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ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑ ΠΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Οί Σϊναι, ’Ινδοί, Πέράαι,

Άφ’ ής στιγμής ό άνθρωπος ήοθάνθη τήν 
Ανάγκην ταχντέρας συγκοινωνίας δια τάς καθ’ 
έκάστην Αναπτυσσομένας νέας Ανάγκας τον, κα
τέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά νά ενρΐ) τά κα
ταλληλότερα μέσα πρός Ανταπόκριση· ταχυτέραν 
>1πό πόλεως είς πάλιν καί άπό τόπου είς τόπον.

Μή ίπαρκής οί·σα είς αυτόν ή αυντελουμένη 
διά πεζών καί εφίππων συγκοινωνία Ανεζήτηοε 
ταχυτέραν, μηχανευόμενος πρός τοϋτο διάφορα 
μέσα Ουτω βλέπομεν είς τους πρώτους χρό
νους της Ανθρώπινης προόδου διάφορα πρό
χειρα μέσα, Αλλ'εύφυά διά τήν έποχήν έκείνην, 
διά τών όποιων έπετυγχάνετο ταχύτερα σννεν 
νόησις.

Άναδιφώντες τήν ιστορίαν άνενρίσκομεν τά 
Ακόλουθα μέσα συνεννοήσεως :

1) Συνεννόηση· διά τής φωνής έξ άποστά- 
σεως.

2) Συνεννόηση' διά πυρών.
Λ) Συνεννόηση· δι’ έφιππων Αγγελιοφόρων.
4) Συνεννόηση· διά συνθηματικών εμβλημά

των.
5) Συνεννόηση· διά ψηφίων καί σημείων.
Ιΐ) Συνεννόηση· διά κατόπτρων κτλ.
Άντιπαραβάλλοντες τάς μεθόδους ταντας 

πρός τάς σημερινής, μάς φαίνονται παιδαριώ
δεις καί Ασήμαντοι ικεΐνω

Ο ιστορικός Διόδωρος Αναφέρει, οτι είς βα
σιλεύς τής Περσίας αυνεκωνώνει Απο τά Σονσα 
είς \4ι?ηΐ'«ς διά τόί»· φωνώ· τών φρουρών. οί'- 
τιιες έφύλασσον Από άποστάσεως εις Απόστασιν.

ΟΙ Σϊιαι καί οί Ινδοί πρώτοι μετεχειρί- 
σθησαν τά σύμβολα καί είτα τά πυρά καί τοϋτο

Έλληνες, Ι’ωιιαϊοι καί Γάλλοι.

έμφαίνεται μετά τήν Ανέγερσιν τοϋ μεγάλου αυ
τών ιστορικού τείχους, δύο αιώνας πρό Χρί
στου. 8τε διά συμβολικών σημείων καί πυρών 
Ανήγγελλον Ανά πάσαν τήν μεθόριον τήν τυχόν 
γενομένην επιδρομήν έκ μέρους τών Ταρτάρων.

Ό Ηρόδοτος Αναφέρει, οτι ό Μέγας Βα
σιλεύς τής Περσίας μετεβίβαζε τας διαταγής του 
είς τούς διαφόρους σατράπης διά τών λεγομέ
νων Αγγαρειών- ’.ίγγαρεΐαι δέ ήσαν ή διαβίβα- 
σις γραπτών διαταγών Από σταθμόν είς σταθ
μόν δι’ έφιππων ταχυδρόμων έπί τούτφ διαμε- 
νόντων είς διαφόρους σταθμούς. 1J διαβίβασις 
δ αυτή ίγίνετο ώς εξής :

Μόλις έδίδετο τό γραπτόν είς τόν πρώτον 
ταχυδρόμον, ουτος τό μετεβίβαζε ταχέως είς 
τόν πλησίον σταθμόν, ίίπου έφύλαττεν έτερος, 
οστις έπίοης τό μετεβίβαζεν είς τόν επόμενον 
καί ουτω καθεξής

Βραδύτερου οί Πέρσαι διωργάνωσαν τοιοΰ- 
τον σύστημα Ανταποκρίσεως είς τήν χώραν των 
διά μέσου τών πυρών Από σταθμού είς σταθ
μόν. Άστε κατά ιόν ’Δριστοτέλην, ό Βασιλεύς 
τής Περσίας ήδύνατο νά μανθάνη αυθημερόν 
παν δ,τι συνέβαινεν είς τό Αχανές αυτόν Βασί
λειον.

Έν Ενριόπη πρώτοι οί "Ελληνες είσήγαγον 
τήν διά πυρώιν καί είτα διά σημάτων συνεννοή- 
οιΐ’, κατορθώσαντες ώστε νά έπικοινωνώσιν 
Ακωλύτων μετά τών διαφόρων αυτών πολεμι
κών σημείων. Ιδέαν τής συνεννοήσεως ταύτης 
δίδωσιν ήμΐν ή παράστασις τών φρυκτωρών 
καί φρυκτωριών, ώς έκαλοϋντο τότε.

Οί πρόγονοι ήμών βοηθούμενοι υπό τής
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Σννιννόηιίτς διά πυρών.

γλώσοης προοεπάθουν, δπως τελειοποιηθώσι 
και είς την πολεμικήν των τέχνην καί ιδίως 
μετά τους περσικούς πολέμους πρδς Ασφάλειαν 
αύτών Οντως ευρίσκομεν «.φρυκτούς άνί- 
σχειν» φρυκτορέω, φρυκτωρδς καί φρυκτω
ρία, φρυκτωρίομαινΐμοι Αναγγέλλω μακρόθεν 
εΐδησιν και φρυκτώριον <5 υψηλός τόπος, έφ' 
οί· έφύλλαττεν ό φρυκτωρδς ήτοι πύργος έφ ου 
οϊ φρυκτοί. Λείψανα δέ τοιούτων φρυκτωριών, 
δηλ. πύργων, σώζονται παρ' ήμϊν είς τδν δήμον 
Ναρύσης τής Πάρου και είς τάς θέσεις Παλαιό- 
πυργον καί Σταυρός ώς και Αλλαχόσε.

Έν τή Ανωτέρω εϊκόνι παρατηρεί τις τδν 
τρόπον τής τοιαύτης συνεννοήσεως Παρίστησι 
στρατιώτας "Ελληνας συγκοινωνοΰντας άπό ση
μείου είς σημείον δια τών πυρών Είχον δέ καί 
σταθμούς ή και πύργους σταθερούς, ένθεν δια 
πυρών καί πυρσών οι φρουροί μετέδιδον τας 
ειδήσεις καί διαταγής. Εκαλούντο δέ ούτοι 
ώς προείπομεν. φρυκτωροί καί φρυκτωρία 
’.Ιλλ ή Ιστορία δυστυχώς ούδαμοΰ Αναφέ
ρει καί δια τίνων σημείων Αναπαρίστων τά 
γράμματα τοΰ Αλφαβήτου καί τί είδους συνθη
ματικών κινήσεων έποίουν διατών πυρών, καθό 
σον θιά τοιούτου απλού τρόπου επικοινωνίας άις 
αί δια πυρών αύται παραστάσεις. μόνον μίαν 
απλήν ιϊδησιν ήδύναττο να μεταβιβάσο>οι. 
δηλαδή εν ναί ή εν όχι, μίαν έκφρασιν 
Αποδοχής ή Αρνήτεως, εν ξηρόν άγγελμα «κτυ- 
πατε ή στήτε». Εν τούτοις. άς ίδωμεν τί λέγει 
καί ή παράδοσις.

Έν τή τραγωδία τοΰ Αγαμέμνονος υπό τοΰ 
Αισχύλον Ανευρίσκομεν περιγραφήν τηλεγρα
φίας δια πυρών. ένθα Αναφέρεται ό τρόπος τής 
Αναγγελίας τής πτώσεως τής Τροίας Απδ τοΰ 
όρους τής "Ιδης είς "Αργος.

Ώς γνωστόν, δ Αγαμέμνων μέταβαίνων είς 

τήν Τρωάδα, εϊχεν ΰποσχεθή είς τήν σύζυγόν 
του Κλυταιμνήστραν να τή Λναγγείλη τήν αλω 
σιν τής Τροίας αύθημερδν, δπότε καί αν έκυρι- 
εύετο αύτη

Πρδς τόν σκοπόν λοιπόν τούτον εϊχεν έκλέξη 
τάς κορυφάς τών καταλλήλων ορέων άπδ τοϋ 
"Αργους μέχρι τής Τροίας. έπί τών όποιων έ.το- 
ποθέτησε καταλλήλους φρουρούς, οΐτινες δια 
πυρών μεγάλων θα μετεβίβαζον τήν εΐδησιν είς 
τήν βασίλισσαν Έπί δέ τής κορυφής τών Ανά
κτορων τών Ατρειδών έκάστην νύκτα ήγρύ- 
πνει φύλαξ πρδς τδν σκοπόν αύτόν. Ούτω μετά 
δεκαετίαν, όταν ή Τρωάς ήλα'ιθη κατόπιν τόσων 
περιπετειών καί Αγώνων, ή Αγγελιοφόρος φλδξ 
έξεπέμφθη ώς έξης :

Απδ τοΰ όρους τής Ίδης τής Τροίας ήνά 
ηθη μεγάλη πυρά, ήτις μετέδωκε τήν εΐδησιν 
είς τδν άγρυπνοΰντα άπό δεκαετίας φρουρόν έπί 
τον Έρμαιου Ακρωτηρίου, τής έναντι νήσου 
Λήμνου Έκέΐθεν ό φρουρός Ανάψας Αμέσως 
πυράν κατά τά ουμπεφωνημένα μετέδωκε. τήν 
χαρμόσυνον εΐδησιν είς τό όρος τοΰΔιδ·,''Αθωνα. 
όπόθεν έπίσης ό φύλαξ Αμέσως τήν μετέδωκεν 
είς τόν έπί τοΰ όρους Μακίστου κορυφής πρδς 
βορράν τής Εύβοιας, Αγρυπνοΰντα φύλακα, δστις 
πάλιν Ανάψας τήν ίδικήν του πυράν, ειδοποίησε 
τήν Αγγελίαν ταύτηνείς τούς έπί τοΰ ΰρους Με 
σάπιου τής Βοιωτίας φυλάττοντας στρατιώτας, 
οΐτινες όμοιοτρόπως ειδοποίησαν τούς έπί τοΰ έ
ναντι τοϋ Κυθαιρώνος ίίρους τής Βοιωτίας ευ
ρισκομένους διά τά περαιτέρω.

Ούτος ευθύς μετέδωκεν όμοιοτρόπως τά σή
ματα είς τδ Αίγίπλαγκτον όρος, κείμενον παρά 
τδν σταθμόν τής Κόρινθόν. Αποτελούν προέκτα
ση· τών Γερανίων ορέων καί πρός νότον τών ό 
ποιων κεΐται. ώς γνωστόν ή περίφημος καί έπι 
κίνδυνος Σκυρωνίς, Κακή Σκάλα, κοινώς τήν 
σήμερον καλουμένη.

Έκ τής Αίγιπλάγκτου δέ ειδοποιήθη κατά τδν 
αυτόν τρόπον <$ τελεί'ταΐος πρδς τό"Αργος κείμενος 
σταθμός, ΰστις έκειτο έπί τοΰ όρους Άραχναίου 
— τήν σήμερον 'Άγιος Ήλίας—έπί τής υψη
λότατης τοΰ όποιου κορυφής έφύλαττεν έτερος 
κατάλλ.ηλος φύλαξ,δστις Αμέσως ειδοποίησε τούς 
έπι τών Ανακτόρων τών ’Ατρειδών διαμένον- 
τας φύλακας οΐτινες έν τώ άμα Ανήγγειλαν τή 
βαοιλίσση Κλυταιμνήστρα τήν -χαρμόσυνον είδη 
σιν.

Κατά τόν .Πσχΰλον,ή Κλυταιμνήστρα,έρωτη- 
θιΐσα ύπό τοΰ χορού, δστις έσπευοεν είς τά Α
νάκτορα Αφοΰ τώ διηγήθη τόν τρόπον τής με- 
ταδόσεως τής είδήσεως, ώς ανωθι έξεθέσαμεν. 
διά τών πυρών, προσέθηκεν :

«Διά τών σημείων τούτων ό σόςυγός μου μοί 
έπεμψε τήν Ασφαλή εΐδησιν τής άλώοεως τής 
Τρωάδας^.

Ό έναντι χάρτης δείκνυσιν εύκρινώζ τά ση
μεία τών σταθμών, έφ’ ών Ανέμενον οί φρον-

Ό χάρτης το® Τηλεγράφου τοΰ 
Άγαυέρνονος.

ροΐ ώς καί τήν πορείαν τής μεταδόσεως τής εί- 
δήσεως.

Άλλ’ άρα γε μόνον μετά δεκαετίαν έποιήσαντο 
χρήσιν τοΰ τηλεγράφου τούτου ;

Άφοΰ δέ δ τοιοϋτος τηλέγραφος ήτο γνω
στός κατά τήν εποχήν ταύτην καί Αφοΰ ίδρυσαν 
άπαξ σταθμούς εις τοιαΰτα ορεινά μέρη, είναι 
δυνατόν νά μή συνεκοινώνει κτί διαρκούσης 
τής πολιορκίας τής Τρωάδος δ Αγαμέμνων 
μετά τοΰ Βασιλείου του ; Άναμφιβόλως θά 
συνεκοινώνει καί άπό ήμέρας είς ήμέραν θά 
Ανεμένετο ή πτώσις της, ΐνα Αναγγελθή δι' 
ιδιαιτέρου τίνος σημείου τών πυρών.

Άφ’ ετέρου ή διήγηοις αύτη τοΰ Αισχύλου 
περιάπτως Αποδείκνυοιν. δτι κατά τούς χρόνους 
καθ’οΰς εζη (456 525) π. χ ή χρήσις συν
θηματικών σημείων πρδς μεταβίβαση· ειδήσεων 
είς μακράς Αποστάσεις θά ήτο έν χρήσει.

