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Ό έν Παριόίοις ναος της Παναγίας

Π Ε Ρ Ι  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ
Εΐναι τώ δντι άξιος πανελληνίων Συγχαρητηρίων κ ’ 

έθνικής ευγνωμοσύνης ό κ. Ν. Καζάζης, δΟτις άπό κα ι
ρού ήδη κατά Κυριακήν και έπϊ Σειράν δλην διαλέξεων 
έν τμ αίθούόμ τής έταιρίας των Φίλων τοϋ Λαοϋ, άνα- 
πτύ(5ο*ει μετά τής χαρακτηοιζούΰης αύτόν εύγλωττίας 
τά καταπατούμενα δικαιώματα τοϋ Έλληνιΰμοϋ έν Μα- 
κεδονίςι καί έκτραγωδεΐ τά δεινοπαθήματα των δούλων 
άδελφών ήμών τά έκ των δολοφονικών Συμμοριών των 
Βουλγάροιν.

Έ ν μέσω πολυαρίθμου άκρωατηρίου καί των δύο 
φύλων, μεταξύ των όποιων διεκρίνοντο καί πολλοί Μ α- 
κεδόνες ό πρύτανις τοϋ έθνικοϋ Πανεπιστημίου κ. Ν. 
Καζάζης έποιήσατο την 8ην περί Μακεδονίας διάλεξιν 
toυ, θέμα έχων την σύγχρονον κατάστασή αύτης.

«Συμβαίνει εις τδν βίον τών λαών, εϊπεν ό κ. Καζά- 
δ ,τι καί εις τόν βίον τών άτόμων. Οί εργαζόμενοι 

έμπνε'ουσιν εμπιστοσύνην. Έχομεν ιστορίαν, ήτις διδά
σκει τόν κόσμον σύμπαντα, ην δέον ν’ άναγινώσκωμεν 
ιαί νά λαμβάνωμεν παρ’ αύτης διδάγματα.

Τό ά ο θ ρ ο ν  τ ο ν  Μ αΗ -Ν οοδάουW W * W

«Μολονότι κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους 
ι^γιστος καταβάλλεται αγών εναντίον τοϋ ελληνισμού,

έν τούτοις εχομεν καί συνηγόρους ούκ ολίγους μόλις ήρ- 
χίσαμεν νά κινώμεθά. Αί άπό τοΰ βήματος τούτου περί 
Μακεδονίας διαλέξεις εσχίν άπήχησιν καί έν αύτν) τή 
πρωτευούσγι της Αυστρίας, διά περιλάλητου άρθρου τοϋ 
μεγάλου J-ηί Εύρώπης φιλοσόφου Μάξ-Νορδάου, δστις 
άπό τών στηλών τοΰ αΝ. Έ λ . Τύπου», την πρώτην τοΰ 
'έτους διελάλησε τά ιστορικά δίκαια τοΰ έλληνισμοΰ επί 
της Μακεδονίας.

« Ά λλά δεν είνε μόνος αύτός. Καί ή «Σφαίρα» τοΰ 
Λονδίνου, τό ήμιεπίσημον ό'ργανον της άγγλικης Κυβερ- 
νήσεως, κρίνουσα τό άρθρον τοΰ μεγάλου τούτου κοινω
νιολόγου συμφωνεί με τάς έλληνισμοΰ ιδέας αύτοΰ καί 
αποδέχεται την προτεινομένην λύσιν τοΰ μακεδονικοΰ ζη
τήματος.

«Βλέπετε, λέγει ό κ. Καζάζης, πώς κρίνουν τά πράγ
ματα ήμών υπέροχοι έν Εύρώπη άνδρες. ’Ιδού τό πρό
βλημα. Μόνον έάν έργασθώμεν θά έπιτύχωμεν την έλευ- 
θέρωσιν τών αλυτρώτων χωρών. *Αν ρίψωμεν εν βλέμμα 
έπί τοΰ χάρτου τής Εύρώπης βλέπομεν την Μακεδονίαν 
έν τώ κέντρφ τής ελληνικής χερσονήσου. Εάν ή Μακε
δονία περιέλθϊ) εις ξένας χεΐρας, ή Ε λλάς δεν δύναται 
νά ΰπάρξη, δπως καί ό Μάξ-Νορδάου λέγει έν τφ  άρ- 
θρω του. Παν άλλο έθνος δύναται νά ζήσγι άνευ Μακε
δονίας, α,λλ1 ούχί καί ό έλληνισμός.

Τό γ2 .ύ ϊ«υ< ίμ α  « Μ α κ ε δ ο ν ία »

Ό  μεταβάς εις Παρισίους, έξακολουθεϊ ό κ. Καζάζης, 
θά έχη φάγει εν περιζήτητον γλύκυσμα, λεγόμενον «Μ α
κεδονία» καί συνιστάμενον έκ παντοίων ειδών οπωρών. 
Τοιαύτη περίπου εινε ή Μακεδονία έθνολογικώς. Οί λαοί 
τής Μακεδονίας άποτελοϋντα ι έξ Ελλήνων μετά τών 
άχωρίστων αύτών Κουτσοβλάχων, έκ Μουσουλμάνων, 
Βουγάρων, Σέρβων, Α λβανώ ν, Ίσδραηλιτών, ’Αθιγγά
νων κλπ,

Οί ξ έ ν ο ι  n e jn  Μ α κ ε δ ο ν ία ς

Ό  κόσμος καί δη ό πεπολιτισμένος έσχημάτισε γνώ
μην περί Μακεδονίας έκ τών περί αύτης γραφέντων, ώς 
οργάνων τοϋ Πανσλαυισμοΰ Ό  Λαβελαίκ μη αΐσχυνθείς 
νά ύποβιβάσιρ τόν ελληνισμόν τής Μακεδονίας εις 65 
χιλ. ό Κάντζερ καί Γέρετσεκ θεωροΰσι ταύτην καθ’ ολο
κληρίαν Σλαυικήν, ό Κό’ ζεβιτς θεωρεί αύτήν Σερβικήν, 
ό Βαϊγκάν Ρωμουνικήν καί άλλοι άλλως. Καί αύτός ό 
Γάλλος Μπεράρ, ό είλικρινώς περί Μακεδονίας γράψας, 
έχει πλανηθη, περιορίσας τόν έλληνισμόν τής Μακεδονίας 
μόνον εις μεσημβρινά αύτης μέρη. Οί δέ τόμέτεροι οΐτι- 
νες έγραψαν περί Μακεδονίας πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων 
δεν έχουσι γράψει ή τερατουργήματα άντιγράψαντες ξένα 
βιβλία περί τοΰ δούλου έλληνισμοΰ, δι’ άς συγγραφάς 
έχει έξοδεύσει τό Κράτος δεκάδας χιλιάδας δραχμών.

«Έ ά ν ζητήσωμεν νά γνωοίσωμεν την Μακεδονίαν 
δ ι’ έλληνικοΰ όφθαλμοΰ, θά φθάσωμεν εις τό συμπέρα
σμα ότι ό χαρακτήρ της σημερινης Μακεδονίας, δπως 
καί τό πάλαι είνε ελληνικός, δημιουργικός και συνθετι-



κος· οπως ητο τοιοΰτος ο του Φιλίππου, του Μεγάλου. Α 
λεξάνδρου, του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου καί του 
Αριστοτέλους.

Ό Μ ακεδονικός ρ ρ α κ τ η ρ  
«Πλέον η άπαξ ό Μακεδονικός χαρακτήρ εχει άλ- 

λοιωθή έκ των επιδρομών, ά λλ ’ έπι τέλους έξήλθεν αμι
γής, άφομοιώσας τά ξένα στοιχεία. Παράδειγμα σήμε
ρον ή Θεσσαλονίκη και δλαι αί Μακεδονικαί πόλεις, εν 
αίς με δλα τα  ένυπάρχοντα ξένα στοιχεία, ό ελληνικός 
χαρακτηρ πρωτεύει. Μέ δλας τάς 80 χιλ. των Ίσδραη- 
λιτών ας εχει ή Θεσσαλονίκη έν τούτοις ήτο καί μένει 
ελληνική.

Ό π λ η θ νό μ ο ς
« Ό  ελληνισμός έν Μακεδονία, λέγει ό κ. Καζάζης, 

ανέρχεται εις 750 χιλ. ψυχών, ουχί έν ένΐ καί τφ  αΰτώ 
σημειω, αλλ έξηπλωμένος καθ'άπασαν την χώραν, παν- 
ταχοϋ πρωτοστατών. Οί Μουσουλμάνοι εις 600 χιλ. οί 
Σλαΰοι έν γε'νει εις 400 χιλ. Ά λ λ ’ ένώ αί άλλαι εθνό
τητες είνε συπαγείς, οί Σλαΰο; ε^ε διηρημένοι εις τρεις 
κατηγορίας, εις Σλαυομακεδόνας, εις Σέρβους καί εις 
Βουλγάρους, οίτινες εχουσι διάφορα πρός άλλήλους εθνικά 
ιδεώδη.

«Καί ήδη, έξακολουθεί ό κ. Καζάζης, άς ίδωμεν τά 
διάφορα έπαγγέλματα των έν Μακεδονία λαών. Οί "Ελ
ληνες τ ί είνε; ’ Επιστήμονες, λόγιοι, έμποροι, βιομήχα- 
νοι, γεωργοί, ποιμένες καί μεγάλοι ίδιοκτήται. Οί Τούρ
κοι εινε υπάλληλοι καί μεγάλοι ίδιοκτήται, ώς κατα- 
κτηταί. Οί Εβραίοι έμποροι καί χρηματισταί. Οί 
Σλαϋοι γεωργοί, ποιμένες καί άγωγιοίται. Οί ’Αλβανοί 
μισθοφόροι τής τουρκικής Κυβερνήσεως,

Τό ελληνικόν στοιχείον προεξάρχει έν άπασι τοίς 
διοικητικοϊς διαμερίσμασι τής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 
Μοναστηρίφ καί Σερβίοις. Έ ν μόνη τή διοικήσει των 
Σερβίων ύπάρχουσι 250 χιλ. Έλληνες καί 10 χιλ. μό
νον Μουσουλμάνοι, ουδέ ψυχής Σλαυικής ύπαρχούσης. 
Ύπερέχομεν καί κατά την παιδείαν συλλήβδην τών α ν 
τιπάλων ήμών.

ϊχ ο λ ε ΐα  κ α ί ’Ε κκλησ ίαν
«Έχομεν έν Μακεδονία 6 γυμνάσια καί 904 δια

φόρων βαθμών τών δυο φύ 'ω ν σχολεία, μέ 53 ,683  μα- 
θητάς, ένφ τά. βουλγαρικά σχολεία ανέρχονται εις 445 
καί οί μαθηταί εις 2 4 ,0 1 3 .

(( Γπερέχομεν δέ καί έκκλησιαστικώς. Ήμεϊς έ'χο- 
μεν έν Μακεδονία 18 Μητροπόλεις καί Έπισκοπάς, ένώ 
οί μέν Βούλγαροι εχουσι μόνον 5, οί δέ Σέρβοι μόνον 2. 
Καί μέ δλην την υλικήν καί πνευματικήν ήμών υπερο
χήν μας ύπολογίζουσιν ώς ΰποδεεστε'ρους τών εχθρών 
ημών ακριβώς διότι δεν εργαζόμεθα, ενω οί έχθροί ήμών 
έργάζονται.

«Λαός ίσχυρός είνε ό έργαζόμενος, ένφ ό μή έργα
ζόμενος είνε άσθενής καί περιφρονημένος».

Τάς τελευταίας αύτάς λέξεις του κ. Καζάζη έκά- 
λυψαν ατελεύτητα χειροκροτήματα.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ

Οταν έθνος τι ύποστή συμφοράν τινα άντί νά κατα- 
βάλληται υπό ταύτης οφείλει νά περισυλλέγη τά ύγια 
αυτού στοιχεία, τάς δυνάμεις του, δπως δείξη τώ σύμ- 
παντι τ ί εστί μέγας λαός, δστις δεν θέλει ν ’ άποθάνη.
Η ήμετέρα Ε λλάς αείποτε εδειξεν, δτι τή συμφορά δέν 

εϊκει, δέν υποχωρεί. Επικαλούμαι πρός μαρτυρίαν την 
μεγάλην σκιάν τοϋ ’Αθηναίου πολίτου, τόν Περικλέα 
ωνόμασα, «γνώτε, έλεγεν, όνομα μέγιστον τήν πόλιν έ- 
χουσαν εν πάσιν άνθρώποις διά τό ταίς ξυμφοραίς μη 
είκειν».

Έργαζόμεθα, δπως διασώσωμεν καί άναπτύξωμεν 
τά εθνικά ιδεώδη. Δέν εϊμεθα έκ τών νέων έκείνων. οί- 
τινες μιμούνται πάντοτε τά ξένα. Η μείς, ώς γνήσιοι 
καί υπερήφανοι 'Έλληνες, ώς οί πρόγονοι ήμών, άνα- 
τρεφόμεθα έλληνοπρεπώς μή μιμούμενοι τυφλώς τούς 
ξένους, «παράδειγμα αυτοί οντες τινί ή μιμούμενοι έ- 
τέρους,» προσπαθοΰμεν νά ώμεν ύπερήφαΛΟΐ καί αρρενω
ποί, αλλά και σεμνοπρεπείς καί άγνοί, ώς ή ήμετέρα 
φύσις ή περιβάλλουσα ήμας. "Ιδετε τήν έλληνίδα φύσιν 
τά ελληνικά ορη πόσον υπερήφανα καί έπιβάλλοντα εί- 
ναι χωρίς δμως νά καταπλήττωσι, χωρίς νά προξενώσι 
βαναύσως φόβον είναι σοβαρά καί αρρενωπά άνευ ά- 
γριότητος, σεμνά καί εύγενή άνευ μαλθακότητος" οί χρω
ματισμοί αυτών, αί γραμμαί των είναι πάντοτε εύγε* 
νείς. Ιδετε τήν φύσιν τής πατρίδος μας πόσον είναι 
σεμνή, πόσον ερυθ^ιΧ, αλλά καί πόσον φαιώς, άρρενω- 
π ώς χρωματίζεται ανευ αγριότητος. ΙΙώς είναι δυνατόν 
πλαίσιον τόσον υπερηφανον_ καί σεμνόν νά μή περικλείη 
λαόν εχοντα έν τή ψυχή αΰτοϋ τάς άρετάς ταύτας; Μορ
φώσατε τήν καρδίαν, τό ήθος, τόν χαρακτήρα υμών τε 
και τών άλλων συμφωνως πρός τήν έλληνίδα φύσιν καί 
τας ελληνοπρεπείς παραδόσεις καί ή πατρίς θά σας εύ· 
γνωμονή, θά σάς άνταμείψη. Τά ύμέτερα αθλα θά εί
ναι αρετής βραβεία καί διά τούς άλλους καί ούτω ή ή- 
μετέρα χώρα θά έχη άρίστους πολίτας, διότι «αθλα οίς 
κείται άρετής μέγιστα, τοίς δέ καί άνδρες άριστα πολι- 
τεύουσιν».

