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ΑΙ ΕΛΛΙΙΝΙΑΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΙ γυναίκες τ&ν Αθηναίων.

ΠΑΡ' Άθηναίοις αί γυναίκες 
των Ελευθέρων ούτε εΐς τήν 
Αγοράν ίφαίνοντο, ούτε εις 
τάς πλατείας, ούτε είς τά πολλά 
καί ποικίλα τής πόλεως θεά
ματα. ΕΙς τήν Αγοράν είτε 
αύτοϊ ούτοι οί Άνδρες μετέβαι- 
νον, ινα πορίζωνται τά δψώ- 
νια, ειιε καί τους δούλους 
αύτών ίπεμπον προς τοΰτο. 
Ή ίλευθέρα Ατθίς, ύπερβαί- 
νουσα τήν ανλιον θύραν, πα- 
ρέβαινε τους όρους τής ύπάν- 
δρου γυναικός' είς αυτήν πέ

ρας τοΰ οίκου ήτο καθιερωμένη ή θύρα τής 
αυλής. 'Ενφ δέ αί Αγοραι και τά βουλευτήρια 
καί οί θίασοι καί οί σύλλογοι πολυαρίθμων δμί- 
λων καί ίν καιρφ είρήνης ήρμοζον εΐς τούς άν- 
δρας, εΐς τάς γυναίκας επεβάλλετο ή οίκουρία 
και ή ένδον διαμονή και ή σιγή. αΓύναι, λέγει δ 
Σοφοκλής, γυναιςί κόσμον ή σιγή φέρει"» τοντ' 
αύτό δέ παρήνει καί δ Ευριπίδης' αγυναικί σιγή 
τε και τδ σα»φρονέίν κάλλιο τον»' καί ό Αισχύ
λος τήν αύτήν έχει γνώμην, λέγων τή γυναική 
«σδν δ' αύ τδ σιγάν και μένειν εΐσω δόμων». 
"Όριον, ουντόμως είπεΐν, ίθεωρεΐτο είς μέν τάς 
παρθένους ή μεσανλιος, έντδς τών κεκλεισμένων 
θυρών, εΐς δέ τάς τελείας γυναίκας ή άθλιος.

Αί άρχαΐαι νησιωτικαί γυναίκες.

'Αλλ' ίν Σκύρφ, ΐνα λεπτό μερέστερον περί 
τοΰ γυναικείου φύλου κατά τούς χρόνους Εκεί

νους διαλάβομεν, &ς και ίν ταΐς πλείόταις τών 
ίλληνίδων νήσων, αί γυναίκες διετέλουν όύχι 
ίν οθτω στενώ περιορισμφ, ώς ίν πολλοΐς τών 
'Ελλήνων και μάλιστα τοΐς Άθηναίοις. "Οντες 
οί κάτοικοι τής νήσου ταύτης ή ποιμένες, ή 
γεωργοί, ή ναυτικοί, είχον τάς Εαυτών γυναίκας 
βοηθούς είς τό ποιμαίνειν καϊ γεωργεΐν, όί δέ 
ναΰται Αποπλέοντες κατελίμπανον αύταΐς καϊ ταΐς 
θυγατράσιν αύτών τήν Επιστασίαν και θεραπείαν 
τών Αγρών. 'Εν ταΐς πλείσταις τών Ελληνικών 
νήσων αί υπανδροι γυναίκες και αύταί αί παρ
θένοι δπέλαυον μείζονος ίλευθερίας καί είχον 
Ακώλυτον, ώς ίπί τδ πολύ, τήν μετά τών Αν
δρών συμπεριφοράν, ή ίν αύτή τή ήπειρωτική 
Έλλάδι- Οθτω εν Χίφ εγίνοντο Αγώνες Ανα- 
μίξ παίδων μετά παρθένων, ού μόνον δ’ ίν 
τοΐς γυμνασίοις ίπάλαιον πρδς Αλλήλους κόραι 
μετά παίδων, Αλλά καί ίξω τής πόλεως ετρεχον 
αυται άμιλλώμεναι π«ρι τής δάφνης, ήν δέ τδ 
θέαμα τοΰτο ήδιστον καί τερπνότατου τοΐς πε- 
ριεργαζομένοις.

At γυναίκες τής Πελοποννήσου καϊ at 
τής Σπάρτης.

Άλλα και ενιαχού τής Πελοποννήσου τδ οΐ- 
κουρεΐν ούκ ήν αύστηρώς Επιβεβλημένου ταΐς 
παρθένοις. Έν “Ηλιδι αί παρθένοι Απέλαυον 
τοιαύτης καϊ τοσαύτης ίλευθερίας, οϊα καϊ όση 
ούκ ήν Επιτετραμμένη ταΐς ίγγάμρις. Αιότι at 
υπανδροι, έάν ίφωρώντο προσερχόμεναι εΐς τδν 
'Ολυμπιακόν Αγώνα, καί στολήν Ανδρος μετημ- 
φιεσμέναι, κατελαμβάνοντο μόνον διαπερώ- 
σαι τδν Αλφειόν, κατά τάς Απηγορευμένας ή-
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μέρας, έρρίπτοντο κατά τοΰ Τυπαίου δρους, 
ένφ ταΐς παρθένοις έπετρέπετο καϊ νά θεώνται 
τονς Αγωνιζομένους· Τήν αύτήν όέ καί μείζονα 
ίλε.υθερίαν παρείχαν ταΐς παρθένοις ώσαύτως 
κάί έκ τών Δωριέων οί Σπαρτιίίται· έπέτρεπον 
δηλαδή αύταϊς καί ν' Ασκώνται δημοσίρ κάί αύ- 
τοϊ.ούτοι παρίσταντο θεαταϊ τών τοιούτων Ασκή
σεων. 'Αλλα και ταΐς ύπάνδροις παρείχετο ύπό 
τών συζύγων μεγάλη έλευθερία. “Εζων αίται 
βίον έν πλήρες Ανεξαρτησία, έτρέποντο Ασυστό- 
λως πρδς τόν έλεύθερον έρωτα και ήσκουν- με- 
γίστην δύναμιν ίπί τε. τών παίδων και τών οί- 
κείων άνδρών καϊ διηύθυνον, ώς ήθελον, τούς 
ίδιους αύτών οίκους. "Ενεκα δε τής Ακράτου 
και Ανειμένης τοΰ γυναικείου ίν Σπάρτη φύλου 
ελευθερίας δικαίως έψεξαν Αρχαίοι συγγραφείς 
Λυκούργον τόν' νομοθέτην, δτι, Ινώ σοφώς διέ
ταξε πάντα τ' άλλα, Αφήκε τό ήμισυ τής πό
λεως, τό περί τας γυναίκας, Ανομοθετητον. Καϊ 
δντφς έν μόνη τή Σπάρτη εζων άί γυναίκες 
έλεύθεραι πρός πάσαν, τρυφήν καί Ακολασίαν. "

Πάτε έπετρέετντο τάΐς γυναιξϊν έλευθερία ;

"Ως έν θεομηνίαις καϊ φυσικεώς συμφοραΐς 
κάϊΛτυχήμασι, ,τσυτέστιν ίν τώ θανάτφ πεφι- 
λημένου δντος, έν τή θνέλλη, ·τή καταιγίδι, τφ 
σειαμέβ, τή πυρκάίά, τφ ναυαγίφ, Ατημέλη
τος,.λυσίκομος καϊ έμπλεως τρόμου, ίξορμφ ή 
νεαρά γυνή ένώπων τών ξένων Ανδρών, πάσης 
περΙ'αίΑοΰς. φροντίδας άκοναίως-Αμέλσΰσα,οντω 
καϊ έν έκτάκτοις καιροΐς, ήτοι τή δεξιώσει βασι
λέων, καϊ νικητών καϊ όλυμπιονικών, καϊ ταΐς 
μεγάλαις έοίρταΐς καϊ.πανηγύρεσιν, έλύετο παρά 
τοϊς Αρχαΐοιςΰ Ελλησι και έχαλάτο ό δεσμός τής 
συζυγικής υποταγής , και εύπρεπείας καϊ συ
στολές.

ΤΑΔήναια.

' Έν τοΐς Αηναίοις,.Τνα λεπτομερέστερου περί- 
τής έπιτρεπομένης ένίοτε τή. γυναικι έλευθερίας 
εΐπωμεν, τή μεγάλη ταύτη πρός τιμήν τοΰ Διο
νύσου τελετή,, αί έλεύθεραι γυναίκες και αύταϊ 
αί νεάνιδες, μεγάλης Απέλαυον έλευθερίας καϊ 
παρ’ αύτοϊς τοϊς Άθηναίοις. Άπαξάπασα ή 
πόλις τών Αθηνών παρεδίδετ.ο εϊς βαθυτάτην 
μέθην. Έτελεϊιο δ' ή πανήγυρις αΰτη κατ’ 
έτος έν καιρφ τοΰ έαρος. Πλεΐστοι δέ τότε ξέ
νοι Αφικνοΰντο έκ πασών τών τής 'Ελλάδος 
χωρών εϊς ‘Αθήνας, "να γίνωνται αΰτόπται τής 
τελετής ταύτης καϊ Ακροασθώσιν έν τφ θεάτρφ 
τών νέων διδασκομένων δραμάτων. Νεάνιδες 
τότε έκ τών εύγενεοτέρων οϊκων παρηκολού- 
θουν τή πομπή, πολυτελώς κεκοσμημέναι καϊ 
τούς Αφθαλμονς κάτω νεύαυσαι. “Εφερον αν- 
ται-λπϊ τής κεφαλής τά ίερά κανά, έστρωμένα 
φύλλοις κισσοΰ καϊ πλήρη καρπών καϊ πλα
κούντων. Αί στέγαι τών οίκιών ήσαν πεπλη- 
ρωμέναι γυναικών,φερουσών έν χεροϊ λαμπάδας

καϊ φανούς, ϊνα φωτίζωσι τήν διερχόμένην καϊ 
κωμάζουσαν ίεράν συνοδίαν..

~·Ην δέ τό θέαμα τής τελετής ταύτης μεγαλο
πρεπές καϊ έξαίσιον' αί παρ' ήμΐν σήμερον τε
λούμενοι Απόκρεω, λείψανου τής Αρχαίας ταύ
της κα'ι Ακολάστου έορτής, Αμυδράν μόλις πα- 
ρέχουοιν είκόνα τών Διονυσίων. Όί.σαρκασμοί, 
αί εύφυίαι τών έορταζόντων, έπέχεον τήν ίλα- 
ρότητα τοϊς θεαταϊς καϊ έκίνουν άπλέτον καϊ ή- 
χώδη τόν γέλωτα τών Ακουόντανε. ' Προύχώρει 
δέ ή συνοδία διά μέσου τής πόλεως οίνοβαρής 
και κλονιζομένη, %δουσα έγκώμια πρός τιμήν 
τοϋ Διονύσου καί είς παντοίας παραδεδομένη. 
Ακολασίας. 01 πολϊται πάντες έφερον έπϊ τής 
κεφαλής στεφάνους ρόδοις, ΐσοις καί κισσώ π ε
κλεγμένους. 'Εκ δέ τών λατρευτών τοΰ Βάκ
χου, οί μέν εΐχον ποικίλας μεταμφιέσεις, αΐς 
έχρώντο οί τοϋ θεάτρου ύποκριταϊ τής κωμφ- 
δίας, οί δέ τήν. κεφαλήν κεχρίσμένην διά τρυ
γάς, ή βεβαμμένην διά κιναβάρεως' Αλλοι δέ 
πάλιν,μειρακες 'Αττικοί, ήκολούθουνμετημφιε- 
σμένοι είς Σατύρους, Πάνας, Σειληνούς, Βάκ
χος καϊ Μαινάδας, άΧλοι δί έκαλύπτοντο δέρ- 
μάσιν έλάφων ή προβάτων, άλλοι πάλιν έπ' 
όνων καθήμενοι εκρουον χαλκά κρόταλα, δι' 
ών άπετελεϊτο κρότος δαιμόνιος, καϊ άλλοι Αντί 
πώγωνος έφερον φύλλα δρυός. Πάντες δ’ οΰ- 
τοι, Ιθύφαλλοι καϊ φαλλοφόροι, περιέτρεχον 
τάς δδούς, έπήδων, ώρχοΰντο καϊ οίονεϊ ώρύ- 
οντο καϊ μετά κραυγών καϊ φωνής ‘βαρβάρου 
έκάλουν τόν θεόν. Κατέσχιζον οΰτοι διά τών 
δνύχων καϊ δδόντων τά σπλάχνα τών ώμών ιε
ρείων, περιέσφιγγον διά τών χειρών δφεις καϊ 
πε'ριέπλεκον αύτούς εν τοΐς πλοκάμοις τής κε
φαλής, καϊ έξήγειρον διά τών θεαμάτων τού
των τήν περιεργίαν καϊ τήνέκπληξιντοϋ όχλου.

Άδώνια.

Άλλ’ αί γυναίκες εΐχον καί Ιδίαν έορτήν, ήν 
αύται μόναι, άνευ τών Ανδρών, έπανηγύριζον. 
Ήνδ' αΰτη ή πρός τιμήν τοΰ Άδώνιδός, τοΰ 
Ατυχούς έκείνου έραστοΰ τής ’Αφροδίτης,.δστις 
θανασίμως πληγείς ύπό τών χαυλιοδόντων κά
πρου, παρέδωκε τήν ύστάτην πνοήν έν ταΐς Αγ- 
κάλαις τής θεάς ταύτης. Ό Άδωνις ήν ή εί- 
κών τον ΰαρος, θεοιρουμένου ώς νεανίου έξάι- 
σίου κάλλους, καιπεριπαθώς ύπό τής ’Αφρο
δίτης Αγαπωμένου. Οί δύο έραστάϊ έν τή λάμ- 
πρότητι καϊ γονιμότητι τον έαρινοϋ βίου έτέ- 
λόυν τήν ήδονικήν αύτών ίνωσιν. Ή έορτή 
αΰτη διήρκει δύο ήμέρας' κατά τήν πρώτην,κά- 
λούμένην έμφανίσμός, έμνημονενετο ή εις "Α- 
δου κατάβασις του Άδώνιδός καϊ έπανηγνρί- 
ζετο ύπό τών γυναικών πενθίμως. και μετά 
δακρύων' κατά δέ τήν δευτέραν, καλουμένην 
εΰρεσις, έωρτάζετο ή Ανάστασις τόΰ νεανίου 
χαρμοσύνως καϊ συνωδεύετο μετ’ δρχήσεων καϊ 
εύωχών. ■ ■ , 1

Έλευσίνια.