Ο "Ομηρος επίσης ύπαινίτεται τά διά τών 
πυρών οηιιεΐα ών έγίνετο χρήσις κατά τόν πόλε
μον τής Τρωάδας-

'Ομοίως ό Παυσανίας λέγει, δτι πρό τοΰ 
'Γρωϊκοΰ πολέμου μετεχειρίζοντο αύτά.

Ό δέ Ηρόδοτος, Θουκιδίδης καί Άλλοι Ανα- 
φέρουσιν ώοαύτως περί αυτών.

Οί "Ελληνες συγγραφείς τόσον συχνά γράφου- 
σ< περί τοΰ είδους τούτου τής συγκοινωνίας. οί·- 
τινος ιδίως χρήσιν έποίουν κατά τόν πόλεμον, 
ιόστε μετά πεποιθήσεως δύναται τις νά συμπε- 
ράνη δτι τό Ελληνικόν έδαφος ήτο έμπλεων έκ 
τοιούτων σταθμών, έν οίς κατά μέν τήν νύκτα 
έποίουν χρήσιν πυρών,καιά δέ τήν ήμέραν συν 
θηματικεον σημείιυν.

Ωσαύτως Σιδώνιός τις. ώς Λναηέρει ή ιστο

ρία, προέτεινε τώ Μ. Άλεξάνδρερ μέσον τι, 
δι ου ήδύνατο νά καταρτίση ταχεϊαν συγκοινω
νίαν μεθ ’ όλων τών Αξιοσημειώτων μερών, 
τών υποκειμένων είς τήν κυριαρχίαν του Ύπέ- 
σχετο δέ αύτώ, δτι διά τοϋ μέσου τούτου θά 
έ/δύνατο έντός πέντε ημερών να λαμβάνη ειδή
σεις Απδ τοΰ άκρου τών 'Ινδιών μέγ_ρι τής Μα
κεδονίας καί τ 'Ανάπαλιν. .Ιζλό ό Μ ’Αλέξαν
δρος έκλαβών τδν Σιδώνιον διά παράφρονα, 
Λπέπε/ιψεν αύτόν. Σκεφθείς δμοις κατόπιν ώρί- 
μως,μετεμελήθη καί έστειλεν είς Αναζήτησίν του 
Αλλ’ ούδαμοϋ Ανευρέθη. Ήτο Αργά.

Ό Πολύβιος έκθέτει έν τή Καθολική αυτού 
ιστορία τήν Ακριβή κατάσταοιν γνώσεων, ας οί 
Αρχαίοι έκέκτηντο κατά τούς χρόνους αύτοϋ έπί 
τής μεταβιβάοεως ειδήσεων διά συνθηματικών 
σημείων. Άναφέρεται όί: και σχετικόν σύστημα 
τοΰ Πολυβίου έτι καλείτερον καί τελειότερου 
τών έκτεθέντευν, κατιι τδ όποιον οί άνταποκρι- 
νόμενοι δέν περιωρίζοντο είς τήν απλήν μετα
βίβαση· διά μέσου τών πυρών γενικών εκφρά
σεων καί τνπαεν, Αλλά καί ύλοκλήρων νοημάτων 
καί φράσεων.

Κατά τό σύστημα τούτο έπί δύο τεχνητών 
ή καί ξύλινων τοίχων διήρουν τό Αλφάβητον δ- 
μοιοτρόπως εις δλους τούς σταθμούς είς δύο 
μέρη καί ταΰτα Ανά πέντε ψηφία-

Οντως είς τό έν πλατεΐον ήτοι τόν τοίχον εύ- 
ρίσκοντο σημειοεμένα τά φωνήεντα καί τά ύγρά 
ψηφία, είς δέ τό άλλο πλατεΐον τά επίλοιπα 
γράμματα. Αλ.λά καί τά ψηφία ταΰτα εκατέρων 
τών πλατειών ήσαν διηρημένα άνά πέντε Ού
τως οϊ Ανταποκρινόμενοι έγνώριζον έκ τών προ- 
τέρων τήν θέσιν τών γραμμάτων καί οτε συνε- 
νοούντο, έθετον τόν πυρσόν είς τό ?ν ή τό έτε
ρον πλατεΐον καί έκλινον αύτόν δεξιόθεν ή 
Αριοτιρόθεν δηλ.οΰντες τδ ψηφίον, δπερ ήθελαν 
νά μεταδώσωοι και δπερ έσηιιείου δ έναντι διά 
διόπτρας έπισκοπών φρουρός, ώς δείκνυται έν 
τή παρατιθέμενη κάτωθι εϊκόνι.

Σνάτηιια ΙΙολυβΐον

Ιά Ρωμαίοι καί αύτοί έξηκολούθηοαν τδν αν 
τόν ιρόπον συνενοήσεως μέ μικρόν παραλλαγήν. 
άλλ’ εύρυτέραν χρήσιν, διότι ο’ί ρωμαίοι αι’το- 
κράτνρες ήννάορν παντί σθένει νά έξαοφαλίσιοσι
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τό Αχανές αυτών κράτος κατά πάσης έπιδρομής. 
καταοκευάσαντες προς τοϋτο άπό Αποστάσεως 
εις Απόστασιν πύργους με σταθμούς, έξ ών τι- 
ν'ες σώζωνται έτι. Είχον δέ Λποτελέσει ουτω πλή
ρες κυκλοτερές τηλεγρ. σύστημα. Από τής Ρώ
μης άρχόμενον και είς τήν Ρώμην καταλήγον ώς 
εξής :

Από τής Ρώμης Λρχόμενον διέσχιζε τήν 
Γαλλίαν και εϊτα τήν 'Ισπανίαν, διήκον μέχρι 
τών στενών τοΰ Γιβραλτάρ όπου υπήρχε μέγας 
ισχυρός πύργος.

'Έναντι τοϋ Γιβραλτάρ ευρϊσκετο έτερος πύρ 
γης καί μετά τούτον σειρά ετέρων πύργων ήκο- 
λούθει τήν βόρειον παραλίαν τής ’Αφρικής μέ
χρι τής Αίγυπτον, δπόθεν εΐοήρχετο είς τήν 
'Ασίαν καί έξικνεϊτο μέχρι τών δχθων τοϋ Τί- 
γριδος και Εΰφράτου Έπειτα έπανήρχετο είς 
τήν Ιταλίαν κατά μήκος τοϋ Εΰξείνου Πόντου 
καί διά τής λεκάνης τοϋ Αουνάβεως.

II άλυσσος αυτή διέσχιζε περί τάς 1,000 
πόλεις είς Απόστασιν πλέον τών 3 000 λευγών.

'<) 'Απολλόδωρος, "Ελλην άρχιτέκτων, ΰστις 
είχε συνοδεύσει τόν Τραϊανόν αΰτοκράτορα εις 
τους πολέμους αύτοΰ έν Δακία Αφιέρωσε στήλην 
είς τιμήν αΰτοΰ έν Ρώμη, έν ή υπάρχει Ακριβής 
Αναπαράστασις τηλεγραφικού τοιούτον σταθμού. 
Έκ τής στήλης δέ ταύτης έλήφθη ή είκών, ήν 
δημοσιεύομεν ενταύθα.

στερου καί τελειότερου μέσον συννενοήσεως.
Άπητεϊτο σύστημα νεώτερον και ουντομώτε- 

ρον κα'ι τοιοϋτον έπενόησεν <5 γάλλος Κλαύδιος 
Chappe. ΰστις τώ 1793 τό έφήρμωσεν, άπο- 
καλέσας αύτό έναέριον τηλέγραφον.

Ό έναέριος ούτος τηλέγραφος Απετελεΐτο έκ 
τριών ξύλινων δοκών, ενός όρ ζοντείου και δύο 
έπ’ αΰτοΰ μικρότερων καθέτων, πάντων κατά 
βούληοιν μετακινούμενων διά σχοινιών ΰπό τη- 
λεγραφητοΰ, εΰρισκομένου έν δωματίιϊ) κάτωθι 
τής συσκευής κειμένου.

Τά τρία ταΰτα εξαρτήματα, τά μόια όργανα 
τοΰ οπτικού τούτου τηλεγράφου έλάμβανον με
τασχηματιζόμενα 196 οχήματα, έκδηλοϋντα το- 
σαύτας συνθηματικός λέξεις, φράσεις και γράμ

0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΣΕΛ

ματα

Ρωμαϊκός ιίταΟμός

Τό σύστημα τούτο τοΰ 
τηλεγράφου είχε τόπρο
τέρημα νά μεταδίδη άπό 
σταθμού είς σταθμόν τα
χύτερου τά σημεία κα' 
ουτω μία εϊδησις ήδύνα
το εΰκολ.ώτερον νά δια- 
τρέξη μεγάλας άποστά ■ 
σεις.

Ώς έμφαίνεται έν τή 
είκόνι, ό υπάλληλος δέν 
είχε ή νά βλέπη τάς με- 
τι.λαοοομένας θέσεις τοϋ 
προηγουμένου σταθμού 
καί διά τών σχοινιών του
ιά έπαναλαμβάνη αΰτάς

■Ο τηλέγραφος Chappe^. ιόν (^μενον αΰτοΰ.

πάντα ταΰτα δ'εν Ικανοποιοϋσι τήν Α
νάγκην Ακριβούς και τελείας άνταποκρίσεως, 
διότι ή όσημέραι προϊοϋσα Ανάπτυξις τοΰ πολύ- 
τιομον, ή πρόοδος τοϋ έμπορίου και αί σχέσεις 
τών Εθνών πρός άλληλα Λπ ήτουν Ασφαλέ

Τό δλον τούτο σύστημα έτοποθετεϊτο έπ'ι πύρ
γου έπίτηδες κατεσκενασμένου, ώς δείκνυται έν 
τή είκόνι. Ρυθμιστής έλέγετο & δριζόντειος 
άξων, οστις ήδύνατο νά λαμβάνη τέοσαρας δι 
αφόρους θέσεις καί διϊκ.ιαι έλέγοντο οί εκατέρω
θεν αΰτοΰ κοντοί, οϊτινες ήδύναντο νά λαμβα 
νωσιν έπτά γωνίας δρθάς, έπτά οξείας καί έπτα 
Αμβλείας.

Τό σύστημα τούτο μετεδόθη τάχιστα καθ 
όλην τήν Γαλλίαν καί δή έχρηοίμευοεν είς τόν 
γαλλ.ο-αΰοτριακόν πόλεμον, καθ' 8ν σπουδαίο- 
τάτη εϊδησις Λνακτήοεως πόλεως, μεταδοθεϊσα 
δΓ αΰτοΰ Λνεγνώσθη ΰπό τοΰ Λ,'αρνώ Από τού 
βήματος τής Βουλής καί έν τούτοις ό έφευρέτης 
τοΰ συστήματος Κλαύδιος (Ίιιιμρι· μετ’ ολίγα 
έτη άπέκοπτε διά ξυραφιού τόν λάρυγγα έξ Απο 
γοητεύσεως πρός τό ολίγον ένδιαφέρον τοΰ αΰ- 
τοκράτορος πρός τό έργον του κα'ι έξ Απελπι
σίας εκ τίνος νόσου έξ ής σοβαρώς έπααχεν.

Τό σύστημα τούτο έθεωρήθη κατά τήν έπο 
χήν εκει’νςν ώς τό τελειότεροι· καί είσήχθη είς 
διάφορα Κράτη μέ μικρός τροποποιήστις.

Έλειτούργησε δε μέχρι τής Λνακαλύψεως 
τοϋ ήλεκτρισμοΰ. ίΈπεται συνέχεια)

Τόν παρελθόντα Μάρτιον 1910, ένεργουμέ- 
νων έδαφικών εργασιών έν τή ιδιοκτησία τοϋ 
Γάλλου κ Λουδοβίκου Φελισιέν, έν Σερσέλ τής 
’Αλγερίας. Απροσδοκήτως έν τινι Ανασκαφή Λ- 
πεκαλύφθη Ιν ώραϊον, Αλλά δυστυχώς κέρμα 
τισμένον καί κάπως παραμορφωμένου άγαλμα 
τοΰ ’Απόλλωνος, οπερ μετά δυσκολίας άνεγνω 
ρίσθη ΰπό τών αρμοδίων ώς τοιοϋτον καθόσον 
πασαι αί Αποδιδόμενοι ιδιότητες είς τον Αρχαίου 
τούτον θεόν, ή φαρέτρα τών χρυσών βελών 
παρά τους πόδας του, ό περιβάλλουν τό Ιερόν 
δένδρου τής δάφνης δφις, <> έπί τίνος κλάδου 
ίστάμενος ίέραξ καί ή βοστρυχοειδής μακρά 
κόμη του Αποδίδονται είς τόν υίον τής Λητούς. 
Τό άγαλμα τούτο. ώς είκός. εΰρέθη είς δ<άφορα 
τεμάχια έντός τοΰ έδάφους καί είναι λαμπρού 
ρυθμού- ΰσοι δέ τό έθαύμαζον κατα πρώτον 
έσκέφθησαν, έξετάζοντες τήν ώραιόιητα τών 
λειψάνων αυτών, ότι εΰρίσκοντο ένώπιον μαρ 
μάρου έλληνικής τέχνης τής καλλίτερος έποχής 
Μετά πλείονας δί συζητήσεις κατέληξαν είς τό 
συμπέρασμα, οτι ό ’Απόλλων οΰτος τής Σερο'ελ 
θά ήτο Λντίτυπον άλλου Ιλληνικοΰ προτύπου τ) 
δ' έκτέλεσίς του, κατά τήν τεχνικήν τον, φαίνε
ται Λνερχομένη εις τό τέλος τοϋ δευτέρου οίώ- 
νος. Παρά τίνος δε Αναλογίας, ας έχει πρός τόν 
'Απόλλωνα τοΰ Τβέρεως. πρόκειται ένταΰθα 
περί τύπον είοέτι Αγνώστου και περί νέας ωραιό
τατος ήρέμου καί όλίγον Αρχαϊκής. ,