Ό χι μόνον θά μιμηθώμεν τούς προγόνους, τούς ίδρυ- 
τάς τής έλευθέρας ήμών πατρίδος, άλλά καί, λόγον θά 
εϊπω μέγαν, θέλομεν νά ύπερβώμεν αυτούς. Γνωρίζομεν, 
δτι η θεσις ημών είναι δυσχερής καί πρότυπα άρετήί 
άν γίνωμεν, «ούχ όμοιοι άλλ’ όλίγω χείρονες» τών προ
γόνων θα κριθώμεν. Αι συμφοραί τής πατρίδος ήμώ1* 
αντί να μάς καταβάλωσι (/ας εδωκαν νέας δυνάμεις1 
διότι μας ύπέμνησαν νέα καθήκοντα. Οί παλαιότατύΐ 
πρόγονοι ήμών διά του μεγάλου ’Αθηναίου, τοϋ ΓΙερι* 
κλέους, λέγουσιν ήμίν, δτι δσοι «πρός τάς συμφοράί 
γνώμη μέν ήκιστα λυπούνται, έργω δέ μάλιστα άντε- 
χουσι ουτοι κοι πόλεων και ιδιωτών κράτιστοί είσιν®· 
Δέν μένωμεν μέ τάς χείρας έσταυρωμένας μεμψιμοιροΰν- 
τες καί όλοφυρόμενοι, ώς πνιγηρός λίψ , τό άνθος τής έλ'

πίδος μαραίνοντες. Θαυμάζομεν τούς ήμετέρους προγό
νους, ζηλοΰμεν τούς άνδρας τής έπαναστάσεως, έξετάζο-  
μεν τάς τελευταίας τής πατρίδος δυστυχίας ουχί δπως 
έξευτελίσωμεν τό παρόν τής δυστυχούσης μητρός Ε λ λά 
δος’ μικράς τοΰτο ψυχής, ουτιδανού ανθρώπου θά ητο 
μέγα δείγμα, καταπεπτωκότος καί νεκρού έθνους τρανή 
άπόδειξις. Μελετώμεν καί θαυμάζομεν τάς δόξας τών 
προγόνων, δπως βελτιώσωμεν τό παρόν καί παρασκευά
σ ο υ ν  μέγα μέλλον. Λαός φιλότιμος, ώς ό ελληνικός! 
προώρισται νά μεγαλουργήσει. Πάσα όμάς ανθρώπων, 
είτε ό'χλον είτε σύλλογον άποτελή αΰτη, άναπτύσσει, 
πολλαπλασιάζει τήν δύναμιν, τόν ένθουσιασμόν. Σύλλο
γος, ώς ό ήμέτερος, ον άποτελοϋσι νεαροί καί ενθουσιώ
δεις φοιτηταί δύναται νά παραβληθή πρός άνδρα πολύ
ποδα καί πολύχειρα καί πολλάς έχοντα αισθήσεις, τόν 
νοϋν καί τήν διάνοιαν άνάλογον, δπως είπω κ α τ ’ ’Αρι
στοτέλη, πρός άνδρα γίγαντα γενναίων καί μεγάλων αι
σθημάτων πρό του οποίου πας νάνος μικροπρεπής, δόλιος, 
προδότης ή άγήρτης θά έκμηδενισθή.

Πρό πάντων άμυνόμεθα περί τής ήμετέρας θρησκείας. 
’Αληθείς έπιστήμονες,δέν μιμούνται τούς ψευδοεπιστήμο- 
νας έκείνουςτούς χλευάζοντας τά θεία έν όνόματιτής άνε- 
πιστήμονός των έπιστήμης. Οί οπαδοί τής θρησκείας δέν 
εχουσι τό δικαίωμα νά λέγωσι μετά τού I3runetiere,  
«la fai l l ite della  science» ή χρεωκοπία τής έπιστή
μης, άλλ ’ ουδέ οί έπιστήμονες μετά τοΰ B er th clo t ,  «la 
faillte de la re l igion»,  ή χρεωκοπία τής θρησκείας. 
Σύγκρουσις μεταξύ θρησκείας καί έπιστήμης δέν δύναται 
νά συμβή, διότι εχουσι διαφόρους τροχιάς- η μεν εξετάζει 
τάς πρώτας αιτίας, τήν μεταφυσικήν άλήθειαν, ή δέ, ή 
έπιστήαη, τάς δευτέρας αιτίας, την φυσικήν αλήθειαν. 
Ουδέποτε ή μελέτη τών κυττάρων τοΰ εγκεφάλου και του 
νευρικού συστήματος θ ’ απόδειξη τι περι ψυχής ουδέ περί 
πνεύματος, διότι ουδέποτε τοΰτο θα ευρεθη υπό τα ανα" 
τομικά έργαλεΐα, διότι είναι υπέρ τήν φύσιν καό διάφο
ρον ταύτης, ή δ’ έπιστήμη μόνον τήν φυσιν ουχί δέ την 
μεταφυσικήν δύναται νά έξετάζη. Ο P a s te u r ,  ό Νεύ- 
των. δλαι αί όντως έπιστημονικαί μεγαλοφυίαι ήσαν έ- 
yΟροί τοΰ ύλισμοΰ.Άφετε τόν υλισμόν μακράν τής Ε λ 
λάδος, ήτις πάντοτε διά τής ιδέας καί τήν ιδέαν εζησεν. 
Άλλως τε ό πολεμών τήν θρησκείαν ή άδιαφορών Έ λ- 
λην διπλοϋν άρμαρτάνει αμάρτημα, άμαρτάνει πρός τό 
θειον καί πρός εαυτόν ώς άνθρωπος," άμαρτάνει πρός τόν 
ευεργέτην του, ώς Έ λλην. Δέά τής θρησκείας διετηρήθη 
τό έθνος ήμών, δ ι’αυτής θά άναθάλλη πάντοτε. Ή  θρη- 
βκεία είναι ή συνέχουσα τά μόρια τοϋ ελληνισμού εις 
«ν σώμα άδιάσπατος ουσία. “Ελλην πολεμών τήν θρη
σκείαν του, τήν μητέρα, τήν εΰεργέτιδα αύτοΰ τε καί 
*οΰ έθνους του ομοιάζει τώ βδελυρφ έκείνω έρπετώ, τφ  
όψει-, δστις θερμανθείς έν τοίς κόλποις τοΰ ευεργέτου καί 
*ν«ζήσας δάκνει αυτόν ! Μήποτε, μήποτε, ώ φίλοι, δια— 
*όψητε τό π α λ ιό ν  τοΰτο ασμα νό βαυκαλίζον τήν άν- 
®ρωπίνην ί\»στυχίαν.

Συνελών λέγω, κηρύξατε πανταχοΰ, δτι έργάζεσθε, δτι 
έργαζόμεθα πρός τό μεγαλεΐον τής πατρίδος, δτι θέλετε 
νά γίνητε καλλίτεροι τών πατέρων ημών. Πάσα σκέψις, 
πάσα πράξις, πάσα ενέργεια υμών άς εμφορείται τής 
ρήσεως τής νέας τών Σπαρτιατών γενεάς :

Ά μές δέ γ ’ έόόμεθα πολλώ κάρρονες.
Τοΰτο είναι δείγμα νέου καί ανθηρσΰ έθνους, μεγάλου 

μέλλοντος μέγα έχέγγυον.
Η μείς, πάντες ήμείς οί νέοι “Ελληνες θα ειμεθα καλ

λίτερα τών πατέρων ήμών. θά ειμεθα, διότι θα μορφώ- 
σωμεν τόν νοϋν, τάς καρδίας καί τό ήθος ήμών. Απο
τεινόμενοι πρός τήν παλαιάν τών Ελλήνων γενεάν λεγο- 
μεν τοΰτο οΰχί έκ κομπορρημοσυνης, ουδε δια νά ταπει- 
νώσωμεν αυτήν, α λλ ’ ως υιοι διδοντες εις τους πατέρας 
αύτών, πρός μεγάλην τούτων, πέποιθα, χαράν, ειλικρι
νείς καί άδολους υποσχέσεις. Θά ειμεθα δλοι οί νέοι “Ελ
ληνες καλλίτεροι τής παλαιάς γενεάς, διότι νό θέλομεν
καί τό θέλετε !

Τό σύνθημα ήμών εσται, παραδίόομεν αυτό, τήν χρη
στήν προβαλλόμενοι ελπίδα τή ίερ* κιβωτώ, ήτις διά 
τόσων θυσιών ήτοιμάσθη ήμίν, τώ  ένδόξω έθνικω μου- 
σείω ... τό σύνθημα ήμών είναι, άκούσατέ το :

«υπέρ τής πατρίδος, 
διά τής θρησκείας 
καί τής έπιστήμης».

Ν, Ν. Ι α ρ ίπ ο λ ο ς .

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ 0ΕΑΤΡΟΝ
Ή από το ΰ  Β. Θ εάτρου εξω ίίις  

το ν  «Ν ικη^όρον Φωκα»

Οί άπελπισθέντες περί τής εθνικής δράσεως τοΰ παρά 
τόν άγιον Κωνσταντίνον θεατρικοΰ ιδρύματος α φ ’ δτου 
τοΰτο ένεκαινίασεν τάς πρώτας αύτοΰ παραστάσεις με 
όθνεία θεατρικά κατασκευάσματα, παν άλλο ή τον ευ- 
γενή σκοπόν τής ηθικής καί τής πνευματικής τοΰ λαοΰ 
διαπλάσεως, συμφώνως πρός τάς προόδους τής έπιστή
μης καί τής θρησκείας, ώς ήννόησαν οί "Ελληνες, επι- 
διώκοντα, δέν έξεπλάγησαν βεβαίως διά τούς γόους, ούς 
ήρξατο ρηγνύων άνά τό ελληνικόν δημόσιον^ό τετιμημέ- 
νος τής δραματικής τέχνης καί τής καθόλου νεωτέρας 
ήμών φιλολογίας δεινός σκαπανεύς κ. Βερναδάκης διά 
τάς δραματικάς περιπετείας, εις άς ΰπέβαλον τόν «Ν ι- 
κηφόρον Φωκάν» του οί τά  τοΰ Β. Θεάτρου τόσον π α -  
τρ ιω τικώ ς  καί φιλοτέχνως διέποντες.

Τουναντίον οί άντιληφθέντες ευθύς έξ αρχής τήν 
διαστροφήν τοΰ προορισμοΰ τοΰ Θεάτρου τούτου ηπό- 
ρησαν μάλλον με τήν αγαθότητα τσΰ σεβαστού πρεσβύ
του καί δαφνοστεφοΰς, ώς άρκοΰνται νά τόν άποκαλώσι, 
δραματικού συγγραφέως. πιστεύσαντος δτι εις τό αηδές



κομβολόγιον των πολυωνύμων φαροώ ν, των μετ’ έπιμε- 
λείας εκ της παρεφθαρμένης αλλοδαπής φιλολογίας στα- 
χυολογηθεισών υπό αναπήρων ρακοσυλλεκτών, ήδύνατο 
ν ’ αποτελέσγ; περίβλεπτον καί ’ αίγλήεν καί σελαγίζον 
μέρος ή όντως άριπρεπής καί ελληνόφωνος καί σεμνή 
τραγωδία του, ήτις έπρεπε ν ’ άποτελέση, τον άκρογω- 
νιαίον λίθον τόΰ Νεοελληνικού Θεάτρου, η μάλλον τοϋ 
ελληνικού πανδιδακ-ιορίου τής έλληνικής ϊδε'ας, ώς είχον 
την ελαφρότητα νά θεωρώσι τό περί ου πρόκειται καθί- 
δρυμα πάντες οί μωρόπιστοε πατρ ιώται, ότε τό πρώτον 
η φημη εφερεν εις τα ώτά των την άπόφασιν της άνε-
γέρσεως αυτοΰ διά χρημάτων πρός τον σκοπόν τούτον 
προσενεχθέντων.

Οτε μετά τόσης πομπής —κατόπιν όμως εορτής— 
έκλήθη νά δώση τό εργον του τοϋτο ό κ. Βερναδάκης 
πρός διδασκαλίαν εις τό μεταβαπτισθέν «Βασιλικόν 
Θε'ατρον» ώφειλε ώς άνθρωπος πεπειραμένος καί πολυ- 
δμων καί πολλά παθών νά στρέψη τό βλέμμα περί
αυτόν καί νά ίδιρ την έρημίαν, ήτις τόν περιέβαλλε καί 

νά εΐπγι :
Άφοϋ μέ καλοϋσι πρύτανιν των Ελλήνων Δραμα

τικών συγγραφε'ων, τοϋτο σημαίνει ότι ύπάρχουσι καί 
ά'λλοι συνάδελφοι, δυνάμενοι κατά τό μάλλον καί ήττον 
νά συνεισφέρωσι τόν οβολόν των εις την σύμπηξιν της 
Νεοελληνικής Σκηνής.

Διότι μόνος αυτός δεν ήδύνατο εισερχόμενος έν τώ 
πνιγηρώ Ικείνω περιβάλλοντι νά εξελθγι αλώβητος άπό 
της έκφύλου φαρσολογίας  της έγκαθιδρυθείσης έν αύτφ 
ΰπό τών περισαινόντων γελωτοποιών.

