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γ<ύν τονιών, διο'ΐΐ eanrrai avtois ανεκτίμητος θηααυρός, χαί ά4η·
άές σεοίίισμα τής βιδ-Ιιοθ-ήχης των. ‘Ex 3ε τής μεΛέτης αντ&ν
ποΛΛα θα Μαχθ&σε. Τήν έχδοσιν τούτων άνέλαδεν δ ρέκτης χ. θη·
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σεύς Λιβέριος, 8ν άπό χαρδίας συγχ,αίρομεν. Πλείονας περί αυτών
πληροφορίας etc τήν όπισθεν αγγελίαν.
“Οπως λάβη τις ιδέαν τής αξίας των έν λόγφ έργων δημοσιεύομεν περικοπήν τινα έχ τοΰ πρώτον έκδοθέντος ήδη τεύχους μετά
δύο σχετικών εικόνων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

ΡΩΒΥΡΟΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
Κατ’ εκείνον τον χρόνον, άπό τών πειραμάτων τών γινο
μένων κατά τό τελευταίου τέταρτον τής δεκάτης ένατης ταύ·
της εκατονταετηρίδας, το ζήτημα τής κυβερνήσεως τών αε
Γαλλικής Ακαδη
ροστάτων δεν δυνάμεθα νά είπωμεν ότι δεν «ποίησε τινας
προόδους· τά πλοιά
ρια τά μετά έλίκων
προωστικών, τά χρεμασθέντα τφ 1852
είς τά επιμήκη αερό
στατα τού ’Ερρίκου
Γιφφάρδου, τφ 1872
είς τά τοΰ Δουπουύ
δέ Λώμου, τφ 1883
είς τά τών αδελφών
Τισσανδιέροων, τφ
1884 είς τά τών λο
χαγών Κρέβσου καί
'Ρενάρδου, είχον πα·
ραγάγη τινά αποτε
λέσματα, ούχί ανάξια
λόγου. Άλλ’αίμηχαναι αύται, αίέμβεβαπτισμέναιέν πιριέχοντι βαρυτέρφ αυτών,
κινούμεναι διά τήςώσεως έλίκος, φερόμεναιπλαγίωςτήςγραμ·
μής τοΰ άνεμου,ύπερπηδώσαι μάλιστα ά
νεμον έναντίον ίνα έπα
νέλδωσιν είς τήν αφε
τηρίαν αυτών, πράγ
ματι ήσανβκυβερνώμεναι», άλλ’ ή επι
τυχία αυτών αυτή ο
φείλεται είς περιστά
σεις είς άκρον εόνοϊκάς. Εντός μεγάλου
χώοου κλειστού καί
σκεπαστού, άριστα!
Έν ατμόσφαιρα ήρέμφ, πάνυ καλώς!
Μετά ελαφρού άνε
μου πέντε ή εξ μέ
τρων τό δευτερόλε
πτου, υποφερτά! ’Αλ
λά, καθ’όλου, ούδέν
πρακτικόν είχεν έπιτευχθή. Εναντίον α
νέμου μύλου,—οκτώ
Ή πρόοδος των άεροστάτων

ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Έπιχροτοΰμεν ε’ις τήν πρόοδον 1
Τά .περισπούδαστα χαί βραβευθέντα ΰπό τής
μίας έργα τοΰ ’Ιουλίου
Βέρν ήρξαντο έχδιδό·
μένα χαί ελληνιστί εν
μεταφράσει μετά τής
άύτής
τυπογραφικής
φιλοκαλίας, μετά των
αυτών εικόνων καί επί
ίδιου χάρτου, εις σχή
μα 8ον, μέλλοντα άναντιρρήτως νά χατακτήσωσι χαί παρ’ ήμϊν πάντα φιλόμουσον
χαί φιλοπρόοδον 1
Τριάκοντα τρεις ολοι
τόμοι ! όλόκληρος βι
βλιοθήκη! Καί τίς δεν
θάθελήση ν’ άποχτήση
τά έργα του σοφού Ι 
ουλίου Βέρν, δστις μό
νος έγνω νά συνένωση
τό τερπνόν μετά τοΰ
ωφελίμου, καί διδάξη
εκατομμύρια
ανθρώ
πων τήν ιστορίαν, τήν
γεωγραφίαν, τήν μη
χανικήν, τήν ζημίαν,
τάε τέχνας τέλος καί
έπιστήμας, άνευ τής
μεσολαδήσεως τών ά·.
νουσίων καί απροσίτων
τοϊς άπλοίς ειδικών
συγγραμμάτων, άλλά
διά μόνης τής τερπνό
τατης χαί μυθιστορικής
γραφίδος του
φερούσης αντί μελάνης τής
επιστήμης τίν μίτον ·
Ήθελομεν πολύ εκταθή χαί χαταχρασθή
τής υπομονής του ανα
γνώστου μας, εάν έπεχειροΰμεν τήν άφήγησΐν τής αξίας τών έρ
γων τοΰ Ιουλίου Βέρν,
άλλως τε αδύνατον νά
μή.άνέγνωσέ τις οίονδήποτε τών έργων του,
ή νά μή ήχουσέ ποτέ
περί αυτών χαί νά μή
έχη ^η μορφώσει ιδίαν
γνώμην. "Ε·· μόνον θά
προοθέσωμεν καί αίαν
συμβουλήν θά δώσωμεν
τοις ήμετέροις άναγνώσταις. Τήν πιίση θνσια απόχτησιτ
Ζρ-
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μέτρων τό δευτερόλεπτου. — αί μηχαναί αύται θά εμενον
σχεδόν στάσιμοι’ εναντίον αύρας δροσερής, — δέκα μέτρων
τό δευτερόλεπτου, — θα έχώρουν εις τά όπίσω’ έναντίον θυ·
έλλης, —r είκοσιπέντε μέχρι τριάκοντα μέτρων τό δευτερό
λεπτου, — ήθελον παρασυρθή ώς πτερόν εν τφ με’σφ λαί;
λαπος, — τεσσαράκοντα πέντε μέτρων τό δευτερόλεπτου,—
ήθελον ίσως κινδυνεύση νά κατακερματισθώσΓ τέλος μετά
τίνος τών τυφώνων εκείνων, οίτινες ύπερβαίνουσι τά έκατόν
μέτρα τό δευτερόλεπτου, ούδέ έν τεμαχίου αύτών ήθελεν άνευρεθή.
Ήτο λοιπόν, πρόδηλον ότι, καί μετά τά διαφημισθέντα
πειράματα τών λοχαγών Κρέβσου καί 'Ρενάρδου, έάν τά
κυβερνητά άερόστατα είχον κερδήσέι ταχύτητά τινα, ακριβώς
αύτό τοΰτο ήτο τό άπαιτούμενον πρός συγκράτησιν τών άε
ροστάτων έναντίον άπλής αύρας. Έκ τούτου δέ καί τό τέως
άδύνατον τής πρακτικής χρήσεως τοϋ τρόπου τούτου τής έν
αερίου μετατοπίσεως.
Όπως δήποτε παρά τό πρόβλημα τοΰτο τής κυβερνήσεω;
τών άεροστάτων, τοΰτ’ έστι τών έν χρήσει μέσων ίνα δοθή
είς αύτά ιδία ταχύτης, τό ζήτημα τών κινητήρων είχε προοδεύση άσυγκρίτως πολύ ταχύτερου. Τάς άτμομηχανάς τού
’Ερρίκου Γιφφάρδου, τήν χρήσιν τής μυϊκής δυνάμεως τοϋ
Δουπουύ δέ Λώμου, άντικατέστησαν κατά μικρόν οί ηλεκτρι
κοί κινητήρες. Αί τών αδελφών Τισσανδιέρων ηλεκτρικά!
στήλαι διά διττοχρωμικοΰ καλιού, άπότελοΰσαι στοιχεία
συνηρμοσμένα διά πιέσεως, παρήγαγον ταχύτητα τεσσάρων
μέτρων τό δευτερόλεπτου. Αί δυναμοηλεκτρικαί μηχαναί τοΰ
Κρέβσου καί 'Ρενάρδου, άναπτύσσουσαι δύναμιν δώδεκα ίπ
πων, μετέδωκαν ταχύτητα έξ μέτρων καί πεντήκουτα εκα
τοστών κατά μέσον όρον.
Καί τότε, εχοντες ήδη τόν κινητήρα, μηχανικοί τε καί'
ηλεκτρολόγοι προσεπάθησαν νά προσεγγίζωσι μάλλον είς τό
πόθούμενον, οπερ ήδυνήθησαν νά όνομάσωσι «δύναμιν ίππου
εντός ώρολογίου» περιωρισμένην. Όθεν κατά μικρόν τά άποτελέσματα τής στήλης, ής τό άπόρρητον είχον τηρήσει οί
λοχαγοί Κρέβσης καί 'Ρενάρδος είχον ύπερβή τάς προσδο
κίας, καί κατά τό λέγειν αύτών, οι άεροναΰται ειχον δυνηθή
νά χρησιμοποιήσωσι κινητήρας, ών ίί τί έλαφρότη; καί ή
ισχύς ηύξάνετο ταυτοχρόνως.
’Ενυπήρχε λοιπόν ένταΰθά τι έξ ού νά λάβωσι θάρρος οί
πιστεύοντες είς την χρησιμοποίηση των κυβερνητών αερο
στάτων. Καί όμως πόσοι νουνεχείς κατ’ ούδένα λόγον άπεδέχοντο την χρησιμοποίηση» ταύτην ! Πράγματι, έάν τό άι·
ρόστατον συνάντηση έπί τοϋ άέρος υποστήριγμά τι, τό υπο
στήριγμα ανήκει εις τό περιέχον τοΰτο, ένφ είνετό αερόστα
του δλον έμβεβαπτισμε’νον. Έπί τοιούτοίς δέ όροι;, πώς ό
ογκος αύτοϋ, όστις δίδει τόσην λαβήν είς τά ατμοσφαιρικά
γεύματα, πώς θά δυνηθή νά άντιστή κατά άνεμων μέτριων
όσον ισχυρός και άν εινε ό προώστης αύτοϋ ;
Τοΰτο ήτο τό όλον ζήτημα’ άλλ’ ήλπιζον όμως νά λύσωσιν αύτό μεταχειριζόμενοι συσκευάς μεγάλων διαστάσεων.
Λοιπόν εύρίσκετο ότι έν τώ άγώνι τούτφ τών εφευρετών,
εις άναζήτησιν κινητήρος ισχυρού καί ελαφρού, οί ’Αμερικα
νοί ειχον μάλλον προσεγγίσει είς τό περιλάλητου ποθούμενον.
Συσκευή δυναμοηλεκτρική, θεμελιουμένη έπί τής χρήσεως
στήλης τίνος νέας, ής ή σύνθεσι; ήτο Ιτι μυστήριον, είχεν άγορασθή παρά τοΰ εφευρέτου αύτής, χημικού έν Βοστώνι άγνω
στου τέως. Υπολογισμοί γινόμενοι μετά μεγίστης έπιμελείας, διαγράμματα γραφέντα μετ’ άκριβείας άκρα; άπεδείκνυον ότι εχων τις τήν συσκευήν ταύτην μετά ελικος δια
στάσεων καταλλήλων, ήδύνατο νά έπιτύχη μετατοπίσεως
δεκαοκτώ μέχρι; είκοσι με’τρων τό δευτερόλεπτου. Τή αλή
θεια θά ήτο περίφημου I
«Καί δέν είνε άκριβή» ειχεν εΐπη ό Μπάρμπα Συνετός έγ·
χειρίζων τφ εφευρέτη, άντί τής άποδείξεως παραλαβής συν
τεταγμένης μεθ’ όλης τής τυπικής άκριβείας, τό ύστατον
δέμα τών έκατοντακισχιλίων δολλαρίων, άνθ ’ ών ήγόρασε τήν
έφεύρεσιν.
Άμέσως τό Ούελδόνειον ’Ινστιτούτού έπεδόθη είς τό έργου.