Συνέλεξαν έπμιελώις πάντα τά εΰρεθέντα έκεϊαε 
πολύτιμα ταΰτα τεμάχια, τά όποια δ κ.Λουδοβί
κος Φελ,ισιέν δέν κατώρθωσε να ένωση, ειμη 
τή μεσολαβήσει εΰηυοΰς τίνος φωτογράφου, ο- 
στις καί έλαβεν Λντίτνπον. οπερ ώς παρίστησιν 
ή έναντι είκών. δίδωσιν ιδέαν τοϋ συνόλου τοϋ 
Αγάλματος τούτου, ώς είχεν έν τή Αρχή εον καί 
οπερ δεν κέκτηται ύψος δλιγώτερον τών 2 μ. 
καί δέκα ίκατοστών. ,

Τό άγαλμα τούτο παρ-,νοιάζει τό έξαιρετικον 
ιδίωμα, ΰτί δέν παριοτά έντελώς τόν ’Απόλλωνα, 
ώς θά ήθελε τις νά πιστεύση όρθιου έπί του βά
θρου, καθόσον, νομίζομεν, ό Αδέξιος έκτελεστης 
τής ένώσεως τών τεμαχίων έπραξε τούτο κά
πως Λδαώς καί Λκαταλλήλως καί ή φωτογραφία 
δέν Απέδωκε σύνολον ώραΐον 'ιρμονικόν. ώς είχε 
τό πρώτον. ,

"Ηδη γεννάιαι τό ζήτημα είς τίνα Ανήκει το 
άγαλμα τοϋτο, είς τόν ιδιοκτήτην τοΰ κτήματος 
ή είς τό Κράτος, καθόσον τό μέρος όπου έγενετο 
ή Λνακάλνψις τυγχάνει κτήμα έκπαραχωρήσεως 
δωρεάς. Τό κράτος όμως δεν έζήτηοεν Αμέσως 
νά κατάσχη αύτό. Αλλά κατόπιν φιλικών δια
πραγματεύσεων ή ΰπόθεοις Ανετέθη είς δ.κα-

Ό ’Απόλλων τΐϊς ϊεριίέλ

στικήν διαιτησίαν, ήτις Λπεφάνθη ν Λσφαλισθή 
τό κειμήλιου έπί τοϋ παρόντος έν τινι σκοτεινιά 
δωματίφ τοϋ μικτού δημαρχείου τής Σερσίλ.

Τό πιθανώτερον δμως είναι, ότι έντός ολίγου 
χρόνον καί οίαδήποτε αν εϊνε ή οριστική Λπόφα- 
σις τής τύχης του, δ ’Απόλλων οΰτος θά εί-ρη 
οριστικήν θέσιν διαμονής καί Ανταξίαν αΰτοΰ έν 
τώ μουσείω τής πόλεως ταύτης. ήτις είναι μία 
τών κυριωτέρων περιέργων καλλιτεχνικών πό
λεων τής βορείου Αφρικής.

Έν [ζέσω τής ιτολυταοκχου κοινωνία;, το έγω 
[λχ; ΰφίστχτκι κλειστού; όσου; κλονισμού; καί 

άμφιταλχντεύσε·.;· τούνχντίον δέ ει; τήν τ,συ- 
χίαν τή; έςοχή;, αισθάνεται ό άνθρωπο; τό με

γαλείου του και τήν κνωτάτην θεσιν, ήν κατέ
χει εΐ; τό βχσίλειον τή; φόσεω;, ώ; **1  τον 

ΰψτιλόν προορισμόν του.

Αί πολλχι κοινωνικαί σχέσει;, συνεπάγον
ται πλείστα; όσα; υποχρεώσει; καί καθήκοντα.
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Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ

‘Η ίδιότης τοΰ προσανατολισμού τοΰ μαγνή
του, ή έλξις ήν έξασκεΐ έπί τοΰ σιδήρου καί 
έπί τινων μετάλλων, άλλ’ ιδίως ή μετάδοσι; 
τών ιδιοτήτων αύτοΰ είς τόν σίδηρον καί τόν 
χάλυβα, τώ άπέδωκαν κατά τούς πρώτους χρό
νους τής άμαθεία; σημαντικήν ιδιότητα έν τή 
μυστηριώδει τέχνρ τής γοητείας, τής μαγεία; 
καί τής μαγγανείας. Έπίστευον, δηλ. ότι έχει 
τήν δύναμιν να διεγείρή τόν έρωτα ν’αναζωπυρή 
τήν συζυγικήν στοργήν και νά συνενώνη τούς 
άποκεχωρισμένου; συζύγους. Εις τινας δέ περι
στάσεις έχρησίμευε καί ώ; μέσον επικοινωνίας 
μεταξύ τών απάντων.

Θ’ άφήσωμεν ήδη κατά μέρος τάς μυστη
ριώδεις ιδιότητας αύτοΰ, αίτινες δέν κποδει- 
κνύονται εύκόλως, Ινα έξετάσωμεν τί οί αρχαίοι 
καί οί νεώτεροι έπρέσβευον περί αύτοΰ ύπό έπο- 
ψιν φυσιολογικήν καί θεραπευτικήν.

Άπό τής άπωτέρας άρχαιότητος ό μαγνήτης 
έτιμάτο πολύ έν τή ιατρική τών Σινών, ’Ιν
δών, Αιγυπτίων, Χαλδαίων, 'Εβραίων, Αρά
βων, 'Ελλήνων, Ρωμαίων κτλ., οϊτινες τόν με- 
τεχειρίζοντο ιδίως ώ; τοπικόν φχρμακον καί ώς 
άβασκαντον (φυλακτόν).

Λαοί τινες ινδικοί τόν μετεχειρίσθησαν πρός 
διατήρησιν τής νεότητας.

Ό ’Αριστοτέλης, μαθητής τοΰ Πλάτωνος, 
ζήσας κατά τόν 3ον π. X. αιώνα όμιλε! περί 
πολλών ιαματικών ιδιοτήτων, είδους τινός μα- 
γνητικοΰ λίθου, δν ώνόμαζεν λευκόν μαγνήτην-

Ό ΙΙλίνιος λέγει, ότι ό μαγνήτης ήτο έν 
χρήσει κατά τών όφθαλμιακών νόσων.

Ό Γαληνός έξ αίρει την καθαρκτικήν ιδιότητα 
τοΰ μαγνήτου καί την ενέργειαν τής ύδροτικίας.

Κατά τόν Μαρκελλον, Ιζλλον φιλόσοφον καί 
ιατρόν, οστις έζη έν Βορδώ κατα τό τέλος τοΰ 
15ου αΐώνος, ό μαγνήτης μειοι τήν κεφαλαλ
γίαν, μετατοπίζων αύτήν είς τόν λαιμόν.

Ό ’Αλέξανδρο; de Tralles (6 αιώνα) βέ
βαιοι, ζτι θεραπεύει τούς πόνου; τών αρθρώ
σεων.

Ό llali Abbas, άραψ ιατρός τή; αύτή; 
εποχή; έπιστοποιει, ότι ό μαγνήτης κρατούμε
νο; διά τή; χειρό; ή άνηρτημενος είς τόν λαι
μόν θεραπεύει τού; σπασμού; καί την ποδάγραν.

'Ο Άρνώ δέ Βιλενέβ, διάσημο; ιατρό;, θεο
λόγος, άλχημιστής καί φιλόσοφος, ζήσας κατά 
τόν 13ον αιώνα βέβαιοί, οτι άπομακρύνει τά 
κακά πνεύματα έκ τών γυναικών καί ότι προ- 
φυλάσσει αύτά; έκ τών βασκανιών.

Αλβέρτο; ό Μεγας, τής αύτή; εποχής, έπι- 

βεβχιοΐ, οτι ό μαγνήτη; έξασκεΐ έπί τοΰ οργα
νισμού ϊσχυράν καί ύγιεινήν ενέργειαν. Φερόμε- 
νος είς τόν αριστερόν βραχίονα διαλύει τά όνειρα 
καί τά; φαντασίας έν <όρα νυκτός.

Κατά τά; άρχάς τοΰ έκτου αΐώνος ό μαγνή 
της ήτο πολύ έν χρήσει, ιδίως κατά τών νευ
ρικών παθήσεων. Ό δέ ΙΙαρακέλσο; έπεζέτεινε 
τήν χρήσιν του είς τά; οργανικά; παθήσεις, έφ’ 
ών είχε πεισθή, ότι ό μαγνήτης έπιδρα ούχΐ 
όλιγώτερον. Γώ απέδιδε τήν ιδιότητα τοΰ έλ- 
κύειν, ήν έθεώρει ώφελιμωτάτην έν τή θερα
πεία τοΰ μειζονο; μέρους τών άσθενειών, άς 
έκάλει υλικός. Έν τή κατηγορία δέ ταύτη 
κατέτασσε την έπιληψίαν, τά; αιμορραγία; καί 
λυμφατικάς καταστάσεις τών γυναικών· τήν 
διάρροιαν, τάς φλεγμονά; τών οφθαλμών, ώτων, 
ρινός καί άλλων μελών, τήν ύδροπικίαν, τόν 
ίκτερον κτλ. "Ετι δέ καί δπόταν αί νόσοι εξε- 
δηλοΰντο έξωθεν έν εϊ'δει πληγών, έλκών καί 
συριγγών, έπίση; κατέφευγεν εί; τόν μαγνήτην. 
Έν ταΐς νευρικαϊ; παθήσεσιν, συνίστα εΐδικώ; 
τήν χρήσιν πρός καταπολέμησιν τών άτμώ*,  
σπασμών, τοΰ τιτάνου έτι δέ καί τών ύστε- 
ρικών προαισθήσεων, Μετεχειρίζετο δέ τούς δύο 
πόλου; τοΰ μαγνήτου κατά τά; περιστάσεις. 
Μολονότι δέ αί ένδειξει; του είσί σκοτειναί έπί 
τοϋ αντικειμένου τούτου, έν τούτοι; παρατη- 
ροΰμεν, οτι άπεδέχετο τήν έπίδρασιν τοΰ μα
γνήτου διάφορον τοΰ ένός πόλου άπό τοΰ ετέρου 
καί συνεπώς έποίει χρήσιν έπί τοΰ πάσχοντο; 
μέρους τοΰ σώματος.

Τό σύστημα τοΰ μεγάλου τούτου άλχημιστοϋ 
έπεξετάθη ύπό τοΰ Van Ilelmont έτη τινά 
βραδύτερον. Ούτος αποδίδει είς τόν μαγνήτην 
τήν αύτήν ένέργειαν τού σιδήρου και ιδίως τήν 
ιδιότητα νά θεραπεύν) τήν κήλην καί κατάρρουν.

Εί; τήν εποχήν του γενικώς απέδιδον μεγά- 
λην ενέργειαν τοΰ μαγνήτου έπί τού έμβρύου, 
σχετικώ; τή ένεργεία, ήν έξασκεΐ έπί τή; μή 
τρας. Ούτως, όσακι; γυνή τι; ήπειλεΐτο ύπό 
έκτρώσεω;, συνίστα την έφαρμογήν μαγνήτου 
έπι τοΰ όμφαλοΰ, διότι είχε τό προτέρημα νά 
προσελκύή τό πχιδίον, όπως έλκει τόν σίδηρον 
καί νά έμποδίζή τήν κάθοδον. Πολλοί άποδε- 
χονται τήν γνώμην ταύτην.

Τό παράδειγμα τοΰ Ιίαρακέλσου καί τοΰ 
Vail Ilelmont ήκολούθησαν καί άλλοι καί ή 
μαγνητικη λεγομένη χύτη ίπαρική έλαβε με- 
γάλην άναπτυξιν κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 
I 7ου αΐώνος.

Ό Γιλβέρτο;, ιατρό; τή; βχσιλίσσης Ελι
σάβετ. δν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώ; τόν 
ιδρυτήν τή; μαγνητική; έπιστήμη;, άφιεροΐ έν 
τώ συγγράμματι αύτοΰ Περί Μαγνήτου ειδι
κόν κεφάλαιον περί τή; θεραπευτική; ίδιότητος 
τοΰ μαγνήτου, άναγνωρίζων τήν στυπτικήν αύ
τοΰ ιδιότητα και την εύεργετικήν αύτοΰ ένερ- 
γειαν κατά τών αιμορραγιών.

Κατά τόν Rattray ό μαγνήτη; θεραπεύει 
τόν κατάρρουν, τήν κήλην, τόν τεταρταίον πυ · 
οετόν, τήν ύδροπικίαν, τήν κεφαλαλγίαν κτλ.

Οί άλχημισταί τοΰ 16ου καί 17ου αΐώνος 
άπέδωκαν τώ μαγνήτή τά; θαυμζσιωτέρα; ιδι
ότητα; καί έξήντλησαν όλα τά άπόρρητα τή; 
τέχνη; των,ίνα ύποβζλωσιν αύτόν εί; διαφόρου; 
δοκιμασίας, αίτινες θά διηυκόλυνον καί θά έξή-

χαλύβδινων 
φυτών, ϊνα 
Ιίαρακέλσου 
"Αλλοι έπί- 

τόν ήλιον,

δοκιμασίας, αίτινες θά διηυκόλυνον 
πλουν τήν χρήσιν του.

Οί μέν άπέβρεχον αύτόν μετά 
ρινισμάτων έν τή κάνει διαφόρων 
διεξαγάγουν κατόπιν τό ύπό τοΰ 
καλούμενον μάννα τοϋ μαγνήτου. 
στευον ίτι, έκθετοντες αύτόν είς 
άφοΰ πρότερον τόν διεπύρουν μέ ά-βεστον, άπέ- 
κτα τά; μεγαλειτέρα; άρετάς.Άλλοι δε τέλος 
ύτέβαλλον αύτόν είς διύλυσιν, ίνα έξαγάγουν 
είδος υδραργύρου, ώτινι άπέδιδον ούχί μικράν 
άξίαν. Σχεδόν δέ πάντες παρεσκεύαζον άπο- 
κρίματα.