Γηράσκομεν όμως άεί διδασκόμενοι οί άνθρωποι.
Καί τό μάθημα τοΰτο, δπερ τόσον παταγωδώς, διά 

τοσοϋτον άνευλαβοΰς ραπίσματος έδόθη εις τόν κ.Βερνα- 
δάκην, είναι ϊσως εργον της Θείας Προνοίας, διά νά 
νώση και εις τούτον καί εις όλους έν γένει τους εϊλικρι- 
δώς έργαζομένους πρός προαγωγήν τών ελληνικών γραμ
μάτων καί της έλληνικης ιδέας καί άναμόρφωσιν τοΰ 
έθ\ικοΰ φρονήματος, νά έννοήσωσι ότι άντί πάσης άλλης 
καρδίας, τήν του λαού ένστερνιζόμενοι συνείδησιν, έπί 
τής καρδίας αύτοΰ καί μόνου όφείλουσι να στηρίζωσι τό 
μεγαλεϊον καί τήν δόξαν τής Ελλάδος, διότι άπό τοιού- 
των σκέψεων άγομενοι περιήγαγον εις άφθιτον κλέος τήν 
ήμετέραν Πατρίδα έν τή άρχαιότητοι οί άθάνατοι ήμών 
πρόγονοι.

’ Εάν λοιπόν θέλωσι καί ποθώσι άσπιλον τό ελληνι
κόν θε'ατρον, περικλεϊον τήν ελληνικήν ιδέαν οί Έλληνες 
φιλόλογοι καί φιλότεχνοι ας συνέλθωσιν έπί τό αύτό καί 
άς εΐπωσι μιΧ φωνή πάντες-

— Έ ώμεν χαίρειν τους ύβριστάς τών έθνικών κει
μηλίων, καί έκ τών ένόντων καταβάλλοντες καί πνεϋμα 
καί καρδίαν καί χρήμα έν ανάγκη,έλθετε νά άναστήσω- 
μεν έκ τώνέρειπ ίων τη ς'τή ν έθνικήν σκηνήν, ώς συνέ
πηξαν ταύτην οί θείοι τής άρχαιότητος ίδρυταί, ό. αί- 
θεροβήμων Αισχύλος, ό ουράνιος Σοφοκλής, ό σοφός Ευ

ριπίδης καί ό κεραυνοβόλος ’Αριστοφάνης διά νά άπο- 
δειχθή τότε καί εις τόν φιλοπάτριδα ήμών βασιλέα, πως 
περιυβρίζονται τά ελληνικά γράμματα καί καταπροδίδε- 
τα ι ή ελληνική τέχνη καί άποσκυβαλίζεται τό ελληνικόν 
ονομα άπό τούς άνΰρώ πονς  τών περιστάσεων.

Καί τότε εΐμεθα βέβαιοι, ότι ούτος πρώτος θά λάβη 
τό φραγκέλιον άνά χεΐρας καί θά είπη εις τούς ασεβείς· 

« Άπέλθετε μή ποιείτε τόν οίκον τής Πατρίδος οίκον... 
εμπορίου».

Β. Γ. Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς

ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Άνδρες φιλοπάτριδες, έπιστήμονες καί λόγιοι έκλέ- 
ξαντες πρόεδρον τόν αντεισαγγελέα τοϋ Άρείου Πάγου 
κ. Μανιάκην, τόν ένθουσιώντ* καί μεταδίδοντα τόν έν- 
θουσιασμόν διά παν ό,τι έθνικόν, άπεφάσισαν τήν ίδρυ
σή εταιρείας, ύπό τόν τίτλον « ’Ε θ ν ικ ή  Σ κ η νή » . Της 
εταιρείας ταύτης σκοπός είναι ή διδασκαλία δραμάτων 
ηθικών, πατριωτικών, ελληνικών έν μιόζ λέξει, ειτε τών 
μεγάλων σύγγραφέων τής άρχαιότητος, είτε τών νεωτέ- 
ρων. Ά λλά  καί έκ μεταφράσεων θά παριστάνωνται ελ
ληνιστί έργα τινά, αρκεί νά έχωσιν ελληνικήν ΰπόθεσιν η 
χαρακτήρας άξίους μιμήσεως.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον θά κατασκευασθή μέγα 
θε'ατρον, δυνάμενον νά περιλαμβάνη πολλάς χιλ. λαοΰ, 
έπί είσόδω 50 λεπτών καί μιας δρ. τό πολύ.

Εις τήν « ’Εθνικήν Σκηνήν», προωρισμένην νά εξυ
πηρέτηση έξόχως τά έθνικά συμφέροντα, εύχόμεθα παν 
αγαθόν.

Σπευδομεν δε νά δημοσιεύσωμεν τήν κάτωθι ώραίαν 
επιστολήν τοΰ παρ ’ ημίν διακεκριμένου λογίου καί νο
μομαθούς κ. I. Γ. Φραγκιά δικηγόρου έν Αθήναις καί 
πρώην γενικού γραμματέως τοϋ έπί τής Δικαιοσύνης υ
πουργείου πρός τόν αντεισαγγελέα τοΰ Άρείου Πάγου 
κ. Κ. Ν. Μανιάκην.

Γην μετά προσοχής μελέτην τής επιστολής ταύτης, 
ώς καί την έξοχον σημασίαν τών έν αύτη ιδεών νομί* 
ζομεν μάταιον νά έξηγήσωμεν, διότι αί ϊδέαι αύται είσί 
τόσον σαφείς καί έναργείς, ώστε δύναταί τις νά είπηι 
ό'τι διατυποΰσιν άναμφισβήτητον αλήθειαν.

Ά θήνα ι 4 Ίανουαρίου 1903 
’Α γαπητά  φ ίλ ε  κ . Μ α ν ια κή ,

Συγχαίρω ΰμϊν άπό καρδίας διά τήν μεγάλην καί εΰ* 
γενή πρωτοβουλίαν έπί τή ιδέα τής συστάσεως της « Ε
θνικής Σκηνης» , προωρισμε'νης ν ’ άποδείξη περιφανώς, 
ότι ό ξενισμός δέν κατέπνιξεν ακόμη τό έθνικόν πνεΰμ* 
καί τήν γνησίαν έθνικήν γλώσσαν καί ποίησιν έν Έλ- 
λάδι.

Ή  έμπνευσθείσα ΰμΐν ιδέα εινε άληθώς ύψίστη· δι- 
ευθυνομένη δε καί ζωπυρουμένη εΰστόχως, ώς εύχομαι 
καί δέν άμβιβάλλω, θ’ άποβή αληθές πατριωτικόν μεγα' 
λούργημα.

Διατελώ μετ’ αγάπης καί ύπολήψεωί 
1. Γ. Φ ραγκιας

ΠΕΡΙ ΔΡΟΣΟΥ Κ Α Ι Π ΑΧΝ Η Σ

(Σ υνέχ εια  προηγουμένου φύλλου)

Ού μόνον ό άήρ ό έν τή χλόη κείμενος άποψύχεται 
κατά τάς άνεφέλους έαρινάς νύκτας, άλλά και ό εφαπτό- 
μενος πάντων τών έπί τής γης κείμενων σωμάτων και ο 
εις έπαφήν ευρισκόμενος μετά τοΰ έδάφους γυμνού η κε- 
καλυμμένου διά χλόης. Τό ψΰχος τοΰτο άρχόμενον άπό 
τής δύσεως τοΰ ήλίου επαυξάνεται καί έπιτείνεται με/.pi 
τής επομένης ανατολής αύτοΰ. Περί τήν πρωίαν θερμό
μετρα είς διάφορα ύψη κείμενα έν τφ  με'σιρ τοΰ άέρος 
δεικνύουσι θερμοκρασίαν βαθμηδόν έλαττουμένην άπό 
ύψους 2 μέτρων μέχρι 15 — 20 έκατοσ τομέτρων άπό τοΰ 
έδάφους, μεθ’ ο κεϊτχι στρώμκ άέρος όμοιομερώς λ ία ν* 
ψυχρόν, είς πασαν μέν έποχήν έάν ό ουρανός εινε α ί
θριος, ιδίως άε κατά τόν χειμώ 'κ. οπερ κκλύττει τό έ
δαφος. Όθεν ή επιφάνεια τη ; γη ; κκλύπτετχι ύτ6 είδους 
έπιχρίσματος ψυχροΰ άερος, όπερ ώς πυκνότερον καταρ
ρέει έπί τοΰ κεκλιμένου έδάφους, συσσωρεύεται είς τας 
κοιλάδας, διεισδύει είς τά μεταςύ τών φυτών διαστή
ματα, καλύπτει τά φύλλα και τους κλάδους, αλλα δέν 
εισέρχεται, όπως καλύψη τα ύπό σκεπήν άντικείμενα, 
όσον έλαφρά καί άν είνε τά καλύμματα δ ι’ ών περιβάλ- 
λουσι τά φυτά κατά τάς νύκτας τής άνοίξεως. ’Εντός 
τοΰ στρώματος τουτου τοΰ ψυχροΰ αε'ρος παοάγεται ή 
δρόσος, ήτις ένίοτε πηγνυται και μεταβάλλεται εις π ά 
χνην, εί καί ό ύπερκείμενος αηρ διατηρώ θερμοκρασίαν 
κατωτέραν τής πρός πήξιν τοΰ ύπατος απαιτουμένης. 
Νέφος άνωθεν διερχόμενον, ή ύφασμα επί της χλόης ρι- 
πτόυ,ενον, εμποδίζει τήν δρόσον, ώς διατηρούν θερμόν 
τόν ύποκάτωθεν άέρα, τό δέ έπίχρισμα τοΰ ψυχροΰ άέ
ρος, σχηματίζεται άνωθεν επι τοΰ καλύμματος. I εΰμα 
σφοδρού άέρος έκτοπίζει τήν λεπτήν ταύτην διάστρωσιν 
τοΰ ψυχροΰ άέρος καί αναμιγνύει αυτήν προς τα υπερ
κείμενα στρώματα. Οθεν ό σφοδρός άνεμος δέν εξατμ ί
ζει τήν δρόσον, έφ οσον αυτη σχηματίζεται, αλλ εμ
ποδίζει τόν σχηματισμόν αυτής, διότι καταστρέφει τήν 
αιτίαν.

Ή  γη κείμενη είς εν σημεΐον τοϋ άπείρου χώρου φέ
ρει μικράν σχετικώς ποσότητα θερμαντικού έν έαυτή. 
Έ χει ώς γειτνιάζοντα σώματα τήν σελήνην καί τόν ή 
λιον. Ούτος είνε παμμέγιστος, ή θερμοκρασία αύτοΰ ύψί- 
στη, τό δε θερμαντικόν, όπερ άποστέλλει ήμίν εινε το- 
σοΰτον, ώστε δύναται κατά τόν P o u ille t να τήξη εν 
διαστήματι ενός έτους στρώμα πάγου πάχους 32 μέτρων 
καλύπτον ολόκληρον τήν γη ν . Αλλ ή θερμότης αύτη 
δέν διαμένει έπί τής γης, έκτός ελάχιστης σχετικώς πο- 
σότητος, ήτις άπαιτεΐται δια τήν ζωήν τών φ υ τ ώ ν  τό
δέ ύπόλοιπον άπόλλυται.

Πάντα τά καλύπτοντα τό έδαφος αντικείμενα φυτά 
ή ορυκτά, ξηρά ή θάλασσα, άκτινοβολοΰσι κατά την 
νύκτα τό θερμαντικόν, δπερ εδέχθησαν κατά τήν ημέραν

καί έκπέμπουσιν αύτό εί; τό άπειρον δ άστηχχ καθ’όλας 
συγχρόνως τάς διευθύνσεις. Η άκτινοβόλο; αύτη θερμό
της, διέρχεται διά τής άτμοσφαίρας χωρίς νά θερμάνη 
αύτήν r, νά έμποδισθή ύπ ’ αυτής. Ό  άήρ εινε θερμοπε- 
ρατός, τουτέστι διαφανής ώ ; πρός τήν θερμότητα, αφί- 
νων έλευθέραν τήν δίοδον, άν ούχί είς πάσας τάς ύπό 
τοΰ έδάφους έκπεμπομε'νας θερμαντικά; άκτΐνας, άλλ είς 
μέγιστον μέρος αύτών. Ή  θερμότης αύτη έξελθοΰσα τής 
άτμοσφαίρας άφανίζεται είς τό άχανές διάστημα μή δυ- 
ναμένη πλέον νά έπανέλθη εις αύτήν. Τό φαίνόμενον 
τοΰτο καλείται νυκτερινή ακτινοβολία, η ; άποτέλεσμ.α 
είνε ή άπόψυξις τών έπί της γής σωμάτων. Ό  άήρ ά- 
μέτοχος τή ; άκτινοβολίας ταύτης δεν άποψύχεται, τά δ 
άντικείμενα καθίστανται ψυχρότερα αυτοΰ καί ή δρόσος 
έπέρχεται. Ά λ λ ’ ή άπόψυξις αύτη έκ τής νυκτερινής ά - 
κτινοβολίας δέν εινε ή αύτή είς πάν - "·~ έδά
φους κείμενα σώματα, άλλ’ έξαρτάται x της οφετιχη 
αύτών δυνάμεως.

Τά μέταλλα έκπέμπουσιν ή άκτινοβολοΰσιν όλιγω- 
τέραν θερμότητα ή άλλα σώματα, ώς ό χάρτης, καί έπο- 
αένως άποψύχονται τά πρώτα βραδύτερον τών τελευ
τα ίω ν . ’Επειδή δ ’ άφ ’ ετέρου τά μέταλλά είσι θερμα- 
γωγά, προσλαμβάνουσι θερμαντικόν έκ τοϋ έδάφους καί 
διαμένουσι κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός θερμότερα ή 
τά γειτνιαζοντα άντικείμενα. Επομένως τά στίλβοντα 
μέταλλα μένουσι ξηρά, έν ώ άλλα σώματα, ώς ό χάρτης 
καλύπτονται ύπό δρόσου.

’Αλλά θερμόμετρον κρεμάμενον υψηλά έν τώ  μέσω 
τοΰ άέρος καί πανταχόθεν έκτεθειμένον ώφειλε ν ’ άκτι- 
νοβολγϊ μάλλον καθ' όλας τάς διευθύνσεις καί Ιπομένως 
νά άποψύχηται περισσότερον ή θερμόμετρον κεκρυμμένον 
έντός της χλόης, έν ω συμβαίνει τούναντίον. Βεβαίως τό 
πρώτον θερμομετρον άκτινοβολεί πλειότερον, άλλ ’ ό πε- 
ριβάλλων άήρ θερμαίνει αύτό κχί άποψυχόμενος κατα
πίπτει ώς πυκνότερος καί αντικαθίσταται ύπ ’άλλουν αέ- 
ρος θερμοτέρου καί ούτω καθεξής.