Αλλά κάϊ άλλη τελετή, ή πρός τιμήν τής 
θεσμοφόρου Δήμητρας, ήτις Ανθημιλλάτο κατά 
τήν μεγαλοπρέπειαν πρός τήν τών Παναθη- 
ναιων, έτελεΐτο μάλιστα ύπό γυναικών, τών 
νενυμφευμένων.Έκάστη τών δέκα 
Αττικών φυλών ύπεδείκνυε δύο 
γυναίκας, έκλεγομένας ύπό τοΰ 
φύλου αύτών, ών'καϊ ή καταγωγή 
τοϋ γένους εύγενής καϊ ό γάμος 
νόμιμος. ΟΙ άνδρες, οί εχοντες 
περιουσίαν τριών ταλάντων,.πα- 
ρεϊχον ταΐς γυναιξϊν αύτών . όσα 
χρήματα ήσαν Αναγκαία πρός τάς 
δαπανάς τής τελετής. Ούδενϊ τών 
Ανδρών έπετρέπετο νά είσέλθη είς 
τόν Ναόν, δπου έτελοΰντο αί ϊεραϊ 
έκεΐναι τελεταί' δ παραβαίνων τήν 
διάταξιν ταύτην έτιμωρεϊτο διά 
θανατου. Άπήρχοντο δέ αί γυναί
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στιγμήν έκείνην, καθ’Ήν αφίνωμεν τίϊν 
σωματικΑν ύπαρξιν. Α'να είσέλθωμεν είς τό 
άγνωστον; Ή’ έμώτησις αϋτη' καίτοχ άρ- 
μόζουσα, μάλλον δί: λίαν ένδχαφέρουσα, 
έν τούτοις δέν' τυγχάνει της. δεούσης 
απαντήσεως, ·διά τόν άπλούστατον λόγον, 
δτχ έκ τόσων μυριάδων ανθρώπων, οχ'τχνες 
μέ^ρι τοΰδε τό έδοκίμασαν, δέν ύπήρξεν 
ούοεΐς δστις νά έπχστρέ^η καί πάλιν είς 
τόν ταλαίπωρον πλανήτην μας καί νά 
δώση ήμΐν · τάς τόσον ποθητός καί δεού- 
σας εξηγήσεις. Καί ούτω καθ’ έκάστην 
βλέπομεν νά θνήσκωσχ πρό ημών συγγε
νείς καί ξένοι, γνωστοί καί άγνωστοι, χω
ρίς νά γνωρίζωμεν τί αρα γε αισθάνονται 
κατά τήν στιγμήν έκείνην τά πρόσωπα 
ταϋτα, άτινα βλέπομεν ότέ μέν γαλήνια 
καί μηδειώντα, ότέ δέ φοβερά καί απαίσια. 
Βεβαίως ό καθείς προσπαθεί νά δικάση έκ 
τής έπί τοϋ προσώπου διαγραόομένης· κα- 
ταστάσεως τού θνήσκοντος, ένω έιδομύχως 
τρέμει καί παρακαλεΐ, δπως μακρννθη 
δσον τό δυνατόν περισσότεροί’ άπ’ αύτοΰ 
ή σκληοά αύτη δοκιιιασία. Ή δοξασία, 
οτι ό κακός αποθνήσκει .δυσχερώς -καί ό 
καλός εύχερώς εϊναι αραγε αληθής; Ίσως 
δχι. Ό θάνατος έπέρχεται άναλόγως- τής 
άσθενείας καί άναλόγως τής κράσεις τοΰ 
ύποκειμένου,. συγχρόνως δέ καί άναλόγως 
τών προλήύεών του. Ύπάρχουσιν ή κάλ-, 
λχον ύπήρξαν θνητοί, οϊτινες διήλθον' τήν 

κες και αί νεάνιδες είς τήν Ελευσίνα διά τής 
Ίεράς δδοΰ έφ’ Αμαξών καϊ διέτριβον έν τφ 
ναίβ δλην τήν ήμέραν, καθήμεναι χαμαί ■ καϊ 
φϋλάττουσαι αύστηράν νηστείαν, μιμ'ούμεναι τήν 
θεάν Δήμητραν,ήτις, περιπλανωμένη πρός Ανα- 
ζήτησιν τής θυγατρός Περσέφόνης, ίμενεν άσι- 

τος. Αί γυναίκες δέ κατ’ έκείνους 
ταΰς χρόνους μεταβαίνουοαι είς 
Ελευσίνα έλαμπαδοφόρουν ή έ
φεραν έπι . τής κεφαλής βιβλία, 
δπως δείξωσιν, δτι οί νόμοι έδό- 
θησαν ύπό τής Δήμητρος. °Εφ’ 
άρματος δέ συρόμενου ύπό βοών- 
έκαμίζετο κάλαθος περιέχων-ροϊ
διά καϊ μύκωνας καϊ σπέρματα 
πρός δήλωσιν, δτι τοιαϋτά τινά 
έδώρησεν ή Δημήτηρ τοΐς Ανθρώ
πους.

ΜΙΛΤ. I. ΒΡΑΤΣΑΝΟϊ

ζωήν αύτών-κακώς, οϊτινες τόν' πλούτον 
αύτών άπήλαυσαν έξ αδικίας, οϊτινες χά
ριν τού χρυσού δέν έδίστασαν νά κατα
στρέφουν οίκογενείας, νά στρεβλώσουν 
ήθη, νά σπείρωσι διχονοιας καί μίση,’ καί 
έν τούτοις άπέθανον εύχσριστημένοι και 
γαληνιαίως.

Τούναντίον άλλοι, οϊτινες διήνυσαν κα
λώς τήν ζωήν καί μάλιστα μικρά παιδία, 
άτινα Λγνόουν τό κακόν δσον καί τό κα
λόν, συνέβη νά ύποφέρουν οίκτοώς.

Είνε έν τούτοις αληθές, δτι ή ένοχος 
φυχή έχει πάντοτε τήν συνείδησιν έξη- 
γριωμένην καί δτι κατά τινας δεδομένας 
στιγμάς αύτη έξεγείρεται δι’ όλης τής δν- 

. νάμεώς της. ’Αλλά πολλώ μάλλον τήν 
στιγμήν έκείνην.

- Ύποφέρων τις έξ άσθενείας καί αισθα
νόμενος δτι άφίνει τήν ζωήν, σκέπτεται 
άκοσσίως τί άπήλαυσεν έκ ταύτης. Τότε 
διέρχονται πρό αύτοΰ άπασαι αί αναμνή
σεις του. άλλ’ ένεκα τής περιστάσεως, 
πρό πασών αί άναφερόμεναι είς πράξεις 
έναντίον τής συνειδήσεώς του. Ή στιγμή 
αΰτη είναι κρίσιμος, διότι τό άγνωστον 
φέρει πάντοτε μυστηριώδη φόβον. Ή φαν
τασία του έρεθίζεται καί τώ παριστάνει ώς 
αληθή γεγονότα μεμακρυσμένων χρόνων. 
Ούτος στενοχωρεϊται, φρικιά, τρέμει. Τόν 
καταλαμβάνει είδος ζάλης. Δέν βλέπει 
πλέον ή τά ύποτιθέμενα φάσματα. Ό έλά- 
χιστος θόρυβος είναι ίσως ό θοοΰς τής 
έσθήτος των, ή άκουομένη φωνή είναι ή 
τομ θύματός τον, καί ό δυστυχής άγωνιά,
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φοβείται. Ή φαντασία του θερμαινομένη 
όλοέν τφ παριστάνει πλήθος αδικημάτων 
καί δ δυστυχές αισθάνεται φρενήτιδα. Έν 
τω μεταξύ η κατάστασις έπιδεινοΰται. Ό 
λάρυγς δέν δύναται πλέον νά συσταλή κα'. 
ό σίελος σνσωρευόμενος μεταβάλλεται είς 
ρόγχους, οίτινες τώκλείουσι τόν λάρυγγα. 
Ήδη μόλις δύναται νά άναπνεύσμ. Οί 
ρόγχοι τόν. πνίγουσιν, ή 'αναπνοή του 
είνε βαρεία καί ή φαντασία του τώ παρι
στάνει τάς χεϊρας δαιμόνων περιβαλλοΰ- 
σας τόν λαιμόν του, ινα τόν στραγγαλί- 
σωσιν.

Είναι αληθές, αισθάνεται, δτι.τόν πνί
γουν. Ιδού αί χεϊρες τών φασμάτων τόν 
πνίγουσιν όλοέν δυνατώτερα. ’Ώ ! τής φρί
κης! Προσπαθεί νά έγερθή. Παλαίει ώς 
πρός αληθείς άνθρώπους. Τήν μορφήν του 
κατακλύζει απαίσια ώχρότης· κραυγάζει, 
κτυπά πρός αοράτους ύπάρξεις, θέλει νά 
κρυβη καί βραχναί φωναι έξέρχονται έκ 
τοΰ κεκλείσμένου ήδη λάρυγγός του. Δέν 
αναγνωρίζει πλέον τους γύρωθεν ΐσταμέ- 
νους συγγενείς καί γνωρίμους, δέν βλέπει 
πλέον ή τούς διώκτας του, δέν παρακολου
θεί ή τάς κινήσεις των, δέν ακούει ή την 
φωνήν των. Είναι παράφρων πλέον, ιδού 
τό παν. Ό έγκέφαλος του ασθενής καί 
αδύνατος, κατακλύζόμενος ύπό τών τρο
μερών τής φαντασίας εικόνων καί ύπο- 
στάς παράφορους δοκιμασίας, δέν δύναται 
πλέον νά ένεργήση κανονικώς. Διεγείρεται 
όλοέν περισσότερον, έξάπτων τόν ασθενή, 
δστις ζή τότε τόσας ώρας, δσας τω έπι- 
τρέπει ή κατάστασις τής άσθενείας του. 
Τά μικρά παιδία θνήσκουσιν ένίοτε κο- 
πιώδώς, άλλά είς αύτά δέν εινε πλέον ή 
έξαπτομένη φαντασία τό αίτιον. Ύποφέ- 
ρουσιν άναλόγως τής άσθενείας καί τό
σον περισσότερον, όσον είναι ύγειεστέρας 
κράσεως.

Έβαινον ποτέ πρός τόν θάνατον. Οί 
τρομεροί πόνοι ούς ήσθανόμην, μοί έδεί- 
κνυον τό ψυχρόν μνήμα. Γύρωθεν οί οι
κείοι μου μέ παρετήρουν άπηλπισμένοι. 
.Έν τή κρισίμω ταύτη στιγμή άπαν τό πα
ρελθόν μέχρι τών έλαχίστων αύτοΰ μερών 
Οιήλθε πρό τών οφθαλμών μου. Οί πόνοι 
μου έγίνοντο δεινότεροι, ρίγος μέ κατέ
λαβε, δέν έβλεπον πλέον καθαρώς, ή δρα- 
σίς μου όλοέν έσκοτίζετο περισσότερον καί 
τά ώτα μου ήρχισαν νά βοίςουν άπαισίως. 
Αίφνης οί πόνοι ένεκρώθησαν καί γλυκυ- 
τάτη νάρκη ήρχισε νά μέ καταλαμβάνη.

Τό παν άπώλλετο! Έχανόμην....
Όταν μετά τινα λεπτά έπανήλθον αί 

αισθήσεις, ένόμισα δτι άφυπνιζόμην άπό 
τόν γλυκύτερον ύπνον. Άλλ’ οί πόνοι μον

έπανήλθον καί αύτοί τρομεροί ώς καί πρίν. 
’Ολίγον κατ’ ολίγον ή αναπνοή μου έγέ
νετο καί πάλιν κανονική καί χάρις εΐς τινα 
φάρμακα, μετά τινας ώρας ήμην πολύ καλ
λίτερου. Ε '

Τοΰτο τούλάχιστον τό όμολογώ δτι δέν 
μέ ηύχαρίστησε καί τόσον πολύ- Ό θάνα
τος ήτο γλυκύτερος καί ήσυχώτερος τής 
πολυκύμαντου καί θυρυβώδους καταστά
σεως, ήτις καλείται ζωή, ώστε τή άληθεία 
μέ κατεγοήτευσεν. Άλλ’ επειδή είχον ήδη 
έπαν^λθη εΐς τήν ζωήν, ΐνα καί: πάλιν 
άφήσω αύτήν, ήτο βεβαίως κάπως δύσκο- 
λον1 μή έχονσα δέ τήν δρεξιν νά δοκιμάσω 
τούς οριμεΐς πόνους ένός δηλητήριου ή νά 
ίδω τό αίμα μου ρέον έκ τίνος πληγής 
έγχειριδίου, συνεκράτησα έμαυτήν καί 
έσκέφθην νά φυλάξω δι’ άλλην φορει,ν τόν 
τρελλόν ίσως τούτον πόθον μου.

ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΣΤΑΝΟΥ

........... «-«aeseasaf-·

ΠΑΜΕ
Πάμε στό έρημοκλήσι ποΰ παπάς 
δέν τώχει ακόμη λειτουργήσει, 
πρώτοι νά ®οΰμ’ εμείς τή λειτουργία 
καί ή ψυχή μας ψυλά νά φτερουγίση.

Πάμε γιατί θά δείξω στδ Χριστό 
δν ή λογχιά του μοιάζει στή δική μου 
καί θά τοΰπώ, Έκεΐνος νά μοΰ «η 
δν βρίσκεται πληγή σάν τή πληγή μον-

Πάμε καί σάν ίδής καί τοΰ Χριστού 
τδ βίέμμα του γιά μέ νά μεσιτέψη 
δός μου γλυκεία μου άγά«η, ενα φιλί 
καί τδ φιλί σου έκειδ θά μέγιατρέψη.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ

Δεν σοΰδωσε ή φύσι μυρωδιά 
καί χρώματα πολλά νά σέ στολίζουν, 
τά κίτοινά σου φύλλα τά χρυσά 
δπως μυρίζουν τ’ άνθη δέν μυρίζουν

>—<
Σοΰ στόρισε τή χά'ρι τής μοσκιάς 
τοΰ γιαοεμιοΰ, τοΰ γιούλιου, τή φρεσκάδα 
τοδ ρόδου τή «ερίφανη θωριά 
τή χάρι, ομορφιά, καί κοκκινάδα

>—

Και σοΰδωσε μονάχα το χρυσό 
τδ χρώμα ποι* όμορφο ά«’ τόν Ήλιο 
γιά νά στολίζης, χρυσάνθεμο γλυκό, 
τό μακρυνό, και κίτρινο βασίλειο !!...

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΓΤΣΗΣ

BEETHOVEN

ΖΩΗ ΘΛΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΗΣ

Δέν πρόκειται νά άναλύσωμεν την ζωήν 
και τό έρ^/ον τής υπεράνθρωπου ταύτης καλλι

τεχνικής ψυχής Άλλά διά των ολίγων αυ
τών επεισοδίων τής πολυκύμαντου ζωής του 

Μπετόβεν, τήν οποίαν όμως το μεγαλουργόν 
πνεΰμα διήνυσε μέ τόσην ευγένειαν καί στωϊ- 

κότηια, νά έυισχύσωμεν τήν πίστιν πρδς τδ 

ζήν όλων έκείνων, οι όποιοι λιποψυχούν καϊ α
πογοητεύονται ευκόλως-

Αύτός ό άνθρωπος τοΰ οποίου ή μορφή έφε- 
ρεν αείποτε τδν τύπον τής θλίψεως. ως έξη- 

κριβώθη. ΰπήρξεν έπί τινα χρόνον κομφευόμε- 

ιος νεανίσκος καί πολλάκις έθ.εάθη περίπατων 

εΐς τό Prater τής Βιέννης φορών μαύρας πε

ρικνημίδας και πούδραν Άλλ* αί τρικυμίαι 

τής ζωής του δεν ήργησαν νά έκσπάσουν. II 
πτωχεία και κόπωσις έκ τής εργασίας του ποτέ 

δεν τόν έγκατέλειψαν. '^.ξήρχετο πολλάκις α
σκεπής, αξύριστος, μέ αγρίαν κόμμωσιν, φορών 

επενδυτήν καϊ πανταλονιού έξ ερίου ευτελέστα

του- Ύυιοΰτο ήτο τό εξωτερικόν του, ώστε μό

λις ένεφανίζετο εις τάς οδούς, έφώναζον οι μι
κροί οχληροί :

— Νά <5 Ροβιυσών Κροΰσος !

Άλλά καί οί σοβαροί καϊ οί μεγάλοι πε-
ριέπαιζον εαυτόν τον τρελλόν».

Ό πατήρ του ευθύς 
απδ τοΰ 4ου έτους έ- 

σκέφθη νά τδν έκμε- 

ταλλευθή. Σκοπός του 

ήτο νά παρουσίαση μί

αν <ίμικράν μεγαλο- 

φυίαν» καϊ πρδς τοΰτο 

ΰπεβαλεν αύτόν εις ε

πίμονον παρασκευήν' . 

τότε μόνρν έσηκώνετο 
τδ παιδίον άπδτδ κλει

δοκύμβαλου, όταν οί 

δάκτυλοί του έπόνουν 

πλέον "Ένδεκα έτών έ- 

λάμβανε μέρος εις τήν 

ορχήστραν τοΰ θεά- · 

τρου. Δεκατριών έτών 

επαιζευ οργάνου. Τέ<τ 
σαρα έτη βραδύτερου 

ήτο προστάτης τής οι

κογένειας του, επιμε
λούμενος καϊ τής α

νατροφής δύο αδελφών 

. του μικρότερων.

Ή βιοπάλη άρχε- 
ται, μέ τάς πρώτας

Ή < μικρά μεγαίοφυία* όϊν τ^ρ}·ησε ν' ivayarfl καϊ τδ 

δνειρον τοΰ πατρός Μπετόβεν Ιςεπληρώύη ταχέως

δέ δειλάς επιτυχίας,τά πρώτα κέρδη έι θουσιάζουν 
τδν άπειρον νεανίσκον.

Οί καρποί τής κολοσσαίας εργατικότητος τοΰ 

Μπετόβεν εϊνε άφθονώτατοι. Τίς άκούσας τήν 

Appassionata δέν έρρίγησε ; Τίς δεν ήκουσε 

τήν πασίγνωστου, τήν αθάνατον Sonate 3U 
elair de Lune ;

II μελαγχολία τής ζωής του. έ',ηγεΐ τήν με- 

λαγχολικότητα των έργων του. Τά διαπνέει 
πάντοτε τό παράπονου ανθρώπου πάσχοντος.

Έγεννήθη τόν Δεκέμβριον τοΰ 1770 εις τήν 

Μπόννην, παρά τήν Κολωνίαν, εκ πατρός άλ - 

κοολικοΰ καϊ μητρδς φθισικής. Ή λεπτομέρεια 
αΰτη αποκαλύπτει τάς αμαρτίας αί όποΐαι

έβάρυνον έπϊ τής δύστυχους αυτής μεγαλοφυίας 

καϊ εξηγεί τό αίτιον 

τής βαρυκοιας ΰφ’ ής 

κατελήφθη έν ηλικία, 

είκοσι έξ έτών.

Άλλ* επέρχεται ή 

τρομερωτερα συμφορά 

τής ζωής του. Τό 1796 
έν ήλικίφ 26 έτών κα

τελήφθη ύπδ ίσχυρο- 

τάτης βαρυκοιας. Ό 
δόκτωρ Κλώτ£ Φωρές 
δστις έπισταμένως δι- 

ηρεύνησε καϊ παρηκο- 

λούθησε τήν ασθένειαν 

του, συνεπέρανεν δτι 

ώφείλετο εΐς γενικήν 
κληρονομικήν πάθη- 

σιν. Καί ουτω κατε- 

δικάσθη ό δυστυχής 
νά στερηθή τοΰ πο· 

λυτιμοτέρου του οργά

νου- Διά νά συνθέτη 
ήτο· ήναγκασμένος νά 

κράτη μικρόν ραβδίον 

μεταξύ τώ>· όδόντων 

του, άκουμβοΰν έπί τοΰ
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κιβωτίου τον κλειδοκύμβαλού, ώστε να ακαΰΐ) 
άμυΰρώς τούς ήχους.

’Ιδού αποσπάσματα'δύο επιστολών του, δπου 
έν θλίψει διηγήται τδ γεγονός ;

«Φίλτατε μοι, άγη#ε καϊ πολύτιμε Άμένόα, 
ο Μπετόβεν σου εινε τελείως δυστυχές. Φον- 
τασου δτι ή εύγενεστέρα των αισθήσεων μου, 
ή ακοή, έξησθένησε σημαντικά. "Ηδι; άψ’ ής 
εποχής εΰρισκόμεθα μαζύ, άυτελήφθηυ τά συμ
πτώματα τοΰ κακού και τδ έκρυπτον' δυστυ
χώς δμως εκτοτε έχειροτεύρειε κατά πολύ. θά 
θεραπέυθώ άρά γε ; Φυσικά έλπίζω τοιοΰτόν τι. 
Άλλ* ή. ελπίς μου είνε μικρά. Τοιαΰται ά- 
σθένειαι είνε ανίατοι. Λοιπόν οφείλω τοΰ λοι
πού νά ζώ ζωήν άθλίαν καϊ ν’ αποφεύγω πάν 
δ,τι προσφιλές καϊ τοΰτο εντός τόσον ά
θλιου κόσμου καϊ εγωϊστοΰ / Κατ’ ανάγκην 
θέλω καταφύγει εις θλιβεράν έγ- 
καρτερησιν. ! ’Αναμφιβόλως έχω 
δλην τήν διάθεσιν υά θέσω τδ έγώ 
μου ΰπεράνω δλων αύτών τών δει
νών. Πώς ομώς θέλω κατορθώσει 
τοΰτο ;τ>

Και έν άλλη επιστολή ■
«Εις τδ θέατρου οφείλω νά κά- 

θημαι πλησιεστατα τής ορχήστ
ρας,' διά ν’ άντιλαμβάνωμαι τούς 
ηθοποιούς'. 'Αν καθήσω ολίγον μα
κράν δεν ακούω τούς τόνους, ούδε 
τάς φοινάς Ουδέ τά όργανα. "Οταν 
μοΰ όμίλοΰν ήσύχως, μόλις κατορ 
θώνω νά ακούσω, αλλά πάλιν μοΰ 
είνε ανυπόφορου τδ νά μοΰ φωνά
ζουν. ■■ Συχνά καταρο'μαι τήν ΰπαρ- 
ξίν μου.. . . θέλω, άν τοΰτο μοΰ 
είνε δυνατόν, νά καταφύγω εις τήν 
έγκαρτερησιυ. Άλλ* έρχονται οτι- 
γμαϊ τής ζωής μου, καθ' άς είμαι 
τδ άθλιεστερον τών πλασμάτων τοΰ 
Θεοΰ.... 'Εγκαρτέρησις ! Οποίον 
θλιβερόν καταφύγιου 1 Έν τούτοις 
εινετδμόνον δπερ μου άπέμείνε!...» 
"Ολα αύτά τά συναισθήματα, δλαι 
αί μελαγχολίαι καϊ αΐ θλίψεις τοΰ σώματος 
καϊ τής ψυχής έπρεπε νά έχωσι τήν καλλιτε
χνικήν των άπήχησιν καϊ τοιαύτη ΰπήρξεν ή 
fe'onate patlietique. Έν τούτοις είνε αξιο
θαύμαστου πώς μετάτόσας σκληράς δοκιμασίας 
είχεν ακόμη τδ σθένος νά ψάλλη τήν χαράν εϊς
τινα τών έργων του.

Ό Μπετόβεν ζώυ κατά τήν Ναπολεόντειου 
έποχήν έγραψεν έκ θαυμασμού πρδς τδν μύγαν 
στρατιώτην τήν « Ηρωικήν συμφωνίαν. » Άλλ’ 
δταν έμαθεν δτι ό Ναπολέων έστέφθη αύτοκρά- 
τωρ, άνέκραξεν :

— «"Ώστε δέν είνε, παρά ένας Κοινός άν
θρωπος /» Καί σχίσας τδν τίτλον καϊ τήν άφιέ- 
ρώσιν, έγραψεν «.'Ηρωική Συμφωνία».·. εϊς 

άνάμνησιν ενός μεγάλου άνδρός...ι>
’Εμφορούμενος ύπδ δημοκρατικών αισθημά- 

ων, καϊ μέ ψυχήν καθ’ εαυτό έπαναστατικήν 
διερμήνευσε ταΰτα διά τών έργων του. Είς τήν 
ouvefture τοΰ «Κοριολάνου» οπού γίνονται αί 
τρικυμίαι, είς τήν Quatrieme quatbr, op. 
18 καί είς τήν Sonate appassionata, op. 
57,δι’ήνό ϋίσμαρκ είπεν:

« Εάν τήν ήκουον συχνάκις, θά ήμην αεί
ποτε λεοντόθυμος....τ>

Τδν Μάϊον τοΰ 1806 ό Μπετόβεν έμνη- 
στεϋθη μετά τής Ύερέζας de Brunswick. Ata- 
σωθεισά τις επιστολή τής Ύερέζας άπεκάλνψε 
τά αισθήματα ταΰτα τοΰ Μπετόβεν

«Μίαν έσπερον Κυριακής, μετά τδ γεύμα 
ύπδ τδ γλυκύ φώς τής Σελήνης, ό Μπετόβεν 
έκάθισευ είς τδ κλειδοκύμβαλου Κατ’ άρχάς ή 

χειρ του άυέδραμευ έπι τών πλή
κτρων επανειλημμένους.

« Ο Φραγκίσκος καϊ εγώ έγυω ■ 
ρίξομεν αύτήν τήν συνήθειάν του. 
Οΰτω πως ήρχιζε πάντοτε.Έπειτα 
εκτύπησε μερικάς αρμονίας εις τούς 
χαμηλούς τόνους και βραδέως μέ 
μυστηριώδη επισημότητα’έπαιξευ 
<?ι ασμα τοΰ Σεβαστιανού Μπάχ ; 
•Άν θίλης να μόν δύσης τήν καρδιά σου 
<αΙτό μείνη μυστικά, 
• Κανένας άνθρωπος νά μή μαντεί-αη 
» Τί. έχουμε στή ακίηιι μας οί. δνά.»

Η μήτηρ μου καθώς καϊ ό κ 
εφημέριος έκοιμώιτο. Ό αδελφός 
μου αφηρημένος παρετήρει πρδ 
αύτοΰ. Εγώ ήσθανόμην τδ άσμα 
του καϊ τδ βλέμμα βαθειά είς τήν 
καρδιά μου.

