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ΚΑΤΕΥΘΓΝΤΕΟΝ

A la R6daction da P6riodique Grec«$ o  IN I  2» Alexandrie.

Ό ΦΟΙΝΙΞ άνταλάσσεται μετά παντος περιοδικού η εφημερίδος' αναγγέλλει δέ πά^ βι- 
βλίον, οΰτινος άντίτυπον ήθελε σταλη τ?ί Διευθυνσει.

Αί συνδρομα'ι άρχονται την 1 ην Ίανουαρίου κα'ι λήγουσι τήν31 Δεκεμβρίου' είσί δέ ύπο- 
χρεωτικαι δι’ ολόκληρον ετος.

At έπιστολαι πρέπει νά ώσιν έλεύθεραι ταχυδρομικών τελών.
Τά κατά τάς επιστασίας τοϋ ΦΟΙΝΙΚΟΣ θά κανονισθώσι προσεχώς. Έν τούτοις οί Κύ

ριοι συνδρομηται παρακαλοϋνται ν’ άποστείλωσι το άντίτιμον της συνδρομής των ά~’ ευ
θείας είς την διεύθυνσιν τοϋ Περιοδικοϋ, η νά καταβάλλωσιν αυτο είς οντινα τοΐς παρουσία
ση έντυπον απόδειξή πληρωμης, υπογεγραμμένων ύπο της Διευθύνσεως και φέρουσαν την 
σφραγίδα « Κ. Τ. ΑΑΖΑΡΕΤΟΣ. »

Οί μη έπιστρέψοντες το 1ον και 2ον φυλλάδιον προ της έκδόσεως τοϋ τρίτου λογισθησον- 
τα ι ώς συνδρομηται, κάν έπιστρέψωσι ταϋτα κατόπιν.

Συνδρομή ετήσιος φράγκα 40 .
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ΧΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Τ Ο Μ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Σ .

’Έτος λ '. ΕΝ ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1875 . Φυλ. Β\

ΠΕΡΙ ΚΟΜΗΤΩΝ.

Ό  Laplace μή δυνάμενος νάκατατάξη  
τούς κομήτας είς θέσιν τ ινά  έν τώ  συ- 
στήματι τής κοσμογονίας αύτοΰ, τους 
περιφέρει από άστέρος είς αστέρα· ή κα- 
τάφρόνησις αΰτη τώ ν ενδόξων περιηγη
τώ ν τοΰ απείρου είναι άφόρητος.

Τά παράδοξα τα ΰτα  και φοβερά,μέχρι 
τ ινός, φαινόμενα, τά  μηνύοντα θανάτους 
Μ εγιστάνων και καταστροφάς, τά  συν- 
ελαυνόμενα μυριοτρόπως ώς άθλια παί- 
γ ν ια  παρά τών πλανητών* τά  έξογκού- 
μενα διά τής θερμότητος τώ ν ηλιακών  
άκτίνων, καί ριπτόμενα είς τεμάχια  έν 
τώ  κενώ, πόσον σοβαρά ήσαν άλλοτε ο
σάκις έθεωροΰντο ώς πρόδρομοι συμφο

ρών, και πόσον γελο ία  κατήντησαν ήδη 
άβλαβή θεωρούμενα. Έ ν τούτοις ή έκ 
τής άφοβίας θρασυνομένη άνθρωπότης 
συνταράσσεται ετι εκ τίνος άνησυχίας' 
οί χρησμοί δέν στερούνται άντιφάσεων.

Ούτως, ό Arago άφοΰ είκοσάκις δίε- 
κήρυξε τήν άπόλυτον μηδαμινότητα τώ ν  
κομητών, άφοΰ πολλάκις διεβεβαίωσεν 
δτι τό λεπτότερον κενόν άεραντλίας εί
ναι πυκνότερον τή ς ούσίας τών'κομητών, 
ομολογεί έν τούτοις έν τ ιν ι κεφαλαίω  
δτι «ό μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς  τ ή ς  
γ ή ς  ε ί ς  δ ο ρ υ φ ό ρ ο ν  κ ο μ ή 
τ ο υ . δ έ ν  ε ί ν α ι  έ ν τ ε λ ώ ς  ά- 
π ι θ α ν ό ς » .

Ό  Laplace,δοξάζων τά  ύπέρ και κατά 
έπί τοΰ θέματος τούτου λέγει. « Ή  συ- 
νάντησις κομήτου δέν δύναται νά φέρη
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έπ'ι τη ς γη ς  αισθητά αποτελέσματα· πι
θανόν οί κομήται « νά περιεκύκλωσαν 
« πολλάκις τήν γην χωρίς νά παρα- 
« τηρηθώσι·» άλαχοϋ δέ ό ίδιος λέ- 
« γει* Είναι εΰκολον νά παραστήση τ ις  
« τά  αποτελέσματα συγκρούσεως κομή- 
« του επί τη ς γης· αλλαγή  κινήσεως καί 
« άξωνος, συρροή τώ ν ύδάτων επί νέου 
« τινός ισημερινού, απώλεια ανθρώπων 
« καί ζώων έν τώ κατακλυσμώ τούτω· 
« ή έκ της συγκρούσεως, ειδη καί γένει 
« ολόκληρα άπολεσθέντα κ τ λ .»

Τοσαΰτα υπέρ καί κατά,τοιούτων σοφών 
μαθηματικών είναι άληθώς παράδοξα.

Ή  έλξις, ή θεμελιώδης αΰτη βάσις
τής αστρονομίας έμπαίζεται λοιπόν άπι- 

/ _GTS’JTW ·̂
Τό Ζωδιακόν φως έξηγήθη πολλάκις 

διαφοροτρόπως ·κατ’ άρχάς άπεδόθη εις 
τήν ατμόσφαιραν τοΰ Ή λίου· άλλά  τήν 
δόξαν ταύτην καταπολεμεί ό Laplace, 
λέγω ν, « Ή  ατμόσφαιρα τοΰ Ή λίου  
« δέν φθάνει οΰτε εις τό ήμισυ τής τρο- 
« χ ιας τοΰ Έρμου· αί ζωδιακαί λάμψεις  
« προέρχονται άπό μόρια άερίων τής  
« πρώτης μορφώσεως, μή ένούμενα 
« πρός τούς πλανήτας, τά  όποια κυκλο- 
« φοροΰσι πέριξ τοΰ κεντρικού άστέρος, 
« ή άκρα δέ λεπτότης αύτών ούδέν φέ- 
« ρει κώ λυμα εις τήν κυκλοφορίαν τών 
« ουρανίων σωμάτων, παρέχουσα ήμΐν  
« τήν διά τών αστέρων διερχομένην ταύ- 
« τη νλ ά μ ψ ιν .»

Ή  θεωρία αΰτη φα ίνετα ι απίθανος· 
μόρια πλανητώ ν, λεπτυνθέντα διά μ εγ ί

στης θερμότητος, δέν διατηροΰσιν α ιω νί
ως τήν εαυτών θερμότητατ οΰτε τό αερώ
δες σχήμα εις τά ς παγωμένας έρημους 
τής έκτάσεως. Ε πιπλέον ή ΰλη αΰτη, ό
πως καί αν τήν ύποθέτη ό Laplace ήθελεν 
εισθαι σπουδαΐον κώλυμα έπ'ι τή ς κινή- 
σεως τώ ν ούρανίων σωμάτων καί πρόξε
νος ίσως σοβαρών ανωμαλιών.

Ή  άντί^ρησις αυτη άνασκευάζει ταύ- 
τοχρόνως καί έτέραν ιδέαν άποδίδουσαν 
τό ζωδιακόν φώς εις τά  λείψανα τών έ- 
νεκεν τής πρός τόν ήλιον προσεγγίσεως 
διαλυθέντων κομητών. Τά λείψανα  τα ΰ 
τα  ήθελον σχηματίσει ώκεανόν, συμπε- 
ριλαμβάνοντα καί ύπερβαίνοντα τήν πε
ριφέρειαν τοΰ Έρμοΰ τή ς ’Αφροδίτης 
καί τή ς Γης.

Οί ζητοΰντες δέ τήν πηγήν τής ζω
διακής λάμψεω ς είς τ ινα  δακτύλιον μ ε- 
τ  ε ω ρ ι τ  ώ ν περιστρεφομένων πέριξ 
τοΰ Ή λίου είσίν έπίσης γελοίοι.

Οί μετωρΐται έκ φύσεως δέν διαπερώ- 
σι τήν λάμψ ιν  τώ ν αστέρω ν ά λ λ ’ εάν 
οΰτως έχη τό πραγμα, τ ί  άπέγειναν οι 
κατά καιρούς φανέντες κομήται; έχουν 
έξακολουθήσει τήν πορείαν αύτώ ν; δύ- 
ναντα ι ν ’ άποσπασθώσιν άπό τήν έλξιν  
τής γή ς  καί νά διέλθωσιν; ή έλξις λο ι
πόν έδημεύθη; πώς! ό αφανής ουτος καί 
λεπτός άτμος τοΰ οποίου μόλις δύναταί 
τ ις  νά προσδιορίση τόν μηδενισμόν, ή
θελε περιφρόνηση τήν δύναμιν είς ήν υ 
ποτάσσεται άπασα ή φύσις! ’Εννοώ ότ' ή 

σύγκρουσις δύο σφαιρών δύναται νά 
φέρη συνεπείας! άλλά  μηδενικά αβαρή
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πλανώμενα μετά τής γη ίνη ς ατμόσφαι
ρας καί επομένως άποσπώμενα διά νά έ- 
ξακολουθήσωσι τήν πορείαν αύτώ ν άνευ 
πραγμάτων, τοΰτο είναι άκατάληπτον. 
Διατί οί σχοινοτενείς οδτοι ατμοί δέν 
διαμένουσι διαρκώς παρά τή γη  λόγω  
καί νόμω βαρύτητος; —  Τούτου ένεκεν 
δύναταί τ ις  είπεΐν! Διότι οί κομήται ε ί
ναι ά β α ρ ε ΐ ς κ α ί  ά σ υ  μ π α γ ε ΐ ς  . 
ύπεχφεύγουσιν —  άνευ ύλης ούδεμία ελ
ξις.

Ιίρ ίσ ις έσφα)^μένη. Έάν οί κομήται 
άποχωρίζωνται τή ς Γής όπως ένωθώσι 
μετά τής στρατιας αύτώ ν, σημεΐον, ότι 
ή στρατιά αύτώ ν τούς έλκει καί τούς ά- 
ποσπα τής Γής· άλλά  τ ίν ι λόγω; ή Γή 
είναι ίσχυρωτέρα τούτω ν.— Οί κομήται 
ούδένα ένοχλοΰσιν, ένοχλοΰνται δέ παρά 
πάντων, διότι ύπείκουσιν είς τήν ελξιν  
άφοΰ ή Γή τούς έλκει— ό Ή λιος άπέχει 
πολύ διά νά ύποθέση τ ις  ότι δύναται νά 
τούς άμφισβητήση, καί άν μ άλ ιστα  ήθε
λε  ποτέ απόσπαση τάς κεφαλάς αύτών, 
ή ούρά βεβαίως δίαόρηγνυμένη ήθελε 
μείνει διαρκώς είς τήν έξουσίαν τής Γής. 
Έν τούτοις περί τώ ν κομητών τώ ν πε- 
ρικυκλούντων καί καταλιμπανόντοιν τήν 
Γήν κατά περιόδους λαλοΰσιν ώς περί 
τοΰ άπλουστέρου πράγματος, καί ούδείς 
διενοήθη τό έξής· « ή τ  α χ  ε ΐ  α κίνη- 
σις τώ ν κομητών, άρκεΐ νά τούς άπαλ- 
λάξη άπό τήν έλξιν τής Γής, καί έξακο- 
λουθοΰσι τήν πρός τά  πρόίω  κίνησιν  
αύτών καθ’ έξιν;— Τοιαύτη κατά τής βα
ρύτητος άρχή είναι βλασφημία, καί πρέ

πει νά εύρισκώμεθα έπί τοΰ σημείου τών  
ζωδιακών λ ά μ ψ εω ν  κομητών τεμάχια  
έλκόμενα κατά τήν πορείαν αύτών καί 
ώθούμενα διά τής κυκλοφορίας πρός τόν 
ισημερινόν έξογκοΰνται φακοειδώς καί 
λάμπουσι διά τώ ν ήλιακών ά κ τ ίνω ν  ή 
θερμότης δέ τής ήμέρας πλατύνουσα  
ταΰτα  καθιστα τήν λάμ ψ ιν  αύτώ ν ζωη- 
ροτέραν άφ’ εσπέρας.

Ή  διαφανής αΰτη ΰλη ή φαινομένηώς 
κομήτης ή διαπερώσα καί τούς έλαχί- 
στους, άστέρας κατέχει εκτασιν άπέραν- 
τον άπό τοΰ ίσημερινοΰ, όπου εχει τό 
μέγιστον αύτής ΰψος καί τήν ζωηροτέ- 
ραν λάμψ ιν, μέχρι πέραν τώ ν τροπικών 
καί ένίοτε μέχρι τώ ν πόλων, όπου κατα
πίπτει καί σβύνει.