Έ κ τών άνωτέρω έ’πετχι ότι ή νυκτερινή άκτινοβο- 
λία άποψύχει τά επί τοΰ έδάφους άντικείμενα, περισσό
τερον μέν όταν ό ούρανός εινε αίθριος, ουδόλως δ ’ όταν 
εινε νεφελώδης. Ώ ταύτω ; ή νυκτερινή άκτινοβολία καί 
έπομένω; καί ή ψύξις αύξάνεται μέν μετα τής εκτάσεως 
τοΰ όρατοΰ ούρανοΰ, μειουται δέ ύπό σκέπην. Ό  ψυχρός 
άήρ διαχέεται έν εϊδει ύγροΰ έπί τοΰ έδάφους, ή δέ δρό
σος άναφαίνεται, όταν ό ψυχρός άήρ καταβή πέρα τοϋ
βαθμοΰ τοΰ κόρου.

Ή  κοινή πρόληψις άποδίδει είς τήν σελήνην τήν πα 
ραγωγήν τής ψύχρας δρόσου καί τοϋ παγετοΰ κατά τας 
νύκτας τής άνοίξεως. ’Αλλ’ ή σελήνη καθώς καί ή γή 
δέχεται έτησίως έκ τοΰ ήλίου ποσότητα θερμαντικού, 
ήτις ήδύνατο νά τήξη στρώμα πάγου 32 μέτρων ύψους* 
Ό πω ς καί ή γή ούτω καί ή σελήνη θερμαίνεται κατά 
τήν ή μέραν καί άποψύχεται κατά τήν νύκτα, καί έπειδτ 
ή ήμέρα έπί τής'σελήνης είνε περίπου 28 φοράς μεγα-



λητέρα της επί της γης, τά σημεία της σελήνής, τά 
όποια βλέπομεν έκ της γης δέχονται την Ιπίδρασιν τών 
ηλιακών ακτινών επί 14 ολόκληρα ημερονύκτια άδιακό- 
πως. Πώς δύναται λοιπόν ή φωτίζουσα ήμ3ς σελήνη νά 
εινε ψυχρά και ν’ άποψύχη καί τήν γην ;

Φαντασθώμεν ποίαν θερμοκρασίαν θά έλάμβανεν ή 
γη αν κατά τό θέρος ό ήλιος μας έθέρμανε επί 1 4 ολό
κληρα ημερονύκτια. Η σελήνη επομένως εινε λίαν θερμή, 
όταν μας φωτίζη κατά τάς παγετώδεις νύκτας, καί οΰ 
μόνον δεν μας αποψυχει, άλλά τουναντίον θερμαί
νει ημάς, Ιφ ’ όσον δύναται, έστω καί κατ’ έλάχιστον, 
ώς άπέδειξαν τά πειράματα τοϋ Melloni.  Επομένως 
αίτια τής νυκτερινής ταύτης άποψύξεως τής γης δέν εινε 
ή σελήνη, άλλ’ ή νυκτερινή άκτινοβολία.

Τήν νυκτερινήν ταύτην ακτινοβολίαν ουδόλως εμπο
δίζει πράγματι ό περιβάλλων τήν γην άήρ, δστις θερμαί
νεται κατά τήν ήμέραν έφαπτόμενος τών ύπό τοϋ ήλίου 
ερμαινομένων αντικειμένων, τήν δέ νύκτα άποδίδει είς 

ταΰτα πάλιν δΓ επαφής τήν θερμότητα, ήν προσέλαβεν.
Ά λλά τά πειράματα τοΰ Pouil let,  είτα δέ τα τοΰ 

Tyndal l ,  απέδειξαν οτι ό ατμοσφαιρικός άήρ δέν εινε 
εντελώς θερμοδιαβατός, ά λλ ’ άπορροφα μέρος τών θερ- 
μαντικών αχτίνων.

At έκ τοΰ ήλίου εκπεμπόμεναι ακτίνες, αί φώς άμα 
καί θερμότητα περιέχουσαι, φθάνουσιν είς τά πέρατα τής 
άτμοσφαίρας διατηροΰσαι τήν αύτήν ίσχύν, ώς μή συναν- 
τήσασαι κατά τήν πορείαν ύλην σταθμητήν, ήτις ήδύ
νατο νά τάς έξασθενίση» Είσδύουσαι είς τήν ατμόσφαι
ραν καί συναντώσαι τάς κορυφάς τών υψηλών όρέων έλά- 
χιστον έλαττοΰνται κατά τόν ίσχύν. Διά τοΰτο ο: είς 
τάς ΰψηλάς κορυφάς τών όρέων άνερχόμενοι κατακαίον- 
τα ι ούτως είπείν ύπό τών ήλιακών άκτινων, ένώ έν τή 
σκtS καταψύχονται. Αίσθανόμεθα τό αύτό αίσθημα καί 
ενώπιον ίσχυρας πυράς κατά τόν χειμώνα έν ύπαίθριρ, 
τουτέστιν ΰπερθερμαινόμεθα έμπροσθεν, καταψυχόμεθα 
δε όπισθεν. Κατεισδύουσαι είτα αί ηλιακαί ακτίνες μέχρι 
τοΰ βάθους τών κοιλάδων απεκδύονται μετά μεγάλης 
ταχύτητος τάς σκοτεινάς θερμαντικάς άκτίνας, άς παρα- 
χωροϋσιν είς ιόν άε'οα. Ή  λοιπή θερμότης προσπίπτει 
έπί τοϋ έδάφους, τά όποιον κατά πρώτον τήν Μεταβάλ
λει καί ειτα τήν έκπέμπει πρός τόν άέρα, ον ούτω δια
σχίζει αύτη καί έκ δευτέρου κατ ’ αντίθετον φοράν, άπεκ- 
δυομένη νέας ποσότητας θερμαντικών άκτινων μείζονας 
ή κατά τήν πρώτην περίπτωσιν.

Επομένως ό ατμοσφαιρικός άήρ θερμαίνετκι καί διά 
της απορροφησεως μέρους τών θερμχντ*κών άκτινων τοΰ 
ήλίου και διά τής έπαφής αύτοΰ μετά τοΰ έδάφους. Ή  
ατμόσφαιρα εινε άληθής μανδύας, επικάλυμμα συσσω- 
ρεΰον τήν θερμότητα, ήτις έρχεται έκ τοΰ ήλίου, καί 
έμποδίζον τήν έκ τοΰ έδάφους έκπεμπομένην. “Ενεκα 
τής άτμοσφαίρας οί νύκτες διατηροΰσι θερμοκρασίαν 
τινά , ήν θ’ άπέβαλον ταχέως, άν ή γη δέν περιεβάλλετο 
διά τοΰ περιβλήματος τούτου δπερ καλείται ατμόσφα ιρα .

Αί παρατηρήσεις τοϋ Poui l le t  κατέδειξαν οτι ή ατμό
σφαιρα άπορροφα κατά τήν κατακόρυφον διεύθυνσιν τό 
τέταρτον η τό πέμπτον τής ύπό τοΰ ήλίου πρός τήν γην 
εκπεμπομένης θερμότητος. Η άπορροφωμένη αύτη πο- 
σότης μεταβάλλεται κατά τάς διαφόρους ήμέρας, επο
μένως καί ή ατμόσφαιρα πρέπει νά ύφίσταται μεταβο- 
λάς τινας.

Ο άτμοσφαιρικός άήρ σύγκειται ιδίως έξ οξυγόνου, 
άζωτου και ύδρατμών. Αί παρανηρήσεις τοΰ Tyndall ,  
κατέδειξαν οτι ό εντελώς ξηρός καί καθαρός άήρ είνε 
θερμοδιαβατός, τουιέστιν άφίνει σχεδόν έλευθέραν τήν 
δίοδον εις τάς σκοτεινάς θερμαντικάς άκτίνας ώς εί μ.ή 
υπήΡλ6ν· Επομένως άν ή άτμόσφαρα ήτο πάντοτε έν- 
τελώς ξηρά και καθαρά, ουδόλως θ ’ άπερρόφα τήν ή* 
λιακήν θερμότητα, αρκεί δμως νά ένυπάρχη έν τή άτμο- 
σφαίρα άρωματική τις υλη έν ελάχιστη ποσότητι, δπως 
ή απορροφητική δύναμις τής άτμοσφαίρας αύξηθή σπου- 
δαιως. Τό δέ υπό τών ανθέων αποδιδόμενον άρωμα αρ
κεί πρός τούτο. Αλλά τό άέριον, δπερ άποκαθιστα τόν 
ατμοσφαιρικόν αερα εβδομηκοντάκις απορροφητικώτερον 
ως πρός τας θερμαντικάς ακτίνας, είνε ό έν τώ άρει 
ύπάρχων υδρατμός. Διά τοΰτο λέγει ό T yn dal l  οτι ό 
καλύπτων την Αγγλίαν υδρατμός εινε τόσον άπαραίτη- 
τος εις τό φυτικόν βασελεϊον δσον τά ένδύματα είς τόν 
άνθρωπον. Αφαιρέσατε επιλέγει ό αυτός μίαν νύκτα τούς 
υδρατμούς τόύς καλύπτοντας τό αγγλικόν έδαφος, καί 
^£λετε χαταστρεψ*ι παντα τά φυτά ένεκα τοΰ ψύχους 
και τοΰ παγετοΰ, ο δε ήλιος ανατέλλων τήν έπιοΰσαν 
θέλει εΰρει δλον τό έδαφος κατεψυγμένον. Κατά τά α 
νωτέρω έπιδρώσιν έπί τοϋ σχηματισμού τής δρόσου ή 
κατάστασις τού ουρανοΰ, ή έκθεσις τών άντικειμένων, ή 
φυσις τών σωμάτων καί ή άτμοσφαιρική νηνεμία.

Εςετάσωμεν ηδη ποια είνε ή ευεργετική έπίδρασις 
τής δρόσου. Κατά έαρινήν ή φθινοπωρινήν άνέφελον ή- 
μεραν, έφ όσον ό ήλιος λάμπει ύπέρ τόν ορίζοντα, θερ
μαίνεται ού μόνον ή άτμόσφαιρα, άλλά καί πάντα τά 
έπί γής κείμενα αντικείμενα καί αύτό τό έδαφος. Τά 
κάθυγρα σώματα καί τά φυτά άναδίδουσιν άτμούς ύδα- 
τος, έν οί; συσσωρεύεται μεγάλη ποσότης θερμότητος έν 
λανθανούση καταστάσει. Της νυκτός έπερχομένης έγένετο 
ήδη μεγάλη προμήθεια θερμοτητος, άρχεται δέ ή πάλη. 
Ή  νυκτερινή ακτινοβολία μή άντισταθμιζομένη πλέον 
ύπό τής ήλιακής θερμότητος άποψύχει πάντα τά σώμα
τα , άτινα κέκτηνται μεγάλην άφετικήν δύναμιν.Ό  άήρ 
αποδίδει τήν θερμότητα, ήν κατά τήν ήμέραν έπρομη- 
θεύθη, άποψυχόμενος δέ καταπίπτει καί πχράγεται ούτω 
τό επίχρισμα τοΰ ψυχ_ροΰ αέρος. Γά ΰγρά σώματα καί 
τά φυτά έπωφελούμενα τρόπον τινά τών τελευταίων 
ώρών τή ; ήμέρας έξακολουθοϋσι τήν έξάτμισιν καί άπο- 
ψύχονται ταχύτερον τών παρακείμενων ξηρών σωμάτων. 
Είς τήν ταχυτέραν ταύτην άπόψυξιν οφείλεται τό ψΰ
χος, δπερ αίσθανόμεθα είς τάς διά φυτών κεκαλυμμένας 
ύγράς κοιλάδας κατά τάς φθινοπωρινάς εσπέρας, ή ά 

φθονος δρόσος καί ή ομίχλη ή σχηματιζομένη έν αύταίς. 
Κατά τήν άνοιξιν οί γεωργοί γνωρίζουσιν οτι ύπάρχε( 
φόβος μήπως τά δένδρα καώαιν, ώ ; κοινώς λέγουσιν υπό 
πάγου, όταν ή μέν νύξ εινε ανέφελο;, λεπτή δέ β^οχή 
διέβρεξε τό έδαφος κατά τήν ήμέραν.

Ά ν  ή ακτινοβολία καί ή έπί τών φυτών και τών 
υγρών σωμάτων έξάτμισις έξηκολούθουν καθ ’ ό'λην την 
νύκτα άνευ άντισταθμίσεως, ουδέν θά ημπόδιζε τήν τε
λείαν άπόψ·.>ξιν τοΰ εδάφους, ό δέ ήλιος άνατέλλων τήν 
επ ιο ύσ α ν  θά έφώτιζε πάντα τά φυτά κατεστραμμένα 
ύπό τοΰ παγετοΰ. Ά λλά  δέν έχει ουτω ;- η μεν εζάτμι. 
σις παύει ευθύς ώς ό αήρ κορεσθή, αναφχίνεται δέ ή 
δρόσος, ήτις έναποτιθεμε'νη εκλύει μεγάλην ποσότητα 
θερμαντικού, δλην τήν προμήθειαν τής ήμέρας, ούτω δ̂  
άντισταθμείται, άν οΰχί πάντοτε καί καθ’ ολοκληρίαν ή 
έκ τής νυκτερινής άκτινοβολίας καί τής έξατμίσεως επερ- 
χομένη ψϋξις.

Έ ν συνόλω διά τής δρόσου ή γή προφυλάσσεται κατά 
τής μεγάλης ψύξεως, διά τής ευεργετικής δ ’ έπιδράσεως 
αυτής τά φυτά δέχονται τήτ θερμότητα, ήν συνεσώρευ* 
σαν έν τοϊς άτμοίς διαρκούσης τής ήμέρας. Ειτα την έ 
πιοΰσαν, δτε ό ήλιος αναφαίνεται, η πρώτη αυτού φροντις 
εινε νά μεταβάλη είς άτμόν τήν έναποτεθείσαν δρόσον, 
παρέχων αύτή τήν άπαιτουμένην θερμότητα, δπως ουτω 
αΰτη δυνηθή τήν έπιοΰσαν νύκτα νά έπαναλάβη τήν 
σωτηρίαν αυτής ένέργειαν.

Τ ιμ ο λ . Ά ρ γ ν ρ ό π ο ν λ ο ς  
Κ αθ. έν τώ  Π α νεπ ιστη α ίω .

  ■  —  B O p r a i T 1 ------

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η
Ύ γ ι ε ι ν ι ΐ ' τ ώ ν  ν ε ο γ ν ώ ν .

