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Έσχον πρό τίνος την τιμήν νά έπισκιφθώ, τή «ύγενεϊ ύποδείξει άγαπητοΰ παρ’ ήμϊν φιλέλληνος, τόν διελθόντα καί έκ
τής ήμςτέρας πόλεως έγκριτον Γερμανόν άλλ εν Ρωσσία άποκατεστημένον καθηγητήν, έκ τών ειλικρινέστερων δέ φίλων της
πατρίδος ήμών κ. Κάρολον Φλέγελ, όστις έκτος τής ιδίας
άξίας έχει τό ευτύχημα νά τυγχάνη καί αδελφός τοΰ έν τή
Δυτική ’Αφρική προώρως τόν βίου τελευτί σαντος, έν περιηγησει προγενέστερα του Στάνλεϋ, χάριν ΐξερευνήσεως τών
εκεϊ χωρών, Έδουάρδου Ροβέρτου Φλέγελ, ούτινος αί γεωγραφικαί καί εθνολογικαί μελέται, άς προσεπορίσατο έκ τών
περιπλανήσεων του ήκιστα παο’ ήμϊν είσί γ-ωσταί. παρ’ δλον τό έπιστημονικόν ένδιαφέρον καί τό άγαν διδακτικόν,
όπερ ώς έκ τής φύσεώς των αύται κέκτηνται.
Τόν κ. Κ. Φλέγελ εύρομεν έν άπερίττφ δωματίφ τοϋ ξε·
νοδοχείου, γράφοντα καί έπιδιορθοΰντα χειρόγραφά τινα.
Ευθύς, εγειρόμενος μάς έδεχθη προσηνέστατα, άρξάμινος
ταχέως τής ομιλίας, ώς άνθρωπος κατανοών τό πολύτιμον
τοΰ χρόνου.
‘Ο κ. Φλέγελ εινε ηλικία; 40 περίπου έτών, γλυκείαςκαί’
αγαθής φυσιογνωμίας,ξανθός, ώς όλοιοί Γερμανοί καίΡώσοι,
αναστήματος δέ μέτριου. Φέρει γένειον, όπερ έν ταϊς πάρει·
αϊς λίαν περικόπτει, καί δίοπτρα, άτινα κυρο-’σιν έπισημότερον -ήν έκ Γερμανίας καταγωγήν του. Ό κ. Φλέγελ πρός
τούτοις, ανάγκη νά τό σημειώσωμεν, γνωρίζει κάλλιστα τήν
νεοελληνικήν, πολύ καλλίτερον πολλών υφηγητών τοϋ ήμε' τέρομ Πανεπιστημίου. Μεγάλην άληθώ.ς ήσθάνθην χαράν καί
πατριωτικήν ύπερηφάνειαν βλέπων ξένον όμιλοΰντα τόσον εύχερώς τήν σύγχρονον έλληνικήν, χαράν άντιστρόψως αντίθε
τον προς τήν βδελυγμίαν, ήν αισθάνομαιοσάκις βλέπω "Ελ
ληνας—κατά τό όνομα μόνον—λαλοϋντας άνευ οΰδεμιάς
ανάγκης καί απλώς πρός έπίδειξιν έν τφ καθ’ημέραν βίφ,
τήν Γαλλικήν, κολοβωμένην εννοείται καί ταύτην.
Ή συνέντευξίς μου έπί ώραν καί πλέον διαρκέσασα, δύο
κυρίως έσχε κέ-τρα’ αΖ) τήν άνάγκην τής ίδρύσεως έν Έλ·
λάδι γεωγραφικών εταιρειών πρός εξυπηρέτησήν πολιτικών συμ
φερόντων τοΰ έθνους, καί β') άφήγησιν άκριβή τών έντή
’Αφρική εκδρομών τοΰ άδελφοϋ του, ώς καί περί τών άποτελεσμάτων, άτινα α.ύται συνεπήγαγον.
Μετά τήν υπ ’έμοΰ άνακοίνωσιν τοΰ σκοποϋ τής έπισκέψεώς μου, μοί είπε μεταξύ άλλωνί
— Έρχομαι, φίλε κύριε, έκ τής Εσπερίας καί τελευταϊον
έκ Κιίρου, ένθα και. έποιησάμην κληθείς ύπό τής Κεδιβικής
Γεωγραφικής Εταιρείας. επιστημονικήν διάλεξιν περί του
μακαρίτουάδελφοΰ μου, όστις νεότατος άπέθανεν έν’Αφρική,
όπου καί ιόν εκάλει τό καθήκον τής έπιστήμης. Άφικόμην
ήδη πρό τεσσάρων ημερών καί έν ταϊς κλειναϊς ύμών’Αθήναις,
άς καί άλλοτε, πρό δύο ετών διά τρίτην φοράν ηΰτύχησα νά
επισκεφθώ, έν ταξειδιφ, όπερ είχον κάμιρ χάριν μελέτης εις
διαφόρους πόλεις τής ’Ανατολής.
;— Πώς σάς έφάνη ή πόλις μας ;
— Ευρωπαϊκή πάντοτε καί εΰρέος μέλλοντος. Εύρον, τή
αληθείς, σημαντικήν διαφοράν άπό τής πρώτης έπισκέψεώς
μου, ιδίως ύπό οικοδομικήν εποψιν. Ή πρόοδος αύτη τών
Αθηνών τα μέγιστα μ’ ευχαριστεί.
— Έπεσκέφθητε ήδη τά μνημεϊ» ;
— Δίς μέχρι τής σήμερον άνήλθον έπί τής Άκροπόλεως
καί τών πέριξ λόφων. ”Ω ! πολύ μοΐ άρέσκει νά ίσταμαι έπί
τών λόφων εκείνων. Ή πέριξ φύσις ήτις είναι απαράμιλλος,