Μέχρι τοΰδε τό ζωδιακόν φώς έθεω- 
ρεΐτο κείμενον έκτός τής Γ ής, χωρίς νά 
προσδιορισθή οΰτε ή θέσις οΰτε ή φύσις 
αύτοΰ, σχετικώς πρός τήν διάρκειαν καί 
τήν ποικιλίαν του, άλλά  πταίει ή Γή, ή- 
τ ις  περιτυλιγμένη έν τή άτμοσφαίρα  
τούτου, δέν έπαυξάνει τό βάρος τής ά τ-  
μοσφαιρικής αύτοΰ στήλης οΰτε κατ’ 
άτομον μείζονα άπόδειξιν τή ς μηδαμι- 
νότητος αύτοΰ δέν ήδύνατο νά παράσχη! 
Οί κομήται λοιπόν έπισκεπτόμενοι τήν 
γήν, άνανεοΰσιν ίσως συχνάκις τά  φαι
νόμενα ταΰτα , άπερ δέν δύνανται νά ύ- 
ψωθώσι πέραν ορισμένου σημείου, άνευ 
κινδύνου άραιώσεως.

.Ή  άτμοσφαίρα τής Γής εύρίσκε- 
τα ι λοιπόν διπλασιασμένη άπό κάλυμμα  
κομητικόν σχεδόν αβαρές, όπερ ούδέν
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άλλο είναι, ή έδρα καί πηγή ζωδιακού 
φωτός· ή ερμηνεία αυτη συμφω νεί μ ά λ
λον πρός τήν διαφάνειαν τώ ν κομητών, 
και επιπλέον ύπάγετα ι ε ίς τούς νόμους 
τής βαρύτητος, ο ΐτινες δέν έπιτρέπουσι 
τήν άπομάκρυνσιν τεμαχίων κατασχομέ- 
νων άπό τούς πλανήτας.

Τά φαινόμενα ταΰτα  άποφεύγουσι τόν 
Κρόνον και πίπτουσιν είς τήν τομήν τοΰ 
Διός, τοΰ άστυνόμου τοΰ συστήματος* 
ουτος δέ ωθεί ταΰτα , καίτοι άόρατα, είς 
κινδυνώδη βάραθρον όπου, θερμαινόμενα 
και πλατυνόμενα τερατωδώς, μεταβά- 
λουσι σχήμα μηκύνονται διαλύονται καί 
ύπερπηδώσιν άτάκτω ς τά  βάραθρα, κα- 
ταλείποντα  πανταχοΰ τεμάχια  και δι’ ά- 
γώ νω ν ύπό τήν έπ ι^ ο ιαν  τοΰ ψύχους 
επανερχόμενα είς τά ς άγνω στους έρη- 
μ ίας αυτών. Έκεΐνα δέ μόνον διαφεύγου- 
σιν, οσα δέν συναντώ ντα ι μετά τή ςπ λα -  
νητικής ζώνης* ούτως ό κομήτης τοΰ 
1 8 1 1  διαφυγών τά  κινδυνώδη βάραθρα 
καί καταλιπώ ν μακράν είς τά ς ζωδια- 
κάς χώρας έλάχ ιστά  τινα  φαινόμενα, έ- 
πήδησεν άπό τά  ύψη τών πόλων έπί τής 
έκλειπτικής, περιήλθε ταχέως τόν "Η
λιον, συνεκεντρώθη ακολούθως καί μετε- 
σχημάτισε τά ς άπεράντους αύτοΰ στή- 
λ α ς  τάς διασκορπισθεΐσας διά τοΰ ήλ ι
ου, έπομένως έπέ^ρίψεν έπί τής γή ς τήν 
άπειρον έκείνην λάμψ ιν, καί έξηκολούθη- 
σε μεγαλοπρεπώς ν’ άποσύρηται έν θρι~ 
άμβω είς τό αχανές διάστημα* τοιαΰτα  
φαινόμενα κομητών είναι σπάνια* οί μ ι
κροί κομήται κατά χ ιλ ιάδας έρχονται

καί σβύνουν απαρατήρητοι, όπως αί χρυ
σαλλίδες σπεύδουσιν έλαφρώς έν μέση 
νυκτί πέριξ τή ς έλκούσης αύτάς φλο- 
γός, καί μηδενίζονται καταστρωννΰντες  
έκ τών κλασμάτων αυτών άπασαν τήν  
έκλειπτικήν.

Κ ατά τούς χρονογράφους τώ ν ουρα
νών, άπό τοΰ Ή λιου μέχρι τή ς τροχιάς 
τής γή ς  έκτείνεται κοιμητήριον κομη
τώ ν μυστηριώδους λάμψεως φαινομένης 
καθ’ έσπέραν καί κατά πασαν πρωίαν έν 
καιρώ ημερών άσυννέφω νδιακρίνουσι δέ 
τούς κομήτας άπό τά ς νέκρας λάμψεις  
αύτών, έν μέσω τής ζωηρας λάμψεω ς  
τώ ν άστέρων.

’Αληθώς οί κομήται είναι φαντασιώδη 
φαινόμενα* άπό τή ς  έγκαθιδρύσεως τοΰ 
ήλιακοΰ συστήματος, εκατομμύρια ολό
κληρα κομητών διήλθον περί τόν ήλιον. 
Ό  ήμέτερος κόσμος είδικώς βρίθει, 
ά λ λ ’ οί πλεΐστοι τούτων είσίν αόρατοι 
καί διά τοΰ τηλεσκοπίου. —  Οί κομήται 
λοιπόν είναι οί αληθείς έφ ιάλτα ι τή ς ε
πιστήμης· ποία άντιθεσις πρός τά  ούρά- 
νια σώματα! Τ αΰτα μέν ογκοι καταπλη
κτικοί, έκεϊνοι δ έ ,  φαινόμενα αβαρή! ά
μετρος έγκος καί άμετρον μηδέν. Κ α ίμο-  
λα τα ΰτα  διά τό άμετρον τοΰτο μηδέν ό 
Laplace λ α λ ε ΐ περί συμπυκνώσεως καί 
διατμίσεως ώς νά έπρόκειτο περί άερίου! 
βέβαιοι ότι έκ τής ήλιακής θερμότητος οί 
κομήται διαλύονται κατά μήκος έξ ολο
κλήρου είς'τό δ ιά σ τ η μ α *  τ ί γ ίνοντα ι μετά  
τήν διάλυσιν ταύτην, ό συγγραφεύς ου
δόλως φροντίζει νά μάθη, ούτε ταράσσε
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τα ι, ούτε άνησυχεΐ περί τούτου* όταν δέν 
πρόκειται περί γεωμετρίας προχωρεί 
συνοπτικώς άνευ μερίμνης* όθεν όσον 
αίθερία καί άν ηναι ή έξάτμ ισ ις τώ ν κο
μητώ ν, μένει έν τούτοις ύλη! ποία είναι 
ή ποία έσεται ή τύχη αυτής ; βεβαίως ό
πως άναλάβει βραδυτερον διά τοΰ ψύ
χους τήν πρώτην αύτής μορφήν. ’Έστω! 
Είναι λοιπόν ούσία κομητών παράγουσα  
τά ς διαβατικάς τα ύτα ς διαφανείας* άλλά  
κατά τόν αύτόν Laplace αί διαφάνειαι αυ- 
τα ι είσίν αί απλανείς νεφελώδεις (N6bu— 
leuses fixes) ά! μίαν στιγμήν πρέπει νά 
κατάσχω τ ις  τά ς λέξεις καθ’ οδόν όπως 
κατανοήση τήν σημασίαν των. N6buleuse 
είναι λέξ ις  ύποπτος καί πονηρά* έχει 
τρεις διαφόρους σημασίας* ά. σημαίνει 
λάμψ ιν  ύπόλευκον άναλυομένην διά τοΰ 
τηλεσκοπίου είς άναριθμήτους πεπυκνω- 
μένους μικρούς αστέρας, β'. ώχράν λά μ 
ψιν ώχρας θέας,κεχαραγμένην άπό πολ
λά  λάμποντα σημεία μή άναλυόμενα είς 
άστέρας, καί γ". κομήτας. Λεπτομερής 
άντιπαράστασις τών τριών τούτων άτο- 
μικοτήτων είναι άπαραίτητος. Διά τήν 
πρώτην, ήτοι διά τό άθροισμα τών μ ι
κρών άστέρων, ούδεμία υπάρχει δυσχέ
ρεια* πάντες συμφωνοΰσιν* ή άμφισβή- 
τησις ύπάρχει διά τά ς ά λλας σημασίας. 
Κ ατά τόν Laplace νεφελοειδή φαινόμενα  
άφειδώς έκχυνόμενα έπί τοΰ παντός 
σχηματίζουσιν είς πρώτον βαθμόν συμ
πυκνώσεως είτε κομήτας, είτε ν ε φ ε 
λ ώ δ ε ι ς  (N^buleuses,) μέ σημεία λ ά μ 
ποντα, αναλλοίω τα είς άστέρας, καί τά

όποΐα μεταβάλλονται είς ήλιακά συστή
ματα · έξηγεΐ δέ καί περιγράφει λεπτο
μερώς τόν σχηματισμόν τοΰτον τούς δέ 
κομήτας παριστα ώς νεφελώδεις πλανω- 
μένας, μή προσδιορίζων αύτάς, ούτε 
φροντίζων νά διακρίνη τα ύτα ς άπό τάς  
λοιπάς άστεροφόρους ν ε φ ε λ ώ δ ε ι ς .  
Τουναντίον εμμένει είς τό ομοιόμορφον 
αύτώ ν, καί δέν τάς διακρίνει είμή ότε 
οί κομήται κατασταθώσιν ορατοί διά 
τών ήλιακών άκτίνων. Έν ένι λόγω  
λαμβάνει έκ τοΰ τηλεσκοπίου τοΰ Έ ρ- 
σχελ ν ε φ ε λ ώ δ ε ι ς  ά ν ε λ α τ τ ώ -  
τ  ο υ ς καί δημιουργεί έκ τούτων άδια- 
κρίτως συστήματα πλανητώ ν καί κομη
τώ ν ά λ λ ’ οόδεμιαν λαμβάνει πρόνοιαν 
περί κινήσεως, έλξεων καί άλλω ν συνε
πειών. «Ν ε φ ε λ ο ε ι δ ή  φ α ι ν ό μ ε -  
» ν α  έ σ π α ρ μ έ ν α  έ π ί  τ ο υ  
» σ ύ μ π α ν τ  ο ς . »

Πώς δ μέγας ουτος φυσικός ήδυνήθη 
νά έξομοιώση τάς παγετώδεις καί κενάς 
τα ύτα ς ύπαυγείας, πρός τήν άμετρον 
ύλην τώ ν φλογερών άτμών, ο ΐτινες έ- 
σονται ήμέραν τινά  ήλιοι! Υπομονή, έάν 
οί κομήται ήσαν έξ ύδρογόνου* ήδύνατό 
τ ις  νά ύποθέση, ότι σωροί άμετροι τοΰ 
άερίου τούτου μείναντες έξωθεν τών νε
φελωδών άστέρων, πλανώ ντα ι έν τώ ά- 
πείρω βαθμηδόν καθελκόμενοι. Έ στω  
προσέτι, έάν ήσαν άπό άέριον ψυχρόν 
σκοτεινόν καί άκατανόμαστον, ένώ αί 
άστεροπλανητικαί κοιτίδες φλέγοντα ι, 
είς τρόπον ώστε ή έξομοίωσις μεταξύ  
τών δύο τούτων ν ε φ ε λ ω δ ώ ν  είναι
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αδύνατος —  άλλά  καί τούτου δοθέντος 
πάλιν υπάρχει τό άσυμβίβαστον.

Τό ύδρογόνον συγκρινόμενον προς τόν 
κομήτην είναι γ ρ α ν ί τ η ς ·  ούδέν κοι
νόν μεταξύ της ν ε φ ε λ ώ δ ο υ ς  ύλης  
τών άστερικών συστημάτων, κα'ι εκείνης 
τών κομητώ ν ή μέν είναι δύναμις, φώς, 
βάρος και θερμότης, ή δέ τώ ν κομητών 
μηδέν, πάγος, κενόν και σκότος.

Ό  Laplace ευρίσκει τά  δύο ταυτα  γ έ 
νη τών ν ε φ ε λ ω δ ώ ν  τοσοΰτον έντε- 
λώ ς όμοια, ώστε μετά πολλοΰ κόπου δύ- 
νατα ί τ ις  νά τά  διακρίνη. Πώς; αί μέν 
εξατμιζόμενα», ν ε φ ε λ ώ δ ε ι ς  εύρί- 
σκονται είς άπόστασιν άμετρον, οί δέ 
κομήται άπτονται σχεδόν διά της χει-  
ρός, και διά της αυθαιρέτου ταύτης α
βύσσου, συμπεραίνουσι τήν ταυτότητα  
ή ομοιότητα τής υλης των! ά λ λ ’ ό κο
μήτης εϊνα' σμικρότατος, ενώ ή ν ε φ ε- 
λ  ώ δ η ς είναι σχεδόν εν σύμπαν! πασα 
σύγκρισις τούτων είναι άποπλάνησις.