Ό Mylius (1675) λέγει, ότι τόν μαγνήτην 
ιΐ«τε/ειοιΓοντο καί έν άλλοι; σγηυ-ασι εις άλ- 

δι’ 
κα- 

γυναίκα; τή; υστερική; π·ικός, καθησυχάζει 
τού; πόνους τών όδόντων καί τών ωτων, τρι- 
όοντε: αύτόν εις τά προσβεβλημένα μέρη.

Ό Zwinger μετεχειρίσθη έπιτυχώ; τήν κά- 
νιν τοΰ μαγνήτου πρός καταπολέμησιν τή; άκρα 
τεία; τών ούρων παρά τινι νεαρά κόοή. Έπι- 
προστίθησι δέ, οτι ό μαγνήτη; θεραπεύει τού; 
ύπό τών άνέμων προξενουμένους σπασμούς.

Μέχρι τών άρχών τοΰ 18>υ αΐώνος, ολίγοι 
μετεχειριζοντο τόν φυτικόν μαγνήτην, διότι ή 
έφαρμογή του δέν ήτο εύκολος. Πρώτον ο μα- 
γνητ.κός λίθο; δυσκόλω; όποκειται εί; κατερ
γασίαν,ή δύναμις του είναι σχετικώς ολίγον ση
μαντική καί ένίοτε χρειάζετχι μέγας όγκος, ίνα 

ποθούμενον αποτέλεσμα και

ταϋτα ΰπερενικήθησαν διά 
τώ χάλυβι πχσών τών ίδιο-

άπολαύση τι; τό
δεύτερον ή τιμή του είναι πολύ ύψωμε.η.

Τά έμπόδια 
τή; μεταδόσεω;

ποιήσεω; δέ βαθμηδόν τοΰ μέσου τουτου κκτωρ-

μετεχειρίζοντο καί έν άλλοι; σχημχσι ει; 
λα; πολλά; άσθενείχς. Κατέσκεύαζον δέ 
αύτοΰ αντίδοτα πρό; καταπολέμησιν τοΰ 
τάρρου καί διαφόρων όφθαλμιακών νόσων.

Τό άλα; τοΰ μαγνήτου τοΰ Άγρίκολα συ 
νιστάτο ώ; δηλητηριώδες, στυπτικόν καί βχλ 
σαμώδες. Έξωτερικώς δέ τιθέμενον, έθερά- 
πευε τάς πληγά; καί ήμπόδιζε τήν πτώσιν τών 
τριχών. Έσωτερικώ; δέ λαμβανόμενον χνέ- 
στελλε τήν διάρροιαν.

Πρός τά ήμισυ τοΰ 17ου αΐώνος, έγένοντο 
άντενέργειαι κατά τοΰ άλχημικού μαγνητισμού 
καί οί ιατροί έπανέλαβον τά; παλαιάς έφαρ- 
μογάς τοΰ μαγνήτου.

Ό Μάξβελ, Σκώτο; σοφός, ιατρό; τοΰ βχσι- 
λέω; Καρόλου τοϋ Β'. έφήρμοσε μετ’ έπιτυ 
χίχ; τήν μαγνητκήν ιατρικήν και έδημοσιευ- 
σεν έργον τι έπί τοΰ αντικείμενου τουτου.

Ό πάτερ Κίρχερ, σοφό; Ιησουίτης γερμανός, 
προσεκολλήθη εΐδικώ; εί; τήν ιστορίαν τοΰ μα
γνητισμού. Έν διάφοροι; δέ συγγρχμμχσιν αύ
τοΰ, άτι α εΐσέτι θεωρούνται πολύτιμα και πολ
λοί χνχτρέχουσι πρό; συμβουλήν, χποδεικνύει 
ότι ίπχσα ή άρχαιότη; μετεχειρίσθη τόν μα
γνήτην είς διαφόρου; χρήσεις· παρέχει δέ πλη
ροφορία; έπί τών έν χρήσει κατά την έτοχήν 
του μεθόδων καί τών έπιτευχθέντων άποτελε- 
σμχτων. Όπως δέ πυλλοί άλλοι είπον πρό αύ
τοΰ, βέβαιοί καί ουτος, ότι ό μαγνήτη; προσηρ- 
μωσμένο; είς τόν λαιμόν θεραπεύει τους σπα
σμούς, έφησυχάζει τού; νευρικού; πόνου; καί 
έπιταχύνει τόν τοκετόν.

Ό Πέτρο; Βορέλ, βστις έλαβε ένεργόν μέρος 
έν τή συζητήσει, ήτις έγένετυ έν τή έπυχή του 
μεταξύ τών οπαδών καί τών έχθρών τοΰ αν
θρωπίνου μαγνητισμού, βεβα οί, οτι ο μαγνή
τη; φερόμενο; είς τόν λαιμόν άπχλάσσει τας

τήτων τοΰ φυσικοΰ μαγνήτου. Δια τή; τελειο- 

θώθη μετ' ολίγον νά ύπερβυΰν τόν φυσικόν μα
γνήτην διά τή; κατασκευή; ισχυρότερων μα
γνητών τών κχλειτέρων φυσικών τοιούτων.

Βραδύτερον ή πείρα έδιδχξε τού; φυσικού; 
την θεραπευτικήν ιδιότητα, ήν ήδύναντο νά 
πορισθώσιν έκ τοΰ ηλεκτρισμού. Η δέ παρου- 
σιαζομίνη άναλογία μεταξύ τούτου καί τού μα
γνητισμού προσείλκυσε τό ένδιαφέρον πρό; τόν 
μαγνήτην καί έκτοτε αί μχγνητικαί έφχρμογαι 
έπολλαπλασιχσθησαν ταχέως, ίδίω; έν 1 ερμα- 
νία, έν Γαλλία καί έν ’Αγγλία.

(Έπεται τό τέλος)το ΣΚΥΛΙ ΜΟΥ
ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μέ ρώτησες νά μάϋ])ς τό γιατί 
τό πιστό /ιου σκυλάκι σέ γαυγίζει 

ενα μονάχα ξέρω νά αοΰ πώ
κάτι κακό γιά σένα #ά γνωρίζη.

Ξέρεις πολύ καλά. πώς τό σκυλί, 
είναι τό μύνυ[ζώ δποι· γνωρίζει

8αοι είναι ίνΑρωππ κακοί 
αι’τονς μονάχα νά ····

"Οσο σε μένα ήσουνα πιοτί) 
fjieQc και κειό να σ' Λγαπάη 

τώρα ποϋ εϊσαι ίίτιστη κακή 
και κείνο τό σκυλί μου οε μισάει

Ζάκανθός
Αγγελος Χαΰ.οντόης
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Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΙΩ· ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Ό κ. Ιωάν. Βαλαωρίτης, υιός ίου έθνικου 
ποιητοΰ μας τοϋ Άριστοτέλους Βαλαωρίτου. 
δέν έκληρονόμησε μόνον τήν πατρικήν δό
ξαν,έν μέσφ τής όποίας καί άνετράφη. Έκλη
ρονόμησε καί έξόχους οικογενειακής παρα
δόσεις. αϊτινες άρχονται άπό τού 1684, άφ’ 
δτου δη?., oi έκ Βαλαώρας τής Εύρυτανίας 
πρόγονοι αύτοϋ άπεδϋθηΟαν είς έθνικούς άγώ- 
νας. άγωνιζόμενοι έν τμ δυτική Έλλάδι καί 
τή Ίίπείρφ καί φθάνουόι μέχρι τοϋ 1879, ότε 
ό ένδοξος ποιητής καί πολιτευτής πατήρ αυ
τού έκλειε τούς όφθαλμοϋς και έκληροδότει είς 
αύτόν τήν Ουνέχιδιν τής οικογενειακής δόξης. 
Εϊνε έπομένως, ευπατρίδης γνήσιον τέκνον 

‘Ελληνικόν, Εύρυτάν άμα και Λευκάδιος. Καί 
δέν έόυνέχιήε μέν ούτος τήν προγονικήν δό
ξαν ούτε είς στίχους, ούτε είς τά πεδία τών 
μαχών, ώς οί πρόγονοί του, διότι γενόμενος 
δικηγόρος έζήτησε νά έξαόκήσμ τό νομικόν 
έπάγγελμα. Μή όρεσκόμενος δμως είς αύτό 
καί φλέγόμενος, δπως δράση έναργέότερον έν 
εύρυτέριρ σταδίω, άνέλαβε θέόιν έν τμ Έται- 
ρειμ τών σιδηροδρόμων Θεσσαλίας. Άλλά καί 
έξ αύτής ταχέως άπεμακρύνθη διά νά είόέλθμ 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν ώς διευθυντής τών 
γραφείων αύτής καί νά παρασκευάσμ έκεΐθεν 
δι’ άόκνου έπιστημονικής καί οικονομολογι
κής έργασίας τόν δρόμον,δστις ήδη έφερεν αϋ- 

τόν είς τό ύπατον τής κοινωνίας καί τής πο
λιτείας άξίωμα, προαχθείς άπό Διευθυντού είς 
Υποδιοικητήν τής Εθνικής Τραπέζης. Άπό 
δεκαοκταετίας περίπου, έμελέτησε ποώτον καί 
έλυσε τό νομισματικόν ζήτημα, έξέδωκε τήν 
σειράν τών περί Τραπέζης βιβλίων, συνέγρα
ψε τήν Ιστορίαν τής 'Εθνικής Τραπέζης έπ’ 
εύκαιρίμ τής έξηκονταετηοίδος αύτής, έξέδω
κε μελέτην περί άναγκαστικής κυκλοφορίας 
καί έπικαταλλαγής έν Έλλάδι, έ τακτοποίησε 
διάφορα δάνεια τής Τραπέζης πρός Δήμους 
καί Λιμένας, είόηγήθη νομοθεσίαν νομισ
ματικήν, ίδρυσε τήν Λαϊκήν Τράπεζαν κλπ. 
καί τέλος συνήψε τό τελευταϊον _ δάνειον 
έπί συιιΦερωτάτοις δροις διά τήν 'Ελλάδα, 
πράγματα τά όποια άνέδειξαν αύτόν δεινόν 
οίκονομολόγον.Άλλ’ ένώ έξεπλιίρου τήν άπο- 
στολήν αύτοϋ έν τμ κυρίω έργασίμ, δέν έλη- 
σμόνει καί τάς οίκογενειακάς αύτοϋ παραδό- 
σεις.Μεταβαίνων πρός διαθερισμόν έν τμ προσ- 
φιλεϊ αύτοϋ Μαδουρμ τής Λευκάδος, άνεδίΦεί 
τά άρχεΐα τοϋ πατρός καί συνέγραφε τόν~ Βίον 
καί τά έργα τοϋ ένδόξου ποιητοϋ,τά όποια καί 
έξέδωκε διά τής Μαραόλείου Βιβλιοθήκης.

Πολλά εϊνε λοιπόν τά περικοόμοϋντα τόν 
νέον Διοικητήν τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος προτερήματα καί άπό πνευματικής 
καί άπό οικονομολογικής καί άπό κοινωνικής 
άπόψεως καί δέν χωρεΐ άμφιβολία. οτι ώπλι- 
σμένος διά τών προτερημάτων αύτοϋ τούτων 
έν τώ νέω άξιώματι θ' άποβή κρείσσων τών 
προσδοκιών καί τών ελπίδων, ας πάντες έξαρ- 
τώιιεν έξ αύτοϋ διά τό μέλλον τής Τραπέ
ζης, καί διά τό μέλλον τής χώρας μεθ’ 
Ας τοΰούτους δεόμοΰς έχει ή Εθνική Τράπεζα.ΕΠΙ2ΤΗΜΟΝΙΚΟΚ ΠλΙΓδΙΟΙ
Πώς δυνάιιεθα νά κό»!·ο»ιιεν την ύαλον 

διά ύαλλίόος.
ζ1ΐ'»'άμει?α νά κόγωμεν διά τής ι,αλλίδος, 

κοινής χρήσιως, τεμάχιο»· ύαλου, τόσο»· ευκό
λως, δπως κόπτοιιε»· τεμάχιο»· χάρτου, π χ· ;

'II πειραματική φυσική μας λέγει ναι και 
ιδού πώς γίνεται τούτο.

Τό μυστικόν συνίσταται είς τήν τοποθέτηση· 
έντός κάδου υδατος <ί»ς έμφαίνεται έν τη ανωθι 
εϊκόνι τής ύαλου, τής φαλλίδος καί των χειρών 
μας. ’ II ύαλος τότε δύναται νά κοπή κατ ευ
θείαν γραμμήν ζ καί κυρτοειδώς, χωρίς να 
οπάση ή νά σχηματίση σχισμάδας. Ίοΰτο δέ 
κατορθοΰται έφ όσον τό ύδωρ έξουδετεροΐ τους 
κραδασμούς τής φαλλίδος καί τής υαλίνου πλα
κάς.

Έάν δ έκτελεοτής τοΰ πειράματος Λ/ ήση να 
έξέλθη τοΰ υδατος έλάχιστον μέρος τής φαλλί- 
δος, of παραχθησύμενοι Αμέσως κραδασμοί ι?ά 
είναι έπαρκεϊς νά έμποδίσωσι τήν επιτυχίαν τον 
πειράματος. ,

Έν τοντοις πολλοί τών Αναγνωστών μας »? 
Λμφιβάλλωσι καί συνιστώμεν νά δοκιμασωσι·

,ΐύιαταί τις επίσης νά κόψη λεπτήν ύαλον δια

τής φαλλίδος και δι' άλλου τρόπου, χωρίς νά 
τήν θέση έντός τοΰ υδατος, καλύπτω»· τήν ύαλον 
ταύτην διά λωρίδων χάρτου στερεώς προσκο- 
λουμένων καί διατεθειμένων καθ' ίίλας τάς διευ
θύνσεις Αί λωρίδες αύται ούτω διατεθειμένοι 
έχουοι τό ιδίωμα νά έξουδετερώσιν ύπαρκώς 
τούς κραδασμούς καί έμποδίζωσι τήν ύαλον νά 
θραυσθή. Έν τοντοις τό προηγούμενου πείραμα 
θεωρείται καλλίτερη,·. Φ II

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α» κηλίδες τσβ καφέ.