Προκειμένου περί πειράματος ,δυναμένου νά έχη πρακτικήν
τινα ωφέλειαν, τό χρήμα έξέρχεται άσμένως έκ τών ’Αμερι
κανικών θυλακίων τά κεφάλαια συνέορευσαν, ούδέ χρείας
καν γινόμενης νά ίδρυθή μετοχική έταιρεία. Τριακόσιαι χιλι
άδες δολλαρίων, — ό έστι έν καί ήμισυ έκατομμύριον δραχ
μών, — άμα τή πρώτη προσκλήσει είσέρρευσαν σωρηδόν είς
τά ταμεία τοΰ Συλλόγου. Έναρζις τών έργασιών έγένετο
ύπό τήν διεύθυνση» τοΰ διασημοτάτου αεροναύτου τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών, Χάρρυ Τίνδερ, άποθανατισθέντο; διά τρεϊς
αύτοϋ αναβάσεις έκ χιλίων· τήν μέν πρώτην καθ’ ήν είχεν
άναβή είς ύψος δωδεκακισχιλίων μέτρων, υψηλότερου τοϋ
Γαιλουσάκου, Κοξουέλλου, Σιβέλου, Κρότσε Σπινέλη, Τισσανδιέρου, Γλαισέρου’ τήν έτέραν. καθ’ήν είχε διέλθει όλην
τήν ’Αμερικήν, άπό Νέας Ύόρκης είς "Αγιον Φραγκίσκον,
ύπερτερήσας κατά πολλάς έκατοστύας λευγών τά δρομολόγια
τών Νοδάρων, τών Γοδάρδων καί τοσούτων άλλων, παρα
λειπόμενου τοΰ Τζών Ούάϊς, έκείνου, όστις είχε διανύσει χί
λια έκατόν πεντήκοντα μιλιά άπό Άγιου Λουδοβίκου είς τήν
κομητείαν Ίεφερσώνος’ τήν δέ τρίτην, ήτις άπέληξεν είς
πτώσιν φρικαλέου άπό ύψους χιλίων πεντακοσίων ποδών, εξ
ής επαθεν άπλοΰν διάστρεμμα τοΰ καρπού τής δεξιάς χειρός,
έν ώ ό Πιλάτρ δέ 'Ροζιέρος, ήττον εύτυχής, πεσών άπό
ύψους έπτακοσίων μόνον ποδών, είχε φονευθή αύθωρεί.
Καθ’ ήν στιγμήν άρχεται αύτη ή ίστορία, ήδύνατό τις.
ήδη νά κρίνη ότι το Ούελδόυειον ’Ινστιτούτου είχε διεξαγάγει τά πράγματα μετά πολλής σπουδής. Έν τοϊς ναυπηγείοις Τουρνέρου, έν Φιλαδέλφεια, έξετείνετο άερόστατον ύπερ·
μέγεθες, ού ή στερεότης έμελλε νά δοκιμασθή διά συμπιέσεως
έν αύτφ άέρος ύπό ισχυράν πίεση». Τοΰτο δέ μεταξύ πάντων
τών άεροστάτων ήξιζε νά όνομασθή τερατώδες άερόστατον.
Καί όντως, τίνα χωρητικότητα είχεν ό Γίγας τοϋ Ναδάρου; Έξακισχιλίων κυβικών μέτρων. Τίνα χωρητικότητα
είχε τό άερόστατον τοϋ Τζών Ούάϊς ; Εικοσακισχιλίων κυ
βικών μέτρων. Τίνα χωρητικότητα είχε τό άερόστατον Γιφφάρδου, τής έν Παρισίοις Παγκοσμίου Έκθέσεως τοΰ 1878 ;
Εικοσιπέντε χιλιάδων κυβικών μέτρων μετά άκτϊνος δεκα
οκτώ μέτρων. Παραβάλλετε τά τρία ταΰτα άερόστατα πρός
τήν εναέριον μηχανήν τοϋ Ούελδονείου ’Ινστιτούτου. ής ό
όγκος συνεποσοΰτο είς τεσσαράκοντα χιλιάδας κυβικών μέτρων
καί θά κατανοήσητε ότι ό Μπάρμπα Συνετός καί οί έταϊροι
αύτοϋ είχόν πωςδίκαιοννά έπαίρωνται- Τό άερόστατον τοϋτο
επειδή δέν ητο προωρισμένον είς τό νά έξερευνφ τά άνώτατα
στρώματα τής ατμόσφαιρας, δέν ώνομάζετο Excelsior, όνομα
-οπερ είνε πως έν ύπερβολική τιμή παρά τοϊς πολίταις τής
’Αμερικής, όχι! Ώνομάζετο απλώς Εμπρός, καί μόνον ύπελείπετο πλέον νά δικαίωση το ονομά του, ύπακοϋον είς πάν·
τας τούς χειρισμούς τοΰ κυβερνήτου αύτοϋ.
Κατά τούτον τόν χρόνον ή δυναμοηλεκτρική μηχανή ήτο
σχεδόν τετελεσμένη χατά τό σύστημα τού προνομίου όπερ
ειχεν άγοράσει τό Ούελδόνειον Ίνστιτοΰτον.-Ήδύναντο δέ νά
ύπολογήσωσιν ότι πρό τής παρελεύσεως εξ εβδομάδων τό
Έμπξύΐ ήθελεν ύψωθή ιπτάμενον άνά τό διάστημα.
Καί όμως, ώς ήτο φανερόν, πάσαι αί μηχανικαί δυσχέρειαι δέν είχον ακόμη λυθή. ΙΙολλαΙ δε συνεδρίαν ειχον όρισθή ϊνα γίνη συζήτησις ούχί περί τοΰ σχήματος τής ελικος
ούδέ τών διαστάσεων αύτής, άλλά περί τού ζητήματος έάν
ή ελιξ ώφειλε νά τεθή όπισθεν τής συσκευής, ώς έποίησαν οί
άδελφοί Τισσανδιέροι, ή έμπροσθεν ώς ό Κρέβσης καί ο 'Ρε·
νάρδος. Περιττόν δέ νά προσθέσωμεν ότι έν τή συζητήσει
ταύτη οί οπαδοί τών δύο συστημάτων ήλθον καί είς χεϊρας.
Ό όμιλος τών «“Εμπροσθεν» έγένετο ίσος τόν άριθμόν πρός
τόν όμιλον τών «Όπισθεν». Ό δέ Μπάρμπα Συνετός, ού
ή ψήφος θά ήτο ή^νικώσα έν ίσοψηφία, έκπαιδευθεί; άναμφιβόλως έν τή σχολή τοΰ καθηγητού Βωριδάν, δέν είχε κα
τορθώσει νά εϊπη τήν γνώμην του.
Λοιπόν άδύνατος ή συνεννόησις, άδύνατος ή τοποθέτησες
τής ίλικος. Τούτο δέ ήδύνατο νά διαρκέση πολύ, πλήν έάν
παρενέβαινεν ή κυβέρνησις, άλλ’ έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις, ώς γνωστόν, ή κυβέρνησις ούδόλως άρέσκεται νά πο
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λυπραγμονή είς τάς ίδιωτικάς ύποθέσεις, ούδέ νά άναμιγνυηται είς πάν μή άποβλέπον είς αύτήν. Καί έχει δίκαιον.
Τά πράγματα ειχον ούτως,ή δέ συνεδρία αύτη τή;13 ’Ια
νουάριου ΐφαίνετο ότι δέν θά λήξη, ή μάλλον ότι ή λήξις
αύτής θά είνε ταραχωδεστάτη, — διαμοιβή ύβρεων, μετά
τάς ύβρεις πυγμαί, μετά τάς πυγμάς ραβδισμοί, μετά τούς
ραβδισμού; βολαί περιστρόφου, — άλλά περί ώραν ογδόην
καί τριάκοντα έπτά λεπτά,' έγένετο αντιπερισπασμός.
*0 κλητήρ τοΰ Ούελδονείου ’Ινστιτούτου άπαθώ; καί άταράχως, ώς αστυνομικό; κλητήρ έν τώ μέσφ τών καταιγίδων
συλλαλητηρίου, προσήλθεν είς; το προεδρείου καί εγχείρισα;
τω προέδρφ έπισκεπτήριον, έστάθη άναμένων τάς προσταγάς
αύτοϋ.
Ο Μπάρμπα Συνετός έσήμανε τήν άτμόφυσαν ήτις έχ,ρη·
σίμευεν ώς κώδων τοΰ προεδρείου, διότι καί ό μέγας κώδων
τοΰ Κρεμλίνου δέν ήθελεν έπαρκέση!. . άλλ’ή ταραχή έξη·
κολούθει αύξανομενη· τότε ό πρόεδρος «άπεκαλύφθη» καί διά
τοΰ ύστατου τούτου μέσου κατωρθώθη νά γίνη πως σιωπή.
«Άνακοίνωσις ! άνεφώνησεν ό Μπάρμπα Συνετός, άφ’ ού
πρώτον ηντλησε γενναίαν δραγμίδα έκ τής ταμβακοθήκη; του
ήτις ητο άχώριστος άπ’αύτοϋ.
— Λέγε! λέγε! άπεκρίθησαν έννενήκοντα εννέα φωναί,—
τυχαίως συμφωνήσασαι.
— 3ένο; τις, φίλοι συνάδελφοι, ζητεί νά εΐσέλθη είς τήν
αίθουσαν τών συνεδριών.
'
— Ούδέποτι ! είπον πάσαι αί φωναί.
— ’Επιθυμεί νά μας άποδείξη, ώς φαίνεται, ύπέλαβεν ό
Μπάρμπα Συνετός, «ότι τό πιστεύειν είς τήν κυβέρνησιν τών
άεροστάτων εινεπιστι; είς το άτοπώτατον τών πραγμάτων».
Γρυλλισμός ητο ή υποδοχή τής δηλώσεως ταύτης.
«Ά; εΐσέλθη ! άς είσέλθη !
— Πώς ονομάζεται ό παράδοξος αύτό; άνθρωπος; ήρώτησεν ό γραμματεύ; Φίλ Έβανς.
— ’Ρωβύρος, άπεκρίθη ό Μπάρμπα Συνετός.
— Ρωβύρος!... 'Ρωβύρος!... 'Ρωβύρος!» άνωλόλυξεν
όλη ή συνέλευσις.
Έπήλθε δέ τοσοΰτον άκαριαίως ή συμφωνία μεταξύ τών
μελών άμα τή εκφωνήσει τοΰ ονόματος τούτου, διά τόν ά·
πλούστατον λόγον ότι τό Ούελδόνειον Ίνστιτοΰτον ήλπιζε νά
έκσπάση τήν ύπερβάλλουσαν αυτού άγανάκτησιν κατά τοΰ
έχοντο; τό όνομα περί ού ό λόγος.
‘Η τρικυμία λοιπόν έκόπασι στιγμιαίως— κατ’ επιφάνειαν
τούλάχιστον. “Αλλως τε δέ πώς θά. ήτο δυνατόν νά καταπαύση τελείως τρικυμία παρά λαφ, όστις αποστέλλει είς Ευ
ρώπην κατά μήνα δύο ή τρεις τοιαύτα; έν είδει θυέλλης ;
Φ. Π.
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όρη καί τά; κοιλάδας, δίδει τό σύνθημα’ καί αί άπολυόμεναι εκ τών δεσμών των μαινάδε;, αί Έρινύε; τοΰ άνέμου
καί τής γης, τών στεπτών καί τών όρέων φαίνονται σπεύδουσαι νά ενωθώσιν,' όπως άνατρέψωσιν έπί τινα; ώρα; τήν
τάξιν τού κόσαου, όπω; συνευφοανθώσιν έν τή φοβερφ συγ
χύσει καί καταστροφή, καί είτα μετά τή; αύτή; πολλάκι;
ταχύτητος άφανισθώσιν, άφού ή λύσσα καί ή μανία άφιχθή
εί; τόν κολοφώνά της.
Ό χιονοστρόβιλος ούτος είναι φρικώδη; άγών, άπαίσιο;
χορός τών άπολελυμένων άγριων υπηρετών τού Αιόλου, φρι
καλέα εΐκών τών μεμονωμένων στοιχείων τή; φύσεως- Έν
τός ολίγων στιγμών ϊπτανται καί χορεύουσιν έν τώ άέρι πυκνά
νέφη τής λεπτής χιόνος, ήτις καίει ώ; πΰρ τά άνθρώπινα
μέλη καί εισδύει σι’ άοράτων πόρων είς τάς ξύλινα; οικίας,
και πληροΰσι τήν άτμοσφαϊραν κιτρινωπή; τηος μάζης, ούτω; ώστε νομίζει τις ότι ή γή διελύθη είς άερώδη σφαίραν
καί έπέστρεψεν είς τήν άρχικήν κατάσταση τοΰ γίγνεσθαι καί
τοΰ βαθμιαίως συμπυκνούσθαι. Μία στιγμή άρκεϊ όπως καταστήση άγνώριστον εί; τόν ταξειδεύοντα πάσαν οδόν καί
πάντα δρόμον, καί παντελώ; άδύνατον τήν περαιτέρω πο
ρείαν. Ή άτμοσφαίρα φαίνεται ώ; κρυσταλλοποιουμ.ένη, άγρίω; κινούμενη μάζα, άδιαπέραστο; εί; τήν όρασιν, καί προ·
ςενοΰ'σα είς τόν οδοιπόρον όμοιόν τι συναίσθημα πρός τό τής
έν θαλάσση ναυτιάσεως, διότι νομίζει τις ότι δέν πατεϊ έπί
στερεού εδάφους, άλλά φέρεται ύπό τή; μάζης εκείνης, ώσεί
αίωρούμενος ςίς τόν άέρα. Τά ζφα προαισθάνονται τήν έκ
ρηξη τοϋ χιονοστρόβιλον καί κρύπτονται άμέσως όπου φθά·.
σωσι, διότι ούτε δέρμα παχύ ούτε πυκνή σισύρα ούτε άλλο
τι κάλυμμα ^ύναται νά προστατεύση κατά τοϋ κοπτερού ψύ
χους τοΰ «Βιούγα».
Ούχί σπανίως μάλιστα καί άγρια θηρία προσφεύγουσιν είς
κώμα; ζητοΰντα έν τοΐί ένδιαιτήμασιν ημέρων ζώων σκεπήν
καί προστασίαν άπό τοΰ ολέθριου χιονοστρόβιλου. Ούδείς
τολμ£ νά έξέλθη τής οικίας ούδ’ έπί στιγμήν, έν όσ<ρ μαίνε
ται ό Βιούγα;’ οί άπεσκληραμένοι κυνηγοί μένουσιν έγκεκλεισμένοι καί οί ταξειδεύοντες προτιμώσι νά μένωσιν ίν ταϊ;
κλίναις των έπί ολοκλήρους ήμερα; ή νά έκτεθώσιν εί; τόν
κίνδυνον τού θανάτου έξερχόμενοι. Άλλοίμονον είς τόν οδοι
πόρον όστις καταληφθή ε’ν ύπαίθρφ ύπό τοϋ χιονοστρόβιλου
καί δέν εύρη άμέσως καταφύγιου τι.Ό άνεμος σηκώνει ύπερμεγέθεις σωρούς χιόνος, καί συμπαρασύρει αυτού; σαρώνων
τάς στέππας, ειτα δέ έγείρων υψηλά όρη χιόνων καί πλη
ρών τήν ατμόσφαιραν μέ χιονώδη νέφη, άτινα πολλάκις άποκρυπτουσι τόν ήλιον. ’Ενίοτε ό μαινόμενο; ούτος άνεμος
παύει αίφνιδίως, άλλ’ επανέρχεται πάλιν έτι σφοδρότερος.
Έκ τής στιγμιαίας παύσεως άπατώμενοι ένίοτι οί οδοιπόροι
άναλαμβάνουσι τήν πορείαν των καί ειτα αίφνης καταλαμβα
νόμενοι ύπό τοΰ άνεμου άποθνήσκουσιν οίκτρώς. Τό χείριΧΙΟΝΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ,
στον, όταν μαίνεται ό άνεμος ούτος, είναι ότι δέν δύναταί
τις ν’ άνοιξη τούς οφθαλμούς καί διά τούτο συνέβη πολλάκις
Είς τάς ψυχρά;, ’παγετώδεις εκτάσεις τοΰ Ρωσσικοΰ κρά ώστε, οδοιπόροι άπέθανον ύπό τάς χιόνας, ένφ εύρίσκοντο
τους τό ψΰχος 20 έως 25 βαθμών εισδύει μέχρι ^ού μυελού πλησίον είς τό τέρμα τής. όδοιπορίας των.
Πολλάκις πλουσιώτατοι Ρώσσοι ύπό τοιούτου αίφνιδίως
τών όστέων τοΰ ανθρώπου
*
καί όμως ό Ρώσσος κατορθοϊ
είσε’τι νά διατηρή τήν ζωικήν του θερμότητα καί ν ’ άψηφή εγειρόμενου χιονοστροβίλου αναγκάζονται νά μένωσιν έπί ματήν δριμύτητα τοΰ χειμώνος. Άλλά φόβος καί τρόμο; θα κρόν χρόνον έν τή πενιχροτάτη καλύβη του χωρικού, έσθίοννάτου καταλαμβάνει πάντα άνθρωπον καί πάν ζφον, όταν τες εύχαρίστω; τά προσφερόμενα αύτοΐς άπλούστατα φαγη
εύρεθή έν ύπαίθρφ κατά τήν έκρηξιν τοϋ φοβερού εκείνου τά, ενίοτε ξηρόν, μέλαναάρτον καί σκόροδα, καί δοξάζοντε;
χιονοστρόβιλου, όστις καλείται παρά τοϊς Ρώσσοις «Βιούγά» τόν Θεόν, ότι εγκαίρως εύρον καταφύγιου καί έσώθησαν από
(έν Σεβηρίιρ δέ «Μπουράν».) Οί μετά φοβερά; σφοδρότητος τοΰ κινδύνου νά ταφώσιν έν. τοϊς έλκήθροις των ύπό τάς χιό
μαινόμενοι ούτοι άνεμοι νέμονται πρό πάντων τήν Σιβηρίαν, νας καί. νά έξορυχθώσιν ειτα ώς άψυχα, αποκρυσταλλωμένα
καί είναι τρόπον τινά αδελφοί τοϋ Σαμούν τών Αφρικανικών άγάλματα., Τοιούτου είδους δυστυχήματα συμβαίνουσιν έν
ερήμων. ’Επίσης ολέθριοι καί καταστρεπτικοί ώς ό Σαμούν, Ρωσσίφ συχνότατα. Άλλά τού; μεγίστου; κινδύνου; διά τους
. καί κατά τήν έξωτερικήν αύτών ΐμφάνισιν πολλήν ομοιότητα οδοιπόρους έγκρύπτουσιν οί πολυάριθμοι καί μεγάλοι λάκκοι
πρός τούτον δεικνύοντες, εκρήγνυνται ώς έπί τό πλεϊστον παλαιών εν ταϊ; στέππαις μεταλλείων, οίτινες ύπό την απα
δλως αίφνιδίως καί άπροσδοκήτως, καί άφικνοΰνται έντός τηλήν χιονώδη σκεπήν των δέν διακρίνονται ούδ’ ύπ’ αυτών
ολίγου είς τήν ύψίστην αύτών αγριότητα καί μανίαν. Υψη τών κατοίκων τών πλησίων χωρίων, μέχρι; ού ό οδοιπόρος
λή είς τόν αέρα έγειρομένη στήλη, έκ τής λεπτής κόνεως τής αισθάνεται ύπό τούς πόδα; του θραυόμενον τό έδαφος καί
πεπηγυίας χιόνος συναποτελουμένη μετ ’ αστραπιαίας ταχύ- βυθίζεται εί; τά άχανή βάθη πχλαιών σιδηρωρυχείων, ύπερ
τητος περί τόν άξονά της στρεφόμενη καί φερομένη άνά τά τά όποϊα κατόπιν ό Βιούγα; απλώνει τά χιονώδη του σά-
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€ανα. Ούτως εξηγείται ή καί πρότερον πολλάκις χαί. κατά γέλους τοΰ Βιούγα. Ό προσεκτικός παρατηρητής διακρίνει
τους νεωτάτους ετι χρόνους γενομίνη άνεύρεσις καλώς δια- ώς προδρόμους τοΰ ανέμου τούτου ευκίνητα τινα, λευκά ή
τηρηθέντων λειψάνων άνθρώτων καί ζώων έν παλαιοίς με- όμιχλοειδη νεφύδρια, άτινα όμοιάζουσι προς λινά Ιστία καί
ταλλείοις. Μεγαλήτερα χαί δυστυχώς ούχί σπάνια δυστυχή περικαλύπτουσι τας κορυφάς τών μεμονωμένων όρέων η κι
ματα συμβαίνουσιν, όταν ολόκληρα στίφη εργατών καταλαμ· νούνται ΰπεράνω αυτών, ΰψούμινα καί ταπεινούμενα εναλ
βάνωνται αίφνιδίως ύπό τοΰ χιονοστρόβιλου καί άπόλλυνται. λάξ· ωσαύτως δέ καί έν ταϊς στέππαις παρατηρούνται ώς
’Ενίοτε ανευρίσκονται καί ολόκληρα ποίμνια ύπό τάς χιόνας. προμηνύματα τοΰ χιονοστρόβιλου όμοιά τινα νεφύδρια έν
Έν ετει 1827 άπωλεσθησαν ύπό τών χιόνων έν τφ κυβερ- σχήματι λεπτών και υπόλευκων ύφασμάτων, άτινα άνακύ»
' νείφ Σαρατώβ 28,000 ίπποι, 30,000 βόες καί 1,000,000 πτουσιν είς τόν ορίζοντα καί φαίνονται ώς σημαϊαι κυματέπρόβατα μετά τών ποιμένων των. Όσον
“Οσον φοβερός καί
χαί κατα
κατζ- ζουσαι είς τόν αέρα.— Είς έκεϊνά τά μέρη τών ολίγον κατοικόυμε'νων ρωσσικών στεπστρεπτικός είναι ό άνεμος οΰ·
πών, ένθα ύπαρχουσι μεταλ
τος. τόσον εκπληκτική είναι ή
λουργεία καί κατοικίαι έργα
διαδεχόμενη αυτόν ηρεμία,
τών, έληφθησαν ηδη καί προ
καθ’ήν φαίνονται πανταχοΰ
φυλαχτικά μέσα πρός πρόληείς τά πέριξ ώσεί διά μαγείας
ψιν δυστυχημάτων, οία τά α
άνακύψαντα γιγαντώδη όρη
νωτέρω περιγραφέντα.
Είς
χιόνων, λαμποκοποΰντα. ώς
τούς πλείστους σταθμούς τών
δι’ άδαμάντων κεκοσμημένα.
έν ταϊς στέππαις μεταλλουρ
Εις τάς πλευράς τών όρέων
γείων
κρούονται άκαταπαύκαί εις όλα τά στερεά αντι
στως
οί
κώδωνες, έφ’ όσον
κείμενα φαίνονται τά θαυμαχρόνον
διαρκεϊ
ό Βιούγας. Εί
σιώτερα σχήματα. Οίκίαι με
ναι δέ ενδιαφέρων ό τρόπος,
ταβάλλονται είς λαμπρότατα
καθ’ ον οι επί τούτω ώρισμέκρυστάλλινα παλάτια καί ώ-·
νοι φύλακες έκτελοΰσι τό κα
ραιότατα φανταστικά ερείπια,
θηκόντων χωρίς νά εκτίθενται
καί τά δένδρα λαμβάνουσι
είς την κινδυνώδη ορμήν τού
παραδοζότατα σχήματα, ,οία
ανεμοστροβίλου" προσαρμόδύναμαι νά φάντασθή μόνη
ζουσι δηλαδή είς τά άκρα τών
ή ζωηρότατη καί τολμηρότατη
κροτάλων τών κωδώνων (τών
φαντασία ποιητού παραμυθιών.
γλωσσιδίων) εΰρεϊς ξυλίνους
Τάζωγραφικάταϋτα Θαύματα
πίνακας,οίτινες ωθούμενοι ύπό
διαρκοΰσιν ολίγον μόνον χρό
τού σφοδρού άνεμου τηδε κανον, διότι πολλάκις την άκό κεϊσε κινοϋσι τά κρόταλα, ούλουθον ήδη νύκτα εγειρόμενος
. τως ώστε οί κώδωνες κρούον
νέος Βιούγας καταστρέφει αυ- .
ται ύπ’ αυτού τοΰ ανέμου,
τά καί τάάντικαθιστφ διά νέων
οι δέ πρακτικοί φύλακες με'·
επίσης ωραίων Θαυμάτων. Ο
νουσιν έν ταϊς κλίναις έντετυ·
χρόνος καθ’ ον συχνότατα ε
λιγμένοι, κοιαώμενοι η άκούγείρονται οί άνεμοι ούτοι είναι
οντες την άπαισίαν εκείνην
άπό τώό μέσων τοΰ Νοεμ
συμφωνίαν, ην άποτελοΰσιν
βρίου μέχρι σχεδόν τών Χρι
: οί φρικώδεις συριγμοί τοΰ
στουγέννων.
μαινομένου καί όλολύζοντος
Όπως έν θαλάσση ό πεπει
ΓΙτώσις Πχλάτρ δέ Ροζχέ.
άνεμου καί οί βαρείς καί μεραμένος ναύτης προγινώσκει έξ
ην έπικειμένην τρικυμίαν, ούτω καί οί ] λαγχολικοί ήχοι τών κωδώνων έν τη φρικώδει εκείνη ε
ώρισμένων σημείων την
ιθαγενείς, οί κάτοικοι τών στεπτών, γινώσκουσι τούς προάγ- ρημιά.
Ε. Β.