Έάν διαρχούσης τής έξατμίσεως τών  
ν ε φ ε λ ω δ ώ ν  μέρος υδρογόνου άπε- 
σπατο από τήν ελξιν και τήν φλόγωσιν 
ταΰτοχρόνως καί έ^ρίπτετο εις τό διά
στημα γενόμενον κομήτης, ήθελεν εί- 
σέλθη οΰτως είς τήν γενικήν κατάστα- 
σιν τής φύσεως έπιφόβως* ανίσχυρος 
μέν ώς ύλη είς πασαν πλανήτου συνάν- 
τησιν,ήθελε κατακαύσειδλα τά  όργανικά 
σώματα, φυτά  και ζώα φλογιζόμενος 
διά τής συγκρούσεως τοΰ άέρος καί τής  
επαφής τοΰ όξυγόνου αύτοΰ* άλλά  εύ- 
τυχώ ς (καί κατά τοΰτο συμφωνοΰσιν ά-

παντες) τό ύορογόνον είς τήν σύστασιν  
τώ ν κομητών, εΓναι δ ,τι όγκος μαρμά
ρου διά τό ίδιον ύδρογόνον.

'ϊποθετέον ήδη δτι τεμάχια  ν ε φ ε 
λ ω δ ώ ν  αστέρων πλανώ ντα ι έντός 
τώ ν συστημάτων ώς οί κομήται. Τά τε
μάχια ταΰτα  είς μεγ ίστην θερμότητα, 
ήθελον διέλθη πέριξ ημών όχι πλέον ώς 
ομίχλη λεπτή, άμυδρά καί ψυχρά, άλλά  
σίφων (ΐΓθΐπΒβ)φοβερός, πλήρης λάμψε-  
ως καί θερμότητος, δστις ήθελε φέρει 
παραχρήμα πέρας είς τάς περί αύτοΰ αν
θρωπίνους συζητήσεις διά τής κατα
στροφής.

Ή  άβεβαιότης λοιπόν καθόσον άφορα 
τούς κομήτας διαιωνίζεται* αί συζητή
σεις οι συμπερασμοί ούδέν φέρουσιν απο
τέλεσμα* σημεϊά τ ινα  μόνον κάπως δια
φωτίζονται* ή ένότης π. χ. τή ς συστά- 
σεως τών κομητών είναι άναμφισβήτη- 
τος* φαινόμενα άπλα, ούδέποτε λαβόντα  
μεταβολήν τινα  κατά τά ς πολυαρίθμους 
εμφανίσεις αύτών πάντοτε λεπτά , ελα
στικά, καί διεσταλμένα μέχρι κενοΰ διά 
τής άπολύτου εκείνης διαύγειας η τ ις  δέν 
εμποδίζει τήν δίοδον ούτε τής ελάχ ιστης  
λάμψεως.

Οί κομήται ούτε αιθήρ, ούτε αέριον, 
ούτε ύγρόν, ούτε στερρεόν εΤναι,ούτε πα- 
ραπλήσιόν τ ι τών άποτελούντων τά ού- 
ράνια σώματα* είναι σύστασις άνερμή- 
νευτος ούδόλως μετέχουσα τώ ν γ νω 
στών ούσιών, καί μή ύπάρχουσα πέραν 
τοΰ Ή λιακοΰ κύκλου, δστις τούς σύρει 
έπί τ ινας στιγμάς διά νά τούς έγχατα-
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λείψη μετ’ ολίγον. —  Μεταξύ τοΰ ούρα- 
νίου τούτου α ιν ίγματος καί τών αστερι
σμών τών άποτελούντων τόν κόσμον ύ- 
πάρχει ριζική διαχώρισις* δύο τρόποι ύ- 
πάρξεως ασυμβίβαστοι· δύο κατηγορίαι 
υλης όλοσχερώς διάφοροι, άνευ άλλου 
τινός δεσμοΰ, ή τής άτάκτου καί σχεδόν 
άλλοκότου έ'λξεως. Ε ίς τήν διαγραφήν 
τοΰ κόσμου, ούδεμίαν οί κομήται κατέ- 
χουσι θέσιν, ούδέν άλλο είσίν ή α ίν ιγμα  
ούράνιον.

Διά τής άμέτρου διαστολής αύτοΰ πέ
ριξ τοΰ ήλιου καί τή ς παγετώδους συ
στολής του κατά τό ά φ ή λ ι ο ν ,  τ ό  
δ α ι μ ό ν ι ο ν  τ ο ΰ τ ο  φ α ι ν ό μ  ε
ν ο ν παριστά γ ίγα ντά  τ ινα  τής Χαλι- 
μάς, δν ό Σολομών είχε κλείσει έντός 
φ ιάλης, έκτυλίσσων αύτόν κατά τάς  
περιστάσεις ολίγον κατ’ όλίγον είς μέγα  
σύννεφον,δπως λάβη άνθρωπίνην μορφήν 
καί έπαναλάβη επομένως τήν άτμοειδή 
κατάστασιν αύτοΰ εισερχόμενος έκ νέου 
είς τήν φιάλην. Ό  κομήτης είναι ούγ- 
γ ία  ομίχλης, κατέχων έν έκτάσει δ ι σ ε- 
κ α τ ο μ μ ύ ρ ι ο ν  τετραγωνικών λευ
γώ ν, καί έν συστολή χωρών έντός φ ιά
λης.

Μ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΕΡΙ ΑΙΓΓΠΤΟΓ
rno

J. B arthelem y Saint-H ilaire,
ΑΚ ΑΔΗ Μ ΑΪΚΟ Ι- .

ΑΡΧΑΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.
(Σιιεέχεια.)

'Η μάλλον αρχαία καί αυθεντική περιγρα
φή τοϋ Μουσείου ·?ιν έχομεν είναι τοΰ Στρά
βωνος δις έπισκεφθέντος την Αίγυπτον.

Ή περιγραφή αυτή ητις σήμερον αριθμεί 
1 900 έτη είναι σύντομος, άλλ’ αρκεί διά νά 
δώσ7) ιδέαν ακριβή καί άρκούντως υψηλήν πε
ρί τοΰ μεγάλου τούτου έγκαθιδρύματος των 
Πτολεμαίον (Στράβων. Βιβλ. XXII. Κεοάλ. 
1ον) ’Απετέλει μέρος τών άνακτόρων’ είχε 
μίαν εύρύχωρον αίθουσαν έν ή έγευμάτι- 
ζον οί έν αδτω ένδιαιτόμενοι λόγιοι" πινα
κοθήκην καί μέρος περιπάτου. Ely εν εισοδή
ματα άτινα διεχειρίζετο είς ίερεύς ύπ’ αύ
τοΰ τοΰ βασιλέως διοριζόμενος καί εκ τών 
οποίων έχορηγεΐτο τοΐς λογίοις έπιχορήγησις 
άνάλογος. ^Οχι μακράν τοΰ Μουσείου υπήρξε 
καί ή μεγάλη βιβλιοθήκη, ητις έπίσης ήτο εις 
τήν διάθεσιν τών λογίων. Τά βιβλία καί τά 
χειρόγραφα ήσαν άπειρα, ενεκα δέ τής α
πειρίας τοΰ βιβλιοθηκάριου το μέγα έκεΐνο 
κατάστημα, τό διά τόσων εξόδων, μόχθων 
καί θυσιών καταρτισθέν, έκινδύνευε νά περι- 
έλθη είς άχρηστίαν. Ή βιβλιοθηκη καί τό 
Μουσεΐον στενώςσυγγενεύονταήσαν ωκοδομη- 
μένα έν τή συνοικία τή καλουμέννι Btuchium 
πρός τό αρκτικόν τής πόλεως μέρος, έπί τής 
πλατείας έν ή σήμερον είσίν αί οΐκίαι τών 
Προξένων. Έπέπρωτο ομως νά γείνώσι βορά 
τών φλογών. "Οτε δ Καΐσαρ μετά δυνάμεων
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ανεπαρκών ηλθεν εις ’Αλεξάνδρειαν, Αμυνόμε
νος, έθεσε πυρ είς τον Αιγυπτιακόν στόλον, 
όπερ διά τών πλοίων μεταδοθέν εις τάς πα
ραλίους οικίας εφθασε μέχρι της ωραίας Βι
βλιοθήκης αποτέφρωσαν αυτήν έξ ολοκλήρου.

’Εντεύθεν ή πραγματική καταστροφή τοϋ 
ανεκτίμητου εκείνου τεμένους, καταστροφή 
άποστερήσασα τούς μεταγενεστέρους τόσων 
εγγράφων πολυτίμων καί τόσων αριστουργη
μάτων. Ή πυρκαϊά τοϋ Άμροϋ, εάν αυτη έ- 
χηται αλήθειας, 7 αιώνας άργότερον δέν εϋρε 
τόσα 'ίνα καταστρέψη. Ή παράδοσις αυτη ή 
άνερχομένη μέχρι τοΰ 1 2ου αίώνος δύναται 
νά σΰγκαταλεχθη μεταξύ τών μύθων όσον 
γενικευμένη και αν είναι.

Το δυστύχημα τοϋτο έχρησίμευσεν ως μά
θημά εϊς τήν Αιγυπτιακήν Κυβέρνησιν, ητις 
φαίνεται δτι άντί £νος κατήρτισε δύο τοιαΰ- 
τα φιλολογικά Μουσεία. Ή μεγάλη βιβλιοθή
κη συνέστη υπό τής Κυβερνησεως έκ νεου ο 
<70ν οίόν τε λαμπροτέρα, συγχρόνως δέ καί 
έτέρα έν τώ ναώ τοϋ Serapis, οικοδομήματος 
κολοσσαίου καί έκ τών μάλλον μεγαλο
πρεπών τής πόλεως, κειμένου μεσημβρινώς

έν ^ δέσει ύπάΡy.sl σν ε?ον ■*> τ °ΰ
Pomp6e, στήλη άνεγερθεΐσα, ώς γνωστόν υ
πάρχει, υπό τοϋ Διοκλητιανοΰ. Ή δευτέρα 
αυτη βιβλιοθήκη μικροτέρα της πρώτης έ- 
κλήθη «Θυγάτηρ» τοϋ Ονόματος «Μήτηρ»
δοθέντος τη πρώτη.

Της θυγατρός όμως ή τύχη δέν υπήρξε καλ
λίτερα της έαυτής μητρός. Τό 3 9 1 , διάταγμά 
τ ι τοϋ θεοδώρου διατάσσον τήν κατεδάφισιν 
τοϋ Serapis, έφαρμοσθέν μετά σκληρότη- 
τος, κατέστρεψε τήν εντός αύτοϋ βιβλιοθήκην 
'Ηδη ένώπιον τής νέας θρησκείας τής άπό η
μέρας εις ήμέραν μάλλον έπικρατούσης^καί 
ήττον έπιεικοϋς έιναι πολύ δύσκολον ν άνα-

διοργανωθή έκ νέου έγκαθίδρυμα όπερ πρ<* 
τεσσάρων αιώνων μετά τόσων μόχθων και εν 
πλήρει είδωλολατρεία ειχον κατορθώσει νά
άνασχηματίσωσι.

"Ινα σχηματίση τις ιδέαν άκριβή περί του 
φανατικωτάτου πολέμου τών δύο θρησκειών 
αρκεί ν* άναμνησθη τής υπό τοϋ παραφόρου 
λαοϋ σφαγής τής ωραίας Ύ πατίας, θυγατρος 
τοϋ μαθηματικού Th6oa. Λυνάμεθα λοιπόν 
νά πιστεύσωμεν ότι δέν έχρειάζετο πολύ πρός 
καταστροφήν τών εθνικών βιβλίων όταν ο 
Άμροϋ είσήλθεν εις τήν ύποτεταγμένήν Αλε
ξάνδρειαν καί άφήκε τόν άγριον Όμάρ νά 
διαθέση κατά βούλησιν τά  βιβλιοθήκας ας ή 
νίκη έθετο υπό τήν έξουσίαν του.

Λεν είναι ακριβώς γνωστή ή διοργάνωσις 
τοϋ Μουσείου καί ή σύστασις αύτοϋ, ουδέ τα
καθήκοντα τών λογίων.’Αναμφισβήτητον όμως 
είναι καί τοϋτο αποβλέπει κυρίως τούς μεταγε
νεστέρους, ότι έπι πολλούς αιώνας υπήρξε τό 
κέντρον τών έπιστημών. "Οτε αί Άθήναι σύν 
τή έλευθερία άπώλεσαν καί τήν μεγαλοφυϊαν 
καί πριν η ή "Ρώμη σΰγκαταλεχθη μετά του 
πεπολιτισμένου κόσμου, ή ’Αλεξάνδρεια, έπι 
τής βασιλείας τών Πτολεμαίων ύπήρξεν έπι 
τέσσαρας περίπου αιώνας καθέδρα απασων
τών επιστημών.