At κηλίδες τοΰ καφέ ώ; ν.κ. τοΰ καψέ μετά 
γάλακτος έπί έλαφρών καί λεπτοφυών υφα
σμάτων μάλλινων fi μεταξωτών γινόμενα·, εξα
λείφονται κατά τόν ακόλουθον τρόπον: Έπα- 
λείφετε ταΰτα έλαφρώς διά γλυκερίνες καθκρκς 
καί εΐτα έκπλύνετε στιγμιαίως διά θερμοΰ 
υδατος. Μετά τοϋτο σπογγίζετε τό ύφασμα 
έκ τοΰ οπισθίου μέρους διά τεμαχίου φκνελλας 
έπαναληπτικώς.

11ώς θερμαίνονται οι ηόδες έντός 
τής κλίνης.

Άποφεΰγοντες νά θέτετε φικλας μετά θερ
μού υδατος έντός τζς κλίνζς σας, οπερ καί
άτοπον κκί όχλν,ρόν κκί έπιβλαβες είναι, προ-
τιικτ,σκτε νά θερμκνητε προγενεστέρως ολίγον
αύτούς ανωθι τί|ς πυράς τ, πρό τζς θερμάστρας,
ίνα άφκιοεθ·?, λ έπ' κυτών υγρασία και κατα-
κλιθ’λτε.
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XXII

II ΕΚΑΙΚΙΙΣΙ8 ΤΙΙΣ ΠΜΝΓΧΙΛΟΣ

"Οταν ή Ιΐαννυχίς εύρε τόν Άπολλωνίδη, 
άμεσω; τω εϊπε :

— Τήν είδα,
Ό Άπολλωνίδης άφήχε νά καταπέστ) τό 

πρόπλασμα τό όποιον έπλαττε και άνέζραξε κά- 
τωχρος :

— Τήν Δάμαριν ;
— Τήν ιδίαν. Πάντοτε ώρχίαν, δπως άλλοτε. 

Μόνον κάποιος μαρασμός ύπάρχει εί; τό πρόσω- 
πόν της, διότι ή ζωή της εϊνε όμοια μέ τών 
πτωχότερων ανθρώπων, ή δέ λύπη τών οφθαλ
μών της μ’έκαμε νά σκεφθώ, ότι δέν εϊνε κα
θόλου ευτυχής μεταξύ τών χριστιανών.

Ή Δάμαρις ύποφέρουσα ! Μία πτυχή θλί- 
ψέως ηύλακωσε τό μέτωπον τοϋ γλύπτου.

— Μοϋ ώμίλησε δι ’ εσέ, Άπολλωνίδη· Δέν 
σ' έλησμόνησε, πίστευσέ με.

Καί ίδοϋσα τήν έκ τών λόγων τούτων συγ- 
κίνησίν του, προσέθηκε :

— Άπολλωνίδη, άν είσαι αληθή; άνήρ, θά 
τήν άποσπάσγ; άπό τόν Ταρσέα Παύλον,

Άλλ' ό γλύπτη; μετά σταθερότητός εδωκεν 
άπάντησιν καταπλήξασαν τήν Ιίχννυχίδα.

— Βίαν κατ’ αυτή; ! Όχι ποτέ !...
— Δέν σκέπτεσαι καλά, Άπολλωνίδη. Σέ 

ύπέθετα πλέον ανδροπρεπή. Σκέψου, οτι οί εχ
θροί τών χριστιανών αύςάνουν άπό ήιχέρα; εϊ; 
ημέραν. Όλοι οί μάγοι ζηλοτυποΰντε; τόν α
πόστολον, μισούν όλους τούς χριστιανούς. Οί ιε
ρείς τή; Άρτέμιδο; όμοίως και πρό πάντων 
οί έμποροι τών εικονισμάτων καί τών άγαλμα- 
τίων, τού; όποιου; καταστρέφει ή διδασκαλία 
αύτοΰ τοΰ άνθίώπου.»

— Σιώπησε, Παννυχίς. ΙΙαΰσε. Αί συμβου- 
λαί σου είναι ανωφελείς. Ποτέ δέν θά τολμήσω 
βίαν κατά τή; Δαμάειδος.

— Καί όταν μάθη;, οτι βιαζων αύτήν θά τήν 
απόσπαση.; άπό μιαν άθλίαν και θλιβεράν ζωήν 
έπί σκοπώ νά τήν φέργ; εί; τήν εύτυχίαν καί 
τήν χαράν ;

— Ουδέποτε πλέον θά πραξω τι κατά τή; 
θελήσεώ; της.

Ή Δάμαρι; θά έμαθε από εσέ ποΰ κατοικώ. 
Όταν θελήσγ, νά έγκζταλείψρ αύτήν τήν ά
θλίαν ζωήν, άς παρουσιασθή έδώ καί ά; μοΰ 

εϊπγ μίαν μόνην λεξιν ; «Ιδού με». Γνωρίζει; 
καλά οτι αύτήν τήν ημέραν ούτε ή Χαρδία μου, 
ούτε ή οικία μου θά είναι κλεισταί. Άλλ’ εϊνε 
άναξιοπρεπές δι’ εμέ νά τήν άποκτήσω διά 
τή; βίας, άφοΰ μέ άπωθεϊ.

Ή Παννυχί; άκόμη περιστότερον έξεπλήσ- 
σετο καί μέ ύφος έν ω ύπήρχε δόσις είρωνίας καί 
οίκτου άναμίζ, είπε ;

— Άφοΰ δέν θέλεις νά τήν άναγκάσγ; νά 
έ'λθη προ; σέ, δέν μένει άλλο παρά σύ νά ύπά- 
γγ,ς πρός αύτήν. ’A ! πόσον ή Δάμαρι; θά ήτο 
εύτυχής, ά.ν το άπεφάσιζες !

— Δέν σέ έννοώ, Παννυχί; !
— ’Ιδού τί μοϋ εϊπεν ή φίλη μου. «Παννυ- 

χίς», άν ίδή; τόν Άπολλωνίδη, είπε του ότι 
τόν περιμένω έδώ πρό τοΰ ναοΰ τοϋ Χοιστοΰ. 
Άν μέ άγαπα, α; άκολουθηση τήν πιστιν μας. 
Χωρίς αμφιβολίαν τοιαύτη λύσι; θά ί/γ δυσά
ρεστα έπκκόλουθα δι ’ έσέ, Άπολλω-ίδη, διότι 
έν πρώτοις ή ζωή τών χριστιανών εϊνε έντελώς 
πλήρης στερήσεων, ένω σύ δεν είσαι εχθρός 
τών άπολαύσεων. Άλλ ’ όμως, όταν πείσης τήν 
Δάμαριν περί τής ειλικρίνειας σου, όταν θά τήν 
έχγ; κατακτήσει έξ ολοκλήρου, τίποτε δεν θά 
σέ δυσκολεύσγ νά φέργς όλίγας ανακουφίσεις 
είς τάς προσφιλείς σκληραγωγίας τών χριστια
νών. ΉμπορεΙ; μάλιστα, χωρίς νά διατρεςγς 
ούδένα κίνδυνον, νά μή ύποβληθή; εί; ούδεμίαν 
σκληραγώγησιν διά τήν αγάπην τοΰ Χριστοΰ.

— Παυσε Παννυχίς, παΰ'.ε διότι θά σέ διώ
ξω είς τήν στιγμήν. Δέν θέλω ούτε τήν Δάμα
ριν ν’ άπατησω, ούτε τούς θεούς νά μισήσω.

— ’Εξαίρετε Άπολλωνίδη! Αγνόν πνεΰμα, 
σέ θαυμάζω. Δέν σ' έπίστευα τόσον ύπήκον εί; 
τού; θεού; μα; ! Θεοί ! Γνωρίζει; έν τούτοι; τί 
πρέπει νά σκέπτεται κανείς, άφοΰ σύ τό πράτ
τει; ήδη.

— Παννυχί; οί λόγοι σου θά ήρμοζον μάλλον 
διά τό στόμα τοΰ Εύρυβάτου, παρά εί; σε, ή 
οποία ήλθε; μόνον μέ την ελπίδα νά σοΰ απο
δώ ση ή Άρτεμι; τήν καλλονήν σου.

— Ακριβώς έπείσθην περί τή; αδυναμίας 
τή; θεάς. Δέν θεραπεύουσιν οί θεοί, άλλ’ αί μα
γικά·. συντζγαί. Καί τό βέβαιον εϊνε, ότι ό από
στολο; Παΰλο; κάμνει περισσότερα θαύματα 
άπό τήν Άρτέμιδα. Τέλο; πάντων εϊμαι πολύ 
βλάξ ν’ άνησυχώ δι’ έσέ καί τήν Δάμαριν σου. 
Κάμετε όπως σΧ; άρέσει. Δέν θελει; ούτε τήν 
βίαν, ούτε τήν πανουργίαν. Είσαι ελεύθερο; εί; 

τάς άποφάσεις σου. Μόνον σοΰ προλέγω ότι ή 
μνηστή σου θά άποθάνη έντός όλ'.γου άπό τήν 
άθλιότητα αύτής τής ζωής τών στερήσεων καί 
οτι έν τή συνειδήσει τη; θά σέ μέμφεται διότι 
δέν έκαμες τίποτε νά την άποσπάση; άπό τήν 
κακήν της τύχην.

Καί ή Παννυχίς άνεχώρησε μανιώδης, βλέ- 
πουσα άποτυγχκνουσαν τήν άνίσχυοον όολιότητά
της.

Έν τούτοις ό Άπολλωνίδης έμεινε σύννους, 
διότι ή άσχημο; αύτή κόρη τω εϊπε πράγματα, 
τά όποια άλλοτε είχε σκεφθή. Καί, όταν άνε- 
λογιζετο τήν συνέντευξιν, ήν έλαβε μετά τοΰ 
αποστόλου, έδυσανασχέτει, οτι δέν είχε τήν 
υπομονήν νά τόν άκούσφ, άλλ’ έφυγε εχων ά- 
σαφή καί συγκεχι μένην ιδέαν τής θρησκείας 
τοΰ Χριστοΰ. Ήτο άρα γε δυνατόν νά συνδια- 
λάξη τήν λατρείαν ταύτης πρός τήν τοΰ αιω
νίου'κάλλους ; Θά ήδύνατο, χωρίς νά ψευσθή 
καί πρό; τόν εαυτόν του καί πρό; τήν Δάμαριν, 
νά λάβη μέρο; είς τά; ύποχρεώσει; τής νέας 
θρησκείας ; Αύτά ήσαν τά θέματα, δι’ ών ό 
νους του συνεχώς έβασανιζετο· άλλά πάντοτε 
τά άπώθει, ώς άσεβή καί βέβηλα. Έν τούτοις 
κάτι είχε χάσει έκ τοΰ σεβκσμοΰ του πρό; του; 
έκ μαρμάρου θεούς. Τού; έβλεπε περιβαλλόμε
νου; άπό άκτινοβολίαν, σβόνουσαν ήμερα τή 
ημέρα.. Καί ενίοτε διά νά κατευνάσγ τήν τα- 
ραγμενην συνείδησίν του, μετέβαινε νά άνα>»η· 
τήση τού; εφήμερους ενθουσιασμούς, οιτινες 
συνεσωρεύοντο περί τήν μεγάλην Άρτέμιδα, 
είς θαυμαστά τής τέχνη; αντικείμενα. ’Αρι
στουργήματα τοϋ ΙΙραξιτέλους, τοΰ Ιίολυκλει · 
του καί τοΰ Φειδία' ’Αριστουργήματα καί κατά 
τήν μορφήν και κχτά τήν ύλην. Άλλ*  ό Εύρυ- 
βάτης τώ είπε μίαν ημέραν :

— Πόθεν έαπνέονται οί άνθρωποι την λα
τρείαν πρό; τούς θεού; ; Έκ τή; ισχύος των, 
τή; αρετή; των, ή τοΰ κάλλους ;

Ό καλλιτέχνης άπεκρίθη :
— Δέν πιστεύω ούτε εί; τήν ίσχυν των, ού

τε είς την άοετήν των. Μόνον τό κάλλος μ εμ
πνέει.

— Τότε, παμφίλτατε, λάτρευε τοΰ λοιποΰ 
0,τι θελήσης. Αύτά; τά; θζυμασία; αμαζόνας 
τοΰ ΙΙραξιτέλους, αύτού; τού; κιωνας, επί τών 
όποιων στηρίζεται τό αέτωμα τοϋ ναοΰ Λά
τρευε τήν θείαν άμπελον καί τά ωραία άνθη. 
Λκτρευσε καί τόν πλέον ασήμαντου χαλικα, 
αλλά άν δέν είσαι βάρβαρος, άρνήθητι πάσαν 
τιμήν καί λατρείαν εί; την τερατώδη ταύτην 
θεάν, τής όποιας ή ασχήμια υπερβάλλει τα; αι
γυπτιακά; μούμμιας.

Αύτός ό συλλογισμός έκαμεν έντύπωσιν εί; 
τόν Άπολλωνίδη.

Έν τούτοι; εϊπεν :
—Ό,τι είπε; εϊνε λογικόν, Εύρυβάτη.Πράγ

ματι αύτή ή Άρτεμι; δέν μ’ έμπνεει ή μόνον

Ilia γυνή κρατοΟόα ηικοδν παεόίον 
ίπλιιιΗαδε τδν Οαυιι<ιτοπο»όν.