ή Ιστορία ήτις έκεϊ γείζωος πλανάται, άποτελοΰσιν άρκετήν
άπόλαυσιν, ώστε νά παρατείνητις έπίπολύ έκεϊσε τήν διαμο
νήν.. . .
Ή απάντησες του κ. Φλέγελ, μοί εκαμεν έντύπωσιν, με
γάλην δέ νΰν μοί νύσσει τήν δρεζιν, δπως άποτεινόμινος εις
τήν νεολαίαν καί τούς καθηγητάς μας,τούς έρωτήσω άφελώς:
Έάν ό φιλέλλην ξένος έν διαστήματι 4 ημερών δίς έπεσκέφθη τήν Άκρόπολιν, ΰμεϊς, ώ αγαθοί, έν διαστήματι δε
καετίας, ποσάκις άρα έφέρετε έπ’ αυτής τόν πόδα ;
Ό κ. Φλέγελ μέ ήρώτησεν είτα περί τής συγχρόνου φι
λολογικής κινήσεως, δείξας Ικανόν ένδιαφέρον καί διά τήν
ήμετέραν καλλιτεχνίαν. Ή ομιλία κατέληξε φυσικώς είς τό
εθνικόν ζήτημα, όπερ άμέσως καί τεχνηέντως συνέδεσε μετά
τής γεωγραφικής έπιστήμης καί τών εξερευνήσεων.
— Έχετε δίκαιον, μοί λέγει, άπαντών μοι εις τινα σκέ-·
ψιν μου, νά άνησυχιϊτε οί “Έλληνες περί τοΰ μέλλοντος. Αλλά
υμείς, οιτινες έχετε βλε'ψεις δικαίας πρός μέρη άλύτρωτα. οΐ·
τινες θ’άγωνισθήτε ποτέ, έχετε μεγάλην άνάγκην γνώσεως.
καί σπουδήςτών μερών αύτών καί προλειάνσιως τής όδοΰ, εις
ήν θά εΐσέλθητεποτέ·
— Ορθότατον άλλά δυστυχώς, κ. Φλέγελ, αί γεωγρα·
φϊκαί σπουδαί έν Έλλάδι δέν έτυχον, οιας έδει, άναπτύξεως·
διά τοΰτο έν τφ θέματι όπερ ΰπηνίχθητε είμεθα πολύ οπίσω...
— Δέν μέ λανθάνει τοΰτο, κύριέμου. ”Ω, είνε όντως λυπη
ρόν, τοσοΰτον μάλλον, καθ’ όσον ή μελέτη καί έπιμέλεια Ιν
γένει τής γεωγρ. έπιστήμης, τής βασιλίσσης ταύτης τών επι
στημών, δι’όλους μέν εινε ωφέλιμος καί αναγκαία, άλλά
πρό πάντων δι’ ύμάς είνε καί έπείγουσα, άκριβώς ένεκα τοΰ
χαρακτήρος, ον άπεδώσαμεν, καί όστις'χαρακτηρίζει αΰτάς.
σήμερον είς τά πλεϊστα ευρωπαϊκά κράτη. Τί ρλέπομεν καθ
δλην τήν ’Ηπειρωτικήν Ευρώπην ; Δράσιν, κίνησιν προση
λυτιστικήν, άρπακτικάς έσθ ’ ότε διαθέσεις. Σείς οί Έλληνες
εισθε πολύ εύγενεΐς. Δέν μιμεϊσθε έν τφ ζητηματι τούτιρ τάς
ανοικείους καί σατανικής ένεργείας τών άλλων είσθε, τό γνω
ρίζω, πολύ ανεκτικοί. Καλόν όμως είνε, κύριε, νά σκεφθήτε, ότι σείς 6<^εί.1βΐε άντί τής νΰν άβρότητος, νά έργασθήτε καί μαλιστα μετ’ άοκνου δραστηριότητος. Έγώ είμαι
διαμαρτυρόμενος, άλλά δέν δύναμαι ή νά ομολογήσω ότι
χάριν τής θρησκείας σας, τής μεγάλης όντως καί εύγενούς,
χάριν τής ήμιλυτρώτου πατρίδος σας δέν πρέπει ν’ άδιαφορήσητε έν τή τοιαύτη ένεργεί^, ήν έγώ κρίνω συντελεστικωτάτην καί άρκετά επείγουσαν. ’Ανάγκη νά δράτε πρός τόσυμφέρον σας, είς δέ τών πρωτίστων, άπαραιτήτων παρα
γόντων τής τοιαύτης πολιτικής υμών ένεργείας έσονται πάν
τοτε αί γεωγραφικαί έταιρεΐαι καί αί συστηματικαί άποστολαΐ
είς διάφορα δούλα μέρη, υπέρ ών αύται νά ένεργώσι.
Τό θερμόν τοΰτο ένδιαφέρον τοΰ φιλέλληνος άνδρός περί
τοϋ μέλλοντος τής Ελλάδος, ύποδεικνύοντος τί τών δεόντων
δέν ίτελέαθη, μέ ένέβαλεν είς πολύ θλιβεοάς σκέψεις. Τί·
έπρεπε νά πράττωμεν καί ποΰ σήμερον έξαντλούμεθα !
— Συμφοινοΰμεν, κύριε; μοί προσθέτει ευθύς μετά γλυκύτητος, άλλά καί πλείστου ένδιαφέροντος.
— Δέν έχετε άνάγκην νά μέ έρωτήσητε, διότι έπί τών
λεχθέντων δέν δύναται, φρονώ, νά ύπαρξη δεύτερα γνώμη.
Ή ζωτικότης τοΰ ζητήματος, ώς πειστικώςίξεθέσατε τοΰτο,
μέ άπαλλάττει πάσης προσθήκης, πρός ύμάς μάλιστα τόν
γνωρίζοντα τήν σημασίαν τών γεωγρ. έταιρειών. Μόνον μια
έπιθυμία ζωηρώς μοί γεννάται, όπως, εί δυνατόν, έλέγοντοταϋτα μετά τοΰ κύρους, όπερ φέρετε, έν εύρυτέρφ τφν έπαϊόντών κύκλω, ίνα κατανοηθή ή άνάγκη, ην υποδεικνύετε, σο·
βαρωτέρον.
— Ή καρδία μου είνε προθυμοτάτη ώστε νά θέσω τας
ταπεινάς μου γνώμας είς τήν πλήρη διάθεσίν σας' σείς καΐώς δημοσιογράφος καί ώς γραμματεύς τοΰ « Άρχαίκοΰ Συλ
λόγου», ού τόν εύγενή σκοπόν θερμότατα έπιδοκιμάζω, είσθε
αρμόδιος νά έργασθήτε πρός τοΰτο δεόντως.
— Θά τό θεωρήσω τιμήν μου άλλά καί περί τών έργωντοΰ άδελφοϋ σας ...
— “Οστις θά εινε άγνωστος βεβαίως παρ’ ύμϊν.
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— Δυστυχώς, άφοΰ ή έν γένει κατάστασις τής γεωγρ. χαι τοϋ οποίου, έκτυλιχθησόμεναι μετ’ολίγον διά τής στωμύέπιστήμης εινε τοιαύτη. Καί περί τοΰ άδελφοϋ σας λοιπόν λου εύγλωττίας τοΰ λογίου άδελφοϋ του, θά προκαλέσωσι
έάν έγίνετο λόγος δέν θά ήτο άσκοπον. Άπ’ έναντίαςθά ή άδιαφιλονείκητον τό ένδιαφέρον καί άμέριστον τήν συμπά
γειρε θερμόν τό ένδιαφέρον.
θειαν ημών. Πριν ή όμως ένωτισθώμεν τής φωνής τοϋ κ. Κ.
— Είμαι πρόθυμος, κύριε, καί έπιθυμώ πολύ ν' ανακοι Φλέγελ, άποκλειστικώς όμιλήσοντος περί τής τύχης τοΰ άνώσω καί έν τή άρχαίιρ ταύτη τών φώτων έστίγ τινά περί δελφοΰ του, άσμένως άνεδέχθην τήν έν βραχεί διερμήνευσιν
τών ένδιαφερουσών εργασιών εκείνουτών ιδεών αύτοϋ, ιδεών πρακτικωτάτων καί λυσιτελών, ύπέρ
Καί συνεσκέφθημεν περί τής διαλέξεως, ήτις καί εγένετο τής επειγούσης καί αναπόδραστου ανάγκης τής ίδρύσεως έν
έν τή αιθούση τοΰ Βαρβακείου τό παρελθόν Σάββατον, 21
Ελλάδι γεωγραφικών εταιρειών, ίδιον καί πρώτιστον σκοπόν
'λήγοντος μηνός, έν έκτάκτφ συνεδρία του παρ’ ήμϊν «’Αρ εχου.σών, πρός τή έπιστήμη, καίτήν έξυπηρέτησιν τών μεγά
χαϊκού Φοιτ. Συλλόγου».
λων ήμών έθν. συμφερόντων.
Ειτα, μοΐ άνέφερε τά κυριώτερα σημεία τήςάποστολής τοΰ
Ερμηνευς γινόμενος τών πολυτίμων υποθηκών τοΰ συμ
άδελφοϋ του ώς καί τάςπολλάς αύτοϋ περιπετείαςκαίότιπρός παθούς ήμών φίλου, άπλήν θέλω δώσει νύξιν περί τής σπουτον σκοπόν εκδόσεως τών έργων τούτου .μεταβαίνει προσεχώς [ δαιότητος καί ύπερόχου άξίας τοΰ ζητήματος, καθ’ όσον καί
έξ ’Αθηνών είς Παρισίους, έπίδειξάς μοι δέ καί επιστολήν, τό θέμα δεξιωτέρας καί εύρείας δεϊται μελέτης καί διότι
μετά Γαλατικής άβρότητος γεγραμμένην, τοΰ προέδρου τής φοβούμαι μή έκτεινόμενος έξαντλήσω. έστω καί μέρος τοϋ
έν Παρισίοις Γεωγραφικής Εταιρείας, διής τόν παρακάλεϊ χρόνου, ού δεϊται ό τήν διάλεξιν ποιήσων.
-ίνα έπεισε μεταβήκαίέπέλθη ούτω συνεννόησις διά την τοιαύτην
Αλήθεια, κύριοι, τυγχάνει κοινώς ώμολογημένη, ότι άνάέκδοσιν, ήν πάντες άναμένουσι μετ’εύλογου ενδιαφέροντος, πτυξιν αί γεωγραφικαί έπιστήυαι έλαχίστην, άν μή μηδεκαθότι πολλά θά συμπλήρωσή αύτη σημεία τής καθολου τών μίαν, έν Ελλάδι έσχον, ένεκα ποικίλων μέν .λόγων, άλλά καί
μερών εκείνων έρευνήσεως.
’
έξ ασύγγνωστου ραθυμίας έν τή διδασκαλία καί τή υποστη
Πρό τής γενομενης ήδη διαλέξεως, ό κ. Φλέγελ μέ πα· ρίξει γεωγρ. έργων, πάντες δέ γινώσκομεν τά μειονεκτήματα
ρεκάλεσεν, επειδή ούτος θά ώμίλει είδικώς περί τοΰ άδελφοϋ μιας τοιαύτης καρκινοβασίας έν τή σπουδή κλάδου έπιστητου, νά προτάξω όλίγας λέξεις, άναπτύσσων τό θέμα περί μονικοΰ, τεράστιας έπ’ έσχατων έν τή λοιπή Εύρώπη τυ
τής ανάγκης ίδρύσεως εν Ελλάδι γεωγραφικών εταιρειών, χόντος καλλ εργείας, ήτις καί ήδη άμείωτος εξακολουθεί. Οί
συνδέων ούτω τήν ομιλίαν αύτοϋ πρός τήν Ελλάδα καί τόν
Ελληνες μεγάλην άληθώς κατεβάλομεν σπουδήν πρός άναΣύλλογον, έν συνεδριιρ τοΰ όποιου θά ώμίλει.
ζωπύρησιν καί επιμέλειαν άλλων τής έπιστήμης καί τέχνης
’Επειδή τάς ιδέας τοΰ κ. Φλέγελ βραδύτερου έν τή όμιλόγ κλάδων, παρημελήσαμεν όμως όλοσχερώς τήν γεωγραφίαν
μου ήρμήνευσα έκτενώς, συμπληρώσας ταύτας διά προχείρου μίχρις άντιπαθείας, θεωρήσαντες αύτήν έπιπολαίως ώς τι
επί τοΰ^ητήματος μελέτης καί ίναέκπληρώσω άφ’έτέρου φιλι επουσιώδες καί πολυτελές ίσως άσχόλημα.
κήν παράκλησιν, άντίτών λεπτομερειών τήςδληςσυνεντεύξεως
Καί έάν μέν προέκειτο περί άπλοϋ διδακτικού μαθήματος
επί του 1ου ζητήματος, παραθέτω τήν περιλαβοΰσαν πάντα άξιου νά κατέχη τυπικήν θέσιν έν τοϊς σχολικοϊς προγράμταϋτα ομιλίαν μου, ήτις εύχομαι νά άποβή τό όρμητήριον μασιν, έλάχιστος θά έγίνετο λόγος. Άλλ’ή παραμέλησες
επωφελών συζητήσεων καί ταχείας ένεργείας, όπερ τόσπου- αύτη βαρύνει πολύ πλειότερον τόν έτερον σκοπόν, όστις έγ
δαιότερον καί πρακτικώτερον.1)
κειται κυρίως είς τήν σπουδήν τής γεωγραφικής τοπογρα- '
φίας καί τής έθνολογίας, καθότι έκτος τού καθαρώς έπιστηΒ'.
μονικοΰ χαρακτήρος, όπερ ή γεωγραφία φέρει ώς έκτης ίδιαΤά λεχθέντα έχουσιν ώς έξης :
ζούσης αύτή φύσεως, καί τό έθν. συμφέρον αποτελεί έτερον
σκοπόν, aoMcixtfr, όστις διά τής άναπτύξεως τής γεωγρ.
Κΰξίοι,
έπιστήμης εξυπηρετείται τελεσφόρως, ή ύπό τοιαύτην δέ πο
Αξιούμενος σήμερον ό ήμέτερος σύλλογος τής ιδιαίτατης λιτικήν σημασίαν εποψις τύγχανες άνυπολογίστως σπουδαία,
τιμής νά παράσχη τό βήμα πρός έπιστημονικήν διάλεξιν τφ δι’ άπαντας μεν τούς ευρωπαϊκούς λαούς, άλλά πρό πάντων
άγνώ φιλέλληνι καθηγητή κ. Καρόλφ Φλέγελ, άδελφφ τοΰ δι’ ημάς τούς “Ελληνας, οιτινες έχομεν μέρη δεσμοϊς έσφιγρέκτου άλλ’ άτυχους . ίξερευνητοΰ τής Δυτικής ’Αφρικής μένα, οιτινες έχομεν Εκατομμύρια ψυχών, άς ούδέποτε
Εδουαροου Φλεγελ, υπό δικαίου κατέχεται ίνθουσιασμου έκ τοϋ σύνεγγυς έγνωμεν, οιτινες έν χρόνφ ίσως ού μακρφ,
προκειμένο.υ νά γνωσθώσι καί παρ’ ήμϊν αί ένέργειαι καί τά τών ευρωπαϊκών πραγμάτων περιτελλομενων, πάντως θά
αποτελέσματα τών περιπετειωδών περιηγήσεων έκείνου, δν έξέλθωμεν τών άσφυκτικών, τών «διπλωματικών», τών ει
ώδήγησαν είς τάς άπώτάτας καί άπολιτίστους τής ’Αφρικής ρωνικών ορίων’μας, ώς έχαράχθησαν άντί τών φυσικών, τών
χώρας, παρά τόν Νήγειρα καί τόν Beaoue, ό πρός τον άν- ιστορικών, τών διαρκών, ών δικαιούμεθα. Άλλ’ έξερχόμενοι
θρωπισμόν έρως καί ή πρός τήν έπιστήμην άφοσίωσις.
εντεύθεν, έκτος τής συναισθήσεωςτοΰ άπαραγράπτου δικαίου
Εινε μέγα όντως καί άξιον θαυμασμού τό ψυχικόν σθένος καί τών ιερών, αναμνήσεων τοΰ παρελθόντος, δέον νά έχωμεν
τών εύτολμων εκείνων τής έπιστήμης εργατών, οιτινες άπέ- κτήμα ήμών τήν άκριβή γνώσιν, τήν έκ πείρας πκγάζουσαν
ναντι ποικίλων έμποδίων καί άποθαρρύνσεων, άρνούμενοι πα περί τής κάταστάσεως τών μερών, εΐς ά θά τείνωμεν τήν
τρίδα καί ζωήν πολλάκις, αφιεροΰσιν εαυτούς ύπέρ μιας εύγε- σημαίαν ήμών ΐ^α τά περιπαλύψη, ταϋτα δέ πάντα θά προσνους ιδέας, υπέρ άποπληρώσεως έργων επιστημονικής καί δώση συστηματική μόνον, σοβαρά καί έπιστημονική έρευνα
εθνικής άμα σπουδαιότητος.
καί τοπογραφική μελέτη.
Μεταξύ τών πολυτίμων τούτων εργατών, άγνωστος ίσως,
Στρεψαντες σήμερον πάσαν ήμών τήν προσοχήν πρός τάς
ως καί πολλοί άλλοι, παρ’ ήμϊν, άλλ’όχι διά τοΰτο καί ήτ- άντιζηλίας καϊ τά εσωτερικά πάθη, προσβληθέντες ούτω
τον επιφανής, καταλέγεται καί ό Έδουαρδος Φλέγελ, αί τύπροώρως καί διαφθαρέντες ύπό τήςπολιτικής νόσου, ήτιςμό’Ον
τά γεγηρακότα έθνη χαρακτηρίζει, άντί μετά τοϋ σφρί
)
(*
Ή προσδοκία μου δεν εψεύσβη. Εΰβυς μετά τήν γενομένην ίμιλίαν
έγκριτον τής Άβηναικής δημοσιογραφίας δργανον, ή «’Εθνική» μετά σθένους
γους τής νέας ζωής, ής διά τής ιδίας αύτοθυσίας έτύχομεν
τιμώντος έξό^ως αύτήν, ένεκολπώβη το ζωτικώτατον τοΰτο ζήτημα, δημοσινα ριφθώμεν είς τήν μέριμναν τής τύχης τών άδελφών, ούσιευσασα κύριον αρθρον, πλεϊστοι δέ, ώς εγραψεν, ϊσπευσαν να συνηγορήσωσι
δέν άλλο έπράξαμεν ή νά δημιουργήσωμεν κωλύματα καί
δι’ Επιστολών προς τήν διεύβννσιν τής εφημερίδος ύπέρ ταχοτάτης ίδρύσεως
τοιούτων έταιρειών, χάριν του προβληματικού, τό γε νΰν έχον, μέλλοντος τής
άναβολάς, αίτινες χρήμα πολύ έστοχισαν, άλλ’ούδεμίάν
Πατρίδος. Επτά ήδη έδημοσιεύβησαν τοιαΰται έκ τών άποσταλεισών. άάνταξίαν τοΰ προορισμού του ωφέλειαν άπέφερον. Ούδεμίάν !
πασαι δειχνύονσαι πόσον ή συνείδηστς τοδ καθήκοντος ένυπάρχει πάντοτε
. ακμαία εν τοϊς ϊλληστ, έπί τών αύτών δέ βάσεων περίπου έρειδόμεναι, ώς
Είνε εύρεϊαι αί έκτάσεις τών χωρών μας, χωρών τοϋ Μεγ.
έτέθησαν αύται έν τε τή δμιλία μου καί τή έν τώ «"Αστείο δηιιοσιενβείση
επιστολή μου, (άριΟ. 300). Τό ζήτημα τοδτο περί Γεωγρ. 'Εταιρειών, ώς I ’Αλεξάνδρου, είνε πικρά τά βάσανα τών άδελφών μας, βά
σανα δούλων άναξιοπαθούντων. Ποια λοιπόν άρα γε οφείλει
ενέχον αληθή σπουδαιότητά διά τήν Ελλάδα, θέλω έν ευρυτέρα δψει πραγ.ματευδή καί έν έπομένφ αρθρψ.
νά εινε ή ένέργεια ήμών, ή ώς έθνους δράσις; Πάντως άντί-