«Τ^ν πρωίαν τής επομένης συ- 
νηντήθημεν εις τδν κήπον.' «Τώρα 
γράφω, μοΰ είπεν, ένα μελόδραμα. 
Τδ κύριον πρόσωπον είνε έν έμοί, 
προ εμού παντού δπου εύρίσκομαι, 
δπου πηγαίνω, δπου μένω Ουδέ
ποτε άλλοτε έφθασα εϊς τοιοΰτον 

ΰψος. Τδ πάν τώρα μοΰ φαίνεται φώς, διαφά
νεια, διαύγεια. Μέχρι τοΰδε ώμοίαζον ώς μικρόν 
παιδαρίου τών διηγημάτων και τών μύθων, τά 
οποία συλλέγουσι τούς χάλυκας και δέυ έβλεπα, 
δτι ήυθει έπι τοΰ δρόμου μου τδ πλέον υπέρο
χου: άνθος».

Άλλ’ ένεκα μυστηρίου τίνος, έκ τών συνήθων 
εϊς τάς ταλαίπωρους υπάρξεις, τάς διωκωμένας 
ύπδ εναντίων πάντοτε ανέμων, ό γάμος των δέν 
έγένετο. Διατί; Ουδέποτε έγνώσθη. Έν μόνον 
είνε βέβαιον, δτι μέχρι τελευταίας π'ύο^ς ήγα- 
πωντο αμφότεροι .

Παρ όλα ταΰτα ή δόξα τοΰ Μπετόβεν εμε- 
γαλυνετο. Έν έτει 1814 τδ Συνέδριου τής 
ϋιέννης τδν άνεγνώρισεν ώς δόξαν ευρωπαϊκήν.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΓΓΝΑ1Κ0Σ
Τδ πάλαι : ώς οι δνδρες έκ τής εύνής

άνίσταντο,οΰτω καϊαί γυναίκες' ένίτιτοντο τότε 
αΰται τδ πρόσωπον διά ψυχρόν ΰδατος, έ^ιχε- 
ούσης θεραπενίδος, κρατούσης πρόχουν τδ.χεό- 
μενον δέ ύδωρ κατέηιπτεν είς λεκάνην, ή άλλο 
λοντήριον άγγεϊον. 'Άφοϋ δε Ικτένίζον τήν κό
μην και έν δύοντο, έλάμβανον τό πρωϊνόν έμ- 
βρωμα καϊ παρεδίδοντο εύθνς ι.Ις τά οικιακά 
ίργα. ‘Ως δέ Ιδιον τών έλκνθέρων- άνδρών ήν 
τδ έξω ιοΰ οΐκον διατρίβειν, τό γυμνάζεο.ϋαι, 
τδ πολιτεύεσΟαι καϊ άγορεύειν, καϊ έ^ιτελεΐν κα
θόλου τά έξωτερικά τής οικίας έργα, ούτω και 
τών έλευθέρο>ν γυναικών τό οίκουρεϊν κάϊ έν
δον μένειν και. έκδέγεσθαι καϊ Οεραπεύειν τόν 
άνδρα. Ή γυνή τότε ήν κυρία τοΰ οίκου, άλη- 
Οής δέσποινα, &ς Ικαλέίτο, ού μόνον Απέναντι 
τών δούλων, άλλά καϊ αύτών τών άνδρών καί 
συζύγων. ΤΙροιοτατο αΰτη συμπάσης τής οι
κίας, ήτις άπήτει τήν επιμέλειαν καϊ έπιστα- 
σίαν καϊ τήν προσωπικήν αύτής φιλοπονίαν, ινα 
βαίνη αΰτη καλώς καϊ έν τάξει, καϊ ίπεμελειτο 
τών πλείστων καϊ άναγκαιοτάτων τοΰ οΐκον 
πραγμάτων κατά τε τήν τροφήν καϊ Ινδυμα- 
σίανί Έπεστάτει δέ πρδς τούτους ή δέσποινα 
καϊ έπι τών ζωοτροφιών καϊ τών άλλων τοΰ 
οΐκον προμη'θευμάτων και έταμίευεν αύτά, φυ- 
λάττουσα αύτή, ή ή πιστή ‘θεράπαινα’, τα
μία διά τοΰτο καλούμένη, τάς κλείδας.

Πλήν δέ τούτων έφρόντιζε και περί τής σι- 
τοποιιας καϊ τής καθαριότητος τον οίκου, διέ
τασσε τά τής παρασκευής τοΰ άρίστου καϊ τοϋ 
δείπνου, καϊ έπεμελεΐτο μετά τής δεονσης προ
σοχής τών τέκνων αύτής. Ταΰτα δέ πάντα έω- 
&εν παρασκευ.άσασα, παρεδίδετο έπειτα εις τον 
ύφανακόν αύτής ιστόν, ή εϊλιττε τήν ήλακάτ ην 
δια. τών δακτύλων καί ίξετέλει πάσαν τήν εργα
σίαν τής παρασκευής τών χρησίμων πρός ίν- 
δυσιν ,Ιματίωκ τοΰ τε συζύγου καϊ τών τέκνων. 
'Η Αρχαία έλενθέρα γυνή, &ς ή .ύ^εμών τοΰ 
σμήνους· μέλισσα, ένδον τής οικίας μένΰθσά, 
έπεμπε τους οίκέτας έπί τά έξωτερικά έργα, 
αύτή προνοοΰσα περι'τών εσωτερικών, έδέχετο 
τά εισφερόμενα, διένεμε τά πρός βάήάνηνΆνα^- 
κάΐα, έφΰλαττε δέ τά περισσεύοντα καί έφρόν- 
τιζε περί τής θεραπείας τών άσθενούντω^. 
"Εργον δ' ώσαύτως τής δεσποίνης καινάφρον- 
τίζη, πώς αί βεράπαιναι νά έκτελώσι καλώς 
τά έαυτών έργα,, καθοδηγούσα τάς άπειροτέ- 
ρως έχονσας καϊ δίά'μορφοΰσα αύ'ιάς είς τήν 
πιστήν καϊ τελείαν έπεξεργασίαν τών Ανατεθέ(· 
μένων αύτάϊς έργων.- ■

,μ; β. ι
·> .. .ι ·’ !

Όσα λιγάνβ ηοτέ-οί «πάνε. , '
- "-Οταν πίση τδ χλαρί, χαθίνάς τδ χλαρίζιι.
Ότχν -άποκα^ τδ σπίτι, όλοι j>ipwuv« νιρσ. ;
Ό χαλδς χαλδ Sh εχ«.

Ειτα ήκολούθησαν αί ήμέραι άλλων δεινών. 
Τρεις πλούσιοι άστοϊ τής Βιέννης ένφ προσε- 
φέρθησαν νά τδν, αποζημιώσουν διά 4,000 
φλωρινίων ’ έπί τφ όρψ νά μή φύγη έκ τής πο· 
λεως ταύτης, δεν ήδυνήθησαν νά κρατήσουν 
τήν ύπόσχεσίν των. Επιπλέον ήκωφώτης τον 
έκυρίευσεν έντελώς. "Οτε δέ, έν έτει 1822 έπι- 
μόνως έζή-'ησε να διευθύνη τάς γενικάς δόκι
μός τοΰ Fidelia, μή ζυυάμενος ούδέν έξ δσων 
συνέβαινον εϊς τήν σκηνήν ν’ άκούση. διηύθυνεν 
ορχήστραν καϊ ηθοποιούς έν έντελή συγχύσει. 
Δύο δ’ έτη βραδύτερου συνδιευθύυων τήν Sym 
phonie avec choeurs. δέν ήκουε ποσώς τδν 
σάλον εκ τών χειροκροτημάτων συμπάσης τής 
αιθούση: καϊ μόνον, δταν τις τών άοιδών, τδν 
έλάμβανεν άπδ τής χ^ιρδ; καϊ τον έστρεφε 
πρδς τδ άκροατήριον. τότε συγκεκινημένος καϊ 
άφωνος' εβλεπεν όρθιους τούς άκροατάς ρίπτον- 
τας τούς πίλους των καϊ χειροκροτοΰντας.

Ύήν έποχήν έκείνην έστενοχωρεϊτο ύπδ χρη 
ματικών αναγκών, έβασανίζετο ύπο δικών καϊ 
ε’νοχλεΐτο ύπδ οικιακών φροντίδων- Επί πλέον 
επέπρωτο νά πληρωθή και δι* εντελούς αγνω
μοσύνης παρά τοΰ ανεψιού του Καρόλου, τον 
όποιον έλάτρευε μέχρι παραφροσύνης. Ανα
ρίθμητοι καϊ απερίγραπτοι είνε αι στερήσεις 
καί στευοχωρίαι τοΰ άτυχούς μουσουργού, έξ 
αιτίας τοΰ άγνώμονος ανεψιού του.

Καί άκριβώς έν μέσω αύτών των θλίψεων 
του άπεθεώθη διά τήν έννάτην Συμφωνίαν του. 
"Αλλως τε τόσον είχε συνηθίσει με τδ ϊσοζύ 
γιον τών θλίψεων και τής δόξης, ώστε απα
θής ΰπεδεχετο άμφότερα. .■

Τά Ττάντά έθεώρ'ει διά δρίμύτάτης εϊρεάυέίας 
καϊ έσχατης περιφρονήσεως. Άπο ημέρας εις 
ημέραν ή ασθένεια τδν κατέβαλε. Ηροσεβλήθη . 
ύπδ ϊκτέρου καϊ μετ’ ού πολύ ύπδ πλευρίτιδας 
τήν όποιαν απέκτησε χάριν τοΰ ανεψιού του,: 
έκ τίνος εις Βιέννην τάξειδίου. . Επιστρεψας 
έζήτησεν άπδ τδν ανεψιόν του νά τοΰ φέρη ία* 
τρόν. Άλλ " ούτος έλησμόνησε καί ό ιατρός ήλ- 
θευ άργά, ό δε δυστυχής Μπετόβεν έπεσε βα
ρύτατα διά νά μή έγερθή πλέον, έπϊ κλίνης 
άθλιεστάτης, οπού ό τάλας είχε καταφαγωθή 
ύπδ τών κορέων !

Δεν εϊχεν ούτε οβολόν διά νά πληρώσρ τα 
φάρμακα καϊ τήν τροφήν του. Καί χάρις είς 
τήν Φιλαρμονικήν Εταιρείαν τοΰ Λονδίνου, δια 
δωρεάς 2,500 φρ. ενρεν άνακούφισιν είς τάς 
έσχάτας στιγμάς του. Μετά τρείς έγχειρησεις 
τό θειον πνεΰμα του άπεσπάσθη άπδ τδ μυριο- 
τρόπως ταλαιπωρηθέν εκείνο σώμα, ένφ εξω 
έμαίνετο ή θύελλα καϊ αΐ άστραπαϊ διέσχιζον 
τδ χάος.

' Ή γαιύομένη φύσις 'κατά τάς τελευταίας 
στιγμάς τοΰ Μπετόβεν' εύρίσκετο έν αρμονία 
ττρδς τδν διαρκή σάλον τής ψυχής του. Α. ΠΡ.



27β Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 277

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ^

ΒΡΑΧΟΣ-ΒΑΤΡΑΧΟΣ
Τό ορος Άμπού τών βορείων Ί

διών εϊνε είς θαυμάσιος θερινός 
σταθμός, πολυσύχναστος καί τερ
πνός. Γύρωθεν χαριέσσης μικρές λί
μνης, κατεσπαρμένης άπό κατά
φυτα μαγευτικά νησίδρια, εύρίσκον- 
ται ώραΓαι ε’παύλεις, τών όποιων 
δεσπόζει πελώριος βραχώδης δγ
κος, παρουσιάζων περίεργον καί 
καταπληκτικήν προτομήν γιγαντι- 
αίον βατράχου, ετοίμου νάκκτατα- 
ράξη διά τρομερού πηδήματος τά 
γαληνιαϊα ύδατα της χαριτωμένης 
λίμνης. . .

Κατά τινα δέ παράδοσιν τοΰ τόπον, είς πελώριος γίγας έπέταξεν έκεϊ τόν περίεργον αυ
τόν βράχον. Τό φαινόμενον δμως τοΰτο έξηγεϊται φυσικωτατα έκ τις απόκρημνου κατασκευής 
τοΰ ορούς Άμποΰ, έφ’ ού δέν υπάρχουν δρόμοι, άλλά μικραί άτραποί διά μέσου βράχων άπο- 
τόμων, έξ ών άνζμφιβόλως άπεσπάσθη διά σεισμού τίνος ό έκ βράχου βάτραχος.

Τόσον όμως τεχνητώς επεξεργασμένος φαίνεται ότι είνε ό βράχος ούτος ώστε νομίζει τις 
ότι χεϊοες γλύπτου τώ απέδωσαν αυτήν την μορφήν καί ούχί ή φύσις.

Ί’πάρχει δέ πληθώρα τοιούτων βράχων έπί τής γής, έχόντων διάφορα σχήματα και μορ- 
φάς άνθρώπων καί ζώων.