Έ ω ς 10 μηνών μή δίδετε τίποτε άλλο είς τό βρέφος 
παρά μόνον γάλα άνά π^σαν 2 ή τρίτην ώραν" αετα 
τούς δέκα μήνας, έάν τό παιδίον εχη τραφή μέ τό μη
τρικόν γάλα, προσθέτετε και ολίγον αγελαδινόν, πάντοτε 
βρασμένον καί μεμιγμένον ή μέ όλίγην ταπ;όκα, άρα* 
ρούτ ή άλλο τοιούτον άλευρον. Μετά τούς 12 ή 15 μή
νας προσθέτετε αυγά. Άπό 2 η 2 ετών αρχίζετε καί 
δίδετε είς τό μικρόν μυαλά, ρυζ», ψάρι, κοτοπουλον καί 
άπό τριών έτών κρέας πολύ ολίγον κοπανισμένον' ώς πο- 
τόν τίποτε άλλο άπό γάλα. Πατάτες, φασολάκια προ- 
τιμότερον καμωμένα πουρέ, παξιμαδάκία καί κρέμαν. 
Μετά τρία έτη έπιτρέπον^αι καρποί, άλλά πάντοτε κα
λοκαμωμένοι. Ά πό εξ έως έπτά έτών ρίπτετε εις τό νερό 
δύο κόμπους κρασί μαΰρον δσον νά κοκκινίζη τό νερον.

Θήλασις. Προτιμάτε πάντοτε νά γίνηται ή θήλασις 
άπό τήν μητέρα. Μή λαμβανετε δέ τροφόν άνευ τής 
προηγουμένης έξετάσεως της ύπό ιατρού.

Ευθύς άπό τήν άρχήν τακτοποιήσατε τήν θήλασιν άνά 
κάθε δύο ώρας τήν ήμέραν, άνά τρεις ή τέσσαρας τήν 
νύκτα.

Μή τό έξυπν&τε διά νά το θηλάσητε, έκτός έάν τό 
παιδί είναι αδύνατον. Μία δωδεκάς θηλάσεων κατά τό 
εικοσιτετράωρον τών πρώτων ήμερών, μετά δύο ή τρεις 
εβδομάδάς, όκτώ καί εξ έως τούς όκτώ μήνας είναι 
άρκεταί.

Κάθε θήλασις πρέπει νά γίνεται άλληλοδιαδόχ ως είς 
άμφοτέρους τού; μαστούς, διαρκεΐ δέ άπό 5 έως 15 λ ε 
πτά άναλόγως τής όρέξεως καί τής δυνάμεως τοΰ μικροΰ

*Η θήλασις πρέπει νά είναι μικροτέρα, δσον έπιτρέ- 
πουν αί περιστάσεις: 15. 20, 25 μήνας.

Έ άν μεταχειρίζεσθε Biberon νά είναι χωρίς σωλήνα 
καί άπλούστατον' μία μικρά φιάλη ύαλίνη μέ ρόγα άπό 
καουτσούκ, ή όποια άποστόίται καί πλύνετκ καθημιερι- 
νώς ώ ; καί ή φιάλη, μέ άφθονον καρβονικήν σόδαν- ά 
κάθαρτον Biberon έφόνευσε μέχρι τοΰδε χιλιάδας μ ι
κρών. Αρχίζετε μέ 20 δρμ. γάλακτος καί φθάνετε ολί
γον κ α τ ’ ολίγον είς 4 0 —70 δράμια' μετά τούς εξ μή
νας μέχρι τής άπογαλακτώσεως φθάνετε είς τήν όκαν.

Λ ουτρά .Τό παιδί πρέπει νά λαμβάνη λουτρόν καθη
μερινώς τό πρωί, δταν έξυπνα, ή άν κοιμάται άσχημ,α 
τό εσπέρας, εως πέντε ή εξ μηνών, μετά τούς όποιους 
δύο λουτρά τήν εβδομάδα είναι αρκετά. Τό λουτρόν 
διαρκεΐ 4 — 5 λεπτά. Σκουπίζετε έπειτα τό μιχρόν μέ 
πανιά, τά όποια έχετε προηγουμένως θερμάνει, καί που
δράρετε δλον τό σώμα.

Τό παιδίον πρέπει νά κοιμαται μόνον έν τφ  λίκνω 
του, τό δέ δωμάτιον πρέπει νά είναι εύρύχωρον, καλώς 
άερισμένον καί καλώς φωτισμένον. Ή  θέρμανσις προτι- 
μότερον νά γίνεται διά ζύλων, η δε θερμοκρασία να εί
ναι άπό 15 — 16Ρ.

Ξεφωνητά. Ά ν  τό μικρόν φωνάζη, προσπαθήσατε νά 
άνακαλύψητε τήν άφορμήν, καί άν Ιχη κακάς έςεις καί 
θέλη νά το πάρουν είς τά χέρ’ α ή δέν θέλει νά μείνη 
μόνον, άφήσατέ το νά φωνάζη, ώστε νά άναγκασθή νά 
τας χάση. Ά ν  αΐ φωναί του είναι ύπερβολικαι καί δια- 
τρέχη τ4ν κίνδυνον νά το πειράξουν, όλίγο ψυχρό νερόν 
είς τάς παρειάς.

’Ο δοντοφυΐα . Οί πρώτοι εί'κοσιν όδόντες συμπλη- 
ροΰνται κατά τά πρώτα δύο ή 2 ^  έτη. Η δευτέρα 
οδοντοφυΐα αρχίζει κατά τό έβδομον έτος, ένίοτε δέ κατά 
τό έχτον- οι όδόντες τοΰ γάλακτος εξαφανίζονται μετά 
τά όκτώ έτη. Έ ν περιπτώσει ερεθισμού τών ούλων καί 
τού στόματο,ς πλύνετέ τα πέντε ή εξ φορά τήν ήμέραν 
μέ πινέλον βουτυγμένον είς γλυκερίνην ή βόρακα.

Τροφός. Είναι προτιμότεοον ή τροφός νά είναι 20 -30  
έτών καί νά μή έχη κάμει περισσότερα τοΰ ενός πα ι· 
δία. Ή  τροφός πρέπει νά εχη άφθονον τροφήν, όμοιά- 
ζουσαν έκείνης είς τήν όποιαν είναι συνειθισμένη. επομέ
νως πολλές σούπες, χόρτα, ψωμί, τυρόν καί όχι πολλά 
κρέατα' οίνον πάντοτε μεθ’ ύδατος άναμεμιγμένον.

II . Μ . πα ιδ ίατρος
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Ι Ι ώ ς  δ η λ η τ η ρ ι ά ζ ε τ α ι  τ ό  α ϊρ ά  ρ α ς .
Τό μικρόβιον της φυμκτιώσεως καί τό μικρόβιον τοϋ 

ανθρακος μεταδίδονται εις τόν ανθρώπινον οργανισμόν 
διά τής χρήσεως κρέατος περιέχοντος αυτά. Τά πρόβατα, 
οι βόες καί oi ίπποι είνε τά (ζώα τά όποια προσβαλλον- 
τα ι ιδίως άπό τόνάνθρακα, δτε ή σάρξ αύτών είνε γεμά
τη βακτηρίων. Τό κρέας τών ζώων τούτων είνε επικίν
δυνον, διότι γνωρ'.ζομεν περιπτώσεις μεταδόσεως τοϋ άν- 
θρακος διά της βρώσεως κρέατος ζώων παθόντων την νό. 
σον ταύτην.

Ή  φθίσις προσβάλλει οΰ μόνον τούς βόας, άλλά και 
τους χοίρους, τάς αίγας και τά πτηνά.

’Ανάγκη λοιπό·/ · ά άποφεύγωμεν τό κρέας βοών η 
χοίρων φθισικών, ιδίως δταν ή νόσος είνε προκεχωρημένη. 
Τουναντίον τής νόσου ούσης εις την άρχήν, μόνον τά 
σπλάγχνα τών ζώων είνε βεβλαμμένα, ούχί δέ τό κρέας.

Είς τά πτηνά ή φθίσις προσβάλλει πρό πάντων τά 
όργανα τής κάτω κοιλία:, ιδίως δέ τό ηπαρ, τό όποιον 
πολλοί δυστυχώς εχουσι την συνήθειαν νά τρώγωσι μ ι-  

οοψημένον.
Είνε ανάγκη νά γνωρίζϊ) έκαστος δτι κατά τό ψήσι- 

μον τοϋ κρέατος ή θερμοκρασία δέν ΰψοϋται πέραν τών 
50 ή 50 βαθμών εις τά κεντρικά αύτοϋ μέρη, ένφ απαι
τείτα ι θερμοκρασία περίου 90 βαθμών διά νά καταστρα- 
φώσι μικρόβιά τινα καί άνωτέρα τών 100 βαθμών διά 
νά καταστραφώσιν δλα. Διά τοΰτο είνε κακίστη ή συνή
θεια ην εχουσι πολλοί νά τρώγωσι τό κρέας μ ισοψ ημ έ -  
νον. Ού μόνον δέ έκ τής χρήσεως μισοψημένου κρέατος 
ζίόων παθόντων έξ £νθρακος, άλλά καί έξ άπορροφήσεως 
κατά την σφαγήν καί εκδοράς αυτών συνέβησαν θάνατοι 
είς πολλούς κρεοπώλας, οιπνες προητοίμαζον πρός μα- 
γείρευμα κρέας ζώου νοσοΰντος έξ άνθρακος. "Ενεκα 
τούτου αναγκαία καθίσταται ή διοργάνωσις κτηνιατρικής 
υγειονομικής υπηρεσίας καθ’ άπασαν την Ελλάδα πρός 
έπιθεώρησιν τών σφαζομένων ζώων καί τών πωλουμένων 
κρεάτων καί τών εδωδίμων έν γένει καί πρός καταπο- 
λέμησιν τών έπιζψτιών. Την έξάπλωσιν τής φθίσεως δέν 
πρέπει νά άποδώσωμεν μόνον ε!ς την χρήσιν μολυσμένων 
κρεάτων, άλλά καί εις την μετάδοσιν αυτής ένε/.εν έλ- 
λείψεως έπιβλέψεως περί την άπολύμανσιν πρό πάντων 
τών οικιών έν αίς ένδιητώντο φθισικοί, τώ* σκευών κάί 
έπίπλων ώς καί τών ενδυμάτων άτινα , ώς μή ώφειλε, 
χορηγούνται^παρά τών συγγενών τοΰ θανόντος τοί> πτω - 
χοίς, ένφ έπρεπε νά καίωνται. Δ . Σ π . Τ α < ίο ι?λη ς

ίατροόύνεδρος

1ρόπος πρός καταόκενήν άδι<ι6ρόχων νόαό ιιύτω ν
Κάμνομεν δύο διαλύσεις χωριότά, μίαν διάλι/ι}ιν 

Οτυπτηρίας^καΙ έτέραν διάλυόιν όάπωνος. Έμβαπτί- 
ζομεν τό ϋφαόμα είς τήν διάλυιΐιν της ότυπτηρίας και 
άμέΟιος κατόπιν ε{ς την διάλυόιν τοϋ όάπωνος· αύτό 
έπαναλαμβάνεται δίς η τρίς. Κατόπιν εξάγεται και ά- 
πλώνεταινά ότεγνώότι χωρίς νά όυμπιεσθμ.

Τ Π Ο Κ Α Τ Σ Τ A  ( c a l o r i f e b e s )

ΚΑΙ Ο ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΙΙρός θέρμανσιν μεγάλων οικιών καί καταστημάτων 
έ- καιρφ χειμώνος έφαρμόζουσι πολλάκις τό σύστημα 
τών ύποκαυστων (calori feres).  Θερμαίνουσι δηλ. αέρα 
έντός σιδηροΰθαλάμου κειμένου έν τοίς ΰπογείοις τής οι
κοδομής καί διοχετεύουσιν αυτόν διά σιδηρών σωλήνων, 
οίτινες έκστομοΰνται είς τά δωμάτια δ ί’όπών άνεφγμέ- 
νων έπί τοΰ πατώματος.

Γπόπρακτικήν καί οικονομικήν έποψιν τό σύστημα 
τοϋτο τής θερμάνσεως διά μεγάλα οικοδομήματα είναι 
πράγματι έξαίρετον, εις τήν υγείαν δμως πολλάκις λίαν 
επικίνδυνον.

Κατά τά τελευταία έτη πολλάκις έσημειώθησαν συμ
πτώματα δηλητηριασεως μδέλλον η ήττον σοβαρά έντός 
οικιών δι’ ΰποκαύστων θερμαινόμενων, καί ώς αίτιον τή ς  
δηλητηριάσεως άνεγνωρίσθη τό όξείδιον τοΰ άνθρακος. 
Είναι δέ όξείδιον τοΰ άνθρακος ούχί τό ανθρακικόν όξύ, 
ά λ λ ’ έτερον άέριον δηλητηριωδέστατον, τό όποιον κ α τ ’ 
έλαχίστην μέν ποσοτητα είσπνεόμενον φέρει άδιαθεσίαν, 
κεφαλαλγίαν καί έμέτους, κατά μεγαλειτέραν δέ καί α υ 
τόν τόν θάνατον, καί τό όποιον κ α τ ’έτος άριθμεί πολλά 
ανθρώπινα θύματα μεταξύ τών συνηθιζόντων νά θερμαί
νονται διά πυραύνων (μαγγαλίων).

’Εσχάτως ό G r e h a n t  καθηγητής τοϋ Μουσείου έν 
IΙαρισιοις εξετάζων τας τοιαυτας διά τών ΰποκαύστων 
δηλητηριάσεις καί την άπροσδόκητον έμφάνισιν τοΰ οξει
δίου τού άνθρακος έν τώ θερμώ αύτών άέρι, άνεκάλυψε 
καί απέδειξε δια πειραμάτων, δτι τό δηλητήριον τοΰτο 
έχει την ιδιότητα νά διαπερ$ τόν χυτόν σίδηρον, δταν 
ούτος ήναι έρυθροπυρωμένος και κ α τ ’ ακολουθίαν, ένεκα 
τής ιδιότητάς του ταύτης διηθούμενον έκ τής εστίας τών 
ΰποκαύστων, ένθα άναπτύσσεται είς τούς σωλήνας τοΰ 
θερμού άέρος διαχέεται μετ’ αύτών εις τά δωμάτια.