"Ινα πεισθώμεν περί τούτου αρκεί νά άνα- 
καλέσωμεν είς τήν μνήμην μας ^δλίγα μόνον 
ονόματα. Καί έν πρώτοις Ευκλείδης ό ονομα
στός γεωμέτρης, ούτινος τά συγγράμματα 

I καί μέχρι σήμερον προτιμώνται εν το"ϊς ημε- 
τέροις σχολείοις. Θεόκριτος δ βουκολικός ποι
ητής Καλλίμαχος ό συγγραφεύς τών ύμνων 
τών ’Αργοναυτών καί εϊς έκ τών διευθυντών 
τής βιβλιοθήκης τοϋ Bruchium‘ Μανέθων & 

< ιστορικός καί Έρασίστρατος ό ιατρός. Οι 
κριταί καί έκδόται τοϋ 'Ομήρου μεταξύ τών
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οποίων οί Zoile καί Z6nodote καί άργότε
ρον ό Αρίσταρχος ουτινος τό όνομα κατήντη- 
σε παροιμιώδες. Μετά Χριστόν δέ ό Κλαύ- 
όιος Πτολεμαίος τοΰ οποίου τό άστρονομικόν 
σύστημα δέν άντεκαταστάθη η υπό εκείνου 
τοΰ Κοπερνίκου· 6 Διοφάνης ό μαθηματικός 
δν καί πατέρα τής Άλγέβρας δικαίω^ δύνα
τα ί τις ν’ άποκαλέσν).

Επι πλέον οί τής μεγάλης φιλοσοφικής 
σχολής, τής είδικώτερον Άλεξανδριανής σχο
λής καλούμενης, ’Αμμώνιος Σακκας, Πλοτϊνος 
καί τόσοι άλλοι.

Κατόπιν έρχεται ολόκληρος ή Χριστιανική 
σχολή, συστηθεΐσα, έάν πρέπει νά πιστεύσω- 
μεν τόν Ά γιον ’Ιερώνυμον, υπό τοΰ Αγίου 
Μάρκου ούτινος τήν προτομήν εθετον ύστερώ- 
τερον επί τής προσόψεως τοΰ Διδασκαλείου 
καί Παιδευτηρίου ή τ ής προκαταρκτικής 
σχολής. Άθηναγόρας ό έγκωμιαστής, Κλήμης 
τής Αλεξάνδρειάς, 6 συνδιαλλάκτης τοϋ Πλά
τωνος καί τοΰ Χριστιανισμοΰ καί πλεϊστοι 
άλλοι.

Δεν ομιλώ περί τών Ιουδαϊκών σχολών έν 
αις δέλαμψεν ο Φίλων τριάκοντα ετη Π. X. 
ούτε περί τών γνωστικών σχολών ών ή ιστο
ρία είναι πολύ όλίγον γνωστή. ’Ήθελεν όμως 
είσθαι άδικον νά τάς παρατρέξη τις έξ ολο
κλήρου έν αύτΐί τή έπι^εωρήσει όσον άτελής 
και «ν ή.
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Βλεπετε λοιπόν, κύριε, ότι ή πόλις αδτη 
ητις ητο επί τοσοΰτον χρόνον καί έξακολου- 
Οεΐ ει’σέτι ούσα ό μάλλον ενεργός λιαήν τής 
Μεσογείου, υπήρξεν επί 800 περίπου Ιτη τό 
κεντρον διανοητικής εργασίας *ς ή νεωτέρα 
γενεά Εδρεψε τούς καρπούς. Δέν γνωρίζω καμ- 
μίαν έμπορικήν πόλιν δυναμένην ‘νά περι- 
βληθί) μέ έμοίαν δόξαν’ μόνη ή Αλεξάν
δρεια έξ όλων τών όνομαστών πόλεων δικαι
ούται νά τήν σφετερισθή.

Δέν Εκπλήττομαι έπί τούτω άναμιμνησκό- 
μενος δτι κτήτωρ αυτής είναι 5 μαθητής 
τοΰ Άριστοτέλους, ό ένθερμος θαυμαστής τοΰ 
"Ομήρου καί Πινδάρου- θαυμάζω δμως τήν 
μυστικήν αυτής καί παντοδύναμον επιρροήν. 
Εάν δε σήμερον ή Αίγυπτος άναγενναται 

διά μόνης τής Αλεξάνδρειάς δέν βλέπω είς 
τοΰτο ή μίαν παράδοσιν έκ νέου βληθείσαν 
είς ένέργειαν κατόπιν μιας μακρας καί λυπη- 
ρας διακοπής.

Αι εμπορικαι πόλεις υπό γενικήν εποψιν, 
δεν εχουσιν ϊη υλικά μόνον πλούτη. ’Εκ τοΰ 
άλλου μέρους τής Μεσογείου, ή ήμετέρα Μασ
σαλία, κτισθεΐσα επίσης υπό Ελλήνων, δέν 
διετηρησεν ούδέν έκ τής μεγαλοφυί'ας της. 
Η ευημερία ήτις επί 25  ολοκλήρους αιώνας 

βασιλεύει εν αυτη δέν ήδυνήθη ποτέ νά τήν 
άναγκαση πρός κλίσ.ν τινά περί τά  γράμ
ματα, περί τάς έπιστήμας, περί τάς τέχνας, 
ως ή Βενετία και Φλωρεντία, αΐτινες δσον 
ωραΐαι και αν ωσι δέν δύνανται φθάσωσι 
κατά τήν άξίαν τήν πόλιν τοΰ Αλεξάνδρου.

(Ακολουθεί.)

Ε ΡΩ Σ  καί Ψ Γ Χ ΙΙ
Π Λ ΑΑ ΙΟ ϊ Mreos. ----  ΝΕΟΧ ΔΙ1ΙΓ1ΙΜΛ.

(Συνίχίΐα.—’|8s φυλ. ά.)

Β\

Παρά τούς πρόποδας αποτόμου βράχου, 
δεσπόζοντος πυκνοτάτου δάσους, εύρίσκον.εν 
την έπομένην εσπέραν κατακειμένην λειπό- 
θυμον τήν άτυχή· κόρην, ένδεδυμένην τήν 
νυμφικήν της στολήν καί λυσιπλόκαμον.

Είναι ωραία θερινή Ισπέρα, καί τό ήρεμον 
λυκόφως τής έπερχομένης νυκτός περιστέλ-
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λει άνεπαισθήτως τον δρίζοντα, θάπτον κα- | 
τά μικρόν ύπο τάς άμφιβόλους σκιάς του και 
δάση καί βράχου; και κοιλάδας.. 'Η £<τπερι- 
νή δρόσος καταβάλλει τύν κονιορτύν τής ήμέ- 
ρας, αί διψώσαι κάλυκες τών μυκώνων άνε- 
νείρουσι τάς πορφύρας των κεφαλάς, τα  δει- I 
λινά διαστέλλουσι τά  κλεισμένα των χείλη 
προς το φίλημα τής νυκτος, κα! ή ελαφρά 
τοϋ ζεφύρου πνοή νανουρίζει έντος τοϋ φυλ
λώματος την λάλον άηδόνα, προσαγορεύου- 
σαν εύθύμως τούς έπιτέλλοντας άστέρας. Μα
γ ε υ τ ι κ ή  εσπέρα, άναγνώστά μου, εσπέρα α- 
ξίζουσα τρία τούλάχιστον έτη ζωής, εσπέρα ] 
έξ εκείνων, ών άπολαύομεν ήμεΧς έν Άθήναις 
χωρίς νά τάς έκτιμώμεν καί τάς ποθοϋμεν έπι . 
ξένης γής νά τάς έχωμεν. Όμοιάζομεν κατά 
τοϋτο τήν λειπόθυμον Ψυχήν, έφ’ ης έχυνε 
μάτην ή φύσις τήν εσπέραν εκείνην πλή
ρεις τούς θυλάκους τών δώρων της, δι ήν I 
μάτην έσπινθήριζον οί αστέρες, ώς νεόκοποι 
άδάμαντες, καί μάτην έψαλλεν ή αηδών. Ά λ 
λά καί λειπόθυμος άν δεν ητο η δυστυχής 
κόρη, καί άν νάρκη μολυβδίνη δέν έβάρυνεν 
έπί τάς αισθήσεις της, τ ί ήθελεν απολαύσει, 
τ ί ήθελεν αίσθανθή ή άλγοϋσα καρδια της, 
rH ευτυχία είναι άχρους ήλιακη ακτις, άπο 
κτώσα χρώμα μόνον διά τοϋ διαφανούς πρί
σματος τής ψυχής μας’ όταν τύ πρίσμα εί
ναι θαμβωμένον, ούτε χρώμα λαμβάνει ή ά- 
κτίς ούτε το θάλπος της αύτο διατηρεί. Τού
το συνέβη καί είς τήν Ψυχήν, δτε εϊς νυκτε
ρινόν ψϋχος μεταβληθεΐσα ή εσπερινή δρόσος 
αφύπνισε τάς κοιμομένας αισθήσεις της Ει- 
δεν εαυτήν μόνην καί έγκαταλελειμμενην 
£ν τώ σκότει τής νυκτος, καί τρόμος έπάγω- 
σε τήν καρδίαν της- άνεμνήσθη τής θέσεώς 
της, άνεπόλησε τήν τύχην καί το μέλλον της 
καί αναίσθητος προς τά πέριξ της θέλγητρα

τής θερινής νυκτος, απαθής προς τήν κυκλου 
σαν αυτήν μαγείαν, άνελύθη είς δάκρυα καί 
εκλαυσε πικρά! Έρριψε μακράν άπο της κε
φαλής της τά ρόδα τοϋ νυμφικού της στε
φάνου καί τά  σιγαλά δάκρυά της ηύξησαν είς 
θρήνον ταράξαντα τάς ήχοϋς τοϋ δάσους, αλ- 
V  ούδείς άπήντησεν είς τον θρήνον της, ου- 
δείς ήκουσε τον κλαυθμόν της.

Πολλήν ώραν έκλαυσεν οΰτω ή δυστυχής 
κόρη, άλλά τέλος άπέκαμε κλαίουσα, τά  
βλέφαρά της έκλείσθησαν ύπο το φίλημα του 
ύπνου καί άπεκοιμήθη. Ώραΐον δνειρον ήλθε 

I τότε νά άναπτερώση τήν καταπεπονημένην- 
αύτής φαντασίαν, καί νά γλυκάνη τήν π ι
κρίαν τής καρδίας της. Είδε καθ’ ύπνον ότι 
ευώδης καί δροσερά ζεφύρου πνοή άνύψωσε 
αύτήν υπέρ τήν γήν καί τήν Ιφερεν έναέριον’ 
ήσθάνετο εαυτήν έλαφράν ώς πτερον και τά  
στήθη τηςτά  βεβαρυμένα διεστέλλοντο ως πε 
πλος κυματίζων. Ίσταμένη ούτω είς τύ κενόν 
έπί τών πτερύγων τής αύρας, ύψουμένη ολο- 
νέν καί παραλλάσσουσα κάτωθέν της δρυμους 
καί βουνά δέν ήσθάνετο φόβον, δέν έτρεμε ν, 

ι  δέν ήγωνία, άλλ’ ’έχαιρε τουναντίον καί ήλ- 
πιζεν- ύψώθη ουτω υπέρ τά σύννεφα,καί ΐπτα- 
το πάντοτε ταχύτερον, οί δέ άστερες εφευ- 
γον οπισθέν της, οίονεί άνοίγοντες δρόμον είς 
τήν κολπουμένην υπο τοϋ άνέμου νυμφικήν 
της έσθήτα. Έτρεχεν, έτρεχε πάντοτε, και. 
ή ταχεία της άεροδρομία ήρχιζεν ήδη να της 
άφαιρή τήν πνοήν, ότε ό φέρων αυτήν ζέφυ 
ρος έκόπασε βαθμηδόν, καί ήρχ^ε η
ρέμα καταβαίνουσα προς τήν γήν. Ά λλ ’ οπως 
έ/αιρε πρότερον αίσθανομένη οτι άνεβαινε? 
τόσον ή συναίσθησις τής εναερίου καταβασε- 
ως συνέστελλε τόρα τήν καρδίαν της. Ανε
ξήγητος τρόμος, άγωνία παράδοξος τήν ς.κυ 
ρίευσεν, ένόμιζεν δτι θά κρημνισθή είς τά
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.αρταρα, δτι εις ανήλιον σκότος εμελλε νά 
βυθισθή καί ή θέλησε νά φωνάξί) ΐνα καλέση 
βοήθειαν άλλ’ ή φωνή έκόλλησεν είς τον λά
ρυγγα της, τά χείλη της έκινήθησαν σπασμω- 
δικώς, καί δτε τέλος ήσθάνθη δτι δέν έκινεΐ-
• ο πλέον, δτι ή φοβερά εκείνη κατάβασις εί

χε τελειώσει, ενομισεν £δτι ειχεν έκπνεύσει 
-ήν υστάτην αύτής πνοήν! Ήπατατο δμως, 
διότι ήσθάνθη φλογώδες φίλημα κατακαϋσαν
• α χείλη της και βαλοϋσα κραυγήν έξύπνη- 
σεν.