ΓΕΦΥΡΑΙ ΕΚ ΒΑΜΒΟΤ

Είς τό Σηκίμ οί αύτόχθονες μεταχειρίζονται ώς μέσα 
συνδέσεως τών οχθών τών ποταμών, γεφύρας κρεμαστάς, 
τών οποίων ή μηχανική σύνθεσις εϊνε όμοια πρός* τάς πε
ρίφημους κρεμαστάς γεφύρας τίς ’Αμερικής. Τό ύλικόν τών 
τοιούτων γεφυρών συνισταται άποκλειστικώς έκ βαμβοΰ 
(ίνδοκαλάμου). Έν πρώτοις εύρίσκουν έπι τών όχθών δύο 
υψηλά σημεία δεδοκιμασμένης άντοχής, άπό τά όποϊα κρε- 
μοΰν την πλεκτήν έκ βαμβοΰ γέφυραν, είς τρόπον ώστε ή 
άπαραίτητος είς τό κέντρον κοιλία τίς γεφύρας νά αίω- 
ρήται υψηλότερου τών ύδάτων. Τά κυριωτερα μέρη τής 
γέφυρας εϊνε δύο καλώδια αατεσκευασμένα έκ καλάμων 
συνηνωμένων. Τά καλώδια ταΰτα εϊνε προσηρμωσμένα 
έπί τών δύο τερμάτων παραλλήλως. Τρεϊς δέ άλλοι χον
δρότεροι κάλαμοι συνηνωμένοι. σχηματίζουν τό δάπεδον, 
τό όποϊον συγκρατεϊτα-ι άπό τά δύο καλώδια δ·.’ ισχυρών 
λωρίδων έκ φλοιών βαμβοΰ.

Αί γέφυραι αυται έχουσι πολλάκις μήκος έκατό μέ
τρων, διατηρούνται δέ έπ’ άρκετόν χρόνον. Έν τούτοις 
πολλάκις συμβαίνουν δυστυχήματα, όταν άμελήσουν οί 
αύτόχθονες νά άντικαταστησουν έν καιρφ τάς έκ βαμβοΰ 
γεφύρας των διά καινουργών, οπότε τά χειμαρώδη ρεύ» 
ματα τών ποτάμών παρασύρουν ταύτας μετά τών έπ’ αύ- 
τών δυστυχών διαβατών.

Ό Πρωθυπουργοί χ. Βενιζίλοι χιιροχζοτ&ν την πρά-ιην πτηοιν τοδ πρώτου ΠΙηνος Λτροπόρβυ.

Η ΑΕΡΟΠΛΟΙ Α ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

D ΪΙΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ
Μετά τοσαύτας άτυχεΐς απόπειρας τοΰ κ. 

Λ. Άρνιώτη και τάς ματαιωθείσας πτήσεις 
τοΰ βαρώνου δέ Κατέρς, εϊδομεν πέρυσι τόν 
ρωσσον Ούτόμσκι άνυψούμενον έπι άεροπλά· 
νου υπερθεν τοΰ Νέου Φάληρου. Άλλ' ό άτ- 
τικός ουρανός μόλις πρό τίνος, την 8 Φε
βρουάριου, έδέχθη είς τάς αιθέριους άγκάλας 
του τόν πρώτον ελληνα άεοοπόρον καί τοιοΰ- 
τος ηυτύχησε νά εϊνε ό κ. Έμμ. Άργυρόπου· 
λος, υίός τοΰ άλλοτε έν Πετρουπολει πρε- 
σβευτοΰ τίς Ελλάδος, διπλωματοΰχος τής 
Αεροναυτικής σχολήςτοΰ Μαρμελλάν'

Διά την πρώτην ταύτην πτήσιν είχε γείνει 
στενή, σχεδόν οικογενειακή, προσκλησις. Έ- 
κληθη διά την 8 π. μ. είς τό παρά τούς 
στρατώνας τοΟ Μηχανικοδ πεδίον τοΰ Ρούφ

στενός κύκλος άξιωματικών, κυρίων καί κυ
ριών, όπως παραστί; είς δοκιμαστικήν πτήσιν 
τοΰ κ. Άργυροπούλου. Πζρέστη δέ έκ τών 
επίσημων καί ό κ. Πρωθυπουργός, ένωρίτατα 
προσελθών καί μετ ’ ενδιαφέροντος παρακολου- 
θήσας άπό τής πρώτης στιγμής τάς ετοιμα
σίας.

Έσχηματίσθη τοιουτοτρόπως κύκλος εκα
τόν περίπου άτόμων, τοΰ ωραίου φύλου ίσο- 
ψηφοΰντος σχεδόν, και περί τόν κύκλον· αυτόν 
πλαίσιον περιέργων πολυπληθέστερον, τό ό
ποϊον συνεκράτουν στρατιώται τοϋ μηχανικού.

Τό άεροπλάνον έτοιμον ανέμενε. Μέ τό 
μετάλλινον στήθος του και τάς δερμάτινους 
πτέρυγας και τήν ουράν είχεν άκριβώς τό 
σχήμα πτηνοΰ στηριζομένου έπι δύο μικρών 
τροχών, καμπτόμενων σχεδόν ύπό τό βάρος 
του.

Ό κ. Άργυροπουλος, ύψηλόσωμος, μέ πρό
σωπο* έπιμελώς έξυρισμένον καί παρουσιάζων
τάς έντόνους γραμμάς τόΰ σκληραγωγημένου
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Αθλητοδ καταγίνεται είς τάς τελευταίας έ- 
τοιμασίας,, ήχων βοηθόν τόν Αδελφόν του, τόν 
γεωπόνον,., τόν οποίον έμόρφωσεν εΐς πρώτης 
τάξίως βοηθόν μηχανικόν.

’Επί τέλους δλα εΐνε ίτοιμ*. Όκ. Άργυ- 
ρόπουλος έπιβαίνει τοδ Αεροπλάνου φέρων τόν 
σκοδφον του Αεροναύτου Από μπλε φκνέλλαν, 
και καταβιβάζει τάς διόπτρας,, αί όποΐαι προ- 

. φυλάττουν τούς όφθαλμούς Από τόν Ανεμον.
•Ο χ. Άργυρόπουλος Αδελφός κρατεί τάς 

πτέρυγας τής ίλικος, ήτις εΐνε πρός τά εμ
πρός·, έν ώ στρκτιώται υποβαστάζουν τάς δύο 
πλαγίας πτέρυγας τοδ Αεροπλάνου καί τό πη- 
δάλών.

Γύρω εΐς τόν κύκλον τών θεατών Αρχίζει 
νά έπικρατή Αγωνία. "Ολοι έχουν προσηλώ
σει τό βλέμμα έπί τοδ Αεροπλάνου και κρα- 
τοΰνλσχεδόν την Αναπνοήν.

—- Έτοιμος έρωτα ύ αδελφός Άργυρο-
πουλος.

— Έτοιμος !. Απαντφ ό Αεροπόρος.
Ό πρώτος- κάμνει μίαν Αντίστροφον στρο

φήν τής ίλικος καί τήν άφίνει. Ή κινητήριος 
μηχανή Αρχίζει νά λειτουργά και ή ελιξ στρέ
φεται μέ δαιμονιώδη κρότον, άνεγείρουσα νέφη 
σκόνης καί προκαλοδσα Ανεμον, οστις τυ
φλώνει τούς θεατάς.

Καί τό άεροπλάνον Αρχίζει.νά προχωρώ κυ
λιόμενον έπι τών δύο τροχών, ένφ οί στρα- 
τιώται,. οί ύποβαστάζοντες τάς πτέρυγας, Α
κολουθούν. Και προχωρεί τοιουτοτρόπως είς 
Απόστασιν είκοσι έως εΐκόσιπέντε μέτρων, ένώ 
ή έλιξ Αρχίζει νά στρέφεται έπί μάλλον και 
μάλλον ταχύτερον.

Καί ίδού' τδ 'άεροπλάνον Ανΰψοδτάι τοδ έ- 
δάφους, διαγράφον χαριτωμένην καμπύλην 
ύπό τά χειροκροτήματα και τάς επευφημίας 
τοδ πλήθους, τδ όποιον συνέχει έν τούτοις 
Ακόμη ή Ανησυχία.

*Ηδη τό Αεροπλάνον εύρίσκεται εΐς ύψος 
εκατόν· μέτρων καί έξακολουθεΐ άνερχόμενον· 
φαίνεται δέ κάτωθεν ώς τεράστιον πτηνόν, 
ήρεμα διασγίζον τόν Αέρα. Κατόπιν κάμνει 
στροφήν δεςιφ και φαίνεται διευθυνόμενον 
ταχέως.πρός τδν βράχον τής Άκροπόλεως.

Άπδ τδ πεδίον τής άνυψώσεως μόλις δια- 
κρίνεταν-πλέον.

Κάμνει κατόπιν νέαν καμπήν δεξιφ, προ
χωρεί Ανωθεν τοΟ Θησείου και συνεχίζον κα- 
νονικώτατα την κυκλικήν πτήσίν τού έπι- 
στρέφει, διαγράψαν ολόκληρον κύκλον ύπέρ 
τάς οδούς Σταδίου καί Πειραιώς, εΐς την Α
φετηρίαν.
' Τώρα κατέρχεται. Οί τροχοί έγγίζουν σχε

δόν τδ έδαφος. Άλλ’ αίφνης πάλιν άνυψοΰ- 
τάι ύπέρ τάς κε^αλάς τών θεατών και προχω
ρεί έκτελοΟν νεαν καμπήν, διά νά κατελθη 
τέλος ήρεμώτατα εΐς τό έδαφος, όπου οί

στρατιώται σπεύδουν νά τό κρατήσουν εΐς 
ισορροπίαν. ,

*0 Αεροναύτης κατέρχεται ύπό βοήν έπευ- 
φημιών. Ή μήτηρ του ουγκεκινημένη τόν έ- 
ναγκαλίζεται. Ό κ. Πρωθυπουργός πλησιάζει 
καί τοδ σφίγγει την χεϊρα μέ διάχυσιν. Συγ
χαίρουν όλοι οί Αλλοι, ένώ ό κ. Άργυρόπου- 
λος, Απαθής και ψύχραιμος, μειδι^.

Ή πτήσις έξετελέσθη τελεία. Τό άεροπλά
νον, συστήματος Νιουπόρ μέ κινητήρα Γκουνώ 
επτά κυλίνδρων, τον τελειότερον κινητήρα 
τών σημερινών Αεροπλάνων, έξετέλεσε πράγ
ματι έπιτυχή πτήσιν, χωρίς νά παρουσίαση 
ούδέν ελάττωμα κατά τήν διάρκειαν αύτής ή 
κατά τήν κάθοδον.

Ό Αεροναύτης εΐνε ενθουσιασμένος. Οί πα- 
ριστάμενοι έπίσης Αρχίζουν ν’ άνακτοΰν θάρ- 
ρσς. Δέν κυττάζουν πλέον μέ τρόμον τό πε
λώριον πτηνόν.

Και έν φ τδ πλήθος συζητεϊ καί σχολιάζει 
καθ’ όμίλους, αίφνης φαίνεται ό κ. Πρωθυ
πουργός άφαιρών τόν πϊλόν του και άντικαθι- 
στών αύτόν μέ δερμάτινου κάλυμμα Αερο
ναύτου.

— Θά πετάξη ! ακούεται μία φωνή Ανη
συχίας και περιεργείας συγχρόνως. Κα'ι τδ 
πλήθος συγκεντροΰται ώς διά νά τόν άπο- 
τρέψρ. Ψίθυροι Ακούονται.

Πράγματι ό κ. Πρωθυπουργός έζήτησε νά 
πετάξη. Ή επιτυχής πτήσις, ή έκτελεσθεΐσα 
ένώπιόν του, τόν ένεθάρρυνε. Και ό κ. Άρ- 
γυρόπουλος, φυσικά, δέν ήμπορεΐ νά τοδ τό 
Αρνηθ$. Μερικοί συμβουλεύουν περισσοτέραν 
φρόνησιν. ’Αλλ' ο κ. Πρωθυπουργός μειδιη. 
Άλλως τε ό κ. Άργυρόπουλος εΐνε πλέον είς 
τήν θέσιν του και καλεί διά μειδιάματος τόν 
κ. Πρόεδρον νά τδν άκολουθήση είς την θέσιν 
τοδ συνεπιβάτου, ήτις- εΐνε Ακριβώς όπισθεν 
καί όλίγον υψηλότερα τής θέσεως τοδ κυβερ- 
νώντος.

Καί ό κ. Πρωθυπουργός άναβαίνει.
Νέα συγκίνησις καί νέοι ψιθυρισμοί :
— 'Οπωσδήποτε δέν ήτο Ανάγκη ’.
— Ποδ ξέρει κανείς τί γίνεται..'.. ·
Άλλ’ ό Αδελφός Άργυρόπουλος κρατεί ήδη 

τάς πτέρυγας τής έλικος.
— Έτοιμος έρωτφ.
—- Έτοιμος ! άπαντ<£ ό Αεροπόρος.'
Καί ή ίλιξ Αρχίζει νά στρέφεται. Όλοι πα

ραμερίζουν καί Αναμένουν μέ συγκίνησιν.
• Τό άεροπλάνον ξεκίνφ συρόμενον έπί τοΰ 

έδάφους. Προχωρεί μέχ,ρι τοδ Ακρου του πε
δίου καί αίφνης άνυψοΰται.

'Ο Πρωθυπουργός εΐνε εΐς τά υψη. Είς υψη 
ούχί βεβαίως δυσθεώρητα, 50 ή 60 μέτρων. 
Τό άεροπλάνον προχωρεί ήρεμα, άφίνον έλα- 
φρδν καπνόν καί κρότον έξατμίσεων τοΰ κι- 
νητήρος.

Τό πλήθος λαμβάνει θάρρος καί χει
ροκροτεί.

Τό άεροπλάνον κάμνει καμπήν Αρι
στερά Ανωθεν τών οίκιών καί τών δέν
δρων και Αρχίζει νά διαγράφη τόν κύ
κλον του περί τήν Αφετηρίαν. Κάποτε 
χάνεται Από τά βλέμματα τών θεατών 
όπισθεν τών κτιρίων τών στρατώνων 
και ολοι τρέχουν τότε, εως δτου τό ί- 
δουν πάλιν.

Και έκτελεϊ δίς τον γΟρον τοδ πε
δίου, είς χρονικόν διάστημα δέκα περί
που λεπτών.