θετός τής χλιαρας, τής άστοργου, τής δειλής πολιτικής μας.
Ό,τι θά συνέτεινε είς τοΰτο κυριωδέστατα, εκείνο καί imp·
ρίψαμεν-Ίδιον τοΰτοπεριβλέπτου έλλ.προνοίας! Δέν δυνάμεθα
ν’άρνηθώμεν, ότι άμυδρώς τουλάχιστον δεν έχομεν ποιάν τινα
συνείδησιν τών κινδύνων, τής οίκτρας καί άναξιοπρεποΰς κα·
ταστάσεως- άλλά τότε, εινε ετι βαρεία ή ευθύνη ημών, έτι
αδικαιολόγητος ή αδράνεια- διότι έν τη άγνοια ήδύνατο να
συγκαλύφθή πως διά τοΰ πέπλου τής αφροσύνης ή εγκλημα
τική αδιαφορία- άλλά διά της ομολογίας άποκαλύπτομεν ει·
δεχθώςταύτην. «"Ιδρυσες γεωγραφικών εταιρειών» ύπό τόν έκ-,
τεθέντα διπλούν καί αδελφικόν χαρακτήρα, εινε η μόνη φωνή
ήτις άνάγκη παρ’ήμίν νά κυριάρχηση νΰν καί πάντ.οτε, ε
ταιρειών, οίκι ύπάρχουσι πολυάριθμοι είς πάντα τά κέντρα τών
ευρωπαϊκών, πλήν ημών καί τής’κυρίως Τουρκίας, εθνών,
παρ’ οίς την πρώτην αύται κατέχουσι θέσιν, πάσης άλλης ε
ταιρείας η συλλόγου έν δεύτερέ τιθέμενων μοίργ.
("Ακολουθεί).

Δ- I. Κ·

αΰτάς διολεσθαινουίας έπί του πάγου, οσάκις παίζουσιν έν ώρα χειμώνος τό ποθητόν αύτών ποδηλατικόν παίγ-ιον.
Έν τούτοις δέν συμφωνοΰσιν ενίοτε έπί πάντων, καί πολλάκις
έρίζουσι καί έ'ρ/ονται είς χεΐρας, οπότε προκαλεϊται ή πατρική η.
μητρική μεεολάβησις, πρός καθησύχασιν αύτών.
'Υπό νομικήν έποψιν άποτελοϊίσι δύο διακεκριμμένα άτομα καί

έχουσι βαπτιστή κεχωρισμένως έν τώ Σκρεσχόου.
Ήδη έρωτηβεΐσα ή επιστήμη, ««tvai δυνατός δ Αποχωρισμός,
αύτών; β άπήντησεν; ούχί, διότι ενυπάρχει κοινότης ζωής καί αδιαρρήκτων ενεργειών σωματικών οργάνων. Έκτος δέ τούτου, αυ
τοί είσί φυσικώς ευχαριστημένοι έκ τής τύχης των καί όμολογουσιν, δτι εΐόισμέναι υυσαι νά συζώσιν οΰτω έκ γενετής, δεν αι
σθάνονται ούδένά πόθον νά ίοωσιν εαυτός κεχωρισμένας. ΓεννηΘεΐσαι
άλλως τε δμοϋ, γινώσκουσιν on δμον Θ
* άποθάνωσι, καί τοΰτο μάλ
λον τάς ευχαριστεί ή τάς τρομάζει.
Δυστυχή πλάσματα! τί έπερύλλασσεν ύμιν ή Φύσις !

Φρίκ.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ

FOZA-ΙΩΣΕΦΑ

(Μυθιστορία ΐυΤΛΙΟΪ ΒΕΡΝ- — Μετάφρασις Δ. I. Κ.)

’Επιστημονική άνακοίνωσις.

Λίαν ένδιφέρουσα διάλεξις έγένετο εσχάτως έν τή'ίατρική Εται
ρεία τών Παρισίων ύπό τοΰ Δόκτορος Delineau, έπί φαινομένου τί
νος, όπερ πρό ήμερων απασχολεί τήν περιέργειαν τών κατοίκων
τής Γαλλικής πρωτευούσης.
Πρόκειται περί τών δύο νεάνιδων, τής Ρόζας καί Ίωσέφας, αίτινές είσι συγκεκολημμέναι επ’ άλλήλων διά τοΰ ίεροΰ όστου καί τοΰ
κόκκυγος, ώς ήσαν οί αδελφοί τοΰ Σιάμ διά τής μεμβράνης, είς