Τούτου τεθέντος, άν καθ’ ύπόθεσιν ό άήρ εκτεταμένου μεσημβρι
νού τίνος ώς πρός τόν παρατηρητήν τόπου θερμαίνεται, φανερόν,
8τι διαστέλλεται- δθεν άποχαθίσταται έλαφρότερος καί ώς έκ τούτου
ύψοΰται, αντικαθίσταται δέ άπό τόν πέριξ αύτοΰ ψυχρότερου καί
επομένως βαρύτερου, είσρέοντα πανταχόθεν. "Αν δέ ύποτςθή σταθε
ρά ή θερμαίνουσα. τόν τόπον τούτον αιτία, επεται δτι καί ό άντικαταστήσας άήρ θέλει υποφέρει τά αυτά καί οΰτω διαδοχιχώς. "Ας
θεωρήσωμεν μόνον τό άποτέλεσμα τής κινήσεώς του πρός τόν παρα
τηρητήν άέρα, άρκτιχώς χαθ’ ύπόθεσιν τοΰ θερμαινόμενου τόπου."
Τοΰ άέρος είσρέοντος βαθμηδόν άπ’ άρκτον πρός μεσημβρίαν, θέλει
γίνει έπαισθητή είς αύτόν ή ροή τοΰ άέρος, δτάν ή μετατόπισις
τών στρωμάτων αύτουεκτανθη πέραν τών στρωμάτων τού παράτηρηιοΰ πρός άρκτον. ’Εξάγεται· έκ τούτου πρώτον, 8τι ό άνεμος
πνέει έπί τοΰ παρατηρητοΰ άπό άρκτον πρός μεσημβρίαν, άνω ή
αιτία αύτοΰ εδρεύει. μεσημβρινώς καί δεύτερον 8τι άοχεται μεσημβρινόθεν, ήτοι είς τόν τόπον τής έκπνοής.
.
.
Ό άνεμος δεν έχει τήν αύτήν διεύθυνσιν καθ’ ολον τό ύψος τής
ατμόσφαιρας, καί διά τοΰτο ένίοτε βλεπομεν τά νέφη φερόμενα κατ’
εναντίαν τοΰ έπί τής γης πνέοντος διεύθυνσιν. Είς τάς κορυφάς τών
υψηλών όρέων αΐσθανόμίεθα άνέμους εναντίας διευθύνσεως τής τών
πνεόντων έπί τών πεδιάδων. Όταν διά τίνος θυρίδος θεσωμεν εις
κοινωνίαν δύο δωμάτια άνίσου θερμότητας,θέλομεν παρατηρήσει σχε
δόν τό αυτό φαινόμενον ήτοι ό ψυχρότερος άήο τοΰ πρώτου δωμα
τίου θέλει εΐσρεύσει είς τό άλλο δωμάτιον άπό τά κάτω τής θυρί
δος, ένώ άμοιβαίως ό θερμότερος θέλει είσρεύσει άπό τού δευτέρου είς
τό πρώτον διά τού άνω τής θυρίδος. Διακρίνομεν ευκόλως τά δύο
ταΰτα άντίθετα ρεύματα τοΰ άέρος έκθέτοντες διαδοχιχώς είς τά
άνω χαί κάτω μέρη τής θυρίδος φλόγα λύχνου, τήν όποιαν θέλομεν
ίδεϊ έκχλίνουσαν πρός τό θερμόν ή τό ψυχρόν δωμάτιον, κατά τάς
εΐρημένας δύυ θέσεις.
Ή συνήθης πνοή τών ανέμων γίνεται όριζόντιος καί διά τοΰτο
ονομάζονται καί μέ τά διάφορα ονόματα τών τόπων τού όρίζοντος
έκ τών όποίων πνέουσιν. Εις τάς καταιγίδας καί θυέλλας όμως πνέουσιν άνωθεν πρός τά κάτω, καί ενίοτε κάτωθεν πρός τά άνω.
’Εχ τών αιτιών τών βίαιων άνεμων ή εντός τής άτμοσφαίρας
ταχεία τών άτμών συμπύκνωσις είναι βεβαίως μία άπό τάς σημαντιχωτέρας. Παρατηρήθη ένίοτε, ιδίως δέ είς τούς περί τόν ισημε
ρινόν τόπους, νά πέση έν διαστήματι μιας ώρας έιτί μεγάλης έκτάσεως ύδωρ ένός δακτύλου. Όθεν, άν ύποτεθή, 5 ei ή έκτασις αΰτη
είναι «όνον εκατόν τετραγωνικών λευγών, καί ό πρός τόν σχηματι
σμόν ένός δακτύλου ΰδατος ΰφ’εκατόν τετραγωνικών λευγών απαι. τούμενος άτμός εύρίσχετο είς τόν αέρα εις ελαστικήν χατάστασιν καί
είς 10° θερμοκρασίας μόνον ήθελενεχει δυσμυριάχις μεγαλήτερον όγ
κον τής ύγράς καταστάσεώς του, ήτοι ήθελε κατέχει έχατόν τε
τραγωνικών λευγών έκιασιν έπί 100 χιλ. δακτύλων, ή σχεδόν 10
χιλ. ποδών ύψος. Τοιοΰτον λοιπόν ε’ιναι τό άπό τήν συμπυκνωσιν
ταύτην προερχόμενον κενόν, τό όποιον δέν δύναται νάπληρωθήχωρίς μεγάλου τιναγμού τής άτμοσφαίρας.

