται εί; τό αϊτό νόμισμα, εί; ο έγένετο ή κατίιθεσι; 
είς χρυσόν ή δι' επιταγή; ίνψεω; /cheque) έπί τοϋ εξω
τερικοί· κατ’ επιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Το κεφαλαίου καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται εν Tip Κεντρική Καταστήματι καί τή αιτήσει τοϋ κα
ταθέτου εν τοϋ; νποκαταοτήμασι τή; Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων
1 1)2 τοΐς 0)0 κατ' έτ. δια
2 t Ο]0 ν τ>
21]2 s 0]0 ι> ι
3 t Ο]0 ν τ>
4 » 0]0 » »

κατ. 6 μηνών 
» 1 έτους
» 2 έτών
» 4 έτών
Τ> 5 έτών

Αί Λμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ' 
εκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

MOYSIKOS ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ,,
ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ

ΑΘΗΝΑΙ—'Οδός Φειδίου άριθ. 3.
Έν τφ Ώδείω τούτφ διδάσκουσιν οί έςής 

δεδοκιμασμένοι καθηγηταί κα1. διδάσκαλοι:
Ή κα Λίνα φάν Δύττνερ, Διευθύντρια, κλει

δοκύμβαλου.
Ό Κος Κάρολος Μπέμμερ, Βιολοντζέλον, 

χορωδία καί musipue d’ensemble.
Ό Κος Τώιυ Σοΰλτσε, Βιολίον.
Ή Κα Niva Φωκά, Μονφδία.
Ή Δίς Νέλλη Ρά'ΐσσελ, Κλειδοκύμβαλον.
Ό Κος Νικ. Δέλλιος, Θεωρία τ·75ς Μουσικής.
ΊΙ Κα Ε· Κιστίσογλου, Κλειδοκύμβαλου.
Έκτενέστεραι πληροφορία·., ό κανονισμός 

τοΰ ’Ωδείου ώς καί τό καταστατικόν τοϋ Μου
σικού Συλλόγου « Απόλλων» στέλλονται τα
χυδρομικούς τώ αίτοΰντι. 

ηενοδοχεΓονΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΊ ΙΝΟΎΠΟΛΕΙ

ΔΗ ΜΟΣΘ- ΧΑΛΑΣ Διευθυντής
“Εξοχου ξενοδοχείου, ευρύχωρου. άνετου, κα

θαρόν, επι τής ^μεγάλης σδοϋ τοϋ Πέραν, 
μετά λαμπρού ίστιατορίον, μαγειρικής εκτάκτου.

Περιποίησις και καθαριότης μοναδική.

4% ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ», ΟΔΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44 Ηί·