φρίκην. Άλλά διά τού; θεού; μας τών Αθηνών 
τί έχεις νά εϊτγ; ; Γνωρίζει;, τί ωραιότερου έν 
ολω τώ κόσμφ, άπό τήν Αθήναν τής Άκοο- 
πόλεως. έκτο; τοϋ έν ’Ολυμπία Διό; ·,

— Λησμονεί;, φίλτατε καλλιτέχνα, οτι αί 
θεότητες αυται καθ' ήν εποχήν ήρχισαν νά λα
τρεύονται, δέν ήσαν ή μόνον ξόανα έξ ξύλου 
χονδροειδώ; κατειργχσμένκ καί ούχί ύπό τε
χνητών, αλλά ύπό βχναύσων χειρών ; Ούδείς 
φιλόσοφος σήμερεν άγνοεϊ τοϋτο. Προβάλλει λοι
πόν τό έρώτημα, διατί άραγε τοΐς άπένειμον 
λατρείαν καί θυσία;, λόγω τοϋ κάλλους, οπερ 
-οϊ; έδιδον οί άξεστοι έκείνοι άνθρωποι, ή έξ 
αιτία; τή; φρίκης, τήν οποίαν τού; ένέπνεεν ή 
ή άσχημία του;;

— Χαριτολογείς, Εύρυβάτη!
— Ποσώς. Οί θεοί δεν υπήρξαν ωραίοι παρά 

άφ’ ής ημέρα; οί τεχνϊται έγιναν ικανοί διά νά 
κατασκευάσωσι μορφά; άνθρωπίνου; έπί τοΰ 
μαρμάρου καί νά διακρίνωσι τήν εΰγενειαν Ού
τως ώστε αύτό τό κάλλος, τό οποίον θεο
ποιείτε, εϊνε δημιούργημα τής εύφυοΰς ιδιο
φυίας σας, αγαπητοί τεχνϊται. ’Εκτός αν ένε- 
πνεύσθητε ύπό μιας άλλη; ύπερόχου θεότητος, 
άνωτέρα; τών ίδ’ικών μας, ίσως μοναδική; καί 
παντοκράτορος, ώς τήν έφαντάσθησαν ό Πυθα
γόρας, ό Πλάτων, ό Σωκράτη; καί άλλοι άκόμη. 
Άλλά αύτήν τή» θειότητα δέν δυνάμεθα 
τήν γνωρίσωμεν.

Καί τό Κάλλος τό όποιον προέρχεται ή
ταύτης ή παρ’ ήμών, ε’νε τό μόνον πράγμα,

να

έκ 
τό
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όποιον άξιοι αληθώς τήν λατρείαν καί έκτίμη- 
σίν [/.ας.

Ό διάλογος ουτος βχθέως κατετάραξε τόν 
γλύπτην. Καί διηρωτζτο μήπως αύτός ό μόνος 
θεός, ό πχντοκράτωρ καί δημιουργός τών πάν
των καί γεννήτωρ τοΰ Κάλλους δέν ήτο πράγ
ματι ό Χριστός. Είς μάτην δέ προσεπάθει νά 
άποδιώξη τάς σκέψεις τχύτας. Έπανήρ/οντο 
χδιχκόπως.

* *
*

Τά πέρ'.ζ τοϋ μεγάλου νζοΰ τής Άρτέμιδος 
ήταν πεπληοωμένχ ύπό πλήθους άνησύχου. Πράγ
ματι τό άσυλον τής θεάς έστέγαζε το συνω- 
θούμενον πλήθος τών έκ τών επαρχιών άορώ- 
στων καί τούς προσκυνητής, οί οποίοι ήρχοντο 
νά έπικαλεσθώσι τάς εύνοιας τής θεάς. Συγ
χρόνως οί μάγοι συνεμιγνυντο μετά τών κλε
πτών δ'.ά νά άπογυμνωσωσι τό πλήθος, καί συ- 
χνάκις οί κλέπτζι ζύτεπζγγελοντο τόν μάγον 
διά νά έςασκήσωσι τό επάγγελμά των εύχερέ- 
στερον καί ατιμώρητε!. Καί οί ξένοι προσηλ- 
κύοντο, ώς έπί τό πολύ μάλλον έκ τής φήμης 
τών θαυματοποιών τής ’Εφέσου ή έκ σεβασμοΰ 
πρός τήν θεάν.

ΊΙ Ιίχννυχίς, καθ’ έκάστην ήμέρζν άνεμι- 
γνύετο πρός τό πλήθος τοϋτο, έλπίζουσχ νά χνχ- 
καλύψη τήν θαυματουργόν συνταγήν, δι’ ής θά 
έπανέκτχ τήν καλλονήν της. Μόλις λοιπόν έξ- 
ήλθεν από τό έργζστήριον τοϋ Άπολλωνίδη, 
μετεβη κατά τήν συνήθειάν της είς τόν ναόν 
καί έτεινε τό ού; πρός τούς μάγους.

— Έ ! έφώναζεν είς άνθρωπος μέ βλέμ
μα βλοσυρόν καί τήν κόμην άτζκτον. ’Εσένα 
ομιλώ ποϋ είσαι άρρωστος κχί καταβεβλημένος, 
είμαι πρόθυμος νά σοϋ δώσω τήν υγείαν σου μό
νον μέ μίαν δραχμήν. Έγώ είμαι ό περίφημος 
Βάλβιλος καί γνωρίζω συνταγάς τάς όποιας δέν 
γνωρίζουν όλοι οί τσαρλατάνοι αυτοί ότου φω
νάζουν.

— Αυτά ποϋ σάς λέγει εινε ψευτιαίς. Είνε 
μεγχλαις ψευτιαίς, έφώναζεν είς άλλος. Αί 
συνταγζι μου είνε πολύ καλλίτερα·, άπό τάς ϊ- 
δικάς του καί δέν ζητώ παρά δύο μόνον οβο
λούς.

— Καί έγώ, ώρύετο τρίτος τις, θά σέ θε
ραπεύσω με ένα μόνον οβολόν. Άκοΰς ; ένα μό
νον '

Τότε μία γυνή κρατούσα είς τάς άγκαλας 
της μικρόν πζιδίον ώχρότατον, του όποιου τό 
πρόσωπον ήτο πλήρες εκζεμάτων έπλησίασε τόν 
τελ ευταίον θ χυμ ατ ου ρ γ όν.

— Ήμπορείς νά μοϋ θερχπεύσης τό παιδί 
μου ; τοϋ είπε.

— Βεβαίως. Θά τοΰ δώσγ,ς νά πιί| ανθόνερο 
με μέλι καί θά τοϋ πλύνγς τό πρόσωπο μέ την 
ανατολή καί τή δύσι τοϋ ήλιου, καί θά λέγγις 
αύτά. τά λόγια. «Κρυστάλινο νεράκι σέ μισώ.

Καθαρό νεράκι σοϋ δίνω τό κακό, ποΰ έχει τό 
παιδί μου».

"LI Παννυχις διενοήθη τότε. «Νά καί ένας 
θαυματοποιός, ποΰ έχει πολλήν αντιπάθειαν είς 
τό καθαρό νερό.»

Καί ζνεγνώρισεν οτι ό έξ υδροφοβίας κατεχό- 
μενος τυχοδιώκτης δέν ήτο παρά ό Τρυφαίνης.

— Πώς, άνέκρζξε πλησιάσασα, κάθεσαι λοι
πόν καί εμπαίζεις τους πτωχούς αύτούς ανθρώ
πους ; Είνε πολύ βλάκες ποΰ κάθουνται καί σέ 
άκοϋν.

ΊΙ γυνή είχεν ήδη δώσει τόν οβολόν της καί 
έφυγεν.

Ό δέ Τρυφαίνης ζπεκρίθη, χωρίς νά συγκι- 
νηθή :

— 'Ησύχασε, Ιίχννυχίς καί όμίλει σιγανώ- 
τερα, γιατί ή φωνές σου με ζημιώνουν. Έπειτζ 
μην έ'χεις τήν ιδέαν, δτι δλοι οί άλλοι ξιπασμέ
νοι θαυματοποιοί είνε καλλίτεροι μου. ΙΙρέπει 
κάνεις νά ζήση Παννυχις.

— Δι’ αύτό φυσικά έκλεψες καί τόν Εύρυ- 
βζτη ;

— Ναι, τό ομολογώ, ότι τοΰ έπήρα δανικά, 
χωρίς νά τόν ειδοποιήσω, λίγες δραχμές, διότι 
μέ ειχον κλέψει έκείνο τό βράδυ. Άλλά καθώς 
είξεύρεις, ό Εύρυβζτης μέ παρεξήγησε καί όταν 
μέ συνήντησε μίαν ημέραν, μοϋ έζήτησε τά χρή
ματά του τόσον αγρίως καί άπειλητικώς, ώστε 
ήναγκάσθην νά φύγω κχίνά μή τόν συναντήσω 
εως τώρα, διά ν ’ άποφύγω τήν οργήν του. Αύτό 
άλλως τε ήτο πολύ έπικερδέστερον δι’έμέ. 
Τέλος έσχετίσθην καί μέ τόν περίφημου ’Απολ
λώνιου τόν Τυανόν, ζστις μέ συνεπάθησε τόσον 
πολύ, ώστε ήθέλησε νά μοϋ μζθη όλα τά μυ
στήρια τής τέχνης του.

— Καί μήπως νομίζεις, βτι δίδω πίστιν εις 
τήν τέχνην του;

— "Ασχημα κάμνεις νά μή πιστεύης·
Τ', θά έλεγες, Ιίχννυχίς, έάν ήμποροΰσζ νά 

σοϋ ζφζιρέσω άπό τό πρόσωπον αύτες τής ασχή
μιες, ποϋ σοϋ άφησαν οί φλόγες ;

Ή Ιίχννυχίς ή'ρχισε νά ένδιαφέρεται σπου- 
δζίως έκ τής ομιλίας, άλλά προσεπζθησε νά μή 
τό απόδειξη.

— Θά έλεγα, πώς είσαι μέγχς άνθρωπος. 
Άλλ' έπί τοϋ παρόντος πιστεύω πώς είσαι πε
ρίφημος διά τήν αναίδειάν σου.

— Άφοϋ εινε έτσι, Ιίχννυχίς, δέν επιμένω 
διά νά σε πείσω. 'Άφησε με λοιπόν νά οίκονο- 
μίσω τήν άθλίζν μου ύπαρξιν καί μή μέ κάμνεις 
μέ τάς φλυαρίας σου νά χάνω πολύτιμον και
ρόν. Διότι οί πελάται είνε σπάνιοι καί δύσπι
στοι, έξ αιτίας αύτών τών ψευτοθχυματοποιών, 
οϊτινες τούς εξαπατούν.

Δεν έχω χκόμη κερδίσει ούτε όσα χρειάζονται 
διά νά μέ φθχσουν νά φάγω ένα πιάτο ροβίθια 
μέ ένα ποτήρι μχΰρο κρασί.

— Καί όμως ένας τόσος μεγάλος θζυμχτουρ- 

γός έπρεπε νά εινε επιτήδειος νά θερζπεύη 
τήν πείναν του.

— Μή μέ κοροϊδεύεις, άλλά τράβηξε τόν 
δρόμο σου.

Άλλ’ ή Παννυχις ήτο διατεθειμένη νά τόν 
βασζνίση.

— Λοιπόν τί ζητείς διά νά νά μοϋ άποδώσης 
τήν πρώτην μου ώρχιότητζ, άφοϋ ώς λέγεις εί
σαι άξιος νά τό κάμης ;

— Εκατό δραχμάς, Παννυχις. Ούτε ένα ο
βολόν όλιγωτερον.

— Καί έγώ δέν έχω ούτε τά ήμισυ αύτοΰ 
τοϋ ποσοϋ.

— Ώς τόσον ήμποροϋμεν νά εύρωμεν άλλην 
συνενόησιν, χωρίς έξοδα καί πληρωμής, Πζν- 
νυχίς, ιδού. Σύ κάμνεις μεγάλην βλακίαν νά 
άκοΰς αύτόν τόν γεροπαμπόνηρον, τόν Εύρυβζτη 
—μή μοϋ κρύβεσαι, διότι τά γνωρίζω όλα— 
αύτό τό γέρο ποΰ σέ περιγελά, διότι έτυχε νά. 
άσχημίσης. Σε βεβαιώ, οτι σ’ έκορόίδευε εμπρός 
μου καί έλεγε ; «ΊΙ Παννυχις είνε τόσω άσχη
μη, οσω καί κουτή » Πόσον καλλίτερα θά έ- 
καμνες λοιπόν, άν άφινες εκείνον καί έπερνες 
έμενα !

— Αύτό είνε εύφυέστατον, έμορμυρισεν η 
Παννυχις, χολωθείσα. Σκέπτεσαι λοιπόν, ότι θά 
ήμην εύτυχεστέρα, αν έλάμβζνζ μέρος τής χ- 
θλιότητός σου ;

— Μαζύ σου τό έπάγγελμά μου θά έγίνετο 
κζλλίτερον. Έγώ έχω βέβαια τήν επιστήμην 
μου' άλλά καί μιά γυναίκα θά μοϋ έφερε πολύ 
καλλίτερα άποτελέσματα. Ποια έπιτυχία, αν 
είχα μαζύ μου μιά κόρη καί νά λέγη πρό τοΰ 
κόσμου : «Έγώ, ποϋ σάς ομιλώ, ήμουν κατα
φαγωμένη είς όλο τό σώμα μου άπό τήν λέ
πρα. Λοιπόν ή μεγάλη Άρτεμις έφερεν εμπρός 
μου τόν μεγαλείτερον τών θαυματουργών μά
γων, ό όποιος μέ έθεράπευσεν εντελώς. 'Ονομά
ζεται Τρυφαίνης. Είναι αύτός ό χονδρός άνθρω
πος, ποΰ βλέπετε εκεί κάτω'» Τότε θά έκάμνα- 
μεν περιουσίαν. Είχα ό δυστυχής μιά κόρη αλλά, 
φεΰ ! μ’ έγκατέλειψεν.