1Ί. I. Ο.

’Εκ Σύρου

(Συνεχεία" ΐδε προηγοόμενον φύλλον).

VI

ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΠΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΪΤΩΝ
Αί κατά τάς διαφόρους διευθύνσεις τοΰ όρίζοντος κινήσεις τοΰ
άέρος ονομάζονται άνεμοι. Ό 'Ήλιος καί ή Σελήνη ένεργοΰσιν έπΐ
τής μάζης τοΰ ατμοσφαιρικού άνεμου ώς καί επί τών ΰδάτων, τά
όποια έξογκούμενα είς τό πρός τούς δύο. τούτους πλανήτας άντι, κρύζον μέρος σχηματίζουσι τάς άμπώτίδας καί πλημμυρίδας η τό
φαινόμενου τής παλίρροιας. Ή ένέργειά των έπί τής μάζης του άέ
ρος δίδει περιοδικός τινας κινήσεις, άπόδειξις τών όποιων, κατά'τόν
Λαπλάς, είναι αι ήμερήσωι κινήσεις τοΰ βαρομέτρου. ’Εκ τούτου
μόνον δυνάμεύα νά έννοήοωμεν, οτι ή άτμοσραίρα θέλει εισθαι
είς διηνεκή κίνησιν. ’Εάν δέ βάλωμεν ύπ’ οψιν ολας τάς δυναμένας
νά ταράξωσι .τήν ισορροπίαν τής ατμόσφαιρας αιτίας, ο’ιον τό εύκί' νητον τών μορίων τοΰ άέρος. ένεκα τής μεγίστης ρετστότητος καί
έλαστικότητος αύτοΰ, τήν άπειρον ποσότητα τών άκαταπαύστως
είς τήν άτμόσφαίραν διαχυνομένων άτμών καί πάλιν καταχρημνιζομένων έπί τής γης, καί τέλος τάς έκ τής περιστροφής τής γης γι·
νομένας μεταβολάς είς τήν σχετικήν ταχύτητα τών μορίων τοΰ άέ
ρος, οέν θέλει φανή παράδοξος ή άστασία καί ή ποικιλία τών κινή
σεων τής ατμόσφαιρας, καί θέλομεν εννοήσει πόσον δύσκολον είναι
νά ύποδληθώσίν είς γενικόν τινα νόμον.
Ιΐρδς κατάληψιν τής κινήσεως τών άνεμων άς θεωρήσωμεν ιδιαι
τέρας τινάς περιστάσεις. ”Ας ύποθέσωμεν τόν αέρα δωματίου τίνος
κεκλεισμένου ηρεμοΰντα. "Αν είς τήν έστίαν ταύτην ό άήρ άραιούμινος διά τοΰ πυρός θέλει ύψωθή άπό τόν πέριξ άέρα, ένεκα τής