Προφανώς τούτο δέν συμβαίνει πάντοτε, άλλ’ ένίοτε 
μόνον καί ιδίως δταν οί σωλήνες τοΰ θερμού άέρος ύπερ- 
θερμαίνωνται έν τή έστίο: τοΰ ύποκαύστου.

Ί ω . Γεράκης, καθηγητής.

Ο Ν Ε Ι Ρ Ο  Π Λ Α Ν Ο Σ
Ξελογιαότής τών λου λουδιών καβάλα ’ς ώριμον fiat 

χυμίζει άη' τή χουόόηορτα της χαραυγής ταχύς·
’πίόω του όβύνει άγαλινά τοϋ ονείρου τό παλάτι 

καί άγνάντιά του φλογίζονται οί πόθοι τής ψυχής.

Σπιθοβολοϋν τά πέταλα τοϋ άλόγου τον. Βυθίζει 
έρωτικές μέό’ 'ς την καρδιά τής Πλάσεως όαϊτιές 

'ς τό πέραόμά του άρώματα καί ό βράχος άναό^ύζει 
καί των μνημάτων οί νεκρές άνθολογοΰν Ιτιές.

Ξελογιαότής χρνόόράλλος περνάει καί μαγεμένα
όέρνει τά ρόδα τών άγρών 'ςτήν άόπρη του άλουργίδα. 

Ποϋ νά τά φέρνφ; Στέφανα όέ γαλανή παρθένα 
ή μοιρολόι εύωδιαότό όέ πεθαμένη ελπίδα,

(Ά πό τά «Σήμαντρα») I. Ίω αννίδης.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΤ : ΜΩΑΜΕΘ (627—628)

Ώ ς εΐδομεν έν τοίς προηγουμένοις, ό Μωάμεθ οΰδε- 
νός μέσου παρημέλησε πρός έπίτευξιν τής διαδόσεως καί 
έδραιώσεως τής νέας αύτοΰ διδασκαλίας.

’Εκτός τών αποδημιών, εκδρομών, καί εκστρατειών 
τάς οποίας αυτοπροσώπως δ'.ηυθυνεν, εξαπεστειλε και 
διαφόρους πρεσβείας πρός τούς γείτονας ηγεμόνας καί 
βασιλείς, συνοδεύων αΰτάς καί διά καταλλήλων πάντοτε 
επιστολών, παρακινών αυτους να ασπασθώσι την νέαν 
θρησκείαν.

’Εννοείται οτι αί έπιστολαί αύται δέν εύρον παντα- 
χοΰ την αύτήν άπήχησιν, ούδέ ετυχον παρά πάντων τής 
αυτής υποδοχής

Ό  χριστιανός έπί παραδείγματι βασιλεύς τής ’Αβυσ- 
σηνίας έφάνη λίαν φιλόφρων καί περιποιητικός πρός τούς 
Μουσουλμάνους άπό τής έκ τήςΜέκκας φυγής των. Ά λ λ ’ 
άγνωστον πώς προσηνέχθη πρός τούς κομιστάς τής έπι— 
στολής τοΰ προφήτου καί ποίαν έντύπωσιν τοΰ προύξέ- 
νησεν αΰτη.

Ά λ λ ’ όταν ό αΰτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Ηράκλειος 
έλαβε την έπιστολήν του τό διάβημα τοϋτο τοΰ Μωάμεθ 
μέχρις τότε άγνωστον είς αυτόν,τοΰ έφάνη λίαν άνόητον 
καί γελοίον. Έ λαβε δέ τήν έπιστολήν ταύτην ακριβώς 
δτε νικητής καί τροπαιοΰχος έπέστρεφεν είς 'Ιερουσαλήμ 
έκ τής κατά τών Περσών εκστρατείας (τώ 62 8 ), φέρων 
μεθ’ έαυτοΰ τόν Τίμιον Σταυρόν, τόν οποίον είχε λάβη 
όπίσω μετά τόσων άλλων λαφύρων.

'Η τύχη τέλος, μετά ολόκληρον σειράν καταστρο
φών καί αποτυχιών είς τούς κατά τών βαρβάρων πολέ
μους, ήρχισε νά πτερυγίζτ) έπί τών αύτοκρατορικών άε- 
τών, καί ή νίκη έστεψε τά νικηφόρα αύτοΰ δπλα. Έ ν 
τούτοις, πολλοί μεταξύ τών διοικητών τών Επαρχιών 
τοΰ Κράτους, βλέποντες τήν αδυναμίαν τοϋ Κράτους, 
παρ’ δλας τάς τελευταίας έπιτυχίας, έδειξαν κατά τό 
μάλλον καί ηττον φιλϊκάς διαθέσεις πρύς τόν νέον κα-

τα κ τη τή ν , Μάλιστα ό τής 'Γεμένης δέν έδίστασε νά ά- 
ναγνωρίσν) τήν επικυριαρχίαν τοΰ Μωάμεθ.

Ή  Αίγυπτος τότε, δπως καί νΰν, ητο διηρημένη είς 
τρεις έπαρχίας, τήν Κάτω Αίγυπτον, τήν Μέσην και 
"Ανω. Διοικητής τής Κάτω Αίγύπτου ήτο Γεώργιός τςι 
καλούμενος υιός τοϋ Μηνά, αλλά μάλλον γνωστός υπο 
τό δνομα Μεκαύκης, τό όποιον είναι διαφθορά τοΰ ελ
ληνικού Μεγαύχης. (= λ ία ν  ένδοξος) τίτλος τόν όποιον ή 
Βυζαντινή άρχή άπένε’.μεν είς τούς άνωτάτους άρχοντας 
(Παραβλ. Mitthei lung des P a p y r u s  Erzherzo g  
R a in e r ,  πρώτον φυλλάδιον σελ. 1 — 11).

Είς τοΰτον τόν «άρχηγόν τών Κοπτών» καθώς τόν 
άποκαλεί,έγραψεν ό Μωάμεθ έπιστολήν τινα , τής οποίας 
τό πρωτότυπον άνεκαλύφθη δλως τυχαίως κατά Δεκέμ
βριον τοΰ 1850 ΰπό τοΰ Στεφάνου B a r th o le m y  έν 
τινι μοναστηρίω παρά τήν A hmin .

Τής επιστολής ταύτης, τής οποίας τό χειρόγραφον 
βεβλαμμένον είς τινα μέρη, εύρίσκεται έν Κωνσταντινου- 
πόλει, παραθέτομεν έλευθέραν μετάφρασιν κατά τήν ερ
μηνείαν τοΰ J .  Euting.

« ’Εν όνόματι τοΰ Θεοΰ τοΰ έπιεικοΰς, τοΰ φιλευ- 
«σπλάγχνου !

« Έ κ  μέρους τοΰ Μωάμεθ, λειτουργοΰ τοΰ ύψίστο^ 
ϊκ α ί άπεσταλμένου αύτοΰ, τώ Μεγαύχγι άρχηγώ τών 
«Κοπτών.

«Ειρήνη τφ  άκολουθοΰντι τήν άληθή θρησκείαν.
«Σέ προσκαλώ διά τής φωνής τοΰ Ίσλαμ.
«Τ ποτάχθητι τώ θεώ  καί ό Θεός ανταμείψει σοι 

»διπλασίως. Είθε έάν δέν έπιστρέψτις, ή άμαρτία τών 
«Κοπτών νά πέσγι έπί σέ.

« Ώ  άνδρες τών γραφών, προσελθετε tva ακούσητε 
»μίαν μόνην λέξιν. Ίσότης ’έστω μεταξύ ήμών. ’Απο- 
’'δείξωυ.εν, δτι λατρεύομεν μόνον τόν ’Αλλάχ, καί οτι 
»δέν έξομοιοΰμεν άλλους πρός αυτόν και μη ^ τώ μ εν  οι 
»μέν μετά τούς δέ κυρίους παρά τώ Θεω.

« Έ ά ν  άποποιηθώσιν, είπε αύτοίς- Ί 'μείς έστέ μάρ- 
»τυρες ό'τι τουλάχιστον ειμεθα Μουσουλμάνοι».

ΜΩΑΜΕΘ 
’Απεσταλμένος τοΰ Θεοΰ.

Ή  προσφώνησις δι’ ης άρχεται ή επιστολή, είναι ό 
γνωστός τύπος υπό τό ονομα Bisroil lah λέξεως ^χ^Ι- 
ματισθείσης διά τής ένώσεως τών τριών πρώτων λέξεων 
έξ ών αΰτη σύγκειται καί άναγινωσκομένης έπί κεφαλής 
έκεστου τοΰ Κορανίου κεφαλαίου πλήν τοΰ ενάτου.

Ό  Μωάμεθ μάλιστα ταί έν αΰτώ τφ  Κορανίω με- 
τεχειρίσθη αυτήν, έπί κεφαλής βραχείας τίνος επιστολής 
ΰποτιθεμένης δτι εστάλη ΰπό τοΰ Σολομώντος εις της 
βασίλισσαν Saba .

Έ ν τή πρός τόν άρχηγόν τών Κοπτών έπιστολγι από 
τοΰ, ώ άνδρες τών Γραφών κτλ. μέχρι τέλους είναι εί- 
λημένον άπό τής 3, 57 σευράς.

Κατά δέ τούς "Αραβας ιστορικούς ό Μεγαύχης άπήν- 
τησεν είς Προφήτην διά τών εξής*

«Τα> Μωάμεθ, υίώ τοΰ A b d -A l l a h ,  ό άλ-Μεγαύκης 
»ό άρχηγές τών Κοπτών χαίρειν.

« ’Ανέγνων τήν έπιστολήν σου καί ήννόησα καλώς, 
δτι λέγεις καί πράττεις.Έ γνώριζον, είναι άληθές δτι είς 
Προφήτης θά άνεφαίνετο, άλλ’ ύπέθετον δτι θά ανεφαί- 
νετο έν Συρία».

«Τόν άπεσταλμένον σου μετεχειρίσθην μετά τιμής 
»καί διακρίσεως. Ε πιστρέφει δέ παρά^Σοί φέρων διά σέ



»ώς δώρον δύο δύο νεαράς παρθένους εύγενοΰς καταγω- 
»γής, πλούσια ενδύματα καί ήμίονον, σε παρακαλώ δέ 
»νά δεχθής ταΰτα πρός χρήσίν σου.

X α ΐ ρ ε .
Αί δύο παρθένοι εκαλούντο Μχρία καί S i r i n  έκ τών 

οποίων την μέν πρώτην ό Μωάμεθ έκράτησε δι’ εαυτόν, 
γεννήσασαν αύτώ υιόν άποθανόντα ολίγον μετά την γέν- 
νησίν του, την δέ Si r in  έδωκεν είς τόν Χασάν ibn 
Thabit .  Ή δέ ήμίονος, διάσημος είς τάς μουσουλμαει- 
κάς παραδόσεις έλαβε τό όνομα Douldoul.

Εννέα έτη άργότερον μετά την άνταλλαγήν της αλ
ληλογραφίας ταύτης, (δέκατον εκτον έτος άπό της έγεί- 
ρας), ό Μεγαύκης έδέχθη είς την Αίγυπτον τόν A m r -  
lbn  a l -A s .  Αλλα κατά τινα Ά ραβα συγγραφέα, οί 
"£λληνες της Αλεξάνδρειάς άπεδοκίμασαν την προδο
σίαν ταύτην τοΰ Μεγαύκου, όστις καί έφονεύθη ύπό τοΰ 
ίδίου υίοΰ του. (Ίδ. P. Herzsohn,  D e r  Veberfa l l  
A le x a n d r ie n s  σ. 9).

A. θ. Σ.
[ Εκ τοΰ Le K o r a n  τρίτου τόμου τοΰ περισπούδα

στου έπτατόμου συγγράμματος τοΰ Le Blois  de S t r a s 
b o u r g  Les  Bibles de l ’ Huminite].

Τ ΗΣ  ΚΟΡΗΣ TO Π Α Ρ Α Π Ο Ν Ο 1

Γλυκεία νεράιδα τοϋ γιαλού, νεράιδα πενεμένη 
ρίχνει ’ψηλά, πικρή ματιά 
θαρρείς ζητάει διακονιά 
άπ' τό Θεό, θλιμμένη. . , .
«—Τί εχεις; ’κείνος τήν ρωτά, πές τ ί όοϋ λείπει άκόμα; 
Πλούτη δέν δχεις περιόόα, 
διαμάντια, ψέλια χρυόα, 
τή  χαραυγή ότό δμμα;
Ό νυχτομπάτης άπαλά δέν <5έ άποκοιμίζει 
έλεύθερη καί εύτυχή  
μήπως ή κάθε του ριπή  
έόέ δέν μακαρ ίζει;
«—Οΐμοι ! Δέν είμαι ευτυχής Δημιουργέ.. Οί θρόνοι 
τά δαχτυλίδια τά χρυόα, 
τά πλούτη μου τά περιόόά, 
είνε γιά μένα.... πόνοι !....
Τό μόνο μου τό δνειρο... ό πόνος μου. . τό πάθος,
θέλω νεκρή ή ζωντανή
μία Σημαία γαλανή
ότοϋ τάφου μου τό βάθος !...
Τό μυρωμένο άγέρι μου θέ νά τήν κυματίζει 
θαναι ή ΰότερη πνοή 
ποϋ θά περνςί κάθε πρωί 
καί θά τής ψιθυρίζει·
—Έόκέπαζες τή  Μάνα μου μονάχα είς τά ξένα,
ξεχο)ρι<3μένη μοναχή
όοϋ παραδίνω τήν ψυχή....
όκέπε νεκρή κ ι ’ έμένα 1 . . .
Άθήνησι 23]10 1902.

ϊ « ·  *Απο«ίτολάκης.

1 Ε υχαρίστω ς οηυ,οσιεύομεν το κάτω θ ι πρωτότυπον εργο^,του 
φίλου ερασιτέχνου πο ιητοΰ καί π ατρ ιώ του , Σπυρ. Η. Ά π ο σ το -  
λ ά κη , διδακτορος του Δ ικαίου, έγγονοΰ τοϋ αοιδίμου οπλαρχη
γού Κ ρητης /αχαρ ια  Α π ο σ το λά κη , συμβολίζον θαυμασίω ς το 
μόνον των Κ ρητώ ν απάντω ν ό’νειρον, τή ν  μ ετά  τή ς  μητρος 'Ε λ 
λάδος ένω σιν.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝ ΤΑΓΡΟ ΙΣ  ΤΟΓ ΕΥΡΙΠΙΔΟΓ

(Συνέχεια)

Ό  Θόας δμως ύπολαμβάνων,δτι ή εΰχή της Ιφιγέ
νειας άνεφέρετο είς την έκτέλεσιν τοΰ καθαρμού, λέγει 
άσυνειδήτως συνενχομα ι, προαναγγέλλων ούτω τήν συγ- 
κατάθεσιν αύτοΰ περί της σωτηρίας τών ξένων.