— Ακούσε, Τρυφαίνη, είμαι φίλη σου και 
αν θελήσης νά μοϋ ΰποσχεθής, πώς θά μέ κά
μης ώρχίαν, έγώ θά σοϋ ανταποδώσω τήν κό
ρην σου. Ό δέ Άπολλωνίδη; θά σοϋ δώση αύ 
τήν τήν ήμέρζν τόσα χρήματα, όσα θέλησης.

— "Αν κζμης τοϋτο, Παννυχις, θά σοϋ έκ- 
μυστηρευθώ ολην μου τήν επιστήμην. Άλλά σύ 
είσαι πονηρά καί μά τόν Διόνυσον, δέν θά μά- 
θης ούτε μίαν μου συνταγήν, άν δέν ιδώ πρώτα 
νά ξαναέλθη ή Δάμαρις.

— Θα τήν έχης πρό τοΰ ό ήλιος τελείωση Δύο 
δρόμους του.

Μάθε όμως οτι ό’Λπολλωνίδνς,είνε τώρα ολί
γος καιρός όποΰ έχει τρελλάς ιδιοτροπίας Λέγει 
ότι δέν έννοεί νά νυμφευθή διά τής βίζςτήνΔάυα- 
ριν. Άλλά πρέπει νά έννοήση ότι καί ζ.ν ακόμη 

άρνεϊται νά έκπληρώση αυτήν τήν γλυκεΐαν του 
έπιθυμίαν, ή τύχη όμως τής μνηστής του ούτε 
καλλίτερα θά είνε, ούτε ή έλευθερία της με- 
γαλειτέρα.

— Σέ εννοώ πολύ καλά, Ιίχννυχίς· Μή φο
βείσαι τίποτε. "Οταν ή Δάμαρις ξαναπέση στα 
χέρια μου, δέν υπάρχει φόβος νά μοΰ φυγή χω
ρίς νά ακριβοπληρωθώ. Πήγαινε, ό Τρυφαίνης 
δέν είνε τόσω κουτός. Μόνον νά μοΰ φέρης τήν 
Δάμαριν.

Καί καθώς εκείνη άπεμακρύνετο, ό Τρυφζ·.- 
νης έφώναζε δυνατά ;

— Μή λησμονεί; εκείνο, που σοΰ είπα διά 
τόν Εύρυβζτη. Είνε ένας κακός άνθρωπος ποΰ 
σέ έμπαίζει, ενώ μαζύ μου έξασφαλ'.ζεις την 
τύχη σου !

Άναμφιβόλως, ή Παννυχις δέν τό έλη 
σμόνει ! Καί ή ύβρις τοΰ Εύρυβζτη είχεν 
είσδύσει εί; τά ενδόμυχα τής καρδίας της. Πτο 
άληθές, οτι ό Τρυφαίνης ήτο ένας ψεύστης καί 
έπιέζετο νά νομίζη, ότι αύτός ό μέθυσος έπλασε 
δλην έκείνην τήν ψευδή ιστορίαν, έπειδή έμίσει 
τόν φιλόσοφον καί διά νά έπιτύχη ίδιους σκο
πούς του. Ματαίως όμως '. Άλλ' ό Τρυφαίνης 
είχε δίκαιον. Ήδύναντο πράγματι νά κερδίσουν 
περιουσίαν. Καί αύτή ή ιδέα τήν έτάρασσε. Γί 
δέν θά έδιδεν έν τούτοις, διά νά έξαλειφθή ή 
δυσμορφία της ! Κατά βάθος δεν έπίστευεν είς 
τήν θαυματοποιόν δύναμιν τοΰ Τρυφαίνη, ενώ 
διά τον Παύλον είχεν απόλυτον πεποίθησιν. Εν 
τούτοις τήν άπεδίωξεν ύβριστικώτατα καί δεν 
θά τοΰ τό συνεχώρει ποτέ. Ή έκδικησις της 
έπλησίαζε. Θά άπεσπα τήν Δάμαριν άπο τάς 
χείρας τών Χριστιανών καί θά τήν άπέΚδεν 
εί; τόν Άπ’λλωνιδην. (ακολουθεί)

ΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ

ΔΙΗΓΗΜΑ’

(συνέχεια καί τέλος)
Ιίαρήλθον δύο έτη, άφ’ότ-.υ οί δύο έκεϊνοι 

παιδικοί φίλοι απεχωρίσθησαν, καί κατά τού; 
πρώτους μήνας ό Τηλέμαχος έλάμβζνεν ειδή
σεις παρά τής Ουρανίας, ή όποια έν συντομία 
έξηκολούθει νά τώ έπανχλχμβζνη τήν αΐωνίαν 
πρός αύτόν άφοσίωσίν της.

Άλλ’ έφ’οσον οί χρόνοι πζρήρχοντο, αί ει
δήσεις αύτή; καθίσταντο άραιότεραι, πολλώ Δε 
μάλλον τό σφρίγος εκείνο τών αισθημάτων τοϋ 
έρωτός τη; διελύετο σύν τώ χ50!»ω.

Εί; τήν ψυχήν ομω; τοΰ νεανίου συνέβαινεν
όλως τό εναντίον.

Ό νοΟς καί ή σκέψις του διηυθύνοντο πάν
τοτε πρός έκείνην, πρός τήν όποιαν τόσα ετη
αφιέρωσε μέ τερπνήν χνζμνησιν και χρυσήν
έλπίδα.
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Έπίστευεν ό τάλας, οτι τον αγαπά ακόμη, 
καί έζη βαυκαλιζόμενος μέ έν διαρκές όνειρον, 
ότι ό καιρός τοΰ χωρισμού θά παρήρχετο, κκί 
θά τήν έπανέβλεπεν, μέ τήν ελπίδα τής ένώ- 
σεως των.

ΙΙολλάκις έστελλεν αυτή έπιστολάς, είς τάς 
οποίας ουδέ μίαν άπάντησιν έλάμβανεν. Έθρή- 
νει δ·.ά τοϋτο ό Τηλέμαχος, άλλ’ ήλπιζε πάν
τοτε,ότι ή φίλη του δέν θά τόν έλησμόνει.

Τήν σιωπήν ταύτην ό νεανίας άπέδιδεν εις 
ασχολίαν τής φίλης του, άλλοτε δέ ό δυστυχής 
κκτειχετο ύπό απαίσιας ύπονοίας, μή ή Ουρα
νία του ήσθένει.

’Αλλά φεΰ ! Οΰδέν τι έκ τούτων συνέβαινε, 
καθ’ όσον αί ασχολία·. δέν θά ήαπόδιζον αύτήν 
νά γραψη δύο λέξεις’ αν δέ παρενέπιπτεν ασθέ
νεια τις, πάλιν θά περιηρχετο είς γνωσιν του, 
είτε άπ’ εύθείας παρά τής ιδίας,είτε παρά τοϋ 
φίλου του Γεωργίου, οστις συχνότατα είς τάς 
έπιστολάς του τώ άνέφερε περί τής Ουρανίας 
του, τήν οποίαν συχνάκις έβλεπεν είς τούς πε
ριπάτους.

Έσκέφθη λοιπόν νά τώ γράψη αμέσως, ζη
τών πληροφορίας, μέ τήν ελπίδα, οτι θά τω ά- 
παντήσγ, αμέσως.

Καί έγραψε πρός τόν φίλον του, μέ τήν θερ
μήν παράκλησιν νά τώ άπαντήση, εί δυνατόν 
αύθημερόν.

Ό Γεώργιος μόλις μετά σπουδής άπεσφρκ- 
γισε τήν επιστολήν τοΰ φίλου του και έπανει- 
λημμενως ανέγνωσεν αύτήν μετ’ ενδιαφέροντος.

Μετά μακράν δέ σκέψιν, έγραψεν είς αυτόν 
τήν ακόλουθον άπάντησιν ;

’Αγαπητέ φίλε Τηλέμαχε.

Σήμερον τήν πρωίαν έλαβον τήν φιλικήν σου. 
Ή χαρά μας είναι απερίγραπτος, διότι μετά 
παρέλευσιν τόσου καιρού λαμδάνομεν ειδήσεις 
σου.

Συχνά ή Μητέρα μου μέ έρωτα άναγκάζουσά 
με συνάμα νά σέ γράψω,πράγμα τό όποιον έγώ 
αποφεύγω, διά νά μή σέ απασχολήσω και 
δη, καθ’ ήν εποχήν προετοιμάζεσαι είς εξετά
σεις.

Αν δεν αμφιβάλλω,σύ θά έ'χης κάμη άρκετάς 
προόδους, καθ’ότι έχεις καί καιρόν, καί ησυ
χίαν, έν ω έγώ.... γνώριζες καλώς τάς μεγα- 
λουπόλεις, πολύ ολίγον δύναται τις νά έπιδοθή 
είς τήν μελέτην.

ΙΓ.σον σέ έπεθύμησα, δέν δύνασαι νά φαντα- 
σθής. "Ετος ολόκληρον μας χωρίζει, έπιφυλάτ- 
τομαι όμως νά σέ άπολαύσω τήν προσεχή άνοι 
ξιν, δ,ότι μετά τάς εξετάσεις μου, θά έλθωμεν 
μετά τής μητρος μου νά παραθερίσωμεν.

Οσον αφορά, καλέ μου φίλε, τήν δεσποινίδα 
Ούρανίαν... σέ διαβεβαιώ, έφανταζόμην ότι τήν 
έλησμόνησες πλέον μαλιστα πρό δύο μηνών έ 
σκεπτόμην νά σοί γράψω τά διατρεξαντα,άλλ’ 

άπέφευγα νά μή σε λυπήσω, καί διότι ήμην 
βέβαιος, ότι θά τό έβλεπες είς τάς εφημερίδας. 
Ώς βλέπω έκ τής σημερινής σου, ό έρως σου 
πρός τήν δεσποινίδα Ούρανίαν... ύφίσταται θερ
μότερος παρά άλλοτε. ’Αλλά σέ συμβουλεύω, 
καλέ μου φίλε, νά λησμονήσης αύτήν, όπως καί 
αυτή σέ έλησμόνησεν, άφοΰ μάλιστα τήν προ
σεχή Κυριακήν πρόκειται νά τελέση τούς γά- 
μους της μετά νέου, τοΰ όποιου τό ονομα μοί 
διαφεύγει,έμπορευομένου έν τήπύλει μας. Αύτά 
έν όλίγοις, έλλείψει καιροΰ πρός τό παρόν, τά 
περαιτέρω προσωπικώς τόν προσεχή μήνα.

Σέ χαιρετώ ό φίλος σου 

Γεώργιος.

Έσφοάγισε τήν επιστολήν, καί αύτοστιγμεΐ 
έξελθών, έρριψεν εις τό ταχυδρομικόν κιβώτιον 
τής συνοικίας των.

Ήτο ήδη ή όγδοη πρωινή τής έπομένηςήμέ
ρας, όπόταν ό Τηλέμαχος έλάμβανε τήν παρά 
τοΰ φίλου του, έν μεγίστη ανυπομονησία, επι
στολήν.

Άποσφραγίσας τήν ανέγνωσεν μετά βαρυαλ- 
γούσης ψυχής.

“Όταν άπεπεράτωσε τήν άνάγνωσιν,οί οφθαλ
μοί του ήσαν δακρυσμένοι· τρικυμία άγρια έμαί- 
νετο έν τώ στήθει του,ή δέ αγωνία καί ή άπό- 
γνωσις τόν άπέπνιγον.

Ή σκέψις, ότι διά παντός έχανε τήν Ούρα
νίαν του, τόν καθίστα παράφρονα.

— Θεέ μου, έψιθύριζε καθ’ εαυτόν, διατί νά 
αγαπήσω τόσον, διατί νά ριφθώ άκων εις τοΰ 
έρωτος τάς ένέδρας, καί διατί νά μή έχω τήν 
δύναμιν νά αποσκορακίσω τό απατηλόν,το όλε- 
Οοιον αύτό αί’σθημα ;

Μία σκέψις τολμηρά τω έπήλθε τήν στιγμήν 
εκείνην, νά γράψη είς τήν επίορκον εκείνην κό
ρην ; “Απελπις πλέον βλέπων τά γλυκύτερη του 
όνειρα διαλυόμενα, έλαβε τεμκχιον χάρτου καί 
έχάραξεν έπ’ αύτοϋ τάς κάτωθι γραμμάς πρός 
εκείνην, ήτις τώ ύπέσχετο αίωνίαν φιλίαν και 
άφοσίωσιν.

Φίλη Ουρανία,

"Αν και στερούμαι πρό μηνών ειδήσεις σου, 
λαμβάνω τήν τόλμην νά σοί γράψω τάς γραμ
μάς αύτάς διά τελευταίαν φοράν, έκτελών φι
λικόν μου πρός σέ καθήκον, καθόσον αυριον δεν 
θά υπάρχω έν τή ζωή.

’Ώ ναί, γλυκεία παρθένος.
ΔΓ έμέ πλέον ή ζωή θά ή·«αι βάσανο;, καί 

προτιμώ τόν θάνατον, διότι δι' αύτοϋ και μό
νου θά παυσω σκεπτόμενός σε. Είς τά βάθη τής 
καρδία; μου άπό τά παιδικά μου έτη ένε- 
κλείετο ή αίγλείεσσα μορφή σου. Πολλάκις άπε- 
πειράθην νά σέ λησμονήσω, άλλ’ όπου καί νά 
έστρεφα τό βλέμμα μου, συνήντων τήν εικόνα 
σου.

Έμνηστεύθης έν χαρίή καί έγώ ό τάλας 
ήκουσα τήν εΓδησιν ταύτην έν σπαραγμώ ψυ
χής. Τή/ νυμφικήν σου έσθήτα συ παρασκευά
ζεις, καί έγώ θρη»ών καί όδυρόμενος άσπάζομαι 
έν απελπισία τά κατάξηρα άνθη, τά όποια ώς 
ύστατον τοΰ έρωτός μας χαιρετισμόν μοί έδώ- 
ρησα; τήν ημέραν τοΰ χωρισμού μας.