μικροτέρας ειδικής βαρύτητος τών μορίων αύτοΰ καί θέλει άντιχατασταθή άπό τόν πέριξ κινούμενου πρός τήν έστίαν.
Η κίνησις
αΰτη διαδίδεται βαθμηδόν κατ’ εναντίαν τής ,προτέρας διεύθυνσιν
μέχρι τών πρός τήν θύραν προσεγγιζόντων στρωμάτων, κειμίνην καθ’
ύπόθεσιν άντικρύ τής εστίας. Οΰτω γίνεται έπαισθητός ό άνεμος
εις τόν τόπο» τής έκπνοής, ήτοι πρός τήν εστίαν, πριν ετι γίνη
έπαισθητός είς τόν τόπον τής πνοής, τ. έ. εις τά πρός τήν θύραν
στρώματα.
"Αλλως, αν ύποθέσωμεν, κατά τόν Φραγκλινον, διώρυγα πλήρη
ΰδατος, κεκλεισμένον είς τό άχρον αύτού όιά τίνος διαφράγματος,
τό ύδωρ θέλει ηρεμεί, άλλ’ άφαιρεθεντος τοΰ διαφράγματος θέλει
τεθή πρώτον το πρός τό διάφραγμα ύδωρ εις κίνησιν, χαί μετά τούτο
ή προσεγγίζονσα τούτο στιβάε, χαί οΰτω βαθμηδόν ή κίνησις θέλει
διαδοθη βαθμηδόν μέχρι τής στιβάδος τού άλλου άκρου. "Οθεν τό
ύδωρ τούτο θέλει· χινηθή άπό τοΰ κεκλεισμένου πρός τό άνεφγμένον άχρον, ενώ οί διαδοχικοί παλμοί τών διαφόρων στρωμάτων τοΰ
ύγροΰ διαδίδονται κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν, τ. ε. από τοΰ διαφράγαατος πρός τό άλλο άχρον ουτω καί επί τών άνεμων ύπαρχούσης
έξ ύποθέοεως εις μεσημβρίαν τής αιτίας τών άνεμων, ό άνεμος
πνέει εντεύθεν διαδιδόμενος έξ άρκτου πρός μεσημβρίαν.
Ό άνεμος λοιπόν διαδίδεται δι’ ώθησεώς ή δι’ άπορροφήσεωςκαί διαδίδεται μέν δι’ωθήσεως, δταν ή πνοή καί ή κίνησις γίνωνται
κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν, ώς έπί παραδείγματος ό τοΰ φυσητήρος
έξερχόμενος άνεμος. Δι’ άπορροφήσεως δε, όταν ή πνοήγίνεταικατ’
εναντίαν τής χινήσεως τοΰ άνεμου διεύθυνσιν, ώς δ εισερχόμενος
είς τόν φυσητήρα, εντός τοΰ όποιου άραιοΰται ο αήρ.

.

Ούδείς αληθώς θ
* ήρνεϊτο είς τον δυστυχή Αυγουστίνον,
ότι μέγ
*
είχε δίκαιον είπών έν τφ ένθουσιασμω του ότι ώραίας θα διετύπωνεν έν τφ χάρτη έκείνφ ιδέας, ότι μετά Λά
θους καί γλυκυτητος εκφράζει πάντοτε τά αισθήματά τιθς.
Το προεμάντευσεν ασφαλώς, ώς είχεν όρθώς προαισθανθή
τήν ανάγκην τής έκμαθήσεως τής γλώσσης τοΰ Λουκιανού
καί τοΰ ΆριστοφάνουςΙ .
’Αλλά πόθεν εκείνη ή αίφνιδίως έκραγεϊσα θύελλα ;
’Ιδού άπλούστατα τί συνέβη. Ή Σοφία, ώς γνήσιος καρ
πός τής συζυγίας τοΰ αειμνήστου Γραμμάτικα, γράφουσα είς
τινα φίλην της, Λενοΰλαν, ώς μανθάνομεν, έκ τής επιστολής,
κατόπιν πολλών καί χαριεσσών. παραβολών έπί τής ζωής,
τή άνέφερε προσέτι ότι συχνά καί μετά μεγάλης εύχαριστήσεώς παριδίδετο βες τάς αγκάλας τηϋ Μορφέως τάς
λυσιμερίμνους ! Ήτο έξις ήν είχε, ζώντος του πατρός της,
νά όμιλή μεταφορικώς.,Έζις άσιίαστή βεβαίως καί κομψή,
άλλ’ήν θά. έπηνόρθου άναμφιβόλως έάν ήδύνατο να προμαντεύση καί ολίγον περί τοΰ μέλλοντος.
ΕΙχον άνατεϊλει δύο ήμέραι άπο τής φοβέρας άποκαλύ-'
ψεως, άλλ’ οΰδεμία ύπέφωσκεν έλπίς περί συλλήψεως τοΰ
τολμηρού έραστοΰ.
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Ήτο απόγευμα καί ο κ. Αυγουστίνος σοβαρότατος, ώς
ητο άπο. δύο ημερών, έκαθάριζε τό κυνηγετικόν του όπλον.
’Απίναντί του ακριβώς, ε’πί εδράνου, έκάθητο ή Σοφία άνα,γινώσκουσα τόν ’Οβίδιον, τών παιδιών κατελθόντων νά παίξωσι μετά τίνος έζαδέλφου των είς τήν περιοχήν τοΰ κήπου.
Θά ήθλει ό δυνάμενος υά τφ απόσπαση τών χειλέων καί μίαν
*άν λέξιν’ ήτο κατηφής, ώς έάν πρό ολίγου εθαψε προσφιλή
νεκρόν. ΤΑ, αί κατηραμέναι άγκάλαι τοΰ Μορφέως! τόν είχον άπογοητιύση ! Έν τούτοις ή Σοφία θέλουσα νά διακόψη
τήν ανεξήγητου εκείνην αφασίαν, νά διασκέδαση δ’ άφ’ έτέρου τήν ανίαν, ήν τά συχνά χασμήματα της τρανώςέπεκύρούν, άνέγνωσεν αίφνης ύψηλοφώνως καί νωχελώς ."
1
Al .pouer e populo natorum mieile suorum
ExcilaL artificetn simulato remque figur® Morphea.
• Ή τελευταία τοΰ στίχου λέξις ήρκεσεν ίνα άναφλέξη τόν
σκεπτικόν Αυγουστίνον.· Τό έναυσμα ετέθη ασφαλώς.....
— Τήν άναίσχυντον, εψιθύρισεν, αιωνίως μέ αυτόν τόν
άηαιδή έχει να κάμη.Δέν φθάνουν αί έπιστολαί, έχομεν τώρα
καί στίχους, τούς όποιους νομίζη ότι δέν εννοώ........... Τό
τέρας Γ Άλλα δίκαιον, εχεΓ άφοΰ ευρίσκει τόσην ηδονήν είς
τάς άγκάλας του ! ”Ω, άς τόν έβλεπον διά μίαν στιγμήν, θεέ
μου, καί τό παν ευθύς άς άπολε'σω.... Καί στίχους, ά/ είνε
άφόρητον.·..
.
Ή Σοφία είς τούς ψιθύρους τοΰ φιλοθήρα.συμπαρακαθημένου της κατ’ άρχάς ούδεμίαν έδωσε προσοχήν, ΰπολαμβάνουσα ότι' θ’ άπευθύνετο πρός τό όπλον όπερ μετά τόσης εύ·
λαβείας έάαθάριζεν.... Είχε μέν παρατηρήση άπό τίνος τήν
σοβαρότητα τοΰ κυρίου αύτοΰ καί τήν ασυνήθη πρός αύτήν
ποζαχ του, άλλ’ απέδιδε ταΰτα εις λόγους ιδιοσυγκρασίας
άφοΰ καί· ό ιύθυμώτερος τών θνητών έχει πολλάκις άνευ
μάλιστα ίσχυροΰ λόγου ώρας καί ήμέρας ετι ανίας καί σκε
πτικισμού, ή εις λόγους μετάνοιας, παρελθούσης τής πρώ
της αισθηματικής ορμής, ή κόρου· Άλλ’ ό τρόπος δι’ ού έμο. νολόγει ή εμωρολόγει —τό ίδιον εινε—- αί νευρικαί, ταχεΐαι
καί άτακτοι κινήσεις τών χειρών του καί ίδίιρ αί συχναί πρός
τον Θεόν επικλήσεις του επέσυρον τήν γυναικείαν περιεργίαν
. της καί ΐνα περάση ή ώρα τφ άπέτεινε μέ τό γλυκύ, ώς
πάντοτε, μειδίαμα είς τά χείλη καί τήν αγαθότητα είς τούς
οφθαλμούς, τόν λόγον.
— Ποϊον, κ· Αυγουστίνε, ήθέλατε τόσον πολύ νά έβλέπατε; "Ισως φίλον σας τινα άπόντα....
---- Ότι δέν σοΰ ομοιάζω νά εχω φίλους παρόντας, τό
γνωρίζω. Τί νά, γίνη ! καί έμειδίασεν είρωνικώς.
Μετ’ άκρας απορίας τόν ταρετήρησεν ή Σοφία. Ή Σφίγζ
άναμφιβόλως θά είχε τήν μορφήν τοΰ κ. Αυγουστίνου. Τόσω
π'αράδοξα διά τήν. Σοφίαν ώμίλει.
Έν τούτοις τά κυνικά καύματα ειχον ήδη παρέλθη, ώστε
νά μή θεωρήση ώς βάσιμον πάσαν περί διαταράξεως τοΰ λο
γικού του ύπόνοιαν, καίτοι τό ύφος τοΰ όμιλοΰντος καί το
σπινθηροβόλημα τών οφθαλμών του έφαίνοντο ζωηρώς συνη- .
γοροΰντά υπέρ τής σκέψεως ταύτης, ήν πας τις άλλως θά
ίκαμνεν.
— Αλλά τί θέλετε νά είπήτε, κ. Αυγουστίνε; Σάς ορ
κίζομαι,· δέν εννοώ τίποτε άπό ,αύτά.
— Δικαίως δέν θέλετε νά έννοήσητε, αγαπητή δεσποινίς.
Καί έχαμογέλασεν, ίνα ευθύς έπιδοθή είς την σειράν τών μο
νολόγων του. «Μέ κακόν έμπλεξες διάβολον.ΤΑ, αυτή ή ώρα
τής φοβέρας μου έκδικήσεως’δέν θά έλθη ; Αύτό τό όπλον
ποΰ καθαρίζω, θα κάμη τό μέρος του πολύ καλά,ελπίζω...»
Αί τελευταϊαι λέξεις μετ ’ οργής έκτοξευθεϊσαι έφθασαν
μέχρι τοΰ άκόυστιποΰ τυμπάνου τής μειδιώσης πάντοτε τό
μειδίαμα τής άγνοιας'Σοφίας.
Καί ποιον τόσον άριιμανίως σκοπεύετε νά έκδικηθήτε ;
Πόσον τόν λυπούμαι! είπε, θέλουσα νά διασκεδάση μέ τούς
κωμικούς μορφασμούς τού όξυθύμου-ήρωός μας.
.--■Κανένα, ά κανένα, άθφα μου περιστερά? Μή τυγχίζεσαι, άγία Όνουφρία! Καί οί οφθαλμοί του άπήστραψαν,
έπί τή τελευταία λέξει, άγριοι.
— Πολύ ,περίεργος είσθε σήμερον, αίνιγματικώτατος....
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Άλλά, κύριε, διατί μέ παρατηρείτε οΰτω βλοσυρώς. Τί επραξα άξιον νά έπισύρη τήν μήνιν σαςοΰτω έμμανώς ; Είνε
τόσον ώραίοι οί οφθαλμοί σας έν τή φυσική καί ήρέμφ καταστώσει των, καί όμως σείς τούς εξαγριώνετε τόσον πολύ !
Οί κολακευτικοί ουτοι λόγοι, οί έξ ειλικρίνειας προερχό
μενοι, τής Σοφίας,έξώργισαν έπί μάλλον τόν κ. Αύγουστίνον.
— Δύν'ασαι, κόρη μου, νά είσαι υποκρίτρια- νά μέ ειρω
νεύεσαι όμως,ίν’ άφοφύγης τήν αποκάλυψήν, ούδέποτε θά
σόι τό επιτρέψω...
Τά πράγματα έδεινοΰντο.
Σοφία. Ά, κύριε Αύγουστϊνε, πολύ ΐξάπτεσθε... ’Επί τέ'λους δέν υποφέρω τοιαύτην άθυρόστομίαν. Μοί επιτίθεσθε
σκαιώς, ψιθυρίζετε, μονολογείτε, υβρίζετε, απειλείτε, ενώ
δέν δύναμαι νά εννοήσω είς τί σάς επταισα. Είπέτε μοι, σάς
παρακαλώ θερμώς, τό αμάρτημά μου. Έάν έν άγνοίφ μου
σάς προσέβαλα είς τι, είμαι προθυμότατη νά σάς παράσχω
πάσαν· εξήγησιν, έάν δέ πράγματι επταισα, νά σάς ζητήσω
συγγνώμην μυριάκις διά τό ακούσιον πάντοτε άμάρτημάμου..
Αυγουστίνος. Ακούσιον ; Χά !.. χά!.. χά !... Άλλά,
ωραία είσαι διά τινά μή παρα....
Σοφία (άνυπομονοΰσα). Λοιπόν, είπέτε διατί κατηγο·
ροΰμαι ; Έάν σάς ένοχλή ή παρουσία μου ή μέ κρίνετε ά' συγχώρητον, είμαι έτοιμος νά έγκαταλείψω πάραυτα τόν
οικον τοΰτον, είς δν άλλως εύρον τόσην αγάπην, τόσην εύ·
. τυχίαν I
Νέφος μελαγχολίας έσκίασετήν λάμψιν τών οφθαλμών της.
Σοφία. Άλλ’ έπί τέλους τόν λόγον, πριν ή φύγω...
Αυγουστίνος.· Βέβαια, τό ήξεύρω καί έγώ. Θέλεις νά φύγης διά νά νυμφευθής άνέτως τόν έραστήν σου, είς τάς άγ
κάλας τοΰ όποιου συχνά καί μετά μεγάλης εύχαριστήσεως
παραδίδεσαι!
Ή Σοφία είς τάς λέξεις ταύτας ώχρίασεν έξ οργής. Είς
τήν (λυσαράν καί άνυπόστατον κατηγορίαν, μόνον μειδίαμα
πικρότατου, σαρκαστικόν άνεφάνη είς τά μικκύλα χείλη της.
Σοφία. Παραληρείτε, κύριε, καί πολύ σάς λυπούμαι διά
τό ατύχημά σας τοΰτο...
■
Αύγουστΐνος. Δέν πιστεύω δά καί .τόσον ευαίσθητος νά
εισθε πρός εμέ...
Σοφία (έξαπτομένη). Κύριε, ά αρκετά !. μή βλασφημεΐτε
έπί πλέον, διότι βλασφημία άν μή τι χειρότερον είνε αί τοι·
αΰται αόριστοι μομφαί σας. Έφθάσατε είς τό ζενίθ τής χαιρεκακίας. Συκοφαντείτε διά τών χειροτέρων φράσεων, άναξίων τής ,οικογένειας σαςκαί τής ανδρικής άξιοπρεπείαςνεάνιδα άθώαν παντός ρύπου, δι’ ήν τό ΰπέρτατον έν τφ κόσμφ
τούτφ .αγαθόν καί μόνον έρεισμα είνε ή άγνή ύπόληψις, ή
άμωμος τιμή !.. Έγώ ένοχος εναγκαλισμών και ασπασμών;
Είνε οίκτρόν, σάς έπαναλαμβάνω, άνεξελέγκτω.ς καί περί-,
φραστικώς νά όμιλήτε περί έραστοΰ είς κόρην, ήτις αγνοούσα
τόν κόσμον (έντελώς, ερρίφθη είς τούς κόλπους τής οικογένειας
σας ίνα έμπιστευθή τήν έξακολούθησιν τήςαύστηρότητος τών
ηθών, ήτις καθ’ όλον μου τόν βίον μέ διέκρινε. Σάς προ
καλώ, άπαιτώ παρ’ υμών, ώς παρά τιμίου ανθρώπου, κύριε
Αύγουστϊνε, νά μού είπήτε ρητώς ποϋ στηρίζετε τό κατηγορητήριόν σας...
,
· ·
Καί ταΰτα είποΰσα άπέμαξε σιγηλώς έν δάκρυ.
Ό όρίζων είχεν ήδη έπικαλυφθή ύπό μελανών νεφών, ά
τινα άδιακόπως συνωθούμενα προεμήνυον σφοδράν καταιγίδα,
βροντερούς κεραυνού'ς. Τις έν τούτοις θά έπίστευεν ότι μία
γραμμή λεξικού ί)ά ύψοΰτο ώς σωστικόν άλεξικέραυνον !
Αυγουστίνος (ήπίως). Κόρη μου, άνεξελέγκτως, όπως εί
πες,. δέν μου έπέτρεπεν ή συνείδησις νά σέ ελέγξω καί νά σέ
• πικράνω ίσως... .Άλλά τά πράγμαηα δυστυχώς είνε χειρο
πιαστά. Θέλω, άλλά δέν ήμπορώ νά τά άιτοσκεπάσω. Άς
σοΰ είπώ ίλην τήν άλήθειαν άπ’ άρχής μέχρι τέλους άφοΰ
τό ζητείς. Πλησίασε...
.
Ή Σοφία δέν έπλησίασε ποσώς· άλλά τούτο δέν ήτο λό
γος ίνα μή. πλησιάση καί ό κύριο; Αυγουστίνος.
. Αυγουστίνος. Τής πρός σέ συμπάθειας μου, σχεδόν παράφρονος, έλαβες γνώσιν μοΰ φαίνεται... Μή κοκκινίζεις, διότι