Ειόε περις της, άλλ’ ούδέν διέκρινε, διό
τ ι σκότος βαθύ τήν περιεκύκλου’ έτεινε το 
ους, άλλ’ ούδέν ή'κουσε, διότι σιγή άλυτος 
ήπλοϋτο περί αύτήν' ήθελε δέ πιστεύσει δτι 
καί 5 ύπνος της καί τύ ίνειρόν της έξηκολού- 
θουν είσέτι, άν δέν ήσθάνετο τούς Οφθαλμούς 
της άνοικτούς, άν διά τών άλλων αυτής α ι
σθήσεων δέν άντελαμβάνετο δτι ή θέσις της 
μετεβλήθη καί δτι δέν εκειτο πλέον έν ύπαί- 
θρω, έπί άποτόμου βράχου. Δέν έβλεπε πλέον 
άστέρας άνωθέν της, δέν ήκουε πλέον τής 
άηόόνος το κελάδημα, ούτε ήσθάνετο πλέον 
τήν δρόσον τοΰ δάσους καί τήν πτέρυγα τοΰ 
ζεφύρου έπί τών παρειών της. Τήν όξεΐαν τοΰ 
θύμου έσμήν είχε διαδεχθή χλιαρά καί μυρί-
*νους άτμοσφαΐρα δωματίου, τήν πρύ μικροΰ 
πετρώδη κοίτην της είχεν άντικαταστήση 
μαλακή πτιλώδης κλίνη, τύ δε άστερόφωτον 
λυκόφως τοΰ ούρανοΰ καί αί μελαναί τοΰ δά
σους σκιαί είχον μεταβληθή είς εντελή καί 
μο,ότονον σκοτίαν, ή τις τήν έτρόμαζεν, ώς 
μας τρομάζει τύ άγνωστον, το άκατάληπτον 
καί τύ μυστηριώδες. Πώς μετήλλαξεν αίφνης 
«ναπαισθήτως τήν προτέραν της θέσιν; Πώς 
ώδοιπόρησε καθ’ δπνον; πώ< άλλοΰ κοιμηθεϊ- 

: άλλοΰ έξύπνησε; ποίαν τριχίνην γέφυραν 
«ιέόραμεν έναερίως άπο βραχώδους πέτρας είς

ευώδη κοιτώνα; Μάτην έταλαιπώρει τον νοΰν 
της, Ϊνα άπαντήση είς τά ερωτήματα ταΰτα  
τής ψυχής της, ή Ψυχή! Έσκέπτετο, άνεπό- 
λει τύ παρελθύν, έζήτει νά μαντεύση τύ πα
ρόν, άλλ’ ούδέν εύρισκε, καί ή άπ’ εκείνου είς 
τοϋτο μετάβασις εμενε δι’ αύτήν αίνιγμα, ού- 
τινος τήν διέφευγεν ήλύσις.

Αίφνης, ενώ άπηδαλιούχητος έπλανατο ή 
διάνοιά της είς εικασίας, κυμαινομένη μεταξύ 
ελπίδος καί φόβου, μεταξύ τρόμου καί γα
λήνης, καί μάτην προσεπάθη νά είσδύστ] είς 
τύ κυκλοΰν αύτήν άγνωστον, καί μάτην έζή- 
T£i 0 ^θαλμος νά διαπεράσν] τά  περί αύτήν 
σκότη, ενώ ή φλογερά σφραγίς τοΰ μυστικοΰ 
εκείνου καί άνεξηγήτου φιλήματος έμενεν έτι 
έπί τών χειλέων της, καί μάτην ήγωνίζετο 
τής παρθένου 5 νοΰς νά μαντεύση τήν άφορ- 
μην του, δεύτερον, φλογερώτερον τοΰ πρώτου, 
φίλημα τής εκαυσε πάλιν τά χείλη, πριν ή δε 
συνέλθη έκ τής έκπλήξεως, καί άλλο φίλημα 
ήσθάνθη τύ στόμα της, καί μετ’ αύτύ άλλο, 
καί πάλιν άλλο, καί λάβα δλη άσπασμών 
περιεχύθη είς τήν μορφήν της, καί ήσθάνθη 
άναβράζον το αίμα τοΰ προσώπου της ύπύ τήν 
φλόγα άσθμαινούσης πνοής’ συγχρόνως δέ νέα 
καί σφριγώσα άγκάλη περιέβαλε τήν νεαράν 
της οσφυν, και άφθονοι βόστρυχοι μεταξώ- 
δους κόμης έχύθησαν περί τύ μέτωπόν της. 
Έβαλε τρόμου κραυγήν, άλλά θερμά χείλη 
τής έφραςαν το στόμα- έπρότεινε τούς άσθε- 
νεΐς της βραχίονας, ΐν ’ΐάποδιώξν! τύν βαρύνον- 
τα έπ’ αύτής έφιάλτην, άλλ’ αί χεΐρές της 
άπήντησαν νέον καί λΐγυρύν σώμα κατακεί- 
μενον παρά το πλευρόν της- ήγωνίσθη ν’ άπο- 
σπασθη τής καιούσης εκείνης άγκάλης, άλλ’
η άγκάλη έσφίγχθη στενότερον περί τά  στή
θη της.

Ω! πότε, άναγνώστά μου, έπάλαισε νικη-
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φόρος ή χ&ών κ ατά τών ηλιακών άκτίνων; 
πότε άντέστη 5 πάγος κατά τοΰ πυρός; ποτε 
άντηγωνίσθησαν αί νιφάδες τής νυκτερινής 
πάχνης κατά τοϋ θάλπους Ημέρας θερινής Τις 
είναι ή καρδία εκείνη, οσον σκληρά, δσον α
δαμάντινος καί άν υποτεθή, ητις υπεαεινεν 
άπαθής τό πρώτον έρώτικόν φίλημα, the 
Jirst kiss of love, οπερ ΰμνησεν 5 άτυχης 
κύκνος τοϋ Μεσολογγίου; Πόία μεταςυ τών 
άναγνωστριών μου, ύπερβασα τό δέκατον ο- 
γδοον τής ηλικίας της έτος, δέν ενθυμείται 
πώς εσημανί τό γλυκύ εγερτήριον είς την 
ΰπνώττουσαν καρδίαν της; 'Η έ π α φ ή  τεσσάρων 
χειλέων, νέων καί πορφυρών είναι ή γέννησις 
τοϋ άληθεστέρου έρωτος. #Ας μη καίωσι καί 
τά τέσσαρα, τόσον τό καλλίτερον’ άρκεΐ τα  
δυο μόνον νά ήναι φλογερά καί τό πϋρ μετά
διδε ται' μη δέν γενναται 6 κεραυνός έκ τής 
επαφής δύο νεφών αντιθέτου ηλεκτρισμού; — · 
ώς διδάσκουσι τουλάχιστον οί καθηγηταί τής 
φυσικής, —  μη ηναι άλλο τ ι ό έρως ή φυσι- 
κώτατον ηλεκτρικόν φαινόμενον; Τοϋτό έπαθε 
καί ή αθώα ήρωΐς μου' τοϋτο απαράλλακτα, 
οπερ έπαθον αί πλεΐσται τών άναγνωστριών 
μου. Κατ’ άρχάς έςεπλάγη, έπειτα άντέστη, 
κατόπιν έθερμάνθη καί τέλος άνεφλέχθη καί 
παρεδόθη. Οί ασπασμοί τοϋ άγνωστου καί 
μυστηριώδους της ερωμένου, χωρίς άπαντησε- 
ως τό πρώτον, άνεμίχθησαν έντός έλίγου με
τά  τών ιδίων αύτής φιλημάτων καί τό Sv φί
λημα διεδέχθη άλλο, καί έκεΐνο άλλο μέχρις 
ού τά  χείλη των έμειναν ήνωμένα ώς αί άγ-
κάλαι των συνεσφιγμέναι............. Ό  Γκαίτης
λέγει που, οτι αί νέαι μεθύουσι μέ τό φίλη
μα, ώς μεθύουσιν οί άνδρες μέ τόν οίνον' Ιν 
.φίλημα κατ’ άρχάς.... £ν ποτήριον τό πρώτον' 
. . . .  έπειτα καί δεύτερον, έ εειτα καί άλλο, 
καί άλλο μέχρις ού χά >μεν τάς αισθή

σεις καί πίπτομεν' οστις θέλει νά μη μεθύση7 
άς μη έγγίζν) μέ τά χείλη του  ούτε οί
νον, ούτε άλλα χείλη

Δέν λέγει άληθειαν ό βαθύς ποιητής;
(’Ακολουθεί.)

ΤΟ ΑΛΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ.

Περιηγητά! τά  άειθαλή τοϋ προβηγκιακοϋ 
ρωπογραφήματος θαυμάζων κάλλη και τας. 
υπό τοϋ χρόνου προσγενομένας εις τό έ
δαφος τής χώρας ταύτης καταστροφάς έπο- 
πτεύων,πρός άπλήν τοϋ παρελθόντος άνάμνη- 
σιν, δέν παρετηρησας ποτέ, ούχί μακράν τοϋ 
Βάζα, βράχον τινά υψηλόν πρός τά άνατολι- 
κά τής όδοΰ επικείμενον, έφ’ ου έτι καί νϋν 
λείψανα σποράδην ένθα καί ένθα ναΐσκου τ ι -  
νός γοτθικοϋ έπιφαίνονται; Τήν εις τά  ερείπια, 
ταϋτα φέρουσαν άνωμαλον ατραπόν αναοαι 
νων καί βλέπων άβυσσον βαθεΐαν, υπέρ ταύ- 
την δέ βράχον άπότομον καθέτως διαρρα- 
γέντα υπό τής «ρύσεως, έρώτησον τόν οδη
γόν σου τό δνομα τοϋ βαράθρου τουτου και 
θά σοί άποκριθή σταυροκοκοπούμενος.

   >Εδώ είναι τό ^Αλμα τής Κόρης,
κύριέ μου.................Πρόσεχε, μή βλέπων ζα-
λισθής.

Καί δ οδηγός θά σέ άποσύρη σείων τήν κε
φαλήν δεισιδαιμόνως.

Ήν ποτέ Μαργαρίτα Άλείνορος κόρη δια
πρεπής, θ*υμαζομένη ilA  καλλονή ύφ’όλου τοϋ 
κόσμου καί τιμωμένη υπό πάντων διά τήν 
έαυτής σύνεσή, υπό πάντων πλήν Ερρίκου 
τοϋ καλοϋ ιππότου, Ερρίκου τοϋ υίοϋ τοϋ 
κυρίου Βάζα, τοϋ άσωτέρου τών νέων τής

Φ Ο Ι Ν Ι Ξ 3 3

χωράς. Ό Ερρίκος διαβαίνων ποτέ πρό τοϋ 
οίκου τής Μαργαρίτας, είδε τήν νέαν καί 5 
έρως εισεδυ έν τή καρδία του. ’Απειλάς, δεή
σεις, υποσχεσεις, τά  πάντα μετεχειρίσθη 5 
καλλιπροσωπος ιππότης πρός άποπλάνησιν 
τής νέας, ητις έν τή άθωότητι αυτής δέν έ- 
μαντευσε τους καταχθονίους σκοπούς τοΰάκο- 
λαστου τουτου κυρίου ουδ’ εΐδεν είμή τόν 
εροιτα του, ον φεΰ! μετ’ ολίγον συνεμερίσθη.

Δύστηνος Μαργαρίτα! πόσον ή καρδία σου 
επαλλεν ακουουσα τόν ώραΐον τοϋτον πέρπε- 
ρον περι γάμου ομιλοϋντα πόσον ή ευγνωμο
σύνη κατελάμβανε τήν ψυχήν σου βλέπουσα 
τον νεον τοϋτον προσφέροντα τήν χεΐρα εις 
έσε, κόρην πτωχήν, εις τάς έσχάτας τοϋ λα
ού κλάσεις, έρριμμένην!

Εκτοτε ο Ερρίκος διήγε παρ’ αυτή τήν 
ημέραν.

*Ω φιλτάτη! τή ελεγεν, οκτώ έτι ή- 
μ.ερας και ενουμεθα ενώπιον τοϋ Θεοϋ Γ0  εύ- 
γενης πατήρ μου δεν σέ γνωρίζει ακόμη, άλλ’ 
αύριον μετά τήν προσκύνησιν τής Παναγίας,
προσκύνησιν ήν κατ’ έτος κάμνεις..................
θά σέ περιμένω μετ’ αύτοΰ έπί τής οδού καί 
θά σέ συστήσω............

Έρρΐκέ μου, άκριβέμου κύριε! άπεκρί- 
νετο ή δυστυχής κόρη... πώς θά δυνηθώ νά 
ανταμείψω τόν έρωτά σου;....