•

ΗΦΓΣΙΣ

Η ΦΥΣΙΣ
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ύψος μέχρι τοΰ στήθους
Αί Ρόζα καί Ίωσέφα άγουσιν ηλικίαν 4 4 ετών καί ήμισυ, γεννηθεΐσαι τη 20 Ιανουάριου <877 ένΣκρεσχόου τής Βοημίας.
Ή μάμμη των, μόλις ειδεν αύτάς γεννηβείσας, άπέθανεν έκ συγ
κοπής τής καρδίας, έπί τή 6έμ τοιούτου τέρατος.
Ήρξαντο νά βαδίζωσι μετά τό δεύτερον καί ήμισυ αύτών έτος
τής ηλικίας, καί άνετράφησαν άνευ όύδεμιάς προφυλάξεως, άνευ
ιδιαιτέρας τίνος φροντίδος, διατρίβουσαι τό πλεΐστον αύτών μέρος
- τής παιδικής των ηλικίας γυμνόποδες, ώς τά πλεΐστα τών παιδιών
τής κωμοπόλεως εκείνης, έν τώ ΰδατι, τώ βορβόρω ή τή χιόνι.
Ήδη δέ,τόγε νυν έχον, είσί δύο κοράσια, ών ή κανονική άνάπτυξις ούδέν παραλλαστεί τής τών πσίδων τής ηλικίας ταύτης.
Συγκεκολημμέναι ουοαι, ώς εϊπομεν, στρέφουσι τά νώτα άλλή
λων καί συγκαταλεγόμενοι εν τή οιχογενείμ τών τεράτων, άνήκουσι
καβαρώς εΐς τήν κατηγορίαν τών πνγοπάγων, ηνωμένοι ουσαι διά
τής λεκάνης.
At δύο αύτών προτομαί, είσίν έφωδιασμέναι κεχωρισμένως δι’
όλων τών άναπνευστικών οργάνων ώς και τών τής^ωνεύσεως καί
•κυκλοφορίας, άπέχουσι δέ αρκούντως άλλήλων, ούτως ώστε νμ
έχω σι πλήρε ι ελευθερίαν εν ταίς κινήσεσι τοΰ ίδιου αύτών σώματος.
'Η συγκόλλησις ε5ιναι οστεοειδής «αί τόσω έντελής, ώστε, δπόταν
ή Ρόζα κλίνει τό έαυτής σώμα ίνα λάβη άντικειμίνόν τι άπό γής,
ή Ίωσέφα ύψοΰται άκουσίως «αυτή καί άνευ δυσκολίας, τής πρώ
της φερούσης άπαν τό βάρος τής δευτέρας. Όπόταν δέ ή μία βα
δίζει έπί τά πρόσω, ή έτέρα φαίνεται παρασυρομένη, μόλις έφάπτουσα τοΰ έδάφους καί ένίοτε δίδουσα διά τοΰ άκρου τών ποδών
της ώθησίν τινα πρός τό έδαφος, ώς νά βοηθή τήν άδελφήν της.
Πλαγίως πορευόμεναι βαδίζουσι ταχύτατα, τοΰ βαδίσματος αύτών δντος πλαγίου, τρέχουσι καί πηδώσι μετ' εκτάκτου εύκινησίας.
Κάθηνται έπί τοΰ αύτοΰ καθίσματος, καί διά μικρας στροφής τής
σπονδυλικής των στήλης προβάλλουσιν ότε μέν τήν μίαν, ότε δέ τήν
άλλην κεφαλήν
Τό δέρμα αύτών είναι λευκόν καί λεπτόν. Αί μορφαί των προσομοιάζουσιν, ή όψις των είναι εύάρεστος, τό χρώμα καθαρόν, ή κόμη
ξανθή καί οΐ οφθαλμοί ζωηροί καί επαγωγοί. Αί φυσιογνωμίας των
είσίν εύχάριτες, φαίνονται δέ ευφυείς καί λησμονούσα! ώς έπί τό
πλεΐστον τήν θλιβερόν και τερατώδη κατάστασιν τοΰ έαυτών σώ

ματος.
Τά δύο ταΰτα ηνωμένα πλάσματα δύναιται κατά τό δοκοΰν νά
τρώγωσι, νά δμιλώσι, ν’ άναγινώσκωσι, νά έργάζωνται, ώς νά ή
σαν κεχωρισμένα άλλήλων, άλλά εις τά σημεία τής ένώσεώς των
διαφέρει τό πράγμα, καί τό έν γίνεται τότε υποχείριον τοΰ ετέρου,
* δπερ παρετηρήθη ότι, δπόταν τό έν ενεργή τι, εκτελεΐται ταύδι
τεχρόνως καί ύπό τοΰ άλλου, ώς νά ύπήρχε μία μόνη θέλησις εις
τά δύο ταΰτα σώματα.
Ό δόκτωρ Delineait είδε ιαύταε παιζούσας εν τινι κήπω τήν
σφαιρίστραν, άνερχομένας θυρίδα, πηδώσας δοκόν τινα κτλ. τατχώτερον καί εύχερέστερον ή παιοίον συνομήλικον. Ουδέποτε δέ ειδον

(Συνέχεια- ίδε προηγούμ. φύλλον)