λέγω τήν άλήθειαν... Περί τοΰ χαρακτήρος σου, ποϋ ’μπρος
του γίνεται κομμάτια, μαυρίζει τό καλλίτερο διαμάντι, δεν
άμφέβαλλον ποτέ... Άλλά σύ ή ίδια, δι’ αύτής τής χείρός
δι’ ής έσφόγγισες πρό ολίγου τό δάκρυ, δι ’ αύτής, έπροδόθης.
Αί διαμαρτυρίαε νσου όλαι είνε καλαί.... Άλλά τί τήν κάμνης τήν κατηραμένην εκείνην επιστολήν ;...
■Σοφία. Δεν σάς εννοώ.
Αύγουστΐνος. Θά μ’έννοήσης... Ήρχόμην είς τό δωμά·
τιόν σου προχθές, κόρη μου, ακριβώς ίνα σέ παρακαλέσω νά
μέ καταστήσεις τόν ευτυχέστερον τών ανθρώπων, οτε επί
τής τραπέζης κατά τύχην έπεσε τό βλέμμα μου καί άναγι·
νώσκω μίαν φριχτήν ομολογίαν σου, ήν ένεπιστεύεσο είς τήν
φίλην σου Αενοΰλαν... Τόσφ φυλάττεις τά μυστικά ; Κρίμα
ότι είσαι γυναίκα...
Σοφία (άδημονοΰσα), Λέγε σέ παρακαλώ γλήγορα, λέγε...
Αυγουστίνος. "Ε λοιπόν, σύ ή Σοφία, τό άντικείμενον τής
λατρείας μου, δέν έγραψες ότι «συχνά καί μετά μεγάλης εύ·
χαριστήσεως» παραδίδεσαι είς τάς άγκάΛας τοΰ Μορφεως,
Όρφέως ξεύρω κ’ έγώ! Τό άρνεΐσαι ;
Γέλως ηχηρός, άπό βάθους καρδίας άνελθών, άνέκοψε τήν
παθητικήν άφήγησιν του κ. Αυγουστίνου.
Αύγουστΐνος (μή πτοούμενος). Μά ’πές μου, στο Θεό σου,
καλλίτερος είνε άπό εμέ τά^α αύτός ό αναιδής Μορφέας;
Οί γέλωτες τής Σοφίας ησαν πλέον νευρικοί. Ή κατηγο
ρία άπεδεικνύετο ψευδεστάτη, όσον ακριβώς άληθεστάτη έξηλέγχετό ή πλάνη ή μάλλον ή περί τήν ίλλην. γλώσσαν α
μάθεια τοΰ κ. Αυγουστίνου.
Ά, πόσον ευχάριστου είνε όταν ή πνοή τοϋ γέλωτος φυ
γαδεύει προτροπάδην τά νέφη τής απάτης!
Σοφία (λάμπουσα έκ χαράς). *Ω τής άπλότητός σου ! Καί
ό Μορφεύς, είνε καλέ μου φίλε, έκεϊνος όστις σου έτάραξε τό
σον τά έγρηγοροϋντα σχέδια ; Άς γελάσω έξ όλης ψυχής.
Καλέ στ’ αλήθεια αύτόν σκέπτέσθε νά έκδικηθήτε, νά συλλάβητε, νά φονεύσητε ; Καί εινε δυνατόν ποτέ νά συμβή
τοΰτο;
Αύγουστΐνος (καθ’έαυτόν). Κανένας θείος της θά νάνε.
(Μετ’ άορίστου μειδιάματος). Τό κακόμοιρο τό κορίτσι, τό
αδίκησα...
'Σοφία (μή προσέχουσα, άλλ' εξακολουθούσα). Καί είνε
δυνατόν ποτέ νά συμβή τοΰτο κ. Αυγουστίνε; Ώ κωμφδία
ανέλπιστος κατόπιν πλέον ανέλπιστου τραγφδίας!..
Ό Αυγουστίνος κεχηνώς πλέον, δέν ήξευρε τίνά.εΐπτ), τί
νά άπαντήση. Ή φράσις τής επιστολής ητο τόσον κατηγο
ρηματική, άλλά πάλιν ή έαφρασις τοΰ προσώπου τής Σοφίας
τόσον άγνή, όί γέλωτές της τόσον άθφοι, έγκάρδιοι.... Δέν
ήξευρε τί νά ύποθέση....
Σοφία (εγειρόμενη). ’Ελάτε μαζή μου, διά νά σάς δώσω
εν καλόν μάθημα... τής Ελληνικής.Δέν έπροοδεύσατε βλέπω
ποσώς....
Ό Αυγουστίνος τήν ήκολούθησεν εύπειθώς όσον καί πε
ριέργως.
Σοφία. Άντί νά έκδικηθήτε σείς τόν Μορφέα, τώρα θά
έκδικηθή αύτός σάς.
Αύγουστΐνος (καθ’ έαυτόν). Βρε άδελφέ... "Εχει χάζι νά
μέ παραδώση είς τάς χείρας τοΰ Μρρφέώς καί νάνε μάλιστα
κανένας κουτσαβάκης ! Καλέ τί θά μοΰκάμη... Μά πάλι ποϋ
ξεύρεις! αύτός ό Μορφέας 'μπορεί νάνε κανένας παπάς έτοι
μος νά μάς στεφανώση άμέσως τώρα, άπάνω στή γλύκα....
Σοφία (είσερχομένη είς τό δωμάτιόν της μετά τοΰ Αύγουστίνου, περιστρέφοντος άνήσυχα τά βλέμματα). Πόσον δί
καιον είχεν ό παύμένος ό πατέρας έπιμένων εις τήν σπουδήν
τής αρχαίας Ελληνικής· καί Λατινικής! Αληθώς πολλών
δεινών, άλλά καί ανοησιών, ή άγνοια μήτηρ- τί άπάτη, κύριε
Αύγουστϊνε.,.Ώδινεν όρος καί έτεκε.. Μορφέα ! Καί έγέλασεν
ήχηρώς. Ό γέλως εκείνος ήτο πλέον ή περιφανεστέρα ίκανοποίησις ήτις τή έδίδετο μετά τήν βκσανον τόσης ώρας...,
■XwpswrrZroc (πλησιάζων είς τήν τράπεζαν). Νά, εδώ ήταν
τό σώμα τοΰ εγκλήματος, δηλαδή, μέ συγχωρεΐς αδελφή,
τής άπάτης.
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Σοφία. Τό σώμα έκεϊνο ταξειδεύει τώρα, άν δέν έφθασεν
εις τήν Αενοΰλαν. Έχομεν όμως έν άλλο σώμα εδώ... .
Καί διευθυνθεΐσα ήσύχως.είς τήν μικράν βιβλιοθήκην της,
έλαβεν ογκώδες τε δεδεμένον βιβλίον, όπερ ήρξατο φυλλο
μετρούσα.
'
Σοφία (ερευνώσα). Τό βιβλίον αύτό θά σάς δείξη άκριβώς
κύριε Αύγουστϊνε, πόσον ό άνθρωπος δύναται νά παραπλανηθή καί ν ’άδικήση τόν πλησίον ή... τήν πλησίον σας... Μή
,φοβείσθε όμως !
'
. .
'
Ή αιθρία άποκαθίστατο πλήρης. Εύρε τήν ζητουμένην λέ.·
ξιν καί λαμβάνουσα τόν κ. Αύγουστίνον ελαφρώς άπό τόΰ
βραχίονος:
τ—Κύψατε καί άναγνώσατε, τφ είπε, ή μάλλον φονεύ• σατε... τόν Μορφέα !»
‘Ο Αύγουστΐνος, όστις καθ’ όλον αύτό τό διάστημα'τών
προπάρασκευών διεδραμάτιζεν ίκανώς κωμικόν πρόσωπον, έ. πλησίασε καί έκπληκτος άνέγνω:
«Μορφβύφ: Θεός τών όνείρων.
Παραδίδομαι είς τάς άγκάΑας τοΰ Μορφεως : Μεταφορικώς, άντί κοιμούμαι, υπνώττω».