Αγαπώσά με,Μαργαρίτα μου, άγα*ώσά 
με όσον σέ άγαπώ! . . . .

Καί ό Ερρίκος θλίψας τήν νέαν είς τάς 
άγκάλας του και φίλημα έπιθείς έπί τής παρ- 
θενικής αυτής παρειας άνεχώρησε κράζων.

—  Αύριον αύριον! . . .
Έν τούτοις ή Μαργαρίτα έστη ώς έν i-  

κστάσει' τό φίλημα οπερ τή ύπέκλεψενό Ερ
ρίκος τήν άνησύχει, τήν έθλιβε. Γόνυ δέ κλί-

νασα καί στραφεΐσα πρός τήν εικόνα τής 11α- 
ναγίας:
“  Ω αειπάρθενος Μαρία! ή θεομήτωρ ή πηγή 

πασης αρετής, σύ είδες ό,τι ένταΰθα ενώπιον 
σου συνέβη' έπραξα κακώς; είμαι ένοχος; ’Ώ! 
σοϋ δέομαι καί σέ παρακαλώ, άγία μήτερ, 
φύλαξόν με υπό τήν σκέπην σου' αύριον θά 
υπάγω νά σέ ικετεύσω έν τώ σώ ναώ. Ά γα 
πώ τόν ώραΐον τοϋτον άρχοντα, άλλά δεν ή- 
ζεύρο) διατί τρέμω. ’Αειπάρθενος Μαρία ! προ- 
στατευσον με όιοτι δεν έχω πλέον μητέρα 
έπί τής γής !

Ό ήλιος άνατείλας τήν έπιοΰσαν μεγαλο
πρεπή άνήγγελε τήν ημέραν καθ’ f|v έτελεΐτο
ή εορτή τοΰ ερημητηρίου τής Παναγίας Ή
Μαργαρίτα τήν λευκήν ένδυθεΐσα έσθήτα αύ
τής ήν έκ τών πρώτων άς πομπούς ή πόλις 
έπεμπεν είς τό γραφικόν καί ευσεβές προσκυ- 
νητήριον.

’—  'Ερρίκε ! ελεγεν άναβαίνουσα τό άναν- 
τες τοΰ βράχου έφ’ ού ήν τό έρημητήριον 
Ερρίκε ! διά σέ φυλάττω δλον τόν έρωτα τής 
ζωής μου, άλλ’ επίσης θέλω είς έσέ νά προ
σφέρω τό ευώδες τοΰ έρωτος τούτου ! Πνοή 
τις μαραίνει τήν δροσερότητα τοΰ καρπού, κα). 
καί φοβοΰμαι μή χθες......

Πάραυτα φίλαι τινές, άναχωροΰσαί, ώς αυ
τή, διά τό έρημητήριον, άλλά μέ πνεΰμα ή- 
συχότερον, συνήντησαν αυτήν. ’Ησθάνοντο 
τήν φαιδρότητα ήν ό ήλιος έπέχεεν έπί τοϋ 
ρωπογραφήματος καί δι’ εύθύμων καί προ
κλητικών λόγων έπροχώρησαν είς τήν κατά 
μέρος διάλυσιν τοΰ νέφους τής όνειροπολήσε- 
ως τής ώραίας αύτών συντρόφου.

—  Μαργαρίτα, σύ, ητις συνείθιζες νά ηγή- 
σαι πάντοτε ημών, σύ, φαίνεσαι σήμερον θλι- 
βομένη;  ’Εμπρός, Μαργαρίτα, εϊμεθα έτι
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φίλαι σου,  εσο ετι ή βασίλισσα ημών! σέ
άκολουθοΰμεν!

Οί εύθυμοι οϋτοι λόγοι έπήγαγον τήν γα
λήνην εϊς την ψυχήν τής ωραίας μνηστής' έ- 
μειδίασε προς τάς συνοδούς της και άπασαι 
ήρξαντο άκολουθοϋσαι αυτήν.

Μετ’ όλίγον —  διότι αί νέαι έχουσι πάν
τοτε πτερά τινα τών πτερύγων άγγέλου ·—  
μετ’ ολίγον ή ελαφρά συνοδία έφθασεν εις 
τήν άκραν τοΰ βράχου παρά τώ βηλώ τοΰ 
αρχαίου ναΐσκου.

Ό σκοπός τής άφίξεως έπήλθε ζωηρότερος 
έπι τής διανοίας τής Μαργαρίτας.

•—  Είσέλθωμεν κατ’ άρχάς, είπε προς τάς 
τάς φίλας της' άκούσωμεν τήν λειτουργίαν' 
θέσωμεν έαυτάς ύπο τήν προστασίαν τής
Μαρίας  Μετά δέ ταΰτα θά Ιορτάσωμεν
λαμπρότατα.

Αί νέαι πασαι είσελθοϋσαι είς τήν μικράν 
εκκλησίαν παρέστησαν έν τη  λειτουργία μετά 
τής μεγαλητέρας εύσεβείας' τινές δέ καίτοι 
άβουλοι κα! έλαφραί ύπήκουσαν, χωρίς νά 
ζητήσωσιν αποφυγήν, είς τήν έπιρροήν της 
φιλτάτης αύτών Μαργαρίτας.

Είς τό τέλος τής λειτουργίας αί φίλαι πα- 
σαι έςήρχοντο' μόνη δέ ή Μαργαρίτα έμενε 
δεομένη" άλλ’ ύπο τής προσκλήσεως τών συν
τρόφων της βιασθεΐσα ήγέρθη κα! αυτη τε- 
λειώσασα τήν διάπυρον παράκλησίν της.

Έξελθοϋσαι τής εκκλησίας φαίδρα!, περι
χαρείς κα! μετ’ ολίγον φιλοπαίγμονες, περιε- 
κύκλωσαν τήν φίλην των κα! διά παντός 
τρόπου έπειρώντο νά δειξωσιν αύτη τήν χα
ράν των.

—  Είς τά άνθη ! είς τά άνθη! κράζει μία 
έζ αύτών.

Άνθη. καί νέαι εχουσί τινα διαφοράν; τό 
μέν ελκει το δέ' οΟεν άπασαι έπανέλαβον 
έμοΰ.

•—  Είς τά άνθη! είς τά άνθη!
Ή λίαν καταληπτή αυτη κραυγή έσήμαι- 

νεν ότι τό νεανικόν πλήθος έμελλε νά διατρέ- 
ξη τά άκρα τοϋ οροπεδίου κα! τοϋ όρίζοντος 
τόν βράχον, θηρεΰον άνθη έπαρκή πρός άφθο
νους άνθοδέσμας.

Ή κραυγή τών ήδη όδευουσών άντήχει έτι. 
’Εν ροπη δέ όφθαλμοϋ ή συνοδία χωρίς νά 

διαλυθή διεσπάρη' ή μέν δρθοΰται έπι τών 
ποδών της, ή δέ κυρτοΰται πρός τήν γήν, 
άλλη κλίνει πλαγίως' άλλη περιστρέφεται και 
ζητεί είς τήν χλόην' αυτη άναρταται έκ λ ί
θου, έκείνη έλκει πρός εαυτήν στέλεχος' ά- 
πασαι δέ έκε! κραυγάζουσι, πηδώσι, συλλέ- 
γουσι κα! πληροΰσι τά  περιζώματα αύτών 
άπό δέσμας άνθηράς!

Ή Μαργαρίτα έφαίνετο δυσκολωτέρα περ! 
τήν έκλογήν.

’Αντ! πρό αύτής νά σωρεύη άγκαλίδας άν- 
θέων, ευχαριστείτο νά δρέπη τά ωραιότερα 
κα! νά συναρμόζη αύτά είς δέσμας προορισμέ- 
νας διά τόν ώραϊον μνηστήρά της.

Ή άνθολογία ήν έν τώ τελειοΰσθαι δτε ή 
καλλίμορφος Μαργαρίτα διέκρινεν είς τό άκρον
τοΰ πεδίου μαργαρίτην άγριον, ένα μόνον.....

—  ’ Ω άνθος μου! έκραύγασε, σέ θέλω! φε- 
ρεις τό δνομά μου’ είσαι ίδικόν μου ! λεύκαν- 
θημον θά ήσαι ή κορωνις τής ανθοδέσμης μου> 
ό στιλπνός άστήρ έν τώ έκ κυάνων τούτω 
στερεώματι.’... *Ω άνθος μου ! ώ Μαργαρίτα! 
σέ θέλω !

Κα! παραυτίκα τήν χεΐρα αύτής τείνασα, 
γονυκλιτεϊ, κλίνει, έ'ρπει ολίγον, τείνει αύθις 
τήν χείρα, φθάνει τό άνθος, ού ό κορμός ένέ- 
δωσεν, άνορθοΰται ήδη κα! τό συνδέει με το 
λοιπόν τών άνθέων, οταν αίφνης φωνή ίζεΐα  

| άντήχησε.....
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’'Αγγελοι τών ούρανών, δέν είσθε λοιπόν έ
χει ΐνα τήν δεχθήτε έπι τών πτερύγων σας;...

'Ο βράχος έφ’ οΰ έρείδετο ή Μαργαρίτα ά~ 
πεσπάσθη και ή τό ομώνυμον άνθος δρέψασα 
έρρίφθη είς τό βάραθρον άφήσασα φωνήν τήν 
έσ/άτην, ην αί βαθεΐαι αντηχήσεις τής κατα
χθονίου ήχοΰς έπανέλαβον, ότε κυλινδούμενον 
άπό κρημνοΰ είς κρημνόν τό σώμα τής δυστυ- 
χοϋς τοϋ θανάτου μνηστής, έσφενδονίσθη μέ- 
ypi τοϋ βυθοϋ τής άβύσσου !

Αί νέαι έτρεξαν, έπλησίασαν όσον ήδυνήθη-
θησαν  άλλά δέν έιδον είμή τήν φρικώδη
σκοτίαν τοϋ βαράθρου.

ΠεριαλγεΤς κα! καταβεβλημμέναι παρετή- 
— - ρησαν άλλήλας πρός στιγμήν, έπειτα δέ, ώς

διά συμφώνου σιγής, κατέθεσαν τάς άνθοδέ
σμας αύτών έπ! τοΰ έδάφους όπου ή προσφι
λής Μαργαρίτα έπάτησε τό τελευταΐον.

*Ω άγία Παρθένος ! έκραύγασαν γόνυ κλί- 
 ̂ νασαι' δέν δεόμεθά σου νά παραλάβης τήν ψυ

χήν αύτής' αυτη άναμφιβόλως παρά Σοί εΐ-
“  ναι άλλ’ έρωτώμεν Σε, ΐνα τ ! παρέλαβες

αύτήν ;.....
Έπανερχόμεναι δέ μέ οφθαλμούς πλήρεις 

δακρύων, είδον έν τη οδώ τόν Ερρίκον ύπό 
τινων υπηρετών άκολουθούμενον και άναζη- 
'.Όϋντα έν αύταΐς τήν Μαργαρίταν.

Ό διεφθαρμένος έκεινος άνθρωπος όστις έ- 
ψεύδετο ύποσχόμενος νά τήν νυμφευθη, λόγω 
μέν είχεν είπεΐ ότι θά συστήση αύτήν είς τόν 
πατέρα του έργω δέ ν’ άρπάση ένέδρευε τήν 
αδύνατον έκείνην νέαν.

Δυστυχής Μαργαρίτα! ή παρθένος Μαρία 
σέ ύπήκουσε κα! άποσπώσά σε τής αισχύνης 
έπροτίμησε να σε καλέση παρ’ αύτή.

Αί σύντροφοι τής Μαργαρίτας έπανήλθον 
είς τό μέρος όπου ή ώραία φίλη των άπώλεσε 
τήν ζωήν, έσπειραν άνθη κα! έδωκαν αύτφ

είς άνάμνησιν τής σκληρΧς άπωλείας της τό 
όνομα Ά λ μ α  τής Κ ό ρ η ς .

(’Εκ τοΰ Γαλλικού)

Ε Α Ν  II Γ Α Ι Ι Ω λ  ! . . . .

β Ό ερως εΤναι ουράνιος αναπνοή έκ 
τής αύρας του Παραδείσου.«

(Β . Ο Γ Γ Κ Ω .)

Γνωρίζετε τόν κύριον Παΰλον Έτράνζ, μ’ 
ήρώτα έσχάτως ή ώραία κόμησσα τοΰ Σενλές;

Πολύ καλά, κυρία, τη άπεκρίθην' και, ε
πειδή έμάντευσα τήν σφοδράν έπιθυμίαν ήν 
είχε νά ομιλήση περ! τοΰ ρηθέντος κυρίου, 
έπροσπάθησα νά τη διευκολύνω τόν τρόπον 
όν έςελέξατο έπι τούτω κα! νά τη παρέξω τήν 
ευκαιρίαν ήν έπεζήτεί, ΐνα μο! άπευθύνη τάς 
άς προύτίθετο ερωτήσεις. Έξηκολούθησα όθεν 
χωρίς ν’ άναμείνω, ώς εξής.