Ο Όρέστης καί ΙΙυλάδης προσάγονται δέσμιοι ύπό 
τών υπηρετών τοΰ βασιλέως 'κ  τοΰ ναοΰ, ακολου
θούμενοι ύπό υπηρετών, κομιζόντων ίερεΐα, λειτουρ
γικά σκεύη καί δ^δας. 'Η πομπή ισταται κατά πρώ
τον πατά τόν θάλαμον τής Ίφιγενείας κάτωθεν τών 
βαθμιδών τής κλίμακος τοΰ ναοΰ, ειτα δέ βαίνει πρός 
τά αριστερά τή : σκηνής, πατά δέ τόν τελευταίον θάλα
μον τής Ίφιγενείας ό Θόας καλύπτει τήν κεφαλήν διά 
τοΰ μανδύου.

Η Ιφιγένεια στρέψασα τά όμματα πρός τούς έξερ“ 
χομένους τοΰ ναοΰ νεανίας καί πρός τήν έτοιμον τήν 
πομπήν αναφωνεί- « τούς δε αρα  ίκβα ίνοντας ηδη δω ' 
μάτω ν δρω  ξένους κα ί ϋεας κόσμον  (δηλ. τόν στολισμόν 
τοΰ ξύλινου αγάλματος τής θεάς) νεαγνούς τε αρνας, ώ? 
φόνω  φόνον μ νσαρόν εκνίψω , σέλας τε λαμπάδω ν, τά τε 
Άλλα δσα προνΟ έμψ  Ιγώ  ξένοισιν κα ι ϋεω  καίΜ ραια- 
Ειτα δε κατελθοΰσα της κλίμακος καί στραφεΐσα πρός 
τά δεξιά παραγγέλλει τοϊς πολίταις ύψηλή τή φωνή νά 
στώσι μακράν τοΰ μιάσματος, μάλιστα δέ τοϊς ένεκα 
θρησκευτικών λόγων παραμένουσι παρά τόν ναόν, πρός 
οΰς λεγει, αν τις πυλωρός τών ναών υπηρετών τοϊς 
θεοϊς η άν τις προσέρχηται είς αυτούς κομίζων τήν προ- 
τέλειαν γάμων, ίνα συνάψη αυτούς, η άν τις έξαιτήται 
τήν βοήθειαν της θεας ώς μαίας Ειλειθείας, φεύγετι, 
έξίστασθι, μήπως προσπέση τινί τόδε τό μύσος. Έν φ 
δέ ή πομπή προβαίνει πρός τά αριστερά ή ’ Ιφιγένεια προ- 
χωροΰσα πρός τά έμπροσθεν εύχεται δίσημον ευχήν πρός 
την Άρτεμιν, λέγουσα δτι, άν νίψη τόν φόνον τών ξέ
νων καί θυσιάσωσιν δπου πρέπει δηλ. έν Έ λλάδι, θά 
κατοικήση ή θεά καθαρόν δόμον καί αυτοί θά ηνε ευτυ
χείς, τά άλλα δέ καίτοι οϋ λέγει, άλλ’ δμως σημαίνει 
τοϊς θεοϊς, δηλ. τφ  Άπόλλωνι τφ  α ίτίψ  τής έκτυλισσο- 
μένης πράξεως καί αΰτή τή Θε3ϊ.

Μετά τούς λόγους τούτους άκολουθεϊ τήν πομπήν καί 
μ ετ ’ αυτής καταλείπει πρός τά άριστερά τήν σκηνήν, 
άκολουθουμένη ύπό τινων ύπηρετών τοϋ βασιλέως. Ό  
Θόας αποκαλύπτεται καί εισέρχεται μετά τών υπολοί
πων οπαδών είς τόν ναόν.

Μετά τινα παΰσιν ό χορός όρχούμενος $δει τό τρί
τον Στάσιμον, όπερ φαίνεται δτι ούδεμίαν σχέσιν έχει 
πρός τό δράμα, επομένως ευκόλως δύναται ν’ άφαι- 
ρεθή έκ τοΰ δράματος καί ν ’ άποτελέση ίδιον άσμα. Ό  
μεμυημένος δμως εύρίσκει στενήν τήν σχέσιν αύτοΰ πρός 
τήν ύπόθεσιν τοϋ δράματος. Ό  χρησμός τοϋ ’ Απόλλω
νος, πρός δν ό Όρέστης μέχρι τοΰδε έδυσπίστει, άπεδεί- 
χθη άληθής, επομένως έπεται ώ ; φυσική συνέπεια ή «ξύ- 
μνησις τής δυνάμεως τοΰ θεοΰ τούτου καί ή ύπ ’ αύτοΰ 
κατάληψις τοΰ μαντείου. Τό δλον οίσμα εΤνε τεχνικώτατα 
διηρημένον. Έν τή πρώτη στροφή ό χορός έξυμνεϊ τήν 
έν Δήλψ γένεσιν τοΰ Απόλλωνος καί τήν έντεϋθεν μ τα- 
βίβασιν αύτοΰ είς Δελφούς, γενομένη ύπό τής μητρός αύ- 
τοΰ Αητοΰς, καί τόν άγώνα αύτοΰ πρός τόν δράκοντα,

Α Τ Τ Ι Κ Η  ΙΡΙΣ

ά φ ’ ού άφεΐλεν τήν κατοχήν τοΰ χρηστηρίου. Καλλίπαις 
ύπήρξε, λέγει, ό τής Αητοΰς γόνος, δν ποτε τεκοΰσα 
αύτη έν καρποφόροις νάπαις τής Δήλου, χρυσοκόμαν καί 
σοφόν κιθαριστήν, καί καταλιποΰσα τά κλεινά λοχεία 
έφερε μετά της αδελφής αύτοΰ Άρτέμιδος, τής διά τοΰ 
τόξου εύστόχως βαλλούσης, άπό τής πετρώδους νήσου 
είς τήν κορυφήν τοΰ Παρνασοΰ, τήν βακχεύουσαν τώ 
Διονύσω, ήτις γέμει πολυστάκτων ύδάτων, δπου ποικι- 
λόνωτος οίνωπός δράκων καθελικτός περί τήν εύφυλ- 
λον σκιεράν δάφνην, πελώριον τής γής τέρας, περιέβαλλε 
τό χθόνιον μαντεϊον, τοΰτον δέ ό Απόλλων, έτι βρέφος 
ων,σκιρτών έν ταϊς άγκάλαις τής μητρός, άπέκτεινε καί 
έπέβη τών θείων μαντείων, καθήμενος έν χρυσφ τρίποδι, 
έν άψευδεϊ θρόνω, άπονέμων θέσφατα τοϊς άνθρώποις έκ 
τών άδύτων πλησίον τών ρείθρων τής Κασταλίας, κα- 
τέχων τόν μέσον όμφαλόν τής γής.

Έν τή αντιστροφή λέγει ό χορός, πώς ή Γή, έκδι- 
κουμένη τήν θυγατέρα αύτής Θέμιδα, ήλάττωσε τήν τ ι
μήν τοΰ θεοΰ διά τών χρηστηρίων τών ονείρων, καί πώς 
ό Ζευς συγκινηθείς έκ τών αφελών δεήσεων τοΰ παιδός 
’ Απόλλωνος, άπεκατέστησε τοΰτον τελείως είς τό προ
φητικόν αύτοΰ άξίωμα. Ό τε , λέγει, ό παϊς τής Αητοΰς 
’Απόλλων άπεδίωξε τήν Θέτιν άπό τών θείων χρηστη
ρίων τής Γής, αύτη ή μήτηρ, ή Χθών, οργισθεϊσα διά 
τοΰτο άντικατέστησε χρίλστήρια ονείρων, οιτινες προέ- 
λεγον τοϊς κοιμωμένοις τά προσεχή καί άπωτερα μέλ
λοντα, καί άφείλετο τόν Φοίβον τήν τιμήν τοϋ μαντείου 
εκ φθόνου τής θυγατρός. Ο Απόλλων δέ ταχύπους ανελ- 
θών είς "Ολυμπον περιέβαλε διά τής παιδικής χειρός αύ
τοΰ τούς θρόνους τοΰ Διός, παρακαλών αύτόν ,ν’ άφαι- 
ρέση άπό τών Πυθίων δόμων τήν οργήν της Χθονός καί 
τούς νυχίους όνείρους.Έγέλασε δέ ό Ζευς, δτι τό τέκνον 
αύτοΰ ήλθεν αμέσως, θέλον νά κχταλάβη τήν πολύχρυ
σον έδραν τής λατρείας, διό έπένευσε νά παύση τάς νυ- 
κτερινάς προφητείας καί άφεΐλεν τήν νυκτωπόν μαντοσύ
νην τών θνητών και άπέδωκε πάλιν τφ  Αοξίοκ τάς τιμάς, 
κα’ι έπανήγαγε τήν"πεποίθησιν τών θνητών πρός τόν ςε- 
νώεντα θρόνον τοϋ θεοΰ.

Μετά τό τρίτον στάσιμον έπεται ή έξοδος τοΰ δρά
ματος. Έξοδος δέ λέγεται κατά τόν Άριστοτέλην μέ
ρος δλον τραγφδίαι, μεθ’ ό ούκ'έστι χοροΰ μέλας. Ό  
άγγελος εισέρχεται σπεύδων άριστερόθεν και αναφωνεί 
έστραμμένος πρός τήν κεκλεισμένην θύραν- ώ ναοφύλακες 
καί έπιστάται τοΰ βωμού, ποϋ μετέβη ό άναζ τής γής 
ταύτης, καλέσχτε έξω τών οίκων τούτων τόν τύραννον 
τή ί γής ταύτης, άνοίξαντες τάς εύγόμφους πύλας. II 
αρχηγός τοϋ χοροΰ, πρός δν ό άγγελος δέν άπέτεινε τόν 
λόγον, παρεμπίπτουσα, ίνα άποτρέψη αύτόν, έρωτα τι 
εινε- ό δέ άγγελος σταφείς πρός τόν χορόν αναγγέλλει,δτι 
έδραπέτευσαν οί δύο ^εανίαι έκ τής γής ταύτης κατά 
συμβουλήν της Ίφιγενείας, λαβόντες καί τό σεμνόν βρέ- 
τας της θεάς έπί Ελληνικού πλοίου. Ό  χορός νομίζει 
ά-ίστευτον τήν αγγελίαν, λέγει δέ δτι ό άναζ της χώ. 
ρας έξήλθε τοΰ ναοΰ καί άγνοεϊ ποΰ είνε, έπομένως οφεί
λει αύτός νά άναζητήση εκείνον, ίνα άπαγγείλη αυτώ 
τήν αγγελίαν ταύτην.

(άολου&εΐ) Ν. Κ . ΓΕΩΡΓΙΑΛΗΣ

Ο  Δ  Η Γ  I A  I 
ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ

Πασα οικοδέσποινα αισθάνεται χαράν βλέπουσα τά 
φυτά άναπτυσσόμενα καί άνθοΰντα χάρι; είς τάς φροντί
δας της. Έ ν τούτοις ή καλλιέργεια τών άνθέων απαιτεί 
καί πείρα καί στοργήν.

Οί κυριώτεροι κανόνες τής καλλιεργείαζς τών άνθέων 
είναι οί έξης :

1· Αί γλάσται πρέπει νά είναι πήλιναι διά νά έχουν 
πόρους καί ανάλογοι πρός τάς ρίζας τών φυτών' αί πολύ 
μεγάλαι γλάστραι βλάπτουν τά φυτά, διότι τό χώμα 
σήπεται ευκόλως καί έπομένως αί ρίζαι καταστρέφονται.

2. Ή  θέσις τών έντός τοΰ δωματίου φυτών ορίζεται 
σύμφωνα πρός τήν ποσότητα τοϋ φωτός, τοΰ άέρος καί 
τής Εθερμοκρασίας, τών οποίων έχει ανάγκην έκαστον 
φυτόν.

3 . Αί άπότομοι μεταβολαΐ τής θερμοκρασίας είναι 
επιβλαβείς είς τά φυτάτ ών δωματίων.

4. Όσάκις επιτρέπει ό καιρός τίθενται αί γλάστραι 
καί ιδίως αί άνθισμέναι είς τόν εξώστην ή έξωθεν τοΰ 
παραθύρου είς σανίδα μέ κιγκλίδωμα διά νά μη πίπτουν.

6. Κατά τό θέρος καλόν είναι νά προφυλάσσωνται 
άπό τόν ύπερβολικόν ήλιον μέ τέντα τά πλέον ευαίσθητα 
φυτά. Καί αί ρίζαι τών φυτών πρέπει νά προφυλάσσων- 
τα ι άπό τήν ύπερ βολικήν ζέστην" πρός τοΰτο τυλισσομε 
τήν γλάστραν μέ βρύον ή τήν τοποθετοΰμεν είς δοχεΐον 
άπό πορσελάνην.

6. Έ ν καιροί χειμώνος δσα φυτά δέν άντέχουν είς 
τό ψύχος φυλάσσονται έντός θερμών δωματίων.

7. Κατά τήν εποχήν ταύτην πρέπει νά καταβχλ- 
λωμενιδιαιτέραν προσοχήν είς τήν συχνήν άνανέωσιν τοΰ 
άέρος. Πρός τοΰτο χρησιμοποιοΰμεν τάς καλάς ήμέρας 
διά νά τά άερίζωμεν.

8 . Τό πότισμα τών φυτών πρέπει νά γίνηται μέ 
προσοχήν, διότι τά  περισσότερα καταστρέφονται άπό τό 
ελλιπές ή τό ύπερβολικόν πότισμα.

9 . Ή  θερμοκρασία τοΰ νερού πρέπει νά είναι ανά
λογος πρός τήν θερμεκρασίαν τοΰ δωματίου, είς τό ό
ποιον εύρίσκονται τά φυτά' διά τοΰτο έν καιρφ χειμώ
νος δέν ποτίζονται μέ νερόν άπ ’ ευθείας έκ τοΰ υδραγω
γείου.