Ούδ’ άποπειρώμαι νά είκονίσω διά λέξεων τό μέγεθος τής
έκπλήξεως, τήν σύγχυσιν καί μετάνοιαν τού Αυγουστίνου
μετά τήν ψυχρολουσίαν ήν ύπέστη εκ τής άναγνώσεως. Τά
γράμματα έδεκαπλασιάσθησαν κατά τό μέγεθος πρό. τών ο
φθαλμών του, διαβλέποντος είς έκαστον καί μίαν κάτακραυ-γήν, τρανήν διαμαρτυρίαν...
Τήν μόνην διέξοδον ίκ τοΰ λαβυρίνθου, έν ω έπί διήμε
ρον περιεστρέφετο ένεκεν μιας απλής μεταφορικής φράσεως
διεϊδεν έν τή άληθεί μετανοίφ; Καί άμέσως γονυπετών, λέγει
τή θελκτικώς πάντοτε μειδιώση Σοφίφ:
— Αγγελική μου Σοφία, συγγνώμην, έλεος! Έπλανήθην ώς πρόβατον απολωλός ! Μή φανής σκληρά ώς έγώ έδείχθην άδικος. Δός μοι τήν χεΐρα σου ίνα τήν άσπασθώ, ά^λά
δός μου την συγχρόνώς καί ώς συναίνεσιν τής ενώσεώς μας,
τοΰ ονείρου μου αύτοϋ άπό τοΰ όποιου έξαρτάται ή εύτυχία
μου. Αισθάνομαι έν τή καρδίφ μου τούς πρώτους παλμούς
τού έρωτος άνανεουμένους..'. Λησμόνησον τά πάντα... Εις
ούδένα μή εϊπγις τίποτε καί ή παρεξήγησες αύτη άςγίνη, φιλ·
τάτη μου Σοφία, ό άρραβών τής νέας ζωής μας.
Ή Σοφία τόν άνεγείρει, δίδουσα άμα τήν χεΐρα της προ·
θύμώς καί λέγουσα μετά περισσής άφελείας καί γλυκύτητος :
— Δέν βαρύνεσαι, καϋμένε...
Αυγουστίνος (πήδων έκ χαράς). Σοφοΰλα μου ! Τί νά σοΰ
κάμω ! "Ηξευρα ότι παραάίάεις γράμματα. Πού νά 'ξεύρω ό
κακομοίρης ότι παραόίάεσάι συγχρόνως καί είς αυτά, δηλαδή
είς τούς αρχαίους θεούς!
Σοφία. Τώρα ποΰ είμεθα έν πλήρεΓσυνενοήσει, δυνάμεθα
νά εΐμιθα καί έν πληρεστάτή συναινέσει... Ετοιμάσου, άφοΰ
τόσον τό επιθυμείς, διά τόν Υμέναιον....
Αύγουστΐνος (αναχαιτιζόμενος). Τί ; άλλα τούτα ; Ποιος
είνε πάλι αύτός ό κύριος Υμέναιός σου !.. Ώ αμαρτίες μου..
Σοφία (μέ τό αιώνιον, τό άμίμητον μειδίαμά της). Τί
ποτε, μή άνησυχεϊς Αύγουστϊνε μου. Είνε ένας εχ^ρύ.ς τοϋ
Μορφεως !-,.
Καί κατήλθον άλληλοκρατούμενοι είς τό έστιατόριον, ίνα
μαζή μέ μίαν φωνήν καί μέ μίαν καρδίαν άναγγείλωσιν εις
τόν κ. καί τήν κ. Πατίστα τούς εύτυχεϊς αρραβώνας των.
Ό Αύγουστΐνος εισερχόμενος ήδε .περιχαρής.
"Ε, τώρα πειά χρυσή ζωή
καί ύπνο 'ς τά γεμάτα
άπό βραΰυς ώς τό πρωί
γΑυκειά μου μαυρομμάτα
Ιίάντα μαζή, μαζή κι οι ίυό
μαζή κϊ' οί βυό, κι’ οί άυό !...
“Ο^ω πίκρες, ίγνοιες, Αΰπη,
Φι-Ιιά μόνο και χορό
·
Τώρα τάχα τί μάς Λείπει;
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φιΐι όός μου ! όεν ’μπορώ....
"ΟΛοι φωνάζετε τρεΛΛά,
οΛοι τρεΛΑά, τρα·Λα-Λα-Λά ! !

ένφ .τά δύο παιδία μόλις έπανελθόντα έκ τού κήπου^και
ζωηρώς συμμετέχοντα τής χαράς,ής τό άληθές μέγεθος ήδυνάτουν νά έννοήσωσι, περιεπτύχθησαν άμφοτέρους σφιγκτά!
Έν τούτοις, πολύ αμφιβάλλω έάν οι νεόνυμφοι εν τή άγγιλίφ τών άρραβώνων των έμνήσθησαν καί τοΰ μεσίτου τοΰ
συνοικεσίου των, τ&ΰ μαχμουρλή Μορφεως. Άλλά μήπως τόν
έχρειάζοντο τώρα πλέον ;
νπ
■
—— Πόσον, Σοφία μου, θά ήμην ευχαριστημένος, εάν έζη
καί ό'πάτήρ σου, ίνα συμμετάσχη τής χαράς! τή έλεγε τή
έσπέρφ τών γάμων των ό Αυγουστίνος.
—-Ά, δέν πιστεύω δά καί τόσον πολύ... Μά δέν συλλο- ,
γϊζεσαι ότι θά σέ ήνάγκαζε πρότιρον νά ι^πουδάσχις έπί πέντε
δέκα τούλάχιστον έτη τήν άρχαίαν Ελληνικήν καί Λατι
νικήν ; .
;
Εύτυχεϊς ήδη οί νεόνυμφοι ζώσι, παραδιδόμενοι άμφότεροε
άμερίμνως τώρα πλέον είς τάς άγκάλας.... άΛΛήΛων, μή
λησμονοΰντες έν τούτοις καί τάς αγκάλας· τάς τόσον — ευτυ
χώς—παρανοηθείσας!
ΤΕΛΟΣ
Α. ί. Κ.

ΑΙ ΜΠΤΗΟΦΟΡΟΙ ΓΠΑΙΚΕΣ
Έν Άγγλίφ καί έν Γερμανίφ δύναται τις ένίοτε νά ϊδν)
έπί τοΰ άνω χείλους ένίων γυναικών έλαφράν χροιάν μυστακος, καί τοΰτο, διότι αί γυναίκες τών άνωτέρω χωρών με
ταχειρίζονται πολλάς χημικάς ούσίας διά τήν έξαφάνισιν τοΰ
δυσειδούς τούτου εξαρτήματος.
Είς τά ΝΔ μέρη τής -Εύρώπης τό άνδρικόν τούτο στόλι
σμα είναι έτι μάλλον άνεπτυγμένον παρά τώ ώραίφ φύλφ,
καί μολονότι ή ,ά^ωμαλία αύτη άπαντ^ συνήθως καί ί’ίς τινα
μέρη τής Γαλλίας, έν τούτοις προξενεί πάντοτε ούκ όλίγην
περιέργειαν παρά τοΐς πολλοΐς.
Αί Ισπανίδες έφημίσθησαν άνέκαθεν διά τήν λαμπράν καί
μεγαλοπρεπή άύτών μελαίνην, κόμην καί τάς μακράς αύ
τών φαιάς όφρεϊς- άλλ’ άνωθεν τών λευκοτάτων καί τελειο
τήτων αύτών όδόντων βλέπει τις πολύ συνήθως λεπτόν μύστακα καταλαμβάνοντα πολλάκις μεγάλας) διαστάσεις. Έν
τούτοις ή φύσις έν τή γενναιότητι αύτής προσέθηκε χαρα
κτηριστικήν γραφίδα'έπί πολλών τοιούτων ώραίων καλλονών.
"Οπως δέ καί αί άδελφαί αύτών τής Β.Εύρώπης, άί Ίσπανίδες τρέφουσί βαθεϊαν αντιπάθειαν, διά τήν άνήκουστον τόλ
μην τοϋ ανδρικού τούτου έξαρτήματος, ιδίως όπόταν λαμβάνη διαστάσεις, ότε πλέον έντρέπονται νά παρουσιασθώσιν
είς τόν κόσμον.
(
Καί εν Ποοτογαλλία ό γυναικείος μύσταξ φύεται μετά
πολλής ευκολίας. Άλλ’ αί Πορτόγαλλίδες δεν τόν υποστρέ
φονται, άλλά φέρου^ιν αύ?0ν μετ’ ίδιαζούσης χάριτος.
Εις τάς Έλληνίδας ό μύσταξ φύεται μάλλον εις τάς μελαγχροινάς ή είς' τάς ξανθάς, καί όπόταν ούτος στολίζη έν
άναλόγφ μέτρφ τά άνω χείλη καλλιπαρείου δεόποινίδος είναι
ούχί μόνον υποφερτός άλλά καί χαρίεις. Όπόταν δέ λαμβάνη
γιγαντιαίας διαστάσεις, ιδίως παρά ταΐς γηροντοκόραις, είναι
άποτρόπαιος. ·
Έν τούτοις, ώς άνδρες, άς όμολογήσωμεν τήν αλήθειαν.
Ό μύσταξ παρά ταΐς γυναιξί πάνυ απέχει τοΰ νά βλάψη
αύτήν καί καταστήση δυσειδή. Λεπτός τις γυναικείος μύ
σταξ, δέν είναι πάντοτε πράγμα δυσάρεστον νά βλέπη τις
έπί λεπτοφυούς προσώπου, καί εάν ούτος φανή παράδοξος εις
ξένους οφθαλμούς, έν τφ τόπφ έν φ φύεται ούτος μετ’εύχαριστήσεως γίνετάι άσπαστος. Αί φέρουσαι τοιοΰτον 'Ισπανί
δες καΐ'Ελληνίδες, ύπό αΐθριον καί κυανοΰν ούρανόν, έξησφα·
λισμέναι ουσαι έκ τής εύμενοΰς υποδοχής τών συμπατριωτών
των, ού μόνον έπιμελούνται αύτοϋ, άλλά καί φέρουσιν αυτόν ,
μετά χάριτος καί κοσμιότητας.
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ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΓΚίΙΜΑ ΤΗΣ ΑΓΝΗΣ ΜΑΓΡΟΜΜΑΤΑΣ
Έτ& ζητούσα διά νά βρω ’ς τό εύωδες Αεύκωμά σου,
Τί οοϋ 'γραψαν αί φΙΑαι σον 'ς τά προτερήματά σον