Σέ έγνώρισα κλαίουσαν καί κάθε σου δάκρυ 
ένόμιζα, οτι έσταζεν είς τήν άπαλήν μου καρ
διάν, ώς πεπυρακτωμένος μόλυβδος.

Φεΰ ! Ποσάκις έν τή άπουσία σου δέν άνε- 
στέναζα έξ αιτίας σου. Σέ ήγκπησα δι’ όλης 
τής δυνάμεως τής ψυχής μου, παρθενική μου 
φίλη, καί σέ αγαπώ ακόμη, όπως την πρώτην 
φοράν, κατά τήν όποιαν σέ είδα συντετριμμέ
νη? καί έγκαταλελειμμένην ύπό τής τύχης. 
Σέ αγαπώ είσέτι δι’ έρωτος, ό όποιος ούδέποτε 
θά λήξή, δι’ έρωτος αιωνίου. Άφ’ ής ήμέρας 
σέ έγνώρισα, ήσθάνθην δεσμόν άδ-.άρρηκτον νά 
μέ σύνδεση πρός σέ.

Διατί λοιπόν νά καταστρέψης τό γλυκύ μας 
όνειρον καί διατί νά άποδιώξης τάς έλπίδας 
έκείνας, αί όποϊαι μέ καθίστων τόν εύτυχεστε- 
ρον τών θνητών ;

Φεύγουσα έφερες μαζύ σου τήν ψυχήν μου, 
τήν καρδίαν μου, τόν νοϋν μου. Καί όμ.ως, τά 
πάντα έλησμόνησας. Θά έλθη στιγμή, νά. έν- 
θυμηθής δΓ όπόσης αγάπης καί θυσίας σε ελα- 
τρευσκ, καί θά κλαύσης, άλλά θά ηναι πλέον 
αργά, διότι ή καρδία, ήτις έπασχεν όπόταν σύ 
έλυπεΐσο, καί σέ έπαρηγόοει, δέν θά ύπάρχη 
πλέον.

Αυριον όπόταν θά άναγινώσκης αύτάς μου 
τάς γραμμάς, δέν θά ύπάρχω πλέον.

Μοϋ είναι αδύνατον νά άναβάλω έπί πλέον 
τό τέλος τών βασάνων μου. ’Αλλά μή πιστευ- 
σγ,ς, ότι καί έκεί υψηλά θά σέ λησμονήσω.

"Αν ύπάρχη ζωή δεύτερα, ζωή πέραν τοϋ 
τάφου, σέ περιμένω.

Φίλη μου, σύ ήτις ήσο ή ελπίς καί παρηγο
ριά μου εδώ, μή γίνης κατήγορός μου μετά θά
νατον, διότι δέν φονεύομαι μόνος μου, με φο 
νεύει ό έρως σου, τόν όποιον μοί ένέπνευσες.

Σέ χαιρετώ διά τελευταίαν φοράν 

ό αιώνιο; σου φίλο;
Τηλέμαχος

"Εκλεισε τήν έπιστολήν καί έρρανεν αύτήν 
μέ πύρινα δάκρυα.

Ήτο ήδη μία μετά τό μεσονύκτιον, όπόταν 
άποπεράτωσεν αύτήν.

Ό δυστυχής διήρχετο στιγμάς θλιβεράς καί 
άπαισίας καί νύκτα πλήρη μαρτυρίων καί ζο
φερών συλλογισμών.

Κατά τάς στιγμάς έκείνας δέν έλυπεΤτο τί
ποτε άλλο, ούδέ τήν νεότητά του, ούδέ τήν 
ζωήν του αύτήν, ή όποια δέν τω ανήκε πλέον, 
παρά οτι έχανε τό βλέμμα τής έπιόρκου εκεί

νης κόρης, ήτις καί έν τή ύστατη του στιγμή 
έκυριάρχει είσέτι όλοκλήρω; αύτοϋ.

Έμεινεν έπί πολλήν ώραν σκεπτικό;, τήν 
κεφαλήν στηρίζων έντός τών τρεμουσών χει- 
ρών του.

Ήσθάνετο τό αίμά του άνερχόμενον βαθμη
δόν είς τήν κεφαλήν του. Καί έν τή ζάλη έκείνη 
άπό τής όποιας κατελήφθη, δεν έβλεπε πρό αύ
τοΟ τίποτε άλλο παρά μίαν κόρην συρομένην 
είς τόν βόρβορον τής έπιορκίας.

Αίφνης ήγέρθη.
"Εσυρε τό συρτάριον τοΰ γραφείου του καί 

έξαγαγών πολύκροτον έξηταζεν κύτό έπιμελώς, 
ψιθυρίζων καθ’ έαυτόν ;

Ό κύβος έρρίφθη πλέον Άφοΰ εδώ δέν ήδυ- 
νηθην νά άπολαύσω τήν εύτυχίαν, τήν όποιαν 
πρό χρόνων ώνειρευθην, άς την ζητήσω έκεί 
ύψηλά.

Δέν άφήκε νά παρέλθη πολύ ώρα. “Εφερε τό 
φονικόν οπλον είς τό στόμα του καί έξεκένωσε 
αύτό δίς.

Αί σφαΐραι διελθοΰσαι τοΰ ούρανίσκου του, 
διεπέρασαν τό δένδρον τής ζωή;, ρίψασαι αύτόν 
αύτοστιγμεΐ άπνουν,

Έν Καίρω τή 30 11. ί 910

Φλλίππος Μ. Μελιόάίΐς· 
Μηχανικός.

ΑΑΗΘΕΙΑΙ

Τό νά όμιλή τις περί του έαυτοΰ του, χωρίς 
νά έοωταται, δεν είναι μόνον εγωισμός, άλλά 
καί ανοησία.

Έν τώ κοσμώ τούτω δλα τά πρκγματα άλ 
ληλλοσυγκρούονται, όσον αντίθετον δρόμον καί 
άν λαμβάνουν ταΰτα, διότι κατά φυσικόν δρό
μον έκαστον πράγμα έχει τόν αντίκτυπον του. 
Τό καλόν θά εύρη τό κακόν, ή χαρά την λύπην, 
καί τό βουνόν ακόμη δύναται νά γι·-η πεό-.α;.

Όσω εύθηνότερα πωλεϊ τις μιαν συμβουλήν, 
τόσον ακειβωτερκ τήν έχει αγοράσει.

Όταν δέν δύναται τι; νά σπάση τό κόκκα- 
λον διά τών όδόντων, τά γλύφει διά τή; 
γλώσσης.

Εί; τά μέγαρα καί παλάτια δέν χωρούν αί 
μεγάλα-, κεφαλαί, ένφ εί; τά; καλύβας χωρούν, 
διότι δέν κωλύονται άπό περιττά έπιπλα.

Ή γυνή άλλαζει πολλάς γνώμας έκάστοτε,
διότι εί; ούδεμίαν δύναται -.ά στηριχθή.
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;>Ι. £τιχοποίη<Ιις.

Διά τών κάτωθι όμοιοχχτχληξιών νά συμπλήρωσή 
όχτάστιχον ποιη'ΐάιισν.

Ήρεμΐα-Τρικυμίχ, Στήίη-ΛήΟη, Διχχέει Περιρρέει 
Έλπίδχ-Κρηπίδα.

52. Αίνιγμα.

'Άγριον ϊΐμχι ζωον χαί φύσιν ϊλλχσσω 
μ’ ένδς μόνου ψηφίου προσθήκην 

κ’ εις αδιάλλακτον ε/θόν τοΰ πρώτου 
τρέπομ’ άμέσως ζητοΰντι νίκην.

53. Αίνιγμα.

Τδ όλον μου τετράποδου 
τδ ήμισυ επίσης

Ποιαν παρέχω αΐσβησιν 
άν μ’ άποκεφχλίσης ;

ί>4. Φύρδην Μΐγδην.

Μεπροσισκ — Γοσάμπλε

’̂ττίτΤΓ^τττΎ
ΤΤττττττττΓΓΓΤΤτττττττΓτττττττττττΓττΓτττΓ

t tXTlXXtXttXllXXlltl t lull

ΑΡΤΠΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
Έόδομαδιαίως έκδι όοιιένιι

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

λ’υνωδά τ 
ςχτο π;σ τρι 
διαίι έφηιε,

:ώ πνεύματ; της κ··ορΟώσεως ήρ- 
,ών έοδομάδων έζδ-.δυμενη έόδομα- 
ρίς Πολιτική, Κοινωνιολογική 

Φιλολογική, Εικονογραφημένη 
γάτας τούς *—■ -
δος χαί 
πχ’,κών 
Οωτιχάς 
μως το 
τό κακόν, 
τά ΰλικα

ΊΙ
ού ης εδνωοελοΰς δ:χσ:«·; 
υποστηρίζει όιαρκώς συνι 
εσυοσωτήριον δημοσίευμα τοις χπχντχχ 
δρομή α~. και ά·χγ ιόσταις χύτης 
τχυτώ ότι δέχεται χαί ίγγρχφάς 
Ία τών γοχοείων καί πρακτόε υν ινστ

Σννδοιιμαί 'Ανεξαοτήτοι*  
Άβήναις...................
ταΐς Ίΐπχρ/ίχις · -

·· »Ι·«· ' —τω κςωτεριχω · · · 
‘Ρωσσίχ...................
Αιγυπτω................
’ Κμερικη................

k 
kκαι 

j έχουσα συνερ- 
δοχιμωτέρου; καλάμους της Έλλά- 

Του;·ίχς καί τών κυριωτέρων ευρω- 
κέντρων καί μέ χοχάς έντελώς άνορ 
χιί πατριωτικές ίποστηοίζουσχ έκΟύ- 
χαλόν χαί καυτηριάζουσχ αμεΤ' χτως 

έχουσα ε< τών π;οτί:ων είασοχά 
καί ηθικά πολυετή κεφχλχιχ 

Ί'ύσις· τιθίμένη παρά

k 
k 
ι*  
k 
k

•JSZ.AIV 
δθ> λ

Έν 
Έν
Έν 
Έν
Έν

Ι’.ν

ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Ύπό τής ΔιευΟύνιίεως τής -Φύιίεως· προ- 

όε·ςώς έκδίδεται τ<> Λ ΕΥΚ 12'1 A TUN ΙΑΤΡΟΝ, 
δηλαδή ύ ΟΔΙ1ΓΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ’Αθηνών 
καί ΙΙειραιώς, όότις Οά περιέχει τάς Διευ
θύνσεις τών Ιατρών μετά τών εικόνων βν- 
τών καί τοΰ κλάδου είς δν έπιδϊδονται, ού
τως ώότε πας ξένος ή έντόπιος άνιιτρέχων 
είς αύτόν, νά εύρίύκη πάόαν όχετικίιν πλη
ροφορίαν, πρός άνίύρεόιν τοΰ ίατροϋ τον, 
νωρίς νά έρωτά τίιν τυχόντα καί μ ή γνωρί- 
ζοντα έπ’ άκριβώς τόν ειδικόν ιατρόν έκά- 
ότον νοιίήματος καί τίιν κατοικίαν αύτοΰ- 
Τό ’Ιατρικόν τοϋτο ΛΕΥΚΩΜΑ έθεται μονα
δικόν είς τό είδος τον καί Οά κυκλοφορήθιι 
παντοΰ καί είς δλα τά Κέντρα, έν νρνόοδέτω 
τεύχει.

ΓΙαρακαλούνται επομένως δθοι έκ τών ια
τρών έλιιθον τίιν άνετικήν τής έκδόόεώς του 
άγγελίαν καί δέν άπέότειλαν έτι ήμϊν τάς 
δεούθας πληροφορίας, όπως εύαρειίτούμενοι 
άποότείλωάιν ήμϊν ταντας πρός αποφυγήν 
παραπόνων, Γιν δέν θυμπεριληφθώιίιν έν τφ 
άπαραιτίιτω δι’ αύτονς ΛΕΥΚΟΝ ΑΤΙ τούτοι.

Γραφεία «Φύιίεως οδός Κοραή άριθ. 5·

ΤΟΜΟΙ ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΙ
■ΦΥΣΕΩΣ- ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ '

Χρυσόδετοι τόμοι τής υΦύοεως» προηγου
μένων ετών ώς καί τσϋ α. Πανοράματος ο δε
δεμένου μετά 280 εικόνων, υπάρχουν εν τοΐς 
Γραφείοις ήμών καί άποστέλλονται ελεύθεροι 
ταχυδρομικών τελών παντί προαποοτέλλοντι to 
άντίτιμον, ήιοι φρ. 15 δΓ έκαστον τόμον τής 
αΦύύεως” και φρ 12 διά τά J Πανόραμα·».

ΔιεύΟυνοις Κύριον
Ί». ΙΙοίντεζην

Διευθυντήν τής «Φύσεως <>
Είς Αθήνας

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται ζιγκογραφίαι cliche», καί 
πεοβολεΐς αϋΟηαεοόν.

Έγγράφονται έν αύτώ συνόρομ.ηταί είς ε
φημερίδας καί περιοδικά. Ωσαύτως

Είσπράττονται αποδείξεις και λογαριασμοί. 
'.Ί-τυοτέΙκοιεαι ταχ. δέματα είς Αίγυπτον. 
Ιΐωλοΰνται καί μισΟουνται κλισέ διά περιο

δικά καί εφημερίδας εις συμφεροΰσας τιμάς.
Φωτογράφησες οίουδηποτε αντικείμενου.
'Εμφανίσεις /.κ·. εκτυπώσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs .
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Γίνονται δεκταί και άντιπροσωπεΐαι.

Γραφεία : Αδελφοί ΙΙρίντεζη
('Οδός Κοραή άριΟ. ;>.)