Άλλ’ έάν ό γαιοκτήμων. και ή δεσποινίς Ούάτκινς ένεθάρρυνον τον πειραματιστήν είς τήν έκζήτησιν καί τελειοποίησιν
τής κατασκευής τοΰ άδάμαντός, ταύτό δέν συνέβαινε καί έκ.
μέρους τών μεταλλευτών τής Γρικαλάνδης. Μόλον ότι 0 Αν
νίβας Ιΐανταλάκκης, ό Τζέϊμς Ίλτων, ό Φρίεδελ δέν ύπήρχον πλέον εκεί, άφήκαν ίν τούτοις συντρόφους, οΐτινες ύπό·
τήν εποψιν ταύτην, έβάρυνον άκριβώς, όσον καί εκείνοι. ’Επί
σης, διά τών επινοούμενων ραδιουργιών, ό έβραΐος Νάθαν
δέν έπαυε νά έξερεθίζη τούς ίδιοκτήτας τών κλαίμς εναντίον·
τοΰ νεαρού μηχανικού ’Εάν ή τεχνητή αύτη κατασκευή
είσήγετο άμέσως εις τήν πρακτικήν θά καθίστατο έμπόριον·
φυσικών άδαμάντων καί άλλων πολυτίμων λίθων. Είχον ήδη
κατασκευασθή σάπφειροι λευκοίή λευκαργίλλιται5) άμε'θυστοι,
τοπάζια καί προ πάντων σμάραγδοι, πάντων τούτων τών
πολυτίμων λίθων μη όντ'ων η κρύσταλλα έκ λευκαργίλλου,
διαφόρως κεχρωματισμένα διά τών μεταλλικών οξέων. Τούτο
ήτο ήδη λίαν έπίφοβον διά τήν εμπορικήν άξίαν τών λίθων
τούτων, ήτις έτεινε νά έλαττωθή. Έάν λοιπόν ό άδάμας
έτελειοποιεϊτο διά ταχυτέρας κατασκευής, θά προήρχετο ή
καταστροφή τών άδαμαντίνων κατεργασιών τής Άκρης καί·
άλλων παραγωγικών μερών.
Πάντα ταΰτα είχον ήδη >«χθή μετά τό πρώτον πείραμα
τοΰ νεαροΰ μηχανικού, καί πάντα ταΰτα έπανελέχθησαν νυν
μετά μείζονος όμως δριμύτητος,μετά πλείονος έτι βιαιότητος.
Έλέγοντο μεταξύ μεταλλευτών τινων παρασυναγωγών, οί—
τινες ούδέν καλόν προοιωνίζοντο διά τάς εργασίας τοΰ Κυ
πριανού. ’Εκείνος ουδόλως άλλως άνησύχει, ών αποφασισμέ
νος νά εξακολούθηση τό πείραμά του μέχρι τέλους, μόλον
ότι νά τό «ΐπη μάλλον τοΰτο ή νά τόεκτελέσηήδύνατο.Όχι Γ
Δέν θά ώπισθοδρόμει πρό τής κοινής γνώμης καί περί τής
άνακαλύψεως ούδέν έτήρει μυστικόν, μολονότι ήδύνατο νά
έπωφεληθώσι ταύτης πάντες.
Άλλ’ έάν έξηκολούθει εκείνος τό ίργον του, άνευ τίνος
δισταγμού, άνευ τίνος φόβου, ή δεσποινίς Ούάτκινς ήρξατο
έπί τοϊς γιγνομένοις νά φοβήται δι’ αύτόν.
“Ηλεγχεν έαυτήν διατί νά τόν παροτρύνη είς τήν ίπιχείρησιν ταύτην. Νά πιστεύση ότι ή αστυνομία τής Γρικαλάνδης θά τόν έπροστάτευεν, ήτόώς νά έπίστευεν είς προστασίαν
ήκιστα δραστικήν. Ή δυσμενής τύχη ταχέως έρχεται, καί
πριν ή μεσολάβηση, ό Κυπριανός ήδύνατο νά πληρώση τήν
ζωήν του διά ζημίας ήν αί έργασίαι του ήπείλουν νά προκαλέσουν εις τούς μεταλλευτάς τής Μεσημβρινής Αφρικής.
Ή Άλικη ήτο όθεν λίαν ανήσυχος, δέν ήδύνατο δέ ν’ ά1) Ύελώόειε ί) πετρώδεις, τό σχληρόταιον τών ορυκτών μετά τόν άδά
μαντα.
Σ. Μ.
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ποκρύψη τήν ανησυχίαν της άπό τόν νεαρόν μηχανικόν. Ου- βιομηχανίαν τήν άναζήτησιν, τήν επεξεργασίαν καί τήν πώ·
τος τήν ένεθάρρυνεν ρσον ήδύνατο, άλως ευχαριστών αυτήν λησιν τών άδαμάντων.
έπί τ<μ έλατηρίφ" ό»εβ
ίήν
*
έκαμίε νά
*ίνεργή'.
•‘Εν τψ ένδια- ’
•«Τό συνέδριον, σκεφθέν έν τή έαυτου σοφί$, έκρινεν ότι
φέροντι, όπερ ή νεάνις εδείκνυεν υπέρ αύτοΰ, διέβλεπε τήν τοιαύτη τις άνακάλυψις θά ήτο καταστρεπτική καί οτι ό θά
έν.δειξιν αισθήματος τρυφερού, δπερ, άλλως τε, δέν ήτο πλέον νατος ένός μόνου'είνε προτιμότερος άπό τόν θάνατον πλείμυστικόν μεταξύ των. Ό Κυπριανός εκτός τούτου ηύτύχει στων χιλιάδων ανθρωπίνων πλασμάτων.
έαυτόν διότι ή άπόπειρά του προεκάλεσεν έκ μέρους τής
«Διατάσσέι ότι σας δίδονται δέκα λεπτά ΐνα προετοιμαδεσποινίδος Ούάτκινς ψυχικήν διάχυσιν πλέον οίκιίαν καί... ^σθήτε διά τόν θάνατον, ούτινος ή εκλογή είς σάς έπαφίεται,
έξηκολούθει θαρραλέως τήν έργασίαν του.
όλα τά γαρπά σας νά πυρποληθώσιν, εξαιρέσει τών απλών
ανακοινώσεων,
άς θά κρίνετε καλόν ν' άφήσητε πρός τούς
«Ό,τι πράττω, δεσποινίς Άλικη, τό πράττω δι’ άμφο.τέσυγγενείς
σας
καί
ή κατοικία σας νά κατεδαφισθή μέχρι
ρους!» τή έπανελάμβα εν. Άλλ’ ή δεσποινίς.Ούάτκινς,
προσέχουσα είς όσα έλέγοντο είς τά διαμερίσματα,. ?ζη ΐν κεραίας.
«Ούτωζ είθε νά γίνεταιείς όλους τούς προδότας! »
διαρκεί τρόμφ.
Άκούων ούτως έαυτόν καταδικαζομενον ό Κυπριανός, ήρ«
Καί εύλόγως! Ήγειρετο κατά τοΰ Κυπριανού καταφορά
άποβάλλη. τέλεον τήν προτέραν του πίστιν καί ήρώτα
τις, ήτις δέν θά περιωρίζετο πάντοτε είς τάς αντεγκλήσεις, ξ$ιτο
μήτε είς τάς άπειλάς, άλλά θά έφθανε μεχρις' αρχής εκτε- έαυτόν μή ή παράδοξος εκείνη κωμφδία διδάσκουσα τά ά
λέσεως.
' . * γρια ήθη τοΰ τ^που, ητο σοβαρωτέρα παρ’όσον έπίστευσεν.
Ό άκήρ δστις τόν έκράτει άπό τοΰ ώμου, άνέλαβε νά άρη
Πράγματι, έσπέραν τινα, επανερχόμενος ό Κυπριανός εξ
έπισκέψιως έίς τόν κλίβανον, εύρε τό οίκόπεδόν του λεηλα τάς τελευταίας του αμφιβολίας ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο.
— Σήκω είς τήν στιγμήν l· τφ είπε βαναύσως. Δέν έχοτημένου. Κατά τινα άπουσίαν τοΰ Βαρδίκ, σπείρα άνθρώμεν
καιρόν νά χάνωμεν !
πων, έπωφελουμένων έκ τοΰ σκότους, κατε’στρεψεν έν δια·
—
Είνε δολοφονία τούτο ! άπήντησεν ό Κυπριανός, όστις
στήματι ολίγων λεπτών πάν δ,τι άπετέλει τήν έργασίαν ή
έπήδησεν
άπό τής κλίνης του πάραυτα, διά νά φορέση ένδύ- *
μερων ολοκλήρων. Ή τοιχοδομή είχε καταδαφισθή, τά πύματά
τινα.
ρα.υνα ειχον συντριβή, αί πυραί σβεσθή, τά εργαλεία ήσαν
• Ήτο έξωργισ'μένο; μάλλον ή συγκεκινημένος καί συνεκένδιερρηγμένα καί διεσκορπισμένα. Δέν έμενε πλέον ούδέν έκ
τοΰ ύλικοΰ όπερ είχε φέρει τόσας φροντίδάς καί κόπους τρου ύλην τήν δύναμιν τής σκέψεώς του έπί τοΰ συμβάντος
είς τόν νεαρόν .μηχανικόν. Τό πά/ θά ήρχιζεν έξ άρχής—έάν αύτφ, μετά ψυχραιμίας, ώσεί προέκειτο νά μελετήση μαθη
ητο άνθρωπος είς ούδέν έ.δίδω/ απέναντι τής'θελήσιώς του ματικόν τι πρόβλημα. Ποϊοι ήσαν οί άνθρωποι εκείνοι; Ήδυνάτει νά μαντεύση μέ τό ιδίωμα μάλιστα έκείνο τών φω
—-ή έδει νά εγκατάλειψη τήν έπιχείρησιν.
«Όχι! άνέκραξεν, δχί! δέν θά οπισθοχωρήσω, καί αυριον 1 νών. Άναμφιβόλως, εκείνοι, ούς έγνώριζε προσωπικός, έάν
νά ένάξω τούς άθλιους αύτούς, οΐτινες κατέστρεψαντό κτήμα | τις εύρίσκετο μεταξύ αύτών, θά έτήρουν φρονίμως σιγήν.
μου! Ίδωμεν άν ύπάρχη δικαιοσύνη τις ε’ν Γρικαλάνδη!» I
— Άπεφασίσατε τήν έκλογήν μεταξύ τών διαφόρων ειδών
Ύπήρχεν τις, —άλλ’ούχί τοιαύτη, οιαν ΰπελόγιζεν ό νεα τοΰ θανάτου ; . · · έπανέλαβεν 'ό προσωπιδοφόρος.
— Δέν έχω νά κάμω καμμίαν έκλογήν καί δέν δύναμαι ή
ρός μηχανικός.
νά
διαμαρτυρηθώ κατά τοΰ τολμηρού εγκλήματος, ού τίνος
Χωρίς είς ούδένα νά είπη τι, χωρίς προσέτι νά έλθη νά
άναγγείλη-είς τήν δεσποινίδα Ούάτκινς ό,τι συνέβη, έκ φό ερχεσθε νά .καταστήτε ένοχοι ! άπήντησεν ό Κυπριανός διά
βου μή τή προξ,ενήση νέαν ταραχήν, ο Κυπριανός έπέστρεψε φωνής σταθεράς.
—' ΔιαμαρτΜρηθεϊτε, άλλά δέν θά κρεμασθήτε διά τοΰτο
πάλιν είς τήν καλύβην του καί κατεκλίθη, όλως αποφασι
σμένος τήν έπιοΰσαν νά έγείρη άγωγήν,έάν παρίστατο άνάγκη, όλιγώτερον- μήπως θέλετε καμμίαν παραγγελίαν ιας νά
γράψετε.
. μέχρι τής κυβερνήσεως τής Άκρης.
— Ούδέν δύναμαι νά έμπιστευθώ είς δολοφόνους !
Θά είχε κοιμηθή περί τάς δύο ή τρεϊς ώρας, ότε ό θόρυ
— ’Εμπρός λοιπόν! διέταξεν ό αρχηγός.
βος τής θύραςάνοιγομένης, τόν άνετίναξεν-έκ τοΰ ύπνου.
Δύο άνδρες έτοποθέτήθησαν είς τά πλάγια τοΰ νεαροΰ
Πέντε άνδρες, μετημφιεσμένοι μέ. μαΰρα ένδύματα, ώπλισμένοι μέ ρεβόλβερ καί τυ-φέκια_ ένιφανίσθησαν είς τό δωμά- μηχανικού καί ή συνοδία έσχηματίσθη, έτοιμη νά διευθυνθή
τιόν του. Ήσάν έφωδιασμένοι διά τοΰ είδους έκείνου τών προς τήν θύραν. Άλλά τήν στιγμήν έκείνην έπεισόδιον όλως
φανών τών εξ αμφίκοιλου ύ'άλου, ούς εν τώ τόπφ τής κα απροσδόκητου συνέβη. Έν μέσο» τών εκτελεστών έκείνων τής
τασκευής των, τή Αγγλία, άποκαλοΰσι Bull’s eyes — μάτια δικαιοσύνης τοΰ Βανδεργάατ Κόπζ, άνθρωπός τις εϊρχετο νά
παρεμβληθή δι’ένός σκιρτήματος.
βοός—καί έτάχθησαν έν σιγή πέριξ τής κλίνης του.
Ούτος ή.το ό Ματακίτ. Ό νεαρός Κάφρος, όστις περιεφέΌ Κυπριανός δέν ίσκέφθη ούδ’-επί στιγμήν νά λάβη
ύπό σπουδαίαν έποψιν τήν έμφάνισιν έκείνην, τήν κατά τό ρετο συχνότατα, κατά τήν νύκτα, είς τά πέρις τής κατα
μάλλον η ηττον τραγικήν. Έπίστευσεν είς άστειότητα τινα σκηνώσεως, ήθέλησεν έξ ενστίκτου νά παρακολούθηση τούς
καί διετέθη εύθύς είς γέλωτα, μόλον οτι, άληθώς είπεϊν, προσωπιδοφοροΰντας «κείνους άνδρας, καθ’ ήν στιγμήν διηυδέν είχε καμμίαν πρός τοΰτο έπιθυμίαν καί εύρε τόν άστεϊ· θύνοντο ούτοι πρός τήν καλύβην τοΰ νεαροΰ μηχανικού, ίνα
διαρρήξωσι τήν θύραν. ’Εκεί ήκουσε πάν ό,τι έλέχθη καί
σμόν αρκετά άπεχθους γονσιου.
’
Άλλά χειρ βάναυσος. τόν έπληξεν είς τόν ώμον καί είς ένόησε τόν κίνδυνον τοΰ κυρίου του. Άμέσως, χωρίς νά διτών προσωπιδοφόρων, άνελίττων χάρτην τινα δν έκράτει έν στάση, καίτοι ήδύνατο νά άποβή τό κίνημα τοΰτο κατ'αύ
χειρί, ήρξατο διά φωνής, ήτις ούδέν είχε τό εύχάριστον, τής τοΰ, διεχώρισε τούς μεταλλευτάς καί έρρίφθη είς τούς πόδας τοΰ Κυπριανού.
ακολούθου άναγνώσεως.
— Παπάκη. διατί οί άνθρωποι αύτοί θέλουν νά σέ φονεύ«Κυπριανέ Μερέ,
σουν ; «φώναξε προσκολλώμενος είς τόν κύριόν του, παρά
«Τό παρόν έγένετο ΐνα σας δηλώσωμεν, ότι τό μυστικόν τάς προσπάθειας, άς οί προσωπιδοφόροι κάτέβαλλον διά νά
συνέδριον τής κατασκηνώσεως τοΰ Βανδαργάατ, συνεδριάσαν τόν άποχωρίσωσιμέ τεσσαράκοντα μέλη καί ένεργοΰν έν όνόματι τής κοινής
— Διότι κατασκεύασα έ’να τεχνητόν άδάμαντα! άπήντη
σωτηρίας, σάς κατεδίκασε παμψηφεί τήν σήμερον,είκοσι πέντε σεν 0 Κυπριανός, σφιγγών μετά συγκινήσεως τάς χεϊρας τοΰ
λεπτά μετά τό μεσονύκτιον, είς τήν ποινήν τοΰ θανάτου. ·
Ματακίτ, μή έννοοΰντος ποσώς ν’ άποσπασθή άπ’ αύτοΰ.
«Άπεδείχθητε έπιζήμεος, ώς καί ένοχος ότι απειλείτε δε’
— Ώ ! παπάκη, πόσον ειμάι δυστυχής καί πόσον αίσχύ- ·
άνακαλύψεως άτοπου καί άτιμου, τά συμφέροντα καί τήν νομαι δι’ά,τι έπραξα, έπανελάμβανε κλαίων ό νεαρός Κάφρος.
ύπαρξιν έαυτών καί τών οικογενειών των πάντων.τών ανθρώ
— Τί θέλεις νά είπης; άνέκραξεν ό Κυπριανός.
πων οΐτινες. είτε έν Γρικαλάνδη είτε άλλαχοΰ, έχουσιν ώς · ·—Ναι! θά ομολογήσω τά πάντα, διότι θέλουν νά σέ
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Τό θέρος συνήθως διέμενεν, ώς γνωστόν, είς τό αγαπητόν
της Τάτόϊ, είς δ καί άναφέρονται τά πλείστα τών δημοσιευομένων ανεκδότων.
Πλησίον τής βασιλικής έπαύλεως ΰψοΰται τοίχος, ούτινος
λίθοι τινές έξεϊχον ένεκα τής αποτόμου κατασκευής του.
Ημέραν τινα παϊς τις έζήτει νά άνέλθ$ διά τών έξεχόντων λίθων είς τήν κορυφήν. Τούτον ίδοϋσα μακρόθεν ή βα-