Τώρα καταιβαίνει. Ή κάθοδος εΐνε 
κάπως Απότομος και ή επαφή προς τό 
έδαφος όλιγώτερον μαλακή.Τοΰτο Οφεί
λεται είς τό ξτι δύο έκ τών κυλίνδρων 
τοδ κινητήρος έπαυσαν νά λειτουργούν.

Καί τδ άεροπλάνον τέλος εύρίσκεται 
πάλιν έν μέσω τοδ πλήθους, τό όποιον 
χειροκροτεί ένθουσιωδώς. g

Ό κ. Πρωθυπουργός κατέρχεται.
1— Αί εντυπώσεις σας, κ. Πρόεδρε ;-

ί

— Τί εντυπώσεις; 
Έχομεν κάμει τόσην 
κατάχρησιν τών επι
θέτων, ώστε δέν ήμ- 
πορεϊ νά έκφρασθή 
κανείς. Τό μόνον ποδ 
έχω νά είπω εΐνε οτι 
ήπτήσι'ς διήρκεσε τό
σον όλίγον!

Ό κ. Άργυρόπου
λος εΐνε ευχαριστη
μένος Από τδ ταξεϊδί 
του μέ τδν. κ. Πρωθυ
πουργόν .

— Δέν ήθελα νά 
πετάξω υψηλότερα... Αί προετοιμασία! διά την πτήσιν.'

Ολίγη σαμπάνια elt ίγιίαν της νεοβαπτίσιον 
t'Aixy&vof».

Ό χ. Άρ·/υράπου1ο{Ιπί τοΰ άεροπλάνον Ιτοιμο; 8ιά την πτηαιν
λέγει, χωρίς νά’προσ- 
θέοη διατί.

— Έβάρυνεν ίσως 
είς τδ άεροπλάνον ή 
προσωπικότης τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού.

— *Ίσως αυτό νά 
εΐνε !

. Καί.ό. κ. Άργυρό- 
πουλοςάπ'ομακρύνεται 
μετά τοδ κ. ΓΙρωθυ 
πουργοδ, οστις τοδ ό
μιλε? έπί μακρό.ν ίδι- 
αιτέρως.

Κατόπιν γίνεται 
μιπρά συγκέντρωσις

πρό τοΰ προχείρου κυλικείου, τό όποίΌν εΐχεν 
ετοιμάσει είς τό ύπαιθρον ή οικογένεια Άργιρο- 
πουλαυ. *0 κ. Πρωθυπουργός συγχαίρει θερ
μότατα τήν μητέρα τοΰ Αεροναύτου. · 
Και γίνεται συζήτησις περί τοΰ όνόματος, το., 
οποίον θά δοθή είς τό άεροπλάνον.

*0 κ. Πρωθυπουργός νομίζει προτιμότερον 
τό όνομα «Ιέραξ». Ή κυρία Άργυροπούλου 
τοΰ Νομ.άρχου, προτιμά τό όνομα «Άλκυών».

— Εΐνε ποιητικώτερον ! λέγει.
Ο κ. Πρωθυπουργός έρωτ£ τότε τόν Αερο

πόρον ;
— Προτιμάτε λοιπόν τό β Άλκυών» ; 
—· Ναί ! λέγει έκεϊνος. <
-- Τότε Ας δνομασθή «Άλκυών».

Καί προχωρούν πάντες πρδς τό άεροπλάνον.
Ό κ. Βενιζέλος, κρατών φιάλην καμπανίτου,
ίσταται πρό τής μηχανής καί λέγει :
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«Εδχο/ww δπως ' ή <ι’Αλκυά>νη τερματίοη 
φυσικόν τδν βίον. Εΰχομαί δπως ό κ. Άργυ
ρόπουλος, δ πρώτος "Ελλην δεροναύτης, δ 
πρώτος πετάξας ΰπίρ τδ ιερά λδάφη, συνέχιση 
Ιπϊ άλλου τελειοτόρου μηχανήματος τάς ενδό
ξους. παραδόσεις τοΰ ’Ικάρου. Εύχομαι δπως 
ίπιτύχή εΐς τήν άεροπλοίαν τελειοποιήσεις πρδς 
δόξάν αδτον καί τής χώρας, ής εΐνε τέκτον.»

Καί ό κ. Πρωθυπουργός θραύει την φιάλην 
τοΰ καμπανίτου έπί ενός τών σιδηρών στη
ριγμάτων τοΰ άεροπλάνου ύπό τάς επευφη
μίας κάΐ τά χειροκροτήματα τοΰ πλήθους.

Μετά τοΰτο 3έ, δίδοντος τό παράδειγμα 
τοΰ ΪΙρωθυπουργοΰ, ή συγκέντρωσες διαλύεται 
έν μέσω συγχαρητηρίων πρός τόν άεροπόρον 
και ;την οίκογένειάν του.

Ή πρώτη πτήσις τήν όποιαν έξετέλεσεν δ 
κ. Ε. ’Αργυρόπουλος, καίτοι δοκιμαστική, ύ- 
πηρξεν-υπέρ πώσπν προσδοκίαν τελεία. Τόσον 
ό κινητηρ,. οσον και τά μηχανήματα τοΰ χει
ρισμού έλειτούργησαν τελείως, καί τδ άερο- 
πλάνον άνήλθεν είς ύψος 300 μέτρων καί διε- 
τηρήθη εΐς αύτδ καθ’ ίλην τήν διάρκειαν τής 
πτήσεως.

Ό κ. Άργυρόπουλος έχει πτυχιον Αερο
ναύτου καί φέρει εΐς τδ ένεργητικόν του τρεϊς 
τιμητικής πτήσεις. Διαθέτει σήμερον μονο
πλάνου έκ τών τελειότερων Οεωρουμένων καί 
εχει έζο,ικειωθί; τελείως πρδς αυτό.

Τά ευεργετήματα τοϋ ήλεκτρτόαοϋ
Πόσον συντελεί δ ηλεκτρισμός είς τήν άνάπτυξιν 

καί τήν εύρωστίαν τοΰ Ανθρωπίνου σώματος Απε- 
δείχθη έκ πειράματος γενομένου κατ’ αύτάς έν 
Στοκχόλμη καθ’ ύπόδειξιν τοΰ καθηγητοΰ Σβάντε 
Αρσενίου.

ΙΙεντήκοντα μικρά παιδία τοΰ νηπιαγωγείου τής 
αύτής ήλικίας, τής αύτής άναπτύξεως καί ύγείας, 
τοδ αύτοΰ σωματικού βάρους, διηρέθησαν είς δύο 
ισαρίθμους ομίλους καί έτοποθετήθησαν είς δύο 
αίθουσας διδασκαλίας, ίσως τό μέγεθος καί παρο
μοίως τήν διάταξιν. Άλλ’ εΐς μέν τήν μίαν τών 
αιθουσών διήρχετο ρεΰμα. ήλεκτρικόν, εΐς δέ τήν 
άλλην όχι.

Τά αποτελέσματα τά παρατηρηθέντα έπί τών 
παιδίων τών φοιτώντων είς τήν πρώτην αίθουσαν 
ύπήρξαν καταπληκτικά. Έντός όλίγου χρόνου άνε- 
πτύχθησαν σωματικώς, ηύξησαν έπαισθητώς τό 
Ανάστημα, τό βάρος, ή ορεξις, ή άντοχή των, ένφ 
ή κατάστασις τών άλλων παιδίων έμεινε στάσιμος. 
Και μετά τό πειστικόν τοΰτο πείραμα γίνεται σκέ- 
ψις περί χρηοιμοποιήσεως τοΰ ήλεκτρισμοΰ είς τά 
σχολεία ώς μέσου συντέλεστικοΰ είς τήν σωματικήν 
Ανάπτυξιν τών παιδίων.

■ -eee-a·*-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙ0Ν ΦανταάτνκαΙ πομφόλυγες
Είνε πασίγνωστος ή διασκεδαστική ένασχόλησις 

διά τής κατασκευής ώραίων έκ σάπωνος σφαιρών, 
τάς όποιας συνήθως έπιτυγχάνομεν έμφυσώντες διά 
τίνος άχυρου, πίπας ή χάρτινης χοάνης. Άλλά διά 
νά έπιτύχωμεν πομφόλυγας φανταστικών, μεγάλων 
σχημάτων δέν άρκοΰν αύτά τά μέσα. ’Ιδού είς εύ
κολος τρόπος. Κατασκευάσατε διά σύρματος ενα

μεγάλον δακτύλιον, κάμπτοντες τοίτον είς τόν λαι 
μόν μιδς φιάλης καί περιστρέφοντες τάς άκρατ διά 
νά σχηματισθή χειρίς. Βυθίζετε δέ τόν δακτύλιόν 
σας εις λεκάνην περιέχουσαν σαπουνάδαν, είς τήν 
όποιαν μάλιστα προσθέτετε καί όλίγην σάκχαριν 
διά νά γίνη πλέον σφιγκτή. Έπειτα τό αποσύρετε 
σιγά καί μέ προσοχήν, τό πλησιάζετε είς τό στόμα 
οας καί φυσάτε έντός τής λεπτής μεμβράνη; ή δποία 
έχει έπικαθίση έπί τοΰ δακτυλίου. Ή έργασία αΰτη 
πρέπει νά γίνη σιγά χαί μέ γλυκύτητα, ώστε νά 
έξογκωθή ή μεμβράνη καί μετ’ ολίγον άποσπασθή 
ογκώδης καί μεγαλοπρεπής σφαίρα μέ μύρια φαν
ταστικά σχήματα

Τά δήγματα τών δφεων
Είς Αγγλικόν περιοδικόν δ ύπολοχαγός Μα- 

κένζη, παραμείνας έπί πολΰν χρόνον έν Ίνδίφ, 
έδημοσίευσε κατ’ αύτάς περιέργους πληροφορίας, 
περί θαυματουργού λίθου, δν έν τή χώρφ έκείνη 
πολλοί τών φακιρών μεταχειρίζονται πρός θερα
πείαν τών δηγμάτων τών δηλητηριωδών δφεων. Ό 
λίθος οίτος είνε λίαν μελανός, διά τής άπλής δέ 
έπιθέσεως αύτοΰ έπί τοΰ τραύματος φέρει άμεσον 
θεραπείαν.

ΑΙ θεραπευτικοί ιδιότητες τοΰ λίθου τούτου, ώς 
βέβαιοί ό είρημένος αξιωματικός, είνε αληθέστατοι 
καί πραγματικοί και ούχί προϊόν άπάτης. ’Οφεί
λονται δέ αδται είς τό δτι δ περί ού ό λόγος λί
θος δέν είνε άλλο τι είμί σίελος στερεοποιημένος 
τοΰ ξφου «μαρχώρ», είδους άγριας αιγός. διαιτω- 
μένης είς τά όρη τθΰ·Θιβέτ καί τής Κασμιρίας. Τό 
ζφον τοΰτο είνε γνωστόν δτι καταβροχθίζει τοι'ς 
όφεις, .ώστε δ σίελός του εΐνε εΐδός τι όρροΰ θερα
πευτικού, έξουδετερούντος τό δηλητήριό* των.
•

η δτχις: ■

Ό κουρασμένος "Ηλιος ν’ άναπαυθή γυρίζει 
καί μέ τό χρώμα τό χρυσό τή πλάσι χαιρετίζει 
Άλλά στή τόση του όμορφιά τήν ώρα αύτή ποΰ 

[πέφτει 
τό φώς αύτό ποΰ έχάρισε, άπό τό κόσμο κλεφτεί I I 
Γλυκό τ’ άγέρι ήσυχο τή πλάσι δλη χαϊδεύει 
μέ τ’ απαλό τό χάδεμα σάν κάτι νά γυρεύη 
καί άργοξυ.τνά μές τή καρδιά πόθους λησμονημένους 
ώρες καί μέρες εύτυχεΐς, σέ χρόνους περασμένους ! 
Σ’ Αφάνταστα ταξείδια γοργοπετά ή ψυχή μου 
λύπες καί πόνους λησμονώ ποΰ λιώνουν τή ζωή μου 
μέσα στόν μαρτυρικό, τής δυστυχίας μου δρόμο 
δπου καί αύτή ή ένθύμησι, μοΰ προξενεί τό τρόμο

"Ω ! μή στό μεγελεϊο σου, τούς πόνους μου θυ· 
[μίζης! ! 

στούς στοτεινούς μου ρεμβασμούς, τή σκέψι μη 
Φ Ιβυθίζης

άλλά μέ τό χρυσό σου φώς, τήν ώρα ποΰ θά δύσης 
τή« άχαρη μου τή ζωή, μή λυπηθής νά σβύσηςIί..-

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Μικρή χαδιάρα !
Εύρηκες τόν άνθρωπο νά παίξη;. 
Σάν λούλουδο αιθέριο 
στάς θλίψεις τή; Αγάπης μας 
δέν ’μπόρεσες ν’ άνθέξης...

Καί τώρα έγώ μονάχος 
Δέχομαι τά χτυπήματα 
άπό λυσώντα κύματα, 
λησμονημένος βράχος !

ΦΟΙΒΟΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ ΧΑΡΙΣ ΠΟΝΟ ;

Πο»ό< είναι χωρίς στεναγμό, πο’ός είναι χωρίς λύπη ; 
πς>ός είναι χωρίς δάκρυα, πο’ός εΐναι χωρίς πόνο ; 
καί τώμορφο τριαντάφυλλο αγκάθι τό καλύπτει 
φεύγει, πετάει ή χαρά, κ' ή θλΐψις μένει μόνο,

ΙΙο’ά μάτΙα ώμορφα γλυκά εμειναν χωρίς δάκρυ 
πορά χείλη ροδοκόκκινα δέν εχουνε στενάξη 
καί πο’ά καρδιά είναι αυτή ποΰ σέ χαμμία άκρη 
να μην εχη τόν πόνο της ποΰ τήν ?χει σπαράξη ;

Πο2α στήθη Φρΰνης έμειναν ανάλγητα ώς πάγος 
χωρίς ποτέ να αισθανθούν τα βέλη τής οδύνης ;
καί ματωμένα νά ποθοϋν τόν θάνατον μέ τάχος 
την άτελεύτητον χαράν ζητοϋντα άντ’ έκείνης ;

Πο^ά χείλη έκαυχήθηχαν πώς εΐν' ευτυχισμένα 
πο>ό στόμα επαινέθηκε, πώς δέν εχει στενάξη 
πο^α ματία δέν υπήρξανε ποτέ τους δακρυσμένα 
που φλογερό τό δάκρυο νά μην εχει σταλάξη ;

Πο^ός βασιληάς στό Θρόνο του, εις ταΐς χρυσαιί 

[τιμαΐς του 
στής δόξαις του τής ασβεσταις, στό μαγικό παλάτι 
τήν ευτυχία εΰρηκε σταΐς φανταχταΐς χαραΐς του 
και ή ψυχή του αμέριμνος εΐναι χαρά γεμάτη ;

ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΣΤΑΝΟΤ

-ΜΐΒβΚίθφοί-■»

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΥ

Ή μέθη Από τά λόγια σου, 
ή μέθη άπ’ τά φιλιά σου 
ξελογιασμένο μέ κρατούν 
παντοτεινά σιμά σου

Δέν σέ ξεχνώ, άγάπη μου 
κι’ δν δέν σέ βλέπω πειά, 
"Εχω τάς αναμνήσεις σου 
αιώνια συντροφιά.

>—<
Τά μάτια τ’ άλησμόνητα, 
ώ νά ξαναφιλήσω
Μόνο μ*- αύτό τό όνειρο 
άγάπη μου θά ζήσω.

ΦΟΙΒΟΣ
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X£2F>IS ΤΙΤΛΟΝ

και

ON πέμπτον μετά Χρί
στον αιώνα, δπως καί 
τώρα,κάθε πρωί ό ήλιος 
έσηκώνετοκαί κάθε βρά
δυ έπλάγιαζε νά κοι- 
μηθή. Τό πρωί δταν με 
τή δροσιά έφιλουντο αί 
πρώται άκτϊνες,- ή γί5 
άνεζωογονεϊτο,'ή άτμό- 
-σφαιρα έγέμιζεν άπδ Α
χούς χαράς,έκτάσεις και 
ελπίδας και τδ βράδυ ή 
έβυθίζετο είς σκυθρωπάίδία γή ήσύχαζε 

σκότη. Ή ήμερα ώμοίαζε μέ ήμέραν, ή νύκτα 
,μέ νύκταν. Κάπου—κάπου έπροβχλλε κανένα 
σύννεφο καί μέ θυμό^βοοντοΟσεν ό κεραυνός 
ή έσφενδονίζετο άπδ τδν ουρανόν κανένα χα
σμουρημένου άστρον ή κανένας μοναχός έτρε
χε» ωχρός νά διηγηθή είς τούς άδελφούς οτιόχι 
μακράν άπδ τδ μοναστήρι είδε μίαν τίγριν. 
Αύτά ήσαν τά έκτακτα συμβάντα, και έπειτα 
πάλιν ή ημέρα ώμοίαζε μέ ήμέραν, ή νύκτα μέ 
νύκτα. '

-Οί καλόγεροι είργάζοντο καί προσηύχοντο 
είς.τον Θεόν, ο δέ γέρων ηγούμενός των έπαι- 
ζεν άρμόνιον—-τδ εκκλησιαστικόν μουσικόν δρ- 
γανΟν,—-συνέθετε στίχους λατινικούς καί έγρα
φε νότες.

Ό θαυμάσιος αύτδς πρεσβύτης εϊχεν ένα 
έκτακτον χάρισμα. Έπαιζε τδ άρμόνιον μέ τό
σην τέχνην, ποΰ καί αύτοί άκόμη οί γεροντό- 
τεοοι καλόγεροι, τών οποίων ή ακοή κατά τά 
τελευταία έτη τής ζωής των εϊχεν άμβληθή, 
δέν ήμποροΰσαν νά κρατήσουν τά δάκρυα, δταν 
άπό τδ κελί του ήκούοντο οί ήχοι τοΰ μουσι
κού οργάνου. "Οταν ώμιλοΰσε, έστω καί διά 
τδ πλέον συνειθισμένο πράγμα, π. χ. διά τά 
δένδρα, διά τα θηρία, ή τήν θάλασσαν, ήτο 
άδύνατον νά τδ άκούη κανείς χωρίς νά χαμογε- 
λάση ή νά δακρύσν) καί έφαίνετο, οτι είς τήν 
ψυχήν του ήχοΰσαν αί έδιαι χορδαί, δπως καί 
είς'τό άρμόνιον. 'Οσάκις συνέβαινε πάλιν νά 
θυμώσν), ή νά αίσθανθή μεγάλην χαράν, ή ήρ- 
χιζε νά όμιλή διά κανένα μεγάλο γεγονός, τόν 
έπιανε μιά παθητικήέμπνευσίς· είς τά σπιν
θηρίζονται μάτια του άνέβλυζαν δάκρυα· τδ 

πρόσωπον του έπορφυροΰτο· ή φωνή του έβόΰζε 
ωσάν κεραυνός και οι καλόγεροι άκούοντες ή 
σθάνόντο οτι ή έμπνευσίς του άλυσόδενε τάς 
ψυχάς των. Είς τοιαύτας έξοχους, θείας στιγ- 
μάς, ή έξουσία του ήτο άπεριόριστος καί' άν 
διέταζε τούς γέρόντάς του νά-πέσουν είς την 
θάλασσαν,όλοι,άνευ έξαιρέσεως,θά έσπευδονμέ 
ενθουσιασμόν νά εκπληρώσουν την θέλησίντου.

Ή μουσική του, ή. φωνή καί οί στίχοι,, μέ 
τούς οποίους έδόξαζε τδν θεόν, τόν- ουρανόν 
και την γήν, ήσαν διά τούς καλογέρους πηγή 
πάντοτεινής χαράς. Κάποτε συνέβαινε μέ .την 
μονοτονίαν' τής ζωής νά τούς προξενούν πλή- 
ξιν τά δένδρα, τά άνθη, η άνοιξις, τό φθινό- 
πωρον.· νά κουράζγ την άκοήν των ό θόρυβος 
τής θαλάσσης· νά τούς δυσάρεστή τδ κελάδι- 
σμα τών πουλιών· άλλα τά χαρίσματα τοΰ γέ- 
ροντος 'Ηγουμένου ήσαν άπαραίτητα. καθη- 
μέραν δπως και τό ψωμί.

Παρηρχοντο δεκάδες ετών και πάντοτε ή 
ήμερα ώμοίαζε μέ ήμέραν, ή νύκτα μέ νύκτα. 
Έκτδς άγριων πτηνών καί θηρίων, πλησίον 
τοΰ μοναστηριού δέν ένεφανίζετο ούτε μια 
ψυχή. Ή πλησιεστέρα κατοικία άνθρώπων εύ· 
ρ'ίσκετο μακράν, καί διά νά μεταβή κανείς 
έκεΐ άπδ τό μοναστήρι, ή άπό αύτήν είς τδ 
μοναστήρι, έπρεπε νά περάσγ Ικατόν χιλιομέ
τρων έρημον. Διά νά περάσουν τήν έρημον άπε- 
φάσιζαν μόνον άνθρωποι ποΰ περιφρονοΰσαν τήν 
ζωήν, τήν ά.πηρνοΰντο καί έπήγαιναν είς τδ 
μοναστήρι ώσαν.είς τάφον.

Φαντασθήτε λοιπόν τήν έκπληξι» τών μο
ναχών, όταν μίαν φοράν τήν νύκτα έκρουσε τήν 
πύλην τοΰ μοναστηριού κάποιος άνθρωτος, ό 
όποϊος καθώς άπεδείχθη ήτο άπό τήν πόλιν, 
άπδ τούς πλέον συνειθισμενους άμα^τωλονς 
ποΰ άγαποΰν τήν ζωήν ! Προτοΰ ζητηση τήν 
ευλογίαν τοΰ ήγουμένου καί προσενχηθή, ό 
άνθρωπος αυτός έζήτησε κρασί καί φαγητόν. 
■Όταν τδν ήρώτησαν πώς εύρέθη άπδ τήν πό
λιν είς τήν έρημον, διηγήθη μίαν μακριάν ιστο
ρίαν κυνηγίου : έπήγεν είς τδ κυνήγι,παραέπιε 
καί παρεπλανήθη. Είς τήν. πρότασιν νά γ'ίνή 
μοναχός καί σώσγι τήν ψυχήν του, άπήντησε 
μέ μειδίαμα: βΔέν είμαι γιά σύντροφός σας».

• Άφοΰ έφαγε καί έπιε, έκύτταζε τούς καλο

I

γέρους ποΰ τδν υπηρετούσαν, έκίνησεν όνειδι- 
στικώς τήν κεφαλήν καί είπε:

—-Δένκάμνετε τίποτε, καλόγεροί μου. Τδ 
μόνον πράγμα ποΰ ξεύρετε εϊνε νά τρώτε καί 
νά πίνετε. Τάχα έτσι θά σωθή ή ψυχή σας j 
Γιά σκεφθήτε. Είς καιρόν ποΰ έσεϊς κάθεσθε 
έδώ είς τήν άνάπαυσιν, τρώτε, πίνετε καί όνει- 
ροπόλεϊτε τήν μακαριότητα, οί πλησίον σας 
χάνονται καί πηγαίνουν είς τήν κόλασιν.- Γιά 
ΐδήτε, τί γίνεται στήν πόλιν ! Οί μέν πεθαί
νουν άπδ τήν πείναν, καί άλλοι δέν ξεύρουν 
τί νά κάμουν τά πλούτη των, βυθίζονται στή 
διαφθορά και χάνονται, όπως ή μυϊγες που κολ- 
λοΰν στό μέλι. Δέν έχουν οί άνθρωποι ούτε 
πίστιν, ούτε άλήθειαν ! Ποϊοι πρέπει νά τούς 
σώσου»; Ποϊοι πρέπει νά τούς διδάξουν; Έγώ 
τάχα, ποΰ άπδ τό πρωί: εως τδ βράδυ είμαι 
μεθ,.σμένος Τάχα ό Θεός σάς έδωσε ταπει
νοφροσύνην, καρδιά γεμάτη άπό άγάπην καί 
πίστιν, διά νά κάθεσθε έδώ μέσα, σέ τέσσα- 
ρους τοίχους, καί νά μή κάνετε τίποτε ;

Τά μεθυσμένα λόγια τοΰ κοσμικού ήσαν αύ- 
θάδη καί άτοπα καί δμως κατά παράδοξον τρό
πον έπενήργησαν έπί τοΰ ήγουμένου. Ό πρε
σβύτης άντήλλαξε βλέμματα μέ τούς καλο- 
γήρους του, ώχρίασε καί είπε:

— Αδελφοί, καί δμως αύτδς ό άνθρωπος 
είπε τήν άλήθειαν ! Πραγματικώς οί κακό- 
μοιροι οί άνθρωποι άπδ άφροσύνην καί άδυνα- 
μίαν χάνονται είς τήν κακίαν καί άπιστίαν, 
ενώ ήμείς δέν κινούμεθα άπό τήν θέσιν μας, 
ώς νά μή μάς ένδιέψερε τοΰτο. Διατί νά μήν 
υπάγω καί υπενθυμίσω είς αύτούς- τδν Χρι
στόν, τόν όποιον αλησμόνησαν ;
' Οί λόγοι τοΰ κοσμικοΰ ξεπλά'ησαν τδν γέ

ροντα, καί τήν επαύριον έπήρε τήν βακτηρίαν 
του, άπεχαιρέτησε τούς άδελφούς καί έτρά- 
βηξε κατά τήν πόλιν. Καί οί μοναχοί έμειναν 
χωρίς μουσικήν, καί έστερήθησαν τούς λόγους 
καί τούς στίχους του.

* *
*

Έπέρασεν ένας, δύο μήνες· καί οί μοναχοί 
καταστενοχωρήθησαν μή βλέποντες ' τδν γέ
ροντα νά έπιστρέφη.

Έπί τέλους, μετά τδν τρίτον μήνα, ήκού- 
σθη ό γνωστός κρότος τής βακτηρίας του. Οί 
μοναχοί έτρεξαν πρδς ύπάντησίν του καί τόν 
κατεπίεζαν μέ τάς ερωτήσεις των· άλλ’ εκεί
νος, άντί νά τού; χαροποιήσν), έκλαιε πικρώς 
χωρίς νά είπγ λέξιν. Οί μοναχοί παρετήρησαν 
δτι είχε γηράσει πολύ καί αδυνατίσει- τδ πρό- 
σωπόν του ήτο άποκαμωμένον καί εϊχεν έκ- 
φρασιν βαθυτάτης όδύνης· δταν δέ ήρχισε νά 
κλαίρ, εϊχεν δψιν άνθρώπου άδικημένου.

Οί μοναχοί έκλαυσαν έπίσης καί μέ ενδια
φέρον τδν έρωτοΰσαν, διατί κλαίει καί διατί 
τό πρόσωπον του εϊνε τόσον σκυθρωπόν άλλ’.