'Ο κύριος Έτράνζ είναι είς έκ τών δημο
σιογράφων πρός ους προσμειδιά εύρύ καί 
λαμπρόν 'μέλλον, κυρία μου, κα! έπι πλέον 
είναι είς έκ τών μάλα ηθικών νέων' λαμβά- 
νοντες, εννοείτε κυρία,τό έπίθετον ή θ ι , κό ς 
ύπό τήν καλήν αύτοϋ σημασίαν.

—  Ά  ! άληθώς, διέκοψεν ή ώραία περίερ
γος, ουδέποτε ήθελον άμφιβάλλει.

•—  Και νομίζετε, κυρία, ότι ύπάρχει άφορ- 
μή δυναμένη νά έμβάλλη ύμας εις άμφιβολί- 
αν περί τών άρετών τοϋ φίλου μου ;

Ζητείτε βλέπω πολλά !.......  Υποθέσατε,
κύριε,ότι είμαι έν γνώσει πάσης φήμης άπο- 
βλεπούσης τόν φίλον σας'μή άπαιτήσητε όμως 
νά σας έπαναλάβω πράγματα, άτινα οφείλετε 
νά γνωρίζητε καλλίτερον έμοϋ, καί τά  όποια
μία τιμ ία  γυνή 'δέν πρέπει νά διηγήται.........
Ά ς  ίδωμεν !...... άνευ επιφυλάξεων. ’Έχετε
άκόμη τό θάρρος νά έπιμείνητε έγκωμιάζον-

)



τες ενωπ.όν μου τον κύριον Έτράνζ και νά, 
τον χαρακτηρίζατε ώς ένάρετον ;

—  Καί πώς, κυρία ;.....
Ω ! οχι  έπειδή γνωρίζω πολλά ρ )

δμιλώμεν πλέον περί αΰτοϋ.
—  Ά λλά, κυρία, νομίζω ότι σείς πρώτη 

εδώσατε αφορμήν είς τοΰτο ;
—  Είναι αληθές  δέν τό αρνοϋμαι. Πλήν

ένόμιζον, ήλπιζον, δτι ήθέλετε είσθαι της 
αυτής μετ’ έμοϋ γνώμης. Ά λλω ς τε, λάβετε 
υπ’ οψιν σας δτι μόνον η επίμονη σας είς την 
επί τοϋ αντικειμένου τούτου συνδιάλεξίν 
μας θέλει φέρει την ευθύνην πάσης συνεπείας.

—  Άναποφεύκτως, κυρία, είσθαι κακή! Μ5 
έροιτατε έάν δ κύριος Έτράνζ είναι φίλος 
μου και δέν θέλετε νά σας Αποδείξω δτι δ- 
λοι οί φίλοι μου και προπάντων δ περί ου ο 
λόγος, είσί νέοι αγαθών άσθημάτων καί άρι
στων ήθών. Ακούσατε' αύριον δίδετε χορόν' 
έπιτρέψατέ μοι νά σας φέρω τον πτωχόν αυ
τόν φίλον μου καί τοιουτοτρόπως θέλετε έ- 
ποφεληθή της περιστάσεως, ΐνα κρίνητε περί 
τής Αλήθειας τών λόγων μου, τοϋ σφαλερού 
πάσης διατρεχούσης φήμης καί τοϋ Ανυπο- 
στάτου τών κατ’ £αύτοϋ πληροφοριών σας.

—  ’Έστω !.....
Νομίζω δτι ή ωραία κόμησσα δέν έπεδίω- 

κε καλλιτέραν λύσιν.
Τήν επαύριον ή κόμμησσα τοϋ Σένλες, έ- 

ρειδομένη είς τον βραχίονα τοΰ κ. Έτράνζ, 
τώ έλεγε μετά φωνής γλυκείας καί μειδιάμα
τος επαγωγοΰ: 1—  Σείς, δστις έχετε τόσην 
ευφυΐαν καί οστις (λέγουν αί κακαί γλώσσαι) 
έχετε καταδικάσει τήν καρδίαν σας είς αναι
σθησίαν, έςηγήσατέ μοι πώς ήθέλατε Αγάπη* 
σει έάν ποτέ ήγαπατε ;

Έκαθέσθησαν επί τίνος ανακλίντρου μαλ
θακού, ουχι μακράν [έμοϋ παίζοντος μετά

τριών άλλων Wist, είς τρόπον ώστε ήδυνήθην 
ν Ακούσω σποράδην ιδέας τινάς τοϋ καλοϋ 
μου φίλου,ας διά πρώτην φοράν έξωμολογεΐτο 
και τας οποίας δύναμαι νά παραδώσω.είς τήν 
περιέργειαν τοΰ κοινοΰ.

*— Έάν ήγάπων ! άπήντησεν δ συκοφαν- 
τούμενος έκ προθέσεως προς εμέ υπό της φι
λάρεσκου κομήσσης Έτράνζ. Έάν ήγάπων!
  ώ ! έάν ήγάπων γυναίκα τινα Αξίαν Α-
γαπης θα παρεδιδόμην έξ δλοκλήρου είς αυ
τήν άνευ ούδεμιας έπιφυλάξεοχ;' θά άπέβαλ- 
λον πασαν επί τοΰ εαυτού μου κυριότητα, 
καί έν πλήρει συγκαταθέσει νίθελον καταθέσε5 
τήν θέλησίν μου είς τάς χεΐράς της. Δέν ήθε- 
λον βλέπει, η διά τών ίδικών της οφθαλμών 
δεν νίθελον ακούει, ?) διά τής Ακοής εκείνης" 
δεν νίθελον Αποτελεί, η *ν καί μόνον άτομον 
μετ’ έκείνης.

Ήθελον ενώσει τήν θέλησίν μου,τήν ύπαρξίν 
μου, τήν ψυχήν μου αυτήν, δλόκληρον έμαυ- 
τον τέλος μετ* έκείνης είς τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε να μή γνωρίζω πλέον έάν είμαι έγώ αυ
τός ή είμαι εκείνη. Θά εβλεπον άπασαν τήν 
δημιουργίαν είς έν μόνον ον, τήν αγαπητήν 
μου σύζυγον, θά μετέβαλλον κέντρον ζωής 
καί θά ή μην αείποτε πρόθυμος διά τάς με
γάλε ιτέρ ας θυσίας, τήν πληρεστέραν αύτα- 
πάρνησιν. Θά ’έπασχον έν τή καρδία έκείνης 
ώς έάν ητο ή έμή.

Ά λλα  επιθυμώ έπίσης Τνα καί ή σύζυγός μου 
μοι διευκολυνη πάντα ταΰτα, ούσα αρκούντως 
καλή, αρκούντως τελεία, αρκούντως Αξιολά
τρευτος' δπως ή μεταμόρφωσίς μου άποβή οχι 
επιζήμιος, έν μια λέξει έπιθυμώ ΐνα έκ τής 
καταστροφής αυτής τοΰ έ γ ώ ,  ax. τών θυσι
ών αύτών τών άνωτέρων τής ανθρωπίνου α
δυναμίας προέλθη τ ι δυνάμενον νά μέ κα- 
ταστήση ευτυχή καί οχι νά μέ ώθηση είς με
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τάνοιαν σκληράν. —  Κατ’ αύτόν τον τρόπον 
-ίίρξατο έκφραζόμενος δ άνθρωπος δν ή ωραία 
κόμησσα τοΰ Σενλές έχαρακτήριζεν ώς Ανή- 
θικον.

Τοϋτο μαρτυρεί, έξηκολούθησεν δ κύριος 
Έτράνζ, δτι θέλω αγαπήσει γυναίκα Αγαπώ- 
σάν με καί ούδεμίαν άλλην' επομένως μετ’ έ- 
γωισμοϋ δύναμαι νά παραβληθώ προς τον 
'Ρωμαΐον.

Έ  σύζυγός μου έσεται έν άλλο έ γ ώ '  θά 
μ’ άγαπα, θά τήν αγαπώ καί ούδέν πλέον, 
θά  τήν καθιστώ συμμέτοχον τής εύτυχίας μου 
καί θά πάσχω υπερβαλλόντως διά τάς θλί
ψεις της.

Τά δάκρυα της θά προκαλοΰν τά ίδικά 
μου' το μειδίαμά της θά με Αναβιβάζει είς 
τον ούρανόν' έκ τών παλμών δέ τής καρδίας 
της θ’ αντλώ τήν υπαρξίν μου' Διότι θά α
γαπώ είλικρινώς, δπως Απαιτεί δ Αγνός 
ερως καί δπως εννοώ έ γ ώ  το αγαπαν. ’Ι
δού διατί με μέμφονται έπι ' Αναισθησία. Φο- 
βοϋμαι νά Αγαπήσω γυναίκα, διότι, δυσκό- 
λως θά επιτύχω έν αύτή δ,τι ποθώ.

Ή γυνή ήν θ’ Αγαπήσω εσεται εν πλάσμα 
ιδανικόν δπερ φαντάζομαι έχον τήν λευκότη
τα  τών Σεραφίμ, καί πτέρυγας Αγγέλου, θά  
τήν Αγαπώ μέχρι λατρείας, μέχρις έκστά-
σεως, μέχρι τρέλλας !..... Ήγάπησα δέ μέ
χρι τοΰδε τόσον δλίγον, ή μάλλον ποσώς, 
διότι φρίττω Αναλογιζόμενος δτι είναι δυνα· 
τον ημέραν τ ι νά νά ΐδω διαψευδομένας τάς 
ελπίδας μου, προδιδομένην τήν πίστιν μου 
•περιφρονούμενον τον έρωτά μου.

Καί έν τούτοις αισθάνομαι έμαυτόν κατα- 
βιβρωσκόμενον υπό επιθυμίας φλογέράς τοΰ 
νά ευρω γυναΐκά τινα ήν νά καταστήσω έμήν' 
καί τοΰτο διότι έχω Ακράδαντον πεπείθησιν 
δτι ό έρως είναι ή δδός ή άγουσα είς τήν ευ

τυχίαν, ή πηγή τής τοϋ Ανδρος ευδαιμονίας.
Πράγματι' τ ί ώραιότερον υπάρχει τοΰ έ

ρωτος, έρωτος Αληθοΰς, άγνοϋ,αγίου, γυμνοΰ 
πάσης πρός τό συμφέρον σχέσεως, παντός ύ- 
λικοΰ ώφελήματος;

'Ο τοιοΰτος έρως είναι ή ποίησις, τό ιδα
νικόν τής ήδυπαθείας, ή ψυχική ηδονή. Νομί
ζω δε 8τι τό Αναζητεϊν τοιοΰτον έρωτα δέν 
είναι ποσώς τ ’ αύτό τοϋ Αντλεΐν είς τετριμ- 
μένον πίθον. Άναζητών δέ αύτόν, κυρία μου, 
δέν θ’ Απαυδήσω ποτέ καί θά κατασταθώ, είς 
τό εΐ.δός μου, άλλος Περιπλανώμενος Ίου 
δαΐος.

Διά τοϋ έρωτος προσεγγίζομεν τώ θεώ.
(Ακολουθεί.)

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α .

Κυρία τις διέταξε τόν υπηρέτην της, νά ύ- 
πάγη νά λάβη άπό τόν ράπτην τό κολόβιόν 
της (spencer), είποϋσα είς αύτόν νά μισθώση 
έν δχημα διότι έβρεχεν, δπως προφυλάξη τό 
φόρεμα. 'Ο υπηρέτης έξετέλεσεν δ,τι ή Κυρία 
τώ παρήγγειλεν Αλλ’ έφερε τό φόρεμα κατα- 
μουσκευμένον.—  Διατί, τώ λέγει έν θυμώ, 
δέν έκαμες δ,τι σέ διέταξα; 1—r Κυρία, έζε- 
τέλεσα τάς διαταγάς σας πιστώς, άπεκρίθη δ 
υπηρέτης, Αλλ’ .επειδή γνωρίζω καλώς τήν 
θέσιν μου, έκάθισα, ώς πάντοτε, έξω τοϋ ο
χήματος, πλησίον τοϋ αμαξηλάτου.

Πώς, κύριε! θέλετε νά μέ ύβρίσητε δίδων 
τό όνομά μου είς τόν σκύλον σας; — *Ω! μέ 
συγχωρεΐτε, κύριε* ποτέ δέν διενοήθην τοϋτο· 
ήθέλησα μόνον τόν σκύλον μου νά υβρίσω.

Τ ί  έ σ τ  ί ν έ ρ ω ς; Ή συστολή τοϋ παν-
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τός είς εν καί μόνον δν, η διαστολή ένος και 
μόνου δντος μέχρι τοϋ Θεοϋ.

'Ο ερως είναι 5 άσπασμός τών αγγέλων 
προς τά άστρα.

Τό έραν εΐναι τό μόνον δυνάμενον νά καθέ- 
ξνι καί νά πληρώσνι. τήν αιωνιότητα’ τό άπει
ρον έχει χρείαν τοϋ άνεξαντλήτου.

Ό ερως μετέχει τής ψυχής' είναι τής αυ
τής φύσεως' είναι θείος σπινθήρ ώς αύτή, 
άφθαρτος ώς αυτή, αδιαίρετος, ατελεύτητος 
ώς αυτή' είναι εστία πυρός έν ήμΐν άθανατου, 
ά'ΐδίου, ο ούδέν δύναται νά περιορίση καί ού
δέν νά σβέση. Καίει, τό αισθάνεσαι μέχρι τοϋ 
μυελοϋ τών δστέων' καί ακτινοβολεί, τό βλέ- 
πης μέχρι τοϋ βάθους τοΰ ούρανοϋ.

Ό ερως είναι τό πλήρωμα τοΰ άνθρώπου' 
δ θεός τό πλήρωμα τοΰ ούρανοϋ.

Βλέπεις εν άστρον' τό βλέπεις διά δύο αι
τίας' διότι φεγγοβολεΐ καί διότι είναι άκατα- 
νόητον'|’Αλλά πλησίον σου έχεις άλλην μαρ
μαρυγήν γλυκυτέραν' άλλο μυστήριον μεγα- 
λήτερον 1—  τήν γυναίκα, τόν έρωτα.

Θάνατος έξ έλλείψεως έρωτος είναι φρι- 
κτόν, ασφυξία τής ψυχής' τό δε εράν έστί 
ταύτόν τοΰ πέτεσθαι.

"Ο,τι άρχίζει δ ερως ούδείς δύναται νά 
τελειώσγι, είμή δ θεός.

Είσαι πέτρα; γίνε μαγνήτης. Είσαι φυτόν; 
γίνε αισθηματική ακακία. ’Άνθρωπος είσαι; 
γίνε ερως!

Ό έρως έχει μελέτην ώς δ ουρανός καί έ
χει πλέον τ ι ή δ ουρανός —  τρυφήν.

Ό έρως είναι ουράνιος αναπνοή έκ τής αύ
ρας τοΰ παραδείσου.

'Ο έρως είναι δένδρον αυτοφυές, ριζώνει 
βαθέως είς τήν ίίπαρζίν μας, καί πολλάκις 
θάλλει είς καρδίας μεμαραμένας.

Ό αληθής έρως είναι αείποτε φαεινός ως 
ή ήώς καί σιωπηλός ώς δ τάφος.

Β. ΟΥΓΚΩ.

«Τά ώμολόγησες δλα ; έλεγε σεβάσμιος 
πνευματικός πρός έξομολογούμενον αμαρτω
λόν. —  ’'Οχι, πάτερ μου, άπεκρίθη εκείνος 
έχω καί άλλο αμάρτημα έπιβαρύνον τήν συ- 
νείδησίν μου. ’Έκλεψα εν ωρολογιον. το δε- 
χεσαι; — Έγώ ! άπεκρίθη έκπληκτος δ προσ- 
βηλθίςς ίερεύς’ πώς τολμάς καί έξυβρίζης τοι
ουτοτρόπως τήν ίερότητα τοΰ έπαγγελματός. 
μου ; Άπόδος αμέσως τό ώρολόγιον είς τόν 
κύριόν του! Τοϋ τό προσέφερον καί εκείνος ή- 
ρνήθη νά τό λάβνι'σέπαρακαλώ δέχθητι αυτό: 
Παΰσε τοΰ νά μέ ύβρίζης ! έπανέλαβεν δργί- 
λως δ ίερεύς ' ήδύνασο νά τοΰ τό προσφέρεις 
καί πάλιν —  τό έκαμα, έπρόσθεσεν δ κλέ
πτης, άλλ’ αυτός δέν θέλει νά τό δεχθή με 
κανένα τρόπον. Ά ν  οΰτως έχει τό πραγμα 
είπεν δ πνευματικός, σέ άπολύω, άλλ’ αύ- 
στηρώς σοί άπαγορεύω να κλέψως άλλοτε ! 
’Αναχωρήσαντος τοΰ είλικρινοΰς άμαρτωλοΰ, 
δ ίερεύς παρετήρησεν δτι τό ώρολόγιόν του τό 
δποΐον έσυνείθιζε νά κρεμ* έν τ ι καρφίω είχε

(γίνει άφαντον, καί τότε ένόησεν δτι δ κλέ
πτης τοΰ τό προσέφερεν, άλλ’ αυτός δέν ή
θελε νά τό δεχθή

Κύριός τις, λησμονήσας τήν ταμβακοθή- 
κην του παρά τιν ι φίλα) του, έγραψε πρός 
αυτόν τό εξής γραμμάτων: « Φίλτατέ μοι
X  έλησμόνησα παρά σοί τήν χρυσήν μου
ταμβακοθήκην' κάμε μοι τήν χάριν νά μέ τήν 
στείλγις άμέσως διά τοΰ έπιφέροντος τό πα
ρόν μου.» Ά λλά  τήν στιγμήν καθ’ ήν έδί- 
πλονε τό γράμμα ευρών αύτήν είς τό θυλά- 

1 ν;ιόν του έπρόσθεσεν έν υστερογράφω. « Ή
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ταμβακοθήκη εύρέθη φίλτατέ μου' μή λαμ- 
βάννις λοιπόν τόν κόπον νά μοϋ τήν στείλης· 
Σφραγίσας δέ τήν επιστολήν άπέστειλε αύτήν 
πρό τόν φίλον του διά τοϋ υπηρέτου του.

Μεγιστάν τις τής 'Ισπανίας είχεν υιόν εύη- 
θέστατον τόν δποΐον συχνότατα έπέπληττε 
διά τάς άνοησίας του. Ημέραν τινά τόν έκα- 
μνε παρατηρήσεις διότι δέν συνωμίλει μετά 
τών εύγενών τών ερχομένων είς τήν οίκίαν 
των ώς ή έθιμοταξία καί δ πολιτισμός άπή- 
τει. 1—  Καί τ ί θέλετε νά τοΐς λέγω ; ήρώ- 
τησεν δ νέος. — Έρωτα αυτούς φιλοφρονητΓ 
κώ τώ τρόπφ περί τής υγείας των, περί τών 
οικογενειών των καί άλλα παρόμοια πράγμα
τα , τώ άπήντησεν δ πατήρ. fO υιός φυλάξας 
καλώς είς τήν μνήμην του τό μάθημα τοΰ 
πατρος του, ήρώτησε τόν πρώτον επισκέ
πτην, οστις ην ’Αρχιεπίσκοπος, περί τής υγεί
ας τής συζύγου καί τών τέκνων του,

 _

T O l A K P f

Μη μ ε  σπαράζης άσπλαχνη 
Μέ τά παράπονά σου,

Μή μέ ποτίζης άλοή.
Μη κλαΐς, μ η  μοϋ πικραίνεσαι.... 
Γιατί κάθε ματιά σου

Παντα το δάκρυ νά τή σβή ;

ΙΙές μου τ ί θέλεις άπιστη ;
Γιατί χολή φαρμάκι

Θάν’ ή άγάπη σου γιά μέ ;
• Γιατί κ’ έγώ ψυχοΰλα μου

Νά μή χαρώ λιγάκι
Μιάν ώρα ξάστερη μ’ έσέ ;

Κ’ εσύ πικρά μ’ έκύτταζες 
Άχνή σάν πεθαμένη. ·

Καί σάν τό μάρμαρο βουβή. 
Άγάπη, ώσάν νά μώλεγες,
Άγάπη ποτισμένη

Μέ τέτοιο δάκρυ πάντα ζή.
Α. ΒΑΑΑΩΡΙΤΗΣ

Έν Λευκάδι.

ΕΡΩΣ Π ΡΟ ΑΟ θΕϊΣ.

'Ά !  τέλος έπροδόθης μόνη.
rH τόση σου αποφυγή 

πρός εμέ κλίσιν φανερόνει 
τόν έρωτα διατρανόνει

ή αύστηρά σου άγωγή.

Φαίνομ’ έγώ , καί σιωπαίνεις
καί δέν περνούν πολλαί στιγμαί, 

καί φεύγεις καί ποτέ δέν μένεις.
Πλήν μάταιον καί άν πηγαίντ,ς ! 

έρριψες βλέμμα πρός εμέ.

’Άν κάνέν άσμά μου πλησίον 
άναφερθή είς τά πολλά 

υπό τών άλλων κορασίων, 
δέν λέγεις τίποτε' σημεΐον 

δτι τό ήκουσες καλά.

ΛΟλη προφάσεις πάντα είσαι 
νά μή χορεύσωμεν δμοΰ. 

μόνον εμέ αποποιείσαι ! 
λοιπόν νά στήσης προαιρείσαι

τήν έκλογήν σου έπ’ έμοΰ.

Νά χάνωμεν δ λόγος ποιος
τούς χρόνους μας τούς εύτυχεΐς ;
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ώ ! πίστευσόν με έγκαρδίως 
διά τους έρωτας ό βίος

ολόκληρος είνε βραχύς !
(Έκ τοΰ Δον Κιχώτου)

I. I. ΣΚΥΛΙΣΣΗΣ.

ΛΓΣΙΣ

Τοΰ έν τώ 4 ω αριθμώ αινίγματος (1)

Κ λ έ ω ν — Λ έ ω ν

Οί ευφυείς Γάλλοι εις επινοήσεις άκατα- 
παύστως ασχολούμενοι, καταχωρίζουσιν είς 
τά  περιοδικά αύτών Συγγράμματα διαφό
ρους γρίφους και λαμβυρινθώδη, προβλήματα 
ών η λύσις έγκειται εν τη επιτυχία της ευ- 
ρέσεως ενός μόνου στοιχείου, αυτόχρημα της 
κλειδός.

Τούτους μιμούμενοι και ημείς θέλομεν πα
ραθέτει έν εκάστω φυλλαδίω διαφόρους γ ρ ί- 
φ ο υ ς ,  δ ι π λ ω μ α τ ι κ ά ς  κ λ ε ί 
δ α ς ,  λ ε ξ ι γ ρ ί φ ο υ ς ,  λ ο γ ο γ ρ ί 
φ ο υ ς  κα! όμοιας φύσεως προβλήματα, πα- 
ρίχοντες οΰτω διασκέδασιν εϊς τούς συνδρο- 
μητάς μας.

ΔΙΠΛΩΜ ΑΤΙΚΗ Κ Λ Ε ΙΣ  (2)
ΑΙΝΙΓΜΑ.

ιαμοκσερασιεαναβας, σιέσακιρκενσαιεδηκ 
κ’ σιεσσυομγανετσσαιδρακ. 

υεναυοτυοτώρπ, αταδυνωιλυκσαιναμρεΓ, 
αξρηπυνοιτιαστ)τκιρφσηλαγε[/.σαιονοχιδ

(1) Πρώτος καί μόνος επεμψεν ήμΐν τήν λύσιν ό κύ
ριος Φ. Κομνηνός.

(2) ‘Ως βλέπει 6 αναγνώστης ή διπλωματική κ )εΙς 
λυομένη άπαιτεΤ καί δευτέραν κατόπιν λύσιν καθ’ ό ου- 
9n α ίνιγμα.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ. (1)
1 ον

Τό πρώτον μου πηδα τό έσχατόν μου λεΐον 

Έ λα δά! μη ποτέ δέν είδες, φίλε, πλοΤον ;

2 ον

Δύο πηγα'ι υπάρχουσιν έν τώ κόσμω 

πάντες έξ αυτών έπιον δύο δέ ούκ’ έπιον,

Λ ε ξ ι γ ρ ι φ ο ς .

. Λ ..................

. . ! Γ
:  ! . . Υ  . . .

. . ! 11 . . . . .

(1) Τώ πρώτω λύτη τών αινιγμάτων της 
διπλοιματικης κλειδός τοΰ λεζιγρίφου κα! 
γρίφου δωρηθησεταί τό ήμερολόγιον τοΰ κυ
ρίου Άσωπίου χρυσοδεμένον,

Σ. Δ.



M A G A S I N  U N I V E R S E !·
G. GASTOU,

PLACE MEHEMET-ALI, ALEXANDRIE.

DE PLUS DE 10 ,000  ARTICLES MARQUfiS EN CHIFFRES CONNUS.

Nouveautes, Mercerie, Jouets d’Enfants, Bijouterie. Cristallerie. 
Entree Libre.—Prix Fixes.

x CHALONS et Cu.
Depot et Agence de Cristalleries du Buecarat et de Porcelains

LINGERIE, BONNETERIE, PARFUMERIE, MERCERIE.

LAINAGES et TISSUS, ROBES et CONFECTIONS pour DAMES. 
Toilerie, Linges de Menage, Chemises sur mesure.
Seul depot de la  M anufacture d’O rfevrsries de

CHRISTOFLE et 1

Grand Magasin de Nouveautes 
Eisg. Camoin Fils,

10 0 , Rue de la  Mosquee d’A ttarin , 100.

M A I S O N S
A MARSEILLE. 4, rue de Minime.— Au CAIRE, Musky, rue de l’Hotel du Nil.

Gros et Detail.