σιλόπαις, ήτις τήν στιγμήν εκείνην έπαιζε διά τού μαστιγίου
τής Ιππασίας, λέγει είς τήν τροφόν της:
—- Νομίζεις οτι όλΤγην θά έδιδεν“βοήθειαν τό καμιτσίκι
είς τούς γάτους, οί όποιοι cxapyaJurovr ;
*** Έώρταζέ ποτέ τά γενέθλιά της. Ή βασιλική φρουρά,
έξ αρειμάνιων εύζώνων συγκειμένη, περί τήν μεσημβρίαν έξη—
πλώθη έπί τής χλόης κάτωθεν τών πεύκων, όπου τήν ανέμενον όβελίοι αμνοί καί άφθονος ρητινίτης. Μετ’ όλίγην ώραν
έπί τή άφίξει τού βασιλέως μετά τής βασιλίσσης καί τής
’Αλεξάνδρας ήρχισαν τόν χορόν, είς ον έλαβον μέρος καί οί
βασιλόπαιδες. Ό βασιλεύς προσφέρει ηύπελλον είς τήν βασιλόπαιδα, ήτις λαμβάνουσα τούτο:
— Είς ύγιείαν τής λεβεντιάς σας, φωνεΐ.
Καί είςτάς παρειάς τών παλληκαριών άμέσως έκυλίσθη δά
κρυ χαράς καί υπερηφάνειας.
.
Περισσών περιποιήσεων έν τή έπαύλει άπήλαυεν ή
DaO, πελώρια κύων, ήτις μίαν ήμέραν ήρχισε νά ύλακτή,
ένφ ή βασιλόπαις έκτθητο κάτωθεν σκιάδος τίνος τού κή
που, έφ’ής αηδών εψαλλεν.
— "Αχ, καύμένη, τή λέγει, καί σύ μέ ζηλεύεις άκούουσα
τό άηδονάκι μου!
Όλιγα βήματα μακράν τής έπαύλεως υπάρχει τό γυ·
μναστήριον τών βασιλοπαίδων.
Είς τήν μεγάλην χούνιαχ ήωρεϊτό ποτέ ό Γιώργος,ό αδελ
φός της, ένφ εκείνη έψαλλε τό αγαπητόν της «τήν μπίμωρέ...
τήν μπί...ττα, πούφαγε ό σπανός...» οτε... ό πρίγκηψ ζητήσας νά κατέλθη έπεσεν έςεί τής βαθείας χλόης:
— Ή διαφορά, τφ λέγει, τής πίττας είναι ότι αυτή πούφαγες σύ τώρα, είναι άπό χόρτα.
*** ‘Ημέραν τινα εκ τοΰ παραθύρου του δωματίου τοΰ
πατρος της, όπερ ήτο πλήρες όπλων,κυνηγετικών ειδών κλπ.
συνωμίλει μετά τών έπί τού κήπου αδελφών της. Αίφνης ό
Γεώργιος:
— Πηγαίνομεν, τή λέγει, είς τούς μύλους; (’)·
— Πώς- πεζοί;
— Βέβαια' εϊμεθα ολόκληρον πεζικόν.
— “Ε, έγώ τότε θά σας βλέπω άπό τό πυροβολικόν έδώ.
Ή φιλομάθειά της ήν παροιμιώδης.
‘Ημέράν τινα εΐς τόν καθηγητή· τών έλληνικών ερωτήσαντα περί συντακτικού τίνος κανόνος επουσιώδους:
— Δέν τόν ενθυμούμαι δυστυχώς, τφ άπαντφ, διότι είμαι
άφωσιωμένη τώρά είς τήν καλλιτεχνικήν αξίαν τού χωρίου
τούτου, τό οποίον άναγινώσκομεν !
“Αριστον μάθημα διά τούς σχολαστικούς διδασκάλους μας,
οϊτινες παρορώσι τήν αληθινήν αξίαν τών συγγραφέων, περί
τούς ξηρούς τύπους έξαντλούντες τήν υψηλήν σοφίαν των.
*** Διά τήν ανακτορικήν υπηρεσίαν καθ’ έκάστην μετα
βαίνει είς Τατόϊ φορτηγός άμαξα.
Θερινήν τινα ήμέραν εί’ρχετο αΰτη μέ λευκοτάτην rirtar
ένεκα του ήλιου, κάτωθεν τής όποιας έν τή άμάξη ό ηνίοχος
ήν κεκαλυμμένος διά χοκΰροϋ επανωφοριού.
Ή ’Αλεξάνδρα έπέστρεφεν έκ τοΰ περιπάτου έφιππος, ότε
ίδοΰσα ταύτην:
— Τό χρώμα τής χιόνος, λέγει είς τήν άκόλουθόν της, τό
βλέπω μόνον είς τήν τέντα τής άμάξης...
. *■
* Έκ τών πέριξ εϊρχοντο είς Δεκέλειαν πλήθος χωρικών.
Μέ καινουργή β.Ιαίζίκητ—-ώς κοινώς τήν ονομάζομεν! —
ενδυμασίαν χωρική τις έκράτει τό τέκνον της φέρον άπλοΰν
ύποκάμισον.
—. Βγάλτου το, τή λέγει ή Άλεξάνδ.α, τό ’πουκάμισο·
τέτοια ρούχα νά τοΰ βάλης, Ελληνικά I ώς τά ’δικά σου!
"Οπερ καί έγένετο τήν επιούσαν.
Ό Διάκονος τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης κ. Άγ. ώμίλει ποτέ γερμανιστί πρός τινα υπασπιστήν πλησίον κρήνης
τινός, ήτις ύπάρχει ολίγα βήματα άπωτέρω τής παλαιας
έπαύλεως.

(·) Διότι, έχτός τών παρόνιων, ε’δημοσιεύ««μεν καί ετερα όλι’γιοτα ίν τώ
«Άστει».

(<) Τοποθεσία ολίγον άπέχονσα τής έπαύλεως, ένθα καί λίμνη έν g μικρά
λέμδος τών βασιλοπαίδων

θανατώσουν! άνέκραξεν ό Ματακΐτ. Να»!... Έγώ είμαι
εκείνος, ον πβέπει νά φονιύσωσι... διότι έγώείμαιδστιςέθε,σα
τόν ογκώδη άδάμαντα εν τφ κλιβάνφ !
— Άπομακρύνατε αύτόν τόν πανοΰργον ! είπεν ό αρχη
γός της σπείρας.
— Σας επαναλαμβάνω, ότι έγώ. είμαι έκιϊνος δστις έθεσα
τόν άδάμαντα εΐς την συσκευήν! έπανέλεγεν ό Ματακΐτ έναντιούμενος. Ναί!... έγώ είμαι δστις ήπάτησα τόν παπάκην!..
έγώ είμαι δστις ηθέλησα νά τόν κάμω νά πιστεύση δτι τό
πείραμά του είχεν επιτύχει!...
Προσέδιδε τόσφ αύστηράν ένάργειαν είς τάς διαβεβαιώσεις
του, ώστε επί τέλους τόν ήκουον.
— Αληθή λέγεις; ήρώτησεν ό Κυπριανός έκπληκτος άμα
και δυσηρεστημένος δι’ ό,τι ήκουιν.
— Ναί, ναί!... ·Έκατοντάκις ναί!... Λέγω άληθή'Ι
Είχεν ήδη καθίσει κατά γης καί πάντες τόν ήκουον, διότι
ό,τι έλεγεν, έτεινε παραδόξως νά μεταβάλλη *τά πράγματα !
(’Ακολουθεί)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΠΑΑΪΣΤΟΥ ΒΑΣΙΑΟΠΑΙΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Έπί πολύ ετιθά τήν κλαίωμεν ! θά θρηνώμεν καί θά πο·
θοΰμιν τήν πτερυγίσασαν νύμφην, ώσεί έλπίζοντες νά τήν
ίδωμεν καί πάλιν άστράπτονσαν έπί τής γή:, νά τήν θαυμάσωμεν καί πάλιν έπί τής πατρίδος της Θά τήν θρηνώμεν
ένόσφ τά μύρτα της Δεκελεία-, άνθίζουσιν, άναμένοντα ίσως
νά συμπλ χθώσιν είς νέους στ-φάνους έπί τής ξανθής της
κεφαλής καί τοΰ νυμφικού της πέπλου,.. Άλλ’ό άγγελος
φεΰ! άπεπτη, τούς στεφάνους αύτοΰ έγκαταλιπών έπί τοΰ
έρημωθέντος τοΰ Υμεναίου βωμού !
Αί αύραι τής Δεκελείας θά πνέωσι λιγεϊαι, θά σκορπίζωσι καί πάλιν τά δροσερά μ ρα τών δασών της· πλήν οί
ανθώνες έχασαν τήν χρυσαλλίδα των καί»ό τάκης τής χλόης
άπώλεσε τήν προσφιλή του βασίλισσαν, τήν αΐθερόπλαστον
κόρην, ήτις πλανωμένη έπ’αύτού τίς οίδεν είς ποιους κόσμους
έφερε τήν ποιητικήν της φαντασίαν ! Ή φωνή της δέν θά
άκούηται πλέον άπό τών σκιάδων τής Δεκελείας, τά δέ
πτηνά μάτην θ’ άναμένωσι τήν γλυκύλαλον σύντροφον άηδόνα τών μύρτων...
Δέν θά τήν έπανίδωμεν! είμή μόνον τήν λευκήν καί ροδίνην χροιάν της, ήτις θά έξαπλώται είς τούς κρίνους καί
τήν πορφύραν τών ρόδων τής Δεκελείας, τό χρώμα τών ο
φθαλμών της είς τόν ούρανόν δν έλάτρευσε καί είς τήν θά
λασσαν ήν έθαύμασε, τάς χρ· σάς τρίχας τής κόμης της είς
τάς ακτίνας τού ήλιου αΐτινες τάς έθώπευον, τήν θερμότητα
τής κιβωτού τών αρετών της: τής καρδίας της είς τάς δεή
σεις μας... ολόκληρον τε’λος τήν εικόνα της θ’ άνευρ σκωμεν
είς τής πατρίδος της τήν γελαστήνφύσιν,ήν τοσοΰτον ήγάπα.
Είς αιώνιον μνημόσυνον αύτής λογιζόμεθα ευτυχείς δυνάμενοι νά παραθέσωμεν καί ένταΰθα (*) άνέκδοτά τινα, τό πρώ
τον νΰν δημοσιευόμενα, τής πολυκλαύστου νύμφης, άποδεικνύοντα τής χάριτος, τής ευφυΐας, τής άγαθότητος, τού πα
τριωτισμού καί τής διαυγούς κρί>εως τήν έκτακτον αξίαν.