ιά
του

ό ήγούμένος, χωρίς νά εόπή λέξιν, έκλείσθη·είς 
τό κελλί του.' Έπι επτά ήμέρας κλεισμένος, 
ούτε έτρωγε, ούτε έπινε, ούτε-έπαιζε τδ άρ
μόνιον,. άλλ’ έκλαιε. "Οσον καί 2ν έκρουον τήν 
θύοαν του καί τδν παρεκάλον οί μ-οναγοί νά 
’?'Ζ\ ά ' ' λ > \ ιβζελϋη κκι καταστήση και αυτους κοινωνους 
τής θλίψεώς του, αύτδς έμενε κωφός· δέν άπε- 
κρίνετο τίποτε. .

Έπι τέλους έξήλθε. Συναθροίσας γύρφ του 
δλους τούς μοναχούς, μέ πρόσωπον δακρυσμέ- 
νον και μέ έκφρασιν οδύνης καί στενοχώριας, 
ήρχισε νά διηγήται όσα τοΰ συνέβήσαν κατά 
τούς τελευταίους τρεϊς μήνας. Ή φωνή ήτο 
ήρεμος καινοί οφθαλμοί του έμειδίων όταν πε
ριέγραφε τήν άπδ τοΰ μοναστηριού είς τήν πό
λιν οδοιπορίαν του. Καθ’ οδόν έλεγε τά που
λιά τοΰ κελαϊδοΰσαν, τά ρείθρα έκελάριζαν, 
γλυκεϊαι, νέαι έλπίδες έτάρασσον τήν ψυχήν 
του. Έβάδιζε καί ήσθάνετο τδν εαυτόν του 
ώς στρατιώτην, δστις πηγαίνει είς πόλεμον 
καί εϊνε πεπεισμένος περί τής νίκης· προχω
ρώ» με δ»ειροπολήσεις, συνέθεται στίχους καί 
ύμνους, καί χωρίς νά τδ έννοήσγ έφθασεν είς 
τήν πόλιν. ' Άλλ’ όταν ήρχισε νά όμιλί! δι' 
τήν πόλιν καί τούς άνθρώπους, ή φωνή — 
έτρεμε, τά.μάτια του πετοΰσαν φλόγες καί 
άναψεν όλος άπδ οργήν.

Ποτέ είς τήν ζωήν του δέν εϊδε, ούτε-μά
λιστα έτολμοΰσε νά φαντασθή έκεϊνο, τό όποϊον 
συνήντησε μόλις είσήλθεν είς τήν πόλιν.Τότε, 
πρώτην φοράν είς τήν ζωήν του, είς τά γηρα- 
ρατεϊα του, εϊδε καί εννόησε πόσον δυνατός εϊνε 
ό διάβολος, πόσον ώραία εϊνε ή κακία καί πό
σον άνίσχυροι, μικρόψυχοι καί μηδαμινοί οί 
άνθρωποι. Κατ’ άτυχή σύμπτωσιν, τδ πρώτο 
οίκημα, είς τό όποϊον είσήλθεν,ήτο οίκος δια
φθοράς. Πενήντα περίπου άνθρωποι, έχοντες 
πολλά χρήματα,, έτρωγαν καί έπειναν κατά 
κόρον. Μεθυσμένοι άπό τό κρασί, τραγουδοΰ- 
σαν καί μέ θράσος έξεστόμιζαν φοβεράς καί αί- 
σχράς λέξεις, τάς οποίας δέν θ’ άπεφάσιζε νά 
έ’πγι θεοφοβούμενος άνθρωπος· άπεριορίστως 
ελεύθεροι, γεμάτοι ζωήν, ευτυχώς,' δέν έφο- 
βοΰντο ούτε τόν θεόν, ούτε τόν διάβολον,ούτε 
τόν θάνατον άλλ’ έλεγαν και έκαμναν δ,τι 
ήθελαν καί έπήγαιναν όπου τού; έσπρωχνεν ή 
άκολασία. Τδ δέ κρασί, καθαρόν ώς ήλεκτρον 
μέ χρυσίζοντος σπινθήρας, ήτο, φαίνεται, είς 
άπίστευτον βαθμόν γλυκύ καί ευώδες,. διότι, 
δποιος έπινε, έχαμογελοΰσε μακαρίως καί ήθελε 
νά ξαναπίγ. Είς τό χαμόγελο τοΰ άνθρώπου 
άπαντοΰσεν έπίσης μέ χαμόγελο καί δταν τό 
έπιναν,, έσπινθηροβολοΰσε χαρωπά,ώς νάήξευρε 
ποϊον διαβολικόν θέλγητοον ,κ-ρύπτει είς τήν 
γλυκύτητά του. ■

'Ο πρεσβύτης, όλονέν έξαπτόμενος καί 
κλαίων άπδ όργήν, έξηκολοψθει νά περιγράφω 
πάν δ,τι εϊδε. Μέσα είς έκεϊνο τό-ξεφάνηωμά
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ελίγέν, επάνω εΐς Ινκ τραπέζι - έστέκετο ?να 
κοινόν γώναιον ημίγυμνου · Δύσκολου νά φαντα- 
σθή κανείς καί ν£ ευρ·ρ είς τήν φύσιν πράγμα 
ώραιότερον-και γοητευτικώτερον. Αύτή ή μι·, 
αρά νέα, μέ μπκρυά μαλλιά, μαυρειδερή, μέ 
μαύρα μάτια και μέ παχειά χείλη, άναιδης 
καί άκόλαστος, έδείκνυε τά άσπρα ωσάν χιόνι 
δόντια της κ’έχκμογελοΟσε, ώς νά ήθελε νά 
είπρ :· «Ίδέτε, τίάκολαστος, τί ωραία ποΰ 
είμαι.!» ; Μεταξωτό, χρυσοόφαντο φόρεμα με 
ωραίας πτυχάς κατέβαινε άπό τούς ώμους της· 
άλλ’ ή καλλονή δέν ήθελε νά μένρ κρυμμένη 
κάτω άπό το ένδυμα καί σάν τρυφερό χορτα
ράκι τής άνοίξεως, μέ άπληστίαν, ξεπερνοΟσε 
μέσα άπό τάς πτυχάς. Ή άκο’λαστος γυναίκα 
έπινε κρασί, τραγουδούσε καί παρεδίδετο είς 
καθένα, φθάνει μο’νον νά την ήθελε. Κατόπιν 
ό πρεσβύτης, κινβν μέ οργήν τάς χεϊρας, πε
ριέγραψε τά ιπποδρόμια, τάς ταυρομαχίας, τά 
θέατοα, τά εργαστήρια τών καλλιτεχνών, ο
πού ζωγραφίζουν καί πλάττουν άπό πηλόν γυ-· 
ναΐ^πς. ‘ΩμιλοΟσε μέ ίμπνευσιν, ωραία καί 
μελωδικά, ώς νά έπαιζεν έπί άοράτων χορδών, 
οί δέ μοναχοί, αποναρκωμένοι, μέ άπληστίαν 
έπρόσεχαν είς τούς λόγους του καί μόλις ά- 
νεπνεαν άπό έκτασιν.... Περιγράψας δλα τά 
θέλγητρα τοδ διαβόλου, την ωραιότητα της 
κακίας καί την γοητευτικήν χάριν τοΟ άπο- 
τροπαίου, γυναικείου σώματος, ό γέρων ανα
θεμάτισε τόν διάβολον, έστράφη πρός τά ό
πίσω καί έκρύφθη όπισθεν της θύρας του....

*
th

Όταν την επαύριον τό πρωί έξήλθεν άπό 
το κελλί, δέν ύπήρχεν είς τό μοναστήρι ούτε 
ένας καλόγερος. ’’Ολοι έτρεξαν είς τήν πόλιν.

(Έκ τδν τοΰ Α. Τσέχωφ] 
' ΚΟΝΣΤ.Σ. ΚΟΚΟΛΗΣ

Πνρκαϊά ποΧυχρόνιος

Μόλις πρό όλίγον κατωρθώθη νά σβεσθ-fj πυρ- 
καϊά έν ’Αμερική διαρκοΰσα άπό 52 όλων έτών. 
Ή πυρκαϊά υδτη είχεν έκραγή κατά Φεβρουάριον 
τοΰ 1859 είς τά ανθρακωρυχεία τοΰ Σώμμιτ Χιλλ 
έν Ιΐενσυλβανίφ, κατεβίβρωσκε δέ βραδέως έκτοτε 
τά ύπόγεια στρώματα τοΰ γαιάνθρακος. Ή ζημία 
ήτο μεγάλη, διότι ΰπελογίσθη δτι τό καταστραφέχ 
ποσόν ήτο άξίας 125 έκατομμυρίων φράγκων. Τε
λευταίως συνέστη Εταιρεία, ήτις άνέλαβε νά στα- 
ματήση τήν πρόοδόν τοΰ πυρότ, διά τής κατασκευής 
ύπογείων τεχνητών έργων. Τό καιόμενον στρώμα 
τοδ γαιάνθρακος διεκόπη διά τοίχου μήκους 300 
μέτρων, διά .τήν άνέγερσιγ τοΰ οποίου έδεησε. νά 
ορυχθούν πολλά φρέατα καί νά κατασκευαστή στοά 
ύπόγειος 180 μέταων. Ή εργασία αυτή έστόίχισεν 
1,250,000 φράγκων. Οί έργάται ύπέφερον δεινώς 
έκ τώς ΦερμρτητΟς. Είργάζοντο έπί τέσσαρας ώρας 
μόνον καθ’ έκάστην, αντικαθίσταντο δέ ανά πάσαν 
ήμίσειαν ώραν. Άλλά διά τών έργων τούτων έσώθη 
τό υπόλοιπον τοΰ απέραντου όρυχείου, τό κέρδος 
δε τών άναλαβόντων τήν τολμηράν έπιχείρησιν θά 
είνε .μέγιστρν......

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡ0ΒΑΕΨ1Σ ΑΣΦΑΛΗΣ

έπί tj, βάαιι τ&ν χαρακτηριστικ&ν τοδ προσώπου , - καϊ τής χιιρό;.
Έπί τή βάσει πολυετούς πείρας, έπιστημονικών 

μελετών και τή; προόδου τοΰ πνευματισμού δυνά
μεθα ν’ άνακαλύψωμεν, Ιον τόν χαρακτήρα άτόμου 
τινός., 2ον Τά έλαττώματα καί προτερήματα αύτοΰ, 
3ον τάς βλέψεις «α· έπιΟυμία; του- άον Τά κυρι- 
ώτερα τοΰ παρελθόντος βίου του. 5ον Ποΰ ήδη 
βαδίζει καί . δν άπειλήται ύπό συμφοράς ή εύνοεΐται 
ύπό τής τύχης. 6ον Πιθανά γεγονότα τοΰ μέλλοντος 
βίου του.

’Αποκαλύψεις σχετικοί πολυάριθμοι, έπιτυχία 
πλήρης έπί έΟ.άτόμων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδο
χείου “Ηράκλειον» έν Αίδηψφ, έτέρα έπί 3θ ατό
μων έν τή αιθούση τοΰ Ξενοδοχείου τής Μ. Βρε- 
ταννίας έν Κων)πόλει, έτέρα εσχάτως έν τφ. ρωσ- 
σικφ άτμοπλοίφ «Βασίλισσα Όλγα»; έν πλφ και 
έτεροι άλλαι έν συναναστροφαΐς μδσ πείθουσι περί 
τής έπιτυχίας τών τοιούτων αποκαλύψεων, κατό
πιν προσωπικής ή φωτογραφικής έξετάσεως.

Είς τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως» ή έκδού- 
λευσίς μας αδτη παρέχεται δωρεάν· Είς πάντα μή 
τοιοϋτον άντί φρ. 5. Ή έζέτασις γίνεται είτε προ- 
σωπικώς είτε διά φωτογραφίας τοδ ένδιαφερομένου 
προσώπου, ήτις νά μή είνε παλαιοτέρα τών. δύο 
έτών καί νά σημειώται όπισθεν ίδιοχείρως ή ήλι- 
κια του, τό όνομα, ή πατρίς καί ή διαμονή του-

Όμοίως καί διά τής έξετάσεωτ τής γραφής Απο
καλύπτεται δ χαρακτήρ καί τό ποιόν τοΰ άτόμου.

Πάσα σχετική αϊτησις Απευθύνεται πρός τόν 
κύριον Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΝ ΕΙς Ά&ήνας
Wtf f/WWSW /ι/·/AiWJXj'/WWV ΛΑ/

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις εύρίσκονται 

ολίγα έτι σώματα τοϋ «Πανοράματος» χρυσό
δετου, έν φ περιέχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
τών Βασιλέων καί Πριγκίπων, υπουργών και 
επισήμων άνδρών τής Ελλάδος, ώς και πλει- 
στων πόλεων καί ώραίων τοπείων..

Στέλλεται άντί δρ. 12 παντι προαποστελ- 
λοντι τό τίμημα.

ΦΩΤΟΖΙΓΚ-ΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται παντός ,εΐδοΟς , ζιγκογραφίαι 
(κλισέ) καί παντός μεγέθους είς μέτριας τιμάς καί 
αυθημερόν.

Κατασκευάζονται όμοίως κλισέ δια δελτάρια, επι
κεφαλίδας επιστολών, λογαριασμών, φακέλλων κτλ.

’Ενοικιάζονται καί πωλοΰνιαι κλισέ μεταχειρι
σμένα διά περιοδικά φύλλα, συγγράμματα. Ημερολό
για, Εφημερίδας κτλ. είς συμφερούσας τιμάς.

Ή ΔιεύΘυνσις αναλαμβάνει τήν προμήθειαν καί 
αποστολήν εις τάς ’Επαρχίας καί τό ’Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπι μικρά προμηθείς, άρκεΐ νά 
καταβάλλονται τό άντίτιμον καί τό τέλος.

Έγγράφονται συνδοομηταί είς οίονδήποτε ’Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.

Δίδονται οίονδήποτε πληροφορίαι έπί παντός ζη- 
τήματον.

Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων και Κατα
στημάτων.