"ν

Εΐδα 'ς τό μέσον μιά γΑυκ^ά χοπέΑΑα μαυρομμάτα,
Τί ζωγραφιά ! πως εΑαμπε 'ς τά κάΑΑηκαΐ 'ς τά νεχάτα !
Άν κ'είχες κι'αΑΑαις ζωγραφιαΐς ’ς τό Αεύκωμά σου πό·
Εκείνη μου 'ρεσε ποΑύ I Έτσι χαΐ σύ άπό τόσαις... («ζαις,

Καί. ’ς τήν μορφή.καί ’< τή καρδιά ς τό χάΑΑος χάΐ ’<· τή
, [νειότη !

δείχνεις παρόμοια ύπεροχή 'ς την έμμορφιά κι' άγνότη !

Γ. Α. Π.

Σϋρος

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ T2S ΕΝΤα< 36 ΦΥΛΑΩ ΑΙΧ1ΓΜΑΤΩΧ
126. Αίνιγμα. Μυΐα—μία. Έλυσαν αύτό οί χ. χ. Διον. Πετρόπουλος χαί Β. Καλοχοιιρινός έξ ’Αθηνών.
<27. Αίνιγμα, Νάξιος—Άξιος. ’Ελυσαν αυτό ό χ. Στ. Μπράνιας *
χ Μεσολογγίου χαί ό χ. Σπ. Δ. Παπάς έχ Εηροχωρίου.
<28. Λογόγρμροι;. Ή φιλία σΤναι σήμερον πίθος Ααναίδων. Έ
λυσαν αύτόν ό χ. Στ. Μπράνιας έχ Μεσολογγίου χαί ό χ. Β. Καλο
καιρινός έξ ’Αθηνών.
<29. ‘Ερωτήσεις. i) Τό χωρίον Πέτα. 2) Αί Καλάμαι, διότι
πάντοτε μάς λέγει χαλά *
μαι. 3) Έχ too έξης μαθήματος : Λιμόν

ΐπιποΑάζοντος Ιν Άθηναις,εχΑεπτόν rirec τά ιερά σίίχα, ατινα
έχρησίμευον ώί τροφή τΐύν 'Αθηναίων. Εις τονς χαιαγγε'ΑΑοντας
τούς χΑεπτας ίδίδετο αμοιβή, aAA’ovMc τιμίως σννεΑάμβανεν αϊ
τούς frextv τής αμοιβής. αΩστε ο φαίνων τούς xAtxtac rSr σνχων
ΐΑεγετο συκοφάντης. "Εχτοτο δε ή Αίξις περιοσώθη άχρις ήμϊϋν,
«τί τά χοίρω μόνον τραπεΤσα χαι γετιχωτερον προσΛαβονσα χαρα«τή5>«·
Τήν «' χαί 6’ ίρώτησιν έλυσεν ομοίως ίπιτυχώς ό χ. Στ. Μπράνιας έχ Μεσολογγίου., χαΐ τήν α' ό χ. Σπ, Δ. Παπάς έχ Σηροχωρίου.
Επομένως τό δώρον θά λάβη ό χ. Στ. Μπράνιας, λύσας επιτύ
χω ς τεσσαρα έχ τών (ένωθι αινιγμάτων.

Έάν δεν ύπήρχί λογική, γέλως δεν θά ύπήρχε.

Α1ϊΤΑη0ΚΡΙ2ΕΙ2'ΓΗ5ιΦΤ2ΕΩ2,,

X

—- Τί έστι θάνατος.
Έπανόρθωβις τοΰ σφάλματος όπερ διέπραξαν έν άγνοίφ
μας οί γεννήτορες.
X

Τά σφάλματά μας εινε σκιαί, αϊτινες μεγεθύνονται μόλις
ό ήλιος τής ευτυχίας ήμών δύση.','
'

X

— Που εύρισκομεν τούς ευτυχείς ς
Εις τον άλλον κόσμον . . . έάν’ ΰπάρχη.
X
Έν ταϊς άποτυχίαις, ό Άγγλος, χαίτοι αγέρωχος, υβρί
ζει. Ό Ίϊαλος θλίβεται. Ό Ισπανός είνε απαρηγόρητος. Ό
Γερμανός ευρίσκει παρηγοριάν έντφ «πούδαστηρίφ του.' Ό
Γάλλος παρηγοριϊται πάραυτα καί εντελώς- Ό Έλλην ;...
Έ, αυτός . . . συζητεΐ.
X
—- Εις τί χρησιμεύουσιν οί ωραίοι οφθαλμοί ;
■ Εις' τό νά βλέπωνται χωρίς νά · . . βλέπουν.
X '
"Αγιος., ’Επάγγελμα τό όποϊον μετέρχονται τινες μετά
θάνατον.

Λ· Δ, Κ. Κορώνην. ’Επιστολήν xal συνδρομήν σας ελάβομεν, ευχαριστοδμεν. — Μ. Κ· Σμύρνην. ‘Υμετέρα επιστολή έλήφθη- άναμένομεν, ώς
γράφετε συνδρομάς. — J. Ζ. Βατούμ Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομητής
ενιγράφη. Σάς άπηντήσαμεν. — I], Τ. Ζ. ’Οδησσόν. Δελτάριον έλήφθη.
Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Εόχαριστοΰμεν. — 1. II- Χάλχην. Επιστολή
έλήφθη. σας άπηντήσαμεν. — Α- Δ. Κάίρον. Παρά φίλου δέν έλάβαμιν
συνδρομήν σας, έν τοΰτοις ταχυδρομιχώς έξηγοόμεθα, — Ν. Ε. Π. χαΐ Δ. Φ.

Χαλκίδα.

Συνδρομή σας έλήφθη, άπόδειίιν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλω.
— Γ1- Κ. Σ. Ιδρόν. Έλήφθη χαιδημοσιευθήσεταί προσεχώς. — Γ. Ν. έ.
Λευκωσίαν. Συνεστημένη ,ιλήφθη, ταχυδρομιχώς σάς γράφομεν καθέκαστα,
θ. Κ. Εεδαατούπολιν. Έχετε δίχαιον, αποδείξεις ήσαν 12 χαι ούχί 21.
Άναμένομεν έμβασμα. — I. Ρ. Χΰρον. Έλυπήθημεν δι’ ασθένειαν σας χαΐ
εύχόμεθα έντελή άνάρρωσιν. Διά παραγγελίας θά φροντίίωμεν χαΐ άπαντήσωμεν. — I. Μ. Δ. ΠλοΙσ-τιον. Δελτάριόν σας έλήφθη χαΐ ένηργήσαμεν ώς
Κάφετε, πλήν έλυπη'θημεν χαι άναμένομεν άντιχατάστασιν τών . ... — Α.
. Κ. Μυτιλήνην Μετά παλλούσης χαρδίας έλήφθη δελτάριόν σας. Έξη·
γούμεθα ταχυδρομιχώς, ολόκληρος σειρά «Φύσεωςυ άπεστάλη ΰμίν- εύχαριστοδμεν χαί άναμένομεν ΐνεργείας σας, ώς χαι συνδρομάς. Φροντίσατε
ούν. —Ν. Κ. Ζύρυν. Επιστολή χαΐ χάρτης έλήφθησαν. Εόχαριστοΰμεν
xal συγχάιρο'μεθα δμϊς διά λαμπρόν έργον σας. Γράψωμεν προσεχώς, διότι
έν παρόντι φύλλφ ουχ ην χώρος, δέοντα. — ί. Γ1. Πύργον. Άναμένομεν
έμβασμά σας συντόμως. — Κ. Α. Ναύπκχτον. Τέλος πάντων χατέστητε
ανυπόφορος, ώς αΰτοχράτωρ τυραννιχός. Άναμένομεν.

ΒΙΒΑΙΟΒΗΚΗ ΙΟΪΑΙΟΪ ΒΕΡΝ .
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΒΡΑΒΕΪΘΕΙΣΑ ΓΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
'Έκόο<ίις καλλιτεχνικά εις μέγα Μ®»·

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙ2

Π. ΦΕΡΜΠΟΥ

134. Αίνιγμα.
Eire ζφον Snep βΑέπιΐς,
την Έ-ΙΑάδα, χάθτ χρόνον
χι' δπΐρ φέρτι άμ(ρίμν<ύς, ποΛΑά βάρη δίχίύο πόνον.
Σνγχρόνωη ομωο στρατηγός ,τ&ν Ρωμαίων μέγας είναι
ίν Ιστορίαι άναφέρουν χαΐ τ&ν μαχ&ν αί δίναι.

135. Αίνιγμα
Τό πρ&τον μου είσαι σύ
τό δεύτερον προστάζει,
τό δέ σύνοΑον νησί
χωρίς τίπότι ν' άΛΛάζη.

13?. Βρός αυμπλήρωσιν.

.—ν.ω.—ε.ν.’ο.—.α.Λ.ω.η.ε.Λ
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138. Λογοπαικτικαΐ£έρωτήσιις.
Ποιαν πάΑιν δυνάμεδα νά θέοωαεν έπί τής πυράς ;
Είς ποιαν πόΑιν ή γυμναστ/χη άχμάζει ;
lloia πόΑις άναβιβάζεται-Απ'ι της σκηνής';
Ποιος ωκεανός εινε σήμερον ό πρύσφιΑέστερος τή εί·

Αραβικός Ίππος

ΕΚΔΟΤΗΣ : Θ.

ΛΙΒΕΡΙΟΣ

_> IIII111 >

Κατά τό έτος τοϋτο θα-έκδοθώσι τά έξης έργα :
Ρωβύρος ό Καταχτητής . . . μετ’ εικόνων
•Ο Μ^βημ-βρενος Άβτήρ
»
Ό Χανα&λλώρ
D

Ιήίήσος έηό τού Εορ^νοκού *Xixsa-νού
'0 Λαχνός.............................
αετ’ εικόνων

-4»
63
ΒΗ
31
42

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
. Διά τήν άπόκτησιν τών 5 άνωτίρω έργων τοϋ 1892.

Διά μέν τούς έν ταϊς έπαρχίαχς Δρ.
1 Δχά οί τοΐ/ς έν τώ έξωτέρχκω Φρ. »25
Συνδρομηταί εγγράφονται παρ’ ήμϊν έγγυωρεένοις τήν α
νελλιπή κατά Σάββατον άποστολήν τών ίκδιδθ|Λένων τιυχών, άνευ προοθήκης ταχυδρομικών τελών.
Πάσα παραγγελία δέον νά συνοδεύεται καί ύπό τοϋ αντι
τίμου αυτής.