♦«

Άκούουσα τόν διάκονον όμιλοΰντα, μακρόθεν δέ τήν άπήχησιν ασμάτων τών εύζώνων, λέγει εΐς τινατών υπασπιστών:
— ’Ακούετε τά μαύρα γερμανικά, ή τά Jevxd καί rfpoοερά έλληνικά;
*** Είς επισήμους ήμέρας ό·ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ.
Κατακουζηνού ανακτορικός χορός μετέβαινεν είς Δεκέλειαν
ώς καί ό ίερεύς τής Βασιλίσσης. Κατά τήν άκολουθίαν ό χο
ρός έψαλλεν έν τετραφωνία. Άμα έξήλθον:
— Προτιμότερον είναι νά ψέλνουν έτσι, λέγει είς τόν ιερέα,
παρά τά θλιβερά βυζαντινά...
— Διατί, Ύψηλοτάτη, άφοΰ...
— Διότι μάς θυμίζουν θλιβεράς ήμέρας τού Βυζαντίου ! !
*** Ό πρίγκιψ Νικόλαος ήσχολείτο μετά στοργής είς τήν
ζωγραφικήν· πολλάκις δέ άπεικόνιζεν αύλικούς θεράποντας.
— "Ολο φουστανέλλαις καί χρυσαϊς στολαϊς ζωγραφίζεις,
τφ λέγει μιαν ήμέραν, άλλά χωρίς σπαθιά.
— Μά δέν τά βλέπεις;
— Μέσ’ τή θήκη;... είπε μέ παράπονο
*
ή βασιλοπούλα.
** Περιήρχετό ποτέ μετά κυριών τινων τής Αυλής τήν
αίθουσαν, τού ενταύθα άναπτόρου ένθα είσίν έζωγραφισμέναι
έπί τών τοίχων σκηναί τών άνδρών τής έπαναστάσιως.
Μία τών κυριών ώμίλει μετά πολλής ψυχρότητος περί τι·
νων εθνικών ζητ·μάτων.
'
— Μας ακούουν, τή λέγει ή βασιλόπαις.
Δέν βλέπω ούδένα, Υψηλότατη.
— Καί όχι εΐς, άλλ’ ιδού πόσοι! Καί τή δεικνύει τάς ει
κόνας τών αγωνιστών.
Είς τόν βασιλικόν κήπον ,μετέβαινε συχνότατα, ίδίως
τήν πρωίαν
Παίζουσά ποτέ έκεϊ μετά τής αδελφής της Μαρίας έκρύβη
όπισθεν δάφνης· ή Μαρία μάτην άνεζήτει αύτήν είς τάς παρακειμενας δύο μεγάλας μνρσίνας, ότε διά μέσου τών κλά
δων προβάλλει ή αγγελική μορφή τής ’Αλεξάνδρας, ήν ίδοΰ
σα ή Μαρία:
— "Ω, ’νόμιζα πώς ήμουν στο Τατόϊ πάντα, φωνεΐ.
Κατά τήν τελευταίαν της έκ Ρωσσίας άφιξιν μετά
τοΰ συζύγου της. ίδέχθη καίτινα σεβαστόν φίλον, άνώτερον
υπάλληλον τοΰ Κράτους.
Έν τή όμιλίιγ της είπεν ότι προύτίθετο ν' άπέλθη είς Γερ
μανίαν.
— Νά μή μείνετε έκεϊ πολύ, διότι’κάμνει φοβερόν ψΰχος
είς τά βόαεια κλίματα. Καλλίτερα έδώ...
Πρό τινων ετών είς ταξείδιόν της είς Εύρώπην ιιχον
τήν ύψίστην ευτυχίαν—καθ ’ υψηλήν βασιλικήν εύνοιαν—νά
συνταξειδεύσω μέ τήν άλησμόνητον βασιλοπούλαν μέχρι
Ρωσσίας. Κατά τόν πλοϋν ηρξατο χορός.
ΤΙ 'Αλεξάνδρα χορεύσασα μετά τοΰ ύποπλοιάρχσυ κ. Μ.
έκαθέσθη ΐνα άναπαυθή. Μεπαξύ άλλων:
—Άςήτο δυνατόν νά χορεύσωμεν καί ελληνικόν,τφ λέγει.
— 'Τψηλοτάτη...
—Βεβαίως δέν θά γνωρίζετε' άλλά μήπως οί άλλοι του
λάχιστον γνωρίζουν!..
"Εξωθεν τής Κων/πόλεως φθάσαντες, έσταθμεύσαμεν
ολίγον όπως προσφέρωσιν εν τφ άτμοπλοίφτά σέβη των οί
άντιπρόσωποι τής Ελλάδος.
— Ή.πόλις τοϋ άδελφοΰ μου, λέγει πρός τήνμητέρα της.
— Ναί, ναί, "Αλιξ, άλλά...
— Άλλά... ΰπομονή!
*
**
’Ιδού τινα άληθή θησαυρόν άπώλεσιν αίφνης ό Ελληνισμός
’Ιδού όποιαν, εικόνα φιλοπατρίας έσβυσενά} πνοή τής μοίρας.
’Ιδού οποίαν κιβωτόν μεγάλων χαρισμάτων: όποιαν καρδίαν,
έπάγωσεν ό Χάρος έν τφ Βορρά.
Ιδού διά ποιαν αιωνίως θά θρηνώμεν, αιωνίως θά συγκινώνται αί έλληνικαί καρδίαι, αί καρδίαι τοΰ λαοΰ, δν το
σοΰτον ήγάπησεν ή άλησμόνητος βασιλοπούλα μας, ή πολύκλαυστος νύμφη, ό πτερυγίσας άγγελός μας!

25 Σεπτεμβρίου <891.
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ΑΙ ΣΓΝΩΝΓΜΙΑΙ Τ0Υ «ΘΝΗΣΚΕΙΝ»
Έπί τή εύκαιρίφ τών πολλαπλών δημοσιεύσεων έν τε τώ
ήμερησίφ καί περιοδικφ έλληνικφ τύπφ,άρθρων, νεκρολογιών,
ελεγείων, περιγραφών κ. λ. π. ένεκεν τού σκληρού θανάτου
τής πολυφιλήτου βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας, καθ’ άς άφθο
νος έγένετο χρήσις πλείστων συνωνυμιών τοΰ ρήματος θνήσκειν,
ήμέτερός τις υπομονητικός συνεργάτης συνέλεξε διαφόρους έν
χρήσει εκφράσεις δηλωτικάς τοΰ θανάτου, αΐτινες, τή αλή
θεια, τυγχάνουσι παμπληθείςΔημοσιεύομεν ήδη τάς έξης έξήκοντα τρεις.
«Άπέθανιν, άπήλθεν, εξέπνευ-σεν, άπεβίωσεν, άπωλέσθη,
έπτερύγισεν, ήφανίσθη, ε’τελείωσε, ένεκρώθη, άπέπτη είς τάς
.αιωνίους μονάς, άνεπαύθη έν Κυρίφ, κάτήλθεν εις τόν τάφον,
ώδηγήθη είς τήν ύστάτην κατοικίαν, έσβέσθη ή ΰπαρξίς.
της, ϊδυσεν, έτελεύτησεν, άνηοπάγη, έπλήρωσε τό κοινόν
χρέος, μάς άφήκε χρόνους, άπεδήμησε τού κόσμου τούτου,
άπεχαιρέτησε τόν κόσμον, ίκοιμήθη τόν αιώνιον, έπαυσε νά
πάσχη, έτελεύτησε τάς ήμέρας της, τετέλεκε τόν δρόμον,
έχασε τό φώς, μετέβη είς’τήν αιωνιότητα, -ΐθερίσθη από τό
δρέπανον τού θανάτου, ύπετάγη είς τάς ανεξερεύνητους τοΰ
θείου βουλάς, ήλευθερώθη άπό τά βάσανα.ύπέστη τήν κοινήν
τύχην, έπαυσε νάζή, έπαυσε νά άναπνέη, έπήγεν εις τόν άλ
λον κόσμον, παρήτησε τόν βίον, άφήκε τήν τελευταίαν πνοήν,·
έστερήθη τής ζωής, παρέδωκε τό πνεύμα, δέν υπάρξει έν τή
ζωή, ύπήρξεν,. έκάμφθη υπό τού θανάτου, ήρπάγη ύπό τού
Χάρου, έσύρθη είς τό. φέρετρον, ΰπε’κυψεν είς τό πεπρωμένου,
άπωοφανισθη ή οΐκογένειά της, έφυγε διά παντός, διεπεραιώθη διά τίύ πορθαείου τού Χάρωνος, μετέβη είς τά ΰδατα
τής Στυγός, κάτήλθεν εΐς τά βασίλεια τού Πλούτωνοε, έχασε
τήν ζωήν, έκλεισε τά ’μάτια, δέν ζή, έγκατέλειψε τόν πα
λιόκοσμον, έπανήλθεν ιίς τούς ουρανούς, άνεπαύθη είς τούς
κόλπους τού Θεού, είσήλθεν είς τήν άθανασίαν, ό Θεός τήν
έκάλεσε παρ’αύτώ, μετήλλαξε βίον, μετέπεσεν είς τήν ανυ
παρξίαν, είσήλθεν είς τό άπειρον, εχώθη είς τήν μαύρην γήν,
έγένετο μακαρϊτις» καί εΐς τελευταίος εκ Σμύρνης ώραιότατα:
.Δέν άπέθανεν άλλά ζή έν τή καρδίικ μας!

Ο ΘΡΤΛΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ
Δέν εινε αί γυναίκες μόνον, αχτίνες δέν γνωρίζουν
ν'ά τηρώσι μυστικόν. Ό χαρχέστατος θρΰλλος δν ή
έν τή α’ οελίδχ είκών παρίστησι, τό αποδεχκνύεχ.
Ό Μίδας, ώς τυγχάνει είς δάους γνωστόν, ό βα
σιλεύς τής Φρυγίας, είχεν έλάττωμα, ού Λ μνήμη
δέν άπώλετο. Κυρίως ήθελε νά πράττμ δ,τχ δέν έγνώριζε νά πράττη ’Απολύτως άγνοών’ μουσικήν, ύπεξήρει?ε τήν λύραν τοΰ Απόλλωνος, ό τελευταίος
δ’ ούτος,<να τόν τιμωρήσμ, τόν έκόσμησε μέ ώτα
δνεια.
Ό κουρεΰς τοΰ βασιλέως, γνοΰς τό άτΰχημα τοΰτο
καϊ ένταλεϊς ύπό. τοΰ κυρίου του νά τό τηρήση μυ
στικόν, έσκαψε την γήν, και είπε λίαν χαμηλοψώνως: '() Μίδας έχει ώτα όνου καί είναι διά τούτο άπα^
ρηγόρητος. Κάλαμοι αύξηθέντες άπέδωκαν είς τόν
άνεμον τήν ψρικώοη έκμυστήρευσίν του. Αί κόραι
δέ διερχόμεναι, ένωτίζονται αύτής καί τό μυστικόν
τοΰ κουρέως φέρεται έκτοτε έπί πτερύγων άνέμου
καθ’άπαντα τόν κόσμον !
*
Αφ.

ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΦΛΕΓΕΛ
Ό φιλέλλην κ. Κάρολος Β. Φλέγελ ένθαρρυνθείς Ικέτης
φιλοφρονεστάτης υποδοχής ής ?τυχε, κατά τήν έν τφ « Άρχαϊκφ Συλλόγφ» ομιλίαν του, παρά τών πολλών )ογίων,
σκοπεί νά κάμη καί έτέραν διάλεξιν προσεχώς, περιγράφω
*
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Η ΦΥΣΙΣ

σειράν πόλεων παραθαλασσίων τής Νοτίου Ρωσσίας έν σχεσεε
πρός τόν 'Ελληνισμόν.
Δέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι πλεϊστοι θά. συρρεύσωσιν, ΐνα
άκροασθώσι την τοσοΰτον ενδιαφέροντος θέματος άνάπτυξιν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
90. Αίνιγμα
Τρέχω πάντοτε ίμπρός
χαί ποΛύ ό-Ίοταχως
άν συναπαντήσω τί
τό μεταδάΛΛω αύθωρεί.
Εχθρός σας άν χαί είμαι
.. ίμπρός σας φίΛος χεΐμαι.
Χωρίς έμί οΰιε στιγμής
θά ζήσητε έπί τής γής. ■
Έγώ στο πάν δίδω ζωήν
μαχροβιότητα χαί ίσχύν
είμαι χΛιμμίνον άπό θεοΰ
ύπ’ άνθρώπου ώς σείς, θνητόν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Η ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΧΙΣ

θέλετε ν ’ άκούσητε έκπυρσοκρότησιν πυροβόλου ; θέλετε
νά ΐδητε όβούζιον ; θέλετε νά ίδήτε την όπισθοδρόμήσιν ένός
πυροβόλου; Δύνασθε ν’ άπαντήσητε μ’ετά θάρρους καταφατικώς, διότι τό ^ροτιθέμενον πείραμα εινε έχ τών άκινδυνωτάτων χαί άπλουστάτων. ώς θά ιδητε έν τοΐς άχολούθοις.
Λάβετε κενήν χαί χονδρού πάχους φιάλην χαί πληρώσατε
αυτήν ΰδατος κατά τά τρία αύτής τέταρτα τό ύψος. Δια
λύσατε έν ταύτη όλςγην διττοχρωμιχήν πότασσαν, έχ τής
συνήθως μεταχειριζομένης χαί πωλουμένης έν τοϊς φαρμαχείοις έντός μικρών τεμαχίων χάρτου, πρός κατασκευήν του
ύδατος τοΰ Σέλτς η λεμονάδας. ·

31. Αίνιγμα
Είμαι ποΛίς θά με ενρης άσφαΛως άν έρευνήσης
είς τόν χάρτην τής ΈΛΛάδος' θετιχώς θά μέ εύρήσης.
άν ίχ· τοΰ ΚΛου Sr τι γράμμα μου άΛΛάζης, θά σημαίνω
σώμα τι ποΰ νύχτωρ Λάμπει, χαί </τηΛά στό χάος μένω.

A. I. Κ.

92. Αίνιγμα.
To πρώτον μον στής φύσεως θά τό 'θρης τά στοιχεία
τό δεύτερον tlr’ οργανον, ήχονν ir άρμονίη·.
"Ar τά ίνωσης χαί τά δνό, τί χαρά χ' εύτνχΐαί
τά νψη-θά διασχίζω, er φωτεινή πορεία.

■s

.
93. '•Ερωτήσεις

1. Ποιαν νήσον Ser δυνάμεθα r’ άποχΐφαΛίσωμιν;
2. Ποια γραμματα μας προζενο^σι Λύπην;
3. ndte χΛαίομεν ποΛν χωρίσ νά Λνπούμοθα ποσώς >’
4. Kara τί ίμοιαζουσιν οί άνθρωποι μό τούς ίππους;

Άραβιαό, "Ιππος

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΑ ΕΝ Til· 20φ ΦΙΛΑΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
82. Αίνιγμα. Πίργη — Πίρ-γή. "Ελυσαν αΰτδ ο χ. Τ. Ν. Οι
κονόμου ίί Αθηνών, χαί ό κ. Δ. Πετρόπουλος έχ Σύρου.
83. Αίνιγμα. ’Αήρ —Ήρα. "Ελυσαν αυτό, ό κ. Τ. Ν. Οικονό

•

Τότε θέσατε τήν κόνεν τοΰ έτέρου πακέτου τοΰ χάρτου τοΰ
περιέχοντος τό ταρταρικόν οξύ, (διότιπρόςκατασκευήν τοΰ ό·
δατος τοΰΣέλτς δύο απαιτούνται ώς γνωστόν ούσίαι, ή πότασσα
καί τόταρταρικόν όξύ) έντόςχονδροΰ χάρτου (παιγνιόχαρτου),
κυλινδροειδώς διατεθειμένου, ούτινος κλείετε τήν κάτω οπήν
δι’ έπιπώματος έξ απορροφητικού χάρτου κατασκευασμέ
νου. "Ηδη άναρτήσατε τόν σωλήνα σαςτοΰτον, τοΰ ανοικτού
μέρους ευρισκομένου πρός τά άνω, .κάτωθι τοΰ φελλοϋ,τής
φιάλης διά τίνος καρφίδος καί μικρού νήματος κλωστής, καί
θέσατε τό όλον έντός τοΰ στομίου τής φιάλης, ήν άφοΰ έπιστομίσητε έρμητικώς διά τοΰ φελλού, προσέχοντες ώστε ό
χάρτινος σωλήν νά μή έφάπτηται τοΰ ΰγροϋ, Λ^ατεΐτε αύτήν καθέτως καί μετά προσοχής,χωρίς νά κινήται τό έν αύτή
ύδωρ, μεταξύ τών χειρών σας.
"Ηδη τό πυροβόλου σας είνε έτοιμον, πρός εκπυρσοκρότησιν
καί δέν απομένει ή νά θέσητε τό πΰρ. Πρός τούτο δέν έχετε
<£λλο νά πράξητε ή νά τοποθετήσητε τήν φιάλην όριζοντίως
έπί δύο στρογγύλων μολυβδίδων, έπί τής τραπέζης τεθειμέ
νων, ώς δείκνυσιν ή ήμετέρα εΐκών, καί αί όποΐαι άντιπροσωπεύουσι τούς ΰποστάτας τοΰ τηλεβόλου. Τό ύδωρ τότε θά
εισέλθη είς τόν χάρτινου σωλήνα, θά διαλύση τό ταρταρικόν
οξύ, καί άναπτυσσομένου άμέσως ανθρακικού οξέος διά τής
επαφής εκείνου πρός τήν δίττο^ρωμικήν πότασσαν, ωθεί·
τοΰτο τό έπίπώμα τής φιάλης διά βιαίας έκπυρσοκροτήσεως,
ένφ ή φιάλη.εξ άντιδραστικοϋ άποτελέσματος φέρεται πρός
τά όπίσω", άπομιμουμένη ακριβώς τήν άπωση» του τηλεβόΙΛύ.
φ. π.

μου έξ ’Αθηνών, ό χ. Π. Κουτρουβέλης έχ Καρδίτζης, δ χ. Δ. Γ.
Άλεξανδρής έχ Καρδίτζης, ό χ. Κ. Δραχόπουλος έχ Κάιρου, χαί δ
χ. Δ. Τριπΰλας έχ Κεφαλληνίας.
81. ‘Ερωτήσεις. 1) *
0 τελώνης. 2) Ή Αράχνη- 3) Τό κουκούλιον. Τήν 2αν έρώτησιν έλυσαν ό χ. Τ.Ν. Οικονόμου έξ ’Αθηνών,
δ κ. Π. Κουτρουύέλης έχ Καρδίτζης, χαί δ κ. Α. Γ. Άλεξανδρής
έχ Καρδίτζης.
Τήν 3ην έρώτησιν έλυσεν δ χ. Π- Κουτρουβέλης έκ Καρδίτζης.
Τρία έκ τών αινιγμάτων έπιτυχώς ελυσεν δ χ. Π. Κουτρουβέ
λης έκ Καρδίτζης, επομένως θά λάβη ώς δώρον τό εικονογραφημένου
ημερολόγιο?

τοΰ 1892.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΏΣ»,
Α. Σ. Π· Παξούς. ’Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη. Εύνσρισιούμενφίλω έγράψαμεν. Συνιννοηθιίτε. — X. Τ. Υπάτην. Συνδρομή ίλήφθη τα. χυδρομιχώε έγράψ«μεν. — Π. Σ· Ιθάκην. Συνδρομή σας έλήφθη, Άπόδειξιν λαμβάνετε σΰν παρόντι φύλλω. -r- Π. Κ. Καρδίτζαν. Επιστολή
έλήφθη. ’Αναμένομε? χρήματα. — Σ. Κ. Ρίδυμνον. ’Επιστολή μετά
συνδρομής σας ίλήφθη. Ευχαριστούμε?. — Ι· Κ. Μύκονον. Συνδρομή
σα< ελήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε σύ? παρόντι φύλλω. —
Κ· Τ. Πάτρας. ’Επιστολή μετά συνδρομής σας έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν.—
Α. Σ· ’Αμοργόν. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε?. Άπόδειξιν λαμ
βάνετε σΰν παρόντι φύλλω. — Σ. Κ. Βρενβήσιον. Συνδρομή σας έλήφθη.
Άπόδειξιν λαμβάνετεϊμετά παρόντος «ύλλου. — Α. Γ. ΐηροχώριον. Διεύβννσίς σας ήλλάγη. — Γ. Μ. ϊϋρον. Πρώτος τόμος χρυσόδετος σάς άπεστάλη προχθές. Ευχαριστούμε?. — Σ- Ν. Κόρινθον. Δελτάριο? έλήφθη.
Άπαντήσωμε? ταχυδρομιχώς. — A. Ρ. "Αρταν. Σας {γράψαμε? ταχυδρομιχώς. 'Αναμένομε? άπάντησιν. θ. Τ. Μεβώνην. Συνδρομή σας έλήφθη.
Άπόδειξιν λαμβάνετε ταχυδρομιχώς. — Π. Π- Πύργον. ’Επιστολή ελήφθη. "Εχουσι χαλώς. ’Αγγελίας έχ νέου άπεστείλαμεν. Προσεχώς γράφο
με?. ’Ενεργήσατε. — Α. Π. Α· Μαγνησίαν. ’Επιστολή έλήφθη. Άπε
στείλαμεν 19 αριθμόν μέ δεύτερον ποίημα καί έγράψαμεν. Έλυπήθημεν έπί
άπωλείαί — Ν· Λ. Μάχρην. ’Επιστολή χαΐ εΐχών έλήφθησαν. Συνδρομη
τής ΐνεγράφη. Σειράν άπεστείλαμεν. Ευχαριστούμε?. Γράψωμεν. — [1. X.
Βουκονρέστίον. ΣυνδρομαΙ έλήφθησαν. Ευχαριστούμε?. Γράφομε?·—Π·
Μ. Κύπρον. Εΐχοσάφραγχον ςαί έπιστολή. έλήφθη. Έγράψαμεν.