10. Γενικός κανών δέν υπάρχει ώς πρός τό ποσόν τού 
ποτίσματος. Πρέπει νά περιποκύμεθα έκαστον φυτόν 
κατά τάς απαιτήσεις του, τάς όποιας μανθάνομεν διά 
της προσεκτικής παρτηρήσεως καί τής πείρας.

11. Τό ύπερβιλικόν πότισμα έπιφέρει σηψιν τών ρι
ζών, διά τούτο καί ή διατήρησις τής γλάστρας έντός δο
χείου ύδατος καταδικάζεται άπό τούς κηπουρούς. Ε ξ α ι
ρούνται δμως είδη τινά φυτών ύδρόβια ή έχοντα άνάγ- 
κην πολλής ύγρασίας.

12. Τόν χειμώνα τά φυτά ποτίζονται αραιότερα. 
Χρησιμεύει ώς κανών διά τήν εποχήν ταύτην νά μη πο- 
τίζωνται έάν δέν ξηρανθή τό χώμά των.

13. Τήν άνοιξή ποτίζομεν ήμέραν παρ ’ ήμέραν καί
σηχνότερον.

14. Εκτός ιοΰ συχνοΰ ποτίσματος τό θέρος πρέπει να 
ραντιζωμεν τά φυτά μέ λεπτόν ψεκαστήρα "Οταν π ι-  
πτη βροχή αί γλάστραι εξάγονται δι’ όλίγην ώραν είς τό 
ύπαιθρον.



15. Τά φύλλα τών φυτών πλύνομεν μέ σπόγγον καί 
όχι πολύ ψυχρόν νερόν.

16. Ό σα φυτά είναι είς γλάστρας έχουν και περισσο
τέρων ανάγκην τροφής. Τροφή των είναι τό λίπασμα.

17. 'Η λίπανσις, δηλαδή τό κόπρισμα, γίνεται κατά 
την περίοδον της άναπτύξεως τών φυτών καί ιδίως τό 
φθινόποβρον, προσέχομεν δμως νά είναι καλά χωνευμένον 
τό λίπασμχ. Τό λίπασμα ρίπτομεν εις τά φυτά κατά 
προτίμησιν υγρόν.

18. Ό σα φυτά έχουν ασθενήσει είς τήν ρίζαν, εξά
γονται άπό τήν γλάσταν, κόπτο/ται τά ασθενή μέρη τής 
ρίζης των και μεταφυτεύονται είς άλλην γλάστραν.

15. Τά προσβεβλημένα άπό άσθένειαν φυτά ραντίζο- 
μεν μέ χυμόν καπνού, δταν τό φυτόν εχη παράσιτα έν
τομα.

Λ. Π. γεωπόνος.

ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Α Ι  ΣΤΜΒΟΓΑΑΙ

Δήγμα όόεως
Ή πρώτη μας φροντίς πρέπει νά έίναι πώς νά περί" 

όφίγξωμεν τό μέλος άνωθεν της θέόεως, ήτις έδήχθη, καί· 
έπειτα ν ’άπορροφώμεν τό δηλητήριον μέ μίαν βεντού
ζαν, μεθ’ δ χρεωότοϋμεν νά ραντίόωμεν τήν πληγήν μ*, 
διάλυόιν Αμμωνίας, έν άνάγκη δέ και νά καυτηριάζωμεν 
αύτήν μέ τόν πυρακτωμένον όίδηρον. Ώς ποτά δυνά- 
μεθα νά δώόωμεν είς τόν δηχθέντα πολύ κραόί, καφέν, 
ρούμι. Τά μετά ταΰτα άφίενται είς τήν πρόνοιαν τού 
Ιατρού. ,

Α ιμορραγία της ρινός
"Οταν άοχίζμ τό αίμα νά τρέχμ άπό τήν μύτην, δέν 

πρέπει νά πταρνιζώμεθα και ν ’ άπομυττώμεθα. Έν τώ 
μεταξύ άφαιροϋμεν δλα τά φορέματα, τά όποια τυχόν 
όφίγγουν τόν λαιμόν μας. Είς τάς έλαφράς περιπτώσεις 
άρκεϊ κατόπιν νά δυμπιέόωμεν τούς ρώθωνας μέ τά δά
κτυλά μας, έν ω κύπτομεν όλίγον πρός τά έμπρός. Έάν 
τό αίμα πάλιν έξακολουθμ νά ρέμ, ροφώμεν μέ τήν μύτην  
παγωμένον νερόν, ή ξεΐδι, ή^πύκνήν διάθυόιν ΰ τ υ η τ η -  
ρίας, έν^άνάγκμ δέ ήμποροΰμεν νά κάμωμεν καί κλύ- 
όματα τής μύτης μέ πολύ ζεότόν νερόν (40ο 'Ρεωμύρου). 
Έάν δμως μεθ’ δλα ταύτα τό αίμα πάλιν δέν θέλμ νά 
όταματήόμ, άνάγκη πάόα νά προόκληθμ ό ίατρός.

Ί Ιλ ία ιί ις
Πρώτον πρέπει νά έξετάόωμεν μήπως ό πάόχων εύρί- 

όκεται έν καταότάόει βαρείας μέθης. Ά φ ’ ού δέ πειόθώ- 
μεν δτι δέν είναι μεθυόμένος, πρέπει νά λύοΙωμεν δλα τά  
όφικτά φορέματά του, τάς ζώνας του, τά λωρία του καί 
ν ’ άρχίόωμεν τήν  τεχνητήν άναπνοήν. Έάν πάλιν αί αί- 
όθήόεις του δέν έπανέρχωνται, άνάγκη νά τον βάλωμεν 
είς λουτρόν καί νά περιχύνωμεν τό όώμα καί τήν κεφα
λήν του \ιέ ψνχρόν νερόν, τελευταιον δέ ήμποροΰμεν νά 
μεταχειριόθωμεν καί ψυχρά κλύόματα είς τό έντερον.

Κεντήματα έντόμων
Ά ν τ ί παντός άλλου πρέπει νά έξαγάγωμεν τό κέντρον 

καί νά έπιθέδωμεν μερικά έπιθέματα μέ άοαιάν Αμμω
νίαν ή διάλυόιν φαινικοΰ όξέος.

Τρόπος προς κατασκευήν άδιαβρόχων υφασμάτω ν. 
Ααμβάνομεν άφ’ ένός

Στυπτηρίας ΥΡ<*μ· 200
"Γδατος άπεόταγμένου « 6400

καί κάμνομεν τήν διάλυόιν είς εν μεγάλον άγγεϊον. 
’Αφ’ έτέρου είς άλλο άγγεϊον διαλύομεν 
200 γραμ. όξικοϋ Μολύβδου είς 1000 γραμ. Οδατος 

άπεόταγμένου.
Ένούμεν κατόπιν τάς δύο διαλύόεις, άνακινοΰμεν 

καλώς καί άφίνομεν τό ύγρόν ήοεμον έπί 6 ώρας.’Απο- 
χωρίζομενν είτα τό έπιπλέον διαυγές ύγρόν είτε διά 
ύίφωνος είτε διϋλίόεως, wai έμόαπτίζομεν είς τό δ ια υ
γές τοϋτο ύγρόν τό ϋφαόμα δπερ άφίνομεν έπί όλόκλη- 
ρον νύκτα ϊμδεδαπτιόμένον έντός τοϋ ύγρού. Τήν έπο- 
μένην έξάγομεν τό ϋφαόμα καί τό άφίνομεν νά ότεγνώ- 
όμ είς όκιάν καί χωρίς να τό δτίψωμεν.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Ι  ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ω ι  A
Τά ωα τώ ν ορνίθων αποτελούντα ι έκ φΛ οιοΰ, J e v x iif ta to c  

κ α ι  xpnxor! . κατάμέσον δέ ορον έχ φλοιοϋ 12  0/θ λευκώματος  
58 0)Q καί κροκού 30  0)θ·

Κ ατά  θρ επ τική ν αξίαν εν ώ όν'ίσοϋτα ι πρός 40  γραμ. παχέος  
κρέατος. "Εν ώόν ένέ/ει περίπου τόσον λεύκω μ α , δσον 1 5 0 γ ρ μ .  
γάλακτος α γελα ίο ς. 'II επ ικρατούσα γνώ μ η  δτι έκ τώ ν βοασθέν- 
τω ν ώώ ν τά  σκληρά είνε δυσπεπτώ τερα τώ ν μα λα κώ ν δέν είνε 
ακρ ιβής, δταν τά  σκληρά αρκούντω ς δ ιαμ εμ ερ ισμ ένα  φθανουσιν 
είς τόν στόμαχον.

Λ ιά κ ο » ( ίις ' ’τ ώ ν  π ρ ο σ φ ά τ ω ν  ώ ώ ν .
Τά πρόσφατα ώά έν χω κοίλω  τή ς  χειρός τ ιθ έμ ενα  καί πρός 

τό φως παρατηρούμενα φα ίνοντα ι ή μ ιδ ια φ α νή  καί είς τό όξύ μ έ 
ρος αύτώ ν μόνον παρουτιάζουσι μ ικράν φυσαλίδα  άέρος, έν ώ 
τά  μή  πρόσφατα πχρουσιάζουσι σ η μ ε ία  σ κ ο τε ινά . Ε ν τ ε λ ώ ς  
αδ ιαφανή  ώ ά είνε σεσηπότα. Ε π ίσ η ς  τά  πρόσφατα ώ ά  έντός 
ύόατος β υ θ ίζ ο ν τ α ι  τά δέ σεσηπότα έπ ιπλέουσ ιν Η δοκιμή αΰτη  
είνα ι εύα ισθητοτέρα αν άντ ί ΰ ία το ς  λά βω μ εν δ ιά λ υ μ α  άλατος μέ 
6 °]0 · τό τε  τά  μέν πρόσφατα βραδέως βυθ ίζο ντα ι, τά  δέ μ ή , έ- 
π ιπ λέο υσ ίν .

Δ ια τ ι ι ο η δ ις  τ ώ ν  ώ ώ ν .

Κ αταλληλότερον δ ιατηρούντα ι τά  ώ ά έντός τέφρας ξύλων, 
κόνεως ανθράκων, πριονιδίων, μ ικρώ ν άχύρων, σκυβάλλω ν, ί μ -  
μου ή άλατος. ’Ε π ίσης καί ή έμβύθισ ις τώ ν ώώ ν έν δ ιαλύματι 
άλατος μαγειρ ικού (1: 10) σ υντελε ί πρός σ υντή ρ η σ ιν  Τά ευκο- 
λώτερον δ ιατηρούμενα  είνα ι τά  τώ ν  μηνώ ν Ίανουαρ ίου, Φεβρ. 
Μ αρτίου, ’Α πρ ιλ ίου, Α ύγούστου, 7βρίου, δβρίου, 9βρίου καί δε- 
βρίου, δυσκολώτερον δέ τά  ώά τοϋ Μ αιου, ’Ιουνίου καί ’ Ιουλίου 
Α λλω ς δ ιατηρούνται τά  ώά φερόμενα είς τόπον ψυχρόν καί 

ξηρόν συνεχώς αεριζόμενα έπ ί σανίδω ν, α ϊτ ινες φέρουσιν όπας 
μικροτερας τή ς διαμέτρου τώ ν ώ ώ ν, ά σ τε  έντός τώ ν οπών τ ι-  
θεμενα νά μή  π ίπ τω σ ι καί άνά οκτώ  ήμέρας άναστρέφονται, 
ούτως ώ στε δτέ μέν τό οξύ, ότέ δέ τό στρογγύ?ο·ί μέρος τώ ν  
ωώ ν νά  ΰπάρχη έστραμμένον πρός τά  άνω . Διά τοϋ τρόπου 
τούτου συντηρούντα ι τά  ώά έπ ί μακρόν.

ΑΝΤΙ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

— Πο.Ι.Ια Λέγονται χα ϊ πο.Μ,α γράφοντα ι τάζ ημέρας 
αΰζάς δια. το Κ ρητιχόν ζή τημα ' ή εΥωύις τής μ ιγ α -Ιο - 
νήϋου μετά  τής ιιητρός Έ.Ι.Ιάδος π ιστεύετα ι ώς ή πΜ ον 
π ιθανή  χα ι γνό ιχή  2 ΰ<1 ι ς . Air νπάργει βεβα ίω ς ούό ιίς  
ΈΛ-Ιην χα ι οϋδεις Κρής μ ή  ευχόμενος χα ι μή ποθών 
ύ.Ιοψΰχίύς τή τ  το ιαύτην .ΙνϋΐΥ.

— Έ χεΐνο δμως το όποιον προχα.Ιεΐ δ ικαίους φόβους 
είνα ι ό χίνδυνος τών εθνιχών ήμών βΑέψεωΥ έπι έτέρας 
δούΜ/ς 1 ΕΑΛηνιχής χώρας, τής Μ ακεδονίας. Λέγεται οτι 
ή Ρωοσία χα ι ή Λυύτρία θά έπιβάΛ Ιουν είς τή ν  ΠύΛην 
μεταρρυθμ ίζε ις δ ιά  τήν άποχατάαταϋ ιν  τής τάζεως έν 

Μ ακεδονία. Λέγεται δτι τήν προσεχή ά νο ιζ ιν  θα εχωμεν 
τε.Ιείαν έπανάσταύ ΐΥ  ύποκ ινουμένην ύπο τοΰ δο.Ιοψονι- 
χοΰ χομητάτου τής Βου.Ιγαρίας χα ι ημείς ε8ώ παραμέ- 
νομεν ανα ίσθητο ι ώς νά  μ ή  έπρόχειτο περί τής τύχης ά -  
δε.Ιφών υποδούλων.

—Π.Ιήν τών ναυαγ ίω ν τά όπο ια  έσημειώθησαν τά< 
ήμέρας αν  τάς εις τάς ΈΛΛηνιχά ς θα.Ιάσσας, είς πο.ΙΛα 
μέρη τής Έ.Ι.Ιάδος ό χ (ιιιώ ν ένέσκηύε δριμυς χα ι έπέ- 
γερει ά.Ιηθεΐς χατασιροφάς είς την  κτηνοτροφ ία r  προ 
πάντω ν  δέ έν θεοσα .Ιία . Κ ατά  έχατοντάδας αναγγέ.Ι.ΙοΥ- 
τα ι ο ίθάνατο ι ».τι τών διαφόρων πο ιμ ν ίω ν  χα ϊ.Ιο ιπώ ν ζωων.

Τΰποις Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ *


